
  ار 

 " "ا ا د:  

-ا  أ ا ا ط ُ أن س روأ  أ.... 

 لأط  ت    أن ...   

إ م...    ا  ا  ددن اء اا   أةإ

  آناءة اءه ودا أ...  

ْ  تر  ...   ا ا وأ أ...    و 

  ا  " : رة   ...ا اءة ا  م أو

أ ا   و  دون..."  

* * *  

ن ا د او  ء      ...  ر واد  ا و

ن  ت ا ورون  ...ا   ا  اء

وراق اوا ا...   و    وا"ا "

 دةز ا ذا ا... و د  ا م:  

-ك ر رجا  ...؟!  

 أذن ا  دا إ:  

- ي ...أم  ا ا  دة...!  

 ل  ا  ق ا :  

-  ا و...!  



 أ أن أوا  "    ق"ا ط...  ا  ي -

 آن احا  ا وأن...  

  : ا     ل

  ؟!...وذا  ر-

  ... رت   ي-

  ا    آنت اآ   أ أو  ا و 

ا  ع...      ا و  ل  دا ل وذا دة أو

أ إ ...  

* * *  

ول   ...  ا أ ب ا ا  وا واس    

ا ن  ارج واء  " ا"وزا  ...ااس اظ

  .وى  ول ا   دون ...ات

  يا ا   م...   ث ا وة اا  ه  

ذ ،    ءأة وا  ...  

  

 ا...    رع  ا  اح وا    ...اإ د 

د لو و :  

-ا   ا ؟...نو  

 أن   ...  

  ...م ا ...أم  ي-

- أ أ ه إ  ذاو"؟..."ا!  



 تر و  ح ا...  

  ... إ    ... ن دون وى! ... أ  ي-

  : ا وق د ة آه

- ه إ  

 و دب اأ:  

  !...ا رت   وأم  ا! ؟... ذ  ي-

 وأ  أودا وام رو  ا    ا ام

 ا دا إ:  

- و  ... أ...!  

 وع إ نح ادة إ دول ا هه و ...   

  ر ا:  

-ا ...  ...  
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