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 وال   يصاعد   زال  ماوهو،اتفقآيفماتسرياألمور"....
 غري   هش   خبار   أنه   فيثبت   يذوب   يكاد  حىت   السحاب   يرق   آيف   يتعجب 
 من   جبل   أنه   إليه   لخييــ   آان ،  األرض على    بعد   وهو   له   مابدا 
 النعومة   هبذه   خيرتقه   وهو   يتعجب   مل   ذلك   ، ومع الناصع   اجلليد 
  . اهلادئة 

 ذآـرها   وآان ،  املتهدم   احلديقة   سور على    تقف   ميامة   آانت
  . يستعرض   نفسه   حول   يدور 

 أن   تريد   شجر   ورقة   اهتزت ،  توقع   غري على    السماء   رعدت
 من   اقرتبنا   أننا   برغم   باآلذان   ديك   تصايح  . تراجعت   مث ،  تسقط 
  . الظهرية 

 بفعل   أا   بد   ال .  الناعم   الرتاب   فوق   رطبة   بقعة   له   تراءت
 داخلهم   اجلميع   فإن   ذلك   ومع ،  جمهول   ضد   قيد   احلادث   لكن ،  فاعل 
 أن على    دليل   هو   إمنا   احلدث   هذا   مثل   أن   حيث   من   هامس   سرور 
 تعاود   دائما   وأا ،  مستمرة   وأا أقوى،    مازالت   احلياة 
  . جديد   من   البدء 

 أن   توشك   اردة   بالعني تـُـرى    ال   الصغر   متناهية   بويضات   
 سوائل   من   املؤلفة   الرائحة   ذات   الرطبة   األرض   بقعة ىف    قستف 
  . العرق   استثناء   دون ،  جمتمعة   اجلسد 

 هذه .  يعيش   مازال   أنه   فتيقن   جيدا   الرائحة   جالل   تشمم
 رأسه   جالل   يرفع   مل ،  تتشكل   أن   قبل   احلياة   عصري هى    السوائل 
  . يسبقه   محار   آثار   يشم   أن   بعد   احلمار   يفعل   مثلما 

أسرعى :  جدا   أملس   جدار على    تصعد وهى    لزميلتها   منلة   مهست
  . ينفـَـد   قبل أن 

 حب   يغلبه   مل ،  تأملهما ،  النملة   قالته   ما   مسع   قد   جالل   آأن
  . ينفد   سوف الذى    ما   ليعرف   االستطالع 

بأى   وال ،  الطريقة   هبذه   األمور   هذه   مثل ىف    يفكر   يعد   مل
 األمور   هذه ىف    باستمرار   يفكر   أنه   متأآد   لكنه أخرى،    طريقة 
 .يكون؟   فماذا   وإال ،  حتما   فكر   لكنه ،  فكرا   فكرا   ليس ،   وغريها 
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