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  : النص

شاهدت عينا حامد المستّمرتان في الماء سربا آبيرا من              

آان السمك یبدو تحت ضوء المصابيح آأّنه قطع " سردینة غليظة:" السمك

آان السمك یبدو یقفز فوق الماء آأّنه یرید أن ... الفّضة یتراقص في الماء 

و سرت فرحة في القلوب   ... یتذّوق شيئا من الهواء الذي یتنّفسه اإلنسان

وا ن راحعال البشر الوجوه و أسرع حامد یعطي اإلشارة إلى بحارته الذی و

یجذبون الشبكة بكّل ما لدیهم من قّوة حّتى ال تفلت من قبضتهم أیة سمكة 

  ...الدلفين ؟ الدلفين :و فجأة عال صياحهم... 

فين أسرع من جذب البحارة، هو عدو البحارة الّلدود أّنه آان سرب الدال

... ارة خارت عزیمة البح... مك منافذ الهربو یفتح للس یمّزق الشبكة

... رموا الدالفين بالحجارة المعّدة للغرض إلى أن نفدت و لم تجد نفعا

خرجت الشبكة فارغة و عّم الوجوم الموآب و رفعت المرساة و أخذ 

رغبة في لصبح بدأ یتنّفس و في نفس حامد المرآب طریقة نحو الميناء و ا

  ...ذا العملاالنقطاع عن ه

  

  عن عبد الوهاب الفقيه رمضان بتصّرف

  ) رجل من األوحال(                                   

www.matheleve.net
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