
1 

 

 
  



2 

 

 
  



3 

 

 رؤمان
 
 
 

 خةوي ثساوةي قةنديل
 
 
 

 كاكة كةريم
  



4 

 

 
  



5 

 

يُ غُض ثايٍُ سُفتٌَُ ثُيصٍَ َاض، َاضِ زَضًًُٓوَ، َاضٌَ نُ ُٖضطًع يُ ضًَىٍَ ئاطايٌ ْاطريٍَ، ْاظامن ُْ 
وا ضاثُضِيىَ ُْ َُٖيطُضِإ زايسَططمت ُْ زاطُضِإ َُٖيًططتبىوّ.. ًَٖٓسَّ يُ بريَ ضاثُضِيينَ ضاثُضِيِ، ُْ ًٖض ئُغجٌَ 

ًٖض ًًًَُتٌَ، ضيَو ضؤيُنُيٌَ بىوّ خؤّ يُ ئاقاضٍ ثؿًًُزا زيتُوَ، َُظَْسَ زَنُّ يُ ضيعٍ ضاضًَُنًُٓ 
 ئُفػاُْيًُنإ، ضاضًَُنًُٓنٍُ َٔ دًَطُيُى بططٍَ..

بىو، )) ضابُ سُفت خىيُى يُ ئًَؿهططيًُنُت َاوَ ئُوٍَ زواٍ خؤت بُ ئاطا بًَُٓ(( ئُوَ زَْطٌ ئُو ثًاوَ  
نُؽ نُؽ ْايٓاغٌَ، َٔ ْعيهٍُ ُٖظاضو يُى ؾُو ٖاَىؾؤّ نطز ًَٖٓسٍَ ضانىضؤًُْنٌ غُضثًًًَـ َُْٓاغٌ، بُ 

 ْاوَنٍُ ئاؾٓابىوّ و بُؽ.. 
)) خاضَ خىيُ!(( بُ ُٖض ْؿًَىيًُى ْؿًَى زَبًُوَ ؾىيَٓجًٌَ ئُو ثًاوَ زياضَ، ضاو يُ ُٖض ُٖوضاظَيُى زَبطٍِ 

ىَيُ، بُآلّ  ًْؿاُْو ًَُٖاٍ ئاَيؤظو ُْنطاوَٕ.. َٔ ًٖضِ يُو ًَُٖاياُْ َُٖيُٓنطِاْس، ئُوَ دًَجُدمٍُ ئُو ثًاوٍَ ثًَ
ُْبٌَ، ثًَٓاضٌَ ئُو ثًاوَ بؤ تاٌَ ئُفػاُْف خعَايُتًٌ يُطٍَُ ئُفػاُْناٌْ زٍ ُٖبٌَ، بُ ئُفػاُْبىوٌْ ئُو 

ًَٖٓس يُ ْاو ضاواُْ، ًَٖٓس يُ ْاو زآلُْ، بُ  ثًاوَ يُ غازَيًُوَيُ، ضَْطُ يُ غازَيًُوَ ٖاتبًَت، يُوَوَ ٖاتىوَ نُ
ًٖض ضاوٍَ ْابًٓطٍَ، َٓساَيُناًْؿٌ ُٖض ًَٖٓسٍَ َين يُ باضَوَ زَظأْ... يُ نتًَبُنٍُ )ْىح(، ثًاوٍَ يُ زواوٍَ 
نُؾتًًُنُ غىاضبىوَ ًَٖٓس يُو خاضَيُ زَنات، ثطِ يُ الفاوٍ طىَاٌْ نطزووّ، ؾُثؤيُناٌْ زَيًٓاّ زَنُُْوَ نُ 

يَو ُٖوَ، يُ نتًَيب )قُضات ( ويٍَُٓ نابطايُى ُٖيُ نُ يُ ْعيو طىْسٍ نىُْطىضط ؾُضٍِ ئُغشابإ زَنات ُٖض ض
 ظؤض بُو زَضًَت... ثرييَهٌ بٓاض ْؿًين زَيطؤ:

 )) وابعامن ُٖض ئُو ثًاوَ بىو زوو غٌَ داض مسهؤٍ ؾهانٌ يُ َطزٕ ضظطاض نطز.. ((

َآلٌَ يُنًاٌْ زايُوَ و ٖؤؾساضيًُنٌ تىْسيؿٌ زاٌََ نُ بربِاٍ بربِ َٔ نُضَِتٌَ سُفت ثطغًاضّ يًًَهطز و 
 ثطغًاضٍ يًَُٓنُّ، ئًسٍ وَى ئُوٍَ خعٌَ خىاوَْس بًَت زَضطاٍ ثطغًاضٍ بُ تىْسٍ زاخػت.. ُٖض ًَٖٓسٍَ طىت: 

 ))ئُطُض  مبعاًْبا ْاوٍ ئًَؿهططَنٍُ زواٍ تؤ غىيَُُٓوَ، يُ ثُيصٍَ َاضِ ُْزَنطزٍ((
ُ ُٖض بُ داضٍَ َين تؤقاْس، ُٖغتِ نطز زاوّ بُ زاوٍ ثُياَبُضيَهُوَ بىوَ.. ئُوَ زوا داض بىو، ئُو وَآلَ 

ْاوٍ َٔ يُ ئًَؿهططيٌ يُ زواٍ ْاوٍ خاضَخىيُوَ بًَت، ئُوَ زوا داض بىو، ئُو ثًاوَ َٔ بُ ئاطا بًًََٓت، يُ ويَىَ 
 ََباتُوَ، زوعا زَنُّ ئُو ثًاوَ خُبُضّ بهاتُوَ.تا ئًَطَ و يُ َُٖىو غاتُ تطغاوَنإ، نُ بُ ًْاظٍ خُوٕ خُو ز

طىيَِ يُ زَْطٌ ثًاويَهُ،ًَٖؿتا ْاظامن ُْ خُوُْ ُْ وضِيَُٓ، ضَْطُ ًٖضًإ ُْبٌَ، ثًاويَو بُ زَْطٌ ْىوغاوَوَ 
 زََيٌَ:

 زََُوٍَ يُ زَضَوٍَ ضريؤنُوَ ضريؤنٌ خُوٍ ضًايٌ بطًَطَُِوَ، يُ زَضَوٍَ خُويؿُوَ ثًاغُيُى بهُّ بُ 
بعُْضيٌَ ُٖوَيسإ بؤ ْىوغًُٓوٍَ خُوٍ ضريؤنٌ طؤضاًًُْنإ، يُنُ يُنٍُ طؤضاًًُْنإ، طؤضاًٌْ دُْطاوَضإ، تا 

 ثًَؿُبهطٍَ خؤّ يُ ْاوًَٖٓاٌْ ثًاوَنُ زووض زَططّ بؤ ئُوٍَ ضريؤنُنُّ زاطري ُْنات.. 
 

*** 
 

 ئُفػاُْ نىا مجهاٍُْ تريو نُواُْ 
 ْا غُض بُ بُضٍَ تفُْطًـ ًُْ

 فػاُْ ُْ ظازٍَ يُ طؤضِ ُٖغتاُْوَيُئُ
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 ُْ بُ ئاقاضٍ ؾُضِيؿسا ثًاغُيُنٌ نطزووَ
 ئُفػاُْ سًًٍُ بُدًَُاوٍ ئُغجُ

 دطيىٍَ بُدًَُاوٍ ضؤيُنُيُ             
 تُْٗا يُ بًَدُويًُوَ زٍَ     

 يُ بًَدُويًُوَ زَسًًًيَنَ، زَدطيىيَينَ..
                                        

 طؤضاًٌْ دُْطاوَض() 
 

*** 
 

ضًايُى ُٖبىو )قُْسيٌ( يإ زَطؤتٌَ، ئُو قُْسيًُ ظؤض يُ زيَطظََاُْوَ ضيَهُوتٓاَُيُنٌ ًًٌَْٗٓ يُطٍَُ 
ُٖوضٍ ئامساْإ َؤضنطزبىو، زَبىايُ ُٖتا قُْسيٌ قُْسيًُ سُفتًُنٌ بُفطٍ ُٖوضإ بؤ وٍ بٌَ ئُطُض ْا ئامسإ 

بُضزَزا، الثُضَِناٌْ بُفطٍ قُْسيًٌَ ظؤضٕ و َُٖيٓازضيَُٓوَ، شَاضَيإ ثرتَ يُ زَناتُ ئاططو ُٖضضٌ ُٖوضَ ططِ تًَ
الثُضٍَِ َُٖىو ئُفػاُْو ئايًُٓنإ، زََئًَ ضٌ واٍ يُ نضُ دىاَُُْضطُناٌْ سُوا نَُرت ًُْ، يُ شُْ 

نُ وَى بعًَْهٌ نؤضُضيًُنِ بًػت، قػٍُ َٔ ُْبٌَ ظؤض يُو الثُضِاُْ ثُدمُ َؤضٍ خاضَ خىيُيإ ثًَىَيُ، َٔ 
ُٖآلتىو بُ ثًَآلوٍ زضِاوَوَ بُ قُْسيًًَسا َُٖيسَظَْاّ، زوا ؾُوٍ َاْطٌَ  بىو، َاْطٌ غاَيًَو يُو غاآلٍُْ يُ 
ضؤششًََطٍ خىاوَْسا غطِابىوُْوَ. ئُو ؾُوَ ُٖض ئُو ؾُوَ بىو نُ بطاميٌ َُال ظيَٓسيٓإ يُ ضٍَ بىو، ئُو بطاميٍُ بؤ 

ضىاض وَضظَ نًىَ زَططٍَ و بُضزاضتطئ زضَختُ... وَى ئُوٍَ يُوَضَِنٍُ خؤف بًَت، ُٖتايُ بىوَ زضَخيت بُفطو 
َاَُوَ، ْاظامن ضُْس يُوٍَ َاَُوَ، ًَٖٓسَّ يُ بريَ الثُضَِيُنًسيـ ٖاتُ غُض الثُضَِناًْسٍ، ؾُواُْ بطايِ 

خَُيهٌ قُْسيٌ زييت بُو زَغتُناٌْ خؤٍ بُ َٔ طُضَسَنطزَوَ، َٔ يُوٍَ ؾًَتبىوٌْ ضًاّ زيت و ئاؾٓاٍ بىوّ، 
 ؾًَتبىوُْيإ زَطىت ظضيإ، زَياْطىت:

 ))ئاطازاضبٔ ؾًَتًٌ ضًا َطؤظًـ زَططيَتُوَ..(( 
زضَْط تًَطُيؿتِ و ظوو ططمتًُوَ.. ظضيإ يُ زايهِ ًَٗطَباْرت زايجؤؾًِ، ض بُختُوَضيُ ْىوغذي يُ  

ْسيإ ْىوغتِ.... نضُ زاضخىضَايًُى ثًَسَضىو ؾًَتبىوْسا، ْىوغتِ، ئًَػتاف وا زَظامن  يُ باخَُيٌ نضُ ضَوَ
دازووٍ ُٖوض يُ بُغطاوَ طُياْسبًَتًُ قُْسيًٌَ و بُ بُضَوَو يُ طىيَع بُ تاَرت ضواْسبًَتًُوَ، ئُو نضُ ْاوٍ خؤٍ و 

َ، ضُْس ْاويسيؿٌ ُٖبىو، وَيٌَ َٔ ُٖض بُ فاتًُُ طاظّ زَنطز، بؤيُ ئًَػتاف ْاوَناٌْ زيهٍُ فاتًُُّ بريْانُوُْو
زَيطىت )فاتًُُ( بؤ؟ وَآلٌَ ثطغًاضٍ وا يُ تًَطُيؿتين زاضخىضَا غُخترت بىو، ئاخط يُ َُغيت ضاوا نضُ 

 ؾًعطيًُنٍُ ُٖضزٍ بىو، يُ ُْضَىًْاٌْ شُْ ئايًًُٓنٍُ ئًُاٌَ عُيٌ بىو، يُ ظؤض ؾتًسيـ ظؤض فاتًُُيسٍ... 
ثًاغٍُ خىالُْوَ بىوّ.. يُويَىَ زَْطٌَ يُغُض فاتًُُ غاتٌَ بُ ئاطاٍ ًَٖٓاَُوَ، يُ باظٍُْ ئاطط خُضيهٌ   

 ضيتٌُ بُفطباضئ زَيطؤ:
 )) بُخًَط بًَٔ بؤ بُُٖؾت...((            

يُويَسا ظؤض ضاوّ بؤ شٕ طًَطِا، ُٖض ثًاو بىو يُ ئاططزا زَخىالُْوَ، زََىيػت بجطغِ بُُٖؾت و ئاططيإ 
يٌَ زَبىوّ بُ دُغتٍُ قُْسيًُوَ، بُ زْهُ قُغجٌَ نُ ططط... فاتًُُ زَغيت ُْططتباّ تا ئًَػتاف بُضزَ غُٖؤ
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ُٖض يُ ٌٖ غؤفًٌ يُ خىا فُْابىو زَضىو، َين بُ شيإ ئاؾٓا نطزَوَ، ئًسٍ يُويَىَ يُو زووضَوَ بُغطاّ بُ 
خىضَاوَ يُ باوَف ططت، يُ باوَؾططتينَ خىاوَْس ًٖض ثُياَبُضيَهٌ خؤٍ بُو تىْسيًُ يُ باوَف ُْططتىوَ.. ظضيإ 

او ؾُنُت ببىو، بُ ْابُزَيٌ بُضؤنٌ قُْسيًٌ بُضزا، زيتِ بُزيىيَهسا ئاوزيى بىو، خىاوَْسَ بُغطايًُنُف يُ تُو
ئاوضِزاُْوَ قُغجًًُناٌْ نُ يُ ثًَـ َُٓوَ زَضؤيؿت، ُٖغيت ثًَهطزبىو نُّ نُّ ؾًَتًِ يًَسَضَِويُوَ، ئُو غاتاُْ 

ئ و بؤ نىٍَ ضؤيؿتىوئ و بؤ نىٍَ زَضِؤئ، ًٖٓسَّ زَظاٌْ َٔ يُ بريّ ضىوبىو يإ ُٖض َُْسَظاٌْ ضُْس ضؤيؿتىو
ضؤيؿذي ئُضنًَهٌ قُْسيًًًُ و زَبًَت بُدًٌَ بًَٓري.. بُزَّ ضؤيؿتُٓوَ و يُغُض ضيتٌُ بُفط ؾهاْسٕ، ئُو 
 غُضٖاتاٍُْ بؤ زَخىيَٓسَُوَ نُ يُغُض ضيَضهُ ئُفػاُْيًُناٌْ قُْسيٌ و يُو بؤؾايًٍُ زَنُويَتُ ًَْىإ بُفطو

تاؾُبُضز، تؤَاضٍ نطزبىوٕ، فاتًُُ ضاوٍ يُ خاضَ خىيُف تًصتط بىو، ثًيت غطِاوَؾٌ زَخىيَٓسَوَ.. يُ نضٌ 
زاضخىضَايًُوَ َٔ غُضٖاتٌ نؤَيُثؿتُنُّ بًػت، ئُو نؤَيُثؿتٍُ زََئًَ ئًػتاف ُْنطاوَتُوَ، فاتًُُ ُٖبىو 

 ُْبىوٍ ُْبىو، يُ زَغجًَهٌ طًَطِاُْوٍَ ُٖض ضريؤنٌَ زَيطؤ:
 )) ئُو قُغجٍُ تؤ زَخيؤيت ْاونُنٍُ يُ نُٓ َُٓ، ئُو قُغجٍُ َٔ زَخيؤّ ْاونُنٍُ يُ نُٓ وٍ يُ...((

 ئُو )وٍ( يُ ططيًَُى بىو يُ غُض زآلٕ و ُْيسَنطزَوَ. 
)) ئًَػتاف نؤَيُثؿتُنُ بُ ثؿيت نىضِيَهُوَيُ ْاوٍ ناوَيُ، بؤ دًانطزُْوَ يُ َُٖىو ناوَناٌْ زٍ بُ 

وَ، ضاوٍ خؤٍ ؾري نطز، ئُو ناوَ ضاوؾًُٓ  ؾُويَو تىوؾٌ بُ تىوؾٌ ئُفػاُْيُى زَبًَت،  سُضاَعازَناًْؿُ
 ئُفػاُْ ثًًَطىتبىو:

 ئُطُض ًْاظٍ ياخًبىوْت ُٖيُ، زَبًَت يُ غُضَتاوَ يُ باونت ياخٌ بًت. 
ثًَسَنٌُْ ئُويـ سُظٍ ياخًبىوٌْ يُغُض زَضِشا، ضىوَ ئُظَىوٌْ ياخًطُضيًُوَ، ُٖضضٌ زَنطز باونٌ ثًٌَ  

و يُ ئُظَىوُْنُ زَضُْزَضىو، زواٍ ضُْس خؤ دُضِباْسًَْو ٖات ْاوٍ خؤٍ طؤضٍِ و نطزيًُ ناوَ، يُوَوَ باونُ يُ 
دًاتٌ ثًَهُْري زََىضاوٍ ططش بىو، ئًسٍ ناوَ يُ ئُظَىوٌْ ياخًطُضييَت بُ منطٍَ باف زَضضىو.. ئًسٍ يُ نؤآلٕ، 

 طُضَِى، ؾاض، زَوَيُت.. ياخٌ بىو...
 
 تًُُ يُ ضاغتُ ضيًَُ نىضتُنإ، ضغتُناٌْ زضيَصتط زَنطزَوَ:فا
ئُو ظغتاٍُْ قُْسيٌ ثؿتئاؾاٌْ بىو، ناوَ بُ ًَْٗين ًََصووٍ ئُو ضُْس ؾُوَ ظغتاًًٍُْ ثؿتئاؾاٌْ خػتُ  

ٌ نؤَيُثؿتُنُيُوَ و ًٌَ ضيًَُنٌ ططت نُ َٔ و تؤ وا ثًًَسا زَضِؤئ، ظؤض نُؽ بُ ًَٓؿُوَ /فاتًُُ زَيطؤ/ ُٖوَي
زظيين نؤَيُ ثؿتُنُيإ زاوَ، بُآلّ وَٖا بُ ثؿتًًُوَ ْىوغاوَ َُثطغُ، َُطُض دازوويُى يًٌَ بهاتُوَ، ئُويـ 
ظَمحُتُ، بًػتىوَُ زََئًَ ئُطُض ضيَهُوتٓٓاَُنٍُ ًَْىإ قُْسيٌ و ُٖوض ُٖضَؽ بًيَنَ، ئُو زََاٌَْ ضَْطُ 

تؤ بعاُْ يُ باضٍَ ثؿتئاؾاُْوَ نُ ظؤض ًًٌَْٗٓ قُْسيًٌ  ثؿتئاؾإ و ثؿيت ئُو دُْطاوَضَ زَغبُضزاضٍ يُنرت بٔ،
 تًَسايُ نُؽ ًٖضٌ يًَىَ ْاظاٌَْ، ئٌَ ثؿتئاؾاًْـ وا يُ ْاو نؤَيُثؿتُنٍُ ناوَيُ...((

 
فاتًُُ تًَط تًَط غُضٖاتٌ بؤ طًَطِاَُوَ، يُ بُفط ضووْرت َاْسويَيت ثًَىَ زياض بىو، نُضٌ ُٖض يًٌَ زَؾاضزَُوَ، 

ُوٍَ ؾًَتايُتًِ زَيؿاضزَوَ، بُ ضغتٍُ ثضطِ ثضطِ ُٖوضاظو ْؿًَىٍ يُ ضاغتُ ضيًَُى يًَهسٍ بؤ ثرت ضَويٓ
ططيَسَزايُوَ.. زَْطٌ ثًاوٍَ، يُ زَوضٍ ئاططٍَ نؤيهطزيُٓوَ ، يُوَتٍُ َطؤظ فًَطٍ ناضنطزٕ بىوَ، غُخترتئ ناضٍَ 

ٍَُ ئُو َُٖىو غُختًًُف ُٖض ضُْس غاتًَهٌ ضووبُضووٍ َطؤظ بىوبًَتُوَ، يُ ظغتاٌْ قُْسيًٌَ ئاططنطزُْوَيُ، يُط
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ثًَضىو ئاطط نطايُوَ، ثًَؿُُضطُ ئُطُض يُ ناضَناٌْ زيهُف ًَٖٓسٍَ ئاططنطزُْوَ ؾاضَظاو خاوَٕ ئُظَىوٕ با ، 
ثًُيُى يُ َطؤظ بُضظتط زَبؤوَ، ُٖض بُ بؤٕ يُ بٔ بُفطٍ ئُغتىوض ضًًهُو ضىاٍ و زضِى و زاالٕ زَبًًَٓتُوَ، بُ زْهُ 

ُيُنٌ تُضِ، نؤيهُ زاضيَهٌ تُضٍِ يُ ئاو َُٖيهًَؿطاوٍ زَنطزَ َُؾدٍَُ، ثًَؿرت ُٖض  يُ خاوَٕ زَْطٌ ؾدات
 ئاططنُضَوَ بًػتبىوّ نُ:

)) َُٖىو زاًْؿتىإ و ضيَبىاضاٌْ قُْسيٌ ئاططثُضغذي،  ئُطُض بؤ تاقُ ؾُويَهًـ  ضيَت بهُويَتُ قُْسيًٌَ و 
تىوؾت بًَت و بتباتُ بُض زيؤظاًْا خىزٍَ، ئُوا خىزا زَختاتُ يًػيت ئاطط ُٖض يُو ؾُوَؾسا عًعضائًٌ بُ ضيَهُوت 

 ثُضغتاُْوَ، ئُودا يُ بُُٖؾت يإ زؤظَر يُ غُض ئُو ئايًُٓ يًَجطغًُٓوَت يُطٍَُ زَنات..((
َٔ تا ثُضغتطاٍ قُْسيًِ بُ ضاوٍ خؤّ ُْزيت ئُو قػُيُّ وَنى ْىنتُيُنٌ خؤف وَضططتبىو، ئًَػتا بُ  

طِواوَ و بٌَ ًٖض ظؤضيًَهطزٕ و يُ زووضَوَ ًْؿاْساٌْ ثازاؾيتَ، ئاططثُضغتِ و بُ ؾُوقُوَ خؤ غاظزَنُّ بؤ تُواوٍ ب
غطووتُناٌْ ئاططثُضغيت، ئُوَتا يُطٍَُ فاتًُُ و زَْطُنُ و ئُواٌْ زٍ يُ دىاْرتئ غطووتٌ ئاططثُضغتًسا، عُؾل 

 داضوباض زََاْسضَوؾًًََٓتُوَ...زَنُئ، يُ زوونَُيٌ غىوضيًسا بعضزَبري و ْىوضٍ ئاطط 
 ٖا ئًَػتا يُ غُض ناّ ئايًين؟ زَْطُنُ وايطؤ -
 دطُ يُ ئايًين ئاطط ض ئايًين زٍ ْاْاغِ.. -
ئُو زَْطُ ) ناُْبٌ(يإ زَطؤتٌَ، ثًاوٍَ بىو ْاظامن نٌَ ظؤض بُ طُوضَيٌ زضووغيت نطزبىو ثًَسَضىو يُ زَغيت  

ثًاوَ نُتُيُ، زَبىايُ بضًتُ غُض طابُضزٍَ، ياال زَغيت تُوقُ زَطُيؿتُ زَضضىوبٌَ، بؤ تُوقُنطزٕ يُطٍَُ ئُو 
زاٌَُْ، ضاو و بطؤيُنٌ غُيطو ثطِ غاٌَ ُٖبىو، نىضِّ زَويػت يُ الوَف بًتىاًْبا بؤ ضُْس غاتٌَ غُيطٍ بهات و 

يو ببىو، زََئًَ ضووٍ خؤٍ وَضُْطًَطٍَِ، ئُو ثًاوَ يُ غُضزٌََ ئُغهُْسَضٍ َُطسؤًًُْوَ بُ دُْطاوَضٍ يُ زا
ئُطُض ئُو ثًاوَ ُْضىوبايُتُ ثًَـ غىثانٍُ ئُغهُْسَض، ُٖويًَط زَبىوَ تطٍِ بٔ طؤٌََ، ئُو  دُْطاوَضَ ًَُٖؿُ 
َاْسوو زياض بىو، زَتطىت ُٖض ئًَػتا يُ ؾُضٍِ ُْٖسضئَ ٖاتؤتُوَ، يُ ؾُضِيَهٌ زَغتُويُخُيٌ بُ غُخيت بطيٓساض 

 نطابىو، زَياْطىت:
 ُفت نًًؤ ثالتًين تًَسايُ..ثًٌَ ضُثٌ س 
ؾُيًًَٓهٌ دىإ زَؾُيٌ، ضيَو يُ تُميىوضٍ يُْط زَضىو، ُٖض ناتٌَ ضيَِ بُ ضيٌَ ئُو ثًاوَ بهُوتبا، واّ  

ُٖغت زَنطز يُضيٌَ زاطرينطزٌْ دًٗإ ضيَسَنُّ.. ئُو طُوضَ دُْطاوَضَ بٌَ ؾُضَهطزٕ يُ طُوضَيٌ خؤٍ باغٌ 
 َنطز، بُو طىيًَاٍُْ خؤّ طىيَِ يًًَبىوَ زَيطىت:طُوضَيٌ و ئاظايُتٌ خاضَ خىيٍُ ز

))يُ ناتٌ خُوتين خاضَ خىيُ تانُ نُغٌَ نُ ؾايٌُْ ئُوَ بًَت ثاغُواًٌْ يًَبططيَت دُْطًعخاُْ، بُآلّ يُ  
بريتإ بًَت خاضَ خىيُ زووضو ْعيو خعَايُتًٌ يُطٍَُ خُوزا ًُْ، ئُوٍَ بًػتبًَتِ يُنذاض خُوٍ يًَهُوتىوَ ئُويـ 

 او ضووباض بىوَ...(( يُْ
ئُو ثًاوَ يُوَتٍُ زًْا زًْايُ، ُٖض ْاوٍ ناُْبًًُ و ضُْسٍَ ويػتىوياُْ ْاوٍ بطؤضِٕ، يإ خؤٍ ًْاظٍ بىوبًَت 
بًطؤضِيَت، ُْطؤضِاوَ و ُٖض بُ ناُْبٌ َاوَتُوَ، بُالّ يُو غُفُضٍَ قُْسيًٌَ بُ ئاغاٌْ طؤضِا و بىوَ ئًُاٍَُ 

 َإ ُٖض بُ ئًُاٍَُ ثػاوَ ْاوَإ زَبطز..ثػاوَ، ئًَُُ يُ ًَْىإ خؤ
ئاطط تا زَٖات بًًََػُزاضتط و قُْسيًًـ يُ غجًَتًسا ؾُوٍ زَنطزَوَ، بُ زياض ئاططَوَ َُٖىوَإ ضيَو  

 ثؿًًٍُ غجٌ بىوئ و َُٖيتىوتهابىوئ..
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ئاططو بُفط بُغُض  ئُوَتا بُ زياض ثًاواٌْ ئُؾهُوتُوَ زاًْؿتىوّ، ُٖض ؾُؾًإ بُ فاتًُُوَف يُ ًَْىإ     
ضًضهاُْوَ َطزووٕ، يُ ثُضغتطاٍ قُْسيًٌَ تانُ ئاططثُضغتًَهِ دىويٍُ ثُضغتِٓ تًا َابٌَ، ئريَيًِ بُ بطازَضَ بُ 
بُفطبىوَنامن زَبطز، ئُو تؤثَُيُ بُفطاٍُْ بُزيىٍ ئاططزا ضؤضِاوطُيإ بُغتىوَ و زََيًٌَ ضاوٍ ظَضزَؾذي ضؤضِ ضؤضِ 

.. زضَْط تًَطُيؿتِ ؾًَتًٌ قُْسيٌ  ثُضِيىَتُوَ بطازَضَناًْؿِ، بُآلّ نًََُو دًا يُو فطًََػهًإ يٌَ زَضؤضٍَِ
ؾًَتًًٍُ ثًَؿرت ٖاتبىوَ ًَٓـ، يُ غُض ضشإ بىوّ داضيَهٌ زٍ بطِشيَُُوَ ؾًَيت، تُظووَ يازٍَ يُ خاضَ خىيُ، يُ  

ؤؾٓايٌ بًَدُويٌ غىاظّ، ضَْطبىو زَيٌ ضشاٌْ نطزّ، يُ ضؤنٌ خؤّ زا نُ يُ زَغتِ ضىو يُ ضاوَناًًُْوَ ُْٖسٍَ ض
ُْؾهاْسباّ، بُض يُوٍَ بُ قُْسيًٌَ بهُوّ و بًَُُ ضيَعٍ ئاططثُضغتاُْوَ، يُ غُض ئُو ظووضطٍُ طُضًَإ و نىيَػتإ 
يًَو زابطِزَنا و ثًَهًإ زَبُغتًَتُوَ، خاضَّ زيت... ضاوَناٌْ تُشٍ بىوٕ يُ قػُ، َٔ غُضَو نىيَػتاٌَْ و ئُو 

طُضًَاٌَْ، باؾىونُ ئاغا زَفطٍِ، نُغًَهًسيؿٌ يُطٍَُ بىو، وابعامن يُبُض ْازياضٍ )زياض(يإ زَطؤتٌَ، ئُو بُضَو 
دُْطاوَضَف يُنٌَ بىو يُ بابًاخًُنإ، ظوو ْاوٍ خؤٍ طؤضِيبىو، بُؽ زَياْطؤ ْاو طؤضِئ يُ ؾًَتًَهُوَ فًَط ببىو 

ضَزَضٍ يًَسَضُْزَنطز ئُو زياضَ زواتط ْازياضَ يُ ؾًَتُوَ ُْى يُ ئُفػاُْوَ، ئُوٍَ دًٌَ ثطغًاضإ بىو نُؽ غُ
ٖاتبىو، نُضٌ زَطٍَُ ئُفػاُْ نُوتبىو، َٔ بُو زوو ضاواٍُْ خؤّ زيتِ يُطٍَُ خاضَ خىيُزا فطٍِ... بريَُ يُ 

بُ ئاضاّ فطِيُٓنُزا نىضِيَهًسيـ يُطَُيًإ بىو، َُٖىو خَُيهٌ ئُو ًََُُنُتٍُ زَنُوتُ ًَْىإ غُفري و قُضَضىور، 
ؾًَُٖٔ طاظيإ زَنطز، ئاضاّ ض ؾًَُٖٔ! زَتطىت َُٖىو ؾًَُٖين ؾاخإ يُ زََىضاوٍ ئاضاَُوَ نؤثٌ نطاوٕ، بُآلّ 
خَُيهٌ ئُويَٓسَضٍَ زَياْطؤ ئُو ؾًٍَُُٖٓ بُ )ئاضاٌََ (وَ ًْؿتًُ يُو ثًَهضىوُْ ُْٖاتًُ نُ يُ ًَْىاٌْ غُضو 

ؤ: ضؤشيَهٌ ٖاويين، ئاضاّ يُطٍَُ نؤَُيًَو ؾًَُٖٔ يُو ثريَ غُفًُٓ، غُنىتٌ ئاضاّ و ؾًَُُٖٓناْسا ُٖيُ، زَياْط
خؤيإ زابىوَ غًَبُضٍَ، يُ ثطِ خُبُضٍ يؤ ضىو نُ بطازَضيَهٌ ئاضاّ يُ غُض قُضَضىوخٌَ زَوضٍ طريايُو ؾُضِ طُضَُ،  

ُٖض ًَٖٓسٍَ دطُضَيُى ئاوٍ يٌَ بطِايُو طُيُى تًٓىوَ، تطغٌ طىيًٍُ ًُْ، سُيفٌ يُوٍَ زٍَ تًٓىيَيت بًهىشٍَ، 
زووٍ بهًَؿٌ، ئاضاّ بُ خؤو بُ َُتاضَيُى ئاوٍ غُفًًًُٓوَ يُغُض قُضَضىور ًْؿتبؤوَ، ئًسٍ يُوٍَ ضؤشيَىَ ئاضاّ 

 بىوَ ئاضاّ ؾًَُٖٔ.....
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خُوٍ ؾًَتبىوٕ بُضيُٓزَزاّ، خىا نطزٍ )بُغسا( فطياّ نُوت، زياضَ بُ زووضبًين دازوو ئاططَنٍُ زيتبىو، 
ؤخ ٖاتُ طىيَِ، ًَْىإ يىوضَو يطَُ زووضايٌ َصيَهٌ قىوَيٌ دطُضَ بىو، ظَوٍ ئُطُض ضُْس يطَُيُنٌ وا بُ يىوضٍَ ت

خؤيُوَ ببًينَ زَيًٓاّ ْاضاض بُ دًَطؤضِنٌَ زَبًَت، بطازَضَ َطزووَنامن وَى ضيَىاغٌ ْاو بُفط ظيٓسوو بىوُْوَ، يُويَىَ 
ُْوَ، ئُطُض ئُو يطَُ قُْسيٌ ُٖشيَُٓ ُْبايُ، فاتًُُو ئُواٌْ زٍ تًَطُيؿتِ ئُو دؤضَ تؤثاُْ َطزووف ظيٓسوو زَنُ

يُو خُوَ قىوَيُ بُفطَ ئاططيًًُٓ بُ ئاطا ُْزَٖاتُٓوَ، نُضٌ بٌَ ئَُُنًِ نطزو غىثاغٓاَُيُنِ بؤ بُغسا 
 ُْْاضز..... يُ فاتًُُّ ثطغٌ: 

 َُٖيٓايُو بُضزَواّ يُ ؾُضٍِ ئاططزايُ؟  ئُضٍَ ضاغتُ زََئًَ يُوَتٍُ بُغسا بُغسايُ  ضاوٍ بُ ئاططو ضووْانٌ -
 ًَٓـ بًػتىوَُو زََئًَ وايُ....  -
 
 ئا ئا وايُ ًٖض طىَاٌْ تًَسا ًُْ....  -

 ّ.بايعَُٖيًسايٌَ 

ئُو ّ.بايعَ ظؤض زاغػتاٌْ بىو زَياْطىت خعٌَ ضَغىٍ َُٖعاتؤظ زَبًَتُوَ، يُطٍَُ باثريَ طُوضٍَ وٍ شٕ بُ 
ايُى ًُْ يُو زًْايُ ئُو ثًاوَ ؾُضٍِ تًَسا ُْنطزبًَت، ئُطُض تىوؾٌ ؾُضِيـ ُْبىوبًَت، شًٌَْ نطزبىو، زََئًَ ضً

ضاوٍ يٌَ زاَُظضاْسووَ، ضاويؿٌ بؤ َُيػُض ُْبىوبًَت ئاوٍ يُ ناًُْنٌ خىاضزؤتُوَ، ْاوٍ ضًايُناٌْ  زًْاٍ يُ 
غػتاًًُْنُ نُؽ ُْيسَْاغًًُوَ ض َٓساَيُناٌْ خؤٍ دىاْرت يُ بُض بىو، يُ ظؤض ؾىئَ ُٖتا ُْتطىتبا ثًاوَ زا

مسًًًَََهٌ ُٖبىو خىزايُ! بُض ضووَُتٌ ُٖض نضٌَ بهُوتايُ سُفت ؾُو و سُفت ضؤشإ خىيَين يٌَ زَضؤضِا، ئُو ثًاوَ 
يُ ُْخىيَٓسَواضيٌ خؤيُوَ خُوٌْ بُ نؤَيجؿتُنُوَ زَزيت و يُ خُوًَْسا الثُضَِناٌْ َُٖيسَزايُوَ، ئُو ثًاوَف 

اضٍَ خاضَ خىيُوَ زَطىت، ثًاوَ زاغػتاًًُْنُ نُ بُ ثًَىَ زَوَغتا، ضيَو بُٓ زاضبُضِوويُنٌ طُيٌَ ؾيت يُ ب
 طضهُيٍُ خطنَُيُ بىو، ظؤض زاخٌ يُ قُْسيٌ بىو، قُت بُ ضانُ ْاوٍ ًَُْٖٓاوَ زَيطىت:

 )) بُ خىزاٍ ئُو قُْسيًُ بُآليُ بُآل، تا قُْسيٌ َابٌَ ؾُضٍِ بطانىشيـ ُٖضزًَََينَ((
زاغػتاًًُْنُ يُو قُْسيًُزاو يُ غُضزََاًَْهٌ ظوو طىيًُيُنٌ بطانىشٍ ضىوبىوَ زَيًًُوَ، ئًػتاف  ثًاوَ  

ثًَىَ وَى ئاَاُْتًَو يُ ؾىيَين خؤٍ َُٖيًططتىوَ و زَغيت يًَُٓزاوَ، داضيَو غُضزاٌْ ُْخؤؾداُْناٌْ َؤغهؤٍ 
 نطزبىو، زنتؤضَنإ ثًًَاْطىتبىو:

 ُضطُضيٌ بطانىشٍ بهُئ.ئًَُُ ئُو تىاْايَُإ ًُْ ُْؾت 
ئُو ثًاوَ ضُْسٍَ ضقٌ يُ قُْسيٌ زَبؤوَ باضتُقاٍ ئُوَ فاتًٍُُ خؤؾسَويػت، نُضٌ ئًَػتاف ثًَىَ بُ زَيٌ  

خؤٍ قػُيُنٌ يُطَُيسا ُْنطزووَ، ضىْهُ يُ تًَطٍ يًَهسٍ ُْزَطُيؿذي... ثًاوَ زاغػتاًًُْنُ يُغٌَ ضغتُ قػُ 
 زَيطؤ: زوو ضغتٍُ يُ باضٍَ قُْسيًُوَ بىو،

نىضِيُٓ زَظأْ ئُو قُْسيًُ ضُْس نًىو بُفطٍ ططتؤتُ باوَف، ًَٖٓسَ طىيًُؾٌ يُ غًٓطًسا ضاضىوَ، زَى  
زَغتًإ خؤف بٌَ!  ئُٖا ئُو طىيًُتإ زيتًُ وا يُ زَيٌَ َُٓ، يُنُّ داض بُ بُضزَنٌ قُْسيًٌَ نُوت ئُودا ٖاتُ 

 ٕ ئُطُض بُ غىونُ َاضًـ بٌَ قُْسيٌ  بُغُضزَنُُْوَ.زَيٌ َٔ، طىيًُنإ بُض يُوٍَ َاضٌ دُْطاوَضإ بهُ
َٔ ُٖض نُ بُ وضزٍ يُ مسًًٌََ ثًاوَ زاغػتاًًُْنُّ زَضِواٌْ بُ زَغتُ خؤّ ُْبىو، نات غاٍَ غاٍَ بُضَو   

 ثاؾٌَ زَضىو، تا زَطُيؿتُُوَ َاَيٌ َُال عىمسإ ضاُْزَوَغتا... 
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بُالؾاوَ ْاوزيَطيإ نطزبىو، ُٖض بُ بُالؾًـ َاَيٌ ئًَُُ يُ ُٖويًَط طُضَِنٌَ ُٖبىو ُٖض بُ بُالف  بُ  
نُوتبىوَ نٔ َاَيٌ َُال عىمسإ، يُوَف بُالؾرت َٔ ضؤشٍ ؾُف سُفت داضإ زَضىوَُ ئُو َاَيُ، بُ بٌَ ئُوٍَ 
 ًٖض َُبُغتًَهِ يُو ضىوُْ ُٖبٌَ، يُ شووضٍ زاًْؿذي زوو ويٍَُٓ طُوضَ ظؤض طُوضَ بُ تًُْؿت يُنُوَ  ًْىٍَ ال

 زيىاضيَهًإ ططتبىو، يُ بٔ يُنًإ بُ خُتًَهٌ ْاخؤف ْىوغطابىو:
 ) ؾًَطٍ خىا ئًُاٌَ عُيٌ( 
 يُبٔ ئُوٍ زٍ بُ خُتًَهٌ ْاخؤؾرت: 
 )ؾًَطٍ بُؾُضيُت ٖاوضٍَِ غتايري( 
َٔ زواٍ ئُو َُٖىو ٖاَىؾؤيُّ بؤ ئُوٍَ نُومتُ زاوٍ خؤؾُويػيت ُٖضزوو ؾًَطَنُ خؤظطُّ زَخىاغت َُال  
ٕ ويَُٓيُنٌ ًَٓـ يُ ًَْىإ ُٖضزوو ؾًَطَنُ َُٖيىاغٌَ و يُ بين بٓىوغٌَ ؾًَطٍ بُالؾاوَ..  ويٍَُٓ ؾًَطٍ عىمسا

بُؾُضيُت نتىَت ئُو ثًاوَ زاغػتاًًُْيُ، ئًػتاف بطِواّ وايُ غتايري و ثًاوَ زاغػتاًًُْنُ ُٖضيُنٔ، يُ نٔ 
ُآلّ يُوٍَ تًَُابىوّ، بًػتبىوّ غتايًُٓنٍُ َُال َُال عىمسإ غتايًُٓ و يُ نُٓ َُ ثًاوَ زاغػتاًًُْنُيُ، ب

عىمسإ ئُطُض يُ زشٍ وٍ قػؤنُى نطابا، با ئُو قػُيُ يُ طُضَِنًَهٌ فطيؿتُ ْؿًُٓوَف بهُوتايُتُ غُض ظاضإ، 
زَٖات طُضَِنُنٍُ ْغطؤ زَنطز .. بُآلّ ئُوَنٍُ ئًَُُ يُ ًَٗطَباًْسا َُغًح بُ َُغًشايُتٌ خؤٍ بُ تؤظٍ 

 ُزَطُيؿت، َُال عىمسإ زَيطؤ:ثًَؿٌ ضاْ
نُ خىاٍ طُوضَ ؾًَطَنٌ يؤ خؤٍ زضووغتهطز، بُؾُضيُتًـ بريٍ نطزَوَ نُ ؾًَطَى يؤ خؤٍ زضووغتبهات   

ئُوَ بىو غتايًين زضووغتهطز،  ئُو زوو ؾًَطَ ُٖضزوونًإ دًَطٍُ ضيَعٕ و ثريؤظٕ، زَغتهطزٍ بُ ؾُضيُتًـ وَى 
 زَغتهطزٍ خىا ثريؤظَ...

 غػتاًًُْنُ نُ يُ زَغت بُ مسًٌََ زآًَٖاْسا الغايٌ غتايًين زَنطزَوَ، زَيطؤ:ثًاوَ زا 
ئُٖا يُو ثًَضُ بازَيتُوَ زوْسيَو بُ زياض زَنُوٍَ بًَٓستطئ زوْسٍ قُْسيًٌَ يُ ئُوٍَ يُ َاْطٌ بطايِ   

ّ ثًاوّ زَوٍَ زَو َاْطُيسا ظيَٓسيٓاٌَْ  بطاتُ غُض زوْسَنُ، ؾاضَظا زَبًَت بُ َُٖىو ًًًَُْٗٓناٌْ ئامساٌَْ، بُآل
بطاتُ ئُوٍَ، وََياَل زََئًَ خاضَ خىيُ خؤٍ طُياْسييتَ، ُٖض يُ بُض ُْٖسيَؿُ نُؽ تًٌَ ْاطات، خؤ ًَٓـ يُ 

 طُضٍَُ ضؤيؿتينَ بىوّ بؤ غُضٍ زوْسٍ... بُآلّ ئُو طىيًُ غٓسإ نىؾتًُ غاضزٍ نطزَُوَ....
زوْسَ يُ غُضٍ زاّ بُ تًَطِاَاٌْ قىوَيُوَ ضاوّ ُٖض يُو ثًَُضُ يُو قػاٍُْ ثًاوَ زاغػتاًًُْنُ ُٖواٍ ئُو  

بىو نُ ثًاوَ زاغػتاًًُْنُ  ثُدمُ بُ دطُضَ ظَضزبىوَناٌْ بؤ زضيَصنطز، زََىيػت بُ ضيٌَ خاضَ خىيُزا َُٖيهؿًَِ، 
 ثًاوَ زاغػتاًًُْنُ زَتطىت ًْاظٍ َين خىيَٓسؤتُوَ: 

ُناتُوَ، ضىْهُ ئُطُض بُفطيـ ضَقت ُْناتُوَ، يُى يُ غٌَ تريَنُ نُؽ بري يُ طُيؿذي بُ زوْسٍ ئامساٌَْ ْ 
غاضزت زَناتُوَ و غُطتؤثت ثًَسَنات، زََئًَ تري و نُوإ بُ زَغيتَ ُٖيُ، ُٖض نُغٌَ بطاتُ ْعيو زوْسَنُ، غٌَ 

الوَ غًَطاْت ترياٌْ تًَسَططٍَ َػؤطُض يُنًاْت ُٖض ثًَسَنُوٍَ، نُغًـ ْاظاٌَْ تريو نُوإ بُ زَغت يُ نًٗإ 
يًَسَططٍَ، بُ خىزاٍ ئَُٔ بًػتىوَُ ئُو تريٖاويَصَ، ؾُيتاُْ، ئا ئا ؾُيتإ ؾُيتإ، ئُو غُطباغًَىَ سُظْانات 
بُؾُض ؾاضَظاٍ غطِوتطٍِ ئامسإ بًَت، بُؽ نىضِيُٓ ئَُٔ تًَُاَُ ْاظامن خاضَ خىيُ نى خؤٍ طُياْسٍَ، نى ئُو 

ئُزٍ نى بُض تريٍَ يُ تريَناٌْ ؾُيتاٌَْ ُْنُوت، ُٖبٌَ ُْبٌَ يُو ناتٍُ َُٖىو بُفطٍَ ؾهاْس و ُْبىوَ ضًىوضَ، 
 خاضَ طُيؿتًتُ ئُوٍَ ؾُيتإ خُضيهٌ زَغت بُ ئاوطُياْسٕ بىوَ، وََيالٌٖ بًًََِ ض.... 
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يُو قػاٍُْ ثًاوَ زاغػتاًًُْنُوَ تريٍ ؾُيتإ غُضٍ بُتاَيهطزَُوَ يُ ُٖواٍ زوْسَ ئامساًُْنُ، طىمت  
زووٍ غطِو تطٍِ ئامسإ ُْنُوّ، بهُوَُ زووٍ ًًًَُْٗٓناٌْ ظَوٍ، بؤضٌ بُ ثًٌَ خؤّ بضُُ ْاو غًَطٍَ  باؾرتَ بُ

 ؾُيتاُْوَ...
ُٖض سُفتُإ  سُفت زْهُ تُظبًَشٌ ثػاوَ بىوئ، يُ بريّ ًُْ تُظبًَشُنُ نٍُ و يُ نىٍَ و يُ زَغيت نٌَ و 

ئًٍَُُ ثًَهسٍ ئاؾٓا نطزؤتُوَ، يُويَسا ظضيإ زََٓازٌَََ بُ ٖؤٍ ضًُوَ ثػابؤوَ، ًَٖٓسَ زَظامن ئُوَ قُْسيًُ 
َُٖيًسَططتري و ثُضت و بآلويسَنطزيُٓوَ، ُٖض يُويَسا يُ ثُْاٍ ظضياُْوَ ئاطط َُٖيسَبىو، وَى َٓساَيُ ُٖتًىَناٌْ 

و ًََصوو  خؤٍ يُ باوَؾٌ خؤٍ نؤيسَنطزيُٓوَ، ئُو قُْسيًٍُ َٔ زيتِ ئُو قُْسيًُ ُْبىو نُ يُ نتًَيب دىططافًا
خىيَٓسبىوَُوَ، ئُوَف ُْبىو نُ يُ ُْخؿُ غُضباظٍ و ظؤض ًًًَُْٗٓنإ نًَؿطابىو، ئُو قُْسيًُف ًُْ وا يُ بًٓايٌ 
تؤزا َُٖيضٓطاوَ و يُ ٖعضتسا يُ بٔ بُفط خُوتىوَ و ظضيإ ضايسَشٌََْ.. ْا ْا نُؽ غُضَزَضٍ يُو قُْسيًُ زَضْانات، 

ٌَ بعاٌَْ، يُ ويَسا ُْٖسيَو ؾُوٍ غاٍَ ُٖيُ بُ قُز يُى غاَيٌ ضيَو بُ َُٖىو ؾُو و ئُوَ ْاَيًَِ خاضَ خىيُ ؾتًَهٌ ي
ضؤشَناًًُْوَ تَُُٕ زَنات ، بُ قػٍُ ثريًَََطزٍَ بٌَ نُ يُ نىُْ نؤتط غُْطُضٍ ططتبىو.. َٔ  يُوٍَ زيتِ، ثًاوَ 

 نىُْنؤتطيُنُ زَيطؤت: 
ضيَصتطَ،  َٔ غاَيًَو ثًَـ ئُوٍَ  وؾٍُ ئُْفاٍ بًَتُ غُض ضيًَُنٌ نىضتًًٍُ قُْسيًٌَ يُ ضيٌَ سُدٌَ زووضو ز 

ظاضٍ بُؾُضيُت، ضىويتُُ سُدٌَ، بُ ضىوٕ و ٖاتُٓوَ غاَيًَو و ضُْس ضؤشيَهِ ثًَضىو، بُالّ ئُٖا يُو قُْسيًًٌََٗ 
 نُوا يًَطَوَ زياضَ ضيَِ بُضيٌَ وا نُوتًُ سُفت غاٍَ ضؤيؿتين ويػتًُ.

ُ ْاظامن ضُْسَ   يُوٍَ وَى طىَيُبُضؤشَ قطتاْس، ئًَػتاو ئًَػتاف ضٌ َٔ ئُو َُٖىو ناتٍُ تَُُمن ن 
تًَُٓطُيؿتِ، ْاظامن يُ ض نًؿىَضيَهُوَ زَغت ثًَسَناو يُ نىٍَ بُ نؤتايٌ زٍَ، بُ بُض ضاوتُوَ زًْايُى غُضٖات 

ُ زًْايٌَ تاقاُْيُ، بُضاْطصٍ يُنرت زَبٔ بٌَ ئُوٍَ زَغتت بطاتُ غُضَ زاويَهٌ تًَطُيؿذي، يُ بٌَ غُضو بًٓسا ي
ئُوَ ًُْ يُ ضُْس دًَطُيُى ُْٖسيَو ًًٌَْٗٓ ؾاضزبًَتُوَ، ُٖض خؤٍ ًًًَُْٗٓنٌ طُوضَيُو خؤٍ يُ زًْا ؾاضزؤتُوَ، 
يُ زيٓت زَناو زيٓت زَزاتٌَ، غجًرتئ ؾُو ؾُوٍ قُْسيًُ، ؾُوتطئ ضؤش ضؤشٍ قُْسيًُ، زوْسٍَ زَتهاتُ تؤخ و 

 ُ باوَؾٌ زوْسيَهٌ زٍ خؤت زَبًًُٓوَ...زَتٗاوٍَ ويٍَُٓ بُضخؤَيُيٌَ ي
 
 

*** 
 ئا.. ئا 

 بُضزيـ غاتٌ ُْضَبىوٌْ ُٖيُ
 ئا.. ئا

 بُفطيـ غاتٌ طُضَبىوٌْ ُٖيُ
 ئُو غاتاٍُْ َىطٓاتًػٌ خُو
 بُ زوا وظٍَ خؤيُوَ َُٖيسَناو
 وَى غىثاٍ باضإ زاطريّ زَنا

 بُضز يُ بُفط ُْضَرتَ
 بُفطيـ طُيُى طُيُى طُضَرتَ
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 ئاضَقاوٍ نضُ ضَوَْسٍ  يُ غىمخٍُ 
 

 ) طؤضاًٌْ دُْطاوَض(
*** 

 
يُ بٔ زوْسٍَ نُوتًُٓوَ غًًَُنٌ زًْاٍ يًَىَ زياضبىو، يُوٍَ غٌَ طابُضزٍ طُوضَ، ظؤض طُوضَتط يُو بُضزٍَ،  

ثريٍَ نىُْنؤتطٍ يُ غُض ؾاًْسا غُْطُضٍ ضًَهطزبىو، ؾُضٍِ ئايُتٌ ئُْفايٌ زَنطز، غُضيإ ثًَههطزبىو خُوٍَ 
 بىوٕ بًػتبىوّ ناوَ ضاوؾري بُو بُضزاُْ يإ بُ بُضزَناٌْ وَنى ئُو بُضزاٍُْ  طؤتبىو:خُوت

 )) خىزاوَْس زَيٌ ْايُ بُ ئاطايإ بًًََٓتُوَ..(( 
ئُو بُضزاُْ يُ بُٓوَف  بُ قُز غُضٍَ،  ظياتطيـ بُفطيإ ططتبىو، ُٖض سُفتُإ نُوتًُٓ بُفطَاَيًين بينَ،  

ئًَُُ بؤ ْىوغذي ثًَىيػتُإ بُ ؾُف دًَطُ ُٖيُ، نُضٌ يُ تًَطٍ سُفت دًَطٍُ يٌَ ٖؤَيًَهٌ غًَطؤؾُيٌ بىو، 
 ضاغُ،  ثًَسَضىو دًٌَ نؤبىوُْوٍَ فطيؿتإ بٌَ، فاتًُُ خُضيهٌ خُتٌ ضَؾهطاوٍَ غُض زيىاضَنإ بىو:

 )) بُخًَط ٖاتين ئاططثُضغتإ زَنُئ(( 
بضىوى ضيَو يُ ويٍَُٓ ئُو ئاططاٍُْ يُ  بضىوىوٍَ ئاططٍ فاتًُُ ُٖض ًَٖٓسٍَ طىت، زيػاُْوَ ئاطط يًَطَو يُ 

 زؤظَخسا بؤ ئاططثُضغتإ زَنطيَُٓوَ... بُختًاض بُ زَّ باويَؿهٌ قىوَيُوَ ُٖض باويَؿهٌَ دطُضَ نًَؿاٌَْ بىو:
 زَظأْ ُٖض نًىوَ بُفطٍَ بُض ئُو قُْسيًٍُ زَنُوٍَ زْهُ ظايًؤًََهٌ تًَسايُ. 
نؤيٌ زَبؤوَ، نُ يُ بُض ََُهإ زَبًَت ؾريٍ زايهٌ تًَطٍ ُْزَنطز، زايهٍُ  بُختًاض خعٌَ سادٌ قازضٍ 

قىضِ بُغُض ظؤض داض ئُو ضيًَُ زووضٍَ زَبطٍِ و زَخيػتُ باوَؾٌ زايهٌ عُيٌ بُضزَؾاًُْوَو تا َطِ زَبىو ؾريٍ 
 زَخىاضز.. طُيُى داض زَيطؤ: 

 َٔ ضِ يُ سادٌ قازض نَُرت ًُْ ُٖض زَبًَت ببُُ ؾاعري.
ُو ُٖبىو سُفت ؾًعطٍ زضيَصٍ زَْىوغٌ، يُ قػاًْـ يُ َُٖىو تٌَُُْ خؤؾٌ بُ وضزٍ و تًَطُيؿتُٓوَ ؾ 

ؾًعطيَو ضًُ ُْخيىيَٓسبؤوَ، بُضزَواّ بُ زَْطٌ بُضظ ؾًعطَناٌْ خؤٍ زَخىيَٓسَوَ، نُ بُزَوضٍ ئاططزا زَخىاليُوَ 
ض ُٖض بُطضهُيٌ بؤتُ بطازَضٍ َطاوياٌْ و يُ ؾًعطٍ َُٖيسَزا زَضويَؿًَهٌ ظَضزَؾت بىو بؤ خؤٍ .. بُختًا

طىْسٍ،  يُ زَو ظيٌَ طضهُ، َاَيًَهٌ يُ زاضيإ ُٖبىو، ؾُو و ضؤش يُ ْاو ظيَسا خُضيهٌ َُيُنطزٕ بىو.. ئُو 
بُختًاضَ ًَٖٓسَ يُْاو ئاو زًًََََٓتُوَ تا واٍ يًَسٍَ زَبًَتُ َُؾكهاض و بًَضىوَ َطاويإ فًَطَ َُيُ زَنات، زََئًَ 

ُواٍُْ يُ بابٌ تىوضَِ زَبىو، ضُْس َطاويًُنٌ بُطٍَُ خؤٍ زَزاو ثًَهُوَ يُْاوظيٌَ طضهُ ؾُويإ زَنطزَوَ، ئُو ؾ
 تا ئًَػتاف ظؤض نُؽ بُ  بُ ًَٓؿُوَ بُ غُضزَغتٍُ َطاوٍ ْاوٍ زيَٓٔ.. يُ خؤيِ بًػتىوَ: 

سَخًًػهٌَ و زَنُويَتُ ئاوَوَ، سادٌ قازضٍ نؤيٌ ًَٖؿتا َٓساٍَ زَبًَت يُ زَو ظيًٌََ ثًٌَ يُ بُضزَنٌ َُٖي 
َٔ ُْباّ ئاوَو ئاو زَضىو، ئُطُض زَضّ ُْزًََٖٓا، ؾاضٍ نؤيُ تازًْا زًْايُ بطِنُ ؾًعطَيَهٌ يٌَ ؾري ُْزَبىو، ئا ئا 
َٔ ؾًعطّ ضظطاض نطز، زَظاٌْ ُٖض يُو ضؤشَوَ ْاوّ يُ خؤّ ْا بُختًاض، زَْا ثًَؿرت ْاوَنِ ُٖبىو ؾُيتاًْـ ْاوٍ 

 ضٍِ خؤٍ ْاٌَْ، ْاظامن ض زوشَٓايُتًُنِ يُطٍَُ بامب ُٖبىو ئُو ْاوَ قؤضٍَِ يُ َٔ ْابىو. واٍ يُ نى
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ئاطط يُ سُفت الوَ بًًََػٍُ زَزا.. ئُطُض بؤ ضُْس غاتًَهًـ بًَت غًَبُضٍ َطؤظًـ وَى ًْىَ َطؤظٌَ بًَتُ   
يُ تٌَُُْ خؤٍ غَُاٍ واٍ بُخؤيُوَ  ضيَعَوَ، ئُوا شَاضَنإ خؤٍ يُ سُفتا نُغٌَ زَزا، ٖؤَيٌ شيَط طابُضزإ

ُْزيتبىو، ُٖض غًَبُض بىو زَغيت غًَبُض يُ زَغتا، َُٖيجُضِيينَ َُٖيسَثُضِئ ؾُيتإ ئريَيٌ ثٌَ زَبطزئ، بُ تًضاوٍَ 
غُيطٍ ضاوو بطؤٍ ئًُاٍَُ ثػاوَّ زَنطز، ضاوو بطؤيٌَ زَتطىت بُٓطىيَٓري و تاظَ يُ بٔ بُفط قًت بىوُْتُوَ، 

 ػاوَ ضًايًاُْ زَْطٌ َُٖيربٍِ:ئًُاٍَُ ث
زَتىأْ بُ زَيًٓايًُوَ بٓىوٕ ئًَطَ ئُو ؾىيَُٓيُ ُْ تؤثٌ بُغسا و ؾاّ ٌُْٖ ئًَطإ و تىضاًْـ ْايططيَتُوَ،   

 بطِوا ْانُّ ؾُيتاًْـ قُت ضيٌَ بًَطَ نُوتيبَ.
 ُٖضطًع َُْسيتبىو ثًاوَ زاغػتاًًُْنُ يُ زَوٍ نُؽ بساتُوَ: 

ٌَ زََيٌَ ئًَطَ ئاوزَغيت ؾُيتإ ًُْ، ئا ئا يًَطَ بُض يُوَ ْىيَص تُضى بهات، ضُْسإ داض تطِسًَى! نىضَِ ن  
 زَظْىيَصٍ َُٖيططتىوَ، َا دٌَ ُٖيُ يُو قُْسيًٍُ بُض تطٍِ ؾُيتإ ُْنُوتيبَ!

نُوَف ئًُاٍَُ ثػاوَ ثًَهًُْينَ ثًَهٌُْ َٔ زََيًَِ بُغسا طىيٌَ يُو ثًَهًُُْٓ بىوَ، يُ ثًاوَ زاغػتاًًُْ 
دىاْرتئ بعٍَ مسًٌََ، ئاخط ثًاوَ زاغػتاًًُْنُ تٌَُْ بعٍَ مسًَآلٌْ ُٖبىو نُؽ طىيٌَ يُ زَْطٌ ثًَهًُْين ئُو 
ُْبىوَ، غُضزَغتٍُ َطاويًـ ؾًعطيَهٌ ثًَسانطز، ؾًعطٍَ بُ خىيٌَ ؾًىيـ خعٌَ ؾًعط ُْزَبؤوَ، َٔ ُٖض بؤ 

 ئُوٍَ غُضزَغتٍُ َطاوٍ يُ قػُ بهُّ:
ُ غُطًَهُإ نَُُ، ئُطُض غُطٌَ ثُيسا بهُئ ًََصوويُنٌ دىإ، ئُفػاُْيُنٌ دىاْرت زووباضَ زَظأْ ئًَُ -

 زَنُيُٓوَ..
 ثًاوَ زاغػتاًًُْنُ زيػاُْوَ َُٖيًسايٌَ:  
بُ خىزاٍ ئُو قُْسيًُ ُْفطَتًًُ ئُتىوؾٌ ًَٖطِو ٖىضِنطز، نىضَِ ئُزٍ ئُو غُطُ ضًُ يُ بُضزََت  )  -

 طاوٍ زضيَصنطز(ثُدمٍُ بؤ غُضزَغتٍُ َ
 ئاخط ئُطُض غُضزَغتٍُ َطاوٍ غُطُنُ بًَت، ؾُف زًًَََُٓٓوَ، ْابٌَ.. -
 زََيًَِ ًَٖطِبىوٍ.. ئُزٍ فاتًُُ زوو ثًاو ًُْ؟ -

 بطازَضَنٍُ طًعاضا َُٖيًسايٌَ:
 ئُوَف ََُيٌَ ئُزٍ ئًُاَُ بُ قُز زوو ثًاوإ ْابًَت؟ -
و ؾُو ُٖظاضو يُى ؾًعطتإ بؤ غىيَُُٓوَوَُٖىوتإ ًَٖطِو ٖىضِ زَ وََيالٌٖ َازاّ غُطِ ْاْىوّ و زَبًَت ئُ -
 بهُّ.

 بطازَضَنٍُ طًعاضا واٍ طؤ. \ْا ضاوَنُّ ئُوَ ُْنٍُ! ئَُٔ غُطُنُّ  -
 

 بطازَضَنٍُ طًعاضا يُ ًََص ُْبىو يُ نٔ طًعاضا  طُضِابؤوَ، طًعاضا ثًٌَ طؤتبىو:
 َُضط َُوزاٍ ُْزا، تؤ يُوٍَ دًَٓؿًين َين..  ًْاظّ ُٖيُ غُضزاًَْهٌ قُْسيٌ بهُّ، بُآلّ ئُطُض

 بطازَضَنٍُ طًعاضا ًَُٖؿُ وَى دُْطاوَضيَهٌ يُ ؾُضِ بطاوَ قػٍُ زَنطز:
ضاغجاضزَيُنٌ طًعاضاّ ثًًَُ بؤ خاضَ خىيُ بُؽ ًْىٍَ زًْاّ يُ زووٍ نطز َُْسيتُوَ... ثًَِ غُيط بىو نى  

 خاضَ خىيُ زَْاغٌَ! نُ بُطًعاضاّ طؤت:
 زَظاٌْ خاضَ خىيُ خىيَٓسَواضيٌ ًُْ؟ -          
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 غُضٍ غىضَِاو ئًَػتاف باوَضٍِ ُْنطز
 يُ زًْايٌَ َُٖىو ؾتًَو زَبًَت بُؽ ئُوَ ْابٌَ و ْابٌَ! -          

وََيال ئُو غىوضبىوٍُْ طًعاضا ًَٓؿٌ خػتُ طىَاُْوَ، ًَٓـ بطِواْانُّ خىيَٓسَواضيٌ ُْبًَت.... خؤف بىو 
زواٍ ؾُضِيَهٌ طضهُ ضىويُٓ غُض ضًايُى ْاوٍ غرياَاغرتا بىو يُ يُبٔ بُضزيَو زاًْؿتري و يُ طٍَُ طًعاضا يُ 

زَغتُإ بُ نًَؿاٌْ  دطُضَ ئُغتىوضَنإ نطز.. زيتِ ٖؤططيـ ثُيسا بىو.. قَُيُّ و ناغُظٍ زَضًَٖٓا و طًعاضاٍ 
طُضَ، يُْاو بطزٌْ ُْخىيَٓسَواضٍ، ْىح، ثطغًاض ضيَصنطز زًْايُى ثطغًاضٍ يًَهطز، ثطغًاض يُ َُٖىو ؾتًَو، ظياٌْ د

َاضنؼ، نىضَ ئُتى بًٌََ! شَٖطَنٍُ غىقطات ٌٖ فريعُوٌْ ْاظامن ضُْسَّ، ْىنتُناٌْ خاضَ خىيُ، ًًٌَْٗٓ قُْسيٌ.. 
َُٖىو ؾتًَو...طًعاضاف سُفت زًْا وَآلٌَ زايُوَ... يُ بريَُ يُوَآلَُناًْسا نُ زَٖاتُ غُض زوو بابُت، وؾٍُ 

 ؤض بُناض زًََٖٓا ئُواًْـ قُْسيٌ و خاضَ خىيُ بىوٕ..)ضَْطُ(ٍ ظ
 ئُضٍَ ئُو ٖؤططٍَ ْاوت ًَٖٓا ٖؤططَ نُيُطُتُنٍُ ئًَُُ بىو؟ -
 ئا ئا ئُو زََيًَِ. -
نىضَِ سًهايُتٌ ئُو نىضَِ وا يُ نُٓ َُٓ.. يُ َؤغهؤ زيتُُوَ.. يُ خُغتُخاُْ يُ غُض غُضّ بىو،  -

عًالدٌ زَضزٍ زَيٌ ًَٓإ ثًَُٓنطا ظؤض تىضَِبىو، خُضيو بىو بُؾُضِ بٌَ َٔ  تُضدىَاٌْ َٔ بىو، ناتٌَ زنتؤضَنإ
 ًََُْٗؿت، بُ زنتؤضَناٌْ طؤ:

 ئُْطؤ زَبًَت بضُٓ نٔ طًعاضا زَوضَنتإ يؤ بهاتُوَ.  
ؾُويَو يُطٍَُ ٖؤطط يُ ضؤر ضووباضٍ ظؤزطا ُٖتا بُزَُغت بىوئ ظؤزطاَإ َُٖيضؤضِاْس... ثًَؿرتيـ يُ  

يتُُ يُ بريّ ُْبىو يًٌَ بجطغِ نى زَضضىوَ! ئُودا يُو بُزَُغتًًُزا زيَتُ بريّ زوو ضاوثًَهُوتين بؤ قُْسيٌ ز
خىيَٓسَُوَ، يُنًإ يُطٍَُ قُيػُض بىو ئُوٍ زٍ يُطٍَُ غتايري، ئُو زووَ ُٖضضٌ دىٌْ ثًػٌ زًْا ُٖيُ بُ 

 يُنسيإ زابىو.. ٖؤطط طؤتٌ:
 اٍ زَضًَت.ئُواُْ بآلو ْانَُُوَ بُؾُضيُت سُي  
بُ سُفت ضؤش ثًَـ ئُوٍَ يُ َؤغهؤ بطُضِيَُُوَ ٖؤطط طُضِابؤوَ، بُآلّ َُْسيتُوَ و ْاظامن يُ نىيًَُ.. ُٖبٌَ   

 ُْبٌَ خؤٍ طُياْسيتُ خاضَ خىيُ، ضىْهُ  طؤتٌ:

 ئُوداضَ تايبُت بؤ خاضَ خىيُ زَضُُوَ، زَبًَت ضاوثًَهُوتًَٓهٌ زووض و زضيَصٍ يُطٍَُ بهُّ.  
يت خؤٍ يُ ُٖوضٍَ ئُو ضًايٍُ قُْسيٌ تًًُُ ُٖوضيَهٌ ثٌَ بُخؿًبىو، يُوٍَ نؤَيُثؿتًَهِ زيت، وا َٔ وَخ 

بعامن ٌٖ ئاضاّ ؾًَُٖٔ بىو، يُ غُض نؤَيُ ثؿتُنُ ويٍَُٓ طًعاضا، ضًًَٓٓهٌ دىإ ضٓطابىو.. ُٖض ضُْس يُ غًُاٍ  
اًْإ ْابًُُٓوَ، نٌَ ْاَيٌَ ُٖض ُٖو ًُْ!.. ئُو بطازَضٍَ طًعاضاَ وضز زَمبُوَ، ض دًاواظيُنٌ ئُوتؤ يُ ًَْى

بطازَضَنٍُ طًعاضا ًْىٍَ زًْا طُضِابىو، زَوَيُت ُْبىو يُو زًْايُ ئُو نىضِ ؾُضٍِ يُطٍَُ ُْنطزبًَت، ُٖضضٌ غطووزٍ 
ؾؤضِؾطًَطيٌ زًْا ُٖيُ يُ بُضٍ بىو، بُ ضُْسإ ظَإ غطووزاٌْ زَضطٍِ )نىضزٍ، ضووغٌ، ئًػجاٌْ، ًٖٓسٍ، 

 عُضَبٌ...وابعامن بُؽ تىضنٌ ُْزَظاٌْ.. زَيطؤ: فاضغٌ،
 ًًًَُتًَو خاوَٕ ئُتاتىضى بًَت، ُٖضطًع غطووزٍ ؾؤضِؾطًَطٍ يٌَ ْاضِغهٌَ.... 
 قُْسيًٌ ثطِنطزبىو يُ غطووز،  طؤمت: 
 شَاضٍَ وؾٍُ غطووزَناٌْ بطازَضَنٍُ طًعاضا نَُرت ْري يُو نًىوَ بُفطاٍُْ يُغُض قُْسيٌ زًَْؿُٓوَ. 

 ْاوَ تًًََُٗيسَنطز: ْاوَ 
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 يُ قُْسيًٌ غُض بُضظَوَ                    
 وَالَت بؤ زًََْطَُوَ              
 ؾًُٖس بىومن ؾاْاظيُ                     
 دىاٌَْ ضَْطُ ُْتبًُُٓوَ             

 ثؤآل وابعامن يُ تُواوٍ تٌَُُْ خؤٍ يُى ضريؤنٌ طًَطِابؤَوَ، ئُويـ بؤ َٔ:
 خىيُ ناتٌَ طىيٌَ يُو غطووزَ بىوَ، بُ بطازَضَنٍُ طًعاضاٍ طىتىوَ:))خاضَ  
وََياَل ئُطُض ؾًُٖس بٌ يُ تطِيٌَ غٍُ زَضٌ، ئُودا ئُطُض ؾاْاظٍ بُ تطٍِ غُوَ زَنٍُ يؤ خؤت ُٖض ؾًُٖس  

 بُ..
 بُآلّ بطازَضَنٍُ طًعاضا بُو قػاُْ غاضز ُْزَبؤوَو بًَٓستط تًٌَ َُٖيسَنطز(( 
وَى بعُْ نًَىٍ بُضََيالٍ قُْسيًٌَ مب، داضوباض ئُو غطووزَّ يُبُض خؤّ زَطىتُوَ، بُآلّ قُْسيٌ  َٔ بُض يُوٍَ 

نُتُٓنٌ واٍ ثًَُٓنطزّ ضًسٍ بُ غُض ظَامنسا بٌَ... ثًاوَ زاغػتاًًُْنُ بُ ثُدمُ خطثُٓناٌْ غُضثؤؾٌ مسًًٌََ 
 بطِنؤنُى يُ غُض زٌََ الزا:

َبىو، ئُطُض ئُو قُْسيًُ ُْفطَتًٍُ يُطٍَُ ُْبا، ئُضٍَ بطازَضَنٍُ وََيالٌٖ ئُو غطووزَ طُيُى خؤف ز - 
 طًعاضا! ْابٌ تفُنٌ يُو قُْسيًٍُ بهٍُ؟ ئٌَ زَ طاضَ، َُتري، غُفري،ئاططٍ، ئاويُض نىضَِ ُٖوضيًَُى غُ دًٌَ وٍ 

 ْا ْا! ْانطٍَ، قُْسيٌ طًاٌْ غطووزَنُيُ اليسَئ زََطٍَ -
 طىوٍ غطووزَنُيُ -

 تٍُ َطاوٍ غُطاُْ خؤٍ يُ بطازَضَنٍُ طًعاضا ْعيو زَنطزَوَ:زيتِ غُضزَغ
 ئُضٍَ ئُتى ؾًعطٍ زًْايًَت نطزَ غطووز، يُبُضضٌ ؾًعطيَهٌ ًَٓـ ْانُييتَ؟! -
نىضَ ئُتى ض ؾًعطت ُٖيُ! وؾُناْت زََيًٌَ بعَاضٍ غُبُٕ يُ بُضزيإ زازَنىتٌ، خؤ َٔ ؾًَت ًِْ زَْطٌ  -

 خؤّ بعَاض ضيَص بهُّ
ٌ غُز ؾًعطّ ُٖيُ يُ ؾًعطَ ئًػجاًًُْنُ خؤؾرتٕ، ئُوٍَ ئُوٍَ ضؤشٍَ ُْتسَبطِيُوَ، بُآلّ ئُْطؤ زَوَالٖ -

 ضاوتإ بُ َٔ َُٖيٓايٌَ، سُظ ْانُٕ بٓاغطيَِ.
نىضَِ نُضَ ئُو غطووزَ دىاْرتئ ؾًعطٍ ئًػجاٌْ و زًْاؾُ، ئُتى ض يُ ؾًعط زَظاٌْ! بطِؤ ُْٖسيَو ؾًعطٍ  -

 و يُ ؾًعط بسَ،زَظاٌْ نٌَ ئُو غطووزٍَ ظؤض زَطىتُوَ؟دىإ غىيَُٓوَ ئُودا زَ

 بُ خىزاٍ بابٌ ظَضزَؾتًـ طؤتبًَتًُوَ، يُ ضاو ؾًعطَناٌْ َٔ ض ًُْ -
 طًعاضا يُ ُٖض ؾُضِيَو زَطُضِايُوَ، بُو غطووزَ َصزٍَ غُضنُوتين زَزا ٖاوضِيَهاٌْ.. -
 

غتا، ساَيططتين ئُو يُ َُٖىوإ ضَؾبَُيهرت ثؤآل يُ َُٖىوإ دىاْرت غَُاٍ زَنطز، زَغيت فاتًُُف يُ زَ 
بىو، دطُ يُ ظاضٍ َُٖىو ئاظاٍ طًاٌْ ويَطزٍ زَخىيَٓس، نُؽ ُٖتا فاتًُُف يُ باضٍَ بًَسَْطًٌ ًَُٖؿُيٌ 
ثؤآلوَ ؾتًَهٌ ئُوتؤٍ ُْزَظاٌْ.. ئاططٍ ئُو ؾُوٍَ قُْسيٌ يُ نعٍ ُْزَزا، بًًَػُ زواٍ بًًََػُ بًًَػُزاضتط.. 

بُْعيين ثًَسازَنات، يُ غًُا غتايًًًُٓنٍُ ثًاوَ زاغػتاًًُْنُوَ ْىوضٍ ظَضزَؾت ضُثو ضُثو زَتطىت ؾُيتإ 
زَزضَوؾايُوَ.. غُضزَغتٍُ َطاوٍ َطاوٍ ئاغا باَيٌ يًَهسَزا و يُ ئاططٍ ئاوٍ َُيٍُ زَنطز.. فاتًٍُُ 



17 

 

اوَف ضيَو زاضبُضووٍ بُض زاضخىضَايًـ ثطضٌ نطزبؤوَ زَتطىت زجيًُيُ يُ ئاططزا ؾُثؤالٕ زَزا.. ئًُاٍَُ ثػ
 غُظَبٌ ضَؾُبا بىو، خُضيو بىو َُٖىوَإ يُ طَُياٍ ضاوو بطؤٍ بعض بري..

 

 )) فاتًُُ زوو ضاوٍ َُغتت ثطِ تُيًػٌُ دىاًًُْ
 الضو يُدمُت َؤغًكايُ، بُغتُيُ، طؤضاًًُْ.....((

ٌ زَزا...زَْطِ تًَهَُيٌ ئُوَ َِٓ بؤ يُنَُري داض يُو قُْسيًُ طؤضاٌْ ثضطِّ، فاتًُُ دىاْرت ؾُثؤالْ
ؾُثؤيُناٌْ فاتًُُ زَبىو، ؾُثؤٍ زَْطٌ َين بطز، بطزٍ بطزٍ..  تا ئُو غاتُ َُْعاًْبىو، قىضِطٌ َٔ ئُو 
زَْطٍُ ُٖيُ، ئُوَ زوا طؤضاًْؿِ بىو... َُظَْسَّ وايُ ئُطُض ثريتطئ نُضٍ زًْا بُضََيالٍ قُْسيٌ بٌَ و بُ زياض 

ًٌََ، ) غٍُ ئُيٌ ئُغغُضٍ( بُ ؾاططزٍ زَبًَت.. بريّ يُ بطِياضٍ خىزاوَْسٍ زَْط ئاططو ؾُثؤيٌ ثطضُوَ طؤضاٌْ ب
نطزَوَ.. ئُطُض خىزاوَْس نٌََُ ناتٌ ُٖباو يُو قُْسيًُزا طىيٌَ يُ طؤضاًٌْ َطؤظ و نُض و َُٖىو بُْسَناٌْ خؤٍ 

ًإ ُْطىتىوَ، َٔ مشؿاَيِ بٌَ مشؿاَيًًُ، زَْا َٔ و طؤضاْ بططتايُ بُو دؤضٍَ نطزٍ، بُ نُضٍ ُْزَنطز.....
ُٖبًَت، ُٖضطًع زَْط ْازََُ طؤضاٌْ، تُْٗا بُ ظَاٌْ مشؿاٍَ طؤضاٌْ زَضطِّ، ظَاٌْ مشؿاٍَ يُ َُٖىو ظَاًَْو 
ْاغهرتَ، ظواليرتَ، طؤضاًْرتَ، ثرت زَضًَتُ زالُْوَ، ئُوٍَ فًَط بًَت بُ ثُدمُ طؤضاٌْ بًًََت، ثُدمُناٌْ بؤ ُٖتايُ 

، وَى َٔ ضؤٕ بُخؿًُُٓ مشؿاٍَ و يًًَإ ْاثطمسُوَ و قُت َُْطىتىوَ نىا ثُدمُنامن، يُو زَبُخؿًَتُ مشؿاٍَ
ضؤشَوٍَ مشؿاَيُنُّ ضىو، ثُدمُناًْؿِ ضىوٕ، زًَََهُ بٌَ ثُدمُ َاوّ، بٌَ ثُدمُيٌ بىو طؤضاًِْ طىت و نُؽ 

، ئُطُض مشؿاَيِ زَبىو، ض ئاواظيَهِ ُْيٓاغًُُوَ، ئُواُْ بُ مشؿاٍَ َٔ زَْاغُٓوَ، فاتًُُ بُ مشؿاٍَ زََٓاغًَتُوَ
زَشٌَْ، ض غَُايُنِ زَخػتُ ْا ئُو غَُايُوَ، زَبىو بُ ئاواظيَو تىاُْوَيُى غَُُ ئُو غُٖؤَيبُْساٍُْ قُْسيٌ 
نُ طىضط زَبُغتًَت، ئاواظيَو بصَمن، يُ َُٖىو َبٗطَباًًُْى ًَٗطَباْرت، ئاواظيَو بضًَتُ َاَيٌ ؾُيتإ و زَغيت 

ًٗيَنَ، بًًٗيَنَ تا زَطاتُ نؤؾٌ ثطِ يُ بُظَيٌ خىزاوَْس ُٖض بًًَٗينَ، يُوٍَ يُو نؤؾُ ُْضَُ زَغت بُ بططيَت و بً
ططياًَْو بهات بُ مشؿاٍَ ُْبًَت بُ ض شيط ُْبًَتُوَ، ئاواظيَو بصَمن، دُْطاوَضإ خؤ يُ برينُٕ نُ دُْطاوَضٕ و  يُ 

وا بطِوا، يُو غَُا بؤ ئُو غَُا بًطًَطٍَِ و تا قُْسيٌ قُْسيًُ غَُازا بعض بٔ، ئاواظيَو زَغيت فاتًُُ بططٍَ و بطِ
فاتًُُ ُٖض يُ غَُا بًَت و غُض بُ َاَيٌ ثؿىوزا ُْناتُوَ.. فاتًُُ ئاؾٓايُ بُ مشؿاَيٌ َٔ، ؾُويَهٌ ٖاويين 

ٌْ ْاو بىو، بىو، يُ ؾُضِيَو ٖاتبىويُٓوَ، ثؿىوَإ زَزا بؤ ؾُضِيَهٌ زٍ ًَْىاٌْ ئُو زوو ؾُضَِ ضًايُى بىو، ؾري
 ؾُو زضَْط بىو، بؤ ئًَؿهططيٌ باْطًإ نطزّ، زيتِ فاتًُُ بُ ئاطايُ و ْاخُويَت، ْاظامن ضٌ خُوٍ ظضِاْسبىو، طىمت:

 سُظت يًًَُ غُويت؟  
 طىتٌ:

 خُضيهُ ؾًَت مب بؤ ضؤضَِ خُويَو و خُو ْايُ.. 
 
ُالٍ زضَختُ ظيعَناٌْ ئُو بُض و ئُّ بُضٍ ُْضّ ُْضّ مشؿاَيِ شٌَْ، ُْضَرت يُو ضووباضَ ثايعيًُ، زايهاُْ ط 

خؤٍ يُ زَغيت با وَضزَططيَتُوَ زَياْالويًََٓتُوَ، ُْضّ ُْضّ تا زوا ُْضًٌَ ُْضّ مشؿاَيِ بؤ فاتًُُ شٌَْ، ُٖضضٌ 
ئاواظيٌ ضووباضيٌ ُٖبىو، ضووباضٍ ٖاويين و ثايعٍ َٔ بؤ فاتًُُّ شٌَْ، زًْا ضووْاى ببؤوَ َٔ ُٖض مشؿاَيِ 

ْاظامن فاتًُُ يُ نُيُوَ ْىوغتبىو، ضُْس خُوٌْ مشؿاَيًٌ زيتبىو، َٔ ُٖض مشؿاَيِ بؤ فاتًُُ زَشٌَْ، زَشٌَْ، 
ْاظامن ئًَؿهططيًِ بؤ ضُْس دُْطاوَض ططت و ُٖض مشؿاَيِ شٌَْ، فاتًُُ تًَط خُويـ بىو، ُٖغتايُوَف َٔ ُٖض 
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مشؿاٍَ، يُ ُٖض دًَطُيُى تىوؾِ بايُ سُظٍ  ئاواظٍ خُوتِٓ بؤ فاتًُُ زَخىيَٓس، يُو ؾُوَوَ فامتُ بىوَ عُؾكٌ
يًَبىو مشؿاَيٌ بؤ بصَمن بُالّ نُّ داض ُْبًَت زَْا زَيًِ ؾهاْسووَ... ئًَػتا مشؿاَيِ ُٖبا، ًَٖٓسٍَ َُٖىو 
زَيؿهاُْنامن بُ ظيازَوَف بؤ زَشَْس، بُ قُت فطًََػهُناٌْ ظَضزَؾت زَبىو ئاواظٍ بؤ بصَمن، ئُو فطًََػهاٍُْ يُ 

َاَيئاويٌ يُ قُْسيٌ بُ غُض بُفطزا زَيؤخ زَيؤخ َُٖيًىَضاْس... بًػتىوَُ يُ ظؤض نُغِ بًػتىوَ، ظَضزَؾت ناتٌ 
ُْيىيػتىوَ يُ ئاقاضٍ قُْسيٌ بضًَتُ ًٖض ئاقاضيَهًسٍ، بُالّ َىغُنإ ظؤضيإ يًَهطزووَ، ظؤض تهايإ يًَهطزووَ، 

َبًَت، زَطًَطُِْوَ يُو دًَطُيٍُ نُؾهؤيُنٍُ بُ نؤَيٌ نُ زَبًَت قُْسيٌ ضؤيبهات، ئًسٍ ْاظاْطٍَ ضؤٕ ضاظٍ ز
زازايُ تا زوا غٓىوضٍ غجًٌ قُْسيٌ ُٖض فطًََػهٌ زاباضاْسووَ، يًٌَ زَثطغٔ ئُو َُٖىو فطًََػهُ بؤ؟ ًٖض وَالّ 

اَيًَت، ْازاتُوَ، ظؤض ُٖوَيٌ يُطٍَُ زَزَٕ ٖؤٍ ئُو َُٖىو فطًََػهُ طُضَُيإ بؤ ضووْبهاتُوَ، بٌَ غىوزَ و ًٖض ْ
ُْٖسيَو زََئًَ ويػتىويُتٌ يُو باضَيُوَ قػُيُى بهات، بُالّ ُْٖػو و ططيإ ضيَطٍُ قػُيإ ثًَُٓزاوَ، ئًسٍ 
ُٖتا غُضيؿٌ ْايُوَ، ططيإ قىضِط و ضاوٍ بُضُْزاو، ضُْسٍ نطزٍ و نطزٍ ئًَػتاف ُْيتىاٌْ قػُيُى بهات، 

 بُضز قػٍُ نطز، ظَضزَؾت ُْٖاتُ قػُ..
 
 ضاوَغذي ؾًعطّ ٖاتضاوَغذي  -
 نىضَ طىوت ٖات -
 ُٖض زَيًًََِ: -

 ئؤخٍُ ئؤخٍُ خىزايُ

 يُ بريّ ُْبىو
 ُْٖسيَو ؾُنطو ضاّ ثٌَ َايُ

 بُٓ َُتاضٍَ بًٓٔ

 ْؤف ْؤف ضاٍ َُٖيكىضِيَٓٔ

 
وََياَلٌٖ ئُوَ دىاْرتئ ؾًعطٍ زًْايًًَُ، َُٖىو غطووزَناٌْ بطازَضَنٍُ طًعاضا زًََٖينَ، ؾًعط زَبًَت  -

 ٌ ضاٍ بساتاَ
 ئًُاٍَُ ثػاوَ ثًَـ َُٖىإ  بُٓ َُتاضٍَ ًَٖٓا... بُ زظيُوَ طؤمت:

 دىاْرتئ ؾًعطَ يُ ْاو ؾًعطَناٌْ غُضزَغتٍُ َطاوٍ....
ضا ض ضا عَُطّ! ئُطُض يُ يُنُّ ضؤشٍ نُ َطؤظ بُ زًْايٌَ وَضبىو، ُْٖسى تؤضا و ؾُنطيؿًإ بؤ ضوونطزبا، 

ططشٍ يُ ًََصووٍ َطؤظايُتٌ زَضنُوتبا.. ئًَىَ ْاظأْ بُ تاَرتئ ضا، ضاٍ ْاو بطِوا ْانُّ ُٖتا ُٖتايٌَ يؤضُنٌ 
 بُفطٍ زياض ئاططيًَُ..

 تىخىا ؾًعطٍ َٔ بعَاضٍ غُبًًَُ! نىضَِ ؾًعطَ ضايُ ؾًعطَ ضا...  -
س.. ُٖض بَُُٓتاضَ بىو َُٖيٌُ ئاضاًٌَ يٌَ َُٖيسَغتا، ُٖض غُضزَغتٍُ َطاوٍ ُْبٌَ، بُ ؾريِاُْوَ زَيؿًعطاْ

بؤوٍَ ضغتُناٌْ غُضزَغتٍُ َطاوٍ بجػًَِٓ، ئُو ضغتاٍُْ ُْٖسيَهًإ غٌَ بُقُز بُشٌْ ئًُاٍَُ ثػاوَ زَبىوٕ، 
 بؤوٍَ طىيَِ يُ زَْطٌ ثؤآل بًَت:

 ئُضٍَ ضؤٕ ضيَت يُ تُميىوضٍ يُْط ططت؟ -
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 ظؤض طىتطاوَتُوَ ثًَىيػت ْانات. -
ئُوَ ناتٌَ تُميىوضٍ يُْط ضيٌَ زَنُويَتُ ئُو ضًاو ضؤالٍُْ  وا بىو، ظؤض طىتطابؤوَ، بُؽ يُ ظاضٍ ثؤالوَ ْا..

ثؤآلو ضُْس دُْطاوَضٍَ وابعامن فاتًُُؾًإ يُطٍَُ زَبًَت، ئا ئا فاتًُُؾًإ يُطٍَُ زَبًَت، ضيٌَ  -ناّ ال؟  –ئُوال 
َؾهٌَ.. تُميىوض ٖاواض ثًَسَططٕ و ضيَٓازَٕ بُ ئاقاضٍ ئُواْسا تًَجُضٍَِ، ؾُضِ طُضّ زَبًَت، يُؾهطٍ تُميىوض ثًؼ ز

 زَناتُ ثؤآل:
 بُ خؤؾٌ ضٍَ بُضزٍَ باؾرتَ، َٔ تُميىوضّ! -
 ظؤض تُميىوضّ يًَطَ نطزؤتُ خىاضزٌْ زضِْسإ، بطُضِيَىَ باؾرتَ بُ زَغيت ئُو شُْ خؤت بُ نىؾت َُزَ. -
ٍَ ًٖٓسغتاًَْت زَ واظ يُو شُْ بًَُٓو زَطٍَُ َٔ نُوَ نُ ًٖٓسغتامن ططت، تُميىوض ثاؾا ُْمب، ئُطُض ًْى -

 قُبُض ُْنُّ.
 ضاويَهٌ ئُو شُْ بُ َُٖىو خانٌ ًٖٓسغإ ْاطؤضَُِوَ. -
 ثًاوَنٌ ظؤض نُضَ خؤٍ يٌَ الزَئ باؾرتَ. -

تُميىوض تا ضيٌَ خؤٍ ُْطؤضٍِ ثًٌَ بُ ًٖٓسغتاٌَْ ُْنُوت.. ُٖض ئُو ثؤآليُ وَخيت خؤٍ ًَٖؿتا ظَضزَؾت 
ُ خاُْقٌ زَبًَت، ئُو زٍََُ سىغًَٔ يُ نُضبُال يًٌَ زَقُوٌََ ، يُ ضيٌَ باوَ قُْسيًٌ بُدٌَ ًَُْٖؿتبىو، َاَيًإ ي

بطووغهُيٌَ بؤ ثؤآل زَناو زََيٌَ بطُ ٖاْاّ، زََئًَ ثؤآل تانٌَ ثًَآلو يُ ثٌَ زَنات بُوٍ زٍ ضاْاطات، تا زَطاتُ 
زَبطز، الؾٍُ سىغًَٔ بٌَ غُض ئاقاضٍ نُضبُال ثؿىو ْازات، بُآلّ بُغُض ضسا بضًَت و ض ببًينَ! خىئَ الؾٍُ 

َابىو، ُْياضاٌْ سىغًَٔ زَوضٍ ثؤآل زَزَٕ، ُٖضضٌ ؾريو تريٍ ؾاٌَ و قىضَِيؿًإ ُٖيُ، بُ غُض ثؤآلزا زَباضٍَ، 
 نُضٌ ثُدمُيُنًؿٌ بُ خىئَ ْايُ، ئُو ثؤآليُ يُويَىَ زَبًَتُ ثؤآل، زَْا ثًَؿرت ْاويَهٌ زٍ ُٖبىو....

ُٖويًَطٍَ زوناًَْهٌ ويَُٓ فطؤؾٌ ُٖبىو، ويٍَُٓ طُوضَ طُوضٍَ َُٖيىاغٌ بىو، زيَتُ بريّ يُ ْاو قُيػُضٍ 
ئُوزٍََُ َٔ زَيًًََِ ًَٖؿتا تاظمياٍُْ َُيًهٌ ُٖويًَط َُٖيُٓطريابىو، ْاوٍ نؤؾهٌ ثاؾا ُٖض نؤؾو بىو ُْببىوَ 

 َُظاضٍ غىيتإ َىظَفُض، ثطِ بُ طُضووٍ قُيػُضٍ ٖاواضٍ زَنطز: 
 ٍ ؾًَط! نىضٍِ ؾًَطٍ خىا بُ زَ عاُْ(()) وَضٕ ئُوَتا نىضِ

 

ضُْسٍَ يُ غُضو غُنىتٌ ثؤآل ضازًَََِٓ، ئُو زَ عاُْيُّ بري زيَتُوَ نُ زايهِ يُ باونٌُ وَضططت و عُباٍ  
بُ غُضٍ زازاو وَى ضَؾؤَيُ بُضَو قُيػُضٍ فطٍِ و بُ نىضٍِ ؾًَطَوَ طُضِايُوَ َاٍَ.... بًػتىوَُ ثؤآل ثًَـ ئُوٍَ 

ُقٌ َُٖيهؿٌَ و ئاقاضٍ نُضبُال بُدًَبًًٌَََ، سُفتا ؾُو و سُفتا ضؤشٍ يُ غؤضاخٌ غُضٍ بطِاوٍ سىغًَٔ غُضَو خاْ
نطزؤتُوَ... ئُو قُْسيًُ غُضضِيَصٍ طىَاٌْ نطزووّ، قػٍُ َٔ ًُْ! قُْسيٌ يُ ضاو تطووناًَْها َطزووٍ غُضزٌََ 

طٍ ثًَسَنا و يُ بُٓ َُتاضَ ضايُت يُطٍَُ ْىسًـ ظيٓسوو زَناتُوَ و زَيًَٗين يُ تًُْؿت تؤوَ غَُاٍ ئاط
زَخىاتُوَ.. ُٖض ئُو قُْسيًُ يُ تًُْؿتتُوَ زَغيت ظيٓسوويَو زَططٍَ و زَيبا زَيبا تا زَطاتُ ضابطزوويُنٌ زووض 

 زووضو يُويَسا يُبٔ عُضزٍ زٌََْ...
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و وَضظَ، وَضظيَهًإ تٌَُُْ ُٖض قُْسيٌ ضىاض وَضظٍَ غاٍَ ئاويَُٓيُ، بًًََِ زوو وَضظَ ضىْهٌَ غاَيٌ قُْسيٌ زو
ضؤشيَو زَبًَت، ضؤشَناٌْ زٍ َُٖىوٍ وَضظَنٍُ زٍ زَيبات... زََئًَ يُ ضًٍُ ظغتاٌَْ و يُو غاتاٍُْ ظضيإ 
َُٖىو زوْسَناٌْ قُْسيٌ ثًَهسٍ زَطُيٌَُْ و بؤ ًَعنطزًْـ زؤَيٌَ ْابًًُٓوَ، ئا ئُو زََاٍُْ يُ ًًَٖهٍُ ظَوٍ 

بُ ضووٍ ظضيإ بًَتُوَ، بًٓاٍ يُ بًٓايٌ وٍ بربٍَِ و ُْيرتوونًيَنَ، ئا يُو ئاويَُٓيُوَ بُ ضووٌْ زَضًَت، ضاويَو ُٖبٌَ 
َُٖىو نىضِو نضاٌْ سُوا بُ ظيٓسوو َطزووَوَ بُ ظيٓسويَيت زَبًينَ و زَؾتىاٌَْ يُنُ يُنُ قػاًْؿًإ زَطَُيسا 

ض خىا ض ؾُيتإ بُ قُْسيًٌ بًَدٌَ، ئُطُض  بهات.... قُْسيٌ زَفتُضٍ بريَوَضيٌ َُٖىو َطؤظًَهُ، ُٖض نُغٌَ
سُظ بهات َُٖىو غُضٖاتٌ خؤٍ ض ٌٖ غاتُناٌْ ئاطايٌ ض ئُواٍُْ يُ خُويَسا خُوتىوٕ ض ئُواُْف نُ يُ ظيٓسَ 

 خُوٍَ يُخٍُ ططتىوٕ، زَتىاٌَْ َُٖىو ئُواُْ يُو زَفتُضَ غىيًََٓتُوَ... ئًُاٍَُ ثػاوَ زَيطؤت:
 ظضياٌْ قُْسيًٌَ ضاو يُ ضاوٍ ئًَهسٍ زَبطِٕ خاضَ خىيُ ْابُظٍَ و ْابُظٍَ...(( )) زََئًَ  خاضَ خىيُو 
 ظؤض نُؽ بًػتىوياُْ،  يُ خاضَ خىيُ زَثطغٔ: 
 ئُضٍَ )نىُْنىضط( يُ ضًُوَ ٖاتىوَو نٌَ ئُو ْاوٍَ يًَٓاوَ؟  

 زََئًَ خاضَ طىتىويىتٌ:
َُيًهُناُْوَ زيتًُ، يُو َُيًهاُْ يُنًَُإ  بُو ضاواٍُْ خؤّ ظََاٌْ سُفتاو سُفت َُيًهٌ ُٖويًَطّ بُ 

ْا، ئُواٌْ زٍ ُٖض َُٖىويإ يُ ثُْاٍ ئُو تفُْطٍُ زَغتُُوَ طُيؿتىوُْتُ غُض تُخيت زَغُآلت، ئَُٔ ُْباّ بُ 
خُوًْـ تادٌ َُيًهًإ يُ غُض ُْزَْا، ئُوٍَ زوايٌ يًَسَضنُ يُ تاظمياٍُْ َُٖىوؾًإ تُقٍُ خؤؾًِ نطزيُ، 

ُْبٌَ زَْا ئُواٌْ زٍ خطِيإ ضؤشيَو ثًَـ ئُوٍَ تادٌ َُيًهٌ يُ غُض ًَْٔ، طُيُى طفيت  بُؽ يُنًَُإ
ُْٖطىيًٓإ بُ َُ زايُ وَنٌ: خاضَ! بُؽ ئَُٔ ببُُ َُيًهٌ ئُو ُٖويًَطَ ثًاو ُْمب ئُطُض ئُو نىُْطىضطُ  

ياض بٌَ و بؤٕ و بُضاٍَُ بُ غُض َُٖىو ُْنَُُ دىاْرتئ ضُثهُ طىٍَ، زَبًَت يُ ْاو طىَيساٌْ ُٖوَيًَطٍَ يُ زووضَوَ ز
ًََُُنُتٌ بطشييَنَ، ئُودا ُٖض ًََىاُْى ضيٌَ بُو ًََُُنُتٍُ بهُوٍَ، ثًٌَ زََيًَِ: بٓؤضَِ ئُٖا ئُوَ َاَيٌ خاضَ 
طىَيُ! ؾُضتيبَ يُ ؾُضتٌ بطازَضايُتًُإ زَبًَت نىُْطىضطُنُت بهَُُ بُُٖؾت و ًٖض طىضطُى بُ خُوٌْ ؾُويَـ 

طىْسٍَ ُْنُوٍَ..... بُآلّ َُيًهُنإ ْاثًاوَتًإ يُ يُنسٍ ططتبؤوَ، ئَُٔ يًُٖض يُو َُيًهاُْ يُ زاُْ ضيٌَ بُو 
ضؤشَنٌ ظياتط بطازَض ُْبىوَُ، يؤ زاٌْ ًَٖىاضٍَ نُ ضىويتُُوَ َاَيٌَ زَبًِٓ َُيًهٌ تاظَ ضُْس طىضطُنٌ يؤ َٔ بُ 

تُُ تُم و تؤم، يؤيُ ئُو تفُْطٍُ َٔ قُت ئًػطاسُتُنٌ زياضٍ ُْٖاضزيُو زَوضٍَ َاَيًًَإ ططتًُ، ئًَُٓـ نطزي
 ُْنطزيُ، ْاوٍ نىُْطىضط يُوٍَ ٖاتًُ و َٔ ئُو ْاوَّ بُ غُضزا بطِيُ، زَْا ثًَؿرت ْاويَهٌ زٍ ُٖبىو.. 

 بُخاضَيإ طؤتًُ:
 ؟باؾُ تؤ بؤضٌ يُى َُٖيُت سُفتاو ئؤْسَ داضَ بٌَ زَغهاضٍ و بُ يُى ؾًَىَ ئؤْسَ باضَ نطزؤتُوَ -
ؾًَت سُفتاو سُفت دؤضٍ ُٖيُ ) بُ ثًَهًُُْٓوَ( َٔ ُٖضداضٍَ دؤضٍَ يُو دؤضَ ؾًَتاُْ بىوّ..نىضَ  -

 خَُيهُنٌ ظؤض يُو زًْايُ وَنٌ َٓٔ، بُآلّ َٔ ُٖغت ثًَسَنُّ نُضٌ ئُْطؤ...
 باؾُ تؤ نُ َُيًهٌ نؤْت وَال زَْا بؤ  خؤت ُْبىويُ َُيًهٌ تاظَ؟ -
ًايٌَ ُٖيُ يُ غٍُ ْاو طُمن غُتطٕ، ٍُٖ غُيُ! ئًَُٓـ ببُُ غُ؟! بُآلّ وََيالٌٖ ُٖضضٌ َُيًهٌ زْ -

بطِياضّ زاوَ يُ َُو ثاؾٌ ُْمبُ ضاو غاخٌ نُؽ، ضاويؿًإ زَضٍَ، زَغيت نُؽ ْاططّ و ْايبَُُ غُض تُخيت 
َبًَت َُيًهايُتٌ، بُآلّ يُطٍَُ َُيًهٌ ئًَػتاو ًٖض َُيًهُنٌ نُ يُ زواٍ ئُويـ زيَت، ئاؾت ْامبُوَ و ز

 ؾاُْنِ ُٖض يُ ًٍَُ َُيًهإ بًَت...
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َُٖىو ئُو نُغاٍُْ يُ خاضَ خىيُ زَزوإ و غُضٖاتٌ ئُويإ زَطًَطِايُوَ، نُ زَتجطغٌ نٌَ واٍ طؤ؟ بُ ضاوٍ 
 خؤت زيتت؟ وَآلّ )) ًَٓـ بًػتىوَُ(( ُٖض ئُوَ بىو....

َ تىتًَٓهٌ زَططت.. بُ خًَطا خؤٍ ثًاوَ زاغػتاًًُْنُ زَغيت بؤ نًػُ تىتُٓنٍُ بطز، ئُو نًػُيٍُ فُضز
دطُضَيُنٌ بؤ ًَٓـ ثًَضايُوَ... بُ بريَسا ٖات ئُو غجًَسَيٍُ ئازَّ و سُوا يُ غُض ظَوٍ ًْؿتُٓوَ، ئُطُض 
ثًاوَ زاغػتاًًُْى ُٖبا غُضو دطُضٍَ ثًَؿهُف بهطزبإ و بُ ثؤيىوَ ئاططٍ ضا يُ غُض ضشاو زاياْطريغاْسبا، 

 ت ُْزَزيتُوَ، بُ خًَطايٌ و بٌَ برينطزُْوٍَ قىوٍَ بطِياض يُ غُض ًٖض ؾتًَو بسات..يُويَىَ تا ئًَطَ َطؤظًَه
غُضزَغتٍُ َطاوٍ ُٖض ؾًعطٍ زَخىيَٓسَوَ و نُغًـ طىيٌَ ُْزَزايٌَ.. نًََُو َابىو زإ بُ ًَٖطِايُتٌ 

ُوٍَ زَْطٌ خؤَسا بًَِٓ، ئاخط ضيَو يُو غُطاُْ زَضىو بٌَ ئُوٍَ دىويٍُ غًَبُضيَهًـ ببًٓٔ، بٌَ ئ
ًََؿىويُيُنًـ ببًػذي، سُثُسُثًإ بىو سُو سُو سُووووووووو ُٖظاض داض سُو سُو.. ْايربُِْوَ.. ثًَسَضىو زَيًٓا 

 بىوبٌَ يُوٍَ زَوضٍ غُطُنٍُ زيىَ:
 بطيا نىضِزؤف يًَطَ با. -

 ئاخط ّ.ياغري يـ يًَطَ زَبىو. -

 تًَهت زا -
بُ ئاو طُياْسٕ زَغبُضزاضٍ يُنرت بإ، زَْا ُٖض بُيُنُوَ بىوٕ  ئُو زووَ ئُطُض يُ غاتُناٌْ خُوتٔ و زَغت

و يًَهسٍ زاُْزَبطِإ، ئُو طىيًُ تؤثاُْ طابُضزيإ يًَهسٍ زَنطز ظَفُضيإ بُو زووَ ُْزَبطز و يًَهسٍ دًا 
 ُْزَبىوُْوَ، زياض طؤتٌُْ:

نُؾتًًُنُف زابُظيىٕ ُٖض )) يُ ْاو نُؾتًًُنٍُ ْىسًـ بُ تًُْؿت يُنُوَ زاًْؿتبىوٕ، يُوَتٍُ يُ  
 بُيُنُوَٕ، ئُوَ ًُْ يُ ؾُضِيؿسا ُٖض يُنًإ غُْطُض خؤؾسَناو دًٌَ ئُويسيـ زَناتُوَ...((

 ّ.ياغري طؤتبىويُ نىضِزؤ: 
 نىضِزؤ! قُت يُ سَُطئ بُو زيىزا ُْضٌ، بؤ ًٖض َُبُغتُنٌ، ئُطُض بُ ًْاظٍ ؾُضِنطزٕ بىو قُيٓا -

 بٌَْا ْا ئُوَ ََُيٌَ، ئُوَ ْا -
نىضَ نىضٍِ ئامسإ ئُتى ئُو بُضَبابٍُ ْاْاغٌ بُ قػٍُ َٔ بهُ ُٖض نٌَ يُو زيىَوَ بَُسيىزا ٖات تُقٍُ  -

يٌَ بهُ، َُثطغُ نىضٍِ عُيٌ يُ ٌٖ عىَُضَ ،بابٌ َىسَُُز َُٖسٍ دُواًَٖطيُ..نىضَ ُٖض نُغُى يُّ 
 بهُ يُ غُالسُزيين ئُيىوبٌ ثًاوتط ْابٌَزيىَوَف بُضَو ئُو زيى ضؤيؿت بُ طىيًٍُ طُضّ غاضزٍ بهُوَ، بطِوا 

 نى وا زَبٌ !! -

 وا ْابٌَ ! زئ سًع، يُ بريت ضىو ُْْهتًإ ض يًَهطز؟ زَضثًًَُنُيإ يؤ نًَٓسَضٍَ بطز؟!
 بُ خىزاٍ ئَُٔ يُ زَضثًٌَ ُْْهُُوَ بري ْانَُُوَ. -
 نىضٍِ ئامسإ ئُزٍ يُ ضًُوَ بري زَنُيتُوَ؟ -

 عُضَبًَهٌ بُغسايٌ خىاضزَُوَ.يُو قاوَيٍُ  يُ َايُ  -
زَ وََيالٌٖ بُو قاوٍَ زََطٍ، ُٖبٌَ ُْبٌَ شَٖطٍ ْاو قاوَنُ ئًهػجايُض بىوَ زَْا ُٖتا ئًَػتا غٓساٌْ  -

 زَطُياْسيٌَ
                           وا ًُْ، ئُزٍ بُو خَُيهاٍُْ ئُوزيىٍ سَُطئ ض زََيًٌَ! ئُوَتُ ؾإ بُؾاٌْ تؤ يُ ؾُضِيَسإ؟                            -

 بُ خىزاٍ ئُتى ظؤض نُضٍ، بطِؤ يُ ْاو طىوٍ بريبهُوَ، زَظاٌْ ئُو ضَفًكًعُظيعاُْ.... -
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ضاوَغتُ ئًَػتا زيَُُوَ.. ئُودا  -ْا يُغُض طىوٍ! نىضِزؤ قػٍُ بُ ّ.ياغري بطِيبىو ُٖآلتبىو بؤ طىونطزٕ
ئًػتا ُْٖاتُوَ، ُْٖسيَهٌ زٍ زََئًَ: ْا زَغت و بطز طُضِايُوَو  ُْٖسيَو زََئًَ ُٖض ئُو )زيَُُوَ( يُ بىو ئًَػتاو

 غاظؾًإ نطز، بُ نُوضهٌ ضاٍ، ُْضًًَإ يُطٍَُ يُنسٍ طؤضِيًُوَ.

 

 يُ بريَُ ْاظامن غُضزٌََ َُيًهٌ ضُْسَّ بىو ضَدمؤ بؤٍ طًَطِاَُوَ :
 طؤتبىوٍ: )) يُو زٍََُ نىضِزؤ بُ ًْاظٍ برينطزُْوَ ضىوبىوَ طىونطزٌَْ، ّ.ياغري

ُٖتا ئًَػتا يُ زًْايٌَ بُؽ غٌَ َىستُضَّ ُٖبىوٕ، ّ. قُظايف، سانِ.ح، ى. زيَعَ.. بُآلّ ثًَسَضًَت ئُو   
 نىضِزؤيُف َىستُضَّ! بًَت.

 زياض ظؤض ثًَـ ئُوٍَ باٍَ بططٍَ بُ زَّ خُوَوَ بؤٍ  طًَطِاَُوَ:  
ٍ يُ ًٖض ؾتًَهٌ ئُو زًْايُ بُ طًإ و بٌَ ))زَظاٌْ ضَدمؤ بؤ ضَدمؤيُ! ئُو نىضَِ يُ َُٖىو تٌَُُْ خؤ 

طًاُْوَ، ُْضَِدمايُ، يإ ًٖض ؾتًَو يُ نُٓ وٍ ؾاياٌْ ئُوَ ُْبىوَ يًٌَ بطَِدمٌَ.. بُؽ َٔ ثًؼ ضَدماْسّ، ضَدماٌَْ 
 ُٖتا ُٖتايٌَ يُ طَُيًسايُو يًٌَ ْابًَتُوَ،

 طىيَت يًَُُ خؤ ُْْىوغتىوٍ!-)  
 ئا ْا طىيَِ يًَتُ(  –   

يُ غُض ئُوٍَ ويػتِ ْاوٍ ّ.ياغري بطؤضِّ و بًهَُُ )زؤضزووَ ؾًَت( ئُو نىضَِ ؾًَت بىو! ضوح و ئُويـ 
طًاٌْ ّ.ياغري بىو، يُ نُٓ وٍ ئُطُض غٌَ عاقًَُُْس يُ زًْايٌَ َابٔ يُنًَُإ يإ زووًََإ ئُو ّ.ياغًُٓيُ.. 

غًًٓـ زَبىو نُضِّ و طىيَِ يٌَ ًُْ، زَْا ئًسٍ يُو ضؤشَوَ طؤتٌ ئُوٍَ بُ ضَدمؤ باْطِ ُْنات خىاٍ زَنطز ّ.يا
ثًَؿرت ْاويَهٌ ُٖبىو باؾُ باف يُ بريّ ًُْ، بًًًََِ ظضاوت زَضًَت... بُآلّ ثًَـ ئُوٍَ ببًَتُ ضَدمؤ بؤ َاوَيُنٌ 
نُّ بُ ْاويَهٌ زيـ تًَجُضٍِ، بُآلّ ظوو طُضِايُوَ غُض ْاوَ بٓذًًُنٍُ.. ئُوَف نىو بىو بًٌََ ض! ئُو ضَدمؤيُ 

ُضَغُنُ(ٍ ّ.ياغري ف زَضضىو. ئُو  ْاظامن يُ نًَٓسَضٍَ ؾًى ئاَازَ بىو نُؽ تاقُتٌ تًَهطزٌْ ْابٌَ .. ّ.ياغري )ت
بُ نىضِزؤ زََيٌَ: زَ نىضِزؤ بطدمُنٍُ تًَبهُ تُضَغُنًـ ُٖض زَبًَت َُضَطُنٍُ تًَبها، ُٖض بُ خؤٍ ضووزَناتُ 

يُ بري ًُْ بُ دىاٌْ َُضَطُنٍُ تًَسَنات...)  زضيَصٍَ بُ ضَدمؤٍ ئُتىف َُضَطُنٍُ تًَهُ. ضَدمؤف تُضَغُنٍُ 
قػُ زا، ظؤض عاؾكُ قػُ بىو زَتطىت سُفت غاآلٕ زَويإ بُغتىوَو ئُوؾُو بؤ ًَٓإ نطزؤتُوَ. يُ ناتٌ 
باويَؿهساًْـ يُ قػإ ُْزَنُوت( ئا ئُوَّ يُ بري ضىو ئُو زٍََُ  بطِياضٍ ْاو طؤضِيين زا، عُضيعَيُنٌ زووضو 

 صٍ ْىوغٌ و بؤ سانِ.ح  بُضظنطزَوَ، ئُودا ئُو سانُُ ضؤشاُْ غٌَ دَُُ عُضيعَنٍُ زَخىيَٓسَوَ:زضيَ
 ضؤٕ وا ئُبٌَ! ْا ْا ْاوطؤضِئ بُو ئاغاًًُْ ْابٌَ.  

 ضَدمؤ ضؤشٍ غٌَ داض زَضىوَ الٍ سانِ:
 ٖا دُْابٌ سانِ ئًؿُنُت ضايٌ ُْنطز بطِياضت ُْزا؟   
ىيًََٓتُوَو بطِياضٍ يُ غُض ُْزا، بؤيُ ْاوطؤضِيين ضَدمؤ يُ ٌٖ َُٖىو دُْطاوَضإ  وا بعامن ئًَػتاف ُٖض وا زَخ 

 قاضاخرتَ  بُؽ يُ ٌٖ خاضٍَ خىيٍُ ْاظامن...((
 

*** 
 ئُو زََاٍُْ ويٍَُٓ ضغتٍُ ئُظبُضنطاو
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 يُ غُض ثًَِ بؤ ضشإ
 ضشإ بؤ تىيٌَ ثُضَططايف خُو

 ضووثُضِيَهِ ْازٌََْ بؤ ثاَيهُوتٔ
 و ؾًعط ئاغا زَظضٍَِغاتًَهًـ خُ

 زًْا باوَؾٌ خُو زَناتُوَ          
                                       

 ) طؤضاًٌْ دُْطاوَض(
*** 

 
يُ قُْسيًٌَ و يُ غاتُناٌْ طىضطُ خُويسا، ًًًَُْٗٓنِ زيتُوَ، بطِواْانُّ ًٖض دًًَُنٌ زًْايٌَ ئُو ؾتٍُ تًَسا  

ْسٍَ داض زَتتؤقًيَنَ، تؤقًًَٓهٌ وا ض نىضِيَهٌ زًْا بُو دؤضَ يُ باونٌ بٌَ نُ يُ قُْسيٌ ُٖيُ، ؾتًَو ُٖ
ُْتؤقًىَ.. ُْٖسٍَ داضيـ ئاضاًًَُى زَبُخؿٌَ، ض زايهًَو ئاضاًٌَ واٍ بُ نؤضثُنٍُ ُْ بُخؿًىَ.. ُٖض نُغُى 

ؾُضتُنًـ ثًَؿرتيـ ًَىاٌْ قُْسيٌ بٌَ و ئُطُض يُ زووضَوَف بٌَ، بتىاٌَْ بطَِى ضاو يُ ضاوٍ ظضيإ بربٍَِ، بُ 
ٌ زَبًينَ.. ئُوَتا يُ ظطٌ شًَْو خؤٍ ئُطُض بُ ضووًْـ ْا بُ يًًَ عاؾل بىوبٌَ، ئُوا َُٖىو غُضٖاتٌ تٌَُُْ

ٖامتُ زَضَوَ..نؤََُيًَو شٕ زَوضيإ زاوّ ئُٖا ؾتُنًإ يًَهطزّ.. وازَططيًَِ... ُْتسيتًُ! وا يُ ثُضِؤنِ زَثًَضٔ، 
بُو ثًاوٍَ  بابُ.. داْتاّ يُ ثؿتًًَُ زَضُُ قىتاغاُْ..زَغتِ بؤ زاضٍ ئُو ئُفُْسيُ ئُٖا بُو شٍُْ زََيًَِ زايُ 

ططتؤتُوَ.. َُٖىوٍ زَبًِٓ.. وََيال ئُو نضُّ َاض نطز.. ئُو ثًاوَ ئُو زاضٍَ بُ غُضَا نًَؿا.. ئُو نتًَبُ ضًُ 
ضضىوّ... وََيال ئًَطَ نىُْ طىضطُ... زَخىيَُُٓوَ....ئُوَ غٌَ ثؤيًؼ بُ زواّ نُوتىوٕ... طُيؿتُُ ئاقاضٍ.... زَ

ئُوَ بؤ الّ ُْزايُ َاَيٌ خاضَ خىيُ! طُيؿتُُ ئاقاضَنًسٍ... ئُو نؤََُيُ ضُنساضَ ضري؟ َُْهىشٕ... ئُٖا ئُوَ 
خاضَ خىيُيُ..ئُو ؾتُ ض بىو يًًَِ وَضططت! دىإ زياض ًُْ ظؤض يًًََُ زََيًٌَ تفُْطُ!..... ئُو ضًايُ بًَٓسَ نًَٓسَضَ! 

 ْسيٌ ُْبٌَ !!  تُواو... ئاويَُٓ ثؿيت تًَهطزّ.... فاتًُُ زَيطؤ:قُ
 الثُضَِ َُٖيُٓزضاوَناٌْ قُْسيٌ، بُ قُز َُٖىو ئامساْإ ًًَْٗٓإ تًَسايُ...  
غُضزَغتٍُ َطاوٍ طؤتٌ: خاضَ خىيُ طؤتًيت يُو غُضٍ قُْسيٌ ) ْاظامن نًٗا غُضٍ( زوْسيَو ُٖيُ زبًَصُْ   

غىوغاُْ ضاوٍ زَضَوٍَ قُْسيًُ، ناضٍ ئُو ضاوَ ُٖواَيططيُ، ناضٍ ئُو ويَُٓططيًُ، وٍ داغىوغإ، ئُو دا
داغىوغُ ئُمما داغىوؽ! ًٖض ثُياَبُضيَو بُ ظَضزَؾتًؿُوَ ضاوٍ واٍ ُْبىوَ، ُٖضضٌ غطِو تطٍِ زًْا ُٖيُ بُ 

و زَيساتُ قُْسيٌ، ئُو  ضَْط و زَْطُوَ، بُ بؤٕ و تاَُوَ يُ نٔ ئُو داغىوغاُْيُ، ويٍَُٓ َُٖىو زًْا زَططٍَ
ضاوَ وضزَ ظيٓسَوَضو طًاو طؤيٌ بين زَضيانإ زَبًينَ، يُ زووضتطئ بًاباْسا ًََطوويُ زَبًينَ...ُٖض ئُو 
داغىوغاُْ زَبًينَ و ئاطاٍ يًًَُ دىويُيُى، ويَُٓيُى، زَْطُى ئُطُض بًُوٍَ ئاقاضٍ قُْسيٌ بُدًَبًًٌَََ، يُنػُض 

َ، ئُو زوْسَؾًإ )ضُنىض (ٍ ْاوَ، ئُو ضُنىضُ ًَٖٓسٍَ بًًٌََ يُنى زوو زَطاتُ زوْسَنٌ زٍ ئاطازاض زَناتُو
غُضيإ و ثاًْإ زَناتُوَ، ضُا ؾتُى ُٖيُ يُ زَغيت ئُو ضُنىضُ زَضضٌَ!! بُآلّ ئُوَ ُٖيُ ئُو ضاوَ داغىوغُ 

 غُضَنٍُ  زيهٍُ قُْسيٌ ْابًينَ و ضُنىضُنُف ْاطاتُ ويَٓسَضٍَ.
 ى ظاًُْ؟ بطازَضَنٍُ طًعاضا ثطغٌخاضَ خىيُ ئُوٍَ ن -
 ئُودا َٔ ئُوٍَ ْاظامن. -
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 \زَ وَالٌٖ نُؽ ئُو سًهايُتٍُ يُ خاضَ خىيُ ُْبًػتىوَ، ئُوَت يُ غُطايُتٌ خؤتُوَ َُٖيبُغتىوَ!  -
 ثًاوَ زاغػتاًًُْنُ ئُوٖاٍ طؤ

 وَال قػٍُ خاضَ خىيُيُ، بُآلّ با قػٍُ تؤ بٌَ -
 ئُو؟ ْا ْا بُ ضاغت ٌٖ خؤتُ يإ ٌٖ -
زَبا ثًَؿت بًًََِ خاضَ طؤتًيت  ئُطُض شٕ و ًََطز شووضٍ خؤيإ نىْربِ بهُٕ و زَضطُو ثُدمُضإ يُ قريِيـ  -

بططٕ، يُ سىنٌُ ضاوٍ ئُو داغىوغاُْ زَضْاضٔ و بُ ضووتٌ ضَمسًإ زَططٍَ، ئًَػتا ئُو قُْسيًٍُ دىإ بطُضِيٌَ 
 ًًُٓوَ...ضَمسٌ غُزاّ و شُْنٍُ بُ ضووتٌ يُ بٔ يًَفُ زَب

ْاظامن يُو زٍََُ غُضزَغتٍُ َطاوٍ ئُو قػاٍُْ بؤ نطز! َىضطِنٌ تطؽ يُ تُوقٌ غُضَُوَ ٖاتُ شووضٍَ 
طُيؿتُ بين ثًَِ..ًْؿاٍُْ َىضطِنُّ يُ واٌْ زيـ بُزيهطز..فاتًُُو ثؤآل ْا َُٖىوَإ زَغتُإ بؤ دطُضَ بطز... 

زَنُيُٓوَ... زيتِ يُ بُيين ئًُاٍَُ ثػاوَ و ثًاوَ  يُ َصٍ دطُضَوَ تًَطُيؿتِ َُٖىوَإ بري يُ داغىوغإ
زاغػتاًًُْنُو فاتًُُ بىوَ فػهُفػو و َكؤَكؤ، ًَٖٓسَّ يًًَإ َُٖيهطِاْس، ًٖضًإ يُ برييإ َُْابىو داضٍ 

 ثًَؿٌ بُ ناّ غُضٍ قُْسيٌ ئاقاضٍ قُْسيًًإ بطِيبىو، وضزَ وضزَ بُضظتطو ضووْرت قػاًْإ زَنطز:

 اغىوغاُْ يُ نىيًَُْاظامن ئُو د -

 نُ قُْسيٌ َُٖيًساَُ َؤغهؤ ْاظامن بُ ناّ زَغت و يُ ناّ غُضَوَ بىو! -

 بُؽ بعامن ضؤش يُ نىيَىَ بُضَو نىٍَ زَضًَت، ضَْطُ ضيَِ بُ ضيٌَ زَضضىوٌْ داضٍ ثًَؿٌ بهُويَتُوَ -

ئُطُض خاضَ خىيُ داغىوغإ تطِسًَى! ئُودا ؾُيتاًْـ يُ قُْسيًٌَ زَظاٌَْ ضيٌَ ضؤشٍَ يُ نًًَُ؟.. ئًال  -
بٓاغًَتُوَ بعاٌَْ يُ نًَٓسَضيًَُ، ئُو خاضَ ظيٓسَيُ يُ َُٖىودًًَُى ُٖيُ، يُ بُخيت َُ يًَطَ بُ زياض ْانُوٍَ، ئاخط 

 يؤ بُضَو طُضًَاٌَْ ضؤيؿيت!
 آل(واظ يُو قػاُْ بًَٓٔ، ثًَِ بًًََٔ نٌَ يُ زووٍ َٔ ئًَؿهططَ؟ ًًٌَْٗٓ ؾُو ضًُ؟ ) يُ قػُناٌْ ثؤ -

يُوَتٍُ بُ قُْسيًٌَ نُوتىوئ، ئُوَ زضيَصتطئ ضغتُ بىو يُ ظاضٍ بًَتُ زَضٍَ، بُ قػُ ٖاتين ثؤآل تطغٌ 
ضُنىض و داغىوغاٌْ ْعيهرت خػتُوَ، ئاخط نُؽ طىيٌَ يُ ثؤآل ُْبىوَ يُ خؤوَ َُٖيساتُ قػإ ئًال ئُطُ ثطغًاض 

ُ زَيٌ خؤّ طىمت ُٖبٌَ ُْبٌَ ثطغًاضَنٌ طُيُى ططْط و ضيَصٍ بهٍُ ئُويـ ئُطُض بُ ئا و ْا وَآلَت بساتُوَ...ي
 تطغٓاى  ضشايتُ زَيٌ ثؤآلوَ...ئًُاٍَُ ثػاوَ ثاضضُ ناغُظيَهٌ زَضًَٖٓا:

 )) ئُو نضُ دىاُْ يُزووتُ، ًًٌَْٗٓ ؾُويـ خاضَ ((... 

بُ ئاطإ، يُ  َٔ نُْطٌَ تطغِ يُ زٍَ با باؾرت زَْىوغتِ، نُغِ ُْزيتًُ وَى َٔ بٌَ... تطغاوَنإ ًَُٖؿُ
ثُْايُنًـ َُٖيهىضًََِٔ ُٖض يُ غُض ثًَٔ.. تطغاوَنإ بٌَ ضاوتطوونإ، ضاوزَطًَطٕ و يُ َُٖىو الوَ تطؽ زَبًٓٔ، 
خُو بؤ دُشْاُْف غُضزاٌْ تطغاوَنإ ْانات..نُضٌ َٔ ضَْطُ يُ َُٖىويإ ظياتط برتغًَِ، تطغًَو ئا ئُوَتا 

ْا زًَََهٌ زٍ ضُنىضُنُّ زَطاتٌَ و زََهاتُ يًتاوٍ بُفط... نُضٌ خُو نُومتُ ْاو ضاوٍ داغىوغاُْوَ.. ئًَػتا 
 بُضّ ْازا.. ْاظامن نٌَ بىو ثًٌَ طىمت:

 َٔ زَيًٓاّ تؤ بُ ثًَىَ ْاَطٍ، بُ زاًْؿتُٓوَف ْاَطٍ، تؤ يُ خُويَهٌ قىوٍَ زََطٍ. 

ظاتٌ ئُوَ زَنات بُ ئاطايًُوَ بُ ضَْطُ وابٌَ َٔ تطغٓؤنرتئ ئاظا مب، زَتطغِ بُ ظيٓسويَيت ضاوإ مبطّ، نٌَ  
خًَطٖاتين َُضط بهات! َٔ ثًاوٍ ئُوَ ًِْ، َٔ بُضطٍُ ئُوَ ْاططّ.. ئُطُض يُ خُويَسا بٌَ، َطزٕ ض تطغُنٌ 
ًُْ.. ئا َٔ يُ غاتُ تطغاوَنإ، يُو غاتاٍُْ ُٖضَِؾٍُ طُوضَ ضىاض زَوضت زَزاو ُْ ضيَطُيُى ُٖيُ بؤ ُٖآلتٔ ُْ 
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، ْىوغذي تانُ ضيًَُ...َٔ ئًَػتاف ْاظامن بؤضٌ يُو غاتُ تطغاوياُْ زَضُُ خُوَو خُو بُضّ بُضاْطصٍ ضاضَت زَنات
 ْازا! ئُوَتُ نًػٍُ خُو غًٓط و بُضؤنٌ بؤّ نطزؤتُوَ و باْطُسَنات..

 غُضزَغتٍُ َطاوٍ زَغيت بُ ظطٌ خؤيسا ًَٖٓا:

وَ يُ بطغإ زََاْهىشٍ، تا نُْطٌ يًَطَ ظؤض طضهُ بىويتُوَ بُتاَيُ / ضاوٍ بطِيُ ئًُاٍَُ ثػاوَ / ئُو ثًا -
 زًًَََُٓٓوَ؟!

 زوا ئًَؿهطط با يُ ًْىٍَ ئًَؿهططيًُنٍُ ضايُنٍُ زيَِ ناو باْطُإ بهات. -
 ئُضٍَ بطازَضَنٍُ طًعاضا زَ تىف برييَو بهُوَ بُ ناّ الزا بطِؤئ؟ ُْنُويُٓ بُض ضاو و ضُنىضُنُ -
 يُ غُض َُ ضؤيؿتُٓ... -
 

 بىوّ ، ئُو داضَف فاتًُُ بُ ئاطاٍ ًَٖٓاّ، يًًَِ ثطغٌ:َٔ زوا ئًَؿهطط 
 َٔ ظوو يُ قػُو باغإ زابطِاّ، ثًَـ ْىوغتينَ طُيؿتُٓ نًَٓسَضٍَ؟ -
 ثًَـ زابطِإ و زواٍ زابطِإ وَنى يُنُ، ًٖض ُْطؤتطاو ًٖض ُْنطا. -
 

يا بُضَو ئُوٍَ َُٖيُٓنا، يُ داغىوغإ ئًَػتا يُ َٓسا ضُقٌ برينطزُْوَيُ، ُٖض بريؤنُيُى يُ داغىوغاُْوَ 
ًََؿهُا تٌَُُْ ظؤض زضيَص بٌَ ًَٖٓسٍَ تف ضؤنطزًَْهُ، ُٖض زَْطٌَ يُ )ضُنىض(َوَ بُضظو ْعّ ُْبًَتُوَ، يُ طىيٌَ 
َٓسا زَْطٌ ًُْ .. باٍ غُضٖات طًَطِاُْوَيُى، ضاوَ خُواَيىوَنامنٌ نطزَوَ، طًَطِاُْوَيُى ظؤض ثًَـ ْاظيبىوٌْ 

ىضِيَو ُٖبىو ْاظامن بؤضٌ ثًًَإ زَطؤت ضظطاض.ح، يُ غُض ئُو )ح( ضانًَـ ضانًَـ بىو، ُْٖسيَو ئايُتٌ ئُْفاٍ..ن
زَياْربزَوَ سَُطئ، ُْٖسيَو ًَٖٓسَيإ ضازَنًَؿا ُٖتا واَلتٌ سُز طري ُْزَبىوٕ، ظؤضيـ زَياْطؤت: ًَٖٓسَ ضانًَـ 

طاضَ بُ زياض بابُطىضِطىضَِوَ زاًْؿتبىوئ و خؤَإ ضانًَؿٌ ثًَُُنُٕ، يُو سُغاضَ ضايططٕ و تُواو.. يُطٍَُ ئُو ضظ
طُضَسَنطزَوَ، يُ بريَُ طؤتٌ: )) ضؤشيَو ّ.ياغري يُ ثطِا ثؿتاو ثؿت بُ سَُطيينَ نُوت، نُ ضىويُٓ غُضٍ ٖا ض 

ًايُى بىو ؟ نٌَ و يُ نىيَىَ وا بُ سَُطيين زازاٍ؟ ًَٖٓسٍَ تًَطُيؿتري يُ قُْسيًُوَ فطِيَسضايُ .." ًَٖٓسَّ ظاٌْ ض
نُ يُ ؾًَىٍَ ضُنىض بىو، ضُنىضًَو بُ قُز زًْايُى طُوضَ، بؤّ ٖات...بُؽ َٔ ظوو خؤّ َُٖيسا، َُٖيساًَْهٌ وا 

 يًَطَ نُومتُوَ 
 ئًَطَ نىيًَُ؟  -
 سَُطيُٓ -
 زيىٍ ئاطط يا زيىٍ سىؾرت؟ -
 زيىٍ خؤَإ -
 غىثاؽ خىايُ" -

ػت بُؽ طؤتًإ خاضَ خىيُ يُنػُض طُيؿتُ غُضٍ ئُودا َٔ بُ ضاوٍ خؤّ َُْسيت و بُ طىيٌَ خؤؾِ َُْبً
 و طىتبىوٍ:" ض ًُْ ُْٖسيَو ئاوٍ بؤ بًَٓٔ" زواٍ ئُوَ َُْسيتُوَ((

 
داضيَهٌ زٍ يُ دًًَُنًسٍ، دًًَُى غاضز غاضز بتدػتبايُتُ ْاو بابُطىضِطىضِيـ طُضّ ُْزَبؤوَ، ) ضظطاض.ح (ّ 

و، ضاخياُْيُى تايبُت بؤ ئُو ضاٍ يًَبٓايُ، ثًرَيِا ُْزَطُيؿت، زيتُوَ.. ئُو دُْطاوَضَ ضا خؤضَوَيُنٌ بٌَ ضَظا بى
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َُطُض َٔ ًَٖٓسٍَ ئُو ضا غؤَُوَ، بُ زَّ ضا خىاضزُْوَ قػُيُنٌ خاضَ خىيٍُ طًَطِايُوَ، بُآلّ يُ ظاضٍ خاضَوَ 
 ْا، يُ ظاضٍ ظاضاُْوَ ْاظامن بُ ضُْس ثؿت زَطُيؿتُوَ خاضَ خىيُ:

)نؤطُ(ٍ ْاوَ ضيَو زَنُويَتُ بٔ ثًًَىوٍ داغىوغاُْوَ  ئُو نؤطُيُ يُ ُٖض )) يُو قُْسيًُ زؤَيًَو ُٖيُ 
سُفت غاَيًَو، سُفت ضؤش خؤٍ ًْؿإ زَزات، ئُطُض نُغًَو ُٖبٌَ يُو سُفت ضؤشٍَ سُفت غاَيُيُ، بطاتُ ئُوٍَ و 

َايُنُ ُٖضضٌ فًًٌُ تؤ بُ وضزٍ يُ نؤطُ بطِواٌَْ، زًْا بُنؤٕ و تاظَوَ زَبًينَ، نؤطُ نؤطاٍ ويَُٓو زَْطُ، غًُٓ
 بتُوٍَ ًْؿاْسَزضٍَ.... زَئًَ خاضَ ظؤض فًًٌُ يُوٍَ زيىَ((

يُ غُض بُفطو بُ زياض ئاططَوَ وضتهُ ْامنإ بُ ضاوَ زَخىاضز، ئُو وضتهُ ْاْاٍُْ يُ ْاو نؤَيُثؿتا سُفتاو 
ٌ فاتًُُ بُدًَبًًََُ يُو سُفت داض ضىوبىوُْوَ ْاو زؤخٌ ُٖويطٍ و طُضِابىوُْوَ غُض زؤخٌ ْاٌْ.. قُغجُناْ

قُْسيًُ ض ًَٖٓسٍَ وضتهُ ْإ بُ ضاوَ خؤف ًُْ، ضيَو تاٌَ ئُو غاتاٍُْ زَزا، غاتُناٌْ بطغًيَت نُ بُ َٓساَيٌ 
 ْامن زَخػتُ ْاو ضايٍُ ظؤض طُضَُوَ... ثؿتِ يُ غًاًْإ و ضووّ يُ غًًَُنٍُ زٍ نطز:

 وٍ زؤَيُ نؤطُ؟ئًَىَ بًػتىوتاُْ يُ قُْسيٌ دًًَُى ُٖبٌَ بُ ْا -
 بطِوا ْانُّ ئُو ْاوَ يُ قُْسيٌ زَغت بهُوٍَ.. بُؽ ْاظامن يُ ضووغًا ُٖيُ يا ْا! -
نؤطُ؟! نؤ...طُ..نؤ.. طُ غُضيب ًُْ! يُ نىيًَُ نىٍَ؟ يُ نًَِ بًػتىوَ!! ئا ئا ْاويِ بًػتىوَ بُؽ ْاظامن  -

اغٔ! ثًَهُوَ يُ باظاضٍِ )غىٌَْ( ْاظامن يُ زووٍ ض زيتُُ يإ ْا.. ئا بريّ نُوتُوَ ّ، دىاًََط باغٌ نطز، خؤ زَيٓ
زَطُضِائ زََاْضُ بىو ؾتُنٌ ئُوٖا.. ئُوزَّ، ْاظامن ئًَػتا نىوَ، طُوضَتطئ باظاضٍِ زًْايٌَ بىو ُٖضضٌ خىاو 

ئ بُؾُض زضووغتًإ نطزيُ يُو باظاضَِيسا زَغت زَنُوت، َُٖىو باظضطاُْ طُوضَناٌْ زًْا ضوويإ تًَسَنطز.. باؾرت
ضُنى تُقٌَُُْ، باؾرتئ تطياى، ؾُضاب، ُْٖطىئ، نىضَ دىاْرتئ نض يُو باظاضَِيسا ُٖضاز زَنطإ.. ئُودا 
ّ.دىاًََط قػٍُ ًَٖٓايُ غُض ئُو نؤطُيُ)) ناُْبٌ! زََئًَ ئُٖا يُو بُضظايًٌََٗ ئاوزيى بًت دًَطُيُى ُٖيُ )زؤَيُ 

ئُو نؤطُيُ ًَُٖؿُ بعضَ و نُؽ ْايبًينَ.. بُ ضُْسإ غاٍَ داضيَو  زََئًَ -َٔ خؤّ َُْسيىَ –نؤطُ(ٍ ثٌَ زََئًَ 
بُ زياضزَنُويَت، يُو نؤطُيُ ضَمسٌ ئُو )غىٌَْ( يٍُ َُٖىو تًَسايُ بُ ضَمسٌ َٔ و تؤؾُوَ، ئُو قػٍُ يًًَسَنُٕ 

ُ ضَمسٌَ ؾىيَُٓنُ وَى تُيُظعيؤُْ ْا ْا يُو عُْتًهُتط!.. َُغُيُٕ تؤ ؾتًَهت يٌَ وٕ زَبًَت ئُطُض بضًُ نؤطُ، ي
زياض زَخاو زََيٌَ بطِواُْ ئُوَتُ ؾتُنُت.. بًػتىوَُ خاضَ خىيُ  يًَطَ، تُظبًَشُنٍُ بعض زَبًَت ، ضُْسٍ زَطُضٍَِ 
ْايسؤظيَتُوَ، خؤٍ زَطُيًًََٓتُ زؤَيُ نؤطُ نُ زيَتُوَ بٌَ ثطغًاضنطزٕ ضاغتُو ضاغت زَضًَتُ غُض ئُو دًَطُيٍُ 

ًسَططيَتُوَ، بُآلّ َُْبًػتىوَ يُ خاضَ خىيُ برتاظٍَ نُغٌ تط بُ ضاوٍ خؤٍ نؤطٍُ َُٖي تُظبًَشُنٍُ يٌَ نُوتىوَو
 بًًٓيبَ((

ئًُاٍَُ ثػاوَ بُ ئار َُٖيَهًَؿإ و زَغت يُ ضؤنساُْوَ: 

 .بُآلّ َٔ بُ ُْٖسّ وَضُْططت و وَى غىونُ بايُى بُ بٔ طىيَُسا ضَت بىو 
ْاوٍ خؤّ،  بُآلّ ًٖضٌ يُ باضَوَ ْاظامن، ْاظامن يُ ظَويًُ يإ يُ ئُو ْاوَ يُ الٍ َٔ ئاؾٓايُ ئاؾٓاتط يُ  -

 ئامسإ.. ثًَِ بًٌََ تؤ ئُو ثطغًاضَت يُ نىٍَ َُٖيططتؤتُوَ؟ خؤت ضٌ يُ باضَيُوَ زَظاٌْ؟
فاتًُُ بُو ثطغًاضَوَ يُ غُض غُضّ وَغتاوَ..وَى بًًٌََ َٔ بريٍ ئاومب وئُو ثُقطَدٌ ؾؤضِنطزبًَتُوَو يُ  
ٌ ثُقطَدُنُ بًَت بُ ثطِ ئاوَوَ، فاتًُُ ظؤض تًٓىو بىو تًٓىوٍ وَآلّ يُ َُٓوَ.. خؤظطُّ زَخىاغت ببُُ ضاوَضِيَ

ثُقطَدٌَ ثطِ يُ وَآلّ و بطِشيَُُ فاتًُُوَو بؤ ُٖتايُ تًٓىيَيت بؿهًَِٓ.. ئاٍ خاضَ خىيُ يُ نىيٌَ! ئُطُض بُ ًَُٖاٍ 
 يُ فاتًُُ تًٓىوتطّ...ئاَيؤظيـ بًَت، ضؤضِيَو زؤَيُنؤطُّ ثٌَ ببُخؿُ، 
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 ٖا بؤ قػُيُى ْانُيت؟ -
ئؤه خؤ فاتًُُ ُٖض يُغُض غُضّ وَغتاوَو ضاوَضِيٌَ وَآلَُ، ئُوَ داضٍ يُنُّ بىو، فاتًٍُُ زووضَ زَغت 

 ... ٍََُٖيُبططٍَ و يُ فاتًٍُُ بُضزَغتُِ زووضغاتُوَو ئاطاّ يًٌَ بربِ
 ْاظامن. زَبًَت بًطٌََُ، يإ خاضَ ببًِٓ زَْا ًٖضٌ يٌَ -
ئٌَ زََيًٌَ ضٌ ضؤيؿتٓت ثًَباؾُ يإ مبًًَُٓٓوَ؟ -

 باؾرتَ داضٍَ مبًًَُٓٓوَ، ئُطُض ئًُاٍَُ ثػاوَ ثًٌَ باف بًَت. -
ُٖضسُفتُإ زْهُ تُظبًَشٌ ثػاوَ بىوئ، دًاواظيٌ ناُْبٌ يُ ئًَُُ ئُوَبىو ئُو ئًُاَُ بىو.. زْهُ تُظبًَح 

بًَح يُ ثػاُْوَزا بُ واتاوَ زَثػٌَ، يُ ثػاُْوَزا ئًُاَُنُؾٌ ُٖض ًَٖٓسٍَ بُ تُظبًَشُوَ واتايُى زَبُخؿٌَ، تُظ
زْهُ ثػاوَناٌْ زٍ واتاٍ بؤ زًًََََٓتُوَ...زاَإ ْا مبًًَُٓٓوَ... ئُوداضَ ضووّ يُ غًًَُنٍُ زٍ نطز، باؾرتَ 

.. نىؾيت بطازَضَنٍُ طًعاضا بضًُٓ ضاوٍَ، ضىوئ، بُو ثُضٍِ ْائىًََسيًُوَ ُْٖطاوٍ ضاوميإ زَْا.. ضُْس تُقُيٌَ
نىؾيت فًًُتٌَُْ بُ بؤضَِ بؤضِ غًؤض بؤوَ نُؽ زَْطٌ ُْ ْاغًُوَ، ثؤآل بُو بًَسَْطٌ و تًَطاَاُْ قىوَيٍُ خؤٍ 
ُْيٓاغًًُوَ.. غُضزَغتٍُ َطاوٍ زَغيت بُ نُوَيهطزٌْ نطز ُْيٓاغًًُوَ... ثًاوَ زاغػتاًًُْنُ نُيى ثاضضٍُ 

ُتٌُْ يُ ثًَـ خؤٍ زاْابىو، تَُاؾاٍ ْاو ضاوٍ زَنطز، وضز وضز يًٌَ وضززَبؤوَ، يُ نطز ُْيٓاغًًُوَ، غُضٍ فًً
ملؤظٍ، يُ نُثىوٍ، زَوٍ، ززاُْناٌْ، طىيٌَ.. وضززَبؤوَ، ُْيٓاغًًُوَ، زَيطؤت: ))يُ ًٖض ضًايُى، يُ ًٖض 

َخؤئ ُٖض ُْْاغطايُوَ... دًَطُيُنٌ زًْا َٔ ئاشَيٌ ئُوٖاّ ُْزيتىوَ((  ًَٖٓاَاُْوَ، َُْآْاغًُوَ وا يًٌَ ز
 ثًاوَ زاغػتاًًُْنُ بُزَّ تهُ يًَساُْوَ:

 خؤؾرتئ طؤؾت ئُو طؤؾتُيُ ُْيٓاغًًُوَ. -
 ْاخؤؾرتئ ؾتًـ ئُوَيُ، بهىشٍ و ُْظاٌْ ضًُ. -
 ئُزٍ نُوَيٌ بهٍُ و ُْظاٌْ ضًُ؟ -
ئُوَ زَْطٌ  \ُت غات؟ ئُو ؾتُ بًٌََ يُغُض ضؤيؿذي بًت بُضَو َُضط، يُثطِ ثُيت ببُغيتَ و يُ دىوي -

\ئًُاَُ ثػاوَنُ بىو

 يُ ئاقاضٍ قُْسيٌ ئُو قػاُْ بُ بازا زَضٔ، وَآلَتإ زَغت ْانُويَت !! -
 

تا زَطاتُ بُضزَّ زَضواظٍَ زَيًٓايٌ زَيًٓا بىوَُوَ يُوٍَ قُْسيٌ يُ غاَيُناٌْ خؤيسا، زَبًَت ضُْس ضؤشيَهٌ 
واو ُْواظَ ضؤشَناًٌْ و بُ ؾًَىَيُنٌ دًا، دىوت زيَُٓوَ يُطٍَُ ْاَؤٍ يُ خؤيسا َُٖيططتيبََ، ضُْس ضؤشٍَ تُ

ضؤشَناٌْ زَضَوٍَ قُْسيٌ.. ُٖبٌَ ُْبٌَ ُٖض زَضضىوٌَْ يُ قُْسيٌ زَنُويَتُ ضؤشٍَ يُ ضؤشَ ُْواظَنإ.. بُآلّ ئُو 
 ضؤشاُْ يُ نىئَ و نٍُ زئَ!!!

 
*** 

 ئُوزََاٌَْ خُياٍَ.. خُياٍَ              
 خُياٍَ باَيٌ َُٖىو باَيٓساٌْ ُٖبىو             

 بُ غُض زَضيا بُ غُض ؾاخإ             
 يُ غاتًَها طُضًَاٌْ زَنطز،  نىيَػتاٌْ زَنطز             
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 وَيٌَ ئًَػتا يُ داغىوغاْا             
 يُ زَضَوٍَ فطِئ ًَٖالٍُْ ضًَهطيُ             

 اَيٌ ًُْ بؤ تاوٍَ فطِئب                                    
 

 ُٖض بايٌَ يُ داغىوغاُْوَ ٌَْ            
 ئىًََسٍ ثٌَ ْاؾًَٓتُوَ            
 ُٖض زَْطٌَ يُويَىَ َُٖيُٓنا           
 طىٍَ ؾو ْابُّ بؤ بًػتين           

 ُٖض ضَْطٌَ يُويَىَ زاُْنا            
 ين   زيسَّ ًُْ بؤ زيت                           

 
 ) طؤضاًٌْ دُْطاوَض(                                                     

*** 
  



29 

 

نؤضٍِ طُضٌَ ئاططثُضغتإ، ئُطُض ضًًهُيٌَ ًََُْينَ بؤ غىوتإ، بًًََػٍُ يًَٓابطٍَِ.. ئًَُُو ئاطط زََيًٌَ 
ضٍَ زَٖات و ُْيسَططتًُٓوَ.. زَْطٌ مجهاٍُْ قُْسيًري.. يُ بُغساوَ ُٖضضٌ تؤثٌ زًْا ُٖيُ، ضووَو قُْسيٌ يىو

 تؤخ ُْٖسٍَ داض ئاويَتٍُ زَْطٌ غُضزَغتٍُ َطاوٍ و نَُرتيـ ئاويَعاٌْ زَْطٌ بطازَضَنٍُ طًعاضا:
 قُْسيٌ بىو ئاططٍ وَٖاٍ خػتُ دُضطُوَ

 بُ عُؾكُوَ وا زَضِؤئ بُضَو ثريٍ َُضطُوَ
               

طَناٌْ ْاططٍَ، زَيسيت يُ تطغٌ ؾًعطٍ ئُو، َُٖىو ثُدمُ غُضزَغتٍُ َطاوٍ زَيعاٌْ نُؽ طىٍَ يُ ؾًع
زَثُغتُٓ طىيٌَ خؤياُْوَ.. بُآلّ زَْطُ ؾًعطٍ غُضزَغتٍُ َطاوٍ يُ ثُدمُ زَطُضِيَتُوَ! ُْزَوَغتا ُٖتا 
زَطُيؿتُ بُٓباٌْ ًََؿو..بُضزَواّ بعَاضٍ يُ غُبُ زَنىتٌ... بُآلّ خاتطيؿٌ زَططتري.. ْاوَ ْاوَ زَضىوَ 

 طًًُنٌ ظؤض قىوَيُوَ، زََسيت يُ ثؤالف قىوَيرت ضؤضىوَ، يُ قىوآليٌ بًَسَْطًًُوَ قػُيُنٌ زَٖاويؿت:بًَسَْ
قػُيُى زَنُّ ضَْطُ باوَضِ ُْنُٕ بُؽ بُ ضاغتًُُ، يُوَتٍُ بُ بريّ زٍَ ُٖض ئُو ؾُضواَيُّ يُ بُضَ و  -

 َُْطؤضِيىَ!
انت زاًْؿتبىو بُ زَغيت خؤٍ ئُو ؾُضواَيٍُ يُ ثٌَ نى باوَضِْانُئ! زَظامن ئُو َاَاٍُْ يُ نٔ القٌ ز -

 \يُ قػُناٌْ ئًُاٍَُ ثػاوَ \نطزٍ...
غُضزَغتٍُ َطاوٍ ضاغيت طؤ..خػتًُُ غُضبطزٍَ ؾُضواَيُوَ، تًَط تًَط ظَيِٓ زايُ ؾُضواَيٌ خؤ، بُؾُضواَيسا 

ؾُضوايًَهِ يُ ثٌَ بىو غُز غىوْست  ؾؤضِبىوَُوَ ثًَسا غُضنُومتُوَ تا ُْ طُيؿتُُوَ )ُٖوضٍَ( زاُْغُنٓاّ... يُوٍَ
زَخىاضز يُبُضزَّ غُطُناٌْ ئُتاتىضى َُٖيطرياوَتُوَ.. ضُْس نىٕ يُو زًْايُ ُٖيُ ًَٖٓسَ نىٍُْ تًَسابىو... باف 
زيَتُوَ بريّ زايهِ بُ زَغيت خؤٍ يُ ثًٌَ نطزبىوّ... زيتِ دُْطاوَضيَو ُٖض زَيطِؤًًُْ ؾُضواَيٌ َٔ زَتطىت يُ 

 ًًٌَْٗٓ زًْاٍ زيتًُ.. ٖاتُ ثًَؿٌَ: نىُْناُْوَ
 ؾُضواَيًَهٌ ظيازّ ثًًَُ ئُوَ فطِيَسَ -
 يازطاضيٌ زايهُُ -
 زَظامن بُآلّ.. -
 ْا فًَطَ ؾُضواٍَ طؤضِيِٓ َُنُ -

 بُظؤضٍ ظؤضزاضَنٌ ثًٌَ زانُْسّ و يُ ثًٌَ نطزّ..
ًٓا ًُْ، ُٖتا يُ طىونطزًَْـ، بؤئُوٍَ ئُو دُْطاوَضَ )زَيًٓا( بىو، يُ قػُناْريِا تًَطُيؿتِ يُ ًٖض ؾتًَو زَي

زشايُتٌ خؤٍ بهاو يُ خؤٍ ياخٌ بًَت ئُو ْاوٍَ يُ خؤٍ ْاوَ.. قػُ قػٍُ ضانًَؿا.. ُٖض ضانًَـ ضانًَـ بىو تا 
 طُيؿتًُٓ )تىضَِم(ٍَ :

طُوضَ )) ئُو تىضَِقُ يُ ؾُيتإ ضَقُناضتطَ. ُْى ُٖض تىوَنٍُ ، َُٖىو ؾتُى يُوٍَ بُ ضَقٌ ؾري زَبًَت و  
زَبًَت و وؾو زَبًَت، بُ ًَٓؿُوَ.. يُ بريَُ بامب بطزًَُ سىدطَ بؤوٍَ زواتط ضيٌَ بُُٖؾيتَ ًْؿاٌْ خَُيو 
بسَّ..سُظّ يًَُٓبىو، بُظؤض بطزٌَ..َُالٍ سىدطَ يُ َُٖىوإ ضَقرت بىو، ُٖتا ئاويؿٌ بُ ضَقٌ زَخىاضزَوَ.. 

 ئٌَ.. ُْسُواَُوَ.. طؤمتُ بامب:
 دطَ.. بؿُىنىشٍ ْاضُُ سى 
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وََيال ًْىَ َطزٍ نطزّ، بُآلّ ضاوّ بُ َُال ُْنُوتُوَ... ئُوداضَ بطزًَُ قىتاغاُْ بؤ وٍَ زواتط ضيٌَ زؤظَر  
ًْؿاٌْ خَُيو بسَّ، ُٖض بُظؤض..ض ببًِٓ! زيتِ نىضٍِ َُال َاَؤغتايُ، نىضِ يُ باب ضَقرت، ُٖواؾٌ بُ ضَقًُوَ 

 َُٖيسََصٍ... ُْسُواَُوَ.. طؤمتُ بامب:
 ىَ َطزيت نطزووّ، ًْىَنٍُ زيهُف تُواونُ.. ًْ 

زايهِ ظوو طُيؿيتَ زَْا تُواوٍ زَنطز... زايهِ بُؾُ يًَساٌْ َين بؤ خؤٍ بطز، بُآلّ ضاوّ بُ نىضَِ َُالٍ 
 ُْنُوتُوَ.. بامب واظٍ ُْزًََٖٓا زَيطؤ:

نٔ نىضِ ئُويسيـ  يُو زًْايُ زوو ضٍَ ُٖيُو ُٖضزوونت يُ ثًَؿُ ضيٌَ غًًَُّ ًُْ، يُنًإ زَتباتُ 
 زَطاتُوَنٔ باب، ضاضت ًُْو َُٖيبصيَطَ...

 ظؤض يُ ضيٌَ غًًَُّ زَطُضِاّ َُْسيتُوَ... ؾُوَى يُ خُوًَْسا ثًاوَى ٖاتُ غُض غُضّ:
 وَضَ ئاقاضٍ نىُْطىضط.. َٔ خاضَ خىيُّ..  
َبابًـ يُ خُويَسا بىو، ُٖض ًَٖٓسَو بُ خُبُض ٖامت... يُنػُض ُٖغتاَُوَ... ًَٖؿتا ؾُو ظؤضٍ َابىو، نُض  

 ضاغتُو ضاغت ضىوَُ غُض غُضٍ بامب:
 بابُ..باببُُٖ نىضَ بابااااااااااااااااا.... ئؤْسٍَ يُ خؤٍ َُٖيسا -
 ئُوَ ضًُ، ض بىوَ!! -
 َُٖيِ بصاضز -
 سىدطَ يا َُنتُب؟ -
 نىُْطىضط -
 نىُْ طىضط ضًُ نىضَِ ؾًَت بىوٍ؟ -

ؿُِ يؤٍ بُدًًََٗؿت.. بُو ؾُوَ بُ ضيَهُومت.. باف بىو يُ ضيًٌََ تىوؾٌ ئًسٍ ضاوّ بُ بامب ُْنُوتُوَ و زايهً
 )ُٖيىيَػت( بىوّ

 وا بعامن زَيٓاغٌ -
 ئُوٍَ ًَع بُ خُغاض ْازا؟ -
 ئا ئا ئُضيَىََيال                 -

ؿٌَ، نؤُْ ؾُضوٍَ )َُٖيىيَػت( يؿٌ ًَٖٓاوَ ياز.. ئُوَ بُ تؤبعٍ زَيبُُْ عُغهُضٍ.. ؾُضَِى زيَتُ ثًَ
غُضؤنُنُيإ خًتابُى زَزا، زَيًَت ئُو نُغُ بُ ُٖيىيَػتُ نُغًٓطٌ خؤٍ بساتُ بُض طىيًُو ُْطُضِيَتُوَ، ئُوٍَ 
ضابهات بٌَ َُٖيىيَػيت نىضٍِ بٌَ ُٖيىيَػتُ... ئُو نىضَِ يُ زَيٌ خؤٍ زََيٌَ زَ وَالٌٖ َٔ َُٖيسيَِ و بُ 

ت... ئُو َُٖيىيَػتُ يُ ًَعنطزًْـ بُ ُٖيىيَػتُ يُ عىَطٍ خؤٍ َُٖيىيَػتًؿِ.. يُوَوَ ْاو يُ خؤٍ زٌََْ ُٖيىيَػ
ًَعيَهٌ بُ ظايُ ُْزايُ.. يُ شياًْسا ُٖض ًَعَنٌ نطزبٌَ يُ دًٌَ ًَعَ قػُيُى ؾري بىوَو تاَُنٍُ نُوتؤتُ غُض 

ْس.. ظاضإ و ئُّ يُوَوَ تاٌَ نطزووَ.. ُٖض ًٖضٌ زَغُٓنُوتايُ بُ غُض نتًَب و زَفتُضَناٌْ خؤٍ زَميًعا
بًػتىوَُ ثًَـ باْطساٌَْ زَضىوَ ثًَـ زَضطاٍ َعطُوتٌَ و زؤخًين ؾًسَنطزَوَ، ضاوَضِيٌَ َُالٍ زَنطز، َُال 
ُٖض ثًٌَ زاويَؿتُ شووضٍَ، يُ ثؿتُوَ ًَعٍ بُ نُوانُيسا زَنطز.. يُغُض ئُوَ َُالو َُالشٕ بُضزَواّ ؾُضِيإ 

ٍ بُ تُاَلقسإ زا.. بُآلّ ُٖتا ئًَػتاف خَُيو ثًٌَ زََئًَ َُال بىو.. َُالشٕ زَيطؤتُ َُال، َُالٍ بؤٕ ًَع، تا خؤ
بؤمنًع..  َُٖيىيَػت بُ ًْاظٍ ططتٔ زَضًَتُ غُض ضَبًُنٌ عُغهُضإ.. زَبًينَ غٌَ ضاض عُغهُض وَى َُضِبؤخؤيإ 
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َُغًٍُٓ ًَعيإ يُ  ْىوغتىوٕ يُو ناتُ ًَعٍ زيَت زََيٌَ ثًَـ ئُوٍَ زيًًإ بهُّ، با ًَعَنًإ ثًَسا بهُّ، وََيال
غُض ضازَططٍَ.. عُغهُضَى يُواٌْ زٍ خُوٍ غىونرتزَبًَت يإ ثرت بُض ًَعٍَ زَنُوٍَ ٖاواضزَنات: نىِضَ ُٖغذي 

ضيَصُْ باضاُْ!.. َُٖيىيَػت يُ ثًَهًُْٓا يُ غُض ثؿت زَنُوٍَ ًَٖعٍ زؤخري بُ غتُٓوَؾٌ تًَسا ْاًَينَ.. ئًسٍ  
ىيًُى بُ قىوٌْ زَنُوٍَ، ئُودا ثًَهُْري بُضٍ زَزاو ُٖض نىوَى زَبًَت خؤٍ عُغهُض تُقٍُ يًَسَنُٕ، ثىختُ ط

 ضظطاض زَنات... ئُودا زوايٌ طىتبىوٍ:
 قىوٕ ضًُ ضا ُْبىو بُ ًَعَيسامن ُْنُوت، زَْا ئُو َُٖىو ًَعَ ْاظزاضَ بُ ُٖزَض زَضىو... 
 ؤيؿتري..طؤتٌ:باؾِ يُ بريَ ؾُويَهٌ ظؤض تاضيو بىو َٔ و َُٖيىيػت بُ ضيَسا زَِض 
 ئُضٍَ ئُو قؤثضٍُ ًَِ طري بىوَ بؤّ ْانطيَتُوَ بعامن ئُتى.. 
 َٔ زَغتِ يُ قؤثضٍُ زَطًَطِا ًَٖٓسَّ ظاٌْ طُضَايٌ بُنٔ طىمنسا ٖاتُ خىاضٍَ طُيؿتُ ْاو ثًَآلوٍَ.. 
 نىضَِ ٍُٖ ًٖض و ثىوض.. -
 ظايُ زَضًَت وًٖضٌ يٌَ ؾري ْابٌَ......  نُضَ! يُو زَؾت و ضؤيُو يُو تاضيهًًُ يُ ُٖض نًَٓسَضٍ مبًعٍ بُ -

 ياخٌُٖتا فطِيَؿُسا ُٖغتِ زَنطز بؤٌْ ًَعَنٍُ يًَسٍَ.... ئُو نىِضَ ظؤض ياخٌ بىو، وا بعامن بُؽ يُ بابٌ 
ُْبىو..زَيطؤ: ُٖتا بؤّ بهطٍَ بؤ طىونطزًْـ بُ ضيًَُنسا ْاضِ نُ خَُيهٌ زيهُ ثًَسا ضىوبٔ... زَيطؤ: وَخيت 

 ض نىِضَ يُ بابٌ ياخٌ زَبًَت.. َٔ بؤ ئُوٍَ يُوإ ُْضِ ٖامت يُ زايهِ ياخٌ بىوّ... خؤٍ زََسيت ُٖ
 

ضووخػاضٍ فاتًُُ ئاططٍَ بىو ُْزَنىشايُوَ.. ئاطط يُوزا بًًََػٍُ زَزاو يُ زووضَوَ زَزضَوؾايُوَ.. نُ يًَِ 
 ؤتُ زَضووٌْ َىضيسَوَ:ْعيو زَبؤوَ، طُضَايًُنٌ زَضِشاْسَ طًامنُوَ، ًٖض ثريٍ تُضيكُتٌَ ُْيطِشاْس

 ( !2َاوَيُنُ ظؤض غُضزاٌْ بًَسَْطًٌ زَنٍُ، بُ َاَيٌ قػُ ْانُويُوَ! وابطِوا ْاوت زًََْري ) ثؤآل -
 ضُْس ضؤشيَهٌ غاَيٌ قُْسيًِ بعضنطزووَ غؤضاخًإ زَنُّ... -
 ئُو ضؤشَ بعضبىواُْ بطِوا ْانُّ يُ َاَيٌ بًَسَْطًسا بسؤظضيَُٓوَ -
 بًٌََ.... فاتًُُ تؤ ثًَِ -
ئا غُضَ زاوٍ غُضٖاتًَهِ زيتُوَ.. يُ بريتُ نُ يُ زؤَيُ ضَقُ زَوضزضابىوئ و بُغسا  ظؤض يُ ئًَػتا تىْستط  -

 زَيهىتائ.. يُوٍَ )ضُتؤ.ز( ئُوٍَ ًَُٖؿُ ثطِ قػُ بىو.. طىيَِ يًٌَ بىو:

 ضَقُ( نُوتًُٓوَ..خىاوَْس َُٖيًسائ تا يُ )زؤَيُ نؤطُ( بًٓؿًُٓوَ.. بُ َُٖيُ يُ )زؤَيُ   -
 زؤَيُ نؤطُ ضًُ؟ يُ نىيًَُ؟! -
َُْسيتىوَ، بُآلّ بًػتىوَُ نُ خؤؾرتئ دًًَُ يُ زًْايٌَ.. ئُغشابُيٌَ بُ َُٖيُ ضيٌَ نُوتبىوَ ئُوٍَ، يُ  -

َ زئ وَضطُضِابىو طؤتبىوٍ بُُٖؾت  يُغُض زًْايُ ُْى يُ بٔ زًْا.. ُٖواَيٌ ئُو زؤَيُ نؤطُيُ زََئًَ يُ ظاضٍ خاض
 خىيُوَ زظٍَ نطزووَو نُوتؤتُ غُض ظاضإ...

بُ ضاغيت َٔ بُ ُْٖسّ َُٖيُٓططت و يُ غُضٍ ُِْضؤيؿتِ.. بُضاغيت وَى ْىنتُيُنٌ خؤف وَضَططت.. خؤت 
زَظاٌْ ئُو نىضَِ طريفاٌْ ثطِ ْىنتُ بىو.. ْىنتُناٌْ خاضَ خىيٍُ يُ غىضَتٌ فاتًشا ضَواْرت يُبُض بىو.. خؤ زيَتُوَ 

 ٓاغٌ؟بريت.. زَي

ئا ئا ئُوَ ُْبىو ، تانُنُؽ بؤ تُوقُنطزٕ يُطٍَُ ئًُاٍَُ ثػاوَ ثًَىيػيت بُ ضىوُْ غُض بُضزٍ طُوضَ  -
 ُْبىو؟
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 با با ُٖتا نىُْ نؤتطيـ يُطَُيُإ بىو.. زواتط تؤثُنُ ثُضتٌ نطزئ و تُظبًَشُنُ داضيَهًسيـ ثػايُوَ.. -

 ئٌَ ضًسٍ! -

 طُ( ُٖض ًَٖٓسَ دًًٍَُ ُٖيُ..يُ بريَوَضميسا، داضٍَ ) زؤَيُ نؤ -

ئًَؿهططيٌ يُطٍَُ تَُُُْو ْابطِيَتُوَ.. ظدمريَيُنُ بُ ضاوٍ طىضطًـ ضاوٍ بسٍَ دٌَ ثػاُْوَيُنٌ تًَسا 
ْابًًُٓوَ... بُٖاٍ ْىوغذي يُ غاتُناٌْ ثًَـ ئًَؿهططيٌ، ثطَِ يُ واتاو يُ واتاوَ بُ ئاطا زيَت..يُ خُوٍ خُوْاوٍ 

اوٍَ خُْاوٍ.. خُُْيُى يُ خٍُُْ بىونإ خُُْتط... باْطٌ نطزّ و يُ خُوٌْ خُْاوٍ خُوتبىوّ.. خُوًَْهٌ طري
 نطزّ:

 خُبُضّ ُْ زَنطزيًُوَ، با ُْٖسيَو ظؤزطا.. -
 ظؤزطا!! تُؾيتَ خُوٌْ خُْاوٍ بُآلطًَطٍِ ضؤضٍَِ ظؤزطا بًَت.. -

َ، تو تو يُ ْىوضٍ ٍَُ يُ ؾُوٍ غجًٌ قُْسيًٌ نُ بُفطٍ دًًَإ، يُوٍَ ضاو بُ ضَؾايٌ زَخىيَٓسَو
زَتىاَُوَ.. تىاُْوَيُى نًىَ بُفطٍ غُض ًٖض ئاططٍَ، ثًًَُٓطُيؿتبىو.. ثًَؿًٓاطات... ئاويَتُيُى يُ َٔ و 
ظؤزطاو بُفطو ئاطط.. ضاوَضِيٌَ تىاُْوٍَ )ثؤآل(ف بىوّ.. ئًَػتا ْا ئًَػتا، يُ تىاُْوَيسا زَضُُوَ ْاو ًًًَُْٗٓ 

إ ضاْاطُّ.. ضَم ضَم زَبىوَُوَ.. زَتىاَُوَ.. ضش ضش زَضِشاَُوَ.. طري طري ضشاوَناٌْ و بُ َُٖيططتُٓوَي
زَطرياَُوَ.. ثؤآل ُٖض ثؤآل بىو.. ؾاضاوَيٌ نىًَْهٌ تًَُٓنُوت، نُوضهُ قػُيُنٌ ُْطىتطاوٍ يًَىَ ُْضِشا... 

 غُضزَغتٍُ َطاويًـ بُ ؾًعطٍ خُواَيىوَوَ طُيؿيتَ، ُْطىتطاوٍَ يُ ثؤآلوَوَ ُْٖات...

ضزَغتٍُ َطاوٍ بطِياضٍ خؤٍ زابىو، زَبًَت ببًَتُ ؾاعري.. نؤَيُثؿتُنٍُ ؾًعطيَهٌ زٍ ُْزَططت.. غُ
َُْاْسَظاٌْ ئُو َُٖىو ثاضضُ ناخُظَ يُ نىٍَ زييَنَ.. زَيطؤت: ئار َُْطزباّ ئُو ضؤشَّ بُ ضاوٍ خؤّ زيتبا، 

ؤؽ بُ ؾًعطٍ َٔ يُ خُو ؾًعطٍ َٔ غطووزٍ غُض ظاضٍ َُٖىو دُْطاوَضَضاٌْ زًْا با.... غجاضتان
ُٖغتابا..خاضَ خىيُ بُ ؾًعطٍ َٔ خُوٍ يًَبهُوٍَ.... غُضزَغتٍُ َطاوٍ خطِ خطِ يُ زَوضٍ ئاطط زَخىاليُوَ و 

 بُفط يُ بٔ ثًٌَ نطتُ نطتٌ بىو..

 ئُضٍَ تؤ ؾتُنٌ يٌَ زَظاٌْ، نُْطٌ زَمبُ ؾاعريٍ تُواو؟! -
 ُٖض ناتٌَ زنتؤض ٖؤؾُْط بىوَ زنتؤض. -
ال ئُو قُت ْابًَيتَ.. زَظاٌْ..  َٓساَيُى زووثؿو ثًَىٍَ زابىو.. ُٖتا زَضظيًُنٌ زووثؿهٌ يًَسا، زَوََي -

 َٔ سُفت زيَطَ ؾًعطّ يُ غُض زووثؿو ْىوغٌ..

 باؾرتَ ئُْطؤ شٕ بُ شٌَْ ثًَهرت بهُٕ -

 ياٌْ ضٌ ! -

 با ئُو زَضظٍ و سُب بؤ تؤ بُدًَبًًٌََ و تؤف ؾًعط بؤ ئُو. -
  

َ يُ زايو ببىو.. ًَٖؿتا سُفتٍُ ُْضىوبىو، َاَيٌ زنتؤض ٖؤؾُْط،  زيَتُ ُٖويًَطٍَ.. نُضٌ ُٖويًَط تاظ
ئًَػتاف ثًَىَ ضىاض ضغتٍُ ُٖويًَطياٌْ يُ بُض ًُْ.. خؤيؿٌ بُ ُٖويًَطٍ زاْاٌَْ.. طىتبىوٍ ئًَُُ زَطُضِيًَُٓوَ  

ِ بٌَ و ئاغُواضٍ ًََُْينَ َٔ ُٖض غُض ظدمريٍَ سَُطئ و َٔ سَُطيًِٓ.. ئا ئُطُض سَُطئ يُ زَضياف ْىق
سَُطيًِٓ.. ُٖض ناتًَهًـ نُ يًٌَ زَثطغٔ ئُزٍ بؤضٌ ْاوت  )زنتؤض سَُطئ( ُْبىو؟ وََيال ئا.. ئا وََيال... 
ًَٖٓسَ وََيال ئاٍ زَطؤتُوَ، تا )وََيالئا( زَبىوَ ضُقٌ قػُوباؽ و ُْخؤٍ ُْنُغٌ زٍ يُ برييإ ُْزََا، ض 
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ًَٔ يُ َُدًًػإ بُ ثطِتاو بؤ زَغت بُ ئاوطُياْسٌَْ َُٖيسَغتا، يُ بريٍ زَضىو بضًَتُ ثطغًاضَى نطاوَ... زََي
ئاوزَغت، ضيٌَ دًَٓىوغتًٌَٓ زَططت و زَتسيت ثطخٍُ خُوٍ زيَت.. خَُيو زَياْطؤ ئُو نىضَِ يُ زضووغتبىوًْا 

ُتٌ بُ ثُثىويُيٌ َُٖيًفطِيًََٓتُ زًْا، ثؿهُ قىضَِنٌ تًَسا ًُْ و يُ ؾًًٍُ طىَيُوَ ٖاتًُ.. زَياْطؤ خىاوَْس ويػتىوي
يُ زَغيت زَضضىوَ، يإ يُ بريٍ ضىوَ بُ بُؾُضيٌ بُضَآلٍ زًْاٍ نطزووَ..ُْٖسيَو زَياْطؤ نىضِ و نضُى بُ ْاوٍ 
) ثًَهُْري( و )يُبريضىوُْوَ( ظََاوَْس زَنُٕ نىضِيَهًإ زَبًَت.. بُؽ نُؽ دًَى ضيٌَ ئُو نىضَِ ثًَٓاظاٌَْ.. ئُو 

ض ٖؤؾُْطُ ظؤضبٍُ ئُو ثطغًاضاٍُْ يًٌَ زَنطا، وَآلَُنإ ثًَهًُْينَ بىوٕ..  ُْ يُبُض ئُوٍَ ُْيسَظاْري، ْا، زنتؤ
 ظوو ثطغًاضَنٍُ يُ بري زَنطز... ضؤشيَو ّ.دىاًََط ٖاواضزَنات نىضَِ  وَضٕ، نىضَِ وْبىوَنُّ زيتُوَ..

 نىا يُ نىيًَُ؟ -

 ئُوَتا ْايبًٓٔ! -
 يُ زَو دؤطُنُ زاًْؿتىوَو فطيؿتُ ئاغا ثًَسَنٌَُْ.زَبًٓٔ زنتؤض ٖؤؾُْط 

 ضؤٕ زَظاٌْ ُٖوَ! -

ئُوَ ْاضزّ.. ئُٖا يُ ْاو ئُو داْتايٍُ خؤٍ زوو زْهُ سُمب بؤ بًَينَ.. زيتِ َاوَيُى يًَطَ بُ زَوضٍ خؤيسا  -
زَ بًبًٓٔ ضىويتُ نىٍَ و زَغىوضِايُوَ.. ظاًِْ يُ بريٍ نطزووَ، ئُو داضَف ثًَِ طىتُوَو داْتايُنُؾِ ًْؿاْساوَ.. 

 ض زَنا!

ئُو زنتؤض ٖؤؾُْطُ يُ زًْايٌَ تُْٗا زوو ؾت يُبري ْاناو ْانا، ئُودا يُ ْاو ؾُضٍَِ بٌَ، يُ ْاو ئاططٍَ بٌَ، يُ 
باخَُيٌ شٌَْ بٌَ، يُ ُٖض دًًَُى بٌَ.. ئُواًْـ، زووًََإ سَُطئ، يُنًَُإ يُبري ضىوُْوَ ،  يُ بريَُ يًََُص 

ٌْ قُزَخُنطزٌْ ؾُضاب، يُ بًاباُْوَ زَضضىوبىو، ُٖضنُغًَو بىتًُ ؾُضابٌ بُ  زَغتُوَ بطريا با، ُْبىو فُضَا
زَياْططت و بُ بىتًُوَ َُٖيًاْسَزا.. َُٖيساٌَْ، يُ بُٓباٌْ زؤظَخٌَ بُ عُضزٍ زَنُوت.. ئُو فُضَاُْ بىوَ 

اغٍُ زَنطز.. زَضطا زَضطا بؤٌْ زَنطز.. يُ فُضَاٌْ َُيًهٌ ُٖويًَطيَـ، بُ ثًٌَ خؤٍ بُ ثًَـ زَضطاٍ َاآلْسا ثً
ُٖض َاَيًَهُوَ بؤٌْ ؾُضاب بٗاتايُ، بُ ضيٌَ بًاباْسا ضَواٍُْ زؤظَخٌ زَنطز.. تا وايًًَٗات فُضَإ بىوَ 
زَغتىوضيَو يُ غُض خَُيهٌ ضًاو ضؤالًْـ ثًَطَِونطا.. زَطًَطُِْوَ خاضَ خىيُ ُٖتا ئُوزََاٌَْ بؤ زَضَاًْـ فطَِ 

بُ يًَىٍ ُْنُوتبىو... زَياْطؤت ُٖض بؤٌْ بؤٍ بٗاتايُ ًًََٖٓذٌ زَٖاتٌَ.. بُآلّ  زََُو عُغطاًَْو،  ؾُضابًَهٌ
 خاضَ بُ بىتًًَو ؾُضابُوَ زَضًَتُ غُض َٓاضٍَ ضؤيٌ و بُ زَْطًَهٌ ُٖويًَطياُْ ضازَزيَطٍَ:

يُ باتٌ ئاو، َُٖىو َازاّ فُضَإ يُ َُيًهُوَيُ ئُطُض غىضِ بعامن ثًَؿٌ زََطّ زَبًَت يَُُوزوا  
 غبُيٓاًَْهٌ قىَُى يُ ؾُضاب بُ سُآلَيٌ غؤَُوَ...

دُْسضٍَُ َُيًو يُ غُض قُآلت بؤٍ ؾؤضِزَبُٓوَ.. ُٖتا زَطُُْ بٔ َٓاضَ، خاضَ طُيؿتًتُ نىُْ طىضط..  
.  ضؤشيَو ُٖتا ضيٌَ نىُْطىضط زَبًُٓٓوَ، خىيُ يُ نىُْ نؤتط زًَْؿًَتُوَ.. زًْاٍ يُ زوو زَنُٕ ْايبًُٓٓوَ..

سُظّ ضىوَ ؾُضابٌَ يًََُص بىو تاَِ ُْنطزبىو.. ُْؾِ زَظاٌْ خاضَ خىيُ نىثُ ؾُضابٌ يُ نًَٓسَضٍَ ؾاضزيتُوَ.... 
ئُو زنتؤض ٖؤؾُْطُّ يٌَ ثُيسابىو.. ظاًِْ يُى بىتٌَ ؾُضاب يُْاو نؤَيُ ثؿتُنُيُتٌ.. طؤتٌ: بؤ تؤّ ًَٖٓاوَ.. 

بؤٍ زَبطز يُ بريٍ زَضؤوَ مبساتٌَ.. بُ خؤّ نؤَيُ ثؿتِ نطزَوَ، زَْا  ضُْسإ داض ثًَِ طؤت: زَ بًَُٓ، زَغيت
 ئًَػتاف بُبريٍ ُْزَٖاتُوَ ؾُضابٌ بؤ َٔ ًَٖٓاوَ.. يًٌَ ثطغًِ:
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 ئُضٍَ ئُو زوونىُْ ) طىضط و نؤتط(... 

ُْطُيؿتُ ئُوٍَ وَآلّ يُ بري بهات!  ثطغًاضَنُيؿٌ يُ بري ضؤوَو ُْيهطز.. )) َٔ زَضِؤّ بؤ الٍ 
 ُخؤؾًَو..((نٌَ زََيٌَ بؤ ئُوٍَ ضىو...ْ

ئًٍَُُ سُوتُواُْ ًَٖؿتا وا يُ ٖؤَيٌ نؤبىوُْوَ... ئُو ٖؤَيٍُ غُضوَختاٌَْ فطيؿتُناًْـ ئًَُُ ئاغا، بؤ  
نؤبىوُْوَ تًايسا نؤزَبىوُْوَ، ثًَسَضًَت قػُو باغٌ ئُواًْـ يُ باضٍَ ًًٌَْٗٓ ظَويًُوَ بىوبٌَ و ئاناًَـ بُ 

وَو بُ زَيؿهاوٍ ثايسؤغًإ يًَهطزبٌَ.. بؤيُ غُضوَختاًَْهٌ زٍ يُ غُضزَّ وَطُضِيَهًسٍ، ؾُيتإ بُ داْتاٍ بُتاَيُ
 ْا بُزَيٌ و يُ ْاضاضيًُوَ نطزبًَتًًُ ئاوزَغت..

 )) نىضِيُٓ، ئًَىَ بؤٌْ ًَعٍ ؾُيتإ ْانُٕ؟! (( ..  

بىوُْوَيُى دًَطُ بؤ تٌَُُْ بُ دًَُاوٍ ئاوزَغت بُ ئًعٕ وَضططتٔ يُ ؾُيتإ زَبًَتُوَ ٖؤَيٌ نؤبىوُْوَ.. نؤ
َُٖىو نؤبىوُْوَ عُضزٍ و ئامساًًُْنإ زَناتُوَ.. نؤبىوُْوَ ًَٖٓسٍَ بُ الضيٌَ بًَسَْطًسا ضيَسَناو زََيًٌَ بُ 
غامتٍُ ثػاُْوَيُى ْاطات، ًَٖٓسَ ْاضًَتُوَ غُض ضاغتُ ضيٌَ قػُ، ئُو قػاٍُْ يُ ثػاوَيٌ تُظبًَشُوَ 

طَوَ غُضٍ قػُ )داغىوغإ(َو بين قػُ )زؤَيُ نؤطُ( يُ ًَْىإ غُضو بًٓؿسا، زَنُويَتُ شيََّط نُوتبىوُْوَ.. يًَ
بُظَيٌ )ضُنىض(َوَو يُ زْهُ ثػاوَناٌْ تُظبًَح ثُضت و ثُضترت.. يًَطَو يُوٍَ بُ زْهُ بُدًَُاوَنإ، بُ زْهُ 

بُو غُضزا بُ نُآلوَنٍُ سُواو ئازَّ ثػاوَنإ ، بؤ ضُْس غاتًَهٌ خاتطاُْ بُ يُى زَطُيُٓوَ، يُواًْؿُوَ 
بُفط..  زَنُويُٓوَو بُ غُضَنٍُ زٍ زيًَُٓوَ بُضزَّ )ضُنىض( و زَغيت خؤ بُ زَغتُوَزإ بُضظ زَنُيُٓوَ...

ئاطط..طؤؾيت ُْْاغطاو.. ضايُ، دطُضَ..غَُا.. ْىوغذي... يُ تىيٌَ َُٖىويإ، ئًَؿهططيٌ زيػاُْوَ 
َ فاتًُُيُ بُ يُدمُوالضٍ ئاططاويًُوَ نُ بُفط يًًَُوَ ثطِووؾٍُ زَنات، وا ٖات ئًَؿهططيٌ..ئٌَ ؾو ط ض ٍ... ئُو

 وَالَُوَ، بُ غُضَُوَ وَغتاوَ، وا نُومتُ بُض  غًَبُضٍ ْازياضٍ ُٖيهُيًَهٌ يؤْاًُْوَ...

و غُض َٔ زًَََهُ زاوّ بُ زاوٍ خُياَيًَهٌ زوو غُضَوَ بىوَ.. ُٖضيُنٍُ بؤ نىًَْهِ ضازَنًَؿٌَ )نؤتط( يُ -
 )طىضط( يُوغُض.. زََُوٍَ تًَبطُّ ئُو زووَ يُ نىيَىَ تًَهسَنُُْوَ.. تؤ ضٌ يُ باضَوَ زَظاٌْ؟  ...

ئُو ثطغًاضٍَ زنتؤض ٖؤؾُْط بُ ًْىَ ضًٌ بُدًٌَ ًَٖؿت و َٔ زًَََسٍ  ثًاغٍُ ثضطِ ثضطِّ يُ ئاقاضيسا  
تطغاّ، ُٖغتُهطز فاتًُُ داغىوغٌ خىاوَْسَ بُ  يُ فاتًُُ ..زَنطز.. ئُوَتا فاتًُُ بُ طؤضِيٌَ وَضنطز.. تطغاّ

غُض ُْغيت َُٓوَ... خؤظطُ زَخىاظّ فاتًُُف خىؾهٌ زنتؤض ٖؤؾُْط بٌَ و ببًَتُ نضُ دىاُْنٍُ 
يُبريضىوُْوَ.. َٔ يُ زَيُوَ ئريَيًِ بُ زنتؤض بطز، ئُطُض َطؤظ ُْوٍَ يُ بريضىوُْوَ باو طًاْساضإ َُٖىو، بُ 

يُ ضَضَُيُنٌ زنتؤض بإ، ئُو زًْايُ نًَؿُيُنٌ ئاَيؤظٍ تًَُٓزَنُوت... نًَؿُنإ يُو ثطغًاضاُْ باَيساضو بٌَ باَيُوَ 
 زَنُوُْوَ نُ ُٖضطًع يُ بري ْاضُٓوَو ًَُٖؿُ بُ ثًَىَ وَغتاوئ بؤ تًًُُ وَآلٌََ..

 ٖا قػُيُنت ًُْ؟  -

 ئاٍ فاتًٍُُ بؤ وَآلّ بُ ثًَىَ وَغتاو !! 
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 وَ، دىاٌْ.. ًَٖٓسَ بُ باٍ ثطغًاض يُدمإ َُنُ!تؤ بُ باٍ وَآلّ بؿًًَُٓ -

دىاًًُْنإ يُ غًُاٍ وَآلَُوَ خؤ منايـ زَنُٕ، بُآلّ ُْٖاغُ يُ ثطغًاضَوَ وَضزَططٕ، َُٖىو دىاًُْنإ  -
غُض بُ ئاقاضٍ ثطغًاضٕ... دىاًٌْ قُْسيًًـ يُوَ زايُ، زَختاتُ بُض ضيَصٍُْ  ثطغًاضَوَ.... َٔ داضٍ ثًَؿٌ يُ 

نُّ َاَُوَ، بؤيُ وَى ئُجماضَ ًَٖٓسَ ُْنُومتُ ْاو غًَطٍَ ثطغًاضاُْوَ.. َٔ زََُوٍَ نًََُو ْعيو  قُْسيًٌَ
 ببُُوَ يُو غُضَ زاوٍَ وا يُ نىًَْو يُ نىُْنإ بعض بىوَو غُضَنُيسٍ، زَطاتُوَ نىُْنُيسٍ..

ٍ وا بُ ثُدمُناٌْ خاضَ ًَٓـ ضٌ يٌَ ْاظامن... بطِوا ْانُّ نُغًـ... َٔ واٍ بؤ زَضِ ُٖضزوو غُضَنُ -
خىيُوَ، ئُو ثُدماٍُْ يُ تفُْط ْابُٓوَ، ض ْاظامن، ئُوَ ُْبًَت زََئًَ: يُ ًَْىإ ئُو زوو نىُْ غٌَ ضيَطُ ُٖيُ، غٌَ 
ضيَطُ ئُو زوو نىُْ بُ يُنُوَ زَبُغتُٓوَ، ضيَطُيُى عُضزٍ، ضيَطُيُى ئامساٌْ، ضيَطٍُ غًًَُّ بٔ عُضزٍ، َٔ 

ِ بُ ضيٌَ غًًَُّ نُوت، يُ ثًَسَؾتًَو تىوؾِ بُ تىوؾٌ زَبابُيُنٌ ئُْفاٍ بىو، ضُْس تُقُيُنِ داضيَو وا بعامن ضيَ
يًًَهطز، فؿٍُ ثًَٗات، زَتطىت يُطٍَُ ئُويؿِ ًُْ، ٖات و ُْطُضِايُوَ، زوو ثًَِ ُٖبىو، زووؾِ قُضزنطز، نُوتُ 

اَيُوَ، ضاٍَ ض ضاٍَ! يُ بين نىًَْهٌ يًَسَبؤوَ، زووّ، ظؤضٍ َُْابىو، مبططيَت، ضاَيًَهِ ٖاتُ ثًَـ خؤّ ٖاويَؿتُ ض
نىٕ و نىٕ ضؤيؿتِ، ضؤيؿتِ، ُٖض ضؤيؿتِ، ْاظامن ضُْس ضؤيؿتِ، يُ دًًَُى زَبًِٓ  ُٖض نىُْ يُ نىٕ زَبًَتُوَ، 
َُْعاٌْ بُ ناّ نىْسا بطِؤّ، زاًْؿتِ ثؿىويَهٌ باؾِ زا، تطغاّ ظؤض تطغاّ، َُْسَظاٌْ ناّ ضيَطُيإ زََباتُوَ 

وزيىٍ ئُْفاٍ، ضُْسٍ زََهطز، ضيَِ زاُْزَططت، ُْٖسيَو زَضِؤيؿتِ، زَطُضِاَُوَ ضيًَُنًسيِ زَططت، يُويـ ئُ
ثُؾًُإ زَبىوَُوَ، ئًسٍ تُواو بًَسَغُاَلتٌ و ْائىًََسٍ زايططمت، ضًِ بُ زَغتُوَ َُْا، مشؿاٍَ ُْبًَت، مشؿاٍَ 

اَيسا نطز، بُ َُظَْسٍَ خؤّ ُٖضضٌ ظيٓسَوَضٍ بٔ ظَوٍ ئُو ٖاوضِيًٍَُ ًَُٖؿُ بُ ٖاْاّ ٖاتىوَ، فىوّ بُ مشؿ
ُٖيُ، طىيًَإ يُ مشؿاَيٌ َٔ بىو، ْاظامن ضُْس بُْسّ ضطٍِ! ًَٖٓسَ زَظامن يُ نىًَْو يُ نىُْناُْوَ اليتًَو يُ ضاوٍ 

زيًُوَ يُو زاّ، يًَىّ يُ غُض مشؿاٍَ َُٖيططت،طىيَِ يُ زَْطًَو بىو، زَْطًَو زووض ظؤض زووض، زَتطىت يُ بٔ عُض
 غُضٍ زًْايُ:

 وَضَ، بًَطَزا وَضَ، ئًَطَ نىُْ نؤتطَ..

زََئًَ خاضَ خىيُ طؤتًيت: ًٖض َُيًهُى ْاتىاًَْت يُ يُى ناتسا ُٖض غٌَ ضيَطانُ بططيَت، خؤٍ بهىشيَت،  
ُضٍِ با زوو ضيَطُ ُٖضضٌ دُْسضٍَُ زًْايٌَ ُٖيُ بريِشيًََٓتُ ًَْىإ ئُو زوو نىُْوَ، ُٖض ضيَطُيُنٌ ثًَسَطريٍَ، ئُوث

بططيَت، ضيَطُيُط ُٖض زًًََََٓتُوَ، بؤيُ بؤ دُْطاوَضإ ضيَطٍُ ًَْىإ نىُْ طىضط و نىُْ نؤتط ًَُٖؿُ نطاوَيُ و 
 قُت زاْاخطيَت...

ئُو قُْسيًُ يُ وَآلَسا زَمتطييَنَ و يُ ثطغًاضإ ظيٓسووت زَناتُوَ... داغىوغإ ثطغًاض.. نؤطُ، ضُنىض  
 بُضظ ثطغًاض.. نىٌْ طىضط و نؤتطإ ثطغًاض.. ؟  ؟  ؟  ؟  ؟ ... فاتًُُف ثطغًاض.. ثطغًاض... زوْسٍ

 ًَٓـ ثطغًاض -

 ئا فاتًُُ ئاَيؤظتطئ ثطغًاض -
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 يُ نىُْنإ و .. ئاَيؤظتط -
 ئُوَف وَى ثطغًاضَناًْسٍ.... -

 

 

*** 

 ئًَؿهططيٌ َُٖيًططتىوّ

 ُٖيؤ ئاغا يُ ؾاخاْا

 بُ باٍ بًَساضٍ زَؾًَُُٓوَ..

 ضاوٍ تؤ ؾو زَبُّ تٌَُْ

 يُ زًْايٌَ ًَٖالُْيٌَ بؤ خُو ْابًُُٓوَ

 زَغتت بًَُٓ

 يًُؤ ئاغا مبطىؾُ

 بُ يًَىيـ تاٌَ ُْنٍُ

 طىؾري بؤ خؤٍ تاٌَ شياُْ

 مبطِشيَُٓ خؤتُوَ

 بُضزيـ مب زَتىيَُُوَ

 وَضظ وَضظٍ ضشاُْ

 ) طؤضاًٌْ دُْطاوَض(

*** 

. زَيجًػٌَ ضاوٍ يًَبايُ، بٌَ يُنى زوو، قػُناٌْ َٔ و فاتًُُ بُ ئُغجايٌ و بُ ضطثُ قػَُإ زَنطز.
زَبطزَوَ دًَصواٌَْ و زَيطُياْسَوَ َاض و ضاَىوغاٌَْ.... بُآلّ  ضيًَُى ًُْ زَيجًػإ، بباتُوَ قُْسيًٌَ، ئُطُض 



37 

 

بُفطو  خعٌَ ؾُيتاًْـ بٔ و يُ ضيٌَ ئُوَوَ، ثٌَ بًَُٓٓ ئاقاضٍ قُْسيٌَ، يُوٍَ يُ غطووتُ ئاططيًُ بُفطاويًُنإ وَى
ئاطط ثاى زَبُٓوَ.... غُضزَغتٍُ َطاوٍ يُوالوَ زَيىيػت الغايٌ عُيٌ بُضزَؾاٌْ بهاتُوَو يًٌَ ُْزَٖات.. 

 يًَُإ ْعيهرت زَبًَتُوَ:

 ثػاوَنإ خطِ ببُٓوَ ضا ضا! -
 بُ دطُضَوَ -
 بُ غطووزَوَ -

 بُؽ ؾًعطٍ يُطٍَُ ُْبٌَ -
 بُ ثطغًاضَوَ -
 بُ غَُاوَ -

ْطًًُوَ( بىوَ، بُ طىيٌَ زٍَ طىيَِ يًَبىو يُ داضٍ ظياتطو بُ زَْطٌ بُضظٍ زَيًٓاّ قػٍُ ثؤآلف بُ ) بًَسَ
 بًَسَْطٌ، طىتًُوَ... غُضزَغتٍُ َطاوٍ سُفت ضاٍ تًَهطز.. ثًاوَ زاغػتاًًُْنُ ثًَٓر دطُضٍَ ثًَضايُوَ.. 

 ) يًَطَف يُ ْاو بُفطو ططِو نًَجُزا.....( 

نٍُ طًعاضاا بىو، غَُاٍ ثػاوَ زَغيت ثًَهطز.. ًَٖؿتا غَُا ًَٖؿتا زوا وؾٍُ غطووز ُٖض يُ قىضِطٌ بطازَضَ
 زَغيت غَُاٍ يُ زَغتا بىو..

ئُطُض ظَاٌْ ؾًعطيؿِ ببُغذي، ظَاٌْ ثطغًاضّ بُضََياليُ خؤ... ضووٍ ثطغًاضّ يُ َُٖىوتاُْ بُ  -
ُ زَغيت نٌَ ثؤآلؾُوَ.. ثطغًاضَنُ: بؤ يُنَُري داض نُ ضُنٌ ثًَؿُُضطايُتًت يُ ؾإ نطز، يُ نىٍَ و ي

 وَضتططت؟ ئُوٍَ بُ بريٍ ًَْتُوَ، طَُصَيُ!

 ئُو نىضَِ ثطغًاضٍ غُيطو غَُُضَ زَنات!  -

َٔ وَآلٌَ زَزََُوَ، ئُو ضُنٍُ زَغتِ زياضيٌ طًعاضايُ، ُٖض بُ ٖؤٍ ئُو ضُنُوَف بىو ْاوَنُّ يُ ) ّ  -
َُ، يُ ئاقاضٍ نىُْ طىضط، يُ زَغيت ثريؤظٍ ؾًَطظاز(َوَ طؤضِا بؤ بطازَضَنٍُ طًعاضا.. بُآلّ تفُْطٌ يُنُّ يُ بري

 خاضَ خىيُ وَضَططت..

يُ وَتٍُ بُ بريّ زٍَ، ئُو تفُْطُ تفُْطٌ َُٓ.. نُ ضىوَُ َؤغهؤف يُ دًَطُيُى ) ئاؾهطاٍ ْانُّ(  -
دىإ دىإ تُقُمت نطز، نُ طُضِاَُوَ بُ غاْايٌ زيتُُوَ.. ئُو غاَيٍُ ْاويإ ْاّ داؾًـ ُٖض ئُو تفُْطُّ 

بىو.. ئا ؾُويَو ضيَِ نُوتُ نؤآلٌْ َاَيٌ خاضَ خىيُ.. يُ غُضٍ نؤآلٌَْ تىوؾِ بُ تىوؾٌ  خاضَ خىيُوَ بىو، بُ ُٖ
زظيًُوَ زَضىوَوَ َاَيٌ خؤيإ، زوو تفُْطٌ ثًَبىو، وَنى ثًاوإ ئُوَياٌْ زايُ َٔ، يُطَُيٌ ُْضىوَُ شووضٍَ، 

 اضَ غُيطَنُت...بُآلّ نُ ٖاتُوَ بُطَُيٌ نُومت.. ئُوَف وَآلٌَ ثطغً
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زَ وََياَلٌٖ يُ وَآلٌَ ثطغًاضَنٍُ خؤّ، ًَٓـ وَنى ئًَىَ.. ضؤشيَو يُ بامب تىوضَِ بىوّ.. طىمت با ئُو داضَ  -
بُطٍَُ َطاويإ ُْنُوّ.. بُ عُنػٌ ضؤشٍَ غُضٍ خؤّ َُٖيططت.. ُٖض ضؤيؿتِ، ضؤيؿتِ.. تا طىْسيَهِ يٌَ بُزياض 

 ُض بُضزٍَ زاًْؿتىوَ، زواٍ ضانىضؤٌْ طىتٌ:نُوت، زيتِ ثًاويَو يُ زَو ضٍَ يُغ

بطِؤ طىْسٍ بعاُْ داف و َاؾٌ يٌَ ًُْ، نُ ٖاتًًُوَ تفُْطُنت زَزٌَََ.. ُٖض باَيِ ططت.. ض ببًِٓ! داؾٌ  
زًْايٌَ وا بُضَو طىْسٍ زئَ.. بُ فطِئ طُيؿتُُوَ الٍ، ضِ زيت بٌَ يًَكطتإ و بُ غُضَوَ ْإ، ئُوَّ ثًَطؤت... 

 طؤتٌ:

 ضَ....وَ 

 يُ بٔ غُضَ بُضزيَو تفُْطًَهٌ زَضًَٖٓا.. طؤتٌ:  

 ئُوَف زياضيٌ خاضَ خىيُ بؤ تؤ...

َٔ تًَٓاطُّ يُو نىُْ طىضط و خاضَ خىيُيُ! زََيًٌَ زًْا يُويَىَ يُ زايو بىوَو ُٖض يُويَـ زََطٍَ!..  -
َري شٌْ ئُوزيىٍ سَُطيين، نُ ًَٓـ ُٖض يُو نىُْو زَغتُوَ، تفُْطِ بُ زَغت ًَٖٓا.. ئُوَؾٌ طىت: تؤ يُنُ

 تفُْطٌ ثٌَ ببُخؿِ....

َٔ ثًَؿرت تفُْطٌ زيهُّ يُ ؾاٌْ بىو، يُ بريّ ًُْ، نى بُ زَغتِ نُوتًىو.. بُآلّ ئُوَيإ... يُ  -
زَوضوبُضٍ نىُْ طىضط زَغىوضِاَُوَ، داؾُناٌْ )سَُُ( بؤًْإ نطزبىوّ... ئٌَ، ظؤضّ تًٓىو بىو.. ضيَِ نُوتُ غُض 

تِ باوَف باوَف نؤتط يًٌَ زيَُٓ زَضَوَ.. غُضّ ؾؤضِنطزَوَ.. ضاوّ يُ تُضِايٌ زَطًَطِا.. يؤ تفُْط بُض بريَى زي
ُْبؤوَ!! تفُْط ضؤيٌ و ضؤيٌ.. ُٖض ئُو زََُو عُغطَ، خاضَ خىيُّ زيتُوَ، يًََُص بىو زََٓاغٌ.. طؤتٌ: خٌَُ 

ا نطزّ.. غُز غىْست زَخىاضز تفُْطُ طؤضيٍُٓ يٌَ َُخؤ.... ئًَػتاف ْاظامن يُ نًَٓسَضٍَ تفُْطُنٌ بؤ ثُيس
 خؤَُ...

ثؤآلو َٔ، َتُقُإ يُ خؤَإ بطِيبىو.. وَآلَُنإ ظضاويإ بطزبىوّ.. ئُوَ ثطغًاض ُْبىو، طىيًٍُ سُفت نُؽ 
بطِ بىو، ْعيو يُ زَيًٓايٌ زَيًٓا بىوّ، وَآلٌَ ثؤآلف يُ َُٖإ نىُْوَ غُضزَناو بُ َُٖإ زَغتا طىظَض زَنا... 

 غُضزَغتٍُ َطاوٍ بُ طىيًُ ثطغًاضَوَ يُ غُض غُضَإ وَغتاوَ: زٍَ وَآلّ بسَُْوَ، با طَُصَ زَضُْضٔ..

 ئُواُْ ًٖضًإ وَآلّ ُْبىوٕ، َُٖىو ثطغاضيَهٔ ئاَيؤظ ئاَيؤظ -
 \يُ قػُناٌْ ئًُاٍَُ ثػاوَ \بُ خىزاٍ ثؤآلف ؾًَت بىو..  -

بًَسَْطٌ.. يُويَىَ ئاويَتٍُ ثًاغٍُ تًَطِاَإ ببِ، زََىيػت ضُْسٍَ ظووَ بضُُوَ ئاقاضَ بًَػٓىوضَناٌْ 
 تًَطِاَإ يُ )ثطغًاضٍ ئايؤظ ئاَيؤظ(..

 نانُ َٔ )طَُصَ(نُّ. -
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 يُ زَغتِ ضىو خؤظٍ َٔ )طَُصَ(نُ باّ.. َُٖيٍُ ثؤآل بىو زضَْط.. ْا َُٖيٍُ خؤّ بىو ظوو.... -

فاتًُُزا، ضؤَضِاوطٍُ بُغت، ضغتٍُ  تُضِ يُو ضغتُ تُشٍ يُ ْاونُ قُغجًُوَ، يُو )طَُصَ( ؾرييٍُٓ بُ ظاضٍ 
تُضِ، تُضِ يُ خؤظطُ.. تا زَطُيُٓوَ ضغتُيُنًسٍ، بُ )طَُصَ( مبٓاغُٓوَ..ْاغًُٓوٍَ سُفتاو سُفتَُري.. يُ ضىوُْ 
غُض دًٌَ ضىاضخىاْسَوَ، ُٖويًَط، سُفتاو سُفت َُيًهٌ خػتؤتُوَ.. ُٖض يُو ُٖويًَطَ سُفتاو سُفت دؤضٍ 

بُ ؾُقاَُناْسا زَغىوضِيَُٓوَ.. ُٖويًَط ئُو زايهُ ًَٗطَباُْيُ، سُفتاو سُفت َُظاضٍ ثريؤظ ؾًَت، ؾُوو ضؤش 
 زَالويًََٓتُوَ.. ًَٓـ ئُوَ داضٍ سُفتاو سُفتًَُُٓ، غُختُناضٍ يُ ْاوٍ خؤّ زَنُّ....

يُ يًَصيإ يًَصتط.. ئًُاٍَُ ثػاوَ بُ زَْطٌ ضًايًاُْ، زَْطٌَ غُضضيَص يُ ُٖوضاظو يًَصٍ.. يُ ُٖوضاظإ بُضظتط، 
زَْطٌَ يُ طىيٌَ طىيَططاْإ، غُزايًَهُ يُ تُظبًَشٌ ثػاوَ ثػاوَتط.. بُآلّ يُ قُْسيًٌَ بؤ خؤ فطيىزاًْـ، 
طىيَططاٌَْ ْابًًًُٓوَ.. ضيَبىاضاٌْ قُْسيٌ يُ خىاوَْسَوَ، غىونرتئ طىيًَإ بُض نُوتىوَ..  سُفتاو سُفت َؿو بُ 

ؿجُو ضطثٍُ ضغتُيُنٌ طؤنطاو ْابٌَ.. يُو قُْسيًُ َُٖىو ئاظاٍ يُف  يُ بُفطزا قُز قُْسيًًُى، طىيًَإ يُ خ
زَيبُغيتَ و زَبُٓ بُضز، طىٍَ ُٖض يُ دىويُيُو يُ با بعؤظتط.. َُٖىو ئاظاٍ يُف  يُ ئاططزا زَتىيَُٓوَ زَغىوتًَٔ، 

ثطخٌ خُويُتٌ، طىٍَ ُٖض  طىٍَ يُ بايُتٌ خؤٍ ْانُوٍَ وبٌَ ثػاُْوَ باوَؾًَين يُف زَنات.... طًإ ثطخُ
بًَساضَ.. طًإ زَغيت دُغتُ زَططٍ و زَفطِٕ.. زًْا تٍُ زَنُٕ.. بُغُض زَضياو زَؾتا ثًاغُ زَنُٕ، طىٍَ ُٖض 
ئًَؿهططَنٍُ قُْسيًُ... ئُو زَْطُ يُ ثًاغُ تًَطِاَاًًُْناٌْ نطزّ، ئُو ثًاغٍُ زووض ظؤض زووض يُ ئاقاضٍ 

 قُْسيٌ...

 غٔ؟!َُٖىوتإ )سَُُ( زَْا -

 نًٗإ! َُبُغتت سٍَُُ داف ُْبًَت؟ -

يُ زًْايٌَ وَى َٔ بعامن بُؽ يُى سَُُ ُٖيُ، ئُويـ ُٖض ئُو سَُُ داؾُيُ.. ئٌَ، ئُوَ يُ وَآلٌَ  -
ثطغًاضَنُ ْاوّ ًَٖٓا بؤيُ زَيهَُُوَ ثطغًاض..ئُوَ نًًَُ نُ زووَّ نُغُ زَغيت بُ تفُْطُناٌْ ئًَُُ نُوتيبَ 

 تُقٍُ ثًَهطزبٌ؟!
 ٌ ئُوَ قؤضِتطئ ثطغًاضَ يُ عىَطٍ خؤّ طىيَِ يًٌَ بىوبٌَ.وََيالٖ -
ْا ثطغًاضَنُ قؤضِ ًُْ ضَْطُ َٔ بُ قؤضٍِ نطزبًَتِ... ئٌ، بًػتُُ، قػٍُ َٔ ًُْ، وا طؤتطايُ، ُٖضضٌ  -

تفُْط ُٖيُ ُٖتا  سَُُ تُقٍُ ثًَُٓنات ْانُويَتُ زَغيت غًًَُّ، ئُودا ثطغًاضٍ َٔ يُ زَغيت يُنُّ و 
 غًًََُُ.

َال تفُْطٌ َٔ ُٖض زوو زَغيت زيتًُ، يُو دًًٍَُ تُقُتًؿِ نطزبىو، زَغيت ؾُيتاًْؿٌ ثًَُٓنُوتىوَ و -
 ُٖتا بًًََِ ؾُيتإ زَغيت غًًََُُ..) بُ ثًَهًُُْٓوَ(

بُو قػٍُ تؤ بًَت خاضَ خىيُ يُنَُُ، بُ خؤت زووَّ، سَُُف زَغيت يُ طىمن!! .. نىضَ ئَُٔ زََيًَِ  -
 ايُوَ.. ئُتى ئُطُض نُغٌ سُفتاو سُفتًًَُٓـ بًت باؾُ!سَُُ نُغٌ زووََُو بطِ

 \ئُطُض بعاْري، خاضَ خىيُو سَُُ ناًَإ يُ ثًَـ ناًَإ يُ زايو بىوَ، نُغًَهًإ ئاؾهطا زَبًَت؟....  -
 ، َٔ تا ئُو غاتُ ثطغًاضَنُ بُ دىويٍُ ُْخػتبىوّ..\ئُوَ ثؤاليُ بُ زَغيت خؤٍ بًَسَْطًٌ خؤٍ ؾًُقاْس...
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)غُيسَ(ّ بًػتىوَ، زَيطؤت: )) زايهِ يؤٍ طًَطِاَُوَ نُ ئُتىو سَُُو خاضَ خىيُ يُ ضؤشيَو يُ َٔ يُ  -
زايو بىوُْ بُوٍَ زَظامن َاَيُإ يُ يُى نؤآلٕ بىو.. يُى َاَاًْـ ُٖبىو ُٖضغًَهُإ غطََِإ ططتبىو، خىا خًَطٍ 

زَبؤوَ.. وَ بعامن يُ ثاؾُ َٔ ضىوَ نٔ زانٌ َاَإ بٓىوغٌَ ئَُين يُ ثًَؿإ ضظطاض نطز.. ئا تاظَ زًْا ضووْاى 
 خاضَ خىويٍُ.. ئا ئا .. سَُُ يؤ عُغطٍَ ٖاتُ غُض زًْايٌَ(( ... ئُودا ْاظامن ضُْسٍَ ضاغيت تًَسايُ!

 ئُتى ناّ )غُيسَ(ٍ زََيًٌَ؟ -
ٌَ، ضُْس غُيسَ ُٖيُ! ئُو ثًاوٍَ يُ ثًَـ ئُوٍَ يُو زَؾيت ُٖويًَطَ،نُوضهُ َاغتًَو بؤ ُٖويًَٓـ ُٖب -

 بطِنُ نُْططَط بؤ بعًْـ غُضٍ زَضًَٖٓا بًَت، ئُو تفُْطٌ يُ ؾاُْ.

ئٌَ ئٌَ .. ئُو ثًاوَ ئَُٔ باف زَيٓاغِ، يُ غُضٍ بسَٕ زضؤيُنٌ ْانات، ْاَيًَِ ئُطُض يُ طًَطِاُْوٍَ  -
ًَعزيؿٌ غُضٖاتإ، يُ غُٖىوَوَ ؾت يُبري بهاو ثاف و ثًَؿًإ غات.. باؾٌ زَْاغِ.. ئُوَ ٖاَىؾؤٍ َُمحىوز ئ

زَنطز. . ئُْطؤ ضَْطُ ئُو َُمحىوزَ باف ُْْاغٔ.. ظؤض بطازَضّ بىو.. ئُو ثًاوَ نُ غىثاٍ ٖؤالنؤ بُضَو ُٖويًَط 
نؿا، عُضزو ئامساٌْ يًَهطزُْ طؤضغتإ.. يُ بريَُ ناتٌَ َُعاويُ بطِياضٍ زا يُ ضاض قىضٍُِْ زًْايٌَ ئاططنطزُْوَ 

ًْاٍ يًَهطزَ ئاطط، باف بىو قُْسيٌ ُْٖسيَو ُٖوضٍ بُ قُضز زايُ زًْايٌَ، قُزَغُ بًَت، ئُو َُمحىوز ئًَعزيًُ، ز
زَْا ُْى ُٖض عُضز ئامساًْـ زَبىوَ خؤيًََُـ.. نىضَِ زََئًَ خاضَ خىيُ يُ نُٓ وٍ فًَطَ تُقُنطزٕ بىوَ... زََئًَ  

ُٕ، زَياْطؤ ُٖض عُغهُض بىو عُغهُضٍ بُغساو ؾاٌََ زَوضٍ ضًاٍ شَْطاضٍَ زَزَٕ، بؤوٍَ ئُو ئًَعزيُ يُ ْاو بب
ثُيُواش زَبؤوَ.. بُ قػٍُ خَُيهٌ ئُوٍَ ًٖض ثايعَى يُو شَْطاضٍَ ًَٖٓسَ ثُيهٌ زاضاٌْ ُْوَضاْسيُ.. سَُُ ئُوٍَ 
زَظاٌَْ، زََيًَت ئُوَ بؤَٔ يًَطُضِئَ، نابطايُى بُ ْاوٍ ؾًَذ سُُْف بُطٍَُ خؤٍ زَزا.. ضيٌَ شَْطاضٍَ زَططٕ.. 

ؤض زًَََينَ يُ ضًاٍ ْعيو ببُٓوَ.. ُٖضزوونًإ يُ تطغإ ضؤضَِ ًَػهٍُ زَططٕ... ئَُٔ يُ زََئًَ ًَٖؿتا ظ
 َؤغهؤ نابطايُنِ زيت زَيطؤ ئاَؤظاٍ َُمحىوز ئًَعزيِ.. ظؤض غُضٖاتٌ ويِ يؤٍ طًَطِايُوَ...

بُغساوَف  ظضيإ َُٖيًهطز.. ئُوَتا ُٖضضٌ ضقٌ خىاوَْسو ؾُيتإ و َطؤظُ، يُ قُْسيًٌَ طًَص زَزَٕ و يُ
يىوضٍَ تؤثُ.. يُ تاضإ و تىضاُْوَ يىوضٍَ تؤخ.. ضىويُٓوَ ئاوزَغيت ؾُيتإ و وَى َٓساَيُ ُٖتًىَناٌْ زًْا 

بُآلّ ُٖغتُهطز ْاَبًينَ  بُبٌَ ْاظٍ غُضَإ بُ نؤؾٌ يُنرت نطز... َٔ ضيَو يُ ْاو ضاوٍ فاتًُُ زاًْؿتبىوّ ،
...... 
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 ُيُ، بُؽ ْاظامن قػُ بؤ نٌَ زَنات:طىيَِ يُ زَْطٌ فاتًُ

))بًػتبىوّ  ضؤَاْػًرتئ ؾُو، ؾُواٌْ بُغسايُ.. ُٖواٍ ئُو ؾُواُْ يُ غُضٍ زابىوّ، ؾُوٍ ًٖض  
دًًَُنًسٍ، يُ غُضَسا ؾُواٌْ بُغسايإ ُْزَضَِواْسَوَ.. ئُو زََاًَْـ ًٖض ضيَطُيُى ُْيسَبطزيُوَ بُغسايٌَ.. 

ىوٕ... بُؽ  يُ بامبِ بًػتبىو، ئُو ناتاٍُْ  بُغسا َُٖىو ضيَطانإ يُغُض خؤٍ َُٖىويإ تُيبُْسو ثؤيًػبُْس ب
زازَخات، زَضطاٍ زجيًُ يُ غُض ثؿتُو زاْاخطٍَ، نًًًٌ َُٖىو زَضطانإ يُ طريفاٌْ بُغسايُ، ٌٖ زَضطاٍ زجيًُ 

 ُْبًَت.... ئًسٍ زََُو عُغطاٌَْ طىيَِ يُ ئاو بىو باْطٌ نطزّ:

 زضَْطُ.. ئٍُ نضُ ضاو ضَؾُنُ، 

بٌَ َاَيئاوايٌ يُ زاضخىضَانٍُ بُض زَضطاٍ سُوؾُنَُإ، بٌَ ئُوٍَ زايهِ َاض بهُّ... دًُنامنِ نطزَ  
نؤَيُثؿت و يُ ثؿيت خؤّ بُغت.. بُ ضووتٌ ضشاَُ ضووباضَوَ... /ئُٖا َٔ فاتًُُ بُ ضووتٌ زَبًِٓ!/ ضشاٌَْ، بطِوا 

ضشابًَت... ئاو بُضَو زَضيا ًَٓـ غُضَو بُغسا بُ ضٍَ نُوتري.. ض ْانُّ ضووباض يُ تٌَُُْ خؤٍ ضشاٌْ واٍ يُ ْاو 
ضؤيؿتًَٓهٌ بُ ضًَص بىو، يُ َُٖىو يُمشُوَ ضًَص زَضِشايُ طًامنُوَ.. ضًَصٍَ ًٖض نضٌَ يُ دىوتًىوْسا، ضًَصٍ واٍ 

.. ئُطُض بؤ زجيًُ ضووت ثًَسا ُْضِشاوَ.. ض ضؤيؿتينَ تاٌَ ئُو ضؤيؿتٍُٓ ْازا يُ ْاو زجيًُزا بُ زشٍ زظًٍُ ضيَبهٍُ
ُْبًُوَ وَى ضؤٕ شٌْ ئاوٍ بؤ ًََطزَنٍُ ضووت زَبًَتُوَ، ضَْطُ زجيًُ يُ شيإ ضووتت بهاتُوَ.. بُآلّ نُ ضووت 
بىويتُوَ، شياًَْو غُض ضيَص يُ تُضٍِ، شياًَْو ثطِ ثطِ يُ دىويٍُ دىإ، ُْضّ ُْضّ زَضِشيتُ طًاْتُوَ... تُواو دًا يُو 

وؾهاًْسا وَى دطِو داُْوَض زَيطىظَضيَينَ... سُظّ ُْزَنطز زَغبُضزاضٍ زجيًُمب... بُؽ بُ بريَسا شياٍُْ َطؤظ يُ 
ٖات بُغسا ضيًَُنٍُ وا شيإ بُخـ بًَت، زَبًَت ؾُوَنٍُ ضًت ثٌَ ببُخؿٌَ!.. ًَٖٓسَّ ظاٌْ تاَيًَو يُ ؾُوَوَ يُ 

َيٌ خؤّ خػتُوَ ْاو دًُ تُضَِنامن، َُٖيسضاَُ ؾُوٍ تايًَهٌ قصّ ئاآلو يُ زجيًٍُ نطزّ و بُزياض زجيًُوَ بُ ْابُز
بُغساوَ... غالويَهٌ تُضِتط يُ دًُنامنِ يُ ؾُوٍ بُ غسا نطز.. بُ وَضططتُٓوَيُى زايًٓؿاْسّ، تُضِيِ تًًَسا ُٖغت 

يُ ثًَُٓنطز، ضَْطُ ئُو تُضِيًٍُ ُْبىوبٌَ نُ يُ غالوَنٍُ َٔ زَضؤضِايُوَ...ئًَػتا ًََىاٌْ ؾُوٍ بُغساّ.. 
ضاخياُْيُى نُ زَضطاٍ بُغُض ؾُقاًََهٌ فطاواْسا نطزؤتُوَ، ضايُنِ بُ زَغتُوَيُ بُ ئاوٍ زجيًُ، بُآلّ بؤ خؤ 
فطيىزاًْـ، خعٌَ ئاوٍ زجيًُ ْابًَتُوَ... ويَُٓيُنٌ طُوضَ بُ زيىاضٍ ضاخياُْنُوَ َُٖيىاغطابىو، بؤيُ نُوتُ بُض 

ؤوَ، يُ غُضووٍ ويَُٓنُ بُ خُتًَهٌ بًاباٌْ ْىوغطابىو: )غُضؤنٌ ضاوّ زيىاضَنُ ُٖض دًَطٍُ ويَُٓنٍُ تًَسا زَب
 فُضَاْسَ َعاويُ(

بُؽ يُ بريّ َُْاوَ، َعاويٍُ شَاضَ ضُْس بىو... ُٖض يُو غاتٍُ َٔ زََطِواًًُْ َعاويُ، طىيَِ يًَبىو يُ ْاو 
 ؾُقاَُنُ ثًاويَو ٖاواضٍ  يًَُٗغتا بُ زَْطًَهٌ بًاباٌْ:

خَُيهٌ ؾاض يُ طؤضَِثاٌْ خًاُْت نؤ ببُٓوَ، ئُوٍَ خؤٍ زوا غات غُضٍ زًََْطَُ نٔ  ))ُٖض ئًَػتا َُٖىو  
 غُضٍ سىغًَٔ و الؾُؾٌ ضَواٍُْ قُْسيٌ زَنُّ..((

زواٍ نٌََُ تًَطِاَإ يُ غُضوغُنىتٌ ئُو ثًاوَ، ْاغًُُوَ.. ئا ُٖوَ.. ئُوَ ئُو ثًاوَ بىو  يُ غُضٍ  
 ًًُوَ ٖاواضٍ زَنطز: نؤآلٌْ خؤَإ، بُ َُٖإ زَْطٌ بًاباْ
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 بطِؤُْ َاَيُ ناوَيبىوَناْتإ، ئَُطٍ ئَُريَ، َٓساَيٌ يُنػاَيُف يُ زَضَوَ ببًِٓ بُّ ؾريَ ًٌَ زَثُضِيَِٓ .. 

 طىيَِ يُ خَُيو زَبىو بُ زَّ زَضطا زاخػتُٓوَ يُ بُض خؤياُْوَو بُ تطغُوَ: سُداز سُ سُ داا ز... 

غطا بُظؤض خَُيهٌ يُ شووضٍَ زَنطز، ُٖض ئُو ثًاوَ يُ بُغسا بُظؤض خَُيو َٔ يُوَ تًَُٓطُيؿتِ ئُو ثًاوَ يُ بُ
يُ َاآلٕ زيًََٓتُ زَضَوَ... ئًسٍ ُٖضضٌ خَُيهٌ بُ غسايُ يُ طؤضَِثاٌْ خًاُْت خطِبىوُْوَ َٔ يُ غىوضًَهُوَ 

نضًَهًإ ًَٖٓا خىئَ يُ وَغتا بىوّ، باف ئُو بؤؾايًُّ يًَىَ زياضبىو نُ خَُيو باظُْيإ يُ زَوض بُغتبىو.. زيتِ 
تاٍ تايٌ قصٍ زَضؤضِايُوَ.. ثًَِ غُيط بىو يُ دًاتٌ ظَاٌْ ططيإ و ثاضِاُْوَ، بُ ظَاٌْ ًَٖع قػٍُ زَنطز.. َٔ 

 ًٖضٌ تًَُٓزَطُيؿتِ نُغًَو يُ تًُْؿتُُوَ طىتٌ: 

 ئُونضُ قاضََاُْ بُ ظَاٌْ ضًايٌ قػُ زَنات..

ؾؤض ِزَبؤوَ.. ضُْسٍ تَُاؾاٍ ئامسامن نطز بين طىضيؼ بُ زياض  زيتِ طىضيػُى يُ ئامسإ ًَٖىاف ًَٖىاف 
ُْنُوت.. طىضيؼ ُٖض ؾؤضِ بؤوَ.. ضيَو طُيؿتُ ْاوقُزٍ نضُنُ .../ ئُوَتا طىضيػُنُ زَبًِٓ!/ يُو ناتُزا 

 زَْطُى يُ ْازياضَوَ بُضظبؤوَ: 

يًُيُ، داغىوغٌ بؤ خائًين ئاطازاضتإ زَنُيُٓوَ، ئُو نضٍُ وا زَيبًٓٔ، قُسجُيُ، داغىوغُ، ْاوٍ يُ
طُوضَ َُال َػتُفا زَنات، ئُو َُاليٍُ ُٖض يُ غُضزٌََ ْىسُوَ، يُ ضؤشاٌْ فُقًًَايُتٌ زَضغٌ خًاُْتٌ 
خىيَٓسووَ، خًاُْت يُ خىاو ثًَغَُبُض زَنات، خًاُْت يُ بُغسا زَنات... ئُو نضُ يُ ْاو داْتايُنُيسا، 

ًًَٓطٍَ بؤ ئُو نافطاٍُْ وا يُ قُْسيًُوَ، ُْخؿٍُ زاطرينطزٌْ بُغسا ُْخؿٍُ بُغسا زؤظضاوَتُوَ، ويػتىويُتٌ ب
زَنًَؿٔ.... ُْخؿُ بؤ زظيين بُضزَ ثريؤظَنٍُ قًبًُ زَنًَؿٔ.. بؤيُ بُ ْاوٍ خىزاٍ طُوضَو بُ ْاوٍ ئًَىَوَ، 

 ئًَػتا يُ ضيٌَ ئُو طىضيػُوَ زَيًَٓطيُٓوَ بؤ قُْسيٌ.

يُيًُ ؾُتُى زا، تا ئُو غاتُف يُيًُ ُٖض يُ ًَٖعَوَ قػٍُ سُداز بُ زَغيت خؤٍ طىضيػُنٍُ يُ ًٌَ  
زَنطز، زوا وؾٍُ )نطِزغتإ( بىو.... يُيًُ بُضظبؤوَ .. بُضظ بؤوَ.. بُضظ يُ ضاو وٕ بىو..... َٔ ْاظامن ضُْسٍ 

 بُض ثًَضىو، ضاوّ ُٖض بُ ئامساُْوَ َُٖيىاغطا بىو.. زوو غٌَ دُْسضَُ ضاويإ يُ ئامسإ ثػاْسَُوَ.. ُٖآلمت
زَغتًإ ُْنُومت.... ضىوَُوَ غُض زجيًُ.. ضًِ يُ زَغت ُْزَٖات، ئُوَ ُْبًَت بُضز بُضز بُضزٍ ُْفطَمت زَخػتُ 
زجيًُوَ، بُ زجيًُّ زَطؤت ضًِ يًَت ْاويَت بُؽ ئُو بُضزاُْ بطُيُُْ، زَضو درياْإ، ئُو زَضو درياُْ بُغطاوياٍُْ 

وَ... ُٖغتُهطز يُ زًْايٌَ تاقُ خىؾهُنِ ُٖبىو ْاوٍ يُيًُ بىو بُ نُ ُٖواٍ ؾُواٌْ بُغسايإ خػتبىوَ غُضَُ
ظَاٌْ ضًايٌ قػٍُ زَنطز.. ثًؿٍُ داغىوغٌ بىو، بُبُض ضاوٍ خؤَُوَ، ئامسإ بُ خٓهاوٍ َُٖيًهًَؿاو بطزٍ.. 

ضؤُْ زَْا  ئُو ثًاوٍَ داضٍَ يُ بُغطا يُ زَيُوَ ضُثًَُّ بؤٍ يًَسابىو، خائًين طُوضَيُ.... َُْسَظاٌْ داغىوغٌ
زََهطز ُٖض بؤ ئُوٍَ بُ ضيٌَ طىضيػُنُ بطَُُوَ الٍ خىؾهُ ضًايًُنُّ.. ضًِ يُ زَغت زٍَ!  بُ زواٍ 
نُضَغتُيُى زَطُضِاّ خؤٌَ ثٌَ بهىشّ، يُ ُْطبُتًُا نُضَغُيُى زَغتُٓنُوت بؤ خؤنىؾذي.... ضُْس تًُْاّ يُ 

ُضاّ بًَت، زَغت ْازََُ زَغيت زجيًُ بُضَو ئُويَِ زَو زجيًُ.. زَيِ يُ بُغطا ئًَؿاوَ ئًسٍ ئُوٍَ يُ َٔ س
بباتُوَ... بُغساف ُْ ضيًَُى تًًَسَناتُوَ ُْ ضيًَُى يًٌَ زَبًَتُوَ، ُٖيُو ًُْ زجيًُيُ.. بطِياضّ زا يُ زجيًُوَ بُ 
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قصَا  عُنػٌ زظًُ ضٍَ بهُّ.. بُآلّ زجيًُ ئُو داضَ زََساتُ ؾُواٌْ نىٍَ؟! ئُو ثطغًاضَ غىونُ بايُى بىو بُ
ؾٍُٓ نطز... زَغتِ بؤ زوطٍُُ نطاغُنِ بطز خؤّ ضووت بهَُُوَ، ضووترت يُ زجيًُ.. ًَٖؿتا طؤٍ ََُهُنامن بُ 
زجيًُ ًْؿإ ُْزابىو.../فاتًٍُُ نُْاض زجيًُ ثؿيت يُ َٔ بىو، غًُٓو بُضؤنًِ ُْزيت/ ثًاويَو يُ تًُْؿتُُوَ 

ىاٌْ ُٖبىو، واّ ظاٌْ سىغًَُٓ.. ْا ضيؿُنٍُ يُ ٌٖ سىغًًَٓـ وَغتا، تطغاّ، يُضظيِ.. تًضاويَهِ زايٌَ ضيؿًَهٌ د
 دىاْرت بىو، بُ ثًاو خطاثإ ُْزَضىو.                                         

 سُظت يُ َُيُيُ؟ -

 ْا ُٖض ئُو ضيَطُيُ ُٖيُ. -

 بُضَو خىاضٍَ يإ غُضٍَ؟  -

 خىاضٍَ ْا غُضٍَ -

 واٌْ بُغسا بُ دًَسيًٌََ؟ضيَطٍُ تط ُٖيُ.. بُآلّ بؤضٌ ؾُ -

 خىؾهُنِ ُٖبىو ْاوٍ يُيًُ بُدًٌَ ًَٖؿت، ًَٓـ بُ دًٌَ زًًَََِٖ -

 ئُو يُيًُيٍُ يُ ضيٌَ طىضيػُوَ، زَضضىو.. -

 ئا ئا زيتت؟! -

 َٔ ْاوّ ) ّ . ضيؿُ( يُ ئُو ْاوَت بًػتىوَ؟ -

يُ ْاوٍ يُ خؤٍ ْايُ ) ّ . ضيؿُ( ئا بُآلّ بطِوا ْانُّ تؤ ُٖو بًت.. خَُيهٌ بُغسا زَياْطؤت وَسؿُى ُٖ -
ثًاو زَخىا، شٕ زَخىا، َٓساٍَ زَخىا.. ُٖضضٌ دُْسضٍَُ بُغسا ُٖيُ يُ زوويذي ثًًَإ ْانىشضٍَ.. زَئًَ ئُو 

 وَسؿُف يُ َُٖىو دًًَُى ُٖيُو بُ نُيفٌ خؤٍ زَغىوضِيَتُوَ... ئا بًػتىوَُ بُآلّ تؤ ُٖو ًْت..

ُ تؤ بُ خىؾهٌ خؤتت زاْاوَ... بُآلّ ْاُٖقت ًُْ باوَضِ بُ َٔ ُْنُيت َٔ ُٖوّ و بطاٍ ئُو يُيًُيُؾِ ن -
و باوَضِ بُ قػٍُ ْاو خَُيو بهُيت... خَُيهٌ بُغسا َُٖىو بُدمهطاوٕ.. ثازؾاٍ بُغسا نُ َُٖىويإ يُ ُْوٍَ 

 ػتًٌ ثاؾا(وَضِيٓٔ، ضؤشاُْ زْهُ سُبُى زَخُُْ غُضضاوٍَ ئاوٍ خىاضزُْوَ، بُو زْهُ سُبُف زََئًَ )خؤؾُوي

 واتُ َٔ و تؤ خىؾو و بطائ! -

 ئاَازَّ بُ خىؾهٌ خؤّ وَضت بططّ -

 تؤ خعٌَ َُال َػتُفاف زَبًُوَ؟  -



44 

 

 خعٌَ ْعيو -

 ئُزٍ ئُو خائًين طُوضَ ًُْ؟! -

 ًَٖؿتا يُشيَط ناضيطُضيٌ زْهُ سُبُنٍُ، ئُطُض زيٌَ با بطِؤئ، زضَْطُُ.. -

بعضبىوٕ نطز، ئا وا بعامن بىوَُ تاَيٌَ بُ ضيؿٌ ّ . ضيؿُوَ، تاَيٌَ يُ  بٌَ يُنى زوو بُطَُيٌ نُومت، ُٖغتِ بُ
 ضيؿُ ْىوضاًًُْنٍُ.. ْاظامن يُ نىٍَ بىوّ ضُْس ضؤيؿتري.. ًَٖٓسَّ ظاٌْ بُ تًُْؿت يُنُوَ ضاوَغتاوئ..

 ئُو ئاططَ زَبًين؟ ئُوَ بابُطىضِطىضَِ.. -

ُ ضؤشٍ زظٍ و يًَطٍَ ؾاضزَوَ.. بُؽ بًػتبىوّ ئُٖا! زَيٓامسُوَ، ئانطَنٍُ ثطؤًَػًؤؽ ًُْ؟ نُ ي -
 ئاططيَهُ زوونٍَُ ْانات.. ئُو َُٖىو زوونَُيُ ضًُ؟!

ْاغًتُوَ.. بُآلّ ًَٓـ ْاظامن يُ نُيُوَو بؤضٌ زوونٍَُ زَنات.. ًَٖٓسَ زَظامن ئُو زوونَُيُ يًَاليٌ غُض  -
اضيهٌ و ؾًَىاوٍ زَبًٓٔ.. ظياتطيـ زوونَُيُنُ بًٓايًُو ظؤض داض ضاوَنإ بُ ٖؤٍ ئُو زوونَُيُوَ، ويَُٓنإ بُ ت

زَضًَتُ بًٓايٌ ضاوَناٌْ ئُو زيىٍ سَُطيُٓوَ.. ئُو ؾىيٍَُٓ يًٌَ وَغتاوئ، بُضظايٌ سَُطيُٓ، ْاوٍ سَُطيٓت 
 بًػتىوَ؟

 يُ تؤوَ طىيَِ يُو وؾُيُ زَبًَت -

دًانطزُْوٍَ ضًا يُ بًابإ..  ئُٖا! يُ نتًَبُ ظؤض نؤُْنإ، وؾٍُ )سَُطئ( بُ واتاٍ دًانُضَوَ زيَت -
 واتُ يًَطَوَ ُٖضضٌ ضًاو بًاباٌْ زًْا ُٖيُ، يًَطَ َاَيٌ خؤيإ زَنُٕ و يًَهسٍ دًا زَبُٓوَ..

 ْانطٍَ بُ يُنُوَ َُٖيبهُٕ؟ -

ظَمحُتُ.. وَخيت خؤٍ ثًاوَى ْاوٍ غُالسُزيين ئُيىوبٌ بىو ظؤضٍ ُٖوَيسا َاَيًإ تًَهسٍ بهُُْوَ،  -
 ضَْطُ با بطِؤئ.غُضٍ ُْططت.. ز

زيػاُْوَ خؤّ بُ تاَيُ ضيؿٌ ّ . ضيؿُوَ َُٖيىاغٌ.. بعضبىوّ.. ْىوغتِ، خؤؾرتئ ْىوغذي ْىوغتِ... يُ  
 ثًَسَؾتًَهٌ بُ ٖاضٍ بُ ئاطاٍ ًَٖٓاَُوَ..

 َٔ زضَْطُُ يُوَ ظياتط ْاتىامن يُطَُيت بًَِ.. -

 خًاُْمت يٌَ زَنُيت؟ -
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طَ تا َاوَيُنٌ زٍ ئاقاضيَهٌ بٌَ َُتطغًًُ، ئُو غٌَ ضىاض بُٓ زاضَت ُْتًَٗؿت ضغتُنُّ تُواو بهُّ، ئًَ -
 زيىَ؟

 زَياْبًِٓ بُؽ زَتطغِ، يُطٍَُ تؤ زيَِ. -

 َٔ يُو دًًٍَُ تؤّ َُٖيططت زَضُُوَ ئُوٍَ.. ْانطٍَ! تؤيإ يُطٍَُ َٔ زيىَ... -

 ئٌَ.. -

.. نُ طُيؿتًُ بٔ زاضَنإ ظؤضٍ ثًَٓاضٌَ تؤ نُوتًُ ئُو يًػتُوَ نُ بُغسا ْاوٍ ْاوَ يًػيت خًاُْتهاضإ -
زَْطت زَزَٕ، َُتطغُ، بًٌََ َٔ خىؾهٌ قُْسيًِ، بُطٍَُ ناًَإ زَنُوٍ ططْط ًُْ، ضيَطٍُ َُٖىويإ زَضًَتُوَ 

 قُْسيٌ

 باؾُ سُظ زَنُّ بطَُُ قُْسيٌ، بَُيهى يُوٍَ خىؾهُنُّ ببًُُٓوَ. -

.. يُ ضاو تطووناًَْهسا وٕ بىو، ًَٓـ بُضَو بٔ زاضَنإ بُض يُوٍَ بفطٍَِ زوو غٌَ وؾٍُ ضًايٌ فًَط نطزّ
 ُْٖطاوّ ْا.....((

 

 )ٖا ضٌ يُ ضاوٍ فاتًُُ زَخىيًَٓتُوَ؟(

غُضزَغتٍُ َطاوٍ بُو ضغتُ ْاوَختًًُو بُ ئاًْؿهُ بعَاضيًُنٍُ نُ ضؤضىوَ ضامنُوَ، يُ ْاو ضاوٍ فاتًُُ  
 ٌ فاتًُُ زََاَُوَ.... زَضيًَٗٓاّ، زَْا ُٖتا ضؤشٍ سُؾط َٔ ُٖض يُ ضاوَناْ

ئُوَ ضُْس الثُضَِيُنٌ زظضاو بىو يُ زَفتُضٍ بريَوَضيًُناٌْ فاتًُُ.. ئُو بريَوَضيًاٍُْ يُ زَضووٌْ فاتًُُ، 
زََيًٌَ ئاوٍ خُوتىوٕ.. ًَٖؿتا زَفتُضيَهٌ ُْْىوغطاوَ، ًَٖؿتا باٍ زًْا، ثًٌَ ثًَسا ُْخؿاْسووَ و ثُضَِناٌْ 

غتُيُنًـ يُو بريَوَضيًاُْ يُ ثُدمٍُ فاتًُُوَ تهُيإ ُْنطزووَ.. ض ثُدمُيُنًسيـ َُٖيُٓزاوَتُوَ.. ًَٖؿتا ض
ُْيٓىوغًىَتُوَ.. ًَٖؿتا يُ يًَىٍ فاتًُُوَ، نُؽ نُؽ ُْ بُ ؾرييين ُْ بُ تاَيٌ ئُو بريَوَضيًاٍُْ َُْصيىَ.. يُ 

و زَْطُوَ ، وا يُ ضاو و طىيٌَ َٓسا، ض يًَىيَهًسيؿُوَ ضؤضِاوطُيإ ُْبُغتىوَ.. نُضٌ ئُو بريَوَضيًاُْ بُ ويَُٓ
 ثاضيَعضاوٕ... يًَِ زظئ و ضَْطُ ُٖضطًعيـ ُٖغت بُو زظيٍُٓ يًًَهطاوَ ُْنات... 

ئُو دؤضَ زظيُٓ يُ ثًاويَو فًَط بىوّ، ْاوٍ ثريؤظٍ ) ّ. ضَغىو( بىو، بُالّ ظؤض نُؽ بُ ) ئُغشابُنىش(  
زظ، زظٍ بريَوَضيًُ ُْْىوغطاوَنإ، بريَوَضيًُ ُْطىتطاوَنإ، بُ ويَُٓو ْاويإ زيَٓا، ئُو ثًاوَ فًَطٍ نطزّ ضؤٕ ببُُ 

زَْطُوَ.. ئُو ويَٓاٍُْ ْانُوُْ ضىاضضًَىٍَ نًَؿاُْوَ.. ئُو زَْطاٍُْ ًَُٖؿُ يُ زَضَوٍَ باظٍُْ بًػذي 
 طِؤظُ نطزّ :زًَََُٓٓوَ.. بُضَبُيإ بىو ئُوزٍََُ ) ئُغشابُنىش( ٖىُْضٍ دىاْرتئ زظيين، ثُياَبُضاُْ بؤ ؾ
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)) يُ غُفُضَنٌ قُْسيًٌَ،  يُ ناتٌ بُفط ؾهاْسْا، نُ بُ غًٓط بُفطّ زَؾهاْس، ضؤنِ بُض تًؿُ بُضزَنٌ  
نُوت.. خىئَ ُٖض ٖات و ُْوَغتا.. َُٖىو دًُنامنِ زانُْسو يُ ضؤنُِ بُغتا، خىئَ ُٖض ُْوَغتا، سُفتاو 

ؤ يُنُّ داض ئَُٔ بىوّ، ضَْطٌ قُْسيًِ يُ غجًًُوَ طؤضِيًُ سُفت بُضاظإ بهىشيًُوَ، ًَٖٓسَ خىيَُٓيإ ًُْ.. ي
غُض غؤضٍ.. ئٌَ بطيَُُ بطاٍ خؤّ، ضقِ يُ تًؿُ بُضزٍ ُٖغتا، ضقًًَبىوُْوَيُى، ئُغشابٍُ طؤضيًَٓـ ًَٖٓسَ ضقٍُ 

ُظيَِٓ.. يُ َٔ َُٖيُٓغتايُ.. يُطٍَُ تًؿُ بُضزٍ نُومتُ ؾُضيَهٌ سُفت ؾُو و ضؤشَ، غىوْسّ يًَدىاضز زَبًَت بتب
ئاخريٍ بُضز بُظٍ.. بُضز ض بُضز! بين يُ نٔ زَضيا بىو.. بُضزّ يُ غُض بُفطٍ زضيَصنطز.. ظؤض َاْسوو بىوّ، ُٖض يُ 
زَو ضَاَيُ قىوَيُنُ، ضاوَنِ طُضَهطز... نُ بُ خُبُض ٖامت،  ظوو زوو غٌَ داضإ خُوُْنُّ بؤ خؤّ بُ زَْطٌ بُضظ 

ئُودا با خُوُْنُت بؤبطًَطَُِوَ.. زيتِ شُْى طُيُى طُيُى دىإ، دىاٌْ ئُوٖا ُْ طًَطِايُوَ ُْبازا يُ بريٍ بهُّ.. 
يُ زًْايٌَ ُٖيُ ُْ قًاَُت.. يُ َُغتىوضَف دىاْرت يُ غُض غُضّ وَغتايُ، خٌُْ بىوّ باوَؾِ يؤٍ نطزَوَ.. 

نُ ئُو بُضزَ طىتٌ باوَف َُنُوَ ًََؿهت بهُوَ.. ٖؤثُنِ يُ خؤّ ظاٌْ!! طؤتٌ : َٔ ظؤض ََُٓىوٌْ تؤّ 
طُوضَت يُ غُض ثؿيت َٔ َُٖيططت، ئَُٔ قُت ضانٍُ تؤ يُ بري ْانُّ، يُ باتٌ ئُو ضانُيُ ًًًَُْٗٓنت ثٌَ 
زََيًَِ، يُ شياْتا ظؤض نُيهٌ يًَىَضزَططيت.. بُؽ بُ ؾُضتُى بؤ نُغٌ ُْطًَطيًُوَ.. قُيٓا ئُطُض ُٖض سُفت 

 بسٍَ ئُو نُغُ بؤ نُغٌ زٍ ُْيطًَطِيَتُوَ...(( غاَيُى بؤ يُى نُغٌ بطًَطِيُوَ، بُآلّ غىيَٓسٍ 

 ئُغشابُنىش ضاوٍ يُ ضاوّ ْا:

وا بعامن سُفت غاٍَ زَبًَت بؤنُغِ ُْطًَطِاوَتُوَ.. ئُطُض غىْس زَخؤيت بؤنُغٌ ْاطًَطِيًُوَ، ُٖتا يؤت  -
 بطًَطَُِوَ..

 بُ غُضٍ تؤو بُ غُضٍ نضُ خُوًًُْنُف نُؽ يُ ظاضٍ َُٓوَ ْايبًػيتَ. -

 ُّ ثًَتُ.. نضُ طؤتٌ :َتُاْ

)) ئُطُض بتُوٍَ يُ ئاقاضٍ قُْسيًٌَ، غُضٖاتٌ نُغُى بعاٌْ، ضابطزووٍ ئُو نُغُ بُ زَْط و ضَْطُوَ  
ببًين، ئُو غاتاٍُْ ئُو نُغُ زَضًَتُ بًَسَْطًًُنٌ ظؤض قىوَيُوَ، بُ زظٍ ظؤض بُ زظٍ، ْابٌَ ئاطاٍ يُ دىالُْوَت 

.. بطِؤ يُ بُضاْبُضٍ زاًْؿُ، ضاو يُ ضاوٍ بربَِ، خٌَُ ئُوَت ُْبًَت نُ ضاوٍ بًَت، خؿجٍُ ثًَت ُْضًَتُ طىيٌَ وٍ
نطاوَيُ.. ئا ئُو ناتُ ئُو نُغُ ض غُضٖاتُنٌ خؤٍ بؤ خؤٍ بطًَطِيَتُوَ، يُ ضاوٍ نطاوٍَ ئُوَوَ َُٖىوٍ زَبًين 

ُ ثًَـ ضاوتُ، يُ ْاو يُ يًَىٍ زاخطاوٍ ئُوَوَ َُٖىوٍ زَبًػيت.... ئا ئا بُ ضَْط و زَْطُوَ غُضٖاتُنُ ي
 طىيَتُ(( 

طؤمتُ نضٍُ ئُتى فؿُّ ثًَسَنٍُ! ئَُٔ يُ ثًَـ ئُو نُغٍُ زاًْؿِ و ضاو يُ ضاوٍ بربِّ، ُٖض زََبًينَ خؤ 
 نؤضَ ًُْ!

 نضُ طؤتٌ: 
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)) نُ تؤٍ زيت ئُوَ بعاُْ ُْضىويتُ بًَسَْطًٌ قىوَيُوَ، يُ َٔ تًَُٓطُيؿيت، ئَُٔ طؤمت بًَسَْطًٌ قىوٍَ،  
رت يُ بُشٌْ ئُو بُضزٍَ يُ غُض ثؿيت َٔ ضاوَغتابىو، ئُو بُضزٍَ ئُتى َُٖيتهًَؿاو َٓت ضظطاض نطز.. نُ َٔ قىوَي

 ضؤيؿتِ غُيطٍ ضاَيُنُ بهُ، بًَسَْطٌ زَبًَت ئُوٖا قىوَيبًَت((. 

ُ ئَُٔ بؤ وٍَ بعامن نضُ ضاغيت طؤ يإ زضؤٍ يُطَُيِ نطز، بًَذىويُو خؿجُ ضىوَ ئُوٍَ طىت و ومن نطز..
بُض زٌََ ظؤض ئُو نُغاٍُْ ضؤ زَضىوُْ بًَسَْطًًُوَ، غُز داضَ ئُوَّ نطز، َُٖىو ثًاوَ يُ بًَسَْطٌ ضؤضىوَناٌْ  
قُْسيًِ دُضِباْس  زَضُْزَضىو، نابطا زَيطؤت ئُوَبؤضاو يُ ضاوّ زَبطٍِ، ضاوّ ضٌ تًَسايُ؟ ظؤض تُضيل زَبىوَُوَ... 

ُظاض دىٌْ ثًػِ يؤ ئُو نضُتًىَ ْاضز.. بُؽ ْاظامن ثًًَسَطُيؿت يإ واظّ يُو زظيُٓ زظيَىَ ئاؾهطايُ ًَٖٓا، ٖ
ْا..ئٌَ.. ٍ ُٖض يُ قُْسيًٌَ، ثًاوَى ُٖبىو ) فُالى(يإ زَطؤتٌَ ظؤض بطازَضّ بىو، تا بًًٌََ عاقٌَ و ظيطَى بىو، 

و داضإ زَضىوَ ئَُٔ ظؤض ؾت يُوٍ فًَط بىوّ.. بُضزَواّ نتًَباٌْ زَخىيَٓسَوَ، نَُسوو بىو، زََسيت ُْٖسيَ
بًَسَْطًًُنٌ طُيُى قىوَيُوَ، بًَسَْطًًُى ثًاو ُْيسَويَطا يًٌَ ْعيو بهُويَتُوَ، ئا بًَسَْطًًُنٍُ ظؤض بُ غاّ 
بىو... ْاظامن نىو بىو قػٍُ نضُ خُوًًُْنُ يُ طىيَِ ظضيٓطايُوَ، ئَُٔ يًََُص بىو قػُنُّ يُ بريٍ خؤ بطزبؤوَ.. 

تاقٌ بهَُُوَ.. زََُو عُغطإ بىو زيتِ )فُالى( نُوتًتُ ئُو ضاَيٍُ َٔ َُٖيُكُْس، طؤمت قريِوغًا با ئُو داضَف 
بُ َُظَْسٍَ خؤّ نُوتبىويٌَ.. يُ زَيٌ خؤّ طؤمتُ نضُنُ ئُطُض قػُنٍُ تؤ بُ غُض فُالى ضاغت ُْنُويَتُوَ، 

باوَؾًَت ُْططّ.... ئٌَ بُ بُغُض ًٖض بُؾُضَنٌ زٍ ضاغت ْانُويَتُوَ و ئُتى ئَُٓت فطيى زا.. ُٖض بؤ ئُوٍَ يُ 
ظيازَوَ َُضدُناٌْ يًَو ْعيو بىوُْوَّ دًَبُدًَهطز.. ُْ خىزاوَْس ُْ ؾُيتإ ُٖغتًإ بُ دىويُو خؿجُّ ُْنطز.. 
ضىوّ، ضىوّ.. وَى ثؿًًُ يُ بُض زٌََ َُٖيهىضَِاّ، ًٖض قػٍُ ُْنطز.. وَنٌ َٓساآلٕ ضاوّ خػتُ ْاو ضاويًُوَ، 

طؤمت ئًػتا تُضيكِ زَناتُوَ.. ض ببًِٓ!! ئُوَ فُالنُ ًَٖىاف ًَٖىاف بُ ضٍَ نُوت..  ًٖضٌ ُْطؤ.. يُ زَيٌ خؤّ
زَضطُيُنٌ نطزَوَ.. شووضيَهٌ طضهُيُ.. زوو ضَغِ بُ زيىاضَوَ ضيَو بُضاْبُضٍ يُنرت َُٖيىاغطاوٕ، ْاغًُُوَ 

غٌ، ضَمسُنٍُ زٍ تفُْطٌ يُ ُٖضزوو ضَغِ فُالى خؤٍ بىو، ضَمسُنًإ قَُيٌَُ بُ زَغت بىو زياض بىو ؾيت زَْىو
ؾاٌْ بىو، بًَٓسطؤيُنٌ يُ زَغيت بىو زياض بىو قػٍُ بؤخَُيهٌ زَنطز.. يُ ضَمسُنٍُ ضُْس غُضنُى زياضبىوٕ 
ثًَسَضىو بؤ ئُوإ قػإ بهات.. ئٌَ زيتِ ضاوَنٌ يُ غُض ضَمسٌ قَُيُّ بىو ضاوَنٍُ زٍ يُ غُض ضَمسٌ تفُْط.. 

نُوَ طىيَِ يًَبىو: خؤظطُ ُٖض ئُوَيإ زَبىوّ / زَغيت بؤ ضَمسٌ قَُيُّ بُ زَغت بُو طىيًَاٍُْ خؤّ يُ ظاضٍ فُال
 زضيَصنطز/ َٔ ثًاوٍ ضؤَإ ْىوغري بىوّ.. بُ َُٖيُ نُومتُ ئُو بُضٍَ /زَغيت بؤ ضَمسُنٍُ زٍ زضيَصنطز/ 

بُ زظيًُوَ خؤّ يًٌَ بُ ضاغيت ئَُٔ ظؤض تطغاّ َىضطَِنُى بُ زَيُسا ٖات.. قًضُى بُ ئاطا ٖامتُوَ.. زيػإ  
زووض خػتُوَ.. يُ زووضٍ وٍ وَغتاّ.. يُو غاتاُْ ئُو ًًًَُّْٗٓ يُ بري َُْابىو نُ نضُ ثًٌَ طؤتبىوّ، ُٖض وَخت 
بىو ؾًَت مب بُ ُٖض زَ ثُدمإ ضاوٍ خؤّ َُٖيسَطًؤفت بؤ وٍَ بعامن خُوٕ ًُْ... ظؤضٍ ُْبطز فُالى يُ ضاَيٌ 

اٌْ نى ثًٌَ بًًََِ ؾتُنٌ واّ يًَت زيىَ زَتطغاّ بُ ؾًَتِ زابينَ... زوايٌ قػٍُ بًَسَْطٌ ٖاتُ زَضَوَ... َُْسَظ
نضُّ بري نُوتُوَ.. بُؽ زَيِ ئاوٍ ُْزَخىاضزَوَ، ُٖض يُ قػٍُ نضُ بُ طىَإ بىوّ.. نٌَ زََيٌَ ئُوٍَ بُ ضاوٍ 

، ضَْطُ ُٖض ئاطاؾٌ يُو بُظٍَُ خؤّ زيتِ و بُ طىيٌَ خؤّ طىيَِ يًَبىو، نٌَ زََيٌَ يُ ظاضو ضاوٍ فُالنُوَ بىوَ
 ُْبٌَ... ئٌَ طؤمت با تاَُنٌ ظاضٍ فُالنٌ بهُّ... طؤمت:
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ئُضٍَ ناى فُالى ئَُٔ زوو ضَمسٌ تؤّ زيتًًُ بُضاْبُضٍ ئًَهسٍ وَغتاوٕ، يُ ضاوٍ تؤوَ ناًَإ  -
 دىاْرتٕ؟
 ضَمسٌ ضٌ بطا؟! -
 يُ ؾاًًُْو قػإ زَنات ضَمسُنًإ قَُيٌَُ يُ زَغتًًُو ضؤَإ زَْىوغٌَ، ئُوٍ زٍ تفُْطٌ -
 ضؤَإ!! ئُوَت يُ نـ  يَـ ظ ا ْـ ٍ !! -

 ئُزٍ تاظَ ئُتى.... -

فُالى تُواو سُثُغا.. زيتِ قػإ ثُضت زَنات تطغاّ ؾتُنٌ بُغُض بًَت، ئًَُٓـ ُٖض وَنى وٍ بىوّ.. بُ 
 ظؤض يُ خؤنطزٕ، قػُّ بُ ضيًَُنٌ زيسا بطز.. زواتط باْطٌ نطزّ و طؤتٌ:

تًَهضىوَُو يُ بُض خؤَُوَ قػإ زَنُّ و ضغتإ َُٖيسَبعضِنًَِٓ، يإ ئُتى َطؤظًَهٌ ئاغايٌ )) يإ ئَُٔ  
 ًْت!! ُٖبٌَ ُْبٌَ ئُتى داغىوغٌ، ئُودا يإ داغىوغٌ خىاوَْسٍ ياخىز داغىوغٌ ؾُيتإ ((

ًَطَ بايُ يُ َٔ ضِ ُْطؤت.. ظؤض َاْسووٍ نطزّ ئًَػتاو ئًَػتا ًٖضِ ُْزضناْس.. بُآلّ ئًَػتا ئُطُض ئُو ي 
 باتٌ بُ تؤ بًًََِ بُوّ زَطؤت.. .ئُطُض زواٍ سُفت غاَيٌ زٍ زيتُُوَ ثًٌَ زََيًَِ.
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تٌَُُْ يُنرت ْاغًين َٔ و ئُغشابُنىش ضًٍُ ناتصًََطيؿٌ ُْضىوبىو ُْى ضؤش، نُ ًًًَُْٗٓنٍُ بؤ زضناْسّ 
بؤضٌ ْاوٍ َٔ شَاضَ زوو بىو يُ يًػتُنٍُ  و فًَطٍ زظيين بريَوَضيًُناٌْ خَُيهٌ نطزّ.. ئًَػتاف تًَُٓطُيؿتِ،

ئُغشابُنىش، ئُطُض بُ ثًٌَ تٌَُُْ ضؤشاٌْ ْاغري بًَت، زَبىا َٔ زوا نُغٌ ْاو يًػتُنُ مب... ئُطُض َتُاُْف 
بًَت َين يُ تُْطاُْيُنٌ ئُوتؤ ُْزيتىوَ تا وا بُ ئاغاٌْ َتُاُّْ ثٌَ ببُخؿٌَ....دىإ يُ بريَُ بُضَبُياٌَْ 

اْسبىوَ غُض غُضٍ بٌُْ ُٖضيطٍَ.. َٔ خُو زَيربزَُوَ، خُوٍ ْاظامن ضُْس ؾُوٍ و ضؤشٍ، بُ الزا ئًٍَُُ طُي
زَٖامت.. باويَؿو بٔ ثًًٌ زَططمت، وَُْوظ ضايسَنًَؿاّ... طىيَِ يًَبىو ) ئُغشابُ نىش( يُ تًَط خُويًُوَ باغٌ 

وّ، زَْا تًَط ثًٌَ ثًَسَنًُِْ.. وَُْوظ ظياُْناٌْ خُوو غىوزَناٌْ ئًَؿهططيٌ زَنطز.. باويَؿو زٌََ بُغتبى
ضاوٌَ زاخػتبىو، زَْا بُ ًَُٖاٍ ضاو طَايتُيُنِ ثًٌَ زَنطز، يُ تٌَُُْ خؤٍ وا ُْبىوبًَتُ طايتُداضِ.. زيتِ يًَِ 
ْعيو بؤوَ.. ظؤض ًَٗطَباْاُْ زَغتٌُ ططت و زواٍ غىْسزإ، ًًَْٗٓرتئ ًًٌَْٗٓ بؤّ بُضََيال نطز، ططمتُوَو 

... زضؤٍ ْانُّ ئُو زَّ ئُو ًًًَُْٗٓ الٍ َٔ ططْطًًُنٌ ُْبىو.. بُآلّ ضريؤنًهٌ خؤف بىو، باويَؿو و ؾاضزَُوَ
وَُْوظٍ ضَواْسَوَ.... َٔ زًَََو بىو، يُ زووضَوَ، زووضتط يُو ئاقاضاٍُْ يُ غاتُناٌْ طعْطسا، زَنُوُْ بًٓايٌ 

يُ ثُضَططايف ؾؤخًًُوَ بًَت، زَْا زََئًَ نُؽ  غُضٍ بٌُْ ُٖضيطَوَ، ئُو ثًاوَّ زَْاغٌ... ئُو ثًاوَ ئُطُض
ضغتُيُنٌ يٌَ ُْبًػتىوَ، زووضو ْعيو بُ الٍ خؤَُٖيهًَؿإ و ئاظايُتًٌ خؤٍ بهُويَتُوَ.. زَؾًإ طؤت ئاظاٍ 
وَى ئُو ثًاوَ نَُُ يُ زًْايٌَ.. نُؽ بُ بريٍ ْايُ يُ نُْطًَىَ دُْطاوَضَو تفُْط بُ زَغتُ.. ُٖض 

 زَباتُوَو بُ خؤؾٌ يُو باضَيُوَ بًؿًهىشٍ قػُيُى ْانات.... ُٖبىو زَيطؤت: يُنُوبؤغُضزََُنٌ

ئُو ؾُوٍَ تىضنإ نىضَِنًإ بىو ْاويإ ْا )عىمسإ( بؤ غبٍُ ظوو )ئُغشابُنىش( يإ زيتًُ بُ تفُْطُوَ،  
 ثؿت يُ طىْسٍ و ضوو يُ ضًا.. 

 يُنًسٍ واٍ زَطًَطِايُوَ:

ؾاْاَُ زَبًَتُوَ، َُالٍ )بٓاوٍَ( باْطٌ ئُغشابُنىش زَنات و ثًٌَ زََيٌَ، ئُو غاَيٍُ فريزَوؽ يُ ْىوغًين  
 ئَُٔ تاقُتٌ تفُْط َُٖيططتِٓ ًُْ ٖا ئُو تفُْطُ يؤ خؤت...

 ئُوٍ زٍ زَيطؤت: 

واًُْ ئَُٔ زَظامن ئُغشابُنىش يُ نُْطًَىَ تفُْطٌ يُ ؾاًًُْ، ناتٌَ َازَنإ ئاؾبُتاٍَ يُ زَوَيُت زَنُٕ،  
 زََيٌَ: ئُغشابُنىش

خىزا يُنُو بٌَ ؾُضيهُ ئَُٔ زَوَيُتٌ تُغًًِ ْانُّ، زَضُُ غُض قُْسيًٌَ و زَوَيُتٌ ضازَطُيُمن، ضاؾٌ  
 طُياْس...

 ُٖض يُ باضٍَ  ئُغشابُنىش و تفُْطُوَ، ُٖقايُتُنٌ زٍ يُ غُض ظاضإ بىو:  
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ٍ خطِزَناتُوَ و ثًًَإ زََيٌَ: نىضِيُٓ ئُو ضؤشٍَ بُغسا ًََىاْساضيٌ يُنُّ ثازؾاٍ نطز، بؤئًَىاضٍَ خَُيهٌ طىْس
ئُطُض ئَُٔ ثًاو مب  زَبًَت تفُْطٌ ثُيسا بهُّ.. تاظَ شيإ بٌَ تفُْط ْاضتُ غُضٍَ، ئُْطؤف بُ قػٍُ َٔ بهُٕ 

 ظَضَض ْانُٕ..

 طىيَِ يُ َٓساَيًَو بىو زَيطؤت: 

ِ يُ ُْْهٌ ُْْهًًُوَ، ئُو قػاُْ ًٖضًإ ضاغت ْري ئَُٔ يُ زانُُوَ ئُويـ يُ زانًًُوَ، ُْْهًؿ 
بًػتُُو بُضَ زانٌ ًَٓـ قُز زضؤيُنًإ ُْنطزيُ ئُو ئُغشابُنىشَ يُو ضؤشَوَ زَغيت زايتُ ضُنٌ نُ زيتًيت 
)ئاثؤ( ضاوٍ بُغرتايُو بُ بُضضاوٍ َُٖىو زًْاوَ زَيبُُْ بُسطٍ َُضَُِضَِ، بُؽ ْاظامن ئُو ئاثؤو َُضَُِضَِ ضُٓ! 

.. 

يُ بُٖاضَناًْسا ضُْس بطِنُ نُْطط ؾري زَبٔ، يُ ئُغشابُنىشَنُؾًسا ًَٖٓسَ  ًََُُنُتٌ خاْعازٍ غؤضإ، 
غُضٖاتٌ دًا دًا زَنُوُْ غُض ظاضإ.... خَُيو ًَٖٓسٍَ يُ ظاضٍ وٍ قػإ زَطًَطُِْوَو زَدىوُْوَ، ئُطُض ًَٖٓسَ 

ُنساضإ زَبًَت، عُؾكُ بًٓؿت بإ، بًٓؿيت زًْايٌَ بُؾٌ ئُو زَظُضٍَ ُْزَنطز.... ضؤشيَو تىوؾٌ غٌَ ض
 ْايآْاغٌَ، بُآلّ ئُوإ ئُغشابُنىش زَْاغٔ.. قػُ قػإ ضازَنًَؿٌَ.. ثطغًاضٍ ْاويإ يًَسَنات:

 َٔ ْاوّ ئُبى عازيُ -
 َٔ ئُبى ثطاظسا -
 ًَٓـ ئُبى ضاغيت -
 ئُٖا ُٖضغًَهتإ يُى ْاوتإ ُٖيُ، بُوٍَ باؾُ ْاوٍ بابتإ فُضقًإ ظؤضَ -
 ْا ْا ) ئُبى( بابُنُيُ -
 ب نىضٍِ نىضَِ... بُؽ ئُو ثطاظساو عازيًُ ض َاْا زَزَٕئُٖا با -

 ضاغيت و ثطاظساو عازٍ ُٖض يُنٔ. -

 ئُزٍ نى تفُْط يًَهسٍ ضاْانًَؿٔ؟ -

 يؤ؟! -

ئَُٔ بًػتىوَُ غٌَ زضؤ ُٖتا غُز زضؤف يُ ْاو باوَؾٌ يُنرتيـ عُويَُٓوَ ؾُضِ ُْنُويَتُ ًَْىاًْاُْوَ،  -
اغتًٌ بابٌ ضاغتإ، غٌَ ضاغتًٌ زش بُ يُنٌ يًَهسٍ ساَيٌ ُْبىو بُ بُآلّ قُت َُْسيتىوَو َُْبًػتىوَ غٌَ ض

 يُنُوَ َُٖيبهُٕ.. ُٖبٌَ ُْبٌ ئُْطؤ غٌَ زضؤٕ ُْى ضاغيت...

ئُودا زَياْطؤت ئُو ئُبىو ضاغتًًُ ثًاويَو بىوَ، يُ تٌَُُْ خؤٍ قػٍُ يُ نُؽ قبىوٍَ ُْنطزووَ،  
يت ئُوَ ضًُ بُ غُض بطؤتُوَ؟ يُنػُض ئُبىو ضاغيت يًٌَ فريعُوًْـ ُٖض بؤ طاَيتُ بًطؤتبا: ٖا ئُبىو ضاغ

 َُٖيسَنًَؿايُ خُدمُضٍَ، بُؽ ْاظامن نى ئُو قػُيٍُ يُ ئُغشابُنىش بُ ُْٖس وَضُْططتىوَ!

زَطًَطُِْوَ ضؤشيَو يُ بٔ نآلوٍ )نآلوقاغِ(ٍَ ئُغشابُنىش ئاًْؿهٌ يُ غُض ًٌَ بُضزَنٌ زاْايُو بُ زَّ 
 ايٌَ ضاَايُ... ثًاويَهٌ يٌَ ثُيسا زَبًَت ؾريو تريٍ يُ خؤ بُغتايُ.. زَْطٌ زَزا:دطُضَ نًَؿاُْوَ، يُ زًْ
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 ٖا نابطا نًٌَ؟ -

 َٔ ئُغشابُّ -

 زََيًٌَ ئُو ْاوَ يُ نُٓ َٔ غُضيب ًُْ! بًٌََ ضًت يٌَ بعض بىوَ يُ ضٌ زَطُضِيٌَ؟ -

 ٖاتًُُ زيين خىاٍ يًَطَ بآلو بهَُُوَ. -
 ؤضِيَهٌ زيهٍُ يًَٓابًَتُوَ.ئًَطَ غُض ضيَصَ يُ زيين خىاٍ دًٌَ ض -
 ئُْطؤ نُْطٌ  خىاتإ ْاغًًُ ٍُٖ نافطٍ نىضٍِ نافط -

 ئُتى زََيًٌَ تُواو ًْت؟! -

 يُطٍَُ تؤَُ نافط وَضَ غُض زيين خىاٍ -

 ئُٖا! خىا نُغٌ ُْزيتُوَ ئُتىٍ نطزَ زََطِاغيت خؤٍ.. -

 بُ خؤؾٌ زيٌَ وَضَ زَْا بُ ؾري زَتًَُُٗٓ غُض زئ. -

ضانبُ ظوو ئُو ئاقاضٍَ ضؤٍ نُ زَْا زَختَُُ بٔ بُضزَنٌ يؤ خؤت ُٖتا ُٖتايُ يُ  ًَٖؿتا طُدمٌ، ثًاوٍ -
 بين ثاَيسَيتُوَ.

 زيٌَ يإ ؾريٍ َُٖيهًَؿِ؟ -

 ؾريَنُت َُٖيهًَؿُ -

زََئًَ ئُغشابٍُ فُقري زَغيت طُيؿتبىوَ ؾريو ُْطُيؿتبىوٍَ، بُ ؾريو تريَوَ، يُ بٔ ئُو بُضزَ طُوضَيُ 
ئًَػتاف زياضَ ثُضِؤنُنٌ نُغو بُ بُضزَنُوَيُو بُ باٍ زَوضو ظََاْإ زَؾُنًَتُوَ..  ٖاواضٍ يٌَ ُٖغتابىو...

 خَُيو يُ ناتٌ ناضَغات و ْاخؤؾٌ  يُ زَوضٍ بُضزَنُ باظُْ زَبُغذي و ضوو يُ خىاٍ زَنُٕ:

إ ُْبُيت((... )) خىزاٍ طُوضَ بُ ظَيًت ثًَُاْسا بًَتُوَ، مباْجاضيَعَ، خىزايُ بُ زَضزٍ ئُو ئُغشابُ فُقريََ 
بُؽ َٔ يُوَ تًَُٓطُيؿتِ ئُغشابُنىش و ئُغشابُنُ بُ ض ظَاُْى قػُيإ يُطٍَُ يُنرت نطزووَو ضؤٕ 

 تًَهطُيؿتُٓ.... بُآلّ ئُوَّ بًػتىوَ:

َُٖىو بُؾُضَى يُو زًْايُ ، ئُطُض بُ ظَاٌْ ؾُضِ يإ ظَاٌْ ئايري ثًَهُوَ قػُ بهُٕ، بُ ئاغاٌْ يًَهسٍ  
 زَطُٕ....

ػتا ئُو ثًاوَ ًَٖٓسٍَ بُ ئُغشابُنىش زَْاغطيَتُوَ بُ ّ.ضَغىو ْاْاغطيَتُوَ، ئُو ئُغشابُنىشَ يُ زًْايٌَ ئًَ 
تُْٗا يُى ؾت ْاْاغٌَ  ئُويـ خُوتُٓ، ثًٌَ غُيطَ ئُو خَُيهُ زَضُٓ خُوٍَ و ئُو تَُُُْ ْاظزاضَ يُ خُوٍَ  يُ 

ىٌْ بىوَ، ُْٖسيَو  زََئًَ وا ًُْ! ضووباض يُوَوَ فًَط بىوَ... ئاوٍَ زَنُٕ.. زََئًَ يُ ضووباضَوَ فًَطَ ضؤشو ؾُو خن
ُٖتا ئًَػتا نُؽ بُ ضاوٍ خؤٍ ئُغشابُنىشٍ ُْزيتًُ ضانؿابٌَ و ئاطاٍ يُ خؤٍ ُْبٌَ، زََئًَ يُ خؤميإ بًػتىوَ 

ُ زياض ظيٌَ غاَيٌ يُنذاض ضاويَو طُضّ زَنات، ئُويـ بؤئُوٍَ خُوًَْهٌ خؤف ببًينَ... داضيَو ئُغشابُنىش ب
بازيٓاُْوَ زازًَْؿٌََ، ظٍَ زَضِواو زَضِوا.. وَضظٍ ٖاوئ زَبطٍَِ، ثايع زَبطٍَِ، ظغتإ زَبطٍَِ،  بُ ٖاض زَبطٍَِ... ئُو 
ُٖض زاًْؿتىوَ و وَضظإ زَشًََطٍَ، ظٍَ زَطاتُ وَضظٍ باويَؿهسإ.. ئًَػتاو ئًَػتا ئُغشابُنىش باويَؿهٌَ ْازا... 

ُف بُ ؾُضِ ٖاتىوَ ؾُضٍِ ُْخُوتٔ، ْاظامن ضُْس ؾُو و ضؤش ضاو يُ ضاوٍ يُنسٍ زَبطِٕ و ئُو يُطٍَُ خاضَ خىي
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ًٖضًإ ْابُظٕ و ْابُظٕ.. ئُغشابُنىش زََيًَتُ خاضَ خىيُ َٔ ضووباضّ ضووخاْسيتُ ْاو خُويَىَ، بُؽ ثًَسَضًَت ئُتى 
 ًَت، ضًسٍ خؤ يُو ؾُضٍَِ ْازَئ...يُ ضووباض قاميرتبًت! خاضَ خىيُف زََيٌَ: با ؾُضٍِ َٔ و تؤ نؤتايٌ ب

ئُو بُضَ بُياًًٍُْ يُ غُض بٌُْ ُٖضيط نُوتًُٓوَ، ُٖغتُسَنطز ضاوَنامن بًَدُويٌ ؾُوٍ سُفت غاَيٌ، وَى 
ضؤشٍ غىوض يُ ثًًََىَناًْسا َُٖيططتىوَ، ضاوَناٌْ ئُغشابُنىشيـ ضؤشيَهٌ زضَوؾاوَ بىوٕ، زَتطىت يُ زواٍ سُفت 

بُ ْاظَوَ ُٖآلتىوٕ و تًَط تًَطٕ يُ خُو.... يُو ؾُو و ضؤشاٍُْ يُطٍَُ ئُغشابُنىش،  ؾُوَ غاَيٌ خُوتُٓوَ،
 نطزَُٓوَ يُطٍَُ ظؤض ئُغتَُا  ضاٖامت، بُآلّ يُطٍَُ ُْخُوتٔ ضاُْٖامت و ضاُْٖامت.
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 ئًُاٍَُ ثػاوَ بُ سُغطَتُوَ:

ٌَ ُٖض يُ قُْسيٌ َُْاوُْتُوَ.... ئاٍ خىييَن َُْاْعاٌْ بطازَضاٌْ زَغتُبُضَنُ بؤ ناّ ال ضؤيؿذي.. نٌَ زََي 
 يُبُض ضؤيؿت، َُطُض ئُو ثًًٍَُ َٔ ًَٖٓسَ خىيٍَُٓ يُ بُض ضؤيؿتيبَ!...

ضاوّ ثطِاو ثطَِ يُ خىئَ، ئُو خىيٍَُٓ يُ ثًٌَ ئُغشابُنىشَوَ ضووباضيَهُ بُ غُض بُفطٍ قُْسيٌ وَى َاضٍ 
وَ، تًضاوٍَ باضيو، باضيو بُ قُز تاَيُ قصٍَ، زووضتط يُ ضووباض غىوض زَنؿٌَ و زَخؿٌَ.... يُو ضووباضٍ خىيَُٓ

زَيطِواٌْ و طُيؿتُوَ غُض ئُو زيؤَثُ خىيَٓاٍُْ يُ دُغتٍُ زَغتُ بُضَوَ، ضيَع ضيَع َاضٌ بُفطيإ زَنطز.. تًضاو 
و، زَيؤخ زَيؤخ طُيؿتُوَ غُض ئُو زَيؤثُ فطًََػهاٍُْ يُ ضاوٍ ؾؤضَِ شًَْهُوَ نُ بُ زواٍ زَغتُبُضَنُ نُوتبى

ضيَو زَنُوتُٓ غُض زَيؤثُ خىيَُٓنإ.... ببًُٓ ئُو ويَُٓيُ ، خىيَين باوَؾٌ بُفط، باوَف بؤ فطًََػو زَناتُوَ، 
يًَطَ غُيطٍ َاضإ زَنُّ، َاضٌ يًَىَ طُضَُناٌْ زَيؤثُ فطًََػو و زَيؤثُ خىئَ.. ئُو َاضُ طُضَاٍُْ بُفطٍ 

ططَ ؾؤضَِشٕ ض زََيٌَ، ئُو غُضزوويهُيُ ٌٖ شْاٌْ ضًايًُ زَوضإ زَضِوا زَوضإ قُْسيًًـ غاضزيإ ْاناتُوَ...طىيَب
زٍَ، خىؾهُناٌْ )طاوإ( زَيًًََُٓوَو ْايربُِْوَ.. زَوضإ زٍَ و زَوضإ زَضِوا زَبًَتُ نؤثًُيُنًـ يُ طؤضاًٌْ 

 دُْطاوَض.. ئُوَتا شُْنٍُ ئاظازيـ بُ َُٖإ ئاواظ زَيًًََتُوَ:

 رتئ ثًاوٍ زًْايُثًاوٍ َٔ دىاْ 

 زْهُ ُْٖاضٍَ بىو

 بُ قُز ضَظٍَ خىيًَٓإ طىؾٌ

 نُضٌ ًَٖؿتا ضووَُتُناٌْ

 ئَايًٌ َُٖىو زًْايإ تًَسايُ

 ثًاوٍ َٔ ُٖضطًع خُوٍ ْايُ

 يُوَتٍُ ئُْفاٍ ْاظٍ بىوَ

 ظضيإ زَْىٍََ، ضَؾُبا زَْىٍَ

 با غُض طُضّ زَنا، ظٍَ غُض خُو زَؾهًَينَ

 ُٖض بُ ئاطايُثًاوٍ َٔ خُو ْاْاغٌَ 

 ئُْفاٍ طُيؿت و زَوضٍ زائ
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 ثًاوٍ َٔ ُٖض ؾُضِ زَناو َُٖيٓايُ

 ) طؤضاًٌْ دُْطاوَض(

*** 

َٔ بًػتبىوّ، يُ زَضَوٍَ ئاقاضٍ قُْسيٌ، نىضٍَِ يُ نىضَِناٌْ )ثريٍ ؾايًاض( نُ ْاوٍ ئاظاز بىو، يُ ؾُضٍِ 
ًِْ ئُو شٍُْ يُ غُض ضيتٌُ فطًََػو غُضزوويهإ ئايُتٌ ئُْفاٍ، ترييَو ضيَو يُ دُضطٌ ضُقًىَ، وَيٌَ زضَْط ظا

زَبًَصٍَ بىونٌ ثريٍ ؾايًاضَ.... ًَٓـ تا ضٍَ بطِيًَٓهٌ ظؤض زَغتًَهِ بُ زَغتُبُضَوَ بىو.. يُ تُْهًَؿٌ 
زَغتُبُضَوَ زيؤخ زيؤخ خىئَ، بُ زواٍ ُٖض زَيؤثُ خىييَنَ زَيؤثٌَ فطًََػو... َٔ زَيؤثُنامن زَشَاضز.. خىئَ و 

ػو ٖاوؾاٌْ يُنسٍ غُضزَنُوتٔ.. زواتط  زَبًِٓ زَيؤثُ خىيَينَ باوَؾٌ َاضٌ بؤ زوو غٌَ زَيؤثُ فطًََػو فطًََ
 زَنطزَوَ.... يُوٍَ طىيَِ يُ دُْطاوَضٍَ بىو زَيطًَطِايُوَ:

ٔ )) ئُو ئاظازَو ئُو شُْ  يُطٍَُ ئُْفاٍ زَنُوُْ ؾُضِيَهٌ زَغتُو يُخُوَ.. زضيَصَ زَنًَؿٌَ.. َاْسوو زَب 
ُْٖسيَو يًَهسٍ زووض زَنُوُْوَ ئُْفاٍ ثًٌَ زََيٌَ: يُوَ ظياتط َاْسووّ َُنُ، ئُو شُّْ بؤ بُدًَبًًََُو بؤ خؤت بطِؤ 
زَْا َُضطت َػؤطُضَو زؤظَر ضاوَضِيَتُ... ئاظاز زََيًَتُ ئُْفاٍ: َٔ يُو ثًاواُْ ًِْ شٕ ببُخؿِ، َُوَغتُ، 

َضُقًَتُ غًٓطٌ ئُْفايُوَ ُٖض ْانُويَت و تريإ زَٖاويَصٍَ.. تريَى فُضَىو تريو ؾريإ بىَؾًَُٓ.... غُز تري ز
زَضتُ غًٓطٌ ئاظازَوَ... ئُو شٍُْ زَبًين وا فطًََػهإ زَضيَصٍَ، ئاظاز يُ ثؿيت خؤٍ زَناو بُو نُظياُْ دىإ 

 زَيبُغيتَ.. بُزَّ تري ٖاويؿتُٓوَو بُ ْاو تريإ، زٍَ زٍَ ُٖتا نىُْ نؤتط ثؿىو ْازا...((

 ئًسٍ تًضاوٍَ َُْا بؤ بًًُٓٓوَيإ... ْاظامن يُ ئاقاضٍ قُْسيٌ َاُْوَ يإ بطِيًإ... 

ًْؿاُْناٌْ تُْطُتاوٍ و ثُؾؤناوٍ يُ َُٖىوإ ضووْرت بُ غُضو غًُاٍ ئًُاٍَُ ثػاوَوَ زَضنُوتبىوٕ، يُ 
هٌ بُ ضيٌَ َُبُغت قػُو دىالُْوَناٌْ ضووْرت زَبىوُْوَ... زَٖات و زَضىو بُ ؾُيًينَ نُ ًٖض ُْٖطاويَ

ُْزَنُوتُٓوَ.. ْاويُثٌ واٍ يُ ثؿيت زَغيت زَزا، زَْطٌ زَزايُوَ.. ئُو ْاويُثُ ظالُْ بُ نُضيـ بهُوتايُ دًٌَ 
زَنطزَ  ئُو دٌَ و تا قًاَُت دىويٍُ ُْزَنطز.. بطؤ و بطشاْطُناٌْ زَتطىت غُظَبٌ ؾُيتأْ، خىاوَْس غًٌ 

 ٌ َُٖيُ نطزووَ، ُٖض بؤَيُ بؤَيٌ بىو..يًًَإ زَنطزَوَ.. زَتطىت ظضياُْ ضيَ

ْا ُٖض ئًَُُ يُ قُْسيٌ ْري، زَيًٓاّ ظؤضيرت يًَطَ وَى ئًَُُ َاوُْتُوَ.. بُآلّ ضؤٕ زَبًٓطيَُٓوَ؟! زَيًٓاّ  -
بطازَضَناٌْ ئاظاز يًَطَٕ، ُْبُظ، ئُوٍَ بُ نىضٍِ ئاططٍ باْطٌ زَنُٕ، يًَطَيُ، ئا يًَطَيُ، زيتِ يُ نىُْ نؤتطَوَ 

ىزا زَٖات، َُمحىوز ئًَعزيـ يًَطَيُ.. َُغتىوضَو ئُواًْسيـ ُٖض زَبًَت يًَطَ بٔ... ئا زَبًَت بَُسي
 بًاْبًًُٓٓوَ...

 بُ خىزاٍ ئًُاَُف يُ زَغت ضىو! ئُتى ئُوَ ضتُ بُ نُيفٌ خؤت ْاوإ ضيع زَنُيت؟! -
 ْا  زاغػتاٌْ زَبًَت بًاْبًًُٓٓوَ -
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خُوَنٌ بهات.... وََيال ئًَُٓـ ُٖض واٍ زَبًِٓ... بطيا  باؾُ با ئُو ظضياُْ ُْعًُتًًُ غٓسإ نىؾتًُ -
 ئُو نىضٍِ ئاططيَُإ يُطٍَُ بايُ، ُٖض بُ قػٍُ طُضّ بُفطٍ قُْسيًٌ َُٖىو زَتاواْسَوَ.... ئُْطؤ باؾٌ زَْاغٔ؟

 َٔ زَيٓاغِ ضؤشيَو يُ ئاقاضٍ نىُْطىضط، زَبًِٓ تفُْطٌ يُ ؾاًُْو نىتو يُ زَغيت..  -

 ا ئُو نىتهُ ضًُ؟ٖ -             

 ش بؤ دُسؿهًَٔ سَُُ. ؽ -             

 داف نىتهٌ بؤ ضًُ؟ -                 

ئُواُْ طُيُى ًٖضى ثىض و بٌَ َُشيُٓ، زَبًَت بُ نىتو غُضيإ ثإ بهُيتُوَ زَْا  بُ  -
شبؤ  طىيًُ تًَٓاطُٕ، ئا ئا بُ نىتو، سُيفُ ئُو طىيًُ ْاظزاضاُْ يُوإ خُغاض بهُّ.طىيًُ بال

 عُغهُضإ بت..

ئَُٔ يًََُصَ زَيٓاغِ ًَٖؿتا تٌَُُْ َٔ وَضظٍ ؾُيًين ُْزيتبىو، ًَٖؿتا يُو ثًًٍَُ َٓسا ئًَػو  -
غُْطُضٍ بؤ ثالتري ضؤٍ ُْنطزبىو.. ًَٖؿتا يُ ضؤيؿتينَ يُ بُٖاضٍ ُٖويًَط، تًصضِؤتط بىوّ... ًَٖؿتا ئُو مسًًٍََُ َٔ 

اظامن ض بايُى بىو زَغيت ططمت و بطزٌَ ضؤيؿتري ضؤيؿتري.. يُ غُض غُضٍ بُ ضووَُتٌ ًٖض نضُى ُْنُوتبىو... ْ
)ئاططٍ(، ثؿىوّ زا... يُوٍَ ئُو نىضٍِ ئاططيُّ زيت.. بطِْؤيُنٌ ثًَبىو يُ خؤٍ زضيَصتط... ُٖض يُ خؤوَ ئُو نىضَِ 

ات و ؾىييَن ُْٖس تُغو و َٓساَيهاضَ ضىوَ زَيُُوَ... زوو غٌَ داضٍ زيهُؾِ زيتًًُ، بُآلّ زيساضَنإ زَنُوتُٓ ن
 تطووغهُوَ، ُٖض دًَطٍُ ضانى ضؤًْإ تًَسا زَبؤوَ...

َٔ  يُ غُضٍ ) طاضَ( تىوؾٌ بىوّ، طؤتًإ ئُوَ )نىضٍِ ئاططٍ( يُ )ئاططٍ( يُوَ ٖاتىوَ.. ئُو ؾُوَ  -
آلّ ًَٖٓسَ قػٍُ خؤؾٌ نطز، ؾُوٍ نطزَ نىضتطئ ؾُو يُ تٌَُُْ َٔ، قُت ئُو ؾُوَّ يُ بري ْاضتُوَ، بُ

 وََيالٌٖ يُو َُٖىو قػُ خؤؾُؾٌ، يُى قػُيِ بري ْانُويَتُوَ، زيػاُْوَ زََيًَِ خؤظطُ ئًَػتا يُطَُيُإ زَبىو...

 ظؤض غُضٖامت يُ غُضيًُ يُ باضٍَ نىضٍِ ئاططيُوَ. .زََيري:

ُنٌ ثًَـ ئُوٍَ نُؾتًًُنٌ ْىح يُغُض ) دىزٍ( بًٓؿًَتُوَ، نىضٍِ ئاططٍ يُوٍَ ًْؿتبؤوَو ثًَؿىاظيً 
طُضٌَ يُ )ْىح( و بطازَضَناٌْ نطزبىو..  ُٖتا تًَط ضاٍ ُْنطزبىوٕ ُْيًَٗؿتبىو ثُضتٍُ يًَبهُٕ، زََئًَ ْىسًـ يُ 

 يازاؾتُناٌْ خؤيسا يُ ضُْس زيَطيَو باغٌ تاٌَ ضايٍُ نىضٍِ ئاططيٌ نطزووَ.... زََئًَ:

اططٍ زَغيت زايتُ تفُْط و طؤتًيت: ئُو يُو غاَيٍُ ؾُضَفداٌْ بُزيًػٌ )ؾُضَِفٓاَُ(ٍ تُواونطز، نىضٍِ ئ 
 نتًَبُ ثًَىيػيت بُ تفُْط ُٖيُ بًجاضيَعٍَ.. ُْٖسيَهٌ زٍ زََيري وَ ًُْ:

 ؾُضَفدإ نُ تفُْطٌ نىضٍِ ئاططيٌ زيتًًُ، خُياَيٌ بؤ ْىوغًين ؾُضَِفٓاَُ ضىوَ... 
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 يُ باضٍَ تؤضاٌْ نىضٍِ ئاططٍ يُ )ئاططٍ(، زََئًَ: 

ُْٖطيٌ طؤتًًُ: دُْطاوَضو ْىيَصيإ ُْطؤتًًُ! ُٖوَيسَ يُ نُٓ خىاٍ ؾتُنٌ بهُ، بَُيهى بُ ؾًَذ عىبًَسوالٍ  
ضاظٍ بًَت، ْىيَص يُ غُض دُْطاوَضإ َُٖيبططيَت، ئُطُض بُ قُضزيـ بًَت ُٖض باؾُ... يُغُض ئُوَ ؾًَذ  بُ نىضٍِ 

سَنُّ....نُغاًَْهًـ ُٖبىوٕ ئاططيٌ طؤتًًُ: ُٖتا ظووَ ئُو ْاوٍَ ضؤٍ بهُ ئُطُضْا زوو قات ْىيَصت ثًَ
 زَياْطؤت: ئُو قػُيُ ُٖض وًَُْ، ئَُٔ با ثًَت بًًََِ  نىضٍِ ئاططٍ بؤضٌ ثؿيت يُ ئاططٍ نطزو ضوو يُ قُْسيٌ:

ْاَُيُنٌ بؤ غىَيتإ عُبسوحلًَُس ْاضزبىو تًًَسا ْىوغًبىوٍ يُ نٔ خىاٍ ئَُٔ و تى وَنى يُنري  
زَبًَت ئُتى ُْوَز و ْؤ شْت ُٖبٌَ ئًَُٓـ ًٖض، بُ ْاوٍ خىاٍ زاوات ُٖضزوونُإ عُبسٍ قىوٕ بُ طىوئ، نى 

يًَسَنُّ ًْىٍَ شُْناْتِ بؤبًَٓطَ.. زََئًَ غىَيتإ يُغُض ئُوَ ُٖضضٌ تىضنٌ زًْايٌَ ُٖيُ يُطٍَُ ًْىٍَ نىضزٍ 
ض ُْبًَت، نُغًـ زًْايٌَ، تفُْطًإ زَزاتٌَ و بُ )ئاططٍ( يإ وَضزَنات، ئًسٍ زَبًَتُ ؾُضِيَو ئُو غُضٍ زيا

 ْاظاٌَْ نىضٍِ ئاططٍ نى خؤٍ قىتاض نطزووَ!... 

 باف بىو ُٖض يُ َُضِ تؤضاٌْ نىضٍِ ئاططٍ يُ ئاططٍ، يُوالوَ ؾُٓ يازٍَ َُٖيًهطز.. 

ئا ئًَىاضَيُنٌ ؾُضابٌ بىو، َٔ و غىضخٌ بُ زياض ؾُضابُوَ زاًْؿتبىوئ، غىضخٌ دُْطاوَضٍَ بىو، ناتًَو يُ 
 ٍ زَنطز، زوعاٍ زَنطز، َٔ بُ طىيٌَ خؤّ طىيَِ يًَبىوَ زَيطؤت:طُضٍَُ ؾُضِ تُقُ

خىزايُ ئَُٔ وا زَيٗاويَِ، بُؽ تؤ ًًَََُُٖ ثًٌَ بهُويَت، بًسَ يُ بُضزيَو، بًسَ يُ زاضيَو، بًسَ يُ ثاضضُ  
 ئاغًَٓو بُؽ ئُوٍَ طًاٌْ يُ بُضَ خىزايُ، طىيًٍُ َين ثًَُٓنُويَت...

ؾُويًُناٌْ ئُو ؾُوَ ٖاويًًُٓ ثًَهُإ َُٖيسا.. ُٖض قػُ بىو قػٍُ يُ زوو بُ شَاضٍَ ئُغتًَطٍَ ُٖيىَ 
بىو، قػٍُ ضازَنًَؿا، وَى ضؤٕ ثًَهُنإ يُ ضيٌَ يًَى ضيَعيإ بُغتبىو، وَى ضؤٕ دطُضَ ضاوٍ يُ ضاوٍ ئاططاويٌ 

و زَطُيؿتُوَ دطُضَيُنٌ زٍ بطٍِ بىو، ئاوا بين قػُ يُ )ئاططٍ( بىو غُضٍ قػُ بُ قُْسيًٌَ غُضزَنُوت 
)غُٓ(...)َُغتىوضَ( يُ ْاو ضغتاْسا ئاَطاظٍ ثُيىَْسٍ بىو، واتاٍ زَبُخؿًًُوَ بُو واتا بُز َُغتاٍُْ بُ ٖؤٍ 
ْاغهًٌ ؾُضابُوَ، ظؤض داض بُ ُٖيُ يُ يًَى بُض زَبىوُْوَو  ويٍَُٓ ؾىوؾٍُ ؾُضاب، وضزو خاف زَبىوٕ و 

ٌْ َُغتىوضَ يُ ْاو ثًَهسا يُ َاْط دىاْرت زَزضَوؾاُْوَ.. ُٖض ظضيٓطاُْوَيإ بُ ضغتُ ُْزَبىوُْوَ.... ضاوَنا
ئُو زضَوؾاُْوَيُف بىو ثًَو ثًَهٌ ضازَنًَؿا.. ثطضٌ َُغتىوضَ يُ ْاو زوونَُيٌ دطُضَ بُ غُض طًاْسا 

 زَؾٓايُوَ، ُٖض ئُوَف بىو دطُضَ دطُضٍَ زازَطريغاْس...

 زَظاٌْ بؤضٌ نىضٍِ ئاططٍ )ئاططٍ( بُدًًََٗؿت؟! -
 ُنُت ضاغت زَنَُُوَ بؤضٌ يُ ) ئاططٍ( تؤضا!ضغت -
 ْا ضاغيت َُنُوَ، تًَهٌ َُزَ.. ئُطُض ضاغتت نطزَوَ ئُو وَالَُت يُ زَغت زَضًَت نُ الٍ َُٓ. -
 زٍَ ضغتُ بُ ْاضاغتًًُوَ دىاُْ، يُ ْا ضاغتًًُوَ ضَْطُ بضًَتُوَ غُض وَآلٌَ ضاغت. -
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ضيٌَ ُٖآلتُٓوَ، ْاوَ ْاوَ، بُ زظيًُوَ، غُضٍ  يُ ثايعَنٌ غُض غٓىوضٍ يُبُض منٍُ باضإ، بُ زَّ -
ضاضَطًُإ زَنطزَوَو قىًََهٌ بُٖاضميإ يُ ئاضَقٌ قاضار َُٖيسَزا..ًَٖٓسََإ ظاٌْ زضَخيتَ يُ غُض طُالٍ وَضيى 

ْسضئَ زايًٓؿاْسئ.. بُ ْاظَوَ طُالٍ ظَضز ظَضزٍ زَضؾاْسو ثًًَسا زَثصاْسئ...ئُو زضَختُ ثايعَ غٓىوضيُ، زواتط ُٖ
ْاوٍ ْا ) زضَخيت زَيُٓوايٌ(، يُوٍَ يُغُض طُالو شيَط طُالٍ زَيُٓوايٌ، بُو ضاواٍُْ خؤّ زََسيت، ئُو تطغاٍُْ بُ 
زضيَصاٍ ُٖآلتٔ يُ طًامن غُوظ ببىوٕ، ضَْطٌ طُالناًْإ زَططت و بُ بُض ضاوَُوَ طُال طُال َُٖيسَٖاتٔ.. ئًسٍ 

زابىوَ بُض باوَؾًٍَُٓ ثؿىو.. ُٖآلت ُٖآلت، طُال طُال، ُٖآلتين تطؽ و  ئًَُُ يُ بٔ غاباتٌ ثايعزا، خؤَإ
طُاَلَإ زَشَاضز.... زََاْسيت يُ ثُيُ ُٖوضَناُْوَ، تُضِايٌ يًَىَناٌْ َُغتىوضَ زازَباضٍ.. زََاْسيت يُ زضظٍ 

ٔ َُٖىو ثُدمُضَناٌْ ثُيُ ُٖوضَناُْوَ، ضاوٍ َُغتىوضَ خؤٍ ًْؿإ زَزائ و طًامناٌْ ضووْاى زَنطزَوَ... َ
طًامنِ بؤ منٍُ باضإ ئاوَآلنطزبىو، سُيفِ يُوَ زَٖات ئُو غاتاٍُْ ُْٖسٍَ منُ زووض يُ َٔ زًَْؿتُٓوَ.. سُظّ 

 زَنطز يُى يُنٍُ منٍُ يًَىٍ َُغتىوضَ بطِشيَُٓ َُٓوَ..
اضزَنات.. وَضَوَ ئًؿٌ ؾُضاب وايُ قػُ بُ الضيَسا زضيَصزَناتُوَو زَيباتُوَ دًَطُيُى، ثطغًاض ؾُضَُظ -

 غُض خُت، ثطغًاض يُ تؤضاٌْ ثًاوَ )ئاططٍ( يُنُ بىو، تؤ يُ تُضِايٌ يًَىٍ َُغتىوضَ بعضبىوٍ!

قػُ ضاغتُ ضيٌَ ططتىوَ.. ئاضاَت بٌَ... ئٌَ، يُوٍَ يُبُض يًَىو يُ شيَط بطشاْطُناٌْ َُغتىوضَ، ثًاوَ  -
تٌَ، ٖاتُ ْاو قػُو باغُوَ.. ُْٖسضئَ طىتٌ: زًْا ثطِ ئاططيًُنُف يُ ثُْاٍ ضغتُيُنُوَ، بُ زياض نُوت و ضُْس غا

بىوَ يُ ئُفػاٍُْ تؤضاٌْ ثًاوٍ ئاططٍ، با َٔ ثًَت بًًَِ ُْ تؤضاُْو ُْ ًٖض.. َٔ بُ طىيٌَ خؤّ يًًَِ بًػتىوَ، 
 نىوت بؤ زَطًَطَُِوَ ئاوايُ بٌَ ظيازو نُّ، 

 زَظاٌْ َٔ بؤضٌ )ئاططٍ(ّ بُ دًًََٗؿت؟ -

 َْطُ خؤؾت يُ بريت ضىوبًَتُوَ.ًَٖٓس ضريؤنٌ ُٖيُ ض -

َُٖىو ؾتًَهِ يُ بري بضًَتُوَ ئُوَ ْا.. ضاغتًت زَوٍَ، ؾًعطيَهٌ تؤ َين يُ )ئاططٍ( نطز ، زَظاٌْ ناّ  -
 ؾًعط؟

 بطِوا ْانُّ.. بُآلّ يُ بُض خاتطٍ تؤ با ئُو ؾًعطَ بًَت، نُ زَتباتُوَ ْاو ُْٖسٍَ يُ ًًًَُْٗٓناٌْ قُْسيٌ. -

تُ ْاو ضاوَناٌْ َُغتىوضَو يُوٍَ بؤ ُٖتايُ غُضطُضزاْت زَنات.. َٔ يُ نُيٌ ْا، ئُو ؾًعطٍَ زَتبا -
ئُو ؾًعطَوَ ضاوٍ َُغتىوضَّ يٌَ َُٖيٗات، ئُو ضاوٍَ يُ ئامساٌْ قُْسيًُوَ زَزضَوؾًَتُوَو َُٖىو زًْاٍ يٌَ ئاوا 

طًامن َُٖيسا.. َٔ باؾىونٍُ  نطزّ بُ )ئاططٍ(يؿُوَ، ئُو ضاوٍَ يُ َُٖىو بطشاْطُناًًُْوَ ضايَُيٌ ضانًَؿاٌْ بؤ
)ئاططٍ( بىوّ نُومتُ تؤضَِوَ، تؤضٍِ بطشاْطُناٌْ َُغتىوضَ.. بُ خؤؾِ ْاظامن يُ ناّ ضيٌَ )ئاططٍ(يُوَ  ثؿتِ يُ 
ئاططٍ نطز، بُ خؤؾِ ْاظامن يُ ناّ ضيٌَ قُْسيًُوَ ضووّ يُ قُْسيٌ نطز، ئُو بطشاْطاُْ ْاظامن يُ ضيٌَ فطِيُٓوَ بىو يا 

ًَٓإ يُ ئاططٍ نطزَوَ، ئا َُغتىوضٍَ ْاو ئُو ؾًعطَ بىو َين يُ ئاططٍ تؤضاْس، واٍ يًَهطزّ  ضيٌَ خؿري
زَغبُضزاضٍ ئاططٍ مب زَْا داؾٌ َُٖىو زًْا، بؤيإ ُْبىو َٔ يُ ئاططٍ بتؤضيَٓٔ، عُغهُضٍ زًْايٌَ، ًَٓإ يُ 

ضظ بهطايُ، زَغبُضزاضٍ ئاططٍ ئاططٍ ُْزَنطزَوَ، ئُطُض ْىيَصٍ سُفتاو سُفت َىغًَُاًْـ يُ غُض َٔ فُ
ُْزَبىوّ... بُآلّ بعاُْ َُغتىوضٍَ ْاو ؾًعطَنٍُ تؤ يُ ضاو ئُو َُغتىوضٍَ َٔ زيتِ وَنٌ ئُوَ وايُ نُ يُ ثًَـ 

 ئاويَُٓيُنٌ تؤظاوٍ ضاوَغتابٌَ..
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و زوو َٔ َُْىيَطا ئُو طًَطِاُْوٍَ غىضخٌ  يُ ظاضٍ َُٓوَ بضًَتُ غُض ظاضإ، تطغاّ يُوٍَ يُ ًَْىإ ئُ
دُْطاوَضَ، يُ غاتُناٌْ قػُنطزْسا تًَُٓطُيؿذي تىاْاٍ خؤٍ خػتبًَتُ طُضِ، ضَْطُ ئُويإ ضُْس ضغتُيُنٌ ثضطِ 
ثضطٍِ فطِيَسابًَت و واٍ َُبُغت ُْبىوبًَت و وا نُوتبًَتُوَ، ياخىز ئًَُإ ثًَطِا ُْطُيؿتبًَت بُ َُٖيططتُٓوٍَ يُى 

َُْسضناْس، ئًَػتاف نُؽ يُ ظاضٍ َُٓوَ ئُوٍَ ُْبًػت، ئُو قػُيُ يُ زووٍ يُنٌ ضغتُنإ، تطغاّ الٍ نُؽ 
بهُوتايُتُ غُض ظاضإ، ظؤض ؾت زَطؤضِا، غُضٖاتًَهٌ زٍ زَضىوَ غُض ئُو غُٖاتاٍُْ نُ يُ باضٍَ ئاططٍ و نىضٍِ 

ّ ئاططيًُوَ، ًَُٖؿُ يُ غُض ظاضإ بىو، ئُو غُضٖاتُ ظؤض دًا بىو يُ غُضٖاتُناًْسٍ، يُ ًٖض الوَ خع
ُْزَبىوُْوَ.. َٔ زَظامن ئُو ُْٖسضيَُٓ يُبُض زضؤيُى فطياٍ ًٖض زضؤيُنٌ زٍ ْانُويَت، زضؤيُى خىوٍ ثًَىَ ططتىوَ 
و الٍ وٍ يُ ئايُتٌ ئُْفاٍ ضاغترتَ، ئُو دُْطاوَضَ يُو ضؤشَوٍَ يُ ضيٌَ نىُْطىضطُوَ طُيؿتؤتُ ئاقاضٍ 

كٌ بىوَ، زََئًَ َُٖىو غُضَ غاَيًَو بُ زَوضَيسا دُْطاوَضإ و ضاوٍ بُ ؾاخٌ ُْٖسضئَ َُٖيًَٓاوَ، عُؾ
زَغىوضِيَتُوَ داضٍ وا ُٖيُ زَوضاُْنٍُ سُفت ؾُو و سُفت ضؤشٍ خاياْسووَ، ُٖض يُ زواٍ غىوضِاُْوٍَ يُنُّ 
داضٍ و ُٖتا ئًَػتاف يُ ُٖض دًَطُيُى ْىيَص زابُغيتَ ضوو يُ ُْٖسضئَ زَنات، ُٖض نُغًَهٌ اليسَ يإ 

تىوؾٌ بًَت و ثطغًاضٍ قًبًٍُ يٌَ بهُٕ يُنػُض زَغت بؤ ُْٖسضئَ زضيَص زَنات و زََيًَت ئُوَ  خىزاطرييَهًـ
قًبًُ، ئًسٍ ئُوَ زضؤيُنٌ باظُْيٌ ئُو دُْطاوَضَيُ بُضزَواّ يُ ْاويسا زَغىوضِيَتُوَ، ُٖض يُوَؾُوَ ْاويإ يُو 

ًـ بًاباًْرت، ئُو ُْٖسضيَُٓ بُ َٓساَيٌ بطازَضٍ دُْطاوَضَ ْا ُْٖسضئَ، زَْا ثًَؿرت ْاويَهٌ ُٖبىوَ، يُ بًاباْ
 بابُتايُض زَبًَت، ظؤض داض ثًَهُوَ و بُ زظيًُوَ ضىوُْتُ ياٍُْ زَضويَؿإ و تا َطِ بىوُْ ؾُضِابًإ خىاضزؤتُوَ...  

 

 

*** 

 ضاو َُٖيُتٍُ نطزّ

 ثُيُ ُٖوضٍ غُضطُضزاُْ، ًْطا غُضطُضزاُْ..

 ئاطايٌ َُٖيُتُ بىو

 ُت َُٖيُت زَيبات ..با بطزٍ.. َُٖي

 ضاو َُٖيُتُت ُْنات

 َٔ زًَََهُ طىيًُ ٖاويَص ًِْ

 وَضَ تؤ، خؤت ثُْازَ يُ ثُْاٍ خُوٌَْ

 دُْطاوَضٍ َاضٗاويَصّ



59 

 

 وَضَ، يُ غًَطٍَ خُومنُوَ زًْا ببًُٓ

 ضووَُتٌ نضٌَ ًْؿاْسَ،  َاضٌ َٔ ُْيجًَهابٌَ

 خُوٕ ُْبٌَ، خُوّ ْاوٍَ...

 )  طؤضاًٌْ دُْطاوَض (

*** 

 

دُْطاوَضإ زَبُظٕ.. َُٖيسئَ.. ُٖآلتينَ، ُْ ضووباض ثًَؿٌ ثًَسَططٍَ، ُْ ظضيإ ثُنٌ زَخات، ُْ غامتُيٌَ يُ ضَؾُبا 
زَنات، ُُْٖوضاظٍ غُخت نٌََُ ًَٖىاؾًٌ ثٌَ زَبُخؿًَت... دُْطاوَض خىوٍ بُ بُظيُٓوَ ططتىوَ، غُضنُوتٔ 

ُو ئُفػاْاٍُْ نُ دُْطاوَض يُ بًَئاطايٌ زَيٓىوغًَتُوَ... دُْطاوَض يُ الثُضَِيُنُ يُو بريَوَضيًاٍُْ يُ نتًَيب ئ
با ُٖآلتىوتطَ، يُ ضووباض تطغاوتط، يُ ظضيإ ؾًَترتو يُ ضَؾُباف تىوضَِتط.. دُْطاوَض ثًًَُناٌْ بُ ُٖآلتُٓوَ 

آلتُٓوَ َُٖيىاغطاوَ.. زَيٌ بُغرتاوٕ.. زَْطٌ يًَىإ يًَىَ يُ ُٖآلتٔ.. زَغتُناٌْ بُ ُٖآلتُٓوَ ططتىوَ، ضاوٍ بُ ُٖ
يُ ُٖآلتُٓوَ يًَسَزات.. ُْٖاغُ يُ ُٖآلتُٓوَ زٍَ.. بٌَ ُٖآلتٔ واتايُى ْآًًَََتُوَ بؤ دُْطاوَض... نُؽ ًُْ 
ُٖآلتٔ يُ دُْطاوَض وَضبططيَتُوَ.. تُْٗاو تُْٗا بُؽ ضاوَناٌْ َُغتىوضَ و طابُضزَ قُْسيًًًُنإ.. دُْطاوَض يُ 

وَ، ضووترت يُ بُفط ضووترت يُ ئاطط... ئُوَتا غٌَ طابُضزٍ طُوضَ  يُغُض ًٌَ قُْسيٌ بُ ُٖآلتٔ ضووت زَنُُْ
ئاغىوزَيٌ غُضيإ بُ غُضٍ يُنرت نطزووَ.. ثًَٓاضٌَ يُ تٌَُُْ خؤيإ ُْ باٍ ُٖشاًْإ زييبَ ُْ باضاٌْ 

زَتكُٓوَو يُو غُضٍ زًْاوَ وَيؿىوَُ، زََيًٌَ بؤ داضيَهًـ طىيَبًػيت ئُو تؤثاُْ ُْبىوُْ نُ يُ بٔ طىيًَإ 
َُٖيضىوٕ زَخُُْ زَضياناُْوَ، ئُو تؤثاٍُْ يُ دبُخاُْناٌْ ؾا عُباؽ و َعاويُو ئُتاتىضنُوَ يُ َُٖىو 
وَضظناْسا ضوويإ يُويًَُ، ئُو تؤثاٍُْ بُضزَواّ فتاض يُ قُْسيٌ زَنُُْوَو ْىيَص بُ دَُاعُت زازَبُغذي، ئُو 

عَ ويعٍ ئُو طىيالُْ ُْبىوَ، نُ ًَُٖؿُو بٌَ ثػاُْوَ قُْسيٌ زَبًَصٕ.. ئُو طابُضزاُْ ُٖضطًع طىيًَإ يُ وي
طىيالٍُْ يُ تفُْطُناٌْ )سَُُ.ؽ(َوَ زئَ... غٌَ طابُضزٍ طُوضَ زََيًٌَ يُ بُظَيٌ خىزاوَيُ، زاَيسٍَ سُفت 

ظَبٌ خىزاوَ يُ زَيٌ دُْطاوَضٍ ُٖآلتىويإ زاوَ، زايهاُْ تطؽ يُ َٓساَيُناًْإ زَضَِويَُٓٓوَ، تطغٌَ يُ غُ
 دُْطاوَضإ ضغهاوَ...

 ضاوَناْت زََيًٌَ خُوٍ زًْايإ َُٖيططتىوَ! -
 ضَْطُ -
 خؤظٍ نضُ خُوضَويَُٓنُ يًَطَ زَبىو، َُغتىوضٍَ خُوضَوئَ -

 ئُٖا..نُ تؤثُنإ ْعيو زَبُٓوَ، ضاوّ ضاوٍ َُغتىوضَف ْابًينَ، خُوّ ْاضَِويَتُوَ.. -

سُفت غاَيًـ بُ زياض ضاوٍ َُغتىوضَوَ  زابًٓؿًَت، وَُْوظٍَ ، َٔ َُْبًػتىوَ ًٖض ثًاوٍَ، ئُطُض  -
 باويَؿهٌَ بسا.. ضاوٍ ئُو نضٍُ دُْطاوَضاٌْ زًْاٍ فًَطٍ ؾُضاب نطز..
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يُو زًْايُ ُٖض نُغُو زَوضٍَ زَبًينَ... خاضَ خىيُ و سَُُ .ؽ خَُيو فًَطٍ تُقُنطزٕ زَنُٕ،  -
 َُغتىوضَو.. فًَطَ ؾُضاب..

 َُغتىوضَو نٌَ؟ -

 ْاظ ْاظإ ْاظامنْا  -

 َٔ بُؽ َُغتىوضَ زَْاغِ ئُو زَوضٍَ ُٖبٌَ، تؤ نُغٌ زٍ ؾو زَبُيت؟ -

 وايُ ضَْطُ بُؽ َُغتىوضَ ُٖبٌَ و بُؽ -

 بُ خاضَ خىيُ بُ بريّ ٖاتُوَ.. زَظاٌْ َُغتىوضَ بُ ض ضيَطايُى طُيؿتُ نىُْ نؤتط؟ -

 قُت ئُو ثطغًاضَ يُ خُياَيِ ُْبىوَ، ْا ْاظامن -

 ُ طىضطُوَئُويـ يُ ضيٌَ نىْ -

 ئُٖا.. زياضَ ضيَطاناٌْ نىُْ نؤتط يُ نىُْ طىضطُوَ زَغت ثًَسَنُٕ! باؾُ تؤ ئُوَت يُ نٌَ بًػت؟ -

 يُ َُغتىوضَ خؤٍ، ُٖض ًَٖٓسٍَ طىت و بُؽ.... بُآلّ يُ دًًَُنٌ زٍ طؤتبىوٍ: -

يُ ثؿيت خاضَ ئُو خاضَ خىويُيُ نُ يًٌَ زَقُوٌََ، ئاطاٍ يُ نُؽ ْاًَيَنَ... طؤتبىوؾٌ نُغُى ُٖيُ    
خىيُ بُ ضاوإ ْابًٓطٍَ،  ضَْطٌ ًُْ زَْطٌ ًُْ، ْاًَٖتُ خُوٌْ نُغًـ، خاضَ خىيُ يُ زَغيت ئُو نُغُزايُ، بٌَ 

 وٍ يُ ضؤيُواًْؿسا تُقُيُنٌ ُْنطزووَ، بٌَ وٍ ْاتىاٌَْ بطِياضٍ ئاو خىاضزُْوَف بسا..

 تؤ باوَضِ بُو قػُيُ زَنُيت -

َيُ، بُآلّ ْاظامن خاضَ خىيُ ئُوٖايُ يإ ْا، بطِوآًَٖإ ًَٖٓسٍَ باوَضِ زَنُّ ئُوَ قػٍُ َُغتىوض -
 بطِوآًَُْٖإ ظَمحُتُ، َُغتىوضٍَ سُفت بطايإ و خاضَخىويٍُ سُفت خىؾهإ.....

فاتًُُ تطغاْسٌَ.. تطغاّ يُ فاتًُُ تطغاّ.. ُٖض الثُضَِيُنٌ بريَوَضيًُناٌْ خؤّ َُٖيسَزََُوَو يُ ْائاطايٌ 
ًاوَو بُ بًَسَْطٌ زَخيىيَُُٓوَ، يُو الوَ فاتًُُ زٍَ و بُ ضغتُيُنٌ تَُىَصاوٍ و يُ ئاطايًُوَ خؤّ و َُٖىو زْ

الثُضَِنٍُ ثًؿاٌْ ئاطايًِ زَزايُوَ.. تطغاّ يُوٍَ غُضٍ سُفت غاَيُيُى، فاتًُُ بُ زيساضٍ ئُغشابُنىش 
تطغاّ.. يُوٍَ... تطغٌ فاتًُُف ٖاتُ  ؾازبىوبٌَ و ثاف غىْس خىاضزٕ، بُ ضاَيٌ نضُ خُوًًُْنُ، ئاؾٓا بىوبٌَ...

غُض تطغٌ تؤثُنإ و َاوٍَ ًَْىإ باويَؿهُنامنٌ نىضترت نطزَوَ بُآلّ ُْْىوغتِ ْاظامن يُ بُض ئًَؿهططٍ بىو، يإ 
 تطغٌ فاتًُُ يُ تطغُناٌْ زٍ ُْزَضىو، تطغٌَ بىوبٌَ خُو ضَوئَ..

بىو.. ُٖتا قُْسيٌ ضاو بطِزَنا نُؽ زياضٕ و يُ  غُضٖاتٌ َُغتىوضَ يُ غُضٖاتٌ َُٖىو نُغإ، ثطِ نُغرت 
غُضٖاتٌ َُغتىوضَزا خؤ منايـ زَنُٕ.. غُضٖاتٌ َُغتىوضَ يُ َُٖىو غُضٖاتإ غُضٖاترتَ، ًَٖٓسٍَ يُ ضاواُْ 
يُ ظاضإ ًُْ.. ُٖضضٌ عُغهُضو داف و ثًَؿُُضطٍُ زًْايٌَ ُٖٕ، ضاويإ ثطَِ يُ َُغتىوضَ، زََئًَ  َُغتىوضَ 

وا ُٖبىوَ ضيَو نُوتًتُ ْاو ضاوٍ )ئُْفاٍ( نُضٌ ئُْفاٍ ضاوٍ خؤٍ يًَىَضطًَطِايُو ُْيربزووَ، ئُو  ظؤض داضٍ
نُضَِتاٍُْ بطزوويُتًؿٌ زواٍ ضُْس ضؤشيَو ئاظازٍ نطزووَ.. ئُوَ يُ ئُفػاْإ ئُفػاُْتطَ، ضىْهٌَ نُؽ ُْيستىوَو 

يٌَ غىيَٓسضيَتُوَ... ئُْفاٍ ضاوٍ يُ فطيؿتُناٌْ ُْيبًػتىوَ، يُ ئُْفايسا، ضغتُيُى ُٖبٌَ واتاٍ ضاو ثؤؾًين 
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خىاوَْس ُْثؤؾًىَ ضؤٕ يُ َُغتىوضٍَ زَثؤؾٌَ! ئُوَ ططيًَُنُ  زًْاٍ بُ تُواوٍ ئاَيؤظ نطزووَ، ؾُيتاًْـ 
 غُضَزَضٍ يُو ططيًَُ زَضْانات...

زًْايُ يُ خُوًَْسا،  زَياْطؤت َُغتىوضَ يُ َاَيٌ سُفت بطا ، تاقاُْ خىؾو بىو..نضُى بىو نىضِ ُْبىو يُو
َاضٌ ُْنطزبٌَ ، نضُى بىو يُ خُوًَْـ ُْ بُ خؤؾٌ ُْ بُ ظؤض، َاضٌ ُْزايتُ نُؽ.. دىاًًُْنٌ ُٖبىو زَتطىت 
دىاًٌْ ُٖضضٌ نضٌ زًْايُ بُ فاتًُُوَف، خىزا بُ وٍ بُخؿًىَ، قُز يُطٍَُ دىاًٌْ َُغتىوضَ ضاُْزَٖاتٌ.... 

ًُنٌ زضيَص غُضيإ ْايُوَ و ُْياْسيت، ئُو ظََاوَْسٍَ ئُوإ يُ خُوًَْسا زايو و باونٌ َُغتىوضَ يُ ضاوَضِواًْ
غُضضؤثًًإ ططتبىو ُْياْسيت.. زَياْىيػت زَغتاوٍ زَغيت سُفت بىونإ تاّ بهُٕ، ُْياْسيت... سُظياْسَنطز 

تُوَ و يُ طُضَازا نىضَِناًْإ غاتٌَ زَضُٓ دًٌَ خُوتينَ، بُ تًُْا ُْبٔ، شًَْو ُٖبٌَ يُ غُضَازا طُضًَإ بها
باوَؾًًَٓإ بهات، ُْياْسيت.. ضُْس تاَُظضؤبىوٕ َُغتىوضَيإ بضًَتُ باوَؾٌ دىاْرتئ ثًاوٍ زًْاوَ و يُو 
باوَؾُوَ ُٖضضٌ يُظَتٌ عُضز و ئامسإ ُٖيُ وَى منٍُ باضاٌَْ بطِشيَتُ طًاٌْ نضُنُياُْوَ، ُْياْسيت... ئُوٍَ 

ُ يُ زوضِ َاَيٌ خؤيإ بُضظ بؤوَ، ًَٖٓسَو بُؽ.. زايو و باوى ضؤيؿذي و ئاططيإ زيتًإ يُنُّ بًًََػٍُ ئاططٍَ بىو ن
بؤ َُغتىوضَ بُدًًََٗؿت... َُغتىوضَ يُو ضؤشَ ئاططاويًٍُ زايو و باونًإ َاَيئاويًإ يُ َاَيًَهٌ ئاططاوٍ نطز، 

.. ئاوٍ ٖاويًٌٓ نًَؿا، ٌٖ بىوَ ئاونًَـ، تًََُُْهٌ زضيَص يُ ئاونًَؿٌ.. َُٖىو وَضظَناٌْ ئاونًَؿًٌ زيت
ثايعٍ، ئاوٍ ظغتاٌْ، ٌٖ بُٖاضٍ... َُٖىو ئاوٍ غاَيٌ نًَؿاو ضشاْسيًُ َاَيُوَ.. ئاطط ُٖض بًًََػٍُ زَزاو 
ُْزَنىشايُوَ، زََئًَ ئًػتاف بًًََػُ زَزات... ضؤشيَو بطا طضهُنٍُ َُغتىوضَ، ْاوٍ )بابُ تايُض( بىوَ نُ 

غتىوضَ بًَئاطاتط بىو يُو ئاططٍَ بطاناٌْ نطزووياُْتُوَ.. زََيًَتُ َُغتىوضَ: واظ يُ يُطَُيًسا ئاوٍ زَنًَؿاو يُ َُ
ئاو نًَؿإ بًَُٓ ئُو ئاططَ ْانىشيَتُوَ، ئُطُض َُٖىو ئاوٍ زًْاؾٌ بؤ بهًَؿري ْانىشيَتُوَ.. ئُوَ ئاططٍ ؾُضٍِ 

 بطاناُْ، ئُو دؤضَ ئاططَ نىشاُْوٍَ بؤ ًُْ..

 ئُو ئاططَ ض ئاططَ؟ -

ُى ئاطط ًُْ، ضُْس ئاططيَهُ يُ ْاو يُنرتزا، نُ يُنًإ زَنىشيَتُوَ ئُواٌْ زٍ َُٖيًسَنُُْوَ، ئُوَ ي -
 زََئًَ ظَمحُتًؿُ َُٖىويإ يُ يُى غاتسا بهىشيَُٓوَ..

 يُ نىيَىَ ٖات؟ -

ْاظامن بُؽ يُ قػإ  ئاططيَهًإ يُ عُضَبػتاُْوَ ٖاتىوَ، ئاططيَهًإ يُ ئًٓطًعغتاُْوَ، يُنًإ يُ  -
 ُٖاُْوَ ، يُى يُ ئُغتُْبىويُوَ، يُى يُ ؾاَُوَ، ئاططيَو يُ بُغساوَ...ئُغف

 ؾُف ئاطط!! -
ْا سُفتُ.. ئُوٍ زٍ نُ  ظؤض يُ ئاططَناٌْ زٍ بًًََػُزاضتطَ، ُٖض يُ ْاو َاَيٌ خؤَإ يُوَتٌ زًْا  -

 زًْايُ ُٖبىوَ، بُآلّ ئًَُُ ُٖتا ئًَػتا ُٖغتُإ ثًَُٓنطزووَ...

ىوضَو بابُ تايُض َاٍَ بؤ بطاناًْإ ضؤيسَنُٕ و غُضٍ خؤيإ َُٖيسَططٕ و نطَاؾإ بُ ئًسٍ بُ ْابُزَيٌ َُغت
دًَسئًَ..  ضٍَ زَياْطُيًَُْتُ ضُْس ضياٌَْ.. يُوٍَ قػٍُ خىؾو و بطا تًَهٓانُُْوَ، يُوٍَ  يُ زَيُوَ يُنرت َاض 

خؤٍ يُ )َُُٖزإ( زَبًًَٓتُوَو َُغتىوضَف زَنُٕ و بُ ْابُزَيٌ ُٖض يُنُيإ ضيَطُيو زَططٍَ.. زََئًَ بابُ تايُض 
زَطاتُ ) غُٓ(، يُ باضٍَ يًَهسابطِاٌْ َُغتىوضَ و بابُ تايُضٍ بطاٍ،ُٖظاضويُى طًَطِاُْوٍَ دؤضاودؤض ُٖيُ، 
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ثًَىيػيت بُ ُٖظاض ؾُويـ ُٖيُ ئُطُض بتُويَت يُ تًَطٍ و وَى خؤٍ بًطًَطِيتُوَ، َُغتىوضَ طؤتبىوٍ: َُٖىو ئُو 
بُغرتاوٕ و ًٖضًإ ضاغت ًُْٓ، ثًًَاْطؤتبىو، بُ َُغتىوضَيإ طؤتبىو: زَ َازاّ وايُ، با يُ ظاضٍ قػاُْ َُٖي

خؤتاُْوَ بًبًػتري و بعاْري يًَهسابطِاُْنُ نىو بىوَ! طؤتبىوٍ ئُطُض َٓتإ خؤؾسَويَت، داضيَهٌ زٍ ئُو ثطغًاضَّ 
غُضٖاتاٍُْ نُ نُوتىوُْتُ غُض ظاضإ و باؽ يُ يًَُُنُٕ، طؤتبىوؾٌ: ُٖض نُغًَو َين خؤؾسَويَت، با ًٖض يُو 

ضريؤنٌ زابطِاٌْ َٔ يُ بابُ تايُض زَنُٕ، بؤ نُغٌ ُْطًَطِيَتُوَ... خؤظطُ َُغتىوضَ ئُو قػُيٍُ ُْزَنطز، َٔ 
سُظّ يُ طًَطِاُْوٍَ ُْٖسيَو يُو غُضٖاتاُْيُ، خؤؾرتئ و ْاغهرتئ غُضٖاتٔ يُ ًَْىإ خىؾو و بطا، غُضٖاتٌ وا 

وَ و ْابًَت، زَغت بُ طًَطِاُْوَيإ بهُّ، يًٌَ تًَط ْامب، زَضُُ زووٍ، َُٖىوٍ زَطًَطَُِوَ.. ْا َازاّ ُْبى
 َُغتىوضَ ثًٌَ ْاخؤؾُ ْايطًَطَُِوَ، َٔ َُغتىوضَّ  بُ قُت بُضظايٌ ضًاٍ طاضَ خؤؾسَويَت..
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ٖىُْضيَو يُ )ئُغشابُنىش(َوَ  َٔ غُضطُضٌَ ثطؤظٍُ ٖىُْضيِ، ٖىُْضٍ زظئ، زظيين بريَوَضيًُنإ..
فًَطبىوّ.. ْاوَ ْاوَ داغىوغاُْ زَضىوَُ زياض ضاَيُنُو ضاوّ زَبطِيًُ ضاواُْوَ... زَبًٓطاّ.. زَطرياّ.. 
تُضيكسَبىوَُوَ.. ضؤضِ ضؤضِ ئاضَقُّ زَضِشاْس.. وَضَ قُْسيٌ بؤٕ بهُ، بُفطٍ قُْسيٌ بؤٌْ ئاضَقٍُ ؾُضَُظاضيٌ 

ضاَيٌ نضُ خُوًًُْنُ قىوَيرت ضؤزَضىو.. زََطىت زظيين بريَوَضيًُناٌْ ئُو يُ َين يًَسٍَ.... ثؤآل يُ 
َُٖيًَٗٓذاٌْ ثُقطَدُ ئاوٍَ ئاغاْرتَ... ضاوٍ يُ ضاوٍ َٔ بُ ئاطاتطبىو.. يًَىٍ يُ بًَسَْطًًُنٍُ نطِتط بىو.. يُو 

غُض ويًَُٓى يُ غُضٖاتُناٌْ، يُ  بًَسَْطرت، ْعيو يُ بًَسَْطًًُنٍُ زازًَْؿتِ.. نُضٌ ضاوّ بُ َُٖيُف ُْزَنُوتُ
بًَٓسطؤٍ وضِيَُٓؾُوَ، زَْطٌَ يُ غُضٖاتُناًًُْوَ ْىوظٍَ ُْٖات... بُ خؤّ زَطىت و زَطىتُوَ، َُْطًٌ ئُو نىضَِ 
يُ بُضزَوَيُ، ْابًَت يُ ئاوَوَ بًَت... َُٖىو داضيَهًـ خؤّ بُ زضؤ زَخػتُوَو ثًَهًُِْٓ بُ بطِياضٍ وا زَٖات.. 

ًُنٌ يُ ًٖضًاُْوَ ًُْ ُْ ظازٍَ بُضزَ ُْ ظازٍَ ئاو.. ُٖبٌَ ُْبٌَ غُضٖاتُناٌْ يُ ضايًَهٌ زٍ ْا ْا َُْطً
تُقُتهطزوو، ُْ )ئُغشابُنىش( َُٖيًهُْسووَو ُْ نضُ خُوًًُْنُ ضؤشٍَ يُ ضؤشإ ضيٌَ بُو ضاَيُ نُوتىوَ.. ْا 

.ئُو غاتاٍُْ زَضىوَُ بُضزَّ ثؤالو ضاوّ ضاَيًَهًسٍ، تًؿُ بُضزيَهًسٍ، ئُغشابُنىشيَهًسٍ، نضُ خُوًًُْنًسٍ..
 يُ ضاوٍ زَبطٍِ، بعَيُنٌ زَٖاتٌَ:

 )) طَُصَيُنٌ دىاٌْ!((  

بُوٍَ باف بىو ئُو زََُ َٔ ْاوّ )طَُصَ( بىو، زَْا ثرت ضيػىايٌ خؤَِ زَضًًُٓوَ.. طىَإ طىَإ.. 
ىش... زََطىت ضَْطُ نضُ طىَإ نُوتُ غُض غُضٖاتُناٌْ فاتًُُف، طُيؿتُوَ غُض خُوُْنٍُ ئُغشابُن

خُوًًُْنُ زضؤٍ يُطٍَُ نطزبٌَ، ئُويـ زضؤٍ يُطٍَُ َٔ نطزبٌَ.. فُالى ئُوٍ يُ خؿتُ بطزبٌَ، فاتًُُ َين يُ 
خؿتُ بطزبٌَ، ْا ضَْطُ ئُغشابُنىش ؾًَت بىوبٌَ و وَى ضؤٕ ًٖض زَغهُوتٌَ نُ زَغيت زَنُوت بُ تٌَُْ بؤ خؤٍ 

 ٌْ بُؾٌ نطزووَ ئاوا يُ ؾًَتايُتًـ، َين بٌَ بُف ُْنطزووَ.ُْبىوَ بطا بُف يُطٍَُ ٖاوضِيَها

ئُطُض ضووباض يُ طىَإ ضووتبهُيُٓوَ، واتايُى بؤ ئاو ْآًًَََتُوَ.. شياًْـ يُ ظؤض ضيَطُوَ زَطاتُوَ  -
بُآلّ ض يُ ضووباض ئُطُض يُ طىَإ َُٖيُضُٓإ نطز، يُ ضووباضيَو زَضًَت نُ يُ ًٖض وَضظٍَ ضؤضَِ ئاويَهٌ ُْزيتيبَ.. 

 ضووباض ض يُ شيإ ُْٖسٍَ بُضزٍ ضُقًى ُٖٕ...

 بُضزَ ضُقًىَنإ زياضٕ! يُ نىئَ؟ -

 يُ َُٖىو دًَطُيُى ُٖٕ، بُآلّ ضَْطُ بُ غاْايٌ ُْنُوُْ ًْطاوَ  -

 زَظاٌْ تطغاٌَْ يُ تؤ زَتطغِ، خىاو ؾُيتإ بُيُنُوَ ًَٖٓسَ تطغُيإ بُغُض َُٓوَ ًُْ  -

 تطؽ يُ َٔ؟!   -

طغٌ ئُو ثطغًاضٍَ فاتًُُ، بُ يُضظيُٓوَ.. بٌَ ئُوٍَ نامت ُٖبٌَ بؤ باويَؿهٌَ، بؤ وَُْوظٍَ.. بعض بىوّ.. يُ ت
وا بعامن ْىوغتِ.. زَبًَت ْىوغتبِ ... ئا ْىوغتِ.. بؤ ئًَؿهططيٌ باْطًاْهطزّ... خُوًْؿِ زيت.. تا ظووَ 

ْانُويَتُ يُ بريضىوُْوَ.. بطِواْانُّ ز.ٖؤؾُْطًـ ئُطُض زَيطًَطَُِوَ، با يُ بريٍ ُْنُّ، ْا ئُو خُوُْ ُٖضطًع ضيٌَ 
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خُوٌْ واٍ زيتيبَ يُ بريٍ بهات، يُ غُض ضًاٍ طاضَ بُ زيىٍ ضيَبُْساْسا، شووضيَهٌ طضهٍُ زيىاض يُ بُضز، عُضز 
و بىو يُ يُ بُضز، بإ يُ بُضز، زَضطا يُ بُضز، َُٖىوٍ يُ بُضز، تُْٗا غؤبُيُى يُ تُُْنُ... ئُو شووضَ طُضَاويَ

غُٖؤَيبُْساٌْ طاضَ... بُ زياض ئاططَوَ يُ طاضَ تًُْاتط بىوّ، ئُو بُفط زَيٓىوغًًُوَو ًَٓـ ئاطط... زيتِ بُضزٍ 
زَضطا زَيُضظٍَ.. تطغاّ ظؤض تطغاّ.. يُ تطغُوَ ضووٍ تفُْطِ يُ زَضطا نطز.. زَيًٓاّ ضَوَ طىضطُو ثاف نًََُهٌ 

ؤضانٌَ بؤيإ.. يُ تطغُوَ طىيًُيُنِ تُقاْس، ْاظامن نٌَ ططتًًُوَ زَْا بُ زٍ ثاضضُ ثاضضُّ زَنُٕ و زَمبُ دَُُ خ
 طىيًُنٍُ خؤّ، خؤّ زَنىؾتُوَ و ئُضنٌ طىضطُنامن غىونرت زَنطز..

 تُقُ َُنُ خؤَاْري -      

 خدذ ؤؤؤ تتت اا ْٔ -       

 َِٓ َُغتىوضَ  -       

ضِايُوَ..ًََىشٍ زَضًَٖٓا.. خىاضزَإ... دًُناٌْ بُ زياض غؤبُوَ زاًْؿتري، ئاو يُ َُٖىو طًاٌْ زَضؤ
زانُْس... زَغيت خػتُ غُض ضاوّ.. طؤتٌ ناتٌ غُيط نطزٕ ًُْ تاّ تاّ!!  تًًَطُياْسّ بؤ ئُوٍَ ُٖضضٌ يُظَتٌ 
زًْا ُٖيُ، تاّ بهُيت، زَبًَت بُ ضاو زاخػتُٓوَ بًَت، يُوٍَ يُو شووضَ ئاططيًًٍُٓ طُضَايٌ زَبُخؿًًُ 

ٌْ طاضَوَ.. يُوٍَ يُو شووضَ بُضزيًًٍُٓ ُٖضضٌ ُْضًٌَ زًْا ُٖيُ خؤٍ ضاخػتبىو.. يُوٍَ يُو شووضَ غُٖؤَيبُْسا
تطغٓانٍُ ئاضاًٌَ زًْاٍ يُ خؤ ططتبىو.... ضاوّ زاخػت و ئاويَعاٌْ َُغتىوضَ بىوّ... ئُو ًَىَيٍُ َٔ يُ 

اؾكٌَ يُ عُؾكسا زَغيت بؤٍ ُْبطزووٍَ.. َُغتىوضَّ ضًًُٓوَ، ًٖض ئاططثُضغيتَ يُ ئاططزا ُْيضًٓىَتُوَ.. ًٖض ع
ًٖض ثُياَبُضٍَ يُ نتًَبُنُيسا، بُ خُياَيٌ خىاوَْساُْف بُ اليسا ُْضىوَ... ئُوٍَ َٔ  بٌَ غُيطنطزٕ تاَِ نطز، 
َُطُض بُؽ َُغتىوضٍَ شووضَ خُوًًُْنُ تاٌَ نطزبٌَ.... ْا نُؽ، نُغٌ زٍ دطُ يُ َٔ و َُغتىوضَ تاٌَ 

 انات... ُْنطزووَو تاًَؿٌ ْ

زًَََو بىو َُغتىوضَّ زَْاغٌ.. بؤ داضٍ يُنُّ نُ زيتِ يُ ضًاٍ طاضَ بىو، ضَْطُ ُٖض يُ ْعيو شووضَ 
خُوًًُْنُ بىوبٌَ.. ُٖض بىوٌْ ئُويـ بىو َين فًَطَ ئًَؿهططيٌ نطز، فًَطٍ نطزّ ُٖض بُ ضًايٌ مبًَُُٓوَ، ضىْهُ 

 داضيَو طىيَِ يًٌَ بىو زَيطىت:

 ًايٌ مبًَُُٓوَ(())ْاضاضّ ُٖض بُ ض 

ئُو زٍََُ َٔ قػٍُ يًَىَ زَنُّ، ًَٖؿتا نىضَِ ئاططيًُنُ ُٖض يُ )ئاططٍ( بىو ثًٌَ ُْخػتبىوَ ئاقاضٍ   
قُْسيًُوَ.... ظَنًُ ئايهإ تاظَ ئاؾٓايُتًٌ يُطٍَُ ئاططٍ ظَضزَؾيت ثُيسانطزبىو... ًَٖؿتا فاتًُُف خؤٍ بؤ 

نؤٕ زَنُّ، ًَٖؿتا ئايؿُطىٍَ دُضطٌ ُْغىوتا بىو... يُو زًْايُ  زجيًُ ضووت ُْنطزبؤوَ...باغٌ غُضزََاًَْهٌ
بُضزٍَ ُْبىو بُ قاضََإ باْطبهطٍَ، نُؽ يُ ئاوٍ ئاضاغٌ ُْزابىو، ضىاضضطا ض ئاؾٓايُتًًُنٌ يُطٍَُ ثًَؿُوا 

ىو بؤ ؾُضٍِ نُغو ُْبىو.... ظوو زََيًَِ ظوو، ًَٖؿتا ئُو ضاًُْيُ، زَضواظَيُنٌ ُْبىو بؤ ضاثُضِئ، زَضواظَيُنٌ ُْب
و ظَضز، ُْ زَضواظٍَ ضيؿساضإ بىو ُْ ٌٖ ثُغًىٍ باَيٓسإ... يُ ُٖويًَطيـ ُْ نُغٌَ يُ غُض نًًَُ بُفطٍَ نىشضابىو 
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ُْ يُ ؾُضٍِ ضَْطُناًْـ، ُٖويًَطيًُى ثُدمٍُ بُ خىئَ ٖاتبىو... ئُو زََاٌَْ عىَُضٍ خاوَض يُ ناٌْ عاؾكإ 
صٍ غبُيٓإ زَضىوَ َعطُوتُنٍُ عىَُضٍ خُتاب.. ئُو زٍََُ َٔ زَيًًََِ زَظْىيَصٍ َُٖيسَططت و بؤ ْىيَ

خىَُيين و ئُتاتىضى و غُزاّ و َُاليُنٍُ َُٖيُظُيٌ بُ يُنُوَ يُ سىدطَ قىضئاًْإ سٓذُ زَنطز... َاضنؼ 
 ًَٖؿتا قػُيُنٌ ثًَُٓبىو يُ باضٍَ تطيانُوَ... 

غتىوضَ! تُْٗا يُ دًىبُضطسا خعٌَ َطؤظ زَبؤوَ، يُ يُوٍَ، يُ طاضَ َُغتىوضَّ زيت، َُغتىوضَ ض َُ 
قػُنطزْسا تُْٗا وؾُ بىو يُ َطؤظًإ زَنطزَوَ، زَْطٌ َُغتىوضَ ًٖض بىوُْوَضيَو ثًٌَ ئاؾٓا ُْبىو... ضيَهطزٌْ 
َُغتىوضَ غبُيٓإ يُ با زَضىو، ئًَىاضإ ضووباضٍ بىو، ؾُوإ زَتطىت ضشاٌْ ئُغتًَطَيُ... خؤظٍ زَتاْسيت ئُو 
غاتاٍُْ ثطضٌ زَنطزَوَ! ثطض ض ثطض! ضَْطٌَ نَُى ظؤض بُ الٍ ئُو ضَْطاُْ ُْزَضىونُ ضاوٍ َطؤظ ثًًَإ 
ئاؾٓايُ... نُ باٍ طاضَ ثُخؿٌ زَنطز، ُٖوضٍَ بىو من من عُتطٍ زَباضاْس، عُتطٍَ عُتطتط يُو عُتطَ تايبُتًًٍُ 

زَغيت خؤٍ غُض ؾاُْناٌْ عُتطضيَص زَنطز...  خىزاوَْس نُ ثًَـ ئُوٍَ ثُياَبُضٍَ بؤ ظَوٍ زابُظييَنَ، بُ
َُغتىوضَ بىوُْوَضٍَ بىو خىزاوَْس ْاوٍ ْابىو َُغتىوضَ.... يُوٍَ يُ طاضَ َُغتىوضَّ ْاغٌ، يُ تُوقُيُنسا، يُ 
زًْا بعضبىوّ.. يُ ثُدمُناًًُْوَ دىويٍُ زًْاٍ ضشاْسَ طًامنُوَ  َُْعاٌْ يُ نىٍَ خؤّ زيتُوَ... ضاوَناٌْ ُْبإ 

يتاًْـ ُْيسَزيتُُوَ، ئُو ضاواٍُْ َُْعَيٌ َُٖىو ًْطانإ بىو، بًٓايٌ نىيَطَناٌْ زًْاؾٌ يُ غُض بىو.. زيساض ؾُ
نُثطٍَ بىو يُو نُثطاٍُْ يُ ُْٖاغٍُ دُْطاوَضإ َُٖيسضابىو.. زيساض دؤالُْيٌَ بىو يُ با، يُ ضُثُوَ غُٓ، يُ 

ٌ ئًَُُو َاَيٌ َُغتىوضَ.. ثًاغُيُى بىو ضغتُيُنٌ تًا ضاغتُوَ ُٖويًَط.. دؤالٍُْ ثًاغُيٌَ يُ ًَْىإ َاَي
ُْطىتطا.. َُغتىوضَ نَُسووتطئ نضٌ زًْا.. نضٌَ ْاظٍ ُْبىو، تانُ دىاٌْ زًْا بىو نُ بُ ًَُٖايُنًـ ْاظٍ 
دىاًٌْ خؤٍ ًْؿاٌْ ًٖض ضاوٍَ ُْزَزا.. ُْٖسٍَ زَياْطىت خؤٍ ْاظَ بؤيُ ْاظٍَ ْانات.. يُوٍَ َٔ ئاظايُتًِ 

ْس، ئاظايُتًًُى َُٖىو ئريَيًإ ثًَسَبطزّ، خؤظطُيإ زَخىاغت يُ دًٌَ َٔ بإ، يُوٍَ مشؿاٍَ الٍ َُٖىوإ ْىا
خؤؾُويػت بىو، يُوٍَ ضَقرتئ دُْطاوَضيـ يُ مشؿاَيسا تىايُوَ، ُْضّ ُْضّ تىايُوَ... تًََُُٗيهطز.. نُثطيَو يُ 

اَيصَْري بُ زياض َُغتىوضَوَ، ئُو غاتُ خؤظطُيًإُْ نُؽ طاضَ، زاًْؿذي يُ غًَبُضٍ نُثط يُطٍَُ َُغتىوضَ، مشؿ
ُْبىو خؤظطُيإ بؤ ُْخىاظيَت، نُؽ ُْبىو خُوًْإ ثًَىَ ُْبًًَٓت... ئُوَتا َٔ و َُغتىوضَ يُ غًَبُضٍ نُثطٍ 

ُ مشؿاَيسا طاضَيٌ نُ بُ ئامساُْوَيُ و ًْىٍَ تُضِايٌ زًْاٍ يًَىَ زياضَ، يُ ْاو دؤالٍُْ با زاًْؿتىوئ و َٔ فىو ب
زَنُّ، ثُدمُنامن وَى قصٍ َُغتىوضَ زاوَتُ با، ئُوَتا مشؿاٍَ زَغيت َُغتىوضٍَ ططتىوَ و زَيبات.. خؤٍ 

 طىتٌُْ: 

 بُ غُض َُٖىو زَضياناْسا فطِيِ و ئُوَتُ ثطضِ بُ ئاوٍ زَضيانإ تُضِ تُضِٕ...

 َُغتىوضَ ْىوغت، ْىوغتينَ خؤٍ طىتٌُْ: 

 ٍُ تَُُمن ُٖض سُفت غاَيًَو زَبىو، خُوٍ واّ نطزووَ..بُؽ يُ نؤؾٌ زايهِ ئُو زََ 

ْىوغتُٓنٍُ َُغتىوضَ زَْطٌ زايُوَ، ئُطُض ئُو ْىوغتٍُٓ َُغتىوضَ ُْبا، مشؿاَيًـ ًَٖٓسَ َىضيسٍَ  
ُْزَبىو، َُغتىوضٍَ َُغتاًْـ ُْزَبىوَ غُضبُْسٍ بُْسإ... َٔ ئُو غاتاٍُْ بُ زياض َُغتىوضٍَ خُوتىوَوَ 

ٌْ، ًَٖٓسٍَ باَيٓسَيُنٌ يُ ًْؿتُٓوَ تؤضاويـ ثُيىَْسيِ بُ ظَويًُوَ َُْابىو، يُ ئامساٌَْ زَفطِيِ، باَيِ مشؿاَيِ زَشَ
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يُ ئُغتًَطإ زَخؿاْس، يُ زووضَوَ ظؤض زووضَوَ ؾًٓايٌ زَضياو غجًَتًٌ ضًانامن زَزيت، ئُو غاتاٍُْ يُ ْاو 
واو، داضيَهٌ زٍ بُ غُضزاًْـ بُ ظَوٍ ْانُوَُوَ... دؤالٍُْ با مشؿاَيِ بؤ َُغتىوضَ زَشَْس، زََطىت تاظَ تُ

َُغتىوضَ يُ ًٖض نؤَاضٍَ دًَطٍُ ُْزَبؤوَ، ُْ نؤَاضٍ ئُفالتىوٕ، ُْ نؤَاضٍ ئًػالّ، ُْ نؤَاضٍ بُفط، ُْ ٌٖ 
ئاطط.. ثطضٌ َُغتىوضَ ُٖوضٍَ بىو، ُْزَضِشايُ يُضهُوَ، يُدمٍُ َُغتىوضَ ؾًعطٍَ بىو ٖؤؾٌ زَخػتُ غَُاٍ 

وَ، يُ ثُدمٍُ َُغتىوضَوَ طُضَايًُى زَٖات ضًايُى يُ بُفطٍ زَضِشاْسَ ضووباضَوَ، ُْٖاغٍُ َُغتىوضَ زؤضِاُْ
ضًايُى يُ ئاططٍ زَخػتُ زؤخٌ َُٖيًًُُوَ.. َُغتىوضَ ضَْطُ يُ ضيَطٍُ َُٖيُوَ بىوبٌَ ضيٌَ نُوتبًَتُ نؤَاضٍ 

نضٌ َايُوَ.. ًَٖؿتا سىغًَٔ بُ غُضَوَ  دُْطاوَضاُْوَ..َُغتىوضَ َُٖىو زَوضاٌْ ئُْفايٌ زيت و ُٖض بُ
زَطُضِا، ئُْفاٍ زَغيت ططت و بُ ثًاغُ طُياْسيًُ زوضطٍُ عُضَب، نُؽ ْاظاٌَْ بُ نىيَسا خؤٍ طُياْسَوَ غُٓو بُ 
زضيَصايٌ ضٍَ نضًًًَُٓنٌ يُ نىٍَ تُقُت نطزبىو.. سىغًَٔ بٌَ غُض زَطُضِا.. ئُْفاٍ ٖات و َُغتىوضٍَ زيتُوَ، 

يُ نُْاضٍ ظيٌَ ًٌْ بُ ضووت و قىوتٌ ضووترت يُ ًٌْ يُ غُض ثؿت زضيَصٍ نطز.. زيػاُْوَ ُٖآلت، بطزٍ بطزٍ 
ثًَاَلوَناٌْ يُ بري نطز بُآلّ نضًًًَُٓنٍُ ًَٖٓايُوَ.. تًصتطئ ضاو ضاوٍ ئُْفايُ يُ بًاباُْوَ تَُاؾاٍ ضًا زَنات، 

َ زَضِواٌَْ يُ )ئاططٍ( زْهُ ظَْطًاُْ زَبًًَٓتُوَ..نُضٌ يُ بٔ بُفطٍ قُْسيٌ ْاغهُ ضيَىاغٌ يٌَ زياضَ.. يُ بًاباُْو
َُغتىوضٍَ يُ باوَف بىو، نضًًًَُٓنٍُ ُْزيتُوَ.. زًْا بُ زووٍ نضًًٌَٓ َُغتىوضَوَ بىوٕ.. نُؽ 
ُْيطُيؿيتَ.. تا ضُْس غاتٌَ يُ َُوثًَـ َُغتىوضَ ُٖض نض بىو.. يُ شووضَ خُوًًُْنٍُ طاضَ َُغتىوضَ 

 ُ ثًاويَهٌ تطغٓؤى بُخؿٌ.... نضًًًَُٓنٍُ خؤٍ ب

 ثًَسَضىو يُ بُُٖؾت خُوتبًت! -
 ناّ ًْؿاٍُْ بُُٖؾتًِ ثًَىَ زياضَ؟ -

فاتًُُ بُ يًَىَ قُغجًًُناٌْ بعَيُنٌ مناوٍ نطزو  يُ ضاوَ ًَْططعيًُناًًُْوَ زيتِ  ًَْططعيُتٌ تًضاوٍ يُ 
ضَ خُوًًُْنُ، ئُو تُضِايُتًًٍُ زَبىو غُض زاَُمنُ... تُضيكبىوَُوَ.. ئاضَقُّ نطز.. ًَٖؿتا تُضِايُتٌ شوو

 بطِشيَتُ نؤؾٌ َُغتىوضَوَ، بُ َُٖيُ وا بُ ؾُضواَيٌ بُض ًْطاٍ فاتًُُوَ...

ئُو غاتاٍُْ زَوضإ خُوٕ زَوضزَناتُوَ، ئُو خُوٍُْ يُ ُٖض ُٖظاض غاَيًَو نُغًَو زَيبًينَ، وَى ئُو 
ُ ُٖضضٌ دُْسضَُو داف و دُْطاوَض ُٖيُ، يُ خُوٍُْ َٔ زيتِ.. خُوٌْ َُغتىوضَيٌ، خُوٌَْ ُٖظاض غاَي

طُضٍَُ ؾُضَِناْسا، يُو غاتاٍُْ يُ غًَبُضٍ َُضطسا زَضُٓ طٍَُُ شياُْوَ، بٌَ َؤَيُت وَضططتٔ يُ نات، غُض 
خُوٍَ زَؾهًَٓٔ، خُوٍَ بؤ خُوٌَْ، خُوًَْهٌ َُغتىوضَيٌ.. زَوضنطزُْوٍَ خُوٌْ وا، يازيَهُ ظيٓسوو، ظيٓسووتط 

يازيَهُ ثطِ دًًىَ، دًًىَزاضتط يُ ئًَػتا، يازيَهُ يُ شواٌْ ئايٓسَيٌ... يُ ضيَبُْساٌْ قُْسيٌ واتايُى بؤ  يُ ضابطزوو،
زؤٍَ ْآًًَََتُوَ، بُفط، يىوتهُ يُ يىوتبُضظٍ ضووتسَناتُوَ.. ُٖض يُو قُْسيًُ ئاطايٌ و ْائاطايٌ يىوتهُو زؤَيٌ بٔ 

ضؤشٍ َُغتىوضَيٌ و شووضَ ؾُوٍ َُغتىوضَيٌ يُ ْائاطايًُوَ َُٖيسيَِ  بُفطٍ ضيَبُْسأْ.. ُْٖىونُ يُ ًَْىإ نُثطَ
و يُ ئاطايًُوَ ئاوا زَمب.. تًَسا َاَُ يُ ًَْىإ زوو َُغتىوضَ، َُغتىوضٍَ نُثطَ ثايعٍ، َُغتىوضٍَ شووضَ 

ْطاوَضيَهٌ ظغتاٌْ، َُغتىوضَيُى بُ نضًًًَُٓوَ زَؾٓايُوَ، ئُوٍ زٍ يُ شًَْتًسا خؤٍ ضاخػتبىو... ئًَػتا دُ
ُٖاَلتىوٍ ضٍَ يًَطرياوّ، دُْطاوَضيَهٌ زاطرينطاوّ.. خُوٌَْ ٖاتؤتُ ئاطايٌ و بًٓايًٌُ ظَوت نطزووَ.. زَبًَت 
َُغتىوضَ ببًِٓ و بعامن ُٖض َُغتىوضٍَ شووضَ بُضزيًًُٓنٍُ طاضَيُ، ياخىز َُغتىوضٍَ نُثطَ دؤالُْيًُنٍُ 
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ض يُ برييؿٌ ضىوبًَت بُ بريٍ زًََُُٖٓوَ، ثًٌَ زََيًَِ ئٍُ تؤ ُْبىوٍ طاضَ، ْا َُغتىوضٍَ شووضَنُيُ، ئا ُٖوَ ئُطُ
يُ ْاو ضاوَسا خؤت ضووتهطزَوَو ُْتًَٗؿت بتبًِٓ! ضَْطُ ؾُضّ بًططٍَ و ًَٖٓسٍَ ؾُوَ بُفطيًُنُ ئاضَقُ 

ٌ زََيًَِ، َٔ يُ زاضؤضِيَينَ.. ضَْطُ ثُؾًُاٌْ زايططتيبَ و ساؾاٍ يًَبهات.. ئُطُض ساؾاٍ يًَهطز ضاغت و ضَوإ ثًَ
ئُْفاٍ بًَُٖعتطّ، تؤ يُ ؾُضٍِ َُٖىو قازغًًُناْسا بُزيًٌ نُوتًُ زَغيت ئُْفايُوَو َُٖىو داضيَهًـ 
نضًًًَُٓنُت يُطٍَُ خؤتسا ًَٖٓايُوَ، نُضٌ َٔ ؾُويَو بُ زيًٌ الت بىوّ بُ شٌْ بُ دًًََُٗؿيت! ْا ساؾاٍ 

 يًَٓانات ضىْهٌَ....

 َنُيت!تؤ يُبُض خؤتُوَ وضِيَُٓ ز -
 َٔ! نا...! -

ض نا! تاقُتٌ طىيَططتِٓ ُٖبا ئًَػتا َُٖىو ضغتُ ثضطِثضطَِناْتِ وَضزَططت و بُ ضيَهٌ بؤّ  -
 زَطىتًُوَ

 ببىوضَ فاتًُُ، غُضّ.. -
وايُ ظؤض داض يُ غُضزا خُوٕ و وضِيَُٓو ضاغيت بُ ؾًَىَيُى تًَهُالوٍ يُنرت زَبٔ، يًَهسٍ دًا  -

 تُ (ت بُ غُض ُْيُت..ْابُٓوَو.. ئاطازاض بُ وَى ) ئاؾ
 وابعامن تؤف ًًَْٗٓإ زَخىيًَٓتُوَ! -

 ئُواٍُْ َٔ زَياخنىيَُُٓوَ ًَْٗين ْري، ئاؾتُ خىيَٓسُْوَ ض ًًًَُْٗٓنٌ تًَسا ًُْ -

 وايُ بُؽ... -

 َٔ خُوّ زيَت ببىوضَ -

َُٓوَ فاتًُُ غُضٍ بُغُض تامخُنٍُ نطز.. زَبًَت ئُو ض خُوٌَْ ببًينَ! خؤظطُ خُوًَْهٌ َُغتىوضَيٌ بُ 
ببًينَ.. بُ ضاغت زَبًَت يُ )ئاؾتُ ( ْعيو ُْمبُوَ، ئُو نىضٍَِ خؤٍ طىتٌُْ يُ ًٖض خُويَهُوَ بٌَ خُوٌْ 
غًَهػٌ بُ ئاطا ُْٖاتؤتُوَ.. يُ تٌَُُْ خُوٍ خؤيسا خُوًَْهٌ ْاخؤؾٌ ُْزيتىوَ، نُؽ ُْبىو ئريَيٌ بُ 

، خُوَناٌْ غُضضِيَص يُ خُوٌْ غًَهػٌ زَبٔ، ُٖض خُوُْناٌْ ُْبات.. زَيطىت ًًًَُْٗٓى ُٖيُ ُٖضنُغٌَ بًعاٌَْ
نضٌَ ُٖض شٌَْ َُبُغتت بًَت، يُ خُوًَْسا بؤت ضووت و قىوت زَبًَتُوَ.. ظؤضيإ ُٖوٍَ يُطٍَُ زَزا، ًًًَُْٗٓنٍُ 
 ُْزَزضناْس.. ئًَػتاف ثًَىَ بُ نُغٌ ُْطىت.. ئُو نىضَِ ًَٖٓسَ خُوٌْ واٍ زَزيت، يًٌَ ببىوَ ضاغيت و ظؤداض يُ

 ضيَىباْإ يُخٍُ شًَْهٌ زَططت و زاواٍ يًَسَنطز و زَيطىت:
 ئٍُ بؤ زويَينَ ضاظٍ بىويت!! 

شُْ ُٖضضٌ دىيَين َعض ُٖيُ بُ تفُوَ زَيجصاْسَ زََىضاويُوَ، ُٖض عاضٍ ُْزًََٖٓا، خؤٍ طىتٌُْ باوَضٍِ   
ىاْرتَ يإ بُ نضًيَن.. ئُوٍَ َٔ زيتِ ُْزَنطز..... ْا َٔ ئاؾتُ ًِْ زَبًَت َُغتىوضَ ببًِٓ  و بعامن بُ شًْيَت د

خُوٕ ُْبىو، ضاغيت بىو يُ ئُْفاٍ ضاغتًرت، ئُْفاٍ ضُْسإ داض بطزٍ و ًٖضٌ يُطٍَُ ثًَُٓنطا.. ضاغتًرت يُ نىضَِ 
ُٖضظَناضَنٍُ ضَظا ؾا، ئُو نىضٍَِ سُفت ؾُو َُغتىوضٍَ بُ زَغت و ثٌَ بُغرتاوٍ يُ شووضَنٍُ خؤٍ 

ازَضيَهٌ خؤٍ ثًًًًََٓابىو نُ ًَٖؿتا ُْبؤتُ ثًاو... ضاغتًرت يُ ضريؤنٌ ًََعَضٍ  ثًاوَنٍُ ) ًَٖؿتُوَو زواتط الٍ بط
قىّ ( ئُو ضريؤنٍُ يُ ظاضٍ َُغتىوضَوَ نُوتؤتُ غُضظاضإ... َُغتىوضَ ًَٖؿتا َٓساَيهاض زَبًَت، ًََعَض بُ 

و زَيبات.. ُٖغت بُ ؾًبىوٌْ  غُضٍَ تَُُٕ سُفتاو سُفت غاٍَ، بُ غٌَ  ئايُت ضاوٍ َُغتىوضَ زَبُغيتَ
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َُغتىوضَ زَنات، خؤٍ ضووت زَناتُوَ.. زَغت بؤ يُخٍُ َُغتىوضَ زَبات، يُو زََُ َُغتىوضَ ضاو زَناتُوَ، 
 ُٖض بُ ًََعَضَنٍُ خؤٍ تىْس ضاوٍ زَبُغيتَ و ثًٌَ زََيٌَ:

 ضاوت زَبُغتِ.. خاتطٍ تَُُْت زَططّ تؤ بُ غٌَ ئايُت ضاوٍ َٓت بُغت، بُالّ َٔ بُ يُى ًََعَض 

ضاوٍ زَبُغيتَ و بُدًٌَ زًًًََََٖت.. بُالّ َٔ ُٖضطًع ضاوٍ َُغتىوضَّ ُْبُغتىوَ ئُويـ بُ زَغت ضاوٍ  
 َين بُغت، ًََعَضّ ُْبىو... 

*** 
 َاْسووتط يُ زوييَنَ
 َاْسووتط يُ غبٍُ

 ضاوٍ َٔ ض َاْسوويَهٌ ثطِ وَُْوظَ
 يُ بُضظايٌ ُٖوضٍ بُضظَوَ

 ضؤشَ ؾُوخنىوٌْ بؤ ظيَسٍَ زَنُّ تًََُُْهٌ بٌَ
 ظيَسٍَ، يُ ْاو خُوٌْ ئاَياو واالٍ خؤيسا

 دٌَ تًؿهٌَ بؤ غُضطُضزاٌَْ ْاناتُوَ
 ظيَسٍَ، باوَؾٌ خُو

 بؤ باويَؿهٌ َٔ ْاططيَتُوَ
 َاْسووّ.. َاْسووتط يُو طُاليٍُ

 يُ زَغيت باوَ بؤ زَغيت با
 دًَطُيُى زاَيسٍَ ًْؿتُٓوٍَ ْازا              

 بُفط زََيٌَ:
 ضاَيٌَ يُ قُْسيٌ َُٖيهُُْ، ضاَيٌَ

 طُضّ طُضّ زاتسَثؤؾِ
 غُوَ، بُ قُز غاتُناٌْ بًَساضٍ غُوَ

 بٌَ خُّ غُوَ وَى َٓساٍَ
 ُْ ثُدمٍُ ظضيإ زَتطاتٌَ 

 ُْ يىوضٍَ ئُْفاٍ                        
 

 ) طؤضاًٌْ دُْطاوَض (
*** 
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ُوَ، بُفطَاَيري، َُٖيهُْسٌْ ضًا، وَضظؾٌ ًَُٖؿُيٌ سُفت دُْطاوَضٍ ُٖالتىوَ، بُ ثاْتايٌ غُضَضِاٍ زاض خطِنطزْ
دًٌَ ثًاغٍُ سُفت نُغٌ، بُفط بؤٍ ُْبىو يًٌَ زانىتٌَ و بًهاتُ َاَيٌ خؤٍ.. زَبىو ضؤشاُْ، ؾُواُْ ضُْس داضٍَ 

طا يُ غىوضِاُْوٍَ تَُُْسا ثًاغُ بهُٕ... دٌَ بُ بُفط ضؤيبهطٍَ و دُْطاوَضإ يُ ْاو باظٍُْ بُفطو بُ زَوضٍ ئاط
زَبىو ضؤشاُْ، ؾُواُْ يُ ٖؤَيُنُزا، ناضٍ سُضبُناضٍ بهطٍَ و بٔ غٌَ طابُضزٍ طُوضَ َُٖيبهُْطٍَ.. ئُوَتا 

 دُْطاوَضإ زََيًٌَ طؤضَُِٖيهُْٔ، طؤضٍِ طُوضَ، طؤضٍِ بُ نؤٍََُ... ئًُاٍَُ ثػاوَ زَيطىت:
 ، خُوٍ خؤؾرتَ، خُوًْؿٌ دىاْرتَ.....ضُْسٍَ قىوَيرت بًَت، طُضَرتَ 
 غُضزَغتٍُ َطاوٍ َُٖيًسَزايٌَ: 
 ضايُف تاٌَ خؤؾرت زَبًَت.... 

 ثًاوَ زاغػتاًًُْنُ: 
 دطُضَ دطُضَ، زوونَُيٌ دطُضَ بُ ظايُ ْاضًَت..... 
 بطازَضَنٍُ طًعاضا: 
 زَْطًـ يُ ؾىيَين قىوٍَ ْاغهرت زيَتُ طىٍَ.... 
 ىيَين قىوٍَ بُضبُغت بًَت يُ ثًَـ برينطزُْوٍَ قىوٍَ....فاتًُُ: بُالّ ضَْطُ  ؾ 
 َٔ طىمت: 
 ضَْطُ يُ ؾىيَين قىوَيسا خُوٌْ دىإ ببًٓطيَتُوَ... 

ئُو غاتاٍُْ يُ َُٖيهُْسْسا تىومشإ بُ تىوؾٌ بُضزيَهٌ طُوضَوَ زَبىو، نضُ خُوًًُْنٍُ ئُغشابُنىش  
قػٍُ طُضّ، طُضّ ُْزَبىو تا بُ قػٍُ غاضز، غاضز بًَتُوَ....  زَٖاتُ ْاو ضاوَُوَ.... ثؤالف ُٖض ثؤالبىو بُ

ئاوزَغتُنٍُ ؾُيتإ ًَٖٓسَ ثُدمُو ثًٌَ زَغهاضيٌ تًَسا طُضِاوَو ثًًَهُوتىوَ، ؾُيتإ ضيٌَ بًَطَ بهُويَتُوَ، 
خًَض نًَؿطاوَ، ُٖض ْايٓاغًَتُوَ... تُواوٍَ قىوٍَ بىوَو بُ غاْايٌ ثطِ ْابًَتُوَ، يُ زيىاضَناٌْ سُفت باظٍُْ خىاضو

باظُْيُى بؤتُ دًٌَ خُختُتؤنٍُ دُْطاوَضيَهٌ ُٖاَلتىو.. نُغًـ خُتٌ ئُوٍ زٍ ثًَٓاخىيَٓسضيَتُوَ، فاتًٍُُ 
ْاَيًَِ، ضَْطُ ئُو غُضَزَضيُنًإ يًَسَضبهات.. دُْطاوَضإ ضَْطُ خؤيؿًإ ُْظأْ ضٌ زَْىوغٔ و ضٌ زَنًَؿٔ.. 

قًهطزُْوٍَ ثطغًاضاُْوَ، دطُ يُ زَّ تًَهئاالٕ ضَْطُ ضغتُيُنِ ُْبًَت بؤ َٔ ئُطُض يُ باظُْنٍُ خؤّ بضُُ تا
وَالّ، بُؽ ْاظامن ئُواًْسيـ وَى َٓٔ ياخىز ْا... ثًاوَ زاغػتاًًُْنُ بُ ُْخىيَٓسَواضيٌ خؤيُوَ، زَغدُتٌ يُ 

َْىوغًَت، وَى ئًَُُ َُٖىوَإ خؤؾرتَ، ئُويـ وَى ئًَُُ يُ غُض بُضز يُو باظُْيٍُ بؤ خؤٍ ططٍِ زاوَ، ؾت ز
ؾت زَْىوغًَت، دًَطانٍُ ثًاوَ زاغػتاًًُْنُ نُوتؤتُ الٍ زَضطاوَ، وَى خؤٍ زََيًَت يُوَتٍُ ُٖيُ ُٖض الٍ 
زَضطاوَ بىوَ، يُ ْعيو زَضطاٍ زووض غُُْوَ، عُمجاٌْ ْآًًَََت، يُ ُٖض شووضيَو يُ ْعيو زَضطاوَ ُْبًَت، سُفت 

 ضِيَت، خُوٍ يًَٓانُويَت، زَيطىت:غاٍَ ضانؿٌَ، ُٖض تًُْؿتإ زَطؤ
ئُطُض زَتاُْويَت خُوّ يًَُٓنُويَت، وَضٕ دًَطانُّ زاطري بهُٕ. ئُودا تَُاؾابهُ يُ ْاو نًػٍُ خُوٍَ 
تًُْؿت طؤضِئ ض ناضيَهٌ ظَمحُتُ، خُوٍ ْاو نًػٍُ خُو خُويَهٌ َُيًُو ظيٓساًًُْ، زَتططيَت، تىْس زَتططيَت، 

ضزَططيَتُوَ، ْاًًًَََٖت ثًاوَ زاغػتاًًُْنُ طؤتٌُْ: ضُْس خؤؾُ نُ زَخُويت ثًًَُنت ئاظازيٌ يُ دىويٍُ يُف وَ
بطاتُ ضؤشُٖاَلتٌَ، ئُوٍ زٍ يُ ضؤشئاوا بًَت و بضًَت، زَغتًَهت يُو غُضٍ زًْايٌَ ئُوٍ زٍ يُّ غُض، ئاٍ 

 ضظطاضَإ بايُ يُ نًػٍُ ظيٓساٌَْ. 
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دًَطٍُ ثؤالف يُ تًُْؿتُ وٍ، بُالّ ُْٖسيَو زووض، ًَْىاًْإ دًَطٍُ فاتًُُف يُ بُٓباٌَْ، يُ ثُضِطُ بىو، 
زوو تفُْط دًَطٍُ زَبؤوَ، فاتًٍُُ ْاو نًػٍُ خُو دُغتُيُى بىو، ْاغو ْاغو ًًََاتٌ خؤٍ ضازَخػت و 
دُغتُيُى بىو  ظؤض شْاُْتط يُ فاتًٍُُ زَضَوٍَ نًػٍُ خُو خؤٍ منايؿسَنطز، فاتًُُ ناتٌَ زَخعيًُ ْاو نًػٍُ 

ُوَوَ و ثطضٌ يُ زَضَوَ زًََٖؿتُوَ، يُ زيسٍ َُٓوَ خعٌَ َاغٌ زَبؤوَ، َاغًًُى يُ ْاو سُوظٍ ضووٕ..  ثؤال خ
يُ َُٖىوإ ثرت خُضيهٌ خُختُتؤنٍُ غُض زيىاض بىو، قُْسيٌ ُْؾُوٍ ؾُوَ ُْ ضؤشٍ ضؤش، ؾُو و ضؤشٍ..... ئُو 

 وٍَ نات و ططيَساُْوٍَ ناتُ...نُغٍُ يُ قُْسيٌ قػُ يُ ؾُو و ضؤش زَنات، تُْٗا بؤ نطزُْ
 

 تؤ وَضَ بُ سُفت نُغإ زوو ضازيؤت ُٖبًَت، ًٖضًؿًإ ئًـ ُْنُٕ.. باف يُ زًْا زابطِائ! -
نىِضَ ضازيؤ باغٌ ض زَنات! زََيٌَ  ٖؤٍ سُفت نُضَنٍُ قُْسيٌ وَضٕ بًَطَزا بطِؤٕ زَضزَضٔ! وَضٕ ئا ئُوَتا  -

 يًَطيٌََٗ دؤ ُٖيُ؟
 زَبىو، ض بىوَ ض ُْبىوَ ئاطاَإ يُ زًْا -

َٔ ْاَُوٍَ ئاطاّ يُ زًْا ُٖبًَت، ثًَىيػتِ بُوَيُ زًْا ئاطاٍ يُ َٔ بًَت، بؤ َٔ يًَِ قُوَايُ يإ زًْاٍ  -
 طُواز؟!

ثًاوَ زاغػتاًًُْنُ بُ ؾًَىَيُى وؾٍُ )طُواز(ٍ طؤ نطز، ُٖض طُوازيَو طىيٌَ يًٌَ بىايُ، بؤ ُٖتايُ 
َنطز ئُطُض يُو تُضنهطزُْ زًْاٍ يُ زَغت بضىايُ، ئُو طُوازٍَ يُ زٌََ ثًاوَ طُوازيٌ تُضى زَنطز، تُضنٌ ز

زاغػتاًًُْنُوَ زَضضىو ًٖض طُوازٍَ ُْبىو خؤٍ يُ بُض ضابططٍَ.... ئُو ثًاوٍَ تا ضُْس ضؤشٍَ يَُُو بُض يُ 
ًطىؾٌ، ضؤِضَ ئاضاًًَُنٌ ًَٗطَباًْسا َُغًح ئريَيٌ ثًَسَبطز، ئًػتا ثًاويَهُ يُ تىوضَِيٌ، ثًاويَهُ وَى يًُؤ ب

يٌَ ْاتهٌَ.... ئًػتا ضيَو يُ ؾًَطَنٍُ بُؾُضيُت زَضًَت، ئُو ؾًَطٍَ يُ تًُْؿت ئًُاٌَ عُيًُوَ َُٖيىاغطابىو.. 
ثًَؿرت بًػتبىوّ يُ ظؤض ؾىيَين ئاقاضٍ قُْسيٌ، ضازيؤ خُغًَُتٌ بُضز وَضزَططٍَ، وضزيؿٌ بهُيت قػُيُنت بؤ 

اتطإ بًَتُ قػُو بًَسَْطٌ بؿهًَينَ، ئُوا تُْٗاو تُْٗا ضغتٍُ َُيًهٌ بُغساٍ ْانات، ئُطُض يُبُض خاتطٍ خ
بُغُض ظَاًْسا زازٍَ، يُ طؤضاًًْـ بُؽ طؤضاًًُْنٌ ناويَؼ ئاغاٍ يُبُضَو بؤت زََيًَتُوَ... نُغًـ يُو 

بًػتبىوّ ُٖض يُ ئاقاضٍ  ًًًٍَُْٗٓ ضازيؤ ؾتًَهٌ ئُوتؤ ْاظاٌَْ، ئُوَف بؤتُ ًًًَُْٗٓى يُ ًًًَُْٗٓناٌْ قُْسيٌ....
قُْسيٌ بُ زيىٍ ثؿتئاؾاْا، ضازيؤٍ بُغسا بُضزَواّ زَْطٌ زٍَ و ْايربِيَتُوَ... ئًسٍ سُفت دُْطاوَضَ ُٖاَلتىوَنُ 
ئًَػتا يُ دًَطُيُنٔ يُو دًَطاياٍُْ ضازيؤ يُ قػُنطزٕ بُ ضؤشوو زَبًَت، ضؤشووططتينَ ُٖضضٌ طىيٌَ زًْا ُٖيُ بؤٍ 

 وٍ ؾهاْسٕ ْاضًَتُ ظاضيًُوَ...َُٖيبدُيت، ئاضَظو
َٔ زََُوٍَ تًَبطُّ بؤضٌ ضازيؤ يُو قُْسيًُ وَى بُضز قطِوقُثٌ يًَسَنات، ئُطُض بًَتُ زَْطًـ ُٖض   -

 زَْطٌ بُغسايُ.

َٔ بعامن يُ ًَْىإ قُْسيٌ و بُغسا ضيهُوتًَٓهٌ ًْٗيَن، ظؤض ًَْٗين ُٖيُ، ؾُيتاًْـ ئاطاٍ يُو غُيٓىبُيُٓ  -
.ًُْ 

 َاف ُٖيُ.تُضَِ -

ًَٓـ واٍ بؤ زَضِ قُْسيٌ ؾتًَهٌ يُطٍُ بُغسا ُٖبًَت، َاقىوٍَ ًُْ يُ طٍَُ ئامسإ ضيَهُوتٓاٍَُ ُٖبًَت  -
 يُطٍَُ بُغسا ًٖض يُ طؤضٍَِ ُْبًَت.
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َؿتىَطِيَهٌ طُضّ يُ ًَْىإ ُٖض غٌَ )ّ( َنُ يُ باضٍَ قُْسيٌ و ضازيؤ زَغيت ثًَهطزبىو بُالّ َٔ يُ َُٖىإ 
ّ ضىوَ تُضََِاؾُنُو يُ تُضََِاؾُنٍُ ) ثًاوَ زاغػتاًًُْنُ( َوَ ضازيؤنٍُ خؤّ بري نُوتُوَ.... زيَتُ ثرت سُظ

بريّ ًَٓـ ضازيؤيُنٌ باضيهُيٍُ ئًَػو غىونِ ُٖبىو، بُخؿًُُ َٓساَيًَهٌ ضىاض غاَيُ ْاوٍ ْاغو بىو.. ْاغو يُ 
ًَؿِ زَنات، زََبات زًًََََٗٓت، يُ ضيَىباٌْ ئًَطَ و يازَوَضميسا تايًَهٌ ُْثػاوَيُ، تايًَهٌ َىطٓاتًػًًُو ثُيه

زؤَيُضَقُ يُ تاضيهًسا غُضَْططٍَ زَمب، يُ ضووْانًسا غُضطُضزإ زَمبُوَ..زَبًِٓ ْاغو وا يُ غُفُضٍ ئُْفايُو يُ 
ضُْس ضازيؤنُوَ طىيٌَ بؤ غىوضَتٌ ئُْفاٍ َُٖيدػتىوَ.... ثًَـ ئُوٍَ ْاغو بُ زايهُوَ بضُٓ طُؾيت ئُْفاٍ، بُ 

غاتٌَ يُ باوَؾٌ َٔ بىو، بؤ ضؤضَِ ئاوٍَ وضزَ فطًََػهٌ زَباضاْس بُغُض ضَقايٌ زؤَيُ ضَقُزا، ض زؤَيًَهٌ زَيطَِم بىو 
ئُو زؤَيُ ضَقُ، زَيطَِقرت يُو وؾاٍُْ ئُْفايًإ يُ ضغتُيُنٌ زضيَص زضيَص ضغت نطزبىو، زضيَصتط يُو ُٖوضاظاٍُْ 

ئُطُض ئُو َٓساَيُ تًٓىوٍَ بسيتبا زَيًٓا بىوّ، ظاضٍ ناًًُْنٌ يُو زؤَيُ ضَقُيُ دًَطِاوطٍُ ئُْفاٍ بىوٕ، خىزاوَْس 
زَنطزَوَ.. َُتاضَنُّ يُ خؤّ بُتاَيرت، يُوَتٍُ َُتاضَيُ بُتاَيًٌ واٍ بُ خؤيُوَ ُْزيتىوَ... ْاغو ضاوٍ يُ غُض 

يُنٌ ئاويِ بُ بُزياضنُوتين خاضَ َُتاضَنٍُ َٔ بىو، ئُو َُتاضَيٍُ ثطِ ثطِ بىو يُ بُتاَيٌ، يُو غاتاُْ خؤظطُ
خىيُ خىاغت، بًػتبىوّ ئُطُض َُتاضٍَ زًْا بايٌ زَّ تُضِنطزٌَْ تُضِايٌ ؾو ُْبُٕ، َُتاضَنٍُ خاضَ خىيُ بٌَ ئاو 
ْابٌَ.... َٔ ضازيؤنُّ بُ ًٌَ ْاغهُوَ نطز،  بؤ ضُْس غاتٌَ تًٓىيَيت يُ بري نطز.. ئُو زؤَيُ ضَقُ ظؤض زَيطَم بىو، 

 يُوَ زَيًٓا بىوّ نُ خىزاوَْسيـ يُ دًَطُيُى بؤ دًَطُيُنٌ زٍ زَطؤضٍَِ، يُ ُْٖسٍَ دًَطُ خىزاوَْس ُْضّ يُوٍَ ثرت
و ًْاُْ، يُ ُْٖسٍَ دًَطٍُ زٍ ضَم ضَم يُ زؤَيُ ضَقُ زَيطَقرت، َٔ يُ زؤَيُ ضَقُ تُواويَو يُطٍَُ خىزاوَْسٍ ئاو يُ 

ّ خىاضز، تاَطزٕ يُطَُيٌ ئاؾت ُْمبُوَ، ئاٍ ظؤضٍ يُبُض ثاضِاَُوَ، غُض ئاو تًَهِ زا، يُ غُض ْاغو تًَهِ زا، غىْس
ًَٖٓسَ يُبُض ؾُيتإ بجاضاباَايُوَ ؾتًَهٌ بؤّ زَنطز نُضٌ خىزاوَْسٍ ئاو ُٖض واٍ زَظاٌْ يُطٍَُ ئُويؿِ ًُْ، 

ناًًُْنٌ بُٖاضيًاُْ ثًًَِ طىت، تؤ يُ بًاباْسا، ئُو بًاباٍُْ بُ ُٖظاض بُشًْـ ْاطُيتُ ئاو، يُ ضاوتطووناًَْهسا 
زَتُقًًَٓتُوَ، نُضٌ يًَطَ يُ زؤَيُ ضَقٍُ ثطِ زضَخيت َُيًُو تُض ثطِ يُ بُضزٍ قُوظاوٍ، يُ ًْى بُشًَْو نَُرتيـ 
زَطُيُٓ ئاو، ئاويَهٌ ضووٌْ غاضز غاضز، خىزاوَْس ُْيهطز، ناًًُْنٌ يُ زؤَيُ ضَقُ يًَُٓزا، خىزاوَْسٍ ئاو يُ 

وَ، يًَىٍ ْاغو تا زَٖات وؾهرت زَبىو... ئُطُض خىزاوَْسٍ ئاو يُ زؤَيُ ضَقُ يُبُض تُضِايًُنٌ ْعيو ُْنطزيُٓ
خاتطٍ ْاغو تُضِاتًًُنٌ غػتايُتُ ٖاويين زؤَيُ ضَقُوَ، َٔ يُ ضًٍُ ظغتاًَْـ ُٖض يُ غُض ئايًين ئاو 

زايهٌ ْاغو سُظسَ  زََاَُوَ، ئًَػتاف يُو قُْسيًُ ُٖض ئاوٍ زَبىوّ و قُت يُ ئايين ئاو وَضُْزَطُضِاّ...
غاَيًَو يُ ْاغو بُ تَُُْرت بىو، َٔ نُ زيتِ غُضَتا واّ ظاٌْ َُغتىوضَيُ... بُ تًٓىييَت بُ دًًََُٗؿذي، بُ 
تًٓىييَت يًَِ بعضبىوٕ.. بُ زواٍ تؤثُنإ فىضغاُْناٌْ غُالسُزئ طُيؿذي، بُ زواٍ فىضغاُْنإ غُضباظَناٌْ 

، يُ بُضزَناٌْ زؤَيُ ضَقُ ثُضترت.. ئُوٍَ ُٖبىو يُ بريّ ضىو، ْاغو، زايهٌ ئُْفاٍ طُيؿذي.. ثػايُٓوَ ثُضتبىوئ
ْاغو، َُٖىو ُٖض َُٖىوّ يُ بري ضىو، ئُوٍَ يُ بريّ َا، تُْٗاو تُْٗا طًاٌْ خؤّ بىو، طًاًَْو نُ يُ غاتُ 

ّ يُ بريَ يُ ْاو ُٖتطَف ضىوَنإ، تاٌَ ؾرييًٌٓ ُٖضضٌ ؾريْايُتٌ زًْا ُٖيُ بُ ظيازَوَ زَبُخؿٌَ... ًَٖٓسَ
زَغيت تطغا ططَؤيُ ببىوّ، ئُوَ تطؽ بىو َُٖيًساّ، َُٖيساٌَْ ًٖض نًَىٍَ بُضزٍ وا َُٖيُٓزاوَ.. ثؿتاو ثؿت يُ 
تًُْؿت فاتًُُ نُومتُوَ، يُ بٔ طابُضزٍَ نُوتًُٓوَ.. طابُضز ضيَو زَنُوتُ زَضواظٍَ نىُْ نؤتطَوَ، يُو 

طِواٌْ، بُ ظَاٌْ تًٓىيَيت نُوتًُٓ طًَطِاُْوٍَ سُنايُتٌ ئاظايُتٌ، ئاظايُتًٌ زَضواظَيُوَ نُ بُغُض زؤَيُ ضَقُزا زَي
ئُوزََاٌَْ زؤَيُ ضَقُ زؤَيٌَ بىو يُ زؤَيُناٌْ ئُْفاٍ، يُ َُٖىو ضيًَُناٌْ عامسإ و   زَضباظ بىوٕ يُ زؤَيُ ضَقُ..

َو زؤَيُ ضَقُ بُغتبىو... ئُو وَضظٍَ عُضزَوَ، ئُْفاٍ وَى  ًََطوويٍُ خىا غُظَب يًَططتىو ضيَضهٍُ فطِيًٓإ ضوو
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ئُو يازٍَ يٌَ ضغها يًََُص بىو ثىوف ثُضٍِ بىو، ٖاويًَٓهٌ ئابٌ بىو، غاٍَ يُ َاْطٌ ئابسا دٍُُْ ططتبىو، ئابٌ 
ئُو غاَيُ يُ ئابٌ عُضعُض طُضَرت بىو، طُضّ طُضّ ضووباضٍ زَنىالْس،  ثًتُناٌْ غىوضَتٌ ئُْفاٍ طُؾرت طُضَرت يُ 

ضضٌ زاضغتاٌْ زاضبُضِووٍ ضًا ُٖيُ، زؤَيُ ضَقٍُ ئُوزَّ ْاو دُضطٍُ بًابإ بىو.... يُو غاتُ وَختُ ثؿهؤٍ ُٖ
قاضََإ ئُو نُغُ بىو، يُ ئاقاضٍ زؤَيُ ضَقٍُ بُ ئُْفاٍ تُْطاو ئُطُض بُ ُٖيُف بًَت ضيٌَ بُ ضيٌَ ُٖالتٔ بهُوٍَ و 

ثاْرت يُ ظيًُناٌْ ئُْفاٍ، نُوؾٌُْ  ًْىإ زؤَيُضَقٍُ غاضُُيُنٌ ئُْفاٍ غاضزٍ ُْناتُوَ.... ضيَطُيُنٌ ثإ، 
َاْسويَيت و زَضواظٍَ سُغاُْوَ بىو، سُغاُْوٍَ زَّ وؾو، وؾهرت يُ ئابٌ زؤَيُ ضَقُ.. زيتِ بُو ضاواٍُْ خؤّ 

 زيتِ ُٖض داف بىو ضاوٍ شٕ و َٓساَيٌ زَنطزو.....
ونُنٍُ ناويَؼ ئاغا ئًَُُؾٌ زَبطزَوَ باؾُ زَْطٌ ضازيؤ شَْطٌ ططتىوَو خؿُخؿًؿٌ ْايُت،زَْا ال -

خًاُْت... ئُْطؤ بُ َٔ بًًََٔ يُ بُضْاٍَُ طؤضاٌْ زاوانطاوزا بؤضٌ ُٖض زاواٍ ) نىضز خائًٓؤ( زَنُٕ؟ زَظأْ 
 طًعاضاف ئُو ثطغًاضٍَ يًَهطزّ

 ئُتى ضت وَالّ زايُوَ؟ خؤ ُْتطؤت بُ ُٖيُ زاواٍ زَنُٕ -
 وَ.ْاوَاَل ثطغًاضَنُّ يُ بريٍ بطزَ -
ئُطُض ئُو داضَ زيتتُوَ ثًٌَ بًٌََ يُ ْاو نىضزا يُ بُضاْبُض ُٖض َاَيُ ثًَؿُُضطُيُى يُى طُضَِنٌ طُوضَ  -

 داف ُٖيُ، ئا ئُوٖاٍ ثًَبًٌَ بًٌََ ناُْبٌ وٍَ طؤت
 َٔ ظؤض ضقِ يُو الونُ زَبًَتُوَ، نُ زَيبًػتِ غاَيٌ داؾايُتٌ خؤَِ بري زَنُويَتُوَ -

بؤ خؤت، الٍ َٔ وَى ضىوُْ ْاو ) ُٖظاضو يُى ؾُوَ( وايُ تا تُواوٍ ُْنُّ ظَمحُتُ  يازَوَضٍ طًَطِاُْوَ
زَغبُضزاضٍ ببِ، ْاَيًَِ ئُطُض غىوضَتٌ ئُْفاٍ تؤثٌ وؾُيُى بٗاويَصٍَ و يُ بُض زََِ ظضٍَُ بٌَ، يإ َُغتىوضَ بُ 

َوَو يُ بٔ طابُضزَنٍُ نىُْ نؤتطّ، بُشٌْ ظضاظ و ضاوٍ خىَاضَوَ بًَتُ بًٓايًُُوَ... َٔ ئًَػتا بُ طىٍَ و ضاو
وَيٌَ بايٌ ًَٖٓسَ خعَايُتًِ بُ غٌَ طابُضزَنٍُ قُْسيًُوَ، بُ بطازَضَ ثػاوَنامن، بُ فاتًُُوَ َاوَ، بتىامن ضُْس 
ضغتُيُنًإ يًََُٗيططَُوَ.. خعَايُتًُى ئاَيؤظيِ ئاَيؤظتط زَنات، ئُوَتا َٔ يُ ضغتُناٌْ ئُواُْوَ زَطَُُوَ 

نامن يإ  ئُوإ يُ بًَسَْطًًُ ثطِ ٖاواضَناٌْ َُٓوَ غُضٍ قػُ زَنُُْوَ! .. ئُوَتا زَبًِٓ، زووض ًُْ، يازَوَضيًُ
يُْاو زووضبًُٓنُوَ زَغتِ ُْخيتَ زضيَصتط بايُ زَطُيؿيتَ، ئا ئا يُ بُض ضاوَ يُ زَو ئُو ضيَطُ ثاٍُْ َين يُ زؤَيُ 

وو ضُْس بُضزيَهٌ ثؿت قًًؿاوَإ بُيُٓ... داؾٌَ يُ ثؿتُوَ ضَقُ دًا نطزؤتُوَ، ْعيو ْعيو، زضَختًَهٌ باٍَ ؾها
زايهٌ ْاغهٌ قؤَيبُغت نطزووَ، غُضباظٍَ نُ غُض ؾاٌْ ثطِ يُ ُْمجٍُ ئُْفايُ يُخٍُ شٍُْ زازضٍِ، بُ زياضنُوت 
غًٓط و ََُهٌَ، غجٌ غجٌ َُٖىو قُْسيٌ غُيتُ ْاو ضاوتُوَ نًؤ بُفطيَهٌ وا غجٌ ْابًًٓتُوَ، ئُوتا 

اظَنُ بُ ثُدمُ ئُْفايًًُناٌْ ياضٍ بُ طؤٍ ََُُناٌْ زَنات، شُْ خؤٍ ضازَثػهًَينَ، بُالؾُ، داؾُنُ بُ غُضب
ًَٖعَو بُضظَفيت نطزووَ، ئُٖا زايهٌ ْاغو تف يُ ئُْفاٍ زَنات، ئُْفاٍ بُبُض ظيًٍُ زَزات... ظيطِو ٖؤضِ بُ ثطٍِ 

 ْطٌَ زواتط ظاًِْ زَْطٌ ثًاوَ باًُْاضاًًُْنُيُ، بُ تطغُوَ:زؤَيٌ ئُْفاٍ بُضظ زَبؤوَو نىُْ نؤتطٍ زَيُضظاْس... زَ
)) ئُطُض زَتاُْوٍَ بُض ضٓطٌ ئُْفاٍ ُْنُوئ، زَْط يُ تفُْطتاُْوَ ًَْت، بعأْ َُضطٌ َُٖىوَإ يُ  

 تُقٍُ ثًَؿُُضطُيُنُ((

وَ، يُ ثًاوَنإ ظيًُنإ طُيؿذي.. طُؾيت ئُْفاٍ زَغيت ثًَهطز.. يُ شُْنإ تُْٗا زايهٌ ْاغهِ ْاغًًُ  
ثرييَهِ ْاغًًُوَ باؾِ ْايُتُوَ بري بُؽ وا بعامن يُ َعطُوتُنٍُ بايًػإ بىو بُ زَّ زَغتٓىيَص ؾىوؾتُٓوَ زَيطىت 
قىضئإ ًٖض عُييب ًُْ بُؽ ْاظامن ئُو غىوضَتٌ ئُْفايُ بؤ! .. يُ َٓساَيُنإ ْاغهِ بُض ضاو ُْنُوتُوَ، بُالّ 
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هُوَ زيت ظؤض بُ ضازيؤنٍُ ْاغو زَضىو.. يُ داؾُناًْـ زواًْامن ْاغًًُوَ يُنًإ ضازيؤيُنِ بُ زَغيت غُضباظيَ
بطازَضٍ َٓساَيًِ بىو بُالؾاوَيٌ بىو، ئُوٍ زٍ غُضزََاًَْو ثًَؿُُضطُيُنٌ ئاظابىو يُ ؾُضَِناْسا بُ ثًَىَ ؾُضٍِ 

ايهٌ ْاغهًـ زَنطز، بُ زَنطز، ئًَػتاف ئُوَتُ َطيؿو زَخاتُ طىًُْوَ، غُضباظَنٍُ طَُاٌْ بُ ََُهٌ ز
ُٖيُزا ُْضىومب، ويَُٓنُيِ يُو بريَوَضيُ زيتُوَ نُ يُ ضاوٍ فاتًُُوَ زظيِ..... َٔ و فاتًُُ بُ تًُْؿت يُنُوَ 
ططَؤَيُ ببىوئ و بُ ضاوٍ ثطِ تطغُوَ تَُاؾاٍ فًًٌُ ئُْفاملإ زَنطز.. بُ َٔ و فاتًُُ غٌَ طىيًَُإ ثًَُابىو، 

ٓذًؿِ ُٖبا، تفُْطٌ َٔ زَْطٌ يًَىَ ُْزَٖات، ضؤٕ خؤّ زَخَُُ ضٓطٌ ئُْفايُوَ، خؤ ئُطُض غٌَ سُفتاو ثًَ
 بًػتبىوّ طىيًُ ناض يُ ئُْفاٍ ْانات، طىيًُبُْسٍ ثًًَُ، طىيًُبُْسيَو يُ زَغهطزٍ خىزاوَْس...

 ئُضٍَ تؤف ضازيؤيُنت ُٖبىو... -

 زاَُ ْاغو -
 ْاغو نًًَُ؟ -
اضيٌ بُ ََُهُناٌْ زَنطز.. يُ بريت ضىو يُ بٔ طابُضزَنٍُ نىُْ نضٌ ئُو شٍُْ غُضباظَنٍُ ئُْفاٍ ي -

 نؤتط ثًَهُوَ تَُاؾاَإ زَنطز!
 ئاخط يُوٍَ ََُهٌ ضُْسإ شٕ يُ ْاو زَغيت غُضباظَنإ.... -

ئؤه! َٔ ُٖض ضووتًٌ زايهٌ ْاغهِ زيت، غًُٓو ََُهٌ ئُو شُْ ضاوٍ َين يُ زيتين شُْ ضووتهطاوَناٌْ 
ُ ضووتٌ ُْزيت.. بُ ثاٌْ و زضيًَصيٌ  تٌَُُْ ثطِ يُ ُٖاَلتِٓ، تٌَُْ زوو داض شمن بُ ضووتٌ زٍ نطز، ًٖضًامن ب

زيىَ.. شُْنٍُ ْاو ضَمشاَيٌ خًاَلٕ، ئُو خًَالٍُْ يُ ظاضطُيٌ َُٖيًإ زابىو، ئُو زََاٌَْ ظاضطُيٌ ُْنُوتبىوَ غُض 
ا بُ ظاضٍ عُؾل زَئاخافت، دطُ يُ ظَاٌْ ظاضإ، سُفتاو سُفت ضؤشَ ضٍَ يُ ئُْفاٍ زووض بىو، ظاضطُيٌ ئُوغ

عُؾل ض ظَاُْنٌ زٍ ُْزَظاٌْ.. ضَمشاَيٓؿًٓإ غازَ بىوٕ غازَ، ض يُ طُضًَاٌَْ ض يُ نىيَػتاٌَْ ُٖض يُ باوَؾٌ 
غطووؾت زَشيإ و بؤ ُْٖاغُيُنًـ يًٌَ ُْزَبىوُْوَ، شياًَْو بؤ ئُظَىوًْـ تانُ ططيًَُنٌ ْاغطووؾيت 

دُْطاوَضيَو ) ؾًَذ ؾىإ( يإ زَطؤتٌَ ضيَُإ نُوتُ ضَمشاَيُناٌْ ظاضطُيٌ... ضَمشاٍَ يُ شْإ  تًَُٓنُوتبىو... َٔ و
ضَؾسَضؤوَ، يُوٍَ شٌْ طُيُى دىإ و ْاغهِ زيذي، ْاغو ْاغو زَتطىت الغهُ ضيَىاغٔ، َٔ ُٖض غٌَ ضىاض ثًاو 

يإ بؤ ٖاتبىو ُْٖسيَو نؤضُضيٌ خعًَإ يُ بُ غاَيساضىو بُض ضاو نُوتٔ، ئُواٌْ زٍ بُ ٖاواضَوَ ضؤيؿتبىوٕ، خُبُض
طُضًَاٌَْ ضُْس َاْطُ ئُْفاٍ ضيٌَ ثًَططتىوٕ و ضيًَإ ْازا بُ نىيَػتاٌَْ بهُوُْوَ، ثًاوَنإ بُ ٖاواضٍ ئُواُْوَ 
ضؤيؿتبىوٕ.. ضؤشٍ يُنُّ ئًَُُيإ يُ باضٍَ ئُْفايُوَ ثطغًاضنىت نطز، ُٖضضًُإ زَطؤت تًَُٓزَطُيؿذي.. شًَْو 

 :طؤتٌ

بُ خىزاٍ ئُْطؤف ُٖض ًَٖٓسٍَ َُ يُ باضٍَ ئُو ئُْفايُوَ زَظأْ ُٖض يُبُض ُْٖسيًَُ ْاتىأْ ئُو ؾتُ يُ  
 َُ بطُئُْ...

باف بىو واظيإ يُ ثطغًاضإ ًَٖٓا، نُ ظاًْإ ئًَُُ يُ بُض ؾتُى ُٖاَلتىوئ ْاوٍ ئُْفايُ و خعَُناًْؿًإ بُ  
ؾًإ ويػتري.... يُ بريّ ًُْ ؾًَذ ؾىإ ئُو تاٌَ شٌْ نطزبىو يإ ْا، بُالّ زَغت ئُو ؾتُوَ طريؤزَ بىوُْ، ثرت خؤ

َٔ بُؽ يُ خُوٍَ قًضُى تاَِ نطزبىو ُٖض يُ خُوٍَ شمن بُ ضووتٌ زيتبىو بُؽ ضووتًًُنٌ ْاو تَُى َصإ.. ؾُف 
اض بًػت و يُى ضَمشاٍَ، بؤ ؾُوو ضؤش  يُ ْاو ضَمشاالٕ زازًَْؿتري ، زَْىوغتري َُٖيسَغتائ زَغىوضِايُٓوَ، بُ شَ

َُ نطاوَو يُ غُض ثؿت بىوٕ، بٌَ زاوانطزٕ ُٖضضٌ ُٖبىو يُ ثًَؿًإ زازَْائ.... ضَمشاَيُناٌْ ظاضطُيٌ 
ئاؾٓايُتًُنٌ طُيُى ْاغهًإ يُطٍَُ خىزا ُٖبىو، بُؽ ضُْسٍَ ثطغًاضّ يًَهطزٕ ضُْسٍَ طىيَِ بؤ ؾًهطزٕ و بُ 
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إ، ثُياَبُضٍ وامن ُْْاغًًُوَ، خىزاٍ وإ زَيٌ يُ ضَمشاَيُنإ نطاوَتطبىو، ُْ ضاوٍ ْاغًُٓوَ ضؤًُُْ َُٖيػىنُوتً
يُ خىزاٍ َٔ زَضىو ُْ يُ خىزاٍ ؾًَذ ؾىإ، يُ خىزاٍ نُؽ ُْزَضىو، ُٖض وَنٌ َٓساالٕ ثًَسَنٌُْ، وَنٌ 

ُ، ئُوإ ئايًُٓنًإ شُْناٌْ ظاضطُيٌ يُدمٍُ زَنطز.. َٔ يُ نتًَيب ًٖض ثُياَبُضٍَ خىزاٍ يُو تُضظَّ ُْزيتًً
ُٖبىو بُ خؤؾًإ ًٖضًإ يُ باضَيُوَ ُْزَظاٌْ..... داضوباض بُ ضاو سًعاُْ غُيطٍ شُْ دىاُْنامن زَنطز، ئُوإ 
قاقا ثًَسَنُْري، ثًَهًُْينَ ُْ )ئا(ٍ تًَسا زَتطيكايُوَ ُْ )ْا( يُ بُيين خؤَإ  زََاْطؤت ُٖبٌَ ُْبٌَ ئُواُْ يُ 

 ًٖض ًْؿاُْيُنٌ ؾًَيت يُواْسا ُْزَبًٓطا... ؾُوٍ سُفتُّ بىو، ؾًَذ ؾىإ طؤتٌ: تريٍَ ؾًَتأْ، بُالّ 

 ططتٌ! ئُو ؾُو بُ خؤيإ باْطُإ زَنُٕ، ظؤض دىاًْؿٔ -

 قػٍُ سًع، فؿُيإ ثًَهطزوويت -
 زَبًين.. ئُوٍَ قُت ُْتسيتىوَ ئُوؾُو يُ بُض ئُو َاْطُؾُوَ بُ ضاوٍ خؤت زَيبًين.. -
 طزٕ؟ئاخط نى ضاظيت ن -
ُٖقت يُوَ ُْبًَت.. ئُو ؾُو زوو شٕ زيَُٓ بٔ ئُو ضَمشايُ، ثًاو بُو ئًؿٌ خؤت بهُ، ًٖض ثطغًاضّ يٌَ  -

 َُنُ َٔ غُضخُوٍَ زَؾهًَِٓ، تؤف بٓىو زضَْط زئَ..
يُ غُض دًٌَ بطِوآًَٖإ و ًَُْٖٓإ طًٓطًِ زَزا، ئُو ؾُوَ يُ نُٓ َٔ ؾُوٍ خُوتٔ ُْبىو، غُيطّ زَٖات يُ 

طخٌ ؾًَذ ؾىإ، تى بًًٌََ دطُ يُو نىضَِ نُغًَهٌ زٍ ُٖبًَت يُ ضاوَضِواًُْنٌ وازا خُوٍ يًَبهُويَت! ئُوَ ثطخُث
ثرت زَخيػتُُ طىَاُْوَ، زََىيػت يُ خُوٍ بهُّ و ثًٌَ بًًََِ بؤضٌ زضؤٍ واّ يُطٍَُ زَنُيت! ْا ئُو ؾًَدُ سُفت 

ؤشٍ زضؤؾسا زضؤيُنٌ بُ ظاضيسا ُْٖاتىوَ، ظَاٌْ بُ زضؤٍ غاٍَ زَبًَت ثًَهُوَئ زضؤيُنِ يًٌَ ُْزيتىوَ.. يُ ض
غجًـ ُْطُضِاوَ.. بُؽ يُى زضؤٍ ُٖبىو نُ قُت يًٌَ ُْزَبؤوَ ئُويـ ْاوَنٍُ، ئُو زضؤيُف خؤٍ طىتٌُْ وَى 

تطغاّ يُوٍَ ُٖض بؤ تاقًهطزُْوَ خؤٍ  بجُضِيَتُ غُضيُوَ...يَُجُضٍَ وايُ، ضٍَ ْازا بريؤنٍُ ًٖض زضؤيُى 
تبًَتُ قُضٍَ زضؤوَو بؤ بُزبُخيت يُ ْاو َُٖىو ؾُوَناٌْ تَُُٕ ئُّ ؾُوٍ بؤ ئُو تاقًهطزُْوَيُ ٖاويَؿ

ُٖيىَؾُوٍ ئُو ؾُوَ، ُْبىوَ و ْابًَتُوَ، ضووٕ ضووٕ، ضووْرت يُ ضاوٍ نضُ نؤضُضيًإ، ضووْرت يُو  َُٖيبصاضزبٌَ...
يُ تاٍَ تاٍَ زَيبُخؿًًُ ظاضطُيٌ، ئُو ؾُوَ ناًْاٍُْ بعُْضيَـ بؤٍ ْاضًَتُوَ.. َاْط ُٖضضٌ تطيفٍُ خؤٍ ُٖ

ئُوَ داضٍ يُنُّ بىو َاْط  ضطاخاٌَْ بىو ٖات و ضؤيؿت، ْابًٓطيَتُوَ، تايُ قصت يُ غُض عُضزٍ زَزيتُوَ...
ًَٖٓسَ يُ ظَوٍ ْعيو بًَتُوَ، زَتطىت يُ ئامساٌَْ ظيع بىوَ و يُ ْاو ضَمشاالٕ ًْؿتؤتُوَ.. بُ خؤّ ُْوَغتاّ، ؾًَتاُْ 

 ْطٌ ؾًَذ ؾىامن نطز:با
 ٖا ض بىوَ؟ -

 ُٖغتُ ٖاتٔ -
 ٖاتٔ! باؾُ -
 تُضََِاؾُ، ٖاتين ضٌ! -
 ًَٖؿتا َاويُتٌ خَُت ُْبٌَ  ظووَ زئَ.. -تَُاؾاٍ ناتصًََطَنٍُ نطز –بؤ... ض وَختُ؟  -
 نُْطٌَ؟! -

 ْانُٕ.. طىمت زئَ ياٌْ زئَ، طفتًإ زاوَ، ئُواُْ بؿًإ نىشٍ زضؤ ْانُٕ و طايتُف بُ نُؽ -

ؾًَذ ضؤوَ خُوٍَ، يُ قػُناًًُْوَ، زَيؤخ زَيؤخ زَيًٓايٌ ضشايُ طًامنُوَ و فًَٓو بىوَُوَ، بُالّ داضوباض 
ًَٖؿتا ُٖغتِ بُ طُضَايٌ غهًٌ طىَإ زَنطز، زياضبىو زَيؤثُناٌْ زَيًٓايٌ بُ تُواوٍ طىَاًْإ ُْنىشاْسبؤوَ.. 
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ًَٖٓسَ زَظامن ؾُو زضَْط بىو، ئا زضَْط بىو ئًَػتطُ يُ زواٍ  بُ ثُدمُ يُ غُضزاْإ ْاظامن نات ض نات بىو،
ئًَػتطُ ؾُوؾازيإ زَنطز و يُ ضازيؤنٍُ ؾًَذ ؾىاُْوَ زوا طؤضاٌْ نُ تايبُت بؤ َين طىت طؤضاًٌْ ) يُ ْاو 

َُٖيسيَطيَهٌ وَٖا  ضَمشاَيٌ خًَاَلٕ ( بىو.. ضَمشاَيٌ ضاوَضِواٌْ بُ غُض َُٖيسيَطا زَيطِواٌْ، َُٖيسيَطٍَ َُطُض يُ َٓسا
َُٖيضٓطابٌَ.. ضَمشاَيُنإ ًَٖٓسَ يًَهسٍ زووض ُْبىوٕ، يُ ًَْىإ ضَمشاَيًَو بؤ ئُوٍ زٍ ضُْس طابُضزٍَ يُ بُض تطيفٍُ 
َاْطسا بٌَ خُّ بٌَ ضاوَضِواٌْ خُوتبىوٕ.. طىيَِ يُ خؿجٍُ ثٌَ بىو، خؿجٍُ ثطِ ضًَص بُالّ ضًَصيَهٌ يًَىإ يًَى يُ 

يُ ؾُضّ.. تطغاّ يُ شٕ تطغاّ، يُ تاٌََ تطغاّ، قُت َُْهطزووَ، يُ بؤٌَْ تطغاّ ئاؾٓايُتًِ يُطَُيٌ  تطؽ، غُضضِيَص
ًُْ.. بُ ؾُضّ تُْطاّ.. ؾُضّ يُ زميٌَُْ، ْايُتُوَ بريّ ويَُٓنُيؿِ زيتبًَت.. زًْايُى نتًَبِ يُ باضٍَ طًإ و 

ئُو تطؽ و ؾُضٍَُ َٔ بًَٔ.. ْا نتًَبُنإ خًاُْتًإ دُغتٍُ شٕ خىيَٓسؤتُوَ، بُالّ ثًَٓاضٌَ ًٖضًإ زَضوَغيت 
يًَِ نطز، يُو َُٖىو نتًَبُ زيَطيَهِ بري ْانُويَتُوَ فطياّ نُوٍَ.. نتًَبُنإ زضؤيإ يُطَُيِ نطز، بُ قُز 

وَنى  زَغتطىؾًينَ شٌْ ثٌَ ئاؾٓا ُْنطزّ، نتًَبُنإ يُ َٔ تطغٓؤنرتٕ ُْٖاتٔ تطغٌ شمن يٌَ بطَِويَُٓٓوَ، نتًَبُنإ
َٔ ثرتيـ ؾُضَٓٔ، دطُ يُ ؾُضّ ؾُضَهطزٕ يُ شٕ ضًسيإ فًَط ُْنطزّ... ئُوَتا يُ ْاو ضووْانًٌ َاْطسا غُضٍ 
خؤّ زاخػتىوَ و زَيُضظّ، يُ ٖاتين شٕ زَيُضظّ...خؿجٍُ ثٌَ ثًَبُثٌَ ْعيهرت زَٖاتُ طىٍَ، ئا ُٖوٕ، شٕ بُ غُض 

امسُوَ يُ باضٍَ ظؤض ؾيت شُْوَ ؾت زَظامن، غُضزََاٌَْ بطازَضاٌْ ملًؿسا ثٌَ باوٍَ زَْطٌ ثًٌَ زَْامسُوَ، زَيآْ
َٓساَيًِ بُ شْٓاؽ ْاويإ زًََٖٓاّ.. بُالّ يُ باضٍَ دُغتٍُ شُْوَ نؤَيُواضّ و ُٖضٍَِ يُ بطٍَِ زَضْانُّ.. تا ئًَػتا 

طضهُ، نضًَهٌ خعممإ   بؤ طايتُف يًَىّ بُ يًَىٍ شٕ ُْنُوتىوَ.. َاض! زضؤٍ ْانُّ زيَتُ بريّ طضهُ بىوّ ظؤض
طؤتٌ زَظاٌْ َاضِ بهُيت؟ ثىختُ َاضِ نطز، يُ بُزبُختًُإ بطانٍُ زييت، ُٖالمت.. نُوتُ زووّ.. ُْطرياّ..يُ 
بريَُ يُ ُٖاَلتينَ تاٌَ َاضُنِ يٌَ بُضبؤوَ، ئًَػتاو ئًَػتا َُْسيتُوَ.. ََُو! ْا ْا ُٖض ًَٖٓسٍَ يٌَ زَظامن يُ 

نطاغٌَ زوو ؾيت خطٍِ بًَٓس ُٖٕ ْاويإ ََُهُ، قُت و قُت ُْ بُ ضووتٌ ُْ بُنطاغُوَ  غُض غًٓطٌ شْإ و يُ بٔ
زَغتِ ثًًَإ ُْنُوتىوَ و ًَُٖؿُ خؤظطُّ بُو طؤضاًًُْ خىاغتًًُ نُ زََيٌَ )) ثُدمُّ غُضطُضٌَ يًُؤ 

ثًٌَ ُْنُوتىوَ، طىؾًُٓ((.. ْاو طَُيٌ شٕ يُ نُٓ َٔ زاخطاوتطئ زووضطُيُ يُ خُوًْؿسا بُ تُواوٍ ضيَِ 
تُيًػًَُهُ يُ تٌَُُْ باخؤؾًًُوَ ؾُو و ضؤش بريٍ يًَسَنَُُوَ، ًٖض نتًَبًَو ئُو تُيًػٍُُ بؤ ُْؾهاْسووّ.. 
َٔ يُ بٌَ ؾُضًٌَ ئُو ثًاواُْ تو تو ئاضَقُ زَنُّ نُ ظار زَنُٕ خؤ باويَُٓ ْاو طَُيٌ شُْوَ.. طُيؿتُٓ بٔ 

 .. يُ غُض ئُوَّ زوعا غىيَِٓ، زوعاٍ يُ شٕ زووضنُوتُٓوَ....ضَمشاَيُنُ.. ْاويَطّ غُض بُضظ بهَُُوَ

 ٖات نىضِيُٓ ٖات... -

غُضزَغتٍُ َطاوٍ بُ زَْطٌَ ٖاواضٍ نطز بُضزيؿٌ بُ ئاطا زيَٓا، َُٖىوَإ ُٖغتايُٓوَو بُ ئاضاغتٍُ 
طًؤَيُ َىوَى  زَغيت زضيَصنطاوٍَ غُضزَغتٍُ َطاويسا ضاوَإ َُٖيدػت.. زيتُإ ضَؾايًُى نُ ُٖض ًَٖٓسٍَ

زياضَ بُضَو الَإ زٍَ  ْاوَ ْاوَ يُ بُفطزا بعض زَبًَت و زياض زَنُويَتُوَ.. بُ زووضبري  ضؤًُْاٌَْ.. يُى طؤتٌ 
بعُْ.. ْا ًَٖػرتَ.. ئَُٔ زََيًَِ طىضطُ، وََيال بُؾُضَ.. ثاف نًََُو يُ َُٖىو ضاوَناْسا بىوَ بُؾُض.. شُْ.. ْا 

 ُثًاوَ... َٔ يُنػُض طؤمت شْ

 نى زَظاٌْ؟ -

 ضؤيؿتين شٕ زَْامسُوَ. -
 قػُييت شُْو ئُطُض ئَُٔ غُضزَغتٍُ َطاوٍ مب، زَؾًٓامسُوَ. -
 ًَٖؿتا زياض ًُْ شُْ يإ ثًاو بُضٌ زَيٓاغًًُوَ! -
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ئَُٔ زََيًَِ ئايؿُطىَيُ.. ئُطُض ُٖو ُْبىو ئُو طىيًٍَُ خؤّ زَبطِّ، ُٖوَ نانُ، نؤَيُنٌ طُيُى طُوضَؾٌ  -
 َيُ.. وأَ زَضِ يًٌَ وَضزَططّ.. بُ ثؿتًَى

غُضزَغتٍُ َطاوٍ غاضٍ زاو يُ ْاو بُفطٍَ تؤظٍ زَنطز... ئَُٔ و فاتًُُف بُضَو ثريٍ ضؤيؿتري... ُٖو بىو 
ئايؿُطىٍَ بىو... يُى يُى بُ ْاوَوَ َُٖىوَاٌْ ْاغًًُوَ.. زوو بُضاْجًًٌ ثطِاو ثطِ ْاٌْ ثًَبىو، ئايؿُطىٍَ ؾُنطو 

طىٍَ خىٍَ و غُيهُ ثًاظٍ ًَٖٓا، ئايؿُطىٍَ قُغح و ثُْريٍ ًَٖٓا، نانًَُ طىيَعٍ ًَٖٓا، تاخِ تطاف ضاٍ ًَٖٓا، ئايؿُ
و ًْٓؤنربِو ُْيٓؤى و َىونًَؿٌ ًَٖٓا.. ئايؿُطىٍَ شًَْهٌ بُ تَُُُْ بُالّ ضووَُتُ غىوض و غجًًُناٌْ يُ ناتٌ 

ٍَ ُْنُوتىوَ..  ئايؿُطىٍَ يُ ئًَُُ ؾجطظَتط، الويسا ضؤٕ بىوٕ ُٖض ئاوا َاوُْتُوَ و دٌَ ثُدمٍُ تًَُُْإ و
زَتطىت زضَختُ ظضيإ َُٖيًططتىوَ، ئًَُُ يُ ئايؿُطىٍَ تاغاوتط ًٖض تاغاويَو ُْبىو يُ َُ تاغاوتط.. بُالّ يُ 
ٖىُْضٍ بُ غُضخؤًَُْٖٓإ و دًَهطزُْوٍَ ؾجطظَيٌ يُ ؾاضاوَيًسا، ئايؿُطىٍَ ططَوٍ يُ َُٖىو نُغًَو بطزبؤوَ.. 

ياض بُفطو ئاططَوَ، بابؤَيٍُ ثطِ قُغجُإ يىويسَزا.. ئايؿُطىَيًـ زَتطىت ًًٌَ ناتصًََطَ بُ زَوضَاْسا بُ ز
 زَغىوضِايُوَ و بُ زَْطٌ زايهاُْ:

 ))زٍَ غؤٕ نىضَِنامن ْإ غؤٕ، غؤ نضُ تاقاُْنُّ غؤ((.. 
ُى ضامشإ يُ غُض نطز، ئايؿُطىٍَ يُ تاغاويسا تًَط ْإ و قُغح بىوئ.. ُٖض بُ تاغاوٍ غُضو بُٓ َُتاضَي 

 ُٖض زَغىوضِايُوَ، دطُضٍَ زووًََؿِ زاطريغاْس، ئايؿُطىٍَ ُٖض زَغىوضِايُوَ...

 بُؽ ثًَُإ بًٌََ ضؤٕ طُيؿتًًُ ئًَطَ! ضؤٕ ظاًْت ئًَُُ يًَطَئ؟ -

َ وَاَلٌََ طًاٌْ ئُوَ داضٍ يُنَُُ ثًاوَ زاغػتاًًُْنُ ببًِٓ، بُو تاَُظضؤيًُوَ ثطغًاض بهاو بؤ ضشاٌْ ضؤضِ
خؤٍ واال بهات.. نُضٌ زَبًِٓ ئايؿُطىٍَ يُ غىوضِاُْوَ نُوت، نُوتينَ ثؿت يُ ئًَُُو ضوو يُ ضؤيُواٌْ، ئُوَ 
داضٍ يُنًَُؿُ يُ تٌَُُْ ثطِ يُ ًَٗطَباًٌْ ئايؿُطىَيسا ثؿت يُ نىضَِناٌْ بهاو بُ زَْطٌَ نُ نٌََُ بُ الٍ 

 تىوضَِيًسا زَؾهًَتُوَ
 ّ يًَُٓنات، وَالٌَ نُؽ نُؽ ْازََُوَ، نىضَِ دىاُْنامن ئًسٍ ثطغًاضّ يًَُُنُٕ..نُؽ ثطغًاض -

بُ تاغاوٍ غُيطٍ يُنرتَإ نطز و يُ ضاوٍ ُٖض يُنَُإ زضَخيتَ يُ ثطغًاض ضوا... َٔ ُٖض ًَٖٓسَّ ثًَهطا 
ين ئايؿُطىٍَ يُ ثُضِدىو بُ ُٖض زَ ثُدمُ ضاوَنإ َُٖيجؿًَىّ، زََىيػت بعامن ئُوَ خُوَ، ظيٓسَ خُوَ!.... ٖات

زَضىو، بُ زوو بُضاْجًًٌ طُوضٍَ ثطِ خىاضزُْوَ ضٌ طُياْسيًُ ئًَطَ! ططميإ بُ ُٖض فًًًَََو بىو خؤٍ يُ ضاوٍ ئُْفاٍ 
ؾاضزَوَ، ئُزٍ ضؤٕ يُ ظضياٌْ قُْسيٌ زَضضىو! ضَْطُ ئُوَف بؤ ئايؿُطىٍَ ئُغتُّ ُْبًَت، ئُزٍ نى ضيٌَ بُ ضيٌَ 

ظامن  ئايؿُطىٍَ ؾىَُْٗيططتطئ شٌْ زًْايًًَُ، بُالّ ئُو ضيًٍَُ بين يُ الٍ ئًَُُيُو غُضٍ يُ الٍ ئًَُُ نُوتُوَ! زَ
 ئُو بىو، يُ ًَْىامناْسا بُفط سُفتا داض طؤضِييت و ْىيٌَ نطزؤتُوَ، ُْ خىاوَْس ُْ ؾُيتإ ؾىيَٓجًٌَ َُ ْابًُٓٓوَ...

 زايُ طًإ ض بىوَ بؤ ثطغًاض ُْنُئ؟! -
ثطغًاضَ... يؤوٍَ ضَظاتإ يُ نُٓ َٔ ططإ ُْبًَت ثطغًاضٍ ًٖضِ يٌَ َُنُٕ، بُالؾُ بُ طؤضٍِ  ئُوَف ُٖض -

ُٖضزوو نىضَِنُّ وَالٌَ ض ثطغًاضَى ْازََُوَ، ئُو زوو نىضَِ دىاَُُْضطُّ يُ طؤضٍَِ ُٖغتُٓوَو ثطغًاضّ يٌَ 
ضاو ضَؾُف تاقاُْ نضٌ َُٓ، بُ خؤتإ بهُٕ، ُٖض ثطغًاضَى، وَاَلًَإ ْازََُوَ، ئُْطؤف نىضٍِ َٓٔ، ئُو نضُ 

 زَظأْ َُٖىو ثًَؿُُضطُى  نىضِو نضٌ َٓٔ.. ْا ثطغًاض َُنُٕ وَالّ ْازََُوَ..
 نىضَِنٍُ زيهُؾت؟! -
 بُ غُ ثطغًاض بُغُ _زَغيت بُ ططيإ نطز _طؤمت ثطغًاض َُنُٕ  -
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زَوضَإ زا، يُ ئاططَنَُإ  فاتًُُ ضىو زَغيت يُ ًٌَ نطزو فطًََػهُناٌْ بؤ زَغطِيًُوَ.. َُٖىوَإ
 ْعيو نطزَوَ، بُ بٌَ زَْطٌ تًَرياَائ، يُطٍَُ وٍ ٖؤٕ ٖؤٕ فطًََػهُإ ضؾت، َُْاْسَظاٌْ بؤضٌ زَططئ..

 بُؽ َُططيٌَ، ؾُضت بًَت ًٖض ثطغًاضَنُت يٌَ ُْنُئ. -

اُْ طًاٌْ َُٓوَ، فطًََػهٌ طُؾٌ غُض طؤْا ئاَيُناٌْ ئايؿُطىٍَ، زَيؤخ زَيؤخ زَيؤثٌ طىَإ بىوٕ زَضِش
طىَإ يُ خىزٍ ئايؿُطىٍَ... ئُو ئايؿُطىَيٍُ َٔ زََٓاغٌ، ْابًَت ئُو ئايؿُطىَيُ بًَت، بُو زَضًَت و بطِواّ ًُْ 
ُٖو بًَت.. َٔ ئايؿُطىَيًَهِ زَْاغٌ، يُو زًْايُ نُؽ نُؽ ُْ شٕ ُْ ثًاو ًَٖٓسٍَ وٍ غُضضِيَص ُْ بىوٕ يُ 

ئُطُض ُٖوَ، غُوظايٌ ئُو َُٖىو ئاضاًًَُ، بُ ض بايُنٌ ْاوَختُ َُٖيىَضٍ!  ئاضاٌَ، ْا ئايؿُطىَيُنٍُ َٔ ًُْ،
ض ثًًَُى ئُو َُٖىو طُال غُوظٍَ نطزَ ثًَدىغت! ئُو ئايؿُطىَيٍُ َٔ زَيٓاغِ قُت ثؿيت يُ نىضَِناٌْ 

َ نٍُ ئُو ُْنطزووَ، َُْسيتىوَ و َُْبًػتىوَ يُ ثطغًاضٍ نىضَِناٌْ تىوضَِ بٌَ و وَاَلًَإ ُْزاتُوَ.. ئُو
ئايؿُطىَيُيُ نُ بُ َُدمَُيٌَ ياثطاخٌ نؤيًاُْوَ بُ ثًٌَ با بُ باوادًسا َُٖيسَطُضِا و بُ زيىٍ ثًَؿُُضطُزا بُ ثًٌَ 
ئاو ؾؤضِ زَبؤوَ، بُ ثًَهًُْين فطيؿتُيٌ ياثطاخٌ قًَجٌ غُض غًًًُٓى زَنطزَوَ و ئًَُُف وَى ُٖتًىَناٌْ خىا 

وَ خىاضزٕ و يُويؿُوَ طًَطِاُْوٍَ قػٍُ خؤف.. يُ بريَُ تاٌَ ياثطار و تاٌَ زَضِشايُٓ غُض غًًًُٓوَ، يُ ئًَُُ
قػُناٌْ يُ خؤؾًسا ثًَؿربِنًًَإ زَنطز... َٔ ظووتط ئايؿُطىَيًَهِ زَْاغٌ ، ئايؿُطىَيًَهِ ْاغًبىو، ًَُٖؿُ 

غُضَُغتًًإ زَثصاْس.. بُضِنٌ نُوانٍُ ثطِ ثطِ بىو يُ ثاضضُ ناغُظٍ ثًَضطاو، ثاضضُ ناغُظَنإ يُ تًًاى ثرت 
ئايؿُطىٍَ بُ بُضِنٌ ثطِ َُغتًًُوَ، ؾاخُو ؾار، ؾاخُو ؾاض، ؾاضَو ؾار، ؾاضَو ؾاض، زَٖات و زَضىو.. يُ 
ٖاتٓسا ئاضاّ يُ ضىوْسا ئاضاَرت، نُؽ ُْيستىوَ و ُْيبًػتىوَ داضٍَ يُ داضإ يُ باظطُيُنٌ ئُْفايًؿسا، تؤظَ 

و شُْ باال بُضظَ غىوضو غجًًُ ضاو خىَاضَ بُ تٍَُُُْ وا بُ زياض بُفطو ؾجطظَيًُى بًٓؿًَتُ غًُايُوَ... ئُ
ئاططَوَ ضيع ضيع فطًََػهإ زَباضيَينَ ، فطًََػهٌَ ططِ يُ بُفط بُضزَزا و ئاطط يُ ططِ زَخات، تٌَُْ يُ غًُازا 

طُؾُناٌْ تُضِ ُْزَنطز،  ئايؿُطىَيُنٍُ ئُو زََاًًَُْ... ئايؿُطىَيٌ ئُوزََاٌَْ ُٖوضٍ ْاوازٍَ ًٖض نؤغيتَ ضاوَ
ضَؾُباٍ ًٖض  وَيؿىوَُيُى قىيجًَهٌ ططياٌْ ثٌَ ُْزاوَ، َٔ طىيَِ يًَبىو ناتٌَ ُٖواَيٌ َُضطٌ نىضَِ 
طضهُالُْنُيإ زايٌَ، زيتِ ئُو زََاٍُْ طؤضِيَهٌ التُضيهًإ ًْؿاْساو ثًًَإ طؤت ئُوَتُ )بُؾساض(ٍ نىضِت، ئُو 

ىو، ُْ طىيَِ يُ زَْطٌ ططياٌْ بىو ُْ يُ غُض طؤْاناٌْ ضيعَ فطًََػهِ زيت، يُوٍَ غاتاُْ تًضاويَهِ يُ ئايؿُطىٍَ ب
 ئُوٍَ طىيَِ يًَبىو، غُضزوويهُيٌَ بىو يُ غُض ضيتٌُ طؤضاًٌْ دُْطاوَض، زضَْطرت بىوَ طؤضاٌْ:

 
 ُٖض نُغاُْنٌ نىضَِ طضهُالُْنٍُ َٔ ُْزيتًًُ و ْاْاغٌ

 ئُوَتاٌَْ نالؾًٓهؤفُنٌ يُ ؾاًًُْ
 ُض ؾاٌْ فًؿُنُى زياضَويُ غ

 سُفت َُخعٌَْ ثطِيؿٌ بُغتًًُ..
 ئُوَتاٌَْ نىضَِ طضهُالُْنٍُ َٔ غىاضٍ ثؿيت ُٖوض بىوَو

 دًُوٍ ضَؾُباو ظضياٌْ يُ زَغتًًُ
 وَيًٌَ وَيًٌَ.. نىضٍِ زايٍُ وَيًٌَ

 ُٖض نُغاُْنٌ نىضٍِ َٔ ْاْاغتُوَ
 ئُوَتاٌَْ يُ بٔ ُٖض بُضزَنٌ يُ تًُْؿت ُٖض طىَيُنٌ
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 اًْؿتًًُ، ضاوَغتايُ.. يُ زووضَوَ زياضَز

 يُ ْاو ظغتاٌْ نُغو زَضًَتُوَ، نىضٍِ َٔ بُٖاضَ
 بٓاغُٓوَ نىضٍِ َٔ بٓاغُٓوَ

 يُ ْاو َُٖىو ؾُضَِنٌ طُوضَ نىضٍِ َٔ بُؾساضَ
 طُيٌ خَُيهًُٓ ئُْطؤ بعأْ خٌََُ َٔ يُوٍَ ًُْ

 نىضَِ طضُنُالُْنُّ يُ ْاو ئُو طؤضَِ ْىوغتًًُو
 َْطٌ ْاغهٌ باْطِ ْانا زايُضًسٍ بُ ز

 ئَُٔ سُيفِ يُوٍَ زٍَ
 طىيًٍُ زيًُنٌ طُيُى ْاَُضز يُ زَيٌ نىضٍِ َٔ زايُ

 ) طؤضاًٌْ دُْطاوَض(
*** 

ضُْسٍ غُض زيَِٓ و غُض زَبُّ، ئايؿُطىَيٌ زَضَوٍَ ئاقاضٍ قُْسيٌ و ئُو ئايؿُطىَيُ قُْسيًًًُ يُ شًَْهسا 
ٍ ْائاؾٓا، زوو ئايؿُٕ ضَْطُ قُت ُْ يُ نؤالٌَْ ُْ يُ ظيٓساٌَْ بُ تًُْؿت تًَو ْانُُْوَ، زوو شٌْ تُواو ثًَهس

يُنُوَ زاًُْْؿتدي و ُٖضطًع  زَيٌ خؤيإ بؤ يُنسٍ ُْنطزبًَتُوَ.. زوو طىَئ ُٖض يُنُيإ يُ وَضظيَهسا ثؿهىتُٓ، 
ْسياليُتٌ خؤٍ طىيٌَ يُ ططياٌْ يُ بؤْسا خعٌَ يُنسٍ ْابُٓوَ.... ئايؿُطىٍَ ططياٌَْ زَططيٌَ، قُْسيٌ يُ َُٖىو قُ

وا بُ نىٍَ ُْبىوَ..بطِوآُْ فطًََػهُ باضاًًُْناٌْ ئايؿُطىٍَ، بُ غُض بُفطزا دؤطُيُيإ بُغتىوَ، زََيًٌَ فطًََػهٌ 
شْاٌْ زًْا يُ ضاوٍ ئايؿُطىَيُوَ زَضِشٍَ.. ئُو ئايؿُطىَيٍُ َٔ زََٓاغٌ، تُْٗا يُو غاتاٍُْ ثًَهُْري زَيططت و 

ا، داضوباض نًََُو تُضِايٌ زَنُوتُ ضاوَناًًُْوَ، ئايؿُطىَيٌ قُْسيٌ تُضِ تُضِ، تُضِايٌ ضاوَناٌْ بُضيُٓزَز
َُٖىوَاٌْ تُضِنطز، قُْسيًٌ يُ تُضِايٌ ضاوَناٌْ َُٖيهًَؿا، تُضِايًُى بُ ًٖض ئاططٍَ وؾو ْابًَتُوَ... َٔ 

ُ فطًََػو، بُ زواٍ ثُدمٍُ بُٖاُْيُنسا زَطُضِاّ بٌَ و زًَََو بىو زَيِ ثطِ ططيإ بىو، زًَََو بىو يًَىاو يًَى بىوّ ي
مبؿهًيَنَ، بٌَ و دؤطُيُنٌ بُضزامن يٌَ بهاتُوَ، ئايؿُطىَيٌ ًَُٖؿُ فطيازضَؽ، طُيؿيتَ و وَى بُفطٍ غُض ئاطط 

َُٕ تىاْسًًَُوَو بُ نطزُْوٍَ دؤطٍُ ضشإ، ضاوَنامنٌ يُ ؾُضّ و بٌَ بُٖاُْيٌ ئاظاز نطز.. ُٖضضٌ فطًََػهٌ تُ
ُٖيُ بٌَ ثػاُْوَ ضؤضِاوطُيإ بُ غتىوَ و بىاض بُ ثُضِيُٓوٍَ ُٖدمُتٌَ ْازَٕ، ئُو ضؤْسناٍُْ زَبىو ظووتط بطِشئَ، 
زَبىو يُو دًَطاياُْ بطِشئَ نُ تًٓىوٍ تُضِايٌ بىوٕ، تُضِايٌ ضؤْسى، زَبىو بُ ثػاوَيٌ بطِشئَ، زَبىو بُغُض بُضزا 

بُ غُض ئاوو ئاططو خؤٍَ و بازا بطِشئَ، زَبىو يُ بُض باضإ و بٔ ضَمشاٍَ و بُ زياض طؤضِو بطِشئَ، بُغُض طىَيسا بطِشئَ، 
ؾايًُوَ بطِشئَ، زَبىايُ ضاوٍ َٔ يُ َُٖىو ئُو غاتاُْ فطًََػهٌ بطِشاْسايُ نُ ظازٍَ فطًََػو بىوٕ... ئًَػتا 

زَيؤثٌََ فطًََػهًإ بُضبهُوٍَ و بٌَ ئُوٍَ  ضؤشٍ تؤَيُنطزُْوَيُ، تؤَيُنطزُْوَ يُ َُٖىو ئُو غاتاٍُْ بٌَ ئُوٍَ
باَيًإ يُ تُضِايًُنٌ ضاو غؿٌَ، بُ غاْايٌ تًَجُضِئ و يُ زَغتضىوٕ، ئًَػتا غاتُوَخيت تؤَيُنطزُْوَيُ يُ تٌََُُْ 
 نُ بُ وؾهٌ و زووض يُ تُضِايٌ ضاو تٌَُُْ نطزو بُ ُٖزَض ضىو.. بُ ُٖزَض ضىوُْ تٌَُُْ بٌَ فطًََػو، ئُوَ يُ

قُْسيًُوَ فًَط بىوّ، يُ ئايؿُطىَيٌ قُْسيًًًُوَ فًَط بىوّ... ض ضًَصيَهٌ خىزايًُ ضًَصٍ ططيإ، ططياٌَْ ُْظاٌْ يُ 
نىيَىَ زٍَ، ططياٌَْ ُْظاٌْ يُ ض واتايُنُوَ زَضِشٍَ و زَضِشيَتُ ض واتايُنُوَ.. َٔ ْٗؤ شيإ يُ تُضِايٌ ضاوَوَ تاّ 

ُْنطزووَ.. ض ساَيططتًَٓهُ ساَيٌ ططيإ، ظَضزَؾتًـ بُ زَوضٍ ئاططا ئُو زَنُّ، تاٌََ خىزاوَْسيـ تاٌَ واٍ 
ساَيٍُ ُْططتىوَ، ئايؿُطىٍَ يُ ططياْسا ؾًَدٌ تُضيكُتًَهُ، بُ ضيَطٍُ ًٖض ئايًينَ ْاطاتُوَ، بطِوآُْ َىضيساٌْ 
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ػهسإ.. ئُوَتا بُفط يُ ططيإ، ض سُيكُ بُ غتًَٓهُ بُ زَوضٍ ئايؿُطىَيٌ ؾًَذ، دُْطاوَضإ يُ ض ظيهطيَهٌ فطًََ
واتازا غجٌ بؤوَ، غجًَتًًُى بؤ خاتطٍ ُٖوضيـ يُ غجًَتًٌ بُفط ْاناتُوَ، ئُوَتا ئاطط يُ واتازا ظَضز ظَضز 
َُٖيطُضِا، ظَضزيًُى بؤ زَيُٓؾهاْسٌْ ظَضزَؾتًـ، خعٌَ ئاطط ْابًَتُوَ.. واتا نًى نًى يُ ططياْسا زَتىيَتُوَ، واتا 

ْسا زَنىشيَتُوَ... ئٍُ خىزاوَْسٍ فطًََػو، َاْسويَيت يُ ًَٖعٍ ططيإ بػًَُٓوَ، تا يُ تىاْازا بًًَػُ بًًَػُ يُ ططيا
ُٖيُ ًَٖعٍ ططيإ، ثرتو ثرت ًَٖعٍ ططيإ، ئُو تَُُُْ وؾهُ بًاباًَْهُ طًاٌْ بؤ زَضيايُى فطًََػو نطزؤتُوَ.. 

ُو يُ فطًََػو وؾهُإ َُنُوَ با ُٖض تُضِ خىزاوَْسٍ ًَُٖؿُ تُضِ، يُ بُض خاتطٍ ئايؿُطىٍَ شْاُْ ضَفتاض به
 بري....
 َٔ زَبًَت بطِؤّ ..  بُ دًَتإ زيََاّ.. نُغًـ ثطغًاض ُْنات بؤ.. -

ئايؿُطىٍَ بُ ضاو غطِيُٓوَ، وؾُ ضؤيؿتًًُٓناٌْ يُ يًَى بُضزَبؤوَ.. ئُو وؾاُْ ُْبإ بُضٍ فطًََػو بُ 
ًَػهًإ زَضِشاْس.. ضاوَنإ يُى يُ زواٍ يُى يُ ضيَعٍ خىزاوَْسيـ ُْزَطريا و ضاوَنإ تا ضؤشٍ سُؾط فطَ

وؾهبىوُْوَ وَغتإ... وا بعامن ضاوَناٌْ َٔ زوا ضاو بىوٕ، زَغبُضزاضٍ زوا زَيؤثٌ تُضِايٌ بٔ.. ضاوَنإ غىوض 
ٓطا، غىوض َُٖيطُضِابىوٕ يُ ضووَُتُناٌْ ئايؿُطىَيًـ غىوضتط، يُ غىوضايٌ ضاوَناُْوَ تُْٗاو تُْٗا ثطغًاض زَبً

 ثطغًاضٍ تطغٓاى، تطغٓانرت يُ تطغٓانًٌ قُْسيٌ..بُالّ ئايؿُطىٍَ ئاَازَ ُْبىو غُيطٍ ضاوَنإ بهات
ئا َٔ زَضِؤّ، نضُ دىاُْنُّ َٔ زَضِؤّ، نىضَِنامن َٔ زَضِؤّ.. خَُتإ ُْبًَت ْايَُيِ بطغٌ بٔ، بُ ضيٌَ  -

يًٌ ضؤيُٓنُٕ، بُ دًٌَ ًًَََُٖٔ و خًاُْتٌ يٌَ َُنُٕ، ئاططيؿسا بًَت، زيَِ و ْاْتإ زَطُيُمنٌَ.. بُؽ ئًَىَ قُْس
ئُْطؤ بُ قُْسيًُوَ ثًاوٕ، بُ قُْسيًُوَ دىأْ، بُ قُْسيًُوَ نىضِو نضٌ َٓٔ.. بُ دًٌَ بًًََٔ ساؾاتإ يًَسَنُّ 

يُنٌ وَى ضؤٕ ساؾاّ يُ واٌْ زٍ نطز.. ئُْطؤ بُ خؤؾتإ زَظأْ، ًٖض ضيَطُيُنٌ زَضضىوٕ َُْايُ، يُ ُٖض ضيَطا
زَضبضٔ وَنٌ خؤتإ ْآًََُٓوَ، زَبُٓ ؾتُنٌ زٍ، ثًَؿُُضطُ بُ قُْسيًُوَ ثًَؿُُضطُيُ، ثريؤظَ، ثٌَ يُ ئاقاضٍ 
قُْسيٌ ببُُْ زَضٍَ، ئُو ْاوَتإ ْاًَيَنَ، يُ ثريؤظٍ زَؾىضئَ، ئا بُ زَغيت خؤّ يُو ْاوٍَ ضووتتإ زَنَُُوَ، بُ 

 ِ ثؿهُى ثريؤظٍ يُ طًاْتإ مبًيَنَ..زَغيت خؤّ بُ ضًَهاو زَتاْؿؤّ و ْاًًََٖ
ْاَاُْوٍَ يًَطَ مبًًَُٓٓوَ، بًَعاض بىوئ زََطئ، زايهُ دىاُْنَُإ، ضيٌَ زَضضىومنإ ًْؿاْبسَ.. ثًَىيػتُإ  -

بُ تؤيُ.. زَ ثًَُإ بًٌََ ئُتى نى طُيؿتًًُ ئًَطَ، نى زَضِؤيتُوَ، زَضًُوَ نىٍَ؟ ثطغًاضَإ ظؤضَ طىَيُنٍُ 
 بُظَيًت ثًَُاْسا بًَتُوَ..َُٖىوَإ، 

ثطغًاض َُنُ نىضَِ باال بُضظَ ضاوو بطؤ ضَؾُنُّ، يُ ثطغًاضإ بًَعاض بىوّ.. وَالٌَ نُؽ نُؽ ْازََُوَ..  -
ئَُٔ زَضِؤّ، ئُْطؤ زَبًَت يًَطَ بٔ، بُ ثريؤظٍ مبًَُٓٓوَ... زًْا َُٖىوٍ بىوَ داف، نىضَِنامن ئُْطؤ َُبُٓ 

اظضطإ، ئُْطؤ َُبينَ،بؤخىاتإ ثٌَ زََيًَِ يًَطَ مبًَُٓٓوَ، ئُْطؤ ْاغطاوٕ وَنى َٔ ًُْٓ، داف.. زًْا َُٖىوٍ بىوَ ب
وَنى ئُواٌْ زٍ ًُْٓ، ئُْطؤ ُٖض ًَٖٓسَ ْري، ظؤضٕ قُْسيٌ وضز بطُضِئَ، بًاْبًُٓٓوَ، ئَُٔ وَختِ ًُْ زَْا 

ضؤيُواٌْ ًُْ، ئاوَزاُْ وَى داضإ ئاوَزاُْ،  زَياْبًُُٓوَ... زضَْطُُ زَبًَت ظوو بًاْطٌََُ و ثًًَإ بًًََِ قُْسيٌ
ثًًَإ زََيًَِ نض و نىضَِنامن غُْطُضيإ ططتىوَ و ضؤيٌ ْانُٕ، قُت قُت ضؤيٌ ْانُٕ.. نُ ئُو خُبُضَّ زاٌَْ، ئُو 
خَُيهُ خٌُْ زَبٔ، يُ خؤؾًا ؾايٌ زَنُٕ... بُ داؾُناًْـ زََيًَِ نىضِو نضُنامن بُفطٕ و بُ قُْسيًُوَ، 

إ زئَ و زَضِؤٕ، ئُوإ ُٖض بُ قُْسيًُوَٕ و يًٌَ ْابُٓوَ، ئا بُ داؾُ ضووضَؾُنإ زََيًَِ ئُْطؤ بُ ضووضَؾٌ وَضظَن
زئَ و زَضِؤٕ، نىضَِنامن نضُنامن بُ ضووغجًَيت يُ بُضظايٌ قُْسيٌ زًَََُٓٓوَ و تا زًْا زًْايُ ْاتىيَُٓوَ... زَبًَت 

وغِ، بُ زاضو زيىاضا َُٖيًسَواغِ، ثًٌَ زََيًَِ بُ ئُْفاٍ زََيًَِ قُْسيًًًُنإ ظوو بطِؤّ ْاَُيُنٌ نطاوَ بؤئُْفاٍ زَْى



80 

 

بُضزَواّ زَبٔ يُ ؾُضٍِ تؤ، ُٖتا ُْتتؤثًَٓٔ، زَغت يُ ؾُضِ َُٖيٓاططٕ.. ضاغتُو ضاغت زََيًَُُ ئُْفايٌ ئُتى قُت و 
ض و نىضَِناٌْ َٔ ْابًًًُٓوَ...  قُت زَغتت ْاطاتُ نض و نىضَِ قُْسيًًُنإ، ئُتى ئُطُض خؤت بهُيتُ )با(ف ن

يًَُطُضِئَ ثطغًاض َُنُٕ ُْٖسيَو قػٍُ زيِ َاوَ بًهُّ، ُٖض ثطغًاضَنٌ بهُٕ، ًٖض قػٍُ زٍ ْانُّ زَضِؤّ.... 
 ئُْطؤ ئُطُض بًَُٓوَ..

 ئًَُُ ْايُيُٓوَ ْا بُالّ ؾىيَُٓنًسميإ ًْؿاْبسَ.. -
 ئَُٔ خىا سافًع.. يُ قػٍُ َٔ زَضزَضٔ -
 اف ًٖض قػٍُ زٍ ْانُئ، قػُناْت تُواو بهُباؾُ ب -

باف بىو يُ بريّ ُْضىو، ئُٖا يُو ضااليًُ، نؤيهُزاض ظؤضٕ، غاَيًَو بُؾٌ غاَيًَو ئاططنطزُْوَ، نؤَيهُ  -
زاضَإ يُ بين زًْايٌَ ًَٖٓاو يًَطَ يُ بٔ عُضزميإ ؾاضزَوَ، بطُضِئَ زَيبًُٓٓوَ... بًَذطُ يُ زاض ؾيت زيهُؾٌ 

ؽ يُ بريّ ًُْ ض بىوٕ، ْاظامن تًَهضىوُْ يإ ْا...... بُ غُضٍ َُٖىوتإ ئُوَ زوا داضَ ُٖض ثطغًاضَنٌ زيِ يًًَُ بُ
يٌَ بهُٕ، يإ قػُّ ثٌَ بربِٕ، زَضِؤّ و طىيَتإ يُ زَْطٌ َٔ ْابًَتُوَ... ئُْطؤ يًَطَ بٔ و ًََُٓوَ، ئُطُض بًَُٓوَ، 

ُٓ داف، بًَُٓوَ، خىيَطِيتإ زَنُٕ، زَبًَت يُ ضيٌَ قاسجُخاٍُْ َىغًٌَ زَبًَت وَنٌ سًعإ يُ َاَيٌَ زاًْؿٔ، يإ بب
تَُُٕ ببُُْ غُض، ئُتىف نضُ قاضََاُْنُّ، زَتبُُْ قاسجُخاٍُْ بُغسايٌَ، يُوٍَ ثطضٌ غجٌ زَٖؤًًُْوَ... 

ًْإ بجُغتُُوَ،  بٔ ئاو ئَُٔ زَبًَت بطِؤّ، زضَْطُُ، ئًَػتا يُوٍَ باضإ زَباضٍَ، نىضَِنامن تُضِ زَبٔ زَبًَت طؤضَِنا
زَنُوٕ، زَبًَت يُ زَوضٍ طؤضَِناًْإ، دؤطُيٍُ ئاو َُٖيبُغتِ.. قُت يؤيإ ُْططياَُ، تاٌَ فطًََػهٌ زايهًإ 
ُْنطزووَ، زَبًَت يُ وَضظٍ ُْباضيٓا، بُغُض طؤضَِناًْإ بباضيَِ.. ئُْطؤف نىضِو نضٌ َٓٔ يُ بُض ئًَىَف زَضُُوَ، 

ْاٌْ طُوضَتإ بؤ بهُّ، ياثطاختإ بؤ بجًَضُُوَ، طىيَعتإ بؤ بؿهًَِٓ، خىضَاو قُغجٌ  زَبًَت بطِؤّ و تُؾتُى
بُغطاتإ بؤ ثُيسا بهُّ، زَبًَت بطِؤّ طىيَعتإ بؤ بؿهًَِٓ و يُ ْاو تىوضَطٍُ بهُّ، ئُو داضَ خىاضزٌْ طُيُى 

و زَغتُ دًهٌ دىإ دىاْتإ بؤ زيَِٓ، غُض  ئا يُ بري ْانُّ  خؤؾتإ بؤ زيَِٓ، بُؽ داضٍَ ثًَتإ ْاَيًَِ ضًُ...
ثًَاَلوٍ بُ زَيٌ خؤتإ بؤ زيَِٓ ... زَبًَت بطِؤّ ظؤض زضَْطُ، يُيًُ ظاْا يُ ظيٓساٌَْ ضاوَضِيَِ زَنات، زَبًَت ُْٖسيَو 
ؾيت يؤ ببُّ، زضَْطُُ ظؤض زضَْطُُ، بطيُٓنٍُ قامسًى ظؤض تُؾٍُُْ نطزووَ، ُٖتا ظووَ زَبًَت ُْٖسيَو زاوو 

اٌْ يؤ ثُيسا بهُّ.. ضُْسٍ ظوو بطِؤّ زضَْطُ ثريًَََطزَنٍُ نىُْ نؤتط ضاوَضِيَُُ، ئُْطؤ ْاظأْ ضُْس َاْسيًُ زَضَ
ضُْس تًًًُٓ، بُ بُضاْجًًًـ بًَت زَبًَت ُْٖسيَو ئاوٍ بطُيًٌََُٓ... زٍَ ئَُٔ طُيُنِ زضَْطُ، با يُى يُنُتإ 

.... ئؤٍ وَخت بىو يُ بريّ بضًَتُوَ، بُ خؤؾتإ زَظأْ َُٖىو َاض بهُّ، بُالّ خَُتإ ُْبٌَ ظوو زَطُضِيَُُوَ
ضيَطاناٌْ قُْسيٌ طرياُْ، ًٖض ضيًَُنٌ يٌَ ْابًَتُوَ، ًٖض ضيًَُنًـ تًٌَ ْاناتُوَ، ُٖيُو ًُْ غٌَ ضٍَ ُٖيُ، يُنًإ 

ُنٍُ زيهُف بُضَو زَضتُوَ بُغسايٌَ يُويَؿُوَ زَطاتُوَ ؾاٌََ، زووَّ ضاغت و ضاغت يُ تاضاٌَْ زَناتُوَ، ضيًَ
الٍ تىضاٌَْ زَنؿٌَ.. ئا بُ َُغتىوضٍَ بًًََٔ، ُْنا خؤٍ يُ ًٖض يُو ضيَطاياُْ بسا، بطايُناٌْ بُ ْؤبُ يؤٍ يُ 
بؤغُزإ، ُٖض بًبًٓٔ زَيهىشٕ، َُْيٌَ ْآَاغُٓوَ باؾٌ زَْاغُٓوَ، بُ خىزاٍ ئُْطؤف زَْاغُٓوَ، ئُْطؤف 

بسَٕ، ُٖتا ُٖتايٌَ ُٖض يُ قُْسيٌ مبًَُٓٓوَ... ضًسٍ قػُ ْانُّ ظؤض  زَنىشٕ، ئُودا ُْنُٕ خؤتإ يُو ضيًَاُْ
زضَْطُ.. ضتإ ثًَىيػتُ ؾُضٌََ َُنُٕ بًًًََٔ ظوو يؤتإ زيَِٓ.. زَضِؤّ زضَْطُ.. نُضَ دىاُْنُّ يُوٍَ يُ ثُْاٍ 

زَزظٍَ، ثًَِ طؤتًًُ خؤٍ غٌَ بُضزإ ؾاضزيتُوَ، زَبًَت بًطٌََُ ُْوَى ئُْفاٍ بًبات، ئُْطؤ ْاظأْ ئُْفاٍ نُضيـ 
ئاؾهطا ُْنات، ثًَُطؤت ُٖضضًت زيت و بًػت ُْنٍُ بعَضٍِ زَْا ئُْفاٍ بُ ضيٌَ ظَضِيٓا زَتطاتٌَ و زَتبات، 
ثًَُطؤتًًُ ئُطُض ًََؿًـ ثًَىٍَ زاٍ ثٌَ يُ عُضزٍ ُْنىتٌ، نًهإ ظؤض ضاُْوَؾًَين، ئُْفاٍ ضاوٍ تًصَ، طىيٌَ 
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نُض زَْاغًَتُوَ، يُ زووضَوَ نًهٌ نُضٍَ زَْاغتُوَ، ئا زَبًَت بطَُُ نُضَ غىونُ، يُ زووضَوَ زَْطٌ ثًٌَ 
دىاُْنُّ ئُو نُضٍَ ئَُٔ و ئُْطؤف قُضزاضٍ ئُوٕ ئُطُض ئُو ُْبا ئَُٔ يُو زووضَوَ بُ زوو بُضاْجًٌ ْاُْوَ نى 

َُٖيُتإ نطز قُت زَطُيؿتُُ ئاقاضٍ قُْسيًٌ! زَبًَت بًطٌََُ و ظؤض غىثاغٌ بهُّ.. نىضَِنامن ئُْطؤ يُى 
ُْزَبىو بًهُٕ، َٔ ضاوَضِيٌَ َُٖيٍُ ئُوٖا ُْبىوّ يُ نىضَِنامن، َُٖيُتإ نطز ئُو َُٖىو ًَٖػرتَ ْاغو و 
ْاظزاضاُْتإ نى تُغًًِ بُ ئُْفاٍ نطز!  ئُْطؤ بُ ًَٖػرتَوَ ثًاوٕ، يُ زًْايٌَ بُؽ ًَٖػرت ضانٍُ بُ غُضتاُْوَ 

نُيُنِ بُ غُضتاُْوَ ًُْ، نى زَيتإ ٖات، بًاْسَُْ زَغيت ئُْفاٍ! ئُو ُٖيُ، ئَُٔ زايهتامن بُالّ ًٖض ضا
 ًَٖػرتاُْ زَظأْ ضُْس ثريؤظٕ، بُ خىزاٍ مسُنٌ ًَٖػرتٍ غُضٍ بابٌ بابٌ ئُْفايٌ زيَينَ...

ئايؿُطىٍَ ؾًَتاُْ ثُالَاضٍ زائ و يُنُ يُنَُاٌْ َاض زَنطز، بُ ضاو بُ يُنرتَإ زَطىت زَبًَت بُ 
ت و بطِوات، بُ يُنرتَإ زَطىت، بُ ضاغيت ئايؿُطىٍَ زَغيت يًَىَؾاوَ و تًَهضىوَ، بُ ضاو بُ ضاغيت بًَ

 يُنرتَإ زَطىت، زَبًَت ئُوَ ئايؿُطىٍَ بًَت! يإ ؾتًَهٌ زٍ...

 ئٌَ خىا سافًع -

 خىا سافًعيًُنٍُ ئايؿُطىٍَ ثؤالؾٌ ًَٖٓايُ قػُ:

ْبًٌََ بؤضٌ ضازيؤ قػُ ْانات! ضيٌَ داغىوغإ و زؤَيُ نؤطُ ْا َُضِؤ قػَُإ ظؤضَ، ثطغًاضَإ ظؤضَ، ثًَُا -
 يُ نىيًَُ! زًْا ض باغُ؟...

يُ غُض ضؤيؿذي ئايؿُطىٍَ بُ زَْطٌَ نُ ُٖض يُ قىضِطٌ ئايؿُطىَيُوَ زَْطٌ وا بًػرتا، طؤضاًًُْنٌ ضطٍِ و 
 يُنػُض بىوَ نؤثًُيُى يُ طؤضاًٌْ دُْطاوَض:

 

 ضاوّ ثطِ ثطَِ يُ خُو
 ُ يُ خُوّ بططٍَباوَؾٌَ ًْ

 تًََُُْهُ بُ زياض َٓساَيُوَ
 بُ زَّ الياليُوَ
 ُْخمُواْسووٕ و ُْخُوتىوّ                

 زضَْطُُ ضؤش يُ ئاوابىوُْ
 زضَْطُُ نات يُ بُغُض ضىوُْ

 ئَُؿُو يُ ًَْىإ زوو طؤضِزا
 يُ ًَْىإ طؤضٍِ ثطِ ْىوضزا

 زَبٌَ وَى نىضَِنامن ضابهؿًَِ            
 ٓسٍَ خُوٌْ نىضٍِ طُوضَّتا ًَٖ

 بُ قُت بُشٌْ نىضٍِ طضهُّ
 غاٍَ غاٍَ خُوٕ ُْضُُٓوَ

 بطِياضيَهُو ْابٌَ بُ ئاطا بًَِ               
 ) طؤضاًٌْ دُْطاوَض(

*** 
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خىاسافًعٍ نطز و بُ ُٖالتٔ ُٖالت، ُٖاَلتينَ بُ َٓساَيًًـ ُٖاَلتين واٍ ُْنطزووَ.. َُٖىوَإ نُوتًُٓ 

 زََاْضٍُ زَضًَٖٓا، تا ئُوغاتُ َُْاْعاًْبىو زََاْضٍُ ثًًَُزواٍ، زيتُإ 
 بًَُٓ ثًَـ زَتاْهىشّ، بُ قػُّ بهُٕ بطُضِيَُٓوَ، با نىِضَناٌْ خؤّ بُ زَغيت خؤّ ُْنىشّ... -

َُٖيىَغتُنُإ نطز، تطغائ، قػُنٍُ ُٖضَِؾٍُ تُواو بىو، ض طاَيتَُإ تًًَسا ُْزيتُوَ، نُضٌ ُٖض ضىويُٓ  
ثُ ٖات، تُثُ بىو ظضَُ بىو، ٖات.. طىيًُ ضيَهاو ضيَو بؤ بطازَضَنٍُ طًعاضا ٖات.. َُٖىوَإ غاضَإ ثًَـ... تُ

 زايٌَ
 ض ًُْ.. ثًَُُٓنُوت -

تَُاؾا زَنُئ، ْاظامن بُ َُٖيُ بىو يإ ضاغيت، طىيًُ بُ ْاو القًسا ضؤيؿتىوَ و ؾُضواَيٌ نىْاوزَض نطزووَ.. 
طىَيٌ طىيًُٖاويَص بهُوئ.. ضؤيؿتين ئايؿُطىٍَ غُضَتاٍ ٖاتين ظضياٌَْ بىو، ئًسٍ ُْويَطائ ضًسٍ بُ زووٍ ئايؿُ

ظضياٌَْ ئاؾٓا بُ ضيَبىاضاٌْ قُْسيٌ و ْائاؾتا بُ َُٖىو زًْا... ئايؿُطىٍَ تُواوٍَ زووض نُوتبؤوَ، يُ قػُ 
 ُْزَنُوت:

غسٍ نىؾذي تُقٍُ زَنُّ.. زٍَ ُٖتا بؤ خىاتإ ثًَسََيًَِ، نض و نىضَِ ئُظيعَنامن، بًَُٓ زووّ، ئُوداضَ بُ قُ -
 طىيَِ يُ زَْطتاُْ، ُٖض ؾتُنتإ زَوٍَ، زاوابهُٕ، بُ غُض ضاوإ يؤتإ زَيِٓ.

 َٔ ثطِ بُ زَْط ٖاواضّ نطز:
 بُؽ مشؿاَيًَهِ بؤ بًَُٓ، ضًسيِ ْاوٍَ..  

 فاتًُُ بُ زَْطُ فاتًُُيًُنُيُوَ:
 ُٖواٍَ، ُٖواَيٌ زايهِ..... 
 ُ زَغت ضاؾُقاْسُْوَ:بطازَضَنٍُ طًعاضا ب 
ضاوَغتُ قُغُنٌ ًًَِْٗٓ ثًًَُ، ٌٖ طًعاضايُ بؤ خاضَ خىيُ.. ضاوَغتُ تىخىا ضاوَغتُ، قُيٓا ئُوداضَ بُ  

 قُغيت نىؾذي تًَُبططَ بُؽ ضاوَغتُو ئُو ضاغجاضزَيُ بطُيُُْ خاضَ خىيُ...
 ئايؿُطىٍَ تُواو زووض نُوتبؤوَو زَْطٌ وَى ظَْطىَيُ زَظضيٓطايُوَ:

 ُالّ يُ خاضَ خىيُ بهُٕ.. غُالّ يُ َُغتىوضَ و نىضٍِ ئاططٍ و ُٖظاٍ خُدؤ بهُٕ... غُالّ...غ -
ظضيإ ُٖيًهطز و.. زَْطٌ ئايؿُطىٍَ ظضياٌْ زَبطٍِ، بُالّ واتاٍ وؾُناٌْ يُ ظضياْسا زَتىاُْوَ... ئايؿُطىٍَ 

زَْطٌ ئايؿُطىٍَ يُ طىيَُسا زَظضيٓطًَتُوَ...  ُٖاَلت بُ ْاو ظضياْسا ُٖالت..يُ زَْطساُْوَزا َُٖيسَٖات.. ئًَػتاف
ظضيإ يىويٌ زائ و فطيًَسايُٓ زيىَخاُْوَ.. ضىويُٓ باوَؾٌ يُنرتَوَ... َُٖىو بًَسَْط يُ ثؤال بًَسَْطرت.. َُٖىو 

يُنرت تىوضَِ، يُ ئايؿُطىٍَ تىوضَِتط... سُفت بًَسَْطٌ غُضيإ بُ نؤؾٌ يُنسٍ نطزبىو.. سُفت تىوضَِيٌ ئاويَعاٌْ 
ببىوٕ...سُفت ًَين ضًَٓطاو بىوئ يُ بٔ ظَاٌْ يُنرتزا، سُفت تطغٓؤنٌ تاغاو بىوئ، نُؽ ئُو ظاخٍُ ُْبىو 
نُغٌ زٍ بتُقًًََٓتُوَ، سُفت زوشَٓساضٍ زوشَٔ ْازياض بىوئ، ظضيإ يُ زيىَخاٌْ ؾُيتإ نؤيهطزبىويُٓوَ... 

طَ زانىتاو يغاوٍ نطزئ.. ئايؿُطىٍَ زَغيت ظضيإ يُ زَغتا و ظضيإ ئايؿُطىَيٌ َُٖيططت و بطزٍ.. ظضيإ ئًٍَُُ يًَ
ضىو.. ئايؿُطىٍَ ضؤيؿت و نؤََُيٌَ ضغتٍُ بُ زياض ئاططو طابُضزَوَ دًًََٗؿت.. نؤََُيٌَ ضغتٍُ وؾُ وؾُ 

ئاططَوَ قُْسيًٌ.. ئُوَتا ضغتُ ضغتُ بُ ظضياْسا ثُضتًإ زَنُئ، ضؤضٍَِ واتايإ يًَٓاضؤضٍَِ.. ضغتُ ضغتُ بُ زياض 
ضاياْسَخُئ، َُٖيٌُ غىونُ واتايُنًإ يًََُٗيٓاغيتَ... ئايؿُطىَيُ قُْسيًًًُنُ ئاَيؤظيًُنٌ ئاَيؤظتطٍ خػتُ 
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تًَطُيؿتُٓوَ... ئايؿُطىَيُ قُْسيًًًُنُ شًَْهُ يُ ظضيإ ؾًَترت، ئاَيؤظتط، يُ ئُْفاٍ ئاَيؤظتط، ؾًَترت...سُفت 
بُ ظَاًَْهٌ ئاَيؤظ قػُ زَنات.. بُ ظَاٌَْ قػٍُ نطز، ظَاٌْ ُٖضاؾإ  َٓساَيري يُ َاَيًَهٌ طَُصَيٌ، زايهُإ

بىو.. ظَاٌَْ بىو يُ ظَاٌْ زايو ُْزَضىو، ئايؿُطىَيُ قُْسيًًًُنُ ئايؿُطىَيٌ داضإ ُْبىو، تٌَُُْ َٓساَيُ 
 طَُصَناٌْ يُ بُض ضاو ُْططت....

 َٔ ض غُضَزَضيِ يُ قػُناٌْ ئايؿُطىٍَ زَضُْنطز -
  ُٖيُ ئُو شُْ ئايؿُطىٍَ بًَتَٔ طىَامن -
 ْا، ُٖو بىو بُالّ ئُْفاٍ ؾًيَت نطزووَ و قػإ َُٖيسَبعضِنًيَنَ -
 ُْزَبىو ضيٌَ ضؤيؿتُٓإ زابا -
 نى! يإ زَبىو بًهىشئ يإ مباْهىشٍَ! -
ئايؿُطىٍَ بىو، يُ قػُناًْسا ظؤض ضاغتًٌ زضناْس. -

نىا! وَى ضٌ؟ -

ُ قُْسئً، ضىظامن ظؤض قػٍُ زٍ..ئُزٍ ُْيطؤت ئُواٌْ زيهُف ي -

تطِسًَى.. -

َٔ قُت بطِواْانُّ ئُو شُْ ئايؿُطىَيُنٍُ خؤَإ بًَت، زَيًٓاّ يإ دٓسؤنُيُ يإ  داغىوغُو ئُْفاٍ  -
ْاضزوويُتٌ.

تطسًَى.. -

.ُٖتا ًَْتُوَ ْاظاْري، ئُطُض بُ مشؿاَيُوَ ٖاتُوَ، ئايؿُطىَيُ و قػُناًْؿٌ ضاغذي -

ا بُ! نىضَِ ئُو زَيطؤت ُٖض يًَطَ مبًَُٓٓوَ، ئٌَ ُٖتا نُْطٌَ؟ ُٖتا غاَيٌ غٍُ! .. قػٍُ ُٖض بُ تَُ -
عُْتًهُو ثُْتًهٍُ زَنطز، َٔ ئُطُض ئُو قُْسيًٍُ تطِؤ بهُّ، زَمبُ سًعو خىيَطٍِ؟!َّ ؾُضتيبَ بُؽ ضيَِ  بضًَتُوَ 

تُياضَيُف مب نُ بُ ْعيو ئامساٌْ قُْسيًٌَ  ضيٌَ زَضضىوٕ، طىو يُو قُْسيًُ زَنُّ، بُ ؾُضَِفِ ْابًَت غىاضٍ ئُو
بفطٍَِ... َٔ تف يُو ْاوو ثريؤظيًُ زَنُّ نُ ئايؿُطىٍَ باغٌ زَنطز... َٔ تُواو بًَعاضّ، يًَتإ ْاؾاضَُوَ، زَظامن 
ئُْطؤف وَنى َٔ بريزَنُُْوَ، ُٖض زوعاٍ زَنُّ ئُو ئُْفايُ قُسجُيُ قًضُى زَيٌ ُْضّ بٌَ و يًَبىضزًَْو بؤ َٔ 
زَضبهات، ضاغت و ضاغت و بُ غُضبُضظٍ زَضُُوَ، نٌَ يُ بريٍ َاوَ َٔ يُ نُْطًَىَ َاٍَ و َٓساَيٌ خؤّ بُ 
دًًََٗؿتىوَ، بُ خىزاٍ ئًَػتا شُْنٍُ خؤّ ببًُُٓوَ، ْايٓامسُوَ.. َٓساَيُنامن ُٖض ًٖض، زاخىا ئًَػتا بُ ض 

زَظامن ئُو قُْسيًُ ٌَ سًعَ ظَفُض بُ ئُْفاٍ ْابات..  ثًاوَنٌ زََئًَ بابُ.. ئَُٔ نى زَظامن خىا بُ ُٖقُ ئُوٖاف
زوايٌ ئَُٔ ؾهِ ُٖيُ، بُ خىزاٍ ؾهِ يُو قُْسيًُ ُٖيُ، َٔ بعامن ؾتًَهٌ يُطٍَُ بُغسا ُٖيُ، نٌَ زََيٌَ 
 ضؤشيَهٌ ثًًُإ ْاططٍَ و فطِيَُآْازاتُ باوَؾٌ بُغسا، ئُوزَّ ضُإ يُ زَغت زيَت!! زٍَ يؤ خىاٍ بًًََٔ قػُنامن

وايُ يإ وا ًُْ؟

ًٖضٌ وا ًُْ -

نى وايُ! ئُتى ض زَظاٌْ؟  -

.ْا َٔ زََيًَِ ُْٖسيَهٌ وايُ و ُْٖسيَهٌ وا ًُْ -

با َُٖىوٍ وايُ. -

.وََيال ًَٓـ زََيًَِ َُٖىوٍ وايُ -
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وا ًُْ تىخىا! -

واظ يُو باغُ بًَٓٔ باؾُ، داضٍَ ظووَو ض زياض ًُْ ضُْسٍ وايُ و ضُْسٍ واًُْ. -

ُواُْ قػٍُ قؤضِ زَنُٕ، ُْتسيتًُ ضاغت و ضَوإ بُ َٔ زََئًَ زضؤٍ زَنُيت، ْا واظ ْآًَِٖ، ئ -
ُٖتا ئًَػتا نُغُى زضؤٍ يُ َٔ زيتًُ؟ ؾُضَتإ بُ خؤتإ ًًُْ! َٔ ئُطُض ُْٖسيَو قػٍُ خُيُتًـ 
بهُّ، ْاُٖقِ ًُْ، َٔ زَظامن ئُو قُْسيًُ ضُْس غُض بُ طؤبُْسَ، ضُْسٍ يُو قُْسيًُ زووض بًت باؾُ، 

ٔ ُٖضضٌ ضًاو ضؤيٌ زًْايٌَ ُٖيُ زيتُُ و تًًَسا شياَُ، ضًايُنِ ُْزيتىوَ، ًَٖٓسٍَ ئُو قُْسيًُ غُض َ
بُ طًَضٍَُ، زَيطَم و ثطِ ًًٌَْٗٓ قُت َُٖيًَُٖٓٓطاو، ضًايُنُ وَضظٍ بُ وَضظٍ ًٖض ضًايُى ْاضًَت، 

تف..ضًايُنُ ُٖض يؤ ئُوَ باؾُ يُ زووضَوَ تفٌ بؤ َُٖيبسَيت، تف تف قُْسيٌ 



قػٍُ سًع ًََُُٖٓ ئًَطَ، يُويٌَ بًًََُٗوَ 

وَضَ ضا وَضَ ضا، ضا غؤ  بُ ًًَُٖوَ

بُضاْجًًٌ ئايؿُطىَيٌ طىَيٌ طىالٕ

بُضاْجًٌ ًُْ ُٖض زََيًٌَ نؤطايُ

 وَضٕ دىإ يًٌَ بطِؤْٔ، نىضَ ًًًَٖؿٌ تًَسايُ
 

ٍ ْاوَخؤٍ تؤَاض بهطزبا، ئا بُفط بؤٌْ ئُو ؾًعطٍَ غُضزَغتٍُ َطاوٍ ُْبا، ضَْطبىو قُْسيٌ ؾُضِيَهٌ زيهُ
ؾُضٍِ يًَسَٖات، ئاطط بؤٌْ ؾُضٍِ يًَسَٖات... خىا نطزٍ غُضزَغتٍُ َطاوٍ ٖاتُ ْاوبصيًُوَ، ؾًعطٍَ ضيٌَ يُ 
نطزُْوٍَ ؾُضيَهٌ طُوضَ ططت و ُْيًَٗؿت ئاططٍ ؾُضِ بهُويَتُوَ، ضَْطُ ئُو ؾًعطَ تاقُ ؾًعط بىوبٌَ يُ ًََصووٍ 

ض زٍُْ ؾُضٍِ ُْزابٌَ، بُيهى ضًاٍ يُ ؾُضِ زووض خػتبًَتُوَ.. ؾًعطٍَ بىو َُٖىو ئُو ؾًعطاٍُْ يُ ضًازا، ُْى ُٖ
قىوٌْ غٍُ ْا نُ ٖاٌْ تفُْطًإ زَزا، تُقُ يُوٍَ تًُْؿيت خؤٍ بهات.. ؾًعطٍَ بىو، زَتطىت خعٌَ ْعيهٌ 

، ضا ض ضا! تاٌَ قػُناٌْ ئايؿُطىَيٌ مشؿاَيُ، ئُو مشؿاَيٍُ ضُْسإ ؾُضِ و نًَؿٍُ ًَٖٓاوَتُوَ زؤخٌ ئاوضيؿٌُ
داضوباض يُطٍَُ طُضزوطىَيٌ بُياٌْ بُ ْىضزوٍ ْإ و َُدمَُيٌَ َاغيت َُضَِوَ  ئُوزََاًٌَْ زَزا، ئُو زََاٍُْ

زَطُيؿتُ بُضظايًُناٌْ )ُٖوضٍَ( و بُ زياض ضا زيَُهطزُْوَ، يُ يًَىَناًًُْوَ، ئُو يًَىاٍُْ زَتطىت مجهاٍُْ بعَٕ، 
ٍُ زَباضاْس بُغُضَاْسا و ُٖوضيٌَ زَخػتُ غَُاٍ ثًَهًُُْٓوَ... ضا تاٌَ قػٍُ ئُو غاتاٍُْ من من وؾ

ئايؿُطىَيٌ زَزا نُ يُ ظيٓساٌَْ ئُْفايٌ فطيىزَزا و زَضطايإ يًَسَنطزَوَ و زَٖاتُوَ نؤالٌَْ، يُ نؤاَلًْؿُوَ تا 
زَخػتُ ئاوَوَ و يُ يًَىَناًًُْوَ قٌ قٌ تطيٌَ غُض ناًًُْنٍُ بايًػإ ثؿىوٍ ُْزَزا.. ثًًَُ ؾًٓىَؤض بىوَناٌْ 

وؾُ بُضزَبىوُْوَ و ثًَؿُُضطُ وَى َٓساَيٌ ٖاضوٖاز ثطِيإ زَزاٌَْ.. . ضا ضيَو ئُو ضايُ بىو، بؤ يُنُّ داض نُ يُ 
ضَمشاَيٌَ يُ ضَمشاَيُناٌْ ظاضطُيٌ يُطٍَُ ؾًَذ ؾىإ زاًْؿتري و يُ زَغيت ؾؤخٌَ وَضَإ ططت، بُ َُٖٓاظ 

طًاْسَنطز.. يُ ضاٍ بٔ ضَمشاَيٌَ، َٔ تاٌَ َُٖٓاظّ نطز، ؾرييًٌٓ َُٖٓاظّ يُ ثًايٍُ ضا خىاضزَوَ.. َُٖٓاظ باْ
ض َُٖٓاظ يُ ضيَىاؽ ْاغهرت، يُ ضاٍ ؾريئ ؾرييٓرت.. ئُو ضايٍُ يُ ثًاَيُيُنٌ خُختُتٌ و بٓجًاَيُيُنٌ طىَيطىَيٌ 

يُ سُظٍ ضاوٍ َُٖٓاظَوَ ضايُّ زَنطزَ بٓجًاَيُنُوَ، يُ بؤٍ تًَهطزّ، ضاوٍ َُٖٓاظ زَتطىت بٓجًاَيُيُ، ُٖض 
ضاوٍ َُٖٓاظَوَ يُ بٓجًاَيُ ضاّ زَخىاضزَوَ.. ضايُنٍُ َُٖٓاظ، ضا ضا غؤضاخِ زَنطز يُ ًٖض بُٓ َُتاضَيُى يُ 

 :ًٖض ثًاَيُيُى َُْسَزيتُوَ، ظؤض طُضِاّ َُْسيتُوَ.. تا ئايؿُطىٍَ ُْيًَٗٓا َُْسيتُوَ.. ؾًَذ ؾىإ زَيطؤت
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 ضاّ يُ زَغيت ُٖضضٌ شٕ و نضٌ عُْهاوَ ُٖيُ وَضططتىوَ، تاٌَ ضاٍ َُٖٓاظيإ ُْزاوَ.. 
خؤظٍ ؾًَذ ؾىاًْـ يًَطَ زَبىو، تا داضيَهٌ زيهُف تاٌَ ضايُنٌ َُٖٓاظيٌ بهطزايُ، ضاٍ ئايؿُطىَيٌ،  

 ُضٍِ يُ ثُشيىاٌْ بُغتُوَ..ئُو ضايٍُ ؾُضِيَهٌ ططش يُ ظضيإ ططشتطٍ، خاو خاو نطزَوَ، خاويًُى زاو زاو ًْاظٍ ؾ
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زَبًَت ناًَإ بٔ، ْا ئُو ئًؿُ ئًؿٌ َٔ ًُْ، ئُوَ ثًاوٍ خؤٍ زَوٍَ، يُ تًُْؿت ضَمشاَيُنُ وَغتاوٕ.. ضطثُ 
ضطخ زَنُٕ.. زَْطًإ ْاْامسُوَ، زَبًَت نٌَ بٔ! عُيؿإ، ظاضٍَ، َُضيُّ، ْاظٍَ، بًَطٍ، َُغتإ.... يُنًإ 
َُٖٓاظ ُْبٌَ!... يُ تطغا بىو، يُ ؾُضَا بىو، يُ خؤؾًا بىو، يُ َُٖىويإ و يُ ًٖضًإ بىو، ؾًَذ ؾىامن بُ ئاطا 

 ُْزًََٖٓا..
 ٖا خُوتُٓ! -
 ْا، ئا.. ئئا. ْٓا.. -

باف بىو ؾًَذ بُ ئاطا ٖات.. ؾًَذ ئُو ثًاوَ بُ دُضطٍُ ؾُضٌَ يُ شٕ ُْزَنطز، ئُو ثًاوٍَ يُ زيتين شٕ، 
 ٍَ بؿًُشٍَ، ُْ ظَاٌْ تُتُيُ بها...ُْ تؤظ

 نضٌَ زَوَضٕ، ْىوغتين ض، ئُوَ بؤ وا زضَْط ٖاتٔ! خُضيو بىو بٓىوئ و تَُاَإ ثًَتإ ًَُْيَنَ -
 ْا وا ََُيٌَ طفتُإ زابىو.. -

ٍ يُ بٔ ضاوَوَ زيتِ ؾًَذ ؾىإ زَغيت يُنًاٌْ ططت و بُضَو طابُضزٍَ نُ يُ تًُْؿت ضَمشاَيُنُو يُ بُضاْبُض
 َاْط قًت وَغتا بىو، ُْٖطاوٍ ْا، ضووٍ يُ ًَٓـ نطزو زَغيت بؤ شُْنٍُ زٍ زضيَص نطز:

 ئًَىَف يًَطَ.. -
َٔ تا ئُو زََُ غُيطٍ ًٖض ناًََهًامن ُْنطزبىو.. يُ غريَتٌ ؾًَدُوَ ُٖغتِ نطز، ًَٓـ زََاضٍ غريَمت 

ُض ًَٖٓسَّ ظاٌْ شًَْو بُ ضووتٌ وا يُ دىويُيُنٌ تًَهُوت.. بٌَ غُيطنطزٕ زَغيت يُضظؤنِ ضىوَ غُض ؾاٌْ.. ٖ
باوَمشُ.. يُ بريّ ًُْو ْاظامن ئُو شُْ ضؤٕ ضووتبؤوَ!... ًَٖٓسَ زَظامن طىؾًينَ زََطىؾٌ، ًٖض ؾتًَهِ وا 
ُْطىؾًىَ، بطِوا ْانُّ ئُويـ قُت ئُوٖا طىؾطابٌَ.. يُبريَُ ثُيُ ُٖوضيَو بىوّ ثطِ يُ ططَُو بطووغهُو ظؤضٍ 

ُ ئُو شُْوَ، ًٖض ثُيُ ُٖوضٍَ بُو ؾًَىَيُ ُْضِشاوَتُ ًٖض زؤَيًَهُوَ.. تا ُْضِشاّ، يُ يُؾىالضٍ وضز ُْبطز ضشاٌَْ ضشاَ
ُْبىوَُوَ... ْاظامن باوَضِ زَنُٕ يإ ْا، بُالّ زََى ضاويؿِ ُْزيتبىو... يُ بُض تطيفٍُ َاْطُؾُوزا و يُ زواٍ 

خُوًْؿسا َاضًَهٌ يًَىَناٌْ بهُّ.. ئًَػتا بُ ضووت و  ضشإ ْاغًُُوَ.. َُٖٓاظ.. ئُو نضٍُ باوَضِّ ُْزَنطز يُ
قىوتٌ يُ ْاو تطيفُزا ضانؿاوَ و... ئُو َُٖٓاظٍَ ئُو ضؤشَ يُ بٔ ضَمشاَيٌَ بُ زَغتُ ْاغهُناٌْ خؤٍ ضاٍ تًَهطز 

إ و بؤَاٌْ ضاططت، ضُْس دىإ و ْاغو و ؾريئ بىو، ْاطاتُ َُٖٓاظَنٍُ بُض تطيفٍُ َاْطُؾُو.. شٕ ضُْسٍَ دى
بًَت يُ ْاو تطيفُزا، دىاًًُْنٍُ دىاْرت زَْىيَينَ.. يُو َاْطُؾُويًُ ٖاويًًُٓزا ئُو ؾرييًًٍُٓ يُ َُٖٓاظزا 
َصيِ، ئُطُض يُ َُٖىو شْاٌْ زًْازا ئُو ؾرييًًُٓ ُٖبًَت، بطِواْانُّ شٕ زَغيت يُ تاَيًٌ شياْسا ُٖبًَت و بؤ 

ٍُ َٔ يُو ؾُوَزا يُ َُٖٓاظّ ضًًُٓوَ، ئُطُض ثًاواٌْ زًْا دىاًٌْ تاًَـ تاَيًٌ ُْضِشاْسؤتُ شياُْوَ.. ئُو دىاًًْ
وا يُ شْسا بضُٓٓوَ، غُضضيَص زَبٔ يُ دىاٌْ و بؤ ئُظَىوًْـ ثًاوٍَ ؾو ْابُيت دىإ ُْبًَت... يُ يًَىَناٌْ 

بُضز، مبهاتُ َُٖٓاظَوَ تا ضازٍَ بُزَُغيت تُضِايٌ عُؾكِ خىاضزَوَ، تُضِايًُى ئُطُض تىوضَِيٌ ئُْفاٍ مبهاتُ 
ئاغٔ، يُ تُضِايٌ عُؾل وؾهِ ْاناتُوَ.. يًَىٍ َُٖٓاظ ُٖض داضٍَ تاًََهٌ زَزا، يًَىٍ َُٖٓاظ ُٖض داضٍَ 
ًَىَيُى بىو يُ ًَىَ بُُٖؾتًًُنإ، َٔ ئُو ؾُوَ يُو يًَىَوَ، ُْٖاضٍ ًََدؤؾِ َصٍ، ثطتُقامل َصٍ، يًُؤّ 

بُ يًَىٍ ُْٖطىيُٓوَ ْاوَ... ئُو َىضطِناٍُْ يُ ََُهُناٌْ َصٍ، ضِ َُْصٍ! ُْٖسٍَ داض واّ ُٖغتسَنطز يًَىّ 
َُٖٓاظَوَ، يُ ثُدمُوَ، يُ يًَىَوَ، زَٖاتُٓ يُمشُوَ، َىضطِنٍُ خىزايٌ بىوٕ، ئُطُض يُ ؾُيتإ ثرتيـ 

ناُْ بُضبُضَناًٌَْ خىزاوَْس بهُّ، ئُطُض فتىاٍ نىؾتين خىزاوَْسيـ بسَّ، خىزاوَْس زَيٌ ْايُ، ْاتىاٌَْ، يُو َىضطِ
بُتاَيِ بهاتُوَ.. ََُو ض ََُو ئُوٍَ َٔ زيتِ، زَبًَت ضُْس نُؽ زيتبًإ! ضيَو يُ زوو ُٖضٌََ زَضىوٕ، يُ 
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دًًَُنٌ طُيُى عاغٌَ.. غىْس زَخؤّ يُ ثُدمٍُ با برتاظٍَ، باٍ نىيَػتإ، زَغيت ًٖض نُغُنًإ ُْطُيؿتبىوٍَ.. 
اباّ، زوطٍُُ نضُ دىاُْنٍُ خعممإ زَتطاظاْس و تًَط تًَط ئُطُض زََعاٌْ ََُهٌ نضإ ئُوٖايُ، يُ غُضٍ بؿهىشض

طَُامن يُطٍَُ زَنطز و بُ زَيٌ خؤّ زَممصٍ... ئُو غاتاٍُْ غُضطُضٌَ ثؿهًٓين يُؾىالضٍ َُٖٓاظ بىوّ، 
نتًَبُنإ ُْٖسيَو ياضَُتًًإ زاّ.. ئُو زيَطاٍُْ وؾُ وؾُ يُؾٌ شًْإ َُٖيططتبىو، ئُو زيَطاٍُْ تُْٗا يُ 

زَياْربزّ و اٌْ ضووتبىوُْوٍَ شْسا، واتا زَبُخؿٔ و ضاغت زَنُوُْوَ... زيَطَنإ زَغتًإ زَططمت و غاتُن
زَياخنػتُُ طَُُيُنُوَ، زياض بىو نُؽ طٍَُُ ئُوٖاٍ يُطٍَُ َُٖٓاظ ُْنطزووَ.. طٍَُُ واّ يُطٍَُ زَنطز، يُ 
نُٓ وٍ طٍَُُ تاظَ بىوٕ، زََسيت ضًَص وَى تطيفُ ثًًَسا زَضِشٍَ، ثًَُسا زَضِشٍَ.... داضيَهٌ زيهُف ضىوَُوَ 

بُ غُض دُغتٍُ َُٖٓاظزا زَٖاويؿت.. يُ ططَُ ططٌَ َين ثُيُ  زؤخٌ ثُيُ ُٖوضو بطووغهُ يُ زواٍ بطووغهُّ
ُٖوض، َُٖٓاظ زَتطىت زضَختُو ساَيٌ ططتىوَ، ُٖشاٌَْ زَُٖشا، ًٖض ظَويًُضظَيُى يُضظيين واٍ ُْخػتؤتُ 

ٍ ظَويًُوَ، ضُْس دىإ بىو ساَيططتُٓنٍُ َُٖٓاظ، ؾُيتإ بًسيتبا، َاٌْ يُ ياخًبىوٕ زَططت و زَٖاتُوَ ْاو نؤضِ
عاؾكاٌْ خىزاوَْس و ساَيٌ خىاثُضغيت زَططتُوَ.. زيػاُْوَ ضشاَُوَ، بُ خىضِ ضشاَُ ْاو نًًََطٍُ تًٓىوٍ 
َُٖٓاظَوَ... َٔ يُ باضٍَ َُٖٓاظَوَ تُْٗا بطووغهُ ضريؤنًَهِ زَظاٌْ، بطِواْانُّ يُ ُٖشزَ ٖاوئ ثرتٍ زيتبًَت، 

زَنٍُ خُوتبىو نُ ثًاواٌْ ضَمشاٍَ بُ ٖاواضٍ خعَُ ضُْس سُفتُيٌَ بىو ؾىوٍ نطزبىو، زووؾُو يُطٍَُ ًََط
نؤضُضيًُناًْاُْوَ بُ ضيَهُوتٔ، ًََطزَنٍُ َُٖٓاظيـ يُنٌَ بىو يُو ثًاواُْ، بُضَو طُضًَاٌَْ بُضيَهُوتٔ، بُ 
َُبُغيت ضظطاضنطزٌْ خعَُناًْإ يُ ضٓطٌ ئُْفاٍ، ئُو خعَاٍُْ ئُْفاٍ ضيٌَ نىيَػتاٌْ يًًَإ ططتبىو.. ُٖض 

سَّ يُ َُٖٓاظ زَظاٌْ و ظاٌْ... بُالّ ئُّ ؾُو، يُّ ؾُو تطيفُ ضيَصٍَ ظاضطُيٌ، يُو ؾُوَ ضَمشاَيًًٍُ نُ يُ ًَٖٓ
ًٖض ؾُويَهٌ َٔ ْاضٌَ، ؾُويَهُ ُْبىوَ و زَضِوا و ْايُتُوَ، ضَْطُ ًَْتُوَ.. ئا يُو ؾُوَ ضووْانٍُ نُ )طاضَ( يُ 

اظ زَثؿهِٓ، ثؿهًٓينَ ًََطزَنٍُ سُفت غاَيًـ ضووتٌ زووضَوَ ضاوٍ يًًَُ، َٔ وضز وضز يُؾىالضٍ َُٖٓ
بهاتُوَ، ئُو ثؿهًٍُٓٓ َٔ زَيهُّ، يُ زَغيت ئُو ْايُت.. بؤ َُٖىو ثًاواٌْ ضَمشاَيًـ خؤٍ ضووت بهاتُوَ، 
بطِوا ْانُّ وَى يًَىضزبىوُْوٍَ َٔ يًًَىضزبُٓوَ.. ئُوَتا بُ َُٖىو ثُدمُنامن يُؾىالضٍ َُٖٓاظ زَثؿهِٓ، بُ يًَى 
زَيجؿهِٓ ، بُ ظَإ زَيجؿهِٓ، بُ ضاوٍ يُ تطيفُ تًصتط زَيجؿهِٓ.. دًَساوٍَ يُ دُغتٍُ َُْاوَ يُ زَضَوٍَ 
زيتين َٔ... َُٖٓاظ ض دًًَُى يُ يُؾٌ َُْاوَ بؤ ضُْسإ داض وَى قُْسٍ ؾُنط يُ ْاو يًَىَناٌْ َٔ 

ُ ثُدمُ ؾاُْزَنُّ بُ يًَى ؾاُْ زَنُّ... ُْتاويَتُوَ... زاو زاوٍ ثطضٌ خاوٍ َُٖٓاظ يُ بُض ئاويٍَُٓ َاْط، ب
َُٖٓاظٍ ضَمشاَيٓؿري، َُٖٓاظٍ غُض زَضطاٍ ضَمشاٍَ، َُٖٓاظٍ يُ َاْط ضووترت، يُ َاْط ثطِ ْاظتط، َُٖٓاظٍ 
ؾُوَ تاقاُْنٍُ َٔ، ئُو َُٖٓاظٍَ ُْيسَظاٌْ ْاوَ ْاغهُنٍُ خؤٍ  بٓىوغٌَ، َين فًَطَ يُؾٓاغٌ نطز، ْاغًين 

ت يُ شُْوَ فًَط بٌ، ئُو شُْف بؤ َٔ َُٖٓاظ بىو.. َُٖٓاظ بىو ضؤضِ ضؤضِ تاٌَ يُؾٌ شٌْ يُؾٌ شٕ ُٖض زَبًَ
ضشاْسَ طًامنُوَ.. فًَطٍ نطزّ يُ دًاتٌ زوعاٍ ضىوُْ بُُٖؾت، بؤ ًَُٖؿُ زوعاٍ يُ شٕ ْعيههُوتُٓوَ ، زوعاٍ 

يُّ ؾُوٍ تىاُْوَ و ضشاُْزا، وا يُ  يُ شٕ تىاُْوَ غىيَِٓ..... ثًاوَ نؤضُضيًُنٍُ َُٖٓاظ، ظاوا زوو ؾُويًُنُ،
طُضًَاٌَْ ؾُضٍِ ئُْفاٍ زَنات... ًَٓـ ئُو ثًاوٍَ زًَََهُ ؾُضٍِ ئُْفامل ضاطُياْسووَ و ضُنٌ ثًَؿُُضطايُتًِ 
يُ ؾاًًُْ، َٔ ئُو ثًاوٍَ ُٖضضٌ خَُيهٌ طُضًَإ و نىيَػتإ ُٖيُ، ضاويإ يُ زَغيت َُٓ، بضِ بُض غًٓطٌ 

هٌ واٍ غُويٌََُٓ، خُياَيٌ ضًا ططتين يُ غُضٍ زَضبهُّ، وَٖا ضاوؾهًَين بهُّ، بُ نًَٓسَضيَسا ئُْفاٍ بططّ و ظَبطيَ
ٖاتىوَ بُ ويَسا بطُضِيَتُوَ و ُٖتا زَطاتُوَ بًاباٌَْ ُْويَطٍَ ئاوضِبساتُوَ... ثًاوَ نؤضُضيًُنُ يُوٍَ  بُو ؾُوَ 

ؾُوٍ تىاُْوَ و ضشاُْ يُ عُؾكسا، ئُوَتا يُطٍَُ شٌْ ؾُضٍ ئُْفاٍ زَنات.. يُ نُٓ َٔ ئُو ؾُوَ ؾُوٍ ؾُضِ ًُْ، 
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ثًاوَ نؤضُضيًُ ؾُضِنُضَنُزا، يُ غُضزَضطاٍ ضَمشاَيسا نُ بؤ َاْط يُ غُض ثؿتُ، يُ طَُُيُنٌ خىزايري، طٍَُُ 
ْاغو، طَُُيُى نُ ضًَص تًًَسا تطيفُيُ، تطيفُ بُ تٌَُْ بؤ َٔ ًُْ، َُٖٓاظيـ يُؾطيَصَ يُ تطيفُ... طَُُيُى 

ازًََـ يُطٍَُ سُوازا ُْيهطزووَ، ُْيعاًْىَ، بًعاًْايُ زَيهطز، ئُطُض ئُو طَُُيٍُ َٔ زَيهُّ ئُو يُطٍَُ سُوا ئ
بًهطزايُ، َٓساَيٌ ئاؾكًإ زَخػتُوَ، َٓساَيٌ وا ُٖضطًع بري يُ نىؾتين يُنرت ُْنُُْوَ... ْا ُْياْعاًْىَ، ئُطُض 

ئايُتًَو يُ زايو زَبىو، ْاويإ زَْا تطيفُ...... ْاظامن ؾُو طُيؿتبىوَ ئازَّ و سُوا بًاْعاًْايُ، يُ دًاتٌ ئُْفاٍ، 
نىٍَ! ْاظامن طٍَُُ َُٖٓاظ و َٔ ضُْس ناتٌ ويػت... ئُوَّ باف يُ بريَ غٌَ داض بىوَُ ثَُيُ ُٖوض، ُٖوضٍَ دًا 

وضِ يُ ظاضطُيٌ ْازَُْوَ و يُو ُٖوضاٍُْ يُ ثايعاْسا يُ طاضَوَ بُضَو ئاططٍ قؤٍَ يُ قؤَيٌ يُنرت َُٖيسَنًَؿٔ و ئا
ْاضِشئَ بُ غُض ئُو طابُضزاٍُْ ئَُؿُو ثاغُواٌْ يُ َٔ و َُٖٓاظ زَنُٕ.. غٌَ داض خىضِ خىضِ ضشاَُ َُٖٓاظَوَ.. 
داضٍ غًًَُّ زَيًٓا ًِْ يُوٍَ َُٖٓاظ بُ ضشاُْوَ ضاُْناٌْ بؤ ضشاٌْ َٔ نطزَوَ يإ ْا، بُآلّ زووَنٍُ زٍ ضشإ يُ 

ُو بُشٕ و يُؾىالضَ ضووتٍُ َٔ زيتِ و َُٖٓاظ بىو، ئُو ؾًَىَ ئُْساظَيًٍُ نُ خىزاوَْس َُٖىو ضشاُْوَ بىو... ئ
تىاْاٍ غتاتًهًاٍُْ خؤٍ تًَسا بُ طُضِ خػتبىو، َُٖٓاظ بىو، ض يُؾىالضيَهٌ ُٖبىو خىزايُ! مست زَضثُضِيى، 

باضيهٌ مشؿاَيٌ، وا بعامن خىزاوَْس غًٓط زَضثُضِيى، ضإ طؤؾذي، باغو طؤؾذي، نَُُض باضيو ظؤض باضيو، طُضزٕ 
َُٖٓاظٍ بُ تايبُتٌ بؤ َٔ زضووغتهطزبىو، ئا زياضيٌ خىزاوَْس بىو، بُو ُٖيىَؾُوَ بؤ َين ْاضز... َٔ يُ ْاو 
تطيفُزا بُ ضاوٍ َاْط يًٌَ وضزبىوَُوَ، ئُو غجًَتًًٍُ يُ َُٖٓاظَوَ ضشايُ طًاٌْ َُٓوَ، ئُو ضًَصٍَ ئُو شُْ بُ 

ُض يُ َُٖىو شْاٌْ زًْا ئُو دىاًْاُْ ُٖبا، شْاٌْ زًْا تاٌَ َُٖىو ًَىَيُنًإ بُ تاَرتَوَ َين بُخؿٌ، ئُط
بسايُ، وَى َٔ يُ َُٖٓاظزا تاَِ نطزٕ... َٔ زََيًَِ ُٖض ثًاوٍَ خىيًاٍ شٕ طؤضِيين يُ غُض با، زَبًَت يُ غُضٍ 

 بسضٍَ... شُْنٍُ ؾًَذ ؾىإ باْطٌ َُٖٓاظٍ نطز:
 ًُْ، تًَط ُْبىوٍ؟زضَْطُ نضٌَ، بُؽ  -

 با بطِؤئ -
 َُٖٓاظٍ ضووت خًَطا ضؤوَ ْاو دًى بُضطُوَ.. بُ زَّ ضؤيؿتُٓوَ:

 ئُطُض َٓساَيًَهِ بىو نًََُو بُ تؤ ضىو ْاوٍ زًََِْ تطيفُ -
 ْاويَهٌ خؤؾُ وَى ْاوٍ خؤت. -

 ؾًَدٌ ؾًَدإ طُيؿتُوَ بٔ ضَمشاٍَ:

 ٖا نى بىو!  -
 .تا َطزٕ قُضزاضٍ تؤ و َُٖٓاظّ  -
 قُضزاضٍ مشؿاَيُنٍُ خؤتٌ  -

 نى!  -
 ئُو مشؿاَيُ َُٖٓاظٍ ًَٖٓايُ باوَؾٌ تؤ!  -
 ئُٖا!  -

 خُوت ْايُ؟ ْىوغيت يإ ْا! -
 ُْْىوغتِ و خُويؿِ ْايُ، زََئًَ ؾًَت بىوَ، زَْا بُو ْاوَختُ َُٖٓاظيَهِ زَشٌَْ -
 بٓىو نانُ بٓىو، غبٍُ ضيٌَ زووضَإ يُ ثًَؿُ...-
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ًَػتا بري يُ تطيفُ زَنَُُوَ.. ُٖغتسَنُّ َٓساَيًَهِ ُٖيُ ثاضضَُيُ، ْاوٍ تطيفُيُ، زايهًؿٌ ْاوٍ ئ

َُٖٓاظَ، ْاظامن بابٌ ْاوٍ ضًُ! ضَْطُ زًْا ثطِ بًَت يُ َٓساَيٌ باب ْازياض، تطيفُف يُى يُواُْيُ.. ضَْطُ َٔ 
ّ ُٖض ْاوٍ تطيفُيُ، بابٌ تطيفُ ثًاويَهُ ُْ تطيفُ نضًَهِ ُٖبٌَ بُ ْاوٍ تطيفُ، ضَْطُ نض ُْبًَت نىضِ بًَت، بُال

زَيٓاغٌَ ُْزايهٌ تطيفُ زَيٓاغًَتُوَ.. بابٌ تطيفُ ضَْطُ ئُو ثًاوَ بًَت، وا يُ ْاو ظضياٌْ قُْسيًسا ئُو ظضياٍُْ 
. بُ ئايؿُطىيٌ بطز، يُ بٔ غٌَ طابُضزٍ طُوضَ، ئُو بُضزاٍُْ خىزاوَْس بُ زَغيت خؤٍ بؤ ئًٍَُُ يًَطَ زاْا.

تًُْؿت ؾُف زْهُ ثػاوَزا، بُ زظٍ و زووض يُ ضاوإ زَضًَتُوَ َاْطُ ؾُوَنٍُ ظاضطُيٌ و َُٖٓاظ يُ باوَف 
زَططٍَ، ضووتٌ زَناتُوَ، طؤٍ ََُهُناٌْ زَخاتُ يًَىيًُوَ، َص َص زَيامنصٍَ، َصيينَ تطيفُف واٍ َُْصييبَ... ئا 

يفُيُ.. ؾًَذ ؾىاًْـ ضَْطُ َٓساَيًَهٌ ُٖبٌَ، ْاظامن ض ْاويَهًإ َٔ َٓساَيًَهِ ُٖيُ ْاظامن نضُ يإ نىضِ، ْاوٍ تط
يًَٓاوَ، بُالّ زيَتُوَ بريّ زايهٌ َٓساَيُنٍُ ؾًَذ ْاوٍ َُغتإ بىو، َُغتإ ض َُغتإ، ُٖض بُ تَُاؾانطزٕ 

ًَْىاًْإ  َُغيت زَنطزٍ... َُٖٓاظ و َُغتإ ُٖوطًاٌْ يُنرت بىوٕ، َاَيًإ بُ تًُْؿت يُنُوَ بىو، طابُضزٍَ
بىو.. ًََطزَناًْإ ضىوبىوُْ طُضًَإ بؤ ؾُضٍِ ئُْفاٍ.. بُالّ بابٌ َٓساَيُناًْإ يُ ؾُويَهٌ تطيفُيٌ، يُ 

 ؾُويَهٌ ٖاويًٌٓ فًَٓو، تىْس تىْس يُ باوَؾًإ زَططٕ و زَيًإ ْايٌَ بُ دًًَإ بًًََٗٔ..
 .. ئاطازاضٍ خؤت بُ..بًَسَْطٌ زَتهىشٍَ.. ضايُيٌ ضابطزوو يُ ثٍُ و ثؤت زَخات -
 َٔ.. ْا..ض ًُْ -
قػُ َُٖيسَبعضِنًيَن.. َُٖٓاظ نًًَُ! تطيفُ ضًُ؟ ؾًَذ ؾىإ ضٌ بُغُض ٖاتىوَ ًَٖٓسَ ْاوٍ زيَين، ؾتًَو يُ  -

 باضَيُوَ زَظاٌْ؟
 ْا ًٖضٌ يًَُٖٓاتىوَ.. ئاطاّ يًٌَ ًُْ.. ْاظامن.. -
 ببىوضَ.. -

َٔ زضَْطُُ ئًؿِ بُ قُْسيٌ َُْاوَ.. زَبًَت ُٖتا ظووَ بطَُُوَ خىا خىاّ بىو فاتًُُ واظّ يًَبًَينَ.. 
ظاضطُيٌ..ئا زَبًَت غؤضاخٌ َُٖٓاظو تطيفُ بهُّ... َٔ َٓساَيًَهِ ُٖيُ، يُ ؾُويَهٌ َاْطُؾُوٍ يُ بُضزَّ 

اضٍ ضَمشاَيٌَ يُ ْاو يُؾٌ َُٖٓاظزا بُدًًََُٗؿت.... َُٖٓاظ ضاغيت طؤت.. ضغتُيُى ُْبىو يُ بٌَ قػُيٌ يُ ظ
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َُٖٓاظَوَ بُضبىوبًَتُوَ.. ضغتُيُى ثطِ يُ واتا وَى ظطجطِبىوٕ واتازاض.. زََئًَ شٕ بُض يُوٍَ َٓساٍَ بهُويَتُ 
ظطًُوَ، زَيٌ خُبُض زَزات، زَيٌ ثًٌَ زََيٌَ، ئاطازاض بُ َٓساَيٌَ  بُ ضيَىَيُ.. ئا ئُو غاتاٍُْ زَضِشاَُ َُٖٓاظَوَ 

طًاٌْ تًَسا ُْزََا... خىيَٓسبىوَُوَ يُ نتًَبإ خىيَٓسبىوَُوَ، شٕ ئُطُض  خؤٍ يُ دىويُ زَخػت، بؤ ضُْس غاتٌَ
سُظٍ ظطجطِبىوٕ ضىوَ زَيًًُوَ، يُ زواٍ ضشإ دىويُ يُ خؤٍ زَبطِيَت، بُ بُض طُظَؾٌ بسٍَ، ضاُْناٌْ ْابعويَينَ، 

ُٖيُ، ثرت ضؤتُوَ غُض  َُٖٓاظ واٍ نطز، غٌَ داض دىويٍُ يُ خؤٍ بطٍِ... ئا َٔ َٓساَيًَهٌ ضاو طُؾٌ دىامن
 زايهٌ، ْاوٍ تطيفُيُ، زَبًَت بًبًُُٓوَ، زَبًَت زايهٌ تطيفُ ببًُُٓوَ...

 بُؽ بعامن تطيفُ نًًَُ!! -

ُْزَنطا وَالٌَ ئُو ثطغًاضٍَ فاتًُُ ُْزضيَتُوَ، زيتِ فاتًُُ َُٖىو طًاٌْ خؤٍ بؤ وَالٌََ َُٖيدػتىوَ، 
 .ثطغًاضٍَ بىو تو تو تاَُظضؤيٌ يًَسَتها.

 تطيفُ ْاوٍ َٓساَيُنَُُ. -

 ضٌ ضٌ! بؤ تؤ شْت ُٖيُ؟ َٔ تاظَ بعامن... -
 َٓساَيُنُّ ْاوٍ تطيفُيُ... -
 زايهٌ ْاوٍ ضًُ؟ -
 َُٖٓاظ -
 َٔ واتاٍ َُٖٓاظ ْاظامن ضًُ -

و  واتانٍُ ئُوٖا ئاغإ ًُْو يًَطَ ْاطؤتطٍَ.. بؤ ئُوٍَ تًًَبطُئ، زَبًَت زًْا يُ َاْطُؾُوٍ ٖاويًٓسا بٌَ -
َاْطُؾُوٍَ ثطِ يُ تطيفُ، تطيفُ بطِشيَتُ ثًَـ ئُو ضَمشاَيٍُ يُ ظاضطُيًسا بُ غُض َُٖيسيَطا زَيطِواٌْ.. َٔ و ؾًَذ 

 ؾىإ يُوٍَ بىوئ... ئا بُؽ يُوٍَ تًَسَطُئ َُٖٓاظ ضًُ، تطيفُ ضًُ..

 

 

*** 

 ئُوؾُو غُضّ بُتاٍَ بُتاٍَ يُ ئُْفاٍ 
 زٍَُْ ٖىضَِيُى يُ ًَٖطؾٌ ئُْفايُوَ 

 ُْ ؾُٓيُى يُ بُظيين ئُْفايُوَ 

 ؾُوتطئ ؾُوٍ تطغُ 

 ؾُوتطئ ؾُوٍ ؾُضَُ  
 ؾُوتطئ ؾُوٍ ضًَص..   
 ؾُوَ تاقاٍُْ تَُُُْ ئُو ؾُو   
 ضَمشاٍَ نح نح   
 نىيَػتإ َُٖىوٍ خُوتىوَ..   
 َٔ خُوّ ْايُ   
 طىتًإ شٌَْ وا بُ ضيَىَ   
 يُ ثًَؿىاظيٌ شٕ   
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 تطؽ بُ ثًَىَ                   
 ؾُضّ بُ ثًَىَ                    
 ضًَصٍَ يُ ْاو تطيفٍُ ثًاوٍَ                   

 ضووت ضووت زاًْؿتىوَ..                      
 ) طؤضاًٌْ دُْطاوَض(

*** 
 

 ئُٖا...ئُوَ ضَمشاَيٌ ضابطزووَ.... -
 بُ ضاغت نُؽ يُ ئًَُُ ُٖيُ يُ ئًَػتازا بصٍ؟ -
َُىوَإ ثرت يُ ضابطزوو زَشئ ُْى ئًَػتا، بُؽ تؤ يُ َُٖىوإ ثرت يُ ضابطزوو ثًاغُ زَنُيت و وا بعامن ٖ -

 نَُرت يُ ئًَػتازا بُ زياض زَنُويت.... وا بعامن بُ ظؤض ضاوت ُْنُيُٓوَ نُؽ يُ ئًَُُ ْابًين..
 نىا ئًَىَف يًَطَ بعضٕ، طىيَِ يُ قػُتإ ًُْ، داضوباض ُْبٌَ. -

خيتَ بُ قػٍُ خػتًُٓوَ، زَْا َُٖىوَإ قػَُإ يُ بري ضىبؤوَ، غُضزَغتٍُ َطاوٍ ئايؿُ طىٍَ ُْ -
داضوباض ُْبٌَ، ؾًعطٍ بُ ظاضيسا ْايُ، بطازَضَنٍُ طًعاضا بٌَ غطووز َاوَتُوَ...  َُٖىو زََيًٌَ ثؤالٕ و.... بُالّ 

 نُمسإ وَى تؤ..

 بُ ضاغت ئُو شُْ ئايؿُطىٍَ بىو؟ -

 بُالّ ئُو ئايؿُطىَيُ ْا نُ ثًَؿرت زََآْاغٌ.ئا ئايؿُطىٍَ بىو،  -

 َٔ ثًَؿرت واّ زاْابىو، ئايؿُطىٍَ يُ ُٖض دًًَُى بٌَ ُٖض ئايؿُطىَيُ. -

 ُٖض نُغٌَ ضيٌَ بُ قُْسيٌ بهُوٍَ نُغُنٍُ ثًَؿىو ًُْ. -

 تؤف؟ -

 تؤف -

 َٔ خُضيهُ ضاوّ يُ ضاوَضِواٌْ بهُوٍَ.. بُ ضاغت ضاوَضِواٌْ ضٌ بهُئ؟ -

ٌَ ضاوَضِواٌْ يُ زَغت بسَئ.. َٔ تا ئًَػتا ضاوَضِواٌْ خاضَ خىيُّ زَنطز، بُالّ ئًَػتا ضاوّ يُ ضيٌَ ْاؾ -
 ئايؿُطىَيُ..

 ثًَتىايُ داضيَهٌ زٍ بُ قُْسيٌ بهُويَتُوَ؟ -

 ئُطُض يُ زَضَوٍَ قُْسيٌ بًَت، ضَْطُ بًَتُوَ، ْاظامن.. -

 يًََُصَ ُٖواَيٌ زايهت ْاظاٌْ؟ -

 ض غُضييب زايهِ زَنُّ، َٔ بٌَ َاَيئاوايٌ زايهُِ بُدًًََٗؿتئا.. َٔ ظؤ -

 بؤ بٌَ َاَيئاوايٌ؟ -

ْاظامن.. ئٌَ، داضيَو بؤ يُنُّ داض ئايؿُطىَيِ زيت و ْاغًِ، ٖاتُ طاضَ، يُ ًَْىإ َٔ و َُغتىوضَ  -
نطز ئُوَ زايهُُ زاًْؿتبىو، زَغيت يُ غُض ؾامنإ زاْابىو، َاضٌ زَنطزئ، قػٍُ خؤؾٌ زَنطز، َٔ ُٖغتِ زَ

وا يُطَُيُايُ..يُ غُض ضؤيؿذي بىو ثًًَطىتري ض ثًَىيػتًُنتإ ُٖيُ، ض ضاغجاضزَيُنتإ ُٖيُ بًًًََٔ َُتطغًَٔ و 
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ؾُضٌََ َُنُٕ، َُغتىوضَ طؤتٌ ْاَُيُنِ ُٖيُ بؤ بابُ تايُضٍ بطاّ، ئُطُض بًطُيٌُْ تا َطزٕ يُ ضانُت 
 زَضْاضِ.. ئايؿُطىٍَ بُ َُغتىوضٍَ طىت: 

زٍَ نضِ ظوو بًٓىوغُ، ئُوَ ُٖض ظؤض ئاغاُْ، ْاووًْؿاُْنُيِ بُ زضووغيت بسٍَ و خَُت ُْبٌَ، بُغُض ضاوٍ 
 زايهٌ خؤت، زَيطُيُمن... ًَٓـ طىمت: 

 وََيال ًَٓـ ْاَُيُنِ بؤ زايهِ ُٖيُ...
ؿُطىَيٌ زايو ئٌَ ْاَُيُنٌ دىإ بُ زَيٌ خؤَِ ْىوغٌ و َُٖىو ؾتًَهٌ يُ زايهِ ؾاضاوَّ تًا ْىغٌ.. ئاي 

تًَط تًَط َاضٌ نطزئ ، بُ زوو ْاَُوَ ضؤؾت، ْاَُيُى بؤ َُُٖزإ، ْاَُيُى بؤ بُغطا.... ئًسٍ َٔ و َُغتىوضَ 
بُ ئاغىوزَيٌ بُ تًُْؿت يُنُوَ ضانؿائ ئُو يُ ثًَـ َٔ خُوٍ يًَهُوت... ئٌَ ْاظامن ضُْسٍ ثًَضىو، سُفتُيُى 

اََُإ ْىوغٌ و ئايؿُطىٍَ يًٌَ وَضططتري، ئا ُٖض يُوٍَ َٔ و َُغتىوضَ نَُرت ثرت...ُٖض يُ طاضَ يُو ؾىيٍَُٓ ْ
بُ تًُْؿت يُ نُوَ يُ خُويَهٌ ٖاويًٓسا بىوئ... ُٖغتِ نطز زَغيتَ بُ ثُدمُناٌْ ياضٍ بُ قصّ زَنات، َُْىيَطا 

ُْخىاضزؤتُوَ و وا ضيٌَ بُ ضاوّ بهَُُوَ، تطغاّ، طىمت ُٖبٌَ ُْبٌَ ئُوَ دُْطاوَضيَهٌ تًٓىوَ، طىمت يًََُصَ يُ شٌْ 
َٔ نُوتىوَ، يُ زَيٌ خؤّ زََطىت ض بهُّ باؾُ!.. طىيَِ يًَبىو بُ زَْطًَهٌ ْعّ ْعّ زَيطىت: زَُٖغذي نضُ 
دىاُْنامن زَُٖغذي، تًَط خُو ُْبىوٕ... يُنػُض ضاثُضِيِ، َُغتىوضَف ُٖغتا، نٌَ بًَت باؾُ!  ئايؿُطىَيٌ 

باوَف ططت، يُ باوَؾططتينَ زايهًؿِ َين وا يُ باوَف ُْططتىوَ، نُؽ  زايو... ُٖضزوونُاٌْ تىْس تىْس يُ
نُؽ َين وا يُ باوَف ُْططتىوَ..... يُ بُضِنٌ نُوانٍُ زوو ْاٍَُ زَضًَٖٓا... بُ ثطِتاو يُ زَغتًِ وَضططت، 

 ْاٍَُ زايهِ بىو زَغتدُتُنُيِ ْاغًًُوَ...زايهِ ظؤض ؾيت بؤّ ْىوغًبىو... زَظاٌْ ْىوغًبىوٍ:

تؤ ًَٖٓسَ خُّ يُ َٔ َُخؤ، ًَٓـ يَُُوزوا بُ ؾًَىٍَ داضإ خُّ يُ تؤ ْاخؤّ، ضىْهُ تؤ بًَذطُ يُ َٔ  
زايهًَهًسيؿت ُٖيُ، يُ َٔ ًَٗطَباْرت، ئُطُض ًَٓـ مبطّ تؤ بٌَ زايو ْابًت و زايهًَهًسيت ُٖيُ ْاوٍ 

 ئايؿُطىَيُ..... 

 بابُ تايُضيـ بؤ َُغتىوضٍَ وا ْىوغًبىو:

ػتا واّ زَظاٌْ يُ زًْايٌَ يُى شٕ ُٖيُ يُ َُٖىو شْاٌْ زًْا دىاْرتو ًَٗطَباْرت ئُويـ ْاوٍ َٔ تا ئًَ 
َُغتىوضَيُ، بُالّ ئًَػتا شًَْهٌ زيهُف يُ دىاٌْ و ًَٗطَباٌْ وا بُ تًُْؿت َُغتىوضَوَ ضاوَغتايُ، ْاوٍ 

 ئايؿُطىَيُ..

 ْىوغًبىوٍ: 

ؾو و دىاْرتئ زايهت ُٖيُ، ْاويإ َُغتىوضَنُّ تؤ ظؤض خؤؾبُخيت نُ دىاْرتئ خى 
 ئايؿُطىَيُ....

 زَظاٌْ يًََُصَ ثطغًاضيَهِ بؤ تؤ َُٖيططتىوَ.. -
 ثطغًاض َُٖيططتٔ باضيَهُ، َطؤظ ثُنسَخات، بًهُو ضَْطُ وََيالَت بسََُوَ -
 بطيا بٌَ ضَْطُ بايُ... تؤ ضٌ ثؤالٍ؟! -
 بُ خؤؾِ ْاظامن! بؤ ثطغًاضَنُ يُ ثؤال ْانُيت! -

 خىضَا وَالّ ُْزاتُوَ، بُضز وَالّ زَزاتُوَ! -

ئُو قػاٍُْ يُ نٔ بُضز ُٖٕ بطِوا ْانُّ الٍ خىضَا زَغتبهُوٕ.. بُضز ئُطُض بعاًْت يُ نىيَىَ  -
 زَيكطدمًًَٓت، دؤطُيُى يُ قػٍُ ثًًَُ.. زَتطغِ سُظت ضىوبًَتُ خىضَا..ٖا  ٖا ٖا...
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سيَو زَيإ طىت خىؾو و بطإ، ُٖض يُ َٓساَيًًُوَ يًَهسٍ نُؽ ُْيسَظاٌْ فاتًُُو ثؤال ضٌ يُنرتٕ، ُْٖ
زابطِاوٕ و بُ طُدمٌ يُنرتيإ زيتًتُوَ، ُْٖسيَهٌ زٍ زَياْطىت ْا شٕ و ًََطزٕ، ُٖؾبىو زَيطىت فاتًُُ ظضِزايهٌ 

ثطِا  ثؤاليُ، ئُوٍ زٍ زَيطؤت وَ ًُْ، ثؤال ظضِبابٌ فاتًُُيُ..نُؽ ُْيسَظاٌْ ؾهت بؤ ُٖض ؾتًَو زَضىو، يُ
 ًْؿاُْيُى زَضزَنُوت ؾهُنٍُ بُتاَيسَنطزَوَ...

تؤ واظ يُوَ بًَُٓ...َٔ زًَََسٍ ؾًَذ ؾىامن يُ خُوٍَ زيت.. يُو خُوَ ضاوٍ ظؤض زيَؿا.. ئًسٍ ْاظامن ض  -
 بىو.. بُخُبُض ٖامت... َٔ باؾِ ُْزَْاغٌ، وابعامن ظؤض بطازَضت بىو، ضٌ يُ باضَوَ زَظاٌْ؟

 ئُو ؾًَدُ ض بُ تؤ زَبُخؿٌَ؟ ظؤض، بُالّ ضريؤنٌ -

ضَْطُ ًٖض! بُالّ يُ ئًَػتازا سُظّ يُ طًَطِاُْوٍَ غُضٖاتُ، زَنطٍَ غُضٖاتًَهًسيِ بؤ بطًَطِيًُوَ، ُٖض  -
 غُضٖاتٌَ، ٌٖ ُٖض نُغٌَ، ططْط ًُْ... ئُطُض غُضٖاتٌ ؾًَذ بٌَ باؾرت..

ىو وَى َٔ، وَى ئُواٌْ زٍ ظؤض قػٍُ ُٖغتُهطز فاتًُُ سُظٍ يًًَُ َٔ قػُ بهُّ، ُٖض قػُيُى، ثًَسَض
 بؤ خؤٍ نطزبٌَ، بًَعاض بىوبٌَ يُ بًػتًٓإ، زَيُوٍَ نُغًَهٌ زٍ قػٍُ بؤ بهات

 باؾُ فاتًُُ خإ -
 واظت يُو فاتًُُيُ ًَُْٖٓا -

ضؤٕ واظٍ يًَسيَِٓ! ٖا ٖا.. ئُو ؾًَذ ؾىاُْ وا بعامن خعٌَ َاض ؾَُعىٕ زَبًَتُوَ، يُوَتٍُ زًْا ُٖيُ  -
ًإ يُ عُْهاوَيُ، َٔ داضيَو ضىويتُُ َاَيًإ، َاَيُنُيإ نُوتؤتُ ًَْىإ نًًََػُيُى و باضِيَو.. بُ خؤت َاَي

 بًًٓىتُ ضُْس دىاُْ زََيًٌَ سُظضَتٌ َُغًشُ، بُ خؤٍ زَيطؤت ُٖض يُبُض ئُو دىاًًُْ ْاويإ يًَٓاوَ ؾىإ..

 ئُزٍ ؾًَدُنُ يُ نىيَىَ ٖات؟ -
َاَيًَهٌ َىغًَُإ زضاوغًًَإ زَبًَت، نىضَِنًإ ُٖيُ ْاوٍ ظاْايُ، ئُو َاَيُ بُ بُ خؤٍ بؤٍ طًَطِاَُوَ  -

بُٓضُ زَضُٓوَ غُض ؾًَدُناٌْ ْاظامن نًَٓسَضٍَ.. ئًسٍ خَُيو ظاْاف بُ ؾًَذ ظاْا باْط زَنُٕ.. ؾىإ و ظاْا بُ 
زَبًينَ ئُو ظاْايُ ظؤض زضؤظُْ،  َٓساَيٌ ظؤض بطازَضٍ يُنرت زَبٔ، بػتُى ضًُ بُبٌَ يُنرت ْاضِؤٕ.. زواتط ؾىإ

غُختُضًُ، ُٖتا زظيؿٌ يًَسَبًينَ، بًػتبىوٍ ًَْطباظيـ زَنات.. ئًسٍ خؤٍ يًٌَ زووض زَخاتُوَ.. بُالّ زَبًينَ 
يُ ْاو خَُيهٌ ُٖويًَطٍَ َُٖىو ُٖض بُ ؾًَذ ظاْا باْطٌ زَنُٕ و ضيَعيَهٌ طُيًَو ظؤضٍ يًَسَططٕ، ئُويـ ُٖض يُ بُض 

نُضٌ ًْى ًَٖٓسَ ضيَع يُ ؾىإ ْاططٕ، بؤيُ ؾىإ بطِياض زَزات، ئُطُض بُ ئايًين َُغًشًـ بًَت، ْاوَنٍُ.. 
 ؾًَدُى بُ خؤيُوَ بينَ، وَيًََا ؾًَدايُتٌ خؤٍ ضازَطُيٌَُْ و زََيٌَ:

يُنُّ داض بُغُضٍ َىسَُُز ئُودا بُغُضٍ عًػا ُٖض نُغًَو بُ ؾًَذ ؾىإ باْطِ ُْنات، وَالٌَ 
 ُودا خىاٍ زَنطز زايهِ زَبىو..ْازََُوَ، ئ

 ئؤَُتٌ َىسَُُز و ئؤَُتٌ عًػا يًٌَ زَضُٓ تهايٌَ: 

نىضِّ واْابٌَ، بامب واْابٌَ، يُ نُيًٍُ ؾُيتإ وَضَ خىاضٍَ، ئُتى و ؾًَدًإ ُْطؤتًُ، ثًٌَ زََئًَ خؤت ؾًَت  
ضُا وَنى تًَهَُيهطزٌْ ًًَٖهُ و َُنُ ئُو زوو ئايًُٓ دىاُْ ثًؼ َُنُ، خؤ ئايري تًَهَُيهطزٕ وا ئاغإ ًُْ، 

 تَُاتُيُ!.. 

 ؾًَذ ؾىإ بطِياضيَهُ و ثُؾًُاٌْ تًَسا ًُْ، غىاضٍ ثؿيت ؾُيتإ بىوَ و زاْابُظٍَ...

 ئُوَ ْاغهرتئ ؾؤضِؾُ.. ئٌَ ضًسٍ! -
 ظؤض ؾت ُٖيُ، ًْىٍَ غُضٖاتٌ ؾًَذ ؾىإ يُ نُٓ َُٓ، بُؽ ئًَػتا ؾتًَهِ ًُْ بؤ طىتٔ -
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 يإ سُظ بُ طىتين ْانُيت؟!ًْتُ بؤ طىتٔ  -
 ْا  بؤ سُظ ْانُّ.. -

 سُظ زَنُّ ؾًَذ ؾىاٌْ بٔ ضَمشاَيِ ثٌَ بٓاغًيَن -

ؾًَذ ؾىاٌْ بٔ ضَمشاٍَ و ؾًَذ ؾىاٌْ ضًاٍ نؤضؽ و ثًَطؽ و ْعيو غًَطؤؾٍُ دُْطاوَضإ ضَْطُ ُٖض  -
 َُٖإ ؾًَذ بٔ، خؤ ئُوٍَ ئُوٍَ زَْاغٌ...

وَ بُضَو ضَمشاٍَ بضُُوَ.. ْاَُوٍَ بًبَُُ ؾُوَ َاْطُؾُويًُنٍُ ظاضطُيٌ َٔ َُْسَويػت بُ ئاطايٌ فاتًُُ
و بُ ضووتٌ َٔ و َُٖٓاظ ببًينَ.. سُظّ يًَبىو ئُو زميُُْ دىاْاٍُْ ئُوٍَ ببًينَ، بُالّ ؾُضَِ زَنطز، ظؤض ظؤض 

 ؾُضَِ يُ فاتًُُ زَنطز..

 غت ثًَسَْاغًَِٓ ضَْطُ ُْتٓاغًيبَ ئُطُض تؤ ؾًَدٌ بٔ ضَمشاَيِ ثًَبٓاغًَين، َٔ ؾًَدًَهٌ نؤض -

 ئُوَ ضًُ! قُت تؤ ُْبىوٍ.. غُضٖات يُ بطٍ غُضٖات -

 ْا طاَيتُت يُطٍَُ زَنُّ.. -

َٔ ُٖغتِ نطز، فاتًُُ يُ قػُناٌْ خؤَُوَ، زاوٍ بؤّ زاْاوَتُوَ، يُ بريّ ًُْ بُ ض ؾًَىَيُى باغٌ 
ًًُنٍُ بؤ فاتًُُف طًَطِابًَتُوَ و يُ ضاوٍ نطاوٍَ َُٖٓاظو تطيفُّ بؤ نطزووَ.. يإ ضَْطُ ئُغشابُنىش ًَْٗٓ

بًَئاطاٍ َُٓوَ يُ ظاضٍ زاخطاوٍ َُٓوَ، ويَُٓ ويَُٓ ضاوٍ بُ ئُيبىوٌَ ؾُوَ َاْطُؾُويًُنُ طًَطِابًَت... ْا 
 ثًَىيػتُ ثاضيَعٍ يُ ؾُضٌَ خؤّ بهُّ و ْابًَت تو تو يُ ثًَـ ضاوٍ فاتًُُ بًتهًَِٓ...

ؾىإ نُ زوعاخىاظميإ يُ  ضَمشاَيُناٌْ ظاضطُيٌ نطز بُضَو ئُوٍَ بُ ضيَهُوتري... يُ  ئٌَ، ئُودا َٔ و ؾًَذ -
 ضٍَ ، ضيٌَ غًَطؤؾٍُ دُْطاوَضإ، تؤف ئُويَت زيىَ؟

 نُؽ ُٖيُ ئُويٌَ ُْزيبًَت! -

 ْا، َُٖىو دُْطاوَضيَو ضيٌَ بُوٍَ زَنُويَت، ئُطُض ظؤض يُوٍَ مبًًَٓتُوَ ُٖضضٌ دُْطاوَضٍ زًْا ُٖيُ -
 زَياْبًين، يُ ُٖوضاظَيُى نابطايُنٌ نُؾهؤٍَ يُ نؤَيُإ تىوف ٖات، زواٍ غاَلو و ضانىضؤٌْ، طؤتٌ:

 ْاوّ ئُويًاٍ ضُيُبًًُ، ئًؿِ غُضٖات ْىوغًُٓ، ضووزاوإ يُو زَفتُضَ تؤَاض زَنُّ 
ًَُُ ُٖض ئُوَتُ زَفتُضيَهٌ طُوضٍَ ثًَبىو، ئُو ثًاوَ بُ ظَاًَْهٌ تًَهٍَُ بُ غٌَ ظَاْإ قػٍُ زَنطز، ئ 

تًًَسَطُيؿذي، ئُو ثًاوَ ُْٖسيَو ؾيت يُ زَفتُضَنٍُ تؤَاض نطز، ثًَِ دىإ ُْبىو تَُاؾاٍ زَغيت بهُّ بعامن ضٌ 
زَْىوغًَت، ظؤض ثطغًاضٍ يُ ئًَُُ نطز، بُالّ ئًَُُ بُ ؾًَىَيُى وَالممإ زَزايُوَ، َُتطغٌ ُْبًَت بؤ غُضَإ، ؾًَذ 

: َٔ طىَامن يُو ثًاوَ ُٖيُ، با.. طىمت: ْا، بابُ تؤ َُٖيُيت.. ئًسٍ َاَيئاوايًُإ يًَهسٍ ؾىإ غُضٍ ْايُ بٔ طىيَِ
 نطز، ًَٖؿتا ئُويًاٍ ضُيُبٌ زووض ُْنُوتبؤوَ، ؾًَذ طؤتٌ:

 نىضَِ ، َٔ بعامن، ئُو ثًاوَ داغىوغُ با ئًعٌْ ُْزَئ 

 طىمت: 

 بُو خاوَ خاوَ ضؤٕ يُطٍَُ ئًَُُ زَضزَضًَت! بطِوا ْانُّ، ْا، ئٌَ ئُوَ ُٖو بىو بًططئ ضٌ يًَبهُئ، 
 ؾًَذ بُ ضاوَ طُوضَناٌْ نُ ًَٖٓسٍَ بٓجًاَيُيُى زَبىوٕ، تَُاؾايُنٌ نطزّ:

 نىضَِ، زَضضىوٌْ ضٌ! بُ يُى طىيًُ غاضزٍ زَنُيُٓوَ و تُواو.. 
، بطِؤ بطِؤ.. تُواويَو ضاظٍ ُْبىوّ و واظَإ يًٌَ ًَٖٓا، ئُو ْؿًَى بؤوَ و ئًَُُ ًَٖىاف ًَٖىاف َُٖيطُضِائ 

ضؤيؿتري، ًَٖٓسََإ ظاٌْ زوو نؤثتُض يًَُإ ثُيسا بىوٕ، يُ غُض غُضَإ وَى ضاويُؾُ زَغىوضِاُْوَ، ئًَُُف 
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خؤَإ يُ بٔ بُضز و زاضإ ؾاضزَوَ، ًَٖٓسََإ ظاٌْ تُواويَو زووض يُ ئًَُُ نؤثتُضيَو ًْؿت، وٍَ وٍَ! يُى زًْا 
التط ئُويسيـ ًْؿت، يُويـ غُضباظ وَى ظَْطُظؤضَ بُ ضًا وَض بىوٕ، َٔ ُٖتا ئُو زَّ غُضباظٍ ضشاْسَ طؤضٍَِ، يُو

َُْعاًْبىو، نؤثتُض دًَطٍُ ئُو َُٖىو غُضباظٍَ يًَسَبًَتُوَ، ئًسٍ غُضباظ َُٖىو اليُنًإ يًَططتري، 
ظُْيإ بُغت، زووض ُْبىوٕ، بعُْضيًَُنًـ َُْايُوَ بؤ زَضضىوٕ، زَتطىت زَظأْ ئًَُُ يُ نىيَري، بُ زَوضََاْسا با

بٌَ زووضبري  بُ ضووٌْ يًَُإ زياض بىوٕ ، يُ َُٖىو اليُنًؿُوَ ًَٖىاف ًَٖىاف زَٖاتُٓ ثًَـ، ض ضاضَإ َُْا يُ 
ؾىيًََٓهٌ ظؤض عاغٌَ غُْطُضَإ ططت، ؾًَذ طؤتٌ: ُْتًَٗؿت بًهىشئ! طؤمت: بطِوا ْانُّ ئُو ثًاوَ بُ ًٖض 

ًَت، ْا، ُٖض ئاطاؾٌ يٌَ ًُْ.... تُواو ْعيو بىوُْوَ، يُ نُيًَين زضَختُ نىضتُ بُٓنإ ؾًَىَيُى زَغيت يُوَزا ُٖب
و تًؿُ بُضزَ طُوضَنإ زياض بىوٕ بُ ثاضيَعَوَ زَٖاتٔ، ظؤضٍ ُْبطز تُقُ زَغيت ثًَهطز، طؤمتُ ؾًَذ تا ُْنُويُٓ 

ُغاض ُْزَيت... ناض يُ ناض تطاظا، خُضيو خُتُضَوَ با تُقُ ُْنُئ، طؤتٌ: باؾُ وا زَنُئ، ئاطازاضبُ طىيًُ بُ خ
بىو بهُويُٓ بٔ زَغت و ثًٌَ غُضباظاُْوَ، ؾًَذ طؤتٌ: بهىشَ، نىؾيت، نىؾتِ.. ُٖض غُضباظ بىو ثؿتاوثؿت، 
ظطاوظط، غُضاوغُض، قىْاو قىٕ، بُ عُضزٍ زَنُوت و تفُْط بٌَ زَغت زََايُوَ، بُ ضُْسإ ظَإ طىيَِ يُ 

ٌ ئًَُُ طُيًَو عاغٌَ بىو، يُ ضًا و ضؤالٕ ُْٖسيَو دًَطُ ُٖيُ، خىاوَْس بُ تايبُتٌ بؤ ٖاواضٍ غُضباظإ بىو، دًَ
دُْطاوَضٍ زضووغتهطزووَ، تا بٌَ خُّ ؾُضٍِ يًَبهات، ئُو دًَطُيٍُ ئًَُُ بؤ ؾُضِ َُٖيُإ بصاضز، دًَطُيُى بىو 

ًؿُنُإ ُْبىو، تفُْط و فًؿُنٌ يُو دًَطاياٍُْ خىاوَْس.. بُ زَيٌ خؤَإ تُقَُإ زَنطز، خٌَُ بطِاٌْ ف
ضُْسإ غُضباظ يُ بٔ زَغتُإ بىو، غُضباظ ُٖض زَٖاتٔ ْاظامن ضُْس نؤثتُض غُضباظيإ ضووزَنطز، ُٖض غُضباظ بىو 
زَضِشايُ ضًا و يُ ضًاوَف بُضَو َُضط، َُطُض خىا بعاًَْت ئُو زََُو عُغطَ ضُْس غُضباظ نىشضاوَ، ئُو ؾًَدُ 

 تفُْطإ بُ زوو زَغتإ ؾُضٍِ زَنطز غُضباظ نىشَ، بُ زوو
ئؤٍ! ئُتى باغٌ ئُو ؾُضَِ زَنُيت نُ ئًَػتطٍُ َؤْتًهاضيؤ ظؤض باغٌ زَنطز، ضُا ئُو ؾُضَِ تؤ و ؾًَذ  -

 ؾىإ نطزتإ؟
ئا َٔ يُطٍَُ بىوّ، بُؽ ؾًَذ زَوضٍ غُضَنٌ بًين، ئُو غُضباظاٍُْ بُ زَغيت ؾًَذ ؾىإ نىشضإ يُو  -

طٍُ َُٖىوإ بُ ُٖؾت بًَت، ُٖتا زؤظَر زؤظَخُ ؾًَذ ؾىإ زَبًَت ُٖض يُ زؤظَر مبًًََٓتُوَ، ؾُضَِزا، ئُطُض دًَ
بُالّ َٔ ظوو ظؤض ظووتط يُ ؾًَذ زؤظَر بُدًَسيًََِ، ئٌَ، غُضباظ ؾهاًَْو ؾهإ، ُٖالتينَ ُٖالتٔ، َُثطغُ، 

ئاوابىوٕ بىو، َُتطغًُإ يُغُض َُْا يُ ْاو زَغتًإ بؤ نؤثتُض ضازَؾُقاْس، نؤثتُض بؤٍ ضاُْزَططتٔ، ضؤش يُ غُض 
تُضَإ خؤَإ نؤزَنطزَوَ بؤ ضؤيؿذي، ًَٖٓسََإ ظاٌْ يُ ئامساُْوَ ؾتُى يُ ًَْىإ َٔ و ؾًَذ ظضٍَُ ٖات، بُيين 
َٔ ئُو تُواويَو بىو، خؤّ بُ عُضزٍ زازا، زيتِ زوونَُيًَهٌ غجٌ بُضظ بؤوَ، بؤًْـ ٖات ُٖغتاَُوَ َٔ نُ يُ 

وَ بىوّ غُضَو بُضظايٌ غاضَسا، ؾًَدًـ بُضَو ْؿًَىٍ قىضاْسٍ، َٔ بؤٌْ غًَىّ زَنطز، ؾًَذ باْطٌ الٍ غُضَ
نطزّ، يُو غُضَوَ يُنرتَإ ططتُوَ، بطِؤ، بطِؤ.. ؾًَذ ُْضّ ُْضّ زَنؤخٌ، ئاويـ يُ ضاوٍ زَٖات.. ًَٖٓسَّ ظاٌْ 

 ؾًَذ ٖاواضيهطز:
 نىضَِ زَغتِ بططَ، ضاوّ ًٖض ْابًينَ... 

ُض ساٍَ طُيؿتًينَ... زنتؤضيَو يُوٍَ بىو يًََُص ُْبىو يُ َؤغهؤ طُضِابؤوَ، تَُاؾاٍ ضاوٍ نطز.. بُ ٖ 
طؤتٌ ضاوٍ تؤ بُؽ يُ َؤغهؤ ضا زَبتُوَ.. ضُْس ضؤشيَو َٔ و ؾًَذ يُوٍَ َايُٓوَ.. ثًًَاْطؤت زَتًَٓطيُٓ 

بُ ضاو يًَهسٍ دًا ُْزَنطزُْوَ.... َٔ  َؤغهؤ.. ؾًَذ بُ ئاغتُّ ؾيت زَزيت، ًًَٖهُو ثًاظت يُ بُض زَّ زاْابا،
زَبىو بضُُوَ بايًػإ، خُبُض ٖاتبىو زايهِ زيَتُ ئُوٍَ.. َاَيئاوايًِ يُ ؾًَذ نطز و زوعاٍ ضانبىوُْوَّ بؤٍ 
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خىاغت و ثًَُطؤت ناتٌَ بُ ضانبىوُْوَوَ يُ  َؤغهؤ ٖاتًًُوَ، ؾىوؾُى ظؤزطاٍ ضووغًِ بؤ بًَُٓ..طؤتٌ ٖا 
بسٌَََ َٔ ثًَىيػتِ ثًٌَ ًُْ.. يًَِ وَضططت، ئُو ضازيؤيٍُ زاَُ ْاغو و ئُْفاٍ بطزٍ.. يُ  داضٍَ ئُو ضازيؤيُت

غاتُناٌْ َاَيئاوايًـ ؾًَذ طًُيٌ ئُوٍَ يُ َٔ ُٖبىو نُ ًََُْٗؿت ئُويًاٍ ضُيُبٌ بهىشيَت، زَيطؤت ئُطُض 
َبىوئ! ضاوَنامن يُ زَغت زَزا! ؾًَذ ئُو غُطبابُ ضاو َؤُّْ بُ قىضباٌْ يُى طىيًُ بهطزايُ، تىوؾٌ ئُو بُاليُ ز

زَيًٓا بىو يُوٍَ ئُويًاٍ ضُيُبٌ داغىوغٌ يُ غُض ئًَُُ نطزووَ، زَيطىت زَيًٓاّ نؤَيُثؿتُنٍُ ئاًََطٍ بًَتُيٌ 
تًَسابىوَ، قػٍُ يُطٍَُ نؤثتُضَنإ نطزووَ و دًَطٍُ ئًٍَُُ ًْؿإ زاوٕ، ًَٓـ وَى ؾًَذ زَيًٓا بىوّ، بُالّ 

ثًَضُواٍُْ ئُو، َٔ ض ئُو زَّ ض زوايًـ ضُْسٍ يُو ثًاوَ وضزبىوَُوَ و وضززَمبُوَ، ثًاوٍ زَيًٓايٌ َٔ 
داغىوغٌ ًُْ و ئُو ئًؿُ يُو ْاوَؾًَتُوَ، ئًسٍ ُٖتا يًَهًـ دًا بىويُٓوَ، ُٖضزوونُإ يُ زَيًٓايٌ خؤَإ يُ 

ًَدِ زَنطز بُ ؾىوؾُيُى ظؤزطاوَ باضٍَ ئُويًاٍ ضُيُبًًُوَ زَيًٓا بىوئ... َٔ َاوَيُنٌ ظؤض ضاوَضِيٌَ ؾ
بطُضِيَتُوَ... ضؤشيَو بًػتِ ؾًَذ ؾىإ يُ بُغسايُ.. نىضَِ نى! طؤتًإ وََياَل يُ باتٌ بؤ َؤغهؤٍ بًَٓطٕ ْاضزيتًاُْ 

 بُغسا.. ئًسٍ ْاظامن ضٌ بُغُضٖاتىوَ! 

 ئُوَ بُضاغتتُ ئُتى! -

 ضؤٌْ زَطًَطَُِوَ ئُوٖايُ. -

 َابٌَ.. خؤظطُ زَيًِ ُْزَؾهاْس.. بطِوا ْانُّ بُغُض زًْاوَ -
 بؤ زَيًت ؾهاْسووَ! -
 ئا وَى ؾىوؾٍُ ظؤزطا ؾهاْسّ. -

 سُظ زَنُّ طىيَِ يُ ظضيٓطاُْوٍَ ئُو ؾهاُْ بًَت -

ئُو نىضَِ يُ بُالف ُْٖاتُ خُومن، ؾتًَهٌ خطاثٌ بُ غُض ٖاتىوَ.. َٔ نُ غُيطّ زَنطز واّ زَظاٌْ يُ  -
 ظؤض يُوٍ زَنطز. ثًَـ ويَُٓنٍُ َُغًح وَغتاوّ،

وايُ ُْٖسٍَ يُ نضاٌْ عُْهاوَ بُ ؾىإ َُغًح باْطًإ زَنطز... زياضَ سُظْانُيت قػُ يُ زَيؿهاُْنٍُ  -
 بهُيت؟

با باغٌ زَنُّ، يُ بُض تؤ ْا يُبُض خؤّ، بؤ نُغًَهٌ باؽ ُْنُّ زَيِ ؾُم زَبا... با ئُو نُغُ تؤ بًت...  -
 ضؤش و ؾُوَنٍُ نؤضغت يُ بريَ؟

 ِ يُ بريَ، ئُو ؾُو و ضؤشٍَ نُ يُ ؾُوٍ ثًَؿرتٍ ئًػطائًٌ خًاُْتٌ يًَهطزئباؾ -

ضازيؤ زضؤظُْنٍُ طىتٌ بُضيَهُوٕ، ُٖتا غٌَ ضؤشيسٍ، ئامسإ ضيَٓازا يُى ثُيُ ُٖوضٍ تىخٔ بهُوٍَ...  -
بُ غُض ئًَُُو خطِبىوُْوَ و باضاٌْ سُفت غاالٕ  نُضٌ ئُو ؾُو و ضؤشَ ُٖضضٌ ُٖوضٍ غاالٕ ُٖيُ يُ ئامساٌَْ

نؤضغسا ضشا.. ئُوَ بىو، ُٖضضؤٌَْ بىو بُ ضيًَُ عاغًًَُنُ َُٖيطُضِائ، ًَٖػرتَ دىاُْنامنإ بُ ًَٖػرتَ بؤظيؿُوَ 
 .يُبُض غُظَبٌ ئامسإ بُ دًًََٗؿت و خؤَإ طُياْسَ ئُؾهُوتُنُ

 !ئُو ئُؾهُوتٍُ وا بعامن بؤ يُنُّ داض بىو، َطؤظ ببًينَ -

ئاططَنٌ طُوضََإ نطزَوَ و ظوو ظوو وؾو بىويُٓوَ و خُوَإ ٖات، وا بعامن ئُو ؾُوَ ئا.. يُ بريتُ ض  -
يُنُّ ؾُو بىو يُ شياٌْ َُ، بُبٌَ ئًَؿهطط بٓىوئ، وا بعامن تاقُ ؾُويـ بىو ثًَـ ْىوغذي ، مشؿاَيُنٍُ تؤ 

 ؟!زَْطٌ يًَىَ ُْٖاتيبَ
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ُوتىوَ و ْانُوٍَ، ثًَؿُُضطُف يُ تٌَُُْ خؤٍ وا بىو طىتًإ ُْى ُٖض داف و عُغهُض ضيًَإ بًَطَ ُْن -
 ُْطُيؿتؤتُ ئًَطَ، وايُ ئُو ؾُوَ مشؿاَيًـ َاْسوو بىو..

 ئا، ئُوَ بىو َُٖىوَإ وَى ئُو ؾتٍُ بُ َُٖيُظُ ْاوٍ ضؤيؿتىوَ، ثُيُواش بىويُٓوَ و خُوتري... -

  ئٌَ خُوتري! -

هُوتري، ثًَـ ْىوغذي ئُو يًَو ْعيهًًُّ يُ بُ ضيَهُوت َٔ و ؾًَذ ؾىإ نًََُو يًَهسٍ ْعيو ثاَي -
خُوتبىوّ.. ُٖغتُهطز زَغيتَ يُ غُض غًٓطُُ و يُ زووٍ ؾتًَو زَطُضٍَِ ٖا ٖا.. ضاوّ نطزَوَ زَبًِٓ بريَ...

ؾًَذ ؾىاُْ.. ظؤض تىوضَِ بىوّ.. بُ َُٖىو ًَٖعٍ خؤّ، وا بعامن يُ بُض َاْسويَتًـ ًَٖعّ تًا َُْابىو، ئا َػتُنِ يُ 
 ٌ زا... يُنػُض بُ خؿجُ دًٌَ خؤٍ طؤضٍِ و زووضنُوتُوَ...غًٓط

بؤ ضؤشَنٍُ ئُوَ ُْبىو يُ ئُؾهُوتُ ئامساًًُْنُ ٖاتًُٓ خىاضَوَ و ًَٖػرتَنامنإ بُ باضَوَ زيتُوَ، زياض  -
ؾًَذ ظؤض بُ  بىو ًَٖػرتَنإ ظؤض يُ ئًَُُ بُ وَفاتطبىوٕ، يُ دًَطٍُ خؤياُْوَ ضاوَضِيٌَ ٖاتُٓوٍَ ئًَُُيإ زَنطز ...

ؾُضَُوَ ٖاتُ الّ و ظؤض زاواٍ يًَبىضزٌْ نطز نُ َُٖيُيُنٌ ؾُواٍُْ نطزووَ، زَيطىت بطِوا بهُ خؤؾِ ئاطاّ 
يًَُٓبىو ضؤٕ ئُو َُٖيُيُّ نطز.. زَيطىت بطِوا بهُ يُ تٌَُُْ خؤّ بٌَ خىاغيت خؤٍ زَغتِ بُ ًٖض نضًَو 

نطز، ُْزَبىو ئُو َػتُّ يًَبسايُ، ضاغتُ بٌَ ئًعٕ وَضططتٔ ئُوٍَ  ُْنُوتىوَ... َٔ يُو ظياتط زاواٍ يًَبىضزمن يًٌَ
يُطٍَُ َٔ نطز، نُ الٍ َٔ دًَطٍُ قبىوَيهطزٕ ًُْ و ُٖضطًع بًَسَْط ْامب يُ ناضٍ ئُوٖا، بُالّ ُْؾسَبىو، وا 

يُ زَغيت خؤّ  تىْس باّ يُطَُيًسا، بُ ُٖض ساٍَ تاظَ ضؤيؿت.. َٔ ئًَػتاف نُ ئُو َػتُّ بري زَنُويَتُوَ، ضقِ
زواٍ ئُوٍَ ئُو  زَبًَتُوَ، ؾًَذ ؾىإ نىضِيَهٌ طُيًَو ْاظزاض بىو، َٔ زواتط ُٖغتِ بُ ْاظزاضيٌ ئُو نىضَِنطز...

 قػاَُْإ نطز... ْاظامن ئُتى ئُو نات ئاطات يُوَ بىو نُ َٔ و ؾًَذ  بُ دىوت زَضِؤيؿتري يإ ْا؟

 .ْا ئُو ويَُٓيُّ يُ ضاو َُْاوَ -
ئًسٍ يُوَ بُ زوا َٔ ضُْسٍَ زََىيػت يُو نىضَِ ْعيو ببُُوَ و قػٍُ يُطٍَُ بهُّ ئُو ُٖض خؤٍ ئٌَ...  -

زووض زَخػتُوَ، خؤ زووضخػتُٓوَنُيؿٌ زياض بىو يُ ؾُضَُوَيُ، ضُْسٍَ زََىيػت ئاغايٌ بًَتُوَ ئُو ئاغايٌ 
ئًَػتا َُْسيت بُ تًضاويـ  ُْزَنطزَوَ، ضُْسٍَ زََىيػت، تَُاؾانطزٌْ ئاغايًـ تَُاؾاّ بهات، ئًَػتاو

تَُاؾاّ بهات، داضٍ وا ُٖبىوَ بُ ئُْكُغت يُ ناتٌ ْاخنىاضزٌَْ ضيَو يُ ثًَـ ئُو زاًْؿتىوَُ، بُؽ بؤ ئُوٍَ 
غاتٌَ مبداتُ ضاويًُوَ، تُواو يُ ئاغت َٔ ضاوٍ خؤٍ زاخػتبىو ُْيسَنطزَوَ، وا ضيَههُوتىوَ ثًَهُوَ 

ويػتىوَُ ثُدمُّ بُض ثُدمٍُ بهُوٍَ ئُوَف ُٖض بؤ ؾهاْسٌْ ؾُضّ يُ  بُ َُبُغت ،ًَٖػرتيَهُإ باض نطزووَ
ئاؾتبىوُْوَ ُْى بُ ًْاظيَهًسٍ، ظوو زَغيت خؤٍ زووضخػتؤتُوَ و وَى ئُوٍَ ًًٌَََُْٖ زَظْىيَصٍ بؿهٌَ...  بُفطو 

ؾًَذ زَضِؤؾتِ،  ئُو  باضإ بىو، يُ ضيٌَ ضًاٍ ؾريئ بىوئ، ضووباضيَهٌ طضهُ ٖاتُ ضيَُإ بُ ضيَهُوت َٔ يُ زووٍ
تاظَ ثُضِيبؤوَ نُ َٔ طُيؿتٌَُ، بُ ئُْكُغت طؤمت َٔ ْاويَطّ بجُضَُِوَ، ئاوضٍِ زايُوَ بٌَ ئُوٍَ غُيطٍ زََىضاوّ 
بهات... ثًَُطؤت زَنطٍَ ياضَُتًِ بسٍَ يُ ثُضِيُٓوَ؟ ُْٖسيَو زاَا.. زيتِ زاضَنٌ زضيَصٍ ًَٖٓا ، بُغُض ئاوَنُزا 

تٌ تىْس بًططَ، واَهطز.. َٔ زَغيت ئُوّ زَويػت ُْى زاض، ئُوَؾِ ُٖض بؤ ئاؾتبىوُْوَ بؤٍ ضَوإ نطزّ و طى
بىو، ًٖضٌ زٍ ْا... ْاُٖقٌ ُْبىو، ئُو َػتٍُ َٔ يًَُسا، غىونايُتًًُى بىو، يُواُْيُ يُ تٌَُُْ خؤٍ 

 .غىونايُتٌ ئُوٖاٍ ثًَُٓنطابًَت

 ئاخط ئُويـ غىونايُتٌ بُ تؤ ُْنطز!! -



98 

 

ٌ ئُو يُ بًَئاطايًُوَ بىوبٌَ، ُٖتا يُ ئاطايًؿُوَ بىوبٌَ، ُْزَبىو ناضزاُْوٍَ َٔ بُو ؾًَىَيُ ْا، ضَْطُ ٖ -
با نُ بىو، زَنطا بُ ؾًَىاظيَهٌ دىإ تًٌَ بطُيُمن  َٔ ئُو نضُ ًِْ نُ تؤ يُو ئُؾهُوتُزا يُ زووٍ زَطُضِيٌَ، بؤ 

 ُو نات َُْسيتُٓوَ....ئُو تًَطُياْسُْ ظؤض ؾًَىاظٍ ُْضّ و دىإ ُٖيُ، بُالّ َٔ ئ

 ئٌَ، ُٖوَيُناٌْ ئاؾتبىوُْوَ وَغتإ؟ -

ظؤضّ ُٖوَيسا ئاؾيت بهَُُوَ، بُالّ َُٖىوٍ وَى ُٖوَيُنامنإ يُطٍَُ ئايؿُطىٍَ ؾهػتًإ ًَٖٓا.. زوا ُٖوٍَ  -
تُ، ؾُويَهٌ نُ باف يُ بريَُ و زواٍ ئُوَ ئًسٍ ؾًَدِ ُْزيتُوَ، دًًَُى ُٖيُ ْاوظَْطٌ زََيًَينَ، ئُتىف بًًٓى

 ٖاويًٌٓ فًَٓو بىو، ضىاض ثًَٓر نُغٌَ بىوئ، وََياَل وابعامن تؤف يُطَُيُإ بىوٍ!

 ئُو ؾُوٍَ ويػهٌ و بريََإ خىاضزَوَ؟ -

زَخمؤف!.. ْاظامن ئاطات يُوَ بىو يإ ْا، َٔ بُ زظيًُوَ ْاوَ ْاوَ ثًَهٌ خؤؾِ زَنطزَ ثًَهٌ ؾًَدُوَ، بؤ  -
 َُغتبىوْسا ئاؾت بًَتُوَ ئُوٍَ تُواو َُغت بٌَ و يُ

 .َُظَمشإ ُْٖاض بىو، ُْٖاضٍ غىوض غىوض -

 نىت يُ بريَ! -

 .قُت يُ بريّ ْاضًَتُوَ -

 ضَْطُ بؤ تؤ ؾُويَهٌ خؤف بىوبٌَ!! -

 بُالّ َٔ ًٖض ُٖغتِ بُوَ ُْنطزبىو ْاخؤؾًًُى يُ ًَْىاْتاْسا ُٖبىوبٌَ، تا ئاؾتبىوُْوٍَ بىٍَ. -

اوإ ًٖض يُ طؤضٍَِ ُْبىو، ئاغايٌ قػَُإ ثًَهُوَ نطزووَ، نُؽ ًَُٖاٍ ططشيًُنٌ ْا يُ غُضَوَ يُ بُض ض -
يُ ًَْىإ َٔ و ؾًَذ ُْزيتىوَ، بُالّ نُغًـ ُْيسيتىوَ بؤ ضطنُيُنًـ ضاوٍ ؾًَذ يُ غُض َٔ بٌَ، نُؽ ُْزيتىوَ 

 زَغيت ؾًَذ بُ ًْاظٍ تُوقُنطزٕ، بُ ًٖض ًْاظٍَ، بُضَو زَغيت َٔ دىويُيُى بهات

 ئُوَ ْاظامن.. -

ئٌَ، ُٖغتُهطز ؾًَذ تُواو َُغتبىوَ، ناتٌَ بُ ًْاظٍ زَغت بُ ئاوطُياْسٕ َُٖيسَغتاوَ، ثًٌَ تًَهسَئاالو  -
يُْطُضٍ ُْزََا... وا بعامن َُٖىوتإ تُواو َُغتببىوٕ دطُ يُ َٔ.. َُغتبىوٌَْ يُو َاْطُؾُوَ ضووْانُزا 

ٖا ٖا ٖا .. نٌََُ زووض يُ نُثطَنُ ؾًَذ ؾىامن ططت نُ بؤ ًَعنطزٕ  غامتُتإ يُ يُنرت زَنطز، ًَٓؿتإ ُْزَزيت
يُوٍَ بىو، ططمت بُ زَغتِ قؤَيُناًِْ ططت و طىمت غُيطّ بهُ، غُضٍ زاخػت.. طىمت قػُ بهُ، ْىتكٌ يُ خؤٍ 

ضَسا.. بطٍِ.. طىمت بؤضٌ ًَٖٓسَت خىاضزَوَ خطاخ تًَهضىوٍ، طىتٌ تا قؤَيِ بُض ُْزٍَ ًٖض قػُيُى ْانُّ.. بُ
طىمت، ئٌَ بؤ ًَٖٓسَت خىاضزَوَ؟ طىتٌ زيتِ نُغٌَ ثًَهٌ خؤٍ يُ ثًَهٌ َٔ زَنطز بُؽ َُْعاٌْ نٌَ بىو! يُو 
قػُيٍُ غىونايُتًِ خىيَٓسَوَ، غىونايُتٌ بُ خؤّ، بُالَّ بُغُض خؤّ ًَُْٖٓا.. طىمت بُؽ ثًَُبًٌََ بؤ غُيطٍ َٔ 

يًَسَنُّ يًَُطُضٍَِ.. طىمت بُؽ يُطَُيِ ئاؾت بُوَ، ضًت يًَِ زَوٍَ ْانُيت ًٖضِ يُ تؤ ْاويَت، طىتٌ ْاتىامن تهات 
بؤت زَنُّ.. طىتٌ: َٔ بُ ًٖض ؾًَىَيُى يُ تؤ تىوضَِ ًِْ تا ثًَىيػت بُ ئاؾتبىوُْوَ بهات، َٔ يُ خؤّ تىوضَِّ، 

وَ، ئُو زووَ ئاؾت َُٖيُيُنِ بُضاْبُض تؤ نطزووَ، ضاغتهطزُْوٍَ بؤ ًُْ، ئُو َُٖيُيُ خؤٌَ يُ خؤّ تىوضَِ نطزو
ْابُٓوَ، يُّ باضَيُوَ تؤ ْاتىاٌْ ًٖض بهُيت، تهات يًَسَنُّ، خىؾهٌ طُوضَّ تهات يًَسَنُّ واظّ يًَبًَُٓ، تؤ الٍ 
َٔ ظؤض ثريؤظٍ، ثريؤظيًُى ْانطٍَ ُْ تَُاؾاٍ بهطٍَ، ُْ زَغيت يًَبسضٍَ... ضُْسٍ يُطَُيٌ ثًَساضىوّ و زاواٍ 

 ... بُ ْاضاضٍ واظّ يًٌَ ًَٖٓا...يًَبىوضزمن يًَهطز بُالف بىو
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َٔ زَبًَت غُضزاًَْهٌ ئُو ؾُوَ نُثطيًُ بهُّ، ئُو ؾُوَ َُغتًًٍُ فاتًٍُُ بُ زَيؿهاوٍ ًَٖؿتُوَ.. يُو 
ؾُوَزا، فاتًُُ زَيٌ َين ُٖدمٔ ُٖدمٔ نطز، ئُو ؾُوٍَ يُ َُٖيساٌْ ُٖض ثًَهٌَ، ثؿهؤٍ ئاططٍ بُض زَزايُ 

اتًُُ بُ غىوتإ َين غىوتإ.. خؤ ئًَػتا يُخٍُ ْاططّ و ثًٌَ بًًََِ بؤ وات نطز بؤ... ئُو زَيُُوَ، ئُو ؾُوَ ف
ؾُوَ َٔ دطُ يُ ضووٍ فاتًُُ، نُغًسيِ ُْزَزيت... ضووَُتُناٌْ فاتًُُ يُ زْهُ ُْٖاضَنإ غىوضتط 

يطٍ نُغِ ُْنطزووَ، زَضىوُْوَ، يًَىَناًْؿٌ غىوضتط... ئُو ؾُوَ ًَٖٓسٍَ غُيطٍ ضووٍ فاتًُُّ نطزووَ، غُ
ُٖضضٌ تَُاؾاٍ َٔ ُٖيُ بؤ شٕ نؤيهَُُوَ، بُ قُز تَُاؾاٍ ئُو ؾُوَ ْابًَت نُ بؤ فاتًُُّ َُٖيدػت.. بُالّ 
فاتًُُ وَى ئُوٍَ َٔ ُٖض يُو نُثطَف ُْبىومب، وا خؤٍ ًْؿإ زَزا... َٔ ضيَو ضووبُضووٍ فاتًُُ زاًْؿتبىوّ، 

 ُْبىو، ئُطُض فاتًُُ زَيٌ ُْؾهاْسباّ، زََتىاٌْ بُ فىوٍَ، فىويَهٌ ثطِ يُ منٍُ ًَْىامنإ يُ زووضايٌ زوو ُْٖاغُ ثرت
عُؾل، ثطضٌ تاظَ نطاوٍَ فاتًُُ غَُُ غَُاٍ عُؾكُوَ... ئاٍ تاَُظضؤ بىوّ بؤ َاضًَهٌ يًَىٍ فاتًُُ.. يُ 

تا زوا تُضِايٌ زَممصئ....  سُظٍ يًَىَناًًُْوَ، َٔ زْهُ ُْٖاضَ غىوضَنامن زَخػتُ يًَىَُوَ و تًَط تًَط زََصئ
بُالّ فاتًُُ خىؾهاُْ زَيطِواًًُْ َٔ، ْا بطِوا ْانُّ فاتًُُ ُٖغيت بُوَ نطزبٌَ ؾُوٍَ يُ ؾُوإ زَيٌ َين 
ؾهاْسبٌَ... ْا ثًٌَ ْاَيًَِ تؤف ئُو ؾُوَ زَيٌ َٓت ؾهاْس و زاواٍ يًَبىوضزًْؿت يًَِ ُْنطز.... ْا وا ْانُّ وا 

ُٖض بُو دىاًًٍُْ ئًَػتا يُ ضاوٍ َٔ مبًًََٓتُوَ، زَيِ زََيٌَ فاتًُُ يُ دىاًٌْ خىؾهايُتًًُوَ ْاَيًَِ، با فاتًُُ 
بضًَتُ ُٖض دىاًًُْنٌ زيهُوَ، ضَْطُ ثُؾًُاٌْ زاَبططٍَ و يُو دىاًًُْ خىزايًُ بٌَ بُف مب نُ ئًَػتا يُ 

 فاتًُُزا زَيبًِٓ و َُغتِ زَنات ....

ئٌَ، ضًسٍ؟ -

اطايٌ فاتًُُ ضىوَُ غُضزاٌْ نُثطٍ زَيؿهاْسٕ.. فاتًٍُُ قُْسيًٌ ٖؤٕ ٖؤٕ فطًََػهٌ ضًسٍ ضٌ! َٔ بٌَ ئ
زَضِشإ و تىاْاٍ قػُنطزٌْ َُْا، ضَْطُ قػُؾٌ ثًََُٓابىوبٌَ، يإ ئُوٍَ بُ قػُ ُْيتىاٌْ  بًهات بُ فطًََػو 

زَضيربٍِ و تًًَطُياْسّ.. زيتِ ثًاوَ زاغػتاًًُْنُ يًَُإ ْعيهبؤوَ:

دىاُْ بؤ زَططيٌَ؟ ئُو نضُ -

 ططياًَْهٌ ئاغايًُ، وَى ططياٌْ ُٖضيُنًَو يُ ئًَُُ. -

ْا ئُو ططياُْ دًايُ، بُ ْاوٍ َٔ ثًٌَ بًٌََ تهاٍ يًَسَنُّ، با ُْططيٌَ، َٔ يُ ئاغت ططياٌْ ئُو نضُ  -
 وتًَينَ..ْاتىامن خؤّ ضابططّ، ططياٌْ ئايؿُطىٍَ ًَٖٓسَ ناضٍ تًَُٓنطزّ، ثًٌَ بًٌََ ئُو ططياُْ زََػى

زيتِ فطًََػو  زَيؤخ زَيؤخ يُ ضاوَناٌْ ثًاوَ زاغػتاًًُْنُوَ ضووٕ ضووٕ بُ غُض مسًًََُ ظَضزبىوَناٌْ  
زَٖاتُٓ خىاضَوَ... فاتًُُ تًَطُيؿت ثًاوَ زاغػتاًًُْنُ تهاٍ وَغتاٌْ ططياٌْ يًَسَنات.. زَبًِٓ فاتًُُ بُ 

.. ئُوَتا ضاوَناٌْ فاتًُُ بٌَ فطًََػهٔ.. بُالّ ثًاوَ زَغتُ ْاغهُناٌْ فطًََػهُ ْاغهُناٌْ زَغطِيَتُوَ
زاغػتاًًُْنُ ْايربِيَتُوَ.. وَى ئُوٍَ فطًََػهٌ فاتًُُ بُض ضاوٍ ططتيبَ و فاتًٍُُ زواٍ ططيإ ُْبًينَ... 

يُ َٔ  ئُواًْسيـ يًَُإ ْعيو نُوتُٓوَ... يُ ططيإ و فطًََػهٌ ثًاوَ زاغػتاًًُْنُ خطِبىوُْوَ، ضووٍ ثطغًاضيإ 
 نطز:

 ٖا ض بىوَ ثًاوَ زاغػتاًًُْنُ بؤ وا بُ نىٍَ زَططيٌَ؟ -
 ض ًُْ ططياًَْهٌ ئاغايًُ، وَى ُٖض ططياًَْهٌ قُْسيًٌ. -
 ْا وا ًُْ، ئُو فطًََػهاُْ يُ ططياٌْ ئاغايًُوَ بُضْابُٓوَ. -
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ز، تهاٍ يًَهطز با فاتًُُ زَغتُناٌْ خػتُ غُض ؾاٌْ ثًاوَ زاغػتاًًُْنُ، تهاٍ ًَٖىض بىوُْوٍَ يًَهط
ططيإ بُؽ بًَت.. ثًاوَ زاغػتاًًُْنُ يُ تهاٍ فاتًُُ طُيؿت.. ططيإ زَْطٌ َُْا، بُالّ ضٍَ يُ فطًََػو 
ُْطريا، فاتًُُ ضُْسٍ نطزٍ ُْيتىاٌْ ضاوَناٌْ ئُو ثًاوَ ططياوَ يُ فطًََػو ضو بهات.. غُضزَغتٍُ َطاوٍ بُ 

َ زاغػتاًًُْنُ، يًٌَ وَضططت، زَغيت بُ طًَطِاُْوٍَ ْىنتٍُ بُختًاضيٌ بُٓ َُتاضَيُنٌ ثطِ يُ ضاوَ طُيؿتُ ثًاو
نطز.. زيتِ وضزَ وضزَ ضاوَناٌْ ثًاوَ زاغػتاًًُْنُ بُضَو ضهبىوُْوَ زَضىوٕ.. غُضزَغتٍُ َطاوٍ ُْبا، نُؽ 

باْطٌ فاتًٍُُ  نُؽ بُضٍ ئُو دؤطُيُيٍُ ثٌَ ُْزَطريا نُ يُ ضاوٍ ثًاوَ زاغػتاًًُْنُوَ غُضٍ نطزبىو.... ثؤال
 نطز، بُ ئاغتُّ طىيَِ يًَبىو ثًًَطىت:

تهايُ ئُطُض ئُوداضَ ططياٍ بُ تًُْا بططٍ، با نُؽ فطًََػهُناْت ُْبًينَ، ططياٌْ تؤ يُ ططياٌْ ئايؿُطىٍَ  
 ويَطاْرتَ... 

ّ ئًَػتاف يُ َٔ تًَطُيؿتِ فاتًُُ بؤضٌ ططيا، تًَطُيؿتِ بؤضٌ يُطٍَُ فاتًُُزا فطًََػهِ َُٖيسَوَضاْس، بُال
 ططياٌْ ثًاوَ زاغػتاًًُْنُ تًَُٓطُيؿتِ..

فاتًُُ تًَط تًَط ططيابىو، يُ ضاوَ باضاًًُْناًًُْوَ زجيًُيٌَ فطًََػهٌ َُٖيبُغتبىو، تا سُفت غاَيٌ زٍ و 
سُفت وَضظٍ ططياٌْ زيهُف ضووٍ تًَبهُٕ و بُ ُْٖػهإ زَوضٍ بسَٕ، زَيؤثٌَ فطًََػو بؤ زاباضئ ؾو ْابات.. 

ُضضٌ ْاغؤضيٌ زًْايٌَ ُٖيُ، ُٖضضٌ ناضٍ نطزَ و ُْنطزٍَ ثُؾًُاٌْ ُٖيُ، يُ ضاوَ ضووباضيًُناًًُْوَ، ٖ
بُضيسابىوُْ غُض بُفطٍ قُْسيًٌَ.. فاتًٍُُ زواٍ ططيإ، فاتًُُيُنُ بٌَ ئار و ئؤف بٌَ َُٖيهًَؿاٌْ ُْٖاغٍُ 

ًايٌ َين بٌَ مشؿُاٍَ و َين ئُو غاتاٍُْ مشؿاَيِ غاضز.. فاتًُُيُى بىو يُ فاتًٍُُ ثًَـ ططيإ تُواو دًا، وَى د
زَشَْس... ئُو فطًََػهاٍُْ يُ ططياٌْ ئايؿُطىَيُوَ بُ ضاوٍ فاتًُُزا وضز وضز ٖاتُٓ خىاضٍَ، غُضَتايُنٌ تُضٍِ 
بىوٕ بؤ ئُو فطًََػهاٍُْ يُ طًَطِاُْوٍَ غُضٖاتًَو بُ خىضِ زَباضئ و يًٌَ ُْزَنطزَوَ و غُضياْهطز و 

تإ... َٔ تا يُ ضاوٍ فاتًُُوَ ضيَعَ فطًََػهِ ُْزٍ، َُْسَظاٌْ شٕ دًَطٍُ ًَٖٓسَ فطًََػهٍُ تًَسا ُْزَوَغ
زَبًَتُوَ، بىونُنٍُ ثريٍ ؾايًاضيـ ًَٖٓسَ فطًََػهٍُ ُْضِشاْسَ قُْسيًُوَ... فاتًُُ نُفىنىَيٌ زَيٌ خؤٍ يُ ضيٌَ 

ُالّ َٔ ُٖغت زَنُّ، غُضَتاَُ بؤ ططيإ، ًَٖٓسَ فطًََػهُوَ زاَطناْس، تَُاؾاٍ زَنُّ ئاغىوزَ زياضَ.... ب
ثطِّ، فطًََػو بُتاَيِ ْاناتُوَ... ثطِيٌ َٔ بُؽ يُ ُٖوضَوَ ًُْ، ظضياٌَْ يُ َٔ طًَص زَزا، ضَؾُبايٌَ يىوضٍَ زٍَ.. 

ٌْ َٔ  زَبًَت بُ تٌَُْ يُ ضاوَوَ ْا، يُ ثُدمُناًْؿُُوَ خؤّ بُ تاَيبهَُُوَ... ئٍُ ئُو خىزاوَْسٍَ يُ نى
مشؿاَيُوَ زَْطت زَْط زَزاتُوَ، زضَْطُ و بطُ ئُوٍَ، َٓساالُْ بُ طىيٌَ ئايؿُطىَيسا بضطثًَُٓ: ُٖتا ظووَ مشؿاَيٌَ 
بطُيُُْ قُْسيٌ، بُ بريٍ بًَُٓوَ، نُ زَيطىت بُ َين زَطىت: ئُو بُضَبُياًْاٍُْ يُويَىَ، يُ ُٖض نىيًَُى و يُ 

ت، َٔ يُ نؤالُْناٌْ ) بُفطٍ قُْسٍ( يُوَ، يُ ْاو زضختُ ثطضُٓ ُٖض نًَىيَهُوَ، فىو بُ مشؿاَيسا زَنُي
ضؤيُنُططَنإ، ئاواظَنإ زَبًػتِ و ثًًَإ زَؾًَُُٓوَ..... خىزاوَْسٍَ ًَُٖؿُ يُ ْاو مشؿاٍَ، غؤضاخًَهٌ خاضَ 

َيٌ ُْٖاغٍُ ضًىوضٍَ خىيُّ بؤ بهُ، يُ ُٖض نىيًَُ بًبًُٓو ثًًَبًٌََ: ثًاوَ مشؿاَيصَُْنُ يُ قُْسيًُ و يُ بٌَ مشؿا
ططتىوَ، زٍَ خىزاوَْس، بُؽ ُٖواَيٌ بسٍَ، ئُو يُ خسضٍ ظيٓسَ غىونرت زَفطٍَِ، ُٖض ئًَػتا بُ مشؿاَيُوَ زَطاتُ 
ئًَطَ، ئُو ثًاوٍَ ُٖض ناتٌَ طىيٌَ يُ زَْطٌ مشؿاٍَ زَبىو، ثطِ بُ طُضوو ٖاواضٍ زَنطز: تُقُ ضاططٕ، ؾُضِ سُضاَُ.. 

ْطٌ مشؿاٍَ زٍَ، ُٖض نُغٌَ تُقُ ضاُْططٍَ، شٕ بًَت يإ ثًاو، بٌَ يُنى زوو ُٖض غٌَ زَيطىت ئُو غاتاٍُْ زَ
 تُاَلقٌ زَنُوٍَ، بُؽ زَياْطؤ: نىضٍِ ئاططٍ طؤتًيت:
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َٔ نُ نُومتُ طُضٍَُ ؾُضِ و زَغتِ بُ نىؾتين داف و عُغهُضإ نطز، مشؿاٍَ ْاتىاًَْت زَغتِ بططيَت، 
 ت، تا طىيًُيُنِ ُٖبًَت ُٖض ؾُضِ زَنُّ.... ُْى غٌَ، غًَػُز تُالقًؿِ بهُويَ

خىزاوَْسٍ بُشٕ و باال مشؿاَيٌ، ئُطُض ئايؿُطىٍَ و خاضَ خىيُف ْابًًًُٓوَ، بطِؤ خعَُتٌ َُغتىوضَ و شْاُْ 
ثًًَبًٌََ: ئُو ثًاوٍَ مشؿاٍَ بُ تؤٍ ئاؾٓانطز و ثًَهُوَ ضُْس غاتٌَ غىاضٍ دؤالٍُْ با بىوٕ، بًٌََ بُ بُض ضاوٍ 

وَ، ئُْفاٍ مشؿاَيُنٍُ ؾهاْس و باَيٌ يُنُ يُنُ ئاواظَناٌْ بُغت و بطزٌْ، خىزاوَْس، ثًًَبًٌََ بُ َُغتىوضَ خؤيُ
بًٌََ: ئُطُض خؤيؿٌ ناتٌ ًُْ و ْاطاتُ قُْسيٌ، بُ نىضَِ ئاططيًُنُزا مشؿاَيٌَ بًَٓطٍَ.. نىضٍِ ئاططٍ زَيًَٗينَ، يُ 

بًَت زَيًًََٗٓت، زَظاٌَْ غُضبُْسٍ مشؿاٍَ )َُغتىوضٍَ َُغتإ(َ... ضاوتطووناٌَْ زَيًَٗينَ، بُؽ يُ ؾُضَيَسا ُْ
خىزاوَْسٍ عُؾكُ مشؿاٍَ، تٌَُْ مشؿاَيِ يُ تؤ زَوٍَ.. بُ مشؿاٍَ ُْبٌَ بُتاَيٓامبُوَ، ثطِّ يُ ظضيإ و ضَؾُبا.. 

ًَت بًاْبًػيتَ، يُ نىُْناٌْ ثُدمُنامن غُضضِيَصٕ يُ ئاواظٍ باٍَ بُغرتاوٍ فاتًُُيٌ.. ئُو ئاواظاٍُْ ٌٖ فاتًُُٕ، زَب
مشؿاَيُوَ ُْبٌَ ُٖضطًع ْاياْبًػيتَ، َٔ تٌَُْ بُ ظَاٌْ مشؿاٍَ زَتىامن بٌَ ؾُضّ بسويَِ، زَتىامن وَى ضؤٕ بؤ َُٖٓاظ 
خؤّ ضووتبهَُُوَ، ضووترت يُوَ قػُ يُ ؾُضّ ضووتبهَُُوَ و فاتًُُف بٌَ ؾُضّ مببًػيتَ.. تُْٗا يُ نىٌْ 

ُ فاتًُُ بًًََِ، تؤ زَيٌ ًَٓؿت ؾهاْسووَ، بؤ ئاؾتِ ْانُيتُوَ! بُ مشؿاٍَ بُ فاتًُُ زََيًَِ: خؤمت مشؿاَيُوَ زَويَطّ ب
ثًَبٓاغًَُٓ، َٔ تؤ ْاْاغِ، تهايُ ضاغت و ضَوإ خؤت ئاؾهطا بهُ، با بعامن تؤ خىؾهٌُ يإ ْا، تؤ زَظطريامنٌ، 

ظَاًَْهُ، يُى وؾٍُ زضؤ ضًُ، يُ خؤٍ  زايهٌُ، نضٌُ! تؤ ضٌ َين؟! ْا واظٍ يًَٓآًَِٖ، ظَاٌْ مشؿاٍَ
 ...، ْاضاضَ وَاَلٌَ ضاغت بًَصٍَدًَٓاناتُوَ، نُ بُ ظَاٌْ مشؿاٍَ ثطغًاضّ يُ فاتًُُ نطز
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))زَبًَت بًبًُُٓوَ، ئايؿُطىٍَ يُ خؤضِا قػُ ْانات، يُ تٌَُُْ خؤٍ زضؤٍ بُ ظاضيسا ُْٖاتىوَ، يُ 
ـ بؤ ضظطاض بىوٌْ طًاٌْ خؤيؿٌ زضؤٍ ُْنطزووَ، ْا يُويَـ زضؤٍ ُْنطزووَ، ئُطُض ظيٓساُْناٌْ ئُْفايً

ثطغًاضيَهٌ بُ زٍَ ُْبىوبٌَ، ئُطُض ثطغًاضيَو وَالَُنٍُ تطغٓاى بىوبٌَ، بًَسَْط بىوَ، يُ بُضز بًَسَْطرت، ُٖضضٌ 
اُْ قاَضٌ بُ قاَضٌ نُوتىوَ، قاَضٌ ئُْفاٍ ُٖبىوَ بُ طُضِ خطاوَ، يُغُض دُغتٍُ ئايؿُطىٍَ ظؤض نُؽ زيتىوي

نُضٌ ئايؿُطىٍَ نُ بطِياضٍ بُ بُضزبىوٌْ خؤٍ زاوَ، ُٖض بُ بُضزٍ َاوَتُوَ و ظاضٍ ئُْفايٌ تُضِ ُْنطزووَ... ئُو 
ئايؿُطىَيُ ئُْفايٌ يًَسَضضٌَ، نُؽ نُغٌ زَغدُضؤ ُْنطزووَ... َٔ باؾٌ زَْاغِ، زايهِ باؾٌ زَْاغٌَ، بُ 

، َاَيًإ يُ نؤالًَْو زَضطا بُ زَضطاوَ.. يُ زايهُِ بًػتىوَ، يُ زًْايٌَ بُؽ يُى دشًًٌََ زَغتُ خىؾو بىوٕ
نُؽ َُٖيُ ْانات، يُى نُؽ زضؤ ْانات، ئُويـ ئايؿُطىَيُ... ئا زَطُضِيَِ و زَيبًُُٓوَ...(( ئُوَ بطازَضَنٍُ 

 ىوَ، ظضياًْـ غاضزٍ ْاناتُوَ..طًعاضا قػإ زَناو طىٍَ بُ قػٍُ نُغًـ ْازا، يُ ْاو ئُو بُفطَزا وَٖا طُضّ ب

 واظ بًَُٓ خؤ يُو َُٖىو بُفطَ َُزَ، طىوٍ طَُإ ًُْ، بُ ُٖظاض ثًاوٍ ضىاض ؾاُْف َُٖيٓازضيَتُوَ.. -
نىضَِ واظ بًَُٓ، َُٖىو تَُُْتًؿٌ يٌَ خُضز بهُيت، يُ بٔ ئُو بُفطَ ُٖض بُفط زَبًًُٓوَ و ْاطُيُ  -
 ضًسٍ..
ىوُْوَ ئاطط َاوَ، زوايٌ نىا ض ضااليٌ زياضَ، بُفط ضااليًُنٌ يُو قُْسيًُ واظ بًَُٓ داضٍَ بُؾٌ طُضَب -

 ًَٖؿتؤتُوَ!
 بُ َٔ ْاَيًٌَ نى زَيًٓاٍ ئُو شُْ ئايؿُطىٍَ بىو؟ -
 ئٌَ با ئايؿُطىَيًـ بٌَ، ئُو زًْايُى قػٍُ ٍَُٖ بعضِناْس، نؤيهُ زاضيـ قػُ َُٖيبعضِنإ بىو.. -

ىوضَِ يًَُإ َىوضِ بؤوَ، نُؽ ئُو ثًاوٍَ بُو تىوضَِيًُ ُْزيتبىو، بُ بٌَ بطازَضَنٍُ طًعاضا وَى ؾًَطٍ ت
 زَْطٌ بُفطٍ بطٍِ، ثؿت يُ ئًَُُ و ضوو يُوٍَ... ثؤاَل بُ زوويسا ضىو:

 ضاوَغتُ ًَٓـ زيَِ و ضااليًُنُف زَْامسُوَ. -

 ئُو ْاعُدىويُ ثؤالؾٌ ؾًَتهطز... -

ا بُ نُضايُتٌ يُ ْاو بُفطٍَ، تُضغٌ خؤيإ طًَطَ بهُٕ، ُٖتا زَتؤثٔ.. )) يًًَإ طُضِئَ ئُواُْ نُض بىوُْ، ب
خؤ نُؽ بُ قػٍُ نُؽ ْانات، َٔ داضٍ وا ُٖبىوَ، بُض ثطغٌ زووغُز نىضَِ سُفتػُز ثًَؿُُضطُ بىوَُ، بُ 

وتىوَ، َاْط يُ ؾىيَين غُخت و عاغٌَ بٌَ ْإ و ئاو ؾُو و ضؤشَإ نطزؤتُوَ، نُضٌ يُى زََُقطِيَُإ تًَُٓنُ
يُى ثًَؿُُضطُ يُ قػُّ زَضُْضىوَ، ئًَػتا سُفت ثًَؿُُضطُئ، ثًَهٓايُئ، نُؽ بُ قػُّ ْانات، ئٌَ بابُ بُ 
قػٍُ َٔ ْانُٕ، طىٍَ يُ واٌْ زٍ ضابططٕ... ئُوَتُ خؤ زَبًٓٔ نى نًهًإ يُ غُض ثؿيت ْاو تهاٍ نُغًإ بُ 

ئاخط ئُو َُٖىو بُفطَ بُ ئًَىَ َُٖيسَزضيَتُوَ، ضاوَغتُ نى  ُْٖس وَضُْططت، بُ خىزاٍ ئُواُْ عُدٍُ َُٖيًططتىوٕ،
زَنُوُْ بٔ بُفطٍَ و غُطتؤخ زَبٔ.. ْاظامن ئُو ئايؿُطىَيُ ئاخط ؾُضَِ ئُو قػُيُيٍُ يؤ نطز! ئاخط قػُ َُْا 
 باغٌ نؤيهُزاضٍ ضاَيٌ بٔ بُفطٍَ زَنُيت! نىضَ نؤيهُزاضٍ ضٌ! َُطُض طىو ببًُٓٓوَ!....(( ئُوَ ئًُاٍَُ

 ثػاوَيُ بُ زَّ نُفهطزُْوَ و بٌَ ثػاُْوَ قػإ زَناو ْايربِيَتُوَ..

بُ ضاوٍَ تَُاؾاٍ تىوضَِيٌ و بًَعاضيٌ ئًُاٍَُ ثػاوََإ زَنطز و ضاويَهًؿُإ يُ غُض ئُو زوو زْهُ 
زَٖات...  ثػاوَيٍُ تًَهُالوٍ بُفط زَبىوٕ و بعضزَبىوٕ، داضوباض بُ زياض زَنُوتُٓوَ... ضاو َاْسوو بىو، خُوٍ

 ٖاتًُٓوَ زيىَخاٌَْ.. بُ ضاٍ ًًَٖساض، ضاٍ ئايؿُطىَيٌ، خُوَإ ضَواْسَوَ..

 تؤ بُ َٓت ُْطىت ثؤال ضٌ تؤيُ؟ -
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 َُٖىو ؾتًَهُُ، ًٖضًؿِ ًُْ -
 َٔ تىاْاٍ َُتٍَُ َُٖيًَٗٓامن ًُْ -
 تؤ خؤت زاوات يُ َٔ نطز َُتَُيت بؤ بًًََِ!! -
 باؾُ وَالّ َُزَوَ. -
 زايُوَ.وَالَتِ  -
 ببىوضَ زَبىو بُ ظَاٌْ مشؿاٍَ ئُو ثطغًاضَّ يًَتبهطزايُ. -

 ئُٖا! ئُوَ خىايُ، بَُيهى ئايؿُطىٍَ مشؿاَيًَهت بؤ بًَينَ! ئُضٍَ يُ نىٍَ يًَت وٕ بىو؟ -

يُ زؤَيُضَقُ يُ باٍ ُٖاَلتينَ يًَِ نُوت، ويػتِ بؤٍ بطُضِيَُُوَ و َُٖيًبططَُوَ، زيتِ ئُْفاٍ طُيؿيتَ و  -
 ئاواظَناٌْ قؤَيبُغت نطز... اْسٍ..ؾه

 خَُت ُْبٌَ، ئاواظٍ ضًايٌ يُ ُٖض نىيًَُى بٔ زيَُٓوَ... -

 َٔ خُّ بؤ ئاواظَ ُْطىتطاوَنإ زَخؤّ.... -
 زياضَ ظؤضت ثًًَُ بؤ طؤتٔ! -

 

ظَضز و  خىزاوَْس، مشؿاَيٌَ بًَُٓ، ئُودا زَظاٌْ ضًِ ُٖيُ بؤ طؤتٔ! ض زاغتاًَْهٌ زاضغتاًِْ َٔ، بُ قُت طُال
غُوظَناٌْ، باَيٓسٍَ وؾُّ ططتىوَ و َُٖيططتىوَ، يُ نىٌْ مشؿاَيُوَ ُْبٌَ نُؽ دطيىَيإ ْابًػيتَ، نتًيَب َٔ 
تٌَُْ يُ ضيٌَ مشؿاَيُوَ زَخىيَٓسضيَتُوَ.... َٔ مشؿاَيِ ُْبٌَ َُٖٓاظ بُ ضٌ زََٓاغًَتُوَ، بُ ضٌ  تطيفُ بُ باونٌ 

ع َُٖٓاظ يُ بُض تطيفُ بؤّ ضووتٓابًَتُوَ!.... خؤظٍ ُٖض يُ ْاو ضَمشاَيٌ خًَاَلٕ ئاؾٓا زَناتُوَ، مشؿاٍَ ُْبٌَ ُٖضطً
زََاَُوَ، خؤظٍ تا ًََطزَنٍُ َُٖٓاظ يُ ؾُضٍِ ئُْفاٍ زَطُضِايُوَ، َٔ ُٖض ثًاوَ ضووتُنٍُ بُض َاْطُؾُوٍ 

ظاضطُيٌ زَبىوّ و وَخت و ئُوٍَ زَبىوّ، خؤظٍ تا تطيفُ زٌََ زَْا بُ ََُهٌ َُٖٓاظَوَ َٔ ُٖض مشؿاَيصَُْنٍُ 
... ئُطُض مشؿاَيًَهِ زَبىو، ضَْط بىو ثُؾًُاٌْ غَُُ زَيٌ ئُو زوو  ْاوَخت ) يُ ْاو ضَمشاَيٌ خًَاَلٕ ( ّ زَشٌَْ

ثًاوٍَ خُضيهٔ يُ بُفطا طؤضِ بؤ خؤيإ َُٖيسَنُْٔ، ئُو زوو ثًاوٍَ ُٖضزوونًإ َىضيسٍ مشؿاَئ، يُنًإ بؤ ُٖض 
ىوٍَ، بُضظ يإ ْعّ، غطووزيَهٌ يُ ظاضيًُ و يُ باٍ مشؿاَيٌَ زَؾًَٓتُوَ.. ئُوٍ زٍ بًَسَْط ثُدمُيٌَ، بؤ ُٖض ف

بًَسَْط يُ ئاوٍ وَغتاو بًَسَْطرت، خؤٍ بؤ مشؿاٍَ َُٖيسَخا و وَى ؾُنط ئاواظٍ تًَسا زَتىيَتُوَ و تاٌَ 
مشؿاَيِ زَبىو، بُو   َْىيَينَ... ئُطُضبًَسَْطًًُنٍُ ؾرييٓرت زَبًَت، غًُاٍ بًَسَْطًًُنٍُ يُ داضإ دىاْرت خؤ ز

ْاوَختُ، ُْغٍُُ َُغتىوضَيًِ زَضِشاْسَ باٍ بُفط يًًَٓؿتىوٍ قُْسيًٌ و با زَيربز زَيربز.. َُغتىوضَ يُبًاباٌْ 
ئُْفايًـ زَغبُغُض بٌَ، يُ فًَٓهايٌ بُفطَوَ ُْغٍُُ مشؿاَيٌ َٔ زَبًػيتَ، َُغتىوضَ يُ بؤغٍُ بطاناًْؿًًُوَ 

نًٌَ ثًَهُوتيبَ، َُٖيسَفطٍَِ و يُ ْاو دؤالٍُْ باٍ مشؿاٍَ زًَْؿًَتُوَ.... مشؿاَيٌَ خىزاوَْس مشؿاَيٌَ! با ُْٖاغُبطِ
زَْطِ بطاتُ طىيٌَ ئايؿُطىٍَ، ئًَػتا يُوٍَ يُ ًَْىإ زوو طؤضِزا، خُويَهٌ قىوٍَ خُوتىوَ... خُوٕ زَبًينَ، يُو 

ُضثًَُٓنُوتىوَنُيسا زَنات، ئُوَتا خُضيهٌ طاطؤَيًًَُ، ئُوَتا خُوُْزا نىضَِ ثاضضُيُنٍُ طَُُ يُطٍَُ بطا بُ غ
زَغيت زَططٍَ و زاضَ زاضٍَ ثًَسَنات... زَبًَت ئايؿُطىٍَ يُو خُوَ خؤؾُ بهُّ، ئاطاٍ يًًَُٓ غُضباظَناٌْ ئُْفاٍ 

ا وا زَضُٓ ثًَؿٌَ، ثٌَ بُ ثٌَ يُ طؤضِغتاُْنُ ْعيو زَنُوُْوَ.. غُطُناٌْ ئُْفاٍ، بؤٌْ ئايؿُطىَيًإ نطزووَ، ئُٖ
ئايؿُطىٍَ زووضَ ظؤض زووضَ يًَِ، بُؽ زَْطٌ مشؿاٍَ زَيطاتٌَ... خُوَنٍُ ظؤض قىوَيُ، يىوضٍَ ئُْفايًـ ًَٖٓسَ 
ضؤْاضٌَ، مشؿاٍَ ُْبٌَ ًٖض زَْطٌَ خُبُضٍ ْاناتُوَ.... ئاٍ بؤ مشؿاَيٌَ!  ُٖض َٔ زَظامن نؤغيت بىونُنٍُ ثريٍ 
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نؤغتُ بُ مشؿاٍَ ُْبًَت ْاالويَتُوَ.. زَبًَت بُو ثُدماُّْ، ؾًىٌََْ بطًَطِّ ًٖض ناّ  ؾايًاض، ض نؤغتًَهٌ ضطَِ، ئُو
يُ خىؾهُناٌْ طاواٌْ نىضز، ؾًىٌَْ وايإ ُْطًَطِابٌَ.. ؾًىًََْهٌ مشؿاَيًِ ثًًَُ َٔ... خاضَ خىيُ ئًَػتا يُوٍَ 

ُ تُقٍُ تفُْطُوَ، زَْطٌ شيإ غُضطُضٌَ طُضَُ ؾُضَِ، يُ نىٌْ تفُْطُوَ تَُاؾاٍ غًُاٍ شيإ زَنات، ي
زَبًػيتَ.. ثًاويَهٌ َاْسووَ، َاْسووتط يُ ؾُضِ، زَبًَت يُ ضيٌَ ُٖوضَوَ طىيٌَ يُ زَْطٌ ثُدمُناٌْ َٔ بًَت... با 
فىويَهٌ زضيَص، زضيَصتط يُ ؾُضَِنإ بُ مشؿاَيسا بهُّ و بُ ُٖوضزا بًًَٓطّ، بُضٍ ئامساٌْ ؾُضِ بططٍَ و بُضٍ ُْزا، با 

َٔ زاباضيَت بُ غُض ؾُضِطُزا و خاضَ خىيُ ضووتبًَتُوَ يُ واتاٍ ؾُضِ.. َاْسووَ، ثًَىيػيت بُ ثؿىوَ، بؤ  زَْطٌ
وٍَ ؾُضِ ثؿىو بسات، زَبًَت تا عُياَُنٌ زضيَص ُٖض فىو بُ مشؿاَيسا بهُّ و با ثؿىو بسات َٔ ثؿىو ُْزَّ... ئُو 

 ًَٓسَ تًٓىوٍ نىُْ ثطِ يُ عُؾكُناٌْ مشؿاَئ..ثُدماُّْ ضُْسٍ تًٓىوٍ غًُٓ و بُضؤنٌ َُٖٓاظٕ، غُز ٖ

 

يُوَ ثرت بُضطٍُ نُضتبىوٕ ْاططّ، بُضطٍُ ثػاُْوٍَ بٌَ ثػاُْوَ ْاططّ... يُوَتٍُ ُّٖ يُ ثػاُْوَزا  -
ثًاغُ زَنُّ، ئًسٍ بُغُ، ثػاُْوَ بُغُ! زَبًَت بضري بًاًًَُْٗٓٓوَ، ئُطُض ُْٖاتُٓوَف، با ئًَُُ اليإ مبًًَُٓٓوَ و 

 ىو ثًَهُوَ بُفط َُٖيسَيُٓوَ.....َُٖ
 ئٌَ ُٖض َُٖيسَوَ! زَطُيتُ نىٍَ؟ زَطُيتُ ضٌ؟ -

ئٌَ يًَطَ زَطُيُٓ ضٌ؟ َُٖيساُْوَ ُٖض َُٖيساُْوَيُ، دا يًَطَ بٌَ ياخىز يُوٍَ، بُالّ خؤؾرتَ ثًَهُوَ  -
 َُٖيسَيُٓوَ..

ٓري، َٔ زَظامن َاْسوو زَبٔ، ٖؤضٍ باؾُ خؤت نُض َُنُ، يُوإ نُضتط، ثُيُ َُنُ، خؤ واظيإ يًَٓاًَٖ -
 ٖؤضٍ زيَُٓوَ، ضاوَضٍَِ بهُ، ُٖض بعاُْ ئاؾبُتاَيًإ يًَهطز و ٖاتُٓوَ و زَغتًإ يُ طىٌْ تؤ بىو.

 ئَُٔ غُضزَغتٍُ َطاوٍ مب ئُواُْ ْايُُْوَ، بٌَ نؤيهُ زاض ْايُُْوَ. -
 تؤف ثًَتىايُ بُ نؤيهُزاضَوَ زَطُضِيَُٓوَ؟! -
 ؤيهُ زاضَوَ زَطُضِيَُٓوَ، زََيًَِ بٌَ نؤيهُ زاض ْاطُضِيَُٓوَ.َُْطىتىوَ بُ ن -

 ياٌْ تُواو يُوٍَ زََطٕ، وا طؤضِ بؤ خؤيإ َُٖيسَنُْٔ، ئًَُُف بضري طؤضِ بؤ خؤَإ َُٖيهُْري!! -

 طىمت بُضطٍُ ثػاُْوٍَ ثرت ْاططّ، زََيًٌَ يُ َٔ تًَٓاطُٕ!! -

... خىؾهاُْ يُ تًُْؿتًًُوَ ضاوَغتاو زايهاُْ زَغيت خػتُ فاتًُُ ُْضّ ُْضّ بُضَو غُضزَغتٍُ َطاوٍ ضىو
غُض ؾاٌْ و زؤغتاُْ ثًًَطىت: دىإ تًَتسَطُئ، ًَٖٓسَ ًْطُضإ َُبُ، وايُ زَضزٍ ثػاُْوَ ططاُْ، َُٖىوَإ 

وَ ثرت نىؾتٍُ ئُو زَضزَئ.. خَُت ُْبٌَ بُ َُٖىو تىاْاوَ ُٖوَيسَزَئ، ًٖض ُْبٌَ يُوَ ثرت ثُضتُواظَ ُْبري، يُ
ُْثػًًَُٓوَ.. وَضَ داضٍَ زاًْؿري، با ُْٖسيَهٌ زٍ ضاوَضِوإ بهُئ، ئُطُض ُْٖاتُٓوَ، قػُيُنٌ يًَسَنُئ 

 و.......

غُضزَغتٍُ َطاوٍ ًَٖىض بؤوَ، ضؤٕ ًَٖىض ْابًَتُوَ! فاتًُُ َُيًٌ يًَبًَت، ظضياًْـ ًَٖىض زَناتُوَ، 
 غُضزَغتٍُ َطاوٍ ضووٍ يُ َٔ نطز:

 تا ثًَىيػتِ بُ مشؿاَيُ، ْانا ئايؿُطىٍَ بُ مشؿاَيُوَ ثُيسا بًَت!.....زَظاٌْ ئًَػ 

ئا زيَتُ بريّ غُضزَغتٍُ َطاوٍ يُنٌَ بىو يُ عاؾكاٌْ مشؿاٍَ... يُ غاتُناٌْ تىوضَِيٌ ئُو غاتاٍُْ يُ  
ئُطُض يُوالوَ نُٓ وٍ ثًاونىؾذي غاْاتط بىو يُ ئاو خىاضزُْوَ، ئُو غاتاٍُْ يُ بُضز ضَقرت خؤٍ منايـ زَنطز، 

طىيٌَ يُ زَْطٌ مشؿاٍَ بىايُ، زَبىوَ ثًاوٍَ يُ ُْضٌَ، ُْضّ ُْضّ يُ ئاو ُْضَرت... غُضزَغتٍُ َطاوٍ خؤٍ 
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طًَطِايُوَ: داضيَو ثاغُواًِْ يُ سُفت غُضباظٍ زيٌ زَنطز، ٖاوئ بىو، يُ زَو ظيًَُى خؤيإ زَؾىوؾت و 
ُ بُ ثًَىَ زَوَغتإ زََسيذي، ًَٓـ ْاوَ ْاوَ زََطؤت ًَٓـ يُ زووضايٌ زوو غٌَ طىضيػُوَ وَغتابىوّ، ن

ُٖغتُٓوَ، َُٖيسَغتاُْوَ، زاًْؿُٓوَ، زازًَْؿتُٓوَ.. يؤ وٍَ بعامن َاوٕ و بُ ظيَسا َُٖيُٖٓاتىوٕ، ئُو 
غُطباباُْ يُ خؤؾىوؾذي ُْزَبىوُْوَ و ُْزَبىوُْوَ، ضُْس داضيَو يًَُدىضِئ غىوزٍ ُْبىو، ُٖض خؤيإ 

مت ُٖبٌَ ُْبٌَ ؾتُنًإ يُ بٔ غُضيُ، ضَْطُ بًاُْوٍَ خؤ بُ ظيَسا بسَٕ و يُ زَغتِ ضابهُٕ.... زَطٓداْس، طؤ
ئٌَ، بُاليُنٌ زٍ ُْٖسيَهٌ زٍ يًًَإ ضىوَُ ثًَـ ئُوإ ًَٓإ يًَىَ زياض ُْبىو، زيتِ يُ ثُْا بُضزيَو نُ 

ُ بُضٍَ، يُى زووَنًؿًإ بُ زَغيت ًْىٍَ يُ وؾهاٌْ بىو ًْىَنٍُ زٍ يُ ْاو ئاوٍَ، يُنًَو يُنًَهٌ زاوَت
خُضيهٔ.. ئٌَ طُضِاَُوَ ؾىيَين خؤّ، ٖاواضّ يًًَإ نطز ُٖغتُٓوَ، ُٖض سُفتًإ ُٖغتاُْوَ، زياض بىو ئًؿٌ 

 خؤيإ تُواو نطزبىو.. ثًَُطؤتٔ ئُوَ يؤ خُالؽ ْابٔ، خُضيهٌ ضري؟! زَبًِٓ ئُوٍَ قىوضٌ نطزبؤوَ، طؤتٌ:

 خُضيهٌ ْىيَصنطزٕ بىوئ..  

ئُوَ بُ ظَاٌْ خؤيإ واٍ طؤت.. بُ غُضٍ تؤ ضاوّ ضىوَ ثؿيت غُضّ، طؤمت غُطباب قىوْسإ يُ نُٓ تى 
ْىيَصنطزُْ! بُؽ ْاظامن تًَُطُيؿت يإ ْا، بُ غُضٍ ُٖضزوونُإ ناَلؾًٓهؤفِ يًَطانًَؿإ، غىْسّ يًَدىاضزٕ نُ 

امساٌَْ، بُالّ ُْطُيؿتُ نُٓ َٔ و َٔ بطِياضٍ وَنى غُط زَياْتؤثًَِٓ، خاتط ئَُياَل خاتط ئَُياَل زَطُيؿتُ ئ
نؤتايًِ زابىو زَبًَت بًاْهىشّ.. ئٌَ ُٖض سُفتًامن بُضووتٌ ثؿت يُ وؾهاٌْ و ضوو يُ ظٍَ ضيَعنطزٕ... ئُوإ 
ُٖض خاتط خاتط و ئَُياَل ئَُياَليإ بىو، ئًَُٓـ بريّ يُوٍَ زَنطزَوَ يُ ضُثُوَ زَغت ثًَبهُّ يإ يُ ضاغتُوَ، 

، ْاظامن نى ًَٖٓسَّ زيت قىوٌْ ئُو غُضباظٍَ يُ الٍ ضُثُوَ وَغتابىو، بُ خطِ و خطٍِ ٖاتُ ْاو غًَطٍَ ئُو ئٌَ
تفُْطٍُ وا يُ زَغتُُ، ْاظامن باوَضِ زَنٍُ يإ ْا، يُ غُض يُى تطِ و فػٌ َابىو، ثُدمٍُ ثًَىَ ًَِْ، مشؿاٍَ 

وَ.. ْاظامن تؤ ضؤْت ظاٌْ، َٔ وا خُضيهٌ نىؾتين طُيؿيتَ و زَغتِ ؾٌ بىو، ؾٌ ؾٌ، تفُْط يُ زَغتِ بُضبؤ
ؾُف غُضباظٍ زيًِ و يُو ضطنُغاتُ تطغٓانُزا ضؤٕ بؤت ٖات فىو بُ مشؿاَيسا بهُيت! ُٖبٌَ ُْبٌَ خىزا يُ 
زَيٌ تؤٍ ْا و ثًًَطىتٌ ظووبُ فىو بُ مشؿاَيسا بهُ... ئاخط زَظاٌْ ئُو بُغتُظَاْاُْ ضُْس نُضَِت خاتطو 

ظاضيَسا ٖات و ئُو زؤَيُ طُوضَيإ ثطِنطز يُو زوو وؾُيُ، بُالّ ئَُٔ فؿُّ بُو َُٖىو خاتطَ ٖات و ئَُياَليإ بُ 
خاتطٍ خىزاّ ُْططت، ئٌَ خؤ َٔ يُ غُض خىزا بُ دىاب ٖامت، زَظاٌْ ض غىونايُتًًُنًإ بُ خىزاٍ طُوضَ 

تطٍ خىزاّ ططتىوَ، واًُْ؟ ئُزٍ نطز!! بُالّ زياضَ خىزا بُ خؤٍ باؾرت زَظاٌْ ض زَنات، بُؽ ُٖضزَنات خا
... زَظاٌْ زوايٌ بريّ نطزَوَ، نىضَِ باف ُْبىو َٔ ئُو غُضباظاُّْ،  ُٖض خىزا ُْبىو وايهطز تؤ مشؿاٍَ بصٌَْ؟

ُْنىؾت، ئٌَ باؾُ َٔ ُٖقِ ضًُ، با بؤ خؤيإ ُٖض وا بهُٕ، َٔ ُٖقِ ضًُ، ئٌَ ْاُٖقًؿًإ ُْبىو زضؤ بهُٕ، 
 ُضبُغُضاٌَْ زَنُئ...خؤ ْاَئًَ وََياَل وا غ

 
 *** 

 يًَطَوَ تا ئُوٍَ
 ُٖض تُضِايًُ زازَناو

 يُ طًامنإ يُضظ يُضظ يُضظئ زَضِوٍَ..
 ئٍُ خىزاوَْسٍ تاضْؿري

 يُ زَضواظٍَ ئُؾهُوتٌَ
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 ضطايٌَ َُٖيهُو
 بُ نُظيٌ ُٖوضا َُٖيًىاغُ

 بًَٓطَ بًَٓطَ ضطايٌَ بًَٓطَ
 ثُْايُنٌ نعضَإ ًْؿاْسَو

 وتًُإ بػجًَطَبُ خُوٍ ئُؾهُ
 )طؤضاًٌْ دُْطاوَض(

 
                *** 

 
َٔ يُوَتٍُ بُ بريّ زٍَ ُٖض بؤ خؤّ مشؿاٍَ زَشَمن، ئُطُض خؤّ سُظّ ُْنطزبٌَ يُ غُض خىاغيت نُؽ فىويَهٌ 

 مشؿاَيٌ  يُ يًَىٍ َُٓوَ زَضُْضىوَ، يُ غُض خىاغيت نُؽ ثُدمٍُ َٔ بُ نىٌْ مشؿاَيٌَ ُْنُوتىوَ، زَياْطىت:
تؤ ثًاويَهٌ تهاٍ نُؽ بُ ًَٖٓس َُٖيٓاططٍ، ثًاويَهٌ يُ ظؤض غاتسا يُ بُضز ضَقرتٍ، خىزاوَْس بُ َُٖيُ  

 مشؿاَيٌ بُ تؤ بُخؿًىَ... 
ضؤشيَو ثًاويَهٌ ئُيُطُظٍ، بُ قُت ضًاٍ ئُيُطُظ تهاٍ ضووباضيٌ  بُ غُضَسا ضشاْس، نُضٌ بُ بُضزٍ 

ٍ خىاضزووَ، ناتٌَ نُغٌَ زاواٍ يًَُهطزووَ ئاواظيَهٌ بؤ بصَمن و َاَُوَو ُْبىوَُ ئاو... ظؤضيؿِ خُفُت يُوَ
َُْصَْسووَ، يإ داضٍ وا ُٖبىوَ، مشؿاٍَ باْطٌ نطزووّ و بٌَ ئُوٍَ بعامن يُ نىيَِ و نات ض ناتُ و ض ظياًَْهٌ 

و زؤٍَ، بُ باَيٌ با باَيٌ يًَسَنُويَتُوَ، زَيٌ مشؿاَيِ ُْؾهاْسووَ و تًََُُٗيهطزووَ، تًََُٗيهطزٌَْ، ؾاخُو ؾار، زؤال
ططتىوَ و بُ زَْطٌ ئاو زَْطٌ زاوَتُوَ... زيَتُ بريّ ؾُويَهٌ ٖاويين بىو، بُ زَو ظيًَُنسا بُ ثًَضُواٍُْ ئاو 
زَضِؤيؿتري، ئُو بُضٍ ظٍَ تُْطاو بُ غُضباظاٌْ تاضإ، بُضَنٍُ زٍ يًَىإ يًَى يُ غُضباظاٌْ تىضنإ... زَبىو يُ با 

خًَطاتط، يُ بًَسَْطًـ بًَسَْطرت، بُ زَو ئاوزا ضٍَ بربِئ ، بًَسَْط بطِؤئ ظٍَ  ظؤض بُ ًَُٖين  خًَطاتط، يُ ظٍَ
ضيًَسَنطز، يُ زًْايٌَ ظيًَُنٌ زٍ ْابًًًُٓوَ، ًَٖٓسٍَ ئُو ظيًَُ بًَسَْط و ئاضاّ بًَت، ُٖظاض غىْست زَخىاضز، يُ 

و ظيًٍَُ ُْتسَزيتُوَ.. َٔ يُ زَيٌ خؤّ طؤمت ُٖبٌَ دًَطٍُ خؤٍ وَغتايُ، يُ بُضز دىويُت بُض ضاو زَنُوت، يُ
ُْبٌَ ظٍَ َاٌْ يُ ضؤيؿتينَ ططتىوَ، ُٖتا بُ ثاضضُ ناخُظٍَ تاقًُُٓنطزَوَ، زَيِ ئاوٍ ُْخىاضزَوَ، ئُودا ظاًِْ ظٍَ 

ئًَُُ يُ يُ ض غاضزاًَْهُ، با بُ بايايُتٌ خؤٍ ُْيسَطُيؿيتَ... َُٖىو غُضَإ يُو بًَسَْطًًٍُ ظٍَ غىضَِابىو.. 
ضؤيؿتينَ زشَ ظٍَ بىوئ، بُالّ يُ بًَسَْطًسا زََاْىيػت  وَنى وٍ بري.. ظٍَ ضُْسٍَ خًَطا زَضِؤيؿت، ئًَُُ يُو 
خًَطاتط.. زَبىو وا بهُئ، زَبىو يُو خًَطاتط ضيَبهُئ، ئُو زََاٌَْ َٔ تُْٗا يُ يُى ؾت ظضاوّ ضىو بىو، ئُويـ 

يُو ؾُوضِؤيٍُ زَو ظيَسا ًَٖٓسَ تطغاّ ُْبًَتُوَ، تطغاٌَْ ْاوٍ خؤٌَ يُ بري  ضؤيؿتين بٌَ قػُ، ضؤيؿتين قطِوقُثٌ،
بطزَُوَ، ْاوٍ ظيًَُنُؾٌ يُ بري بطزَُوَ، ئًَػتاف ْاظامن ئُو ؾُوٍَ بُ بًَسَْطٌ بُ زَو ظيَسا بُ ثًٌَ ظٍَ ضيَُإ 

و... ْاؾعامن ظٍَ ضووَو بانىوض زَنؿا زَنطز، ْاوّ ضٌ بىو، ْاظامن ئُو ظيًٍَُ ْاوٍ خؤٌَ يُ بري بطزَُوَ ْاوٍ ضٌ بى
يإ ئًَُُ، ئُوٍَ يُ بريٍ ْانُّ، ظٍَ ثًَضُواٍُْ ئًَُُ تًص تًص زَضِؤيؿت... ئُوَؾِ يُ بري َاوَ، َُْسَظاٌْ يُ 
نىيَىَ بؤ نىٍَ زَضىوئ، عُقًًَؿِ بُوَ ُْزَؾها، يُّ باضَيُوَ ثطغًاضيَو بضطثًَُُٓ طىيٌَ بطازَضَنامنُوَ.... بريّ 

اضاًٌَ ظٍَ زَنطزَوَ ، زََطىت ُٖبٌَ ُْبٌَ يُ بٔ ئُو بًَسَْطًًُ، زَْطساُْوَيُنٌ طُوضَ يُ غُض ثًًَُ و يُ ئ
ئًَػتا ْا زًَََهًسٍ ظضٍَُ زٍَ.. خؤظطُّ زَخىاغت ظيًَُنٌ بُ ٖاتى ٖاواض بايُ، بؤ وٍَ زَْطٌ ئًَُُف يُ ٌٖ 
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ٌ زًْا بًَت، ثًَـ ضؤشئاوابىوٕ، يُو غُضَوَ، غُضٍ ثؿتُوَ، ويسا بعض زَبىو... زؤَيًَهٌ قىوٍَ ثًَسَضىو قىوَيرتئ زؤَي
وضز ضواًِْ، ض ضًاو ضؤٍ و ؾار و زاخٌَ بىو! زوْسٍ وا بُ غُض زؤَيسا زَياْطِواٌْ، ًٖض باَيساضٍَ يُ خُوًْؿسا 

ذي ُٖيُ ُٖض غًَبُضٍ باَيٌ  يُوٍَ َُٖيُٓزاوَ... زؤَيًَهٌ، نح ، نح، ًَُٖؿُ نح... ظٍَ بطِؤ، تؤ بطِؤ.. ُٖتا ضؤيؿ
ضؤيؿذي.... ئًَُُ وا بعامن  ُٖؾت ْؤ زَ دُْطاوَضٍ بُ زؤٍَ نُوتىو بىوئ... تانُ ضغتُيُى نُ ْاوَ ْاوَ و ظؤض بُ 

 ئُغجايٌ زَٖاتُ طىٍَ:
 ))ثٌَ َُٖيًَٓٔ..((  
ّ زٍَ! بطِؤ بطِؤ ُٖض بطِؤ... َاْسووّ خىزاوَْس! َاْسووّ، بطغًِ خىزاوَْس! بطغًِ، خُوّ زٍَ خىزاوَْس! خُو 

نُغٌَ ضيٌَ بهُويَتُ ئُو زؤَيُوَ، فطيازضَِؽ يُ نىيَىَ زٍَ!!.... غُضٍ طًَصّ زيَِٓ و زَبُّ، غىونُ باوَضًَِٖٓاًَْو 
بًَُُٓ غُضَُوَ ْايُت، ْا بطِواّ ًُْ ئُو ؾار و زاخاُْ ثًٌَ غُضباظيَهٌ ثًَهُوتيبَ ، تا ضؤخٌ زَيًٓايٌ يُ زَيًٓايٌ 

َ تا زَطاتُ غُضٍ زؤٍَ نُ ْاظامن غُضو بٔ زَنُوُْ نىٍَ، بًَذطُ يُو زَغتُ دُْطاوَضَ ْعيو زَمبُوَ، يُ بين زؤَيُو
زؤَيجًَىَ، بُؾُضَنٌ خىزا ُْ بُ ظيٓسوويٌ ُْ بُ َطزوويٌ ضيٌَ بًَطَ ُْنُوتىوَ.. طىَامن ُٖيُ يُ قػٍُ غُضزَغتُ 

 نُ يُ قىواليٌ زَيًٓايًُوَ زَيطىت:
ئُّ بُضَ غُضباظٍ تىضاٌَْ، ئاطازاضبٔ يُ بٔ ُٖض بُضزَنٌ يُ بٔ ُٖض  ))  ئُو بُضٍ ظٍَ غُضباظٍ تاضاٌَْ، 

 زاضَنٌ  ئُو زؤَيُ يُ عُضزيًُوَ ُٖتا ئامساٌَْ، غُضباظَى داؾُى غًَطٍَ ططتىوَ((...
تا زَٖات طىَإ يُ قػٍُ غُضزَغتُ ثرت زَبىو، ثًٍُ طىَإ ثٌَ بُ ثًٌَ َاْسويَيت َُٖيسَنؿا، بُضظ  

ؤّ زََطىت، باؾُ ئُو غُضباظ و داؾاُْ زًََإ زووضاوَ! نؤخُيٌَ، ثصًَينَ، تطِيَهٌ طُوضَ! ئٌَ زَبؤوَ.. يُ زَيٌ خ
خؤ خؤيإ بُ زاض و بُضزَناُْوَ ُْبُغتؤتُوَ، يُو َُٖيسيَطَ ُٖظاض بُ ُٖظاضاُْ، يُو تُالٕ و باغهُ غُختاُْ، 

ْا دطُ يُو زَغتُ دُْطاوَضٍَ يُ زَغيت  خًًػهاٌَْ، ثٌَ يُ بُضز طريبىوٌَْ، نىضَِ بُضبىوُْوٍَ تاويَطيَو!..
خىزاوَْس و ؾُيتإ زَضضىوُْ و بُو ؾُوَ بُو زؤَيُ غُختُ بًَسَْطُ وَضبىوُْ و بُ ثًَضُواٍُْ ظٍَ ضيَسَنُٕ، ًٖض 
 طًاًُْبُضٍَ ض زوو ثٌَ ض ضىاض ثٌَ، ض باَيساض ض بٌَ باٍَ،  ضيٌَ َُٖيُف بًَطٍَ ُْطُياْسووٕ....... ْاظامن ض ناتٌ ؾُو

بىو، وَيٌَ زََسيت بُضَ بُضَ ضووْانٌ زَنُوتُ زؤَيُوَ، غُضَتا واّ ظَٕ نطز بُضَبُياُْ، َُْعاٌْ َاْطُ و يُو 
 يىوتهُ بُضظاُْوَ ُٖاَلتىوَ و ضووْانُإ زَناتُوَ....

 )) ثؿىويَهٌ نىضت زَزَئ، بُالّ ُْ دطُضَ ُْ قػُ((..  
نُؽ وضتُيُنٌ يًَىَ زَٖات.... ئُوزََاٌَْ زاًْؿتين  زاًْؿتري، ُْ نُؽ زَغيت بؤ نًػٍُ تىوتٔ بطز، ُْ

بٌَ قػُ بُ قُز ضؤيؿتين بٌَ قػُ َين زَتطغاْس... ثؿىويَهٌ بامشإ زا، َاْطُ ؾُويَهٌ ظؤض ضووْاى بىو، 
زََىضاوٍ يُنسميإ بُ ضووٌْ زَزيت.. ضظطاض تىزَ يُ غُض بُضزيَو زاًْؿتبىو، بُ زاًْؿتُٓوَ وَى فطِفطِؤنُ بُ 

خؤيسا زَغىوضِايُوَ، ئُو نىضَِ نُّ ضغتٍُ يُ زَّ زَضزَضىو، وؾٍُ تىوزَٖاٍ تًَسا ُْبًَت، ُٖض بؤيُف تىزَ  زَوضٍ 
ْاظْاوٍ وٍ بىو.... ..دُواز ئًتذا بُ ئاضاغتٍُ َاْط ثؿيت زابىوَ تًؿُ بُضزيَو و ضاوٍ  بطِيبىوَ ئامساٌَْ.. ئُو 

يُ نىيَىَ َُٖيسَنات؟ بُياٌْ... وؾٍُ ئاضاغتُؾٌ ظؤض يُ  دُوازَف بُضزَواّ باغٌ ئاضاغتٍُ باٍ زَنطز، ئَُطِؤ
غُض ظاضٍ بىو، داضيَو فاتًُُ ثطغًبىوٍ ئُضٍَ ئاضاغتُ ضًُ؟ ئًتذا.. ئًسٍ يُوَوَ فاتًُُ بُ دُواز ئًتذا باْطٌ 

يُنٌ بُ زَنطز تا واٍ يًَٗات ئُو ْاوٍَ بُغُضزا بطِاو ئًَػتاف يًٌَ ُْبؤتُوَ... )غُثإ ئاال(ف نُ ًَُٖؿُ ئاال
تفُْطُنُيُوَ بُغتبىو، نُغًـ ُْيسَظاٌْ ئاالٍ ض والتًَهُ، يُ ثُْاٍ زضَختًَهٌ نىضتُ بُٓ خؤٍ ططَؤيُ نطزبىو 
زَتطىت ئاالٍ ثًَضطاوَيُ.. ئُغتًَطَ زَغيت ُٖض يُ ْاو ئاوٍَ بىو، وا بعامن ئُغتًَطاٌْ زَشَاضز خؤيؿٌ يُ 
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ؿت ضانؿابىو التُ عُضزيَهٌ ططتبىو، شاًَْهٌ بؤ َاوَ ضىوبىوَ ئُغتًَطٍَ غًىَيٌ زَضىو .. ؽ. التُ يُ غُض ث
ثؿتًًُوَ، زياضبىو ُٖض ئُو شاُْف َُٖىوَاٌْ يُ ثؿىويَهسا نؤنطزبؤوَ، َٔ الٍ خؤَُوَ ظؤض غىثاغٌ ئُو شاُّْ 

ٌ َاْسوو نطز، ئاخط ئُطُض شاٌْ التُ فطياّ ُْنُوتبايُ، زَثػاّ و نُغًـ ثًٌَ ُْزَظاًِْ، زَظأْ طُيؿتبىوَُ نىيَ
بىوٕ! تىخىا نًٌَ زيهَُإ يُطٍَُ بىو! ئا قاغِ زميىنطات بُ ثًَىَ ثؿيت زابىوَ زضَختًَو، ثًًَُناًْؿٌ ُٖض يُ 
دىويُو غىوضِاُْوَزا بىوٕ، زَتطىت ثايػهٌ زاشوا، ئُو نىضَِ زوو ثًٌَ غُيطٍ ُٖبىو، ضووباض َاْسوو بايُ ئُو زوو 

خىزاوَْس تايبُت بؤ ضؤيؿتين زضووغتهطزبىوٕ، ُٖض بُ ضؤيؿتُٓوَ ثًًَُ َاْسوو ُْزَبىوٕ، ئُو زوو ثًًَُ 
ططيَسضابىوٕ، ئُطُض َُٖىو ثًًَُنإ وَنى ثًٌَ قاغِ بإ، غُضدُّ َطؤظايُتٌ ؾُو و ضؤش، ضىاض وَضظٍَ غاٍَ، 

زيىَ وا بُ  نؤضُضٍ زَبىوٕ و يُو زًْايُزا ُْ ؾاضٍَ، ُْ طىْسٍَ ئاوا ُْزَبىو... زََئًَ يُو ضؤشَوٍَ قاظٍ حمَُُزٍ
ئامساٌْ غًَساضَوَ زَؾًَٓتُوَ، بطِياضٍ زاوَ ئاو بىَغيتَ ئُو ُْوَغيتَ، َٔ بُ ضاوٍ خؤّ زيتُُ يُ باٍ ضؤيؿتينَ 

قاغِ زميىنطات يُ َُٖىو ًََُُنُتٌ ضًا تانُ غُضزَغتٍُ َُٖيبصيَطزضاو بىو، نُ  خُوٍ يًَهُوتىوَ...
ًًًَُٓوَ بىوَ غُضزَغتَُإ، بُ ظؤضيٍُٓ ضَٖا زَضضىو، ُٖض غُضزَغتُنٍُ زٍ ُْخؤؾهُوت، يُ ضيٌَ زَْطساٌْ ْٗ

يُوَؾُوَ زميىنطات بُ قامسُوَ ْىوغا، زَْا ثًَؿرت قامسًَهٌ بٌَ ثاؾهؤ بىو.. غًاَُْس فُيًٌ ئُو نىضٍَِ زووضاو 
ًََس زووض خعٌَ ثؤال زَبؤوَ و ئىًََس عُيُوٍ نُ بُ سُفت ثؿت يُطٍَُ ٖازٍ عُيُوٍ زَطُيؿتُٓوَ يُى، ئُو ئى

و غًاَُْسَ نُ بُ تطٍِ غُط و فطِيين باَيٓسَف ثًَسَنُْري، يُ طُضٍَُ ؾُضِيـ يُ ثًَهُْري ُْزَنُوتٔ، بًَسَْط يُ 
تًُْؿت يُنُوَ، َُيىوٍ َُيىوٍ ضىاض َُؾكٌ زاًْؿتبىوٕ، ئُو زوو نىضَِ تُْٗا يُو غاتاُْ َُيىويٌ بُ 

 زَضزَضىو.... َٔ يُغُض بُضزيَو نُ ًْىٍَ يُ وؾهاٌْ غًُاياُْوَ زياض بىو نُ بطِياضٍ قُزَخُنطزٌْ ثًَهُْري
ًْىَنٍُ زيهٍُ يُ بٔ ئاوٍَ بىو، ثًَاَلوّ يًٌَ زانُْسبىو، ثًًَُنِ يُ بٔ ئاوٍَ، ثًًَُنٍُ زيهُّ يُ غُض ثًٌَ ْاو 

ىوُْ ئاوٍَ، ئُغتًَطَ ُْبٌَ  زوو ُْٖطاوٍَ يُ ثًَؿُُوَ، طٍَُُ بُ ئاو زَنطز زَْا ئُواٌْ زٍ َُٖىويإ نُوتب
 تًُْؿتُُوَ، ثؿتِ يُ َُْعَيٌ ْازياضٍ خؤَإ و ضووّ يُ َاَيٌ ظٍَ بىو...

 ئُضٍَ ؾُوٍ زؤَيُنُت يُ بريَ؟ -
 ناّ ؾُو؟ -
 ئُو ؾُوٍَ ْاوْطا بُظٌَ مشؿاٍَ! -
 ئُٖا! -

ئؤٍ غُضزَغتٍُ َطاويًـ وَى َٔ طُضِاوَتُوَ ئُوٍَ، زََيًٌَ ئاطاٍ يًًَُ َٔ وا يُوٍَ زاًْؿتىوّ، زَتطغِ 
ُويـ ؾاطط زٍ ئُغشابُنىش بًَت، داغىوؽ بًَت بُ غُض طًَطِاُْوٍَ غُضٖاتُنامن... بُ بريٍ ًَٖٓاَُوَ، خؤ ئ

غُضزَغتٍُ َطاويًـ يُطَُيُإ بىو، ئُضيَىََياَل خطِو خطِ يُ غُض بُضزيَهٌ خطِ خطِ زاًْؿتبىو، ضاوّ َُٖيٍُ ُْنطزبٌَ، 
س يُ بُضزيَو طرينطزبىو و ثؿيت زابىوَ بُٓ زاض بًًُى، زَتطىت زَويؿٌ زَدىوال... )غًجإ غُملا(ف ثًًَُناٌْ تىْ

َٓساَيُ و ثؿيت بُ ثؿيت باونٌ زاوَ و َُٓتٌ نُؽ ْاظاٌَْ، ئُو غًجاُْ نىضٍِ ئُو غُملايُيُ نُ ُٖتا ْٗؤشٍ 
 َُعؿىوقٍُ َُالٍ دُظيطيًُ، ئُو غُملايٍُ غىْسٍ بُ َُيُنٌ تاوؽ خىاضزووَ نُ ثطضٌ غجٌ بٗؤًَْتُوَ و ؾىو

ُْنات.. خَُيهٌ دُظيطَو بؤتإ بُ طُوضَ و طضهُوَ غىْسٍ زَخؤٕ نُ زَغيت ًٖض ثًاويَو بُ َُالٍ دُظيطيؿُوَ 
بُ غُملا ُْنُوتىوَ، ُْٖسيَو زََئًَ غُملا، غًجاٌْ يُ ضيٌَ غًجاٌَْ َُٖيططتؤتُوَ و بؤ خؤٍ بُخًَىٍ نطزووَ، 

ًْايٌَ و نىضٍِ سُقٌ ويًُ و بابٌ غًجاًْـ َُالٍ ُْٖسيَهٌ زٍ زبًَصٕ: غًجإ يُ ظطٌ غُملايُوَ ٖاتؤتُ ز
دُظيطيًُ، بُالّ زََئًَ َُال يُ زووضَوَ و بُ ؾًعط ظطٌ غُملاٍ ثطِ نطزووَ، غًجإ بُ خؤيؿٌ زََيًَت َٔ نىضٍِ 
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ضاغتُقًٍُٓ ؾًعطّ، قػُيُنًسيـ يُ باضٍَ ظطجطِبىوٌْ زايهٌ غًجاُْوَ يُ غُض ظاضإ بىو، طىايُ يُ ظاضٍ غُملاوَ 
 بًػتىوياُْ:

َٔ ئُو ًْىَضِؤ ٖاويًًٍُٓ نُ يُ طؤَاويَو َُيُّ نطز، غًجامن نُتُ ظطٌ، ثًَـ َٔ بُ َاوٍَ  
 دطُضَنًَؿاٌَْ َُالٍ دُظيطيـ يُ َُٖإ طؤَاو َُيٍُ نطزبىو.. 

خُو بُضيُٓزَزاّ، باف بىو نعَ بايُنٌ غاضز َُٖيًهطزبىو، يُ ثُدمُضٍَ ظغتاُْوَ زَٖات و غىونُ يُضظٍ 
تُ طًاٌْ ئُو ؾُوَ ٖاويًًٍُٓ ئُويَىَ... نعَ با َىضطِنٍُ زَخػتُ وَُْوظَنامنُوَ، وا بعامن يُى زوو داض زَخػ

خُوًْؿِ بُ ؾًُ غاواض بُ طؤؾتًؿُوَ زيت... ئُو مشؿاَيٍُ يُ زؤَيُ ضَقُ يًَِ نُوت و ئُْفاٍ بطزٍ، ًَُٖؿُ يُ 
تُ بريّ بؤ داضيَهًـ مشؿاَيِ يُ دًًَُى بُدًًََٗؿتيبَ.. بُض ثؿتِ بىو، ظؤض داض تفُْطِ يُ بري زَنطز، بُالّ ْايُ

مشؿاَيُنُّ بُ زَغتُوَ بىو، ثُدمُنإ دًَطٍُ خؤيإ زيتبؤوَ... مشؿاٍَ يُ يًَىّ ْعيو زَبؤوَ، زووضّ زَخػتُوَ، 
طٍَُ ظيَسا ئُوَتا ) َُغتىوضٍَ َُغتإ( يُ !ْعيو زَبؤوَ... ْاظامن نى مشؿاٍَ و ثُدمُو يًَى ئاويَعاٌْ يُنسٍ بىوٕ

زَضِوا، باَيٌ باٍ ططتىوَ، بُ ؾاخاْا َُٖيسَطُضٍَِ، بُضظ زَبًَتُوَ، زَطاتُ زوْسَ بُضظَنإ... ًَٖٓسَّ يُ بريَ مشؿاَيًإ 
 يُ زَغتِ فطِاْس:
 نىضَِ ئُتى ؾًَت بىوٍ! -
 ئُوَ زََيًَري وؽ بُ يؤ وؽ ْابٌ؟! -

َ، َٔ ئُو غاتاٍُْ مشؿاٍَ زَشَمن، يُ نُضِإ تًَطُيؿتِ ض نُتًَٓهٌ طُوضَّ نطزووَ، ض ئاشاوَيُنِ ْاوَتُو
نُضِتطّ، دطُ يُ مشؿاٍَ طىيَِ يُ ًٖض زَْطًَهٌ زٍ ْابًَت، دا با ئُو زَْطُ ضووخاٌْ ئامسإ بٌَ... ًَٖٓسٍَ ُْبطز 
ئُوٍَ ُْزَبىو بيبَ بىو... طىيًُ بُ طىيًُ زَنُوت، بىوَ ٖاتى ٖاواضيَو، َُٖىو زَْطُنإ تًَهَُيٌ يُنرت بىوٕ، 
زَْطٌ داف، زَْطٌ غُضباظ، زَْطٌ ثًَؿُُضطُ، نُؽ نُغٌ ُْزَْاغًًُوَ.. َٔ ًَٖٓسَ تطغاّ، ًًٌَْٗٓ ؾُويؿِ 
يُ بري َُْا.. يُ بُزبُختًؿسا، ؾُو تا زَٖات ضووْانرت زَبىو، َاْط تُواو زابُظيبىو، زَتطىت ًْاظٍ ًْؿتُٓوٍَ 

ىٍَ فًؿُنٌ زًْايٌَ يُو ؾُوَ َاْطُؾُويًُ و يُو زؤَيُزا و يُ زٍَ زايُ... تُقىٖؤضٍَِ بىو ئُمما تُقىٖؤضِ، ضَْطُ ًْ
بُ غُض ئًَُُزا تُقًبُٓوَ... ؾُو ؾُوٍ تُقُ بىو، زَبىايُ تُقُ بهُيت، شيإ يُ تُقُزا زَزضَوؾايُوَ... َٔ يُ 

اَل، َٔ يُ شيامنسا ًَٖٓسَ تُقُّ ُْنطزبىو، تطغاٌَْ تطغابىوّ، نُؽ نُؽ وا ُْتطغاوَ، ئُوٍَ ثًٌَ زََئًَ تطغٌ با
غُض غُضٍ ئُو بااليُ وَغتابىوّ، يُ غاتُناٌْ تطغإ تُْٗاو تُْٗا تُقُنطزُْ ئُطُض فطياز نُوٍَ و نٌََُ زَيت 
بساتُوَ.. َٔ بٌَ وَغتإ تُقُّ زَنطز، تُقُّ يُ زًْا زَنطز، سُفت َُخعٌَْ ثطِّ بُ زًْاوَ ْا... ئًَػتا ُٖيُ و 

 ٖاواضّ نطز، طىيًُّ َُْا..... ْاظامن نٌَ بىو: ًُْ طىيًُ سًعٍَ غُض ؾامنُ و تُواو..

 ٖاواض َُنُ ٌٖ َُٖىوَإ يُ نؤتايًُ.  

 زَْطٌَ َُْٓاغًًُوَ:  
 تانُ ضيَطُ ظيًَُ ظٍَ...  
 داؾُناًْـ بُضزَواّ ٖاواضيإ زَنطز: 

 نىضَِ خىيَطِيُٓ، تُغًًِ بٔ، زَْا زايو و خىؾهتإ زَطًرَي...  
 ايُى زَْط زَْطٌ ئُوّ زَْاغًًُوَ:قاغِ زميىنطات نُ يُ ْاو زًْ 

 ضاوَغذي خىيَطِيُٓ، زَبًَت بُ قىٕ زضِِاوٍ يُنُ يُنُتإ بًَٓطيُٓوَ.....  
 يُ الٍ ئًَُُوَ تُقُ بطِا... تطؽ تُواو زايططمت، بريّ يُ طىيًُ سًعَنُ زَنطزَوَ... 
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 )) ياَياَل نىضِيُٓ، خؤ بُ ظيَسا بسَٕ((... 
ًَٖٓسَّ يُ بريَ يُ ْاو ئاوٍَ ُٖض طىيًُ بىو يُ تًُْؿتِ يُ ثًَؿِ، يُ بٔ ثًَِ، ظٍَ خؤت بططَ ٖاتري.... َٔ  

ضعٍَ زَٖات و زَنىشايُوَ... داض داضَ يُطٍَُ ظٍَ زَضِؤيؿتِ، ُْٖسٍَ داضيـ بُ زشٍ ظٍَ، ْاوَ ْاوَف قُزبطِ ظيَِ 
َابىو، ُْ يُ بُض قطضُ قطضٌ زَبطٍِ، ُْمشسَظاٌْ نُْاضٍ ئاضاّ نُوتؤتُ نًُٗ ال... ْاظامن ُْ زَْطٌ تُقُ ُْ

ززاُْنامن طىيَِ يًًَإ ُْبىو، ئُو ظيًَُ ٖاويًًُٓ زَتطىت يُ غاضزاوٍ َاَيٌ ظغتاُْوَ ضشاوَ.... ئًَػتا َطاويًُنٌ 
تًُْاّ يُ ْاو ظيَسا، َطاويًُنٌ زابطِاوٍ بُ ُْفطَتهطاو... ئُو ؾُوَّ يُ ْاو ظٍَ نطزَوَ، زًْا تُواو ضووْاى بىوبؤوَ، 

ًَؿُُضطُ يًَهسٍ دًا زَنطاُْوَ، ئُوزََُ َاَيٌ َٔ تُْهاوٍ بىو، تُْهاويًُنٌ تُواويَو زووض يُ نُْاض، داف و ث
ئاو زَطُيؿتُ زاَُمن.. بُضزيَهِ زيت بُ ئاغتُّ غُضٍ بُ زَضَوَ بىو، ئُويـ وَى َٔ تاَُظضؤٍ ُٖواٍَ بىو، يُ 

ٍ نُ ًَٖؿتا مشؿاٍَ تًًََُٗيُٓنطزبىو.. ئًَطَ نىيٌَ غُض ؾاٌْ يًٌَ زاًْؿتِ.. زؤٍَ نؿىَات، بًَسَْطرت يُو غاتاُْ
زؤَيُ خىزايُ! زؤٍَ نىيٌَ زًْايُ خىزايُ! بطازَضَنامن ضًإ بُ غُضٖات! غُضباظَنإ، داؾُنإ يُ نىئَ! نىا 

وَ تفُْطُنُّ يُ نىيًَُ! ئُزٍ نٌَ تانُ ثًَاَلوَنٍُ زيهٍُ يُ ثًَِ زانُْس! ئاٍ زَفتُضَ دطُضَ و نًػٍُ تىوتٔ! ئُ
ضؤُْ ظٍَ نؤَيُثؿت و مشؿاَيُنٌَُ ُْبطزووَ! ئُو مشؿاَيُ غُض بُ طؤبُْسَ يُ ْاو نؤَيُثؿتُنَُُوَ دىإ دىإ بُ 
طاَيتُوَ تَُاؾاّ زَنات.. ضقٌ زًْاّ يُ مشؿاٍَ ُٖغتا، بُ ُْفطَت بًت مشؿاٍَ وَى ضؤٕ َٓت بُ ُْفطَت نطز، ئاٍ 

ْتإ يُ نىيٌَ نُْاض نُوتىوَو... ئاٍ مشؿاَيٌ غُضَخؤضَ! غُضٍ بطازَضَ ئاظيعَنامن، ئًَػتا الؾُ غاضزو غطَِنا
َُٖىواْت خىاضز، ُٖض َٔ َاَُوَ، َين بٌَ بطازَض، َين بٌَ تفُْط، َٔ و فًؿُنًَهٌ ضووت و قىوت... وَضَ 

ضَ مشؿاٍَ َُضز بُو غُضٍ ًَٓـ غؤ، بُ ًْاظٍ تاَهطزٌْ َُضط فىوّ بُ مشؿاَيسا نطز زَظامن بُْسٍ يُنُّ َُغتىو
بىو، سُظّ زَنطز يُ ضطِيين َُغتىوضَ، ضيَصُْ طىيًُ بٌَ و ظٍَ مبطُيًَُْتُ الٍ بطازَضَنامن، ُْٖات.. يُ ضاوَضِواٌْ 
َُضط بٌَ ثؿىو مشؿاٍَ زَشَمن، بُْس يُ زواٍ بُْس بُْسٍ ضًايٌ زَضطِّ.. ئُوَتا مشؿاٍَ زَشَمن، يُ ْاو ضووباضٍَ 

بُضَو نىٍَ زَضًَت و بطازَضَ دُْطاوَضَنامنٌ بؤ نىٍَ بطز، مشؿاَيٌ ئُو داضَّ  مشؿاٍَ زَشَمن، ْاظامن يُ نىيَىَ زٍَ و
تايبُتُ بُ زيتُٓوٍَ خؤّ الٍ بطازَضَ بُ ضووباضزا ضىوَنامن، مشؿاٍَ بؤ ٖاتين يُى طىيًٍُ طُضّ طُضَُ، يُ ثؤيىوٍ 

يُ ضووباض خًَطاتط بطاتُ غُضّ و بٌَ زؤظَر طُضَرت و يُ َٓسا غاضزبًَتُوَ و بًٌََ ضع ضعظظظ... مشؿاٍَ بؤ َُضطًَهُ 
غاَلونطزٕ زَغتِ بططٍَ و مبطُيًَُْتُ بطازَضَ دُْطاوَضَنامن، ئُو بطازَضاٍُْ بٌَ خىاغيت خؤيإ َٔ يُ ضيٌَ 
مشؿاَيُوَ ضَواٍُْ ئُويَِ نطزٕ.. با طىيًُيُى بٌَ و َُٖيُبططٍَ، باضّ غىونُ، ُْ تفُْطِ اليُ ُْ نًػٍُ تىوتٔ، باضّ 

ّ و نؤَيُثؿتًَهٌ طضهُ و مشؿاَيًَهٌ َُضطاوٍ و تانٌَ ثًَاَلوٍ زضِاو، َُٖيُططَ طىيًٍُ دىإ َُٖيُططَ، غىونُ، خؤ
غىونِ، ظؤض غىونِ، َاْسوو ْابًت، نًَؿٌ ثىوؾهُيُنٌ تُضِّ ًُْ.. ؾُوّ بُضيَهطز، زًْا ضووْاى بؤوَ، طىيًُ ُٖض 

زََيًٌَ زًْاٍ غُضزٌََ ثًَـ ٖاتُٓ طؤٍ مشؿاَيُ، ُْٖات، زًْايُنٌ ضُْس نؿىَاتُ، ُْ زَْطٌَ، ُْ دىويُيٌَ، 
زًْاٍ ؾُوٍ ضىوٍ، بُ دًاواظيٌ ناتُوَ، بُ دًاواظيٌ َين ئًَػتا و َين ئُو زََُوَ، ضَْطُ َُضط طىيٌَ ططإ 
بىوبًَت و باف ُْبًػيتَ، ْابًػيتَ، ثطِ بُ مشؿاٍَ باْطٌ زَنُّ ْابًػيتَ، َُضط طىيٌَ ططإ بىوَ، زَبًَت تًصتط، 

تط فىو بُ مشؿاَيسا بهُّ، زَبًَت بضُُوَ غُض ئُو ئاواظٍَ ظووتط بُ طىيٌَ َُضط زَطات... يُ غُض بُضزٍَ نُ بُضظ
يُ ْاوَْسٍ ضووباض بؤ ُْٖاغُ وَضططتُٓوَ غُضٍ زَضًَٖٓاوَ، بُ زاًْؿتُٓوَوَ، مشؿاٍَ زَشَمن و خىٍ زَخؤَُوَ، وَى 

ّ، ئُو غاتاٍُْ بؤ طُيؿتين َُضط ثًَىيػذي... ضاو ًًٌَ ناتصًََط خىٍ زَخؤَُوَ و ضطى ضطى غات زَشًََط
زَطًَطِّ، بُ ئاوزا ضاو زَطًَطِّ، بُ نُْاضزا ضاو زَطًَطِّ، بُ قُزثاٍَ و زوْسَناٌْ ُٖضزوو بُضزا ضاو زَطًَطِّ، نُؽ زياض 

ٍ ؾُوٍَ بُ ًُْ نُؽ، زَظامن بطازَضَ دُْطاوَضَنامن ئاوَ و ئاو ضىوٕ، بُالّ ْاظامن ئُو َُٖىو عُغهُض و داؾُ
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ضًسا ضىوٕ! بٌَ وَغتإ، بٌََ ثػاُْوَ مشؿاٍَ زَشَمن، غىيَٓسّ خىاضزووَ َاْسوو ُْمب، ضووباض بىَغيتَ، َٔ ْابٌَ 
بىَغتِ، نُْاض بجػًَتُوَ، َٔ ْابٌَ بجػًَُُوَ.. َٔ َاْسوو ْامب و مشؿاٍَ زَشَمن، تا طىيًُيُى ُْيُت و ُْخماتُ 

ٍَ زَشَمن، ُٖضضٌ ئاواظٍ َُضط ُٖيُ، ُٖضضٌ َُضط ثًٌَ خؤؾُ، زَيصَمن، ئُو ئاوَوَ و َُٖيُُٓططٍَ، َٔ ُٖض مشؿا
زؤَيُ ئُو ضووباضَ، ئُو نُْاض و الثاٍَ و زوْساُْ ثطِ ثطِ زَنُّ يُ ئاواظٍ َُضط... ضاو يُ زوْسَ ُٖضَ بُضظَنإ زَبطِّ، 

يَطّ ضاو يُ ضاوٍ َُضط بربِّ، يُ خؤٍ زََئًَ َُضط يُ بُضظايًُوَ زيَت، با بًَت ضيَهاوضيَو بؤّ بًَت، ْا َٔ ْاو
ْاتطغِ، بُالّ ضاوٍ ثطِ تطغُ، ضاوّ ؾؤضِزَنَُُوَ، زَيًَُُٗٓوَ غُض ضووباض و بٔ نُْاض، َٔ ًَُٖؿُ سُظّ يًَبىوَ 
يُ ؾريٍُْ خُوٍَ َُضط بطاتُ غُضّ، بُالّ ئًَػتا نىا نامت ُٖيُ بؤ خُوتٔ، ُٖتا ظووَ زَبًَت مبطّ، بطازَضَنامن 

ُٔ، ْاضاضّ يُ طُضٍَُ مشؿاٍَ شًَْٓسا مبطّ، ضَْطُ غاتُناٌْ مشؿاٍَ شًًَْٓـ دًاواظيًُنٌ ئُوتؤٍ ُْبًَت ضاوَضِيَ
 يُطٍَُ غاتُناٌْ خُوتٔ، يُ بريَُ ظؤض دُْطاوَض بُ ًَٓإ طىتىوَ:

َ، تؤ يُو غاتاٍُْ مشؿاٍَ زَشٌَْ، بُ ؾًَىَيُى يُ زَوضوبُض و زًْا زازَبطِيٌَ، دًىبُضطًؿت يُبُضبهُُْو
 ئاطات يًًَُٓ..

 زَياْطؤت:
مشؿاٍَ شًَْين تؤ خُويَهٌ قىضغُ بُ ًٖض خُبُضت ْابًَتُوَ، خُوتٔ ًُْ، ض داواظيًُنٌ يُطٍَُ َطزٕ ًُْ، 

 ُٖض َطزًَْهُ بؤ خؤٍ..
بُ زَوضٍ خؤَسا زَخىيًَُُوَ، ضاوّ يُ غُض ضووباضَ، ئُٖا..! ضاوّ َُٖيُتٍُ ُْنطزمب، بًَدُوٍ بًٓايًٌُ 

بًَت، يُ ْاو ئاوٍَ ؾت زَبًِٓ، ؾتًَو وا ضووَو َٔ زيَت، َاغًًُ! ْا ُٖو ًُْ، بُؽ غُضٍ زياضَ، غُضوبٔ ُْنطز
زََيًٌَ ظَالَُ! ئُوَ خُوُْ يا ضاغيت!! ُٖض غُضٍ ظَالَُ يُ ْاو ئاوٍَ بُ زياض زَنُوٕ.. ئُوَتا غُضَى يُوال 

ٖا زََيًٌَ بًَضىوَ َطاويٌ ثُضتُواظَٕ و طىيًَإ يُنًسٍ يُّ ال، يُ غُضٍَ يُ خىاضٍَ، َُٖىويإ ضووَو َٔ زئَ... ئُ
يُ زَْطٌ زايهًإ بىوَ... ٖاتٔ ُٖض َُٖىويإ يُ زَوضّ خطِ بىوُْوَ، ئُواٍُْ يُ ضاو تطووناًَْهسا بعضّ نطزٕ يُ 

 ضُْس ضاوتطووناًَْهسا زؤظميُٓوَو ... غُضزَغتُ طىتٌ:
 زٍَ با بضًُٓ ئُو بُض..  
... َٔ غُضٍ خؤّ ؾؤضِنطزبؤوَ، تٓؤى تٓؤى ؾُضَُظاضيِ يًَسَتها... طىيَِ ضىوئ.. خؤَإ زا بُض ضؤشٍَ 

يًَبىو زَياْطىت: يُ َُتطغٌ زَضضىوئ... ضوويإ يُ َٔ نطز: طىٍَ َُزٍَ، ئًؿُنُت باف نُوتُوَ، مشؿاٍَ ئُطُض 
بُضيَهُوتري.. يُى ثُضتُواظَمشإ بهات، دىاْرتو ضيَهرت خطَإ زَناتُوَ... بُ َُٖىويإ زَيًُإ زَزايُوَ... 

ؤيؿذي، بُالّ دطُ يُ َٔ نُغٌ زٍ ُْبىو تانُ ثًَاَلوٍ زواًَْهًسيـ وَى َٔ بٌَ تفُْط بُضيَسا زَض
بُدًًََٗؿتيبَ... ضؤيؿتري.. ضؤيؿتري.. زووض ًَٖٓسٍَ زووضايٌ زيذي، زوو غٌَ ضَمشاٍَ زَضنُوتٔ.. دُواز ئًتذا نُ 

 ٕ تًًََُٗيهطز، طؤضاًًُْنٍُ ُٖض ظوو بىوَ طؤضاًٌْ دُْطاوَض:زَْطًَهٌ مشؿاَيًٌ ُٖبىو، ضوو يُ ضَمشاال
 

 يُ َاْطُؾُوزا مشؿاٍَ َُٖيًهطز
 ضًًهُ زاضٍ زَّ ضَؾُبائ و

 بُ ظيَسا زَضري...

 مشؿاٍَ بىو َُٖيًهطزو
 يُ ئاوزا ثُضتُواظٍَ نطزئ..
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 بُضَبُياُْ مشؿاٍَ َُٖيًهطز
 بٓر بٓر ثُضتُواظَيٌ نؤ زَنُيُٓوَ

 ُٓوَزَغو زَغو زيًَ
 بُضَو َاَيٌ مشؿاٍَ زيًَُٓوَ

 ئُوَ مشؿاَيُ
 تُضِ تُضَِإ زَناو وؾو وؾهُإ زَناتُوَ

 فىويٌَ يُ مشؿاٍَ ثُضمتإ زَنات
 ثُدمُيٌَ يُ مشؿاٍَ  باْطُإ زَناو

 يُوٍَ خطِزَبًُٓوَ
 زضَْطُ مشؿاٍَ، زضَْطُ

 نىؾتٍُ خُوًَْهٌ ضَمشاَيًِ
 الياليُنٌ زايهاُْ، با خُو مبباتُوَ

 
 اًٌْ دُْطاوَض()طؤض

 
          *** 

 
طىضطُ يؤقُ بُضَو ضَمشاالٕ زََاًْؤقاْس.. ْإ ْإ، ضا ضا، َاغت، ثُْري، شاشٍ... يُ زَيٌ خؤّ 

 زََطىت:
 )) ْانا تانُ ثًَاَلويَهٌ ظيازيإ ُٖبًَت!((

ُ ًٖض ؾًَىَيُى ثًَاَلو بُدًًََٗؿذي، ض عُيبًَهٌ طُوضَيُ، ظؤض نُؽ ئاَازَٕ غُض بُدًَبًًََٗٔ، بُالّ ب 
دًَطٍُ يُنتانٌ ططتُوَ.. ئُو ثًَاَلوَ وَ يُنتاى... ظؤضٍ بطز تا ْاويَهٌ زٍ ْا... َٔ يُويَىَ ْاوّ بى ثًَاَلو

يُ نُٓ َٔ ظؤض بُ ضيَع و ئُظيع و يُ بُض زالٕ بىو، ضَْطُ خؤؾُويػتًٌ ئُو ثًَاَلوَ يُوَوَ ٖاتبًَتُ زَيِ، 
ئاضَقٍُ ًَْىضُواٌْ خؤّ ُْبىو، َٔ يُوَزا ثًَضُواٍُْ خَُيهٌ بىوّ، ثاضٍَ خؤّ ثًًَُٓزابىو، بُضٍ ضَدمٌ 

بُوٍَ ُٖض ؾتًَو ثًَىٍَ َاْسوو ُْمب و بٌَ ثاضَ زَغتطريٍ بهُّ، ثرت ضيَعٍ زَططّ و زَغيت ثًَىَ زَططّ و 
طريفاًْؿِ  خؤمشسَوٍَ... بُض يُوٍَ ضيٌَ زووض بططَُ بُض، ثًَاَلويَهِ يُ ثٌَ بىو بُضطٍُ ضؤشَ ضيًَُنٌ ُْبىو،

يُ ثًَاَلوَنُّ ْابىوترت بىو، ض بهُّ باؾُ! ُٖض نى بىو غريَمت زا بُض خؤ و ْاوٍ خىزاّ يًًََٗٓا نُ ضوو يُ 
نُغًَو بًَِٓ و ثًَاَلويَهٌ ضيٌَ زووضٍ ثًَبهطِّ... يُ طُضاز ضاوَغتابىوّ، طُضادٌ بُغساو نىُْطىضط.. ضوو 

َ ْا!! خؤ زَمبُ ئاو و بُ عُضزٍ طُضادسا زَضُُ خىاضٍَ... ئٌَ، يُ نٌَ بًَِٓ باؾُ! ئُطُض زَغتًإ بُ ضووَُو
ثًاويَهِ زيت )َُال عُظيع( يإ زَطؤتٌَ، ئُو َُاليُ بابُيباب ُٖض َُال بىوُْ، زََئًَ يُنُّ َُال نُ يُ 
ًََُُنُتٌ ضًا ثُيسابىوَ، باثريَ طُوضٍَ ئُو َُال عُظيعَ بىوَ، َُال عُظيع ثًاويَهٌ ظؤض زيٓٓاؽ و 

ضْاؽ بىو، َُاليُى بىو غُضٖاتٌ َُٖىو نىيَداياٌْ زًْا بُ )نىيَدا غًَىٍَ(ؾُوَ يُ نُٓ وٍ بىو... غُ
َُْسَظاٌْ ضؤٕ تًًَبطُيُمن، يُو قايسَ زََِ قُثات زََٓاغٌ غُالًََهِ يًَهطز و ضانى ضؤًُْإ نطز.. 
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ثُْايُنٌ.. خىا نطزٍ ظاضّ بىو، زَيٌ َين خىيَٓسبؤوَ، ظاٌْ زاخىاظيًُنِ ُٖيُ، زَغتٌُ ططت و بطزًًَُ 
 نطايُوَ و طؤمت: َاَؤغتا ضيًَُنٌ طُيًَو زووضّ يُ ثًَؿُ و ثًَاَلوٍ ئُو ضيَطُيُؾِ ًُْ! طؤتٌ:

 ٍُٖ يُ َٓت ُْنُوٍَ ئُزٍ يؤ ظوو وَْاضيٌَ!  
يُنػُض زَغيت يُ بُضِنٌ ضانطزو ثاضٍَ غٌَ ضاض ثًَاَلوٍ ضيٌَ زووضٍ يُ زوضِ زَغتِ ْا.. بُبٌَ ئُوٍَ  

 ِ بجطغٌَ ئُو ضيًَُ زووضَ ضيٌَ زيُٓ يإ ضيٌَ بٌَ زيٓاُْ..يًَ
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ئاٍ بؤ مشؿاَيٌَ! مشؿاٍَ ُْبًَت، ئًَطَ بٔ ئُو غٌَ طابُضزَ طُوضَيُ، ئًَطَ ئُو ؾىيٍَُٓ غُضزََاٌَْ 
طاوَضٍ دًَطٍُ نؤبىوُْوٍَ فطيؿتإ بىو، غُضزََاٌَْ بىوَ ئاوزَغيت ؾُيتإ، غُضزََاٌَْ سُفت دُْ

ٖاتٌَ بُ َاَيٌ ئايؿُطىَيُوَ، ئُطُض مشؿاٍَ ُْيُت، ضَْطُ ئًَطَ ببًَتُ طؤضِغتاٌْ سُفت دُْطاوَضٍ يُ زًْا 
ُٖاَلتىو، سُفت دُْطاوَضٍ يُ زًْا بعض بىو، سُفت دُْطاوَض ضيَطٍُ زيتُٓوَ ْابًُٓٓوَ، َُطُض تُْٗا 

ئاو بعض بىوّ مشؿاٍَ بىو زؤظميًًُوَ، يُ بٔ عُضز بعض مشؿاٍَ غُضَزاويَهٌ زيتُٓوَ غاتُ زيسََاُْوَ..  يُ ْاو 
مشؿاٍَ بُ غىونٌ زَغتٌُ ططت و ؾإ بُ ؾاٌْ َُغتىوضَ بُ ئامساْسا ثًاغٍُ  بىوّ، مشؿاٍَ بىو زؤظميًُوَ،

ثًَهطزئ و ُٖضضٌ دىاًٌْ زَضياو ضًاو ثًَسَؾتإ ُٖيُ، ضشاْسيًُ ضاو و زَيُاُْوَ و ثطِاوثطِ ٖاتًُٓوَ، مشؿاٍَ 
.. مشؿاٍَ.. مشؿاٍَ بىو ًَٖػرتٍ بُتاَيسَنطزَوَ يُ دُٓ و ثطٍِ زَنطز يُ ًَٖىضيٌ، يُ زَغتَُؤيٌ، يُ  بىو

غَُاٍ شْاُْ، نٌَ يُ برييًُتٌ ئُو غاتاٍُْ بُ مشؿاٍَ ًَٖػرتَ بؤظّ زَخػتُ غَُاٍ ضؤشُٖاَلتًاٍُْ 
ُض زَغتًإ ُْططتبا، نًهٌ شْاُْوَ، غَُايُى َُغتىوضَ ئريَيٌ ثًًَسَبطز، غَُايُى نىضٍِ ئاططيٌ ئُط

ًَٖػرتٍ زَططت و زَيهطزَ غَُاٍ ضَؾبَُيُنٌ.. مشؿاٍَ َُٖىو زَيًَو ُْضّ زَنات بُ بُضزيؿُوَ، بُؽ 
زَيٌ ئُْفاٍ ُْبًَت، ضٌ ُٖيُ بُ مشؿاٍَ ُْتىيَتُوَ و ُْبًَتُ ئاو بُ بُفطٍ قُْسيًًؿُوَ، خؤ ئُو بُفطَ يُ 

بىوَ ئاو و ئًَػتاف وا يُ بُضٍ زَضِوات ُْطرياوَتُوَ.. زيَتُ بريّ،   زَيٌ ئُو ثًاوَ بُضزتط ًُْ نُ بُ مشؿاٍَ
زًْا ُْ ًَٖٓسَ طُضّ بىو ُْ وا غاضزيـ، ضَْطُ ئُو ضُْس ضؤشٍَ غاٍَ بىوببَت نُ بُٖاض و ٖاوئ يًَهسٍ 

ًَٖٓس ططيَسَزَُْوَ، ضُْس دُْطاوَضيَهٌ بطغٌ بىوئ، يُ ؾُضِيَهٌ بطاوَ زَٖاتًُٓوَ، بُالّ بطغًَتًًُنُ 
نىؾٓسَ بىو، يُ غًُاَاْسا بُؽ ًْؿاٍُْ غُضنُوتٔ ُْزَبًٓطا، ْاظامن غُضٍ ضُْس شََإ بىو، ظاضَإ تاٌَ 
ظازٍ ُْنطزبىو، يُ بُزبُخيت ئًَُُ ُْ ئاشََيًَو ُْ باَيٓسَيُى ض ئُواٍُْ ضُقؤيإ يُ غُضَ ض ئُواٍُْ يُ 

ًًُْى بىو، دطُ يُو زَغتُ دُْطاوَضَ، ئُوٍَ غُضيإ ًُْ، ُْ يُ عُضز ُْ يُ ئامسإ ُْزَبًٓطإ، ضؤيُوا
طًاًُْبُضَ ضيٌَ بُو ؾىيَُٓ ُْنُوتىوَ.. بطِؤ بطؤ.. زًْايُى ضؤيؿتري، ئاوَزاٌْ ُْبىو، تىاْاٍ ضؤؾتُٓإ 

 َُْابىو، ثطظََإ يُبُض بطِابىو، يُنًَو يُ دُْطاوَضإ طىتٌ:
 و ُٖيُ، يُى َاَيٌ يًًَُ،  زَيآْاغِ..ئُطُض بُ َُٖيُزا ُْضىومب، يُوبُضظايًُ ؾؤضِبًُٓوَ، طىْسيَ 

وابىو،تاقُ َاَيًَو بُ زياض نُوت، َٔ يًَهُسايُوَ ئُطُض يُو َاَيُزا غٌ و ؾُف ْإ ُٖبًَت، يُنٌ 
ؾُف ْامنإ بُضزَنُويَت، زََطىت ُٖض باؾُ ؾُف ْإ بُ شاشيًُوَ ضَْطُ نًََُو بُض زَيت بططيَت.. ثًَـ 

ؾىيًََٓهٌ نًََُو بُضظتط يُ زَوضوبُضٍ خؤٍ.. تُواو ْعيو بىويُٓوَ،  ًْىَضِؤ بىو، َاَيُنُ نُوتبىوَ
ثًاويَهٌ بُ تَُُْسا ضىوٍ نَُيُطُتٌ الواظ، بُ تفُْطُوَ ٖاتُ زَضٍَ، شًَْهٌ طُْر و غٌَ ضىاض َٓساَيٌ 

 وضتهُ و ثطتهُف:
 نًَٔ ئًَىَ؟ بىَغذي، ًَُْٓ ثًَـ -
 َاّ ضؤغتُّ ْاَآْاغًًُوَ، ئًَُُ ثًَؿُُضطُئ -

 َاّ ضؤغتُّ تفُْطٌ يًَطِانًَؿائ، يُ غُض ضًضهإ غًَطٍَ يًَططتري:
ئُْطؤ داؾٌ نىضٍِ داؾٔ، بُو خىزايٍُ يُ غُض غُضاُْ يُى ؾُقاوٍ زٍ بًَُٓ ثًَؿٌ ُٖض ؾُؾتإ  -

 غاضز زَنَُُوَ..
 َاّ ضؤغتُّ، نانُ، ئًَُُ داف ْري، بطاّ ثًَؿُُضطُئ، َٔ ضُْسإ داض منُنٌ تؤّ نطزووَ.. -
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داؾٌ، ثًَؿُُضطٍُ، عُغهُضٍ، ُٖض ضًُنٌ نُيفٌ خؤتُ، بًَُٓ ثًَؿٌَ، زايًَتإ زَطًَِ، ظوو ئًَطَ  -
 ضؤيهُٕ زٍَ

 ئُتى ؾُضَت بُ خؤت ًُْ دىئَ زَزَيت؟! -
 دُْطاوَضيَهٌ زٍ نُ زَْطٌ ظؤض طُوضَ بىو، باف بىو بطغًَيت زَْطُنٍُ ُْٖسيَو ْعَهطزبؤوَ:

اظازيٌ ئًَىَ ُٖضضًٌ خؤؾًٌ زًْايٌَ ُٖيُ وَالَإ ْاوَ، ئُتىف بُو ئًَُُ ئُوَ ضُْسإ غاَيُ بؤ ئ -
 ؾًَىَيُ ثًَؿىاظميإ يًَسَنُيت! ٖا؟!

نٌَ طؤتٌ بؤ ئاظازيٌ َٔ وا يُ خؤت بهُ! َٔ ئاظازيِ ْاويَت، طىو بُو ئاظازيٍُ تؤ بؤ َين  -
 زًًََٖٓت، واظ بًَُٓ طىو بُ ئاظازيت، ئُتى ئاظازٍ زًًََٖٓت! تطِسًَى!

 إ شُْنُ ضىوَ شؤضٍَ بُ تفُْطُوَ ٖاتُ زَضٍَ و يًَريانًَؿائ:زيتُ
نىضَِ ٍُٖ داؾًُٓ، ٍُٖ ئُْفايضًُٓ، ٍُٖ سُضاَعازَ و بٌَ منُنًُٓ، بٌَ سُياو ْاَىوغًُٓ، خىيَطٍ  -

غُضغُضيُٓ، ئًَػتا َُٖىوتإ زَنىشّ.. ئُوَ ُٖض ئُْطؤٕ ُٖتا يُ َاَيٌ ئًَُُ زَخؤٕ زَخؤٕ ًَٖٓسٍَ 
 ٕ، زوايـ خؤ تُغًًِ زَنُُْوَ و ئًَُُ بُ ططتٔ زَزَٕ، ًََطزَنُّ بُ ططتٔ زَزَٕ...طايُنٌ زَخؤ

زووض نُوتًُٓوَ، خؤَإ خػتُ ثُْاٍ بُضز و نؤغجاُْوَ، تًَطُيؿتري نُ َُغُيُ ضًُ، بُالّ ضازٍَ 
ًٖض، ًٌَ ُٖض بطغًَيت ٌٖ ئُوَ ُْبىو بُئاغاٌْ واظ يُو َاَيُ  بًَٗٓري، يُو ْعيهاُْ ُْ ئاوَزاٌْ ُٖيُو ُْ 

ضيًَُى بططئ، ضيٌَ يُ بطغا َطزُْ... ظؤض ُٖوَيُإ زا يُ طٍَُ َاّ ضؤغتُّ و بىونُنٍُ بُالف بىو، غىاضٍ 
نُيًٍُ ؾُيتإ ببىوٕ و ُْزَٖاتُٓ خىاضٍَ.. ئٌَ، بُو بطغًَتًًُ يُ باضٍَ بطغًَتًًُوَ نؤبىوُْوَيُنُإ 

اضزٕ زَغبُضزاضٍ َاَيٌ َاّ ضؤغتُّ ْابري، يُى بُغت، َُٖىو نؤى بىوئ يُ غُض ئُوٍَ نُ بٌَ ْاخنى
 زَيطؤت:

 نىضَِ با طىيًُيُى يُو غُطبابُ بسَئ، بُؽ بُ ًْاظٍ نىؾذي ْا.. 
 دُْطاوَضيَو زَيطؤت: 
 ْا ، بُؽ تُقٍُ ُٖوايًإ يُ غُض زَنُئ و زَياْرتغًَٓري.. 
 ئُوٍ زٍ طؤتٌ: 
 ُيُٓوَ و ثُالَاضٍ ضُنُناًْإ بسَئ..ُٖضضؤًَْو بًَت زَبًَت خؤَاًْإ تُواو يٌَ ْعيو به 
ئًسٍ ُٖض يُنٍُ  ثًَؿًٓاضيَهٌ زَنطز، ُْزَطُيؿتُٓ يُى، ُْٖسيَو داض قػٍُ ًَٖٓسَ تىْسيإ بُ  

يُنرت زَطىت، ًَٖٓسٍَ ُْزََا تفُْط يًَهسٍ ضابهًَؿٔ، َٔ قػُّ تًَسا ُْنطز، ئًسٍ ْاظامن نى بُ برييإ 
 ؿًٓاضيَهِ ُْ خػتؤتُ ضوو، طؤتًإ:ٖاتُوَ َٔ قػُّ ُْنطزووَو ًٖض ثًَ

 ئُتى زََيًٌَ ضٌ؟ -
بُ قػٍُ َٔ زَنُٕ، با ضُنُنامنإ ئُٖا يًَطيٌََٗ، زووض يُ خؤَإ يُ غُض يُى زابًًََٓري و بُ  -

 خؤمشإ ضيَو بُضاْبُض زَضطا زابًٓؿري و ئُوٍ زٍ بؤ َٔ يًَبطُضِئَ..
غًَيت ًَٖٓسَ ًٖالنٌ ُْنطزبإ، تًَط تًَط زياض بىو فؿُيإ بُو ثًَؿًٓاضٍَ َٔ ٖات، ئُطُض بط

ثًَُجًَسَنُْري.. بُالّ يُ ْاضاضيًُوَ، غُضٍ ضَظاَُْسيإ ْىاْس، دُْطاوَض نُ بطغٌ زَبًَت، ْاضاضَ ظؤض ضيَطُ 
بططيَتُ بُض بؤ تًَطبىوٕ... واَاْهطز، ضًِ طىت بُ قػًَُإ نطز... يُ غُض بطغًَتًًُوَ فىوّ بُ مشؿاَيسا 

اَيٍُ يُ زؤَيُ ضَقُ ئُْفاٍ بطزٍ، يُ غُض بطغًيَت ثُدمُنامن زايُ مشؿاٍَ.. يُبُض بطغًيَت نطز، ئُو مشؿ
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بطِواْانُّ، زَْطٌ مشؿاٍَ ًَٖٓسَ ضؤيؿتبًَت، ْاظامن ضُْس بُْسّ ضطٍِ... ْاظامن يُ ضيٌَ مشؿاَيُوَ ضُْس وضزَ 
 شًَْو يُ غُض ؾامن بىو:فطًََػهِ بؤ خؤّ و طىْسٍ يُنُاَيُ َُٖيىَضاْس، ًَٖٓسَ زَظامن زَغيت  

 وَضُْ شووضٍَ با ْإ غؤئ...
 

مشؿاٍَ تُْٗا زَضوَغيت ئُْفاٍ ْايُ، تُْٗا زَيٌ ئُْفايُ بُ مشؿاٍَ ْابًَتُ ئاو و بُ نىٌْ مشؿاَيسا 
ضؤضِاوطُ ْابُغتًَت، مشؿاٍَ غُطُنٍُ بابُطًػهٌ زَغتَُؤنطز، ضؤٕ خاوٌَْ يُنُاَيُ ْاططيًَينَ، غُطٌ 

ُطٍُ ُٖظاض داض ثرت ثطٍِ زاوَتُ قاضٌ ئُْفاٍ و ئًَؿٌ ثًَطُياْسووَ، ئُْفايًـ ًٖضٌ بابُطًػو ئُو غ
يُطَُيٌ ثًَُٓنطاوَ، ُٖظاض تريٍ تًَططتىوَ ًٖضًاٌْ بُضُْنُوتىوَ، زََئًَ ظؤض داض ئُْفاٍ ضيٌَ خؤٍ طؤضِيىَ و 

ػهٌ ُْبايُ، زوشَٔ بىو، يُ بابُطًػهٌ الزاوَ، يُ نٔ غُطُنٍُ بابُطًػو ُٖض ؾتًَو بُ ضَضَُيُى بابُطً
زوشَين غُضَنٌ و بُ ًٖض ؾًَىَيًَو طفتىطؤٍ يُطٍَُ ُْزَنطز، بُ ض ضاويَو تَُاؾاٍ ئُْفايٌ زَنطز بُو 
ضاوَؾٌ تَُاؾاٍ طىضط و دُْطاوَضاٌْ زَنطز، تَُاؾاٍ َُٖىو ؾتًَهٌ زَضَوٍَ ئاقاضٍ بابُطًػهٌ 

ُطًػو، يُ ثًَٓاوٍ َاُْوٍَ بابُطًػو وَى خؤٍ، زَنطز، غُطًَو بىو ئاَازَبىو يُ ثًَٓاوٍ ثاضاغتين باب
 خؤٍ بهاتُ قىضباٌْ، ُْٖسيَو نُؽ زَياْطىت:

ئُطُض َُٖىو َطؤظًَو وَى ئُو غُطُ ثاضيَعطاضيٌ يُ ظيَسٍ خؤٍ بهات، ًٖض ظيَسيَو قُت و قُت  
 زاطريْانطيَت، ئُطُض َُٖىو زًْاف ًَٖطؾٌ بؤ بًًََٓت:

 ُْبىو  زَياْطؤت: نُغاًَْهٌ زٍ ئُو طؤتُٓيإ بُ زٍَ 
 ئُو غُطُ ظؤض ضَطُظثُضغتُ َُطُض ئُْفاٍ ئُوٖا ضَطُظثُضغت بًَت.. 

نُغًـ ُْيسَظاٌْ ئُو ضقًًَبىوُْوٍَ غُطُنٍُ بابُطًػو بُضاْبُض زًْاٍ زَضَوٍَ بابُطًػو يُ 
ٍ ضًًُوَ ٖاتبىو، نُؽ ئُوٍَ ُْزَظاٌْ... دُْطاوَض ُْبىو ضيٌَ نُوتبًَتُ بابُطًػو و زاوٍ بُ زاو

غُطُنُيُوَ ُْبىوبًَت، ؾُضواَيٌ نُّ دُْطاوَض ُٖيُ بُض نَُيبٍُ ئُو غُطُ ُْنُوتبًَت و ظؤض داضيـ بٔ 
ؾُضواَيٌ بطيٓساض ُْنطزبًَت، نُّ دُْطاوَض ُٖيُ بُ قُغيت نىؾذي تُقٍُ يُ غُطُنٍُ بابُطًػو 

سَنُويَت! غٌَ دُْطاوَض ُْنطزبًَت، بُالّ غُطًَو خؤٍ يُ تريٍ ئُْفاٍ البسات، طىيًٍُ دُْطاوَضٍ ثًَ
بىوئ، غبُيًًَُٓنٌ ظوو، يُ بُضظايًُوَ بُضَو بابُطًػو ؾؤضِزَبىويُٓوَ، تطمسإ يًًَٓؿتبىو، زوعاَإ 
زَخىيَٓس نُ بُض يُوٍَ غُطُنٍُ بابُطًػو ثُالَاض بسات بابُطًػهًًُى ثُيسا بًَت و بُ غُالَُتٌ 

طًَو يُ ظَاٌْ ضُغ ضغغ ضُغُ ضغُ تًَُٓطات، فؿٍُ بُ مباْطُيًَُْتُ ئاوايٌ .. ضاضَغُض ُٖض ئُوَيُ، غُ
بُضز و زاض و ئُو ؾتاُْ بًَت، غُطًَو ؾُيتاًْـ غًَطٍَ يًَبططيَت طىيًٍُ ثًَٓانُويَت.. ضاضَ ُٖض ئُوَيُ 
نُغًَو يُ ضَضَُيُنٌ بابُطًػو بًَت و مباخناتُ ثُْاٍ خؤٍ و ضظطاضَإ بهات.. ئًَُُ يُ زوعاخىيَٓسٕ 

ات زَْط ض زَْط! يُ زَْطٌ ًٖض غُطًَو ُْزَضىو، ئُوٍَ َٔ طىيَِ يًٌَ بىو ض وَضِئ بىوئ، زَْطٌ ٖ
ُْبىو، وَضِيين تطؽ بىو، زَْطٌ تطؽ بىو... بُ زياض نُوت غُط ض غُط ًَٖٓسٍَ سُفت غُطإ زَبىو، 

ضَْطُنٍُ َٔ ًَٖٓسٍَ يًَرتغاوّ قُت َُْىيَطاوَ بُ وضزٍ تَُاؾاٍ بهُّ، بؤيُ ئًَػتاف ئُطُض يًَِ بجطغٔ 
ضؤٕ بىو؟ وَالًََهٌ تًَط ضَْطِ ال ًُْ.. تطغائ ُٖضغًَهُإ تطغائ، ئُْفايًـ بُضَو ضووَإ بٗاتايُ ُٖض 
ًَٖٓسَ زَتطغائ، ض بهُئ باؾُ! ئُوإ زوو غٌَ طىيًُيإ ٖاويؿت، بُ ئاغاٌْ خؤٍ يُ بُض الزَزا، وَى 

يت، خؤالزاٌْ غُطُنٍُ بابُطًػو يُ طىيًُ ئُوٖا ئُوٍَ خؤت يُ بُض بُضزيَهٌ يُ زووضَوَ ٖاويَصضاو البسَ
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بىو، ض بهُئ باؾُ! ضيَطٍُ يًَططتىوئ، وابعامن غىيَٓسٍ بُ غُضٍ بابُطًػو خىاضزووَ، ؾُقاويَهٌ زٍ 
بضًُٓ ثًَـ دًهُإ بُ بُضَوَ ْاًًًَََٖت، ضوومتإ زَناتُوَ، يُ دًو و ضُى ضوومتإ زَناتُوَ، يُ 

 وَ..ض بهُئ باؾُ! طؤمتُ زوو دُْطاوَضَنُيسٍ:دُْطاوَضيٌ ضوومتإ زَناتُ
 ئُْطؤ بُضططٍ بهُٕ و ًًََُْٖٔ ثطَِإ بساتٌَ، َٔ بعامن ؾتُنٌ يُطٍَُ ْانُّ..

بُ تطؽ و يُضظيُٓوَ يُ غُض بُضزيَو زاًْؿتِ، مشؿاَيِ يُبُض ثؿتِ زَضًَٖٓا، فىوّ ثًَسا نطز، ثُدمُنامن 
ُْسٍ )ٖاواض زَالٍ( زيتِ غُط وا نًهٌ بازَزات، ئُو نًو زايُ باٍ مشؿاَيٌ.. وا بعامن طُيؿتبىوَُ ب

بازاُْ بازاٌْ ثًَؿىاظٍ بىو، غُط يًَُإ ْعيو بؤوَ، نًهٌ بُخًَطٖاتين يُ ضؤنُإ َُٖيسَغىو، يُ ثًَؿُإ 
ُْضّ ُْضّ زَضِؤيؿت، داض داضَف ئاوضٍِ زَزايُوَ، بؤ ئُوٍَ بعاًَْت بُ زوويسا زَضِؤئ، َٔ نًََُو ثؿىوّ 

 ىتًإ:زا، ط
 وَخيت ثؿىو ًُْ،تًََُٗيهُ، با ثُؾًُإ ُْبًَتُوَ..

واّ نطز، يُبُض خاتطٍ ئُوإ ُْبىو، يُ تطغٌ خؤّ، فىوّ بُ مشؿاَيسا نطز، غُطُنٍُ بابُ طًػو 
بُضزَواّ بىو يُ دىوالُْوٍَ نًهٌ ًََىاْساضيٌ، بطِؤ، بطِؤ ئًٍَُُ طُياْسَوَ َاٍَ.. بابُطًػهًًُنإ غُضيإ 

 يَهًإ طىتٌ:غىضَِا، ثري
 ؾتًَهٌ طُوضَ ضووزَزات، خىايُ يُ بابُطًػهٌ بُ زووض بططيت!

 
ناتًَو َاَيئاوايًُإ بابُطًػو نطز و ضؤيؿتري غُطُنٍُ بابُطًػو بُ ططياُْوَ بُضيًَهطزئ، ظؤض 
 ططيا، فطًََػهٌ ضاُْزَوَغتا، ُٖتا يُ بابُطًػو بعضبىوئ ُٖض بُ زووَاُْوَ بىو... ئُو غُضٖاتٌ مشؿاٍَ

 و غُطُنٍُ بابُطًػهُإ بؤ ُٖض نٌَ زَطًَطِايُوَ باوَضٍِ ُْزَنطز...
  
 ضَمشاَيُنإ زَتطىت يُ غُضاب َُٖيسضاوٕ، بطِؤ بطِؤ.. ُْزَطُيؿتًينَ.... 

 ٖا ٖا وااااااااا -
 نىضَِ، ئُوَ بطازَضَنٍُ طًعاضايُ باْطُإ زَنات -
 وؽ بٔ وؽ -
 وَضٕ وَضٕ... زيتُاُْوَ زيتُاُْوَ.. -

 زيتًاُْوَ!!! َُٖئًَ -       
يُنجٌَ َُٖىوَإ غاضَإ زا.. يُ ْاو بُفطٍَ غامتَُإ يُ يُنسٍ زَنطز، بُغُض يُنا 

 بُضزَبىويُٓوَ.... َٔ يُ ثًَـ َُٖىوإ طُيؿتٌَُ..
 ٖا ض بىوَ!! -

 نىضَ، نؤيهُزاض، نؤيهُزاض! -

 نؤيهُزاض ض نؤيهُزاض! ُٖض نؤيهُزاض بىو يُ غُض نؤيهُزاض... 

 و طىًًُْ ضًًُ!ئُ -

 وَال بطدمُ، ئُوَيإ طىيَعَ طىيَع -
 ئُٖا قؤزٍ ئاوَتَُاتُيُ -
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 ئُوَ ثًاظَ! -

 ، خىٍَ، ؾُنط، تؤضانىضَ -
 ئُٖا َُدمَُيٌ نؤَيٌَ -
 وَضٕ ئُو ضًٓهؤيُ طُوضاُْ ضانًَؿٔ.. -

 ئُوَ وا بعامن ضازضَ، ئُٖا تُؾتُ ْإ، تُُْنُ ُْٖطىئ  -

 ئُٖا زؤؾُى زؤؾُى ئُواُْ، ئُواُْ بُ تاْري، -

 تَُاؾانُٕ، ْؤى، فاغؤيًا،... -

 تايت، غابىوٕ. يًفهٍُ خؤؾىوؾتينَ -

 نىضَ، ئُو َُٖىو قاثى قاضاخُ، ئُٖا فُضزَ ئاضز، تُُْنُ ضؤٕ.. -

 نىضَِ ئًَطَ َاَيٌ ئايؿُطىٍَ و... -

. بُ ضايُر و يُى َاَيٌ تُواو يُ بٔ ئُو نؤيهُ زاضاُْ ئًَدػتبىوٍ ، َاَيًَو بُ زيىاض و باُْوَ.
نُضَغتٍُ ْاْسئَ و طُضَاوَوَ... ؾىيَُٓنُ يُ ئُؾهُوتًَهٌ طضهُ بىو، بُالّ ظؤض َُٖيهُْسضابىو، ببىوَ 
خاْىويَهٌ تُواو طُوضَ، زياض بىو بؤ سُواُْوٍَ ئًَُُ زَغيت ُْزَزا، يُى ضااليٌ بىو، زوو بُفطٍ ظؤض 

اَئ، ئُطُض شَاضََإ غٌَ سُفيت بايُ، بٌَ غًَىزوو زَططتُوَ، زَبىو بُ بُضزَواٌَ سُفت دُْطاوَض بُفط مب
يًَهطزٕ يًٌَ ثاَيُإ زَزايُوَ و خٌُْ زَبىوئ، ُٖض داضٍَ زوو سُفتُإ ثؿىوَإ زَزا و سُفتًَهُإ 
بُفطَإ زََاَيٌ.. زَغتُإ بُ نًَؿاُْوَيإ نطز... يُ تًُْؿت َاَيٌ ؾُيتإ ضازضَإ َُٖيسا.. 

ضووغتهطز... ئاططيَهٌ زؤظَخًُإ نطزَوَ، غٌَ ضىاض َُدمَُيُإ خػتُ غُض طُضَاويَهُإ يُ ضًٓهؤ ز
ئاطط.. بُفط بًَُٓو بًدُ ْاو َُدمَُيُوَ.. َُدمَُيٌ نؤَيٌَ ظؤض طُوضَ بىو بُؾٌ خؤ ؾىوؾتين خًَعاًَْهٌ 

 طُوضٍَ زَنطز... يُوال بطْر زَنىال، يُ تًُْؿيت فاغؤيًا، بُتًُْؿتًًُوَ قؤضيٍُ طُوضَ...

 ٍ با ْإ غؤئ، ئُودا ْؤبٍُ خؤؾىؾذي بططئ..زَ -

 زَبًَت يُنُّ داض بطازَضَنٍُ طًعاضا و ثؤال خؤيإ بؿؤٕ... -

 ئُضٍَ ْاُْنُ تًَو ُْضىوبىو؟ -

 ْاوََياَل زََيًٌَ زويَينَ ْا ثًَطٍَ بطشاوَ -

 فاتًُُ نؤَيُثؿتًَهٌ يُ زَغيت بىو، ُٖض َُٖيطًَطِو وَضطًَطٍِ زَنطز...
 ُ! يُ نىيَت بىو؟ئُوَ ضًً -
 يُ ْاو ؾتُنإ بىو، بُؽ غُيطَ، زَضطاٍ ضىوُْ شووضَوٍَ ًُْ! ٖا ٖا -

 ئُطُض زَضطاؾٌ ُْبًَت، ثُدمُضَيُنٌ ُٖض ُٖيُ، يُ ثُدمُضَوَ بطِؤ شووضَوَ، ٖا، ٖا ٖا -

 وات بًَت، ًٖضٌ ًُْ، نؤَيُثؿتًَهٌ غُيطَ!بطِ -

 نا بًُٓ، نى وَيُ! -
و يُ ًًَٖهُ زَضًَت، زاخطاو يُ بُضز زاخطاوتط.. دًٌَ تُقٍَُ ضًًُ ثًًَُوَ تَُاؾا زَنُّ نؤَيُثؿت، ضيَ

زياض ًُْ، نؤَيُثؿتًَهٌ تُواوٍَ طُوضَ، نًََُو يُ ٌٖ َٔ طضهُتط، ُْ ظؤض غىونُ ُْ ظؤض ططاًْـ، زياض 
، بُ ًٖض ًُْ ضٌ تًَسايُ، وَى بًًٌََ تؤثًَهٌ نُّ ُٖوا بًَت، ضُْسٍ ثُدمٍُ ثًَىَ زًٌََْ و ثاَيٌ زَزَيت

 ْاطُيت... 
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 ضاوَغتُ بًسضِيَِٓ.. -

 ْا ئُوَ ُْنُيت، يًًَطُضٍَِ -
 بؤ خؤ ْىوؾتُ ًُْ بُنطزُْوَ بُتاَيبًَتُوَ -

 واظٍ يًَبًَُٓ بؤ خؤّ زَيهَُُ غُضئ -
قُْسيٌ قُت ئاططٍ واٍ بُ خؤيُوَ ُْزيتبىو، ئُو ْاوَ يُنجاضضُ ثؿهؤٍ ئاططبىو، ثؿهؤٍ زاض 

و فاغؤيًاَإ خىاضز، خُضيو بىو بُ زإ بهُوئ، وا بعامن ثًًَهُوتري... يُو قُْسيًُ  بُضِوو... ًَٖٓسَ بطْر
غُضزَغتٍُ َطاوٍ طؤتٌُْ يُ تاضاًْـ طُضَاوٍ وا طُضّ  زاُْخطابىو، زَبىايُ   طُضَاويَهُإ زاخػتبىو،

زا غَُاٍ تا دًُنإ وؾهسَبىوُْوَ، خؤ يُ بُتاٌْ بجًَضٌ و بُ زياض ثؿهؤٍ ئاطط و دٌ وؾههطزُْوَ
 .ئاططيٌ بهُيت..

ئاٍ ضُْس َاْسووّ، َاْسووتط يُ خؤّ، َاْسووّ وَى ئايؿُطىٍَ َاْسووّ، خىزاوَْسٍ خُو! ئُو  
ثًاوَتًًُّ يُطٍَُ بهُ، زَغتِ بططَ و فطِيَُسَ خُويَهٌ قىوٍَ قىوَيُوَ، يُ خُوًَْهِ َُٖيهًَؿُو مبًَُٗٓوَ، 

ظؤض تاَُظضؤٍ خؤؾىوؾتِٓ زَنطز، بُ خؤؾِ  َ بتهٌَ.... خُوًَْو تو تو ًًًَُْٗٓناٌْ ئايؿُطىَيٌ يًَى
ْاظامن يُ نُْطًَىَ خؤّ ُْؾىوؾتىوَ، ئُطُض بعامن يُ نُيُوَ يُ ئاقاضٍ قُْسيًِ، ضَْطُ بتىامن ثُدمٍُ نات يُ 
غُض ؾىيَين زوا خؤؾىوؾذي زابًَِٓ... ضَْطُ ئُو تاَُظضؤيًُّ بؤ طُضَاو بُ َُبُغيت خؤؾىوؾذي ُْبٌَ و 

خىا خىاَُ ْؤبٍُ َٔ بًَت، ظاًِْ َٔ ؾُؾَُري نُؽ بىوّ، بُؽ ْاظامن ثًَٓذَُري نًًَُ! ثًَٓذَُري بُؽ... 
بؤ َٔ ططْطُ، ظؤضيـ ططْطُ، سُظ زَنُّ فاتًُُ بًَت... يُوَتٍُ ُّٖ سُظ زَنُّ بضُُ طُضَاويَهُوَ، 

 تاظَ شًَْهٌ يٌَ زَضضىوبٌَ و ًَٖؿتا نُيف يُؾىالضٍ وٍ طُضَاوٍ بُض ُْزابٌَ..
 تؤ يُ زواٍ َين، بُالّ يُ ثًَـ َٔ بطِؤ -

 يُبُض ضٌ ْاضٌ؟ -

 سُظ زَنُّ ثرت طُضّ بٌَ -
خىزايُ ضىاضََري نُؽ نًًَُ! ئًؿُإ بُ ثًَٓذَُري َُْا، بطِوا ْانُّ ضىاضََري نُؽ فاتًُُ بًَت، ئُو 

ض َاْسووّ، سُظّ بايُ غُضزَغتٍُ َطاوٍ بُ ثًَٓذٌَُ زََايُوَ و ئُو ضانُيٍُ يُطٍَُ َٔ ُْزَنطز.. ظؤ
يُخُوتُٓ و خُوٌْ ثًَىَ زَبًِٓ، تُواو ؾُنُت و ثطظَ يًَربِاوّ، تىاْاٍ غُض بُضظنطزُْوَيُى و ضاو طًَطِاًَْهِ 
بُ زَوضوثؿيت خؤَسا ًُْ، ئاطازاض ًِْ نٌَ خؤٍ ؾىوؾتىوَ و نٌَ َاوَ! ضَْطُ بُو ضازَيُف بٌَ تىاْا و 

جٌ بهَُُوَ، ضاغتًتإ زَوٍَ، َٔ ْاَُوٍَ يإ ْاويَطّ، بعامن نٌَ يُ زابطِاو ُْمب، باؾرتَ بُ خؤّ زضؤ يُ خؤّ غ
ثًَـ َٔ طُضَاو زَنات، زََُوٍَ بُ ًٖىاوَ يُ ضاوَضِيٌَ طُضَاوزا مب و سُظ ْانُّ يُّ باضَيُوَ ثطغًاض يُ 
نُؽ بهُّ... ئًَػتا زوو ؾت يُ ْاو غُضَسا طًَصَيىونُٕ و بُ تًُْؿت يُنُوَ طًَصزَزَٕ، ئُواًْـ 

ايؿُطىٍَ و فاتًُُٕ... ئايؿُطىٍَ يُو قُْسيًُ غُٖؤَيبُْساُْ، طُضَاويَهٌ نطزَوَ! فاتًُُف ْاظامن ئ
ضُْسََري نُغُ زَضًَتُ طُضَاوَنٍُ ئايؿُطىٍَ و خؤٍ خاوئَ زَناتُوَ، يُ ئًَػتا بُ زواوَ يُ قُْسيًٌَ، 

 طُضَاويَو ُٖيُ بُ ْاوٍ طُضَاوٍ ئايؿُطىٍَ..

 َُاّ ضؤيُُٖغتُ بطِؤ خؤت بؿؤ س -
 نا نٌَ يُوٍَ بىو ٖاتُ زَضٍَ؟ -
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زيتِ فاتًُُ بُ تاًًُْنٌ يُ خؤٍ ئاالْسووَ و زََىضاوٍ غُز غىْس زَخؤٍ َاْطٌ ْاو بُفطيًَُ.. بُ 
سُظ و ؾُوقُوَ بُضَو سَُاّ ُٖيجُّ يًَهطز، وَى ئُوٍَ َُٖٓاظيَو، شًَْو يُوٍَ بُ ضووتٌ يُ ضاوَضِيٌَ 

.. سَُاّ بؤٌْ شٌْ يًَسَٖات، سَُاّ ثطِ بىو يُ تاَيُ قصٍ شٕ، شًَْو َُْسَظاٌْ َٓسا وَغتابٌَ و يًَى بهطؤشٍَ
ضٌ َُٓ! َُْسَظاٌْ بؤ نُؽ ضووتبؤتُوَ ياخىز يُ خؤٍ و زجيًُ برتاظٍَ نُؽ بُ ضووتًٌ ُْيبًًٓىَ.... يُ 

يُ طُضَاوَ  بؤٌْ فاتًُُوَ ئُو بؤٍُْ يُ طُضَاوَنٍُ ئايؿُطىٍَ بُدًًًََٗؿت يإ يُ بريٍ نطز، خُياَيِ
قُْسيًًًُنُ َُٖيفطٍِ...  بُو بؤُْ شْاًًُْ طُيؿتُُوَ شووضَ خُوًًُْنٍُ َُغتىوضَ و يُويَؿُوَ 
ضاغتُوضاغت بُضَو ضَمشاَيٌ َُٖٓاظٍ، طُضَاو َُغيت نطزّ زَتطىت بُ زياض ضاوَناٌْ َُغتىوضَوَ 

ئُو غُٖؤَيبُْساُْ طُضّ بىو، طُضّ  زاًْؿتىوَُ، طُضَاو ئاضاّ بىو وَى ًْطاٍ فاتًُُ ئاضاّ، طُضَاو يُ ْاو
وَى ضاُْطؤؾتُٓناٌْ بُض تطيفٍُ َاْطُؾُوٍ َُٖٓاظ، طُضّ طُضّ... َُٖٓاظ ضُْس بُ وَفايُ، خؤٍ 
طُياْسَ ْاو طُضَاوَنٍُ قُْسيًٌَ و تًَط تًَط يُ ئاًََعّ ططت و بُ يازٍ ضَمشاَيٌ خًَاَلٕ و َاْطُؾُو بىوَُوَ 

. يُ ضاو ْىقاْسْسا َُغتىوضَ و َُٖٓاظ بُ ضووتٌ ٖاتُٓ طُضَاوَ يُى ثَُيُ ُٖوض و بُ خىضِ زاَهطز..
ُْفُضيًُنٍُ قُْسيٌ، بُالّ فاتًُُ ُْٖات، ُْى يُبُض ئُوٍَ دًَطٍُ ُْزَبؤوَ ْا طُضَاوَ يُى 
ُْفُضيًُنٍُ قُْسيٌ دًَطٍُ سُفتاوسُفت شًْؿٌ تًَسا زَبؤوَ، بُالّ دًَطٍُ فاتًُُّ ُْنطزَوَ، ضىْهُ نُ 

َاوٍَ بؤٌْ فاتًُُّ نطز و تاَيُ قصٍ ئُوّ يُ نُيًيَن بُضزَناٌْ عُضزٍ طُضَاو زيتُوَ، فاتًُُ يُ طُض
ًَٖٓسٍَ بؤٌْ خىؾهٌ زا، بؤٌْ يُ خىؾو زووضتطٍ يُ خؤٍ ُْزابىو، ًَٖٓسٍَ وَى زايو خؤٍ ًْؿإ زا 

ئ سَُاّ ض ٖاوئ ًَٖٓسَ يُ زايو زووضتط ُْٖاتُ ثًَؿٌَ... َٔ قُت يُ سَُاّ ظؤض ُْزََاَُوَ يُ خؤؾرت
ض ظغتإ يُ ضاضيَطُ غُعاتًَو ثرتّ ثًَُٓضىوَ، ظؤض نُؽ بُ زايهًؿُُوَ زَياْطؤت ئُتى زَضٌ ئاضَقٍُ يُ 

... سَُاًََهٌ طُضّ و ؾت ُْضّ زَنُيتُوَ و يُنػُض يُ سَُاٌََ زيًَتُ زَضٍَ، بُؽ ئُو داضَ ظؤضّ ثًَضىو
خؤيؿٌ زضووغيت نطز، َُٖىو ئُو ناضاُْؾٌ بُ  خؤف بىو، ثؤال ُْخؿٍُ سَُاَُنٍُ نًَؿابىو، ُٖض

بًَسَْطٌ و بٌَ ئُوٍَ زاواٍ ؾتًَو بها، ئُدماّ زا.. سَُاّ زضيَصيًُنٍُ زوو ؾُقاو و بُضيًٌٓ ُٖض 
ؾُقاويَو زَبىو، بًَٓسيًُنُؾٌ ئًُاٍَُ ثػاوَ زَبًَت خؤٍ ُْوٍ بهات، بُالّ ئُواٌْ زٍ غُضيإ 

و يُطٍَُ تُؾتًَو و َُدمَُيًَهٌ طضهُتط دًَطٍُ ُْفُضيَو و ًْىيإ ثًًَُٓزَنُوت، َُدمَُيُنُ طُوضَ بى
ططتبىو، يُ زَضَوَ ئاططت زَزا، ثؤالٍ ئُْساظياضٍ سَُاّ بُ ؾًَىَيُى زاميُظضاْسبىو، زوونٍَُ ُْزَٖاتُوَ ْاو 

و َٔ  سَُاٌََ.. سَُاّ بىو ُْى طَُُ، ئُطُض َُضط َُوزا بسا و ضؤشيَو يُ ضؤشإ بُ َُٖٓاظ ؾاز ببُُوَ
بُ تطيفُ بٓاغًَتُوَ، ئا نُ ُٖضغًَهُإ ثًَهُوَ زاًْؿتري و زاواٍ طًَطِاُْوٍَ غُضبطزَيإ يًَِ نطز، َٔ ثًَـ 
َُٖىو ؾتًَو باغٌ ئُو طُضَاوَيإ بؤ زَنُّ، ئا ئُو طُضَاوَ ئُطُض يُ طًَطِاُْوَيسا بُٖاضاتًؿٌ 

غٌَ ثاضضُ تُُْنُ يُ غُٖؤَيبُْساٌْ قُْسيًٌَ  ثًَىَُْنُيت، ضريؤنًَهُ ْعيو يُ ئُفػاُْ، ئُوَ ًُْ يُ زوو
طُضَاويَو زضووغتهطاوَ، نُ زَضًتُ ْاويًُوَ ئاضَقُ يُ َُٖىو يُؾت ضؤضِ ضؤضِ زازَضؤضٍَِ، يُؾت سُفتا 
ضري ضًَهًؿٌ يُ غُض بًَت، يُ ضُْس غاتًَهسا زَطاتُ غاخُ و يُ بُفط خاويَٓرت زَبًتُوَ....  خؤّ دىإ 

نطزَوَ، ًَٖٓسٍَ بعًَْو َىوّ يُ خؤّ نطزَوَ، ضًَهٌ وَضظيَهِ يُ خؤّ زاَاَيٌ،  دىإ بُتاٍَ و خاوئَ
دًهُنامنِ ؾىوؾت، بُتاًِْ يُ خؤّ يىوٍ زاو ٖامتُ زَضٍَ، ُٖغتِ نطز يُؾِ ظؤض غىونُ، غىونرت يُو نًىو 

اتُ زَغيت با، ُٖض بُفطٍَ وا يُ ئامساٌَْ با غَُاٍ ثًَسَنات، غىونرت يُو تاَيُ قصٍَ وا فاتًُُ داضوباض زَيس
بُ فطِئ َُٖيفطمِيُ ْاو ضازضَنُ، يُّ غُضَوَ تا ئُو غُض بُ ضيَع ثؿهؤ طُف طُف زَطُؾاُْوَ، ًَٓـ 
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زَغتِ بُ وؾههطزُْوٍَ دًهُنامن نطز، فاتًُُ يُ ْاو ٖؤَيُنُ بىو، يُوٍَ خُضيهٌ دٌ وؾههطزُْوَ بىو، 
يُ، غٌَ طابُضزٍ طُوضَ نُ ْاوَإ ْاوَ ٖؤٍَ، ئُو ئُويَـ ثؿهؤضيَص بىو.. ئًَُُ ئًَػتا غٌَ ثُْاطَُإ ُٖ

ٖؤَيُ ُٖض بُ فؿُ دًَطٍُ سُفت نُغٌ تًَسا زَبًَتُوَ... ضازضيَو ئُويـ سُفت نُغًًُ، سَُاًََهٌ 
تانُ نُغًـ.. ئُو غٌَ ثُْاطُيُ، زووضايٌ ُٖض ثُْاطُيُى يُ ئُوٍ زٍ ُٖض سُفت ُْٖطاوٍ ثًاغُيٌ 

بؤ ئُوٍ زٍ خُتًَو ضابهًَؿٌ دا ئُو خُتُ يُ غُض بُفط بًَت يإ يُ غُض  زَبًَت، ئُطُض يُ ُٖض يُنًاُْوَ
ثؿهؤٍ ئاطط، غًَطؤؾُيُنٌ بُفطٍ يإ ئاططيٌ بُ زياض زَنُويَت، زواٍ ضانًَؿاٌْ غٌَ خُتُنُ، بُ 

( زَبًًٓتُوَ ئُو 7غطِيُٓوٍَ ُٖض خُتًَو يُو غٌَ خُتُ، ئُطُض سُظ بهُيت، خؤت يُ ْاو شَاضَ )
ضيَٓىوغٌ ئُْفاٍ... يُ ْاوَْسٍ ٖؤٍَ و ضازض و طُضَاو، بًًََػُ ًَُٖؿُ بًًَػٍُ ئاطط، ئُطُض  شَاضَيُف بُ

بُفطٍ َُٖىو ئامساْإ نًىو نًىو بُ غُض قُْسيًسا زانات و تا قًاَُت يًَُٓناتُوَ، ظَفُض بُو بًًََػاُْ 
ُ ططِو ضيَطٍُ ئاططٍ ططتُ بُض، ْابات نُ يُ نؤيهُزاضَناٌْ ئايؿُطىَيُوَ بًًََػُ زَزَٕ، زاضبُضِوو نُ زاي

ئاطط يُ ْاو ظضياًْـ ُٖض بُ ئاططٍ زًًََََٓتُوَ و خؤ بُزَغتُوَ ْازا، دُْطاوَضيـ ظؤض داض خؤٍ يُ بُضٍَ 
 ئاطط زَبًًَٓتُوَ..

َُٖىو يُ خؤؾىوؾذي بىويُٓوَ، ُْٖسيَهُإ ُٖض يُ ْاو بُتاٌْ بىوئ، ئُواٌْ زٍ دًُناًْإ وؾو 
اتبىوُْ زَضٍَ... َُٖيٌُ دًهٌ يُغُض ثؿهؤ َُٖيسضاو، يُثَُيُ ُٖوضيَهٌ ْاغو ببىوُْوَ، يُبُتاٌْ ٖ

زَضًَت، ُٖض ظَيُٓتُ تَُاؾاٍ بهُيت، َٔ زًَََسٍ نُ تًضاويَهِ زايُ ٖؤَيُنُ، ثَُيُ ُٖوضٍ باوَؾٌ 
ٍ فاتًُُّ زيت، ضوخػاضٍ فاتًُُ زَتطىت َاْطُ، بُآلّ ُٖوض بُضٍ ططتبىو، دىإ ُْزَبًٓطإ، نُضٌ غَُا

زَنطزو دىاْرت خؤٍ زَْىاْس، فاتًٍُُ زواٍ طُضَاونطزٌْ ْاو ثَُيُ ُٖوض، يُ َُٖىو فاتًُُناٌْ زًْا 
دىاْرت بىو... ُٖض فاتًُُ ْا، طُضَاوَنٍُ ئايؿُطىٍَ  َُٖىواٌْ دىاْهطز، ثًَؿرت نُؽ بًَعٍ ُْزَٖات 

من بُ ْاو ثطضُسا زَطًَطِّ، ُْؾئُ زَغت غاتُ ْاو ثطضٌ خؤيُوَ، ئًَػتا ثطضًَهٌ ُْضّ و ؾٌ، َٔ نُ ثُدمُنا
وَضزَططّ، ئًَػتا يُبٔ ضازض زاًْؿتىوئ... بطِياض زضاوَ يَُُوزوا ٖؤَيُنُ بهطيَتُ ْاْسئَ و ئًَطَف دًَطٍُ 
زاًْؿذي و خُوتٔ، ئُطُض ثًَىيػتًؿٌ نطز يُى زواًَْو يُ ْاْسئَ زَخُوٕ... ؾُف دًَطٍُ خُو ثًَىيػتُ، 

 ُ زَناتُوَ ، بؤ سُفتًـ غُضٍ ثًَىَ ًُْ .. بُ ظَاٌْ غىوتاوّ طىمت:ضازضَنُف دًَطٍُ ؾُف دًَط

 وا بعامن ئًَطَ دًَطُيُنُ ُْ زوو ثٌَ ُْ ضىاض ثٌَ ْايطاتٌَ، بؤيُ ثًَىيػت ْانات ئًَؿهططيٌ بططئ. -
 وََياَل بابُ باف ُٖض ئُوَ َابىو، ئُودا بُ ضانُت و بًَذاَُف زَخُوئ! -
ًًٌَٗٓ ؾُو يُ ثًَؿُُضطُ وَضبططيتُوَ، ضٌ تًَسا زًًََََٓتُوَ! ئُزٍ باؾُ ئُطُض ئًَؿهططيٌ و ْ -

 ْاظاٌْ ثًَؿُُضطُ يُ غُض غٌَ ؾت ضاوَغتايُ و خؤٍ ططتىوَ: ئًَؿهططيٌ، ًًٌَْٗٓ ؾُو، تفُْط، ئُطُض...

 ْا، ئُوَ زَيُويَت نؤثتُضيَو بًَت، يُ خُوٍَ  وَنى نُضويَؿو مباْططٍَ و مباْبا مباْبا، يُ ئامساٌْ -
ُٖويًَطٍَ فطِيَُاْساتُ خىاضٍَ و وَنى ؾفيت ؾُم ببُئ، ئُو زَّ ض بُ خؤَإ بًًََري بؤ ُٖتا ُٖتايٌَ سُيا  و 

 ْاَىومسإ زَضًَت، زََئًَ سُفت ثًَؿُُضطُ يُ خُوٍَ طريإ!
 نىضَِ زَ واظٍ يًَبًَٓٔ، ًَٖٓسَ غُضنؤٍُْ َُنُٕ، طاَيتٍُ نطز. -

ُ بٌَ زَْطٌ َاُْوَ و باف و خطاخ قػُيُنًإ ُْنطز، ُٖض ثؤال و ثًاوَ زاغػتاًًُْنُ ب
بًَسَْطًًُنٍُ ثًاوَ زاغػتاًًُْنُ بؤٌْ اليُْطرييٌ َين يًَسَٖات، بُالّ بًَسَْطًًُنٍُ ثؤال، زضيَصٍَ 
بًَسَْطًًُ ًَُٖؿُيًُنُيُ و ًٖض ًْؿاٍُْ اليُْطريٍ و زشيٌ ثًَىَ زياض ًُْ... نُؽ قػٍُ فاتًٍُُ 
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ُ غُضنؤُْنطزمن ًَٖٓا و قػُيإ بُ اليُنٌ زيهُزا ضانًَؿا، ْاظامن بُ ض اليُنسا ضىوٕ، ُْؾهاْس، واظيإ ي
نؤثتُض وَٖا ظضاوٍ ُْبطزّ ئاطاّ يُ قػُ و باغٌ ئُوإ مبًَينَ، تطغاّ يُ نؤثتُض تطغاّ، تطغاٌَْ، ضاغتُ و 

ططٍَ... تطغاٌَْ، بُٖاٍ ضاغت ضاوٌَ بُ ئامساُْوَ َُٖيىاغٌ و ئًَػتا ْا ئًَػتا نؤثتُض زَطات و َُٖيُسَ
بُخؿًًُوَ بُ ئًَؿهططيٌ و ثطِاوثطٍِ نطزَوَ يُ واتا، ئُو ئًَؿهططيًٍُ ثًَـ ْاوًَٖٓاٌْ نؤثتُض، بؤ 
طاَيتُف يُ الٍ َٔ واتايُنٌ تًَسا َُْا بىو... نؤثتُض ضريؤنًَهٌ تطغٓانُ، غُضاثا غُضٖاتًَهُ يُ 

َضبٔ، ئامسإ خاوئَ بىو، دىإ بىو، َٔ ُٖض دىاًًُْنِ وَيؿىوَُ، بُض يُوٍَ نؤثتُض و فطِؤنُ بُ ئامسإ و
يُ غُض ظَوٍ يٌَ بعض بايُ يُ ئامسإ يُ زواٍ زَطُضِاّ، بُالّ نؤثتُضو فطِؤنُ طىويإ يُ ئامساًْـ نطز.. 
نؤثتُض زًْايُى غُضٖاتٌ ُٖيُ، زََئًَ: زوو ثًَؿُُضطُ ظؤض َاْسوو زَبٔ، يُ ؾُضِيَهٌ طُوضَ زَطُضِيَُٓوَ، 

غُض ططزؤيهُيُى ثؿىو زَزَٕ، خُويإ يًَسَنُويَت، نؤثتُض زَطاتُ غُضيإ، ططِ ططِ يُ غُضيإ يُ 
زَغىوضِيَتُوَو طًَص بُ ثًَؿُُضطُنإ زَزات و بُ طًَصٍ بُ ئاطايإ زيًََٓتُوَ و غىاضيإ زَنات و زَياْبات، 

زَضِوات.. ظؤض نُؽ ئُوَيإ زيتىوَ ئُوَ ؾىاًَْو يُ زووضَوَ ضاوٍ يُو زميُُْ زَبًَت، نؤثتُض زَياْبات و 
نُ يُ بُضظايٌ ئامساُْوَ يُ نؤثتُضيَهُوَ زوو ؾيت بؤض بُضزَبًَتُوَ، زئَ زئَ يُو نؤالُْ بُ عُضزٍ زَنُوٕ 

 نُ َاَيٌ ئايؿُطىَيٌ يًًَُ... ئايؿُطىٍَ بؤ ظؤض نُغٌ طًَطِاوَتُوَ:

بُ ُٖثطِووٕ ببىو، ئُوٍ زٍ ُْٖسيَو َٔ يُنُّ نُؽ بىوّ نُ طُيؿتُُ غُضيإ، يُنًإ ُٖثطِووٕ  
ضوسٌ تًَسا َابىو، بُو طىيًَاٍُْ خؤّ طىيَِ يًَبىو زَيطؤت: ثًَؿُُضطُ بُ ئًَؿهططيًُوَ ثًَؿُُضطُيُ، زَْا 

 وَنى ئًٍَُُ يًَسيَت...

زََئًَ نؤثتُضَنُ بؤيُ ئُو زوو ثًَؿُُضطُيٍُ يُ ثًَـ َاَيٌ ئايؿُطىٍَ فطِيَسابىو، ُٖتا ئايؿُطىَيٌ  
ٌَ برتغًَٓٔ و بضًَت نىضَِناٌْ بًًََٗٓتُوَ، ئُطُض ُْياًًََْٗٓتُوَ، ئُواًْـ بُو زَضزَ زَبُٕ، بُالّ ث

 ئايؿُطىٍَ طىتبىوٍ:

 نىضٍِ َٔ ئُطُض نىضٍِ َٔ بٔ ْاخُوٕ و ُٖض بُ ئاطإ... 

 
ض دُْطاوَضيَو ُٖبىو ْاوٍ ؾاخُوإ بطِْؤ بىو، زوايٌ طؤضيٌ بؤ نؤثتُض، تا ئًَػتاف ضَْطُ ُٖ 

ؾاخُوإ نؤثتُض بًَت، ظؤض سُظٍ يُ بطِْؤ بىو، بُالّ نُ َُٖيًسَططت يُ بُشٌْ خؤٍ زضيَصتط بىو، بؤيُ بُ 
ْاضاضٍ و يُ ؾُضَُوَ، واظٍ يُ بطِْؤ ًَٖٓاو نالؾًٓهؤيف نطزَ ؾاٌْ، ئُو ؾاخُواُْ يُ ؾُضِيَهٌ زضيَصخايُْسا 

بعضزَنات، ْاظاٌَْ نًَٓسَض نًَٓسَضيًَُ.. يُ ضووتًَُْو  يُ بطازَضَناٌْ زازَبطٍَِ و بُ تٌَُْ زًًََََٓتُوَو ضٍَ
خؤٍ زَبًًَٓتُوَ، يُ ثطِ نؤثتُضيَو يُ زووضَوَ بُ زياض زَنُويَت و وَى بعبعؤى بُضَو الٍ وٍ زيَت، ضاو 
زَطًَطٍَِ ثٓضهُنًـ بؤ خؤؾاضزُْوَ ْابًًَٓتُوَ، ُٖض ًَٖٓسٍَ يُ زَغت زيَت نُ نالؾًٓهؤفُنٍُ غاتُ بٔ 

ُنٍُ و زَغيت خؤبُزَغتُوَزإ بُضظ بهاتُوَ، ؾاخُوإ بُ ظَاٌْ خؤٍ بؤٍ طًَطِاَُوَ، يُ ْاو قَُػَُي
وضَِوضِو تطَِتطٍَِ نؤثتُضزا، ثُيصَيُى يُ نؤثتُضَوَ ٖاتُ خىاضٍَ و زََىيػت زَغيت بؤ ببُّ و غىاض مب، 

 زَْطُنُ طؤتٌ: طىيَِ يُ زَْطًَو بىو، ظؤض يُ زَْطٌ خاضَ خىيُ زَضىو وا بعامن ُٖض ُٖو بىو،
 نىضَِ زَغت بؤ ثُيصَ ُْبُيت، يُ َٓت ُْنُويَت زَغت بؤ تفُْطُنُت ببُ. 

ًَٓـ وَنى َُضزإ بُ قػُّ نطز، زَغتىبطز، زَغتِ بطزو يُى زَغرتِيَصّ بُ نؤثتُضَوَ ْا، نؤثتُض   
َاَيٌ َىختاضٍ بُ تُقًُ بُضظ بؤوَو ُٖالت و يُ ضاو وٕ بىو.. زََئًَ نؤثتُضَنٍُ ؾاخُوإ، يُ ْعيو 
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نىُْطىضط بُ ئاططَوَ نُوتبىوَ خىاضٍَ، ؾاخُوإ زَيطؤت نُ زيتِ نؤثتُض بُ تُقًُ زَضِوات و ظاًِْ 
بُضزَبتُوَ زوعاّ نطز خىايُ يُ سُوؾٍُ َاَيٌ َىختاضيَو بهُويَت و ناوَيٌ بهات، دا ُٖض َىختاضيَو 

بىو،  زوشَين غُضَنٌ ئُو َىختاض بىو، دا بًَت ططْط ًُْ.. ئُو نىضَِ نؤثتُضنىشَ ضقٌ زًْاٍ يُ َىختاض 
ئُو َىختاضَ يُ بٔ زَغيت با، يإ يُ بين زًْا، َىختاضٍ طُضَِنٌ َُيًو با، يإ ٌٖ نىُْطىضط، 

 زَيطؤت:
َىختاض ُٖض َىختاضَ يُ ُٖض ؾىئَ و غُضزًَََو بًَت، بطِؤ بًهىشَ و ئؤباٍَ بُ ئُغتؤٍ َٔ، ئُو  

و زَيطؤتُوَ، ُٖضضٌ فًتٍُٓ زًْايٌَ ُٖيُ يُ بٔ غُضٍ  نىضَِ زشَ َىختاضَ ًَُٖؿُ زَيطؤت
 َىختاضَناُْ، ئُطُض َىختاض ًََُْينَ زًْا ئاغىوزَ زَبًَت، زَيطؤت:

َىختاض ضاوغاخًٌ ئُْفايًـ زَنات، ئُطُض َىختاض ُْبًَت ئُْفاٍ بُ ؾُوإ َاَيٌ نُؽ ْابًًَٓتُوَ،  
 َ قٌ قٌ َىختاضإ غُطتؤخ زَنُّ...زَيطؤت بطِْؤ بؤ َٔ باؾُ، ًْؿاٍُْ ضاغتُ، يُ زووضَو

َُٖىو خُضيهٌ دًو وؾههطزُْوَٕ، ٌٖ ُْٖسيَو يُ غُض وؾهبىوُْوَٕ، ٌٖ ُْٖسيَو نعض  
بىوُْتُوَ، َٔ دًهِ يُبُضنطز و ضايُنٌ ئايؿُطىَيًِ خىاضزَوَ و بُ زوايسا دطُضَيُنٌ ثًاوَ 

ُ خُوٖاتُٓنُّ يُ تطغٌ نؤثتُضَوَ بًَت، زاغػتاًًُْنُيؿِ نًَؿا، ئًَػتا ْؤضٍَ خُوَ، ئا خُوّ زيَت، ضَْط
دطُ يُ َٔ و ثؤال ئُواٌْ زٍ غُضطُضٌَ قػُ بىوٕ، يُ زواٍ زيتُٓوٍَ َاَيٌ ئايؿُطىٍَ و طُضَاونطزٕ و 
ْإ خىاضزٕ يُو َاَيُ، ئاٌٖ قػُيإ ٖاتبىوَوَ بُضو باغىخىاؽ زَنطايُوَ، غُضزَغتٍُ َطاوٍ ؾًعطٍ 

ٌ زَضطٍِ، ثًاوَ زاغػتاًًُْنُ ُٖضضٌ دىئَ ُٖيُ بُ قُْسيًٌ زَزا، زَطؤت، بطازَضَنٍُ طًعاضا غطووزاْ
ئًُاٍَُ ثػاوَ غُضٖاتٌ نؤٌْ زَطًَطِايُوَ، فاتًُُ داضوباض وَى طىٍَ ثًَسَنٌُْ... ئًَػتا ئًَُُ وا يُ َاَيٌ 

تىوَ طؤؾت ئايؿُطىَيري و خىاضزمنإ يُ بطِاُْ، ئُوٍَ يُو َاَيُ زَغتٓانُويَت تُْٗا طؤؾتُ، ضىاض ثًَٓر قى
ُٖبىو، ظوو يطف نطا، دًَىضيَؿُإ خؤؾُ و يُ تًَطٍ دًَُإ زَبًَتُوَ، ض ظؤضَ بُتاًْـ ظؤضَ، ئاططيـ، ُٖتا 

 ضؤشٍ سُؾط نؤيهُزاض بػىوتًَُٓو يُ بٔ ْايُت...   
ئايؿُطىٍَ يُ َُٖىو اليُنُوَ زَٖاتُوَ ْاو قػُ، قػُ بُ ُٖض اليُنسا زَضِؤيؿت، زَطُيؿتُوَ 

قػُ ئايؿُطىَيٌ ضازَنًَؿا... ئُوَتا ئُو زوو ثًاوَ يُ غُض ئايؿُطىٍَ ثًؼ تًَهطرياوٕ، ثًاوَ ئايؿُطىٍَ و 
زاغػتاًًُْنُ زوو تٌَُُْ بطازَضَنٍُ طًعاضاٍ ُٖيُ، نُضٌ غُضٍ ؾًَطظازَنُ زوو ًَٖٓسٍَ غُضٍ بايعَنُ 

وَ غُضٍ زاوٍ غجًٌ َىوٍ غجًٌ تًَسايُ، بطازَضَنٍُ طًعاضا خؤٍ طؤتٌُْ ُٖض يُ تٌَُُْ ُٖضظَناضيًُ
تًَهُوتىوَ... بطازَضَنٍُ طًعاضا زَيطؤت َُٖىوَإ قُضزاضٍ ئايؿُطىَيري، ئُو ُْبايُ ئًَػتا ْا زًَََهًسٍ 
يُ غُضَاؾسا َُْطزبائ، يُ بطغإ زََطزئ، زَيطؤت ْابًَت يُ قػٍُ ئايؿُطىٍَ زَضبضري، ثًَىيػتُ ُٖض 

يـ زَبًًُٓٓوَ، ُٖضضٌ ثًاوَ زاغػتاًًُْنُيُ ُٖظاض غىْسٍ يُ قُْسيٌ مبًًَُٓٓوَ و بطُضِيرَي تا ئُواًْس
زَخىاضز نُ بًَذطُ يُو سُفت نُضَ، ضوسًُبُضيَهٌ زٍ يُو قُْسيًُزا ُْٖاغُ ْازا، زَيطؤت ُٖضضٌ زََيًٌَ 
يًَت قُبىوٍَ زَنُّ بُؽ َاُْوَ يُ قُْسيٌ ْا، ئاخط بؤضٌ مبًًَُٓٓوَ؟ تا نٍُ مبًًَُٓٓوَ؟ ئايؿُطىٍَ ئُو قػُ 

وضاُْ زَنات، ئُزٍ بُ خؤٍ يؤ ُْيتىاٌْ يًَطَ مبًًََٓتُوَ! بُ نىضِو نضٌ خَُيهٌ زََيٌَ يًَطَ مبًَُٓٓوَ، بُالّ طُ
بُ خؤٍ قىوضاْسٍ! بُ خىزاٍ بُ قػٍُ ئُو شُْ ئاخط ؾُضَِ بهُئ، يُ تطٍَِ غٍُ زَضري، بطازَضَنٍُ طًعاضا 

 زَيطؤت:
 يؿُطىٍَ قُت ظَضَضٍ ٍَُ ُْويػتىوَو ْاوٍَ...ئُوٍَ بُ قػٍُ ئُو شُْ بهات ظَضَض ْانات، ئا 
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ئُو زوو )ّ(َ يُ باضٍَ ئايؿُطىَيُوَ ُْزَطُيؿتُٓ يُى. ُْى ُٖض ئُو زووَ، قػٍُ نُمسإ يُ باضٍَ  
ئُو شُْوَ تًَهًُٓزَنطزَوَ، ئُوَ ُْبىو زوو بُضَ بري، ْا  نُ غُضٍ قػُ زَطُيؿتُوَ ئايؿُطىٍَ، سُفت 

ُ ئاَطاظيَهًـ خعٌَ يُنسٍ ُْزَبىويُٓوَ.. ثًاوَ زاغػتاًًُْنُ يُ ضيٌَ ضغتٍُ يًَهسٍ دًا بىوئ و ب
بطازَضَنٍُ طًعاضاوَ ضقٌ قُْسيًٌ بُ ئايؿُطىٍَ َُٖيسَضِؾت، زَْا  ثًَُٓزَضىو نًَؿُيُنٌ ئُوتؤٍ يُطٍَُ 

 ئايؿُطىٍَ ُٖبًَت... زيتِ غُضزَغتٍُ َطاوٍ غُطاُْ خؤٍ يُ ثًاوَ زاغػتاًًُْنُ ْعيو زَنطزَوَ:
 ٖا دطُضَيُى يُو تىوتُٓ بجًَضُوَ، بعاُْ ضتؤ تىوتُٓ؟ -
 نا تىوتين ض! ُٖض يُ ٌٖ خؤّ ًُْ! -
 ْا يُ َاَيٌ ئايؿُطىَيِ زيتُوَ، يُ غايٍُ َاَيُنٍُ ئايؿُطىَيُوَ، ضايُف يُ نىخ زَخؤيُٓوَ. -

بططَو بُضزَ، بُ  بطِواٍ تُواوّ بُوَيُ يُ ْاو بُفطٍَ، ئاَيؤظتطئ نًَؿُو بٌَ غُضوبُضتطئ زََُقاَيٌَ و
نىثٌَ ضاٍ بُ ًًََُٖوَ زَبُٓ َُٖيِ و ئاغُواضيإ ْاًَيَنَ، ثًاوَ زاغػتاًًُْنُ خُضيهٌ دطُضَ ثًَضاُْوَ 
بىو، يُ ضانٍُ زَضْاضِ ظؤض داض بؤ ًَٓؿٌ زَثًَضايُوَ، َصٍ ظؤض قىوَيٌ يُ دطُضَنٍُ زَزا، َصٍ نطِياضٍِ 

 بىو:
 ؤغهؤف دطُضٍَ ئُوٖاّ ُْنًَؿايُ.ئُوَ خؤؾرتئ تىوتُٓ يُ زًْايٌَ يُ َ -
 بُ ضاغيت وايُ، ئُو دطُضَيٍُ يُ طًعاضاؾِ وَضططت ْاطاتُ ئُو دطُضَيُ. -

بُ ضاغيت تىوتُٓ ُْى طَُُ، َٔ يُنُّ داضَُ دطُضٍَ وا خؤف بهًَؿِ، غُز ئُو غؤَُضٍَ بُ 
زوونَُيُنُيِ بُ ثطضٌ قىضبإ بًَت نُ ناتٌ خؤٍ يُ ثًاغٍُ عُغطاٌْ ْاو قُيػُضٍ ُٖويًَطٍَ زََهًَؿاو 

ئُو نضاُْزا زَنطز نُ تًضاويإ زَزايُ َُٖىو ؾتًَو، بُؽ َٔ ُْبًَت، ئُو َُٖىو ثًَهًُُْٓيإ بُ غُض 
زوناْساضَناْسا زَضِشاْس، بُالّ بؤ داضيَهًـ بعَيُنًإ بؤ َٔ ُْزَنطز، ًَٓـ يُ زاخإ يُ ْاو زوونَُيٌ 

.. خُو بُضّ ْازا، زََئًَ ضايُ خُوضَِويَُٓ، بُالّ وا ًُْ، بؤ َٔ دطُضَّ َُٖيسَنًَؿإ و بُ نؤخُّ زَيًَدػذي.
وا ًُْ، بؤ َين قُْسيًٌ، بؤ َين ضًَٓطاوٍ ْاو بُفط و ظضيإ، بؤ َين تطغاوٍ ًَُٖؿُ تطغاو، ض ثًَٓاضٌَ 
َٔ ببُُ دُْطاوَض، ْا بُ دُْطاوَضٍ ْاَطّ، بؿُطّ ْاخمُُْ يًػيت دُْطاوَضَ ؾًُٖسَناُْوَ، بؿصيِ تا 
زًْا زًْايُ ُٖض بصيِ، ْاخمُُْ يًػيت دُْطاوَضَ زيَطيُٓناُْوَ، ْا َٔ بؤ دُْطاوَضٍ يُ زايو ُْبىوّ، 
دُْطاوَض زَبًَت بُ دُْطاوَضٍ يُ زايو بًَت، دُْطاوَض يُ غاتُ تطغاوَنإ ْابًَت ْعيو ببًَتُوَ يُ َاَيٌ 

خُو، ْا َٔ بُ دُْطاوَضيٌ ْاَطّ، بُ  خُو، ئُوَتا َٔ يُ ُٖض تطغاًَْهسا ضاغتُ و ضاغت زَطَُُوَ َاَيٌ
دُْطاوَضيٌ ْآًََُُوَ، ْا َٔ دُْطاوَض ًِْ و ْامبُ دُْطاوَض، َٔ زَبًَت تا ظووَ بطَُُوَ مشؿاٍَ و 
بضُُوَ ْاو ضَمشاَيٌ خًَاَلٕ... يُ بريَُ ثًَـ خُوتٔ يُطٍَُ خؤّ ظؤض بططَ و بُضزَّ نطز و زَغتِ بؤ طُيًَو 

 بريّ ًُْ تا نىٍَ ضؤيؿتِ و بُ ضٌ طُيؿتِ و ئُوٍَ َُٖبىو يُ نىٍَ خػتِ!غُضَزاوٍ باغإ بطز، يُ 

 

 باؾرتَ بٓىوغٌ -
 ْا، وازٍَ ًُْ، ًَٖؿتا ظووَ -
 زضَْط ٖاتىوّ ظوو ُْٖاتىوّ، بًٓىوغُ -
 ظؤض ظوو ٖاتٌ، ضَْطُ َُٖيُت نطزبًَت، بري بهُوَ، ْاوٍ ضٌ بىو تٌَُُْ ضُْس بىو! -

 ُطُض ْايٓىوغٌ زَضِؤّ و زََيًَِ ُْيٓىوغٌ.خؤتٌ و َُٖيُّ ُْنطزووَ، ئ -
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 تؤ ضاوَغتُ با تًَهبطُئ -
 قػَُإ يُ غُض تًَطُيؿذي و تًَُٓطُيؿذي ًُْ وَغًُتُنُت بٓىوغُ و تُواو. -

 ْايٓىوغِ، ثًٌَ بًٌََ ًَٖؿتا ظؤض ظووَ ْايٓىوغِ. -

 ًبِ..خطاخ ضاضًَُنًِ، ضاضًَُنًينَ َُطُض ُٖض خؤّ يُ خُوٌْ خُويَسا وا ضاضًَُن

 ًَٖؿتا ظووَ، ْا.... -

 ظووٍ ضٌ!! -

بطازَضَنٍُ طًعاضا بُ ئاطاٍ ًَٖٓاّ، وا بعامن تًَطُيؿت خُو و ئاطايًِ تًَهَُيهطزووَ، بؤيُ يُ غُضٍ  
ُْضِؤيؿت و  يًػيت ئًَؿهططيٌ خػتُ زَغتِ، زََىيػت غُوَُوَ و خُوُْنُّ تُواو بهُّ و بعامن ضٌ 

زَيىيػت وَغًُمت ثٌَ بٓىوغٌَ! َٔ بؤ َُْٓىوغٌ! سُظّ يًَبىو  بُغُضزيَت، ئُو نابطا تاضَايًُ بؤضٌ
ئُدماٌَ ًَُالًًَُْنُ ببًِٓ و ثًَبهُوّ ناممإ الًَرتئ.... َُْىيَطا بٓىوَُوَ، داضيَهٌ زٍ واّ نطز، يُ 
 ًََصَ، غعايإ زاّ، غعايُنٌ قىضؽ، سُفت ضؤش ؾًىيإ ثًَِ يًَٓا... ئا ئُوٍَ يُ ناتٌ ئًَؿهططيٌ غُويَت،

ظؤض داض غعاٍ ظؤض قىضؽ زَخىا، غعانٍُ َٔ يُ ضاو غعايإ ُٖض ًٖض ُْبىو.... ثؤال يُ زواٍ َٔ بىو، 
ؾُوٍَ بىو خىيَين زَبُغت، قُْسيٌ نح نح، غجٌ غجٌ، زَتطىت ُْ ظضيإ ُْ تؤثٌ بُغسا و ؾاّ و تاضإ و 

يىوغرت بىو، خؤت بؤ خًًػهاًَْو ؾٌ تىضإ قُتاوقُت ضيًَإ بُ قُْسيٌ ُْنُوتىوَ، زًْا يُ ئاويَُٓ ضووْرت و 
بهطزايُ، ؾُيتاًْـ ُْيسَظاٌْ يُ نىٍَ خؤت زَبًًًُٓوَ... ضىوَُ ْاْسيَُٓنُ و ثؿهؤّ طُؾرت نطزَوَ، 
غُيطٍ ثاضضُ ناغُظَنُّ نطز، ثؤال يُ زواٍ َٔ ئًَؿهططبىو، ًًٌَْٗٓ ؾُويـ )سُيسَض (... سُيسَض نٌَ 

يُ ضؤشُٖاَلتٌ ثطزَنُ بىو ْعيو َاَيٌ طاًََؿُواُْنإ، خاْىوَنُيإ زوو بىو! نٌَ بىو!! ئا ْاغًُُوَ، َاَيًإ 
قات بىو، يُ قاتٌ غُضٍَ  شووضيَهٌ طُوضَ ُٖبىو، ثُدمُضَيُى يُو شووضَ زَيطؤًُِْ غُفًينَ، َٔ َُٖىو 
غبُيٓإ  بؤ َاغت نطِئ  ضيَِ بُ نؤالٌْ ئُوإ زَنُوت، َٔ بُ تَُُٕ ظؤض يُو طضهُ تط بىوّ،  يُ 

ُدمُضَوَ باْطٌ نطزّ، ضىوّ...  شووضَنٍُ  ثطِ ثطِ يُ نتًَب، دًَطٍُ يُى نتًَيب زيهٍُ يًَُٓزَبؤوَ، دًٌَ ث
 زاًْؿتين خؤيؿٌ ُْزَبؤوَ...

 تؤ نتًَب زَخىيًَٓتُوَ؟ -

 بَُيٌَ، نتًَيب َُنتُب -
 فًَط ْانات..ْا، نتًَيب َُنتُب ْاَيًَِ، نتًَيب َُنتُب َُٖىو ؾتًَهٌ تًَسا ًُْ و َُٖىو ؾتُإ  -
 ئُزٍ! -
 نتًَبت بسٌَََ زَخىيًَٓتُوَ؟ -
 بَُيٌَ   -

ئُو غبُيًًَُٓ بُ َاغت و نتًَبُوَ طُضِاَُوَ َاٍَ، ُٖض يُ ضٍَ زَغتِ بُ خىيَٓسُْوٍَ نتًَبُنُ نطز، 
وَخت بىو داَُ َاغتُنُؾِ يُ زَغت بطِشٍَ، ضريؤنًَهٌ خؤف بىو ئًَػتاف بُ وضزٍ يُ بريّ َاوَ، باغٌ 

ئُفػاُْبىوٌْ ضُْس نُغًَهٌ ئاغايٌ زَنطز... ضؤشيَو زََُو عُغطإ بىو قػُ بُ نؤالٌَْ وَضبىو، يُ بُ 
سُيسَض شووضَنٍُ يُ غُض خؤٍ زاخػتىوَ و يُ نُؽ ْاناتُوَ، طُضَِى خطِبىوُْوَ، سُيسَض، بًهُوَ نىضِّ 

و خىغت... خَُيو طؤتًإ  بًهُوَ، بامب بًهُوَ، وَنى ئُوٍَ ُٖض يُطٍَُ سُيسَضيؿُإ ُْبًَت، بٌَ ُٖغت
ض ضاض ًُْ زَبًَت زَضطاٍ بؿهًَٓري، زَضطا طُيُى ثتُ و و قايِ بىو ُْزَؾها، ُٖض نى بىو  زَضطايإ 
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ؾهاْس.... ئُوال سُيسَض ئَُال سُيسَض، سُيسَض ض زياض ًُْ، زايهًؿٌ غىْسٍ زَخىاضز، بُ ضاوٍ خؤٍ 
زاخػتىوَ، ئٌَ، خاْىو دطُ يُ زَضطا ض نىُْنٌ  بًًٓىيُتٌ سُيسَض ضؤتُ شووضٍَ و زَضطاٍ يُ غُض خؤٍ

زَضضىوٌْ تًَسا ًُْ، زٍَ، بٔ نتًَبإ بطُضٍَِ، ْاو نتًَبإ بطُضٍَِ، سُيسَض بىوَ بُضزٍ بٔ طىٌََ، سُيسَض 
بىوَ وؾُيُى يُ ْاو ئُو َُٖىو نتًَباُْ، نُؽ ُْيسيتُوَ، ئًسٍ َٔ سُيسَضّ يُ شووضَنٍُ خؤٍ وْهطز و 

ئُوؾُو يُ قُْسيًٌَ و يُ غُض ئُو ثُضَِ ناغُظَ زيتُُوَ، زَْطِ ْاطاتُ زايهٌ، زَْا ثًٌَ  َُْسيتُوَ، ئُوَتا
زََيًَِ: نىضَِنُت يُ ْاو ثُضَِ ناغُظإ بعض بىو، يُ ْاو ثُضَِ ناغُظاًْـ يُ زووٍ بطُضٍَِ... زََئًَ شووضَنٍُ 

ٍُ زاخػتؤتُوَ و ْاًًٌَََٖ نُؽ سُيسَض ُٖتا ئًَػتاف وَنى خؤيُتٌ و زَغيت يًَُٓزضاوَ، زايهٌ زَضطان
يًٌَ ْعيو بًَتُوَ، ُٖضنٌَ يًٌَ زَثطغٌَ غؤضاخًَهٌ سُيسَض ًُْ؟ زووض يُ طىَإ و بُ زَيًٓايًُوَ زََيٌَ: با وا 
يُ شووضَنٍُ خؤيُتٌ، خُضيهٌ خىيَٓسُْوَيُ... ئُطُض بتُوٍَ زيسٌَْ بهُيت، تىْس زَغتت زَططيَت و بُ 

 واظٍ يًَبًَُٓ، يُ خىيَٓسُْوٍَ َُنُ.... ًَٗطَباٌْ ثًَت زََيًَت: ْا
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خُو بُضّ ْازا، ئاططّ دىاْرت طُؾاْسَوَ، قؤضيًُنُّ خػتُ غُضٍ، زوو ثُتاتٍُ طُوضَّ ُٖض يُنٍُ  
ًَٖٓسٍَ َػيتَ ٖاويؿتُ ْاو ثؿهؤوَ، غؤ ضايُ و ثُتاتُ غؤ، َصٍ وا يُ زاض دطُضَ زَزَّ، ُٖض َصيَو 

زَخاتُوَ... خُو ُٖض بُضّ ْازا، يُ ًَْىإ ْاْسئَ و شووضٍ ْىوغذي زَغتِ بُ ثًاغُنطزٕ  ئامساًَْو زوونٍَُ
نطز، ثًاغُيُنٌ ثطِ تطؽ، تطؽ يُ َُٖيدًًػهإ، يُو قُْسيًُ ُٖض نُغًَو ثًٌَ بطِوا و ثًٌَ ُْطرييَتُوَ، 

يُ نىٍَ بُ عُضز  ضؤيؿتينَ زَضِوا، ُْ ضيٌَ بُ زؤظَر زَنُويَت، ُْ بُ بُُٖؾت، ؾُيتاًْـ ْاظاٌَْ
زَنُويَت... يىوضٍَ تؤثًَو، ض ًُْ زووض خؤٍ بُ عُضزٍ زازا، تؤثًَهٌ زٍ، يُنٌ زيهُف، ْعيهرت، ظؤض 

 ْعيو... َُٖىو ضاثُضِئ: ضًُ؟ ض بىوَ؟! ض ًُْ ُْ، تؤثاًًَُْ!
 ئُوَ يُ ناّ الوَ زئَ! -
 يُ بُغساوَ -
 ئُوَيإ يُ تاضاُْوَ ٖات. -
 ىو.وا ًُْ يُ تىضاُْوَ ب -
 زَ بُ فُخطٍ عايُّ ئُوَيإ يُ ْاوَضِاغيت ؾاَُوَ ٖات. -
 َٔ بعامن قػٍُ َُٖىوتإ ضاغتُ، يُ ُٖض ضىاض الوَ تؤثباضاُْ. -

ثًَسَضىو قػٍُ بطازَضَنٍُ طًعاضا ضاغت بًَت، َٔ ض تًَُٓطُيؿتِ تؤثُنإ  يُ ض اليُنُوَ زئَ، َُٖىويإ 
و اليُنُوَ زئَ... ُٖض تؤخ بىو يُ ْاو بُفطٍَ تُثٍُ زَٖات، بُالّ نؤى بىوٕ يُ غُض ئُوٍَ نُ تؤثُنإ يُ َُٖى

ُْٖسيَهًإ وا بعامن بُ بُضز زَنُوتٔ، زَْطًَهٌ وايإ يٌَ بُضظزَبؤوَ، قُْسيًًإ ناؽ زَنطز، بطازَضَنٍُ طًعاضا 
زَيًٓاّ ئًَطَ تؤثٌ ًٖض زَيطؤت ئاططَنُ نع نُٕ و تُواو ًٖض يُ طؤضٍَِ ًُْ، ئًُاٍَُ ثػاوَ يًٌَ وَضزَططتُوَ: َٔ 

زَوَيُتًَو ْايططيَتُوَ، ْابًٓٔ ضُْس زووض يُ ئًَُُ زَنُوٕ، نىا ُٖتا ئًَػتا ض َُتطغًًُنًإ يُ غُض ئًَُُ 
زضووغتهطزووَ! زَيِ بُو قػاُْ ئاوٍ خىاضزَوَ، ئُوٍَ تطغُ يًَِ ْعيو ُْنُوتُوَ، ئُو تؤثاُْ ُْبإ قُت خُو بُضٍ 

طؤضٍِ ضىويُٓوَ ْاْسيَُٓنُ، طىتًإ بؤ غاضُُ ئًَطَ باؾرتَ، ئُطُض بؿطات، طابُضز  ُْزَزاّ.... دًٌَ خُوتُٓإ
زَياْطًَطِيَتُوَ.. َٔ ظؤض سُظّ يًَبىو يُ تًَطٍ غُوّ، بُالّ زَْطٌ تؤخ ُْيًَٗؿت ضاوّ بضًَتُ خُو، ئُو تؤثُ زًْا 

ٕ َُٖيطًَطِ و وَضطًَطِ زَنُٕ و خُويإ ُٖشيَٓاُْ زئًََ نُؽ خُوٍ يًَبهُويَت! ئُوَتا زَبًِٓ ئُواٌْ زيـ خؤيا
يًَٓانُويَت... داضيَو، وََيال وا بعامن ُٖض ئُو غاتاُْ بىو ثًاوَ زاغػتاًًُْنُ ٖات ٖات تا طُيؿتُ ًَْىإ َٔ و 
فاتًُُ ُٖض ٖات و ُْوَغتا: بُ ْاوٍ َٔ بُو نضُ تاقاُْيُ بًٌََ، نىوت ثًَسََيًَِ ئُوٖاٍ ثًَبًٌََ، ئُويـ نىوٍ بُ تؤ 
طؤت ئُوٖا بُ َين بًًََىَ، ُْطؤضٍِ قػُ طؤضِئ ئُطُض بُ ًْاظٍ ضانُف بًَت ُٖض خطاثُ.. طؤمت قػٍُ تؤيُ فُضَىو 
بًٌََ، طؤتٌ: ثًًَبًٌََ بُو نضُ بُغطايًُ بًٌََ، ئُوا ئًَُُ وَنى زََئًَ قُزَضَإ قُْسيًُ بُ طضهُيٌ ْا، بُ دشًًٌََ، 

َإ ثًٌَ بهُويَت، بُالّ ثًَُٓاَيٌَ ئُتى ض دًَطُيُنٌ زٍ ُْبىو ضووٍ بُ دشًًٌََ ْا، بُ ثريٍ ُٖض زَبًَت غُض
تًَبهُيت، ئُو قُْسيًُ غُض بُ طؤبُْسَ ُْبًَت؟! فاتًُُ وَى بًًٌََ نُوتبًَتُ بُض ثطغًاضيَهٌ وا نُ قُت ضاوَضِوإ 

ودا بُ بعَيُى يُ زَّ و يًَىَ ُْبىوَ نُغًَو يًٌَ بهات، تُواويَو زاَا، ضاوٍ يُ ضاوٍ ثًاوَ زاغػتاًًُْنُ بطٍِ، ئُ
 قُغجًًُناًًُْوَ، ؾريئ ؾريئ ٖاتُ طؤ:

بُ ضاغيت َٔ ُْى ُٖض قُْسيٌ ًٖض ضًايُنِ يُ خُوٌْ ؾُواًْـ ُْزيتبىو، ُْى ُٖض قُْسيٌ خىيًاٍ ضىوُْ  
ًَت، تا وضزَ غُض ًٖض ضًايُنِ يُ غُض ُْبىو، ضؤَشيَو يُ ضؤشاًْـ نُغًَو ُْٖاتُ بٔ طىيَِ و طُؾيت ضًاّ بؤ غىيَٓ
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وضزَ خؤؾُويػتًٌ ضًا بًَتُ زَيُُوَ، خؤؾِ ْاظامن ضؤٕ بىو! ًَٖٓسَ زَظامن ضووزاويَهٌ زياضيهطاو، َين طُياْسَ 
 ئًَطَ، َُيًو َين طُياْسَ ئًَطَ..... 

 ثًاوَ زاغػتاًًُْنُ طؤتٌ:

 زٍَ ثًًَبًٌَ ئُو ضووزاوَ ضٌ بىو؟ َُيًو بؤضٌ تؤٍ ْاضزَ قُْسيٌ؟ 

الٌَ ُْبىو، بًَسَْط َا، زيتُإ ضاوَناٌْ ثطِ بىوٕ يُ فطًََػو، خُضيو بىو بطِشئَ، باف بىو فاتًُُ ًٖض وَ 
 ثًاوَ زاغػتاًًُْنُ ظوو ططتًًُوَ و ُْيًَٗؿت بطِشئَ:

 ثًًَبًٌََ بُؽ ُْططيٌَ ؾُضت بًَت يُ ؾُضتٌ ثًاوإ داضيَهٌ زٍ ثطغًاضٍ ئُوٖا قؤضٍِ يًَُٓنُّ...  
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*** 
 يُ نؤَيُثؿيت نؤضُضٍ

 خُو وضتهُ ْاٌْ يُ خؤ ئاالْسووَ
 ئًَؿو زَغتِ ططيَسَزا بُ تفُْطُوَ

 ثًَِ وا بُ نُيُثضٍُ باٍ ضؤيؿتُٓوَ
 ؾُوو ضؤشاٌْ تَُُٕ يُ ئًَؿهططٍ زَنَُُوَ..

 ؾًٓبُ ثًٌَ ْازياض ؾًٓبُ
 بُضثًَُٓيٌَ بُ ضؤيؿذي ببُخؿُ 

 زابُظَ زَغيت ْازياض زابُظَ
 خُوٍَ بطىؾُ ْاو ضاوَُوَ.. ًَٖؿىوَ

 يًَِ وَضططُْوَ بًٓايٌ ئًَؿهططيٌ
 مبسَُْوَ ضاوٍَ بؤ خُوتٔ

 
 ) طؤضاًٌْ دُْطاوَض(

                *** 
 

 
تؤثُنإ دًا بىوٕ يُواٌْ ثًَؿٌ، يُ زَْط دًا بىوٕ، يُ دًَطٍُ نُوتُٓوَ دًا بىوٕ، يُ بُزواٍ 

ٌ قًُيإ ُْبٌَ نُ زَْطًإ ظؤض طُوضَ بىو َطزوويإ ظيٓسوو يُنساٖاتًٓـ ُٖض دًابىوٕ، ئُواٍُْ ثًَؿإ ق
زَنطزَوَ، زَْا ئُواٌْ زٍ وا ُْبىوٕ بؤ دُْطاوَض يُ ًََؿىويُيُى نَُرت ناضيطُضيإ بُدًَسًََٖؿت، ئُواٌْ زٍ يُ 

ؿىويإ ُٖظاض تؤخ تؤثًَو ْعيو زَنُوتُوَ، ئَُاُْ بُ طؿيت يُ زَوضوبُض ظضَُيإ زٍَ، ئُواٌْ زٍ ْاوَ ْاوَ ث
زَزا، ئَُاُْ ثؿىو ْاْاغٔ، ْاثػًَُٓوَ، ُٖض زََيًٌَ تُظبًَشٌ ُْثػاوَٕ، وَى تُظبًَشُنٍُ زَغيت ثًاوَ 
زاغػتاًًُْنُ زْو زْو، ُْٖسٍَ داض غٌَ زْو و ظياتطيـ خًَطا خًَطا زئَ و ئاوزيى زَبٔ، تؤثُنإ ْاثػًَُٓوَ، زًْا 

ْازَٕ، بُفط ثؿىو زَزات، ظضيإ ثؿىو زَزات، تؤثُنإ ثؿىو  زَثػًَتُوَ، تؤثُنإ ْاثػًَُٓوَ، تؤثُنإ ثؿىو
ْازَٕ.. دُْطاوَضإ يُطٍَُ ُْثػاوَيٌ تؤثُناًْـ ضاٖاتىوٕ، يُ ْاو ظضَُزا ثاَيهُوتىوٕ، ُٖض زيتت خُويؿًإ 
 يًَهُوت، ضَْطُ خُوٌْ ْاغو و وَُْوؾُيًـ ببًٓٔ.. يُ بُزبُختًُُ تؤثُنإ ْاَرتغًَٓٔ، زَْا ئًَػتا بؤ خؤّ

ثىختُ زَخُومت، خُويَهٌ زضيَص زضيَص، خُويَو وَى تؤثُنإ ُْثػاوَ، خُويَهٌ ثطِ يُ خُوٕ.. ْا ًَٖؿتا َُٖىويإ 
بُئاطإ، ئُوٍَ ثاَيهُوتىوَ و يُ غُض خُوتُٓ، بُئاطاتطَ يُوٍَ زاًْؿتىوَ و َصٍ ئًَؿهططيٌ يُ دطُضَ زَزات.. 

ًؿت ثاَيًسابؤوَ، زَغيت خػتبىوَ بٔ ضُُْطُيُوَ، ضؤضىوٌَْ ثؤال ضيَو بُضاْبُضّ ًْىَ ثاَيساُْوَ يُ غُض تُْ
ضؤضىوبىو، قىوَيرت يُو ضاَيٍُ، نضُ خُوًًُْنُ بُ ئُغشابُنىشٍ ئاؾٓانطز، زَتطىت يُ ئاقاضٍ بًػتين ئُوزا ُْى 
ُٖض ظضٍَُ تؤخ بططَ ظيهٍُ ظيهعيهُف ْايُت، َُْهطزَ ْاَُضزٍ ضاغتىضاغت ضىوَُ ْاو ضاوٍ و ُٖغت و 

ُ خؤّ بطٍِ، ُٖضضٌ زوعاّ يُبُض بىو خىيَٓسّ، ئٌَ، ئُوَ خىايُ بًططٍَ و ُْٖسٍَ ئاؾٓايُتٌ يُ زيطؤنٌ ثؤال خىغتِ ي



130 

 

ثُيسا بهُّ.. زيتِ ثؤال بُ ضًايُنسا َُٖيسَطُضٍَِ بُ تًًَُُْ، بُالّ ْاوَ ْاوَ ئاوضِ يُ ثؿيت خؤٍ زَزاتُوَ و زَغت 
 ، بُ ئاغتُّ طىيَِ يُ زَْطٌ ثؤاليُ:ضازَوَؾًَينَ، زََيًٌَ ضُْس نُغًَو يُ زواوَٕ

زَيًٓاّ ُٖوَ، ئُو زيى ئُو يىوتهُيُ ُٖوَ، زَبًَت بًطٌََُ، ئا ُٖوَ، يُويَىَ َُٖىو زًْا زَبًِٓ، بُ زَْط  
 و ضَْطُوَ َُٖىو زًْا زَبًِٓ، زًْا بُ نؤٕ و تاظَيُوَ زَبًِٓ...

ُ ؾىيَين خؤٍ ضاوَغتا، ضاو بُو زيىزا زَطًَطٍَِ، ثؤال ظؤض خًَطا ُْٖطاو زٌََْ، وا طُيؿتُ غُض يىوتهُنُ، ي 
 ئُو زيى يُ َٔ زياض ًُْ، ئاوضٍِ زايُوَ زَغت ضازَوَؾًَينَ و ٖاواض زَنات:

 وَضٕ وَضٕ، زيتُُوَ، زؤَيُ نؤطُّ زيتُوَ..... 
س و يُ ظضَُيُى زَْطٌ ثؤالٍ ثًَضايُوَ و ًَٖٓسَّ يُ خؤّ َُٖيسا، ثؤالف ئاًْؿهٌ طؤضٍِ، ضووٍ وَضغىوضِاْ

بًًٓين زؤَيُ نؤطٍُ نطزّ.. ظؤض زَيِ خؤف بىو بُوٍَ ثؤالف نُوتُ ضاَيُنُوَ، بُالّ َٔ سُظّ يُ ضابطزووٍ ثؤال بىو 
ُْى ئايٓسَ.. يُطٍَُ ظضٍَُ تؤثُنُ ئُواٍُْ بُ ًْاظٍ خُوتٔ َتُقًإ يُ خؤيإ بطِيبىو، ُٖغتاُْوَ و زَغتهطا بُ 

يُ طىيَع و ضايُ... ْاظامن وابىو يإ َٔ واّ زيت نُ ثؤال غُيط غُيطٍ زَنطزّ، طىيَع ؾهاْسٕ، ضايُف زيٌَُ زا، غؤ 
وَى ئُوٍَ ُٖغيت نطزبًَت ؾتًَهِ يًٌَ زظيىَ.. ناتٌ خؤٍ نُ زظيِ يُ فاتًُُف نطز، ُٖغتِ بُ غُيطنطزًَْهٌ وا 

ئُوَف ططْطُ، ئا ظؤضيـ  نطز... زَبًَت ظياتط يُ ثؤال بسظّ، ئُوَ ض ُْبىو، َٔ ضابطزووٍ ثؤالّ َُبُغتُ، ْا
ططْطُ، ضَْطُ يُ ئًَػتازا يُ ضابطزووَنٍُ ططْطرت بًَت، ضابطزووَنٍُ ظياتط ٌٖ خؤيُتٌ، بُالّ ئايٓسَنٍُ ضَْطُ 
بُؾٌ ًَٓؿٌ ثًَىَ بًَت، ئا نٌَ ْاَيًَت ْاطاتُ زؤَيُ نؤطُ و يُنًَو يُو نُغاٍُْ نُ يُ زوايُوَ زَضِؤيؿذي، َٔ ًِْ! 

ًًٍُ ثؤال زَتطغِ، ؾيت طُوضَو ويَٓاُْنطاويـ يُو بًَسَْطًًُيسا ويَٓازَنُّ، بُ زووضٍ ْاظامن يُ َٔ ظؤض يُو بًَسَْط
ضيٌَ ثؤالوَ، ضيَُإ بهُويَتُ زؤَيُ نؤطُ و يُويَىَ ُٖضضٌ ًًٌَْٗٓ زًْا ُٖيُ زَيهُيُٓ ئُْطىغتًًُ و يُ ثُدمَُاٌْ 

 نُ ئُو تىاْايٍُ يُ خؤيسا َُٖيططتيبَ....زَنُئ.. ئا َٔ يُو بًَسَْطًًُ قىوَيٍُ ثؤال ضازَبًِٓ 
 قُت وا ُْبىوَ، بٌَ ثػاُْوَ يُ ُٖض ضىاض الوَ، ظضّ ظضّ... -
 ض ًُْ، ُٖض َاْسوو زَبٔ، ططْط ئُوَيُ ظؤض ٖاتىضؤ ُْنُئ -
 باؾُ زَبًَت ئاططَنٍُ ئًَُُيإ ُْزيتيبَ؟ -
خ بٗاويَصٕ، وَى طىمت ئًَطَ تؤثٌ ًٖض ْا، بطِوا ْانُّ، بُؽ با سُفت غاٍَ، تؤ بًٌََ سُفتا غاٍَ، تؤ -

 تؤثداُْيُى ْايططيَتُوَ
 ئُضٍَ تؤ بُ ض زَظاٌْ ئًَطَ تؤخ ْايططيَتُوَ؟ -

بطازَضَنٍُ طًعاضا ئُو ثطغًاضَ تىْسٍَ  ٖاويَؿتُ ْاو ضغتُ ثطِ يُ باغىخىاغُناٌْ ئًُاٍَُ ثػاوَ و  
 ئُغشابُنىش

 

 ئٌَ، نىا تا ئًَػتا تؤثًَو يُ ْعيهت نُوتىوَ؟ -

نُ تا ئًَػتا ُْنُوتىوَ، َاْاٍ ئُوَ ًُْ نُ ْانُويَت! زَبا ثًَتبًًََِ و باوَضِيـ بهُ، وَى َٔ يًَطَ  -
وضزبىومبُوَ، يُ زوو الوَ تؤخ ْايططيَتُوَ، يُ زوو الوَف تؤثًَو ئُطُض ظيطَى بًَت ضيَو دًَُإ زَناتُ ئُو دٌَ و 

 بُو غٌَ طابُضزَوَ تُختُإ زَنات

 ًٖض اليُنُوَ ئًَطَ تؤخ بططيَتُوَ بطِوا ْانُّ يُ -
 وَضَ بضًُٓ زَضٍَ ًْؿاْت بسَّ بُ ض ؾًَىَيُى تؤخ زََاْططيَتُوَ و طىوَإ ثًَسَنات -
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ضىوُْ زَضٍَ، ثؤال و فاتًُُ و َٔ َايُٓوَ، زياض بىو  ئُواًْـ وَى َٔ بُ الياُْوَ ططْط ُْبىو زاخىا تؤخ 
ططيَتُوَ.. ثؤال بُ ضيٌَ خؤيسا ضؤيؿتبىو، بٌَ َٔ ضؤيؿتبىو، ضَْطُ يُ ناّ الوَ زَيططيَتُوَ، يُ ناّ الوَف ْاي

 ئًَػتا يُ ْاو زؤَيُ نؤطُزا ثًاغُ بهات، َٔ  ثؤالّ َُبُغت بىو، بُالّ ضووّ يُ فاتًُُ نطز:

 زَبًَت يُ زؤَيُ نؤطُ ض باؽ بًَت؟ -

 زياضَ، ظؤض بريٍ يًَسَنُيتُوَ! -

 اضًت!ْا، نًََُو، ئُزٍ تؤ ًٖض بُ اليسا ْ -

 ًَٓـ يُ بريّ ُْضؤتُوَ، بُالّ ًَٖٓسَف خُضيهِ ْانات -
 ثًَسَضًَت ثؤال ظؤض بريٍ يًَبهاتُوَ! -

ثؤال ُٖض بُ ثؤاليٌ َايُوَ، ُْ ْاٍ ُٖبىو ُْ ئا، ثًَسَضىو ُٖض طىيٌَ يُ ئًَُُ ُْبىوبًَت، دا با طىيًَؿٌ 
طغًاضٍ البُاليٌ ْازاتُوَ، ئُطُض بتُوٍَ وَالَت بساتُوَ، يًَبًَت ض ْاضاض ًُْ وَالّ بساتُوَ، ئُو ُٖضطًع وَالٌَ ث

زَبًَت بضًتُ ْاو ضاوٍ و زَغت غُيتُ غُضؾاٌْ و ضاغتىضَوإ ثطغًاضٍ خؤت بهُيت، ياال ئُطُض وَالَت 
 بساتُوَ، ض وَالًََهًـ! ْا بُالؾُ، طًَضَُيهطزٕ بُ ثؤاَل دطُ يُ ؾُضَُظاضٍ بؤ خؤت ضًسٍ يًَٓانُويَتُوَ...

 ؤال ظؤض بُ خَُػاضزٍ تَُاؾايُنٌ نطزئ:ث

 بُؽ ئُغتًَطَ َُٖيبًَٔ، زَضضىوٕ ئاغاُْ..

 فاتًُُ زَتطىت يُ زَيٌ َُٓ، يُ باتٌ ًَٓـ بُ ُْضًًَُوَ يُ ثؤالٍ ثطغٌ:
ئُغتًَطَ يُو قُْسيًُ زَتىاًَْت ببًَتُ ضيًَٓؿاْسَض؟ ْا بطِواْانُّ ئُو ئًؿُ يُ زَغيت ض ئُغتًَطَيُى بًَت، ئاخط 
نُ ُْظاْطيَت يإ وَٖاَإ يٌَ تًَهضىوبًَت، قُْسيٌ نُوتؤتُ نىيٌَ زًْا، با ُٖض بعاْري بانىوض باؾىوض زَنُوُْ نىٍَ، 

 ض نُيهٌ ًُْ، الت وايُ ئُغتًَطَ بُ نُيهٌ ئًَُُ بًَت؟
 ثؤال بٌَ خؤ ؾًًَىونطزٕ:

 ٓٔ!با ئُغتًَطَيُنِ يٌَ َُٖيبًَت، ئُو ئُغتًَطٍَ خؤّ زَيًًََِ، ئُودا زَبً
 يُويَىَ زوعاٍ ئُغتًَطٍَ ثؤالف ٖاتُ غُض زوعايُناًْسٍ، ْاوَ ْاوَ، يُ زَيُوَ زََيًَِ: 

خىزايُ، خىزاٍ ئُغتًَطإ، بُ ئُغتًَطَنٍُ ثؤال بًًََٔ خؤٍ ًْؿامنإ بسا، زًْاَإ ًْؿاْبسا، يُ الٍ تؤ ئاغاُْ 
 ظؤض ئاغاُْ، ُٖاَلتين ئُغتًَطَيُى نىا ضٌ تٌَ زَضًَت!

ُْبىو، يُ ئامساٌْ قُْسيًٌَ ض ؾتًَو ًَٖٓسٍَ بُزياضنُوتين ئُغتًَطَ ظَمحُت ًُْ، ُْى ُٖض ظَمحُتُ، ْا ئاغإ 
ثُضِدىوَ، ئُوٍَ يُ قُْسيًٌَ ئُغتًَطَ ببًينَ، َطؤظ ًُْ، ْا ْابًَت َطؤظ بًَت، ؾتًَهٌ زيهُيُ، فطيؿتُيُ، بعاُْ 

ُوٍ قُْسيٌ طُيًَو غجًًُ ظؤض يُ بُفط غجًرت، ضاغتُ ظؤض ؾُيتاُْ، ضًُ! زََئًَ بؤيُ ئُغتًَطإ ْابًٓطئَ، ضىْهُ ؾ
يُ بُفط غجًرتَ، يُبُض ئُوَ ضاو ُٖض ض بهات، ضُْسٍَ تًص بًَت، ئُغتًَطَ ْابًًَٓت، ْا نُؽ يُ قُْسيٌ ئُغتًَطٍَ 

 ُْزيتىوَ و ْازيًَٓت
َوَ طُضَاونطزٌْ ثًَىَ فاتًُُ يُ َُٖىوإ دىاْرت خؤؾىوؾتين ثًَىَ زياض بىو، ئُطُض َُٖىو شًَْو يُ زووض 

زياض بًَت، ٌٖ فاتًُُ ظؤض يُ زووضتطَوَ زياض بىو، ضُْس ْاغو بىو ًَٖٓسٍَ زٍ ْاغهرت زَيٓىاْس.... تؤثُنإ 
ْايربُِْوَ، بُفطيـ زَغيت ثًَهطزَوَ و ض ثًَٓاضٌَ يًًَبهاتُوَ، غُضزَغتٍُ َطاويًـ وا زَغيت بُ خىيَٓسُْوٍَ 

ُتٌ خؤٍ ظَاٌْ يُ طؤ ببات، يإ ؾُيتإ ئُو ثًاوَتًًٍُ بهطزبا ؾًعطيَو نطز، ئُطُض خىا بُ خىاي
ضيَؿهُوثًَؿهٍُ غػتايُتُ ضاويًُوَ، زَْا وَٖا ظوو يُو ؾًعطَ ْابًَتُوَ، ئًُاٍَُ ثػاوَ بُ بًَسَْطٌ خؤٍ بُ بٔ 
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ازَضَنٍُ طابُضززا نطز و يُ غُض ثؿت تُخت نُوت، زَتطىت  بُ زؤضِاوٍ يُ ؾُضِزا طُضِاوَتُوَ، تًَطُيؿتِ بط
طًعاضا ثًٌَ غُملاْسووَ نُ ئًَطَ تؤخ زَيططيَتُوَ، فاتًُُ نؤَيُثؿتُ بٌَ زَضطا و ثُدمُضَنٍُ يُ باوَؾٌ خؤٍ 
زاْابىو، طٍَُُ ثًَسَنطز، واّ ُٖغتسَنطز طَُُ يُطٍَُ بىونُؾىوؾُ زَنات... ثؤال ُٖتا ئًَػتاف ُٖض ضوو يُ 

ٖات، ٖات يُ بٔ ثًٌَ ئًُاٍَُ ثػاوَ ضىاض َُؾكٌ يًٌَ زاًْؿت  زيىاض، زَغت يُ بٔ ضُُْطُ، بطازَضَنٍُ طًعاضا
و وابعامن ضاوَضوِاٌْ بًَسَْطبىوٌْ غُضزَغتٍُ َطاويٌ زَنطز، بؤ ئُوٍَ تًََُٗيها يُ غطووزيَو و وضَ ببُخؿًَتُوَ 

ًًُنُ زَيطؤت: طًاٌْ دُْطاوَضإ، طىيَِ يًَبىو يُ ْاو زَْطٌ غُضزَغتٍُ َطاويُوَ طىيَِ  يًَبىو، ثًاوَ زاغػتاْ
زَ بُغُ بامب بُغُ، يُ اليُى زَْطٌ تؤخ يُ اليُى زَْطٌ تؤ ئُودا وَضَ ؾًَت َُبُ.. ئُواًْـ ٖاتُٓ شووضَوَ.. 
َٔ ضايُّ ئاَازَنطزبىو، ضايُ ض ضايُ! بُ خؤزا َُٖيسإ ُْبًَت، ضايُنٌ وَٖاّ يًَٓابىو، باؾرتئ ضايُضًٌ ُٖويًَط 

َغتدؤؾًإ يًَهطزّ، فاتًُُ نُ يُ تًُْؿتِ زاًْؿتبىو، فطٍِ ْاغهٌ يُ ضاٍ ضاٍ وَٖا بُتاّ يًَٓاٌَْ، َُٖىو ز
 زَزا:

 ئُطُض ناضٍ ضايُضًَتًت بهطزايُ، ضاخياُْنُت ؾُو و ضؤش مجٍُ زَٖات -
 يُ غُضٍ زََٓىوغٌ بُ ضؤش بؤ شْإ، بُ ؾُو بؤ ثًاوإ -
بُ ضاغت َٔ قػُيُنِ ُٖيُ، بُالّ وَى زَ وََياَل َٔ بُ ضؤش زَٖامت و ؾًعطيؿِ يًٌَ زَخىيَٓسَوَ، ئُضٍَ  -

 بًًٌََ ؾُضّ زَنُّ بًًًََِ..
 وٍَ ضُْس ؾُضَُٓ! -
 بُ قىضباٌْ ئُو مسًًََُ غتايًًًُٓت مب، ْاويَطّ ؾتًَو بًًََِ يُنػُض يُ زَوّ زَزَيتُوَ. -
 نىضَِ غُيُ فؿُت يُطٍَُ زَنُّ، زَ بًًٌََ زٍَ، ُٖض زَيًًٌََ -

ئًَُُ يُ ًََصَ يًَطَئ؟ بُ ضاغيت و بُ بٌَ زضؤ َٔ يًَِ تًَهضىوَ، ْاظامن يُ نُيُوَ ئٌَ ئُْطؤ بُ َٔ بًًََٔ،  -
 يًَطَئ!

 ٖا ٖا ٖا ٖا ٖا.. نىضَِ وََيال ثطغًاضيَهٌ خطاخ ًُْ بُ خىزاٍ ًَٓـ بُ تُواوٍ ْاظامن يُ نُْطًَىَ يًَطَئ -

 ئًَػتا نٌَ بُ زضووغيت زَظاًَْت، با ثًَُبًٌََ. -

ُنسيإ زَنطز، وا زياض بىو نُؽ ضاوَضِيٌَ ثطغًاضيَهٌ يُو بابُتُ ُْبىوَ و ُٖضطًعيـ َُٖىو تَُاؾاٍ ي
ثطغًاضٍ وَٖاٍ يُ خؤٍ ُْنطزووَ.. َٔ يُ زًْايٌَ ًٖض ثطغًاضيَهِ ًَٖٓسٍَ ئُو ثطغًاضَ ال ْاَؤ و غُيط ُْبىو، 

و بُ شَاضَيُى زَتىاٌَْ وَالٌَ ْاظامن بؤ! ئٌَ، خؤ ثطغًاضيَهٌ ظؤض غازَ و ئاغايًُ، َُٖىو نُغًَو بُ ئاغاٌْ 
بساتُوَ، ئُزٍ بؤضٌ الٍ َٔ و الٍ ئُواًْسيـ وا قىضؽ و ئاَيؤظ نُوتُوَ؟! بُ ضاغيت ئاَيؤظَ َٔ الٍ خؤَُوَ 
ضُْسٍ غُض زيَِٓ و زَبُّ ْاطَُُ وَالًََهٌ زضووغت بؤ ئُو ثطغًاضَ، ُٖغتُهطز ئاَيؤظيًُنُ يُوَوَ ٖاتىوَ نُ 

ٌٖ زَضَوٍَ ئاقاضٍ قُْسيٌ بُ ًٖض ؾًَىَيُى تًَهٓانُُْوَ، ئا ئُو تًَهُٓنطزُْوَّ  ضؤششًََطٍ قُْسيٌ يُطٍَُ
برينُوتُوَ، زواٍ يًَهساُْوَ و يًَربِئ و تًَهطزُْوَيُنٌ ظؤض طُيؿتُُ ئُوٍَ يُنُّ نُؽ مب وَالٌَ ثطغًاضَنُ 

 بسََُوَ:

 وا بعامن سُفت ؾُو و سُفت ضؤشٍ ضيَهُ ئًَُُ يًَطَئ -

 ى! تُضِت ظاٌْ، َٔ بعامن، بُ َاْط و ضؤش  سُفت َاْطٌ ضيَهُوٍَ تطِسًَ -

 بُ خىزاٍ َٔ زََيًَِ ظياتطَ ظؤض ظياتطيؿُ، سُفت غاَيًـ زَبًَت -
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سُفت ضؤشٍ َٔ، سُفت َاْطٌ ئًُاٍَُ ثػاوَ، سُفت غاَيٌ ثًاوَ زاغػتاًًُْنُ، يُ ْاو ئُو َُٖىو 
نطز، َٔ ُْى ُٖض طىَامن يُ سُفتُنٍُ خؤّ نطز، بططَ سُفتاُْ ُٖض يُنُ بُ سُفت ضاو تَُاؾاٍ يُنرتَإ زَ

خؤّ بُ طَُصَف ٖاتُ بُض ضاو باف بىو تا ئُو زََُف ْاوَنُّ ُٖض طَُصَ بىو، بُضاغيت واٍ بؤ ضىوّ ْعيهٍُ  
 ًْىَ تًََُُْهِ يًَطَ نطزؤتُوَ.. بطازَضَنٍُ طًعاضا بُ ئُغجايٌ طؤتٌ: 

َٕ، ض بَُيطُيُنتإ يُ زَغتُ؟ زَظأْ ضُْس داض زَغتتإ بُ ئاو باؾُ ئُْطؤ يُ خؤوَ سُفت سُفيت فطِيَسَز -
طُياْسووَ؟ زَظأْ ضُْس شََُ ْاْتإ خىاضزووَ؟ زَظأْ ضُْس داض غُض و ضيؿتإ تطاؾًىَ؟ زَظأْ ضُْس تاَيُ َىو يُ 

 قصتإ غجٌ بىوَ؟ زَظأْ..
 ًٌََ و وَاَلٌَ ثطغًاضَنُّ بسَوَ.زٍَ واظ يُو َُٖىو زَظأْ زَظآُْ بًَُٓ، ئُطُض زَظاًْت ئُتى بً -

بُ خىزاٍ ًَٓـ بُ تُواوٍ ْاظامن بُؽ زََيًَِ بؤ ئُوٍَ بعاْري يُ نُيُوَ يًَطَئ زَبًَت وَالٌَ ُْٖسٍَ  -
ثطغًاضٍ زٍ بسَيُٓوَ، ئا زَبًَت بعاْري يُوَتٍُ ٖاتىوئ ناتصًََط ضُْس داض بُ زَوضٍ خؤيسا غىوضِاوَتُوَ، ضُْس 

 ، ضُْس يؤض يُ ًَْىضُوامنإ ثُيسا بىوَ؟!ضًُٓ بُفط باضيىَ

يُ زَيٌ خؤّ طىمت، ْا بَُُٖيُزا َُضٔ، باؾرتَ ئُو ثطغًاضَ يُ فاتًُُ بهطٍَ، ضَْطُ ئُو بُ ٖؤٍ       
تايبُمتُْسيًُنٍُ خؤٍ نُ تايبُتُ بُ ئُو و ًٖضُإ ًُْاُْ، بعاًَْت ئُو غُضٍ ضُْس زَوضاُْ ئًَُُ يًَطَئ، ُٖض 

 ٍَ خؤّ ثُؾًُإ بىوَُوَ، طىمت، ْا بًَٓىيَصيـ يُ قُْسيٌ وَى بًَٓىيَصٍ زَضَوٍَ قُْسيٌ ًُْظوو، يُو بطِياض
فاتًُُ ًَٖؿتا ضايُنٍُ تُواو ُْنطزبىو، ئُو زَغت و ئُو زَغيت ثًَسَنطز، ثًَُٓزَضىو سُظ بهات نىثُنُ 

 زابينَ، ظؤض بُ ْاغهٌ نُوتُ قػُ:
 زَغت بهُويَت! َٔ بطِوا ْانُّ وَالٌَ ثطغًاضَنُ الٍ ًٖض ئُودا نُؽ ُٖيُ وَالٌَ ئُو ثطغًاضاٍُْ ال -

ناّ يُ ئًَُُ ضٓط بهُويَت، وَالٌَ ئُو ثطغًاضَ وا يُ الٍ ئُو نُغاُْيُ نُ يُ زَضَوٍَ ئاقاضٍ قُْسيٌ، يُ 
ضىْهُ غؤضاخٌ ئًَُُزا ؾُو و ضؤش زَنُُْوَ، وا بعامن ثًَىيػت ْانات خؤَإ بُو دؤضَ ثطغًاضاُْوَ خُضيو بهُئ، 

وَى َٔ تًَطُيؿتبِ يًَطَ تَُُٕ بُ ئاغايٌ و غطووؾيت بُ ضيَسا ْاضًَت، بؤيُ يُ ضيٌَ تاَيُ ضَف و غجًًُناٌْ غُض 
و ضيؿُوَ، يُ ضيٌَ يؤضُناٌْ زَغت و قاض و ًَْىضُواُْوَ، يُ ضيٌَ ًْٓؤى و ززاُْوَ، ظَمحُتُ ئُو تَُُُْ ببًًُٓٓوَ 

 ٔ..نُ يًَطَزا بُ غُضَإ بطزووَ و زَيبُي

ياٌْ نُؽ وَالٌَ ثطغًاضَنٍُ َين ُْظاٌْ! ئُْطؤ  ظؤض زووض و قىوَيتإ نطزَوَ، َٔ مبعاًْايُ واٍ يًَسيَت  -
 يُ دًاتٌ ئُو ثطغًاضَ قؤضَِ ؾًعطيَهِ بؤتإ زَخىيَٓسَوَ

 ْا ضاوَنُّ ُْنٍُ، غُز ثطغًاض بهُ بُؽ ؾًعطيَو َُخىيَُٓوَ -

 بُؽ ثؤال ًٖض قػُيُنٌ ُْنطز! -
ُىايُ ئُو ثطغًاضَ يُ ئايؿُطىٍَ بهطٍَ باؾُ، ئُطُض ٖاتُوَ، َٔ ئُو ثطغًاضٍَ يًَسَنُّ، ُٖض ًَٖٓسَ َٔ ثًَ -

 زَظامن يُ ًَْىإ سُفت ناتصًََط و سُفت غُز غاَيُ!
َٔ ئُظَىوٌْ ظؤضّ يُطٍَُ ثؤال ُٖيُ ئُظَىوًَْو َُطُض ضًا ًَٖٓسَ ئُظَىوٍُْ يُطٍَُ ثًَؿُُضطُ و بُفط  

ًَٖػرت و ثًَؿُُضطُ ًَٖٓسَ ئُظَىوًْإ يُطٍَُ يُنرت ُٖبًَت، ئا زَظامن ُٖض ناتًَو ثؤاَل بُ زضيَصٍ ُٖبًَت، َُطُض 
وَالٌَ ثطغًاضيَهٌ زايُوَ، ئُوَ بعاُْ شيإ ئاَيؤظَ و باضوزؤر تطغٓانُ... بُ ضاغت ئًَُُ يُ نُيُوَ يًَطَئ! غُيط 

وَ يُ ضيٌَ ثًَاَلوَنامناُْوَ، بعاْري ضُْس زَبًَت يًَطَئ، تى بًًٌََ ًُْ نُؽ ْاظاًَْت! باؾُ خؤ زَنطٍَ يُ ضيٌَ دًُنامناُْ
ثًَاَلوْاغٌ و دًهٓاغٌ ناضيَهٌ ًَٖٓسَ ططإ و يُ زَغتُٖٓاتىو بًَت، ئُو نًَؿُيُ يُنالبهُيُٓوَ، تؤ بًًٌََ دًو و 



134 

 

ت يُ دًو و ثًَاَلوٍ زًْايٌَ! ثًَاَلويـ يًَطَ يُو قُْسيًٍُ ًٖض ؾتًَهٌ بُ ٌٖ زًْا ْانات، تًََُُْهٌ دًايإ ُٖبًَ
َٔ ظؤض بُ ططْطٌ و قىوَيًًُوَ وا ئُو ثطغًاضاُّْ ضووبُضووٍ خؤّ نطزؤتُوَ... خُياَيِ طُيؿتُوَ زووباضَ بىوُْوٍَ 
ئُو ئُفػاُْ ْاغهٍُ نُ ثًاوَ زاغػتاًًُْنُ غُضزَغتٍُ َطاويٌ يُ دًٌَ غُطُنُ زاْابىو... زيَتُوَ بريّ 

ئًَػتا نامت يٌَ تًَهضىو، َُْعاٌْ يُ نىيٌَ غاٍَ و غُزَّ، نُومتُ ًَْىإ زوو ؾُضَِوَ، َٔ  داضيَهًسيـ بُو ؾًَىَيٍُ
ئُو نات يُ بُضٍَ ؾُضَِنإ ُْبىوّ، بُ ضيَهُوت ضيَِ بُوٍَ نُوتبىو، ئا يُوٍَ نُومتُ زَغيت قاداضيًُنإ، بُ ضاو 

فتُ و َاْط و غاٍَ بُ ضيَسا بطزًَإ، يُ بُغرتاوٍ و قؤٍَ بُغرتاوٍ بطزًَإ، ئًَػتاف ْاظامن ضُْس ضؤش و سُ
دًَطُيُط زَغت و ضاوًَإ نطزَوَ، ئًَػتاف ْاظامن نىٍَ بىو، تاضيو تاضيو، ُٖض وَى ئُوٍَ ضاوّ بُغرتابًَت 
وابىو، ئًَػتاف ؾتًَهِ ض طُوضَ ض بضىوى، ُْزيت و ُْزيت، ضُْسٍ زَغتِ طًَطِا زَغتِ بُ ًٖض ؾتًَو ُْنُوت ُْ 

تاف ْاظامن ضُْس يُوٍَ َاَُوَ، ناتٌَ بُضََياَليإ نطزّ و طُيؿتُُوَ َاٍَ يُ ًَْىإ َٔ و َاَيُوَ يُ ضَم ُْ ؾٌ، ئًَػ
غُض ئُو َاوٍَ ظيٓساًٌْ َٔ، بىوَ نًَؿُُنًَؿِ َٔ زََطىت ًَٖٓسَيُ ئُوإ زَياْطىت ْا ًَٖٓسَ ًُْ و ًَٖٓسَيُ، 

باضَ بىوُْوٍَ ظيٓساٌْ قاداضيًُنإ بًَت... ئًَػتاف ُْطُيؿتًُٓ يُى، وا ثًَسَضًَت ئُجماضَف بؤ َٔ زوو
َُغتىوضَ بؤ ئَُُ باف بىو، َُٖىو ؾتًَهٌ، َُٖىو ضووزاويَهٌ ُْى ُٖض بُ ضؤش بُ خىويُنًـ زَظاٌْ، يُ ُٖض 
نىيًَُى اليسابا و زاًْؿتبا، زَيعاٌْ َاوٍَ زاًْؿتُٓنٍُ ضُْس بىوَ، بٌَ ئُوٍَ بُ غاتًَهًـ َُٖيٍُ تًَسا بهات، 

تىوضََإ يُطٍَُ با ئًَػتا ظؤض بُ ئاغاٌْ وَالٌَ ثطغًاضَنٍُ غُضزَغتٍُ َطاوٍ و َُٖىوَاٌْ ئُطُض َُغ
زَزايُوَ و تىوؾٌ ئُو َُٖىو غُض ئًَؿُ و زَيُضِاونًًَُ ُْزَٖاتري... ْا بطِوا ْانُّ َُغتىوضَف يُو قُْسيًُ 

قُْسيٌ ًًٌَ ناتصًََطيـ ُٖض داضٍَ  غُضَزَضٍ يُ نات زَض بهات، ئاخط قُْسيٌ ُْ ؾُوٍ ؾُوَ ُْ ضؤشٍ ضؤش، يُ
بُ اليُنسا زَغىوضِيَتُوَ، ئُو قُْسيًٍُ ًٖضٌ بُ زًْا ْاضًَت، نٌَ زَظاٌَْ نات يًَطَ ضؤُْ و ض ناتُ! ثريٍَ نىُْ 
نؤتطٍ غُضَزَضٍ يًٌَ زَضُْزَنطز، خاضَ خىيُ وَى زََئًَ قُت خؤٍ يُو باغُ ُْزاوَ... ْا ، نُؽ ًٖضٌ يُ 

ت ... تَُاؾا زَنُّ َُٖىو نع و َاتٔ، بًَسَغُاَلتٌ يُ غًُاياْسا زَبًِٓ، ثرت زَيِ تىْس زَبًَت، باضَيُوَ ْاظاًَْ
زَيًٓاّ يُ ئُوإ ثرت بٌَ ضَْطىضوويًِ ثًَىَ زياضَ، بُوٍَ باؾُ وَى ضؤٕ غًُاٍ ئُوإ بُ بُضزَواٌَ يُ ثًَـ ضاؤَ 

بُ ظطِ زَزا.... زيتِ غُضزَغتٍُ َطاوٍ يُى ثٌَ ُٖغتا ئاوا غًُاٍ خؤّ ْابًِٓ و يًَِ زياض ًُْ.. زَْا يُ خُفُتإ 
 و غاضٍ زا

 ض بىو؟ ٖا -

 ض ًُْ ظطِ ثًَضسَزات                      -

طىيَُإ يُ فريِو ٖؤضِ بىو، غُضزَغتٍُ َطاوٍ بىو زؤؾهٍُ زَتُقاْس، تُقاْسٌَْ، زَتطىت يُ طُضٍَُ 
ف بؤٍ زَضضىو، ًَٖؿتا ثؤال ُْيتُقاْسبىو، بطازَضَنٍُ طًعاضا ؾُضِزائ، غُضزَغتٍُ َطاوٍ ًَٖؿتا ُْٖاتبؤوَ ثؤال

 زَغيت بُ ظطٌ خؤٍ زازًََٖٓا:

 ًَٓـ ظطِ زيَؿٌَ! ئُوَ ضًُ ٌٖ خىاضزُْنُيُ يإ ٌٖ خؤ ؾىوؾتُٓنُ!  
ظؤضٍ ُْبطز وا بعامن بُؽ ثًاوَ زاغػتاًًُْنُ و فاتًُُ بُ غُالَُتٌ َاُْوَ، يُو ْاوَ بىوَ يُى ؾريِو ٖؤضِ، 

ضِضِضِ تتتتتتتت... نُؽ تطٍِ خؤٍ ُْزَْاغًًُوَ، يُى تطِوٖؤضِ بىو، تطٍِ يُ تؤثُنإ بطِيبىو... ئًسٍ ضيَطٍُ تطِ
ضخياْسٕ ضؤٍ ُْزَبىو يُى زَٖاتُوَ زوو زَضىو، زوو زاًْؿتبىوئ غٌَ يُ ضٍَ، َُٖىواٌْ ططتُوَ بُ فاتًُُوَف، 

ٕ بىو، َٔ وَخيت خؤٍ بؤ َاوٍَ سُفتُيُى زَوضٍَ باف بىو نؤَيُثؿتُنٍُ َٔ و فاتًُُ ثطِ يُ زاو و زَضَا
ثعيؿهًِ زيتبىو، زََعاٌْ زَضظٍ يًَبسَّ و ظؤض زَضَاًْؿِ زَْاغًًُوَ و زََعاٌْ بؤضٌ بُ ناضزئَ، بطازَضَنٍُ 
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طًعاضايـ ؾتًَهٌ يًَسَظاٌْ، فاتًُُ ُٖض ًْىَ زنتؤضيَو بىو.. ثًاوَ زاغػتاًًُْنُ ُْ ًَٖؿيت زَضظٍ يًَبسَئ ُْ 
 ُ سُبًَهًؿٌ خىاضز، ضىو طؤملًَو تؤضاٍ ًَٖٓا و ظىو تؤ ضا ظىو...زْه

 خُتاٍ خىاضزُْنُيُ، تًَهضىوَ.  -
 خُتاٍ خىاضزُْنُ ًُْ، خىاضزٕ ًٖض عُييب ًُْ، خُتاٍ طُزٍَ خؤَاُْ يًََُصَ ضُوضميإ ُْ خىاضزووَ.  -
 ضاغت زَنات، ظؤضَإ خىاضز، بُ زإ نُوتري -
 ُٓنُيُ غُضَاَإ بىؤَ زََيًَِ ٌٖ خؤؾىوؾت -
 زووض ًُْ وابًَت، دًهُنامنإ باف وؾو ُْنطزَوَ، يُ بُضَإ نطز -
 َٔ زََيًَِ خُتاٍ ُٖضزوونًاُْ ٌٖ خؤؾىوؾذي و ٌٖ خىاضزُْنُ -

 َٔ زََيًَِ خُتاٍ ُٖضغًَهُاُْ خؤَإ و زووَنٍُ زيهُف.   -

ُيىوعٍُ غُضٍَ و خىاضٍَ نطابؤوَ و بُ قُْسيٌ ظطضىوٌْ واٍ بُ خؤيُوَ ُْزيتبىو، ضؾاُْوَؾٌ ٖاتُ غُض، ب
نُيفٌ خؤٍ يُ بُضٍ زَضِؤيؿت، ُْ زَضظٍ ُْ سُب ئُو زوو بُيىوعُيٍُ ثٌَ ُْزَطريايُوَ، ُٖضضٌ خىاضزبىوَإ بُ 
ظيازَوَ ًَٖٓاَاُْوَ ًَٖؿتا ضاُْزَوَغتا، ضَْطٌ بُفط بُ تُواوٍ طؤضِا، بُ ضاوٍ خؤّ زََسيت نُضتُ فاغؤيًا يُ 

 زَزا.. ثًاوَ زاغػتاًًُْنُ ظؤض تىوضَِ بىو، ضيَو و ضيَو ضووٍ يُ خىزا نطز و ثًًَطؤت: غُض بُفط غاضٍ 

خىزايُ ئُوٖا ْابًَت، ض ضَواٍ سُقُ! ُٖضزوو نىْت نطزؤتُوَ، ْاَيًَِ ُٖضزوونًإ بُؽ ُٖضْا يُنًإ  -
 بططَوَ، خؤ ض زوشَٓايُتًًُنُإ يُ بُئ ًُْ، بؤضٌ واَإ بُغُضزيَين!

 ُتًت يُطَُيٌ ًُْ؟ نىا زَظاٌْ نابُ يُ ناّ اليُ؟نى زوشَٓاي -

بطازَضٍ طًعاضا، قػٍُ سًع زَنُيت، ثُياَبُض بُ ثُياَبُضايُتٌ خؤٍ يُ دًٌَ َٔ بًَت، بُ نابُ  -
 زَنُويَتُوَ!

 ثًَؿرتيـ نابُْاؽ ُْبىوٍ، ُٖض تؤ ُْبىوٍ يُ َؤغهؤ زَضىويُ طُضَاوٍ شْإ؟ -
طٌَ ؾيت واّ نطزووَ؟ داضيَو ُْبًَت ئُويـ ُٖض بؤ تاقًهطزُْوَ بىو خىزا ضووت ضَف بهات ياخىا، َٔ نُْ -

 طؤمت بعامن، شْاًْـ وَى ثًاوإ خؤيإ زَؾؤٕ يإ ْا! زوايٌ ضىوُْ سَُاٌَ شْإ ؾتًَهُ و نابُْاغٌ ؾتًَهًسٍ.. 
زَيىيػت يُ  ئُو زوو )ّ(َ بؤ يُ بريبطزُْوٍَ زَضزٍ خؤيإ نُوتبىوُْ طاَيتُ و فؿكًات، ُٖغتِ بُوَ نطز ثؤال

ضخياْسٕ و ضؾاُْوَؾسا ُٖض بًَسَْط بًَت، يُ َُٖىوإ زووضتط زَضِؤيؿت بؤ ئُوٍَ نُؽ طىيٌَ يُ باو و بصٍ ئُو 
ُْبًَت، َٔ و فاتًُُ ساَيُإ يُ ساَيٌ ئُواٌْ زٍ باؾرت بىو، يُ بُضضؤيؿتين ئًَُُ ُٖض يُ خىاضَوَ بىو... ثًاوَ 

 زاغػتاًًُْنُ داضوباض ٖاواضٍ زَنطز:

نىضِيُٓ واظ يُ زْهُ سُب و زَضظٍ بًَٓٔ، تؤضا بُ وؾهٌ ظىوٕ و قىوتبسَٕ، ئُطُض ئُوَؾتإ ثًَٓانطٍَ،  -
 ضايٍُ تفت و تاٍَ غؤُْوَ، باف زَبٔ

 نىا تؤ باف بىويت! -

 ئا، َٔ ظؤض باؾِ، فُضقِ ظؤض نطزووَ -

 تُضِ باؾٌ! ئُزٍ ئُوَ تؤ ًْت، قُْسيًت يُ طىوٍ َُٖيًَٗٓا! -
ٍُ غُضزَغتٍُ َطاوٍ، ئُو قُْسيًُ تىضَِٖاتُ بؤضٌ باؾُ، ئُضيَىََياَل َاَيٌ ئُوَيُ يُ طىوٍ ئُودا ٖ -

وَضبسٍَ، بُ قىضباْتإ مب، تا ثًَتإ زَنطٍَ بُ طىو غىاخٌ بسَٕ، َٔ ْاظامن غتايري  نى باغٌ خؤ زووباضَ نطزُْوٍَ 
وَ، ئُزٍ ئًَطَ ئُو قُْسيًُ غاالًَْو ثًَـ ئًَػتا ًََصووٍ نطزووَ، بُؽ ئُوَ يًَطَ يُ بُض ضاوَإ خؤٍ زووباضَ نطزَ
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ئاوزَغت ُْبىو! ئاوزَغيت ؾُيتإ، ئُوَ ئًَػتاف بؤوَ ئاوزَغت، ئاوزَغيت ئًَُُ ... زََيًَِ باؾرتّ و بطِايُوَ، بُ 
 قػُّ بهُٕ ظَضَض ْانُٕ.. 

 تؤضا خىاضيَـ ضابططيَت، غُضيٌَ ثًَطِاْاطرييَت -

 ىا نُضميُ بؤ غُضٍَئٌَ با خىاضٍَ ضاوَغيتَ، خ -

 ثًاوَ زاغػتاًًُْنُ داضيَهٌ زٍ ضووٍ يُ خىا نطزَوَ، بُ تىوضَِيًُى، ئاطط يُ ضاوٍ زَباضٍ:

بًططَوَ، بُغُ، ضُْسَإ خىاضز زَ ًَٖٓسََإ ًَٖٓايُوَ، بُ طىيًُ ُْتهىؾتري زَتُوٍَ بُ ضؾاُْوَ و  -
 ظطضىوٕ غُطتؤمثإ بهُيت!

 اططتين َُْايُ...خؤت َاْسوو َُنُ، تاقُتٌ طىيَطِ -

 بؤضٌ تاقُتٌ َُْايُ ، ئًُاَُ، ٖا! -

ئًُاٍَُ ثػاوَ ظاٌْ ثًاوَ زاغػتاًًُْنُ ظؤض تىوضَِيُ، قطِوقُثٌ يًَهطز... ْاظامن ئُوإ، بُالّ َٔ تطغِ    
و يًًَٓؿت، تطغٌ َطزٕ، ضَْطُ قػٍُ ثًاوَ زاغػتاًًُْنُ بًَتُزٍ، خىزا بُ ظطضىوٕ و ضؾاُْوَ مباْهىشيَت، بؤ ئُ

زَضزَ نُّ نُغٌ نىؾتىوَ! باؾِ يُ بريَ غاَيًَو ئُو زَضزَ بُ طُضَِى وَضبىو، خَُيهٌ طُضَِنٌ بطا بُف بُؾهطز و 
ًْىٍَ بُضَو طؤضِغتاٌَْ بطز.. َٔ ظؤض زَتطغِ، يُ تطغاْسا خُوّ زيَت، بُالّ ثًَضٌ ظط بىاض زَزات غُضخُويَو 

 بؿهًَِٓ! يُ فاتًُُ ْعيو بىوَُوَ:
 ُو زَضَاْاُْ ئًهػجايُض ُْبٔ؟تؤ بًًٌََ ئ -
 بًًََِ ضٌ ضَْطُ ض ضيهُوتًإ يُ غُض زياض ًُْ، ْاظامن  -

فاتًُُ زَظاًَْت ظؤض تطغاوّ و ًْىٍَ ضَْطجُضِيىيًُنُّ ٌٖ تطغُ ُْى ٌٖ ئاو يُ بُض ضؤيؿذي، زايهاُْ 
 غُيطّ زَنات و خىؾهاُْ زَيِ زَزاتُوَ:

 زَخيؤئ ضانسَبًُٓوَ. دًٌَ َُتطغٌ ًُْ، وابعامن مساقُإ ُٖبىو، -
ثًَهُوَ يُ َاَيٌ ئايؿُطىٍَ بُ زواٍ مساقسا زَطُضِيرَي، ثطيَػهُ ثطيَػهُ زَنُيُٓوَ و زَطُضِيَري، يُ طُضٍَُ 
طُضِإ بىوئ، َٔ ُٖالمت، بُ تٌَُْ ُْبىوّ ئُواًْسيـ غُْطُضيإ ططتبىو، ؾُضِ طُضَُ، ظضّ و ٖؤضَِ، يُو قُْسيًُ 

َ.. غُضزَغتٍُ َطاوٍ طؤتٌُْ: بُضططٍ بًَُٖعَ، قُْسيٌ ؾُضِ زَنا و خؤ بُ زَغتُوَ زَْط ُٖض زَْطٌ تؤخ و تطِ
 ْازا..

 وَضٕ مساقاو غؤُْوَ، مساقاو -

 مساقت زيتُوَ! -
فاتًُُ يُى نًػُ مساقٌ يُ َاَيٌ ئايؿُطىٍَ زيتُوَ، غؤوَ مساقاو غؤوَ.. خؤف بىو، ُْٖاوَإ زَغىوتا.. 

يُوَ زَيطىت: َُطُض تؤضا ًَٖٓسٍَ مسام بُ نُيو بًَت، بُالّ ئُوَ ُٖيُ مسام تاٌَ ثًاوَ زاغػتاًًُْنُ يُبُض خؤ
 خؤؾرتَ و بُ يُظَتُ... ئًُاٍَُ ثػاوَ بُ ثُدمُ ؾُقطَيًُناٌْ بطؤ نُثطيًُناٌْ يُ غُض ضاوٍ الزا:

، غُضَا، بُ خىزاٍ َٔ بعامن ضاضٍَ ئُو زَضزَ بُؽ  ؾًَالٕ و خؤ غىوضنطزُْوَيُ، ئًُُ غُضَاَإ بىوَ -
 مساقاويـ خطاخ ًُْ..

 زَخمؤف، وََيال وَيُ، زٍَ با زَغت ثًَبهُئ... وَضَ َٔ تؤ بؿًًَِ زوايٌ.... -
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غُضزَغتٍُ َطاوٍ قػُنٍُ تُواو ُْنطز، بُ ثُدمُيًَو ضؤُْوَ غاضٍ زايُ ثًاوَ زاغػتاًًُْنُ و ثؿيت 
َ، فاتًٍُُ تاقاُْ، غُيطٍ زَنطزئ، قاقا َُٖيهطز.. ئاطط خؤؾهطا، ؾُف ثًاو بُ ْؤضَ يُنرتيإ غىوضزَنطزَو

 ثًَسَنٌُْ، غُضزَغتٍُ َطاوٍ ثًًَطؤت:

 طؤضاًًُْى ُٖيُ، )ُٖض َٔ َاَُوَ   ُٖض َٔ َاَُوَ(بؤ خؤت بًًٌََ       -
 ثًَىيػتِ بُو طؤضاًًُْ ًُْ، ُٖض بعاُْ ئايؿُطىَيٌ زايو ٖات، خؤّ بُو زَؾًًَِ.. - 

ابىو، بُو ؾًَىَيُ ُٖغتِ بُ تًُْايٌ و تاقاُْيٌ ئُو ُْنطزبىو، ئًَػتا ُٖتا ئًَػتا زَيِ بُ فاتًُُ ُْغىوت
تًَطُيؿتِ ئُو يُ َُٖىوَإ تًُْاتط و نُغاغرتَ، يُ زَيُوَ خؤظطُّ زَخىاغت نضًَهٌ زٍ يًَطَ با و يُطٍَُ فاتًُُ 

ُ، تًُْاتطئ دُْطاوَضٍ يُنرتيإ بؿًَاليُ، بؤ خؤيإ ُْٖسٍَ قػٍُ تايبُتٌ شْاُْيإ بهطزايُ، فاتًُُ ظؤض تًُْاي
زًْايُ، نُؽ يُو تًُْاتط ًُْ، بطيا َُغتىوضٍَ يُطٍَُ بايُ، بطيا ئُغتًَطَيُى، طُالويَصيَو، ،فريزَوغًَو، زايهٌ 
بُزضيَو و بُٖاضيَو،  بىونُنٍُ ثريٍ ؾايًاضٍ يُطٍَُ بايُ، ئُو فاتًُُيُ يُو قُْسيًُ ضُْس تًُْايُ خىزايُ، تًُْاتط 

ُ ضاوٍ خؤّ زيتِ يُ نُْاضٍ زجيًُ زَغيت خػتبىوَ بٔ نُيُنٍُ و ُْيسَظاٌْ غُضٍ خؤٍ بؤ نىٍَ يُو غاتاٍُْ نُ ب
َُٖيبططٍَ... فاتًُُ ُْضّ ُْضّ ثًَسَنٌَُْ و زَيُوٍَ يُ ضيٌَ ثًَهًُُْٓوَ تًُْايٌ خؤٍ يُ ئًَُُ بؿاضيَتُوَ.... ئُوَتا 

ٌ تفُْطُنٍُ، ئًَُُ يُنرت ضُوضزَنُئ، فاتًُُف ضىو تفُْطُنٍُ ًَٖٓا، يًَهٌ نطزَوَ، زَغيت نطز بُ ضُوضنطزْ
تفُْطُنٍُ، زَيُويَت بُوَ زَيٌ خؤٍ بساتُوَ، فاتًٍُُ تًُْا، ثًَهُْري فطياٍ ُْنُوت، ٖات تًُْايٌ خؤٍ بُ 
خاويَٓهطزُْوَ و ضُوضنطزٌْ تفُْطُنٍُ زَؾاضيَتُوَ... ئؤٍ! َٔ يًََُصَ تفُْطُنُّ خاوئَ ُْنطزؤتُوَ، فاتًُُ بُ 

 ًَٖٓاَُوَ....بريٍ 
 

َُٖىوَإ بُ خىالٌَ ئُو نضُ ثًَؿُُضطُيُ بري، بُ ضاغيت ئُوَ ثًَؿُُضطٍُ تُواوَ، بعاُْ نُؽ تفُْط  -
 خاويَٓهطزُْوٍَ يُ بريَ....

 يُطٍَُ قػُنٍُ ثًاوَ زاغػتاًًُْنُ َُٖىو ضوويإ بؤ فاتًُُ وَضطًَطِا:
 وََياَل وايُ -
 َٔ ئاَازَّ ببُُ خىالٌَ -
 غُط بُ خىالّ وَضزَططيَت! ئُودا نى -

ثًاوَ زاغػتاًًُْنُ ُْيًَٗؿت غُضزَغتٍُ َطاوٍ ببًَتُ خىالٌَ فاتًُُ، فاتًُُ نُ تًَطُيؿت َُغُيُ 
ضًُ، ثًَهًُْينَ ثًَهٌُْ، قُْسيٌ يُ تٌَُُْ خؤٍ ثًَهًُْين ًًًََٓاٍُْ واٍ طىٍَ يًَُٓبىوَ، دىإ ثًَهٌُْ خىزايُ! 

ًُْين ئُوٖا بًَت، بطِواْانُّ، بتىاٌَْ ًَٖٓسٍَ زْهُ ًْػهٌَ ضم يُ زَيٌ خؤٍ دٌَ َطؤظ ْاوَ ْاوَ طىيٌَ يُ ثًَه
بهاتُوَ و نَُيُنُ بهات، ثًَهًُْين وا زَضَاٌْ َُٖىو زَضزاُْ، بُ ظطضىوًْؿُوَ، َٔ يُ زواٍ ئُو ثًَهًُُْٓوَ، 

 بُ تُواوٍ ظطِ ضاى بؤوَ...
ُٖض بُ زاًْؿتُٓوَ غُضٍ َُٖيربٍِ و يُطٍَُ خىزاوَْس  ثًاوَ زاغػتاًًُْنُ ثًَسَضىو نًََُو باؾرت بىوبًَت،

 نُوتُ قػُ:
))خىزايُ، بُ خطاثٍُ ئًَُُ َُنُ، بًٓازَّ ؾريٍ خاوٍ خىاضزووَ و خُيُت ُٖض زَنات، خىزايُ، ثًاوٍ ضاى  

وَض بُ، بُ ظطضىوٕ َُْاْهىشٍ، َطزٕ بُ ظطضىوٕ بؤ دُْطاوَضإ سُيا ضىوُْ، دُْطاوَض يؤيُ ثًًَسََئًَ دُْطا
ْابًَت ُْ بُ ُْخؤؾٌ ُْ بُ َطزٌْ خؤٍ مبطيَت، دُْطاوَض زَبًَت يُ ؾُضِزا بهىشضيَت، زَبًَت بُ طىيًُ بهىشضيَت، 
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ُٖتا زََطيَت زَبًَت ًَٖٓسٍَ سُفت بُضاظإ خىيَين يُ بُض بطِوات، دُْطاوَض زَبًَت يُ دُْطسا بُ ثًَىَ مبطيَت، 
ؼ، يإ غُضَاوَ مبطيَت، ْا ئُو دؤضَ َطزْاُْ ٌٖ دُْطاوَض ْري، ئُودا ْابًَت بُ ٖؤٍ ظؤض خىاضزٕ، يإ خىاضزٌْ ثً

خىزايُ ُْنٍُ ئُوََإ يُطٍَُ بهُيت، بُ ُْخؤؾٌ مباْتؤثًيَن، ئاخط غبُيينَ خُبُض يُ ْاو خَُيو باَلو بًَتُوَ نُ 
 سُفت دُْطاوَض َطزووٕ، خَُيو نىٍ تًَسَطُٕ!....((

 ٕ زَنات، ئًَُُف َُٖىوَإ بُ سُثُغاويًُوَ تَُاؾاٍ زَنُئثًاوَ زاغػتاًًُْنُ بٌَ ثػاُْوَ قػا 

)) خىزايُ زَظاٌْ نىٍ تًَسَطُٕ، زََئًَ ئُو سُفت ثًَؿُُضطُ قاضََاُْ يُ ؾُضِيَهٌ سُفت ؾُو و سُفت  
 ضؤشَ قاضََاْاُْ ؾًُٖس بىوٕ، ؾُضِ  ض ؾُضِ! سُفت غُز زَبابُ ضووبُضِوو تُقٍُ يًَسَنطزٕ، سُفػُز ُٖظاض غُضباظ

و داف زَوضيإ زابىوٕ، سُفتا فطِؤنُ يُ ئامساُْوَ زَياْهىتإ، نؤثتُض!  ُٖض ْاشًََطزضيَت... ئا ئا ئُوٖاٍ 
يًَهسَزَُْوَ، ئُطُض زَظأْ بُ ظطضىوٕ َطزئ، سُيا و ْاَىومسإ زَضًَت، خىزايُ، ئُو ثًاوَتًَُإ يُطٍَُ بهُ، 

، يُ نىٍَ زََهىشٍ مبهىشَ، ًٖض َُٓمت ًُْ، بُؽ يُ قُْسيٌ يُو قُْسيًُ ََُاْهىشَ، َٔ ْاَُوٍَ يُ قُْسيٌ مبطّ
ْا، َٔ ُٖقِ يُ ؾًَطَ ًُْ سُظ زَنات يُ قُْسيٌ ؾًُٖس بًَت، نُيفٌ خؤييت، بُؽ بعاُْ ئُو بُ ْاوٍ َٔ قػُ 
ْانات، َٔ يُطٍَُ قػٍُ ئُو ًِْ، َٔ يُ دًَطُيُنٌ زٍ وَى غُط بتؤثًَُٓ بُؽ يُو قُْسيًُ ؾًُٖسّ َُنُ، ْا 

ؾًُٖس بىومن يُ قُْسيٌ ْاوٍَ، َٔ قُز ؾاْاظٍ بُو َطزُْوَ ْانُّ نُ ئًعضائًٌ يُ قُْسيٌ غُضزامن بهات.... َٔ 
خىزايُ، بُ خىزاٍ ُٖض نُغًَو يُو قُْسيًُ مبطٍَ ؾًُٖس ًُْ، ؾًُٖسٍ ضٌ! تُضََِاؾُ.. خىزايُ، ئُطُض بُ ٖاْاٍ 

، خَُيهٌ ًََُُنُتًَهٌ طُيًَو زووضَ، يُ بين زًْايًًَُ ًَٓـ ْايُت، بُ ٖاْاٍ ئُو نضُ وَضَ، تاقاُْيُ يُ ْاوَإ
 ، ئا ئُزٍ نى، َطزٕ، يُ ْاو، ئُٖا طىو، بُفطٍ ضٌ، داف، ئايؿُطىٍَ...((

زَغيت بُ ظطًًُوَ ططت و ُٖالت، وا ُْبا، ُْيسَبطِيًُوَ، ثًَُٓزَضىو وَٖا ظوو زَغبُضزاضٍ خىزا بايُ، وَٖا  
ُْنطزبايُتُوَ، بُضٍ ُْزَزا ... زياض بىو َُٖىو بُ غُضغىضَِاوٍ تَُاؾاٍ يُخٍُ ططتبىو، تا يُطَُيٌ يُنالٍ 

 يُنرتَإ زَنطز...
 ئُوَف تًَهضىو! -

ئُوَ يُو ثرت دًَطٍُ غُضغىضَِاُْ، ثؤال يُ خؤوَ قػٍُ نطزو ثًاوَ زاغػتاًًُْنٍُ بُ تًَهضىو ُٖشَاضز، ئا 
ىَ زياضبىو، ًَٖٓسَ تؤضاٍ وؾهٌ نطؤؾتبىو، وؾُناٌْ ثًاوَ زاغػتاًًُْنُ يُ قػُناٌْ نؤتايًسا تًَهضىوٌْ ثًَ

 زَتطىت تؤضاٍ بُض باٍ تىْسٕ...
 ًَٓـ زََيًَِ تًَهضىوَ، زَبًَت يَُُوزوا بعاْري نى قػٍُ يُطٍَُ زَنُئ -
 نىضَِ ضاوَغتُ َُٖىوَإ تًَهسَضري -
 ٔ بُ نىٍَ بهُوئ!!ئٌَ، باؾُ خَُيو ؾًَت زَبًَت بُ قُْسيٌ زَنُويَت، ئُزٍ ئًَُُ نُ ؾًَت بىوي -
 دىاُْ غُضزَغتٍُ َطاوٍ، قػٍُ ثًَؿًٓاًْـ زَطؤضٍِ -

بطازَضَنٍُ طًعاضا ٖاتُ الٍ زَضطانُ و تَُاؾايُنٌ زَضيٌَ نطز يُو ناتُزا غُضزَغتٍُ َطاوٍ زَضثُضٍِ، بُ 
 ضيٌَ ثًاوَ زاغػتاًًُْنُزا ضؤيؿت :

يُى ؾت زَتطغِ و ظؤض بريٍ يًَسَنَُُوَ،  َٔ خٌَُ ًٖضِ ًُْ و فؿُّ بُو ظطضىوُْ زيت، َٔ تُْٗا يُ  -
 زَظأْ ضًُ؟

 بُ ض بعاْري!   -
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ئُطُض ئًَػتا ئايؿُطىٍَ ثُيسا بًَت و بُو ساَيُ مباْبًينَ، ض بهُئ و ض بُ خؤَإ بًًََري! نىضَِ بؤ ئًَُُ  -
ًََسيَهٌ بُ ئًَُُيُ، طُيًَو عُيب و نَُىنىضتًًُ، ًٖض منىوزيَهُإ الٍ ئايؿُطىٍَ ْاًَيَنَ، ئاخط ئُو َُٖىو ئى

 ئُوٖاَإ ببًينَ، ْائىًََس زَبًَت، ببًًَٓت، يُ باتٌ خىئَ، وا طىو قُْسيٌ زَبات

 ًٖض خُّ يُوَ َُخؤ، ضاوت بُ ئايؿُطىٍَ ْانُويَتُوَ  -
 ًَٖٓس يُ زَيُوَ ئُو قػُيُّ نطز، بطِوا ْانُّ يُ تٌَُُْ خؤّ، ًٖض ضغتُيُنِ وا بُ زَيًٓايٌ بٌَ زووزَيٌ يُ زَّ

زَضضىوبًَت، بُالّ بُ بطازَضَنٍُ طًعاضاوَ زياضبىو فؿٍُ بُ قػُنٍُ َٔ زيَت، نُضٌ ضًسٍ يُ غُضيؿٌ 
 ُْضِؤيؿت. 

ئًسٍ ثًَىيػتُإ بُ ؾُنط َُْا، ضاٍ تاٍَ و بُؽ، ثًَسَضىو بُضَو ضانبىوُْوَ بضري، وا بعامن زوعاناٌْ ثًاوَ 
سُب و زَضظٍ يإ مساقاو، ياخىز ؾًَالٕ و غىوضنطزُْوَ،  زاغػتاًًُْنُ ناضٍ خؤيإ نطز، زوعا بىو، تؤضا بىو،

يُى يُواُْ يإ َُٖىويإ ثًَهُوَ، ُْٖسٍَ ناضٍ نطز و بُيىوعُناٌْ نًََُو ًَٖىاف نطزَوَ.. َٔ تؤظيَو تطغِ 
ضَويًُوَ، يُ زَيٌ خؤّ طىمت ثًَٓاضًَت ئُو داضَف ئُدُملإ ٖاتبًَت، تؤخ بُ يىوضَ و ظضَُوَ، بُضزَواّ بىو، 
ُْزَثػايُوَ، بُفط نًى نًى زازَنا، زَتطىت ُٖغيت نطزووَ قُْسيٌ ثًؼ بىوَ، ثُيٍُ نطز يُ باضيٓا بؤ ئُوٍَ ظوو 
تا ضازٍَ ثانًَيت غجٌ بهاتُوَ، ئاطط ًَُٖؿُ ئاطط، نؤيهُ زاضَناٌْ ئايؿُطىٍَ ْانىشيَُٓوَ.... ئًُاٍَُ ثػاوٍَ 

ـ ضاو، نؤخًينَ نؤخٌ، ئُطُض بُفط قُْسيًٌ ُْططتبا، يُ ًَُٖؿُ َاْسوو يُ َُٖىو غاتًَو َاْسووتط زَٖاتُ ثًَ
َُٖىو اليُنُوَ، بُضز دٌَ يُم زَبىوٕ و بُضزَبىوُْوَ، ُٖغتُهطز نؤخًُٓنٍُ قىضِط خاويَٓهطزُْوَ بىو بؤ 
قػُنطزٕ، طىمت خىزايُ زَبًَت يُ زواٍ ئُو نؤخًُٓ، ض قػُيُنٌ بٌَ غُض و بٔ غُضبهات، وضز تَُاؾاٍ 

 : َُٖىوَاٌْ نطز
)) نىضِيُٓ، قػُيُنِ ُٖيُ، بُؽ بُ غَُيُتٌ تًَِ َُطُٕ و بُ خطاثٌ يًَهٌ َُزَُْوَ، داضيَو يُ زَوضوبُضٍ 
َُٖاباز، بُ عُغهُض و داؾٌ زًْايٌَ زَوضزضائ، ظغتإ بىو، بُفط ضؤنًَو نُوتبىو، ئًَُُ ْعيهٍُ ثاظزَ نُغًَو 

هُإ زايُوَ، ًٖض ضيَطُيُنٌ زَضضىومنإ ُْزيتُوَ، ُٖيُ زَبىوئ، ضُْسٍ غُضَإ ًَٖٓاو بطز، بُ َُٖىو اليُى يًَ
و ًُْ، ؾُضِنطزٕ تا َطزٕ، ئًسٍ بطِياضَإ زا ؾُضِ بهُئ، ئَُٔ فُضَاْسَيإ بىوّ، دًَططَنُّ يازٍ بُخًَط ْاويِ يُ 

َُىوَإ بري َُْايُ بُؽ زَظامن خَُيهٌ قاَؿًؤ بىو، طؤتٌ: بطايُٓ بُض يُوٍَ زَغت بُ تُقُ بهُئ، وا ضانُ ٖ
 وَغًُتٓاٍَُ خؤَإ بٓىوغري، ثًَُاْطؤت يُ بُضضٌ؟ طؤتٌ:

دُْطاوَض ئُطُض َطزًْؿٌ يٌَ زووض بًَت ُٖض ثًَىيػتُ وَغًُت بهات، ضىْهُ وَغًُتٌ دُْطاوَض بؤ زواٍ  
 َطزٌْ ظؤض ططْطُ و خَُيو وَى ضاويُؾُ بُ زواٍ زَطُضِئَ..

ئُوٍَ ؾُضِيَهٌ طُضّ و زضيَصَإ نطز، بًَذطُ يُ غٌَ ئًسٍ َُٖىوَإ وَغًُمتإ ْىوغٌ، زوايـ، زواٍ  
ثًَؿُُضطُ نُ يُنًإ خاوَٕ ثًَؿًٓاضٍ وَغًُتٓاَُبىو، ئُواٌْ زٍ َُٖىو زَضضىوئ... ْا ْا خؤ ئًَُُ ًٖض 
َُتطغًًُنٌ ئُوتؤَإ يُغُض ًُْ، بُالّ  ثًَِ باؾُ ُٖضيُى يُ ئًَُُ  وَغًُتٌ خؤٍ بٓىوغًَت، ئُوٍَ ْاؾٓىوغًَت 

 فٌ خؤيُتٌ....((نُي
 
ْاظامن قػٍُ زيهٍُ َابىو يإ تُواو، بُ ئُغجايٌ خؿٌ و ضؤيؿت، بُ بٌَ زَْطٌ تَُاؾاٍ يُنرتَإ زَنطز،  

ئُوَف تًَهضىو، ُْ ثؤال و ُْ نُغٌ زٍ ئًُاٍَُ ثػاوَيإ بُ ؾًَت  ;ضاوَضِوإ بىوّ، ثؤال بًَتُ زَْط و بًًََت
يُبُض خؤّ ئاطاّ يُوإ ًُْ تطغاوٕ يإ ْا، َٔ ظؤض زَتطغًَِ، ئاخط وَغًُت، زاُْْا، بًَسَْطًًُنُ َين ثرت تطغاْس، 
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ياٌْ غُض يًَىاضٍ َُضط، ياٌْ ئًعضائًٌ بُ ضيَهُوتىوَ، ُٖض بعاُْ طُيؿت، وَغًُت، ياٌْ نؤتايٌ، نؤتايٌ ئُو 
طز، ئُو خاْىوٍَ ظغتاْإ ضريؤنٍُ يُ خاْىويَهٌ قىضٍِ زَو نُْسَنٍُ بُالؾاوَوَ، ثايعاًَْو بُ زَّ باوَ زَغيت ثًَه

يُ غاتُناٌْ باضيين ظؤض و ئاو ُٖغتاْسا، زَتطىت نُؾتًًُ بُ تاقٌ تًُْا زََايُوَ و خاْىوَناٌْ زٍ يُ زووضَوَ 
بُ ضاوٍ بُظَيًُوَ تَُاؾايإ زَنطز، َٔ طىيَِ يًًَإ ُْبىو، بُالّ زَياْطىت بُ طُوضَ و بضىونُوَ زوعايإ 

، زوعاٍ يًَهطزُْوٍَ باضإ، َٔ بُ ضاوٍ خؤّ َُْسَزيت، بُالّ زَياْطؤت، َُٖىو زَخىيَٓس، زوعاٍ خؤؾهطزُْوَ
طُضَِى ْىيَصٍ ًْؿتُٓوٍَ ضووباضيإ زازَبُغتا، ئُوٍَ َٔ يُوٍَ زََسيت، ثًاويَو بىو بُ ْاو ضووباضزا بُزَوضٍ 

ت، ُْيسًََٖؿت خاْىو ئاو خاْىوَنُ زَغىوضِايُوَ زَغيت بُ زيىاضَناُْوَ زَططت و ُْيسًََٖؿت خاْىو بطِووخًَ
بًبات، ئُو ثًاوَ خَُيو غُضيإ يًٌَ غىوضَِابىو نُ ضؤٕ ئُو ضووباضَ طُوضَ تًصضِؤيُ ْايبات، ضؤٕ يُ ْاو ئُو 
ضووباضَ نُ بىاض بُ ثُضِيُٓوٍَ نُؽ نُؽ ْازات، ظؤض بُ ؾًَُٓيٌ خاْىوٍ ضاططتىوَ و ْاًًًَََٖت بُ ئاوزا بطِوات، ئُو 

فػاُْ ْاويإ زَبطز، ْاُٖقًإ ُْبىو ظغتاٌْ وا بىوَ سُفت ؾُو و سُفت ضؤش يُ ْاو ضووباض ثًاوَ ظؤض نُؽ بُ ئُ
خاْىوَ قىضَِنٍُ ضاططتىوَ و ُْيًَٗؿتىوَ ئاو ضٌ يًَبهات،  شًَْهًـ شًَْهٌ ًَُٖؿُ بًَساض، يُ غُض باُْوَ، 

ئُو شٕ و ثًاوَّ و ثايعاًَْو ًَٓإ زََسيت داضوباض ْاًَْهٌ ثطِ يُ خىضَاٍ زَزايُ زَغيت ثًاوَنُ، ئا َٔ نىضٍِ 
بىو... َٔ بريّ يُ ظؤض ؾيت ثطِ واتاو بُتاٍَ بُتاٍَ يُ واتا نطزؤتُوَ، بُؽ قُت و قُت بريّ بؤ وَغًُت ُْضىوَ، َٔ 
ظؤض داض َُضط يُ تًُْؿتِ بىوَ، يُ بُض زََِ بىوَ، نىضَِ يُ ثؿيت ًَِ بىوَ، بُالّ قُت بريّ بُالٍ وَغًُتا 

ىوَ.... فاتًُُ ُْبًَت ئُواٌْ زٍ ثًَسَضىو وَغًُتُنُيإ بُ ئاغايٌ وَضططتبًَت، بُالّ فاتًُُ ضَْطُ ُْضىوَ و ُْض
 ًَٖٓسٍَ َٔ ثًٌَ تًَهضىوبًَت، زياض بىو يُ غًُايُوَ زياض بىو وَغًُت تطغاْسبىوٍ......

ضضُ ناغُظ يُ ًَْىإ خؤيإ وا ضيَههُوتٔ ُٖض نُغُ وَغًُتٓاٍَُ خؤٍ  يُ سُفت داض يُ سُفت ثا
بٓىوغًَتُوَ،  ُٖض سُفت داض ضيَو وَنى يُى بًَت و بُ ثًتًَهًـ دًاواظيإ ُْبًَت... بطازَضَنٍُ طًعاضا ظؤض 
دُخيت يُوَ زَنطزَوَ نُ وَغًُتٌ ُٖض يُنَُإ ثًَىيػتُ الٍ ُٖض سُفتُإ بًَت، بؤ ئُوٍَ ئُطُض ؾُف 

إ بجاضيَعيَت.... ثؤاَل ثًٌَ باف بىو نُؽ وَغًُتٌ نُؽ نُغًؿُإ ؾًُٖس بىوئ، ئُوٍَ زًًََََٓتُوَ وَغًُتُنَُ
ُْبًينَ و ُْخىيًََٓتُوَ، تُْٗا ئُو ناتُ ُْبًَت نُ زَيًٓا زَبري يُ شيإ َُْاوَ، َُٖىو ثؿتطرييًإ يُ قػُنٍُ ثؤال 

ًُتٌ نُؽ نطز، ئًُاٍَُ ثػاوَ ُٖض ظؤض ظؤضٍ ال ثُغُْس بىو، بؤ ئُوٍَ ظياتط زَيًٓا بٔ يُوٍَ ثًَـ َطزٕ وَغ
 ْاخىيَٓسضيَتُوَ، ٖاتٔ ضَؾٓىوغٌ غىيَٓسيَهًإ ئاَازَ نطز، يُنُ يُنُ زََاْطؤت:

بُ طؤضٍِ ؾًُٖسإ، ُٖتا يُ شياْسا َابٔ، وَغًُتٌ ًٖضتإ ُْخىيَُُٓوَو ضيَطُف ُْزَّ بُ ًٖض دؤضيَو نُؽ  
 بًاْبًًَٓت

 نُ غىيَٓس خىاضزٕ طُيؿتُ ثؤال طىتٌ: 
 َٔ زَغهاضٍ بهُٕ، ضىْهُ....زَبًَت غىيَٓسْاَُنُ بؤ  
 ثًاوَ زاغػتاًًُْنُ َُٖيًسايٌَ: ضىْهُ وَغًُتُنٍُ ًَٓـ ئُو زَيٓىوغًَت و زَيبًًَٓت... 

غىيَٓسَنٍُ وَى خؤٍ خىاضز، بُالّ يُ نؤتايًُنٍُ ثًاوَ زاغػتاًًُْنٍُ ُٖالويَطز.... ئٌَ ُٖضيُنُو سُفت 
زَيُ..... زَغتُإ بُ ْىوغًين وَغًُتٓاَُ نطز، يُو غاتٍُ ثاضضُ ناغُظَإ يُ زَغت بىو، بُؽ ٌٖ ثؤال ضىاض

يُنُّ وؾٍُ وَغًُمت ْىوغٌ، خُوُْنَُِ بري نُوتُوَ، ئُو خُوٍُْ زَياْىيػت وَغًُمت ثٌَ بٓىوغٔ، ُٖض ظضاوّ 
 ضىو، يُى بُ زَْطٌ خؤّ ٖاواضّ نطز:

 َٔ وَغًُت ْاْىوغِ، ْا... -
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 ئٌَ َُْىوغُ، ْا ئُو ٖاواضٍَ بؤ ضًُ!! -
 بُ قػُّ بهُٕ ئًَىَف َُْىوغٔ -
 ُٖقت يُ ئًَُُ ُْبًَت -

 غُضزَغتٍُ َطاوٍ باف يُ زَوٍ زاَُوَ، فاتًُُ بُ غؤظَوَ تَُاؾاٍ نطزّ:
 بؤ خؤت غُخًَُت زَنُيت؟ ًٖض ًُْ، بًٓىوغٌ و ُْيٓىوغٌ، فؿُيُ، ئُطُض سُظ ْانُيت َُيٓىوغُ -

 َٔ يُوَ زَتطغِ، تهايُ َُيٓىوغٔ  -

هُْري و نطزياُْ فؿكًاتًَو خىا خىاّ بىو وَى خؤٍ يًَبًَتُوَ، بُالّ َُْسيت فاتًُُ و ثؤال َُٖىو زاياُْ ثًَ
 ثًَبهُْٔ، فاتًُُ ٖاتُ بٔ طىيَِ و ُْضّ ُْضّ زَغيت بُ قػإ نطز:

تؤ ظؤض بُ ئاَيؤظٍ و قىضغٌ ؾتُنُت وَضططتىوَ، بطِوات بًَت ؾتًَهٌ ظؤض ئاغايًُ، ئٌَ، خؤ َُضز ًُْ ئُوٍَ  
بهات مبطيَت، نىضَِ بُ فؿٍُ وَضبططَ، زَتطغِ خُوْت زيتبًَت! ظؤض خؤت بُ خُوُْوَ َُبُغتُوَ، ضاغتُ  وَغًُت

 داضٍ وا ُٖيُ خُوٕ ضاغت زَنُويَتُوَ، بُالّ ظؤضبٍُ داض ئًَطَو بين زًْا يًَو زووضٕ و ...
ُوَ قَُيُّ و زَغتِ بُ زََىيػت بًًََِ نىت ظاٌْ خُومن زيتىوَ، ثُؾًُإ بىوَُوَ... يُنػُض زَغتِ زاي 

ْىوغًين وَغًُت نطز، فاتًُُ يُ خُوُْنُ بًَُٖعتط بىو، تُواوّ نطز، ًَٖٓسَ بُ غىوْسَنُوَ ثُيىَغت بىوّ، 
َُْىيَطا ٌٖ خؤؾِ غىيَُُٓوَ يُنػُض ُٖض سُفت ثاضضُ ناغُظَنُّ تُٕ بُ تُٕ يىويسا.... ئًسٍ زَغتهطا بُ 

ػتا بُ ٌٖ خؤَُوَ وَغًُتٓاٍَُ سُفت دُْطاوَضّ يُ طريفاْسايُ، زابُؾهطزٌْ وَغًُت بُ غُض يُنرتزا، ئًَ
 خٌَُ ئُوَؾِ ًُْ تُضِ بًَت و بػطِيَتُوَ، ْايًؤمن تًًَإ  ئاالْسووَ و دىإ يُ ْاو دعزإ تُقُمت نطزووٕ...

يٌ و فاتًُُ بُ ُْضٌَ بُ ظَاٌْ خؤٍ  زَغيت بُ طؤضاٌْ طىتٔ نطز، فاتًُُ ْاوَ ْاوَ يُبُض خؤيُوَ و بؤ خؤ
بُؽ طؤضاًٌْ زَطىت، بُالّ طؤضاًًُْنُ ئُو داضٍَ ُٖض بؤ خؤٍ ُْبىو، نُغٌ يُ زَْطٌ خؤٍ بٌَ بُف ُْنطز، 
ثًاوَ زاغػتاًًُْنُ يُ َُٖىوإ ثرت طىيٌَ بؤ زَْطٌ فاتًُُ ؾًهطزبىو، َٔ يُو طؤضاًًُْوَ ظاًِْ فاتًُُ ض 

ططياًَْو َُطُض ئُو غاتاٍُْ يُ مشؿاَيسا وٕ زَمب ئاوا  زَْطًَهٌ خؤف و ثطِ غؤظٍ ُٖيُ، يُوٍَ فاتًُُ َين ططياْس،
فطًََػو زاباضيَِٓ، فاتًُُ ٖاتبؤوَ، طؤضاٌْ يًََُص بىو تُواو ببىو، َٔ ُٖض خُضيهٌ ططيإ بىوّ، ثًاوَ 

 زاغػتاًًُْنُ زاواٍ يًَُهطز طؤضاًًُْنٍُ بؤ وَضطًَطِّ، بطازَضَنٍُ طًعاضا َُٖيًسايٌَ:
 طؤضاٌْ زَيًًََُُوَ، بعأْ ضؤٌْ زََيًَُُوَ: ضاوَغتُ، تًَهٌ َُزَٕ بُ

 
 زيَُُوَ زايُ، زيَُُوَ 

 يُ زجيًُوَ بٌَ                
 يا بُ ضيٌَ ُٖوضا، زيَُُوَ

 باُْ و بإ بٌَ
 يا بُ بُضزٌََ َاَيٌ ثازؾا، زيَُُوَ

 زيَُُوَ زايُ، َٔ زيَُُوَ
 غجًَسَيُى، بُ ضاوٍ خؤت زَبًين

 يُ سُوؾُ يُو دًَطُيٍُ
 اٍُْ ززإ وضزبُ ؾ
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 ُْضّ ُْضّ ثطضُت ؾاُْ زَنطز
 يُوٍَ يُو دًَطُيٍُ ضُْسإ تاَيٌ قصّ

 ظويط زَبىوٕ و زَنُوتُٓ غُض ظَوٍ
 ئا يُو دًَطُيٍُ غبُيٓإ زضَْط ُٖتاوٍ زَطُيؿيتَ و

 تًَط تًَط زَخُومت، ببًُٓ
 زضَخيتَ ضواوَ

 يُوٍَ نُؽ زضَخيت واٍ ُْزيىَ
 ٖامتُوَ زايُ، ٖامتُوَ

 َختًَهُنضُنُت زض
 بُوٍَ، بُ سُوؾٍُ خؤَإ ْاَؤيُ

 غُض َُٖيربَ زايُ
 نضُنُت ضيَو يُ ثًَؿت وَغتايُ..

 )طؤضاًٌْ دُْطاوَض(    
                                      *** 

بطازَضَنٍُ طًعاضا  فاتًُُؾٌ بُ ططيإ ئًَدػت، ثًاوَ زاغػتاًًُْنُ ُٖض نطِ ُْزَبىَوَ، نُؽ ُْبىو 
ُٓوَضييَنَ، غُضّ غىضَِا يُ زَْطٌ بطازَضَنٍُ طًعاضا، زَْطٌ خؤف بىو، بُؽ ئُو زَْطٍُ يُو فطًََػو َُٖي

طؤضاًًُْ طىيَِ يًَبىو، تاظَ بىو، ثًَؿرت َُْبًػتبىو، ْا ثًَؿرت زَْطٌ ئُوٖا خؤف ُْبىو، غُضّ يُوَف غىضَِا نى 
اوَ زاغػتاًًُْنُ، ئُو طؤضاًًُْ ُٖض بُو زَغتىبطزَ طؤضاًًُْنٍُ يُ ظَاٌْ فاتًُُوَ ًَٖٓايُ غُض ظَاٌْ ثً

 ُيًًََتُوَ..بىو، يُبُض خؤيُوَ ْزَغتبُدٌَ بىوَ طؤضاًٌْ دُْطاوَض و نُؽ ُْ
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َٔ ئًَػتا ئاَازَّ بؤ َُضط، بُالّ ئاَازَبىوًَْهٌ ضووبُضِوو ْا، ْا َٔ ئُو ثًاوَ ًِْ ضيَو و ضيَو ضاو يُ 
، بُالّ وا بٌَ َُٓت زَضِ بؤٍ زَخُوّ، َُضط ئُطُض ئاظايُ با يُ ضاوٍ َُضط بًَِٓ و َُٓتٌ بُ ًٖض ُْظامن

غاتُناٌْ خُوتٔ بًَت و ضٌ ُْنطزووَ با بًهات، يُ بُض خاتطٍ فاتًُُ ُْبا قُت ئُو وَغًُتُّ ُْزَْىوغٌ، َٔ و 
غًُتٌ نطز بؤ وَغًُتهطزًْإ ُْطىتىوَ ًَٖؿتا ظووَ، ئاخط وَغًُت واتُ َطزٕ، يُ بريَُ باثريّ ئُو ئًَىاضَيٍُ وَ

ؾُوَنٍُ َاَيئاوايٌ يًَُإ نطز، نُؽ ؾو ْابُّ وَغًُتٌ نطزبًَت يُ زواٍ ئُوَ َاوَيُنٌ زضيَص شيا بًَت، ئُوٍَ 
وَغًُتٌ نطز، ظؤضٍ ُْبطز، َطز، غًاَُْس فُيًٌ يُ بُضظايٌ ضًاٍ ثًَطؽ وَغًُتٌ ْىوغٌ، طُيؿتُ ُٖوضٍَ و 

، ئىًََس عُيُويـ زََُو عُغطاًَْو يُو بُضٍ طاضَوَ بُزَّ ضيَىَ ُْطُيؿيتَ، َاض ثًَىٍَ زاو دًٌَ نطزَ ئُو دٌَ
وَغًُتٌ خىيَٓس، ُٖض ئُو ضؤشَ زضَْطاٌْ ئًَىاضَ، فُضَاْسَنٍُ خؤٍ تىَُظ زَغضًَين َُيًهٌ بُغسا زَبًَت يُ 

ًُتٌ نطز، ْاو دُْطاوَضإ، ئىًََس بُ ْاو بؤغُيُنٌ ئُْفايسا زَبا، طؤضَِنٍُ وا يُ باوَؾٌ طاضَيُ، ئُوٍَ وَغ
َطز، فاظيٌ ضَحياُْ ئُو نىضٍَِ ضىاض وَضظٍَ غاٍَ و ًَُٖؿُ زَغهٌَ ضَحياٍُْ يُ غُض غًٓطٌ بىو، يُ غُضٍ 
غُفًينَ وَغًُتٌ ْىوغٌ، يُ ؾؤضِبىوُْوَزا، زياضبىو، باٍ َُضط َُٖيًططتىوَ يُ ضاو تطووناًَْهسا زَطاتُ قُضاغٓر 

تُوَ، بُو ضًٍُ ٖاويُٓ يُى ضووباض خىييَن يُ بُض زَضِوات، َٔ بُ و بُ ناَلوٍَ ئُشْؤ طىيًُيُنٌ بطانىشٍ زَططيَ
زَغيت خؤّ الؾٍُ خىئَ يًَطرياوٍ فاظيٌ ضَحياُّْ خػتُ شيَط خؤَيُوَ، غُثإ ئاال و دُواز ئًتذاف ًَْىاٌْ 

ا ًُْ وَغًُت و َُضطًإ، ضُْس ُْٖاغُيُنٌ نىضت بىو، ئا َٔ زَيًٓاّ يُوٍَ َُضطُإ ْعيو بؤتُوَ، يُ خؤضِ
وَغًُت زَْىوغري... ُْزَبىو بًٓىوغري ًَٖؿتا ظووَ بؤ َُضط، ضاغتُ  َطزٕ بؤ دُْطاوَض ظوويٌ و زضَْطٌ 
ْاظاًَْت، ُٖقٌ ًُْ طُدمٌ يإ ثري، َٓساَيت ُٖيُ يإ ظطىضتٌ، بُالّ ُٖغت زَنُّ بؤ َٔ طُيًَو ظووَ، ض تَُُمن 

َ زاغػتاًًُْنُ باّ، ض طىيَِ يُ َطزٕ ُْبىو، ئُوإ ظؤض ُْنطزووَ، ئُطُض يُ تٌَُُْ ئًُاٍَُ ثػاوَ، يإ ثًاو
 شياوٕ، َاٍَ و َٓساَيًإ ُٖيُ... 

 نىضِيُٓ، زَظأْ، َطزٕ يُ ض تًََُُْو خؤؾُ؟  -
ئُوَ غُضزَغتٍُ َطاويُ زيػإ بُ ثطغًاضيَو َُٖىوَاٌْ يُ خؤٍ نؤ نطزَوَ، ثطغًاضيَو زََيًٌَ ئاطاٍ يُ 

 ْاًَْهٌ يُطٍَُ ئُغشابُنىش خىاضزووَ، ضَْطُ ُٖغيت بُ..... طفتىطؤناٌْ ْاوَوٍَ َُٓ، ئُويـ
 يإ ظؤض ظؤض ثري بىوبٌ، يإ ظؤض ظؤض طُْر نُ ًَٖؿتا َاَيت ثًَهُوَ ُْْابًَت.   -

وَالَُنٍُ ثًاوَ زاغػتاًًُْنُ بؤ َٔ غُيط و دًٌَ غُضْر بىو، ظؤض ًَٖٓاّ و بطزّ ًٖضٌ تًَُٓطُيؿتِ ، يًًَِ 
 ثطغٌ:

 بؤ ئُوٖا؟ -
زَظاٌْ بؤ؟ نُ ظؤض ثري زَبًت، ئُوَ خًَعاْت َُْاوَ تا بؤت بططٍ، َٓساَيُناًْؿت طُوضَ بىوُْ ًَٖٓسَ  -

خُفُت يُو َطزُْت ْاخؤٕ، يُ ناتٌ طُدمًـ نُ زََطٍ يُ زواٍ خؤت ططفت بُ دًَٓاًًٌََٖ، واتُ ُْ شٕ ُْ َٓساٍََ، 
ساَيٌ وضزت ُٖيُ ئُوا زًْايُى نًَؿُو ططفت بؤ ًٖضت ًُْ، بُالّ ئُطُض يُ تًََُُْو مبطيت نُ شْت َاوَو َٓ

 بًَىَشٕ و ُٖتًىَنإ بُدًَسًًًَََٖت، ئُزٍ وا ًُْ!
ضاغتُ وايُ، بُ خىزاٍ ًَٓـ ُٖض خُّ يُ َاٍَ و َٓساَيُنامن زَخؤّ، زَْا ض طىيَِ يُ َطزٕ ًُْ، خؤ ضاغتُ  -

ض ضيَعٍ شيإ ْاططيَت، ُْٖسيَو غُضَضِؤيُ، َطؤظ ضُْسٍ بُ تَُُْسا بضًَت، ثرت شياٌْ خؤؾسَويَت، َطؤظٌ طُْر ظؤ
فؿٍُ بُ شيإ زيَت... بُ ضاغيت َٔ نُ بري يُ َطزٕ زَنَُُوَ، خُضيهُ ؾًَت زَمب، ُْى يُ تطغٌ خؤّ نُ زََطّ 
و ضًسٍ شيإ ْابًِٓ، تاٌَ ْانُّ، ُْٖاغٍُ يًَٓازَّ، ْا، يُبُض ئُواُْ ْا، يُبُض َٓساَيُنامن، ُٖتًى زَبٔ، ضاغتُ 
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ف ُٖض ُٖتًى سًػابٔ، ضىْهُ نىا ض زََبًٓٔ و زَياْبًِٓ، بُ خىزاٍ ئًَػتا ئُوٍ طضهُ ببًِٓ ْايٓاغِ، ئًَػتا
زَظأْ يُ نُيُوَ َُْسيتُٓ! بُؽ ُٖض باؾُ خؤ بُ خؤيإ ْاَئًَ ُٖتًى، زَظأْ بابًإ ُٖيُ و دُْطاوَضَ، َاوَو 

 ؾُضِ زَنات...
الٌَ ثطغًاضَنٍُ غُضزَغتٍُ َطاويًإ زايُوَ، ُٖغيت تُْٗا ثًاوَ زاغػتاًًُْنُ و ئًُاٍَُ ثػاوَ وَ

نطز، ثطغًاضَناٌْ ططْطًإ َُْاوَ، ئُوَ يُنُّ ثطغًاضٍ غُضزَغتٍُ َطاوٍ بىو، تُْٗا زوو نُؽ وَالّ بسَُْوَ و 
ئُواٌْ زٍ فُضاَؤؾٌ بهُٕ، بُالّ ئُو ثطغًاضٍَ غُضزَغتٍُ َطاوٍ بُ الٍ َُٓوَ ظؤض ططْط و يُدٌَ بىو، 

 ت وَالًََو بسََُوَ، َُْسَظاٌْ ض بًًََِ، خؤّ بًَسَْط نطز، غُضزَغتٍُ َطاوٍ خؤٍ ثًَُٓطريا:زََىيػ
زياضَ نُغٌ زٍ وَالّ ْازاتُوَ! وَالٌَ خؤؾِ بؤ ثطغًاضٍ خؤّ، ئُوَيُ، َٔ سُظ ْانُّ مبطّ، تا ئُو غاتٍُ  -

، نُ ثًٌَ ططت و بُ ضيَسا ضؤيؿت، ئُودا بؿُطّ، شٕ زيَِٓ و نىضِيَهِ زَبًَت، نُ نىضَِنُّ ظَاٌْ ططت و ثًًَطىمت بابُ
فؿُّ ثًَسٍَ، َٔ زََُوٍَ وَضُ غَُُوَ، زواٍ خؤّ زََئًَ ئُٖا ئُوَ نىضٍِ بُختًاضَ يإ نىضٍِ غُضزَغتٍُ 

 َطاويًُ! زَظأْ ضُْس خؤؾُ!
ؿُطيَت، بٌَ َٔ وَالَُنٍُ غُضزَغتٍُ َطاويِ بُ زٍَ بىو، ئا ثًاو شٕ و َٓساَيٌ ُٖبًَت خؤؾُ، ئُطُض ب

ئاغُواض ْابًَت و يُ زواٍ خؤٍ بؤ َاوَيُنًـ بًَت يُ ضيٌَ َٓساَيُناًًُْوَ ْاوٍ زًََيَنَ، دطُ يُوَف ثًاو ثًَـ 
شًَْٗٓإ مبطيَت، ظؤض ْاَطازَ، ئاخط زَنات ًٖض تاٌَ شياٌْ ُْنطزووَ، تاٌَ شيإ بؤ ثًاو وَى َٔ تًًَطُيؿتبِ يُ 

يُ ثًاوَوَ بًَت، غُضزَغتٍُ َطاوٍ دىاٌْ بؤ ضىوَ، نُ ضُْس غاَيًَو تاٌَ  تاٌَ شُْوَيُ، ٌٖ شًْـ ُٖض زَبًَت
شْت نطز و َٓساَيت بىو، ئًسٍ َطزٕ فؿُيُ با بًَت، َٔ ضىاض ثًَٓر غاٍَ يُ باوَؾٌ َُٖٓاظ بٓىوّ، نىضَِ بُمسُ 

ػاوَ دىإ قػإ شيامن بُغُ... نُ بريّ يُ تطيفُف زَنطزَوَ، ُٖغتُسَنطز ثًاوَ زاغػتاًًُْنُ و ئًُاٍَُ ث
زَنُٕ، نٌَ ْاَيٌ َٔ ئًَػتا نُ ًَٖٓسَ يُ َُضط زَتطغِ يُبُض خاتطٍ تطيفُ و َُٖٓاظ ًُْ، ئا تطيفُ بٌَ باوى 
زَبًَت، زَيًٓاّ ًََطزَنٍُ َُٖٓاظ يُ ؾُضٍِ ئُْفاٍ غُضٍ تًاضىوَ، َُٖٓاظ ئًَػتا ضاوَضِيٌَ َٔ زَنات، خؤ نُ يُ 

يُنٌ نطز بؤٌْ يُنرت زيتُٓوٍَ يًَسَٖات، ئا ئُطُض ئًَػتا مبطّ، َُٖٓاظ بًَىَشٕ بٔ ضَمشاَيُنُ زَضضىو، وابعامن قػُ
زَبًَت، تطيفُ ُٖتًى زَبًَت، ْا َٔ يُطٍَُ قػٍُ غُضزَغتٍُ َطاوٍ ًِْ، ئُوَتا شٕ و َٓساَيًؿِ ُٖيُ، نُضٌ 

 ظضاوّ يُ َُضط ضىوَ... ْا غُضزَغتٍُ َطاويًـ ضاغت زَنات، ئُواًْسيـ ضاغت زَنُٕ!...

 َُشٍ بؤ َطزٕ مبطَ بؤ شيإ                          

 ضؤٕ قاظاْر زَنٍُ تا ُْنٍُ ظيإ                         
 يُ ظيطٍَِ ظدمري زَيت ُْيُضظٍَ                         
 ثًَىَٕ بؤ يُؾُ ُْوَى بؤ طًإ                         

 ....ؾريئ زَظامن                            
ئُوَ بطازَضَنٍُ طًعاضايُ غطووزإ زَضطٍَِ و فؿُ بُ َطزٕ زَنات، يُ ناتًَهٌ باف غطووزٍ ضطٍِ و َين 
ثُضت و باَلو نطزَوَ و خطٍِ نطزَُوَ، ظؤض داض غطووز زَضَاْرتئ زَضَاٌْ زَضزاُْ، باؾرتئ زنتؤضٍ زَضووًُْ، 

ثطغًاضَنُ، تىوؾٌ غُضطُضزاًًُْى زَبىوّ نُ َُٖىو  ئُو غطووزَ ُْبا، َٔ ضَْطبىو يُ ًَْىإ وَالَُنامن بؤ
ضيَطاناٌْ بُضَو ؾًَتبىوٕ زَضىوٕ، بطازَضَنٍُ طًعاضا ظؤض داض بُ نُيهِ ٖاتىوَ، ئُو داضَؾٌ ٖاتُ غُضٍَ.... 

يُ تؤثُنإ ْاثػًَُٓوَ، بُفط ْاثػًَتُوَ، ئاططيـ ْاثػًَتُوَ،ئًَؿهططيًـ ُٖض بُ ُْثػاوَيٌ زًًََََٓتُوَ، ظضيإ وا 
غُض َُٖيهطزُْ، قُْسيٌ ئُوٍَ خؤؾُ ؾُوو ضؤشٍ زياض ًُْ، شََُناٌْ خىاضزٕ زياض ْري، ًًٌَ ناتصًََط بُ ُٖوَغٌ 
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خؤيُتٌ ُٖض داضٍَ بُ اليُنسا زَغىوض ِيَتُوَ، َٔ تَُاؾاٍ ناتصًََطَنٍُ خؤّ و فاتًُُّ نطز، ثًَضُواٍُْ يُنرت 
ئًَػتا الّ ظؤض ئاغايًُ، ئُطُض واُْبًَت، ضَْطُ ْائاغايٌ  زَغىوضِاُْوَ، َٔ غُضَتا ئُوَّ ظؤض ال غُيط بىو،

زَنُويَتُوَ... ئًَػتا بطدمُ غىوضََإ ُٖيُ بؤ ئُو شََُ ثؤال نابإ بىو، تًَط تًَطَإ بطدمٌ َاَيٌ ئايؿُطىٍَ خىاضز، 
ُضَو بُفطَاَيري ضىوٕ، ضاٍ َاَيٌ ئايؿُطىَيًؿُإ بُ غُضيسا نطز، بُالّ بُ َُيًُو تاَيٌ، َٔ ثاَيهُومت، ُْٖسيَو ب

 ْؤضَيإ بىو... يُ نؤَيُثؿتُنُّ ناغُظ و قَُيَُِ زَضًَٖٓا....
 
 

*** 
 ْآَاغُٓوَ

 غًُاّ ثطووؾٍُ بُفطَ و
 بايٌَ َُٖيًططتىوّ بؤ ئُوٍَ

 ضاَػجاضزووَ يُ ْاو ضاوٍ زاَبُظيَينَ
 بُالّ ْاَططيَتُوَ

 ًْؿاٍُْ ًٖض وَضظٍَ يُ َٔ ْابًًَٓتُوَ
 ْايٓامسُوَ

 ثطِ ثطَِ يُ بًَدُوٍضاوّ 
 تًضاوٍَ َُْاوَ بؤ زيذي..

 تفُْط بىو ضَْطٌ بٌَ وَضظيٌ ثًَسا ثصاْسّ و
 َاَيٌ خؤَإ ْآَاغُٓوَ

 تفُْط بىو ضَْطٌ َاَيٌ ئًٍَُُ نايهطزَوَ و
 يُوٍَ نُؽ ْاْامسُوَ

 )طؤضاًٌْ دُْطاوَض(                                    
*** 
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َوضٍ خؤَإ َُٖيساوَتُوَ، ؾىيَُٓنَُإ يُ ؾًَىٍَ ضاَيًَو خؤ زَْىيَينَ، ضاَيًَو يُ ْاو بُفطٍ ًَٖٓسَ بُفطَإ بُ ز   
قُْسيٌ، يُو ضاَيُزا زوو شووضٍ ُٖضيُنُ سُفت ُْفُضٍ و طُضَاويَهٌ طضهُ ُٖيُ، شووضيَو يُ ضازض نُ يُ َاَيٌ 

ًْايُ ُٖيُ، ضَْطُ بُض يُ ئًَُُ دًٌَ ئايؿُطىٍَ زيتُاُْوَ، شووضَنٍُ زٍ يُ بُضز ئُو شووضَ يُوَتٌ زًْا ز
نؤبىوُْوٍَ فطيؿتإ، يإ ئاوزَغيت ؾُيتإ بىوبًَت، طُضَاوَنُف ثؤالٍ ئُْساظياض يُ ضًٓهؤٍ َاَيٌ ئايؿُطىٍَ 
زضووغيت نطزووَ... يُو ضاَيُزا سُفت دُْطاوَض، شًَْو و ؾُف ثًاو، يُ ضاوَضِواًْسا زَخؤٕ و زَخُوٕ و ناضٍ 

ْاوَ ْاوَف زازَبُغتُٓ ؾايٌ و غَُا، قُتًـ ْأًًََٖ ئاطط بهىشيَتُوَ، ُْٖاغُزإ و وَضططتُٓوَ  بُفطَاَيري و ...
يُ بريبهُٕ، خؤؾهطزُْوٍَ ئاطط يُ بريْانُٕ.. ئُطُض ئُواًْسيـ وَى َٔ بريبهُُْوَ، ئُوا سُفت دُْطاوَض يُ ْاو 

ٓٔ.. سُفت دُْطاوَضٍ تَُُٕ َُُٖ غاٍَ بُ يازَوَضيٌ خؤياْسا زَشئ و وَى طىَيُبُضِؤشَ زْو زْو نات زَقطتًَ
زووٍ يُنسا ئًَؿو زَططٕ و يُو باظُْيٍُ ئًَؿهططٍ َُٖيُ ْانُٕ... سُفت دُْطاوَضٍ ًَُٖؿُ طىٍَ قىالر، بٌَ 
ثػاُْوَ طىيًَإ َُٖيدػتىوَ بؤ يىوضَ و ظضٍَُ تؤخ.. سُفت دُْطاوَضٍ ضاو تًصٍ زًْا زيتُ، ضيًَإ بعضنطزووَ و 

ُوُْوَ.. سُفت دُْطاوَضٍ الغاض، وَى ضؤٕ بًَٓؿت بُ قصَوَ زَْىوغًَت، ئُوٖا بُ قُْسيًُوَ ْىوغاوٕ بُ زًْا ْان
و يًٌَ ْابُٓوَ... سُفت دُْطاوَضٍ ًَُٖؿُ بُ ئاطا، ُٖض سُفتًإ يُ زَغيت خاضَخىيُوَ تفُْطًإ وَضططتىوَو 

طزووَ، ُٖض يُويَىَف ئاوزيىٍ زيىٍ قُْسيٌ يُ ضيٌَ نىُْطىضطًؿُوَ طُيؿتىوُْتُ نىُْنؤتط و يُويَىَ زًْايإ ن
بىوُْ و ئًَػتاف ضيٌَ زًْا ْابًُٓٓوَ، يُو سُفت دُْطاوَضَ غًاًْإ ُٖض ئُو داضَ ْا ثًَؿرتيـ قُْسيًًإ زيتىوَ، 
بُالّ وَى َٔ زَبًِٓ ًٖضٌ يُ باضَوَ ْاظأْ، يإ ئُو قُْسيًٍُ ئُوإ بًًٓىياُْ ئُو قُْسيًُ ًُْ نُ ئًَػتا ئًَُُ 
زَسُويًََٓتُوَ...  نضًَهُإ يُطَُيُ خَُيهٌ ْاو زاضخىضَاناٌْ بُغطايُ َٔ ْاوّ ْاوَ فاتًُُ، غُضّ غىضَِاوَ ْاظامن 
ضٌ َُٓ! ضٌ ئُوإ زَبًَتُوَ.... سُفت دُْطاوَضٍ تًٓىوٍ خُوئ، بُ زظٍ داغىوغاُْوَ خُوٌْ خؤف بُ 

طئ غُض بُضظ بهُيُٓوَ..... سُفت دُْطاوَضئ، ئُطُض زؤَيُنؤطُوَ زَبًٓري و ُٖتطَؾًؿُإ يُ ضُنىض ضىوَ، ْاويَ
ؾُؾُنٍُ زٍ وَى َٔ بريبهُُْوَ، ًٖضُإ زَيًٓا ْري يُو شٍُْ يُ غًُا و بُضطٌ ئايؿُطىَيسا بُ ْاو ئُْفاٍ و 

ئُو  ظضياْسا خؤٍ طُياْسَ ئًَُُ و بُضاْجًًٌَ خىاضزٌْ بؤَإ ًَٖٓا و َاَيًَهٌ تُواويؿٌ بؤ زؤظيُٓوَ، زَيًٓا ْري نُ
 شُْ ئايؿُطىٍَ بىو يإ ْا...

 ئُوَ ضٌ زَْىوغًت؟ -
 ئُٖا! خُضيهِ يازاؾت زَْىومسُوَ. -
دىاُْ، بُضزَواّ بُ، ًَٓـ ُْٖسيَهِ يًٌَ ْىوغًًُوَ، بُالّ طُيؿتُُ دًَطُيُى، ضايططمت و َُْتىاٌْ ضًسٍ  -
 بٓىوغِ
 ئُو دًَطُيُ نىٍَ بىو ضايططتٌ؟ -
 يُ نىُْنؤتط ضاوَغتاّ. -
 دًَطُيُ ُْبًَت نُ ثًَهُوَ غُيطٍ ْاغو و زايهٌ ْاغهُإ زَنطز؟! ئُو -

ضَْطُ ئُوٍَ يإ دًَطُيُنٌ زٍ بًَت، ْاظامن، بُ ُٖضساٍَ ئُوٍَ ْىغًبىوّ َُٖىويِ زضِاْس، بُ زَيِ ُْبىو،  -
 زََُوٍَ غُضيُْىٍَ بٓىومسُوَ، ضَْطُ ئُو داضَ يُ نؤتايًُوَ زَغتجًَبهُّ..

طز، ضَْطُ تُواويـ بىوبًَت، يُنجٌَ ُٖغتاو زياضبىو بُضَو غُض ثًَؿاو ضىو.. فاتًُُ فاتًُُ قػٍُ تُواو ُْن
يُ يازاؾت ْىوغًين نطزّ، ئُوٍَ ْىوغًبىوّ ثًَضاَُوَ و خػتُُ ْاو نؤَيُثؿتُنَُُوَ، بريّ يُو نؤتايًُ نطزَوَ 

زَيًٌََ ئُو نؤتايًُيُ نُ َٔ  نُ فاتًُُ زَيُوٍَ يًًَُوَ زَغتجًَبهات، ُٖوَيسَزَّ تًَبطُّ ئُو نؤتايًٍُ ئُو
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نطزووَُتُ زَغجًَو، يإ نؤتايًُنٌ زٍ ُٖيُ، ضاوَضِوإ زَنُّ فاتًُُ بًَتُ شووضَوَ ئُو ثطغًاضٍَ يًَبهُّ، يًَؿٌ 
زَثطغِ، بٌَ ؾُضّ ثًًَسََيًَِ يُ يازاؾتُنُّ بُ شٕ ْاوت بًَِٓ يإ نض، زَظامن بُو ثطغًاضَ تىوضَِ زَبًَت، تىوضَِف 

زَيٌ خؤف ًُْ، بُالّ ُٖض يًٌَ زَثطغِ، ئُزٍ ئُواٍُْ يازاؾتُنُّ زَخىيَُٓٓوَ ْابًَت بعأْ، فاتًُُ نضُ ُْبًَت يُ 
يإ شُْ! با بًَتُوَ ئُو ؾتاٍُْ يُطٍَُ يُنال زَنَُُوَ، ثًًَسََيًَِ بُ ضٌ خؤّ، بُ ضٌ ثؤال، بُ ضٌ ئُواٌْ زٍ ْاوت 

طٍَُ زَنُّ و بُ ُْضٌَ قػٍُ يٌَ زَضزيَِٓ.. ْا واْانُّ، دىإ ًُْ، بًَِٓ، با بًَتُوَ خؤّ زَظامن، ضؤٕ ضؤٌْ قػٍُ يُ
ضؤٕ زَيٌ ئُو نضُ تاقاُْيُ يُ خؤّ زَضَِدمًَِٓ، بُؽ زيَِ بؤٍ زَخىيَُُٓوَ، بُ شٕ ْاوٍ زيَِٓ تاٌَ ظاضٍ زَنُّ، بعامن 

خىيَٓسُْوٍَ يازاؾتُنُّ  َُٖيىيَػيت ضؤٕ زَبًَت، ئُطُض قػُف ُْنات بُ غًُايُوَ بُ زياض زَنُويَت، ئا يُ ناتٌ
ضاويَهِ بؤ ئُو تُضخإ زَنُّ و يُ غُض غًُاٍ ئُو َُٖيًٓاططّ... ظضَُيُى ضايضًَُناْسّ، زَْطٌ طُيًَو طُوضَبىو، 
واّ ُٖغتهطز وا يُ ئامسإ بُضز بُ بُضز زَنُويَت، َُٖىو بُ ثطِتاو ٖاتُٓ شووضَوَ، بًَسَْط بُ زَوضٍ يُنرت و بُ 

يُٓوَ، نُؽ قػٍُ ُْزَنطز، وابعامن َُٖىوَإ سُثُغابىوئ، يُوَتٍُ يُ َاَيٌ فطيؿتإ و زَوضٍ ئاططزا خطِبىو
َاَيٌ ئايؿُطىٍَ ًََىإ بىوئ، ظضٍَُ وا طُوضََإ ُْبًػتبىو.. زواٍ نًََُو بطازَضَنٍُ طًعاضا ضىوَ زَضٍَ بُ 

تبىو، زووضايًُنٍُ ُٖض وَى ئُواٌْ زواٍ ئُوزا ئًُاٍَُ ثػاوَ، َُٖىوَإ بُ زواياْسا، زياضبىو ظؤض ْعيو ُْنُو
زٍ بىو، بُالّ ثًَسَضىو بُض بُضزيَهٌ طُوضَ نُوتبًَت..َٔ ًَٖٓسَ ططْطًِ ثًَُٓزا ٖامتُوَ شووضٍَ، بُ زووٍ َٓسا 
يُنُ يُنُ بُ شووض نُوتٔ، ضاوَضٍَِ بىوئ، بعاْري ظضٍَُ وا طُوضٍَ بُ زواوَيُ يإ ُٖض ئُوَ بىو، بطِايُوَ.. 

يُ َٔ و ثؤال ئُواٌْ زٍ قػُيإ يُ ظاضزا بًَت و بًاُْويَت بُضََياَلٍ بهُٕ، بطازَضَنٍُ طًعاضا ضُْس  ثًَسَضىو دطُ
داضيَو قىضِطٌ قػٍُ خاويَٓهطزَوَ، ُٖغتِ بُوَ نطز زَيُويَت قػُيُنٌ ططْط و تطغٓاى بهات، غُيطٍ 

ِ زَنطز، وابعامن نُؽ بُوٍَ ُْظاًْبىو َُٖىوَاٌْ زَنطز، زَيىيػت بًهات و زَيطًَطِايُوَ، َٔ بُ تًضاو تَُاؾاي
نُ بطازَضَنٍُ طًعاضا زَيُويَت قػُيُنٌ ططْط بهات، بُؽ َٔ ئاطاّ يًٌَ بىو، باف ؾاضَظاٍ ئُو نىضَِ ببىوّ، 
ُٖضناتًَو طؤملًَو قػٍُ ططْطٌ يُ نٔ با، بُ ظَمحُت بُ ُٖظاض  ئشِ ئشِ  بُ طؤضِيٌَ وَضزَنطز، زَيًَٗٓاو 

تُ غُض ظاضٍ و قىوتٌ زَزايُوَ، بُ تُواوٍ تًَطُيؿتِ قػُيُنٌ طُيًَو تطغٓانٌ يُ ظاضيًُ، يُ زَيطًَطِايُوَ، زَٖا
خؤوَ تطغِ يًًَٓؿت، ْا يُ خؤوَ ُْبىو، ظاًِْ َُتطغًًُى يُ ثًَؿُاُْ، يُنػُض خُوّ ٖات، زََىيػت دًٌَ 

 ثًًَُنامن بهَُُوَ و ضابهؿًَِ..

 وا بعامن َاُْوََإ يًَطَ ظؤضٍ َُْاوَ..  -

 نى وايُ بُ ؾُضِ يإ بُ خًَط! ئٍُ ضوو يُ نىٍَ   زَنُئ؟ -

ضوو يُ نىٍَ زَنُئ ْاظامن، بُ خًَط زَنُويَتُوَ يإ بُ ؾُضِ ئُوَف ْاظامن، ضؤٕ و نُْطٌَ، ُٖض ْاظامن،   -
ٕ يُ َٔ باؾرت ئُوٍَ زَظامن زَبًَت برييَهٌ وضزٍ يًَبهُيُٓوَ، وَى زياضَ تؤثباضإ تا زٍَ خُغترت زَبًَتُوَ، بُ خؤتا

زَظأْ ئُو تؤثباضاُْ بُالف ًُْ، يُ خؤوَ ًُْ، زواٍ ُٖض تؤثباضاًَْهٌ يُو ؾًَىَيُ ًَٖطؾًَهٌ طُيًَو طُوضَ بُ 
زواوَيُ، ئُطُض بُ تؤثًـ تًا ُْضري و بُ ضيَهُوت َُْاْططيَتُوَ، ئُوا ًَٖطف زيَٓٔ و ظوو يإ زضَْط ضَْطُ بطُُْ 

 غُضَإ..

 زابؤوَ، يُنػُض قًت بؤوَ، بُ زَْطُ تايبُتًًُنٍُ خؤٍ: ئًُاٍَُ ثػاوَ نُ ؾاٌْ
ْا َٔ بطِوا ْانُّ غىثا و داف ًَٖٓسَ زَبُْط بٔ بُو بُفط و ظضياُْ، بُو زًْا خطاثبىوُْ، ًَٖطف بهُُْ  -

ُ تطٍَِ غُض قُْسيٌ، ْا َٔ قُت بُو زوعايُ ْاَيًَِ ئاَري... ئٌَ، با ًَٖطؾًـ بًَٓٔ، واٍ زاٌَْ ًَٖطؾًإ ًَٖٓا، نٌَ ي
غٍُ زَضًَت! ُٖض بُ خؤيإ، ُٖض يُ ْاو ظضياٌَْ غُطُْاظيإ زَطاتٌَ، با بًَٔ، ُٖض ثًَىيػت بُوَ ْانات ئًَُُ يُى 
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تُقُف بهُئ، بُالّ ئُوٍَ ْاظامن ئُطُض بُ قُظا و قُزَض تؤثًَو يُ ْعيهُإ بهُويَت، ض زَبًَت يإ ْابًَت، بؤ ئُوَ 
 ًٖضٌ يًَٓاظامن..

بُ قُظاو قُزَضيـ، ًَٖطؾًَٗٓإ بُ زووض ْاظامن، ضَْطُ ئُتى يُ َٔ باؾرت بعاٌْ، بًَطىَإ باؾرت َٔ زََيًَِ  -
ئاطات يًًَُ، ظؤض داض بُ بُفط و باضاًَْـ ًَٖطف نطاوَتُ غُض دُْطاوَضإ، زوايٌ بُ خؤت زَظاٌْ ًْىٍَ زًْا 

ؾُوَ ْاططٕ، ضُْسٍ يًًَإ بهىشضٍَ داؾُ، َُيًهُنإ ئُطُض قًضُى زَغت بُ غُضباظيؿُوَ بططٕ، زَغت بُ دا
طىيًَإ يٌَ ًُْ، داف نُضٕ ًَٖطف زَنُٕ ئُطُض ُْؾٌ نُٕ ثًًَإ زَنُٕ، ضُْسٍ زَنىشضئَ دًَطُيإ ضؤٍ ْابًَت، 
غُز داف زَنىشضئَ زووغُز داؾٌ زٍ دًَطُيإ زَططُْوَ.... َٔ زَيًٓاّ يُوَ نُ زواٍ وَغتاٌْ تؤخ يُنػُض 

َ يُ ُٖض ضىاض الوَ زَنطيَتُ غُضَإ، ئُوَف بعأْ ئًَُُ بايٌ ؾُضِيَهٌ زووض و زضيَص ًَٖطؾًَهٌ طُيًَو طُوض
 فًؿُنُإ ال ًُْ...

 

بطازَضَنٍُ طًعاضا و ئًُاٍَُ ثػاوَ ًًَإ يُ بُض ًٌَ يُنسٍ ْابىو، ًٖضًإ بؤ ئُويسيإ ُْزَغُملاْس، 
نٍُ طًعاضا ثرت ضاغتًِ َُٖيسَططتُوَ، وا بعامن ًَٖطف زَنطٍَ ًَٖطف ْانطٍَ زضيَص بؤوَ، َٔ يُ قػُناٌْ بطازَضَ

ئُواًْسيـ ُٖض بُ الٍ بطازَضَنٍُ طًعاضازا زَياْؿهاْسَوَ... بُ تُواوٍ تطؽ ًَٖطؾٌ بؤّ ًَٖٓا،  يُ ضاوَسا 
غًَبُضٍ داف و غُضباظ دىويُ دىويًإ بىو، ئا ظؤض تطغاّ، وَى ضؤٕ بُفط قُْسيًٌ زاططتىوَ، وَى ضؤٕ تؤخ 

ىوَ، وَى ضؤٕ بًَسَْطٌ ثؤالٍ زاططتىوَ، وَى ضؤٕ تىوضَِيٌ ثًاوَ زاغػتاًًُْنٍُ زاططتىوَ، ئاواف قُْسيًٌ زاططت
تطؽ َين زاططتىوَ و يًَِ ْابًَتُوَ.. ئًَػتا يُ زَْطٌ تؤخ ْاتطغًَِ، تطغٌ َٔ يُو غاتاُْيُ نُ تؤخ قطِوقُثٌ 

َْطبىوٌْ تؤخ، زََطىت ئٍُ خىزاوَْسٍ تؤخ، يًَسَنات، ُٖتا ضُْس غاتًَهًـ يَُُوثًَـ زوعاّ زَخىيَٓس بؤ بًَس
تؤثُنإ ظؤض َاْسووٕ ثؿىويَهًإ بسٍَ، ئًَػتا سُظ زَنُّ ُٖتا زًْا زًْايُ، ُٖتا قُْسيٌ قُْسيًُ، ُٖتا ئًَُُ 
دُْطاوَضئ، يىوضٍَ تؤخ، يطٍَُ تؤخ، ُٖض بُضزَواّ بًَت و ُْبطِيَتُوَ، با قُْسيٌ يُ ْاو زَْطٌ تؤثسا تَُُٕ بُ 

ت، خىزاوَْسٍ تؤخ، زَْطٌ تؤخ ظؤض خؤؾُ، با ُٖض بًَتُ طىٍَ و ُْثػًَتُوَ، خىزايُ يًَُإ تًَو َُزَ يُ ضيَبها
ًٖضُإ نُّ ًُْ، دًَُإ خؤؾُ، بُ قػٍُ ثًاوَ زاغػتاًًُْنُ َُنُ، ئُو ثًاوَ ُٖض يُ َٓساَيًًُوَ ْاؾىنطَ، ض 

ىتٔ و ثُضَِ دطُضَ يُ بطِاُْ، زوو شووضَإ ُٖيُ، ظؤضَ يُ غايٍُ غُضٍ ئايؿُطىَيُوَ خىاضزٕ ظؤضَ، ضايُ ظؤضَ، ت
طُضَاو ُٖيُ، ُٖتا ضؤشٍ سُؾط نؤيهُ زاض بػىوتًَٓري يُ بٔ ْايُ، يُ ًٖضُإ نُّ ًُْ، زَْطٌ تؤثًـ ض ًُْ، ًٖض 
بًَعاضَإ ْانات، خىزاوَْس يًَُإ تًَو َُزَ، يُ ضىاض الوَ ئُو َُٖىو داف و غُضباظَ ًَٖطف بًَٓٔ ئُطُض 

 ًؿًإ يٌَ ثُيُواش بهُيُٓوَ، زًْايُنٌ زٍ دًَطُيإ زَططُْوَ و ًَٖطف زَنُٕ و ثاضضُ ثاضضَُإ زَنُٕ...زًْايُن
 زََيًٌَ تًَهضىوٍ! ئُوَ ض خىزاوَْس خىزاوَْستُ! -

فاتًُُ ططمتًًُوَ زَْا زَغت بُ زوعاوَ زَطُيؿتُُ ئامسإ، تًَطُيؿتِ ُٖض بُ يُف يُ ْاويامن، زَْا طُيًَو 
 ض نُوتىوَُتُوَ و ًٖض ئاطاّ يُ باغىخىاغإ َُْاوَ.يًًَإ زوو

نىضِيُٓ، َٔ يُ بُالف و يُ خؤوَو بٌَ ٖؤ ضقِ يُو قُْسيًُ تىضَِٖاتُ ْابًَتُوَ، ئُو طىيًٍُ يُ ْاو زَيٌ َُٓ،  -
َيٌ َٔ، بُ يُ زَيٌ ُٖض يُنًَو يُ ئًَىَ بًَت، يُ َٔ ثرت ضقتإ يُ قُْسيٌ زَبًَتُوَ، ئُو طىيًُ يُو قُْسيًُوَ ٖاتُ ز

بُضزيَهٌ ئُو قُْسيًُ نُوت، ئُو زٍََُ َٔ زََيًَِ يُ ُْٖسيَو دًَطُ بُضز بُ زياضَوَ بىوٕ، ئا يُ بُضزَنُوَ 
َُٖيبُظيًُوَ و ضيَو خؤٍ نىتايُ ْاو زَيٌ َٔ، غىْسٍ خىاضز ْايَُُ زَضَوَ، بُ ُْفطَت بًَت قُْسيٌ بُ بُفط و 

اضّ طؤتًًُ ئُو قُْسيًُ بُاليُ، بُ خىزاٍ ُٖظاض ثؿتئاؾاٌْ يُ خؤٍ بُضزيًُوَ، بُ َُٖىو ؾتًَهًًُوَ، ُٖظاض د
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سُؾاضزاوَ، ئُْطؤ ْاظأْ، َٔ ئُو قُْسيًُ سًعَ باف زَْاغِ، بُ قػٍُ َٔ زَنُٕ ُٖتا ظووَ با بطِؤئ، بُ ُٖض 
غُض بًَت خؤؾرتَ  اليُنسا بًَت با بطِؤئ ، با غُضٍ خؤَإ َُٖيبططئ، يُ زَضَوٍَ ئاقاضٍ قُْسيٌ ُٖض ضًًُنُإ بُ

يُوٍَ يُ قُْسيٌ بُ غُضَاْسا بًَت، ئُو قُْسيًُ بُؽ بؤ ئُوَ باؾُ ثًًَسا بطِخيًًَٓت، ئٌَ يُ تًَطيـ ثًًَسا 
ضخياْسَإ، بُ طىو غىاخساًَْو غىامخإ زا، بُفطيـ ئُوٖاٍ غىار ُْزايُ، بُ خىزاٍ ُٖتاُٖتايُ ُٖض بؤٌْ طىوٍ 

 وٍَ ثًَسا ُْنطزووَ، قُْسيٌ ٌٖ ئُوَ ًُْ ئًَُُ خؤَاٌْ يُ غُض زابًٓرَي...ئًٍَُُ يًَسيَت، ؾُيتاًْـ ًَٖٓسَ طى

بطازَضَنٍُ طًعاضا زياض بىو خؤؾٌ يُ قػُناٌْ ثًاوَ زاغػتاًًُْنُ ُْزَٖات  بُ زظيًُوَ ُٖض غُضٍ يٌَ 
 بازَزا، بُ خؤٍ ُْوَغتا:

ُْسيٌ ًَُٖاٍ َاُْوَيُ، ًَُٖاٍ َٔ ثًَُىايُ باف ًُْ، ًٖض دُْطاوَضيَو غىونايُتٌ بُ قُْسيٌ بهات، ق -
غُضبُضظيًُ، يُ زواٍ ضووخاٌْ ئًُجطاتؤضيُتٌ َاز، قُْسيٌ بؤتُ دًَطٍُ َاُْوَ، ئُطُض باوَضِيـ ْانُٕ بطِؤٕ بؤ 
خؤتإ ثطغًاض بهُٕ، يُو زََُوَ ُٖتا ئًَػتا ئُطُض قُْسيٌ ُْبا، ئُْفاٍ يُى ُْٖاغٍُ بُ ضًاوَ ُْزًََٖؿت، بؤيُ 

 بُ قُْسيٌ بهطيَت، بؤيُ َطزٕ يُ قُْسيٌ ؾاْاظيًُ، بُ زَغت َُٖىو نُؽ ْانُويَتْابًَت غىونايُتٌ 
 ئُو نضُف خىؾهٌ خؤَُ، زايهٌ ئُو نُغُ بطًَِ نُ ئُو زَضغٍُ زا...  -

َُٖىو زاياُْ قاقاٍ ثًَهُْري و يُ غُضثؿت نُوتٔ، ثًَهًُْين فاتًُُ يُ ْاو ثًَهًُْٓإ، زَتطىت ؾٍُٓ 
شٍ ٖاويٓسا طىظَض زَنات، ثًَهًُْين فاتًُُ خؤ ثًَهُْري ُْبىو، غُزايُى بىو يُ طُضَِنٌ ؾَُاَيُ بُ ْاو قصٍ ثط

فطيؿتاُْوَ بُضظ زَبؤوَ، ثًَهًُْينَ بىو، ئاضاًٌَ زَبُخؿًًُ ئُونُغاُْف نُ خىئَ بُضٍ ضاوٍ زَططتٔ، ئاضاَرت 
 يُو ئاضاًًَُ طؤتٌ:

، فُضَىو نٌَ ثًَؿُإ زَنُويَت؟ نُؽ ُٖيُ تىاْاٍ باؾُ ئُوَ بطِياضَإ زا بطِؤئ، وا خؤَإ نؤنطزَوَ -
 ؾهاٌْ ئُو بُفطٍَ ُٖبًَت، نُ ْاؾعاًَْت بُضَو نىٍَ زَضِوات و ضيَطُ ضُْس زووضَ!

غُضزَغتٍُ َطاوٍ نُ َاوَيُى بىو بًَسَْط بىو، قُت غُضزَغتٍُ َطاوٍ ُْبىوَ، ًَٖٓسَ بُ بًَسَْطٌ 
 مبًًََٓتُوَ:

 اٌْ ئُو بُفطٍَ ُٖبًَت.بُؽ يُى نُؽ ُٖيُ تىاْاٍ ؾه -
 نًًَُ ئُو نُغُ؟ -
 ئُغشابُنىش -
 تُح! ؾري زا يؤ زاثري زا.... ئُودا نٌَ زَغيت زَطاتُ ئُو ثًاوَ! -

ئاٍ! ئُغشابُنىش يُ نىيٌَ، َٔ زَظامن تؤ ض ضضُؾهًًََٓهٌ ئُفػاُْيٌ، خؤظطُ يًَطَ زَبىوٍ، َٔ زَظامن تؤ 
ُفط بهُوٍَ و ضيَطُف ضيَطٍُ ًْىٍَ زًْا بًَت، طىيَت يًٌَ ًُْ، ضؤٕ بُفط زَؾهًًَٓت، بُ خىزاٍ غٌَ بُشُْ ب

زَيؿهًًَٓت و زَضزَضًت، ُٖض َٔ زَظامن ضؤٕ بُ ؾإ و غًٓط بُفط زَؾهًَين و ضيَطُ زَنُيتُوَ، ئُطُض يًَطَ 
 زَبىويت، ضُْس بُ ئاغاٌْ بُفطت تُخت زَنطز و ضيَطُت بؤَإ زَنطزَوَ، ئٍُ خىزاوَْس، ئُغشابُنىشَإ بؤ

بًَٓطَ َُٖىوَإ ضاوَضِيٌَ زَنُئ، ئُوَتا يُ ضاوٍ َُٖىواُْوَ، ضاوَضِيًٌَ ئُغشابُنىش زياضَ، ئُو قػاُّْ يُ زَيٌ 
 خؤّ طىتُوَ، بُالّ ُٖض يُ خؤوَ ئُو قػُيُّ َُٖيسا ْاو قػإ:

ُنسا ضيَطُ بططئ بُ خىزاٍ يإ خاضَ خىيُ يإ ئُغشابُنىش ُْطُُْ ئًَطَ، ئًَُُ بُو بُفط و ظضياُْ بُ ُٖضالي -
 تًا زَضري. 
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ئُودا ئُطُض خاضَ خىيُ يًَطَ با، خٌَُ ضًُإ بىو، يُ ضاوتطووناًَْهسا زَيعاٌْ ضيٌَ ْعيو ناَُيُ، ضيٌَ  -
زَضضىوٕ ناَُيُ، ئُو ثًاوَ وَى زََئًَ ُٖض بُ بٔ بُفطيَسا زَضِوا خؤ ثًَىيػيت بُ بُفط ؾهاْسًْـ ًُْ، ئُغشابُنىش 

يٌَ ئُو تىاْايٍُ ُٖبًَت يُ بُفط ؾهاْسٕ، ُٖض ؾؤفَُيًَهُ بؤ خؤٍ َٔ زيتُُ نى يُ ْاو بُفط تانُ ثًاوَ يُ زًْا
 ضيَطُ زَناتُوَ

ئُزٍ َُغتىوضَ! ُْتاْبًًٓىَ، نى يُ غُض بُفط بُ فطِئ زَفطِيَت، ثًٌَ يُ بُفط ْىقِ ْابًَت، يًَطَ با ئًَػتا  -
 ُٖتا سُفتت ُْزَشَاضز، ئُو ًْىٍَ قُْسيًٌ نطزبىو.

 ضاغت زَنات، َٔ بُ ضاوٍ خؤّ ضؤيؿتين ئُوّ يُ غُض بُفط بًًٓىَ. -
ثؤال ضاوٍ بطِيىَتُ ئامسإ، زَطُضِيَت زَيًٓاّ يُ ئُغتًَطَ زَطُضِيَت ئُو ئُغتًَطٍَ ُٖض خؤٍ زَيٓاغًَت و      

ْبات، زََاْبات، نُغٌ زٍ ْا، ئُو ئُغتًَطٍَ يُطٍَُ َُٖيٗاتين زَغيت ثؤال زَططيَت و ئًَُُف بُ زوايُوَ، زََا
 ُٖض زََاْبات، ُٖتا يُ زًْاَإ ُْناتُوَ، ْاوَغتًَت..

 بُالّ ئايؿُطىَيتإ يُ برينطز! -
ئُو طًعاضؤنُ نى بُ ئايؿُطَُيٌ ططتىوَ، ئٌَ نىضَِ ئُطُض ئُو داضَف بطاتُ ئًَطَ، نُ ْاطات، ضُإ بؤ  -

ثًَُاْسََيًَت: يًَطَ مبًَُٓٓوَ ئًَىَ بًَطَوَ ثًاوٕ، ُْنُٕ زَنات، ُْٖسيَو خىاضزمنإ بؤ زيًََٓت، تًَط زََاْططيًًََٓت، 
 قُْسيٌ ضؤيبهُٕ، ئًسٍ ُٖتا ؾٌ زَبًَت ئُو قػُ بٌَ نُيهاُْ زَنات و زوايًـ بؤ خؤٍ يًًَسَزا و زَضِوا..

َٔ واٍ زَبًِٓ ئايؿُطىٍَ زيَت و بُ تًَُْـ ًُْ، خاضَخىيُ و ئُغشابُنىشيؿٌ يُطَُيُ، ئا ُٖضزوونًاٌْ  -
َُيُ، ئُطُض ُٖضزوونًؿًإ ًَْٔ، يُنًإ ُٖض زيَت، َٔ زَيًٓاّ ئايؿُطىٍَ بُ تٌَُْ ْايُتُوَ... َٔ ًَٖٓسَ باوَضِّ يُط

بُ خُوٕ و ئُو ؾتاُْ ًُْ، بُالّ ئُو خُوٍُْ زًَََسٍ زيتِ، ٌٖ ئُوَ ًُْ، دًَطٍُ بطِوا ُْبًَت، ئايؿُطىٍَ ٖات 
خُثطختإ زَٖات، َٔ ئًَؿهطط بىوّ، ًًٌَْٗٓ ؾُويـ ئايؿُطىٍَ ُٖضزوونًاٌْ يُطٍَُ بىو، ئُْطؤ ْىوغتبىوٕ، ثط

بىو، ْعيو بىوُْوَ، غُالًَإ نطز، تُوقَُإ نطز، ئايؿُطىٍَ طؤتٌ: زٍَ نىضِّ، بطازَضإ بُ ئاطا بًَُٓ و ثًًَإ بًٌََ، 
 با خؤيإ ئاَازَ بهُٕ، ثًًَاْبًٌََ، ئًَُُ زَضضىوئ و غُضنُوتري...

اضا ًَٖٓسَ بُ خؤؾٌ و بُ بطِواوَ خُوُْنٍُ زَطًَطِايُوَ، َٔ ًَٖٓسٍَ َُْا بىو تُقٍُ بطازَضَنٍُ طًع       
 خؤؾٌ بهُّ، يُ ضاوٍ ئُواًْسيؿُوَ، خؤؾٌ و طُؾاوَيًِ ضًًُٓوَ، بُؽ ثًاوَ زاغػتاًًُْنُ ُْبًَت:

ُوُْوَ ئايؿُطىٍَ تطِسًَى! بطازَضَنٍُ ٖاوضٍَِ طًعاضا! يُ ضيٌَ خُوُْوَ، بُ تَُاٍ ضظطاض بًت، يُ ضيٌَ خ  -
 ضظطاضت زَنات، بُ خىا دىاُْ!

فؿٍُ بُ ئايؿُطىٍَ زيَت! زَ ئُو ٖاتٍُٓ ئايؿُطىٍَ بؤ قُْسيٌ ئُو ٖاتٍُٓ نُ ُٖتا ئًَػتا تؤ   -
خىاضزُْنٍُ زَخؤيت، يُ ْاو ضازضَنٍُ زَخُويت و يُ طُضَاوَنٍُ خؤت زَؾؤيت و بُ نُيفٌ خؤت نؤيهُزاضٍ 

ٖاتٍُٓ ئايؿُطىٍَ بُ ْاو ئُْفاٍ و ظضياْسا وَى خؤٍ بطاتُ طًعاضا، َٔ زَيًٓاّ ْاوٍ  ئُو ئاطط زَزَيت، ئُطُض ئُو
خؤٍ زَناتُ طًعاضاٍ ئايؿُطىٍَ، ئُتى بعاُْ ئُوٍَ ئايؿُطىٍَ بُ بُض ضاوٍ ئًَُُوَ ْىاْسٍ، بُ سُفتا ثًاوٍ وَى 

 َٔ، ئُتى بًٌََ بُ سُفػُز ْانطٍَ، غُزضَ قػُ بُ ئايؿُطىٍَ بطىتطٍَ..

زاغػتاًًُْنُ وَى بًًٌََ يُ قػٍُ خؤٍ ثُؾًُإ بىوبًَتُوَ، وا ٖاتُ بُض ضاو ، َصيَهٌ ظؤض قىوَيٌ يُ ثًاوَ 
 دطُضَنٍُ زا و بُ ؾًَُٓيٌ طىتٌ:



151 

 

نىضَِ، بُ خَُيُت يُ َٔ تًَُُطُ، قػٍُ خطاثِ بُ ئايؿُطىٍَ ُْطىتىوَ.. باؾُ ئُتى زََيًٌَ ُٖض ئُو تؤثاُْ   -
، ًَٓـ ُٖض واٍ بؤ زَضِ، يُو اليُف زََيًٌَ با ضاوَضِواٌْ ئايؿُطىٍَ بهُئ، ضاوَغذي، ًَٖطف زَغتجًَسَنات

 تًَٓاطُّ، ئُطُض ًَٖطف طُيؿت و ئايؿُطىٍَ بُ خؤو بُ زوو خسضٍ ظيٓسَوَ ُْطُيؿت، ئُو زَّ ض بهُئ؟!
بؤ ؾُضِ  ض قُيسيُ! خؤ زَغتُإ ُْبُغرتاوَ، ؾُضِ زَنُئ، ُٖتا ؾًُٖس زَبري، ؾُضِ زَنُئ، دًَطانَُإ -

عُييب ًُْ، زَبًَت ؾُضِيَو بهُئ، يُ زًْا و قًاَُت زَْط بساتُوَ، زَبًَت ًَٖٓسَ غُضباظ و داف يُ خىئَ 
وَضزَئ يُو قُْسيًُ ضووباضٍ خىئَ ُٖغيتَ و غُضإ ببا، زاغتاًَْو تؤَاض زَنُئ، تا زًْا زًْايُ، زَبًَت ْاوٍ 

ضَ و طضهُ بُ سُفت قاضََاُْ َُْطَنُ ْاوَإ بًَٓٔ،  ئُطُض يُى ئُو سُفت دُْطاوَضَ يُ غُض ظاضإ بًَت، طُو
زواًَْهًؿُإ زَضضىوئ، ئُوا باؾرت، بُ دىاٌْ زاغتاُْنُ بؤ خَُيو زَطًَطِيَتُوَ، ئُوَ وَغًُتًؿُإ نطزووَ، 

 خٌَُ ضًُاُْ!!
ُ، َٔ ْاَُوٍَ يُو نىضَِ ئُتى بؤضٌ يُ َٔ تًَٓاطُيت؟ زََيًٌَ غىْست خىاضزووَ يُ َٔ تًَُٓطُيت! نان  -

 قُْسيًُ مبطّ و بطِايُوَ، طىو بُو....
زوايٌ نٌَ زََيٌَ يُ طُضٍَُ ؾُضِ، ئُو بطازَضاٍُْ نُ ئًَػتا يُ ئاقاضٍ قُْسئً فطياَإ ْانُوٕ، بُ زووضٍ   -

َػؤطُض  ْاظامن خاضَخىيُف ُٖض يُو زَوضوبُضَ بًَت، ئُو زَّ شَاضََإ طُيًَو ظؤض زَبًَت، ثًَهُوَ ؾُضِ زَنُئ،
ؾُضَِنُ زَبُيُٓوَ، غار و غُالَُت زًًَََُٓٓوَ، با يُى زوو ؾًُٖسيـ بسَئ، بُ خؤتإ زَظأْ ؾُضٍِ ئُوٖا 
طُوضَ ؾًُٖسٍ ُٖض زَويَت، بُ خىزاٍ ئُوزَّ غىثاو داؾٌ ُٖض ضىاض زَوَيُت وَٖا تَُيبَ زَنُئ، داضيَهٌ زٍ 

 ، ئُْطؤ ضاوَغذي با ًَٖطف بهُٕ، ئُو زَّ خؤيإ زَبًُٓٓوَ....ضوويإ ُْيُت ُٖض ضووف بُ الٍ قُْسيًٌَ وَضبطًَطِٕ
 وََياَل ض بًًََِ، ئُتى يُ ْاو ئُو بُفطَ ئُغتىوضَ نُ نُؽ ْاظاًَْت ضُْس بُشُْ، بُٖاضت ًَٖٓايتُ ضؤنإ و... -
 

تطغاّ يُوٍَ نُ يُّ يُى زوو ؾًُٖسَ يُنًإ َٔ مب، يُ زَيٌ خؤّ طؤمت ُٖبًَت ُْبًَت َٔ و ثًاوَ 
 زاغػتاًًُْنُئ

، ضىْهُ ئُو سُظْانات يُ قُْسيٌ ؾًُٖس بًَت و ًَٓـ ظؤض يُ َطزٕ زَتطغًَِ، ئًعضائًًًـ ظؤض داض عُنػٌ 
 ئًـ زَنات، ئًسٍ زيَت ئًَُُ زَبات...
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ىو ًَٖػرتإ سُظّ يًَبىو، يُ زَيُوَ سُظّ يًَبىو، ْاوٍ ًَٖػرتَ بؤظيـ بًَتُ ْاو ْاواُْوَ، ئُو ًَٖػرتٍَ يُ َُٖ
ًَٖػرتتط بىو، ئُو ًَٖػرتٍَ ظؤض نُؽ زَياْطؤت بُ سُفت دُْطاوَض ًَٖٓسٍَ وٍ ٖؤؾًإ ًُْ، ئُو ًَٖػرتٍَ 
خؤؾُويػيت َُٖىوإ بىو، ْاظامن بؤضٌ ْاوٍ ًَٖػرتَ بؤظّ ُْخػتُ ْاو ْاواُْوَ، وابعامن يُ بريّ ضىو، زَْا ُٖض ْاوّ 

ؤظيإ يُ خُياٍَ ُْبىوَ، زَْا زَياخنػتُ يًػيت فطيازضَِغاُْوَ.. ًَٖػرتَ بؤظ زًََٖٓا، َٔ زَيًٓاّ ئُواًْـ  ًَٖػرتَ ب
ُٖض َٔ زَظامن ض ضاوغاخٌَ بىو، ضاوغاخرتئ ضاوغاخٌ زًْايٌَ بىو، ُٖضضٌ ضًاو ضؤيٌ زًْا ُٖيُ، ُٖضضٌ ضيَطٍُ 

بُضََياَلت بهطزايُ، بُ يُى غُخيت زًْا ُٖيُ، ًَٖػرتَ بؤظ طُضِابىو، زيتبىوٍ، يُنذاض بتربزايُتُ قًاَُت، يُوٍَ 
 ُٖضُ ُٖتا ْاو زًْا طري ُْزَبىو، بُ بٌَ ئُوٍَ ضيَطُ َُٖيُ بهات، نىضٍِ ئاططٍ طؤتٌُْ:

 َُطُض ًَٖػرتَ بؤظ ًَٖٓسٍَ َٔ زًْا طُضِابًَت! 
. ُٖقٌ ُْبىو، زًْا ؾُوَ، ضؤشَ، بُفطَ، باضاُْ، ضيَطُ ئاوَ، وؾهاًًُْ، خؤَيُ، قىضَِ، بُفطَ، ئاططَ، ؾاخُ. 

طىيٌَ يًَُٓبىو، ضيَطٍُ خؤٍ زَزيتُوَ و زَضِؤيؿت، وَى زََئًَ ئُو ًَٖػرتَ يُوَتٍُ ُٖيُ بؤ يُى داضيـ ضيَطٍُ 
َُٖيُ ُْنطزووَ، َٔ ئًَػتاف تًَُٓطُيؿتِ ًَٖػرتَ بؤظ يُ زيتُٓوٍَ ضيَطٍُ َُبُغت يُ ْاو ئُو َُٖىو ضيَطاياُْ، 

زضَْطاٌْ ثايعٍ، غٌَ دُْطاوَض بىوئ، ًَٖػرتَ بؤظيؿُإ بُ زيتين بُناض زًََٖٓا، يإ بؤْهطزٕ... ؾُويَهٌ 
باضيَهٌ طُوضٍَ فًؿُنُوَ يُطٍَُ بىو، نُوتًُٓ نًَُين داف و عُغهُضاٌْ تىضى، زَغتُاْهطزَوَ، ؾُضٍَِ 
 زَغتًجًَهطز، ئُمما ؾُضِ.. ئًسٍ ئًَُُ يًَهسٍ زابطِائ و ثُضتُواظَ بىوئ، نُؽ بُ نُؽ ُْبىو، ًَٖػرتَ بؤظ َين

زيتُوَ، زوو دُْطاوَضَنٍُ زٍ َُْعاٌْ ضًإ بُ غُض ٖات، َٔ و ًَٖػرتَ بؤظ، تُواويَو يُ ؾُضِطُ زووضنُوتًُٓوَ 
و خؤَإ ؾاضزَوَ، تانى ؾُوٍ زاٖاتىو ُٖض يُوٍَ َايُٓوَ و ضاوَضِيٌَ دُْطاوَضَنامنإ نطز، ض غؤضاخًإ ُْبىو، 

ىو، ضيَِ بُوٍَ بهُويَت، َُْسَظاٌْ نىٍَ نىيًَُ، ضؤشُٖالت و َٔ قُت ئُو ضيَطُو باُّْ ُْزيتبىو، داضٍ يُنَُِ ب
ضؤشئاواؾِ يًَهسٍ ُْزَنطزَوَ، ضاغتُ ئُغتًَطَ بُ ئامساُْوَ بىوٕ، بُؽ يُ ضاوٍ َٔ ئُغتًَطَنإ َُٖىويإ وَنى 

بُالّ ض يُى بىوٕ، ُْزَْاغطاُْوَ، ْاوٍ ًَٖػرتَ بؤظيؿِ بًػتبىو، بؤًَإ باغهطزبىو، ضتؤ ؾاضَظاو ضاوغاخُ، 
ئُظَىوًَْهِ يُطَُيٌ ُْبىو، يُو ؾتاُْف ُٖتا بُ ضاوٍ خؤت ُْبًًٓت، باوَضًَِٖٓإ ظَمحُتُ، ض بهُّ خىزايُ، ْاوٍ 
خىزاّ يًًََٗٓا، ُٖضُّ يُ ًَٖػرت نطز و ًَٖػرت بطِؤ، َٔ يُ زووٍ ًَٖػرت بطِؤ، ضيَطُ ظؤض غُخت و َُٖيسيَط بىو، ثًَت 

طري ُْزَبىوٍ، ظؤضٍ ُْبطز زًْا بىوَ تاضيهُؾُو، باضإ من من زايهطز، زًْا تاضيو بطِؤيؿتايُ، تا زَضواظٍَ زؤظَر 
تاضيو، بُض ثًٌَ خؤّ ُْزَزيت، بريّ بؤ ئُوَو ضىو نُ ؾُونىيَط بىومب، ئًسٍ تُواو خؤّ زَخًًٌ ًَٖػرتَ بؤظ نطز، 

 تىْس زَغتِ بُ نًهًًُوَ ططت، يُ بُض خؤَُوَ زََطىت:
 ٕ و ُْضَاُْت مب، بُ ضيٌَ ظؤض تطغٓانسا ََُبُ، ُٖض بهُوّ، يُ تطٍِ تؤ زَضِ..بُ قىضباٌْ ئُو نًهُ دىا 
بطِؤ بطِؤ.. زًْاٍ ثًَهطزّ، تطغِ يًًَٓؿت، تطغاّ يُوٍَ ئُْفاٍ ًَٖػرتَ بؤظيؿٌ بُ ضُْس َػتُ دؤيُى نطِيبًَت  

يَُُوَ، ثُؾًُإ زَبىوَُوَ، و تُغًًٌُ ئُْفامل بهات، ضُْس داض ًَٖػرتّ ضازَططت و زََىيػت بُ ضيٌَ ٖاتينَ بطُضِ
 َٔ بًػتبىوّ، يُ دُْطاوَضامن بًػتبىو:

َُتطغٔ، قُت يُ ًَٖػرتَ بؤظ َُتطغٔ، زَيًٓا بٔ بطا خًاُْتتإ يًَبهات ًَٖػرتَ بؤظ خًاُْت ْانات و 
 ْانات..

 بُالّ زَيٌ َٔ واٍ ُْزَطؤت، زَتطغاّ، زََطؤت: 
 نُ زَبُٓ ثًاوٍ ئُْفاٍ...  خؤ ًَٖػرتَ بؤظيـ يُو دُْطاوَضاُْ ظياتط ًُْ 
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زًْا ُْٖسيَو ضووْاى بؤوَ، بُض ثًٌَ خؤّ بُ ضووٌْ زَزيت، نُثهُ ؾار و بُٓ زاضّ يًَهسٍ دًا زَنطزَوَ، 
زَغتِ يُ نًهٌ ًَٖػرت بُضزابىو، يُ ْؿًَىيَهٌ طُيًَو غُخت ؾؤضِبىويُٓوَ، نُوتًُٓ ثًَسَؾتًَو، تىوؾٌ ضُْس 

ُفت ضيَطُ بىو، تطغاّ، يُبُض خؤَُوَ طىمت، ئُطُض ًَٖػرتَ بؤظ ٖؤؾٌ سُفت ضياًَْو بىوئ، شَاضزّ بُ شَاض س
دُْطاوَضيؿٌ يُ غُضٍ بًَت، ُٖض َُٖيُ زَنات... ًَٖػرتَ بؤظ نُ طُيؿتُ سُفت ضياُْنُ، قًضُى ضاوَغتا، زيتِ 

طا ضؤيؿت، وَى تَُاؾاٍ ُٖض سُفتًاٌْ نطز، ملىظٍ بُ ُٖض سُفتًاُْوَ ْا، يُ الٍ ضُثُوَ  غًًٌََُ ططت و خًَ
ئُوٍَ تؤَيٍُ ًَٖٓسَ وَغتاُْ بهاتُوَ، ئًسٍ قُزَضٍ ًَٓـ زووٍ نًهٌ ًَٖػرتَ بؤظَ، نُومتُ زووٍ، بطِؤ بطِؤ... 
ظؤضٍ ُْبطز باضَطايُى بُ زياض نُوت، يُ زووضَوَ ُٖضزوو دُْطاوَضٍ بعضبىوّ ْاغًًُوَ... ئًسٍ ًَٖػرتَ بؤظ يُ 

زََىيػت ُٖظاض َاضٌ يًَبهُّ، ُٖظاض ضَمحُمت بؤ زايو و باونٌ ًَٖػرتَ  نُٓ َٔ بىوَ ؾتًَهٌ زٍ ؾتًَهٌ ثريؤظ،
بؤظ ْاضز، َٔ ئُطُض ئُو نُضَ ببًُُٓوَ نُ زَناتُ باونٌ ًَٖػرتَ بؤظ، َُزايًايُنٌ بُ ًًًَُوَ زَنُّ، َٔ 

زابًَِٓ يُ ْاو  َُْسَظاٌْ نى ضانٍُ ًَٖػرتَ بؤظ بسََُوَ، ضِ يُ زَغت ُْزَٖات، بريّ نطزَوَ ئاواظيَهٌ دىاٌْ بؤ
َُٖىو ئاواظإ بٓاغطيَتُوَ،  سُفت ؾُو بؤٍ زاًْؿتِ تا ئاواظيَهِ زاْا، ْاوّ يًَٓا ئاواظٍ ًَٖػرت، ئًسٍ ُٖض داضيَو 
َٔ و ًَٖػرتَ بؤظ، بُ زيساضٍ يُنسٍ ؾاز بائ، ئاواظَنُّ بؤٍ زَشَْس، ظؤضٍ ثًَدؤف بىو، نًهٌ بازَزا..  َٔ 

ُ ضاضَيُنٌ يًَسَنطزئ، ئُوٍَ نًهٌ ًَٖػرتَ بؤظ بططيَت و ُٖضُيُنٌ يًَبهات و زَيًٓاّ ًَٖػرتَ بؤظ يًَطَ باي
بطِوات، تىوؾٌ ًٖض ططفتًَو ْابًَت و زَطاتُوَ دًَطُيُنٌ ئاضاّ، ًَٖػرتَ بؤظ ضاوغاخٌ َُٖىو زَوض و 

بُ ضاوٍ خؤّ  ظََاًَْهُ... يُ بُفط ؾهاْسًْـ ُٖض ؾاضَظايُ و تىاْاٍ سُفتاو سُفت دُْطاوَضٍ ُٖيُ، َٔ زيتُُ
 زيتُُ نى بُفط زَؾهًًََٓت، بُ ملىوظ بُفط الزَزا و بُ ضؤى زَيجُغتًَتُوَ، َٔ طىيَِ يُ ئُغشابُنىش بىوَ زَيطؤت:

 يُ بُفط ؾهاْسٕ، ًَٖػرتَ بؤظ يُطٍَُ َٔ زَضزَضًَت.. 
وض يُ ضاوٍ ئُْفاٍ، ئُطُض ًَٖػرتَ بؤظ يًَطَ بايُ، زَيربزيُٓوَ ضيَطُيُنٌ بٌَ ططفت و غُضئًَؿُ، ضيَطُيُى زو 

زووض يُ ضاوٍ داغىوغإ.. ًَٖػرتَ بؤظ يًَطَ بايُ، بُ ضيَطُيُنسا زَيربزيُٓوَ زًْا.. خىزاوَْسٍ قُْسيًٌ، ئُطُض 
خاضَ خىيُف ْاًَْطٍ، ئُطُض ئُغشابُنىشيـ ْاًَْطٍ، ئُطُض َُغتىوضَف ْاًَْطٍ ئُطُض ئايؿُطىَيًـ ْاًَْطٍ، ئُطُض 

، ئُطُض مشؿاَيًَهًـ ْاًَْطٍ، ئُطُض بُ خؤؾت ْايُيت، ًَٖػرتَ بؤظَإ بؤ بًَٓطَ، ئُغتًَطَنٍُ ثؤالف ْاًَْطٍ
ًَٖٓسََإ بؤ بهُ، بطِؤ َاَيٌ ئُْفاٍ، زََئًَ يُوٍَ ًَٖػرتَ بؤظ بُ ظدمرييَهٌ سُفت يؤيٌ بُغرتاوَتُوَ، ظدمريَنُ 

 ..بجػًَُٓ و بُؽ، خىزاوَْسٍ خؤّ، َٔ يُ ًَٖػرتَ بؤظ ثرت ضًسيِ يُ تؤ ْاويَت
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ظضيإ وَى ثًؿٍُ ًَُٖؿُيٌ خؤٍ بُ زيىيَهسا ئاوزيى بىو، بُفط بُ ؾُضَُوَ، نُّ نُّ يًًَسَنطزَوَ، ئُوٍَ 
ثؿىوٍ ُْزا و ُْزا، ئاططٍ ئًَُُ و تؤثٌ ئُوإ بىو، تؤخ بُ زواٍ تؤخ، بًًََػُ يُ بًًََػُوَ... دُْطاوَض يُ 

ؿذي ويَطإ زَبًَت، ويَطاًًُْى ضَْطُ ُٖضطًع شيإ ُْنُويَتُ طًاًًُْوَ، زَبًَتُ قُْسيًٌ بُفطزا، بُ ظؤض زاًْ
نُالوَيُى يُ ضابطزوو، بُ غُضزاًْـ ضيٌَ بُ ئايٓسَ ْانُويَتُوَ... فاتًُُ غُض ضؤثٌ ططتبىو، ؾايٌ بُ زَوضٍ 

ٍ زَغُُْٓوَ بُ فاتًُُوَف، ئاططزا زَغىوضِايُوَ، غُضزَغتٍُ َطاوٍ بُ زَْطُ ططَِنٍُ بُْسإ زََيٌَ، َُٖىو بؤ
بُالّ ثؤال بُ بًَسَْطٌ ؾايٌ زَنات، يُ ؾايٌ ضًايًُوَ بؤ غَُاٍ ضًايٌ، ئاطط ظَضزَؾتًاُْ بًًََػُ زَزا، غَُا يُ 
طٍَُ دىويٍُ ئاطط دىإ زيَتُوَ، وَى ضؤٕ فاتًُُ يُطٍَُ بُفطزا دىإ زيَتُوَ، وَى ضؤٕ بُ زيىٍ ضؤضِاوطُزا بُفط 

ٕ زيَتُوَ، وَى ضؤٕ شَاضٍَ سُفت بُ ئُفػاُْيًُوَ يُطٍَُ ئًَُُ دىإ زيَتُوَ، ئاطط ئُوٖا يُطٍَُ يُطٍَُ ئاطط دىا
غَُا دىإ زيَتُوَ.... تا ضيَطُت ُْضًَتُوَ ضيَبُْساٌْ قُْسيًٌَ و باوَف بُ ظضياْسا ُْنُيت و بؤ ضُْس غاتٌَ ُْضًُ 

ثُضغيت ض ضًَصيَهٌ خىزايٌ زَضِشيًََٓتُ ْاختُوَ.... يُ ُْٖاغٍُ ضًىوضَوَ، ْاظاًْت ئاططثُضغيت ضًُ، ْاظاًْت ئاطط
 بريَُ فاتًُُ داضيَو بُ َين طىت:

 ئُطُض عُؾكٌ ئاطط ُْبا، يًََُص بىو يُ بُغطاّ نطزبؤوَ.. 
َٔ ئُوزَّ قػُنٍُ فاتًُُّ بُ ُْٖس وَضُْططت، ئًَػتا زَظامن عُؾكٌ ئاطط ض عُؾكًَهُ  و ثطضٌ ضُْسإ  

ثؤالٍ يُ زَغيت خؤٍ ئاالْسووَ و بُضٍ ْازا، ئُو غاتاٍُْ يُطٍَُ ئاطط غَُا زَنُيت، تؤخ فاتًُُ و ضيؿٌ ضُْسإ 
يُ بٔ ثًَؿت بُ عُضزٍ بهُويَت، زَْطٌ ْايُت، فاتًُُ بُ زَّ غَُاوَ زَيطؤت: دُْطاوَض ئُطُض ْاوَ ْاوَ 

طات و نُؽ تًًَٓاطات، فاتًُُ وا زَغيت ئاطط ُْططٍَ و تًَط غَُا ُْنات، زَبًَتُ بُضز، زَبًَتُ ئاغٔ، يُ نُؽ ْا
زََيًَت و ًَٓـ بُ ظَاٌْ زَضويَؿإ و ساَيططتىواُْ زََيًَِ: وايُ، وايُ، فاتًُُ وايُ، ئُوٍَ تؤ زَيًًًََت ُٖض 
َُٖىوٍ وايُ.... ئُواًْسيـ وايُنٍُ ًَٓإ ثًَدؤؾبىو، بٌَ ئُوٍَ بعأْ ض وايُ، تًَهطِا وايُ وايُ زَطىتطيَتُوَ، 

 ُضَوَ بؤ ئُو غُض وايُ وايٍُ يٌَ بُضظ زَبًَتُوَ، نٌَ ئاطاٍ يُ زَْطٌ تؤثُ!...قُْسيٌ يُو غ
 
 

*** 
 زووض ًْؿتُُوَ، ظؤض زووض

 زووضتط يُ باَيٌ فطِئ
 يًَطَ ًْؿتُُوَ

 زووضتط يُو ًَْىاٍُْ
 يُ ًَْىإ َٔ و َاَيئاوايٌ ُٖبىو

 يُ ًَْىإ تؤ و تًُْايٌ ُٖبىو
 ًْؿتُُوَ يًَطَ
 زَضِوا يًَطَوَ ُْ ضيًٌََ

 ُْ ضيًٌََ زٍَ
 ئُوٍَ ُٖيُ يُ َُضطُوَيُ

 بُضَو الٍ َُضط زَضٌَ
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 يُ خؤّ ؾهػتُ باَيٌَ،
 زَْطًَو ًُْ مببا مببا

 مبباتُ َاَيٌ زًْا..
 )طؤضاًٌْ دُْطاوَض(            

*** 
 

اظٍ خُوٌَْ نُ َاْسووّ، يُ خؤّ َاْسووتط، ئُطُض ئًَؿهططيٌ يًَبطُضٍَِ، زََُوٍَ  ضاوٍَ طُضّ بهُّ، بُ ًْ
يُى داض زيتِ و َُْسيتُوَ، سُظ زَنُّ بضُُ باوَؾٌ خُوتُٓوَ، خُوًَْو خُضيهٌ ضًُٓٓوٍَ َاض مب و خاضَخىيُ 
بُ ئاطاّ بًَينَ، بُ ئاطاٖاتُٓوَّ يُ اليُٕ خاضَوَ، ثًَهُوتُٓوَيُ بُ ضيَطٍُ زَضضىوٕ، زَضضىوٕ يُو َُضطٍُ وا يُ 

دُْطاوَضٍ بٌَ ضاوغار زَنات،طُيؿتُٓ بُو دًَطُيٍُ نُ دُْطاوَض بؤ  قُْسيًُوَ غُضَ زيكاٌَْ يُطٍَُ سُفت
َاوَيُنٌ زٍ ططيَبُغت يُطٍَُ شيإ ْىيَسَناتُوَ.... نًََُو ضاوّ طُضّ نطز، ُْ خُومن زيت ُْ خاضَ خىيُف بُ 

ؿهططيٌ ئاطاٍ ًَٖٓاَُوَ، ئُوَ ئًُاٍَُ ثػاوَيُ يُغُض غُضَُ، ًًٌَْٗٓ ؾُويـ )ئاطط(َ... يُ غاتُناٌْ ئًَ
ئُطُض بُ ثًٌَ خؤيؿٌ ُْٖات زَبًَت تؤ بُ زوايسا بضًت و زَغت بُ خُياَيًَهُوَ بططيت و بؤ نىيٌَ بطزيت ثطغًاض 
ُْنُيت، ئًَطَ نىيًَُ؟ بؤ نىيَِ زَبُيت؟ ئُطُض وا ُْنُيت، ئًَؿهططيٌ نؤتايٌ ْايُت و زَتهىشيَت، َٔ ضُْسٍ بُو 

ططمتُوَ و ُْيسَبطزّ، ْاظامن يُ غُضَا بىو يإ يُ تطغإ تؤ بًٌََ يُ تطغإ بىو، الو بُّ الزا َُٖيُسَزا، خُياَيًَو ُْيسَ
ضىْهُ ططِ ططِ ٖامتُوَ غُض وَغًُتٌ طؤضيينَ، وَغًُت يُ نُيًٍُ زاّ، زََُوٍَ بعامن ئُو بطازَضاُْ يُ 

َ، بُالّ ئُوَ وَغًُتُنُيإ ضًإ ْىوغًىَ، زََىيػت بضِ نؤَيُثؿتُنُّ بًَِٓ و وَغًُتُناًْإ غىيَُُٓو
خًاُْتًَهٌ طُوضَيُ، ؾهاْسٌْ ثُمياُْ، يُ بٓجًَٓاٌْ غىيَٓسيَهُ طُيًَو طُوضَيُ، طؤضٍِ ؾًُٖس ثريؤظتطئ ثريؤظيًُ 
الٍ دُْطاوَض، الٍ دُْطاوَض يُى ثريؤظيٌ طُوضَ ُٖيُ ئُويـ طؤضٍِ ؾًُٖسَ، ْا ئُو غىيَٓسَ ٌٖ طاَيتُ ًُْ.. 

غًُتاُْ ببًِٓ و بًاخنىيَُُٓوَ و غىيَٓسيـ ُْؾهًَِٓ، ثريؤظيٌ ُْخَُُ بٔ ئُزٍ ض بهُّ بُ ض ضيَطُيُى ئُو وَ
ثًَُُوَ، تا زيَت تاَُظضؤيًِ بؤ بًًٓين ئُو ؾُف ثاضضُ ناغُظٍَ ْاو نؤَيُثؿتُنُّ ظياز زَنات... ضًِ يُ زَغت 

ئُو وَغًُتاُْ ُْبًِٓ،  ْايُت، يُو باضَيُوَ بٌَ زَغُالترتئ دُْطاوَضّ، ئاٍ يُ خؤّ بٌَ زَغُاَلتٌَ! ضَْطُ قُت
زََطّ و وَغًُتُنٍُ فاتًُُ ْابًِٓ، ٌٖ نُغًإ ْابًِٓ، تؤ بًًٌََ ئُواًْـ وَى َٔ تاَُظضؤٍ بًًًٓٓإ ُْبًَت! 
ضَْطُ ُٖض برييؿٌ يًَُٓنُُْوَ، ْا بطِوا ْانُّ، وا بًَت، خىزايُ، ظوو يُنالٍ بهُوَ، يإ َٔ بهىشَ يإ ئُوإ، 

طئ غىيَٓس بؿهًَِٓ، وَى ضؤٕ ئُو نؤيهُزاضاُْ بُو بًىضَ زَؾهًَِٓ ئاواف غىيَٓسَنُ ئُوٖا بطِوا زَبًَت طُوضَت
زَؾهًَِٓ، ْا ناضٍ وا ْانُّ، يإ َٔ بهىشَ يإ ئُوإ.... ئاططَنُ يُ نعٍ زابىو، نؤيهُزاضيَهٌ طُوضَّ ضانًَؿا، 

م بىو، زيتِ ؾىوؾُيُنٌ طُوضَ يُ ْاو غىوى بىو، تىَُظ  ْاوٍ نًَؤٍَ بىو، بًىضيَهِ يًًَسا يُو غُض بؤ ئُو غُض ؾُ
زاضَنُ ٖاتُ زَضٍَ، تَُاؾا زَنُّ، ئُوَ ضًُ! ُٖوَ، عُضَقُ و غُض َؤض، ُٖض خٌُْ بىوّ خٌُْ، غاضّ زايُ 
نؤيهُزاضَناًْسٍ، َُٖيطًَطِ و وَضطًَطِّ زَنطزٕ، بعامن ض ؾىوؾٍُ زٍ خؤٍ سُؾاض ُْزاوَ، خىزاوَْسٍ ؾُضابٌ، يُ تؤ 

اوَْسٍ َُغيت، ظؤض غىثاؽ بؤ ئُو زياضيًُ نُ بُو ْاوَختُ بؤت ْاضزّ.. غُضيِ نطزَوَ و بُ ظياز بًَت، خىز
نًََُهِ َُٖيكىضِاْس... ثُؾًُإ بىوَُوَ يُو زوعاياٍُْ ثًَـ نًََُو زَخمىيَٓسٕ، ُٖغتُهطز ناتٌ ئًَؿهططيًُنُّ 

يُ خُوتىوَ، زَيِ ُْٖات خُبُضٍ تُواو بىوَ، نٌَ يُ زووٍ َُٓ، فاتًُُ، نُ ضىوَُ غُضٍ زَتطىت فطيؿتٍُ خىزا
 بهَُُوَ، طُضِاَُوَ، خؤٍ بُ ئاطا ٖات:
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 ْؤضٍَ َُٓ؟ -
 ئا، بُالّ ئُطُض خُوت زيَت، غُوَ، يُ دًاتٌ تؤيـ زَيططّ -
 ْا، واٖامت،  -

 ضؤيؿتِ و ٖات، ثًَُطىت نُ بىتًًََو عُضَقِ يُ ْاو نؤيهُزاض زيتُوَ، بُ باويَؿهًَهٌ ْاغهُوَ طىتٌ:
 اضبُضِوو بُ غُوظٍ و بُ ثًَىَ بُضِوو زَططيَت، يُ غاتُناٌْ ثاَيهُوتًٓـ عُضَم!دىاُْ، ز 

زياض بىو سُظٍ يًَبىو، نًََُو غىاتُوَ، يُ شووضَنٍُ زٍ زاًْؿتري، خىاضزَاُْوَ، ئُو ظؤض نٌَُ خىاضزَوَ، 
ُوْاُْ َُٖيًسَزا، زَتطىت َٔ ضاضَطًَو ثرت، فاتًُُ ضىو ثؤال باْط بهات، ثؤال عُضَقدؤضيَهٌ عُدايب بىو، فريع

غُثاٌْ َاْسووَ، زؤ زَخىاتُوَ، َٔ ئُوامن يُ بري ُْنطز، غُضزَغتٍُ َطاوٍ بُؽ يُ عُضَم يُ َطاوٍ ُْزَضىو، 
نٌَُ زَخىاضزَوَ، زَْا ُٖض ؾًًًَُُُْنٌ يُ ثًَـ بايُ وَى َطاوٍ ُٖض زَخيىاضزَوَ ُٖتا قىضِاوٍ بين زَضزًََٖٓا، 

زَخىاضزَوَ، زووَنُيسيـ يًََُص بىو واظيإ يًًََٗٓابىو، ُٖبىو ُْبىو ثؤال و َٔ، ثؤال بطازَضَنٍُ طًعاضاف نٌَُ 
ٖات، ؾًَتاُْ  بًين ثًَىَْا... َٔ و فاتًُُ بُ دًَُاًَْٗؿت، بُ ًْاظٍ خُوتٔ، ضىويُٓوَ شووضٍ ْىوغذي، طىيَِ يُ 

زَطُضٍَِ.. ضانؿاًَْو ضانؿاّ، يُ َاَيٌ زَْطٌ زاض ؾهاْسٕ بىو، تًَطُيؿتِ ئُوَ ثؤال بُ زووٍ ؾىوؾٍُ عُضَقسا 
بابًؿِ وا ضاُْنؿاوّ، ْىوغتًَٓو ْىوغتِ، َُطُض يُ غُض نؤؾٌ زايهِ خُوٍ واّ نطزبًَت، خُوًَْهِ زيت، ًٖض 
بًٓازًَََو خُوٌْ واٍ ُْبًًٓىَ، خُوًَْو بىو يُ ْاو خُوْإ دًَطٍُ ُْزَبؤوَ، خُوًَْو بىو، نُ زََُويَت 

ِ بؤ ْايُت بؤ بُ زياض خػتين زميًَُْهٌ، ْا ْاتىامن بًطًَطَُِوَ، ُٖضضٌ بًًًََِ ئُو خُوُْ ًُْ بًطًَطَُِوَ، ضغتُيُن
نُ َٔ زيتِ، زَبًَت خؤّ دىإ نؤ بهَُُوَ بؤ طًَطِاُْوٍَ ئُو خُوُْ، زَبًَت قَُيُّ و ناغُظ بًَِٓ و وضز وضز 

خؤّ زيتِ، خؤّ يُ ْاوٍ بىوّ، بُالّ َٔ ْاتىامن بًٓىومسُوَ، ْا ئُو خُوُْ بُ َٔ ْاْىوغطيَتُوَ، َٔ زيتِ بُ ضاوٍ 
ويَُٓناٌْ بُ يًًًََـ ًْؿإ بسََُوَ، ْاتىامن قػُناٌْ بُ ًْىَضًًَـ بًًََُُوَ، يُ بريَُ ئايؿُطىَيٌ تًَسا بىو، طىيَِ 

ايُ يُ زَْطٌ بىو... بطازَضإ َُٖىو ُٖغتابىوٕ، خُضيهٌ خىاضزٌْ ثُتاتُ و ضايُ بىوٕ، َٔ زََُويَت بُ زَّ ض
خىاضزُْوَ ُْٖسيَو يُ خُوُْنُّ ئُطُض بُ ثضطِثضطِ و ؾًَىاويـ بًَت بطًَطَُِوَ، قُت ضغتُيُنِ بؤ ْايُت يًًَُوَ 

 بضُُ طًَطِاُْوٍَ خُوُْنُ...

 زَظأْ َٔ خُوًَْهٌ طُيًَو غُيطّ زيت يُو خُوُْ، ْاظامن.... 

 نا، وؽ بٔ زََيًٌَ زَْطًَو زيَت! 
 ًُ،وََيال قػُيُتٌ ًَٓـ طىيَِ يًَ 

َُٖىو يُنجٌَ بؤ زَضَوَ، زَْط زَٖات و ثٌَ بُ ثٌَ ْعيو زَبؤوَ، َٔ بُ زَْطٌ ئايؿُطىَيٌ تًَطُيؿتِ بُؽ 
 قػُّ ُْنطز، طىمت ُْبازا ُٖو ُْبًَت، با وا َُْيًَِ

 َٔ غُضزَغتٍُ َطاوٍ ًِْ ئُطُض ئُوَ زَْطٌ ئايؿُطىٍَ ُْبىو. 
 نى! زووض ًُْ ُٖو بًَت. 

ٕ ًُْ، زَْطُنُ يُ ناّ الوَيُ، زَْط تُواو يُ طىيَُإ ْعيو بؤوَ، ُٖض زَْطُ و بٌَ تا ئًَػتا بُ تُواوٍ ضوو
وؾُ، يإ ًَٖؿتا َُوزا َُوزاٍ وؾُ ضًُٓٓوَ ًُْ، ًَٓـ طىَامن َُْا يُوٍَ نُ ئُو زَْطُ زَْطٌ ئايؿُطىَيٌ 

 طىَيٌ َُٖىو طىالُْ... ))نىضَِنامنُُُُُُُُُُُُُِ..((

 اليُوَ زيَت. نىضَِ خؤيُتٌ، ئُوَتا يُو  
 غاضزَ بُ ْاو بُفطٍَ غاضزَ، زَْط ضىوَ اليُنٌ زٍ، يُو الوَ بُ ضووٌْ و بٌَ قطتاٌْ زَْط:
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 نىضَِنامن، تؤف نضُ تاقاُْنُّ، ئُو داضَ يًَتإ ْعيو ْامبُوَ، داضيَسٍ ظؤض ئاظاضتإ زاّ.. 

 نات.بُ َُٖىو اليُنسا ضاو زَطًَطِئ، زياض ًُْ، زََيًٌَ يُ بٔ بُفطَوَ قػُ زَ
داضٍَ، ئُٖا ؾتًَهٌ ضَف زياضَ، ضيَو بُضاْبُضٍ نضُ ضاو ضَؾُنُّ، بطِؤٕ بًًَٗٓٔ، دًىبُضط و خىاضزٌْ -

 تًَسايُ، زٍَ ظوو بٔ، زوايٌ ُْٖسيَو قػُ ُٖيُ زَيهُّ
 نىا يُ نىيًَُ؟ -
 َٔ طؤمت ئُو داضَف بًَتُوَ !...-
 عاْري ض بىوَ ض ُْبىوَ!زَ زايهٌ زايهإ خؤمتإ ثًؿاْبسَو با ضانىضؤٌْ بهُئ، ب -
 خؤتإ َاْسوو َُنُٕ، ض زََيًَِ ئُوَ بهُٕ، زَْا طىيَتإ يُ زَْطٌ َٔ ْابًَتُوَ. -
 باؾُ باف، بُ قػُت زَنُئ.  -

وا  بىو،يُو ؾىيٍَُٓ ئُو طؤتٌ بُضاْجًًًَهٌ طُيًَو طُوضَ يُ ْاو بُفط زاْسضابىو، َٔ قُت بُضاْجًًٌ ئُوٖا 
نُغإ َُٖيُإ ططت و ًَٖٓاَاُْ َاَيُوَ نطزَاُْوَ، سُفت زَغتُ دًهٌ تًَسا بىو بُ  طُوضَّ ُْزيتىوَ، بُ ضىاض

ثؿتًًَٓؿُوَ، سُفت دىوت ثًَاَلو بُ طؤضيًٍُ ئُغتىوضَوَ، سُفت غاقؤ بُ غُضناَلويؿُوَ، ْاظامن ضُْس ْىضزٍ ْإ، 
، مشؿاَيًَهٌ بُشٕ باضيو، زَتطىت طؤؾيت ُْضَو، ئاَازَ بؤ يُ ؾًؿسإ، مسام و خىيَـ نطابىو، دا ضٌ تًَسا ُْبىو

بُ شٌْ َُغتىوضَيُ، َٔ نُ مشؿاَيِ زيت، ًٖض ؾتُنِ ُْٖاتُ بُض ضاو.. فاتًُُ ضاوٍ يُ مشؿاٍَ بطِيبىو، يُ 
ضاويًُوَ زياضَ، تاَُظضؤٍ مشؿاَيُ، فاتًُُ يُ ضًايًُى ثرت سُظٍ يُ مشؿاَيٌ ضًايًُ، ثًَُطىت بُ ضاو بُ فاتًُُّ 

ًََهًسٍ ئاواظيَهت بؤ زَشَمن، ض ئاواظ! بؤ َُغتىوضَؾِ ُْشَْسبًَت، ئاواظيَو بتبا بتبا بتداتُ طىت، ئاضاَت بًَت زَ
 زجيًُوَ و يُويَىَ بُضَو َاَيُ بابإ...

زٍَ نىضَِنامن دًُناْتإ بطؤضِٕ، ثًَاَلوَ ْىيًَُناْتإ يُ ثٌَ بهُٕ،  بعأْ نىوَ يؤتإ؟ زٍَ ْاًْـ غؤٕ، ظوو  -
ٌَ َٓتإ ُْبًَت، َٔ بطغًِ ًُْ، خًَطابٔ، ُْٖسيَو قػُ ُٖيُ زَبًَت بًهُّ، زٍَ، ظوو، بٔ، تهٍُ يًَسَٕ، خُ

 ظوو...
خؤَإ طؤضٍِ، َُٖىوٍ بُ ثًَىإ ًَٖٓابىو، ْاظامن نىو، شَاضٍَ ثًٌَ ئًٍَُُ ظاًْبىو، زَتطىت ئًٍَُُ 

بىويُٓوَ، خاوئَ خاوئَ تاظَ يُ ْاو َُٖيططتىوَ، ئًٍَُُ بطزؤتُ الٍ بُضطسضوو، الٍ زوناٌْ ثًَاَلوإ! ئًَػتا ْىٍَ 
ثانُت زَضٖاتىوئ، ض بايُى ُْيطُضالْسووئ، ؾُف ثًاوٍ قؤظ و نضًَهٌ ؾؤر نُ دًٌ ثًاواٍُْ يُبُضَ، ضُْس 
دىاْري بُ دًهٌ خانًًُوَ، بُ دًهٌ تاظَوَ، بُ ثًَاَلوٍ تاظَوَ، َٔ تا بًًٌََ نُيفِ بُ ثًَاَلوَنُّ ٖات، ُٖغتُهطز 

 زَنُّ، َُطُض بُ َٓساَيٌ ًَٖٓسَ بُ ثًَاَلوٍ ْىٍَ باالّ نطزبًَت، َُْسًََٖؿت بُفط زايجؤؾًَت، بػت ب ضغت باال
زََىيػت ُٖض يُ بُض ضاوّ بًَت، يُ تَُاؾانطزٌْ تًَط ُْزَبىوّ، ثًَاَلوَنُّ ئُوٍَ زايهُ ئايؿُطىٍَ بؤٍ ًَٖٓاوّ، 

يَو بًَٓسَ، وَى بًًٌََ ًْىَ ثؤتًُٓ، ْاوٍ تىونُٓ، ضَْطٌ دىاُْ، ثطِ بُ ثًَُُ، ثًَاَلويَهٌ الغتًهُ و يًَىاضٍ ُْٖس
ثًَاَلوَنُّ ضَؾًَهٌ طُيًَو دىاُْ ضيَو يُ ضَْطٌ قصٍ خؤّ زَنات، ضَْطٌ قصٍ َٔ قػٍُ خؤّ ًُْ، ظؤض دىاُْ، يُ 

 بريَُ بُ َٓساَيٌ نضُ دشًًَُناٌْ زَضو زضاوغٌَ زَياْطىت:
 ضَْطٌ ضَؾًـ ضَؾًٌ ثطضٌ ئُو نىضَِيُ...دىاْرتئ ضَْط بؤ ثطض ضَْطٌ ضَؾُ، دىاْرتئ  
ؾًؿهٍُ تفُْطُإ ًَٖٓا طؤؾيت ثًَىَنُ و يُ غُض ثؿهؤٍ زاض بُضِووٍ زاٌَْ، بُفط بُ ُْضٌَ زَباضٍ، تؤخ  

يُ بُفط خًَطاتط زَباضيَت، بُ زظيًُوَ ضاو بُ َُٖىو اليُنسا زَطًَطِئ، ئايؿُطىٍَ زياض ًُْ، يُ بُيين خؤَإ 
 ُضَإ تًَسا َايُ، ُْٖسيَو زََئًَ:ضطثُضطخ زَنُئ، غ
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 ئُوَ ئايؿُطىٍَ ًُْ، بًػتىوَاُْ دٓسؤنُيُنٌ تايبُتٌ ُٖيُ يُ قُْسيًٌَ ضَْطُ ئُوَ ُٖو بًَت. 
 ُْٖسيَو زَياْطؤت: 
 ُْ بابُ، وََياَل ئايؿُطىَيُ و ئايؿُطىٍَ.. 
ٍَ يًَسإ بهُّ، يُنػُض ثُؾًُإ َٔ يُو بُيُٓ تًَساَابىوّ َُْسَظاٌْ نًٗاًْاُْ، سُظّ زَنطز زَغت بُ مشؿا 

زَبىوَُوَ، خؤؾِ ْاظامن بؤ! يُ تطغاُْ   يإ يُ خؤؾًإ! ضَْطُ مبُويَت غُضبُْس بطؤضِّ، يُ َُغتىوضٍَ َُغتاُْوَ 
بؤ فامتؤنًٌَ نًًََطُضزٕ، مشؿاَيُنُّ يُ ئاًََعّ ططتىوَ، يُ ئاًََعططتينَ، َُطُض يُ شووضَ خُوًًُْنٍُ طاضَ 

ئاًََع ططتبًَت، بطِوا ْانُّ َُٖٓاظيؿِ بُو ؾًَىَيُ يُ ئاًََع ططتبًَت، يُ ًٖض يُ خُياَيُناًْؿِ،  َُغتىوضَّ وا يُ
 فاتًُُّ وَى مشؿاٍَ بُ غًٓطُُوَ ُْْاوَ... 

 ئُٖا ئُوَتًٌََٗ، يًَطيٌََٗ ضاوَغتايُ! 
 ئُضيَىََياَل ُٖوَ، غُضاثا ضَؾجؤؾُ! 
 ثًًَُ باؾرتَ قػُ يُ قػٍُ ُْنُئ، با بعاْري ض قػُيُنٌ 
 زايهٌ َُٖىوَإ، ئُوَ ئًَُُ يُ ْإ بىويُٓوَ، فُضَىو وَضَ الَإ و قػإ بهُ 

ْا ناتتإ ْاططّ، ْعيو ْامبُوَ، ًَٓـ وَنى ئًَىَ ناضّ ُٖيُ، زضَْطُُ، ظؤض زضَْطُُ، نىضَِنامن، نضُ ضاو  _ 
ْاظامن.... بُ خؤتإ زَظأْ، يُ َٔ ضَؾُ تاقاُْنُّ، يُو َاوَيُ ظؤض ؾت ضوويساوَ، ظؤض ؾت طؤضِاوَ، يإ زَطؤضِئَ 

باؾرتيـ زَظأْ، داف و دًَصٍ ضىاض زَوَيُتٌَ، ٌٖ زًْايٌَ، وا وَى نًؤ و ًََطووغتاٌَْ بُضَو قُْسيٌ زئَ، زََئًَ 
ثازؾاٍ بُغسايٌَ، زَى ُٖتا زَطَُُوَ ُٖويًَطٍَ، يُ غُض تاتُ ؾؤضٍ زأًَْ، يُطٍَُ ثازؾاٍ دًًَُناًْسيـ غىْسيإ 

َ، زََئًَ بُ بُضزَ ضَؾُنٍُ نابُ غىْسيإ خىاضزووَ، نُ قُْسيٌ  بتاويَُٓٓوَ و بًهُُْ تاضيهػتاًَْو خىاضزوو
ضووْانٌ ضووٍ تًَُٓنات، واٍ يًَبهُٕ ئًسٍ طؤملُ بُفطيَهٌ يٌَ َُٖيُٓطرييَتُوَ، غىْسيإ خىاضزووَ، ثًَؿُُضطُ 

ويإ خىاضزووَ، َُٖىو ثاؾايُنإ بُ باب و باثريَوَ بهُُْ زضِنٌ ْاو ئاضز و نُؽ نُؽ ُْياْبًًَٓتُوَ، بُالّ طى
طىويإ خىاضزووَ، قُْسيٌ خىاضزٌْ ئُوإ ًُْ، ُٖتا زًْا زًْايُ قُْسيٌ بُفطٍ يًَٓاضًَتُوَ، ُٖتا زًْا زًْايُ، 

ا بًًََٔ... قُْسيٌ ئاططٍ يًَٓانىشيَتُوَ، ُٖتا زًْا زًْايُ، ثًَؿُُضطُ يُ قُْسيٌ ْابًَتُوَ، ئُواُْ با يؤ خؤيإ ُٖض و
بًػتىومشُ يُ خَُيهِ بًػتىوَ، قػٍُ َٔ ًُْ، طىايُ، يُ بُيين قُْسيٌ و بُغسا فػهُ فػهُى ُٖيُ، بُؽ ْاظامن 

 وايُ يإ ْا، ئُْطؤ باؾرت زَظأْ...
 َُْطؤت! ئَُٔ زََيًَِ وايُ و ظياتطيـ. -                       

 ت زَْا قػإ ْانات.وغبُ با طىيٌَ يًَُٓبًَ -                       

ئُوَ ضًُ! ئُو فػهُ فػهُ يُ بُيين خؤتإ، ضَْطُ َٔ بُ ؾًَت تًَبطُٕ؟ ْا نىضَِنامن َٔ ؾًَت ًِْ، َين  -
دُضط غىوتاو قُت ؾًَت ْامب، َٔ زَبًَت بُ غُالَُتٌ مبًَُُٓوَ، زَبًَت بؤ ئُو ئُْفايُ طىٍَ ضَؾُ ُٖض مبًَُُٓوَ، 

بُ سىؾرتٍ ُْنطزبًَت، ئُْطؤ بُ ًَٖػرتَ دىاُْناٌْ خؤتإ ُْنطزبًَت، َٔ ؾًَت زَبًَت بُ زَضزيَهٌ ببُّ، عاضَب 
ْامب و ْامشطّ تانى ئُو سُفتاو سُفت َٓساَيُ طُوضَ ُْنُّ... ثاف نًََُهٌ زٍ زَضِؤّ، زَضُُ الٍ نىضِو نضُناٌْ 

ْطاُْ بٔ و ُْنُٕ خؤ بُزَغتُوَ زٍ ئُواٍُْ وَى ئًَىَ وا بُ قُْسيًُوَٕ، ثًًَاْسََيًَِ با وَى ئًَىَ نىضِو نضٌ تُ
بسَٕ، ثًًَاْسََيًَِ ئُْطؤ بُ قُْسيًُوَ دُْطاوَضٕ، ئُطُض يُ قُْسيٌ ببُٓوَ زَبُٓ ثًَاَلوٍ زضِاو، فطِيَسَزضئَ و داؾٌ 

ٍُ خىيَطِيـ يُ ثًَتإ ْانُٕ، زَياًًٌَََُْ خٌَُ ْاْتإ ُْبًَت، يُ بين زًْايًَـ بًَت بؤتإ ثُيسا زَنُّ، بُ ْاو نَُيب
ئُْفايًؿسا بًَت زَتاْطُيُمنٌَ، خَُتإ ُْبًَت... ئُوداضَ ظؤضّ ثًَضىو، زضَْط ٖامتُوَ، يُ زَغت خؤّ ُْبىو، 
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ضىوٕ يُ زَغت خؤتُ، ٖاتُٓوَ يُ زَغت خؤت ًُْ، َٔ ضىوٕ و ٖاتِٓ يُ زَغت خؤّ ًُْ... يُ زَغت خؤّ ُْبىو 
ُوَ، خُويَهٌ طُيًَو زضيَص بىو، يُو خُوتُٓ ُٖظاض خُومن يُ طؤضِغتإ ظؤض َاَُوَ، ْىوغتِ، ظؤض زضَْط بُ ئاطا ٖامت

ثرت زيت، زَبًَت ظوو بُ ظوويًـ بضُُوَ، ئُْطؤ ْاظأْ سُفتاوسُفت ؾريَخؤضَّ بُ ًًَسا نُوتىوَ، زَبًَت ؾري بؤ 
 َُٖىويإ بططَُوَ...

 ئٌَ نا ئُتى ؾتًَهٌ وات بُ ئًَُُ ُْطؤت -                

 واّ بىوَى ئُوٍَ طىيٌَ يًَُٓبىوبًَت.يُغُض قػٍُ خؤٍ بُضزَ 

 زايهٌ زايهإ، ثًَىيػتُإ بُ تؤيُ -                
 وَضَ الَإ با ثًَهُوَ قػُ بهُئ                    

 زووضتط نُوتُوَ، بُ ئاغتُّ طىيَُإ يُ زَْطٌ زَبىو

 نانُ، قػُ َُنُٕ، با قػُ بهات، ؾيت  -       
 ُ زَغتُإ ُْضًَتططْطٌ ثًًَُ با ي        

 قطِو قُثًُإ يًًَهطز
..نضُ ضاو ضَؾُ تاقاُْنُّ، زََىيػت بضُُ الٍ زايهت و ُٖوَيٌ تؤٍ ثًَبطُيُمن، بُالّ َُغتىوضَ  

َُٖىوٍ يُ بري بطزَُوَ، نىضَِنامن ئُْطؤ غُزضتإ يُ َُغتىوضَ نطز، قػٍُ َٓتإ بُ ُْٖس وَضُْططت، 
 ًَباناُْ ئاقاضٍ قُْسيٌ دًَبًًًَََٗت ئُوٖاٍ بُ غُض زيت              َُغتىوضَتإ بُ ئاوٍَ زازا، ئُوٍَ ب

 َُغتىوضَ ضٌ بُغُضٖاتىوَ؟ -            
 يُى بُ زَْطٌ خؤّ ٖاواضّ نطز، ئُواًْسيـ بُ ٖاواضَوَ ئُو ثطغًاضَيإ يُ ئايؿُطىٍَ نطز

خطاخ، قػإ َُنُٕ زَْا قػُ  ..ٖاواض َُنُٕ، يُ قُْسيًٌَ ًٖض ؾتًَو بُ ٖاواضنطزٕ ُْ ضاى زَبًَت ُْ
 ْانُّ، زَْا باغٌ ثًاوٍ ئُغشابُنىشو خاضَ خىيُ ْانُّ

 وؽ بٔ نانُ وؽ بٔ، قػٍُ ططْطٌ ثًًَُ 
 َُٖىوَإ زَيُضظئ، يُ غُض ئاو و ئاطط بىوئ، َتُقُإ يُ خؤَإ بطٍِ، َٔ خُوّ زَٖات يُ تطغإ

 يُ ثؿت ئُو بُضظايًُٕ، زَبًَت ظووف بطَُُوَ َاٍَ .. زَضِؤّ، غُضيَو يُ نىضِ و نضُناًْسيؿِ زَزَّ زووض ْري
و سُفتاوسُفت ؾري بططَُوَ، سُفتاوسُفت غاواٍ زايو و باوى ئُْفايهطاوّ بُ زظيٌ ضاوٍ ئُْفايُوَ يُ زَوضوبُضٍ 
تؤبعاوَ َُٖيططتؤتُوَ، زوعا بهُٕ نُؽ ضيٌَ بُو تؤبعاوَيُ ُْنُويَت، تؤبعاوَ زَضواظَيُنُ بُ غُض زؤظَخُوَ، 

ويَىَ طُؾيت ضاغتُقًٍُٓ ئُْفاٍ زَغتجًَسَنات، ئُوٍَ َٔ زيتِ يُوٍَ نُؽ ُْيبًًَٓت، ئؤٍ خىزايُ! ئُو ئُْفايُ يُ
ببًِٓ ئُْفاٍ بهطيَت، َٔ ئُو غاواياُّْ يُوٍَ َُٖيططتؤتُوَ، زَبًَت دىإ بُخًَىيإ بهُّ، ئاظاياُْ طُوضَيإ بهُّ، 

ؤظيٌ يُبُضبهُٕ و تؤَيُ يُ ئُْفايٌ قىوٕ ضَف بهُُْوَ.... بُ قػٍُ بؤ ئُوٍَ وَى ئًَىَ بًَُٓ قُْسيٌ و بُضطٌ ثري
زايهٌ خؤتإ زَنُٕ يًَطَ بٔ و قُْسيٌ ضؤملُنُٕ، ُٖتا ئُو سُفتاوسُفت قاضََاُْ طضهًُيُ ثًَسَطُيُمن، قُْسيٌ 

َضُٓ نًَٓسَضٍَ، ضؤملُنُٕ، سُفتاوسُفت قاضََإ يُ نض و نىضِ، نُ ئُوإ ٖاتُٓ ئًَطَ ئُودا ئُْطؤ نُيفٌ خؤتاُْ ز
بُؽ بعأْ ئُْطؤ يُ ًٖض دًَطُيُى عاُْيُنٌ ْانُٕ.... ئٌَ زيَُٓوَ ض زَنُٕ، زَبُٓ جمًَىضٍ ض ئُغشابُيُى، ئُوَ 
ضَغىوٍ ئُغشابُنىش يؤ خؤٍ يُ غُض ئُو بُضزٍَ نُ ثُضِؤنًَهٌ نُغهٌ ثًَىَ بىو، زَياْطؤت وَخيت خؤٍ بُ 

َ ْايُ، ئًَػتا وا بؤ خؤٍ بؤتُ جمًَىض، خعَُتٌ َُظاضٍ ئُغشابٍُ زَغيت خؤيؿٌ ئُو ئُغشابٍُ يُ بٔ ئُو بُضز
فُقري زَنات، باؾُ ئُْطؤ زَبُٓ جمًَىضٍ ض ئُغشابُيُى؟ ئٌَ نضُ تاقاُْنٍُ زايهٌ، زَتُويَت ئُتىف وَى 
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يؤ  َُغتىوضَ يًَبهُٕ، بُ ؾُف شٕ بتطؤضُِْوَ، بتسَُْ َُاليُنٌ ئُو غُضٍ زًْايٌَ. نا ئُتى سُفت بطات ُٖيُ شٕ
ؾُؾًإ بهُيت؟ َُغتىوضَ طىْاسُ نضُنُّ، َُغتىوضَ طىْاسُ، يُ ضيَطٍُ ْاظامن نًَٓسَضٍَ، نُوتُ نًَُين 
بطاناًًُْوَ، ططتًإ و بُ ظؤض زاياُْ َُاليُى نُ سُفت نضٌ عاظَبٌ ُٖبىو، َُال، َُغتىوضٍَ يُ شووضٍَ بُْس 

تايُضٍ بطاٍ بُ زظيًُوَ ئًؿٌ يؤ زَنات ضظطاضٍ بهات،  نطزووَ، زَْا ُٖتا ئًَػتا زَطُيؿتُوَ ئًَطَ، زََئًَ بابُ
 بُؽ ْاظامن زَطاتُ نىٍَ!.. زَ باؾُ نىضَِنامن َٔ زَبًَت بطَُُوَ سُفتاوسُفت قاضََإ و ؾرييإ بؤ بططَُوَ...

 ئُزٍ خُبُضٍ خاضَخىيُ ْاظاٌْ؟ 
، ُْنُٕ خؤ بُ زَغتُوَ بسَٕ، ْا، ْاظامن، ضٌ يُ باضَيُوَ ْاظامن، َٔ ضؤيؿتِ، زيَُُوَ، ئاطاتإ يُ خؤتإ بًَت

َٔ ض ُٖواَيٌ تُواوٍ ئُو ْاظامن، قػُ ظؤضَ ُٖض نُغًَو قػُيُى زَنات ، ْا، َٔ ض ُٖواَيٌ ئُو ْاظامن..... ئا 
زََئًَ ثًاويَو يُ نىُْطىضط يُ تًُْؿت َاَيٌ خؤيإ التُ عُضزيَهٌ زابطِيىَ، تىوض و ثًاظٍ يًٌَ ضاْسووَ، يُ 

اضٍَ خُضيهٌ ئاوزإ و بصاضنطزٌْ تىوض و ثًاظَ، ئُطُض ئُْطؤف سُظ زَنُٕ تىض و ثًاظ بضًَٓٔ، غبُيينَ ُٖتا ئًَى
وَضُْوَ، وَنى ئُو ثًاوَ بهُٕ،  بُ قػٍُ خَُيهٌ، قػٍُ َٔ ُْبًَت بُ ضاوٍ خؤّ َُْسيتىوَ، بُؽ خَُيو ظؤض 

ُواوٍ ثًَسَنُوّ بعامن وايُ ئُو ثًاوٍَ وازََئًَ، وَنى طؤمت َٔ بُ ضاوٍ خؤّ َُْسيتىوَ، بُؽ ئُوداضَ بضُُوَ بُ ت
 خُضيهٌ تىوض و ثًاظ ضاْسُْ، خاضَ خىيُيُ!

ئايؿُطىَيٌ بٌَ ضَْط زَْطًؿٌ َُْا، ضؤيؿت، ئاوزيى بىو، يُ ئاوزيىبىوْسا، تؤثًَهٌ ٖاويَؿتُ قُْسيًٌَ ظضّ 
ًَطٍ ئُْفاٍ، ُٖضيُنٍُ بُ ْاوَْسٍ ئًَُُ نُوتُوَ، بُ ضاوٍ خؤّ زيتِ بىوَ  سُفت ثاضضٍُ تًص، تًصتط يُ مشؿ

ثاضضُيُنُإ ططتُوَ، يُبُض ضاوّ ًُْ ئُوإ ضؤٕ ضؤًْإ ططتُوَ، بُالّ ئُطُض ططتُٓوَنُيإ بُ ويٍَُٓ ططتُٓوَنٍُ 
َٔ بًَت، زَيًٓاّ ًََصووٍ دُْطاوَض يًَطَوَ نؤتايٌ زيَت، ئا دُْطاوَض يُواُْوَ يُ َُٓوَ نؤتايٌ زيَت، ْا ْابًَت 

 تُٓوٍَ ئُوإ بًَت، َٔ بُ ئاغتُّ طىيَِ يُ بطازَضَنٍُ طًعاضا بىو، زَيطىت:ططتُٓوٍَ َٔ ضيَو طط
 ْا، وا ًُْ، بطِوا ْانُّ، ئُطُض واف بًَت، َٔ قُْسيٌ ضؤيٓانُّ، ْا ضؤيٌ ْانُّ... 
ْاظامن قػٍُ ئُواٌْ زٍ ضٌ بىو،  َٔ طىيَِ، يًًَإ ُْبىو... ئايؿُطىٍَ تؤثٌ خؤٍ ٖاويؿت و ضؤيؿت،  

ثاٍُْ يُ ضىاض ئايٌ زًْاوَ ٖاتٔ و بُ قُْسيٌ نُوتٔ، َُٖىو ئُو تؤثاٍُْ يُى يُى ثًَـ نُوتٔ و َُٖىو ئُو تؤ
زواٍ نُوتٔ زَْطًإ زَٖاتُ طىيٌَ َٔ، َُٖىو ئُو تؤثاٍُْ نُوتُٓوَيإ وا يُ ضاوٍ َُٓ، بُ قُت تؤثُنٍُ 

يؤشَ يؤش ضىويُٓوَ شووضَنٍُ ئايؿُطىٍَ،  ئايؿُطىٍَ يُ َٓسا زَْطًإ ُْزايُوَ، ْاظامن ئُوإ...  َٔ ئُوَّ يُ بريَ،
زَبًِٓ ظضيإ يُ ْاو ظضياْسا َُٖيسَنات و ظضيإ و ظضيإ تًَهَُٗيسَقصئَ، َٔ ؾُضٍِ ظضيإ و ظضيامن زيت، طىيَِ يًًَُ يُ 
ئامساٌَْ ؾت بُ ؾت زَنُويَت، بُوَ زَضًَت يُ ئامسإ، يُ غُض غُضٍ ئًَُُ نُثهُ ؾار نُضتدي و بُ يُنرت 

ُوَ، ؾُضِ نُوتؤتُ ئامساٌَْ، ؾُضِ طُضَُ يُ ئامساٌَْ، ْاظامن يُو ئامساٌْ قُْسيًُ ض بُ ض زَنُويَت! ْاظامن ؾُضِ بهُوْ
يُ ًَْىاٌْ نٌَ و نًًَُ! ناتٌ ثطغًاضنطزًْـ بُغُضضىو.. ْاظامن ُْ ضاوّ ضَْط تًَهٍَُ و ثًَهٍَُ زَنات، ُْ ضَْطًَهٌ 

َْطًَو قُْسيٌ قُت و قُت ضَْطٌ ئُوٖاٍ بُ خؤيُوَ ُْزيتىوَ، ًَٓـ تاظَ ٖاتؤتُقُْسيًٌَ، ٖاتؤتُ زًْايٌَ، ض
يُنُّ داضَُ ئُو ضَْطُ ببًِٓ، ضَْطًَهُ دًا يُ َُٖىو ضَْطُناًْسٍ، ضَْطًَهُ يُ ًٖض ضَْطًَهُوَ ُْٖاتىوَ، 

ضَْطُ ضَْطٌ ُٖضضٌ ضَْطًَو تًَهَُيٌ ئًَهسٍ بهُيت، ئُو ضَْطٍُ َٔ زيتِ، زَضْاضًَت، طؤمت ُٖبًَت و ُْبًَت ئُو 
َطزُْ، ْا ْابًَت ُٖو بًَت، َٔ يُ ْعيهُوَو ظؤض بُ ضووٌْ ضَْطٌ َطزمن زيتىوَ، ض ئُوٖا ُْبىوَ، ْا ئُو ضَْطُ 
ضَْطٌ َطزٕ ًُْ... وَى ظضيإ بُ ْاو يُنسيسا زيَري و زَضري، َُٖىو غُضاغًُُ، َُٖىو ؾًُشاو، َُٖىو 

اوٍ ثًَىَ زياض بىو، ْا ضَْطُ َٔ يُويـ ؾًَُشاوتط بىومب، بُالّ َُٖيًُضظيى.. ئًُاٍَُ ثػاوَ يُ َُٖىوإ ثرت ؾًُش
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ئُوّ زَزيت خؤّ يٌَ زياض ُْبىو، طىيَِ يًَبىو، ثًاوَ زاغػتاًًُْنُ بُ يُضظيُٓوَ نُ زَتطىت زضَخيت ْاو ظضياُْ 
 زَيُضظيَت يُ ئامساٌْ خىضٍِ:

ت، يإ غُظَبٌ بُؾُض، يُنًإ بُ اليُنٌ بُغُ خىزايُ، بُغُ، وا ْابًَت، زوو غُظَب ْابًَت، يإ غُظَبٌ خؤ
 زٍ ببُ، بؤ وا زَنُيت خىزايُ، نًَت نُوتؤتُ بُضزَغت!

خىزا ئُو داضَف طىيٌَ ُْزايُ ثًاوَ زاغػتاًًُْنُ.. ضاوّ ضىوَ غُض ئاططَنُ، زيتِ بُضَو نعٍ زَضىو، 
 ؤال بىو:ويػتِ بُ نؤيهُزاضيَو طُؾٌ بهَُُوَ، َُْهطز، زَغتِ ًٖضٌ ُْزَططت، طىيَِ يُ ث

 بُؽ ئاططَنُ ُْنىشيَتُوَ، ض زَبًَت با ببًَت..
ُْٖسٍَ ويٍَُٓ شووضَنُّ، ويٍَُٓ غاتُناٌْ زوايٌ، تا ئًَػتاف داضوباض خؤ ًْؿاٌْ ضاوّ زَزَٕ، ئُوَتا  

ا فاتًُُ زوو نؤَيُثؿيت َُٖيططتىوَ، ئُوٍَ يُ َاَيٌ ئايؿُطىَيٌ زيتُوَ، بُ غًٓطٌ خؤيُوَ ْاوَ، بطازَضَنٍُ طًعاض
تفُْطُنٍُ خاوئَ زَناتُوَ، َٔ مشؿاَيُنُّ تىْس بُ زَغتُُوَ ططتىوَ، ئًَػتا ْؤضٍَ مشؿاَيُ، زَبًَت فىوٍ ثًَسا 
بهُّ، فىويٌَ بطاتُ ئُوغُضٍ زًْا، فىويٌَ بطاتُ طىيٌَ خاضَ خىيُ و مبطاتٌَ، زَبًَت مشؿاٍَ بصَمن.. ضُْسٍ بري 

س، زَبىايُ مبصَْسايُ، بؤ َُْصَْس!!   زيَتُوَ بريّ وا بُ خًَطايٌ خؤَإ زَنَُُوَ، بُ بريّ ْايُتُوَ بؤ مشؿاَيِ ُْشَْ
 خطِ زَنُيُٓوَ، ئًُاٍَُ ثػاوَ قػإ زَنات َٔ تًٌَ ْاطُّ، ثًاوَ زاغػتاًًُْنُ يُ بُض خؤوَ:

 ضُْسٍ طؤمت نىضَِ با ظوو يًَطَ بطِؤئ.....  
 ثؤال زََيًَت:

 باؾرتَ بُو اليُزا بطِؤئ..  
طاوٍ ؾًعطَ ثُضتبىوَناٌْ خطِزَناتُوَ.... تؤثُنإ غات زواٍ غات ظؤضتط و ْعيهرت غُضزَغتٍُ َ

 زَنُوُْوَ، زيَتُ بريّ وَى خُوٕ زيَتُ بريّ، بطازَضَنٍُ طًعاضا بُ ثؤالٍ طؤت:
 ْا ئُو ال باف ًُْ، با بُو اليُزا بطِؤئ.. 
َضَنٍُ طًعاضاف يُ قػٍُ خؤٍ ُْزَٖاتُ ثؤال ًٌَ ُْزا، غىوض بىو يُ غُض ئُوٍَ نُ ئُو ال باؾرتَ، بطاز 

خىاضٍَ، زَظامن بُ اليُنسا ضؤيؿتري، بُؽ ْايُتُ بريّ الٍ ناًَإ بىو، ْاظامن قػٍُ ناًَإ بُ غُضنُوت، تا 
ئًَػتاف ئُو ئاوضِزاُْوٍَ خؤَِ يُ ضاوّ ثاضاغتىوَ، ئاوضِزاُْوَيُى نُ زايهًؿِ بُدًًََٗؿت ئُوٖا ئاوضِّ يًٌَ 

ؾتًاُْ ئاوضِّ يُ َاَيٌ ؾُيتإ و َاَيٌ ئايؿُطىٍَ زايُوَ... ثًَـ زوا ثػاُْوَ ضٌ واّ يُ بري ًُْ، نُ ُْزايُوَ، ظَضزَ
ًْىٍَ زوا ظضَُّ طىٍَ يًَبىو، بُؽ يُى ويَُّٓ يُ ضاو َاوَ، ثؤالو فاتًُُ تىْس يُنرتيإ يُ باوَف ططتبىو، َُْعاٌْ 

يُ زَْطٌ بطازَضَنٍُ طًعاضاوَ، طىيَِ يُ )) ْاَطٍَ ْاو و بُ ناّ الزا غًؤض بىوُْوَ... ضًسيِ ُْزٍ، وا بعامن 
ًْؿاْتإ..(( بىو، ئُوَف زَْطٌ ثًاوَ زاغػتاًًُْنُيُ: )) وا ٖاتٔ ثًَؿُُضطًَت َُ..(( طىيَِ يُ ضًسٍ ُْبىو، با 

يؤ ْاظامن ناّ يُ ؾُف دُْطاوَضَنُ بىو، بُ زَْطًَو، زَْطًَهٌ ْىوغاو: )) ضازيؤ بُ قػُ ٖات(( فطياٍ ضاز
 ُْنُومت.. ئا بريَُ ًًٌَْٗٓ ؾُويـ ئايؿُطىٍَ بىو..
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ئُوَتا ثًاوٍَ مشؿاٍَ زَشٌََْ، ثًاوٍَ دطُ يُ غُض و ضيـ، غُضاثا ضَف، مشؿاٍَ زَشٌََْ، نٌَ زَبًينَ، نٌَ 
وَ ظضيإ زَبًػيتَ! ثًاوٍَ بُو دًَطُيُوَ ْىوغاوَ و مشؿاٍَ زَشٌََْ، ثًاوٍَ يُ تىوضَِبىوْسا، يُ ثُدمُناًًُْ

َُٖيسَنات، ثًاوٍَ يُ ًَٖىضبىوُْوَزا، يُ ُْٖاغُيُوَ باضيينَ ُْضّ ُْضّ زَباضٍَ، ثًاوٍَ بُ غًُايُوَ ُْ ططيإ زَضِشٍَ 
ُْ ثًَهُْري... بٌَ ثػاُْوَ مشؿاٍَ زَشٌََْ، ثًاوٍَ َُٖىو غاتُناٌْ بٌَ مشؿاَيٌ يُ شًًََْٓهسا بُ مشؿاٍَ 

زَطًَطِيَتُوَ... ثًاوٍَ خؤٍ ْاظاٌَْ يُ نىٍَ نُوتؤتُوَ،  يُ ْاو ئاوزا ًَُقىتٌَ زَناتُوَ..مشؿاٍَ غُضٖاتٌ ثًاوٍَ 
زَنات يإ يُ وؾهاٌْ َُٖيتىوتهاوَ، ثًاوٍَ ْاظاٌَْ يُ نىٍَ نُوتؤتُوَ،  يُ بٔ عُضز زانىتطاوَ يإ بُ ئامساُْوَ 

 َُٖيىاغطاوَ.. 
ُٖيُ وَالّ بساتُوَ! َٔ ض يُ باضَياُْوَ ْاظامن، ئُو دُْطاوَضاُْ ضًإ بُ غُضٖات؟ بؤ نىٍَ َُٖيسضإ؟ نُغٌَ 

ًَْىإ ئًَطَ و ئُوٍَ، ض ضيَطٍُ ًُْ، ثًٌَ ْانُوَُوَ، يُو ضيَطُيُ ُْ ويَُٓيُنٌ زيتِٓ بُدًًََٗؿتىوَ، ُْ زَْطًَهًـ 
ضَنامن يُ بًػتِٓ، َٔ بُ زًْايُى ثطغًاضيـ بُو قُْسيًُ ُْنُومتُوَ، ئُو قُْسيًٍُ خؤَِ تًَسا بعض نطز و بطازَ

ْابًُُٓوَ، فاتًُُ ْابًُُٓوَ، ئاٍ ثًَاَلوَ دىاُْنامن بُ ثًًَُناُْوَ يُ نىٍَ نُوتُٓوَ؟ َاْسوو بىوّ.. ْاظامن ئًَطَ 
نُوتؤتُ نىيٌَ قُْسيًُوَ، قُْسيٌ نُوتؤتُ نىيٌَ ئًَطَوَ!! ئُزٍ نىُْنإ!  ْاظامن ئًَطَ ناّ زيىٍ سَُطيُٓ،  ئًَطَ 

يُ ناّ اليُ! ًَٖٓسَ زَظامن بُ زياض زَضطايُنُوَ زاًْؿتىوّ، زاًْؿذي ًُْ، وَى بًًٌََ  نىيٌَ زًْايُ! َاَيٌ ئايؿُطىٍَ
ثًَىَْىوغاُْ بُ دًَطُيُنُوَ، ئًَطَ دًَطٍُ ثًاويَهُ ْاظاًَْت يُ نُيُوَ دُْطاوَضَ، يُ نُيُوَ يُ دُْطاوَضٍ ضووت 

هُ ؾُف ثاضضُ ناغُظٍ ثًَضطاوٍَ  يُ بٔ ضؤنٌ ضووتبؤتُوَ، ثًاويَهُ بُمشؿاٍَ يازَوَضيٌ خؤٍ زَْىوغًَتُوَ، ثًاويَ
زاْاوَ، ْاويَطيَت بًاخنىيًََٓتُوَ، ثًاويَهُ يُ ُٖظاض و يُى ثطغًاض نُؽ وَالٌَ ثطغًاضيَهٌ ْازاتُوَ، ثًاويَهُ بُ 
شَاض غُزويُى داض ثػاوَتُوَ، ئًسٍ دًَطُيُى َُْايُوَ بؤ ثػاُْوَ، ثًاويَهُ غُض و ضيـ غجٌ غجٌ، غجٌ وَى 

سيًٌ ياز، ثًاويَهُ ُْ خؤٍ زَظاًَْت تٌَُُْ ضُْسَ ُْ نُؽ، ثًاويَهُ يُ غُضزًَََو مشؿاٍَ زَشٌََْ، ثًَٓاضًَت  قُْ
غُضزٌََ مشؿاٍَ بًَت، ثًاويَهُ ُْ نُؽ زَْاغًَت، ُْ نُؽ زَيٓاغًَت، ثًاويَهُ دطُ يُ ضاوَضِواٌْ نُؽ 

خؤٍ ًْؿاٌْ بسات، ضاوّ يُ زَضطايُ، زَضطايُى زياض ًُْ  ْاْاغًَت، ثًاويَهُ ضاوَضِواًٌْ زًْا زَنات يُو زَضطايُوَ
بُ غُض نىيَسا نطاوَتُوَ، بُ غُض نىيَسا زَضِواًَْت، ض زًْايُنٌ ضؤيُواًًُْ، ُْ دُْطاوَضٍَ زياضَ، ُْ زؤغيتَ، ُْ 

طُ غُضزٌََ ْاغًاوٍَ، ضاوّ يُ زَضطا ْابًَتُوَ، يًَىّ يُ مشؿاٍَ ْابًَتُوَ، ثُدمُّ يُ مشؿاٍَ ْاثػًَتُوَ، ضَْ
بُتاَيبىوُْوٍَ مشؿاٍَ طُيؿتبًَت، َٔ ُٖض مشؿاٍَ زَشَمن و ضاوّ يُ زَضطايُ، نُؽ ُْٖات و ضاوّ ُٖض يُ زَضطايُ، 
زَيِ زََيًَت: يًَى با بُ مشؿاَيُوَ بًَت، ثُدمُ با بُ مشؿاَيُوَ بًَت، بطشاْط با ثُضشيين زَضطا بًَت، نُغًَو وا بُ 

ػتا ْا ئًَػتا ؾؤخُ نضًَهٌ نَُيُطُتٌ نَُُض باضيهٌ مشؿاَيٌ، ثًاَيُيو ضاٍ بُ ضيَىَيُ،  زَيِ زََيًَت: ئًَ
 زَغتُوَيُ، بُ ؾُضَُوَ، بُ خُْسَيُنٌ ْاغهُوَ، ثًاَيُنُ يُ ثًَؿِ زازَزٌَْ و خؤٍ يُ ئاًََعّ زاوٍَ و زََيٌَ:

 ئُوَتُ َاَيُإ، ئُو ضايُ زايهِ بؤٍ تًَهطزٍ، ْآَاغًتُوَ َٔ تطيفُّ! 
 


