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لـست ُ بـارعـة في انتـقـاء حـبـات احلـمص هـكذا
قـالت الـسـيـدة الـعـجـوز و هي تـهـمس في أذني

أل. كي ال تسبب لي اإلحراج أمام ا
ـنــاسب إذن?! و أنتِ ال كـيـف تـنــتــقــ الـرجـل ا

جتيدين انتقاء حبات احلمص اجليدة.
لست أدري إن كانت تعـني بذلك حبات احلمص
ذات احلـجم الكـبيـر ذلك ال يهم األهم من ذلك
أنـني اكتـشفت مـدى صعـوبة إتـخاذ الـقرارات و
التـميـيز بـينـها ذلك يـشمل أيـضاً حـقل " انتـقاء

ناسب ". الرجل ا
هل تــعــني تــلك الــعــجــوز بــأن الــرجـل كــحــبـات
احلـمـص مــنـهــا مــا هــو صــالح و مــنــهــا مـا ال
يصـلح و هل يتـعلق األمر بـضخامـة األشياء أم

إن للمعنى مغزى آخر?
ترى هـل تعلم تـلك السيـدة العجوز بـأنني الاكاد

أميز ب أيام األسبوع?
ــفــتـرض أن يــكــون يـوم فــفي الــيـوم الــذي من ا
ـلل و كل ظني بأن اجلمـعة اسـتيقظ شـاعرة با
ـتـعب هذا اليـوم هـو األربعـاء و بـأن األسـبوع ا
اليريـد أن ينـتهي وحـدها خـطبـة صالة اجلمـعة
احلـاكـمـة هي الـبـوصـلـة اجلـمـيـلـة الـتي جتـعل
يـقظـتي على إجتـاه باب اليـق بـالفـارق الزمني
الـذي ال أستـطيع تـمييـزه حيـنهـا فقط أعرف إن
هـذا الـيـوم لـهو يـوم اجلـمـعـة أنـني لـست بـارعة
في الكتابة أيـضاً و ال في الطبخ انني ال اجيد
الطـبخ اللـذيذ الـذي جتـيده والـدتي لست بـارعة
ــــواقع اإلجــــتــــمـــاعــــيـــة في الـــتــــواصل عــــلى ا
اإللـكتـرونية و ال في إخـتيـار وتنـسيق مالبسي
لـست أدري إن كـان انـتقـاء حـبـات احلمص ذاك
ــتـاحـة ـدى تــمـيـزنــا بـ اخلــيـارات ا إخــتـبــار 
والقرارات التي سـتبنى عليهـا حياتنا هذه التي
ـكـيـال الصـدأ جلـارنا الـبـقـال إنه شبه أشـبه با

 . عاطل لكن جارنا ال يعبأ لذلك مطلقاً
فــيــظل هــذا اآلخــر يــكــيل لــلــنــاس بال عــدل وال
مـساواة فمـنهم من يكـيل لهم فوق مـستحـقاتهم

كيال و منهم من يبخس عليهم بكيله.
هـذه هي احلـياة يـا أيـتـها الـسـيـدة العـجـوز أما
أنـا فــمـثـلــمـا تــفـضــلت ال أجـيـد انــتـقــاء حـبـات
احلـمص فـمعـادلـتك تـلك و الـتي لم تـكن مـجرد
ا عملية انـتقاء مبنية عـلى احلجم و النوعية وإ
قـاومة بوجـه احلياة في عـملـية صـمود و مـدى ا
ــبـنـيـة عـلى احلـجم ظل خـيـاراتــنـا و انـتـقـائـهـا ا
والـنوعـيـة الرؤيـة الظـاهـرية هي عـملـيـة انتـقائـية
حبـات احلـمص اجلـيدة من الـرديـئة أمـا الـرؤية
يز و اجلوهرية لـهذه االنتقائـية فهي األهم إن 
إن نفـحص بكل حـواسنـا حتى نـستـطيع حـينـها
ـسـار الـصـحـيح لـلـسـيدة أن نقـول بـأنـنـا عـلى ا

العجوز.

بغداد

نرحب بإسهام القراء وآرائهم وطروحاتهم في
مخنلف القضايا السياسية والفكرية واالقتصادية
واالجتماعية التي نأمل ان تكون جادة وجريئة
وموضوعية من اجل اتاحة الفرصة للرأي والرأي
اآلخر ليأخذا مساحة اوسع للحوار واجلدل وتبادل
االفكار من دون خشية او تردد .. وللجريدة احلق
في إختيار أجزاء من الرسائل والردود التي تردها
تاحة ساحة ا وضوعات وا ا يتناسب مع اهمية ا

لها والرأي قبل شجاعة الشجعان
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إن صح الـتــعـبـيـر  _حلـد اآلن لم
يـــبــدي مــوقـــفه بــخـــصــوص مــا
نطقة وفي اعتقادُنا يحدث في ا
ـثل فـأنَّ روســيـا يـنـطـبـق عـلـيه ا
الــقــائـل : ( الـســكــوت عــــــــالمـة
الـرضـا ) وهـذا لـيس بـغـريب أنّ
تترك روسيا حليفها ألنّها فعلت
ذلك مـع الـكــثـــــــيــر من األنـظــمـة

العربية!.
لـلوهـلـة األولى الـتوتـر األمـريكي
واإليـراني بــدأ بـاالنــخـفـاض إال
أنَّ أمـريـكـا اشـتـرطت أثـنـى عـشر
شــرطـــاً إلنــهـــاء الــتـــوتــر كـــلــيــاً
واجللوس على طاولة التفاوض
وال يـســعـنـا في هــذا اجملـال ذكـر
الـــــشــــــروط ألنّـــــهـــــا واضـــــحـــــة

أدى االنـــســـحـــاب األمـــريـــكي من
االتــــفـــــاق الـــــنـــــووي إلى خـــــلق
مـهـاتـرات ب الـقـيـادة األمريـكـية
من جانب والـقـيادة اإليـرانـية من
جــانب آخـر وبــالـتــالي أدت هـذه
ــهـــاتـــرات إلى خـــلق حتـــديــات ا
شـكـلّت حتــركـاً عـسـكـريـاً من قـبل
اجلـــــانــــــبــــــ وذلـك عن طــــــريق
الـقواعد الـعسكـرية األمريـكية في
دول اخلـــلـــيج احملـــاذيـــة إليــران
بــاإلضـافـة إلى حتـركـات األخـيـرة
عسكـرياً عن طريق جعل األهداف
األمــريــكــيـة فـي مــرمى نــيــرانــهـا

البالستية!.
ا ال شك فيه فإنّ إيران فُرِض و
عـليها حـصار اقتصـادي منذُ مدة
طــويــلـة وتــمــرّ بــظــروف شــبــيه
بـالــظـروف الـتي مــرَّ بـهـا الـعـراق
ــا أدى إلـى إضــعــاف الـــنــظــام
احلـــــاكم فـي الــــعـــــراق بــــســـــبب
احلــصــار! إال أنَّ الــســؤال الــذي
يقـتحم األذهان هل ستـدق طبول
احلـرب بــ أمـريــكـا وحــلـفــائـهـا
وإيــران وأصــدقـــائــهــا? أم أنَّ مــا
يـحـدث هـو مـجـرد حـرب إعـالمـية

لها غاية في نفس أمريكا?
بـاد ذي بـدء فـأنَّ الــتـوقـعـات ال
تـشيـر إلى نشـوب حرب والـدليل
عــــلى ذلك تـــصــــريـــحـــات بـــعض
الـشـخـصـيـات الـذين لـهم ثـقل في
اإلدارة األمــــريـــكــــيـــة والــــنـــظـــام

اإليراني: 
  1-فقـد صرَّح الرئـيس األمريكي
قــائالً: بــأنه يـرغب في أنّ يــتـصل

به اإليرانيون. 
2- أمّـا وزيـر اخلارجـية األمـريكي
فـقـد صـرَّحَ قـائالً: بـأن أمـريـكـا ال
تسعى خلوض حربٍ مع إيران!. 
ــرشــد األعــلى لــلــنــظـام 3- أمّــا ا
اإليــراني فــقـد قــال: بــأنَّ إيـران ال
تسعى إلى حـربٍ مع أمريكا ألنّها

تدرك أنَّ ذلك ليس في صاحلها!.
نـعـتــقـد أنَّ سـيـاســة إيـران فـيـهـا
نــوع من الــذكــاء بــعــدمــا أدركت
بــأنَّ احلــرب لـيــست بــصــاحلــهـا

ألسباب عدة : 
1- حـيث أبـدت الـصـ تـأيـيـدهـا
الـكامل ألمريكـا علناً بـعدما كانت
ؤيدين للنظام اإليراني!.  من ا
2- االحتـاد األوربي أعـلن مـوقـفه
مـع أمـريــكـا بــخـصــوص االتـفـاق
الـنووي بـعدما كـان معـارضاً قبل
هاترات التي نشاهدها حصول ا

ونسمعها!. 
لفت للنظر أكثر من ذلك بأنَّ 3- ا
ـقرب للـنظام روسيا _الـصديق ا
اإليـراني ال بل هـو احلـليف األول
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ـــدرســــة لـــيــــومـــ في مـع دوام ا
االسبوع.

-مـهال عـلـيك أي مـشـروع لـلـقـراءة
وماذا تقصد بالورشة االدبية ?
-هـــــا....هي مــــبـــــادرات الحــــيــــاء
ساعات القراءة احلرة في العطلة 
وحتــفــيــز لـلــقــلـر الن مــحـدودة 
يـطــور قــابــلــيـاته يـكــتب اي شـئ 

االدبية والفنية .
وكـانـه حـلم -انت تــذهب بــعــيــدا 
ـــاذا احــلـت الــفـــكــرة إلى وردي -
عنى ?  حلم وهل من قصور في ا
-اقـصد إن مدارسـنا االهـلية مـنها
ـراحل سـتـفــتح دورات لـلـتــقـويـة 
دراســيــة إعـدادا لــلــعــام الـدراسي

اجلديد !
-آف...آف وهل يـــتـــحــمـل الــعـــقل
تـــراكـم في الـــتـــلـــقـــ والـــضـــغط

عرفي من متغيرات احلياة ?وكم ا
دارس من العاطل تخرجوا من ا
والكـلـيـات االهـلـيـةامـوالـهم بـحكم

مصرف تعليمي ? 
-هــون عــلـــيك ....لــقــد اصــبت في

زيد . رايك !اريد ا
-افـهم بـني إن اإلدراك الـعـقـلي قـد
يــصـبح عــرضـة لــلـصــراع بـ مـا
وما يستقبله لفظه من امتحـانات 
وهــنــاك من من تــراكم تــعــلــيــمي 
يـــتــخــلى عن اإلمـــــــــتــحــان بــعــد
ــــدرســـة مـــشــــوار الـــعــــطــــلـــة وا

الدراسي . 
-هــذا امــر فــردي ولـــيس حــكـــمــا

كليا.
-نــعم ولـكـن سـتـجــد من يـروي لك
حـوادث دخـلـت هـول الـدراسـة في
الـعـطلـة الـربـيعـيـة ;وذاقت الـياس
تـــــاخــــر دراسي في الــــنـــــهـــــائي 
ـزاجي بل الـعزوف عن والتـقـلب ا
وشـهادة ـدرسـة  كل شيئ اسـمه ا

التخرج . 
-وعنوانك البدائل !

-هــو يـســعى ان يــعــيش الــطـالب
بـــالــســفــر مـــتــفــائـال بــالــعـــطــلــة 
ابـتـكـارات ـطــالـعـة اخلـارجــيـة  ا
عـلـمـيـة وثـمـة نـتـائج مـتـقـدمـة في
الــعــلم والـعــاب ريـاضــيـة جــديـدة

ومناسبة .
واين جند ذلك ? -مهال عليك 

-جنـده من مـخـاطبـة الـنـفس لـتلك
ثم حـــوافــز اإلرادة ــتـــطـــلـــبـــات ا
واســتــشــراف وحتــقــيق األهــداف

ستقبل . ا
-وقد تكون بدائل في موقع متغير

.
-هذا يـرجع إلى الـبنـاء التـعلـيمي
ولــيس الــتــلــقــ الـــذي نــتــرقــبه 
اجلاري من الـروضة إلى اجلـامعة
خــــاصـــة فـي الـــتــــعــــلـــيـم ولـــيس

السلوك.
-كالمك يحـتاج إلى سطـور أخيرة

!
-ال باس في ذلك لعنوان آخر.
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أمــريـكـا عـلى وجه الـعـمـوم وفي
نـــفسِ الــرئـــيس األمــريـــكي عــلى

وجه اخلصوص?
فـيـما يـتعـلق بالـغايـة العـمومـية
وهـي تنـفـيذ صـفـقة الـقـرن بعـيداً
عن اإلعالم. أمّـــا فــيـــمــا يــتـــعــلق
بـــالــغـــايــة اخلـــصــوصـــيــة فــأنَّ
الــرئـــيس األمــريـــكي عــلـى شــفــا
خسارة الوالية الثانية في احلكم
 _حــــــسب مــــــا أشـــــارت أغــــــلب
التـوقعات  _فذلك سيـكون ذريعة
لـبـقـاء الـرئـيس األمـريـكي لـواليـة
ثـــانـــيـــة وســـيــتـــخـــذهـــا دعـــايــة
انـتخـابيـة.وقـد يتـساءل الـبعض
بخصوص ما تعرضت له ناقلتي
نـفط ارامكو السـعوديتـ لهجوم

ــيـاه اإلقـلـيـمـيـة تـخـريـبي قـرب ا
لـإلمـــارات قـــبـــالــــة إيـــران? فـــهل
الـــفـــاعل إيـــراني ? أم أنّ الـــفـــعل

مصطنع الستفزاز إيران? 
في اعـتقـادنا فال تـسـتطـيع إيران
ـثل هــذا الـعـمل ولـو أنّ تــقـوم 
افــتــرضــنـا بــأنَّ إيــران هي الــتي
ــثل ذلك الـــفــعل فــإنّــهــا قـــامت 
تفـتح بـاب اجلحـيم على نـفسـها
ألن الـنـظـام اإليــراني لـيس بـهـذه

الدرجة من التهور!!. 
وأخــيــراً ولــيس آخـراً فال حـرب
في زمن احلـــرب بـــالــوكـــالــة وال
حـــرب في زمن الـــثــورات األكــثــر

جناعةً من احلروب التقليدية.
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لــلــنـاظــرين.وال يــفـوتــنــا في هـذا
الــــــــــشــــــــــأن االشــــــــــارة الـى ان
الــســيــنــاريــو الــذي يــحــدث بـ
أمـريـكـا وإيـران قـد تـكـرر سـابـقاً
مـع كـوريـا الـشـمـالـيـة واألخـيـرة
تـعتبـر األقوى عسـكرياً بـاإلضافة
إلى أنّـها تـمـتـلك تـرسـانـة نـووية
تـعـتبـر األكـثـر خـطـراً من الـنـظام
اإليـراني بــأضــعـاف مــضـاعــفـة!
وبـخـصـوص هـذا الـشـأن نـعـتـقـد
بـأنَّ ال نـشوب حلـربٍ بـ أمـريـكا
وإيـــران وفـي الـــقـــريب الـــعـــاجل
هـاترات تـتحول سنـشاهد هـذه ا
إلى تـفـاوض بوسـاطـة روسـيّة –
تـركـيّة. اخلـالصة فـيـمـا أسـلـفـنا
فـأنَّ ما يـحدث هـو غايـةً في نفس

-انـــتــــهت اشـــهــــرالـــتـــعــــلـــيم في
درسة.  ا

-نــعم سـتـبـدا الـعـطـلـة فـيـمـا بـعـد
ونقرر اين الذهاب? 

ــــــرافق -ال أخـــــفـي عــــــلــــــيك ان ا
الثـقـافيـة واالجـتمـاعـيـة قلـيـلة في

العطلة . 
تنزهات وا -وهذه مدينة االلعاب 

أال تفي بالغرض ! 
-هـي كــلــهـــا اســتــثـــمــار وجتــارة

وليس كل الشباب تملك امواال !
وســاخـتـار -اذن نـرجـع لـلـعــطـلـة 

رايا جديدا . 
-قل رايك عسى ان ينفعنا .

-ســــــــــــــــارجـع مــع زمـالء لــي إلـى
درسة ثانية . ا

درسة -امر جيد ولكن في مكتبة ا
ـشروع قـراءة ;وورشـة عمل ادبي
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وصل ا

ن يقول ان تـلكيف هي مـدينة حديـثة او انها ذات
عـمر قـصيـر في سـجالت التـاريخ تؤكـد لنـا بعض
ـعــول عـلــيـهــا من ان تـلــكـيف ضــاربـة ـصــادر ا ا
ومـتــجـذرة في اروقـة الــتـاريخ االنـســاني وان لـهـا
ذكــرا مــنــذ ايــام الـدولـه االشـوريـه والـتـي حـكــمت
أجــزاء كــبـيــرة من هـذا الــكــوكب .فـقــد أكـدت لــنـا
بعض الـصفـحات الـتـاريخـية وجـودا عـظيـما لـهذه
ـؤرخ والـقـائـد الـبـقـعه من االرض حــيث اكـد لـنـا ا
ـيالد أنه قـد.مر الـيـونانـي زينـوفـون سـنة 401 ق. ا
ديـنـة ذات غالت كـثيـرة تـقع عـلى مسـافـة اربـعة
ـوصـل ويـؤكــد.الـبــعض ان هـذه فــراسخ شـمــال ا
ـديـنه هي تـلـكـيف ويـقـال انـهـا كانـت مـأهولـة من ا
قبل االشوري بعد.سقوط دولتهم. ثم اختفى ذكر
يالدي اي تلكيف من التـاريخ الى القرن السابع ا
ان الـفــتـرة الــتي اعــقـبـت ذكـرهــا من قــبل الـقــائـد
يـالدي فتـرة باتت الـيـوناني والى الـقـرن السـابع ا
مجهولة او غائبة عن اي ذكر في سجالت التاريخ
االنـــســـاني .ذكـــرت تـــلـــكـــيف مـن بــعـــد ذلـك عــام
1452بــعــد ان مـر بــهــا االمــيــر شــيــبــان ابن امــيـر

ـوصل عـتــبـة بن فــرقـد عـام 641م وكـان شــيـبـان ا
مريضا وتوفى فيها ..تـؤكد مخطوطة محفوظة في
دار السيـدة في القوش ان راهـبا مسيـحيا مر في
يالدي بـينـما كـان هو تـلكـيف في القـرن التـاسع ا
ــوصل كـمـا ـعـتــاد من الـقـوش الى ا في طـريــقه ا
ــوسـوم ذكــرهـا الــقـاضـي ابـو زكــريـا في كــتـابه ا
ـوصل في عام 750 لـلـمـيالد وقـد سـمـاها تـاريخ ا
في حيثيات الـكتاب بتل كيفـا وقد تعرضت تلكيف
عـلى مـرور الـفـتـرات الالحقـة الى نـكـبـات وكوارث
ـغـول عـنــدمـا اجـتــاحـو الـعـراق كــثـر عـلى أيــدي ا
وايــضــا عــلى أيـــدي الــفــرس بــقــيــادة نــادر شــاه
ـــواصــلــة ــعـــروف والــذي مـــازالت ا وحــصـــاره ا
وصل ولم ينل تتذكره عـندما اطبق اخلـناق على ا
من اهلها شي بعد.ان قاوموه مقاومة كبيرة وأثناء
وصل وفي طـريق عودته مر فشل حـصاره عـلى ا
ــتـلـكــات اهـلـهــا وعـبث بـكل بــتـلـكــيف ونـهب كل 
مقدرات اهلها وهذا ليس بالغريب عليه فقد تركت
وصل في نفسه غصة كبرى فعبث بكل قرية مر ا

فيها اثناء عودته خائبا..
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افتح لنا البابَ
قبل أن نطفرَ السياج 

ونعبث في ثمارِ بستانك 
ارسمْ على الترابِ

خريطةَ منزلٍ 
عــلى حــســابــنــا نــؤثـــــثُ أســـرّةَ

النّوم 

سيدي 
قبل أن جتلسَ على العرش

ارسل لي مقعداً
 ألذهب إلى مدرستي 
قبل أن ترسم لي مطرا

على األرصفةِ
اعطني لوناً كي أعرفه 

ال تفكر في طمر الترعة
دعنا نركب قارباً كي نعبر إليك.

سيدي
أفتحْ نوافذَ صومعتك 
لنرى ضياءَ وجودك

في فـوانـيس الـقـراطـيس ودواوين
العلوم 

ـقـيـتـة ازددت شـعـورا بـاخلـبـبـة ا
حتى ثارث مشــــاعري الرد عليه
 _انـــــا اكــــره احلــــديـث بــــالــــدين

والسياسة النها متعبة ..
رمــفــني بــاســتــفــهــام كــامل كــانه
يعاتبني بانه من ضحاياها كنت
اطـــارده بـــاســـئـــلـــة اســـحـــبه من
خاللـــهـــا حـــتـى اوقـــعـــني في فخ

اعاني منه
اذا لم تزوج ولدك البكر ..?  _ 

اجبته باحلال
 _ال يرغب بـالزواج بالرغم من ان

عمره ثار كبيرا..
ا ثم اسرع ليـوقعني في فخ اخر 

سالني
 _اظن انـك ال تــــــــريـــــــد رؤيــــــــتك

احفادك..?
ازق قلت له التخلص من هذاا

 _ال اريد..فالزواج ليس باالكراه..
ســالـنـي عن صـحــتي بــشــكل عـام
شــكـــوت له مـــعــانـــاتي ضـــربــني

ا اجابني بالقاضية 
 _انت فيك خلل..

لم انــتــبه لــبـــقــايــا كالمه جــمــلــة
وتــفـصـيال بل بــقـيت اهـز بـراسي
وكانني مشارك لكالمه بل سرحت

بعيدا السال نفسي
 _ا.ين اخلــــلل.. فـــهـل هـــو بي ام
بـجــلـيـسـي الـذي رمـانـي بـقـنــبـلـة
تــــاركـــا ضــــحـــكــــته بــــ اجـــواء

كان... ا
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هذا لـقائي الـثـاني بعـد فراق مـنذ
اوائل الـسبـعـيـنـات قـبله الـتـقـيـنا
قبل شـهور بـعـدما احـكم اللـقاءان
يـتم بـ جـدران مـقـهى الـشـابـندر
وكـان ســريـعــا ولم يـحـقـق غـايـته
ـنــشــودة بل تــخــطــيــنــا ســويـة ا
لذكريات زمننا اجلميل حتى كدنا
ـعلقة ننـسحب بقـوة من الصور ا
عـلى اجلـدران والــتي حـاصــرتـنـا
تمثلة احداثها ان كانت بعيدة وا
ــلـكي والــقـريــبـة صـور بــاحلـكم ا
الــشــهـداء اخلــمـســة والــتي ظـلت
صــوب اعـــيــنـــنــا حـــتى هـــمــست
وســـؤال واحـــد اوجـــهه لـــلـــحــاج

قهى صاحب ا
 _بــــــوركـت يــــــا حــــــاج ..كـم انت

مؤمن...? قواك الله.. وصبرك .
كانت االسـئلـة تتسـارع لبـعضـينا
وكـانـنا في سـبـاق اليـنـتهي اال ان
الساعة حـانت ان نفترق على امل
الـلقـاء مـرة ثانـيـة كـنت اخشى ان
ال يـــحــــدث وكــــان هــــو االخـــر ان
يضيع في زخمـة ومشاغل احلياة
وتـعـقـيــداتـهـا احلـمـد لــله عـنـدمـا
ـوبايالتنا ثـبتنـا ارقام هواتـفنا 
لــتــزرع االطـمــئـنــان في دواخـلــنـا
لـيتولـد هذا اللـقاء والذي خـططنا
له كــان في بـدايــة شــهـر رمــضـان
ـتــنـبي وبــايـامه االولـى وشـارع ا
خـال من الـنـاس والـشـابـنـدر هـذه
ــرة مـغــلــقـة احــتــرامــا لـلــشــهـر ا
الفضـيل وليس اال ان نتواجد في
الــطـابق االول بــبـنــايـة قـيــصـريـة
حـنش وبـكــافـتـريـا مـكـتـبـة طـريق
الـتحـريـر حضـر الغـائب احلـاضر
البــــسه الـــســــود خـــشـــست ان
اســـاله اال ان مــــرحه وبــــســــمـــته
ـسـتـمـرة والـتي لـهـا صـدى قـتل ا

سؤالي 
البس سود ...?  _خيرا اراك 

شيعت سؤالي وبدات احتدث غن
ايــامـنــا اجلــمـيــلـة الــذي لــو بـقى
مــبـــنــيـــا عـــلى االســتـــفـــســار عن
االصـــدقــــاء من بــــقى حــــيـــا ومن
غـادرنـا الـى االخـرة تـعـوج طـريق
احلديـث وكلـما اربـطه بـالطـائفـية
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ونشتري تلفازاً لنراك 
واعظك.. تتحدث إلينا 
قبل أن ترحل سيدي

ــنّــصــةِ  كي مــتى نــلــتــقي عــلى ا
نودعك?..
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