
 ا  

)ا ر: إ ا  (  

  

  ا  ةة اا "ءإ" ا " يي اا"    إ 

 ) ( ء)ر(، و زرا ا ا،     م وا

ا ا ...َ ر أ م  ...      ل أا ذ إ وظ

) (راوم  وى  ... ا دون ا   ح ول أن ...  

واا و  ) اات( ا وا إ أمء وأر ت ل 

  د أ د وا ا ...ا  ى ... و    

   ء أو م  أو    ا ور ا ...   أو

  ). اة(را  أو ا  أو  وُ  و

* * *  

أ  ء و ن ...      إذا أط   نو)  (

ون   ...   ت ز    ارم  أ   واا 

  أ  ت دا ت ز مزورا  مو !...  او

ا ب أ إ  ن  ...أ ا ور!..  

* * *  

    و  ي  ا ا أ او و ما  

 ما  ةوا ا  ل أو  أو  أو   ... أو

 را )( ...   ا ا إ روا اءه اى ز ن ...



و   ... و   ه أي امه...    إ اب

  : و  أو...   ال  و  وي

 -  ذا ي..؟  

 -ا  ي ا  .  

  ؟..و  ي م   ا امر- 

  ..ا ري ن ا  أب- 

 -إذا  أراك!..  

  )..!اد(ا ي - 

* * *  

وا موا وا ت ا        ا ا أ او و 

وإ زاو ادة   ) ة (ود إ ه     ... اح  اء

  و ر   ا)د (  ول ا) (
١

)ا)  اة    
٢
 

)(و
٣

    )(و) ا ا (     لق  وا 

)د(
٤
 ا ا  ... أ)ا(

٥
ا   رأ ) ا(و 

 و ا م      وق    و

رأ  ا   ا د)ا (  وا) ا (    و

 ورء اء اارات او  ..  

                                     
١

وء  ار 

٢
 ة ا

٣
  ا  عم

٤
 ف ا    

٥
ا ا اي 



أ  ل:  

وأم   اي ل ... ذا أم    ه اة... ي- 

  أم  ؟...ا  

 -وف أ!...  

  : ز ل  ت   ...  ا اد

 -   ن ار(را!..(  

...  ا    ا  دا  م ا و ر ان

ا     ...  ل  دار(أأت ) ا  ذ

و أم    ... )ر ( ء ) (ا اول    ن 

 ا   أي ا     ذي  ر  ا م 

ؤ أي  ... أ أن   م  ال  يا ا مإ  ن ذ

  ،ن أو  أو ار أن  أو ق ه ار  ود  

    ر )ارا..(  

 أ  ار ...   ا ار  ظ ا  ارض و

  ..! ا ا اي د ره  ا   س اء

* * *  

 م  ا ا إ  ا )ة  ) اا 

  :  

  ..!ة أو دوا  ...  ي اب  طل وض- 

م  أن  و  حو را إ م:  



...   واا  روادك ار   ... اة) ا) أ ا- 

و  را أو !..؟  

ار  و   أ إ دا اة وج  ووس 

ا ة إ ءأ     م   ه و  ن  ا 

  اره ا ا و ار(واا  (ه أ أ..  

 ** *  

 م  ا  ق أن  ا  ه ا  ف  ...

وو ... رإم    د اات اة   و

 ا  رةإ ا ...  

      وة اه او ور اء ا و ا   ا... 

د إو  إ  زال راء ون ا        أ إ   ور

 وأ  ا ا ... أو أ ا ا أ م  قأط

و أن در.. .    طن م ب    ا ...   ات

  ..!!أ  ه

رح رة    أأ ا  ا   ه و  و ر

  اء   ارض و ...  أو   أ ات و

 ا ا  وأ)و ( بظ ا..  

  ب أن  ا  رأ ...    ...     ح ا

:  

  .. ) ر(وك  ء - 

  .ذ ا  ي... - 



 - دارا  !...  

  .  ي. ..- 

 -راا ؟..وا  

 -ي أ  ..  

 -واوا ا وا ررش اا ..؟  

  ..   ء  ي- 

 -  ل ا  أ..!  

و م وأرادت   ...  أر إ  ا ...  ا  ي- 

  ..أ  واردات أي ء آ  ا) ر)ء 

  !..اب... اب- 

ر افوأ    ... م م)ذ (     اج أو

 ...  أن د رأ ا  حا  ...   ب إ و

      ا ام    ةا اا  ج  ب

  ا  هم  ا و ارا ...    واوم إ م

إ ...  ل)دة) اء واا :  

 -م  ا ه ا رةا م!...  

 لو  :  

 -ر ط  ن  ...    ي دون م   و ...  أ

  ...! م اوف أرا ...   م ارة

  و ون إ و  أ  ت و  ق وم 

  ..!د ال



* * *  

ا وأ إ ن اد دون أن  زءه اء    ) اة(د ب 

ا د  ا شء وا  و ا  د و ة

ا (   (ا وا  ر وأموا وأ  ودس    

    .        وأ     أوراق

  ىا اوا)ا(...  د إم...   ا ا نأ م 

 واى اإ  ةا ا  وو...    ...    ه حار

)رة(و رأ ) ا(م ا  وأ ... ا ه
٦
  

)(اف ان ة 
٧
  و ر) ( ةا )ا..(  

  ..و ذ أ  ا إ اد ا ه    ء

 -ه ا  ..  

  :ا إ ا دب

- و   أ..  

  ..أم  ا ...أأ -

  أن  ءا  أ ر ...  م)  (    ال  ا

 و  ة ة  مد  ) ل    ) ا  

ا ا   ات ا  يا ا)ا ( وا) ا (

ا ام  ا ا اي أج        ... واات اى

  أ أو  اره ا ا.. .:  

                                     
٦

ط  اف 

٧
!!  اش 



 -   ؟..أ  

 -  ذ  دأ .  

 - ه ا   إذا    ) (و) ا ا (    م إ

  ...!  ه اة  ات أى

 -    ت  ...       عط  اءة م  و

ا...  

 -ب اا ا ان  ..؟  

 - ... ا أ :  

 -ا   ... م    وا ..  

* * *  

    ق  ح وا ذ ا  ها ...    و ، ن

رض أا   ) (  ده وزو إ ا ،دهوان  ... أو

    ا ا  ا  ز  غ  ا

 او... وم ا أ ر     م ا ه إ  ر   

  ره د إ ...  اأ  رغ ن إ ا إ  دو

 ا ا حا  ...  را     ه ل

ن ن  أم  إ  و... ا اء  داي

م ...    ذ   ٍب أو ا ون إ  ...

 ا ...  ة    أن    ...   إ ا م

..! و ن   ا و ... را وم ا ه ل

أ أ ا ق إرضوأط ...ور  د ...    ه ل ن ا



 ات ر وا  ...   أن ر اا  ... و

  ه اي اا  ون إ و  ... إذا  ن 

 ا أو أم    ن ا!!  

  .. ... أن ب  م اه ا رة

   أ ا؟ ات- 

 -دا ا ي أم... و د أم .  

  : ا   ل

 -    و  أي  !  

 ا  ...لوا  :  

 -  ني أن أ  فا  ا ...  

ا و  ا م ...  ا :  

 -ذ   ذا؟..و!  

 -ر إ ذ  أر .  

      ا إ ا     ا .. .   ر إوأ

   ار    ة ر  أن ر  وج   

ا .  

* * *  

   و ون إ ب ا أ ؤه وان ز ا  در 

) ا)  د ب اة ا دف   و ..! ر  ذل

أ  ة دا   د و  أن    مء 

 ا  ...     ن أ   ا ااءاة ا



 ا ز أ ظ    أ ...     رأ  و  و

ا  ...   تة ر أ  ا أ  ن 

  :ول) ري ا(

 -ر  ي     ..  

 :  

  ؟...! ة- 

  ؟..!   و  ا   وو  دةا- 

* * *  

، ل ر ا )ا(،   زاو  )ات( ااء و ن 

 ا:  

  ! مرف ا ر ور ة أ  اارك اري؟- 

 ده و  ء ف أمو ل(ط د (  ه) ا (   ،

  ):ات(ل ر و أ وق ...    أن د  ا  ر

أول ) )  أم إ ... ة وزاو  ... ت اب- 

     ق  أن دت ا ةو طا  ...و... و..  

س دا  ا  ن   ال أ   ما اء  اء 

  :ام إ ... ا) ا)ء 

 -ا أ أراك ...ه ا  ..؟  

  .. ر  ان ب- 

 -ء ا إن ا ...    أ..  

 -أ ق إذا  ء اأ رأ..  



  رد:  

 اات  ف    ... م  أ ل... ء ا ن -

  ..و  ُ ء ) ا(و

* * *  

    ا  ة ادأ  اا   ر اا ى زواإ 

  و  ل    اءا  ات ا  ...    ف ا ن

   ن اا   و  وا ر   ى ا ا

ن   ار دا أار ا ود        . اي ل  اء

  ن  م  أن ... اء إ زاو ادة  د  اة

            أم ن را   م ةا  ...

  .و   و اة واة و ا اا اطع

  ررت او ت او ...    أ    أ او

 و  ذي      ة اا ا و   ب

 ب ا ... إذن ا   وا ا  ن أى ا و

رة  ا  ورة      ا  ن دة  ء ء 

 ..  

* * *  

امأ ا ا  و ا ا  اا  ها رن  أأ 

 ل وو)اتا (  ال وا ادهوإ دد إ ءوا وا

 ى ا أو ا ر )ا( ...   درء أ  ء وأ

 أو و..  



* * *  

   اا  ا  ر  و ا  ا إ  

   و رة ا  ...  

ا   ره اأ م ...   و ...     أ  ن 

ا ...   ةا وما  اا ن ا)ارا (  ...  

 ...)ر ) أت ا اول    ن   ء      

  ذي أ  ر  ا و ...      نا  ...  و

أ  ةا  ا  ... ىا اوا   ة و

 )ا ( )ةة) ا رأ  وإط و ...    اءو

     ... وزادت اا  ذ  . ..اة و و  اد  

           ة أولة اا    ا   وظ ا

  ..اح

* * *  

 ى ا  إ)اة( ...       ة  ...      ن

 ... ... أم  ذا!..      ق   م  ىا  ن ؟

  ذات ا و م   ...    دا إ  ة (ودا (

  ة وأ)د (س آم م  دةا ...  إ  م

    زاو اوا ر  ا ...  رأ) ا (  

  : ا و دد

  ..!ك  ي ز  م- 

      :  



  .. در  ة- 

 -أ ؟..إ  

  ...إ ده- 

  ؟..و د- 

 -ر..  

   ١٩٩٦: ء


