
 ن اا أر

    

 س إأول ا أ   ح  قا م)ب ا(
1

 أو  

و .. ا) ز(أ ُ َدْورا ول إر   مت اج ..!  ء

) ..(  رة  رات  ي و )(
2

) ز(اج  

 ع أا و ا اء اا م ا  ا  

 وا) ..( إ أ   با )ب ا ( جت ام وأ

)ز ( ..  ءة ن أزرق ذات ا ة   ذ  

  .. اب ل   وده

   ي لطدت ا  )ب ا (     ند  أط

)م ( جت ام)ه        ).. زأ  وإن  أت نا ت ذن و

   ج  أ  أ)َُا(
3

      جا ا  زاا

 وأر ا ا ررة(وأ(
4

   ) َُق    ) ا  ا

اور ) ا(ارق و  ول ذ أ  ) اس(ا وان و

ا ا اي    وّ ه ارة ا ا دا ار        

 ا ا    ) ا (ا اا و    أاص    

        ي وا  ا أ ه ووا   يت اا ا

   ن يل اره(اِ (    ح اا  وت اا  !.. أذق أي 

 أر ذ وأمأ  ذ و      ص) رة ا ( ا  ..

 ا وم اذ و اس  ) ا) أج  م أاص 

 ارع وا ا دا امت ا أو  ر و ا اق  

 ء وول ا   يا ا...  

   

* * *  

   



ا      ن  ة أدوار      ) ز)مت اج ن 

ور اي  ..     م  امت ا    ارع  

      ور اا أ ا ن نم   ن  رة تما

 ن ل رأس ا ن نة  مم  اور اا أ ا 

  ...واة   وا ا   وا اار

         ا  و  ور ء  روأدواره ا م ءا

 و  دوار اا  ..      تما   ءأن ا ظ

  .ون ا ظ وادي دا. ).ز(اج 

   

* * *  

   

   أط )ب ا ( جد او  وأ)ج   ) زأ م 

 دا ن أ  را ا   ي  قز  إ ) ة (

 ز  ا  م )ن(و) اا (  ا ن ه

ا ة ال ا راوم  ورور و.  

      دا اأ م  ر أ ن إ ا  ةا  اوأ

ف  إدارة ان ة   ان  ...  و ح  رد

  ..را ا  ُة    آا    ن وأن اأ  ا ج

إأة ا ن ن ء ورن ب اد  .   ان

ة أور ذ    وا  ض  ا ا ان  

  و و    ا ) ا (ا، ون وان ن  ل 

  نما...  

  أ    ُّي وأم   أ ر اص اا و أ

را وأم   ) ز) م ا وأزا  ا  ا  مت اج 

ا   ا وت ا ن ورا ...  

   



* * *  

   

أ   ّي وأم      .. أُ إ م وأم دوري   ار اد

  د     ...    إ أم ا  أ ..   أ

ا  اءوأ ا و ل    ... و   ) زّم(
5

 

     ا  وم ا ر ز ا  ا را ا

 ا اا  ق  ا  و    آ ي إ  ر

 اصا ز      ...  

   

* * *  

   

إ ا أ  بأ آ إ  و ..  أ ام دو ..    ن

 و    راإ ا   .     ة    ُ

 وا  ا وأ  امن  ط   أم إ

)مذان) اا  غ ا .     نا ا  و   ُ

  :اة  مش

  ..أ ى  أن ت ا ام  و   اذن و        --

 ط:  

  ...أ ال ن أم اات... اأة  ت         --

) ز  ُ) و   ، و م إ مت اج 

 ل:  

) ا) أ أم م ه ا أات ا  مت          --

ن ار  وأات ) ا(و) اَُ(ومت اب ودن 

  .؟ و أم م ذ  ر ان..!ان

 أر ف أمأ ا وة اا  ه م..  

   



* * *  

   

أُت ه اّة    . مُت إ ومت إ ..  د و ا إ دا ان

ء أا أن أط  ا  م . ت إم   ا وأط ..  

  ا ُو  ُوار  ة و إ ا ا 

. و  ارض وأ رك أ وأم أول إء  ا  ..ّي

     إ ي ما م  ا ُ ّإ  دئ و ت 

  ..! د وأ ا  ي  و

   

* * *  

   

  ُِ ..راوم    ْأ .. ن اّما  وأ ر أرى

  ...ا  ام ا  ُ   اد

  ح أا  ..        وج ي  ذنر وأا د  أو

 (  ب ا)  ن  اء  ادارة، وا م ،ن و ..  ر

ووت و اب    ) َُ(و) ز(، ب، ) ) .. وت ة

ا ن  أم  )..ا(و) وام(ا وا و أماع ات 

   ٌ  أ م ا ن اا ر  نا  ا 

  ..   ات واوت وات

   

* * *  

 ..ّإ ُ  ب واات ام دو ..    م ُوأ ..

ا   ا ..ا  وأ .. ر أرى ا د   

  ..       د وم ذرا أ أم رع أا  ..  لا 

   و    ر رى  أو أن أ  أأن أ د ولأ

ور...  



   

* * *  

   

ُت  ..    ااب  أ ر و   م و   ن 

د ل إ م ا   ص ا ا وأ  ول      

)ا (  آ )ا ( ط ) وقا (    إ وأذ ا

اا ص ا  ... م  وأ  ول ذن أب ا ق اا

ا ا أ وأم ..    أ م رء أ م  ٌأ  وإذا

  :ل... ارة ا  ا ا ارد

  ...!!!أ د) ا(و مت         --

ا  وأ:  

--         ت أمن ايدم ..  

 نا دا إ ...  

   

* * *  

   

ا ا   ب    ) اَُ(إ ُ أُ  أر رة 

  و ىة أ را   وأط ن اا)َُا ..(  َْ

 ل إ ْوا م:  

--         أت ام  ...؟  

         ْتو أ و ا ص ا و و  ُار

ا  ا...  

   

* * *  

   

  ولأ ُ وأ أ  ُإ)واما (  م ب   أ

ا ..وا ا   ا ا وأ  .  



  ا  د إأ )ب ا ( إ أم ..     وزت 

 ور ..      ون أ وز ي ا   ولوأ

 ام وأم ام (     ب ا)ي وأر  ن را دا  ق 

  ا  نا   ..       نا أ  دة م ن ام

ا  ا  ذ و اء ا ن   أر      

  ا  ل مأ و ا  ... ؟ ر ...    أ و

وات  أت .. ر.. ر ا   أ  ا (ب ا)ق 

أ  ا و  ول ا.  

ن  ..    م ا  طل اة  (ب ا)ن ن ق 

ا  أط ..    ا ي او ا د ، ُ  ،ن ذ ر

أو ) ا) ر ا  ا  مت   وم  أ  ان ا

ا  ) اَُ ( ) ار(وأ رع ..   ء ا ار) اب(

ا   أ...     ا أ رج م و ر اق اور

  )...!!ب ا(م    ق 

  م   دة م ه ا ...       دوم أو مط  اتو

  )..أذ(

--        ذ أوا...  

--        م ذ اأ...  

  ...أ   أذ        --

  إد ة أى...   م  أذ        --

--         ذ ا اا...  

  ...اا ا ذ ج        --

  ... ا  أذ        --

--           

* * *  



   

 ذي  وأ أ  بأن أ م م ُت ..    ن وا دا إ

    ن اب ا   أو ق اا ر  ..    تأ م ُ

  ا  و ا  أ    !!..    هأ  

  ...! ش أ اطة واة

د  وأد  ..     ن  ا  ز م  اري

 ..   َْ ..  أ أم ُو .. َْ   ..

 ا أ أم ُو ..      أرون م ن  ا أ و

  ...!م  ة

   

* * *  

   

   ذاع ... ا  ذاع  !!...     ُتأ   ثأ 

  وأم    ٌ ل  ...(ب ا(م أن أن ط   و ق 

 )ا ( د   م إ:  

--         وا ا  ق ك ...ذ  ؟...أ!  

ه امدون أن أ ا وا  

   

* * *  

   

    د قا ن إب ا  ُ ...      ا إ م  ٍ ت

و أر وت اوا وا ّ يو و  ل ... و

وأن أ ا  ..م  ع ي رى لوأن أ ..   وأن أ ُا

ر ا ... م ب أ اب وأما و  غُّ أن  م ُت  ...

  ا ل ت  َْرما!!...  

و ت م ُ ..    ا ءد  ُو ..      ن ُوام



 أُت رة أة     )... ب ا  (و أ ب   ا ...  ث

 إ وا ..       أ أ اا  ا أن ُل اا  ة را 

  ...وأم  ارج

 أ  لو ا ي دا ل وأ أ ظ ...آ  ور!!...  

ال اد طو  أ ...أ ... طأ  ؟..     طأ  ؟

 )ب ا!..(؟  

   

* * *  

   

 ُاي أ     إ د ا ح ا ...   رُتوا

  ر ط ّ ا إ را د )ب ا (   ا

  ...ا ار واء

 وموأ  اِ ..   ا ن ون مو ...  أ

  ... وإذا ن  ث م ا  ... دا  وأم  ث ء ذا لم

  وا )ب ا (      ج     ... وا  ر ذ

)ز ( )ا (ز  ءا و ..   م ادا  ا أم

 ... ن وأ ا أم   ث  ن ث وإذا ...  

ومت اب ا وا    ) ا(ومت ) اوام(ور ذ  مت 

   دت دن       ... و م ذ و  ا 

  )...!!ا)مت 

   

* * *  

   

  أم ) ب ا (  أي  ...        سا م ت ا و

ا ...راوم   ُأزل أ   ...دا  ذ ُأ ..    ور

     اوإ  و أوُل أن أأ ُ أم إ ار ووا ا ا



   ُ ...  

   

* * *  

   

ودُ ) ز) ا اي  ار ب مت اج  أُت ص ا دة

ن اا ت رما إ  ..       نا   ا  أن أ و

 ا ا  ا را" ذوق  "ل ن  ..  ء ا  ..

 أ م ف ن ..ا ا   جا     ي)  (

اي  اد اب    أ أ  ان وأ اد        

  ...!وز ات

     و  ّ)وق (  و ا  أن أ  

  م  ا ات اأ  ... حت  ومب ا ن أ 

  ...   ان) اذ(ن وا  ن 

و  ُ دة د ا وم ا أظ ب امت       

ود ة إأة و ة أاص   ا وزا اور  وات   

م ...   ... ج ا  َْد) ز (      ) ا (

..  ٌت    ُت ن   ث       ... أ (وق(و

ا  ) اوق (وط  ) ا (ا ا     ) ز(و مو اج 

ر ن يا   ذ   ...ْتوم    ود   ّإ

  وج ا  دا   يا ن اد م ذ  ...   جا ا

)ز ( ح وإ إ وم !!!...  

   

   

  ١/٧/١٩٩٤ -ء 



اا

   
)١(

  ق    و ا ء  

)٢(
   =   

)٣(
  ا =  ء ازا)ا ( ن اا   يرات اا  عم و  

)٤(
  )ر(وء  ار ،  =  ارة   

)٥(
   مب = اا  

 


