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 شوفَيرَي تِرحَيوي ناو بوو
 

 تؤثخانة لة كرماشاى دوورترة(()) 
ثاضُكُ داُُبُشيٍ ُٓز هُ كسًاغاْ بىوَ، ثًَدَضىو ًُٓىو ضُزُػًًِاْ خةُهكلٌ كسًاُػةا بةّ، ثةاع     تا هُ 

بؤٌُ غازٍ غرييّ و فُزٓادٍ هًَدَٓات، زؤذَ زيًَُن هُو غازَ دووزكُوتبىوًُوَ ُٓز واَ دَشاٌُ هُويٍَ، كاتٌَ 
ئًَسَ تازاُُ، ئًَىازَيُكٌ ضةساخاًُُ،  دابُشيّ و ثُزتُياْ هًَلسد ٓامتُوَ ٓؤؽ كُ ًّ ضُُد دووزَ هُ كسًاغاْ، 

ُٓزضٌ طوؤثٌ دًُا ُٓيُ هُ تازاْ داطريضاوْ، تازاْ دَزيايُكٌ ضساخاًُُ، ُٓضتدَكَُ خؤ بُ دَزيادا دَدََ  و 
ُٓز بايٌ طؤًاويَلٌ ًُى بُذًُؼ ًُهُ دَشامن و ٌٓ ئُوَ ًُُ دَزَقةُتٌ غةُثؤهُكاٌُ تةازاْ بًَةن، ًةّ ٓةُز       

اشٍَ غازيَلٌ طُوزَ با ثًَػةييؼ اازيَةم دواْ زيَةٍ ثًًَلةُوت َ و هةُ ضةاكاُُيُكٌ       كُزَِتٌَ ثٌَ دَخًُُ دَزو
ًَىاياُُيةُكًؼ ضةُزخُويَلٍ غةلاُدبٌَ         ٌَ، ٓةُتا هةُ ً ٌَ ياْ هُ ًُكاُُيُكٌ بريَيةُكٍ ُٓهكةداب ضايُكٍ فسِكسدب

ئُو غازَ هُ ديدٍ ًُِوَ  ئُطُز تا زادَيُكٌ باؽ غازَشاٍ ُُمب، ياْ ئُدزيَطٌ ُاضًازيَلٍ ال ُُبٌَ ئاضايًُ كُ
 هُ غًَىٍَ دَزيا خؤٍ بِىيَينَ و ُٓضن بُ ُقىًبىْ بلَُ..

ئًَىازَيُكٌ دزَُطُ هُو دَزواشَيٍُ تازاْ كُ بؤتُ ًٌَٓاٍ ئاشادٍ و هُ ويَِةٍُ وَضةتا و و ثةسِ هةُ اىوهةُوَ      
دَضةتٌُوَ بةُ تًُُػةن    تازاٌُ ثًَدَُاضسيَتُوَ، ااُتايُن بُ دَضتٌُوَ، ًِةداهكًَلٌ ضةىاز ضةاهكُ و غةتًَم بةُ      

ًَةن،           ذًَُلٌ ُُخؤغُوَ ضاوَزِيٌَ تُكطةٌ دَكةُيّ، ًُاشًةاْ تؤثةاُةٍُ تازاُةُ، كةؤْ ثًَدَضةىو تؤثةاُةُ بىوب
بًطتبىوَ ًًَىاياُُكاٌُ ئُو تؤثةاُُيُ ُٓزشاُّ، ًًِؼ بُ دواٍ ُٓزشاًُدا دَطُزِاَ، دٍَ، )دٍَ(َ هُ خةؤَ ،  

شََ هُقىزط خاويَِلسدُُوَ ديتُوَ، ئةُويؼ ئُطةُز شًاًَُةم بةاؽ     قىزِطٍ خاويَِلسدَوَ، هُوٍَ  ًُبُضتًَلٌ تا
ٌَ، بةُ         ًَىيطةة بةُ خاوَيِلسدُةُوَ ٓةُب ًَئُوٍَ قىزِط عةُيبًَلٌ ٓةُبٌَ و ث ًَبلُين ب ٍَ قطٍُ ث ُُشاٌُ و بتُو
دَضن خؤت ًُُ دَبًَن بؤ يُن وغُ بايٌ حُفن وغُ خةاوَيين بلُيتةُوَ، ًةّ واَ كةسد، ئخةٍ، ئخةٍ، بةاالٍ        

 ٍ بؤَ ُٓهكربٍِ:كىزَِ، ضُز
 + بابُ ئُوَ كًَلن هُ قىزِط عاضٌَ بىوَ

 ُا، بابُ، وغُ عاضٌَ بىوَ.. -
 دايلٌ باالك ُٓهكًدايٌَ:

 بُ قُد حىغييَم بًَن.. َبُ طىيَسٍَ ئخٌُكُ دَبٌَ  وغُكُ د 
 طىمت:

 غتًَم طضلُتس..
 تُكطًُكٍ زاطست، ُاوَالك خؤٍ زايطست

 + بُ ضُُد دًَاُبُيتُ، تؤثةاُُ
 تىًُْ غُؽ -

 + شؤزَ..
 ثًٌَ ثًَىَُاو دَزثُزٍِ..
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 + دَضٌُ تؤثةاُُ
 حُفن تىًُْ -

 + ُا، ثًَِج تىًُْ..
 هُ تُكطًُكٍُ ثًَػي طىزاي دَزثُزٍِ..

 ؟+ بُ ضُُد دًَاُطُيًُُُ تؤثةاُُ
 ُٓغن تىًُْ -

 + غُؽ باغُ
 ًاوٍَ ُُدا بوكًٍَ بُ ُٓغتُكُ زاشيٍ و ضىاز مب، بُ ُٓهكفسِيّ ُٓهكفسٍِ..

ثًَػاْ ًُزاٌ ثًاواْ ضٌَ بىو، ًاوَيُكُ بؤتُ ضىاز، هُ دهكٌ خؤَ طىمت، ئُواازَ داواٍ بًطةن تىًةًُُؼ    
 بلات قطُ هُ قطٍُ ُاكَُ، تُكطٌ ضىازًٍَ زاطست، طىمت :

 +مبطُيُُُ تؤثةاُُ..
 ضىاز بُ، غُؽ تىًُْ.. -

 ُٓتا ضىاز ُُبىويّ ض قطَُ ُُكسد، ًَٓػتا دَزطاكَُ داُُخطتبىو:
 ، ًّ هُ كسًاغاُُوَ ٓامتُ ئًَسَ بُ ثًَِج تىًُْ كُضٌ تؤ هًَسَوَ تا تؤثةاُُ غُؽ وَزدَطسين+ ئاغا

 تؤثةاُُ هُ كسًاغاْ دووزتسَ -
 + ئُطُز وايُ قطَُ ًُُا

 ضىاز تىًُُن هًَىَزدَطسَ.. -
    ُ ، بةُالكَ  ًّ شؤز بُ دَطٌُْ ُُبٌَ هُطُيَ تُكطٌ هُ ضُز كسٍَ  بطسَ وبُزدَ ُاكَُ و ضةُُدٍ طةىت ُةاهكًٍَ ُة

ُٓضتٌلسد ئُو خاوَْ تُكطًاُُ شياد دَضتًَِّ.. دَبٌَ ئاطادازٍ ضٌَ ضػُكُ بني كةُ هةُ ثةازٍَ ئًَساُةٌ زيَةم      
ٌَ ضةىاز تىًةُْ           ًَساقٌ وايُ و ًٓض بةُ ٓايةُكٌ ذًازَيًةاْ ًُةُ، واتةُ كةُ دَهكة وَن ثازٍَ  ضُداَ وبسميُزٍ ع

 ًُبُضة ضىاز ُٓشاز تىًُُُ..
 ايَ طؤتٌُُ)) ئُو كُضُ ضًُ ئًٌَُ ضىازبىويُِ!(تُكطٌ ض تُكطٌ )باال(ٍ ًِد

قطُيُن هُ غىفًَس تُكطٌ قطُيُن هُ ًّ شوو شاٌُ  ئًَساٌُ ًٍُ، ئاخس بُ فازضًُن قطَُ دَكةسد ًُطةُز    
 تُكطًُكٍُ ئُو ًَِٓدَ دووكُالكوٍ بًَن..

 تؤ عُزَبًن؟ -
 ُا كىزدَ -
 كىزدٍ عًَساقٌ؟ -
 كىزدضتاٌُ عًَساق -
 ئُٓا! -

ًاغًَّ و ًاتؤزِو خُهلُ بُ غًَىَيُن تًَلُٔهكقةرابىوْ، دًَطةىت ئًَطةتا ُةا ئًَطةتا قُضةا اُُ       ئُو ًُٓىو 
زوودَدات.. شؤزٍ ُُبسد غىفًَس تُكطٌ بٌَ ئُوٍَ قطُ قُضُ زابلًَػٌَ! دابُشيًُ ضُز ئًُسيلا ُٓزضٌ اىٌُ 

  ٍ غةُيتاٌُ طةُوزَ بةُ     ثًظ ُٓيُ بُ بُز دًٌَ ًِدا بؤ ئًُسيلاٍ دَٓاويػن،  اىُُكاًُػٌ بةُ دَضةتُواذَ
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يُكي دَبُضتُوَ و اىاْ اىاًُؼ ضاوٍ هُ ًّ دَبسٍِ.. واَ ُٓضتلسد اىُُكاٌُ هُطُيَ ًُِ، ُآُقٍ ُُبىو بُ 
 غًَىَيُن تًُاغاٍ دَكسدَ وَن ئُوٍَ ًّ ًازيَِص مب، بُ خؤَ ُُوَضتاَ:

 باغُ تؤ بُ ض بؤُُيُكُوَ وا يُخٍُ ئًُسيلات طستىوَ؟ -
 طُوزَيُ.ضؤْ! ئُو غُيتاٌُ  -
 ئٌَ، كىوت شاٌُ؟ -
 ئًٌاًٌ خىًُيين واٍ طؤت، ًُٓىو باوَزِدازيَم ئُوَ دَشاًَُن. -
 بُالكَ.. -
 تؤ ًاُطاُُ ضُُد دؤالز هُ ئًُسيلا وَزدَطسين؟ -
 دؤالزٍ ضٌ! ئُوَ ض دَهكًٌَ؟ -
 ضؤْ! كىزدٍ عًَساق ًاُطاُُ دؤالز هُ ئًُسيلا وَزدَطسْ، ًُطُز تؤ كىزدٍ ئُوٍَ ًُن! -
 ئُوَؽ ئًٌاَ خىًُيين واٍ طؤت؟ هُ كىيَن شاٌُ، -
 ُا ًُٓىو خُهم دَشاًَُن. -
 ئاغا، باوَزِ بُ دزؤ ًُكُ... -
 باغُ، ئاغا، ئًَىَ بؤضٌ ٓاتىوْ بؤ تازاْ؟ -
 بؤ الٍ دكتؤز -
 ئٌَ باغُ بُ دؤالزٍ  ئًُسيلٌ الٍ دكتؤزٍ ئًَساٌُ خؤتاْ ضازَضُز دَكُْ -
 ًُطُز ُابٌَ؟ -
 بؤ، ُا -

ػتًُِ اٌَ، تا هُ كؤهكٌ ئةُو دوذًِةُ دوذًةين بابُكىغةتٍُ ئًُسيلًةُ ببٌةُوَ،       تىوغٌ ض بىوَ!   ُُدَطً
زيَطا ُُدَبسِايُوَ و ُُدَبسِايُوَ، ُٓز اازٍَ زوو هُ اليُن دَزِؤيةني شؤز اةاز ُٓضةتٌدَكسد ٓاتىويُِتةُوَ ئةُو      

غُ بًٍَِ كُ طةىتٌ  اًَطُيٍُ ثًَؼ كًًَُم هًًَُوَ دَزضىويّ، خُزيم بىو باوَزِ بُ قُضٍُ ئُو غىفًَسَ غُزِفسؤ
ٍَ ُابسَِيتةُوَ و كةابساؽ ُايربَِيتةُوَ و ئةًُسيلا و دؤضةتُكاٌُ ئةًُسيلاٍ بةُ          تؤثةاُُ هُ كسًاُػا دووزتةسَ، ز
غىوغتُِوَ غىوغةتُوَ، دَيىيطةن بةُ شؤز مبةاتةُ بةُزٍَ ئةًُسيلاوَ، شؤزٍ ُةًُابىو، بةاؽ خةؤَ زاطةست و           

ػُيُكٍ ُُكات، تُواو هًٌَ وزدبىوًُوَ ، هُ دهكٌ خؤَ ُُضىوًُ بُزٍَ ئًُسيلاوَ، طىمت ئُو كابسايُ تىوغٌ كًَ
 طىمت ض ًُُ ثًًَدَويَسَ... ُُٓدَن خؤَ طًظ كسدَوَ، وا بصامن هًَػٍ ُُدَٓات:

 دَهكًٌَ غُزَِ ثٌَ دَفسؤغٌ؟ -
 ُا، ئاغا، طفتىطؤ دَكُيّ. -
بطؤزِيّ، ئاغا تسِحًَى! ) ئُو وغُيَُ ُٓز بُ كىزدٍ طؤت ُاشامن تًَطُيػن ياْ ُا( باغُ با طفتىطؤكُ  -

 تؤ          فازضٌ، ئاشَزٍ؟....
 ًّ ًِداهكٌ تازامن، ئاغا. -

 تًَُِطُيػتٍ هُ ض ُُتُوَيُكُ، ويطتٍ هًٌَ دووبازَ بلًُُوَ، طىتٌ:
 ئاغا ئًَسَ تؤثةاُُيُ.                  

 ًًِؼ بُ ًُىَ طاهكتُو ًُىَ زاضة طىمت:              
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 دؤالزٍ ئًُسيلٌ؟!ثازٍَ ئًَساًُن بدًٌََ ياْ  -
 شؤز دوذًِاُُ ضُيسٍ كسدَ..كُ دابُشيٍ باال طؤتٌ:

 بابُ، هؤ ئُو ثًاوَ ثًٌَ دَطؤتٌ ئاغا؟ خؤ ئُتى ُاوت ئاغا ًُُ ئُو ُاوٍ ئاغا بىو. -
 ئُويؼ ُاوٍ ئاغا ُُبىو. -
 ئا شاًٍُ ُاوٍ توخًَى بىو! -

ش دَتطىت هُ داخٌ غُيتاٌُ طُوزَ خؤٍ هُ تسِحًَى تًٌُُُ هُ ثُجنا تًَجُزٍِ بىو، ثًاوٍَ بىو ًَِٓد هُزِو الوا
 ضُز غازَ ًًَسووضتاْ بُضتؤتُوَ.. هُ دهكٌ خؤَ طؤمت، تازاْ خساث ثًَػىاشٍ كسديّ، ئاخريٍ خًَس بًَن! 
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 بَيطانة راناطريو
 

 )) لة دنيا و قيامةت يةك شار يةية لؤ بةكار بًَيهَيت، ئةويض يةولَيرة((
ُٓزدوو بُزٍ بُ زيص ًًَىاياُُ بىو، بُ ُٓهُداواْ خؤًاْ طُياُدَ ًًَىاياُُيةُن،  هُ غُقاًًَم دايبُشاُديّ 

 ًِداهكلازيَم بُ زوويَلٌ شؤز خؤغُوَ بُخًَسٓاتين كسديّ، شؤز بُ ُاضلًًُوَ:
 بُهكٌَ ذووز ُٓيُ 
 بُ ضُُدَ؟ 
 دوو ُُفُزٍ بُ بًطن تىًُْ. 

 كاتًَم ثاضُثؤزتُكًٌُ دين شؤز بٌَ غُزًاُُ طىتٌ:
 زاُاطسيّ. بًَطاُُ 
 بؤ زاُاطسْ؟ 

 هُو قطاُُ بىويّ طُجنًَلٌ بًطن ضايَ و غتًَم زووٍ هُ ًّ كسدو بُ كىزدٍ:
 هًًَطُزٍَِ، با بضًُِ ًًَىاياُُيُكٌ دٍ 
 ئاخس با تًَبطَُ بؤ بًَطاُُ وَزُاطسيَن! 

و ٓةًُاْ   تًَُِطُيػتٍ هُ ثًَبولُكاْ ٓاتًُِ خةىازٍَ، ضةىويُِ ًًَىاياُُيُكًةدٍ، ٓةًُاْ تةاع                
حًُاَ، ئُو ئاغايُؽ بًَطاُُ وَزُاطسيَن، ضُُدٍ ويطتٍ ٓؤٍ بًَطاُُ وَزُُطستّ تًَبطَُ تًَُِطُيػةتٍ.. كةىزَِ   

 طُجنُكُ طىتٌ: 
 طىٍَ ًُدٍَ دَضًُِ ًًَىاياُُيُكًدٍ.

 طىمت:
 طسٍَ.دًَُوٍَ تًَبطَُ بؤضٌ بًَطاُُ وَزُاطسْ، ئُدٍ ئُطُز ًًَىاياُُ بًَطاُُ وَزُُطسٍَ كٌَ وَزيدَ

 طىتٌ، بُ ثًَلًُُُِوَ طىتٌ:
 ثؤهًطةاُُ

هُويَؼ ٓاتًُِ خىازٍَ و وا بُزَو ًًَىاياُُيُكًدٍ دَضني.. بُ دََ زيَىَ هُطُيَ طُجنُكُ كُوتًِةُ طفتىطةؤ،   
 ئُو كىزَِ خُهلٌ خاُُ بىو بؤ ئًؼ زووٍ هُ تازاْ كسدبىو، دَيطىت:

 ُ غُكاٌُ ديلٍُ ئًَساْ دَكُْ.. هُ كىزدضتاُُكٍُ ئًػىكاز ًُُ خُهلًَلٌ شؤز زوو هُ ب 
 طىمت:

 زَُطُ ئُوَؽ ضًاضُتٌ ُُتُوَ تىاُدُُوَ بًَن..
 ثًَُِدَضىو هُ ًُبُضتٍ طُيػتبًَن، ياْ ًّ ًُُتىاٌُ ًُبُضتُكَُ بطُيُمن، ضُزيَلٌ هُقاُد

 ًًَىاياٍُُ ضًًًًَُؼ وَكى يُكَُ و دووََ
 بًَطاُُ وَز ُاطسيّ 

 بُ كىزَِ خاُُيًُكَُ طؤت:
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 تًَبطَُ هؤ وَز ُاطسْ، ثًًَاْ بوكٌَ هؤ وَزُاطسْ؟بُع با  
تًَُِطُيػتني، ًًَىاياٍُُ ضىازََ و ثًَِجًًُؼ هُ يُكَُ و دووََ و ضًًًًَُاْ طًَسِابؤوَ، وَزياْ ُةُطستني و  
ًَةٌ داُةا، زوو هةُ ئاوةاْ، دَتطةىت             ًَةٌ هةُ ضةُز ث ًَِجةًًُاْ شؤز دَٓةسٍ بةىوَ، ث وَزياْ ُُطستني.. هُ ٌٓ ث

غا عُباضٌ ضُفُويًُ، وَآل هُ ضًٌاؽ شؤز هُوٍ دَكسد، دووز ًُُ هُ تريٍَ غاعُباع بةىوبٌَ، بةُ   اًَِػًين 
 ضُزٍ ملىوش:
 بًَطاُُ وَزُاطسيّ، بسِؤْ، بسِؤْ.. 
 ..ٍُٓ 

ثًاويَلٌ شؤز كُز دياز بىو، كُزايُتًًُكٍُ ئُو ًًِػٌ طستُوَ، ثًطييّ اىٌُ كىزديٍ ٓاتُ ضُز شازٍ و  
ُٓز بُ كىزدٍ  هؤ كابساَ ٓاويػن، ثاؽ بىو تًَُِطُيػن دَُا ثًظ دَقُوًا.. طىمت ُٓبًَن ُُبًَن تًئًَِتًةاْ  

 الًاْ ديىَ، بُ كىزَِ خاُُيًُكَُ طؤت:
 يِا تؤ..تؤًاْ شؤز ئُشيُت دا، قُ 
 ُا ُا تاكى اًَطُوزيَطُتاْ بؤ ُُبًٌُِوَ واشتاْ هًَِآًٍَِ 

بُزَو ًًَىاياُُيُكًدٍ زؤبػتني وا بصامن ُاوٍ خىضسَوٍ بىو، ضُُد ًاُةدوويّ، هةُ بُياًُةُوَ هةُ ُةاو ثةاع       
يَةم  بًن، ااُتايُكٌ طُوزَ بُ غاُتُوَ، ُُخؤؽ و ًِداهكًَلن هُطةُيَ بًَةن و غةُوَو هةُو تازاُةُ طةُوزَ ذووز      

 دَزطاٍ حُواُُوَت بؤ ُُكاتُوَ..
 بُع اًَطٍُ يُن ُُفُزًاْ ُٓيُ 
 اًَطُ ًُُ ياْ بًَطاُُ وَزُاطسْ! 
 ُا بؤ بًَطاُُ وَز ُاطسيّ، ئُشيصٍ ئًٌَُْ بُالكَ اًَطًُاْ ًُُ..  
 ئُدٍ بؤضٌ ئُو ًًَىاياُاُُ بًَطاُُ وَزُاطسْ؟ 

  ُ زؤيػةةتني، كةةىزَِ خاُُيًُكةةُ بةةُ دََ زيَةةىَ   وَالكًًَلةةٌ واٍ ُُداًةةُوَ تًَبطةةَُ.. بةةُزَو فولةةُ طُوزَكةة
 ضُزٓاتًَلٌ خؤٍ طًَسِايُوَ:

ًًِؼ  ضُُد ضاهكًَم هًُُو بُز ٓامتُ ُٓوهًَس، ضىاز ثًَِج ًًَىاياَُُ كسد ذووزيةاْ ُةُداًٌَ، دَيةاُطىت     -
     ُ وزَيةُ  بسؤِ هُ ئاضايؼ وَزَقُيُن بًَتُ، غُويَلٌ ُاخؤؽ بىو، هُ دهكةٌ خةؤَ دًَطةىت، وَزَ هةُو ٓةُوهًَسَ ط

 كُضًَم ُُُاضٌ و ًًَىاياُُيُكًؼ داتُِكات..
 ئُدٍ هؤ ُُ دَضىوٍ.. -
 غُو بىو، دزَُط بىو، بُ خىالٍ ُٓز هُ خؤوَؽ حُشَ هُ ضىوُُ ئاضايؼ ُُبىو -
 ئٌَ -
 وَالك دوايٌ باؽ بىو ًًَىاياُُيُن زايطسمت. -
 ئًٌَُؽ وَن تؤًاْ هًَٔات. -
 َزيُِدَطسمت، تؤ كىزدٍ و فازع وَزتِاطسيَن.ُا، اًاواشَ، ًّ كىزد بىوَ و كىزد و -
 

تًَطُيػتٍ كىزَِ خاُُيًُكُ بؤ بُاًٌَاْ ُآًَوكٌَ، غُو دزَُط بىو دوكاْ هةُ دواٍ دوكةاْ دادَخةساْ، اةادَ     
 ضات هُ دواٍ ضات ًاغًَّ و ًاتؤزَِكاٌُ هُ كًٌُ دَداو ثُزِيُِوَ هُو بُز بؤ ئُو بُز ئاضاْ بىو.. بسِؤ بسِؤ
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 َُ هؤ بلسَِبابُ ئُو كًَل 
 باغُ هؤت دَكسَِ.. 

 دَُطًَلٌ هُ ئاغِاؽ ئاغِاتس:
 دَ ُٓوهًَسيًُكاْ الدَْ ضايُكٌ  ؤْ.      

 ئُوَ دَُطٌ دوكاُدازَكُ بىو، كُ ُٓوهًَسياُُ باُطٌ كسديّ.
 كىوت شاٌُ ُٓوهًَسيّ؟ 
 هُ دًُاو قًاًُت يُن غاز ُٓيُ )هؤ( بُكاز بًًََِٔن ئُويؼ ُٓوهًَسَ، واًُُ؟ 
 ضٌ!بوكًٍَ  

دوكاُدازَكُ كىزِيَلٌ طُجنٌ ًىو شَزدٍ تًُةُْ ضةٌ ضةايَ كةًُي شيةاتس بةىو، ًاوَيةُكٌ بةاؽ هةُ ثةًَؼ           
دوكاُُكٍُ زاوَضتايّ، دوكاُُكٍُ شؤز بضىون بىو، هُ ثايَ كًَةم و ضةازدًٌَُُ، ضةًُاوَزيَلًؼ بةؤٌُ ضةاٍ      

خؤغٍ دًَطةىت، بةُع ئةُةازََ    هًَدَٓات.. ئًدٍ قطُيُن هُو يُن هُ ئًٌَُ، قطُ قُضٍُ زاكًَػا.. هُ دهكٌ 
هٌَ بسِوات، اازيَلٌ دٍ بضٌُ ُٓز غازو والتًَم دَبًَن بُ وَختُوَو بُ زووُاكٌ بطةًٌَُ، ُابًَةن تةازيلٍ بةُ     

 .ضُز دابًَن
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 ضةتاَلة
 

 )) حةزمدةكرد يةرضي جَيطةي تاراى يةية بة حةالَل و حةراميةوة بَيتةوة ناو ديدةم((
 
 ًِداهكُ شاًُن ئًٌَُ ُٓوهًَسيّ، بُالكَ ئًٌَُ ًُُاُصاٌُ تؤ كًَِدَزين..تؤ بُ يُن )هؤ(ٍ ئُو  -
 ًّ زَُطُ كُزَاٌ مب، بُالكَ باوكٍ ٌٓ ئُو ديىَ.. -

ئُو كىزَِ بُ كىزديًُكٌ شؤز ثُتٌ قطٍُ دَكسد، هُ زضتُكاًُدا وغةٍُ عةُزَبٌ و فازضةٌ ُُدَبًِساُةُوَ،     
 ت طىًاٌُ دهكٌٌ خىيَِدؤتُوَ:طىًامن ثُيداكسد هُوٍَ خُهلٌ كُزَج بًَن، دَتطى

 باوكٍ دايلٌٌ فًَسَ كىزديُكٌ خاويَّ كسدووَ، هُطُيَ ئًٌَُؽ بُو غًَىَيُ قطُ دَكات، دَهكًَن: -
 كىزد بُ شًاُُوَ كىزدَ... باوكٍ هُ حُفتاو ثًَِجًُكاُُ -
 ئُٓا، هُ ضاهكٌ حُفتاو ثًَِجُوَ هًَسَْ، ئٍُ ضؤُُ ُُطُزِاوُُتُوَ؟ -
 دابىو تا ضُداَ حىضًَّ هُ فُزًاُسَِوايٌ بًَن ُُطُزِيَتُوَياوكٍ بسِيازٍ  -
 ئٌَ ئُو ًُُا.. -
 دَهكًَن ئًَطتاؽ ٓصزٍ ضُداَ فُزًاُسَِوايٌ ئُوٍَ دَكات، واتُ ُٓز وَكى اازاُُو ًٓض ُُطؤزِاوَ.. -
 كُواتُ بُ باوكن بوكٌَ ضاوٍ بُو ديى ُاكُويَتُوَ... تؤ ئُوديىت ديىَ؟ -
ٌَ كازَبةا             ُُخًَس، بةُ ًُةاشَ    - ًَةىَ ضةؤْ بة ٍَ.. بُزاضةن ئ ًَػةس ضةُزداٌُ بلةَُ، بةُالكَ بةا كازَبةاٍ بةؤ زاك

 ُٓهكدَكُْ!!
ًٌَةُ بلةُ، ٓةًض         - ًَِةُ ضةازَيُن هةُ ئ ًسؤظ تاكُ ئاذَهُ كُ بُ ئاضاٌُ هُطَُي تازيلٌ زابًَن.. واش هةُوَ ب

 ًًَىاياُُيُن وَزًاُِاطسيَن..
 دزيَر كسد:كىزَِ كُزَاًًُكُ دَضة بؤ ئُوبُزٍ غُقاًُكُ 

 ئُواُُ ًُٓىوٍ ًًَىاياُُْ بُ ًًُِىوًًُُوَ ذووزتاْ دَدٌََُ، بُالكَ ًًَىاٌُ ًّ بّ.. -
كةةاتٌَ تًٌَطُياُةةد ثًَةةِج ًًَىاياُةةًُاْ كةةسدووَ و ًٓضةةًاْ بًَطاُةةُياْ زاُةةُطستىوَ، ئةةُو باضةةٍُ بةةُ ُُٓةةد 

 وَزُُطست، ٓؤيُكٍُ بؤَ زووُُِكسدَوَ.
 باغُ ثؤهًطةاُُ هُ كىيًَُ؟ -
 بؤ ضًتُ؟ -
 دَشامن ًًَىاياُُ وَزًاْ ُاطسيَن، دًَُويَن هُ ثؤهًطةاُُ ذووزيَم بطسَ.. -
هُ تازاْ وا بُ ئاضاٌُ دَزطاٍ ثؤهًطةاُُت بؤ ُاكُُُوَ، بُالكَ كُ كسايُوَ، ئًةدٍ شَةُتةُ بةُ ئاضةاٌُ      -

 اازيَلًدٍ بلسيَتُوَ.. هُ ُٓوهًَسيؼ ُٓز وا ًُُ؟
 ُ بُ ئاضاٌُ بلسيَتُوَ و ئاضاُييؼ بلسيَتُوَ.بُ دزووضة ُاشامن، بُالكَ زَُط -
 

بسِؤ بسِؤ طُيػتًُِ ئُو اًَطُيٍُ كىزَِ ُٓوهًَسٍ ُاضُكُ ثُجنٍُ بؤ دزيَرد كسدبىو، )بٔازضتاْ( ُاويَلٌ اىاْ 
و ُاضم بىو، ًٓىاَ خىاضن ُاوَوَيػٌ وا اىاْ بًَن، شؤز بُ زيَصَوَ وَزيطستني، ياْ كىزَِ كُزَاٌ طؤتٌُُ بةُ  
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ًُُوَ، كىزَِ خاُُيًُكُمشاْ ُٓز هُطُهكُ و ااُتايُكًػٌ بؤ ٓةُهكطستىويّ... ذووزَكةًُاْ هةُ ُٔةؤًٌ     ًًُِىو
ضُز ضُزٍَ بىو، بُضُز غُقاًًَلٌ دزيَردا دَيسِواٌُ، ُٓز غُقاًًَم ُةا، ئُطةُز ضةُزت تةؤشٍَ هةُ ثُجنةُزَوَ       

ُُيًُكةُ ًاوَيةُن الٍ ئًٌَةُ داًُػةن،     ُٓهكلًَػابا ئُوا ضٌَ غُقاَ دَكُوتُِ ذيَس ضًَسٍَ بًِايًتُوَ، كىزَِ خا
 دَيطىت:

 بُع ئاطاتاْ هُ ًاتؤزِضىازَكاْ بًَن، ااُتا هُ ُاو دَضتاْ دَزفًَِّ..  
 ثًَؼ ئُوٍَ بضًَتُ ذووزَكٍُ خؤٍ، ُاوًُػاٌُ خؤَ دايٌَ و طىمت، كُ ٓاتًًُ ُٓوهًَس ًًَىاٌُ ًين.

 بابُ كازَباٍ ًىَهًدَيُ؟ -
- ُُ 
 كُُطٌَ دَكىذيَتُوَ -
 ُاكىذيَتُوَ؟ -
  ..ئؤٍ دايُ، كازَبا ُاكىذيَتُوَ ضُُد خؤؽ -
ًَةس ُةُدَبىو،             ًَةٌ ت ئُو كًُُ تازاٍُُ هُ ثُجنةُزٍَ ذووزَكةُوَ خةؤٍ ًُػةاْ دَدا، شؤز اةىاْ بةىو، ضةاو ه

باهُخاٍُُ بُزش بُزش، غُقاًٌ ثسِ دزَخن، غُقاًًَم هُو ضٌَ غُقاًٍُ كُ هُ ًُِوَ دياز بىوْ، بُو غُوَؽ 
ثي هُ اُضتٍُ تازاْ ببًٍِ، هُو دًَةُدا  ُٓز ئاوَداْ هُ ذْ و ثًاو، ضُزَ ثي دَبسدَ دَزٍَ بؤ ئُوٍَ دميًَُُم 

تازاْ هُ ضاوٍ تًِىوٍ ًّ غؤزَِ ذًَُلٌ تازاٌُ بىو، تُُٔا اًٌَ ضُُد ثُجنُيُن هُ هُغٌ هُ ًُِوَ دياز بةىو،  
ًَِٓدَؽ تاًُشزؤٍ ًين ُُدَغلاُد، حُشَ دَكسد هُو ثُجنُزَيُوَ ُٓزضٌ اًَطةٍُ تةازاْ ُٓيةُ بةُ حةُزاَ و      

 يدًَُوَ..حُالكهكًُوَ بًَتُ ُاو د
 بابُ، بًلُ ثاثايُ خؤغُكُ -
 وَزُاطسيَن، ئُوَ ضُتُالين ًُُ -
 هؤ ًُاُُ؟ ًّ ضُتُاليتٍ دَويَن، ئُو قُُاتٌ ثاثايُ خؤغُكُ.. -

دياز بىو ًٓضٌاْ خُوًاْ ُُدَٓات ئُو هُ خؤغٌ كازَبا كُ ُٓز خُزيلٌ تُهُفصيؤُُكُ بىو.. ًًِؼ ُٓز 
كًٌ غُقاًُكاْ، ئُوٍَ ئُو غُوَ ئُو بُغٍُ تةازاٌُ ثةي هةُ ضةاوٍ     هُ خؤغًٌ زووُاكًٌ كازَبا، بُع زووُا

ًِدا اىاُي كسد، ثًاضٍُ غُواٍُُ كضاْ بىو، هةُ ثُجنةُزَوَ دًَةدين بةُو دزَُطةُ كةُ غةُقاَ هًُاغةًَّ و         
ًاتؤزِو خُهم تُواو تُُم بىوبىو، كُضٌ كض ُٓبىو بُ تاقٌ تٌَُُ بُ زيَدا دَزِؤيػن، تازاْ هُ ثًاضٍُ غُواٌُ 

 و ضُتُالين  ثًَضُواٍُُ ُٓوهًَس بىو ياْ ُصيم هُ ثًَضُواُُيٌ.. كض
  ؟ٓا تازاْ خؤغُ -
 ُُٓدَن خؤغُ ُُٓدَن خؤؽ ًُُ. -

وا بصامن ًُبُضة هُ خؤغًًُكُ بىوٌُ كازَبا بىو، ُاخؤغًًُكُؽ ُُبىوٌُ ضُتُالين..هُ دهكٌ خةؤَ طةىمت،   
ا بلُ تا ُٓوهًَس كازَباٍ بؤ زاُُكًَػسٍَ، ضُزداٌُ ًُكُ. ضبُيينَ كُ كىزَِ كُزَاًًُكَُ ديتُوَ ثًٌَ دَهكًٍَ، و

 هُو ضُُد زؤذٍَ هُ تازاْ ًاًُوَ دوو ضٌَ ااز كىزَِ كُزَاًُكَُ ديتُوَ، اازيَلًاْ طىمت:
 وَزَوَ دَهكًَّ كازَباٍ بؤ زادَكًَػسٍَ! -
 ضُتاهكُ ٓا!! -
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 دكتؤري ئينام و دةنطي ثَي

 
 بوو، بسانة ثَييةكة عَيراقية(( )) ئةطةر طوَيت لة دةنطي ثَيالو

 
ًُيوُو ُاضًازيَم ُٓز دَياُطؤتٌ حااٌ، ًُُصاٌُ ُاوٍ ضٌ بىو  وايلسد بٌَ ضاوَزِواًُلسدٌُ شؤز بطُيُِ 

دَيِاضٌ، اطُ هُ ُُٓديَؼ كُ  ،، دياز بىو بُ ُاوباُط بىو، هُ ُٓز كًَن دَثسضٌطدكتؤزيَلٌ بُ ُاوباُ
 دَتطىت دكتؤزيَلٌ ضؤُُ؟

 باغييّ دكتؤزٍ دهكُ هُ ئًَساٌَُ  -      
 باغييّ دكتؤزٍ دًُايًًَُ -
 دكتؤزَ ُُن طًُُ، ضُزوَختُن دكتؤزٍ تايبُتٌ ئًٌاًٌ خىًُيين بىو -
 ئُطُز ُُغتُزطُزين بلُويَتُ الٍ دَبًَن ُؤبٍُ حُفن ًاُطٌ بطسين -

 ًسدووؽ شيِدوو دَكاتُوَ.. بوكًَّ ًٍَُُىيَسا هُوَ ثي هُ بازٍَ ئُو دكتؤزَوَ ثسضًاز بلَُ، تسضاَ هُو
دكتؤز هُ قاتٌ ضُزضُزيٌَ باهُخاُُيُكٌ اىاْ بىو، ٓؤهكًَلٌ طُوزَ، دوو تُهُفصيؤْ ُٓز يُكٍُ بُ 
ئازاضتُيُن، هُ يُكًاْ ُُغتُزطُزٍ ًُػاُدَدزيَن، هُويدٍ هُقتُو فًوٌٌ ثًَلًُُِاوٍ، هُ ًٓضًػًاُُوَ 

دَكُين بُو ئازاضتُيُ داًُػُ و ضاوَزيٌَ بلُ تا ئُو كضُ ُاضلٍُ  دَُط ًُُ، ويَُِ و بُع، حُش هُ كاًًاْ
هُو ضُزَوَ الٍ دَزطاٍ دكتؤزَوَ بُ دَُطًَلٌ ُاضم و ثسِ هُزيَصَوَ باُطن دَكات، ضاوَزِواُلسدُُكُؽ شؤز 

ًدٍ ُٓز ُاكًَػًَن، ئُوثُزَِكٍُ ًُى تا ضٌَ ضازَطُ دًَرًًَسَ.. واتُ تُُٔا يُن ُُخؤغن هُ ثًَػُ، بُ واتايُك
ُُخؤغًَم ًُى كاترًًَسيَم الٍ دكتؤز دًًًَََِتُوَ، ُٓزضٌ ُُخؤؽ دَيوكًَن ئُو طىيٌَ هًَدَطسيَن، دًُايُن 
ثسضًازيؼ هُ ُُخؤؽ دَكات، بُبٌَ ئُوٍَ بري هُ شووتس ٓاتُِ ذووزَوٍ ُُخؤغًَلًدٍ بلات.. ٓؤهكٌ 

َ بُ ًاهكٌ دكتؤز ُاوٍ ببُيّ، خاويَّ خاويَّ، ضاوَزِواٌُ، باغيَ بوكًٍَ ٓؤهكٌ ثًَػىاشٍ، هُوَؽ باغي، باغي
زووْ زووْ دَتطىت ُُيِؤكُ، ُُ هُ عُزدٍ ُُ هُ ئاواْ ُُ هُو ديىازاٍُُ عُزدو ئاواْ بُ يُن دَطُيُُّ، 
ًَِٓدٍَ اًَجُجنُيُن هُكُيُكن ُُدَديتُوَ.. ضُُدٍ  ويطتٍ وَكًُكًُن هُ ًَُىاْ ئُو دكتؤزَ و دكتؤزَكاٌُ 

وَ، ًُُدَديتُوَ، دوا ااز غتًَلٍ بُ غتًَم كسد، ئُويؼ ُٓقدَضتُكُ بىو كُ ُٓز  ًَِٓدٍَ ُٓوهًَس ببًٌُِ
 دكتؤزَ ُاو ُُزِؤيػتىوَضلاٌُ ُٓوهًَسٍ وَزطست..

دكتؤزٍ ئًٌاَ بُ ًُاشٍ يُن دوو ثػلِني، زَواٍُُ ُُخؤغةاٍُُ )دٍَ( كسديّ، بؤ بُياًُُكٍُ شوو هُ دٍَ 
غُويَم دٍَ بىوَ ًاهكٌ ُُخؤؽ و ًًِؼ وَزَو بسِؤ.. ئاكاَ دكتؤزَكاٌُ ئاًادَ بىويّ، بؤ ًاوٍَ دوو زؤذو 

ُٓوهًَس و ئُواٍُُ هُ بُغداغُوَ ُٓالكتبىوُُ ُٓوهًَسو  زيصٍ ُُخؤغاْ ضُزَكٍُ هُ كّ دكتؤز بُِكٍُ هُ ضُز 
 اادَ بىو، غُزًُشازياْ كسدَ! ُُخؤغًُكُ ئُوَ ُُبىو كُ ئُواْ ديازياْ كسدبىو، ضٌَ ضىاز ضايَ يُن

 دَزًاياٍُُ حُبٌ ُُخؤغًًُكًاْ بُ ئًٌَُ ضاخلسدَوَ، ُٓويؼ ُُبىو.. 
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هُ ُاوخُضتُخاٍُُ دٍَ ئُطُز طىيَن هُ دَُطًَم بىوايُ ئُوَ دَُطٌ عًَساقٌ بىو، ًٓض ئًَساًُُن بُ دكتؤز 
اْ هُ و كازًُُدو بُزدَضن و ثؤهًطُوَ، وزتُياْ هًَىَ ُُدَٓات، ئُطُز قطُيُكًاْ بُ يُكُوَ بلسدايُ ضُزي

بّ طىيٌَ يُكي دَُا، باُطلسدْ ُُبىو، وا زيَم كُوت ًّ ثػتٍ هُ دكتؤزَكُ بًَن و ئُويؼ ئًػٌ بُ ًّ 
بًَن، باُطٌ ُُكسدَ، ٓاتُ بّ طىيٍَ شؤز بُ ئُضجايٌ قطٍُ كسد.. ئُطُز هُ دٍَ طىيَن هُ دَُطٌ ثًالكو بىو، 

دَطاتُوَ دكتؤز كاهُياْ هُ ثًًَُ و دَُط هُ  بصاُُ ئُوَ ثًٌَ عًَساقًُكُ، ئُواٍُُ ئُوٍَ هُ ثؤهًطُوَ تا
ديىازَوَ بًَن هُ ثًٌَ ئُواُُوَ ُايُت، كىزَِ كسًاغاًًُُن هُوٍَ كازًُُد بىو، شؤز يازًُتٌ دايّ، ُاوَ ُاوَؽ 

 دَيطىت:
ًٓض ًُِتٌ تًَدا ًُُ، ُٓز كىزدٍَ بًَتُ ئًَسَو شًاْ ُُشاٌَُ و ئًػٌ بُ ًّ بلُويَن ًّ هُ  

 ن غُويؼ ًًَىاٌُ ًّ بّ..خصًُتًداَ.. دَبًَ
 ضىثاضن دَكَُ 

ًًَىاُدؤضن و  ْهُ دهكٌ خؤَ طىمت، ُىوضُزٍ كتًَ  خىاوَُدٍ ئُهًُىوت زاضة طىتىوَ: خُهلٌ كسًاغا
 ُاُبدَْ.. 

 ضُزَ ضىزًِاوَ هُ بًَدَُطًٌ ئُو خُضتُخاُُيُ! 
 دَبًَن وا بًَن، هُ ُُخؤغةاُُ ُابًَن دَُط ُٓبًَن. 

خُضتُخاُُكاٌُ ُٓوهًَسٍ ُُدَكسد، ٌٓ ُٓوهًَس خؤغُ، ئُطُز ضاويػن دا ُين، ئُو خُضتُخاُُيُ هُ 
دَشاًُن ذُُ يا ثًاوَ زيَدَكات، ُٓز هُ زيٌَ دَُطٌ ثًَالكوَوَ دَشاٌُ  ئُو كضُ بُ هُجنُ دَزِوا ياْ ُا، دَُطُ 

 دَُطًؼ ُٓز ًُثسضُ.. كاتٌ ئُو قطاَُُ بؤ كىزَِ كسًاغاًًُُكُ دَكسد، طىتٌ:
 ُه، باشازِيَلٌ خؤغُ..ثُه، ث -

خُضتُخاٍُُ دٍَ ًٓضٌ بُ خُضتُخاُُكاٌُ ئًَسَ ُُدَضىو، تُُٔا هُ يُن غن بُ يُن دَضىوْ، هُويَؼ هُ 
 .بسٍ ثازَيدٍ دؤالزٍ ئًُسيلًاْ وَزدَطست بُ كًًَُم ُٓزشاُي هُ ُسخٌ باشازِ

 كاتًَم ًاهكئاوايًٌاْ هُ دٍَ كسد، ُُخؤغُكًُاْ طؤتٌ:
 خاُُ ُُدَضىو ئُوَ ض بُ خُضتُ -
 كىو! -
يُن بؤٌُ خُضتُخاٍُُ هًَُِدَٓات، دوو ًَِٓد خؤغبىو حُشُاكُين بُاًًَبًَٔوكًن، ضٌَ ضطتُزَكاٌُ  -

ئًَسَ دَهكًٌَ فسيػتُْ ُٓز بوكًٌَ ئاٍ! دَطُُُ ضُزت و دايم بُ دايلايُتٌ خؤٍ وا خصًُتن ُاكات، وا 
 ..ًًٔسَباًُن ثًَدا ُاثريَينَ

 ضٌ بٌَكُواتُ دزوومشٌاْ  -
 ئُو دكتؤزاٍُُ دكتؤز ُني ببُِ دكتؤز -
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 ذنَيكي ضةفية تةنك
 

 ))بة دةشيت خؤم بمييت قيامةمت بِري((
 

ىو ًَُُٓوٌةُوَ،  بؤيُ وا ضاكُ ًُٓىو كامت ببُخػٌُ طُزِاْ و ًٓض بؤ خُو بؤ ثػ ،ًَِٓدَ هُ تازاْ ُاًًٌَُِوَ
هُ ضُُد زؤذيَم كًًَُلٌ كَُ  تازاْ ببًينَ، دَبٌَ ًاُدوو ُُبىوْ هُ بةا وَزطةسٍَ و هةُ دؤَ     طُزِيدَيُن بًُويٌَ

ًَةم بةىوَ دَضةة بةاَ هُدَضةتا، طةُِزاْ كةًًَُم بةريٍ ًةسدًُؼ هةُ ضةُز               ٌَ، ًّ ئةُو زؤذاُةُ دؤً طُزِؤكي ب
دًَاُةُ ثًاضةٍُ   دَزدَكات، دًَةُو ًُىَزِؤيةُ هةُ غةُقاًًَم ثًاضةُدَكَُ ًةاهكٌ ئُوَيةُ ٓةًُىو زؤذٍَ ئةُو          

هًَبلُين، غُقاًٌ ثًَالو فسؤغًُ، ثييؼ ثًَالكوٍ ذُاُُ، ُٓز بؤيُؽ ذْ بُ ضُز غُقاًٌ ثًَالكويدا بازيىَ، هةُ  
ديدٍ ًُِوَ زاشاوَتسيّ فسؤغطا ئُو فسؤغطايُيُ كُ هُ واًُدٍ ثي ذٌُ هًَبازيىَ، ذٌُ طستىوَ، ُُٓدٍَ اةاز وا  

ٌُ بُزدًٌَ ًًىَْ، فسؤغطا ضُُدٍَ ثي ذٌُ هًَببازٍَ ضُُدٍ ثي ذْ ُٓضتدَكَُ فسؤغطا دزَخة بُزدازَ و ذُا
ًَِدَ اىاُي و زاشاوَتسَ، بُ تايبةُتًؼ ذُةٌ تةازاٌُ ضةؤْ بةُ ضةاوَ ئُفطةىوًُُكاًُاْ ثًةاو غةًَن و           ٓ ،ٍَ بطس
 ضُزطُزداْ دَكُْ، بُ تايبُتًؼ ثًاويَلٌ وَن ًّ كُ هُ ضُز تساشامن، شؤزٍ ًُُاوَ بةُ ديةىٍ ضةُزطُزداًُدا   

 الز ببٌُوَ..
ٍَ غةلا و و دزشبةسدووَ كةاْ ئةُو            ًَةسَ و هةُو ًَالكو ذُاٌُ ُةُزَ ُةُزَ، بُضةُز كاغةًُ ه هُ غُقاًٌ ذُاٌُ و ث
كاغًاٍُُ ُُٓدٍَ ااز ضاوياْ بُ ُٓهكُ دَبسد و خؤياْ هُ غًَىٍَ زيَصَ دداْ ًُػاُدَدا كُ كُ هًَسَو هُوٍَ هًًَةاْ  

خؤَ  هُ ذُامن دَزِواٌُ ذُاٌُ اىاٌُ تازاٌُ، بسِؤ بسِؤ، بسِواُُ بسِواُُ،  كُوت َ، ثًاضٍُ طُجناَُُ دَكسد و بُ دهكٌ
شؤز زؤيػتٍ و زواًٍُ غُقاَ بين ُُٓات و ُُٓات، هُ ثًَؼ ذُاْ هُ دواٍ ذُاْ غاْ بُ غةاٌُ ذُةاْ دَزِؤَ، ئةُو    

َبٌَ ُٓزضٌ ذُةٌ  غُقاًُ ثًاوٍ كَُ بىو، با كًُييؼ بٌَ! ذًَُم هُ ثًَػٌُوَ دَزِؤيػن، زؤيػنت ض زؤيػنت! د
دًُا ُٓيُ بًَّ هُو ذُُوَ خؤ فًَسَ زؤيػنت بلُْ، ض هُجنُو الزيَلةٌ دَكةسد خىدايةُ!  ًةايين كةُحًَى ديتبةاٍ       
الضايٌ دَكسدَوَ، ض هُ غىالزيَلٌ ُٓبىو خىدايُ هُ ُاو ئُو اولُ ئاوداًًُُةُ دَتطةىت ئةاوَ بةُ ُةاشَوَ بةُ       

   ُ ًَػةٌُوَ دَزِؤيػةن خىدايةُ، ٓةُبٌَ ُةُبٌَ        ُُزًٌ غُثؤهٌ اةىاًٌُ دَدا، ض بةُذًَُلٌ شزاظةٌ ك هكُطةُت هةُ ث
 خىداوَُدٍ اىاٌُ ئُو ذٍُُ تايبُت شؤز تايبُت بؤ كُضًَلٌ  شؤز ُصيم هُ خؤٍ ًَِٓاوَتُ دًُا..

ضُُدٍ كسدَ ًُُتىاٌُ ضاوٍ هُ ضُز ُٓهكطسَ، ضُُدٍ كسدَ ًُُتىاٌُ هُ دووٍ ببٌُوَ، ُةُمشتىاٌُ كةًًَُم   
ًَػةبلُوَ ئةُو اىاًُةٍُ كةُ هةُ دواوَ ًُضةة كةسدووَ هةُ          ثًَػبلُوَ و زووٍ ببًٍِ،  زَُطُ تسضامب ئُطةُز ث

ٌَ، ئةُويؼ ًُةىَ ئةاوزِيَلٌ           ًَػة ٌَ، ئُو ذُُ بُ اوةُوكسدْ اوةُوٍ كةسدووَ و بةُ دووٍ خؤيةدا زاًدَك دَضتٌبض
يطةن  ُُدايُوَ، الٍ ُُدايُ فسؤغطايُن، زوويٍ ُُدين و ُُدين، ُُزَ دَزِؤيػن و ُُيدَطُيػتٌٌَ، ًّ ًُُدَو

بًطًٌَُ! ياْ ئُو ُُيدًََٓػن بًطًٌَُ! ًّ هُ دَضن خؤَ ًُُابىوَ، ذًَُم هُ غُقاًًَلٌ تازاُدا بُ زاكًَػاْ 
 زاًدَكًَػٌَ و ُاشامن دًَطُيًَُُتُ كىٍََ، طؤزاًُُكٍ بريكُوتُوَ، حُشَ هًَبىو بًوكًٌَُوَ، طىمتُوَ:

 ضُوشَ ًُزِؤ ضُوشَهٌَ بازيلٌَ وا ٓامت 
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 وشَ عُغقٌ باالمتزوومت ُُديىَ ضُ  
ذُُ دَزِوا و ًّ بُ دوويُوَ، بؤ ضاو تسوكةاًَُلًؼ ضةاوَ هةُ ضةُزٍ ُٓهكِةُدَطست، هةُو ضةاتاُُ كةُ وادٍَ         
ضاوتسووكاْ دَٓات ًّ ُٓزدوو ضاوَ ثًَلُوَ ُُدَتسووكاُد، ضاوَكامنٍ فًَسكسدبىو بُ ُؤزَ تسووكاْ بلُْ، ُُبادا 

ٌَ خىدايةُ، ئُطةُز بةُو بُذُةُ         ذُُ بصزبٌَ... ئؤٍ، باؽ ُُبىو ثسضٌ بُ دَزَو ٌَ ض ثسضةًَلٌ ٓةُب َ ُةُبىو، دَبة
شزاظُدا ثسض بًَتُوَ خىازَوَ، ض دَقُوًٌَ! ئاٍ هُو )غازئاغىبُ( ضٌ هُ ًّ كةسد، ٓةُز ًةّ، دهكًِةاَ غةازيَم      

َ هةُواْ بةٌَ، هةُ غةازيَم     ثًاوٍ وَن ًين بُ غُقاًٌ ُاديازٍ خطتىوَ، بُالكَ ًّ وا ئاطاَ هُ خؤَ ًُُ ض ئاطا
كُ  ضُزطُزداْ ضُزطُزداْ.. باؽ بىو ثسضٌ بُ دَزَوَ ُةُبىو، دَُةا دووز ُةُبىو خةساثي شؤز خةساثي       بٌَ! ثًاو

بقُوًٌَ، هُوَؽ خساثي! بؤ ًّ دَشامن ضًٍ هًقُوًاوَ، ضُزطُزداًٍُ طُيػتؤتُ كىٍَ، ُا، باؽ بةىو ثسضةٌ بةُ    
 دَزَوَ ُُبىو، هُبُز خؤًُوَ دًَطىت:

 ضٌ ُُغازدؤتُوَ..كؤًازٍ ئًطالًٌ هُ بُالؽ ثس 
بُالكَ ثًَلًًُُِػٍ بُو قطٍُ خؤَ ٓات، تسضاَ ثًَلُُني  ذُُكَُ هًَبصز بلات، دَُا ثًَدَكًٍُُ، ًّ دَبىو بُ 
بٌَ ُٓضن و خىضن بُ دوايدا بسِؤَ، واَ ُٓضتدَكسد ئُطُز قطُيُن بلَُ، ثًَبلُمن، بصزٍ دَكَُ، بُ بًَدَُطٌ 

، ُٓز دَزِؤيّ و غُقاَ بين ُُٓات، حُشَ هًًَُ بين ُُيةُ، خىدايةُ ئةُو    بُ دوويدا دَزِؤَ، ًَٓػتا زوويٍ ُُديىَ
 غُقاًُ دزيَر بلُوَ، تا هُ تىاُات ُٓيُ دزيَرٍ بلُوَ،  هُ دهكٌ خؤَ طىمت:

 ذٌُ هُ ئاواُُوَ ٓاتىو، بؤ كىٍَ دَزِؤٍ بسِؤ، ُٓز هُ دوامت..
كىٍَ ثُيدا بىو! ئاٍ ئُوَ دَضةًَتُ بةّ عةُزد!     ديتٍ غؤزِبؤوَ، بُ غؤزِبىوُُوَ غؤزِ بؤوَ، ئاٍ ئُو هًَرايًُ هُ

زازَويَلٌ طُوزَ بىو، ضُزَ ُٓهكربٍِ هُ تابوؤيُكٌ طُوزَ بُ خةُتًَلٌ ُاضةم ُىوضةسابىو) دَزواشٍَ دَوهكةُت(،     
دَزواشٍَ دَوهكُت، دَزواشٍَ دَوهكُت دَبًَن ضٌ بًَن، بُ دَُطًَم ثًَدَضىو ذُُ غازئاغىبُكُ طةىيٌَ هًَبةىوبٌَ   

 طىمت:
 و بِىوضسٍَ دَزواشٍَ عُغقدَبى

ٌَ، ضةىُلُ هُطةَُي قطةُكٍُ ًةّ ُٓهكىَضةتُيُكٌ كةسد، ويطةة ئةاوِز بداتةُوَ،              ًَبةىوب ئا، زَُطةُ طةىيٌَ ه
ثُغًٌاُبؤوَ، ُاشامن ضٌ هُئاوزِداُُوَ ثُغًٌاٌُ كسدَوَ، خؤشطُ ثُغًٌاُُِدَبؤوَ و ئاوزِيَلٌ هًٌَدَدايُوَ، ُا، 

هُ ئاوزِداُُوٍ ذْ تسضاوَ، هةُ ئاوزِداُةُوٍَ ذُةٌ اةىاْ تسضةاوَ، ئةاخس        باؽ بىو ئاوزٍِ ُُدايُوَ، ًّ شؤز ااز
از اةةىاٌُ ُةةُبًين باغةةُ، اةةىاٌُ ضةةىوتًَُِزَ و بةةُ دا، داخةةن دَكةةات، تسضةةاَ زووٍ ئةةُو ذُةةُؽ  اةةُُٓةةدٍَ 

 مبطىوتًَينَ..
ساخاْ غاز ئاغىب غؤزِبؤوَ ًًِؼ هُ دووٍ، شؤز غؤزِبىويُِوَ، بؤ بّ عُزد غؤزِبىويُِوَ، زووُةان بةىو، ضة   

بىو، هُ دَزواشٍَ بّ عُزد تُُٔا ذْ و ثًاويَم ديازْ، ذُُ هُ ثًَػةُوَ و ثًةاوَ بةُ دواوٍَ، ثًةاوَ غةًَتاُُ بةُ       
دواٍ ذُُكُ كُوتىوَ، ذُُكُ زَُطُ ُُشاٌَُ ثًاويَلٌ غًَة بُ دواوَيُ، بُ زاضة ًّ غًَن ًٍُ وا بُ دواٍ ئُو 

َ ُٓهكطوؤفن، دَهكًٌَ خُوْ ًُُ.. ثًَضًَم ٓاتةُ ثًَػةٌَ  غةاز    ذُُ كُوتىوَ؟ باغُ كٌَ ُاهكٌ خُوْ ًُُ! ضاوٍ خؤ
ئاغىب ضىوزِاوَ، بصز بىو، ًّ هُ اًَطٍُ خؤَ ضُقًٍ، دَتطىت اوُوَكُ ثطا، ُُٓديَم تسضاَ، هةُ دهكةٌ خةؤَ    

 طىمت: 
 كٌَ دَهكٌَ ئُوَ ذْ بىو! تازًايٌ ُُبٌَ..
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ُُ ذُُؽ تازًايًُ، دَبًَن ٓةُز بةُ دوايةدا    دواٍ كًًَُم داًاْ، طُيػتٌُ ئُوٍَ ُُ خُوُُ، ُُغًَتبىوُُ، 
بسِؤَ ُٓتا زووٍ دَبًٍِ و دَضىوتًٍَ ُٓز بسِؤَ، خًَسا خؤَ طُياُدَ ئُو ثًَضةٍُ غةاز ئاغةىب هًًَةُوَ بةصز بةىو،       
تسضاَ هًٍَ بصزبٌَ، ئاخس تُواويَم طريبىوَ، كاتٌَ ضىوزِاًُوَ، ذُُكُ ًَِٓدَ هًٍَ دووز ُُبىو، شؤز هُوَ ُصيلي بىو 

ٌَ هةُ ضةاوَزِواًٌُ ًةّ خةؤٍ طريكةسدووَ، زَُطةُ ئةُويؼ         كُ ًّ ٌَ ُُب داًِابىو، دَبىو دووزتس زؤيػتبا، ُٓب
ُٓضة كسدبٌَ ثًاويَم بُ دواوَيُتٌ و ضًَر بُخػًؼ بٌَ، ئاخس ًّ بًطتىوًُ  ذْ ُٓيُ ضًَر هُوَ وَزدَطسيَن 

ًَةن ثًاويَةم هةُ دواوَ هةُ هةُؽ و الزٍ       كُ ثًاويَم بُ بًَدَُطٌ بُ دواٍ كُوٍَ، ضًَر هُوَ وَزدَطسيَةن كةُ بصاُ  
هُجنُ و زؤيين وزدبؤتُوَ، ُٓبٌَ ُُبٌَ ضاوَزِيٌَ ًين كسدووَ، دَبٌَ خؤًٌ بطُيُمنٌَ و بصزٍ ُُكَُ، هًٌَ ُصيةم  
كُومتُوَ، ًَٓػتا زوويٍ ُُديىَ، ئُطُز ًُبُضتٍ با دًَتىاٌُ زووٍ ببًٍِ، ًُُدين، ُاشامن ُُ هُ غُزًاْ بةىو  

هكٌ ديتين زوويٍ ُُدا، ئًَطتا ُٓز ضُُد ُُٓطاوٍَ هًٌَ دووزَ، ئًَسَ ضؤي ًُُ، خُهكم ُُُٓ، هةُ  ُُ هُ تسضاْ ُٓو
غؤزِبىوُُوَداْ، هًَسَوَ بُ زيص دَزطاٍ طضلُ طضلُ ٓاتُِ زٍَ،دَزطاكاْ ُٓز هُو دَزطاياُُ دَضّ كُ هُ تاُؤن 

يُكًَم هُ دَزطاكاْ ضىو، ًةّ هةُ دووٍ    دَكسيَُِوَ، دَزطاٍ تاُؤكٌ بىوْ بُالكَ هُ ئاضّ ُُن داز، ذُُ زووَ و
ًَطتا شؤز هًٌَ ُصيلٍ، ئُطُز كًًَُم بُ تىُةدٍ ُُٓاضةُ بةدََ، ضةُفًُ تُُلُكةٍُ بةُ بةاٍ ُُٓاضةُ          ُامبُوَ، ئ
ًَػةتا دَضةة ٓةُز بةُ ضةُز            ًَػتا زوويٍ ُُديىَ، هُ دَزطةا ُُويةُ تاُؤكًُكةُ ئةاوديى بةىو، ٓ دَهُزَيٌُِوَ، ٓ

ديى بىومن بوكِد كسد، بُالكَ دَزطا دَضةة بةُ زووًةُوَ ُةا، تىُةد شؤز تىُةد بةُ        دَزطاكُوَ بىو، ًًِؼ ثًٌَ ئاو
زووًدا داخسا، وَن ئُوَ وابىو كضُ بُ تىفًَلُوَ ئاوزَِ هًَبداتُوَ، ئاٍ ئُو دَزطايةُ بةؤ داخةسا، ئةُو اةازَؽ      

 ضاوَ ُٓهكطوؤفن و طىمت:
 زَُطُ خُوًَُلٌ ُاضلٍ ديتبًَن..
ئُو ثؤهًطَُ ُُديتبا كُ هُو ديى دَزطاوَ تًُاغاٍ دَكسدَ، دووز ُُبىو بةُ  خُوْ بىو! ُا خُوْ ًُُ، ئُطُز 

ضُز دَزطاكُ ثاشدََ، ثاشداْ ئاضاْ بىو، ذٌُ ضُفًُ تُُم بُ بُز ضاوًُوَ بّ عُزد و بّ عُزد غؤزِبؤوَ، ضاوَ 
  ٌ كةساوَ، غةتًَلٌ    بُ ضىاز دَوزٍ خؤَ دا طًَسِا، ديتٍ هُو الوَ هُو اليٍُ ثًَضٌ دَكسدَوَ هُ ضةُز ثُجنُزَيةُك

ُصيم هُوَ ُىوضسا بىو) هًَسَ بوًَن بربَِ( ُٓز بُ غازداْ غازَ دا و بوًةتٍ ًَِٓةا، خطةتٌُ كةىٌُ دَزطةاوَ، ئةُو       
 اازَ دَزطاٍ دهكسَق دهكٌ ُُزًبىو، خؤٍ بؤَ خطتُ ضُز طاشَزاٍ ثػن، هُبُز خؤًُوَ طىمت:

 كاخُشٍ ثازَ دَزطاٍ ئاضًًِِؼ ُُزًدَكات..
واٍ ذٌُ هُ ضاو دياز ًُُا بؤ بّ عُزد غؤزِبىوًُوَ، ئًَسَ هُ ضةُز عةُزدَوَ شؤز دووزَ،   غؤزِبىوًُوَ، بُ د

كٌَ هُ برييُتٌ ًّ هُ كُيُوَ هُ غؤزِبىوُُوَداَ، ئُطُز هُ ئاواًُػُوَ ًَِٓدَ زيٌَ غؤزِبىوُُوَ بربٍِ دَطُيتةُ  
 شَوٍ.. 

ٍ هًَسَيةُ، ًةّ بةُ دواٍ ذُةُ ضةُفًُ      ئًَسَ بّ عُزدَ، ض حُغاًاتًَلُ، دَهكٌَ زؤذٍ حُغسَ، تةازاْ ٓةًُىو  
تُُلُكُ، ذُُ غاز ئاغىبُكُ دَطُزِيٍَ، ضؤْ بًِاوُوَ، ئاٍ ض طًَى بةىوَ ئةُو دًَةٍُ دَزفةُت زَخطةا زووٍ      

ضُزٍ هُ ًّ  َ، بُ ضُفًُ دَيِاوُوَ، ذًَُم ببًٍِ، هُ دَضتٌدا، ضُفًُكٍُ ًُػاُُيُكٌ باغُ زَُطُ بًِاوُو
 ضُفًُكٍُ هُ ٌٓ وٍ دَضىو، خُزيم بىو بوكًٍَ: دياز بىو تا بوكٌ اىاًُؼ بىو،

 ئؤخُيؼ ديتٌُوَ، ضُُد اىاًُػُ.. 
باؽ بىو، ئؤخُيٍ ُٓهكُِكًَػا، ذًَُلًدٍ ضُفًُكٌ وَن وٍ هُ ضُز بىو، ذًَُلًديؼ، ضٌَ ضىاز ذٌُ ضُفًُ 

اُُوَ و هةُ دواوَ  تُُلٌ وَن ويٍ دين، ئاٍ ذُُ ضُفًُ تُُلُكُ بُ ضُفًُ ُاُاضسيًَتُوَ، ُٓز دَبٌَ بُ زاوَضات
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بتِاوُوَ، دَبًَن بُ دواٍ ذُُ باال بُزشَكاُدا بطُزَِيٍ، ئُو ذُاُةٍُ ٓةُتا دَضةن ُٓهكةدَبسٍِ بةُذْ بوكِةد، ئةُو        
ذُاٍُُ ُٓتا باوَؽ ويَم ديًَُِوَ كًُُز بازيم، ضُُد ذًَُلٌ بُذْ بوكِدٍ كًُُز بازيلٌ ضةُفًُ تةُُلٍ ديةن    

ػةتين  يُ زؤيػتينَ ُُياُبًٍِ ُاُاوُوَ، ئُوَتا ئًَطتا ًّ  هُ دواوَ هةُ زؤ بُالكَ بُ ض بصامن ُٓوَ ياْ ُا، ُٓتا ه
ذُاْ وزد دَمبُوَ، ُٓز دَبًَن هُ دواوَ بًَن، هُ ثًَػٌُوَ ئُو ذٍُُ ًّ هُ دواٍ دَطُزِيٍَ ُايِاوُوَ، تُُٔا بةُ  

ُُبٌَ، بُع بًبًٌُِوَ دَبٌَ هُ جنُو الزٍ دَيِاوُوَ، هُجنُوالزٍ ئُو ذُُ ضُفًُ تُُلُ هُ كُع ُاضٌَ هُ خؤٍ 
بُ قُد دًُايُن ضاو هُ ضاوٍ بربَِ، بُ غًَىَيُكٌ وا زووٍ هُ ضاوَ كؤثٌ بلَُ قُت ُُضةسِيَتُوَ، ذُةُ تازاًُةُ    

 غاز ئاغىبُ ضُفًُ تُُلُكُ تؤ هُ كىٍَ خؤت غازدؤتُوَ ًّ اطُ هُ تؤ..
َ شؤز باضٌ قًاًُمت بًطتىوَ، بًطتىوًُ باغُ ئًَسَ كىيًَُ، شؤز هُ قًاًُت دَضٌَ، ًّ قًاًُمت ُُديىَ بُالك

ًةُ  ُ هُ قًاًُت كُع بُ كُع ًُُ، ئًَسَؽ ئُوٓايُ ُٓز يُكُو بُ اليُكدا دَزِوا، ئُو خُهكلُ دَهكًٌَ هُ خةؤزا 
دَخىهًَُِوَ، زاكُزاكًاُُ، ُٓالكت ُٓالكتًَلُ ثُياًبُز ئؤًُتٌ خؤٍ ُاُاضةًَتُوَ، ئةُو حُغةاًاتُ هةُ كىيَةىَ      

ِدووَكاْ و ًسدووَكاًُُوَ ًُٓىوٍ هًَسَْ، بُ زاضن تازاًُُ شيِدووَكاْ هًَسَْ! ُةاشامن، ًةّ   ٓاتّ، تازاْ بُ شي
ضًَياْ ُُبىو، ًين ثُهلًَػٌ ئًَةسَ  َيُ، باغُ كٌَ دَهكٌَ ئُو ذُُ هًُُهًَسََ، ئُو ذٍُُ ًًِػٌ ًَِٓايُ ئًَسَ هًَس

ُ، ئُطةُز اِدؤكةُ ًةين    ًين غةُزواهك كسد، با دَضن بؤ دؤخًُِكَُ ببَُ، دٍَ قايػٌ ثاُتؤزيؼ هُ اًٌَ دؤخة 
 ًَِٓابًَتُ ئًَسَ دَضن بؤ دؤخني بسدْ غاُؤطُزيٌ اِدؤكُ بُتاهكدَكاتُوَ، ُُُلٍ واٍ دَطىت، دَيطىت: 

 كىزَِ ئُطُز تىوغتاْ بُ تىوغٌ اِدؤكُوَ بىو، دَضن بؤ دؤخًِتاْ ببُْ، زيطُكٍُ هًَدَبًَتُوَ خىزٍ.. 
َكَُ ببَُ، ُاًُوٍَ ئُو ذُُ بُذْ شزاظةُ ئةُو ذُةُ هُجنةُوالز اىاُةُ      ُا، ًّ ُاًُوٍَ دَضن بؤ قايػٌ ثاُتؤز

 زيطُكٍُ هًَببًَتُوَ خىزٍ، ُا، دَضن بؤ قايػٌ ثاُتؤزَِكَُ ُابَُ..
وا بسِوا غًَن دَمب، ضُُدٍ تًُاغا دَكَُ ئًَسَ هُ قًاًُت دَضٌَ، ُٓز بُ زاضة شؤز هةُ قًاًةُت دَضةٌَ،    
باغُ ًّ بؤضٌ بُ دواٍ ئُو ذُُ كُومت، بؤضٌ بُ دَضة خؤَ بوًة قًاًُمت بسٍِ! بوًة بِةُوٍَ دًُةاَ بةسٍِ،    

َ بًطتىوًُ قًاًُت تازيلُضُالتُ، شزِباوكٌ ئًَسَ شؤز هُ بُِوٍَ دًُا دَضٌَ، هُ زؤذٍ ُٓضتاُُوَ دَضٌَ، بُالك
 دايلٍ كُ دَغٌَ بُ شزِ باثريَ ُاوٍ بًٍَِ واٍ دَطىت، دَيطىت: 

 قًاًُت تازيلُضُالتُ، ضاو ضاو ُابًينَ، بُالكَ ئُوٍَ بُُٓغة بٌَ، عُُُتسيلًَلٌ طُغٌ بُ دَضتُوَيُ..
 شزِباثريَ دَيطىت:

 ُ دَضتًَِٔاوَ، خًٌُ تازيلًٌ قًاًُمت ًُُاوَ..ًّ هًَسَوَ  هُ ُٓزًؤتُوَ عُُُتسيلُكَُ ب
 ئُواٍُُ ضُزبسدٍَ عُُُتسيلُكُياْ ُُدَشاٌُ، هًًَاُدَثسضٌ، ئُو عُُُتسيلُت ضؤْ ثُيداكسد؟ 

 شزِ باثريَ شؤز بُ غًَُِيٌ و دهكًِايًُوَ دَيطىت:
َُ ُىيَركةةُز و بةةؤ ئًَةةىَ ُةةاشاُّ، ًةةّ ذًَُلةةٌ ُٓزًؤتةةُيًٍ، ذًَُلةةٌ فُهةةَُ كةةسدَ ًىضةةوٌاْ و ئةةُو كىزِاُةة 

 زاضتطؤياَُُ  طضلُكُياْ ُُبٌَ ًُٓىوياْ هُو ذُُْ..
ضُيسَ ئُو قًاًُتُ تازاًُُ زووُاكُ، تؤ بوكًٌَ ًًِؼ عُُُتسيلًَلٌ وَن ئُوٍَ ٌٓ شزِ بةاثريًٍ هةُ دَضةن    
بٌَ، بؤيُ قًاًُت وا زووُاكُ، بُالكَ كىا خؤ ًّ ض ذًَُلٌ ُٓزًؤتُيًٍ ُُكسدؤتُ ًىضةوٌاْ، ًةّ ذُُكةَُ بةُ     

 ًِداهكًَلُوَ هُ ًًَىاياُُيبُن بُأًًََػتىوَ، طىمت:
 دَضٍ ثًاضُيُن دَكَُ، كًٍُ ثًَدَضٌَ..



20 

 

ُٓهكَُ كسد ئُو بوكًتَُ بسٍِ، باغيَ بُ زيٌَ خؤًدا بطُزِيٌَُوَ و بضٌُوَ ضُز شَوٍ، ئُواا زيَطٍُ ضةىوُُوَ  
 ضُز شَوٍ ثًَدَشامنُوَ! وا بصامن بسِيازيَلٌ واَ دا:

 ذُُ ُُبًٍِ ُاضٌُوَ ضُز شَوٍ، دَبًَن بًبًٌُِوَ.. ُا تا زووٍ ئُو
غًَتايُتًُ ٓا! ًّ بؤ وا دَكَُ! هُ بًطن و يُن  ضايَ هُوَوبُز غًَتيَ، ئُو دًٍَُ هُ ُصيم طؤزٍِ عةىشيَس  

زؤيػن، كُومتُ دواٍ، طُيػتُ ضاكٌ بّ و ضاويَلٌ هًَداطسمت  ،زَُطُ بُ ُٓهكُ بىوبٌَ ،ثًَغًُبُز ذًَُم بُ ُٓهكُ
ثًَدَضةىو بةُزدٍ ًةساشٍ     ،ًًِؼ طُيػتٍ، ضىوَ بّ عُزد، ضاوَزِيًٌَلسد، بُ دهكةؤغةٌ ضةُزكُوتُوَ   ،دٍعُز

ىازٍَ، ٓامتةةُ خةةىازٍَ، زؤيػةةن كُومتةةُ دواٍ، ضةةىوَ خةةثًَىَُىوضةةابٌَ، ضةةىازٍ ثةةاع بةةىو، ضةةىاز بةةىوَ، ٓاتةةُ 
هُ دووٍ بىوَ، ضىازٍ ثاضًَلٌ طضلُ بىو، وا زيَللُوت هُ ثػة داًُػٍ، بةسِؤ، تًَلةُهكٌ    ،طُزااًَطٌ طُوزَ

ثسضُ خاوَكٍُ بىوَ، اليُكٌ زووغٌ اىاْ هًٍَ دياز بىو، يُن دوو اازيؼ ضىوكُ ئاوزِيَلٌ دايُوَ، دًَىيطن 
ز شيٌَ طُوزَيّ، هُ دهكٌ خةؤَ  قطٍُ هُطُيَ بلَُ، شًامن بُضيا، بسِؤ، ُٓز بسِؤ كاتًَلٍ شاٌُ وا هُ ثسدَكٍُ ضُ

 طىمت: 
 تا ضُز ثسدٍ ضرياتًؼ هُطُهكتٍ..

بسِؤ، بسِؤ، شؤز كُزَِت دًَىيطن دَضتًَم هُ قةرَ خاوَكةٍُ بةدََ كةُ دابىويةُ بةا، ئةُو بايةٍُ هةُ ااًةُ           
ٍ، ُٓهكًلسدبىو،طُيػتًُِ غاز، دابُشٍ، دابُشيٍ، زؤيػن، ًِداالكُُ كُومتُ دوا وٍكساوَكُوَ تايبُت بؤ ثسضٌ 

هُ ُاو ئاثؤزٍَ خُهكم بصزَ كسد، ض دووبازَبىوُُوَيُكٌ خُفُتاويُ! زيَم هُ ُصيم ُُبٌ وُظ ذُُكَُ بةصز كةسد،   
 ٍ بُأًًََػن و طُزِاًُوَ ُٓوهًَس....شؤز هُ دووٍ طُزِاَ ًُُديتُوَ، بُ دهكػلاوٍ  ًىضوك

غيَ ضُُدٍ شووَ بضٌُوَ ضةُز  ئًَطتاؽ ُٓز وَن بًطن و يُن ضايَ هًُُوثًَػُ، ُٓز غًَتُكٍُ اازامن، با
 شَوٍ، ُا، بُ ُُٓديَم بطُزِيٍَ بُهكلى بًبًٌُِوَ، دهكٍ دَهكٌَ دَيبًٌُِوَ..هُ خؤَ دَثسضٌ:

 باغُ ئُوَ ديتٌُوَ، خؤ بايٌ ضاوداطستًَِلًؼ، باٍ ضىوكُ ًُطايُكًؼ ًٓضٍ هُطُهكٌ ًُُ، بؤ بًبًٌُِوَ؟
 وَٓا وَالكًٌ خؤًٍ دَدايُوَ:

ّ    ئُو ذٍُُ هُ دواوَ،  ئُطةُز زووٍ ُةُبًٍِ دهكةٍ     عةُزد،  بُ بُذٌُ شزاظ و هُجنُ و زؤيًِةُوَ ًةين ًَِٓايةُ بة
 اازيَم زووٍ ببًٍِ بُوُ..  اداُاكُويَن، ب

تازاٌُ بّ عُزد وَن تازاٌُ ضُز عُزد ًُُ، ئاثؤزَِيُكُ، تًَلُٔهكقراًَُلُ كُع زؤيين كُع ُابًينَ،كٌَ بةُ  
تُُم كًًَُم هُ ثًَؼ ًُِوَ ُٓز ضةُزٍ ديةاز بةىو، بةُ ذُةُ ضةُفًُ        هُجنُو الزٍ دَُاضسيَتُوَ! ذًَُلٌ ضُفًُ

ٍَ و ًِةًؼ ضةىاز بةىوَ،  هةُ ذووزٍَ يةُن              تُُلُكُ دَضىو، ديتٍ ضةىاز بةىو، ٓةُز ضةؤًَُم بةىو خةؤَ طُياُةد
قُزَِثُضتاٌَُ بىو، ضًَربُخؼ بىو، ذْ و ثًاو بُزيُكدَكُوتّ، ُٓوهكٌدا هةُ ذُُكةُ ُصيلببٌةُوَ، زووٍ ببًةٍِ،     

ًَِةدَيي، خىداوَُةدٍ        ُُيدَط ٌَ، دواٍ زاوَضةتاًَُم و ضةىوُُ خةىازَوَ ُُٓةديَم و ضةُزكُوتُِوٍَ دوو ٓ ُيػتٌ
بُيُكطُيػنت باغٌ ًَِٓا، زيَم كُومتُ ثًَؼ ذُُكُ، زؤذ بىو ُٓالكت، زؤذ هُ بّ عُزد ُٓالكت، وٍَ خىداوَُدٍ 

وَكاٌُ ُٓهكِةُدَٓات، ضةاو ض ضةاو    اىاٌُ ئُو اىاُُت ضؤْ ًَِٓاوَتُ دًُاو بؤ كٌَ، ضاوَ هُ بةُز تًػةلٌ ضةا   
دَتطىت بّ ثًاهكةُْ، زووًُتةُكاٌُ زَيةم زَُطةٌ ثستةُقاَي بةىوْ ثستةُقاَي بةُالٍ ضةىوزيدا، ًُُةدَوَيسا اةىاْ            

 تًُاغاٍ بلَُ، ُٓضتٍ بُ ضىوتاْ دَكسد، هُ دهكٌ خؤَ طىمت:
 دَبًَن ثًاويَم ُٓبٌَ شاخٌ ئُوَ بلات هُطُيَ ئُو ذُُ  ُوٍَ!



21 

 

غاز ئاغىبُ ضُفًُ تُُلُكُ هُ بريبلَُ، ئُو ذٍُُ ًين طُياُةدَ ئًَةسَ، ئةُو ذُةٍُ دووز      شؤز ًُُابىو، ذُُ
ًُُ ُٓز ئُو ذُُ بًَن كُ زيَم زوو بُ زووٍ يُكي زاوَضتاويّ و بؤٌُ ُُٓاضٍُ دَكةَُ و ضةاوَ ُٓهكِايةُ اةىاْ     

 تًُاغاٍ بلَُ، دًَطىت:
 خؤشطُ كًًَُم دووزتس با، تا مبتىاًُايُ تًُاغاٍ بلَُ..

ُزَِثُضتاٌَُ بىو، ُُدَكسا كًًَُم هًٌَ دووز كُوًُوَ، ئا خُزيم بىو طىًامن ال ثُيدابىو، ُٓوَ ُٓو ًُةُ،  ق
هُ باال بُزشٍ ُاو قُد بازيلٌ ُٓوَ، هُ ضُفًُ تُُلٌ زَُطٌ اولٌ ُٓوَ، هُ اىاًُؼ ٓةُز دَبةٌَ ٓةُو بةٌَ،     

هُو ذُةُ دٍَ كةُ بةسذاُط و بسؤكةاٌُ زيَةم      ئُو هُجنُو الزٍَ ًّ ديتٍ، ُٓز هُو ضاوَ طُغُ ضًَطؤغُيًاُُ دٍَ 
ًَُِ دهكةٌ         دَهكًٌَ ئُو غريو ترياُُْ كُ هُ غًعسٍ كالضًلٌ كىزدٍ فازضةًدا ٓةُْ و هةُو بةّ عةُزدَ وا دَضةُق
ًُِوَ، هًَىَكاٌُ كُ اازوباز بُ دداُُ بسجنًُكاٌُ ُُزَ ُُزَ دَياُلسؤذٍَ، بُ كسؤغنت طًةامن دَكةسؤذْ، هةُ بةُز     

 ىيَِدْ:خؤًُوَ كُومتُ دوعا خ
خىدايُ بُزطُ ُاطسَ، بُزطٍُ اىاًٌُ ئُو ذُُ ُاطسَ، ضا ُةُبىو ذًَُلةٌ واَ ُةُبىو، هًًَُةربىو ضةىوتابىوَ،       

 خىدايُ اىاًٌُ ذْ بُالكيُ بُالك، مبجازيَصَ هُ اىاًٌُ ئُو ذُُ..
 هُ ثسِ ًَٓىز بىوًُوَ، ذُُ ضُفًُ تُُلُكَُ بريكُوتُوَ، ثسضًازيٍ هُ خؤًلسد:

ْ بلَُ، هُجنُوالزٍ ببًٍِ، كٌَ دَهكٌَ ئُو ذُُيُ كُ ًّ هُ دواٍ دَطُزِيٍَ، كُ ًّ بةُهكًٍَِ بةُ   دَبًَن ضاوَزِوا
خؤَ داوَ بًبًٌُِوَ، يُن دوو ااز ٓاتُ ضُزَ قطُيُكٌ هُطُيَ بلَُ، شًامن بُضيا، بُ شًةاْ بةُ ضةياوٍ بةُ     

 خؤًٍ طىت:
 ن بُ غُقاًٌ ثًَالكواُدا ٓاتٌ و ًًِػن.. بُع شًامن ببًَتُوَ هًٌَ دَثسضٍ، ئُزٍَ خامنٌ تازاٌُ تؤ بىوي

دَتطىت دَيصاٌُ خُزيلُ شًامن دَبًَتُوَ و ثسضًازٍ هًَدَكَُ، هةُ زاوَضةتاًَُم دابةُشٍ، ًِةًؼ هةُ دووٍ      
ّ ًّ خُهكلي، خُهكلٌ بّ عُزد ُايُه بُالكَ هُبُز ُصيلٌ زؤيػتًٍِ ُُدين، ًُُِاضًُوَ، خىازَوَ هُ ُاوَوَ ثسِ

ذٍُُ ًين وا ويَى و ضُزطُزداْ كةسدووَ، ئُوَيةُ يةاْ،     يػتين ئُو ذُُ ببًٍِ و بصامن ئُوزؤبؤ تاويَم هُ دواوَ 
ُا، دًَىيطن كًًَُم ًَٓىاؽ بلًُُوَ و ئُو كًًَُم دووزكُويَتُوَ بؤ ئُوٍَ زؤغةتين ببًةٍِ، ًَُةىاْ ًةّ و     
ٌَ، ثًطةييّ               ٌَ ئةُوٍَ ًُبُضةتًاْ دوذًِايةُتٌ ًةّ بة ئُو ثةِس دَبةىو هةُ ذْ و ثًةاو، ئةُو ذْ و ثًاواُةٍُ بة

هةُ ويَطةتطُيُكٌ دٍ هةُ ضةاوَزِواٌُ      دَوَ ذُُ و دَتسضاَ بةصزٍ بلةَُ،   ، شوو خؤَ دَطُياُدوذًِايُتًاْ كسدَ
زاوَضتا،زاوَضةةتاَ ، ٓةةات و ضةةىاز بةةىو، هةةُ ضةةىازبىوُدا زؤيػةةنت ديازُاكةةُويَن، ضةةىازبىوَ، ئةةُواازَ  ُصيةةم  

   ُ بىو، بةُالكَ خةؤ   دَزطااًٌَ داًُػتين بُزكُوت، ًًِؼ ئُطُز خًَسا ُٓهكلػاباَ هُو ضُزَوَ كىزضةٌ بةُتايَ ٓة
 غًَن ًٍُ بضٍ داًُػٍ، ًّ ثاضُوامن ثاضُواٌُ ذًَُم ُاشامن ُٓوَ ياْ ُا، هُ خؤَ دَثسضٌ:

ئٌَ با ُٓويؼ بٌَ، ثاضُواٌُ بؤضٌ! وَالكًًَلٍ ُُبىو، زاضة ثًَىيطتٍ بُ وَالكًٌ ثسضًازٍ وا ُةُبىو، ًةّ    
و ذُُيُ كُ هةُ غةُقاًٌ ثًَالكواُةُوَ تةا ئًَةسٍَ      هُ ضُزَ بىو، ُاشامن بؤضٌ هُ ضُزَ بىو كُ ثًَبلُوَ ئُو ذُُ ئُ

 ًَِٓاوَ!
ًَين ثًاواُُوَ، هُ كُهًَين ذُاُُوَ اليةُكٌ زوويةٍ دَديةن،    ػتًُوَ زاوَضتاَ، ااز ااز هُ كُهُصيم هُو هُ ث

 ًاُط ًُىٍَ بُ دَزَوَ بىو..
بٌَ، ضؤيَ ُُبىو، ديازَ  شاًٍُ ًُاشٍ دابُشيين ُٓيُ ثًَؼ وٍ خؤَ ُٓهكدايُ خىازَوَ، دوعاَ كسد خىازَوَ ضؤي

بّ عُزد وَن ضُز عُزد ًُُ، هُ بين ضؤي ُابٌَ، دابُشٍ  تىاًٍُ هُ كُهًَين ًسؤظُكاُةُوَ تًُاغةايُكٌ زووٍ   
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بلَُ، هُو تًُاغاكسدُُوَ ُاشامن ُُ كًًَُم فًَِم بىوًُوَ ُُ بُ تُواوٍ ئةاطسَ طةست.. ئًَطةتا زوو ًُبُضةن     
دْ، ُٓزضؤًَُم بًَن دَبًَن هُ دواوَ زؤيػتين ئُو ذُُ ببًٍِ بصامن ٓةُوَ  ًُُ، دواوَ، دواوَ، هُ دواوَ تًُاغاكس

ثازِاًُوَ كُ ًٌُٓتٌَ بلاو بُ خًَسا  خؤٍ ثُزتُ بُ خُهكلٌ بّ عُزد  ثازِاًُوَ هُ خىداوَُدٍ بّ عُزد ياْ ُا،
 بلات..

ُ  زؤيػن، كُومتُ دواٍ، ذُُكاْ، ثًاوَكاْ خىداٍ بّ عُزد بًاُطسٍَ، دواياُربٍَِ هُ ًَُ و كةُهًًََِم  ىاْ ًةّ ئة
الزٍ ببًٍِ و بًِاوُوَ، هُ ويَطتطُيُكٌ دٍ وَضتاو ضىازبؤوَ، بضًَتُ ئاواًُؼ هُ دووٍ  ُاكُُُوَ، تا هُجنُو

ًَةىَ وَضةتاو              ًٍَ دووزَ ضةُُدٍ تةُكامن دا غةُثؤهٌ ذْ و ثًةاواٌُ بةُ ث ًَةٌ داًُػةنت ًُةُ، كةًًَُم هة ُامبُوَ، ا
 ُاوَ ُاوَ هُ كُهًَِاُُوَ ضُفًُ تُُلُكٍُ دَبًٍِ.. هُ خؤَ ثسضٌ: زيَطسبىوْ، ُُيطُيػتٌٌَ، بُالَ باغُ

ئُو ذُُ دَبًَن بؤ كىٍَ بضٌَ! باغُ بّ عُزدٍ تازاْ ًَِٓدَ طُوزَيُ، ُُطُيػةتًُِ ٓةًض كةىٍَ! باغةُ ًةّ       
       ُ  دَبًَن غًَن ُُبىومب بُ دواٍ ذًَُم كُوتىوَ، ذًَُم ياْ ثةي! خىداوَُةد ئُطةُز دَشاُةٌ تًَلضةىوَ و ٓؤغةٍ هة
دَضن داوَ، بؤَ بطًَسَِوَ، ذُُكَُ، ًِداهكُكَُ هُ ًًَىاياُُيُكٌ ضُز عةُزد ضةاوَزِيٌَّ.. ئًَطةتا شؤز تًِةىوٍ     
ئُو ذَُُ، ُاشامن بؤ زووٍ هُ الٍ ًّ ًُُ، بُع زووٍ وَزطًَسٍَ دَبًَةن ًَِٓةد تًُاغةاٍ كةَُ ًَِٓةد تًُاغةاٍ       

بلَُ هُ اىاًٌُ ئُو، هُ دَضتٌضةىو ئةُو دًَةٍُ    بلَُ تا ًُٓىو اىاًُُكٍُ بسذيٌَُِ ضاوًُوَ، خؤَ ضُززيَر 
ًَةس هةُ اىاًُُكةُيٍ           ًَىامناْ ُٓز بطتًَم دَبىو، طىَيٍ هُ دَُطٌ ُُٓاضةٍُ دَبةىو، ضةاوَ هةُ ضةاوٍ ُةُبسٍِ و ت ُ

 ُُخىازدَوَ، زاوَضتُ با دابُشيّ، دَبٌَ بايٌ تًًَُُُم تًُاغاٍ بلَُ..
ُزد هُ خُهكم تُُم ببىو، تًر تًَجُزٍِ، كُومتُ دواٍ، ديطاْ دابُشيّ، ئُواازَؽ هُ ثًَؼ وٍ دابُشيٍ، بّ ع

           ،ٌَ ًَِا ضةُُدٍ دًَلةسد ُُيدَطُيػةتٌ ًٍَ ٓةُهك ُٓهكلػا، ضُزَو ضةُز عةُزد ُٓهكلػةا، شؤز تًةر ُٓهكدَكػةا ثة
، ئةاٍ ئةُواازَؽ زووٍ ئةُو ذُةُ تازاًُةُ بةّ       ُٓز الٍ ضاوَ ضًَطؤغُيًُكاٌُ بىوُٓزدَبٌَ بًطًٌَُ، خُياهكٍ 

 ٍ ُُدَويطن، وا خُزيلُ دَطُيُِوَ ضُز عُزد، ُٓز ُُيطُيػتٌٌَ و زوويٍ ُُدٍ..عُزديَُ ديتبا، ض
ئًَطتا هُ ضُز عُزديّ، شؤزٍ ًُُاوَ بًطًٌَُ، شؤزٍ ًُُاوَ ئُو زوخطازٍَ هُ بةّ عةُزد ديةتٍ هةُ ضةُز      
عُزديؼ بًبًٌُِوَ، تاًُشزؤَ بُزاوزديَلٌ ًَُىاْ  زووخطازٍ ضُز عةُزدٍ و زووخطةازٍ بةّ عةُزدٍ بلةَُ،      
ئُٓا..! ئُو تاكطًُ، بؤ وٍ زايطست! ضىاز بىو، ًَٓػتا ثًًَُكٌ هُ عةُزد بةىو، بةُ برئًاتةُوَ، هُجنةُوالزٍ      

هُ ثًَؼ ًُِوَ زؤيػن، ئُدٍ ًّ بُ  ََ بُبريٓاتُوَ، خؤ ًاوَيُكٌ باؽضُفًُ تُُلٍ بُ بريٓاتُوَ، بريضىوُُو
ثًَالكوفسؤغاْ ُُبىو، حُيف! هُ دَضتٌضىو  زؤيػنت ًُُدًَِاضًُوَ! ئاٍ! هُجنُوالزٍ ضؤْ بىو، ئُوٍَ غُقاًٌ
 هُ زؤيػتين زاًًٍَِ.. ضىاز بىو، زؤيػن و زوويٍ ُُديتُوَ، ثضسِا..

ئًَسَ كىيٌَ ضُز شَويُ وا  ضُزطًَريٌ هًَىَ ضُزدَكات، هُ بّ دزَختًَم ثػىويَلٍ دا، دزَُط ثًَلُومت ئًَةسَ  
، بُ ضُز ُُبٌ وُظ دَضىو، بُ دهكػلاوٍ طُزِاًُوَ كُزَاُ، ئُو اًَطٍُ هًٌَ داًُػتٍ هُ ضاوٍ ًُِوَ شؤز هُ

 طُزِاًُوَ تازاْ، هُ زيًٌََ هُ بُزخؤًُوَ دًَطىت: عُزدا
 ئُزٍَ ًّ بُ دواٍ ضُُد ذْ كُومت!  
 طُزِاًُوَ غُقاًٌ ثًَالكواْ، ضاوَ طًَسِا.. 

 
 
 



23 

 

 
 

 باخةكةي كورداى
 

 )) لة ناو باخةكة زماى لة ميوة دةضوو، ميوةط لة زماى((
 

دزَُط هُ خُو ُٓضتاَ، ئاخس شؤز دزَُط ُىوضتبىوَ، دزَُط ُىوضتُِكُغٍ طىُآٌ ئُو ثُجنُزَيُ بىو كُ 
بُ ضُز غُوٍ تازاُدا كسابؤوَ.. يُكَُ ثسضًازَ هُ خاوَْ ًًَىاياُُ كُ ثًاويَلٌ بُ تًٌُُُ قطُ غريْ بىو، هُ 

َزُاطسْ، كُضٌ هُ وَالكًُكُيدا ًٓضٍ بازٍَ ئُوَوَ بىو كُ بؤضٌ ئُو ًًَىاياُاٍُُ ئُو بُز بًَطاُُ و
ُٓهكًَُِِٓجا.. بسادَزٍ بسادَزيَلٍ بريكُوتُوَ كُ ًاهكًاْ هُ كىزداُُ، كىزداْ اًَطُيُكُ هُ كُزَاُوَ بؤٍ 
دَضًن، كُوتؤتُ الٍ ضًاوَ، دووز ًُُ، ئُو ُاضًازَ خُهلٌ ضُِيُ خًَصاُُكٍُ تىزكُ، ًِداهكُكاٌُ كىزدٍ 

ػٌ كىزدَ ئُو ذُُ بُ ضاالكضىوَ ًُٓىو ئاواتٌ ئُوَ بىو كىزدضتاٌُ ئًَساًُؼ وَن ُاشاُّ، دايلٌ خًَصاُُكُي
 كىزدضتاٌُ عًَساق ئاشاد بًَن، دَيطىت:

 خؤشطَُ بُ خؤتاْ، خىا بلَُ ئًٌَُؽ ئاشاد بني، ئًَىَ خٌُُ بىوْ خٌُُ.. -
 خٌُُ ضٌ! ئُوٍَ طساًُُ، كازَبا ًُُ -
 واا كازَبا ضًُ، با ُٓز ُُبًَن، ئُُطؤ دَوهُتتاْ ُٓيُ دَوهُت..ضُُدٍَ طساٌُ بًَن ُٓز وَن ئًَسَيُ، ئُ -

هُطُيَ ئُو كىزَِ كىزداًُُ كُ تا ئُو ثُزٍِ بُزيَصٍ بُزيَص بىو، شياد هُ ثًَىيطن زيَصٍ طستني، ضُزداٌُ ُاو 
و ئًػٌ بامخاْ كسد، ئُو ُاوضُيُ ًُٓىوٍ با، و باخاتُ، خُهكلًَلٌ شؤز ئًػٌ هُ ُاودا دَكُْ، ئُو باخٍُ ئُ

تًَدا دَكسد ياْ بُ اؤزيَم ضُز ثُزغة دَكسد، حُوت كسيَلاز ئًػًاْ تًًَدا دَكسد بُو 
 غًَىَيُبُيُكييِاضاُديّ:    

 عًَساق، ًًَىاٌُ ًُِ_ئُوَ... خُهلٌ ُٓوهًَسَ
 ئُواُُؽ.... خُهلٌ ضُِيُ كىزدَ

 ....خُهلٌ كسًاغاُُ كىزدَ          
 زَاُ... فازضُ خُهلٌ بّ كُ          
 .... تىزكُ خُهلٌ ئًَسَيُ          
ضًًَُكٍُ ديلُؽ كىزديَم و فازضًَم و بُهىوضًَم  بىوْ .. ئًدٍ هُو باخٍُ كىزداْ شًاْ هُ           

ًًىَ دَضىو، ًًىَؽ هُ شًاْ، يا، ثسِبىو هُ ًًىٍَ ًُُٓ تاَ و شًاٌُ ًُُٓ ئاواش، بُدََ ًًىَ خىازدُُوَ 
داُُ و هُ ُاو ئُو كسيَلازاُُ دوو شًاٌُ زَوٌ ُٓبىو فازضٌ و تىزكٌ، ًُٓىوياْ طفتىطؤ طُزَ بىو.. هُو كىز

بُ ُاضًاوَكٍُ ًًِػُوَ ُٓزدوو شًاُُكُياْ دَشاٌُ، ُٓز اازٍَ بُ شًاًَُلًاْ قطُياْ دَكسد، هُوَغدا ًٓض 
َكسدَوَ، بُ ض زيَللُوتًَِم ُُبىو، ئُوٍَ شًاُُكٍُ ديازٍ دَكسد ئُو كُضُ بىو كُ ضُزٍ قطُيُكٌ ُىيٌَ د

شًاًَُم قطٍُ كسدبا شًاُُكُ دَبىو شًاٌُ طفتىطؤ.. تًَبًًٍِ كسد ئُطُز  ضُزٍ قطٍُ الٍ تىزكُكُ ضُزٍ 
كسدبا ئُوَ بُ تىزكٌ دَبىو، فازضُكُؽ يُ فازضٌ، بُهىوضُكُؽ بُ فازضٌ، ُٓزضٌ كىزدَكاْ بىو دهكٌ 
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بُالكَ كىزدَكاْ هُ ثُزاويَصَوَ هُطُيَ ًّ ياْ  ُٓزدوو الياْ زاطستبىو، يُكًاْ بُ تىزكٌ يُكًاْ بُ فازضٌ..
 هُطُيَ يُكي بُ كىزدٍ قطُياْ دَكسد، بُ ضاُايًؼ هُ يُكي تًَلُِدَطُيػتني...

ُٓز هُ كىزداْ و هُ باخًَلًدٍ و هُطُيَ ُاضًاويَلًدٍ كُ خؤٍ طىتٌُُ خُهلٌ غازَكٍُ حُضُْ شيسَكُ، 
ٌ هُ بُز بىو.. هُ كُزَج دادًَُػن هُ باخًَلٌ كىزداْ كازٍ ئُو ُاضًاوَ بؤكاًًُُ شؤزبٍُ غًعسَكاٌُ قاُع

دَكسد، كسيَلازاٌُ ئُو باخُؽ ُٓز يُكُياْ هُ ًًُوُكُتًَلٌ ئًَساُُوَ ٓاتبىو.. هُوٍَ هُ ُاوَزاضة باخُكُ 
خاُىويَم ُٓبىو، ُُخػُكٍُ شؤز اىاْ بىو، غايُضتٍُ باخُكُ بىو، تُهُفصيؤًَُلٌ غاغُ بضىون...  طُزِا 

 هُ ضُز يُكٌَ هُ كُُاهُ كىزديُكاْ زايطست طُزاِ
 ئُوَؽ هُبُز خاتسٍ تؤ -
 شؤز ضىثاع.. بُالكَ با كُُاهًَم بًَن بُ دهكٌ ًُٓىواْ.. -

كؤُيؤهُكُياْ ًاُدوو كسد هُ ئاكاًدا هُ ضُز كُُاهًَلٌ فازضٌ طريضايُوَ ئُو كُُاالٍُُ هُ دَزَوٍَ 
 دَضُالكتٌ ئًَساْ ثُخػدَكسيَّ..

 ُالين قاضا، ًُُ؟باغُ ضُت -
 شؤز قاضاخُ و ضصاؽ ُٓيُ.. -
 ضصاكُ ضؤُُ؟ -
 ض ًُُ! يُن ًُى ًوًؤْ تىًُْ، دوو ئاًًَسَكُ دَبُْ، ضٌَ ُُٓديَلًؼ تًَُٔهكداْ -
 ضًًًًَُاْ ُاخؤغُ. -
 ُا، يُكًًُاْ ُُٓدٍَ شياد بلُ، ضًًََُ ضىون دَبًَن، ضىون تا زادٍَ ًُُاْ.. -

ئُوٍَ تًًَطُيػتٍ هُ بازٍَ ثُيىَُديٌ حلىًُت و خُهم ضُتُالين،  هُو داًُػتٍُِ ثًَؼ ضُتُالين،
ئُوَبىو: خُهلًَلٌ شؤز ضُتُالية ُٓيُ هُطُيَ ئُوٍَ ُسخُكُغٌ طساُُ، ُُٓدٍَ ااز ئُو ثؤهًطاٍُُ هُ 

ُوَ ًاهكًَم ضُتُاليتًَم دَطسْ هُ كؤالكًَُلٌ دَيفسؤغُِوَ ًاهكًَلًدٍ، بُ طػتًؼ هُ اليُْ دَشطا ثُيىَُدازَكاُ
 تا زادَيُكٌ شؤز ضاوثؤغٌ هُ ُٓبىوٌُ ضُتُالين دَكسيَن، ُاضًاوَكَُ طؤتٌُُ:

 حلىًُت ًاُدوو بىوَ -
 بُع هُ طُزِاْ بُ دواٍ ضُتُالين ًاُدوو بىوَ، ياْ.. -
ئُوٍَ ًّ بصامن هُ طُزِاْ بُ دواٍ ضٌَ غتدا ًاُدوو بىوَ: يُن ضُتُالين، دوو تسيان هُوَياْ ُٓز هُ  -

 تسيان كًَػُكُ بٌَ تاقُتيَ، ضٌَ خىازدُُوَ وَهكالك هُوَياْ ُُٓديَم اىوهٍُ تًَدا ًاوَ..  
 بُع هُو ضٌَ غتُ؟ -
 ُاوَهكالك ضىازًًَؼ ُٓيُ، دَشاٌُ ضًُ؟ -
 بًَن باغُ ئُطُز ضًاضُت -
 ُا ئُوَ ًُهكٌَ... عُغقلسدْ هُ ضُز اادَ -
 كىو وَيُ! -
 اىاْ تازاْ بطُزٍَِ بصاُُ وايُ ياْ ُا!  -
 ضًدٍ؟ -
 غة تسيؼ ُٓيُ بُع ئُو ضىازَ هُ بُز ضاوْ،-
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 كىزَِ كسًاغاًًُُكُ ُٓهًدايٌَ:
 ئٍُ حلىًُتٌ ئًَىَ هُ ضٌ ًاُدووَ؟-
 ًَن، بُالكَ شووؽ دَحُضًَتُوَ.حلىًُتٌ ئًٌَُ شوو هُ غتاْ ًاُدوو دَب-
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 دةشيت ئاخوندي تَيداية
 

 )) باشة شَي ئاخوند زياديصة((
 

وَختًَلٌ شؤزٍ كامت هُ ُاو تُكطًُ ))كُضُ((كاٌُ تازاْ بُضُز بسد، ُاو تُكطٌ باغييّ اًَطُيُ بؤ 
هًَبىو باضىخىاضٌ دًُا  طفتىطؤ، ئُو غىفًَس تُكطًاٍُُ ًّ تىوغًاْ دَبىوَ ًُٓىوياْ بُ قطُ بىوْ، حُشياْ

بًَتُ طؤزٍَِ و هُ بازَياُُوَ بؤضىوٌُ خؤياْ  ُُُ زوو.. غىفًَس تُكطًًُكاْ بُ طػة ًسؤظٌ تا زادَيُكٌ شؤز 
تًَطُيػتىو، زؤغِبري دياز بىوْ، ئاطاياْ هُ كًَػُ و طسفتُكاٌُ ئًَساْ ُٓبىو، شؤزبُياْ بُ قطٍُ خؤياْ 

 ْ..دَزضىوٍ شاُلؤ ياْ ثُمياُطاكاْ بىو
خاوَْ طىتٍُ )دَضة ئاخىُدٍ تًَدايُ( ثًاويَم بىو هُ ضُزووٍ ثُجناوَ، دياز بىو شؤز بُ دا، بىو هُ 
كؤًازٍ ئًطالًٌ، دابُشيًَِم دابُشيُ ضُز دَضُالكتدازاٌُ ئًَساْ ًٓض غىفًَس تُكطًُكٌ ُٓوهكًَس وا 

تٌ ضًاضٌ هُ دًُايٌَ دَضُالكتٌ داُُبُشيىَتُ ضُز دَضُالكتٌ كىزدٍ.. واٍ دَبًين كُ خساثييّ دَضُالك
ئًَطتاٍ ئًَساُُ.. ئًدٍ بُ غًَىَيُن ًَٓسِغٌ دَبسدَ ضُز دَضُالكتٌ ئًَساْ، ًّ بُ ضُُد زضتُيُكٌ ثضسِ ثضسِ 

 كُومتُ بُزٍَ دَضُالكتُوَ، بٌَ ئاطا خؤَ هُو بُزَيُ ديتُوَ، بُ ُُٓديَم طسذيًُوَ بُ ًين طىت:
كؤكٌ هُ كؤًازٍ ئًطالًٌ بلُين، خًاُُتن كسدووَ،ضىُلُ ئُو تؤ وَن كىزديَلٌ عًَساقٌ ئُطُز دا -

 زذيٌَُ ضُد هُ ضُد دذٍ دَضُالكتٌ كىزديٌ باكىوزٍ عًَساقُ..
ًّ اليُُطريٍ هُ كؤًازٍ ئًطالًٌ ُاكَُ، بُالكَ ُٓضتدَكَُ تؤ شياد هُ ثًَىيطن ًَٓسِغٌ دَكُيتُ  -
 ضُز..
 ًضٌ باغٌ ًُُ، كُ وا بًَن ًّ بُ كىيًَدا ُٓهكبوكًٍَئُو كؤًازٍ ئًطالًًًُ ًٓض غتًَلٌ اىاٌُ ًُُ، ٓ -
 ئُطُز واؽ بًَن ًُزج ًُُ خساثييّ دَضُالكتٌ ضًاضًٌ دًُا بًَن -
 دَ ُاوٍ يُن حلىًُمت بدٍَ هُ حلىًُتٌ ئًَساٌُ خساثي بًَن؟! -

سضًازيَلٌ دًَىيطن بُ غًَىَيُن وَالكًٌ ثسضًازَكٍُ بدًَُوَ، ئُو ضاوَزِواٌُ وَالكًٌ ًين ُُكسد و ث
 بؤَ قًن كسدَوَ:

 دَشاٌُ بؤضٌ هىبِاْ واٍ بُضُز ٓاتىوَ؟ -
 كًَػٍُ هىبِاْ هُوَدايُ كُ... -
هُوَ دايُ كُ دَضة ئاخىُدٍ تًَدايُ، ئاخىُد دَضن هُ ُٓز غىيًََِم وَزبدات ئاذاوَو ثُغًَىٍ دزووضن  -

 ُُ؟دَبًَن...ًّ ثسضًازيَلن هًَدَكَُ، هُ عًَساقدا بازودؤخٌ ئاضايؼ ضؤ
هُو ئاُىضاتُدا هُطُيَ ئًطتاثًَلٌ تىُدٍ هُ ُاكاو، خُزيم بىو ًِداهكُكَُ ًَُىضُواٌُ بػلٌَ، دوو      

ًاتؤزِ هُ ثًَؼ ئًٌَُ بُ ضىوكٌ خؤياْ هًَلدا، بُالكَ بٌَ قسَِقسِو ُاخؤغٌ دَضبُزدازٍ يُكي بىوْ..بُ دََ 
 طريكسدُُوٍَ ًِداهكُكَُ، بُطاهتُوَ طىمت:
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قًُِوَ و ُئاخىُدٍ تًَدايُ.....هُ عًَساق بُ طػة بازودؤ، شؤز خساثُ ًًُٓػُ ت ئًُُؽ دَضة  -
 كىغتازَ، بُالكَ   الٍ ئًٌَُ كًًَُم ضًٌاٍ ذياٌُ ..

 دَشاٌُ بؤ؟ -
 ُُهكًٌَ ئُوَؽ دَضة ئاخىُدَ! -
اًُديٌ زيَم وايُ، دهكًِابُ دَضة ئاخىُد بُ تُواوٍ ُُطُيػتؤتُ الٍ ئًَىَ دَُا ئُويؼ وَن ُاوضُك -

 عًَساق دَبىو، تؤ دَشاٌُ ئًَساْ عًَساقٌ داطري كسدووَ؟
 ياٌُ ئًَطتا عًَساق دوو داطريكُزٍ تًَدايُ، ئًُسيلا و ئًَساْ -
وايُ بُالكَ ٌٓ ئًُسيلا ًَِٓدَ ًُتسضٌ ًُُ، ًُتسضًُكُ ٌٓ ئًَساُُ، بؤيُ داطريكُزٍ زاضتُقًُِ ئًَساُُ  -

 ُُن ئًُسيلا..
 بُ طاهكتُوَ طىمت:

 دَشاٌُ ًّ وا ُٓضتدَكَُ ُُضسوهكالك تازاٌُ داطريكسدبًَن
 بُ ضُزضىوزًِاُُوَ ثسضٌ:

 ًُبُضتن ضًُ؟
 بُ خًَسايٌ قطَُ كسد ضىُلُ هُ دابُشيّ بىويّ، زَُطُ هُو ضُُد زضتُيَُ ثسِ هُ ُٓهٍُ زيَصًاٌُ بىوبٌَ:

اضسابٌَ، خىًُيين و خاًُِئٌ بُ ُابًين، ال ديىاز، داز، دازتًَى.. ًايُ ويٍَُِ ُُضسوالكٍ ثًَىَ ُٓهكُِو
 ُٓزدووكًاْ ًَِٓدٍَ وٍ ويَُِياْ ُابًِسٍَ..

 ًَٓػتا ًُىٍ هُغٍ ُٓز هُ ُاو تُكطًُكٍُ ئُو بىو، طىتٌ:
 تًَبًًُِكٌ وزدَ، ئُوَؽ بُدبُخة هىبِاُُ، تؤ دَشاٌُ كُ...

يلٍُ ضٌَ ضازَطُ هُ ُُخؤغةاٍُُ )دٍَ( يُوَ بؤ ًًَىاياٍُُ بُٓازضتاْ بُو ئًَىازَ ضساخاًًُُ ُص
كاترًًَسٍ خاياُد، ضٌَ ضازَطٌ ثسِ هُ طقتىطؤٍ طُزَ، طفتىطؤٍ تازاًًُُكٌ غىفًَس و ُٓوهًَسيُكٌ ضُفُزٍ... 
غىفًَسيَم تُواو اًا هُو غىفًَسٍَ بؤ يُكَُ ااز هُ ُاو تازاْ هُطُهكٌ ضىاز بىوَ، ئُو غىفًَسٍَ ئًُسيلاٍ بُ 

يلاؽ دَكُْ ياْ ضالكوٍ هًَىَزدَطسُُوَ بُ كافس و خائًين دادَُاْ، غُيتاٌُ طُوزَ و ئُواٍُُ ضالكو هُ ئًُس
ئَُ غىفًَسَياْ ًٓض كًَػُيُكٌ ئُوتؤٍ هُطُيَ ئًُسيلا ُُبىو، ياْ ُُيدَويطن كًَػٍُ هُطُهكًدا ُٓبًَن، 

 كًَػٍُ ئَُ هُطُيَ ئاخىُد بىو، بؤضىوٌُ وا بىو كًَػُكاْ هُ بّ ًًَصَزٍ ئاخىُدَكاُُوَ ديَّ..
دابُشيٍِ، شؤزٍ ُٓوهكدا ثازَ وَزُُطسيَن، ئُوَ يُن غىفًَس بىو ببًٍِ شؤز اُخن هُ وَزُُطستين  هُ كاتٌ

 كسيًَُكٍُ بلاتُوَ، واتُ بُ )ًًَىاْ بُ( دزؤيًُِكُ ُُدَضىو..
 ُابًَن ضىثاع، بوكٌَ ضُُدَ؟ -
 كُوابىو بُدهكٌ خؤت ضُُدٍ دَهًٌَ باغُ -
 ضٌَ خىًُيين باغُ؟ -
 شياديػُباغُ، ضٌَ ئاخىُد  -

ُٓشاز تىًٌُُ ويٍَُِ خىًُيين هُ ضُزَ بؤيُ شؤز كُع بُ ُٓشاز تىًُْ دَهكًَّ يُن خىًُيين، بُالكَ ئُو 
 غىفًَسَ يُكَُ كُع بىو بُ ضٌَ خىًُيين بوكًَن ضٌَ ئاخىُد.
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 شةوي وةليعةشر
 

 )) ديار بوو دياريي خوداية بةاَلم مو وةرمهةطرت((
 

ًُِوَ شؤز اىاُُ، غىيَينَ بىو هُو غىيَُِ اىاُاٍُُ ًّ هُ تازاْ ديتٍ.. ًُيداٌُ وَهًعُضس هُ ضاوٍ 
باشازِيَلُ ُاشامن تا ض وَخة غُو ُٓز كساوَ و ئاوَداُُ.. ًّ دوو ئًَىازَ ضىوًُ ئُو باشازَِ، اازيَلًاْ تا 

ٍ كَُ بىو، دزَُطٌ غُو ًاًُوَ..هُ غُقاًًَلًاْ اؤطٍُ ئاو بُ بّ دزَختُكاُدا دَزِؤيٌ ُٓزضُُدَ ئاوَكُ
شؤز خاويًَِؼ ُُبىو، بُالكَ اىاًًُُكٌ شؤزٍ بُو غىيَُِ دابىو.. غىيَينَ بىو ثري دياز بىو، بُالكَ ثرييَلٌ اىاْ، 

 ثرييَلٌ خاويَّ...
هُو باشازَغدا زَُطُ ٓاوضُُطًُن هُ ذًازٍَ ذْ و ثًاو ُٓبىويَن، هُو باشازَِغدا ضُُد كىزِ بُ تًُُا و 

، ًَِٓدٍَ ئُوَ و زَُطُ ثييؼ كض بُ تًُُاو كضاُُ هُ ثًاضٍُ خؤياُدا بىوْ، هُو كىزِاُُ ثًاضُياْ دَكسد
باشازَِغدا كض و كىزِ دَضتًاْ هُ ُاو دَضة يُكيدا، كىزَِكاْ بُ غًَىَيُن دَضة كضُكاًُاْ دَطىغٌ 

دَٓات.. ئُو  دَتطىت هُ ضُز اًٌَ خُوتِّ، بُ غًَىَيُن خؤياْ هُ يُكي دَخػاُد ثًاو ًىضسِكٍُ بُ هُغًدا
خؤ هًَلةػاْ و دَضتطىغًٍُِ ًّ هُ غُواٌُ باشازٍِ وَهًعُضسَ دين، ئُطُز هُ باشازٍِ غُواٍُُ ئًطلاٌُ 

 ُٓوهًَس دَضتطىغني و خؤهًَلةػاٌُ وا ببًِسيَن، ُٓزاٍ طُوزَ دَقُوًٌَ و زَُطُ ثؤهًظ ئاطادازبلسَتُوَ..
ٍ دَدين بُالدا دَٓاتّ، ًُضن ًُضن تا اطُ هُوَؽ ًّ بُو ضاواٍُُ خؤَ ُُن ُٓز كىزِ شؤز كضًػ

ئُوثُزٍِ ًُضة ًُضن بىوْ، ُاشامن ضًاْ خىازدبؤوَ، ضًاْ كًَػابىو، ًّ شؤز  ُٓوهكٍ دا ثًَبلُوَ ئُواُُ 
ًُضة ضني، ًُُصاٌُ، ًّ خؤَ بُ بؤُِاع دَشامن! بُالكَ هُوٍَ ًٓض بؤًَُلٍ ُُدَُاضًًُوَ،خؤَ هًًَاْ ُصيم 

صامن بؤٌُ ضٌ ديَن! ًٓضٌ تًَُِطُيػتٍ ئُو غُقاَ و باشازَِ ضُزهُبُز بؤْ بىو، دَخطتُوَ بُع بؤ ئُوٍَ ب
بؤٌُ كض، دازو بازَكاْ، ديىازَكاْ، كُهىثُهٌ ُاو دوكاُُكاْ.. ًُٓىو ُٓز ًُٓىو بؤٌُ ذٌُ هًَدَٓات.. هُ 

بىوَ، ضُيسٍ اىاًٌُ بّ دزَختًَلٌ ثري، شؤز ثري ثًَدَضىو هُ ضُزدًٌَ باوكٌ غا تاشَ ًُُاَ بىوٍبًَن، زاوَضتا 
 ئُو غُقاًُ اىاٍُُ تازامن دَكسد..

 كاترًًَس ضُُدَ؟ -
ئاوزَِ دايُوَ كضًَم بُ تًُُػتٌُوَ وَضتاوَ.. تًُاغاٍ كاترًًَسَكًٍُ كسد، ًًوُكَُ ُُديتُوَ هُ ضُز ض 

 ذًازَيُكُ، غىيَُِكُ شؤز زووُان ُُبىو
 ببىوزَ، تازيلُ ُايبًٍِ -
 كىا ًّ تًُاغاٍ دَكَُ -
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دَضتٍ بؤٍ زاطست.. ُُٓديم ضُيسٍ كسد، ضاوٍ هُ دَضتٍ ُصيلي خطتُوَ.. ُٓضتٌلسد هُُطُزٍ  ًًِؼ
تُواو ًُُ ًُضن دياز بىو، بؤًَُلٌ شؤز خؤغًػٌ هًَدَٓات،  اازيَم بسادَزيَم هُ ئُوزووثاوَ بؤًَُلٌ بؤَ 

 ًَِٓابىو زيَم هُو كضُوَ ئُو بؤُُ دَٓات.
 ًُ؟دياز ًُُ، بٌَ شَةُت..... هُكىيَ -
 ببىوزَ كىيَن طىت؟ -
 دَهكًٍَ ... كُوتؤتُ كىٍَ؟ -

ديطاْ تًَُِطُيػتٍ كىٍَ دَهكًَن، وغُيُكٌ بُ غًَىَيُكٌ وا دَطىت ًّ ًٓضٌ  تًَُِطُيػتٍ   ُٓز ثًة 
يُكًًُػٌ ًُُصاٌُ ضٌ بىو... ثًَػٍ غُزَ بىو ئُاازَؽ بوكًٍَ تًَُِطُيػتٍ، هُ دهكٌ خؤَ طىمت وا بوكًٍَ دَهكًَن 

 ن ُُبًَن ئُوَ كُزَِ.ُٓبًَ
 ببىوزَ ُاشامن كُوتؤتُ كىيَىَ. -
 ُاشاًُن! -

شؤز بُ ضُيسَوَ تًُاغاٍ كسدَ، تُواويَم هًٍَ زاًا، ًًِؼ ًُُلسدَ ُاًُزدٍ ضاوَ هُ ضاوٍ بسٍِ هُ دهكٌ  
خؤَ طؤمت كىوَ تًُاغا بلُين ئُوٓات تًُاغا دَكَُ.. كضًَم بىو اىاْ هُو اىاُاٍُُ تازاْ ثًٌَ بُ 
ُاوباُطُ، ًُىٍَ ضُزٍ ثي دياز بىو، دياز بىو شؤز بُ شؤزَ ًوٌَ ضُفًُكٍُ خسابىوَ ضُزٍ.. تُواو ًُضن بىو 

 بُالدا دَٓات، ًاُدوو دياز بىو شؤز ًاُدوو، ضاوَ ذيَس  ثًاهكُيًُكاًُؼ خُوياْ دَٓات
 ًاهكتاْ هُ كىيًَُ؟ -
 ًاهكٍ هًَسَ ًُُ، ًًَىامن. -
 ُكُت باؽ ًُُ..خُهلٌ كىيٌَ؟ ديازَ فازضً -
 كىزدضتاٌُ عًَساق -
 خؤشطُ هُوٍَ دَبىوَ. -
 ئُوٍَ كازَباٍ ًُُ، تازيلُ، تؤ بُ زووُاكًًُوَ.. -

 ثًَُِدَضىو طىيٌَ هُو قطُيَُ طستبًَن
 هُ كاَ ًًَىاياٍُُ؟ ًّ حُش دَكَُ ئُوغُو هُ بازٍَ غُزِ و اطُزَ و ُٓالكتّ و... قطُ بلُيّ.. -

كُ هُوال تس هُ دوكاًَُم هُطُيَ دايلٌ خُزيلٌ غن كسيّ بىوْ ٓاتُوَ الٍ ًّ، هُو كاتُدا باالكٍ كىزَِ 
كضُ شاٌُ ذمن هُطُهكُ، شؤز بُ زيَصَوَ داواٍ هًَبىزدٌُ هًٌَلسد، بُزيَصتسَوَ ًاهكئاوايٌ كسد..ئًدٍ ُٓتا 

يَ بلات، دزَُطًؼ ُٓز هُو دَوز و بُز دَٓات و دَضىو، ثًَدَضىو هُ دووٍ كُضًَم بطُزِيَن قطٍُ هُطُ
ثًَدَضىو هُ تًُُايٌ بًَصاز بىوبًَن ياْ بًُويَن بضًَتُ تًُُايًُوَ، ًّ هُبُز ئُوٍَ هَُ زووَوَ ئُشًىومن ُُبىو 

 ًٓضٌ تًَُِطُيػتٍ..
 باالك طؤتٌ:

 بابُ، ئُو ذُُ كٌَ بىو ؟ 
 ئُوَ ديازيٌ خىا بىو، ُازدٍ ! بُالكَ ًّ هًًٍَ وَزُُطست.. 
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 تاراى ثريَيكي جوانة
 

 لة يةر درةختَيك بجرشي تةمةنت ضةندة؟ دةَلَي كة شا يةالت مو يةراط بووم(()) 
 

ًّ بُزدَواَ طسُطًٍ بُ قطُ و بؤضىوٌُ غىفًَس تُكطًُكاْ دَدا، هُ ًِداهكًُوَ بًطتبىوَ بؤ ئُوٍَ هُ 
طسفتًَلٌ طسفتُكاٌُ غازيَم تًَبطُين ثًَىيطتُ طىٍَ هُ غىفًَس تُكطًُكاْ زابطسين ضىُلُ ًٓض كًَػُ و 

ضًاضٌ و كؤًُالكيُتٌ و .. ًُُ كُ غىفًَس تُكطًُكاْ غتًَلٌ هٌَ ُُشاُّ، اطُ هُوَؽ بُ ثًٌَ ئُشًىوٌُ 
خؤَ غىفًَس تُكطٌ هُو بازَيُوَ ُُتسضُ و قطُ دَكات، زَُطُ ئُو ُُتسضًًٍُ هُ بًَصازيُوَ ٓاتبًَن، وَن 

 ُاغتىاًَُن وا بُ ضاُايٌ واشٍ هًَبًًََِٔن.. دَهكًَّ غىفًَس تُكطٌ شؤز هُ ثًػُكٍُ خؤٍ بًَصازَ، بُالكَ
ًّ دَضىوًُ ُٓز تُكطًُكُوَ، مبديتبا غىفًَس هُ تًًَُُُلٌ وايُ ضُزدًٌَ غاٍ  باؽ هُ بريَ، 

 ثسضًازَكٍُ خؤَ دَكسد، ئُو ثسضًازٍَ دَبىو بلسيَن: 
 يَ؟اًاواشيٌ ًَُىاْ ئًَطتاو ضُزدًٌَ غا ضًُ؟ بُ بؤضىوٌُ تؤ ئًَطتا ياْ ئُو دََ خؤغ

هُ ًٓض غىفًَسيَلٍ طىٍَ هًَُِبىو ضُزدًٌَ غاٍ هُ ٌٓ ئًَطتا ال خؤغيبًَن، بؤ ئُوٍَ زووْ بًَتُوَ ًّ 
ضُُد ااز ئُو ثسضًازََ كسدووَ، دَبًَن بصاُني هُ ًاوٍَ ئُو حُفن غُوٍَ هُ تازاْ بىوَ بُالٍ كًٌُ هُ ُٓز 

بُ تُكطٌ ُٓبىوَ، وا زيَلًؼ كُوتىوَ شؤزبٍُ بًطن و ضىاز كاترًًَسيَم ضىاز ُٓتا ثًَِج كُزَِت ًّ كازَ 
ُٓزَشؤزٍ اازَكاْ غىفًَسَكُ هُو تًُُُُدا بىوَ كُ  ضُزدًٌَ غاٍ هُ بري بىوَ..طُجنُكاًُؼ هُ ئًَطتا بًَصاز 

 بىوْ، يُكٌَ هُ غىفًَسَ طُجنُكاْ طىتٌ:
 ُُوٍَ كؤًازٍ ئًطالًٌ بٌَ بُغييّ ُُوَيُ هُ ًُٓىو ًًَرووٍ ئًَساْ.. -
 قطُيُ شيَدَزِؤيٌ تًَدا ًُُ؟ئَُ  -
 ُُخًَس، تؤ ئاطات هُ طسفتُكاٌُ طُجنٌ ئًَساٌُ ًُُ.. دَشاٌُ ُٓتا ئًَطتا ضُتُالين قاضاخُ! -

عُضساًَُم ضىازٍ تُكطًُن بىويّ بُزَو ثازكٌ ًًووُت، غىفًَس كُ شاٌُ ًّ ئًَساٌُ ًٍُ شؤز خاُُداُاُُ 
ز طُزَ و طىزِ بىو: بُ خًَس ٓاتٌ بؤ غازٍ تازاْ... واَ بُخًَسٓاتين كسدَ بؤ تازاْ، بُخًَس ٓاتُِكٍُ شؤ

 ُٓضتلسد تازاْ ًاهكًَلُ و ئُو ثًاوَ زووخؤغُؽ خاوَْ ًاهكُ و بُ زيَصَوَ ًًَىاُدازيٍ دَكات.. طىتٌ:
 ئًَىَ تازاْ ضؤْ دَبًِّ؟ -
 هُ بُز ئُوٍَ ضُُد اًَطُيُكٌ كًٌُ تازامن ديىَ، ُاتىامن .. -
 يُكٌ هًَبلُينبايٌ ئُوَ دَتىاٌُ قطُ -
 غازيَلٌ اىاْ و خاويَّ ديازَ.. -
 بُالكَ ُٓضن ُاكُين ثريَ شؤزيؼ ثريَ؟ -
ًَِٓدٍَ ًّ ديىًُ زَُطُ ثريايُتًٌ ثًَىَ دياز بًَن، ئُطُز ًُبُضتن هُ ثريٍ ئُوَ بًَن كُ باهُخاُُ و  -

 ديىاز و غؤضتُكاٌُ كؤُّ  و ثًَىيطتًاْ بُ ُىيَلسدَُُيُ؟
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بُ طػة تازاْ ثريَ..ًُٓىوٍ ثريَ بُ باهُخاُُ و زيَطُو باًًُُوَ، بُ غؤضتُ و  ئا ئُوََ ًُبُضتُ.. -
 ديىازيُوَ، بُ اًَطٍُ ثُزِيُِوَ و بُ ثسديُوَ، بُ داز و داز تًَوًُوَ.. ئُٓا تًُاغاٍ ئُو دزَختاُُ بلُ..

ئُو دازضتاُُ  ًِداالكُُ و تاًُشزؤياُُ ضُيسٍ دزَختُكاٌُ دَو اادََ كسد، ضُزَ بُزشتس كسدَوَ ضُيسٍ
 ضسََِ كسد كُ وابصامن  ثازكٌ اُُطُهٌ  بىو.. اىاْ دياز بىوْ، ضًَرَ هُ ديتًِاْ وَزطست.. طىمت:

 دازو بازٍ اىاُّ -
ًّ ُاهكًٍَ اىاْ ُني، دَهكًٍَ ثريْ، دَ اىاْ تًُاغاياْ بلُ بصاُُ دزَختُكاْ ضُُد ثريْ، دزَخن ثري بىوْ -

زَختًَلٌ ثري ًُُاًًَلن ُُدٍ ئُوَ ئاضايٌ ًُُ... ضُيسٍ ئُو غؤضتُ و ئاضايًُ، بُالكَ ئُطُز هُ تًُُػن د
كاغًاُُ بلُ ضُُد كؤُّ، دَشاٌُ ٌٓ ض ضُزدًًََلّ، ئُٓا ضُُد ثريْ! ئُو باهكُخاُاُُ ًَِٓد كؤُّ تًٌُُُ ئُو 

 ضًاياُُياْ ُٓيُ و ُىٍَ ُاكسيَُِوَ..
 ؟!ئُدٍ هُ الثُزِطُكاٌُ غازباهُخاٍُُ ُىٍَ دزووضن ُاكسٍَ -
ئُوَ ًٓض ًُُ بؤ تازاْ ًٓض ًُُ، ئُوٍَ بؤ تازاْ كساوَ ًُٓىوٍ ٌٓ ضُزدًٌَ غايُ.هُ دواٍ زووخاٌُ  -

غا ًٓض بؤ تازاْ ُُكساوَ، خُهلٌ تازاْ بُ ًٓض اؤزيَم قُزدازٍ كؤًازٍ ئًطالًٌ ُني، ًّ هُ تؤ دَثسضٍ ض 
 كساوَ؟؟
 بُ زاضة ًّ غازَشا ًٍُ، ًَٓػتا باؽ ُُطُزِاوَ -
طُزٍَِ، يُن ضايَ هُو تازاُُ بطُزٍَِ، اطُ هُ ثرييَة تازاْ ًٓض ُابًًُِوَ، هُ ُٓز دزَختًَم اىاْ ب -

 بجسضٌ تًُُُن ضُُدَ؟ دَهكًَن كُ غا ُٓالكت ًّ ُٓزاؽ بىوَ..
 تؤ غاعرياُُ قطُ دَكُين.. -
 وَ..ًّ دَبىوًُ غاعري بُع خُفُتٌ ثريبىوٌُ تازاْ دَضة طستىوَ.. بُزدَواَ غًعس دَخىيٌَُِ -
 غًعسٍ كٌَ شياتس؟ -
غاعريٍ ديازيلساوَ ًُُ، غًعسٍ اىاْ دَخىيٌَُِوَ زَُطُ هُ ًُٓىواْ ثي غاًوؤ  ىيٌَُِوَ، تازاْ  -

خؤيػٌ غًعسَ.. ئُو غازَ ثرييَلٌ اىاُُ.. ثًَىيطة بُ طُجنبىوُُوَ ُٓيُ.. ئُو كؤًازٍ ئًطالًًُ ئُو 
 يَّ دَضة ُؤَذَُلسدُُوَت ديىَ؟تازاٍُُ ثريكسد، تؤ ئُوَُدٍَ طُزِاٍ هُ ضُُد غى

 ئُٓا ئُوَتُ وا ئُو غؤضتُيُ ضان دَكُُُوَ -
 غؤضتٍُ ثًَؼ ثازكٌ ًًووُت ئًػٌ هًَدَكسا، ثًَدَضىو كاغٌ زيَرٍ بلُْ

بًَجطُ هًَسَ هُ ضُُد اًَطُيدٍ ئُوَت دين؟  ئُوَ و ضُداٌُ وَن ئُوَؽ بؤ تازاًَُلٌ وَٓا طُوزَ ًٓض  -
 ُُ طُُج ُابًَتُوًَُُ، تازاْ بُو تًفتًفا

 باغُ.. -
با ثًَن بوكًٍَ كؤًازٍ ئًطالًٌ بُع يُن كازٍ كسدووَ و بُزدَواًًؼ دَيلاو هًَػٌ ًاُدوو ُابًَن  -

 ئُويؼ كسدُُوٍَ شيِداْ هُ دواٍ شيِداُُ..
 ويطتٍ غتًَم بوكًٍَ، ئًَطتا هُ بريَ ًُُاوَ دًَىيطن ض بوكًٍَ.. طىتٌ:

 كُ اىاُييّ ثازكٌ تازاُُ، بُالكَ ئاطاداز بُ ئُويؼ ثريَ! فُزًىو هًَسَوَ بؤ ثازكٌ ًًووُت
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 ذنَيك 
 كؤترو ثصيمة ئاشتدةكاتةوة

 
 ترشي شكا(( شَيوةيةك ثصيمةي باريَيها، كؤتر )) بة

 
ثازكٌ ًًووُت اىاْ بىو، تا بوكًٌَ اىاْ، زَُطُ بُو زادَيُؽ اىاْ ُُبًَن بُالكَ هُ ضاوٍ ًُِوَ اىاْ خؤٍ 

طؤًاويَلٌ طُوزَ، باخضُيُكٌ قػتًوٍُ باهكِداْ..دزَخة اىاٌُ ثسض ذُاٌُ، هُ ًُٓىو اليُكُوَ دَُىاُد، 
ئاوداْ، ًٓض بسِكُ دازيَم، اٌَ ُاو هُثًَم فسيص بُو ًاُطٌ خُزًاُاُُ تًِىيَتًاْ ثًَىَ دياز ُُبىو، هُ بُٓاز 

ضىوُلُ ُٓوزاش و هًَرٍ تًَدايُ، ُٓوزاش  تُزِتس خؤياْ دَُىاُد.. طُزِاْ هُ ثازكٌ ًًووُت كًًَُم ًاُدووٍ كسدَ
و هًَريُكٌ ُاضم و اىاْ... تًَس طُزِاَ ٓامتُوَ الٍ ثُيلُزٍ غاعريَكاْ، ثُيلُزٍ كؤًُهكًَم غاعري هُ ثازكٌ 
ًًووُت بُ زيص ضُيسٍ اىاًٌُ ثازن و ًًَىاُاٌُ ثازن دَكُْ وَن فريدَوضٌ و غرياشيًُكاْ و.... هُ ضُز 

ضاهكٌ هُ دايلبىوْ و كؤضٌ دوايٌ ُٓهكلُُساوَ،  يُكًاْ ُُبًَن كُ وا بصامن دًًََم بىو ضًِطٌ ُٓز يُكًَلًاْ 
هُ ذياْ ًُُابىو، كُضٌ تُُٔا ضاهكٌ هُ دايلبىوٌُ هُ ضُز ُٓهكلُُسابىو.. هُوَوَ قطٍُ غىفًَسَكَُ 

ًُػاٍُُ ثرييٌ بُ بريكُوتُوَ كُ ضُُد ااز اُخة دَكسدَوَ كُ تازاْ ثري بىوَ، هُو ثُيلُزاُُوَ بُ زووٌُ 
 تازاُُوَ دياز بىو، هُ ضًٌاٍ ئُو ثُيلُزاُُوَ ضُُد تًًَُُُم دَخىيَِدزايُوَ..

ئُو ثازكُ كؤتسٍ طُهًَم شؤز بىو، ضًَبُزياْ هُ ضُزت دَكسد، كُضٌ زيَىباُُكاًُػٌ ُُن اًقُِزيَر ُُبىوْ، 
  بىو ًَِٓدَؽ خاويَّ بىو..شؤز بُكًٌُ اًقُِت دَتدين، ئُو ثازكُؽ وَن ُٓز اًَطُيُكًدٍ ضُُدٍ ثري

ئُوكاتٍُ ئًٌَُ هُ ثازكٌ ًًووُت ثًاضًُاْ دَكسد، ثازن ًُيوُو ضؤي بىو تاقىهؤق خُهلن دَدٍ، 
ًُٓىوٍ ضىاز ثًَِج كىزِ و كضٍ دين بُ تًُُػن يُكُوَ داًُػتبىوْ و غاًُاْ هُ غاٌُ يُكي دَخػاُد، ااز 

، دًَدين ًَِٓدَ تىُد ًَِٓدَ تىُد، دًَطىت ئًَطتا كضُ اازَؽ دَضن و ثُجنٍُ يُكيياْ تىُد تىُد دَطىغٌ
ٓاواٍ هٌَ بُزش دَبًَتُوَ.. ًّ كًُي تًُاغاَ دَكسد ثي خُياالكوٍ دًَسِواٌُ، هُ ثسِ ُاشامن ضؤْ ضاوَ بُ ال 

خسٍِ ضُثًَلدا زواٌُ ذًَُم داًُػتبىو ًّ دَهكًٍَ غُضن ضايَ دَبىو تؤ بوكٌَ خؤٍ هُ حُفتا دَدا، دََ و ضاويَلٌ 
ٍ ُُبىو، هُ كًًَُم دووزَوَ ضُيست بلسدايُ هُ دَوزٍ ضى ًُُيوُو طىثّ، شؤز هًٌَ ُصيم ُُباٍ ئُو تًُُُ

ضاهكٌ خؤٍ ًُػاُدَدا..ئُو ذُُ شؤز اىاْ بىو هُ تازاْ اىاُي بىو.. كاتًَم ئُو ذَُُ دين خؤشطَُ خىاضن 
وكًَن زيَم وَن ئُو ذُُيُ، ثري ثري بُالكَ اىاْ غىفًَس تُكطًُكُ ببًٌُِوَ تا ثًٌَ بوكًٍَ ئُو تازاٍُُ تؤ دَي

 اىاْ..
ئُو ذُُ اىاُُ ثريَ كُ ُاشامن ئًَساٌُ بىو ياْ ئُوزووثٌ، غًَىٍَ ثي بُ الٍ ئُوزووثًدا دَضىو، ياْ 

 تًَلُهكًُن بىو هُ ئًَساٌُ و ئُوزووثٌ، كُوتبىوَ ُاو كؤتساْ..
 كىزَِ بابُ ئُٓا كؤتس ئُو ذُُ دَخؤْ -
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 ْ ًاضٌ دَكُْ، دَتُويَن ئُتىؽ ًاض بلُْ؟ُا، ُاكؤ -
 ُا، دًَطُشْ.. -

دًُايُن كؤتس دَوزٍ ئُو ذُُ اىاُُياْ دابىو، دًَدين طؤمل طؤمل داٌُ بؤ زوو دَكسدْ.. حُشَ كسد ثي هُو 
ذُُ و كؤتسَكاْ وزد ببٌُوَ  هُ ُصيلٌ هُ ضُز كىزضًُن داًُػتني.  ض ببًٍِ باغُ! ئُوَ دوو ثػًوُ يُكًاْ 

ئُويدٍ ًُيوُو زَؽ  هُو تًُُػتٍُ ذُُ وا دَوياْ دَاىوهٌَ، دَبًٍِ ذُُ ُاوَ ُاوَ ضُزو ثػلُ شَزد 
 طؤغتًَلًاْ دَداتٌَ..

 بابُ ئُو ثطًالُُؽ ئُو ذُُ ًاض دَكُْ -
 ئُدٍ، ثػًوُ و كؤتس بسادَزٍ ئُو ذُُْ ًاضٌ دَكُْ.. -

ُؽ هُ زيٌَ ثػلُ طؤغتُوَ واتُ ثُيىَُدٍ ئُو ذُُ و كؤتس هُ زيٌَ داُُوَ بىو، ٌٓ ذُُكُ و ثػًو
ثُيىَُديُكٌ ئاضايٌ بىو.. هُو ثُيىَُديُ ئاضايًُوَ ثُيىَُديُكٌ تا زادَيُن ُا ئاضايٌ ٓاتبىوَ ئازاوَ كُ 

 زَُطُ هُ دَضن ًُٓىو كُع ُُيُت ياْ زاضتي بوكًَني ضُهًقُيُكٌ شؤزٍ دَويَن..
 بابُ كؤتس و ثطًوُ بسادَزْ؟-
 ئُو ذُُ ئُواٍُُ كسدَ بسادَز ُا بسادَز ُُبىوْ بُالكَ -

ئُو ذُُ ثريَ اىاُُ دوو دَضة اىاٌُ ُٓبىوْ بُ يُكًاْ داٌُ بؤ كؤتساْ زوودَكسد بُويدياْ ثػلُ طؤغة 
دَبُخػًُ ثػًالْ، ئُو ذُُ بُ غًَىَيُن ضاوٍ ثػًوٍُ ُىوضاُد بري هُ ثُالًازداٌُ كؤتس ُُكاتُوَ، بُ 

 ٌ غلا...غًَىَيُن ثػًوٍُ بازًَِٓا كؤتس تسضٌ هًَ
ًّ دًَىيطن قطُيُن هُطُيَ ئُو ذُُ بلَُ، بُالكَ ئُو بؤ اازيَلًؼ ضُيسٍ ًين ُُكسد كُ هُبُز دًٌَ 
بىوَ، وَن ئُوٍَ ًين ُٓز ُُديبًَن.. ئًدٍ ًًِؼ بسِيازَ دا تُُٔا تًُاغاٍ بلَُ و بُع، طىمت با هًٌَ تًَم 

 ٍ تًَلدَدا...ُُدََ، ضىُلُ شؤز ااز ضالويَلٌ هُ ُلاو غرياشَت بُ تُواو
كؤتس ضات هُ دواٍ ضات ثي دَبىوْ، بُالكَ ًُُدين ثػًوُيُكًدٍ بًَن، ئُو ُاوَ يُن ثازضُ بىوَ كؤتس، 
ذُُ اىاُُ ثريَكُ بُ كؤتس داثؤغسابىو، ثػًوُكاًُؼ بُ كؤتس داثؤغسابىوْ، ئًٌَُيؼ خُزيم بىو بُ كؤتس 

 دابجؤغسينَي..
 ياْ خىازدبابُ با بسِؤيّ كؤتس دًَايؤْ، ئُو ذُُ-
 ًُتسضٌَ، ُاكؤْ، كؤتس ئًٌَُياْ خؤؽ دَويَن -
 ًّ دَتسضًٍَ.. -

دووز كُوتًُِوَ ذْ و كؤتس و ثػًوًُاْ ثًَلُوَ بُ أًًََػن، دًَدين هُ دووزَوَ دًَدين، هُ دووزَوَ 
طًَسِاوَتُوَ، هُ كؤتس كؤتس دَٓاتّ، هُ ضُز ضُزٍ ذُُ اىاُُكٍُ باغ دًَُػتُِوَ، كؤتس دَتطىت هُ يُكيياْ 

ًُٓىو اليُكٌ باغُوَ دَٓاتّ، ذْ و ثػًوُ بّ كؤتس كُوتّ، ئُو ًُٓىو كؤتسَ هُ كىيَىَ ٓاتّ، دًُا ًَِٓدَ 
 كؤتسٍَ تًَدايُ! باغ بّ كؤتس كُوت، ُٓهكُِٓاتبايّ ئًٌَُؽ بّ كؤتس دَكُوتني..

ضٌ دَكسد، خؤمشىيطن ُٓز هُبُز ئُو ذُُ ثريَ اىاُُ كُ ُٓز هُو تازاُُ دَضىو كُ غىفًَس تُكطًُكُ با   
ئُوٍَ ئُطُز بؤ ضُُد ضاتًَلًؼ بًَن كؤتس و ثػًوُ ئاغن دَكاتُوَ، داخىا بُو كازٍَ خؤيػٌ ضُُد 
دهكةؤغُ، ضُُد ضًَر هُو دَضتاٍُُ خؤٍ وَزدَطسيَن كُ طُمن و طؤغن دَبُخػُِوَ.. اىاْ بىو ئُو ذٍُُ 

 ىت  بؤ طاهتُ ضُفًٍُ بُ ضُز ضُزٍ خؤٍ داداوَ!ًُُصاٌُ ئًَساًُُ ياْ ئُوزووثٌ، ئُو ذٍُُ  دَتط
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 ثةنا تاريكةكاني اللة
 

 )) شَيبةرةكاى لة ضةفيةي كضاني ئةوَي تةنكرت خؤياى راخصتبوو((
 

ًَِم، دَهكًٌَ هةُ ًةاهكٌ بةُٓاز ُٓهكةدزاوَ، )الهةُ(ؽ ثةريَ بةُالكَ         ًَِم ف هُ دوا غُوَكاٌُ ًاُطٌ ئاب، الهُ ف
ٌ تُزِو ثسِ، ضُوش ضُوش هُ بُٓازيؼ ضُوشتس، ئاوداز، ئاوداز هُ ُٓوزٍ شضتاٌُ بُ ثرييَلٌ تابوكًٌَ اىاْ، تا بوكًَ

ًًَةُ بُزضةاوَكاٌُ تةا ئةُو ديةىٍ           بازاًُؼ ئاودازتس، الهُ زووُان زووُان، بةُ غةُويؼ وَيِةٍُ زؤذ زووُةان، ا
اةاز بةُ زَُطةٌ     زووُاكٌ زووُان، اًًَُ الضُثُكاٌُ ئاويَتُيُن هُ تازيلٌ و زووُاكٌ، يةاْ ئةُو زَُطةٍُ شؤز   

زؤًاُطٌ يا زَُطٌ عُغقٌ دَُاضسيَتُوَ.. شؤز اًَطٍُ ئُو الهُيٍُ ًّ هُو غُوَ ٓاويًُِ ديةتٍ هةُو زَُطةُ    
 بىو، زَُطٌ ضُززِيَر هُ زؤًاُطٌ..

ُٓزضٌ دزَخة دًُا ُٓيُ بُ ًُٓىو وَزشَكاًًُُوَ، وا هُو ٓاويٍُِ الهُدا ضةُوشايٌ دَزِذيَِِةُ ضةاوَوَ و    
ُِِ طًاُُوَ، ُٓزضٌ زووُاكايٌ عُزد و ئاواْ ُٓيُ هُ كةُهًَين هةق و طةُالكٍ دزَختُكاُةُوَ     فًَِلايٌ دَثسذيَ

دَخصيَُِ بُز زؤيػتُِوَ و زٍَ ُادَْ ثًًَُكاْ ضامتُ هُ خاهكٌ تازيم بلُْ.. هُ ًُٓىو الوَ ئةاو، ٓةًض ئةاويَلٍ    
ُاكةايٌ طوكؤثةُكاْ و ئةُو ضةًَبُزَ     ُُدين وَن ئاوٍ باخٌ الهُ بُ ُاش، بُ بّ دزَختةُ ثريَكاُةدا و هةُ ذيَةس زوو    

تُُلاٍُُ هُ ضُفًٍُ كضاٌُ ئُوٍَ تُُلي خؤياْ زاخطتبىو، بُ ُاشَوَ دَزِؤيػن، ثةٌَ بةُ ثًَةٌ ئةُو كضةاٍُُ      
ثًًَُكاًُاْ بُ تايبُت بؤ ثًاضٍُ ُاو با، دزووضتلسابىوْ، دَزِؤيػن و هُ اٌَ اٌَ كًًَُم، بُ دَُطًَلةٌ ُةصَ   

كىزِ و كضاُُ بربِيَن كُ وَن كؤتس ضُزياْ بُ بّ طىيٌَ يةُكيَوَ ُةابىو، ٓةاذٍَ    وَن ئُوٍَ ُُيُويَن قطُ بُو 
 دَكسد...

دزَختُكاٌُ الهُ شؤز ثري بىوْ، بُالكَ هُبُزئُوٍَ غُو بىو هةُ تًُةٌُُ خؤيةاْ كةًُي خؤيةاْ ًُػةاُدَدا،       
زؤذ، اا بؤ ئةُوٍَ   كاتٌ خؤٍ هُ دزَختِاضًَلٍ بًطتبىو كُ دزَخن هُ غُودا خؤٍ الوتس ًُػاُدَدات وَن هُ

تًٌُُُ  دزَختًَم بصاٌُ دَبًَن بُ زؤذ هًًَربِواٌُ ُُن غُو، اا با ئُو غةُوَ ضةساخاًُؼ بًَةن، ٓةُز ضةاو بةُ       
ُٓهكُ دَبات،.. دزَختُكاٌُ الهُ بُ غُويَؼ ُٓز ثري بىوْ، ئُو ضاتاٍُُ هُ قةُد و بةاالكٍ دزَختةُكاٌُ بةاخٌ     

ًُُُداضىواَُُ بري دَكُوتُوَ كُ كاتٌ خؤٍ، ثًَؼ ئُوٍَ باٍ ئُُفاي الهُ وزد دَبىوًُوَ، ئُو دازبُزِووَ  بُ ت
ُٓهكبلات، هُ دَظُزٍ ضًاٍ طةازَ وَن اةُهالدٍ دزَخةن، بةُ خةؤ و تةُوزيَلٌ طةُوزٍَ تًةرَوَ هةُ دَوزيةاْ           

بُ دَضىوزِايّ و دواٍ وَزشغًَلٌ ضازَطُ دًَرًًَسٍ ئُو دزَختُ باالك بُزشَ طُالك ًُيوُ و ضُوشَ ُاو كوؤزَ شزَ 
عةةُزدٍ دَكةةُوت و ًَِٓةةدٍَ كُزتلةةُ ضةةًايُن دَُطةةٌ هًَةةىَ دَٓةةات، ئةةا، دزَختةةُكاٌُ الهةةُ وَن دزَختةةُ  

 كوؤزَكاٌُ  طازَ بُ ضاهكدا ضىوُُ.. 
هُ ذيَس دزَختُ بُ ضاهكداضىوَكاْ، كىزِ و كضٌ طُُج، بُ تًُُػن يُكُوَ داًُػتبىوْ، دَضن هُ ُاو دَضن  

ابىوَ بُز زووُاكٌ، ُُٓديَم دَضىوُُ ئُو ضىوضاُُ كُ هُ دووزَوَ زووُان ثًاضُياْ دَكسد، ُُٓديَلًاْ خؤياْ د
دياز ُُبىوْ و هُ ُصيلُوَؽ تازيلًًُكٌ شؤز كايَ ُصيم هُ زووُاكًًُكٌ كايَ.. هُو ضىوضاُُ وَ هُ ذيَس تًػلٌ 

وٍ خؤَ ديتٍ كصٍ طوكؤثُكاُُوَ ُٓز كُضًَم بًىيطتبا بًبًينَ، دَيبًين، عُغق و دَضباشٍ دَبًين، ًّ بُ ضا
 هُ بّ ضُُد دزَختًَم و ضُُد كىزِ و كضًَلٍ دين كُ غُوٍ الهُياْ كسدبىوَ غُوٍ عُغق..

 بابُ، ئُٓا ئُو ثًاوَ ئُو ذُُ ًاع دَكات! -
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 قُيِاكُ، دَبًَن.. -
ًَِاضةًَن هةُ كؤًةازيَلٌ               ُُٓديَم ااز باوَزَِ بةُ ضةاوٍ خةؤَ ُةُدَكسد و هةُ دهكةٌ خةؤَ دًَطةىت: زَيةٌ ت

ًَىَيُ بضةُِ باوَغةٌ يةُكي و خةُزيلٌ ًةاض و دَضتطىغةني و        ئًطالًٌ، هُ غُ وٍ باخًَم، كىِز و كض بُو غة
قؤهكطىغني و... بّ.. هُويَىَ هُ باخٌ الهُوَ بٌَ ئُوٍَ ًُبُضةتٍ بًَةن، يُكطةُز ٓامتةُوَ طوكلُُةدٍ ٓةُوهًَسو       

هكًَم بُ ضاوٍ خؤَ هُ بةّ  ويَُِيُكٌ طوكلُُدَ هُطُيَ ئُو ويَُِيٍُ الهُ هُ تًُُػن يُن زاطست.. ثًَؼ ضُُد ضا
دزَختًَلٌ ثريٍ ئُو طوكلُُدَ ديتٍ دَضة كىزِيَم هُ ضُزغاٌُ كضًَلُ ًّ ُٓز ًَِٓدََ دين، زَُطُ غتًديؼ 
ًَبةىو ضةُكدازيَم بةُ         ًَِدََ شاٌُ بىوَ، دَُطُ دَُةط و ٓةاتى ٓةاواز، طةىَيٍ ه بُ دووٍ دَضتُكُدا ٓاتبًَن.. ٓ

طًفٌ دَكسد و بُ كىزَِكٍُ دَطىت: غةُزًن بةُ خةؤت ًُةُ؟ ئُطةُز      دَُطٌ بُزش و بُ ُاوٍ حلىًُتُوَ ُٓزِو
 كىزِيَم وا هُ خىغلٌ تؤ بلات، ضٌ دَكُين؟!... 

بُالكَ هُ الهٍُ تازاٌُ كؤًازٍ ئًطالًٌ، بُ ديتين ئُو ويَُِيُ، ُُطىيٍَ هُ ًٓض قطُيُكٌ ثؤهًظ بىو، ُةُ  
 ًٓض ثؤهًطًَلًػٍ دين...

كُزَِت ئُو ثسضًازََ هُ خؤَ دَكةسد.. كىزديَةم هةُ تةازاْ هةُ ضةُز        ضُُد ثؤهًظ  هُ تازاْ ُٓيُ؟! ضُُداْ
ًَِةا، طةىتٌ : ًاهكًةاْ هةُ           ًَسَ، شؤز بةُ ضةادَيٌ ُةاويَلٌ ٓ غؤضتُ ضُعاتٌ دَفسؤغن، كُ شاٌُ خةُهكلٌ ٓةُوه

 ضُيداوَيُ، ُايِاضٌ؟ ًُُِاضٌ.. قطُيُن هُو قطُيُن هُ ًّ، قطُ طُيػتُ ضُز ثؤهًظ، دَيطىت: 
غازيَم ًَِٓدٍَ تازاْ ثؤهًظ و ثًاوٍ حلىًُت و ااضىوٍ حلىًةُتٌ تًَةدا ًُةُ، بةُالكَ     تؤ ُاشاًُن، ًٓض 

 هُبُز ئُوٍَ اوٌ تايبُتًاْ هُ بُز ًُُ، ُاياُبًين.. 
ُاشامن قطٍُ ئُو ثًاوَ تا ضُُد و تا كىٍَ زاضتُ، ًَِٓةدَ دَشامن هةُ قُضةسٍ غةرييُِوَ تاطُيػةتٌُ تةازاْ و       

هُو زيًَُ ًٓض ثؤهًطًَلٍ ُُدين، ًٓض ضُكًَلٍ ُُدين، هُ ُاو تازاًُؼ كًٍُ هُويَػُوَ ٓامتُوَ قُضسٍ غرييّ 
 دين..
هُ ُاو باخٌ الهُؽ كض و كىزِ ًُىَ ئاغلسا عُغقًاْ دَكسد، ًاضًاْ دَكسد، كُضًَم، ثؤهًطةًَم ُةُٓات،    

 بوكٌَ: ًاض قُدَغُيُ، ُُٓات، بُكىزَِكُ بوكٌَ: ئُطُز خىغلن وا.. بُالكَ هُ ئريََ ديتٍ..
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 باخي ئريةم
 

 )) باَلةكاني تاوس جوانرتيو دةقي كراوةى((
 

بُ بًطتين ئريََ ئريَيًٍ بُو غازياُُ بسد كُ هُ غازَكُياُدا ئريََ ُٓيُ، دووز ًُُ ئُو ئريَيًُ ثُيىَُديُكٌ 
طتا زيٌَ ئريََ بُ  غًعسَكٍُ ًُالٍ اُشيسيُوَُٓبىوبٌَ)) طىهكٌ باخٌ ئريًٌَ بؤتامن((، ضازَ ًُُ دَبٌَ ُٓز ئًَ

بطسَ، هُ كىيَىَ بؤٍ دَضٌ! ثسضًٍ، طىتًاْ، بؤ طُيػنت بُ ئريََ زيٌَ ضُز عةُزدٍ و زيَةٌ بةّ عةُزدٍ ُٓيةُ،      
 ثًَلُومت زيًَُكٍُ بّ عُزد شووتس و بٌَ طسفتي و شؤز ُٓزشاُييؼ دَتطُيًَُُتُ ُصن ئريََ..

        ْ تىوغةٌ بةُالكٍ ذُةاْ مب و ضةُفًُ تةُُلٌَ       ُُٓديَم دوودَي بةىوَ بةُ زَيةٌ بةّ عةُزددا بةسِؤَ، تسضةاَ ديطةا
ضُزطُزدامن بلات، هُ ُصيم ًاهكٌ فريدَوضٌ، ًُٓىو كُع ئُو ًاهكُ كُ ضىاززياًَُلٌ طُوزٍَ بُ داز و بةازَ،   
ٍَ، ئةا، شؤز دووز ُةا هةُ ًةاهكٌ             ٍَ هةُ ًةاهكٌ فريدَوضةٌ ُةابِس ٍَ، هةُ دَزيةا بةرِب ضُوش وئاوداز، ئاو هُ شضتاْ برِب

ًَسٍَ         بُٓازياٍُُ فريدَ وضٌ، ضىوًُ بّ عُزد، بّ عةُزدٍ تةازاْ غةازيَلُ بةٌَ ئةُوٍَ خةؤز و ًةاُط و ئُضةت
ُٓبٌَ، بٌَ ئُوٍَ طوكؤثًَم ببًين، دَهكًٌَ ُىيَرٍ ًُىَزؤٍ ٓاويًُِ، ُاشامن ئةُو بةّ عةُزدَ زووُاكةايٌ هةُ كةىٍَ       

 وَزدَطسٍَ، شؤز ضاوَ طًَسِا طوكؤثًَلٍ ُُدٍ..
كض و كىزِيَم دَضن هُ ُاو دَضةن  ثػةتًاْ دابةىوَ ديةىاز، حةُشٍ       ثًَؼ ئُوٍَ فًػلٍُ ًاز بٌَ و بطات،

تًُاغاكسدْ ًُطاًٌ هُ ضُزياْ زاطست، ديتٍ  ئُواًُؼ شَق شَق تًُاغةاَ دَكةُْ، ُةاشامن تًُاغةاكسدُُكٍُ     
ًّ ئاضايٌ بىو ياْ ُا، بُالكَ ٌٓ ئُواْ ُٓزَِغُ بىو، تسضاَ زووٍ خؤَ وَزطًَسِا، بةُالكَ تًضةاويَلٍ هةُ ضةُزياْ     
بُأًًََػتبىو، ُٓضتٌلسد ضُزخؤغّ، بُ الدا دَٓاتّ، بُ الدآاتًَِلٌ اىاْ هُ ضًُايُكٌ ُُزًٌ ًُضةتاُُ  

 دَضىو، كىزَِ باُطٌٌ كسد:
 + ضًن هُ ئًٌَُ دَوٍَ؟

 ًٓض، خؤغًتاْ.. -
 + خؤغٌ بؤ ئًٌَُ؟

 بؤ ئًَىَ و بؤ خؤغٍ -
 قىزباُتٍ، ُؤكُزمت، خىات هُطُيَ.. -

طستبىوٍ ُُن غُزغاُطًَصاُُ، ًًِؼ دَضة كضًَلٌ ئُوٓاَ هُ دَضن بٌَ، ضُد ئؤخُيؼ،باغبىو عاغقاُُ 
ًَسَِ و ُٓز هُطةُيَ ًًِػةًاْ ًُةُ، عاغةقييّ كةُع دَمب، ٓةًُىو كُضةٍ         ًَبلات زووٍ خؤَ وَزدَط غُِز زووَ ت
ٍَ، دَشاٌُ دَضة ض غةؤخُ كضةًَلٌ هةُ دَضةن بةىو!! خىدايةُ هةُو بةّ عةُزدَ كضةًَلٌ واؽ بةؤ             خؤؽ دَو

 ًَِسَ..ئًٌَُب
ًازَكُ ٓات، دَزطاٍ كسدَوَ، ضىاز بىوَ، ًازٍ بّ عُزدٍ تازاْ دَزطاٍ ضةىوُُ ذووزَوٍَ ُٓيةُ، ًةازٍ    
ئُوٍَ  طُوزَيُ اًَطٍُ طُزَِكًَلٌ ضُز عُزدٍ هًَدَبًَتُوَ، ُٓز بُ زاضة دَهكًٌَ ًازَ بُو بّ عُزدَيُ دٍَ و 

 تًر تًَدَثُزٍَِ و دَفًػلًَينَ.. 
زَغبُهكُكُ، غاْ ًُُ بُ غاُاْ ُُكُوٍَ، ثػن بُ ثػتاْ، ًُٓىو غن بُ ًُٓىو غةن   ُاو شطٌ ًازٍَ ثسَِ، 

دَكُوٍَ، طىيَن هُ ثستُبؤهكٍُ كُضًؼ ُابٌَ، ذْ و ثًاو هُ ُاو يُكي ُُٓاضُكاْ تًَلةُالكوْ، هُغةن بةُز اًَةٌ     



37 

 

ٌ بّ عةُزدٍ و هةُ ُةاو    ًَِٓدَ ُُزَ و طُزَ دَكُوٍَ، خؤت ثًَسِاُاطريٍَ. ُٓزشَكازيَم ًُبُضة بٌَ هُ طُغتًَل
شطٌ ًازٍَ دوو ضٌَ ااز دَطاتُ هىوتلٍُ ضًَر و ديَتُوَ،ًّ هُو تًُُػتَُ ذًَُلٌ كةًًَُم بةُ تًُةُْ، اةىاْ     
اىاْ، هُو تًُُػتُ كضًَم تاشَ ُٓهكدَضٌَ، ئُويؼ هُ اىاٌُ ًُطُز ًااًةدَ زؤًةٌ ًَِٓةدٍَ وٍ اةىاْ بةٌَ،      

ؤًٌ هةُ ذُةُ ٓةُزَ اىاُةُكاٌُ دًُايُ،هةُ دَُطةًؼ هةُ        ضًٌاٍ شؤز هُ ًااًدَ دَضىو، هُ كُِ ًّ ًااًدَ ز
دَُطُ ُٓزَ خؤغُكاُُ، ضىيَِد  ؤَ كضٌ ويُ زَُطُ هُ الٍ خىداوَُةدٍ كةؤثٌ ضةىيَِدَ هًَُِكةُويَن، ثػةتٍ،      
زيٌَ ئاوزِداُُوََ ًُُ، ثػة كُ هُ ثػتٍ دَخػٌَ ًَِٓدَ ُُزَ ًُُ، ثًَدَضةٌَ ثًةاو بةٌَ، هةُ ثًَػةٌُوَ كةىزِيَلٌ       

ُٓز كُوتؤتُ ًَُىاْ ذُُ بُ تًُُُُكُ كضلٍُ ًااًدَ زؤًٌ، ئُو كىزَِ كُ ثػةة بةُ ااًُكةُ     طُجنُ ئُويؼ
ٍَ، تًُاغاٍ ضةاويٍ كةسد كةُ ضةاويَلٌ طةُوزٍَ اةىاٌُ ذُاُةٍُ         ًَِساُاطري ٍَ، خؤٍ ث داوَ، ُٓضتدَكَُ بُ الدا د

طست، تازاًُُكاْ كةُ بةُ   ُٓبىو، ًُضن دياز بىوْ، ويطتٍ ثي هُ ضاوٍ وزدببٌُوَ، بُ تىوزَِيٌ وغُيُكٌ تًٌَ
خًَسايٌ ياْ بُ تىوزَِيٌ  قطُ دَكُْ ًّ يُن دَُلًاْ تًَِاطَُ، ًٓضةٍ ُةُطىت، ضةاوَ هةُ ضةُزٍ ٓةُهكطست،       
وغُيُكًييػٌ ٓاويػن، ُاشامن اىيَّ بىو ياْ ُا، بُالكَ ٓاويػتُِكُ  هُ وغٍُ ثًَػىو ُُزًي بىو، وَٓا خةؤَ  

 ًُ، هُ دهكٌ خؤَ طىمت:هُ طًَوٌ داو وَن ئُوٍَ ُٓز طىيٍَ هًَن ُ
 وا ضاكُ خؤًٌ هٌَ الدََ وا دياز ئُو كىزَِ بُ غُزاُطًَصيُوَ طستىويُتٌ، ُآُقٌ ًُُ كضٌ هُطُيَ ًُُ..

باؽ بىو بسِيُوَ، تًَس غاٌُ ضُثٍ هُ غاٌُ كضُكٍُ ًااًدَ زؤًٌ خػاُد، بُ دَضةن خةؤت ًُةُ هةُ ُةاوٍ      
ْ ضُزُػًِاْ هًَلةػاْ ُٓز دَبٌَ، غاٌُ زاضتًػٍ هُ ذُةُ  شطٌ ًاز بٌ و اًٌَ داًُػتِن بُزُُكُوٍَ، هُ ًَُىا

 بُ تًُُُُ اىاُُكُ، واَ ُٓضتدَكسد هُ غايًٍ و دَضة دوو ذْ هُ دَضتٍ..
دواٍ ضةةُُد اةةاز هةةُ ًةةاز ٓاتِةةُدَزٍَ و ضةةىوُُوَ ُةةاوشطٌ ًةةاز ٓامتةةُوَ ضةةُز شَوٍ، هةةُ دَزواشٍَ شَوٍ    

وَياْ زاطستبىو، وا تًَطُيػتٍ هُ ضُز ئةُو ضةُُد تاهةُ    ثؤهًطًَلٌ ذْ و يُكٌ ثًاو دوو كضٌ ضُفًُ زَُط كسا
قةةرَ بةةٌَ كةةُ هةةُ ثًَػةةُوَ غةةُِباٍ شَوٍ دَيوُزاُدُةةُوَ، ديةةتٍ  ثؤهًطةةُكُ ئاًاذَيةةاْ دا كةةُ هُضةةلُكُياْ    
زيَلبةُُُوَ و تاهُقرَ دؤشَخًُكاًُػًاْ بػازُُوَ، واياُلسد و ئاشادبىوْ، هُوٍَ ثسضًازيَلٌ ًُىَ ضوٍ  هُ خؤَ 

 كسد:
 ثؤهًظ هُ ًُٓىو اًَطُيُكٌ تازاْ ُُبٌَ، ياْ ُٓز ثؤهًطُو..دَبٌَ 
ئًَطتا وا هُ دَزواشٍَ ئريًٍَ، دزَختًَلٌ ُاشامن ُُ ئادًٌَ بىو ُُ حُوايٌ بُ ُٓزدووكًاْ خةؤٍ ًُػةاْ      

دَدا، هُ ثًَػىاشٍ ًًَىاُاٌُ ئريََ يُن بُ بُزشيٌ خؤٍ زاوَضتابىو، ثًَػىاشيُكٌ اىاْ هُ كَُ بةا، ثًَػةىاشيٌ   
وا اىامن هًَلساوَ، ُاشامن ض ٓىُُزًُُديَم هُو دزَختُ ضًٌاٍ ئادََ و حُواٍ ئاويَتٍُ يُكي كسدبىو، ئاويَتُيُن 

 كُ   زَُطىوٍ زووٍ ُٓزدووكًاٌُ ثازاضتبىو، ُُمشصاٌُ كاًًاُُ!
طةىالكويّ و   ئًَسَ ئريًَُ، ئُو طىالكُُ كُ بُدياز طىيَ و طُالكاُُوَ بُ ديازَ  ضُوشايٌ بُٓازيُوَ،هُ ثًاضٍُ

ُٓزضٌ طىالكوٍ ذُاُُ ُٓيُ دَثرَيُِِ طًاُتُوَ و ًُضتن دَكةُْ، ئةُو طىالكُةُ بةُ زووخطةُ ىاشٍ هةُ ًةُالٍ        
 اُشيسٍ 

 )طىهكٌ باخٌ ئريًٌَ تازاُّ 
 غُب ضساغٌ غُبٌ ئًَساُّ(     
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كسدؤتُوَ،ئةُوَ يُكةَُ   ئًَطتا هُ ُاو تُيس و تىاي  و ئاذَهكُ ُاشزاطستىوَكاٌُ ئريًٍَ، ئؤٍ ئُو تاوضةُ خةؤٍ   
اازًُ تاوضٌ بايَ كساوَ هُ ُصيلُوَ ببًٍِ، ثًَػي تاوضٍ هُ ُصيلُوَ ديتبىو بُالكَ بُ داخساوٍ ُُن بُ كساوَيٌ، 

 هُوٍَ بُ دياز تاوضُوَ هُ بُز خؤًُوَ، دَبًَن بُ دَُطًَلٌ بًطياوَوَ طىتبٍ، طىمت:
 اىاُييّ دَقٌ كساوَ تاوضُ بُ كساوَيٌ.. 

 ٌ كىيٌَ؟+ تؤ خُهكل
 بُ كىزدٍ ثسضٌ

 ئُو ديى، ُٓوهًَس -
 + ًًِؼ خُهكلٌ ثاوََ

كىزَِ ثاوَيًُكُ كُ ُاويٍ هُ ياد ًُُ، ٓاتُ ضُز باضٌ كازَ اىاُُكاٌُ خىدا و منىوٍُُ بُو تاوضُ ًَِٓايةُوَ  
َ هُ كُ هُ بُز دَمماْ خؤٍ كسدبؤوَ و ُٓزضٌ زَُطٌ ضسووغن ُٓيُ دَيسِذاُدَ ضاوٍ ًُِوَ، ًّ هُو دًَُ ضاو

ُٓز زَُطٌَ بطًَسِابا هُ باهكُ كساوَكاٌُ تاوع دًَديتُوَ، تاوع ًَِٓدٍَ كُثسيَم هُ ضتاتًلا طُوزَ بىو، تاوع 
 ًين بسدَ دًُاٍ زَُطُكاُُوَ، هُو دًَُ خؤشطَُ دَخىاضن ويَُِكًَؼ باَ..

تاوع ببىوَ كَُ ئاطاَ كىزَِ ثاوَيًُكُ بُزدَواَ بىو هُ ضُز كازَ اىاُُكاٌُ خىدا، ًًِؼ تًَلُهكٌ كساوَيٌ 
 هُو بىو..

خُهكلًَلٌ شؤز دَوزٍ تاوضٌ كساوَياْ دابىو، تاوضُكاْ بىوُُ دوو، زَُطُ ثًَػييؼ ُٓز دوو بةىوبّ بةُالكَ   
ًّ ُٓز يُن تاوضٍ ديةَ  ٓةُزدووكًاْ تًَلةُالكوٍ يةُكي بةىوبّ، زَُطةُ ٓةًض طًاُوُبةُزيَم ُةُتىاٌُ هةُخؤ           

اوع ببةًيَن، ًةّ بةُع زَمشةاهكٍ ديةىَ بةُ ُٓهكةدزاوٍ وا طةُوزَ و بةُ          طُوزَكسدْ و طضلُ كسدُةُوَ  زؤهكةٌ تة   
هىوهدزاوٍ ًَِٓدَ طضلُ، تاوع بُ بُضتُِوَ بُضتًٌُوَ، ئُو خُهكلُ دَٓات و دَضىو ًّ ُٓز هُ دَوزٍ باهكةُ  

طةٍُ  طىهكطىهكًُكاٌُ تاوع دَضىوزِاًُوَ و ثًاوَ ثاوَيًُكُؽ دَتطىت دهكٌ ُايُ بُاًٌَبًَوكٌَ، ُُدَزِؤيػن و ق
 هُو اىاًُاُُ دَكسد كُ خىدا هُ ثًَِاوٍ ًسؤظ بُ ضسووغة وَزكسدووْ..

 زَُطُ طىتبًَتٍ، بُ تاوضٍ طىت َ:  
 ُٓتا ئًَىَ كساوَ بّ ًًِؼ ُٓز بُ ديازتاُُوََ..

ضاوَ كُوتُ ضُز ثًاويَم دووزبٌَ ُٓز هُ تًٌُُُ ًّ دَبىو، دياز بىو غُثسَِ هًًَةدابىو، وَٓةا خةىازو خةًَض     
كةةًُي وًةةاٍ ًسؤظبةةىوٌُ هًًَةةىَ دَبًِةةسا، ئةةُو ضةةًٌايُ دهكٌةةٌ طىغةةٌ،اىاًٌُ تاوضةةٌ هةةُ ضةةاوَ     ببةةؤوَ، 

 كاهلسدَوَ،هُو دًَُ كىزَِ ثاوَيًُكُ كُ اىاًُُكاٌُ خىداٍ دَذًازد، طىتٌ:
 دَضتلسدٍ خىدا ًُٓىوٍ اىاُّ، حىدا غة ُاغرييّ دزووضتِاكات..

 و طىمت:ًًِؼ دَضتٍ بؤ ثًاوَ غُثسَِهًَدزاوَكُ دزيَركسد 
 ئُو ثًاوَ بُو ضًٌايُوَ اىاُُ!

 كىزَِ ثاوَيًُكُ بُ طسذيًُوَ طىتٌ:
 ئُوَؽ بٌَ حًلٌُت ًُُ.

 طىمت:
 زَُطُ حًلٌُتًَلٌ تًَدا بٌَ بُالكَ ض اىاًٌُ تًَدا ُابًٌُِوَ..

 كىزَِ ثاوَيًُكُ،ئُضتُغفريَاليُكٌ كسد:
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 وا ًُهكٌَ، ئُوَؽ اىاُُ، ضاوٍ تؤ اىاًٌُ تًَدا ُابًينَ.
 كًًَُم بًَصازيُوَ طىمت:بُ 

 ئُطُز وابٌَ باغُ..
هُ ضُز بُهكًَين خؤَ ًُُاَ، تاوَضُكامن بُ بايَ كساوَيٌ أًًََػن، كىزَِ ثاوَيُكُؽ هُطُهكٍ، بُ ُاو دزَختُ 
ئريًًَُكاُدا ضُزيَلٍ هُ كؤًُهكًَم بُزاش دا، ض اىاًٍُ هًًَاْ ُُديتُوَ، بُالكَ بةؤ ئةُوٍَ تىوغةٌ غةُزَِ قطةُ       

 ضٍ ُُطىت، ًّ شؤز ُاضاز ُُمب هُ بازٍَ خىداوَ قُت حُشُاكَُ ًػتىًسِ بلَُ..ُُمب ًٓ
هُ ًاهكٌ بُزاشاُُوَ كُ كُوتبىوَ ضااليًُوَ ضُزكُوتًُِوَ، كًًَُم بةُ ُةاو دزَختةُ ذُاًُُكاُةدا زؤيػةتني      

ديّ، ديةاز بةىو   ًاهكٌ غًَس ٓاتُ ثًَػٌاْ، دوو غًَس هُ الٍ ثُجنُزَ ئاضًُِِكاُُوَ اىاْ اىاْ تًُاغةاياْ دَكةس  
ًَُسَ و ًًًَُ بىوْ، ًَُسَكُ دوو ًَِٓدٍَ ًًًَُكُ دَبىو، وٍَ ئُو دَُطُ ض بىو، ًَِٓدََ هُ خؤَ ُٓهكدا ضُُد ذْ 
و ًِداهكًَم قًراُدياْ، ًّ يُكَُ اازَ بىو وا هُ ُصيلُوَ، ًَُىاْ ًّ و غةًَس  ضةُُد بطةتًَم دَبةىو، طةىيٍَ هةُ       

هُ بازٍَ ُُعسَتٍُ غًَسَوَ بًطتبىو، ياْ هةُ فةًوٍ و ئةُو غةتاُُ بةُالكَ       ُُعسَتٍُ غًَس بٌَ، ثًَػي ُٓز قطَُ
ئًَطتا ُُعسَتَُ بًطن شؤز هُ ُصيلُوَؽ، غًَس ُُعسَتُ هُ ضُز ُُعسَتٍُ هًَدَدا، غًَسَكاًُديؼ ضاوياْ هةُو  

س دًُا كاويَ كسد، بىوَ يُن ًسًَِسِو طسًُطسَ،دًَطىت ئًَطتا ُا ئًَطتا، خاُىوٍ ئاضًِين غًَس دَزووخٌَ و غًَ
 دَكُْ، بُ ثاوَيًُكَُ طىت:

 هُ بُالؽ ًُُ غًَس ثادغاٍ دازضتاُُ،
 ثاوَيًُكُ طىتٌ:

 ئُو غًَساُُ ئُوٓاْ دَبٌَ غًَسٍ ئًٌاًٌ عُهٌ ضؤْ بىوبٌَ.
 طىمت:

 ئًٌاًٌ عُهًؼ غًَسٍ ُٓبىوَ؟
 ضؤْ، ُُتصاًُىَ!

 هُ ضُزٍ ُُزؤيػتٍ، طؤزِيٍ، غًَسَ بُ اليُكًديا بسد، طىمت:
 ىو ثادغاكاًُؼ، وَن غًَس ئاشا بّ، وايُ!ُٓق ب
 طىتٌ:

 وا بصامن ئًَطتا هُ دًُايٌَ يُن ثادغاٍ ئاشا ًُُ..
 طىمت:

 زَُطُ وابٌَ..
هُ ًاهكٌ غًَسَوَ زاضتُ و زاضن ُٓز بُ ُاو طىيَ و طىهكصازاْ ضىويُِ ًاهكٌ ًُميىوُاْ، كُ هُ ُاو ثُزذيًَِلٌ 

ًتباشيةاْ دَكةسد، ًةُميىوًَُلًاْ هةُ ثةًَؼ ضةاوٍ ئةُو ٓةًُىو         طُوزَ هُو ضُز دزَخن بؤ ئُو ضُز دزَخن او
خُهكلُ خُزيلٌ كازٍ ضًَلطٌ بىو، باكٌ بُ ثؤهًطُكاٌُ كؤًازٍ ئًطالًٌ ُةُبىو كةُ هةُ ضةُز ضةُُد تاهكةُ       
ًًَاْ          ٌَ، كضةاْ بةاُط دَكةُْ و تةًُب ًًَُ خؤ بدَُةُ بةُز بةاٍ غةًُاهك ًىويَلٌ ضُز، ضُُد تاهكًَم كُ حُشياْ ه

 و بُ ديتين واُُكٌ ًُميىوْ ضاوٍ خؤٍ دَطست، ُٓغبىو وَن ًّ اىاْ اىاْ هًًَىزد دَبؤوَ..دَكُْ، ذْ ُٓبى
 ًايَ ًايَ ًاهكٌ ًُٓىو ئاذَالمن كسد ًُٓىويامن بُ ضُز كسدَوَ هُ كسًُوَ تا حىغي..
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كةض و  ئًَطتا بؤ الٍ غازٍ يازٍ، دزَخن و دزَخن دَزِؤيػتٍ كىزَِ ثاوَيًُكُغٍ هُطُهكُ، هُ ثُُايُن ديةتٍ  
 كىزِيَم خُزيلُ دَضُِ باوَغٌ يُن، ثاوَيًُكُ طىتٌ:

 تًُاغاياْ ًُكُ، ئُواُُ تسياكني خىازدووياُُ، با ثًٌَاُُِطسْ..
 طىمت:

 باغُ ئُدٍ ثؤهًظ ضؤْ زيَدَدا؟
 طىتٌ:

 هُ دَضة ثؤهًظ دَزضىوَ
ئريًَةدا بةُ ثًاضةٍُ    دَزضىوَ دَزضىوَ، زؤيػتني بُ ُاو دزَخة اىاْ و كضٌ اىاْ و ًُٓىوغةن اةىاٌُ   

ئريًًَاُُ دَزِؤيػتني، هُ هُ بّ دزَختًَم، دزَختًَم دَتطىت تايبُت بؤ عُغق زوواوَ، اا كاَ دزَخة ئريََ 
ُٓيُ هُ ثًَِاوٍ عُغقباشٍ ُُزِوابٌَ ًًُٓػُ خؤٍ ضُوش ًُػاْ ُةُدا، ديتٌةاْ كةىزٍِ و كضةًَم بةُ تًُُػةن       

غاٌُ كضُيُ، ًّ ٓةُز ئةُو دميةُْ و طستُيةَُ ديةن، ٓةُز       يُكُوَ داًُػتىوْ، كىزَِ دَضتًَلٌ خطتؤتُ ضُز 
ًَِٓدًَاْ دين، ُاشامن هُ كىيَىَ ثُيدابىوْ، دوو ثؤهًظ طُيػتُِ ضُزياْ، زاثًَضةًاْ كةسدْ، كةىزَِ ثاوَيًُكةُ     

 طىتٌ:
 دَضتًاْ خؤؽ، ئُو بُدزَوغتاُُ هُ ُاو خُهكم دَضباشٍ دَكُْ..

 طىمت:
 ُز غاْ بُدزَِوغتًُ، ض اًاواشٍ ُٓيُ هُطُيَ دَضتطستّ؟كىا بُدزَِوغة ضًاْ كسدووَ، دَضن هُ ض

 ثاوَيٌ طىتٌ:
 ُٓز ًَِٓدَ ًُُ، ويطتىوياُُ غتًيؽ بلُْ

 طىمت:
 باغُ خُهكم هُ ضُز تسيان ُاطسْ، هُ ضُز عُغق دَطسْ.. 

 ثاوَيٌ بُ بًَصازيُوَ:
 + تؤؽ! عُغقٌ ضٌ ئُوَ هىوتلٍُ بُدزَِوغتًُ

ئريًَُ ثؤهًظ هُ ضةُز ضةٌ و ضةٌ خةُهكم زاثًَضةدَدَْ، بةا بةصامن، ُةُوَن          واٍ ُابًٍِ، باغُ با بصامن هُو -
 ًًِؼ تىوؽ مب

+ با ثًَن بوكًٍَ، هُ ضُز بُدزَِوغة، هُ ضُز غُزِ و تُغقُهُ، هُ ضُز ضُزخؤغًؼ بُ خىازدُُوَ عةُزَق و  
 ئُو غتاُُ، بُالكَ بُ تسيان ُا..

 بؤضٌ ضُزخؤغٌ ُٓز ضُز خؤغٌ ًُُ! -
 ُوياْ حُزاًي بٌَ..+ ُاشامن، زَُطُ ئ

هُ ئريًٌََ زَُطُ دَ ضُزخؤغٍ ديت َ، بُ الدا دَٓاتّ، واديازَ تسياكلًَؼ شؤزَ ئُو غُوَؽ كُ هةُ بةاغٌ   
 الهُ بىوَ، بُ دواٍ ئاودَضتدا دَطُزِاَ و ًُُدَديتُوَ، هُ ثًاويَلٍ ثسضٌ، بُ فازضًُكٌ طًَسِ هًًٍَ ثسضٌ:

 ئاغا، ئاودَضن هُ كٌ اليُ؟ -
 دَوٍَ ياْ غة دٍ+ ئاودَضتن 

 ئاودَضن ئاودَضن.. -
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 بُ عُزَبٌ ٓاتُ قطُ:
 + تؤ عُزَبٌ؟

 ُا، كىزدَ -
 + عًَساقٌ؟

 خُهكلٌ ُٓوهًَسَ -
 + ُٓوهًَس، ُٓوهًَس هُ ًًَرَ ُٓوهًَسَ ُُديىَ..

 ئُو ثًاوَ كُ داًُػتبىو، ُٓضتايُوَ، بُ الدا دَٓات، دَضتٌٌ طست، بُتًَلُهكىثًَلُهكٌ:
 بؤٌُ بُغدات هًَدٍَ..وَزَ، داًُػُ، تؤ 
 هُ دهكٌ خؤَ طىمت:

كىيٍَ بؤٌُ بُغداٍ هًَدٍَ، ُٓتا ئًَطتا ضاوَ بُ بُغدا ُُكُوتىوَ، ثًٍَ ُُخطتؤتُ ئاقازٍ بُغداغُوَ، ًًةصَ  
 شؤز دَٓات، هًًٌَجسضًُوَ:

 ئاودَضن ئاودَضن، هُ كىيًَُ؟
 طىتٌ:

 هُ ئاودَضن طُزٍَِ، وَزَ اطُزَيُن بلًَػُ..
 دَضة ئُو ثًاوَ بُغدايًُ، ثًَدَضىو بُغدايٌ بٌَ قىتازكسد..  بُ ض حايَ خؤَ هُ

 بُ كىزَِ ثاوَيًُكَُ طىت:
 ئُوَ ُٓز تازاْ ئُوٓايُ ياْ غازَكاًُييؼ؟

 ثاوَيٌ طىتٌ:
 ُا، بسِؤ كسًاغاْ هُ تازاًُؼ خساثيَ، ضُِؽ ئُوَٓا، تؤ كسًاغاُن ديىَ؟..

ىازَيةٍُ هةُ بةاشاز دَطُزِايِةُوَ ًًَىاياُةٍُ ًًعةساج،       ئا، ديبىوَ، ضُزٓاتٌ تسياكًػٍ هُوٍَ ُٓيُ، ئُو ئًَ
ئُزٍَ بؤ ُاوٍ ًًعساج بىو! هُ غُقاًٌ ثًَؼ ًًعساج تىوغٌ كض و كةىزِيَلٌ ضةُزخؤؽ بةىويّ، ئةُزٍَ بؤضةٌ      
كىزِو كضٌ ضُزخؤؽ ثًَلُوَ دَطُزِيَّ! اا هُوَ خؤغي، خؤشطُ ًًِؼ ئُو ضاتاٍُُ ضُزخؤؽ دَمب و هُ اادَ 

لٌ هُ خؤَ ضُزخؤغيَ هُطُيَ دَبىو! ًّ و دايلٌ باالك تًُاغاًاْ كةسدْ، ٓةُز ًَِٓةدًَاْ    ثًاضُ دَكَُ كضًَ
دين ُٓزدووكًاْ ًَٓسغػًاْ بؤًاْ ًَِٓا، باؽ بىو ًًعساج شووٍ ُٓهكلًَػايّ دَُةا كسًاغةاْ غُزيَلًييػةٌ    

 دَخطتُ ضُز  ئًَىازَ غُزَِكاٌُ..
 ىتٌ: غىفًَسيَلٌ كسًاغاٌُ كُ وَن بسادَزٍ هًَٔاتبىو، ط

 باؽ بىو شوو ًًعساج ُٓهكًلًَػاْ دَُا هًَداًَُلٌ واتاْ دَخىازد، زووتاْ هُ كسًاغاْ ُُدَكسدَوَ..
 ئُو غىفًَسَ كسًاغاًُُ دَيطىت:

+تةةؤ شاًُىتةةُ ثؤهًطةةٌ ئًَسَ،ضةةاو هةةُ  ضُزخؤغةةٌ تسيةةاكٌ دَثؤغةةٌَ بةةُالكَ ضُزخؤغةةٌ عةةُزَق و ويطةةلٌ 
 تضُزخؤغٌ خىازدُُوَ بُ طػة ُٓالك ُٓالك دَكا

 ًُُصاًُىَ -
 + باغُ ئُوَشاًُن، بُالكَ دَشاٌُ بؤضٌ وايُ، بصامن ُٓهكًديَين؟

 ًُتُهًَلٌ قىزضُ -
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+ دَبا ثًَن بوكًٍَ هُبُزضٌ، كُضٌ تسياكلًَؼ، ضُزٍ غؤزَِ، بُالكَ كُضٌ ًٍُ خؤز ضُزٍ بُزشَ ًًُٓػةُ  
 ضُزٍ بُزشَ

 ًّ هُو ضُزغؤزٍِ و ضُزبُزشيُ ض تًَِاطَُ -
 دَخؤيتُوَ؟+ تؤ ًٍُ 

 ئا -
 + كُ دَخؤيتُوَ، هُ قطُكسدْ و زَخُِطستّ ُٓضتِاكُين ئاشاتس و بٌَ باكيٍ؟

 با، ئُطُز تُواويَم  ؤًُوَ غا بُ ضُثاْ زاُاطسَ. -
 + دَخمؤؽ، باغُ تؤ تسياكن كًَػاوَ؟

 اازيَم دواْ ئُوٍَ دَكسيَتُ اطُزَوَ ضُُد ًريَلٍ هًَداوَ.. -
 كسًاغاٌَُ ًِداهكٌ ضُز الُلٌَ، ًَِٓدٍَ تؤ ًرٍ هًَداوَ..+ ُا، ًٓض ًُُ، هُ 

 ئٌَ، ض بىو.. -
ٌَ، دَضةتًُؤٍ            ًَو ًَةسٍ بةىوٍ، طًةاٌُ ئاشايةُتٌ و بةُزَُطازٍ ُةآ + تسيان زيَم ثًَضُواٍُُ ًُيةُ، كةُ ف

ًَةٌ وَزدَطسيةن، بةسِوات بةٌَ بةُ الٍ كةًٌُ          دَضتُالت دَبٌ، ًًُٓػُ اوُوت هُ دَضة ئُو كُضةُيُ كةُ ه
 ُكٌ ئًَساْ تسياكني، اازٍَ كسًاغاْ بؤتُ تسياكلًَػاْ، ئاطادازبُ..ضًًَ

 قطُكٍُ تُواو ُُكسد طُيػتًُِ غىيَين ًُبُضن، دواتسيؼ ًُُديتُوَ دَُا شؤز ثسضًازٍ تسياكًٍ ُٓبىو..
 ئريََ ًاالكوا، ُٓز اازٍَ زيٍَ بلُويَتُ تازاْ ديدٌَُ تؤؽ دَكَُ..

 
 
 

 
 
 
 


