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  أبواب
  

  ...   طت

  ...ر طت 

  ... طت

  ... ي ... اح أ...  أع

... ب أا... أم  ...  ي اء... 

أط  ا ا ءو اا ... إم م ا... 

  ...ا...  ا دئ

ى  ن ق ؟؟؟  

 اغ ...أ... اء... ةو...  ...  

 أم ...از ت أ... وء اب أ... ا أد

 أن ،راودم... ...    ء ... ة طت

 .. .ا ح ...ا ء"  ل ..  أ ق

 ،  أو    أا "  ق

 ل :   
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 أ، ة ن   ..أمك أم ؟؟؟ت ذا ((

؟؟؟؟ م ا  توق ا رعو ا دا  

 اء ا أن    ...اي   إذا ...ان

ا  و؟؟؟؟؟...  دفأ اأ   ا   

وأ،  ا    أ، أ او وأ 

اى ،و رسا داما ا ا  ثا 

،   أ  لأ  "ح د "ا  

 ذ...    ا أ اي  َ أن دون

 أك د و اء ا  ا  أ... ؟؟؟؟

أم أ و اا  ا ر ا أن ا   

 ا، ا ك دأن أ ا   أنو  ط 

 ذاو ...وأن  ...أنو ... أنو .. اارةو م اط أنو

أ   اي أ ؟؟؟؟  د م و 

 و أم  أ دو، ا ا ه  وو

 أ– أم  ،ار   ،   دد

 ة - ر    ارة أنا ،  أن 

  أا  و ن   از و ةد اارة

 أ  ...ا اء ا  ا  ام  ،أه
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ط  أ رز، ومو و ا. ر  

 و اة  أِ أم   ،أدري  ...ر... ة

 ا  أ أن   أَ أ  ظو.  ن

و اأ  ه ةو اأ      . 

 !ا     أْن اَ   أن ري أ و

  ات أنو ، زاا  أ  امرات أنو

ودم أ  ا... م  ة ا أ 

؟ م ت و و اة أ و  

أو...    إذا،  أم..   .((  

 اء إ... أم إ ي اا أ...  أ 

 ... إذا  ى و ...  

 ي ... اب أُ... ق أن دون با  أع

...  ... ب أِط ...اأ  ا ا  

أ إ ا  ءةو او ااءو اوءو اا 

  ...او

   ا ...از أ ي  أد

ا...  ا وق ا ةو اوزو ...ا 

  ))نا و  ن زا ((.  
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  أربعون

  

   ... ات  ...ااة  ط ر

 اس ...اة إع ...ا و  ر.. .أرن

ا...  

  ... و   ...ا  ر  ...أرن

مد رأ...   حا ا  ف ا...  

  وو ...ط ... و  ت ن 

   ...ة

 ءا  ل     د دون  ز أ 

 دا ءا   ا... طأم دا   

  اا   ارو. ..ارو     

 و  أن   ن     ر  

 أن دون ا رو أرء  ال  و رو  ء

 هط  ا زا     

  و وامأ...  
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*******  
  

 أن  رك ا ٌء   دا...  عإ 

... ِ أ إ  يا     

 ذا  أ   ، ت  ا 

  اش آوي  ا اء    ...او

 در زا ل اادا ار  ن ايو ظي

   دةاث اأ ُْ   ... نر 

ا أ ت و او اا...  ا 

ر    أ    ن ا 

 ا  ُمُِا م ا  ا ن ... أو

ا َِ ب و ألو ط ة ء  

...  اارة ا وا ق ا   

  ا م...  

رام  ا  ط  ةٍث وط   

 د  ... ول... ... ع  أ 

  أن  دون  ارول إم ف أن  

   م ...ا  أن  اتو ات
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ّ  ي  د و ة   رو ةا 

 امر   و  را  و ذا ع

إذا، وا ب أ   ل  و  

... ا    وا  ا   

  ...او
  

*******  
  

  !!!؟؟؟ ذاو ...أرن

  تؤا...  

  رما...  

  ثا...  

   ؟؟؟؟  

   ا  ؟؟؟؟ أاإ  

  ا ثا ؟؟؟؟؟ا  

  ت ما  وق ا؟؟؟؟؟ا  

 ُ ا  و ا  ؟؟؟؟؟؟د  

 ُ     ؟؟؟؟؟؟ا  

  !!!!؟؟؟   او ...أرن
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  تلك الرائحة
  

 ن حا ة ااا  ا ا ذ   

ا أ  و   الاء ط   اا

ال اذاك ا أ   ق ة ءا  تا...  

 أ  احت  ...مر ا   

اَ ي  ... ر   أت ا

و د وق  دا ن ا ... نأزرق ا... 

ا م... ))   ن  ا أن ا  

 اس و   أن ُ ان ، ا اة

.. .   و   ا ،اءة اة

ا،  الو ا ا... ... ... ن ذا ى

  .!!))؟؟َ  أ اءة اة

ا...   دث ...أ   د...  

ََُ ةم  ما ل ا... َ... َ. ..

َ ت و راوؤووت ا ،  ددوم ا
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...   م ا أن زو و ا أم ر 

أ  حو  ام و ،رات ا د  

ت ر ف  ...  ردا ...ا أمو او

أو  ... ر ُأرىو ار أم ء إزر   ا

َ وا م  ا ا  ًء  ر... 

ت   أم و َْ را   ا ارء

  را م...ة ...  

  !!!!؟؟؟أَ را ات

 ا  ّأ اا  أ ا ا 

  ...ار

 ّ  أم  ال  ت اا را م م

، اه ا  أو زرت آ...  
  

*******  
رط   ةا   ... ة ...م... 

    تدم ... اأط   ت ر... 

ردا  ... را م ... ة...  

 ن اا ا  ت از  . .. را

... ...  ...  
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ردم  ان أ وا ت اأ ا... 

... ا   ... أن    

...    ة  اار ل مو او

ا... ل   ...   " ة " را

ا...  

ع إة أا  ...   ر أ را إ

ا .. .ا ذ ا و ... ذا ارة

 ا   ءةو إ ...   

   ع إن " أ " دء ر  ا ا

  ...  وء أا  ظي ...ة
  

*******  
  ...را ات

  ...را اة

أرش    ااة  ...أ ا ارء

ا...  

ر  را أ... أم أ...  ذا 

وا ، وء أ...   

  


