
 لوكيس يتحول

 النص : 

كمية معتربة من ادلرىم ، ودىنت هبا جسمي . نزعت ثيايب كلها بسرعة ، وأدخلت يدي يف العلبة ، وغرفت  
يل زغب قط ، وال ظهرت يل ريشة واحدة ،  ينم وأخذت أحّرك ذراعي صعودا وىبوطا وأمتّرن على طائر معّّي ،مل

لكن شعري منا بشكل واضح وأصبح خشنا، وأصبحت بشريت الناعمة طبقة مسيكة من الشحم ، وجتمعت أصابع 
ا ببساطة إىل حوافر ، وانبثق يف أسفل ظهري ذيل عظيم ، واتسع وجهي اتساعا  يدي وقدمّي ليتحول كل منهم

كبريا ، واتسع فمي وسال إىل األمام ، وانفتح منخراي على مصراعيهما ، وتكّورت شفتاي ، ومنت أذاني بشكل 
ا ، بل ال يعرف مداه ، ووقف شعرمها . وعندما أتملت كل أعضائي يف ىذا الوضع البائس ،مل أر نفسي طائر 

رأيت نفسي محارا ، ومهمت بتوجيو الشتائم إىل فوتيس على ما فعلتو يب ، ولكّّن كنت قد فقدت حركيت وصويت 
اإلنسانيّي . كل ما كان يف استطاعيت أن أفعلو ، ىو أن أنظر إليها جانبيا بعينّي بليلتّي ، وشفيت السفلى مدالة 

 ، وأقدم ذلا شكواي يف صمت .

ىذا الوضع حىت راحت تلطم وجهها بكلتا يديها يف عنف وتصرخ : اي يل من تعيسة ، لقد يف  تراين كادتوما  
انتهى أمري ، لقد أخطأت ، من شدة االرتباك والعجلة معا ، فخلطت بّي العلب ادلتشاهبة ، إال أن ىناك حلسن 

أيّن كنت قد  لو يام بدورك ،احلظ دواء ذلذا التحّول : يكفيك أن تقضم الورد لتخرج من جلد احلمار وتعود إىل الق
مجعت لنا مساء اليوم كما ىي عاديت بضع ابقات مجيلة ، دلا كان عليك أن تتذرّع ابلصرب مدة طويلة ، وكيفما  

 كان األمر فإنك ستحصل على دوائك مع تباشري الصبح األوىل .

 كنت وحّولت من لوكيوس كانت تتحسر علّي على ىذه الصورة ، أّما أان فقد احتفظت بعقلي البشري ، مع أينّ 
إىل محار نقل على أمّت ما يكون ، ويف النهاية أخذت أشاور نفسي فًتة طويلة وبشكل مسهب فيما إذا مل يكن 
من واجيب أن أصك ادلرأة التافهة ادللعونة حبافري وأقتلها عّضا ، إال أيّن ختّليت عن ذلك حّي فكرت وقلت يف 

لعالج الفعال ، لذلك أحنيت رأسي وتركتو يتأرجح ، وكتمت ما كنت نفسي إن أقتل فوتيس أحرم من ىذا ا
 أحّس بو من حّي آلخر من عار ، وأذعنت دلا حلق يب من أذى .
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