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قبت،اليقطينكمرةقماما،،طينتهكلأنتالرمليةاكربةمن

بشرتغوصبنورهوراحت،الشاطىءمنقريبفدانفيعوده

العواصفولاالرياحفيهتهددهالأبعداستقربإثلىحإتىوسهولة

بالقلسجنإ.

:العطاء!ضم!يومذاتاههذارتامراةغنت

ليايحفظكأسيدي،لييعفطك

)1(كييإاوحاجبوخنجرعينوياللي

نقيامراياووجسإوخاتموفمو

فاجزلتاليومذلكؤس(،يوسف"لماعطا!امننزتووصد

.العطاءللواة

كوخفبمإ*كهايضاوهؤمومي"شيخة"ليلةذاتلهوفالت

القرية:اطراوفيعنزو

(الشبابزينأنت..يوسفس
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السميكالغطاءاتسويلجم!اوكافت،وباردةماطرة؟الليلةكانت

حكايةلهملتتمم،اسباضهاقوسنانبعثتحيئما،جسم!هأعلى

للحكيةصوتهامهيئةتتنعنهحوهيفقالت."وهيةةيسف)ء

؟لبارحةأوصلت؟ينيخبرنيالد!كيالنجيبمن-

لاجابة:االىالاطفالثسارعثمصمتبرهة

هينة")ءو،(يسفا)فيهايجلسكانالشاللخظإةالىوصلت-

النهر.ضفةعلى

الىليهـديها،الن!ادرةالقواقطإعلىغائصايسبحكانعندم!بل-

جالسةوهصي،الميلمينبعينيهاترعاهكانتالتي"هينة"

.التوتشجرةت!حت

اختطفتانتياللحظةالىانتهتانهافسيتما،معااخطأمفالقدس

الهرأفطإسباحتهائنلا،"يسف"الجنيةهإ،

،الحادةالطويلةباظا،لهرهااطرافهاتخرشوهيالجدةضحكت

وفالت:

اثويسىاحهدافا.تتابعنيالذيالوحيدأنت..عمريااحسنهـت-

الحكادحة.انهإياانق!بلينامانفانهما

الانتصاربنشوة!ثرؤ،ل

منكما!انجبانني،ارايتملأ-

:الحدةمنبث!ث!لممروقالاثريسامتعض

الحكاية.لنحفظلالنناملنماتحكيجدتيان-

احديث.اوجهةمغيرا"ادمد"وقدخل

يمرفالليلجدتيياالب!يةلنااحكيهيا،الكلام!ذامندرونا-

اجفاننا،يطبققايلع!اوالنوم

الاشباحالاأرىفلا،الحجرةظلاملهيتحملقالاضنال!يونكافت

.لاسطورياال!ودلككييعشسالانيهيئ!حكانم!والخيالم*ت

!يدف!نارجلض،االشركلفراشافيالمنزايدالده!يهنلنونركاتوا

الثقيل.الغطاءتحتمشيسإ؟ثيئاا!صغيرة

المعؤ:الاثريبصوتهالجدهافالت

نلايا.النبيعلىصلوا-

الفنية:باصواتهمافردثو

..وسلمعليهاللهصلىس
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وانإت،زبدالعابهافيسيل،المفتولينذرإاعيكتلعقالامواج

احضانكلراسكتنطس،البحرقلب،وثياتبخفة،ب!مماتشق

الرجلترمقوانترئتيكتملاثموال!بفمكوتنفخترفعهئم،الم*مواج

الاعماقالىيحذبسدهوالموت،بقوةتمافعكالحياة،بطرفكالغريق

الافتشالوبين،و!اكصاعوالحياةالموتوابين،وشراهةب!لهفة

.وخوروعزم،وبآرإواملمواجوازكل-قوالغرق

جرعةوالنكل..شبراشبراقوفهانتصنههالبحر..فجم!س

!فياًنت..منقذهانتهناغريقوكل..قطرةفطرة8أت!ردانتماء

ماعجزالعساهذا،اليومث!اك!مآقا،الحيهـاةواهبهانت،نجاته

!ألفدرتكتاكيد

تسبعوخلفك..الشررإالبصرإلخدساعديكصفعاتوتتوالى

نابلورحمةركسإهإومب!نذنإخيفةمتوجسةسودوعيوننرقعيون

..ينجولأاولرجلا-عر!انأؤلبللمموعافي!وققدبعفعها

سحبهالىفيخذون،بالغريقلتهسكالاخيرةتمجديغاتكوت!حنى

رونالثلا"دينفيكاإنيوم،رجل!غريبةمصادفةةا!.الثاضىع

لداكواكان،ابالشبابمتمتعاالث!مالبأؤ!ىشاطىءؤ!يسيعهعمر

لك.المناسبالاهـ3اختيارفييحتارانبالزواجعهدالحد:ثا

تفكلرل!!ريقيالشاطىءمنبالذاتالنقطةوهذه،ةكأوعشرونصمس

ه!عذارإاالمسنالروميهذاليصلالصبربفارغالموعودةانلحظإى!كأهذه

دورلمثلظرتقدقواهتكو!نف!مههاللحظة21وؤل!الماءءقاذجنالحيز

والدكسنفيتماما،الشبلإ،عن!وانفيوانت،ولت!ر،الغر؟قى

المنقذ.دورلتمثل،العريسثولطفييئج!!إتوهـء

تلحصكانتالتيالرلآيقةالثحرالسنةتتخطياأنونبا!

.والنسا،.والاطفالالرجدا!منجماعةبك!احاطت،اتد!ر.!أ!"صى،

اكلرآةوقالت.بشهامتكاعجاب!مواك!رإواكوشكريالربرلمنكاخفوا

تؤنسية:برا

.الشبابيكونهكذا-

تجمه-روحوله،وعمربطنهعلىالرجلا!يءالشىإوعلى

،الدموعتذرث،نالحلقةداخلتقف!انبنتهواوزوجته،ا!نالرإ

الطبيميلونهاسترجعانالىت!ويجيياكخفالداكنةزرفننهوراحت
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ا:أررجرءحمطوروا4،منفيالزر!اوينعينيهكنقلبالعاثيتنفسهواستعاد

9-!!ا!!رالاخرى؟ا*دابننهوتنا!لت.يدهت،ولت،اليهذوجته

وركأ.4أبففساعليهيردانوابت"وزوجه.نمرإجةبحةيفمغموهوجلسته

--،يد--اا-عودور!((،وسف))ايىاازوجىةات!ءرراو!جأة

ر!ىة:بفرتفي!و!وهي،عصافحة

3ءئزكأ!!11،ف!حينما،شح!مابقلاكأتتفد..ندسكرا-

.الامواخبرافن

ةاولى!رصدرفىالىءشمدودنان؟بء،هاالبنفوقالت

البطل!ا-"اجميلك2.شسىأن-

عائر-!.---3من!ن!4إذياالؤذ!مم!ؤ،موسهعستفلاعاليهافررر

:-عوامم!الت،طيكلعسالواكدينالاودوبيينبا

..صب1،اهذ-

،المكنى!؟،((!سفلم)رجوتةا؟ىين!روهوالرجلوجهوتهلل

:بئعجابألأفاعانقهثمنحوهوخطا،دزاءيهوف!ح

ة!لمي2.بعمريت!كص4مدانابل..لثممنناناكم-

بيديمسكوالرءل،ا!خيه"اىاالمجمهريناختركوأئم.أكافنشك

،خر.حينمنعليهاويضغص"يوسف))

اللالكهالحياةحيثلاتمتآ!ىمةض!اترحلانيحب-

.وتوددبأغراءقرمزيةشظاهثلاثردديهاجملة.بمثالث

اة،!ميمةما.واهنكأهـيركوامنبالقربتب!قىآنعليكبل-

أوالاحبابالاهلعنبعيدا

سبلا)ىزحؤحلا،ولالشمالآنحوخريمكتعنرضكانتصصرة

اكغامرهولنةالزرقاقعيوىبريقديلكلاحالتيالأملفريسمةو"نت

ثوهتهاذ!االمجهولمن3ءوالخو،اقبضةالاناملبهالكهمستالتي

القرية.تقاال!دلك

!-"ثمملترحم1)فرية00اماليوم!حطالقررةحلم!نا؟نت

صلىهثبامكانلسلمف!ف،العيونوعصبالاللوبنيا!منلكونت

معفقة!يصورة..؟حظة..ألريةفيدوريما،ولكن؟انزوةا!ذه

مضتكماهدفبلاي!ضيوءمركلامفيترددنغمة،وآلهقولىالقلوب

الر*-ل)الطالرةعاكبةت!كيضمنمنلكئ.لعمدىالاعمارآلا!

وفتغصءتننصابىوزوجة،ورجولتههب!نهيليقلاكلامالكيقول

ثموةوالبنت.زائدااهتمامابكوتهتم،انهناوحركاحديتهامي

!انابمطاا*لمجما(كصمالبركانو،أفت،فى?لمملمفضوحسة

الصبرعاىيقوىكيفرب.الكلمععلا!نكؤ!ىاخل!!ثعاىكحاف!

يغرقلموكتمنىالسلسبيلآلماءاما"4واجريتنارآجوفهمياودحتمن

منه؟جرعةمنيحرمئكنهكيه

"-ال!تؤ!الزائ!وص،هكعلىتثورانكالميع3يعةانيجب

تغتنها.انعليك،لممانحةفرصةوهده،تغيرهالىتتوقوافك

ذهـك؟مردو!"الكنبكويفتخرويحبكيبصلمكالكلانحقا

انشر!،امن؟إ!فقطلهالناسبتقديريعينرأنرانس4ايستطمع

الشمالى.افصىا!ىوطرجناحيك

سفاس

مفهاءن7،وواحد!لمسانالأضياء!يهت!حثزهـ،نفيقلككان

حاهيرتضماكلالمرءفيهيدركزمان..الشرفوىفمدال!يرةوى

المهء!-دورقفزألكتانالاعمىفيهي!خيطزمان..نيت"بخلوص

والمحبهوا،روءةوالطهـرالبراءةزمانياانمتآين..ايه..الحيطان

عنلم!،سولحطالضطالاخيرةالواحةانكامرجعةغيرالىآل!بت..

؟الطز،ذهذانهايرمةفيرحالنا

السلأكنةألماءص!*قىيرؤ-تدتالتوتة،اضفةاعاى،(هينة"

وراءما5ءهـفةالىتوقفضو!"لمممك!ةتثيرهاطشطشاتمنالا
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بقائواقتنقه(ووـبهبفة))ت!!رال!طشصاتهذهكأفء،ا(!اءسقف

اهـوط.11،بهمتب-ء،نكأر"ا)!ح!يف1صدر،بردفىأرا*نادلمحلب!ا

وما،النغراب"قيبء:ررلمزروفياناةىا(-ط"ا!-قىالعوارررتابعوكهـظل

برمممملر؟ح3لماف(ا-بمك!5((ف?)9وع.آرا!كأاس!!-:ازأ:كلي

.،!ظ"ء4ة)كأ!ش!شأ"برشأبم--!صرر-

لط:وس*أ?-في،ئ؟:وحص(،-،مأؤ!ئزطض،أ!بر،ترفيأ!،إوءى

؟ا،نترارولمكيء"!صاأنخأ--شآء،ىصت.:فىن!!؟!،:،*-."؟قاتور-!

أووت!:قي،جهـابرعه

!والاثرارآللصوص.-صضىلاالثب،!ل!

؟8!يةةا!صمئ!ءلا*!نتر،ن-

:ح!!ل11أ)غولأقينطلىهـ.ص،؟"

يوسف!-كق

قي:لمضرا"أسأو

؟آل-لعباببؤيرئمررتأكلا،ث!اريا-

:بصهضعراىله!را

؟الشبابزين-

يرسهط،لعم-

؟الم!*إ،؟!هلعط3سارقي..وبمى!ط-

.ارى؟لههألمحنوبصنكبل-

؟ا،!فا!ي!)ءهذايرطكوند-،5ومق-

:نهو2واواقراباقو-،ةصوتآلصظافطحءباتفيفتررر

رهراتمايلةالتوكدا!ظإهـيايس!

ثلاالن!هـفيالسهحى،لفير-لميهوأغمس

نره!و،وصق!را)"صحرلاهسالذيرف

خجلاباأورددا*هر،!ءرد'اكألباومر

لنهروأ

اض!!ءافيالصشاوإبئعي!نيهفلبوهوهـد!-االهطاتفقال9

:اعممهاءواوالتوت!ةوالتراب

؟(ضي!أهوهبمهف،ويف-

جنية!ءول،اختطقدمهلقدس

ةء،و،5"ب!عب!؟مم3ويننموض،الابميناي!بصىوهوبخوفالعطار

:هحمارعينلاءلا

..للهباذعوأ-

:صمارهظ!محهـلىءدهـاسىوىأرإءبلم

الله.علىها3صهر!

وضقفت:افربهاخ!أوهت

!؟وانجفاؤ!ات!ورروحليس!لفرحلوحينآن!:فى-

وأتت:الن!رق!طراتوذهمت

!آلهيوننضبتووراأصبركيف-

:الأجوفاءأغصانهاونهاوت،اليايس!"التوكةوريقاتصطتوتسل

؟العروقفيالدماءجفتن2بعدلصبراالىالس!بيلولعا-

-5-

كوخااظلاماسقوطرعديقصدواآنالقريةش!ابعادةءكأوان

والرقباءالاهلأعينءنب!داو!ناك،ل!مرالؤيةأ،وو*ىؤىص!رلا

فننراتفيوكانوابل.ويهـهرحونو/يخئ!بون/بصوننواكانوالفضوليم

ندممونهنفيم!برالقريمة"الث!يمخات"نرولؤرص"لف!ونه!لومةمود*4

.لمضاصعمونالاءلمتصففطوااؤؤصالغناءحفلةانص!ء،ووو

به!اع!بلأل!رضرواآن(،يوسف"رحيلفتلعإد-!ممنوكان

،وجماعاتفراثىالكوخعلى.زواف!واالاببملقى!كنهم،وأغانبهـموتحياتهم

يسيرب!تعلىالبل!اةعشكل2وهل!ن،!ورهمخافايرد!معاكدن

.اؤدام!مموافعهن



رغ!--ك!ب!:ث!تهاحتفظاًلذيالوحيدهووكان"ط،"قال

احادثة:ا

الكيب.!منظركمضقتلقد،بصرإحة-

معمت:برهةرعدأضافثم

إحزنكبم؟"،ذا،اكأرو.يباللهس

:بونوؤ،ل،(4هديا".ي!ن!

!"يوسف)1رجل-

مهووةبلأرة!--*خيطبراسظفروكأ/ظوفال،ع!ليفاب!مسم

بركة:نصروتو

!مخطئ!ناانكم،لكمأؤولبماناذنبراسصاا-

:ململا"4ءوف"حافاسشسل،مستطل!جمناليهابصارهمرفعوا

فاتحصةاز،"،والاحننفالللابتهاجتاسبةيوسفرحبلان-

جل!يد.عهد

:امتمتم"دميلو"ءلتساو

!كوكيفس

متحمسا:"علي"فاجابه

القريةهذهأسرمنكملخلاصالوءيدالطريقان!اًسمعواس

."يوسف"س!هالذياهوالضيرة

:ا،شباباحدواستفهـم

وتهورهيولمفطيمئرمنوعقلاثهاالقربةشيوخموقفلكن-

.اثرهفيالمضيعلىيشجظلا

بقوله:آخرشابوايده

كانتانبعدإوسفآلرةانهذامنالادهىبل.صحيع!

ثدؤكبو!اضحوكةأهست،والدماثةالاستقامةفيالامثالمفرب

وغامز.شامفكل

وغضب:بحدظ((علي"فمال

والصجمائر؟الشيوحرايءلمؤالشبابكانوورتى-

:أضافلحهص4الىجديدمنالكفةب!م!يلأحسآنبعدلم

هـ-نل:بحتالث!ططىءالىوهي،،ا/اهممتثبيطمندعونا-

هـ-وسفر"*محيثالاخرىاصفةاالىفتقلناننقذهاغارقةلهاخرة

الحقيقية.ةبالحص4

مفكرةوابرءسة،اجتمعتكما،الليلةتلكالشلةوانصرفت

.ءديمدةح!ياةعلىمقبلةكأنها

!6-

يةالؤ

ءمر؟ياورتيقظارلتاوما-

لم!صكيضة؟ا((!هـكأ))فعلتذاثما..ءد-ينعم..نعم-

ق3ؤس!تب/؟الطيهرسراب2ر!رفتالعتريناليوموير-

:"هبقى\)وسألتاليابسةألاغصانعلى!تثم

الحميلة؟أقيهاحزينةلكما-

ا!ننرد-لأرص"ولاا!نهـرصفحةعرفتماخفيفةنسمةفهبت

وقالت:لتوتةاأغصانفتحركت(،يسف"اصت!ةىمضذ

؟الثمسبابزينالفضاعفياتيارايتأما-

أهذاالشب!زلىنيكونومن-

اكأاويرفى!االزنبقةهذهقلب.."يسهف))-

:الضفافورد*ت

العذارىقهـلوبأسرالذيالة،رسيسف

نهـ،راومقلهنليلاأبرفان!نواحتل

لءالهبلافاءوث-،المصاببرء"ي!ىةء"

وطاراغنىاصيحاالفرخصناهمسص*تاو

4راوخض"اخضرتالقفراءالقهافيوطىءواذا

ئماخلالوافرةواحاتعنالذكورعيون8!اا،ناثفففثت

.وطارترثرفت

-7-

؟نيابكوافرس،الضاريةامواجكلم!ا"فننرسالبحرايها1

تر"رأسكأقلع.ضحايااليومبعدلكيكونفلن،الرملفيالمكثرة

رغاءكقف!ىالسمرزنوث!م.ورملكماءكتجتاحالشبابجهوع

"يوسف))أتذكر.والعزمالقةمنابحراأعماقهامن!مبوعيونهم

المحكمص"وصفعاتهما،القويي!نالساعدينذيرضكاتذكرأالبحرأ!ها

ل!القوىمنهكرجلابتلاعتحاولوهيالشرهةلامواجك

الىيوسفمركماليورواصدركءحصقيرةوو!جاءوكانهم

يهيىءوماذاأأسرارمنأمواجكلهمتضبىعفماذا.لالشطأقصى

؟مةاح،تمنوجزركمدكلهم

س-8

برجائهعمرفباكرها،فجاةالحديثعنالجدةأمسكت

ودصؤاله:

؟"يسف"مصيرما..جد.يياكملي-

:ط9الاستةطامنبسكاءو!ا؟لتالمر!قةالجمظفتنهمت

؟صغيريياالغدالىالبقيةنتركألا-

الىشوقاأمتطالعؤانيالحكاية+رولمي،ح!ررقيالىجوك..لا-

سة.ا)ضها،

!ككسلأالضوتمةالىالطيوردادتاياموب!عد..!ضا-

انغه!راوصفحةالمكانفسفيفارعة،(!ينة"فوجيت،الاءكحة

.أطراد"قاكاتاكام!ا

روصهاالثرأ،بتوأ،الاجنحةرفهـيفتتالتوتةأغصانتململت

خاكت:بصوتوت،ءلتالمتلاشية

عليه؟عثرتهلس

الذاوية.للزنبقةبثنرىس

بحما،سة:الاغصان

؟الطيور8"أيتتقواينمااحق-

..اجل-

.للوجودبشرىبل-

الىالطرإقعلىضلأتنشرا!يورواسراب"هينلأ"سارتثم

.النور!نتبقىوما!والتربةالقوتةتدبالرهاوفي"يسف"

فسال!!ا:الحمراءأكد!ةاعل!"!:كأ"مرت

أحهراءأنتلمأذا..ادكديةاأيغ!اس

تربتها؟فتشقعص

فيصودفيراسفاالرجالسدعليمروفاحمرلاكيف-

صني!سةأ

فسص(لته:اسودغديرعلىومرتتثعلطالسيرفحبت

أأسودأنت،4ذا00غديريا-

عينيه:فيعالمثفتر!ؤت

محروسة!جصيةتجرهملاكعبرنيوقدسود2،كيف-

م!داعيةوأطلالحربدلىومرت،سيرهاالافلةضاعفت9

فسال!صا:

متهل!ة؟أنتلماذا،ديارلا-

أتت:افا

فأركانيأمرمياثبابوزبنتهدم2لا!ليف-

تداركلولا،المنتشرةالرجمارةعلىتقعوكادت"هب:ة))شه!ت

الآ.التوقه
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عادتمااسرعوما،اكأردمةالاقبية؟اخلالىالطيوروا!مرعهت

+قيأىجمنصبرصءعهوظمفنها(1-ضف"،جودبم!نقنبئها،(وونة"إلى

عحلىظلفيدتوما.الداخلى41،(4هت"فهـرعت.وحراسها

يحمضنسإاليهـاثهب،اقيهيكلهفيالجماةدبتحتى(،يسف"

6انالول!شثبهاخفقانلولاالشكنغسهافيتثير!كلادعظامهوقرقع!ة

يسف""جوفسسنثننبهوحشرجةبكاءتهتز"هينة"وتعان!قا

:عميهتبئرفيغر-قكصوف

بسعة.المكاننغاد؟انيجب-

وانهارتا!سجدرانفت!!اوتالقريةالىضوشكهافيال!فلةوكلا!

السقوهـ.

فيالمتلفعاتالقرإك!نساءصفوفبينمن("احةالنو"البرت

؟عقير!؟ورفعتوالحزنالسواد

)2(زيارهفجبم4قنفعمامصابك،لمممةياتوحي

)!(تمارهالزما!هذافيمابقات،شصركود!!

س-9

عويلا:النشيجوارتفع،المحاجرفيالحبيسةالدموعفانطلقت

)ع(ا"ل!اوىفيكباتواكيفخبرلمني..)4"الركهيا

مرارةحهمو!را،حزنوراحنتكم،ليل؟نر!ارهم

)6(لغمارةا،:جليجضمثلما،جنادهموحدة*

النصهارىسرفوارآهم:وقالواعليماكذبوا

*)دصارىيقبلواًوما،عاايىقينفسهـم،رجالثناولا

)!!وكوي!رارة)8(ئحجبانمشوطكيرفيهمها

خسهـارةشبافيصسازينمناسقوالليهما

شرارةفيهبقاتوماخبااجم!ركيفوخلونا

:والحثودا!مسإرالطمصوتوارتغع،و؟االعويلالنواحتصاعد

ث(رةمنوأ!جبب)01،لسيسسولاديالغاا

()11لقصارىوقزهىالضة،تص،ولاديليورجع

ريارةثيهقنفعما،مصابك،لميمةياونجمط

تمارةلزماناهظفيمابقاتورك)12(وحلفي

كبيرةحلقةكانتختىكلم!ةآخرعلىق+دي(،الينواحة"كادتوما

الدائرةحافةعلىيدرنرحناللواقىالنلاقيالنساءمنتشكلتف

الارضويضربن،الناشةالحاكةباظافرهنخلدلهعنيمزفن،المرق!سمة

عتيدجيشوكأنهن،وفوقيمتحدةضربات،منغمبتموازن،بارجلهن

والطويلةالمصس!ةشمورهنوكانت.منضبطةعسكريةمشيةفيرجد

جيادآعرا!وكأنها،ظهراًلىصىومنكتفالىكأمنظر

بمنف.رؤ!سهاتصنافرة

عنالتعمبيرا!هاميردوان2الليلةتلكفيالرجالحاولىوعبثا

العميق.الجماءيحزنهمعن

س-.1

يجر!إئ((هينة"و(،يسف"،ر!بةلحظهةبنيياوكانت

التوتةت!شاثرهماو!،افريزمنمنكشبحينال!دة!و-!في

ا،خبر،ال!اءفيالطيوروت!لافالن!بقيةوتت!ماوجالترفيوتتناثر

وأخرىالورائيةالمواقعتراقبوتارةالاماميةالمواؤءتستطلعقاوة

السير.فيالجادةالقافلةتحصن

فاش-محو،الفضاءإفيالعريضةجمحتها3الطيورنثرتفجاة

منافرها،واحصت،جلبتهـاوعلت،القافلةاقماممواهاءعندالظلام

بينها:منصوتوقميز

يقتيننا.لسهاوحراالجنية-

03

وكارا"هينة"خطسىوارتنكت،،(يسف،)؟وىخاررز

النهر:صوتارت!عا؟ءصنهةاتلرثوؤكا،يتعثران

المظاردين.كلساغرفيمياهيؤ!..لثشا4تفهلا-

اكربة:صوتوعلا

.الميونعنبذواتجالاحهـجبكواوأنا-

الهوتة:!هتفت

.الصدوروترشق،العيونتفقاحرابأغصانوروان-

:ا"طيورونرفزقت

ستشربلاماءهم.ومناقيري،الاعدا،جلو:ستمؤوابىمحنا-

لاخضراالازر!ولونهشبابهالاذاالاسوديرافاالقافلةوعبرت

ابتساماتالهـفنيةامواجهشفاهعلىوترقرؤت،اليهعاداقدالنقي

تتلاحق:والنفاسهالامواجه"هب""ؤ!-ت،ا(حيور"والعافية

.الامواجيتع،3إتافأنةإثبرهربس

،(لهينة"قللت؟الامواجتبتطاو

الالثرار.كلجوفيفيسابتلع،الحقولنضارةياتخافيلاس

يغطيها،اخضرةابساطفاذا،الحمراءائكديةالقااللةوتسلقت

الازهاربشذىيعبقالحوواذا،الصخورمنت!نبثقالعيونواذا

الطويلة((ه!ينة"عيي9ءالخوفالكديةوزفرأ،الورودوعبمير

فتطمئنها:الارماش

س!قمذائفصحوري،ربيهببةنسصمةاروعكمنهدني-

ق!لوبهم.فيتنعرسسهاموأشجاهـكيالاعداءضلوع

برجالهضافهبت،القريةالىا!خبراثطي!رطذرةعونقالت

ح-صندفاعاوالارفاشوالفووسا!عهكيتحملوأطفالهاونسائها

الرم!وعيهامزصت،رائعاتانوكم،اللقاءوكان.عروسيها

.بالقهقهاتاتازفراوابالضحكاتوالأهاتبا!تهانيوالعزاءبالبسمات

تص،القؤةشبابلكلم!اسبة"هحينه)ءب((يسف،1نلااجوكان

التوتةبأوراقيوارووربالتربةالرر-زوفي،لشاجماتالمثىبر،نتزوج

.بالمس!،ءوالارض

زيادياًحمدالب!يضا.المار

شاراتا

فضي.نحمدلهااررأسمةقئفئنربالخمجرشبي!كأمدية:الكمية-ا

مصيبة.لرفعلهاالنلوروتهـقدومو؟لاولماءأ،ضرحةز؟رةس2

حضصد.خق،آمان:تمارة-3

الحبس.:لركبةا-؟

ابلؤااالئفان:ارىلض

ا)سيقانبب!"!الممزوجة،المحصودةالسنابلمنقبضةةزفمارة-6

الطويل!ة.

.ارحمدودتجاوز،السصفزاز،ظاول:صارهدس7

مقا؟يسكلنوهو،كثيف!مآ،الحاجبينمعقود:ال!جبانمشوطس8

المنىبية.الباديةؤ!الجمال

نةطيله.الشعرمعتضفرسوداءخيوط:الكرارة-9

انة.؟زنزا:لممممياولا-1.

والموسيقىبالغناءالوقتتجز!،المهـشا،السهـر:لقصارى-11
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