
  ان

  

موود و و ى ا   ق اإط  ت ا...  

      دت وإ  ب اا  حى م  ق ت

رة ااص اأ   ة تم  ل أ...  نأ و

 زل  مة   اب      ادوار ار

ا ا ...            در ء   

 ).(  

  م   رج    ...ا   ويي اا 

       دا ا  ا    ا) ()
١

(   رة

اء اا ذ  درة م را  ...  

    عو  ءو ا اؤ ا   وأ أم...   وذ

    ات  ي ارد اا   يا زغ اا ا

ا إ ا.  

* * *  

 ... د   ا ا  ا زاو اُ ( دي(ج 

ا ا ل نو    ء ا طوط ا    ا

 ا  اح اص رة ا  ذ   ...ا ب

                                     
١
  = .  



     أ   ا رة اا  ضح    ...ان ا

ردا  ود...  

 ...   داء طس ادة ت ، وم    ادة  

          ط ا  ا   و ح ا ب وارب ج و

)(ان(
٢

 (ا...      أ  و   ةا م... 

  .ا ر وا وا ا  ا اة ا اردة

* * *  

    ى ا     ) ار(وأ  ...ام  اد

 موود و انا   رةاع اأم ...    ارت أ و ..

   أر   ك أن  ل و       

أن آ ة و، ا و، أ ن أر..  

واع  ل اار  أن   ار ا    .. ا ف

ة   ا ا و و دي   ان إ إمت 

   اب   ا ارة ا وت ااء  ن   

  . رس

، وا ارء ان    ) (ا اا  ء  ة  ) ان(ن 

       ،أم ا أ أن أ  ا اء اا  

     ا  ا ا     ،   م

وراق اا  و ن مةاب اوذرات ا  .  

                                     
٢
  . ر -ن= ان  



ُ   ح  نو وا و  ا أ   انا ذ  

  اردة اا  انا  وفو  ن  ل أر و ..

         رةا    ز ط لن او

أ اة ا..   ذات ا ا  ا و اةاا.. إ أى

  . ، و ذ      اا اة اد

     ار إ  ام ا  رة اعأم ان أا  

ارا   ا اد ة ة أو    ورا ن ن

د .. ة واوا ا ا  ة إم.  

ا  ا  ...   وا   انا  و و

وا ..  )ل ا ( و  ب  ا ..  

   ا  أ ) ا(   و) نا (     و ر ا 

و ا  ا اي  ر  .        ا وال   

و دود  س   ال  ره   زة  م   .. اطل

  . اان

   أ  ا ..ء ن  ا ام  اان

  ت  ..     ر اار  أو أاء أو ء   

م و ة أ..  



 ا   ر  ا اا  انا زوا    ..  و

 )اا"(
٣

) "واوا"(
٤

)"اا(و" 
٥

 "   ه او  

ل اط ن ا د يا   لا .  

    ا  ب مو و ا  ا ا   ان ا إن

  م )لة)ا بة و ب ، ..    ى أوأ

  .د ى

ن واه  أن . .      ا  ور  ا) ان) (ُدي(

  ات   .. ام  و    أ ا واى اورة

ا  ة افأط إ  ..  ق قوا م  و

  .. ا ر ة   ل  ا واء..  آ أي

 ا أ  ام و  ددون"   ون   .. "ذروة ا و

 إ )دي (نا.  

    م دى إ و م  ا ..          ح 

  و ام  ن اا  ا  س رةن ا  ا

  .  ا رو ا ااب وا وا

      ون إ ب اأ  ن ا را او ا م  

      ا  أن  ا أذان ا  ةوا  ا

  ..ان

                                     
٣
 اال= اا رارون ون واا .  

٤
 واا =ّرا ..ا أو  ور ا ن و.  

٥
 اا =ل زأ   .!!



 ء اأ ا   ا ا وا إ  ام وإذا  وا  ن

     و     حا    ذ  ..  و

         ا  ا اا   ن  ع اط

       ى وات ا    ا اا ا أ 

  .  ا  وم رط   ة

 و          ا  ا  ا

ا  ل رذاذ لوا ح اى اوم ودة ا.  

* * *  

 أ ا) ..ديُ ( دا ا ا   دا ا زال 

  رات اوا ة اوا   ..      ن   ا 

ا ..ت ا  رة  .. را ر رأ   و

رام  أدى إ ب ه    و وأت ور  ا و

ا ..     ار   أد أو   أورا .. ار

 اا  ا، وم  ن  زو اة ا ا ذات  

  ..ا وال

   أ   أ ات اا  أ  ا  و را

 ..ِ     ا  روه ا ءة ا  ..

ز ت ذات رواوم ر ورز  ..  

      ب اا   رةا  ر  و و  

ا ر اا و..  

* * *  



دا  دي نا  ار ا  ..     ت وأا 

  ت ر) (دا مد   اج..  

 ي  .أ  ونو .. رق   ن  .. ا  ذ

  ا ووى، و  ر ..   م ا  ..  س

ون   ان   رام آت وم  ..  وازاو

..  ا     و    ن دؤو..  

* * *  

  ،ءا  حا  ا   )ديُ (   ر ن ا

    اوخ     ا .. .ن  إو

و أار أى أ ذ اخ ا ..         ه ا ة

  ..ا ا  اب

ا  م ب ا  وجل واا وأدي    ط  ة ام ة

 ةو  اره ا حإ   ة ا ..  

     ب و ط ز   يا ا   ن

  ..ه

* * *  

  ا وا ن ا   ديو ط ن ا .. ن

  ..  أ أى  أن ا   ان

ت را ن اه ..        داء را  و  ا و

    .. رضا    ات ة ل م ور إم



ا ر  و ..    رت إ  وا   

و  و..  

زا    وا  .. ء .. أ ف   ان

  .. مش م ا  ار   ذ أو  ول

ط  نا  وام..  

* * *  

 وا ا ا   ن ا) دي (     باج ا)  (

  ا اا اء ب، و  وا  اي  

ه ا دو..  

  ..ن ا    ن  اام ل ا  ارة

   إ  ن  ه إوا   ا ذ  دي ط نو .. 

ر..  

و  ..       ا   .. ومع ا ة   اع

  ..  اا اوف  زاو

ا و ..دي(واُ ..(        س ا ب ا   

ده ا يا ..  

* * *  

  وم  و ا   دي أن  ن ا  ار

  ..ا و ا  ط ط   ات

..  إ ف ا و ..    اة  ه ان  .. واه

  ..وأط ا و    ا ..ت   ااء



* * *  

اب ا      م  ن اُ (دي(   ...ام ة

  ..   ارة   م   اب

     لران او ا   ر و  ةر   

 ت اوا را ..    ا   ا ..     

 ..ء  وا د ن رح ا ار ا  ..     ءه

     ل هوم ،  زا  ا ة    ارة اا اأ 

ا..  

  ..وأى أ .. و ة.. ه  ة

           و ا اا  و ط  لوام

  . ا و  واة

   و   قا ..ام  وق ..   أم ..

ن ه ..  زا  ا وا..  

  ..و  و  ا اول  إ ان اي أ  واة

* * *  

    غ ا   م ا  دي ن ..    نا   ف ..

  ..ا ور  ذ  اب وا وا ذات ااك

ا ا     .. ذ ان اي أ  واة ءة  ارة   

  ر .. زااح واء واج واج واح واا ة أزو

أ..  



   ن ا  ا ن وا دي إ ر   .. مر واا  ..

أة واوا زا ..  ن وا  وه  ..  رت او

   و    دي ا ..     ندل وال واا 

   أو  أو   ة ام م  ى ..  أو

!...  

   ٢٥/١٠/١٩٨٤ء 


