
صعاهـشصمممحرشصنتشظ

حقيبته.فييسراه.لبابااماممكدودايقف.البيتالىكعود

يمكركررنينه.صوتهيسههع.الجرسزرعلىيضغطيمناهبسبابة

.وراءهاحدلاا-"يتماك!.الابياصأب!يطر!احدلا.بالداخل

المدخل.رخهـامالىكتفهسص-د.الببءضبةعلىليقفيعود

يه(ا!هما:.الولدإيالياثرهافي.نجوهقادمةالبنتتهود

ماما؟ين3-

.للبابالوحيدا(فلاجعنبحثا،الجيرانالىبهمص"يبعث

فارغة.باي!،الاخربعدواحدايعودان

ل!حقائبكمااين-

بها،ويلقيان،الحديديالمنوربابفميتسلقان.حقيبهضهما

الشرفة.قلبفي

،الواطىءالورعلىمعايجلسونالكورنيثرالىايأخدهما

بكويتا.بهيشتريانمايعطيهمص(،للطعامنقودايسالاله

اثمستنحدر،اأساعةاثرةالساءت!ضي،الجلسةتطول

الضحى،كضوء،سنانفهـمو!ها.الغربيالافقالى،الطهيرةفي

3+.ينقطعلااتالسيا!،طنينبرودةولا،لهادهـءلملا

الىويذهبصا،الاخريدفياحدهمايدهلضعانعليهمايلح

فييقبلملأن،،ضعودألهماطبهويرضنعظهراً،فيتغديا،الخالةبيت

جائعين.كانا.كار!صنالنهاية

مغلقة.اثجمابك.الهواجصىبهتطوف،وحدهجالسايطل

مفتاجتركترب!،6لبيتابداخل،عليهامغىالانتكونربما

المدينة،هذهفيالنسررريرناحددخلربما.اغلافىثونالبوتاجهـاز

..و،مبتلة،كطنبقط!4،وخدرها

شقتهباباماميقف،الببيتالىيسرع،القلقيمه

،بصوتئهلندتستجيبلا.بوسي:باسمهاالقطةهامسا

بها،.ياتيلمدخلاددجءلمىورفةفيعبه.يلمهحيلعبمافاراإن

باظافرها،تسحبهاثحربا(اق!لأ.البابءقبتحت

،الطرفممزؤصةاليهالورقةتصود،طلاعباالورقة

وقد،صببةفبديعةالن،حيةالقطة.بالايهدا،اظافرهيا

واذنت.الولدتنتظر7و،تنتطرهاندون،المفتاحومعهـا

معا.والراحةبالنضب

الاخفر.امازينويثخل.الكورنيشالىيعود

*صادي،

يخئعر

هافهيدو

بهاديجا

ثاربا

جت،صر

ثمر

والشطرة،مزقوموالفم،مقطبوالجبينومرهقامجهدايجلس

ي!سىو،مخشب!نببىطبهـسايحس،علىساقساؤحايضع.هامدة

نص!ةمس!بحصكأحباتبابهامهاتلقفيده.بهء،شعورهسريعا

عا،تفاوار،حةمم!4:،ش!رر/بروب.نتظمابلاو،4بببعص،لصفرةا

شجرةوراءخلإقىسط.وصهراًتهالاخضرا)زرعاحواضى:وءمقا

النوري!بن.الجرسوناتوحرهـفي،العشافىاًزواج.الخغرةدائمة

توصد.بفير!رقب

يبدو.ماؤه.يجري.ابةدمقربهءلمىالهريضالنهريستلقي

تومضلا.اًلصفحةمننكسرفر،هامداو،راكدا،اللونباهت

إجري.انهيبدولا-.قمهكأ،مننوارجراجة،فضيةشمسلمعةؤوقه

أوحة.فيكالن!ر،-اكشا6سجتدايصمو

ميبجنورهـاتضرب،منهاالاصيلة،النهريالكازيئوالشار

ا،ك!ر،تجاه،1)رئيسيةاغصان!،،الا!امضتميل،الارضقلب

لا.خضراءورقة.لاورفلآكلمنعار،صةالاشجارا.كجذورهها

تتقاطع.ميتةالا!كأجارتبدو.سىاعندورقهـة.لا.جافةورقدة

ورؤصسةعلىطفلبلأكصوكل،اهتزازؤحراو،اهتزازبلاالاغصهان

،المونامتسخة،ط!باشيرية،رمادلم-ة،الملاسناعىة،ئرقاءرسم

هضررسية،اشكال.الافقباتسماعم!نحنيةتمتد،الملمسناعمهلكنها

كلترتد.والرفهـيع!ة،ا،سميكةللاغصان،نهائيةلأ،زخرفية

للجنو،والساق،للساقوالون،الفى:واحداصلالىالاعص،نا

ا(لاغصان،كل.؟لنهـبروالارض،للارض،واثمهبراتللشعيراتوالجنر

كلا-5اءة.ايماءتانل!اتلتقيلا.وتومىءتشير،القضاءهمرلجهة

العالي،1الفراغفي،اررارب!-؟اب!ت!*كل!حا،الاخرىدنتبت!د

كلمنوعارية،أورافىبلاانصامع،حيهالاشجارتبدوالعال!.

مع،لغزسةاالملونةتيجانها،ءوال!مرالبيضاءازهورهافقد،ثوب

على،آجافةاالاورا!حتى،اوراقها،كلاوراقها!ت،الخريفا

اوج!،!،حيةفبمو.الشآ،مع،السا!وحوال،الصينات

غصن،الىغصنمن،غص!نالىغصينمنفوة!اتتواثب،ينفدلا

،قصرةرفرؤاتترفرف،تتقاؤر،ملونةكلور،فعالىفرعمن

الالوانلاالجفاف..أوه.كالكلاباتبمخالبارجلهصاتقبضثم،كسلى

.؟!ذهبتقدالسهتتكوناين.أسهـونواالحركة

توازيه،الحجرمنافريزللسور.ا)!ثنعاطىءاعلىسورللكازتو

،تعاذيهاالحديديةالعوارضمنسجفعليهاتقبض،مجوفةانابيب

اشجارالسورعند،و!برة،!ميثة،الضرةدائمةشجيرات
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الفوضوية،القلموخطوظ،والابر،كالش!رفهااورا،مخروطية

فياحداهـا.مغبرةرماديةخضرتهت،خضر!ء،طفليدش

الشعر،واوراق،الاغصانمنفاعرةفجوةاعلاهما!رب.مواجهته

فتزدادالفجوة،الفربيانجنوبثسقآدهـة،التذمسيقرصنمنهايفترب

من،الساطعه2نهثرجازلتلاثى،للع!ينخاضفبضو*نضغم،نوهجا

اتناحبالازرقافىـ!،الرطريالى،طباس!ي"الى،الابيض

انبيت.عنبعيدأ،الننمجرةعنبعمداوتذوب

يغط،!.لنن!وءى،ابيضمنجان!!بالقهوةصنالجرس؟ئي

الي،الاولادخالهـةبيتانىإنكازءتومنيتلفن.ويمهض،بالطبق

اهـد.يرهناتم.بد!عةصديقاتببوت

مفاختةزيالأتة،خادعتليفوى:عديدةاحتمالات4برأستطوف!

اذهيف!ر،بذلكيسمحلا،قرونرمنبجيبهمطأنيعي.للمستشفى

صديقتهامع،غفلةعلى.رب!ماساؤرتينتظرارعليهوانيننعحل،

داخلالمفناحنسيت.مجاةالعذبةالى،المزاجآلمتقلبة،المشعواتة

ا!ولدين،عودةفبلستصودانهاظنت4آ6م!ااخذتهأو،ابتا

،ويرشفالفنجالىعنادطبةنيردعو،لنتآخطاءلجلوسوايعاود،وعودته

الق!ة.وجهمنبقيما

،رموراال!هائرتشصب6الاخرىالضمةفي،.المقابلالشاثىععلى

المنعوشةاأيآذنوا،الو!!المزركشلبرجى،آكضاسللاعضاء،جنسية

مفروشة،عمريةأقفاصنأغرفها.عيونالعمائرشرفات.الالف

،الارتطعاتشمراوحة،"جت!رةنهاياتأسطحها.ارياثن!ابفاخر

،صماءالحجرمنكننل.المدينةفيالخلقكأقهـدار،والمساحات

،وبتفكيرذوقبلافيشآحفرت،وكلولا/عرض،تراصت،اهلههاكقلوب

باطنها،منالغلإهـخيرظاهرها.ودها،يزؤجوات،خانصنتجاري

دائمةآ/لاشجارمنركا"-لآتبينها.أصحا،بها،قلوبمنخبرباطنها

ندصال،متربة،الالوانحائلصة،مغبرة،للي!لكالممرمية،الخضرة

غدؤيتهبوسوؤ!،الامسوقمبل،بالامسهبتا!تيالصحراء

البشرطاردة،عامكلفيتتضء!الضالسياراتءارممن،الامس

للعين،تبدو.اطرقاتالجانبيةوا،ألارصفهنى،اةطريقمن

ساتق.ولا،ركاببلا،وحدهاتسميرنهاي،الشاغرةباماكأ!ا

،صمرتهمهجودكثنحف،ص!بلإن!سفيللا،!نىءابنكرءةبيمهـ-ا

تمرمانادرا.جاراتهاعنتند،ناشزة،بيضاءافاريزه.طوبية

ب-صا،الان،والبمنتالولد.زائريتوقفاو،سيارةامامها

المر،ررجل،مرورههـه(آضضظرالسميارات.الطريقأ!رهبرا،القنطرة

.الحمراءالاثارةمتجاوزة،مسرعةسيارةتاى،اليهماالانمنتبه

قر.صج.لا؟ةشلافتصنآب،فجأةصء،لهفي،يوقهن....انلوشك

الحركة.لقوانينءتخضهلا.المفاجىءلتوقفها

حديد،منورطرة:عاليتاى،طويلقان،قنطرتالىالنهـرعلى

صبه"عصيانا(.الاسمنت."كروب"صاغهالحديد،اسمنتمنقنطرة

،وبت،وضمعت،قوارب،اأشاطىءالىترسو،النهوفي

ليلا،نواؤدهابعضنضيء،عواولتكرسو.ابدامكانهاتفارقلم

بديعمةأتكو!.منسب!هي،مهجورةهي،الاى،والاشلل!س

.ا!راهذ/1يقبل،معارفها،اومهـعاشفهمناحدلا..معهجرته

ءنالحب.اقوىهـومآبد،*!كأوبينبيئه.المغامرةمنجمي!اانضح

صلانهتعلم.نهاراجهارالصارحتهستفعلكانتاو.المدا!ة

جدوىماةل*مس!يقول.؟وحريت!ص،رهادائماتملك.ثونهايقف

ر!تمله.لاسجنف!رجليبقى،انترغبهلاؤجدفيامراةتبقىان

تلىصك،النهارؤبمالمهجورالقاربذلكوربقى،فعلتقدكانتلو

وط!ف،الذهبيال!سو)ون،لاليلافيءالحمرابأصوائهاامةإلعوا

كأ.يعىبد

سكىون،-حببلا،!سولبمفيضؤيا،المرنياتالشمستغرق

!ثو،هاسرةقخ!،بكسل،تزحفرغبةبلاحركةبل،حركةبلا

،والاشجار،العمائر،والارهاق،تلاجهآدتستسلم.لرهـودوالصمتا

والعشاقآلمحبي!ئوارواج،النهروور51،والعواءات،والقوارب

،حتىالاطياروثباتهاصه"ضريحبنطءتتحركالشمس،حتىالكاز*ضوفي

تتجمدصغىء("لم.لفمادلا،واهنهرفرفتها،قايالةاتهاقؤأ،قصرة

ظلتور،15،لحظةورب!آ،بروو-قى،غصنافربءلمى،مرهقة

الحجر.ساكنة

سكوناازدادت.والأحياءآلا-ياءسفنت.ال!ركهسكنت،فجاة

،ا-روهـسونات:تحياةهج!رر،بالخرساًصيبت.تحمدتكآنما

ترقي،رحظش،في،رةمنب8..وه!5،والطير،العننتاقوادواج

الطناشيرييونها.الارضمنفرباالسماءازدادت.لملم!شيءمسفلممة

آلصدفة""والراوية،ضوؤهـأ،آلأرضءنفريبةجعلهاالمفاجىء

لألمحظة،مس!محوربر،سثلمرم.لميحدقادش!سيرىلا.بهايجلسالني

المخروطية،نلتذ!رة،آممب:لأتواالاغص،نالعلريةالمجاورةلاثمسجرة

السور،بجا)ب،مقربةعلى،وراعهآالتياثعريةالاوراقداتا

عبرهنا،وذ-كبادنسمس?هاققتربوالضيي،منهاالعاربلآللفبوة

أشجرتين،أ،م-أءرطسمأء،مألازرقوالضوء،الابيضالضوءلرجات

ىلهاالاشياءتتقارب،،إكانينضفط،الزمنيوقف.الفجوةوعبر

يخافت،الضوءديحجبعبناماممرفوع،كفباهـنعلىوضعت

العين.علأسةعلىالساطعوهجهمن

تر!حؤسنم.وولحرا،وخرافط،اأسطورءالمشهدبلمو

اسنرجاء4.ءإلىالذاكوةقنر!ا.العتنتشهدهورسانادرا.يدسجنه

لاصقةاررما،تصبع،اق!مرفيمرة،يىصاهالحطاحدايوآتيما

ارضية.مجلسههـنتلمعلاوثصممها،والفجوة،سنبالمتعجر

والسطوعالااقبئهـر،طبابيري،تصويري،فضيصوءالمشهد

الوهحفي،بهلاصقة،11؟!صورةفيعل!تنطيع.والوكيه!مضوالوههـج

،والطيورالورقالشهريةالمخروكلية،والهامةالبآؤة1الاغصان،لذائبا

بؤرةفيغارفة،تضويوالفجوة4م!صحورة6واالمنبهرة،المتجمدة

تجلتخظ-كأ،نوراني"نوحا،مستس!ه"تضوي،انننصويرريالضوء

لابد،اآ)ىشيءلملب*!نلو)بود.انكنلؤءبارقعة،فوسفورية

.يتحوللاأ)ضو،ر:تتحركلاآث.ساتهقىنو.اللحلةتلكفي

يدوملو.يننكامونلالعنتط!أ.لاترؤرؤ!الاط!يار.يأتيلأالليىل

،هوحجراالمس!وء،إولسفالاميرمد!فدوام،القصدصويالمت!هد

،يخشى4اويرايت!روللا،ألعينمعهتطرفلابهرؤ!يحدق.ومدينننه

حرف،اورالر"حر!،انلمحةكلهوركطالمننمهديذهبان،لمحعللو

هـنساقاانزلاو،الجلش"فيتململاو،ا!قعدغيراوأ،وجهه

،أن!رةبلمحلة،كتثلى-جطط.مسبحةاصبه!ابحبةحركاو،سا!

اساعةا.مارسثسعشرالثانياليوم،اليدساعةالى،ورننلصصة

قحسرك،الحظ-يمعةانتهالاميرذت!ن.دفائقخمسالاالخاوو

الحياة!تدب،بايننة،ويذتننمتم،البخورفيتنفح،بالمروحةيدها

ببجمةوءك!،الصءمتفي،الصوتالسكونؤيالحرهـة،الحجرفي

الطقس6ص!اء!ى!،اثص!يصن!ها،عابررةلحظةانوا،امل

رالاغصان،واقعجوة،زالث!ترتان،يجلسفيهاالتيوالزاوية

تجفعطش،افنيور!حه،ئظرالتيرعينه،الطيروسكون،ا!لجافةا

يعود.ويتحلل،كالبوهةلحظةسوىالمشهديرلموملا.ومشتافة

بالمسبحة،الاصابعوتعبث،الطيرفيرؤرفص،المكانويمستيقظ،الزمن

اللوهـلآوتكور،التضحرتمانوتتباعند،الفجوةفتضيق،المكانينقسصم

حثكالنيتجس!ررا،،-مكالذيعمقاالمرئياتوتأخذ،والمشهد

ويحدث.

.الانثىالاخرىاحداهماتتبعانتراهما،يماقانعيناهتلقط

حصىالارض،*رماديرينبنمقارينتنقران،فالانثىالذكراًو،لخالذكر

اليمامسةخطتكلما.بعديجفلمهـ،ءنقد،ال!ث،ئشاتواد

الراس.يتذبذبانواالمن!مهنزه،تهادتكالبطة،خفتهاعلى،تارجحت



الطا!سهنهماى،!قفانهااو،األامامالىيجذبازهانهماى

بعد.الاخراحدهمايه!ر!م.(نوليفنفسهيحث.والدمة

.إبديعةتهجرهانيخشىكم

و،ألارهاق،يذوببالاجهاد،لمآلارضورانحة،بالبهحةيشعر

اللحظةبذكرىيحتفط.راحلاةالمشهديسش!يدعينهرإفمض،!لاشى

ءحاول.مهلعلىافنهديشرب.لعنيآندنيألقريبةالماضبصة

الابد.الىيذهـرهانيائسا

كييسقط.يتبددثماسءمادلهدييمفلح،ا"شهدمعيغفو

الىخار!ية11مهـعدتهفينحولتكدبالث!!ةيحس.قراربلاجب

المجف.هالةلوجههااال!نين،ساحرة،بديعةد5تلوح.مخدر

ذرةفيه.كل11لن!سيسحب.-ءإولعبثا.الغفوةمنيخرحانيحاول

صوصوة6اللحطةتلكدي،يسمعلويود.سكونفيلهيستسلم

.دصفور

،وجلة،مترفبةاليهالقطةترزو.وقطتهالكازينوكلباالىورنو

يهممنبحركةالكلب!،ني.ورغبةشعبفي،خائفة،مسهتفزة

،متوفزة،متظلروا!فة،ذلكت!ركالقطهة.يهجملاتثنه،بالهجوم

يقعي،ثم.مكانهميالكلبيربض.تتحمووىنها،ذيلهاتهز

ىيسثم،جسمدهمرصحا،يرخيهماتم،اليشاناظرا،اذليهناصبا

انهداخلهفييحس،طكسل،آمنفيو!ستسلم،خرآلاأحدهمما

كأنما،مواءا!لقاو،مرةننحفداحدهى،انيذكرلا.يبتسم

كلبا،يكونانعنالكلب.كفصرخماطولىمنصوتهكلاهمافقد

توفف.الاظفرواأالمخلبففرركلاهما.قطةتكونانعنوالقطهة

زبيدهتابت.رجلايكونانعن،شاخعنرشإ،الرشيدهارون

مي.ألاخرالىيرنوكلاهمايظل.هرمتمذانثىتطلانعلى

صديقين،،عاريين،والرقص،الغناءاىاكلاه!ى،يتوق.يرانوع!جز

يظلان.رنوان.عنيفةوالرغبة،يتجسدلاحلمهما.وحيدين

والقطة.الكلبكما،يرنوان

ماءلا،شجرولا!"!رعلا،وادفلبديفجاةنفسهيرى

بعيدايمتدالواديرأس.خلفهالواديينطرحبعيداذيل.ثمرولا

لوحة،!كأنما،الافصىالىالاقصىمنكلهالواديمرى.اماهه

بيهنوهـو6فخديه،ئراعيهيقنحا!واديرأس.قبفسةفيىنما

وأقف.،الفخذين،الذراءينهافن

،كسلىقزحقوسبئلوانملوكأة،خريةارضاالواديييطو

،خضراء،حمراء،زرقاء:مسطولبدنيفي،فياهيةابماطياكأط

قطبينها،لشوانرتقاتالدرجاتبكل،بنية،كحلية،صفراء

.الالهود،لوناولا،الابيضاليلونا

لموجائية،والطحليب!االالوانمنالاا،عاريةههضاببالواديتحيظ

حولها،من،البحريةالتياراتجعلتها،بحيرةقاعفيكانها

.ةناروبلاهامدة.حركةبلا6ساكنة،زمنبلا،اللجى1المحيظكي

جهة.ولا6كيفبلا،التعادلننظةفي

بديعه..بديعه:منادياالواديفييصسخ.صوتبلايمرخ

اصداءتتردد.عاديا،عيدويا،عاليا،!مجالصوتيسهءداخلهفي

،قربكلمن،بعدكلمن،واووخور،الهضابمن،عرخته

لهتلوحوبدبعه.بديعه.بديه":صماءاصداء،الدرجاتمتعمرة

هضابها،خرابارضفيحلما،منامفيطيفا،صحراءفيسرابا

والرعب،،الصمتيسكنها،أواناصخورها،ومرجانطحلب

المسحورويوسف.بديعه.بدي!ه:صوتبلاالمراخيعاود.والخراب

غافية،،غائبةتزالمافبديعه،المسخوطةالمدينةفيحجرايكل

؟صلا،الاحجارمدينةعن،وبعيدةنالي!،منقبمة،هاربة،مهاجرة

.دار!للا،عش

بخارضوؤها.ه!تمة،الجدرانطيبكأغرفةفينفسهيجد

ومرتبة،،حصيرة:الحجرةفبممنكورةغيربأشياءصحس.مضبب

موقوفانهيتيقن.يراهاولا،معهالهرفةفيبهـبديهقىيشعر.ووسادة

يفتقد.وءه!وممت!ج!.نهاريئلامااىوا،قديممنالغركةهذهفي

النى"وءفيفا2واإظل.لذلكيكتوثلالكنه،والبنتالولدوجود

"بلى.ا)!ابءإىدقآيمس!هح.مطهحولا،اءن!ربلا،الخصيب

ن40يرغكانلوكماالبابنحوينظر.لمكاناهذاباباثمةانفعجأة

لارصامامهيركى،البابويفت!حيتقدم،حركةرلملأ،خطوبلا.فبل

حجى-ري،الملامحبارد،الوجهمكننز،الطولمارعلشي،اسود

يرىفلااليهيشير.ماانفعآلابشرتهتعكرلا.بدتةإببس،العينين

ممه:يفتحانلونصوتهيسمع.يده

حاجتك؟هذه-

،الارضعلىالرجلق!دمبجانب!ى.يئم!حمثاًلىينطر

غطا،لها،البلاستيكمنزجاجة4بداخا،الايلونمنمتوسطاكيسا

يفمر.معننمابالؤءوءيحس،فأرغةوالزجاجة،خالال!ءس.احمر

آدلرجل:2ويقولرأسهيرفع.ءرفتهمنتحققااكرالمكانان

يحسسب.4مهموجودينبهمايكس.آصرينالرجلمعانيش!

حقايرتدياناؤهمافي،نفسهيرآجع.ألجرسوناتملابسفيانهما

الرجل:لهيقول.الجرسوناتملابس

معنا.تعالس

معهيخطو.معارضةاو،سوالعلىقدرةيملكلانفسهيجد

!سهيقول.معهكيتوق!،الرجلرضوف!.تانيةخطوةثم،خطوة

:الرجل

اجلس.-

وأ،كراهيةبمون،امراالرجلله/!ول.مس!نفهمااليهينطو

محبة:

قهوتك.اثرب-

.قهوةاتنربانأريدلالكننيس

:ومنذرا،امراالرجللههول

.قهوةواشرب.لهك!لت.اجلس-

جلبابفيأسودرجلايرى.القدميمنعنداماصهينكل.يجلسلا

!ولفشا.يسممحلا.مشتعلجازموقدامامه.بشالينعمم.ابيض

في6ركبتيفوفىميمدولأتينالرجليدييرى.ماءغلايةالموقدفوفى

كارثة.تحدثفسوفجلضلواؤ"يشعر.واقفايظل.المقصيةجلسته

الموفد،علىيهجمانيفكر.الحالفيبجوارهالواقفالرجلسيقتله

لا.الحالفيسيصرخ.عي!نيهمي،بنارهالرجلهذاوجهويضرب

سشمدرجاتفيرى،خطوةيحلو.امامهمنغنطيفر.ذلكيفمل

فوقنفسهيجد.وظءبلا6يطيركمنيرتقيها،الهررقليلة،طينية

دوق.مغبر،أبيض،أملساًلسطح.واحدطابقمنبيتسطح

بهىم!يحميظ،لاعبونفوقهيجري،للكرةملعبافجأةيشهدالسطح

للمتفرجين.،للاعبين،للكرة،للعبداويةضجةيسمع.متفرجون

ي!مر.الجمعهذاكلويسع،المساحةمحمودسطح1الانيدهتر

ال!رةانيدهـك.سوربلاالسطحآنالىينتبه.للمشهدبالرعب

قوائمولا،شبكةبلاالملعبلانيتعجب.السطحعنبهـعيداتسقطلا

ابواباتحتهو!رى،ارركلححافةمنينكر.يلعبوقذلكومع،خشبية

نارازسزعنهايصصر.مفتوحوبعضها،مغلقبعضها،رطبة،قديمة

يطيقلا.للفولمستوقداالمكانت!تبأنلمجشعر،تهدر،مكتومة



وان،بالغرفةبديمهانيف!كر.الطينصجهاتمممرعا!بص.احتمالا

يختفيكلهالمشهدتكن،الغرفةنحويسئ.اليهافهبربرماالرجل

واحمه.ثفعة،به

زاهية،،نضنة،قاتمةخغرتها،واسعة،خضراءغابةيرى

وجدول،ونهر،شجبراتانابةؤن،المطربمياهلنوهااغتسلتكأنما

احضرىواشجار،ا-مآله(يعرفلامتهوعةواشجار،منتبالاسمبطن

الىيبتعد،تحتهءن.ن!مزبالارضيحسى.الملنصاسمهاآنيرعرف

كأن،وورشق!،برخقلص،اعلىالىتتحدبالارخييرى.الغلف

.الارضباطنمنيخرجضصمارملايرى.بروفهامنءلخر"ونءمالقة

لونهانيدرك.الاسيضازرولانهي!ب.انيدقبضةبحجمذءإةكل

.شيءكلتأكل.نظامبغيركنهـلاتزحفجيونئط.!ى.ابيضىلشى

وراءمن،إلارض"سى،لحاءو،6ورقبلاالاشجارتترديشيها

منه؟بقلم،النهرحافةعلىقاربايرى.نبتةكلمنمجدبة،زحفها

فوقيرى.النملأكلهافدالواحهانيعي.الختض:يةعوارفهسوى

لمحلم،اللحيممنالنملوجرل!ما،ةانمينكانا،لرجلىنههـيكليناقارب11

يزحف،واه.الغابةسيامكلألنكلانيفكر.العظامسوىمش!مايبق

،ابدايشمبعلا،ن!دأبفي،مئتشرا،هابطا،صاعدا،يزحف

ير،عثلفلا،النملليحرفىنارانم.نملةمنهتهلكلأ،ابد؟يكبرلا

يراها.بديعةيتذكر،الغابةفتنحو،النمليغرفيسيلا.الغابة

،مذتاء،!!رخ.الورقمنعاريةشجرةفيكلماثلة،الغابة!هالمة

الاص!.الفضاء4يمتص.الصوتيموي.يديعه..بديعه:مسنتذجدا

رعبا،منسحقا،الانفاسلاهثبنفسهيحس.عينيهيفتح

*حححححح!-----حححح!--ححر

4قروأيرى.اوراقهامنالعاريةالشجرةالىيرنو،الجسدمط!ون

اغصانها."نقتدلى،مسودة،جافةكبيرةقرونا6المخروبقرونمثل

الورىاقثمهـعرصة،المخروقيكأاررجرةوراءسقط!تفالشمسيجد

اوجه،اممصفرة،مريضةصارت.آلاحرى2لضفةاعلىالعمارتقارب

يرفع.عنقه!يبلدفةي!حس.فاتراصفر1صارضوؤها.شفقةبلا

عينيه.امامو!مسحكل!ا،بهادمود،فهلةامص؟بعهتلمس.ليدلكهايده

وفوق،ركبتهوعند،جوربهدأخل،ساقهعلىتمشسبآخرىيحسى

ي!رى.النملءنباحثافغممه4يرط!ريروح.لفحرهوتحت،صعدنمه

ؤوقهازح!،قدميهزرت،الارقر.الأنملؤوقهايتنا*.المنضدة

ع!لىالنمليحق.آكأض!ةكو!منآينملين!غح.دأبفبم،الضمل

حولى،ازوءرةساقمتسم!طيزحفالنمليرى.بقدميهالارض

شفكر.بوجههويلتصوءنكبوتص"وريطنر.الابيض11!جيريطلالها

يضمنآلذي!من،عادتواذا،البي!تالىلصدلنربمابديعةان

راى.وا!بنت،والولد،هي،النمللهذا،فريسةقكلنلن"نها

،الصاحفبىمسببقطانوهمآ،والبذتالولدعلىلدلنهةمناكثر

،البلاظعهاىتمشي،أضولاهذااسراباليت!هلاخراوشاهد

وتختفيفىآلافارروتكتمنوتل،اًلسجنوراءمنتظهو.والخشب

،المزهرةارزج!ءراتجذثراكلة،الاصصترافيفيوتممرح،الالواحب!ن

تاقىفيرهااسراباأكن،بالماءويغرقها،بالمببرريقتلها.جفتحتى

لهينفسبلا،ا!نوللهذامخزناصارتفدالارضكاؤما،دالما

مدد.

سليما!ؤبماضهرةلقاا

نسىمصاقيبىااجميلى

فصصوند

السمانغادة

في!هتفنلواسطوريوا!المهـمءهبهةسرى

*سلوببلث،ح!ا!اويةالصرانيةالهزبمةماساة

الس!مانغ!دةفيهمااصبحتلاالذ-!الحيةواالغةالمتوتر

!مسررةالعربيةال!عةفيوحدطنسي!

يثاحدصدر
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