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لم يعد وحيدًا..

ستة شوارع أخرى تزاحم المتنبي على حركة الثقافة في العراق 
مل يعد �ضارع املتنبي على �ضفاف نهر دجلة، 
يف منطقة امليدان ببغداد، هو ال�ضارع الوحيد 
للكتب يف البالد، وان احت�ضبت له الذكريات 
�ضكل  على  ال�ضارع  هذا  مييز  الذي  والتاريخ 
نقاط متكنه من التغلب على ال�ضوارع الأخرى 
�ضائرة  الفكرة  ان  يبدو  اذ  النبيل.  الفن  بلغة 

نحو التعميم يف اغلب املدن العراقية.
ال�ضخ�ضيات  اأبرز  زارته  الذي  ال�ضارع 
واأمتد  تاأ�ضي�ضه،  منذ  العراق  يف  املعروفة 
على اأوراق كثرية حتدثت عن مدينة ال�ضالم، 
دجلة  نهر  من  امل�ضهد  يقطع  وهو  كامتداده 
اىل متثال الر�ضايف، وجد اأخوته يف كل من 
اأبعدها  وباأ�ضماء  وقار  وذي  وبابل  الب�رصة 

رمبا الفراهيدي، واأقربها طه باقر.
1- فراهيدي الب�رصة

بافتتاح  الب�رصة  من  املبادرة  بداأت  حيث 
ان  بعد  "الفراهيدي"،  اأ�ضم  اأطلق عليه  �ضارع 
اأطلق نا�ضطون مدنيون يف حمافظة الب�رصة، 
"�ضارع  اىل  ال�ضوارع  اأحد  بتحويل  املبادرة 
املحافظة  فيه  وجدت  الذي  الأمر  للثقافة"، 
مبادرة "ترويجية، من �ضاأنها تدعيم الثقافة 

الب�رصية".
الثقافة والعالم  وقد عرب عنها رئي�س جلنة 
يف املحافظة، با�ضم خلف باأنها "اإنها خطوة 
فيما  الب�رصة"،  يف  الثقافة  لدعم  جديدة 
وكيفية  ال�ضارع  "تطوير  بـ  رغبته  يخف  مل 

حتويله ك�ضارع املتنبي يف بغداد".
"املحافظة  ان  له،  ت�رصيح  يف  خلف  واأكد 
تطوير  ب�ضاأن  املقرتحات  بع�س  ت�ضلمت 
ال�ضارع وتخ�ضي�ضه للكتاب، والثقافة. �ضوف 
مناق�ضته  تتم  م�رصوع  اىل  وحتول  تدر�س 
الب�رصة  جمل�س  قبل  من  عليه  الت�ضويت  ثم 
داعمة  هي  املحلية  احلكومة  ان  باعتبار 

للن�ضاطات الثقافية".
"الفراهيدي"،  ت�ضمية  املبادرون  واأطلق 
بن  اخلليل  ال�ضهري،  الب�رصي  للغوي  تكرميًا 
التفاقات  من  �ضل�ضلة  بعد  الفراهيدي،  اأحمد 
والتح�ضريات لفتتاحه، كما وتاأتي املبادرة 
عا�ضمة  الب�رصة  اختيار  م�رصوع  لدعم 
العام 2018، بعد ان  العربية خالل  للثقافة 
لهذا  ر�ضميا  املحافظة  ملف  احلكومة  قدمت 

الغر�س.
2- �ضارع الكتاب يف النا�رصية

قار  ذي  حمافظة  التحقت  الب�رصة،  وبعد 
والثقافة،  للكتاب  ال�ضوارع  تخ�ضي�س  بركب 
لتوؤ�ض�س "�ضارع الكتاب"، الذي اثارت الخبار 
عن افتتاحه �ضعوراً بالبهجة لدى املواطن الـ 

"ذي قاري"، بعد مرحلة طويلة من القطيعة، 
للثقافة  التحتية  البنى  خاللها  من  هدمت 
ثقافية،  و�ضالونات  و�ضينما  م�رصح  من 
من  مقعدين  يف  "البهو"  جانب  اىل  ليقعد 

امل�ضهد الثقايف والفني مبكان.
وا�ضتمر ال�ضارع حتى الآن بثالثة اأيام ُجَمع، 
بالتعرف  والراغبون  امل�ضرتون  فيها  يتجول 
الكتب  تفرت�س  ار�ضفة  على  ال�ضارع،  على 
الكثرية،  وعناوينها  املختلفة  بطبعاتها 
والن�ضطاء  والكتاب  املثقفني  ت�ضتقطب  وهي 
التابعة  والنواحي  الأق�ضية  من  املدنيني 

للمحافظة.
 3- طه باقر "متنبي بابل"

ويف حمافظة بابل، افتتح �ضارع "طه باقر" 

الكتاب  من  عدد  بح�ضور  والثقافة  للكتاب 
العراقي  الحتاد  عن  وممثلني  والدباء، 
الذائقة  باإنعا�س  ت�ضهم  مبادرة  يف  لالأدباء، 
باقر  الآثاري  ا�ضم  ليزرع  البابلية،  الثقافية 
واملعرفة  الثقافة  يبتغون  من  �ضفاه  على 

والطالع.
والكتاب  الأدباء  احتاد  رئي�س  وقال 
افتتاح  خالل  املعموري،  ناجح  العراقيني، 
ال�ضارع، اإن "بابل الثقافة امل�ضيئة بالرموز 
�ضهدت، افتتاح �ضارع العالمة طه باقر، ابن 
احللة ومن رموزها الأدبية الكبرية، الذي قدم 
"ال�ضارع  اأن  عاداً  كلكام�س"،  ملحمة  للعامل 

ي�ضهم باإنعا�س الذائقة الثقافية البابلية".
الأدباء  احتاد  "ا�ضتعداد  املعموري  واأبدى 

لن�رص  ال�ضباب  بها  يقوم  خطوة  كل  دعم 
الثقافة يف العراق".

4- �ضارع الثقافة يف كربالء
"حملة  افتتحت  املا�ضي،  متوز   31 ويف 
يف  الأول  والفنون  الثقافة  �ضارع  �ضبابنا" 
بث  روافد  من  مهما  رافدا  ليكون  كربالء، 
حدائق  احدى  يف  وذلك  الثقايف،  الوعي 

اجلزرات الو�ضطية و�ضط املدينة.
�ضم  للكتاب  معر�س  اقامة  الفتتاح  و�ضمل 
معر�س  عن  ف�ضال  عنوان،   600 من  اأكرث 
و50  تخطيطية  لوحة   100 �ضم  ت�ضكيلي 
وهواة،  حمرتفني  لفنانني  ت�ضكيلية  لوحة 
للخزف  ومعر�س  �ضامت  م�رصحي  وعر�س 
والعمال اليدوية، ف�ضال عن م�ضاركة �ضعراء 

يف  امل�ضاركون  جمعها  بتكاليف  �ضعبيني 
100�ضاب  من  اأكرث  من  ال�ضارع  افتتاح 

و�ضابة.
�ضبابنا"،  "حملة  قبل  من  املبادرة  واأطلقت 
مراعاة  مع  "هدف"،  م�رصوع  مع  بالتعاون 
ان يكون افتتاح ال�ضارع اأيام اجلمعة، م�ضاًء، 
وخطب  "�ضلوات  مع  تقاطعه  عدم  ل�ضمان 

اجلمعة".
5- "دعبل اخلزاعي" يف النجف

واأطلق عدد من املثقفني يف حمافظة النجف، 
على  اخلزاعي  دعبل  العبا�ضي  ال�ضاعر  ا�ضم 
اأحد �ضوارع مركز املدينة وتخ�ضي�ضه لإقامة 
�ضهد  وفيما  والدبية،  الثقافية  الن�ضاطات 
الفتتاح ح�ضور عدد من دور الن�رص وعر�س 
انطلقت  مببادرة  وذلك  الكتب،  من  العديد 

بجهود "املثقفني ال�ضخ�ضية".
النجف  يف  الن�رص  دور  من  عدد  ولّبت 
لهم  وجهت  التي  الدعوة  اخرى  وحمافظات 
ال�ضارع،  اروقة  يف  كتبهم  بعر�س  وقاموا 
فرقة  اقامته  اىل عر�س م�رصحي  بالإ�ضافة 
املحافظة  يف  �ضارع  اول  ليكون  م�رصحية، 
جانب  اىل  والفنون،  بالثقافة  يخت�س 
املحافظة  يف  الديني  الطابع  ذات  املكتبات 

التي متثل قبلة الت�ضيع يف العامل.
 6- �ضارع دجلة

ر�ضيد  بالنائب  متثل  ر�ضمي،  وبح�ضور 
اليا�رصي وحمافظ وا�ضط مالك خلف الوادي 
افتتح  الزركاين،  عادل  املحافظ  ونائب 
الكوت  مدينة  و�ضط  الثقايف  دجلة"  "�ضارع 
من  حالة  ت�ضجيل  بعد  وا�ضط،  مبحافظة 

العزوف غري الطبيعي عن القراءة.
املتنبي  �ضارع  يحاكي  الذي  ال�ضارع  و�ضهد 
ح�ضور  افتتاحه،  يوم  اأي�ضًا،  بغداد  يف 
الع�رصات من الدباء والفنانني والعالميني، 
وعر�س جماميع من املوؤلفات لأبرز الكتاب 
اقامة  اىل  ا�ضافة  والعرب،  العراقيني 
الثرية  للتحف  املبا�رص  للبيع  معار�س 
جناح  تخ�ضي�س  مت  فيما  ال�ضعبية،  واملهن 
ومعر�س  والطفولة،  املراأة  بنتاجات  خا�س 

للفن الت�ضكيلي والفوتوغرايف.
على  له  موقعا  اتخذ  الذي  ال�ضارع  و�ضيقيم 
�ضدة  من  مقربة  وعلى  دجلة  نهر  �ضفاف 
جمعة،  يوم  كل  ع�رص  فعالياته  الكوت، 
وا�ضحاب  املدنية  املنظمات  مب�ضاركة 
خا�س  منهاج  �ضيعد  حيث  املكتبات، 
واجنازاتهم  املحافظة  مببدعي  للتعريف 

الدبية والفنية والعلمية.

بغداد ـ خاص 

ثقافيةكمشة فراشاتإلى السينمايحصدون جائزة ابن بطوطة
لأدب  بطوطة  ابن  بجائزة  الفائزين  اأ�ضماء  اجلغرايف  لالأدب  العربي  املركز  اأعلن 
وهو  ــاق(،  الآف )ارتياد  م�رصوعه  �ضياق  يف  عام  كل  مينحها  التي   2016 الرحلة 
اأفادت الأمانة العامة يف بيان  يعنى باأدب الرحلة والتدوين اجلغرايف والأ�ضفار.  
“باأن اجلائزة تقدم لأف�ضل الأعمال املحققة واملكتوبة يف اأدب الرحلة وتهدف اإىل 
اإحياء الهتمام العربي بالأدب اجلغرايف.  وفاز العراقي �ضاكر لعيبي باجلائزة عن 
حتقيق كتاب )رحلة اأودلف امل�ضعري يف القرن العا�رص امليالدي( ويف فرع )الرحلة 
_مدين  كتابها  عن  الدليمي  لطيفة  العراقية  فازت  اجلديد(  �ضندباد   – املعا�رصة 
العراقي فالح عبد  )الرتجمة( فاز  العامل(.  ويف فرع  – جولت يف مدن  واأهوائي 

اجلبار عن ترجمة رحلة غوتة اإىل اإيطاليا )رحلة اإيطالية 1786- 1788 ( . 

كويلو  باولو  الربازيلي  الكاتب  روايــة  نقل  اإىل   2008 عام  منذ  هوليوود  ت�ضعى 
اأحد  حتويل  يف  ال�ضهري  الروائي  حلم  لتحقيق  الف�ضية  ال�ضا�ضة  اإىل  »اخليميائي« 
اأعماله اإىل فيلم �ضينمائي.  واأخريا حتقق اأمل كويلو فقد ح�ضلت �رصكة »تري�ضتار« 
وحققت  �ضينمائي.  لفيلم  »اخليميائي«  ــة  رواي لتحويل  العاملية  احلقوق  على 
اخليميائي انت�ضارا عاليا بعد �ضدورها عام 1988 ولقيت رواجا وا�ضعا يف العامل، 
حيث بلغ عدد ن�ضخها املباعة 65 مليون ن�ضخة، و ترجمت اإىل عدة لغات من بينها 
لورن�س  اأي�ضا  فيه  وميثل  »اخليميائي«  فيلم  يخرج  اأن  املقرر  ومن  العربية.  اللغة 
في�ضبورن واأن يلعب املمثل اإدري�س اإلبا دور البطولة، ومن املخطط اأن يبداأ الت�ضوير 

يف بداية العام املقبل. 

�ضدرت حديثا عن دار اجلمل - بريوت املجموعة ال�ضعرية )كم�ضة فرا�ضات( لل�ضاعر 
عبد العظيم فنجان. تتاألف املجموعة من ق�ضمني، الأول )عيد احلوا�س( وهو مكر�س 
للحب كم�ضكلة اجتماعية وفل�ضفية. اأما الق�ضم الثاين فعنوانه )دروب اخلذلن( وهو 
عن فنطازيا الو�ضع العربي والعراقي ب�ضكل خا�س، مثل اخلرافة، م�ضكلة التهجري، 
القطع  الق�رصية. تقع املجموعة يف 168 �ضفحة من  الهجرة  الهوية و  القتل على 
حتلق  ماألوفة  غري  �ضعرية  �ضورا  ي�ضتخدم  انه  فنجان  عن  واملعروف  املتو�ضط. 
بالقارئ ابعد من اخليال، يكتب عن احلب بطريقته املتفردة التي تذهب بنا اىل ما 
بعد احلب لكنه لين�ضى ان يتحدث عن احلب يف  زمن احلروب والزمات ليتخطى 

حدود احلروف والكلمات التي تالم�س م�ضاعرنا دون عناء.

�ضاركت الفنانة الت�ضكيلية فاطمة العبيدي يف املهرجان الدويل الت�ضكيلي الذي 
اأقيم يف �ضلوفاكيا، وحتت �ضعار )بري�ضتنا نن�رص احلب وال�ضالم( وبدورته 23.

يف  �ضاركت  العبيدي:  فاطمة  الفنانة  قالت  املهرجان  يف  م�ضاركتها  وعــن 
تخل  ومل  �ضعوبات،  من  تتحمله  وما  العراقية  املــراأة  عن  بلوحات  املهرجان 
يف  �ضاركت  اأن  و�ضبق  العراق،  بلدي  يعي�ضه  الذي  للواقع  ت�ضوير  من  لوحاتي 
العبيدي:  فاطمة  الت�ضكيلية  الفنانة  اأن  يذكر  ال�ضابقة.   بدوراته  املهرجان  هذا 
ح�ضلت على �ضهادة تقدير عن م�ضاركتها يف املهرجان، وهي امل�ضاركة الثالثة 
حيث كانت الأوىل �ضنة 2014 عندما فازت باجلائزة الأوىل وح�ضلت على لقب 

�ضفيــرة ال�ضــــالم من موؤ�ض�ضة ال�رصق للفن. 

محطاتإصداراتالخيميائيعراقيون

قراءة في كتاب

قواعد  فقل  �ضئت  اإن  اأو  الربعون  الع�ضق  قواعد 
احلرية الربعون.

دعوة  �ضتجد  قاعدة،  كل  جيدا  تتاأمل  اأن  فبعد 
احلب  م�ضكلة  اأن  اإذ  الكلمات،  ثنايا  بني  للحرية 
ل�ضيء  وباخل�ضوع  بالعبودية  ارتباطه  الكربى 

ما.
مل  بهذا  وهم  ب�رصوط،  يحبوا  ان  الب�رص  اعتاد 
باإ�ضم  البع�س  بع�ضهم  ي�ضتعبد  يوما،  يتحرروا 

احلب.
الزمان  يف  �ضفر  هي  الربعون”  الع�ضق  “قواعد 
واملكان، ق�ضة حب من املا�ضي يف رحم ق�ضة 
مذاق  احللو” يطعم  “الفكر  معا�رصة، حيث جتد 

كل قاعدة ع�ضقية.
العقل  بني  تردد  الربعون”  الع�ضق  “قواعد 
بني  احتاد  ق�ضة  واحلب،  الفكر  بني  والقلب، 
�ضم�س  والدروي�س  الرومي  الدين  جالل  مولنا 
التقليدية وعزيز  التربيزي، بني ايال املراأة  احلق 

امل�ضور البدوي الروح.
ومريده،  ال�ضيخ  والتلميذ،  ال�ضتاذ  بني  احتاد 
واحدة  روحا  في�ضبحان   ، والقارئ  الكاتب 

متدفقة هادرة كال�ضالل.
هكذا �ضطعت نور �ضم�س احلق على حياة الرومي 
اىل  ال�رصيعة  علوم  من  فانتقل  باحلب،  وغريته 
الفاق  متال  �ضمعته  عامل  ومن  احلقيقة،  علوم 
حر  عا�ضق  اىل  الخرين،  ارواح  يلم�س  وخطيب 
ا�ضتطاع ان يتجرد حتى من �ضمعته ليلم�س روحه 

هو ويبلغ ارقى درجات الع�ضق.
التي  الزوجة  تلك  ايال  اي�ضا غري احلب من  هكذا 
تعي�س اياما مت�ضابهة منذ ع�رصين �ضنة، قبل ان 
تقع يف حب عزيز موؤلف رواية تعمل على نقدها 

ل�ضالح احدى الوكالت الدبية.
طوال  �ضنوات  تخبط  الذي  الرجل  فهو  عزيز  اما 
بروحه وج�ضده بحثا عن ال�ضالم، حتى وجد احلب 
جمرى  وتغيري  لظهوره  الفر�ضة  ذاته  يف  القابع 
حياته، ومن يومها بداأت رحلته احلقيقية �ضائحا 
من بلد لآخر برفقة كامريا وناي من ق�ضب، رحلة 
ن�ضوجه الروحي. “قواعد الع�ضق الربعون” ق�ضة 
بحث عن مراآة تعك�س روحك، عن بع�ضك يف الكل 
فيها  تلم�س  طريقة  عن  البع�س،  يف  كلك  وعن 
املاء  عن  وال�ضت�ضالم،  القدر  بني  الكائن  الفراغ 
والنار حني تختلط حدودهما بالع�ضق، عن اهلل يف 
داخلك، يف حمبوبك، يف كل �ضيء وعنك انت يف 
داخل اهلل، عن جمال كينونتك يف النتماء وبديع 
ازددت  كلما  باحلياة  انت�ضائك  عن  منه،  حتررك 

وعيا بالعدم

اقتباس 

ل اأحد يفقد اأحداً لأنه ل اأحد ميتلك احد ، 
هذه هي التجربة احلقيقية للحرية

 باولو _كويلو

في رثاء الحسين »عليه السالم«
قدمـت وعفـوك عـن مقدمـي
ا�ضريا ك�ضيـرا ح�ضيـرا �ضمـي
قدمـت لأحرم فـي رحبتـيـك

�ضـالم ملثـواك مـن مـحـرِم
فمذ كنت طفال راأيـت احل�ضيـن

منـارا الـى �ضـوءه انتـمـي
و مذ كنت طفال عرفت 

احل�ضيـن
ر�ضاعـا و لـالآن لـم افـطـِم

و مذ كنت طفال وجدت 
احل�ضيـن

مــالذا بـاأ�ضـواره احتـمـي
�ضـالٌم عليـك فاأنـت 

الـ�ضـالم

و ان كنـت خمت�ضـبـًا بـالـدِم
و انـت الدليـل الـى الكربيـاء

مبا دي�س مـن �ضـدرك الكـرم
و انـك معتـ�ضـم اخلائفـيـن

يا من ِمـن الذبـح لـم يع�ضـم
لقد قلت للنفـ�س هـذا طريقـك
لقي بـه املـوت كـي ت�ضلمـي

و خ�ضت و قد �ضفر املوت 
�ضفرا

فمـا فيـه للـروح مـن خمـرم
و ما دار حولك بـل انـت درت
علـى املـوت فـي زرد حمكـم

من الرف�س و الكربياء 
العظيمـة

حتـى ب�ضـرت و حتـى عمـي
فم�ّضك مـن دون ق�ضـد فمـات
و ايقـاك جنمـا مـن النـجـم 
فيـا �ضيـدي يـا �ضنـا كربـالء

يالألـُئ فـي احلـلـك الأعـتـم
تـ�ضـع منـائـره بالـ�ضـيـاء
و تـذخـر بالـوجـع امللـهـم

و يا عط�ضا كل جـدب 
الع�ضـور

�ضينهـل مــن ورده الـزمـزِم
�ضاأطبع ثغـري علـى موطئيـك

�ضـالم لأر�ضك مــن ملـثـِم

عبد الرزاق عبد الواحد

ثقافة 

الحب صفاءنا الروحي 

»الذكريات« كل ما نخرج به من الحياة 

رمبا اأنا ل اأ�ضتحُق احلب لكنك ت�ضتحق ان تعطيه.
هذا احلب العجيب كلّما تهبه كلّما كرب يف داخلك 
الوحيد  طريقك  هو  كائن  لكل  ُحبك  لكاأن  حتى 

الرب توزع يف كل �ضيء  الرب. كاأن  للتوحد مع 
وكل كائن تراه واأنت باحلب يف قلبك جتمعه.

ل  واننا  حتى  النا�س  يحبنا  ان  العجيبة  رغبتنا 
نحبهم. انزعاجنا منهم وهّم يرتكوننا متيب�ضني 
ياأتي  الذي  الغريب  الدراك  ذلك  ثم  بعدهم  من 

بع�ضنا  عن  يف�ضلنا  الذي  املنطق  باأن  ويغيب 
بحل  يكون  لن  القرب  يقربنا.  ان  قادرا  لي�س 

امل�ضاكل.
او  كالنور  لأنه  ُيدرك  ل  الذي  ذلك  هو  القرب 

كالرب او كاحلب.

اثر  واحدة  منك  تفلت  العمر  �ضنوات  ترى  وانت 
اخرى

ما الذي ميكنك ان تفعله غري ان تقاوم وتوا�ضل؟
هناك خزين هائل من حياة مرت فرتكت نقو�ضها 
على �ضفحة الروح هو الذي تعتا�س عليه وت�ضتمد 

منه �ضرب املطاولة.
واخرى  اليفة  ملدن  و�ضور،لقطات  و�ضور  �ضور 

غريبة كانت باذخة اجلمال لكنها باردة.
غابة  يف  خطواته  تتعرث  لطفل  فيديو  �رصيط 

رو�ضية وهو يكركر لفرط ال�ضعادة.
يف  ت�ضبح  �ضينما  ل�ضالة  ال�ضوء  باهرة  لقطة 
النور فجاأة بعد انتهاء الفلم والذهن م�ضغول مبا 
.لقطة لدربونة �ضيقة يف بعقوبة  راأى من �ضحر 
تطل عليها من �ضباك غرفة نومك فرتى الع�ضاق 

يختطفون حلظة �ضعادة يف ظالم الدربونة.
بع�ضها  غاب  احببتها  لوجوه  خاطفة  لقطات 
ومل  مرت  لوجوه  �ضاحبة  ولقطات  الخر  و�ضاخ 

حتفر نق�ضا يف الذاكرة.
فت�ضمت  بقنبلة  عليك  يلقي  اليف  لوجه  لقطة 

وتتكور روحك حول نف�ضها.

و�ضوله  تاأخر  وا�ضوات،�ضوت  وا�ضوات  ا�ضوات 
ليعلن مولد حياة جديدة و�رصبات كف الطبيب 
على ظهر اجل�ضد ال�ضغري املعلق من قدميه فتاأتي 

ال�رصخة لتعلن ان حياة جديدة قد ولدت.

احد  خ�رص  حزين  بيت  يف  يرتل  الكاهن  �ضوت 
البخور  وروائح  ال�رصطان  مع  معركته  افراده 

الكن�ضي متالأ املكان.
درًء  ويت�ضاحك  ا�ضتوديو  يف  يغني  �ضوت 
مثل  تنطلق  غ�ضب  ونظرة  واخلجل  للحرج 
العجوز  الرو�ضي  املاي�ضرتو  عيني  من  قذيفة 
و�ضوته امل�رصوخ يقول عليك ان تتعلمي احرتام 

املو�ضيقى فنحن الن يف ح�رصة الفن.
�ضوت دفق املاء فوق ج�ضد مل يعرف ال�ضتحمام 

منذ �ضهور فلقد كان يف مكان ل حمام فيه.
�ضوت اول �ضاروخ ايراين �رصب بغداد .

عند  �ضجرة  اوراق  تخ�ضخ�س  مطر  زخة  �ضوت 
الوراق يف �ضوء  نافذة بيت يف رخيتة فتلتمع 
م�ضباح ال�ضارع مثل �ضجرة عيد امليالد،امنيات 
تتوالد  تظل  لكنها  القليل  منها  حتقق  وامنيات 

مهما مر الزمن وتبدل.
واخريا

تذكري  هي  امنا  طويل  لعمر  مرثية  لي�ضت  هذه 
ايديهم عبثا  ايامهم تفلت من  ال يدعوا  لل�ضباب 
�ضياأتيهم يوم يحتاجون فيه اىل ا�ضرتجاع خزين 
وموحيا  غنيا  يكون  ان  ينبغي  الذي  ذاكرتهم 

ودافعا للموا�ضلة.

علي سام 

سلوى زكو 


