نذظح انىداع هٍ تًثاتح يُزنح تٍُ انًُزنرٍَُ .رأهة فُها انؼمم انُمذٌ
نجًغ سصُذ االَجاتُاخ وانضهثُاخ يماسَا يضرُرجا صادسا األدكاو.
دخهُا انرؼهُى انثاَىٌ فٍ ػصش نثُاٌ انزهثٍ .كُّا ػهًاٍَُُ ػمالٍَُُ
َفرخ َىافز أفكاسَا نرهة ػهُها سَاح انثمافاخ وانذضاساخ يٍ كم
انجهاخ ونكُُا ال َضًخ ألٌ سَخ أٌ ذمرهؼُا يٍ جزوسَا .كُّا َإيٍ تأٌ
االَضاٌ كائٍ اجرًاػٍ ػالم ال َضرطُغ أٌ َشي َفضه اال ػهً يشاَا
يجرًؼه ففاضد لهىتُا دثا وادرشايا نزنهك انًجرًغ.
ػهًُّا تؼمم يُفرخ و لهة َفُض يذثح و ذهزرا تانؼطاء .كاَد سؤَرُا
واضذح و كُّا َذممها تثمح و ثثاخ.
سؤَح َمم انطانة يٍ يرهمٍ نهًؼهىياخ نُذفظها تزاكشذه و َضرُضخها
ػهً انىسق انً طانة َرمٍ فٍ انرفكُش وانرؼثُش انً طانة َؼشف كُف
َهضى انًؼهىياخ ثى َضرىنذها اتذاػا يًهىسا تثصًره انفكشَح انًضرمهّح
انًًُزج .كاَد سؤَرُا فٍ ذؼهُى انطانة كُف َشتظ تٍُ انىػٍ وانذشَح
و كُف َذمك راذه فٍ يًاسصح دشَره انىاػُح انًضإونح انًرفاػح يغ
اِخشٍَ يغ االخشٍَ يٍ أجم يزَذ يٍ انرطىس واالسذماء .كاَد
سؤَرُا أٌ َؼًم صىَح تشوح انفشَك ففضم يٍ َؼطٍ كفضم يٍ َأخز.
أخطأَا كثُشا و أصثُا كثُشا و نكُُا كُا دائًا صادلٍُ ػُىَُا ذُظش انً
انشًش و اٌ كاَد أسجهُا وفٍ تؼض األدُاٌ غائصح فٍ انرشاب
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أػشٍَ نضاَا أَها انشؼش نهشكش
واٌ نى ذشد شكشا فال كُد يٍ شؼشٌ
فاٌ الخىاٍَ دمىلا كثُشج
ػه ٍّ فُة َا شؼش ػٍُّ فٍ األيش
لشأخ نهى دسس انًكاسو يؼجثا
تكم كثُش انُفش رٌ خهك دش
أنضرى يٍ انمىو األنً طاس صُرهى
انً دُث َثمً ذذره طائش انصمش
َهضرى انً انرؼهُى َهضح ياجذ
غطاسَف صثالىٌ فٍ دهثح انفخش
خهُه ٍّ يٍ ػذل انهُانٍ تأَها
ذجٍء ػهً دة َؼشش فٍ صذسٌ
ذزودٍَ شهذ انىصال دالوج
فأدضثه َىسا َُىس نٍ ػًشٌ
ههًا َثغ ػًشا و َشش يضشج
فهُش تؼذل أٌ َثُغ وال َششٌ
خهُه ٍّ يا شكش انًؼهى صذثه
تأفصخ يٍ شكش انخًائم نهمطش
صماٍَ هىي االخىاٌ كأس صؼادج
أَ ًّد ػهً وسد و فادد ػهً خًش
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