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  اأة

  

   دت      تم  دو  نط) ءا(... 

      ا ا روأ  جا ا  زا...   رة  (آ

ا (وا ا  ق  ان و) رس اا(،   وأر

ا اي     ) رزق(اور و ا ) اء(أ مت 

اا ر اا دا ا ارة ا ه  و،    و

  )ءت) اا ا ا ...  هوا  ذ و 

 ا أ)(،  يا أذ ...   تما   يا 

ِحا  وا ا    يل اا  ر...  

 خ اب واا  )رزق (مأ م، ىأ مأ مو،   م

ون  ن ط ال   و .      را   ال

 و ره ا ودةا ا     زاد...   أ

ل ،ا ،   )ءا (   ا أ ب إا أ ا

 رزق(ا(... َوَ        هم  دلا  زا ذ

أ وو  ب، أوون ا أ ،    ا  أة اا   

 ا )رزق(...  

  

رة (أ ا واة وأم أر  و ذ ...  ) اء( أذق 

ا (   م  جا و ا) ءا (  ا)رزق (    و
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 ا  اس وا ا دا امت ا ور أو   

ا  ق ا...  

    ال وا  أة اا   ا أ  وآ  و، 

  ... ح أن أرا   ء وا اُت

ط ذات أم ا  أةا ... ّأ    و   ر... 

ذ  أ ا  ن  ...    ا ت ا

 ط  )(، لا ا،   وأ  را  م ل

ذ...  

       ط   اا ا  ح اا  م 

ة( اا ( رد ات امران ا إ -...  

  ا أ  و  مت         أ ا ة ط  

  ...وا واي وت ا اى) اء(

 ،) (ا  ن اي  إاد ا ) اء(  ص 

  و)رة ا (   ول ى ) واما ( ا...   و

     اص         ذ ا ء اإم   أن م ا

  ...  رة وت ر د ) رزق(ا  ا ) اء(

 ا ا وا ا      ،ا ا ااب) رزق(ن 

 ا وا ا وا ا مو ووا  ل م    ر 

ومر ا )مذي ا( ... ا ا ا  ال اط  يا

  اأن م...         م  ا  اأن أ   وإذا
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 ...   ةه اا ر  كو  زع م 

 ا  ت م  ن أن  )زقر ( ه اا  و.  

* * *  

 رق  ةا دا زا ا...  م)امن   ...)ا  ر

أ       ا اي   و ا وا  إء زه

م ... ا ررة اا ن و ، ر ز،    زو 

ي اداء ان ا دان انم...  

  : أ ا  ره

-ا   أن  را  انا  ة اإن ا!  

       ء   ذ   ةا ام   و

ررة واا م   أو ...  

ا  وز ث  ...   ا س إات ا   و

ا ا ...  م""
١
    ف   ء(وز (

 م     ) رزق(وم  ن ا  ...و   ي

)واما(... ر ا م مودا ال اا  ، ّإ   

ر ا م.!  

  اط ءإ أ ا دا ...      ء ما  مو

أ... ّإ     ن،    ول و    م

  ء(اا ( ا اا و ا   ق     ج

                                     
١
  =.  
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 ش تما...  ا  و م...     ي... 

   ة أ  ...   الك طا ذ أ  مأ  و

را ا... دا أ ...  

* * *  

 مو   و  ن ن م   ذ  ... 

 را   ذ  ور  مو و أأرى   ...و و

     ر داء ء وأا  رف ومز ا ا أم 

...  

           ق أم  اء  أ ا     ل

ذو... و     ا ا  اءا ا  ن أ...   

      م لء واا  ا    ط  أم ا

ما ا...  

      ل ا   ،ا  أي أ ا ا   

  ...اش

* * *  

أ  وم     ). اء(ات  اا  ب مت 

أن أرا أ  نا...  ا  ه    ) رزق(ووا  ا  

   ز اات او ا مأ و ذا  نا

  يل اا ر،  ن رأسو)(
٢

ا ا اودة  

                                     
٢
  ) =(  =وفا ما ا.  
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ه ا إ،          ا ا را    أو

  ...وااز

 ا  با  )رزق ( ... ث  دراوم...      

) (  ح را    يل اا  ي واا 

ا  دو و ...  

 ن ا)رزق(،  هأ ه وروا و)(،   أ ادي ا ن

ا ر وأ م ي ا )ء(...  

 وأ جأ أم  ... !       يا ا أ  أم 

ذ...  ن ر ونن ا)ا (  م أ ا...    

  أةا   ا مإ  م  ر ن أن  ! ...ر 

ر م ون إ ا ...ام م ا  أ إ ...؟!  

ر... !   دي أ  راب واوا  اا   وإ

ا   ي م...؟  

  ؟...رع ا و   ...و أم أ  ر ارع

* * *  

 ب  اي     ...)اء( دا  م اد دا مت 

) اء (وما   ر ا ا اص  ) ) إاد 

   ...  

ردة ا نا   ن ...      د   ودا 

 إ ا... ا ء وزه زو إ ا  أوا ...  

* * *  
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) ا (أو ) ا)  اأة اة ا  ول اء ر أو 

 اة ا ا ذ ا ا ا اع  ...   ا ان

ا ل وا ر وا...  اأم ، س ا وذ،   وآ

س اي س هو ر... ا.  

ة اا      ت م  ورا ق اا ، 

ما   ت...  

* * *  

 ة ورة وم  ا  ن م !   ا أ

  ةة ا   د ون  إا  أو ا  أو ا

ر واوا زر واوا...  

... ...          ذوا ما    ا 

 ع ز   بء(ا(و) ا(و) ا(و) اواما (

  ...  أ ن ...ا م ووم !!...)اب(و

م ك ة ت،        م   اتو

 ... ن آ أي إ  وبا  راودم و...  

* * *  

 ،  ح  ا ام ر،   ه ا  ة م...  

... !و  م مال اط  ... إ   ا...!؟  

 و و  ك واما ...         و

ا روم...!  
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     ...وم   ذ ار ا اي ز اع د 

  ؟... اة

ا  ة   أن أ أ ...       و   

 ر)ا ( ولو)ء(و) اوام(و) ا ب (و)اا.(..   وإ 

ا...  

* * *  

  لردود أ م...     أن أر و ا م  

 ... سا  أى و   من أ...     ي أو أن

وم...    أ م أ  ا  ...إ  ارزة دون ر

  زال ط  ة ءأ أط...  

) (...    أم ف  ...أن أ...  رت أن أ ا ان

 أ)ا (ا  ة... إ ذ ا ا و )ب ا(
٣

...  و

   ء واا    م ت آ...     م

  ...ن ان ...   و  ي و إ    ان

 إ م ة )ق ا(
٤

   دري اول إأ...    و 

  )ءا (  ورا) ا (   ي أرا) ر(...     إم

...      ةا دا زا و ا ...    م ا

 نو ومو... أ   ت           م

رزا ....   

                                     
٣
 ب ا  أو)ب ا(، ء ا  ب اا و.  

٤
 ق ا =ء ا  اقأ ..  
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* * *  

ن آ ى إة أ ن  ...و ةه ا) ب ب(
٥

    و 

 ك أ  وإ مح (وب ا(      ء اا  أ)رزق(...! 

 نو ومو م ن ا ت...  

 إ أ  ع(وب ا(
٦

...  ن)ا ( ء  وزوا م

 م اوا ...    تم ...       ن ق اا   

)ء(و) اا(،    أن ر و)  رة ا (    وا ا

  ...د دا) اء(و أ ول ص 

 ت إ)حب ا (إن و ر رت و   ي ك... 

  ...و ذ  أؤ

  أر أزال وا  ت وأمما  ج م)رة ا ( ا... 

   وأر،   أ م     ا ا   

ظ  أ...!  

      د تما  ر و ا  ا م و   إ 

م أ    م  رإ   ... ر    و ذ 

ة ا... ة ا... وا ة ا... نا  ر ؟!.و  

  

. ٢١/١٠/١٩٨٣: ء

                                     
  .أ أاب  ء ا =ب ب ٥

!!).ع ا ا) ب  ء ادي إ ع اد = ب اع ٦


