
ا  

  

مو م رةن ا ن.... دا  ا اا ذ.  

ب اأ  ذ أوب اأ  أو ا ا   ة   

  ...ذوي ا وان

ا  رةء ا  أط    ن أدق و...     م أم

و ا  ن ارة ا اما   ...أو  واده أو ز

     ا   وي فو  ن إم ارا،      اأ 

ا... ّ ا ا و ا  ن را...!  

أو ا اوأو ا ج أو اا اا  يا  ر ن   ة  

  ...  إى ت ارة

ّ  ءا أ ا ا   ت ا  أ ...  

 -و و  زوج ،  ربأ  ورة؟ ...أا   ذا!  

 -أم   ء نم أ...  

   نار اا،  وأ،    رةا أز   و...     ذ و

  !...و  أن   ...ا م وم... ض ي أذى

 -ا ور ر...   د م...!  

  .!د ...إن    ان و ...ر- 

 - ة إ ل و ... ! او ...ا   ...  

ا وا   د ءأ ار أا ا ...  



  !...و ذ     وم  دق ه

* * *  

 ... ٌعع وطاءة وا...   سا أ و ت أداإ 

 دون  نب ا ...واات أل  و  ات ا

 وا وا دب واا...        وا  ا ون اا 

ا مما رة اا...  

ٌ        دبا ء ودا د رة اا ا ده اار  

أ...!  

َ   ر اا  وف رةا  ن ا  م أ    أ

 ة واا  ط ن ا...     ا و       ا

ا...!  

* * *  

رة وا ...    ا   ة وسا م  وا

   ا...  

    ن"ا "  ةت اات ا ا رةا 

 ...  ع رم و...  ا   وه و  ت

ا    درةع اا إ م و ا...  

* * *  

ا   ى اإ    ن...      ةه أن ا   لو

 ط ة وورا  ن  ا...       ةوا ن اما  م

ط ل إ وا ا... أ  لو:  



إم    " ..." ؟!...من  ر   ي     إذا وَت"

 ى اة اا    ا   أن   اعر وا...   اع

  !"... ااء    و ارة ار

* * *  

    و ا رق وأوا اء ا      يل اا

ت اوا ا...    ودا أ   ر اوا

  ...ا اة

      و ف ا...       وذل ارات ا أ  أن ذاق 

مي زأ  تن وان ...اا   ة أن د ذات،  يا

اا ا  رس و  ه ده أما  زال ...  

* * *  

 طش اة ام  ات واا       ت ا  ن... 

ا طا  ن أو...       و   انا وأ ى اأ

  ... و اء اي    ن ... و ث  س

   ل ذا إا            و  ة اا  

واه   ،وره ن  وق     ا...     ء

وراء رأ ا ...   ا  ت  دئ ت إ 

  م  ا ا    ...     اره

 ا ا دا ا آ إ   هن  اا...  

 وزت ا ااة  ...     أل  ...أت ًء- 

ا...!  



 ام... ل اول إ...  دا   ن دد إ اا  

...  

 -ا ا     ك...؟!  

 و ا...  

 -أن أ  ث  ث وا أن ا و ...  

 ى وة أ ا...  

 - م   نا  أن ...   ن او

...  

 ر ها إ  وأ  إ د...  أو.  
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