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حار اكدلص

TOSIGO ARDENTO 

 José María Álvarezدوس ََ ماراي أ ًحاِرث : صـص

 

ىل  إ 

 :ماراي دل اكرمن ماريي
The nobleness of life 

Is to do thus [Embracing]: when such a mutual pair 
And such a twain can do´t, in which I bind, 
On pain of punishment, the world to weet, 

We stand up peerless. 

 

ؿسإم مارهوس أ هَوس ًواكهوس ... والح  إذلي، فامي اكهت ؾصوكَ ثزنف دماً مث أ مص ب 

سًَ ثربدإن وأ ن إًصوح ًًسحة روًسًإ من  ل ظسٍر ومازإ أ ظصإفَأ ن كسمَِ ًو

ا من أ وًِا  ثشهص أ تَااًت هل ثعور موت جٌسي جصحيسادًٌا وؾلهل وإؾًَا،  جفـي ًخَُو

 .ؽ أ دص لكٌلهتاوأ سمل إًصوح م

 [اتسُذوس" حوًَات"هناًة إًىذاب إخلامس ؾرش من ]

 

©Traducción al árabe de: Mohamed Abuelata 
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 ختصج من إًضحاب 

 
 حبص حٍزن، ةدويف جص 

 .ثعفو إمليخجـات إًىدرية

ةل إملصإئف خوإرىث و   إخلضخِة إًعًو

 ك هنا ختخفي يف مصأ ة 
 غامئة

 

 . ومؼالت ضاةلملاؿس وحِسة           

 َ  سمؽوج

 وجإملإىىسار 

 .لسميإً

 

 ملسمة مصهة

 .ضاحَثخب رحج همَحًة يف إً 

 ثشهص ثس َارة جسيت إًلسمية 

 ،-أ وإدص إًعَف، مضارف إًربد–

 ؾيس إملساء، 

 ورجال ٌسسون أ توإب مزنل إًضاظئ وهوإفشٍ

وإح دضخِة  .تبً 

 وإًس َارة سودإء، رحِحة، ؾؼمية،

 :فوثوغصإفِةمصت ظورة  -ك هنا مصهة جٌائزي
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 .مجَـاً  هعـس

 أ رى إًضاظئ ًخذـس

 من انفشة إًس َارة، 

  هتز إًصحي أ جشار إًيرَي

 

 فامي                

 .أ ص َخ

ن حافِات ؿىل إًصم اايظح  يًخزُن

 ِنوحيمني أ ؾياكِن تب ذرؾ 

 .حول إًلمَط إًعويف

 أ مسؽ حضىِن وختخفي 

 .وجوُِن يف إًضحاب

 ،ثخىرس إل موإج يف تطء

 َساء حمخرضةومثي كعـان م 

 .ثرص إملصإئف إخلضخِة

 

 ثدٌاىه                

 مؽ خصة إًححص

 موس َلى 

 مىربإت ظوت تـَسة،       

 .م إًس َارإتإسًـحة ظ مضٌلر

 

 ملايه صوإظئ 

 ملفصة،

 .ويف ًسي هوب

 

 ًا ًًَََا،نيت دإمئًا اكئي

 ذلإ ثـضق إسعيحول،

 إًفرمية،
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 وثـضق فِيُس َا،

ورك،  وجفص هًَو

 .رشظة حتت إملعصوس َارإت إً 

 

 أ جي،

 إل ظَيعي يف وحضة أ رظفة إملصإئف،: ًخشهص

 إملاء اماتؿثعس إدل

 فهيز جثر إًفرئإن،

 وأ ضوإء ؿاجصة كارإت

 مثي ص حح كعار،

 

 جيخاز أ حسمه

 إل رض إملحخةل،

 حبشإء معاظي جصكدة،

 يف إًسىون إجلََسي،

 .َة خضمةيف هناًة توإبت مـسه 

 

 ،هَف ثخالىش إل ن

 وإدع،فوق إًححص إً

 إمليخجـات إًىدرية إملهتسمة،

 .ا إخلضخِة إًعوًةل إيحمريةمصإفهئ

 

 متص س َسإت فسفورايت

 وئَسإت،

ىل إجلاهة إل دص من إًضحاب،  وثًذلي إًيوإرس إ 

 كوإمئ إمليضسة حصجضق يف إًصمي،

 .حتعم كوإكؽ

 

 !أ ٍٍ . إًـامل ٍهتاوى
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 .سرنى سلوظًا ال ًًىس. رإئؽ

 ًخب مي إًسلوط، 

 ة،ًؤنس إال مياء

هصإمِة  .ًرتك إ 

 

 ونشكل اكن س َفـي

 ٍصهة س َارة جسثَ،إًعفي إذلي 

 وإًضط ًخذـس

 .ثومغ يف إًصحيوأ جشار إًيرَي 

 

 دع إٌََي ميص،

 ،إرشب

ىل إًححص  أ هعت إ 

 إذلي

 

 ًرضب

 .إمليخجـات إملهتسمة

 

 ؿىل إجلاهة إل دص من ُشٍ إملَاٍ

زمري، حمل إال سىٌسر، ة، إ   إال سىٌسًر

 أ زكة كشرة

 .ِياءيف م 

 مث

ىل ُشٍ إملوس َلى  إس متؽ إ 

 إًعادرة ؾن مىربإت ظوت

 .يف حَحة س َارإت يف إملاليه

 أ غيَة كسمية

 ومـسوةل
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 .وغحَة

 

 ًَةًل، 

 يف بحة سان مارهو،

 وأ هت ثخب مي هباءُا،

 ...ختََت

 هَ إملاكن إل مثيإ  

 . ال هناء حِاثم

 أ جي، ُياك، إًزجاجة إل ذرية،

 إًفصق إملوس َلِة إجلوإةل

 ، ثـزف

 هَون ومصإُلاتميص ايب

 رإئـات إدلال،

زرإ بوهس ػي إ 
1

. 

 

 أ جي، ًىن،

 ،-فىصت–ًُس يق إًض خاء 

ن ٍىن أ نرث هحاًل،   وإ 

 تي يف وإحسة 

 إٌََايل إملشُةلمن 

 يف هناًة إًعَف، 

 مدخشل، تني مئات إًساحئني، فاًس

 وأ هت،. ذإهصثم مثي فصإش تيات إًِوى

 

زإء ؾؼمة إًحاحة  إملصء إ 

 ثب يت مفـوًِا

 إص إمليومة،إل كص 

  أ ذشة يف إًخاليش إل معسةسرتى 

                                                           
1
 Ezra Pound 
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ََم"وكداب   وثيعفئ يف رأ سم "إًحاًز

 ...إملوس َلى، إل ظوإت

"إل مريإت إًعغريإت"رمبا ثفىص يف 
2

 ، 

"حاكًة إًض خاء"
3

، 

 ماراي اكالس،

تلاء  يف حماوةل ًال 

مياءة نربايء  .ؿىل إ 

 

 تُامن

 ثعمس إًلعور

 اتمإدلؿا إملاء ًفسس

 .عن إل درضوثغعى إل جحار بًـ

 

 !حبق إًصب

 ! دع إل مص

 .مجَـِم رحي

 

 وحصفؽ 

رشإق إًلمص زإء إ   إ 

 .ُشإ إًلمص إل دص، مقص ثيائَم

 

 . مثة أ ضوإء يف إًضحاب

ئ. تـَسإً   .اكًلً 

 متص. ميص إًححص تَساهَ

 وساء من ذُة وس َارإت

 جسمؽ. ةرإئـ

 إل غيَات  اوإحسة مما ًعَق ؿَهي

                                                           
2

 .ًوحة صِرية ٌَمعور إال س حاين تَالثىِر 
3

 .مرسحِة صىس حري 
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 حهنيي. أ ضوإء انؾورة. إال س حاهَة

 .سمك  

 مس خـس              

 .ل ن ثلدي إملوت يف مفَ

 

 ًخـاهق

 تـغ إًـضاق

 اكل ص حاح

 .يف ضحاب إملصإئف

 

 ال يشء

 

 متَىَ

 

 ُشإ إًصمي إذلي     

 .ثلدغ ؿَََ ًسك

 

 ...اً اكن ظحاح     

 إهـىست إًلعور ؿىل ظفحة إًلٌال إًىدري-

- ؿىل مالءة من حٍصص اكجلوُص إمليثور

 أ جوب كاؿاتوأ ان نيت            

 .أ حس ُشٍ إًلعور

 

 اكن مىذؼًا ثساحئني،

 أ ذَُِم إًرتف،

 مـَمة -أ ثعور–وإحسة مهنم         

 اكهت ثخحسث أ مام جٌلؿة من إًعحَة

 .ؾن مقاش تـَيَ

 اكهوإ ًيؼصون
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 ال ك ن ذكل

 ًًمتي ٌٌَليض

 أ ان إذلي حىت)

 (أ جس ؾزإيئ يف ُشإ إدلال لكَ

 تي وـالمات ال ثفم صفصهتا

 .ًـامل أ دص

 فىصت يف أ ن ُشٍ إل سلف وإًعالءإت

 اثث وإل غصإض وإل  

 إًيفُسة، وإملالثس، لك يشء

 إدذاٍر مصة خشط

 خشط ال وس خعَؽ )

 (ختَي حِاثَ حىت

 حِاثَ" دٍىور"ل هَ اكن 

 .إًعحَـي

 

 ،حنن نيا جنوب حوض أ سٌلك مِخاً 

 حعام حمل همجور

 وال ظةل هل إل ن

 .حبَاثيا

 وفىصت           

 فاثَاكن،يف كاؿات إً

 إًيت ص َست ملخـة حرب ؾؼمي

و رمبا                           ُو

 كشف ك سَ ًخععسم تَوحة

 يف ًَةل ذلًشة

ؿادة رمس" رفائَي"فاضعص  ىل إ   إ 

 ،إحلائط

 .إل ظي ورمبا فاق
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 وإل ن ُشإ إدلال يشء     

 ثًدغي حصإس خَ، حٌلًخَ،

 ال ًخىصر جمس

ة  غًص

 ميوت

 يف أ ؿني

 .من ال ٌسدضـصوهَ

 

 تَس أ ن ذكل رمبا

 .أ ن أ رى إٍهناًة. اكن ظاًـي

 

 ومثي ُشإ إدلال            

 .وحضة ذإهصيت

 

 ذلإ 

 ال ًًدغي كل أ ن ختىش

 إملوت وال حىت

 يف مثي ُشإ إًرشف، أ ن ثخرَهل

 جبوُصة اً ، مصظـاً مذـاًَ

 .ُشٍ إًحاحة إًصإئـة

 م ك ًوماً حيفلس 

ىل فوالذ س َارة  إ 

 حمرتق أ و ثليض حنحم وحِسإً 

 . فٌسقيف

 .ذش حفٌة من إًصمي

هنا رظحة  ك هم ثعحؽ إثصإً . إ 

 .يف إًَس

ىل ظوت إملاء  أ هعت إ 
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و ًععسم بدلؿامات  ُو

 

 همَحة، همجورة،          

 يف إًضحاب،

 .ثعفو إمليخجـات إًىدرية

 وصُش ُشإ إًححص

 إذلي ًرضب إًضط، مؼٌَلً؛ ثـي

حاً   جرشب أ مام. لك يشء ثلًص

 ذَفِة من إل هوإر إملضححة

 .يف مضٌلر س َارإت إًخعادم

 إملوت ٍصكط يك ًثريك

 يف مضٌلر من إل مسيت ؿىل حلن

 متص. أ غيَة غحَة

 .ظحااي ُن ُاوايت

 

، أ هعت           ٍٍ هنا. أ   إ 

لِة  أ هعت،. جمادًف إًسفن إال غًص

 

ىل   إًيوإرس" زثثثثثثثثثثثثثثر"إ 

 

 ويه خترتق

 

 .إًضحاب

 

 

 سٌلء جسسُا         

 .رظة

 

 .ًخوكف إًـامل
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ِة                     ً  أ

 .كذي إًيفس

 .مقص فِفادلي إًـيَف
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 ًو أ ن ُشإ           وحسٍ

 مل ًيسثص              ًو أ هيا مل هلصأ  

 ُومريوس،

 أ و فريجِي أ و اتسُذوس،

ىل أ ؾًٌَا  ًو مل ًعي إ 

 أ ي ظَي

 ًىفى 

 ُشإ إًـمود

 إًوحِس ؿىل حافة إًخي،

 فاؿَ إملياسة يك ًفِس مٌَ رجيبرث

 ًًضس إًصإحة

 وًعَق إًـيان ل فاكٍر

 يف ظزإجة أ جشار إًعيوجص

 .وُو ًخب مي إًعحَـة

 

 ساءمعود يف مشس م 

 ًخوكف. ظلََة إًصحِة

 .إًسائص مشُوالً 

 

 .لك يشء جٌون ذارج حمَعَ

 

 ومجـيا حعحاً 

ىل جاهحَ  وأ وكسان انرإً  ،إ 

ٍهيا رشتيا مخصإً   وحنن هيؼص إ 

 وإملغَة، اكًعاووس،

 جـي ًب في موحضًا ومذيائَاً 

 أ وضس أ حسمه. يف غور إملاء
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 أ تَااًت من إال ًَاذة

 جض َس تخحٍس وثضجاؿة رجال

 .أ مام أ توإب ملسسة

 

 هَف اكهت

 ثخر إذلَة 

 يف إًلَة

 وهَف

 جضـي

 أ كسم إملضاؾص،

 .إًضِصة، إدلم، إًيرص

 

 لكة

 اكن هيحط إجلحي

 .إكرتب

ًََ  أ ًلِيا إ 

 جىرسة

 .ذزب

 

 إًـمود

 إرثفؽ يف ضوء

 .ًَةل ؾؼمية ظاؿسة

 

 ُشإ إًسعوع. أ جي

 

 كصإر إختشٍ أ حسمه

 

 .ضس إملعري

 

ىل جاهحَ  سًس خَلي إ 

 وهيؼص

 .وهَـق جصإحٌا
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 س حريى اكد ص 

 أ مص . أ ن ًفلس حِاثَ

 ًًدغي أ ن هخب مهل وهلُس

 تـياًة

 .كسر ركاتيا

 

 مث

 

 ًفضي. سافص  

 فامي ميص–( مؽ ذكل)

 يإملضِس إًعحَـ

 ًفضي -ك هَ رمس ؿىل أ سعوإهة

 أ ن ثخب مي نثريإً 

 إذلق س َس: ما نخحَ موهخني

 ال ٍصمح 

 فِو ال ًفسس ؾلًل وحسٍ

 تي

 .وًفسس مضري ي

 

، أ جي، أ هيا إًـامل، مص ٍٍ  !وأ 

 جَس سدٌسإل

 .يف ُشإ إمللِيى

 رمبا ال ٍىون)             

 سدٌسإل

 كس جَس تـس
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 أ ثشهص ًَةل ص خاء اكن.  (يف ُشإ إمللِيى

ًًِا همَحاً   .إًلمص إ 

 ومضت                

"إًفَوراين"أ توإب 
4

 

 .نفصإصات ذُحَة يف إًضحاب

 

 نيت أ رشب يف ثؤدة     

 حني دذي رجي وإمصأ ة وذَفٌِل

 .لكة

 

 ةجَسا حتت ًوحة هبَج     

ًاكزإ واكًرَين
5

 وحرض. 

 .اندل وكسم كِوة وحَوى

 

 وتـس كََي،. غاب

 حيمي أ هَة ػِص

 ،من فضة، هبا ماء

ىل جاهة إًلكة  .ووضـِا إ 

 

 .ذكل إل ًق ًُس ؾفو إخلاظص

 مثي أ ؿني إل ظفال ماحسي إل حشًة

 .يف إسعيحول، مثي إجلشإم يف إًلاُصة

 أ ن ثـصف أ ن هناًة إًـامل

ال حىصإر زإئي  ما يه إ 

 ًضلاء تـَيَ مـصوف سَفًا،

 وال أ مهَة هل سوى هوهَ

 .هوؿًا غارًب وممتزيًإ من إخلسمة

 

                                                           
4
 The Florian 
5
 Casa y Carlini 
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 .حسنٌ 

 س حري أ ن ًفلساكد صى 

 ًًدغي أ ن هضؽ. ال ثًَس . حِاثَ

 ُشإ إل مص دإمئاً 

 ثـمَل  . حلس حانيف إ

 مك اكهت. هَف ثيجو تيفسم

 حِاثيا

 .تال كمية

 

 .ثشهص

 

 ثشهص

 

 فامي متص كوإرب إجليسول   

 وضفاٍ ٌَموت فامي متص حِاثم

 وثخـصفِا

 يف أ ي جزء

 متص         

 ًععرة إًححص. إًضحاب... ظَور

 .يف إملصإئف

 

 ال يشء ًـين

 صُئًا، إًخارخي

 ،جِفة

 

، وأ هت، ٍٍ  أ 

 

 إٍمثي إملوحش
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 إذلي جضاُس لك يشء         

، كل، ٍٍ  أ 

 اي من حصى إٍهناًة

 ثخب مي               

 يف ضوء إًغصوب

اناغو حصى فوق د وإهجات جس وإدؿة،
6

 

 إهعفاء ذُة

 إًـامل، إحلغ سانيًا جفب ةً 

 يف مصت إًصحي، ثَحغ

 يةهَف ثغوص إملسً 

 

ت إًزمن يف إملاء  .رأً 

 وما أ حدحت وإحرتمت ًعفو

 .نيفاايت فوق إملوج

 

 .فىص يف صىس حري

 

 ما أ هبيى ُشٍ إًحاحة ثشنَص  

 .ٌَموترسحًا م 

 يف وإحسة . ال ثـصف أ حسإً 

 من ث ك إٌََايل إًصإئـة

 يف إًعَف، إجلوكات ثـزف، لك يشء 

 ٍىذغ تب صزاص

 .أ كصإص مٌومة. غصبء

 .ووحول

 

 ص إًلمصفامي مي     

 .وحصى إدلال ًب في

                                                           
6
 La Dogana 
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 .أ جٌيب، أ جي، رمبا إًلَة: س َلوًون، فامي تـس

جصإء كدي  إ 

 .إًدرشحي

 

 .ماذإ س َجسون

 

 صوإرع ثغيش إملسافص، وجٍو

 .وساء

 

 إٌََي          

 هل. جٌون

 جضـص. ومغ مصإاي

 بًىحول مذوحسًإ 

 ، مؽ جسسك

 .ثغسو رإئـًا هحُت من أ تَات فريجِي

 

 لك من نيهتم

 إ ٍصحَونجـَو 

 يف ًَالٍ 

 ثب يت ؿىل . وِشٍ

 إحلسوة 

 حتس بًربدإل ذرية، ختصج، 

 يف إًوجَ، متص س َارة أ جصة

 

ا. تـس ذكل إًعحصإء  .رإمدٍو إجذاُز

غ مصضًا ؾضاالً  ، ذكل إملًص  .أ جي، رإمدٍو

 ٍزود ؾن هفسَ

 .بملال
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،  أ ان أ ذهٍص

و ًسذي  "جو دي توم"ُو
7

، 

 يف إًلاؿة إًعغرية

ىل إًُسار،   ًوحةيف إًيت إ 

الثور-فاهخان
8

، يف وإحسة.  ٍٍ  أ 

وة،  من ث ك إٌََايل إملُز

 مؽ إل ظسكاء، حيديس إًرشإب وحيمل

ىل جاهة فريالن،  بجملس، إ 

 .مقص ث ك إًسٌلوإت

، تُت إًضـص إذلي ًن ميوت أ تسإً  ٍٍ  .أ 

 

 رمبا حىون ًَةل. ؾَياٍ زإئغخان

 ؾحارة
Merde pour la poésie      

 .إًضِرية 

 

 ًـمل. أ ؾخلس–صٍهتَب  ٌَخعوٍ

 أ ن أ دٍصن مثهل سزيورون ُشٍ إًعورة

 

ق  .فريالن ًخبً 

 

ش  Merde ٍ إًـُو

 َوح هلثزل حمل 

ميااًن بًضـص ٍ  .إ   فِو كس رأ

ٍ ك سًا ضارتؿىل غري ُسى، فامي ًالمس  ىل إخلرضة رأ  ة إ 

 ًخالىش

 يف ضحاب حارة كشرة، مثي

                                                           
7
 Jeu de Paume 

8
 Fantin-Latour 
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 تغي

  ثؤوب

 .مذـحة

 

 يف إٌََةل

 إًزجاجِة

 

 .حيدسون إًرشإب

 

 فىص يف حسزنيأ  

 :الحلني

روست جوهغص          إ 
9

 

 ًخب مي         

 من انفشة مؼَمة          

س"يف            "ماجسدِم بٌر
10

 هخرصإال هيم من . 

 .إًزجاج إًغخش فيف ث ك إحلصب إًيت إىهتت ذَ

 

 .كيض إل مص

 رأ س           

 مس حسود

 إذلاكء وإال كسإم وإًسٌلحة

 يف مصأ ة. ميوت

 ثفِغ دماً 

 ًخب مي هفسَ         

 زمن. رإضًَا خشط تغَغ

 

 كذةل، ُىشإ حمل

 .صاب إٌَوحة إذلي أ حتسث ؾيَ

                                                           
9
 Ernst Jünger 
10
 Majestic Paris 
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 وس يوإت          

ة ظغرية  فامي تـس، يف كًص

 ، جٌسي ساتقبًوالايت إملخحسة

 ًسذي

 حاهة، حيمي تيسكِخني 

 وظحيجة، وٌرشع 

ظالق إًيار ؿىل إًياس  يف إ 

 دون متَزي، ًلذي

ظال. ؾرشٍن  ق إًيارًلَؽ ؾن إ 

 .حني ميي

 

 ال جية. حسنٌ 

 أ ن حنس

 بًَِؽ

 .من إًِول

 

 ذكل      

وف حيسث  .أ مص مبً 

 ورمبا من                    

 تني لك من اكهوإ ًب لكون، رمبا إًلاثي

 وحسٍ

 ُو من اكن حيمي صُئًا من إحلَاة

 رمبا اكن إًوحِس. تني ضَوؿَ

 إذلي ميىٌم

 أ ن جتَس 

 .وثـاكٍص إًرشإب

ون إخلرب هلي إ       ًخَفًز

 .إس خعـيا رؤًة إجلثر. يف إحلال
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 زمن     

   

 .كذةل

 

 حني ثومغ أ هوإر إًضوإرع     

 .وعلعلة ؿىل إًعوإرإت إملحخةل

 ومتص س َارإت

 رإئـة س َسإت

 ذوإت هؼصإت

 .ملذسرة

 ثب يت إًصحي محمةل بًزجاج،          

 ثـعف تب صالء،

 أ جٌة جسس إًحاًوؿات،

 فجصويف هَوًورك ثعي مؽ إً

 ختصج رأ سِا 

 من زلوب يف إًضوإرع

 .اكئيات تَضاء إًـَون وتال صـص

 

 .إًيت سوف ثيجو من إملوت

 

 إذلي-ال رإمدٍو 

ا - هتَب  ًًذؼُص

 ػي إًلمص- وال فريالن

ة  .إًغًص

 

 إهؼصإ إًاكئيات إًحَغ              

 إملـخادة إًيفاايت،
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 .حِوإانهتا إًحاردة...

 

 .ُشإ وحسٍ ما سُدلى      

 

 سة مصإت كصأ تؿ

 "سرية حِاة توميب"يف 

 .إًصإئـة، موثَ

ىل ُشٍ إًعفحات إًصفِـة  وإ 

 .أ صري

 :ًىٌين سب صسد ؿىل ظورة

 كعـوإ رأ سَ وإحذفؼوإ تَ

 ًُضرتوإ حؼوة

 ؾيس كِرص، إذلي

 ومداؿسإً )إحذلص إًلصبن 

 وهجَ

 جىك،

 (.نٌل ًلول تَواترك

 ػي جسسٍ مَلًِا تَ يف مسدٌلؽ؛

 ثَ يف إًححصغسي اتتـَ فََِحوس رفا

 وتحلااي دضة مصهة

ة  .أ كام حمصكذَ إجليائًز

 

 حِيئش دان أ حسمه،

 اكن يف ص حاتَ جٌسايً  خشط

حسى فصق توميب،  يف إ 

 وسِص ؿىل إًيار بمس ذكل إجملس

ىل أ ن بت أ ؾؼم إًلادة  إ 

 .رمادإً 
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 ؿي ُشٍ إل تَات

 حىصر ث ك إٌَفذة

 

 وجسِص          

 :ؿىل جسس أ دص

 .جسس إًفن

 

 .إًصماد وحسٍل هَ ُشإ 

 

 إًفجص هل ومغ

 مقصي

 .من إًَب س

 

 

 .أ جي، أ هعت

 حشإر وركدخم،

 صىس حري 

 جنا هبا

 

 ثضق

 إل هفس

 

 إٌََي           

 .هبيي، ؿَوي إٍهباء

 وال هيم نثريإً 

 أ ن حضارة

 .سلعت

 

****************** 


