
علــى الـــرغم مـن كثــرة املقـــاهي يف
مـــديـنـــة الــسـمـــاوة ، اال ان مـقهـــى
تراث املـدينة لصاحـبه سامي نافع
ابـــو سعـــد، له طعـم آخـــر، يخـتلف
عـن بــاقـي مقــاهـي املــديـنــة. فهــذا
املـقهـــى يــضـم صـــوراً تــــوثق حـيـــاة
املــــديـنــــة، وابــــرز االمــــاكـن فــيهــــا.
لـذلـك عنـدمـا افـتتح هــذا املقهـى
يف الــعـــــــــــــام 1979، وضــع فـــــيــهـــــــــــــا
صــاحبهـا )60 صـورة فــوتغــرافيـة(
كـــــان بـــــاعــثهـــــا األول، قـــــادمـــــاً مـن
العـراق الــى الكـويـت، عنـدمـا كـان
صــاحب املقهـى هنـاك، وهـو اهـداه
صــورة للـمــديـنــة، فـبــدأ بعـــد ذلك
بجـمع الـصــور تلــو الـصــور لـيكــوّن
ارشــيفـــاً كــــامالً عـن املـــديـنـــة بـكل
تفـــاصــيلهـــا الــصغـيــــرة والكـبـيـــرة،
واضـاف الى الـصور الـستـني صوراً
اخـــرى اقـتـــربـت مـن املـئـتـي صـــورة
لــيـكــتــمـل عقـــــد الـــصـــــور، ويـكـــــون
املقهـى تـراثــاً حقـيقيــاً للمــدينـة.
فـكــــانـت صــــور شــــارع آل مــصـيــــوي
حـــــــســـب الـــتـــــــسـلـــــــسـل الـــــــــزمـــنـــي
والــتـــطـــــورات الــتــي حـــصلــت فــيه،
وصـــــــــورة الفـــتـــتـــــــــاح دار الـعـــــــــرض
الـــسـيـنـمــــائـي يف الـــسـمــــاوة الــــذي
عرض يف افتتاحه الفيلم الغنائي
)بـــــدر المـــــة( ويف الــيـــــوم الــتـــــالــي
عـرض فـيلم )عـنتــر وعبلـة( وذلك
يف عـام 1949 وكـان يجلـس يف بـاب
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ساجدة ناهي

ــــا يف ــــاً وأن ــــومــي كــنــت أراهــــا ي
طريقي الى مقر عملي، أمرأة
مـتــــوســطــــة العـمــــر تفـتــــرش
الــــرصـيـف بقــطع كــــارتــــونـيــــة
صـغـــيـــــــرة مـــتـخـــــــذة مـــن ظـل
إحـــدى االشجـــار مــتكـــأً لهـــا حـيـث يجـــود
علـيهــا أربــاب الـنعـمــة بـني احلـني واآلخــر
وهم ميـرون بقـربهـا بـسيـاراتهم الفـارهـة..
كنـت أراها يـوميـاً ولكنـي ال اعرف لـمَ كنت

اغض الطرف عنها وانا أمر بقربها?.
وامـس طلبـت مني والـدتي ان ادفـع مبلغـاً

مـــــن املـــــــــــــــال
)دفـعــــــة بـلـه(
كمــا يقــولــون
بـعــــــــد ان رأت
ــــــــوســـــــــــاً كــــــــاب
مــــــزعجـــــاً يف
ـــــتــهــــــــــــــــا ـــــيــل ل
املــــاضــيــــة يف
الـــوقت الــذي
ازدادت فـــــــيـــه
حـــــــــــــــــــــــــــــوادث
وأخبار القتل
ـــــاتــت الــتــي ب
تـــــــــــــــــــســـــــــمــــع
الـعـــــــشـــــــــــرات
مـــــنــهـــــــــــــــا يف
اليوم الواحد
عنـدهـا فقط
قــــــــــــــــــــــررت ان
اقــــــــدم هــــــــذا
ـــــــــى املــــبـلـغ ال
املــرأة ســالفــة

الذكر.
ولكـني هـــذا اليـــوم لم اجــدهــا يف مكــانهــا
فـقلــت يف نفـــسـي انـي قــــد اكــــون حــضــــرت
مـبكـرة هــذا اليــوم وعلــى غيـر عــادتي ومـا
هي اال بـضع خـطــوات حتـى رأيـتهــا تنـزل
مـن سـيــــارة اجــــرة )تــــاكـــســي( وجتلـــس يف
مكـــانهـــا املعـتـــاد.. حقـــاً رأفـت حـــاالً علـــى
نفــسـي وانــا اقــطع يــومـيــاً مـئــات االمـتــار
واسـتقل ثـالث سيـــارات )كيـــة( حتــى اصل
بعـــد جهـــد كـبـيـــر ووقـت طـــويل الـــى مقـــر
عملي حيث ال يسـمح لي مرتبي املتواضع
الـــذي اتقـــاضـــاه مـثل هـــذا الـتـــرف الـــذي
تتمتع به املراة املتسولة .. يا للمفارقة !!!
ويـبــدو ان احلــديـث عـن ظــاهــرة الـتــســول
اصــبح يف هــــذه األيــــام حــــديـثــــاً تــــافهــــاً ال
يقـارن مبـا يجـري علـى السـاحـة من إراقـة
للدماء دون وجه حق أو رحمـة غير اننا ال
منـلك ســـوى ان نكـتـب ونكـتـب عـن تــزايــد
اعـــداد جيـــوش املتـســـولني الــذيـن ال يكــاد
يخلـو مـنهم تقـاطع أو شـارع رئـيس تـنظـر
ـــــى احـــــدهـــم فال جتــــــد يف مالمـحه أي ال
مــظـــاهـــر مـن مــظـــاهـــر الـبــــؤس أو العـــوز
واحلاجة وترى فيهم شابات جميالت تكاد
العـــافـيـــة تـتقـطـــر مـن وجـــوههـن وشـبـــابـــاً
ـــــــورود ال اصـحـــــــاء واطـفـــــــاالً يف عـــمـــــــر ال
ينقـصهم سـوى املـاء وال شـيء غيـره يـزيل
عـــنهــم االوســـــاخ والقـــــذارة ومع ذلـك هــم

يتسولون ويتسولون ونحن نتفرج.
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الكلــــامت املتقــاطعـــة
اعداد/ محمد راضي

بصوت مرتفع )م(.
8- مـنـتــسـب الــــى القـــوات املــسـلحـــة. ادعـــو

بصوت مرتفع )م(.
9- يقرأ )مبعثرة(. اقتربت. يكمل.

10- العـاملـون يف تـهيئـة اجللـود للـصنـاعـة.
عكس ميت )م(.

11- حرف + للتأوه. الهاربون.
12- اطـمـئـنــــان. احــــد اقــضـيــــة محــــافــظــــة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى. ـديـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال ـ

عمودي 

إضاءة

أفقي

حل العدد السابق

إهنم يتسولون.. 

1- مخــرج ومـنـتج عــاملـي مـن اصل ســوري
استشهد يف عمان مؤخراً.

2- احـــــد فـــــروع الـــطــب )م(. الــنــبــي )م( +
حرف.

3- قـــــــارب )م(. احـــــــد اعـــضـــــــاء املــنـــتخــب
العراقي لكرة القدم )م(.

4- عكس خروج. عاصمة اوربية )م(.
5- احد احياء بغداد )م(. حرف مكرر.

6- جــمــيـع. جنلـــــس علـــيه )م(.  بـكــــــرة او
باكر.

7- عكس اشرار )م(. اسم علم مذكر.
8- مدينة امريكية )م(.

9- شخــصـيــــة جــــاســــوسـيــــة وبــــولـيـــسـيــــة
مشهورة يف السينما. ملك فرعوني.

10- عكس احلديث )م(. للتفسير. حب.
11- دولة يف امريكا الالتينية.

12- أشرب )م(. يغفر.

ال منلك سوى ان
نكتب ونكتب عن
تزايد اعداد
جيوش
املتسولني الذين
ال يكاد يخلو
منهم تقاطع أو
شارع رئيس تنظر
الى احدهم فال
جتد يف مالمحه
أي مظاهر من
مظاهر البؤس أو
العوز واحلاجة..

9 العدد )613(االحد)5( آذار 2006

NO (613)Sun. (5) March استراحة املدى

1- مـخــــــــرج عــــــــراقـــي لـه عــــــــدد مـــن االفـالم
واملسلسالت.

2- املودة الصادقة )م(. حرف مكرر.
3- غطاء رأس قدمي. عكس ينهزمان.

4- يَـبُــس )م(. حـصــان بـصـيغــة اجلـمع )م(.
الراهب )م(.

5- الشجعان )م(.
6- عكس اليمني. يحتال او يناور )م(.

7- سيـارة حمـل كبيـرة )بلغـة محليـة(. ادعـو

تـواصل الفرقـة القومـية للتـمثيل التـابعة
لـــدائـــرة الــسـيـنـمـــا واملــســـرح تـــدريـبــــاتهـــا
اليــوميــة علــى مـســرحيــة جــديــدة حمـلت
ـــــادق( كــتـــبهـــــا مــثـــــال غـــــازي ـــــوان )بــي عــن
ويخـرجها الفنان عمـاد محمد حيث سبق
لهما ان قدمـا للفرقة ذاتهـا اكثر من عمل
نـــاجح مـن بـيـنهـــا مكـــانـك ايهـــا الــسـيـــد..
وعــودة اشـيلـــوس اللـتـــان حققـتــا حـضــورا
فـــاعـال وعكــســـا وجهـــا مــشعـــا تــــواصل مع
الـتــــأريخ الـنــــاصـع للـمـــســــرح العــــراقـي ال
ســيــمـــــا يف مهـــــرجـــــان دمـــــشق املــــســـــرحــي
ومهــــرجــــان القــــاهــــرة للـمـــســــرح العــــربـي
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مع ظهـور انفلـونـزا الـطيــور يف مصــر اصبح
تقليد تربية الـدواجن فوق اسطح املباني يف
االحيـاء الـشعـبيــة القـاهـريـة والــذي يعـتبـر
غـــالبــا مـصــدر رزق اســـاسيــا ملــربـيهــا مهــددا
بـــالــــزوال بعـــد اعـتـبـــاره واحـــدا مـن مـصـــادر

خطر انتقال العدوى الى االنسان. 
ويف حــي بـــــوالق الـــــدكـــــرور الــــشعــبــي يـــــربــي
اسـماعيل محـمود محمـد فوق سـطح منزله
نحــو خمــسني بـطــة ودجــاجــة وسـط اطبــاق
استقـبال االرسـال الفضـائي والغـسيـل الذي
تنشره العديـد من اسر البنايـة على السطح
الـــذي يــسـتخـــدمه ايـضـــا االطفـــال كــمكـــان

للعب. 
ويقــول مـحمــد البــالغ اخلــامـســة واالربـعني
مـن العـمـــر "عـنـــدمـــا ال منـلك املــــال الكـــايف

ــــــديه ـــــرقـــص والــتــمــثــيـل والعـــــزف ول وال
الـروحية واحلس العالي بـاملسرح وهذا ما
وجــدته واضحـا لــدى الفنـانـني املتــألقني
واملبـدعني محمـد هشـام ويحيـى ابـراهيم
اللــذيـن اصـــرا علـــى ان يكــونــا جــزءا مـن
هــذه التجـربـة ومـعهمـا مجـسـدو العـرض
يف االضـاءة واملوسـيقى واالزيـاء والديـكور
واملــونـتــاج. اخـيــرا.. يــؤكـــد: تعـتـمــد آلـيــة
االشـتغــال مع املــؤلـف املبـــدع مثــال غــازي
بجـعل الــنــص الـــــدرامــي االول للــمـــــؤلف
علــى طــاولـــة التـشــريح ومـن ثم الـشــروع
بكتابـة نص العرض الـذي يبقى مفـتوحا
لتطويـره مع عملية جتسيـده على خشبة
املــســـرح الـــذي مـن املـــؤمل ان يـتـم قـــريـبـــا
علـى خشـبة املـسرح الـوطنـي وكذلـك على
خـــشـبــــات مهـــرجــــان القـــاهــــرة للـمـــســـرح
العـربي الـذي أنـطلق فعـاليـاته يــوم امس

السبت .

ـ ـ ـ االنــســان واصــرار هــذا االنــســـان علــى ان
يخـرج من هذا الـصراع منـتصرا ملـصلحة
ـــــســـــــانـــيـــتـه وافــكـــــــاره واحـالمـه وخـلـق ان
ابداعـه.. فتشتغل منـظومة الـعرض على
ـــــات مـــتعـــــددة مـــن خالل جـعل مــــســتـــــوي
عناصـر العرض املسرحي تتصاعد وتنمو
بـزمن واحـد من خالل استـخدام )الـزمن
املفـتــــوح( وكــــذلـك تقـنـيــــة )الـــسـيـنـمــــا/
املــســـرحـيـــة( وهـــذا مـــا يــشـكل الـتجـــربـــة
الـثـــالـثـــة لـتـــوظــيف هـــذا الــشـكل وجـعل
الـتقـنـيـــة الــسـيـنـمـــائـيـــة جـــزءا حـيـــا مـن
العـرض وليـس الشغـال الفـراغ وامنـا لهـا
بنـــاء درامي مـتكـــامل داخل بـنيـــة النـص
الفـكــــريــــة والفـنـيــــة. ولهــــذا حــــاولـت.. -
يـضـيف اخملـــرج عـمـــاد محـمـــد- ان افـتح
مــســـاحـــة الـتعـــامـل مع املـمـثل الــشــــامل
الــــذي لــــديـه القــــدرة علــــى الــتعــــامـل مع
عنـاصر العرض كافة لـيؤدي فنون الغناء

ـ ـ ـ
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القتــال املتقـدمـة الــذين ظلــوا ينـتظـرون
االوامـر دون ان يعلـمهم آمـرهـم الضــابط
الهـارب مع االخــرين بــانتهـاء احلـرب وان
كـل شيء قــد انـتهــى بــاخلـســارة الفــادحــة
والفـاجعة.. فاصبح مصـير هؤالء اجلنود
ضـمـن قـــائـمـــة املـــوت الـطـــويلـــة الـتـي راح
ضحيتها ماليني من البشر.. وبهذا تكون
)بيــادق( صــرخــة مــدويــة وادانــة فــاضحــة
لــكـل مــــن اسـهــــم وانــــتـج تـلــك احلـــــــــروب
الـكــــارثـيــــة. امــــا عـن الــــرؤيــــة واملعــــاجلــــة
االخــراجيــة فيـؤكـد: حــاولنــا خلق معـادل
مـــوضـــوعـي لـفكـــرة احلـــرب بــشـمـــولـيـتهـــا
انــســـانـيـــا وعـــاملـيـــا مـن خالل املـضـمـــون..
والـشـكل بــاسـتخــدام الـصــورة املـســرحـيــة
الـتي تنتمي غـالبا الـى العامليـة منطلقني
بــــاحلــــدث مـن مــــرحلــــة مــــا بعــــد انــتهــــاء
احلــــرب ومـنــــاقـــشــــة الـتــــأثـيــــر الــنفـــسـي
واالجـتـمـــــاعــي والفـكـــــري لـلحـــــرب علـــــى

ـ

ومهـــرجــــان القـــاهـــرة الـــدولــي للـمـــســـرح
ـــــاضــي فــــضال عــن الـــتجـــــريــبـــي العـــــام امل
ـــــســـــــرحـــي االول مـهـــــــرجـــــــانـــي بـغـــــــداد امل
ومهـرجان املونـودراما االول.. ويلعب ادوار
)بـيادق( الفنـانان املتـألقان محمـد هاشم

ويحيى ابراهيم.. 
يقـــول اخملـــرج عـمــــاد محـمـــد عـن العـمل
اجلـديـد )بيــادق(: انه يتحـدث عن صـراع
االنـسـان مع احلـروب املفـروضـة علـيه من
قــبل قـــــوى الـــــدكـتـــــاتـــــوريـــــة واالسـتـبـــــداد
املهـيـمـنــة ومـــا خلفـته مـن تــدمـيــر كـــامل
لقـوى االنسـان الفكريـة املبدعـة وحتطيم
انـســانـيتـه عبــر حتـــويله الــى اداة تـــدميــر
ـــــد هـــــذه وقـــتل. ويـــضـــيف: ويــتــم جتــــســي
الـفكـــرة مـن خالل تـنـــاول قـصـــة عـــراقـيـــة
حقـيقيــة اثنـاء احـدى احلــروب الكــارثيـة
التي شهدها العراق حني يترك مجموعة
مـن اجلـنــــود العـــراقـيـني يف احـــد خـنـــادق

ـ ـ ـ
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مرسحية )بيادق( إدانة فاضحة لكل احلروب
املدى - خاص
تصوير - علي عيسى

اخملرج عماد محمد: 

بــــرغم انفلونــزا الطيـــور
فقراء مصر يقبلون على تناول الدجاج

القاهرة /وكاالت

الستئجار شقة اكبر هناك
دائمـا مكان على السطح".

ويـضـيف شـــاكيــا "يقــولــون
انه مــن اخلـــطــــــر العــيــــش
ــــــــــدواجــــن لــكــــن وســــــط ال
تــربيـتهــا هي مـصــدر رزقي
الـوحيـد. دواجـني واحلمـد
هلل يف صــحـــــــــــــة جـــــيـــــــــــــدة
وسـنـــأكلهـــا لكـن بعـــد ذلك
مــــــــاذا ســــــــأفـعـل لــكــــــســـب
رزقي?"". ويف شـوارع بـوالق
الــــدكــــرور الــضــيقــــة يـلهــــو
االطفــــال حفــــاة بــــالقــــرب
مـن اخلـــراف الـتـي تـتغـــذى علـــى الفــضالت
وســط زحـــام عـــربــــات الكـــارو الـتـي جتـــرهـــا

احلمير وعربات امليني باص املكتظة. 
وبـال اي قلـق جلـــسـت سـيــــدة مـــسـنــــة وقــــد
امـــسكـت بـــواحـــد مـن طـيـــور احلـمـــام الـتـي
تـربيهـا وفتحـت منقـاره لتـضع فيه املـاء من
فـمهـــا مبــاشــرة لـتجـنب اصــابـته بــاجلفــاف
غيـر عــابئـة علــى االطالق بهـاجـس اخلـوف
مـن انـفلــــونــــزا الــطـيــــور الــــذي بــــدأ يـنـتــــاب

املصريني. 
ومن املفـارقـات االقبـال علـى تنـاول الـدجـاج
ازداد بـني املـصـــريــني الفقـــراء بعـــد انـتــشـــار
انفلــونــزا الــطيــور يف العـــالم وذلـك نتـيجــة
ارتفــــــاق اسعــــــار االســمــــــاك والـلحــــــوم الــــــى

الضعفني. 
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يقــــول: زار املـقهــــى ضــــابــط ابــــان
الـنـظـــام الــســــابق بـــرتـبــــة عقـيـــد،
وشــــاهــــد صــــورة لــطـفل يـبـكـي، يف
الــيــــــوم الــثــــــانــي ، جــــــاء بـــصــــــورة
)القـــائـــد الــضــــرورة( وطلـب مـنـي
إبــدالهــا بـصــورة الـطفـل. لم اجــد
يف الـبــــدايــــة جــــوابـــــاً علـــــى طلــبه
لـكــنــنــي يف االخــيــــــر قلــت لـه: هل
يجوز ان أبـدل صورة طفل بصورة

القائد، هل تقبلها أنت ?!
هكـذا تخلصـت من هذا الـضابط،
وبقي املـقهى تاريـخاً ناطقـاً باسم

املدينة.

الــسـيـنـمـــا أول )جـــاووش بلـــديـــة(
وهو املرحـوم عبد حـمادي حذاف،
لـتـــسلـم مـبــــالغ الــــدخــــول وقــطع
التــذاكــر. وصــور جلـســر الــسمــاوة
اخلـــشـبـي واجلـــســـــر املعـلق الــــذي
انــــشـــئ يف العــــــام 1957 وافــتــتـحه
وزير الداخلية آنذاك خليل كنة.

يـقـــــــول ابـــــــو سـعـــــــد: زار مـقـهـــــــاي
الـكثيـر من الـشخـصيـات املعـروفـة
يف الــسمـــاوة وضبـــاط وجنـــود من
القــوات األمـــريكـيــة والهــولـنــديــة
العـاملة يف محـافظة املـثنى. وعن
املــــواقف احملـــرجـــة الـتـي مــــرّ بهـــا

يف السماوة 

مقهى )ابو سعد( يوثق تاريخ املدينة
عدنان سمير دهيرب

احلمل
21اذار  20نيسان

الثور
21نيسان  20ايار

اجلوزاء
21ايار  20حزيران

السرطان
21حزيران  20متوز

االسد
21متوز  20اب

العذراء
21اب  20ايلول

امليزان
21ايلول  20ت االول

العقرب
21ت اول  20ت الثاني

القوس
21ت ثاني  20ك االول

اجلدي
21ك اول  20ك الثاني

الدلو
21ك الثاني  20شباط

احلوت
21شباط  20اذار

ال تـشغل بـالك بـاملـستقبـل البعيـد النه يجعـلك تكبـر قبل
االوان. عـش حـاضـرك ومتـتع به فـكل شيء يف وقـته حلـو.
ـــــــــــــــــــــــار عـــلـــــــــيـــه.          ـاخـــالصــــــك لـــلـــــــــبـــــــــيـــــــــت ال غـــــــــب

عالقـــة حـب تـتحـضـــر يف االفـق لكـنهـــا جـــديـــدة. اذا كـنـت
تسعـى لالرتباط الفعلي بشريك فـهذا هو الوقت املناسب.
املـــــــال يــنـــــــاديـك وانــت ال تـعـــــــرف كــيـف تـفــتـح االبـــــــواب.

تسـتعيـد نشـاطك هـذه الفتـرة ممـا يـشجعك علـى القيـام
مبهمـات لطاملـا اهملتهـا. مكسـب مادي حتصل عـليه لقاء
جهــودك. مــشـــاريع تلــوح بــاالفـق فكـــر بهــا بــوعـي اكـبــر.  

هـنـــاك مـن يـــراقـب تـصـــرفــــاتك ويـتـــربــص بك. كـن حـــذرا
فـمـــركـــزك يف خـطـــر. عـــائلـيـــا، تلـبـي دعـــوات االقـــارب بعـــد
انـقــــطــــــــاع طــــــــويـل بــــــســـبـــب املــــــشــــــــاغـل طـــبـعــــــــا.            

عالقة حب حتتاج إلى حـنانك و رعايتك ، ال تدع احلبيب
يــنــتـــظـــــر كــثــيـــــراً ، و تـــــذكــــــر أنه قـــــد يـفقـــــد الـــصــبـــــر .  

مهـنـيــــاً، ال تـكـتــــرث لالعـتــــراضــــات الـتـي تــــواجه افـكــــارك
ومـــشـــــاريعـك، فــــاحلـق معـك وكــــذلـك احلــظ. عـــــاطفـيــــاً،
االرتباك الذي يسود عالقـتك ينعكس عليك شروداً وعلى
ــــــــــــــــب شــــــحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاً.           ــــــــــــــــي ـاحلــــــــــــــــب ـ ـ ـ ـ

انتبه لوضعـك العاطفي ألنه يبدو مربكاً و كعادتك تبدو
ضـــــــــائـعـــــــــاً و لـــيـــــــس هـــنـــــــــاك مـــــــــا يـــــــســـتـحـق الـقـلـق.  

ال تبخل على الشـريك بعواطفك فهو يـقدم لك الكثير و
ــــــــــــــــــــيـــــــل.   ــــــــــــك إال الـــــــقـــــــل ـال يـــــــجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد مــــــــــــــــــــن ـ ـ ـ

حتوالت تكون أسـاسية يف اختياراتك املـستقبلية ، فليس
علـيك إال أن تـتقــدم والقــدر يجعـل البــاقي ممـكنــاً ، أنت
دائـماً مستعـداً للمواجهـة ، ألن التغييـرات تفرض عليك
ذلـك فــــاهـتـم بــنفـــسـك وأعـتـمــــد احلـكـمـــــة بقــــراراتـك.

حتاول الـتعرف على انـاس جدد لتغييـر اجوائك وتلـوينها
. لـكــن ال تهــمل اصــــدقــــاءك يف زحـمــــة هــــذه الـلقــــاءات.  

اســتعـمـل جهــــودك وسلــطـتـك كـي ال تــضـعف، ودع االمــــور
تـنـضـج يف رأسك قـبل اخلــوض يف اعـمــاقهــا. عــاطفـيــا، ال
تقتــرف خطــأ بحق احلبـيب فهــو اكثــر النـاس معـرفـة مبـا
ــــــــــــــــــــــــخــــــــــــــــــــــــفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــــه.                ـت ـ ـ ـ

 ال تـلعب بــالنـار ايهـا احلـسـاس الــرقيق، النـك لن تكـتفي
بـحـــــــرق اصـــــــابـعـك فـحـــــســـب بـل ســـتـــــشـعـل اعــــصـــــــابـك
واسـتقــرارك، انـت نــسخــة طـبق االصل عـمـــا تعلـمـته مـن
اهـلــك. فـلــــمـــــــــــاذا يـــــــــســــتـغـــــــــــربـــــــــــون مـــــــــــا تـقـــــــــــوم بـه? 


