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   ةــــــدة كاملــــالقصي: أوال

 بــــراق طبيــــاحت
  )كما وصلتنى عبر الشبكة النفسية العربية(

 
 

 ����� 
� ا��
	اء���� ��� �� 
�ا�� ���ا��� ه�ا 


�ر � �ل� إّن ا"
����& ' 

 أآ�� أ,+�ر * �ٍة
 إر�2 را��ت �0ل/

.......... 
�4 ه5 �

 �� 7	 ا��6ل
 أو �9	ف

 � > وداٍد وأ����
� = >* 

 ��+? رو*�
2 ��ر ا�+�ان@� 

....... 
A�� :ان� Cآ�ن ا	D ���& أراك 

 &+�ل : ��ل
 إّن ا���َ� أ��F� GHIن

A�� :ت ا"و��ن�D�K آ�L& ر� إّن ا�
 و&�� ر��دا 

�ر �� �MانّN�� 
............ 
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 وD+� ,�4ر/
OPء ا�Q 

 ��ت ز� ��
 إ*Tق ز� ��

�
N� HN��ر ا�� 
 وا��U � 0	ا

...... 
 ����A�F *�	ا&�

�� و&	�	�A د��
 ����VU�W �7LD YًZء

 0	 ا�WLCة
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[A�ء��و& 
�� \ أن ��Fن 0	ا ]� �U�ه� أن ا 

 ��F �+ ` *	�_ ا"ز��ن؟
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 /� �a� �� �A�� �F ودا

 أ��م ��Yb�+� c و�Dء ا����4ن
ef�5� 5D �
 gره�@� 

 hD رآ�م ا"�Dان
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 ��ت ز� ��
2Q��& A�زا' �� و���

��وان Yِ+� �� 
..... 

 ��ت ز� ��
�4VgF� �� ���� و

 ا�����ر ��ج
_kوا ��... 

� *�H ا�l��ن� ��mت ���

****    **** 

  شـــدة بالهوامـــصيالق: اـــثاني
  كيف تقرأ هذا المتن؟
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  إلى اليمين القصيدة كاملة •
  المقاطع التى عليها الهوامش مظللة •
 إلى اليسار ببنط أخرالهوامش المتعلقة  بالمقاطع داخل  براويز  •

  

  "بطبيـراق إحتـ"ة ــض بكائيــى بعـش علـهوام
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�ا�� ���ا��� ه�ا 


�ر � �ل� إّن ا"
����& ' 

 أآ�� أ,+�ر * �ٍة
 إر�2 را��ت �0ل/

؟؟ هذا عنوانك !!  
  !بل هو عنوانى
 !!!هو نفس العنوان 

.......... 
�4 ه5 �

 �� 7	 ا��6ل
 أو �9	ف

 � > وداٍد وأ����
� = >* 

 ��+? رو*�
2 ��ر ا�+�ان@� 

....... 
A�� :ان� Cآ�ن ا	D ���& أراك 

 &+�ل : ��ل
 إّن ا���َ� أ��F� GHIن

A�� :ت ا"و��ن�D�K آ�L& ر� إّن ا�
 و&�� ر��دا 

�ر �� �MانّN�� 
............ 

 وD+� ,�4ر/
OPء ا�Q 
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 ��ت ز� ��
 إ*Tق ز� ��

�
N� HN��ر ا�� 
 وا��U � 0	ا

  ، ...عفواً
  هوفات نى نبُأـْلم يبلغ
  !"ال أحد يموت" 
ال يتفحم إال كل جبان  

وزميلك  
  )، كل الشجعان!ـَاأنتَ، أن: أعنى (

أبدا باق  
 

...... 
 ����A�F *�	ا&�

�� و&	�	�A د��
 ����VU�W �7LD YًZء

 0	 ا�WLCة

  ليس تماما، 
  من أن تطفئ ناراً أنبلفدموعك 

  منها يشتعل البركان إذْ
..... 

[A�ء��و& 
�� \ أن ��Fن 0	ا ]� �U�ه� أن ا 

 ��F �+ ` *	�_ ا"ز��ن؟
..... 

�Dا�Q ف	� ' أ
 /� �a� �� �A�� �F ودا

 أ��م ��Yb�+� c و�Dء ا����4ن
ef�5� 5D �
 gره�@� 

 hD رآ�م ا"�Dان

  !هذا ؟ أى وداعٍ
   عم تتحدث؟
  ليس وداعاً
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  يماًليس هش
 هل لم تلحظْ كيف اقترب"؟؟"اآلن  

وكان ،هذا هو أنتَ بما سيكون  
  ليس وداعاً 
بعثاً عبر األزمان بل إحياء  

  "فبأى آالء ربكما تكذِّبان"
 

..... 
 ��ت ز� ��

2Q��& A�زا' �� و���
��وان Yِ+� �� 

..... 
 ��ت ز� ��

�4VgF� �� ���� و
 ا�����ر ��ج

_kوا ��... 
� *�H ا�l��ن� ��mت ���

  أبدا: أيضا 
  الحلم الواقع أبقى

  رحمانيتخلق دوماً من فيض الكدحِ إلى  ال
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 YF�g�اc�� ��V�ـــاD vكـــ� 

www.facebook.com/profile.php?id=100002193491869 
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