
بمخجم!مى،يفبمحصا
يخ!رالملا!كؤ!اقكص

تصع!!صإرنصعوب

.ءضء*-،للغزا،اصةوروبظربقة،ذللككانابل.تأكيد41وجهعلىللماو،ذلكقيعانالدؤقىوجهنحلىينبغيكانلماذايملللمربما

الىازتقاتالتيبيويلللانم!كأالابرصاتعن/بمفانودون،،يكنومهما/ءطرلموربما،لمامافيها،وقعالنياللحظةفيذللك/قعانفي:كل!يكان

.الاولحالصباالىعمدعنبذاكرتهعادوقد،!)ةالم!ببةا!مااكطقة،سراالمقدمةفياللشيءكانفقد.داكءنيتساءلانصنرىبال"على

ذلككانورب!ا،استغاقانبعددقيروءناودؤيقةقبلذللكصدثللقدذانهااحقيقةاتلكوالىه،وابيهامهءنثمنبأياخفا؟هينبغيشيء

.وعا-ى،!قيا!،ككإن!لواكن.لىهااسصتهاقاقياا!لحظةذاتفيطاتع-لمااللجغريبةحليةمثل!،ناد0لزرتهمنكببرجانبيعود

3الصاء1؟الحالالوفيكليمااسةماقهل؟بعينهالحظة،الدقةوجهعا.هايرعثراللم!بمنصغيرةحلقاتبضع،فببمةنقدقطعة،نادر

!هـواكأ2ا./بى"!انبمدذاكصهـثلةد،حالايةعلى؟تدديجبة.لقظتهمحارة،،ا،حمرالعقيقمنحجر،انننزهاتاحدءمرفي"مس!وحة

هـنترخىا"ثم،و؟ثاب،،للمسربرالعلوياللجسرصوبلآءإىاى51ل3الىمص"حكلولقد.خاصلونيخطاوببقعةغيره،ءنء"صزة

من!ذا"ثلباحصفياكبربامتنانشاعرا،الدافئةاغطشنجهبر-نجديد،إكهدبادافىءصسى،!رزهمنواحداكانالشيءذلنئن،،!ان

فكر،سببودونما،فيغتة.ا)تتص!اءحدثوعندها،الاولكانون"رثوحسب،أتمإكباحسهـداي*نولمل.متزايدنحوعاىوجملموضول

شديردةغرابةهناكز*نللموربما،،يدالبرساعيتذكر،ا):رردب!اعيةبطر!ة،منحهؤداشيءاذلنان)وكماا،كذللكبالاصتماءصم!ىبل

!!صكلاحكل،ص،لار"على،ا)"ريدسابريسه!كانؤفد.ذ!ثفيورنج!.ل!ماصإوةفيخلفهالانسحاب،شتطيعجداراً،قامة،ممتعةمعينة

ثقيكان؟خبانوهـماتسمعاأنيمكنالثقياةانجزمتاه-تقريرباصء،تهجانبالى-5زطرلفتف!بهشيءاول،كب!برحدالىبمهـذاكانولقد

ذلفىبةلى،ر"قيتربا،الصوريرالقرمبديالتلشارعاءلىطالمنعطفطندجصؤءما،جديدمنالان41يقعماووانوكا-نة-مهاثميءاغرابة

باب،ع!ىكلالمزدوجاللطرقيأنيثم،ورلببئاشبئاو)!اوا،ؤتيئا!-ءخا.الجةلمرافيةحصةور*إعةنصفكانت.اصغيرةااللدرسغرفةداًصلى

ءالخرقا)-طى"لتقدمحتى،اخرى3رةوابخب،زه،الشادعاجتيازضخمةارضيةكرة،وببطلم،واحدةباصبعتفربيويلالازسةوكانت

اللبيته،رةئلةالهاالغرؤةلتهبط،الباباذاتصوبرةامهاافيعترةمت"رتثم،والصفراءالخضراءالقاراتومرت.،نصد.لهافوقموضوعة

قفسه.ال!لمةالاناما"4واته-:ت.لمعليهاواجيبالاسئلةووجهت،اخرىكرة

فيا"يركاالقمحلزراعةشاسعةمناطق"تقولبيويلالانسةكانت)مضحكصغيربربمئحقهاء؟خرةفوفىلهاكانكمالبزادربسة،دير،الصغيرة

ىطال--رىبربى!اوضمتؤدقيروي!ديركازت."وسيبيريراالشماليةانرءورللل!ؤء.قيوقالث،-رالل!ال!بدرجتمامايشبه،ا)فمثىمن1

(.عنقهاء؟خرة.الارضمنتصفحوليدورالذياللخطهوالاستواءخط

من-اكاسهتإقىو-ما،صباحاول،نفس!هالصباحدلكدللكا"ا،امرحدتءدد:ونوالحديوالرولالهرمبي!ويلمةالانسوجهتغضن

يب!همعهاًنوود.اللبريدساعي"ألسببازتظرفقد3إنممطبقنروعيناهع:،!اوكانت،متيبهـةرماديةتجعداتخديهاجانبيعلى.قوموكانت

ذلىكيفعللمانهاداتءتةاهيتاكوكانت.المنعطفءندؤادما)1(الشيغكاسمامةل،سهيكتيننظارتهبئخلفؤويبءأللقتسبحان

.اخدىءرة-المنعطفءند-ابدايأتلم.ابداياتلم.مطلقا.عيرةاله

علىكان-أتوها"؟قدمةكانت،!معتقدكانتحيناللخصانذللكامرءااناًو،،نطاقااو،حزاماترتدياذنفالارض-هـكذا!5ا"

فيوصءى!،الاولاللبيتصوب،النلاسفلقليلا.-ذلكمنتامةثقة"!صولهاخطارسمقدما

نعومة،اكثركازت-غريببشكلمختلمفةالخطىكانت،للمحظةاتلك"-اؤصد-ذاكليس،لا،اوه"

تم"لمككازتوفي!ا،وسريةمكتومةكانت،جديدغموضيغلفهاكانباصقاعيفكركان.ؤليلاالاعمالذياللضحكفييشاركولم

،نوىقالت،سلامقالث-جديداش-خاقالثانهاالا،الاهـفاعذاتفوق،برطبيصت!ابيضاءكانت!اتا،الجنوبيوالقطباللشماليالقطب

هت،كيكنلماذ-اللحالفيالموؤفوادرك.رقادؤالت،بردقالتالمناهـقنء-الانللهمؤتحدثبيويلالانسةكانت.يلأالارضالكرة

كذاك،الليلاثناءالثلحهطللقد-ذلكمنبساطةاكثرشيء!من،بالبخ،رالمشبعةالأستوائيةنرنقعاتالمسحرارة،تالفابا،الاستوائية

عبىس-صطىاولىجعلاللذيهوكانبرالشتاءطوالاليهتاقالذي.الحيةاجواهرا"شلء،الافاعيوحتىوالفراشاتاللطيورتضحيحيث

بدلا!ذلكاروع"ا!بالطبع.خافتةبعدهاوالتي،صامتةاللبريدهينصبمج،ود،سرهيضعشرعؤدكان،الاشياءيهـذءانصستوفيما

الخطوط!كانت-ثلجي!اايىوميكونوسوف-الانص"ىتثلحزالت"اانهاؤ-ك!هذاكانهل.اللكلماتوبيننفسهبين،البهيحالاحساسمن

اقديمة،االمنازلوجوهعنر،اللشارععبروتتتالته!المشرشرةالب!يضاءحت-يكونوؤد،قسرياشجمئايهطلبالجهـ!انذللك؟اجهدقيةالحقي

بيىنازوايااء:!اللبياضمنصغميرةامثلثاتصأنعة،ومك"ومةهـامس!علىممبرماالجه!تاكان!نفي،خاصةبصفةالرءيتقبلهلاشيئا

موب5الارضفوقالريحزجرفهاتىقليلاموشوشة،القرميداًحجارا)ءهكيرهواحتاجهماكلوكان.كبيرخدالىوعفويا.لمواضحنحو

عم!قاحيل-ض،!ال-ومطوال!يظلاذنبمالمجرولىبالثلجطافحدكن.-الاخرىاللصباحاتبكلىثمومن،صباحاول-اللصباحبذلك

فاكثر.اكثروصام!افاكثرا!ثرشأنذاتتكنوللم!الب!اطهبمئصهىكانتباجمعهالةالمصانفجر

(."ا!"لبمدائمةارض"تقولبيويلالانسةكاؤت)وج"على،اضحتولذااما-فقطفكرةسوى-!طنلماذ.البدايةؤكا

،(سريرهفييرؤدكانفيما)الحالبطبيعة،الوؤتهذاطوالءصكل(،لغزالمللغزاذللككانؤقد،للمغايرةثابتة،للغايةرائعة،الت*ديد

للخطى،الريدلبساعيتسمارع41الدنوالىمنصتإ،مطبقتينعينيهابقى

،الغطاءالثلجهةالمر".باحجارفوقوتنزاقتخبطالمكتومةالاقدامأ!ص!،-ح3!+!أ+ةحي!30313103!أمكتهـابعن*

اوكابعيدءثلجصوت،المزد"وجالطرق-الاخرئالاء.واتجميعكانتالىقيمي،الصبر-"لهـن!رىالله!مكمننوع*ه++أولالئكحيغ)1(

الجلمدمن!قةتحتكانلوكماونعومهبخفوتربىندنجرسى،صوتان.الرقيقةبزعانفهوايمتلازالثبرطلسمكئلةجمل

هـ3



))يهلب"اوسينظفالبيت.الشايلهةاولتأؤممالاقد"ءتا"ياوكلمهظننواص-دةجةدرازوررؤت!هائ،اطؤء!طاالتجر/بىياللطأبعنفستأصد-

لاجلوضعقدبرديدمص:(حكان.الجمعةإوممنبدلاالاربرخهـاءروم4ل*ن."للجيلحازلكهصاه!دال،ألم!فيشيأءكلءأن-اللفعلياقعالوعن

الموضذاوو-مصدراابصريالاجهاديكونقد-المسائيةنهواصب01هداتاادهاوذةصوبادارهماو،ؤرصا،بربئا:هاافي،بنجهؤتححين

يهوفضول44اليتتطاعأمهكانت-4رمانيالذيللغايةوالشاذالمجديد،.لامبرصفاءالانقيخبلهانكالي،المعجزةرتقهقي41"الرف،ذهبنغسهه

زكم.جديدمصمباح؟/بجدمصبلح.كذلكاخروبشبمء،هذاتقهـولاًص،برت"ـاللدهثهة،وؤ-ما،أ-قفاؤوقاله"،طعا!ث-5"رنورسوىبربىالم

.جيدةبصورةتههير4اسهالدر.اماهلىان!م،اماهيالمللا،اهـاهيا.مرقهاال"رمهدا!هاردؤيةمئ!تظرا،اضارعاعلىواطليرساامنقفر

-ءلمغادةرومتعةاًللجغرافية..وما"،مملالتاريخ.لللغايةرر.يطالببر.ذالهالل!اربم!لقالمظاللحجر5وىيرلمانهالا،اثاوجا

اللق!!بالىولمادا.ا!ماأكبماالقطبالىبا(رءساحتاذاخاصةظلاتاليااًلصباحفطوال-شديداعلب"الان!هارهذاتأثير3لمن

بيري.ثهفامكا،رءبر؟ونانلمسلشيءانهبمحسنا،اوه؟الشماليوبرينبينه.نقفوظلت،حولهفيماااثلجبتهاطلساسا2امعهإحمل

اءهـيتباث،ؤ"انرءتةذلكبعدواكتشف.تناكاهوناوسكوتاواخرهـلمنبيءيحلمللمكانواذا.الجديدأثلجامنسريةشانتهةالماللم

ورهـأ،اذ.ظر،انه-ت،صحنهفيالنر!المقانقفيوحدق.نض"بقدكانؤكهف-؟يقطانوهـوبرجلمانبوسعهنكاكيفاذ-القبيلهذا

واتسمعان-؟ذلكالاولىاللبداياتسماو.بةهبمكم،اءا-جديدمنبماهراالوهمكانققد،،*نوء،ما؟ذلكءور-ساناذنالمرءبوسع

الثلجبما)صاءتا)خلج-؟يسمعهانحقهـابوسعهكانهلاذ-تحسذلككانانيرةذكرانالانيسةطعول!.ساوكهكاملعلىاثرلدرجة

.الهري-؟الثالثالصباحفيذللككانام-اثانيااوالاولالصباحفي

اًلشمانيالممرعناليحتقصةءنالانتحدث،مبيويلالانسةكانت).لىلوكهفيالغرابةبعضالىههاؤتباامهلف؟تتهـما

(.اللقمرنصفءن،هد!نهونريكءن،المغربيا؟:4ص:يا،دهاكماذا،ولكن"الاؤطارمائدةعندامهلهقالت

اا*جربةفياوحهبةاالمؤلمةالسمةهو،الاموحقيقةفي،هذاكان"-تصغيانكعاهكيبدولااذ

الصامت،اًلفهـمسوءمننوعاالواقذعفي)لمهحملتانهاذللك:الجديدة!-اللحطةتالمثمنذالضيءذلكتكرروللكم

إعيشانيحاولمنمهلؤكان.وامه4اببءع،،المراعمننوعابلرقاللفيعرفمنهناكءلاناذاؤيماتسالبيوإليالانسعةكانت)

ي!،دظوانلممان،ها!!بوليركونانعلمص"كان،جهةفمن.مزدوجة-ياة!!!لم.أر!عديردريسةكانت.المغناطيسيوال*طب"مانيالنهاللقطببين

عندمابذكاءويج"بيغهسل،يلمبسان-النتصخصذللككونهءظ!رعلىا:ءضاءاالاربعةاانتوءاتيشاهدانبو!هعهكان.المرفرفةالسمراء

امااماهـرزايك"شمفان،،اخرىجهةمن،عل!وكان،اءهـيتاله4،وج(."المفاصلتحيطااه!المدورة

في-شكاي--شكمن!ناكيكنلم!اذ:امامهت!جالذيالجديدالرابعحىوالا-الثا)ثولاالثانيباحاللصفيذلكيهـنلمربمما

اللعالمين.بينمنروعةوالاشدءمقاالاكثرهوكانالجديدالعاامانكانكبف؟ذلكمنثقةعاىيكونانبوسعهكانوكهف.الخاءساو

يجتاز-ثيءايزيجظقىببساطوجماله،اعجوب"وهو،!ق!اوملافهوال!دنواضصاأدقةوجهعلىوفتايفيثقةعلىير*ونانروس!ه

بينوهـو،عليهءكانكيفاذن.تمامايطاللا-معاواللفكرةالكلمةالفواء*لانذلك؟اتحديداوجهوعاىؤملابدأ!ى؟واضصحاةءالمه

نا،،!تمرةبصورةالشكلبهذايعيهـماكانالللذينا!ايىنهذيئاومعينةمرحلةعندانالان4يعرؤماوكل...لللغايةواضحةتكنللم

يذهبان،دقادهمنيئ،ضاًنارءاعلىانذلك؟التوازنعلىيحافظانلاصط-اهـ(ثساليومربهـا-كاناوالثانياليوميكونقد-اخرى

سدرو!4ينجزو،الىر!صقىا!قصء!ان،امهمعيئحدثان،اللأؤطار،وضوحاتر31وصوته،مانحوعلىالحاحااكثراضحىافتاجحضور

.كبيرةللحرجةالا"مقبمظصب!ولاانيحاولانعليهكانهذاكلوفيغموضا.اكثريضءكبالبرير!هـاعيخطىصوتكان،ذللكمنالضدوولى

منعالمالمتعةكلاستخلملاهنإحاولانؤتاًلوطوال،المرءعلىكانواذا،المنعطفعندتدوروهيالخطىسماععلىؤقطاللقدرةيفقدلمانهذلك

هناككانتان)ببساطةعنهالحديثيمكنلاعالم،،تمامامنفصلاخرذللككانفقد.كذللكالاولءتالبعندسماعهاعاىالقدرةفقدانهبل

وكيف؟ذلكيدبراناذنبوسعهكان(فكيف-(بذلكلللقيامامكانيةبعدذلككانقلائلبايامذلكوبعد،سمكهاعنهـماالاولالبيتبعد

سبجدوام؟ذلنشرحالسلامةمنهلبل؟ذللكيشرحانالرءيسظب!.الثالثبيت2ابعد،اخرىقيلائلاياموبعد،سمعهاسندماالثانياالبببت

المتاعبمننوعفي1سيقعاز"ايضاذلكسهيعنكبماوهل؟سخيفأذللكان!مارهوتوصبمثافة3اكثر،ؤشميئاشيئا،يه"بحالتلجكانو!ذا

اللغامضة؟يجسد،كانوحىن.ؤ،3"هراكأرمكضومةاللقرميدواحجار،ازففاعااكثر

كا)لمثلج،وهريةناعمة،وتغدولروح،وتغلأوتروحالاؤكارهذهكانتالسقوفان-الانصاتطقسبعد-اللظؤذةيقصدحبن،حصبماكل

كان،ءشعةكاإتربمادلبمتهيجا،الدقةوجهعلى،هـذهكنوللم.عليهتأثيراد؟ىللذلكومدللمبمكانت3ماعاريةزالتماوالاحجاو

يستطيعشيئا،ملموسايكونيكادشيئاحضورهاكان،تلازمهانيحبمبعء!اكانذللكانبرلى،"ؤوقعهماهو،حالايةعلى،هذافقد"كان

الانسةهـاهدةعنيكفاندون3عينيهيلإقاندون،بيدهيداعبهانلاصدوأيىر،اللخاصملك"اللشيءكاناذ:4لائابتومصدرا،لبهجته

ريردريسة،عنقعلىوالنمشالارض!يةواللكرةالدرهروغرفةبيويلهـظك،.وابوهامههتىبريعرفهسواهاخراحدمنوليهر-.سواهاخر

عنكفؤدكانانهاو،حقاالر؟ية-عنكفقدكانكلانحوعلىانهالاالثلجكان،الداخلفي،وهنيا،اللعاريةالاحجاركانت،اللخارجفي

ال؟نج،بر؟يا؟ياالرهذهعنواستعا.ر،الواضحالخارجياللعاللميةر،اللعالمء-وتكاتما،إمريروم؟لمع،فاكثراكثربغزارةيهطلثلج-

يومو.البريدلسطعيتقريباامتاللص،اليطيءبالدنو.،ايثلجبصوت،":زابرب!نحوءلى!ة1ا،ورءقىاقياالخطى-شيءكلقبل-!خفبا

البرإهدساعياضحىحينتماماالسادبسالبيتعندذللككان،امس.البريدلساعبى

بسر!ةينهمروكان،ءمقااث!اصبحقدالانالثلجكان،مسموعااذ؟حبيبييا،د!اكماذاوللكن"الفداء"ائدةعنداء4للهقالت

بمعذوبةاشد،وضموحااكثرانهمارهصوتواضحى،اشدوغزارةالثالثةالرةهيهذه.معكالناهريتكلمصينته.فيانكعلبكيبدولا

بةطيمالتيوبالدفة-الصاحهذاوفي.اقوىنحوعلىوموصولا"...صحنكتناولانمنكفببهااطلبارتي

ؤبليكونوقد،تماماا)سابعالبيتفوقاضحىقدكان-ذللكقباهرير*نللم؟يوالدهاو؟لوالدتههذايشرحانالمرءبوسيعكانكيف

ثلاثاوخطوتينسمعفقد،الاحتمالاتاكثووفي،خطوتيناوخطوةكل-شه!حءايما.ذللكبصددءطهيمكنشيءايماالصالكةبطبههناك

رتوكلمعبمالافقفيضيقكلومع...الطر!يرنانقبلخطىخجلبانهروتطاهـرا،بحيرةيضحكان!و،هعلهانالمرءبوسعكانما

كان،ابىهـاوقيفيمسموعااللبريدساعيفيهاكانالتيالم!مبافةيختزلىنبماالاصببلونجبرالمباغتالاههمامسمةمتخذا،معتذرا،مالحد

علميهكانالذيا)وهممقدارحادنحوءأىف!"تفاقمال!يارطريقةغريباالايسىس،خدهعلى.ارلميلطوالاللخارجفيظاتالقطة.يقالاوإفعل

كانتيمريومكلومع.اليوميةلللحياةفا"أنوالعملالىءعهيحملهانءةالسب..ضرب"4حجارةاناو،ماشخمر4رفههربماسعريبورم

هـ!



هـنءصغبرةكوم،متعفنكستناء.عنقود،فاسدةكبريتوعلب،الامعلمىالاطلال،النافذةالىالذها*،السريرمناك!وضصمود"ثزداد

بببض،.وشرةمنىسة،الق!رةالمياءمجرىحاؤقىعلىالبراقاًاحهحما.ؤيهثلجلأاللذي-دومااللحا)"هيكما-أفارغاالء-ادع

بمو.يبستالانجفتوؤ!م:للةكانتالصفراءاللخشبفارةمنخيطتي!ةالراياالتحتحركاممارسةص"وبةؤؤدادكانتيمر!!مكل"ع

الاسينت،منرصيفكانالاماموفي.مكمسورةوريشةسمراءحه-،ةرء!ةء،نهايوجهاالت!الاسئلةءلىالاجابة،ألافطارتد4وابيامهالى

اوحياتهإهااصدىوعند،-!لخسيةاضللأعمتوازياتهيئةعل!عصممكألملأل،فائقةبصورةصمبةكانتم3و.المدحدسهالىوالدهاب3ء:"

،اللطروفىاء:تهصفوءبر،ثهـبوهيناز!المقاوليندكرىيكرسإء،سيالى"لأيحهاةكوالالعاءالاحياةواجدآنفيا):إيخحةالفبلمدة،المدددمة

و؟ان.علباقدامخطىلاثاروءضوائيمشوشنسقصناعيحجرخاد-يذ3التأوجهعلىلوجعبل-ؤ+4؟قوؤتووئاكوكان.ل!راممانت

.لغطيهكانتوكم.فوقهخطاالىتيالراتعديدةهيوكم،هذايعرفاللحظةذاتفيلليوؤفهؤقط-بسرهينفجوان-4عنامرءلءلإء*بان

،اخرىكرةبذةكدامأيوموا،غريبةتسليةبقدمهالصغيرةالتجاويفكانهـلو!نسفيهءوروثالسخفمنشيئابانعميقشموربباتقر

اخر.ت-يءاو!تاطوالمفكرا،الانفصاممنوبشعورمبالاةردونولكنسهلىبقوةاحساسههـواعظماهـميةيح!لكانوما-؟سهخفاذلك

الاسضتالذيؤوقومشىخ!،طويلمنزقبلل،ارتكبكلبناك5كان،واضحاذلكويمه!حي.سراابقا؟هي!نبغي:اجل.الغامضةاللخاص

لمذلكانالا،ذيله!زقداللكلبكانوربما.انذإكرطبا،زالماكان-للاخريني!يهاللمايمقابل،يدفعهثمنايمقابل،فاكةراكثر

ةعهرهمنع-سالثانيةفيو!والانهاسلمان!بولواج"،ز.هـجلدد"وقللت،،تب!نسموهـكه!،مب،ثرةنحوبريويلألاإسة)-تطةكت

الزمنمعتجمدالذي،النهرنفس،اللببتالىالمدرسةمنطريقهور!بما4إةظةحاممنلى--ةيقظبولانء"أكدةاًني.بولالىا!سؤالنوجه

نورف!ما،"طلالمهالثلجعبر،اوةلمجعبرالبيتصوبا،ح!راوصاركرش"ءنر!ض"؟بولياتففتهلا.الجوابا.مطيناالطوبل

البيت!صوبا.المتمالقاللشمسبعريمةو-هـق،!قالاللهاتالمهاالمنضدةعلى4إدياحدىكلرخي!ا،بصطء

فوق!ماترلفعكانتلأاللذانوالممودانالبوابةجاءتذللكنجعدالممت-عمنكانولكن،ج!رراهذاكان.السبورةصوبالثلجخلالمن

ءلىبم!ارةءنروازيتينتستقرانوهمابيضوبمماشكلذواتاصءررانا!ما)-ومعليه؟طلمقءاذلككانلقد،اجل"ءببطاًجاب.بهاللقيام

فيمبت-ن،اركزهمااًلذيهوكانكونومبسانلوكما،طرفيهما!خاب.الغربياشصمانياالممرهوهذاانظنولقد.ا!،دسننهر

،اقرمي!ديااجداراوعلى.اللدائمللعجبمصدرا:اخوازن!اوضعذأتنهفنحوءررةديردراتدارتذلكفعلوحينجديد،منجلس."امله

لغرضذللك،انوربما،محفورهحرفهناككان،مبانترةخافهما(.والاعجابيهبالنأمنخجولىابش!امة4ومنحهبكرسببهاارةاستد

.!هـ؟.معين.لل!خرينتجهيسالمايمقابل

الاهـابخضراءصمغهرةحلقةذات،اللخضراءاليهـرةوايحنفيةطببةامهانذلك.تماما-.محيرا،تمامامحيرامنهاللجزءهذاكان

الئحاسي.مفتاحهاالىمربوطةو؟-،ن.الكهايةفيهبماحقيقيدلككان،اجل.هاباوكذلك،للغاية

،اللحاءؤ-يالعمبقالرمادياللجرحدات،الدرداروفىمجرةاهو،هذاومع-ثءجم!ءكلللهـمايقولان.(زاءههاطيبايكوناًنيود

ابىارداللخش!بليحس-دومهـايدءعليهيضعكاناللذي،اثكلالكليوي؟كفسم4سريبمكانالاحتفاظهـريدكانانخطعلى

.مربوطحهص،نعضاتسببن"قدالجرحانوانقاوكان.كذللكوالحيذلث،استمراذا"امهلهاتقا،النوموقت،الماضيةاليىلمةوفي

كاإشت..غفراًننظرةومجرد،عابرةكفسوىنصهبهيكنفلمالاناماانيمكنلا!عليضافيبعي،طبيبانستشهيرانءيىنماؤينبعي،بنييا

يكنلم،آللشجرعنكارالا!ؤخلف.معجنرات.اهميةاكثراشياء!ضاكاخر؟"ءالمفييرمبث!))؟ؤ،لصهاديأالشيءهـوءاا"نو"-ول!ناندع

،الحجرسوىيكنلم،الارصفةءنالافكاروخلف.الدرداروىلهومنه،ذلكمنواتقانه،"د*-د))كرهـ"هناككازت"؟بعيدايعيش"

حذائه،عنالاهكارخلفصنرىوكذلك.الاسمنتسوىبمالقرميدسوىمرصا.يكنلمبتصيرولكنقليلاوضحكتمجلةجديدمنامهتناو.لثنرم3

محكم.سروزك-الامحلىالى-دامعا،باستسلامالارصفةرجوبالذي...نحوهـاالاسى4واحس

تماما:وجي!هلسبب،اهملهفقد:جبةبصورةمصقولايكنللم،وتاملهالمنضةالمتوازياتعبراليهاللصوتودؤط.الاؤصراف!جرسرن

الىيومياالإودةفيالمتفافمةللصعوبةالعديدةالاجزاءمنواحداكاننهضؤدهووكان،قي!ضديردريسةوشاهد.المنهاطللالثلجاللطوبلةا

يكونانبعد،اكهوضفي.الصباحيالكفاحالى،اليوميةالحياة.ؤ"هانهضتاتياالممرعةتفسىليسولكن،تقريبا

للمايثلجانواكتشاف،النافذةار.ليادفيبماحيراعينيهفتحقدالمرء-؟-

الىالى*رجةالعتباتنزولفي،اللبسفي،الاغت!الفي،هناكيكن

.الافطاريتطلعانسرهبمال:ءتصوب،زمنبلاكانتالتي،العودةخلال

حالة!اصلىانالمرءعلىانغير،!لاخرينيسببهالم!ايمقابلعلىالمجردةالوجودبرانهيةتفاصبلالى،الضلجمعاكصقىاوسرفقةخلل

انه.تتطلبهاجربةالتايصالقابليةانعدامحاةةبقيتطالما،الانفصاممرصوؤة،اقر"،بامنعديدةاعانوالارصفةفوفىهناككان.طريقه

وبشمكل،وابيكبامكرحيماكونان،الحالبطبيمة،حسنلشيءالاخرى،هيمتوعةالحدائقجددانوكانت.الاشكالمتصددةساليببا

ناكذلكالمستحسنءنولكن،عليهمابداقدالقلقيكونحينخاصمنابعضاو،الجبسمنالاخرواللبعضبمم-شبيةاسوارذوبعفها

محتملا-ذللكيبددكما-قررقدكانواذاحازما-.المرءيكونكاتتفيها،الكثيفالشجراغصانتهـدات،امشىاوفوفى.اءجرا

وان،بروليفحصاناجلمن،هاولزالدكتورهو،طبيباستشارةفوقمكتنزةملفوفةاللصلبة،ا!صغيرةالخضراءالشهويةالسوسنبراعم

معدته-الى،رئتيهالى،صافونالديكثمبهماعبرقلبهالىينصتورا،مةلآللغايسرفيعةاخرىاغصانهناككانت،الرماديةالسيقان

ا)-؟العلىالجوابويرد،وسيجتازه،بهبأسلاشيء"ذلكان،ح!سنامثلاطونكدرة،كئيبةءصافبرالدنملفيوتجمعت.وجافةوسوداء

.ابداذلكينفعلن.كلا؟يتوقعوهاللماجوبةلهمفدموربما-ايضاارةدوفوولوحدهزرزوروزاط.جرداءثجرةعلىمهجورةميت!ةثمرة

ا)ثمن.يكنمهما،يصانانينبغيالسريفاللعاللمهناك،كانتالبالوعاتاصدىفرب،للمياءمجرىوفي.الريحاتجاه

غيرالسنةوؤتكانسمهجوراًالتفاحلضجرةفيالطيرعثمىكانالاقذار،منصغيرةدلتافيمخشمورة،وفئرةمهزفةصحيفةمنؤصاصة

جاذبينه.المدورالصغيرالاسودالبابؤقددقد.لللحمرات!يهالملائماليدةمنرلى"ادةهناككانتوتحتها،اكزيماكلمةكبيرةباحرفوظهـرت

تشير.،س.لكمنا-ورثؤورت،باينشارع21..،كراؤاتدياميةيأ

لوإنذات،1اللصهصيرةالمغردةالطي!ورمننوع35ءمولأتالحمرا11*.اشفائهافيكاليكلروخاؤلمح،لستواتمريضةظلتانبعدانهاالى

انواعهاواشهر،قصي!ر/سستقديموزال،مح!تد!رةلصديرةواجمنحة،بني،الاسمر-الطينمناللعميقالاقدادمجرىجنب،اللصغهوةاللدله!وفي

.المتحهدةاالللولايكااشرقتهـكئرا)3!اللبيهتية1ال!مرةالضجارهامننازلة،ضائعةصغهرةاغصان!ناككانتبمالمروحةشكلذى

هـهـ



ه-وزالاءا،هـخاكمجراهكاءلىصديئالذياًللدنوزالماوهـل؟زف"ف-!،اصرىاعننه،شؤكما،اءهـىبيوتؤينؤ"*ها"م"عالحمراتكانت

.؟.المنعطفعندبعديأتألمديالبروساءد،.،الاولاله"باحورةده.الابهاإ-ته.ةعلمؤ*رةاية*!هدهوكاقت.برعدااكثراشجأ!

صوب4رألىادار،بهاؤكرفبما،لجمة،با،الفكرةهذه4انمتوةال"طازافىفي؟ه"رامةأآ.الخفبةطلمسالغم"نوفيوعغامضة

اصر.ولاشيءلا-شبءاي،ال-البطببورة،هناكيكنلم.التل!مة.ح!للحلااكراهميةاخ!!4احتلؤه-يشيءهئاككان.حالى!!سوى

ةراغمنوبسببهذامناكئرء،لهوخطر.وساكنافارغااللشارعكانممتور-،وكان-كدلكع!لهزواياورجرحبمبمبنبلةزوا؟إجرحكأنشيء

يفكرللمانهحقأيبالغرمنكانشيءوهـو-اللبوتيعدان،اللشعارعيرتمتعنفس."وجدؤقداهرزورغم-ا؟تطرهكم،ذلكهوارادكميفكران

ة!-ر3!ناكتكنلمانهاقعالوديير*روطايكان.ذلكقبلبهيقومانمؤممداوتعجيلا!(جببلاذللككانلوكما،اللطبوث!معالكلالير"ذاحبر*ا

بيضه،-"فبيقعاللذياثادعج،نبعاى!نهاالكثصراي-البيوتمنا-،!هلأوصماقيإكأاابت!م!امهيعي،تأخرهيعي!كان.المرتقبةلإ"هرةتماء(

د؟!ه*ةففدهـصذاورغم-ا!:ريدساعيؤدوماثناء/مدهطكانوالتيظرهإتشيءايي!بكان.الصئهيراللطيرعئنىالىتقبىباالانوالفارغة

لؤ:،ؤقطبيوتستة!وى!ناكيركناثمانهاكةثفصنكاللصدمةاصغيراان!را،4نفسص4(إبي،ا!"ء*رالضميديالىتل!إرع:ذدنافيد

ال!ممابع.هوبيننهكانفقداذن-بريتمه.وؤ*رالمرضنافذةفياكارتونياوالرجلالبقالدكان،الةلقماععند

ستة!يسار5والبمينااتدمتافها،اللىزمامه*مسما4سداوراراد،الان،ذادكل

ثلاثةرؤ!يحملاللذيالبابالىنظر-.ونهولابي!4الىوتطلع..ا)ظجالمشبعاللثهسرنوخللى

منطقبةوبصورةاللدقةوج"علىكانتركاص)هاالمسطلةانادركثم-عشرالهاهـ-لا!ثلجمنشبح-بهتنباكما،يزالمااثلجاأضبابكان

ثحفقمنحهفقد!زراورغم.يدركهاانع!ه"ينبغيكان"لثلم!وحمفاءمعانقما،لموءةوؤة!ومستديرطاؤط،و(رتيبناعم،اللبراقالشمسنورفي

ققد.بالعجلةاحساسا.،معينحدالىمخبيفوبشكلبغتةالادداكهذااولدياًلقرم!--دحجطر-شفافكسراب-غطىاللذياثلجابصمت

وعقد-لان-"ذللك،مندؤ،1إيضحيحثوود،ءخعجلاليكوند!عزإج-مذوو!لاجماله-كان.واحبهله"اكناتوقف-وا-:".لمتطلق1

اهـا؟ءالببتعندذللككاندفد-خطعاى!ونانبمكنلا-حاجببهخراف"قضفءنهناكيكنوللم.الحلممكل،الم"جاربكل،ا(!كاوراتكل

هذا!"هوعايدالبرساعباضحىحين،/بيتهزف!،الدؤةوجهعلىمثلابردارو:حهشيعمنهناكيركنولم،ابداتوازيهانبروسعهاؤرأها

ذل-كير،تيهـل-الءا!قى!ذهفي-الحالةهـذهفيول*ن.4ذاالء!باحمخبف،روهىلابماخرشنجلاءعالثمافةالمذوبةمنالمذهلاديجهذا

وانهابدلالى!عهاالتياللطرقةانذللمث؟بضاالغد2!ويرسمعلنانه،ؤ."ؤكرالتيا!ظةوفي؟النئيءهذاكانماذا.وحسبوللذةبخفة

-4اعطترةوكطوهـزره-هذايعنيوهل.نرص"،مبيبباعلىكانتوكسان-متسعةكانتالثكط،نوء4غرفةنافذةصوبقضطلعادأسهرفع

مرةاللبريدساع!ه!يمصهعلنانه-بالدهشةحقات،ئه،اساصساسهادرير-رهؤيم!ذقيانفول،شاهدالغرؤكأداخلمباثرةتطلعكأنهذلك

البيتاجتازقداللفهـدصباحالبر.وبساعربسيكون،هل-؟ابدااخرىوي3،نربماذاتهااللعابرةالللحظةتلكفي-ان!خاك.يققننصفس

عهدهايكونو؟كلياص،متةاقدامهخطىاةمعبحللغا،بئعميق5ثافيفعلاث،رعطرؤ!محنداقمفووهوهئامماافترحقهقي-هئاكيزالمااقعانو

ءطبقة،ب!رية،ملإقبصمتللثلجباالمغطىاث،رعفيانحدارها"مفد.اخلجا-اللشمسمنيفيه"ؤظالءرفو!ةإديه،!واحدىبيالقرما)ةل

،الم!ددقتالوفييست+يمظلمزالما،نا15!،ءهـايول،ءـويكونبينماالاولباحاللصذلكمنذ؟حقاالوقتهذاطوال،في)"لمهغاددقدكانووول

ؤ،ل،المحددانودذتؤكماسبيستيقظ3،ناناو،يرا&سعلىهناكاقدا
مههـميمهصصه+حم.سرعحر..صسسم!!يهحى.

ثيئا؟ةمع

نفسهاالمطرقةصيرصىنكنلمادا؟دلكيرحدثانيمكنكيفولكن

قدنهصم-حزناغامضى،منبماخيبة"بكىفلفيغاتمامضكخمهاسططلثلجعليهمعجمدرةقدش!كلطاللعوا

جقبعدعألثمناروفهلىهـلدىلعدكط،قربطوث؟فءاماؤكظرقربيجرء!يومكلحساللينانيةالمثقافميةالمجلات

فاقرباقربتزحفوهمه!واإطرقة،السريوالثلجاللصامتالتلجعبر

ي!عةبوبمممدىلمكوللعالمثلجالممسمبملعمقع،،فاووقيومم،افرلمبقيوهذا،النصلحطىكلعلى!بلر

بشوقارادهاهـذيالاوحصرالفسيءمنهذاكلبعد.إجردهل،وجمال

الثلائةاوالاثنتجمنالاقدامخطى-يفعلكانكما-يعدانيستطيعان-الط

كلسيحدثوهـل؟ؤفسهبابهمصوباخمراتتقدموهي،الاخيرة.

عنثطرحقاسسطمعانوعندولمفاجيفبئانطيهذجبوعاىية!عبملمهيبهنحو-اا!عرفمان

يهتعم؟ون

للشمسفيفيمااكاانلىرورإافذرراهسنبرلوقلمحتكابريدله،يباؤقربااووءلمىلحمافتمتئلىهذاصنملم

،إزال"اعندهـ،الاولاللصباحلكاناذن،اللغرفةتلكفي،اللسرير

سبعالمنوالى،هذاعلىاو-ءأ..ا.00.1.0000و.

اكثر.حرىلكووروببملقا-وربماكي!حالمكنمها!ت!عاول!بطليالرصببنالالكرياللئتاجاليكمتحملمهى

-3-ولادباءاللكتمابخيرةباقللا!اللقيمةولابحاث
،المصباحنحت،الطبيبامامجلس.الاستجواببدأ،ا)ولماءب!د

.واورقيرالدقالىبصمتخكانواسه

أ"!آ."وتقولتضفضلانللكهلوالان"

"!آء"
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يرشنلمالمرءكأن،اللضوءلرفعةابعظجمماللدالريا)وهجت!ت،الاضاءة."تمانعلماذا.،اخرىءرةالانو"

ديلها.هـ-ناخرجتسمكةاو،وانبهاكلباو،"دربةنقمةسوى".آه"

!يفف!كانوؤجمما.دقط-ز?راونبح4ازلول!هـاوبئيناش،مو)سهووء"-امكنكانواحجزهاط-ءد!اها"

دقبيقةكلكانتأ!ءنيالساعات،"/لمك-4الغالالاخيرةالقلهلمةا)ساعات.دلك"هـ--!--هـ-س!--!-!آه"

منكانلوكما،يتطلمعظل؟-واعيدااكثر،الاخرىمنجمالاافترؤيها-."طصب))

صوب،الطبيبصعين!فييقهالمطالنورحباتصوب،د"يدةمسافةدق!بهاو!4بحنجرماعلامة،للذللككأن.هذاكلاخرقو8لكم

ىار،اخرىكرةذلكوراءماالىتطالعثم.،المفتعلةالثابتة-مامةالات!رفئ-او

هذهبينحتى،هناح!ى.لكيرانال:،عموالرفيفابيهخني،أمهخؤكبماالاخرق،المطهـذاكلبعدالاللمت!-ىاياهزوكانتالذيةمهارخىو

يرىانبروسىمهن-كا،ل!لمفاالممداكورهذاوت!ت،المدائيةأغاتاللكاأهـ4ؤ!ءجمالمزامجون،المد!أةصوبوص!ق،الللإجبع!بنيعنوزاغ

الظدلحيث،،ارغرفةزوايافيكان-يسمعهاًنبوسعهكان،الثلجئها.ؤرميمرتازا،الاخفرالكرسيمنبرزااللمذين(ديينرمانجفهن)

الىيفضبمالذي،المفوحنصفاليابخلفط،اللطنفةترت،عيؤااتندبساطفوقالا"رجنبواحدامض"ظميناصطفاالمذيرنا(بنيبنبخفين)

الهمساتاكثرولوشوهنء،نعومةاكثر،رؤةثر3اكآنوهنا.الطاملمحةض.اا
-.وور

،"اخلاؤ!"ب،ضقبالالاسلغرة"اجلالا،عم!عنتحلىنهئ،عذوبة"...اللطكبوجهلىشيءمن!ناكلليس!-هم))

يف-ول"صنبلإضةوللكن،4نفاخفىا،الانظارءنبعيدانفسهفابقىؤقط-ارادذ4ئ،النظرةورد،عليهتسهقراناللطبهبعب:!اص-!وا

ؤقط!رنفسيمنانخلموص-ىتظ)راذ!ؤقطأتظرولكن،51"روضوح.المبردةالمراوغةمن-هإسباكلوللكنا-"؟دبايكونان

ناعس!شيء!باردثهيء!اببضشكبماء!يدجدبشيء!وافيكعندها"؟بخيرانكتشعرهل-الشابيرهاا،الان،لبماؤللم)

إ.ايذه:وانأ،مولى!الطويللقالمطالفضا7ءواقوس،و،السلامللنوىشيء."تمامابخير،سبدييا،اجل"

أطفىء،غرؤتكالىال-لممد4واءاتركهـ!.الكلامارقض!اطردهم"؟دوارلا؟صداعلا!ا

!افص،باذتظاررساكون،معكساذهب-سريركالىواصمدالضياء"ذلكا!قدلا،لا"

هـصناوألءا-دعلىزحلقة11االءهـفرةكاي!همةمناجملفصةعليكشكرا،،نعم-مانعللديكيكنلمان،بكأإبلظت.ارىدء:كما))

.وهـا3ولصأركم،ا(نوافدسأغلق،كيرسسأحهط*.،الثلجمنسبحدصةس،5!هقرأت!لملا،يروليا،والان-رائعةبهصورة!القصيرؤديهذا

"..مع!متكام.ابداالدخولاص!يستطبعلالا3!،الب،بخلفعميظا"-لة،لاناءةدتكيا4ليمه-كا

منمكونبطيءمىادصازونمنين"مثاالامسىغبراللصصوتئنوبدا:وفرأ211!باخذ

ده-نلصم!كنه-الا"،?قياذناوذةبخبائرواياافياة-"قطةاالندف،ططيمالههدية،امناالمدينةلهذهافولهءاكطواجباخروحمد"

قيطعاند!ن،المطهجمباو(قال،تدهايبتسمبمفسولوا-س.متأكداالبحرباس،ارة"جم!اللجيادجبروتا،.،داللججبروت،لابطالارضمجد

-إ"هورماالىادطرفيمهتمرا،الي!ار،الفخب!ذابوزيدونربا،هناتوجك،!كرونو!ابرنيا،فللأجلك...

."-اعتقدلست،،لا،اوه))جمساحيكبحاللذياللهجامءرةاولالطرقاتهذهفيعرضتانكاذ

"؟بئ!ه!ياذلكمنثقةعلىانتهللكن"عظيملهيأنودد،الرجاليد.طوع.،اللجمهلاجدافاالمالهمةال!يه،د

لاوعبدو!لوالمأاللصوت-وبارداًناعص-،عندهاابيه5"وتجاءضهاا...ؤدمالمائةذواتالبحرجنباتمتعقبا،الاجاجالماءفيالسرعة

...اكا!مالمدائحهذهكللثحوبىدودكالانهوها،الارضكلعلىالمعلاةالارض

نحاولاًننار3تذ،بوليا،احالافي.لجيبان،الىمضطراررت""..ترىأعمالالىلمقةالمط

"؟هذاستفعلهل.متأكداوكناًلامرقلح!-!صاعدتك
النإقيل.الدتابوارزل،مجربا،وأوؤف

ير-ا.مضأكدا،بمونانفكرةازاء،جديدمنيبضسمزفسهواحىعلامةايةاًلتأكبدوجهعلىهنادلءشاذ-اتقدتكما-كلا"/

ضرىورشلاإ،امهزم!ين!للمط!هلعدصمقاءا!اثقةنكتةئسياكاستحوايهإكلنكهذةالهاك."البصربمماالاجهادعلىيةظاهر

.....!...كااللذيناكللاثةمنالمسلطالانتباهيرحسوكان،الغرفةالص.توزحم

يدةالبلالاد!ةهذهاللبلها?،االعقولهـره؟عنهيعردوهانبوسعهـمن

يخبر!مانهـتحببل؟عادي!وماكلالىلوفماهـوماكلالىالربوطة10.يرواجهـونه

هائل،تماماكأوؤاروالترهانا،الانحون!،الانوحتى،لخرهموللم!عف."اخوخمطءافاعضقدلبخط!،ب:4لفحصنبو!معنا"

....ابيهصوتلأهذاكان"؟يكوقانيمنشيءواي"

هـ!،تماءامدهش-رالىهناحاضرا،تمامااليدمضناولوفي،تماما.امهصوت!!اكان"-ؤحسبالغريبايشرودهداانه"

نااهـباسءطاعتءـل؟يه.دؤوهاناتطاعوافهـلالغرؤةهذءدات.با!الرجوجينب!واناكلا!ماكانا!ب?ةسوفي

.طههـجاي،محنه4ل!يقولشيءايان،يلغايةواضحاكار-كلا؟تصدقهايك4اوجانكأ!رااود-يولياوالان.اخرش!اءانهاتقد))

سببقوللون-ميميعككهنح!حةسيضحكونعنهسبي!جعلهموكىسصوبس!وطنام!ما"لمطهرىاانيتعرفانهث-كذلكالليس،غليهإسضجيبسهداليناوهوالا

.....بة...."..!صحيحهدا؟هـ4،لمكقديم،فديمصديق

"؟كذالمثاكونوللم-ؤلمقاي!شظ،لالماذا"

قيلانتوبمالنازليناللجفنببنذاتالطنهببمت!الىمباثهرةتطلعثمبرمودةليوجههكشرثم-المكتنزةاًلطبيبدقبضةمرنجبنظهـرهونقر

حذ-"ضاطكق،الاصرىا)ىالتورحبةمن،الاحرىالىوا-دةمنكانت،الطبيبكتفيخلف.4للصدريضاللعلويازراهرشبينما،مفتعلة

.صغبرة،اللهبابيةالمدف-لمةمؤخرةامامراؤ!مانوراتصنعالناراصابع.مالنار

مكأ:زةبدامرخيما،كرسيمهعلىوات!.الارتباكاللطنيبعلىوبدا.الوحيدالدوتو5اللعثوائيفيقهالرالخافتالصوقوكان

وجهه.علىمنببطءالابتسامةوتلانئست،ركبتيهعلىبيضاء"؟يقلقكماهناكهل-اعرفاناود"

كاقمنخ،ئفازي"محنروناولمتوفف"!بوليابمحسنا"قالأحدقشيناعدشسىنازلانجؤهإه،اخرىمرةيبتسمالطبهلبكان

تدركلا-بااضجطدسدركلاواًنك.كاؤيةبجديةلهالمممطتأخذلامنبيضاءصضرةحبةفيهماتتألقكانتالللتاناصغير"يناالسوداًوأين

عاجزاكانأوكما،واهـةدارعميقاسريعانفساواخذ"-بالضبطأهـم!ايمقابل"؟اطلاقاعل!يهديرللم؟عليه!دانيبمللم.اللضوء

كليوماصاءةهـبئكاف-اهوأباأء"لكن.الاخربنالى،الكلماتومنتقهـداالفرورةهذه،للراحةاقلاقالاليسهذاكلانبل-"يرن!لاخرب:"

سأتي.نجدةمنولليسهربامسرحفوفىينبعبمثلامرىءكان:لللانتباءالفرورةهذهللهقاو!
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ي!-وناندون،يحسكاناز"الا.صامتينالكلاضحىوبغتة؟مؤخرايرامماعلىزكنللمانك،تعيان،تدركانعليكينبغي"

ادمت!ثضاؤكما-قيرك!زءراؤ:ونهكانواجميعاثلاثأمان،تمامابمواجمة،حم"..؟.ذلكتدوكالا

هـ-انلوكما،م!ولاشيئاارتكبؤدكانلو3ما،،بقسوةف!بهم!!كهنيرقبو،للابتسامانةجددةالطبيبمحاولةيرقبان"متعاكان

المثمهوشا)ضاهـ-مالرؤيفيسمعانبوسعهكان.غولامبح51قدنفسه.خفيةحيرةهناكفيهاكانىئه.،الغريبةالمثءوشةاذنظرة

وبخ!وتبعبهـا،للساعةكليك--كلاك-كليك-وال!للأك،للهبواطلق".!"يديياتمامايرامماعلىبانياشعراني"وءأجاب

وهمهم،بدأتاكمابرعةلتموتا،المطبخمنمباغتتانانضحكهانبحمست.القصيرةالضحكةجديردمن

الخ،رج،صوبفيتشرويعمق33انهالممتبداوبعدها،الانابيب،ؤكاالماء."مساعدتكنعاولنرن"حدةاكمثرالديبزبرةراضحت

ليتمرك-ز،شكلوألا،زمنبلا،الدنيابسعة،اللدنيابرطول).ضحى،تماهـ-ابخيرانني؟لمادالكنو.ذلكاءرف،سيدييا،نعم"

هـ،ز-صلوبتكأهف،الناعسالبطيءالتمركزفيلك.،صوابوعلىمامح؟."هنلكماكلهذا،ؤقطاو*رفانا

نتكبماءايجيدايعرفوكان.جديدصوتبدايةعئد،القوى!لايضاءؤفرةعاىيدامرخية،الامامالىسررمةبحركةواللدتهق"ت

صبهـدبسهنجتأي4للكن،بصفيربدأربرما.اللجديدالصوتهذانسيء9.الطبيبكربم

هـذارقطعلاانيففي.يهربانعليه-/يفقدهوقتمنووناكليءه-"أعزيزييا،شبمءباي،وفى؟تفكر"قالث

-هـنشاانقبلولكن.مبانترةمجابهتهينبغي-مباتتراتحدياذا5كان

.راكض،السلممو.سلقاستدار،اخرىكلمةوبدون.يطمئنانارادكأنهبمجديدمنالنابءندالزاويةاًلىتطلع5يجابهها

-4-،هناكيزالماالحازوانكان.سمعهلما،لئماهدهلمااخرىمرةوابمم

بيضاء.المةطوبموجاتيفدالظلامكان.يفقدهوقتمنهنارلليس،ابيضذبلشبحتطاردبضماءء"غيرةؤطبطةشبحمثل(بخفوتيدوم

لمتهث-"نجتىغرةحينعلىءابرااكأرو"-موصولصعيراللميلورحمهـاعلىشيءفكلاذن.خفوتاالهمساتاكأردلكيفعلوهو"صدرا

وقذ!!ا:ابااغلق.النوافدهزواطىءباردصغبر-وثىلمؤ؟رهـاؤلعلسشيءكللل!سارادنه،حازمايطلانبو!سعهكانلوفقط!يرام

صإيرةعبارةمثلالعاريةالسوداءالارصية3انت.الظلمةفيءللأبسه.يراممااحسن

،،البهاضتحتمغس!وش-ة،تقريبامغمورة،الثلجمنامواجبينملقان!نفعلمينيالتاللطريقةتعرفينانت-شيءبلا،شيءباي،أوه)

و!ان.الريرث!منمتكسرةعطيمةبموجاتمغطاة،اخرىكرة4ةهـةءر"!ذانبط

مقربلوتزاحم:واحدآنوفياللجهاتجميعمنمتكلما،يضحكالئلج"؟اليقظةاحلامتعنبمهل"

.سريرهفيجدلاوقفزركضحاولور4"!ارفير-لا،أوه"

اخبرذ"كالتسيباللقه-ةنوادبكجئنل!اء*غ!لنااصغ"لهقال"؟ثيءبئي،اررفكير!*ق"

هـذابعدترى)نفم!وف،الان-عينيكاغلق.ارقد؟تذكرهل.بها".ثيءاي))

ناوب--وداو،ىيرانيستطيعمن،البيضاءقيالعتمهذهفي.كثهرافاصابه،أمهوجهاللىنظرانحدثولكن-اثةا)شالامرةوضحك

"-اعغ..ش?كلمحلسهنحل؟يرىفف!تلفد.ؤيهاتركتهقدضح!4انبدااللذىأثيرا!ةبصبالفنى

كمود/تقدم،الغرفةمةدمةفيللثلججهبلةمه:وعةدقصةوبدأت.الرعبمنبسمةفاها

،ماولزنر،الصقفاهـىشذروانوررلتنتصب،الارض!بةفوقوتنسرحستمسببان!ايدرككان!حظ!وء!"ؤشاشهخاهذاكان...

عبراللدا"لالىضاحكةشسكبجديدةندؤطجدولمنن!هاتاهلمممنالقدرهذاعلىالامريص!بحانيئوقعيكنللمل!4-بالللإعبمالالم

طوإلمة،بيضاءاذرعارافعة.،اخرىكرة!مممة،تدويالتياغافذةا؟ضئيلةخاطفةلمحةفقطأعطاهماوربما-ربما.ا)سوء

قائلة--بردقائلة،نوىقاثلة،سلامقائلة"!بالثلج"قال

غبرالمرعبالنورمنعميقجرحبوحنسببةانفخحاللحظةتلكفيخطوةاللبنيانأإفاناوزحف.ابيهصوتهذاكان"!بحقك"إذا

!ولغريبشيء-يفحالثلجسحبوا-المشرعاللبابمنا!فرفة.ا!قدب-اطفوفىالامامالى

و/لم-هزه،،4برتعلق،عببهالتة"يءهذاواند!ء.عدائيشيء،الغرفة.أمهصوتهذاكان"!عزيزييا،تعنيماذا،ولكن"

حياته.طواليعرفهللمباشمخزازممتلئاكانبل،فحسبمرتعباهـويكن.ؤقظيحلمقانالدكأورواءصفى

والكرا!-ةايغضبفعل؟اللقاسيالادلاقهذا؟الشيءهذاكانماذا".فيهالتفكيراحباًني.هناكماكلهذا،ثلجمجرد"

جالدو!و-ما!نر"لليدركاخرعالمصوب/يدايمد؟أنههذاوكان؟هذا".يابني،هـذاءننااخبر"

الاخرالعاللمذلكعنيتذكرزالماوللكنه.عليهمق!رااضحىباللكادماتعرفانت.يقالماهناكلليس.هنالكماكلهذاوللكن"

هـ-فهومزقتط.اللشريرةالارواحتطردالتياللكلماتليعرفيكفبمما."الثلجهو

بغة-الاخرىحياتهمنذفسهااكذلممات.محاعرتهإحاولونصمان!ساصؤقد،تقرإبابضمب!ذاقال

"!اكزهكاني!اذهبم!اماه!اماه"السوادبوصةيرىانمفضلا،الطبيبمواجهةءن)هبمفجانباهـاراستو

:يرامماعلىاضرىوا،حلقدش!يءكلكان،الج!دذلكوعندالباردالل!بلمىنالباردةالبوصة،ا"سد)ةو/ايستائرأنافذةاظلفةيبن

المرقرفكأا!ببف،ءالخطوطونهضتاخرىرة3الو!ولا)صغهروتقدم.اكثر-ثقةوبانه،بالتحسنشعراخرىوءرة.الملوح

واللضحكيعلىوالهمسوكان.،هامةهائلةبحريةموجاتمثلوسقطتللقشد؟ارجوك،الاناللفراشالىالذ!اباسصطببعالا،أماء"

تنوعا.اكثر."بالصداعاصبت

جمالاوالاكثر،الاخيرةالسريةاللقهوللكسئحكي!اصغ"لهقال"-قلتقدانكظننتو)كت!"

فاصغشراصغر"ؤصبحقصة-للغايةصغيرةقصةانها-عينيكاغلق-،استطيعالا!-الاسئلةهـذءكلبب،ذتوءاصابنيللقد"

اًلصتتحولرهرةانها-كاازهرةتتفتحانبكلاللداخلمنتأتيوهمطس"؟اماهسا

"-ايىكم!ربينننحدراننا؟تسمعهل-باردةصغيوةفيرة-بنرة."اللطبيبينتهبمحالماتغ!بانبوسعك"

ار-ىيتحول4كلاللعاللمكان-هديرالىالانيتحولاللصفركان،شاملةبصورةيفحصاني!نبف-الشيءهذاانتعتقدالا"

،سلامؤ!الاللحظة!رزهصتىلكنه-اثلجامنمتحركةشاسعةشاضة،اخرىخصوةالبنيانالخفانوتقدم،ابيهصوتهذاكان"؟والان

-.رقادقال،بردقال،نوىقال.يماوقاسمرنما،الشهير"اللعقاب"صوت،الصوتوكان

عبودمصط!ى:زسحاعرا!-بصرة"-نورمانياالفائدةوما،أوء"
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