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-0- 
 خوشكرتين:

 
ًَٖٓذٍَ ثُيهٌ داسثشتُقاَيُنُ، ًَٖٓذٍَ دْهٌ يُى وَسصَ ُْٖاسٍ داسُْٖاسَنُ، ًَٖٓذٍَ سؤراٌْ َين بُ دياس      

ُرٌْ بًَٓذتشئ داسبًذا ثُدمُسَوَ داًْؼتىو، ئُو ثُدمُسَيٍُ بُ طُس َاَيٌ داس ُْٖاس و ثشتُقاَيُنُدا دَسِواٌَْ، بُ ب
دَسِواٌَْ، بُ طُس َاَيٌ ثُسيذا، بُ طُس بابٌ َاض، بُ طُس َاَيٌ نىسٍِ ثًاوَ َُطتُنُدا دَسِواٌَْ، بُ سووٍ 
ثُدمُسٍَ دًْادا دَسِواٌَْ، ًَٖٓذَ و ثرتيؽ طاآلًَْو ثُسٍ تًزٖاتىوَ و ُٖيىَطتُيُنٌ نشدووَ و تًضاويَهٌ داوَتُ 

ؤيؼتىوَ، َٔ يُبُس دَيٌ وٍ دََيًَِ ثُدمُسٍَ دًْا..ثُدمُسٍَ دًْا بُو ثايضَوَ نٌَ دَصاٌَْ ثُدمُسٍَ دًْا و تًزتش س
ضُْذ ثايضَ بُ ًَُٖؼُيٌ بُ سووٍ طؼت وَسصَناْذا وااليُ، دََذيت يُطٍَُ يُنُّ ثُيُ ُٖوسٍ ثايًضٍ دََذيت يُ 

طتُنُ يُطٍَُ ُٖوس قظُدَنات بُالّ ثُدمُسٍَ دًْاوَ طؤملٌ بؤ باسإ دَطشتُوَ، ُٖطتُذَنشد نىسٍِ ثًاوَ َُ
تًًَُٓدَطُيؼتِ ضٌ دَطؤت، ُٖس يُو ثُدمُسَيُوَ دَطتُناٌْ بُ دوا سيَزُْباساٌْ بُٖاساًْؽ دَػىوػت، ػىوػتًَٓو 
ُٖس دَتطىت دَصْىيَز دَػىات، ضشاٍ ثُدمُسٍَ دًْا سيَو ثًَضُواٍُْ ثُدمُسٍَ َٔ ًَُٖؼُ ضشاخاُْ، سووْانايٌ يُ 

 شاٍ ئُوٍَ ْانىريَتُوَ، ثُدمُسٍَ دًْا ئُودََاٌَْ  يُ ئًَظتا سووْانرت ئًَظتا يُو دََاٌَْ سووْانرت..دًْا بربٍَِ، ض
ئُو ضشايٍُ نىسٍِ ثًاوَ َُطتُنُ بؤ ثُسيٌ َُٖيهشد ، سَْطُ ضشاٍ َُْشٍ بٌَ، باٍ َُٖىو وَسصَنإ 

َُٖيهشدٌْ ضشاّ يُ بريَ، ئُو َُٖىو ثايضَ  سووَو ثُدمُسٍَ دًْا َُٖيذَنُٕ و ضشا ْانىريَتُوَ و ْانىريَتُوَ، سؤرٍ
نٌ ُٖوسٍ، ثُيُ ُٖوسَناٌْ ئُو ئًَىاسَيُ ئًَظتاؾ وا يُ بًٓايًِ قزيإ ُيَُُوثًَؽ، دسَْطاٌْ ثايض، دََُو ئًَىاسَي

يُو تًَهذٍ دَئاَيؤصنٌَ، ئُٖا ضُْذ منُ باساٌَْ نُوتُٓ طُس قزٍ خاوٍ ثُسٍ، يُ ئًَىاسَيُنٌ ئُوٖا ُٖس يُو نؤالُْ و 
ثًَؽ دَسطايُ و بُساْبُس ئُو ثُدمُسَيُ، ثُسٍ ْاصامن ُْ بُ يًَى بىو ُْ بُ ضاو طىتٌ) نىسٍِ ئُو َاَيُ َاضٌ 
ٖاويؼت(، ويظتِ بجشطِ طشتتُوَ؟! ثُدمُسَنُ سووْانبؤوَ، ُٖس ئُو سووْانبىوُْوَ بىو، ئًذٍ ُْنىرايُوَ.. ئُو 

و بُفشٍَ يُ نىٍَ ًَٖٓا، ض صوو دًْاٍ طجٌ نشد، ئُو ئًَىاسَيُ ئًَىاسَيُ ضُْذ يُ ثشِ صطتإ ٖات، صطتإ ئُو َُٖى
تؤ، ثُسٍ، ُْ يُ خؤت ُْ يُ نُغ ُْدَضىويت، ئًَىاسَؾ يُ ض ئًَىاساٌْ ُْدَنشد، نؤالًْؽ نؤالٌْ ئًَىاسَناٌْ 

ٕ، ثًَؼرت ُْبىو، دََذيت يُ ضاوَناْتُوَ و يُ بٔ ثشووػٍُ بُفشٍَ دََذيت، تًؼو تًؼو عُػل دَسِرايُ نؤال
نضإ بُ طًٍُٓ ًْىَ واآلوَ ئاًََضيإ نشدؤتُوَ، بؤ  ،نؤالٕ ثشِ دَبىو يُ عُػل، ئُوَتُ دَسطاٍ َاآلٕ نشاُْوَ، رْإ

بُفشَ؟ يإ يُو عُػكُوَ نُ يُ ثشووػٍُ بُفشَوَ دٍَ.. ئُو ئًَىاسَيُ ض ئًَىاسَيُى بىو، بُفش دَتطىت باَيٌ طجًٌ 
ؼتُوَ، نؤالٕ طجٌ دَضؤوَ، ثُدمُسٍَ دًْا طجٌ دَضؤوَ، داس ثشتُقاٍَ و ثُثىويُيُ بُ طُس داس و ديىاسدا دًَْ

ُْٖاسَنُ طجٌ دَضىوُْوَ، دا ضٌ طجٌ ُْبىو، ًَٓؽ وَى تؤ طجٌ طجٌ، تؤ ثُسٍ، تؤ بُ دًهٌ طجًُوَ، بُ 
تُناْت ثًَهًُْين ػرييُٓوَ، َُطتاُْ باوَػت بُ َٔ دا دَنشد، سَْطُ يُ ثُدمُسَنُػُوَ تَُاػاَاْهشابٌَ! سووَُ

 دَتطىت طًَىٍ بٔ بُفشٕ، دَطتُناْت دَتطىت بُ طًَبُسٍ ئاطشدا ٖاتىوٕ، يُ بريتُ! طىمت:
 تات يًًَُ؟

 يُ بريَُ طىتت:
 تا،تا، بَُيٌَ، تا
 يُ بريتُ! طىمت:
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 دَتشطِ، تاٍ عُػل بٌَ..
 يُ بريَُ طىتت:
 برتطُ، سَْطُ..

 ،طىتت:يُ طاتٌ ضىوْت بؤ بُس بُفشٍَ ضُتشت بذٌَََناتٌَ دََىيظت 
 ئَُشِؤ ُٖسضٌ بُفشَ بؤ َٔ دَباسٍَ، دَبٌَ نًىو نًىو بُفش بطشَُوَ

 طىمت:

 نضٌَ، طُسَات دَبٌَ.
 طىتت:

 نضٌَ، ُٖسضٌ بُفشَ يُ َٔ دَتىيَتُوَ، َٔ ئُوسِؤ سَْطُ ئاطش مب..
اٌْ بؤ بُفش ْاصامن ئاطش بىويت يإ ْا، بُالّ دََذيت بًًََظُّ دَديت، يُ تؤوَ يُ بٔ بُفشَوَ بًًََظُ يًَىَن

 دَنشدَوَ، بُفش و بًًََظُ ئاويَضاٌْ يُنرت دَبىوٕ و بُ بُفش و بًًََظُؾ دََاُْوَ، يُ بريتُ! طىمت:
 ئؤى! تؤ بىويتُ بًًََظُ!

 يُ بريَُ طىتت:
 تؤ بًًٌََ عُػل بًًََظُ بًَت؟

َدا، ضُْذٍَ ئريَيًِ يُ تؤوَ بًًََظُ بًًََظُ عُػل بًًََظٍُ د بُو دوو ضاوٍَ خؤّ ديتِ عُػل بًًََظُ بىو، 
ثًَربدٍ نضُ عاػكُنُ، داسٍ يُنَُت بىو عاػل بىويت، داسٍ يُنَُِ بىو وا يُ ْضيهُوَ عاػكًَو ببًِٓ و ببًِٓ 
بًًََظُ دَدا، ػُو داٖات و ػُو ُٖس بُ طجًيَت َايُوَ، ض ػُويَهٌ بُفشاويٌ بًًََظُداس بىو ض ػُويَهٌ عُػكاويٌ 

ْا ػُوَ دياسَنٍُ تَُُٕ..ئُو ػُوَ ثُسٍ يُّ رووسَ و و يُبُس ئُّ ثُدمُسَيُ و بُ دياس بىو، دواتش ْاوت يُو ػُوَ 
دياس ثُدمُسٍَ دًْاٍ سووْانُوَ ػُوٍ نشدَوَ، ضُْذ داسٍَ ٖاتٔ بُ دوايذا ُْسِؤيؼتُوَ، باونٌ طىتبىوٍ: ))يُ 

ْايُتُوَ،يًًَطُسِئَ ئُو ػُو ثُسٍ طُسِئَ، َٔ نضٌ خؤّ باؾ دَْاطِ نُ طىتٌ ْايَُُوَ ْايُتُوَ يُ طُسيؼٌ بذَٕ 
 ػُويَهٌ ئاطايٌ ًُْ..((.

ئُو ئًَىاسَيٍُ  ئُو ػُوٍَ ثُسٍ تًايذا عاػل بىو ض ػُويَهٌ ْائاطايٌ بىو ، ػُويَهٌ ثشِ يُ 
طُسطىسَِإ ثشطًاسٍ بٌَ وَالّ، بابٌ ثُسٍ طىتبىوٍ: )) يُوَتٍُ دًْا ُٖيُ، يُوَتٍُ ئُو ػاسَ ُٖيُ يُو ناتٍُ 

نُوتىوَ..(( ْا ُْنُوتبىو، نُغ يُ بريٍ ُْبىو، ًٖض نتًَبًَو ُْدَٖاتُوَ بريٍ بُفشيَهٌ وا و يُ طاٍَ بُفش ُْ
ناتًَهٌ وا يُو ػاسَ نُوتبًَت، ئُو ػُوَ ض بُفشيَو باسٍ خىدايُ! ثًَؽ ئُوٍَ قُالت طجًَذَ بذا بُفش طُيؼتُ 

نؤآلٕ، دَطُيؼتُ ْضيو داس ثشتُقاٍَ و ُْٖاسَنُ تُْىوسَ نىستُنٍُ ثُسٍ بتاْذيتبا ضؤٕ ْاوَ ْاوَ بُو ػُوَ دَضىوَ 
و بُ ثشتاو دَٖاتُوَ، طُسدَنُوتُوَ و ضاوٍ دَبشِيُوَ ثُدمُسٍَ دًْا، ئُو ػُوَ ثُسٍ دَتطىت ػُسابٌ دًْاٍ 
خىاسدؤتُوَ، َُطت َُطت، خىدا ًٖض بُْذَيُنٌ بُو َُطتًُ ُْديىَ، ئُو ػُوَ ثُسٍ ساَيطشتًَٓو ساَيٌ طشتبىو 

خًَهٌ تُسيكُتٌ بُو ساَيُوَ ُْديىَ، ئُو ػُوَ ثُسٍ دَتطىت نضُ ثُياَبُسَ ساطتُوخؤ يُطٍَُ خىدا خىدا ًٖض ػًَ
قظُدَنات، ئُو ػُوَ، ئُو ػُوٍَ ثُسٍ تًًَذا عاػل بىو، ثًَُٓدَضىو ػاس ضاوٍ ضىوبًَتُ خُوٍَ، دََذيت طُوسَ و 

سووْانًٌ ػُو دَبىوٕ ، ئُو سووْانًٍُ يُ طًاٌْ  طضهُ يُ ْاو سُوػُ و طُسباُْنإ سرابىوُْ ْاو بُفشٍَ و تًَهَُيٌ
ثُسيُوَ تًؼو تًؼو دَسِرايُ بُفشَوَو نؤآلٕ نؤآلٕ، طُسبإ طُسبإ، دسَخت دسَخت بُفشٍ سووْانرت دَنشدَوَ، بُ 

 ثُسيِ طىت:
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 دََيًٌَ ثُيىَْذيُى يُ ًَْىإ بُفش و عُػكذا ُٖيُ؟  
 ثُسٍ دَيطىت:

 باساْذ، ُْ عاػكبىومن بُفشٍ باساْذ! ْاصامن ُْ بُفش عُػكٌ بُ طُسَذا 
 ُٖس ئُو ػُوَ باونٌ ثُسٍ طىتبىوٍ:

 ٖاتين بُفش و ُْٖاتُٓوٍَ ثُسٍ طشيًَُنٌ ئاَيؤصَ بُ َٔ ْانشيَتُوَ..
 دواتش نىسٍِ ثًاوَ َُطتُنُ طىتبىوٍ:

 عاػكبىوٌْ ثُسٍ ئاطايٌ ُْبىو، ُٖس بؤيُ ئامسإ بُفشيَهٌ ْائاطايٌ تًَهشد..
ْذ طُسَِى نىسِ بُ دواٍ ثُسيُوَ بىوٕ، نىسٍِ قؤص، باصسطإ، ْىوطُس و ػاعري، ضُقؤنًَؽ، ئاطايٌ ُْبىو ضُ

ثًَؼُُسطُ، ئُفظُس، داؾ، تُسَِفشِؤؾ، داسالطتًكٗاويَز، دنتؤس، َاَؤطتا، خىيَٓذناسٍ صاْهؤ نض ًُْ يُ دًْايٌَ 
تًؼٌ ُْبىو، ُْدَويظت، خؤػُويظًَٖٓذٍَ ثُسٍ داخىاصيٌ ُٖبىوبٌَ، ْاٍَُ َُُٖسَْطٌ بؤ ٖاتيبَ، ثُسٍ نُطٌ 

ؾ يُنًَو بىو يُواٍُْ ضُْذ داسٍَ خؤػُويظتًٌ خؤٍ بؤٍ يُ ْاَُدا ثًَضابىو، ثُسٍ طىيٌَ نىسٍِ ثًاوَ َُطتُنُ
ثًَُٓدابىو، ضؤٕ بىو ئُوداسَ طشتٌ! نىسٍِ ثًاوَ َُطتُنُ دَيٌ ثُسيٌ طشت، ئُو ػُوٍَ ثُسٍ عاػكٌ نىسٍِ ثًاوَ 

ٍَ بىو وَى َٔ َٓذاٍَ، بُآلّ ُٖسٍ دابىو، دىإ ُٖسٍ دابىو، يُ َُٖىو ػت ُٖسٍ َُطتُنُ بىو ًَٖؼتا َٓذا
دابىو، بُ تايبُتٌ يُ ريشٍ، ثُسٍ ضُْذ ريش بىو خىدايُ، َاَؤطتاٍ بريناسٍ ثًًَذَطىت: تؤ ئُطُس يُ واٍُْ 

ٌْ ٖاتىويُٓتُ دًْا، بريناسٍ صيشَى بايت ٌٖ ئُوٍَ ػاسيَو بُسيَىَ ببُيت.. َٔ و ثُسٍ يُ يُى سؤرٍ طُاَلسيَضا
َُٖىو طاَيٌَ  يُ سؤريَهذا و ثًَهُوَ يادٍ يُ دايهبىوٌْ خؤَإ دَنُيُٓوَ، دَبٌَ بًًََِ ثُسٍ ًَٖٓذَ يُ َٔ دىاْرت 
ًُْ، بُالّ ثًَهًُُْٓنٍُ! خىدايُ ئُطُس سُصت يُ خىدايُتًُ ثًَهًًَُْٓهٌ وَى ئُوٍَ ثُسٍ بُ َٔ ببُخؼُ، يُ ْاو 

هًُْين ثُسٍ دَْاطشيَتُوَ، ثًَهًُْين ثُسٍ يُو ثًَهًُْٓاُْيُ ثري دىإ دَناتُوَ، ثُنهُوتُ طُسَِنًَو ثًَهُْني ثًَ
طُسثٌَ دَخاتُوَ، طًإ بُ َشدوو دَداتُوَ، يُ طاتٌ ثًَهًُْينَ نُغ ُْ ثًاو ُْ رٕ بُسطٍُ تَُاػانشدٌْ 

دًََِ نشدووَ، صؤس داس يُ  سووخظاسٍ ثُسيٌ ُْدَطشت، َٔ صؤس داس يُ طاتٌ ثًَهًُْينَ َاضًَهٌ تىْذٍ ْاو
طاتُناٌْ ثًَهًُْين ثُسٍ يُ ًًًََُٓيٌ خؤّ بًَضاس بىوَُ بُ دٍَ سُصَهشدووَ نىسِ باّ بُ َُٖىو ًَٖضٍ باصووٍ 
ًَْشيُٓيًِ ثُسيِ طىػًبا، ئُدٍ خاَيُنٍُ طُسدٌْ!! َٔ َاوَيُنٌ صؤس ئريَيًِ بُ نىسٍِ ثًاوَ َُطتُنُ دَبشد، 

 خؤصطُ ئُو دَبىوّ..
ٍُ عُػل يُ ثُسيٌ دا، ثًاوَ َُطتُنُ )يُ طُسَِنًؽ بُ ثًاوَ َُطتُنُ ْاوٍ سؤيؼتبىو( يُ ػُوَن 

طُس ثُدمُسٍَ دًْاوَ بُ طُسخؤػٌ و بُ دَّ بُفشَاَيًُٓوَ، تًًََُٗيهشدبىوَ طؤساٌْ، طؤساًُْى طُسَِى ئًَظتاؾ ْاوَ 
 ْاوَ دَيًًََتُوَ:

 مييش لة شةوَيكي وادا
 شةوي ٍةَلبرازدةي خوادا

 ي سجي وةك دَلي يازشةو
 شةوي كجي وةك ئَيستاي شاز

 كة بةفس دىياي طستةوة
 طوَلي مً ماضي طستةوة..
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ًَو عُسَقٌ بُ دَطتُوَ بىو، ضُْذ َُطتاُْ دَٖات و دَضىو، ُٖتا ػُوَ ثًاوَ َُطتُنُ بىتًَئُو 
 ُ ثُسٍ:دسَْطاٌْ ػُو  ئُو طؤساًٍُْ دَطىتُوَ، دَتطىت ػتًَهٌ يُ ثُسٍ و نىسَِنٍُ صاًْىَ،طؤمت

 +طىيَت يًًَُ ثًاوَ َُطتُنُ ض طؤساًُْى دََيٌَ؟
طىيَِ يُ طؤساًٌْ ئُويؼُ طىيَبطشَ نىسٍِ ثًاوَ َُطتُنُ ض  ٗا طىيَِ يُ طؤساًٌْ باونٌ ًُْ،َٔ تُْ -

 طؤساًُْى دََيٌَ؟
 َٔ طىيَِ يُ دَْطٌ نىسٍِ ثًاوَ َُطتُنُ ُْبىو، طىمت:

 .+ دطُ يُ ثًاوَ َُطتُنُ نُغ طؤساٌْ ْاَيٌَ
َٔ طىيَِ يًًَُ، دىإ طىيَِ يًًَُ، نىسٍِ ثًاوَ َُطتُنُ طؤساًُْنٌ ْاطو دََيًَتُوَ، طؤساًُْى، ئاٍ ض  -

 طؤساًُْنُ خىدايُ!
 طؤمتُ ثُسٍ: 

 + دَ بؤّ بًًََىَ، بضامن.. 
 ْاطؤتشيَتُوَ، ئُو طؤساًُْ بُ نُغ ْاطىتشيَتُوَ، بُ نُغ ْاطىتشيَتُوَ.. -

 ًَىَ.+ ُٖس بُ قظُ نؤثًُيُنٌ بًَ
 ُطتُنُ نُغ تىاْاٍ طىتُٓوٍَ ًُْ...ْاطىتشيَتُوَ، يًَُطُسٍَِ، ْاطىتشيَتُوَ، دطُ يُ نىسٍِ ثًاوَ َ -

 ئُسٍَ ثُسيٌ َٔ يُ بريتُ نُ طىمت: 
+ ئُطُس ثُياَبُس تىاْاٍ طىتُٓوٍَ طىتٍُ خىداوَْذٍ ُٖبٌَ، تؤ تىاْاٍ طىتُٓوٍَ ديَشيَهٌ نىسٍِ ثًاوَ 

 َُطتُنُت ًُْ! 
 ا، يًَُطُسٍَِ، ْاتىامن..  ْا، ْا،ْ -

يًَتذَطُسِيَِ، ثُسيٌ يُ عُػل َُطتبىو، يًَتذَطُسِيَِ، يُ بريَُ طىمت يًَتذَطُسِيَِ، يُ بريَُ يُبُسخؤَُوَ 
طىمت، َٔ تا ئًَظتا يُ ػُسابٌ عُػكِ ُْخىاسدؤتُوَ، بُالّ ػتِ يًٌَ بًظتىوَ، ػتِ يًٌَ خىيَٓذؤتُوَ، سَْطُ ئُوٍَ 

، َٔ ُٖيُم و َُيُم بهُّ.. يُو ػُوَوَ ثُسِ ثُس،ِ نتًَب، نتًَب نتًَيب عُػل َُٖيذَدََُوَ، تؤ دَيًًًََت وابٌَ
طُسَِى طُسَِى ثُيىَْذيِ بُ عاػكاُْوَ نشدووَ و ضُْذاًْإ ٖاتىوُْتُ الّ يُ سوخظاسيإ وسدبىوَُتُوَ، قظُيإ بؤّ 

ىو، ػُو دسَْطإ يُ سووخظاسٍ ثُسٍ ُٖطتِ بُ نشدووَ، ٖاوػًَىَيُنٌ ثُسيِ ُْديتُوَ.. ثُسٍ بُ ئاطش ئاطشٍ طشتب
طُسَايًُى دَنشد، ثرت يُ طُسَايٌ ػًَيت دَضىو، َٔ طُسَايٌ ػًَتبىوٕ دَْامسُوَ، ئُو ػُوٍَ خىػهٌ طُوسَّ 
ػًَت بىو، سيَو ئُو طُسَايًٍُ دَدا، طُسَايٌ ػًَتبىوٕ يُ ًٖض طُسَايًُى ْاضٌَ، طُسَايٌ عُػل ْاَيًَِ، ضىْهٌَ 

وَتٌَ، ثاسِاَُوَ بُ دٍَ ثاسِاَُوَ، ثُسٍ بُ دَسدٍ خىػهُنُّ ُْضىوبٌَ، ئُسٍَ خىػهِ بؤضٌ ػًَت بىو؟ دَطتِ ُْدا
يُ تاوٍ عُػل ُْبىو؟ سُيف ئُو دَّ َٔ َٓذاٍَ بىوّ و ًٖضِ يًٌَ ُْصاٌْ،) ًَٖؼتا ْاَُنٍُ خىػهٌ طُوسَّ 

ُبىوبٌَ، َٔ يُ ثُسٍ دَتشطِ.. ئُو ُْديتبىوَوَ( خىدايُ ػًَتبىوٌْ خىػهٌ طُوسَّ طُسوناسٍ بُ عُػكُوَ ْ
ػُوٍَ نىسٍِ ثًاوَ َُطتُنُ دَيٌ بؤ ثُسٍ ٖاويؼت، ئُو ػُوٍَ ثُسٍ عُػل يًًَذا، ئُو ػُوٍَ بُفش ػاسٍ طجٌ 
طجٌ نشد، ئُو ػُوٍَ طُسَِى سراُْ بُفشَوَ، ئُو ػُوٍَ ثُسٍ يُ رووسَنٍُ َٔ و نؤالٕ بُس دَسطاٍ َاَيٌ نىسٍِ 

ئُو ػُوٍَ باونٌ ثُسٍ طىتٌ يُ ثُسٍ طُسِئَ، ئُو ػُوٍَ ثًاوَ َُطتُنُ ُٖتا سؤر بؤوَ  ثًاوَ َُطتُنُ َايُوَ،
 عُسَقٌ خىاسدَوَ و طؤساًٌْ طىت، ئُو ػُوَ طؤمتُ ثُسٍ:

 + ثًَُبًٌََ، تؤ ػًيَت يإ عاػكٌ؟
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 بؤ، دًاواصيإ ُٖيُ                        -
 + ْاصامن، ًْاُْ؟

 ْاصامن، بُ ضاوٍ تؤ ْاصامن.. -
باوَػِ ثًًَذا نشد، تايُنٌ طُسٌَ يًَبىو، َُْضاٌْ تاٍ ػًَتبىوُْ يإ عُػل، تشطاّ ُْخؤؾ بًَت، وا 

 بضامن يُ دََِ دَسضىو، طىمت:
 + تؤ ُْخؤؾ ًْت؟

 سَْطُ، ْاصامن، ًٖض ْاصامن.. - 
سايهشدَوَ نؤآلٕ، يُ ثُدمُسَوَ تَُاػاَهشد، طُيؼتُ بُس دَسطاٍ َاَيٌ نىسٍِ ثًاوَ َُطتُنُو 

ُسِايُوَ، ٖاتُوَ داًْؼت و ضاوٍ بشِيُ ثُدمُسٍَ دًْا، يُ بُس خؤيُوَ نُوتُ دوعا: خىدايُ، خىداٍ َٔ ئُو ط
ثُدمُسَيُ بُ سووْانٌ بًًََُٗوَ، با قُت ُْنىريَتُوَ..، يُو ػُوٍَ ثُسٍ دوعاٍ نشد وخىدا يًًَىَسطشت، طؤمتُ 

 :ثُسٍ
 + صؤست خؤػذَوٍَ؟

 ْا..صؤس ضُْذَ؟ تا بًًََِ ئا، يإ  -
 + ًَٖٓذٍَ ئامسإ، ًَٖٓذٍَ بُفش  

 صؤستشٍ بهُ، ئُو صؤسَ نَُُ..       -
 + باػُ ثُسٍ،خؤ ثًَؼرت ًٖضت يُطَُيٌ ُْبىو، ضًت ثًَىَ دياس ُْبىو..

 ْا، تا ئُو ئًَىاسَيُ ًٖض ًٖض، ًٖض يُ طؤسٍَِ ُْبىو -
 َيضٓشا؟+ تًَٓاطُّ ئُو َُٖىو خؤػُويظتًُ، ضؤٕ يُ ئًَىاسَيُنذا يُ دَيتذا ُٖ

يُ َٔ َُثشطُ،ًَٓؽ تًَٓاطُّ، با يُ بُفش بجشطني، ئُٖا ضؤٕ دادَنات، ئُٖا بُ بًَذَْطٌ قظُدَنات،  -
 سَْطُ باطٌ َٔ و نىسٍِ ثًاوَ َُطتُنُ بهات، وا ًُْ، ئُدٍ!

، ثُسٍ يُ ثُدمُسَوَ دَطيت بؤ بُفش طشتُوَ، ضاوٍ يُ ثُدمُسٍَ دًْا بشٍِ، ثًَذَضىو ئاطاٍ يُ خؤٍ بشِابًَت
باْطِ نشد، قظُّ يُطَُيٌ نشد، دَطتِ خظتُ طُس ػاًْؼٌ بُ ئاطاُْٖاتُوَ، ثُسٍ، يُ بريتُ يُبُسخؤتُوَ 
قظُتذَنشد، قظُت يُطٍَُ ثُدمُسٍَ دًْا دَنشد، ثُسٍ َٔ ئًَظتاؾ ُْٖذٍَ يُ قظُناْتِ يُ طىيَذايُ: ))تا 

يُو ثُدمُسَيٍُ سووْانت نشدَوَ، دَسنُوَ،  دَسُْنُويت َٔ يًَشَ دًَََُُٓوَ، دَسنُوَ، يُ ثُدمُسَوَ دَسنُوَ،
سُصدَنُّ يُ ثُدمُسَوَ بتبًِٓ، ئاٍ، ضُْذٍَ تًٓىوٍ ديذًَْتِ، ئؤٍ َٔ ضُْذ ٖىسِوناطِ، ضُْذ طًَزوويَزّ، ئُدٍ 
ئُوَ تؤ ًْت وا بىويتُ سووْانٌ و يُ ثُدمُسٍَ دًْاوَ سووْانِ دَنُيتُوَ...(( ثُسٍ تؤ ْايُتُوَ بريت بُالّ َٔ يُ 

دَٓاضًَتُوَ، ضُْذ طشياّ، فشًََظهُ طُػُناٌْ َٓت ُْديت ثُسٍ، َُطُس ئامساٌْ ئُو ػُوَ ًَٖٓذٍَ َٔ يا
فشًََظهٌ داوَساْذبٌَ، ئُو ػُوَ ئامسإ نًىو نًىو فشًََظهٌ باساْذ و دًْاٍ طجٌ نشد، ًَٓؽ ٖؤٕ ٖؤٕ 

ُ دَطبضٌَ، وَى خىػهٌ طُوسَّ بُ فشًََظهٌ طىوسّ َُٖيذَوَساْذ، َُٖىو بؤ تؤ بىو ثُسيٌ َٔ، َٔ تشطاّ تؤّ ي
  نؤآلْإ بهُويت، ثُسيُنُّ ضُْذ بؤت طشياّ، ضُْذ..

 ئُو ػُوَ ض ػُويَو بىو! ثُسٍ
 ضُْذ ثايض ٖاتُ طُس ئُو ػُوَ؟ ثُسٍ
 ض بُفشٍ وَى ئُو بُفشَ نُوت؟ ثُسٍ
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 سُصَُٓنشد ثرت بًًََِ، ثُسٍ
 ُدمُسٍَ دًْا ُْديتُوَ..تا ضًٍُ ئُو بُفشَ ُْضىو، َٔ ثُسيِ يُو نؤآلُْو بُسدَّ ث

 خىػهرتئ خىػهٌ ثُسيِ َٔ ،ثُسٍ..
 ثُسٍ ْاوٍ يُ َٔ ْا خىػهرتئ خىػو.
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-0- 
 ثُسٍ:   

 
ئُو ػُوَ بُ يُبريضىوَوَناٌْ يُ بريْاضًَتُوَ، يُو ػُوَدا َٔ يُى تٓؤى فشًََظو ْابًُُٓوَ، نًىوَ 

تًَذا ًُْ، يُو ػُوَدا دطُ يُ طؤساًٌْ ثًاوَ بُفشيَو ْابًِٓ، بًٓايٌ ئُو ػُوَّ دطُ يُ ثُدمُسٍَ دًْا ضٌ 
َُطتُنُ ًٖضِ ُْبًظتىوَ، ئُو ثًاوَ طُسخؤػٍُ ػايُدَ بُ طُس يُنُّ َاضُوَ، ئُٖا يُ بٔ ئُو داسثشتُقاَيُ بُ 

تَُُُْوَ، سووبُسووٍ ئُو داسُْٖاسٍَ سُيف ئًَظتا ض ُْٖاسٍ ثًَىَ ًُْ، بُ بُس ضاوٍ  ئاٍ ضُْذ ضؤتُتَُُُْ، 
ًْاوَ، ثًاوَ َُطتُنُ دييت، َاضٌ يُنٌَُ ديت، ئًَظتادٌَََ دََيًَِ خؤصيا ُْيذيتبا، دٌَََ دََيًَِ باؾ ثُدمُسٍَ د

بىو دييت دَْا طؤساًُْنٍُ وا دىإ ُْدَطىتُوَ، دييت ثًاوَ َُطتُنُ َاضٌ يُنٌَُ ديت، ئُو َاضٍُ يُ 
تاٍُْ طشِ طشِ يُ َشدووؾ طشِتشٍ يُبري ئُو طا طاتُناٌْ خُوتًٓؽ يُ بريْاضًَتُوَ، يُ طاتُناٌْ ُْػتُسطُسيؽ

ُْضؤوَ، َاضٌ بٔ داسثشتُقاَيُنُ ض َاضٌَ بىو، خىداٍ َٔ، خىداٍ َاضإ، َٔ تاطُيؼتُُ ئًَشَ بُ ْاو دسَختًَو 
َاضذا ٖاتىوّ، ًَٖٓذٍَ طُالٍ ثشتُقاٍَ و ُْٖاسَنُ َاضِ طشتؤتُوَ، ًَٖٓذٍَ ضؤيُنُناٌْ ْاو داسبًُنُ َاضِ 

ُْبٌَ ًٖضًإ تاٌَ ئُو َاضُيإ ُْداوَ، َاضٌ يُنُّ، َاضٌ يُنُّ، ض تاًََهٌ ُٖيُ َاضٌ  طشتؤتُوَ، يُنًإ
 يُنُّ، دطُ يُ َاض تاٌَ ضًذٍ ْادا..

ضٌ َين طُياْذَ بٔ داسثشتُقاَيُنُ، سَْطُ نتًَبًَو، يُواُْيُ بشدُْوَ يإ ًَٖٓاُْوٍَ ػتًَو، دووس ًُْ 
يإ داسِػتين  ئاَيؤصٍ بريناسٍ َين طُياْذبًَتُ بٔ داسثشتُقاَيُنُ، خىػهُنٍُ باْطٌُ نشدبٌَ، يإ ٖاونًَؼُيُنٌ

صؤس داس نىسٍِ ثًاوَ َُطتُنُ بريناسٍ  ئُو بريناسيٍُ بُ نُغ ئاطإ ُْدَبؤوَ، بؤٌَ ئاطاْذَنشدَوَ،  عُسَبٌ،
 دابىوَ ئاطإ، ئاطإ يُ خىاسدُْوٍَ ئاوٍ يًَى ئاطاْرت..  سوو يُ دَسطاٍ سُوػُ، سوو يُ َٔ، ػاٌْ ساطيت

داسثشتُقاَيُنُ  يُ دَسطاوَ تا داسثشتُقاَيُنُ ضٌ سوويذا، تا ػاٌْ ضُثٌ ًَٓؽ طُيؼتُ داسثشتُقاَيُنُ ضُْذٍ 
ثًَضىو، يًَُُُثشطٔ، بُ ضاوَناٌْ ضؤٌْ سانًَؼاّ، ئُو ضاواٍُْ يُ ضاوٍ خؤٍ ُْدَضىو، يُ ًٖض ضاويَو ُْدَضىو، 

نًَؼاٌْ ُٖيُ، بُالّ ئُوٖا ْا، وَى ئُو سانًَؼاُْ ْا نُ َين سانًَؼايُ يًَُُُثشطٔ، ثًَؼرت بًظتبىوّ، ضاو تىاْاٍ سا
بٔ داسثشتُقاَيُنُ، ئُو طاتاٍُْ ضاوَنإ نًَؼًاْهشدّ ئُو ضاواٍُْ ثًَؼرت ضاوٍ صؤس ئاطايٌ بىوٕ، يُ ضاوٍ 

سّ َاَؤطتاٍ بريناسيؽ ئاطايًرت، ئُو َاَؤطتايٍُ طاَيًَو ضاوٍ يُ طُسّ َُٖيُٓطشت نُضٌ ضٌ يُ طُ
بُدًًََُٖٓؼت، ئاطايٌ وَى َُٖىو ضاوَناًْذٍ، ئُو طاتاٍُْ ضاوَنإ نًَؼًاْهشدّ، نًَؼٌ ثىوػهُيُنِ َُْابىو، 
بؤ؟ يًَُُُثشطٔ، ئًَظتا ػاٌْ ضُثِ داوَتُ داس ثشتُقاَيُنُ،داسثشتُقاَيًَو سُوػُيُى ثشتُقاَيٌ طشتىوَ، بُٖاسيَو 

سووت سووت يُ قؤٍَ و باطهٌ ٖاويًٓاٍُْ َٔ سووترت، بُالّ ضُْذ  طُالٍ ثًَىَيُ، يُ تًُْؼتُاُْوَ داس ُْٖاسَنُ
ُْٖاسيَو وَى بًًٌََ يُ دابٌ وَسصَنإ ياخٌ بىوبٔ، تىْذ خؤيإ بُ يكُوَ َُٖيىاطًبىو..  ًَٖٓذَّ يُ بريَ 

ّ بُس باٍ ُْٖاطُبشِنًٌَ ثًَهُوتبىو، دَتطىت طُسَِى ساويإ ْاوَ، باٍ ُْٖاطٍُ ض بايُى بىو خىدايُ، ُٖسطًض سوو
تشيؽ داسوباس ثشضِ بُو بايُ وا ُْنُوتبىو، ئُو بايُ يُ دَيًَهُوَ َُٖيًهشدبىو ُٖس َٔ دَصامن ض دَيًَو بىو، دوا

ايُوَ، يُ َُٖيهشدٌْ باٍ دَيُوَ تا دَطيت خظتُ طُس ػامن ضُْذٍ ثًَضىو، دَػٓايُوَ، سؤسِ بُو بايُ دَػٓ
 يًَُُُثشطٔ،  ػُسَٓاُْطىتٌ:

 يىَ؟ ئُو ُْٖاساُْت د 
 طُسّ َُٖيربٍِ..
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 ػُسَٓاُْتشطىتٌ:
 ُْٖاسَناٌْ طُسَوَ ْاَيًَِ، خىاسَوَ نًََُو طُس داْىيَُٓ..

دواتش بُ بريٌَ دًََٖٓايُوَ نُ ئُو سؤرَ نشاطًَهٌ ثشتُقاَيًِ يُ بُس بىوَ، ُْٖاسَناًْؼِ.. خُسيهبىو خؤّ 
و، ُْيطشتبىوّ،ْا، َُٖيُٖٓامت، ُٖطتُهشد دَيِ يُ يُ خؤّ ساثظهًَِٓ، ئاخش تا ئُو دََُ تُْٗا دَطيت يُ طُس ػامن بى

قُدٍ داسثشتُقاَيُنُ دَدا، يُ طًُّٓ بُسصَفت ْابٌَ، دَيُويَت بضًَتُ ْاو دسَختُنُ، ًَٖؼتا يًَى ُٖس يُوٍَ بىو، 
ُٖطتُذَنشد داسثشتُقاَيُنُ يُ يًَذاٌْ دَيٌ دَُٖرٍَ، ئا ُٖرا وَى ئُوٍَ سَػُباٍ تىْذٍ صطتاُْ يُ سُوػُ 

ًهشدبٌَ داسثشتُقاٍَ دَُٖرا، يُ دَطت خظتُٓ طُس ػاُْوَ تا طُيؼتين يًَى ضُْذٍ ثًَضىو، يًَُُُثشطٔ..ديتِ َُٖي
يًَى ُْسّ ُْسّ دَٖات، ئاطاّ يًَبىو ُْسّ ُْسّ، ْاطو ْاطو، يُ طُس يًَى  ًْؼتُوَ، ًْؼتُٓوٍَ بُفشيؽ يُ طُس 

ٍ ثُثىويُؾ يُ طُسطىَيٌ ُْٖاس ًَٖٓذَ ُْسّ و ْاطو ًُْ، طُالٍ داسثشتُقاٍَ  ًَٖٓذَ ُْسّ و ْاطو ًُْ، ًْؼتُٓوَ
بُالّ دواٍ ًْؼتُٓوَ طىيَِ يُ ػُقٍُ باَيٌ َاض بىو،طىيَِ يُ تىاُْوٍَ َاض بىو، دَْطٌ َاض، ئاٍ يُ  دَْطٌ َاض، 

فشٍِ، وَى ٖات، دَْطًَو يُ ض دَْطإ ُْدَضىو، ضاوّ داخظت، يًَى داسيَهًذٍ يُ طُس يًَى ًْؼتُوَ، ئُوداسَ َُٖيُٓ
ضؤٕ بُفشٍ سيَبُْذإ صَوٍ دَطشٍَ، وَى ضؤٕ نُطهايٌ ُْوسؤص صَوٍ دَطشٍَ، وَى ضؤٕ طُآل دسَخيت ثشتُقاٍَ 
دَطشٍَ، يًَى ئُوٖا يًَىٍ طشت، َٔ يُنُّ داسّ بىو ئاوٍ يًَى غؤَُوَ، َٔ ضًِ خىاسدَوَ خىدايُ! خىدايُ، ئُوٍَ 

تًٓىوتش بىوبٌَ، ْا يُ َٔ تًٓىوتش ُْبىوَ، َزٍ بُ َُٖىو ًَٖضٍ  نضُ يُو ئاوَ بٌَ بُػٌ َُنُ، سَْطُ ئُو يُ َٔ
ًَْشايُتٌ خؤٍ دَميزٍ،  ئُسٍَ دَطتُنامنإ يُ نىٍَ بىوٕ؟ ْاياْبًُُٓوَ، ضُْذٍ ضاو دَطًَشِّ ْاياْبًُُٓوَ، يُ بٔ 

ٔ يُطٍَُ يُنُّ َاضذا داسثشتُقاَيُنُ َايُٓوَ، ْا َٔ يُوٍَ َُْاَُوَ، ئُوَتا دَطتِ يُ دَطيت بايُ و َُٖيًطشمت، َ
سَدووٍ با نُومت، بشدٌَ، بشدٌَ، ُٖس بشدٌَ، ئُوَتا يُ طُس ثؼيت ثُيُ ُٖوسيَهٌ طجٌ ثاَيهُوتىوّ، بُ طُس 
ضًانإ، بُ طُس دَسيانإ، بُ طُس ثًَذَػت و داسطتاُْناْذا دَفشِّ، ئامساُْنإ دَطُسِيَِ، ئؤٍ َٔ باَيِ يًَشِوا، َاضٌ 

ٔ داٌََ، ئًذٍ ْاطُسِيَُُوَ صَوٍ،ْاطُسِيَُُوَ ئاطايٌ..خؼجُيُى بُ ئاطاٍ ًَٖٓاَُوَ، ئُوَ يُنُّ دوو باَيٌ بؤ فشِي
ثًٌَ ثًاوَ َُطتُنُ بىو، ػىوػُيُنٌ ٌَ باسيهٌ بُ دَطتُوَ بىو، يُ ئًَُُ ثرت تُسيكبؤوَ، ػُسّ دايطشت، سووٍ 

هشدٕ ُٖآلت، ًَٓؽ ُٖآلمت، تا ثًَِ تًَذا خؤٍ وَسطًَشا و ُٖالت، دَتطىت َٓذاَيُ نُتًَٓهٌ نشدووَ يُ تشطٌ تَُبًَ
ى عُسَقٌ خىاسدبىوَوَ، ُػُوٍَ تؤ دَيطًَشِيتُوَ، ثًاوَ َُطتُنُ ػىوػُي ُآلمت و ٖامتُ الٍ تؤ، ٖامتُ ئُوبىو ٖ

بُالّ ئُو ئًَىاسَيُ ئُو ػُوَ َٔ سَْطُ ُٖوسيَو عُسَقِ خىاسدبًَتُوَ، يُو َُطتًُ ئامساًُْ دَبٌَ ضٌ صَويِ 
 ُوَ،ئُو ػُو ُٖس دَبٌَ تؤ مبٓىوطًتُوَ، تؤ خىػهرتئ خىػهٌ..بريبهُويَت

تا ضٌ سؤر ثًَِ بُ سُوػٍُ َاَيٌ ثًاوَ َُطتُنُ ُْنُوتُوَ ،ئُو سُوػُيٍُ بُ خُتٌ ثشتُقاَيٌ يُنُّ 
َاضٌ يُ خؤيذا ْىوطًُوَ، َاضًَهٌ قىوٍَ،سَْطُ دوا َاضًًؼٌ ْىوطًبًَتُوَ، يُو ضٌ سؤرَ، ثُسٍ بىوَ ثُسيًَو 

 يَو دَياْطىت:ُْٖذ
 ثُسٍ طُسَِى ْايٓاطًَتُوَ..

 ُْٖذيَو دََئًَ: 
 ثُسٍ طُسَِى ْاْاطًَتُوَ..

َٔ ض يُو ٖاونًَؼُيٍُ ْايٓاطًَتُوَ و ْاْاطًَتُوَ ُْدَطُيؼتِ، يُ ٖاونًَؼُ بريناسيُنإ ئاَيؤصتش و 
اٍَ ُْدَنُومتُوَ، بؤ ًَٖٓذَ بُ قىسطرت بىو، بُ خؤّ دَطىت، دَبًَت ُٖبًَت بؤّ ئاطإ بهاتُوَ.. ئُو ضٌ سؤرَ بُ َ

عُسد دَنُومتُوَ! نؤآلٕ نؤآلٕ، ػُقاّ ػُقاّ بُ ئامساْذا دَفشِيِ بُالّ سيَِ بُ ئامساٌْ َاَيٌ ثًاوَ َُطتُنُ 
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ُْنُوتُوَ، ضٌ سؤر بُ دواٍ َُٖىو ئُو نىسِاُْدا دَطُسِاّ نُ ضاويإ يًَُذاطشتبىو، َاضًإ ٖاويؼتبىو، ٖاتبىوُْ 
يإ ْاسدبىو، داواياْهشدبىوّ، بُ دواياْذا دَطُسِاّ و بؤوٍَ ثًًَاْبًًََِ بُ ُٖس يُنُ يُنىسَِنإ بًًََِ، تؤ طُس سيَِ، ْاَُ

دىاٌْ، قؤصٍ، بُسيَضٍ، ػايٌُْ ئُوٍَ دىاْرتئ نض ريشتشئ نض خؤػٌ بىيًَت و ببًَتُ ٖاوطُست، واَهشد يُنُ 
فشؤػاٌْ طُس ثشدَنُ، تُسَِفشِؤػُنُّ ديتُوَ، ئُو يُنُ طُسدامنهشدٕ، طُسداٌْ صؤسيامن نشد، يُ ْاو تُسَِ

تُسَِفشِؤػٍُ يُ طُس تُسَِ ْاٍَُ بؤّ دَْىوطٌ، داسيَو يُ طُس ئاسوويَهٌ طُوسَ ْىوطًبىوٍ ثًَذَضىو بُ ددإ 
 ْىوطًبًَيت: )) ئاخ ثُسٍ ئاخ(( بُ دَّ نشِيين ثًاصَوَ طؤمتُ تُسَِفشؤػُنُ: 

ٌ دىامن ُٖبًَت، تؤ يُ َُٖىو تُسَِفشؤػإ دىاْرتٍ، دٍَ تؤ بشاّ بُ، دََُويَت يُ ْاو تُسَِفشؤػإ بشايُن
بشايُنٌ دىإ، سُصدَنُّ ثُيىَْذٍ خؤػُويظيت يُطٍَُ دنتؤسَيُنٌ دىإ ببُطتًت، دَيًٓابُ ياسَُتًت دَدَّ، بُ 

 َُٖىو ػًَىَيُى ُٖوَيذَدّ ساصٍ بًَت، باػُ بشاٍ خؤّ..
 + دٍَ، بًٌََ، دَبًُ بشاّ؟

 خىػهٌَ.. -
 نىسَِ تُسَِفشؤػُنُ سَْطٌ وَى ثُيهُ ثًاصٍ يًَٗاتبىو..

ضىوَُ خُطتُخاٍُْ نؤَاسٍ، دنتؤسَنُ خُسيهٌ ثؼهًٓين ُْخؤػًَو بىو، بُ ديتين َٔ ُْخؤػُنٍُ 
يُ بريَُْا، طىمت، قظُيُنِ ُٖيُ بُالّ داسٍَ ثؼهًُٓٓنُت تُواونُ، ئُو دنتؤسَ داسيَو يُ ناتٌ ثؼهًٓين ثؼتِ 

يُ طُس ثؼتِ ْىوطٌ، نُ ضىوَُوَ َاَيٌَ و بُ سووتٌ ضىوَُ ًَْىإ دوو ئاويَُٓوَ بُ خُتًَهٌ  ُٖطتُهشد ػتًَهٌ
ْاطهٌ دىإ ئُو سطتُيُ ْىوطشابىو)) ثُسٍ، دنتؤسيَو  تؤٍ خؤػذَوٍَ(( دواتشيؽ ئُو دنتؤسَ ضُْذ داسٍَ ٖاتُ 

 طُس سيَِ، دنتؤس نُ يُ ثؼهًٓين ُْخؤػُنُ بؤوَ ٖات، ثًًَُطىت:
ّ بشايُنٌ دنتؤسّ ُٖبًَت، يُ ْاو دنتؤسإ طُسِاّ، دطُ يُ تؤ نُطِ ُْديتُوَ يُ تؤ ػاياْرت َٔ سُصدَنُ

بًَت بؤ بشا، سُصدَنُّ رًَْهٌ دىإ بًًَٗٓت و يُ ًَٓؽ بطًَشِيتُوَ، َُسز بًَت وَى خىػهًَو دىاْرتئ طُسضؤثٌ 
 بطشّ ..

 + دٍَ، بًٌََ، دَبًُ بشاّ؟
 ُٖوَيذَدَّ -         

 ا، دنتؤس دَتطىت تىوػٌ خىيَٓبُسبىوٕ ٖاتىوَ..سَْطٌ طؤسِ
يُطٍَُ قىَشٍ ضىوَُ باخٌ طًَهُْذ و يُ بٔ دسَختُ طىآلويُنُ ضاوّ بُ باخذا طًَشِا، ديتِ  ضُقؤنًَؼُنُ 
خُسيهٌ َُٖيهؤَيًين دسَختًَهُ، يُ دووسَوَ صاًِْ ضٌ دَْىوطًَت، دسَختًَو يُ باخ َُْابىو، )ثُسٍ(ٍ 

سَِ ضُقؤنًَؼُنُ ضُْذ طُدمًَهٌ بشيٓذاس نشدبىو، دسَْط تًَطُيؼتِ بُ ٖؤٍ َُٓوَيُ، يُ ْاو يًََُٗيُٓنُْشابٌَ، نى
َٔ، ْىونُ  َ تًضاويَهٌ َُبُطتذاسٍ دابًَتُباخ نُ صؤس نًَُؽ دَضىوّ، ُٖس نىسِيَو بُ دياس ضُقؤنًَؼُنُو

 ضُقؤيُنٌ نىسَِ ضُقؤنًَؼُنٍُ طشتؤتُوَ، دَطتِ خظتُ طُس ػاٌْ، طىمت:
شاّ ُٖيُ، بُالّ ًٖضًإ تىاْاٍ ضُقؤ َُٖيطشتًٓإ ًُْ و يًٌَ دَتشطٔ، دََُويَت بشايُنٌ ئاصاٍ َٔ دوو ب

ضُقؤنًَؼِ ُٖبٌَ و يُ الٍ خَُيو خؤٌَ ثًََُٗيهًَؼِ، يُ تؤؾ ئاصاتش نُطِ ػهُٓبشد، سُصدَنُّ تؤ بشاّ بًت، ُٖس 
هٌ خؤّ ُٖيُ وَى خؤّ دَياْهَُُ ناتًَهًؽ ضىويتُ داخىاصٍ نضًَو يُ ًَٓؽ بطًَشَِوَ ُٖسضٌ دَطتُخىػ

 خىػهت، ديًَُٓ َاَيٌ بىونٌَ تا بًًََٔ، صاوا خىػهٌ ضُْذ سيَهٌ ُٖيُ.
 + دٍَ، بشا ئاصانُّ، دَبًُ بشاّ؟
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 يُ ئًَظتاوَ َٔ بشاٍ تؤّ.. -
 نىسَِ ضُقؤنًَؼُنُ وَى قُدٍ دسَختُ ثريَنُ سَقُٗآلتبىو..

َيًَو نتًبٌَ يُ بٔ ُْٖطٌَ بىو، وا بضامن ًْاصٍ ضىوُْ يُ طُس دَسطاٍ قُالت ضريؤى ْىوطُنُّ طشت، نؤَُ
ضاخياٍُْ ُٖبىو، ئُو ضريؤنٓىوطُ ضريؤنًَهٌ بآلونشدبؤوَ بُ ْاوًْؼاٌْ ) ثُسٍ( ُٖس نُطًَو َين ْاطًبًَت و 
ضريؤنٌ ثُسيٌ خىيَٓذبًَتُوَ، ثُسٍ يُ ثُسٍ دَبًًَٓتُوَ، خاوَٕ ضريؤنٌ ثُسٍ يُ ْاَُيُنًذا بؤٌَ ْىوطًبىو: )) 

 ئُطُس خؤمشت بىٍَ، دَتهَُُ سؤَاًَْو دًْا بتخىيًََٓتُوَ(، طؤمتُ ضريؤنٓىوطُنُ:
 + ْانشٍَ وَى خىػهًَو مبخُيتُ سؤَاًَْهُوَ؟

 بؤضٌ؟ -
 + سُصدَنُّ تؤ بشاّ بًت

 ئُٖا -
 + ساطيت َٔ وَى بشايُى تؤّ خؤػذَويَت، بؤ ْابًتُ بشاّ..

 ِ، ًٖىاداسّ خؤػبُخت بًت..ببُُ بشاػت بشايُنٌ بًزٍ دَمب، طىثاغ تًَطُيؼت -
 + تؤ بشايُنٌ دىامنٌ.  

ْاصامن ُْ يُ خُوٌَْ بىو ُْ بُ ساطيت َُٖىو ئُواُّْ ديتُوَ و داواٍ بُبشابىومن يًَهشدٕ نُ سؤريَو يُ سؤرإ  
بؤّ ْاسدووَ، ُٖتا خؤّ طُياْذَ ثًَؼُُسطُ طًإ يُ طُس دَطتُنُؾ ئُوٍَ  إْاَُيُى يإ ًَُٖايُنٌ عاػكاُْي

تش بُ ثاناُْْىوغ ْاوٍ سؤيؼت، ئُو ثًَؼُُسطُيٍُ خؤٍ طىتٌُْ يُبُس خاتشٍ َٔ بُ ْاو دَوٍ ػًَش و طىسطذا دوا
دَٖات و ثاسضُ ناخُصيَهٌ ثًَضشاوٍ بؤّ َُٖيذَدا و ًَٓؽ ُٖس بؤ خؤػٌ، ُٖس بؤ طاَيتُ دَخمىيَٓذَوَ بًَئُوٍَ 

ُيُ ػاٌْ دابىوَ بُسديَو نَُين ديت وا بضامن وا داسيَو وَالٌَ بذََُوَ، ثًَؼُُسطُنُ يُ بٔ دسَختًَهٌ سووت
تًَطُيؼت بىونٌ بؤ ٖات، ًَٖٓذ طُػبؤوَ ًَٖٓذ طُػبؤوَ َُطُس نىسٍِ ثًاوَ َُطتُنُ بُ ديتين َٔ وَٖا 

 طُػبىوبًَتُوَ، طؤمتُ ثًَؼُُسطُ بُ ُٖيُ تًَطُيؼتىوَنُ:
ووٍ ئُوَدَنُّ نُ بشايُنٌ بشانامن ٌٖ ئُوَ ْني ببُٓ ثًَؼُُسطُ، ًَٓؽ ًَٖٓذٍَ دًْايُى ئاسَص

 ثًَؼُُسطُّ ُٖبًَت و الٍ بشادَسَنامن ػاْاصيٌ ثًَىَبهُّ، تهات يًَذَنُّ تؤ ببُ بشاّ و سيَُبذَ بُ نانُ باْطتبهُّ..
 + دٍَ، بًٌََ تؤ خىػهٌُ

 تؤ ْاصداستشئ خىػهٌ َين..  -
 ثًَؼُُسطُ وَٖا ػًَىا، دَتطىت بُ بشيٓذاسٍ دَطت دورَٔ نُوتىوَ..

سؤرٍَ تَُُٕ سؤراٌَْ بىوٕ ْاطًَشِدسيَُٓوَ، ْاخىيَٓذسيَُٓوَ، ْاطىتشيَُٓوَ،ْاْىوطشيَُٓوَ، ئُو ضٌ  ئُو ضٌ
سؤرَ َٔ يُ نىٍَ بىوّ؟ ئُو َاضُ قىوَيٍُ بٔ داسثشتُقاَيُنُ بؤ نىيٌَ بشدّ، ضٌ ًْؼإ داّ؟ َاضٌ قىوٍَ خُوٕ و 

اًًًَََٖتُوَ، َاضٌ قىوٍَ رياٌْ طادَ نشدَوَ، ئاطاٌْ ئاطايٌ تًَهُآلو دَنات، طٓىوسيَو يُ ًَْىإ صَوٍ و ئامسإ ْ
خظتُوَ، َُٖىو ػيت طاناس و دىاْهشدَوَ، دطُ يُ واٍُْ بريناسٍ، ئُطُس َاضٌ بٔ داسثشتُقاَيُنُ ُْبا، دًْا 

َُْذًََٖؼت،  قىَشيؼِ َاض ُْدَنشد، ئُوٖا دىإ خؤٍ ًْؼاْذَدا!، ضٌ سؤر َٔ دَطتُخىػهًَهُِ َاض ُْنشد،
 ، ثًَؼرت سؤراُْ َاضُاضاًَُْإ دَنشد، دَياْطىت:َاضِ بهُٕ
 يتَ؟  ت بُ طُسٖاتىوَ، بؤ َاضُإ ْادَيثُسٍ، تؤ ضً 
 بُ ثًَهًُُْٓوَ دََطىت: 
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 يًَُطُسِئَ، با دَطٓىيَزٍ عُػل ُْػهٌَ..
دَػها، دَيًٓابىوّ نُ دَػهٌَ، دَطٓىيَزٍ عُػل دَػهٌَ، ئُو دَطٓىيَزٍَ يُ بٔ داسثشتُقاَيُنُ 

ت و ثًاوَ َُطتُنُؾ دييت، ثشتُقاَيُنإ ديتًإ، ُْٖاسَنإ ديتًإ، داسبًُنُ دييت، ثُدمُسٍَ دًْا َُٖيُطش
دييت، َٔ ُْدَبىو يًَىَنامن بُس ًٖض يًَىيَو بهُوٕ، بُس ًٖض طؤْايُى بهُوٕ، ثًَُىابىو ئُطُس وا بهُّ تاٌَ تُسٍِ 

َسٍَ، دََشيَت، َُْضاٌْ ئُو تاَُ ًَُٖؼُيًُ وًٖض َاضٌ بٔ داس ثشتُقاَيُنُ  وػهذَنات، دَطشِيَتُوَ، َُٖيذَو
َاضًَو ناسٍ يًَٓانات و َُْشَ، َاضٌ يُنُّ  َُْشَ، َُْش وَى ثايض َُْشَ، دطُ يُ َاضٌ يُنُّ دَبٌَ ُٖبٌَ يُ 
ثايض َُْشتش، ثايضٍ يُ َُٖىو وَسصإ َُْشتش، ضُْذ دىإ بىو َشؤظ وَى ثايض َُْش بٌَ، َاضٌ يُنٌَُ َٔ تًَهَُيٌ 

ايضَ، تا ثايض َابٌَ تا ثايض يُ ضاوّ بٌَ َاضُ ثايضيُنٍُ بٔ داسثشتُقاَيُنُؾ ُٖيُ و يُ دَيُ،َاضٌ يُنُّ وَى ث
طؤساًٌْ ثًاوَ َُطتُنُ َُْشَ، وَى َُطتًٌ ثًاوَ َُطتُنُ َُْشَ، تا َاضٌ يُنُّ ُْٖاتُ دًْا، َُطيت ًَٖٓذَ 

ذَ دًٌَ َُبُطت ُْبىو، ئُو ْاوَ ْاوَ بُ عُسَم َُطت دًٌَ بايُخٌ َٔ ُْبىو، َُطتبىوٌْ ثًاوَ َُطتُنُّ ًَٖٓ
دَبىو، َٔ ضٌ سؤر بُ َاضًَهٌ قىوٍَ َُطت َُطت بىوّ، َُطتبىوًَْو َُطُس نىسَِ ضريؤنٓىوطُنُ بتىاٌَْ 
نًََُهٌ غاتُ ضريؤنُوَ، َُطتبىوٌَْ َُطُس ثًاوَ َُطتُنُ يُ تىاْايذا بٌَ نًََُهٌ غاتُ طؤساًُْنُوَ، ئاٍ 

تُنُ ضؤٕ يُ سيٌَ ُٖيُوَ يُ َاضٌ َُْشيت ثظاْذَُوَ، خؤصطُ  ًٖض ُْبا ًَٖٓذٍَ تٌَُُْ ثشتُقاَيًَو ثًاوَ َُط
بُ دسَخيت داسثشتُقاَيُ َاضًُنُوَ دََاَُوَ، خؤصطُ نىسٍِ ثًاوَ َُطتُنُ ػُسٌَ يُ باونٌ ُْنشدبا تا قًاَُت 

َوَ، بُغ عاػكُنإ دَصأْ َاضٌ يُنُّ ضُْذ يًَىٍ يُ طُس  يًَىّ َُٖيُٓدَطشت و دَسيايُى ئاوٍ يًَىّ دَخىاسد
تُسَِ، ضُْذ  بُ ئاوَ، َُاليُنٌ طُسَِى نُ داسيَو خىاصبًَين َين يُ بامب نشدبىو، بابًؼِ ًَٖٓذَ سقٌ يًًَُٗطتابىو 

 ثًًَطىتبىو: نضِ بذََُ طُط ْايذََُ ًٖض َُاليُى، دَياْطىت يُ داًْؼتًَٓو َُال طىتبىوٍ: 
 اضٌ يُنُّ سُساّ ًُْ، دا َاضُنُ يُ ُٖس نٌَ بٌَ..ُْ بؤ نىسِ ُْ بؤ نض َ

 ُٖس يُ باسٍَ َاضٌ يُنَُُوَ، دايهِ بؤ رًَْهٌ دَطًَشِايُوَ:
ثًاوَنُّ دََيٌَ: ُٖس نُطٌَ ض رٕ ض ثًاو ئُطُس َاضٌ يُنٌَُ يُ بريُْبٌَ، دَبًَت ًْؼاٌْ دنتؤسٍ 

 دَسووٌْ بذسٍَ..
 بابٌ َاضًؽ صؤس داس بُ َاضٌ دَطىت:

 ّ سيَو دايهتُ..َاضٌ يُنُ
 ثًاوَ َُطتُنُؾ طىتبىوٍ:

 َاضٌ يُنُّ صيَذٍ يُنَُُ، ْضيو طؤسٍِ خذسٍ صْذَيُ، ضُْذٍ ثريتش بًت طُدمرت ئاوداستش دَبًَتُوَ 
 نىسَِنُػٌ دواتش طىتبىوٍ:

 َاضٌ يُنُّ داسثشتُقاَيٌ سُوػُيُنُ، ُٖصاس طاٍَ دَرٍ..
بًَىَرٌْ دسووطتًهشدووَ، ئُو رٍُْ دََيًٌَ نىآلٕ بُ  رُْ بُ تَُُُْنٍُ طُسٍ نؤآلٕ نُ دََيًٌَ خىدا بُ

ئًَؼهطشٍ داْاوَ ئًَؼهطشيٌ بُ طُس َُٓوَ، ئُو رٍُْ دََيًٌَ ثٓضهُ طًايُنٌ طُوسَيُ يُ طُس نؤطجٌ دَسطانُ 
سواوَ ضىاس وَسصٍَ طاٍَ دًهٌ نُطهباوٍ ثؤػًىَ، َٔ بُ صؤس ػت قُسداسٍ ئُو رُّْ، ئُو رُْ نُطهجؤػُ بُ 

 َيًَت:ئاػهشا دَ
نضًُٓ، يُ َاضٌ يُنُّ وسيابٔ، بُ َُٖيُ ُْضٔ، بُ فريِؤٍ ُْدَٕ، دًْا ثشَِ يُ طُدُس و طىدُس، بضأْ 

 دَيذَُْ نٌَ..
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َٔ ْابًَت بُ َُٖيُ ضىومب، َاضِ  بُ فريِؤ ُْدا، َاضًَهٌ واّ يُ سُوػٍُ َاَيٌ ثًاوَ َُطتُنُ ضاْذ، تا 
اض دَطشٍَ، َاضٌ تُسِ تُسِ يُ ُٖوسٍ ئامساٌْ سُوػُنُؾ تُسِتش، ئًَظتاؾ داسثشتُقاَيُنُ ثشتُقاٍَ ثشتُقاٍَ َ

 ئاوداستش..
ضٌ ػُو بشِواْانُّ بايٌ ضىاس ػُو خُو ضىوبًَتُ ضاوّ، ئُطُس خُوٕ ُْبا دََطىت  ئُو ضٌ ػُوَ ُٖس يُ 

ضٌَ، يؤ ْاخُويت، بين ُْخُوتىوّ، خىيُنًَهًؽ ُْخُوتىوّ، دايهِ ُٖس بؤَيُبؤَيٌ بىو، دىيَين ثًَُذَدا: )) غُوَ، ن
ئُطُس ًََشدت دَوٍَ، دَ بًهُ بُ ئُفظُسَنُ بهُ، بُ قُت ئامساًَْو ئُطتًَشٍَ بُ ػإ و طًٓطًُوَيُ((، ئؤٍ 
دايهًَهٌ ضُْذ خشاثِ ُٖيُ، ئًَظتاؾ ُٖس خشاثُ، بؤ داسيَهًؽ طىيٌَ يُ َٔ ساُْطشتىوَ، بؤ داسيَهًؽ بُ سُصٍ 

نشدووَ، تؤ بًًٌََ يُ دًْايٌَ ضُْذ دايهٌ وَى دايهٌ َٔ ُٖبًَت،  َين ُْنشدووَ، بؤ، قُت قظُيُنٌ خؤػٌ بؤّ
خىدايُ ُْبًَت، ًٖض دايهًَهٌ وَى ٌٖ َٔ ُْبًَت و ثُيذا ُْبًَت، بُ ُْخُوتين َٔ دايهِ ثرت بُ سقذا دَضىو 

يت خؤَُ و دَيىيظت دَطت يُ تًتهِ بينَ، يُ تشطٌ بامب ُْبا وايذَنشد، دايهِ سَْطُ وا تًَطُيؼتيبَ  خُو يُ دَط
ْاخُوّ، سنٍُ يُطٍَُ دَنُّ و يُ سقٌ وٍ ْاخُوّ، ئؤٍ بامب، ض بابًَهِ ُٖبىو، خىدايُ دًْا ثشِبهُيت يُ باونٌ وَى 
بابٌ َٔ، دَٖات، طُسٌَ دَخظتُ طُس طًٍُٓ خؤٍ، طُسٌَ بؤْذَنشد، دَطيت بُ ثشضُذا دًََٖٓا، ضُْذ خؤػُ 

خؤػرتَ، َٔ صؤس داس بُ دَطتُخىػهُنامنِ طىتىوَ: )) ئُطُس  باوَػٌ باوى ضُْذ خؤػُ، بُ طُوسَيٌ يُ َٓذاَيٌ
دَتاُْوٍَ َاْذويَتًتإ عُطًَتُوَ، دَتاُْوٍَ خُوٌْ خؤؾ ببًٓٔ، دَتاُْوٍَ ئاطىودَ بٔ، بشِؤُْ باوَػٌ باونتإ، 

نُغ ئُطُس باونًَهٌ وَى باونٌ َٓتإ ُٖيُ((، باونٌ نٌَ وَى باونٌ َُٓ! باونِ بُ ئُطجايٌ، ُْيذًََٖؼت 
ببًظيتَ، دَيطىت: )) نضُ دىاُْنُّ، نضٌ طُوسَّ، ضًتُ، ػُسممُنُ، بُ َٔ بًٌََ، طشفتت ضًُ؟ بؤ ْاخُويت؟ 

 دًًَُنت ئاصاسٍ ُٖيُ؟ باػرتَ بتبُّ بؤ الٍ دنتؤس..
 + ْا، ْاضِ ، ًٖضِ ًُْ، ْاصامن، ْاصامن خُوّ ْايُ و تُواو..

 خؤٍ دَػاسيَتُوَ..َٔ نضٌ خؤّ بٓاطِ، ػُسَذَنات و ػتًَو يُ باونٌ  -
نتؤسٍ داّ، دنتؤس ضؤٕ ُْيؼاسَُوَ، دَبىو بًؼاسَُوَ، دَصأْ ضُْذ ػُسممذَنشد، بامب بُ صؤس ًْؼاٌْ د

، يُطٍَُ ئُوَؾ نؤََُيًَو داو و دَسَاٌْ ْىوطٌ، َُٖىويِ سراْذَ ئاودَطتُوَ، بامب باوَسٍِ بُ ػًَخ ًٖضٌ يًَُٓصاٌْ
ُطٍَُ ئُوَؾ ْاسدًَُ طُس طىيتإ َضَفُس، خؤٍ بشدًَُ طُس )ئؤَُس و ثًاو ضاى و ْىوػتُ و نؼتُى ُْبىو، ي

َُْذإ(، دايهٌُ ْاسدَ الٍ طُيذيَو و بُ ْىوػتًُنٌ نُطهُوَ ٖاتُوَ، ْىوػتُنُّ خظتُ نُيًَين ديىاسيَهُوَ، 
بىوٕ،  ئُطُس َؼو ُْخيىاسدبًَت ئًَظتاؾ يُويًَُ، ػُو دسَْطإ ئُو دٍََُ دطُ يُ َٔ طُسَِى َُٖىوٍ يُ خُوٍَ

ئُطُس تُيُفؤمنإ ُٖبا، دووس ُْبىو بُ صَْطًَو ئُويؽ بُ ئاطا بًَُُٓوَ، ُْبىو تُيُفؤٕ ُْبىو.. دواتش بًظتُُوَ، 
باونِ نًَؼٍُ ُْخُوتين َين يُ الٍ ثًاوَ َُطتُنُؾ باطهشدبىو، ئُو دووَ صؤس بشادَس بىوٕ، بامب يُ تٌَُُْ 

ُالّ يُطٍَُ ثًاوَ َُطتُنُ صؤس بشادَس بىو يُنرتيإ صؤس ُْخيىاسدبؤوَ، بُ بؤُْنُػٌ ثًع تًَهذَضىو، ب
خؤػذَويظت، ثشغ و سايإ بُ يُنرتدَنشد، دَسدَدَيٌ خؤيإ بؤ يُنرتدَنشد، بامب صؤس داس دَيطىت: ))ئُطُس 
َُٖىو ديٓذاس و خىاثُسطتًَو وَى ثًاوَ َُطتُنُ بٔ،  دًْا طشفيت ْابٌَ((.. ثًاوَ َُطتُنُ طؤتبىويُ باونِ: 

ٌَ ثُسيٌ نضت ُْبٌَ، يُطَُيٌ ُْسّ بٔ و تُواو، نىسِ و نض يُ تٌَُُْ وا ئاطايًُ تىوػٌ بٌَ خُوٍ بٔ، خُ
 َُتشطٌَ يُ ثُسٍ َُتشطٌَ..

ئُو ضٌ سؤرَ سؤرٍ ضٌ داس ثرتيؽ دَضىوّ دَضىوّ، ًَٖٓذٍَ ُْداَا بطَُُ طُسٍ نؤآلٕ و َاَيٌ 
ّ ٖاويؼتبا ثُدمُسٍَ دًْا دَسدَنُوت، دَطُسِاَُوَ، َُٖىو داسثشتُقاٍَ و ُْٖاسَنُ بُدياسبهُويَت، دوو ُْٖطاويرت
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داسٍَ دَطُسِاَُوَ، َُْذَويظت ببًِٓ، نؤالٌْ َاضٌ يُنُّ ببًِٓ، ثًَُىابىو بُ بًًٓين ئُوٍَ َاض نايذَبًَتُوَ، 
ذ دا ئُو دادووٍ َاض بُتاَيذَبًَتُوَ، َٔ بًظتبىوّ، خىيَٓذبىوَُوَؾ نُ ئُطُس  ػتًَهٌ دىاْت يُ دًَطُيُى ضاْ

ػتُ َُْاًََو بًَت، قظُيُنٌ ُْواصَ بًَت، َاض بًَت، دسَْط تا ثًَت دَنشيَت دسَْط طُس يُو دًَطُيُ بذَوَ،تا 
دسَْطرت بًبًًُٓوَ َُْشتش دَبًَت، يُ تاّ و بؤ، يُ سَْط و سوو خؤػرت و دىاْرت خؤػرت خؤ دَسدَخات، َٔ 

))ْا،  َاض بُتاَيٓانَُُوَ، َاض َُْشتش دَنُّ، دسَْط صؤس واَهشد، سنُّ يُطٍَُ خؤّ دَنشد و بُ خؤَِ دَطىت: 
دسَْط دَضُُوَ نؤآلٌْ َاض، دَضُُوَ بٔ داسثشتُقاَيٌ َاض((، َٔ ضٌ سؤر دَتطىت ثاطٌ ػُقاٌَ خشٍِ 
ػُطتُُتشيِ، باصُْيٌ دَخىالَُوَ ثاطُنإ بُ دَوسٍ قُآلت دَطىوسِاُْوَ،َٔ بُ دَوسٍ داسبًُ بُسصَنُ، ئُو بًٍُ 

َٓاسٍَ ضؤيًُ و ئُودََاٌَْ يُ َُٖىو دًًَُنٌ ػاسَوَ دياسبىو، ئُو بًٍُ َاَيٌ ئُواٌْ ًْؼاٌْ دؤطتإ  دَتطىت
دَدا، دَطُيؼتُُوَ َُٖىو ئُو طُسَ نؤآلْاٍُْ دَياْذاَُوَ نؤآلًَْهًرت، نؤآلًَْو باصٍُْ دَوسٍ داسبًُ بُسصَنٍُ 

ؽ بُطَُيِ دَنُوت، قىَشٍ بُ صَاْطشتُٓوَ، ئاٍ تُواودَنشد، يُ خىالُْوٍَ دَوسٍ داسبًُنُ نُّ نَُُ قىَشي
قىَشٍ ضُْذ دىإ صَاْطشتين يًَذَٖات، نُغ ُْبىو خؤصطٍُ ثًَُٓخىاصيَت، صؤس نُغ  ئاَادَبىوٕ ئُطُس 

 ُْػتُسطُيُى ُٖبًَت صَإ وَى صَاٌْ قىَشٍ يًَبهات، صَاٌْ خؤيإ ُْػتُسطُسٍ دَنُٕ، قىَشٍ دَيطىت:
 ضىويُ َاَيًإ، قُوَاْذت، بريناسٍ ئُوٍَ يُ ضاو بىو..+ ثُسٍ ئُو داسَ بُ بٌَ َٔ 

 خؤػِ ْاصامن ضؤٕ طُيؼتُُ ئُوٍَ -
 + ئُسٍَ خؤؾ بىو؟ َاض و ساَىطإ خؤؾ بىو!

 وٍَ وٍَ! ْاطًَشِدسيَتُوَ، تا خؤت تاٌَ ُْنُيت.. ئُدٍ ئُتىؾ تاَت ُْنشد! -
 + ٍُٖ يُو تاَُ!

خاُْ، دنتؤسَنُ دَسفُت وَسدَطشيَت ُابٌ دَضًَتُ خُطتَاوَيُى ثًَؼرت قىَشٍ ُْخؤؾ دَنُويَت يُطٍَُ ب
بُ نُيفٌ خؤٍ دَطت يُ طًٓط و ََُهٌ قىَشٍ دَطًَشِيَت و ْاو دًََؼٌ َاض دَنات،ثًًَذََيًَت ُٖس قظُ 

 بهُيت دَسصٍ رَٖشت يًَذَدَّ، قىَشيؽ يُ تشطإ خؤٍ نشِ دَنات.. 
منُوَ ُٖبٌَ ثُيىَْذٍ بُ ثزًَُٓوَ ُٖبٌَ، ُٖس دووسيؽ ًُْ ُْضىوُْوَّ بؤ ئُوٍَ ثُيىَْذٍ بُ خُوُْنا 

داسٍَ  ْضيهذَنُومتُوَ يُ طُسٍ نؤآلٌَْ، ًَٖىاػٌ ديَٓا، ئًذٍ طاسد دَبىوَُوَ، يُو ضٌ سؤرَ ئُويؽ صؤس طؤساخٌ 
َين نشدبىو، ٖاتبىوَ َاٍَ، يُ طُس سيٌَ قىتاغاُْؾ ساوَطتابىو، يُنذٍ طري ُْبىوئ، َٔ باوَسٍِ صؤسّ بُ يؤريهٌ 

َني ُٖيُ، يُطٍَُ ئُوَؾ  طُسٍ ضًُ يُ ثزَني َُٖيطُسِاَُوَ، يُ بريَُ ًَٖىاػٌ ًَٖٓا، بُالّ طىمت: ئاساَِ َُْا، ثز
 ئُطُس دًْاؾ ناوٍَ بٌَ ُٖس دَضِ..
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-3- 
 ثًاوَ َُطتُنُ:

س َاضاْذا بًَئُوٍَ َُبُطتِ بىوبٌَ، بًَئُوٍَ بُ دوايذا طُسِامب يإ خؤّ يًَطشتيبَ، نُغ ًَٖٓذٍَ َٔ بُطُ     
ُْضىوَ، ًَٖٓذٍَ َٔ َاضٌ نىسِ و نضاٌْ ُْديتىوَ، ُٖسطًضيؽ بامسُٓنشدووَ يُ طاتُناٌْ َُطتًؽ بؤ نُطِ 
ُْطًَشِاوَتُوَ، َٔ باوَسِّ وايُ َاض ئُطُس يُ طُس ػُقاّ و يُ بُس ضاواًْؽ بهشٍَ، ًًَُْٗٓنٌ طُوسَيُ و ْانشٍَ بؤ 

طُيُ نُ تؤَاسٍ دَنات ُٖس ئُو دووَ دَتىأْ قظُيُنٌ يًَىَ بهُٕ، نُطٌ بطًَشِيُوَ، ًًٌَْٗٓ َاض يُ نٔ ئُو نُ
نُغ َاضٌ نُطًرتٍ بؤ ْاطىتشيَتُوَ، بُآلّ َاضٌ بٔ داسثشتُقاَيًَو دًايُ، ْاتىامن خؤّ يُ طًَشِاُْوٍَ بجاسيَضّ ُٖس 

طاتاٍُْ َُطتِ، سُص بُ  داسٍَ بُفش بباسٍَ، ُٖس بُفش ْا، ُٖس داسٍَ طُيشٍ داسثشتُقاَيًَو دَنُّ، بُ تايبُتٌ ئُو
طًَشِاُْوٍَ َاضُ ئًَىاسَيًُنُ دَنُّ، ئُو َاضُّ يُ َاضٌ يُنٌَُ خؤّ دىاْرت يُبريَ، ئُو َاضٍُ بُفشيَهٌ بُ 
دواوَ بىو، يُ ًٖض بُفشيَو ُْدَضىو، بُفشيَو تايبُت صؤس تايبُت بؤ ئُو َاضُ باسٍ و بُ ثانًيَت خؤٍ دايجؤػٌ، 

تا ُٖس بُ طجًَيت مبًًََٓتُوَ.. ئُو َاضُ ض َاضٌَ بىو، بؤضٌ ًَٖٓذَ طُسدمشانًَؽ، ضٌ  دىاٌْ داثؤػٌ تا طُسدُْطشٍَ
َين بُ دياسياُْوَ ضُقاْذ، وَى دسَخت ضُقاْذٌَ، ئُطُس ُْياْذيتباّ ئًَظتاؾ دسَختًَو دَبىوّ يُوٍَ، خؤصطُ 

خؤّ تؤَاسنشد، َٔ ْايُتُ بريّ ُْياْذيتباّ، قُت يُ خؤّ ْابىوسّ ئُو ئًَىاسَيُ طىْاًَٖهٌ طُوسَّ يُ تٌَُُْ 
طىْاًَٖهِ نشدبٌَ، َٔ ثًاويَهٌ ًَُٖؼُ طُسخؤػِ، ًَُٖؼُ بٌَ طىْاه بىوّ، يُ تٌَُُْ خؤّ ثًَهًَهِ يُ دواٍ 
خؤّ بُدًًََُٖٓؼتىوَ، ػىوػُيُنِ ُْػهاْذووَ، دطُ يُ ػىوػُيُى، دَطتِ يُ رُْنُّ بُسصُْنشدؤتُوَ، سووّ يُ 

ًَؼُ طُسخؤػًَهٌ ْاطو بىوَُ، دطُ يُ طؤساٌْ ضًِ طىتىوَ، يُ بريَيبَ طىْاًَٖهِ َٓذاَيُنامن طشرُْنشدووَ، ُٖ
يُ بريبٌَ، ثًَؼرت طىْاًَٖهٌ َاْطُػُويِ نشدووَ، ئاٍ ئُو ئًَىاسَيُ ض طىْاًَٖهٌ طُوسَّ نشد، َاضِ ثظاْذَوَ، 

ووَ وَٖا يًَو طشيَذسابىوٕ، َٔ خؤصطُ ئُو َاضُ قُت ُْدَثظايُوَ، دسيَز دسيَز ًَٖٓذٍَ تَُُٕ دسيَز دَبؤوَ، ئُو د
ثظاْذَُوَ دَْا دَيًٓاّ قُت ُْدَثظاُْوَ، خؤصطُ ُْياْذيتباّ ُٖس بُ دياسياُْوَ دَبىوّ، ض طىْاًَٖهِ نشد خىدايُ، 
خىداٍ َاضإ بُ بُخؼٓذَيٌ خؤت مببُخؼُ.. ئُو دٍََُ ًَٓإ ديت ئاٍ تُسيكبىوَُوَ، تُسيكبىوُْوَيُى َُطُس 

بُ سووتٌ باونٌ يُ طُس دايهٌ ديت ًَٖٓذَ تُسيكبىوبًَتُوَ، ئُو َٓذاَيٍُ خؤصطُ دَخىاصيَت  ئُو داسٍَ َٓذاَيًَو
قُت ضاوٍ بُ طُس باٌْ ػُوَ َاْطُػُويُنُ َُٖيُٓدَٖات، َُٖيٗاتًَٓو ُٖتا طاآلًَْهٌ صؤس سووٍ ُْدَٖات بضًَتُ 

من، ثُػًُاٌْ ًَُٖؼُيًِ يُ ديتين بُس دٌََ دايو و باونٌ، يُ سوويإ ضاوٍ َُٖيُٓدَٖات، َٔ ًَُٖؼُ ثُػًُا
ػُوَ يُ خُو ُٖسُْدَطتاَُوَ خُوٍ يُنذاسَنًِ دَبىو، بُالّ  ُويُنُ، صؤس داس دَيطىت بشيا ئُوػُوَ َاْطُػ

بامب يُ طُس دايهِ ُْدَديت، ئُو َٓذاَيُ ئًَظتاؾ ثًَىَ ْاصاًَْت  ػُيتإ بؤضٌ سيَطٍُ بشدَ طُسباُْنٍُ ئُوإ،  
ئُوٍَ، نٌَ طُياْذيُ ئُوٍَ، سَْطُ خُوًَْو، بُئاطاٖاتُٓوَ يُ خُوًَْو، دَطيت بؤ الٍ دايو و سيٌَ ئُو ُْدَضؤوَ 

باونٌ سووتٌ بُس َاْطُػُو سانًَؼابٌَ، دووس ًُْ ًَض بُ ئاطايًَٗٓابٌَ، ئُو ػُوَ َٓذاَيًَو تاصَ ػُيتاٌْ دَبىو، 
نُ طُيؼتُ طُسيإ، دايهُ سووت سووت بىو، ػُيتإ دَطيت طشت و بشديُ دياس دايو و باونٌ، يُو دٍََُ َٓذاَيُ

باونُؾ ًْىَ سووت، يُ يُنرت ئاآل بىوٕ، يُ ْاو تشيفُدا يُ يُنرت ئاالبىوٕ، َٓذاَيُنُ ثرت ضاوٍ نُوتُ طُس دًََإ 
نُ بُ دؤسيَو يُنرتيإ دََزٍ َُطُس ئُواٍُْ بٔ داسثشتُقاَيُنُ ئُوٖا َزيإ يُ يًَىٍ يُنرت دابًَت، يُو ػُوَوَ، 

ذاٍَ سقٌ يُ َاْطُػُو ُٖطتا، بُو با ػُوَنإ ُٖس َُٖىوػُوَنإ، تاسيهُ ػُو بإ، ئُْطىطتُ ضاوبإ، نُغ َٓ
تاسَايٌ دايو و باونُناٌْ ُْدَديت، يُو ػُوَوَ َٓذاَيٌ َاْطُػُوَنُ ًَضنشدٌْ تُسنهشد، ضُْذإ داس بُخؤيذا 

ُوَ، بؼخٓهايُ َُٖيًُٓدَدايُوَ، َٓذاَيُ طىْاُٖنُ نشدووَ، يُو ػُوَوَ َٓذاَيُ تشطاوَنُ طُسٍ خؤٍ َُٖيُٓدَداي
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تا ئُو ػُوَ ُْيضاًْبىو دايو باونٌ يُو تَُُُْيإ دَضُٓ باوَػٌ يُنرتو َاض و ساَىوطإ و ػيت وا دَنُٕ، ئُو 
ثًًَىابىو، طُسدًًَهشدٕ تايبُتُ بُ رٕ و ثًاوٍ داسًٌَ، ئُواٍُْ وَى دايو و باونٌ دَضُٓ تَُُُْوَ يُو ػتاُْ 

وُْتُوَ و بؤٍ ْاطُسِيَُٓوَ.. َٓذاَيٌ بُس َاْطُ ػُوَنُ طُوسَ بىو طُيؼتُ تٌَُُْ باونٌ و يُ بٔ داسثشتُقاَيُنُ بى
نىسَِنٍُ خؤٍ بًين.. ض بُدبُختًُنُ، بؤ دَبًَت َٔ بُ طُس طاتُ ْاطهُناٌْ باونُذا بضِ، بُ طُس طاتُ 

ا ٖاتنب! َٔ سووّ ْايُ خؤّ ًْؼاٌْ نىسَِنُّ بذََُوَ، ْاطهُناٌْ نىسَِنَُذا بضِ، تؤ بًًٌََ ئُواًْؽ بُ طُس َٓذ
خؤّ ًْؼاٌْ بىونُنُّ بذََُوَ، خىدايُ َٔ ًَٖٓذَ باوَسِّ بُ ثاسِاُْوَ ًُْ، خؤ يُ بريتُ يُ ض سؤريَهُوَ باوَسِّ بُ 

و  ثاسِاُْوَ َُْاوَ، خىداٍ ػُسِ و ئاػيت و بُسَاٍَ و ٍَُ و َٔ و ئُفظُس و ثؼًًُ و ئاو، َُْيًٌَ َُطتُ
تًَهَُيذَنات، خىدا ديَتُ بريت ئُو سؤرٍَ ئُفظُسَ عُسَبُنُ ٖات و دَطيت بُ طُس َاٍَ و خاْىوَنُّ داطشت و 
تًًََُٗيذاَُ نؤآلٌَْ، َُٖىوٍ داطرينشد ًَٖٓذٍَ َُْابىو رُْنُػِ داطريبهات، يُ بريتُ ضُْذت يًَجاسِاَُوَ نُ يُو 

نشد! يُو سؤرَوَ طىمت، ئًذٍ  بؤ ًٖض ػتًَو ْاثاسِيَُُوَ، غُدسَ بًَذَْط ُْبًت و ػتًَو بهُيت، نىا ًٖضت 
ُْػجاسِاَُوَ، ئُو َُٖىو دَسدَطُسيٍُ دًْا سوويإ تًَُهشد، خؤت ػايُدٍ ثُْاّ بؤت ًَُْٖٓاو يًَت ُْثاسِاَُوَ.. 

بُفشٍ يُطٍَُ بُالّ ئُوداسَ بُ دٍَ يًَت دَثاسِيَُُوَ ئُو نضٍُ نىسَِنٌَُ خٌُْ نشد، نىسَِنٌَُ ئاودا، ئُو نضٍُ 
خؤٍ ًَٖٓا، َٔ دََيًَِ ئُو بُفشٍ ًَٖٓا، بُفشٍ عُػكٌ بُ طُس َاَيُنَُذا باساْذ، يًَت دَثاسِيَُُوَ ئُو نضُ بهُيت 
بُ بىونِ.. دواٍ ػُوَ َاْطُػُويُنُ ضُْذ ػُسَِ يُ دايهِ و باونِ دَنشد، دواٍ ئًَىاسَ ثشتُقاَيًُنُؾ ًَٖٓذَ و 

وَسطىوسِاوَؾ َٔ ًَٖؼتا ضاوّ يُ ئاطت ضاويذا َُٖيُٓدَٖات،  طاٍَُسّ دايذَطشمت، ثرتيؽ يُ بُساْبُس نىسَِنُّ  ػ
 سَْطُ ضاوٍ ئُويؽ َُٖيُٖٓاتيبَ، ضاويِ ُْديت..

َٔ ًَُٖؼُ ثُػًُامن يُ ديتين دميٌُْ َاْطُػُويُنُ، يُوَتٍُ ُّٖ يُ ُٖوَيٌ طشِيُٓوٍَ نايبىوُْوٍَ 
اسَو ػاس يًٌَ دووسنُومتُوَ نايُٓبؤوَ، ُٖسضٌ عُسَقٌ عُْهاوَيُ بُ ئُو دميُُّْ يُ ضاوّ، ُْطشِاوَ،نايُٓبؤوَ، ػ

طُسَذا نشد ُْطشِايُوَ.. نايبىوُْوٍَ دميٌُْ بٔ داسثشتُقاَيُنُّ ْاوٍَ، با نايُٓبًَتُوَ، سُصدَنُّ يُ ثشتُقاَيُنإ 
اس نُ ئًَىاسإ ضىوَُتُ طُس طُػرت خؤ ًْؼاْذاتُوَ، يُو ئًَىاسَوٍَ َاضُ قىوَيُ ثشتُقاَيُنُ تُسيكًهشدَُوَ، صؤس د

ٍَ َٔ بؤضٌ ًَٖٓذٍَ تاَُصسؤٍ بًًُٓٓوٍَ سسووْرت ًْؼاْذاُْوٍَ َاضُ ئًَىاسَيًُنُ ثًَهِ َُٖيذاوَ، ئُ  ًََض بُ ْاوٍ
َاضٌ ئُو ئًَىاسَيُ ئُو دوو عاػكُ و َاػىوقُّ، ُٖس دََيًٌَ َاضٌ يُنٌَُ خؤَُ، ُٖس دََيًٌَ َٔ يُ دًٌَ 

ًرت تًَهُّ بؤوٍَ طُ ثًَهًَهِ ثرت يًَذابٌَ بؤيُ وا بُو سَْطُ قظُ دَنُّ، ساوَطتُ با ثًَهًَهنىسَِنَُِ، ببىوسَ، سَْ
ئاَيؤصتش طُسٖاتٌ سُوػُنُ، دسَختُنإ، ثشتُقاَيُنإ بطًَشَُِوَ، بُسبىوُْوٍَ يُ طُس داسبًُنُ  دىاْرت، سووْرت،

ُوٍَ  ثًاوَ طُسَُطتُنُ يُ طُس داسبٌ بىوَ قظٍُ طُس صاسٍ طُسَِى، ُٖس طُسَِى، طُسَِِى طُسَِى بُسبىوْ
دَسِؤيؼت، طُيؼتُ ياُْناًْؽ بُ تايبُتًؽ )ياٍُْ َاَؤطتايإ( طُيؼتُ َاَؤطتا، َاَؤطتا، طُيؼتُ ُٖآلتىو 
ُٖآلتىو، ُٖآلتىو يُ  طُسباصٍ، ئُو ُٖآلتىواٍُْ ُٖتا َشِ دَبىوٕ دَياخنىاسدَوَ عُسَقٌ قاضاخٌ عُْهاوَيإ 

دَوَ بؤ ئُوٍَ نًََُو تشطٌ طىيًُباساْهشدٕ يُ خؤيإ دووسخُُْوَ، ئُودََاٌَْ، ئُودٍََُ دَخىاسدَوَ، دَياخنىاس
بُسبىوُْوٍَ طُس داسبًُنُ بىوَ قظٍُ طُسًََضإ، ُٖس ُٖآلتىويَو دَطتطرينشابا يُ طؤسَِثاٌْ ياسٍ طىيًُباسإ 

ِ يُ خؤّ سُساَهشد، يُ تُيُفضيؤًْؽ دَنشا، َٔ يُو سؤرَوٍَ طؤسَِثاٌْ ياسٍ بىوَ طؤسَِثاٌْ َُسط، طُيشٍ تؤثاًَْ
تَُاػاٍ ياسٍ ْانُّ، طُسداٌْ ئُو بشادَساُْػِ ْانُّ نُ َاَيًإ نُوتؤتُ ْضيو طؤِسَِثاٌْ ياسيٌ ػاس، 
بُسبىوُْوَنٍُ طُس داسبٌ دنتؤسيَهٌ  ثًَٓاطاْذّ، يُطٍَُ بُسداٌْ بُْر ثًًَٓاطاْذّ، ًَٖؼتا نُغ ُْٖاتبىوَ طُسّ، 

ؾ بىوّ، ئُو دنتؤسَ طُدمُ َين دابىوَ بُس ثشطًاس: ))خاَيُ، تؤ ضًت دَنشد يُ طُس ئُو داسَ ًَٖؼتا ُٖس ًْىَ ٖؤ
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بُسصَ؟ تشطت ُْبٌَ، ُْػتُسطُسيُنُت طُسنُوتىوَ، صوو طُس ثٌَ دَنُويتُوَ، تؤ بُ َٔ بًٌََ  ئُو نضُ ضٌ 
ٍ دََيًَِ، ثُسٍ..(( طُسَتا واّ صاٌْ ئًَىَيُ، خضَتاُْ؟ ضُْذ داسٍَ ديىَُ ضؤتُ َاَيٌ ئًَىَ ، ضٌ دَنات يُوٍَ؟ ثُس

 خُوٕ دَبًِٓ، دوايٌ ٖاتُوَ ضُْذ داسٍَ ٖاتُوَ يُ ثشطًاسٍ خؤٍ ُْدَنُوت:
 + ئُو نضُ ضٌ ئًَىَيُ؟ 

 بشاصاَُ، دَبًَتُ بىونًؼِ، ضًذٍ باطٌ َُنُ..   -
ًَُٓاطاْذَوَ، دنتؤس ُْٖاتُوَ، َُْذيتُوَ، دواتش صؤس دواتش ػُويَو يُ ياُْ ٖاتُ طُسًََضَنُّ، خؤٍ ث

خىاسديُوَ، يُ َٔ ثرت خىاسديُوَ، يُو ػُوَوَ صؤس ػُوإ دَبىوَ ٖاوًََضّ، يُ َُٖىو دنتؤسإ ثرتٍ دَخىاسدَوَ، 
َُطت َُطت دَبىو، ض دنتؤسيَهٌ دَيؼهاوبىو، دنتؤس.. َُطتًٌ دنتؤس بُسبىوُْوٍَ طُس داسبٌ يُ بريبشدَوَ! يُ 

ُطًذٍ  ػُوإ بُ ئُدَبُوَ دَٖاتُٓ تًُْؼت ًََضَنُّ و ػُسَٓاُْ خؤيإ دواٍ بُسبىوُْوَنُّ ُٖس دنتؤس ْا صؤس ن
 دَْاطاْذ، ًَٓؽ داَذًَْؼاْذٕ و قظُ طُسّ دَبىو، قظُ قظٍُ سادَنًَؼا، ػُويَو نىسِيَو ٖات طىتٌ:

 + سَْطُ، مبٓاطًتُوَ، صؤس داس ئاسووت يًَِ نشِيىَ
 باؾ دَتٓاطِ، تؤ دىاْرتئ تُسَِفشؤػٌ.. - 
 بُآلّ ض دىاًُْى يُ تُسَِ فشؤػًذا ُٖيُ؟   + طىثاغ،  
 وا ََُيٌَ دوو ثًؼُ يُ ديذٍ َُٓوَ دىاْرتئ ثًؼُٕ، عُسَقفشؤؾ، ئاسووفشؤؾ.. - 

طُسِابىو، َُْذَصاٌْ نىسَِ ئاسووفشؤػُنُ سطتُناٌْ ثضشِثضشِ بىوٕ، ػُسٌَ دَنشد، يُ تَُاتُ طىوستش َُٖي
ُيؼتِ، صوو بشمِياُْوَ.. ػُويَو طُيؼتبىوَُوَ ْضيو َاَيٌَ، ضٌ دََيٌَ، يُ ثًَهٌ طًًََُِ ػتًَهٌ يًَتًَط

نُيِ دَنشد، دوعاّ دَنشد يُ طُسّ، يُ دََىضاوٌَ الدٍَ، نىٍَ ٖاتُ طُس سيَِ، ضاوَسِيٌَ ضُقؤ ضُقؤنًَؼًَو
 دَطشيَتُوَ با بطشيَتُوَ، نُضٌ ًَٖٓذ بُسيَضَوَ ٖاتُ قظُ ًٖض َُطتًَو وا بُسيَضَوَ قظٍُ ُْنشدووَ:

 تُ نىسَِنُت رٕ دييَنَ+ ساط
 نُت يُطٍَُ خؤت ًََُُٖٓ، بُآلّ ضُقؤبَُيٌَ، يُو سؤراُْ، ئُوَ يُ تؤػِ طًَشِاوَ -

 + ثريؤصَ، ديَِ، ئُطُس سيَُبذٍَ طبٍُ ػُو ديَُُ طُس ًََضَنُت..
 ئاطايًُ  -          

تُٓ طُس ًََضَنُّ دواٍ بُسبىوُْوَ يُ طُس داسٍ بٌ، صؤسٍ نُطٌ وَى دنتؤس، صؤس نُطٌ سَْط صَسد ٖا
 و ًَٖٓذ َُطت دَبىوٕ ًَٖٓذ َُطت، نًََُو طىوسايٌ دَطُسِايُوَ بؤ سووخظاسيإ...   

ئُو سؤرٍَ َٔ بُسبىوَُوَ سيَو سُفت ثايض وَسطىوسِابؤوَ بُ طُس ثايضَ بُفشاويًُنُ، سَْطُ طُسَتاٍ  
، ثايضيَهٌ خؤآلوٍ بىو، ثُيُ ُٖوسَناٌْ ثايض بىوبٌَ، ًَٖؼتا با دَطيت بُ سًُْٓوٍَ دسَختُ وَسصيُنإ ُْنشدبىو

َٔ ًٖض ضاسّ ُْبىو دَبىو بُ داسبًُنُدا َُٖيطُسِيَِ و  ئامساًْؽ دَتطىت سيًَإ بُ ْاو خؤَيُثؤى نُوتىوَ،
 دًَطُيُنٌ باؾ يُ ْاو يل و طُالناًْذا بؤ خؤػاسدُْوَ ببًُُٓوَ..
و بىو،دََىيظت ًَُٖؼُ يُ ضاوَذا بًجاسيَضّ، دميٌُْ َاضُ ثشتُقاَيًُ ئًَىاسَ ثايضيُ بُفشاويُنُ دميًَُْ

سؤراُْ ضُْذإ داس ًْؼاٌْ خؤّ دَدايُوَ ضًَزّ يُ ًْؼاْذاُْوٍَ وَسدَطشت، ضًَزٍَ ًْاصٍ ْىيَهشدُْوٍَ دَخظتُ 
دَيُُوَ، دَبىو َاض ببًُُٓوَ، دَبىو يُ ثُْايإ خؤّ بطشّ و ضاوَسِيًًَإ بهُّ، ضاوَسيٌَ ٖاتُٓ روإ و َاض، سُوػُ 

ُوسَنٍُ ئًَُُ سُوػُ طىَيضاسٍ و ثشِ يُ دسَختُنٍُ ئًَُُ، دَتطىت  خىداٍ خؤػُويظيت بؤ رواٌْ يُو طُسَِنُ ط
اٍَ دسووطتهشدووَ، َٔ يُو سُوػُ رواًُْ بىوَُ طًخىس، طًخىسٍ َُٖيىَداٍ دواٍ ضًَزٍ َاض، ثًاويَهٌ ضُْذ َٓذ
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ًَْو يُ باونِ و دايهٌُ َاْطُػُويُنُ ُٖآلمت، نُضٌ َاْطُ ػُويُنٍُ طُس بإ َُٖيذَٖامت يُنجٌَ تَُُ بىوّ، يُ 
دَنُومتُ دواٍ ئًَىاسَ ثشتُقاَيًُنُ طاآلًَْو بُ دواٍ نىسِ و بىونُنَُُوَ بىوّ، سُصَذَنشد ُٖس ئًَىاسَو ُٖس سؤرٍَ 

ُ يُ بٔ دسَختًَهٌ سُوػُ َاضاويُنُ َاضٌ ْىيٌَ ئُو دوو عاػكُ ببًِٓ، ُٖس طىيَِ يُ خؼجُيُى با، دَضىوّ ي
ثُْايُى خؤّ دَػاسدَوَ، ئٌَ ئُوَ خىدايُ بُ يُى بطُٕ و يُ بٔ دسَختًَو َاضًَو بضًَٓٔ، َاضًَو بٓىوطُٓوَ، صؤس 

ًَذًََٖؼت، ئٌَ بَُيهى بُ طُس َاضًَهٌ ْاطو، َاضًَهٌ قىوَيذا دداس يُ ْاوَخت دَطُسِاَُوَ َاٍَ، فُسَاْطُّ بُ
ٌ ئُو دواُْ دَديتُوَ، ًَٖٓذَ يُ ْاوَخت دَٖامتُوَ رُْنُّ يًَِ بضِ و ئاطىودَ مب، ئاطىودَيٌ خؤَِ يُ ديتين َاض

صيض بىو، طاَيًَهٌ سيَو ُْيًَٗؼت بضُُ طُس دًٌَ، ئُو وا تًَطُيؼتبىو َٔ دَيِ يًٌَ ثًظُ، ضُْذٍ دََطىت َٔ 
ؤٍ دَخىاسد ُٖسضٌ مب دَيجًع ًِْ، يُ دايهِ دَيجًع مب يُ تؤ دَيجًع ْامب، بُ طىيًَذا ُْدَضىو، ُٖصاس طىيَٓذّ ب

ٖاتُٓوٍَ َٔ ثُيىَْذٍ بُ تؤوَ ًُْ، دَيطىت: ثًَؼرت باوَسِّ بُ طىيَٓذٍ عُسَقخؤسإ ُٖبىو، بُالّ ئًَظتا، ْا... 
ُٖسضًِ نشد َُْتىاٌْ، َُْىيَشا  رُْنُّ تًَبطُيُمن ٖاتُٓوٍَ َٔ و ضىوُْ ثُْايإ ثُيىَْذٍ بُ تؤوَ ًُْ.. صؤسٍ 

ساطتًُنُ نشدبىو، سَْطُ ػتًَهٌ صاًْبًَت، ػُويَو، دسَْطاٌْ ػُو بىو، ٖاتُ بشد، رُْ ُٖطيت بُ ػتًَهٌ ْضيو يُ 
 طُس دًًَُنُّ و دَطيت خظتُ طُس ًَْىضُوامن: 

 + ثًاوَنُ، تىوسَِ َُبُ، تؤ دَبًَت طُسيَو يُ دنتؤسٍ دَسووٌْ بذَيُت..
 تؤ ضٌ دََيًًَت! َٔ ػًَتِ -

 يُ ض دَطشيت؟ + تؤ يُو بٔ داساُْ خؤ
 ًَىيظتت بُ دنتؤس ُٖبٌَ، دَصاٌْ َٔ ًٖض يُ تؤ تًَٓاطُّ..سَْطُ تؤ ث -

برييؼِ يُ دنتؤسٍ دَسووٌْ  يُطٍَُ ئُوَباػٌ تًَطُيؼتِ، بُالّ خؤ وا بُ طاْايٌ خؤ بُ دَطتُوَ ْادَّ، 
نشدَوَ، ئُو ػُوَ ُْخُومت، ُْٖذيَو يُ ػًَتبىوٌْ خؤّ وسدبىوَُوَ، يُ خؤّ سادََاّ و دََطىت: باػُ ئُطُس ػًَت 
بىوّ دَبًَت وَى ناّ يُو ػًَتاٍُْ ػاس سَفتاس بهُّ؟ ػًَتُنإ دميٌُْ خؤيإ بُ سووٌْ ًْؼامن دَدايُوَ بُ ػًَىَيُى 
وَى ئُوٍَ َٔ ْاضاس بُ ػًَتبىوٕ نشامب و دَبًَت يُنًَو يُواُْ َُٖيبزيَشّ و ببُُ ٖاوػًَىٍَ، يُ ْاو ػًَتُنإ ُٖياغ 

و ثًًًَهًإ طشتبىوّ و ساياْذَنًَؼاّ، قظُيإ يُطَُيِ نشد، ُٖس بُساطيت َٔ  و داسا واصيإ يًَُُٓدًََٖٓا، ُٖسيُنُ
يُطٍَُ ئُوإ بىوّ، ُٖياغ نُ  بُسديَهٌ طُوسَ يُ دَطيت ساطيت و خىتشَُيُنًؽ بُ دَطيت ضُثًُوَ بُ دَْطٌ 

دا ػًَت  دَبًَت ثاَيُوإ بُسص دَيطىت: ))وَسَ يُطٍَُ َٔ، وَى َٔ ئاصابُ، ػًَتًَهٌ ئاصاو دَطتىَػًَٔ بُ، يُو ػاسَ
بًَت، ػًَت دَبًَت تىاْاٍ ساوَػاْذٌْ نىضهُ بُسدٍ ًَٖٓذٍَ طُسٍ خؤٍ ُٖبًَت و يُ َٓاسَوَ َُٖيًذا دَبًَت بُ 
ديىاسٍ قُآلت بهُويَت، ػًَت دَبًَت ئُوٖا بًَت ئُطُس نُطًَو طاَيتٍُ ثًَهشد وَى َشيؼو بًطشٍَ و بُ عُسدٍ 

ايٌ نُّ ُْنشدَوَو يُ تؤصو خؤَيٌ ٖاويٍُٓ وَسداٍ يإ قىسِوضًَجاوٍ صطتاٍُْ ثًَذا دادا، ئُطُس َاػًًََٓو  خًَش
نشدٍ، َُتشطُ بُ خىتشَُيُى داٌَ بًَُٓ خىاسَوَ تا تَُيبَ بًَت و داسيَهًذٍ طىوٍ ئُوٖا ُْخىات، دٍَ ػًَتُ 

دوو دَطيت ػىوػُيهٌ ٌَ تاصَنُ وَسَ يُطٍَُ َٔ وَسَ، وَى ُٖياطٌ ثاَيُوإ ثاَيُوإ بُ(( داساؾ نُ بُ ُٖس
باسيهٌ بُ دَطتُوَ بىو، ْاوَ ْاوَ و صؤس ْاطهاُْ يًَىٍَ ثًَىَ دَْا، دَتطىت يًَى بُ يًَىٍ نضًَهٌ َٓذاَيهاسَوَ 
دٌََْ، بُ ئُطجايٌ دََيٌَ: )) ْا، بُ قظٍُ َُنُ، ئُوٍَ ُٖياغ نٍُ ػًَتبىوُْ، تؤ ئُوٖا َُبُ، ئُوَ صَبشو 

ت يُ ًَٓؽ ُْسَرت،َٔ خؤّ قىسباًٌْ صَبشّ، نىسٍِ صَبشّ، بُالّ َٔ ػًَتًَهٌ بُ صَبش صَْطُ، ػًَت دَبًَت ُْسّ بًَ
ًِْ، الػُسِّ، يُو ثُسٍِ تىوسَِبىوًْؽ ئُوثُسَِنٍُ َىوطًَو يُ خؤّ دَدَّ، وَسَ يُطٍَُ َٔ بُ، ثًَىيظتِ بُ 
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خىدا ثاسِاَُوَ نُ ئُطُس ػًَت داسايُنٌ وَى خؤّ ُٖيُ، وَسَ ئُو ػىوػُيُ ثًَهُوَ غؤيُٓوَ..(( ئُو داسَؾ يُ 
 دَمب بُطٍَُ داساّ بذَ و يُ ُٖياطِ دووس غُوَ..

قظٍُ رُْنُّ و ديتين ػًَتُنإ و قظُناٌْ ُٖياغ و داسا تُواو تشطاْذًَإ، طُسداٌْ دنتؤسيَهٌ 
ايُوَ، دنتؤس دَسووًِْ نشد، دواٍ ئُوٍَ بَُيًَِٓ يًًَىَسطشت نُ الٍ نُغ ُْيطًَشِيَتُوَ، ضريؤنٌ خؤَِ بؤٍ طًَشِ

 تُواويَو داَا، دَيىيظت ًٖض َُْيٌَ و بُسِيَُبهات، ُْدَبىو ًٖض َُْيٌَ: 
+ ئُطُس نىسَِنُت يُطٍَُ تؤ واٍ نشدبا، ئاَؤرطاسيِ بؤٍ دَبىو، َٔ بًظتىوَُ َٓذاٍَ ُٖيُ بُساْبُس 

 دايو و باونٌ ػيت وا دَنات، بُالّ باوى بُساْبُس!!!!
 َٔ ثًَضُواُّْ -

 ثًَضُواٍُْ دنتؤست ْاوٍَ، طُسداٌْ ضاى و ػًَخإ بهُ.. + نُ دَصاٌْ
 قظُت خؤػُ، سُصدَنُّ طبٍُ ػُو يُ ياٍُْ َاَؤطتايإ داوَتٌ َٔ بًت -

 + ئُطتُغفريويال، طىمت بؤًَْهٌ ْاخؤػت يًَذَٖات
 بؤٌْ قظُناٌْ تؤؾ ًَٖٓذَ خؤؾ ًُْ -

اسداسَ طُسدًًَِ يُطٍَُ بهات، ًَٓؽ نٌََُ يُطٍَُ دنتؤس تًَهُذا بُالّ رُْنُّ بايٌ ئُوَ ئاػتبؤوَ نُ د
ريشاُْتش و ًًَْٗٓرت يُ سُوػُنُدا خؤّ دَطشت و ضاوَسِيٌَ ْىيَبىوُْوٍَ دميٌُْ بٔ داسثشتُقاَيُنُّ دَنشد، ئاٍ 

 ضاوَسِيَُهشد، َٔ يُ ضاوَسيٌَ ديتُٓوٍَ َاضٌ نىسَِنُّ و ثُسيِ..
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-4- 
 ثُسٍ:

  
َٖامتُوَ دََُوًْىَسِؤيُنٌ باساْاوٍ بىو، من من بُ طُس َٔ و َاضٌ يُنُّ ضًٍُ ضىو، يُ قىتاغاُْ د

قىَشيٌ ٖاوسِيَُذا دَباسٍ دَتطىت بؤ ئًَُُ دَباسٍَ، دَيًٓابىوّ رٌْ ثًاوَ َُطتُنُ يُ َاٍَ ًُْ، سُصَُٓدَنشد يُ 
سٍِ ثزًَين نُ صؤس باوَسٍِ بُ خًَش و ػُ قىَشٍثزَني باػٌ ًَُْٖٓا،  َاٍَ بٌَ،طُيؼتًُٓ طُسٍ نؤآلٌْ َُبُطت،

َٔ بىو، بُ ضاو ئاَارٍَ طُسِاُْوٍَ ثًَذاّ، َٔ طىمت، ض ًُْ طُسَاّ بىوَ.. يُ دووسَوَ ديتِ ثُدمُسٍَ دًْا يُ طُس 
ثؼتُ، سووْانُ، دَبًَت ئًَظتا ئُو دىإ َين ديتبًَت، َٔ نُّ داس بُ تًُْاو بٌَ قىَشٍ ضىوَُتُ ئُو َاَيُ، يُ 

شغ وا بضامن تشغ  بىو يُ ثؼتُوَ باوَمشٌ ثًَذانشد و تىْذ طشمتٌ، دَطيت يُ طُس دَسطا ػُسّ ثًًَُنامنٌ بُطت، ت
دَسطا دإ بًَٓذ ُْبىو، دََىيظت بطُسِيَُُوَ، ًَٖضٍ ئُو ديىٍ دَسطا سايذَنًَؼاّ، تىْذ سايهًَؼاّ، بُ َٓذاَيٌ نُ بؤ 

نًَؼاّ، بُ َٔ با بؤ دؤصَخ يُنُّ داس دَضىويُٓ َاَيًَو، َاَيًَهٌ ُْْاطشاو يُ الٍ َٔ، دايهِ ئُوٖاٍ سادَ
سؤيؼتباّ ُْى بؤ َاَيًَهٌ تاصَ، ئاٍ دَتشطاّ، ئاٍ ػُسممذَنشد،خؤّ سادَثظهاْذ، ثًَِ يُ نؤطجٌ طُس دَسطا 
دَضُقاْذ، ضشِْىونِ يُ ديىاس طريدَنشد، بُالّ يُ ئاطت ًَٖضٍ دَطتُناٌْ دايهِ ض نًَؼِ ُْدََا، ْاصامن بؤ يُو ناتُ 

اوَنٍُ ثًَؽ دَسطاٍ َاَيًَهٌ بؤ َٔ ُْْاطشاو بىوّ و  ًَٖضٍَ ئُو ديىٍ دَسطاؾ دايهِ، َٔ َٓذاَيُ ػُسَُٓ تشط
نإ طُوصتشٕ، بىو، ض بُوٍَ ثًَؼرت ُْدَضىو، طُآلخىػهُنٍُ دَسطاٍ نشدَوَ، ضاويَهِ دايُ داسثشتُقاَيُنُ، طؤسِا

و، صاٌْ بؤ ئاطاْهشدُْوٍَ ثشتُقاَيُنإ ثشتُقاَيرتٕ ، خىػهًَهٌ ْاطهٌ قظُ خؤػٌ نًََُو طُسػًَيت ُٖبى
بريناسٍ ٖاتىوئ، قىَشيؽ صاٌْ ٖاتين ئُو داسَ ثُيىَْذٍ بُ بريناسيُوَ ًُْ، ئًٍَُُ ْاسدَ طُسَوَ، يُ طُس 

تشغ دايطشمتُوَ تشطٌ ثريؤصٍ، دَتطىت بُ ثًَبًهُناٌْ طىَيتإ َضَفُسدا   ثًَبًهُنإ ُٖطتُهشد دَيُسصّ،
ثريؤص بىو نُ يُطٍَُ ُْْهُذا صؤس سؤراٌْ ضىاسػَُإ طُسداًُْإ دَنشد، طُسدَنُوّ، ئُو طىيتاُْ الٍ َٔ صؤس 

بًهُناٌْ َاَيٌ نىسٍِ اسَيُ، ضانٌ بٔ عُسديؽ وابىو، ثًَُٖطتُذَنشد ُٖسضٌ ثريؤصيٌ دًْا ُٖيُ يُ ْاو ئُو َُص
يطىت: )) نضِ، ثًاوَ َُطتُنُ دَبىوَ ثًَبًهُناٌْ ضانٌ بٔ عُسدٍ، ناتٌَ دَضىويُٓ طُس ئُو ضاناُْ، ُْْهِ دَ

ُْسّ ثًَت يُ عُسد داٌَْ، دَْطت يًَىَ ًَْت، ئًَشَ صؤس ثريؤصَ يُ ػىيَين ثريؤص، دَبًَت ُْٖاطُؾ بُ ُْسٌَ بذَيت(( 
َاَيٌ ثًاوَ َُطتُنُ ئُو سؤرَ يُ َٔ ببىوَ طىَيتإ َضَفُس و ضانٌ بٔ عُسدٍ، يُواًْؽ ثريؤصتش، َاَيٌ ثًاوَ 

بىو، َىضشِنٍُ ثُسطنت بُ طُساثاٍ يُمشذا دَٖات و دَضىو، بؤٌْ غىسٍ  َُطتُنُ ض ثُسطتطايُنٌ َىضشِناوٍ
ثُسطنت طًامنٌ طشت، َُطت بىوّ، يُ طُس ثُيزَناٌْ َاَيٌ ثًاوَ َُطتُنُ َٔ بُ بؤٌْ ثُسطنت َُطت بىوّ،  

اًْؼتىوّ، ض دَْطٌ ٖات، يُ رووسَنٍُ داًْؼتني بُ بًَذَْطٌ داًْؼتني، ُٖطتُذَنشد يُ َاَيٌ تاقاٍُْ خىداوَْذا د
َاَيًَهٌ ْىوساٌْ بىو، ْىوس ْىوس َٔ يُ رووسٍ نىسٍِ ثًاوَ َُطتُنُ ْىوسّ ديت، ْىوسٍ ثُسطتطاّ ديت، ْىوسٍ 

ٓطًَو وا دَيطًَشِايُوَ ))  بُ دؤسيَو ضاوٍ تًَتربِيبىو ًٖض ثًَ قىَشٍَاضِ ديتُوَ..  ض دىإ تَُاػاٍ دَنشدّ!دواتش 
نى بُ خىاسدٕ بتخىات، ئؤٍ! نىسٍِ بشطٌ ضُا ئُوٖايُ!(( َبُدًَتبًًََِٗ، ُْو ضاو ْابشِيَتُ ًَْضريَنٍُ، دَتشطاّ

قىَشٍ يُى دوو داس دَيىيظت بُ تًُْا دًَُاْبًًٌَََ دَطتًِ طشت و دآًَؼاْذَوَ، ئاٍ تَُاػاميهشد، وَى ئُوٍَ 
ًَشِاَابىوّ، دََىيظت خؤّ بُ َشؤظًَو، فشيؼتُيُى يُ ئُطتًَشَيُنًذيُوَ ٖاتيبَ و طُساثاٍ دًٌَ تًَشِاَإ بٌَ واٍ ت

باوَػٌ دادَّ، ُْدَويَشاّ، َٔ ثؼتِ يُ ثُدمُسٍَ دًْا و ئُو سووٍ يُ ثُدمُسٍَ دًْا، ض داًْؼتًَٓهٌ طُسَىطىسِ 
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بىو، داًْؼتًَٓو سطتُيُنٌ يٌَ ُْطىتشا، بًَذَْط بًَذَْط،دطُ يُ طؤساًُْنُ ض دَْط ْايُ، طؤساًُْ َُُٖ 
 يُى يُ وٍَ دََيًَت:سَْطُنُؾ صؤس ػيت طىت، نؤثًُ

 ياٌ مبكة ثريي مةخياىة ..
 ياٌ موزيدي خاىةقات مب..

 نؤثًُيُى:
 ي ئاوَييةي دولبةزي، زوو دةو طوَل شولف شةزيئة

 ..با ٍةىاسةو ىةتطسي زووي خؤت بَيية بةو الوة
يُو يُو داًْؼتُٓ بُ ضاو صؤس سطتٍُ دسيز طىتشا، ، دَطيت قىَشيِ طشت و ُٖطتائ، بٌَ َاَيئاوايٌ، 

 طاتُ طؤساًُْنُ بىوَ:
 ... 

 ...مَيٍةز دةِزواو بةجَيندَي
 يُ ٖاتُٓوَ خىاسَودا طىيَِ يًَبىو طىتٌ:  

 )) ثُسٍ،بُ ًَُٖؼُيٌ يُو ثُدمُسَوَ ضاوَسِيٌَ دَسنُوتين تؤ دَنُّ((
ضٌ يُ ٖاتُٓ دَسٍَ يُ طُسٍ نؤالٌَْ ثًاوَ َُطتُنُ بُسَو َاٍَ دَٖاتُوَ، بُ ديتين َٔ،  َٓذاآلُْ ثًَ

 نشدَوَ و ثؼيت نشدَ َاَيٌَ، بُو باساُْ سووٍ يُ نىٍَ نشد.. قىَشٍ طىتٌ:
+ طُسدمت دا يُ ُٖس طؤساًُْى نؤثًُيُنٌ َُبُطتذاس، وا دياسَ ئُو ناطًَتٍُ بُ دَطيت خؤٍ وا 

 سيَهخظتىوَ و َُٖيبزاسدَيُنٌ يُ نؤثًٍُ طؤساًُْنإ نشدووَ..
 ئُوَ يًَذَصاًَْت -
ُيٌ يُ ثُدمُسَوَ ضاوَسِيٌَ َُٓ، يُ ثُدمُسٍَ دًْاوَ ضاوَسِيٌَ ُٖآلتين َٔ دَنات، ئُو نىسَِ بُ ًَُٖؼ 

ْانشٍَ دَسُْنُوّ، بُ خؤّ دَطىت، سؤر و َاْط يُ َُٖيٗاتٔ بهُوٕ َٔ ُٖس دَبٌَ َُٖيبًَِ، يُ ثُدمُسَنُوَ بؤ نىسٍِ 
ُوٍَ و بُغ، دطُ يُوٍَ يُ ُٖس دًًَُى باّ ثًاوَ َُطتُنُ َُٖيبًَِ، دَبىو َُٖيبًَِ دًٌَ َُٖيٗاتين َٔ ئُوٍَ بىو، ئ

ُٖطتِ بُ ئاوابىوٌْ خؤّ دَنشد، يُ ُٖس ػىيًََٓهٌ ػاس باّ ضاوّ يُ داسبًُ بُسصَنُ دَطًَشِا، ئُو داسبًٍُ طاآلًَْو 
دا بؤ َٔ سووطُمنا بىو، ْىيَزَنامن سووَو ئُوٍَ بىوٕ، ئُو داسبًٍُ داٌْ ئًَىاسإ طًَبُسٍ خؤٍ بُ طُس ثُدمُسٍَ دًْا

َُٖيذَخظت، ئُو داسبًٍُ ضؤيُنٍُ ػاس، ضؤيُنٍُ طىْذَنإ يُ تشطٌ داسالطتًهُنإ ثُْايإ بؤٍ ديَٓا، دسَخيت 
وا ضؤيُنذاس ُْبىوَ و ْابًَتُوَ، بُ قُت طُال بُٖاسيُناٌْ ضؤيُنٍُ طشتبىو، داسبًُنُ  بُسدٍ ُْدَطشتُوَ،بُ ثًٌَ 

طُسَِى داسالطتًَو داسبًُ ضؤيُنُداسَنٍُ ُْدَطشتُوَ، ثًاوَ  سيَههُوتًَٓهٌ ًَْىإ ثًاوَ َُطتُنُ و َٓذاآلٌْ
َُطتُنُ ناسيطُسيًُنٌ دادوويًاٍُْ بُ طُس َٓذاَيُوَ ُٖبىو، يُ قظٍُ دَسُْدَضىوٕ، ثًًَطىتبىوٕ بُسد 
َُٖاويَزُْ داسبًُنُ، ُٖس ناتٌَ ًْاصٍ ٖاويؼتين داسالطتًهتإ نُوتُ طُسٍَ، وَسُْ الٍ َٔ ثاسٍَ بًًيت 

نٌ ًَٖٓذَ بُسيَض و دىاًْؽ ثاسٍَ طًَُٓاٍ ُتإ دَدٌَََ، دَياْطىت، َُٖىو نُغ دَياْطىت، بُ ػًَىَيطًَُٓا
داوَتُ َٓذاآلٕ، ػُسَطشتًَٓو دايطشتىوٕ بُ ػًَىَيُى نُ بؤ يُنذاسٍ داسالطتًهًإ فشِيَذاوَ و داسيَهًذيؽ 

طًاٌْ ضؤيُنُنإ و سووخظاسٍ ػىوػٍُ  ثاسَيإ يُ ثًاوَ َُطتُنُ وَسُْطشتىوَ، ثًاوَ َُطتُنُ بؤ ثاساطتين
ثُدمُسَنإ، نىسَِنُيؼٌ فًَشٍ بُخؼًين ثاسٍَ طًَُٓا بُ َٓذاآلٕ نشدبىو، ًَٓؽ ويظتِ فًَشمب، سؤريَو ديتِ 

 ًََشدَٓذاَيًَو، داسالطتًهٌ يُ دَطتُ و خؤٍ تًىاوتٌ نشدؤتُوَ، طًَشٍَ  يُ يكًَهٌ داسبًُنُ طشتىوَ، طىمت:
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 سد يُ نًَؼهُ َُطشَ، ٖا ثاسَت بذٌَََ، بؤ خؤت بشِؤ طًَُٓا+ ساوَطتُ طضهٍَُ، بُ
 ثاسَّ يؤ ضًُ، يُ باتٌ ثاسَ َاضًَهِ يُو خاَيٍُ طُسدٌَْ  بذٍَ.. -

 + ئٍُ سووسَؾ ئُوَ ض دََيًٌَ!
 ئُتى ُٖس دىٕ بذَ، َٔ دىْت ثًَٓادَّ، يُبُس خاتشٍ تؤ بُسد ْاٖاويَِ و ثاسَػِ ْاوٍَ..  -

و يفيت ػريئ بىو،ًَٖٓذٍَ َُْابىو بًًََِ، َاضًَهٌ طُسدٕ قُسداسمت، ئاٍ خاَيٌ  ئُو َٓذاَيُ ًَٖٓذَ طفت
طُسدٕ، ضُْذ طُس بُ طؤبُْذٍ، ُٖس يُنُ و  الٍ خؤيُوَ ْاويَهٌ يُو خاَيٍُ طُسدمن ْابىو، نىسٍِ ثًاوَ َُطتُنُ 

 دََيًَت:
 ُوافهشدٌْ ًُْ..خاَيٌ طُسدٌْ ياسّ بُسدَ سَػُنٍُ نابُيُ، بُالّ دطُ يُ َٔ نُغ َايف ت

 بابٌ َاض يُ ْاَُيُنذا بُ ضُْذإ ػًَىَ يُو خاَيُ دوا بىو، طىتبىوٍ:
 يُ ئامساًَْهٌ طجٌ طجٌ، ئُطتًَشَيُنٌ سَؾ سَؾ ُٖيُ، دَصاٌْ ئُوَ ضًُ؟ َُْيًٌَ بُخيت تؤيُ..

 داسيَو َُاليُى يُ ْىيَزٍ ُٖيين دَطُسِايُوَ َاٍَ، يُ طُسٍ نؤآلٌَْ تىوػِ بىو:
 يُ دىاٌْ، ئُو خاَيُ دََيًٌَ طًًٍَُٓ ضاوٍ فشيؼتٍُ خىدايُ..طىعاُْال 

ئُو نىسٍَِ يُ بٓاسٍ قُْذيًُوَ ٖاتبىو، ئُْفاٍ ساوٍ ْابىو، ٖاوسِيًَُنُّ طىيٌَ يًَببىو، وَٖا قظٍُ يُ خاَيٌ طُسدٌْ 
َ، وَسَ سَمشاَيًَو َٔ نشدبىو: يُ بٓاسٍ قُْذيًٌَ ئُوَ دٍََُ بُفش دًْا طجٌ طجٌ دَنات و بؤ َاوَيُى يًَذَناتُو

 يُو طجًَتًٍُ قُْذيٌ َُٖيذَ، سيَو خاَيٌ ئُو نضُ وَى ئُو سَمشاَيُيُ.. 
نىسَِ نُسِوالَيُنُؾ ئُوٍَ بُ نىسَِ نُػخُنُ ْاوٍ سؤيؼتبىو، ئُو نىسٍَِ نًزٍ طُسَِى بؤٍ ػًَت ببىوٕ و صؤسيإ 

ُػخُنُ قظٍُ يُطٍَُ نُطًإ ُْدَنشد يُبُس خاتشٍ وٍ خؤيإ فًَشٍ صَاٌْ نُسِوالآلٕ نشدبىو، نُضٌ نىسَِن
ئاوسِيؼٌ يًَُٓدَداُْوَ، قىَشٍ يُ َُٖىو نضإ دىاْرت و ػرييٓرت بُ صَاٌْ نُسِوالآلٕ دَدوا، نىسَِنُػخُنُ يُ ْاو 

 نضإ تُْٗا قىَشٍ بشادَسٍ بىو، قىَشٍ دَيطىت:
 نىسَِنُػخُنُ دََيٌَ يُ دًْايٌَ يُى خىػهِ ُٖيُ، ْاوٍ قىَشيُ   

 يطىت: بُآلّ َٔ بُ بشاٍ خؤٌَ ْاصامن، َٔ ئاطشّ بؤٍ طشتىوَ..قىَشٍ دَ
يُ باسٍَ خاَيٌ طُسدُْوَ قىَشٍ دَيطىت، نىسٍِ نُػخُ طُسٖاتًَو دَطًَشِيَتُوَ: فشيؼتُيُنٌ ئامساٌَْ بُ دصيٌ 

ويَو خىداوَ عُػكٌ ثُسيٌ صَوٍ دَبًَت، ْاصاًَْت ضؤٕ بًطاتٌَ، ػُويَو بؤ يُنُّ داس و دوا داس خىدا طُس خُ
دَػهًًََٓت، فشيؼتٍُ عاػل ٍَُٖ يُ دَطتٓادات، يُ ئامساُْوَ دادَبُصيَتُ صَوٍ و ديَتُ طُس دًٌَ ثُسٍ و بُوَ 

 سادَطات نُ َاضًَو يُ طُسدٌْ بهات، دًَطٍُ َاضُنُ دَبًَتُ خاٍَ، ئُو خاَيٍُ دًْاٍ طُسطُسدإ نشدووَ..
 طُس خىدا ًَٖٓذٍَ خاَيٌ طُسدٌْ تؤ ْاوٍ ُٖبٌَ..خاَيٌ طُسدٕ ْاوٍ صؤس بىو، خىػهرتئ خىػو دَيطىت: َُ

وا بىو ْاوٍ صؤس بىو، ًَٓؽ ْاويَهِ ُٖبىو بؤ خاَيٌ طُسدٌْ خؤّ) خاَيٌ طؤبُْذ(.. صؤس داس دَضىوَُ بُس 
ئاويَُٓ و يُ طُسدٕ و خاَيٌ طُسدٕ سادََاّ، ئُو نضاُْ ئُو رْاُْػِ دًََٖٓاُْ ْاو بًٓايًُُوَ، يُ بُساْبُس خؤّ 

تٔ، ، يإ ويٍَُٓ ُْٖذيَو يُواٍُْ خاَيًإ يُطُسدٕ بىوَ ثُيذاّ نشدووَ، يُ تًُْؼت ويٍَُٓ خؤَِ داْاوٕ  ساَذَطش
يًًَاْشِادََاّ، بُساوسدٍ طُسدٕ و خاَيٌ خؤَِ يُطَُيًإ دَنشد، نُّ داس ُٖبىوَ ٌٖ َٔ يُوإ دىاْرت و ػرييٓرت 

ُو َُٖىو خَُيهٍُ طُساطًُُ و سُيشإ نشدووَ، داسيَو دَسضىوبًَت، ئُدٍ بؤضٌ ٌٖ َٔ طؤبُْذ دًََْتُوَ، بؤضٌ ئ
 بىو عُػل يًًَذابىوّ، بُ نضًَهٌ خاٍَ يُ طُسدٌْ دىاٌْ صؤس يُ خؤّ دىاْرتّ طىت، تاصَ ببىوَ ٖاوسِيَِ:ُْيُ ًََز 

 + بُ َٔ بًٌََ ئُو خاَيٍُ طُسدْت طشفيت بؤت ُْْاوَتُوَ؟         



26 

 

 .ْا، طشفيت وَى ئُوٍَ تؤ ْا.-         
 + ئٌَ، خؤ خاٍَ و طُسدٌْ تؤ يُ ٌٖ َٔ دىاْرتَ..

 نٌَ دََيٌَ وايُ! ٌٖ نُغ ْاطاتُ تؤ -
 + طاَيتُ َُنُ..

 طاَيتُ ْانُّ، ٌٖ تؤ صؤس ػرييُٓ.. -         
 + وا ًُْ، َٔ بُدبُختِ و تُواو..

 ئُودا ئُوَ بُدبُختًُ يإ بُختُوَسٍ؟ خؤصطُ خاَيُنٍُ َٔ ػاسيَهٌ ػًَت دَنشد.. -
 ٔ ئُوَّ ْاوٍَ، ْاَُوٍَ خاَيُنٍُ َٔ نُغ ػًَت بهات..+ َ

 ئٌَ، دَ بشِؤ ُْػتُسطُسيٌ بهُ، ػًَتُ..   -
ئُو بُ طاَيتُ سيٌَ ُْػتُسطُسيٌ ًْؼاْذاّ، بُالّ َٔ بُ ساطيت  بريّ يًًَهشدَوَ و دََىيظت 

شيؼتُ و سَمشاَيٌ ْاو خؤٌَ يًَذَّ، دََىيظت يُ طشفيت خاَيٌ طُسدٕ سصطاسمب، دََىيظت يُ طًًٍَُٓ ضاوٍ ف
بُفشٍَ و ئُو ػتاُْ سصطاسّ بًَت، ًْاصٍ ُْػتُسطُسيٌ خاَيٌ طُسدٕ، بُسيُٓدَداّ وَى خاَيُنُ طشتبىوٌَ 

 يًَُُٓدَبؤوَ، سؤريَو بؤ خىػهرتئ خىػهِ باطهشد، ُٖس بُ ػًَتبىوٕ ػًَت بىو، بُ طُسَذا قًزاْذٍ:
 . + تؤ ػًَيت، نضًَهٌ ػًَيت، ػًَيت، بُساطيت ػًيَت.

 تؤ ْاصاٌْ بُ ٖؤٍ ئُو خاَيُوَ َٔ تىوػٌ ضٌ دَمب.. -
+ بؤ ْاصامن، ئُواُْ نٍُ طشفنت، ػًَتُ ضًَز يُو طشفتاُْ وَسبطشَ، ئُو طشفتاُْ طشفيت ضًَزٕ، بُ 

 دَطت نٌَ دَنُوٕ..
 َٔ ضًَزيإ يًَىَسْاطشّ.. -

ٍ ضٌ يًَٗات، بؤ + باػُ، بشِؤ ُْػتُسطُسيٌ بهُ، ٍُٖ ػًَتُ، باػُ خَُيو ْاَئًَ خاَيُنُ
طُسَُٖيذَدا، باػُ ئُو خاَيُنُت ُْػتُسطُسٍ نشد، ئُدٍ  طُسيٌ نشد، طشفت دواٍ ُْػتُسطُسٍُْػتُس

 ؽ ُْػتُسطُسيٌ!ثًَهًُُْٓنُت، ئُويؽ ُْػتُسطُسٍ دَنُيت، ئُدٍ سؤيؼتُٓنُت ضٌ يًَذَنُيت، ئُوي
 دٕ ًُْ!!ئُدٍ ًْطاناْت، ئُواًْؽ ُْػتُسطُسٍ؟ نضٌَ ػًَتُ خؤ ُٖس خاَيٌ طُس

 با خاَيُنُ ُْػتُسطُسٍ بهُّ، برييَو يُواًْذيؽ دَنَُُوَ.. -
بؤ نىسٍِ  ِو ًْاصٍ ُْػتُسطُسيً  سووْانُنٍُ ،طشفيت خاَيٌ طُسدمنسؤريَو يُ رووسَ ًَُٖؼُ 

ثًاوَ َُطتُنُ باطهشد، بُ طاَيتُيُنٌ ػرييين وَسطشت، َٔ ضُْذٍ ًٖذَيٌ قظَُذَنشد، ئُو بُ طاَيتُتشٍ 
 طىتٌ: وَسدَطشت،

 + بُسدَ سَػُ ثريؤصَنٍُ َٔ دَػهًَين! ثُسطتطاّ دَسِووخًًَٓت؟
 يُ دًَطُيرت بُسدٍ دىاْرت و ثريؤصتشّ بؤت داْاوَ، ضُْذ بُسديَو.. -

 + ئُطُس وايُ، َُسِؤ الٍ دنتؤس، بًَُٓ َٔ بؤت ُْػتُسطُسٍ بهُّ..
ُنُؾ ضاوٍ يًَبىو، بُ ثًَىَ، سوو يُ ثُدمُسٍَ دًْا،بُ بُس ضاوٍ ُْٖاس و ثشتُقاَيُناُْوَ، داسبً

ُْسّ صؤس ُْسّ يًَىٍ ْا بُ خاَيٌ طُسدُْوَ،َزٍ، ُْسّ َزٍ، َزٍ نًََُو تىْذ َزٍ، تىْذتش َزٍ، تىْذتش 
 تىْذتش تىْذيُنٌ ُْسّ، ديَتُبريّ يُو دََُ ناطًَتُنُ طُيؼتُ طؤساًٌْ ػُنشَ طًَى:

 شةكسة سَيوة شةكسة سَيو
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 ئةو دةو و لَيوة شةكسة سَيو
 ي ئاَلتلَيو

 لينؤي كالت
 طةزدٌ و خاَلت شةكسة سَيو..

َزئ دَسصيٌ ثًَؽ ُْػتُسطُسيٌ ٌٖ بًَٗؤػهشدٕ بىو، ػٌ ػٌ بىوّ يُ ئاو ػًرت، خاوبىوَُوَ،  
خؤّ بُ ثًَىَ ساُْطشت، نُومتُ طُس سايُخُ طىَيطىَيًُ خاَيذاسَنُ، تىاَُوَ يًَىٍ يُ طُس خاَيُنُ 

َيٌ طُسدٌْ بُسُْدَدا، بًَٗؤؾ بىوّ، يُ داسٍ بٔ داسثشتُقاَيُنُ َُٖيُٓدَطشت، يُ طُسّ ثاَيهُوت، خا
بًَٗؤػرت، بامب بُٖؤػٌ ًَٖٓاَُوَ، ئا، دَْطٌ بامب بىو، باْطٌ نشدّ، بُ ػًَتِ تًَُُطُٕ دَْطٌ بامب بىو، 
 بُآلّ يُ نىيَىَ ٖات، ضؤٕ طُيؼتُ رووسٍ ُْػتُسطُسٍ، يًَُُُثشطٔ، نُ بُ ٖؤؾ ٖامتُوَ، خاٍَ ُٖس يُ ْاو

ثاَيًَهٌ قاميِ ثًَىَْا، تشطاّ يُ خىاسَوَؾ ُْػتُسطُسيٌ بؤّ نشدبٌَ، دَطتِ بؤ داَُمن بشد، ًٖض  يًَىٍ بىو،
ًْؼاٍُْ ُْػتُسطُسيِ بُسدَطت ُْنُوت، دًو وَى خؤٍ بىو، يُػِ بُدَسَوَ ُْبىو، دوطُُيُنٌ 

 نشاطُنُػِ ُْتشاصابىو، صاٌْ بُ ٖؤؾ ٖاتىوَُتُوَ، بُسيذاّ، طىتٌ:
، ُْػتُسطُسيُنت طُد يُ طُد طُسنُوتىو بىو،بُآلّ خؤصيا بُدمُنُ ًَٖٓذَ صوو + تُواو

 بُسيُٓدَدا..
 َُْضاٌْ دنتؤسيَهٌ ًَٖٓذ ػاسَصاٍ.. -

 + بشِؤ يُو ئاويَُٓ تَُاػاٍ خاَيُنُت بهُ..
 نٌ ْاطهٌ باسيهٌ دسيَز، يُ الٍ دَسطاوَ سوو يُ ثُدمُسٍَ دًْا بُ ديىاسَوَ َُٖيىاطشابىو،ُئاويَُٓي

 يُ ًٖض َاَيًَو ئاويٍَُٓ واّ ُْديتبىو ، طىتٌ:
 + تُواو يًٌَ ْضيهبهُوَ، بضاُْ سيَو ًَٖٓذٍَ بُرٌْ تؤ ًُْ..

  ئؤٍ تؤ ضًت يُ َٔ نشدووَ، ضؤٕ بشِؤَُوَ!-
ضَُاوَيُنٌ بضىوى، ضَُاوَيُنٌ يًَىٍ، بضىوى ًَٖٓذٍَ دٌََ ئُو، ضَُاوَيُنٌ طىوس طىوس، 

سَػذا خاَيًَهٌ طىوسٍ يُ طُسدمن ُْخؼاْذبىو، خاَيًَو  يُ دووسَوَ صؤس يُ  طىوسٍ خىيَٓاوٍ بُ دَوسٍ خاَيٌ
دووسَوَ دَيًٓاّ خؤٍ ًْؼاٌْ بًٓايٌ سيَبىاساٌْ سيٌَ خاٍَ دَدا، يُ ئاويَُٓوَ تُواويَو يُ خاَيٌ طىوس ساَاّ، 

دَطُيؼتُُ ئُوٍَ  يُ خاَيٌ سَػٌ ْاو خاَيٌ طىوس ساَاّ، ُْٖذيَو داس خاَيٌ سَؾ يُ بًٓايًِ دياس ُْدََا،
ُٖس بُ ساطيت ُْػتُسطُسيٌ نشدبٌَ، يًًَهشدبًَتُوَ، َٔ بُ دياس ئاويَُٓوَ و بُ ػُسَُوَ ساوَطتا بىوّ، 

ئُويؽ يُ دواوَ يُ ئاويَُٓوَ تَُاػاٍ دَنشدّ، ٖات يُ دواوَ باوَػٌ ثًَُذا نشد، خؤّ ساثظهاْذ، تشطاّ  
 بُ دواٍ خاَيُناًْرتيؼذا بطُسٍَِ: يُ سووخظاسَذا خاَيًَهًرتيؽ بُٓخؼًيَنَ، تشطاّ 

 + بُسدَ سَػًَهٌ تشّ ًْؼاْذَ، تا نشْىوػٌ بؤ ببُّ
 ئُو نشْىوػُ َُٖيطشَ بؤ دوايٌ بؤ ػُوٍ.. -

 + دَصاٌْ ئًَظتا خاَيٌ طُسدْت يُ بُسدَ سَػٌ نابُيُنٌ طىوس دَضٌَ
 ُْدَبىو وابهُيت، دياسَ دَصأْ.. -

 ِٓ و دياس ْاًَيَنَ، ساوَطتُ دَطيت َٔ َىتفُسِنُ..+ ْا ئًَظتا دوعايُنٌ بُ طُسدا دَخىيَ
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بُ ُْسٌَ طُسٍ ثُدمٍُ ػايُدَاٌْ ثًَذا دًََٖٓا،ُْسّ دَتطىت بُ باَيٌ ثُثىويُيذا دييَنَ، ُْسّ 
ئُوَ نٍُ ثُدمُيُ، باَيٌ ثُثىويُيُ خاَيٌ طُسدٌْ َٔ دَػًًٌََ، يًَىٍ بُ يًَىَُوَ ْا، دَْطٌ بامب ٖاتُوَ، 

 ُآلمت، يُ ُٖآلتينَ طؤساًُْنُ ْاصامن بُ ض ٖىُْسيَو بىوَ:خؤّ ساثظهاْذ و ٖ
 ئةوة تؤ دةِزؤي مً جَيطةو كوَي بَي

 ...َي بطسو بة ياز شَيوةي لة تؤ بَيك
 يُو سؤرَوَ يُ طُسَذا خىيًاٍ ُْػتُسطُسيٌ خاَيٌ طؤبُْذ َُْا.. 

ٕ، داسيَهًإ َاوَيُنٌ باؾ سُفتٍُ دوو داس نىسٍِ ثًاوَ َُطتُنُّ دَديت، داسيَهًإ روا
ُٖسدوونًؼًإ نىست بىوٕ، رواُْنإ ُٖس صؤس  ديذاس، رواُْنُ يُ َاَيٌ ئُوإ، ديذاسَنُؾ يُ َاَيٌ ئًَُُ،

نىست بىوٕ، نىسٍِ ثًاوَ َُطتُنُ طؤتٌُْ)) بُػٌ َاضًَهٌ قىوٍَ ْانات((، ئًذٍ َاَيٌ روإ وَٖا بىو، 
ضاوبشِنًًَُى، ُٖس بُػٌ ئاو يُ دَطت  ديذاسَنُؾ ُٖس بُػٌ ْاَُ طؤسِيُٓوَيُى، ُٖس بُػٌ ضُْذ

وَسطشتًَٓهٌ دَنشد، ئُوَ بىو َاَيٌ  ديذاس،دَطتطىػًًَٓهًؼٌ بُ خؤيُوَ ُْديت.. يُ َاَيٌ روإ نُّ صؤس 
يُ َاَيٌ  دطُ يُ دوو طٌَ سطتٍُ ُْٖطىيًٌٓ نىسٍِ ثًاوَ َُطتُنُ ض ُْدَطىتشا، نُّ قظُ دَنشا،

ظُ ُٖيُ يُ ْاَُنإ بىو، هٌ وَآلّ نىستٌ بريناسٍ، ُٖسضٌ قًاسيَديذاسيؽ ُٖس ضاى و ضؤٌْ بىو، يإ ثشط
ْاَُنإ ئاٍ ْاَُنإ، ضُْذ بُ قظُ بىوٕ، ئُو َُٖىو طاَيُ سُفتاُْ ْاٍَُ دسيَز صؤس دسيَز، نىسٍِ ثًاوَ 
َُطتُنُ طؤتٌُْ: )) ْاٍَُ دسيَز، دسيَز ًَٖٓذٍَ قزٍ خاوت، خؤصطُ َاضُناًْؽ ًَٖٓذَ دسيَز دَبىوٕ(( 

نإ دسيَز بىوٕ، ْاَُنإ صؤس بىوٕ، سُيف بؤ ْاَُنإ! َُٖىويإ رَاسَّ يُ طُس داْابىوٕ، با ُٖس َٔ ْاَُ
بضامن دوا ْاَُ رَاسَ ضُْذٍ بُطُسَوَيُ، ْاَُنإ، ض ُٖبىو يُ ْاَُناْذا دًٌَ ُْبًَتُوَ، يُ 

ادَو خؤثًؼاْذإ، يُ دَطتطىػًُٓوَ تا دَطاتُ ثؤطتُس يُ ديىاس دإ، يُ َاضٌ يًَىَوَ تا ضىوُْ طُس د
بريَُ دىإ يُبريَُ ُٖس دََيًٌَ ْاَُنُّ يُبُسدَطتُ و دَخيىيَُُٓوَ، يُ ْاٍَُ رَاسَ سَْطُ رَاسَ 

 طُسَتايًُنإ بىوبًَت،يُ وَآلٌَ ْاَُيُنٌ َٓذا ْىوطًبىوٍ:
))َٔ سُصْانُّ، تؤ خؤت يُ ناسٍ ئُوٖا بذَيت، تهات يًَذَنُّ واصبًَُٓ و خؤت تىوػٌ طشفت  

ُ، بضؤ ئُطُس ُٖس طىوسٍ يُ طُسٍ يُبُس خاتشٍ ضاوَناْت يُبُس خاتشٍ خاَيٌ طُسدٕ ديَِ يُطَُيت َُن
 بُآلّ تىوسَِ َُبُ دواداسّ دَبٌَ.. باػُ طىَيٌ َٔ، طبٍُ ػُو يُويَِ((

 يُناتٌ خؤٍ طُيؼت، ػإ بُ ػاٌْ يُنرت سؤيؼتني، يُ بُس خؤيُوَ دَيطىت: 
 منإ با ُْى..+ ضُْذ خؤؾ بىوئُو سيًَُ سيٌَ روا

 وا بضاُْ بؤ روإ دَضني -
 +ٍُٖ يُو رواُْ! نًََُو بري يُ خؤَإ بهُوَ..

 دَطتتجًَهشدَوَ! ئُطُس دَتشطًت بطُسِيَىَ، َٔ بُ تٌَُْ دَضِ.. -
 + نضٌَ َٔ يُبُس تؤَُ، تًَُبطُ..

 تًَذَطُّ، تؤ يُ َٔ ْاطُيت.. -         
 + باػُ تًَطُيؼتِ

اسيهشد، طُسٍ نؤآلٕ، دَيىيظت خؤٍ ناسَنٍُ َٔ بهات،ًََُْٗؼت، طُيؼتني، دًَطٍُ ئُوّ دي
 دوو ثؤطتُسّ َُٖيىاطٌ و طُسِاَُوَ الٍ، بُ ُْٖاطربِنًَىَ طىتٌ:
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 + تُواو، بضًُٓوَ؟
 دوو دًَطُيرت َاوَ -         

 + ئؤف، يُ تؤ!
 ئؤيف ْاوٍَ، دٍَ -

طُس سيٌَ قىتاغاُْ، دوو  ُٖسضٌ ثؤطتُسٍ ْاو داْتانُّ ُٖبىو ئُو ػُوَ َُٖىويِ يُوٍَ يُ
داُْؾ يُ تًُْؼت دَسطاٍ طُسَنًٌ قىتاغاُْ يُى الٍ ساطت، يُى الٍ ضُخ َُٖيىاطٌ، دووس بُ دووسٍ 

 ُٖتا ْضيو َاَيٌَ يُطَُيِ ٖاتُوَ، ثًَؽ دًابىوُْوَ، يًَِ ْضيههُوتُوَ، بُ ثًَهًًَُْٓهٌ ػرييُٓوَ:
 + وا دَصاٌْ َٔ بُ خؤسايٌ يُطَُيت ٖاتىوّ!

 ٍ ضاوَسِيَِ بُ، َاضًَهت قُسداسّطبُ -
 + َاضٌ قىوٍَ.. 

ئُو سؤرٍَ نُ دَبىو َٔ قُسدٍ نىسٍِ ثًاوَ َُطتُنُ بذََُوَ، سؤريَهٌ دسَوػاوَ بىو، 
بُياًُْنٌ ُْواصَ بىو يُ رياٌْ َٔ، نُ دََذيت قىتابًإ يُ ثؤطتُسَنُ وسددَبىوُْوَ، بظت بظت باآلّ 

، ُٖواَيٌ ثؤطتُسَنإ بُ َُٖىو قىتاغاُْدا بآلوبؤوَ، دََىيظت بُ دَنشد، ًَٖؼتا واُْ دَطتًجًَُٓنشدبىو
ٖاوسِيَهامن بًًََِ: دىإ تَُاػاٍ بهُٕ، وسد بًخىيَُٓٓوَ، ئُوَ َٔ َُٖيُىاطًىَ.. ثُػًُاْذَبىوَُوَ.. 
بُسيَىَبُسَنُ نُ نضًَهٌ قُيشَ بىو، ئًَظتاؾ ُٖس نضُ، صساوٍ ضىو بىو، بُ يُ خؤدإ يُ خؤٍ دَدا، 

سِواًٌْ ناسَطاتًَهٌ طُوسٍَ دَنشد، ػًَىا بىو، خشاخ ػًَىابىو، دَطت و ثًٌَ خؤٍ ُْدَديتُوَ، ئُو ضاوَ
طُس و ئُو طُسٍ دَنشد، ئُو بُياًُْ َٔ و بُسيَىَبُسٍ قىتاغاُْ ضُْذ در بُيُى بىوئ، َٔ يُ دَيخؤػًذا 

سبٍُ قىتابًإ دَيًإ بُ ثؤطتُسَنإ خؤؾ باَيِ يًَشطهابىو، ئُو يُ دَيتُْطًذا خُسيو بىو بشِريَتُ صَويُوَ، صؤ
بىو، ُٖػبىو يًَى و يضٌ َُٖيذًََٖٓا، ُٖػبىو بُ ُْٖذٍ وَسُْطشتبىو، وَى ئُوٍَ ًٖض ُْبىوبًَت، قىَشٍ 
وضُْذ ٖاوسِيًَُنِ تًَطُياْذ نُ بُ دَْطٌ بُسص دسووػِ بًًًََُٓوَ، ثًًَاخنؤؾ بىو، يُطٍَُ يًَذاٌْ صَْط، 

ٍ ُْبشد قؤتاغاُْ بىوَ طُسوويَو يُ دَْط، صَْط صَْطٌ َُٖيربِيين دَْطٌ قىتاغاُْ دَْطُإ َُٖيربٍِ، صؤس
بىو، قىتاغاُْ يُى بُ دَْطٌ خؤٍ ئُو دسوومشٍُ دَطؤتُوَ نُ يُ ثؤطرتَنُوَ ثُسِيُوَ صاسٍ قىتاغاُْ، 

ُطتُذَنشد قىتاغاُْ دَْطٌ َُٖيربٍَ يُ ثُدمُسَناًُْوَ دَْط دَطُيؼتُ َُٖىو َاَيًَهٌ ػاس، َٔ ٖ
دَطاتٌَ، صؤسٍ ُْبشد، بُ قُد رَاسٍَ نضاٌْ قىتابٌ ثًاوٍ دًو صَيتىوًٌْ ضُى بُ دَطت و داسبُدَطت 
سراُْ طؤسَِثاٌْ قىتاغاُْوَ، نُّ نُّ قىتاغاُْ دَْطٌ ًَٖىاؾ دَنشدَوَ، ًَٖىاؾ، ًَٖىاػرت، دَْط َُْا، 

يُطٍَُ خؤيإ ُْبشد، َٔ دآَابىو بًاُْويَت  دًهضَيتىوًُْنإ بُ ْاو وَسبىوٕ، باؾ بىو ئُو داسَ نُطًإ
ُٖس قىتابًُى ببُٕ خؤّ ئاػهشابهُّ و ًًََُِْٖ نُغ يُ دًاتٌ َٔ بظىوتٌَ، ُٖس بُ ساطيت واّ داْابىو، 

 بُالّ ْاصامن واَذَنشد يإ ْا..
ئ ئُو سؤرٍَ ثؤطتُسَنإ قؤتاغاُْيإ ًَٖٓايُ دَْط و َُٖىو ػاس طىيٌَ بؤ َُٖيخظت، َٔ بُ فشِ

بُ طُس ػاسدا يُ ػُقٍُ باَيِ دَدا، دََىيظت بُ طىيٌَ ػاسدا بُ دَْطٌ بُسص غىيَِٓ و بًًََِ: خَُيهًُٓ 
ثؤطتُسَنإ َٔ َُٖيِ واطني و نىسٍِ ثًاوَ َُطتُنُؾ ياسَُتًٌُ دا، ضاوديَشميٌ دَنشد.. ئاٍ بؤ ئُو سؤرَ 

ثًَؼرتَوَ َُْا،سؤريَو دابشِاو يُ سؤرإ! بُآلّ ض سؤريَهٌ ْىٍَ بىو، سؤريَو بىو ًٖض ثُيىَْذيُنٌ بُ سؤراٌْ 
قُسدَنُّ يُبريُْنشد، ناتٌَ يُ قىتاغاُْوَ دَضىوَُوَ َاَيٌَ دَبًِٓ نىسٍِ ثًاوَ َُطتُنُ بُ دواَُوَيُوَ، 
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دووس بُ دووسٍ بُ دواَُوَيُ، بؤ طؤساخٌ َٔ ٖاتبىو، يُ طُسَ نؤاَلُْنإ خَُيو ضاوَسِيٌَ ٖاتُٓوٍَ 
َنشد، باونِ بُ ديتين َٔ وَط طىٍَ طُػايُوَ، بامب نىسٍِ ثًاوَ َُطتُنٍُ خؤػذَويظت، َٓذاَيُناًْإ د

بُ صؤس ًَٖٓايُوَ َاٍَ، ًْىَسِؤيُنٌ ضًَزاوٍ بىو، ًْىَسؤِيُنٌ طُسسِيَز يُ ًََىإ بىو، خىاسدٕ تاًََهٌ واٍ 
ٌ يُ داًْؼتين نىسٍِ دَدا قُت ُْيذاوَ، تاٌَ يُ ئُدماٌَ َُٖيىاطًين ثؤطتُسَناُْوَ وَسطشتبىو، تاَ

ثًاوَ َُطتُنُ وَسطشتبىو، ئُو ًَْىَسِؤيُ باغ ُٖس باطٌ دَْطَُٗيربِيين قىتاغاُْنٍُ ئًَُُ بىو، َُٖىو 
ضاويإ يُ دٌََ َٔ بىو، ضُْذ بُ دٍَ و داو بؤّ دَطًَشِاُْوَ، نىسٍِ ثًاوَ َُطتُنُ ضاوٍ يُ طُسّ 

ُْنُّ، ، ُٖس بُ ضاو دَيًٓاّ دَنشدَوَ، نُخٌَُ ُْبًَت َُٖيُٓدَطشت، بُ ضاو ئاطاداسٌَ دَنشدَوَ، َُٖيُ 
 َُٖيىاطًين ثؤطُتُسَنإ بُ ًَْٗين دًًَََُُٖوَ، ًََىاًَْو ثشطٌ:

 باػُ خؤ ئُوَ يُنُّ داسًُْ ثؤطتُس بُ ديىاسَوَ َُٖيىاطشٍَ، بؤضٌ ئُو داسَ ئُوٍَ يًَهُوتُوَ؟ 
 بامب يُ وَآلَذا طىتٌ:

 يُوَ سَْطُ ضُْذ نُطًَو دَطجًَؼخُسيإ نشدبٌَ تُقًُٓوَؾ ناتٌ خؤٍ ُٖيُ، دطُ -
 ًَىاًَْهًرت َُٖيًذايٌَ:

 + وايُ،  ػاس يُ طُس ثًًَُ بُآلّ ثًَىيظيت بُ...          
ًْىَسِؤيُنٌ ثشِ يُ قظُوباغ بىو، قظُ يُ باسٍَ ُٖطتاُْوٍَ قىتاغاُْنٍُ ئًَُُ.. يُ طًُاٍ نىسٍِ   

،  بُ ضاو تًَُطُياْذ نُ بشِؤوَ بؤئُوٍَ قُسدَنُت وَسبطشيتُوَ، ثًَُظُيش وََثًاوَ َُطتُنُ نًََُو بًَضاسيِ خىيَٓذ
 بىو بُ ْابُدَيٌ ُٖطتا، بُآلّ َٔ دواٍ نًََُو بُ دٍَ بُ دوايذا ضىوّ..

ناتٌَ طُيؼتُُ رووسَنٍُ، طُسٍ بُ طُس نتًَبًَهُوَ بىو، نتًَيب قىتاغاُْ،عادض عادض، بُ طاسدٍ 
صُْدَنشدَوَ، دياس بىو يًَِ دَيطشاُْ، تًَطُيؼتِ خٌَُ ًَُٓتٌ، ْايُويَت بُآليُنِ بُ وَآلٌَ دَداَُوَ، طُسٍ بُس

طُسبًَت، يُ تًُْؼتًُوَ داًْؼتِ، طُسٍ َُٖيُٓبشٍِ، طُيشَ، ضُْذ داسَ سَْط ُْبىو يًًَٓضيو ببُُوَ، بٌَ بظًُال 
ُضٌ ئُو داسَ وا ُْٖاطُّ خُسيهُ َىوٍ يًَىٍ بؤ يًَىّ ديَٓا، دَطتُناٌْ بؤ طىػًين ََُهُنامن ًَٖشِػًإ ديَٓا، ن

طُس طًٓطٌ دََيُسيًََٓتُوَ، ئُو طًٓطُ َىواويٍُ سُصَذَنشد يُ طُسٍ غُوّ، يُ َٓذاَيًَهٌ طاوا ثرت غُوّ، ئُو 
ُٖس بٌَ ُٖطت و خىطتُ، َٔ ْاضاس بىوّ بؤ يُنُّ داس دَطجًَؼخُسٍ بهُّ، دَطتِ بشد، نًََُو ضُُْطُيِ 

يًَىيُوَ ْا، باوَػٌ ثًَُذا نشد طىتٌ ))ئُوَ خؤت ٖاتٌ، بضاُْ ضًت يًَذَنُّ(( َزٍ، يًَىٌَ  بُسصنشدَوَ و يًَىّ بُ
َزٍ، ئُو يًَىاٍُْ بٌَ طىوساو طىوس طىوسخؤٍ طىتٌُْ))نُوٍ نىيَظتإ طىوسايًإ يُ يًَىٍ تؤوَ خىاسدؤتُوَ بؤيُ 

اطتُوَ طُس ََُهُنامن،ئُو ََُهاٍُْ نُ دَْذوونًإ وا طىوسَُٖيطُسِاوَ((، دوطٍُُ طًٌَُٓ تشاصاْذ و يًَىٍ طى
 سيَو ثشِ بُ ضٓطٌ ئُو بىوٕ، يُو طاتُ طؤساًُْنُ:

 با وا بَي با وا بَي
 دةسته لة مةمكي دابَي

 ئةطةز مةمكاٌ ئةشيةت دةو
 وةزا بَي..ٍةَلو ةثَييج ثةجن 
تٌُْ)) ئُو تىْذ تىْذ، ئُو ََُهاٍُْ دطُ يُو دَطيت نُطًإ ُْطُيؼتبىوٍَ، ئُوََُهاٍُْ خؤٍ طى 

دوو ََُهُ دوو ُْٖاسٍ خىدايني بُ دسَختًَهٌ خىدايًُوَ(( دوعاٍ دَنشد)) خىدايُ،ببًُ دايهٌ سُفت َٓذاآلٕ و 
ُٖس ئُوٖا مبًَُٓٓوَ، خىدايُ طىْاٖت دَطاتٌَ ئُطُس ػًًإ بهُيتُوَ(( ئؤٍ ضؤٌْ دََزٍ، ًٖض َٓذاَيًَو ََُهٌ 
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و َٔ ْضيو يُ دايهاُْ ضاويِ َاض دَنشد، ئُو ضاواٍُْ خؤٍ  دايهٌ وا ْاَزيَت، ئُو طاواياُْ ََُهٌ دََزٍ
طىتٌُْ ))ًَُٖؼُ يُ طُس تؤٕ و ْاضُٓ طُس نُغ، تؤ دَبًٓٔ و بُغ(( يُو وَختُ ْاطهُ بامب باْطٌُ نشد، ئا 

ٌ بامب دَْطٌ بامب بىو، نض دَْطٌ بابٌ خؤٍ ْاْاطًَتُوَ! ثاَيًَهٌ تىْذّ ثًَىَْا، تىوسَِ بىو، ثًَهٌُْ.. ئُطُس دَْط
ُوسَنُّ بؤ بهات، دَصأْ طُْٖاتايُ دووس ُْبىو بُ تُواوٍ خؤٌَ بؤ ػٌ بهُّ، دووس ُْبىو سيٌَ بذَّ ُْػتُسطُسيُ 

ئُو سؤرَ ضُْذ دَيخؤؾ بىوّ، ضُْذ ضًَزّ يُ ريإ وَسطشتبىو، دََىيظت ضًَزيَهٌ واؾ بذََُ نىسٍِ ثًاوَ َُطتُنُ 
َ َُطتُنُ ضُْذ داس بُ َين طىتبىو: ))بُ ضاوٍ تؤ دطُ يُ تؤ تاٌَ ُٖتا تًََُُْو يًٌَ ُْبًَتُوَ، نىسٍِ ثًاو

 ًٖض ًًًََُٓيُنِ ُْنشدووَ((
يُ ُٖطتاْذا ْاَُيُنٌ خظتُ دَطتِ، يُ ٖاتُٓ خىاسَوَدا، ثًاوَ َُطتُنُّ ديت، يُ ثُْاٍ 

َ، سَْطُ نىسترتئ داسصَيتىوُْنُ ْاصامن خُسيهٌ ضٌ بىو، سَْطُ َين ُْديتيبَ، ُٖس يُ نؤآلٌَْ ْاَُنُيِ نشدَو
 ْاٍَُ ئُو بىوبًَت:

 )) تها دَنُّ واصبًَُٓ، تؤ ػتًَهت يًَبًَت َٔ ْاريِ((
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 نىسٍِ ثًاوَ َُطتُنُ:

 
تا يُ طُس دَسطانُوَ طُيؼتُ بٔ داسثشتُقاَيُنُ ضُْذ طاَيٌ ويظت! نُطًَو ثُسٍ باؾ بٓاطٌَ دَصاٌَْ يُو 

ووباسٍ طُسػًَيت يُ ضًا تىوسَِ ُٖيُ، ُٖس نُطٌَ ثُسٍ بٓاطٌَ دَصاٌَْ ًَْىاُْ ضُْذ نًَىٍ بُ ئامساْذا ضىو، ضُْذ س
ًَْىإ طُس دَسطاو بٔ داسثشتُقاَيُنٍُ سُوػٍُ َاَيٌ ثًاوَ َُطتُنُ سيَطُيُنٌ ضُْذ دووسَ، نُغ ًُْ وَى َٔ 

ؤيٌ يُى بىو، يُ ثُسٍ بٓاطًَت.. يُ بريَُ يُ طًٌَ طُسَتايٌ بىوّ، بىوَُ بشادَسٍ َٓذاَيًَو يُ خؤّ طضهُتش يُ ث
دَنشد، باونٌ َٓذاَيُنُ باخُوإ بىو يُ باخضُيُنٌ ْضيو قىتاغاُْنُ، ٖاوسِيٌَ  طَُامنإناتٌ ثؼىو ثًَهُوَ 

َاَؤطتايُنإ بىو صوو صوو دَٖاتُ قىتاغاُْ، نُ صاٌْ َٔ و نضُنٍُ بشادَسئ، دَٖات دَطيت بُ طُسَذا 
و تَُُُْوَ ثُسٍ دَْاطِ، َاَيًؼُإ ضُْذ نؤآلًَْهُإ ًَْىإ بىو، ىيظتِ، َٔ يُدًََٖٓاو ضىنًًَيت دَداٌََ، خؤػً

ًَٖؼتا خؤّ ُْْاطًبىو عاػكٌ بىوّ، دََىيظت َاضٌ بهُّ، طُوسَتش بىو تاَُصسؤتش بىوّ، بُالّ ئُو ئاطاٍ يُ ًٖض 
ُػل ُٖيُ بؤيِ ُْبىو، وَى ٖاوسِيًَُى تَُاػاٍ دَنشدّ و تُواو، طُوسَتش بىوئ، عاػكرت بىوّ، ُٖسضٌ ئاَارٍَ ع

دَنشد بُالؾ بىو، ضُْذ داس ساطتىسَوإ ثًًَِ دَطىت) خؤػتِ دَوٍَ( ُٖس طىيٌَ يًَُٓبىو، داسيَو ْاَُيهٌ دووس و 
 دسيَزّ بؤٍ ْىوطٌ و داٌََ، وَآلّ بىوَ بُسدٍ بٔ طؤّ، تىوسَِ بىو، ضُْذ َاْط ُٖس خؤٍ ًْؼامن ُْدا..

ئُو داس ثشتُقاَيُ بُ دَطيت خؤّ يُطٍَُ داس ُْٖاسَنُ يُ  طُيؼنت بُ بٔ داسثشتُقاَيُنُ ُٖس وا ئاطاُْ!
سؤريَهذا ضاْذَٔ و طُوسَّ نشدٕ،طُيؼنت بُوٍَ وا ئاطاُْ! يًَهشدُْوٍَ ثشتُقاَيًَهُ يإ ُْٖاسيَهُ يُ داس! طُيؼنت 

ُخترت بُوٍَ طُخت بىو، طُخترت يُ طُسخظتين سووباس بُ ضًايُنٌ طُخت، ٖاتين ثُسٍ بؤ بٔ داسثشتُقاَيُنُ، ط
بىو يُ ٖاتين ًًًَُتًَو بؤ طُس ئايًين ثُياَبُسيَو، نىسٍِ ثًاوَ َُطتُنُ ًَٖٓذٍَ ثُياَبُسيَو سَدمٌ نًَؼا تا 
ثُسيٌ يُ طُس نؤطجٌ دَسطاوَ سانًَؼايُ بٔ داس ثشتُقاَيُنُ، ئُو ئًَىاسَيٍُ نىسٍِ ثًاوَ َُطتُنُ بُ َشاصٍ 

ُس باسيو ًَٖؼتا ُٖس يُ قؤْاخٌ ْاوَْذٍ بىو، ََُهُناٌْ ثُياَبُساٍُْ خؤٍ طُيؼت، ثُسيٌ بُرٕ سيَهٌ نَُ
دوو ُْٖاسٍ بضىوى، بضىوى ُٖس ًَٖٓذٍَ ًًَٖهٍُ باسِؤنُ بىوٕ، ئُو ئًَىاسَيُ ثُسٍ يًَىَناٌْ ُٖس دَتطىت طىَيُ 

َْطٌ ُْٖاسٕ، قزَ خاوَ صَسدَثُسِيُنٍُ ئُو قزٍَ ٌٖ ئُوَيُ َين ثًََُٗيىاطٔ! ضاوَناٌْ ئاٍ يُ ضاوَناٌْ، نٌَ س
 ضاوَناٌْ َُٖيذيَينَ! خؤصطُّ بُو طاتٍُ خؤّ نُ ثُسيِ سانًَؼايُ بٔ داسثشتُقاَيُنُ..

َٔ يُ َُطيت ُْضىوبىوَُوَ طُس ثًاوَ َُطتُنُ، ُٖسطًض ثًَهًَهِ َُٖيُٓدابىو، بُ َٓذاَيٌ  يُ نؤآلٕ 
شمت، صؤس داس دَٖاتُ طُس يُ ْاو رْإ نُطىيَِ يُ دَطتُوارٍَ) عُسَقخؤسٍ طُسطُسٍ( دَبىو، ًْطُساٌْ دايذَط

صَامن بُ بامب بًًََِ: ))بابُ، واص يُ عُسَم بًَُٓ، دَْا ثًَتذََئًَ طُسطُسٍ(( دََطًَشِاوَ، ػُسممذَنشد، ئًَظتاؾ ئُطُس 
يُ دَطت َٔ با يُ ضريؤنٌ ثُسٍ، َٔ ْاوّ دَبىوَ )نىسَِ َُطتُنُ( ُْى بُ نىسٍِ ثًاوَ َُطتُنُْاوّ بضًَتُ 

ُبٔ داس ثشتُقاَيُنُ يُ يًَىٍ ثُسٍ َاضُ خىدايًُنُّ يُ ريامن تؤَاس ُْنشد، َُْذَصاٌْ َُطيت ضريؤنُوَ، َٔ تا ي
َٔ   ضًُ، يُو سؤرَوَ َٔ َُطتِ، بامب ُٖسضٌ عُسَقٌ دًْا ُٖيُ بُ طُس يًَىيُوَ بهات وَى َٔ َُطت ْابًَت،

َُطتُنُ َِٓ، َٔ ئُو نىسٍَِ بُ ٖؤٍ  نىسَِ َُطتُنُّ، بُالّ نىسٍِ ثًاوَ َُطتُنُػِ يًَذٍَ، ئًذٍ نىسٍِ ثًاوَ
 ثُسيُوَ ػا نىسٍِ طُسَِى بىوّ..

 دَيطىت: َٔ و ثُسٍ ُٖس يُ طُسَتاوَ يُ صؤس ػت دًاواص بىوئ، ئُو يُ طًاطُت ُْدَبؤوَ،
 طًاطُتًؽ دؤسيَهُ يُ َاض، يُ صؤس طاتُوَخت تاٌَ تايبُتٌ خؤٍ ُٖيُ.. 
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 َٔ يُ طًاطُت َُٖيذَٖامت و دََطىت: 
 تؤ ض تاٌَ يًَىَسْاطشّ.. بُ ضاوٍ

 ئُو دَيطىت: 
 ضاوٍ َٔ بُ ُْٖذ وَسطشَ، تؤ خؤ تاَت ُْنشدووَ ضىوصاٌْ تاٌَ ضٌ دَدات!

اغاُْدا ُْدَطشت و تَاضًَهٌ ضاويِ دَنشد ئُو ُٖتا ضريؤنًَو سؤَاًَْو ُٖبا ضاويَهٌ بُ نتًَيب قى
 دَيطىت:

 خٔ، ٌٖ قىتاغاُْ دَتهُٕ بُ بًؤى..دىاًُْنإ يُو نتًَبإُْ،ئُو نتًَباُْ بُ دىويُت ديَ 
َٔ طُيشٍ سؤرْاَُػِ ُْدَنشد، وابضامن ئُودَّ تُْٗا نتًَبًَهِ خىيَٓذَوَ ئُويؽ ثُسٍ بُ دياسيٌ  
 دََطىت: ثًًَذابىوّ،

 تاغاُْ ئايٓذَ دياسٍ دَنُٕ،..بُناٌْ قىدَ وَسَ باوَػِ، بضاُْ بًؤنِ يإ.. نضٌَ، نتًَ
 ثُسٍ دَيطىت:

 ُٕ..ٌٖ َٔ دياسٍ ْان
 ئُو ثُيىَْذيٌ نؤَُآليُتٌ بُسفشاوإ بىو، دَيطىت:  

 خؤػُ يُ ُٖس نؤالًَْو ٖاوسِيًَُى، ْاطًاسيَهت ُٖبًَت، َٔ ثًَىيظتِ بُ ػاسيَو ٖاوسٍَ ُٖيُ..
 َٔ َُٖىوٍ ضُْذ بشادَسيَهِ ُٖبىو،دََطىت: 

 ضُْذٍ بشادَس نَُرت بٌَ، طشفت نَُرتَ.. 
بُ ضٌ دَضٔ، ض دريَو تىاْاٍ درايُتٌ عُػكٌ ُٖيُ! خؤصطُ َُٖىو  بُآلّ ئُو دًاواصياُْ، ئُو دراُْ 

درَنإ يُ درايُتٌ عُػل َاْذوو دَبىوٕ، دَبُصئ، َٔ بؤ طُيؼنت بُ دَيٌ ثُسٍ َُٖىو ػتًَهِ نشد، ضاوّ يُ 
ٍُ دًاواصيُنإ دَثؤػٌ،دََىيظت بؤ ًَُٖؼُ يُ دَيٌ وٍ مبًَُُٓوَ، دواٍ ئُوٍَ وَى دىطشافًاْاطًَو صؤس دًَط

يُػٌ ثُسيِ ثؼهين، ْاطٌ، بىوَُ يُػٓاغ، َُْذَتىاٌْ دَطتبُسداسٍ ئُو دياسيُ مب دياسيُى يُ خىداوَ بؤ َٔ 
ٖاتبىو، يُ دًْايٌَ ًٖض يُػىالسٍ وَى ثُسٍ ُٖيُ!! ََُهُنإ، ئاٍ ََُهُنإ، َٔ ػايُدّ بُ طُس ثًَطُيؼتين 

اُّْ بُ طُس ََُهُناًُْوَ، َٔ باخُواٌْ طًُٓ و ََُهُ فُسيهُناٌْ ثُسيُوَ، ضُْذ فُسيو بىوٕ، ػايُدٍ سُفت
ََُهإ بىوّ، َٔ ْاوّ يُ دَطتُناٌْ خؤّ ْابىو ََُهجًَى،  َاْط بُ َاْط دََضاٌْ طتًاُْنٍُ ض قُباسَيُنٌ 
بؤ دَبٌَ، ُٖسضُْذ نُّ ََُهُناٌْ دَخظتُ صيٓذاُْوَ، ََُهٌ ثُسٍ ثًَىيظتًإ بُ طتًإ ُْبىو، ََُهٌ 

ضًُ! سُفت  ثايض ضُْذ سُفتٍُ تًَذايُ، َُٖىو سُفتُناٌْ سُفت ثايضَنُ ْا، بُآلّ صؤسيُٓيإ  ثُسيإ طتًاًْإ بؤ
 َٔ دَطتًَهِ يُ ََُهٌ ثُسٍ داوَ، دا يُ طُس نشاغ بٌَ يإ بُ سووتٌ،  صؤسداس يُ ْاَُ بؤيِ دَْىوطٌ: 

 ىْذتشٕ يإ  ُْسَرت..سُفتُيُى دَبًَت َُْذيىٍ، صوو وَسَ بضامن، ُْٖاسَناْت ضُْذ طُوسَتش بىوُْ، ت
 داسيَو واٍ وَآلّ دابىوَُوَ:

ُٖطتذَنُّ ثُدمُناْت بُ ُْٖاسَنامنُوَ بُدًَُاوٕ، تؤ يُ ثُدمٍُ خؤت دَثشطًُوَ يإ يُ ُْٖاسَناٌْ 
..َٔ 

 ئُوٖاّ وَآلّ دايُوَ: 
 با تا قًاَُت ثُدمُنامن بُ ُْٖاسَناْتُوَ بٔ..

 ادَسيَهُِ طًَشِايُوَ: داسيَو سَْطُ بُ َُطيت بىوبًَت بؤ تاصَ بش  
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َٔ نضًَهٌ  تَُُٕ ثاصدَ طاَيًِ خؤػىيظت سُفت ثايضٍ خؼت ََُهُناًِْ يُ ْاو دَطيت خؤّ 
 ثُسوَسدَ نشد..

 بشادَسَنُ ُْٖاطُيُنٌ قىوَيٌ َُٖيهًَؼا و طىتٌ:
 تؤ بُختُوَستشئ نىسٍِ، خؤصطُّ بُ خؤت، ئُوٍَ خىا بُ تؤٍ داوَ بُ ثُياَبُسيؼٌ ْادا..

 تُّ بىو يُ ْاَُيُنذا ئُوٖاّ بؤ ثُسٍ ْىوطًبىو:ثايضٍ سُف
ثُسيُنُّ، يُ بريتُ سُفت ثايضَ يُ ْاو دَطيت خؤّ ََُهُناْت طُوسَ دَنُّ، با ُٖس يُ ْاو دَطتِ 

 مبًَُٓٓوَ بُالّ ثًًَاْبًٌََ طُوسَتش ُْبٔ..
 ثُسٍ ئُوٖاٍ ْىوطًبىو:

 َٓذاَيًؼٌ ثًَىَبًَت، وا ًُْ؟.. باػرتَ نًََُو طُوسَتش بٔ، ضىْهُ ناتٌ ئُوَ ٖاتىوَ، بُػٌ
وايُ  ناتٌ ٖاتىوَ، َٔ دَبٌَ ثُسٍ بُ يُنذاسٍ بًَُُٓ َاَيُنُّ، بًًَُُٗٓ ئُو رووسٍَ سُفت ثايضَ  

دًَزواُْ، رواٌْ نىست نىست..بُآلّ ثًَؽ ئُوٍَ بًطىاصَُوَ وا باػُ بُ ُٖسػًَىَيُى بًَت يُو َُتشطًٍُ 
اوَيُتٌ و خؤيؼٌ يًٌََ بٌََ ئاطايُ، ئُو نضُ دَبًَت بًَتُوَ طُسخؤٍ، دووسخَُُوَ نُ قُطيت طُسيُتٌ و بُ دو

 دََيًٌَ رياٌْ خؤٍ دؤصيىَتُوَ، ئُدٍ ٌٖ َٔ! ئُوٍَ طاَيٌ ثًَؼىو سوويذا طاَيتُ ُْبىو: 
يُ ثُدمُسَوَ ديتِ سايذَنشد، قُت  بُو ساَيُوَ َُْذيتبىو، نُ ثُسٍ ٖاتُ رووسٍَ سَْطٌ ثُسِيبىو، ئُو 

 َْطٌ ثُسٍ ُْبىوَ، وَى ئُوٍَ بُ سُفت ثًاو دَطذسيَزيإ نشدبًَتُ طُسٍ، ثشطًِ:سَْطُ قُت س
 ضًتُ، بًٌََ، بؤضٌ وا ثُػؤناوٍ؟

 بُ ُْٖاطُبشِنًَىَ:
 ٖا، داسٍَ ئُواُْ يُ دًَطُيهٌ قايِ بؼاسَوَ..

يُو ثرت نؤََُيًَو بآلونشاوٍَ يُ داْتانٍُ دَسًَٖٓا، ئُو بآلونشاواٍُْ بُ َٔ با، بىوًْإ ُْبا، َٔ 
 ثُػؤناّ، بُ تشطُوَ ٖاواسّ نشد:

 دووسيإ غُوَ، يُ ًَٓإ دووس غُوَ، بؤضٌ قىسِ بُ طُسخؤت و َٓذا دَنُيت، بؤ، بؤ؟؟
 بُ ػًَُٓيٌ طىتٌ:

 باػُ، تىوسَِ َُبُ، ئُوداسَ ثُْاّ بؤ تؤ ًَٖٓاوَ، تؤؾ ئُوٖا دَحمُويًَُٓوَ، نٌَ دَبًَتُ ًََشدّ!
 خَُباساُْ طىمت:ًَٓؽ نًََُو ًَٖىسبىوَُوَ و 

نضٌَ، بؤتؤَُ خؤت يُو ئاطشَ دووسخُوَ، بؤ دَتُوٍَ ُٖسدوونُإ بظىوتًَين، دَبًَت َٔ بًًََِ نٌَ دَبًَتُ 
 رمن!

 ثُسٍ تىوسَِ بىو:
 خؤ خؤّ بُ طُستا ُْبشِيىَ،رًَْو بًَُٓ بُ دَيٌ خؤت..

 دَطتِ بُ قزيذا ًَٖٓا:
 .ثُسيُنُّ، تىوسَِ َُبُ، بًَُٓ بضِ بًاْظىوتًَِٓ.

 دَطتٌُ ًَٖٓايُ خىاسٍَ، تىوسَِ ْامب، بُآلّ ئُو بآلونشاواُْ بؤ طىوتإ ُْٖاتىوُْتُ ئًَشَ..
يُنجٌَ ُٖطتا و سؤيؼت، نُومتُ دواٍ َُْطشت، دووس بُ دووسٍ يُ دووٍ سؤيؼتِ، ديتٌُ، وَطتا، 

 طُيؼتٌَُ
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 + بُ دواَذا َُيُ
 دَتشطِ، خٌَُ تؤَُ -

 َ، دََيًَِ بطُسِيَىَ+ َُتشطُ، دًَطٍُ تش ُٖيُ، بطُسِيَى
طُسِاَُوَ، ئُو نضُ ْابًَت وا نُيًُ سَم بًَت، رٌْ َٔ ْابًََت بُ دَطيت خؤٍ َٔ و خؤٍ غاتُ ْاو 
ئاطشَوَ، وا ضانُ ضاسٍَ بهُّ، سيَطُيُى ببًُُٓوَ سيَطٍُ دَطتَُؤنشدٌْ بٌَ و يُ قظُّ دَسُْضٌَ، ُٖس ئُو 

 ثًَذَطريٍَ، تُْٗا ئُوَ ضاسَيُ.. ُو وآلتٍُئ َُٖىو نضًَهٌ بشادَسيَو دَيطىت: سيَطُيٍُ نُ
ناتًَهٌ باػُ بؤ دَطتَُؤنشدٌْ ثُسٍ بؤ دووسخظتُٓوٍَ يُ ئاطشٍ طًاطُت، ُٖسدوونُإ سيَههُوتىوئ 
نُ وادٍَ داخىاصٍ ٖاتىوَ و دَبًَت بًَُُ ثًَؽ، قظُ يُ ْاوٍ يُنُّ َٓذاَيًؽ نشا، َٔ دَبىو ثًَؽ ئُوٍَ بًَٓشَُ 

ًًَََؽ بًَت ئُو ُْخؼُيٍُ يُ طُسَُ ُٖس يُو رووسَ بًُٓخؼًَِٓ و وا داخىاصٍ ناسٍ خؤّ ب هُّ، ئُطُس بُ صؤسَ
نٌ باػًؼُ يُ ْاَُنامن ئاَؤرطاسيٌ ُبهُّ ثُسٍ بُ َُسدٌ َٔ ساصٍ بًَت، َُسدٌ دووسنُوتُٓوَ يُ ئاطش، َاوَي

 يُ ئاطش دووسنُوتُٓوٍَ ْانُّ، يُ طًاطُت، يُ بشادَس دووسنُوتُٓوٍَ ْانُّ..
بُ دَّ  ثُسٍ ٖات، يُ تًُْؼت يُى داًْؼتىوئ، دَطتِ خظتُ طُس ػاٌْ َاضًَهٌ ضاويِ نشد،  

صَسدَثُسِ نُوتبىو،  بؤ الٍ دايهٌ َاضًَهٌ يًَىٍ دَنُّ و دوطٍَُُ طًٍُٓ دَتشاصيَِٓ، باطهشدٌْ ْاسدٌْ دايهِ 
ٍ نَُرت صَسدَثُسٍِ َُٖيذَدا، ئُوَ ثُسٍ ثشضٌ نشدبؤوَُٖس سيَو يُ صَسدَثُسٍِ بُٖاسإ دَضىو، بُّ دوايًاُْ ثُس

يُنُّ داسَ ثُيٍُ ُْبٌَ، بؤ ثُيٍُ بًَت ُٖس ضُْذ سؤريَهًرتَ ئًَُُ رٕ و ًََشدئ، ًٖض قظُيُنٌ ْايُتُ طُسٍ، 
ًٖض طشفتًَو يُ طُيؼتُٓإ بُ يُنرت ًُْ، باونٌ َين صؤس خؤػذَوٍَ، دَيًٓاّ صؤسٍ ثًَخؤػُ ببُُ صاواٍ، ئُوٍَ 

ٍ ُْنشدؤتُ رٕ و ًََشد، ئاطشَنُيُ، َٔ دََُوٍَ يًًَذووسنُويَتُوَو ئُويؽ سؤر دواٍ سؤر يًٌَ ُٖتا ئًَظتا ئًَُُ
ْضيهرت دَبًَتُوَ، ٖاوسِيًَُتًؼٌ يُطٍَُ نىسِإ ًَٖٓذَ فشاواُْ، دَيِ ثًَىٍَ بىو سُصَُٓدَنشد يُ نُغ ْضيهبهُويَتُوَ، 

ئُو طشفتُ بهُّ، ئًَظتا طًٍُٓ تُواو سووتُ، قُت ًَُٖؼُ يُ بٔ باَيٌ َٔ بًَت،  َٔ دَبٌَ ُٖس ئًَظتا ضاسٍَ 
ئُوٖا سووت ُْبىوَ، َٔ ئًَظتا يُ ْاو قزَ صَسدَ ثُسِيُنٍُ ثُسيِ، دايجؤػًىّ، ثاَيِ خظت، يُو طاتُ ناطًَتُنُّ 

 طُياْذَ طؤساٌْ:
 كسدةوة دوطنةيياز بةزةو زووي ماآلٌ ٍات 

 شةو لة سةز سييةو مةمي زؤذو كسدةوة
      دةو لة ىاو دةمة

 دةست لة سةز مةمة...  
 الَل مب...

قُت ثُسٍ ئُوٖا ػٌ ُْبىوَ، ئاخش ًَٓؽ قُت بُو ػًَىاصَ قظُّ ُْنشدووَ)) رُْ دىاُْنُّ، قىسباٌْ  
رُْ دىاُْنُّ دَمب، واٍ داٌَْ ئًَظتا ػُوٍ بىوى و صاوايًُاُْ، دٍَ بؤّ سانؼٌَ با َُٖىو دًَطُيُنٌ يُػت ببًِٓ، 

يُ ْاونٌ بؤ طُسَوَ دًٌَ ثُدمُيُى َُْا َزَز ُْميزّ، ضاوٍ داخظتبىو، وَٖا سانؼابىو غؤّ( يُ طُسٍ سانؼاّ،
وَٖا خؤٍ ػٌ نشدبىو، ناتٌ بىو، ُْدَبىو، يُ دَطيت خؤٌَ بذَّ،دَبٌَ بًًََِ يُو ناتُ بؤ ضُْذ ضشنُيُى دؤسيَو 

ْىوسَ سَػُنُيِ َُٖيذاوَ، َايؤنٍُ ُٖطتهشدٕ بُ ْاثانٌ دايطشمت، بُآلّ صوو سَويُوَ ، َٔ بًَذاَُّ يُبُس بىو، تُ
ثشتُقاَيٌ بىو، ئًَظتاؾ سَْطُنٍُ يُ ضاوَُ، يُنُّ داسّ بىو ئُو دًًٍَُ رٕ ببًِٓ، بُ سووتٌ َُْذيت بُآلّ وَى 
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سووت وابىو، وَى ئُوٍَ ئُوٍَ بهُوٍ بُ طُس ناٌْ َُْشيذا وا نُومتُ طُسٍ، ساُْناٌْ تىْذ دَنات، يًَهًإ 
 ْاناتُوَ، طىمت:
دىاُْنٍُ خؤّ، ساُْناْت يًَو بهُوَ، َٔ بُسطُّ َُْا، تى دىاًٌْ خؤت ساُْناْت يًَبهُوَ، تى رُْ 

 خؤت ساُْناْت يًَهبهُوَ، دٍَ، طًاُْنُّ ئاطشّ طشت، مبهىريَُٓوَ، نضٌَ بُسطُّ َُْا، ُْ.. ٌُْسَىًْاًْ
 بُ ػُسَُوَ طىتٌ:

 ّ..آلًَٓؽ بُسطُّ َُْا، بُ
ًَهٌ تىْذٍ ثًَىَْاّ، قُت َُْذَصاٌْ ًَٖٓذَ بُ ًَٖضَ، ئُو نضٍُ تاصَ ، ثاَيويظتِ بُ صؤس بضُُ ْاو ساًُْوَ

ًَٖٓذ ُْسّ و ػٌ بىو، دَتطىت ًَٖض يُ طًاٌْ ًُْ، ئُو َُٖىو ًَٖضٍَ يُ نىٍَ نؤنشدبؤوَ، بُ طُس خؤّ ًَُْٖٓا 
 داواٍ يًَبىوسدمن يًًَهشد، ُٖطتايُوَ َاضًَهٌ ضاوٌَ نشد و طىتٌ:

 َُٖيًطشَ بؤ ػُوٍ..
 ُ دَيٌ خؤّ طىمت، ْا، بؤ ئُو دَّ ْا، بؤ ُٖيًَهًرت..ي
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-6- 
 ثُسٍ:

ئُطُس دَْطٌ بامب ُْدَبىو، ضؤٕ دَيِ دَٖات ئُو ثاَيُ تىْذَ بُ نىسٍِ ثًاوَ َُطتُنُوَ بًَِٓ، ئُو ثاَيٍُ 
سخؤٍ ُٖطتُهشد يُ طىيًُيُى قىوَيرت بشيين خظتُ طًاًُْوَ،بُ ضاوٍ خؤّ بشيُٓنُيِ ديت، ئُو ُْيىيظت بُ طُ

بًَينَ، ػاسديُوَ، بُالّ َٔ ديتِ، طؤساًُْنُػِ تاطاْذ، يُ سيًٌََ طُسنؤٍُْ خؤَِ دَنشد بؤضٌ بُ بشيٓذاسٍ و بُ 
تٌَُْ يُ رووسَنُيِ بُدًًََٗؼت، ض دَبىو ئُوداسَ طىيَِ بُ دَْطٌ بامب ُْدابا، ئُسٍَ َٔ سَْط ًُْ يًَىّ يُ يًَىٍ ئُو 

، بؤضٌ بُ دَيؼهاوٍ بُ دًًََُٗؼت، بؤضٌ ثاَيُجًَىَْاو ! دَطتِ بؼهٌَدَْطُذَدا ، بامبنىسَِ ْضيهبهَُُوَ
ًََُْٗؼت، ئاٍ ضُْذ ثاسِايُوَ، بُ ثاسِاُْوٍَ وٍ وَى ػُنشٍ ْاو ئاو دَتىاَُوَ، نُضٌ سَقًِ ْىاْذ، باػُ خؤ ُٖس 

دًََؽ ُٖس ئُو  ضُْذ سؤريَهًرتَ َٔ ػُويَو بُ بىونٌ دَضُُ ئُو َاَيُ، بؤضٌ بؤ ئُو ػُوَّ َُٖيطشت، خؤ ئُو
تاَُ دَدا، سَْطُ نَُرتيؽ، خؤ يُو ػُوَ ًَٖٓذَ ْاثاسِيَتُوَ، ضُْذ خؤؾ بىو يُ طاتُناٌْ ثاسِاُْوَ مبًَٗؼتبا، خىا 
دَصاًَْت ض ضًَزيَهِ يًَذَبًين، ْا ئُو داسَ ئُطُس ثاسِايُوَ بؤٍ سادَنؼًَِ، با ئُوٍَ ُْبىوَ ببًَت، خؤ َٔ ُٖس رٌْ 

 ويِ، دَمبُ رٌْ..
تًُْايُنٌ دَيؼهاويذا بُ دًًََُٗؼت، يُ نؤآلٌَْ ديتِ يُ ثُدمُسَ سووْانُنُوَ تَُاػاّ دَنات، وَخت يُ  

بىو بؤٍ ئاطش بطشّ، باْطٌُ نشدبا دَطُسِاَُوَ.. ضىوَُ الٍ خىػهرتئ خىػو، باطٌ دَْطٌ غُيبًاٍُْ بامبِ بؤٍ 
سٍِ ثًاوَ َُطتُنُ دَنُويَت، ًَٖٓذَ ْابا دَطات و نشد، ئُو دَْطٍُ  طاآلًَْهُ ُٖس ناتًَو دًَطُيُنِ بُس يًَىٍ نى

يًَهُإ دَناتُوَ، ئُو دَْطُ دطُ يُ ساَىوطاٌْ  بٔ داسثشتُقاَيُنُ، َاضٌ يُنُّ، ٖاواسٍ يُ َُٖىو 
ساَىوطاُْنإ نشدووَ، ئاٍ يُ دَْطٌ بامب، ئُو بابٍُ بُقُت دًْايُى خؤمشذَوٍَ،صؤس يُ نىسٍِ ثًاوَ َُطتُنُػِ 

ئُو بابٍُ ُٖسطًض بؤ داسيَهًؽ بًَذَيٌ َين ُْنشدووَ، ُٖس داخىاصيُنِ  يًٌَ ُٖبىوبٌَ، يًٌَ ُٖبٌَ، خؤػرتدَوٍَ، 
 بٌَ طًَىدوو بؤٌَ ًَٖٓاوَتُ دٍ، دَيًٓاّ، ُٖسناتًَو بًًََِ:

 + بابُ دََُوٍَ ػىو بُو نىسَِ بهُّ..
 دََيٌَ، بٌَ دوودَيٌ دََيٌَ:

 بًيَنَ.. بشِؤٕ بُ باونٌ بًًََٔ َُاليُى يُطٍَُ خؤٍ
ئُوَ داسٍ يُنَُِ بىو، دَْطٌ يُ ْادياسَوَ ٖاتىوٍ بامب بؤ خىػهرتئ خىػو باطبهُّ، خىػهرتئ 

 خىػو تُواويَو ساَا، ثًَُٓدَضىو ض طُسَدَسيُى يُو دَْطُ بهات، طىتٌ: 
 + بُ َٔ بًٌََ يُو ناتٍُ ئُودَْطُت  ديَتُ طىٍَ ًٖض قظُيُنٌ باونتت بريْانُويَتُوَ؟

 باونِ! ْاصامن، ْا.. ْا، قظٍُ -
 ًََؼهٌ خؤّ طىػٌ ض قظُيُنٌ باونُِ بريْانُويَتُوَ، دَطيت خظتُ طُس ػامن:

+ بُالّ َٔ صؤس داس طىيَِ يُ باونت بىوَ نُ طىتىويُتٌ: نُغ قظُ يُ طُس نضٌ َٔ ُْنات، َٔ نضٌ 
 نات..خؤّ باؾ دَْاطِ، يُ ْاو ئؤسدوويَو عُطهُسيؽ بًَت يًٌَ ْاتشطِ، نضٌ َٔ َُٖيُ ْا

 ئٌَ، وايُ، بُالّ....  -
ئُو سؤرَ ُٖتا دسَْط الٍ خىػهرتئ خىػو َاَُوَ، دياس بىو يُ ضاويذا خىيَٓذَُوَ ُٖواَيًَو، 
قظُيُنٌ طشْطٌ يُ طُس صاسَ، بُالّ ْايًٌََ و دَيطًَشِيَتُوَ، ضُْذٍ ُٖوَيِ يُطَُيٌ دا ُٖواٍَ ُْطىتشا و قظٍُ 

ايُى سطتُ طىتشا، ُٖسَ صؤسيؼٌ يُ باسٍَ ػىونشدٌْ َُٓوَ بىو، يُ باسٍَ َٔ و دًََٖٓايُوَ طُس َٔ، يُو سؤرَ دًْ
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نىسٍِ ثًاوَ َُطتُنُ بىو، يُ باسٍَ ئًَىاسَ بُفشاويُنُ ئًَىاسَ ثشتُقاَيًُنُ، ئًَىاسٍَ يُنُّ َاضُوَ بىو، يُ باسٍَ 
ىسٍِ ثًاوَ َُطتُنُ ضٌ بىو، طشفيت ئاطشَوَ بىو، َٔ بُ دسيَزٍ بؤ خىػهرتئ خىػهِ دَطًَشِايُوَ نُ طشفيت ن

 ئُوَتُ بُساْبُس ثُدمُسٍَ دًْا داًْؼتىوئ، بُ خىػهرتئ خىػهِ دَطىت:
 +طشفيت ئُو ئاطشَ، ئاطشٍ طًاطُت و ئاطشٍ بشادَسٍ نىسِ

 ئٌَ، ئُوَ ثًَؼرت بىو، ْاَيًٌَ ئًَظتا َُْاوٕ و باطًإ ْانات.. -
 ضًَتُ قؤْاخًَهٌ ْىيَىَ، قؤْاخٌ ٖاوطُسطريٍ..وايُ ُٖس يُبُسئُوَيُ يُو سؤراُْ عُػكُنَُإ دَ -

 + تؤ دَيًٓاٍ، ضًذٍ طشفيت ئاطش طُسَُٖيٓاداتُوَ
 ْضيهٍُ ػُؾ َاْطًَو دَبًَت  بُ يُى وػُؾ، بُ ئاَارَيُنًؽ، ئُو طشفتُ ُْٖاتؤتُ طؤسٍَِ -

ٍَ خىاصبًَين و وابىو، ئُو َاوَيُ ئُوٍَ يًٌَ ُْدَدوا ئُو دوو ئاطشَ بىو، ْاَُناٌْ ُٖس َُٖىوٍ يُ باس
َاٍَ و َاَيذاسٍ بىوٕ، يُ باسٍَ عُػكٌ ًَُٖؼُيٌ بىوٕ، َاوَيُى ًٖض ْاَُيُنٌ ُْبىو طشفيت ُٖسدوو ئاطشَنُ 
ًٖض ُْبٌَ ُْخاتُ سطتُيُنُوَ، ًَٓؽ ًَُٖؼُ ثًَذاطشيِ يُ َاُْوٍَ ئُو دوو ئاطشَ دَنشد، صؤسٍ َُْابىو بُ 

ػكُمب نُ ئًَىاسَيُنٌ ثايضٍ يُ بٔ داسثشتُقاَيًَو ضاْذّ و بُفش نًىو تُواوٍ يًٌَ تىوسَِ مب و دَطتبُسداسٍ ئُو عُ
نًىو طجٌ نشد، ْاخؤػٌ نشدبىو، طشفيت نىسٍِ ثًاوَ َُطتُنُ بشيا ُٖس ئاطشٍ طًاطُت با، نىسٍِ بشادَس يُ الٍ 

نات..داسيَو َٔ طشفيت طُوسَ بىو، طشفيت دَيجًظٌ، ئا َٔ طُيؼتُُ ئُوٍَ نىسٍِ ثًاوَ َُطتُنُ دَيجًظًِ يًَذَ
 يُ ْاَُيُنذا بُ تىوسَِيٌ ضُْذ سَطتُيُنٌ تىوسَِّ بؤ ْىوطٌ:

)) تؤ دََيًٌَ دَيجًظًِ يًَذَنُيت، طىيَبطشَِ يُ الٍ َٔ ثًظرتئ ثًاو ئُوَيُ نُ دَيجًع بٌَ، دَيًٓابُ  
 طِ..((ئُطُس ُٖس ناتٌَ دَيًٓامب تؤ ثًاويَهٌ دَيجًظٌ، ثُيىَْذميإ بُ تُواوٍ دَثظٌَ و ضًذٍ ْاتٓا

 ْاُٖقِ ُْبىو، دَبىو تىْذتشيؼٌ بؤ بٓىوطِ، سؤريَو ثشطٌ:
 + ئُواٍُْ نؤبىوُْوَيإ يُطٍَُ دَنُيت، نىسِٕ يإ نض؟

 نىسِٕ َُٖىويإ نىسِٕ.. -
 + ضؤٕ دَبًَت نضًَو يُ ْاو ئُو َُٖىو نىسِاُْ..

اٌٖ، تؤ ضُْذ يُ ئاطشٍ ئُطُس تؤ يُ ْاو سُفتا نضًؽ بًت، َٔ ئُو ثشطًاسَت يًَٓانُّ، بُآلّ تؤ طىْ -
 طًاطُت دَتشطٌ دَ ًَٖٓذَ صساوت يُ ئاطشٍ بشادَسٍ نىسِ ضىوَ، واًُْ؟

 + تؤ بُ َُٖيُ يُ َٔ َُطُ.
ئُواٍُْ َٔ نؤبىوُْوَّ يُطَُيًإ دَنشد نضًؼًإ يُطٍَُ بىو، بُالّ يُ سقٌ ثشطًاسَنٍُ ئُو نضِ 

 ؤ بٓىوطِ؟ يُ وَآلَذا ْىوطًبىوٍ: ُْخظتُ وَآلَُنٍُ خؤَُوَ، ْاُٖقِ بىو سطتٍُ وا تىْذٍ ب
)) ئُوٍَ دَيجًظٌ يُ ثُسيٌ ئامساٌَْ بهات! خىدا ضٌ بُ طُس دييَنَ؟ نضٌَ، تؤ ثُسيٌ ئامساٌْ، نضٌَ َٔ 
دَيجًع ًِْ ئريَيٌ دَبُّ، سُصدَنُّ ئُو ثُسيُ ئامساًُْ ًَُٖؼُ يُ طُس صَويٌ طًُّٓ بًَت و بُ ًٖض اليُنذا 

ُفشَِ(( ْاَُنٍُ ُْبا دووس ُْبىو ًُْْؼُُوَ، َٔ فشِيبىوّ، بُ ْاَُنٍُ وَى صؤس داسيرت ُْفشٍَِ، َُفشَِ ثُسيُنُّ َ
ًْؼتُُوَ يُ رووسَنٍُ ًْؼتُُوَ، ئُو نىسَِ ض دادوويُنٌ يُ َٔ نشدووَ، يُو دًْا نىسَِ بؤضٌ نىسٍِ ثًاوَ 

 َُطتُنُ َين سُيشإ نشدووَ؟
 ذَُوَ، بُ قىسطٌ ثش طشياُْوَ:يُ ُٖطتاْذا، خىػهرتئ خىػو دَطتٌُ طشت و دايًٓؼاْ

 +  ْاتىامن يًَت بؼاسَُوَ
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 دََضاٌْ ْاتىاٌْ، َٔ ًٖض ػتًَهِ يُ تؤ ُْػاسدؤتُوَ، تؤؾ ُٖس ئُوٖا.. -
 + ْاَُيُنٌ طىَيٓاسّ بًًٓىَتُوَ

 طىَيٓاسٍ بُُٖػتًٌ خىػهت! -
 + ئا، ٖا، بؤ َين ْىوطًىَ..         

ٍَ خُتذاسٍ طُوسٍَ خُت نًََُو دسػتُ،سَْطٌ بُ ْابُدَيٌ دايُ دَطتِ،ْاَُنُ طٌَ الثُسِ
 ناغُصَنُ صَسدباوَ..

 ئُوَ بُ ئًٓطًًضٍ ْىوطشاوَ -         
 + ْا ثًتُنٍُ التًًُٓ..          

بؤ َٔ خىيَٓذُْوٍَ ئاطإ ُْبىو، وَى َٓذاَيًَو تاصَ فًَشٍ ثًت يًَهذإ بًَت، وا دَطتِ بُ 
 خىيَٓذُْوٍَ نشد:

bo  xuski  temen  heft saley  xo…)) (( 

 دَتطىت ثًًَخؤؾ بىو ْاصامن بًخىيَُُٓوَ،يُ دَطتٌُ وَسطشتُوَ و طىتٌ:
 + ئُوٖا بًخىيًَٓتُوَ ُٖس الثُسٍَِ سؤريَهٌ دَويَت

 تؤ بؤّ غىيَُٓوَ -
+ باػُ، ثىختٍُ ْاَُنُ ئُوَيُ نُ ًََشدَنٍُ صؤس يُطَُيٌ خشاخ بىوَ، ئُويؽ دطُ يُ 

 ًبزيَشٍَ.َ َُٖيػًَتبىوٕ سيَطُيُنًرتٍ ُْبىو
 َُطُس ػًَتبىوٕ َُٖيبزاسدُْ! -

 + وَى يُ ْاَُنُ دَسدَنُويَت خىػهٌ طُوسَّ بؤ خؤٍ ػًَتبىوٌْ َُٖيبزاسدووَ
 َُبُطت ئُوَيُ بُ ئُْكُطت خؤٍ ػًَتهشدووَ-

+ ُْخًَش، ئُو ػًَيت بُ ساطيت بىوَ، ػًَترتئ ػًَيت ْاو ػًَتإ بىوَ، يُ َُٖىو ثًاو ورُْناٌْ 
 رت..ػاس ػًَت

 َٔ يُوَ تًَٓاطُّ -
 + ًَٓؽ تًَٓاطُّ، ثُسٍ، ًَٓؽ تًَٓاطُّ، واصٍ يًَبًَُٓ

 باػُ يُ نىيَت ديتُوَ؟ -
+ يُ ْاو بُسِنٌ داخشاوٍ ئُو داْتايُ، ئُٖا تؤ ضُْذ داس ُْتذَطىت ئُو داْتايُ ضًُ، ًَٓؽ 

بريَُ سؤريَو ئُو  دََطىت دياسيٌ خىػهٌ طُوسََُ ُٖس دَبًَت مبًًََٓت، ئؤٍ ثُسٍ ُٖس ئُوَتُ يُ
ُٖس يُ َاَيُوَ بًَت، با  بُيتُ دَسٍَ، باداْتايٍُ بؤّ نشٍِ و طىتٌ: بؤ تؤ، بُالّ ْايبُيتُ قىتاغاُْ، ْاي

ػُ تُسِيؼٌ ُْنُيت..ًَٓؽ بُ دَطيت نُطٌ ثًَُٓنُويَت، بؤ خؤت وسدَواَيٍُ تايبُتٌ خؤتٌ يًََُٗيطشَ، با
 ُ..ّ نشد ئُو داْتايُ تٌَُُْ ضىاسدَ طاَيقظُ

 باػُ صاًْت ْاٍَُ تًَذايُ، نٌَ ثًًَطىتٌ؟ -
+ خُوٕ، ثُسٍ، خُوٕ، يُو ػُواُْ خُومن بُ داْتانَُُوَ ديت، يُ بريتُ ثًَؽ ضُْذ طاَيًَو تؤؾ 

 خُوْت بُ داْتانَُُوَ، ديت؟
 َٔ خُومن ثًًَُوَ ديت! -
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 دََىيظت خُوُْنُ بريخؤّ بًَُُٓوَ، بُ بريٍ ًَٖٓاَُوَ:
ناٌْ دًْا دىاْرتَ، بُ بُٖاتشيؼُ، بُالّ اؤ داْتانٍُ َٔ يُ َُٖىو داْت+ ئا، يُ خُوُْنٍُ ت
 داسٍَ نُغ بُٖانٍُ ْاصاًَْت..

 وابىو، خُوُْنٍُ َٔ ئُوٖا بىو، ثًًَُطىت:
 ئُدٍ خُوُْنٍُ تؤ؟  -

+ ٌٖ َٔ! ديتِ خىػهٌ طُوسَّ الٍ داْتانُ ساوَطتاوَ،طىتٌ: ))ئُوَ ُٖتا ئًَظتا داْتانُت 
 داخشاوَ!!((

يُ خُوَنُ قًتبىوَُوَ غاسّ دايُ داْتانُّ، بُسِى بُسِى نشدَُوَ، دَطُسِاّ َُْذَصاٌْ بُ  ُٖس
دواٍ ضًذا دَطُسِيَِ، ويٍَُٓ ئُو ويٍَُٓ خؤّ ٌٖ تؤ، ٌٖ ٖاوسِيَهامن طُساو بٔ دَنشد، ضٌ ببًُُٓوَ، بؤ 

 داس ثرت دَنشدَوَ نُيامن ػُؾتًَذايُ صدمريٍ ُٖسيُ دَصامن بُ دواٍ ضًذا دَطُسِيَِ، ئُو داْتايُ ػُؾ بُسِنٌ
يًَشَ ئُو دٌَ دسووَاُّْ ديت، يُنظُس  دادَخظتُوَ، ثُسٍ ئُٖا وَسَ تَُاػانُ، ئُوَتُو 

َُٖيُُوَػاْذَوَ، ديتُُوَ ْاَُنُّ ديتُوَ، ثُسٍ ئُوْاَُيُّ، ْاٍَُ خىػهٌ طُوسَّ يُ بُسِنٌ سُفتُّ 
 ديتُوَ، ْاٍَُ ػًَتبىومن ديتُوَ..
ويظتِ بُ ضاوٍ خؤّ بًخىيَُُٓوَ، دَطيت -ُٖس يُ ْاو دَطيت بىو -دَطتِ بؤ ْاَُنُ بشد

 نًَؼايُوَ:
 + يًَطُسٍَِ، خىيَٓذُْوٍَ َاْذووت دَنات، خؤ فًَشَ خىيَٓذُْوٍَ التًين بهُ ُٖيينَ بًخىيَُٓوَ

 باػُ، وا دَنُّ -
اٍ ٍَ دًْخىدايُ ئُو ْاَُيُ ًٖض نًَؼُيُى بؤ نُغ ًَُْْتُوَ، ُٖطتاَُوَ، تاوٍَ سووَو ثُدمُس

ػهِ الٍ ْاَُنٍُ خىػهٌ بُ دًًََٗؼت، ئًَظتا وا يُ نؤآلمن بُ ثًَؽ سووْاى ساوَطتاّ و خىػهرتئ خى
َُ طُسٍ نؤالٌَْ، دوو تىسَِبًٌَ بُ ودَسطاٍ َاَيٌ ثًاوَ َُطتُنُدا بُسَو َاٍَ دَمبُوَ،ًَٖؼتا ُْطُيؼتبى

ثؼتًإ، طٌَ ضىاس قات صَيتىوٌْ ثُالَاسيإ  ػًَىَيُى ئًظتؤثًإ طشت و وَسطىوسِاُْوَ ثًَؼًإ طُيؼتُوَ
داّ، ئُو سؤرٍَ يًًَذَتشطاّ ٖات، نُومتُ ْاو دَوٍ طىسطإ، نُومتُ تًُْايًُنٌ نىػٓذَوَ، ئُو ُْٖات َٔ 
بُ ثًٌَ خؤّ بؤٍ ضىوّ ، دَصأْ ٖاواسَُٓنشد، ْاصامن ُْ ًَٖٓذَ ُْتشطاّ، ُْ سُثُطاّ و دَْطِ طريا،ديتِ 

 عُسَبٌ طىتًإ: داْتانُّ دَثؼهٓٔ،بُ
 + ْاطٓاَُنُت بًَُٓ

 َُٖيُُٓطشتىوَ، يُ َاَيُوَيُ -
 + َاَيتإ يُ نىيًَُ؟

 يًَشَوَ دَسِؤٍ ثًَٓذَُني نؤآلٕ -
 + با بضًُٓ َاَيتإ

 دَضني -
يُ ًَْىإ خؤيإ نُوتُٓ وستُ وست، ًٖضًإ تًَُٓطُيؼتِ، خَُيو يُ طُس دَسطاناُْوَ وا بضامن 

ُو تًُْايًُ تشطٓانٍُ دَوسٍ داوّ، يُو تًُْايًُ تشطٓانُدا ثًاوَ َُطتُنُ ُٖس تَُاػايإ دَنشدّ، ئاٍ ي
 ئُو و بُغ ثُيذابىو، سووٍ يُ يُنٌَ يُ قاتضَيتىوًُْنإ نشد:



41 

 

 + ئُبى داطِ، ضؤٌْ، ئُوَ ضًت داوَ يُ نضٌ َٔ؟
 ئُوَ نضٌ تؤيُ؟  -

 + نُغ نضٌ خَُيهٌ نشدؤتُ ٌٖ خؤٍ؟
 ُإ يُو اليُبُ ساطت نضتُ؟ ئُو دََيٌَ َاَي -

+ َٔ و تؤ طاَيتَُإ ُٖيُ؟  ئُو دوو َاَيٌ ُٖيُ،نضُُ، وَى نضُُ، ُٖس َُٖيُيُنٌ بُساْبُستإ 
 نشدووَ، َٔ يًٌَ بُسثشطِ، وَسٕ َٔ بجؼهٓٔ، َٔ بطشٕ..

 ْا، ًٖضٌ ُْنشدووَ سَْطُ َُٖيُيُى ُٖبًَت.. -
سيَو و بؤًَْو ضًذٍ تًَذا ئؤخُيؽ، ضا ُْبىو ئُوداسَ داْتانُّ دطُ يُ نًًَٓع و ضُْذ ديٓا

 ُْبىو، َٔ بُختِ ُٖيُ، دَْا داْتاٍ َٔ نٍُ بٌَ ثُسَِ ناغُصٍ قاضاغ بىوَ..
يُو ناتٍُ ئًضسائًًُنإ واصيإ يًًَََُٗٓا، نىسٍِ ثًاوَ َُطتُنُؾ ثُيذا بىو بُ ٖاتين نىسِ، باوى 

 بضس بىو، ض صوو دياس َُْا.
 + ض بىو؟ ُْٖاطُّ طريا.. 

 دَوسيإ داّ.. ض ًُْ،بُ َُٖيُ -
 + بُآلّ داسيَهًذٍ بُ ساطيت دَوست دَدَٕ

 َُتشطُ دَوسٍ تؤ ْادَٕ -
 +نضٌَ، ػًَتُ، سُفتُيُنًذٍ رٌْ َين، ئاخش..

 ْاو نؤآلُْ دًٌَ قظُ ًُْ -
ئُوَ يُنُّ داس بىو ضُْذ نُطًَهٌ نؤآلٕ َٔ و نىسٍِ ثًاوَ َُطتُنُ بُ يُنُوَ ببًٓٔ، بُآلّ 

طتُٓنشدبٌَ،قاتضَيتىوًُْنإ وَٖايإ ثًَُٓنشدّ نُغ ًٖض طىَاًَْهًرتّ سَْطُ ًٖض طىَاًَْهٌ دسوو
يًَبهات، يُ سيًٌََ يُبُس خؤَُوَ دََطىت ض دَبىو، ئُطُس نُطًَهِ خؤػىيظتبا يُ صؤس ػت بُ تايبُتًؽ 

يُوَ، ئُوداسَ طىمتُوَ، عُػل يُ طًاطُت ِ ْضيهبا، صوو  ئُو ئاسَصووَ سَويُ طًاطُت نًََُو يًَ
َ، درَنإ ُٖس َُٖىو درَنإ يُ ْاو عُػل دًَطُيإ دَبًَتُوَ، عُػل بُ ًٖض ْاطؤسَُِوَ، بؤ طُوسَتش

 دَطؤسِيَتُوَ! 
ًَْو يُو الوَ ْضيو َاَيٌ َىختاس، ثؤطتُس َُٖيىاطشاوَ، طىايُ َٔ دواتش بًظتِ، يُ ضُْذ نؤال

 ثؤطتُسَُٖيىاطُنُ نض بىوَ..
ئاوسِّ دايُوَ، نىسٍِ ثًاوَ َُطتُنُ بُ دواَُوَ بىو... يُ سيَطٍُ طُسِاُْوَّ بؤ َاٍَ ضُْذ داسٍَ 

باؾ ُْبىو، ُْٖاتٔ و َاَيًإ ُْثؼهين، خؤ صَمحُتُ ًٖض ببًُٓٓوَ، وَٖاّ ُْػاسدووُْتُوَ نُغ 
بًاْبًًَٓتُوَ َاٍَ طُسو بٔ بهُٕ، دًٌَ  ْاًًَهُ و ثُسَِ ناغُصَ قاضاغُنإ ْابًُٓٓوَ، يُ طُسَاوٍَ يُ بٔ 

اسد، يُ طُسَاوٍ َاَيٌ ئًَُُ دوو َُدمَُيٌ طُوسَ ُٖيُ يُنًإ ئاطشٍ يُ بُٓ ئُويذٍ بؤ َُدمَُيٌ ئاوٍ ط
ئاوٍ طاسد ُٖسدوونًإ يُ طُس طًَهىضهٍُ ضًُُْتؤيني، طاسدَنُيإ نُغ ئُو بؤػايًُ ْابًينَ نُ 

طُيُ دطُ يُ نُوتؤتُ بٔ َُدمَُيُنُوَ، بؤػايًُى دًَطٍُ ًْى تُُْنُ ثُسَِ ناغُصٍ يًَذَبًَتُوَ، ئُو دًَ
َٔ و بامب و خىدا و ُْخؼُطاصٍ طُسَاو نُغ ثًَٓاصاًَْت، بامب ُْيذَتىاٌْ دَطبُسداسٍ ئاطشٍ طًاطُت 
بًَت، ناتٌَ صاٌْ، ًَٓؽ خؤّ بُو ئاطشَ طُسَذَنَُُوَ يإ دَطىوتًَِٓ، ًْطُسإ بىو، بُاَلّ سيَطٍُ 
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ُْٖذسيَين نشدبىو، دواتشيؽ يُ ػاس  يًَُُٓطشت و ياسَُتًؼٌُ دا، بامب ثًَؼرت بُػذاسيٌ ػُسٍِ ضًاٍ
 دسيَزٍَ ثًَذا، ئُو ئًَىاسَيُ ٖاتين ئًضاسائًًُنامن بؤ باونِ طًَشِايُوَ:

+ ض ًُْ َُتشطٌَ، ئُطُس َُبُطتًإ تؤ با سصطاست ُْدَبىو، بُآلّ دَبًَت صؤس صؤس ئاطاداسٍ خؤت 
 ثُسَِناغُصَنإ دووسنُوَبًت، باسو دؤخُنُ تشطٓانُ صؤس تشطٓانُ، ئُو َاوَيُ، دووسنُوَ يُ 

 بُ قظُت دَنُّ.. -
+ دَصاٌْ دويَينَ ػُو نىسٍِ ُْفتفشؤػُنُيإ يُ َاٍَ بشدووَ، تا ئًَظتا بٌَ طُسو ػىيَُٓ و 

 طؤساخٌ ًُْ
 نىسٍِ ُْفتفشؤػُنٍُ ْضيو َٓاسٍَ.. - 

 + ئا، ئُو..
دَططرينشدٌْ نىسٍِ باؾ ُْبىو ئُو دٍََُ ئًضسائًًُ قاتضَيتىوًُْنإ دَوسيإ دابىوّ ُٖواَيٌ 

نىسٍِ ُْفتفشؤؾ يُنًَهُ يُواٍُْ يُ  ُْفتفشؤػُنِ ثًَُٓطًؼتبىو، خؤ ُٖس يُوٍَ دََشدّ، ئُطُس بامب دَصاٌَْ
ًًٌَٖ َٔ ئًؽ دَنات، ثًَشٍَ باَلونشاوٍَ يُ َٔ وَسطشتىوَ، ُٖس ئًَظتا دَطتِ دَطشٍَ و ُٖتا قُْذيًٌ 

 ثًَىٍَ ديىَ، يُ َُٖىو خُوُْنإ ًَٓؽ سيَبىاسيَو بىوَُ بُفشاوٍ ْاوَطيتَ، ئُو قُْذيًٍُ صؤس داس خُومن
يُ سيَضٍ سيَبىاسَ ًَُٖؼُ َاْذووَناٌْ.. بامب ُٖطيت بُ ػًُراٌْ َٔ نشد، تًَطُيؼت، ػتًَو ُٖيُ، 

 طىتٌ:
 + ػتًَهت يُطٍَُ ئُو نىسَِ ُٖيُ؟

 ْا، ًٖض.. -
 + ُْ ػُسّ بهُ و ُْ بؼرتطٌَ، ض ُٖيُ بًًٌََ

 ٌ ًُْ، بُآلّ تشغ ئا..ػيت ػُسَِ يُطَُي -
+ َُتشطٌَ، َٔ ئُو نىسَِ بٓاطِ ثٍُ ثُيًؼٌ بهُٕ طُسٍ نُغ بُ قىسِدا ساْانات، بُالّ وا 

 باػرتَ، دًَطؤسِنًًَُى بهُئ..
))ئؤٍ نىسٍِ ُْفتفشؤػُنُ بؤ طرياٍ؟ نُطًَو صَاٌْ يًَذاٍ؟ ئُو خىاطريَ نًًَُ؟ دووس ًُْ بُ َُٖيُ 

َى بابًؼِ دَتٓاطًَت، خؤساطش دَبًت، بُسد بًَتُ قظُ تؤ وستُت يًَىَ ْايُ، تؤيإ بشدبٌَ، تؤ َٔ بتٓاطِ و
ًٖضت يًََُٗيٓانشِيَٓٔ، تؤ ثًاوَ ئاصانٍُ، دَيًٓاّ ثًاوَ ئاصانٍُ..ْاـ سَْطُ، دَبًَت، صيٓذإ، ئُػهُدمُ، 

ايُ، ُٖسضٌ ئُػهُدمُ خىا دَصاًَْت ضٌ يًَذَنُٕ، تؤ بًًٌََ ُْسووخًَت، بُسطُطشتًٓؽ طٓىوسٍ ُٖيُ، خىد
 اطشٍ ُٖيُ بًبُخؼُ نىسٍِ ُْفتفشؤػُنُ، باػُ ئُوٍَ ئُوسِؤ ثُيىَْذٍ بُوَوَ ُْبىو؟ ْا، بشِواْانُّ((خؤسِ

+ ضًتُ؟ نضِ دََيًٌَ وسِيَُٓ دَنُيت، َُْطىت َُتشطُ، ْا، َُتشطُ َتُاُْت بُ َٔ بًَت ُٖس 
اتُوَ بٔ، بؤْت ْانُٕ، دَطتًإ ئُو ػُو، دَتبَُُ دًَطُيُى ُٖسضٌ طُط و طىاسٍ سهىَىت ُٖيُ بُ دو

 ْاتطاتٌَ، ًٖض َُتشطٌَ، يُو نىسَِ َُتشطٌَ..
 ْا، ْاتشطِ، تؤّ يُ ثؼت بًت ػتًَو ًُْ مبرتطًيَنَ -

ػُوَ  إ ُْبىوَ، بُالّ ئُوئُو ػُوَ ًََىإ يُ طُس ًََىإ دَٖاتٔ، َاَيٌ ئًَُُ قُت بٌَ ًََى
ُ ًََىإ وَسدَطشتُوَ، رووسٍ ًََىاْإ ثُدما نُطٌ سَْطٌ ض ػُوإ ُْبىو، ُٖس ًََىإ بىو طُالٌَ ي

دَطشت، ًََىإ، ًََىإ، ًََىاٌْ ئاصيضيؽ، نىسٍِ ثًاوَ َُطتُنُ يُ ْاو ًََىاْإ نض نض داًْؼتبىو، يُ 
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ًَْىإ ًََىاْإ ئُو نىسَِؾ نُ بُ نىسَِ دَطتطًَشَِنُ ْاطشابىو، بُ نؤََُيًَو قظٍُ ُْطىتشاوَوَ يُ طىوضًَو 
ضهإ داًْؼتبىو،نىسَِ دَطتطًَشَِنُ يُ ًًٌَٖ َٔ و نىسٍِ ُْفتفشؤػُنُ خؤٍ تىوؾ نشدبىو، يُ يُ طُس ضً

ضاويِ خىيَٓذَوَ نُ قظٍُ بؤّ ُٖيُ، بُالّ نىا دَسفُت! َٔ داس داسَ دَضىوَُ ْاوًََىاْإ بُالّ ثرت يُ 
يت،  يُ ْاو ًََىاْإ َٔ ًَٓإ ُْدَد ديىٍ سُوػُ ديىٍ َٔ سووْاى ُْبىو،ثُدمُسَنُوَ تَُاػاّ دَنشدٕ، 

ُطتا، ثرت ضاوّ يُ طُس نىسٍِ ثًاوَ َُطتُنُ و نىسَِ دَطتطًَشَِنُ بىو، ديتِ نىسَِ دَطتطًَشَِنُ ٖ
ُٓطتا، دياس بىو ُٖطتاُْنٍُ ُٖطتاٌْ ئًؼٌ طُس ئاويًُ، بُالّ َٔ ُٖطتاًَْو نُغ يُ بُسٍ َُٖي

 تًُْؼتِ، بُ ضشثُ طىتٌ:تًَطُيؼتِ، َُبُطيت َُٓ، ضىوَُ ْاو سُوػُ، نُ طُيؼتُ 
 + وا ضانُ يُ َاٍَ ًًََُْٓتُوَ، ُٖس ئُو ْا ضُْذ نُطًَهًذيؽ دَصطرينشاوٕ

 نٌَ و نٌَ ؟ -
 + ئًَُُ ْايآْاطني..

 باػُ،وا دَنُّ، بُ باونُِ طىتىوَ، تؤؾ دًَطُيُنٌ باؾ ببًُٓوَ -
 + خٌَُ َٓت ُْبٌَ، دًَِ ُٖيُ        

ىو ًََىاْإ ُٖطتا، قُت ُْبىو ئُو ًَٖٓذَ دسَْط ُٖطيتَ، يُ نىسٍِ ثًاوَ َُطتُنُ يُ دواٍ َُٖ
 ُٖطتاْذا يُ ْضيو دَسطاٍ سُوػُ دووس يُ ضاوإ ْاَُيُنٌ َُٖيذا و طشمتُوَ..
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-7- 
 :بابٌ َاض

 
ئُو سُفتُيٍُ َاض ٖاتُ دًْايٌَ، خىيًاٍ خاْىو يُ طُسّ طُسِا، بُآلّ با ُٖس بطُسٍَِ، طُسِاًَْهٌ بًَٗىودَ، 

نٌ َٔ بىو، بُالّ ُ بُتاَيرتئ بُسِى يُ ػاس بُ دَسؤصَنُسَناًْؼُوَ، دطُ يُ بُسِنٌ ػًَتُنإ بُسِئُو دََ 
ُْياًَْٗؼت ُٖراسيِ ثًَىَ دياس بًَت، ػًَتًَو نُ داسوباس ػُوإ بُ َاٍَ دَنُوتُوَ، ديىاس بُ ديىاسَوَ بىوئ، َاَيُإ 

طًَهُْذ بىو، طُس يُ طبُيٓإ طًَبُسٍ دسَختُ طىآلويُنٍُ  سيَو بُساْبُس ثُسريُٓ يُ ضُْذ دٌَ سووخاوَنٍُ باخٌ
 ْاو باخ دَطُيؼتُ طُس دَسطاٍ سُوػَُإ، ػًَتًَو بىو صؤس داس بُ ػًَت ُْدَضىو، ئُو ػًَتُ بُ َين دَطىت:

)) ُٖسنٌَ داواّ يًَبهات با بُسِنُإ بطؤسِيُٓوَ ساصيِ بُآلّ يُطٍَُ تؤ ْايطؤسَُِوَ(( ُٖس ئُو ػًَتُ نُ 
يُو ديىٍ ثُسِريين باخُوَ بُ ْضيو يُنُوَ داًْؼني، ػُويَو يُو ػُواُْ يُ  ا سيَههُوتىوَ واٌْ طُسٌَ ٖاوئ وػُ

 باسٍَ دًاواصٍ ًَْىإ َشؤظُنإ يُبُس خؤيُوَ قظُيذَنشد، يًًَُجشطٌ، دوو طٌَ داس ثشطًاسَنُّ دووباسَنشدَوَ:
 ًاواصميإ ُٖيُ؟+ دًاواصٍ َٔ و تؤ يُ ضًذايُ؟ َٔ و تؤ وَنى يُنني؟ د

 ُٖيُ، دًاواصٍ ُٖيُ، يُى دًاواصٍ ُٖيُ -
 + ضًُ، دًاواصيُنُ ضًُ؟  

 تؤ نشيَضٌ َٔ نشيَضٌ ًِْ، ُٖس ئُوَ و تُواو -
َٔ يُ باسيَهٌ وادا خىيًاٍ خاْىو نُوتبىوَ طُسّ، قظٍُ ػًَتُ طًَهُْذيُنُؾ ٖاًْذاّ نُ بؤ طُيؼنت بُ  

دَدا، ثُدما ناس و دًٌَ ناسّ طؤسٍِ، بُسد دا ىامنإ، يُو سؤرَوَ خؤّ بُ داس وثًٍُ ػًَتُنُو ًَُْٖؼتين دًاواصيٌ ًَْ
بُالّ خؤّ يُ ًٖض ناسيَهٌ وا ُْدا، طًُيِ بًَتُ طُس ُْ طًُيٌ ويزدإ ُْ ٌٖ نُغ.. َاض ُٖتا طُيؼتُ سُفت 

 ، بُ ػًَتُنُّ طىت:ًًٌ خاْىوَنُّ وَسطشتبُ ديىاسَوَ بىوئ، ئُو سؤرٍَ نًطاآلًْؽ َٔ و ػًَتُنُ ُٖس ديىاس 
 + ئًَظتا َٔ و تؤ دًاواصميإ ًُْ..   

 ْا، ئًَظتاؾ دًاواصئ   -
 + يُ نشيَضًَيت دَسضىوّ!      

 دَصامن، بُآلّ َٔ بىوَُتُ نشيَضٌ.. -
 + دًاواصيٌ ثًَؼىوَإ يُ ٌٖ ئًَظتاَإ خؤػرتَ  

 طُوسَيُ يُ َاَيٌ خىا طُوسَتشَ. ْا، َٔ دًَطُّ ُٖيُ، باخٌ طًَهُْذ -
خاْىو بُ دَيٌ خؤَُ، يُ خاْىوَ بًَٓذَناٌْ طُسَِنُ، سُوػُيُنٌ طُوسٍَ ثشِ يُ داس و باس ُٖس دََيًٌَ بُ ػًَهُ يُ 
باخٌ طًَهُْذ، يُ قاتٌ طُسيَىَ صووسطُنإ، ضًانإ دىإ دياسٕ، يُوَتٍُ ُّٖ سُصَهشدووَ يُ خاْىيَو مب يُ 

وٍ دًََِْ طُفني، ئُو طُفًٍُٓ يُ ثُدمُسَوَ يًَِ دياسَ، ئُو ثُدمُسَنُيُوَ ضًا ببًِٓ، ئُطُس نىسِيَهِ بيبَ ْا
تَُاػاٍ ضًا بهُّ،  َُاػاٍ ػاس بهُّثُدمُسَيٍُ يُ يُنُّ ديتًُٓوَ، بُ عُػل عُػكٌ بىوّ سُصَهشد يًًَُوَ ت

و بُ يًًَُوَ ضاوَسِيٌَ ُٖوس و ُٖوسٍ بُفشاوٍ بهُّ، يًًَُوَ با بطشَُوَ، تايُناٌْ طضْط يُ ديذَّ بُٓخؼًَِٓ 
طُسدَسًَٖٓاُْوَؾ  صَسدَثُسِ بضُُٓوَ، ئؤخُيُؾ طُيؼتُُ رووس و ثُدمُسٍَ خؤّ، طُيؼتُُ سُوػُ و داس و 

َِ ئاوَداْرت نشد، َُْاًََو ثشتُقاٍَ، ُدسَخت و طىٍَ و طىَيضاسٍ خؤّ، ُٖس صوو بُضاْذٌْ ضُْذ َُْاًََو باخُن
يُ داس ثشتُقاٍَ يكًَو يُ داس ُْٖاس، يكًَو يُ .. ُٖس يُنُ  دميًَُْهٌ ضُْذ ْاطهُ يكًَوَُْاًََو ُْٖاس، َُْاًََو..
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بُ ضُْذ ثشتُقاَيًَو بُ ضُْذ ُْٖاسيَهُوَ يُ ثُدمُسٍَ طُسيَىَ طُس بُ رووسيَذا بهُٕ، ئُوَتا وا خُسيهُ ئُو دميُُْ 
ْذا بُ طُس َاالْذا خؤصطُ يُ طُسدٌََ ُٖسصَناسيِ رووسيَهٌ واّ دَبىو، رووسيَو ثُدمُسَنٍُ بُ طُس نؤالدَبًِٓ..  

ُسَيُنٌ وَى ئُو ثُدمُسَيُ ُٖبا بُ طُس طًٓطٌ نشاوَو ساٌْ َُٖيهشاوٍ ئُو بشِواٌَْ، ضُْذ خؤؾ بىو ئُو دَّ ثُدم
رٕ و نضاُْيذا سواًْبا نُ يُ طز ػىوػنت و َاَيًين سُوػُ و بُسدَسطاناًْإ بىوٕ، بُ طُس ئُو ئُو ثُدمُسَو ئُو 

اًْذا سِواًْبا نُ دًَطٍُ َُبُطتذاسٍ نضإ بىو، خؤصطُ ثًَؽ َاض ئُو رووسَ دَبىوَ دًَطُ ُْديىاٍُْ طُس باُْن
َاَيٌ َٔ، سُيف ئُو دَّ َٔ ثُدمُسَيُنِ ُْبىو بؤ تَُاػانشدٌْ دميُُْ بُُٖػتًُنإ، ئًَظتاؾ دََيًَِ خىدايُ 

 وَى ضؤٕ ثاساطتىوَت ُٖس ئاوا مبجاسيَضَ يُ ثُدمُسَ نشاوَنإ..
تُٓدايٌَ و دَطتِ بُ ػىوػتين ئُو رووسَ ُْنشد يُ طُس ديىاسَناٌْ ًٖضِ ُْديت، تا طؤْذَّ دَط   

ثًَؼرت ضُْذ داسٍَ طُسّ بًَشَدا نشدبىو، ديىاسٍ ئُو رووسَ وَى ديىاسٍ رووسَناًْرت خؤيإ ًْؼإ دابىو، ُٖس دََيًٌَ 
ئاوَنُّ ُْبشدايُتُ رووسَناًْذٍ يُ طٍَُ ثشووػٍُ ئاوٍ طؤْذَ ئُو َُٖىو ُْخؽ و ًْطاسَ ُْخؼإ، ئُطُس طؤْذٍَ 

طىَامن يُ ثشووػٍُ ئاوَنُ ثُيذا دَنشد، ئُو َُٖىو ُْخؽ و ًْطاسَ يُ نىيَىَ ٖاتٔ، تؤ بًًٌََ ضاوّ سيَؼهُوثًَؼهُ 
ُْنات؟ ضاوّ َُٖيذَطًؤفت، دَتطىت ْاوَ ْاوَ ُْخؼُنإ ُْدََإ، دَٖاتُٓوَ، ُْدََإ، دَٖاتُٓوَ، ئا، ُْدََإ 

و ديىاسَ دََيًٌَ ديىاسٍ دادووَ، بؤ وا دَنات، ئُو ُْخؼاُْ ضًإ يُ ضاوٍ َٔ دَوٍَ! دََيًٌَ  و دَٖاتُٓوَ، ئُ
نؤََُيًَو طًؤثٌ نضٍ ْاسدمني، َُٖيذَبٔ و دَنىريَُٓوَ، ضاوٍ َٔ بؤ وا دَنات! دَبًينَ و ْابًينَ، ْا ضُْذ سؤرَ ئُو 

َدا، وَى ئًَظتا وا خؤ ًْؼاْذَدَٕ، َٔ سُفتُيُنُ يُو ُْخؼاُْ يًَشَ ُْبىوٕ، ئُطُس يًَشَ بإ داسيَو خؤيإ ًْؼاْذ
َاَيُّ ضُْذ داسٍَ طُسّ بُو رووسَدا طشتىوَ، يُو ثُدمُسَيُوَ تَُاػاٍ دًْاّ نشدووَ، ئُو ًْطاساُّْ ُْديتىوَ، ْا 
ُٖبٌَ ُْبٌَ ضاوّ تىوػٌ ُْخؤػٌ سَْط بىوَ، تىوػٌ ُْخؤػًٌ ُْخؽ بىوَ، يُ خؤيذا ُْخؽ دَُْخؼًيَنَ و 

 ظشِيَتُوَ، باػُ بؤ يُ رووسَناًْذٍ ئُو ُْخؤػًٍُ ًُْ، طُيشَ، ٖا..سَْطُ يُ طُس تًَهضىوٕ بىومب:دَي
 ضًتُ؟ بؤضٌ وا ػًَتاُْ يُو ديىاسَ ساَاوٍ و وسِيَٓإ دَنُيت.. 

 بُ ئاطاٍ ًَٖٓاَُوَ، ْاصامن طُيؼتبىوَُ نىٍَ:
 تؤ يُ طُس ديىاس ًٖض ُْخؽ وًْطاسيَو دَبًين؟

 بُ سُثُطاويُوَ:
 بؤ ْابًِٓ، ًَٖؼتا بًٓايًِ نض ُْبىوَ

 يُ نُيُوَ يًَشَٕ؟  طىمت:
 بُ ػًُراُْوَ:

 سووْرت قظُبهُ تًَتٓاطُّ
 ُٖطتُهشد طُسّ طًَزدَخىا، داًْؼتِ:

 تٔ؟ئُوسِؤ دَياْبًِٓ، تؤ ثًَؼرت بًًٓىيُوَ سووْرت، ضُْذ سؤرَ يًَشَ بىوٕ، َٔ 
 بُ ْا بُدَيٌ:

 تٍُ ٖاتىويُٓتُ ئُو خاْىوَ ئُو ويَٓاُْؾ يُوئَ..َٔ تاقُتٌ ئُو ثشطًاساُّْ ًُْ، يُوَ
 ُٖطتاَُوَ و دَطتِ خظتُ طُس ػاٌْ:

 بُ طاَيتٍُ وَسَُطشَ َٔ ئُوسِؤ ديىَٔ بؤيُ دًٌَ ثشطًاسَ..
 طىتٌ:
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 ؟طُسطىسَِاُْنُت يُوَيُ ئُو ضُْذ سؤرَ ُْتذيىٕ تاصَ دَياْبًين 
 طىمت:

 ت ُْطىت؟ئُدٍ ضٌ؟ نًَؼٍُ َٔ يُوَيُ، باػُ تؤ بؤضٌ بُ َٓ 
 بُ ثًَهًُُْٓوَ طىتٌ:

تؤ دََيًٌَ تًَهضىوٍ، يُنُّ سؤر نُٖاتًُٓ ئُو رووسَ َُْطىت دَيًٌَ ئُو ديىاسَ ُْخؽ و ًْطاسٍ 
 ثًَىَيُ، تؤ ُٖس طىيَؼت ُْداٌََ، ئٌَ خؤ تؤؾ تَُاػات دَنشدٕ، بؤ خؤت ُْتذينت؟

بري، ثًَهُوَ ويَُٓ ويَُٓ ال ديىاس ال ديىاس ْا، بشِواْانُّ َٔ ئُو ويَٓاُّْ ديتيبَ، قظُنٍُ ئُويؼِ ْايُتُوَ 
بىوُْوَ، دياس ُْبىوٕ تابًؤٕ يإ... دىإ ُْدَبًٓشإ، ويَُٓنإ ثًَذَضىو بتَُاػاٍ ويَُٓنامنإ دَنشد، دياسبىو صؤس ناي

 ويَُٓنًَؼًَهٌ ناساَُ نًَؼابين، ثشطًِ:
 + تؤ ًٖض يُو تابًؤياُْ تًَذَطُيت؟

 ًاْبطُيت، ئُدٍ ئُو َُٖىو ضىوُْت بؤ ثًَؼاْطانإ بُالػُ.. ْا، دياس ْني، دَبًَت تؤ تًَ -
بُالؾ بىو، ويَُٓنإ نايببىوُْوَ، ًًَُٖنإ ُْدَخىيَٓشاُْوَ، سَْطُنإ ضىوبىوُْوَ، تًَهَُيًُنٌ ئاَيؤص 

سَ بُو تًَهَُيٌ سواْني دَبىو، بُ خؤَِ دَطىت دَبًَت ػتًَهًإ تًَبطُّ، دَبًَت ػتًَو يُ ٖؤٍ ُْخؼاْذٌْ ئُو روو
ػًَىَيُ بضامن، سَْطُ ويَُٓنًَؼُنُ بذؤصَُوَ، داسيَو ويَُٓنًَؼًَهٌ بشادَسَِ ًَٖٓايُ طُس ويَُٓنإ،ًٖضٌ 
تًَُٓطُيؼت، بُ ضاويًهٍُ وسد تَُاػاٍ نشدٕ، بُ ٖؤٍ نايبىوُْوَ ًٖضٌ يًََُٗيُٓنشِاْذٕ، ُْٖذيَو ػيت طىت، 

ٍُ ويَُٓنًَؼًَهٌ صؤس بُ تىاْاٍ ثًَىَيُ((..  طىمت واباػُ بُ دواٍ بُالّ َٔ يًًَِ وَسُْطشت، بُالّ دَيطىت)) دًَجُدم
خاوَٕ خاْىوَنُ ئُوٍَ يًًَِ نشٍِ بطُسِيَِ، يُ سيٌَ دَآلَيُنُوَ ديتُُوَ، سُيف ئُو ًٖضٌ يًَُٓصاٌْ، نُ بُ َين 

ْذ داسٍَ يُ ياُْيُى فشؤِػتبىو تاصَ نشِيبىوٍ، ُْضىوبىوَ ْاوٍ، طؤساخِ نشد، يُ سيٌَ نىسِيَهٌ دساوطًَُوَ نُ ضُ
يُنرتَإ ديت بىويُٓ بشادَس، ثًَهُومت نُ خاوٕ خاْىوَنُ َاَيًَو بىوَ ئًَظتا ثُستُواصَ ُٖس يُنُيإ يُ ػاسيَهٔ  

 يُ دواٍ ئُو َاَيُؾ دطُ يُ ئًَُُ نُطٌ ُْٖاتؤتٌَ، ، يًًَِ ثشطٌ:
 + ًٖضًإ ويَُٓنًؽ ُْبىوٕ

وَ، ُْنضًإ ُْ نىسِيإ فشِيإ بُ طُس ويَُٓنًَؼًُوَ ُْبىوَ، ُْخًَش ئُوٍَ ُْياْضاًْيبَ ويَُٓنًَؼٌ بى -
بُوَ دَصامن صؤس داس َٓذاَيُ طضهُنُيإ نُ َاَؤطتاٍ ويَُٓ داواٍ ويٍَُٓ يًَذَنشد دَٖاتُ الٍ َٔ 

 دَنًَؼا..  ويَُٓيُنِ بؤٍ
ُدَبىوُْوَ، سُفتُ سُفتُ َاْط دَٖات و دَضىو، طاٍَ ٖات و سؤيؼت، ويَُٓنإ وَى ضؤٕ يُ ديىاسَنُ ْ

ئاواؾ يُ ئُْذيَؼٍُ َٔ ُْدَطشِاُْوَ، ُٖس يُ ُٖفتٍُ دووََُوَ رووسَ دادوويًُنُّ نشدَ رووسٍ ْىوطنت، ُٖس 
ضُْذَ ئُو نًََُو ْاسَصايٌ دَسبشٍِ، بُالّ سنٍُ ُْنشد، ديىاسَنُ ُٖس بُ ساطيت بىوَ دادوو دََذيت سووْرت خؤ 

ُٖبٌَ ًًَُٖنإ تؤخرت بهاتُوَ، سَْط بُ سَْطُنإ بذاتُوَ، ويَُٓنإ  ثُدمُيُى ُوًَْؼاْذَدَٕ، وَى ئُوٍَ يُ ثؼت
يُ ػُواْذا و بُ تايبُتًؽ يُ طاتُناٌْ طُسدًًًَذا يُ بٔ تًؼهٌ طًؤثُنُ دىاْرت دَدسَوػاُْوَ، بُ تايبُتًؽ بُ 

إ سووْرت دَبىوٕ، ػتًَهًإ دَطتجًَذا ًَٖٓإ، تًَبًًِٓ نشد ضُْذٍ ثرت و ُْسَرت ثُدمُت بُ ديىاسَنُدا ًَٖٓابا، ويَُٓن
يٌَ دَخىيَٓذسايُوَ، َٔ قُت باوَسِّ بُ دادوو َادوو ُْبىو، بُالّ يُ ئاطت ئُو ديىاسَ، ضُْذ داس طىتىوَُ: تؤ 

 بًًٌََ ئُو ويَٓاُْ ويٍَُٓ دادوويٌ ُْبٔ! َٔ دََطىت:
 + يُ ضاوٍ َٔ ويَُٓنإ سووْرتٕ، ػُو دواٍ ػُو سووْرتٕ، دياستشٕ..
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إ دَبًِٓ، بُالّ ًَٖٓذَ ضاوتًإ ثًَىَ َاْذوو َُنُ، يُ دًاتٌ ئُوإ تَُاػاٍ ًَٓإ ًَٓؽ واي -
 ثًَبهُ..

 + يُ ضاوّ ْابُٓوَ
 وا ضانُ ديىاسَنُ بؤياخ بهُئ و تُواو.. -

 + ْا، وا ََُيٌَ ئُو دَطتٍُ ئُو ويَٓاٍُْ ُْخؼاْذووَ، صؤس سَدمٌ نًَؼاوَ..  
 ُو خاْىوَت ُْنشِيايُ، ئًَظتا تىوػٌ ئُو طشفتُ ُْدَبىويت..  ئؤٍ! ئُطُسبُ قظٍُ َٓت بهشدايُ ئ -

 + بُ ساطت،  يُ بريََُٓايُ تؤ بؤضٌ دَيت يُ طُس ئُو خاْىوَ ُْبىو؟   
 خؤ طىمت، َٔ سُص بُ خاْىيَو دَنُّ سوو يُ سؤر... -

ُ سؤر با، خؤ ًَٓؽ ئُطُس ضًا دووسَنإ ُْبا،ئُطُس طجًَتًٌ ضًانإ ُْبا ًَٓؽ سُصَُٓدَنشد ثؼتِ ي
دَصاٌْ ض سووْانًُى دَسِريَتُوَ ضاوَوَ يُ ثُدمُسَوَ تَُاػاٍ ضًا تَُاػاٍ ُٖوسيٌ بُفشاويٌ طُس ضًا، تَُاػاٍ 
بُفشٍ ضًا، ئُو بُفشٍَ يُ ضًاوَ ُْسّ ُْسّ دٍَ و دَطاتُ ْضيو ػاس، تَُاػاٍ ئُو ُٖوسَ ًََطُيًاٍُْ با طُسَو 

ضًا بًَت، ثُدمُسَنٍُ َٔ بُ سووٍ ضًادا نشاوَيُ، ضًا يُ  ضًا ساياْذَدا، ض خؤػُ ثُدمُسَنُت سوو يُ
ثُدمُسَنَُُوَ ديَتُ رووسٍَ، َٔ يُطٍَُ دىاًُْناٌْ ضًا تًَهٍَُ دَمب، يُ وَسصَناٌْ ُٖوسدا  تًَهَُيٌ يىوتهُنإ 

و َُٖيُٓضٓشٍَ، دَمب، صؤس داس ُٖوسٍ طجٌ َٔ و ضًا بُ يُنرت دَطُيٌَُْ.. ض دىاُْ يُ ًَْىإ ثُدمُسَو ضًا ض ديىاسيَ
َٔ تشطِ يًًَٓؼتىوَ، سؤرٍَ بٌَ بايُخاُْيُى  قًتبًَتُوَ و ئًذٍ ضًا ُْيُتُ ْاو ثُدمُسَوَ، دَتشطِ داُْ داُْ 
بايُخاُْ يُ ًَْىإ ضًاو ثُدمُسَ بُسصبُٓوَ و ئًذٍ طضْط يُ ًٖض وَسصٍَ سيٌَ بُو رووسَ ُْنُويَت، َٔ يُ خىداّ 

ض ثُدمُسَيُى دًَطُيُنٌ بًَٓذتش يُ ثُدمُسَنٍُ َٔ ُْطشٍَ، يُو ػاسَدا و يُ داوايُ،خاْىوَنإ ُٖس ُْوٍ بٔ، ًٖ
 ًَْىإ َٔ وضًادا ديىاسيَو َُٖيُٓضٓشٍَ..

دَطتجًَهٌ خىيَٓذُْوٍَ ويَُٓنإ بؤػايًُنإ بىو، ئُو بؤػايًٍُ ويَُٓيُى يُ ويَُٓنٍُ تًُْؼت خؤٍ      
وَ طُس يُنرت، بؤػايًُنإ صؤس بىوٕ، ًَٖٓذ صؤس  رَاسدٌْ دًادَناتُوَ يإ دَخياتُوَ طُسٍ، ويَُٓنإ دَخاتُ

ويَُٓنإ ئاطإ ُْبىو، بؤػايًُناًْؽ يُ ُْٖذٍَ دًَطُ سووٕ ُْبىوٕ، بؤيُ رَاسدٌْ ويَُٓناٌْ صَمحُترت دَخظت، 
بُ  ْاوَ ْاوَ، ػُوإ دسَْط ئُو دٍََُ تُْٗا َٔ بُ ئاطا بىوّ، ديىاس ديىاس دَطُسِاّ، ديىاسَناٌْ بُ بُتاَيٌ

ويَُٓداسٍ ًَٖؼتبىوَوَ دطُ يُ ئاويَُٓيُى ضًذٍ ثًَىَ َُٖيُٓواطًبىو، ضاوّ يُ طُس ويَُٓ ويَُٓ سادَطشت، ساطشتًَٓو 
وَى ئُوٍَ يُ طُس دسصٍ ََُهإ سابطشيت، ثُدمُّ ُْسّ ُْسّ بُ بؤػايٌ ويَُٓناْذا دًََٖٓاو دَبشد وَى ئُوٍَ 

يَهٌ رَاسٍَ ويَُٓنإ بضامن، تا ئُودََُ خىيَٓذُْوٍَ ويَُٓنإ ُٖس ختىونٍُ يًَىيَهٌ ْاطو بذَيت، َٔ دَبىو بُ س
سيٌَ خىيَٓذُْوٍَ رَاسٍَ تًَذَضىو، واّ داْابىو ئُطُس بضامن ئُو ضىاس ال ديىاسَ ضُْذ ويَُٓيإ يُ خؤيإ ُْخؼاْذووَ، 

ّ َُْذيتُوَ، ُْطُيؼتُُ ًْىٍَ خىيَٓذُْوَّ بؤيإ نشدووَ، طفتِ بُ خؤّ دابىو َُٖىو بؤػايًُنإ ببًُُٓوَ، بُال
 طؼت بؤػايًُنإ...

ويَُٓنإ وَسص وَسص سووْرت دَبىوُْوَ، يُ طُس ضُْذ ويَُٓيُى رَاسَ دسَوػاُْوَ، يُنُّ رَاسَ  
بىو الٍ طُسَوٍَ ويَُٓيُنٌ ْضيو دَسطا نُ دَضًُ رووسٍَ بُ الٍ ضُخ، دووَّ رَاسَ نُ خؤٍ   (7)رَاسٍَ

ئًذٍ َٔ بُ ضاويَو بُ دواٍ بؤػايًُ  (71)َػًإ ُٖس الٍ ضُثٌ دَسطا، رَاسَ بىو ئُو  (1)دسَوَػاْذَوَ رَاس
وُْنإ دَطُسِاّ و ضاويَهًؼِ تُسخاْهشد بؤ ديتُٓوٍَ رَاسٍَ ْىٍَ، سُفتٍُ وا بىو رَاسَيُنِ دَديتُوَ، يإ ضُْذ 

سص ٖات وَسص ضىو، ُْطُيؼتُُ رَاسَيُى واؾ بىوَ بُ دسيَزايٌ وَسصيَو رَاسَيُنٌ ْىٍَ ُْٖاتؤتُ ْاو رَاساُْوَ، وَ
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دوا رَاسَ، بؤػايًُناًْؽ ُْٖذيَهًإ بُ ْادياسٍ َاُْوَ، دياس بىو بؤػايٌ  رَاسٍَ دَخىيَٓذَوَ، رَاسَؾ بؤػايٌ 
دياسيذَنشد، َٔ ػُوإ يُ بٔ تًؼهٌ طًؤثًذا بؤػايٌ بؤػايٌ بُ دواٍ رَاسَدا سادَنُّ و يُ رَاسَػُدا ثُدمُ بؤ 

 ..بؤػايٌ دَطًَشِّ
 َ ػُويَو، دواٍ يًَبىوُْوَ يُ طُس دًًٌَ َاْذوواُْ طىمت:ًْى

 + تؤ ًٖض يُو بؤػايٌ و رَاساُْ تًَُٓطُيؼيت؟
 عاسَقٍُ ًَْىضُوإ و طُسدٌْ طشِيُوَ:

 خؤصطُ ػتًَهًإ تًَذَطُيؼتِ، باػرتَ ضًذٍ يُو رووسَ ُْخُوئ، َٔ ُٖطت بُ ئايؤصٍ دَنُّ -
 ًًَُْٗٓنٌ ْاطو، ئُطُس سُصيؽ دَنُيت دَيطؤسِئ.. + بُالّ َٔ ُٖطتذَنُّ نُوتىوَُتُ دواٍ

 ْا، با بُ دَيٌ تؤ بًَت   -
رووسَ ثًَؼُْطايًُنُ رووسَ دادوويًُنُ بُ رووسٍ خُوتٔ َايُوَ،خُوتًَٓهٌ ثشِ يُ خُوٌْ ويَُٓيٌ ثشِ يُ   

ٍ سَْطاوسَْطٌ دسَوػاوَ، خُوٌْ رَاسَيٌ و بؤػايٌ، ضُْذإ ػُو خُومن بُ ديىاسَوَ بًًٓىَ، ديىاسٍ ويَُٓيٌ، ويَُٓ
ويَُٓناٌْ ْاو خُوٕ سووْرت خؤيإ ًْؼاْذَدا، خُوٕ خُوٕ، ػُو ُٖبىوَ خُوٕ يُ دواٍ خُومن بُ ديىاسَوَ ديىَ، 
بُالّ ُْدَويَشاّ خُوُْنامن بطًَشَُِوَ، دَتشطاّ يُوٍَ سَْطُ يًَِ برتطٌَ، دَتشطاّ يُوٍَ سَْطُ خُفُمت يًَبخىا، 

ٍَ خُوٕ دَتشطاّ، بُ وسدٍ َُْذَصاٌْ يُ ضٌ دَتشطًَِ و بؤ دَتشطًَِ، ُٖس داسيَو دََىيظت دَتشطاّ، يُ طًَشِاُْو
خُوٌْ بؤ بطًَشَُِوَ، داسيَو دَثزٌَ و ًَٖىاػٌ دًََٖٓا، َٔ َاوَيُى بىو بُ ػًَىَيُى نُوتبىوَُ ريَش ناسيطُسٍ 

و ئًؼٍُ يُ ثًَؼِ بىو، يُو قظٍُ يُ صاسّ ثزًَُٓناٌْ ئُو، ئُصَىومن ُٖبىو، ُٖس ناتًَو ًَٖىاػٌ بًَٗٓايُ ًَٓؽ يُ
 بىو ًَٖىاػِ دَنشدَوَو َُْذَنشد..

يُ ثًَؽ َُٖىو ويَٓإ نًََُو خؤٍ ًْؼامنذا،  (1)ويَُٓنإ وَسص وَسص ثرت دَدسَوػاُْوَ، ويٍَُٓ رَاسَ 
هٌ طجٌ، ُْسّ ديتِ، دوو بُرٕ بُ دياسنُوتٔ، َُْضاٌْ ُْ بُرٌْ َشؤظٔ ُْ دوو دسَخيت يًَهذٍ ئاآلوٍ ْاو تًََُ

ُْسّ ثُدمُّ بُ بُرُْناْذا ديَٓا، ػُو ٖات ػُو سؤيؼت، دَطتًَهٌ ثًاواُْ يُ طُس ػاًَْهٌ رْاُْ، دَطتًَهٌ رْاٌْ 
يًَىيَهِ   (1)يُ ْاو قُديَهٌ ثًاواُْ، بُرُْنإ بىوُْ بُرٌْ رٕ و ثًاويَو، يُ ئاًََضٍ يُنرت بىوٕ، يُ ويٍَُٓ رَاسَ

هٌ قىوَيٌ ُٖبًَت.. ػُو ػُو ويَُٓيُى خؤٍ دَخىيَٓذَوَ، ويَُٓ سووْرت دَبؤوَ، نضُنُ ديت ثًَذَضًَت ًْاصٍ َاضًَ
ويَُٓ ويَُٓ سووترت دَبؤوَ، ويَُٓ ويَُٓ يُطَُيٌ ضىوّ، يُ ًٖض ناّ يُ ويَُٓنإ دََىضاوَنإ سووٕ ُْبىوٕ، تًََُو 

 و يًًَُجشطٌ: دايجؤػًبىوٕ، يُ ًَْىإ ويَُٓنإ ُْٖذيَهًإ خؤيإ ًْؼامن ُْدَدا، ػُويَ
 + تؤ بُ َٔ بًٌََ ئُو ويَٓاُْ تؤؾ دَياْبًين يإ ُٖس خؤ ًْؼاٌْ َٔ دَدَٕ!

 يُ تؤ دىاْرت دَياْبًِٓ -
 + دَبًَت نٌَ ئُو ويَٓاٍُْ ُْخؼاْذبًَت!

 خؤصطُ دََضاٌْ.. -
سووْرت، ػُويَو يُو ػُواُْ يُالٍ ساطيت دَسطا ويَُٓيُى خؤٍ سووتهشدَوَ، يُ َُٖىو ويَُٓنإ سووترتٕ  

دسَوَػاوَتش، بُالّ رَاسَنٍُ ُْخىيَٓذسايُوَ، ديتُُوَ ئُوٍَ قُت بؤٍ ُْطُسِاوّ ديتُُوَ، يُ ويَُٓنإ بؤ 
َُٖىوػتًَو طُسِاوّ بؤ ئُوَ ُْبًَت، ئُو ويَُٓيُ دََيًٌَ بُ َُٖيُ يًَشَ ُْخؼاوَ، ديتُُوَ طٌَ خاٍَ نُ طًَطؤػُيٌ 

ُس ثؼت سانؼاوَ، يُ ْاونًُوَ ُٖتا طُسَوٍَ ضؤنٌ دياسَ، بُػُناًْرتٍ َُٖيهُوتبىوٕ، خؤيإ بىوٕ، ئُوَتا  يُ ط
دُطتٍُ ُْخشاوُْتُ دغضٍ ويَُٓنُوَ، ئُٖا خاَيًَو يُ خىاس ْاونًُوَ، سيَو يُو دًَطُيٍُ ثاواٌْ بُُٖػت، ثاواُْ 
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بُ طُس ساٌْ ضُثُوَ تُْهُنُ دَطتجًَذَنات، دوو خاَيُنُيرتيؽ بُ دووسايٌ بظتًَهٌ رْاُْ يُ خاَيٌ يُنُّ يُنًإ 
ئُويذٍ بُ ساٌْ ساطتُوَ، خاَيُنإ سَؾ سَؾ دََيًٌَ ًََىرٍ سَػٔ، طٌَ ًََىر طًَطؤػُيُنٌ دوو ال يُنظأْ، 

بًًُٓٓوٍَ ئُو  ثًَؽ طًَطؤػٍُ خاآلٕ، خاَيُناٌْ دَوسٍ طؤٍ ََُهامن ديتبؤوَ، ُٖوٕ سيَو طًَطؤػُنُٕ،
ئُو ػُسٍَِ ًًٌَْٗٓ تشطٓانٌ تًَذا طىتشا، بُس يُوٍَ ًًَِْٗٓ بؤ طًَطؤػُيُ طٌَ ُٖفتُ دواٍ ػُسَِنٍُ ياُْ بىو 

 بطًَشِيَتُوَطىمت:
 + ئُوٍَ َٔ دَيبًِٓ تؤؾ دَيبين؟  

  ْاَُويَت بًاْبًِٓ    -
 + ئُو طًَطؤػُيُ، بشِواُْ ئُو طًَطؤػُ ًََىريُ..

 باػرتَ تَُاػايُٓنُئ.. -
 با بُ دَيٌ تؤ بًَت.. +
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-8- 
 :ثُسٍ

تٓإ دواٍ طىوتاْذٌْ ثُسَِ ناغُصَناٌْ بٔ َُدمَُيٌ طُسَاوٍ َاَيٌَ، دَطتٌُ طشت و ثًَؽ َاَيٓىوط
سؤيؼتني، خؤصٍ يُ خؤصيذاسإ ُْدَسؤيؼتني، ًَٖؼتا ُٖس يُ طُسٍ نؤآلٌَْ بىوئ، يُ سؤيؼنت ثُػًُاْبىوَُوَ، ثزَني 

طُس رٕ و نىسَِناًْذا بُدًًََٗؼت،  ثُػًُاًْهشدَُوَ، ًَٖىاػٌ ًَٖٓا، باوى دَطيت نضُ تاقاُْنٍُ طشت و َاَيٌ بُ 
َُْذَصاٌْ ئُوػُو َاَيٌ نٌَ دَبًَتُ َاَيُإ، يُى دوو داسيؽ يًًَُجشطٌ، بُالّ خؤٍ يُ وَالَذاُْوَ الدا، 
طُيؼتًُٓ طُسٍ ئُو نؤآلُْ دسيَزٍَ يُ طشدٍ دَنشدَوَ، طشدٍ قايًٓذاغا، ئُو ػُوَ صَوٍ تُسِوتىوؾ بىو، بُآلّ 

َاْط ُْوٍ ُْوٍ، نًََُهًرت دابُصيبا سووَُتُ طُػُناٌْ يُ َٓاسٍَ ضؤيٌ دَخؼا، نضَبايُنٌ ئامسإ سووٕ سووٕ، 
رت دَسِؤيؼتني، طاسد طاسد ثًَذَضىو يُ طُفًُٓوَ َُٖيًهشدبًَت، بُ طُطنت طُسٍ يىوتٌ دَطُصمت، ػإ بُ ػاٌْ يُن

نٍُ نىسٍِ ثًاوَ َُطتُنُ بىو، يُ بريّ تُْٗا يُى ثُسَِ ناغُصٍ تًَذابىوَ، ئُويؽ ْاَُ نىستُ ئُو ػُوَ داْتانُّ
بُ ت و يُنظُس ُْخىيَُُٓوَ، سَْطُ دؤخُنُ ًُْ بؤضٌ تا ئُو ناتُؾ ُْخمىيَٓذبؤوَ، قُت ُْبىو ْاٍَُ بطا

ػًَىَيُى بىوبًَت فشياٍ خىيَٓذُْوٍَ ُْنُوتبِ، يُ بريَُ يُ سيًٌََ، خىيًاٍ خىيَٓذُْوَ نُوتُ طُسّ، ئُطُس ػُسَِ 
 يُ نؤآلٌَْ يُ بٔ طًؤثٌ طُس دَسطاٍ سُوػٍُ َاَيًَو دَوَطتاّ و دَخمىيَٓذَوَ.. بُ خؤّ ُْوَطتاّ: يُ بامب ُْدَنشد،

 + بابُ، دَضًُٓ َاَيٌ نٌَ؟ دووسَ
 َاَيٌ بشادَسيَهِ، خؤؾ بشِؤ، ئُوَ طُيؼتًينَ.. -

دَطيت  طُيؼتبايُٓ َاَيٌ بشادَسَنٍُ بامب ًٖض سوويُٓدَدا، ضُْذ ُْٖاطُيُى صووتش ئُو ػُوَ ئُطُس
ُْبىو  ضُثِ يُ ْاو طريفاٌْ طاقؤ تىونُٓنٍُ خؤّ و دَطيت ساطتِ يُ طريفاٌْ طاقؤ دسيَزَنٍُ بامب، داسٍ يُنَُِ

طريفاٌْ بامبُوَ، صؤس ػُوإ  ػُواٌْ طاسدٍ ثايض و صطتإ،نُ دَضىويُٓ طُسداٌْ َاَيُ  يُ سؤيؼتينَ دَطت غَُُ
َطيت تُصيى بُ طريفاٌْ طُسَبهُيتُوَ! خىدايُ، بامبِ دؤطت و خضَإ، واّ دَنشد، دَصأْ ضُْذ خؤػُ د

 بجاسيَضَ يُ بُآل، خىدايُ، بامب يُ سؤيؼنت َُيُخُ، با ُٖتا َٔ ُّٖ ئُو يُ َٔ خؤػرت بشِوا، َٔ مبيًَُٓطتًَين، با
 بًًََِ: بابُ، ًَٖىاؾ، ُْٖاطُّ طىاسبىو، ثًَِ يُ دووّ ْايُ، دَطتِ يُ طريفاْت بُسدَبٌَ..

 ًَٓذَ خًَشا دَسؤيت؟ َٔ ْاتطٌََُ+ بابُ، بؤ ٖ
 با....... -

)با( ٍ بابُ بىوَ )ئاٍ ٍ..( ئايُنٌ وا قُت يُ بامبِ ُْبًظتىوَ، خؤصطُ قُت َُْذَبًظت، ئاٍ و 
بُسبىوُْوَ و تُقُيُى ُٖس طًَو ثًَهُوَ، نُ بامب بُ دََذا نُوت، سيَو يُ طُس دَسطاٍ َاَيًَهذا بُ دََذا نُوت، 

ًذا بىو، نُ بامب نُوت دطُ يُ َٔ و ئُو نُغ ُْ يُ طُسٍ نؤالٕ و ُْ يُ ًٖض دًَطُيُى دَطيت َٔ يُ طريفاْ
دياس ُْبىو، ئُو طىيًُيُ يُ نىيَىَ ٖات؟ بؤضٌ ٖات؟ بؤ بُ بامب نُوت و يُ خىيَين َُٖيهًَؼا، ئُوَتا خىئَ يُ 

ًَذابًَت، قًزَيُى طُسَِنًَهٌ بُ ػاٌْ بامبُوَ دٍَ و ُٖسدوونُاٌْ طىوسنشد، سَْطُ يُو دََُ قًزَيُنٌ تىْذّ ي
نؤآلٕ ئًَخظتبًَت، سَْطُ، بُالّ نُطِ ُْديت، نُغ بُ ٖاواسَُوَ ُْٖات، يُ  ضُْذ اليُنُوَ بىوَ تُقىتؤم، 
دًَََو بىو ػاس نح بىو، نُغ طىيٌَ يُ تُقىتؤم ُْدَبىو،  يُ ْاو طشَىٖؤسِدا بامب دَيطىت: )) ض ًُْ نضِ ض ًُْ، 

ونُ(( خىدايُ طىوى بًَت، خىدايُ ُٖس ًَٖٓذٍَ طُس ػهاًَْهٌ طىوى، ًَٖٓذٍَ دَطتربِيًَٓو َُتشطٌَ، بشيُٓنُ طى
يُ ناتٌ ثًاص وسدنشدٕ، ًَٖٓذٍَ صَإ طُطتًَٓو يُ ناتٌ دىيين ثاسوو، ئُو طىيًُيُؾ ُٖس ًَٖٓذَ ناسيطُسٍ يُ 
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اػُ يإ داػُ، دَسطا نشايُوَ، ئاًَٖهِ ػاٌْ بامب نشدبًَت..ػًَتاُْ نُومتُ نىتاٌْ دَسطانُ، بًَئُوٍَ بضامن َاَيٌ ب
 ٖاتُوَ بُس ئُو دٍََُ ثًاويَو تَُاػاٍ سووخظاسٍ بامبٌ نشد و طىتٌ:

 ئُوَ تؤٍ؟ ضًت بُطُس ٖاتىوَ!...
ئُو ثًاوَ بشادَسٍ بامب ُٖس ئُو بشادَسٍَ بامب َين ًَٖٓا تا يُ َاَيُنٍُ مبؼاسيَتُوَ، ضُْذ باؾ 

 فشيؼتًًُنٍُ بشيين ػاٌْ بامبٌ دَسَإ نشدو ثًَضاٍ، طىتًؼٌ: ٖاتُوَ،نضُنٍُ ثضيؼهُ ، بُ دَطتُ 
ثًَٓاضًَت، طىيًُنُ دًٌَ خشاثٌ طشتبًَت، َُتشطٔ دًٌَ َُتشطٌ ًُْ، دَسًَٖٓاٌْ طىيًُنُؾ سَْطُ ئاطإ 

 بًَت..
يُ سؤرٍ طًًَُّ باونِ تُواو ٖاتُوَ طُسخؤٍ،  َٔ ثًَؼرت ئُو َاَيُّ ُْدَْاطٌ، يُو ػُوَوَ َاَيًَهِ 

هُومت بشادَسَنٍُ بامب يُ سووٍ بريوباوَسٍِ طٌ ػايٌُْ ْاطني بىو، ػايٌُْ ئُوَ بىوٕ بشادَسٍ بامب بٔ، َٔ يُوٍَ ثًَْا
طًاطٌ ُْى ُٖس يُ َٔ يُ ٌٖ بابًؼِ دًاواصَ، َٔ و بامب و بشادَسَنٍُ ُٖس يُنَُإ يُ ئاػٌ طًاطُتًَهُإ 

ئُو ػُواُْ بشادَسَنٍُ بابًؼِ  سَْطٌ ثشضٌ َين طشتىوَ،دَتطىت  يًَذَنشد، ئُو ػُواُْ بامب بُ بشيٓذاسٍ ُٖس
ًَٓؽ يُو خىيَُٓوَ ٖاتبىوّ نُ يُ  ٍ َاَيٌ ثًاوَ َُطتُنُوَ ٖاتىوَ،دَتطىت يُ طُالٍ داسثشتُقاَيُنٍُ سُوػُ

 ثًَؽ دَسطا يُ ػاٌْ بامبُوَ سراو َٔ و ػُوٍ طىوسنشد.. يُ َاَيٌ بشادَسَنٍُ بامب خؤٍ طىتٌُْ بُ َين دَطىت:
)) نضٌ خؤّ َُتشطٌَ، بؤ ناتٌ يًَكُوَإ و بُ طُسدادإ دًَطٍُ وَٖا بؤ خؤػاسدُْوَ ُٖيُ َُطُس يُ 

 قُْذيٌ ثُْاٍ وَٖا دووسَدَطت دَطتبهُوٍَ(( 
يُو َاَيُ  دسَْط ْاٍَُ نىسٍِ ثًاوَ َُطتُنُّ برينُوتُوَ، خىييَن باب ضٌ يُ بريْاباتُوَ، بُ  

ى، ػُويَو يُ تشطٌ طىسطُنإ ئُو طىسطاٍُْ بُ دواٍ نضُنُيُوَٕ، دَطيت تايبُتًؽ بابًَو يُ ػُويَهٌ تشطٓا
نضُنٍُ دَطشيَت و نؤآلٕ نؤآلٕ تشغ و دَيُسِاونٌَ دَبشِيَت تا دَطاتُ ثًَؽ دَسطاٍ َاَيًَهٌ دَيًٓايٌ، يُوٍَ ثًَشِاْاطا 

وٍَ خىيَين طُسٌَ باوى بُ ْاو يُ دَسطا بذا طىيًُيُى دٍَ و ػاٌْ دَمسٌَ، يُوٍَ خىيَين باوى ػُو طىوسدَنات، يُ
ثُدمُناٌْ نضُنُيذا دَضؤسِيَتُوَ ،تشطٓانُ بًًٓين خىييَن باوى تشطٓانُ، َٔ ديَشَ ػًعشيَهِ يُبُس بىو، ْاصامن 

 ػاعريَنُ َُبُطيت ضٌ بىو بُالّ َٔ  دواٍ سراٌْ خىيَين باونِ  بؤ َُبُطيت خؤّ صؤسّ دَطىتُوَ: 
 ايةخوَيين باب جود
 ٍي مسؤظ لة ٍي فسيشتة ىاضَي لة ٍي دايك لة

 ..خوَيين باب لة زةىط و طةزمي زَيك خوَيين خوداية
ْاَُنُّ خىيَٓذَوَ)) دَيِ دََيٌَ تشغ ُٖيُ، نىٕ بُ نىٕ بُ دواتُوَيُ، تؤ ْابًَت يُ َاَيٌ خؤتإ بًت، 

و دايهت وَسٕ،  سُصيؽ ْانُّ بضًُ َاَيٌ نُغ، َٔ دًَطُيُنٌ باؾ ػو دَبُّ، ئُطُس َاَيُوَتإ ساصٍ بٔ خؤت
 خَُت ُْبًَت دًَطانُ َُتشطٌ ًُْ، ضُْذٍ صووؾ صََاوَْذ بهُئ باػُ(( 

صََاوَْذ صََاوَْذ، ضُْذ خؤػُ ُٖواَيٌ صََاوَْذ، صََاوَْذٍ بٌَ َُسز، نىسٍِ ثًاوَ َُطتُنُ وا دياسَ 
بامب تُواو ضانبًَتُوَ،  بُ تُواوٍ واصٍ  يُ َُسدٌ يُ ئاطشدووسنُوتُٓوَ ًَٖٓاوَ، ئُطُس وايُ ُٖسضٌ صووَ ُٖس

نىسٍِ ُْفتفشؤػُنُ طؤساخًَهٌ بيبَ و َُتشطٌ ًََُْينَ َٔ ػىو بُ نىسٍِ ثًاوَ َُطتُنُ ئُو نىسٍَِ وا طاآلًَْهُ 
دَيٌ َين يُ رووسَنٍُ بُ دياس ثُدمُسٍَ دًْاوَ داْاوَ، ئاٍ ئُو نىسَِ ضٌ يُ َٔ نشدووَ، ئُوٍَ وَى َٔ عاػل 

سيَو ضُْذٍ يُ ئاطشَنُ دووستش دَنُويَتُوَ َٔ ثرت خؤمشذَوٍَ، ئُو ئاطشٍَ َٔ ْاتىامن ُْبٌَ ض يُوَ تًَذَطات! نى
يًٌَ دووسبهُوَُوَ، ئُو ئاطشٍَ خُسيهُ ئُويؽ يًٌَ ْضيهذَبًَتُوَ، ئُوَ ًُْ َاوَيُنٌ صؤسَ باطٌ دووسنُوتُٓوَ 
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ْذٍ صووَ ببُُ رٌْ نىسٍِ ثًاوَ ْانات، ئُوَ ًُْ يُو ْاَُيٍُ دَيُويَت يًَؼٌ ْضيهبهُويَتُوَ، َٔ دَبًَت ضُ
َُطتُنُ ضًذٍ بُسطٍُ ئُو َُٖىو نىسَِ ْاطشّ، دََيًٌَ نض بشِاوَ َُٖىو ُٖس بُ دواوٍَ َٓٔ، َٔ دََُوٍَ بابًؼِ 
سصطاسبهُّ يُو َُٖىو داخىاصيهاسَ دووس و ْضيهُ ُٖتا ئًَظتا بامب طٌَ داس بُ خؤٌَ طىتىوَ: )) نضُنُّ َٔ 

ضاوّ بًت بؤ ػُويَهًؽ يًَِ دووسُْنُويتُوَ، بُالّ ئُوَ ُٖتا طُس ْابًَت، ساطتُ  سُصدَنُّ ًَُٖؼُ يُ ثًَؽ
ًَٖؼتا َٓذاَيٌ يُ ضاوٍ َٔ ُٖس صؤس َٓذاَيٌ، بُالّ ْانشٍَ َٔ َاْطٌ نُطًَو بُسيَهُّ و بًًََِ نضُنُّ داسٍَ ػىو 

 ..((ًْؼت تُواونشد، ئُوَ خىيَٓذْانات، دٍَ نضٌ خؤّ ض نىسِيَهت دَوٍَ ض يُ ئًَظتا صووتش ًُْ
ض نىسِيَهِ دَوٍَ دطُ يُ نىسٍِ ثًاوَ َُطتُنُ بؤ ػىوثًَهشدٕ نىسِيَهًذٍ ُٖيُ يُو ػاسَ، ئاٍ نىسٍِ بٔ 

، دطُ يُوٍَ، يُ َاَيٌ تؤ ْاتىامن وَُؤتداس ثشتُقاَيُنُ ضؤٕ َٓت بُ نُصيٌ خؤّ يُ داسثشتُقاَيُنٍُ سُوػُتإ بُطت
سٍِ ثًاوَ َُطتُنُ نىسٍِ باؾ بُ بُ تُواوٍ واص يُ َُسدٌ ئاطش بًَُٓ ُٖس بري يُ ًٖض دًَطُيُنًذٍ بهَُُوَ، نى

دوو ئاطشَنُ، تا بُ ًَُٖؼُيٌ بًَُُ ئاًََضتُوَ، نىسٍِ ثًاوَ َُطتُنُ َين طُسَابشدَيُ ُٖسيُ ئاًََضٍ تؤٍ يُ 
اوَ بُ نُغ، نُطِ ئاطش تشطاو طُسَذَمبُوَ، نىسٍِ ثًاوَ َُطتُنُ، نىسٍِ َاضٌ يُنُّ، َٔ دطُ يُ تؤ َاضِ ُْد

 َاض ُْنشدووَ ُٖس تؤ و بُغ..
دوو ُٖفتُ َٔ و بامب يُ َاَيٌ بشادَسَنٍُ بامب َايُٓوَ، يُو َاوَيُ ض ُٖواَيًَو يُ نىسٍِ ثًاوَ َُطتُنُ 
ُْبىو، يُ خُّ و تشطٌ نىسٍِ ُْفتفشؤػُنُ  ػُو و سؤرّ دَنشدَوَ و يُ ضاوَسِيٌَ ُٖواَيًَهٌ خؤؾ بىوّ، خىدا بُ 

 نشد، ُٖواٍَ طُيؼت، ُٖواَيٌ بُسبىوٌْ نىسٍِ ُْفتفشؤػُنُ، ُٖواَيٌ خؤساطشٍ و ًٖض يُ طُس دَيٌ َين
طاخُٓبىوُْوٍَ نىسٍِ ُْفتفشؤػُنٍُ ْضيو َٓاسَ، ُٖس ئُو ػُوَ ضىويُٓوَ َاَيٌَ، نُغ بُ بشيٓذاسبىوٌْ بامبٌ 

ُطُس ئُو ديذاسَ يُ رووسَنٍُ ئُو ُْصاٌْ، بُياًُْنٍُ نىسٍِ ثًاوَ َُطتُنُ طُيؼت بُ ديتين ػاطُػهُ بىوّ، ئ
دَبىو، خؤّ دَخظتُ باوَػًُوَ و يًٌَ ُْدَبىوَُوَ، ضاوَناٌْ ثشِ تاَُصسؤيٌ بىوٕ، يُ ضاوَناًْذا ًََشديَهٌ دىإ 
دَدسَوػايُوَ، ًََشديَهٌ ساطتطؤٍ بٌَ َُسدٌ ئاطش، ثًَؽ ئُوٍَ بشِوا خًَشا دوو خُتًَهِ بؤٍ ْىوطٌ، تًًَذا 

، يُ ُٖطتاْذا و يُ ْضيو دَسطاٍ سُوػُ نُ باػرتئ دًَطُ بىو بؤ ْاَُ طؤسِيُٓوَ، ْاَُيُنِ بُ طىتبىوّ طبٍُ ديَِ
 ْاَُيُى طؤسِيُوَ، صوو دَطتِ بُ خىيَٓذُْوٍَ نشد:

)) ئُوَ دوو ُٖفتُيُ يُ طُس ئاو و ئاطش بىوّ، ُٖسضُْذَ ثًَهُومت طُالَُتٌ بُالّ دَيِ ئؤقشٍَ ُْدَطشت، 
ٌ يُ سيٌَ ُٖوسيؼذا با دَيؤثُيُى ديذاسّ يُطٍَُ دَنشدٍ، نُ صاًِْ ٖاتًُوَ باَيِ طشت..نٍُ ئُطُس دََضاٌْ يُ نىيَ

 بًَُُ داخىاصيت؟ وَسَ با قظُيُنٌ يًَبهُئ...((
وَخت بىو باٍَ بطشّ و بفشّ و يُ رووسَنٍُ بًٓؼُُوَ، نٍُ طبُيينَ ديَت، بؤ َُْطىت ئُوسؤ ديَُُ الت، 

 ُْضىوّ، تا طبٍُ خؤّ طشت..دََيًَِ ئًَظتا بضِ، خؤّ طشت 
بُس يُوٍَ بضُُ َاَيٌ نىسٍِ ثًاوَ َُطتُنُ يُطٍَُ قىَشٍ طُسَإ يُ َاَيٌ ُْفتفشؤػُنُ دا، نض 
داًْؼتبىو، دياس بىو ئُػهُدمٍُ صؤس دساوَ، َُٖىو طًاٌْ ُٖدمٔ ُٖدمٔ بىوَ، َٔ خؤّ ثًَُٓطريا باوَػِ ثًًَذا نشد، 

وَؾ بُ نىسِيَهذا) نىسٍِ ثًاوَ َُطتُنُ يُوٍَ( بهُّ، داواٍ يًَبىوسدمن يًًَهشد بشاياُْ ئُوَ يُنُّ داسَُ با ٌباوَػ
ئُطُس تىوػبىوُْنٍُ بُ ٖؤٍ َُٓوَ بىوبًَت، نىسٍِ ُْفتفشؤػُنُ ثاسضُيُى بىو يُ خؤ ساطشٍ، سَْطُ يُبُس 

 خؤَُوَ طىتبًَتِ:
ُ سيٌََ يُ بريَُ دََطىت: ))خؤصطُ نىسٍِ ثًاوَ َُطتُنُؾ وَى نىسٍِ ُْفتفشؤػُنُ دَبىو(( بؤيُ ي 

ؤمشىيظتىوَ، تُْٗا واص يُ ))ْا، ْا،ْا نىسٍِ ثًاوَ َُطتُنُ با وَى نُغ ُْبًَت وخؤٍ بًَت، َٔ وَى خؤٍ خ
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بًًََٓت ئُوَ واصيؼٌ ًَٖٓا، ئاٍ نىسٍِ ثًاوَ َُطتُنُ دََيًٌَ دادووت يُ َٔ نشدووَ، دطُ يُ تؤ ْامبُ  ئاطشَنإ
 بًَتُ ًََشدٍ َٔ..((رٌْ نُغ، دطُ يُ تؤ نُغ ًُْ ب

ئؤٍ ثُدمُسٍَ دًْا سووْانُ، ُْٖاوّ سووْانبؤوَ، يُ نؤآلٌَْ ًَٖىاػٌ ًَٖٓا، بُالّ َٔ ًَٖىاػِ ُْنشدَوَ و 
سؤيؼتِ، خُوُْنُػِ برينُوتُوَ بُالّ ئُويؼِ بُ ئريَيٌ خَُيو يًَهذايُوَ، قىَشٍ خىاسافًضٍ يًَُهشد، دَيًٓاّ 

ُوَ، وَى ئُوٍَ ثٌَ غُيتُ طُس تاتٌ ْىيَز ئاوا ثًَِ خظتُ طُس نؤطجٌ دَسطاٍ ئًَظتا طؤساًٌْ )ٖاتُوَ( دََيًَت
سُوػُنُيإ، بُ دَطتٓىيَزَوَ ضىوَُ رووسٍَ، ديتِ، ال ػاًَْهٌ ثًاوَ َُطتُنُّ ديت، يُ ْاو دسَختُناٌْ ئُو 

باوَػِ ثًَذا دَنات،  طُسٍ سُوػُنُوَ ديتِ و بضس بىو، ًٖؼتا ُٖس يُ طُس دَسطاٍ رووسٍ نىسٍِ ثًاوَ َُطتُنُّ،
بىاس ْادات تَُاػاٍ ضاوَ سَػُناٌْ بهُّ ئُو ضاواٍُْ يُ ضاوٍ َُٓوَ دىاْرتئ ضاو بىوٕ و دََىيظت ًَُٖؼُ 
يُ ديذًَْاْذا مب، دََىيظت ًَُٖؼُ َاضًإ بهُّ و بشراْطُ تًزَناٌْ نُ دَتطىت طىَيٌ سَرطىَئ يُ يًَىَنامن 

 بضُقٔ، بىاسٍ ُْدا، طؤساًُْنُ:
 ٍةَلكةي باي شةماَلي خودا

 با دةزكةوَيت خةت و خاَلي..
وا بضامن دوطٍُُ نشاغ يُ خؤػًذا ُٖس بؤ خؤيإ دَتشاصإ و طًٓط و ََُو سووتبىوُْوَ، طُسَتا ُٖس  

بُ ثًَىَ بُساْبُس ثُدمُسٍَ دًْا ثؼتٌُ بُ ديىاس دابىو، ثُسدٍَ ثُدمُسَنُ نًََُو الدسابىو، داس بًُ بُسصَنٍُ  
دياس بىو، دساثشتُقاَيُنُؾ دياس بىو، َاض َاض  ئُطُس بًًََِ ًَٖٓذٍَ طُالٍ ثشتُقاَيُنُ َاضٌ يُ نىَيِ  سُوػُ دىإ

و يًَى و طُسدٕ و طًُٓ و ََُهِ نشدووَ بُ صيَذَسؤيٌ عاػكاٍُْ تًَُُطُٕ، داسٍَ طؤٍ ََُهُنامنٌ ُٖس بُ 
 خىاسدٕ خىاسد،طؤساًُْنُ:

 ئَينة طياىَيكني لة دوو جةستةدا
 شيعسو ئاواش لة يةك بةستةداوةك 

 ...دىياش ىاتواىَيت لَيكناٌ كاتةوة
يُطٍَُ َزيين طؤٍ ََُو َُٖىو دََاسَناٌْ يُػِ خاو خاو دَبىوُْوَ و خؤّ يُ طُس ثًًَإ  

ساُْدَطشت، نُومتُ طُس َافىوسَ طىَيطىَيًُنُ، يُو الوَؾ طؤبُنُ دَطىوتا، رووسَنُ طُسّ طُسّ، ئاٍ يُ طُسًٌَ 
او، نُوتُ طُسّ يُو َاض و يُ َٔ َاض، َُطت بىوّ، ًَٖٓذَّ صاٌْ َٔ سووت سوومت ئُٖا َايؤ سَػُنُّ دُطتٍُ ثً

يُ ثٌَ َاوَ، ئُو َايؤيُّ ئًَظتاؾ َُٖيطشتىوَ، ثًًَُنامن ساُْنامن تىْذتش بُ يُنُوَ ْىوطاْذ، ُٖتا ئًَظتا ُْ يُو ُْ 
َُا.. ُْسّ ُْسّ ٖاتُ قظُ ُٖصاس داس)بُ قىسباْتبِ( ئَُ رووس طىيٌَ يُ قظُيُى ُْبىوَ، طؤساًُْنُؾ دَْطٌ ْ

بزًََشَ، دَيطىت)) ئًَىاسَ دًََْشَُ خىاصبًًَٓت، باػُ(.. دًٌَ طُسَ صَاًَْو يُ يُػِ َُْا بُس صَاٌْ نىسٍِ ثًاوَ 
و بُ ثًٌَ َُطتُنُ ُْنُويَت و بُ تىاُْوَ يُ ْاوَ يًَىَناًْذا ُْتىيَتُوَ، تا دَٖات ػًرت دَبىوّ، دَتىاَُوَ، نضًَ

خؤٍ بضًَتُ رووسيَو و يُوٍَ  بُ سووتٌ يُ بٔ نىسِيَو خؤ ببًًَٓتُوَ، نىسَِنُؾ نٌَ بًَت! نىسٍِ ثًاوَ َُطتُنُ، 
ضؤٕ ْاتىيَتُوَ، َٔ دَتىاَُوَ، تىاَُوَ.. دَْطٌ بامب ٖات، بُالّ ئُو داسَ بُ نضٍ، داسٍ يُنُّ بىو يُ طاتٌ 

يُطٍَُ تىاُْوَؾ دَبىو ئاطاّ يُ ساُْنامن  بًَت، ئُو سؤرَ َُٖىو ساَىوطاٌَْ دَْطٌ بامب بُ نضٍ ببًظتِ، 
دًَطُيُنٌ يُػِ َُٖىو ًَىَيُنٌ يُػِ يُ طُس ًََضيَو ثًَؼهًَؼٌ نىسٍِ ثًاوَ َُطتُنُ نشدبىو، بُالّ دَبىو 

 نضًًَُٓنُّ َُٖيطشّ، بؤ ػُوٍ بىونًًٌَُٓ َُٖيبطشّ، ْايذٌَََ، ْا ْايذٌَََ، بُ ػُسَُوَ طىمت:
 ...  نٍُ، ئًؼُ طُوسَنُ ُْنٍُُْ -
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 + ْا، َُتشطٌَ، خؤّ سادَطشّ..           
ثًَُٓدَضىو خؤٍ سابطشيَت، ًْاصٍ خؤنؤنشدُْوَ نُوتُ طُسّ، ُْٖذيَو خؤّ تىْذ نشدَوَ، ثاَيًَهِ ثًَىٍَ 

، صؤس بًَُٖض بىو بًَُٖضٕ، بُالّ ئُوٖاؾ ْا بُ ضًاوَ دًََِْ، دََضاٌْ ثًاو ْا، ثاَيًَهًرت، تىْذتش، دَتطىت ثاٍَ
ُْدَدىال، بُسصَفيت نشدبىوّ، خؤّ تىْذتش نشدَوَ، ًْؼاُْناٌْ دُْط بُ دياسنُوتٔ، خؤّ بؤ دُْط نؤنشدَوَ، ئا 
دُْط دَطتًجًَهشد، نىسٍِ ثًاوَ َُطتُنُ دُْطٌ ساطُياْذ، ئاَيؤػٌ دُْطٌ ساطُياْذ، نىسٍِ ثًاوَ َُطتُنُ 

بُ دَطتًَو ُٖسدوو دَطتٌُ بُ نُيُثضُ نُيُثضُ نشدبىو، دََىيظت دَوّ  ثًَذَضىو ضىوبًَتُ خىيٌ ثاَيُواْباصيُوَ،
بطاتُ دًَطُيُنٌ تا وَٖاٍ بطُصّ بًبُصيَِٓ، صاٌْ ًْاصّ باؾ ًُْ، ثاسيَضٍ نشد و يُ بُػٌ طُسَوَّ ْضيو 

بهُوتايُ ُْدَنُوتُوَ، خىاسَوٍَ َُبُطت بىو، ئًؼٌ بُ طُسَوَ َُْا، يُو ناتُ ُٖس دًَطُيُنٌ يُػًِ بُس ددإ 
دَبىايُ خىيَين يٌَ بشِرٍَ، بُ ػًَىَيُى خىيَٓشػتين خىاسَوٍ َين يُ بريبضًَتُوَ، يُ ضشنُيُنٌ دياسيهشاو ضُْذ 

ٌ بُسص و صسَُيُنٌ طُوسَ يُ ثُدمُسَنُوَ هسووداويَو ثًَهُوَ سووياْذا، ُٖطتهشدٕ بُ ًْىَ تًَشِاضىوًَْو، ٖاواسيَ
ئُطُس صسَُ و ٖاواسَنُ ُْبا، قًزَنٍُ َٔ دَطُيؼتُ نىآلٕ، سَْطُ بُ ٖاتُٓ رووسٍَ، قًزَيُنٌ بُسصٍ ًَٓؽ، 

طىيٌَ خىػهرتئ خىػهًؽ طُيؼتبا، دَْطُنإ ثاَيُواُْنُيإ بُصاْذ و نًَؼايُوَ، بُ ثشتاو خؤّ نؤنشدَوَ، ويظتِ 
 تفًَهٌ يًَبهُّ، ثُػًُاْبىوَُوَ، يُ ٖاتُٓ دَسٍَ، ثاَيُواُْ بشاوَنُ طىتٌ: 

 ًُ، دَبًَت ػىوّ ثًَبهُيت بُو َُسدٍُ يُ ُٖسدوو ئاطشَنُؾ دووس بهُويتُوَ..ئًذٍ ًٖض ضاست ْ
 يُ تىوسَِيًذا سَْطُ يًَىٍ خؤّ نشؤػتبًَت، طىمت:

 يُ تؤ دوسدَنُوَُوَ بُآلّ يُ ئاطشَنإ ْا..
 طىتٌ:

 رُْ دىاُْنُ ْاضاسيت، رُْنُ..
ُآلتًَٓو سَْطُ طُسِاُْوٍَ ُْبًَت،ديتِ، يُ تىوسَِيٌ َُْتىاٌْ ًٖض بًًََِ، يُ ُٖآلتينَ ئا َٔ ُٖآلمت، ٖ

ثًاوَ َُطتُنُ يُ يُ بٔ داس بًُنُ يُ طُس ثؼت سانؼاوَ ٖاواس ٖاواسيُتٌ، خىئَ بُ دَىضاويُوَ بىو، ئاوسِّ يًًَإ 
 بُس خؤَُوَ طىمت: يُُْدايُوَ، 
صسَُت يًَىَ  بُ ُْفشَت بٔ بُ خؤ و بُ نىسَِوَ،بؤضٌ ضُْذ ضشنُيُى صووتش ٖاواست يٌَ بُسصُْبؤوَ، 

 ُْٖات!
جؤػُنٍُ طُس نؤطجٌ هض سؤريَو بىو ئُو سؤرَ! ْاطًَشِدسيَتُوَ، َٔ ضًِ ًُْ بًًًََِ، ئُطُس رُْ نُط

 َسطاٍ طُسٍ نؤآلٕ قظُيُنٌ ُٖبٌَ.د
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! بُ ُٖس َٔ دََبًظتُوَ صؤسّ دَبًظتُوَ نُ يُ طُسَِى بُ رُْ ضىاسًََشدنُسَ ْاوّ سؤيؼتىوَ، ضىاس ًََشد

يُنًَُإ ْاصامن ض خىاطرييَو يُ بٔ طىيٌَ  ضىاس ًََشدَنُؾ ًَٖٓذٍَ ًْى ًََشدٍ رٌْ ئُو طُسَِنُ تًَُُْإ ُْنشد،
خىيَٓذ و دَطيت طشت و بشدٍ، خؤٍ يُ دَوسٍ نؤَاسٍ َُٖاباد طًَشِا، نُضٌ نؤَاسَنُؾ ُْريا، دووًََؼًإ 

طىيًُيُنٌ طشتُوَ، ْاصامن طؤسَِنُيؼٌ نُوتؤتُ نىٍَ، سُسَغ قُوٌَ ساوٍ ْاو يُ طُسٍ طُفًينَ  طؤتًإ 
طًًًََُإ بُ سدييَن طجًُوَ دًهٌ طُسباصيًإ يُبُس نشدو نشدياُْ بُالطًَشٍِ قادطًُ، ئُويؽ َُيتُنٍُ ُْٖاتُوَ، 
 ضىاسًََؼًإ يُ ُٖاَلتُٓنُ يُ بُس دٌََ خؤّ طاضُُيُنٌ طُسٌَ  طشتُوَ و طاسدبؤوَ، يُ تُسٌَ ضىاس ًََشدإ
تُسٌَ يُنًامن ديتُوَ،  َرياتٌ ضىاس ًََشداًْؽ، نانٌ ضىاس َشيؼو و نَُيُػًَشيَهٌ يُ ثاؾ بُدًَُا، خىسػًذ 
بضًَْهٌ يُى طىإ، يُ بُٖشاًَؽ ئُو نىسَِ ػًَتٍُ َُٖىو ػاس دَيٓاطٌ و بُ َاٍَ ُْدَنُوتُوَ ئُو نىسٍَِ يُ 

ضيو َضطُوتٌ سادٌ يُقًُقُنإ بُ طىيًُيُى طاسديإ طاَيٌ طشاًُْنُ، يُ ػُسٍِ دوو بُساصَنُ تًَذا ضىو، يُ ْ
نشدَوَ، ئُواُْ ػًَتًإ نىػت ػًَت!، ضُتؤؾ ئُو خاْىوَ، ئُو خاْىوٍَ ضُْذ نؤآلًَْهٌ يًَىَ دياسَ.. داسيَو طؤمتُ 

 ثُسٍ:
+ ئُٖا ئُو ثًاوٍَ نؤآلٌْ ثؼتُوَ ضىاس رٌْ ُٖيُ و َُٖىوػًاٌْ يُ يُى رووس نشدووَ، نُضٌ نُطًؽ 

اوَ ضىاس رُْنُ باْطٌ ْانات، نُضٌ َٔ  يُ ناتٌ دًا دًا ضىاس ًََشدّ ُٖبىوَ، َُٖىو طُسَِى بُ رُْ ضىاس بُ ثً
 ًََشدنُسَ ْاوّ ديَٓٔ..

 َٔ ُٖوَيذَدَّ ضىاس ًََشدَنُت يًَبهَُُوَ -
 + بُ تؤ يًَُٓابُٓوَ

 دواصدَ ًََشد يُ طُملا بىوُْوَ، ضىاس ًََشد يُ تؤ ْابُٓوَ -
ٌَ يُ الٍ ًََشدٍ ْؤيٌَُ بىو َاَيًإ ْضيو َُصاسٍ عُيًٌ ثًَٓذُّ بىو، ئُو رُْ نُ ُٖس وابىو طُملا نات

دَتطىت يُ َاْطُوَ ٖاتىوَ، َُطُس ثُسٍ ًَٖٓذٍَ وٍ دىإ بٌَ، بُ َشدٕ و تُالقُوَ طُسٍ دواصدَ ًََشدٍ خىاسد، 
اوٍ يُ ػاس سؤيؼتبىو، ُٖس يُ باسٍَ بُ سُطشَتٌ ًََشدٍ طًَضدََُوَ طُسٍ ْايُوَ، وَختاًَْو بُ رٌْ ًََشدرًََش ْ

رٌْ ًََشدرًََشَوَ، قظُيُنٌ خؤؾ نُوتبىوَ طُس صاسٍ َٓذاآلُْوَ، ثُسيؽ بُ َٓذاَيٌ بُ دَْطُ ْاطهُنٍُ 
 دَيطىتُوَ:

 دواشدة ماىط بؤ ساَل بَي و
 دواشدة قميش بؤ يةك دةستة

 شاز ضةىد طةِزةكي ٍةبوو
 سةملاش ىيو ٍَييدة مَيسدة

ٍ دواصدًََُٖؼًُوَ قظُيُنٌ خؤؾ نُوتبىوَ طُس صاسإ، ًََشدَنٍُ داوايًًَهشدبىو يُ طُسدٌََ ًََشد
 نُ دَعبانٍُ بؤ بؼًًٌََ، دياسَ طُملا باػٌ بؤ ُْػًَالوَ، ًََشدٍ دواصدَ دََيٌَ:

 نضٌَ ػًَآلٕ نىو ئُوٖايُ! 
 طُملا دََيٌَ:
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 ئُدٍ نىوَ؟ دَ فًَشَبهُ
 ًََشدٍ دواصدَ دََيٌَ:

 شد فًَشُْبىوبًت بُ َٔ فًَش دَبًتتاصَ! بُ ياصدَ ًََ 
 طُملا دََيٌَ:

 ئُوإ ًٖضًإ ثًَىيظتًإ بُ دَعبا ػًَالٕ ُْبىوَ..
بُالّ يُ ثشِدا طُملاٍ دواصدَ ًََشد بىوَ طُملا خإ، ُٖتا ُْتطىتبا طُملا خإ نُغ ُْيذَْاطًُوَ،  

بُالّ تا ئًظتاؾ ئُطُس بُ نضًَو يإ بُ نُطًؽ ُْيضاٌْ ٖؤٍ يًَبىوُْوٍَ دواصدَ ًََشد يُ طُملا خإ ضٌ بىو.. 
رًَْو بًًٌََ دََيًٌَ )دادَ طُملا(ٍ تىوسَِ دَبًَت، ئُطُس بُ تؤؾ بًًََِ دادَ طُملا واتُ تؤ دواصدَ ًََشدت يُ ثًَؼُ.. 
ضريؤنٌ ًَٓؽ ْضيهُ يُ ٌٖ طُملا، يُو دََُوٍَ بُ رُْ نُطهجؤػُنُ نُومتُ صاسٍ ثُسٍ و يُ نؤالٌَْ طىتًُوَ 

 طىتًُوَ) رُْ نُطهجؤػُنُ رُْ نُطهجؤػُنُ(، ئًذٍ نُّ نَُُ ضىاسًََشدَنُّ يُ نؤٍَ بؤوَ.. ُٖس
ئًَظتا َٔ رُْ نُطهجؤػُنُّ، ثُسٍ ئاٍ ثُسٍ، ػريْرتئ نضٌ طُسَِنٌَ، يُ دًْايٌَ نض ًُْ بطاتُ  

وَ، دواتشيؽ ُٖس داسَنٌ ثُسٍ، ئُطُس بُ دينت بٌَ نُغ ًَٖٓذٍَ َٔ ثُسٍ ُْديتًُ، بُ َٓذاَيٌ ُٖس يُ نُٓ خؤّ بى
طُسٍ ًَٖٓابًَتُ دَسٍَ، ثًٌَ خظتبًتُ رووسٍَ بُ بُس ضاوٍ َُٓوَ بىوَ، سؤر ًُْ ئُطُس بُ وػُيُنًؽ بٌَ 
َُْذواْذبًَت، ُٖسضٌ قظُيُى يُ باسٍَ ثُسيُوَ يُ صاسإ طُسِابًَت، يُو طُسٍ ػاسيؼُوَ طُسيهشدبًَت بُ َٔ 

ًَت، دَبًَت بُ طاٍَ يُ نُٓ َٔ داًْؼٌَ، سُيف ثريٍ بريٍ بشدّ دَْا طُيؼتًُ، ُٖس نُطًَو بًُوٍَ ثُسٍ بٓاط
َٓذاَيٌ و داسًًًٌَ ثُسٍ َُٖىوٍ بُ ػُو و سؤريُوَ وَى سُنايُت يُ بُسَُو دَطًَشَُِوَ، ثُسٍ نضٌ دايهٌ 

ووَ، ًُْ، ٌٖ َُٓ، بُ َُٖيُ ُْبؤتُ نضٌ َٔ، دَبىو نضٌ َٔ بًَت، َٔ صؤس ثرت يُ دايهٌ دايهايُتًِ بؤٍ نشد
دايهٌ ًَٖٓذٍَ َٔ دًهٌ ُْطؤسِيىَ، طُسٍ ُْػىوػتىوَ، ُْيذَصاٌْ طُسٍ بؼىا يُ نُيف طابىوْذا ضاوٍ نىيَش 
دَنشد، ئًَظتاؾ فًَشٍ طُس ػىوػتين َٓذاٍَ ُْبىوَ، ُٖس ئُو ْا رْاٌْ ئُو طُسَِنُ نًَُإ ُْبٌَ نُطًإ ْاصأْ 

ًٓإ بؤ بهشيَتُوَ، ثُسٍ طُيؼتبىوَ دَ دواصدَ طاالًْؽ طُسٍ َٓذاٍَ بؼؤٕ، دَبًَت خىيٌ فًَشنشدٌْ طُس ػىوػت
ُٖس َٔ طُسيِ دَػىوػت، يُطٍَُ خؤّ دََربدَ طُسَاوٍَ، ئَُٔ دَصامن ضُْذ خاٍَ بُ يُػًُوَ، ُٖس خاَيٍُ نُوتؤتُ 

ت يُ نًَٓذَسٍَ، بُو دَطتاٍُْ خؤّ ُٖصاس داسيؽ ثرت وسد وسد ثشضُ ُْسَُنٍُ ثُسيِ ػاُْنشدووَ، دَبًَت ثشض ُٖبًَ
ثشضٌ ثُسٍ خاوتش ُْسَرت دىاْرت! دَبًَت نضًَو ُٖبًَت يُ ثُسٍ دىاْرت و ريشتش! ثُسٍ بُ َٓذاَيٌ نضٌ َٔ بىو، 
ئًَظتاؾ ُٖس نضٌ َُٓ، َٔ يُ دًْايٌَ نىسِيَو و نضًَهِ ُٖيُ، نىسَِنُّ  ُٖس يُطٍَُ  بُ طُسثًَهُوتٔ خىداٍ 

ٍَ تىوسَِ بًَت! خىايُ تؤبُ، خىدا يُى ضؤسَِ ٖؤػٌ ُْدايٌَ، طُوسَ يًٌَ تىوسَِ بىو، ضؤٕ دَبًَت خىدا يُ َٓذا
ُْطُيؼتُ سُفت طاالٕ بُ نؤالْإ نُوت، ُٖتا ئُو ػُوٍَ يُ خىيًَٓإ طُوصاْذ  يُو نؤآلٕ بؤ ئُو نؤآلٕ بُ َاٍَ 

ػاسيَو يُ  ُْنُوتُوَو ُْنُوتُوَ، بُالّ نضُنُّ يُ دَوسٍ نضُنُّ طُسِيَِ ٖؤػٌ طُسَِنًَو يُ طُسٍ ويُ، دىاٌْ
سووخظاسٍ ويذايُ، نضُنُّ ثُسيُ، با دايهٌ ثُسٍ ُٖس بًٌََ ثُسٍ نضٌ َُٓ، طىيَٓذٍ بؤ دَخؤّ ٌٖ ئُو ًُْ و 
نضٌ َُٓ ثُسٍ نضٌ َُٓ نضُ خاٍَ يُ طُسدُْنُ نضٌ َُٓ، نضُ دَّ بُ ثًَهًُُْٓنُ نضٌ َُٓ، ئؤٍ دَ بُس 

َُٖىو دًْايٌَ ْاطو وَى ثًَهًُْين ثُسٍ، نُغ ثًَهًُْين  ثًَهًُُْٓنٍُ مبشّ، تىخىا ثًَهُْني ُٖيُ يُ دًْايٌَ يُ
واٍ بًظتىوَ، ئُوٍَ بًٌََ بَُيٌ، دسؤ دَنات، ئريَيٌ بُ ثُسٍ دَبات ، بشِؤٕ يُ ثُسٍ بجشطٔ دايهت ْاوٍ ضًُ؟ 

، ئُطُس ُْيطىت ْاوٍ رُْ نُطهجؤػُنُيُ َٔ ثشضٌ خؤّ دَبشِّ، دايهٌ ض يُ ثُسٍ دَصاًَْت، نُْطٌ ئاطاٍ يًَبىوَ
، دايهٌ ثُسٍ نُْطٌ فًَشَ ػتًَهٌ نشدووَ، نُْطٌ يُ طاتُناٌْ دَيتُْطًذا دَطيت بُ طُسيذا ًَٖٓاوَ، دايهٌ 
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ثُسٍ ضٌ بؤ ثُسٍ نشدووَ يُ ناتٌ طاوايًؽ ًَٖٓذَ ََُهٍُ ُْداوَتٌَ، ُٖس الٍ َٔ بىوَو ػريٍ قؤديِ داوَتٌَ، 
، ْاصامن َايُٓ ُٓتٌ تًَذا ًُْ، َائ بُ َايٓايُتٌ خؤٍضٌ بؤ نشدووَ، ْؤ َاْط يُ صطٌ خؤٍ َُٖيًطشتىوَ، ئُوَ  َ

ْؤ َاْط دىاْىوَنٍُ يُ صطٌ خؤٍ َُٖيذَطشٍَ و ًٖض َُٓتًؼٌ يُ طُس ْانات، ئاٍ َٔ داخِ يُ  يإ ئُويذٍ،
ئُو نُطٍُ وَخيت خؤٍ طؤتًيت)) دايهُ ببًُٓ و دؤتُ غىاصَ(( ئُطُس  دايهٌ ثُسيُ،خؤمشُٓويظتىوَ و خؤمشٓاوٍَ،

خؤ ئُو سؤرٍَ يُ  ٍَ ْاَاقىويٌ وا بهات ثُسٍ و دايهٌ ثُسيٌ ْاطًبا قُت طىوٍ ئُوٖاٍ ُْدَخىاسد،ثًَؼُو
َىطًٌَ يُ يُ ديتين دوا داسٍ بشايُنُّ ٖامتُوَ، ُٖس ئُو داسَّ ديت و تُواو بشديإ يُ طًَذاسَيإ دا، خىػهت 

طُسَِى سراُْ َاَيُنُّ، يُو ناتُ ثُسٍ َٓذاَيُ مبشيَت، ًٖض تًَهُٓضىوبىو، فؼٍُ بُ َشدٕ دَٖات، نُ ٖامتُوَ و رٌْ 
دىاُْنُّ ٖاتُ باوَػِ بؤٍ طًَشِاَُوَ نُ دايهٌ و رُْ طُطظاسَنٍُ نؤالُْنٍُ ئُو ديى ثًَهُوَ دَسثًًَإ يُ ثًٌَ 

ذا ٖؤسِ خظتىوياُْتُ ْاو تُػتُ ئاويَهُوَ و رُْ طُطظاسَنُ َىوطًَهٌ بُ ْاو ساٌْ ثُسيو ثُسٍ دانُْذووَ و بُ صيشِ
ًَٖٓاوَ و ثاسضُ طؤػتًَهًإ يًَهشدؤتُوَ، بُ بًظتين ئُو ُٖواَيُ بشانَُِ يُ بريضؤوَ، َاوٍَ طاَيًَو قظُّ يُطٍَُ 
دايهٌ ثُسٍ ُْنشد و ًََُْٗؼت ثٌَ بًَٓتُ طُس دَسطا، َٔ صاًِْ يًَهشدُْوٍَ ئُو ثاسضُ طؤػتُ ض تشطٓانُ، بُ طُس 

ت بًربٍِ، بُ دَسدٍ خؤتٌ : ))نضٌَ ئُطُس نضت بىو ُْنُيىمتخؤّ ٖاتىوَ، طت ْاسيًٓؽ وَخيت خؤٍ ثًًَط
ُْبُيت((، نُضٌ دووس يُ ضاوٍ َٔ ثُسيٌ نضًُإ بُ دَسدٍ َٔ بشد، ثًَؼرت دايهٌ ثُسيِ يُوَ ئاطاداس نشدبؤوَ، 
دَطت يُ ْاو ساٌْ ثُسيٌ َٔ ُْدَيُت، يُ رُْ طُطظاسَنٍُ نؤالٌْ ئُوطُس ْضيهُٓبًُوَ، ئُو رٍُْ َىوطٌ بُ 

و طَُيٌ ًْىٍَ نضٌ طُسَِنذا ًَٖٓاوَ.. َٔ ػايُدّ بُ طُس وسد و دسػيت رياٌْ ثُسيُوَ، ثُسيُ بُرٕ صساظُنُّ، ْا
نُغ وَى َٔ ثُسيٌ خؤػُٓويظتىوَ، قظُّ يُ خؤػُويظتًٌ بابٌ ًُْ، ض بابُى ًُْ يُو دًْايُ وَى بابٌ ثُسٍ 

ّ ًٖضٌ دايهٌ ُْبىو، َٔ دَصامن ثُسٍ ض سؤريَو نضٌ خؤٍ خؤػبىٍَ، ثُسٍ تاقاٍُْ بابٌ بىو، تاقاٍُْ ًَٓؽ بُال
تشغ  ساوٍ ْاوَ، خُفُت دايطشتىوَ، ئاٍ ثُسٍ ئُو سؤرٍَ بؤ يُنُّ داس يُ ْاو ساُْناٌْ خىييَن ديت، ضؤٕ صساوٍ 
ضىوبىو، سَْطٌ ببىوَ ثُيهُ ثًاص، بُ قىسطٌ ثش ُْٖظهُوَ ٖاتُ الّ، سيَو يًَشَ يُو طُس دَسطايُ، ػُسٌَ دَنشد 

خىيَُٓنٍُ بهات، دَطتًِ طشت و بشدَُ رووسَوَ بُ ئاَارَ تًًَُطُياْذ، يُ باوَػِ نشدو بُ بُس َاضِ داو باطٌ 
بؤٍ ثًَهًُِْ ثًَهًُْين طُالَُتٌ، تًَُطُياْذ، بُو دَطتاٍُْ خؤّ ثاسضُ ثُسِؤنًَهِ بؤٍ بشٍِ و داَُ دَطيت، نُ 

يتىوَ، ُٖس بُ قُد رَاسٍَ ثُدمٍُ دَطتًَو بؤيُ ُٖس يُ طُس) بشيُٓنُ!!(ٍ داٌَْ، ثُسيِ نُجماس بُ خُفُتباسٍ د
ضىاس ثًَٓر داسَ خُفُتباسيُنٍُ ثُسيِ يُ بريَاوَ، ئاٍ ئُو داسٍَ يُ صيٓذإ ٖاتُوَ، سَْطٌ بُ بُسَوَ َُْابىو، 
ئُو طٌَ ػُوٍَ ثُسٍ يُ صيٓذإ بىو، طُسَِى ُْْىوطت، سَْطُ ػاسيؽ ُْْىوطتيبَ، ثُسٍ ضؤٕ دَبًَت يُ صيٓذإ 

ت، طؤسِبُطؤسِ بضٌ سهىَُت، ضؤٕ تىاًْت طٌَ ػُو ثُسٍ ئامساٌَْ غُيتُ صيٓذاُْوَ! ئؤٍ دَطتتإ بؼهٌَ، ضؤٕ بًَ
ئامساٌَْ بذَٕ، ئاٍ ضًإ يُ ثُسٍ ئامساٌَْ نشدبىو، َُٖىو طًاٌْ دًٌَ قاَضٌ بىو،  ٌدَطتتإ بُسصبؤوَ يُ ثُسي

بُ َُٖىو بُسَبُياًٌْ دًَزْاًَْو ْضيهبًَتُوَ، ئؤٍ تىخىا ئُو يُػىالسَ ْاطهٍُ ثُسٍ ٌٖ ئُوَيُ قاَضٌ يًٌَ 
َُٖيىاطشاوٍ بتبًُُٓوَ طُداّ، ْا با ضًذٍ َُٖيًُٓواطُٓوَ، ئُطُس يُ سؤرٍ ضىاسَّ يًَبىوسدٌْ طؼيت دَسُْنشدايُ، 
ثُسيُنُّ يُ دَطتضىوبىو، ئًَظتا يُ بُُٖػيتَ بىو، ثُسٍ ُٖس دَبىو بطريٍَ طُيُى طًاطٌ بىو صؤس داس 

)) تؤ ُٖس دََيًٌَ ًََشدٍ يُنُممٌ ئُو ًََشدٍَ ضىو ضىو، يُ َُٖابادٍَ خؤٍ بُ نىػت دا، ئُويؽ طُسٍ دََطؤتٌَ
صَإ و بين صَاٌْ طًاطُت، دَتطىت يُ قىص و نريٍ طًاطُت بىوَ(( ثُسيؽ ئُوٖا بىو، ئُو دََُوًْىَسِؤيٍُ 

جُ و بُو دًهاُْوَ داًْؼتبىوّ، َٔ ثُسٍ يُ صيٓذإ ٖاتُوَ َٔ ُٖس يُ طُس ئُو دَسطايُ و يُ طُس ئُو نؤط
ٌ ثُسٍ يًَشَ داًْؼتبىوّ، نُ طُيؼت بُ قىسطٌ ثشِ ُ، بُالّ ئُو طٌَ سؤرَ يُ ضاوَسِيًََُٖؼُ ئًَشَ دًٌَ داًْؼتُٓ
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ُْٖظهُوَ باوَػٌ ثًَُذا نشد، سيَو وَى ئُو داسٍَ نُ ٖات و ٖىُْسٍ َاْطاٍُْ ثُسِؤّ فًَشنشد، بُالّ ئُوداسَ 
 ، بُ ئُطجايٌ ثًًَُطىت: ُْٖاتُ رووسٍَ

 طىٍَ َُدَ نضًًَُٓنُت، ناًٌْ نىيَظتاٌَْ بُ دَوٍ طُطٌ بًاباٌَْ ثًع ْابًَت.. 
 ثُسٍ بضَيُنٌ ػرييين نشد و طىتٌ:  
 ْا، ُْطُيؼتُٓ ئُوٍَ.. 

طُسّ يُ وَالٌَ ثُسٍ طىوسَِا، ُٖس نُطًَهًذٍ با باوَسِّ ثًًَُٓدَنشد، بُالّ ثُسٍ ٌٖ دسؤ ُْبىو، 
بًٌَ دسؤّ يُ ثُسٍ ديتىوَ، دسؤدَنات، بُالّ طُيشيؽ بىو، َٔ بًظتبىوّ، َُٖىو خَُيهًؽ دَصأْ، ُٖس  ُٖسنٌَ

يُ دَطيت ئُواُْ سصطاسيإ  نضًَو ُٖس رًَْو ئُطُس بؤ يُى دغاسَخؤسيؽ بهُويَتُ صيٓذاٌَْ بًَبين دَنُٕ، رٕ و نض
 ..ئُودا نضًَهٌ وَى ثُسيؽ، نىسٍِ ػاس بؤٍ ػًَت دَبىوٕ دَبٌَ؟

داسيَهًرت وا بضامن ُٖس ئُو طاَيٍُ طٌَ ػُوٍ يُ صيٓذإ نشدَوَ، ثُسيِ بُ خُفُتباسٍ ديىَ، ئا ُٖس ئُو  
طاَيُ بىو ًَٖؼتا صيٓذاٌْ ُْديتبىو، ًَٖؼتا ض قاَضٌ بُ يُػىالسٍ ُْنُوتبىو، سؤريَو َُٖيُّ ُْنشدبٌَ ُٖس 

سٍ بهُوُْ دََُدٌََ ًْىَسِؤيٌَ، ُٖس يًَشَ و يُ طُس دََُوًْىَسِؤ بىو، ثًَذَضًَت َُٖىو طاتُ خُفُتاويُناٌْ ثُ
ئُو نؤطجُ ثُسيِ بُ خُفتباسٍ ديت، وٍَ وٍَ خؤصٍ مبشدباّ ثُسيِ بُو سَْط ثُسِيىيُ ُْديتبا، ئُو داسيؽ ُٖس 
دَتطىت داسٍ يُنًَُُتٌ خىيَين ْاو طَُيٌ خؤٍ ببًينَ، ئُو داسيؽ ُٖس دَتطىت طٌَ ػُو يُ صيٓذاٌْ طُط و 

ىوَ، ئُو داسيؽ يُ باوَػِ نشد و بُ قُد نؤالًَْو َاضِ يُ نىَيُُناٌْ نشد، نُغ ًَٖٓذٍَ َٔ ثُسيٌ طىسطإ ب
َاض ُْنشدووَ، وَى َٔ ضىاس ًََشديؽ بهات، ْاَيًَِ وَى طُملا، بُ َُٖىو ًََشدَناٌْ ًَٖٓذٍَ َٔ َاضٌ ْانُٕ، 

َاض نشدبًَت، رْاٌْ نؤآلٕ صؤس داس يًٌَ بجشطٔ يُ ثُسٍ بجشطٔ نُغ ُٖيُ ًَٖٓذٍَ رُْ نُطهجؤػُنُ تؤٍ 
دَياْطىت : )) دَ ًَٖٓذٍَ َاض َُنُ، دوايٌ ض تاٌَ تًَذا ْاًََينَ بؤ ًََشدَنٍُ(( بُ طىيٌَ خؤّ طىيَِ يُ نىسٍِ 
نؤآلٌَْ بىوَ، دَْطًإ بُسصُْدَنشدَوَ ُْوَى تًَبطُّ و  طىويإ دَسخىاسد بذَّ: )) خؤصطُ، ُٖصاس خؤصطُّ بُ رُْ 

خٌُْ بىوَ بُ َاضٌ ثُسٍ، تىخىا دَ يُ باتٌ َٔ َاضًَهٌ يًَىٍ، خاَيُنٍُ طُسدٌْ بهُ(( ئُو  نُطهجؤػُنُ،
داسَ صؤس ُٖوَيِ يُطٍَُ ثُسٍ دا بُآلّ ُْطُيؼتُُ ًٖض، بُ ًًٌَْٗٓ ًَٖؼتُوَ، َٔ طىَامن بؤ ئُوَ ضىوَ نُ 

نضاُْ ُْبىو، ئُوٍَ يًَبىَػًَتُوَ،  نضًًَُٓنٍُ يُ دَطتذابًَت، بُالّ طىَامن خظتُ طىَاُْنٍُ خؤَُوَ، ثُسٍ يُو
َٔ صوو دََضاٌْ ثُسٍ عاػكُ، ضاوٍ ثشِثشِ يُ عُػل بىو، نىسَِ عاػكُنُػِ ديتبىو، ئُو نىسٍَِ دَيٌ ئُو ثُسيُ 
ْاصداسٍَ بشدبىو، بُالّ ثُسٍ ئُو نضُ ًُْ  تا ُْطاتُ ػُوٍ بىونًَين نضًًَُٓنٍُ  ببُخؼٌَ، ْا ثُسٍ ئُوَ ًُْ، 

ًٖض يُ ثُسٍ تًَُٓطُيؼتِ، ًٖضٌ ُْطىت، ضاوَناًْؼٌ َُٖيُٓدًََٖٓا تا سووداو غىيَُُٓوَ، َٔ صؤس َٔ يُو سؤرَدا 
داس وَى ئُوٍَ سؤرْاَُيُى غىيًَٓتُوَ ئُوٖا يُ ْاو ضاوَ طُػُناٌْ ثُسٍ ُٖواَيٌ وسدّ خىيَٓذؤتُوَ، ئُو سؤرَ بُ 

ٍ َٔ َُْاوَتُوَ، ُٖتا دسَْطاٌْ ػُو الّ ػُوَنُيؼًُوَ ثُسٍ الٍ َٔ َايُوَ، ثُسٍ بُ طُوسَيٌ قُت ػُو ال
ُسٍ قُت قظٍُ بابٌ بىوَ، بُآلّ بؤ ْىوطنت ضؤتُوَ َاٍَ، ئُو ػُوَ بابًؼٌ بُ دوايذا ٖات ُٖس ُْضؤوَ، ث

 ػُوَ ػهاْذٍ و الٍ َٔ َايُوَ، ُٖتا طبُيًَٓؽ ُٖس وسِيٍَُٓ نشدووَ.. ُْدَػهاْذ ئُو
ٌ ًََشدًَإ بشدَ قادطًُو ُْٖاتُوَ، تاقُ نضٌ نؤآلٌَْ بىو ثُسٍ يُ خؤثًؼاْذاُْناٌْ ئُو طاَيٍُ بُٖشاَ

بُػذاسيٌ دَنشد و ُْدَتشطا، َٔ بُ ضاوٍ خؤّ ديتِ نىضهُ بُسدٍ سادَوَػاْذَ ضُنذاسَنإ، بُ طىيٌَ خؤّ طىيَِ 
س ثُسٍ يًَبىو، دَْطٌ ثُسيِ يُ ْاو َُٖىو دَْطإ دَْاطًُوَ)) بشووخٌَ داطرينُس، ثايُداس بٌَ ئاصادٍ(( ئُدٍ ُٖ

ُْبىو بؤ يُنُّ داس قىتاغاٍُْ نضاٌْ ًَٖٓايُ دَْط و ػاس َُٖىو ػاس وَى بىوَُيُسصٍَ يًَذابًَت ئُوٖا يُسصٍ، 
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ئُدٍ يُ يُنُّ طاَيظىوسِاُْوَ بُ طُس  يُسصيًَٓو طُسَِى بُ دصيُوَ دَياْطىت خىدايُ َُٖىو سؤريَو ئُوٖا بًُسصيَت،
ودسػيت نؤآلٌْ ًَٖٓايُ نؤآلٌَْ و بؤ َاوٍَ دطُسَنًَؼاٌَْ قشِوقُخ دَطت ُٖيُظُ، ثُسٍ ُْبىو! ثًَؽ ًْىَسِؤ وسد

يُ طُس طًٓط، بٌَ ُْٖاطُ ساوَطتإ، داػُنٍُ طُسٍ نؤآلٌَْ دَطرتِيَزيَهٌ بُ طُس نؤآلْذا ٖاويؼت بُآلّ نُغ 
بىو، صؤس نُغ ثُسٍ بُناس  خؤٍ تًَهُٓدا، بَُيٌَ ثُسٍ يُنُّ نُغ بىو دابٌ ساوَطتإ بؤ ُٖيُظٍُ دآًَٖا، 

دَياْطىت: )) ثُسٍ دََيًٌَ ًَْشَ نىسَِ، خىدا بُ َُٖيُ بُ نضٌ دسووطتهشدووَ( بُالّ سقِ يُو قظُيُ َُٖيذَطتا، 
طىتىوَُ صؤس داس طىتىوَُتُوَ و دَيًًَُُوَ: نض دَبًَت وَى ثُسٍ بًَت، نض ئُطُس بًُويَت نض بًَت دَبًَت وَى 

ّ..ئُدٍ ُٖس ثُسٍ ُْبىو يُ سؤرٍ سابىوٌْ ػاس نىضهُ بُسدٍ دَدايُ ثُسٍ بًَت، خؤصطُ َٔ وَى ثُسٍ دَبىو
دَطيت وسد و دسػيت طُسَِى َُٖىوياٌْ بُ دووٍ خؤٍ داو سراُْ ػُقاَُنإ، ثُسٍ يُ ثًَؽ َُٖىواُْوَ دَسِؤيؼت 

بٔ  دَطىتُوَ، َٔ بُو تَُُُْوَ بُ دوويُوَ بىوّ، ئُدٍ ئُو ناتٍُ تفُْطُنٍُ يُ ٍو ) بشووخٌَ ديهتاتؤس(
طاقؤيُنٍُ دَسًَٖٓا، تا ئُودََُ دطُ يُ َٔ نُغ ُْيذَصاٌْ ثُسٍ ضُنذاسَ، ئُدٍ ئُو ناتٍُ طىيًُنُ بُ دَطيت 
ثُسٍ نُوت َٔ يُ تُنٌ ُْبىوّ، بُو دَطتاٍُْ خؤّ دَطتًِ ُْبُطت و يُ خُطتُخاٍُْ نؤَاسٍ بُ طُس طُسيُوَ 

نشدُْوَ وَنٌ بؤ ًَٖشػبُساٌْ طُس بابُطىسِطىسِيإ دَْاسد، ُْبىوّ، نا، ئُودَّ دايهٌ يُ نىٍَ بىو؟ ئُدٍ يُ ْإ خشِ
عاسَباٍُْ تُسَنتؤسٍ ثشِ يُ ْاٌْ  طُسْإ طُسْإ، بُساْجًٌ بُساْجًٌ، تًًاُْ تًًاُْ، ْاٌْ خشِدَنشدَوَو ثُسٍ ُْبىو

َطيت نُغ ئُدٍ ثًَؼرت صؤس ثًَؼرت ُٖس ثُسٍ ُْبىو ئُوٍَ يُ د طُسَِى نشد و ُٖس بُ خؤػٌ دَيٗاروت و بشدٍ،
ُْدَٖات ئُو نشدٍ بؤ ئاواسَناٌْ باديٓإ و بابإ بؤ باسصاًُْنإ، ئُدٍ ثًَؼرت و دواتشيؽ يُ ُْوسؤصإ ثُسيتإ 
ديتبا، ثُسٍ ُْبا رْاٌْ نؤآلٕ فًَشٍ طىتُٓوٍَ طشوودٍ ُْوسؤص دَبىوٕ؟ ثُسٍ رْاٌْ طُسَِنٌ بُ ػًَىَيُى فًَشٍ 

ٍ بًًََُٓوَ، ثُسٍ ُْبا رْاٌْ ئًَشَ يُ ئًَىاسٍَ ُْوسؤصٍَ بُ دَوسٍ ئاطشدا طىتُٓوٍ ُْوسؤص نشد يُ سُطُٕ صيشَى دىاْرت
دَطىوسِاُْوَ ئُو ئاطشٍَ ئُٖا يُو طُسَ نؤآلُْ بُ دَْهُ ػخاتٍُ دَطيت ثُسٍ بًًََظٍُ دَطُْذ و دَضىوَ ئامساٌَْ، 

 ٕ ًَٖٓا، دَيطىت: ثُسٍ سُفتُيُى ثًَؼرت داسودسٍِ دًْاٍ خشِدَنشدَوَ، ثُسٍ صوو واصٍ يُ تايُ طىوتا
 خؤتإ بظىوتًَٓٔ بُآلّ تايُ ْا، تايُ ُْخؤػًٌ دًْاٍ ثًَىَيُ

َٔ َشدمن يُبريبضًَتُوَ ئُو ُْوسؤصَّ يُبريْاضًَتُوَ، ئُو ُْوسؤصٍَ ثُسٍ ْاصامن بُ ٖؤٍ ضًُوَ بىو ًٖضٌ  
  دَطتُٓنُوت ئاطشٍ بُسداتٌَ و ُْوسؤصٍ ثًَبهات، طُسِا، نؤآلٕ نؤآلٕ طُسِا، داسٍِ دا:

قىتابًإ بؤ ئُوٍَ ُْوسؤص بٌَ ئاطش ُْبًَت،ُٖس يُنُو نتًَيب بريناسيٌ خؤٍ يُطٍَُ خؤٍ بًَينَ و بًَتُ 
 طُسٍ نؤآلٌْ ئًَُُ

يُ َاوٍَ ضُْذ دطُسَنًَؼاًَْو يُو طُسٍ نؤآلُْ خاْىويَو نتًَب قًتبؤوَ، ثُسٍ بريناسٍ ئاطش دا ،  
 يُى بُ قىسِطٌ نؤآلٕ: دَطىوتا، ويٍَُٓ طُداّ نُ بُ نتًَبُناُْوَ بىو، ضُْذ دىإ

 ئةو زؤذي ساَلي تاشةية ىةوزؤشة ٍاتةوة 
 جَيرىَيكي كؤىي كوزدة بة خؤشي و بة ٍاتةوة

 صؤسٍ ُْبشد داؾ ئَُٔ طُيؼنت:  
 ئُوَ ويٍَُٓ طُسؤنٌ فُسَاْذَ دَطىوتًَٓٔ!

 خَُيو ثُستٍُ نشد، ضُْذٍ ثشطًإ:   
 تٌ؟ُْخؼٍُ نتًَب و  طُسؤى طىوتإ نٌَ نًَؼاويُ
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ئُدٍ يُ نُغ وستٍُ يًَىَ ُْٖات، ئُو دَّ طُسَِ ضُْذ يُنطشتىو بىوٕ، ضُْذ ثُسيإ خؤػذَويظت،  
ُٖآلتينَ ئُو دٍََُ َُٖىو ػاس خؤيإ يؤ ُٖآلتٔ نؤدَنشدَوَ  ثُسيُنٍُ َٔ تفُْطٌ دَطت دايٌَ و بُ طُسَِنٌ 

 طؤت: 
 ُٖآلتٔ صووَ، وَسٕ بضني بُسطًٓطٌ دَبابُ بطشئ

ُسيإ طاسد نشدَوَ، بابٌ طاسدٍ نشدَوَ دَْا دَضىو خؤٍ بُ نىػت دَدا و بُطٍَُ ُٖآلتينَ بُ ض ساٍَ ث 
اسٍ ُْديىَ، ئُو داسَػِ يُ بريْاضٌ، ػُويَو ٖاتُ ٓر داسَ ُْبًَت ثُسيِ وا بُ خُفُتبُْدَنُوت، َٔ ئُو ضىاس ثًَ

ِ بُ طًٓطٌ خؤَُوَ ْابىو، دَطتِ بُ قزَ الّ ، ُٖس يُ دَسطاوَ فشًََظهٌ َُٖيىَساْذ، طشيا، طشيا، ُٖس طشيا، طُسي
 ؤثُ فشًََظهُ طُػُناًِْ دَطشِيُوَ، ضُْذٍ دََطىت: خاوَنُيذا ديَٓا، دَي

 + ضًتُ؟ نضٌ خؤّ ضًتُ، ئاطشّ طشت..
 ُٖس ًَٖٓذٍَ دَطىت: 

 طىيَت يُ دَْطٌ دَٖؤٍَ و صوسِْا ًُْ، ئُوَ ئُوَ -
َٔ ئُو دًََؽ وَى ئًَظتا طىيَِ نًََُو طشإ بىو،  طىيَِ يُ ًٖض ُْبىو، سَْطُ دَْطُنُ دووس بىوبًَت،

داسيَهًذيؽ نُ دَيتُْطًُنٍُ ْاطًَشِدسيَتُوَ، ْاَُوٍَ نُغ يُ َين ببًظيتَ، يُ قًاَُتًؽ بؤ نُغ ْايطًَشَُِوَ، 
 خاتُ دؤصَخُوَ بؤٍ ْاطًَشَُِوَ..خىدا يُ طُس ئُوَ مب

ىاس ػَُىواٌْ طىيتإ َضَفُس بٌَ بُسيِ ُْنات، با بُغ بًَت، دوعاّ بؤ بهُٕ يُ ثٌَ ُْنُوّ و خىدا يُ ض
 ئاٍ نىسَِ تؤساوَنُّ...
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-02- 
 :ثُسٍ

 
ئُو ػُوٍَ قظٍُ بامب يإ دَيٌ بامبِ ػهاْذ و الٍ رُْ نُطهجؤػُنُ َاَُوَ، ئُو رٍُْ دَبىو دايهٌ 

تشطٓانُناٌْ َُٓ،  ػُوَ يُ ػُوَ دايهِ با، خؤصطُ دايهِ با، ئُو ساطتًٍُٓ َٔ بًَت، ضُْذ خؤصطُّ خىاطتىوَ نُ
يُ خُوْذا دَْطًَو طىتٌ : )) ئاطات يُ ثشتُقاَيُنُ بًَت  خؤصطُ بُ قظٍُ خُوُْنٍُ خؤَِ دَنشد، ػُوٍ ثًَؼرت

تشطٓانُ، يًٌَ ْضيو َُنُوَ((، ُْدَبىو يُ قظٍُ خُوُْنُ دَسبضِ، ُْدَبىو، ُْدَبىو ثزًَُٓنُ بُ ُْٖذ وَسُْطشّ، 
يُطٍَُ خؤّ، ئاٍ نىسٍِ ثًاوَ َُطتُنُ ضًت يُ َٔ نشد، َٔ يُ ئاطش  ئُو ػُوَ َٔ يُ ػُسِدا بىوّ، ػُسِ

دووسدَخُيتُوَ، بُو سيَطُيُؾ، َُٖيُت نشد تؤ َُٖيُت نشد، ْا َٔ َُٖيُ بىوّ، ئُطُس ئاَؤرطاسيُناٌْ رُْ 
خؤٍ  نُطهجؤػُنُّ وَى طىاسَنُّ يُ طىٍَ بإ واّ يًَذَٖات! ْا قُت نىسٍِ ثًاوَ َُطتُنُ بُو ػًَىَيُ َُسدٌ

ساُْدَطُياْذ، ئاٍ طؤٍ ََُو، ضًت بُ َٔ نشد، سُيف و َُخابٔ، رُْ نُطهجؤػُنُ يُ قظٍُ تؤ دَسضىوّ، 
ضُْذ دىإ بُالٍ طؤٍ ََُهت بُ خؤسِايٌ بؤ َإ بؤ نضاٌْ تاصَ ثًَطُيؼتىوٍ نؤآلٕ و بٌَ ػُسّ بُ طؤسٍَِ 

 َتُ طىيَُإ يًَذَبىو: وَسدَنشد، نضاٌْ يُ دَوسٍ خؤٍ دادًَْؼاْذ و بُ ئُطجايٌ ُٖس ئُو
)) نضًُٓ ئاطاتإ يُ طؤٍ ََُهتإ بٌَ، ئُو بُالياٍُْ بُ طُس نضاْذا ديَت َُٖىوٍ يُ طؤٍ 
ََُهُوَيُ، طؤٍ ََُو بُاليُ بُآل، ًٖض دًَطُيُنٌ يُؾ وَى طؤٍ ََُو بُآل ًُْ، ًًََُْٖٔ يُ يًَىٍ نىسِإ 

ْاو يًَى دَتىيَتُوَ، نُ تىايُوَ بُسطُ ْاًََينَ، دإَُ ئاو ْضيو ببُٓوَ، طؤٍ ََُو سيَو وَى نًؤ ػُنش وايُ يُ 
دَنات و ًَٖضٍ ثىوػهُيُنٌ ْاًََينَ، نُ طؤٍ ََُو نُوتُ ْاو يًَىَوَ دإَُ ػٌ دَبٌَ و نىسِ بُ ئاسَصووٍ خؤٍ 

بؤ  ئُطُس دَتُوٍَ نضًًَٓت يُدَطتذَُْضٌَ، يُ ْاو ساْذا طَُإ دَنات و ُٖس ئاطاػت يًًَُٓ، خىئَ سراوَ،
، ئاطاداس بٔ بُ ضُْذ قظُيُنٌ خؤؾ ََُهتإ ضشنُيُنًؽ ًًٌَُْٖ طؤٍ ََُهت بهُويَتُ صاسٍ ًٖض ثًاويَهُوَ

 ..((ُْنُويَتُ صاسٍ نىسِاُْوَ
طؤٍ ََُو بُالٍ بُ طُس َٓذا ًَٖٓا، طؤٍ ََُو ُْبا، نىسٍِ ثًاوَ َُطتُنُ وا ئاػهشا َُسدٌ 

ئُو ػُو يُ ْاو بُاَلٍ طؤٍ ََُهذا  نُطهجؤػُنُ َٔ دَبًَت ضٌ بهُّ، دووسنُوتُٓوٍَ يُ ئاطش ساُْدَطُياْذ، رُْ
يُطٍَُ خؤّ و دًْادا دَدُْطِ، بُ ٖاْاّ وَسَ رٌْ نُطهجؤؾ.. ئُو ػُوَ ضُْذ داسٍَ ويظتِ بُالٍ طؤٍ َُى بؤ 

ُنٌ بؤ رُْ نُطهجؤػُنُ بطًَشَُِوَ، دَٖاتُ طُس صاسّ ثُػًُاْذَبىوَُوَ، َُْطىت، بُ خؤّ دَطىت، ًٖض ضاسَي
َٔ ثًًَُٓ، ئُو تُْٗا يُ خؤثاسيَضٍ يُ بُال دَصاٌَْ، نُ بُال ٖات ضاسٍَ يُ نىٍَ بىو.. ضُْذ ُٖفتُيُى ض 
ثًَُٓدَضىو يُ طُس دًْا مب، سؤريَو نىسٍِ ثًاوَ َُطتُنُ ٖات، سووّ ُْدايٌَ، يُ ُٖيًَهذا ْاَُيُنٌ بؤّ َُٖيذا، بُ 

 َُصسؤوَ خىيَٓذَُوَ: ْا بُدَيٌ طشمتُوَو نشدَُوَ بُالّ بُ تا
)) ثُسيُنُّ، نٍُ بًَُُ داخىاصيت، تؤ ئًذٍ رٌْ َين، بُ قُد دًْايُى خؤمشذَويًَت، بؤ ئُوٍَ بزيني و 

 ُْطىوتًَني يُ ُٖسدوو ئاطشَنُ دووسنُوَ و تُواو، صوو وَآلَِ بذَوَ، ٍُٖ ثُسيٌ ئامساٌَْ(( 
َ، ًَٖٓذَ طىٍَ بُ نضًًَُٓنُّ ْادَّ، نُ بُ وَالًَِ ُْدايُوَ، َٔ ْاتىامن يُ ئاطشَنإ دووسبهُوَُو

دسووطيت ْاصامن نىسٍِ ثًاوَ َُطتُنُ بشدٍ يإ ُٖس يُ دًَطٍُ خؤٍ َاوَ، َٔ ػاسَصايًُنٌ ئُوتؤّ يُ نضًًٌَٓ 
ًُْ، ْاصامن بُو طاْايًُ دَسِوا يإ ْا، ئاخش تًَشِاضىوُْنُ ض ُْبىو، ًَٖٓذَ ُْضىو، ض خىيًَٓؼِ ُْديت، ئُطُس يُ 

ؼُذابٌَ طشْط ًُْ، الٍ َٔ نىسٍِ ثًاوَ َُطتُنُ طشْطُ، ئاطشَناًْؽ طشْطٔ، ضؤٕ ئُواُْ يًَو ْضيو دَطتً
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بهَُُوَ، ئاٍ بؤ ئُو سؤرٍَ َٔ و نىسٍِ ثًاوَ َُطتُنُ و ئاطش ثًَهُوَ تُبا بني، ُٖس ضؤًَْو بًَت دَبًَت ئاطش و 
ٌ ثريؤصٍ سُفت ثايضَ بُ ئاطش بظىوتًَِٓ؟ دَنشٍَ نىسَِنُ ئاػتبهَُُوَ، ْاتىامن دَطتبُسداسٍ مب، دَنشٍَ عُػكًَه

 ئاطشيَهٌ ثريؤص بؤ نىسيَهٌ درَ ئاطش بهىريَُُٓوَ؟ ْانشٍَ، ئاٍ نىسٍِ ثًاوَ َُطتُنُ!!
 ئؤٍ، َٔ خىػهرتئ خؤػهِ ُْديىَ، دَبًَت بًبًِٓ، ضىوّ، باوَمشٌ ثًَذانشد و طشيا:

 َبىو طُسدامن بهُيت، ئاٍ..+ ضُْذ يُ ًََزَ دياس ًْت، يُ ثُدمُسَػُوَ َُْذيىٍ، د
 وايُ، بُالّ ًَٓؽ باؾ ًِْ... _

ئُوٍَ يُ رُْ نُطهجؤػُنُّ ػاسدَوَ ئُوٍَ يُ َُٖىو نُطًَهِ ػاسدَوَ، َُْتىاٌْ يُ خىػهرتئ 
َُٖىويِ بؤٍ طًَشِايُوَ، خىػهرتئ ثرت ثشطًاسٍ يُ نضًًَُٓنُ بىو،  وسد و باسيو خىػهٌ بؼاسَُوَ، بُ طشياُْوَ

ُْذ ضىو؟ ئاصاس؟ خىئَ؟ ُْيذَبشِيُوَ، ًَٓؽ ُٖس: ْاصامن، ْاصامن، ْاصامن.. بُ ساطيت ْاصامن، ُْٖذيَو داس ضؤٕ بىو؟ ض
دميُُْنُّ بُ ػًَىَيُى ديَتُوَ ثًَؽ ضاو نُ خُوٕ بىوَ، ًٖض ػتًَو سوويُٓداوَ، خؤّ يُ خُياَيٌ خؤّ 

ُ يُ طُس يكُ بُسصَناٌْ بًُنُوَ ٖاواسٍ يٌَ دسووطتُهشدووَ، بُالّ ض يُ بُسبىوُْوٍَ ثًاوَ َُطتُنُ دَنُيت ن
 ُٖطتا و صسٍَُ يًَىَٖات، ْا ئُوَ خُوٕ ُْبىو، خُياٍَ ُْبىو، ثًاوَ َُطتُنُ، خىػهرتئ خىػو طىتٌ:

 تا ئًَظتا يُ خُطتُخاُْيُ، باػُ بؤضٌ بُ طُسداسَنُ نُوتبىو؟ 
 بُ تىوسَِيًُوَ طىمت:

 ينَ..سَْطُ ويظتبًَيت بُ صاوابىوٌْ نىسَِنٍُ ببً
 خىػهرتئ خىػو طىتٌ:

 تؤ ضٌ دََيًًَت؟ واص يُ ئاطش ديًَٓت و ػىوٍ ثًَذَنُيت؟
 ْاصامن ضًِ طىت، سَْطُ طىتبًَتِ:

 ئا، ُٖسدوونًإ ئاػتذَنَُُوَ، ػىوٍ ثًَذَنُّ..
 خىػهرتئ خىػو بُ بًَضاسيُوَ طىتٌ:

 ..ئاػت ْابُٓوَ، ئُو نىسَِ يُطٍَُ ئاطش ئاػتٓابًَتُوَ، تؤ دََيًٌَ ػًيَت
 خَُباساُْ طىمت:

 سَْطُ ػًَتبِ، عُػل عُػل، ئاٍ..
 ئُويؽ خَُباساُْ طىتٌ:

 ْاصامن، ًٖض ْاصامن، بُالّ ئُدماَُنٍُ باؾ ْابًِٓ، ئُو نىسَِ ئُوَ ًُْ نُ...
 باوَػِ بُ خىػهرتئ خىػهذا نشد:

 تىخىا قظٍُ ثًََُُيٌَ..
 ًَٖٓا، طىتٌ: خىػهرتئ خىػو ضٌ ُْطىت، دَطيت بُ طُسَذا ًَٖٓا،  ضايُنٌ

 ئُطُس التًًُٓنُت نًََُو باؾ بىوَ، ْاَُنٍُ خىػهٌ طُوسَّ غىيَُٓوَ..
 وا بضامن طىمت:

 ُٖس وَى خؤيُتٌ، بُالّ دَخيىيَُُٓوَ، خىيَٓذَُوَ:
 بؤ خىػهٌ تَُُٕ سُفت طاَيٍُ خؤّ..

 ضاوَ طُػُناْت َاض دَنُّ..
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 ئُو ْاَُيُ تايبُت بؤ تؤ دَْىوطِ..
ًََشدَُ، خؤصطُ قُت ُْدَبىوَ ًََشدّ،  ئُو ثًاوٍَ نُ صؤست خؤػذَوٍَ ُْبًَتُ  ئُو ثًاوٍَ ئًَظتا

ًََشدت باػُ، ئُطُس صوو دََضاٌْ َُْذًََٖؼت ببًَتُ ًََشدّ، َٔ َُٖيُّ نشد بُ قظٍُ رُْ ضُْذًََشدنُسَّ ُْنشد و 
ػت طاَيٌ سيَو ئُو خؤّ يُ بُالٍ طؤٍ ََُو ُْثاساطت، طؤٍ ََُو َين خظتؤتُ طُس سيٌَ ػًَتبىوٕ، َٔ ُٖ

ثًاوَّ خؤػىيظت، ئُو سؤرٍَ بؤٍ بُ بىوى ضىوّ، بُ طُس ثؼيت ُٖوسٍ طجًذا ضىوّ، خؤصطُ ُٖس يُ سٍَ دَبىوّ 
ُْدَطُيؼتُُ رووسٍ خُوتٔ، خؤصطُ ُٖس يُ سٍَ دََاَُوَ يُ ًَْىإ َاَيٌ خؤَإ و َاَيٌ ئُو ثًاوَ دََاوَ، خؤصطُ 

دووس طُيؼتين ُْبا، خؤصطُ.. ئاٍ خؤمشذَويظت ئاٍ خؤمشًذَويظت، طٌَ طاَيٌ ئُو سيَطايُ ًَٖٓذ دووس دَبىو ًَٖٓذ 
ئاَادَيٌ، ضىاس طاَيٌ نؤيًَز، طاَيًَهٌ ثًاطُيًؽ َٔ يُطٍَُ ئُو ثًاوَ بىوّ، بُ دسيَزاٍ ضىاس طاَيٌ نؤيًز سُفتٍُ 

ُُ و رٕ و ًََشد بىوئ، بُالّ ػُويَهُإ ُٖبىو، يُو ػُوَدا بُ تايبُتٌ يُ طاَيٌ دوايٌ و بؤ َاوٍَ دََزًََشيَو ئًَ
رٕ وًََشدايُتًُنٌ ثشِ يُ خؤػُويظيت ُْى وَى ئًَظتا، دسَْط تًَطُيؼتِ، دسَْط، دسَْط يُ سًهُُتُناٌْ رٌْ 
ضُْذ ًََشد تًَطُيؼتِ، ئُو رُْ دَيطىت: ))ئُو ثًاوٍَ دَتُويَت ًََشدٍ ثًَبهُيت، ُْنُيت ثًَؽ ػُوٍ بىونًيَن 

ووتببًُوَ، تا يُ تىاْات ُٖيُ ُْيَُيٌ تاَت بهات، ُْنٍُ ُْنٍُ وا بهُيت دَطتت تًَذا َُٖيٍُ وا بهُيت، بؤٍ س
بطًَشِيَت، ئُْطؤ ْاصأْ ُْتاْذيتًُ، يُ َٔ بجشطٔ: ثًاو نُ رًَْهٌ ثًَؽ طىاطتُٓوَ تاَهشدبًَت، بُ ضاويذا 

ا ًََشدٍ دوا سؤرتإ تاَتإ ُْنُٕ، دَداتُوَ، قُت ْاتىاٌَْ يُطَُيٌ باؾ بًَت، ثًاو ئاٍ يُ ثًاو.. بُ قظُّ بهُٕ ب
ئُطُس ثًَؽ ًََشد نشدٕ سُصتإ يُ َاض و ساَىوطاُْ بشِؤٕ يُطٍُ نىسِيَو سابىيَشٕ بُ خُوًْؽ ُْبًَتُ ًََشدتإ(( 
خؤصطُ بؤٍ سووتُٓدبىوَُوَ، تاٌَ ُْدَنشدّ، وابىو قظٍُ رُْ ضُْذ ًََشدنُسَ وَى ئايُت ساطت نُوتُوَ، ُٖس يُ 

عُػكُإ نشد، ًَٖؼتا نشاطٌ بىونًَِٓ يُ بُس بىو، طىتٌ: ))ضُْذ خؤؾ  طاالًَْوثًاوَنُّ ئُوٍَ  ػُوٍ بىونًَين،
بىو ئًَظتا يُػىالسيَو ببًِٓ ثًَؼرت َُْذيتبًَت(( ضُْذ دَيشَقاُْ ئُو سطتُ تشطٓانٍُ طىت، ئًذ ٖاوطُسميإ ضًٍُ 

صؤس داس دَيطىت: ))ثًَؼرت دطُ يُ َٔ بؤ ُْضىوبىو، نًَؼُ طُسٍ َُٖيذا، بُسَ بُسَ دَيجًظٌ ضُنُسٍَ نشد، 
نُطًرت سووتُٓبىويتًُوَ((، خؤصطُ باغ ُٖس يُ ثًَؼرت با، طُيؼتُ دواتشيؽ، دََيًَت: نُطًَو يُ طُسدٌََ نضًيَن 
ػت بهات يُ طُسدٌََ رْايُتٌ دَتىاًَْت واصٍ يًَبًًََٓت؟((، َٔ دََيًَِ بُو ثًاوَ دََيًَِ)) ئاخش َٔ يُطٍَُ تؤّ 

يُ خؤَِ  طاالًَْوتؤّ خؤػىيظتىوَ، بؤيُ..(( بُ طىيًَذا ْاضًَت يُطٍَُ َُٖىو ئُواُْؾ َٔ ئُو ثًاوٍَ  نشدووَ،
ثرت خؤػىيظت، ئًَظتاؾ خؤمشذَوٍَ و ْابًَت عُػل ناَيبًَتُوَ، دَتىامن طًَبُسدٍ يًَىَسبطشّ، بُالّ ئُدٍ ض يُ 

ت عُػل دَثاسيَضٍَ، َٔ يُوسؤوَ بشِياسَذا بضُُ طُس عُػل بهُّ! بؤيُ َٔ دَبًَت مبشّ، يإ ػًَت مب، دََئًَ ػًَ
بُسَاٍَ و ْىيَزيَهٌ دسيَز دابُطتِ ْىيَزيَو، ْىيَزيَهٌ ثُياَبُساُْ و يُ خىدا بجاسِيَُُوَ نُ بؤ ئُوٍَ عُػكُنُّ 

ٍُْ ػًَتايُتًِ ُُوَ، يإ مبهىريَت يإ ػًَتِ بهات،دَيًٓاّ ػًَت دَمب، صؤس ًْؼاضّ، بؤ ئُوٍَ ُٖس بُ عاػل مبًَٓبجاسيَ
 يٌَ بُدَسنُوتىوَ، داسٍَ ُٖس خؤّ ُٖطتًإ ثًَذَنُّ.......(( 

خىػهرتئ خىػو ْاٍَُ خىػهٌ طُوسٍَ يُ دَطتِ بُ ػًَىَيُى ساثظهاْذ ئُصيُتٌ ثًَُٓطات، بؤضٌ 
ٍ ُْيًَٗؼت تُواوٍ بهُّ؟ سَْطُ َين يُ باسيَهٌ صؤس ْائاطايٌ ديتبًَت، تشطابًَت ػتًَهِ بُ طُس بًَت، ئا

خىػهرتئ خىػو تؤ بؤضٌ داسَنُيذٍ ُْتًَٗؼت ْاٍَُ خىػهُنُت غىيَُُٓوَ، خىػهرتئ خىػو ضًت يُ َٔ 
 يُ ُٖطتاْذا طىمت:  نشد،

 + خؤصطُ سُفت ثايض يَُُوبُس ئُو ْاَُيت دَدؤصيُوَ، باػُ بؤضٌ داسٍ يُنُّ ُْتًَٗؼت بًخىيَُُٓوَ..
 َُْذَويظت تؤ ئُو ْاَُيُ ببًين، بُالّ..   تشطاّ ناسٍ خشاخ يُ تؤ بهات، َُْذَويظت قُت  - 
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 + باػُ ئًَظتا بؤ ْاًًٌََٖ َُٖىوٍ غىيَُُٓوَ
 يًَشَ بُ دواوَ دووس و ْضيو ْضيهايُتٌ يُطٍَُ تؤ ًُْ، تايبُتُ صؤس تايبُتُ بُ خىداٍ صؤس تايبُتُ... - 

ُسٍ دًْا، يُو سؤرَوَ تا ئُو طُسّ َُٖيُٓبشٍِ داسٍ يُنَُِ بىو بُ و نؤآلُْدا بشِؤّ و ضاوٍَ ُْدََُ ثُدم
سؤرٍَ يُ سَػبطرييُنُدا طرياّ، نىسٍِ ثًاوَ َُطتُنُ ثرت يُ طٌ ْاٍَُ ْاسد وَالٌَ ًٖضًِ ُْدايُوَ، يُ َُٖىو 
ْاَُنإ داواٍ ٖاتُٓ خىاصبًًٌَُٓ دَنشد بُ َُسدٌ يُ ئاطشدووسنُوتُٓوَ، َٔ الٍ خؤَُوَ بشِياسٍ خؤّ دابىو نُ 

صيٓذاًَْؽ يُ  و ئُو ْاَُيُ ُٖس ُْٖات، يُ ْاو ُوَ نُ َُسدٌ ئاطشٍ تًَذا ُْبٌَ، طرياّوَآلٌَ ْاَُيُى دَدََ
ضاوَسِواٌْ ْاٍَُ بٌَ َُسدٌ نىسَِ َُسدذاسَنُ ػُو و سؤرّ دَنشدَوَ، ُْٖات و ُْٖات، دواٍ ٖاتُٓوَػِ يُ 

دذاسيؽ ُْٖات، يُ ثًَؽ صيٓذإ طُسَِى نؤآلٕ نؤآلٕ سراُْ َاَيٌ ئًَُُ ُْ خؤٍ ٖات ُْ ْاَُيُى، ْاٍَُ َُس
َاَيًإ دَْطٌ دَٖؤٍَ و صوسِْاؾ ٖات، ئُو ُٖس ُْٖات، دَيٌ ػىوػُ بىو ػها، يإ بُسد بىو ضُقٌ ُْٖات و 

 ُْٖات..
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-00- 
 :ُْخؼُطاصٍ طُسَاو

 
صٍ َٔ دطُ يُ ْاوٍ خؤّ ْضيهٍُ ػُؾ ْاصْاو و ْاوٍ ًًَِْٗٓ ُٖبىو، بُالّ ًٖضًإ وَى ُْخؼُطا

طُسَاو ثًَُُوَ ُْْىوطا، ثًَىَْىوطاًَْو بُ ًٖض يًَٓابًَتُوَ ُْ ثُسيَُاْتاسٍ ُْ وَصيشٍ ًٖض ًٖض ُْخؼُطاصٍ 
طُسَاو يًَٓاناتُوَ، يُو سؤرَوَ نُ دًَطٍُ ػاسدُْوٍَ ثُسَِناغُصٍ قاضاخِ بؤ ثُسٍ دياسيهشد و ُْخؼُنُيِ بؤٍ 

ْاوٍ ًَٖٓاّ، ئُو ثُسيُ طُيشَ بًُوٍَ ُٖس ْاصْاويَو بؤ ُٖس  نًَؼا، َٔ بىوَُ ُْخؼُطاصٍ طُسَاو، ثُسٍ بُو ْاوَ
نُطًَو َُٖيبزيَشٍَ،  نُطُنُ بًُوٍَ و ُْيُوٍَ، بضاٌَْ و ُْصاٌَْ، دَضًَتُ طُس و َُٖىو نُغ بُو ْاوَ دَيٓاطُٓوَ، 

ُطاصّ، َٔ تا ئًَظتاؾ ُٖتا َُْئًَ ُْخؼُطاصٍ طُسَاو صؤس داس بُ خاتشاُْ طُسَاوَنُ ْاَئًَ ُٖس ُْخؼ
َٓذاَيُناٌْ خؤػِ ْآَاطُٓوَ، طُسؤنًؽ ُٖس بُ ُْخؼُطاصٍ طُسَاو باْطُذَنات، نُّ نُطًؽ دَصاٌْ ْاوٍ 

 َٔ يُ طُسَاوَنٍُ َاَيٌ ثُسيُوَ ٖاتىوَ..
ئُو سؤرٍَ ثُسٍ طريا َٔ يُ ػاس بىوّ يُ َاَيًَو يُ َاَيُناٌْ ػؤسؾ خؤّ سُػاس دابىو، َاَيٌ ثُسيؽ 

ُآلّ َٔ ُْدَبىو يُوٍَ مب، نىسٍِ ُْفتفشؤػُنُ ُٖواَيُنٍُ ًَٖٓا، سؤرٍ ثًَؼرتيؽ ثُسٍ الٍ ُٖس َاَيٌ ػؤسؾ بىو، ب
َٔ بىو، تشطائ، دَبىو يُو َاَيُوَ بضُُ َاَيًَهًرتٍ ػؤسؾ َاَيًَو ثُسٍ ثًًَُٓصاًَْت، دَبىو يُ ثُسٍ َُٖيبًَِ، 

ُ ثُسٍ ئاطايٌ بىو، صيٓذإ ض ْاطؤسٍَِ، خؤٌَ يٌَ بؼاسَُوَ، دًًَُى َاَيًَو ببًُُٓوَ َُْبًًَٓتُوَ، تشطإ ي
ئُػهُدمُ بُسد ديًََٓتُ صَإ، ثُسٍ نُ دََيًٌَ ْاطهُ ْاُْ ضؤٕ بُسطٍُ قاَضًُناٌْ صيٓذإ دَطشٍَ، نُغ ْهىَيٌ 

َُسدًؽ ًُْ ثُسٍ بُ  يُطٍَُ ئُوَؾيُ ئاصايُتٌ ثُسٍ ْانات، بُالّ صيٓذإ ضُْذإ ثاَيُواٌْ بُ ضؤنذا ًَٖٓا، 
َٔ بًظتىوَُ صؤس داس رٕ يُ ثًاو قاميرتَ، سَْطُ ثُسٍ يُ صيٓذاٌَْ ببًَتُ طُفني و ُْسووخٌَ، َٔ دَبىو  ضؤنذا بًَت،

ُٖواَيًَو يُ طُسَاوَنٍُ َاَيٌ ثُسٍ بضامن، دَبىو بطٌََُ، ثًَؼئُوٍَ سهىَُت دَطيت ثًَبطات، سَْطُ ئًَظتا 
ػتًَو يُ طُسَاوَنُ بضاٌَْ دَْا نُغ ًَٖٓذٍَ وٍ  َاَيٌ ثُسٍ طُساوبٔ نشابًَت، سُصَُٓدَنشد نىسٍِ ُْفتفشؤػُنُ

بؤ ئُو ناسَ باؾ ُْبىو، ُٖس دَبىو خؤّ بضِ، ئُطُس دَطتًإ بطاتُ بٔ َُدمَُيٌ طُسَاوٍَ ثُسٍ و َاَيٌ ثُسٍ بُو 
 ُسٍيُ دَطتبًَت بؤ ئاصادبىوٌْ ث ئاطشٍَ طُسَاوٍَ دَطىوتًَٔ، ثُسٍ ْابًَت تًَذا بضًَت، ثُسٍ دَبًَت بزيت، ُٖسضًِ

دَيهُّ.. بابٌ ثُسٍ باؾ دَْاطِ و بشادَسَُ ُٖسضُْذَ ئُو يُ سَْطًَهًرتَ بُالّ  ًَٖٓذٍَ خؤّ دًٌَ َتُاُْيُ، 
يُطٍَُ ئُوَؾ ْاَُويَت ػاسَصاٍ ًًٌَْٗٓ طُسَاوَنٍُ خؤيإ بًَت، ثُسٍ ًَٖٓذ نتىثشِ دَطتطرينشا، بشِواْانُّ 

 و ًًٌََُْٖ دَطت ثًاواٌْ ئَُٔ بهُوٕ..دَطيت بُ نُغ ساطُيؼتيبَ نُ صوو بطاتُ طُسَاوٍَ 
ػُوٍ دواتش خؤّ طُياْذَ نؤالُْ ْضيهُناٌْ ْضيو َاَيٌ َُسط، ئا ئُو ػُواُْ َاَيٌ ثُسٍ وَى َاَيٌ 
َُسط وابىو، نٌَ دَيىيَشا يُ نؤالُْ دووسَناٌْ نؤالٌْ َاَيٌ ثُسٍ ْضيهبًَتُوَ، بُ تايبُتًؽ َٔ نُ ئُطُس ضاويَو 

دووٍ يًَٓانُٕ و طًَذاسَّ بؤ َُٖيخشاوَ. دطُ يُوَؾ بُ دسَْطاٌْ ػُوإ ئُطُس نُطًَو طًٌَ ُْبٌَ مبٓاطًَتُوَ، طًَى
يُ دَسطاٍ َاَيٌ ثُسٍ ْادا، َاَيًَو نُطًَهًإ تاصَ ئَُٔ طىسِطىٌَ نشدبٌَ، ًْىٍَ ػُويؽ دَْطٌ دَسطا بًَت، 

اُْ، تُم.. تُم بُ ئُطجايٌ يُ دَسطا طُوسَ طٌَ داخىا دَيًإ ض بًٌََ.. َٔ طىيَِ ُْدايُ تشغ و طًَاليُتٌ و ئُو ػت
دَسيُنُّ دا، ئًَظتاؾ يُ بريَُ طٌَ داس يُ دَسطاّ دا داس يُ دواٍ داس ُْسَرت، ثًَضُواٍُْ َُٖىو خَُيو، يُ دَيٌ 

 خؤّ طىمت سَْطُ ئُوَ ًْؼاُْيُنٌ دَيًٓايٌ بًَت بؤيإ و ًَٖٓذَ ُْتشطٔ و دَسطاؾ بهُُْوَ..
 + نًًَُ؟



66 

 

 َِٓ.... بًهُوَ -         
ْاوَ ُٖسَ نؤُْنٍُ خؤَِ طىت،ئُو ْاوٍَ بابٌ ثُسٍ باػٌ دَْاطٌ و يًَؼٌ دَيًٓا بىو، نشديُوَ و 

 ثُيهًَؼٌ رووسيٌَ نشدّ، طىتٌ:
 + وَسَ، خًَشا..

 يُ ناتًَهٌ خشاخ ٖامت.. -
 بُ قىسِطٌ ثشِ يُ ُْٖظهُوَ:

 +دٍَ..ثُسيِ طريايُ ثُسٍ، صاًْىتُ؟ 
 بًَت، ض ْابًَت..صاًْىَُ، خَُت ُْ -
 + دَتشطِ صؤس دَتشطِ، ثُسٍ فُوتا..            

بابٌ ثُسٍ بُ تًُْا يُ َاٍَ بىو، طشيإ قىسطٌ طشتبىو، دَيىيظت قظُيُى بهات يُ قىسطٌ عاطٌَ 
 دَبىو،طىمت:

 + دََيًٌَ بُ تًُْا يُ َاَيُوٍَ؟
مببُٕ، ًَٓؽ ببُُْ الٍ ثُسٍ،ْابًَت  ئا، َُْىيظت نُغ يُ َاَيُوَ مبًًََٓتُوَ،َٔ ضاوَسٍَِ دَنُّ بًَٔ-

 ئُو صيٓذاٌْ ؤَ ئاصاد مب..
يُ ثشٍَُِ طشياٌْ دا، طشيا، ُٖس طشيا، ًَٓؼٌ يُطٍَُ خؤٍ طشياْذ، نُغ ُْبىو نشَِاْبهاتُوَ، بُ 

 ثؼتًَُٓنٍُ فشًََظهُناٌْ طشِيُوَ و طىتٌ:
 + تؤ َاَيًَهٌ باؾ ببًُٓوَ، ْابًَت يًَشَ تىوؾ بًت.

ًََو يًَشَ دًَََُُٓوَ، بُالّ ئُطُس بهشٍَ دََُويَت طُسّ بُ ًَذا بؼؤّ، طُسَاوَنُ يُ وا دَنُّ، نُ -
 نىيًَُ..

 + بشِوا ْانُّ ئاوٍ طُسّ ُٖبًَت..
ضىوَُ طُسَاو، يُنُّ داسّ بىو طُسَاوٍ َاَيٌ ثُسٍ ببًِٓ، بُالّ بُ ًًَُْٗٓنٍُ ئاػٓاّ، خؤّ ُْخؼٍُ 

ئُو دًَطُيُّ ديتُوَ نُ بُغ َٔ و ثُسٍ ثًًَذَصاْني، دَطتِ طًَشِا ًٖض  َُدمَُيٌ ئاوٍ طاسدّ نًَؼاوَ، ديتُُوَ
ُْبىو،ثُسَِ ناغُصيَهِ ُْديتُوَ، ئُو َُٖىو باَلونشاوَيُ ضًإ بُطُسٖات، خؤ ثُسٍ سؤرٍ ثًَؽ طرياٌْ طىتٌ  

تِ يُ ُٖواَيٌ َُٖىوٍ الٍ خؤَٔ و ُٖفتٍُ دادٍَ دَطت بُ دابُػهشدٕ و بآلونشدُْوَيإ دَنُّ، ضُْذ داسٍَ ويظ
 نٌ باوناُْ بُدًًََٗؼت..ُبٔ َُدمَُيٌ طاسد يُ بابٌ ثُسٍ بجشطِ، َُْجشطٌ، بابٌ ثُسيِ بُ تًُْايٌ و يُ تالُْوَي

َٔ دًَََو بىو ثُسيِ دَْاطٌ، ئُو يُ ًًٌَٖ َٔ ناسٍ دَنشد، ساطتُوخؤ ثُيىَْذٍ بُ َُٓوَ ُٖبىو، 
ْاسطتاُْ، يُ ْاو ُْٖاسإ ثُسيِ ديت، ًَٖؼتا َٓذاَيهاس بىو، يُنُّ داس يُ بٓاسٍ طُفني ديتِ، يُو ديىٍَ نُ ُٖ

، نضٌ وا دىامن ُْديىَ، تا ئًَظتاؾ َُْذيىَ، يُ ناسٍ طًاطُت صؤس ٕسووَُتُناٌْ دَتطىت دْهُ ُْٖاس
طُسَىطىسِ بىو، ئاطشيَو بىو بؤ خؤٍ، دَيىيظت ضُى َُٖيطشٍَ بُالّ ثُػًُاًْاْهشدَوَ، ًَٓؽ طىمت: بشِؤوَ، بؤ تؤ 

 ػاس باػرتَ يُػاخ..
ثُيىَْذٍ ًَْىإ َٔ و ثُسٍ ثُيىَْذٍ سيهخشاوٍ بىو، َٔ ُٖس صوو دََىيظت ثُيىَْذيُنَُإ قىوَيرت 
بًَتُوَ، بُالّ يُ ضاوٍ ثُسيُوَ خىيَٓذَُوَ نُ ثُيىَْذيُنُ ُٖس ئُوَيُ و تُواو، بؤيُ ًَٓؽ يُوٍَ وَطتاْذّ و 

بطُيًَُْت، ثُسٍ يُو نضاُْ بىو ُٖس نىسٍَِ ديتباٍ دَضىوَ دَيًُوَ و دىويُيُنٌ واّ ًْؼإ ُْدا نُ َُبُطتًَهًذٍ 
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سُصيذَنشد ثُيىَْذٍ يُطٍَُ ببُطيتَ، ثًَؼُُسطُ و داؾ بؤٍ ػًَت ببىوٕ، يُ ثًَٓاوٍ طُيؼنت بُ ثُسٍ ئاَادٍَ ضٌ 
ًَت، ثًَؼُُسطٍُ ُْبىوٕ، نُغ ًُْ )بابُيباب داؾ( ُْْاطًَت، بُالّ نُّ نُغ ُٖيُ ضريؤنٌ وٍ يُطٍَُ ثُسٍ بضاْ

دًْا بُ دواٍ بابُيباب داػُوَ بىوٕ، ُٖصاس بؤطُيإ بؤٍ داْايُوَ، ثًَىَ ُْبىو، ُٖصاس داس بُ طُسيإ دادا، بُس 
ُْنُوت، طُد نُسَِت ثُيىَْذيإ ثًَىَنشد نُ واص يُ داػايُتٌ بًَينَ و بًَتُ سيَضٍ ػؤسِػُوَ و ُٖسضٌ بًُوٍَ بؤٍ 

ُ ثًَؼُُسطايُتٌ ُْطؤسِيُوَ.. ئُدٍ ئُو دٍََُ ُٖواٍَ بآلوبؤوَ نُ بابُيباب داؾ بهُٕ، ًٌَ ُْدا و داػايُتٌ ب
ضُنٌ داػايُتٌ فشِيَذاوَ و يُ َاَيٌ خؤٍ نُ دَنُوتُ طُس سيٌَ طُفني داًْؼتىوَ، نٌَ باوَسٍِ نشد؟ نُغ، ُْ 

يَطٍُ دىدا دىدا ثًَؼُُسطُ ُْ داؾ ُْ نُغ، ئُدٍ ضُْذ نُغ دَصاًَْت ئُو بابُيباب داػُ ضُْذ داس بُ س
ثُيىَْذٍ بُ ثُسيُوَ نشدووَ نُ ًََشدٍ ثًَبهات، ضٌ دَيًؼٌ دَخىاصيَت بؤٍ دَنات، دطُ يُ ثُسٍ نُغ..ئُدٍ 
ئُو سؤرٍَ بابُيباب داؾ باْطهشايُ بُغذا و ُْطُسِايُوَ نٌَ ػتًَهٌ يُ باسَيُوَ صاٌْ؟ نُغ، ئُدٍ بؤضٌ 

ُو قظُيُنٌ دَنشد، ُٖبىو دَيطىت: تشطٌ طُيؼتبىوٍَ، بابُيباب داؾ واصٍ يُ داػايُتٌ ًَٖٓا؟ ُٖس يُن
دَنىرسا، ْاضاس واصٍ ًَٖٓا، ُٖبىو دَيطىت: سهىَُت طىَاٌْ يًٌَ ُٖبىوَ و ضُنٌ نشدووَ، ُٖبىو دَيطىت: 
خُوٌْ ديتىوَ يُو خُوُْ ثًًَاْشاطُياْذووَ نُ ئُطُس واص يُ ضُنذاسٍ ًًََُْٖٓت َشدٌْ ْضيهُ، ُٖػبىو دَيطىت:  

شدووَ و يُ َاَيٌ خؤٍ خُسيهٌ صيهش و تًًًُُٖيُ، بُالّ ئُطُس يُ ثُسٍ بجشطٔ وا ْاَيٌَ، ًَٖؼتا بابُيباب تؤبٍُ ن
 داؾ باْطُٓنشابىوَ بُغذا، ثُسٍ ئُوٖاٍ بؤ َٔ طًَشايُوَ:

واصّ يًَٓاًَٖينَ، بابُيباب داؾ ْاوَ ْاوَ بُ بُس طىيَُذا دَدا نُ ػىوٍ ثًَبهُّ، بُوٍَ باػُ خضَايُتٌ 
ٍَ بامب ُٖيُ دَْا بُ سفاْذٕ دََشِفًَينَ، بُالّ وا بشِوا َٔ دَتشطِ ػتًَهِ يًَبهات، ثًَؽ َاوَيُى  ٖاتُ َاَيُإ، يُطُ

ديظإ دايُوَ طىيَِ، ًَٓؽ َُسدِ بؤٍ داْا، َُسدٌ وا نُ يًٌَ دَسُْضًَت، يُ ناتًَو ئُطُس دَسضىوؾ َٔ 
 ىت:يُنظُس خؤّ بطُيُمنُ ػاخ و يُ دَطيت دَسبضِ، ثًًَُط

 + َٔ ػىوت ثًَذَنُّ بُالّ َُسدِ ُٖيُ؟
 ُٖس تؤ و َُسز، ُٖس َُسدًَهت ُٖيُ دًَبُدًًَذَنُّ -

 + َُسدُنُّ قىسطُ
 رُْنُّ تُالم بذَّ؟ ئُوَ تُاَلقِ دا -

 + ْا تُآلقٌ َُدَ، ُٖوٍَ ُٖويٌَ ُْخىاسدووَ
 دَ، بًٌََ، ضًُ؟ -

 + واص يُ داػايُتٌ بًَُٓ
 داػايُتٌ، ئٌَ،، - 

 اصٍ يًَبًَُٓ+ ئا و
 طىيٌَ خؤٍ خىساْذ:

 واص يُ داػايُتٌ بًَِٓ، ْاتىامن، دَبًَت بضُُ ضًا -
... + 

 باػُ واص ديَِٓ و ثًَهُوَ دَضًُٓ ضًا -
 + َٔ سُصّ يُ ضًا ًُْ و ْاَُوٍَ نُطىناس و ئُو ػاسَ دًَبًًَِٗ

 ئاخش، ْانشٍَ واص يُ داػايُتٌ بًَِٓ و يُ َاَيٌ خؤػِ داًْؼِ.. -



68 

 

 تىاٌْ؟ دورَٓذاسيت بُو سادَيُيُ نُ..+ بؤضٌ ْا
 ْا، بُالّ ْانشٍَ -

 + ئٌَ، نُ ْانشٍَ ًَٓؽ ْانشٍَ ػىوت ثًَبهُّ و ضًذٍ..
 باػُ واص ديَِٓ -

 + باػُ، يُو سؤرَوٍَ نُ بُ فُسٌَ واصت ًَٖٓا، ػُؾ َاْطٌ خؤت بزًََشَ و وَسَ داخىاصيِ، َٔ ساصيِ
 بُالّ بؤضٌ ػُؾ َاْط؟واصديَِٓ و ضاوَسِيٌَ ػُؾ َاْطُنُ بُ،   -

 + تا دَيًٓامب نُ بُ ساطيت واصت ًَٖٓاوَ
 َٔ يُ ريامن ُٖس ُٖسيًَُنِ دابًَت طُياْذووَُتُ طُس، ضاوَسٍَِ بُ -

 ضاوَسِيَِ+ 
سيٌَ بُغذا و  ُ  ػُؾ ُٖفتُؾ، بابُيباب داؾ ضىوَػُؾ َاْطٌ ضٌ، ضاوَسِواًٌْ ثُسٍ ُْطُيؼت

 ئًَظتاؾ ُْطُسِايُوَ..
بطشَ  ؼُُسطُيٍُ )نؤثتُسػهًَٔ(ٍ ْاو بىو، بُ َُٖىو ػُسَِناْذا ٖاتبىو ُٖس يُ ُٖناسيُوَئُدٍ ئُو ثًَ

ثؼتئاػإ َُٖىوٍ ديتبىو، نُغ ُْبىو ًَٖٓذٍَ وٍ ػُسٍِ فشِؤنُ و نؤثتُسٍ نشدبًَت،  تا طُسًَإ و تا دَطاتُوَ
ت، ًَٖٓذٍَ وٍ دَبابٍُ ًَٖٓذٍَ وٍ ػُسٍِ بشانىرٍ نشدبًَت، ًَٖٓذٍَ وٍ ػُسٍِ داؾ و طُسباصٍ نشدبًَ

ثُنخظتبًَت، نؤثتُسٍ خظتبًَت، يُ َُٖىو ػُسَِنإ دَسضىوَ، بُآلّ يُ ػُسٍِ ثُسٍ تًاضىو، ثُسٍ ْاصامن بؤ 
 خَُيهًذٍ ضؤٕ بُآلّ بؤ نانٌ خؤٍ ئُوٖاٍ طًَشِايُوَ، ثُسٍ بُ َين دَطىت نانُ:

ُ دَسطا دسا، بامب دَْطٌ ْاطًُوَ و يُو طُس و بُْذٍَ  صاْهؤنإ ُٖسايإ تًَهُوتبىو،ػُو دسَْطاٌَْ ي
ًَٖٓايُ رووسٍَ، نٌَ ٖاتُ رووسٍَ! بُرٕ و باآليُنٌ فًؼُناوٍ ُٖس صَيُٓت بىو تَُاػاٍ بهُيت، بامب ئُوٖا بُ 

 خًَشٖاتين نشد:
تؤ يُ َُٖىو دًَطُيُى طُْطُسَإ يًَهذٍ طشتىوَ و خىيَين يُنرت  و ػهًَٔ، ُٖسضُْذَ َٔ+نؤثتُس
 َاَيُنُّ دًَطٍُ ػُسٍِ يًَٓابًَتُوَ، فُسَىو سووْانت نشدَوَ دَخؤيُٓوَ، بُالّ

َٔ ُٖس ئُوَّ يُ تؤ ضاوَسِوإ دَنشد، ُٖس يُبُس ئُوَؾ يُ دَسطاٍ نُطًرتّ ُْدا، نُّ دًَََُُٓوَ  -
 ْاًًََِٖ بُيإ بذا، دَسِؤّ، ناسيَهِ بُ ئًَىَ نُوتىوَ، ئُطُس..

 + ئُطُس بُ َٔ بهشيَت، َُٓتٌ تًَذا ًُْ..
 َاػًًََٓهِ دَويَت.. -

بامب ُٖسيٌَ َاػًيَن بُ دورُْنٍُ دا، ُٖسيًَُنُػٌ بشدَ طُس، ْاصامن تؤ نؤثتُسػهًَٓت ديىَ يإ ْا، 
طُدمًَهٌ تا بًًٌََ قؤص يُواٍُْ ُٖس بُ تًضاوٍَ دَيٌ صؤس يُ نضإ دَبُٕ، يإ رُْ نُطهجؤػُنُ طؤتٌُْ بشاٍ خؤٍ 

وٍ يُ طُس َٔ َُٖيُٓدَطشت، بُالّ َٔ سقِ يًٌَ دَبؤوَ، وَى ئُوٍَ ُسػهًَٔ ضاتعُػكٌ دَبًَت، ئُو ػُوَ نؤث
داػًَو ْاثانًَو تَُاػاّ بهات، يُ ُٖطتاْذا يُ تاسيهٌ سُوػُنُدا ثًؽ ُٖطتإ بامب طًؤثٌ سُوػُو طُس 
دَسطاٍ نىراْذبؤوَ، دَسفُتًَهٌ وَسطشت و ػتًَهٌ خظتُ ْاو دَطتِ، ُٖطتُهشد ثاسضُ ناغُصيَهُ، ًَٖؼتا 

ىيَٓذبؤوَ تًَطُيؼتِ، نؤثتُسػهًَٔ ضٌ ْىوطًىَ: )) ثُسٍ ضاوَ دىاُْناْت َاض دَنُّ، تؤ دًَََهُ يُ دَيٌ َٔ ُْخم
دًَطٍُ خؤت نشدؤتُوَ، سَْطُ تؤ يُنُجماست بٌَ َٔ ببًين بُالّ َٔ طًًَُّ داسَُ بتبًِٓ، َٔ تؤّ خؤػذَوٍَ، 

يَتُ َاَيتإ و خؤٍ ثًَت دَْاطًَينَ يُ ْاَُيُنذا ُٖواَيٌ بؤيُ ئُطُس ساصيت  بُ نىسِيَو نُ بُياٌْ ثًَؽ ًْىَسِؤ د
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خؤػِ بؤ بًَٓشَوَ، دَيًٓاػِ نُ ساصٍ دَبًت و دَتبَُُ ضًا..(( دوو طٌَ داس ٖاتُ طُسّ بُ بامب بًًََِ: ))بابُ 
يُ ناتٌ نؤثتُسػهًَٔ بؤ َاػًَٔ ٖاتبىو يإ بؤ َٔ(( طًَشِاَُوَو َُْطىت، نىسَِ ساطجًَشدساوَنٍُ نؤثتُس ػهًَٔ 

 خؤٍ طُيؼت، طىمت:
بُ نؤثتُسػهًَُٓنُت بًٌََ، َٔ ًٖضِ ًُْ بؤٍ بٓىوطِ، ثًًَبًٌََ: سيٌَ َٔ و ئُو يُ َشدًْؽ تًَهٓاناتُوَ، 

 باػرتَ بُ دواٍ نُطًَهًذٍ بطُسِيَت..
 دواٍ ئُوَ ضُْذ داسيَهًذٍ ُٖواَيٌ دَْاسد و واصٍ ُْدًََٖٓا،يُ ْاَُيُنذا ْىوطًبىوٍ:

 َٔ ػًَت بىوُْ، تؤ خؤت بُ ضٌ دَصاٌْ!(( وَآلًَِ ُْدايُوَ)) نضٌ دًْا بؤ 
يُ ْاَُيُنًذٍ واٍ ْىوطًبىو: )) َٔ يُ َُٖىو ػُسَِنإ ػُسٍِ عُسد و ئامسإ بشاوَ بىوَُ دَبًَت يُ  

 ػُسٍِ تؤؾ ُٖس بشاوَ مب(( ُٖس بُ طُسخؤػِ ًَُْٖٓا
 يُ ْاَُيُنًذٍ بُ خُتًَهٌ طُوسَ ْىوطًبىوٍ:  

تشٍ تؤ واص يُ ضىاسدَ طاٍَ ثًَؼُُسطايُتٌ ديَِٓ، ديَُُوَ و دَمبُ داؾ، خؤػت باؾ )) َٔ يُبُس خا
دَصاٌْ نُ دَمبُ ض دؤسَ داػًَو، داػًَو ُٖس بُ ئاَارَيُى بُ ثًٌَ خؤت بًًَُ َاَيُنُّ، ُٖس ديتت ٖامتُوَ و 

ّ داْابىو ُٖس ئُو بًَتُوَ ػاس ػهًَِٓ دَنشد، واشطاّ، ضاوَسِيٌَ ٖاتُٓوٍَ نؤثتُستؤؾ بىويتُ رمن..(( تشطاّ صؤس ت
ذَ ثًَؼُُسطٍُ يُ ػريٍُْ خُوٍَ يُ خىئَ طُوصاْذ و بُ خؤو ظَٔ بُ ضًا بهُوّ.. ئُو سؤرٍَ نؤثتُسػهًَٔ سُ

ػُؾ ثًَؼُُسطُوَ خؤيإ سادَطت نشدَوَ، باؾ بىو َٔ يُسيٌَ صيٓذاٌَْ بىوّ دَْا ُْٖاطُّ دَطريا، تٌَُُْ 
ُطُيؼتُ ضىاس سؤر، ئُو سؤرٍَ َٔ بُسبىوّ َاػًَُٓنٍُ نؤثتُسػهًَٔ دَياْطىت داػايُتٌ نؤثتُسػهًَٔ باؾ بىو ْ
ذَ تُقًٍُ  خىاسد، ئًَظتاؾ طُسٍ نؤثتُس ػهًَٔ و تايُنٌ َاػًَُٓنٍُ ظيُ سيٌَ ثريَاٌََ بُ رَاس سُ

 ُْدؤصساُْوَ..
 ُوَ، ْايطًَشَُِوَ..ئُدٍ ضريؤنٌ ئُفظُسَنُ، ثُسٍ بؤٌَ طًَشِايُوَ بُالّ طىيَٓذٍ داّ بؤ نُطٌ ُْطًَشَِ

ثُسٍ نُيًُسَم بىو، ػتًَهٌ بُدٍَ ُْبا ُْيذَنشد، ثُسٍ دواٍ سابىوٌْ ػاس ُٖس وَى خؤٍ َايُوَ، َٔ 
 صؤس ُٖوَيِ يُطَُيٌ دا،ثًٍُ باػِ بؤٍ دياسيهشد وَسيُٓطشت، ثُسٍ، ثُسٍ..
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-00- 
 :ثُسٍ
 

دًْا يُ طُسٍَُ ػُسِ بىو، يُ بريَُ ئُو سؤرَ  ئُو سؤرٍَ نىسٍِ ثًاوَ َُطتُنُ دًهٌ طُسباصٍ ثؤػٌ،
 بُ طؤساًُْنِ طشت طُد نُسَت ثرتيؽ طؤساًُْنُّ َُٖيذَنشدَوَ:

 ساَلةكةي ئةوساَل بة ذةٍسي ماز بَي
 ٍةمووي بة قوزباٌ زؤذَيكي ثاز بَي

……… 
…….. 

طُسباصيَو دَطُسِايُوَ  يُ ئاَاسيَهٌ طُسثًًٌَ نُ رْاٌْ طُسَنؤالْإ ئُدماًَإ دابىو يُ ُٖس طٌَ طُسباص 
سط، و دواُْنُيذٍ دَبىوُْ بُالطًَشٍِ طُسؤنٌ ئىٍَُ عُسَبٌ، طُملا خإ ْاوٍ يُ دًهٌ طُسباصٍ ْابىو دًهٌ َُ

ُٖسضٌ يُبُسٍ دَنشد، يُ ْاو داسَباصَ دَطُسِايُوَ، يإ ُٖس ُْدَٖاتُوَ، يُو سؤراُْ  ْاُٖقٌ بىو ئُو ْاوٍَ يًَينَ!
ْا بُالّ يُ بٔ يًَىاُْوَ بُ دًهٌ َُسط ْاويإ ديَٓا، سؤر ُْبىو ضُْذ داسَباصَيُى ُْطاتُوَ َُٖىو خَُيو بُ ئاػهشا 

دياسيٌ َاَيٌ داسَباصَنُ بىو، باوى يإ بشاٍ  دىإطُسَِى، طُسَتا دوا بُدواٍ  ُٖس داسَباصَيُى، قَُُسَيُنٌ 
آلٕ يًَذَدا، ئُو َٓذاآلٍُْ يُ ْاوَْذٍ آلٌْ نؤنًََُو ػُسَُوَ ٖؤسًِْإ بؤ َٓذا)ػًُٖذَنٍُ دُْطٌ سَوا( بُ 

نؤآلٌَْ دَتطىت تاَيُبًٓؼنت بُ عُسدَوَ ْىوطاوٕ و سيًَإ بُسُْدَدا، دواتش طاٍَ ٖات و سؤيؼت، رَاسٍَ داسَباصَ يُ 
صيادبىوْذابىو، قَُُسَ َُْا، دطُ يُوَؾ يُ طُس داسَباصَنإ دَْىوطشا) تشطٓؤى(، نىسٍِ ثًاوَ َُطتُنُ يُ 

طٓؤنٌ ُْى قَُُسَدا دًهٌ طُسباصٍ ثؤػٌ و ضىوَ بُسٍَ ػُس..ِ ئُو سؤرٍَ نىسٍِ ثًاوَ َُطتُنُ طُسدٌََ تش
دًهٌ َُسطٌ ثؤػٌ َٔ طُسَتا دَيتُْطٌ دايطشمت، تشطِ يًًَٓؼت، يُ داسإ ثرت سقِ يُ ػُسِ دَبؤوَ، ض دَبىو 

ٕ بُ نىسٍِ ثًاوَ َُطتُنُػُوَ، ئُطُس دَطتبُدٌَ ػُسِ نؤتايٌ بًَت، ُٖسضٌ طُسباصَ بطُسِيَُٓوَ َاَيٌ خؤيا
))بىَطتُ ػُسِ بىَطتُ، نىػتىنىػتاس بُطُ، طُسباص َُْا(( صؤس داس يُ بُسخؤَُوَ دَٖامتُ دَْط و داواٍ ػُسِ 
وَطتامن دَنشد، خُومن بُ نؤتايٌ ػُسَِوَ دَديت، يُ خُوًَْهذا ديتِ: نىسٍِ ثًاوَ َُطتُنُ طُيؼتُ ثًَؽ دَسطاٍ 

وَطتا ػُسِ وَطتا، ضىوَ بٔ داسثشتُقاَيُنُ دًهُ طُسباصيُنٍُ دانُْذ و نشاطًَهٌ  خؤيإ، ٖاواسيهشد ػُسِ
ثشتُقاَيٌ و ثاْتؤسِيَهٌ سَػٌ ثؤػٌ، َٔ ضاوّ يُ سووخظاسٍ بشِيبىو، بُالّ ئُو ُْسووٍ داٌََ، ُْ تَُاػايُنٌ 

اصيٌ نىسٍِ ثًاوَ َُطتُنُدا نشدّ.. دواٍ دووطٌَ سُفتُ دَيِ بُو دًهُ خؤؾ بىو، دَيِ دََيٌَ خُوٌْ َٔ يُ طُسب
ديَتُدٍ، دََىيظت ػُسِ يُو طاتُ نؤتايٌ بًَت نُ ثًًَُنٌ نىسٍِ ثًاوَ َُطتُنُ بُ ئامساْذا بضٌَ و نُغ 
ُْيبًًَٓتُوَ، بُ يُى ثٌَ بطُسِيَتُوَ، ئاٍ بؤ ئُو سؤرٍَ ُٖواٍَ دٍَ نُ نىسٍِ ثًاوَ َُطتُنُ ثًًَُنٌ فشِيىَ يُ 

ُسز بًَت يُ ُٖهلُيُ بذَّ، ػرييين بُ طُس طُسَِنذا ببُمشُوَ بؤ َاَيٌ ثًاوَ طُسَوٍَ ضؤنًُوَ فشِيىَ، َ
َُطتُنُؾ بًَٓشّ، ػُسِ دٍَ ػُسِ تًًُُ تؤثًَو بًَٓشَ بؤ ئُو طُْطُسٍَ نُ نىسٍِ ثًاوَ َُطتُنُ خؤٍ تًَذا 

يًَٓؼٌ يُ بُس ُْسِوات، سُػاسداوَ، بُالّ َُٖيُ ُْنُيت دطُ يُ ثًًَُى دًًَُنًذٍ ُْبُيت، ثًًَُى و بُغ، صؤس خى
طًاٌْ ُْنُويَتُ َُتشطًُوَ، نىسٍِ ثًاوَ َُطتُنُ ْابًَت مبشيَت، نىسٍِ ثًاوَ َُطتُنُ قاضًَهٌ بُطُ، ئُو نىسَِ 
ػايٌُْ يُى قاضُ، داسػُقٌ دىإ يًَذيت، نىسٍِ داسػُم ْاويَهُ ُٖس يُ خؤٍ ديَت، ثريؤصت بًَت ئُو ْاوَ، َٔ 

ُقُوَ دََذيت، ئُوَتُ نىسٍِ داسػُم يُ ثًَؽ دَسطا يُ طُس نىسطُيُنُ داًْؼتىوَ، دَضىوَُ خُياَيُوَ، بُ داسػ
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داسػُقُنٍُ بُ ديىاسَوَ ساطشتىوَ، ضُْذ َُيىوٍ دياسَ، ئُٖا ئُو َٓذاَيُ ضُتىوُْ داسػُقُنٍُ بشد، َٔ يُو دََُ 
ًَٓايُوَ،  ثًَهُوَ ضىويُٓ يُ َاَيٌ خىػهرتئ خىػو دَطُسِاَُوَ، نُومتُ دواٍ َٓذاَيُنُ، داسػُقُنُّ بؤٍ ٖ

سُوػُ، ياسَُتًِ دا يُ طُس نُوتٔ بُ طُس ثًَبًهُنإ و طُيؼتين بُ رووسَنٍُ، ئُوَتُ يُ ثُدمُسٍَ دًْاوَ 
تَُاػاٍ داس ثشتُقاَيُنُ دَنُئ، تَُاػاٍ ئُو ثُيُ ُٖوساُْ دَنُئ نُ ثًَذَضًَت يُنبطشٕ و بُ تُْهُ بُفشيَو 

 بهُُْوَ..دًْا ثانبهُُْوَ دَيُنإ ثان
ئاٍ ػُسِ، ئُواٍُْ ثًَىيظتًإ بُ ثًًَُ بٌَ ثًًَإ دَنُيت، ػُسِ تؤ ضُْذ ػُسٍِ، دَطتت دَطاتُ َُٖىو 
دًَطُيُى، دًْا َُٖىوٍ بُسٍَ ػُسَِ، ًَٖٓذٍَ يُ نؤالْإ يُ طُس باْإ طًإ دَدووسيُوَ يُ ْاوَ طُْطُسَنإ 

ٌَْ و خىػهرتئ خىػهت بُو دَسدَ بشد، تؤ القٌ ئُوت بؤ ضٌ ًَٖٓذَ ْا دووسيُوَ، تؤ يُ ئامساُْوَ دابُصيُ نؤال
بىو؟ ػُسِ ضُْذ ػُسٍِ، يُ بُسَ بُياًَْهٌ ػُسِ فشِؤنُيُى يُ بُسصايٌ قُالتُوَ ثاسضُ ئاطًَٓهٌ تايبُت بؤ 
خىػهرتئ خىػهٌ ٖاويؼت بشدٍ، القُ طجٌ و طؤيُ طؤػتُٓنٍُ خىػهرتيين بشد، داسػُقًَهٌ بؤ بُدًًََٗؼت، 

تؤ  ػاس ػاس، طُسَِى طُسَِى، نؤآلٕ نؤآلٕ، َاٍَ َاٍَ دَطُسِيًَت و دَطيت دَطتهشد و ثًٌَ دَطتهشد و داسػُم  ػُسِ
دابُػذَنُيت، ػُسِ دََيًٌَ ضاوت ْابًًَٓت، ئُوَتُ يُ بُسٍَ ػُسِ يُ ئاقاسٍ داسخىسَا ضشِ و ثشَِنإ طُسباصيَو 

ىيظيت بُ داسػُم ُٖيُ، بًبًُٓوَ يُ بُس دَيٌ َٔ بًبًُٓوَ، سَْطُ يُ بُسٍَ ثًَؼُوٍَ ػُسِ بًَت، بًبًُٓوَ، ثًَ
نىسٍِ ثًاوَ َُطتُنُ ببًُٓوَ و بُ داسػُقُوَ بًًَٓشَوَ رووسَنٍُ خؤٍ با بُ دياس ثُدمُسٍَ دًْاوَ داًْؼٌَ و ضاو 

بُيُنُوَ يُ.. بًَٓشَ بربِيَتُ طُس دَسطا و نؤآلٌَْ، دٍَ ػُسِ ثاسضُ ئاطًَٓو يُ فشِؤنُيُنُوَ يُ َىوػُنًَهُوَ يُ دَبا
بُ ئُطجايٌ ثًًَُنٌ بؤ خؤت ببُو يُ َُٓوَ ثًَؼهًَؼٌ تؤ بًَت، ضُْذ دىاُْ، نىسٍِ ثًاوَ َُطتُنُ بُ داسػُقُوَ 

 ضُْذ دىاُْ..
َٔ ُٖس ضاوَسٍَِ بىوّ ُٖواَيٌ ثُسِيين ثًًَُنٌ نىسٍِ ثًاوَ َُطتُنُ بطات، يُو َاوَيٍُ ئُو يُ 

َُ َاَيٌ خىػهرتئ و يُبُس دَيٌ وٍ باطٌ ثٌَ ثُسِئ و داس ػُقِ ُْدَنشد، داسيَو طُسباصٍ بىو َٔ صوو صوو دَضىو
 ثشطٌ:

 + تؤ تا ئًَظتا ُٖس تَُات ثًٌَ َاوَ؟
 ْاتىامن بٌَ تَُا مب.. -

 + باػُ تَُاٍ ضٌ! تاصَ تَُاٍ ضٌ! تؤ ػًيَت..
ُْبًَت، نُغ يُ نين بُ تَُاّ، يُ ػُسِدا بشيٓذاس بًَت، بشيًَٓو واٍ يًَبهات نُغ ثًٌَ ساصٍ  -

 داًُْْؼًَت، ئُو دَّ..
 + ُٖيينَ ثًَىيظيت ثًَت دَبًَت و تؤؾ ػىوٍ ثًَذَنُيت..

- ..... 
 + بُالّ َٔ ئُو نىسَِ بٓاطِ ُٖيًَٓؽ بٌَ َُسز ْاختىاصيَت..

 با ئُو سؤرَ بًَت، ْاضاسَ دَطبُسداسٍ َُسدٌ ئاطش بًَت..  -
ئُودٍََُ  ُٖواٍَ ٖات ػُسِ وَطتا و نىسٍِ  نشدَوَ، تاسؤرّ دَ يُ ضاوَسِيٌَ ثُسِيين ثٌَ و داسػُم ػُو و

ثًاوَ َُطتُنُؾ ضؤٕ دًهٌ طُسباصيٌ ثؤػٌ ُٖس بُو ػًَىَيُ طُسِايُوَ َاَيٌ خؤٍ، ئاٍ ػُسٍِ ًَُٖؼُ 
 ػُسَِ،ًَٖٓذَ ئًؼُّ بُ تؤ ُٖبىو، ُْتهشد، نىسٍِ ثًاوَ َُطتُنُت بؤ ئُو طُسِاْذَوَ ُْى بؤ َٔ..
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ا ُْبىوّ، دَبىو نىسٍِ ثًاوَ َُطتُنُ بؤ َٔ بًَت، دَطتبُسداسٍ َُسدٌ ئاطش بًَت و بؤ َٔ بُالّ بٌَ ًٖى
بًَت، نىسٍِ ثًاوَ َُطتُنُ ببًُ بابٌ سُفت َٓذاآلًْؽ َٔ ُٖس بُ تَُامت..ئًَىاسَيُى يُ َاَيٌ خىػهرتئ، َٔ 

ٍَ نىسٍِ ثًاوَ َُطتُنُ َٔ ُْبًينَ، يُو َاوَيُ ئُطُس طُسداٌْ ئُوّ بهشدايُ ئًَىاسإ بُ تاسيهٌ دَضىوّ بؤ ئُو
َُْذَويظت بُ ًٖض دؤسيَو تاسَايًؼِ ببًينَ، يُ رووسٍ خىػهرتئ خىػو يُ الٍ ثُدمُسَنُ بُساْبُس ثُدمُسٍ 

ثًاوَ َُطتُنُ ضًت يُ َٔ نشد، دطُ يُ َٔ  نىسٍِ دًْا داًْؼتبىوئ، سووْاى سووْاى ئاٍ ضُْذ سووْاى بىو، ئاٍ
 تؤ بىو! بُ خىػهرتئ خىػهِ طىت:نُغ ػايٌُْ رووسَنٍُ 

 + َٔ ْاتىامن دَطبُسداسٍ مب، ضاسَيُى..
ًٖض، نضُ ػًَتُنُ ًٖض، تؤ ػاسيَو ئريَيٌ بُ دىاٌْ و ريشيت دَبات،نُضٌ يُ ساطت ثًاويَهٌ بٌَ  -

ٌ تؤٍ بُو دَسدَ بشدو خؤػ وَفاٍ دسؤصٌْ دَيجًع وا سووخاويت، تؤ ئُو ػتاُْت بُ ضاوٍ خؤت ُْديت، ُْتبًظت،
 بريبهُوَ ثُسٍ بريبهُوَ... طىوى و باسيو بؤٍ دَسضىو،

 + ْا، وا ََُيٌَ، سُصْانُّ نُغ قظٍُ ثًَبًٌََ..
 باػُ، ببىوسَ.. -

+ قظٍُ تؤ سَْطُ ساطت بًَت، بُالّ  عُػل عُػل، عُػل َين نُسِ و نىيَش نشدووَ،يُ عُػل نىا 
 ناتٌ برينشدُْوَ ُٖيُ؟

إ، دسَْط ضىوُْوَّ بُبرينُوتُوَ، خىػهرتئ صؤس ُٖويًذا بُ تًُْا ئُو ئًَىاسَيُ نُوتبىويُٓ ْاو قظ
ُْضُُوَ بُ قظُيِ ُْنشد، ًَٖىاػٌ ًَٖٓا، ثؼتطىيَِ خظت، بُ بُس دٌََ دَسطاٍ َاَيٌ ثًاوََُطتُنُدا سَتبىوّ، 

ّ ػهاْذبا، ًَٖٓذٍَ َُْابىو بُسديَو بطشَُ ثُدمُسٍَ دًْا و دواتش دََطىت بشيا بُسدَنُّ ٖاويؼتبا ثُدمُسَنُ
رووسَنُّ ساضًُناْذبا، ثزًَُٓنُّ برينُوتُوَ دَْا بُسديَهِ دَٖاويؼت، دواتش سووْبؤوَ ثزًَُٓنُ ػتًرتٍ بُ دواوَ 
بىو.. طُيؼتُُ طُسٍ نؤآلٕ َُيًُ و ضؤٍ بىو، تاقىيؤم خَُيو بُ دَسَوَ بىوٕ، سيَو يُو دًَطُيٍُ نُ 

ُسدََِ وَطتاو ثُالَاسيإ داّ، دًََإ طشمت و ضاوًَإ بُطت، دًهضَيتىوًُْنإ ثُالَاسيإ داّ، قَُُسَيو يُ ب
بُسصَفتًُاْهشد، ئاٍ ثًاوَ َُطتُنُ يُ نىيٌَ، ئُوداسَؾ بطُ ٖاْاّ، ُْٖات، ًَٓإ خظتبىوَ ًَْىإ خؤياُْوَ، بُ 

تىْذ طشتبىو، ػىفًَشَنُيإ طىت: ثٌَ يًَينَ، بُ الٍ خؤتذا.. ئًذٍ طىيَِ يُ ًٖض قظُيُنًذٍ ُْبىو،  دَطتهامنًإ 
دَممًإ تىْذ بُطتبىو، قَُُسَنُ ًَٖٓذ ثًَض ثًَضٌ نشد يًَِ تًَهضىو بُ ناّ ئاساطتُدا سؤيؼتني، سَْطُ ُٖس 
ضاسَطًَو بُ سيَىَ بىومب، خؤّ يُ طُس قُسَويًَُيُى ديتُوَ، دَطتُنامنًإ بُ قُسَويًَُنُوَ بُطت، دََِ ُٖس 

وْاى بىو، دوو ثًاو بُ طُسَُوَ بىوٕ، ػتًَهٌ وَى تىوسَطُيإ يُ بُطرتاوَ، ضاوًَإ نشدَوَ رووسَنُ ًْىَ سو
طُسٍ خؤيإ َُٖيهًَؼابىو، تُْٗا دوو ضاو و دَّ و نىُْ يىوتًإ دياس بىو، ُْسّ ُْسّ  بًىوصَنًَُإ َُٖيذايُوَ، 

دََزٍ طىمت يُ تُْىوسَنًَُإ دانُْذ، يُنًإ ضىوَ دَسٍَ، ئُويذٍ يُنظُس دٌََ بُ خاَيٌ طُسدمنُوَ ْا، وَٖاٍ 
بُٓوَ َُٖيًهُْذ، ضُْذٍ خؤّ ساثُطهاْذ و بُالؾ بىو، بًَُٖض بىو، ٖاتُ ْاو ساُْنامن و ئُو ناسٍَ نىسٍِ ثًاوَ 
َُطتُنُ بُ ًْىَضًٌ دًًًََٗؼت ئُو ثًاوَ نُ َُْضاٌْ نًًَُ تُواوٍ نشد، ُٖطتا،  يُ رووسَنُ ضىوَ دَسٍَ، 

و ئُويؽ دَوٍ بُ خاَيُنُوَ ْا تُواو، ئاٍ خاَيٌ طُس بُ طؤبُْذ، خؤصطُ  ًَٖٓذٍَ ثًَُٓضىو، ئُويذٍ ٖاتُ ْاو سامن
ُْػتُسطُسيِ دَنشد، َُٖىو ئُو خاَيُيُ َٔ بُ طؤبُْذ دَبات .. ًٖضِ يُ دَطت ُْدَٖات، يُ ضاوَسِيٌَ ثًاوٍ 

ٕ سيَهخظتُوَ و طًًَُّ بىوّ، ُْٖات، دَطتًُإ نشدَوَ، تُْىوسَنًَُإ يُ بُسنشدَُوَ و بُ دَطيت خؤيإ ثشضًُا
ضاوًَإ بُطتُوَ ُٖس بُ ضاو و دَّ بُطرتاوٍ طىاس بىويُٓوَ، ْاصامن ضُْذ بُسِيَىَ بىوّ، بُ ًَٖىاػٌ ًَٖٓاًَاُْ 
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خىاسَوَ و نُ ضاوَِ نشدَوَ َاػًَُٓنُ يُ نؤآلُْ َُيًُ و تاسيهُنُ تًز تًَجُسٍِ، ضاوّ بُ دَوس و بُسَذا طًَشِا يُ 
آلٌْ خؤَإ ثًَؽ دَسطاٍ رُْ نُطهجؤػُنُ، سَْطُ طُػيت القُنشدٕ  َُٖىوٍ ُٖس نىٍَ مب باػُ! سيَو طُسٍ نؤ

دََزًََشيَهٌ بشدبًَت،َٔ دواتش ْاوّ يُو ػُوَ ْا ػُوٍ طُػيت القُنشدٕ، خؤصطُ يُو ػُوَدا نُطًَو دَبىو َٔ 
ٍ َىطًٌَ( دَسطاٍ وَى خؤٍ ًْؼاْبذاتُوَ، يُ دَسطاّ دا، دايهِ بُ ) نضُ تًىٍ َاآلْطُسِ، قاسجٍُ قاسجُخاُْ

نشدَوَ، بامب يُ َاٍَ ُْبىو دَْا ُْيذَويَشا قظٍُ وا طىوى و ضشووى بهات، دواتش صاًِْ بامب ًَٖؼتا َٔ ُْضىوبىوَُ 
طُػيت القُنشدٕ، ًَٖؼتا ُٖس يُ َاَيٌ خىػهرتئ بُ دياس ثُدمُسَوَ داًْؼتبىوّ، ًَٖؼتا ُٖس طُس يُ ئًَىاسَ بىوَ، 

س دَسضىوبىو، يُو ػُوَ ُٖس دىيَُٓناٌْ دايهُِ يُ يادٕ، يُو ػُوَ ْاصامن خُومت يإ ْا، بُ طُػتًَهٌ نتىثشِ يُ ػا
ْاصامن، ئُوَػِ يُ بريَ بؤ يُنُجماس و سَْطُ دواداسيؽ بىوبًَت ثًاوّ بُ ُْفشَتهشد ُٖسضٌ ثًاوَ بُس ُْفشَتٌ ئُو 

القُنشدُْوَ بًظتبىو، خىيَٓذبؤوَ،  ػُوٍَ َٔ نُوتٔ بُ نىسٍِ ثًاوَ َُطتُنُػُوَ، َٔ ثًَؼرت صؤسّ يُ باسٍَ
بُالّ تا خؤّ بُسُْنُومت، ػتًَهٌ ئُوتؤٍ تًَُٓطُيؼتبىوّ، سَْطُ يُبُس خؤَُوَ طىتبًَتِ: نُ ئُوٍَ نىسٍِ ثًاوَ 
َُطتُنُؾ نشدٍ سَْطُ ًْىَ القُنشدًَْو بىوبًَت بُالّ َٔ بُ ُْٖذّ وَسُْطشتبىو، سَْطُ يُبُس خؤَُوَ طىتبًَتِ: 

 بًَُٖض بًَت يُ ئاطت ثًاو ئُو ًَٖضٍَ ًُْو دَػٌَ بذؤسٍَِ..رٕ ضُْذٍَ 
بُياٌْ دابىو ُْدابىو خؤّ يُ َاَيٌ رُْ نُطهجؤػُنُ ديتُوَ، طشياّ طشياّ، ئًَظتاؾ طىيَِ يُو طشياٍُْ 
خؤَُ ئًَظتاؾ ئُو فشًََظهاٍُْ خؤّ دَبًُُٓوَ نُ ئُو سؤرَ َُٖيُىَساْذ و رُْ نُطهجؤػُنُػِ يُطٍَُ خؤَذا 

ْذ،ئُوداسَ ًٖضِ يًًَُٓػاسدَوَ، يُ ْىونُوَ طُػيت القُنشدمن بؤٍ طًَشِايُوَ، رُْ نُطجؤػُنُ بُ بًظتين طشيا
ضريؤنٌ القُنشدٕ خُسيهبىو يُ باْطبذا و ثشضٌ خؤٍ بشًَِْتُوَ، ُٖطتُهشد خؤٍ طشت و نُوتُ ًَٖىسنشدُْوَّ، 

 طىتٌ، وا بضامن واٍ طىت:
ت بُو ػتاُْ وا تًَهبضًت، تؤ باونت باؾ دَْاطًت، بُ قظٍُ َٔ تؤ نضًَهٌ ريش و تًَطُيؼتىوٍ، ْابًَ 

دَنُيت وَى ضؤٕ بؤ َٓت طًَشِايُوَ، بؤ باونًؼت بطًَشَِوَ، ػُسّ َُنُ، باونت تًَذَطات و ياسَُتًؼت دَدا، بؤ 
 نضًًَُٓنُػت ئُوَ ُٖس بُ صيٓذاُْوَ بُْذَ و ػىو بُ ُٖس نٌَ بهُيت دَصاٌَْ و قظُيُنٌ ًُْ..

 ُوَ طىمت:بُ طشياْ
ْا، ْابًَت بامب بُ ًٖض ػًَىَيُى بُوَ بضاًَْت، َٔ دَصامن ضُْذ خُفُت دَخىات، بامب بُ صاًْين ئُوَ بُ 

 صط دَدات، ْاريت.. 
 رُْ نُطهجؤػُنُ طُسٌَ خظتُ ئاًََضٍ خؤيُوَ و دايهاُْ طىتٌ:

تؤ يُنُّ نُغ ًْت تىوػٌ  ئٌَ، نضٌ خؤّ، با ُْصاًَْت، بُالّ تؤؾ ُٖوَيبذَ يُ بريٍ خؤتٌ ببُيتُوَ، خؤ
القُنشدٕ بًًَت، سؤر ُٖيُ يُو ػاسَ نضًَو تىوؾ ُْبًَت، ُٖس ئُواٍُْ َٔ دَيآْاطِ ًَٖٓذ صؤسٕ ْارًََشدسئَ، ئُٖا 
خؤ نضُنٍُ دساوطًٌَ َاَيٌ طُملاخإ، خؤت يُ َٔ باػرتٍ دَْاطٌ، طٌَ سؤر بٌَ طُسو ػىئَ ُْبىو؟ بُ ُٖػت 

يُو سؤراُْؾ دىاْرتئ نىسِ ُْخيىاطت؟ خؤ بابٌ ئُو ًْى ًَٖٓذٍَ بابٌ تؤؾ باؾ  نُغ القُيإ ُْنشدبىو؟ ئُدٍ
ًُْ، بًظتت يُى قظٍُ ْاخؤػٌ ثًَبًٌََ! باػُ با قظٍُ تؤ بًَت الٍ نُغ باطٌ َُنُ، ًَٓؽ ًٖضِ ُْبًظتىوَ، 

 نضٌ خؤّ ٌٖ تؤ ُٖس ًٖض ًُْ، ثًَىٍَ دياس ًُْ، تؤ ََُٓىوٌْ ئُو طٌَ سؤرَ صيٓذاًُْ بُ...
 بُ قظُناٌْ رُْ نُطهجؤػُنُ نًََُو ُْٖاوّ فًَٓو بؤوَ:

َٔ ئُو ػتاُْ دَصامن، بُالّ ْاتىامن، ئُو غُدسَّ يُ بريْاضًَتُوَ، ئُو غُدسٍَ دطُ يُ ثًاو يُ دَطيت 
 نُغ ْايُت، يُ دَطيت دسِْذَؾ ْايُت..
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 دايهاُْتش طىتٌ:
با ًَٓؽ ػتًَهت بؤ بطًَشَُِوَ، بؤ نُطِ  دَصامن نضٌ خؤّ دَصامن، نُغ ُْصاًَْت َٔ دَصامن، طىيَبطشَ

دَصامن تؤؾ بؤ نُطٌ ْاطًَشِيتُوَ: ُٖس  ئًَظتا دََيًَِ خؤصطُ بؤيامن دَطًَشِايُوَ، ُْطًَشِاوَتُوَ، بؤ ًََشدَناًْؼِ،
طاَيًَو دَبىو ػىوّ نشدبىو، ػىوٍ يُنُّ، َاَيُإ ْضيو َضطُوتٌ سادٌ يُقًُقُنإ بىو، صطتإ بىو، ًََشدَنُّ بُ 
طُفُس سؤيؼتبىو، خىػهًَهٌ ًََشدَنُّ بًَىَرٕ بىو، ػُو الّ بىو، َاَيٓىوطتٓإ يُ دَسطا دسا، دػُنُّ خُوتبىو، 
َٔ واّ َُصَْذَنشد ًََشدَنُّ طُسِاوَتُوَ، ًَٖٓذ دَيًٓابىوّ نُ ئُوَ َُْجشطٌ نًًَُ دَسطاّ ًْىَ الُْدابىو، دَطتًَو 

دََى ضاوٍ خؤيإ ثًَضابىو،ثُسٍ ضؤٌْ دَطًَشَُِوَ ئُو ٖابىو، ُٖس صاسٌَ طشت و ضىاس ثًَٓذًَو بُ رووس نُوتٔ، 
طت، ُبُ ضُفًُناٌْ خؤَإ صاسٍ ُٖدوونُاًْإ بُطت ُٖس بُنالْطىدهُناٌْ خؤَإ دَطتُاًْإ يُ ثؼتُوَ ب
دبىو، نُوتُٓ طُسَإ،  ػُؾ ثًاو بىوٕ، سووتىقىوتًإ نشدبىويُٓوَ، اليُنُيإ نًََُو نض نشد، ئا اليَُإ َُٖيهش

يُ بريّ ًُْ ئُو دَّ يُ َاَيٌ ئًَُُدا طًؤخ ُٖبىو يإ ْا، ْاصامن ناسَبا نىرابؤوَ بؤيُ اليَُإ َُٖيهشدبىو، يإ ناسَبا 
ُٖس ُْبىو، ثُسٍ ئُو بُساصاُْ يُنًإ دادَبُصٍ ئُويذٍ دَٖاتُ طُسٍَ، ُٖس بُ بُس ضاوٍ يُنرتَوَ، ػُسًَإ 

ُنُيإ يُ َٔ و يُ دػُنُّ ثُسِئ وَى ًَْشَنُس ثُسِئ، يُ َاوٍَ يُى دوو يًَهذٍ ُْدَنشد، ثُسٍ وا بضامن ُٖس ي
ناتزًََش ئُو ػُؾ بُساصَ ػُؾ داس خؤيإ يُ َٔ بُتاَيهشدَوَ، ػُؾ داس خؤيإ يُ دػُنُّ بُتاَيهشدَوَ، بُوٍَ 

 باؾ بىو ًٖضُإ صطُإ يُو بُساصاُْ ُْطشت..
 د دَيُسصّ، بُ دَّ يُسصيُٓوَ، ثشطًِ:بُ بًظتين صط تشطًَو سرايُ طًامنُوَ ُٖطتُهش

 ئُدٍ ئُطُس َٔ يُو دوو بُساصَ صطِ طشت..
 رُْ نُطهجؤػُنُ بُ ثًَهًًَُْٓهٌ ػرييُٓوَ طىتٌ:

 خَُت ُْبًَت ئُوَ بؤ دايهٌ خؤت َُٖيطشَ، ُٖس ُٖطتت ثًَهشد َٔ ئاطاداسبهُوَ، يُ طُس َٔ..
 يُسصٍ تشغ بُسيُٓدَداّ: 

 َٔ ًٖضٌ يًَٓاصامن، ًٖض..
 ُ ثًَهًًَُْٓهٌ ػريْرتَوَ:ب

ًْؼاٍُْ دياسَ، دواٍ َاْطًَو ثرت َُٖىو ػت سووْذَبًَتُوَ، خؤ طىمت تؤ خٌَُ ئُوَت ُْبًَت، خؤت بُ 
ًْؼاُْناًْؼُوَ خُسيو َُنُ، ْاتُويَت ئُطُس ػتًَو دياسنُوت َٔ دَطتبُدٌَ، بًَئُوٍَ نُغ ػو بُ ػتًَو 

 بهات، نؤتايٌ ثًَبًَِٓ و ًٖض سووُْدا..
 قظُناٌْ رُْ نُطهجؤػُنُوَ دَيًٓايٌ دادَضؤسِا و ئاساَذَبىوَُوَ..يُ 

َاْط و ًْىيَو ثرت نَُرت َٔ بُ طُس دًْاوَ ُْبىوّ، بامب ُٖس بُ دَوسَُوَ بىو،دطُ يُ رُْ 
نُطهجؤػُنُ قظُّ يُطٍَُ نُغ ُْدَنشد، وَالٌَ نُطِ ُْدَدايُوَ، دطُ يُ نُطهجؤػُنُ ٖاتىوضؤٍ نُطِ 

 ِ ُْدَديت، َُٖىو سؤرٍَ يًًَِ دَثشطٌ:ُْدَنشد، قىَشيؼ
 + ضٌ بىو، طُيؼتُُ نىٍَ؟

 ًَٖؼتا ضُْذ سؤريَهُ وا صوو دَسْانُويَت.. -
 صوو صوو دََطىت:

 + دَ وَسَ دَطتًَو يُ صطِ بطًَشَِ، بضاُْ فُسخُ بُساصيَو ػتًَو..
 :يُ بُس دَيٌ َٔ دَطتُ بضىونُ ُْسَُناٌْ دَخظتُ طُس صطِ و ُْسّ ُْسّ دَيؼًَال
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 ًٖض دياس ًُْ، نضٌ خؤّ ًٖض دياس ًُْ -
 ديظإ دَضىَُوَ الٍ:

 + ئًَظتا ضٌ يًَٗات بؤ ًْؼاُْيُى بُ دياسُْنُوت..
 يُ ثًَهًُْٓذا يُ طُس ثؼت دَنُوت:

نضٌَ، ػًَتُ، تُواو، ئًذٍ تُواو، َُْطىت تُواو، َٔ صطِ ُٖبٌَ تؤ ًْتُ..ئُو داسَؾ تُواو، -        
ُطَُيٌ ُْنشدٍ دَْا يُ طًًَإ يُنًإ دَيطشت، ئًذٍ يُوَو دوا ُْنُيت بُ تاسيهٌ بُ تٌَُْ باؾ بىو ثًاوٍ طًًَُّ ي

 بُ نؤالٕ بهُويت، ُٖسْا َٔ يُطٍَُ خؤت ببُ،) بُ ثًَهًُُْٓوَ( با ًَٓؽ ئُو خؤػًًُ ببًُُٓوَ..
ى ئُوٍَ ناتًَو دَيًٓابىوّ يُ ػُوٍ القُنشدٕ َٓذاٍَ ُْنُوتؤتُ صطُُوَ،ًَٖٓذَ دَيخؤؾ بىوّ  وَ

نضًًَُٓنُّ طُسِابًَتُوَ، ئُو نضًًٍَُٓ بُ دسووطيت َُْضاٌْ يُنًَو يُ و دوو ثًاوَ ُْْاطشاوَ بشدٍ يإ ثًَؼرت نىسٍِ 
ثًاوَ َُطتُنُ بشدبىوٍ، َٔ ًَُٖؼُ بريّ يُو دوو ثًاوَ دََاَهذساوَ دَنشدَوَ، دَبًَت نٌَ بٔ، ُٖبًَت ُْبًَت 

إ دََاَو دَدا، خؤ َٔ َُْذَْاطًُٓوَ يُ نىٍَ دََٓاطًُٓوَ، ْا ئُو دوو ْاطًاسٕ ئُطُس ْاطًاس ُْبٔ بؤضٌ خؤي
سَْطُ سؤراُْ بُ بُسدَممذا ثًاطُ بهُٕ و يُ بُس خؤياُْوَ بًًََٔ: ))ٖا رٌْ  اػٓإ، سَْطُ ٖاتبُٓ َاَيًؼُإ،ثًاوَ ئ

دواوَ ئُو ثًاواٍُْ يُ سيَىباْإ خاٍَ يُ طُسدٕ، ُٖس ئاوسَِإ يًَُُدَوَ، ئًَُُ ناسٍ خؤَإ نشد..(( َٔ يُودََُ بُ 
صؤس دََذينت، تًضاويَهِ دَداٌَْ تا بضامن ػُوٍ طُػتُنُيإ ثًَىَ دياس ًُْ... دواٍ ئُوَ سؤريَو ضىوَُوَ طُسداٌْ 
خىػهرتئ خىػو، يُو دًَطُيٍُ نُ دوو داس يًَِ قُوَا، داسيَو ثًاوَ َُطتُنُ سصطاسٌَ نشد و داسَنُيذيؽ 

يَو يُو ػىيَُٓ دوو َٓذاٍَ بُ داس الطتًو بُسديإ دَٖاويؼتُ داسبًُ بُسصَنُ، داْتانُّ خىاؾ فشياّ ُْنُوت، س
 نشدَوَ و ُْٖذيَو ثاسَّ دَسًَٖٓا بُػٌ ضُْذ داس ضىوُْ طًَُٓايإ دَنشد، طىمت:

 ئُٖا ئُو ثُدمُسَيُّ بؤ بؼهًَٓٔ، ًَٖٓذَ ثاسَتإ دَدٌَََ ،ئُطُس
 يُنًإ طىتٌ:

 دًََُُٖٓ خىاسَوَ و ثاسضٍُ طُوسٍَ ًَٖٓذٍَ بُسدٍ داسالطتًهُنُّ بًَت.. بًذَ َٔ ئًَظتا وَٖات بؤ
 ئُويذيإ بُ تىوسَِيًُوَ:

 ْا، وا ُْنُيت، عُيبُ ثُدمُسٍَ َاآلٕ بؼهًَين..
ُْياْؼهاْذ، َٓذاَيُنإ ثُدمُسٍَ دًْايإ ُْػهاْذ، ضُْذ سُصَذَنشد بًؼهًَٓٔ.. ئاوسِّ يُ دَسطاٍ 

 ا ُْدايُوَ، ناتٌَ خىػهرتئ خىػو ديتٌُ ًَٖٓذٍَ َُْابىو بكًزيَينَ:يُ ثُدمُسٍَ دًْ ،َاَيًإ
+ نضٌَ، ثُسٍ ئُوَ بؤضٌ وات بُ طُس ٖاتىوَ؟ ئُو َُٖىو دىاًُْت بؤ نىٍَ ضىو؟ نٌَ بشدٍ؟  ئُو نىسَِ 

 سُساَضادَيٍُ ئُو ثُدمُسَيٍُ ئُو بُس، ئاٍ دَطتِ بًطاتٌَ ػُستبًَت طُد تف يُ ْاو ضاوٍ بهُّ..
 ثُدمُسٍ دًْا داًْؼتِ وبُ ػًَُٓيٌ طىمت: ثؼت يُ 
 ْا، دىيَين ثًَُُدَ، ئُو.. -

 + باػُ، بضامن ئُو َاوَيُ بؤ دياس ُْبىويت؟
 ْاصامن، بُالّ سَْطُ يَُُودوا ُْتىامن ئُو نؤالُْ ببًِٓ.. -

 +  ثًَُخؤػُ، ئًذٍ ثؼت يُو ثُدمُسَيُ بهُيت، بُالّ َٔ طىْاِٖ ضًُ؟ خؤت دَصاٌْ َٔ..
 امن، بُالّ ًَٓؽ...دَص -
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-03- 
 :نىسٍِ ثًاوَ َُطتُنُ

 
صسٍَُ يًَىَ ٖاتبا،  َٔ ًَُٖؼُ طىتىوَُ و دَيًًََُُوَ خؤصطُ ضُْذ ضشنُيُى صووتش بامب  ٖاواسٍ نشدبا و

خؤصطُ داسبًُنُ صووتش يًٌَ تىوسَِ دَبىو، بامب صؤس داس بُ نُيهِ ٖاتىوَ و يُ ناتٌ خؤٍ بُ ٖاْاّ طُيؼتىوَ، بُالّ 
و داسَ ْا، ضُْذ ضشنُيُى دوا نُوت، ضُْذ ضشنُيُنٌ تشطٓاى، َٔ ُٖسطًض يُطٍَُ دَطتذسيَزٍ ُْبىوَُ، نُضٌ ئُ

ئامساٌَْ، ئاٍ ثُسٍ ضُْذ بُ  ٌيُو ضُْذ ضشنُيُ يُ رياٌْ خؤَذا دَطتذسيَزيِ تؤَاسنشد، دَطتذسيَزيِ نشدَ طُس ثُسي
ُناٌْ ثاَيٌ ثًَىَ ْاّ، ضُْذ ُٖوَيٌ دا دًَطُيُنٌ يُػِ بُس دَْطُ ئامساًُْنٍُ ثاسِايُوَ، ضُْذ بُ دَطتُ فشيؼتُيً

دداُْ بشدمًُناٌْ بهُويَت، َٔ دسَْط صؤس دسَْط ثُػًُاْبىوَُوَ، ُٖتا دسَْطًؽ بُ القُنشدمن ُْدَصاٌْ، دَبىو 
وسٍ ثُسٍ ببًَتُ رٌْ َٔ، دطُ يُو سيًَُ ض سيَِ يُ ثًَؽ َُْابىو، ثُسٍ يُ ئاطش دووسُْدَنُوتُوَ، دَبىو دو

ُ يُ بشدٌْ نضًًَُٓنٍُ ضًِ يُ دَطتذَٖات، دَصأْ ضُْذ ُٖوَيِ بؤ يُ ئاطش دووسخظتُٓوٍَ ثُسٍ دا، طغَُُوَ، د
ثُسٍ، ثُسٍ، يُ ثُسيإ ثُسيرت ثُسٍ، ساطتطؤتشئ نضٌ دًْايٌَ ثُسٍ، الًَرتئ نضٌ دًْايٌَ ثُسٍ، َٔ دََضاٌْ 

ضًِ يُطٍَُ ثُسٍ ُْنشد، نُضٌ طفيت يُ ئاطش دووسنُوتُٓوٍَ ُْدا خاٍَ يُ ٌَ الًَُ، بُالّ بُو سادَيُؾ ْا،  ٌثُسي
، ثُسٍ يُ طُسيإ دابا يُ قظٍُ خؤٍ و ُْدا، بُغ طىونُ ُٖسيًَُنٌ ثًَُذابا َٔ باوَسِّ ثًًَذَنشد

ثُػًُآُْدَبؤوَ، َٔ دََتىاٌْ َُسدٌ ئاطش يُ ديَشٍ ْاَُنامن يُ سيتٌُ قظُنامن بهىريَُُٓوَ تا ثُسٍ 
دَطىاصَُوَ، دواٍ طىاطتُٓوَ دايطريطًَُُٓوَ، بُالّ دََضاٌْ بُدًَُذًًٌَََٖ.. باػُ َٔ بؤضٌ ًَٖٓذَ يُو ئاطشَ 

 ثًَذا دَنشد و خؤٍ طىتٌُْ خؤٍ ثٌَ سووْاى دَنشدَوَ.. دَتشطاّ نُ ثُسٍ باوَػٌ
َٔ دسَْط ثُػًُاٌْ دايطشمت، ضُْذ ُٖفتُيُى دواٍ دَٖؤٍَ و صوسِْانٍُ نؤآلٌَْ، دواٍ ٖاتين ئُو رُْ يُ 
دًاتٌ ثُسٍ ٖاتُ رووسٍ ضاوَسِواٌْ، ئُو رووسٍَ تايبُت بىو بُ ثُسٍ، ئُو رووسٍَ سُفت ثايض سُفتاُْ 

سيٌ نشد، سُفت ثايض يُ ثُدمُسَوَ دََشِواًُْ نؤآلٕ و ناتٌَ ثُسٍ بُ دياس دَنُوت باَيِ دَطشت.. تاصَ ًََىاْذاسيٌ ثُ
ضًٍُ صََاوَْذّ ضىوبىو، َٔ عاػل بىوَُوَ، عُػكٌ ثُسٍ بىوَُوَ، ثُسٍ ُٖس ضٌ سؤريَو بُ طُفُسيَو َاَيٌ 

ٍ َاَيٌ دَيٌ َٔ، ْا، ػُوٍ يُنًَُؽ َٔ دَيٌُ دًًََٗؼت، صوو طُسِايُوَ، ثُسٍ بؤ ًَُٖؼُطُسِايُوَ َاَيٌ خؤ
يُطٍَُ ثُسٍ خُومت، باْطُهشد ثُسيُنُّ، ئُو سَْطُ يُ وػٍُ ثُسٍ خشاخ تًَطُيؼتيبَ، ئُو ضىصاٌَْ َٔ سُفت ثايض 
عُػكٌ نضًَو بىوّ، ديَىاٍُْ نضًَو بىوّ ْاوٍ وٍ ثُسٍ بىو، ثُسيٌ ئامساٌَْ بىو بُالّ بؤ َٔ دابُصيبىوَ طُس 

صاٌَْ بُ َُٖيُ بُ بىونٌ بؤ َٔ ٖاتؤتُ رووسَنٍُ ثُسٍ، ئُو رووسَ ٌٖ ثُسيُ و نُطًذٍ، ُٖس دَبًَت صَوٍ، ئُو ضى
 بؤ ثُسٍ بًَت...

َٔ ُْدَبىو، ثُسٍ سووتبهَُُوَ، ُْدَبىو دُطتٍُ ثُسٍ وَى قُْذٍ ػُنش يُ ْاو يًَىَنامن بتىيَُُٓوَ، 
بًًًََُُٗوَ، ُْدَبىو ثًظٌ بهُّ، َٔ دُطتٍُ ثُسيِ  ُْدَبىو يُو سُفت ثايضَ تاٌَ ثُسٍ بهُّ، دَبىو بُ ثريؤصٍ

ثًظهشد، ئُطُس يُػىالسٍ ثُسيِ بُ ثريؤصٍ بًَٗؼتباوَ دَيًٓاّ ًٖض نضًَو ُْدَٖاتُ رووسَنٍُ ئُو، ُْدَٖاتُ 
 باوَػٌ َٔ.. ئاٍ ثُسٍ يُ طُسَتادا ضُْذ ُٖوَيٌ دا بُ ثريؤصٍ بًًًََُُٗوَ، ًََُْٗؼتُوَ، ثُسٍ يُبُس دَيٌ َٔ ُْبا
خؤٍ بُ ثريؤصٍ دًََٖؼتُوَ، ثُسٍ ُْيذَويظت دَيٌ َٔ بؼهًًََٓت، ئاٍ ثُسٍ دىإ دَيٌ َين سادَطشت، نٌَ ُٖيُ 
وَى ئُو سايطشيَت، يُو سؤرَوٍَ ُٖالت و ُْٖاتُوَ تا ػُوٍ دَٖؤٍَ و صوسِْايُنُ َٔ بىوَُ تًٓىوتشئ تًٓىوٍ 

طريا، دََىيظت ثُالَاسٍ بذَّ ، وَى ضؤٕ ثُالَاسٍ دُطتٍُ رٕ، ُٖس نضًَو ُٖس رًَْهِ دَديت خؤّ ثًَشِاُْدَ
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ثُسيِ دَدا، دُطتٍُ ثُسٍ َين فًَشنشد ُْتىامن بٌَ َاض و ساَىوطإ بزيِ، َٔ سُفت ثايضٍ سيَو تا سُفتُ 
وَسدَطىوسِاوَ و ثُسٍ دَٖات، ئاطشّ دَطشت بؤ َاضًَهٌ يًَىَناٌْ..يُو َاوَيُ صؤس ُٖوَيِ دا رًَْو بؤ سابىاسدٕ 

َ، بُالّ َين بٌَ دَطُآلت، َين تشطٓؤى دَطتِ دَطاتُ رًَْو، َٔ ئًَظتاؾ ْاصامن بؤضٌ يُ ئاطت ثُسٍ وا بذؤصَُو
ئاصا بىوّ، َٔ ئُو نىسَِ ًِْ يُ ضاوٍ نضاُْوَ طُسدمشانًَؼٔ يُ تَُُمن ُٖطتُُٓنشدووَ نضًَو، رًَْو تًضاويَهٌ 

خىاسد، داسيَو بشادَسيَهِ بُ ًَْىإ َٔ و ثُسٍ صاًْبىو،  واتاداسٍ دابًَتٌَُ، ْاصامن ًْطاٍ ثُسٍ بُ نىيٌَ َٔ فشيىٍ
 طىتٌ: 

 )) تؤ صؤس بُختُوٍَ نُ نضًَهٌ وَى ثُسٍ خؤػتًذَوٍَ، ُْنُيت ُٖسطًض دَيٌ بؼهًًَٓت((
ئؤٍ دَيًِ وَى ػىوػٍُ عُسَقُنٍُ باونِ ػهاْذ، ئُو ػىوػُيٍُ يُ ػُوٍ دؤٍَ و صوسِْانُدا بامب يُ  

َيؼهاو يًَِ تىوسَِبىو  بُ ديىاسٍ سُوػٍُ دادا و ئًَظتاؾ بشِؤ يُ بٔ داسثشتُقاَيُنُ وسدَ داخإ، يُ داخٌ ثُسيٌ د
ػىوػٍُ ئُو ػىوػُ عُسَقٍُ باونِ خشِنُُْوَ.. َٔ َُْتىاٌْ ثرت بُسطُ بطشّ دَبىو رٕ بًَِٓ ُٖسضٌ صووَ رٕ 

 بًَِٓ، ئُو سؤرٍَ دايهِ ٖاتُ بٔ طىيَِ:
 دووَ+ نضًَهٌ طُيًَو دىامن بؤت دياسيهش

 نًًَُ؟ -
 + نٌَ بًَت باػُ؟ نضٌ باصسطاُْنٍُ..

 بُ ساطتتُ! -
بٌَ طًَىدوو ساصيبىوّ، يُو طاتُدا نضٌ باصسطاُْنُ يُ ضاوٍ َٔ بُ دىاْرتئ نض خؤٍ ًْؼإ دا، يُ 

 ثُسيؽ دىاْرت، بُ تاَُصسؤيًُوَ طىمت:
 ئُو ساصٍ دَبًَت؟ - 

 نُوٍَ..+ ََُٓىوًْؼُ، نىسٍِ قؤصٍ وَى تؤٍ يُ نىٍَ دَطتذَ
ُٖتا نض بىو ََُٓىوٕ بىو، بُ َُٖىو ػت ساصٍ بىو، ضُْذ َُسدًؼِ بؤٍ داْابىو، ُٖس َُٖىو يُ طُس 
ضاوٍ خؤٍ داْابىو، تانُ َُسدٌ ئُويؽ ضٌ بًَت باػُ! )) دطُ يُ َٔ نُطًرتت خؤػُٓويَت(( ئُو طاتٍُ ئُو 

س ئُوّ دَوٍَ و بُغ، َٔ دسؤّ نشد، نضٌ سطتُيٍُ طىت َٔ ض ثُسيِ يُ بري َُْابىو، طىيَٓذّ بؤٍ خىاسد نُ ُٖ
 باصسطاُْنُؾ دسؤ، تُْٗا ثُسٍ ساطتطؤ دَسضىو تُْٗا ثُسٍ بُ باال بُسصٍ َايُوَ و بؤ ًٖض َُسدًَو ُْضَُايُوَ..

طُسّ بُ طًٓطٌ نشدبىو،دَبًَت خُوتبِ، سَْطُ خُومن ديتبًَت، ًَٖٓذ بُ تىْذٍ سايتُناْذّ ًَٖٓذَّ يُ خؤّ 
 ُ طُسَذا:َُٖيذا، قًزاْذٍ ب

 + بُ َٔ بًٌََ، ئُو ثُسيُ نًًَُ، تؤٍ ػًَت نشدووَ، تؤٍ يُ َٔ بشدووَ..
 ثُسٍ نًًَُ؟ ْايٓاطِ، تؤ ثُسيٌ َين، َٔ الٍ تؤّ.. -

+ دسؤ دَنُيت، َٔ ثُسيٌ تؤ ًِْ، تؤ الٍ ثُسيُنٌ، يُ يُنُّ ػُويؽ يُ خُوٍَ باْطٌ ثُسيت نشد، بُ 
 َٔ بًٌََ نًًَُ، دَْا ٖاواسدَنُّ..

 ضٌَ ػًَتُ، ػًَتِ َُنُ، دطُ يُ تؤ ثُسيرت ػو ْابُّ، وَسَ ئاًََضّ با غُوئ..ن -
َٔ دسؤٍ ًَٖٓذ طُوسَّ سيهذَخظت سيٌَ تًَُٓدَضىو، بُالّ ئُوٍ ًَٖىس دَنشدَوَ، ئُطُس ْاَُنٍُ  ثُسيٌ 

ذَ خُوٍ َٓذا دَطتُٓنُوتبا دسؤناٌْ َٔ ناسٍ خؤيإ نشدبىو،ًَٖٓذٍَ بُ دواٍ )ثُسٍ نضٌَ ثُسٍ(ٍ خُو و صيٓ
ُْدَطُسِا، ئُو ْاَُيٍُ ثُسٍ بؤضٌ يُ طًَظُدو سُفتا ْاَُنُ دابشِا و نُوتُ دَطيت نضٌ باصسطاُْنُ، ئُو ْاَُيُ 
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دسيَزَ ثُسِيَهٌ طُوسٍَ ُٖسدو ديى، ْاَُناٌْ ثُسٍ صؤسبُيإ نىستٔ يُ ًَْىإ ضىاس ُٖتا سُفت ديَشٍ خُت وسدٕ، 
ًض خُتًَهٌ وا خؤؾ ًُْ.. سُفتُيُى ثًَؽ صََاوَْذ ْاَُناٌْ ثُسيِ خُتًَهٌ ًَٖٓذ خؤؾ يُ نؤَجًىتُسيؽ ٖ

دٌَ ٌٖ ُٖس طاَيًَهِ خظتُ ْايًؤًَْهُوَ، سَْطًإ ثشتُقاَيًُ، يُ ضُخ و ساطيت ثُدمُسٍَ دًْا  ًَٖٓذٍَ  ػُؾنشدَ 
وئَ، خىدايُ تا قُباسٍَ ْايًؤُْنإ نُسثىوضِ دَسًَٖٓا، بُ دىاًْؽ طُضهاسيِ نشدُْوَ، ئًَظتاؾ ْاَُنإ ُٖس يُ

 دًْا دًْايُ رووسَنٍُ ثُسٍ مبًيَنَ، با ْاَُنإ ُٖس مبًَٓٔ..
ئُو ْاَُيُ بؤضٌ يُ ْاَُنإ دابشِا؟ ُٖس دََيًٌَ دَطتًَهٌ ثُسٍ تًَذايُ، دََيًٌَ ئُو يُ ْاَُناًْرتٍ 

ٍُ دَسدًََٖٓاو بُ ضاوٌَ دابشِيىَ و تايبُت و يُ دًَطُيُنٌ تايبُتٌ داْاوَ تا ئُو بُصَُ بًَٓتُوَ، صوو صوو ْاَُن
دادَدا صووتشيؽ ضُْذ داُْيُنٌ يٌَ نؤثٌ نشدبىو، ُْبادا بًذسِيَِٓ و بفُوتٌَ، ْاوَ ْاوَ دَخيىيَٓذَوَ طُد داسيؽ ثرت 
خىيَٓذوويُتًُوَ، َُٖىو داسيَهًؽ نُ دَطُيؼتُ ئُو ضُْذ ديَشَ دَْطٌ بُسصتش دَنشدَوَ، ًَٖٓذ بُسص ئُطُس 

 ئاطيت ثُدمُسَنُ ساوَطتابا طىيٌَ يًًٌَ دَبىو: نُطًَو يُ نؤالٌَْ يُ 
)) ضىاس ػَُُنُيرت ثاَيًَهٌ تىْذّ ثًَىَ ْاٍ، ًَٖٓذٍَ َُْابىو طُست بُس ثُدمُسَنُ بهُويَت، ْاُٖقت 
ْاطشّ نُ يًٌَ تىوسَِ بىويت، َٔ طًًُيٌ يُ دَطيت ساطتِ دَنُّ، ُْدَبىو ًَٖٓذَ سَم بًَت، دَطتِ يُ ئاطت تؤ سَم 

خؤؾ ْامب، تا ئُوٖا بُ سَقٌ مبًًََٓتُوَ يًٌَ خؤؾ ْامب و ًَُٖؼُ طُسنؤٍُْ دَنُّ، بُالّ طفيت داوَ بىو يًٌَ 
ُْسَبًَتُوَ، با ُٖسدوونُإ ضاوَسٍَِ بني بضاْني طفتُنٍُ خؤٍ دَباتُ طُس، نىسَِ ضاو سَػُنُ، َٔ دَصامن ئُطُس 

و يُطَُيٌ ئاػتذَبًُوَنُ تؤؾ يُطَُيٌ ئاػبىويتُوَ  ثُػًُاْبًَتُوَ يُو سَقًٍُ بُساْبُس تؤ ْىاْذٍ، دَيت ُْسَُ
ين، دَصامن سُصت يًًَُ ػتًَهٌ يٌَ ًًَٓؽ ئاػتذَمبُوَ، دَصاٌْ طفيت ضٌ داوَ؟ طُسٍ َاْط بُ ضاوٍ خؤت دَيب

بضاٌْ، دَطيت ساطتِ ئُوٍَ يُ داس تىْذتش بىو يُطَُيت دََيٌَ: ئُو داسَ بُ خؤّ بُو ثُدماٍُْ خؤّ يُى يُى  دوطٍُُ 
نشاغ دَتشاصيَِٓ، بُو ثُدماٍُْ خؤّ ََُهٌ ضُخ دَسديَِٓ و دَخيَُُ صاستُوَ، دواتش ََُهٌ ساطت، نىسَِ ضاو 
سَػهُ ئُو دَطتٍُ تىْذيٌ ْىاْذ ئًَظتا وا دََيٌَ، تؤ ضٌ دََيًٌَ؟ يًٌَ خؤؾ دَبًت؟ نىسَِ ضاو سَػُنُ ئُوداسَ نُ 

ُْنُيت، نىسَِ ضاو سَػُنُ يُ طُس طًًٌٓ طًُّٓ تؤ  ٖامتُ رووسَنُت َٔ ًََىاْذاسيُنت دَنُّ قُت يُ بريٍ
ًََىاٌْ، دَطت بؤ ض ًَىَيُى دسيَز دَنُيت بُ  يًَىَ دىاُْناْت تاٌَ ض ًَىَيُى دَنُيت؟ نىسَِ ضاو سَػُنُ 
ئُو داسَ نُ ٖامت يُ ْاوى بؤ طُسَوَ ُٖس َُٖىوٍ بؤ تؤ، وَى ػريٍ دايهت سُآلَيٌ تؤ، بُالّ يُ ْاوى بؤ خىاسَوَ 

بؤ خؤّ، ُْنُيت سُساَُ، نىسَِ ضاو سَػُنُ....((  خؤصطُّ بُو ناتٍُ نُ ئُو ْاَُيٍُ ثُسيِ خىيَٓذَوَ و  سٍَدا
تا طُيؼتُُ طُسٍ َاْط ضشنُ ضشنُّ دَرَاسد وَى ضؤٕ بُ سؤروويَو نُ سََُصإ نُوتبًَتُ ضًٍُ ٖاويينَ، يُ بُس 

ْطذإ، َين يُويؽ تًٓىوتش ئُوٖا ضاوَسِيٌَ فتاسّ دَنشد، ُٖتاويَؽ بًَت، ضُْذٍ تًٓىوَ و ضؤٕ نات دَرًََشٍَ بؤ با
فتاس يُ طُس طًٍُٓ بُُٖػتًٌ ثُسٍ، سُيف طُسٍ َاْط ٖات، بُالّ ثُسٍ ُْٖات، ثُسٍ ُٖسيٌَ خؤٍ ُٖس 

 طُياْذؤتُ طُس بُالّ ئُو داسَ ْاصامن ض ناسيَهٌ ُٖبىو بُ اليُنذا سؤيؼتبىو، صؤسٍ ثًَضىو تا طُسِايُوَ..
ُْوٍَ ْاَُنُ بُ ػًَتبىوٕ ػًَت دَبىو، ثُالَاسٍ دَداّ، يُخٌَُ سادَوَػاْذ، َٔ طُسَتا بُ خىيَٓذ

ْهىَيًِ يًًَذَنشد نُ ئُو ْاَُيُ ثُيىَْذٍ بُ َُٓوَ ًُْ، بُالّ ُْضىوَ طُس، ئُو َُٖىو ثُسيٍُ ناتٌَ خُوٍَ 
ُْذَ ئُونات طىمت، ئُواُّْ تاصَ ًٖضٌ ُْدَػاسدَوَ، دطُ يُوَؾ ثًَؼرت ُٖس يُو رووسَ نؤْذؤٌَ دؤصيبؤوَ، ُٖسض

نشِيىٕ دََُوٍَ يُطٍَُ تؤيإ بُناسبًَِٓ، بُالّ ئُو وَالَُّ دًٌَ طاَيتُ بىو، ئاخش ئًَُُ دََاْىيظت َٓذاَيُإ ببًَت، 
يُطٍَُ ئُوَؾ صؤس يُطُس نؤْذؤّ ُْسِؤيؼت، بُالّ نُ ْاَُنٍُ ديتُوَ نؤْذؤّ ئاَيؤصتش ٖاتُ ْاو قظاُْوَ و بىوَ 

ٍ طُوسَ، ساطيت  نؤْذؤَُنُ تايبُتُ بُ ثُسٍ َٔ ئُو دٍََُ الٍ خؤَُوَ بشِياسٍ بُ رْهشدٌْ ثُسيِ دا نًَؼُ
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نؤْذؤَِ نشٍِ و ئُو دٍََُ باونًؼِ يُ طُس داسبًُنُ نُوتُوَ خىاسَوَ َٔ بُ نؤْذؤَُوَ يُ ْاو ساُْناٌْ ثُسٍ 
 بىوّ..

طُيُمن نُ ئُوٍَ سوويذاوَ ٌٖ ثًَؼرتَ، ْانشٍَ يُ نؤْذؤَُنُ ْا بُالّ دامن بُ ْاَُنُ ْاو ُٖوَيُذا تًًَب
طُسّ ئُرَاسبهشٍَ، بُالّ ئُو دووباسٍَ دَنشدَوَ نُ بؤضٌ ثًَؼرت ثشطًاسٍ يًَُهشدووَ و ًَٓؽ بُو ػًَىَيُ 
 وَالًَِ داوَتُوَ نُ ًٖض نضًَو يُ ريامنذا ُْبىوَ، ئٌَ وابىو، َٔ واّ طىتبىو، دواٍ داْجًَذآًَٖإ و ُْٖذيَو ضاو

نؤالٌْ ثؼتُاُْ، يإ ئُوٍَ  ٌطىوسنشدُْوَ ئُو ُْسَرت بىو، بُالّ دَيىيظت يًَِ دَسبًَينَ ئُو ثُسيُ نًًَُ، ثُسي
بُوٍَ باؾ بىو بريٍ بؤ ثُسيٌ خاٍَ يُ طُسدٕ ثُسيٌ ئامساٌَْ ُْدَضىو، ئُودا نٌَ بريٍ بؤ ئُوَ  ؟طُسٍ نؤالٌَْ

ئُوٖاػٌ بؤّ ْىوطًبًَت، نُغ بريٍ بؤ ئُوَ ُْدَضىو، ثُسيٌ  دَضىو ثُسيٌ ئامسإ ثُسيُنٍُ َٔ بًَت و ْاٍَُ
طُسدٕ بُ خاٍَ دًْا بؤٍ ػًَت ببىو، ئاوسِيؼٌ يُ نُغ ُْدَدايُوَ، سيٌَ تًَذَضٌَ وا وابُطتٍُ َٔ بٌَ و يُ طُس 

ٌ ئامساٌَْ طًٍُٓ خؤٍ ًََىاْذاسيٌ َٔ بهات؟ ًََٓو ُْ ًَٖٓذَ بُس ضاوّ، ًَُْٖٓذَ تًَطُيؼتىو، بُ َٔ ْاَئًَ ثُسي
 عُػكٌ نىٍَ و ضٌ َٔ بىوَ؟ بُوٍَ باؾ بىو بريٍ بؤ ُٖسضٌ ثُسٍ ُٖيُ دَضىو، بؤ ثُسيُنٍُ َٔ ُْدَضىو،،

ئًذٍ َٔ بُ دياس رًَْهُوَّ  يُ باوَػٌ دَخُوّ بُالّ بُ ًَُٖؼُيٌ يُو ثُدمُسَيُوَ دَسِوامنُ نؤآلٌَْ يُ 
ُ سووْانُ، ئاخش ثُسٍ سُصٍ دَنشد ضشاٍ ئُّ رووسَ ضاوَسِيٌَ ثُسٍ ػُو و سؤردَنَُُوَ، ثُدمُسَنُّ ًَُٖؼ

ًَُٖؼُ داطريطاو بًَت، طىيَٓذّ خىاسدووَ تاسيهايٌ طُستاثاٍ ػاس داطريبهات ئُّ رووسَ ْابًَت  سووْانايٌ يٌَ 
 بربِيَت، طشيٍُ َٓذاَيًَو ثُيذا بىو، ضاوّ ُٖس يُ ثُدمُسَيُ، ثًَهٌُْ، نضُ طُسثٌَ نُوت ضاوّ ُٖس يُ ثُدمُسَيُ،

باونٌ..، بُالّ ُٖس ضاوّ يُ ثُدمُسَيُو ضاوَسِيٌَ دَسنُوتين  ،بشايُنٌ بىو، ئُويؽ طُسثٌَ نُوت..، َٔ باونِ
ثُسيٌ خاٍَ يُ طُسدمن، ثُسٍ ُٖس دَبًَت بًَت، َٔ دَبًَت بُ الٍ نٌَُ سُفت ثايضيَو ضاوَسِيٌَ ثُسٍ بهُّ، نضٌ 

بفشؤػني بضًُٓ دًَطُيهًرت، ُٖس دًَطُيُى بًَت، ئُو صؤس داس باصسطإ بُسدَواّ فؼاس دَخاتُ طُسّ نُ ئُو خاْىوَ 
ُٖطتذَنُّ صطٌ ثًَُذَطىوتٌَ، دَيُويَت دَيِ بذاتُوَ بُالّ ْاصاٌَْ ضؤٕ، ْاتىاٌَْ، يُو طاآلٍُْ ضاوَسِواٌْ فًَشٍ 

 خىيَٓذُْوَ دَمب، دَبًَت فًَشمب، دَبًَت بطَُُ ئاطيت ثُسٍ يُ ْاَُْىوطني، يُ بريَُ دََطىت:
 َٔ ضؤٕ بتىامن ْاٍَُ دىاٌْ وَى تؤ بٓىوطِ؟+ 
َٔ ًَٖؼتا يُ ْاَُ ُْطُيؼتىوَُتُ ئُو ئاطتٍُ خؤّ دََُوٍَ، ًَٖٓذَؾ يُ خىيَٓذُْوٍَ ضريؤنإ  -

 فًَشبىوَُ، غىيَُٓوَ، ضريؤنإ غىيَُٓوَ..
َإ ئُودََاٌَْ، دطُ يُ نتًَيب قىتاغاُْ ضًذيِ ُْدَخىيَٓذَوَ، ُٖتا َٔ و ثُسٍ ُٖفتاُْ ْاَُ

دَطؤسِيُوَ، ًٖضِ ُْدَخىيَٓذَوَ، يُو سؤرَوٍَ نضٌ باصسطإ بُ دَْطٌ بُسص ْاَُنٍُ ثُسيٌ بؤّ دَخىيَٓذَوَ، َٔ 
مب، ٖامت ئُو ضريؤناُّْ دَخىيَٓذَوَ نُ ثُسٍ خىيَٓذبىوًُْوَ و باطٌ دَنشدٕ، فًَشبشِياسّ دا ٖىُْسٍ ْاَُ ْىوطني 

  ،ىوطُسٍ دًْا بٓاطِ، يُ طاآلٌْ ضاوَسِواًٌْ ثُسٍ ٖىُْسيَو فًَشدَمبئُوَتُ وا خُسيهُ دَمبُ خىيَُٓسيَو دَيإ ْ
سَْطُ نًََُو بُ ٖاْاَُوَ بًَت، سَْطُ ٖىُْس، ٖىُْس،  فًَشٍ صؤس ٖىُْس مب، دَبًَت ْاَُيُى بؤ ثُسٍ بٓىوطِ، 

ُس دايهٌ ْاَُيُى نُغ ُْيٓىوطًبًَت، ْاَُيُى ئُطُس ثُسٍ بؤ سؤريَهًؽ َين يُ دَيُوَ خؤػىيظتبًَت، ئُط
سُفت نىسِاًْؽ بًَت، ئُطُس يُ ْاو صيٓذاٌَْ يإ يُو ثُسٍِ دًْاؾ بًَت، يُ ػُقٌ باٍَ بذاو يُو رووسَ بًٓؼًَتُوَ، 
ثُسٍ َٔ ضاوَسِيَتِ، تا سؤرٍ قًاَُت ضاوَسِيَتِ، دَيًٓاػِ ديًَتُوَ، َٔ يُ طاآلٌْ دابشِإ و ضاوَسِواٌْ يُطٍَُ 

بايُى يُ طُالٍ دسَختُناٌْ ئُّ سُوػُيُوَ بؤٌْ قزٍ ثُسٍ َُطتِ دَنات، َُٖيهشدٌْ ُٖس ػُٓ بايُى ُٖس نضَ 
سٍ قزٍ ثُسٍ يُ ْاو ئُو طُآلياُْوَ صَسدَثُسِ دَدا،  يُ ثشتُقاَيُناُْوَ يُ طًَىَناُْوَ يُ تاسيهايٌ ػُودا طؤْاٍ ثُ
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ٍ خؤّ دَبًِٓ يًَىٍ ثُسٍ دَبًِٓ، يُ طىَيُ يًَىيُناٌْ داسُْٖاسَوَ دَبًِٓ بُو ضاواُْ يُ بًٓايًُذا دَدسَوػًَتُوَ،
يًَىٍ ًَُٖؼُ بؤ َاض ثؼهتىوٍ ثُسٍ، يًَىٍ ًَُٖؼُ تُسٍِ ثُسٍ، دًَََهُ دَسِوامنُ دَيذاسيٌ نؤتشَنإ، ضؤٕ 
دًََإ دَخُُْ دٌََ يُنرتَوَ، بُ يادٍ ثُسيُوَ طُيشٍ دَيذاسيٌ نؤتشَنإ دَنُّ َٔ دَيذاسيٌ نؤتشّ ًْؼاٌْ ثُسٍ 

يُّ ثُدمُسَيُوَ ضاوَسِواٌْ ُٖآلتين تؤ دَنُّ،  ،وَ ثًَذَنٌُْ، ئاٍ ثُسيٌ ئاوابىو يُ َٔدَدا و ئُو بُ ػُسَُ
سُوت ثايضٍ بُ يُى طُيؼنت ض طاآلًَْهٌ سووْاى و ثشِ َُٖيٗاتٔ بىوٕ، سُفتاُْ تؤ بؤ َٔ َُٖيذَٖاتٌ، ثُسٍ ئاخ و 

وَ، ثُسٍ تؤ ئاطات يًًَُٓ َٔ ضؤٕ يُ ثُدمُسَوَ داخ يُّ دابشِاُْ طاَيُ و طاَيُ، داسيَو تًُْا داسيَو سووْانُت ُْنشدَ
دَطتِ بؤ بُفش دَطشَُوَ ئُو بُفشٍَ يُ ئًَىاسَيُنٌ ثشتُقاَيًذا بُ طُس داس ثشتُقاَيُنُدا باسٍ، بُ طُس َاضٌ 
يُنُّ، بُ طُس عُػكذا باسٍ، بُ يادٍ ئُو ئًَىاسَيُوَ َٔ ًَُٖؼُ دَطتِ بؤ بُفش طًامن بؤ بُفش طشتؤتُوَ، بباسٍَ 

ُسٍ بباسيَىَ، طجًِ بهُوَ وَى ئًَىاسٍَ يُنُّ طجًِ بهُوَ، ثُسٍ ضاويَهت يًَُيبَ، يُ ثُدمُسٍَ ضاوَسِواًُْوَ، ث
ؤثُ باساٌْ ثايض َٔ بًطشَُوَ، ثايض ثايض ْاو يُثِ بؤ يُنُّ باساٌْ ثايض دَطشَُوَ، بُ يادٍ تؤوَ دَبًَت يُنُّ دَي

ٓاسٍَ ضؤيٌ دسيَزتشَ وا دَطاتُ ُٖوس،َٔ يُ ثًَؽ َٓاسَ دَيؤثُ باسإ ببًُٓ ثايضإ مببًُٓ دَطتِ يُ ثُدمُسَوَ يُ َ
دَطشَُوَ، بُ يادٍ تؤوَ ثُسٍ بُ يادٍ تؤوَ، يُ بريتُ يُ ْاَُيُى طىتبىوت: )) ئُطُس َٓت صؤس خؤؾ دَويَت 

باساٌْ ثايض،  ُٖوَيذَ يُنُّ باسإ خؤت بًطشيتُوَ((، ثُسٍ ئُودَّ َٔ باؾ تًَُٓطُيؼتِ يُ طشتُٓوٍَ يُنُّ دَيؤثُ
بُالّ ئًذٍ َٔ بؤ ًَُٖؼُ دَبًَت يُنُّ دَيؤثُ باساٌْ ثايضيٌ خؤّ بًطشَُوَ، ثُسٍ يُو دابشِاُْ  داسوباس يُ 
سيَىباْإ دووس بُ دووس ثُسيِ ديىَ، دووس بُ دووس بُ دوايذا سؤيؼتىوّ، بُالّ َُْذَويَشا، سووّ ُْبىو يًٌَ 

 ُدايُوَ، داسيَو تًضاويَهٌ ُْداٌََ..ْضيهبهُوَُوَ، داسيَو ئاوسِيَهٌ يًَُٓ
َنٍُ ثُسٍ و يُ ضاوَسِواًٌْ ثُسٍ  مبًَُُٓوَ بُآلّ، بُالّ نضٌ سَٔ دآَاوَ تا دوايٌ تَُُٕ ُٖس يُ روو

 باصسطإ ئُٖا دَطيت َٓذاَيُنإ دَطشيَت:
بُ و يُطَُيُإ  + بضاُْ َٔ تؤّ خؤػذَوٍَ، بُالّ ئًذٍ يُو خاْىوَ ْآًََُُوَ، ًََشد بُ و بابٌ َٓذاآلٕ

 وَسَ، با طُسطُسدإ ُْبني..
 ديَِ بُآلّ دَسفُتًَهِ بذٍَ.. -

 + رٕ ُٖيُ يُو دًْايُ يُوَ ثرت دَسفُت بذا؟
 طُد باسٍَ دَنَُُوَ تا سُفت ثايض بُ طُس ٖاتين تؤ بؤ ئُو رووسَ تًَُٓثُسٍَِ َٔ ئًَشَ ضؤيٓانُّ -

بُ دياس ئُو ثُدمُسَيُ دًَََُُٓوَ، َٔ ُٖس ثُسٍ بُ  ئاٍ ئُطُس نضٌ باصسطإ دَيٌ ُْسّ دَبٌَ بؤ ُٖتايُ
ِ ْاَيًَِ  بؤيُ بُ دايهٌ  َٓذاَيُناًْؼ رٌْ خؤّ دادًََِْ دطُ يُ ثُسٍ سٍَ بُ خؤّ ْادَّ بُ ًٖض رًَْو بًًََِ رُْنُّ،

و َٓذاآلٍُْ رُْنُّ و ُٖس بُ نضٌ باصسطإ ْاوٍ دَبُّ، بُ دايهٌ ًٖض ناّ يُ َٓذاَيُناًْؼِ باْطٌ ْانُّ، ئاخش ئُ
 َٔ دَبىو يُ ثُسٍ بٔ، ُْى نضٌ باصسطإ، ْا َٔ دَطتبُسداسٍ رووسَنٍُ ثُسٍ ْامب...
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-04- 
 :ثُسٍ
 

ػُويَهُ دََئًَ ػاس يُ طُس ئاو و ئاطشَ، ػُويَهُ ػُوٍ تشغ و دَيُسِاونٌَ و َىضشِنُ، ػُويَهُ داػُنٍُ 
 ثشِ بُ طُسووٍ ٖاواس دَنات:طُسٍ نؤآلٌَْ فُسَاْشَِواٍ نؤآلُْ و 

ُٖس نُطًَو يُ َاٍَ بًَتُ دَس، ُٖس نُطًَو َاَيُو َاٍَ بهات، دَيهَُُ قىسباٌْ طىيًُيُى، طىيَتإ  
 يًًَُ! طىْاٌٖ خؤتإ يُ ًٌَ خؤتإ..

ئُو ػُوَ دَبىو رُْ نُطهجؤػُنُ بُ طُسبهَُُوَ، دَبىو خؤّ بطُيُمنُ بُسًًٌَ ئاوَنُ و بُتاَيٌ بهُّ  
 ُْتؤ تُْهُنٍُ بين بؼهًَِٓ، وَخيت ٖاتىوَ، ُٖس َٔ ْا بابًؼِ دَيطىت:و ضَُ

ئُو ػُو ػتًَو ُْبًَت، صَمحُت دَنُوٍَ و ناسَطات دَقُوٌََ، ُٖس دَبًَت ئُو ػُو بطُٕ و   
 بًكُوًََٓٔ..

بهُّ ُْدَبىو بٔ بُسًًَُنٍُ َاَيٌ رُْ نُطهجؤػُنُ الٍ بامب بُ ًَْٗين مبًًََٓتُوَ، دَػرتطاّ ئاػهشاٍ 
دَيًٓا ُْبىوّ يًَِ تىوسَِ دَبًَت يإ دَيخؤؾ.. داػُنٍُ طُسٍ نؤآلٌَْ يُ باْطُواصٍ خؤٍ ْانُويَت، ػُو دسَْطُ 
ساديؤؾ نُ باونِ يُ طىيٌَ خؤٍ ْاناتُوَ بُ ) وا ٖاتٔ ثًَؼُُسطًَت َُ( ًَٖٓذ ْضيهٌ نشدووُْتُوَ ُٖس ديتت 

 تاّ بامبِ تٌ نشدَوَ:داػٌ طُسٍ نؤالًًَْإ بُ دَطت طشت، بُ خؤّ ُْوَط
 + بابُ، َٔ تفُْطًَهِ يُ دًَطُيُى ػاسدؤتُوَ

 بُ ساطتتُ، تفُْط، يُ نىٍَ؟ ئُدٍ فًؼُى.... -
بامب يُ خؤػًذا خٌُْ بىو، خظتًُُ باوَػٌ خؤيُوَو ًَْىضُوامنٌ َاض نشد، طٌَ ضىاس سؤر ثًَؼرت نىسٍِ 

ُ يُ طُسَوٍَ ثشدَنُ ُٖسايُنُإ ْايُوَو خُسيو بىو بُ ُْفتفشؤػُنُ ئُو تفُْطٍُ بؤّ ًَٖٓابىو، سيَو ئُو سؤرٍَ ن
 مسًٌََ طُطهُنُ تًَذا بضني، ُٖس ئُو سؤرَ تفُْطُنُّ وَسطشت و نُ بُ رُْ نُطهجؤػُنُّ طىت: ئَُُٓدَطيت 

 + دَنشٍَ يُ َاَيٌ ئًَىٍَ بؼاسَُوَ نُغ طىَإ يًَشَ ْانات..
سُفت سهىَُت ُْبًٓشيَتُوَ، دطُ يُ َٔ و يُ تؤ  بؤَين يًَطُسٍَِ يُ دًَطُيُنٌ واٍ دَػاسَُوَ بُ - 

 و يُ ضُتؤ نُغ نُغ ُْيبًًَٓتُوَ..
 ًَٖؼتا طجًَذٍَ ُْدابىو نض و باب بىوُْ خاوَٕ تفُْطًَو باب دَيطىت: 

 نضِ، با َٔ يُػامنٌ بهُّ طُيُى يُو ئَُٔ و داػاُْ داخ يُ دَيِ
 نض دَيطىت:

 ٔ..ْا، بابُ، ثًاو يُوَتٍُ ُٖيُ ضُنذاسَ، با َ
يُ ًَْىإ نض و باب َؼتىَشِيَهٌ خؤػُ، نُغ ُْبىو ئريَيٌ بُ َؼتىَشٍِ ئُوإ ُْبا، ئاناّ بابُنُ بؤ 

 نضُنٍُ دآًَٖاو دَيٌ ُْػهاْذ بُالّ طىتٌ: با بُ ْؤسَ بًَت، قُيٓانُ.. 
ٌَ َٔ سؤرٍ سابىوٌْ ػاس سؤريَو بىو خؤصطُ داسيَهًذٍ دََذيتُوَ، سؤريَهُ يُ يادَوَسيًُذا قُت يُ دَي

ئاوا ْابًَت، يُو سؤرَدا سابشدووٍ تاَيٌ َٔ بُ تىاُْوَ دَتىاُْوَ، بُو بُٖاسَ دَتطىت عاسَقُٕ و يُ َُٓوَ تٓؤى 
سؤرَ تاَيًٌ رياٌْ َٔ دَتىاُْوَ ُٖس يُوٍَ نُ خظتًُاُْ ْاو  وَنُّ، ئُوتٓؤى دَسِرئَ، دَياْبًِٓ دَسِريَُٓ طُس ثًَاَل

طىتٌُْ، رُْ طُطظاسَنٍُ نؤالٌْ ئُو طُس َىوطًَهٌ بُ ْاطهرتئ ئُْذاٌَ  تُػتُ ئاوَنُوَو رُْ نُطهجؤػُنُ
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يُمشذا ًَٖٓا، يُويَىَ تا طُػيت القُنشدٕ ئُو ػُوٍَ دووثًاو بُ دواٍ يُنذا ٖاتُٓ ْاو سامنُوَ، تا دَطاتُوَ ًْىَ 
ُْوَ، َٔ ئُو سؤرَ يُ سابشدووّ تًَشِاضىوُْنٍُ نىسٍِ ثًاوَ َُطتُنُ، َُٖىو تاَيًٌ ريإ يُو سؤرٍَ سابىوٌْ ػاس تىا

دابشِاّ، تاَيًُناٌْ سابشدوو َُْإ، دميُُْ تاَيُنإ سَويُٓوَ ُٖس يُ ثًًَُ ثُسِيىَنٍُ خىػهرتيُٓوَ تا خىيَُٓنٍُ طُس 
دَسطاٍ َاَيٌ بشادَسَنٍُ بامب و نُوتين بامب، تا قاَضًُناٌْ صيٓذإ و ُٖسَِػُ و دىيَين ئَُُٓنإ و يُويَؼُوَ بؤ 

يُتًُناٌْ باصطُنإ ، دَْطُ تاَيُناٌْ سابشدوو يُ طىيَُذا َُْإ، ُٖس يُ دَْطٌ دَٖؤٍَ و صوسِْانٍُ نىسٍِ طىونا
ثًاوَ َُطتُنُ تا دَطاتُوَ دَْطٌ داػُنٍُ طُسٍ نؤآلٌَْ، َٔ ئُو سؤرَ ًٖضِ يُو تاَيًاُْ يُبري َُْا، يُو 

ِ بىو داسثشتُقاَيٌ َاَيٌ ثًاوَ َُطتُنُ بىو، بُ دواٍ سؤرَدا تا دسَْطاٌْ ئُو سؤرَ ئُوٍَ يُ سابشدووٍ َٔ يُطَُي
وَيُ، ئاطاٍ يًَُُ، ضُْذ داس خؤَُوَ داسو باس تاسَايٌ نىسٍِ ثًاوَ َُطتُنُّ دَديت، ُٖطتُذَنشد بُ دواَُ

سِّ دَدايُوَ و َُْذَديت، ْاصامن بؤ َُْذَديت، دَيِ دَيطىت، نىسٍِ ثًاوَ َُطتُنُ بُ دواتُوَيُ، يُو ناتٍُ ئاو
تُقُػِ نشد، ئا يُو سؤرَدا َٔ تُقُّ نشد، يُنُّ داسّ بىو طىيًُ بُ ئاوَداًُْوَ بًَِٓ، يُو ناتٍُ ٖاويؼتِ دوعاّ 
خىيَٓذ)) خىدايُ َٔ ٖاويؼتِ بُآلّ تؤ ناسيَو بهُ بُس نُغ ُْنُويَت(( يُو ناتُؾ ُٖس يُ ضاوَسِواًٌْ ئُو بىوّ، 

، يُ طُس دَطيت ُْخؼُطاصٍ طُسَاو َٔ فًَشٍ بُناسًَٖٓاٌْ يُ بريّ بًَت ناتٌ خؤٍ ُٖس يُ دَوسو بُسٍ طُفني
ضُى بىوّ.. ُٖتا ئُو ناتٍُ خىئَ يُ باطهًؼُُوَ ضؤسِاوطٍُ بُطت و داًْؼتِ، ضاوَسٍَ بىوّ نىسٍِ ثًاوَ 

خاُْ، ُْٖات نىسٍِ ثًاوَ َُطتُنُ ُْطُيؼت، ئُو  دََزًََشٍَ َُُطتُنُ مبطاتٌَ و َُٖيُطشيَتُوَ و مبباتُ خُطت
ُ خُطتُخاُْؾ بىوّ ُٖس ضاوَسٍَ بىوّ، يُ طُسِاُْوَؾ يُ ضاوَسِواًٌْ نىسٍِ ثًاوَ َُطتُنُ ُْسّ ُْسّ ُْٖطاوّ ي

دَْا، ْاصامن بؤضٌ ئُو سؤرَ َٔ ًَٖٓذَ تاَُصسؤٍ بًًٓين ئُو بىوّ، َاوَيُنٌ صؤس بىو َُْذَويظت ضاسٍَ ببًِٓ، 
َبىوَُوَ، ئُو سؤرَ ًَٖٓذَ بؤ بًًٓين نىسٍِ ثًاوَ َُطتُنُ بُ مبضاًْايُ يُ نؤآلًَْهُ َٔ يُو طُسَ نؤآلُْ ْضيو ُْد

تاطُوَ بىوّ، طُيؼتُُ ئُوٍَ بضُُ ثًَؽ َاَيًإ وئُطُس يُ دووسَوَؾ بًَت تَُاػايُنٌ بهُّ، دََطىت: سَْطُ 
 ٍ دًْاوَ تَُاػاٍ دًْا بهات، ْا، ْابًَت يُ َاٍَ بٌَ..َئًَظتا يُ ثُدمُس

ٍُ طُسٍ ئُو طُسٍ َاَيٌ نىسٍِ ثًاوَ َُطتُنُ، داسبًُ بُسصَنُ دىإ طُيؼتًُٓ بٔ دوو داسَ طُوسَن
دياسنُوت، باػٌ ًَٖٓا وا دياسَ سيٌَ طُسِاُْوََإ دَنُويَتُ نؤالٌْ ئُوإ، ئًَُُ ػُؾ سُوت نُطًَو بىوئ بامب و 

ًَهٌ بُ دَطتُوَ بىو، رُْ نُطهجؤػُنُ و قىَشٍ و نىسٍِ ُْفتفشؤػُنُ و نىسَِ دَطتطًَشَِنُ، ُٖس بابا بىو  ثاتاَي
 يُ طُس ػاٌْ بىو، بامب طىتٌ:

 وا دياسَ ًَٖضٍ ثاتاٍَ يُ صياد بىوْذايُ..
 نىسٍِ ُْفتفشؤػُنُ طىتٌ:

 تشطٓانُ ئُو ًَٖضَ صؤس تشطٓانُ..
 بامب ُْٖاطُيُنٌ قىوَيٌ َُٖيهًَؼا:

 ئاناَُنٍُ باؾ ْابًِٓ، ػاس ئُو َُٖىو دصٍَ يُ نىٍَ بىو؟
 قُيٓانُ َاَيٌ سهىَُتُ با بًبُٕ.. رُْ نُطهجؤػُنُ طىتٌ:

 َٔ طىمت:ْا، ئُواُْ َاَيٌ ًًًَُتٔ، ئُٖا ئُو قىتاغاُْيُ وا تاآلٕ دَنُٕ..
 رُْ نُطهجؤػُنُ، ثُػًُاْبؤوَ:

 تؤ ساطت دَنُيت ْابًَت ئُو ػىيَٓاُْ تاآلٕ بهشئَ..
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ُ يُ صياد بىوْذايُ، سيَو ًَٖؼتا ُٖس يُ ْضيهٌ دوو دسَختُ طُوسَنُئ و تَُاػاٍ ًَٖضٍ ثاتاٍَ دَنُئ ن
يُ بُس دَّ ئُو قىتاغاُْيٍُ نُ ػُؾ طاَيٌ طُسَتايٌ َاَيٌ دووٌََ َٔ بىو، يُو دََُ ضًِ ديت! باوَسِّ بُ ضاوٍ 
خؤّ ُْنشد، سووّ وَسطًَشِا تا دىاٌْ ُْبًِٓ، بُالّ دَبىو تَُاػاٍ بهَُُوَ تا دَيًٓا مب ُٖوَ يإ ْا، ئاخش يُ دًْايٌَ 

نُغ بُو  يًَِ دووس ُْبىو، ْا يُ دًْايٌَ يُ طًُادا صؤس يُ يُى دَضٔ، دىاْرت تَُاػاّ نشد، ًَٖٓذَُْٖذيَو نُغ 
ْاضًَت، نُغ بُ نىسٍِ ثًاوَ َُطتُنُ ْاضًَت، ُٖو بىو خؤصطُ ئُو ُْدَبىو، ْا، باؾ بىو خؤٍ بىو، ئُويؽ ضىوَ 

ؼايُوَ، َُْىيظت بامب بًبًًَٓت، ثرت خُفُتٌ سيَضٍ ًَٖضٍ ثاتاَيُوَ، يُ قىتاغاُْنٍُ َٔ و خؤٍ ثاتاَيٌ دَنًَ
دَخىاسد، وا بضامن قىَشيؽ ُْيذيت، نُغ ُْيذيت، بُ بًًٓين ثاتاٍَ يُ طُس ثؼيت نىسٍِ ثًاوَ َُطتُ 

 داسثشتُقاَيُنُؾ يُ يادَوَسميذا َُْا، بُ تُواوٍ دابشِاّ يُ سُوػٍُ َاَيٌ ثًاوَ َُطتُنُ..
ُسطًض بُو ئ خىػو دا، طشيا خىػهرتئ خىػو بُ نىٍ طشيا، ٖثًَؼُوٍَ بضُُوَ َاٍَ طُسّ يُ خىػهرت

ؼٌ ثًَطُيؼت ئُوٖا ُْطشيا، خىػهرتئ طشيا، يُ ئاًََضٍ ًدٍََُ ُٖواَيٌ بشِيُٓوٍَ ثًًَُنػًَىَيُّ ُْديىَ، ئُو
 خؤَِ طشت، َاضباسامن نشد، دسَْط ٖاتُ قظُ:

ثًَىَ بُ ػُقاَُناْذا بطُسِيَِ، ثُسٍ باؾ  + ثُسٍ َٔ بؤ ثًًَُنُّ دَطشيِ، ضُْذ خؤؾ بىو، ئًَظتا بُ دوو
 بىو ٖاتٌ، ثُسٍ تؤ يُ ًََزَ بضسٍ، ثُسٍ ئُوٖا ْابًَت..

يَُُودوا صوو صوو طُسداْت دَنُّ، بُالّ دَبًَت تؤؾ بطُسِيًَت، ضُْذاٌْ وَى تؤ وا يُ دادَناْذا  -
 ثًاطُ دَنُٕ..

 + واص يُوَ بًَُٓ، ضُْذ باسَيُ..
 رتيين، خؤصطُ يُ صؤس ػت بُ قظٍُ تؤّ دَنشد..باػُ، تؤ ًَُٖؼُ خىػه -

 + وَى ضٌ؟
 نىسٍِ ثًاوَ َُطتُنُ ثاْهُ و ػيت قىتاغاٍُْ دصٍ.. -

 + ثُسٍ تؤ ػاياٌْ ثًاويَهٌ طُوسٍَ، طُوسَ بُ قُت خؤت..
ئُو ثًاوَ نًًَُ؟ يُ نىيٌَ ببًُُٓوَ؟ َٔ بٌَ خؤػُويظيت ضؤٕ دَتىامن ًََشد بهُّ؟ بشِواْانُّ تىاْاٍ 

بىوُْوَّ تًَذا َابًَت...نُ طُيؼتُُوَ َاٍَ ضىوّ ُٖسضٌ ْاٍَُ سُفت ثايضٍَ نىسٍِ ثًاوَ َُطتُنُيُ عاػك
ًَٖٓأَ و بشدَُٓ ثًَؽ دَسطاٍ طُسَاوَنُ، نُغ ضاوٍ يًَُٓبىو، دْهُ ػخاتُيُنِ يًَذا، فىويَو نىراْذيُوَ، 

هًُِْٓ بُ خؤّ ٖات، باػُ بؤضٌ دَطتِ دْهًَهًذٍ فىويَهًذٍ، دْهٌ طًًَُّ، فىوٍ طًًٌََُ بُ دوادا ٖات، ثًَ
 ُْضىوَ طىوتاْذٌْ ْاَُنإ، َُْضاٌْ بؤ....

سؤريَو ُْخؼُطاصٍ طُسَاو ٖاتُ َاَيُإ، ًَٖؼتا رُْ نُطهجؤػُنُ طؤتٌُْ ))طُسدٌََ ئائ طؤسِئ 
َُإ يًًَُوَ نشد ُْٖاتبىوَ طؤسٍَِ(( ُٖس يُ طُس ئايًين خؤٍ بىو، ُْضىوبىوَ طُس ئايًين بامب، يُنُّ ػتًَو نُ قظ

 طُسَاوَنُ بىو:
بُ َٔ بًٌََ ئُو سؤرٍَ طرياٍ ناغُصَناٌْ بٔ َُدمُيُ طاسدَنُ ضًإ يًَٗات؟  بؤضٌ يُوٍَ  -                

 َُْابىوٕ؟
 نٌَ ػاسدًُْوَ؟

 + تؤ ضىصاٌْ يُوٍَ َُْابىوٕ، بامب ئاطشٍ دابىوٕ..
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يُنُّ داسَ دََبًينَ و ًْاصٍ  ُْخؼُ طاصٍ طُسَاو ضاوٍ يُ طُسّ َُٖيُٓدَطشت، دَتطىت
داخىاصميٌ ُٖيُ، تشطاّ بُ ُٖيُدا سؤيؼتًَٓو ُٖبًَت، خؤّ يًٌَ ػاسدَوَ، ثاؾ َاوَيُى  يُ باسَطا 

 طُسَنًُنُ ديتُُوَ، دواٍ ثًَؼُنًُنٌ دووسو دسيَز، َين بشدَ ساسَِوَنُ، بُ دَّ ثًاطُنشدُْوَ طىتٌ:
وَ، ثؤطتًَو ػايٌُْ خُبات و يًَٗاتىويٌ تؤ بًَت، +َٔ تؤّ بؤ ثؤطتًَهٌ صؤس بُسص دَطتًٓؼاْهشدو

 يُ رْإ نُغ يُ تؤ بُ ػايُطتُتش ْاصامن بؤ ئُو دًَطُيُ..) ْاوٍ ثؤطتُنُػٌ طىت(
 با بضامن، ضؤٕ دَبًَت.. -

 + بضامنٌ بؤ ضًُ..
- ..َٔ 

 ُْيًَٗؼت ًٖض بًًََِ، دَْطٌ ْضَهشدَوَ و طىتٌ:
بُالٍ َُٓوَ صؤس طشْطٔ، ئُطُس ئاَادٍَ طىيَِ  +ثُسٍ، دََُوٍَ ُْٖذيَو قظُيرت بهُئ نُ

 يًَبطشٍ ُٖتا بًاًًََِْ..
 بًاْهُ، نًَؼُيُى ًُْ -                 

+ َٔ صاًْىَُ نُ تؤ وَختاًَْو نىسِيَهت خؤػذَويظت، بُالّ َاوَيُنُ واصت يًًََٗٓاوَ، ئُوَ 
 ساطتُ؟

ابىو دطُ يُ طٌَ ضىاس نُغ، نُغ بُ طُيش بىو، ئُو ئُوٍَ يُ نىٍَ صاٌْ، َٔ الٍ خؤَُوَ ثًَُى
 ًَْىاٌْ َٔ و نىسٍِ ثًاوَ َُطتُنُ ْاصاًَْت، سَْطُ بُ ػًُراويُوَ طىتبًَتِ:

 بؤضٌ ئُو ثشطًاسَ دَنُيت؟ دوايٌ نٌَ دََيٌَ َٔ نُطًَهِ خؤػىيظتىوَ! -
 + ثًَىيظت بُ خؤ تًَهذإ ْانات، َٔ ثشطًاسيَهِ نشد تؤ ئاصادٍ وَالّ ُْدَيتُوَ..

-.... 
 + ثُسٍ با ساطتى سَوإ ثًَتبًًََِ َٔ تؤّ خؤػذَويَت و دََُويَت بًَُُ داخىاصيت

 تؤ بشا طُوسٍَ َين، بشا ضؤتُ داخىاصيٌ خىػو!! -
 + تؤ واص يُو خىػو و بشايُتًُ بًَُٓ، ئُوَ ثًَؼرت بىو ئًَظتا َٔ...

 َٔ  خىػو و بشايُتٌ دَطُيُمنُ طُس.. -
 + بُ ساطتتُ؟ 

 ٔ ًَُٖؼُ وَى بشايُى تَُاػاٍ تؤّ نشدووَ و دَنُّصؤس بُ ساطتُُ َ -
 + ثُسٍ، ئُوٖا ْابًَت.. 

 ياٌْ ضٌ ئُوٖا...-
 + ثُسٍ تؤ يُ بريت َاوَ طٌَ ػُو يُ بٔ دَطيت ئَُٔ بىويت، َُٖىو نُغ...

 َٔ ًَُٖؼُ ػاْاصٍ بُو طٌَ ػُوٍَ صيٓذاُْوَ دَنُّ.. -
 ُو طٌَ ػُوَوَ واصٍ يًَت ًَٖٓا..+ ئٌَ، قُيٓانُ، بُالّ خؤ خؤػُويظتُنُػت بُ ٖؤٍ ئ

 دسؤيُ، تؤ دسؤٍ طُوسَ دَنُيت -
 + َٔ دسؤ دَنُّ؟

 تؤ و ئُواٍُْ وَى تؤؾ تًًَطُيؼتىوٕ.. -
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ُْخؼُطاصٍ طُسَاو بُ تىوسَِيٌ سؤيؼتُ رووسَنٍُ خؤيُوَ و ًَٓؽ يُو تىوسَِتش يُ باسَطانُ ٖامتُ 
ضاوّ بُو باسَطايُ ُْنُويَتُوَ، ُٖس يُ ثًَؽ باسَطانُ  دَسَوَ، ًَٖؼتا ُٖس يُ طُس دَسطا بىوّ طىيَٓذّ خىاسد

ّ ديتبىو وَى ْاطًاسٍ يًَٗاتبىو، بُسَو باسَطا دَضىو، دياس بىو َيُنًَو يُ ضُقؤنًَؼُناٌْ طًَهُْذ نُ ًَٖٓذ
 يُ سووخظاسّ تىوسَِيٌ ديتبىو، طىتٌ:

 + خىػهٌَ ئُوَ ض قاسجُبابًَو تىوسٍَِ نشدووٍ؟
 نُغ، ًٖض ًُْ -

 ئُطُس نُطًَو يُ باسَطا طًَضَُيٌ ثًَهشدووٍ ُٖتا ػُؾ ضُقؤٍ يًَذَّ+ ئاخش 
 ض ًُْ طىثاغ، -

 + باػُ، بُ خًَش ضٌ 
يُ ويَظتُطُيُنٌ ثاغ نىسِيَو ساوَطتابىو، ئُو ويَظتطُيٍُ دَنُويَتُ ْضيو باخٌ طًَهُْذ يُ سيَطا  

َيٌ خؤّ يًًَِ سواٌْ، بُاَلّ ئُو نُ يُ خؤوَ سُصٍ تَُاػانشدٕ ضىوَ دَيُُوَ، قُت َٔ ئُوٖا ُْبىوَُ، بُ د
دييت تَُاػاٍ دَنُّ، طُسٍ خؤٍ داخظت، َٔ ثرت تَُاػاَهشد ئُو ثرت طُسٍ خؤٍ داخظت، نُ دواتش 
ئَُُّ بؤ خىػهرتئ طًَشِايُوَ طىتٌ: )) طُيشَ نىسِيَو ُٖبًَت يُو دًْايُ يُ ئاطت خاَيٌ طُسدٌْ ثُسٍ ضاو 

تُ(( باؾ بىو ثاطُنُ طُيؼت و نىسَِ يُ ًْطاناٌْ َٔ سصطاسٍ بىو، داخات، ُٖبًَت ُْبًَت ئُو نىسَِ ػًَ
 بشِواْانُّ سصطاسٍ ببًَت.

ثاؾ َاوَيُى صاًِْ ئُو ثؤطتٍُ ُْخؼُطاصٍ طُسَاو بؤ َين دياسيهشدبىو دسايُ ئُو    
ٍَ ُْبشد، بُسيَىَبُسٍَ نُ ناتٌ خؤٍ يُ قىتاغاُْ واصٍ يًَُُٓدًََٖٓا دَيىيظت بُ صؤس مبهاتُ بُعظٌ.. ًَٖٓذ

بُس ضُنذاس سٍَ َيهؼا، نُ بُسيًَُنذا دَسِؤيٌ يُُْخؼُطاصٍ طُسَاو ئايًُٓنٍُ طؤسٍِ و َُٖيهؼا، صؤس ُٖ
ُْبىو، سؤريَو بُ دًْايُى ضُنذاسَوَ ٖاتُ َاَيُإ، داػُنٍُ طُسٍ نؤآلًَْؽ يُنًَو بىو يُثاطُواُْناٌْ، 

 ُْنشد، طىيَِ يًَبىو بُ ثًَهًُُْٓوَ بُ بامبٌ طىت: نىسَِ دَطتطًَشَِنُؾ ثاطُواٌْ بىو، َٔ بُ خًَشٖاتًٓامن
 + ُٖس دَتطىت ديًَتُ طُس ئايًين َٔ ئُوَ ٖامت

 بابًؼِ بُ ثًَهًُُْٓوَ طىتٌ:
 بُ خًَشٖاتٌ، بُالّ وا بضامن َٔ و نضُنُّ بٌَ ئايني َاويُٓتُوَ -       

صيشٍ،بُغ ئُو ًَٖٓذَ الٌَ + نضُنُت ٌٖ ئُوَيُ ثًُ وَسُْطشيَت! َٔ ئاَادَّ بًطُيُمنُ ثًٍُ وَ
 ُْبًَت..

 يًَطُسٍَِ ، نضٌ َٔ بُ الًًَُوَ سيَهُ، وَى َٔ بضامن، نضٌ َٔ ًٖض ثًُيُنٌ ْاوٍَ.. -      
 بامب ساطيت طؤ َٔ ثًُّ ُْويظت..

طُسو بُْذَ ْاوَ ْاوَ بُ دصيٌ نؤالٌْ ثًاوَ َُطتُنُ طُسّ يُ خىػهرتئ دَدا، ئُو يُ رووسَنٍُ  يُو
تُ خىاسَوَ بُ دياس ثُدمُسَوَ دَتطىت  نؤتشٍ باٍَ بُطرتاوَ، َٔ ًَُٖؼُ ثؼت يُ ثُدمُسَ دادًَْؼتِ خؤٍ ُْدَٖا

و َُْذَويظت ثُدمُسٍَ دًْا ببًِٓ، ئُوَاوَ قُت طُسّ بؤ ثُدمُسٍَ دًْا َُٖيُٓدَبشٍِ، نىسٍِ ثًاوَ َُطتُنُ 
ظتىوَ ُْ مببًينَ ُْ بًبًِٓ.. يُو َاوَيُ تُْٗا ًَٖٓذَ ناٍ ببىوَوَ ًَٖٓذَ ناٍ يُ بُس ضاويؼِ با َُْذَديت، َُْىي

داسيَو ديتِ ئُويؽ ض دينت ئًَىاسَيُى يُ طُس ْاخنىاسدٕ بىوئ، ديتِ ثًاويَو يُ تُيُفضيؤٕ قظُ دَنات، ئاٍ دََيًٌَ 
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ُٖوَ، ُٖوبىو، ُْٖذيَو دَْطِ دايُ تُيُفضيؤُْنُ، دياسبىو دوا سطتُناٌْ دَطىت، ػتًَهٌ ئُوتؤٍ تًَُٓطُيؼتِ 
 ًَٖٓذَ ُْبًَت بُ ْاوٍ ساويَزناس يُ وَصاسَتًَو قظٍُ دَنشد.. بابًؼِ دييت و طىتٌ:

 + وا بضامن بؤتُ ساويَزناس، ثًَُخؤؾ بىو، نىسِيَهٌ باؾ و دَطتجانُ
 بابُ ئُو سؤرطاسَ صؤس طُيشَ، خَُيو ئاطإ دَطؤسٍَِ.. -

 + ساطتُ طُيشَ، دَصاٌْ نىسٍِ ُْفتفشؤػُنُّ ئُوسِؤ يُ نىٍَ ديت؟
 يُ نىيًَُ دًَََهُ ْايبًِٓ.. - 

 + خؤصطُ ًَٓؽ َُْذَديت، يُ ْاو تُسَِفشؤػإ نُضُ عاسَباُْيُنٌ داْاوَ، َين ديت، ػُسٌَ نشد..
طبٍُ ضًَؼتاٌَْ طُيؼتُُ ْاو تُسَِ فشؤػاٌْ طُس ثشدَنُ، ديتُُوَ نىسٍِ ُْفتفشؤػُنُّ ديتُوَ بُ  

يُنٌ يُ طُس ئاسوو بؤّ ْىوطًبىو، يُ طُسٍَُ دَسدَ دٍَ نشدٕ تًُْؼت ئُو تُسَِفشؤػُوَ بىو نُ ناتٌ خؤٍ ْاَُ
بىوئ بؤ يُنرت، ثؤيًظُنُ ئُوٍَ ثًَؽ سؤرٍ سابىوًْؽ ُٖس ئُوَ ثًؼٍُ بىو طُيؼت و تُساصووَنٍُ نىسٍِ 

 ُْفتفشؤػٌ بشد بُ ض ساٍَ بؤّ وَسطشتُوَ، يُ بريَُ طىتٌ:

 + دَيطشإ َُبُ، ئُوٍَ دَيهُيت َُسز ًُْ بؤ خؤت بًَت
 سُيف، با وابًَت، ًَٓؽ وَى تؤ بريدَنَُُوَ.. -

يُ طُسِاُْوَّ طُسداٌْ خىػهرتيِٓ نشد، ُٖس ثؼتِ يُ ثُدمُسَنُ نشد، ديظاُْوَ باطٌ نىسَِنٍُ 
 ويَظتطٍُ ثاطِ بؤٍ نشد سَْطُ ئُوَ داسٍ طًًَُّ بىوبٌَ نُ ئُو باطُ بًَُُٓ طؤسٍَِ، خىػهرتئ طىتٌ:

 بُفشيَو صؤس دًا يُ بُفشٍ ثًَؼٌ، بُفشيَو..+ ضاوَسِيٌَ باسيين بُفشيَهِ، 
 َٔ سؤيؼتِ ًٖضِ بُ بُسَوَ َُْاوَ، بُسطٍُ ًٖض بُفشيَو ْاطشّ -

 ِ دََيٌَ ئُو نىسَِ دَبًًُٓوَت ًْى ًَٖٓذَ خؤت ْاطًبا،ئٌَ، دَي+ تؤ، وَى َٔ ضُْذ تؤ دَْاطِ خؤصطُ خؤ
 بؼًبًُُٓوَ ْايٓامسُوَ، دَيبًُُٓوَ؟بًبًُُٓوَ، نىسِيَو بُ سيَهُوت يُ دًَطُيُى ديتِ، ئًَظتا  -

 + ْاصامن، دَيِ وا دََيٌَ..
 صاًْت بؤتُ ساويَزناسٍ... -

 رٌْ ساويَزناسٍ ثاْهُ دص بىويت + ثُسٍ، باؾ بىو تًَهضىوٕ، دَْا ئًَظتا تؤ      
ّ، َاَيئاوايًِ يُ خىػهرتئ نشد، ضُْذٍ نشدّ سيٌَ َاَيًَِ داُْطشت، ًَٖضيَو يُ ثؼتُوَ سايذَنًَؼا

طُسِاَُوَ، بشِؤ بشِؤ َُْذَصاٌْ ًْاصٍ نىيَِ ُٖيُ، ًَٖضيَهٌ ْادياس سايذَنًَؼاّ ًَٓؽ خؤّ بؤٍ ػٌ نشد و بُ دوايذا 
ضىوّ، ًَٖٓذَّ ديت يُ ػُقاَُنٍُ ْضيو باخٌ طًهُْذّ، وا يُ ويَظتطٍُ ثاطُنُ ْضيهذَمبُوَ، ئاٍ! ئُوَ نىسَِنٍُ 

ٓامسُوَ، سَْطُ بًٓامسُوَ، وََيآل ئُويؽ نتًَبًَهٌ بُ دَطتُوَ بىو، با، طؤسئ ًُْ  ؟ دََيًٌَ ُٖوَ، ْا، خؤ َٔ ْاي
تَُاػاٍ بهُّ بضامن.. ضاوّ يُ سووخظاسٍ بشٍِ، ضاوٍ داخظت، طُسٍ داخظت، سيَو وَى داسٍ ثًَؼٌ، َٔ ضاوّ يُ 

ت، يُ ػُسَا طُسٍ َُٖيُٓطشت، باػُ َٔ ػًَتِ بؤضٌ وا يُو نىسَِ بُطتُصَاُْ دَنُّ، ئُوَتُ وا ئاسَقُ دَنا
دَتىيَتُوَ، ْا تا طُس بُسص ُْناتُوَ ضاوّ يُ طُسٍ َُٖيٓاطشّ، ثرت يًٌَ ْضيههُومتُوَ، ًَٖٓذَّ صاٌْ دوو ضاوٍ طُؾ 
طُػرت يُ َُٖىو ئُو ضاواٍُْ ديىَٔ صؤس طُػرت يُ ضاوٍ نىسٍِ ثًاوَ َُطتُنُ سؤر ئاطا َُٖيٗاتٔ، ُٖطتِ بُ 

مت، خؤّ ساُْطشت، ضاوّ داخظت و سووّ وَسطىوسِاْذ و بُ ًْىَ ُٖآلتٔ طُسَايٌ نشد، طُسَرت، تُواو طُسّ داٖا
ُٖآلمت.. ناتًَو ُٖآلتُٓنُّ بؤ قىَشيؽ طًَشِايُوَ، بُ صَاُْ ػرييُٓنٍُ خؤٍ و تًَهٍَُ يُ ثًَهُْني صؤسٍ بشد ُٖتا 
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ُٖآلتٌ َٔ الٍ ثُسٍ ئُو داسَ ًَٓؽ يُطٍَُ خؤت ببُ بؤ ويَظتطٍُ عُػل، ئُطُس تؤ  :ئُو ضُْذ وػُيٍُ طؤنشد
 دًَََُُٓوَ..
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-05- 
 :بابٌ َاض

 
دسَختُ طىآلويًُنٍُ  طًَهُْذ دسَختًَهُ نُغ ًُْ سيٌَ بُوٍَ نُوتبًَت و يُ طًَبُسَنُيذا ُْٖاطُيُنٌ 
ُْدابًَت، ُٖطتًجًَهشدبًَت يإ ْا، يُى بُطًٍُٓ خؤٍ طىالوٍ َُٖيَُٓزيبًَت، دسَختًَهٌ طىآلويًُ، ضىاس وَسصٍَ 

ُ و طُآل طُآل بؤٕ و بُساَُ دَثزيَينَ، يُ وَسصٍ وَسيًٓؼذا ُٖس طىآلويُ، نُغ ْاصاًَْت طىآلوٍ دسَختُ طاٍَ طىآلويً
طىآلويًُنُ يُ دَطيت نًًَُ، نٌَ ئُو دسَختٍُ بؤ ًَُٖؼُيٌ يُ طىآلو طشتىوَ، ُٖس نُطُ و قظٍُ خؤٍ ُٖيُ، 

 ػًَتُ دًاواصَنُ دََيًَت:
ٍ خؤّ دَيبًِٓ دطُ يُ َٔ نُغ ْايبًًَٓت ثًَؽ سؤرُٖاَلت بًَشَدا ئًَىَ ْابًٓٔ، بايُى ديَت، َٔ بُ ضاو 

ئُٖا بُو نُيًَُٓدا ديَت، َٔ دَيبًِٓ، بؤٌْ دَنُّ، ديَت ديَت، دَضًَتُ ْاو ئُو دسَختُ و بضس دَبًَت، ئُو بايُ ، 
 ًَٓت..َُٖىو سؤريَو َُٖيذَنات، َُٖىو سؤريَو ئُو وَختُ ديَت، ئًَىَ ْايبًٓٔ، دطُ يُ َٔ نُغ ْايبً

 ًَو عُسَقٌ بُ دَطتُوَيُ، بُسدَواّ دَيًًََتُوَ:بُالّ داسا نُ بُسدَواّ بىتًَ
بشِواٍ ثًَُُنُٕ، ئُو ػًَتُ يُ تٌَُُْ خؤٍ يُى فشِ عُسَقٌ ُْخىاسدؤتُوَ، بؤيُ بشِواٍ ثًَُُنُٕ، دسؤ 

طىآلوثزئَ دَنات، ئُطُس  دَنات، َٔ دَصامن ئُو دسَختُ طىآلو يُ دَطيت نٌَ وَسدَطشيَت و طُالو يكُناٌْ ثٌَ
دَتاُْويَت بضأْ ئُو دَطتُ دَطيت نًًَُ، وَسٕ بؤٌْ دَطيت َٔ بهُٕ، َٔ َُٖىو دسَْطاٌْ ئًَىاسَيُى ئُو 

 دٍََُ دُْطؤؾ يًَشَ ْآًًَََتُوَ، بُو دَطتاٍُْ خؤّ يُى بىتٌَ طىآلو بُو دسَختُدا دَثزيَِٓ.
 ينَ و ثًؼاٌْ خَُيهٌ دَدا، صؤس نُغ يًًَإ بًظتىوَ:دُْطؤؾ نُ ْاوَ ْاوَ ضُقؤ دَطو سَػُنٍُ دَسديَ

ُغ يُو طًَهُْذَ يُ داسا دسؤصْرتّ ُْديىَ، ئًَىاسإ قُت َٔ يُ ثًَؽ ئُو ئًَشَّ بُدًًََُٖٓؼتىوَ، ن
ئُو دسَختُ طىآلويُ ًُْ، َٔ ئُطُس  سٍَ يُ ضُْذ نضًَو بطشّ و ًًََُِْٖ بًَُٓ ئُو  ًَٖٓذٍَ َٔ ػاسَصاٍ ئُو باخُو

وَ و يُو دسَختُ ْضيهببُٓوَ، ئُودا با دسَخت بؤٌْ طىآلو بذا، َٔ بُ ضاوٍ خؤّ دَبًِٓ ئُو نضاُْ ْاوَ ْاوَ باخُ
ئُو َُٖىو وسدَ  باوَسِيؽ ْانُٕ، وَسٕ ببًٓٔ، دئَ و يُ بٔ دسَختُنُ ػىوػُ ػىوػُ طىآلو دَػهًَٓٔ، ئُطُس

 ػىوػُيُ ببًٓٔ..
 ٍ يُ ضًٍُ ٖاويًَٓؽ دََيًٌَ يُ صطتاٌَْ ٖاتؤتُوَ، دََيٌَ:ُٖسضٌ نانُ الديًٌَ طجًجؤػُنُيُ ئُو ثًاوَ

دُْطؤ تُْٗا ضُقؤْاطُ، ض يُ ػىوػإ ْاصاًَْت، ئُو وسدَ ػىوػاُْ، ػىوػٍُ طىآلو ْني، ٌٖ        
 عُسَقُنٍُ داسإ، طىآلوٍ طُآلٍ ئُو دسَختُؾ َُٖىوٍ يُ طريفاٌْ َُٓ وَسٕ ببًٓٔ..

نٍُ طًَهُْذ وَسدَطشٕ، بُالّ نُغ ْاصاًَْت دسَختُنُ يُ نٌَ َُٖىو نُغ طىآلويُ دسَختُ طىآلويُ 
طىآلو وَسدَطشيَت، دََُو عُطشاًَْو يُ ْضيو دسَختُ طىالويُنُ دوو نض بُ يُدمُوالس يُ ثًَؼُُوَ دَسِؤيؼنت، بُ 

 طىت:دَْطٌ بُسص قظُياْذَنشد، دياسبىو قظُيإ يُ باسٍَ دسَخيت طىالويُوَيُ، طىيَِ داٌَْ، يُنًإ دَي
ٓذَ ُْبٌَ ئُو َٔ دَيًٓاّ ضؤيُنُنإ، بايٓذَنإ طىالو بُ طُآلناْذا دَثزيَٓٔ، ئُو دسَختُ بُ باَيٌ باَي

ٓذَنإ يُ َُٖىو اليُنُوَ طىالو بؤ ئُو دسَختُ دَنًَؼُٓوَ، ئُو ضريؤنُ َُٖىو بؤٕ و بُساَُيٍُ يُونىٍَ بىو، باَي
 ًَٔ..صؤس ْاطهُ َٔ صؤسيِ يُ باسَيُوَ بًظتىوَ دََي

ٓذَ و طىالو و دسَخيت دَطًَشِايُوَ ٌٖ ئُوَ ُْبىو يُ دوايإ ئُو نضُ بُ دَْطًَهٌ ًَٖٓذ ْاطو ضريؤنٌ باَي
ببُُوَ، ساياْهًَؼاّ بُ نُصٍ خؤٍ سايهًَؼاّ ئُوٍَ ضريؤنُنٍُ دَطًَشِايُوَ دَتطىت صَسدَ ثُسِ بُ طُس ػاًُْوَيُ، 
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وّ، صَسدَثُس يُ بريٍ بشدَُوَ طىٍَ يُ ضريؤنٌ دسَختُنُ بطشّ يُطَُيًذا صَسدَثُسِ نًَؼٌ نشدّ، يُ صَسدَثُسِدا بضسبى
 بشؤِّ و بضامن دَطاتُ نىٍَ..

ئًذٍ يُو سؤرَوَ ثرت ٖؤطشٍ دسَختُ طىالويُنُّ، بُسّ ُْدَدا، باخُواُْنُ دَيطىت: )) تؤ يُ َٔ ثرت 
بطشيَت، نُغ ْاصاًَْت ئُو  باَيٓذًََٖٓذَ  يًَشٍَ(( طىيَِ يُ َؤطًكاٍ باَيٓذَنإ سادَطشت، دسَخت ًُْ يُ دًْايٌَ

سوو يُّ دسَختُ بهُٕ و طىآلوٍ واَلتاٌْ بؤ  باَيٓذَيُ، سَْطُ يُ َُٖىو دًْاوَ باَيٓذَدسَختُ َاَيٌ ضُْذ دؤسٍ 
بُ َُٖىو صَاًَْو دَخىيَٓٔ، خىيَٓذًَْهٌ ًَٖٓذ ُْسّ و ْاطو بًَضاس ْابًت، خُو   باَيٓذَبهًَؼُٓوَ، يُو دسَختُوَ 

تباتُوَ، دسَختُ طىالويُ َؤطًكًُنُ ًَٖٓذَ طُوسَيُ يُ ًْىَسِؤٍ ضًٍُ ٖاويينَ طُسَِنًو يُ بين داًْؼٔ نُغ دَ
ُٖتاوٍ ثًَٓانُويَت، ًَٖٓذ ضشِوثشَِ بشِؤ بين و ُٖوسيَو باساٌْ يُ طُس ساطشَ تُسِ ْابًت، ئُو دسَختُ وَى دََئًَ 

ٍ طشتىوَ، ًَٖٓذٍَ باَيٓذَناًْؼٌ ػىوػُ طىالوٍ يُ باَيٓذَناًْؼٌ ًَٖٓذٍَ داسطتاًَْو طُالٍ ثًَىَيُ ًَٖٓذٍَ طُآل
خؤٍ داوَ، نُّ ْني ئُواٍُْ يُ بٔ ئُو دسَختُ ضريؤنًإ ُٖيُ، ًَٓؽ ضريؤنِ ُٖيُ، يُ ًََزَ صؤس يُ ًََزَ يُو بٔ 

نضًَهِ نشدبًَت، دسَختُ دسَْطاٌْ ئًَىاسَيُى بؤ يُنُّ داس ضُقؤيُى سؤضىوَ سامنُوَو سَْطُ يُو ناتُ تَُاػاٍ 
ضُْذٍ بُ بريٍ خؤّ ديَُُٓوَ ض نضِ يًَىَ دياس ُْبىو، ًَٖٓذٍَ بُساًَْو خىيَِٓ يُبُس سؤيٌ، َٔ نُطِ ُْديت،يُى 
سطتُّ بًظت و تُواو)) تَُاػاٍ ئُو نضُ دَنُيت!(( َٔ ضاوّ يُ طُس ًٖض نضًَو ُْبىو، بُالّ طىتًإ  ئُو 

سَػُنٍُ دُْطؤ بىو، نُضٌ دُْطؤ يُ تشطإ ْا يُ ئاصايُتٌ ساػاٍ ضُقؤيٍُ سؤضىوَ ساٌْ تؤوَ ضُقىوَ دَطو 
 نشد و طىتٌ:

َٔ يُ تٌَُُْ خؤّ يُ ْاخافًَُتٌ ضُقؤّ ساُْوَػاْذووَ و ساػًٓاوَػًَِٓ، َٔ بُ ئاػهشا بُ 
نٌ ئاطاداسنشدُْوَ ضُقؤ دَوَػًَِٓ، خؤ ئُطُس نُطًَو ضُقؤٍ الُْبٌَ َٔ مبُوٍَ بُس ضُقؤٍ بذَّ، ئُوَتُ ضُقؤيُ

 صيادَّ ثًًَُ يُ ضُقؤنٍُ خؤػِ باػرتَ، ضُقؤنٍُ دَدٌَََ..
 يًَىإيًََُزَ صؤس يُ ًََزَ،ُٖس يُ بٔ دسَخيت طىآلوٍ بؤ يُنُّ داس ََُهٌ نضِ بُ سووتٌ و يُ ْاو 

ديت، ُٖيينَ ُٖس يُ طًَبُسٍ دسَخيت طىآلوٍ بُ الٍ سؤرئاوايُوَ ُْٖذٍَ بُٓ داسٍ نىستُ بٍُٓ طُس قزٕ طُسيإ بُ 
يُنرت نشدبىو، دَتطىت تايبُت بؤ دَطتًَُالًٌَْ عاػكإ ثُْايإ دسووطتهشدووَ، ضًَؼتاًَْهٌ صوو بىو،ديتِ يُ 
ْضيهُوَ ديتِ ئُوإ ئاطايإ يُ َٔ ُْبىو، نض و نىسِيَو بُ داًْؼتُٓوَ دًََإ خظتبىوَ دٌََ يُنرتَوَ، ديتِ بُو 

اسٍ يُنَُِ بىو دسًَٖٓا، داسٍ يُنُممُ ََُو ببًِٓ، ضاواٍُْ خؤّ ديتِ نضُنُ بُ دَطيت خؤٍ ََُهٌ خؤٍ دَ
ساَىوطإ ببًِٓ، ديتِ نضُنُ ضىوَ  طُس نؤػٌ نىسَِنُ يُو دََُ يُ ثؼتُُوَ طىيَِ يُ ثًَهًُْينَ بىو، ض ثًَهُْني! 

ذٍ يُ ُْبىوَ ْابًَتُوَ، ئاوسِّ دايُوَ دوو نض يُ ثؼتُُوَ بىوٕ، بُالّ يُ طُسِاُْوَدا بىوٕ سوويامن ُْديت، ئً
 تَُاػانشدٌْ ْاطهرتئ دميًُْإ نشدّ..

، يُ بٔ دسَخيت طىآلوٍ بُ ، يإ يُ طُالويَزٍ دَضىويًََُزَ صؤس يُ ًََزَ دََُو ًْىَسِؤيُنٌ طُالويَزٍ بىو
بًَبانٌ َزّ يُ دطُسَ دَدا، تاصَ فًَشٍ دطُسَنًَؼإ ببىوّ، دوونَُيِ بؤ ضؤيُنُنإ دَْاسد ئُواًْؽ دشيىَيإ بُ 

دَباساْذ،بًَباناُْتشيؽ ْاوَ ْاوَ قىًََهِ يُو دَبُ بًبظًُ دَدا نُ يُطٍَُ ويظهٌ تًَهَُيُيُنٌ ًْىاوًْىيإ  طُسَذا
طشتبؤوَ،سَْطُ يُ خُياَيًَهٌ ْاطهٌ ضؤيُنُو طُاليٌ بىومب، دوو ثؤيًع، ئاٍ بؤ ئُو سؤرٍَ بؤ طاَيتُثًَهشدًْؽ 

 ثؤيًظًَهت ُْدَديت، طُيؼتُٓ طُسّ:
 ُإ ًْت..ؤت ًُْ بُو سََُصاُْ دطُسَ دَنًَؼٌ، َىطًَ+ تؤ ػُسَت بُ خ

 ْاوََيآل َُطًشٌ عُْهاوَّ.. - 
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 + َُطًشٌ سووطًاؾ بًت ْابًَت يُ سََُصاْإ دطُسَ بهًَؼًت، نىا ْاطٓاَُنُت..
ئؤٍ يًَِ قُوَا، َٔ ئُو دسؤيُّ بؤ نشد، َُطًشٌ ضٌ و عُْهاوٍَ ضٌ، يُو دٍََُ دَطتِ يُ طريفإ 

 إ نُ ثًًًَهٌ طشتبىوّ، طىتٌ:دَطًَشِا، يُنً
 + دََيًٌَ بؤًَْهٌ خؤػًؼت يًَذٍَ..

 بؤٌْ ضٌ، دطُسَ بؤٌْ خؤػُ.. -
 + دطُسَ..

 ِ ُْنشد خؤّ داٖاتُ طُسٍَ، ئاػهشابىوّ، قظُيُن ضًِ بُطُسٖات، خؤصطُ ُٖس دطُسَ دَبىو، ويظهًؼٌ
 ئ، يُ ثؼتُوَ طىيَِ يُ دَْطٌ رًَْو بىو:طتُوَ، ثًَؽ خؤياًْإ داّ، ًَٖؼتا ُٖس يُ طًَبُسٍ دسَختُنُ بىودَبُ

 + ئُسٍَ َٔ ُٖس داسيَو بًَُُ ئًَشَ دَبًِٓ ئًَىَ نُطًَهتإ دَططرينشدووَ، بؤضٌ؟
 ئُو طُسطُسيُ بُو َاْطٌ سََُصاُْ دطُسَ دَنًَؼٌَ و عُسَقًؽ دَخىاتُوَ - 

 + باػرتَ بًذَُْ دَطت خىدا، با ئُو تؤَيٍُ يًَبهاتُوَ، واًُْ..
ا ئاوسِّ ُْداوَتُوَ بضامن ئُو رُْ نًًَُ بُو ػًَىَيُ بُسطشيِ يًَذَنات، ُٖس ُْمشذَتىاٌْ ئاوسِ َٔ ًَٖؼت

بذََُوَ بُ ػًَىَيُى ًَٓإ طشتبىو ئاوسِداُْوَ ئاطإ ُْبىو،، ثًَذَضىو يُنًَو يُ ثؤيًظُنإ بٓاطًَت، ئا ْاوٍ 
 طىت:ًَٖٓا، ئُو ثؤيًظٍُ رُْنُ ْاوٍ ًَٖٓا، بُ تىوسَِيًُوَ بُ َين 

 ت دَنُّ، بُالّ تا سََُصإ تُواو دَبًَت يًَشَت ُْبًُُٓوَ..ال+ئُو داسَ يُبُس خاتشٍ ئُو نضُ بُسَ
 باػُ - 

ئاوسَِذايُوَ تا سووٍ ئُو نضُ فشيؼتُيًُ ببًِٓ َُْذيت، صوو ثؼتًإ تًَهشدّ، دوو نضٌ بُرٕ صساظ بىوٕ، 
 ويظتِ بضُُ دوايإ يُبُس ثؤيًظُنإ َُْىيَشا.. 

ُو بٔ دسَختُ طىالويُ َؤطًكًُ بؤ يُنُّ داس يُ تَُُمن يُ تُوقُيُنٌ ثايضياُْ دَطيت نضًَهِ ُٖس ي
نًََُو طىػٌ، ُْتشطاّ و طىػًِ، َُْذَصاٌْ ًَٖٓذَ ئاصاّ، َٔ يُطٍَُ نضُنٍُ ْاو سؤَاُْنُ ثًاطُّ دَنشد و يُ 

ظتِ يُ ثًاطٍُ خؤّ ُْنُوّ و خؤٌَ يٌَ ُٖطتُهشد نُطًَو يُ بُس دَممُ، وي دسَخيت طىآلوٍ َُْابىوّ، يُ ثشِ بٔ
الدَّ، يُ خؤ الداْذا يُ سؤَاُْنُ ٖامتُ دَسَوَ و طُيؼتُُوَ بٔ دسَختُنُ، طُسّ َُٖيربٍِ ض ببًِٓ، ئُوٍَ َٔ ديتِ 
ُٖس خؤّ بًبًِٓ و نُغ،ئؤٍ، ئُوَ نًًَُ، ئُو نضُيُ نُ ئُو داسَ يُ ويَظتطٍُ ثاطُنُ ئُوٍَ ئُٖا يُو ثؼت 

ضاوٍ يُ ضاوّ بشِيبىو، ُٖوَ دَيٓامسُوَ بُ خاَيُنٍُ طُسدٌْ دَيٓامسُوَ، بُ يُسصيُٓوَ  ثُسريٍُٓ باخُ،
ُٖطتاَُوَ، ئُوَتُ سوو بُ سوو تَُاػاٍ يُنرت دَنُئ، دََيًٌَ ْاطًاسٍ نؤْني  َاوَيُنُ يُنرتميإ ُْديىَ، ئؤٍ 

 يُو ضاوَ طُػُ تًزاُْ، خؤّ ثًَشِاُْطريا ضاوّ داخظت.. 
 بتٓاطِ + تؤ... سُصَهشد

 خخخخخخؤػؼشاَيِ.. -
 + َٔ ْاوّ ثُسيًُ، دًَََهُ ْاوٍ تؤّ بًظتىوَ..

 تؤ ثُسٍ! ئُو ثُسيٍُ نُ... - 
 + سَْطُ، ئُو ثُسيُ مب نُ تؤ دَتُويَت باطٌ بهُيت..

خؤٍ دَطيت تُوقٍُ ًَٖٓا، َٔ صيَذَسِؤيًِ نشد، نًََُهِ طىػٌ، ئُو دَطيت ُْنًَؼايُوَ، َٔ ثرتّ 
نض ئُو طُسَايًٍُ تًَذايُ، يُو دَطتُوَ ُٖسضٌ طُسَايٌ دُطتٍُ ُٖبىو دَسِرايُ طًامنُوَ، طىػٌ ئؤٍ، دَطيت 
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ضُْذ خؤؾ دَبىو ئُو دَطتطىػًُٓ بٌَ نؤتايٌ با، يُو دََُ باسإ دايهشد باساٌْ ثايض بُ طُس دسَخيت طىالويذا 
ئُو ثُسيُ يُ نىيَىَ ٖاتُ بٔ  ،بُ طُس ضىاسػَُُدا دايهشد دايهشد، بُ طُس يُنُّ دَطتطىػًين َٓذا دايهشد،

دسَخيت طىآلوٍ، ئُو ثُسيُ َٔ دًَََهُ ْاويِ بًظتىوَ، طًُاػٌ بُ َٔ ْاَؤ ًُْ، ْاصامن ُْ صؤس بؤًَإ باغ 
نشدووَ ُْ يُ دًَطُيرت بًًٓىَُ، ْا، َٔ ئُو ثُسيُّ صؤس ديىَ، ُٖس ئُوداسٍَ ويَظتطٍُ ثاطُنُ ْا، دَبًَت 

  خيت طىآلوٍ بؤ َٔ بىوَ دسَخيت ديذاس، ديذاسٍ ثُسٍ، ػُؾ داسيرتيؽ ديتُُوَ،ثًَؼرتيؽ بًًٓبًَتِ، ئًذٍ دسَ
يُ ديذاسٍ ػُػُّ  ثُسٍ رًَْهٌ يُطٍَُ بىو، ض رٕ ٌٖ ئُوَ بىو خُطىوت بًَت،  صؤس داس قىَشيؼٌ يُطٍَُ دَٖات،

 بُ ػُسَُوَ طىمتُ ثُسٍ:
 ْانا ئُوَ خُطىوّ بًَت..

 ىتٌ:رُْ يُ دًاتٌ ثُسٍ بُ طفتًَهٌ ػريئ ط
 يُ خُطىو صياتشّ..

 ثُسٍ بُ ثًَهًُُْٓوَ طىتٌ:
 يُ دايهُِ خؤػرتدَويَت، تؤؾ ُٖس بُ )رُْ نُطهجؤػُنُ( بًٓاطُ َُٖىو طُسَِى بُو ْاوَ دَيٓاطٔ..

 يُ دَيُوَ طىمت:
 َٔ يَُشِؤوَ دايهِ ُٖيُ و ْاوٍ رُْ نُطهجؤػُنُيُ.

دَطتٌُ طىػٌ ُٖطتُهشد دَطتِ يُ ْاو  تُوقُيُنٌ طُسَِ يُطٍَُ رُْ نُطهجؤػُنُ نشد، ُْٖذ دىإ 
دَطيت دايهُذايُ، ئُو دايهٍُ سُيف يُ خُوٌْ ػُواًْؽ َُْذيىَ، بُالّ ثُسٍ تُوقٍُ ُْنشد، بؤ تُوقُ و 
دَطتطىػني، ثُسٍ خؤٍ دَثاساطت و ُْيذَويظت دَطتِ بُس دَطيت بهُويَت، ديذاس يُ دواٍ ديذاس َٔ و ثُسٍ ثرت 

ديذاسٍ سُفتُّ صؤس ػت بشِايُوَ، بُالّ الٍ ثُسٍ )ئُطُس( ٍ تًَهُوت، َٔ ًَٖٓذَ  يًَهذٍ ْضيهذَبىويُٓوَ، يُ
طشْطًِ بُو ئُطُسَ ُْدا، ُٖس يُ ديذاسٍ سُفتُّ نُ دسيَزتشئ ديذاسَإ بىو، باػرتَ بًًََِ دوو ديذاس بىو يُ ْاو 

 خيت طىآلويٌ طًَشِايُوَ:يُنرتدا، ئُو ديذاسٍَ ْاطهرتئ روامنإ بىو، ثُسٍ ُْٖذيَو ضريؤنٌ خؤٍ و دسَ
+ ثًَؼإ يًَشَ ضُقؤنًَؼًَو ُٖبىو ْاوَنُيِ يُ ياد ًُْ، ْا دُْطؤ ُْبىو، بُ بٌَ ئُوٍَ ئاطاّ يُ ًٖض 

 بًَت،يُ طُس َٔ ضُْذ طُدمًَهٌ بُس ضُقؤ داوَ..
 وا ََُيٌَ.. -

 + بُ ساطتُُ
 يُ ساٌْ ضُثِ ئًَظتاؾ دًٌَ ضُقؤٍ ئُو ضُقؤنًَؼُ دياسَ -

 + تؤؾ!
 ُالّ َٔ ًٖض نضًَهِ ُْديتبىو..ب - 

ثُسٍ طُسٍ طىسَِا، َُْضاٌْ ُْ ثًَذَنًَُْت ُْ دَطشٍ، داواّ يًًَهشد بُسدَواّ بًَت يُ طًَشِاُْوٍَ ضريؤنٌ 
 خؤٍ

+ داسيَو يُ ًََزَ صؤس يًََُزَ، دوو ثؤيًع طُسخؤػًَهًإ طشتبىو، دَياْىيظت بًبُٕ بؤ بُْذخياُْ، َٔ 
 سصطاسّ نشد
 ٔ بىوّ..طُس خؤػُنُ َ -
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ثُسٍ باوَسٍِ ُْدَنشد، وايذَصاٌْ َٔ بُ صؤسداسٍ خؤّ دَخَُُ ْاو ضريؤنُناًُْوَ، ًْؼاُْناًِْ يُى يُى 
َُٖيذَدا ًَٖؼتا طىَاٌْ ُٖبىو يُوٍَ طُسخؤػُنٍُ دَطيت ثؤيًظُنإ و بشيٓذاسَنٍُ دَطيت ضُقؤنًَؼُنُ َٔ 

 يُنُ:بىومب، بُسدَواّ بىو يُ طًَشِاُْوٍَ ضريؤنٌ دسَختُ طىآلو
ئُوَػًاُْوَ، ئُٖا يًَشيٌََٗ نىسِ و نضًَو ضىوبىوُْ  ُخُيتُ ْاو+ ضريؤنًَهًذٍ دَطًَشَُِوَ بُالّ خؤت ْ

باوَػٌ يُنرتَوَ، ئُٖا يًَشَؾ نىسيَو بُ دصيُوَ تَُاػاٍ دَنشدٕ، ًَٓؽ ئُٖا يًَشَوَ دَٖامت، بُ دَطت خؤّ 
 ٍ نضُنٍُ يُ باوَؾ بىو َٔ بىو!ُْبىو، يُ ثًَهًُِْٓ دا و تًَهُذا، َُْيًٌَ ئُو نىسَِ

ْا، بُ ضاوٍ تؤ، ئُو نىسٍَِ خؤٍ يًًَاْطشتبىو َٔ بىوّ، ئًَظتاؾ ثًَهًُْين نضُنٍُ ثؼتِ يُ  -
 طىيًَُ، تىخىا دَ تىْذ ثًَبهُُْ بضامن ثًَهًُُْٓنُ دَْامسُوَ.. 

 ثُسٍ ثًَهٌُْ، دىإ ثًَهٌُْ، ُٖتا ئًَظتاؾ ُٖس ثًَذَنًَُْت، ثُسٍ طىتٌ:
 ًذٍ ْاطًَشَُوَ، َٔ خُسيهُ ػًَت دَمب..+ ضريؤن

 َٔ يُ تؤ ػًَترت دَمب.. -
َٔ طىَامن يُ ضريؤنُناٌْ ثُسٍ ثُيذانشد، ُٖطتُهشد نُطًَو ُٖبًَت ضريؤنُناٌْ َين بؤ ثُسٍ 

طُيشَ!  طًَشِابًَتُوَ و ئُو بُ ْاوٍ خؤيُوَ بؤ َين دَطًَشِيَتُوَ، ْابًَت سيَههُوتٌ وا ْابًَت، يُى قُيٓانُ بُالّ طٌَ،
 يُ ُٖطتاْذا طىمت:

باػُ،تؤ قُت يًَشَ يُو ْاو باخُ ضريؤنٌ طىآلو، طىآلوبىوٌْ ئُو دسَختُت بؤ دَطتُ خىػهًَهت  -
 طًَشِاوَتُوَ

 + ئا، سَْطُ، ضريؤنًَهٌ صؤس ْاطهُ، تؤ ُْتبًظتىوَ؟
 با داسيَو يُ تؤّ بًظت بُالّ تا نؤتايٌ ْا.. -
 يُ َٔ! +

ىَاُْوَ، ثًَذَضىو وَى َٔ نُوتبًَتُ باسيَهُوَ نُ ْاصاْني ئُو ضريؤناٍُْ ثُسٍ يُ َٔ ثرت نُوتبىوَ ط
دَيطًَشيُٓوَ، يُ دًَطُيُى خىيَٓذووَاُْتُوَ يإ خؤَاْني، َٔ وابىوّ، َُْذَصاٌْ يُ خُياَيًَهٌ دىامن يإ يُ بٔ 

 يُو ديذاسَ ثُسٍ طىتٌ:دسَختُ طىآلويُنُّ و ئُوٍَ دَيبًِٓ و دَيبًظتِ يُ دسَختُنُ ساطيت و ساطتًرتَ، ُٖس 
 نُواتُ تؤ بؤ ئُو دسَختُ يُ يكًَهٌ ْضيهرت و ئاػٓاتشٍ.. +
 َٔ دَبىو ْاوّ نىسٍِ دسَخت بًَت -
 باػُ، ئُطُس سُصدَنُيت َٔ بُ نىسٍِ دسَخت باْطتذَنُّ.. +
 ُٖس ْاويَو يُ يًَىٍ تؤوَ طؤبهشٍَ ْاطهُ.. -

بهُّ، ثرت دىاًٌْ سوخظاسٍ يُ بًٓايًِ بُٓخؼًَِٓ  ويظتِ ثرت ثُسٍ ساطشّ و ثرت يُ طىآلوٍ ديذاسٍ بؤٕ
 طىمت:

 ثًَٓاضًَت دًاواصيٌ تَُُمنإ صؤس بًَت -
 سَْطُ ُٖس دوو طٌَ طاٍَ بًَت، تؤ تَُُْت ضُْذَ +
 طٌَ َاْطُ بًظت و سُفت طاَيِ تُواونشدووَ.  -
 ًَٓؽ ضُْذ سُفتُيُنٌ َاوَ بطَُُ بًظت و طٌَ..+
 آلٕ دًايُ، ضُْذ طاَيُ بُ نضًَين دَتهشد بُالّ ئُو طاٍَ..ئاُْٖطٌ يُ دايهبىوْت يُ طا -
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صَامن بؼهٌَ ضًِ طىت، خؤصطُ قُت ئُو قظُيُّ ُْدَنشد، ثُسٍ سَْطٌ ثُسٍِ، ثُسٍ ثًَذَضىو خؤٍ بُ 
ثًَىَ ساُْطشيَت، داًْؼتُوَ، ًَٓؽ يُطَُيٌ داًْؼتُُوَ، ثُسٍ ضاوَناٌْ طشِيُوَ، ُْيًَٗؼت فشًََظهُناٌْ ببًِٓ، 

 دَ ثُدمٍُ تًَهئاآلْذ و دَتطىت بُ ػُسِيإ ديَينَ و تَُاػاٍ دَنشدٕ و دَطيت بُ قظُ نشد:ُٖس 
+َٔ صووتش ئُطُسيَهِ خظتُ ْاو باطُنُوَ، باػرتَ ئًَظتا ثًَتبًًََِ، َٔ  ئُطُس ئُوطاٍَ يُ نٔ تؤ 

 نض ًِْ.. ئاُْٖطٌ يُ دايهبىومن بطًَشِّ طاَيٌ يُنُّ ًُْ نُ بُ رًَْيت دَيطًَشِّ، َٔ دًَََهُ
 مببىوسَ، َٔ َُٖيُيُنٌ صَاٌْ بىو يُ صاسّ دَسضىو، ئُوٍَ تؤ دَيًًٌََ َٔ دَيضامن    -        
 + يُ نىيٌَ دَصاٌْ؟        
 ُْى َٔ صؤس نُغ دَيضأْ، تؤ طٌَ ػُو يُ ئَُٔ صيٓذاٌْ ُْبىويت؟ -        
 + ُٖس ئُوَ ًُْ، ضريؤنٌ تاَيًٌ َٔ يُ بٔ ْايُ        
 ُٖسضٌ بًَت بُ الٍ َُٓوَ طشْط ًُْ -        
 + تؤ دَصاٌْ َٔ نىسِيَهِ خؤػىيظتىوَ، صؤسيؽ..        
 ئُوَّ ُْصاًْبىو،بُالّ ئُطُس ئُوَ سابشدوو بًَت، َُطُيُيُى ًُْ -        
 + بَُيٌَ ئُو ضريؤنُ سابشدووَ و ْاطاتُوَ ئًَظتا و دًَََهُ نؤتايٌ ٖاتىوَ 
بُ سابشدووٍ تؤوَ ًُْ، َٔ ئًَظتا و ئايٓذٍَ تؤّ دَويَت، بُالّ دَنشيَت بجشطِ  ثُسٍ َٔ ض ثُيىَْذيُنِ  -

 ئُو خؤػُويظتًُ صؤسَ بُ ضٌ  َُْا..
 + ْاصامن، ئًذٍ..       
 دٍَ، واص يُو باطُ بًَُٓ -       
 + باػرتَ َٔ واص يُ تؤ بًَِٓ، تؤ..       
خت، بُالّ ُٖطتذَنُّ دسَختُنُ تؤيت، َٔ يكًَهِ يُ تؤ، ثُسٍ، قظٍُ وا َُنُ، َٓت نشدَ نىسٍِ دسَ  -       

 بُ تؤوَ طُوصو دىامن، ئًذٍ يًَت ْامبُوَ..
 دايطشمت و طىتٌ: ئامساٌْ ًْطايُنٌ واٍ داٌََ يُسصثُسٍ بُ ضاوَ طُػُناٌْ نُ ثشِبىوٕ يُ فشًََظهٌ 

 + ئًذٍ تؤ نىسٍِ دسَخيت، بُالّ..     
 يُ تؤ، بٌَ بُالّ..تؤ دسَختُنُو ًَٓؽ يكًَو  -     
 + نىسٍِ دسَخت بُالّ..     

يُ بريَُٓنُيت، َٔ َُٖىو سؤريَو يُ ضًَؼتاًَْىَ تا دََُدٌََ ًَْىَسِؤ يُو بُٓ دسَختُ ضاوَسِيٌَ تؤ  -
 دَنُّ، ٖاتٌ و ُْٖاتٌ َٔ ُٖس ضاوَسِيَتِ..
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-06- 
 :ثُسٍ
 

طُسِاّ، ضاوّ طًَشِا، يُ نىسٍِ دسَختِ باػرت ُْديتُوَ، ثًَؼئُوٍَ يُنُّ تُوقُ بهُئ، ُْٖذيَو ػتِ ضُْذٍ 
يُ باسَيُوَ صاًْبىو ئُوٍَ بُالٍ َُٓوَ طشْط بىو، ْاصامن بؤ، بٌَ َاَيٌ بىو، بُ تًُْا دَريا، يُطٍَُ ضريؤى و 

يَظتاٌْ َُٖيهُوتبىو، سَْطُ  ثًاوٍ نىيَظتاٌْ يإ دسَخت وبُفش و دىاًُْناٌْ طشووػت دَريا، نىسِيَو بىو صؤس نى
ثًاوٍ طُسًَاٌْ قظُ صؤس َُٖيبطشٕ و ًْؼاُْناًْإ وا بُ طاْايٌ دياسُْنُوٕ، بُآلّ َٔ ُٖس يُ خؤوَ ُٖطتُهشد 

اٌْ َُٖيهُوتىوَ، ثًَضُواٍُْ نىسٍِ ثًاوَ َُطتُنُ نُ طُسًَاٌْ َُٖيهُوتبىو، َٔ طُيؼتُُ تنىسٍِ دسَخت نىيَظ
ٍ نُ ضاسَْىوغ بُ خُتٌ دسػت ْىوطًىيُتٌ)) نىسٍِ دسَخت، نىسَِ نىيَظتاًُْنُ دَبًَتُ ًََشدٍ ثُسٍ(( َٔ ئُوَ

و نىسٍِ دسَخت بًَئُوٍَ يُنرت بٓاطني، بًَئُوٍَ يُنرت ببًٓني يُ صؤس ضريؤنٌ بٔ دسَختُ طىآلويُنٍُ طًَهُْذ بُ 
ئُو ٖاوبُػًُ ضُْذ داسيُ ضُْذ طاَيًُ يُ خؤوَ ًُْ، يُنُوَ بىويُٓ، بُ يُنُوَ سؤَيُإ بًًٓىَ، بُ خؤّ دَطىت 

ػتًَهٌ تًَذابىوَ، ئُدٍ داسٍ يُنُّ نُ يُ ويَظتطٍُ ثاغ ديتِ بؤضٌ ضىوَ دَيُُوَ، ْا ئُو نىسٍَِ َٔ بُ دوايذا 
دَطُسِاّ ئُوَيُ و ْابًَت يُ دَطيت خؤٌَ بذَّ، يُطٍَُ ئُوَؾ دوودَيٌ يُ دَيِ بُ ػًَىَيُى دًَطٍُ طشتبىو 

يُٓدَدا، دَيُسِاونٌَ صاسٌَ ُْدَنشدَوَ دوا قظُّ بذََُ نىسٍِ دسَخت، ضُْذ سؤريَهُ ضاوَسِيٌَ دوا قظٍُ َُٓ، بُس
 رُْ نُطهجؤػُنُ سؤرٍ دَ داس ضاوَسِواًٌْ نىسٍِ دسَختِ بُ ضاودا دَداتُوَ، دََيٌَ بُسدَواّ دََيٌَ:

ىاُْت يُوٍَ نشدؤتُ دسَخت، بًطُيٌَ ثُسٍ نضُ دىاُْنٍُ خؤّ، تؤ بؤضٌ بُو ثايضَ طاسدَ ئُو نىسَِ د
نضِ بًطُيٌَ، ئًَظتا يُوٍَ وَى دسَختُنُ ػًٓبىوَ، سَطٌ دانىتاوَ، طىْاٖت دَطاتٌَ ثُسٍ، ضًذٍ يُ ضاوَسِواًْذا 
َُيًًَُٗوَ، ضاوَسِواٌْ طُختُ، ثُسٍ ض يُ ضاوَسِواٌْ طُخترت ًُْ، ثُسٍ نضُنُّ، صطت بُ نىسَِنُّ بظىوتٌَ 

 ىآلويُنُ..ئُوٍَ بٔ دسَختُ ط
 رُْ نُطهجؤػُنُ بُ ديذاسيَو نىسٍِ دسَخيت نشدَ نىسٍِ خؤٍ، صؤس ضىوَ دَيًُوَ، ثًًَُطىت:

 + تؤ بُ يُى دينت ضؤُْ وا ْاطًت و خؤػتىيظت
نىسٍِ باؾ، صوو دَْاطشٍَ، بُالّ بُيين خؤَإ بًَت َٔ صوو صوو دَيبًِٓ يُ دواٍ ئُو داسَوَ ضُْذ  -          

، داس يُ دواٍ داس ريشتش و ػرييٓرت خؤٍ دَْىيَينَ، ثُسٍ نضُنُّ، َٔ دََيًَِ سُفت طاَيًؽ داسيَهًذٍ ديىَُ
 خؤتٌ َُدَ...  ُويَت، بُ قظٍُ َٔ بهُ و يُ دَطتبطُسِيًَت نىسِيَهٌ وات دَطتٓان

 بُ ثًَهًُُْٓوَ طىمت:
 ين، ضٌ يًَت دَوٍَ؟ً+ باػُ تؤ بؤضٌ بُ بٌَ َٔ دَيب

 نُوت:يُ ثًَهًُْٓذا يُ طُس ثؼت 
ضٌ يًَِ دَويَت يُ تؤ صياتش ضٌ؟ نضٌَ ثُسٍ طىيَبطشَ تاصَ ئُو نىسَِ نىسٍِ َُٓ، َٔ صوو صوو دَبًَت  -

 بًبًِٓ
+ تىخىا تًَُبطُ، َٔ دَتشطِ، يُ ػىونشدٕ دَتشطِ، ْاصامن بؤضٌ يُخٍُ ئُو نىسَِّ طشت، ْاصامن ضؤٕ 

 داواٍ يًَبىوسدٌْ يًَبهُّ و ُٖس نُطَُإ يُ َاَيٌ خؤٍ...
 ئُوَ ََُيٌَ، ثُسٍ ئُوَ ََُيٌَ.. -

 + باػُ تؤ نُ دَيبًين باطٌ ضٌ دَنُٕ، ئُو ضٌ دََيٌَ، تؤ ضٌ ثًَذََيًٌَ..
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 دَبًَت باطٌ ضٌ بهُئ.. -
 رُْ نُطهجؤػُنُ بُ دؤسيَو يُ دَيؼهاوٍ ُٖطتا و طىتٌ:

 ُْٖذيَو ناسّ ُٖيُ، َٔ دَسِؤّ.. -
 + دَضًُ بٔ دسَختُنُ؟

 ُُ نٔ نىسٍِ خؤّ تؤ ُٖقت ضًُ!بؼضِ دَض  -           
 بًٌََ ثًَىيظتِ بُ ناتٌ صياتش ُٖيُ..ً+ ًٖض، طالوٍ يًَبهُ ثًَ

رُْ نُطهجؤػُنُ سؤيٌ، ضًَؼتاًَْهٌ دسَْطُ، نىسٍِ دسَخت ئُطُس يُ طُس قظٍُ خؤٍ َابًَت دَبًَت 
َٔ يُ خؤوَ يُ ضاوَسِواًٌْ ئًَظتا يُ بٔ دسَخيت طىآلوٍ ضاوَسِوإ بًَت، خؤ ئُطُس يُويَؽ ُْبٌَ ُٖقٌ خؤيُتٌ، 

رُْ نُطهجؤػُنُ َاَُوَ، ئُمجامن ًُْ، بؤ ُْٖاتُوَ، دسَْطٌ ثًَضىو، دَبىو صووتش بًَتُوَ، دَيِ دََيٌَ، ئًَظتا بُ 
خؤ و بُ نىسٍِ دسَختُوَ ديَتُوَ، ُٖس ضُْذَ ئُو طىتبىوٍ: ْا، خَُت ُْبًَت، طُس بُ نؤآلُْنُتإ ْانُّ، َُطُس 

ػُ بؤضٌ َٔ وا يُ ضاوَسِيٌَ نىسٍِ دسَخت ضشنُ ضشنُ نات دَرًََشّ، دََيًٌَ ػتًَو يُ ثًَؼُ، بؤ داخىاصيٌ تؤ، با
ػتًَو سوودَدات، سَْطُ ُٖواَيًَهٌ خؤؾ يُ سٍَ بًَت، بُالّ ُٖواَيٌ ضٌ، خؤ َٔ يُ ضاوَسِواًٌْ ًٖض ًِْ، خَُيو يُ 

ٍ بًَٓشّ، تًَٓاطُّ ئُوسِؤ يُوَتٍُ رُْ ضاوَسِيٌَ َُٓ، نىسٍِ دسَخت يُ ضاوَسِيٌَ ُٖواَيًَهٌ خؤػُ َٔ بؤ
نُطهجؤػُنُ بُسَو دسَخيت طىآلوٍ سؤيؼتىوَ، َٔ بؤ واّ يًَٗاتىوَ، خُوُْنُّ، ئا خُوٌْ ئُو ػُوّ، ضٌ بىو، 
باػِ يُ بري ًُْ، ئا ضىنًًَت، ضىنًًَت بىو، يُو خُوَ ضىنًًَتًَهِ خىاسد يُ ض ضىنًًَتإ ُْدَضىو، ئُوَتُ تاٌَ 

، تاٌَ ضىنًًيَت خُوُْنُ يُ صاسَُ، طُيشَ، تاٌَ خُوٕ ضؤٕ يُ صاس دًًََََٓتُوَ! تًَٓاطُّ، ًٖض صاسٍ خؤّ دَنُّ
تًَٓاطُّ، رُْ نُطهجؤػُنُ بؤضٌ سؤيؼت، سؤيؼت بؤضٌ صوو ْايُتُوَ، وَسَ صوو وَسَوَ َٔ يُ ضاوَسيٌَ ػتًَهذا 

وسِيَُٓ يإ ْضيو يُ وسِيَُّٓ دَنشد، ئُوَتا يُ طُس ئاطاّ يُ خؤّ بشِاوَ، ْاصامن ئُو ػتُ ضًُ.. يُ بريَُ يُ بُس خؤَُوَ 
دَسطا ساوَطتاوّ و تَُاػاٍ دَسطاٍ َاَيٌ رُْ نُطهجؤػُنُ، تَُاػاٍ طُسٍ نؤآلٌَْ دَنُّ، ئؤٍ ٖاتُوَ بُ تًُْا 
ٖاتُوَ، رُْ نُطهجؤػُنُ ُٖس خؤٍ، نُطٌ يُطٍَُ ًُْ، باؾ بىو نُطٌ يُطٍَُ ُْبىو، سيَو يُو ناتُ طىمت: ))باؾ 

ىو نىسٍِ دسَخيت يُطٍَُ ُْبىو، َٔ ْاتىامن ػىو بهُّ(( َٔ ض يُ خؤّ ْاطُّ، ْاصامن ضًِ دَويَت، يُنُّ ديذاسٍ َٔ ب
و نىسٍِ بٔ دسَختُنُ ض ديذاسٍَ بىو، ديذاسيَهٌ باساٌْ، ْاطو يُ يُنُّ باساٌْ ثايض دَضىو، ئا يُو ديذاسَ و بُ طُس 

اًُْ ئُوسِؤ ُٖطتذَنُّ ًَٖٓذ دووسَ، ًَٖٓذ دووس،  دََيًٌَ يُ خُياَيذا ديذاسدا باساٌْ يُنُّ باسٍ، ئُو ديذاسَ باس
َُٖيضٓشاوَ، دوا ديذاسيؽ ُٖس دََيًٌَ خُياَيًُ، َٔ ُْدَبىو بضُُ رواٌْ ًٖض نىسِيَهُوَ، َُٖيُ بىوّ، َٔ نضًَهِ 

ّ بؤ نىسٍِ ثًاوَ ثُْذ وَسْاطشّ، ثُْذّ يُ نىسٍِ ثًاوَ َُطتُنُ وَسُْطشت، َٔ سؤيؼتِ، يُ دَطتضىوّ، َادا
 َُطتُنُ ُْبىوّ، بؤ نُغ ْامب ُْ بؤ نىسٍِ بٔ دسَختُنُ و ٌُْٖ بٔ ًٖض..

رُْ نُطهجؤػُنُ ْضيهبؤوَ، تَُاػايُنٌ ئُوال و ئَُالٍ نشد، نُغ دياس ُْبىو، ْاَُيُنٌ خظتُ 
 دَطتُُوَو طىتٌ:

 ئُطُس يُ َاَيٌ خؤتإ، دَسفُتٌ خىيَٓذُْوَت ًُْ، وَسَ َاَيٌ ئًَُُ..
ىوّ يُنجٌَ ضىوَُ رووسَوَ و نشدَُوَ، ئُوَ بشِياسيؼِ دابىونُ ًٖض ْاَُيُى ئُطُس بؤٌْ دَيذاسٍ يإ ُْض

داخىاصيٌ يًَبًَت، َُٖيًُٓثضشِّ و ُْخيىيَُُٓوَ، خؤ بُ نىسٍِ بٔ دسَختًؼِ طىتبىو)) تهايُ ُٖسطًض ْاَُّ بؤ 
ًُامنٌ نشدَوَ، دَطتِ بُ خىيَٓذُْوٍَ ْاَُيُنٌ َُْىوطُ، َٔ ْاَُ ْاخىيَُُٓوَ(( ثُػًُاْبىوَُوَ، ْاصامن ضٌ ثُػ

 ضىاس الثُسٍَِ طُوسٍَ خُت وسدٍ ْاطو نشد، ئًَظتاؾ ئُوَتُ ُْٖذيَهٌ دَخىيَُُٓوَ:
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))َٔ قظٍُ خؤّ بشدَ طُسٍَ، دَبَُُ طُسٍَ، َُٖىو سؤريَو يُ وادٍَ خؤٍ يُ بٔ دسَخيت طىآلوٍ يُ 
و سيَو دََيًٌَ ئُو ثُيُ ُٖوسَيُ ئُوَتا يُ ئامساٌْ باخ نًََُو ًَٖىاػٌ ضاوَسِيٌَ نضًَهٌ دٍَ ثشِ يُ دَيُسِاونًَِ، نضًَ

نشدؤتُوَ و ًْاصٍ دانشدُْ، بُالّ دوودَيُ ْاصاٌَْ ُْ يًَشَ دابهات ُْ يُ دًَطُيُنًرت، سَْطُ ُٖس سُصٍ يُ دانشدًْؽ 
ُوسيُنُ، يُ ديذاسٍ سُفتَُُوَ تا ُْبًَت و سُص بهات تا ئامسإ ئامساُْ ُٖس ُٖوس بٌَ و ُٖس بُ ئامساُْوَ.. نضُ ٖ

ئًَظتا بُو ْاَُيُوَ نُ ئُوَتُ بُ تًُْؼت دايهُُوَ بُ تًُْؼيت رُْ نُطهجؤػُنُوَ دَيٓىوطِ سيَو بًظت و يُى 
انُّ صيٓذاْني و ْاٍَُ دسيَز دسيَز وَى قزٍ نضُ ُٖوسيُنُ دسيَزّ بؤ تؤ ْىوطًىَ و َُٖىوػًإ ئُوَتُ يُ ْاو داْت

، بًظت ْاَُيإ يُ طُس قظٍُ تؤ با ُٖس يُ صيٓذإ بٔ بُالّ ئُوَيإ قظٍُ تؤ دَػهًَينَ و ٔشدْنضاوَسِيٌَ ئاصاد
 ديَتُ ديذاست..((

 قظٍُ َٔ دَػهًَينَ، با بؼهًَينَ، بضامن ضؤٌْ ػهاْذووَ.. 
نضُ ُٖوسيُنُ، ئُٖا ثُيُ ُٖوسَنُ ثشووػاْذٍ بُالّ ثُريىاْبؤوَ، سايطشت، ئُو ُٖوسَ صؤس يُ تؤ   ))

َنات، ئُطُس بُ ضاوٍ َٔ تَُاػايبهُيت ُٖوسَنُ تؤٍ، نضُ ُٖوسيُ ثايضيُنُ، َٔ سُصدَنُّ نًََُو بُ د
بُ  خؤَذا َُٖيبًًََِ!! طىيَٓذت يُ طُسّ ًُْ ًَٖٓذٍَ بُرٌْ خؤّ ضريؤنٌ عُػكِ خىيَٓذؤتُوَ، يُ ػريئ و فُسٖادَوَ

ُسيِ و طيت تا.. بُالّ ًٖضًإ بُ نَُيهٌ بٔ دسَخيت تا دَطاتُوَ ضريؤنٌ ن ُٖسدو ديىٍ تايتاًْهذا بشِؤ و وَسَوَ 
طىآلوٍ و ثايضٍ ئُو طاَيُّ ُْٖاتٔ، ًٌَٖ، خىيَٓذُْوٍَ عُػل يُ نىٍَ و عُػل يُ نىٍَ، َٔ سَْطُ بُ َُٖيُ عاػل 
 بىومب، ُْدَبىو تًَبهُوّ، ئًذٍ تًَهُومت، نُومتُ ْاو تًؼهُ صَسِدَثُسِيُناٌْ عُػكُوَ، نضٌ ُٖوس، يُ تَُُمن
ْاٍَُ عاػكاُّْ ُْْىوطًبىو، نُضٌ يُو بًظت و يُى سؤرَ ئُوَ بًظت و يُى ْاٍَُ دسيَز بٓىوطِ، تؤ بؤضٌ 
ْاَُّ ثًَذَْىوطٌ! ئُدٍ ُْتطىت َُْىوطُ، تؤ سَْطُ ئاطات يُ خؤت ُْبًَت قظُ دَنُيت، َٔ يُو دووسَوَ طىيَِ 

وطُ، ًَٖٓذٍَ طُآلٍ دسَخيت طىآلوٍ، ًَٖٓذٍَ يًًَُ دََيًًَت: نىسٍِ بٔ دسَخت بٓىوطُ، دًْايُى وػُّ بؤ بٓى
بايٓذَناٌْ دسَخيت طىآلوٍ، ًَٖٓذٍَ تشثٍُ دَيٌ خؤت نُ بؤ َٔ يًَذَدَٕ وػُّ بؤ بٓىوطُ، ًَٓؽ َٓذاآلُْ ْا، 

 عاػكاُْ بٌَ برينشدُْوَ بُ قظُت دَنُّ و بشِياسِّ دا بؤت بٓىوطِ، ًَُٖؼُ بؤت بٓىوطِ((
َ دََيًٌَ َين باؾ خىيَٓذؤتُوَ، سَْطُ رُْ نُطهجؤػُنُؾ نُ يُ بُس خؤَُوَ دََطىت ئُو نىسِ 

 نشدوويُتًُ دايهٌ خؤٍ يُو باسَيُوَ ياسَُتًٌ دابًَت،..
)) نضُ ُٖوسيُنُ، َٔ يُو ْاَُيُ ُٖس بُ نضٌ ُٖوس ْاوت ديَِٓ، ئُوَ ْاطُيٌَُْ نُ يُ ْاوَنٍُ خؤت 

ت ْآًَِٖ ُْبادا ْاَُنُّ بُس دَطيت نُطًَو بهُويَت، ػريْرت بًَت، تؤ ُٖس يُ ْاوَنٍُ خؤت ديًَت، بُالّ َٔ ْاو
ض طىيَٓذت يُ طُسّ ًُْ، بُالّ طىيَٓذ بُ ُٖسضٌ دىاُْ، يُنُّ داسَُ عاػل مب، يُنُّ داسَُ دَطتِ غَُُ 
دَطيت نضًَهُوَ، يُنُّ داسيؼُُ ْاَُ بؤ نضًَو بٓىوطِ، َٔ دًْايُى وػُّ يُ باسٍَ تاٌَ رُْوَ خىيَٓذؤتُوَ 

ُٖتا ئًَظتا ْاصامن ضؤُْ و تاَِ ُْنشدووَ... َٔ يُ تَُُمن يُ رٕ تشطاوّ،  تشطاوّ يًَِ ْضيهبُٓوَ، يًًَإ بُالّ 
ْضيهببُُوَ، صسِ دايهِ فًَشٍ دورَٓايُتٌ رٌْ نشدّ، نضًَهٌ ئُو صسِدايهُ نُ نضٌ باونِ بىو ًَٓؽ ضُْذٍ 

خىػو و بشايُتٌ يُ دًْادا ًُْ، رٌْ بشا طُوسَنُّ  ُٖوَيُذا ببًَتُ خىػهِ بُالؾ بىو، ُْبىوَ خىػو فًَشٍ نشدّ نُ
نُ دييت بشانُّ ػُسِ قاضًَهٌ بشِاْذؤتُوَ، طٌَ َٓذاَيٌ وسدٍ بُ طُسدا بُدًًََٗؼت و يُ نؤالٌَْ ٖاواسٍ نشد: ))َٔ 

ؤ ْاَيًٌَ ًََشدٍ يُى قاضِ بؤ ضًُ(( بشارُْنُّ فًَشيهشدّ ثًاو بُ سَبٌُْ بزٍ ثاػايُ، نضُ ضاو ناَيُنٍُ نؤآلمنإ ب
دََذيت طُدمٌ طُسَِنٌَ ُٖس يُنُو ياسيَهٌ ُٖيُ، ًَٓؽ ويظتِ ياسّ ُٖبٌَ يُى دوو داس تٌ ضاوّ دايُ ضاوناَيُنُ 
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داسٍ طًًَُّ يُ ثًَؽ ضاوٍ ضُْذ نُطٌَ ُٖتا تف ُٖبىو بُ دىيًََٓهٌ ثًظُوَ يُ ْاو ضاوٍ نشدّ، نضُ ضاوناَيُ 
 ياس ُْنَُُوَ..((دَوثًظُنُ فًَشٍ نشدّ ُٖسطًض بري يُ طشتين 

ُٖطتُهشد نُطًَو بُ طُسَُوَيُ، يُ دايهِ صياتش نًًَُ، ُٖس ئُو ًُْ َٔ يُ خُياٍَ دَثظًًََٓتُوَ، يُ 
 ْاَُ دَثضشِيَينَ:

 + يًََُز بىو واصت يُ ثُسَِ ناغُصإ ًَٖٓابىو، دَطتت ثًَهشدَوَ؟
 واصّ يًَبًَُٓ -

 ووخًَٔ..+ خؤ بُ تَُاْني بُ خؤت و بابتُوَ ئُو سهىَُتُؾ بشِ
 سهىَُتُنإ ُٖس بؤ سووخإ باػٔ.. -

 + يإ ناخُصٍ ػتًرتَ.. باػُ بُ َٔ بًٌََ تؤ بؤ ًََشد بُو ُْخؼُطاصَ ْانُيت ػاسيَهٌ بُ دواوَيُ..
 باػرتَ خؤت ًََشدٍ ثًَبهُيت، واص بًَُٓ دَْا بامب بًَتُوَ ثًًَذََيًَِ تَُبًَت بهات -

 + باػُ باؾ، ثًَضهت بُ قىوٌْ بابت..
) نضُ ُٖوسيُنُ، ئُوَ باسإ دايهشد َٔ و دايهِ ػامنإ بُ قُدٍ دسَخيت طىآلوٍ داوَ و باسإ )

ْاَاْطشيَتُوَ، تشطٌ تُسِبىوٌْ ناخُصَنُّ ُٖيُ دَْا سُصّ يًَبىو يُ بٔ باساٌَْ بُ تُسٍِ و سطتٍُ تُسِتشت بؤ 
ا ئُو داسٍَ يُ ويَظتطٍُ ثاغ، ئُوٍَ ئُٖا بٓىوطِ، دَصامن سَْطُ بُ دسؤٍ دىاٌْ وَسبطشيت بُالّ َٔ ًٖذَيًُُ، ت

إ يُطٍَُ ببُطتِ، طُيش يذَْيًَشيًًََُٗ، ضاوَإ يُ ضاوٍ يُنرت ُْبشٍِ، َٔ عاػكُ رٕ ُْبىوَُ و َُْىيظتىوَ ثُيى
بىو ئُو َُٖىو نتًَبُ دَيذاسيُ و ئُو َُٖىو ػتُّ يُ طُس َشؤظايُتٌ و ثُيىَْذٍ ًَْش و ٌََ خىيَٓذبؤوَ، بُالّ نُ 

ٖاتُ طُس ئُوٍَ مبُويَت يُطٍَُ رٕ بزيِ، ْا، َٔ ْاتىامن، بُالّ يُ ضاوَناٌْ تؤوَ خىيًاٍ يُطٍَُ رٕ ئاػتبىوُْوَ دَ
نُوتُ طُسّ، تا ئُو سؤرٍَ يُ تُوقٍُ يُنُّ و تا ئًَظتاؾ دوا تُوقُ، طُسَايًت يُ سيٌَ ثُدمُناُْوَ ُْسِرايُ 

 طًامنُوَ، َُْضاٌْ رٕ ئُوٖايُ...!!((
ُسٍ((ئُوَ بامبُ باْطذَنات، بامب ًَُٖؼُ يُ ٖاتُٓوَدا يُ طُسدَسطاٍ سُوػُ، باْطِ دَنات، ))ثُسٍ، ث

ثُسٍ ثُسيٌ بامب يُ باتٌ يُ دَسطا داُْ، ئُو دََاٍُْ طىوسِ دَصاٌَْ يُ َاَيًؽ ًِْ ُٖس بُ ثُسٍ ثُسٍ ديَتُ 
بُ َٔ ْايُ، ُٖطتذَنات يُ دَيٌ بامب  رووسَوَ، دايهِ ئٍَُُ صؤس ثًَٓاخؤػُ، سَْطُ ُٖس يُبُس ئُوَؾ بًَت، نُيفٌ

يُ صاسٍ بامب َٔ دًَطٍُ ئُوّ طشتؤتُوَ، َٔ دَطتِ يُ ُٖس ػتًَو بًَت،نُ طىيَِ يُ ) ثُسٍ، ثُسٍ( ٍ بامب دَبًَت، 
 بُتاَيٌ دَنُّ و بُسَو بامب غاسدَدَّ، صوو ٖامتُوَ طُس ْاَُنُ..

بُ طُسدا ٖاتىوَ ئُوَ ْاوٍ تؤيُ، ئاطاداسبُ خُتٌ ))..... ئاٍ ْاومت ًَٖٓا، ئُو دًَطُيُ نُ دَبًين خُتٌ 
ضاوَصاسيًُ ٌٖ طشِيُٓوَ ًُْ! خُسيو بىو ئُو داسَؾ ْاوت بٓىومسُوَ، َٔ دََيًٌَ نُتًَٓهِ يُ ضاوَ، نضُ 
ُٖوسيُنُ دَصاٌْ ضٌ؟ ئُوٍَ الٍ َٔ صؤس طشْطُ، ئاػتبىوُْوََُ يُطٍَُ رٕ، َٔ نُ ئُو َُٖىو طاَيُ يُ رٕ 

يُ َٔ تؤساوٕ، ئا ُْٖذيَو داس ُٖطتُهشدووَ ئُوإ خؤيإ يُ َٔ دووس دَطشٕ، ئُوإ دورَٓايُتًإ تؤساوّ، يإ رٕ 
ساطُياْذووَ، َٔ نُ دََيًَِ دورَٓايُتًِ يُطٍَُ رٕ ُٖبىوَ، َُبُطتِ ئُوَ ًُْ َُْىيظتىوَ يُ دىاًْإ غؤَُوَ، 

بؤ رٕ ئُوَ بىو َُْىيظتىوَ ًٖض رًَْو  َُبُطتِ ئُوَ ًُْ َُْىيظتىوَ تاًَإ بهُّ، ْا دورَٓايُتًُنٍُ َٔ
صسِدايهِ بًَت، دايهًؼِ بًَت، ًٖض رًَْو صسِ خىػهِ بًَت، خىػهٌ يُ دايو و باونًؼِ بًَت، ًٖض رًَْهًؽ رمن 
بًَت، ُٖس رًَْو بًَت،  ُٖس ضٌ بًَت، َٔ ئًَظتا يُطٍَُ رٕ ئاػت بىوَُتُوَ، ئُوَتُ تؤ دايهًَهت بؤ َٔ ثُيذا 

ُطهجؤػُنُيُ، خؤصطُ صووتش دَبىوَ دايهِ، تؤ نضُنُ، تؤ َٔ و رْت ثًَهذٍ ئاػتهشدَوَ، َٔ نشد، ْاوٍ رُْ ن
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يَُُودوا سَْطُ ُْتىامن بٌَ رٕ بزيِ، ضُْذ تاَُصسؤّ ئُو نضٍُ َٔ و رٌْ ئاػتهشدَوَ، ببًَتُ رٌْ َٔ.. نضٌ 
ئُطتًَشَيُنٌ سَػِ يًَُٗآلت، ض  ُٖوس، َٔ ئاطاّ يُ ض بىو! يُ خُويَهٌ قىوٍَ بىوّ، يُ ثشِ يُ ئامساًَْهٌ طجٌ،

ُْوَيُنٌ رياُْ ئُطتًَشٍَ سَؾ، بُ َُسدٌَ ُْبًَتُ بُختِ، خاَيت بُخيت ودىاُْ ئُطتًَشٍَ سَؾ، ض ْىيَبى
 سَمشُ!!...((

قًزَيُى يُ نؤآلُْوَ ديىاسٍ بشٍِ، دَطتِ يُسصٍ، غاسَذايُ دَسٍَ، رُْنٍُ تًُْؼيت َاَيٌ رُْ 
رٌْ طُس بُخُُْ دَْاطشايُوَ  ثُدمُناٌْ ُٖسدوو دَطيت يُ قزَ خُُْيًُنٍُ خؤٍ نُطهجؤػُنُ نُ يُ نؤآلٌَْ بُ 

ْابىو، ثًَذَضىو تاصَ خٍُُْ ْىيَهشدبًَتُوَ، بُ ثًَخىاطٌ بُ نؤآلًَْذا سايذَنشد، ئًذٍ نؤآلٕ بُ دواٍ نُوت، ًَٓؽ 
، َاوَ، بشيٓذاسَ يُ خُطتُخاُْيُ(( بُطٍَُ نؤآلٕ نُومت، ْاصامن بؤ نىٍَ دَضني و ضٌ سوويذاوَ، طىيَِ يًَبىو: )َاوَ

ئُوَ نًًَُ ئريَيٌ بُ َٔ دَبات، ئريَيٌ بُ خىيَٓذُْوٍَ ْاٍَُ نىسٍِ بٔ دسَختُنُ دَبات، ُٖس داسٍَ ػتًَو ديَتُ 
 ثًَؼٌَ و يُ خىيَٓذُْوَّ دَنات، خىيَٓذُْوٍَ ْاَُنٍُ نىسٍِ بٔ دسَخت، داُْ سؤريَهٌ ثرتٍ ويظت..

ٓذُْوٍَ ْاَُنُ يُنظُس دَطتِ دا ناخُص و ثًَٓىوغ، ضُْذ يًََُز بىو ْاَُّ ئُوٍَ يُ بريَُ دواٍ خىيَ
ُْْىطًبىو، ويظتِ ْاَُيُنٌ دسيَز يُ ٌٖ ئُويؽ دسيَزتش بٓىوطِ، ثُػًُاْبىوَُوَ، ْا َٔ ئًذٍ ْاَُ بؤ نُغ 

َطشت،ناسيطُسيٌ ْاْىوطِ، ْابًَت بؤ نُغ ْاَُ بٓىوطِ، َٔ تؤبُّ يُ ْاَُْىوطني نشدووَ، َُْٓىوطٌ، ئؤقشَّ ُْد
ْاَُنُ يُ طُسّ بُ ػًَىَيُى بىو دَبىو ػتًَو بهُّ..يُ بريَُ ضىوّ، بُسَ بُسٍَ سؤرئاوابىوٕ بىو، باسإ من من 
دَباسٍ، ْاَُناٌْ سُفت ثايضٍَ نىسٍِ ثًاوَ َُطتُنُّ ًَٖٓا، يُ ثُْايُنٌ سُوػُ، يُ قىربًَٓو ئاطشّ بُسداٌَْ، 

َ، يُ بٔ يضهٌ ثاَيتؤنُممُ، بُ دياس طىوتاٌْ ْاَُناٌْ سُفت ثايضٍَ نىسٍِ ْاٍَُ نىسٍِ بٔ دسَختًؽ بُ دَطتُُو
ثًاوَ َُطتُنُوَ، داس داسَ سطتُيُى يُ ْاٍَُ نىسٍِ بٔ دسَختِ دَخىيَٓذَوَ: )) ئُطُس وَى ثُيُ ُٖوسَنُ بُ 

ِ............... ئُطُس طُس َٓذا باساْذت و بُ وػهٌ بُدًَتًَُٖٓؼتِ، ُٖوٍَ دَدَّ دَيؤخ دَيؤخ بتطشَُوَ و ًًََُْٖ
رووسيَو بىوَ َاَيٌ ُٖسدوونُإ، سُصدَنُّ بؤ َاوَيُى رووسَنُ يُ دًَطُيُى بًَت نُ ئُو دسَختٍُ يًَىَ دياس 
بًَت، ئُو دسَختٍُ يُ بٔ طُآلناٌْ......... سُصدَنُّ ػُوٍ يُنُّ، يُ رووسيَو بني ثُدمُسَنٍُ سوو يُ طُفني 

ىاطتُ ئُوٍَ يًًَذَتشطِ ئُوَ بىو، ئُوا ُٖس َُْىومن، ضانُيُنت يُطٍَُ َٔ بًَت.. ئُطُس دوا قظُػت خىاُْخ
نشدووَ يُ بريْاضًَتُوَ، ئاػتبىُْوَ يُطٍَُ رٕ، ثُيذانشدٌْ دايهًَو بؤ َٔ.........، ئًذٍ ضًذٍ ْاَُ ْاًَْشّ بُالّ 

 بُسدَواّ بؤت دَْىوطِ.....((
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-07- 
 :رُْ نُطهجؤػُنُ

  
بٔ دسَختُنُ يُ دَيُوَ طىتٌ: ))تؤ دايهِ بُ، َٔ نىسمِت((  بىوَ نىسِّ، يُو ئُو سؤرٍَ نىسَِ ريشَنٍُ 

سؤرَوَ َٔ وداغِ نىيَش ًُْ، ثًَؼرت نىسِيَهٌ ػًَتِ ُٖبىو، بُالّ يُوسؤرَوَ بىوَُ خاوَٕ نىسِيَهٌ ريش، ريشيٌ 
نُّ ْاصامن ضؤٕ يُ دَيٌ  ػاسيَهٌ ُٖيُ، وَى نضُنُّ، خُسيهُ نىسَِنُّ  ًَٖٓذٍَ نضُنُّ خؤػبىيَت، بُ َاوَيُنٌ

َٔ بُو ػًَىَيُ دًَطٍُ خؤٍ نشدَوَ، ئُو داسٍَ يُ بٔ دسَختُنُ يُ تًُْؼتِ داًْؼتبىو،ْاٍَُ بؤ ثُسٍ 
دَْىوطٌ، ضُْذ نىسِاُْ داس داسَ طُسٍ َُٖيذَبشٍِ و تَُاػاٍ ْاوضاوٍ دايهٌ خؤٍ دَنشد، ئُو سؤرَ ثايضَ 

باوَػِ ثًَذانشد ُٖطتِ بُ طُسَايٌ خىيَين نشد، خىيًََٓو يُ خىييَن  باساْاويُ َٔ نىسٍِ خؤّ ديتُوَ، نىسِيَو نُ
ُٖس ضىاس ًََشدَنَُُوَ ٖاتبىو، خىدا بُ طىْاِٖ يُ طُس ُْْىوطًَت، نىسٍِ بٔ دسَختُنُ نىسٍِ ساطتًٍُٓ َٔ بىو 

ًَٓت ثًَذَدَّ يُ ُٖس ضىاس ًََشدَنُّ، َرياتٌ ُٖس ضىاس ًََشدَنُّ نىسٍِ بٔ دسَخت، نىسَِ دىاُْ ريشَنُّ بَُي
دىاْرتئ نض، ريشتشئ نض ببًَتُ بىونِ، وَى ضؤٕ طفتِ بُ نضُ دىاُْ ريشَنُّ داوَ نُ دىاْرتئ نىسِ ريشتشئ نىسِ 
ببًَتُ صاواّ، ُٖس دَبًَت تؤ و ثُسٍ ببُٓ بىوى و صاوا، َٔ ض يُ نٔ ثُسٍ ض يُ نٔ نىسٍِ بٔ دسَخت ًَُٖؼُ 

اتُ سايٌَ، ثُسٍ تشطابىو يُ بٔ، بُالّ ثُسٍ ئاخ يُ ثُسٍ، ُٖسضًِ دَنشد ُْدَٖدََطىتُوَ نُ ئًَىَ دَبًَت بؤ يُنرت 
 تشطابىو، دَبىو ض بهُّ تا يُطٍَُ ثًاو ئاػت بًَتُوَ.. ثًاو

باساْاويٍُ ْاَُنٍُ نىسَِنَُِ دايُ دَطيت ثُسٍ، يُ طُس دَسطا ئُٖا يُ طُس ئُو نؤطجُيُ يُ  ئُو سؤرَ
ْا ئًَظتا ديَت و دََيًَت ْاصامن بؤضٌ دَيِ واٍ دَطىت نُ ئًَظتا ثُسٍ ديَت و دََيًَت: ضاوَسِيٌَ ثُسٍ َاَُوَ، ئًَظتا 

بشِؤ بُ نىسَِنُت بًٌََ َٔ ئاَادَّ با بًَتُ داخىاصيِ..دَيِ ئُوٖاٍ دَطىت، دٍَ با بًَت و بضِ ئُو ُٖواَيُ خؤػُ نُ 
، ئًَظتا ْا ئًَظتا ثُسٍ ديَت، ئُوَتا ثُسٍ يُ بُُٖػتًؼُوَ بًَت ُٖس ًَٖٓذَ دَيٌ نىسٍِ بٔ دسَختُنُ خؤؾ دَنات

ٖات بُالّ  قًزٍَ  رٌْ طُس بُخُُْ ًَٖٓايُ دَسٍَ، ئؤٍ ْاصامن نٌَ بىو بُ ُٖواَيًَو، ُٖواَيًَو يُ دؤصَخُوَ نؤالٌْ 
بُ دواٍ رٌْ طُسبُخُُْ خظت، نىسٍِ رٌْ طُسبُخُُْ يُ ْضيو َضطُوتٌ سادٌ يُقًُقُنإ، بُ ْاخًَشٍ طًاٌْ 

ُيُنٌ سَػٌ بُ دَطتُوَ دَبًَت، ئًذٍ دوو طىيًُ دَطشيَتُوَ و عُالطُنٍُ دَبُٕ، ئُو عُالطُيٍُ نُ دواتش عُالط
 خؤٍ طىتٌ: ))ْشخٌ ًْى تفُْطٌ تًَذاُْبىو((.. يُطُسِاُْوٍَ نؤآلٕ َٔ و ثُسٍ ثًَهُوَ بىوئ، طىمت:

 + نضُنُّ، ْاٍَُ نىسَِ دىاُْنَُت خىيَٓذَوَ؟
 ُوَ:ثُسٍ بُ خُْذَيُنٌ ْاطه

 دََيًٌَ ئُو سؤراُْ نىسَِنُت يُ نضُنُت خؤػرت دَويَت.. -
 + نُطِ ًَٖٓذٍَ نضُنُّ خؤػٓاويَت، بُالّ نىسَِنؼِ ًَٖٓذٍَ دًْايُى خؤػذَويَت، بُ َٔ بًٌََ..

 ًَٖؼتا تُواوّ ُْنشدووَ، ْاصامن ضٌ دَنُّ، ْاتىامن، ْاصامن.. -
زٕ، بُياٌْ ُْدَدا و ُْدَدا، يُو ػُوَدا بايٌ َاْطًَو ئُو ػُوَ يُو ػُواُْ بىو نُ بُ قُد طاَيًَو دسيَ

ْىيَزّ نشدووَ، ػُو ُْدَسِؤيٌ و ُْدَسِؤيٌ، يُوَ ػُوَ طاَيًًُ بايٌ طاَيًَو دوعاّ خىيَٓذووَ، ػُو ُْدَسِؤيٌ و 
صؤس  ُْدَسِؤيٌ، ْىيَز و دوعاناٌْ ئُو ػُوَّ ُْ بؤ بُُٖػت بىوٕ، ُْ بؤ دووسنُوتُٓوَ يُ دؤصَخ، تايبُت بىوٕ

ػُوَ يُ ْضيهُوَ قظُّ يُطٍَُ خىدا دَنشد،  تين نىسِ و نضُنٍُ خؤّ بىوٕ، ئُوتايبُت، تايبُت بُ بُيُنطُيؼ
ػُوَ سَْطُ دًْايُى وسِيَُّٓ نشدبًَت،ئُطُس ئُو رٍُْ وا ضُْذ سُفتُيُنُ يُ  اصامن طىيًًًََُبىو، يإ ْا، ئُوْ
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يًَهذٍ طشيَذَداتُوَ، ْاويؼٌ بؤتُ رٌْ يُ خُو تؤساو،  سُوػَُاُْ و نُ طاآلًَْهُ يُ بًَخُويذا ػُو و سؤر
ئُوناتاٍُْ دَيًؼٌ خؤػُ  قظُخؤػرتئ رُْ، بُالّ ئُطُس بُس يُ بُياًُْنٍُ ئُو ػُوَ ئُو قظاٍُْ يُو ػُوَدا 

ُ خُو يُطٍَُ ئامسإ نشدبىؤَ، رُْ يُ خُو تؤساوَنُ بؤٌَ ُْطًَشِابايُتُوَ َٔ ػتًَهٌ ئُوتؤّ يُ بريَُْابىو، رُْ ي
تؤساوَنٍُ رووسَنٍُ تًُْؼتِ ثاسِاُْوَناٌْ َين يُ بُس بىو: ))خىدايُ، خىداٍ بًَهُطإ، َٔ بؤ خؤّ ًٖض يُ تؤ 

، َٔ بؤ خؤّ ضًت نىسِيَهٌ ػًَتِ ُٖ..ْاخىاصّ، تاصَ ضًت يًَبخىاصّ، يُ ضىاس ًََشدإ ًََشديَهت بؤّ ًَُْٖؼتُوَ، 
دَيٌ ثُسٍ ُْسّ بهُ، نىسٍِ بٔ دسَخت ئاطشٍ طشتىوَ، دَيٌ ُْسّ بهُ، يًَبخىاصّ! خىداٍ َٔ بُ تها تهات يًَذَنُّ 

ئُو نىسِ و نضُ دَبًَت بؤ يُنرت بٔ، تؤ ئُطُس يُبريت بًَت ئُو دواُْت بؤ يُنرت دسووطتهشدووَ، دَصاٌْ ضُْذ دىإ 
ئُو نىسِو نضٍُ َٔ يُ يُ يُنرت دئَ، ٖاوػاٌْ يُنرتٕ ٖاونىيف يُنرتٕ، ًٖض نىسِ ونضًَو ًُْ يُو دًْايُ ًَٖٓذٍَ 

 يُنرت بًَٔ، خىداٍ َٔ ئُو نىسِ و نضُ بُ سُآلَيٌ غُ باوَػٌ يُنرتَوَ..((
ػُوَ دسيَزَ ثايضيُنُ ُْدَبشِايُوَ، يُو ػُوَدا يُ نؤآلٌَْ دطُ يُ َٔ و رُْ يُ خُو تؤساوَنُ نُغ ُٖيُ 

و ُْضىوبًَتُ ضاوٍ، نٌَ ْاَيٌَ ثُسيؽ بُ بُ ئاطا؟ ئا، سَْطُ رٌْ طُسبُخُُْؾ نُ بُ دياس نىسَِ بشيٓذاسَنُيُ خُ
ئاطايُ، سَْطُ ْاٍَُ نىسٍِ بٔ دسَخت خُوٍ يُ ضاو تؤساْذبًَت، خىدايُ تؤساْذبًيَت و يُ خُوصسِاْذا خُوٌْ َٔ 
بًَتُ دٍ، ثُسٍ ُٖسٍَ بُ خؤٍ بذا نُ دَبًَت ػىو بُ نىسٍِ بٔ دسَخت بهات، ئُودا ضاوَناٌْ يًَهينَ و ًَٖٓذ 

غُويَت يُ ئًَظتاوَ يُ دًاتٌ ػُوٍ بىونًَين خُوٍ خؤٍ بهات، دَيًٓاّ ئًَظتا يُ نؤآلٌَْ يُو ػُوَ  غُويَت ًَٖٓذ
ثايضيُ نُ باسإ من من دَباسٍَ، دََيًٌَ اليُاليُ بؤ صَوٍ دَنات، يُو ػُوَ دطُ يُو ضىاس رُْ نُغ بُ ئاطا ًُْ، 

نُ ناسيطُسيٌ صؤس يُ طُس داْابىو، ض ػُويَهٌ ًَُٖٔ ثُسٍ ُٖس دَبًَت بُ ئاطا بًَت، ديتِ، ثًَىٍَ دياس بىو ْاَُ
بىو ئُو ػُوَ دطُ يُ دَْطٌ ُْسٌَ باسإ دَْطٌ ًٖض ُْدَٖات، باساُْنُؾ طات يُ دواٍ طات ُْسَرتٍ 
دَنشدَوَ، سيَو وَى ئُو دايهٍُ نُ طُسَتا بُ دَْطٌ بُسص اليُ اليُ بؤ نؤسثُنٍُ دَنات و بُسَ بُسَ يُطٍَُ 

ُى داْاٌْ نؤسثُنٍُ ئُويؽ اليُ اليُ خاوتش ُْسَرت دَناتُوَ، باساُْنُؾ ئُوٖا، دََيًٌَ دَصاًَْت بشراْط يُ طُس ي
طُسَِى خُوتىووٕ، ػاس يُوَتٍُ ُٖيُ نجٌ واٍ بُ خؤيُوَ ُْديىَ، بُ تايبُتٌ يُ دواٍ سؤرٍ سابىوُْوَ، تُقُيُى 

دصيَو بُس تُقُ ُْدسابًَت، طُيشَ بًَذَْطٌ ػاس  ْايُ، سيٌَ تًَذَضًَت ئُو ػُو نُطًَو ُْنىرسيَت! سيٌَ تًَذَضًَت
 طُيشَ، ئُو بًَذَْطًُ بُخًَش بطًَشٍِ خىايُ... 

ػُوَ ْاصامن ض ناتٌ ػُوَ، دَبىو بُياٌْ دابا، نٌَ دَصاًَْت يُ نُيُوَ ػُوَ،بُالّ  ًَٖؼتا ًٖض نَُيُبابًَو 
َسطاوَ ئُويؽ يُ طُس دَسطا ساوَطتابىو، يُ قىوقٍُ يًَىَ ُْٖاتىوَ، ًٖض َُاليُى ئشًَُهٌ ُْنشدووَ، يُ طُس د

 رٌْ خُو يُ ضاو تؤساوّ ثشطٌ:
 + ئُسٍَ ض ناتٌ ػُوَ؟

 صؤسٍ سؤيًىَ نٌَُ َاوَ -
 + وا بضامن بًَخُويٌ تؤ ًَٓؼٌ طشتُوَ

 خىا بهُّ ٌٖ تؤؾ َٔ بطشيَتُوَ -
 ؟+ خىايُ بتطشيَتُوَ، بُ ساطت ػُو ضُْذٍ َاوَ

 ات..ُٖتا دَطتٓىيَز دَػؤيت باْطذَد -
 َٔ دَطتٓىيَزّ ُٖيُ +
 دَصامن بُالّ ْىيٌَ بهُوَ، دَطتٓىيَز صووتش ْىيٌَ بهُيتُوَ باػرتَ.. -
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 بُ ثًَىيظيت ْاصامن +
 خؤ ئُطُس ئُويذٍ با ثًَىيظيت بُ ْىيَهشدُْوَ دَنشد..  -
 نىا! بُ ْاػهىسٍ ْاَيًَِ... +
 ا بايٌ ضىاسيرت تُسِايُتًت تًَذا َاوَُٖس يُنُو ُْٖذيَو تُسِاتًإ بشدٍ بُالّ بُ خىداٍ ًَٖؼت - 
 بؤ خؤ دادَ طُملا ًِْ، ئُدٍ خؤت، بؤ ْىيٌَ ْانُيتُوَ +
 دَ، ئُطُس ساطت دَنُيت طُدمًَهٌ قؤصّ بؤ ببًُٓوَ، بضامن ضؤٕ ْىيٌَ دَنَُُوَ.  -
 بُو تَُُُْوَ طُدمت دَوٍَ!+
 ئُدٍ نري ثُسِؤ.... -

ىو، دَطشِيَزيَو بًَذَْطًٌ ػُوٍ ػهاْذ،دَطشِيَزيو ْضيو ْضيو رٌْ يُ خُو تؤساو ثُسِؤيُنٍُ ُٖس يُ صاسٍ ب
ُٖس يُ سُوػُ، دَطشِيَزيَو بًَشايًُنٍُ ئاطش دا، دَطشِيَزيَو وَٖاٍ ػًُراْذّ دَطت و ثًٌَ خؤّ ُْدَديتُوَ، 

طىتٌ)) َُْذَصاٌْ طىيًُ بُ نىيَِ نُوتىوَ، يُو دََُ ئُوٍَ بًظتِ ٖاواسيَو و سطتُيُى، سطتُيُى دَتطىت بُساص 
َٔ دايهًَهِ ْاويَت قاسجايُتٌ نشدبًَت(، ٖاواسيَو يُ دَتطىت يُ قىسِطٌ َاَضَوَ دَسضىو، ٖاواسيَو ُٖتا ُٖتايُ 
يُ طىيٌَ َٔ دَْطذَداتُوَ، دَطتُناًِْ طشت، دَطتِ خظتُ طُس طًٓطٌ، تُسِايٌ خىئَ، واٍ يُ تُسِايٌ خىئَ، يُ 

ُْ يُ خُو تؤساوَنُ ُٖس داسٍَ بُ سَْطًَو خؤٍ ًْؼاٌْ بًٓايًِ دَدا، بٔ تًؼهٌ طًؤثٌ بًَشايًُنُ سَْطٌ خىيَين ر
يُو دََُ نَُيُبابًَو باْطٌ دا، َُال بُ دوايُوَ، بُ طُس تُسٌَ رٌْ يُ خُو تؤساو باْطًإ دا، خُوت، رُْ يُ خُو 

ُٖتايٌ..يُنُّ نُغ تؤساوَنُ يُطٍَُ خُو ثًَهٗاتُوَ، تؤسإ نؤتايٌ ٖات، رٕ و خُو ئاػتبىوُْوَ، خُويَهٌ ُٖتا
 نُ طُيؼتُ طُسَإ ثُسٍ بىو، دووَّ نُغ بابٌ ثُسٍ، طًًَُّ نُغ نؤآلٕ..  

 ناتًَو سطتٍُ بُساصَنُّ بؤ بؤ باونٌ ثُسٍ طىتُوَ، طىتٌ:
نًىيٌ دََضاٌْ ئُو سيؼُٓ خىيَشيُ وا دَنات، ئُواُْ ئايًًٓإ يُ قىسِاو طشت، ئُواُْ بُ قظٍُ ُْٖذيَو  

 خؤيإ دَنىرٕ.. ئُوٖا دايهٌ بًابإ
 بُ طشياُْوَ يُ باونٌ ثُسيِ ثشطٌ:

 نىسٍِ خؤٍ نىػيت؟ بؤضٌ نىػيت؟ َٔ ض ْاصامن..
 ثُسٍ بُ طشياُْوَ طىتٌ:

 ئُوَ ئًذٍ، يُ دايهٌ خؤيُوَ دَطتجًَذَنات.. 
يُوَوَ ُْٖذٍَ قظٍُ رٌْ يُ خُو تؤساوٍ ًَُٖؼُ خُوتىوّ برينُوتُوَ نُ يُ باسٍَ نىسَِنُيُوَ 

َنٍُ ثًَؼئُوٍَ بشِوات ُٖسَِػٍُ يًَهشدبىو، يُى دوو سؤر ثًَؼرت ػتًَهٌ واٍ بؤّ طًَشِايُوَ: نىسَِنُّ دَيطىت، نىسِ
صؤس خشاخ تًَهضىوَ، ثًًَىايُ طُس يُبُسٍ ئُو ػاسَ يُ خىدا َُٖيطُسِاوُْتُوَ، ْىيَز و سؤرووَناًْإ خىاسوخًَضٌ 

 تًَذايُ، دًىبُسطًإ ٌٖ نافشاُْ، نىسَِنُّ بُ َين طىت:
 + دايُ ئُطُس تؤ دًىبُسطٌ ئًظالٌَ ُْثؤػٌ بُ نافشٍ دََشيت 
 نىسِّ دًىبُسطٌ ئًظالٌَ ضؤُْ؟ -

 + وَنى ئُو رٍُْ بُساْبُسَإ
دََيًٌَ دًٌ ضًًََُنٍُ َاَيٌ باثريتُ، داسيَو ُْخؤؾ  ؟نىسِّ ئُوَ نٍُ دًهُ، ئُوَ بُ َٔ َُٖيذَطريٍَ -

 ..ُ ػَُؼَُُنىيَشَ دَضًَتنُوت ئُوٖايإ دٌ دَنشد، َاػَُيآل ئُو رُْ ب
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 + قظٍُ وا َُنُ طىْاٖت دَطاتٌَ
 ..ُسداسٍ دًىبُسطٌ ْاصداسٍ خؤّ مبنىسِّ تؤؾ طىْاٖت دَطاتٌَ نُ دَتُويَت َٔ دَطتب -

 + ئُو دًهٍُ بُست ئًظالٌَ ًُْ، ْىيَزيؼٌ يًَٓايُ
 ىَسطشتىوٕ..نىسِّ وا ََُيٌَ ُْْهٌ ُْْهًؼِ ُٖس بُو دًهُوَ ْىيَزيإ نشدووَ و خىاؾ يًًَ -

 + بُ ضٌ دَصاٌْ يًًَىَسطشتىوٕ؟
 ئُطتُغفريوويآل، بؤ يًٌَ وَسُْطشتىوٕ؟  -

 + ُْخًَش، خىدا ْىيَزٍ وا وَسْاطشيَت
 ضؤٕ دَصاٌْ وَسيٓاطشيَت؟ -

 + طىمت وَسيٓاطشيَت، تؤؾ ئُطُس دَتُويَت دايهٌ َٔ بًت، دَبًَت ئُو دًهُ نافشيًُ فشِيَذَيت
ُوَ دايهت بىوّ ُٖس بُو دًهُوَؾ دايهت دَمب، واص يُو قظاُْ بًَُٓ، وَسَ نىسِّ َٔ بُو دًه -       

 ْاُْنُت غؤ 
+ ْاخؤّ، سُساَُ، ئُوَؾ بضاُْ دَبًِٓ بُ نُيفٌ خؤت بُ دَّ ثًاواُْوَ ثًَذَنًُْت و يُ خىدا        

 ْاتشطًت..

دَدَّ نُ ئُوٖات  بشِؤ، ٍُٖ سُساَضادٍَ خىيَشٍِ، طىو دَسخىاسدٍ خؤت و ئُو َُاليُؾ -       
 فًَشدَنات، بشِؤ ُْتبًُُٓوَ، َٔ ئًذٍ ًٖض نىسِيَهِ ًُْ..

+ دَسِؤّ، بُالّ خؤت دَطؤسٍِ بطؤسَِ دَْا بُو دَطتاٍُْ خؤّ دَتًَٓشَُ دؤصَخ، َٔ ئًَظتا دَضُُ        
 سيٌَ دًٗاد ُٖس بُسِيٌَ دًٗاديؼذا بؤ طًاٌْ تؤ دَطُسِيَُُوَ..

 سطتُ بُساصيًُنُ و َؼتىَشَِنٍُ ًَْىإ دايو و نىسَِنُيإ تؤَاسنشد.. يُ بٓهٍُ ثؤيًع، ٖاواسَنُ و
َٔ تا ُٖفتُيُى َُْىيَشا بضُُوَ َاَيُنُّ، يُ َاَيٌ ثُسٍ خُومت، سَْط ُْبىو ضاو طُسّ بهُّ  رُْ يُ 

َٖاتُوَ، خُو تؤساوَنُ دَٖات، داسيَو بُ دًهٌ خىيَٓاويُوَ دَٖات، داسيَو بُ دًهٌ ئاَيىواآلوَ يُ صََاوَْذ د
ُٖس داسٍَ بُ سَْطًَو بُ دؤسيَو خؤٍ ًْؼامن دَدا، بُالّ يُ َُٖىويإ دًهٌ نىسديٌ يُبُس بىو، دَيطىت 

 دسَْطُُ دَسِؤَُوَ بُُٖػت، َاَيُنُّ يُويًَُ..
ئاٍ رُْ يُ خُوتؤساوَنُ بُو َاوَ نَُُ ضؤٕ يُ دَيٌ َٔ دًَطٍُ خؤت نشدَوَ، ضُْذ خىػهاُْ 

ئُوٖا بًَهُغ َابىويُٓوَ، َٔ نىسِيَهٌ  نىسِ دَنشد، َٔ يُ ضىاس ًََشدإ و تؤ يُ طٌَ، يُ دوودَسدَدَيُإ بؤ يُنرت 
 ػًَت، تؤ نىسِيَهٌ خىيَٓشِيَزت خظتُوَ، ضُْذ داس خؤٍ دَيطىت: 

خؤصٍ يُ خؤصيذاسإ يُ دًاتٌ ئُو نىسَِ طىدًًُيُنِ دَبىو، طىدًًُ طُطًَو، خؤ بُساْبُس ػريَنُ وَفاٍ 
اًْت ئُو نىسَِ ض َُيعىوُْ، خاْىوَنٍُ فشؤػت، ُٖسضٌ ُٖبىو بشدٍ، خؤ َٔ ثًَؽ نُسبىوٌْ دَبىو، تؤ ْاص

نىسَِنُّ طىصَسامنإ صؤس باؾ بىو يُ ًٖضِ نُّ ُْبىو، ئًَظتاؾ ئُوَتُ يًفهُ دَضِٓ، ُٖسَِػُنُؾ يُوٍَ بىَطيتَ، 
 بًَخُوٍ تؤ ض ضاسٍَ ًُْ..ضٌ بهُّ َٔ دَتشطِ يُوَ سؤرَوَ َٔ ضاوّ ُْضىوَتُ خُوٍَ، دنتؤسيؽ دََيٌَ 

 َٔ دَيٌ رُْ يُ خُوتؤساوَنُّ دَدايُوَ:
  خَُت ُْبًَت، ئًذٍ يَُُودوا ُٖتا تَُُٕ َابًَت يًَشَ دَرئ و خىا ضٌ دا ثًَهُوَ دَخيؤئ.. خؤ ُٖتا

اسدووَ َاَيٌ ثُسٍ َابٔ ئًَُُ ثُنُإ يُ ًٖض ْانُويَت، تؤ ْاصاٌْ ثُسٍ ض ثُسيُنُ ض بابًَهٌ ُٖيُ، طىيَٓذٍ خى
 ْابًَت ًٖض دًََُو ئاطش بهَُُوَ، ْابًين ثُسٍ بُ طًًُٓوَ ُٖس يُ سيًَُ..
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 رُْ يُ خُوتؤساوَنُ ُْٖاطُيُنٌ قىوَيٌ َُٖيذَنًَؼاو دَيطىت:
تؤ يُ خىػهِ صياتشٍ، دَصامن، بُ خىداٍ دَصامن ض دَيًَهٌ باػت ُٖيُ، دَصامن َاَيٌ ثُسٍ ض َاَيًَهٔ َاَيٌ 

 ًُْ.. ئُسٍَ تؤ ًٖض َىوضُيُنت ًُْ، بؤضٌ؟ ئُوٖا يُ ًٖض نؤآلًَْو
 طىمت:

 نضٌَ َىوضٍُ ضٌ، نٌَ َين يُبريَ، دطُ يُ َاَيٌ ثُسٍ..

تا ئًَظتاؾ ًٖض َىوضُيُنِ ًُْ يُ ًٖض سهىَُتٌَ، دوو ًََشدّ يُ ثًَؼُُسطايُتٌ طًاًْإ بُخؼٌ يُى  
ُنُ ضىو، دَ بُ خىدا بَُٓاَيٍُ سادٌ يُ طُسباصٍ يُى يُ ُٖآلتين طُوسَ، نىسَِنُػِ  بُ دَسدٍ سادٌ يُقًُق

يُقًُم ضُْذ قُسَبىونشاُْوَ، ضُْذ َىوضُيإ ُٖيُ ًَٓؽ ُٖس ًَٖٓذَ، نُضٌ ئُوَتُ طؤسٍَ رُْنٍُ ْضيو َاَيٌ 
رُْ طُطظاسَنُ نُ رٌْ داػًَو بىو يُ َُٖىو داػإ طُوسَتش ئًَظتاؾ ػًُٖذاُْ وَسدَطشيَت، ُْطُ بؤ ْاَيًًَت 

ُتٌ نىرسا ػًُٖذاٍُْ ُٖيُ ًََشداٍُْ ُٖيُ، خاتىوٕ نىسَِنٍُ يُطٍَُ ًََشدَ طُسباصَنٍُ ًََشدَنٍُ يُ قاضاخضً
َٔ ثًَهُوَ بضسبىوٕ، ػًُٖذاٍُْ ُٖيُ، ًَٓؽ يُ ضىاس ًََشدإ ًََشداُْيُنِ ًُْ، ئُدٍ نىسَِنُّ.. ئُدٍ ئاطو بؤ 

ٔ ضىاس داس بًَىَرٕ نُومتُوَ يُى نُوت ضىاس َىوضُ ضىاس بًَىَرْاٍُْ ُٖيُ نُضٌ َ  ْاَيًًَت يُى داس بًَىَرٕ
بًَىَرْاُّْ ًُْ، ْا باؾ بىو َٔ ًٖضِ ُْبىو، ْاَُويَت يُواُْ ًٖضِ ْاويَت، ئُواُْ وَفايإ بؤ ثُسٍ و بابٌ ثُسٍ 

 ُْبىو، ضاوَسِيٌَ ضًإ يًَذَنشيَت..بابٌ ثُسٍ بؤ َٔ طُد سهىَُت ديَينَ..
يُ ػاس، رًَْو بُ دَطيت نىسَِنٍُ خؤٍ ضىوَ يُو سُفتُيُ  نؤآلٕ ػًُٖذيَو و بشيٓذاسيَهٌ بُخؼُ

بُُٖػت، ئؤٍ! نىسِ دايهٌ خؤٍ بهىريَت! خىدا ئُطُس تاواْباسٍ ئُوٖا ببُخؼًَت، َٔ يُ بين ْىيَزيَهٌ بؤ ْانُّ، 
سؤروويَهٌ بؤ ْاطشّ، بشيٓذاسيَهًؽ بُ دَطيت دصيَو سَْطُ ثاطُواٌْ نُطًَو بًَت، يُو سُفتُيُ بابٌ ثُسٍ ثرت 

و ًَٗشَباًٌْ بُ طُسَذا باساْذ، دايهٌ ثُسيؽ ُٖس يُ دَوسّ بىو بُآلّ َُْذَتىاٌْ ًَٖٓذَ سووٍ  بُخؼٓذَيٌ
بذٌَََ، ثُسيؽ ُٖس يًَِ دىداُْدَبؤوَ،ثُسٍ ئُو ضُْذ سؤرَ ُٖس بؤ ئُوٍَ يُ رُْ يُ خُو تؤساوَنُّ دابشِييَنَ و 

ت، ضريؤى يُ دواٍ ضريؤنٌ خؤؾ و ْاطهٌ بؤّ دميُُْ خىيَٓاويُنُ يُ بًٓايًِ نايبهاتُوَ طُسٖات يُ دواٍ طُسٖا
دَطًَشِايُوَ ُٖتا ئُو دََُ َُْذَصاٌْ ثُسٍ يُ طًَشِاُْوٍَ طُسٖاتإ ًَٖٓذَ دَطرتَِْطًُٓ، سَْطُ يُ سؤرٍ سُفتُّ 

 بىوبًَت، بُ ثُسيِ طىت:
تا تؤ نُ ئُو َُٖىو ضريؤنُ خؤؾ و ْاطهُ دَصاٌْ، دَ ضريؤنًَهٌ ْاطو ْاطو بُ دَيٌ َٔ، نُ ًَٖؼ

 سوويُٓداوَ، سَْطُ يُو سؤراُْ سووبذات، بؤّ بطًَشَِوَ..
 ثُسٍ يُ َُبُطتِ تًَطُيؼت:

 ثُيُ َُنُ دووس ًُْ ئُويؼت بؤ بطًَشَُِوَ..
 ُٖس ئُو سؤرَ نُطًَو نُغ ُْيذَْاطٌ يُ دَسطاوَ ُٖواَيًَهٌ دايُ ثُسٍ و بضسبىو:

َيًَِ: ُٖس نُطًَو تؤ غىاصيَت، طىْاٌٖ خؤٍ يُ الٍ  ُْخؼُطاصٍ طُسَاوَوَ ٖاتىوّ، بُ صَاٌْ ئُو ثًَتذَ
 يُ ئُطتؤٍ خؤٍ، تؤ تُْٗا ػايٌُْ ُْخؼُطاصٍ.
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 :ثُسٍ
 

 بامبِ يُ ُٖسَِػٍُ ُْخؼُطاصٍ طُسَاو ئاطاداسُْنشدَوَ، بُآلّ صوو بُ نىسٍِ دسَخيت طىآلويِ طىت:
 تؤ بؤضٌ خؤت دَخُيتُ َُتشطٌ ُْخؼُطاصَوَ.. 

 نُضٌ ئُو طىيٌَ يًَُٓبىو، بُ ثًَهًُُْٓوَ طىتٌ:
 ؤصطُ دَخىاصّ صََاوَْذَنَُإ بهُويَتُ ئًَىاسَيُنٌ بُفشاوٍ، رووسَنُمشإ بشِواًَْتُ ضًا..  خ
 خىػهرتئ دواٍ ئُو َُٖىو طاَيُ يُنُّ داسَ بُ داسػُقُنُيُوَ، ديَتُ ْاو خَُيو، خىػهرتئ طىتٌ: 

 با بُ نؤآلٌْ ئًَُُدا بشِوات+ ئُطُسسُصدَنُيت نُراوَنُت 
 ثًَىيظت ْانات، َٔ ئُوّ  يُ ياديؽ َُْاوَ   -

 + باػرت
 بُ خىػهرتيِٓ طىت:

 َٔ ُٖسَِػُنٍُ ُْخؼُطاصّ يُ بريَُْابىو، ئًَظتا دَتشطِ.. -
 + تشطٌ ْاويَت، بًظتىوَُ ضىوَتُ ئَُشيها وَٖا صوو ْاطُسِيَتُوَ.

 بُالّ ُٖس دَطُسِيَتُوَ -

 سِايُوَ و صاًْت ًْاصٍ خشاثُ، ئًَىَ بشِؤٕ..+ ئُودٍََُ طُ
ئُو سؤرَ رُْ نُطهجؤػُنُ نُ يُ يُى ناتذا دايهٌ بىوى بىو، دايهٌ صاواؾ، رُْ نُطهجؤػُنُ يُ 
ئاُْٖطٌ ئُو سؤرَ دايهايُتٌ خؤٍ بؤ َٔ بؤ نىسٍِ دسَخيت طىآلوٍ بُ دياس خظت، دايهًَو خىدا بؤ دايهايُتًٌ 

ًَٓابىوَ دًْا نُ دَ دواصدَ َٓذاٍَ طُوسَ بهات، بُالّ سُيف... نُراوَ سيٌَ نؤآلٌْ ًَٖٓابىوَ دًْا، بؤ ئُوٍَ ٖ
َاَيٌ ثًاوَ َُطتُنٍُ ُْطشت، بُالّ الٍ ئُو ويَُٓطشَ ويََُٓإ طشت نُ نىسٍِ ثًاوَ َُطتُنُ صؤس داس دَيطىت: 

طٍَُ نىسٍِ دسَخيت طىآلوٍ ُْى نىسٍِ طشٍَ بشادَسّ ويَُٓ دَطشئ.. طشمتإ بُالّ يُُسؤرٍ طىاطتُٓوَ الٍ ئُو ويَٓ
ثًاوٍ َُطت، يُو ناتٍُ طىاسٍ َاػًَُٓنُ دَبىوّ، ديتِ  الػاًَْهِ ديت، صاٌْ دَيبًِٓ خؤٍ ٖاويؼتُ ثُْايٌَ، ئا 
ُٖو بىو، نىسٍِ ثًاوَ َُطتُنُ، دَيًٓاّ بؤ ديتين َٔ، َين ْاو دًهٌ بىونًَين ٖاتبىو، بُآلّ ئُو ديتُٓ الٍ َٔ 

 وَى ئُوٍَ ُٖس ًٖض ُْبىوبًَت،، خىػهرتئ  ٖاتُ بٔ طىيَِ:ػتًَو ُْبىو، 
 دَيًٓاّ يُطٍَُ ئُو نىسَِ ئاطىودَ دَبًت..

 قىَشيؽ ئُو سؤرَ ُٖس دَتطىت قىَشيُ، طىتٌ:
 نىسِيَهٌ وَى ئُوٍَ خؤت بؤ ًَٓؽ ببًُٓوَ..

 ىتٌ: دايهٌ بىوى و صاوا ُٖتا رووسَ ضشاخاًُْنُ يُطَُيُإ ٖات و ُٖسدوونُاٌْ َاض نشدو ط
 ُٖسدوونتإ طىيَتإ يًَيبَ َٔ دواٍ ْؤ َاْط و ْؤ سؤريرت َٓذاَيًَهٌ دىامن يًَتإ دَويَت..

 نىسٍِ ُْفتفشؤػًؽ ُٖتا بُس دَسطاٍ ًََىاخناُْنُ دَتطىت ثاطُوامناُْ يُطَُيُإ بىو..
ثُدمُسٍَ ئًَىاسَيُنُ سَْطُ سَْطُنإ يُ سَْطٌ طجٌ بتىيَُٓوَ، يُ ْٗؤٌَ طُسَوٍَ ًََىاخناُْنُ، 

رووسَنُ سووَو ضًا َُٖيهُوتىوَ، يُ ثُدمُسَوَ سووْانايٌ اليُنٌ ػاس دياسَ، يُ خؤوَ يُ ثًَؽ ئاويَُٓنُ خؤّ 
ديتُوَ، وٍَ ضُْذ دىإ بىوّ بُ دًهٌ طجًُوَ، يُ دووسٍ َٔ ساوَطتاوَ، دََيًٌَ ػُسّ طشتىويُتٌ و سيًَٓادا يًَِ 
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و ديىٍ تُختٍُ خُوتٔ و َٔ يُ َذيى، سَْطُ ػُسَِ نشدبًَت، طُسّ ْضيهبهُويَتُوَ، سوو بُ سووٍ يُنرت ئُو يُ
داخظت و ثؼتِ تًًَهشد، ٖات، ُْسّ ُْسّ ٖات، دَطيت خظتُ طُس ػامن، سيَو يُ بُس ثُدمُسَنُ نُ ثُسدَنٍُ 

َاضُ نًََُو نشابؤوَ و يُو دََُ بُفش نًىو نًىو دَباسٍ، يًَىٍ ًَٖٓا، ضاوّ داخظت، ئؤٍ يُو يًَىَ ػريُْ، يُو 
قىوَيُ، ئؤٍ ض ػُويَهٌ طجًُ ئُو ػُوَ، ض ػُويَهٌ ػرييُٓ ئُو ػُوَ، ض ػُويَهٌ عُػكاويُ ئُو ػُوَ، َٔ 
ثًَؼرت ُٖتا ثًَؽ طُيؼتين يًَى بُ يًَىدََطىت: ئًذٍ عُػل َُْا، ئُوٍَ دَبًَت ًََشدنشدًَْهٌ ئاطايًُ و تُواو، 

ُفش دَباسيَت، دَباسيَت ودَسِريَتُ طًامنُوَ، طُيشَ عُػكٌ َٔ بُالّ يُو َاضُوَ ُٖطتُهشد عُػل دَباسيَت، يُطٍَُ ب
ًٌَ دَيضاٌْ عُػل و باسإ ثًَهُوَ دادَنُٕ بؤيُ دَيىيظت ئاُْٖطُنُ بهُويَتُ ػُويَهٌ يُطٍَُ بُفشَ، دََي

بًَت  بُفشاويُوَ، ئُوَتا يُ رووسَ ضشاخاًُْنُ بُ تًُْؼت يُنُوَ داًْؼتىوئ، سَْطُ سووْانايٌ رووسَنُ ئاطايٌ
دووس ًُْ نًََُو بُالٍ تاسيهًؼذا بهُويَتُوَ، بُالّ يُ ديذٍ َُٓوَ سووْانرتئ رووسَ، سووْانرتئ ػُوَ، ئُو 
ػُوَ ض ػُويَهٌ طجًُ،دًْا طجًُ، يُ ثُدمُسَوَ دياسَ ػاس طجًُ، دًْا طجًُ ُٖس دََيٌ ُٖسضٌ فشيؼتٍُ خىداوَْذ 

س ػاسدا دابُػذَنُٕ، سُفت َاْطًَهُ نىسٍِ دسَخيت طىآلوٍ ُٖيُ بُ دًهٌ طجًُوَ دابُصيىٕ و طجًَيت بُ طُ
دَْاطِ، دطُ يُّ ػُو تُوقُيُنٌ يًَذَسضٌَ ثُدمٍُ بُس دًَطُيُنِ ُْنُوتىوَ، بُالّ دََيًٌَ سُفت طاَيُ دَيٓاطِ و 

ت بُو دًَََهُ يُ طُس دُطتٍُ خؤّ ُْخؼاْذووَُ و ضُْذّ خؤػذَويَت، ئُطُس صووتش دََضاٌْ نُطًَو ثُيذا دَبًَ
ػًَىَيُّ خؤػذَويَت، خؤّ وا يًَذَنشد! بؤ نىسٍِ ثًاوَ َُطتُنُ ئُو َُٖىو خُفُتُّ يُ خؤّ باس دَنشد! يُ دَسَوَ 
بُفش يُ رووسَوَ عُػل، يُ دَسَوَ و رووسَوَ بُفشٍ عُػل، َٔ ئًَظتا يُ رووسيَهِ ثشِ يُ عُػل، ثُدمُسَنٍُ يُ 

تُ يُ َدسَخيت طىآلوٍ ػىوػُ ػىوػُ طىآلوٍ عُػل دَثزيَينَ، ئُوعُػكُوَ بُ طُس عُػكذا دَسِواًَْت، نىسٍِ 
باوَػٌ نىسٍِ دسَخيت طىآلوٍ يُ دوا ػُوٍ ثايضيَهٌ بُفشاوٍ، طُسَايٌ عُػل دَسِريَتُ طًامنُوَ..ئُطُس دَْطِ 

 دَطاتُ خىػهرتئ دََيًَِ: 
 دَيًٓابُ َٔ يُطٍَُ نىسٍِ دسَخيت طىآلوٍ ئاطىودَّ

 بُ قىَشٍ بًًََِ:
 ُ تؤؾ دَضىويُ باوَػٌ نىسِيَهٌ دسَختُوَخؤصط

 ئُطُس دَْطِ دَطاتُ رُْ نُطهجؤػُنُ، دََيًَِ:  
 ئُٖا ئًَظتا، ُٖس ئًَظتا  َٓذاَيًَو تؤَاسدَنُّ..

سَْطُ ناتٌ َاَيٓىوطتٓإ بًَت، ػاس نجُ، طُيشَ نجُ، ػُوٍ ػاس قُد بٌَ تُقىتؤم ُْبىوَ، دََيًٌَ 
صأْ َٔ و نىسٍِ دسَخيت طىآلوٍ يُ عُػكني، َتُقًإ يُ خؤيإ بشِيىَ و ضُنذاسَنإ، دُسدَنإ، دصَنإ، دَ

ْاياُْويَت يُ عُػكُإ بهُٕ، نىسٍِ دسَخيت طىآلوٍ وَٖاٍ دَطىػًِ، وَٖاٍ دََزيِ، ثًَىٍَ دياسبىو داسٍ 
اضٌ يُنَُُ تاٌَ رٕ بهات، َٔ باوَسِّ ًَٖٓا نُ دَطيت بُس ًٖض رًَْو ُْنُوتىوَ، تاٌَ رٌْ ُْنشدووَ، َ

يُنٌَُ خؤٍ يُ يًَىٍ َٔ تؤَاسنشدووَ، خؤصطُّ بُ خؤٍ! ْا، بؤضٌ خؤصطُ، ًَٓؽ ئُوَتُ ُٖس دََيًٌَ داسٍ 
يُنُُُ نىسِ يُ باوَؾ دَطشّ، دََيًٌَ َاضٌ يُنُممُ..وا دياسَ نىسٍِ دسَخيت طىآلوٍ ضًذٍ بُسطٍُ َُْابًَت، 

وَنُ بُ سُساٌَ نشديإ ئُو بُ سُآلَيٌ بًهات، دَيُويَت ئُوٍَ نىسٍِ ثًاوَ َُطتُنُ، ئُوٍَ دوو دََاَهذسا
ًَٓؽ ُٖس ئُوَّ دَويظت، ئُوَتا خُسيهُ ديَتُ ْاو ساُْنامن، ٖات، ْا ئُوَ نىسٍِ دسَخيت طىآلوٍ ًُْ، ئُويذيُ 
نىسٍِ ثًاوَ َُطتُنُيُ، با ساُْنامن تىْذ بهُّ، باػُ َٔ ئًَظتا الٍ ناًَامن، ئُوسِؤ ػىوّ بُ ناًَإ نشد، ئُوٍَ 

ئًَىاسَوَ يُ باوَػًِ ناًَإ بىو، ضٌ سوويذا، خُوُْ، ئُو صََاوَْذَ خُوٕ بىو، نىسٍِ دسَخيت طىآلوٍ خُوٕ  يُ
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بىو، ئًَشَ نىيًَُ، ْٗؤٌَ طُسَوٍَ ًََىاخناُْنُ يإ رووسٍ نىسٍِ ثًاوَ َُطتُنُ رووسٍ داثشتُقاٍَ و ُْٖاس و بًُ 
ئُوٍَ ئًَظتا يُ نضٌ باصسطاُْنُ َٓذاَيًؼٌ  ُٖيُ  ئُوٍَ يُ  بُسصَنُ، َٔ ض يُوَ تًَٓاطُّ، نىسٍِ ثًاوَ َُطتُنُ

ٍ ٖاويؼتُ سَوٍَ ئُو ًََىاخناُْيُ و ضؤٕ خؤثًَؽ ويَُٓطشَنُ  الػاًَْهًِ ديت، بُّ ػُوَ ضؤٕ طُيؼتُ ْٗؤٌَ طُ
ؼهٌ ْاو ساُْناٌْ َٔ! ئُدٍ نىسٍِ دسَخيت طىآلوٍ ضٌ بُ طُس ٖات ! تاصَ يُ باوَػٌ َٔ ُْبىو! ئُوَ دياسَ ًََ

يُ طُس ًُْ، دياسَ بُ ثاَيًَو ٖؤػٌ ْايُتُوَ طُس، صيًُيُنٌ تىْذٍ دَويَت، ساُْنامن تىْذتش نشد و ُٖتا ًَٖضّ تًَذا 
بىو صيًُيُنِ خُواْذَ بٓا طىيٌَ نىسٍِ ثًاوَ َُطتُنُ، صيًُيُى صسضٍُ ٖات، صيًُيُى بًَذَْطًٌ رووس و ػاس و 

ضاوّ سَػهُثًَؼهُ دَنات، نىسٍِ دسَخيت طىآلوٍ نٍُ ٖاتُوَ ْاوَ  دًْاٍ ػهاْذ.. ئاٍ! ئُو صيًُّ يُ نٌَ دا،
 ساُْنامن و نىسٍِ ثًاوَ َُطتُنُ نىا! يُ بريَُ قًزَيُنِ يًَذا، ض قًزَ! نىسٍِ دسَخيت طىآلوٍ دواتش بؤ طاَيتُ

ىسٍِ دسَخيت دَيطىت)) ًََىاخناُْ و َاَيُناٌْ دَوسوبُسٍ َُٖىو صاًْإ نُ ثًاويَو بُ صاوابىو((. يُ بريَُ ن
طىآلوٍ يًَِ دووسنُوتُوَ، ثُسداخًَو ئاوٍ داٌََ، يًَِ ْضيو ُْدَبؤوَ و ُٖس دَيطىت: ))ببىوسَ، ببىوسَ، ض ًُْ، 
ضاى دَبًت، ضاى دَبًت(( َٔ تشطاّ يُ ػًَتبىوٕ تشطاّ، ض تشطٓانُ يُ ػُوٍ بىونًَين ػًَت بًت، خىدايُ ػًَتِ 

بؤضٌ واصّ يًَٓاًٖيَنَ، َٔ واصّ يًًًََٗٓاوَ، ْايٓاطِ، ُٖسضٌ يُطَُيِ نشد  َُنُ، نىسٍِ ثًاوَ َُطتُنُ بؤ وا دَنات،
طُسدٌْ ئاصاد، با واص بًًََٓت، واص يُ نىسٍِ دسَخيت طىآلوٍ بًًََٓت، َٔ رٌْ ئُو نىسَِ دسَختًُّ، دَطتِ بؼهٌ ئُو 

بُس فشًََظو صاسّ َُٖيُٓدَثضشٍِ  صيًُيُّ بؤ يًًَذا! طشياّ بُ نىٍَ طشياّ، خؤّ ٖاويؼتُوَ باوَػٌ،يُ بُس طشيإ يُ
داواٍ يًَبىوسدٌْ يًَبهُّ، َاضِ نشد، ضاوَناًِْ َاض نشد، تًَطُيؼت، َُٖيُيُى ُٖيُ، تًَطُيؼت ػتًَو ُٖيُ، 
تًَطُيؼت سابشدوويَهٌ تاٍَ يُو طاتُ خؤٍ قًت نشدؤتُوَ، ًَْىضُوامنٌ َاض نشد، ُْسّ ُْسّ دَطيت بُ قزَذا 

ْاطو و ثًَهًُْٓاوٍ بؤّ طًَشِايُوَ..ٖامتُ قظُ داواٍ يًَبىوسدمن يًًَهشد، ئُو قظٍُ بُ  دًََٖٓا، ضُْذ طُسٖاتًَهٌ
 اليُنًذيذا دَبشد، وَى ئُوٍَ ًٖض سوويُٓدابًَت، َٔ دَٖامتُوَ طُس َُبُطت ئُو دووستش دَنُوتُوَ، طىمت:

 + دََُويَت تًَتبطُيُمن، بؤضٌ ئُو صيًُيُّ يًَت دا..
 نات..تًَطُيؼتِ، ثًَىيظت ْا -

 + ثًَىيظت دَنات، دَصاٌْ..
 دَصامن، ُٖس وات دَصاٌْ يُ صيٓذاٌْ و دَ واص يُو ػتُ بًَُٓ، با بؤ خؤَإ قظٍُ خؤؾ بهُئ -

 صيٓذإ، ْا..+ 
دَ تؤ طىٍَ يُ َٔ بطشَ، دَصامن ئُو سابشدووَ  َٔ  سُص بُ طًَشِاُْوٍَ ضريؤنٌ ْاخؤؾ ْانُّ.. نضٌَ -

وَ، َٔ ثُيُّ ًُْ، ُٖتا يُ الت صؤس ئاطايٌ ُْبًَتُوَ، دَطتت يًَٓادَّ، سُصدَنُيت ُٖس تاَيُ تا َاوَيُى يًَتٓابًَتُ
بُ تًُْؼت يُنُوَؾ ْاخُوئ، دَ واص يُو ػتاُْ بًَُٓ، َٔ و تؤ ثًَهُوَ يُ روسيَو بني بُمسُ بؤ َٔ 

 َُٖىوػتًَهُ..
وو ثًاوَ دََاَهذساوَنٍُ ضُْذ داسٍ دَٖاتُ طُس صاسّ باطٌ نىسٍِ ثًاوَ َُطتُنٍُ بؤ بهُّ باطٌ د 

بؤ بهُّ، قظٍُ دَبشِيِ، يإ َٔ دََطًَشِاوَ و َُْذَنشد، نىسٍِ دسَخيت طىآلوٍ بُ َُيًُو فُسَاْهشدُْوَو بُ 
 ثًَهًُُْٓوَ طىتٌ:

 يُو باسَيُوَ دوا سطتُ دََيًَِ و ئًذٍ ئُو بابُتُ داغُ، دَصاٌْ دوا سطتُنُ ضًُ؟
 ُْٖذيَو ٖاتبىوَُوَ طُسَخؤ:

 ُٖسضٌ دَيًًٌََ بًًٌََ َٔ ساصيِ.. ْاصامن،
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 ثًَهٌُْ دىإ ثًَهٌُْ:
 طبُيينَ بُ رُْ نُطهجؤػُنُ بًٌََ َٓذاَيُنُ يُو وادَيٍُ دياست نشدووَ ضٌ سؤر دوا دَنُويَت

 ًَٓؽ ثًَهًُِْ:
 ْا ضٌ ْا ضىاس بُطُ..

 دىاْرت ثًَهٌُْ، َاضًَهٌ خاَيُ طُسبُطؤبُْذَنٍُ نشد و طىتٌ:
 ظتا غُوَ، تؤ ثًَىيظتت بُ خُوَ..بُ دَيٌ تؤ، دٍَ ئًَ

باطهٌ بؤّ نشد بُ طُسئ،  ئُوَتا دًٌَ َٔ نُوتؤتُ الٍ دَيٌ وٍ، ثُدمُناٌْ دَطيت ضُثِ يُ ْاو َىوٍ 
ٌ بضس دَبٔ، خضاَُ ئُو ئاطىودَيًٍُ نُ خىػهرتئ يًٌَ دَيًٓا بىو، خؤصطُ نىسٍِ ثًاوَ َُطتُنُ طضشٍِ طًٓ

ُنُػِ دًََٖٓايُ دٍ، دَبؤسريَِ ئا، دَبًَت بؤسرامب، صسَُيُى، قشَُيُى  ًَٖٓذٍَ يًَذَطُسِا داخىاصيٌ رُْ نُطهجؤػ
بُسص نشدَُوَ، داٌَ ثُدمُسٍَ رووسَنٍُ ئًَُُ ٖاتُ خىاسَوَ؟ ُٖسَِػٍُ ُْخؼُطاصٍ طُسَاوّ برينُوتُوَ، دَطتِ 

ٍ رووسَنٍُ تًُْؼتُاُْ ُْى بُ يُػٌ نىسٍِ دسَخيت طىآلويذا ًَٖٓا، ئؤخُيؽ طُالَُتُ، دسَْطرت ثًَهُومت ثُدمُسَ
ٌٖ ئًَُُ، نُطًؽ بُسُْنُوتىوَ، نُطًؽ ُْيضاٌْ طىيًُ يُ نىيَىَ ٖات و بؤ نٌَ، ويظتُإ رووسَنَُإ بطؤسِئ، 
َُْاْطؤسٍِ، رووسَنإ َُٖىويإ سووَ و طىيًُ بىوٕ، دًاواصيُى يُ ًَْىاًْإ ُْبىو، ضُإ نشد، ٖاتني ساطيت 

ًُٓ ثُْا، باػُ طىيًُ ساطتُوخؤ ْايطشيَتُوَ، خُو صسِا، ئُو ػُوَ تا بُياٌْ نىسٍِ ًًََٗؼت و ٖاتدثُدمُسََإ بُ
دسَخت يُ دَوسّ طىوسِا، دَضىوَ الٍ ثُدمُسَنُ و دَطيت بؤ بُفش دَطشتُوَ، دَٖاتُوَ الّ بؤٌْ دَنشدّ، دَطيت بُ 

َٔ ئُطُس تُقُؾ ُْبا ُٖس قزَذا دًََٖٓاو دَيطىت: غُوَ ثُسٍ غُوَ، َٔ ئًذٍ ئًَؼهطشٍ يُ ثُسٍ دَنُّ، 
ُْدَخُومت، دآَابىو صوو دآَابىو يُو ػُوَدا ُٖتا سؤردَبًَتُوَ وَى ثُسواُْ بُ دَوسٍ سووْانايٌ تؤدا 
بظىوسِيَُُوَ، بٓىو َؤَُ ًَُٖؼُ طُػُنٍُ ريامن تؤ بٓىو، تؤ ُٖس سووْانٌ يُ ْىوطتٓذا سووْانرت دَبًُوَ، غُوَ 

 ياٌْ ْىيَزٍ عُػل بؤ تؤ دَنُّ..، صيهشٍ تؤ دَنُّ، تا بُِ طشتىؤََ ئُو ػُو ساَيٌ عُػك
ئُو ػُوَ ُْ َٔ خُومت ُْ نىسٍِ دسَخيت طىآلوٍ ئُو ػُوَ ًَٓؽ ساَيٌ عُػكِ طشتبىو، بُالّ وَى وٍ 

 طُسّ ْا..
بؤ بُياٌْ ضىويُٓ َاَيُ يُى رووسيُنٍُ خؤَإ، ُٖس طُس يُ ئًَىاسَوَ َٔ خُومت، ْاصامن نىسٍِ دسَخيت 

ٍ ديظاُْوَ يُ ساَيٌ طُسٌَ عُػكذا بىو يإ، ئُوَ طُيؼتًُٓ ػُوٍ طًًَُّ، ئُوَ دَضُُ باوَػٌ، با بؤٍ طىآلو
سانؼًَِ و خؤّ ػٌ بهُّ، ئُوَ ٖات، طُيؼيتَ و ُْطُيؼيتَ، ئؤٍ! نىسٍِ ثًاوَ َُطتُنُ ئُو َاَيُػٌ ديتُوَ، 

ًَهٌ ًَٖىاػِ ثًَىَْا، ًَٖىاؾ صيًُّ يًًَُٓدا، ثاَي ديظاُْوَ ٖاتُ دًٌَ نىسٍِ دسَخيت طىآلوٍ، واص ْاًَٖينَ، ئُو داسَ
ٌٖ ئُوَ ُْبىو خؤٍ تًَهبذا، نُضٌ يُنظُس نؼاْذيُوَو نؼايُوَ، ئؤٍ! َٔ ثاَيِ بُ نًَىَ ْا، َٔ ػًَت دَمب، 
نىسٍِ ثًاوَ َُطتُنُ َٔ ػًَت دَنات، واصّ يًَٓاًَٖينَ، نىسٍِ دسَخيت طىآلوٍ دووسنُوتُوَ، سووٍ ضُْذ تُْهُ، 

جًَىَْاُْ فشاواْرتَ بُو ثاَي َداسَ بًًََِ ضٌ، ببىوسَ ببىوسَ، ض نَُيهٌ ُٖيُ، بُالّ نىسٍِ دسَخيت طىآلوٍ دَيٌ يُوئُو
بُو صيالُْ ػًًَى بًَت.. بُ رَاس طٌ و ْؤ ػُو، ُٖس وَختًَو نُ دََىيظت نىسٍِ دسَخت بًَُُٓ ْاو ساُْنامنُوَ، 

ْا، يُ َىَدٍ الدَداو بُ خؤٍ دَٖاتُ دًٌَ وٍ، ًَٓؽ ثاَيًَهِ ثًََ َُطتُنُ دَطُيؼتُ طُسَإ و ئُونىسٍِ ثًاو
َخيت طىآلوٍ ٖات، ضُْذٍ ناتٌ ثاَيُنُ نىسٍِ دسَخيت طىآلوٍ دَٖاتُوَ و ئُو بضس دَبىو، ضًَُني ػُو نىسٍِ دس

بىو، يُ ْاو  ضاوّ تًرَبٍِ، خؤٍ بىو نىسٍِ دسَخيت طىآلوٍ نىسٍِ ثًاوَ َُطتُنُ ُْٖات، ضُْذنشد، ُْٖات  ضاوَسِيَِ
ساُْنامن َايُوَ دًَطٍُ خؤٍ بؤ نُغ ضؤيُٓنشد، بُصٍ نىسٍِ ثًاوَ َُطتُنُ بُصٍ، يُو ػُوَدا َاضًَهٌ قىوٍَ، 
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نىسٍِ دسَخيت طىآلوٍ طؤتٌُْ نُ يُطٍَُ ػُوٍ يُنٌَُ تًَهٍَُ نشدبىو، َُٖىو طاَيٌَ يُ يادٍ يُنُّ َاضٌ خؤيذا 
جُسيًََٓت صيادٍ بهات، دَيًًََتُوَ)) َاضًَهٌ قىوٍَ قىوَيرت يُ تَُُٕ، بؤَين دَطىتُوَ، بُ بٌَ ئُوٍَ يُى وػُؾ ب

َاضًَهٌ ػريئ ػريْرت يُ ريإ، َاضًَهٌ َُْش، َُْش وَى َاضٌ يُنُّ، َُْش وَى َاض خؤٍ، سَْطُ ُٖس يُو 
تًُْايًذا، ػُوَؾ ثُسٍ بُسٍ َاضٌ طشتبًَت، ئُو ػُوَ بُفشاويُ ض ػُويَو بىو،  ض نىدَتايُنٌ طجٌ بىو بُ طُس 

ض تًَهَُيبىوُْوَيُنٌ طشووػتًاُْ يُو ػُوَدا ٖاتُ دًْا، ُٖس دَبٌَ َاض صادٍَ ئُو ػُوَ بىوبًَت، ئُسٍَ ئُو ػُوَ 
 بُفشاويُ خُوُْ يإ ساطيت، با يُ ثُسٍ بجشطني((

 ًَٓؽ دََطىت، ًَٓؽ دََيًَِ:  
 ))خُوًَْهٌ ساطتًُ، ئًذٍ تؤ بابٌ َاضٌ(( 

نُّ بىو ػُوٍ ُْٖطىئ بىو، ػُوَناٌْ ثًَؼىو نىسٍِ ثًاوَ َُطتُنُ الٍ َٔ ػُوٍ ضًُ ػُوٍ يُ
دَٖات و ػُوٍ يٌَ بُ رَٖش دَنشدّ، واٍ يُ نىسٍِ ثًاوَ َُطتُنُ دََيًٌَ دادووٍ يٌَ نشدووّ، ػُوٍ دواٍ ػُوٍ 

ُالّ ضًُ، يُ ناتٌ خؤٍ بٌَ دوانُوتٔ يُ ثُدمُسَ بضىونُنُوَ نُ بٔ ثُسدَ ئُطتىوسَنُوَ خؤٍ ًْؼامن دا ب
ًََُْٗؼت بابٌ َاض ُٖطتجًَبهات، ساُْنامن تىْذ ُْنشد، ػُوٍ دواتش، ديظاُْوَ ديتُُوَ يُ ناتٌ خؤٍ يُ 
ثُدمُسٍَ ُٖوايًُوَ تًضاويَهٌ داٌََ، ئُوداسَؾ ضاوٍ خؤّ داخظت و بابٌ َاض ناسٍ خؤٍ نشد، ػُوَناٌْ تش 

َُطتُنُ ُٖس داسٍَ يُ دًَطُيُنُوَ خؤٍ ًْؼامن صؤسبٍُ ػُوَناًْرت يُ ناتٌ خؤٍ، بٌَ دوا نُوتٔ نىسٍِ ثًاوَ 
دَدا،ُٖس داسٍَ دًَطُيُنٌ خؤٍ ًْؼامن دَدا، قظاْذَنات طىيَِ يًًَُ قظاْذَنات، ْايَُيًَت بُ دَيٌ خؤّ ضًَز يُ 

ذٍ بابٌ َاض وَسطشّ.. واصْآًًََٖت طًُيٌ ُٖيُ، يُ بٔ يًَىاُْوَ قظُدَنات، َٔ تًًَذَطُّ، بُآلّ طىيٌَ ثًَٓادَّ، ئً
رٌْ بابٌ َاضِ، َٔ يُطٍَُ بابٌ َاض يُ  ٓادا َٔ ضًَزٍ ْاو سإ ببًِٓ! ََٔٔ ػتًَهِ يُطٍَُ ئُو ًُْ، بؤضٌ سيَ

 َاَيًَهٌ عُػكاوٍ بؤ ًَُٖؼُ يُ رواْني..
ُٖس يُ يادٍ طاَيًَهٌ سيَو بُ طُس تًَجُسِيين يُنُّ َاضٌ نىسٍِ دسَخيت طىآلوٍ نُ دَنُويَتُ دوا ػُوٍ 

 ػهشا ْاوّ يُ نىسٍِ دسَخيت طىآلوٍ ْا) بابٌ َاض( و نُطًَو َُْا بُ ْاوٍ نىسٍِ دسَخيت طىآلوٍ..ثايض، َٔ بُ ئا
يُ دووَّ طاَيىَطُسٍِ دوا ػُوٍ ثايض، ػُو دسَْطإ يُ باوَػٌ يُنرت بىوئ، ناتٌ ئُوَ بىو نُ وَى 

ّ يُو دََُ يُ دًاتٌ خؤٍ ثًؼٍُ ًَُٖؼُيٌ خؤٍ نىسٍِ ثًاوَ َُطتُنُ دياسنُويَت و طُسو دَيِ بطشيَت، بُال
ػتًَهٌ بُ ثُدمُسَنُدا دادا، ْا ػت ُْبىو، دَطت بىو يُ ثُدمُسَنٍُ دا، دَطيت ئُو يإ نُطًَهًرت، خًَشا خؤَإ 
يُبُس نشدَوَ، بُ بٔ دَسطاوَ خؤَإ طشت، ُٖطتُإ ساطشت، ض دياس ًُْ، ُٖطت و خىطت ًُْ، ض ُْبىو، بُ 

يتُوَ، نُ سؤر بؤوَ َٔ ُٖس دَطُسِاّ بُ سُوػُدا دَطُسِاّ ئٌَ ػتًَو ػىيَُٓواسيَو سُوػُنُدا طُسِائ ػتًَهُإ ُْد
ببًُُٓوَ، ئاخش ئُو ػُو ػتًَو بُو ثُدمُسَيُ نُوت، دَطتًَو بُو ثُدمُسَيُ نُوت، بُسد، ْا بُسد ُْبىو، وسد يُ 

ديتُوَ، يُ طُس داٌَ طُسَوٍَ ثُدمُسَ  ثُدمُسَنُّ دَسِواٌْ بُ دواٍ دسصيَو قشدماًَْهذا دَطُسِاّ، بُالّ ػتًَهًذيِ
بُ خُتًَهٌ طىوسٍ وسد ْىوطشاوَ)) ثُسٍ ًَٖؼتا ُْضىوَ بضًَت، ضُْذٍ صوو تُاَلم يُ ًََشدَنُت وَسطشيت، طًاٌْ 

 ثاسيَضساوتشَ((
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ىت: ))قظٍُ َٔ ًُْ ٌٖ باثريَُ ُٖس ُٖس ئُوَتُ ديَتُ بريّ باثريّ نُ يُ طُس سؤخٌ طؤسِ بىو دَيط

ُْوَيُى يُ تٌَُُْ خؤٍ بُ الٍ نًَُُوَ طشاًُْى  دَبًًَٓت، َٔ طشاًٌْ طُوسَّ ديىَ، بامب طشاًٌْ ديىَ، باثريّ 
طشاًٌْ طُوسَتشٍ ديىَ، ئاطاداس بٔ نىسَِناًْؼِ ُْوَناًْؼِ دَيبًٓٔ(( ًَٓؽ ديتِ طشاًٌْ طُوسَّ ديت، ئُو 

تُسَِّ دَفشؤػت، سؤراٌْ طُسَتاٍ طشاٌْ بىوٕ، طشاٌْ سؤر دواٍ سؤر طشاْايٌ ثرت دَبىو، َٔ  سؤراٍُْ يُ طُس ثشدٍَ
سؤراُْ دميٌُْ طشاًٌْ طُوسَّ دَديت، بُالّ تا ُٖواَيٌ طىاسَناٌْ دَطيت دايهِ ُْبًظت، تشطٓانايٌ طشاٌْ بُو 

ؤرئاوابىوٕ، ُٖقٌ ُْبىو باساُْ، تؤفاُْ، سادَيُ ُْيرتطاْذبىوّ، دايهِ ياصدَ طاٍَ َُٖىو سؤراٌْ ضىاس ػَُُ ثًَؽ س
طُسَايُ، طىاسَناٌْ يُ ْاو  ضُفًُ طىوس باوَنُ دَسدًََٖٓا و دَٖاتُ طُس دَسطاٍ سُوػُ يُى يُى ئُو رْاٍُْ يُ 

 يُ طُس دَسطا ساوَطتابىوٕ، داًْؼتبىوٕ، دَضىوَ اليإ باْطٌ دَنشدٕ:   نؤالٌَْ
ِ، ػُو و سؤريَهٌ يُ طىٍَ نشد، ئُدٍ طًَؼَُُ عُطشَنٍُ ئُٖا طىاسَناٌْ غُصاٍ ببًٓٔ، غُصايٌ نض

بؤيِ ُْنشٍِ، ئُدٍ ضىاسػَُُ دسَْطاٌْ عُطش ئُودََاُْ، يًَشَ يُ بُس ضاوٍ َُٖىوإ، ثاسضُ ئاطًَٓو يُ ئامساُْوَ 
ٌَ ُْٖات، ُْضُقًُ طًٓطٌ غُصايٌ َٔ، ئُدٍ ئُو ضُفًُ طىوسَػٌ يُ طُس ُْبىو، ئُٖا ًَٖؼتا تُسَِ، دَطيت بذَْ

ًَٖؼتا تُسَِ، خىيَين غُصايٌ َٔ ًَٖؼتا وػو ُْبؤتُوَ، ُٖتا تُياسَيُى يُ ئامساٌَْ يُ دًْايٌَ مبًَين خىييَن 
غُصايٌ َٔ وػو ْابًَتُوَ، طىٍَ يُ َٔ بطشٕ يُطَُيُْطؤَُ، رًُْٓ بُ قظٍُ َٔ بهُٕ، ُْنُٕ سؤرٍ طًَؼَُىوإ 

شايًِ دايُ، دَطتُنامن بؼهٌَ، خؤ دََضاٌْ طًَؼَُىوإ و ًٖض ػتًَو بهشِٕ، ًٖض تًَهُويًَهُيُى بهُٕ، َٔ نىيَ
ػت نشِيًٓإ ُْطىتىوَ بُالّ  ياخىا ُْطَُُ ئًَىاسٍَ، نشِيِ طىاسَّ بؤ غُصايٌ دىاُْ َُسطِ نشٍِ، ئُوَتا طىاسَناٌْ، 

ُٖس دََيًٌَ  ئُٖا ضُْذ صَسد و دىأْ ُٖس دََيًٌَ طُسدٌْ صَسدٍ غُصايُنَُٔ، ئُٖا ضُفًُنٍُ غُصاَيِ ضُْذ طىوسَ
طُسٍ سووَُتٌ غُصايُنَُٔ، تى خىا ئُو ناتٍُ دََشّ بُ بريٍ ُْفتفشؤػٌ بًَُٓٓوَ نُ نُ ئُو ضُفًُ و طىاسَيُ يُ 
بريُْنات يُطَُيُذا بًاخناتُ طؤسَِنُوَ، ئاواتٌ َٔ ُٖس ئُوَيُ نُ ضُفًُ و طىاسَناٌْ غُصاٍ الٍ خؤّ بٔ، يُ 

 طؤسِيؼذا يًَِ دىدا ُْبُٓوَ((  
ياصدَ طاَيٌ سيَو وَسص وَسص، َاْط َاْط، ضىاسػُّ ضىاسػُّ ثًَؽ سؤرئاوابىوٕ يُو طُسَوَ تا دايهِ 

ئُوطُسٍ نؤالٕ دَسطا دَسطا، رٕ رٕ، دَطُسِاو قظُناٌْ خؤٍ نُ يُ ْىيَز دىاْرتٍ يُبُس بىو، دَيطىتُوَ، ُٖبىو 
دََيًَِ سُيف، دايهِ بُ ئاواتُنٍُ ْاويإ يُو قظاٍُْ دايهِ ْابىو، ئايُتُناٌْ دايهٌ غُصاٍ، سُيف! ًَٓؽ 

 ْاطات.. ًْىَسِؤيُى خىػهُ َٓذاَيهُّ بُ دايهِ دََيٌَ: 
دايُ يُ َاَيٌ سُال بؤٌْ طؤػت ديَت، َُٖىو سؤريَو يُ َاَيًإ بؤٌْ طؤػت ديَت، بُالّ بؤُْنٍُ ئُوسِؤ 

 بؤٌْ طؤػت بًَت..طُيُى خؤؾ بىو، دايُ دٍَ با يُ َاَيٌ ئًَُُؾ َُٖىو سؤريَو ْا بُغ ئُوسِؤ با 
نضٌ ئُو ثًاوَ بىو نُ ثًَؼرت ثًَؽ سؤرٍ سابىوٕ ثاطُواٌْ ثاسيَضطاس بىو، دواتش بىوَ ثاطُواٌْ  السُ

ُْخؼُطاصٍ طُسَاو، وَختاًَْو صوو صوو يُ تُيُفضيؤٕ ًْؼاٌْ دَدا نُ دَتطىت ػؤفَُيُ سيٌَ بؤ ُْخؼُطاص 
صاٍ دَباتُ ْاو صيَشِْطشإ و بُ طؤػتُوَ دَطُسِيَتُوَ، دايهِ دَنشدَوَ.. ئًذٍ دايهِ بُسطُ ْاطشيَت، طىاسَناٌْ غُ

ُٖس ئُو سؤرى خَُيهٌ نؤآلٕ يُ طىاسَنُ ئاطاداس دَناتُوَ، بُ ضُفٍُ سووتُوَ سووت يُ طىاسَ، َاٍَ َاٍَ دَطُسِيَت، 
ببَُُ طؤسَِوَ، بُالّ بُ طشياُْوَ دََيًَت: طشاٌْ طشاٌْ، طشاٌْ ُْيًَٗؼت طىاسَ دىاُْناٌْ غُصايٌ دىامن يُطٍَُ خؤّ 
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ضُفًُ، ضُفًٍُ بُتاٍَ يُ طىاسَ، يُطٍَُ خؤّ دَبُّ، تىخىا نُ َشدّ ضُفًُنٍُ غُصامل يُ طُس طًٓط دأًَْ، ئاٍ 
 ئًَظتاؾ..

َشدٌْ يُى يُ دواٍ يُنٌ ػًَتُناًْؽ ُٖس يُو ثايضَوَ يُو صطتاُْوَ دَطتًجًَهشد، ئُو طاَيُ بُ طاَيٌ 
سٍ ػاسَوَ، يُ َاوٍَ ثُدما طاٍَ ًَٖٓذٍَ ئُو طاَيُ ػًَت َُْشدووَ، يُو طاآلُْ دطُ َشدٌْ ػًَتُنإ ضىوَ يادَوَ

يُ نىسَِنٍُ رُْ نُطهجؤػُنُ ًٖض ػًَتًَو بُ طىيًُ َُْشدووَ، ثًَؽ نىسٍِ رُْ نُطهجؤػُنُ يُى ػًَت يُ سؤرٍ 
بُ طىيًُ َشدووٕ.. َُٖىويإ  ٌ نؤَاس نىرساوَ،ُٖس ئُو دوواُْ و بُغْتًَو بُ دَطيت ثاطُواْاًَُٖآلتين طُوسَ ػ

يُى يُ دواٍ يُى يُ بشطإ يُ طُسَا سَقَُٗيذَٖاتٔ و طًاًْإ دَبُخؼًُ ػاسٍ دَيشَِم، ُٖس يُو طاَيُوَؾ ػاس 
دَيشَقًٌ خؤٍ ًْؼاْذا، بُصَيٌ بُ ػًَتُناٌْ ُْدَٖاتُوَ، بُصَيٌ بُ دَسؤصَنُسَناًْذا ُْدَٖاتُوَ، ثًَؼرت ػاس 

بىو، ًَُٖؼُ دَطيت بؤ طريفاُْناٌْ دَبشد و ًٖض دَسؤصَنُسيَهٌ خؤٍ ْاَشاد ُْنشدووَ،  بُبُصَيًرتئ ػاسٍ دًْا
ػًَتُ طُسَابشدَيُناٌْ خؤٍ،  ،بُ ثُيهُ وَسيىَناًْؼٌ با ،صطتاْإ ئُطُس بُ ثُيهٌ طُٓوبُسَناًْؼٌ با

ًَُٖؼُ يُ َضطُوتُناٌْ دَسؤصَنُسَ بٌَ دًَىسيًَُناٌْ خؤٍ دادَثؤػٌ و طُسٌَ دَنشدُْوَ، ػاس ثًَؽ ئُو طاَيُ 
خؤيُوَ، يُ ثُْا تاسيهُناٌْ خؤيُوَ يُطُٕ يُ طُٕ ػًىٍ سيَضدَنشد و نُغ بُ بشطًَيت ػُو طُسٍ ُْدَْايُوَ، يُو 
طاَيُوَ ضُتُ و سيَطشٍ دًْا يُو ديىٍ صيًَُناُْوَ ٖاتٔ و ػاسيإ سووتهشدَوَ، وَى يُثٌ دَطت سووتًإ نشدَوَ، 

باٍ نؤتايٌ ثايض سووتًإ نشدَوَ، ضُتُو سيَطشٍ دًْا ٖاتٔ و بُ سيَٓىيَين ضُتُناٌْ  وَى دسَختُ وَسصيُناٌْ  دَّ
ػاس، يُ ػُقاَُنإ يُ طُسَ نؤآلْإ باصطٍُ طىَشطًإ داْا، داَُ َاطتًإ طىَشط دَنشد، دَطتٍُ ًًَٖهُ و 

نشد، دَسؤصَنُس دَبىو عُالطٍُ نىيًَشَيإ طىَشط دَنشد، ضُتُو سيَطشٍ ئُو ديىٍ صيًَُنإ ضًإ طىَشط ُْدَ
طىَشط بذا، ضُتُو سيَطشَنإ ضًإ ُْدَنشد،ُْخؤػًٌ  ػًَتبىوًْإ بُ ػاس وَسنشد، ئُطُس َشدٕ بُ ْاو ػًَتُنإ 
وَسُْبا، ػاس دًَطٍُ ػًَيت يًَذَبؤوَ! ػًَتًَو دََشد يُنًرت ػًَت دَبىو، ضُتُو سيَطشَنإ ضُْذ نُطًإ ػًَتهشد، 

تًَهٌ ْىٍَ بُ ػاس وَسُْنات، بشطًيَت ػًَيت دَخظتُوَ بشطًَيت ػًيَت دَبشدَوَ، دايهِ سؤر ُْبىو ًٖض نؤآلًَْو ػًَ
ٌ طىوسباو ٍُْ ْاوَ ْاوَ يُ باخَُيٌ ضُفًُندواٍ فشؤػتين طىاسَناٌْ غُصاٍ ًَٖٓذٍَ ُْبشد ػًَت بىو، ْايبًٓٔ ئُو ر
هٌ َُٓ، دايهٌ نىسٍِ ُْفتفشؤؾ، طىيَتإ دَسديَينَ، تًَش تًَش بؤٌْ دَنات و يُ باخَُيٌ دًََْتُوَ، ئُو رُْ داي

يًًَُٓ، يًٌَ ْضيهببُٓوَ، دَبًظنت)) طىساَناٌْ غُصامل بذَُْوَ، ثاسَنُّ بؤ ًَٖٓاوُْتُوَ، طىاسَناٌْ غُصاٍ، غُصاٍ(( 
ئُوَ دَْطٌ دايهٌ َُٓ.. ًَٓؽ ثُسٍ ُْبا ػًَت دَبىوّ، وَى دايهِ ػًَت دَبىوّ، ثُسٍ دَيٌ باػُ، طىصَساًْإ يُ 

 ُُ باػرتبىو، ناتًَو بًظيت دايهِ طىاسَناٌْ فشؤػتىوَ، ئاطشٍ طشت طُيًَو طُسنؤٍُْ نشدّ:ئًَ
 + خؤ َٔ طُد داس ثًَُطىتٌ، ئًَُُ طىصَسامنإ خشاخ ًُْ، ػُسٌَ ْاويَت

 ْا، َٔ ػُسّ يُ ُٖس نٌَ بهُّ يُ تؤ ْانُّ، تؤ خىػهُ ًَُٖؼُ دَيظؤصَنٍُ َين -
 ٌ دَنُيت، ُْدَبىو..+ ْا، ئُطُس ئُو خىػهُ باّ نُ باط

يُ دواٍ طىاسَناٌْ دايهُُوَ ضُْذ داس ثُسٍ خىػهاُْ صؤس خىػهاُْ بُ ػًَىَيُى نُ ػُسَُصاسٍ 
 يًَُٓنُويَتُوَ بُ ػًَىَيُى ُٖس يُ خؤٍ ديَت، بًَئُوٍَ َٔ ئاطاّ يًَبًَت ياسَُتًٌ َاَيُاٌْ دَدا...

ػًَتُنٍُ رُْ نُطهجؤػُنُ، ًْىَسِؤيُى بُ ُٖس يُ طاَيٌ ػًَتبىوٕ و َشدٌْ ػًَتُنإ ونىرساٌْ نىسَِ 
 سيَهُوت يُ فىيهٍُ نؤتشَنُ ثُسيِ ديت ، ثُسٍ سَْطٌ ثُسٍِ بىو، طُسَتا ُْيذَويظت ض بًٌََ:

 + ض ًُْ، ػتًَهٌ وا ًُْ
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ثُسٍ يُو سؤرَوٍَ فشِؤنُنُ غُصايٌ خىػهٌُ يًَظُْذئ، تؤ بىويتُ خىػهِ، دطُ يُوَؾ َٔ و تؤ  -
 دؤتُوَ، ئايا ئُو نًَؼُيُ ًَٖٓذَ تايبُتُ ثًَىيظت ْانات َٔ بًضامن..ػتُإ يُ يُنرت ُْػاس

 + ْا، تايبُت ًُْ..
 ئٌَ، دَ بُ َين بًٌََ، بضامن ضًُ -

 + ُْخؼُطاصٍ طُسَاو ُٖسَِػُ دَنات
 ضؤٕ؟! -

ُٖسَِػٍُ ُْخؼُطاص فؼُ ًُْ، ئُوَ ًُْ بُ ُْٖذٍ وَسُْطشيت، خؤٍ َُٖىو ػتُ، بُ ئاَارَيُنٌ ئُو 
اويَو دَنىرسيَت، بُ فًهُيُى ُٖسضٌ طُطىطىاس ُٖيُ يُ دَوسٍ خشِدَبُُْوَو دَطت يُ طُس طًٓط بؤٍ سيضَ ثً

سادَوَطنت، ُْخؼُطاص قُت ئُو ثًاوٍَ ثًَؽ وَسصٍ سابىوٕ ًُْ، ئُو طاآلُْ ُٖس طاَيٌ َشدٌْ ػًَتإ و ػًَتبىوٕ و 
ُٖس يُو طاَيُوَ دَطتجًَهشد، طاَيٌ بُ صؤس طشاًٌْ طُوسَو فشؤػتين طىاسٍَ َشدووإ ُْبىو، رٕ ْىيَهشدُْوَؾ 

تُآلقذاًْؽ بىو،بُ نىػتذاٌْ ئُو ثًاواٍُْ رُْناًْإ يُ دىاًْذا بٌَ ويَُٓ بىوٕ، ُٖس يُو طاآلُْوَ طُسٍ نشد، 
طاصٍ طُسَاو ْا بُسثشطًرتيؽ ُٖبىوٕ ايٌُْ بُ نىػتذإ بىو، ُٖس ُْخؼًََُشدٍ ثُسٍ يُ َُٖىو ئُو ثًاواُْ ثرت ػ

شِيبىوَ ثُسٍ، َٔ دََبًظتُوَ، يُو الو يُّ ال دََبًظتُوَ، بُالّ الٍ ثُسٍ قظُّ ُْدَنشد، سَْطُ ضاويإ ب
ثُسٍ ْاُٖقٌ ُْبىونُ ُْيذَويظت بؤّ باغ ُْنات، دَصاًَْت نًَؼٍُ َٔ يُطٍَُ ؤيؼٌ ئُّ قظاٍُْ بًظتبًَتُوَ.. خ

و قظٍُ بًظتبىوَوَ، َٔ قظُّ دَنشد، سؤريَو وٍ نُّ ًُْ،ئُوَ ُْبىو صوو ًَٖؼتا ًَٖٓذَؾ طُوسَ ُْببىو، دياس بى
 يُ دواٍ ْاسدّ، ُْضىوّ، بُ دوايذا ْاسدَُوَ ُْضىوّ، ئُوداسَ طىتبىوٍ يُ نىٍَ دََيٌَ دََُويَت بًبًِٓ، ئًذٍ ضىوّ:

 + َٔ دَصامن تؤ ضُْذ َاْذوويت،سُصدَنُّ بًًَتُ الٍ خؤّ..
 َٔ ئًذٍ سضبايُتٌ ْانُّ -

 ٍُ دوايٌ نُ درٍ سهىَُتٌ خؤَاُْ تؤؾ بُػذاسبىويت+ بُالّ خؤ يُو خؤثًؼاْذاْ
ئُوَ ض ثُيىَْذٍ بُ سضبايُتًُوَ ُْبىو، َٔ وَى نُطًَهٌ طُسبُخؤ بُػذاسيِ نشدووَ و بؤ  -
 َُبُطيت..

 + تؤ يُوَ طُسٍَِ، دَصامن طىصَساْت باؾ ًُْ، دََُويَت ياسَُتًت بذَّ
 بُالّ َٔ ثًَىيظتًِ بُ ياسَُتٌ ًُْ -

 ًًََِ وَسَ الٍ خؤّ و دَتهَُُ بُسثشطٌ ثاطُواُْنامن+ َُبُطتُُ ب
 َٔ داػايُتٌ ْانُّ.. -

 + داػايُتٌ!!
يُ طُس ئُو داػايُتٌ طىتُٓ طٌَ سؤر يُ ئاطايع صيٓذاٌْ نشاّ بُ تؤَُتٌ تابىوسٍ ثًَٓذُّ، يُ صيٓذاٌَْ 

ٍَ واصٍ يًَِ ًَٖٓا، بضَيُى ئُطُس ئاطايؼًَهِ ديتُوَ ثًَؼرت ئَُٔ بىو، ئُويؽ َين ْاطًُوَ، باؾ بىو بُ بضَيُنٌ تا
بًهُيتُ سطتُ وا دَسدَضًَت) َٔ و تؤ يُ َُٖىو دَوس و صََاًَْو يًَشَ يُنرت دَبًٓني(، بُالّ ئُو طٌَ سؤر صيٓذاًُّْ 

 بىوَوَ...ابؤ ثُسٍ ُْطًَشِ
ًٌَ َتُاُْ، بُ ْاو تُقىتؤقٌ ػاسدا سؤيؼتني، ثُسٍ و ًََشدَنٍُ و َٓذاَيُنُيِ يُ َاَيًَو دٌَ نشدَوَ، د

ثًَؼرت ثًَؽ سابىوٌْ ػاس َاَيٌ ػؤسؾ بىو، نىسِيَهًؼًإ ثاصدَ طاَيٌ سيَو يُ ضًا بىو، بُآلّ ُٖس صوو داًْؼت و يُ 
ْاُْواخاُْيُى ئًؼٌ دَنشد، ثاناٍُْ يُ ثًَؼُُسطايُتٌ نشد، ْاوٍ ببىوَ ثاناُْْىوغ، دسَْط ْاطًِ و صوو بىويُٓ 
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ناُْْىوغ و ثُسٍ باؾ يُنرتيإ دَْاطٌ، ئُو َاَيٌ ػؤسػُ ُْخؼُطاص بشادَسٍ طًاٌْ، دواتش ثًَهُومت ثا
 ثًًَُٓدَصاٌْ، بُ ثُسيِ طىت:

 + ئُو َاَيُ ثًَؼرت َاَيٌ ػؤسؾ بىو
 ئًَظتاؾ َاَيٌ ُٖآلتىوإ يُ ػؤسؾ! -

 + ئًَىَ يًَشَ مبًَُٓٓوَ، تا َاوَيُى، بضاْني ضؤٕ دَبًَت.
 إ ُْبًَتُوَباػُ، بُالّ ئًذٍ سَْطُ يُو ػاسَ دًَطَُ -

 + نًَؼُنإ ئاَيؤصتش دَبٔ، سَْطُ وا ُْنُويَتُوَ نُ ئًَىَ ئًَشَ بُدًَبًًَٔ..
ُٖس طًَهًامن يُ َاَيٌ ُٖآلتىوإ بُ دًًََٗؼت..ضىوَُوَ َاٍَ و يُ دَفتُسٍ ياداػتُنامن بُ ْاوٍ طٌَ 

تؤَاس نشاوَ، ئُو ػُوَ يُ يادَوسيٌ ُٖآلتىو تؤَاسنشاوَ، ئُو ػُوَ يُ يادَوَسيٌ َٓذا طٌَ ْاوٍ ُٖيُ، بُ طٌَ ْاو 
َٓذا بُ ػُوٍ ُٖآلتين ثُسٍ دَْاطشيَتُوَ، يُو ػُوَوَ يُو ُٖآلتٍُٓ ثُسيُوَ، ُٖسضٌ ػؤسػُ يُ واتا بُتاَيبؤوَ، 
يُو ُٖآلتُٓوَ يُ يادَوَسٍ َٔ ػؤسػطًَشٍِ بؤ ًَُٖؼُ نىرايُوَ.. ئُو ػُوَ يُ يادَوسٍ َٓذا بُ َُسطٌ قىَشٍ 

نإ بُ ًَْىإ ُٖسدوو ََُهٌ قىَشٍ دَنُويَت و ثُسيؽ بُ طُسٍ ػُوَ طىيًُيُنٌ بشا طُحلؤ َ يُودَْاطشيَتُو
، ئُو ػُوَ يُ يادَوسٍ َٔ بُ طَُاٍ آلساْاطات، يُو ػُوَوَ بُ نىػتين قىَشٍ ػُسٍِ بشانإ طُيؼتُ ثًٍُ با

وَوَ ُٖسضٌ سقُ يُ سيٌَ طىيًُوَ ُخاٍُْ ػرياتؤُْ، يُو ػُػرياتؤٕ دَْاطشيَتُوَ، ُٖسضٌ طىيًُ ُٖيُ سووٍ يُ باَي
سرا، يُو ػُوَدا ػرياتؤٕ يُ ػاػٍُ تُيُفضيؤُْوَ دَتطىت طًَبُسٍ طَُانُسَيُ،يُو ػُوَوَ ثريؤصٍ يُ ػاس 

وَ..  ئُٖا ئُوَتُ يًَشَ، ئُو طاآلُْ ضٌ سوويُٓدا! ثًَؽ ئُو طاآلُْ دَفتُسٍ ياداػيت سؤراٍُْ َٔ دسَْط يُوَسطريا
ُو دَفتُساُْ َُٖىويإ سووداوٍ ئُو سؤرإُْ سؤراٌْ طاآلٌْ ػىوّ، بُ طاَيُ ػىوَُنإ يُ ثشِ دَبىوُْوَ، ئُٖا ئ

دَفتُسَناًْذٍ دًا دَبُٓوَ، ئُو دَفتُساُْ دَبًَت بجاسيَضّ بؤ ًَُٖؼُ دَبًَت مبًَُٓٓوَ، َٔ ْاوَ ْاوَ بؤ خؤًَإ 
 دَخىيَُُٓوَ:

َئًَ ػُسِ دَنُويَتُوَ ػاسَوَ، ئُو ئًَىاسَيُ َٔ بُسٍ ػاس ػُسِ طُسَبىو، دَطاَيٌ ئُتو، ئُوسِؤ يُ دَوسو
بُ عُسَقٌ قاضاخ داوَتٌ ثاناُْْىوطِ، يُ ياٍُْ َاَؤطتايإ ًََضيَهٌ الضُمثإ طشتىوَ، ثاناُْْىوغ يُ ثًَهٌ 

 طًًَُّ طىتٌ:
 شئَ+ دَصامن تؤ سؤراٍُْ ػاس دَْىوطًتُوَ، بؤيُ ُْٖذيَو سووداو ُٖٕ نُ صؤس ًَْٗٓني  ثًَىيظتُ تؤَاسبه

 َٔ ُٖس ػتًَو ببًِٓ يإ يُ طُسضاوَيُنٌ باوَسِثًَهشاوَوَ بًبًظتِ تؤَاسٍ دَنُّ.. -
 دَْطٌ ًَٖىاؾ نشدَوَ:

+ َٔ ًَْٗين صؤسٍ ... اليُ، ئا با يُّ سطتُيُوَ ْاوٍ بًَٓني ئُتههُس، ئُٖا ئُو  ئُو تُطبًَح نُطهُ 
 خضًَاُْ.

 تًضاويَهِ دايُ تُطبًَح نُطهُنُ،طىمت:
 ساطيت ًًٌَْٗٓ ئُتههُست اليُ؟ تؤ دَيٓاطًت؟ُٖس بُ  -

 + دًَََهُ دَيٓاطِ، ناتٌ خؤٍ يُ ضُْذ ػُسِيَهًؽ ثًَهُوَ بىويُٓ، صؤس بشادَس بىوئ، صؤس..
 ئٌَ.. -

 بُس ثُيىَْذميإ ُٖبىو، ياٌْ داسوباس يُنرتَإ دَديت..ُٖتا طاٍَ و ػتًَهًؽ يُوَو+ 
 ثُيىَْذيتإ ضؤٕ تًَهضىو؟ -
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ُنُ يًَشَوَيُ، صؤس داس دَيٓاسدَ دووّ نُ بُطَُيًإ بهُوَُوَ و ثًُيُنٌ باؾ وَسطشّ، ًَِ + ئٌَ، ًًَْٗٓ
ُْدَدا، ػُويَو يُ َاَيُنٍُ خؤٍ داوَتٌ نشدّ، بُ ْابُدَيٌ ضىوّ، سَْطُ ثرت بُ َُبُطيت ػاسَصابىوٕ يُ َاَيًإ 

ًَهٓضيهايُتًُنًإ ُٖيُ، بُ ُٖس ساٍَ ساصيبىومب، ويظتِ بضامن ئُتههُسٍ َاَيُوَ ئُتههُسٍ طُس تُيُفضيؤٕ ض ي
ضىوّ، ًََضيَهٌ ساصاْذبؤوَ، ضٌ يُ طُس ُْبىو! َٔ ُٖس ْاوٍ ئُو َُٖىو خىاسدُْوَيُ ْاصامن، ئُو َُٖىو َُصَ و 

 ًَىَ و َاطٌ و ْاصامن ضٌ...
 ػُسابٌ طىوسٍ يُطٍَُ بىو؟ -

ُٖبٔ، ُٖس ثاطُواُْنإ دَٖاتٔ و  + ئُتى قظُّ ثٌَ َُبشَِ.. ئٌَ، يُ َاَيُنٍُ ثًَُٓدَضىو رٕ و َٓذاٍَ
دَضىوٕ، بُ ساطيت َُْجشطٌ نىا رٕ و َٓذاَيُناْت، ئٌَ، خىاسديُوَ ُٖس خىاسديُوَ، بُالّ َٔ ًَٖىاؾ ًَٖىاؾ 

 ثًَهِ َُٖيذَدا، ُٖس وَى ئًَظتا..
 ض بىو ُْطُيؼتًُٓ ًًَُْٗٓنُ، ئُوٖا بشِوا َٔ َُطت دَمب و.. -

بُ نىستٌ صؤس بُ نىستٌ دَيطًَشَُِوَ، ئُتههُس  بُ َُطيت ٖاتُ + تُواو، َُطت َُبُ طُيؼتًينَ، 
قظُ: ))نانٌ خؤّ َٔ بؤ تؤَُ دًْا طؤسِاوَ، َٔ تؤّ خؤػذَويَت، الٌَ َُبُ، وَسَوَ، رياْت خؤؾ بهُ، ئًَُُ 

ئُطُس َشدئ، با تؤَيٍُ بهُيُٓوَ، َايف خؤَاُْ ػاٖاُْ بزئ، نانٌ خؤّ تَُُٕ ضُْذَ!  ،ضُْذ طاَيُ بُ ػاخُوَئ
ضًَز يُ ريإ وَسُْطشئ، َٔ بٌَ دَيٌ خؤّ ْانُّ، دَصاٌْ َٔ ُٖفتاُْ رمن ُٖيُ.. سَْطُ باؾ يُو صاساوَيُ ُْطُيت، 

ػاخٌ ًُْ..(( ئُو ػاسٍ و ػاخًُ طُسودَيٌُ طشت، بُالّ بُ طُسخؤّ ًَُْٖٓا، يًَطُسِاّ  ،ضىْهُ صاساوَيُنٌ ػاسيُ
َٔ ُٖس ُٖفتٍُ يُطٍَُ رًَْو يإ نضًَو دَمب، بؤ رُْناًْؽ باػُ، بضامن دَطاتُ نىٍَ،)) ُٖفتاُْ رٕ، ياٌْ 

ثاسَيُنٌ باػًإ دَدٌَََ، بُالّ بشِوات بًَت ُٖتا ئًَظتا ئُو نضاٍُْ ٖاتىوُْتُ  الٍ َٔ، ُٖس بُ نضٌ ضىوُْتُ 
ئُو نضاُّْ  دَسَوَ، القُّ ُْنشدووٕ، ئُٖا ئُو ئُيبىوَُ، ػايُدَ، دوايٌ ًْؼاْت دَدَّ،  ويٍَُٓ ََُهٌ َُٖىو

بُ ناًََشاٍ خؤّ طشتىوَ، بُ ػًَىَيُنًؽ نُغ ئُو نضاُْ ُْْاطًَتُوَ، دَصاٌْ ئُو ناسَ ض ضًَزيَهٌ ُٖيُ..(( سُصّ 
يًَبىو ئُيبىوَُنُ ببًِٓ، ئُيبىوَُنٍُ ًَٖٓا، وابىو، ويَُٓنإ ُٖس طًٓط و ََُو بىوٕ، ْضيهٍُ ضٌ ويَُٓيُى 

 ٕ نضٌ فالٕ نُطُ، ئُوَيإ َاَيٌ يُ فالٕ طُسَِنُ..دَبىو، ُْٖذيَو ْاويؼٌ طىت، وَى ئُوَيا
 دوايٌ؟ -

+ وا بضامن ًَٓؽ صؤسّ خىاسدبىوَوَ، ػتًَهٌ ئُوتؤّ يُ بري ًُْ، ًَٖٓذَ ُْبًَت، َٔ طىوس بىوّ يُ طُس 
ظتاؾ ضىوُْوَّ بؤ َاٍَ، ئًذٍ بُ ثاطُواُْناٌْ َين طُياْذَوَ َاٍَ، دواٍ ئُوَ، داسيَو بُ دوايذا ْاسدّ ُْضىوّ، ئًَ

 ُْضىوّ..
طاَيٌ دصيين نًًٌَ َُسَُِسٍِ طؤسَِنإ، جمًَىسَنٍُ طؤسِطتاٌْ ضشاغ صوو صوو بُ صؤس نُطًَو سادَطشيَت و  

بؤٍ دَطًَشِيَتُوَ: بُ ضاوٍ خؤّ ديتِ، سووتُيُيُى نًًٌَ طؤسِيَهٌ بُ ػاٌْ خؤيذا دا، يُو ناتُ بُ طىيٌَ خؤّ بًظتِ 
 ُسَ با وٕ ُْمب..َشدووَنُ  طىتٌ: َُيبُ، ْاوٌَ يُ ط

طاَيٌ  دصيين ػًَشٍَ ئاودَطيت َضطُوتُنإ، فُقًًَُنٌ َضطُوتٌ سادٌ يُقًُقإ، بؤ بشادَسَناٌْ 
 طًَشِابؤوَ: يُ طُس دَسطاٍ ئاو دَطتُوَ ديتِ ثًاويَو نُػًذَػٌ يُ طُس بىو، ػًَشَنٍُ يًَذَنشدَوَ، طىمت: 

 سادٌ دصيين َاَيٌ خىدا سُساَُ..
 ٕ طىتٌ:سادٌ بٌَ خؤ تًَهذا

 تا َاٍَ ثًٌَ بىيَت، َضطُوت بُ تاَيُ..  
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طاَيٌ تًضاب، ثُسٍ يُ باسٍَ رٕ و يُضهُوَ طىتُيُنٌ ُٖيُ صؤس يُ بشادَسإ صؤسٍ دََيًَُٓوَ: )) ًٖض 
، يُ بُ ناتٌ ُٖويًَش ػتًَو ًَٖٓذٍَ تًضاب قزٍ ُْخظتُ يُضهُوَ((، ئُوسؤ ناتزًََش ضىاس و ضاسيَطٌ دواٍ ًْىَسِؤ

اٍُْ قُسداسإ نضًَهٌ تا دَطت َُٖيربٍِ باال بُسص، قزيَهٌ ثشٍِ دسيَز، بُطتبىوٍ، دَْا ػُقاٌَ دَخظتُ ْضيو ضاخي
خشؤػاُْوَ، دَصاٌْ ض بايُى َُٖيًهشدبىو، قزٍ دسيَزٍ دَّ با ض ْاخاتُ ُٖيُنُطَُاوَ، نضُ يُ ثًَؽ َُٓوَ 

ووت بىو، ديتِ َاػًًََٓو ًَٖىاػٌ نشدَوَ، دَسِؤيؼت، َٔ يُ طُس ػؤطتُ ئُو يُ طُس دادَ، ػإ و ًٌَ نًََُو س
َٔ ًٖضِ ُْديت، نضُ ٖاواسٍ يًَبُسصبؤوَ، َاػًَُٓنُ تًز دَسضىو، ضًُ، ضًُ؟ دَطيت بُ طُسدًُْوَ طشتبىو، بىوَ 

 ُٖسا: تًضاب بىو، تًضاب، ديتِ ثًًَذا نشد، ئُوَتا طىوتا...
نُ ئُوسِؤ ناتزًََش ثًَٓر و ثًَٓر خىيُنٌ طاَيٌ تُقًُٓوٍَ ئاسايؼطاو فشؤػطا، ئاسايؼطاٍ طُسَوٍَ ثشدَ

طبُيينَ نُ ًَٖؼتا سؤر يُ ضًاناًْؽ َُٖيُٖٓاتبىو ئاطشٍ طشت، َٔ يُ صاسٍ ػاطشدٍ ْاُْواخاُْنُ ناتٌ 
ئاطشنُوتُٓوَنُّ تؤَاسنشد، سؤرٍ ثًَؼرت نُ ُٖيين بىو يُ َضطُوتٌ َٓاسَ دسيَزَوَ بُ طىيٌَ خؤّ طىيَِ يًَبىو، 

دَتطىت يُ بُسٍَ ػُسِ و غُصاوَ دٍَ دَيطىت: بشاياٌْ َىطًُإ ُْنُٕ سيٌَ رُْناْتإ سيٌَ  َُال بُ دَْطًَو نُ
نضُناْتإ، خىػهُناْتإ بذَٕ بؤ خَُيهٌ خؤ بشِاصيَُٓٓوَ، ًًََُْٖٔ بُ ْضيو ئاسايؼطاناًْؼذا تًَجُسِٕ، ئاسايؼطانإ 

ُاًَْيت! ئاسايؼطُنإ سؤر بُ سؤر صياد دَبٔ، رُْنإ نضُنإ قاسجُدَنُٕ، نىا ثًاوَتٌ ثًاوَناٌْ ػاس! نىا َىطً
ئُدٍ َُيفشؤػُنإ! ئُطتُغفريويال، ئُطتُغفريويال، ُٖس نُطًَو ئُو دًَطاياُْ ئاطش دات  طىْاٌٖ طُوسَػٌ 
نشدبًَت، قُت بُ ئاطشٍ دؤصَخ ْاطىوتًَت، ئُو ئاسايؼطايُ دَطتُخىػهاٌْ ثُسٍ ْاويإ ْابىو ئاسايؼطاٍ ثُسٍ، 

ظٍُ خؤٍ يُى داس ضؤتُ ئاسايؼطا ئُويؽ يُ سؤرٍ ػىونشدٌْ، ئاسايؼطانُؾ ئُوَ بىو نُ ئاخش ثُسٍ بُ ق
طىوتا،ناتٌَ ُٖواَيُنُ طُيؼتبىوَ ثُسٍ، طىتبىوٍ: دآَابىو يُو طاَيُوَ يادٍ ػىونشدُْنُّ بُ ضىوُْ 

 ئاسايؼطانٍُ خؤّ بهَُُوَ، َُال ًَٖٓذَػٌ ثٌَ سَوا ُْديتِ..
واٍ ًَْىَسِؤ َُيفشؤػُنٍُ ْضيو ئاسايؼطانُ ئُو ئاسايؼطايٍُ ثًَؽ طٌَ سؤر ئُوسِؤ سيَو ناتزًََش دووٍ د

ئاطشٍ طشت، بُ دََاْضٍُ بًَذَْط ػًُٖذ بىو، ًََشدَنٍُ ثُسٍ ْاوٍ ػًُٖذٍ بُ طُسدا بشٍِ صؤس بشادَسييت ، صوو 
َُوَ، ديتِ دوونُغ بُ صوو طُسداٌْ دَنشد، ًََشدَنٍُ ثُسٍ واٍ طًَشِايُوَ: َٔ يُو بُس بىوّ ًَٖؼتا ُْثُسِيبىو

ػًُراوٍ يُ فشؤػطاٍ بشادَسَنُّ ٖاتُٓ دَسٍَ يُطٍَُ ٖاتُٓ دَسيٌَ ئُواًْؽ دَْطٌ بُسبىوُْوٍَ ػىوػُ ٖات، 
خَُيو غاسيإ دا، َٔ ثًَؽ َُٖىوإ طُيؼتُُ طُسٍ، وَى داسإ، وَى َُٖىو ئُو داساٍُْ دَضىوَُ الٍ يُ طُس 

ٍُ ُْنىرابؤوَ، وَى داسإ ضاوٍ يُ بًُٓضُنُ بشِيبىو، ْاصامن بؤضٌ نىسطًٌ ثؼت ًََضَنٍُ داًْؼتبىو، دطُسَن
ًَُٖؼُ بُو ػًَىَيُ طُيشٍ ئُويٌَ دَنشد، سيَو وَى داسإ داًْؼتبىو، بُالّ ئُو داسَ بُ طًٓطٌ بُ خىيَُٓوَ، 

 سيَو يُ طُسدَيًإ دابىو، ئا ناتزًََش دوو بىو.
تًَُٓثُسٍِ، ُٖواٍَ طُيؼت نُ ُْخؼُطاصٍ طُسَاو  طٌَ سؤر بُ طُس خؤػاسدُْوٍَ ئُو طٌَ ُٖآلتىوَ 

يًًَذساوَ بًظت و يُى ثاطُواٌْ نىرساوٕ و خؤيؼٌ دَطت و ثًًَُنٌ فشِيىَ و سَْطُ ُْرٍ، صوو ُٖواَيُنُّ  طُياْذَ 
هُْذ ثُسٍ، ُْيضاًْبىو، بُ ْاو تُقىتؤقذا بُ بٔ باساْذا طُسِايُٓوَ َاَيُنٍُ ثُسٍ نُ ئُو دَّ يُ بُساْبُس باخٌ طًَ

بىو..يُوَو بُ دوا سؤر دواٍ سؤر ثرت يُطٍَُ ًََشدَنٍُ ثُسٍ بىويُٓ بشادَس واٍ يًَٗات، دَبىو َُٖىو سؤريَو يُنرت 
ببًٓني، ًََشدَنٍُ ثُسٍ ضىاس ثًَٓر طاَيًَو يُ تٌَُُْ طُدمايُتٌ دياس ُْبىو، رياٌْ خؤٍ بؤّ باغ دَنشد بُالّ نُ 

دَدا، ضُْذٍ يًًَِ دَثشطٌ، وَآلًََهٌ واٍ ُْدايُوَ سووْانًُى بهُوُْ طُس  دَطُيؼتُ ئُو ضىاس ثًَٓر طاَيُ ثاصٍ
 ئُو ضُْذ طاَيُ تاسيهُ، يُى دوو داس يُ ثُسيؼِ ثشطٌ ئُويؽ طىتٌ: ًًٌَْٗٓ ًََشدَنُّ يُو ضُْذ طاَيُيُ..
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 :ثُسٍ

ر دىاْرت ػرييٓرتخؤػُويظترت دَبىو،َٔ ئًذٍ نىسٍِ دسَخيت طىآلوٍ نُ دواتش بىوَ بابٌ َاض سؤر دواٍ سؤ
عُػكبىوًَْو عُػكٌ بابٌ َاضِ سَْطٌ نىسٍِ ثًاوَ َُطتُنُ ًُْ، سُفت ثايضٍ ئُو ًَٖٓذٍَ سُفت َاْطٌ بابٌ 
َاض عُػكاوٍ ُْبىو، َٔ يُ َاضٌ يُنٌَُ ئُو، ُٖسيُو ضٌ سؤرٍَ نُ يُ باوَػٌ بابٌ َاض بىوّ و ُْٖاتُ 

اطيت عاػكٌ دَبًَت ئُوٖا بًَت، ضٌ ػُو يُ باوَػٌ بىوّ، خؤٍ ساطشت و ُْٖاتُ ْاو طزيؼِ، عُػكٌ بىوّ، بُ س
سامنُوَ، نُضٌ نىسٍِ ثًاوَ َُطتُنُ سَْط ُْبىو دوو خىيُى يُ رووسَنٍُ مب دَيىيظت القُّ بهات، بابٌ َاض يُ 

ًَِ نُ ُٖس ثًاويَهًرت بًَت سَْطُ طُسٍَُ ساَىوطاٌَْ ُٖس وا دَصامن نىسٍِ ثًاوَ َُطتُنُيُ ثاَيًَهٌ تىْذٍ ثًَىَ دَْ
داسيَو بُ  ثًاواُْ تىوسَِ بًَت، نُضٌ ئُو بُ ُْسٌَ ًَْى ضُوامن َاض دَنات و بضَيُنِ بؤ دَنات و دووسدَنُويَتُوَ،

 دياسنُوتين نىسٍِ ثًاوَ َُطتُنُ يُ ناتٌ طُسدًًٌَ يُطٍَُ بابٌ َاض بؤ خىػهرتيِٓ طًَشِايُوَ، يًًَُجشطٌ:
 ينَ، يُو ناتُ ْاطهُ خؤيِ ًْؼاْذَدا، بؤضٌ؟واصّ يًَٓاًَٖ -

 + تؤ ًَٖؼتا نىسٍِ ثًاوَ َُطتُنُت يُ بريُْنشدووَ
 بُآلّ بابٌ َاض طُستاثاٍ دَيٌُ داطرينشدووَ، يُ دَيُذا دًَطُيُى َُْاوَ بؤ نىسٍِ ثًاوَ َُطتُنُ -

 + ْا، دًَطُيُى...  
ُو ثًاوَبىو َين يُطٍَُ ثًاو ئاػتهشدَوَ، ثًاويَهُ ، ئَبابٌ َاض ئُو ثًاوَ بُفشيُيُ دَيٌ يُ بُفش ثانرت 

رُْ نُطهجؤػُنُ دََيًَت: )) وا بضامن تانُ ثًاوَ يُو ػاسَ نُ ًَٖٓذٍَ دْهُ صَْطًاُْيُنًؽ دَيجًظٌ يُ دَيًذا دًٌَ 
دَيجًع ًُْ،  ْابًَتُوَ، ئُطُس َُٖىو ثًاوَنإ ئُوٖابإ نًَؼُيُى يُ ًَْىإ رٕ و ثًاوإ سوويُٓدَدا(( وايُ بابٌ َاض

نىسٍِ ثًاوَ َُطتُنُ نُ َٔ سُفت ثايض ئاطشّ بؤٍ طشتبىو، ًَٖٓذٍَ سُفت ثًاوٍ دَيجًع دَيجًع بىو، بابٌ َاض 
ًَُٖؼُ بُ َين طىتىوَ: بؤ  رٕ صؤس ثًَىيظتُ  طًاطُتضإ بًَت، قُيٓانُ دَيهات يإ ْايهات، بابٌ َاض ًٖض 

 ٍ ثًاوَ َُطتُنُ يًًَإ تؤقٌ بىو..نًَؼُيُنٌ يُطٍَُ ئُو دوو ئاطشَ ُْبىو نُ نىسِ
ئُو ئًَىاسَيُ ئُو ئًَىاسَيٍُ ًَٖؼتا يُ طُس ديىاسٍ رووسَنُ طًَطؤػٍُ خاَيٌ ُْديتبؤوَ، ئُو ئًَىاسَ  

 دسَْطاٍُْ بؤ يُنُّ داسَ بُ تىوسَِيٌ بًَتُ َاَيُوَ، ثشطٌ:
 + ثشطًاسيَهت يًَذَنُّ، بُالّ ساطت وَآلّ بذَوَ

 آلّ ُْدََُوَ دَيًٓابُ دسؤت يُطٍَُ ْانُّئُطُس بُ ساطتًؽ وَ -
 + َٔ يُو وَآلَُت دَتشطاّ، تهايُ بُ ساطيت وَآلَِ بذَوَ

 دَ بًٌََ، ضًُ؟ تؤ صؤس ْائاطايٌ دياسٍ -
 +ئًَظتا ثًاويَو بُ ػىوػُيُى اليُنٌ طُسٍ ٖاتُ خىاسَوَ..

 نًًَُ؟ -
 + ئُوٍَ ػُويَو تؤٍ فشِاْذ

- ..َٔ 
 اْذووَ؟+ بُ َٔ بًٌََ تؤيإ قُت فشِ
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 تؤ بُ وسدٍ تًَُبطُيُُْ تا بتىامن وَآلَت بذََُوَ.. -
+ باػُ، ئًَظتا يُ ياُْ، يُ ًََضَنٍُ ْضيهِ دوو نُغ داًْؼتبىوٕ، َٔ ثؼتِ يُوإ بىو، دًَطانُؾ 

ٌ دَطًَشِايُوَ، دَصاْ ئُويرتسووْاى ُْبىو، يُنًإ دياس بىو صوو داًْؼتبىو، َُطت بىو، باطٌ ئًَىاسَيُنٌ خؤٍ بؤ 
 ضٌ طًَشِايُوَ؟

 دٍَ، بًطًَشَِوَ -
هٌ دىإ يُ َُٖىو نضإ دىاْرت َاَيًإ ْضيو َ دَيطىت: بًظت طاَيًَو يُ َُوبُس نضًَ+ باػُ، ئُو نىسِ

َى بؤٍ ػًَت ببىو، َٔ ُٖس ئاطشّ طشتبىو، طىيَٓذّ َٓاسٍَ ضؤيٌ بىو، ْاوٍ بُ نضٌ خاٍَ يُ طُسدٕ سؤيؼتبىو، طُسِ
يُ طُسٍ داًَِْ خاَيٌ طُسدٌْ َاض بهُّ، ُٖس بُ دوايُوَ بىوّ، ئًَىاسَيُى باؾ خىاسدبىو ئُطُس طُسيؼِ 

خؤميإ داْايُوَ..نىسَِنُيرت ثشطٌ  ْضيو َاَيٌسيَههُوت، يُطٍَُ دوو بشادَس فشِاْذَإ ئًؼٌ خؤَإ يُطٍَُ نشد و يُ 
يُنٌ بُ تُثًٌ طُسٍ دادا، ْاوٍ نضُنُ ضٌ بىو، طىتٌ: ثُسٍ، ئُوٍَ ْاوٍ نضُنٍُ ثشطٌ بٌَ طٌَ و دوو ػىوػُ

َٔ بُسضاوّ تاسيو بىو، دَتطىت يُ طُسٍ َين داوَ، َُْتىاٌْ تَُاػايإ بهُّ، ْا تَُاػاّ نشدٕ، بُآلّ وَى 
تاسَايٌ بًًُٓٔ، ْاصامن بؤضٌ بُ ػًَىٍَ تاسَايٌ خؤيإ ًْؼاٌْ َٔ دَدا، بُ ٖؤٍ دًْا تاسيهًُوَ بىو، يإ َٔ بُس 

 ثؤيًع صوو طُيؼنت .. دٍَ بًٌََ ئُو نضُ خاٍَ يُ طُسدُْ ْاو ثُسيُ نًًَُ؟ضاوّ تاسيو داٖاتبىو، ئًذٍ 
 َِٓ، دطُ يُ َٔ نُغ ًُْ -

 + ئُدٍ بؤضٌ تا ئًَظتا باطت ُْنشدووَ؟
 ضُْذ داسٍَ ويظتىوَُ ئُوسفاْذُْ بطًَشَُِوَ، َُْطًَشِاوَتُوَ، ْاصامن بؤضٌ -

 + بُالّ...
 ئًذٍ. -

ََاَهذساوَنُّ بؤ بابٌ َاض طًَشِايُوَ، يُ باوَمشٌ نشد، تىْذ طىػًٌُ، بُ طشياُْوَ ضريؤنٌ خؤّ و دوو د
 طىػًًَٓو ػُوٍ يُنًَُؽ ئُوٖاٍ ُْطىػًىّ، طىتٌ: 

 +تؤ ُْدَبىو ئُوَ يُ َٔ بؼاسيتُوَ، نُغ بُوٍَ صاًْىَ
 بًظتىوَيُوَ ُْنُطهجؤػُنُ نُغ يُ َٓدطُ يُ رُْ  -

 بُآلّ دَيطًَشِايُوَ.. + ئُٖا، صوو ضُْذ داسيَو دَيىيظت ػتًَو بًٌََ،
ّ بُ قظُّ ُْنشد، ئًَظتا ض بهُئ؟ تؤ آلئا، ُٖس صوو بُ َين طىت نُ بؤت بطًَشَُِوَ بُ -

 دَيآْاطًتُوَ؟ َٔ دَبًَت ئُواُْ ببًِٓ..
ّ آل+ َٔ سَْطُ بًآْامسُوَ، ساطتُ تاسَايٌ بىوٕ، بُآلّ يُ تاسَايًؼذا طًُايإ غُسيب ُْبىو ، بُ

هٌ يُ طُس داًٌَْ، نًَؼُيُنٌ صؤس ئاَيؤصَ، ثُيُ َُنُ.. باػُ ئُويرت بؤضٌ يًًَذا، َٔ يُوَ باػرتَ داسٍَ بُسديَ
 تًَٓاطُّ، َٔ دَياْبًُُٓوَ، دَبًَت..

ئا، ئاَيؤصَ، تشطٓانُ، دميٌُْ ػُوٍ طُػتُنُ طُػيت القُ، صؤسٍ ويظت، ئُو َُٖىو طاَيٍُ ويظت تا 
َاْطإ ْاضًُ ياُْ، ئُو ئًَىاسَيُ بؤضٌ  و ابٌ َاض تؤ بُ طاآلٕناٍ بىوَوَ، ئُو ػُو نٌَ تؤٍ طُياْذَ ياُْ؟ ب

ضىويت؟ نٌَ تؤٍ يُو ًََضٍَ ْضيو ئُوإ داًْؼاْذ! بابٌ َاض، ئُو ُٖواَيٍُ دَبىو َٔ صوو ثًَؽ ػُوٍ يُنُّ  ُٖس 
يُ طُس  يُ بٔ دسَخيت طىآلوٍ بُ ػًَُٓيٌ بؤنىسٍِ دسَخيت بطًَشَُِوَ، نُضٌ دواٍ ئُو َُٖىو طاَيُ بابٌ َاض

 ًََضٍ ياُْيُى دَيبًظتًَتُوَ.. 
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 + بُغ ثًَُبًٌََ بؤضٌ يًَُت ػاسدَوَ؟
طُسَتا دََىيظت بؤت بطًَشَُِوَ َُٖىو ػتًَهت بؤ بطًَشَُِوَ، ْاصامن بؤضٌ صَامن دَبُطرتا، دواتشيؽ  -

 يُبُس تؤ َُْىيظت طُسقاَيت بهُّ بُ نًَؼُيُى نُ بُ طُسضىوَ نُ...
 ىوَ..+ باػُ، تُواو، ًٖض ُْب

 بُالّ َٔ دََُويَت ئُو ثًاواُْ ببًِٓ، بضامن نًَٔ، بَُيهى بًآْاطِ.. -
 + ئُوَ ْاطًنت، ضٌ دَنُيت؟ ػهات! دواٍ ئُو َُٖىو طاَيُ..

 ْاصامن، بُالّ.. -
 واص بًَُٓ، َٔ دَياْبًُُٓوَ، وَى طىمت بُسديَهٌ يُ طُس داٌَْ.. +

ُنٍُ بؤ بهُّ، تشطاّ ئُويؽ يُ نُطًَهًرت دََىيظت باطٌ ثُيىَْذيٌ خؤّ نىسٍِ ثًاوَ َُطت
ببًظتًَتُوَ يإ يُ ويَُٓناٌْ طُس ديىاسٍ رووسَنُ ػتًَهٌ دَطتهُويَت، ئُو ويَٓاُْ طُيشٕ، ُٖس سؤرٍَ ويَُٓيُى 
خؤٍ سووْذَناتُوَ، دَبًَت يُ صاسٍ خؤَُوَ سُفت ثايضٍَ َٔ و نىسٍِ ثًاوَ َُطتُنُ ببًظتًَتُوَ، باطٌ َُٖىو 

هُّ، دَبىو صوو ثًَؽ ٖاتين َاض بؤٍ بطًَشَُِوَ، َٔ يُطٍَُ ئُو ثًاوَ ساطتطؤ ُْبىوَُ، ُْدَبىو وا ػتًَهٌ بؤ ب
مب.. دسَْطاٌْ ػُوَ، بُ دياس ويَُٓناٌْ رووسَنُوَ خُسيهٌ طُسدًًًَهشدْني، ديظإ يُ ناتٌ خؤٍ نىسٍِ ثًاوَ 

دَنشد، طاآلًَْهًؼُ  ضاوَسِواٌْ دَسنُوتين َين َُطتُنُ يُ ثُدمُسٍَ دًْاوَ يُو ثُدمُسَيٍُ طاآلًَْو ئُو يًًَُوَ
َٔ يًًَُوَ تَُاػاٍ دًْا دَنُّ، داس وباسٍَ سَْطُ ُٖس بؤ خؤػٌ سُصبهُّ سيٌَ بُ نؤُْ نؤآلٌْ خؤيإ بهُويَت و 

ُس بًبًُُٓوَ بضامن طاَيُنإ وَى خؤيإ ًَٖؼتؤتُوَ يإ، صؤس داس ُٖس يُو ناتُوٍَ ٖاتًُٓ ئًَشَو صاًِْ تُيُفؤُْنُ ٖ
، ئُو تُيُفؤٍُْ خىػهرتئ صوو بُ َُٖإ تُيُفؤُْ سُصَهشدووَ تُيُفؤًَْو بها طىيَِ يُ دَْطٌ بًَت و تُواو

طىيَُذا ضشثاْذٍ نُ ضُْذٍ صووَ ئُو تُيُفؤُْ بفشؤػِ و ثُيىَْذيُنِ بُو رَاسَيُوَ ًًَََُْٓت، خىػهرتئ صووتشيؽ 
 و يُو خاْىوَ ُْريِ، خىػهرتئ دَيطىت:صؤسٍ يُطَُيِ ُٖوَيذا نُ بُ قظٍُ بابٌ َاض ُْنُّ 

 + يُ َُٖىو ػيت ئُو نىسَِ يُ خؼتُبُسَ دووسبًت باػُ
 بُآلّ ئُو نؤتايٌ ٖاتىوَ -
 + ئاٍ يُ تؤ.. 

هشدًَْو دَيبًِٓ يُ ثُدمُسَوَ دَيبًِٓ تاسَايٌ نىسٍِ ثًاوَ َُطتُنُ دَبًِٓ و ْايَُيًَت بُ ًيُ َُٖىو طُسدًًَ   
اض وَسطشّ، ئُو ثًاوٍَ يُ عُػكٌ ئُودا ئاطشّ طشتىوَ، عُػكًَو نُغ ًٖض رٕ و ًََشديَو دَيٌ خؤّ ضًَز يُ بابٌ َ

ئُواٍُْ يُ باسَياُْوَ خىيَٓذووَُتُوَ ئُواٍُْ دَيآْاطِ، ئُواٍُْ دَياْبًظتِ، نُغ وَى َٔ و بابٌ َاض ًُْ، 
ًهشدٕ يًَُاْطُسِيَت، ئًَُُ دوو خؤصطُ ًَٖٓذَ خؤمشُٓدَويظت، ئُطُس نىسٍِ ثًاوَ َُطتُنُ يُ طاتُناٌْ طُسدًًَ

عاػكني دًا يُ َُٖىو عاػكإ، عُػكُإ طاٍَ دواٍ طاٍَ قىوَيرت دَبًَتُوَ، نىسٍِ ثًاوَ َُطتُنُ تُْٗا يُ ناتٌ 
طُسدًًٌَ دٍَ و دَيبًِٓ و يُ ضًَزّ دَنات، دَْا الٍ َٔ نؤتايٌ ثًَٗاتىوَ، عُػكٌ بابٌ َاض دًَطُيُنٌ يُ دَيٌ 

 ..،ؤ نُغ، ويَُٓناًْؽ، ْا ئُواًْؽ ًٖض صيٓذوو ْانُُْؤََ ًَُْٖؼتؤتُوَ ب
ػُو دسَْطُ دواٍ طُسدًًٌَ نُ ثًؼٍُ ًَُٖؼُيٌ خؤٍ بىو بؤ ضُْذ خىيُنًَو يُ ويَُٓناٌْ طُس 

 ديىاسَنإ وسدبًَتُوَ، َٔ باْطِ نشد:
 + وَسَ با ًًَُْٗٓنٌ خؤَت بؤ بطًَشَُِوَ..

 باػُ، ثُيُ َُنُ، ػتًَهِ ديتُوَ  -
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ُوَ، ديتُُوَ، طًَطؤػٍُ خاآلٕ ًٖضٌ تًَذا ًَُْٖؼتُوَ، ًَٖٓذَ بُ طُس خؤٍ ًَُْٖٓا دَْا َو ديتًوسدبؤو 
ثًَذَضىو طُيؼتبًَتُوَ ئُوٍَ نُ طًَطؤػٍُ خاآلٕ َُٖإ طًَطؤػٍُ خاآلُْ، ئُو ػُوَ ًٖضِ ُْطىت، ًٖضِ بؤٍ 

خُوّ يًَُٓنُوت.. ئُو ػُوَ ػُويَهُ سَْطُ  ُْطًَشِايُوَ، ئُويؽ صؤسٍ يًَِ ُْنشد، ْاصامن ْىوطت يإ ْا، بُالّ َٔ
ُْتىامن ػتًَهٌ ئُوتؤٍ يٌَ بطًَشَُِوَ، ػُوٍ ئاػهشابىوٌْ ئُو ًًَْٗٓاٍُْ ُْدَبىو ئاػهشابٔ، ْا، ُْدَبىو الٍ بابٌ 
َاض ًَْٗين بٔ، دَبىو صوو بُ َُٖىو ػتًَهٌ صاًْبا، ئُو ثًَؽ ٖاتين َاض ُٖس ًَٖٓذٍَ دَصاٌْ َٔ نىسِيَهِ 

 ّىوَ، سَْطُ ُٖس وا ويَٓاٍ نشدبًَت دَطتُإ بُس دَطيت يُنرت ُْنُوتبًَت، دَيًٓاّ وا تًَطُيؼتىوَ، دَيًٓاخؤػىيظت
وَى ًَْىإ خؤّ و خؤٍ سُفت َاْطٌ ثًَؽ طىاطتُٓوَ تًَطُيؼتىوَ، نُ تُْٗا تُوقُيُنٌ تًَذا بىو، تُْٗا 

ُ يُ ويَُٓيُنٌ صيٓذاٌْ نُ دواتش ئُويؼٌ بؤ ْاَُيُنٌ يُ خؤيُوَ تًَذا بىو، سَْطُ وا تًَطُيؼتبًَت، ئُو دط
سووْبؤوَ، ُٖس صوو ًَٖؼتا َاض طاوا بىو ػُويَو بؤيِ طًَشِايُوَ نُ يُ صيٓذإ القُيإ ُْنشدووّ، يُ صيٓذإ دطُ يُ 

 بؤضٌ يًَذإ ًٖض ًٖضًإ يًَِ ُْنشدووَ، يُ ْاو صيٓذإ دميًَُْهٌ طًَهظٌ، دميًَُْهٌ ًْىَ سووتًؼِ ًُْ، بُالّ ْاصامن
ُْيجشطٌ ئُدٍ نضًًَُٓنُت نٌَ بشدبىوٍ، سَْطُ بُ ُْٖذٍ َُٖيُٓطشتبًَت، دووسًُْ ُٖس ُٖطتًؼٌ بُوَ نشدبًَت، 
ئاخش خؤ ئُو صؤس نتًَيب يُ باسٍَ  سؤػٓبريٍ طًَهظٌ و ًًٌَْٗٓ يُػٌ رٌْ خىيَٓذبؤوَ، ْاصامن، بُالّ ض باطٌ ئُو 

اسيٌ َُٓ، وَسصٍ سووتبىوُْوٍَ ئُو ًًَْٗٓاُْيُ نُ طاآلًَْو ػتٍُ ُْنشد..ئُو وَسصَ ُْٖاتُ، وَسصٍ ػُسَُص
ػاسدبىوَُٓوَ، يُ نُطًَهِ ػاسدبىوُْوَ نُ دَيًٓابىوّ بُ بًظتًٓإ ئاطايٌ دَبًَت ًٖض يُ ًٖض ْاطؤسِيَت..ئُو 

ػُنٍُ َُٖىو ػتُ بؤضٌ وا بُ دواٍ يُنرتدا ٖاتٔ، باػرتَ ويَُٓناٌْ بُ وسدٍ بؤ سووْبهَُُوَ، ئاٍ ئُطُس طًَطؤ
نىسٍِ ثًاوٍ َُطت ُْدَبىو طًَطؤػٍُ  ُْدَديتُوَ، َٔ ُٖسطًض باطًِ ُْدَنشد، تُْٗا باطٌ ئُويامن ُْدَنشد،

بُ ُْفشَت بًت نىسٍِ ثًاوٍ َُطت،  خاآلْت ُْخؼاْذبا، ئُوَّ يًَشِاُْدَدييت، سُيف، ضُْذ سُيابُس دَسضىويت تؤ،
ذاٍ، ض بُآليُنٌ طُوسٍَ تؤ، دَبًَت ًَٓؽ ػُوإ يُ ضًت بُ طُس َٔ ًَٖٓا، ئُو َُٖىوطاَيُ ُٖس يُطَُيُ

 ثُدمُسَوَ خؤّ ًْؼاْت بذَّ، ْا، بشِواْانُّ، تؤ.. 
ػُوٍ دواتش، دَطيت بابٌ َاضِ طشت و بُ رووسَنُدا طًَشِاّ، بُ دياس ويَُٓناُْوَ دَوَطتائ، ويَُٓنإ يُ 

َٔ دَتطىت ويٍَُٓ فؤتؤطشافني و تاصَ طرياوٕ و بٔ تًؼهٌ طًؤثُنإ ًَٖٓذ سووٕ بىوٕ، ًَٖٓذ سووت بىوٕ، يُ ضاوٍ 
 طىمت:

 + َٔ دََُويَت يُنُ يُنُ ئُو ويَٓاُْت بؤ سووٕ بهَُُوَ..
 واتُ ثًًَإ ئاػٓاٍ! -

 +بَُيٌَ ئُو يُو بٔ داسَوَ تا ئُوَيإ ئُٖا طًَطؤػُنُ
 ًَتبُ َٔ بًٌََ نٌَ ئُو ويَٓاٍُْ نًَؼاوَ، دَبًَت ويَُٓنًَؼًَهٌ دَطت سَْطني بىوب -

 + يُوَيإ طُسّ طىسَِاوَ، َٔ ًٖض ويَُٓنًَؼًَهِ ُْْاطًىَ
ًَٓؽ صؤس ثشطًاسّ نشد، نُغ ُْبىو بًٌََ خاوَٕ ئُو خاْىوَ نُطًَهًإ دَطيت ويَُٓنًؼاٌْ ُٖبٌَ، تؤ  -

 بُ َٔ بًٌََ ئُو نضٍُ ْاو ئُو ويَٓاُْ تؤٍ..
 +دطُ يُ َٔ دَبًَت نٌَ بًَت

 ًَذايُ يإ..تخُياَيًإ صؤس  -
 ْا، وَى خؤٍ، بٌَ خُياٍَ..+ 
 ئُو نىسَِؾ ُٖس ئُوَيُ نُ خؤػتذَويظت؟ -
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 + خؤيُتٌ، دَبًَت خؤٍ بًَت، بُالّ نٌَ بؤٍ نًَؼاوٕ، تًَٓاطُّ
 ئُدٍ ػىيَُٓنُ نىيًَُ؟ -

 + دطُ يًَشَ يُو رووسَ دَبًَت نىٍَ بًَت
 َٔ ض تًَٓاطُّ -

ًَٖٓذَ ْا بُ ػًَتبىوٕ ػًَت دَبىوّ، بُالّ تؤ + ًَٓؽ ئُطُس يُ دًَطٍُ تؤ باّ ضٌ تًَُٓدَطُيؼتِ، ُٖس 
 ثًاويَهٌ طُوسٍَ، صؤس طُوسٍَ...

 ُٖس يُبُس ئُوَ دَتطىت ئُو خاْىوَ َُنشَِ.. -
 ُٖس وايُ +
 ؟باػُ ئُو نىسَِ يُ نىيًَُ -
 يُ سؤرٍ صََاوَْذَنَُاُْوَ َُْذيتىوَ و ض ُٖواَيًؼٌ ْاصامن، ئُو سؤرَ الػاًَْهًِ ديت.. +
 ؟ُ ناَُياُْئُو دسَخت -
 ئُو داسثشتُقاَيُيُ  +

داس ثشتُقاَيًَو نُ دوو ثشتُقاٍَ بُ يكًَهٌ ػؤسِبؤوَ، ًَٖٓذٍَ َُْابىو بطُُْ طُسٍ نىسِ ونضًَو نُ يًَىيإ 
 بُ يًَىٍ يُنرتَوَ بىو، ضُْذ نًىو بُفشيَهًؽ يُ ػًَىٍَ ثُثىويُ..

 نىسَِنُ ْاوٍ ضٌ بىو؟ -
 يادطاس  +

ا، نُوتُ ئُْذيَؼُيُنٌ قىوَيُوَ، يُبُس خؤيُوَ، ُٖس ئُوَتُ طىيَِ يًَبىو)) بُغ بُ ْاوًَٖٓاٌْ يادطاس داَ
 ئُو ُْبًَت، بُغ ئُو ُْبًَت((

 يُ ناّ نؤيًَز بىو؟  -
 ْاصامن، ْا، دَ واصبًَُٓ..  +

ئُو ويَُٓيُ ئُٖا ََُهٌ ضُثٌ نضُنُ بُ دَسَوَيُ، سَْطُ يُخُ ُٖسدو ََُهٌ بُ داسيَو يٌَ ُْيُتُ 
س ضُْذ صؤس طضهُٕ ُٖس ًَٖٓذٍَ ُٖسًًََُى، ئُو ويَُٓيُ سَْطُ ٌٖ طاَيٌ يُنٌَُ عُػل بًَت،نىسَِنُ دَسَوَ ُٖ

يًَىٍ ًَٖٓاوَ، يًَى و طؤٍ ََُو يًَهٓضيهٔ، ئُٖا خاَيٌ طُس طؤ، ويَُٓنًَؼُنُ دىاٌْ ًْؼاْذاوٕ، ُْيًَٗؼتىوَ بُ 
بُالّ َٔ دىإ ديَتُوَ بريّ، بُيُى طُيؼنت، بُ ض يُى بطُٕ، ئُطُس ثًَهطُيؼتبإ دىاًٌْ ََُو و يًَى وٕ دَبىو، 

 ساٍَ بُ ًْىَ ػُسيَو يًَهبىوُْوَ، دَْطٌ باب يًَهٌ دووس خظتُٓوَ..
ئُٖا، ئُوَ نتًَبُنُيُ، )ئافشَت يُ نؤََُيطاٍ نىسدَواسٍ(، ئُوَتُ بُ دَطيت ساطت يُ دَطتِ وَسدَطشٍَ 

ُآلّ يُ ْاو يُنرت دَياْبًًُٓوَ، يُ بريَُ ُٖس ئُو سؤرٍَ و دَطيت ضُثًؼٌ يُ طُس ػامنُ، يًَىَإ دياس ًُْ، ب
نتًَبُنُّ بُ َاضٌ قىوَيُوَ ثًَؼهًَؼٌ نىسٍِ ثًاوَ َُطتُنُ نشد، ُٖواَيٌ يُ خىيَٓطُوصاٌْ ْىوطُسٍ نتًَبُنُ بُ 

 ػاسدا بآلونشايُوَ، دواتش نىسٍِ ثًاوَ َُطتُنُ طىتٌ:
 طُسَنُيِ خىاسد!+ وا دياسَ َٔ نتًَبِ يٌَ ْايُ، ئُٖا طُسٍ ْىو

 بُآلّ َاضت باؾ يًَذٍَ؟ -
 + َاض، َاض، ُٖسضٌ نتًيَب دًْايُ، َاضًَهٌ يًَىَ ًَُٖؼُ تُسَِناٌْ تؤ ْآًَٖٔ..
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يُو ويَُٓيُ طًٓطٌ نضُنُ سووتُ، ئُٖا خاَيٌ طُسدٕ دََيًٌَ سَػؤَيُيُنُ يُ دووسَوَ تُواويَو يُ دووسَوَ 
بُ داسَوَ، بُ بُساوسد يُطٍَُ  قًت دََيًٌَ ُْٖاسٕ طُسَو خنىوٕ َهٌبُ قُدٍ دسَختًَهُوَ َُٖيًٓؼتىوَ، دوو َُ

ََُهٌ طاَيٌ يُنُّ طُوسَٕ، ئُوَيإ ٌٖ طاَيَُناٌْ دوايًُ، نىسَِنُ ُٖس دوو دَطيت طشتؤتُوَ،وَى بًًٌََ  
ا ثرت ضاوَسِيٌَ بُسبىوُْوٍَ ُْٖاسَنإ دَنات، صؤس َُْاوَ بهُوُْ دَطتًُوَ، دىاًٌْ دَطت و ََُهًؽ يُوَد

ُو دَسدَنُويَت  بُسيُى ُْنُوتىوٕ،ًٖض دًًَُنٌ ََُهُنإ يُ ْاو دَطت بضسُْبىوُْ، بُآلّ ئُوٍَ َٔ يُ بريَُ ئ
نىسَِؾ ُٖسطًض ضاوَسِيٌَ بُسبىوُْوٍَ  دووَّ سؤرٍ ُْوسؤصبىو، دًهٌ نىسديِ يُبُسَ، ،ويَُٓيُ ٌٖ سؤريَهٌ بُٖاسيُ

 َدإ بُ ثُدمُو بُ يًَى دَخيىاسدٕ..سٍ دس يُ دووسَوَ ثُالَاُْٖاسٍ ُْنشدووَ ُٖ
يُو ويَُٓيُ  بُ تًُْؼت يُنُوَ داًْؼتىوٕ، دَطيت نضُنُ يُ طُس طًٍُٓ ثشِ يُ َىوٍ نىسَِنُيُ، 
دَطيت نىسَِنُؾ يُ طُس نًََُو خىاسَوٍَ ْاونٌ نضُنُ، دَطتُنٍُ تشٍ نىسَِنُ يُو ديىَوَ يُ بٔ باَيٌ نضُنُ 

طشتىوَ، نضُ ضاوٍ ْىقاْذووَ، بُالّ نىسَِ ضاوٍ يُ خىاسَوَ بشِيىَ، ئُو  ٖاتىوَ و بُ دوو ثُدمُ طؤٍ ََُهٌ
ويَُٓنًَؼُ ضُْذ ساطتطؤياُْوَ ويٍَُٓ ئُو دووٍَ نًَؼاوَ، يُ بريَُ ًَُٖؼُ نُ دَضىوَُ باوَػًُوَ، ضاوّ 

َاضًؽ سُص بُ  دادَخظت، ْاصامن يُ ػُسَا بىو يإ ػتًَهًذٍ، بشِواْانُّ ػُسّ بىوبًَت، ضىْهُ يُ باوَػٌ بابٌ
 ضاو داخظنت دَنُّ..

ئُو ويَٓاُْ دََيًٌَ يُ نات و طاتٌ خؤيإ طرياوٕ، ويَُٓنًَؽ يإ ئُوٍَ داواٍ يُ ويَُٓنًَؽ نشدووَ 
ويَُٓنإ بهًَؼٌَ صؤس وسدبىوَ، يادَوَسيٌ صؤس بًَُٖض بىوَ، سَْطٌ نشاغ و  سَْطٌ طتًإ و سَْطٌ قشديًَُ و ُٖتا 

وَى خؤٍ ًْؼاْذاوَ، ئُٖا ئُو ويَُٓيإ نضُ خؤٍ ُْوٍ نشدووَ و ثًَاَلوَنٍُ بُ سَْطٌ ثًَاَلوٍ نضُنُػٌ 
دَطتُوَيُ دياسَ يُ طُس سؤيؼتُٓ، سَْطٌ ثًَاَلوَنٍُ َؤسَ،دَطيت نىسَِؾ يُ طُس مسيت نضُيُ،ثًَاَلوَنُ دىإ 

وَ بريّ يُو ناتٍُ دَطيت دَْامسُوَ، ُٖس ئُو سؤر يُ ثًَِ نشدو تُواو، ثًٌَُ دَطشت، داَُ قىَشٍ، دىاًْؽ ديَتُ
 آلوَنُّ يًٌَ بُسصنشدَوَ، ئُوَ ُٖس بؤ طاَيتُ بىو..خظتُ طُس مستِ ُٖطتاَُوَو ثًَ

َُْذَويظت ُٖطتِ َٔ بابٌ َاض سُصيذَنشد يُنُ يُنٍُ ويَُٓناٌْ بُ صيٓذويَيت ًْؼاْبذََُوَ، بُالّ 
و دَنشدَوَ بُ تايبُتٌ ئُو ويَٓاٍُْ  سووت بُ ػُسَُصاسٍ دَنشد، يُطٍَُ ئُوَؾ داس داسَ ويَُٓيُنِ بؤٍ صيٓذو

ُْبىوٕ و تُْٗا يُ باوَؾ طشتٔ و َاضٌ طُسًَإ ًْؼاْذَدا، ُْػتُسطُسيٌ خاَيُنُّ بؤٍ صيٓذوو نشدَوَ، 
ويَُٓنًَؼُنُ دىاٌْ نًَؼابىو، يُ خؤٍ دىاْرت، ئُو ويَُٓيُؾ نىسَِ يُ طُس ثؼت سانؼاوَ نضُ يُ طُسٍ ًْىَ 

ًْؼتىوَ، ثشضٌ نشدؤتُوَ، نىسَِ يُ بٔ قزَوَ دياسَ يُ نُيًَين قزَوَ ُٖسدوو دَطيت دياسَ داًْؼتًَٓو يُ طُسٍ دا
دوو ََُهٌ تىْذ طشتىوَ وَى بًًٌََ ًًٌََُْٖ نضُ بُ طُس طًٓطًذا بهُويَت، ناتٌَ ئُو ويَُٓيُّ بؤ بابٌ َاض 

ئُويؽ ويَُٓيُنٌ نتىَت وَى ئُو  ًْؼاْذايُوَ، داوايهشد نُ يُ بُساْبُس ويَُٓنُ دواٍ ئُو َُٖىو طاَيُ يُطٍَُ
بًين.. بُآلّ ضُْذٍ ُٖوَيٌ دا َُْتىاٌْ طًَطؤػٍُ خاآلٌْ بهًَؼًُٓوَ، نًَؼاَاُْوَ، بابٌ َاض صؤس ضًَزٍ يًَ

 ًْؼاْبذََُوَ..
بُ َُٖيذاُْوٍَ ويَُٓنإ و صيٓذووبىوُْوَيإ، ئًذٍ نىسٍِ ثًاوَ َُطتُنُ يُ ثُدمُسَوَ خؤٍ ًْؼامن 

يظت بُ دٍَ دََىيظت بٌَ و بًبًُُٓوَ، ْاصامن بؤضٌ سُصدَنُّ بًبًِٓ، ئُو ْايُت و َٔ ضاوَسيٌَ ُْدَدا، َٔ دََى
دَنُّ، بابٌ َاضًؽ ًٖض بُ طُس خؤٍ ْآًًََٖت بُآلّ َٔ يُ ضاوٍ دَخىيَُُٓوَ ًْطُساُْ، دَيطشاُْ، يُوٍَ ئُو 

وَ، سابشدووَ ثُيىَْذٍ بُ َُٓوَ ًُْ، بؤ َُٖىو طاَيُ ػتِ يًٌَ ػاسدؤتُوَ، ُٖسضُْذ ًَُٖؼُ دََيًَت)) ئُوٍَ بى
 بؤ تؤ بٌَ نؤتايُ، بُالّ سُص بُ، عُػكٌ َٔ ض، عاػكرتئ ثًاو، دىاْرتئ ثًاؤَ طشفتًَو ًُْ((، ئاٍ بابٌ َا
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بُ  بًٓني و ًٖضًذٍ، ْاصامن ئُو َُٖىو طاَيُ يُ نىيًَُ، ضٌ بُ طُس ٖات، ،بًًٓين نىسٍِ ثًاوَ َُطتُنُؾ دَنُّ
َُاوَتُوَ، ْا ُٖس يُو ػاسَؾ َُْاوَتُوَ دَْا ُٖس دَبًٓشا، ْاصامن سيَههُوت بىو يإ بُ ثالٕ ئُو خاْىوَ ساويَزناس ْ

بىوَ ٌٖ ئًَُُ، باػُ ضؤُْ تُيُفؤًَْهٌ ُْنشدووَ، خؤصطُ بُ ُٖس سيَطُيُى با بابٌ َاضِ ساصيذَنشد واص يُّ خاْىوَ 
، َٔ دَتشطِ، ُْدَبىو بًَُُ ئًَشَ، ُٖس يُبُس ًٖض ْا يُبُس قىَشٍ، بًًََٓت، ئُّ رووسَ ئُّ ويَٓاُْ ػُسِيإ بُ دواوَيُ

ئاٍ قىَشيُنُّ ضُْذ داس يُطٍَُ َٔ ٖاتىويتًُ ئُو َاَيُ، يُبريَُ دواٍ تًَهضىوٌْ ًَْىإ َٔ و نىسٍِ ثًاوَ 
ئًَُُ ضُْذ  َُطتُنُ قىَشٍ ًَٖٓذَ دَيٌ ثًَُظىوتا، ًَٖٓذَ سقٌ يُ نىسٍِ ثًاوَ َُطتُنُ ُٖطتا، طىتٌ: ))ثُسٍ،

طاَيُ ٖاتىضؤٍ َاَيٌ ػُيتإ دَنُئ، دَبًَت تؤبُ بهُئ دَْا خىدا دََاْظىوتًيَنَ، تؤبُ ثٌَ ْاخُيُٓ ئُو 
تًَٓاطُّ ئُو  ، َٔ ٖامتُوَ َاَيٌ ػُيتإ!..نؤآلُْوَ(( دَبىو تؤبُنُ ُْػهًَِٓ، مببىوسَ قىَشيُ نىرساوَنُّ مببىوسَ

 ُٓ نؤيُواس بىو، َٔ دَبًَت ضٌ بهُّ، َاضًؽ ُْٖذٍَ ػيت بًظتىوَ..ويَٓاُْ نٌَ نًَؼاوٌْ، خؤ ئُو يُ ويَ
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َٔ نضٌ ثُسٍ و نضٌ بابٌ َاضِ ويُ ْاَُيُنُوَ خىيًاٍ  ،َٔ َاضِ، ضريؤنخىاٌْ َاضٌ يُنَُِ
ووسَنٍُ ضريؤنٌ َاضٌ يُنُّ نُوتُ طُسّ، َاوَيُى بىو خىوّ بُ خؤطشتُٓوَ طشتبىو، ئُو دََاٍُْ ئُوإ يُ ر

ٌ ُٖيُ، قظٍُ يًَىَدَنُٕ و يًَهذيؼنُ ًًَُْٗٓى  طىَامن بشد خؤياُْوَ يُ باسٍَ ويَُٓ و ديىاسَوَ دَدوإ،
دَػاسُْوَ، بؤيُ داس داسَ بُ دَطت خؤّ ُْبىو دَضىوَُ ْضيو دَسطانُ و ضُْذ وػُيُى ضُْذ سطتُيُنِ دَدصٍ 

بُالّ بُ دَطت خؤّ ُْبىو خىويَو بىو طشتبىوّ،  ،دَخىاسددَطُسِاَُوَ، ُٖسضُْذَ خُفُمت يُو ناسَ ْاػريٍُْ خؤّ 
يُو الو يُوال بُ تايبُتًؽ يُ رُْ نُطهجؤػُنُ و خىػهرتئ خىػهٌ دايهِ ْاوٍ نضٌ طُسدٕ بُخاَيِ صؤس 
بًظتبىو نُ نضًَو بىوَ ػاسيَو عُوداَيٌ بىوُْ، خؤ يُ ضاوٍ َُٓوَ ئًَظتاؾ ُٖس وَى خؤيُتٌ خؤصطُ طُديُنٌ 

ئُوّ بُسدَنُوت.. ُٖس ًَٖٓذَ تًَطُيؼتِ نُ باطٌ ثًاويَو دَنُٕ يُ ياُْ بُ ػىوػُ يًًَذساوَ يُ طُس  دىاًُْنٍُ
ئُوٍَ ناتٌ خؤٍ دطتذسيَزٍ نشدؤتُ طُس نضًَو، طىيَِ يًَبىو: دَياْبًُُٓوَ، دَبًَت بضامن نًًَُ، ضًذيِ ُْبًظت، 

َُوَ رووسَنٍُ خؤّ ، ػُو دسَْطُ، طىيَِ يُ صَْطٌ بُآلّ يُ دَْطًإ ػًُراوٍ دياس بىو ُٖس يُ خؤوَ تشطاّ، ضىو
ٖاتين ْاَُيُى بىو، صاًِْ ُٖوَ دَيىاس دطُ يُو يُو ناتاٍُْ ػُو نُغ ْاَُ ْاًَْشٍَ، تَُاػاٍ َؤبايًُنُّ نشد 

 خؤٍ بىو دَيىاس، ْىوطًبىوٍ:
 )) ببىوسَ َٔ طبٍُ ْاتىامن بتبًِٓ، باونِ يُ ُْخؤػخاُْيُ((

 بؤيِ ْىوطٌ:  
 ُتٌ؟(()) بؤ،ضً

 ْاسديُوَ: 
 )) ئُو ػُو يُ ياُْ ثًاويَو ػىوػُيُنٌ يُ طُس داوَ، تُْذسووطيت باؾ ًُْ((

 ْاسدَُوَ:
 بؤضٌ؟ يُطُس ضٌ؟ نٌَ يًًَذاوَ؟

 ْاسديُوَ:
 تؤ ضُْذ دَصاٌْ ًَٓؽ ُٖس ًَٖٓذَ، داسٍَ َاآلوا.. 

دَيٓاطِ. ثُػًُاْبىوَُوَ، ويظتِ يُ دَسطا بذَّ و بًًََِ: بابُ ئُو ثًاوٍَ نُ بُ ػىوػُ يًًَذسا َٔ 
ُْضىوّ، بُياًْؽ باطِ ُْنشد، تشطاّ نًَؼُيُى بؤ َٔ و دَيىاس دسووطت بًَت، ئُو سؤراُْ ُٖطتُذَنشد ويَُٓناٌْ 
طُس ديىاسَنُ يُ ًَْىإ دايهِ و بامب خُسيهُ نًَؼُ دًََُْٓوَ ئُو ويَٓاٍُْ نُ يُ ضاوٍ َُٓوَ دطُ يُ نؤَُيًَو 

يإ َٔ ض يُ ويَُٓ ْاصامن.. ضُْذ سؤريَو بُ طُس ػُسَِنٍُ ياُْدا تًَجُسٍِ ئُو ػُسٍَِ نُ بُ خُختُتؤنُ ضًرت ُْبىوٕ، 
الٍ دايهِ و باونُُوَ صؤس طشْط بىو ػُسِنُسَنإ بٓاطٔ، َُْتىاٌْ ضًذٍ ػُسِنُسيَهًإ يٌَ بؼاسَُوَ، بُ 

 ػُسَُوَ بُ ثُسٍ، سُصدَنُّ ًَٓؽ ُٖس بُ ثُسٍ ْاوٍ بًَِٓ طىت:
 ثًاوٍَ ئُو ػُوَ يُ ياُْ طُسيإ ػهاْذ...+ دايُ ئُو 

 ثًاوٍ ضٌ! دَتُويَت ضٌ بًًًََت -
 + ئُوٍَ بُ ػىوػُ طُسٍ ػها..

 ئُوَت يُ نىٍَ صاٌْ؟ ئٌَ، ضٌ بىوَ -
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 + ئُو ثًاوَ بابٌ بشادَسيَهُُ
 ثُسٍ ػًُرا خشاخ ػًُرا، دَطيت بُ طُسٍ خؤيُوَ طشت، دَطتِ خظتُ بٔ ػاٌْ:

 ًَٗات+ دايُ، ضًُ، بؤضٌ وات ي
 ض ًُْ، بُ َٔ بًٌََ، بشادَسَنُت نًًَُ، ئُو ثًاوَ نًًَُ؟ -

 + نىسٍِ ئُو ثًاوٍَ طُسٍ ػها، ٖاو ثؤملُ..
 خىدايُ ُٖس ٖاوثؤيت بٌَ و ضًذٍ -

 + َٔ تًَٓاطُّ بؤضٌ وا قظُدَنُيت
وَ، بُ تًَذَطُيت دوايٌ تًَذَطُيت، َٔ دََُويَت ئُو ثًاوَ ببًِٓ و ئُو ثًاوَؾ ببًُُٓوَ نُ يًًَذا -

 بشادَسَنُت بًٌََ دايهِ دَيُويَت بابت ببًًَٓت، باػُ ُْيطىت بؤضٌ يُ باونًإ داوَ؟
 ْا، ئُويؽ ْاصاًَْت +

يُو دََُ بابٌ َاض سُصدَنُّ ُٖس بُ بابٌ َاض ْاوٍ بامب بًَِٓ،ٖاتُوَ، ثُسٍ تًًَطُياْذ، ئًَظتا بابٌ 
 َاض و َاض بُ تًُْإ و يُو باسَيُوَ قظُدَنُٕ:

 بًٌََ بابٌ بشادَسَنُت ْاوٍ ضًًُ بُ َٔ -
 + بُسصؤ

 َاَيًإ يُ نىيًَُ؟ -
 + يُ ْضيو باخٌ ػاس

 نىسَِنٍُ صؤس بشادَستُ؟ -
 + ئا، بشادَسَُ

باػُ، َٔ داوايُنت يًَذَنُّ، ُٖوَيبذَ يُ سيٌَ بشادَسَنُتُوَ ويَُٓيُنٌ باونٌ بُ دَطتبًَُٓ..بضاُْ ئُو  -
 نىيًَُ؟ثًاوٍَ يُ باونًؼٌ داوَ نًًَُ و يُ 

 + ئًَىَ بُ َٔ بًًََٔ، ئُو نًَؼُيُ ضًُ يُ ًَْىإ ئًَىَ و ئُو ػُسِنُساُْ.. 
ػتًَهٌ ئُوتؤ ًُْ، بُسَ بُسَ بؤت سووْذَبًَتُوَ، ثُيُ َُنُ تًًَذَطُيت..يُو دََُ َؤبايًُنُّ صَْطٌ  -

 يًَذا، دَيىاس بىو، طىمت:
 ئُوَ بشادَسَنَُُ -

 + باػُ، يًٌَ بجشطُوَ بضاُْ..
 َاض ضىوَ رووسَنٍُ خؤيإ، بُ دَيىاسّ طىت: بابٌ

 بُ َٔ بًٌََ ُْتضاٌْ ػُسَِنٍُ باونت يُ طُس ضٌ بىو -
 ًض ْاَيٌَ، ُٖس دََيٌَ تًَطُٓطُيؼتًَٓو بىو+ ئؤٍ، ضُْذ داس طىمت ٖ

 ئُدٍ ثًاوَنُ بُس بىو؟ -
 + ْا، ُٖس يُ صيٓذاُْ

 ْاصاٌْ ْاوٍ ضٌ بىو؟ -
 + دََضاٌْ يُ بريّ َُْاوَ

 ٍُ وَسطشَْاوَن -



124 

 

 + َٔ يُ تؤ تًَٓاطُّ ض ُٖقت بُو نًَؼُيُوَ ُٖيُ، تًَُطُيُُْ
 ًَٓؽ باؾ تًَٓاطُّ، بُالّ سَْطُ تًَبطُئ، دووس ًُْ ئُو ػُسَِ... -   

ًَٖؼتا ثُسٍ و بابٌ َاض ُٖس يُ طؤساخٌ ػُسِنُسَنإ بىوٕ، ثُسٍ ضُْذ داسٍَ تهاٍ يًَُهشد نُ 
ْذٍ يًٌَ دووسنُوَُوَ باػرتَ، ضُْذٍ تهاّ يًًَهشد ٖؤيُنٍُ بضامن ًٖضٌ ًَٖٓذَ يُ دَيىاس ْضيهُٓمبُوَ، ضُ

ُْطىت، بُ قظٍُ ثُسيِ ُْنشد، يُ دَيىاس دووسُْنُومتُوَ، باؾ بىو يًٌَ دووسُْنُومتُوَ دَْا ضريؤنٌ )َاضٌ 
ُْناٌْ ػاس يُنُّ( ُْدَْىوطشايُوَ، ئُو ضريؤنٍُ ُٖس بُ ًَْٗين دًًََََٓتُوَو سَْطُ دواٍ طُدَيُنًرت نؤآل

بؤ يُنرتٍ بطًَشُِْوَ،  ًْىٍَ ًًٌَْٗٓ َاضٌ يُنُّ يُ سيٌَ دَيىاسَوَيُ، دَيىاس بىو دَضىوَ ياُْنإ و بُ 
 ايُ قظُ، دَيىاس ُْبا...دًََٖٓ طُسخؤػٌ ثًاوَناٌْ ْاو ضريؤنٌ َاضٌ يُنٌَُ
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-00- 
 :نىسٍِ ثًاوَ َُطتُنُ

 
بىوّ، نُ ُْٖذٍَ نُغ بُ ئُتههُس ْاويإ ديَٓا، ضُْذ داسيَو يُ  َٔ َاوَيُنٌ نُّ ساويَزناسٍ ئُو ثًاوَ

خاْىوَ تايبُتًُنٍُ خؤٍ داوَتٌ نشدووّ، صؤس َتُاٍُْ بُ َٔ بىو، يُ خاْىوَ سُفتا رووسيُنٍُ ئُتههُس 
ُٖسضًت دَويظت ُٖبىو، ُٖس يُ تابًؤٍ صؤس داْظكُوَ تا رٌْ َُُٖ سَْط، ئُو ثًاوَ خَُيهٌ دؤساو دؤسٍ داوَت 
دَنشد، يُ َُاليُنُوَ تا قىتابًُنٌ صاْهؤ، بؤ ُٖس دؤسَ ًََىاًَْهًؽ رووسٍ تايبُت و نُػٌ تايبُت ُٖبىو، َٔ 
داسٍ يُنُّ نُ ضىوّ دطُ يُ طٌَ ضىاس ثاطُوإ و رًَْهٌ خضَُتهاسٍ بُ تَُُٕ نُطِ ُْديت، دَْطٌ نُغ 

ًَىاًَْهٌ ُٖبٌَ، ًََىاُْنإ ئاطايإ يُ يُنرت ُْدَٖات، دواتش تًَطُيؼتِ نُ سَْطُ يُ يُى ناتذا ئُتههُس ضُْذ َ
ُْبًَت، ئُتههُس ُٖس ًََىاُْ و بُ ػتًَو داوَتٌ دَنشد، َٔ داسٍ يُنُّ بُ طؤػيت َاَض، داسٍ دووَّ بُ ػُساب 
و ًْؼاْذاٌْ ئُيبىوًََو، داسٍ طًًَُّ بُ نضًَو ، داسٍ طًًَُّ يُ ثُدمُسَيُنُوَ ئُو نىسَِّ ديت نُ بُ 

اوٍ سؤيؼتبىو، بُالّ ئُو َين ُْديت، داسٍ يُنُّ ُْخؼُطاصٍ طُسَاويؽ يُوٍَ بىو، طُيشبىو ئُو ثاناُْْىوغ ْ
دووَ ُٖسيُنٍُ طُس بُ اليًَُْهٌ در بىوٕ نُ خىييَن يُنرتيإ فشِدَنشد، َٔ بُ طىيٌَ خؤّ طىيَِ يًَبىوَ يُ 

ُْخؼُطاص بُ وئُوَتُ يًَشَؾ.. َٔ تُيُفضيؤُْوَ ُْخؼُطاص و ئُتههاس قظٍُ طىونًإ بُ يُنرتطىتىوَ، نُضٌ 
تًُْؼت يُنُوَ داًْؼتبىوئ، ْاصامن  بُ ثُيىَْذٍ َٔ و ثُسيٌ صاٌْ بىو يإ ْا، بُالّ دَيضاٌْ ئًَُُ ْاطًاسٍ 
يُنرتئ و ٖاتىوضؤَإ ُٖبىوَ، ُْخؼُطاصٍ طُسَاو ضاوٍ بشِيبىوَ ثُسٍ، يُ قظُناٌْ سا دياس بىو دَيىيظت بُ 

ببًَتُ رٌْ، ثًَذَضىو ُْخؼُيُنٌ يُ طُس دابًَت بؤ يُ ْاوبشدٌْ ًََشدَنٍُ ثُسٍ، َٔ طىمتُ  ُٖس ْشخًَو بًَت ثُسٍ
ُْخؼُطاصٍ طُسَاو: وا باػُ واص يُو رُْ بًيَن، خؤ دًْايُى نضٌ يُو دىاْرت ُٖيُ و ئاَادَػٔ ػىوت ثًَبهُٕ.. 

ٍُ ئُتههُس ضُْذ دؤسٍ ََُو نُضٌ ُْخؼُطاص ثًَُٓدَضىو دَطتبُسداسٍ ُْخؼُنٍُ خؤٍ بًَت..يُ ئُيبىوَُن
ُٖبىو، َٔ يُ ْاو ََُهُناٌْ ئُيبىوَُنٍُ ئُتههُس بؤ ََُهًَو دَطُسِاّ نُ يُ ََُهٌ ثُسٍ بضًَت،  ،ُٖيُ

ََُهٌ ثُسيٌ ثاصدَ طاَيُ، ََُهٌ ثُسيٌ بًظت و دوو طاَيُ، ََُهًَهِ ديتُوَ طىيَٓذ غؤّ ٌٖ ثُسيُ طىيَٓذّ 
و ئُوداسٍَ بؤ دواداس دوطٍُُ طًُّٓ تشاصاْذ ئُطُس ويَُٓيُنِ بطشتايُ و يًَٓانُويَت، ضُْذ بُ ٌٖ ثُسٍ دَضى

يُتًُْؼت ئُو ويَُٓيٍُ وا يُ ئُيبىوَُنٍُ ئُتههُسَ دايبًًَٓت نُغ يًَهًإ دىدا ْاناتُوَ، ئُوَتا يُ طُسَوٍَ 
ضُْذ ََُو ُٖبٌَ يُ  طؤٍ ُٖس ضىاس ََُهإ دواٌْ ئُيبىوّ و دواٌْ طًٍُٓ ثُسٍ خاٍَ ُٖيُ، تؤ بًًٌََ يُ دًْايٌَ

َُٖإ دٌَ خاَيٌ نتىَت وَى خاَيٌ ََُهٌ ثُسٍ خاَيٌ ُٖبٌَ! ئُو ََُهاُْ يُ قُباسَ و ػًَىَ و سَْط ََُهٌ 
ثُسئ، ئُو طًٓطُ سووتُ طًٓطٌ ثُسيُ َٔ طًٓطٌ ثُسٍ يُ ْاو ُٖصاس طًٓطإ دَْامسُوَ، ًََشدَنُػٌ وَى َٔ 

خُواٌْ باخٌ طًٍُٓ ثُسٍ بىوَُ ُْٖاسَناٌْ دَْامسُوَ، ضاوّ يُ طُس طًٓطٌ ثُسٍ ْاْاطًَتُوَ، َٔ سُفت ثايض با
اتش دَبىوّ، هُ طُسدًْؼٌ يُطٍَُ دَبىو، ئُودَّ دَيًَٓطًُٓوََُهٌ ثُسٍ َُٖيُٓدَطشت، خؤصطُ ئُو طًُٓ و َُ

ًٓطُ ٌٖ نُسَوٍَ َُٖىو نًَؼُناُْ، طىَاُْناُْ، ئاَيؤصيُناُْ، بُآلّ ئُو ََُهاُْ ئُو طخاَيُنٍُ طُسدٕ يُنال
ثُسيُ و طىَإ َُٖيٓاطشيَت، ضاوّ َُٖيُٓدَطشت دَبىو بضامن ضؤٕ طُيؼتُٓ ْاو ئُيبىوَُنُ، طُيشَ، ثُسٍ ػيت وا 
دَنات! يُو داًْؼتٍُٓ َاَيُ تايبُتًُنٍُ ئُتههُس ػُساب خؤٍ ساُْدَطشت، صؤسّ خىاسدَوَ بابًؼِ ًَٖٓذٍَ 

 ُْخىاسدؤتُوَ، ئُتههُس ثشطٌ:

 َُهُ خاَيذاسَ..+ ضًُ، دََيًٌَ ئُو َ
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 ئا، بُ ساطيت دىأْ، ئُو خاآلُْ صؤس دىأْ.. -
 + ئُودا ضًت ديىَ، ئُو رُْ يُػٌ ثشِ يُ خاَيُ..

 يُ ْاو ساًْؼٌ ُٖيُ؟ -
 + خاَيُ دىاُْنإ يُوئَ..

 ئُو رُْ ْاوٍ ضًُ؟ -
 + ْاويت بؤ ضًُ؟ يُ بريّ ًُْ، ئُطُس سُص دَنُيت دَتىاًْت تاٌَ بهُيت

 ََُٓىوْت دَمب -
 + َُْىوٌْ ْاويَت..

 نٍُ؟ -
 + طٌَ ضىاس سؤريَهًذٍ..

ًٌَ ثُسٍ بًَت! ثُسيُ دَيًٓاّ ثُسيُ، بُالّ ئُو ػيت وا ْانات، سَْطُ طؤسِابًَت، ئُو سابىوٍُْ ػاس ضٌ تؤ بًَ
َٔ  ُْطؤسٍِ، بُالّ ثُسٍ دَطؤسِيَت! سَْطُ، باػُ نٌَ ْاَيٌَ ثًَؼرتيؽ وا ُْبىوَ، َٔ ضىوصامن، ساطتُ خؤػُويظيت

بىو بُالّ سَْطُ، ًََشدَنُػٌ وَى َٔ بًٓاطِ يُواُْ ًُْ باصسطاٌْ بُ رُْنُيُوَ بهات، بُآلّ سَْطُ.. ئُو ضُْذ 
 سؤرَ يُ طُس ئاو و ئاطش بىوّ، ئُتههُس خاوَٕ قظُو بَُيًَين خؤٍ بىو، يُ سؤرٍ ضىاسَّ طىتٌ:

 ُوَ وارؤٍ دَنُيت و وَسياْذَطشيت+ ئاَادَيُ، بُالّ وَى ثًَتُطىت، ػتُنإ َُٖىويإ بُ ْاوٍ خؤت
 طُسَتا سُصْانُّ نضُنُ َٔ ببًينَ، با َٔ يُ ثُدمُسَيُنُوَ بًبًِٓ بضامن.. ئُوَ نًَؼُيُى ًُْ، بُالّ  -

 + باػُ، ئُوَ دَطُسِيَتُوَ طُس خؤت ضؤٕ دَيبًين و دَضًُ الٍ
ضاوَسِيٌَ دياسنُوتين ثُسٍ ئًَظتا يُ َاَيٌ ئُتههُسّ يُو ديىٍ ثُدمُسَيُنٌ داّ نًََُو تاسيهُوَ 

دَنُّ، وا بشِياسَ بُ طًٓطٌ سووتُوَ بٌَ، ئًَظتا ثُسٍ بُ بُسدَممذا دٍَ و ْاَبًينَ و دَضًَتُ رووسيَهُوَ نُ تايبُتُ 
بُو و ًَٓؽ دواٍ نًََُو دَضُُ الٍ، ديذاسٍ ئُو داسََإ ُْ عُػكُ و ُْ ًٖض، َاَُيُيُنُ و تُواو، باػُ 

ّ َاداّ بًَتُ ئًَشَ ثًَؼرت ساصيبىوَ، ُٖسنٌَ بضًَتُ طزٍ ساصيُ، ًَٓؽ وَى ُٖس نُطًَهًرت، بُآل ثُسٍ ساصٍ دَبًَت؟
ْا، َٔ سَْطُ ُْتىامن بضُُ الٍ، بؤ ْاتىامن، ضًَزٍ خؤّ وَسدَطشّ و ئُويؽ ثًَؼرت ثاسٍَ خؤٍ وَسطشتىوَ، دٍَ، بضامن 

ُ ثًَىَ بطًٓطٌ سووت بىو، ضؤنِ دَيُسصٍَ، خؤّ َوَنُوَ ثُسٍ ٖات، ضؤٕ دَبًَت، با بًَت، يُو دََُ ديتِ يُ ساسِ
ساْاطشّ، دَطتِ بُ يًَىاسٍ ثُدمُسَنُ طشتىوَ،طُيؼتُ ئاطيت ثُدمُسَنُ، دياسَ ثًَؼرت ثًًَطىتشاوَ نُ يُ بُساْبُس 
ثُدمُسَنُ نًََُو ساوَطيتَ، ساوَطتا، باػُ ئُو َٔ ْابًًَٓت، با َٔ تَُاػاٍ بهُّ، ئاٍ ئُوَ نًًَُ! ُٖوَ، ئا 

وَ، ثُسٍ ضٌ، ئُوَ نٍُ ثُسيُ، بُغ ََُهُناٌْ ََُهٌ ثُسئ، ئُوَ نًًَُ؟ ديتىوَُ، دَيٓاطِ، خؤيُتٌ، ُٖ
ُٖو بىو، خىػهٌ نضٌ باصسطاُْنُ..يُ بريَُ يُ بُس خؤَُوَ طىمت)) ئؤخُيؽ باؾ ُْبىو ثُسٍ ُْبىو، نٌَ دَبًَت 

بهُّ و ثًًَبًًََِ: )) تؤ يُ ضًت نَُُ ئُو  با ببًَت(( ٖاتُ طُسّ يُ دَسطاوَ طُسيَو بُ خىػهٌ نضٌ باصسطاْذا
ئًؼُ دَنُيت((، ئُو نُسايُتًُّ ُْنشد تشطاّ ئُويؽ بًٌََ: )) ئُدٍ  ئُتى بُ خىػهِ تًَشُْبىويت، ًَٓؽ..(( 
ُْضىوّ، يُبُس خؤَُوَ طىمت)) ُٖس خىػهُنُػت يُطٍَُ خؤت ًًَُْٖٓت ُٖقِ يُ طُس تؤ ًُْ(( يُبريَُ ُٖصاس داس 

ُوَ داواٍ يًَبىوسدمن يُ ثُسٍ نشدووَ، ثُسيٌ فشيؼتُ، ثُسيٌ ًَُٖؼُ ثاى، ثُسٍ ئُو ثُسيٍُ َٔ ثرت يُ بُسخؤَ
ثًظُهشد، ئُو ثُسيٍُ َٔ يُخؤوَ ويظتِ بًهَُُ يُػفشؤؾ، داواٍ يًَبىوسدمن يُ ًََشدٍ ثُسٍ نشد، ئُو نىسٍَِ 

 طىمت:بُغ َٔ دَصامن ض نىسِيَهٌ ثانُ.. ضىوَُوَ رووسَ تايبُتًُنٍُ ئُتههُس و 
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 + ببىوسَ َٔ ْاتىامن بضُُ الٍ ئُو نضُ
 بُ دَيٌ خؤت بهُ، بُالّ ئُوٍَ طىمت يُبريٍ َُنُ -

 + وَى ضؤٕ تؤ خاوَٕ قظٍُ خؤتٌ ًَٓؽ ُٖس وا
دواٍ ئُوٍَ ناسَنُّ بؤ ئُتههُس نشد، نُ دًْايُى ثاسٍَ دَطتهُوت، ئًذٍ َٔ واصّ يُ ساويَزناسٍ و 

 يُ ثُسٍ بىو يإ خىػهٌ نضٌ باصسطإ بىو وايإ نشد نُ واص بًَِٓ و ببُُوَ َُٖىو ػتًَو ًَٖٓا، خشاخ تًَطُيؼنت
 نُطُ ئاطايًُنٍُ داسإ، ْاصامن ُْ ثُسٍ بىو ُْ خىػهٌ نضٌ باصسطإ..

َٔ ئُو طاَيٍُ يُ ريَش طىػاسٍ نضٌ باصسطإ، ئًَظتاؾ ُٖس ثًًَذََيًَِ نضٌ باصسطإ، رووسَنُّ، ثُدمُسٍَ 
ِ دًًََٗؼت، ضىوَُ بُغذا ئُوَ طاَيًَهُ ٖاتىوَُتُوَ، بُآلّ يُ بُغذاؾ ثُسيِ ُٖس يُطٍَُ دًْاّ دًًََٗؼت، ػاسيؼ

بىو، ئُو طاَيٍُ طُداَُ بُسديُٓ طُوسَنُ نُوت و يُ دادَ ساياْهًَؼا بؤ ضُْذ سؤريَو ٖامتُوَ، يُ طُسٍ نؤآلٌْ 
نضُنٍُ دَضىوُْوَ َاٍَ، ئُو َين خؤَاُْوَ نُ بىوَتُ نؤآلٌْ َاَيٌ ثُسٍ، ثُسيِ ديت، يُطٍَُ ًََشدَنٍُ و 

ُْديت، دَضىوُْوَ ئُو َاَيٍُ دَبىو ٌٖ َٔ و ثُسٍ بًَت، دَضىوُْ ئُو خاْىوٍَ نُ بُ ض ساٍَ بامبِ ساصيهشد نُ بُ 
ُٖس ػًَىَيُى بًَت دَبًَت ئُو خاْىوَ بؤ ثُسٍ بًَت، بُ نُطٌ ُْفشؤػًَت دطُ يُ ًََشدَنٍُ ثُسٍ، ْاصامن بامب 

ٓا.. دواٍ ٖاتُٓوَػِ ضُْذ داسٍَ ثُسيِ ديىَ، بُالّ ًََُْٗؼتىوَ ئُو مببًًَٓت،خؤصطُ َُْذيتبا، ئُوٍَ ضؤٕ ثًَهًَٗ
طًُاٍ صؤس طؤسِاوَ، ْاْاطشيَتُوَ، ُْدَبىو ثُسٍ ُْْاطشيَتُوَ، تَُُٕ صَفُسٍ بُ دىاًٌْ ثُسٍ بشد، ئُو دىاًًٍُْ 

 َايُوَ، تىايُوَ، سُيف..   َٔ ثًَُىابىو تا تٌَُُْ ُٖػتاؾ ُٖس وَى خؤٍ دًًََََٓتُوَ، ُْ

ئُطُس ئُو ػُوَ ئُو ُْفشَتًُ ضريؤنٌ سفاْذُْنٍُ ُْطًَشِاباوَ َٔ طاآلًَْهٌ صؤس بىو ًٖض ثُيىَْذيُنِ بُ 
ضريؤنٌ ثُسيُوَ َُْابىو، ئُو ُْفشَتًُ ْاصامن بؤضٌ الٍ َٔ طًَشِايُوَ، دواٍ ئُو َُٖىو طاَيُ طًَشِايُوَ، دَيًٓاّ 

ٔ بىو ُْيذَطًَشِايُوَ، ْا ئُو ضىوصاًَْت، ُْيضاًْبىو، ُٖسطًض باوَسِّ ُْدَنشد ئُو نىسَِ يُو بًضاًْايُ خؤػُويظيت َ
دؤسَ بًَت، نض بفشِيًََٓت، ئُو ئًَىاسَ دسَْطُػِ باؾ يُ ضاوَ، دَٖامتُوَ َاٍَ ًَٖؼتا ضُْذ دَسطايُى َابىو بطَُُ 

يتِ ْائاطايٌ بىو، ئا دَيِ طىتٌ ئُو َاػًَُٓ دَسطاٍ خؤَإ يُ طُسٍ نؤآلٌَْ َاػًَُٓنُّ ديت، يُ ُٖطتاْذا د
نُطًَهٌ سفاْذ، بُآلّ بُ ُْٖذّ َُٖيُٓطشت، َاػًَُٓنُؾ ُٖس بُ َاػًَُٓ طجًُنٍُ بُسصؤ دَضىو، ئُو بُسصؤيٍُ 
ئُوَتُ طُسٖاتٌ ئُو ئًَىاسَيُّ بؤ دَطًَشِيَتُوَ و ُْيضاٌْ ضٌ بُ طُسديَت، بشيا ثًَؽ ئُوٍَ ػىوػُنٍُ بُ تُثًٌ 

ؤػِ خىاٍ خخاُْو ُبذَّ، يًَُذَثشطٌ دوو نىسَِنُيذٍ نٌَ بىوٕ؟ دَبىو يًًَبجشطِ، تا ئُواًْؽ بًَٓشَُ خُطت طُسيذا
دَنشد ُٖتا َشدٕ يُ صيٓذإ دََاَُوَ، َٔ ُٖسطًض ثُػًُإ ًِْ يُو ػىوػُيٍُ يُ طُسٍ ئُو ثًاوَّ دا نُ 

يُ دووسيٌ دَطىوتًَِ، ئُو ثُسيٍُ دطُ يُ  ػُويَو ثُسٍ سفاْذ و القٍُ نشد، ئُو ثُسيٍُ ئُو َُٖىو ثايضَ وا
ْاَُيُى ًٖضِ ًُْ بؤٍ، بُغ ئُو ْاَُيٍُ بطاتٌَ بُغ، ضُْذ داس ويظتىوَُ تُيُفؤٕ بؤ رَاسَنٍُ خؤَإ بهُّ، 
ْاويَشّ،سُفت طاَيُ رَاسٍَ َؤبايًُنُيِ اليُ، سؤر ًُْ ُْيُتُ طُسّ نُ صَْطًَهٌ بؤ يًَذَّ، وػُيُنٌ بؤ بًَٓشّ، 

 وا ْابًَت، َٔ ًٖضِ يُطٍَُ وٍ َُْاوَ، ئُو خاوَٕ ًََشديَهُ وَى بًظتىوَُ بُ قُد دًْايُى خؤػٌ ْابًَت، ػيت
ذَ طاٍَ ثرتَ خُسيهًِ، ًَٖؼتا ظدَويَت، بُآلّ سُصدَنُّ ئُو ْاَُيٍُ ُٖس طاَيٍُ ضُْذ ديشيَهِ يًٌَ ْىوطًىَ، سُ

َُيُنٌ ناغُصيٌ بؤ بٓىوطِ، َؤبايٌ بؤ ئُو دَّ باؾ تُواو ُْبىوَ، بًًَٓشّ بؤ ثُسيٌ بًَٓشّ، ُٖسوَى داسٍ داسإ ْا
بىو بؤ ئُو سُفت ثايضٍَ َٔ و ثُسٍ بُ دصٍ طُسَِى و نؤآلٕ بُ دصٍ َُٖىوإ عُػكُإ دَنشد، َؤبايٌ بؤ ئُو دَّ 

 ذَ طاَيًُ بطاتُ ثُسٍ و بًخىيًََٓتُوَ َٔ ضًذيِ ْاويَت...ظباؾ بىو، ئًَظتا بُ َٔ ضٌ، ئُو ْاَُ سُ
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دواٍ سووْبىوُْوَ و سووتبىوُْوٍَ ويَُٓناٌْ رووسَنُ، بابٌ َاض صوو صوو ضاوٍ دَبشِيُ داسثشتُقاَيُنُ و 
دَضىوَ خُياَيُوَ سؤدَضىوَ خُياَيُوَ، سؤضىوًَْو ُْ سَطٌ داس ثشتُقاَيُنُ ض ئُوٍَ خؤٍ ضاْذٍ ض ئُوٍَ نىسٍِ 

تُ صَويُوَ، باْطُذَنشد، دَضىوَُ باوَػٌ بُآلّ ئُو وَٖا ثًاوَ َُطتُنُ، ُْ سَطٌ ًٖض دسَخيتَ وا سؤُْضىوَ
ُْدَسؤيؼت بُ  بُ باْطهشدٕ بًَتُوَ، نُ دَٖاتُوَؾ تىْذ صؤس تىْذ يُ ئاًََضٌَ دَطشت، طُد َاضٌ يًَذَنشدّ، 

ؼتىوَ، قُت ُْبؤتُ ُٖفتُيُى، بابٌ َاض  ًَدَتطىت ضُْذ ُٖفتُيُ ُْيذيىّ، بابٌ َاض، نُّ َين بُدًَٗ
َاضٌ ُٖبىو، صوو نُوتُ صاسٍ نؤآلٕ و طُسَِنًؽ دَياْطىتُوَ، بابٌ َاض  ًَُٖؼُ دَيطىت)) َٔ  سطتُيُنٌ

ئُطُس سؤريَو َاضٌ تؤ ُْنُّ وَى ئُوَ وايُ ئُو سؤرَ بؤ ػُيتإ بُ سؤروو مب(( دواٍ خىيَٓذُْوٍَ ويَُٓناًْؽ، 
تُنٍُ خؤٍ ُٖس دَطىتُوَ، ثرتيؽ خىيَٓذُْوٍَ ضريؤنٌ عُػكٌ سُفت ثايضٍَ َٔ و نىسٍِ ثًاوَ َُطتُنُؾ، سط

يُ ئاًََضٍ دَطشمت، ُٖطتُذَنشد دَتشطًَت، تشغ يُوٍَ يُ دَطيت بضِ، واٍ ُٖطتذَنشد نُ َٔ ًَٖؼتا تؤصيَو 
عُػكٌ نىسٍِ ثًاوَ َُطتُنُّ يُ دَيذا َاوَ، ئُو دَيىيظت وَى ضؤٕ خؤٍ دطُ يُ عُػكٌ َٔ يُ دَيًذا ػتًَو 

واّ، بُآلّ ْاصامن بؤضٌ سُص يُ بًًٓين نىسٍِ ثًاوَ َُطتُنُ دَنُّ، يُوَتٍُ  ًُْ، ًَٓؽ وامب، ساطيت ًَٓؽ ُٖس
َُٖىو ػتِ بؤ بابٌ َاض طًَشِاوَتُوَ ثرت تاَُصسؤٍ بًًُٓٓوٍَ نىسٍِ ثًاوَ َُطتُنُّ، ْا َٔ ًٖضِ يُطَُيٌ 

ػكًَو سؤر دواٍ َُْاوَ، َٔ يُو ػُوَوٍَ نُ ضًَُني ػُوٍ بىوى و صاوايُتًُإ بىو، عُػكٌ بابٌ َاض بىوّ عُ
سؤر ئاطشاوٍ تش بىو، دَبًَت، يُو ػُوَوَ ُٖصاس داسيؽ طىتىوَُ)) خؤصطُ يُ بين نىسٍِ ثًاوَ َُطتُنُّ 
ُْدَْاطٌ، باؾ ُْبىو ُْبىوَُ رٌْ ئُو، بابٌ َاض، ُٖس بابٌ َاض، َٔ ئاطىودَتشئ رمن نُ رٌْ بابٌ َاضِ(( 

 دَنُّ.. نىسٍِ ثًاوَ َُطتُنُ يتُٓوٍَبُآلّ ْاصامن بؤضٌ دواٍ ئُو َُٖىو طاَيُ سُص بُ د
َٔ دَبىو بُسصؤ ببًِٓ، نًًَُ ئُو بُسصؤيٍُ دسَْطاٌْ ئًَىاسَيُى يُ طُسٍ نؤآلٌْ َاَيٌ ثًاوَ َُطتُنُ 
يُطٍَُ دوو خىيَشيرتٍ وَى خؤٍ ًَٓإ ثُيهًَؼٌ َاػًَُٓنُيإ نشد، بشدًَإ و ناسٍ خؤيإ نشد، ئُو خىيَشياُْ 

و يُنًإ َين باؾ دَْاطٌ، ئًَظتا ٖاتُوَ بريّ ئُو ناتٍُ ٖاتُ طُسّ طىتٌ: )) َُٖىو دَبًَت نٌَ بٔ، دياس بى
سؤريَو بُ بُسدَممذا تًَذَثُسٍِ و دََظىوتًَين و ئاوسِيؽ ْادَيتُوَ(( ئا واٍ طىت، بُآلّ دَْطًِ ُْْاطٌ، دواٍ ئُو 

سؤريَو َين ديىَ، َٔ يُ ْاو بُسصؤيإ َُٖىو طاَيُ ئًَظتا ئُو سطتُيُّ برينُوتُوَ، ئُو بُسصؤيُ نٌَ يُ َُٖىو 
ُٖس طٌَ بُسصؤ دَْاطِ، ئُوٍَ ثًَؼإ َاَيًإ يُ نؤآلٌْ ثؼتُإ بىو، بُآلّ ئُو بُسصؤيُ يُواُْ ُْبىو، خىيَشِيايُتٌ 
وا بهات، نىسِيَو بىو ُْٖذيَو بُ تَُُٕ، يُ َُٖىو نىسِاٌْ بٌَ رٕ بُ تَُُْرت، يُطٍَُ بامب صؤس بشادَس بىو، صؤس 

إ دَٖاتُ َاَيُإ و ُٖتا دسَْط دادًَْؼت، وا بضامن دَسضىوٍ ئاَادَيٌ بىو، ُٖآلتىوٍ طُسباصيؽ بىو، يُثشِ ػُو
بضسبىو، َُْذيتُوَ، نضُ بُ تَُُُْناٌْ طُسَِى بؤٍ ػًَت ببىوٕ، نُضٌ ئُو ُٖس ئاوسِيؼٌ ُْدَدايُوَ، طُسٍ يُ 

ُنٍُ نؤآلٌْ ثؼتُإ يُطٍَُ َٔ ػيت واٍ نشدبًَت، نُغ بًَٓذ ُْدَنشد، ْا ئُوَيإ ًُْ، بشِوا ْانُّ بُسصؤي
بُسصؤيُنٌ دٍ، ئُوَ ئُودَّ َٓذاَيهاس بىو، ْا ئُواٍُْ ًَٓإ سفاْذ َٓذاَيهاس ُْبىوٕ، ئُوَيإ دواتش بىوَ 
ثًَؼُُسطُ ئًذٍ َُْذيتُوَ، َاَيًإ ْضيو َاَيٌ نىسٍِ ثًاوَ َُطتُنُ بىو، بُسصؤيُنٍُ تشيؽ داؾ بىو، ئُويؽ 

ًَضُيٌ ثًَُهشد، بُآلّ دووباسٍَ ُْنشدَوَ..َٔ ُٖس ئُو طٌَ بُسصؤيُ دَْاطِ، ئُو دََُو ئًَىاسَيٍُ َاض داسيَو ط
ُْخؼٍُ ديتين بُسصؤٍ نًَؼا و طُيؼتُ طاتٌ دًَبُدًَهشدٕ، دَيِ نىتُ نىتٌ بىو، بُسصَفت ُْدبىو، تشطاّ، تىوسَِ 
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ثًاويَهٌ دََاَهذساو ببًِٓ  ثًاويَو دَطتُنامنٌ بىوّ، ضُْذ داسٍَ ويظتِ ثُػًُاْببُُوَ، َُْذَويظت بًبًِٓ 
 بُطت و بُ صؤس ٖاتُ ْاو سامنُوَ..

ئًَظتا َٔ و َاض و بابٌ َاض يُ ْاو َاػًًََٓهني، َٔ بُ تًُْؼت بابٌ َاضُوَ، َاض يُ دواوَ، يُنُّ 
ؼتا ُٖس يُ ئامساُْوَ داسَُ طىاسٍ َاػًَين وا مب، َاػًَين داّ سَؾ، ًَٖؼتا سؤر تُواويَهٌ َاوَ، باخٌ َٓاسَ ًَٖ

سووْانايٌ وَسدَطشيَت، داسٍَ طًؤثُنإ نُ يُ ضاوٍ َٔ ػًَىٍَ ضاو ًْؼاْذَدَٕ  َُٖيُٓبىوٕ، َاض ضُْذ داسٍَ 
طىتًُوَ))  ئًَُُ يُ ًَْىامنإ ثُميإ ُٖيُ، ْابًَت بًؼهًَٓني( بابٌ َاض دَيطىت)) َٔ يُ تَُُمن يُطٍَُ نُغ ثُميامن 

ؤّ!(( ًَٓؽ دََطىت: )) ًَٓؽ َُْؼهاْذووَ و ْايؼهًَِٓ(( ثُمياٌْ ًَْىامنإ خنضٌ  ُْػهاْذووَ ئُودا يُطٍَُ
 ئُوَ بىو يُ ناتٌ ديتين بُسصؤ خؤَإ تًَهُٓدَئ و ًٖض قظُيُى يا ػتًَو ُْنُئ، َاض طىتٌ:

 + تَُاػاٍ ئُو دواُْ بهُٕ
 ئُوَ! -

ُ و ثًاويَهٌ يُ طُسَوٍَ ثُدما طاَيٌ، يُ ْضيو َاػًَُٓنُو سوو يُ ئًَُُ ساوَطتإ، طُدمًَهٌ بًظت طاَي
دىإ يًٌَ وسدبىوَُوَ، ئُويؽ دياس بىو، ُْيذَويظت ًَٖٓذَ بىَطيتَ، طُدمُنُ وَى بًًٌََ دَخيافآلْذ، َٔ ثرت يًٌَ 
وسدبىوَُوَ، ُٖوَ بُ ساطيت ُٖوَ، بُسصؤيُنٍُ نؤآلٌْ ثؼتُإ، ئؤٍ خىيَشٍِ، تؤ ئُوَت يُطٍَُ َٔ نشد! بشادَسٍ 

يت، ئُو َُٖىو ًََىاْذاسٍ و سيَضَ، ئُو َُٖىو ضايُّ يُ ثًَؼت داْا، ًٖضى ثىوض، دََىيظت داٌَ بامب بىو
َاػًَُٓنُ دابُصيَِٓ و تف يُ ْاو ضاوٍ بهُّ، واّ ُْنشد، ثُمياُْنُّ برينُوتُوَ، دَْا دََىضاويِ تفشِيَز دَنشد، 

 ثُمياُْنٍُ بُ َاضِ دابىو، بابٌ َاض بُ ًَٖىاػٌ بُ َاضٌ طىت:
 ئُو نىسَِ بشادَسَنُتُ +
 ُٖوَ، دَيىاسَ سُيف نىسٍِ ئُو ثًاوَ وَسؼًُيُ -
َٔ تًَهضىوّ، يُسصوتاّ طشت، بُ ثشِتاو طُسِايُٓوَ، بُآلّ بابٌ َاض وَى ئُوٍَ ًٖضٌ ُْديتبًَت، ًٖضٌ  

ت صيٓذووٍ ُْبًظتبًَت، بُ ُْٖذٍ وَسُْطشت، دَيطىت: دواٍ ئُو َُٖىو طاَيُ ػتًَو بىو، سوويذا، ثًَىيظت ْانا
بهُيُٓوَ، نًَؼُيُنٌ تشطٓانُ، بؤ خؤَإ باؾ ًُْ، يُ بريٍ خؤتٌ ببُوَ ُٖس وا بضاُْ ناتٌ خؤٍ خُوًَْهٌ 

 ْاخؤػت ديىَ و تُواو..
خُوًَْهٌ ْاخؤؾ! تا ئُو ثًاوَ طجًُيُّ ُْديتُوَ ػُوٍ طُػتُنُ وَى خُوٌْ يًَٗاتبىو، بُآلّ بُ ديتين  

، يُ سابشدووؾ دًَطٍُ ْابًَتُوَ، ساطتًُنٌ ُْٖىونُيًُ ُٖس دََيًٌَ ئُو ئًَىاسَيُ ئًذٍ ُْى يُ خُوٕ ْضيو ْابًَتُوَ
طُػيت القُ دَطيت ثًَهشدووَ، ئُو طُػتُ طُػتًَو ًُْ يُ سابشدوو، طُػتًَهُ يُ ئًَظتا و ئايٓذَ، ئُطُس ْاطًاس 

 وا بضامن بشادَسٍ ايٓذَّ ُْدَبىو، خؤُْبا، ئُطُس ئاػٓا ُْبا بُ َاَيُإ سيَضٍ صؤسٍ ُْبا وَٖا تًَهَُيٌ ئًَظتا و ئ
نىسٍِ ثًاوَ َُطتُنُؾ بىو، خىدايُ دَبًَت دوو ثًاوَنُيذٍ نٌَ بٔ، دَتشطِ يُ بُسصؤؾ ْضيهرت بٔ، وا باػرتَ 
ُْياْبًِٓ، خىدايُ ئُطُس ئاػٓاػٔ با ًَٖٓذٍَ بُسصؤ ئاػٓا ُْبٔ، َٔ بُسطُ ْاطشّ بُسطٍُ ئاػٓايإ ْاطشّ، يُ خؤّ 

دَبىو ئُو بُسصؤيٍُ َين سفاْذو القٍُ نشدّ، بُسصؤيُى با ُْى ُٖس بُ َٔ بُ طُسَِنًؽ ْا ئاػٓا با، بُدبُخيتَ، ض 
ض دَبًَت ئُطُس دواُْنُيذٍ ُٖس خَُيهٌ ئُو ػاسَؾ ُْبٔ، ئُدٍ ئُوٍَ ػىوػُنٍُ بُ طُسٍ بُسصؤدا نًَؼا، َٔ 

دَبًَت، ببًَت، تُْٗا ئُو ُْبًَت، دَتشطِ  يُو دَتشطِ، خىدايُ ئُوٍَ َٔ بريٍ يًَذَنَُُوَ ئُو ُْبًَت، ُٖس نٌَ
طؤساخٌ دواُْنُيذٍ بهُّ، ض ئُوٍَ ٖاتُ ْاو سامنُوَ ض ئُوٍَ ُْٖات، خؤٍ ُْٖات يإ ُْياًَْٗؼت بًَت، 
ثًَذَضًَت، ئُواًْؽ ئاػٓا بٔ، بؤيُ نىسٍِ بُسصؤ ئُوٍَ ُْدَبىو ببًَتُ بشادَسٍ َاض، ئُوٍَ بابٌ خؤٍ ًْؼاٌْ َٔ و 
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ًَذَضًَت خؤٍ بذصيَتُوَ يُ ْاوًَٖٓإ و ًْؼاْذاٌْ ئُواًْذٍ، يُ قظُناٌْ َاض سادياسَ، دَيىاس، ئؤٍ بابٌ َاض دا ث
ئُو ْاوَ ضُْذ خؤػُ خؤصطُ نىسٍِ طُط دَبىو ُْى ٌٖ بُسصؤ، ئُو دَيىاسَ ْايُويَت َٔ ئُواًْذٍ ببًِٓ، بُ َاضِ 

 طىت:
 اوٍ ئُواًْذيِ يٌَ دَػاسيَتُوَ؟+ ئُو بشادَسَت نُ ثًَٓاضًَت يُ بابٌ باػرت بًَت، بؤضٌ ْ

 وا ََُيٌَ، نىسَِنإ  َُسز ًُْ بضُٓوَ طُس بابًإ.. -
 + ئُدٍ نضُنإ دَضُٓوَ طُس دايهًإ؟

 َٔ سُصدَنُّ بضُُوَ طُس دايهِ  -
 + ْا، ُْضًُوَ طُس دايهت، تهايُ يُ صؤس ػت ُْضًُوَ طُس دايهت

دَوَ، خؤصطُّ خىاطتىوَ تاَيُ قزيَو باّ بُ طُسٍ  وَى ضٌ؟ َٔ ًَُٖؼُ ػاْاصيِ بُ دايهٌ َاضُوَ نش  -
 ئُوَوَ

 + ْا، َٔ بُ قظٍُ رُْ نُطهجؤػُنُّ ُْنشد تؤ بُ قظٍُ بهُ..
 ئُو رٍُْ يُ نؤآلٌْ َاَيٌ باثريَُ؟ -

+ ئا، ئُو رٍُْ دًْايُى ًَْٗين َين اليُ، ئُو رٍُْ ُٖتا ئًَظتاؾ دايهٌ َُٓ، ئُو و قىَشيٌ 
 دىاَُُْسط  و خىػهرتئ..

 سَْطُ سؤريَو َٔ تؤ بٓىومسُوَ، تؤ ضريؤنٌ.. -
 + يُ ضريؤنٌ َٔ طُسٍَِ و ئاطاػت يُ خؤت بًَت، يًٌَ دووسنُوَ

بابٌ َاض سؤر دواٍ سؤر نض دَبًَت، قُت ئُوٖا بُ نضيِ ُْديىَ، ْاوَ ْاوَؾ يُ نؤَجًتُسَنُيُوَ 
ؼاٍَ دَطشت، يإ بؤ ضُْذ طاتًَو طىيٌَ يُ مشقايَُُسَِ َُٖيًذَنشدَ مشؼاٍَ، بابٌ َاض ُٖس ناتًَو خُفُتًَهٌ ُٖبا 

 دووبؤ بابٌ َاض دَسَاٌْ ًَٖىس نُسَوَ بىوٕ، صؤس داس بُ ثًَهًُُْٓوَدَيطىت:ئُطُس بشيٓذاسٍ  دووَ، ئُو يُ طًَىَ
سابطشّ ُٖطت بُ ئاصاس ْانُّ، بابٌ َاض بُ طاَيًَهًؽ يُ قاَيُ َُسَِ و طًَىَ  دووَطىيًُؾ مب َاداّ طىٍَ يُّ 

ٍَ ئُو ضُْذ سؤرٍَ ُْخىاسدؤتُوَ، يًَِ بؤتُ ثًاوَ َُطتُنُ، بُسدَواّ بىتًًَهٌ بُ دَطتُوَيُ، قظٍُ ثًاوَ ًَٖٓذ
َُطتُنُ ساطت دَسضىو،طىتبىوٍ بُ رُْنٍُ طىتبىو، ضُْذ داس ثًًَطىتبىو: ))ئُو سُوػُ و باُْ، ئُو باخضُ و داس 

وَيُ ػُو سؤر بُ دياسياُْوَ غؤيتُوَ، ُٖس نُطًَو يًَشَ و دسَختاُْ، ئُو َُٖىو طُآل و ضؤيُنُ و باَيٓذاُْ ٌٖ ئُ
بزيت، فًَشٍ خىاسدُْوَ دَبًَت، بشِؤ ػًَخ و دَسويَؼإ بًَُٓ، بشِؤ فشيؼتاٌْ ئامسإ بًَُٓ با وَسصيَو يًَشَ مبًَُٓٓوَ بضاُْ 

ٓذٍَ باَيٌ ضؤيُنُيو يُ َٔ ثرت دَخؤُْوَ يإ ْا، بُآلّ رٌَْ تؤ يُ ض تًَذَطُيت، ئُطُس ًَٖٓذٍَ طُآليُى، ًَٖ
تًَطُيؼتبايت دَٖاتٌ يُطٍَُ َٔ دَختىاسدَوَ، َُطت دَبىويت و ثًَهُوَ طؤساًُْإ دَطىت طَُاَإ 
دَنشد،سُيف! َٔ يُى داواّ يُ خىدا ُٖبىو، ثًَؽ رًَْٗٓإ ضُْذ داس سووّ يُ خىدا نشدووَ و طىتىوَُ: خىداٍ 

با  -ظىوتؤ ُٖس بًٓؼت  -س ُْبًَت، رًَْو يُ دًاتٌ بؤٌْ بًٓؼتَٔ، َٔ ًٖضِ يُ تؤ ْاويَت، تُْٗا رًَْهٌ ػُساغؤ
ًَُٖؼُ بؤٌْ ػُسابٌ يًَبًَت..(( ئُوَتُ ئُو رووسَ، ئُو داسثشتُقاٍَ و دسَختاُْ بابٌ َاضًؼًإ وَى ثًاوَ 

 َُطتُنُ يًَهشد، دَضىوَُ تًُْؼيت َاضًَهٌ ضاويِ دَنشد، تىْذ يُ باوَػِ دَطشيَت:
 ُوَ؟+ بؤضٌ ًَٖٓذَ دَخؤيت

صؤس ًُْ، ٖا تؤؾ ثًَهًَو غؤوَ، دٍَ غؤوَ، وَى َٔ غؤوَ، با ثًَهُوَ َُطت بني، با بُ َُطيت  -
 طَُابهُئ، بُ َُطيت بضًُٓ باوَػٌ يُنرتَوَ، دٍَ..
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 + يُ َٔ طُسٍَِ، ْاتىامن غؤَُوَ، تؤؾ ًَٖٓذَ َُخؤوَ، ئُطُس َٓت خؤػذَويَت، ًَٖٓذَ َُخؤوَ
ت، ًٖض ثًاويَو ًَٖٓذَ رٌْ خؤٍ خؤػُٓويظتىوَ، بضاُْ يُ ناتٌ َُطتًؽ ًَٖٓذٍَ َٔ تؤّ خؤػذَويَ -

 ثرتّ خؤػذَويًَت، بؤيُ يًَُطُسٍَِ با َُطت َُطت مب..
طُسٍ بُ طًُّٓ نشد و نح نُوت، خُوٍ يًَهُوت، ئُو ضُْذ سؤرَ صؤس داس بُ َُطيت يُ طُس طًُّٓ  

 دَطًَشِايُوَ..بُآلّ خُوُْناٌْ ُْ ٍ،دَخُوت و خُوٌْ دَديت، سادَثُسِ
ثًَذَضًَت ػيت ْىيٌَ صاًْبًَت، سَْطُ دواُْنُيرتيؼٌ بًًٓبًَت، دووس ًُْ ئُوٍَ صيٓذاًْؼٌ بًًٓبًَت، 
خىدايُ صيٓذاًُْنُ نًًَُ! َاضًؽ ػيت صاًْىَ، يًَُذَػاسيَتُوَ، بؤ دَبًَت يًَُبؼاسُْوَ! بؤ يًَِ ُْػاسُْوَ،َٔ نَُِ 

ُدَبىو خؤّ  فًَشٍ ٖىُْسٍ ػاسدُْوَ بهُّ، يُطٍَُ نًَؽ، بابٌ َاض، ئاٍ، ػاسدَوَ، نَُِ يُ بابٌ َاض ػاسدَوَ، ْ
سؤرطاس بطُسِيَىَ دواوَ، طاٍَ طاٍَ بطُسِيَىَ، تا دَطُيتُوَ بٔ دسَخيت طىآلوٍ بطُسِيَىَ، يُوٍَ يُو دٍََُ دسَختُنُ 

نىسٍِ دسَخيت طىآلوٍ بؤ يُنُّ دَطتطىػًين َٔ و نىسٍِ دسَخيت طىآلويٌ بًين، يُوٍَ َُٖىو سابشدووٍ خؤّ بؤ 
بابٌ َاض دَطًَشَُِوَ، َُٖىوٍ دَطًَشَُِوَ بٌَ ثُساْذٌْ يُى َاض يُى دَطتًًَذإ، يُى ثاَيخظنت، سُيف ضىو 

 ئُوٍَ ضىو، ضىو..
بابٌ َاض بابٌ َاضٌ داسإ ًُْ، ُْ يُ ثُدمُسَوَ دَسِواًَْتُ ضًا، ُْ ثًاطٍُ ْاو فشيضٍ َاوَ، ُْ بُ بُرٕ 

إ يُنُ يُنٍُ دسَختُنإ دَسِواًَْت، تُْٗا تٌ ضاويَهٌ دورَٓاُْ دَداتُ داس ثشتُقاَيُنٍُ طؤسئ، و باآلٍ دسَختُن
تَُاػاٍ ئُواًْرت ْانات،  ُْ يُطٍَُ دشيىٍَ ضؤيُنُنإ طَُا تايبُتًُنٍُ خؤٍ دَنات نُ ُٖس خؤٍ دَيضاٌْ، 

خُويَت، يإ دَضًَتُ طُس ُٖس يُ خؤٍ دَٖات، بابٌ َاض، ًَُٖؼُ َُطتُ، يإ يُ طُس طًٍُٓ َٔ دَ
نؤَجًىتُسَنٍُ و دَْىوطًَت ْايُويَت َٔ ببًِٓ، بضامن ضٌ دَْىوطًَت، بابٌ َاض قُت ػيت ُْْىوطًىَ، دًْايُى 
نتًَيب خىيَٓذؤتُوَ بُآلّ ُٖسطًض ديَشيَهٌ ُْْىوطًىَ، خؤيؼٌ ضُْذ داس طىتىويُتٌ دطُ يُ ْاَُ بؤ تؤ ُٖسطًض 

، بابٌ َاض صوو صوو يُ ئاًََضّ دَطشٍَ، اض دَْىوطًَت، بُ طُسخؤػًؽ دَْىوطًَتػتًَهِ ُْْىوطًىَ، ئًذٍ بابٌ َ
ناتٌَ يًَىٍ دَخاتُ طُس يًَىّ ْاطو دَميزٍَ، دَخياتُ طُس طؤٍ ََُهِ، ْاطو دَميزٍَ، َُٖىو دًَطُيُنٌ يُػِ 

ًًََٖٓذٌ بًَيتَ، ُٖس وَى  ْاطو دََزٍَ، وَى داسإ ْاطو دَميزٍَ، بُآلّ يُ ثشِدا يًَىٍ َُٖيذَطشٍَ ُٖس وَى ئُوٍَ
ضؤٕ َٓذاٍَ نخ دَناتُوَ، ُٖطتذَنُّ ئُوٖا نخ دَناتُوَ، َٓذاٍَ تا ثًًََُٓيًٌَ )نخ، نخ( نخ ْاناتُوَ، بُآلّ بابٌ 
َاض بٌَ نخ يًَهشدٕ نخ دَناتُوَ، ُٖبٌَ ُْبٌَ نُطٌَ ُٖيُ، َٔ طىيَِ يًًَُٓ نُ نخ يُ بابٌ َاض دَناتُوَ، بابٌ 

دَسَوَ، نُ دَسِواتًؽ صوو دَطُسِيَتُوَ،ُٖس يُ طُس دَسطاوَ باْطُذَنات، ُٖس ناتًَو  َضًَتَُاض نُّ صؤس نُّ د
ٌَ ْادََُوَ بؤئُوٍَ ثرت باْطِ بهات)) ثُسٍ، آلطىيٌَ يُ دَْطِ بىو، ئًذٍ قظُْانات، َٔ بُ ئُْكُطت، وَ

 ُغ ئُوٖا ْاطو ًُْ، بامب ْاَيًَِ..ثُسٍ، ثُسٍ(( دَصأْ ْاوٍ ثُسٍ يُ صاسٍ بابٌ َاض ضُْذ ْاطو ديَت، يُ صاسٍ ن
سؤريَو بُ دؤآلبًَهٌ طضهُوَ طُسِايُوَ، ُٖس ًَٖٓذٍَ باويُنٍُ رُْ نُطهجؤػُنُ ئُو باويٍُ َُٖىو 
ػتُ بُ بُٖاناٌْ خؤٍ تًَذا ثاساطتبىو، خُْاونُ و سَفتُ و نًظٍُ خُُْو.. دؤآلبُنٍُ بابٌ َاض  ثتُو بىو، 

يُطَُيٌ بشدَُوَ رووسَنٍُ، ضُْذٍ ثشطًِ بؤ ضًتُ؟ ضٌ ُْطىت، تىَُص بؤ قاطٍُ ثاسَؾ ًَٖٓذَ ثتُو ُْبىو،  
 نؤَجًىتُسَنٍُ بىو، خظتًُ ْاويُوَو نًًًٌ دا، ئًذٍ نؤَجًىتُسَنُ بىوَ ًًَُْٗٓنٌ طُوسَ، طىمت:

ت يُ بٔ طُسَ، ضٌ دَْىوطًت، ْاتُويَت َٔ بًبًِٓ، تؤ ْابًَت يُطٍَُ َٔ بطؤسِيًَت، َٔ دطُ يُ + تؤ ضً
 ّ يُطٍَُ َُنُ..يَت، يُ طُس سابشدوو يًَجشطًُٓوَطِ خؤػٓاوتؤ نُ
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َٔ ُٖسطًض يُ طُس سابشدوو يُ تؤ دَيطشإ ًِْ، تؤ َُٖىو ػيت َين، َٔ ًٖضت يًَٓاػاسَُوَ، بُآلّ  -
ُْٖذيَو ػيت تايبُتٌ خؤَُ دَيٓىومسُوَ، داسٍَ ْاَُويَت نُغ بًبًًَٓت، ضىْهُ سَْطُ يًًَإ ثُػًُاْببُُوَ و 

 َُوَ، بؤيُ دَيطشإ َُبُبًاْظشِ
 + ئُطُس وايُ..

 يُوَ صياتش ضًذٍ ًُْ -
ناٌْ نشد، طشمِيُوَ فشًََظهُناًِْ طشِيُوَ، طُسٍ بُ ُيُ ئاًََضٌَ طشت و ُٖطتِ بُ طُسَايٌ فشًََظه

ٌ طًُّٓ نشد، ًَٖٓذٍَ َُْابىو غُويَت، ساضًُنٌ، ضىوَ طُس نؤَجًىتُسَنٍُ، يُو دََُ َاض ٖاتُوَ، سووٍ يُ باب
 نشد:

 ضُا ئُو دؤآلبُ نًًًذاسَت بؤ نؤَجًتُسَنُت بىو؟ -
 + ئا، دىإ ًُْ!

دىاُْ، بُآلّ خؤ خؤػت دَصاٌْ بؤ ػاسدُْوٍَ ْىوطني يإ ُٖس ػتًَو يُ نؤَجًىتُس سيَطٍُ تش ُٖيُ،  -
 خؤٍ.. او نؤَجًىتُسَنُسيَطاٍ نًًٌ يُ ْ

ْاو نؤَجًىتُس بضسبهُّ يُ ْاو طُسّ بهُويَت، + وايُ، بُآلّ َٔ ئُو سيَطُيُّ ثٌَ باػرتَ، سَْطُ نًًًٌ 
 تُس بُ ًَُُوَيُ و يًَُٓانُويَت..ىجًَبُآلّ ٌٖ دَسَوٍَ نؤ

 تؤ......  -
 يُ نؤَجىتُسنُوَ طؤساًُْنٌ تاصَ، ثًَؼرت يُ نؤَجًىتُسَنٍُ بابٌ َاضُوَ طىيَِ يٌَ ُْبىوبىو،

 ضشيهاْذٍ:
 ٍةز كةسَي ٍات و طوتي مً عاشقه باوةِز مةكة

 سةز طؤىاي ىيشاىةي شةمخي مازاٌ طةش... تا لة
 دةي جاىي جاىامن وةزة...

 ...ماٍي تابامن وةزة  
دوا سؤرٍ طاٍَ بىو،ًٖؼتا ُٖس طجًَذَ بىو تًؼهٌ سؤر بُس ضًُ ُٖسَ بُسصَنٍُ داسبًُنُؾ ُْنُوتبىو،   

 بابٌ َاض يُ َاٍَ دَسضىو:
 + بؤ نىٍَ؟ قُت تؤ ُْبىويت ئُوٖا صوو بضًتُ دَسَوَ

 ض ًُْ، ئُوسِؤ دَبًَت ضُْذ نُطًَو ببًًِٖٓ -
 + نًَٔ ئُونُطاُْ؟ خؤ...

 ثُسٍ، داسٍَ ْاصامن، ُٖتا ُْياْبًِٓ، ْاصامن نًَٔ و.. -
 + بؤضٌ ًَٓؽ يُطَُيت ُْيُّ

 بُ تها تهات يًَذَنُّ، يًَُطُسٍَِ، سُصدَنُّ بُ تًُْا بضِ، ئُوسِؤ سَْطُ دسَْط بًَُُوَ.. -
 ، َاض يُ دَْطٌ ئًَُُ بُ ئاطا ٖات و طىتٌ:ضاوَنامنٌ َاض نشد و سؤيؼت

 + ضريؤنٌ ئًَىَ، ض ضريؤنًَهُ!
 خىدايُ ضريؤنٌ نُغ يُ ضريؤنٌ َٔ ُْضًَت.. -
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سؤر يُ طُس ئاوابىوُْ ًَٖؼتا بابٌ َاض ُْطُسِاوَتُوَ، َؤبايًُنُػٌ يُبرينشدووَ، ْا، سَْطُ بُ ئُْكُطت 
بهُّ بضامن ُْياْذيتىوَ، يُو دََُ يُ ثُدمُسٍَ دًْاوَ ضاوّ يُ  ُْيربدبًَت، دََىيظت تُيُفؤٕ بؤ ضُْذ بشادَسيَهٌ

نؤآلٕ بىو، ديتِ طُيؼتُ طُس دَسطاٍ سُوػُ، طىيَِ َُٖيخظت بؤ) ثُسٍ، ثُسٍ( بُآلّ دَْط ُْبىو، بابٌ َاض بٌَ 
 دَْط ٖاتُ رووسَوَ، ضىوَُ بُسدٌََ، سَْطٌ ثُسٍِ بىو، ئُوَ ض بُ بابٌ َاض ْاضًَت:

 ًَٗاتىوَ؟+ ضًُ، بؤ وات ي
- ..... 

 + قظُ بهُ..
 ًٖض، دَبًَت غُوّ.. -

 + وَسَ، يُ باوَػٌ َٔ غُوَ
 خُويَهِ دَويَت يُ تًُْايٌ.. -

 طًَىَ دَْطٌ َُٖيربٍِ:
 ئةزَي طوزَي

 ئاماٌ طوز لة خةوَي ٍةَلدةسيت
 شةىط و شؤِزَي، بةذٌ بَميدَي

 ثشيت دةبةسيت                             
 ةئةزَي بسادةزيي

 ئةطةز ٍةىيَي طوزة جواىَي لة بؤ مً مبَييَن
 بةوَي ماىطي لة ضوازدةي

 كة ئةوةتاىَي لة مابةيين ٍةوز و ساماَلي
 جؤخيين دةبةسيت..                            

 داد طوزَي
 لة باخامن ىةماوي...

اسيُوَ تًَهَُيٌ ديتِ دوو دْهُ سُبٌ قىوتذاو سانؼا، خُوت، ئُو ػُوَ يُ تًُْايٌ خُوت و َٔ بُ دي
 دَْطٌ طًَىَ بىوّ و تًَش طشياّ..
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-03- 
 :بابٌ َاض

ْاصامن بؤضٌ بُو طجًَذَ صووَ يُ َاٍَ دَسضىوّ، خؤ بُْذخياٍُْ َُسُتُ وَٖا صوو دَسطا بؤ نُطىناسٍ 
ًَٓذَ صووتش ئُو يادطاسَ دَبًِٓ بُْذيإ ْاناتُوَ، سَْطُ َٔ ثًَُىابىوبًَت ئُو سؤرَ ضُْذٍ صووتش يَُاٍَ بًَُُ دَسٍَ ٖ

نُ بُ ػىوػُيُى بُسصؤٍ سَواٍُْ خُطتُخاُْ نشدو خؤيؼٌ تىوػٌ بُْذخياُْ، بُسصؤ خُطتخاٍُْ بُدًًََٗؼت، ئُو 
بُسصؤيٍُ نُ بُْذخياُْ دًَطٍُ ئُوَ، بُآلّ يادطاس داسٍَ ُٖس يُ بُْذخياُْيُ، ئُو بُياًُْ ضىوّ يُ ضىاسسياٌْ 

ضُْذ نُسَِتٌَ يُ فًهٍُ بُ تَُاٍ خىاٍ بُ دَوسٍ ئاوَنُ و خؤَذا  سد، نات ُْدَسِؤيؼت،نؤتشَنُ ًْظهًَُّٓ خىا
ضىوَُ باخٌ َٓاسٍَ ضؤيٌ وَسصػِ نشد، وَى بًًٌََ خؤّ ئاَادَ دَنُّ بؤ ػُسٍِ صؤساْباصٍ، بؤ ػُسٍِ   خىالَُوَ،

اُْ سيضّ طشت، ضُْذ نُطًَهِ يُ َظتُنؤَيُ ئُوٖا خؤّ ئاَادَنشد، نات ُْدَسِؤيؼت، ضىوّ يُ ثًَؽ دَسطاٍ بُْذخي
ثًَؽ بىو، ًَٖؼتا صوو بىو، َٔ ُٖس دوعاّ دَخىيَٓذ نُ ئُو يادطاسَ ًٖض ناّ يُو يادطاساُْ ُْبًَت نُ دَيآْاطِ، 
َٔ ُٖس طٌَ يادطاسٍ ئاوصٍَ خؤَِ دَْاطٌ، دوعاّ دَخىيَٓذ ئُو يادطاسٍَ َٔ بؤ ديذًٌَْ دَضِ ًٖض ناّ يُو 

ٔ دَْاطٔ، ًٖض ناّ يُو يادطاساُْ ُْبًَت نُ سؤريَو يُ سؤرإ يُ دًَطُيُى ديىَٔ، ئُطُس يادطاساُْ ُْبًَت نُ َ
ُٖس يادطاسيَهٌ ْاطًاسيؽ دَسدَضًَت ئُوَ ُْبًَت نُ يُ نؤيًز ثًَهُوَبىوئ، دوعاّ دَخىيَٓذ ئُو يادطاسَ ػىوػُ 

ثايض يُطٍَُ ثُسيُنٍُ َٔ عُػكًإ  وَػًَُٓ ئُو يادطاسَ ُْبًَت نُ ويَُٓناٌْ رووسَنٍُ ُْخؼاْذووَ، نُ سُفت
 نشدووَ، َُٖىو ػتًإ نشدووَ، ئُو يادطاسَ دَبًَت نٌَ بًَت!..

يُ يادطاسٍ ػىوػُوَػًَٔ  ػًُػُناُْوَ ضاو دَطًَشِّ، ضاو ئًَظتا َٔ يُ ْاو بُْذخياُّْ يُو ديىٍَ 
ًَٖؼتا دَيىاس دياس ًُْ، ئُٖا،دََيًٌَ ئُو دَطًَشِّ، دَيىاسٍ بشادَسَنٍُ َاضًؽ دوا نُوت، وا بشِياسَ ئُو ًْؼامنبذات، 

نىسَِ دَْاطِ، ئا، دَيٓاطِ، وَخيت خؤٍ ضىاس طاٍَ يُ نؤيًز ثًَهُوَ بىوئ، ُٖوَ يادطاسَ، ئُوَ ضٌ دَنات يًَشَ! 
ئُوَ ػىوػُ وَػًَٔ ُْبًَت، ئُوتا بُساْبُسٍ ساوَطتاوّ، يُ بٔ ضاوَوَ تَُاػاّ دَنات، دََيًٌَ دََٓاطًَتُوَ، دواٍ 

ُو َُٖىو طاَيُ يُنرت دَْاطًُٓوَ، خىدايُ، ئُوَّ يُطٍَُ َُنُ، ئُو يادطاسَ ثُيىَْذٍ بُو ػُسِو نًَؼُو عُػكُوَ ئ
 ُْبًَت، َٔ بُسطٍُ ئُو نىسَِ ْاطشّ، قريوطًا با طالويَهٌ يًَبهُّ:

 + باػٌ، َٔ دَْاطًُوَ؟ ضؤُْ نُوتىويُتًُ ئًَشَ
 طىثاغ، دَتٓامسُوَ، ئًذٍ... -

 ٍ؟+ بؤضٌ يًَشَ
 تؤ بؤضٌ ٖاتىوٍ بؤ ئًَشَ؟ -

 + بُ دواٍ ثًاويَو دَطُسِيَِ يُ ياُْدا ػىوػُ سادَوَػًًََٓت؟ خؤ ْاَيًًَت َِٓ!
 بُ َُٖيُ ُْٖاتىويت، يُ َٔ ثرت نٌَ ُٖيُ نُسايُتٌ وا بهات.. -

ئاٍ! يُو دََُ ئُطُس دَيىاس دَطيت ُْخظتبايُتُ بٔ ػامن نُوتبىوّ، َُْضاٌْ يُنُيُوَ يُ ثؼتِ 
بىو، تاَيرتئ َوَطتاوَ، خؤصطُ ئُو يادطاسَ ُٖس يادطاسيَو دَبىو بُآلّ يادطاسَ تاَيُنٍُ ضىاس طاَيٌ نؤيًز ُْدسا

يادطاسيِ يُ نؤيًَز، يُ بُػُ ْاوخؤيٌ، يُ بُغذا يُطٍَُ ئُو نىسَِ بىو، ُٖس يُ ُٖفتٍُ يُنٌَُ طاَيٌ يُنٌَُ 
يُ بريَُ يُ يُنُّ ثًَهُوَ داًْؼنت  يُ ياٍُْ نؤيًز ، ضُْذ نؤيًَز َٔ و يادطاس يُ خؤسِا بىويُٓ ْاسُصٍ يُنرت، 

قىتابًُى نُوتًُٓ طُس ًََضيَو، نُغ نُطٌ ُْدَْاطٌ، ُٖس بُياٌْ باػُنُ يُ ًَْىامنإ بىو، ًَٖؼتا دََىضاوٍ 
ُو يُوٍَ ي يُنرتيؼُإ باؾ يًَهذٍ ُْدَنشدَوَ، َٔ و ئُو نىسَِ يُو داًْؼتُٓ بُساْبُسٍ يُنرت داًْؼتبىوئ،
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داًْؼتُٓ ُٖطتُهشد ئُو نىسَِ دورَٓهاساُْ تَُاػاَذَنات، ئُويؽ ُٖس دَبًَت وا ُٖطيت نشدبًَت، ْاصامن بؤضٌ 
ُْى ُٖس ُْنُوتُ دَيُُوَ بَُيهى وَى ْاسُصيَو خؤٍ ًْؼاٌْ َٔ دا يإ َٔ وا ًْؼاٌْ خؤَِ دا، ئًذٍ يُ َاوٍَ 

َوَ وَى ْاسُص تَُاػاٍ يُنرتَإ دَنشد، بُبٌَ ئُوٍَ  ضاوٍ يُنرت س ناتًَو ضاوَإ دَضُقًُئُو ضىاس طاَيُ ُٖ
ػتًَو، ْاخؤػًُى، ًٖض يُ ًَْىامنإ ُٖبًَت، ُٖس طاَيٌ يُنُّ َُٖىو ثؤٍَ ُٖطتًإ بُو دورَٓهاسيٍُ ًَْىإ َٔ و 

ػُسِيَو تا يادطاس نشد، صؤس ُٖوَيًإ دا ثًَهبًًَُٓوَ، بُآلّ خؤ ئًَُُ ػُسِيَهُإ ُْنشدووَ ض ػُسٍِ قظُ ض ًٖض دؤسَ 
ْاوبزيىاًَْو بًَت و ئاػتُإ بهاتُوَ، بٌَ نَُيو بىو، ُٖسضًإ نشد ًٖض ُْنشا، َٔ و يادطاس ُٖس بُ ْاسُصٍ 

اًْؽ بُ واٍُْ يُنُّ وَايُٓوَ.. ئُو نىسَِ َُٖىو ثًَٓذؼَُىواًَْو يُ بُغذاوَ دَٖاتُوَ ُٖويًَش، ػَُى
 د، بٌَ ئُوٍَ ُٖفتُيُى يُبريبهات، دََبًظت يًًَاْذَثشطٌ:سادَطُيؼت، ضىاس طاٍَ ئُو ٖاتىضؤ ُٖفتاُْيًٍُ دَنش

 + بؤضٌ َُٖىو ُٖفتُيُى ئُو سيًَُ دووسَ دَبشٍِ؟
 بريٍ دايهِ دَنُّ،ْاتىامن ُْيبًِٓ.. -

يُ بريَُ صؤس داس ثُدمُناٌْ بُ ػًَىَيُى دَخظتُ دىويُوَ وَى ئُوٍَ ػتًَو يُ ْاو يُثٌ بًَت و 
بؤضٌ وا يُ ثُدمُناٌْ دَنات، ًٖضٌ ُْطىتبىو، بُآلّ داسيَو وَى يُ صَاٌْ  بًاْطىػًَت، صؤس يًًَاْجشطًبىو

ئًَظتا صاًِْ بريٍ دَسضىوبًَت، طىتبىوٍ: ))َٔ َُٖىو ُٖفتُيُى نُ دَضُُوَ بؤ طىػًين دوو ََُهٌ ُْٖاسيُ(( 
يُنرتَإ ُْدَويظت  ئًَظتا صاًِْ بؤضٌ ضاسٍَ ئًَظتا صاًِْ ثُدمُناٌْ بؤضٌ يُ دىويٍُ طىػًين بىوٕ، نًٌَ دَنشد،

و ًَُٖؼُ َؤسََِإ يُ يُنرت دَنشد، َٔ خُسيهُ باوَسِ بُ ْائاطايٌ و ْادياسيُنٌ طُيش بًَِٓ، ئُو َُٖىو 
دورَٓهاسيُ بًَذَْطًٍُ ًَْىإ َٔ و يادطاس يُ خؤوَ ُْبىو، ُٖسدوونُإ ئايٓذَصإ بىوئ، ئايٓذٍَ يُنرتَإ 

ْا بؤضٌ يُ ًٖض و خؤسِا ضاوَإ بُ يُنرت َُٖيُٓدَٖات، دورَٓايُتٌ خىيَٓذبؤوَ، دَبًَت خىيَٓذبًَتُاُْوَ دَ
يُنرتَإ دَنشد، صؤس داس دَٖاتُ طُس ئُوٍَ ثُالَاسٍ يُنرت بذَئ، وَى بًًٌََ صاًْبًَتِ خؤػُويظيت سُفت 

ُ ْٗؤٌَ ثايضٍَ ئُو دَبًَتُ رٌْ َٔ، ئُو نضٍُ يُ بٔ دسَخيت طىآلوٍ دَطتُناًِْ طىػٌ و يُ ػُويَهٌ بُفشاوٍ ي
طُسَوٍَ ًََىاخناُْيُى يُنُّ َاضِ يُ يًَىَناٌْ تؤَاس نشد، َاضًَو تا دًْا دًْايُ تاٌَ يُ يًَىّ دًَََينَ و 
َُْشَ، ثًَؼرت يُ بٔ ئُو داس ثشتُقاَيُ َاضٌ يُنٌَُ يُ يًَىٍ ئُو يادطاسَ تؤَاس نشدووَ، ئاٍ َاضٌ يُنُّ! بُ ضٌ 

ّ تًَطُيؼتبِ ُٖسطًض يُ بريْاضًَتُوَ، َاضٌ يُنُّ بؤ َٔ ثُسيُ، بُآلّ بؤ يُ بريدَضًُوَ! ْا وَى َٔ يُ َاضٌ يُنُ
ثُسٍ يادطاسَ، ئاٍ يُو يادطاسَ! يُ ًٖض ػتًَو خؤصطٍُ ثًَٓاخىاصّ يُوَ ُْبًَت، خؤصطُّ بُ يادطاس نُ َاضٌ 

،ُْٖاسَ يُنٌَُ ثُسيٌ بشد و بُس َٔ ُْنُوت..ًٌَٖ ئُو يادطاسَ تاَيُ باخُواٌْ طًُٓو ٌََُ ثُسٍ بىوَ
فُسيهُناٌْ ثُسٍ يُ ْاو دَطيت يادطاس طُيىٕ و طُوسَ بىوٕ، خؤصطُّ بُو سُفت ثايضَ ََُهاويُ، ئُو سُفت 
ثايضَ سُفت ثايضٍ ْاطو يُ تَُُٕ، ُٖس بُ صيٓذوويٌ دًًََََٓتُوَ، ئاٍ َاضٌ يُنُّ! َٔ ُٖسطًض َاضٌ يُنَُِ 

وا، خؤصٍ دَخىاصّ َاضٌ يُنٌَُ ثُسٍ يُ يادطاس ُْبًَت، يُ بريْاضًَتُوَ، دَيًٓاّ ثُسيؽ  ُٖسوا، يادطاسيؽ ُٖس
ُٖس نٌَ بًَت تُْٗا يادطاسٍ ًَُٖؼُ تاٍَ ُْبًَت، َاضٌ يُنٌَُ يادطاسيؽ يُ ثُسٍ ُْبًَت، بُآلّ داسٍ خؤصطُ 

َ، بُ نٍُ بُسٍ داوَ، بؤ نٌَ بُسٍ طشتىوَ تا بؤ َٔ بطشٍَ، ئُو داسثشتُقاَيُ دَيًٓاّ بؤ ُٖسدوونًإ َاضٌ يُنُّ بىو
ُْفشَت بًَت ئُو داسثشتُقاَيُ، بُ ُْفشَت بًَت ئُو رووسَ ًْطاسيُ، ئُو سُوػُو باُْ َُٖىوٍ بُ ُْفشَت بًَت، تؤؾ 
ثُسٍ، ْا، ْابًَت تؤ بُ ُْفشَت بًت تؤ ًَُٖؼُ دَيٌ َين، َٔ ئُطُس عُػكٌ تؤ ُْبا بُسطُّ ُْدَطشت، ثًَذَضًَت 

ْاطًَشَُِوَ، ُٖسضٌ ديَتُ طُس صَامن بُ ثُدمُنامن دَيٓىوطِ، ُْدَبىو  صؤس َُطت مب بؤيُ وا قظُ ْاطًَشَُِوَ، وػُ
ئُو سطتاُْ بٓىوطِ، بُالّ تاصَ ْىوطًِ و سَػٓابُٓوَ، ْابًَت سَػبُٓوَ، طىيَٓذّ بُ عُػل خىاسدووَ ُٖس بُ 
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يرت، ثُسٍ طُسخؤػٌ سؤراٍُْ خؤّ بٓىومسُوَ، ُٖسضًؼِ ْىوطٌ سَػًُٓنَُُوَ، ئاٍ ثُسٍ! يُ َُٖىو ثُسيإ ثُس
 تاَيُ بىويت! َدىاْرتئ،طىَيرتئ، رْرتئ، نضرتئ، ػرييٓرتئ، رٌْ دًْايٌَ، بُ َٔ بًٌََ تؤ عُػكٌ ضٌ ئُو يادطاس

ثُسٍ دواٍ ئُو َُٖىو طاَيُ ضًُ ئُو َُٖىو  ئُو يادطاسٍَ يُ طًُايذا ُٖوَطباصيِ دَخىيَٓذَوَ ُْى عُػل،
هشؤرٕ!  ثُسٍ وَسَ فشياّ بهُوَ، ْا يًَُطُسٍَِ، با بُ دَسدٍ خؤّ دَسدَطُسيُ طُسدَنُٕ و ديَُٓ طُسَُوَ و دََ

بتًًَُُوَ، ئُو يادطاسَ تاَيُ َين نىػت ثُسٍ، ضٌ دَبىو تؤ ُْى سُفت ثايض سُفذَ ثايضيؽ عُػكٌ نىسِيَهًًذٍ 
تؤ َُٖيُت نشد، باٍ تُْٗا يادطاس ُْبا، تؤ ْاصاًْت َٔ ضُْذ بُ دَطيت ئُو يادطاسَوَ ئاصاسٍ طًاًِْ نًَؼاوَ، ثُسٍ 

دَبىو صوو ُٖس يُ بٔ دسَخيت طىآلوٍ بتطىتبا: َٔ دويبُسٍ سُفت ثايضٍَ يادطاسّ ئُو يادطاسٍَ ضىاس طاٍَ يُ 
سُفتٍُ  صاْهؤٍ بُغذا بىو، َُٖىو ثًَٓذؼَُىوإ يُبُس خاتشٍ َٔ دَٖاتُوَ، رواٌْ ئًَُُ سُفت ثايضٍ سيَو

بًًٌََ َٔ بُسَاوٍَ يادطاسّ، ئاٍ! ضًِ طىت، خؤ نض خىاسدٕ ًُْ  ، دَبىو، َُٖىو ػتًَهًؼٌ يُطَُيِ نشدووَداسيَو
تا ببًَتُ بُسَاوَ! ثُسٍ ُٖطتذَنُّ يًَىَناْت بُ دٌََ يادطاس ثًع بىوُْ، طؤٍ ََُهُناْت، طًَطؤػٍُ خاآلٕ، 

.... ثُسٍ ئُطُس واتطىتبا، َٔ دََطىت: باؾ بىو ئُو ًًَُْٗٓت دسناْذ، َُٖىو يُػت يادطاس ثًظٌ نشدووٕ
باؾ بىو وات ُْطىت دَْا يُ دَطتُذَضىوٍ، دىاْرتئ و  ببىوسَ ضًذٍ ْاتىامن بتبًِٓ... ْا، ببىوسَ، ثُسٍ ببىوسَ،

ئُطُس بؼُضاًْايُ َٔ ُٖس خؤمشذَويظيت، ُٖس دَخمىاطتًت، ببىوسَ ثُسٍ رُْ  ًَٗشَباْرتئ رمن يُ دَطتذَضىو، ْا،
، باؾ  نُّ، ُْ يادطاسٍ تاٍَ و ُْ نُطًذٍ تؤ يُ َٔ ْاناتًَُٖؼُ دىاُْنُّ ًَُٖؼُ يُ دَيُنُّ، ًَُٖؼُ عاػكُ

بىو وات ُْطىت، دَْا دووس ُْبىو بؤ َٔ ُْبًت، َٔ ًَُٖؼُ قُسداسٍ تؤّ، ئُو ضًَزٍَ َٔ يُ تؤّ بًًٓىَ، نُغ 
 ..يُ نُطٌ ُْبًًٓىَ، يادطاس ْاَيًَِ!!

ؤريَهُ طًاٌْ َين ٖاسٍِ، ويَشإ ئاٍ ثُسٍ يُ سؤرٍ دوا سؤرٍ طاٍَ َٔ ضًِ بُ ضاوٍ خؤّ ديت، ئُو سؤرَ س
بىوّ، ئًَظتا يُ نُالوَيُى ثرت ضًرت ًِْ، تًَهًؼهاْذّ، ئُو سؤرَ ضًِ ديت، ضًِ بًظت، ثُسٍ َٔ يُ دَطتضىوّ، 
ثُسٍ َٔ طىْاِٖ نشد نُومتُ داوٍ عُػكُوَ داوٍ تؤوَ! ثُسٍ، تؤ ئُو َُٖىو طُسٖاتُت يُ نىٍَ بىو، تَُُٕ ضًُ 

طشيَت! خؤصطُ ئُو طجًَذَيُ يُ َاٍَ دَسُْدَضىوّ، خؤصطُ يُ باوَػٌ تؤ دََاَُوَ، خؤصطُ ًَٖٓذَ طُسٖاتُ طُيشَ ب
يُ ئًَظتادا دََاَُوَو  ُْدَنُومتُ دواٍ سابشدوو، خؤصطُ ئًَظتا بُ داويَهًؽ بُ سابشدووَوَ ُْدَبُطرتا، ئُو 

ايًُنٌ تشطٓانُ ساوَذٌََْ.. يادطاسٍ سابشدووَ ض سابشدوويُنٌ ئًَظتايًُ، ئايٓذَيًُ، ئُو سابشدووَ تشطٓانُ، تاسَ
تاٍَ تؤ بؤّ ُٖس تاآلو بىويت، يادطاس ناتٌَ نؤيًزّ تُواونشد َٔ دًا يُ َُٖىوإ ئاُْٖطٌ يُ تؤ دووسنُوتُٓوَّ 
طًَشِا، تؤؾ سَْطُ ئاُْٖطًَهٌ وات طًَشِابًَت، ئا، ئُو سؤرٍَ دوا سؤرٍ نؤيًز بىو، َٔ ئاُْٖطِ طًَشِا و طُد داس 

يؽ، خؤ ضًذٍ ئُو ضشِو ضاوَ ْابًِٓ، ضًذٍ ُْنُغ َؤسَِّ يًَذَنات و ُْ َؤسَِ يُ نُغ، ئؤخُيؽ، طىمت: ئؤخُ
يادطاس وَى يادطاسيُنٌ تَاٍ بُ دًَذيًََِ و ضًذٍ تىوػٌ ْامبُوَ، ض بضامن، دواٍ ئُو َُٖىو طاَيُ تاَيرت طُد ًَٖٓذٍَ 

اٌْ َُٓ، ئُو تاَيًًٍُ يُ رياٌْ َٓذا ُٖيُ ض ئًَظتاو ض ئُودََاٌَْ تاَيرت ديَتُ ْاو ريامنُوَ، ئُو ثًاوَ تاَيًٌ ري
ثًَؼرت ئُو يادطاسَيُ، ئُو يادطاسٍَ رووسٍ ْىوطتٌُٓ ثشِ يُ ويٍَُٓ خؤٍ و ثُسٍ نشدووَ، ويٍَُٓ سووت، ئُو 
يادطاسٍَ تاسَايًُنٌ تشطٓانُ و بًٓايًٌُ طشتىوَ، ئُو يادطاسٍَ يُنُّ َاضٌ داطرينشد، ئُو َاضٍُ دَبىو بؤ َٔ 

 بًَت بؤ ئُو بىو، َاضٌ ثُسٍ..
ئُو ئًَىاسَيُ ض ئًَىاسَيُنٌ تاٍَ بىو، ئًَىاسٍَ ياُْ، خؤصطُ ئُو ئًَىاسَيُ يُ دادَ َاػًًََٓو يًٌَ دَداّ 
ساًَْهِ وسد دَبىو و يُ دًاتٌ ياُْ دَضىوَُ خُطتُخاُْ، ضٌ دَبىو ئُطُس ضُْذ ًََضيَو دووس يُ ئُوإ يُ بُسصؤ و 

يَِ يُ ًٖض ُْدَبىو، وَى خَُيهُنُيذٍ ػُسِيَهِ دَدٍ و تُواو، ضٌ دَبىو ئُطُس ئُو بُسصؤيُ يادطاس دادًَْؼتِ طى
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نًََُو ًَٖىاػرت قظُيذَنشد و َٔ طىيَِ يُ وػٍُ ثُسٍ و خاٍَ يُطُسدٕ ُْدَبىو، ض ئًَىاسَيُنٌ تاٍَ بىو تاَيرت يُ 
ئُو ُْبا، دووس ُْبىو ُْ بُسصؤ ببًُُٓوَ ُْ يادطاسٍ تاٍَ، ئاٍ َاض تؤ ئُو بشادَسَت يُ نىٍَ ثُيذا نشد، ئُطُس 

يادطاس و ُْ ئُويؽ، ئُو َين تًَهؼهاْذووَ ئُو، ئُو سؤرٍَ دوا سؤرٍ طاٍَ بىو ئُوٍَ َٔ بًظتِ و ديتِ نُغ 
ُْيبًينَ و ُْيبًظيتَ و بُ طُس نُغ ُْيُ، َٔ ُْمب نٌَ بُسطُ دَطشٍَ، بُسطٍُ يادطاس، بُسطٍُ ئُو، خؤصطُ ثُسٍ 

طٍَُ سُفت نُغ دَبىو بُغ يادطاس ْا، خؤصطُ سُفت بُسصؤ دَطتذسيَزيإ دَنشدَ طُس ثُسٍ، بُغ ثُيىَْذٍ يُ
 ئُويإ يُ طٍَُ ُْبا..

دواٍ ضىوُْ بُْذخياُْ دواٍ ديتين يادطاسٍ تاٍَ، يُطٍَُ دَيىاس سؤيؼتني، يُ ضاخياٍُْ قُسداسإ طُسو 
 ضايَُإ خىاسدَوَ، طىتٌ:

يُو بُساْبُسَ سوو يُ ئًَُُ سادَوَطنت، يُنًإ يُ تٌَُُْ تؤيُ ػتًَو  + ثاؾ نًََُهًرت دوو ثًاو ئُٖا
 طضهُتش، ئُويإ ئاساَُ..

 خؤ ئُو ْاصاًَْت ئًَُُ بؤ ديتين ئُوإ يًَشَئ.. -
 + ْا، ْا ئُو ًٖض ْاصاًَْت..

 بُآلّ َٔ سُصْانُّ ئُو نىسٍَِ يُطٍَُ ئُويؼُ َٔ ببًًَٓت.. -
 + باػُ، خؤت بذَ ئُو ثُْايُ

ًَت ئُو ئاساَُ نٌَ بًَت، َٔ دًْايُى ئاساّ دَْاطِ و ْاطًاسٕ، ْا بشِواْانُّ ًٖض ئاساًََو يُو دَب
ئاساَاٍُْ َٔ دَيآْاطِ ػيت وايإ نشدبًَت، ْا، دَيًٓاّ ئُوَػًإ نُطًَهٌ ُْْاطشاوَ الٍ َٔ، وَى بُسصؤ 

طًاسيَو ػتت يًَبهات، َٔ وا ضاوَسِيٌَ بُ ُْْاطشاو، َشؤظٌ ُْْاطشاو ُٖس ػتًَهت بُساْبُس بهات، ْاطاتُ ئُوٍَ ْا
 دياس نُوتين ثًاويَو دَنُّ وَخيت خؤٍ يُطٍَُ بُسصؤ ثُسيإ سفاْذووَ و بُ صؤس القُيإ نشدووَ..

 + ئُٖا، ئُوَ ٖاتٔ
 نىا؟ -

 ئُوٍَ نآلوَنٍُ يُ طُسَ ،بُساْبُسَإ ساوَطتاوٕيُ + ئُوَتا 
 تؤ طاَيتُ بُ َٔ دَنُيت! -

 ُت ثًَذَنُّ+ ْا، بؤضٌ طاَيت
 بشِوات ثًَٓانُّ، بابت دَيُويَت َٔ.. -

 + َٔ تًَتٓاطُّ، بؤضٌ باوَسِْانُيت!....
ضؤٕ باوَسِبهُّ، ئُو ئاساَُ دَصأْ ناّ ئاساَُ! نىسٍِ صسِدايهُُ، نىسٍِ بامبُ، ُٖتا ثُسيؼِ طىاطتُوَ 

سِاُْ ُْبىو، نضٌ خَُيهٌ بشفًَينَ و القٍُ بشاٍ َٔ بىو، سيٌَ تًَذَضًَت، ئُو بشايُ ئُو ناسٍَ نشدبًَت! ئاساّ يُو نى
شاْرتّ بهات، بُ ثًؼاْذاٌْ بهات،ْا، سَْطُ َُٖيُيُى ُٖبًَت، سَْطُ بُسصؤ بًُويَت، باسٍ َٔ قىسطترت بهات، ويَ

 ئاساّ خؤٍ تًَذا بضسبهات..
ًَطُ داًْؼتبِ و ْاصامن ضؤٕ و بُ ناّ سيَطادا طُيؼتُُوَ َاٍَ، بُآلّ دَبًَت صؤس دًَطُّ نشدبًَت، يُ صؤس د

َامبُوَ، يإ ُٖس تًَظىوسِامب و َُٖىو ػاسّ نشدبًَت ئُودا طُسِامبُوَ َاٍَ، بُالّ يُو ًَْىاُْ، يُ ضاخياُْوَ تا َاٍَ، 
ظىنُوتٌ ئاساّ، قظُناٌْ ئاساّ، تًَشِواًْين ئاساّ، ئاساٌَ ثًَؽ ُٖس خُسيهٌ َُٖيذاُْوٍَ ئاساّ بىوّ، َُٖي

واٍ طىاطتُٓوٍَ ثُسٍ، ئاساٌَ ئُو ضُْذ طاَيٍُ دوايٌ نُ سؤيؼتُ ُْٖذَسإ و طىاطتُٓوٍَ ثُسٍ، ئاساٌَ د
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َاوَيُنٌ صؤس بٌَ ُٖواٍَ َايُوَ، دواتشيؽ خؤٍ يُ َٔ ُْدَطُياْذ و وَى ئُوٍَ يًََُُٗيبًَت، ًَٓؽ نُ ديتِ 
ًًَٓت، َٔ بُ ض بضامن اليىوتُ سووّ ُْدَدايٌَ، َٔ سؤرٍ صََاوَْذَنُّ يُبريَ، ئُو دٍََُ يُنُّ داسٍ بىو ثُسٍ بب

ثًَؼرت ثُسيٌ ديىَ! ديتِ  ضاوٍ يُ ثُسٍ بشِيبىو، بُ واقىسَِاوٍ تَُاػايذَنشد، الّ طُيش بىو ئُوٖا يًٌَ دَسِواًَْت، 
َٔ بُ ُْٖذّ َُٖيُٓطشت، طىمت وَى ُٖس نُطًَهًذٍ دىاٌْ ثُسٍ طُسدمٌ سانًَؼاوَ و تَُاػاٍ دَنات، بُآلّ ئُو 

طُسٍ داخظت ُٖس ئُو طُسداخظتُٓ بىو، يُ دواٍ تُوابىوٌْ صََاوَْذَنُؾ ئًذٍ  تَُاػانشدُْ صؤسٍ ُْبشد،
 ُْٖاتُوَ..ُٖس يُ صََاوَْذَنُ ثُسٍ بُ ضشثُ طىتٌ:

 بشانُت يُ دًاتٌ تؤؾ تَُاػاّ دَنات، طًُاٍ غُسيب ًُْ.. -
 ..+ نٌَ ُٖيُ بتىاًَْت تَُاػاٍ دىاًٌْ تؤ ُْنات
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 :دَيىاس
 

نىسٍِ بُسصؤّ، َٔ بُ َُٖيُ نىسٍِ ئُو ثًاوَّ، َٔ سووّ ًُْ َاض ببًِٓ، ضاوّ  َٔ دَيىاسّ ػُسّ دَنُّ  
بُساْبُس دايهٌ َاض َُٖيٓايُ، ْاصامن ضٌ بُ بابٌ َاض بًًََِ، خؤصٍ دََتىاٌْ واص يُ َاض بًَِٓ، َاض، َاض طشتىوٌَ 

مت، ئًذٍ َاض يًَشٍَ ًَٖؼتُُوَ، بُ ذَٖامت، يُو ػاسَ و يُ دًْا َُٖيذَٖاَُٖيو بُسَٓادا، دَْا ُٖتا ثًَِ تًَذابىو 
تًُْؼت ضريؤنٌ يُنُّ َاضُوَ ًَٖؼتًُُوَ، َاض َين خظتُ تؤسٍِ ُٖواَيطشيُوَ، ئا َٔ ناسٍ ُٖواَيطشيِ نشد، 
ئُوٍَ َٔ نشدّ يُ دَطيت ُٖواَيطشيٌ ًٖض دَوَيُتًَو ْايُ، ُْ ئَُشيها ُْ ئًظشايٌ و سوطًا، َٔ بؤ ْىوطًُٓوٍَ 

َاض بُ ًْاصَ بًٓىوطًَتُوَ نُومتُ ئُو تؤسَِوَ، خؤػِ ْاصامن يُو َاوَ نىستُ ضؤٕ دَطتِ  ضريؤنٌ َاضٌ يُنُّ نُ
طُيؼتُ ئُو ثًاواُْ و ضؤٕ بىوُْ ئاػٓاّ و بىوَُ دًٌَ َتُاُْيإ، َاض ُْبا َٔ ًًٌَْٗٓ عُسَقِ ُْدَصاٌْ، َاضًؽ 

يُ ثًاوٍ ًٖض دًَطُيُى ُْضٔ،  يُ بابٌ َاضُوَ ئُو ًًٍَُْٗٓ ديتبؤوَ، ثًاوَ َُطتُناٌْ ئُو ػاسَ سَْطُ
َُطتُناٌْ ئًَشَ دََيًٌَ بُيىوعٍُ ئاوٕ ُٖس ًَٖٓذَ نشاُْوَ دَسِرٍَ دَسِرٍَ ًَْٗين دَسِرٍَ، ئُطُس عُسَم ُْبا 
ُْخؼُطاصٍ طُسَاو نُ بُ داسػُقًؽ ْاتىاًَْت بشِوات، ئُوٖا بؤ ضريؤنٌ يُنُّ َاض دَٖاتُ قظُ!  عُسَم ُْبا 

َقٌ يُ طُسٍ بامب ػهاْذ و َاوَيُى يُ صيٓذإ َايُوَ و طىيَٓذيؼٌ خىاسدبىو يُ باسٍَ ئُو ثًاوٍَ ػىوػٍُ عُس
َاضٌ يُنَُُوَ يُى وػُ ُْيًَت، ئُوٖا سُفت ثايضٍ خؤٍ بُ طؤسٍَِ وَسدَنشد! عُسَم ُْبا ثًاوَ َُطتُنُ ئُوٍَ 

ٍ يُ دَّ دَسدَضىو! عُسَم ئُو َُٖىو ًًَُْٗٓ ئُوٍَ بُ تَُُْرتئ و َُطت و َُطترتئ ثًاوَ ًَُٖؼُ َُطتُ،
ُْٖذيَو قظٍُ بُ نىسٍِ ُْفتفشؤػًؽ نشد، عُسَم ُْبا نؤَجًىتُسَنٍُ بابٌ َاض ئُو َُٖىو ًًٍَُْٗٓ بؤ ضريؤنٌ 

عُسَم عُسَم نٌَ ْآًًََٖتُ قظُ! دَيٌ نٌَ بُ طؤسٍَِ وَسْانات، ثًاوَ َُطتُنُ دََيٌَ:  َاضٌ يُنُّ دَثاساطت!
ؾ طَُزَٕ، يُ دًاتٌ قاَضٌ و ناسَبا ئُطُس يُطٍَُ بُْذيإ عُسَم بُناسبًَٓٔ، ))سهىَُتٌ ئُو نات و ئًَظتا

َُٖىو ػت دََئًَ(( سُيف ئُتههاس يُ تُقًُٓوَ طُوسَنٍُ طُس يُطبُيًٌَٓ دُرُْنٍُ ئُو طاَيُ طُسٍ ثُسٍِ دَْا  
ناُْْىوطًؽ ُٖس بُو عُسَم بُ قظٍُ دًََٖٓا و دووسُْبىو يُ طُسيَهُوَ يُ ضريؤنٌ َاضٌ يُنُّ بهاتُوَ، ثا

 تُقًُٓوَيُ ضىو، دَْا ئُويؽ يُ سيٌَ عُسَقُوَ َاضٌ يُنٌَُ تًؼهاويرت دَنشد..
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-04- 
 ثُسٍ

 بابٌ َاض طىتٌ: 
+ وا ضانُ بُ دواٍ ثًاوٍ طًًٌََُ ػُوٍ طُػتُنُدا ُْطُسِينَي، وا ضانُ يُ ْاوَنُػٌ ُْثشطني، دَتشطِ 

ْذ طاَيُ نُغ يُ ئاساّ ْضيهرت، دوايٌ َاداّ ضُ َٔ بؤتؤ يُ بُسصؤ ْضيهرت،  بؤ ت،نُطًَهٌ صؤس ْضيو دَسضًَ
 ُْيذيتىوَ، نُغ ْاصاًَْت ضٌ بُ طُسٖاتىوَ، دوايؽ ُٖس ػىفًَشيُنٍُ نشدووَ، باػرتَ طؤساخٌ ُْنُئ..

 ًَٓؽ سَْطُ يُبُس دَيٌ وٍ بىوبًَت، طىمت:
 باػُ، با بُ دَيٌ تؤ بًَت.. -

ؤ بابٌ َاض عُػكاويرت دَبىوّ و يُطٍَُ ئُوَؾ تاَُصسؤٍ ديذًٌَْ نىسٍِ ثًاوَ َٔ طات دواٍ طات ب
َُطتُنُ بىوّ، يُو سؤرَوٍَ صاًِْ ئُوٍَ يُ ياُْنُ بُسصؤٍ يُ خىئَ وَسداو نُوتُ صيٓذاُْوَ ئُو بىو، ثرت دَيِ بؤ 

ُٖس دَنشد، َاَيًامن  ٌيُنِ يُطَُيديذاسيَهٌ يًًَذَدا،دَيِ بؤٍ يًًَذَدا،  رَاسٍَ تُيُفؤُْنُيِ ُْدَصاٌْ دَْا قظُ
ُْدَصاٌْ دَْا ًٖض ُْبا طُسيَهِ يُ نؤآلُْنُيإ دَدا، ػُسًَؼِ دَنشد، يُنُغ بجشطِ، خىػهرتئ صوو ُٖطيت 

 بُو يًَذاٌْ دَيُ نشد، طىتٌ:
+ ثُسٍ، َُٖيٍُ وا ُْنُيت، ثُػًُاْذَبًُوَ، ُٖس رًَْو ثًاويَهٌ وَى بابٌ َاض ًََشدٍ بًَت، خُياَيٌ 

 .ٍ ُٖس ثًاويَهًرت بًَت طىْاٌٖ طُوسٍَ دَطاتٌَال
َٔ بابٌ َاض بُ َُٖىو ثًاواٌْ دًْا ْاطؤسَُِوَ، بُآلّ سُص بُ ديتين نىسٍِ ثًاوَ َُطتُنُؾ دَنُّ،  -

بُ دَطت خؤّ ًُْ، َاضٌ يُنُّ يُ بريْاضًَتُوَ، خؤ َٔ بًؼًبًِٓ بشِواْانُّ تُوقُػٌ يُطٍَُ بهُّ، قظُػٌ يُطٍَُ 
 من، تا ُْيبًِٓ ْاصامن ضٌ دَبًَت..بهُّ، ْاصا

+ باػرتَ ُْيبًين، ئُو صؤس غُدسٍ يُ تؤ نشد، نىسِيَو سُفت ثايض يُطٍَُ نضًَو بًَت و خؤػٌ بىيَت ضؤٕ 
 ئُو نىسَِ يُ ُٖوَطباصيَو ثرت ضٌ بىو؟ واصٍ يًَذيًََٓت! ئُوَ نٍُ عُػكُ! نٍُ ثًاوَ!

 وايُ، سَْطُ، ْاصامن.. -
ُوَ، ئُو نىسٍَِ ْاَُيُنٌ بؤّ ْاسدبًَت، ضاويَهٌ يًَِ داطشتبًَت، ئُو نىسٍَِ دطُ يُو َُٖىويامن ديت

ئاَارَيُنٌ دىاٌْ بؤّ ٖاويؼتبًَت، ثالسيَهٌ ْاطهٌ تًَُطشتبًَت، َُٖىويإ ُٖس َُٖىويإ ْاوَ ْاوَ طُسيَو بُو 
َٖاتٔ، دئَ، ثاناُْْىوغ َُٖىو نؤآلُْدا دَنُٕ،سيًًَإ بُو نؤآلُْ نُوتىوَ، دَيًٓاّ ٖاتًٓإ بؤ ديتين َٔ بىوَ، د

دُرْاًَْو دَٖات، تاويَو دادًَْؼت، بُ طُس خؤٍ ُْدًََٖٓا بُآلّ ُٖطتُذَنشد يُ ْاوَوَ دَنىآل بؤ َٔ دَنىآل، 
ئُو باسَطايٍُ ُٖس خؼتًَهٌ ضىوَ ئامساًَْو، ضاسَطًَو   ئُو دُرٍُْ ئُدٍُ َُٖيًطشت و بشديُ ثًَؽ باسَطانُ

 دَيىيظت ػتًَو بًٌََ طًَشِايُوَ.. ثًَؼرت يُ َاَيُإ بىو، 
سؤريَو ْا سؤريَو  بىو، نىسَِ تُسَِفشؤػُنُ ئُوٍَ ْاٍَُ ئاسوويٌ ْاسد تا ئُو صطتاٍُْ طشِطىًَؽ

عاسَباُْنٍُ يُ ثًَؽ دَسطاٍ ئًَُُ سادَطشت، ْاضاس بىوّ بضُُ طُس عاسَباُْنٍُ و دَطهُ تىوسيَو، نًًؤ ئاسوويُى 
طاٍ دَدا: ))دانٌ َاض، دانٌ َاض وَسَ َُٖىو دؤسَ ًَىَ و تُسَِيُنِ ُٖيُ(( بُ ػتًَو َُٖيطشّ، ئُطُس ْا دَس

 دصيُوَ بُ دصيٌ َٔ و رْاٌْ دَوسٍ عاسَباُْوَ تًضاويَهٌ تًٓىواٍُْ دَداٌََ..
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ئُدٍ نىسَِ يىقُفشؤػُنُ، ئُو نىسٍَِ تا ئًَظتاؾ ُٖس يىقُفشؤػُ و تا ئًَظتاؾ ُٖس ػُسَٓرتئ نىسَِ و  
وَ، سؤر ًُْ بُ بُس دَسطادا ساُْبىوسٍَ، قُتًؽ طُس بًَٓذ ْانات، َُْذيتىوَ تَُاػاػِ بهات، داسيَو رًْؼٌ ًَُْٖٓا

 خىػهُنٍُ يُخٍُ طشمت:
 + تؤ رياٌْ بشانَُت ويَشاْهشد

 بُآلّ َٔ ُٖسطًض ًٖضِ يُطٍَُ ئُو ُْبىوَ -
 + دَصامن، بُآلّ ئُو يُ ًََزَ طىيَٓذٍ خىاسدووَ يإ ثُسٍ يإ نُغ

 ُٖيُ؟ طىْاِٖ -
 + بَُيٌَ، خاَيُنُت، ثًَهًُُْٓنُت، ئُواُْ بًَئُوٍَ بُ خؤت بضاًْت، طىْاٖت بؤ تؤَاسدَنُٕ..

ضُْذ داسيَو نىسَِ ضُقؤنًَؼُنُػِ يُ نؤآلٌَْ ديت، ئُوٍ بُس تُقًُٓوَ طُوسَنٍُ ْضيو باخٌ طًهُْذ 
 وَ طؤمتُ بابٌ َاض:نُوت، دَياْطىت تُسَُنٍُ بُ ضُقؤنٍُ ْاطشايُوَ، داسيَو يُ ثُدمُسٍَ دًْا

 + ئُٖا، تَُاػاٍ نؤآلٕ بهُ، بًبًُٓ، ئُو ضُقؤنًَؼُؾ طُسدََاًَْو بُ تَُاّ بىو
 سَْطُ ُٖس ئُوَؾ بىوبًَت نُ ضُقؤنٍُ يُ َٔ دا -

 يُو دََُ بابٌ َاض خاَيُنٍُ َاض نشدو طىتٌ: وَسَ  ُٖس بؤ خؤػٌ طىٍَ يُو نؤثًُيٍُ طًَىَ بطشَ:
 وة مً بوازةكه ئةوة طةيوةتَي

 طةلي بسادةزيية سةزَي مً دةيَيشي
 دَلَي مين غةزيبة ماَلي دةتسسي

........ 
 ئةي داد..

 بةزَي سةد حةيف و خمابً دةمكوذينت
 ئةوَي كؤىة دىيايَي

 ٍةز ىاكةسبةضةية ئةو عةيامةي ٍةَلدةسيت
 بة بةز دةزكَي مةحبووبة طضكةالىةكةي مً زادةبسي

 ئةويش لة كؤىة طساويةكةي مً دةثسسي.. 

ضريؤنٓىوطُنُؾ ئُوٍَ ئًَظتا يُ ُٖس دَسواصَيُى يُ  سُفت دَسواصَ طُسَنًُنٍُ ػاس خاْىويَهٌ ُٖيُ 
ودََئًَ طىتىويُتٌ: )) ئًظالّ ئُطُس سيَطٍُ سُفت رٌْ بذايُ سؤرٍ سُفت ْىيَزّ دَنشد و طاَيٌ سُفت سُفتُ بُ 

ؤنٓىوطُنُوَ، ْاصامن يُ نٌَ رَاسَنٌَُ سؤروو دَبىوّ و سُفت داسيؽ دَضىوَُ سُدٌَ(( ثًَؽ َاوَيُى يُ ضري
ثُسٍ، ئًَظتاؾ بُ تَُامت، ئُطُس بَُيًَين ػىونشدمن بذَييتَ ُٖس ئًَظتا ))صاًْبىو، ْاَُيُنٌ َؤبايًًًِ ثًَطُيؼت: 

(( بؤيِ ْىوطًُوَ: ًََشديَهِ ُٖيُ ثًَاَلوَنٍُ طُسٍ َُٖىو ئُو دَطيت ُٖس طٌَ رُْنُّ.. دَخَُُطٌَ بُسدَ 
  نُ طٌَ رًْإ ُٖيُ..ثًاواُْ ديَينَ

دنتؤسَنُؾ ْاوَ ْاوَ بُ نؤآلًَْذا سادَبشٍَ، ضاو دَبشِيَتُ ثُدمُسٍَ دًْا، يُو طاآلُْ ئًَىاسَيُى يُ دادٍَ 
دنتؤسإ بُ قظُ ديتِ، بُ ثًَهُْني و طاَيتُوَ طىتٌ: ))ئُطُس ئُو داسَؾ وَى ُْخؤػًَو بهُويُوَ بُسدَطتِ َُٖإ 

بُآلّ وَٖاّ وَآلّ ُْدايُوَ نُ داسيَهًرت يُ بُس خؤػًُوَ صاتٌ طىتُٓوٍَ قظٍُ وا  سطتٍُ ثًَؼىو دَْىومسُوَ((
 بهات.. 
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دطُ يُ نىسٍِ ثًاوَ َُطتُنُ نٌَ َا طؤساخِ ُْنات، نؤآلٕ نؤآلٕ بُ دواَذا ُْطُسٍَِ، ئُوَتا 
ٌ يُ ضاوَ َاػًَٔ و دسَخت َُالسُفتاو ثًَٓر طاَيًُنُ نُ بُ دوو طؤثاَيُوَ يُ سؤخٌ طؤسِ نىوسِ بؤتُوَ، ضاويًهُيُن

يًَهذٍ دًا ُْناتُوَ بُآلّ دََئًَ طىتىويُتٌ: ئًَظتاؾ خاَيُنٍُ طُسدٌْ ثُسٍ يُ دووسٍ سُفتاو ثًَٓر َاَيُوَ 
 دَبًِٓ..

دطُ يُ نىسٍِ ثًاوَ َُطتُنُ نٌَ يُ بريٍ نشدووّ، ثًَؼُُسطُ قُْذيًًُنُ ئُوٍَ ويظتبىوٍ بؤ ئاثؤ ئاطش 
ين َٔ، ْاصامن يُ نىٍَ َين ديتبىو، دََئًَ، دََيًَت: ئُطُس ئُوداسَ ويظتِ ئاطش يُ خؤّ يُ خؤٍ بُسدا، دواٍ ديت

 بُسدَّ، يُ داخٌ خاَيٌ طُسدٌْ دايهٌ َاضُ..
بًظتُُوَ، ئًَظتاؾ ئُو ويَُٓيٍُ ناتٌ خؤٍ بُ دًهٌ ثًَؼُُسطايُتًُوَ يُ بٓاسٍ طُفًينَ طشمت و 

ئُو ويَُٓيُ بُ طُوسَنشاوٍ يُ رووسَ تايبُتًُنٍُ ُْخؼُطاصٍ طُسَاو دَُُداًِْ ثًَضاوَ و ُٖس نىٌْ ضاوّ دياسَ، 
َُٖيىاطشاوَ..ئُو نىسٍَِ ثًَؼإ َاَيًإ يُو نؤآلُْ بىو، دَسطُيإ بُ دَسطاٍ ثًاوَ َُطتُنُوَ بىو، باػُ ئًَظتا 

بُسَ َُْاوٕ، ئُو نىسَِ يًَشَ َُْاوٕ، دساوطًَهاٌْ َاَيٌ ثًاوَ َُطتُنُ يُى دواًَْهًإ ُْبًَت نُطًإ يُو دَوسو 
وَخيت خؤٍ ثًَؽ َاضٌ يُنًَُؽ، يُ دووّ ُْدَبؤوَ، تا ئًَظتا ضىاس رٌْ تُالقذاوَ، دََئًَ ٖؤيُنٍُ بؤ ئُوَ 

 دَطُسِيَتُوَ نُ نىسَِ يُ خُوٍَ ُٖس) ثُسٍ، ثُسٍ(يُتٌ ئًذٍ دَبًَتُ ئاراوَ و بُ دَطتًًَهبُسدإ نؤتايٌ..
و ئُو نىسِ و ثًاواٍُْ ًَٓإ خؤػىيظتىوَ، خؤػُويظتًُنُيإ دطُ يُ نىسٍِ ثًاوَ َُطتُنُ َُٖى

َاوَ، ثًًَاُْوَ دياسَ، خىايُ طًإ َٓت بؤضٌ وا بُ بُدبُخيت ًَٖٓا دًْاوَ، ئُو َُٖىو خَُيهُ بؤضٌ بُ تَُاٍ 
سيَو يُ َٔ بىوٕ، ئًَظتاؾ واصّ يًَٓآًَٖٔ، َٔ طىْاِٖ ضًُ ئُوٍَ داسيَو ديتىوٌَ سُصٍ يًَُهشدووَ، بابٌ َاض دا

ناتٌ طُسدًًٌَ و صؤس بُ ْاطهٌ طىتٌ: وا بضامن دطُ يُ نىسٍِ ُْفتفشؤؾ ُٖسضٌ نىسٍِ ئُو ػاسَيُ بُ دواٍ 
 خاَيُنُتُوَ بىوُْ..

بابٌ َاض، يُ باوَػٌ َُٓوَ بؤ طُس نؤَجًىتُس و يُويَؼُوَ بؤ باوَػٌ َٔ، بًَذَْط بًَذَْط، ُٖسضٌ         
تُوَ، داسو باسيؽ بُ تىوسَِيٌ ئاوسِيَو يُ داسثشتُقاَيُنُ دَداتُوَ، بُ تىوسَِيٌ يًَذَثشطٌ وَآلًََهٌ ئُوتؤت ْادا

يُو خُوُْ بابٌ َاض ضىوبىوَ طُس دسَختًَهٌ صؤس بُسص  ،تًضاويَهٌ دَداتٌَ.. طجًَذَيُى خُوًَْو بُ ئاطاٍ ًَٖٓاّ
بًَتُ خىاسَوَ ُْدَٖات، يُ يُ داسبًُنُؾ بُسصتش، َٔ يُ خىاسَوَ بىوّ، دَتشطاّ بهُويَت، باْطِ دَنشد نُ 

باْطهشدٌْ خؤّ بُ ئاطاٖامت، ويظتِ باوَؾ بُ بابٌ َاضذا بهُّ، يُ طُس دٌَ َُْابىو، تشطاّ، باْطًِ نشد، وَآلّ 
 ُْبىو، غاسَذا سُوػُ، دَبًِٓ دوودَويَهٌ يُ دَطتُو خُسيهٌ َُٖيهُْذٌْ بٔ داس ثشتُقاَيُنُيُ، طىمت:

 بؤضٌ ئًَشَ َُٖيذَنًُْت؟+ تؤ بُو طبُيًًَُٓ خُسيهٌ ضًت؟ 
 ئُو داس ثشتُقاَيُ بُ َُٖيُ يًَشَ سواوَ -

 + ئُو يُ ػىيَين خؤٍ سواوَ، ئًَُُ بُ َُٖيُ ٖاتىويُٓتُ ئًَشَ..
 ُْخًَش ُْدَبىو يًَشَ بشِويَت -

تؤ تًَُٓطُيؼيت ضًِ طىت(، يُى ئُطُس بًهُيتُوَ وػُ دَبىوَ )طُسٍ َُٖيربٍِ و بضَيُنٌ بؤ نشدّ، بضَ
ُْذ دَوسٍ داسثشتُقاَيُنٍُ ْضيهٍُ ضؤنًَو َُٖيهُْذ و خؤَيُنُػٌ بُ دَوسيذا خشِنشدَوَ، ثشتُقاَيُنُ نُوتُ َُٖيًه

 ضاَيًَهٌ ضهؤيُوَ، طىتٌ:
 + ئُوٍَ َٔ دَيهُّ سُصْانُّ بُ بُسضاوٍ تؤوَ بًَت، بؤيُ تهات يًَذَنُّ بشِؤ رووسَوَ

 بؤ دَتُويَت ضٌ بهُيت؟ -
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 + تؤ بشِؤ دَيبًين
ُيؼتِ، ضىوَُ رووسَوَو يُ ثُدمُسَوَ تَُاػايِ نشد، ديتِ دًًهاُْيُى ُْفيت ًَٖٓا، َٔ تشطاّ ض تًَُٓط

خؤّ طشت، ديتِ ويظيت ُْفتُنُ سووبهاتُ بٔ داسثشتُقاَيُنُ، يُى  بىو بكًزيَِٓ، خؤٍ دَطىوتًًََٓت؟ ًَٖٓذٍَ َُْا
َوَ و ُْفتُنٍُ ُْدَسِراْذَ قؤستُنُوَ، َٔ اٌْ دَنشداصامن ضٌ ثُريىدوو داس دًًهاُْنٍُ ُْٖذيَو خىاسدَنشدَوَ ْ

ُٖس وا تَُاػاٍ دَنُّ، سَْطُ ضاسَطُ دََزًََشيَو دَطيت بُ دًًهاٍُْ ُْفتُوَ بىوبًَت، يُ ًَْىإ سرإ و ُْسِرإ 
 تًَذا َابىو، ضىوَُ الٍ و طىمت:

 + بًذَ َٔ با سوويبهَُُ بين
 َ..ْا، ثًَىيظت ْانات، با بزيت، با صيٓذوو مبًًََٓتُو -
دواٍ ثُػًُاْبىوُْوَ يُ وػههشدٌْ داسثشتُقاَيُنُ بابٌ َاض  يُ سؤرإ ئاطايًرت دَٖاتُ بُس ضاو، يُ  

باوَمشٌ طشت، بُو طبُيًًَُٓ طُسدًًًَُنُإ نشد يُ بريْاضًَتُوَ، ُٖس َٔ و ئُو بىوئ و بُغ ُْ تاسَايٌ نىسٍِ 
، ئُو ، خؤصطُ َُٖىو سؤريَو دووباسَ دَبؤوَثًاوَ َُطتُنُ دياسنُوت، ُْ طُسٍ خُياَيٌ َٔ طُيؼتُ ئُو

طُسدًًًَُ يُ طُسدًًٌَ يُنُّ يُ ٌٖ ضًَُني ػُو يُوٍَ َاض نُوتُ صطِ دَضىو، ئُو طُسدًًًَُ ض طُسدًًًَُى 
.. ئُو بىو!دَيِ طىتٌ طُفني دَنُويَتُ صطِ، ئُو طُفًٍُٓ طاآلًَْهُ َٔ و بابٌ َاض و َاض ضاوَسِيٌَ ٖاتين دَنُئ

ُنًَو دواٍ سؤيؼتين ئُوإ بُ ضُْذ خىي بابٌ َاض و َاض ضىوُْ دَسَوَ، ًْىَسِؤنٍُ بُ ئًؼًَهٌ َاض،ثًَؽ  سؤرَ
 صَْطٌ تُيُفؤُْنٍُ َاَيُوَ يًًَذا:

 + ئُيؤ
 بٌَ صَمحُت َاَيٌ ثُسيُ؟ -

 + بَُيٌَ، ئًَىَ نًَٔ؟
يُ، تا صووَ َُٖيًطشَ، با دَصامن بُ تًُْا يُ َاَيٌ بؤيُ، دََيًَِ، يُ بٔ دَسطاٍ سُوػُتإ ناغُصيَو ُٖ -

 دَطت نُطًرت ُْنُويَت..
 + بُ َٔ بًٌََ تؤ نًًَت؟

 ئًَظتا دَصاًْت -
داخيظت، دَْطًِ ُْْاطٌ، بُ ػًَىَيُى قظٍُ دَنشد وَى بًًٌََ دَْطٌ خؤٍ طؤسِيبًَت،رَاسَنُيؼِ 

َسطا بىو، خًَشا دَسطاّ ُْصاٌْ، دَسُْضىو..بُ ثاسيَضَوَ سووَو دَسطاٍ سُوػُ ضىوّ، وا بىو ناخُصيَو يُ بٔ د
نشدَوَ، نُغ يُ نؤآلٕ ُْبىو، يُ طُسٍ نؤآلٕ يُ طىوساُْوَدا ثًاويَهٌ طُس طجًِ ديت، ًْىَ ئاوسِيَهٌ 

 دايُوَ، ُٖس يُ طُس دَسطا َُٖيُجضشٍِ، ُْ يُ الٍ طُسَوَ ُْ خىاسَوَ ْاوٍ نُطٌ بُ طُسَوَ ُْبىو: 
 ،ضُْذ ثايضَ خُسيهٌ ْىوطًين ْاَُيُنِ بؤت )) يُوٍَ سؤريَىَ نُ ُٖس َٔ دَصامن ض سؤريَهُ و

بُآلّ ثُػًُاْبىوَُوَ يُ ْاسدٌْ، ئًَظتا ُٖس ئُو ضُْذ ديَشَت بؤ دَْىوطِ و تُواو، َٔ صؤس يُو  ،ْىوطًِ
ثًاوَ تاواْباستشّ نُ سَواٍُْ خُطتُخاُّْ نشد، ئًَظتا يُ خؤّ تًَطُيؼتِ نُ َٔ يُ ئاطت تؤ ضُْذ طضهُ و 

ُ سُفت ثايض َٓت خؤػىيظت، تؤ ػاياٌْ ثًاويَهٌ طُوسَ بىويت ُْى َٔ، دَيجًظرتئ بىودَيُّ، تؤ بُ َُٖي
ثًاوٍ دًْاّ،  تؤ ثًاوَ طُوسَنُت ديتُوَ، َٔ تًا ضىوّ، َٔ ْاضاس بىوّ ئُو ضُْذ ديَشَت بؤ بٓىوطِ، َاضٌ 

 يُنُّ بُ صؤس ثًٌَ ْىوطًِ، مببىوسَ ئُطُس دَتىاًْت مببىوسَ.((
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ٓذبًَتُُوَ ْاَُنٍُ نىسٍِ ثًاوَ َُطتُنُّ خىيَٓذبًَتُوَ ئُو ْاٍَُ ُْ سَْطُ طُد داس ثرت خىيَ
ْاوٍ َين تًَهشدبىو ُْ ٌٖ خؤٍ، ُٖو بىو ئُوَ دَْطٌ نىسٍِ ثًاوَ َُطتُنُ بىو، بُآلّ طؤسِابىو، سَْطُ 

يُ ُْػطؤسِابًَت، بُآلّ يُنُّ داسَ يُ تُيُفؤُْوَ طىيَِ يُ دَْطٌ ئُو بًَت، ُٖو بىو ئُو ثًاوَ سَقُ
طُسطجًٍُ يُ طُسٍ نؤآلٕ طىوسِايُوَو ئاوسٍِ يًَُذايُوَ، نىسٍِ ثًاوَ َُطتُنُ بىو، سُيف ئُو قزَ سَػُ 
قُتشاًٍُْ ضٌ يًَٗاتىوَ، ئاٍ نىسٍِ ثًاوَ َُطتُنُ خؤصطُ ُٖس َُْٓاطًباٍ، نُ ْاطًِ بُ دَيٌ خؤّ باٍ، 

بُو دَْطُ طؤسِاوَ، بُو قزَ طجًُت، بُ  ئاٍ نىسٍِ ثًاوَ َُطتُنُ دواٍ ئُو َُٖىو طاَيُ بُو ضُْذ ديَشَ،
ئاوسِداُْوَنُت، ضًت يُ َٔ نشد! نىسٍِ ثًاوَ َُطتُنُ نىسٍِ َاضٌ يُنُّ..يُو دََُ طؤساًٌْ تُيشَنٍُ 

 طُسًََِٓ برينُوتُوَو طىمتُوَ:
 ٍاتةوة ٍاتةوة

 تةيسةكةي طةزمَييَن
 بةو تةيسةو دةَلَيً زةذدالة

 بال، تير باَلي لَيداو
 زي ئةوداَلةلة شوَيً يا

 ٍةشاز سات ٍةشاز خؤشطةو بةو كةسةي
 ...لةطةَل ىاسكؤل ٍاوماَلة

ُْدَبىو تُيُفؤٕ و ْاَُ و يُ دووسَوَ ديتين نىسٍِ ثًاوَ َُطتُنُ يُ بابٌ َاض بؼاسَُوَ، ئُوٍَ 
و  تا ئًَشَ بُ طُسّ ٖاتىوَ صؤسٍ بُ ٖؤٍ ػاسدُْوٍَ ػتُنإ بىوَ، ئًذٍ ًٖض يُ بابٌ َاض ْاػاسَُوَ.. َاض

 بابٌ َاض ٖاتُٓوَ، يُنظُس ضىوَ طُس نؤَجًتُسَنٍُ طىمت:
 + نؤَجًىتُسَنُت داخُ، نًََُو ئًؼِ ثًَتُ

 باػُ، بُآلّ صوو، ضىْهٌَ ُْٖذيَو ػت يُ ًََؼهُُ دَبًَت بًآْىومسُوَ.. -
ضًِ بًظت و ديتِ بؤيِ طًَشِايُوَ و ْاَُنُيؼِ دايُ دَطيت، وَسيُٓطشت، طًُاٍ تًَهضىو، دَطتِ 

 تُ طُس ػاٌْ:خظ
 + بُآلّ ْابًَت تىوسَِ بًت، با بؤت غىيَُُٓوَ

 َٔ يُ تؤ تىوسَِ ْامب، دطُ يُ خؤّ يُ نُغ تىوسًَِِْ -
 دَطتِ بُ خىيَٓذُْوٍَ ْاَُنٍُ نىسٍِ ثًاوَ َُطتُنُ نشد

 َُخيىيَُٓوَ، ْاَُويَت طىيَِ يًٌَ بًَت.. -
 ْاصامن َُٖىويِ بؤٍ خىيَٓذَوَ يإ ْا..

ٍ دوايٌ بابٌ َاض يُ باسيَو بىو، ْاتىامن ًْؼاٌْ بذََُوَ، ُْدَضىوَ طُس ئُو طٌَ سؤرَ 
نؤَجًتُسَنٍُ، طىيٌَ يُ مشؼاٍَ و طؤساًْؽ ساُْدَطشت، داس داسَ دَضىوَ بٔ ئُو داسثشتُقاٍَ و داس ُْٖاسٍَ 

ووٍ نُ ناتٌ خؤٍ بُ دَطيت خؤٍ ضاْذبىوٌْ، ْاوَ ْاوَ تًَش تًَُشِادََا، يُ ثشِ طُسٍ دادَخظت و س
يًَُىَسدَطًَشِا، دَطُسِايُوَو َاضًَهٌ قىوَيٌ دَنشدّ و ثؼيت تًَُذَنشد، دَضىوَ الٍ َاض و َاضٌ دَنشد، ئُو 
طٌَ ػُوٍَ دوايٌ ض خُوٍ ُْبىو، ُٖس داسيَو بُ ئاطادَٖامت بُ ئاطا بىو، بُآلّ وا خؤٍ ًْؼاْذَدا نُ 
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يُ باسيَهٌ وَٖا ُْبىوّ، ئاطاّ يُو بًَت و خُوتىوَ، ًَٓؽ ئُو طٌَ سؤرٍَ دوايٌ ئُو طٌَ ػُوٍَ دوايٌ، 
 ياسَُتٌ بذَّ، َاضًؽ ثًَذَضىو تاقًهشدُْوَيإ ُٖبىوبًَت، طُسقاَيٌ دَوسنشدُْوَ بىو..

طُسٍ ضىاسٍَ ضًَؼتاًَْهٌ دسَْط بابٌ َاض ضىوَ دَسٍَ ويظتِ يُطَُيٌ بشِؤّ،  دواٍ ئُو طٌَ سؤرَ،
 طىتٌ: ،ُْيًَٗؼت

 ئاطات يُ َاض بًَت+ ثًاطُيُى دَنُّ، ديَُُوَ، 
 صوو وَسَوَ.. -

بابٌ َاض ًَٖؼتا ُٖس يُ طُس دَسطا بىو ًَٖىاػٌ ًَٖٓا، ئُويؽ طىيٌَ يًَبىو، بُآلّ سؤيؼت و بُ 
ُْٖذٍ وَسُْطشت، ئاٍ بابٌ َاض ئُوَ داسٍ يُنَُت بىو َٔ ًَٖىاؾ بًَِٓ و تؤ ًَٖىاػٌ ُْنُيتُوَ، ًَٓؽ 

يُ ْاو  ت، تا يُ طُسٍ نؤآلٕ طىوسِايُوَ ضُْذ ئاوسِيَهٌ دايُوَ،صَامن بُطرتاو ًٖضِ ُْطىت، بابٌ َاض سؤيؼ
ْاصامن بؤضٌ سُصّ بُ طىتُٓوٍَ ئُو  َٔ يُ طُس دَسطاٍ سُوػُ وػهبىوّ، ثشووػٍُ بُفشٍَ ئاوسٍِ دايُوَ،

 طؤساًُْ نشد:
 سةفةز مةكة

 دَله دةَلَي ىاتبيينةوة..
ٍ َؤبايًُنٍُ صَْطٌ يًَذا، ُْيربدبىو، ثًَؽ ًْىَسِؤ تُيُفؤمن بؤٍ نشد، نُضٌ يُ رووسَنٍُ خؤ 

 بىوَ ًْىَسِؤ ُٖس ُْٖاتُوَ، عُطشاًَْهٌ دسَْطُ بابٌ َاض ُْطُسِايُوَ، صَْطٌ تُيُفؤُْنٍُ َاَيٌَ ٖات:
 + ئُيؤ

 ثُسٍ، يُ بٔ نؤَجًتُسَنُ دووناغُص ُٖيُ بؤ تؤ و بؤ َاض -
 + تؤ يُ نىيًَت، نُْطٌ ديًَتُوَ؟

 ثًاطُيُى دَنُّ -
 + تؤ..

 داُْخظتبىو، ناخُصَنُ يُوٍَ بىو: اسَذايُ نؤَجًىتُسَنُ، دؤآلبُنٍُ يُنظُس غظت، داخي
)) ثُسٍ ػريْرتئ رٌْ دًْا، ئُوٍَ َين بُ ريإ بُطتؤتُوَ  عُػكٌ تؤيُ، َٔ يُ عُػكٌ تؤ ضاو 
 َُٖيذيَِٓ و دايذَخُّ، يُ عُػكٌ تؤ ُْٖاطُ وَسدَطشّ و دَيذََُوَ، عُػكٌ تؤ ئاٍ يُ عُػكٌ تؤ، ئُو

َٔ ئُوٖا با، دَصامن خؤمشت بؤ تىيًََٓتُوَ، ض دَبىو عُػكٌ تؤؾ َعُػكٍُ سؤر دواٍ سؤر دَوسّ دَداو دَ
دَويَت صؤسيؽ بُآلّ ْاطاتُ ٌٖ َٔ، عُػكٌ تؤ بؤ َٔ ْاطاتُ عُػكٌ َٔ بؤ تؤ، َٔ بُ دواٍ سيَطُيُى 

ٍَ دطُ يُ سيَطاٍ دووسنُوتُٓوَ دَطُسِيَِ بؤ ٖاوطُْطهشدٌْ ئُو دوو عُػكُ، بُآلّ ناّ سيَطا! طُيؼتُُ ئُو
ُيُنٌ دسيَز عُػكت بؤ َٔ ثرت بًَت، َٔ  بؤ ثًاط ،ض سيَطايُى ًُْ، سَْطُ ئُطُس َاوَيُى يًَت دووسمب

ثًَذَضًَت، بُآلّ دَيًٓابُ ديَُُوَ الت، ديَُُوَ الٍ َاضٌ يُنُّ، ًٖض نُطًَو ًُْ  سؤيؼتِ، ْاصامن ضُْذّ
بؤ الٍ َاضٌ يُنُّ  ،ثًاطُيُى دَنُّ و ديَُُوَ بؤ باوَػٌ تؤَاضٌ يُنٌَُ يُ يادبضًَت، ديَُُوَ 

 ديَُُوَ..((
)) َاض، دىاْرتئ صادٍَ َاض، وسياٍ َاضٌ يُنُّ بُ، ئُطُس دسَْطِ  بؤ َاضًؼٌ وا ْىوطًىَ:

ثًَضىو، بُ صََاوَْذَنُت ساُْطُيؼتِ مببىوسَ، خٌَُ ًٖضًؼتإ ُْبًَت يُ ئًَظتاوَ تا ثًاطُنُّ تُواو 
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بشِيَو ثاسَتإ دَطاتُ دَطت، بُآلّ  ُسدًتإ ُٖس يُ طُس َُٓ، ْاوَ ْاوَ يُ سيٌَ دَطتًَهٌ ْادياسَوَدَنُّ، خ
 بُ دوايذا َُطُسِئَ ْايبًُٓٓوَ، َاض دَيًٓابُ ديَُُوَ، بؤ َاضٌ يُنُّ و َاض ديَُُوَ..((

يُو سؤرَوٍَ يُ  طُفني طٌَ َاْطاُْ، ضىاس وَسصٍ سيَو بُ طُس تؤساٌْ بابٌ َاضذا تًَذَثُسِيَت،  
طُسٍ نؤآلٕ ئاوديى بىو، ئُو ػىيٍَُٓ طٌَ سؤر ثًَؼرت نىسٍِ ثًاوَ َُطتُنُػٌ ئاوديىنشد، ُٖسدوونًؼًإ بُ 

ئُو طُسٍ نؤآلُْ يُ َٔ بؤتُ نُيٌ  بابٌ َاض يُ دواٍ خؤٍ ثشووػٍُ بُفشٍ بُ َٓذا نشد،  طُسٍ طجًُوَ،
ًاوٍ نىيَظتاٌْ، يُو سؤرَوَ يُ سؤرٍ ئاوابىوٌْ بابٌ ئاوابىوٌْ  ثًاوَ طُس طجًُنإ، ثًاوٍ طُسًَاٌْ، ث

ْاوَ ْاوَ ًْؼاُْيُى يُ بابٌ َاض بُ دياسدَنُويَت و خؤٍ ثًؼامنإ ْادا، دَصامن بابٌ َاض بُ دَوسٍ  َاضُوَ،
َٓذا بُ دَوسٍ َاض خىيٌ عُػل دَخىات، ئاٍ بابٌ َاض! وَسَ طُفني ببًُٓ..َٔ يُ ثُدمُسٍَ ضاوَسِواًُْوَ 

ضاو سَؾ ًْؼاٌْ طُفًين قز طجٌ دَدَّ، تؤساٌْ بابٌ َاض َين نشدَ ناًٌْ فشًََظو، ناًُْى بُ طُفًين 
تًََُُْو وػهُطاَيًؽ وػو ْانات، فشًََظهُناٌْ َٔ ئُوَتا خىػهرتيًٓؼٌ يُ رووسَنٍُ ًَٖٓايُ خىاسَوَ 

 و بُ داسػُقُنُيُوَ يُ تًُْؼتِ دادًَْؼٌَ و دَطت يُ ًَِ دَنا و دََيٌَ:
و بُطُ، ثُسٍ، فشًََظو بُطُ، بابٌ َاض ديَتُوَ، تؤ َاضت ُٖيُ، تؤ طُفًٓؼت يُ فشًََظ 

 ثؼتُ، فشًََظو بُطُ..
ضىاسػَُىواًْؽ دَضِ دَطيت رُْ نُطهجؤػُنُ دَطشّ، ئًَظتاؾ ُٖس نُطهجؤػُ، ُٖسدوونُإ 

سطاٍ طىَيتإ َضَفُس بؤ ثاسِاُْوَ دَضني، بؤ طُسِاُْوٍَ بابٌ َاض دَضني، رُْ نُطهجؤػُنُ دَطُيُمنُ طُس دَ
 و خؤػِ بُ فًهٍُ بُ تَُاٍ خىاٍ دَطَُُوَ دسَختُ طىآلويُنُ..

ْاوًْؼاًَْو، بابٌ َاض، ْاوًْؼاًَْو! يُو سؤرَوٍَ تؤ ئاوابىويت َُٖىو ػُويَو ديَشيَهِ بؤت  
سُفتاُْ  وَْىوطًىَ، ْاوًْؼاًَْو بًَٓشَ و دسيَزتشئ ْاٍَُ عُػل غىيَُٓوَ.. يُ سؤرٍ ئاوابىوٌْ بابٌ َاضُ

َُطتُنُؾ بُ ُْفت،نُضٌ طُآلنإ  داسثشتُقاَيٌ بابٌ َاض بُ فشًََظو ئاودَدَّ و داسثشتُقاَيٌ نىسٍِ ثًاوَ
 طُ َاضٌ يُنُّ بؤ بابٌ َاض دَبىو!وَسص وَسص نُطهرت دَضُٓوَ، خؤص طُآلٍ داسثشتُقاَيُنإ


