
ا  

  

 ...اد  ا إ ام...   ت ر ا إ ال دة

 م إ اث اا  ن دا  د ف  ع و

  ...  ارة

ه ا  فوا ا ذا دا أدري ...؟ !   ط   أ ...  

  ذ  ث... !        ن لا د داووا وا 

ا...!!  

د   رةا  ذا أو أدري  ...ترع  وما أر إ

ما ... ! ذرات اا ورا و رة وان ا ري ن

وا ا     د  نن و ،نزو ر...    ن ذ

! ...وإ  ار أو وان أ  م     ة

   ت وت ا ر ع واا     م

وات اا  ر...  

ا إ ر ا وف وارع ازد       ا ا  

   أن ا  رة   أو ري  ...ت  ...ار

  ا ا م رع وا ا  ا   ذ  ث  ... !

َْ      ري    ظ م...  ٌو    ا   م

ا...!  



ُ     رة ك دا اح      ...أزإ ا  تا

ا  رة رو ا ا ا   ) (   راتا 

ر ن    ...رت إزج را ه ارة ... !    ا و ار

 ورة ...   ت أو  ف...!  

  

و أ ا آة اا  تم...  ور ع و أ...  إم

   ...أ  أول رع أ  إ ! ...ا) ا)رة 

 زا  م... !  

 رع ر إ رع  أم... ! م ورا ...أ أ إرة ور اء

 ... أ ورا م...!  

 ا د ن ر ن ا عر ا م ما    نوأ ...ط دا 

ع واا...     م...      أن   م ن ت

 نأ... م ما ط...  ار و...!  

زا ورا   دت أن  ر  ) ا) ارة 

ا... !    إ ا ا رع اا  م  ا... 

)ا (ورا زا...!!  

  از طا   ا...     م ارة اور اء

  وري ا  ى أورة أ... !!   ر وز ، 

  م ...       ...ر ر هو  ر اور

 رة  ذ     د)ا (ا...  



ي د  ) ا)م ارة  ... ا أ ومت  اأة ا

رع اا  د رات  ة      ...أن ورا رة رو

ر  و ا ...  

أ ... أو   وا ف واا ...      ا ا و

م   ...د  إ رع (...     ا(ا  ا أو 

ورا...   ن  رع إ ا... ال ورا  م...!!  

  

 أم  تا د را...      ل وب ا أ ر أو

 ر ب   اا إ ا  شر،  أد     ت وأ 

ح دون وى...!!  

ي    و     ار     ...ر ي إ اب

ن و د نا... !!    دا  ر  ت مأم

 ر  ام )ي او) ا ا...     ي وأ أم

 ا  تت ز ا       أ  ي  وم ص

ا...  

  

 بوراء ا  وا م:  

  !؟... ارق-

أ ...  

  !...در-

أ و...  



ح أ:  

  !...در-

أ و...  

  ...أ...  در رًء-

أ و...  

  !؟... ا ب ...رًء أ...  در-

 ه وو مو  :  

-إ    رد...!!  

   د...  ت  ه أ:  

- ون ذا...؟!  

  : اج   د ول واز  (رب(أر أ وه 

  ؟...أ م ه ا  در-

  

 ... ي ار ر ا ا...      زو اب ة

  وأ أ ل وأما     اار ي ور

ع ا ...  

 إس م  أ     ...واو واء ن ون

  ...)ار  ان(ان أو 
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