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 درةخيت كةتناوة

 

 

كةريم كاكة



4 

 

  

 



5 

 

 يةى

 
ؽ ئيَُة ٖةس ييَشة بووئ، يةوةتةي دْيا دْياية بٓةَاَيةي ئيَُة ٖةس ييَشة رياوٕ و دةرينٔ،  ))صؤس ثيَؽ ئاييين ْويَ

ئَيظتاؾ يةو ثيَضة بظووسَِييتةوة، ديَي طؤسِطنتاَْي بةديذةننةي ، ينةو طؤسِطنتاْة وَيشةْةينة نَيًني طؤسِةننةي بناث ة         
َيهي ئاوةيي بة نوسِةننةي خؤيؼنيةوة ٖاتوووْنة    طةوسةي َٔ ٖةس بة ثيَوةية ، ْاوي طةجنؤ بوو، دةطيَشِْةوة ٖةَوو خة

طةس ئاييين ْويَ، ئةو ْةٖاتووو، ٖةَوو ئاوةيي نةوتوووْة تها ية طةجنؤ ْةٖات و ْةٖات، ئاييين ْويَي وةسْةطشت، 
دةَيئَ طؤتييت: ثياو ئةو ثياوةية يإ ئاييين ْةبيَ  يإ نة يةطةس ئاييٓيَو بوو ْابيَن  خياْنةتي ييَوهنات و بنةديَي     
بيًََيَ .. َٔ بة ياصدة ثؼ  دةطةَةوة طةجنؤ، تاقة نوسِيَهي ٖةبووة بنة ْناوي تنةتؤ، ينةو تنةتؤيةوة ئناييين ْنويَ        

 ٖاتؤتة َاَيي ئيَُةوة(( 
 ئةوة قظةي ث ي بةفشة، يةَيَز ْةبوو ْاطياويِ يةطةَيي ثةيذة نشدبوو، ية وةالَي ثشطياسيَهي َٓذة:

 ةي طوت.)) تؤ ية نةْطيَوة يةو طوْذةي؟ (( و 
)) ئيَشة طيَ سيَي ييَذةبيَتةوة، ئةٖا تةَاػانة، يةوةياْةوة بشِؤي ٖةتا ئةطتةْووٍ ئاوسِ َةدةوة، ئةوةػيإ بطشي  
سيَو دةتواتةوة ْاو بةغذةيَي، ئنةو سَيينةي ثؼنتةوةؾ ينة دوِس تاسةْن  دةناتنةوة.. ينة خنؤوة وة ْناَيَيِ ٖةسطنيَ سَينِ            

وة، ئةودا دووسةيي ٖةسطيَهيؼيإ ييَشةوة وةنو يةننة، بنة َناْ  و سةفتنة و     تاقيهشدؤتةوة و ٖةسطيَ دةوَيةمت ديتو
 ((سؤر وةنو يةنة، ئيَشة سيَو ْاوةْذي دْياية

 ئةوة قظةي ث ي بةفش بوو، ئةوة وةالَي ئةو ثشطياسة بوو نة سووبةسِوويإ  دةنشدةوة: 
 )) ئيَشة نويَي دْياية؟ ((  

بة تةَةٕ، ئيَظتاؾ بة تةوةوي تيَٓةطةيؼتِ خةَيو بؤتني بنة ثن ي بنةفش      ث ي بةفش ثياويَهي بة تةَةٕ بوو صؤس
باْطيإ دةنشد، ٖةْذيَو دةياْطوت: دة تةَاػاي طةس و سيؼي بهة، بضةْة بةفشي ٖيض ديَطةيةني ئنةو دْياينة ئنةو    

 طجياتييةي تيَذةية نة يةو ثياوةدة ٖةية!
باخامن دةنشد، تةَاػاي ٖي ٖةَوو ديَيامن دةنشد، َٓيؽ نة تةَاػاي بةفشي ػاخامن دةنشد، تةَاػاي بةفشي  

 قظةنةيإ سةط  بوو ئةو ثياوة بةفشيية ية ٖةَووةٕ طجيرت بوو.. 
 ٖةْذيَهي دي دةياْطؤت:

ْا ث ي بةفش ية طجيَتيي بةفشةوة ْةٖاتووة، توْهة بةس يةوةي بةفش ئاػٓايةتي يةطةٍَ ئةو دةظةسة ثةيذة بهنات،   
ث ي بةفش ٖةس ٖةبوو، ث ي بةفش صؤس نؤْة، بة ْاو ٖةَوو بةفشةناْذة سؤيؼتووة، ئةطةس ٖةْذيَو خاتشي بةفش بطشئ، 

 ةو طوْذةوة، بؤية بةفشي ث ي بةفش ية نؤْييةوةية ْةى ية طجيَيت..ئةوة بةفش و ث ي بةفش ية سؤريَهذة ٖاتووْةتة ئ
َٓيؽ نة طويَِ ية طةسٖاتةناْي ئةو ثياوة دةطشت، دةَطوت سةطتة يةبةس نؤْييةنةيةتي ثيَيذةَيني ث ي بةفش و 

ثن ي   ْاوةنةي ٖيض ثةيوةْذييةني بة طةسو سيؼيةوة ْية.. دووسيؽ ْينة ٖنةسدوونيإ ك ننؤْي ك طنجيَيت ثيَهنةوة     
بةفشيإ نشدبيَتة ث ي بةفش، دةػويَ  ث ي بةفش ية ٖيض ناّ يةو دوو بةفشةوة ْةٖاتويَ ، ية بةفشيَهنةوة ٖاتويَن  بنة    

 خةياَيي نةطذة ْةيةت، خؤيؼي يةو باسةيةوة ٖيضي ْةدةطؤت..
َاَينة بنوو، بنة     ) ئيَشة(ي ث ي بةفش نة طووس بوو يةوةي ْاوةْذي دْياية و قظة ٖنةَيٓاطشيَ ، طوْنذيَهي سةظنذة   

َاَيي ث ي بةفشيؼةوة، ئةطةس دوو رووسةنةي ئيَُةؾ بضيَتة سيَضي َااَلْةوة ئةوة رَاسةنة صياتشة، يةو سةظنذة َاَينة   
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ْضيهةي دوو طةد نةطيَو دةريإ،  َاْطاْةؾ صيادي دةنشد، ية سيَضي ئةو دوو طةد نةطة نض و رْي طنةييَو دنوةٕ   
وو، َةسيننةّ ك َةسيننةّ! نننوسِيَهي طوْننذي طؤتننةْي ٖننةس تنناويَهي ٖننةَوو ٖننةبووٕ، دوةْرتيٓيننإ ْنناوي َةسيننةّ بنن

َةسيةَةناْي دْيا دَييَن..  طوْذيَهة ْاوي خؤي ٖةية، دطة ية ْناوي خنؤي تنةْذةٕ ْناوي ديهةػني ٖةينة، ٖنيض        
  َ ةطنةس  طوْذيَو ْية بة قةد ئةو طوْذة ْاوي ٖةبيَ ، ٖيض ػتيَو ْية ٖيَٓذةي ئةو طوْذة ْاوي ٖنةبيَ ، ْناوي صؤسة، 

تةْٗا خودةوةْذ َٖيٓذة ْاوةي ٖةبيَ ، ثربي بةفش دةيطنوت: وةي يَيٗناتووة ٖنةس نةطنيَو سَيني بنةو طوْنذة بهنةويَ          
ْاويَهي ييَ دةْيَ  ... َٓيؽ يةبةس ئةوةي طويَٓذّ خوةسدووة ْة بة باؾ ْة بة خشةخ ْاوي بةطةس صَامنذة ْةيةت، ك 

طنةسيذة بنِشةوة.. ْابَين  ْناوي بَينِٓ، ينة ْاتناسييةوة بنة )ئنةوَي(          ْاوة بٓذييةنةي خؤي ك ٖةس ْاويَهي ديهة نة بة
دةيٓاطيَِٓ يإ دةنشيَ )نةتٓاوة( بضيَتة ديَطةي )ئةويَ( توْهة ٖةَوو )ئةويَ(ينةى َنةسز ْينة ئنةويَ بيَن ، دطنة       

 .يةوةؾ ٖةس بة ٖؤي نةتٓيَهةوة َٔ طويَٓذةنةّ خوةسد و ْاوي ئةو طوْذة دوةْةّ ية صَاْي خؤّ سةسةَهشد.
)ئةويَ( ديَطةيةني طةييَو بةسص بوو، ية تاوي َٓةوة بةسصتشئ ديَطةي دْياييَ بوو، بةغ يةى ديَطة ٖةبوو ينة  
) ئةويَ( بةسصتش ئةويؽ ئةو تياية بوو نة سيَو نةوتوووة ثؼيت )ئةويَ( وةو )ئةويَ(ي ية ئاَيَضي خؤي طشتونوو، ينة   

ة ية ئاَيَضي دةيهي.. الي تنةثي دؤَييَهني قنووٍَ، قنووَيرتئ     دووسةوة تةَاػات بهشدةية، )نةتٓاوة( دةتطوت َٓذةَي
دؤٍَ ية دْياييَ، تةْٗا دؤَييَو يةو قووَيرت ٖةبوو، الي سةط  دؤَييَو بوو ية ٖي الي تةخ قووَيرت، ئةو دوو دؤَينة سيَنو   

و ٖةس بًَٓذي، ننةّ  ية ثيَؽ طةسدْي نةتٓاوة تيَهيإ دةنشدةوة، ثؼتةوةؾ تيا، تيايةى ٖةتا تاو ٖةَيربِي ٖةس تيا 
ٖةوس ٖةبوو يةو تياية بًَٓذتش.. ئةطةس وةي دةبَٓيني ننةتٓاوة وةى ديَطةينةى تنوةس الي ٖةينة ئنةوة طنَي الي ئناو و        
اليةني وػهاْي بوو، نةتٓاوة ية دووسةوة ية تاوي ئةْذةصةوة، طيَطؤػةيةني دوو ال يةنظإ بوو.. بنة ثيَني قظنةي    

ذة يإ ئةطتةْووٍ بضي ، دةبوو ية سووباس بجةسِيتةوة، ئةو طةفةسةؾ ية صطنتإ و  ث ي بةفش ئةطةس بتويظتاية بؤ بةغ
بةٖاس ْةدةنشة، باػرتئ وةخ  بؤ طةفةسي بةغذةو ئةطتةْووٍ ثايضةٕ بوو، سووباس نةَيَو بوةسي دةدة.. نةتٓاوة وةى 

يتووة، ْنا بشِوةْاننةّ   َٔ تةَاػاي دةننةّ طنةخترتئ ديَطةينة ينة دْينايَي، ينة ٖنيض ديَطنةيو دَيني ئنةوٖاّ ْنةد           
دوطشةفياي ٖيض ػاسيَو، ٖيض طوْذيَو، ٖيض واَلتيَو ية دوطشةفياي ئةو طوْذة بهات..ٖةس تؤْيَهي باغ بهةّ ئةوة 

 ْية نة دةيويِٓ... ئةو نةتٓاوةية ئاووٖةوةيةني طةيشي ٖةية، دةَيئَ:
 ٖةستي ييَي بضيَين ػني دةبيَ و بةسدةدة.. 
 ٖةْذيَو دةَيئَ: 
 ي ئةوة ية خةَيهةنةيذةية، دةصةْٔ تؤٕ تؤْي َيوة و بةسوبووّ بةخيَو بهةٕ و بةسٖةَي بيَٓٔ.. ْٗيَٓي 

بة ٖةسساٍَ ْٗيَٓييةنة ية خاى و ئاو و ٖةوةنةي بيَ  يإ ية خةَيهةنةي ٖةستي  دةويَ ييَشة ٖةية، ية دةْةويًََنة  
 ة دةسةوةي نةتٓاوةوة بؤ نةتٓاوةديَ .. دةَيئَ:ية َيوة، ية تةسِة، وة بضةمن بةغ ػةنش و تاي ْية، بةغ ئةو دووة ي

ئةطةس سةف  طاَييؽ نةتٓاوة طةَاسؤ بذسيَ  و سيَٓةدسيَ تؤيةنة بيَ و بشِوة، نةتٓاوة ثةني ية ٖيض ْاننةويَ  و   
 بة ئاطايي و وةى  دؤطةي نةتٓاوة ريإ دةنا و دةطوصةسيَينَ..

دؤٍَ سيَطةيةني دووس و دسيَزة، يةو طةسي خوةسيَوة تنا دةطةيتنة   ئاقاسي نةتٓاوة صؤس فشةوةْة، يةو دؤَيةوة بؤ ئةو  
بٔ تيا ٖةس صؤس دووس و دسيَزة، ئةو ئاقاسة بيَذطة ية طةسي ٖةسدوو دؤٍَ تا دةطةيتة سووباس، بيَذطة ية قةدثاَيي ئةو 

إ و بنةسئ،  تياية بةسصةي ثؼتةوة نة ئةوةْةؾ ٖةس طةس بنة ئاقناسي ننةتٓاوةٕ، دةػنتيَهي ثنإ و بةسيٓنة، صؤس ثن       
ديَطةي طوثاي سةف  دةوَيةتي تيَذة دةبيَتةوة ػةسِي تيَذة بهةٕ، بةالّ ٖيض طوثايةى وة بة ئاطاْي ْناتوةْي ئاقناسي   

 نةتٓاوة بوةصيَينَ..
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)) ئيَشة ئيَظتا طةس بة ٖيض دةوَيةتيَو ْية، ٖةس ئةوةي َٔ بة ب ّ بيَن ، وةختنةني طنةس بنة ئةطنتةْووٍ بنوو،       
وةتش تاسةٕ، داسةني دي بؤوة عايذي بةغذة، ئةو داسة... ئةودا ية ٖةَووػني خؤػنرت ئيَنشة ينة     وةختةني بةغذة، د

ٖةسطيَ ئةو دةوَيةتاْة نؤْرتة، َٔ ية باث َةوة بيظتُة ئةويؽ ية باث ييةوة، وةني ئيَنشة ئناوةدةٕ بنووة، ينة طنةس      
ئةوةْة ية نويَ ثةيذة بووٕ(( ئةوة وةاَلَي ث ي  سووي دْياييَ ْة بةغذة ْة تاسةٕ ْة ئةطتةْووٍ بووْيإ ْةبووة، ْاصةمن

 بةفش بوو بؤ ئةو نةطاْةي ثشطياسيإ ييَيذةنشد:
 )) ئيَشة ية نةيةوة ٖةية؟ طةس بة ك دةوَيةتيَهة؟ ((

 دةياْطؤت:
 ئةويَ توةس وةسصةي طاٍَ دوةٕ بووة و دوةْة. 
بة رَاس سةف  ناْيي ييَونوو، بنةالّ ينةنيإ     بةالّ ية تاوي َٓةوة  ٖاويٓةنةي ية وةسصةناْي دي ردوةْرت بوو، 

نة يةو طةسي طوْذةوة، وةتة بةالي تيادة، ْضيو ية دوو رووسةنةي ئيَُة، يةى باوةؾ ئناوي ينيَ ٖةَينذةقوال، ئناو ك     
ئاو! بةٖةػتيؽ يةو ئاوةي ْية، ناْييةني منووْةيي بوو، ئةطةس سةف  طاٍَ تيًُة ٖةوسيَو بةسي ئامساْي ْنةطشتوا و  

ونة باسةْيَو، ثةسِةَووتة بةفشيَو بة نةتٓاوة ْةنةوتوإ و طةسةْظةسي دْيا  وػهةطاَيي با، ئةو ئاوي خؤي ٖةس دْذو
دةدة و ٖةقي يةوة ْةبوو ية ئامساْيَ ك سوودةدةو ك سووْادةت، ناْي ك ناْي ينة ٖاويٓنإ ٖيَٓنذة طناسد بنوو، دةبنوو       

ي ، ية صطتاْاْيؽ ٖيض دسؤتإ ية طةس َٔ ْية، بشِؤٕ خؤتناْي  ٖةْذيَو يةبةس ٖةتاوي سةطشي ، دةْا قوسِطي تيَهذةدة
يةبةس بؼؤٕ.. يةو ناْيةوة دوةْرتئ دؤطة ٖةَيوةطرتةبوو، بة ْاو طوْذيذة دةسِؤيؼ  يةوالوة ينإ بًَنيَني الي طنةسدْي    

َةسيةَنذة   نةتٓاوةوة سيَو دةتؤوة ثنيَؽ َناَيي ثن ي بنةفش، بنةاَلّ ثنيَؽ ئنةوةي بضنَيتة ئنةوَي بنة بنةس دةّ َناَيي            
دةسِؤيؼ ، ئةودا يةويَوة يةو ديوي َاَيي ث ي بةفشةوة ية دؤٍَ و سووباسي دةنشدةوة، ئةو دؤطةية بة فنةسَاْي ثن ي   
بةفش ْةدةبوو  ثيع بهشيَ ، ْةدةبوو نةغ ػيت ثيظي خباتة ْاوي، َٓذةَييؽ ئةو فةسَاْةي ديَوةديَذةنشد، ئارةٍَ بة 

و دؤطةية ثيع بهشيَ ، ٖيض طوْذيَو ينةو دْياينة ْينة َٖيٓنذةي ننةتٓاوة ثنشِ ينة        ئارةاليةتي خؤي دةيضةْي ْابيَ  ئة
َةسِوَاالت، يةطةٍَ ئةوةؾ ْةَذي  َاْطايةى، َةسِيَو داسيَو ية داسةٕ سخييَ، قؼجًيَ، َيضيَ ية ْاو ئنةو دؤطةينة   

ةويةتية خةَيهي ئاوةيي تا بهات.. َةسِو َاالتي ئةو طوْذة بة قظةي صؤس نةغ ْضيهةي طيَيةني ٖي ث ي بةفشة و د
بة ْيوةيي بة خيَوي بهةٕ.. ئةو دؤطةية ية ناْييةوة تا دةطةيؼتة ثيَؽ َاَيي ث ي بةفش، خاويَٓرتئ دؤطةي دْياييَ 
بوو، نةغ دةطتوتاوي ية طنةس ْةدةػووػن ، دوو دؤطنةي بضنووني ينَي دةبنؤوة، بنؤ نناسي ثَيويظن  بنة ناسينإ            

 دةٖيَٓا.. 
يةوة ثشطياسَإ ية ث ي بةفش دةنشد، دةطنيت بنة سيؼنة بةفشيٓييةنةينذة دةٖيَٓناو ٖةطنتِ       ناتيَو ية باسةي ناْي

 دةنشد ثؼتاو ثؼ  بة ْاو بةفشدة بؤ سةبشدوو دةطةسِةيةوة:
)) ػةؾ ناْييةنةي دي وةى بيظتووَة  تةَةْيإ صؤس ْية، ٖةْذيَهيامن بنةب  ديَنٔ ننةي ٖنةَيكوالوٕ، دوةْينإ      

ّ ئةّ ناْيةيإ نؤْة، ية َٔ نؤْرتة،  سةيف! ْاصةمن  بؤتي ية باسةي ئةو ناْييةوة ثشطنياسيَهِ  ٖةس دويَينَ بووٕ، بةال
 ية باونِ، ية باث ّ، ية ٖيض نةطيَو ْةنشد((

 
ييَشة دةْيؼتووّ، ية ْاو دوونةٍَ دةْيؼتووّ، سةْطة ْةخيتَ ية دووسةوة نةغ ْةَويينَ، نرتيةنة ية طةس ئناطشة..  
بة دةفتةسيَهي قةباسة صؤس طةوسةوةدةْيؼتوووّ، رَاسةي ثةسِةناْي  صؤسٕ، ْناصةمن تنةْذٕ، تنةْذ داسيَنو ٖنةوَيِ دةوة      

يَهضووة، تةوةوّ ْنةرَاسدووة، بؤينة بنة تنةوةوي ْناصةمن تنةْذ ثنةسِة،        بياْزَيَشّ، ية ْيوةي يإ نةَرت ية ْيوةي ييَِ ت
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ٖيَٓذة دةصةمن صؤسة، وة بضةمن تةْذ دةفتةسيَهة نشةوْةتة يةى، دةفتةسي وة طةوسة َةطةس تةْٗا ية فةسَاْطةناْي تاسةٕ 
سةي بة دةطيت َٓةوة دي ، ٖةبيَ ، ث ي بةفش طؤتي دةَييَي دةفتةسةنةي تاسةْة، داسيَو يةَيَزة ثربي بةفش ئةو دةفتة

ئةو دةّ ئةو تةْذ دَيشةػي يَي ْةْووطشةبوو، طؤتي طاَييَو بؤ ناسَينو سَينِ بنة فةسَاْطةينةني تناسةٕ ننةوت، ينةويَ        
دةفتةسيَهي وةى ئةوةي بة دةطيت تؤوةية ية طةس ََيضيَو بنوو، طوتينإ ْناوي ٖنةَوو خنةَيهي تناسةٕ ينةو دةفتنةسة         

ية بٔ ئةو دةسطويَضة دةْيؼتوووّ.. دةفتةسةنةي َٔ بؤ سيضنشدْي ْاوةٕ ْينة، ْياصَنة،    ْووطشةوة... وة بةو دةفتةسةوة
 بة طةسٖاتيَو ثشِي بهةَةوة خؤػِ ْاصةمن نؤتاييةنةي نويَية..

سةْطة ئةو دةس طويَضة بؤ َٔ خيَش بذةتةوة،  ية صؤس ديَطة دةْيؼتِ و قةَيةَِ دةطن  دةينيَ و دةفتنةسّ ننشدةوة،      
ي، بةالّ يةى وػة تية، يةو قةَيةَةوة ْةسِرةية ئةو دةفتةسةوة، ئةوة داسي يةنةممة بيَُة بٔ ئنةو  وةى ييُؤ خؤّ طوػ

دةس طويَضة، ئةطةس ية ٖةس ٖاتٓيَهِ بؤ ئيَشة تةْذ سطتةيةنِ يةو طةسٖاتة بؤ بٓووطيَتةوة بؤ َٔ بشدْةوةي طشةويَهة، 
و دةسطنويَضة دةَنةويَ ننةتٓاوة و ثيناوة دوةْةننةي      طشةويَو... ئَينشة طنةس بنة ئاقناسي نةتٓاوةينة، ينة طنَيوةسي ئنة        

 بٓوومسةوة، ثربي بةفش دوةْرتئ ثياوي نةتٓاوة و دْياية..
 خةَيهي ئيَشة دةَيئَ: 

ئةو دةسة طوَيضةي دةيويٓٔ بة قةد رَناسةي طنةاَلناْي َْٗيٓيني تيَذةينة، َْٗيٓيني ٖاوبنةؾ و تايونةتي، َْٗيٓيينة         
ةٕ يةنة.. ٖةس نةطيَو بضيَتة ريَش طيَوةسي، ئةوة ْٗيَٓييةني بؤ ئاػهشة دةبيَ ، ٖاوبةػةنة يةى ْٗيَٓيية، بؤ ٖةَوو

ْٗيَٓيية ٖاوبةػةنة ئةوةية نة ٖةس نةطيَو داسيَو يإ تةْذ داسيَو بضيَتة ريَنش ئنةو دسةختنة و بنة ْيناصي خنةوتٔ       
خةوةٕ دسيَز، خةويَهي بيَ خنةوٕ،  سةنؼيَ ، ئةوة خةويَو دةخةويَ  ْةبيَتةوة، خةويَهي دسيَز صؤس دسيَز بة قةد سةف  

ئةوةْةي خةويإ نةَة، يإ سةص ْانةٕ ية ناتي خةوتينَ خنةوٕ بوينٓٔ، دَيٓنة بنٔ ئنةو دةسة و ينة تَينشي بنؤ خؤينإ          
دةخةوٕ، بة بَي ئةوةي خةوٕ بويٓٔ، خنؤ ئةطنةس خنةوتووةْي بنٔ دةسطنوَيض بنة ئاطنا ْةَٖيٓيتنةوة سةْطنة سةفتةينةى           

ةسننةوتووة، ئنةو نةطناْةي طوتووياْنة خنةوَإ طنوونة و بنة بناي بناَيي ثةثووينة بنة            خبةوٕ... بنة تاقيهشدْنةوة د  
ئاطاديَيٓننةوة، ٖاتووْةتننة بننٔ ئننةو دسةختننة و خننةوتٓيَو خةوتووْننة، بشِْؤيننإ يننة بننٔ طننةس تةقاْذووْننة بننة ئاطننا     

ناتزَيَشيَو ثرت خةو ْةٖاتووْةتةوة، ئةو نةطاْةي طوتووياْة ئيَُة خةوَإ صؤس نةَة، َةطةس مبشئ دةْا ية تاسةطة 
 ْاتيَتة تاوَإ، ٖاتووْةتة بٔ ئةو دسةختة و بة دةٕ ثشخةثشخي خةويإ بووة، بة ٖاتوٖاوةس بةئاطايإ ٖيَٓاوٕ.... 

 خةَيهي نةتٓاوة دةَيئَ: 
ئةو دةسطوَيضة ية ٖةَوو دسةختيَو دياينة، ينة ٖنةَوو دةسطوَيضَينو دياينة، َْٗيٓيني صؤسة، ٖنةس َْٗيٓيينة و بنؤ          

هيؽ، وةتة ٖةس نةطة و ْٗيَٓييةى ية بٔ ئةو دسةختة دةبيٓيَتةوة و ية ْٗيَٓيني ٖنيض نةطنيَهي دي ْاننات و     نةطيَ
بيَذطة ية خؤي نةطي دي ٖةط  بة ْٗيَٓييةني وة ْانات، ٖةستي خةَيهي دْيا ٖةية بيَٓة بٔ ئةو دةسطويَضة بيَذطة 

صْةوة، وةتة نةغ بة دةطيت بةتاٍَ ْاطةسِيَتةوة.. ئيذي ية ْٗيَٓيية ٖاوبةػةنة، ْٗيَٓييةني تايوةتيؽ بؤ خؤيإ دةدؤ
ْٗيَٓيية تايوةتييةناْي نةغ بة نةَيهي نةغ ْايةت، ٖةس بؤيةػة نةغ ٖيَٓذة عةودةَيي صةْيين ْٗيَٓيي ئنةوي دي  
ْية، َةطةس بؤ خؤػي و نات بةطةسبشدٕ ية نٔ يةنذي باطي بهةٕ... دةَينئَ صؤس ْٗيَٓيني ئنةوتؤ ٖةينة ٖنةس ٖني       

 شدٕ ْية...باطه
 بة طويَي خؤّ طويَِ ييَوووة: 
يةوال و يةّ ال باطيإ نشدووة، طوةية رٕ و ثياوي وة ٖةبووْة ْيوةي ػةويَ ٖاتووْةتة بٔ ئةو دةسطويَضة، ْٗيَٓيي  

ئةو ٖاتٓةؾ يةوةدة بووة، طوةية ثياوةنة طوتوويةتي ٖةتا ْيَُة بٔ ئةو دةسة، ئةطوابةنةّ ٖةَيٓاطيتَ... يإ نةطني  
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ٖةبووة تووػي َيضط ةٕ بووة، دْياي نشدووة، تؤسِة َيضيَهي ْةنشدووة، ٖاتؤتة بٔ دةسطنويَض ينةى نوْنذة َينضي     وة 
 بةسةَياَل نشدووة... 

سةطيت َٔ باوةسِّ بةو قظاْةي بة ْاوي ئةو دةسطوَيضةوة دةننشةٕ ْنةدةنشد، تنةْذ داسَينو ٖنامت ٖنيض َْٗيٓيينةنِ        
بهةّ بؤ ئةوةي بضةمن وةية خةوي بٔ ئةو دةسة طشةٕ و قووَية، ئيَظتاؾ خنةوّ ينيَ   ْةديتةوة، صؤسّ ٖةوَيذة تاويَو طةسّ 

ْةنةوت، ك ْٗيَٓييةني تايوةتيؼِ ْةديتةوة... بةالّ ئيَظتا وة ٖةط  دةنةّ ْضيو دةمبنةوة ينة ديتٓنةوةي ْٗيَٓيينة     
بٔ بةسد و طةس بةسد، بنٔ دةس و   تايوةتييةنة.. يةو ئاقاسي نةتٓاوةية بة خؤ دةفتةس و قةَيةَةوة، ديَ ْةَا ْةيهةّ،

طةس دةس، بةس طيَوةس و ثيَؽ ٖةتاو، دةو دؤطة و دةو سووباس، طةس ناْي و نوْي رووسيَ، ٖةَوو ديَيةى ٖةَوو، ينة  
ٖةَوو ناتةنإ بؤي دةْيؼتِ، دةْيؼتين ئَيوةسةٕ، دةْيؼنتين طنوةيٓإ، ػنةو دسةْطنإ، ْوَينزي ْينوةسِؤ.. ننةيهي        

ش تية ية طةسٖاتي نةتٓاوة و ث ي بةفش بٓوومسةوة.. نةتي ئةوةتة يةوةتةي ٖاتووَةتة بٔ ْةبوو، ْةَتوةْي يةى ديَ
 ئةو دةسةوة ئةوة طةسٖات خةسيهة طةس ثيَ دةنةويَ و بة سيَ دةنةويَ ..
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 دوو

 
ََيزووي ئةو طوْذة ٖةَووي ية طيٓطي ث ي بةفش بنوو، دةيضةْني تنةْذ دناس طنووتاوة، تنةْذ دناس تنؤيهشةوةو         
ئاوةدةٕ بؤتةوة، دةيضةْي تةْذ ػةِس و ػنؤسِي ييَهنشةوة، تنةْذ طويًنة تنؤثي بةسننةوتووة، ٖنةَووي دةصةْني، تنةْذ          
دةْطوَيزي تيَذة ٖةَيهةوتووة و ْاويإ تي بووة، ية نؤْةوة تا ئنةوسِؤ تنةْذ َنةال سووينإ ينةو طوْنذة ننشدووة ْناوي         

الياْذةوة و بؤ َاوةينةى َاوْةتنةوة، تنةْذ رْني تيَنذة سةدوو       ٖةَووياْي ية بةس بوو، تةْذ رْٗةَيطش و ثياونور ييَشة
نةوتووة، يةنة يةنة ْاوي ٖةَووياْي دةطؤت.. بظ  بة بظيت ئةو ْاوتةية ٖةَووي ػاسةصة بوو، دةيضةْي يةو تيا 

تيَنو  بؤ ئةو تيا يةو دؤٍَ بؤ ئةو دؤٍَ، تةْذ ناْي ٖةية، ٖةس يةى يةو ناْياْة تا ك وةخن  ئاوينإ ٖةينة ينة ك وةخ    
وػو دةنةٕ، يإ نةّ دةنةٕ، دةيضةْي ناَيإ يةوةْي دي ثرت  تاَي خؤػة، يإ طاسدتشة، طةسَرتة، دةيضةْي تنةْذ  
بٓة دةسو نةثهة ػاخ ٖةية، دةيضةْي بضْةسيَيةنإ ية نويَوة دةط  ثيَذةنةٕ، ية نويَوة دئَ، طةس بنة نويَنذة دةننةٕ،    

دةَيَٓيَتةوة، دةيضةْي سيَوةغ ية نيَٓذةسيَ صوو طنةس دةسديَنينَ و ننةْطيَ    دةيضةْي ٖاويٓإ بةفش ية بٔ ناّ يووتة ػاخ 
ث  دةبيَ ، دةيضةْي ئةو ديَطاياْةي ْيَشطض ديَٓٔ نيَٓذةسئَ و ٖةسديَطةيةنيؽ ٖةس بةٖاسةي تةْذ تنًة ْيَشطنضي ينيَ    

و ثياوة خةْي بوووٕ، بنؤ ٖنةس   ػني دةبيَ .. خةَيهي طوْذ، خةَيهي دةوسوبةس، خةَيهي اليذة ٖي ئةو ثةسِي دْياييَ بة
 ثشطياسةني َيَزوويي يإ دوطشةيف دةٖاتٓة الي ئةو ثياوة و بة ثشِ وةالَةوة دةطةسِةْةوة..

 طةيؼتٓة طةس ئةو تياية صؤسي دةويَ ؟ -
َٔ تةْذ داسيَو تووَة، بة تاسيهي بةسِيَهةوتووَة، ثؼوويةني باػِ ية يووتهنة ٖنةسة بًَٓذةننةي دةوة ننة      -

 ةو يووتهةية دياس ْية، دْيا ٖيَؼتا سووْاى بووة طةيؼتووَةتةوة ئيَشة..ييَشةوة ئ
 تةْذ سيَطةي طةسنةوتٔ ٖةية؟ -
تا دةطةيتة بٔ يووتهة بةسصةنة ٖيَٓذةي َٔ ثيَ بضةمن طيَ سيَطة ٖةية، بةالّ يةويَوة بنؤ طنةس يووتهةننة َنٔ      -

 بةغ يةى سيَطةّ ديتةوة
 سيَطانإ ْاخؤػٔ؟ -
، بةالّ طةيؼنت بنة يووتهنة بًَٓذةننة طنةختة، َاْنذووت دةننات،       بشِؤي ةوة وةية ئةٖا بيَشيَذة ْا، ٖةس وةنو ئ -

 دةبيَ  بة تٓطةسِْيَ طةسبهةوي 
 تي وةي ية تؤ نشد بضية طةس ئةو يووتهةية؟ -
 ٖيض، تةْٗا سةصي طةس نةوتٔ. -
 َٓيؽ ئةو سةصةّ تيَذةية؟  -
داس طةسّ يَيينذة بنوو، َنٔ تنا ْةتنووَة طنةس ئنةو يووتهةينة          ئيَ بؤ ْاتي  َٔ ية تةَةْي تؤ بووّ دووطيَ -

ْةَذةصةْي دْيا ٖيَٓذة ثإ و دسيَزة، يةويَوة تا تاو بشِنا دْيا دياسة، ٖيض بةسصييةى ْية يةو بةسصتش، ػةوةٕ سووْانيي 
سةْطووو دةوَيةتامن  ػاسةٕ دياسة، َٔ يةويَوة سةصي بة دْيا طةسِةمن نةوتة طةسي، ئةطةس بة طةس ئةو دوْذة ْةنةوتواّ،

ْةديتوا، نة دةتية طةسيَ سةص دةنةي ئةو دْيايةي دياسةو ئةو دْيايةي يةوديوي سونُي تاويؼةوةية بيويين.. صؤس 
 داسيؽ سةص ْانةي  بيَيتة خوةسةوة، بة تؤ بيَ  ٖةس يةويَ بي ، سةمشاَييَو ٖةَيوذةي  و يةويَ مبيَٓيتةوة..

 ياسة؟ئةطةس بضةْي  يةويَوة ٖةوييَش د -
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 ئةسيَوةَياَل طًؤثةناْي طةس قةالت دياسٕ -
 نوت صةْي ئةو طًؤثاْة ٖي قةاَلتي ٖةوييَشٕ؟ -
دياسة، ئاػهشةية، َٔ صؤس تاى ػاسةصةي ٖةوييَشّ دةنةويَتة نيٗة ال.. ئةطةس بشِوة ْانةي  بة خؤت بشِؤ طةسيَ  -

َاػنانة، ديناسة طًَؤثنةناْي قنةاَلتيَ دنوةٕ ديناسٕ،       ئةطةس دةتوةْي ، يةويَوة ٖةْذيَو بةالي ئةو اليةي سؤرئناوةدة تة 
 ئةطةس تاسيهة ػةو بيَ  ٖةس صؤس دوةٕ دياسٕ..

 تؤ بة ػةويؽ يةويَ َايتةوة؟ - 
توةس ػةو يةويَ َاوَةتةوة، يةطةٍَ تةْذةٕ سؤر داسيَهيإ ػةويَو، داسةنةيذيؽ طيَ ػةو ية طةس ينةى.. تنؤ   -    

ذةية.. ػويَين بةسص خؤػة، َٔ ئةطةس ية ديَطةيةى مب بوينِٓ ديَطةينةني دي   ْاصةْي  طةس ئةو تياية ك تاَيَهي تيَ
ية ديَي َٔ بةسصتشة، ئؤقشةّ ييَذةبشِيَ ٖةتا ْةيويِٓ، دَيِ دةْانةويَ ، ئيَظتاؾ ئةطةس بنضةمن تنيايةى ٖةينة، دوْنذيَو     

 ٖةية ية دوْذي ثاسِةْةوة بةسصتش خؤَي دةطةيةمنيَ...
 ؟دوْذي ثاسِةْةوةي ْاوة -     
 ية نٓة َٔ ئةو ْاوةي ٖةية -     
 بؤ ثاسِةْةوة؟ -     
 ئةوةؾ ت ؤنيَهي دسيَزة... ييَيطةسِيَ -     

ث ي بةفش دةتطؤت ية باتي َٔ قظة دةنات، َٓيؽ ية باسةي بةسصييةوة سيَو وةى ئةوّ ب دةننشدةوة، ينة ٖنةس    
ِ، ية بٔ ٖةس بٓاسيَو ية ٖةس دؤَييَو ٖةَيُاْذةبا، َنٔ  ديَطةيةى باّ ٖةَيؼة ٖةوَيِ دةدة بة بةسصةييةناْذة ٖةَيوطةسِيَ

طةسيَهِ ية طةسيَ ٖةس دةدة..بة َٓذةَييؽ ٖةس وة بووّ بة دةستيًَي ناسةبادة ٖةَيذةطةسِةّ بؤ ئةوةي طةس باْة بةسصةنإ 
سؤرةي طةيؼنتُة   بويِٓ و بضةمن تيإ ية طةسة، ٖةس بضسباّ دةياْضةْي وة بة َٓاسةي تنؤييذة ٖةَيذةطنةسِيَِ.. ٖنةس ينةو    

ئيَشة ٖةْذيَو ٖةَيطةسِةّ، بةالّ ئةو الم ئيَؼاْة ْةيٗيَؼ  ثرت ٖةَيطةسِيَِ، ٖةس تناى بوُنةوة دةبيَن  خنؤ ينةو تنياية       
 بذةّ..
 تؤٕ بوو ػةو يةويَ َايتةوة؟ -
اوئ، ئةوة نة يةى دوو داس تووّ، ب ّ نشدةوة ئةطةس بؤ ػةويَهيؽ بيَ  ينةويَ مبيَُٓنةوة.. ئنيَ، سؤريَهني ٖن      -

خةسَاْإ بوو، ْإ و نةسةطتةي تاو، ْويَٓيؼِ، ٖةَيطشت و بشِؤ بشِؤ ئيَوةسة بوو طةيؼتُة طةس طنةسيَ، ئنةودا سيَينة    
ٖةسة ْاخؤػةنة، ية بٔ يووتهة ٖةسة بةسصةنة دةط  ثيَذةنات، ية ٖةس اليةنةوة تةَاػاي دةننةي  ٖنةس ػناخة و    

، ية ب ّ ْةتيَ  وة بضةمن سةف  طوسيظيؼِ يةطةٍَ خؤّ بشدبوو..سى سى، دةبيَ  وةنو ثؼيًة ثيَيذة ٖةَيوطةسِيَي 

طوسيظ  بؤ ك بوو؟ -

داسيَ ية طوسيع طةسِيَ ئةوة يؤ دوةيية، تاسيو دةْةٖاتووو نة طةسنةومت،  طنةسيَ طؤسِةثناْيَهي طةوسةينة بنشِؤ      -
ٖني طنةوسة ْنا ئنةودا بنةو تنًةي        دؤتي ييَ بهة، يإ تؤثاْيَ، طةسيَ خانة، ٖةَووي دةسوباسة، بةالّ بٓنةدةسي وسد 

ٖاويٓة بةّ ديوةدة ْا بة ديوي ئةوديودة، دةناتة ديوي ْظيَ بةفشي ييَُابوو، بنةالّ ك بنةفش، وػنو دةتطنوت خويَينة      
طاسدةيةتي بةفشي َٖيٓذة تيَذة ْةَابوو.. ئَي ية طةس نةثهة ػاخيَو ننة دةتطنوت خنودة صةْيوينةتي َنٔ سَينِ بَينشة        

وة، ديَِ سةخظ ، ئاطشّ نشدةوة تايةو َاطتيَهي بة يةصةمت خنوةسد، قنةت خنوةسدْي وة بنة     دةنةويَ ، بؤَي سةخظتو
تاَِ ْةخوةسدووة، تةْذيَ ديَطةت بةسص بيَ  تاَي خوةسدٕ خؤػرت دةبيَ ، ئةٖا، ئاوةنةّ ية ب  نشد، ئةطةس دْياينة  

ة َةيًةو دةػنتاييةى ٖةينة، ننة    سيَ  بةويَ نةوت و تيٓووت بوو، طةخًةت َةبة.. ثيَؽ ئةوةي بطةيتة بٔ دوْذةن
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ييَشةوة دةتي  بة الي تةثذة ٖةْذيَو بشِؤ ية بٔ بةسديَو ناْيةى ٖةية دةَييَي تاوي قشِرةَية ينةويَ َةتاسةننةت ثشِئناو    
بهة.. َٔ وةّ نشد دوو ديَُهةي ثشِّ يةطةٍَ خؤّ بشدة طةسيَ.. طةس ية ئيَوةسة تاسيهة ػةو بنوو، ٖةستني سووْاننايي    

يننةويَوة ديننتِ بننة سووْانننايي ٖةوييَشيؼننةوة.. نننضة بايننةني صؤس فيَٓهنني دةٖننات بننةالي طنناسديذة   دْيننا ٖةيننة َننٔ
دةيؼهاْذةوة.. ئيذي َٔ يةو طةس بنةسدةوة بنة تنوةس دةوسي خؤَنذة دةخوالَنةوة تةَاػناي سووْانيينة دووسةننامن         

سدة سةيةخييةننة دةٖاةنة خنوةسيَ    دةنشد.. ية بةسصتشئ ديَي دْياوة خؤػرتئ ٖةوةي دْياييَِ ٖةَيذةَزي، ية طةس بنة 
يةو طةسي يؤ ئةو طةسي دةطةسِةّ.. دوةيي ب ّ نشدةوة ْةوةى ية ْاو ئةو دسِى و دةَينة َاسيَنو، دووثؼنهيَو ٖنةبيَ ،     
سةطتة ئةويَ طاسد بوو، ٖي ئةوة ْية دووثؼو و ػيت وةي ييَويَ ، بةالّ دَيي َٔ وةي ْةطؤت، ٖاةة طةس بةسدةنةي 

دةنشد  ٖي ئةوة ْةبوو بة دةْيؼنت يإ سةوةطتإ بةسطةي بطشي ، ٖامت ئاطشّ نشدةوة، ك صؤس بنوو   خؤّ.. ػةو طاسدي
يةويَ دةسوباس صؤس بوو، ئيذي تايةي خبؤوة و دطةسةي بهيَؼة و تةَاػاي دوةْيي ػةو بهة.. داس داسةؾ دةتووَة 

بًَيَني ئناطش بطشيَن ، صةسد ٖةَيطنةسِة، طنؤس       دةَيغاْةوة... ية ثشِ دينتِ تنيايةني بًَٓنذ ينةوال صؤس دووس ْنةبوو، وةننو      
ٖةَيطةسِة، ْاصةمن تؤٕ بوو، تشطاّ صؤسيؽ تشطاّ ئامساْيؽ يةطةَيي ئاطشي طشت، ٖيَٓذةّ صةْي ػنتيَهي طنةوسة، ْناصةمن    
يةو ناتة سةْطي نوو بوو، ية ثؼ  تيانة ٖاتة دةسيَ و ية ئامساْيَ سةوةطتا، بةغ ئةو ناتةي ٖاتة دةسيَ صؤس طنةيش  

، دةتطوت يةو ديوةوة دوو دةطيت طةييَو بة ٖيَض ٖةَييإ دة.. ئةو ػتة ك بيَ  باػة؟بوو

 َٔ ب ّ بؤ َاْ  دةتيَ   -
وةية، تؤؾ َاْط  ديوة ية طةس تياي بةسةْوةست  ٖةَيويَ  .. َاْ  ك َاْ ، صؤس ْضيو بوو صؤس، ٖنةس ينة    -

تطوت ػاخ و دةخ و دةسو باسو نةْذ و يةْنذة.. صؤسي  بةس دةَِ بوو، قةت َاْطِ بةو ْضيهيية ْةديتووة، ٖةَووي دة
ثيَٓةتوو، ٖةستي ئةطتيَشة ٖةية ٖاتٓة بةسي ئامساْيَ قةت ْةَضةْيووو ٖيَٓنذة ئةطنتيَشة ٖةْنة.. ػنةو بنووة ْويَنزي       

ي ْيوةسِؤ، سووْاى سووْاى، قةت ػةوي ئةوٖا سووْانِ ْةديوة..   ٖةتا طوةيينَ خةو ْةتووة  تاوّ، بة تةوةوي تيَهةَي
 َاْطةػةو بووّ...
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 طيَ
 

َاَيي ث ي بةفش بة تاقيَ تةْيَ بوو، دووس ية َاَيةناْي دي، يةو ديَطةية بوو نة طيَ ئناوي طنةوسةي ييَنوة ديناس     
بوو، ئاوي تةخ، ئاوي سةط ، ئةو ئاوةؾ نة ية تيَههشدْةوةي ٖةسدوو ئاوةنةوة دةبووة سووباسيَو، ثنايضةْيؽ ٖنيض   

ئيَؼنهطشة، ئيَؼنهطشي ننةتٓاوة، ئيَؼنهطشي سووبناس.. ننةغ       َةيةوةْيَو ْةيذةويَشة خؤي ييَذة، ث ي بةفش دةتطوت 
ْةيننذةصةْي ئننةو ثينناوة تةَننةْي تننةْذة، ئةطننةس يننة بنناي سؤيؼننتينَ يننة سيَوبنناْيَ ئننةو ثينناوةت ديتوننا، يننإ ٖننةتا   
دطةسةنَيؼاْيَهيؽ يةطةَيي دةْيؼنتواي، وةت َةصةْنذة دةننشد ٖنةس سنةفتا طناَييَهة، بنةاَلّ ننة ننةَيَو ئاػنٓاي           

ذةطةيؼيت تةْذ ٖةَيةي ..  ثياو و رْة بة تةَةْةنإ دةياْطوت: يةوةتةي بة ب َإ ديَ  ٖةس ئاوةية، دةبووي ، تيَ
ٌَ بؤتةوة ث  ْةبووة.. ية ْاو ئةو ثياوة بة تةَةْاْة ينةنيإ ننة بنة َةصةْنذةي خنؤّ خنؤي دةدة ينة         بة خودةي دشَي

 ٖةػتا، دةيطوت: ئةو ثياوة صؤس ية باونِ بة تةَةْرت بوو.. 
ووةية بضةْي، ية دةّ و تاوييةوة بضةْي، سةصي ية قظةية يإ ْا، وةاَلَي ثشطياسةٕ دةدةتةوة يإ ْنا، دناسي وة   دةب

ٖةبوو تةْذةٕ ثشطياست ييَيذةنشد، وةى ئةوةي يةطةٍَ ئةويؼ  ْةبيَ ، بةالّ نةطيؽ ينة وةالّ ْةدةْةوةننةي تنووسِة    
 يية سووٕ سووٕ قظةي ية بةس دةسِؤيؼ ..ْةدةبوو، داسي وةؾ ٖةبوو نة دةٖاتة قظة دةتطوت ناْ

 تؤ طةسباصي  نشدووة؟ -
 ئةوة ك دةَييَي  تؤ، ثياو ثياو بيَ  تؤٕ طةسباصي دةنات! -
 مبوووسة، َةبةطتِ ئةوة بوو يةطةٍَ طةسباصةٕ بة ػةسِ ٖاتووي؟  -
 ئا -
 طةسباصي ك دةوَيةتيَو، ية ك ناتيَو؟ -
 عةسةب و عةدةّ و ٖةَوو ٖةَوو، ية ٖةَوو وةختةني..ٖي ٖةَوو دةوَيةتإ، سووغ، عومساًْي،  -
 نةوةتة تؤ ية طةسدةَي مسهؤ.. -
مسهؤي ػهاى دةَييَي! نوسِة ئةوة دويَينَ بوو، َٔ ئةو ننات رْني توةسةَيؼنِ ٖيَٓنا بنوو، ئنةَٔ صوو        -

دةَييَِ صوو، مسهؤ َٓذةَيي دووْيَية..

باػة تةْذ رْ  ٖيَٓاوة؟ -

..خوةية تؤبة! وةَياَلٖي وة بضةمن ٖةردةية، ئا..ئةطةس خةيةت ْةمب، ْؤصدة -

ية ٖةس رْةي تةْذ َٓذةَي  بوو؟  -

تؽ.. خوة ْةيذة، نة خوة ْةيذة با ٖةصةس رٕ بيَٓي  بةالػة -

ْةَضةْي َٓذةَيي ْةبووة، دةْا ئةو ثشطياسةّ ييَي ْةدةنشد، ديتِ تاوةناْي ثشِ ئاو بووٕ، 

ةوةّ ٖةبا...سةصّ دةنشد سةف  طوْذة َٓذةٍَ و ْ -

دةَويظ  بابةتةنة بطؤسِّ ئةو ٖةس ية طةسي دةسِؤيي..

باػة ئةوة صةْيِ سةظذة ٖةردةن  بة سةاَلَيي ٖيَٓاوة، ئةدي يةو ال و يةو ال؟  -

صؤس ية ب ّ ْية تةْذ، بةالّ طةيشنشدْي يةػوالسي سووت صؤس. -

ئةوة تؤٕ، ية نويَ؟ -



14 

 

يَظتاؾ ئةو دسةختة َاوة، ْنا دسةختنة نؤْةننة ْنةَاوة، بنةالّ      ية ديَطةيةى، ية طةس دسةختيَهةوة، ئ -
دسةخننيت ديهننةي يننة ػننوئَ ػننني بووة..يننةو دسةختننة طننةس قزْننةوة تننةْذةٕ رمن بننة سووتنني ديننوة، ٖننةَوو  
ديَطةيةنيامن ديوة، ك رٕ ك نض، ٖةَوو تةَةْيَو، طويَِ ية ٖةَوو قظةو باطيإ دةبوو، ئةودا بضةْة قظة و 

 ػووػتين رْإ تية...باطي ناتةناْي خؤ
 ئةو دسةختة ية نويَية؟! -
 سةص دةنةي  بضيتة طةس ئةو دسةختة؟ ْا ْةَاوة.. ْا ْا ْةَاوة -

َٔ ٖةس بؤ ئةوةي َةطةيةي ْةبووْي َٓذةٍَ و ْةوةي ية ب  بوةَةوة، ثرت ثيَِ ية طةس دسةختةننة دةطنشت،   
طنةالوة سةبشدووينةني دووس بيَن  بنة ٖنيض دؤسيَنو       دةْا دةَضةْي ئةو دسةختة سةْطة ت ؤنيَو بيَ  بنة سة  و  

 ْةطاتةوة ئيَظتا.
وةَياَل سةص دةنةّ ئةو دسةختةّ ْيؼاْوذةي . -

ئةو دسةختة ٖةَوو نةغ ْايويٓيَ ، ئةطةس بويٓذسيَؽ ننةغ ينة ْناو دسةختنةناْي دي ْايٓاطنيَتةوة،       -
ةغ َٔ يةو دسةختةوة رْامن بة سووتني  بةغ َٔ دةيٓامسةوة، يةو دْيايةدة بةغ َٔ ئةو دسةختة دةْامسةوة، ب

ديوة..

ٖةس دةتذينت يإ دةطتيؼ  ييَذة...  -

ْا ْا دةطتًيَذةْي تي! ئةوةٕ ْاتويٓٔ، بةغ تؤ ئةوةٕ دةبيين، تُا بتويٓٔ وسد وسدت ْانةٕ! بةغ دينت  -
ةنإ باطني  ك دينت، ية ثؼتةوة، ية تةْيؼتةوة، ية ثَيؼةوة... ئنةودا طنويَي خنؤت ػنٌ بهنة ك دةَينئَ، رْن       

طةسديَيي و ئةو ػتاْة، باطي طةوسةيي و طضهةيي نةسةطتةي ثياو..

ئةدي نضةنإ باغ ية تي دةنةٕ؟ -

ٖةْذيَهيإ بة ٖيَوةػي بؤ ئةوةي تةْيؼيت خؤي ػيت طةيش دةَييَ .. قظةنامن بناؾ ينة بن  ْنةَاوة،      -
 ئةوة ْةبيَ :

 َٔ نة َيَشدّ نشد ئةوٖاي يؤ سةدةنؼيَِ ئةدي ئةتو؟ 
 وسِة نضةنإ طةَاْيؼإ يةطةٍَ يةنرت دةنشد، طةَاْي صؤس عةْتيهة..ن 
 تؤ صؤس دةتووية الي ئةو دسةختة؟ -
ثةجنا داسيؽ صياتش، صؤس صؤس ْاصةمن تةْذ.. -

ثيَؽ رْٗيَٓإ يإ دوةي رْٗيَٓإ؟ -

ة بنامب: ٖنةتا   داسي يةنةّ صؤس طضهة بووّ ٖيَؼتا رمن ْةٖيَٓا بوو، ٖةس ئةو رْاْةّ دي ، يةنظةس طؤة -
سةف  سؤريهة رمن بؤ ْةٖيَٓي ، رْةى ٖةَيذةطشّ.. بامب َين باؾ دةْاطني دةيضةْني ينةو نةيًنة سةقنرتّ، بنة       
طةسي تؤ سةفتة وةسطووسِة و وةسْةطووسِةوة َٔ بووَة صةوة، بةالّ دوةي رْٗيَٓاْيؽ بةسدةوةّ بووّ ينة تنووْة   

ْاو دسةخيت رْإ..

ي؟دةتووية نٔ دسةختةنة يإ ْاو -

ْاوي ْاوي، نين نوو دةبيَ ، دةبيَ  وة خؤت بضس بهةي  ػةيتاْيؽ ْةتوةْيَ  بتويٓيَتةوة، دةبيَ  بنة   -
ػيَوةيةى ٖةط  و خوط  ية خؤت بربِي، ئةطةس عيضسةئيٌ بة تةْيؼتتذة تيَوجةسِيَ ، بًَيَن : ئنؤي ئنةوة ننيَ     

َةنة، بة خودةي ية نٔ نةغ باطنِ   طياْي ئةو ثياوة طوْاسةي نيَؼاوة.. بةغ باطي ئةو دسةختة الي نةغ
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ْةنشدووة، بةغ تاصة ية دةَِ دةستوو، ئةتو صةْي  قةيذيٓانة دةي، بةغ بنا نةطني دي ْنةصةْيَ  ننوسِة صؤس     
عةيوة ٖا!!

ْا ْا خةَ  ْةبيَ . -

ث ي بةفش بة ػَيوةيةى باطي ئةو دسةختةي دةنشد، تةْذ ػنةويَو ينة طنةس ينةى  خنةومن بنة سَيني دسةختةننةوة         
ي ، ية خةوْيَ، دةنةوةة سيَ، دةطةيؼتُة طةس تةْذ سياْيَو، دةَضةْي يةى يةو سيَياْة دةطاتة ننٔ دسةختةننةي   دةد

رْإ، بةالّ ْةَذةصةْي ناَيإ سيَطةي ئةويَية.... ئةو ثياوة ٖيَٓذة بة دَيٓيايي و تاَةصسؤيينةوة باطني دسةختةننةي    
طة دسةختيَهي ئةوٖا ٖةبيَ .. َٓذةالْة تاوّ بة دسةختنةناْي  دةنشد، نةوةة طوَاْةوة، ية دَيي خؤّ دةَطوت، سةْ

نةتٓاوةدة دةطيَشِة، نة بة قةد رَاسةي ئةطتيَشةي ئامسإ دسةخيت ييَووو، طوْذ بة دسةخ  دةثؤػشةبوو، تيا بة دسةخ  
ٖارةينإ دةننشد   دةثؤػشةبوو، دؤٍَ ئةو بةس و ئةو بةس بة دسةخ  تةْشة بوو، سووباسي ٖةسدوو تةْيؼ  بة بٔ دسةختنذة  

ٖةتا ْةتووباية طةس سووباس يةبةس دسةختإ ئاوت ْةدةدي ..
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 توةس


ْةَذةصةْي خؤّ ية ْاو قظة و باطي طةالي دسةختةنة بؼاسَةوة، يإ ٖةيجةي ييَوهةّ و بنة دوْنذي     
ثاسِةْةوةدة ٖةَيضةْيَِ، ثرت سةصّ ية دسةختةنة بوو، دةَويظ  صيناتش قظنة بضنيَتةوة طنيَوةسي دسةختةننة،      

تةَاػاي دْيا بهةّ، ينةويَوة   ئةودا يةويَوة بطاتةوة سيَطة طةختةنةي دوْذي ثاسِةْةوة.. بؤ ئةوةي يةويَوة
سووْانايي ػاسةٕ بويِٓ، ية َيَز يوو ٖةوييَشّ بضس نشد بوو، تةْذ خؤػة طًَؤثنةناْي قنةاَلتيَ بوينِٓ، بنضةمن     

تؤٕ دةبشيظهيَٓةوة.. بةالّ بةو القة ثشِ ية ئاصةسةوة تؤٕ بطةَيَ.. نةْطيَ ٖاوئ ديَ !

ؤّ نشد، دميةْيَهي ئةو طشةْيينة ٖةَيؼنة ينة تناوي     خؤّ طةياْذة ث ي بةفش، باطي طشةْيي طةوسةي ب 
ث ي بةفش بوو، خؤي طوتةْي: تةْذي دةَةويَ  ية ب ي بهةّ ية ب ّ ْاتيَ ، ئةوة رْيَهي طةْر دةبنيينَ،  
ية طوْذيَهي صؤس دووس يَيشة، بنة خنؤو تنةقؤيةني طنةوسةوة ينة ئناوةيي دووس دةنةوَيتنةوة ثن ي بنةفشيؽ          

 ، دةتيَتة الي نةسيَهي تؤثيو، ئيذي قةياطةى طؤػ  ييَذةناتةوةو دةطةسِيَتنةوة  تاوديَشي دةنات، دةبيٓيَ
َاٍَ، ث ي بةفش دةيطؤت ئةو رْة طيَ توةس َٓذةَيي طةسنة و بٓهةي ٖةبوو.. ث ي بةفش نة ئةو دميةْنةي  

 ْيؼاْي َٔ دةدة خةسيو بوو ئاو ية تاوي بيَتة خوةسةوة..
 ي ثاسِةْةوة؟تؤ بؤتي ْاوت يةو دوْذة ْاوة دوْذ -
 يةوة طةسِيَ داسيَ.. -
 ئةدي باطي سةف  طوسيظ  نشد، ئةو طوسيظاْةت بؤ تي بوو؟ ت  ييَهشدٕ؟ -
طةسيَهِ يةويَ بة ديَٗيَؼ  ئيَظتاؾ سةْطة ٖةس يةويَ بيَ ، يةويَ ينة بنةسديَهِ طشيَنذة، طشيَنذةْيَو      -

ئةطةس ٖةَوو طوْذ خؤيإ بةطوسيظةوة ػؤسِ ػةيتاْيؽ ئةو طشيَياْةي بؤ ْابيَتةوة، ية بةسديَهي وةّ طشيَذة 
بهةْةوة، ئةطةس طوسيع ية سةف  ديَطةؾ بجظنَي، بنةسد ينة ديَطنةي خنؤي ْنابضوَي.. طنةسةنةي ديؼنِ         
ػؤسِنشدةوة، با دةيؼةناْذةوة ئيَظتاؾ ئةطةس ْةثظابيَ  ٖةس وة دةػةنيَتةوة، .. ئةطةس تووي  بة ٖاوئ 

يَيٓاننةي ، صؤس طناسدة.. خنؤ ئةطنةس تنةسِو تووػني بَين          بضؤ ية ٖنةس وةسصيَهني دي طنةسنةوي  تناَي    
ثَيتٓانشيَ  طةسنةوي ، ػةيتاْيؽ ينة تةسِوتووػني طنةس ْاننةويَ ، ثَين  بنشِوة عينضسةئيًيؽ بنة طنةست          
سةْاطات... ئةو ناتةي دةتي  ْابيَ  وةسص وةسصي ٖةوسةٕ بيَ ، َٔ داسيَو بنةٖاس بنوو تنووّ، دْينا تنةسِ      

ةيؼتُة طةسيَ ٖةوس ٖات، ٖةوس دةوسي دةّ، بة تةصئ تةصيِ، ٖةْاطنةّ وةطنتا،   ْةبوو، تةوةو نضس بوو، ط
ْاصةمن تؤٕ ْةَشدّ، بة ثشِتاو ٖاةة خوةسيَ، تؤبةّ نشد ٖاوئ ْةبيَ  ية ٖيض وةسصيَهي دي سوو ينةو دوْنذة   

 ْةنةّ...
 طوسيظةنةت بؤ ك بوو؟ -
شيَ.. طوسيظةنة طةيؼنتة ئنةو ديَطةينةي    بؤ طةسنةوتٔ و ٖاتٓة خوةسةوة.. بةالّ بؤ خؤّ ْا، بؤ َيَ -

نة طةختيي تةوةو يةويَوة دةطتجيَذةنات، تا دةطت  دةطةيةػتة طوسيظةنة صؤس صةمحةت  ْنةبوو ، بنةالّ   
 يةويَوة بؤ طةسيَ نةّ نةغ دةتوةْيَ  خؤي ييَوذةت..

 َيَشيَ ٖاتة طةس دوْذةنة -
ثاسِةْةوة، ئةو ْاوةؾ يةنةّ دناس بنة طنةس صةسي    ئا، َيَشيَ يةنةّ رْة ية دْياييَ طةيؼتويَتة دوْذي  -

 َيَشيَذة ٖات ئةو ْاوي يةو دوْذة ْا دوْذي ثاسِةْةوة..
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 ئيَ.. -
َٔ داسي يةنةّ نة ػةو ية طنةس دوْنذي ثاِسةْنةوة َاَنةوة، ثَيُبنؤؾ بنوو ََيشَيؼنِ يةطنةٍَ بنا،           -

وو رْينذيِ َشدبنووٕ.. ئنيَ طؤةنة     ئةونات طةْر بووّ.. ية َيَزيؽ ْةبوو َيَشيَِ ٖيَٓابوو، ية ثنيَؽ ئنةو د  
َيَشيَ يةو ديو ئةو تياية دوْذيَو ٖةية بةسصتشئ دوْذي دْياية، يةويَوة ٖةَوو دْيا ديناسة، طنؤمت ئةطنةس    
سةص دةنةي ، دةتني، صؤسي ثيَشؤؾ بوو، خةسيو بوو ية خؤػيا باٍَ بطشيَ ، ئةويؽ وةى َنٔ سنةصي ينة    

َةجنةَييَو َاط  و تةْذ ْوسدوو ْاْيَنو و نةسةطنتةي تنا و     ديَطةي بةسص بوو... ٖاوئ بوو َٔ و َيَشيَ
ئةو ػتاْةَإ ٖةَيطشت، يةطةٍَ ْوئَ و نوْذةي ئاويؽ، بةسةبنةياْيَو ٖيَؼنتا ٖنةتاو ْةننةوتووو، بنة سيَ      

 نةوتني
 ٖا نيَوة دةتٔ؟  خيَشة؟ -
 ئا ئا خيَشة دةتيٓة طةس تيا و سةْطة تةْذ سؤريَهُإ ثيَوضيَ . -

دةتطؤت ئيَُةيإ ثيَ ػيَتة، بة تاويَهي عةْتيهة تةَاػايإ دةننشدئ، طنويَِ ييَونوو     خةَيهي طوْذي
 يةنيإ ديَطةي بةٖةػ  بيَ ، طؤتي:

 بة خودةي ئةوةْةؾ ػيَ  بووٕ، بة تيا نةوتٔ!  
بشِؤ بشِؤ، ٖيَؼتا دْيا سووْاى بوو، دةطتُإ طةيؼتة طوسيع..  َيَشيَِ بة ثيَؽ خؤّ دة دةطنتيَهي بنة   

وة بننوو، َننٔ بننة دووي َيَشيَننذة ٖةَيذةطننةسِةّ... بنة خننودةي ئننةوٖا يننة َيَننشيَِ سةْننةدةدي .. يننة  طوسيظنة 
طةسنةوتين تيا صؤس طووى بوو، ئاصة بوو، ْةدةتشطا،  دةطنيت بنة طوسيظنةوة بنوو ٖنةس صؤس بنة ئاطناْي        

يَ بةديَٗيَؼ ، وةى ٖةَيذةطةسِة، دةتطؤت مسؤسةية بة دةسدة ٖةَيذةطةسِيَ.. طةسنةوتيٓة طةسيَ.. َيَشيَِ يةو
باػوونة ٖاةةوة خوةسيَ تووّ ية ناْييةنةي خوةسيَ  نوْذةّ ثشِ نشد ، ئاو ك ئاو! بنةفشةو بنوو، ٖنةتا ننٔ     
طةسي طوسيع ية بٔ ٖةْطًَي خؤّ ْا، ئيذي ية طوسيظِ خظ ... بة طةس نةوةةوة نوْذةي ئاوّ سةنيَؼاية 

 طةسيَ طؤةة َيَشيَ وةسة ئاو خبؤ
 ا بة تاَِ ْةخوةسدؤتةوة.قةت ئاوي ئةوٖ -
َيَشيَ ييَشة ٖةَوو ػتيَو بة  تاَة، ئاوي بة تاَة، تاية و ْاْي بة تاَة، دةْيؼنت و طةسِةْي بة تاَنة   -

 سةْطة ْووطنت و...
ََيشَي ثيَهةْي، دوةٕ ثيَهةْي، ََيشَي صؤس ثيَذةنةْي ٖةَوو طيناْي ثيَهنةْني بنوو، بنةاَلّ ينة ْناو ٖنةَوو        

ئةو ثيَهةْيٓةي ئةوداسةي ٖةس ية طويَِ دةيةو وة دةصةمن ٖةس ئةو ناتةية و وة ثيَذةننةْيَ ،  ثيَهةْيٓةناْي ئةو، 
ثيَهةْيٓةنةي ثيَهنةْيٓيَهي ْةثظناوةية ئَيظنتاؾ ٖنةس وة ثيَذةننةَْي.. تنوويٓة طنةس بةسدةننة، دْينا تاسينو           

ئيَظتاؾ ية ثيَؽ تاوَة ئةو دةٖاتووو، ديَُإ سةخظ  ئاطشَإ نشدةوة، تاَإ ييَٓا، َيَشيَ دوو تاي تيَهشد، 
 تايةي تؤٕ تيَهشد و دةية دةطتِ، ْإ و َاطتُإ خؤؾ خؤؾ دةخوةسد:

 قظةي تؤية، خوةسدٕ ييَشة صؤس خؤػة  -
 ٖيَؼتا ت  ديتووة! -

وةى ػةوي طؤسئ ْةبوو، ٖةس طةس ية ئيَوةسيَ َاْطةػةو بوو، وةبضةمن ية بةس َيَنشيَ بنوو ْنةوةى برتطنيَ ،     
ٍَ ََينشَي تةَاػناي َناْ  و          خوة ْةيٗيَؼ  دْ يا تاسيو و ْوتنةى بَين ، صوو َناْطي بؤَنإ ٖنةَيهشد.. يةطنة

 ئةطتيَشةمنإ دةنشد...
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ٖيَٓذةّ صةْي ث ي بةفش قوسِطي ثشِ طشيإ بوو،  تاوة تيزةناْي ثشِ بووٕ ية فشَيَظو...دةبوو الي تؤيوهةّ، 
ئننةوةي نننةغ ْةبيَتننة سيَطننش يننة ثننيَؽ سرةْنني ئننةو ناتاْننةي طشينناْي دةٖننات، سننةصي دةنننشد تننةْيا بيَنن  بننؤ 

 فشَيَظهةناْي...
ناتيَ بةسةو باسةطاي سةبةْإ دةطةسِةَةوة، ية ْاو طوْذ َةسيةَِ دي ، بةسةو سووي يةنرت دةٖناتني، ينة بنٔ    
تاوةْةوة تةَاػاّ دةنشد، دةَطؤت بضةمن ئةويؽ تةَاػايةنِ ْانات، ك ئاطاي ية َٔ ْةبوو، دةتطؤت دوةْيي 

ي دْيا ٖةية يةو نضةدة نؤبؤتةوة، تةْذ دوةٕ بوو، خودةية! صؤسي ْةَا ػإ ية ػاْي يةنرت بذةئ، ٖةستي نض
ئةو َين ْةدي ، بة ٖيضي دةْةْاّ، ثَيِ تيَهئااَل وةختونوو بةسبوُنةوة، بنؤْي ٖةستني نضني دْينا ٖةينة ينةو         

ة، نناتيَ ييَهنذي  سةتونووئ    نضةوة ٖات، َةطيت نشدّ، بةالدة دةٖامت، ويظتِ طاَلويَهي ييَوهنةّ صةسّ بةطنرت  
ويظتِ ئاوسِيَ بذةَةوة، ْةَويَشة .. ئاي ئةو سؤرة تيَزّ وةسطشت، ئاي ئةو سؤرة خةفةمت خوةسد......
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 ثيَٓر
 

َٔ صؤس وةختإ دةتووَة الي ث ي بةفش و ثشطياسّ ييَيذةنشدو طويَِ ية طةسٖاتةناْي سةدةطشت، ئةو ثيناوة  
 ية دةْيؼتينَ قيترت دةدةْيؼ ، خؤي طؤتةْي: ية سؤيؼتينَ قي  قي  دةسِؤيؼ ،

 قةت ػاْي ية طةس باييف دةْةدةوة.  
 ية تةَةْي خؤػي وةى خؤي دةيطؤت:

 طيَ داس تووػي سػاْةوة و طهضووٕ ٖاتووة. 
 دةْا ْةيضةْيوة و ْاصةْيَ ْةخؤػي تية، دةيطؤت:  

َنٔ ْنةخؤؾ ْنةبووة و ينة ٖنةَوو      بةالّ ئةطةس بشيٓذةسي بة ْةخؤػني بنزَيَشدسيَ ، ئنةوة ننةغ ٖيَٓنذةي      
 اليةنةوة ْةخؤػيِ ديوة، نةغ نةغ ٖيَٓذةي َٔ خويَين يةبةس ْةسِؤيؼتووة... 

 دةيطؤت: 
 َٔ تةوةو ث  بووَة، تةَاػا َةنة ددةْةناْي ثيَؼةوةّ بيَ عةينب، دوةوةّ ٖيض ْةَاوة، نةالوةية.

 دةيطؤت:  
 ٖيَٓا وة بضةمن دطةسة ددةٕ تيَهذةدةت، باؾ بوو وةصّ ييَي

 يةنةيةوة وةصت ية دطةسة ٖيَٓاوة؟  -
 بة خودةي سةْطة ثةجنا طاَييَو بويَ ، ثرت نةَرت.. -
 ئةدي تةْذ طاٍَ دطةسةت نيَؼا؟ -
يةَيَزة، ْاصةمن ية نةيةوة، ئةوةي دةصةمن نة بؤ يةنةّ داس تووَة طةس دسةختةننة دطنةسةنيَؽ بنووّ،     -

 تؤٍ بوو، دطةسةيةنِ دةط طاْذ. ئةويؽ بةوة دةصةمن دوةي ئةوةي ئةويَ ية رٕ
ْةدةنشة ثيَؽ تؤيوووٕ دةيط طيَٓي ؟ -

 ئةتو دةَييَي تيَٓاطةي ! ئاػهشة دةبووّ ئاػهشة ! -
 باػة، ئيَظتا سةص ْانةي  طةس يةو دسةختة بذةيتةوة؟ -
صؤسيؽ سةص دةنةّ، بةغ ْاتوةمن بطةَيَ.  -

دياسة ييَشةوة صؤس دووسة؟ -

سةدةية دووس ْينة، بنةاَلّ ينة بنٔ دسةختةننةوة بنؤ طنةس دسةختةننة دووسة، سيَهبظنتين          ْا ييَشةوة بةو  -
دسةختةنةؾ ئاطإ ْية..

دةَويظ  بًَيَِ ياسَةتي  دةدةّ، ْةَطؤت، تشطاّ تووسِة بيَ  و قظةيةني ْاخؤػِ ثيَوًَيَ ، وةّ دةْا ٖنةس  
ٖيض ْةَييَ ، دةَييَ : ثيَويظ  ْانات طةوةديِ بؤ بهةي ..

تٓة طةس ئةو دسةختة ئةوٖا صةمحةتة؟ طةيؼ  -

بؤ ث يَهي وةى َٔ ك ية سووي دةطتةوة ك ية سووي عةقًَةوة صةمحةتة.. -

ئةدي بؤ نةطيَهي وةى َٔ؟ -

ئاطاْة، ئةطةس غ ةت  ٖةبيَ ، توْهة غ ةت َةسدي يةنةَة. -

َٔ دطة ية تؤ نةغ ية خؤّ بة غ ةترت ْاصةمن. -
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 دسةختةنةت ثيَذةْاطيَِٓ. ئةطةس وةبيَ  َٔ ٖاويينَ، -
 تا ٖوو، ٖيَؼتا ْةطةيؼتوويٓةتة صطتاْيَ نةْطيَ دةطةيٓة ٖاويينَ! -
صوو دةطنننةيينَ، ئيَظنننتا سؤرةننننإ صوو دةسِؤٕ، وةسصةننننإ صوو دةسِؤٕ، طننناَيةنإ صوو دةسِؤٕ، َٓنننيؽ  -

تيَطةيؼنتِ وة ْينة، ٖنيض    طةسدةَيَو وةّ دةصةْي سؤر دسةْ  ئاوة دةبيَ ، سؤر دسةْ  ٖةَيذيَ ، بةالّ دوةتنش  
ػتيَو ٖيَٓذةي وةخ  صوو ْاسِوةت، َٔ ٖةس وة دةصةمن دويَينَ بوو ية طةس دسةختةنة ٖاةنة خنوةسيَ و يةخنةي    
باونُِ طشت نة رمن بؤ بيَينَ.. ئا ئا ٖاوئ صوو ديَ ، تؤ تةْذ داسيَ خبةوة و ٖةطنتةوة ٖناوئ طةيؼنتووة..    

ا..ٖاةٖٗاةئةو دسةختةؾ بةغ ٖاويٓإ رٕ دةطشيَ . ٖ

دةتشطيَِ تا ٖاويينَ ييَشة ْةَيَِٓ، تؤ ئيَظتا ثيَُوًَيَ بؤ ٖاويينَ.. -

ئةوة ْابَي، خةَيؼن  ْنةبيَ  تنا ٖناوييَن ٖنيض ػنتيَهي وة سووْنادةت بوَيتنة ٖنؤي ئنةوةي تنؤ يَينشة              -
ْةَيَٓي ..

بة ك دةصةْي ؟ -

شِْؤينة و بشةدةسةنناْي ئنةو بشِْؤينة تنةْذ      ٖيَٓذة ية دْياي ئةو دةوَيةتاْة تيَطةيؼتووئ.. دةصةْي ئةو ب -
نةطيإ نوػتووة!

تةَاػاي بشِْؤنةيِ نشد نة بة تةْيؼتييةوة طةسي بة ديوةسةنة نشدبوو، صةْيِ بؤ ية ب بشدْةوةي دسةختةنة 
بوو، بةالّ ثشطياسيَهيؽ بوو ْةدةنشة بة تاَةصسؤييةوة طويَ بؤ وةالَةنةػي سةْةطشّ

تةْذ؟ -

طيَ داس ٖةتا طةد بزَيَشة. بيَ ية بشيٓذةس -

ئةودا بشِْؤ قشِةْي خظتؤتة خةَيهةوة.. ٖةس بة دةطيت خؤت؟ -

ئةدي خؤ بة دةطيت رْةناْيؼِ ْنا.. بنا ثَيتوًَنَيِ ئنةو بشِْؤينة تنوسني نوػنتووة، فاسطني نوػنتووة،           -
وػتووة!عةسةبي نوػتووة، سووطي نوػتووة، ئيٓطًيضي نوػتووة، نوسدي خويَشِيي نوػتووة، دا تي ْةن

بشةنوريؼ  نشدووة ئاطاَإ ييَٓية! -

ْةخيَش ئةوةي َٔ بشةنوري ْةبووة، وةنو ٖي ئيَوة ْةبوو، دياية،  ئةوةي ئنةوسِؤ ثيَينذةَيئَ دناؾ َنٔ      -
 ئةوةْةّ نوػتووة.

بيظتوووّ ث ي بةفش ثياونوريؽ بووة، بةالّ ْةَذةصةْي وة دةطرتةػنة، طنيَ طنةد نةطني نوػنتووة،      
طةديؼي طةقةت و ثةقةت نشدووة.. ية نةطنِ ْةبيظنتووو ئنةو ثيناوة دسؤ بهنات، خنةَيهي       دةخوة تةْذ 

 نةتٓاوة دةياْطؤت ية طةسي بذةٕ دسؤيةى ْانات، دةياْطؤت:
ٖيَٓذة طويَي ية ْويَزو سؤروو ْية، بةالّ ْة دسؤ دةنات، ْة دصي، ثياويَهة تانةي بة طةس ٖةَووةْةوة  

 ة ْية..ٖةية، تةْٗا تانةي بة طةس خودةو
ٖةتا ئَيظتا نةغ طًةيي ينةو ثيناوة ْنةبووة، ٖنةَووةٕ بنة طنةوسة و بضنوونةوة، بنة رٕ و ثيناوةوة           

خؤػيإ دةويَ ، نةتي ْةَذةصةْي بؤتي باطي ئةو دسةختة بؤ َٔ دةنات، تؤ بًَيَني سةطن  بيَن ! ئنةدي     
َةْنة دووسو دسيَنزةي   نوػتين طيَ طةد ثياويؼي وة ٖاتة طةسيَ، دةَطؤت سةطتة بؤ ْا، ثياويَنو ئنةو تة  

ٖةبيَ ، ئةطةس ْةتووبيَتة ػةسِيؽ ٖةس طاَيي طيَ توةس طويًةي ية دةطن  دةستنووبيَ  و بةبنةس نةطنيَو     
 نةوتنب ئةوة بةػي ئةو تةْذ طةد نةطة دةنات...
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ٖةس نامت ٖةبا دةتووَة الي ث ي بةفش بؤ قظة و باغ، َٔ سةصّ دةنشد صياتش ية باسةي دسةختةننةوة  
باطي ئةو دسةختة تيَش ْةدةبووّ، ت ؤنيَهي تةسِو ثشِ بوو، ئنةويؽ صؤس دناس دَيُني ْةدةػنهاْذ     بذويَ ، ية 

وسدتش بًَيَِ خؤي سةصي دةنشد و قظةي دةبشدةوة الي دسةختةنة.. ٖةس ناتيَهيؽ نةطيَو بة طةسدة ٖاتوا 
بضٕ و فشِؤنة با، ٖنةس  صوو دسةختةنةي بة ػتيَهي دي دةطؤسِي، ئةودا ئةو ػتة بةسد با، ئاو با، طةسباص و 

ػتيَو با، ية قظة طؤسِيٓيؽ وةطتايةى بوو ْةبَيتةوة، نةطني بةطنةس قظناْذة ٖناتوو بنة ٖنيض ػنَيوةيةى        
ٖةطيت بةو طؤسِيٓة ْةدةنشد و تووػي دؤسيَو ية ػةسَةصةسي يإ دَيةسِةونيَ ْةدةبوو، خةَيو صؤس دةٖاتٓنة  

، الي تؤٍ تؤٍ با ينةى دوو َٓنذةَيي ينة ننٔ بنوو،      الي ئةو ثياوة ْووسية، نةّ نات بة تةْيايي  دةبيين
تانة ث ةََيشد بوو ننة ٖنةَوو خنةَيو سنةصيإ دةننشد بنةسدةوةّ طنويَ ينة قظنةناْي سةبطنشٕ، ٖةَيؼنة            
تةَاػاي بيَذةْطيية دوةْةنةي بهةٕ، ئةو ثياوة صؤسبةي وةخ  بيَذةْطي ٖةَيذةبزةسد، بةالّ بيَذةْطييةني 

يؼيت تيَزت ية بيَذةْطييةننةي وةسدةطنشت، ٖةطنت  بنة بيَنضةسي ْنةدةنشد،       دوةٕ، نة بة دياسييةوة دةدةْ
بيَذةْطييةنننةي وةسِطننوووْي ثَيننوة دينناس ْننةبوو، ٖنني وة ٖننةبوو دةتننووة الي بننةغ بننؤ ئننةوةي يننة          
بيَذةْطييةنةيةوة دوةْي بضٓيَتةوة، ئةو ثياوة بيَذةْطييةنةي ية قظةناْي و قظةناْي ية بيَذةْطييةننةي  

بووٕ، يةى ية يةى دوةْرتو ػ يٓرت، ية ٖيض ناَيَهياْي بيَضةس ْةدةبووي، تاننة ثيناو بنوو     ػ ْرتو دوةْرت
بةو تةَةْةوة نة سةْطة طيَ تةَةٕ دةبوو، بايي طةسة دةسصييةنيؽ عةقًَي ية دةط  ْنةدةبيَ ، دةيضةْني   

ةي بؤينإ  تي دةَييَ ، خنةَيهي طوْنذ بنؤ ٖنةس نَيؼنةيةى ننة تووػني بنإ سووينإ تَينذةنشد و سيَطةتناس           
دةدؤصييةوة.. ٖةس داسيَو باطي دسةختةنةّ يةطةَيي دةنشدةوة ية ْويَوة طوْذي دةدةَةوة نة ية نٔ نةغ 
باطي ئةو دسةختة ْةنةّ دةْا تاوت بةو دسةختة ْانةويَ ، دةْا دسةختةنة ية ْٗيَٓييةنةي بةتاَيذةبيَتةوة، 

وت: ئةطةس ئةو دسةختة بهةويَتة طةس صةسةٕ، ية صسِ ية رٕ سووت سووتذةبيَتةوة و بربِةي بربِ رٕ ْاطشيَ، دةيط
توو صسِتش دةبيَ  و ث يَزْيَهي ددةٕ ية دةّ ْةَاويؽ ْاطشيَ ... بؤ ئةوةي بطةيتة ئةو دسةختةي نة ييَيةوة 
ية ئاوَيٓة سووْرت دوةْرتئ رْي دْيايَي بة سووتي خنؤت ْيؼناْذةدةٕ، باطني ئنةو دسةختنة ينة ننٔ ننةغ         

سةص دةنةّ وةى تؤٕ خؤّ صؤسّ طةيش نشدٕ و يةصةتي دْياو قياَةمت ييَيإ وةسطنشت،   َةنة، َٔ بؤ تؤَة،
ئةتوؾ ئةو يةصةتة بونيين، َنٔ ئنةو دسةختنة بنة ٖنيض ثيناويَهي طوْنذي ْيؼنإ ْنادةّ تنوْهة ْابَين ،             

ّ َةػجشطة بؤ ْابيَ ، بة نةطي ديهةػي ْيؼإ ْادةّ، بةالّ بة تؤي دةَييَِ ئةويؽ ية بةس ئنةوةي ينة دةو  
دةستوو، قظة نة ية دةو دةستوو، خةطًةتي طويًةي ٖةية، وةنو ت  وةية ْاطةسِيَتنةوة، َنٔ ينة تةَنةْي     
خؤّ ئةوةي ية ب ّ َابيَ  دوو قظةّ ية دةو دةستووة، ئةوةؾ ئةوة طيَ، ينة دووةننةي دينؽ َةثشطنة ك     

 بووٕ..
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 ػةؾ


ْنةبووّ و دسةختةننةؾ بنة ثنشِ ينة رْنةوة       سةطشةمت بؤ ٖاويين بةطةستوو دةخوةسد، ئةو ٖاويٓةي َٔ ييَشة  
دووس ية تاوي ثياوةٕ بة باي ٖاويينَ دةػٓايةوة.. خؤصطةّ دةخوةط  بةس يةوةي ئةو ثايضة سةْ  صةسدة ديَ بة 
ٖاويين دسةخ  رْاْي تؤيوهات، َٔ ييَشة باّ، ئةطةس ييَشة دةبووّ، صؤس سيَي تيَذةتوو ئةو بةٖةػنتةّ ديتونا..   

وة، ٖةس دوو َاْطيَو صووتش ييَشة بة عةسدي بهةوتواّ و ث ي بةفشّ ْاطيوا، ئيَظتا ينة  دا َٔ نةي بةختِ ٖةبو
ََيز بوو بنة دسةخنيت ٖناويين ػناد دةبنووّ.. َنٔ صؤس دسةْن  طةيؼنتُة ئَينشة، وةسصي رٕ بةطنةس تنووبوو،            

ووتنش ٖاتوناّ، ينإ    دسةختةنة باي ثايضي ثيَهةوتووو، تانة رْيَهي ثيَوة ْةَابوو، ك بضةمن دسةْطة! دةبنوو ينإ ص  
دسةْطرت، مبضةْياية ثيَشِةْةدةطةيؼتِ، خؤّ دوة دةخظ ، دوةخظتينَ تا طةيؼتٓةوة بنة ٖناويٓيَهي دي، مبضةْياينة    
وةية، خؤّ خظتوايةتة بٔ بةسديؽ ْةَذةٖيَؼ  بةس ئةو تيَٗةَيذةْة بهةوةاية، ئةو دسةختة ٖاويين ية َنٔ صؤس  

! ئةطةس ئةو دسةختة ية تاوةسِوةْيُذة ْةسِوةينة، ٖناوئ صوو دةٖنات،    دووس خظتةوة، نيَ دةطاتةوة ٖاويٓيَهيذي
صووؾ ْةٖاتواية ٖةس ٖيَٓذةي ٖاويٓةناْي دي ثيَذةتوو، بةالّ ئةو دسةختة ٖاويٓيينة رْاْيينة وة دةننات ئنةو     

 ٖاويٓة صؤس دسةْطي ثيَوضيَ، سةْطة ٖةس ْةطات..
سةْن  دةسِوةت، ئنةو ثنايضةي ئةطنةس ٖيَٓنذة ثةينةي       ٖيَؼتا ٖةس ية ثايض دةئ، ئةو ثايضةي صوو طةيؼ  و د

ٖنناتين ْننةبا، دووس ْننةبوو َننٔ دةطةيؼننتُة دسةخننيت ٖنناويين، ئننةو دسةختننةي ئةطننةس ٖننةَوو بةٖةػتيؼنني  
ْةطشتويَ ، دوةْرتئ بةػي بةٖةػيت ثيَوةية و َٔ بؤ ٖةتاية ية طيَوةسي ئةو دسةختة دةَاَةوة..

ةديتةوة نة ية وةسصةناْي دي ْةدةبيٓشةْةوة، ثايضي وة ٖةبووة، ئةو صؤس ثايضةٕ دوةْيي صؤس دوةمن ية ثايض د 
تيَزةي ثايض ثيَي بةخؼيوّ ٖةسطيض ية وةسصةناْي دي تاَِ ْةنشدووٕ، بنةالّ ثنايضي ننةتٓاوة ينة قظنإ قظنةي       

خنوئَ  ٖةَوو ئةو نةطاْةي ثايضي ئةويَيإ ديوة، بة ْاصتشئ ثايضة ية ْاو ثايضي ديَيإ، ية نٓة َنٔ وةسصيَهني   
تاٍَ بوو، ئيَظو قوسغ بوو،  خؤػيِ ية ٖاتين ْةدةٖات، ثةيةّ بوو ية سؤيؼنتين ئنةويؽ ئنةوةي ينة خنةياَيي      

 ْةبيَ  سؤيؼتٓة...
 دة باطي دسةختةنةّ بؤ بهة - 
يةوَي دؤسةٖا َةَو دةبيين، نوو َيوةي دؤسةو دنؤس ٖةينة ئنةوٖاؾ َنةَهي طنةوسة دةبنيين، َنةَهي         - 

ذةية، َةَهي ػٌ و ػنؤسِبؤوة دةبنيين ننة دوةْيينةني وةينإ تيَذةينة بناغ ْانشَين ،         طضهة، ٖي صؤس طضهةػي تيَ
َةَهي توْذ توْذيؽ دةبيين دةَييَي ٖةْاسٕ بة دةسةوة، َةَهي تيَذةية خشِ خشِ وةننو ئنةْطوتهي ْنإ، َنةَهيؽ     

َية ئةوةْنةيإ  ٖةية َٖيًهةيي، َةَهي تيَذةية طجي طنجي ينة ٖنةَوو بنةفشةٕ طنجيرت، تَيينذة ٖةينة نةَنةى سةػنتا         
ثيَذةتيَ  ية ٖةْطوئ ػ ْرت بٔ، ئا صؤس ية ٖةْطوئ ػ ْرتٕ... ٖةَوو سةْطيَهي تيَذةية، باال بةسص، نوستنة بناال،   
الوةص طؤػنت..ٖةس يةػوالسيَهي دَيي تؤ دةيةويَ  يةوَي ٖةية، بنةاَلّ تناويَو بهةيتنة طنةد تناويؽ رْيَهني ْاػن ٕ        

ئةو دسةختة ْةنةي ، ْاصةْي دوةْيي رْإ ية نيَٓنذةسيَ و ينة ك ناتيَهذةينة، ينة رْني      ْابيٓييةوة.. تؤ ٖةتا صياسةتي 
خؤت ئةطةس دوةْرتئ رْي دْياييَؽ بيَ  ئةو دوةْيينة ْابيٓيينةوة ننة ينة رْناْي دسةختةننة دةيناْويين، ئةطنةس وة         

ئنةو ناتاْنة دنوةْٔ ننة بنة       سيَهوهةويَ ، رْي خؤػ  ية ْاو رْاْي دسةختةنة بيَ  ئةو دةّ دةصةْي تةْذ دوةْة، رٕ
يةنةوة بٔ و سووت و قووت بٔ، ئةو ناتاْة دوةْٔ نة ثؼيت يةنرت دةػؤٕ و طةَإ يةطنةٍَ ينةنرت دةننةٕ، ٖنةَوو     
ئةوةْة ية دسةختةنةوة دةبيين، دوةْيي و تاَي رٕ يةو ناتاْةية نة بة سووتي ثيَهةوةٕ با دةويؼ  ْنةياْطاتيَ تناو   
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وو َةَهةدة دةطيَشِي، با دةطتيؼ  ْةياْطاتيَ، دةصةْي ك َوتنشِنةيةى دةتنيَتة ينة    بةطة.. طاتيَو تاو بة ْاو ٖةَ
ػتةوة، بة ػيَوةيةى ٖةتاٖةتاييَ ية ْاو طياْ  دةَيَٓيَتةوة، رٕ نة سووتذةبيَتةوة ئةطةس بة تةْيَ بيَ  ئةو دوةْييةي 

ةوةْة ية دسةختة ٖاويٓييةنة دةبيين، ئةو تيَذة ْية نة ية ْاو نؤَةَييَو رْي سووتوؤوةدة بيَ ... ثةية َةنة ٖةَوو ئ
دةّ رياْ  ثرت خؤػذةويَ ، ريإ دوةْرت دةبيَ ، ثرت تةَةْيؽ دةنةي .. َٔ ئةو دسةختةّ ْةبا ية َيَز بوو ٖيَظو و 
ثشووطهيؼِ ْةَابوو، سةيف ْاطةَةوة ئةو دسةختة! ئيَظتاؾ بةو باية دةريِ نة يةو دسةختنةوة ٖةَينذةنات، باينةى    

يةػوالسي رْةناْي ئةويَي ية دةطتةو بؤ َٓيإ دَييَن، ئنةو رْاْنةي ئَيظنتا وة بنؤ خؤينإ ينة بةٖةػننت،         بؤْي ثشك و
ئةطةس بةٖةػ  ٖةبيَ  ئةوةٕ يةوئَ، بيَطوَامن نة ية بةٖةػنت، توْهة دَيي َٓيإ ثشِ بة دْيايةى خؤػهشد، ئنةوةي  

خؤػذةنةّ بنؤ ئنةوةي ئةطنةس ينة بةٖةػن  دنيَ       دَيي خةَيهي خؤػوهات ديَطةي بةٖةػتة، َٓيؽ ٖاويينَ دَيي تؤ 
َابيَ بيذةْة َٔ.. َٔ ٖةس بةو بايةوة دةريِ نة بة طةس يةػوالسي نةفاويي رْاْي دسةختةنةوة ديَ ، تنؤ ْةتنذيوة،   
با بويين ئةودةّ دةصةْي ئةو نةفة ك نةفة و ك دوةْييةني تيَذةية، ناتيَو نةف ية ثشتياْةوة ديَتة خنوةسيَ بنة طنةس    

يإ و دةطاتةوة طةس مستيإ، يإ ية ثيَؼةوة ْةسّ ْةسّ ػؤسِدةبيَتةوة طةس َةَهإ يةويَوة بؤ الي ْاوى و ية ػإ و ًَ
 ْاونيؼةوة دةتيَتةوة ْاو سةٕ و...

 ئيَ.. -   
ئةودا نة  ػيَبي ْةٖشي  ػهظيت خوةسد و خةييفةي ئةطتةْووييَ طةسنةوت، َٔ دْيناّ ينة بنةس تناو سةؾ      -

 ٖةَوو سةجنُإ بة با توو، سةط  ئةويَِ بة ديَٗيَؼ ..بوو، طؤمت، تةوةو 
وةبوو، ئةو ثياوة ية ػؤسِػي ػيَبي ْةٖشيؼذة بةػنذةسي نشدبنوو، ٖنةَوو خنةَيو ئنةوةيإ دةصةْني، بنةاَلّ        
باطهشدْي ػيَخ و خةييفة يةوطاتةدة يةوة ْةٖات نة قظة قظة سةدةنيَؼيَ  بةيهو ية قظة طؤِسِيٓةوة ٖاتة ْناو  

َةدة يةى دوو ثياوي طوْذي طةيؼنت.. خوة بياْطشيَ ، ئاخش ئةوة وةخ  بوو ئنةوةٕ ٖناتٔ، ثن ي    قظإ، يةو دة
بةفش ئةوة داسي يةنةّ بوو وة بة تاَةصسؤيي و بيَ ثةسدة و بيَ ثظاْةوة باطي رْاْي دسةختةنةّ بؤ بهات، وةٖا 

 َ ووي ٖةَيشِيَنزيَ دةتطنوت نناْيي    توو بووة ْاو دسةخ  و رْةناْةوة، ثيَذةتوو ٖةَووي بة طؤسِيَ وةسنات، ٖنة
بةٖاسةْةية و تةقيوةتةوة.. َٔ طةسيَ و خوةسيَِ ئاوي نشدبوو، ئةو َيَوةْة ْاوةختاْة تيإ ية َٔ و ث ي بنةفش  
نشد، بشِوة ْانةّ داسيَهي دي ئةو ثياوة بهةوَيتة سناَيطشتٓيَهي ئنةوٖاوة، ثن ي بنةفش سناَيي طشتونوو، َنٔ بنة         

 ْاصةمن نو بةو دةطتوبشدة ية ساَيي دسةخ  بةتاٍَ بؤوة و طةيؼتةوة ػيَبي ْةٖشي..ساَيطشتين تيَطةيؼتِ، بةغ 
ث ي بةفش ناتيَو قظةيإ دةثظاْذ، يإ خؤي دةثظاْذةوة صؤس صةمحةت بوو بيَتةوة طةسي و تةوةوي بهنات،  

و ينةويَ دةطنيت   بةالّ بة وةسصيؽ بة طةسيذة تيَجةسيوا دةيضةْي ية نويَ سةوةطنتابوو، ئةطنةس َةبةطنيت بنا سيَن     
ثيَذةنشدةوة ئةطةس ْةػيويظتوا ية طةسي بشِوة دْيا تهاي ييَهشدبا، تهاي نةطي ْةدةطشت.. ث ي بةفش ننة ينة   
ْاو َةَهاْةوة يةنظةس خؤي ٖاويؼتة ْاو سيؼي ػيَبي ْةٖشييةوة نةغ ية َيَوةْة ْاوةختةنإ ٖةطتيإ بةو 

 ةطتيجيَهشدووة و طةيؼتوويٓةتة نؤتايي...باصدةْة ْةنشد، وةيإ صةْي دةَيَهة ت ؤني ػيَخ د
ْاصةمن بين قظة طةيؼتةوة نويَ، َٔ ٖةس ية ْاو َةَهإ َاَةوةو ية دَيي خنؤّ دةَطنوت، تنةْذ خؤػنة     

 يةو دسةختةوة َةسيةَيؽ بة سووتي بويِٓ..
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 سةف 
 

طؤسِةْيَو ديَجةجنةي خؤي بة  ية دَيةوة ٖيوةّ دةخوةط  ٖةتا ٖاوئ دةديَ ، دْيا طؤسِةْيَهي ئةوتؤي بة طةسدة ْةيةت،
طةس ئيَشةوة ديَوٗيًََيَ و َٔ يةويَ ٖةَيوكةْيَ، دوةٕ يةويَِ دةنوتا بوو، دةتطوت َٓذةَيي ئنةويَِ، َٓنذةَييَو بنة ثةجننة     
سؤرةنإ دةرَيَشيَ ، دةياْزَيَشيَ  و دةرٕ ْاطات، ئةو دةرْةي وة ية طنةسَاي ٖاويٓيَذةينة.. ْناوي ٖنةَوو طوْنذّ      

طةوسة و طضهةوة،  بة َْينش و ََينوة، رَناسةي ََيييٓنةنإ صؤس صيناتش بنووٕ ينة َْيشيٓنةنإ، ثياوةننإ            يةبةس بوو بة
 دةياْطؤت: 

 ية ٖةَوو دْياييَ ٖةس ئةوٖاية، رٕ صؤستشة ية ثياو، بؤية ثيَويظتة ية رْيَو ثرت بٗيَٓني.
 بةالّ ث ي بةفش دةيطؤت:  

وة ْية، ئةطةس ٖةس ثياوةي يةى رْيؽ بٗيَينَ، ٖيض رْيَو يةو دْياية بيَ َٔ ئةو قظةية وةسْاطشّ، ية ٖةَوو دْياييَ 
 َيَشد ْاَيَٓيَتةوة..

ثياوةْي ئةويَ تةْٗا طيَ توةسيَو ْةبيَ  دةْا ٖةَوو دوو رْة و طيَ رْة و توةس رْنة بنووٕ.. ننض و رْنةناْي ئنةويَ       
وةنامن سيَنض دةننشد، ئةطنةس تنةْذ داسيَنو ٖنةس       ْاوي طةييَو ْاطو و َؤطيكيإ ٖةبوو، يةبةس نةتٔ ْةبا يةى يةى ْا

دنناسةي ْنناوي سننةفتيإ بننة ْننةسَي و يننة طننةس يننةى بًَيَيتننةوة، ئننةو دةّ تيَذةطننةي  تيَهننةَيي ك ئاوةصيَننو بننووي،   
 تيَهةَيوووْيَو بة خؤسِةثظهاْيؽ ييَي ديا ْابيتةوة..

و قايِ و طنووستهِ ْنةديووو.. خنودة    ثايض تةوةو ئيَظهي خؤي طشةٕ نشد، َين بة خةفةت نوػ ، قةت ثايضي وة سو 
خيَشي صطتإ بٓووطيَ ، ٖيَٓذ نتوثشِ و بةطاّ خؤي بة نةتٓاوةدة نشد، ثايض بة نؤنشدْةوةي طةالي دسةختنةناْيؽ سة  

 ْةطةيؼ ، نةغ ْةيضةْي تؤٕ ٖةالت و ية تاوةٕ بضس بوو..
و  دةْنيَ ٖنةوسي بناسةْي ينة طنةس طنةسي       صطتإ بة تةسِو تووػييةني صؤس تووػةوة ٖات، ئامسإ دةْيَ ٖنةوسي بنةفش  

نةتٓاوة سةدةطشت و ٖةَييذةسِرةْذ، ػةوةنةيؼي بةفش و باسةٕ ثيَهةوة.. صؤسي ْةبشد، بةفش بةفش، تةْٗا بةفش، ننةتٓاوة  
طجي طجي، دةسو دسةخ  طجي ٖةَوو ػ  طجي.. ئةو طجيَتييةي نةتٓاوة ية ديذي َٓةوة ية بيابنإ دةتنوو، ئنةوة    

و، وةى يةنيةى ية ْيَوةٕ بةفش و بيابإ بويُٓةوة، سةْطة ئةوةؾ ية بيَضةسميةوة بووبيَ  بيَنضةسي ينة   صطتاْي يةنةَِ بو
 صطتإ و بةفش، ئاخش َٔ عةػكة ٖاويِٓ، دوةْي تةْٗا ية ٖاوئ و دسةختةنةيذة دةبيُٓةوة..

وو، ٖيَؼتا دَيني دةْةننةوتووو، سؤر   صطتاْي ئةو طاَية دسيَزتش دةبؤوة، ْةدةسِؤيي و ْةدةسِؤيي، بةرْة بةفشيَهي تيَهشدب 
دوةي سؤر طاسدتشي دةنشد، صطتاْرتي دةنشد، طاٍَ ثيَٓةدةتوو بة تةَاي خؤ طؤسِئ بيَ ، دةتطوت بة تةَاية ٖةس ية 
بةسطي صطتإ مبيَٓيَتةوة، َٔ ية تةَةْي خؤّ صطتاْي وة دووس و دسيَزّ ْةديوة..  سةفتةي داسيَو دوو داس دةتووَة 

ش، ئةطةسية بيَذةْطيي ْةدةبا، باطي ئةو طةسو ئةو طةسي دْياي بؤ دةنشدّ، باطي طيَ دةوَيةتةننةي بنؤ   الي ث ي بةف
دةنشدّ، باطي ئةو ػةسِ و ْيوة ػةسِةْةي ية رياْيذة تووػيإ بووة، رَاسةي ػةسِةنإ طةييَو صؤس بووٕ ٖةس طناَييَهي  

يين ئاطشيٓةوة، بة دةّ تاية خوةسدْنةوةوة، َناَيي ئنةو    تةَةْي ٖةَيطشي تةْذ ػةسِيَهٔ.. داسيَو بة دياس طؤبةي دةس
 ٖةَيؼة ية دةسطاوة بؤْي تايةي ييَذةٖات، ييَيِ ثشطي:

 تؤْة ٖةوَي  ْةدةوة باؾ فيَشة خويَٓذةوةسي بي ؟ -     
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فيَش بووّ، بة طضهةيي فيَش بووّ، تةْذ طاَييَو خويَٓذةوةس بنووّ، دةَٓووطني و دةيويَٓنذةوة، ئيَظنتاؾ دةصةمن      -    
سةسفإ ييَو بذةّ، بةالّ بة صةمحةت، بةسدةوةّ ْةبووّ ية طةسي صؤسيِ ية ب  نشد، ية دووي ْةتنووّ.. وةخنيت خنؤي    

 ػيعشّ صؤس دةخويَٓذةوة.
 ػيعشي نيَ ؟ -   
ٖيي سافض و طةعذي و َةالي دةصيشي و ْايي و صؤس صؤس.. ٖي ئةو نوسِةؾ، دةي ئةتو بيًَيَ، ْاوةنةيِ ية بن    -   

 نشد، داسيَو ية طةَييؼي دةْيؼتووَة، ئةوةي ػيعشيَهي ٖةية بة ْاوي ػ ٕ تةػيَ دةسِيَظيَ 
 وةفايي -  
 محإ بوودةيؤؾ، ٖةوة بةغ ْاويَهي دي ٖةبوو وة بضةمن سةسيِ بوو سة -  
 ئةتو وةفايي  بيٓيوة؟ -  
ئا داسيَو تووَة الي ػيَبي ْةٖشي ئةويؽ يةويَ بوو. -  

تيذي ية باسةيةوة دةصةْي -  

ٖيض، بةغ ئةو ػيعشةي خؤؾ بوو َٔ ئيَظتاؾ ٖةَوويِ يةبةسة -  

تةْذ صَإ دةصةْي؟ -  

ةسةبيةؾ، ئؤْضهؤنة سووطيةؾ..ئؤْذة فاسطية/ َظيت طشتوؤوة/ ئؤْذة توسنيةؾ، يةطةٍَ ئؤْذة ع -  

باػة بةو صَاْاْةي طؤت ، بة دسةخيت ثشِ ية رٕ تي دةَيئَ؟  -  

ئةوةي تؤ َةبةطتتة يةو صَاْاْة ْية، بةغ ية نٓة َٔ ٖةية ئةويؽ ٖاويٓإ! -  

ةالي طوْذي ث ي بةفش، صؤس ية طووسةتةناْي قوسئاْي يةبةس بوو، ية تةْذ نةطيَهي طوْذيِ بيظتووو، ناتيَو َ     
قوسئإ دةخويَٓيَ  ية تةْذ ػويَينَ ث ي بةفش بؤي سةط  دةناتةوة ٖةس ئةوةؾ بووة ٖؤي ئةوةي دوو َةال ئةو طوْذة 
بة ديَوٗئًََ و َةاليةنيإ طؤتوووي دوو َةال ية طوْذةى ديَطةيإ ْابيَتةوة، َةاليةنةي ديؽ طؤتوووي ئنةو ثيناوة   

ةَيذةقوتيَينَ بؤية َٔ خوةسافيض.. ئيذي خةَيهي طوْذي سوو ية ث ي بةفش دةننةٕ  ك ية قوسئإ ْاصةْيَ  و خؤيؼي تيَٗ
و ثيَيذةَيئَ: ئيَُة دةصةْني تؤ ية ٖةَوو َةاليإ َةالتشي، بةالّ يإ ئةوةتة وةسة َةاليةتيُإ بؤ بهنة، يناْيؽ ئنةو    

ةوة، با بيَ َةال ْةبني... ث ي بنةفشيؽ  َةاليةي ديَتة ئيَشة ٖةس نوو قوسئاْي خويَٓذةوة ، ييَيطةسِيَ بؤي سةط  َةن
دةَييَ : قظةنةتإ دوةْة بة خؤتإ دةصةْٔ َٔ َةاليةتي ْانةّ، بشِؤٕ ٖنةس َةالينةني ديَنٓٔ بيَنٓٔ، َنٔ يةَنةودوة       
سةقِ بة طةسييةوة ْية، تؤْي دةخويَٓيَتةوة با بيبويَٓيَتةوة.. دةَيئَ ئةو َةاليةي ئيَظتا ئةطةس ية قوسئاْذة تووػني  

ةتييةى بيَ ، يةنظةس دةتيَتة الي ث ي بةفش و ية بةيين خؤيإ تاسةي دةنةٕ...صةمح

ئيذي بة دةطيت خؤّ ْةبوو، ٖيَؼتا بةٖاس ْةٖاتووو، َٔ ية دووي دسةختيَو دةطنةسِةّ ننة خنةَيهي ٖناوئ بنوو، ينة       
تةَةٕ.. ينة ْناو    ٖاوئ طةالي دةسدةنشد، ية ٖاوئ رٕ و نضي دةطشت، رٕ و نضي سووت سووت، رٕ و نضي ٖةَة

بةفشيَ َٔ ية دووي دسةختيَو دةطةسِةّ سةطةناْي سؤتووبووْة طنيَوةسي ٖناوئ و طنةالناْي خؤينإ دةبنووة طنةسَاي       
ٖاويينَ..

ٖا ئةوة ية دووي ك دةطةسِيَي ! -

ية دووي دسةختيَو ية ٖاوئ -

بة خودةي ئةوةؾ تيَهضوو.. -
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ؽ عاسّ ْةدةْا ٖةس بةو ػيَوةية وةالَِ دةدةْةوة، ئةوةْيؽ قظةي خؤيإ تةْذةٕ داس ئةو ثشطياسةّ ييَذةنشة، َٓي    
ْةطؤسِي ) ػيَ (.. رْةناْي ئةويَ طةيةى دوةٕ بووٕ، ية تاوي َٓةوة دوةْرتئ رْي دْيناييَ بنووٕ، ٖنةَوو طنؤس و     

ْي سؤرةننإ دةطنؤسِةٕ،   طجي، باال بةسص، نةَةس باسيو، تاو ريَش ثياَيةيي، سةْطي تاويإ ية تاوي َٓةوة يةطةٍَ طؤسِة
ية ػيٓيةوة بؤ سةػي يةوةوة بؤ نةطهي، ية نةطهييةوة بؤ سةػي.. تةْذي بة دنوةْيي رْناْي ننةتٓاوةدة ٖنةَيوًَيَِ     

ٖةس نةَة.. ية دوةْيي َةسيةَيؽ ٖةس َةثشطة..
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 ٖةػ 
 

ٖنات، ينإ ينة    ػةويَو ية طةس ديَ دةَويظ  بٓووّ، طوَاَْينو بنة رووسَينِ ننةوت، ْناصةمن ينة ئامساْنةوة        
عةسدةوة، خةوي يَي تاسةْذّ، طوَإ يةو َْٗيٓييةي وة ية َْيوةٕ َنٔ و ثن ي بنةفش دةينة، ئنةو َْٗيٓيينة ٖنةصةس        
طةسةي بةغ يةى طةسيإ الي َٓة ئةوةْي دي ٖةَوويإ الي ئةوٕ، طؤمت تؤ بًَيَي َٔ بة طوْنا  دةبنينَ و بنةو    

ية ٖةوةييَ سوةْذييت و َين ثيَوة َزووٍ نشدووة، ك بنشِوة   قظاْة دَيِ خؤػوهات، ئةو دسةختةي ية ٖيض و خؤسِة
ْانةّ دسةخيت وة ية ٖيض ديَيةى ػيٓوويَ .. بةغ ْا، ئةو ثياوة، وةى َٔ بيٓاطِ وةى ئنةو خةَيهنة دةيٓاطنٔ    
صؤس يةوة طةوسةتشة بة دسؤ دَيي خةَيهي سةبطشيَ ، ْا ئةو ثياوة صؤس طةسسةطتة و دطة ية سةطيت تنيذي بةطنةس   

ذة ْايةت... بةاَلّ ئةطةس سةط  بيَ  دسةختيَهي وة ٖنةبيَ ، دةَطنؤت، بنشِوة ْاننةّ َنٔ تاننة ننةغ مب        صَاْي
بيةويَ بةو دسةختةّ ئاػٓا بهات، بة دَيٓياييةوة، ية نٔ خةَيهي ديهةؾ باطني ننشدووة، ك سيَني تيَٓاتنيَ ينة      

  ية نٔ يةنيَ يةو بشةدةسةْةي َٔ َاوةي ئةو ٖةَوو طاَية ية نٔ نةغ قظةيةني ييَوة ْةنشدبيَ ... ٖيض ْةبيَ
باطي نشدووة، ئةو بشةدةسةْةي ئةوةتا ية دوو رووسي بنة طنةس يةننةوة دةخنةوئ و ٖةَيذةطنتيٓةوة، دةخنؤئ و       
دةخؤيٓةوة، ئيَؼهطشي ية يةنرت دةطشئ.. ئةطةس ية نٔ ٖةَووػيإ باطي ْةنشدبيَ ، الي ئةو تاو نةطنهةي  

هي ييَي دسناْذووة، ئاخش ئةو نوسِة ينة َٓنيؽ صيناتش دةتنيَتة الي و صؤس     وة ية تةْيؼتِ ثشخة ثشخييةتي، ػتيَ
دةَيَٓيَتةوة... ئةو ػةوة ػةوي طوَإ بوو، ٖةتا طوةيينَ خةو ْةتووة تاوّ، دسيَنزتشئ ػنةوي تةَنةٕ بنوو،     

ْا، بنةالّ  دةَطوت بةغ سؤر بويَتةوة دةبيَ  ثيَوهةوّ و بضةمن  باطي ئةو دسةختةي بؤ ئةو نوسِةؾ نشدووة، يإ 
با سؤريؽ بويَتةوة ك سيَطةيةى بويُٓةوة بؤ ثيَهةوتٔ! ئةو ناسة ئاطإ ْيية.. سؤر بؤوةو ػةو ٖاتةوة ٖيضِ بنة  

 ٖيض ْةنشد..
سؤريَو ية دووسةوة دةبيِٓ وة ئةو و بشةدةسة تاو نةطهةنةّ ية ثيَؽ َاَيي ث ي بنةفش دوو بنة دوو ينة طنةس     

دةطيت سؤرطاس يةويَ ية باتي نوسطي دةيٓابووٕ بؤ ئنةوةي َيَوةْنةناْي   بةسد، ئةو ػةؾ سةوت بةسدة طةوسةي 
ث ي بةفش ية طةسي دةْيؼٔ، ية وةسصي ٖاويٓيؼذة ية طةس ئةو بةسدةْةوة ثيَيإ خبةْة ْاو دؤطةنةوة بؤ ئنةوةي  

باطني   صوو َاْذووَيتيإ حبةطَيتةوة، بةسةْوةسي يةنرت دةْيؼنتووْة، يةنظنةس دَينِ طنؤتي ٖنةبيَ  ْنةبيَ  بناغ       
دسةختةنةية.. ك بهةّ ك ْةنةّ! ئؤقشةّ ييَٗةَيط ة، خؤ ْةطةيةمنيَ بةصطذةدةّ.. بة خنؤّ ْةوةطنتاّ تنووّ، بنةو     
ديودة، بة ثؼ  خاْووةنةدة، نة ثشِ بوو ية غةسة بةسدي طةوسة طةوسة، وةى ثؼتيَٓةي ثاسةطننت بنووٕ بنة دةوسي    

ِ ئةطةس يةنيَو  َةبةطيت دصيين ٖةبيَ  دةْنا سيَني بنةويَ    َاَيي ث ي بةفشةوة، ئةويَ سيَي ٖاتوتؤ ْةبوو، ْاَييَ
ْانةويَ ، َٓيؽ َةبةطتِ دصئ بوو بؤية  سيَِ نةوتة ئةويَ... بشِؤ بشِؤ دووس ية تاوةٕ، بة خؤ ْةويهشدٕ، ٖنةس  
تؤَْي بوو خؤّ طةياْذة بٔ ديوةسَي، نة طةيؼتُيَ تيَطةيؼنتِ ديَطنةي َةبةطنتة، طنوَيِ ينة قظنةيإ دةبنوو..        

وو يةػِ دةيةسصي، دَيِ نوت نوت، دةتطوت دةٖؤَيي ثاسػيَوةْة ْةيذةبشِييةوة، تشطناّ ينةوةي طويَينإ ينة     ٖةَ
دةْطي دَيِ بيَ ، ئةوة يةنةّ داسّ بوو ػيت وة بهةّ، ية تةَةْي خؤّ دصيِ ْةنشدبوو، بنةالّ دةبنوو وة بهنةّ،    

 دةبوو قظة بذصّ، قظةيةى بة ئايٓذةي َٓةوة بةْذة..
 ، يةو اليةوة خةيؤ ٖةسِو طيفي دةنشد، بة دة صةالَإ سةْةدةوةطتا..ئةوة يةويَ -
دةيويظ  رْةنةي بهوريَ ؟ -
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ْا ْا، دةيطؤت بة ٖةس سيَطةيةى بيَ ، ية ثةسِةنةي ئامساْيَؽ بيَ ، رْي خؤّ ٖةَيذةطشَةوة، ْايةمل  يؤ  -
ية ناتيَو رْةنةي سةدوو بهةويَ ،  نةغ بيَ ... ئاخش ئةتو ْاصةْي يةو َةًَةنةتة ئةو ثياوة ثياو بوو ئةطةس

بتوةْيَ  سةدووي خؤي خباتةوة، ئةطةس توةْي ئةوة بهات ية ْاو خةَيهي طةس بًَٓذ دةبيَ ، ٖةتا ٖةتاييَ باطي 
دةنةٕ و دةَيئَ ئةٖا فاَلٕ نةغ رْةنةي سةدوو نةوت، نةتي سةفتةيةني بة طنةس ْةتنوو، تنوو ٖيَٓاينةوة،     

يؤ ثياوةنةي دي، نوسة ٖةس َشدْة ٖةتا ٖةتاييَ تاوي ػؤسِ دةبيَ  ية ْاو  ئةوةؾ  عةيوةني طةيةى طةوسةية
 خيٌَ و عةػ ةت.. 

 ئيَ دوةيي؟  -
ْضيهةي طيَ سةفتةي ثيَضوو، طوةيٓةيةى تةَاػا دةنةئ خةديَ خإ، رْة سةدوونةوتووةنةي  خنةيؤ   -

يؤؾ ية طةس باْي َنز ينة دطناسةٕ    ْاوي خةديَ بوو، وة يةثيَؽ َاَيي خؤيإ قي  قي  تةػيإ دةسِيَظيَ، خة
 دةدة و بضةي مسيَاَلْي ديَيتَ..

َٔ ٖةس دةيةسصيِ، ْاصةمن ية تشطإ بوو ية ػةسَإ بوو، دةَطؤت ئةطةس نةطيَو َنين دين  ينة بنٔ ئنةو      
ديوةسة، خؤ سةياّ دةتيَ ، دةبيَ  ئةو طوْذة تؤيوهةّ و دسةختةنةػِ ية قيع دةتيَ ، ئاخش ئةو ػويَٓةي َٔ 

تاوّ بةغ دص سيَي بةويَ دةنةويَ . دةَويظ  صوو ئةويَ بنةديَويًََِ، نةتني طنةسٖاتةنة ٖةْنذ خنؤؾ      ييَي وةط
بوو، ثيَيةنامن سيَي سؤيؼتٓيَيإ ْةدةطشت، ْةػذةنشة يةويَ مبيَُٓةوة دةتشطاّ ئاػهشة مب.. ئيذي يةبةس دةَي َٔ 

 طيَ سيَطا ٖةبوو يةى ية يةى صةمحةترت:
ٕ، ئةوةػِ بهشدةية بيَ بةؾ دةبووّ يةو طةسٖاتة خؤػنة، تنوْهة ننيَ دةَينيَ     سيَطةي يةنةّ/ ئةويَ تؤيهشد

طويَِ ييَي دةبيَتةوة، ئاخش ئةو ثياوة ئةطةس خؤي سةصي طةسٖات طيَشِةْةوة ْةيةتة طةسيةوة، دْيا تهاي ييَوهات 
ٖيضني  وستةي يَيوة دةسْايةت، ننوسِة تناو نةطنهةنةي بشةدةسيؼنِ، طنةسٖاتي ٖنةَوو دْيناي ينة ننٔ بَين ،           

 ييَٗةَيٓانشِيَين، توْهةٖيض ْاطيَشِيَتةوة..
سيَطةي دووةّ/ َاْةوة يةويَ، صةمحةتيي ئةو سيَطةيةؾ دوو طةسة بوو، يةى دووس ْةبوو ئاػنهشة مب ئنةو دةّ   

سووي ئاوةدةْيِ ْةدةَا، دوو ٖةطتِ دةنشد ناسي دصي و داطووطي دةنةّ بةوةؾ ويزدةمن رةْي دةنشد.

اػهشة نشدٕ، ئةوةؾ وةى ئةوة وةبوو، دصيَو بضيَ  بنؤ دصي، ينة ْناو دصيٓةننةدة     سيَطةي طيَيةَيؽ/ خؤ ئ
بًَيَ : َٔ دصّ، بةالّ قةيٓا ئةو داسة دصيتإ ييَٓانةّ..

قةت ئةوٖا تيَٓةنةوتووَة وةنو ئةو داسة تيَهةومت، تووػِ بة دةويَهةوة بووة دةوي دةوةْة.. 

ةطتة دةطتة دةتووْة َاَيي خةيؤ بنؤ ث ؤصبنايي، ث ؤصبايينإ    ئةودا با ئةوةت ثيَوًَيَِ، ثياوةْي طوْذ د -
ييَي دةنشد، بؤ ئةو طةسنةوتٓة، بؤ ئةو ئاصةييةتيية و طةس بًَٓذيية، خةَيو ية طوْذة دووسةناْيؼةوة دةٖناتٔ  

بؤ ث ؤصبايي، دوةَيَشيي خةيؤ ئيَظتاؾ ٖةس باغ دةنشيَ .. 

 ئةتوؾ تووي ؟     -
 اَل َٔ ث ؤصباييِ ية خةديَ نشد ْةى ية خةيؤَٓيؽ تووّ، بةالّ وةَي -
 خةديَ بؤ؟ -
 دةصةْي بؤ.. -

يةو دةَة قيزةي رْيَو ية ْاو َااَلْةوة بةسص بؤوة.. خةسيو بوو يةى بنة دةْطني خنؤّ بًَنيَِ: ئنةوة ك بنوو؟       
قيزةنة، َٓيؽ غاسدةٕ.. باؾ بوو بة ب ّ ٖاتةوة َٔ وة ية دصيِ ْابيَ  دةْطِ ييَوة بيَ ، ئةوةٕ سؤيؼنت بةسةو 



29 

 

بة نويَذة تووّ بؤ ))دسةختةنة(( ٖةس بةويَذة طةسِةَةوة بؤ الي قيزةنة..يةنيَ ية نضة ٖةسة دوةْنةناْي طوْنذ   
 )َةسيةّ( ية رووسةوة َاسيَهي طةوسة خؤي ْيؼاْذة بوو، طويَِ ية ث ي بةفش بوو يةبةس خؤيةوة دةيطؤت:

 َاسيؽ عةػكي نضي دوةٕ دةبيَ ..  
كي نضي نةتٓاوة دةبووٕ، َةسيةّ رْي طوْذي طؤتةْي بشةي خؤي عةػكي دةبيَ ، ئةدي وةبوو َاسيؽ عةػ
 نو َاس عةػكي ْابيَ !
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ْؤ

 
تؤ تةْذ رْ  تةالقذةوة؟  -

يةى رمن تةاَلم ْةدةوة، رْةنامن ٖةتا دةتووْة ئةٖا ئنةو طؤسِطنتاْة ٖنةس رْني َنٔ بنووٕ، ٖنةتا         -
ئةٖا ييَشيَٗيَ ْؤ طؤسِ بة تةْيؼ  يةنةوةٕ ٖةس ْؤيإ خنوة  دةتووْة طؤسِطتاْةناْي ديؽ ٖةس رْي َٔ بووٕ.. 

عةفوويإ بهات رْي َٔ بووٕ، رْي ْاصدةس طةسدْيإ خؤؾ و ئاصةد بيَ .. بةسدةوةَيؽ طؤسِةناْيإ خضَةت 
دةنةّ، ْايةَيِ بٔ ثَييإ بهةوٕ، دسةختيؼنِ ينة طنةسيإ تناْذووة، طنَيوةسّ بؤينإ ننشدووة.. ٖنةَوويإ بنة          

ٕ يةنيإ ْةبيَ  نةَيَو تةَةْي ننشد.. بنةاَلّ سنةيف طنؤسِي رْةناْيذيهنةّ ٖنةس يةننةيإ ينة         دشيًََي َشد
َةًَةنةتيَهٔ، بةالّ بضس ْني ئيَظتاؾ بضِ يةنة يةنةيإ دةبيُٓةوة، ٖةتا تنةْذ طناَييَهيؽ يةَنةو ثنيَؽ،     

ٍَ داسيَو تةْذ َاْطيَهِ تنةسخإ دةننشد بنؤ بةطنةسنشدْةوةيإ، َنٔ ٖنةتا َن        شدٕ وةَيناَل دوةي  ٖةس تةْذ طا
َشدْيؽ قةسدةسي ٖةَوو رْةنامنِ، صؤس خضَةتي َٓيإ نشدووة، صؤس يةصصةتيإ بة َٔ بةخؼنيوة، تناوَيإ   
ثشِ ية دوةْي نشدووة، قةت و قةت ية ب يإ ْانةّ، َٔ بةوة ئاطوودةّ قةت ية ٖيض رْيَهي خؤّ ْةدةوة، ْنا  

 ِ ثيَيإ ْةدةوة..بة ب ّ ْاية دةطتِ ييَيإ بًَٓذ نشدبيَ ، دويَٓيؼ
ديتِ وسد وسد فشَيَظو  بة تاوةناْيذة دةٖاتٓة خوةسيَ، ئةو تاوة طةػاْةي يةو تةَةْةؾ دوةٕ دْيايإ دةدي ، 
دوةٕ دوةْيإ دةدي  و نض ْةبوووٕ، دةَذي  يةو تاوةْةوة فشَيَظو بؤ ٖنةردة ْنؤصدة رٕ دةسِريَ... تنةْذي ويظنتِ     

ووس خبةَةوة، ٖيضِ بة ٖيض ْةنشد، يةو باسةيةوة ْةى وةطتا ػاطشدي وةطتاؾ قظة بطؤسِّ و ية رْةناْي ْاو طؤسِي د
ْةبووّ، يإ ئةو بة ػيَوةيةى طؤص طشتوووي دةتطوت ناْيية و ... ئيذي بة باػِ صةْي بة ديَيويًََِ و با تيَش بطشين ،  

ئةو خةَاْة بةغ  طشيإ دةسَاْياْة.

ة سؤريَنو تنووَة ْناو طؤسِطنتاْةنة، طؤسِطنتاْيَهي طنةوسة       وة بوو، تؤْي طوت ئةوٖا بوو، ينة دوةي ئنةو قظنةي   
بوو،تشطاّ، ية َشدٕ تشطاّ، تشطاّ يةوةي نة ية طوْذيَهي وة طضنهةوة ئنةو ٖنةَوو خةَيهنة َنشدبٔ، دةخنوة تنةْذ        
طؤسِيؽ يةطةٍَ عةسدي تةخ  بووْة نيًََيإ ْةَاوة، دةخوة تةْذ نةطي ئنةو طوْنذةؾ طؤسِةناْينإ ينة دةسةوةي ئنةو      

تاْةٕ نة يةوبةسي سووباسةنأْ ينةو دينوي تنيايةنأْ.. طؤسِطنتاْةنة سووبنةسيَهي صؤس طنةوسةي طشتونؤوة، ينة         طؤسِط
اليةني طؤسِطتاْةنةوة نة ْضيو بوو ية ٖةَيذَيش، ٖةَيذَيشي الي دؤَيي دةطتة سةطن ، ْنؤ طنؤسِ ينة ْناو غنةسة بنةسديَو        

إ بة تةْيؼ  يةنةوة بووٕ، ٖةس ْؤيإ ٖيَٓنذة ننؤٕ ديناس    بووٕ، ٖيَؼتا ديَي ْؤ طؤسِ صياتشيؼي ييَ دةبؤوة، ٖةس ْؤي
ْةبووٕ..ية ْاو غةسة بةسدةنة  سةوت دةس بةسِوو يكةناْيإ طةيؼتوؤوة يةى، طنيَ دةس َيَنو، ننةثشيَهي دوةْينإ بنؤ      

 طؤسِةنإ دسووطتهشدبوو.. نيًَي ٖةس ْؤ طؤسِةنة يةى دؤسة بةسد بووٕ، ٖةس ٖةردة بةسد يةى ئةْذةصة بووٕ..
ية طؤسِةنإ سةَابووّ، دسيَزييإ وةنو يةى وة بوو، طؤسِي قةد باسيو، ية طةس نيًَيَنو تناوّ وةى بًَيَني سيَؼنهةو     
ثيَؼننهة بهننات، ػننتيَهِ دينن  وةى ْووطننني، ييَنني تننووَة ثننيَؽ، صؤس وسد بننةسد ٖةَيهننةْشةبوو، ئننا ْووطننني بننوو،   

ْي ديؽ بهةّ، يةى يةى طنةيشّ ننشدٕ ينة ٖنةَوويإ     خويَٓذْةوةيإ صةمحةت بوو، ئةوة وةيهشد طةيشي سووي نيًَةنا
ْووطني ٖةبوو.. بةساٍَ ية طةس نيًَيَهيإ )طوَيٓاص (ّ خويَٓذةوة، )فةتاْة( ّ خويَٓذةوة، )ئةطيت(ّ خويَٓذةوة، )َيَشيَ 

 (ّ خويَٓذةوة قٌ قٌ ٖةَوويامن خويَٓذةوة
 ئةوة تي دةنةي  ْاوي رْةنامن دةخويَٓيتةوة؟ -
 اوةْةي ْووطيوة؟ئةوة نيَ ئةو ْ -
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دةطبةتي خؤَٔ..ك ػتيَهي غةسيو  ية طةس نيًَةنإ ْةدي  ؟ -

ْا.. -

 نيًَي َيَشيَ! -
 ئيَ! -
 ويَٓةي خاتيَه  ْةدي  -
الي تؤ ْةبووة َوطًَُإ؟  -

ْا ٖةس بة عيظايي َشد، دةَتوةْي بيهةَة َوطًَُإ، بةالّ ٖةوَيِ يةطةَيي ْةدة، ٖةَوو خةَيو ٖنةس   -
ْي بؤتة َوطًَُإ، ئيَظتاؾ ٖةس وة تيَطةيؼتووٕ.. َيَشيَ بة عيظاييةوة ئاطوودة بوو، ئاطوودةيي وةيإ دةصة

َيَشيَؽ ٖةَوو ػ  بوو بؤ َٔ، دطة يةوةؾ بة الي َٓةوة طشْ  ْةبوو، َيَشيَ ية طةس ك ئاييٓيَهنة، َنٔ   
ثيَي طؤمت: َيَشيَِ دةويظ  ٖةقِ ك بوو ية طةس ئاييين َيَشيَ... َيَشيَ  بةس يةوةي بؼُشيَ

 ية طؤسِطتاْي خؤتامن بٓيَزة بةغ ٖةس ية طةس ئاييين خؤَِ.. رْيَهي طةييَو ْاصدةس بوو. 
تؤٕ بوو، بووة رْ ؟  -

وةصي ييَويَٓة. -

بة ْةخؤػي.. -

وةصي ييَوَيَٓة -

بنةفش  يةى يةى دةطيت بة طةس نيًَةناْذة دةٖيَٓإ بؤْي دةنشدٕ، َنٔ بةسطنةّ ْةطشت،طؤسِطنتامن بنؤ ثن ي      
 تؤيهشد، طومت با ئاصةديي خؤي وةسطشيَ  يةطةٍَ رْةناْي..
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 دة
 
 تؤ تةْذ رْ  بة يةنةوة ٖةبووة؟  -
 ية يةى رٕ ثرت ْا، خؤؾ ْية ثياو ية رْيَو ثرتي ٖةبيَ . -
تةْذ طاٍَ دةبيَ  بيَ رْي؟  -

 يةَيَزة بيظ  طاَييَو دةبيَ . -
بؤتي رٕ ْاٖيَٓيتةوة؟ سةصت ييَ ْية؟  -

رمن ْادةتَي، دةْا وةَياَل سنةصّ يَيينة، ك ينةوة خؤػنرت ٖةينة دةطن  ينة ْناو طنيٓ  و َنةَهإ            نةغ -
وةسبذةي .... ئةو خةَيهة صؤس بة خةيةت تيَطةيؼتٓة، وةدةصةْٔ ئةطةس ثياو تووة تةَةْنةوة، سنةصي تنووْة    

رٕ ْضيهوووْةوةي ثنرت   رْيؼي دةتيَتة تةَةْةوة، بةغ وة ْية.. ثياو تةْذيَ ثرت بضيَتة تةَةْةوة،  سةصي ية
دةبيَ ..

ئةسيَ دسةختةنة ك دسةخ  بوو؟ -

باؾ ية ب ّ ْية، وة بضةمن ئةو دةّ توو بوو، تووي طووسيؽ بةغ ئيَظتا ْاصةمن تية.. ئةتو يةوةي طةسِيَ  -
ك دسةختيَهة طشْ  ْية تية، طشْ  ئةوةية يةو دسةختةوة رٕ بة سووتي بويين..

ي تايوةت بهات..دةتشطِ ثيَويظ  بة تاويَه -

ْا ْا، بةاَلّ ئاطاْيؽ ْية، ئةوة سةبية طشتٔ ْينة ئاطنإ بَين ، صؤس صةمحةتنة.. ثيناوي خنؤي دةوَين ،         -
ثياويَهي صةٍَ بة طةس طيإ و يةػي خؤيذة، ثياويَو ٖةَوو دوويةيةني ية ػي خؤي ية دةط  خؤي بيَ ، بة 

نوالْهةي ٖةْاطةؾ ية طةس خنؤي دةخبنات، ئنةتو    نؤخني و ثزَيٓيؼةوة، ثياويَو بيَ  ئةطةس ثيَويظيت نشد 
دةتوةْي وة بهةي ؟!

ئةتو ئيؼةنة بة صةمحةت دةييَبي -

ئيؼةنة خؤي وةية، َٔ ئةطةس وة ْةباّ ئةو ٖةَوو رٕ و نضةّ بة سووتي دةدين ، طنويَِ ينةو ٖنةَوو      -
ػهشة بي  و بتويٓٔ، ئةطةس قظة خؤػاْة دةبوو! نوسِة بؤ خوةت ثيَذةَييَِ نة توويتة ْاو دسةختةنة، ْةنةي ئا

ئاػهشةؾ بووي وةبهة ْةْاطشيَيتةوة..

 ك تيَٓاطةّ.. -
ثةية َةنة تيَذةطةي .  -

بة ػةيةػةٍ بةو ثيَية ثشِ ية ئاصةسةوة نةوةة طةسِةٕ بة ئاوةييذة، ْضيهةي بيظ  و يةى دةس تووّ رَاسد، دوةٕ ية  
ٖةَوويإ سةدةَاّ، يةطةَييإ دةنةوةة قظة، ْاصةمن نةغ طويَي ية قظةنامن بووة يإ ْا، يةى يةى بنة دةس تووةننامن   

إ بؤت سووتذةبٓةوة، نوة ينة ننويَ سووتذةبٓنةوة؟ دًنةناْيإ ينة      دةطوت: تؤي ئةو دسةختةي نة ٖاوئ دةٖات رْةن
نويَ دةدةْئَ؟ ْا ئيَوة ئةو دسةختة ْني نة َٔ ية دووتإ دةطةسِيَِ.. دةبنوو وة بهنةّ دةبنوو ثشطنياس ينة ٖنةَوو دةس       

ةننةؾ دةطنةسِةّ،   تووةنإ بهةّ بة طووس و سةؾ و طجييةوة، ئةطةس وة ْةنةّ، ْاتوةمن، دةبيَ  وة بهةّ.. ٖةسدوو دؤَي
ئةو دؤالْةي ية قوواليي خؤياْذة  سووباسي تيزسِؤيإ ية خؤ طشتووو، تيزسِؤتش يةو سؤرةْةي ثن ي بنةفش ثيَينذة تيَجنةسِي     
بوو، ئةو سؤرةْةي تةَةْي ئةويإ دةخوَيٓذةوة، ئةو سؤرةْةي ث ي بنةفش دةيطنؤت ينة بنا خَيشةتنش بنووٕ.. طنةِسةّ ينة         

سةختيَه  دةويظ  ٖةبوو، ئةوةي بةس تاوي َٔ ْةنةوت دسةخيت تنوو بنوو، طنةسِةّ دؤَيني     ٖةسدوو دؤٍَ طةسِةّ ٖةس د
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تةخ و دؤَيي سةط  طةسِةّ، تاوّ بة ٖةسدوو بةسي ٖةسدوو سووباسدة دةطيَشِة، ئةو دسةختةي َٔ سةصّ ييَووو بيويُٓةوة 
ةْةوة، ينةو ػنويَٓةي دوو ئناو دةسِريَٓنة     ْةَذيتةوة... دوة داس سيَو يةو ػويَٓةي دوو سووباس وةى رٕ و َيَشد تيَهذةن

يةنةوة، ديتُةوة دةستوويَهي طةوسة صؤس طةوسة، يةالي ئاوةوة سةطي بة دياس نةوتووو، ٖةْذيَ ية يكنةناْي دةتطنوت   
تيٓووياْة بؤ ئاو تةَا بووْةوة، ئنةو دةستنووة ينة طنةس يكنة بنة تةَنةٕ تنووةناْي خنؤي ديَطنةي سنةفتا رْيؼني             

س توو دة و يةطةَيي نةوةة قظة: ئةوة تؤي ٖاويٓنإ ينة بناتي تنووي طنووس رْني ٖةَنةسِةْ         دةنشدةوة..ثؼتِ بة دة
دةطشي ؟ ئةوة تؤي ية ٖاويٓإ ثشِ دةبي  ية رْي سووت و قووت؟ ئةطةس تؤ ئةو دسةختةي نة َٔ ية دوةت دةطنةسِيَِ  

ْنا ٖيَؼنتا صؤس بنة ٖيَنضي ينةو دوو       تهات ييَذةنةّ ٖةتا ٖاويينَ ية ػويَين خؤت مبيٓيَوة و بة ٖيض اليةنذة ْةتي .
سووباسة ية ٖةسدوونيإ بةَٖيضتشي، سةطةناْ  وة سؤْةتووْة ئنةو ئناوة صةفنةست ثَيوونات.. سةْطنة بنة قظنة ينةوةؾ         
دووستش سؤيؼتوِ، بةاَلّ ٖةس ئةوةْةّ يةب ة.. بة ٖةساليةنذة ييَهِ دةدةيةوة ئنةو دسةختنة ئنةوة ْينة ننة ثن ي بنةفش        

اطيَٓيَ ، بةالّ دةبوو تاوةسِيَي ٖاوئ بهةّ ية ٖاويٓيَؽ ئةو دسةختنةّ ينة بن  بيَن  ننة ئيَظنتا       دةيةويَ  بة َين بٓ
ثؼتِ ثيَي دةوة ية يكةناْي دةسِوةمن... بة ديتٓةوةي ئةو دةس تووة يةطةسِةٕ بة دوةي دسةختإ ْةننةومت، ئينذي ئيؼني    

، يإ ٖةس دسةختيَهي دي تيَش تيَش ييَي سةدةَاّ، بة َٔ بووة طةسِةٕ بة دوةي دسةختإ، ٖةس دسةختيَهِ دةدي ، توو با
ػيَوةيةى دةيظتٓة ْيَو ْيطاَةوة، صؤس داس ٖةطتِ دةنشد ية ْيَوةٕ يل و طةالناْةوة ثشتني رٕ دةبينِٓ، سووَنةت و    

ييَوي رٕ دةبيِٓ، طؤي َةَو و ْاوني رٕ دةبيِٓ، ية دسةختةناْةوة صؤس ديَطةي رمن دةدي ..

ةَوو دسةختةناْةوة رٕ دةبيِٖٓةط  دةنةّ ية ٖ -

خؤت ػيَ  َةنة، َٖيؼتا ٖاوئ ْنةٖاتووة، دوةيني ينة ٖنةَوو دسةختيَهنةوة ئنةوةي َنٔ دةيًَنَيِ          -
ْايويين.. ئةوةي تؤ دةيويين طيَوةسي رْة، توْهة بيظتووَة طيَوةسي رٕ ية طةس ٖةَوو ػنتيَو ٖةينة،   

ية طةس دةس و بةسد و ئاو و تفةْ  و...

تيَٓاطةّ -

ذةطةي ، با ٖاوئ دةبيَ  تيَ -

بة ٖاس طةيؼ ، دوةي ػةسِيَهي دووس و دسيَز بشدييةوة و عاسةقةي بة بةفشي صطتإ ننشد ئنةو ػنةسِةي    
َْيوةٕ بة ٖاس و صطتإ َةطنةس بنةغ َنٔ بنضةمن تنةْذ طناَيي خاياْنذ، َةطنةس بنةغ َنٔ بنضةمن صطنتإ ك             

ةخ  بةسةْوةس دةط نةس ْةيهشدووة، بنةٖاس  بةسطشييةني طةسطةختاْةي نشد، بةسطشييةى ٖيض قةاليةني ط
بة َاْذووبووْيَهي صؤسةوة طةيؼتة نةتٓاوة.. ٖةس ئنةوةؾ وةيهنشد دةطنيت ينة ننةتٓاوة بةسْنةبيَ  و بنة        

ئاَإ و صةَإ بةديَي ْةٖيًََيَ ..

بةٖاسي ننةتٓاوة نةطهجؤػنرتئ بنةٖاسة ينة دْينايَي، بنةٖاسي صؤس طناٍَ و صؤس دَيينامن ديتنووة، وةى          
سي نةتٓاوةّ ْةديتووة، يةويَ يةو بةٖاسةي َٔ ديتِ ٖةَوو ػتيَو نةطو بوو، َنشؤظ و ئارةَينةناْؽ   بةٖا

 ية بةٖاسدة نةطو دةتٓةوة.. بةالّ بة َٔ تي..
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 ياصدة
 
 قةت ػ  ية ب ْانةّ، ثيَتٓةطومت ثاسِةْةوةي دوْذ و دوْذي ثاسِةْةوة ية نويَوة ٖات؟  -
 ةْةوة..ئيَ، َيَشيَ ْاوي ْا دوْذي ثاسِ -
 تؤٕ؟ -
 ٖاوئ بوو نة َٔ و َيَشيَ طةسنةوتيٓة طةس تيا.. -
تننا ئننةو ػننويَٓة ئاطننادةسّ  نننة يةطننةس نةثهننة ػنناخة دوو ْةفةسييةنننة يةطننةٍَ َيَننشيَ دةْيؼننتوووٕ، تننايةو   -

 َاطتيؼتإ خوةسد..
 َاْطةػةو بوو، يإ تاسيهة ػةو؟ -
 َاْطةػةويَو بوو تاَية قزت ية طةس عةسدي دةديتةوة -
وةية َاْطةػةو بوو، ٖةس طةس ية ئيَوةسيَوة َاْطةػةو بوو، َاْ  و ئةطتيَشة صؤس ْضيو بووٕ، َيَشيَ دةيطؤت  -

بةرمنإ ٖةْذيَهي دي دسيَزتش با دةطتُإ دةطةيؼتة َاْ  و ئةطتيَشة..  بنة َيَنشيَِ طنؤت: وةسة طنةس ػنامن بًَٓنذت       
شيؼتإ ثيَذةنةْي دةيطؤت: ْا َاْنذوو دةبين .. َيَنشيَ! ئناخ     دةنةّ بؤ خؤت ئةطتيَشةٕ ييَوهةوة.. ثيَذةنةْي وةى ف

 َيَشيَ!
ث ي بةفش ئاخي وةٖاي بؤ َيَشيَ ٖةَيذةنيَؼا عيظا ئاخي وةٖاي يؤ َشؤظ ٖةَيٓةنيَؼاية، َةسيةّ ئاخي ئنةوٖاي  

 بؤ عيظا ٖةَيٓةنيَؼاية، ٖيض ثةياَوةسيَو بؤ ئؤَةتي خؤي ئةوٖا ئاخي ٖةَيٓةنيَؼاية.. 
 ئةوداسةؾ ت ؤني َيَشيَ و ثاسِةْةوة تةوةو ْةنات..تشطاّ 

 يةويَ ية نيَ ثاسِةْةوة؟ بؤ تي ثاسِةْةوة؟  -
ئةو ػةوة ية نةغ ْةثاسِةيٓةوة، تةْٗا ية ئامسامنإ دةْؤسِي ية سووْانايي دْياَإ دةْؤسِي، ية طًنؤثي عنةسد و    -

يةو طةس بؤ ئةو طةس.. َيَشيَ ية واَلتي خؤي دةطةسِة،  ئامسامنإ دةْؤسِي، تا ػةنةت بووئ ية طةس ئةو دوْذة طةسِةئ
ييَي دةثشطيِ نةوتؤتة نيٗة ال؟ َٓيؽ ثةجنةّ ية طةس دةدةْا، دةَطؤت ئةوةتا نةوتؤتة ئةو ئاطتة، ية سةطيت ئنةو  

ةّ طنؤت  طًَؤثاْة ئةودا دووس، ثيَُطؤت با سؤر بويَتةوة تيايةن  ْيؼإ دةدةّ ثؼيت ئةو تياية واَلتي ئيَوةية.. نة و
خةْي بوو..ئةودا ٖاتني ية طةس دَي دةْيؼنتني، ئاطشيؼنُإ ننشدةوة، تنايةني دمينإ يَيٓاينةوة، ػنةو َٖيؼنتا ٖنةس          
َاْطةػةو بوو، ثاَيهةوتني، توْذ ية ئاَيَضي خؤّ طشت، َاتِ نشد، دةتطوت يةنةّ داسة َيَشيَ ينة ئناَيَض دةطنشّ و    

ؤّ دةبيِٓ... ػ ٕ بوو خودةينة باوةػني رٕ ػن ٕ بنوو، َيَنشيَ      َاتي دةنةّ، دةتطوت يةنةّ داسة رٕ ية ئاَيَضي خ
ػ ٕ بوو، دةطتِ ييَي بةس ْةدةبوو ٖةطتِ دةنشد ئةويؽ وةى َٓة.. ٖةَوو ػتيَو ية طنةس دوْنذي ثاسِةْنةوة تنةْذ     

ثنرت  قات خؤػرت و دوةْرت بوو ية ٖي ديَيإ، َٔ َيَشيَِ صؤس خؤػذةويظ ، بةالّ ٖةطتُذةنشد ئةو ػةوة ينة دناسةٕ   
خؤمشذةويَ ، َيَشيَ ية تاوي َٔ دوةْرتئ رْي دْياييَ بوو، بةغ ئةو ػةوة ية خؤي دوةْرت بوو، َيَنشيَ يةنٓنة َنٔ    
طةييَو ػ ئ بوو، ػ ْايةتييةنةي ئةو ػةوة ْةبووة و ْابيَتةوة... َٔ تةْذ طاٍَ بنوو يةطنةٍَ َيَنشيَ دووتنذةبووّ،     

ةَووةٕ ديا بوو.. ثياو ْابيَ  باطني رْني خنؤي بنةو ػنيَوةية بهنات،       بةالّ ئةوةي ئةو ػةوةي طةس ئةو تياية ية ٖ
 بةالّ ئةو ئيذي َشدووة،  ية طةسَة باطي ٖةَوو ئةو تاناْة بهةّ نة يةطةٍَ َين نشدووة...

ػةو دسةْ  دةٖات، َاْ  بةو ديودة ئاوة بوو، ئاوةبووْي َاْ  طةيش بوو يةنةّ داسّ بوو بةو ػيَوةيةي ديتِ، 
اْ  بويِٓ.. وةنو ئةوة وةبوو ية ثشِدة ية رووسيَو يؤنظنيَو بهوريَٓيتنةوةو تاسينو دةبيَن ، دْينا ئنةوٖا       ئاوةبووْي َ
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تاسيو بوو، َيَشيَ طؤتي: ئةوة ك بوو! طؤمت: خودة يؤنظي خؤي نورةْذةوة.. طًَؤثةنإ دوةْرت بة ديناس ننةوتٔ، تيَنش    
 تيَش طةيشي سووْانة دووسةنامنإ نشد..

وي دةٖات، وةَياَل َٓيؽ ٖةْنذيَو تناوّ طنشةٕ بونوو، دْينا تنةوةو طناسدة، تنوويٓة باوةػني          دياس بوو َيَشيَ خة
يةنةوة، خؤَإ دةثؤػي.. نة بة ئاطا ٖامت ٖةتاو ية َيَز بوو نةوتووو، َيَشيَ دةتطنوت فشيؼنتةي ئامساْنة و خنودة     

ْذّ  خنوةسد ئةطنةس سنةف     ئةَؼةو بؤ َين ْاسدووة، ية فشيؼتةؾ دوةْرت خةوتووو، قؤَيِ ينة بنٔ طنةسي بنوو، طنو     
ػةويذيؽ بة ئاطا ْةيةت قؤَيِ ْةدووييَِٓ.. صؤسي ثيَضوو تا بة ئاطا ٖات، دياس بنوو خنةوْي ديتنووة، بنةاَلّ ٖيضني      
ْةطؤت تيَؼتةْطاويَهي دسةْ  بوو، نةتي ٖيَؼتا الي طةسَإ ٖةتاو ْةيطةيؼنتووويَ، بٓنةدةسيَو ينةويَ طنيَوةسي     

 ييَهشدبووئ..
 وةختيَهُإ بؤ ثاسِةْةوة تةسخإ بهشدةيةدةبوو ئةو ػةو  -
 ثاسِةْةوة بؤ تي؟ -
 بؤ تي! بؤ َٓذةٍََ -
 خودة ئةوة دةصةْي ئيَُة َٓذةَيُإ ْية و سةصيؼُإ ييَية، ئةطةس ْةيذة بة ثاسِةْةوةؾ ْايذة -
 ثاسِةْةوة ية خودة باػة، وة َةَييَ.. -
 باػة ئةوػةويؽ دةَيَٓيٓةوة و دةثاسِيَيٓةوة -

طوت دَيي صؤس خؤػووو.. وةخيت ْيوةسِؤيةنةي ئةو ئاوةي ية نوْذةنةوة َابوو خؤَإ ثيَ بظُيٌ ننشد..  نةوةّ  
 ٖاةةوة خوةسةوة و بة نوْذةي ثشِةوة طةيؼتُةوة الي طةسي طوسيظةنة..

 باػة ئةو طةسنةوتٔ و ٖاتٓة خوةسةوةية صؤسي خاياْذ؟ -
 ْا صؤس ْةبوو..تةْذ دةَزَيَشيَو -

اػنكاْة، صؤس َةطنتاْة دوْنذي ثاِسةْنةوةي دةطَيِشةينةوة، َٓنيؽ بنة تاَةصسؤيينةوة طنوَيِ بنؤي           ث ي بنةفش صؤس ع 
 ٖةَيبظتووو..

ئةو دوْذة ػتيَهي ٖةية ية ٖيض دوْذيَهي دي ئةوة بةديٓانةي ، ئةويؽ ٖةس ثيَ  ْاينة طنةس ئنةو دوْنذة بنؤْي      
وَة طننةسيَ وةّ صةْنني يننة ػننةسةب دةطاتننة يووتنن ، ٖةطنن  بننة َةطننتوووٕ دةنننةي ، َننٔ دنناسي يةنننةّ نننة تننو  

َةخياْةّ..ػةو بيَ  يإ سؤر ٖةوةيةني ٖةية، بةالّ بةسدةوةّ ْا ْاوة ْاوة دةَييَي ية ْاو نوثةي ػةسةبةوة ٖةَيذةنات، 
ية ػةوي َاْطةػةودة نةغ ْية يةويَ بيَ  و بةدَةط  ْةبيَ ، ئةودا ئةطةس ئةو نةطة يةويَ ينةو ديَطنة ػنةسةبية    

 َةطيت َةطتاْة ٖةس بة فشِئ دةفشِيَ يةنظةس بؤ ْاو بةٖةػ .. ػةسةبيؽ خبوةتةوة ئةوة
بةدسيَزةيي سؤر و دوةيي بة دسيَزةيي ػةو و ئيٓذا سؤر و .. َٔ و َيَشيَ ْاوة ْاوة طةَاَإ دةنشد، نةغ ْية يةو 

تةْووية طةييَو دْياية وةى َيَشيَ طةَا بهات،  ية دةوَيةتإ صؤس رمن ديتووو ية ناتي طةَانشدٕ، رٕ ٖةبوو يةو ئةط
دوةٕ طةَاي دةنشد ية تاسةٕ و بةغذة صؤس دوةٕ طةَايإ دةنشد، بةالّ ٖيضيإ ْةدةطةيؼتٓة َيَشيَ.. طةَاي َيَشيَ 
وةى طةَاي ٖيض رْيَو ْةبوو.. َيَشيَ َٓيؼي فيَشة طةَانشدبوو، ثيَؼرت طةَاّ ْةدةصةْي، ػايي ئاطاييِ دةصةْني و  

 ةوي بوونيَين ٖةْذيَهي فيَشنشدّ، طوتي:بةغ، َيَشيَ فيَشي نشدّ ٖةس ية ػ
 ))تؤٕ دةبيَ  ثياو طةَا ْةصةْيَ  !((

طةسةتا ئةو قظةية ئةو بايةخةي ْةبوو الي َٔ، بةالّ نة تةوةو فيَشي طةَا بووّ و يةطةٍَ َيَشيَ طةَاّ دةنشد،  
ثيَهةوة بووئ، طاٍَ ية ٖنةس   ئةونات تيَطةيؼتِ تةْذ طشْطة ثياو طةَا بضةْيَ .. َٔ و َيَشيَ ٖةَوو ئةو ػةوةْةي
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وةسصيَهذة با ئَيُة بؤ تةْذ طاتَي طةَاَإ دةننشد، ثنيَؽ ْووطننت طنةَاَإ دةننشد،  ٖنةسطيض ينة طنةَاي ََينشيَ          
تيَشْةبووَة بة َٔ باية بةسدةوةّ طةَاي بهشدةية، دةصةْي َيَشيَ ك طةَايةني دةنشد! ننةغ ْناصةْيَ ك طنةَايةني    

ْةيذيتووة، ٖةس َٔ بة تةْيَ، َيَشيَ بةغ بة دياس َٓةوة بةغ يةطةٍَ َنٔ طنةَاي   دةنشد، توْهة نةغ بة طةَاوة 
نشدووة.. بةاَلّ ئةو طةَايةي ية طةس دوْذي ثاِسةْةوة ية ْناو َاْطةػنةودة، بنة ديناس َناْ  و ئةطنتَيشةوة ننشدي،        

  ٕ بنؤ خنؤي ننشدي.. ٖنيض      طةَانة ية ب  ْاتيَتةوة ديا بوو ية ٖةَوو ئةو طةَاياْةي ثيَؼرت و دوةتش بؤ َنين ننشد
ػتيَو ية دوْنذي ثاِسةْنةوة وةى خنؤي ْينة طنةَاي ََينشيَؽ ئةوٖا..ينةوَي بنة دةّ طنةَاوة دةثاِسةيٓنةوة ينة خنودة             

 دةثاسِةيٓةوة.. َٔ ثاسِةْةوةّ ْةدةصةْي ئةويؽ َيَشيَ فيَشي نشدّ:
 دةبيَ  ية خودة بجاسِيَيٓةوة َٓذةَييَهُإ بذةتيَ.. -
 يت بة ثاسِةْةوة ْية، ئةو سةصي ية ثاسِةْةوة ْية، ئةطةس ْةيذة ْايذةوةص بيَٓة خودة ثيَويظ -
 وة َةَييَ ثاسِةْةوة ية خودة باػة -

ََيشَي يَيِ ثاِسةيةوة تا يَيني بجاسَِييٓنةوة، دَينيِ ْةػنهاْذ ثاِسةَنةوة، وةى ََينشَي دةثاِسةَةوة..بنة دةّ ػنةسةب         
َيَشيَ، ية ب ّ ْةبوو ئةوةي بًَيَِ ئةو ناتةي ية طوْذي بةسيَهنةوتني  خوةسدْةوةوة دةثاسِةيٓةوة، ػةسةبي خودة و ٖي 

 ػةسةبيَهي صؤسيؼِ يةطةٍَ خؤّ ٖيَٓا.. َيَشيَ بة َين دةطؤت:
َٔ ية سيَي ثةياَوةسي خؤَةوة تؤؾ ية سَيني ثةياَونةسي خؤتنةوة، بنا دةوة ينةخودة بهنةئ، بنةَيهو         -

 َٓذةَييَهُإ بذةتيَ
ثَيويظيت بة ثةياَوةس ْينة، يَينشةوة خنودة صؤس ْضيهنة ٖنةس ننةَيَ دةْن          ية طةس ئةو دوْذةوة نةغ -

 ٖةَيربِة طويَي ييَية
 وة َةَييَ ناتي طاَيتةنشدٕ ْية -
بة سةطتيُة و طايتة ْانةّ، ية ػويَين ئةوٖا بةسص ٖةس َشؤظيَو دةتوةْيَ  سةطتةوخؤ قظة يةطةٍَ خودة  -

ي ية تؤية ، تؤ بةغ نةَيَو دةْ  ٖةَيربِة دةطات.بهات، ئةطةس ئةو قظةؾ ْةنات، بةالّ باؾ طويَ

َيَشيَ تيذي ية طةسي ْةسِؤيؼ ، طويَِ ييَووو بةدةْطي بةسصتش دةثاسِةيةوة..

 ية ناتي َاَيئاوةييذة َيَشيَ طؤتي:
 ئةو تيايةَإ ثشِنشد ية ثاسِةْةوة ٖةقة بةو دوْذة بطوتشيََ دوْذي ثاسِةْةوة -
ثاسِةْةوة. ئيذي يةَةودوة ْاوي دةْيَِ -



ْاويِ ْا دوْذي ثاسِةْةوة،، ثاسِةْةوةنةؾ.. بةالّ يةبةس دَيي َيَشيَ ْةبا، ْاويَهيذيِ ييَذةْا

 ْاوت دةْا تي؟ -
ػةيتاْي... دةصةْي بؤ؟ با بؤت باغ بهةّ نة ية طةس ئةو دوْذة دةخةوي ، ٖةس تاوت طةسّ بوو رْي  -

ةوة، طةَاْ  يةطةٍَ دةنةٕ، ْة دةَيَو و ْة دوو، ٖنةتا ينة   دْياييَ بة سووتي سووت تيَذةنةٕ و سووت  دةنةْ
خةو مبَيين ئةو رْاْة يةطةَينت و بة سيض ية طنةست سةدةنؼنئَ و بنؤت سةدةنؼنئَ، ئنةوةْي دينؽ ينة ٖنةَوو         
ٍَ دةنةٕ، بةغ رٕ ك رٕ َةطنةس بنةغ ََينشَي ينةوةٕ دنوةْرت بيَ ..ئنةودا ينة نناتي          اليةنةوة طةَاْ  يةطة

يؽ بة ئاطا بيَيتةوة ٖةس تاوت تووةوة خةو رْةنإ يةوئَ و بةديَ  ْاٖئًََ.. بنا ئنةوةت   ْووطتينَ طةد داس
ثيَ بًَيَِ ئةتوؾ ئةطةس ية طةس دوْذي ثاسِةْةوة خبةوي  ئةو رْاْةي ٖاتٓة الي َنٔ ديَٓنة الي تنؤؾ، َنٔ بنة      
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خبنةويَ  ثيناوي دْيناييَ سووي    دسيَزةيي ئةو ناتاْةي يةويَ خةومت رْةنإ يةطةَيِ بووٕ.. ئةطةس رْيَهيؽ يةويَ 
تيَذةنةٕ، ئةوة َيَشيَ وةي طؤت، دوةي ئةوةي ية دوْذةنة دةبةصئ خؤَنإ بنؤ ينةنرت ئاػنهشة ننشد..  دوةي      
ئةوة ية دوو طيَ ثياوي ديهةػِ بيظتووة نة ية طةس ثيَؼٓياسي َٔ ية طةس دوْذي ثاسِةْةوة خةوتٓة، ٖةَإ 

 ْي وة بيَ ؟ ٖا!خةوْيإ ديتووة.. سةْطة طاَيتةت بة خةو
 ْا، بةالّ دةَييَِ َةسز ْية ٖةَوو نةطيَو ئةو خةوْة بويٓيَ  -
با َةسدة ٖةسنيَ يةويَ خةوتويَ  ئةو رْاْةي ديوة.. ئةوةؾ ثةيوةْذي بةوةوة ْينة ئنةو ثيناوة طةجننة      -

تيَش بووئ، نةتي  يإ ث ة، تيَش طاْة يإ ية رياْي خؤي ْةيذيتووة، َٔ َيَشيَِ يةطةٍَ ْةبوو! خؤ ٖةسدوونُإ
ٖةس تاوَإ دةتووة خةو.... ئةو دوْذي ثاِسةْةوةينة ػنيت عةْتيهنةي تَينذة سوودةدةت، دناسي وةينة وة ينة        
باوةػي رْي خؤت خةوتووي  نةتي خةوْي ثَينوة دةبيٓين  خنةوْي دووتونووٕ ْنةى خنةوْيَهي دي.. سنةص        

ْووطتٓةنةية، دا ْووطتين ػنةويَية،  دةنةّ بة تاوي خؤت بيويين و ثؼية خةويَهيؼي ييَوهةي ، طشْطيؽ 
 ٖي سؤريَية.. طشْ  ئةوةية خبةوي ...
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 دوةصدة
 
ئةو طاَيةي َٔ يةويَ نةوةةوة، طةسةتاي ثايض بوو، ثايضيَو دةسطاي ننضة باينةني بةطنةس ئنةو ػناخ و دؤاَلْنةدة        

نشدبؤوة، طاسد طاسد، طةسَاي ثايضةْةي ئةويَ ية طةسَاي تًةي صطتاْي ديَيإ دةتوو، يةويؽ طةسَاتش و تووػرت، 
ٖةَيذةبوو، ٖةْنذيَو دةيناْطوت ئنةوة دةطنيت ْاديناسة ،       يةو ثايضة طاسدةدة َٔ ية نةتٓاوة نةوةةوة، دةطتيَو َين

ٖةْذيَهيؽ دةياْطوت ْا ئةوة دةطيت ئةْفاية و ئيَُة بةو دةطتة ئاػٓائ... دةياْطؤت ٖةس نةطيَو بنةس تنووسِةيي   
خودةوةْذ بهةويَ  ئةو دةطتةي دةطاتيَ، بة َٓيإ دةطوت: تؤ بةختةوةسي ننة ييَنشة بنة عنةسدي ننةوتووي، دةبيَن        

 يَو خبؤي دوةٕ بهةيتة خيَش..ْاْ
ئيَُة دةطتةيةني دة دوةصدة نةطي بووئ، ٖةتا ئةو دةَيؽ خؤَإ بة دةْطاوةس دةصةْي... بةالّ َٔ صوو ينة   

ْاوةوةّ ٖيض ثةيوةْذييةنِ بة دةْطاوةسييةوة ْةَابوو، نةغ ْةبوو بةس  و تةني دةْطاوةسيِ ينيَ وةسبطشيَن  دةْنا    
ر دوةي سؤر ْائوَيَذتش دةبووّ ية ئايٓذة، ػتيَهِ تيَذة ْةدةديتةوة نة دَيبؤػيِ بذةتيَ و بيَ دوودَيي دةَوةخؼني.. سؤ

باْطُوهننات.. صؤس دنناس وةبننووة بننة دينناس سووبنناسةوة بنن ّ يننة  ْووطننتين ٖننةتا ٖننةتايي ْنناو سووبنناس نشدؤتننةوة...  
تِ بطشيَ .. تا ث ي بةفش طةيؼيتَ و ٖةطتُذةنشد وة ية ٖةَيذيَشيَهي ٖةصةس بةٖةصةسي ٖةَيذةديَشيَِ و نةطيؽ ْية دةط

دةطتُي طشت و طوتي دسةختيَو يةويَية، ئةطةس بة خؤ فشيودةْيؽ بيَ ، قظةنةيِ وةسطشت و ية ئايٓذةَذة دسةختيَو 
دياسة، دسةختيَهي ٖاويين، رٕ و نضة دوةْنةناْي دْينا ينةوئَ، بنةو دسةختنةوةٕ، دةَطنوت ٖنيض ْنةبيَ  بنا ئنةو           

تية، سةْطة سةط  بهات، ئا بؤ دسؤّ يةطةٍَ دةنات، ػنتيَو ٖنةس ٖةينة بنا تناوةسِيَ بهنةّ،       دسةختةؾ بويِٓ، بضةمن 
 ٖاوئ ٖةس ديَ ، خؤ بة تةَا ْية طاٍَ ية بةٖاسةوة ثاصبذةتة ْاو ثايض..

 سةص دةنةّ بة سةطتيِ ثيَوًَيَي، ئةو دسةختةي باط  نشد.. -         
 ة و ٖاويينَ، بةو تاوةْةي خؤت دةيويين.. سةص ْانةّ ٖيَٓذة ية طةسي بشِؤي، بة سةطتيُ -
باػة تؤ دوة داس نة توويتة طةس دسةختةنة نةي بوو؟ -

َووي سةؾ ية طةسو سيؼِ ْةَابوو، دةَيَهة، ث تشئ رْني ئَينشة خنؤ دةصةْني نَيينة! تناصة َنةَهي         -
وو ثيناوي ينة دينٔ    ٖاتووو، ٖةس َٖيٓذةي َٖيًهةي باسِؤنةيةى دةبوو، ئنةو رْنة بنة دشيًََني طنةييَو دنوةٕ بن       

دةنشد.. 

 رْةناْي دي ئةوةْةي ية بٔ دسةختةنة بووٕ ٖيضيإ ْةَاوٕ؟ -
 ْا، خوة ييَيإ خؤؾ بيَ ، بةغ ئةو رْةيإ َاوة. -
 ئةٖا، ئةو رْةؾ ية بٔ دسةختةنةبوو! -
يةويَ بوو -

نةوةبوو دسةختةنة بيَ رٕ َاوةتةوة! -

بنةسدةس ٖنةَوو طناَييَو بنةس ْنادةت؟ ئنةو دسةختنةؾ         ْةوةيةى ديَ  ْةوةيةى دةسِوةت، ئةدي دسةخنيت  -
ئةوٖايننة، بننةسدةوةّ رٕ دةطشيَنن ، وةى َيننوة، بننةالّ ئننةوة ٖةيننة طنناالْة ثننيَؽ ئننةوةي َيَننوة ثيَوطننات رٕ  

ثيَذةطات..

ئةٖا! باػة ئةو رْة يةنةيةوة ٖاتؤتة ئيَشة؟ -

َٓذةَيي ئيَشةية، دةيو و باونيؼي َٓذةَيي ئيَشة بووٕ. -
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رْةناْي دسةختةنة ٖةس ئةو رْاْةبووٕ نة دةتٓاطني و دةيآْاطي ؟نةوةتة  -

ْا، َةسز ْية ٖةَوويإ بٓاطي و ٖةَوويإ بتٓاطٔ. -

قةت وة سيَو نةوتووة رْي خؤت يةو دسةختةوة ديويَ ؟ -

ئا، ية داسيَهيؽ صياتش -

دَيِ ٖةْذيَو خؤؾ بوو، ية بةس خؤَةوة دةَطؤت، ئةطةس ئةو دسةختة دسؤ ْةبيَ ، ٖةس ية دةوسوبةسي ئنةو  
طوْذةية، ئيَظتاؾ نضي ئةو رْة نضي نوسِ و نضةناْي ئةو رْة، بةو دسةختةوةٕ.. ٖةطتِ دةنشد ئةو دسةختنة  

ية ْاو طوْذ دةطووسِةَةوة ننة رْيَنو   رْطشة ية دةوسوبةسي خؤَة و ية ْاو دسةختةناْي ديهةية و ْايويُٓةوة.. 
بة دياس دةنةوت ية دَيي خؤّ دةَطوت، تؤ بًَيَي ئةو رْة بة سووت و قووتي بويِٓ! ْاٖةقِ ْةبوو رمن بة سووتني  
ْةديتووو، ية فيًُيؽ ْةَذيتووو، ٖنيض ػناسةصةييةنِ ينة يةػني رٕ ْنةبوو، ينة طنةس دًهيؼنةوة دةطنتِ بنة           

ٔ ية َيَزبوو رْيإ ٖيَٓابوو، ئاوصةي َٔ طةدةٕ داس يةطةٍَ رٕ خةوتوووٕ و َةَهي رْإ ْةنةوتووو، ئاوصةي َ
ديَ ديَي يةػي رٕ ػاسةصة بووٕ، ئاوصةي َٔ خةسيهة نضيإ بة َيَشد دةدةٕ، خةسيهة دةبٓة بناث ، َٓنيؽ..   

ْاننةّ ينة    دةتشطِ ْةطةَة ئةو دْيا دوةْةي رْةوة، ئةو دْيايةي سةْطة ية بةٖةػيت خودةؾ دوةْرت بيَ ، بشِوة
بةٖةػتيؽ ئةو َيوةية دةطتوهةويَ  نة ية بٔ نشةطي رْإ دةطتذةنةويَ ، ئةوة بشةدةسيَهِ وةي دةطؤت، َٔ 

بشِوةّ بة قظةي ئةو بشةدةسةّ ٖةية، ئةو تاَي نشدبوو.. 

ئيَ خؤ خودةؾ نة باطي دوةْيي و خؤػيي بةٖةػ  دةنات، دوةْي و خؤػييةني رْاْةية، ية وةطفةنةي 
ديَطةية بةٖةػ  دةطاتة ثًةي بة ٖةػ  نة ثِش دةبَين  ينة رٕ، بنةس ينةوةي ثنِش بَين  ينة رٕ ك بنة          خوةدة يةو

بةٖةػ  ْاتيَ ، بةٖةػتةنةي ثيَؽ ثشِبووٕ ية رٕ بة بيَ َاْذووبووْيؽ مبذةْيَ، بةبيَ ْويَز و سؤرووؾ مبذةْيَ، 
شةدةسيَهي ديهةّ بنوو، بؤتنووْي ثن ي    ْاَةويَ، توْهة ْاسةويَُةوة، بيَ رٕ نيَ دةسةويَتةوة.. ئةوةؾ قظةي ب

بةفشيؽ ٖةس وةية.. ٖةس ٖيَٓذةّ ية دةط  ديَ  بًَيَِ:

خودة ْةَهوري تا دسةخيت رْطش دةبيِٓ..

ئةوة داسيَهي ديؽ ٖاةةوة ريَش طيَوةسي دةس طويَضةنة،  خووّ بةو دةسةوة طشتووة، ييَشة ْةبيَ  ئنةو تن ؤنة   
ْاْووطشيَتةوة، ئةطةس خوة ْةنشدة ئةو دةسة ػتيَهي بةطةس بيَ  ك ية سيَي ئاطشةوة  ك ية سيَي تةوسةوة ك ية سيَي 

وةؾ بة دةسدي ئةو دةتيَ  و بنة نؤتنا ديَن ، بؤينة بنة دٍَ      تؤثيَهي دووسٖاويَزةوة، ئةوة  دَيٓياّ ت ؤني نةتٓا
دةوةي تةَةٕ دسيَزي بؤ ئةو دةسطويَضة دةنةّ، ئةو دةسطويَضة تاقة دةس طويَضي نةتٓاوة ْية،  بةالّ تاقنة دةسة ننة   
 ية طيَوةسةنةيذة توةْاي ْووطيٓةوةي نةتٓاوةّ ثيَووبؼيَ ،  صؤس دسةخنيت دينِ تناقيهشدةوة، صؤس دةو دؤطنة و    

دةو سووباس و ثةْا ديوةس و ثةْا بةسد و طةس بإ و بٔ بامن تناقيهشدةوة، ٖيضنيإ ْنةياْتوةْي ينةى سطنتةي ئنةو       
ت ؤنةّ ثيَوٓووطٓةوة، سةْطة يةو دةس طويَضةدة ْٗيَٓييةني ْووطني ٖةبيَ ، يةوةْةػة ٖةس بؤ َنٔ وة بيَن ، ئنا    

وة بابةتي َٔ ْية ٖي ئةوة ْية خؤَي ثيَنوة َنزووٍ   ئةو ْٗيَٓيية تايوةتييةية نة خةَيو باطي دةنةٕ، ئيذي ئة
بهةّ، طشْ  ئةوةية ية طيَوةسةنةيةوة ٖيَضي ْووطني وةسبطشّ و سطتة سطتة بشِؤّ تا دةطةَة ئةو ػويَٓةي خؤي 

 دةَييَ بةطة، طةسٖاتةنة دةَييَ بةطة.. ئةَشِؤؾ يةويَوة دةط  ثيَذةنةَةوة، ية بةٖاسي نةتٓاوةوة... 
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 طيَضدة
 

وة يةى ثاستة طوٍَ و طوَيضةس بوو، ك طوٍَ ْةبوو ية باخي دْياييَ ثؼهوتويَ  و بؤْةنةي يةويَذة ْةبيَ ، دْيا نةتٓا
نةطو نةطو تا تاو بشِبهات ٖةس نةطو، بةاَلّ َنٔ ثيناويَهي ٖناويٓيِ ٖنةَوو دوةْيينةناْي دْينا ينة ٖاويٓنةوة         

دسةختةوة بة دياسدةنةوٕ... دوعاّ دةخويَٓذ: خودةية! دةبيِٓ، ية دسةختيَهي ٖاويٓييةوة، يةو رٕ و نضاْةي نة يةو 
ية نةطهايي، ية طياوطؤَيي دْيا بيَضةسّ، دْيا بة وػهي و ثووؾ و ثةالػةوة دوةْة.. خودةية، يةػي َٔ بة فيَٓهني  

 تووػي خوسػ  دةبيَ ، طةسَاييةى بيَٓة تؤسِ تؤسِ ئاسةقةّ ييَوضؤسِيَ..
وة و ْادووييَ. دةبيِٓ ية بناتي ئنةوةي طيناوطؤٍ بنةسةو صةسدي و وػنهوووٕ      ئيَظتا طاٍَ ية بةٖاسدة دةْةي طشتو 

بضٔ سؤر بة سؤر سةْطو سوويإ خؤػرت دةبيَ ، بةٖاس سؤر بة سؤر نةطهرت دةتيَتةوة.. بنة دةطنيت َنٔ بنا، ئناوّ ينة       
ئامساْنإ بتؤسةْنذبا،   طزوطياي دْياييَ دةبشِي و صةسد و وػهِ دةنشدْةوة و ئاطشيَهِ تيَوةسدةدةٕ، ئاطشيَنو ٖنةوسي ينة    

 ئاطشيَو بةسدي ػاخاْي طؤسبهشدةيةتةوة و ٖاويين بؤ طوْذي ٖيَٓابا... 
بة ْاو دةسو دسةختإ، بة ْاو طزو طيايإ، بة ْاو طوٍَ و طوَيضةسي نةتٓاوةدة دةطةسِةّ، بةالّ ية ٖيض يةوةْةوة بؤْي  

ْي بؤ دةرَيَشٕ تا دةيطةْيَ، َٓنيؽ ثيَؼنرت وة بنووّ    بةٖاسّ ْةدةنشد، ئةو بؤْةي خةَيو بة ثةجنة سؤرةناْي، وةسصةنا
نة بةٖاس دةٖات ، بة ٖةَوو طيامن بؤْيِ دةنشد، طةيشيِ دةنشد، دوةْيي بنةٖاسّ ينة ْيطاَنا دةثاسةطن ، تيَهنةَيي      
دةبووّ تَييذة بضس دةبووّ، نةتي ئَيظتا ئةو بةٖاسة ٖيض دوةْييةني تَينذة ْينة، ننة بنة ْاوينذة دةطنةسَِيِ بنؤ ينةصةت         
وةسطشتٔ ْية، بؤ ئةوةية بضةمن تةَةْي صؤس َاوة، َٔ ية َةسطي بةٖاسدة دوةْي دةبيُٓنةوة، َنٔ ئنةو ناتنة دنوةْي      
دةبيُٓةوة نة بويِٓ ئةوةتا بةٖاس يةطةسةَةسطذةية و طيإ دةطجيَشيَ ، بةٖاس َشدووة و الػنةنةي ينةو ٖةَيذيَشةْنةوة    

ةى ػيَتإ بة ْاو بةٖاسدة دةطووسِيَُةوة يةى ْةصةْيَ  دةَييَ  ئنةوة صؤس  فشِيَذةدسيَ و دؤالو دؤٍَ ئاوة و ئاو دةتيَ ..  و
عةػكة بةٖاسة، ية ديذةْي بةٖاس تيَشْابيَ ، ْاصةْيَ  سقي دْياّ ية بةٖاسة،  نةطي وة ٖةية نة سقي ية نةطيَو ينإ  

ات، َنٔ بةسةْونةس   ية ػتيَو دةبَيتةوة سةص دةنات ْناوة ْناوة بضنَيتة بنةس تناوي دورَٓةننةي بنؤ ئنةوةي ػنةم بون          
دورَٓةنةّ ئةوٖا بووّ، َٔ يةو بةٖاسةدة يةى دورَِٓ ٖةبوو ئةويؽ بنةٖاسة، بنة ٖنةَوو دوةْييةناْيينةوة...بشِوة     
ْانةّ ٖيض طوْذيَهي دْيا بة قةد نةتٓاوة ثشِ دةس و دسةخ  بيَ  صؤس ديَطةي ئةو طوْذة نة طٓووسيَهي طةوسةي ٖةية 

يَوةٕ دسةختيَو بؤ دسةختيَو ٖةس ٖيَٓذةي ديَ ْووطتٓيَهة، ريَش ئةو دسةختاْة قنةت  و ديَطةي ػاسيَهي ييَذةبيَتةوة، ْ
ٖةتاوي ٖاويٓيإ بةس ْةنةوتووة... ديَطة ٖةبوو يةو نةتٓاوةية ئةطةس خؤت تيَذة بؼاسدةيةتةوة، عةطهةسي دْيا ية 

ينؤ َناك و سةَووطناْيَي دسووطن      دووت بطةسِةبإ ْةياْذةديتييةوة، ديَطة ٖةبوو يةو نةتٓاوةية خودة بنة تايونةتي   
نشدبوو، التةثرتئ و ػاسةوةتشئ ديَي دْياييَ بوو نةغ سيَي بةويَ ْةدةننةوت.. بنةاَلّ بنة َنٔ تني! رْنةى ْنةبوو،        
نضةى ْةبوو...  َٔ ية خةفةتي دْياييَ ية سقي بةٖاسيَ سيَِ بةو ديَياْةؾ دةنةوت ، ْاصةمن بؤتي دةتنووّ، سةْطنة   

 ْيؼاْةي ٖاوئ بة دياس ْةنةوتووة، َٔ ية عةسد و ية ئامسإ تناوّ دةطيَنشِة بنةَيهو ئنيَ ئنةوة      بؤ ئةوة بوو بيَ  بضةمن
 خوةية ْيؼاْةيةني ٖاتين ٖاوئ بويِٓ، ْةَذةدي  و ْةَذةدي ..

سؤريَو ية سؤرةناْي بةٖاسيَ سيَِ نةوتة ديَطةية  يةو ديَطة التةثاْةي نةتٓاوة، نة بشِوةْانةّ ننةغ صةْيونيَيت   
طةية نةوتؤتة ْاو دوطشةفياي نةتٓاوةوة، ية طةس بةسديَو نة نةوتوووة بٔ طياي بةٖاسي دةْيؼنتوووّ، تناوّ   ئةو ديَ

ية ْاو دسةختإ دةطَيِشة، ئَي... َزي قووَيِ ينة دطنةسة دةدة، دووننةَيِ بنة ثنةيهي دةسةٕ وةسدةننشد بنؤ ئنةوةي صةسد         
َةوة ٖةطتِ بة خؼجة خؼح نشد، دَيِ طنؤتي ئنةوة رْنة..    ٖةَيطةسِئَ و تةَةْي بةٖاس نوسترت بيَتةوة.. ية ثؼ  خؤ
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خؤّ ٖاويؼتة ثةْاي بةسديَهي طةوسة نة ية ْيَوةٕ دوو بٓة دةسي طةوسة قين  سةوةطنتابوو.. ْضينو صؤس ْضينو ثؼنيت      
ثياويَهِ دي ، ٖةوة ٖةو ْية، دةَييَي ٖةوة، سووي نةوتة الي َٔ ٖةو بوو، بشةدةسة تاو نةطهةنةّ، ية طيٓطييةوة 

طةسيَ دياس بوو.. ئةوة ك دةنات ييَشة، ية دووي َٔ ٖاتووة؟ تاوديَشي َٔ دةنات؟ بؤ؟ ٖنيض بنووة؟ خيَنشة خيَنشة      بؤ
ثشطياسّ ية خؤّ دةنشد بيَ ئةوةي وةالَيؽ بذةَةوة.. ئةوة تية دةَييَي يةطةٍَ نةطنيَو قظنة دةننات، ًَنة قنوتيَِ      

ئنةو نةطنِ ْنةدةدي .. دينتِ ينة ػنوَيين خنؤي ْنةوي بنوو،           دةنشد ية بةس ئةو دةسو بةسدةْةي نةوتوووْة ْيَوةٕ َنٔ  
دةَويظ  نةطةنةي دي بويِٓ، تاو نةطهيؼِ بضسنشد...يةو بٔ دةس بؤ ئةو بٔ دةس يةو بةسدةوة بؤ ئةو بنةسد، ييَني   
طووِسةَةوة، طةيؼتُة بٔ بةسديَو دَيٓيا بووّ، طةس ٖةَيوهَيؼِ دةيوينِٓ، ْضينو بنوو ئنةوةي الّ طنةيش بنوو، دةْن         

وو، ئةطننةس ٖةػننوووبيَ  صؤس بةٖيَوةػنني بننووة ْةدةطةيؼننتة طننويَي َننٔ.. ْةَننذةويَشة طننةس ٖةَيوهيَؼننِ ْننةوةى ْننةب
مبويٓيَ ..ية طةس ئاوو ئاطش بووّ بؤ بيٓيين تاونةطو، ك دةنات ييَشة؟ دةبيَ  نةطي يةطةٍَ بيَ ؟ نيَية ئةو نةطة؟ 

ْيؼ  تؤ بًَيَي دةْيؼتٓةنة بؤ دةطن  بنة ئناو طةياْنذٕ     دةبيَ  ية دووي دسةختةنة ْةطةسِيَ ؟ ئيَظتا ك دةنات بؤ دة
بيَ ؟ ْا... ية طةس ئةو بةسدةي َٔ ية ثةْاي دةْيؼتوووّ و خنةسيهي داطووطني بنووّ، بنةسديَهي ٖةْنذيَو طنةوسة       
ٖةبوو دةتطوت ناَلوة و ية طةس بةسدة ثاَيهةوتووةنة دةْذسةوة، يةويَوة دسصيَهي طةوسةّ دي ، طومت، سةْطة ئنةو دسصة  
ئةو ديَطةية بيَ  نة ييَيةوة تاو بؤ ديَطةي َةبةط  بطيَشِّ، بة تشغ و يةسصةوة تاوّ ينة دسصةننة ْضينو خظنتةوة،     
دياس بوو نوْيَهي طةوسة بوو ديَطةي ٖةسدوو تاوي دةننشدةوة، تناوّ تنووة طنةس نوْةننة.. ينةو نوْنةوة ك بوينِٓ!         

نةطهةنةّ سيَو سووي ية َٔ بوو، دةْيؼتووو، ئنةويؽ  ئةوةي َٔ ديتِ خودةية، ٖةَوو خةَيو بيويٓٔ..بشةدةسة تاو 
ية باوةػي، ثؼ  ية َٔ، َٖيٓنذةي ثَيٓةتنوو يةطنةس عنةسدي دسَينز ننشد، سووينِ دين ، ئناي خنؤ ٖنةوة، يةطنةسي             
ثاَيهةوت، بةاَلّ ٖةس بة دًةوة، ئةو نضةي َاسيؽ عةػكي بنوو بنوو، ئَيظنتا وة ينة رَينش بنشةدةسة تناو نةطنهةنةّ         

ٖاوةس بهةّ: ْةنةي ئةو نضة َاك ْةنةي ، ئةوة َةسيةَة ث ؤصة، بة َاك ثنيع دةبيَن  وةصي    سةنؼاوة، دةَويظ 
يَيوَيٓة، ٖاوةسّ ْةنشد... تشطاّ، صؤسيؽ تشطاّ ينةوةي خنؤ سووتوهةْنةوة، تشطناّ ػن  سووبنذةت..دةَضةْي توةْناي        

بةسدةنةّ بة ديَٗيَؼ ، ْاصةمن ينة دوةي   بةسطةطشتِٓ ْاَيَينَ، بةو ثةسِي بيَضةسييةوة، تاوّ ية دسصي بةسدةنة نشدةوة و
 َٔ ئةو بةسدة تي ية خؤيذة تؤَاس نشد..

ية طةسِةْةوةَذة، نة يؤرة يؤر دةٖاةةوة، َةسيةَِ ية ْضيو دةسطاي خؤيإ دي  دةتنووة رووسيَ، ينة دَيني خنؤّ     
ة طةيؼنتُةوة باسةطنا   طؤمت: يةى داسيؽ ئةوة يةطةٍَ َٔ بهة ية تةَةمن ب  ينةو دسةختنة ٖاويٓيينة ْانةَنةوة.. نن     

بشةدةسة تاو نةطهةنةّ تايةي بة دةطتةوة بوو، طةيشنشدْيَو طةيشّ نشد طةسسِيَز ية ئ ةيي، ئ ةيينةى ٖنةويَؽ بنة    
 ٖةويَي ْةبشدووة.. 
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بشةدةسة تاو نةطهةنةّ سؤر دوةي سؤر الي َٔ ث ؤص و ث ؤصتش دةبوو، ئيذي بة تاويَو طةيشّ دةنشد ديا ينةوةي  
ؼرت.. ئاخش ئةو نضة َاس عاػكوووة ية ديذي َٓةوة ية طةسةوةي َشؤظ بنوو، تنةْذي طنةيشي ئنةو نضنةّ دةننشد       ثيَ

ئةويؽ صؤس ية ْضيهةوة ْا، صؤس نةَيؽ، دوةْييةنةي ئةو دوةْيية ْةبوو نة ية َشؤظذة ٖةية، نة طويَِ ينة دةْطني   
ٖةس نةطيَو ئةو نضة ية باوةؾ بطشيَ  و تةْذ  دةبوو، ئةو دةْطة ية دةْطي َشؤظي ئاطايي ْةدةتوو... وةّ دةبيين

طاتيَ ييَوةناْي مبزيَ  ْةَش دةبيَ ، ْةَذةتوةْي بيٗيَُٓة ْاو صةيين خؤّ، بيٗيَُٓة بنةس تناوي خنؤّ سؤريَ ينة سؤرةٕ     
ثياويَو ٖةبيَ  صةخي ئةوة بهات ئةو نضة ية ئاَيَض بطشيَ ، ئةو نضنة سةصي بيَن  ثياويَنو َاتني بهنات.. نةتني       

بة تاوي خؤّ ية دسصي بةسديَهةوة ديتِ، وة ية ريَش بشةدةسة تاو نةطهةنةّ سةنؼاوة و َاتني دةننات، ْناصةمن      ئةوةتا
تيذيهةيإ نشد يإ ْا، بةغ َٖيٓذة بةطة بنؤ ئنةوةي بشةدةسةننة ثن ؤص بَين  ينة دينذي َٓنةوة، ٖنةس نةطنيَو ئنةو            

نٔ بشةدةسةنةّ باطي ئةو نضة بهةّ بؤ ئةوةي بؤّ َةسيةَة َاك بهات ث ؤصة، َٔ دةَييَِ ْاَشيَ ... دةَويظ  ية 
باغ بهات، دةتشطاّ، ْةدةويَشةّ، دةٖاتة طةس صَامن بيًَيَِ قوومت دةدةوة... ئيذي صؤس طةيشي ئةو بشةدةسةَِ دةننشد،  

ينة  طةيشي ييَوةناْيِ دةنشد ئةو ييَوةْةي ئةو سؤرة بة تاوي خؤّ ديتِ بة طةس ييَوي دنوةْرتئ نضني دْيناييَوة بنوو،     
ييَوي ئةوةوة ييَوي نضةّ دةدي ، دةَذي  ييَوي نضةّ بة طةس ييَوي بشةدةسة تاو نةطهةنةَةوة دةدي ، ييَنوي صؤس  
بة ييَوي ئةو دةتوو، ْا ٖةس ييَوي ئةو بوو.. ٖةطتِ دةنشد ية تاويؼييةوة تاوي  َةسينةّ تيؼنهذةدةتةوة، تناويإ    

 اوي نضة بوو.. داسيَو طوتي:صؤس ية يةني دةنشد، ية تاوي وسد دةبووَةوة سيَو ت
 ئةوة بؤ وة طةيشّ دةنةي ؟ -
 َٔ؟ نوة.. طةيشي تؤ...  ْانةّ! -

دسؤّ ْةنشد طةيشي ئةوّ ْةدةنشد، يةوةوة َٔ نضةّ دةدي ، دةَوتاوي صؤس ية نضة دةتوو، يةو ْةدةتنوو  
ٖةس ٖةو ٖةبوو، ئا ٖةو بوو بةغ ثشتي بشِيووو، يةو ننوسِةوة نضنةّ دةدين ، ْناصةمن ننةغ وةى َنين بةطنةس        

، تنيذي ْةدةتنووَة طنةس    ٖاتووة يإ ْا، ئةطةس نةغ ئةوٖاي بةطةس ْةٖاتووة، دوعا دةنةّ بةطةسي ْةينةت 
سيَي نضة، تيذي بة ثيَؽ َاَيياْذة ْةدةسِؤيؼتِ، تيذي ية دسةختة ٖاويٓييةنةوة ئةو دسةختةي سؤر ْةبوو، ػةو 
ْةبوو تةْذ داسي ية تاوَذة ػني ْةبيَ  و رٕ ْةطشيَ ، تيذي يةو دسةختةوة تاوّ يةو نضة ْةدةطيَشِة، ئةو نضة 

تِ وة  ية ريَش بشةدةسة تاو نةطهةنةّ سةنؼاوة ينةو سؤرةوة ينة بشةدةسةننةّ    يةو سؤرةوةي ية دسصي بةسدةنةوة دي
توةوةتةوة، بشةدةسةنةّ سةْطي ئةوي طشتووة، ئيذي دةبيَ  تاوّ بؤ بشةدةسةننةّ تنةسخإ بهنةّ، ينةوةوة دنوةْي      

ػنةسَِ   دةبيِٓ ، يةوةوة تيَز وةسدةطشّ.. وةّ ييَٗات ػةسَي ييَ بهةّ، وةى تؤٕ ػنةسَِ ينة َةسينةّ دةننشد،    
دةنشد صؤس طةيشي بهةّ، بة دصييةوة دووس ية تاوةٕ تاوّ ييَي دةبشِي، تةْذ دوةٕ بوو خودةية! دوةْرتئ ننوسِي  
دْياييَ بوو، دوةْرتئ نضي دْياييَ بوو، نوسِيَو بوو َاس عةػكي دةبوو.. نوسِيَو بوو سنةصّ دةننشد ييَوةنناْي    

ٔ تؤّ خؤػنذةويَ .. نوسَِينو بنوو ٖنةَوو ئنةو قظناْةي سنةصّ        َاك بهةّ، توْذ ية ئاَيَضي بطشّ، ثيَي بًَيَِ َ
دةنشد بة نضةنةي بًَيَِ، ئيَظتا سةص دةنةّ بةوي بًَيَِ.. تةْذ دوةٕ بوو ئةو نوسِةي بة نض خنؤي ْيؼناْي َنٔ    
دةدة.. ٖةطتُهشد بشةدةسة تاو نةطهةنةّ صؤس يَيِ ْضيو ْابَيتنةوة، دةتطنوت ٖةطنيت بنةوة ننشدووة ننة َنٔ        

رتئ نضي دْياييَ دةبيِٓ، يةوةوة تيَزي َيَييٓةيي وةسدةطنشّ.. وةي ييَٗنات ئ ةينيِ بنةو نةطناْة      يةوةوة دوةْ
ٍَ بنشةدةسة تناو نةطنهةنةّ ْضينو بنووٕ و           دةبشد نة صؤس بشةدةسي بشةدةسة تاو نةطنهةنةّ بنووٕ ننة صؤس يةطنة
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ٕ دةنشد، خؤصطةّ بةوةٕ دةخوةطن   ثيَهةوة دةطةسِةٕ و قؤَييإ ية قؤَيي ٖةَيذةنيَؼاو بةبةس تاوي َٓةوة ثياطةيا
نة تةْذ ييَي ْضيهٔ، ْاصةمن وةبوو يإ ْا، بةالّ َٔ وةي بؤ توو بووّ ننة ئنةوةْيؽ وةى َنٔ ينة بنشةدةسة تناو       
نةطهةنةَةوة نضةنة دةبيٓٓةوة، وةى َٔ دوةْيي َيَييٓةيي، تيَزي َيَييٓةيي ينة بشةدةسةننةّ دةتنٓٓةوة..    

ة ننة صؤس بنشةدةسي بنشةدةسة تناو نةطنهةنةّ بنووٕ، دةَنذي  ينة َٓينإ          وةي ييَٗات سقِ ينةو نةطناْة دةبنؤو   
دةط نشدووة، َٔ بشةدةسةنةَِ بة ٖي خؤّ دةصةْي سةصّ ْةدةنشد بؤ نةغ بيَ ، سةصّ ْةدةنشد نةغ صؤس ييَني  
ْضيو بَيتةوة، سةصّ ْةدةنشد ثةجنةي نةطني ثَيوهنةويَ ، بشةدةسةننة طةيؼنتوووة ثًنةي ثن ؤصي، ْنةدةبوو  بنة         

يت نةغ ثيع بيَ ، ْةدةبوو نةغ صؤس ييَي ْضيو بيَتةوة، ْنةدةبوو ننةغ صؤس طنةيشي بهنات، ننوفش بنوو       دةط
نةغ ديَي خةوي ْضيو ئةو سةخبات، ْةدةبوو نةغ دةطتةناْي بطوػيَ ، ْةدةبوو نةغ َاتني بهنات، ننوفش    

ييَنوة ديناس مب، سنةصّ    بوو دةوسةي ئةو نوسِة ٖةَووي نوفش بوو، سةصّ دةنشد ٖةَيؼة تةْيا بيَ  و بةغ َنين  
دةنشد بةغ بؤ َٔ بيَ ، ئةويؽ دووسةو دووس.. يةو ػةوةْةي ئيَؼهطشييةنةي ئةو دةنةوتة دوةي َٓنةوة، صؤس  
بة ػةسَةوة، صؤس بة تشطةوة باْطِ دةنشد، ئةطةس باْطي نضةنةػِ بهشدةينة ٖنةس ٖيَٓنذة تشطنِ دةبنوو، ٖنةس       

طةيؼنت ْيَوةٕ َٔ و بشةدةسة تاو نةطهةنةّ ئاطايي ْية، ية ٖيَٓذة ػةسّ دةيطشمت.. بشةدةسةناْي دي ٖةَوو تيَ
ْيَوةمناْذة ٖةتا طاَلونشدْيؽ ْةَا، دةٖاتٓة الّ يةو باسةيةوة ثشطنياسسيَزيإ دةننشدّ، ٖيضنِ ْنةبوو ثيَيناْوًَيَِ،      

 دةَهشدة َٓطةَٓ ، ْاصةمن دةتووْة الي بشةدةسة تاو نةطهةنةػِ يإ ْا...
َيييٓةيي، دوةْيي فشيؼنتةيي تيؼنو تيؼنو ينة نضنةنةوة دةثةسَِيتنةوة بنؤ        سؤر بة سؤر دةَذي  دوةْيي َ

بشةدةسةنةّ، دةَذي  نضة ية دوةْيي نايذةبيَتةوة و نوسِة وةى َاْ  نة بةسةو ثشِي دةتنيَ  ينة دنوةْيي تيَنش     
ينو  دةبوو، ئَيظتا ئةطةس ئةو دوةْة بويِٓ ية باوةػي يةنرتٕ سةْطة ثنشِ بنة دةَنِ ٖناوةس بهنةّ، ْةننةي نضنة ت       

ْةنةي ئةو نوسِة ثيع َةنة، ئةو نوسِة ث ؤصة، ييَي دووس بهةوة.. ئيذي ْةَذةويَشة سوو يةو ديَية بهةَةوة نة 
بووة ٖؤي ثةسِيٓةوةي دوةْي ية نةطيَهةوة بؤ نةطيَهي دي، ية نضيَهةوة بؤ نوسِيَو، ثةسِيٓنةوةي ثن ؤصي ينة    

بنؤ ننوسِ بنة ٖنةَوو طنيُاناْييةوة، بنة ٖنةَوو         نةطيَهةوة بؤ نةطيَهي دي، ثةسِيٓةوةي نةطيَو ينة نضنةوة  
دوةْييةناْييةوة.. دةَطوت ْاتِ داسيَهي دي ثيَِ بةويَ ْانةويَتةوة، داسيَهي دي ئةو دووةّ ية باوةػي يةنرت 

 ْةديتةوة، ْةدةبوو ية باوةػي يةنرت  بياْويُٓةوة، ثيَويظتيؽ ْةبوو بياْويُٓةوة..
ئيَوة ييَهذي تووسِة بٔ! دوةٕ ْية، ثيَهويَٓةوة، تؤٕ دةبيَ  -

 َٔ ييَي تووسِة ْةبووّ تا ثيَهويَُةوة -
 ئةويؽ وة دةَييَ ، دةَييَ  َٔ ٖيضِ يةطةَيي ْية. -
دة َادةّ وةية وةصي ييَويَٓة داسيَ -

ويظتيإ ثيَهُإ بَيٓٓةوة، َٔ سةصي ْةبووّ، ْاخؤػنييةنةي ئَيُنة ينةوةدة ْنةبوو بةننةغ خنؤؾ بَيتنةوة،        
قووٍَ، سةطي ئةو ْاخؤػيية ٖةطتُذةنشد يةو اليةوة تا ئةو طةسي ئاييٓذةو يةو التشيؼنةوة تنا   ْاخؤػييةى بوو 

 ئةو بةسي سةبشدوو سؤتووة....
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 ثاصدة
 

سؤريَو ٖنةس ينة سؤرةنناْي بنةٖاس ئنةو بنةٖاسةي وةٖناي ينيَ دةنوتنابوو، َٖيٓنذةي ينيَ خنؤؾ ٖناتووو، ك              
ي وسددةبووَننةوة، ْينناصي سؤيؼننتٓيِ يننة طننيُايذة ثيَٓةدةتننوو يننة خضَننةتإ َةسةخننةغ بيَنن ، ٖةستننةْذ ييَنن 

ْةدةديتةوة، ْياصي ديَطة تؤيهشدْي ْةبوو بؤ ٖاوئ، توةس َةػكي ينة َناَيي طناٍَ ييَني دةْيؼنتووو، طنةسةثا       
نةطهجؤؾ، ٖةَوو طياْي خةْذة بوو، نةطهايي ئةو بةٖاسة ية تاوةٕ دةبشيظنهايةوة.. ئنا ينة سؤريَهني ئنةو      

دةٖات، دَيِ طؤتي طةسيَو يةويَ بذة، قظةيِ ْةػهاْذ، بشِؤ بشِؤ طةيؼتُيَ، طةيؼتُة بةٖاسة نة خؤػيِ ييَي ْة
بةسدة باال بةسصةنةي ْيَوةٕ دوو بٓة دةسةنة، ئةو ديَطةيةي يةويَ بشةدةسة تاو نةطهةنةّ دي ، نة وةديناس بنوو   

طنةس خنؤي دةْنابوو، ينةو     يةطةٍَ نةطيَو قظة بهات، يةويَوة خؤّ طةياْذة بٔ ئةو بنةسدةي نناَلوة بنةسديَهي ية   
ناَلوةػةوة دسصيَو ٖةبوو، يةو دسصةػنةوة ئنةوةي ْةَنذيتووو دينتِ، ئنةوةي ْنةدةبوو سووبنذةت سووي دة.. ينة         
دسصةنةوة تيَش تيَش تةَاػاي ٖةوةسي خاَييِ نشد.. يةويَوة نةوةة طنةسنؤْةنشدْي خنؤّ، ٖةستني دنووْي ثنيع      

بة تف تفِ ية خؤّ دةننشد، ينة خنؤَي تشطنٓؤى، ينة خنؤَي       ٖةية بة خؤَِ دةدة، بة دةْطي بةسص دومن دةدة، 
ػةسَين نوسِي ػةسَٔ، ية خؤَي طةس سيضي بؤ ٖةَيؼة طةس سيض... تؤٕ ية دةطيت خؤَذة، ئيَ باػة ٖةي 
نةسي ية نةس، ْةدةبوو ٖةْذيَهي دي ئاسةّ بطشي ؟ ْةسِؤي ، بؤ سؤيؼيت، ئةتو دةصةْي تي  ينة دةطن  خنؤت    

دةط  خؤي بذة، ٖةي ٖيضوثووتي ٖةتا َشدٕ ٖيضوثووك! ْةدةبوو تاوّ ية دسصةنة دة! نةغ ٖةية ػيت وة ية 
بهةَةوة، بةغ تاصة! سؤيؼ  و ْاطةسِيَتةوة.. يةطةس بةسدةنةوة ئاوديو بووّ سيَو تنووَة ئنةو ديَطةينةي ننة     

ثن ؤصي،   َةسيةّ ييَي سةنؼابوو و بشةدةسة تاو نةطهةنةػِ بة طةس ئةوةوة.. ديَطانة بنؤْي ييَنذةٖات، بنؤْي   
ئةو ث ؤصييةي يةطةٍَ ث ؤصييةني دي ئاويَضةْي يةنرت دةبٔ، يةنرت َاك دةنةٕ، يةطنةٍَ ينةنرت دووتنذةبٔ، ينإ     
ئةو ث ؤصييةي ية نةطيَهةوة دةتيَتة نةطيَهي دي ية نضيَهةوة ية سيَي َاتهشدْةوة دةتيَتة نوسِيَهةوة.. ئةو 

يَطةي ث ؤصةْة، ئيَشة بٔ ئةو دوو بةسدةي طةسيإ بةيةى نشدووة ية ديَطايةي وة ييَي ثاَيهةوتووّ ث ؤصة، ئيَشة د
ْيَوةٕ ػاْي ٖةسدوونياْةوة دسةختيَهي طةس قزٕ ثةْاي ييَهشدووة، ثن ؤصة، خودةوةْنذ ئنةو ديَطةينةي تايونةت      
دسووطتهشدووة، تايوةت بؤ َةسيةّ و بشةدةسة تناو نةطنهةنةّ، تنا عةػنل بهنةٕ و ث ؤصتنش بنٔ.. َنٔ ينةوة          

ّ ػايةْي ئَيشة مب، ئَيشة بة َٔ ثيع دةبَين ، طوَنامن ْينة ننة ثنيع دةبَين .. سةْطنة ننةغ طنويَي ينة           نةَرت
قظةنامن ْةبووبيَ ، دَيٓياّ ئةطةس َٓذةالٕ، َٓذةالْي نةتٓاوة طويَيإ ية قظةنامن بوا، بة ػيَتة ػيَ  ٖةتا ْاو 

 طوْذ دةنةوتٓة دووّ.. 
يؽ، ٖةس دسةختيَهي ئةوٖاية، دياوةصيإ يةوةية ئةو ٖاويٓيينة  ي ث ي بةفشدةَطؤت، دسةختة ٖاويٓييةنة

ئةوةيإ بةٖاسي، دسةختة ٖاويٓييةنة نؤَةَييَو رْة بيَ ثياو، دسةختة بةٖاسييةننة تنةْٗا دوو نةطنٔ ئنةويؽ     
َةسيةّ و بشةدةسة تاو نةطهةنةّ، ئةو بشةدةسةي تاوةناْي دةَييَي تناوي َةسينةَٔ، دةَييَني تناويإ ينة طنةس       

نؤثي نشدووة.. ية دةطتِ توو، دسةختة بةٖاسييةنةّ ية دةط  توو، دةبنوو تةَاػناّ نشدبنإ، دةبنوو      يةنذي
ٖةسدوونيامن بة سووتي ديتوا.. ْا باؾ بوو ئةو دووةّ بة سووتي ْةدينت، سةْطونوو ننةتٓيَهي طنةوسة سووينذةبا،     

شد، خنؤّ ينة دينتين ينة ػنوالسي      تي سوويذةدة با سوويذةبا، َٔ نةس بووّ خؤّ ية ديتين يةػوالسي َةسينةّ نن  
بشةدةسة تاو نةطهةنةّ نشد.. ئيذي تنوو دناسيَهي دي ٖنةَيي وة ٖةَيٓانةوَيتنةوة.. ئَينشة بنؤْي ننض و ننوسِي         
ييَذيَ ، ئيَشة ثشِة ية تيؼو، تيؼهي ْائاطايي، تيؼهي وةّ ية ٖيض وةسصيَهي طناٍَ ْنةديوة.. ٖنةس ينةويَ ينةو      
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َةسيةَةي يةوة ث ؤصتش بوو بؤ ٖيض ثياويَو سةبهؼيَ ... ٖنةس ينةويَِ    ديَطةيةي َةسيةَي ييَ سةنؼابوو، ئةو
يةو ديَطةيةي بشةدةسة تاو نةطهةنةّ ية طةس نضيَو سةنؼابوو، ييَوةناْي دةَزي و َةَهنةناْي دةطوػني و   

 ..دوةييؽ ْاصةمن طةياْذياْة نويَ، ئةو بشةدةسةي يةوة ث ؤصتش بوو ية طةس ٖيض نضيَو سةبهؼيَ و َاتي بهات
بةغ بطةَة دسةختة ٖاويٓييةنة، خودة بهةّ َةسيةَيؽ بة سووتي يةويَ بيَ ، ْابيَ  وةى ئةو داسة ننةس  
مب، دةبيَ  وسد وسد بةو تاوةْة ٖةَوو ديَطةيةني يةػي بجؼهِٓ، ية تةوقي طةسييةوة تا بين ثيَي ية ثيَؼةوة 

، يةػنوالسي بنشةدةسة تناو نةطنهةنةّ     و ية دوةوة ية ٖنةسدوو تةْيؼنتةوة، دةبيَن  ينة يةػنوالسي َةسيةَنةوة      
 بويُٓةوة..

طوَيِ ية دةْطي ثَي بوو، طومت ٖةبيَ  ْنةبيَ  َةسينةّ و بشةدةسةننةَٔ، تشطناّ دوعناّ ننشد، ٖنةو ْنةبٔ..         
ٖةطتاَةوة، ية ػويَٓة ث ؤصةنة ٖاةة ئةوالتشةوة، ديتِ ية ثؼ  َٓةوة ية طةس بةسديَو دةْيؼتووة، ث ي بةفش 

 بوو.. 
 نةي  ييَشة؟ئةوة ك دة -
 بة دوةي ث ؤصي دةطةسِيَِ -
 ديتتةوة؟ -
 ئا -
 خؤت ػيَ  َةنة.. -

بة سةط  ئةوةي َٔ دةيهنةّ ػنَيتيية! سَيني ػنَيتووومن طشتنووة، سةْطنة وة بَين ، دةبَين  ب َينو ينة خنؤّ            
 بهةَةوة َٔ ية نويَِ!

 ئةدي تؤ تي دةنةي  ييَشة؟ -
بة دوةي دوةْيذة دةطةسِيَِ، ٖةْذيَو دوةْي ٖةٕ تةْٗا ية بةٖاسدة دةبيٓشيَٓةوة، بةٖاسيؽ بةٖاسي ئيَشة،  -          

بشِوةْانةّ ية بةٖاسي ٖيض ديَطايةني دي دوةْيي وة بشِويَ ..  بةٖاسي صؤس ديَطاّ ديوة، ٖةَوو ئةو بةٖاسةْةّ ديوة نة 
بةغذةوة، ٖيضيإ خؤ ية قةسةي بةٖاسي ئيَشة ْادةٕ.. سةْطة دوةْيي بةٖاسي ئيَشة  دةنةوْة ْيَوةٕ تاسةٕ و  ئةطتةْووٍ و

ية دوةْيي رْةناْييةوة بيَ ، رْي ئيَشة دوةْرتئ رْي دْيايئَ، سةْطة بة خؤػ  ٖةطت  بةوة نشدبيَ ، َٔ ية خؤوة وة 
وٍ دنوةْرتئ رْني دْينإ، خنوة ٖنةَيٓاطشيَ       ْاَييَِ، ية ٖةس طيَ دةوَيةت رْي ٖةَوو دْياّ ديوة، دةَيئَ رْاْي ئةطنتةْو 

دوةْٔ صؤسيؽ دوةْٔ، بةالّ ْاطةْة ئةو دوةْييةي وة ية رْاْي ئيَشةدةية، تاسةْيؽ رْي طةييَو دوةْي تيَذةينة، بةغنذةؾ   
دوةْي صؤس تيَذةية، بةغ تةْذ دوةٕ بٔ رْي ئَيشة دنوةْرتٕ..  ننة تةَاػناي طنوٍَ و طنوَيضةسةٕ دةننةّ رْنة دوةْنةناْي         

شةيإ تيَذة دةبيِٓ رْاْي َشدوو، رْاْي صيٓذوو، ية ثيَؽ ٖةَووػيإ رْةناْي خؤّ ئةو رْاْنةؾ ننة ٖيَؼنتا ينة ْناو      ئيَ
 صطي دةيهيأْ..

ث ي بةفش دوةٕ تيَهةَيي دوةْي بووو، دوةْيي رْاْي ننةتٓاوة، َنٔ دنوةٕ طنوَيِ دةبنووة قظنةناْي، بنة ػنَيوةيةى         
سةيذةنيَؼاي ، يةطةٍَ ئةوةؾ  دوةْيي ٖاويِٓ ية ياد ْةدةنشد، ئنةو ٖاويٓنةي   دوةْيي بةٖاسي دةْةخؼاْذ،بة سةنيَؼإ 

 ْةَذيتووة، بةالّ ٖةَيؼة وةى تاسَايي ديَتة ْاو ْيطاّ و دةسِةويَتةوة..
 دةصةْي تةْٗا يةى رٕ ٖةبوو ية رْاْي ئيَشة دوةْرت، با بًَيَني دوو طيَ رٕ. -      

 نيَ بوو ئةو رْة؟ -

 بوونضيَهي ئةسَةْي  -
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 ْاوي.. -
ْاوي َيَشيَ بوو، دوةيي بووة رْي َٔ سةف  بةٖاسي سيَو ثيَهةوة بووئ، ْةطةيؼتة ٖةػنتةَني بنةٖاس،    -

باسطةي تيَهٓا بؤ طؤسِطتإ.. يةو سؤرةوةي ئةو رْة ٖاتة ئَيشة رْاْي ئَينشةؾ ينة دناسةٕ دنوةْرت بنووٕ، َنٔ ينة        
رْةناْي خؤّ دةبيِٓ، ية دوةْرتئ طوَيي بةٖاسيَؽ َيَنشيَ   بةٖاسدة، ية طوَيةناْةوة ثيَؽ ئةوةي رْاْي دي بويِٓ

 دةبيِٓ..

خةسيهووو تاوي ثشِ بيَ  ية طشيإ، طؤصي َيَشيَ و رْةناْي ٖةَييإ طشتووو، بةالّ َنٔ دةَويظن  ثنرت ينة     
 باسةي )َيَشيَ( وة بضةمن، بؤية بابةتي قظةّ ْةطؤسِي:

 ؟باػة تؤ ئةو نضة ئةسَةْييةت نو ديتةوة يةنويَ -
 ػاسيَو ٖةية دياسبةنشي ْاوة بة سيَهةوت يةويَ ديتِ و.. -

 ئةو ناتةي نة قشِةْي ئةسَةْي ٖةبوو؟ -
 ْا ْا، قشِةْةنة دويَينَ بوو، َٔ صوو دةَييَِ صوو -
 َاَيي بابي تؤٕ سةصي بووٕ،تؤ َوسةَةدي و ئةو عيظايي؟ -
 ثيَٓةدةتوو َٔ َوسةَةدي تةوةو مب!! -

 ْي ٖةَوو تاَيةناْي مسيٌََ و سيؼي دةيةسيٓةوةثيَهةْيٓيَهي دوةٕ ثيَهة
 سةصّ دةنشد ئةو ثيَهةْيٓة بةسدةوةّ باية.. 
خوة قةَيةَي ثيَذة ٖيَٓا، نة خوةؾ قةَيةَي ثيَذة ٖيَٓا، ثيَغةَوةسةنإ ْابٓنة سيَطنش.. وةص ينةو بابةتنةي      -

 بيَٓة ْيَوةسِؤية با بةسةو َاٍَ ػؤسِبيٓةوة..
 ية ػؤسِ بووْةوةدة بووئ:

  صؤسي َاوة دسةختة ٖاويٓييةنة بةس بطشيَ ؟ -
تي َاوة! ٖةس ديت  ثيَطةيؼ ، بة ٖاس صوو دةسِوةت، ْاصةمن بؤتني تةَنةْي ٖيَٓنذة نوستنة! َنٔ ثنةجنا        -

طاَييؽ دةبيَ  تيَش طةيشي بةٖاسّ ْةنشدووة، ٖةس تاو دةنةَةوة بؤ طةيشنشدْي طنوٍَ و طنوَيضةس دةبينِٓ ٖناوئ     
 طةيؼتؤتيَ

 طة ئةو طاٍَ ٖاوئ دسةْ  بيَ . بةالّ سةْ -
 بةٖاسي ئةوطاٍَ ية بةٖاسي  ٖةَوو طاَييَو تةَةٕ نوسترتة -     

ئننةي يننةو بننةٖاسة تةَننةٕ نوستننة! طنناَييَهة طنناٍَ بةٖاسييننةو ٖننةس بننةٖاسة و سؤر دوةي سؤر بننةٖاس يننة      
ٖنيض ْيؼناْةيةني بناسنشدْي    ْويَوووْةوةدةية، ٖةستي طةوصةيي دْيا ٖةية وة ية نةتٓاوة ٖةَييذةوة، ٖةَينذةْيَو  

ييَوة دياس ْية، ث ي بةفشيؽ دةَييَ  بةٖاس تةَةْي نوستة! َٔ دوعا طةسَةناْي دةيهُِ ب  دةنةوتنةوة، ئنةو   
ناتاْةي َٔ نةتٓيَهِ دةنشد و سقي ييَِ ٖةَيذةطتا سووي ية ئامسإ دةنشد: ئؤي! ْةطةية ئيَوةسة.. ينة بنةس صطنِ    

ئاوت بؤ طةسّ بهةّ، بة دةطيت خؤّ بتؼؤّ! ية بةس دَيي ث ي بةفش ْةبا َٓنيؽ  ٖةَيط يَي خودةية، ٖةس ئيَظتا 
 سووّ ية ئامسإ دةنشد و ئةو دوعاياْةي دةيهِ ية َين دةنشد َٓيؽ طةسَرت يةو، ية بةٖاسّ دةنشد.
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 ػاصدة
 

تايوةةةْذيينةى ثنرتي   تايوةةةْذييةى يةو ثياوةدة ٖةبوو ية نةطي دي ئةو تايوةةةْذييةّ ْةديوة، ئةو ثياوة ينة  
ٖةبوو، ئةو ثياوة صؤس بة ئاطاْي ية ثياوةْي دي ديادةنشيَتنةوة.. بنةالّ تايوةةةْذيينةى ينة تايوةةةْذيينةناْي ئنةو       
ثياوة ئةوة ديَينَ بة طاٍَ قظةي ية باسةيةوة بهةي ، دسةْ  تيَطةيؼتِ ٖةس ئةو تايوةةةْذييةية وة دةنات ٖةَيؼة 

طيَو خوةسافيضي دةنات دوونةغ طاَلو دةنةٕ.. ئنةويؽ تنؤْيةتي طيَشِةْنةوةي طنةسٖات و     دةوسي ئاوةدةٕ بيَ ، نة
ت ؤنة، وة دةنات بة َاْ  و طاٍَ ٖاتوتؤي بهنةي  و ْةتطةيةَْيتنة نؤتنايي ئنةو تن ؤنةي يةََينزة طنةسةتانةي        

ناتيَننو ٖةْننذيَو يننة دةوةتننة دةطننت ، يننإ سةطننترت بًَننيَني دةطننتيت ثننيَ ػننةتةى دةوة و سةتذةنيَؼننيَ ، ثنن ي بننةفش  
طةسٖاتيَه  بؤ دةطيَشِيَتةوة بة دةط  خؤت ْية بة دووي دةنةوي ، دةبيَ  بطةيتة نؤتايي، ْاتوةْين  دةطنوةسدةسي   
بي ، بة تؤ بيَ  ية دياسي ٖةَيٓةطتي  ٖةتا نؤتايي.. ٖةس نةطيَو طويَي ية طيَشِةْنةوةي طنةسٖاتةناْي ئنةو ثيناوة     

نيَؼٔ.. ث ي بةفشيؽ قةت ثةية ية طيَشِةْنةوةيإ ْاننات، دناسي وةينة طيَشِةْنةوةي      بووبيَ ، دةصةْيَ  تةْذ طةسْر سة
طةسٖاتيَهي طيَ الثةسِةيي طيَ وةسصي خاياْذووة، ية ٖةس دةْيؼتٓيَو دوو ديَشي بؤت خويَٓذؤتةوة.. دا قوسِ بة طنةس  

وة سيَي بةويَ نةوتويَ  ئةطةس ئةو نةطاْةي دسةْ  دسةْ  سيَيإ دةنةويَتة خضَةتي ث ي بةفش.. نةّ نةطيؽ ٖةبو
داسي يةنةَيؽ طةسي طةسٖاتيَهي بؤ ْةنشدبيَتةوة ئةوة داسي دووةّ بة بةػيَو ية طةسٖاتيَو ثةيهيَؼي نشدووة بؤ 
خؤي... َٔ دسةْ  تيَطةيؼتِ دةط  و ثيَُي بة دسةختيَهي ٖناويين بةطنتؤتةوة و تناوَي بنة دوْنذي ثاسِةْنةوةوة       

يهةي بة تي بةطتؤتةوة.. ثياويَهي نةتٓاوةيي بؤي طيَشِةَةوة: داسيَو بة طةسدة تنووّ،  ٖةَيوةطيوة، دةخوة ئةوةْي د
ث يَو ٖي طوْذيَهي ئةو ديو بوو، بة تها تهاي ية ث ي بةفش دةنشد نة ئةو طةسٖاتةي يةَيَزة دةطيت بة طيَشِةْةوةي 

 نشدووة بؤي تةوةو بهات، َٔ ْاصةمن طةسٖاتةنة ك بوو، ث ة دةيطؤت:
 اناَةنةيِ ثيَ بًَيَ دَيِ تةقي...دة ئ 
 ث ي بةفش دةيطؤت: 
 داسيَ وةخيت ْية، ثةية َةنة صطتاْيَ صطتاْيَ... 
 ث ة دةيطؤت: 
نوسة ثياوي تاى بة َٔ ْاطةَة صطتاَْي َشدٕ ْضيهة، ئةو ت ؤنةّ ينة دةطن  َنةدة، بنةغ بنضةمن ننوسِة تني         

 بةطةس ٖات تيذيِ ْاويَ .. 
 ْةنشد، ث ة بة دَيؼهاوي ئةويَي تؤيهشد...ث ي بةفش قظةي ْةنشد و 

ية طيَشِةْةوةي ئةو طةسٖاتةي ئةو ثياوةوة تيَطةيؼتِ، ئةو خةَيهة بؤتي سوو ية ث ي بةفش دةنةٕ، ينةو ثيناوةوة    
تيَطةيؼتِ خؤّ تووػي ك دةويَو ننشدووة.. ينةو ثيناوةوة ثنرت بنؤّ سووْونؤوة ثن ي بنةفش ٖنةس ػنتيَو ننة دةيًَنَي و             

ةوة سوودةوي سةطتيٓةية و ت ؤني ٖةَيوةطرتةو ْية.. ئةو ثياوة يةنيَو بوو يةو ثياوةْةي خةوي طةس دوْذي دةيطيَشِيَت
 ثاسِةْةوةي ديتووو:

)) ئةو دةَةي َٔ قظةي ييَوة دةنةّ يةَيَزة طةييَو يةَيَزة، تناصة َنووّ ييَنذةٖات، صؤس ٖاتوتنؤي ئنةو ثن ي       
بوو، نةَيَو طنةجنرت بنوو، تةَاػناي َٓنيؽ بهنة وة سصةَنةوة، ئنةو        بةفشةّ دةنشد، ئةو دةَيؽ ٖةس وةى ئيَظتا وة

قظةيةّ ية ئ ةييةوة ْية، خودة ية طةس طةسةْة ث ي بةفشّ ية خؤّ خؤػرت دةويَ ، َٔ بة نةيهي ٖيض ْايةّ، بنةالّ  
 و ثيَُطؤت:ئةو نةيهي ٖةَوو نةطيَهي ٖةية خودةية تةْذ رياوة ٖيَٓذةيذيؽ بزي ..ئيَ، بة نوسِي خؤّ بًَيَِ سؤريَ
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 ػةوةٕ خةوْي صؤس ْاخؤؾ دةبيِٓ ٖةَووي ػةسِ و نوػنت و طةسبشِيٓة، ك بهةّ باػة؟  -
دةتةويَ  خةوْي خؤؾ بويٓي ! باػة ئةطةس بتوةْي بضيتة طةس ئةو دوْذة بنةسصةي ننة ينة طنةس ئنةو       -

 تياية بةسصةوة دياسة، يةويَ خبةوي  ئةوة سةْطة خةوْي خؤؾ خؤؾ بويٓي ..
 دةتِئاطاْة،  -

تووّ، بشِؤ بشِؤ سؤرة سيَيةى سؤيؼتِ ياال طةيؼتُيَ، سيَيةنة طةييَو طةخ  و ْاخؤؾ بوو، بةالّ بةوةي بناؾ بنوو   
ية ديَية ٖةسة طةختةنة طوسيع ػؤسِ بوؤوة، ْاصةمن ئةو طوسيظة بؤ يةويَ بوو، طنةسنةومت.. يةننةّ دناسّ بنوو ديَني      

و، تيَش تةَاػاي دْياّ نشد، نوسِة تيَشي تي! ية تةَاػانشدْي دْيا تيَش ئةوٖا بةسص بويِٓ، ٖةَوو دْياي ييَوة دياس بو
ْةدةبووّ.. ٖةس تةَاػاّ دةنشد.. صؤسي ْةَابوو ية ب ّ بضيَتةوة بؤتي ٖاتووّ.. بة خؤَِ طوت نوسِة َٔ بؤ خةوتٔ 

ٓةدةننةوت.. ك بهنةّ ك   ٖاتووَة ْةى بؤ طةيشنشدٕ، با خبةوّ.. ثاَيِ دةوة، تًةي ٖاوئ بوو، سؤريؽ بوو، خنةوّ ييَ 
ْةنةّ! ٖةس طيٓطًِ دةدة.... تاوي خؤّ دةخظتووو ئيَ ئةوة خوةية خةوّ ييَهةويَ ... ْاصةمن تةْذي ثيَضوو، ناتيَهِ 
صةْي طيَ توةس رْي باال بةسصي ثشك نشةوةي خاوي تاو و بشؤ سةػي دوةٕ، دوةْي ئةوٖا يةو طوْذةؾ ْني، بةسةو َنٔ  

َاَيَينو دةْيؼنتوووّ ْةَنذةصةْي َناَيي نَيينة، دؤطةينةنيؽ بنة بةسدةممنذة دةسِؤيني           دةٖاتٔ، َٔ ية ثيَؽ دةسطنةي 
دؤطةيةني سووٕ سووٕ، رْةنإ ية دةو دؤطةننة خؤينإ سووت ننشدةوة و دًنةناْيإ تووسِٖةَينذة، ٖنةَوويإ خؤينإ        

ية ريناْي خنؤّ ْةَنذيتووو     ثيَُذة دة، ٖةس بة دسِةٕ دًوبةسطيإ يةبةسّ نشدةوة، يةوةٕ سووترت بووَةوة.. ئيذي ئةوةي
ديتِ، يةى يةطةسّ ٖةَيذةطتا يةني دي دةٖات، رْيَو ية بِٓ بوو، رْيَو ية طةسّ، رْيَو يةو ديوةّ يةى ية ديوةنةي 
دي، يةنيَ بةغ دةطيت دةَطةيؼيتَ رْي ديؽ دةٖاتٔ ية نةييَين رْاْنةوة دةَنذي  رٕ سيَضنهةيإ بةطنتووةو دوو     

و بة ئاطا ٖاةةوة ٖةَوو يةػِ تةسِ بوو.. ٖةس بة غاسدةٕ ٖاةةوة دةَويظ  بطةَنة  دوو طيَ طيَ بؤ َٔ دئَ، ناتيَ
ث ي بةفش و طوثاطي بهةّ بؤ ئةو تانةية، دةصةْي ك تانةيةني يةطةٍَ َٔ نشد! ئيذي يةَةودوة ْاوة ْاوة ئةو سيَية 

ايةى رْي دوةْنة، بنةالّ دناسي    طةختةّ دةبشِي بؤ ثؼية خةويَو،  خةو ك خةو! خةوي ئةويَ ٖةَيؼة ية باوةػي دْي
وةؾ ٖننةبووة، ػننةو و سؤرَيننو يننةويَ َاوَةتننةوة يننة خؤػننيذة خننةوّ يَيٓةنننةوتووة، بننة دَيؼننهاوي يننؤرة يننؤر        

 ٖاتووَةتةوة...
 ئيَظتا سةص دةنةي  بضي ! -
 بة تي دةطةَة ئةويَ! طةجنيَو صؤس بةٖيَض و ئاصة ْةبيَ  ْاطاتة ئةويَ، َٔ بةو ث ييةوة دةطةَيَ! -

 دةبيَ  َٔ بتوةمن بطةَيَ؟ -
 بةو ػةية ػةية!!   -

 تيذي؟ -

طشفيت طةوسة يةويَ ئةوةية خةوت ْيَ ، خةو ْةٖاتٔ بةاليةني ال بةالية نة تووػ  بوو ييَن  ْابيَتنةوة، وةت   
ييَذةنات بيَضةس بي ، تووسِة بي ، ئةطةس صؤس خبايةْيَ  و خنةوت ييَٓةننةويَ  سةْطنة ناسةطناتي طنةوسة سووبنذةت،       

ياويَو خوة ييَي خؤؾ بيَ ، ْةَاوة، بؤي طيَشِةَةوة: طيَ ػةوو طيَ سؤر بة ْياصي ثؼية خةويَو يةويَ َاوةتنةوة،  ث
 تاوي طةسّ ْةبوو ْةبوو، دةيطؤت: ٖيَٓذةي ْةَابوو يةويَوة خؤّ ٖةَيذةَة خوةسيَ..

 ناسةطاتي طةوسة وةى تي؟ -
ؤي فشِيَذةوة.. دةَيئَ دوو ثياو دةتٓة ئةويَ ينةنيإ  وةى خؤ فشيَذةٕ يةويَ، بيظتووَة ثياويَو يةويَوة خ -

خةوي ييَذةنةويَ  نة ٖةَيذةطيتَ خةوْةنة بؤ ئةوي دي دةطيَشِيَتةوة، يةالّ ئةّ تةْذي دةننات خنةو ْاتنيَتة    
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تاوييةوة تةْذ سؤر يةويَ دةَيَٓيَتةوة ٖةس خةوي ييَٓانةويَ ، ية دةخإ يةويَوة بةو ديودة خؤ فشِيَنذةدة ننةغ   
يذيتةوة، ئةو ديو ٖةَيذيَشيَهي ٖةصةس بة ٖةصةسة، ٖةس سؤيؼيت دةسؤي نةغ ْاتويٓيَتةوة... ثياويَهي دي ية ْة

دةخي ْةخةوتٔ نة دةطاتةوة َاٍَ يةنظةس بةسديَو يةثؼيت رْةنةي خؤي دةدةت، بشِبشِةي ثؼنيت دةػنهيَٓيَ    
ةبوو نةتني ينة خؤػنيي رْنإ بنةو      ٖةتا َشديؽ ثؼيت سةط  ْةنشدةوة، ٖةبوو توةْاي طةسنةوتين ئةويَي ْ

دوْذةدة ٖةَيذةطةسِة، ئيذي ٖةَيذةديَشة، تةْذ نةغ َشدٕ، تةْذ نةغ طيَشِو طةقةت بووٕ، ػنيت ْناخؤؾ صؤس   
ْاخؤؾ سوويذةوة، ٖةبووة تةْذةٕ داس تووة خةوي يَيٓةننةوتووة، ْاتناس ثنةْاي بنؤ دةسَناْي خنةو بنشدووة،        

دووة ئةوةؾ وةيهشدووة بيهوريَ .... ناسةطاتي طنةوسة سووينذة   بةويؽ خةوي ييَٓةنةوتووة، بؤية صؤسي خوةس
وةي ييَٗات ئةو نةطاْةي خةوْي ئةويَيإ ديتووو بؤ نةطيإ ْةدةطيَشِةيةوة، ْةوةى تووػي ناسةطات بٔ، َٔ 
ئيَظتا خةيةمت بؤ تؤي دةطيَشَِةوة، ٖةس تةْذ دةصةمن تؤ بةو ػةية ػةيةوة ْاطةيتة ئنةويَ، بنةالّ دةتشطنِ بنؤ     

 ةطيَهي دي بطيَشِييةوة..ن

 ْا ْا، بؤ نةطي ْاطيَشَِةوة. -
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 سةفذة
 
يةو نةتٓاوةية بةٖاس ٖةس دسَيز دةبَيتنةوة، ْنوَي دةبَيتنةوة، سؤر دوةي سؤر بنةٖاستش دةبَيتنةوة، بيظنتوووّ ينة         

ٖةْذيَو َةًَةنةت وةسصيَو ْية بة ْاوي ٖناوئ، صؤس دناس وةّ بن  دةننشدةوة ننة ننةتٓاوةؾ ينةنيَو بَين  ينةو          
ة، ٖةسنةطيَو ية ديَي َنٔ بنا ينةوةؾ ٖناويٓيرت     َةًَةنةتاْةي نة ٖاوئ ْاْاطٔ.. ْاٖةقِ ْةبوو وة ب  بهةَةو

 ب ي دةنشدةوة..
ية دووسةوة دةبيِٓ ث ي بةفش خةسيهي ئاو و ئاوديَشيية، دؤطة ية دؤطنإ دةناتنةوة، ئنةو ثيناوة ئةطنةس ييَني       
بطةسِئَ ػةو و سؤر ناس دةنات، خانةْاطيَهي بة دةطتةوةية و خةسيهة، دناسي وةينة تنةْذي ييَني وسد دةبيتنةوة      

اصةْي  ك ناسيَو دةنات، نةتي بنة بنةس تاويؼنتةوة خانةْاطنإ دةوةػنَييَن، ئنةو ثيناوة دةدنوويَي بنة ْناصةوة           ْ
بةسدةوةّ بة خانةْاطةوة دةدووييَ، ٖةس ئةو دوويةيةؾ بة طاغيي ٖيَؼتؤتةوة... تووّ، تووّ، ٖنةتا طةيؼنتُة   

ٖةْنذيَ ييَني سةَناّ ٖةطنتُهشد سةْطنة      الي ٖةس دوعاّ دةنشد نة ْةيذةتة بيَذةْطي و قظنة بهنات، دوةي طنالو    
 وةالَي ثشطياسةٕ بذةتةوة، ْةَضةْي ك ثشطياسيَهي ييَوهةّ، ثشطياسّ بؤ ْةدةٖات يإ بؤّ سيَو ْةدةخشة..

 ٖا دةَييَي قظةيةن  ٖةية، ثشطياسيَه  ٖةية؟ -
 سةطيت دْيايةى ثشطياسّ ٖةٕ، بةالّ ئاَادةّ ْةنشدووٕ..

 طةس دوْذي ثاسِةْةوة خبةويَ ، ئةو خةوٕ بة تيةوة دةبيٓيَ ؟ دةَييَِ ئةطةس َٓذةَييَو ية -
ٍَ ْاصةمن خةوٕ بة تيةوة دةبيٓيَ ، بنةغ بنشِوة ْاننةّ خنةوْي ثيناوةٕ ينإ رْنإ بونييَن، ْنا، ئنةو            - َٓذة

 خةوْةي َٔ باطي دةنةّ بؤ نةطيَهة نة خؤي ْاطيويَ ، دا ك نوسِ بيَ ، ك نض..
 ة، ٖةطتُهشد ئاسةقةّ نشد، دياس بوو ثشطياسيَهي ية ديَ ْةبوو....َٔ يةو ثشطياسةي خؤّ تةسيل بووَةو

 بة ديوي ئةو ديوي دوْذي ثاسِةْةوة، ٖيض سيَطة ٖةية؟ -
ْا ْا بةو ديودة، بةوديوي ئةو تيايةي دوْذي ثاسِةْةوةي ية طةس ػاْي خؤي ٖةَيطشتووة وةتة بنة دينوي    -

سيَيةني صؤس باسيو ٖةية ينة بنين دوْذةننةوة بنؤ خنوةسيَ        تاسةْذة ٖيض سيَطةيةني وة ْية، ٖةية و ْية باسيهة
 طةييَو دووسة نة ػةو و سؤريَهي سيَهي دةويَ  تا طةس دةنةوي .. ئةو سيَية صؤس طةختة..

 طةسباص دةتوةْيَ  ثيَيذة طةسبهةويَ ؟ -
بهةوٕ و ئةطةس ية طةس تياوة دوو نةغ بةسطشي بهةٕ، ٖةَوو طوثاي تاسةٕ ٖيَشؾ بيَٓٔ ْاتوةْٔ طةس  -

يةويَوة بطةْة ئةّ طوْذة، بةسطشيةنةؾ بة تةقة ْا، تةْٗا بة بةسد، يةنيإ بةسد بيَٓيَن  و ئةوينذيإ غًنؤسي    
بهاتةوة، ٖةس بةسديَو َٔ دةَييَِ طةد تؤ بًَيَ دوو طةد طةسباص دةنوريَ ، بؤية تاسةٕ ٖةس داسيَو ٖاتويَ  بنؤ  

يَوة ٖيَنشِؾ بهنات، ٖةَيؼنة ينةسيَي سووبناسةوة ٖيَشِػني       دةط نشدْي ئيَشة ئنةو نةسةيةتيينةي ْنةنشدووة ينةو    
 ٖيَٓاوة..

 وةتة ئةو طوْذة ثؼيت قامية؟ -
 ئةطةس ٖةَوو اليةني وةى ثؼيت قايِ باية، ٖيض دةوَيةتيَو ثيَي بيَشة ْةدةنةوت.. -

 وةى بضةْي  ئةو طوْذة تةْذ داس ويَشةٕ بووة؟ -
و دْياينة طةوسةينة بنة قنةد ئَينشة طويًنةي ويَ ننةوتويَ ،        ية رَاس ْاية، بشِوة ْانةّ ديَيةى ٖةبيَ  ينة  -

دسةخ  ْية، بةسد ْية، طةد طويًةيإ ثيَٓةنةوتويَ ، بشِؤ تةَاػايإ بهة ئيَظتاؾ ديَي طويًة ديناسة.. ئنةو   
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طوْذة ٖيَٓذة طووتاوة ٖيَٓذة طووتاوة، ئاطش ية ئاطش نةوتؤتةوة بشِوة ْانةّ دؤصةخنيؽ وةى ئيَنشة طنووتابيَ ،    
و تاوةْةي خؤّ تةْذةٕ دناس طنووتاْي ئَينشةّ دينوة، تنةْذةٕ دناس بنةو دةطنتاْةي خنؤّ ئنةو َااَلْنةّ            َٔ بة

نورةْذؤتةوة، بة تاوي خؤّ ديتووَة دسةخ  ئاطشي طشتووة و بة دةطيت خؤّ نورةْذيتُةوة.. بة تناوي خنؤّ   
ة دةَناودةّ ننةوتووة، ئنةو    ديتُة دسةخ  ية بةس دةَِ بة الدة ٖاتووة، ٖيَٓذةّ طوو ييَوؤتةوة وةّ صةْينوة رْن  

دسةختةي بةو ػيَوةيةّ دي  ئةٖا ية ديَي ئةو دسةختة بوو، ئةوةؾ ٖةس ْةوةي ئنةوة، دسةختةننة ينة ئيَظنتا     
دوةْرت بوو، ئا ػؤسِة بييةنة صؤس يةو ػؤسِةبييةي ئيَظتا دوةْرت بوو، ئةو دسةختة َيَنشيَ صؤس سنةصي ييَنذةنشد    

 با ييَيذةدة وةى َيَشيَ يةجنةي دةنشد، ٖةَوو داسيَ بة َيَشيَِ دةطؤت: َٔ ْاوّ ْابوو دسةختةنةي َيَشيَ.. نة
 ئةو دسةختةػ  فيَشة طةَا نشد. -

 ريإ طةَاية، ثيَويظتة دسةختيؽ طةَا بهات، ٖةَوو ػ  طةَا بهات. -

دةْيؼتووو، َٓنيؽ  َيَشيَ يادي بةخيَش، َيَشيَ طؤسِةنةي ثشِ ية ْووس و طةَا بيَ ، ئةٖا ييَشة ية بٔ ئةو بةسدة 
ية الي دةسطاوة بؤ نٓة وي دةٖامت، ٖاػةيةى ٖات دةتطوت تياية فشِي، ديتِ دسةختةنةي َيَشيَ دةَاودةّ نةوتة 
صةوي.. باؾ بوو َيَشيَ بةسي ْةنةوت َٓيؽ بة طةالَةتي دةستووّ، تؤثي طٓذةٕ نوػنيت ينة ْناو ئنةو ٖنةَوو      

طةٍَ صةوي تةخيت نشد... دوةتش  تيَش بؤي طشيناّ، بنؤ دسةختةننةي    دسةختة طةسِة طةسِة، دسةخيت َيَشيَي ديتةوة، ية
 َيَشيَ طشياّ

 َةطشي، دسةخ  طشياْي ْاويَ ، توْهة دوةْرت ػيٓذةبيَتةوة -
 ئةو دسةختةّ صؤس خؤػذةويظ ... -

دسةختةنة بشِةيةوة و ػيٓوؤوة، داسيَهي ديؽ بشِةيةوة ديظاْةوة ػنيٓوؤوة، ديظناْةوة.. خؤصطنة َيَنشيَؽ وةى     
دسةختةنة دةبوو.. ْا َيَشيَ سؤيؼ  و تةوةو تيذي ْةَذيتةوة، رْةناْي دوةي َيَشيَؼنِ ٖنةَوويإ خؤػذةويظن     
صؤس صؤسيؽ خؤمشذةويظنت، بةالّ ٖيضيإ ْةبووْة َيَشيَ، ٖيض ناّ ية وةْةي دوةييؽ ْةبووْة ئةوةْةي ثيَؽ خؤيإ، 

سةخن  ديَني دسةخن  دةطشيَتنةوة َيَنشيَ طؤتنةْي       يةو دْياية نةغ ديَي نةغ ْاطشيَتنةوة، َنشؤظ دسةخن  ْينة، د    
 دوةْرتيؽ ديَي دةطشيَتةوة، بةالّ َشؤظ ديَطةي َشؤظ ْاطشيَتةوة...ئاي َيَشيَ! دوةْرتئ رْي دْياييَ..

ئةو ثياوة ٖةس ناتيَو باطي َيََشيَي بهشدةية طشيإ قنوسِطي دةطنشت، َيَنشيَؽ صوو صوو دةٖاتنة ْناو قظناْةوة،       
ٖةَوو قظةيةى سةيذةنيَؼا، َيَشيَي صؤس خؤػذةويظ  بشِوةّ ْينة ٖنيض ثياويَنو ٖيَٓنذةي ئنةو      َيَشيَ قظةيةى بوو 

ثياوة رْي خؤي خؤػويظتويَ ، دوةي ئةو ٖةَوو طاَية ية َشدْي َيَشيَ دوةي ئةو ٖنةَوو رْنةي ٖناتٔ ينة ديَني      
تٓنةوة، نةتني ٖيَؼنتا َيَنشيَ     َيَشيَ ْووطنت، ئةو ٖةَوو رْةي بة طاٍَ ية باوةػي ئةو ثياوة ْووطنت و بة ئاطنا ٖا 

 ٖةس ئةو َيَشيَيةية نة ية طةس دوْذي ثاسِةْةوة طةَاي دةنشد و دةثاسِةيةوة.. ويظتِ ْةٖيًََِ طشيإ دةط ي بهات:

 ية ناتي ٖيَشػٗيَٓإ خةَيهي ئيَشة  بةسطشيإ دةنشد، يإ ٖةس خؤ ػاسدْةوة بوو؟ -

 ، ية تاو ئةو ٖةَوو ٖيَشػةي بؤ ئيَنشةؾ ننشةوة، ئيَنشة    نةّ داس وة بووة بيَ بةسطشي ئيَشة دةط  بهشيَ -
نةّ داس دؤِسةوة و دةط ننشةوة.. ئنةو بةسطشيينةي  بنة دسَينزةيي ئنةو ٖنةَوو طناٍَ و سؤرطناسة خنةَيهي ئَينشة            

 نشدوويةتي، نةغ نةغ ْةيهشدووة، ئيَوة طةد طاَيي ديؽ ثيَؼُةسطة بٔ ئةو بةسطشييةتإ ثيَٓانشيَ ..
 سطشياْةدة تؤٕ بووة؟دةوسي رٕ يةو بة -
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رْي ئيَشة تؤٕ ية رْي ٖةَوو ديَيةني دْيا دوةْرتٕ و ية دوةْي ٖيض رْيَهي دْيا ػنإ ينة ػناْيإ ْنادة، ينة      
ئاصةيةتيؽ ٖةس وةٕ، ئةو ئاصةتييةي ية رْي ئَينشةدة ٖةينة، ْنةى ينة رْني دَيينإ بشِوةْاننةّ ينة ثيناوي دَييناْيؽ           

 ةوة ٖيض  ْةبيظتووة؟!ٖةبيَ ، تؤ ية باسةي ئاصةيةتي رْي ئيَش

 صؤسّ بيظتووة، بةالّ سةصدةنةّ ية ْضيهةوة بويظتِ -
دسؤّ ْةنشد صؤسّ بيظتووو، بة ػيَوةيةى باطي ئاصةيةتي رْاْي ئةو ْاوتةيإ دةنشد، ٖيَٓذةي بةالي ئةفظاْةدة 

 ٖةَيذةطةسِة، بة الي سةطتيذة ػؤسِ ْةدةبؤوة.
نت دياوةصييةني ئةوتؤيإ ْةبيَ ، ٖةتا بة تاوي خنؤت ْنةيويٓي ،   سةْطة ية دووسةوة بيظنت و ية ْضيهةوة بيظ -

بشِوةنشدٕ بةو ئاصةيةتيية صةمحةتة، َٔ بة تاوي خؤّ ػةسِي ئةو رْاْنةي ئَينشةّ ْنةديتوا ننة صؤسبنةيإ ئَيظنتا وة ينة        
خؤتنة،  طؤسِطتأْ، ئةطةس ٖةَوو دْياؾ باطي ئاصةينةتي ئةوةْنةيإ بهشدةينة، َنٔ بناوةسِّ ْنةدةنشد، تنؤؾ ٖنةقي         

نةطيَهي ديؽ ٖةقي خؤيةتي باوةسِ ْةنات.. رْاْي ئةو طوْذة ئاصةتشئ رْي دْيا بووٕ، طيَ رٕ يةو طوْذة ئناصةتشئ  
 رْي طوْذ بووٕ، بةالّ رْيَو ٖةبوو يةو طيَ رْةؾ ئاصةتش، ئةويؽ...

طنوت: ئنةو   طشياْي ث ي بةفشي طةَاسؤ دة، ئيذي دةبوو ننين تنؤيوهةّ، تنةْذ دناس ينة خنؤيِ بيظنتووة دةي       
 طاتاْةي  طشيامن ديَ  سةص ْانةّ نةغ بة دياسَةوة بيَ ...
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 ٖةردة
 

ية طةِسةْةوةّ بنؤ باسةطناي سةبنةْإ، ينة سَي نضنيَهِ دين  ينة طنةسَاو دةٖاتنةوة، ٖةْنذيَهي دي دنوةْرت بنا             
تيَجنةسِيَ، يةننةّ   دةطةيؼتة َةسيةّ، سيَطانة وةبوو يإ دةبوو بة بةس دةَيذة تيَجةسِّ يإ ئةو بة بنةس دةَني َٓنذة    

داسّ بوو بةسةْوةس نضإ ئاصةيةتي بٓويَِٓ، ٖةْذيَو ٖيَوةػِ نشدةوة بؤ ئةوةي ئةو تيَجةسِيَ، دةتطوت ٖةطنيت بنةو   
دةو دةْاْةوةي َٔ نشدووة، ئةويؽ ٖيَوةػي نشد، نة ديتِ ٖيَوةػي نشدةوة، ْةَهشدة ْاَةسدي ٖيَوةػرتّ نشدةوة، 

ةوة ٖةسنةطيَو تةَاػاي نشدباّ وةي دةدي  نة ية ديَطنةي خنؤّ وةطنتاوّ و    ٖيَوةػييةني ئةوتؤ ية نةَيَو دووس
ْادووييَِ.. صةْي ػتيَو ية طؤسِيَية، ٖيَٓذةّ دي  ثيَي ٖةَييَٓا، َٓيؽ خيَشةّ نشدةوة ييَوي ٖةَيكشتاْذ، ػتيَهيؼني  

. بنةالّ دةصةْني تني    طوت، ية سةتوووْذة ٖيَٓذةي ْةَا بوو ػاْي بة طيٓطِ بهةويَ ، سؤيؼ ، ئناوسِي ْةدةينةوة.  
بةديَٗيَؼ !دةصةْي َين ية تي طشت! ٖةس َٔ دةصةمن، بؤٕ، بؤٕ، بؤْي نضي طةسَاوي، ئةوة داسي يةننةَِ بنوو   
بةو ػيَوةية بؤْي نض بهةّ، ئةوة بؤْي نض ْةبوو، يةوة دةتوو بؤْي بةٖةػ  بيَن ، ئنةو نضنة طةسَاويينة بنؤْي      

ؤْي بةٖةػتِ يَينذيَ ، ٖنةس نةطنيَو بؤْٓناغ بَين  بنؤْي ئنةو        بةٖةػيت ية خؤي دةبوو، ئيَظتاؾ ٖةط  دةنةّ ب
 بةٖةػتةّ ييَذةنات نة نضة طةسَاوييةنة ية باي غاسيَ ثيَيذة ثزةْذّ...

بؤْي بةٖةػ  ية طةسي دةّ، تةْذ سؤر و ػةو ية طةس طةس دةطةسِةّ، ية طةس ئاو و ئاطش بووّ، سؤرةْة تنةْذةٕ  
طوت و تيَيٓةطةيؼتِ، ئةو ديَطةيةي بؤْي بةٖةػيت ييَنشِرة و بةػني    داس دةتووَةوة ئةو ديَطايةي نضة ػتيَهي

تةَةْيَهِ يةو بؤْة ٖةَيطشتةوة..سيَو دةتووَةوة ئةو ديَطةية و ية ويَؼةوة تاويَهِ دةدةية ئةو سيَطةيةي نة نضة 
وة  ٖات، سيَطةي طةسَاوييةنة ييَيةوة وٕ بوو، تاوةنةي ديِ نة تاوي تةمثة ية طةس ئةو سيَطة باسيهةية نة ييَية

 طةسَاو، ئةو طةسَاوةي دةَيَو بوو ْاويِ بيظتووو، بةالّ ية دووسةوةؾ ْةَذيتووو..
نؤَةَية دةسوباسيَهي طةييَو تشِ، نةية ْاو طوْذةوة دةتشِوةْيية سؤر ية طناتي ْينوةسِؤدة، دةنةوتنة الي تنةثي      

طوْذةوة،  ْضيو بوو تةْذ ٖةْطاويَ ية خاْووةنإ دووسة، دةياْطوت ية ْاو ئةو دةسوبناسة رووسيَهني طنةوسة ٖةينة     
ثنايض و صطنتإ و بةٖاسةنةيؼني ينةو دوو دؤطةينة وسد       يةَيَزة نشةوةتة طةسَاوي رْإ، َٔ صؤس داس بنة دسيَنزةيي  

بووَةتةوة نة يةنيإ دةتيَتةوة طةسَاوةنة و ئةوي دي ية طةسَاوةوة ديَتةوة.. دؤطةيةيةني باسيهةينةي ْاطنو   
ية دؤطةي  طةوسةوة دةبؤوة و دوةي ئةوةي طةسَاوي رْاْي دةدي ، بةو ديودة دةيذةية خوةسي خوةسةوة و ينة ويَنوة   

دي دوةي ئةوةي رْاْي سووتي دةدي  يةوالي َاَيي ث ي بنةفشةوة ينة دؤطنةي طنةوسةي دةننشدةوة.. َنٔ       داسيَهي 
تةْذةٕ داس ْاَةّ بةو دؤطةية بؤ َةسيةّ ْاسدووة، ْاَةي ْاطو ْاطنو، ثنشِ ينة خؤػةويظنيت و َناك، دةَذةينة       

ْةْووطنيوة، ٖنةَوو ئنةو    دؤطةنةو ثيَُذةطوت بيذة دةط  َةسيةّ، بنةالّ ٖنيض داسيَنو ئةدسيَظني خنؤَِ بنؤي       
سؤرةْةي نة سؤري طةسَاونشدْي رْإ بوو َٔ ْاَةيةنِ ْاسدووة، ٖةَوو ئةو سؤرةْةؾ دوةي ْناسدْي ْاَنة، خنؤّ    
دةطةياْذةوة ئةو ديوي َاَيي ث ي بةفش بؤ ئةوةي وةالَي ْاَةنةّ وةسبطشَةوة.. بنة ديناس دؤطنةوة دةدةْيؼنتِ،     

 و يةطةٍَ خؤي بيَٓيَ ...تاوّ ية ئاو دةبشِي ئيَ، ثاستة ناغةصيَ
يةو ديَطةيةي بؤْي بةٖةػيت ييَشِرة، سةدةوطتِ و سيَطةي طةسَاو ثةَيهيَؼِ دةننات، دَيٓينا بنووّ ينةوةي ئنةو      
دسةختة ٖاويٓييةي ث ي بةفش ية تاوي َٓذة سوةْذي ينةو طةسَاوةينة، دةَطنوت ئنةو دسةختنة ٖنةس ٖناويين ْنا         

ةبيَ  ئةو نضة و َةسيةّ بويِٓ بنة سووتني بيناْويِٓ، ننض و رْنةناْي      صطتاْيؼة، بةٖاسيؼة.. دةبيَ  بيطةَيَ، د
ديؽ بويِٓ.. دةبيَ  بضِ دسةختةنةي َٔ ية ْاو ئنةو دسةختاْةينة، بنة ديناس ئنةو طةسَاوةوةينة، ئةطنةس ٖنةبيَ          
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اطناْة،  ييَشةية.. بةالّ تؤٕ بطةَيَ! نوسِّ دةويَ  بة سؤر، بة تايوةتيؽ ئةو سؤرةي سؤري طةسَاوي رْاْة.. ػنةو ئ 
 بةالّ بة ػةو ك بهةّ يةويَ! تيِ دةطتذةنةويَ !

دوةي بيَٓةوبةسدةيةني صؤس يةطةٍَ خؤّ، دوةي تيَهةوييَهةيةني ئاَيؤصي ْاو طةسّ، بشِياسّ دة نة داسيَو بة ػنةو  
 ئةو طةسَاوة بويِٓ، بضةمن تؤْة، بؤ ئةوةي ية ػةوةوة سيَطةيةني سؤريؽ بويُٓةوة، ٖةتا ئةو طاتةؾ ينة ٖنةَوو  

تةَةْي خؤّ ٖةس ية سؤرةوة بؤ سيَطةي ػةو طةسِةوّ ئةو داسة دةَةويَ ية ػةوةوة سيَطنةي سؤر بويُٓنةوة.. تنووٕ    
بةسة و طةسَاوي رْإ ية دةط  ٖةَوو نةغ ْايةت، توْهة يةو تووْةدة تؤ دةبيَ  خؤت ئاَادة بهنةي  بنؤ ينة    

ينة بتويَٓين  بةطنة بنؤ ينة دةطنتذةْي تنةوةوي        دةطتضووٕ، ية دةطتضووْي تةوةوي ئنابشِوو، َٓنذةَييَو ينةو ديَطة   
ئابشِووت، ئابشِووؾ ية ئاو ئاوتشة نة سرة ٖةَيٓاط يَتةوة، دةب و ْةسي  ية نةتٓاوة وةية ٖيض ثياويَو بؤي ْية ْضيو 
بيَتةوة ية طةسَاوي رْإ، ية خةَيهي ئةويَِ بيظتووة ئةطةس طةسَاوي رْنإ بنة ٖنةَوو رْناْي طوْنذةوة ئناطشيؽ       

ٖيض ثياويَو ْية توخين بهةويَ ، طةسَاوي رْإ تانة ػويَٓة يةو نةتٓاوةية نة تايوةت بيَ  بنة رٕ ينة    بطشيَ بؤ
ثياو سةسةّ نشةبيَ ، وةى بيظتُة ٖيض ثياويَو يةو طوْذة ئةو طةسَاوةي ْةديتووة، بةالّ َٔ طوَامن ية ث ي بةفش 

َوو رْاْي طوْنذي بنة سووتني ْنةديتووة، دسةختةننة      ٖةية، دةبيَ  ئةو ديتويَيت، ئةدي ية دسةختةنةي ئةويَوة ٖة
ٖةس دةبيَ  يةويَ بيَ  ئةوةي ث ي بةفش باطي دةنات ئةطةس يةو طةسَاوة ْةبيَ  ية ٖيض ديَطةيةني دي ْية، ٖةس 
يةويَية و تةوةو..َٔ دةبيَ  دووةّ نةغ مب ئةو دسةختة بويِٓ، دةبيَ  بطةَة ئةو طةسَاوة، دةبيَن  بنة ػنيَوةيةى    

غ ْةَويٓيَ ، نةغ ٖيَٓذةي َٔ بة تةْ  ئابشِووي خؤيةوة ْية، نةتي ْاتاسّ بةو سيَيةدة بشِؤّ نة سةْطنة  بضِ نة
ية ئابشِوو سووت بوُةوة.. َٔ ية الي ث ي بةفش طومت بةغ تنؤ ينة َنٔ ئناصةتشي، دةبَين  ئنةو ئاصةيةتيينةي خنؤّ         

دةبيَ  ئةو بةٖةػتة بويِٓ..  ية سيَطنةي ئنةو نضنة    بظةمليَِٓ.. بشِياسيَهة دةوَة، طةسيَهة ٖيَٓاوَة ْايطيَشَِةوة، 
بةٖةػتييةوة بنؤْي بةٖةػنتِ ننشد، ئنةو نضنةي خنودة ننةَيَهي دي دنوةْيي ثَينذةبا دةطةيؼنتة َةسينةّ، ئنةو             
َةسيةَةي طةستؤثي نةتٓاوةية، نةتٓاوةؾ طةستؤثي دْياية، بةٖةػنتِ بنؤْهشد، بنةالّ ْةَنذي ، بةٖةػن  ينة       

يَ  بيويِٓ.. ٖةس دةبيَ  يةويَوة يةنة يةنةي رْاْي نةتٓاوة بة سووتي بويِٓ، َةسيةّ طةسَاوةنةي نةتٓاوةية، دةب
و ئةو نضةي بؤْي بةٖةػيت دةَيَ بويِٓ.. خؤ َٔ بشةدةسة تاو نةطهةنةّ ْنيِ َةسينةّ بنؤّ بيَتنة روةْنيَ و بنؤّ       

ياس بوو قظةنةي ْاخؤؾ سةبهؼيَ، َةسيةّ تؤٕ ديَ ! ئةو نضةؾ خؤي ييَِ الدةو قظةيةني ْاخؤػيؼي ثيَطؤمت، د
بوو، يةو طوْذة ٖيض رْيَو، ٖيض نضيَو سوويَهي خؤػِ ْادةْيَ، خودة غةدسيَهي صؤسي ية َٔ ننشدووة، ويَٓنةّ بنة    
ػيَوةيةى دةخاتة ْيطاي نضاْةوة يةنظةس سوويإ وةسطيَشِٕ و طةيشّ ْةنةٕ، دةْطي َٔ بة ػنيَوةيةى دةطةيةْيَتنة   

ووستش بهةوْةوة.. ئيذي  ْاتوةمن طةسجني ٖيض رْيَنو بنؤ خنؤّ سةبهيَؼنِ، دَيٓيناّ      طويَي نضاْةوة، تا ثيَيإ بهشيَ د
ث يؽ دةمب سؤريَو ية سؤرةٕ تاَي رٕ ْانةّ، دةَشّ و رْيَو ية باوةػي خؤّ ْابيُٓةوة.. تا ية دةطنتِ ْةتنووة بنا    

 ٕ بهةّ...خؤّ بطةيةمنة دسةختةنة، ئةطةس دةطتيؼِ ْةياْطاتيَ، با تيَش تيَش تةَاػاي يةػوالسيا

ئةوسِؤ طةسَاوي نةتٓاوة دوونةَيي ييَ بةسص دةبيَتةوة، وة ية باسةطاي سةبةْاْةوة تةَاػناي ئامسناْي طنةسَاوي    
رْإ دةنةّ، سةْطة ث ي بةفشيؽ يةو الوة ية خوةسووي نةتٓاوةوة تةَاػاي ئةو ديَطةية بهات نة َٔ تةَاػناي  

قةت َنٔ و بنامب و بناث ّ تةَنةْي ننشدووة، بنة دسَينزةيي ئنةو         دةنةّ، ئةو ثياوةؾ وةى َٔ سةبةْة، بةالّ ئةو بة
تةَةْة ية باوةػي رٕ ْووطتووة، ٖةردة رْي ٖيَٓاوة، بيَذطة يةوال و يةوالؾ، ئةو ثياوة تةْذةٕ داس ية دسةختنة  

اْي ٖاويٓييةنةوة دوةْرتئ رْي دْياي ديوة، تةْذةٕ داسيؽ ية خةوي دوْذي ثاسِةْةوة، ية طةٍَ رْاْي دْينا ػنةيت  
بووة، ئةو ثياوة َيَشيَ رْي بووة ئةو دوةْييةي ئةو باطيذةنات، دةبيَ  صؤس ية َةسيةَيؽ دوةْرت بووبيَ ، رْيَو 
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يةو َةسيةَةي نةتٓاوة دوةْرت بيَ ، دةبيَ  ك دوةْيَو بووبيَ  خودةينة! ننةتٓاوة نةوتؤتنة ْيَنوةٕ دوو سةبنةْاوة،      
وةؾ نؤَةَية سةبةْيَو، يةى يةو سةبةْاْة طوْاٖرتئ سةبةْي دْياينة،  سةبةْيَو بة تةْيَ ئةو طةسي طشتووة، يةّ الية

ٖةتا ئَيظتا يضهيَهي دْياػني ْنةديوة.. بنة ْيناصة ئنةو ػنةو سيَطنةي طةيؼننت بنة دْينا، طةيؼننت بنة بةٖةػن               
بويَٓيتةوة.. با ػةو دةبيَ ، ئةطنةس بنة بنٔ صةويؼنذة بَين  خنؤّ دةطةيةمننة طنةسَاوي رْنإ و دسةختنة رْاْيةننة            

ٍَ ئامساْي طنةسَاوي ننةتٓاوةي طشتنووة، ئَيظنتا ينةوَي دنوةْرتئ رْني دْينايَي خنةسيهي خنؤ           د ةبيُٓةوة.. دوونة
ػووػتٓٔ، سةفتةي دوو داس بةالي نةَي دوو داس ئةو دوونةَية دةبيِٓ، رْي ٖيض طوْذيَهي دْيا ٖيَٓذةي رْناْي  

َةٍَ طةسَاو دةنةٕ، ئةوة بيَذطة ية ئاو بة نةتٓاوة عةػكة طةسَاو ْني بة تًةي صطتاْيؽ سةفتةي داسيَو بة نؤ
خؤدة نشدْي ئاطايي و خؤ بظُيًهشدٕ.. َٔ ْةَويظنتووة ينة ٖنيض طوْنذيَهي دي طنةسَاوي وة ٖنةبيَ .. بؤينة        

 ئةطةس تو تو ئابشِووي خؤػِ ية طةس دةْابيَ  دةبيَ  بيويِٓ...
 ٖةس يةويَ ْاَةيةنِ بؤ َةسيةّ ْووطيية طةس ئةو دؤطةيةية سةوةطتاوّ نة بؤ طةسَاوي رْإ ٖةَيوةطرتةوة، 

)) َةسيةّ.. خةَ  ْةبيَ  صؤسي ْةَاوة بة سووتي بتويِٓ، بؤية ٖيض ثيَويظتِ بةوة ْية ية ثيَؽ دةسطا، ينإ   
 ية سيَوباْإ بتويِٓ(( 

ْووطيِ و خظتُة ْاو ئاوةنةوة، ئاو بنشدي... ْاَةننة َٖيؼنتا ْةطةيؼنتوووة َةسينةّ، َنٔ طةيؼنتُة طنةس         
ي دي دؤطةيةي تاوةسِوةْي، ئةو دؤطةيةيةي ية طةسَاوةوة ديَ ، ئةطةس دوةٕ بؤْي بهةي  بنؤْي رْني   دؤطةيةنة

ييَذيَ .. َةسيةّ ئةو داسةؾ وةى ٖةَوو داسةناْي دي وة دياسة وةالّ ْادةتةوة.. َةسينةّ خويَٓنذةوةسيي ٖنةبوو،    
طيض بيَ قوتاخباْة ْةبووة، ٖةس خويَٓذةوةسيَو نضاْي نةتٓاوة ٖةْذيَهيإ خويَٓذةوةسييإ ٖةبوو، ئةو نةتٓاوةية ٖةس

ٖاتويَتة ئيَشة و تةْذ سةفتةيةى َابيَتةوة، تةْذ ثيتيَهي فيَشي تةْذ َٓذةَييَو نشدووة، َٓيؽ خةسيهِ ثؤييَو بؤ 
َٓذةالٕ بهةَةوة، ث ي بةفشيؽ دةيطؤت وةخيت خؤي تةْذ نةطيَهي ئيَشةّ فيَنشة خويَٓنذةوةسي ننشدووة.. بنةالّ     

 ذةوةسي بة َٔ تي! خويَٓذةوةسيي َةسيةّ بة َٔ تي! ئةوة دْيايةى ْاَةي بؤ بٓووطِ، ٖيضي ْةخويَٓذةوة..خويَٓ
ئةوة دةَييَي ث ي بةفشة بةخانةْاطةوة بةسةو الي َنٔ ديَ ..ٖنةوة ننةغ ٖةينة ينةو صيناتش بنةو ْاوةختنة بنة          

ٖنات، سةْطنة ػنتيَو سووينذةبيَ ،      خانةْاطةوة بة ْاصةوة بيَ  و بضنيَ ، ئنةو دناسة َنين قنةسدةسنشدةوة، خنؤي      
 يةوةْةػة ٖيض ية طؤسِيَ ْةبيَ ...
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 ْؤصدة
 
 تي دةنةي  ية دةو ئةو دؤطةية نةفاويية؟ -
 نةفاوي! نوة َٔ ك نةف ْابيِٓ. -
 تؤ دةصةْي ئةو دؤطةيةية بة نويَذة ديَ ؟ -
 وةى بيظتُة بة الي طةسَاوي رْاْذة ديَ  -
ٖةس دؤطةيةنيؽ بة ْاو طةسَاوي رْاْذة تيَجةسِيَ، نةفاوي دةبيَ ، ٖةَيؼة  بة اليذة ْايةت بة ْاويذة ديَ ، -

نةفاويية... َٔ ناتي خؤي ئةو طةسَاوةّ دسووطتهشد، ئةو دؤطةيةّ بؤي سةنيَؼا.. ئةو طنةسَاوةي ينةو طوْنذة    
 ٖةية ية ٖيض طوْذيَهذة ْية..

 تؤٕ بوو ب ت ية دسووطتهشدْي طةسَاويَهي وة نشدةوة؟ -
ييَي ْةنشدةوة، قةتيؽ ْةَذةتوةْي ب ي ييَوهةَةوة.. ية طةس خوةطيت َيَشيَ دسووطتِ نشد، ئنةو   َٔ ب ّ -

طؤتي: سةصدةنةّ طةسَاويَهي يةو تةػنٓة ينة طوْنذ دسووطنتوهةي ، ئنةوة طنةسَاوي ََيشَيينة، سةفتةينةى بنوو          
دٍَ بوو، دةطتوةديَ دةطتِ  ٖاتوووة ئيَشة، ثيَؼٓياسي دسووطتهشدْي ئةو طةسَاوةي نشد، َٓيؽ قظةنةي ئةوّ بة

ثيَهشد ية طةسةتا خةَيهي طوْذ طاَيتةيإ ثيَٗات، دةياْطوت رٕ طةسَاوي وةي بؤ تية، بنةالّ دوةيني صؤسينإ ثنيَ     
باؾ بوو، رْإ ٖةس خةْي بووٕ، دةَويظ  طةسَاويَهي يةو ػيَوةيةؾ بؤ ثياوةٕ دسووط  بهةّ، بةالّ ْناصةمن بنؤ   

ا نشديإ خوة ٖةَيٓاطشيَ طةسَاويَهي تانيإ يةو اليةي طوْذي دسووطتهشد، بنةالّ  ْةَهشد، نةطيؽ ْةيهشد، ْا ْ
ٍَ وَيشةْوووْي طوْذ ئيذي تانيإ ْةنشدةوة، طنةسَاوي ثيناوةٕ صؤس طنشْ  ْنةبوو، بنة الي خةَيهنةوة طنشْ          يةطة

ّ ٖني رْنإ ثيَويظن     ْةبوو، ٖةس َاَيةي طةسَاوي خؤي ٖةية، بؤية طةسَاوي ئةوٖا بة ثيَويظ  ْنةصةْشة... بنةالَ  
بوو، ٖةس َٖيٓذة ثيَي سةٖاتٔ ئيذي بَي طةسَاوي ئةوٖا ٖنةَييإ ْنةنشد، ئَيظنتاؾ بنشِؤ ب ِووخَيٓنة ينؤ طنوةي بنة         
دةطيت خؤيإ تاني دةنةْةوة.. ئةو طةسَاوة ٖةتا دسةْطيؽ ٖةس بة طةسَاوي َيَنشيَ ْاطنشةبوو، ئيَظنتاؾ ئنةو     

  دةَيئَ: با بضيٓة طةسَاوي َيَشيَ.. طةسَاوي َيَشيَ ديوةسةننةي ٖنةس   ْاوةي َاوة، داس داسة طويَِ ية رْإ دةبيَ
ئةو ديوةسةية نة بة دةطيت َٔ دسووطتهشةوة، دةصةْي ك دؤسة بةسديَو و تنةْذ بنةسدي تيَذةينة! دينوةس ػنةقاويَو      

 وةتةوة..ئةطتووسة، طةد تؤثي ثيَهةويَ  طويَي ييَ ْية.. بةالّ باْةنةي وة بضةمن تةْذ داسيَو ْويَ نشة
 ْةدةبوو ئةو طةسَاوة بة ْؤسة با، سؤريَو بؤ رٕ سؤريَو بؤ ثياو؟ -
ْا، ئةوة باؾ ْية، بشِوة ْانةّ نةغ بةوة سةصيويَ  ، ئاخش داسي وة ٖةينة رٕ سؤرةْنة ناسينإ بنةو طنةسَاوة       -

ننة ْابيَن  ٖنيض     دةبيَ ، ْا ْابيَ .. ئةودا با بةصَي ئةو طةسَاوةت بؤ باغ بهةّ، تنؤ دةبيَن  ئنةوةت صةْيويَن     
ثياويَو يةو طةسَاوة ْضيو بويَتةوة، ٖةس خؤي ييَي ْضيو ْابيَتةوة، بةالّ سةْطة ئةوة ْةصةْي  بؤتي ٖنيض ثياويَنو   

 ٖةس ئاوسِيؼي ييَٓادةتةوة، نةغ ئةوةي بؤ طيَشِةويتةوة؟
 ْا ٖيض يةو باسةيةوة ْاصةمن -
قي رْي ٖةَيذةطتيَ ، بة دصي دةتنيَ ، دةتنيَ ، ينة    داسيَو نوسِيَو ديَي بةٖةػ  بيَ ، ْةَاوة، دياسة صةو -

ثةْايةى بضةْة ية نوْيَو تةَاػاي رْإ دةنات، بؤ ْايويٓٔ، يةوةؾ تشطٓانرت بؤ ْنايطشٕ، ئنةوة َيَنشيَ بنؤ َنين      
طَيِشةيةوة، رٕ دةنةوْة طنةسي، بنة ننوتني دةيهنوتٔ، ََينشَي دةيطنؤت يةبنةس َنٔ ْنةبا نوػنتووويإ، ئنا ََينشيَ             

بيهورٕ، َٔ ئةو سؤرة ييَشة ْةبووّ، بةالّ دةياْطؤت ية ٖاوةس ٖاوةسي ئةو نوسِة دةَاوة ٖةَوو ثياوي ْةيٗيَؼتووو 
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طوْذ سرةبووْة دةوسو بةسي طةسَاو، ئيذي ئةو ننوسِة ينةى دوو سؤر ينةو طوْنذة َاينةوة، ٖنةس ننة بنشيين يةػني          
ي بةديَٗيَؼ ، ئيَظتاؾ ئيَنشةي ْةديتنةوة،   ٖةْذيَو قةةاخةيإ بةط  و توةْي يةطةس ثيَي خؤي سةوةطتيَتةوة ئيَشة

بةاَلّ َٔ صةْيِ تووةتة نوَي.. ئيذي ينةو سؤرةوة ٖنيض ثيناوَي ينةو طنةسَاوة ْضينو ْنةبؤوة.. ثنيَؽ ئنةو سوودةوة          
دةوسوبةسي ئةو نؤَةَية دةسوباسةي دةوسي طةسَاويإ دةوة، وة سووتةٕ ْةبوو، ٖةَووي دةسوباس بوو، بةالّ دوةي ئةو 

يَشيَ بشِياسي دة و رْاْي طوْذيؽ ٖةَوويإ بة قظةي َيَشيَيإ نشد ٖةطتإ ٖةس توةس دةوسي خؤيإ ية سوودةوة، َ
دةسوباس سووتهشدةوة بؤ ئنةوةي ئةطنةس ثياوَينو ينة ٖنةس اليةننةوة بينةويَ  خنؤي بطةيةَْيتنة طنةسَاو ئنةوةٕ ينة             

 ةو بة دةسدي نابشةي طؤسئ بوةٕ...طةسَاوةوة بيويٓٔ و ثيَؽ ئةوةي ئةو ئةوةٕ بة سووتي بويٓيَ ، ئةوةٕ ئ
باػة ْةتضةْي َيَشيَ بؤتي سةصي ية طةسَاويَهي ئةوٖاية، بؤتي ية َاَيي خؤتإ طةسَاويَهي دوةْن  بنؤي    -    

 دسووط  ْةنشد؟
ية َاَيةوة طةسَاوَإ ٖةبوو، دوةْيؽ بوو، سيَهيؽ بوو، تةَاػاي َةنة ئيَظتا بة ٖةَوو ػتيَو دةتيَ   -

ْةبيَ ، ْا داسةٕ طةسَاو بوو ْةى طةَة.. تؤ بضةْة ئةو طوْذة تانة طوْذة ية ٖةَوو ئةو َةًَةنةتنة  بة طةسَاو 
نة ٖةس َاَيةي طةسَاوي سيَهوثيَهي ٖةبيَ ، ئةتو بشِؤ طةسَاوي طوْذةٕ بويٓة ية ثيظيذة طشِوو بوي  بيَضت ْايةت 

ْنةى يةطوْنذ ينة ػناسةْيؽ بنشِوة ْاننةّ        يةو طةسَاوةْة خؤت بؼؤي .. خؤ طةسَاوي وةى طةسَاوةننةي َيَنشيَؽ  
 طةسَاوي ئةوٖا ٖةبيَ .. ئاي َيَشيَ! ئاي..

 َٔ طومت َيَشيَ بؤ دةوةي طةسَاويَهي ئةوٖاي نشد؟ -
ئَي، ئَي، تيَذةطةّ ك دةَيَيي ، ََيشيَ دةيطنؤت:  ينة واَلتني خؤَنإ طنةسَاوي رْامننإ ٖنةبوو، رٕ ثيَهنةوة          -

ووػن ، ََينشَي دةيطنؤت خؤػووػنتين ئنةوٖا صؤس خؤػنة، ينةويَ رْنإ         خؤيإ دةػووػ ، ثؼنيت ينةنرتيإ دةػ  
دةيهةْة قظة و ٖةسة، َيَشيَ سةصي يةو ػتاْة دةنشد، سةصي ييَونوو ينة نناتي خؤػووػننت و دنٌ ػووػننت دةوسو       

 بةسي ثشِ رٕ بيَ ، َيَشيَ دةيطؤت: ٖةس َٔ ئةوٖا ْيِ رْاْيذيؽ ئةوٖإ..     
  

 بوو؟ ثيَتُطؤت َيَشيَ خةَيهي نويَ -
 ٖي الي دياس بةنش ْةبوو؟ -
با ٖي ئةوال بوو، ئةودا ئةو ناتةي ية طةس دوْذي ثاسِةْةوة، دووس صؤس دووس تيايةني بًَٓنذ صؤس بًَٓنذّ    -

ْيؼإ دة و طؤمت: َيَشيَ دوةٕ تةَاػانة، تةَاػانة ثةجنةّ ية نيٗة الية، ئةو تياية بًَٓذةت ديتينة ننة ينة    
تياية َةًَةنةتي تؤية.. نة وةّ طؤت، ٖيَٓذةي ْةَا بوو باٍَ بطشيَ و ية طةس  ٖةَووةٕ بًَٓذتشة، ثؼيت ئةو

دوْذي ثاسِةْةوة ية ػةقةي باٍَ بذة  ٖةتا طةس ئةو تيايةي ْيؼامن دة سةْةوةطيتَ.. باؾ بنوو ْنةفشِي، وة بنضةمن    
صطنِ ثيَني طنووتا،    دَيي ْةٖات َٔ تةْيا بهات دةْا دةفشِي.. يةو دةَة وةخ  بوو ػنيَ  مب بنؤ َيَنشيَ، صؤس    

ثيَُطؤت: َيَشيَ ثةية َةنة، ػةست بيَ   ْايةَيِ طاٍَ وةس طووسِيَ َٔ و تنؤ ثيَهنةوة ثياطنةيةني والتني تنؤ      
 دةنةئ، بةالّ َيَشيَ طؤتي: ْا ْاتِ، دةصةمن دةَوةي ، بةالّ بة خؤّ سةص ْانةّ بضِ..

 بؤتي سةصي ْةدةنشد بضيَ ؟ -
زة، ْة طةسي ٖةية ْة بٔ، ئناَيؤصة، صؤس ئناَيؤص، ييَني طنةسِيَي باػنرتة..      َيَشيَ سةنايةتيَهي دووس و دسيَ -

يةى ئاَؤرطاسيي َٔ وةسطشة، بؤ تؤَة قاصةْر دةنةي ، ئةطةس رْ  ٖيَٓا قنةت وة َةننة صؤست خؤػنوويَ ،    
ة يةطةَيي باؾ بة سق  ييَي ْةبيَتةوة، بةالّ صؤسيؼ  خؤػٓةويَ ، وةى َٔ ية خؤت َةنة، ئةطةس توةْي  ئةو
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بهةي  ئةوة صؤس طشْطة، َٔ ْةَتوةْي ئةوة بهةّ، يإ ْةَذةصةْي وة بهنةّ،  تنا دوة رمن بنة خناى ْةطنجاسد      
ئةوةّ ْةدةصةْي، ية دةطتِ توو.. بةدبةخيت َٔ يةوةدةية ٖةَوو رْةنامنِ ينةى ينة ينةى ثنرت خؤػذةويظننت،      

 بةغ َيَشيَي ييَ دةسنة، َيَشيَ يةطةٍَ نةغ ْية..
 هي دي بيَينتؤ ثيَويظتة رْيَ -
ئةطةس رْيإ دةَيَ بةَيئَ دةدةّ، صؤسّ خؤػٓةويَ .. دسةْطة خةسيهة تاسيو دةبيَ ، بؤ ئيَوةسة الي َٔ  -

 ْاَيَٓييةوة، ػًةطاوةسي ْيوةسِؤّ َاوة..
دةبيَ  بضُةوة، سةْطة ئيَؼهطشييةنةّ طةس ية ئيَوةسة بيَ ، ٖي ئيَُةؾ وة بضةمن ٖةس طناوةسة، بنةالّ     -

 ْويَية..

صؤس ثشطياسّ ٖةبوو ية باسةي طةسَاوةوة، بةالّ نات صوو توو، ئةويؽ باطةنةي بةوال و بةَالدة دةبشد... تا  
ئةو طاتةؾ نة وة بؤ باسةطاي سةبةْإ دةطةسِيَُةوة ية طةس طفيت خؤّ َاوّ، دةبيَ  ئةو ػةو نة ثيَذةتيَ  َاْطة 

ةؾ ْاتشطيَِ، طةطي ئيَشة ية ٖنةَوو ػنتيَو دةتنٔ ينة     ػةويؽ بيَ  خؤّ بطةيةمنة طةسَاوي َيَشيَ، ية طةطي ئيَش
طة  ْاتٔ، دةَييَي دةويإ بةطرتةوة،  بة سةفتة طويَِ ية وةسِيين طة  ْية، ئةطةس بة تاوي خؤّ ْةَذيتوإ ٖةصةس 

ة طويَٓذيإ خوةسدبا باوةسِّ ْةدةنشد، تانة طةطيَو ية نةتٓاوة ٖةبيَ .. بة ثيَؽ َاَيي َةسيةَيؼذة دةتُةوة، ئةو
خوةية يةو ناتةي َٔ دةطةَة طةس دةسطا ئةو بيَتة دةسةوة، ك يةوة خؤػرت ْية ئيَوةسةٕ )بنا( بنؤْي َةسينةَ  بنؤ     

 بيَينَ..

ئةوةتا بة دةّ ْاخنوةسدْةوة داسوباس تيضاويَو دةدةَة بشةدةسة تناو نةطنهةنةّ، َةسينةَِ ْنةدي ، بنةالّ ينة       
 ّ وة ػًةطاوةس دةخوةت و َٓيؽ بة دصييةوة طةيشي دةنةّ..بشةدةسةنةَةوة طةيشي َةسيةّ دةنةّ، ئةوةتة َةسية

دةَةويَ  ية ػتيَو ئاطادةستإ بهةَةوة، يةوال و يةَال بةس طويَِ نةوتووة، خنةَيهي طوْنذ ٖةْنذيَو طًنةييإ      -
تيَينإ  ٖةية، طًةيي ية ئيَُة، طوةية ْاصةمن تا تةْذ سةطتة، بشةدةسي ئيَُنةيإ دينوة سيَينإ ينة رٕ طشتنووة، توةجنينإ       

طشتووة، ػيت يةو بابةتة.. ئةودا َٔ دةوةتإ ييَذةنةّ ئةطةس ية اليةٕ ٖةس بشةدةسيَهني ئيَُنةوة ػنيت وة ننشةوة، بنا      
دووباسة ْةبَيتنةوة، بنؤ ئَيُنة دنوةٕ ْينة، خنةَيهي ئنةو طوْنذة ينة سةدة بنةدةس بنؤ ئَيُنة بناؾ بووْنة، تنانةيإ بنة                 

 ُإ بشِةجنيَ..طةسَاْةوةية، ْابيَ  ناسيَو بهةئ دَييإ ييَ

 باػة تؤ دَيٓياي ئةو نةطةي ئةو قظةيةي بة تؤ طةياْذووة، سةط  دةنات؟ -

 ئا ئا.. َٔ دَيٓياّ يةوة، ػتيَو بووة، دا طةوسةية يإ طضهة ئةوة ْاصةمن. -

ئيذي ية ْيَوةٕ بةسثشطي باسةطا و بشةدةسةْي دي قظة طةسّ بوو، َٔ بة دصييةوة تف ية طةس تفِ ية بنةخيت خنؤّ   
، باػة ئةّ قظةيةي بؤ ئةّ ئيَوةسةية نشد، ْةدةبوو ٖةَييطشيَ بؤ طوةي بؤ سؤريَهي دي... دةَييَي صةْيويةتي َٔ دةنشد

بة تةَاي نةتٓيَهي وةّ... دةبيَ  بشةدةسة تاو نةطنهةنةَيإ بنة طنةس َةسيةَنةوة ديتوَين ! ينإ بشةدةسيَهني دي        
 نةتٓيَهي دي نشدووة! خؤ َٓيؽ ْيِ!

بشةياْةّ ييَتإ ٖةية بؤ َاوةيةى ٖاتوتؤي طوْذ نةّ بهةْةوة، نة دةػضٔ خؤ ية رْنإ  بؤية دةوةيةني  -
 ْضيو َةنةْةوة..

بشِياسيَهة و دةوَة دةبيَ  ئةو ػةو خؤّ ية طةسَاوي رْإ بويُٓةوة، ك دةبيَ  با بويَ ، ك دةبيَ ! خؤ ننةغ   
تا ٖيض نةتٓيَهِ ْةنشدووة، نةغ طوَإ ية َٔ ْاَويٓيَ ، بةو ػةوة نيَ تاوديَشيي سيَي طةسَاو دةنات،  تا ئيَظ

 ْانات، بة طةس رْيؼةوة مبويٓٔ، نةغ بشِوة ْانات َٔ مب، دةتِ و تةوةو.. ك وةخ  بضِ باػة!
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بشِياسَذة ية ناتي ئيَؼهطشيي خؤّ بضِ، تةَاػاؾ دةنةّ ئيَؼهطشييةنةّ طةس ية ئيَوةسةية، ويظتِ ديَطؤسِنيَ 
َةوة نة ناتةنةي ئةو ْيوة ػةو بوو، وةّ ْةطؤت تشطاّ بوُة ديَي ػو... ك بهنةّ  بهةّ، يةطةٍَ بشةدةسيَو بيطؤسِ

 باػة!
دةَيئَ خودة ٖةَوو دةسطانإ ثيَهةوة ثيَوة ْادةت، ئةّ ئيَوةسةية ئةو طوتةية سةط  دةستوو، َٔ ينة بن ّ ْينة    

 بةخيت وة باػِ ٖةبووبيَ 

 ُإ بطؤسِيٓةوة، َةَٓووْتِ.تؤصيَو ْةطاخِ، ْاتوةمن ْيوة ػةو ٖةطتِ، ئةطةس ديَ  -

 طةستاو طؤسمِياْةوة. -
ئؤخةي ئةو نيَؼةيةػِ ية يةخة بؤوة، ئيَظتا سيَ تةختة، سيَي طةسَاو تةختة، بؤ طةيؼتٓة ئةويَ نؤطجيَو ية 

 سيَ ْية، نؤطجةناْي سيَي ٖاتٓةوةؾ ئةطةس ٖةبٔ بة ٖةس ػيَوةيةى بيَ  ية سيََ الدةدسئَ..
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 بيظ 
 

منة طةس، وة طةياْذَة طةس، بة خؤ و اليتيَهي نورةوة، ية دوة طاتةناْي َاْطةػةودة، ينة  قظةي خؤّ دةطةية
ريَش ئةو تشيفة نضةْةي ئيَظتا ْا تاويَهي دي دةنوريَٓةوة، بة دةو دؤطةية، ثيَ بة ثيَي ئاو ػنؤسِدةمبةوة، ينة دوةوةّ   

ْاو دةس و باسةنة، صؤس تشِة، ديوةس بة دياس  ك دةقةوَيَ با بكةوَيَ ثيَؼةوة طشْطة، طةيؼنت بةويَ طشْطة، طةيؼتُة
نةوت، دؤطةنة دةتيَتة ْاو ديوةسةوة، خاْويَهي طةوسة صؤس طةوسة ديوةخاْي ٖنيض ئاغاينةى ٖيَٓنذة طنةوسة ْينة،      
خاْويَو النيَؼةيي ٖةَيهةوتووة، دسيَزييةنةي سةْطة طيَ داسي ثاْييةننةي بيَن  صيناتشيؽ، ينةو دينوةوة ينة الي       

يَهي بضوونةوة ئاو دَيتة دةسةوة، دؤطةيةيةننة بنة قنةد ئنةو دؤطةيةينةي ينة طنةسةنةي ديهنةي         دةسطاوة ية نوْ
خاْووةنةوة ية نوْيَهي وةى ئةو نوْةوة دةتيَتة ْاو خاْووةنةوة، خاْووةنة تةوةو بةسصة.. ية باسي دسيَزيي خاْوو، 

  ئاوة بووة، بةالّ بة ٖؤي ئةو اليتةوة توةس ئاطشدةٕ يةّ ديو و توةس ئاطشدةٕ ية ديوةنةي دي ية ْاو ديوةس.. َاْ
دوةٕ دياسٕ.. دةطتِ خظتة ئاطشدةْيَهياْةوة ٖيَؼتا طةسَايي تيَذة َابوو.. دةسطا دةخشةوة، بة ثةتيَو ية طٓطيَو 
نة ية ديوةسةنة دةنوتشةوة طشيَذسةوة، دةسطا طةوسةية... دةسطاّ نشدةوة، بة دسيَزةيي رووسةنة يةو ديوةسةي ئاو ييَي 

تة رووسةوة تا ئةو ديوةسةي ئاوي ييَذةتيَتةوة دةسةوة، طؤَاويَهي دسيَزي باسيو، يإ دؤطةيةني ثإ صؤس ثاْرت ية ديَ
دؤطةي دةسةوة، ٖةس ية نؤييَهي طةوسةي سيَو و دوةٕ دةتيَ .. ثنيَِ خظنتة ْاوينةوة، ػنةسوةَيةنةّ ٖنةَيهشد ئناو       

و يةو بةس  ية طةس دسيَزيي رووسةنة رووس ٖنةبوو، تنوةس    طةيؼتة تؤنِ و ْةطةيؼيتَ، صؤس طاسدة، تةصي.. يةو بةس
رووسي بضووى يةّ دةط  توةس رووسيؽ يةو دةط ، ية ْاو ٖنةس ينةنيَهيإ بنةسَيًيَهي طنةوسة ينة ْناو دينوةسة،        
تةَاػاي يةنيامن نشد ْيوةي ئاو بوو، ػ تئَ بوو، سةصّ تنووة خنؤ ػووػننت.. ٖنةس ٖةػن  رووسةننة دةسطاينإ        

ةػ  بةسَيًةنة طنةسقةثاخيإ ينة طنةس بنوو.. ينة ٖةَووياْنذة ػنوَيين طنابووٕ ٖنةبوو، ييفهنة           ٖةبوو، ٖةس ٖ
ٖةَيوةطشةبوو، تةػ  و داّ بة خاويَين ٖةَيط ةبووٕ،  ديوةس صؤس خاوئَ بوو، الي ئاطشدةٕ بة تةْةنة و ديوةسةناْي 

، عةسد خاوئَ طةستاثاي تاتنة بنةسدي صؤس   دي ْايًؤٕ سيَزنشةبووٕ، ْايًؤْيَهي دوةْي خاوئَ دةتطوت تاصة ييَيذسةوة
طةوسة بة ػيَوةيةى دةْشةبووٕ، سيَهبشةبووٕ، دةتطوت تةَةْتؤسيَزٕ، ية ْيَوةٕ بةسدةنإ صؤس وسد ْةبيينةوة ننةيئَ   
ْابيٓيةوة..ية رَيش سووْانايي الين  ٖنةَوو ننوٕ و قنوربٓيَهي طنةسَاوي ََينشيَ طنةِسةّ.. ئناوةسِؤي ٖنةس ٖةػن            

سَاو نةوتوووْة ريَش عةسدةوة، يةويَ ية ْضيو ننوْي دةستنووٕ ينة دؤطنةيإ دةننشدةوة، طنةسَاو       طةسَاوي ْاو طة
بؤْيَهي صؤس خؤػي ييَذةٖات طةسةتا نة بة رووس نةومت ٖةطتِ بنة بنؤٕ ْنةنشد، دوةي ننةَيَو بنؤٕ ٖنات، بنؤْي        

نة يةويَ ينةو ديَطةينةي َنٔ     خؤؾ ئيَظتاؾ ْاصةمن ك بؤْيَو بوو، بةالّ دةصةمن خؤؾ بوو نةَيَو يةو بؤْة دةتوو
سةوةطتاّ و ئةو تيَجةسِي، ية نضةّ وةسطشت، ئةطةس مبضةْياية ئةوسِؤ َةسيةّ ية ناّ رووسيإ خؤي ػووػتووة َٓيؽ 
يةوَي ئاويَهِ بة خؤَذة دةنشد، توةس ثَيٓر نوْي بضوونِ ية بٔ بُٓنيض ديتنةوة بنةاَلّ ٖني ئنةوة ْنةبوو يَيياْنةوة        

يةبةس ئةطتووسي ديوةس، دةصةْي ديوةسي طةسَاوي َيَشيَ تنةْذ ئةطنتووس بنوو! ينة طنةس       يةدةسةوة رووسةوة بويين،
دةسطاوة  ديوةس باَييَو بةسيين بوو، ئةو ديوةسة صؤس َةسهةّ دياس بوو، تيا بشووخيَ ئنةو دينوةسة ْناسووخيَ.. ينةى     

ةقاويَو سووت و سووت بنوو،  دوو داس ٖاةة دةسيَ و دةتووَةوة رووسيَ، توةس دةوسي طةسَاو بنة دووسةيني دوو ػن   
ئيذي يةو دووسييةوة دسةخيت طةوسة طةوسة طةسيإ طةيؼتوووة ئامسنإ ينة ٖنةس تنوةس الوة دسةخن  طةيؼنتوووْة       
طةسباْي طةسَاو، ية طةسباْي طةسَاوةوة دةطتيإ ية ًَي يةنرت نشدبوو.. َٔ دَيٓيا بووّ، دسةختة ٖاويٓييةنة، 

ةية، نوة ية نويَية! ية رووسةوة صؤس ية بُٓيض وسد بووَةوة، ٖيض نوْيَو ينإ  دسةختة رْطشةنة ية ْاو ئةو دسةختاْ
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ديَيةى ْيؼاْةي نوْي ييَوة دياس بيَ  بةديِ ْةنشد.. بإ تةوةويَو بةسص بنوو، ْنةَتوةْي طنةس بهنةوّ، طنيَ تنوةس       
دةس ٖةْة ينةو طنةس باْنة    بةسدّ ية طةس يةنرت دةْا، بةو ثيَية ثشِ ية وسدة طاتُةوة طةسنةوةة طةسيَ، ٖةستي يهة 

تيَهئاالبووٕ، بة نووسِة نووسِ بظ  بة بظ  ثيَ بة ثيَي طةسبإ طةسِةّ نوْيَنو ديَطةينةنِ ْةديتنةوة سيَني تيوضنيَ      
ييَيةوة رووسيَ بويين، صؤس طةسِةّ َاْذوو بووّ، ٖيضِ ْةديتةوة.. ٖيَٓذةّ تاو طيَشِة اليتةنةػنِ ننض بنوو، سووْناني     

ةطتِ دةنوتي ئَي ئةوة خوةية، دةطتِ بضنَيتة نوْيَهنةوة.. ينة طنةس باْنةوة طنةسي خنؤّ        ْةَا، بة دةط  نوتإ د
ػؤسِنشدةوة تا ئةو ػويَٓةي دةطتِ طةيؼيتَ دةطتِ ية ديوةس نوتي، ٖيض ْةبوو.. ئةو دسةختةي ينة دووي دةطنةسِةّ   

 يكي ية ك ديَطةيةى ْةبوو..
ؼنهطشيِ طشتنووة، بنة دَيؼنهاوي و بنة تنووسِةيي       تةَاػاي ناتزَيَش دةنةّ دةبيِٓ بنؤ ئنةوةي دوةي خؤػنِ ئيَ   

طةسَاوي َيَشيَِ بةديَٗيَؼ ، دةَويظ  بةو ْيوة ػةوة بضُة طةس ث ي بةفش و ثيَي بًَيَِ، ئنةي ثن ي ئناخش ػنةسِ     
ئةو دسؤيةت بؤ يةطةَيِ نشد، نوة ئةو دسةختةي باط  نشد، قةيٓانة ٖيَؼتا ٖاوئ ْةٖاتووة، بةالّ خؤ دسةختةننة  

وةسصةنإ ٖةس ية ػويَين خؤيةتي.. تا طةيؼتُةوة باسةطا ٖةس دنومن بنة ثن ي بنةفش دة، ٖنةصةس دنوْي       ية ٖةَوو 
 ثيظِ ثيَي دة..

باسةطا نؽ و َات، تاقة دةْطيَو نة دةٖاتة طويَ ثشخةثشخي خةو بوو، وةٖا خةوتوووٕ ٖةَووةْ  طنةسبشِيوا  
، بة دةط  خؤّ ْةبوو طاَيتنةّ بنة عنةقًَيإ ٖنات..     بة ئاطا ْةدةٖاتٔ، ية دَيي خؤّ طؤمت بة تةَاي نيَ ْووطتووٕ

تووّ باْطي بشةدةسيَهِ نشد دةبوو ئةو بشةدةسة ية اليةٕ بشةدةسيَهي ديهةوة ْةى َٔ ثيَؽ َاوةيةى بؤ ئيَؼنهطشي  
 بة ئاطا بٗاتايةتةوة..

خؤّ دةنةَةوة،  سيَو ية طةس تاو نةومت، ئةو ػةو ْةْووطتووَة، تاصةؾ صةمحةتة خةو بيَ .. ب  ية طيَاليةتي
َٔ ية نٓة خؤي، خؤّ صؤس ثيَ عاقٌَ بوو، فؼةّ بةو نةطاْة دةٖات نة ية نةّ عةقًَي خؤيإ تيَذةنةوتٔ.. بةالّ 
نةغ وةى َٔ تيَٓةنةوت، ث ةَيَشديَ نةغ ْاصةْيَ تةَةْي تةْذة، َين ية طنةس ثنةجنإ طنووسِةْذ، ئنةوة تنةْذ      

ػةية ػةية بٔ دسةخ  ْنةَا ْةيهنةّ، ئنةوة طةسَاويؼنِ ثؼنهين       َاْطة ئةو دسةخ  ئةو دسةختِ ثيَذةنات، بةو
طةس بإ و بٔ باْي طةسَاوّ ثؼهين، تيِ دةطتهةوت! تؽ، دةطتِ ية طوْي ئةو بوو..  تةْذ خؤػواوةسِّ، وةَياَل 
خؤػواوةسِ ْا نةسّ صؤسيؽ نةسّ، دةطيت خؤؾ بيَ  با وةّ ييَوهات، َادةّ َٔ ئةوٖا ننةس مب بنا ينةوةؾ خنشةثرتّ     

ةطةسبيَٓيَ ،  بؤ ئةوة باػِ بوُة طاَيتةداسِ.. قةيٓانة با بة طةس دوْنذي ثاسِةْةوةػنِ خبنات، بنا ينةويَ ٖةَينذيَشيَِ       ب
نةغ تةسَةنةػِ ْةبيٓيَتةوة، ئةويؼي دسؤية بة خودةي ئةو ثياوة ينة تةَنةْي خنؤي سةطنيت ْةطؤتينة، ٖنةَوو       

 او سةطتطؤ بيَ  و دسؤْةنات ٖيَٓذة ْاري...طياْي دسؤية، ئةو صؤس تةَةْهشدْةػي ٖي دسؤيةناْييةتي، ثي
ئةو ػةوة ية طةس ديَ ية بةس خؤَةوة ٖةس وستةوسمت بوو، باػِ ْايةتةوة ب  تِ دةطؤت ٖيَٓذة دةصةمن صؤسّ ب   

ية نةسةيةتي خؤّ دةنشدةوة... ٖيَٓذةّ ية ب ة دوةتش طةيؼتُة ئةو بشِوةيةي ئةو ثياوة ثيَٓاتيَ  دسؤي يةطنةٍَ َنٔ   
 ، بةَيهو ت ؤني خؤػني بنؤ َنٔ طَيِشةوةتنةوة، بنةاَلّ َنٔ َٖيٓنذة ننةس بنووّ بنة سةطنيت تيَطةيؼنتووّ و             نشدبيَ

 دةَويظ  بوُة ثاَيةوةْي ت ؤنةنإ... 
ٖةس ئةو ػةوة دوةي بطشةوبةسدةيةني صؤس يةطةٍَ خؤّ، باوةسِّ ٖيَٓا ثن ي بنةفش ْنة دسؤي يةطنةَيِ ننشدووة ْنة       
ت ؤنيؼي بؤّ طيَشِةوةتةوة، بةَيهو ئةوةي يةوّ بيظتووة، ية طةس دوْذي ثاسِةْةوة بطشة ٖةتا دةطاتةوة ْاو ثنةيهي  

طةسِيَِ و بياْويُٓةوة، دةبيَ  ٖةوَيذةّ ثرت قظة ية ث ي بةفش دسةختة ٖاويٓييةنة سةطتني، بةالّ دةبيَ  صيشةى مب، ب
 دةسبيَِٓ بؤ ئةوةي ػويَين دسةختة رْاْييةنة بويُٓةوة.. 
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بةس يةوةي دوة ئيَؼهطش باْطُإ بهات بؤ ْاْي طوةيينَ َٔ بؤ دوة دناس ثنةميامن يةطنةٍَ خنؤّ ْنويَهشدةوة ننة       
 تيؼةوة بيَ  ية طةس دوْذي ثاسِةْةوةؾ ثؼية خةويَو بهةّ..دسةختة ٖاويٓييةنة بويُٓةوة و ئةطةس بة يةى قا

ية ناتي ٖةطتامن بؤ ْاخنوةسدٕ ٖةطتِ بة طةسنةوتٓيَهي طةوسة نشد، بشِوةّ وة بوو دةطتاْيَهي َةصمن ينة ْناخي   
 خؤَذة تؤَاس نشدووة، ئاخش طةيؼنت بة طةسَاوي رْإ ناسيَهي وة ئاطإ ْية، نيَ صةخي ئةوة دةنات، بنيَ ئنةوةي  

تشطي تهاْي ئابشِوو، دةط  و ثيَي بوةطيتَ، ٖةيجةي ييَوهات و ٖةتا دوسِ طةسَاو ط  ْةبيَ ، ننيَ وةى َنٔ بنةو    
ْيوة ػةوة دةوَيشَي نوٕ بة نوْي طةسَاوي رْإ بجؼهيَن... بن ّ ننشدةوة ٖنةس دينتين ئنةو طنةسَاوة ينة خؤينذة         

طةسَاوةوة دةدي ، ثشِ بنة دٍَ سنةصّ دةننشد بيوينِٓ      دةطتهةوتيَهي طةوسةي طياْيية، ئاخش  يةَيَز بوو خةومن بةو
بضةمن تنؤٕ دسووطنتهشةوة، تني تيَذةينة، بنضةمن ْةخؼنةي ََينشيَ تنؤٕ بنووة، دةطنتهشدي ثن ي بنةفش تنؤْة، ئنةو               
دؤطةيةيةي بؤي دةتيَ  و ييَيةوة ديَ  يةويَ ئيؼي تية، صؤس ثشطياس ٖةبوو، بةغ بنة دينتين طنةسَاو وةالَينإ     

ٍَ خنؤّ             دةدسةيةوة، ٖاة ةوة بنة ننؤَيَي وةاَلَنةوة ئنةو ػنةو ينة طنةسَاوةوة ٖاةنةوة، ثاػنؤييَو ثشطياسيؼنِ يةطنة
ٖيَٓايةوة.. ٖةس وةاَلَيَهيؽ سةْطة ية ثشطياسيَو ثرتي ية خؤي ٖةَيطشتويَ ، بةالّ ئيذي بةو بةياْية، ٖةطن  بنة   

ّ بيَ خةويي ثيَوة دياس بيَ ، بةالّ ينةو  دؤسيَو ية تيَز دةنةّ، ٖةطتذةنةّ ية بةياْييةناْي دي دياية، سةْطة تاو
 يةوة، ئاسةَييةى ٖةط  ثيَذةنةّ..بيَبةوي
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 بيظ  ويةى
 

 تؤؾ خؤت طةياْذيَ؟ -
 خؤ طةياْذْي تي! -
 ْاصةْي تي دةَييَِ؟! -
 تيَتٓاطةّ بة سووْي قظة بهة -
 ػةويَ نيَوة تووي، ْةتووية نٔ.. -
 نةطِ ْةديوةبة طةسي خؤّ و خؤت ْةتووَةتة نٔ نةغ و  -
 ئةدي ئةو ػةو ية نويَ دةٖاتييةوة، ية نٔ َةسيةّ ْةبووي؟ -
 َةسيةّ! َٔ ثياوي نٔ َةسيةَِ ٖةي ية طيَالٕ طيًَرت.. -
خؤ تؤ يةوةْة نةَرت ْي ، نيَ َا دةطيت ْةطةيؼتويَتة َةسيةّ، دطة ية َٔ، خؤصطةّ بة خؤت، َٔ ٖيَٓذةي  -

قةسجةينةؾ بنؤ ٖنةَوو خنةَيهي ثاْذةبَيتنةوة.. ننوسِة دةطنتبؤؾ وةَيناَل         تةَاػاي دةنةّ ٖةس بة ٖيضِ دةْاْيَ ئةو 
 ٖةَوو ػيت يةطةٍَ بهة ية باتي َٓيؼي يةطةٍَ بهة..

دةبيَ  ئةو نوسِة، ئةو بشةدةسة ثةجنة خوةسةّ تيَهٓةتووبيَ ، بنة سةطن  َةسينةّ ئةوٖاينة، َناك دةدةتنة ٖنةَوو        
و ئةو نوسِة ية َٔ بةدبةخترتة ئةوٖاية، ْا بشِوة ْانةّ َةسيةّ نةطإ، بؤ ٖةَوو نةطيَو سةدةنؼيَ، بةغ يةطةٍَ َٔ 

وة بيَ ، ئةو َةسيةَة َٔ بيٓاطِ دطة ية بشةدةسة تاو نةطهةنةّ نةغ َاتي ْةنشدووة، ْا َةسيةّ يةوةْة ْية بنؤ  
ةو بشةدةسة ٖةَوو نةطيَو سةوةطيتَ، بؤ ٖةَوو نةطيَو ثاَيهةويَ .. ئةطةس وة بيَ  بؤ َٓيؽ وة دةنات، بة دةسدي ئ

 ثةجنة خوةسة بةدبةختة طؤتةْي ئةوةٕ تيإ ية َٔ صياتشة.
 تووّ ئةو داسة َٔ ئةوّ تي نشدةوة:

 تؤ بة سةطتِ ثيَوًَيَ، َةسيةّ ػيت وة دةنات؟ -
 فؼةّ ثيَذةنةي ، ئةَؼةو يةطةَيي ْةبووي ! -

دسؤت يةطةٍَ ْانةّ، ٖةتا ئيَظتا قظة تية يةطةٍَ ئةو نضةّ ْةنشدووة، دةطتِ بنة دةطنيت ْةننةوتووة،     -   
 ْةمشضةْيوة ئةوٖا بيَ  نة تؤ باطي دةنةي ..

 ئةدي ػةو ت  دةنشد ية طوْذي؟ -
 نوسِة تووّ ئيَ ئةوة خودةية، ػتيَهِ دةطتوهةويَ ، ئةويؽ تؤ تةْذت دي  َٓيؽ ٖةس ٖيَٓذة -
 اوةسِْانةّب -
 باوةسِ بهةي  و ْةنةي  ٖةس ئةوةية، يةوة طةسِيَ، تؤٕ دةصةْي َةسيةّ ئةوٖاية؟ -

 ٖةَوو وة دةَيئَ نوسِة نةغ َاية ػيت يةطةٍَ َةسيةّ ْةنشدبيَ ! دطة ية َٔ -

 َٓيؽ -

 َٔ صؤس ية دةوسي طووسِةّ ٖيضِ بة ٖيض ْةنشد... -

ٖةس بشةدةسة تناو نةطنهةنةّ ْنا صؤس نةطني دي ثن ؤص ننشدووة،       ئةطةس وةبيَ  صؤس خةَيهي ث ؤص ٖةٕ، َةسيةّ 
طًةيي خةَيهي طوْذيؽ يةوةوةية، يةوةْةية نة ية َةسيةَةوة ث ؤصي وةسدةطشٕ.. ئةطةس وةية ئةدي بؤ يةطةٍَ َٔ و  

َنذة  ئةو نوسِة ية َٔ دةَاوتشة ئةوٖاية.. نوة تؤْة! بة سةط  َٔ ٖةتا ئيَظنتا قظنةيةني وةّ بنة بنٔ طنويَي َةسية     
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ٖةَيذةوة! نوة ئةطةس بة صَاْيؽ ْةبيَ ، بة تاو، بة دةط  ػتيَهِ بة َةسيةّ طوتووة تا بضةمن وةالَي تية.. ْا َنٔ  
ييَي ْةتووَةتة ثيَؽ، خؤ ئةويؽ بؤ خؤي ْاَييَ وةسة، ٖةس تؤ َاوي، وةسة... ئةو بشةدةسة ثةجنة خنوةسةؾ ٖنةس وةى   

 ٖيض بهات.. َٔ وةية ئةويؽ ية َٔ تشطٓؤنرتة، ْةيويَشةوة

ئةو بةياْيية دةوّ بة دةوي طَي َةسيةَةوة بووو، َةسيةَيَو ينة طنيَ َةسيةَنذة خنؤي ْيؼنامن دةدة، ينة طنيَ         
َةسيةَذة خؤي دةْاطاْذ و ية دوةْيإ ْةَذةْاطي.. َةسيةَي َو بنشةدةسة ثةجننة خوةسةننة ْاطناْذي، َةسينةَيَهيإ      

ة بةغ َٔ دةيٓاطِ، ئةو َةسيةَةينة ينة ثنيَشششؽ    نةييَين بةسدةنة ْاطاْذي، َةسيةَةنةي طيَيةَيؽ ئةو َةسيةَةي
ئنةوةي يننة نننةييَين بةسدةننةوة يننة بننٔ بنشةدةسة تنناو نةطننهةنةَةوة خنؤي ْيؼننامن بننذة و ينة صةسي بننشةدةسة ثةجنننة      
خوةسةنةَنةوة خنؤي بننؤ صؤس ننةغ بةدةطنتةوة دةدةت.. َةسيةَةنننةي َنٔ دنوةْرتئ َةسيننةَي دْيناييَ بنوو يننة         

 وةس ديا بوو، صؤسيؽ ديا..َةسيةَي تاو نةطو و ثةجنة خ

ئةو بةياْييةي ية ثةجنة خوةسةوة باطي َةسيةَِ بيظ ، بةياْييةى بوو يةو بةياْيياْةي ٖةسطيض ْاتوةمن وةى خؤي 
ْيؼاْي بذةَةوة، تا ْةطةَةوة ئةو بةياْيية، ْاصةمن يةو بةياْيةوة دْيا ية ديذي َٔ تنؤٕ بنوو، بؤينة ينةو باسةينةوة      

نة بوو، َين ئةو بةياْيية، ٖةسطيض َين دوةي ئةو بةياْيية و ثيَؽ ئةو بةياْيية ْيِ... َٔ  ٖةستي بيًَيَِ ئةوة ْية
ٖةسطيض ْةَذةتوةْي بةسةْوةس ٖةوةَييَهي وة ناسةطاتئاَيَض و ْا ئاطايي بة ثيَوة سةوةطتِ،  ئةو بةياْيينة ينة باسيَهنذة    

بة ئاطايي وةسبطشّ.. بةالّ ئةو ٖةوةَينة ْنا، َةسينةّ    بووّ، ئاَادة بووّ ٖةستي ٖةوةَييَهي دةسطربِ و ْائاطايي ٖةية 
ئةو َةسيةَةي ية ديذي َٓةوة ٖةس نةطيَو ثةجنةي بة ثةجنةي بهةويَ  ث ؤص دةبوو، ئةو َةسيةَةي نناتيَ ينة بنٔ    
بشةدةسة تاو نةطهةنةَِ دي  باوةسِّ ْةنشد، َةسيةّ بيَ ، بة صةمحةت باوةسِّ ٖيَٓنا، ئنةويؽ بنةوة بناوةسِّ بنة خنؤّ       
َٖيٓا، قةيذي تية با ث ؤصييةى تةْذَي ث ؤص بيَ  با ننةَيَو ينة ث ؤصيني خنؤي ننةّ بهاتنةوة ئنةويؽ بنؤ ئنةوةي          
نةطيهي دي ث ؤص بهات، بة تايوةتيؽ ئةو نةطة ػايةْي ئةو ث ؤصية بيَ  وةى بنشةدةسة تناو نةطنهةنةّ.. بؤينة     

 ...ٖةس تؤْيَو بوو توةْيِ بةسطةي سوودةوي نةييَين بةسدةنة بطشّ

 

باوةسِٖيَٓننإ بننة بننشةدةسة ثةجنننة خوةسةنننة وة ئاطننإ ْننةبوو ٖننةس نننيَ يننة ديَطننةي َننٔ بننا بنناوةسِي ْننةدةنشد،     
باوةسِْةٖيَٓاْيؽ نةسةيةتييةني دوةٕ بوو ٖةس نةطيَو ية ديَطةي َٔ با خؤي يةو نةسةيةتيية ْةدةدة.. َنٔ ئيَظنتا   

ية ْيَوةٕ باوةسِٖيَٓنإ و ْنةٖيَٓإ ٖنةبوو ْناتوةمن وةى خنؤي      ْاتوةمن ويَٓةيةني سووْي ئةو ناتةي خؤّ مب، ئةو ًَةيةي 
بيبةَة سوو، ٖيَٓذة دةصةمن ية ئاناّ طةيؼتُة ئةوةي يإ صؤس ييَي ْضيو بووَةوة ننة بنشةدةسة ثةجننة خوةسةننةّ دسؤ     

ا، ْانات، بؤي سووْهشدَةوة نة َةسيةّ بؤ صؤس نةغ ية طةس ثؼ  سةنؼاوة، َٔ ئةطةس سةنؼاْي َةسيةَِ ْنةديتو 
ية بٔ ثياويَو قةت و قةت باوةسِّ بة قظةي ئةو ثةجنة خوةسة ْةدةنشد.. بةغ نة ويَٓةي َةسيةَي بنٔ بنشةدةسة تناو    

 نةطهةنةّ دةٖاتةوة بةس ْيطا، قظةيةني ئةوتؤّ ْةدةَا بؤ بة دسؤخظتٓةوةي ثةجنة خوةس...

وةسةنةّ، دَيٓيا بوو نة ػةوي تنووي َنٔ   دوةٕ ديَتة ب ّ ئةو بةياْيية، ئةو بةياْيةي بةٖاسييةي بشةدةسة ثةجنة خ
تووَةتة باوةػي َةسيةّ و ٖةستي ويظتووَة يةطةَييِ نشدووة، َٓيؽ تا ئنةو طناتةي ئنةو دَيٓيايينةي خنؤي بنؤّ       
طيَشِةيةوة و دسةْطرتيؽ، دَيٓيا بووّ يةوةي َةسيةّ دطة ية بشةدةسة تاو نةطهةنة دةطيت نةطي ثيَٓةنةوتووة..ئنةو  

 ٓةوة دْيايةى ئاوة بوو، دْيايةني دي ٖةالت..بةياْيية ية ٖضسي َ
يةو دْيا ْويَيةدة ية نٓة خؤّ بشِياسّ دة بضِ سيَ ية َةسيةّ بطشّ و بيَ ػةسّ، سةطتوسةوةٕ ثيَيوًَيَِ: دةبيَ  يةطنةٍَ  
ٍَ ٖةَوو خةَيو دةيهةي  يةطةٍَ َٔ ْايهةي ، َٔ تنيِ ينة خنةَيو ننةَرتة! ٖنةس ينة بنةس         َٓيؽ بهةي ، بؤ يةطة
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ي ثَييةنِ ثنِش ينة وسدة طاتنُةية؟ ئةطنةس ثناسةت دةوَي، َٓنيؽ دةتنذةََي، تني  دةويَ دةتنذةََي.. ٖةْنذيََو           ئةوة
ثةػيُإ دةبووَةوة ية ْاوٖيَٓاْي ثاسة، دةَطوت: ئةطةس دةوةي ثاسةي نشد ية نويَ بيَِٓ، خنؤ ٖنيض ػنو ْابنةّ، وة     

اؾ نةَيَهي دي طووسدةبووَةوة ية طةس قظةي خؤّ ثاسةي دطةسةّ ْية، ثاسةي َةسيةّ ية نويَ بيَِٓ... ية ب َة ث
 و دةَطوت:

بةغ ئةو سةصي بيَ ، ثاسة تية، ثةيذةي دةنةّ، ئاطاْة دةدصّ، ٖةس تؤْيَو بيَ  ثةيذةي دةنةّ.. با َةسيةّ سةصي 
 بيَ ، خوة بهةّ ئةو سةصي بيَ ، ثاسة ئاطاْة...

دّ ٖةس خؤّ طويَِ ييَووو، بةالّ بةو ْياصة نشدّ نة دوةداس دوة قظةي خؤّ نشد قظةيةى بة دةْطيَهي صؤس بةسص نش
ٖةَوو ئةو نةطاْة طويَيإ ييَويَ  نة دةطتيإ بة دةطيت َةسيةّ نةوتووة، ينة ثنيَؽ ٖةَووػنياْةوة بنشةدةسة تناو      

و نةطهةنةّ، قظةنةػِ ئةطةس ية ب  َابيَ  ئةوٖا بوو، ْا ئةو قظةية ية ب  ْانةّ تنؤْي دةيًَنيَِ بنيَ ييَهشدْنةوة     
 تيَبظتٓةوة ئةوٖا بوو:

)) ٖةس ئةوسِؤ ْابيَ  بطاتة طوةي َةسيةّ دةبيِٓ و ثيَي دةَييَِ ديَيةى دياسي بهة ناسّ ثيَتة، ئةطةس سةصي ْةبوو، 
 ٖةسِةػةي ييَذةنةّ ٖةسِةػةي ئاػهشةنشدٕ، دةَييَِ يةطةٍَ َٓيؽ دةنةي  بهة دةْا...(( 

 َٔ بوو.. يةو بةياْيية ْائاطايية ئةوة دوة قظةي ئاطايي
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 بيظ  و دوو
 

ئةو تيَؼتةْطاوةي  ية باسةطاوة بةسةو ْاو طوْذ طوسز طوسز ٖةْطاوّ دةْا، طاٍَ ٖيَؼتا ٖةس بةٖاسي بوو، ٖيَؼتا 
بشِنة طيايةني نةتٓاوة ْةى وػو صةسديؽ ْةبووو.. خةَيهي نةتٓاوة وةى ٖةَوو سؤرةناْي ديي بنةٖاس ٖنةس يةننةو    

طوْذة نةغ ئيؼي دياس ْةبوو، نةطيؼ  ْةدةدي  بيَ ئيؽ بظووسِيَتةوة، ثيناو، رٕ،  بة ػتيَهةوة خةسيو بووٕ، يةو 
َٓذةٍَ، نةغ ْةبوو دةطتوةتاٍَ، ئةوة ية دووي ئارةية، ئةويَٗيَ بزةس دةنات، ئةوي دي دؤطة خاوئَ دةناتةوة... بيَ 

 ئيؼرتئ نةغ ية نةتٓاوة سةْطة َٔ مب..
ٔ بؤ بةديَطةياْذْي قظةي خؤّ بة دةو دؤطةي ٖةَيؼة ئناوي بنةسةو   ئةو تيَؼتةْطاوة بةٖاسيةي نةتٓاوة نة َ

ْاو دةسطةي نةتٓاوة ػؤسِدةمبةوة، تيَؼتةْطاويَهة ديا ية ٖةَوو تيَؼتةْطاوةناْي دي.. ئةوةتة دةتِ قظنةي خنؤّ   
طةسِيَُةوة، دةطةيةمنةديَ، ناسيَو دةنةّ، ية خةوْيؼذة ْةَذةتوةْي بيهةّ، نةتي ئيَظتا وة ية سيَِ و دةيهنةّ و دةػن  

نة طةسِةَةوة ثيَؽ ئةوةي بشةدةسة ثةجنة خوةسةنة قظة بهات، َٔ ٖةَوو ػنيت ثيَشِةدةطةينةمن، دةَينيَِ: ٖنةس ئيَظنتا      
 َةسيةَِ بشدة ثةْايةى و توْذ     توْذية باوةػِ نشد، بة قةد رَاسةي ٖةَوو سؤرةناْي تةَةمن َاتُهشد...

ةسثشطي باسةطا ننشد، ئنةوداسةؾ سيَنو ثيَضنةوةْةي ئنةو سةفتناسّ       ئةو سؤرةؾ وةى صؤس داسي دي الًَيِ يةطةٍَ ب
نشد، خؤػِ ْاصةمن بؤ وة دةنةويَتةوة، صؤس داس ية َةبةطتةوة ْةبووة نة َٔ ثيَضةوةْةي قظةناْي ئةو قظنة بهنةّ و   

َةسيةَةي بة  بة نشدةوةؾ ئةو ثيَضةوةْةيية بظةمليَِٓ، ئةجماسةؾ داسيَو بوو يةو داسةْة، ئةطةس ئةو ثةجنة خوةسة ئةو
َٔ ْةْاطاْذبا، ثيَٓةدةتوو، ئةوسؤِ سوو ية ْاو نةتٓاوة بهةّ.. بةالّ ئةو بشةدةسة ناسيَهي وةي نشد، ْةى ٖةس ينةنجيَ  
بشِؤّ بؤ ْاو ننةتٓاوة بنةيهو دنوةْرتئ نضني ئنةويَؽ، َةسينةّ ئنةو َةسيةَنةي دنوةْرتئ نضني دْياينة دنوةْرتئ             

ئةسَةْييةنةؾ دوةْرتة، ية باوةؾ بطشّ، با َٔ ئةوة بهةّ ئنةودا ك دةبيَن     َةسيةَي دْياية، َٔ دةَييَِ ية َيَشيَ
 با بويَ ، با ٖةَوو خةَيهي طوْذ سوو ية باسةطا بهةٕ و طًةيي ٖةَيشِيَزٕ، بًئَ...

طنةس  وة يةطةٍَ دؤطة و ثيَ بة ثيَي ئاو بةسةو َاَيي َةسيةّ دةسِؤّ، ْابيَ  ػةسّ صةسّ بطشيَ ، بشِياسّ دةوة ئةوسِؤ ئة
بؤ طاتيَهيؽ بيَ  ػةسَٔ ْةمب، ْيوة تةَةْيَهِ ية ػةسّ و تشطٓؤني بةطةسبشد، ئيذي ْؤسةي بيَ ػنةسَيية، ْنؤسةي   
ئاصةيةتيية، تةَةْي َٔ بةسةْوةس رٕ يةى طةسنيَؼي تيَذة ْية، سةطترت بًَيَِ تةَةْي َٔ بةتاَية ية رٕ ينة ثةيوةْنذي   

ة سوودةويَهي طنةوسة ينة تةَنةْي خنؤّ تؤَناس بهنةّ، سوودةوَينو ٖنةتا         يةطةٍَ رٕ.. دةبيَ  ئةوسِؤ ية دةو ئةو دؤطةي
ٖةتاية بؤ خؤّ و خةَيهي بطيَشَِةوة ػاْاصي ثيَوة بهةّ، ية طيَشِةْةوةيذة خةَيو ئ ةييِ ثيَووةٕ، ْابيَ  ئةوسِؤ سؤريَهي 

 ئاطايي بيَ  ية رياْي َٔ، با بطةَيَ دةصةمن تي دةنةّ..
سيةّ، بةغ بيَتة دةسيَ، َةسز بيَ  سةطتوسةوةٕ ثيَيوًَيَِ.. ننةغ ديناس ْينة ئنةو     دؤطة طةياْذَية ْضيو َاَيي َة

ْاوة تؤية، خودةية ٖةس ئةوٖا تؤٍ بيَ ، خودةية، ية َةسيةّ صياتش نةغ بة دياس ْةنةويَ .. بةو ديوي دؤطةدة سيَو 
ةى ثاستة ثاستة دةبيَ ، دةسطانة ية بةسةْوةسي دةسطاي َاَيي َةسيةَذة وةطتاوّ نةتة دةسطايةنة، دةسة، بة ثيًَةقةي

 ثيَوةدسةوة، َٔ صؤس طوْذ طةسِةوّ، َاَيةنإ ٖةَوويإ بيَ سةوػةٕ، بةالّ نةتٓاوة يةوةؾ دياية ية طوْذةٕ...
ية دسصي دةسطاوة تةَاػاي سةوػة دةنةّ، نةغ دياس ْية، ثيَٓاتيَ  نةغ ية َاٍَ بيَ ، دةبيَ  ية َاٍَ ْةبٔ! بؤ 

دةبيَ  َةسيةّ بويِٓ ية ٖةس نويَيةى بيَ  دةيويُٓةوة، َٔ ناسّ بة َةسيةَة، وةى تؤٕ بشةدةسة نويَ تووْة؟ ئةوسِؤ 
تاونةطهةّ و خةَيهاْي دي ناسيإ ثيَوووة َٓوؽ ناسّ ثيَية.. دةَويظن  دةسطنا بهةَنةوة و بنة رووس ننةوّ، ينةو       

طنيَهي صؤسّ ييَٓيؼن ، بنةالّ طنووسبووّ     ديوةوة طويَِ ية دةْطي ثيَ بوو، ية دَيي خؤّ طؤمت ئةوة ٖات! ينة ب َنة تش  
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يةطةس قظةي خؤّ.. ديتِ ية بةس دةَِ وةطتا بوو، ٖيَٓذةّ ية تاو َاوة، نة نةَيَو ػًةرة، ْاصةمن َنٔ ينةو ناتنةدة    
تؤٕ بووّ، تيِ بةطةسٖات، َةطةس بةغ َةسيةّ بتوةْيَ َين ئةو نات بٓاطيَينَ و ثيؼامن بذة، ية ب يؼنِ ْينة ئنةو    

ادةّ نشدبووٕ و دةبوو بياًَْيَِ تؤمن طوتٔ.. دةصةمن تةْذ وػةيةنِ طوت، دةصةمن يةو بابةتنة بنووٕ ننة    وػاْةي نة ئاَ
 بؤي ٖاتوووّ.. بةالّ ئةوةي باؾ ية ب َة:

 النةوة ٖة ٖيضوثوك -
 ئةدي بؤتي، بؤ خةَيو... -
 دةَييَِ دووسنةوة دةْا ئاوةيي  بة طةس وةس دةنةّ -
 بوووسة... -

ٖةس بة ٖةالتٔ ٖةالمت، بةالّ ْاتوةمن يةويَوة تا ئةويَ خؤّ بطيَشَِةوة، ٖةستي بًََيَِ ئنةوة ْينة ننة     ٖيَٓذةّ ية ب ة
بوو، ٖيَٓذة دةصةمن ية تووسِةيي بوو يإ ية ػةسَةصةسي بة يةسصئ دةيةسصيِ.. ئةوةّ باؾ ية ب ة ية طةس ئةو يووتهنة  

 دة دةيشِوةْي ثؼتِ ية طؤسِطتاْةنة و سووّ ية دؤٍَ.. ػاخة دةْيؼتوووّ، نة بةطةس دؤَيي الي تةثي نةتٓاوة
ية طةس ئةو يووتهة ػاخة، سةْطة تٓؤى تٓؤى ئاسةقةي ػةسَةصةسيِ ينيَ تنؤسِةبيَتةوة و ػنةسَةصةسي تنؤسِةوطةي     
نشدبيَ ، سةْطة ٖةس تووسِةييؽ بووبيَ  و تةوةو، يةوةْةػة بيَضةسي و بةغ.. ئةوةي ية ب َة، بة تنةْذ ئاسةطنتةيةى   

 َذةنشدةوة، داسيَو بة ئاسةطتةي ييَوووسدٕ، دةَطوت دةبيَ  ٖةس تؤْيَو بيَ  َةسيةّ بوينِٓ و دةوةي ييَونووسدْي   ب
ييَوهةّ و ثيَيوًَيَِ ٖةَية بووّ ئةو داسة مبوووسة، دةَطوت ئةطنةس دةوةي ييَونووسدْي ييَوةسْنةطشمت دةتنِ ثن ي بنةفشي       

ية قظةي ث ي بةفش دةسْاتيَ ، تؤ بًَيَي ... داسيَنو بنة ئاسةطنتةي    بةطزةوة دةْيَِ ئةو ػتيَو دةنات، توْهة نةغ 
تووسِةييذة دةسِؤيؼتِ تا ئةو ػويَٓةي بة صؤسي صؤسدةسةني و بة ٖةس ػيَوةيةى بيَ  َةسيةّ بوةَنة ثةْاينةى و ئيؼني    

وةي ئنةوةي تيَنش   خؤَي يةطةٍَ بهةّ، ئةودا ك دةبيَ  با بويَ ، يةوةؾ ثرت تووسِةييِ دةطةيؼتة ئةو ديَطةينةي ننة د  
يةطةٍَ َةسيةَِ سةبوةسد، بة نوػنت بيهورّ و نةطيؽ ثيَٓةصةْيَ ، ئاخش دةصةْٔ َةسيةّ ئةوسِؤ تي بة َٔ ننشد.. بنة   
ئاسةطتةي بيَضةسيؼذة ػؤسِدةبووَةوة. يةو ئاسةطتةية ْة دةوةي ييَوووسدٕ ٖةبوو ْة تووسِةيي و تؤَية، ئاسةطنتةيةى بنوو   

ئةو يووتهة ػاخةي َٔ ينة طنةسي دةْيؼنتوووّ، ينةوَيوة بنؤ سووبناس ٖةَينذَيشيَو بنوو،          سيَو دةطةيؼتةوة بين دؤٍَ..
َةطةس تةْٗا يةو دوْذي ثاسِةْةوةيةدة ٖةَيذيَشي وةٖا ٖةبيَ  نة ثن ي بنةفش باطني دةننشد، ٖةَينذيَشيَو بنوو سى سى،       

سووبناسي بنين دؤٍَ ينة سيَ بنة ٖنيض      ئةطةس يةو ػويَٓةي َين ييَذةْيؼتوووّ بةسديَو غًؤس بهةيتةوة ٖةتا دةطاتة ْاو 
 ػتيَو ْانةويَ ..

 

ية ب َة ئةوةػِ بة ب دة ٖات بضِ  تي خشةثة بة بشةدةسة ثةجنة خوةسةنة بهةّ نة ئةو نةتٓةي بة َٔ ننشد،   
ئةو بوختاْةي بة َةسيةّ دةوَيٓجاى نشد، ئةطةس ئةو ئنةو دسؤينةي ْنةنشدبا َنٔ تنؤٕ دةتنووّ يةخنةي َةسينةَِ         

روةٕ بةطتِٓ ييَي دةنشد.. ئةوةػِ ية ب ة ينةوةؾ ثةػنيُإ دةبووَنةوة و دةَطنوت ْنا بنشةدةسة        دةطشت و دةوةي
ثةجنة خوةسةنة بوختاْي ْةنشد، دسؤي ْةنشد، خؤ َٔ بة تاوي خؤّ َةسيةَِ دي  ية بٔ بشةدةسة تاو نةطنهةنة،  

  ديتويَيت دةْا ية خؤسِة ينؤ وة  بشةدةسة ثةجنة خوةسةنةؾ دياسة ية بٔ نةطيَهي ديوة، بؤية قظةي وة دةنات، دةبيَ
 دةَييَ ، يؤ ْاوي نضيَهي دي ْةطؤت!

ية طةس ئةو دوْذة ػاخة بة صؤس الدة ب َهشدةوة، ئةوي ية ب ّ َاوة ية نؤتاييذة ثرت تاوّ ية طةس ٖةَيذيَشةنة 
ةوة.. ئنةوة  بوو، دوْةناْي َةسيةّ دةتطوت دةسصئ ية طيامن سةدةتووٕ، َٔ بؤ دسويَٓةي تني تنووّ ، تنيِ تنٓي    
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يةنةّ داسّ بوو رٕ دومن ثيَوذة، يةنةّ داسّ بوو دةوة ية رٕ بهةّ يةطنةَيِ سةبويَشيَن ... طةيؼنتُة ئنةو ديَينة ينة       
ب نشدْةوة نة سوو ية طوْذ ْةنةَةوة، سةْطة ئَيظتا طوْذ صةْيوَيتينإ! بنا ْةػنضةْٔ، ئنةدي تنؤٕ تناوّ بةسةْونةس        

 دةبووَةوة.. ية ب َة ية خؤ ئاَادةنشدْذة بووّ..َةسيِ ٖةَيذيَ ! ثرت بة ٖةَيذيَشدة ػؤسِ

ية ب َة ب ّ بؤ قةَيةّ و ناغةص توو، دةطتِ بؤ بةسِنِ بشد، ناغةصّ ديتةوة، قةَيةّ ْةبوو، قةت َٔ ْةبووَنة  
قةَيةَِ ثَيٓةبيَ ، ئةوة داسي يةنةممة قةَيةَِ ٖةَيٓنةطشتويَ ، بنيَ قةَينةَي تنووسِةي ننشدّ صؤسينؽ تنووسِة بنووّ،         
تووسِةبووْيَو نةَيَو ية ٖةَيذيَشي دووس خظتُةوة.. ية ب َة يةطةٍَ خؤّ نةوةة طفتوطؤ، ْاصةمن طفتوطؤ بنوو ينإ   
ػةسِةقظة، بة خؤّ دةطؤت ئةوٖا ْابيَ ، ْانشيَ  ٖيَٓذة تةَوَزةوي بيَ ، ثيَويظتة ننةَيَو سووْهشدْنةوة بنذةّ،    

يَِ.. بة خؤّ دةطؤت، قظةي قؤسِ! ٖيضي ْاويَ ، با طةسةثا باػرتة ئةطةس بة طوونة ئاَارةؾ بيَ  ٖةْذيَو ػ  بًَ
تةَوَز بيَ  با تا ئةوثةسِي ئاَيؤصي ئاَيؤص بيَ  ئةوة ك طشفيت َٓنة! باػنة ئنةوة ويظنتِ سووْني بهةَنةوة تنؤْي        
سووْوهةَةوة، بًََيِ تي! دوةيي بة سةط  سووْهشدْةوة بؤ نيَ؟ بؤتني؟ ْنا ئةطنةس قةَينةَيَو دةبنوو ػنتيَهِ ٖنةس        

ةْووطي، ئةطةس ئةو ٖةوةَية بطاتة َاَيةوة، بةو ْادياسيية خؤؾ ْية، ية طةس دَييإ دةبيَتنة طنشيَ، ئةطنةس بؤينإ     د
سووْوهةَةوة، باػرتة.. ْا باػييةنةي ية تية! ٖةستيةى بٓووطِ ٖةس ئنةوة ْينة ننة ئنةوةٕ ينة دوةي دةطنةسِئَ،       

 سووْهشدْةوةي ثرتيإ دةويَ ..
:  دسةْطة ناتي ئةو قظة سيضةْة ْية، بيَضةس بووّ يةو بةسصةيية، بنين بٓنةوة خنؤت    ية ب َة سيَو ئةوٖاّ طوت

 بطشة ديَِ...
يةو قظةيةي خؤَةوة تا قظةي ئةو تيذيِ ية ياد ْية، سةْطة يةو ْيَوةْنذة ك قظنةي ديهنةّ ْنةنشدبيَ ، دنا      

 يةبةس ْةبووْي نات بووبيَ ، ٖةس ٖؤيةني دي ْاصةمن بؤ..

 ؟ ية دووي دسةختةنة دةطةسِيَي ؟ئةوة ك دةنةي  ييَشة -
- ...... 

ية ب َة َٓطةيةنِ ييَوة ٖات، ْاصةمن تؤٕ وةالَِ دةيةوة، ية ب َة ئةو دةْطة سيَنو تةْةننة ئناويَهي طناسد     
 بوو، سةتًَةنيينَ سةتًَةنيِ وة بضةمن ث ي بةفشيؼِ يةطةٍَ خؤّ سةتًَةناْذ..
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 طيَ بيظ  و
 

طشتووو، ئةوة داسي يةننةّ بنوو دةطنتِ ينة ْناو دةطنيت ئنةو ثيناوة طن  بَين ،           ية ب َة ث ي بةفش دةطتُي 
ْةَذيتووو دةطيت نةطيؽ بطشيَ ، صؤس بة نةَي تةوقةػي دةنشد، ئةطةس تؤ دةطت  ْةبشدبا ئنةو قنةت دةطنيت    
 تةوقةي ْةدةٖيَٓا، نةتي ئةوةتا دةطيت َين توْذ طشتووة، ية ب َنة توْنذي طشتونوو، ٖةطنتِ بنةٖيَضي دةطنيت      

دةنشد، توْذي طشتووو، دياس بوو تشطي ئةوةي ٖةبوو، ية دةطيت سةبهةّ، َٔ ية ب ّ ْيية ْياصي ٖةالتٔ ية طةسّ 
ٖةبوو يإ ْا.. ديَتة ب ّ ث ي بةفش َين تةوةويَو ية ٖةَيذيَشةنة دووسخظتةوة.. دةطتيؼنِ ٖنةس ينة ْناو دةطنيت      

تا ْضيو َاَيي ث ي بةفش بوويٓنةوة، ينةويَ دةْيؼنتني، ينة      بوو، ية طؤسِطتاْةنةؾ دووس نةوتيٓةوة.. ٖاتني ٖاتني،
ب ّ ْية يةويَوة تا ئةويَ ٖيض قظةيةني تيَذة نشة بيَ ، سؤيؼتٓيَهي صؤس بيَذةْ  بنوو، بيَنذةْطرتئ سؤيؼننت بنوو،     

 سؤيؼتٓيَهي بة طاّ، ية ب َة ٖيَٓذةي يةو سؤيؼتٓة تشطاّ، ٖةَيذيَشةنة ٖيَٓذةي ْةتشطاْذّ...
 طةيةي تؤ ييَي دةْيؼتوووي ، ديَطةي دةْيؼنت ْية..ئةو ديَ -
 َٔ، يةويَ.. -

 ية ب َة ٖيض قظةّ بؤ ْةٖات، صَامن تيَهئاال..
ية نؤْذة، صؤس يةَيَزة َٔ تةْذ نةطيَهِ يةو ديَطةية ديوة، بةالّ ٖةس ئةو داسة سيَينإ بنةويَ ننةوتووة و     -

 ّ تؤؾ ئةوة دوة داس بيَ ..تةوةو ئيذي بةوالدة ْةتووْةتةوة، دةوةت ييَ دةنة
 بؤتي دةْيؼتين ئةويَ خشةثة؟ -
 يةوة خشةثرت ْية، خشةثرتئ ديَطةية يةو طوْذة -

دباس بوو يةو طةسي ئةوطةس ٖاتوؤوة، يةوة دةستووبوو، ْيناصي تنووْة ئنةويَُي ينيَ بؼناسَةوة.. سةْطنة وةؾ       
ْةبووبيَ َٔ وةي تيَطةيؼتوِ.. ث ي بةفش صؤس بة ٖيَُين قظةي يةطةَيِ دةنشد، داس دناسةؾ دةطنتيَهي دةخظنتة    

طيامنةوة.. ث ي بةفشي ئةو سؤرة ديا بنوو   طةس ثؼتِ و ية طةسَايي دةطتةناْييةوة ٖةطتُذةنشد ئاسةَييةى ديَتة
ية ث ي بةفشي سؤرةناْي دي.. صؤس ْةسّ بوو صؤس، َٔ َٓذةَييَهي بضنووى بنووّ، دةطنيت بنة طنةسَذة دةدةٖيَٓنا،       
ئاوَيٓةيةى ْية ئةو طاتاْةي ئةو دةَةي َٔ ْيؼناْوذةتةوة، تنا بنضةمن سةْطنوسووّ تنؤٕ بنووة، دَيٓيناّ دةبَين  صؤس         

بؤية ث ي بةفش وة باوناْة طؤصي بة طةسَذة دةسِرةْذ..  يةويَ ية ْاو طؤصي ئنةو ثيناوة بةتةَةْنة    ثةػؤناو بوومب، 
 ْوقُووووّ، بة ئاطتةّ ديَتةوة ب ّ، طؤصي ئةو ثياوة وةي نشد ٖةَيذيَشّ ية ب  بضيَتةوة.. 

 وةسة بضيٓة رووسةوة، ْإ خبؤئ، ئةو ْيوةسِؤية َيوةْي َين -
 ْا طوثاغ -

ٕ َين بشدة رووسةوة...  تا ئةونات ْةَنذةصةْي ك نناتي سؤرة، بنةالّ ديناسة ْيَوةسِؤينةني دسةْن        بة سةنيَؼا
بوو.. ػًةطاوةس بة طؤػيت ٖةبوو، ث ي بةفش خؤي بة دةطيت خؤي ػيوي ييَذةْا، وةى باطيإ دةنشد ٖيض رْيَهي 

دةطتاوي رْاْي ننةتٓاوة ينة ٖنةَوو    نةتٓاوة دةطتاويإ وةى دةطتاوي ث ي بةفش خؤؾ ْية، ئةطةس ئةوةؾ بضةْني 
 ئةو َةًَةنةتة بة تاَرتئ دةطتاو بوو..

 خبؤ بضةْة خؤػة؟ -

بة ْاتاسي، ية ػةسَةوة، ػتيَهِ خوةسد، بةالّ ٖيض تاَيَهِ ييَي ْةنشد، ْةى  يةبةس بيَ تاَي ػيوةنة، َٔ ينة  
 اتويَ ..باسيَهي وة ْةبووّ، تاّ ية ٖيض  بهةّ با ئةو خوةسدْة ية بةٖةػتيؼةوة ٖ
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 دة خبؤ، نانة خبؤ.. بة خودةي ٖيض رْيَو يةو دْياية بيَذطة ية َيَشيَ ػيوي ئةوٖا خؤػي ييَٓةْاية. -
 صؤس خؤؾ بوو، بةالّ يةوة ثرتّ ثيَٓاخوسيَ -

ثيَُٓةدةخوسة سةط  بوو، بةالّ صؤس خؤؾ بوو! دسؤيةني طةوسةبوو، توْهة وةى ية ب ّ بوو ئةو ناتة تناَِ ْنةى   
 ة رْيؽ ْةدةنشد..ية ػيو ي
 باػة تؤ بة َٔ بًَيَ، بةغ بة سةطيت و بيَ خوةسنشدْةوة، تي  دةنشد يةو طةس ٖةَيَذيَشة! -
 سةصَذةنشد طضةي خؤّ بذةّ -
 طضةي تي، بؤ ٖيض طوْاٖيَه  نشدبوو؟ -
 طوْاٖي صؤس طةوسةؾ. -

ةوةي بةو ػيَوةية طضةي خنؤت  طوْاٖةنةت ْاصةمن تية، بةالّ طوْاٖيَهي تةْذ طةوسةػ  نشدبيَ   ْاطاتة ئ -
 بذةي ..

ية ب َة يةبةس خؤَةوة طومت قظةي تؤ سةطتة، بةاَلّ ئنةو طنضةية قوسطنة، ٖنةَوو طوْاٖنةناْي َنٔ خبةيتنة        
طةسيةى بة ٖنةس تةسةصووينةى بياْهَيؼني ْاطاتنة نَيؼني طنةد ينةني ئنةو طنضةية.. بنةاَلّ خؤطنضةدةْي َنٔ ينةو              

ي طنةوسة صؤس طنةوسة... ينة ب َنة ينةو طناتاْةي َنٔ و ثن ي بنةفش ينة           طوْاٖاْةوةية نة دةسٖةقِ نشةوٕ، طوْاٖ
َاَيةنةي ئةو دةْيؼتوووئ و طاوةسبةطؤػتُإ يةثيَؽ بوو، ئةو ثشطياسي دةنشد و َٔ دةَويظ  خؤّ ية وةالَي 
ثشطياسةناْي بذؤصَةوة، يةو طاتاْةدة صؤس صطِ بنة خنؤّ دةطنووتا، ٖةطنتُذةنشد ٖنةس َةسينةّ ْنا ٖنةَوو دْينا          

ةدسيإ ية َٔ نشدووة، ٖةس َةسيةّ ْا ٖةَوو دْيا قظةي ْاػ يٓيإ بة َٔ طوتووة و طوونايةتيي طةوسةيإ بة غ
 َٔ نشدووة..

ية ب َة يةو ْيوةسِؤية دسةْطنة ننة ثن ي بنةفش َنين ينة ٖةَينذَيش َٖيٓاينةوة َناَيي خؤينإ، بن ّ ينة قظنةي              
ب ناسي  ثيَطوتني، ئةو دةَةي َنٔ باطني دةننةّ ثنؤيي      َاَؤطتايةني رٕ دةنشدةوة نة بؤ َاوةي طاَييَو وةْةي

طيَيةَي ْاوةْذي بووّ، داسيَو ية ْاو ثؤيذة و ية دةسةوةي بابةتي وةْةنة قظة بةاليةني دي سؤيؼ ، ئةوةي باؾ 
 ية ب َة و سةْطة قةتيؽ ية ب ّ ْةتيَتةوة، طوتي:

 )) ٖةْذيَو طةسو طيُا ٖةية ٖيض رْيََو سةصي ثيَٓانات((  

وةي وةي نشدووة ئةو قظةية بة ْةَشي الي َٔ مبيَٓيَتةوة، ئةوة بوو نة ئةو قظةيةي نشد سيَو تةَاػاي ْاو ئة
تاوي َين دةنشد.. َٔ تا ئيَظتاؾ ئةو َاَؤطتاية بة َاَؤطتايةني طنةسْاغ و طنيُاْاغ دةدةْنيَِ، صؤس دناس     

ؤرةي ئةو قظةيةّ يةو َاَؤطتاية طويَ يةبةس خؤَةوة طوتووَة نةغ وةى ئةو َاَظتاية َين ْةْاطيوة..  يةو س
يَيوووة، صؤس داس خؤّ تاقيهشدؤتةوة، ية دووسةوة تةَاػناي نضنامن ننشدووة، ينة ْضيهنةوة تيضناوّ دةوْنةتَي، صؤس        
دوالْةوةي يةو بابةتة، دطة ية سةطن  و دسووطنتيي قظنةي َاَؤطنتانة تنيذيِ دةطنتٓةنةوتووة، تنةْذةٕ دناس         

ٖةَيةوة تاوي نضيَو نةوتويَتة طةسّ صوو صؤس صوو تاوي ية طةسّ ٖةَيطشتووة، سووي  تيَويٓيِ نشدووة ئةطةس ية سيَي
خؤي وةسطيَشِةوة، بؤية َٔ خؤّ باؾ ْاطيووو، َاَؤطتاي ب ناسي َين باؾ بنة خنؤّ ْاطناْذبوو، دةَضةْني ينةو      

ةسةْونةس َةسينةَِ   طةسو طيُاياْةّ نة َاَؤطتانةّ باطي نشد.. ب ّ يةو ٖةَية نوػٓذةيةي خؤّ دةننشدةوة ننة ب  
نشد، بةسةْوةس دوةْرتئ نضي نةتٓاوةو دْيا نشدّ، ئةوةي َٔ نشدّ ْةدةبوو بيهةّ، ْةدةبوو خنؤّ ينة بن  بهنةّ،     
ْةدةبوو قظةي َاَؤطتانةّ ية ب بهةّ، ْةدةبوو بة قظةي بشةدةسة ثةجنة خوةسةنة وة نةس مب و خؤّ ييَ بطؤسِيَ .. 

 َٔ تووّ يةخةي َةسيةَِ طشت! َاَؤطتانة طوتي: ٖيض رْيَو... نةتي 
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 تؤ ْابيَ  ئةوٖا بيَذةْ  بي  -

 سةطتة، بةغ، ْاصةمن... -
 بؤ بة سةطتيِ ثيَٓاَييَي تي بووة؟ -
 سةْطة ْةتوةمن.. -
 ٖةَووي ْا ٖةْذيَهي بًَيَ -
 دةَويظ  يةو ٖةَيذيَشةوة خؤّ ٖةَيذيَشّ -
 ئةوة دةصةمن بةالّ بؤ؟ -

نة ث ي بةفش طوتي دةصةمن بة ْياص بووي خؤت ٖةَيذيَشي.. ئيذي يةو قظنةيةوة   دةصةْي! ية ب َة الّ طةيش بوو
وةى دةَيئَ ٖةْذيَو بة خؤ نةوةةوة، ٖةوَيُذة ية قظةنشدٕ بة طةس خؤَنذة صةٍَ مب و بنضةمن ك دةَينيَِ.. بنة تنةوةوي      

ينة ئيَظنتا بنؤ خنؤّ ئناوة و ئناو       تيَطةيؼتِ ئةو ث ي بةفشيية َين ية ٖةَيذيَشي َشدٕ طيَشِةوةتةوة، ئةطةس ئةو ْةبا
دةسِؤيؼتِ.. ٖةتا ٖةتاية نةغ ْةيذةصةْي تيِ بةطةس ٖناتووة، سةْطنة ٖنةس ينة ْناو سووبناس ثامشاوةػنِ ْنةَابا و         
خبوسةباّ، يإ سووباس ية بيَضةسييةوة ٖةَييذةباَة سؤخيَو ية سؤخةناْي خؤي و يةويَ ئارةَيي وػهاْي دةٖناتٔ و تيَنش   

سةْطووو طوونة ػةسِيَهيؼيإ ية طةس َٔ بهشدةينة.. ئةوثةسِةننةي ينة دوةي خنؤّ ييَنشة ينة        تيَش ييَيإ دةخوةسدّ،
باسةطا و ية نةتٓاوة ثشطياسّ ديَ بٗيَؼتاية و تةوةو، ية َاَيةوةؾ ٖةتا ٖةتاية ٖةس تاوةسِوةمن دةبووٕ، دةيهِ  تنا  

 دسةْطاْي ػةو تاوي ٖةس بة دةسطاوة دةبوو، ْاوة ْاوةؾ بة باونُي دةطوت:

 تؤ طؤسةخيَهي باػ  ْةنشد، ْةتذيتةوة.. 
بابيؼِ دةيطنؤت: ٖنيض دَيينةني دْينا ْنةَا ْةطنةسَِيِ، ننةغ ْةينذيوة ننةغ ٖيضني ينة باسةينةوة ْناصةَْي،              
بشةدةسةناْي يةطةَيي بووٕ، بة خؤت طويَ  ييَيإ ْةبوو، ٖةصةس طنوْذيإ خنوةسد طنوةيينَ ثيَهنةوة ْامننإ خنوةسد،       

 يذي ... ئيذي ْةَاْذيتةوة، نةغ ْة
سةْطة َةسيةَيؽ ْةصةْيَ  َٔ تنيِ يَيٗنات، تنوصةْيَ ! خنؤ ينة ننٔ ئنةو ْنةَطؤت وة ينة دةخني تنؤ خنؤّ             
ٖةَيذةديَشّ، بشيا ٖةس وةّ بطؤتوا، بؤئةوةي بيضةْياية ية دةخي ئةوة وةّ نشد.. َنٔ دةصةمن ينة دوةي بضسبنووْي َنٔ     

 س دةدةْيَ ...َةسيةّ ئةو نةتٓةّ الي نةغ ْاطيَشِيَتةوة، بةسديَهي ية طة
 ْةتطوت، ٖا! -

 با طؤمت -

 تي  طؤت! -

 ية دةخي نضيَو ويظتِ وة بهةّ، بةغ تيذي ثشطياسّ ييَ َةنة -

صؤس باػة، ثشطياست ييَ ْانةّ ئةو نضة نيَ بوو، تي نشد! بةالّ دةَييَِ، تةَةْي َنشؤظ بنؤ خنؤي نوستنة،      -
وة! دطة يةوةؾ َٔ بؤتوومن وةينة ننة ْابيَن     صؤسيؽ نوستة، تؤٕ دةبيَ  بة دةطيت خؤَإ نوسترتي بهةيٓة

ٖيض َشؤظيَو ية طةس َشؤظيَهي دي دا ية خؤػةويظيت ئةو بيَ ، يإ ية دةخي ئةو بة دةطيت خنؤي ريناْي   
 خؤي بظشِيَتةوة..

 ئيذي وة.. -
تؤ طةجني ية تاو َٔ َٓذةَيي ْاو الْهي، تاَي رياْ  ْةنشدووة، دةبيَ  تاَي بهةي ، ننة تاَن  ننشد،     -
و دةّ دةصةْي ئةو بشِياسةي ئةوسِؤ دةت، تةْذ بشِياسيَهي يٓطاو قووتة، تؤ سةْطة وة ب  بهةيتةوة ننة ئينذي   ئة
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ريإ تاَي ْةَاوة، يإ ئةوةي تؤ دةتةويَ تاَي بهةي ، دةوت ْايطاتيَ، بةالّ وة ْية، سةْطة ئةو َيوةينةي  
َيوةية صؤس بةتاَرت بة ئاطناْي بيَٓنة ْناو     نة تؤ ئيَظتا سةصت ييَية، دةطتيؼ  ْايطاتيَ، طوةي َيوةي يةو

 دةطت ...

دةَويظ  بًَيَِ َٔ يةو نةطاْةّ نة َاَؤطتانةّ باطي نشد و ية توةْايإ ْية تاَي ئنةو َيوةينة بهنةٕ ننة     
 َٔ سةصيإ ييَذةنةّ..

-         ٕ  با ثيَ  بًََيِ صؤسي ْةَاوة بةٖاس بشِوة و ٖاوئ بطنات، َنٔ ينة طنةس طفنيت خنؤَِ، دسةختةننةت ْيؼنا
دةدةّ، دا نة دسةختةنةت دي ، ئةطةس توةْي ، دوْذي ثاسِةْةوةؾ بويٓة، ناتيَو ئةو دوو ديَطةيةت دين ،  

 ئةو دةّ دةصةْي تةْذ ٖةَية بووي ، يةو بشِياسةي ئيَظتات..

دوْذي ثاسِةْةوة و دسةختة ٖاويٓييةنة، ثرت َٓيإ بة ئاطا ٖيَٓايةوة، وسدتش بًَيَِ بة رياْينإ ئاػن  نشدَنةوة،    
ية ب َة ية بةس خؤَةوة دةَطوت، باؾ ْةبوو ئةو نةسةيةتيةّ ْةنشد، باؾ بوو ث ي بةفش طةيؼيتَ دةْا ية تنشِيَ  
طةي دةتووّ، وةخ  بوو، باوةؾ بة ث ي بةفشدة بهةّ تيَش تيَش َاتي بهةّ.. نةوةة خؤػييةني خؤػنةوة، ثن ي   

ويؼي طشتةوة.. ية ب َة نة ٖةطنتاّ ٖنةتا ْناو    بةفش بة ئاػهشة ٖةطيت بةو خؤػييةي َٔ نشد، خؤػييةنةيِ ئة
 طوْذ ْضيو َاَيي َةسيةّ يةطةَيِ ٖات و طوتي: صوو صوو طةسّ ييَذة.

ْةتووَةوة ثيَؽ َاَيي َةسيةّ، سيَِ طؤسِي، نة طةيؼتُةوة ْاو باسةطا، عةطشة تايإ دةخوةسدةوة، نةطنيؽ   
 ْةيطوت ْيوةسِؤ ية نويَ بووي ..
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 بيظ  و توةس
 
 بضةمن ية الي َةسيةّ ديَيتةوة، بةو ثيَية ثشِ ية طاتُةوةؾ ية َٔ ئاصةتشي..َٔ  -
- ..... 
 بة خودةي نةتين خؤت نشد، وة ْية؟ -
-.... 

ئيَظتا ثيَِ صؤس ئاصةس دةنات، ئيَظتا، ئةو ئيَظتاية ْية نة بشةدةسة ثةجنة خوةسةنة ية تةْيؼتِ دةْيؼتووو، ٖةس 
دةيطوت و ْةيذةبشيشيةوة، ثشطياسسيَزي دةنشدّ، َٓيؽ دةبووَة بيَذةْطييةني قووَيةوة، سووْرت بًَنيَِ غنةصسيوووّ و   

ةبوو، ئيَظتايةنة نة ئةو وػاْةي تيَذة دةْووطِ، َٔ ئيَظتا ية بٔ ْةدةٖاةة قظة.. ئةو ئيَظتاية ئيَظتاي ئةودةّ ْ
دةس طويَضيَو دةْيؼتووّ، ئةو دةسطويَضة ية ئاقاسي نةتٓاوةية، نةطِ ية دةوسوبةس ْية، بة ٖةس اليةنذة تناو دةطيَنشِّ   

ني دسةختة ٖاويين و نةغ دياس ْية، َٔ ثيَويظتِ بةو تؤيةوةْية ٖةية، ئةطةس ديَطةيةني وةّ ْةبيَ  ْاتوةمن ت ؤ
دوْذةنةي ثاسِةْةوة بٓوومسةوة، سؤرةْة تةْذ دةَزَيَشيَو ئيَشة ديَي َٓة، دةفتةسيَهي طةوسة و تةْذ قةَيةّ دافيَو،  
ية ْووطيٓةوةي دسةخ  و دوْذةنة صؤس طشفتِ ديَٓة طةس سيَ، يةى يةوةْة دةبنيين وة يةطةسَنةي ْووطنيِٓ ينة ثنشِ      

 ، يةنظةس بة قةَيةَيَهي دي دةيطؤسِّ سةْطة ئةو قةَينةّ طؤسِيٓنة ئاطنإ بيَتنة بنةس      قةَيةَةنة ية ْووطني دةنةويَ
تاو، بةالّ َٔ بيَضةس دةنات، بشيا ٖةس بيَضةسي با، ٖةطتذةنةّ، صؤس دميةٕ ية بناس دةبنات، ينة ْيَنوةٕ قةَينةَيَو و      

ي ْووطيٓةوةي خؤَي ثيَؽ ئيَظتا، قةَيةَيَو صؤس سطتةي دوةٕ  تيادةتٔ و ْابيٓشيَٓةوة..َٔ طشفيت صؤسّ ديَٓة سيَ
يةوةْة دطةسة ثيَهشدٕ و تاية طةسَهشدْةوة و تيَهشدٕ، بيَ تاية و دطةسة دةطتِ قةَيةّ ْاطشيَ ، داسي وةية ئاطش 
وْذةنةّ صؤس ية دووي دةطةسِيَِ، دوةيي ية بٔ تؤنِ يإ ية ْاو دةطنيت تنةثِ دةيذؤصَنةوة، ينةو طةسِةْنة بنة دوةي       

دةبيَ  نة سةيةيي ْيَوةٕ دسةخ  و دوْذ بجظيَ، ديتٓةوةي طةسي سةيةَيةنة وةى ئنةوة وةينة بنة     تةسخذة صؤس داس وة
دوةي دوونةَيي دطةسة بهةوي ، صؤسي دةويَ  تا ييَهيإ طشيَذةدةَةوة، تايةنةؾ ٖةس طشفتة ئةو دةَاْةي قةَيةّ 

ػ يين صةسي نةتٓاوةّ ية ب دةتيَ   دةدةْيَِ خةسيهي طةسَهشدْةوة، يإ ٖةتا تيَهشدْي تايةى دةمب، صؤس سطتةي
و ْانةوْة ْاو طةسٖاتةوة، دَيٓياّ طةسٖات بةو سطتاْةوة ػ يٓرت دةبوو، َٔ  ية ْووطيٓةوةي نةتٓاوة، نةتٓاوةي 
ث ي بةفش صؤس طشفتِ ديَٓة ثيَؼيَ و طات ية دوةي طات خاوّ دةنةْةوة، وػهِ دةنةْةوة، سوومت دةنةْةوة، بنةتاَيِ  

دةنةٕ، قةَيةَةنةّ، ية ْاو دةفتةسةنة دةبٓيَِ و ئةويَ ئةو ديَطةيةي قةَيةَةنةي ييَ بةديَُاوة بويَتة  دةنةْةوة، وة
نؤتايي ئةو طةسٖاتةي نة يةو ثايضةي طةيؼتُة نةتٓاوة دةط  ثيَذةنات و تا دةطاتة ئةو طاتةي وة ئنةو وػنةية   

نؤتايي ْاية، بةالّ ْاصةمن دةطاتة نويَ، سةْطة طشفتنة   دةْووطِ دسيَز دةبيَتةوة، دسيَزبووْةوةيةني صؤس دسيَز، ييَشةؾ
طةوسةنةّ ييَشة سةيطشيَ ، ئيَشة بهاتة نؤتايي، نؤتاييةى نة وةى طةسةتا وةية، طشفتِ صؤسة طنشفيت ٖنةسة طنةوسةّ    

بنةالّ  ئةو ثيَية ثشِ ية وسدة طاتُةية، ئةو ثيَيةي ٖةَيؼة بة ئاصةس، َٔ سةٖاتووّ يةطةٍَ ئةو ئاصةسة ٖةَيؼةيية، 
ْاوة ْاوة فَيشة ئاصةسيَو بووة، ئةو ئاصةسة بضنَيتة بةسةصيؼنةوة بةسطنةي ْاطشَين ، تنا ئَينشة بةسطنةيِ طشتنووة، دةو و         
دةسَاْي ٖيَوسنةسةوةي دنتؤسّ ية بٔ ٖيَٓا، ئةو دنتؤسة بةطتةصَاْة بة ٖةصةس دةسدةطةسي، تٓطة دةوودةسَاْيَنو  

.. دةبيَ  ئةوة بًَيَِ ية ْووطيٓةوةي نةتٓاوة ية ٖةس ديَشيَو طشري ثةيذة دةنات، ئةويؽ ْيوةي ية َٔ خةسدذةنات
ٖةبوو، طشيَوطؤٍَ ٖةبوو، ئةوة يةو طاتاْة ْووطشةوةتةوة ، سةبي ٖيَوسنةسةوةّ ييَربِةوة، َٔ ينة تشطني ئنةوةي ينةو     

ة، طنومت تنةوةوي   ْووطيٓةوةية طاسد بوُةوة و تةوةوي ْةنةّ، ٖةْذيَ داس ية طاتةناْي ئاصةسي صؤسيؼذة دةْوومسنةو 
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ْةنةّ، سةطتيةنةي تةوةو ْابيَ ، تا َٔ َامب تةوةوْابيَ ، دوةي َٓيؽ تةوةو ْابيَ ، ئنةوةي ٖةينة تنا سطنتةيةى     
ثرتي ييَ بٓوومسةوة، دَيبؤػرتّ دةنات.. ئيذي وة ية ريَش ئةو دةسطويَضة  طةسٖاتيَو دةطيَشَِةوة نة تنةوةو ْنةبووة،   

، بنةاَلّ ئَيظنتاي تَينذة ْينة، ئَيظنتا بنؤ ْووطنيٓةوةية و تنيذي ْنا،  دةَيَهنة           طةسٖاتيَهة ية سةبشدوو، ية ئايٓنذة 
طةسدةْي ئةو دةسطويَضة دةنةّ، خةَيهي نةتٓاوة دةَيئَ خةوي ريَش دةسطويَض خنةويَهي طشةْنة ٖنةس نةطنيَو ينة ريَنش       

ؤ َٔ طنةسٖامت دسيَنز دةناتنةوة    دةسطويَضدة خبةويَ  خةوتٓيَو دةخةويَ  دسيَز دسيَز بة قةد طيَ خةو، بةالّ دةسطويَض ب
ْةى خةو، َٔ دةَييَِ ئةطةس ية ديَطةيةني دي ية ٖةس ديَطةيةى بةغ ئةو بٔ دةسة ْةبا، دةطتِ بة طيَشِةْةوةي ئةو 
طةسٖاتة نشدبا، دةَيَو بوو تا ئةو ديَطةيةّ طيَشِةبؤوة نة ثيَويظ  بوو بيطيَشَِةوة، ية بٔ ئةو دةسطنويَضة ٖنةَوو   

ا ئاصةسي ثيَِ ْةبيَ، نة ْاوة ْاوة وةٖا دةبشووطهيَٓيَ  ْةبيَتةوة، بةالّ دةَييَي تي، َنٔ بنةو بنٔ    ػتيَو خاوة، تةْٗ
 دةسطويَضةّ طشتووة، صؤس ديَطةّ تاقيهشدةوة، تةْٗا ييَشة قةَيةّ ئيؽ دةنات.. 

ٖيَؼنتا   تا ئَيظنتا ٖنةس ينة ئَيظنتاي بنٔ دةسطوَيضةننةّ، بنشةدةسة ثةجننة خوةسةننةّ ينةويَ بنةديَ َٖيؼنتووة و             
ْةتووَةتةوة طةس وةالَذةْةوةي ئةو و يةويَوة تيَٗةَيٓةتووَةتةوة ية طيَشِةْةوةي طةسٖاتةنة.. َٔ دةبيَ  نةَيَو 
ية ئيَظتادة خبوييَُةوة، بة دةوسي ئةو بٓة دةسطويَضة خبوييَُةوة، ْاصةمن ئةوة داسي تةْذةَة ديَُة ئيَشة، بنةالّ ئنةوة   

شة بةو داسةػةوة نة ئيَظتاية، تةْذ سطتةيةى تةْذ الثةسِةيةى، ػتيَهِ ية طةسٖات دةصةمن ٖةس داسيَو ٖاتوُة ئيَ
يةو دةفتةسة طةوسةية ْووطيوةتةوة، َٔ تانة ػتيَو ية دوةي خؤّ ديَ بيًََِ ئةو دةفتةسةية، ئةويؽ ئةطةس بنةديَي  

ووتاْيؼي دةنةَةوة.. َٔ ٖةس ينة  بيًََِ،  ٖيَٓذةي ب  ية ثشِنشدْةوةي ئةو دةفتةسة دةنةَةوة دوو ٖيَٓذة ب  ية ط
ئايٓذة دةرياّ، ية ب َة ْة ئَيظنتاّ ٖنةبوو ْنة سةبنشدوو، ئنةوةي ٖنةبوو ئايٓنذة بنوو، ريناْي َنٔ بنة ئاطنؤيي و             
طتووْييةوة ية ئايٓذة بوو، ية ئايٓذة دةبووَة طوةس تاى، ية ئايٓذة دةبووَة سؤَآْووغ، ية ئايٓنذة نضنِ َناك    

ية ئايٓذة، ٖةَوو ػتيَهِ ية ئايٓذة بوو، ٖةتا تووْة طنةيشةٕ و دًني دوةْيؼنِ ينة     دةنشد و يةطةَيي دةْووطتِ و 
ئايٓذة بوو، َٔ ئةوةي ْةَووو، ئيَظتاو سةبشدوو بوو، ية ب َة يةو سؤرةوةي بووَة خاوةٕ سةبشدوو نة ئاصةسي ثنيَِ  

بيَ تاَرتئ و بيَ بةٖاتشئ ننامت   صيادي نشد، ئيذي يةو ئاصةسةي ثيَُةوة سةصّ ييَووو بطةَةوة سةبشدوو، دةْا ثيَؼرت
بوو سةبشدوو، ناتي ئةوةّ ْية بيَ بةٖايي سةبشدووّ بٓوومسةوة، ية سةطتيؽ ئنةو بنيَ بةٖايينة ْاْووطنشيَتةوة، تناصة      
ْاْووطشَيتةوة توْهة ئنةو ئناصةسة تنا دَين  سةبنشدووّ ينة بنيَ بنةٖايي سووتذةناتنةوة، بةٖاسَينزي دةننات، دنوةْي             

هة تاسيو دةديَ ، قاتيؼِ تا ديَ  ئاصةسةنةي صياد دةنات، دةبيَ  بطةَنة دنتنؤس.. ئينذي    دةنات.... دْيا خةسي
دةبيَ  دةفتةسةنةّ دةخبةّ، بةو ٖيوةيةي دوة دةخظننت ْنةبيَ ،  ٖنةس داسَينو ننة دةفتةسةننةّ دةدةخنةّ صؤس ينةوة         

وة وػنةي طنةسٖاتةنة بيَن     دةتشطيَِ نة ئةوة دوة دةخظنت بيَ  و داسيَهي دي ْةيةَةوة طةسي و ئةوةي ْووطيِ د
 نة ٖيَؼتا صؤسي َاوة، تاسيهة، سؤيؼتِ، سةْطة بيَُةوة طةسي...   

ئةوة ئةو داسةؾ بة خؤو بة دةفتةس و قةَيةّ و نرتيةى تاو دْيايةى دطةسةوة ٖاةةوة بٔ دةسطويَضةننةي خنؤّ،   
و دسةختة ْينة ننة طناالْة تنةْذ     ْا ٖاةةوة طيَوةسي دسةخيت وػة، َاوةيةنة دةس طويَض ية ديتين َٓةوة تيذي ئة

طوَيضيَو دةدة، تيذي ئةو دسةختة ْية نة خةَيو باطي دةننةٕ و َْٗيٓيني طنةيش طنةيشي ينيَ دةطَيشِْنةوة و َٓنيؽ        
طاَيتةّ ثيَذةٖات، ئيذي ئةو دسةختة دسةخيت وػةية، يةَنةودوة ٖنةتا َنٔ َناوّ وة دةننةّ ينة دوةي َٓنيؽ بنة         

نةطة ػتيَهة بؤ َٔ ئيذي دسةخيت وػةية.. ينةو نةتٓاوةينة طنيَ دسةخنيت     دسةخيت وػة ْاوديَشي بهةٕ، بؤ ٖةس 
ث ؤص ٖةٕ، ٖةسيةنةيإ ية ديَطةيةى، ٖيضيإ يةويذي دياس ْية، ْاطنشةوتشيٓيإ دسةخنيت وػنةية، دووةننةي دي     

وي ْاطشةو ْني، يةوَي دسةخيت ٖاويين يإ دسةخيت رٕ، ئةوينذيإ ينة طنةسي طنةسةوة، ْضينو ئامساْنة و سةْطنة ْنا        
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دسةخيت خةوٕ بيَ ، دسةخنيت خنةوٕ دسةختيَهني طضنهةَيةي نوستنة بٓةينة، دسةْن  ث ؤصيني ئنةو دسةختنةّ بنؤ            
دةسنةوت، ئةو دسةختةيإ صؤس صؤس ث ؤصة، ئةو ناتةي ية طةس دوْذي ثاسِةْةوة و يةطنةس ئنةو بنةسدةي ثن ي بنةفش      

ية طةسي خبةوئ، ئا يةو ناتةي ينة طنةس ئنةو    طؤتةْي دةَييَي خودة بة دةطيت خؤي بؤ َٔ و َيَشيَي سةخظتووة تا 
بةسدة سةيةخيية دةخةوي  و ية خةوْيَذة دوةْرتئ رْي  دْياييَ بة سووتي دةوست دةدةٕ و طةَاْ  يةطةٍَ دةننةٕ،  
وةي دةْيَ ئةو ناتةي ية تةسِةيي خةوْيَذةي، ئا يةو ناتة ٖةتاو دةنةويَ ، ٖنةتاوي ٖناويين، ئنةو دسةختنة نوستنة      

وةست ييَذةناو ْاٖيًََيَ  ٖةْاو بتطةصيَ  و يةو خةوْة خؤػةت بهات... ئةطةس خةَيهي ننةتٓاوة دةصةْنٔ   باالية طيَ
َٔ ية بٔ ئةو دسةخيت وػةية تي دةْوومسةوة، سةْطة  دسةختةنة بة ْاوي َٔ بهةٕ، دووسيؽ ْية  ٖةس ية بٓةوة 

شْ  ْينة ناَينإ دةننةٕ، ئنةوةي طشْطنة      بيربِْةوة، َٓيؽ تشِؤنةٕ ،  دَيٓيا ْيِ ناَينإ دةننةٕ، بنة الَنةوة طن     
دةفتةسةنة ثرت ثِش وػة بيَ  و ثةسِي طجي تيَذة ْةََيَٓيتةوة، ئنةو دةفتنةسة صؤس طةوسةينة تنةْذةٕ دةطنتإ ينة خنؤ        
دةطشيَ ، بةاَلّ ديَطةي َين تيَذة ْابَيتةوة... تا ئناصةسي ثنَيِ دةطنيت ثَيٓنةنشدووة، بنا بطةَنةوة بنشةدةسة ثةجننة         

 خوةسةنةّ..
قظةي ٖاويؼ  و ٖةس خؤّ الدة، ئةو دةيٗاويؼ  و َٔ خؤّ الدةدة، ئينذي ينةوةدة ْنةَا بةسطنة بطنشّ،       ٖةس

ٖةتا ثؼتة دةط  ٖةبوو بة دوْيَهةوة خةوةْذَة تةْةطةي، دوْةنةّ ية بن  ْنةَاوة، ٖيَٓنذةّ صةْني نةوةنة بنٔ       
بة ثيَية ثشِ ية وسدة طاتُةنةمشةوة،  دةط  و ثيَي، ٖيض ديَطةّ ْةَا ػةقي بشةدةسة ثةجنة خوةسةنةَي ثيَٓةنةويَ 

تا ئةو طاتة ْةَذةصةْي ئةو ثةجنة خوةسة ٖيَٓذة تووؾ و بة ٖيَض و دةو ثيظة، َٔ دويَٓيَهِ ثيَيذة ئةو ٖةصةس، َٔ 
ثؼتة دةطتيَهِ ييَيذة ئةو طةد ثؼتة دةط  و بةسة دةط  و .... بة ساٍَ َٓيإ ية بٔ دةط  و ثيَي ثةجننة خنوةس   

 دةسٖيَٓا...
ةو ثةجنة خوةسة وةٖاي نوتيِ توةْاي ٖةطتاْةوةّ ْةبوو، ْةَذةصةْي وة بةٖيَضة، وة بي َ بةصةيي و غةدةسة ٖنةس  ئ

بةنوػنت نوػتُي، ية طةس ئةو ساَيةؾ ٖيَؼتا سةْةدةوةطتا، طشتووويإ بة ٖةَوويإ طشتوووينإ، ٖةستني دنوْي    
دووباسة دةنشدْةوة، دوْي دينِ ْنةدةصةْي، ينإ     ثيظي دْيا ٖةية سيضي نشدبووٕ، َٓيؽ داس داسة دوْةناْي ئةوّ

ٖةس ٖيَٓذة دوْة ٖةبووٕ، يةى دوو داسيَهيؽ طومت: ئةطةس ثيَِ ئةوٖا ْةدةبوو، ئةتو ئنةو ثيناوة بووين  بةسةْونةس     
َٔ سةوةطيت ٖةي خؤسي ية خؤسي! َٔ ية دَيةوة ئةو قظةيةّ دةنشد، سةْطة سةطتِ طوتويَن ، دَيٓينابووّ، ئةطنةس    

ئاطاْي ثيَي دةويَشةّ، بة ٖي يةو بةٖيَضتشيؽ دةويَشةّ، ئيذي ئةطةس و َةطةس ْةينذةخوةسد، َناسنوري    طاخ باّ، بة
نشد ّ ٖيَؼتإ وةصػي ْةدةٖيَٓا، سةْطة ْاٖةقيؼي ْةبووبيَ ، ئاخش َٔ ية ٖيض و خؤسِة ثؼتة دةطتيَهي خشةثِ ية 

 تةْةطةي دة، دوْيَهي صؤس ثيظيؼِ ثيَيذة...
ة سؤرة ػووَةناْي رياْي َٔ، ية ٖيض اليةنةوة بؤّ ْةٖات، دةطتِ بنؤ ٖةستني بنشد وةى    ئةوسِؤ سؤريَو بوو ي

َاس ثيَوةي دةّ، َةسيةّ، ئاي َةسيةّ! تي  ية َٔ نشد! ثةجنة خوةسي طةطواب تؤٕ َٓ  طووى و تنشووى ننشد!   
ٖات ْنةخوةسدبا، َنٔ   ية طةس ئةو ساَيةؾ تيَشوثشِت تيَٗةَيذةّ، ٖةَووي ية بٔ طةسي تؤ بوو، ئةطةس تؤ طووي ئنةو 

ٖاس بوووّ دةتووّ يةخةي َةسيةَِ دةطشت، ئةطةس تؤ ْةباي َٔ ئةو ٖةَوو دوْةي َةسيةّ و ئةو ٖةَوو ػةم و 
دووْةي تؤّ دةخوةسد، با بؤت مبيَٓيَ ، ثةجنة خوةسي دسؤصْي دةخ ية دَيي ٖيضوثووك، با بنؤت مبيَٓيَن ، ػنةستويَ     

  وةٖات ييَوهةّ، بة ٖةسدوو دةطتإ طوو خبؤين ، طنوو... صؤسّ طنوت و    بةغ ئةو ثيَية سيضةّ تاى بيَتةوة، دةبيَ
نةغ ْةيويظ  بؤ خؤّ قظةّ دةنشد، ْةخؼةي تؤَيةنشدْةوةّ دةنَيؼنا.. ئةطنةس ينةو ناتاْنة تفةْطةننةّ ينة بنةس        

شد، بؤينة  دةط  با سةْطووو تةقةي ييَوهةّ، وة بضةمن تاويؼِ بؤي طيَشِة، دةتطوت ٖةطتيإ بةو تاو طيَشِةْةي َٔ ن
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تفةْطةنةّ ية ديَي خؤي  ْةَابوو...  ية دَيي خؤّ طومت، ثياو ْةمب ئةطنةس ئنةو ػنةو ينة ػن ْةي خنةويَ ٖنةجنٔ        
 ٖةجنٓ  ْةنةّ ئةي ثةجنة خوةس..

ية ب َة بشةدةسة ثةجننة خوةسةننةّ ديناس ْنةَا، ٖنةتا دسةْطني ػنةويؽ تناوةسِيَي بنووّ بَيتنةوة، ْةٖاتنةوةو            
ؤ ديَطةيةني دووسيإ ْاسدبوو يةو تشطةي ْةوةى ػتيَو بكةوَيَ، نناسيَهي باػنيإ ننشد،    ْةٖاتةوة، دوةيي صةْيِ ب

 ئةو نوسِة ثةجنة خوةسة ئةطةس ية بةس تاوّ با دووس ْةبوو ػتيَهي طةوسة بكةوَيَ..
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 بيظ  و ثيَٓر
 

يةّ طوت، ئةو ية دوةي ئةو سؤرةوة، ئةو سؤرةي قةوَاْذّ، ئةو سؤرةي ْياصي دَيي خؤَِ سةطتوسةوةٕ بة َةس 
سؤرةي َةسيةّ تيَش دوْي نشدّ و سةوةْةي ٖةَيذيَشي نشدّ، ئةو سؤرةي ث ي بةفش  ْةيٗيَؼ  ٖةَيذيَشيَِ، دةطتُي طشت 
و بةَييَٓة ٖاويٓييةنةي خؤي بؤ ْويَهشدَةوة و بةو بةَييَٓة تةوةو طةػاَةوة، ئةو سؤرةي ية َاَيي ث ي بةفشةوة بةو 

باسةطا و بة دةّ تاخوةسدْةوةوة، بشةدةسة ثةجنة خوةسةنةّ طيَضةَيي ثيَهشدّ و َٓيؽ  ديوةي َاَيي َةسيةّ ٖاةةوة
دوْيَهِ بة ثؼتة دةطتيَهةوة خةوةْذيَ، يةو سؤرةوةي بة ػةؾ سةوتيَو ٖةوَييإ دةدة َٔ ية بٔ دةط  و ثيَي ثةجنة 

وةى ثؼيًةيةني طةسَا بشدةية خؤّ  خوةس دةسبٗيَٓٔ، يةو سؤرةوةي ثةجنة خوةس بضس بوو، ْةَذيتةوة، يةو سؤرةوة َٔ
ية دوسِ باسةطا طشَؤَية نشدو ْةدةٖاةة دةسيَ، ْاْيؼِ ٖيَٓذة ْةدةخوةسد، دَيِ ٖيضي ْةدةبشد، ية تاو ئاصةسي ثيَِ 

طةسةثاي ريامن بة تاسيهي دةدي ، سةبي دنتؤسيؼِ ية بٔ ٖيَٓا، ئةو سؤرةْةّ ْيوة َاْطشتٓيَو بوو ية ريإ، نةطِ 
ةياْذوةْذّ، وةالَِ ْةدةدةْةوة، ية ب َة صؤس خضَةتيإ دةنشدّ، ْاصيإ دةطشمت.. ث ي بةفش يةى دوو ْةدةدوةْذ، د

داس ية دووَي ْاسد ْةتووّ، سؤريَو بة ثيَي خؤي ٖات بة ٖاتين ئةو ٖةَوو طوْذ سوويإ ية باسةطا نشد، ٖاتين 
ث ي بةفش بوو، ئةو ثياوة وةى خةَيهي ئاوةيي  طوْذ غةسيب ْةبوو، ْائاطايي ْةبوو، غةسيب و ْائاطاييةنة ٖاتين

باطيإ دةنشد، َٓيؽ ية َيَز بوو سةطتيي قظةي ئاوةييِ بؤ دةسنةوتووو، ئاوةيي دةياْطوت ية تةَةْي خؤي طةسي 
بة ٖيض َاَييَهذة ْةنشدووة، تةْٗا بؤ تاصمياْة ْةبيَ ، ٖةسطيض طةسي ية ْةخؤػيؽ ْةدةوة، ئةطةس ٖةَوو طوْذ ية 

  بيَ  طةسدةْي َاَييإ ْانات، ئةطةس ػتيَو بكةوَيَ  ْضيو دةبيَتةوة، ئةطةس بضةْيَ  ثيَويظ  بةو دةنات طةسةَةس
ْضيهرت دةبيَتةوة، ئةطةس ْا، ية دووسةوة دةطةسِيَتةوة، ئةوةي ث ي بةفش دةباتة َاالٕ و دةيذةْيؼيَٓيَ ، تةْٗا َشدْة، 

 إ ئةوة دةبيَ  سةص بهات نةطيَو ية َاَيةنةي مبشيَ ..ئةطةس نةطيَو سةص بهات ث ي بةفش بيَتة َاَيي
ٍَ ئةوةي ْةدةتنووة َناَيي ننةغ، بنةاَلّ ٖنةَوو نةطنيَو دةتنووة َناَيي ثن ي بنةفش، ننةغ             ث ي بةفش يةطة
ْةيذةطؤت، يإ ب ي ْةدةنشدةوة نة بؤتي َٔ دةتُة َاَيي ئةو و ئةويؽ ية ناتي ْةخؤػيؽ طةسيَهِ ييَٓنادةت،  

س نؤٕ وةى بيظتووَاْة ث ي بةفش ئةوٖا ْةبووة، صؤس بةطةسَي ٖاتوتؤي َاالْي نشدووة، بةالّ يةو دةَيئَ نؤٕ صؤ
سؤرةوةي رْيَو ية رْةناْي نة ْاوي َيَشيَ بووة نؤتي دوةيي دةنات ئيذي يةوةوة بة دوة بؤ تاصمياْنة ْنةبيَ  ثيَني    

 ْةتؤتة ٖيض َاَييَهي ئةو طوْذة..
ي خةَيهي طوْذ صةْيووويإ ث ي بةفش وة ية باسةطاي سةبةْإ َيَوةْة، ٖةَوو بنة  يةوةوة ئاطايية نة دوةي ئةوة

طةوسة و بضوونةوة، بة رٕ و ثياوةوة، سةْطة َةسيةَيؼيإ يةطةٍَ بووبيَ  سوو ية باسةطنا دةننةٕ، خنةَيهي طوْنذ     
نةوتٔ دةطةيؼنت، بؤية يةنظنةس   باسةطاػيإ ية سيَضي َاَييَو ية َاَيةنإ دةْابوو، ٖةس سوودةويَو سوويذةبا، بيَ دوة

طةيؼنت ، تةَاػاّ دةنشدٕ، بة غاسدةٕ دةٖاتٔ، دوو طيَ ثياو ية ثيَؽ ٖةَووةٕ طةيؼنت، ناتيَ تيَطةيؼنت ٖيض ية 
 طؤسِيَ ْية و ث ي بةفشيؽ بة صةسي خؤي طؤتي:

 ك ْية، بشِؤْةوة، َٔ ٖةس سةصَهشد بيَُة ئيَشة..

 طة ٖيَؼتا باوةسِيإ ْةنشدبيَ ..ئةودا خةَيهةنة ثةستةيإ ييَهشد، سةْ
ئةو سؤرة سوودةويَهي طةوسة بوو، صؤسيؽ طةوسة، ث ي بةفش َيَوةْي باسةطا بوو، َيَوةْي َٔ بوو ية ْاو باسةطا، 
َٔ بة ٖاتين ئةو طوسِّ ٖاتةوة بةس، ئاصةسي ثيَِ تةْذ قات ية نةَي دة... ية ب َة ٖيض قظنةيةني وةي ْنةنشد،   
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يَيوةسطشمت ننة طنوةي طنةسدةْي بهنةّ، ئينذي سؤيؼن ، ينة دوةي سؤيؼنتين ثن ي بنةفش،   بشِيناسّ دة            بةالّ طفيت 
 َاْطشتٔ بؼهيَِٓ

وة بضةمن سؤري دوةيي بوو، بة تةْيؼيت ئاوةيي بة ديوي طةسَاو ْا بة ديوةنةي دي، بة ػةيةػةٍ ػنؤسِبووَةوة،   
ة تةسِةيي و نةطهايي داسةمن ْنةدةدي، ْضيهوووَنةوة ينة    ئةودةَةي َٔ باطي دةنةّ ٖةس بةٖاسة، بةالّ ية طياوطؤَيذ

َاَيي ث ي بةفش، ية دووسةوة َين دي ، خانةْاطةنةي ٖةس بة دةطنتةوة بنوو، ينةويَ ينة دةو دؤطةننة تنةقاْذي و       
بةسةو ثيَؽ دةسطا، الي بةسدة نوسطييةنإ ٖات، بة يةنةوة طةيؼتيٓة الي بةسدةنإ، ئةو بةسدةْةي دةَيَو بوو ينة  

ةسِوةْي َننٔ بننووٕ، صؤس بةطننةسَي بننةخيَشٖاتين نننشدّ، يننةو سؤرةدة صؤس دةْيؼننتني ٖننةسطيض ٖيَٓننذة بننة يةنننةوة  تنناو
دةْةْيؼتوويٓة، بةالّ ئةو دةْيؼتٓة دووسودسيَزة نةَرتئ قظةي تيَذة نشة،  يةو سؤرةدة صؤستشئ ثشطياسّ نشد، بنةالّ  

ناّ يةو ثشطياسةْةي َٔ ْةبووبيَ ، بةػنيَو ينة دةْيؼنتين ئنةو     ثشطياسي ريَش ييَوةٕ، سةْطة ث ي بةفش طويَي ية ٖيض 
سؤرةَإ ية رووسةوة بوو، ٖةستةْذة سؤرةنةي صؤس خؤؾ بوو ٖي ئةوة ْةبوو نةغ ية رووسةوة دةْيؼيَ ، بةالّ ئيَُنة  

ْنةدةبووّ، ينةو    دةْيؼتني، يةو دةْيؼتٓة بيَ قظةييةؾ بيَضةس ْةبووّ، يةو دةْيؼتٓة ثشِ ية ثشطياسة بيَذةْطيينة بيَنضةس  
طاتةوةي تووَة رووسةنةي ث ي بةفشةوة تا ئةو طاتةي ٖاةة دةسةوة، تاوّ بة ديوةسي رووسةنةوة بة ٖةس توةس ديوةس 
و بٔ باْيؼةوة ٖةَيوةطشة، ٖةْذيَو داس وة ٖةطتذةنةّ ئيَظتاؾ تاوّ بةويَوة ٖةَيوةطشةوة، ٖةس نةطيَو ية ديَني َنٔ   

 با ٖةس وةى َٔ دةبوو ..
ةي ث ي بةفش ئةو سؤرةي َٔ باطي دةنةّ رووسيَو بوو ديا ية ٖةَوو ئنةو رووسةْنةي ديوَنة، دينا ينةو      رووسةن

رووسةي صؤس داسي دي ييَي دةْيؼتووّ،  ٖةس يةو ديَطةية دةْيؼتوووّ ننة صؤس داسينذيؽ ييَني دةْيؼنتووَة، بنةالّ      
ةمن يةننةّ ثشطنياس ننة ٖاتنة طنةس ييَنوّ و       ئةوةي يةو دةْيؼتٓة ديتِ ية ٖيض دةْيؼنتٓيَهي ثيَؼنوو ْةَنذيوة، وة بنض    

 ْةَضةْي بؤ ْةَهشد. 
)) ئةو رووسة تؤٕ ئةو طؤسِةْة طةيشةي بةطةسدة ٖات، ئةو ٖةَوو ػتة ية نويَوة ٖناتٔ، ٖنةتا ئيَظنتا ينة ننويَ      

 بووٕ؟! ((
طن  سووت  رووسةنةي ث ي بةفش نة ٖةسطيض ثيَؼرت ئةوٖا ْةبووة، ديوةسي رووسةنةي ثيَؽ ئةوداسة وةى بةسي دة

ٍَ، ثنَياَلوي رْنإ، تنةفية،          و قووت بوو، ٖيض  ية ديوةس ْةدةدي ، بةاَلّ ئنةوداسة دؤسةٖنا بناصٕ، خةْاوننة، خشخنا
خةصيَِ، تةػي، ية ْةسييت طوْذ الَةدة ٖةس ػتيَهي رْاْةت دةويَ بشِؤ ية رووسةنةي ث ي بةفش تةَاػاي بهة..  ية 

ةجنةّ بؤ يةى يةني ػتةنإ دسيَز دةنشد و دةَجشطي: ئنةوة تنية؟ ئنةدي    ب َة تووػي وةقوسَِاوي ٖاتوووّ، وةبضةمن ث
ئةوةيإ؟! بةالّ يةبةس ئةوةي ٖيض وةالَيَهي ث ي بةفشّ ْةبيظ ، ينإ ْايةتنةوة ينادّ وةالَني ثشطنياسةناْي َنين       

 ة طوتي:دةبيَتةوة،  سةْطة ثشطياسةنامن ية ريَش ييَوةوة نشدبٔ بؤية ٖيض وةالّ ْةبوو، ئةوةي ية ب َ
 )) ئةوةْة ثامشاوةي رْةنامنٔ، ٖةَوويامن وةنو تاوي خؤّ ثاسةطتووة((  

ئةو سؤرة َٔ ٖةس تاوّ ية ػيت رْة َشدووةناْي ث ي بةفش طيَنشِة، ينة ثنةْاي سةفتةينةني سةػني طوَيطوَييينةوة       
نةتٓاوة بةوةؾ خنؤي  خاتيَهي بضووى صؤس بضوونِ دي .. رووسةنةي ث ي بةفش ئةوسِؤ َؤصةخاْةيةني خٓذيًة بوو، 

ية طوْذةناْي دي دينانشدةوة، ينة ٖنيض طوْنذيَو َؤصةخاْنةّ ْنةديتووو، ْنةمشضةْيووو ننة ينةو طوْذةْنة َؤصةخاْنة            
 ٖةبيَ .. ْاصةمن نةطي دي ثيَؽ َٔ ئةو َؤصةخاْةيةي ث ي بةفشيإ ديتووو، يإ ْا..  طويَِ ييَي بوو طوتي:

 نةّ دةنةَةوة..(())ئيَظتا ية رووسةنةي دي دةدةْيؼِ ئيَشة  
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تةَاػاي دةسطانةػِ نشد تؤخ و نًيًي ثيَوة بوو نة ثيَؼرت ئةوةي ْةبوو.. قظةيةني ئةو سؤرةي ث ي بةفش تنا   
 ئيَظتاؾ وةى خؤي بة سيتُي خؤي ية طويَِ دةطوتشيَتةوة :

 )) سةص دةنةّ تةْذ رياوّ ٖيَٓذةيذيؽ بزيِ بؤ ثاسةطتين ئةو ػتاْة((.. 
ية ْة ئيَظتاي ْاو َؤصةخاْةنةي ث ي بةفشة، ْة ئيَظتاي طيَوةسي دةس طويَضةنة، َٔ ئيَظتا بة ئيَظتا ئةو ئيَظتاية

دياس نؤَجيوتةسيَهةوة دةْيؼتووّ، دةفتةسيَهي طةوسةي صؤس طةوسة ية تةْيؼ  نؤَجيوتةسةنةوة بة الي تاوي تنةثِ  
دةسطويَضةنة بوو، دةفتةسيَهة َةطنةس ٖنةس    بة نشةوةيي ثؼ  ية ديوةسة، ئةو دةفتةسة ٖةَإ ئةو دةفتةسةية نة ية بٔ

َٔ ٖةْذيَو طةسةدةسي ييَذةس بهةّ، دةطنتبةتيَهة وسد وسد صؤس وسد، ٖنةسطيض دةطنتبةتي وة وسدّ ْنةديوة، سةْطنة      
َةبةطتيَو ٖةبيَ  يةو وسد ْووطوٓة، دةطتبةتيَهي خوةس و خيَض تا بًَيَي خوةس و خيَض، ية صؤس ديَطنة سةػنوؤوةتةوة   

ٍَ َاْذوو بهةّ تا دةخوَيٓذسَيتنةوة، ينة صؤس ديَطنة دِسةوة، دةبَين  يةتنة سطنتة و يةتنة وػنة         دةبيَ  صؤس  خؤَي يةطة
ييَهذي طشيَوذةَةوة.. ئةو طةسٖاتة وةى خؤي وةى ئةوةي ية بٔ دةس طويَضةنة يةو دةفتنةسة ْووطنشةيةوة ْاتنيَتة ْناو     

و تةْذ الثةسِةيةى، طةتشةوٕ، ننة ثيَذةتنيَ   رووسة    نؤَجيوتةسةوة، ئةوةتة ييَشة ْةى ٖةس وػة و سطتة،  الثةسِةيةى
َؤصةخاْةييةنةي ية خؤ طشتويَ ، ثيَذةتيَ  دوة سؤرةناْي بةٖاسي نةتٓاوة و صؤس ػيت ديهةي طةسةتاي ٖاويٓيؼني  

 ْيؼاْذةبيَ  ْاخويَٓذسيَتةوة....
ية طاَييَو ثرتي خاياْذ، ئةوة ئؤخةي ئةوة طةيؼتيٓة ٖاوئ، طيَ وةسصّ يةو نةتٓاوةية بةطةس بشد ٖةس وةسصيَهي 

ٖاويٓننة و دةبيَنن  بطةَننة دسةختننة ٖاويٓييةنننة، بنناؾ ْننةبوو خننؤّ ٖةَيٓننةديَشة، ئةطننةس ثنن ي بننةفش ْةدةطةيؼننيتَ، 
سؤيؼتوووّ، دسةختِ ْةدةدي ، باؾ بوو ئةو نةسةيةتييةّ ْةنشد، ئةو َةسيةَة بة تةَا بوو تنِ ييَوهنات! بنا بنؤت     

ة ئةو دسةختنةوة ػنةستويَ  ينة ٖنةَووةٕ ثنرت طنةيشي يةػنوالسي تنؤ بهنةّ، وسد وسد          مبيَٓيَ  َةسيةّ، خؤ ٖةس ديَيت
تةَاػات بهةّ، تةَاػاي ٖةَوو ديَطةيةن  بهةّ، ية تةوقي طةستةوة ٖةتا بين ثيَ ، دةبيَ  ٖنةَوو نوْنةناْي   

اييَ بنة سووتني   يةػ  تةَاػا بهةّ، خؤت بطشة وة ٖامت... صؤس ْةَاوة بطةَة دسةخيت رْطشةوة، دوةْرتئ رْي دْين 
دةبيِٓ با ٖةس دةطتِ ْةياْطاتيَ، ث ي بةفش طؤتةْي تاو بةطة، وةية تاو بةطة ئةطةس بؤ خةَيهيؽ بنةغ ْنةبيَ  بنؤ    
َٔ طةسوصيادة،  وة ية ْضيهةوة ئةو ٖةَوو َةَو و مس  و ْاوطةَية بويِٓ تيِ دةويَن ! دةيناْطوت ثن ي بنةفش ينة      

ّ ْةدةنشد،  دوةي ئةوةي دسةختةنةّ دي  دةبيَ  بضُة الي ثن ي بنةفش و   تةَةْي خؤي دسؤيةني ْةنشدووة َٔ باوةسِ
دةوةي يَيوووسدْي يَيوهةّ نة صؤس داس ينة تنووسِةيي قظنةّ ثَييطوتووة...ينة ػنةويَهي ٖناويٓيي َاْطةػنةويذة ئنةو         

ةنة و ديَطةي قظاْةّ ية بةس خؤَةوة دةنشد، ئةو ػةوةي ئةو قظاْةّ تيَذة نشد بؤ طوةيٓيَهةي دةبوو بطةَة دسةخت
خؤّ خؤؾ بهةّ... وةتة ْةتووَةتة ْضيو ئةو دسةختة، بةالّ َظؤطةس طوةي دةتِ، سةْطة ٖةس طوةي ئةطةس طوةي 
سيَو ْةنةوت ٖةس يةو ٖةفتةية يةويَوة ية دسةختةنةوة رْإ بة سووتي دةبيِٓ، ئةو ػنةوة َاْطةػنةوييةي ينة طنةس     

دةو دسووطتُهشدبوو، دسيَزتشئ ػةوي طاٍَ بوو، ئةو ػةوة ية نٓة َٔ قةسةويًَةيةني دةس نة بة دةطيت خؤّ بة دٍَ و 
بة قةد طيَ وةسص ثايض و صطتإ و بةٖاسي نةتٓاوة دسيَز بوو، ٖةصةسو يةى ت ؤنِ بؤ خؤّ طيَشِةيةوة، ٖنةس ػنةو بنوو،    

 سؤر ْةبؤوة..
اويي يةو دةس وػةية ئاصيضة بهةّ، ديظاْةوة وة ئاصةسي قاتِ صيادي نشد، ئيذي ْاتوةمن تيذي بٓووطِ، دةبيَ  َاَيئ

ئاصيضتشئ دةسة الي َٔ، ئةو وةيهشد نةتٓاوة بة خؤّ و ث ي بةفش و َةسيةّ و ئةوةْيذيةوة خبةَنة ئنةو دةفتنةسةوة..     
تا ئةو ديَطةيةي ثيَِ دةسفةمت دةدة ديَُة ريَش ئةو دةسةوة رَاسةي ثةسِة ْووطشةوةناْي دةفتةسي طةوسة صياد دةنةّ، بنة  

 ديتٓةوةي دةس وػة...ْياصي 
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 بيظتوػةؾ
 

تةْذ سؤريَهة، سيَو ئةوسِؤ طيَ سؤرة، ث ي بةفش ية قظةنشدٕ سةفتاسي صؤس طؤسِةوة، ٖةس خنؤي قظنة دةننات و    
طويَ ية نةغ سةْاطشيَ ، ناتيَو دةنةويَتة قظة دةَييَي دؤطةنةي بةس دةّ َاَيياْة ٖةس دةسِوة و بة نةغ ْاط يَتةوة 

َٓذةالْة صؤس َٓذةالْة ثيَذةنةْيَ، صؤس ثشطياسّ ييَ دةنات ، ية دةْيؼتٓيَهي دةو دؤطةيي، دؤطةي ثيَؽ َاَييإ، 
 بةالّ تاوةسِيَي وةالّ ْانات ، ٖةس خؤي وةاَلَيإ دةدةتةوة، ثشطياسيَو يةو يةو ثشطياسةْة: 

 )) تؤ رْي ساَيطشتووت ديوة؟((
تاوةسِيَي ْةنشد ئايةى ْايةى ية َٔ بويظيَت، خؤي ساَيطشتووةْنة دةطنيت ثيَهنشد: َنٔ ينة نؤْنةوة، صؤس ينة         

نؤْةوة نةيفِ بة نؤسِي دةسويَؼإ ٖاتووة، تةْذي بؤّ نشةبيَ  ييَيإ ْضيو بووَةتةوة، سةطتة ٖيَٓذة عةػنكة دينٔ   
هِ طشتووة بيظ  و ْؤّ بةسةَياَل نشدووة، بةاَلّ بةسدةوةّ ْةبووَة، ْويَزيَهِ نشدووة، طةد ْويَزّ تةسنهشدووة، سؤرويَ

سةصّ ية ْاو دةسويَؼإ بووة و يةطةٍَ ئةوةٕ صيهشّ نشدووة، نؤسِي ٖةَوو دةسويَؼاْي دْيناّ ديتنووة، ينة بةغنذةوة     
ي يطشة تا دةطاتةوة ئةطتةْووٍ.. بةاَلّ دةسوَيؼي ٖنيض ػنوَيٓيَو، ٖني ٖنيض ػنيَبيَو ْةدةطةيؼنتٓة دةسوَيؼنةناْ       

ػيَبي ْةٖشي، ٖةس ئةو دةسوَيؼاْة ساَيوطشٕ، ية ثاؾ ئةوةْنة سناَيطشتٔ سةسةَنة، تنةْٗا ينةى ننةغ ٖنةبوو ينة         
دةسوَيؼةناْي ػيَبي ْةٖشيؽ دوةْرت طةسَرت ساَيي دةطنشت، ئنةويؽ َةطنتاْةنةي َنٔ بنوو، َةطنتإ دسةْن         

َٔ بوو، دةصةْي ئةويؽ ية دةخي َٓذةٍَ  ئاػٓايةتي يةطةٍَ ساَيطشتٔ ثةيذة نشد، صؤس دسةْ  تةْذ طاٍَ بوو ية نٓة
بووة دةسويَؽ.. باػِ ية ب ة ية ناسوةٕ بووّ َاْطيَ  دةبوو َاَيِ بةديَٗيَؼتووو، ثنايضةْيَهي دسةْن  بنوو، دْينا     
بةسةو طاسدي دةتوو، ػةوةناْي ية ػةوةْي صطتإ دةتوو، ػةو طةيؼتُةوة ئناوةيي، َاَيٓووطنتٓإ بنوو، ئناوةيي     

طة ية دةْطي ْاوة ْاوةي  طة  ئةوةي دةْطة يةو طوْذةوة ْةدةٖات، طنةطةناْي ئنةو صةَنإ    نح و بيَذةْ  ، د
وةنو طةطي ئيَظتا ْةبووٕ، نيَؼهةيةى سووي يةو طوْذة بهشدةية، بة وةسِيٓيَو طوْذيإ ييَي ئاطنادةس دةننشدةوة..   

ة ييَي دةْيؼتووئ، ئةٖا ييَشيَٗيَوة، با صؤس طةست ْةيةػيَِٓ، ٖيَؼتا تةوةويَهي َابوو بطةَة ئيَشة، ئةو ػويَٓةي و
طوَيِ ية دةْطي دةف بوو، ئةو دةَيؽ َاَيُإ ٖةس يَينشة بنوو، ٖنةس دوو رووسيؼنِ ٖنةبوو، ئنةو دوو رووسةي تنؤ        
دةياْويين صؤس نؤْٔ صؤس، ٖةَوو رْةنامن ئةو دوو رووسةيإ ديوة، ٖةَوو رْةنامن ْويَهشدْةوةي ئةو دوو رووسةيإ 

ين ٖةس رْيَو ئةو رووسةْة ْويَهشةوْةتةوة، بة ٖاتين َيَشيَ ْويَوووْةوة، بة ٖي َةطنتإ بنة ٖني    ديوة، يةطةٍَ ٖات
ٖةَوويإ.. ية نويَية ئةو دةْطي دةفة! ْضيو بةوة ْضيو بةوة، نوسِة خؤ ئةوة ية َاَيي ئيَُنة دةْطني دةف ديَن !    

 طويَِ بة دةسطاوة ْا، بؤ ئةوةي بضةمن دةف ٖؤثيَهِ ية خؤّ صةْي، ٖةصةس ػ  بة َيَؼهُا ٖاتٔ و سؤيؼنت، ٖامت ٖامت
بة تةْيَية ياخود دةْطيؼي يةطةَية، دةْطي َةطتاْيؼِ طويَ ييَووو، ْةسّ ْةسّ )سةي سنةي( دةننشد.. ئنةٖا ينةو     
نوْةوة! ييَشة بةسديَهي ٖةْذيَو طةوسة ٖةبوو، ئةٖا ئةو بةسديَٗيَ، ٖيَؼتا َاوة، نيَ دةصةْيَ  ئنةو بنةسدة تنةْذي    

دووة! تةْذ تةَةٕ دةنات! ئاي بةسد، ٖةصةس خؤصطةّ بة تةَةْي تؤ، بشةية، ئةو بةسدة نوسطي رْنةناْي  تةَةٕ نش
َٔ بوو، ٖةس ٖةردة رْة دوةْةنامن ية طةس ئةو بةسدة دةْيؼتووٕ، ية طةس ئةو بةسدة بةٖاسةٕ سوويإ دةوةتة سؤريَ 

دةطتيإ خظؤتة بٔ تنةْةطةو تناويإ بشِيوةتنة     و بة دياس ْةيٓؤنةوة ثشتي خؤيإ ػاْةنشدووة، ية طةس ئةو بةسدة
 ئةو سيَطةيةي وة دياسة..

 بؤ ْاثشطي تاوةسِيَي تيإ دةنشد؟ -
 بشِوةْانةّ ية تؤ صياتش تاوةسِيَي نةطي.. -
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وةية، تاوةسِيَي َٓيإ دةنشد، ئةو بةسدة الي َٔ صؤس ث ؤصة، ئةو ْاوة ٖةَووي بة دةسو بةسدييةوة، بة خنؤٍَ و  
ة باَيذةس و بيَ باَيييةوة، بة عةسد و ئامساْييةوة، ث ؤصة، صؤس ث ؤصة ئيَشة، ئيَظتاؾ ئيَشة بؤْي رْةناْي ئاوييةوة، ب

َين ييَذيَ ، بؤْي َيَشيَ، بؤْي َةطتإ، بؤْي فةتاْة، بؤْي ٖةَووةْي ييَذيَ ، ئةتو ْاصةْي ث ؤصي ئةو بةسدة ية 
طشتين َةطتامن دي ، طةَاي َةطتامن دي ... ئا، بةسدةننةّ  تيةوةية! ية طةس ئةو بةسدة، َٔ بؤ يةنةّ داس ساَي

غًؤسي ئَيشة نشدةوة تووَة طةسي، صؤس ثَيؼرت ئنةو بنةسدة بنةسديَهي صؤس طنةوسة بنوو، داسَينو تنؤثيَهي طنةوسةي         
بةسنةوت، وة بضةمن ئةو تؤثة ية َاَيي توسناْةوة ٖات سيَو بة بةسدةنة نةوت، ثاستة ثاستةي نشد، ئةوةيإ ثاستة 
طةوسةنةيةتي ثاستةناْي دي ْاصةمن ية نوئَ، بؼياْويِٓ ْايآْامسةوة، ئيَ، ية طةس بةسدةنةوة تةَاػناي َةطنتامن   
نشد، ك بويِٓ! َةطتإ ثشتي نشدبؤوة، ثشك ك ثشك! دةتطوت سووباسة ػنةثؤالٕ دةدة... ئنةو بنةسدة تةَنةْي صؤس     

ةو بنةسدة ٖنةَووةْي َشةْنذ، َٓنيؽ دةَنشيَينَ،      نشدووة، ك دةبوو ئةطةس َشؤظ ْينوةي  بنةسد تةَنةْي نشدبنا! ئن     
ػةيتاْيؽ دةَشيَينَ، ئةوةي تؤثيؼي دسووطتهشدووة و ئةوةي تؤثيؽ دةويَ  ٖةَووةْي َشةْذ و دةَشيَينَ، ئةوةي 
ػةيتاْيؼي دسووطتهشدووة دةَشيَينَ، ٖةَووةٕ دةَشيَينَ و بؤ خؤيؼي دةَيَينَ.. يةو نوْةوة تةَاػاي َةطنتامن  

ةتطوت ػةسةبي دْياي خوةسدؤتةوة، ية دْيا دةبشِةبوو، بةو ثةجنة مشؼاَيياْةي دةيف دةرةْذ، بةو دةّ نشد، َةطتإ د
و ييَوة طوَيياْةي سةي سةي دةنشد، َٔ تةوةو سةثةطابووّ، تاٖةقِ ْةبوو، يةنةّ داسَة َةطتإ وة بوينِٓ، ٖنةس   

و،  صؤس طويَِ ية طؤسةْيي ئةو بونوو، بنةالّ   َةطتإ ْا، يةنةّ داسّ بوو رٕ وة بويِٓ، َةطتإ دةْطي ْاخؤؾ ْةبو
ئةو ػةوة و ية طويَي َٔ ٖيض دةْطيَو ْةدةطةيؼتة دةْطي َةطتإ، نوسِيَو ٖةبوو سةطنةٕ صيشةنينإ دةطنؤتيَ،    

داسيَو سيَي نةوتة ئيَشة، طؤسةْي طوت، دةْطي صؤس خؤؾ بوو صؤس، ئيَظتاؾ داسوباس ية سةديؤ طويَِ ييَني دةبيَن ،    
دةْطي ئةو نوسِة دةنةّ، ية نٓة َٔ خؤػرتئ دةْطة ية دْياييَ، بةالّ بشِوةّ ثيَوهة دةْطني َةطنتإ   صؤس سةص بة 

يةو ػةوةي ساَيي طشتووو، صؤس ية دةْطي سةطةٕ صيشةنيؽ خؤػرت بوو، َةطتإ تاويَو ٖةَيذةطتا طةس ثيَ، تاويَو 
شتيؼني بنةو رووسةدة باَلونشدبنؤوة.. ينة     ية طةس تيضنهإ دةدةْيؼن ، بنةسدةوةَيؽ دةيف دةرةْنذ و دةخيويَٓنذ، ث     

 تةَاػانشدْي َةطتإ َةط  بوووّ ثيَ يةطةس ئةو بةسدة و تاو بةو نوْةوة .... تاوّ يةو نوْة ْةدةبؤوة...
ثنن ي بننةفش يننة طيَشِةْننةوةي سنناَيطشتين َةطننتإ، بننة تننةوةوي سنناَيي ٖنناتووويَ، يننة طيَشِةْننةوةي ئننةو ػننةوة   

ني و ناسةَة بوو، رووسة َةطتاْييةنةي بة دةْ  و سةْطةوة ثيؼإ دةدة، وةي ننشد  ساَيطشتووةدة ٖيَٓذة دةطرتةْط
َٓيؽ ية تةْيؼ  ئةوةوة و ية طةس بةسدةنة ية طةس يةى ثيَ سةوةطتِ و تاوّ بة تةْيؼ  تاوي ئةوةوة ينة طنةس   

ي خنؤّ دوالْنةوة   َةطتإ سةبطشّ، بة طويَي خؤّ طويَِ ية دةْطي ثةجنة و ييَوي َةطنتإ بيَن ، وةي ننشد بنة تناو     
َةطتاْييةنةي َةطتإ بويِٓ... ئَيظتاؾ وَيٓةي َةطنتإ، دةْطني َةطنتإ، دةْطني دةفةننةي َةطنتإ، ينة        
تاؤَ، ية طوئَُ.. ٖةس ناتيَو مبةويَ رووسة َةطتاْييةنةي َةطتإ بنؤ نةطنيَو بطيَشَِنةوة، ثيَويظن  ْاننات      

طوةصَةوة و ْيؼناْي بنذةّ.. ػنةوة َةطنتاْييةنة ػنةويَهة      بطةسِيَُةوة الي ث ي بةفش و ية صةس و تاوي ئةوةوة بي
تةْٗا ث ي بةفش ْةيذي ، َٓيؽ بةو تاوةْةي خؤّ ديتِ، ث ي بةفش تةْيا ْةبوو نة َةط  بوو َٓنيؽ ينة تنةنيا    
يةو َةطترت سةوةطتابووّ، ث ي بةفش تةْيا ْةبوو ئةو ناتةي دةيويظ  ية دةسطا بنذة، دةيويظن  بناْطي َةطنتإ     

يذةتوةْي يإ دَيي ْةدةٖات، َٓيؽ سةصّ ْةدةنشد َةطتإ بة ئاطا بٗيَٓيَتةوة، َةطتإ بنة َةطنتييةوة   بها و ْة
دوةٕ بوو، َٔ و ث ي بةفش ٖةسدوونُإ نؤى بووئ ية طةس ئةوةي نة ْابيَ  بة باْطهشدْيَ، بنة تةقنةي دةسطنا،    

ٖةس َةط  بيَ ، ٖةس دةف بزةْيَ، ٖنةس   َةطتييةنةي َةطتإ سةتًَةنيَ، سةصَإ دةنشد تا دْيا دْياية َةطتإ
صيهشي خودة ية ثيَٓاوي صطجشِبووْيَ بهات.. َٔ و ث ي بةفش ثيَهةوة َةط  بونووئ، ديناوةصيي َنٔ و ئنةو ينةو      
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ػةوةدة ئةوة بوو، ث ي بةفش َةطيت َةطتوووْي رْيَو بوو تةْذةٕ ػةو و سؤريإ ثيَهةوة بة طةسبشدبوو، دْيايةى 
ي خؤي طشتووو، ديَطةيةى ْةَا بوو ية يةػي ئةو رْة ئةو ْةيذيتيبَ، بنؤْي ْنةنشدبيَ، َاتني    داس توْذ ية ئاَيَض

ْةنشدبيَ، طةدةٕ ػةو بة ْياصي صطجشِبووٕ يةطةَيي خةوتووو، ث ي بةفش ساَيطشتووي ساَيطشتين رْيَو بنوو، تنةْذةٕ   
ة.. بةالّ َٔ َةطيت رْيَهِ ينة صةسي  وةسص طويَي ية دةْطي بووة، ية طةسَا و طةسَا و فيَٓهي طؤسةْيي بؤ طوتوو

ث ي بةفشةوة صةْيِ ْاوي َةطتاْة، ئةو ْاوةّ ية طةس نيًََي طؤسَِينو ديتنووة، ئنةو ػنةوةي يةطنةٍَ ثن ي بنةفش ينة         
نوالْهةوة تةَاػاّ نشد، ئةوة يةنةّ داسّ بوو ئةو رْة بويِٓ، ٖةسطيض قظةػِ يةطةَيي ْةنشدووة، ٖةس ئةو دناسة  

رْة تةْذ دوةٕ ) سةي سةي( دةنشد، ك دوةٕ طةَاي دةنشد، يةى بة رووسةنة ثشتي خاوي باَلو  ديتِ، خودةية ئةو
نشدبؤوة، ثشك ك ثشك! دةتطوت ثةية ٖةوسي بةٖاسيية و تووػي بة تووػني تنةْذ باينةني درة ئاسةطنتة ٖناتووة،      

ةس تنةْٗا ثن ي بنةفش    خودةية ئةو رْة دةفةنةي تنؤٕ ٖةَينذةدة و دةيطشتنةوة! ئنةوةي َنٔ ينةو رووسة دينتِ َةطن        
ديتويَيت.. َٓيؽ وةنو ث ي بةفش ساَيطشتين َوسيذةناْي ػيَبي ْةٖشيِ ديوة، قظةي ث ي بةفشة نةغ ْينة وةى  
ئةوةٕ دوةٕ ساَيوطشيَ ، ئةو َوسيذةْةّ دي ، ية ب َة داسيَو يإ ثرت صؤس ية ْضيهةوة ئةو دةسويَؼناْةّ دين ، ينة    

ةمن دي ، بة دوةي نؤتش نةوتوووّ، ديتِ ئةوةٕ ية بٔ َٓاسة ثشتيإ نشدبؤوة، ْضيو ) َٓاسةي تؤيي( ساَيطشتين ئةو
ثشتي طجي، ثشتي سةؾ، ٖي َاػوبشجني، ثشتي دسيَز، صؤس دسيَز، طويَِ ية خةَيو بوو دةيناْطوت ئةوةْنة ينة طنةس     

      َ اػنانشدْيإ، بنةو   تةسيكةتي ػيَخ عوبيَذوَياَلي ْةٖشئ، ساَيطشتٓيَنو ساَيينإ طشتونوو، ْينوةي ػناس ٖاتوووْنة تة
تاوةْةي خؤّ دةَذي ، نؤتشة ػيٓهةناْي طةس َٓاسةي تؤيي ية طةس سيتُي دةف و دةْطي دةسويَؼإ، سيَو وةى 
طةَاي دةسويَؼإ طُةطُيإ دةنشد، طةَايإ دةنشد و باَييإ ييَنو دةدة.. دةسويَؼنةنإ دةْطينإ صؤس خؤػنووو،     

َٔ نة نةَيَو ية دووسي ئنةوةٕ سةوةطنتابووّ، خنةسيو بنوو ينة      ٖةس ناتيَو دةياْطوت ) سةي سةي سةي ئةَياَل( 
خؤػيإ باٍَ بطشّ، َٓيؽ وةى ئةوةمن دةنشد، وةى نؤتشةنإ ئةو نؤتشةْنةي دةَويظن  سةوينإ بهنةّ، بناَيِ ييَنو       

ةفش دةدة، يةو سؤرةوة بشِياسّ دة ئيذي وةص ية نؤتش بَيِٓ، ينةو سؤرةوة ٖنةس ينةويَ دةسالطنتيهةنةّ فشَِينذة.. ثن ي بن       
 دةيطؤت: 

)) َةطتإ ية َوسيذةناْي ػيَبي ْةٖشي دنوةْرت و خؤػنرت صيهنشي دةننشد(( َٓنيؽ دةَينَيِ ثن ي بنةفش ينة          
 تةَةْي خؤي ٖيض دسؤيةني بة طةس صةسيذة ْةٖاتووة.. ث ي بةفش دةيطؤت:

 )) دةْطي َةطتإ يةو ػةوةدة صؤس ية دةْطي ئةو نوسِة خؤػرت بوو نة ْاوي سةطةٕ صيشةنة((

وةػيإ ث ي بةفش سةطيت فةسَوو، َٔ نةطيَهِ ية َوسيذةْي دةْطي سةطةٕ صيشةى، بةالي ننةَي طنويَِ    ية 
ية طَيظةد و طي طؤسةْيي ئنةو بنووة و ٖةَيؼنة طوَيينإ يَينذةطشّ و وة دةصةمن ئنةو دةْطنة خؤػنرتئ دةْطنة ينة           

إ بوو، ئنةو ػنةوة سةطنةٕ صينشةى بنؤ      دْياييَ، بةالّ ئةو ػةوةي ثيَهةوة َٔ ث ي بةفش طويَُإ ية دةْطي َةطت
 يةنةَني داس دؤسِة...

طؤبة دةسيٓةنة دةط طابوو، نةَيَو طووسبووبؤوة، نشةطيَهي ئاودةَاْي يةبةسبوو، َةطتاْي بةرٕ صسةظ نناتيَ  
دةفةنةي ٖةَيذةدةت سةْطة بة ناسيتة بهةويَ ، بةالّ َٔ ثيَهةوتٓةنة ْابيِٓ، توْهة ية نوْةننةوة ناسيتنة ديناس    

ية، خاْووةنة بًَٓذة صؤس بًَٓذة، سةْطة بًَٓذتشئ خاْوو بيَ  يةو طوْذة و طوْذةناْيذيؽ، َةطنتإ رْيَهنة تناوي    ْ
دةَييَي ريَشثياَيةي سووطية، تاو و بشؤ سةؾ سةؾ، بشرةْطي دةَييَي طوَية طنةمني سةرطوَينة، ييَوةنناْي دةَييَني دْهنة      

ة.. ث ي بةفش دةيطنؤت: َةطنتإ بنة خنؤي خنةَيهي طنةس صَيني        ٖةْاسي ْاصةْيٓٔ، سووَةتي سيَو طيَوي بةسوةسيي
باديٓإ بوو. دةيطؤت: َةطتإ صؤس دنوةٕ بنوو ينةو دْياينة بنةغ ََينشيَ ينة َةطنتإ دنوةْرت بنوو.. بنةاَلّ ئنةو             



84 

 

َةطتاْةي َٔ ية ػةوي ساَيطشتٓذة ديتِ صؤس ية َيَشيَؽ دوةْرت بوو، بنشِوة ْاننةّ رٕ ٖنةبيَ  ينة دوةْينذة بطاتنة       
ٕ، تا ئةو ػةوةي يةطةٍَ ث ي بةفش ية نوالْهةوة تةَاػاي َةطنتاْي َةطنتُإ ْنةنشد، ٖنةس وةّ دةصةْني      َةطتا

َةسيةّ دوةْرتئ رْي دْيا و نةتٓاوةية، بةغ يةو ػةوةوة صةْيِ َةسيةّ دوةْرتئ ْينة.. طنؤبةنة ينة ْاوةسةطنيت     
طنؤبةنةدة دةطنووسِةيةوة، سنةي سنةي     رووسةنة بوو، َةطتإ بة خنؤ و بنة دةيف دةطنتييةوة َةطنتاْة بنة دةوسي      

دةنشد، ويَشدي دةخويَٓذ، تاويَهي ٖةس ية طةس طؤبةنة بوو، دةتطوت صيهشي ئاطش دةنات، ئةو رْنة ينة َوسينذي    
ئاطش دةتوو، يةو رووسةدة دةَوتاوي يةى ثاستة ْووس بوو، دةتطوت ثؼهؤي ئاطشي خوةسدووة، طووس ٖةَيطنةسِةبوو  

 تإ رْيَهي نةَيةطةتي بةرٕ باسيهي طووس و طجي بوو.. ييَيِ ثشطي:طووس، ث ي بةفش دةيطوت: َةط
 َةطتإ ية طةس ك دئ بوو، ئاطشثةسط  ْةبوو؟ -
 ْا، بٓةَاَيةي وي ية ْيَوةٕ صةسدةػيت و َوسةَةدي َابووْةوة.. -

و ينة َناَيي   رووسةنة سووْاى بوو، تشةنة بة ديوةسةوة ٖةَيوةطشةبوو، تشةيةني طةؾ و ثشِ تيؼو، ية ٖيض َاَييَ
طوْذةٕ تشةي وة سووْانِ بةس تاو ْةنةوتووة، دةَييَِ سةْطة تشةنة ٖةْذيَو سووْانايي ية َةطتاْةوة وةسطشتويَن ..  
ئةو طاتاْةي سووي َةطتإ دةنةوتة ريَش تيؼهي تشةنة، دوةْييةى بوو تيؼهي دةدةيةوة.. نوالْهةننة بنة تيَنٌ    

تا دْيا صؤس طاسد ْنةنات، ئنةو نوالْهةينة ْناط يَ، ٖنةس نشةوةينة،        ط ةبوو، تيًَي بيَزيٓ ، ث ي بةفش دةيطؤت:
 ناتيَو طةسَاي صطتإ بة تةوةوي طةيؼ ، َةطتإ بة ثاستة َةقةبايةى دةيطشيَ ..
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 بيظتوسةف 
 

خةَيهي نةتٓاوة دةياْطؤت: ث ي بةفش ية ٖةَوو َةًَةنةتإ رْني َٖيٓناوة، ينة ٖنةَوو ديٓنإ رْني َٖيٓناوة،        
ث ي بةفش صةوةي ٖةَوو دْياية، صةوةي ٖةَوو ديٓاْة، صؤس رٕ ية طةس دةطيت وي بووْةتة َوطًُإ، َٔ دةياْطؤت: 

طويَِ ية خةَيو بووة صؤس داس بة صةوةي دْيا باْطي ث ي بةفشيإ نشدووة.. ث ي بةفش بة ث ينؽ ٖنةس قنؤص بنوو، بنةو      
و دةوسوبنةسي ننةتٓاوة ينة طنةس صةسي باونياْنةوة      تةَةْةوةؾ ٖيَٓذةي طةجنيَهي قؤص قؤص بنوو، ث ةنناْي ننةتٓاوة    

يؼنني ثياويَننو بننووة، خنناوةٕ  ةدةياْطيَشِةيننةوة نننة ثنن ي بننةفش قننؤصتشئ ثينناوي دْينناييَ بننووة، دطننة يننة قؤصييةن   
نةطايةتييةني صؤس بةَٖيض و خؤػةويظن ، قظنةصةٕ و صينشةى بنووة،... نةتٓاوةيينةنإ دةيناْطؤت: نضني دْيناييَ         

بةفش ئاوسِيَهيإ ييَوذةتةوة، دةطيت ية طةس ٖةس نضيَو دةْابيَ ، بة َةْووْيينةوة سةصي بنووة،   خوةخوةيإ بووة، ث ي 
ث ي بةفش ٖنةسطيض ثنةْاي بنؤ رٕ ٖنةَيطشتٔ ْنةبشدووة، ثَيويظنيت بنةوة ْنةبووة، بؤتني رٕ ٖنةَيوطشيَ ! ينةنيَو رٕ            

ْيَ، بةالّ نيَ ٖةبووة بًَيَتة ث ي بنةفش  ٖةَيذةطشيَ  نة نةطوناسي نضةنة، يإ رْةنة، بضٓة نةيًةي ػةيتإ و ْةيذة
نضي خؤَ  ْادةََي، خوػنهي خؤَن  ْنادةَيَ!.. رْناْي بةتةَنةْي ننةتٓاوة، رْناْي بةتةَنةْي دَيينةناْي دي          
دةياْطؤت: ٖيض ثياويَو ْية بؤ رٕ ػإ ية ػاْي ث ي بةفش بذة، رْيَهي صؤس بة تةَنةٕ دةيطنؤت: بنة خنودةي ٖنيض      

ث ي بةفش يةطةٍَ رٕ باؾ ْةبووة، ئةو ثياوة صؤس صؤس يةطةٍَ رْةناْي باؾ و َيٗشةبإ بووة، ثيَغةَوةسيَهيؽ ٖيَٓذةي 
 قةت رْي ئاصةس ْةدةوة، غةدسي ييَيإ ْةنشدووة، ٖةس رْيَو بووبيَتة رْي ث ي بةفش بة دةيهةوة خةْي بووة..

، ئنةو طنيَ سؤرة بةقنةت طنيَ     ئةو دوو طيَ سؤرة  ث ي بةفش ية باسةي رْةوة صؤس قظةدةنات، صؤس قظةي ننشد 
وةسصي قظة قظةي نشد، يةنة يةنة ت ؤني رْةناْي خؤي دةطيَشِةينةوة و دةطيَشِيَتنةوة، ينة طيَشِةْنةوةي طنةسٖاتي      
رْةنإ بةثةية بوو، بة ثةيةية، دةيويظ  ٖةستي صووة، ئةوةي ية دَييةتي ٖةَي ِيَزيَ ،  وةى ئةوةي دَيني خةبنةسي   

  ئةو قظاْة ٖةَيشِيَزيَ و يةطةٍَ خؤي ْةياْواتة بٔ طٌ، بةالّ وةى َٔ تيَيطةيؼتوِ ئنةو  دةبيَ  نة دةَشيَ ، بيةويَ
ثياوة ْاَشيَ ، ئةطةس بؼُشيَ  ٖيَؼتا صؤسي َاوة، ٖةس ية خؤوة وة دةَييَِ، دَيِ دةَييَ ث ي بةفش طةدةْي وةى َنٔ  

ثشطياسةّ ييَي نشد، بةالّ بشِياسي خؤي دةبنوو  دةَشيَينَ و ٖةس صيٓذووة، ثيَشيَ بوو ئةو تةْذي قظة نشد َٔ ٖيَٓذة 
وةالَي ثشطياسةٕ ْةدةتةوة ثيَذةتيَ  ئةو بةسْاَةي خؤي دةسِػتويَ  و بضةْيَ  باطي تي دةنات، يةوة ثنرت ٖيضني   
ْةدةطؤت و ٖيض ْاَييَ ..ٖةستيِ ييَي دةثشطي وةى ئةوة وة بوو طويَي ييَ ْةبيَ ، ية طةس قظةي خؤي دةسِؤيؼ  و 

ًي قظة الي ْةدةدة ئةو ٖيًَةي خؤي نيَؼابووي، ئيذي َٔ بشِياسّ دة ثشطياس ْةنةّ، قظة ية قظةي ْةننةّ،  ية ٖيَ
ية ٖيض ػويَٓيَهي قظة ٖةَيٓةدةَيَ، بةالّ يةطةٍَ ئةو بشِياسةؾ بة خؤّ ْةدةوةطتاّ، داسوباس ثشطياسيَهِ دةننشد..  

ةنشد، صؤس بة ثةيةية، صؤس بةثةية بوو ية قظنةنشدٕ ننةّ   ث ي بةفش صؤس نةسِةت بة دةّ ئاخ ٖةَيهيَؼاْةوة قظاْي د
ثؼووي دةدة، بة ثةية بوو، صؤس بة ثةية، دةطيت بة سػية بةفشيٓييةنةي دةدةٖيَٓا و بة دةْطيَهي سووٕ سووْرت يةو 

 ناْييةي ئاوةنةي بة ثيَؽ َاَيياْذة ية دؤطةيةني عاػكاْة بةسةو سووباسي طةوسة ْةسّ ْةسّ دةسِؤيؼ : 
خةَيو وة دةصةْٔ َٔ يةطةٍَ ٖةَوو رْيَو باؾ بووَة و دَييامن ْةسِةجناْذووة، بنةالّ وة ْينة، خنةَيو بنة      ٖةَوو

ٖةَيةدة تووْة، ئاطايإ يةو غةدسة ْية نة َنٔ ينة رمن ننشدووة، غنةدسيَهي طنةوسة صؤس طنةوسة ننةغ ينة نةطني          
بووَة، ئاخش خؤ ئةوةْيؽ صؤس ينة َنٔ باػنرت و    ْةنشدووة، سةطتة يةطةٍَ ٖةَوو رْةنامن تا بًَيَي ْةسّ و َيٗشةبإ 

َيٗشةباْرت بووْة، تانةي ئةوةٕ بة طةس َٓةوةية ْةى ٖي َٔ بة طةس ئةوةْةوة، بةالّ يةطنةٍَ رْيَنو سةم سةم ينة    
بةسد سةقرت بووّ، صؤس خشةخ سةفتاسّ نشد صؤس، ٖنةس تنةْذ بنة بن ّ دَيتنةوة، قنشك قنشك ٖةَيذةقشتنَيِ، بنة سةطنيت           
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ٖةَيكشتامن توْهة بةسدةوةّ ويَٓةي ئةو رْةّ ية ْاو تاوة، ئةو بيَؼةسةفييةي يةطةٍَ ئةوّ نشد، ٖةَيؼة بةسدةوةّ ية 
ية ْاو طةسَة و دةسْاتيَ ، ئةو خشةثييةي يةطةٍَ ئةو رْةّ نشد، ٖةَوو باػنييةنامني طنشِييةوة، ئنةو باػنيياْةي     

 يةطةٍَ رْةنامن نشدوؤَ..
 ت  يةو رْة نشد؟ -

ة دؤصةخي ٖةبيَ ، بيَ طيَودوو  ديَطةّ دؤصةخة، ية طةس ئةو رْة خودة َنٔ دةباتنة دؤصةخ،   دَيٓياّ ئةطةس خود
طاَييَو يةَيَزة صؤس يةَيَزة، تاصة تةْذ طاَييَو بوو طوَيٓاص تووبووة ئةو طؤسِطنتاْة، طوَيٓناص ئنةو رْنةي يةننةّ رمن      

ئةو بةس بوو، باونِ بؤي خوةطتِ، ئةو سؤرةي بوو، تاصة َووّ ييَٗاتووو نة طوَيٓاصّ خوةط ، َاَييإ يةو طوْذةْةي 
ية طةس دسةختة ٖاويٓييةنة ٖاةة خنوةسةوة و بنة بناونُِ طنوت ئيظنتةسةّ رمن دةوَين ، تنوو ئنةو طوَيٓناصةي بنؤ           
خوةطتِ، طوَيٓاص يةنةّ رٕ بوو َاتي بهةّ و يةطةَيي خبةوّ،  طوَيٓاص رْيَو بوو رْاْة، َٓذةٍَ بنوو ٖاتنة الي َنٔ    

ش و خاْةدةٕ بوو، ئةويؽ وة بضةمن ٖةس ية دةخي َٓذةٍَ َشد... ْاصةمن بؤتي بوو سيَِ بة سيَي ئةطتةْووٍ بةالّ صؤس ري
نةوت، ئيَُة وة بضةمن توةس نةغ بووئ، سيَي ئةطتةْووملإ طشتة بةس، يةو طوْذ بؤ طوْذ يةو ػاس بؤ ئةو ػاس، بنشِؤ  

ةْذ ػةويَو ييَي َايٓةوة ْاويَهي صؤس خؤػي ٖةبوو، بةالّ بشِؤ تةْذ ػةو و سؤر ٖةس بشِؤ، طوْذيَو يةو طوْذةْةي ت
سةص ْانةّ ْاوةنةي بًَيَِ، ثيَؼِ َةَييَ بيًَيَ! ئةو طوْذة نةوتؤتة ْيَوةٕ طنيَ تنياي صؤس بنةسصةوة، ئنةو طوْنذة دوو      

هةيإ بؤي سيَطةي ٖةية يةنيإ ئةوةي يييَشةوة بؤي دةتي ، صؤس طةخ  و تووػة، ية ٖةْذيَو ديَطة بة بةسد ثيَوً
دسووطتهشدووة، يةو طوْذة صؤس ثيَؽ ئةوةي وةسصي بةفشباسئ بيَ ، بةفشي ييَ باسيوة، ئةو ناتةي ئيَُة طةيؼنتيٓة  
ئةو طوْذة وة بضةمن ثايض بوو، ئا ثايض بوو، تاصة ثةية ٖةوسي ثايضةْة ية ئامسناْيَ ثةينذة دةبنووٕ، ينة ب َنة دةَنةو       

ػةو ييَشة دةَيَٓيٓةوة طوةي صوو بة سيَذةنةوئ، ٖيَؼتا ئيَوةسة دةْةٖاتووو  عةطش بوو طةيؼتيٓة ئةويَ، طؤةإ ئةو
ئامساْي ئةو طوْذة نة يةبةس ئةو تياياْةي طوْذيإ ية باوةؾ طشتووو، ئامساْيَهي طضهة بوو، ٖنةوسيَهي َةيًنةو   

نشدبوو، خنةَيو نةوتٓنة   طجي دةيطشت، ٖيَؼتا ْاْي ئيَوةسةَإ ْةخوةسدبوو، عةسدي طجي نشد، ْويَزي ػيَوةمنإ ْنة 
َاَييين بةفش و طةس باْةناْيإ خاوئَ دةنشدةوة، ئةو َاَيةي ييَي َيَوةٕ بووئ، ٖةس دوةمننإ تنووبوويٓة َاَييَنو،    
ثياوةنة بة تةَةٕ بوو، طؤتي: يةوةتةي َنٔ بنة بن ّ دَين  ئنةوة دناسي يةنةَنة وةٖنا صوو بنةفشي وة ئةطنتووس           

س ٖةتا طوةي بةسدةوةّ بيَ  سةْطة بؤ َاوةي يةى ٖةفتة باَيٓنذةؾ ْنةتوةْيَ    بهةويَن ، دةيطؤت: ئةو بةفشة ئةطة
يةو طوْذةوة دةسبضيَ .. بة دسيَزةي ئةو ػةوة بةفشي تيَهشد، ية ب َة ػنةؾ ػنةوي سيَنو ينةو طوْنذة َايٓنةوة،       

طناسدة بنة    ْضيهةي تٌ َاَييَو دةبووٕ، يةو طوْذة ناْيينةى ٖنةبوو، خنةَيهي ئنةويَ دةيناْطؤت بنة ٖاويٓنإ صؤس       
صطتاْاْيؽ طةسّ طةسّ، ئةو ناْييةي خؤَإ ية تاو ناْييةنةي ئةوةٕ ٖنةس ٖنيض ْينة... ئنَي ئنةو تنةْذ ػنةو و        
سؤرةي يةويَ َاَةوة، نضيَهي دوةٕ صؤس دوةٕ وةصي ييَِ ْةدةٖيَٓا، ٖي ئنةو َاَينة بنوو ننة نةوتوووْنة تةْيؼن        

بووئ، توْهة خاْةخويَهةَإ ْةيٗيَؼن  بضنيٓة ٖنيض     خاْةخويَهةي ئيَُةوة، ئيَُة ٖةس ػةؾ ػةوةنة يةو َاَية
َاَييَهي ديهةوة ..  نضة وةصي ْةدةٖيَٓا، سةطيت َٓيؽ وةخ  بوو بؤي ػيَ  مب، طةييَو دوةٕ بوو، دوةْي وةنو 
ئةو رْةّ ْةديتووو، بة خودةي وةختة بًَيَِ ية َيَشيَؽ دوةْرت بوو، ئيذي ٖةس بة تاو، صؤس قظةَإ بةيةنةوة نشد، 

و دةٖاتة َاَيي خاْةخويَهةَإ، دةٖاتة الي نضةنةي ئةوةٕ، ٖةس بة تاو ديَزوةْيؼُإ دياسي نشد، نادئ بووة صو
ديَزوةٕ، طيَ ػةو ية طةس يةى توويٓة ئاَيَضي يةنرتةوة، ػةوي دووةَيإ، بيَشي بنووة رٕ، ئنا ْناوي بيَنشي بنوو،      

سية ئةطتةْووٍ بيَُةوة نة ئةوثةسِي َاْطيَهي ثيَذةتيَ ، طفتُإ بة يةنرت دة نة بويٓة رٕ و َيَشد، وةَإ دةْا ٖة
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طشتٔ ٖةَييوطشّ..ئيذي ٖةَوو ػتُإ بشِينةوة،  بيَُة دةخوةصي، ية ناتيَهيؽ نةطوناسي سةصي ْةبووٕ، ئةوة بة ٖةي
 بةفش ٖةْذيَو توةوة و طوْذَإ بةديَٗيَؼ ، بةالّ دَيِ يةويَ َاوة، الي بيَشيِ دةْا...

ئةطتةْووٍ، سؤريَو ية دةو ئاو ثياطةّ دةنشد، ئةطتةْووٍ ئاويَهي طةوسةي ٖنةبوو، بن ّ ينة بيَنشي     طةيؼتيٓة 
دةنشدةوة، صوو بطةسِيَُةوة، بطةَةوة طوْذةنةي بيَشي.. قووٍَ ية خةياَيذة سؤتووبووّ، دةطيت بيَشيِ طشتووو، دًني  

س بووئ، بيَشي ية ثيَؼةوة َٔ ية دوةوة، َنائ  بوونيَين يةبةس بوو، َايٓيَهي طجيإ بؤ ٖيَٓائ، ٖةسدوونُإ طوة
بة فشِئ فشِي، نةغ ثيَي َايين ية عةسدي ْةدةدي ، ية با خؤػرت دةسِؤيي، ٖاتني، ٖاتني، ْضيهي ئيَشة بوويٓنةوة،  
ئؤخةيةؾ! ٖةصةس داس طؤمت ئؤخةيؽ، وة بيَشي بووة رْي َٔ، بيَشي ئةو نضة وسديًةية، ئا، بااَلي صؤس بةسص ْةبوو، 

الّ دوةٕ بوو خودةية دوةٕ بوو، ية دَيي خؤّ دةَطؤت، ئؤخةيةؾ ئةوة ئةو رْة ديَطةي طوَيٓاصي بنؤّ طشتنةوة،   بة
خةسيو بوو دةطةيؼنتُة ْناو ئناوةيي، ويظنتِ بنة خنةَيهي ئناوةيي بًَنَيِ ئنةٖا رمن َٖيٓاوةتنةوة، دةَويظن  بًَنَيِ             

بووّ، ٖةطتُهشد نةطيَو صؤس ْضيهة ييَِ، ٖيَٓذ ْضيو  خوةصبيَٓيِ نشدووة، ٖةَيُٓةطشتووة.. َٔ يةو خةياَية صةوةيية
باي ٖةْاطةي دةطةيؼتة َٔ، طةس ٖةَيذةبشِّ، وةي وةي! ك بويِٓ باػة؟ رْيَو تا دةط  ٖةَيربِي دسيَز، تاو ك تاو! 

ي، طةد طويَٓذت دةخوةسد دةسياية، دسؤت يةطةٍَ ْانةّ طةسةوطةس نةوةة ْاو ئةو دةسيايةوة، رْيَو بوو طووس و طج
ثشتي ٖةْذيَو بة دةسةوة بوو، طةسةتا بة صةسدي خؤي دةْوةْذ، ٖةْذيَو ييَي وسدبووَةوة ٖةس صةسد ْةبوو، سةْطني  
ديؼي تيَهةٍَ بوو، ْةَذةصةْي ك سةْطة، ثشتي ئةو رْة سيَو ية ثشتي ئايؼة و فاتيُة دةتوو، بنة صَناْي خؤينإ    

نةّ صَاْي ئةطتةْووييامن دةصةْي، ئيذي قظةي دةنشد، ثرت قظةي نشد، باػي تيَٓةطةيؼتِ ك دةَييَ ، ئةو دةّ صؤس 
بة تاو و دوالْةوة قظةَإ دةنشد، سةطيت طةسةتا َنٔ ٖنةس سةثةطنابووّ، َتنةقِ ينيَ بِشةبنوو، بنةاَلّ ئنةو ٖنةس          
بةسدةوةّ بوو، ئةو بةسدةوةَييةي ئةو وةي نشد َٓيؽ بيَُة قظة... تيَطةيؼتِ بنؤّ ييَنذسةوة، بنةالّ ْنةَضةْي بنؤ      

ٍَ تةَةْة، َٔ ٖةس تةوةو بؤي ػيَ  بووّ، ية دَيي خنؤّ دةَطنوت، بنةغ داسَينو ئنةو رْنة ينة        ػة ويَهة يإ يةطة
باوةؾ بطشّ و بة دَيي خؤّ سةميووطِ و َاتي بهةّ، تيذيِ ْاويَ  ية دْينا، تيَيطةياْنذّ ننة بضنيٓة َاَيينإ، ينة       

ْاخؤؾ ْةتوو، ئةو نضة ػتيَهِ بةطةس ديَنينَ، ْنا،    خؤػيذة باَيِ ييَ سوة، بةطةَيي نةومت، ب ّ بؤ ٖيض سوودةويَهي
 سؤيؼتني..

 رْ  ٖةية؟ -
 ،ْةخيَش، ْيُة -

ية ثشطياسةنةي تيَطةيؼتِ، ئةويؽ ية وةالَةنة طةيؼ ، ناتيَو بة ْةخيَش وةالَيِ دةيةوة، سةطتي  دةويَ ،  
ةو بيَشيينةي ينة خةياَيُنذة بنة بنوونِ      بيَشيِ ية خةياٍَ ْةبوو، ئةو بيَشييةي طفنتِ دةبنوويَ صوو بضنُة دةخنوةصيي، ئن     

بشدبوو.. َاَييإ خاْويَهي َآَاوةْذي بنوو، نضنة ثن ة دةيهيَهني ٖنةبوو، ئينذي نةوتيٓنة قظنةنشدٕ، بنة دةّ          
ْاخنوةسدْيؼةوة، ٖةس قظةنشدٕ، قظةؾ ثرت بة تاوو دةط  و ثةجنة، نةَرت بة دةّ، ئينذي تيَطةيؼنتِ دةينةويَ ،    

تِ نويَي بًَيَِ يةطةَيِ ديَ ، طةسةتا دةيهي ٖةْذيَو ْناسةصةيي دةسبنشِي ينةوةي ننة     ػووّ ثيَوهات، يةوةؾ تيَطةيؼ
نضةنةي ييَي دووس دةنةويَتةوة، دةيهي سةصي دةنشد، َٔ الينإ مبيَُٓنةوة، دوةتنش نضنة دةيهني سةصي ننشد، صؤس       

نناْي خنؤّ ئاطنادةس    دوةتشيؽ تيَطةيؼتِ ئةو دةيهة صسِدةيهة..ئيذي ٖاتنة طنةس َناسةنشدٕ و ئنةو ػنتاْة، بشةدةسة     
نشدةوة نة ْياصي رْٗيَٓامن ٖةية، صؤسيإ ثيَبؤؾ بوو، دةياْطؤت ك يةوة باػرتة ثيناو بويَتنة صةوةي ئةطنتةْووٍ..    
ئيذي طوةطتُةوة، نضنة صَينشِو صينويَهي باػيؼني ٖنةبوو، َنٔ ثاسةػنِ ٖنةبوو، بنةاَلّ ٖيضنِ ْةتنوو، خنةسديي             

ّ ئةوة بضةْة َٔ يةبةس صيَشِ و صيو  ئةو نضةّ ْةخوةط ، ئةطةس طوةطتٓةوةنة خؤي نشدي، ػتيَهي وةي ْةتوو، بةال
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دةسؤصةنةسيؽ با دةيوةط ، َٔ عةػكي دوةْييةنةي بووّ، تا بًَيَني نضنيَهي رينش و صينشةنيؽ بنوو، طنةسةس ك       
 طةسةس بوو؟
 نضةنة ْاوي طةسةس بوو؟ -

ةسة صؤسي ثيَضوو، تووٕ ية دةط  ئيذي ية ٖاتٓةوةَإ بوويٓة ثيَٓر نةغ، طةسةسيؼُإ يةطةٍَ بوو، ئةو طةف
خؤتة ٖاتٓةوة ية دةط  خؤت ْية، تووْةنة ثايض بوو، ٖاتٓةوةنة بةٖاس، وةسة وةسة، طةيؼتيٓة ئةو طوْنذةي ننة   
ناتي خؤي بةفش سيَي طشت و  ػةؾ ػةوي ييَ َايٓةوة، ية ٖةَوو ْاخؤػرت و طةيشتش، ئةوة بوو، تا طوْذةنةّ ييَ 

ةٖاتةوة ب ، يإ ْةَويظتووو ب ي ييَ بهةَةوة، نةْاوي بيَشيية و دةبوو بويَتة رْي بة دياس ْةنةوت، ئةو نضةّ ْ
َٔ، دةبوو، صؤس صووتش بطةَة الي و خوةصبيَين بهةّ، وة بضةمن بةغ داسيَو نة ٖيَؼتا ية ئةطنتةْووٍ بنووّ، تناصة    

ي طةوسة سةيذةنشد، ئةو خةوْة و طةسةسّ طوةطتوؤوة، ية خةومنذة بيَشي خؤي سووت و قووت نشدبؤوة و بةسةو ئاويَه
تةوةو، تيذي ْة ٖاتةوة ب ّ ْة ية خةوْيَؽ ديتُةوة، ئينذي نةوةنة بناسيَهي صؤس ْناخؤؾ و طنةيشةوة، ٖنةَووةٕ       
ٖةطنتيإ ثيَهننشد، طننةسةس ينة دةوسّ دةطننووسِة، ٖننةصةس ثشطنياسي يننيَِ نننشد، ينة ب َننة ٖيضننيِ وةالّ ْةدةيننةوة،     

ي، ئةوة تؤٕ دةبيَ ، ئايا طةسةس سةصي دةبيَ ؟ ئةوة طةسةس سةصي بوو، ئنةدي  ْةَذةصةْي تي بهةّ، بضُة دةخوةص
بيَشي سةصي دةبيَ ؟ ئةوة ٖةسدوونيإ سةصي بووٕ، ئةدي تؤٕ خؤّ سةصي بهنةّ؟! ناننة، طنشفيت َنٔ ينةوةدة بنوو،       

ّ ية رْيَو ثنرتت  ْةَذةتوةْي ية يةى ناتذة دوو رمن ٖةبيَ ، دةنشيَ ية يةى ناتذة ية رْيَو ثرتت خؤؾ بويَ ، بةال
ٖةبيَ ، ئةوة بؤ َٔ ئةطتةَة ْاتوةمن دوو رمن ٖةبيَ ،  طةيشّ يةو ثياوةْة ديَ  نة رْيَو و دووةٕ و طيإ و.. يإ 
ٖةية، ئةوة بة َٔ ْانشيَ ، ناتيَو ية تيايةنة بةسةو طوْذي بيَشي ػؤسِ دةبوويٓةوة،وة بنضةمن دةَنةو عةطنش بنوو،     

دةوةّ دةيطوت: تيتة؟ دة ثيَُوًَيَ، توخوة تيتة؟.. بةالّ َنٔ ٖيضنِ ْنةدةطوت..    طةسةس ية دووّ دةسِؤيؼ  و بةس
َٔ و طةسةس بوويٓة َيوةْي َاَييَو يةو طةس ي طوْذ، وةتة تةوةويَو دووس ية َاَيي بيَشي، ئيَنوةسة ْنامن ْنةخوةسد،    

اخش طنةسةسيؽ ْنةخيوةسد،   خاوةٕ َاٍَ ثياويَهي صؤس بة تةَةٕ بوو، تةْذي تهناي ييَُناْهشد، ْامننإ ْنةخوةسد، ئن     
دةَذي  طةسةس يةبةس َٔ ية َٔ ثرت تيَهضووبوو، َٔ دةَضةْي تيُة و نويَِ ديَؼيَ ، بةالّ طنةسةس ْةينذةصةْي،   
َٖيٓذة ْةبيَ ، نة ََيشدةنةي نةوتؤتة باسيَهي ْاسيَو و ْنا ئاطنايي.. نناتَي ٖاتيٓنة ْناو طوْنذ، بَينشيِ بنةس تناو          

ديوة، طةسةسي يةطةٍَ َٔ ديوة، دةَضةْي ئيَظتا بيَشي صؤس دَيتةْطة، ئاخش طفتُإ ْةنةوت، بةالّ دةَضةْي ئيَُةي 
ٍَ َنٔ بهنةويَ  بَينشي بَين  ْنةى طنةسةس، ٖةْنذيَو دناس          وة ْةبوو نة بة رْةوة بطةسَِيُةوة، دةبوو ئةو رْةي بةطة

ٍَ َٓنة رْني َنٔ ْينة، ئةطن            ةس رمن بنا بيَنشةدة   دةَطوت ْا بَيشي دَيتةْ  ْينة، تنوْهة ثَييوةينة ئنةو رْنةي يةطنة
ْةدةٖاةةوة، ئا بيَشي وة ب  دةناتةوة، ب نشْةوةيةني ية ديَؼة، ئاخش ئةطةس نةطيَو تؤصيَو ٖؤػي ية طنةس بيَن    
وةى َٔ ْانات، تؤٕ دةتيَ  رْيَو بة طةس رْيَو ديَٓيَ  نة ٖيَؼتا َاسةي ْةنشدووة، دةمشطنوت بيَنشي بؼنضةْيَ     

وة ئاطايي بيَ  بةوةي ثيناوةْي ئنةو َةًَةنةتنة طنَي تنوةس رٕ بنة يةننةوة        ئةو طةسةسة رْي َٓة سةْطة بة الية
ديَٓٔ، ٖي وة ٖةية دوو رٕ ية سؤريَهذة دةطوةصيَتةوة و ية ػةويَهذة دةتيَتة طز ٖةسدوونيإ.. ئنةدي طنةسةس! ْنا،    

! بنةالّ بنا   سةْطة ئةو خؤػيي يةوة ْةيةت، تاصة بوونة، تاصة تًةي تووة، تنؤٕ سةصي دةبيَن  رْني بةطنةس بيَن ؟     
ئةويؽ سةصي بيَ ، ئةدي خؤّ! َٔ ْاتوةمن دوو رمن بةيةنةوة ٖةبيَ ، ئةوةؾ بةدبةختييةنةي َٓة، خؤصطنة وةننو   
خةَيهي دةبووّ، دوو رْة و طَي رْة و دة رْةّ بنة الوة ئاطنايي دةبنوو، ئةطنةس وةى ثيناوةْي دي دةبنووّ، ئَيظنتا        

ئةوةي دةطوةسدةسي يةنيَو يةو دوو رْة بوِ، يإ دةبيَ  طنةسةسّ   ْةدةنةوةة ئةو دةوة ئاَيؤصةوة.. ئيذي طةيؼتُة
يننة نويَننوة ٖيَٓنناوة سةطننتة و سةطنن  بننؤ ئننةويَي بوةَننةوة، يننإ بيَننشي يننة ديَطننةي خننؤي بننةديَويًََِ، يةنننةَيإ  
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ػةسَةصةسييةني طةوسةية، ػةسَةصةسيي وة ْةبووة و ْية، ٖةس ثياويَو نناسي وة بهنات دةبيَتنة ثةْنذي صةَاْنة و      
ةتا ٖةتاية سووي ْايةت خؤي ْيؼاْي نةغ بذةت، دطة يةوةؾ طوْاٖي طةسةس تية َٔ وةي بةطةس بيَِٓ.. ٖي ٖ

دووةّ ػةسَةصةسييةني وة ْية نة ية بةس تاوةٕ بيَ ، بةالّ ئاصةسيَهي بة رةْة، ئاصةسيَهة تا َشدٕ ييَِ ْابيَتةوة، بنة  
طةوسةية بؤ َٔ، غةدس و خياْةتيَهي طةوسةية ية طنةسةس   ٖةسساٍَ دةطتوةسدةسي ٖةس ناَيَهيإ مب بيَؼةسةفييةني

 يإ ية بيَشي دةنةّ..
 دَيِ تةقي، دةطتوةسدةسي ناَيإ يووي ، طةسةس يإ بيَشي؟ -

ئيذي ٖةس تاوةسِوةٕ بووّ ئيَظتا ْا ئيَظتا بيَشي طةسيَو بذة، ْةٖات، ْاٖةقيؼي ْةبوو، دةصةْي َٔ تيِ يةطةٍَ 
تؤٕ ػيَ  و ٖاس ْابيَ ، ٖيَؼتا ْةَطوةطتؤتةوة، رمن بة طةس ٖيَٓاوة، ئنةدي طنةسةس    خؤّ ٖيَٓاوة، طةسةس! بيَشي

تننؤٕ يننة دةخننا يةخننةي خننؤي دةْننادسِيَ، بننيَ ئننةوةي ئاطنناي ييَويَنن  طننةس بننة ٖننةويَ تننووة، ٖةويَيننةى ٖيَؼننتا    
خويَهنةَإ ننة   ْةطوةصسةوةتةوة، بة سةطيت خةسيو بوو ييَِ تيَو بضيَ ، ناَيإ بة طنةس ناَينإ ٖناتووة!.. خاْة   

صةْيإ طةسةس غةسيوةيةو صَإ ْاصةْيَ، خةسيو بوو بيبؤٕ، صياد ية ثيَويظ  سيَضيإ ييَي دةطشت، خةفةتيإ ينةوة  
دةخوةسد نة تيَي ْاطةٕ و تيَيإ ْاطات، دةبوو َٔ بوُة تةسدوَإ، َٓيؽ بةو ساَيةوة ية اليةى نةوتوووَة ئنةو  

ة و باطي ئةوةٕ ْةبوو، ْاوة ْاوة بة ئاطايإ دةٖيَٓاَةوة، ينة الينةني دي   طيَزةوي ب نشْةوةية و ٖيض ئاطاّ ية قظ
َٓيؽ ٖيَٓذة صَاْي طةسةسّ ْةدةصةْي نة ية ْيَوةْيإ ناسي تةسدوَاْي بهةّ... ئيذي ويظتِ ٖةس تنؤْيَو بيَن    

بًَنيَِ رْنيَهِ ٖةينة     باطي بيَشيي ٖةويَ بؤ طةسةسي ٖةويَ بهةّ، ْةَذةصةْي ية نويَوة دةط  ثيَوهةّ! تي ثيَوًَيَِ!
يةّ طوْذة ْاوي بيَشيية؟ ئةدي يةنةّ ثشطياسي طةسةس ئةوة ْةبوو: )) رْ  ٖةية؟(( َٓيؽ بة ْا وةالَنِ دةينةوة!   
بًَيَِ ييَشة نضيَو ٖةية ْاوي بيَشيية دةَةويَ  بيبوةصّ! ئةدي ْاَييَ  بؤ؟ ئةطةس رْيؽ ديَٓي ، بنؤ وة صوو، ٖنةس ْنا    

يَو نؤٕ دةمب! ئةدي ية نويَوة دةط  ثيَوهةّ بًَيَِ ٖنةس دةبيَن  بيٗيَنِٓ تنوْهة طفنتِ      نةَيَو سةوةطتة تا َٔ تؤص
ثيَذةوة، توْهة ػةو يةطةَيي خةوتووّ، ئَيظتا ئةو نض ْية، رْنة!.. َنٔ ينةو طَينزةوي ب نشدْةوةينة خنةسيو بنوو        

 خبٓهيَِ، طةسةس توْذ قؤَيي سةوةػاْذّ:
 يبضةْة ئةو نضة تي دةَييَ ؟ بؤّ بهة توسن -
يةو ناتة باوني نضة ية دةسةوة بوو، تةْٗا خؤي و دةيهي و بشة بضوونةنةي ية الَإ بوو، نضة طوتي: ينةو   

سؤرةْة نضيَهيإ يةو طوْذة نوػن .. دةيهنة ٖةَيينذةييَ يةوةتنةي ئنةو طوْنذة ٖةينة ئنةوة ينةى، رٕ ينةو طوْنذة            
 بهورسيَ، خوة بشةنةي بطشيَ  نوػيت..

 ٖا ك دةَيئَ؟ -
 داسيَ..سةوةطتة  -

 دَيِ خوسثةي نشد، طومت، ْاوي تي بوو، بؤ نوػتيإ؟
 نضة طوتي: بيَشي، طوةية... 

طةسةس تةْذي طؤتي دةي تيإ طوت، َٔ ٖيضِ ثيَٓةطوتشة، ئيَظتاؾ ية باسةي بيَشييةوة تِ الي طةسةس باغ 
تةْٗا تنؤي.. ناننة ئنةوةي     ْةنشد، الي ٖيض ية رْةنامن باطي بيَشيِ ْةنشد، تانة نةطيَو بةو نةتٓةي َٔ بضةْيَ 

َٔ يةطةٍَ بيَشيِ نشد طويتاْةناْي عومساْيؽ يةطةٍَ نةطيإ ْةنشدووة، َٔ ئةوٖا بووّ يةطةٍَ بيَشي، خنودة تنؤٕ   
ْاَظووتيَينَ، ية طةس بيَشيؽ ْةَظووتيَينَ ية طةس ئةو نؤسثةيةي ية صطي بيَشي بوو دةَظووتيَينَ.. خودةؾ ناسي 

ةَوو طاَية ية نٓة َٔ بوو، صطي ثشِ ْةبوو، طةسةس و ئةو ٖةَوو رْة تةْذةٕ طاٍَ ينة  طةيش دةنات، طوَيٓاص ئةو ٖ
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ئاَيَضي َٔ ْووطنت و ٖةطتاْةوة، صطيإ ثشِ ْةبوو، نةتي بيَشي ية بةدبةخيت خؤي، ية بةدبةخيت َٔ بة دوو طيَ 
 داس َٓذةٍَ نةوتة صطي.. ئيذي بيَشيِ ْةديتةوة، نةْطي ديتويَتُةوة باػة؟

 ْةياْهوػ ؟ئةدي  -
تةْذ سةفتةيةى بوو طةسةس نؤتي يةنذاسةني نشدبوو، صؤس بنؤي خةفنةتواس بنووّ، دةصةْني تنتؤ رٕ بنوو، ك       
ْاصدةس بوو، طةسةس ية ئةطتةْووٍ َشد، بة طةسدةٕ تووبوويٓةوة، بؤ الي تاقة خوػهةنةي نة يةويَ دةريا، ئيذي 

دةٖاةةوة، ية ب َة سيَِ دةْةدةطشت، تؤٕ سيَ دةطشّ،  ْةخؤػهةوت و َشد، ئةودا ية ٖاتٓةوة بووّ، بة تاقي تةْيَ
يةو طةس يةطةٍَ طةسةس بووّ، طةسةسي دوةٕ، طةسةسي ٖةَيؼة سووْناى، ينة ٖاتٓنةوةؾ تنةْيا، تةْيايينةى ينة       
َةسطي طةسةسةوة ٖاتووو، ئيذي وةسة وةسة، طةيؼتُة طوْذيَو ْضيو  ينة طوْذةننةي بيَنشي، الَنذة، ػنةو ينةويَ       

يِٓ! ئةوة بيَشي ٖاتة رووسيَ، خؤي سووتهشدةوة، ية ئاَيَضّ طشت، ئةوةّ باؾ ية ب ة طوتي، ئةطةس َاَةوة.. ك بو
طةسةس ية رياْذة مبابا، تاوت بة َٔ ْةدةنةوتةوة.. نة بة ئاطنا ٖنامت بةسةبنةيإ بنوو.. دناسيَهي دينؽ ينة طنةس         

ي بيَشيِ ديتةوة، تةْذ داسيَو تووَةتة طةس دوْذي ثاسِةْةوة ديتُةوة.. ئةوةؾ بًَيَِ، دوةي طؤسةخيَهي صؤس طؤسِةنة
 طؤسِةنةي..

ث ي بةفش ئةو تةْذ سؤرة دطة ية َٔ صؤس سوو ْادةتة نةغ، سةص دةنات صؤس الي مبيَُٓةوة، خنةَيهي ئناوةيي    
ٕ!... ٖةطتيإ بةوة نشدووة، دةَيئَ: ٖةبيَ ْةبيَ ػتيَو ية طؤسِيَية، ية خؤسِة ْية، يةطةٍَ ث ي بةفش ٖيَٓذة ثيَهنةوة 

 دةْيؼتٓيَهي دسيَزي تةسخاْهشد بؤ فةتاْة، ئةو فةتاْةي وة ية طةس نيًَيَو ية طؤسطتاْةنةي نةتٓاوة ْووطشةوة..
نةّ نةغ َٖيٓذةي َٔ دْيا طةِسةوة، يَينشةوة ينةو طوْنذةوة بنة دْينادة طنةِسةوّ و ٖنةس ٖاتووَةتنةوة ئَينشةؾ،          

صؤس ػاس ٖةبووة سةَوطشٕ و رياْيَهي خؤػيإ تيَذة بةطةس بةسّ ْةَتوةْيوة دةطتوةسدةسي ئيَشة مب، دةْا صؤس ديَطة، 
بةالّ وةّ ْةنشد، تووبيَتُة ٖةس ديَطايةى يةو دْياية بة ثشِة ثشِ ٖاتووَةتةوة ئيَشة، يةبةس ئيَشة ْةبا صؤس ػيت تانِ 

يَشة بنؤ َنٔ ٖنةَوو    بؤ سيَههةوتووة ية دةطيت خؤّ دةوة، باػيؼِ نشد ئيَشةّ بة قوسباْي ػويَٓةناْي دي ْةنشد، ئ
ػتة، ئةوةي ديَطةي خةفةتة ثةست و باَلويي رْةنامنة دطة يةوةْنةي وة ينةو طؤسِطنتاْة بنة تةْيؼن  يةننةوةٕ و       
دوةيي َٓيؽ دةتُة اليإ، ئةوةْي دي ٖةس يةنةيإ ية ديَطةيةني ئةو دْياية ْيَزسةوٕ، طؤسِيَو وة ية ئةطنتةْووٍ  

... خؤصطة ٖةَوويإ يةو طؤسِطتاْة دةبووٕ بة بيَشيؼةوة ئنةو بيَشيينةي   يةى ية ٖةوييَش، يةى ية ْضيهي ئةطفةٖإ
بة دةطيت بشة دَيشِةقةنةي نورسة.. دْيايةني ٖيضة بشة، تةَةٕ صؤس نوستة صؤس، َٔ طنةد و ئةوةْنذة طناَية ريناوّ     

سووبناس   ئاخش طةد و دوطةد تية بؤ تةَةْي َشؤظ، َٖيٓذةطناَية بةػني تني دةننات؟! ٖنيض، وة دةصةمن ينةو بنةسي       
ثةسِميةوة ئةّ بةس سووباس و ئيذي تةوةو، تةَةمن تةوةو بوو، بشِؤ بٔ عةسدي.. خؤ ئةطةس ْةوةؾ ية دوةي خؤت بةديَ 
ْةَٖيًي ، ئةوة ٖةس بة داسيَ ٖيضة ئنةو رياْنةي رياوين ... نناني خنؤّ خنودة صؤس غنةدسي ينة َنشؤظ ننشدووة،           

ةخؼيوة، ئاخش بيظتووَة نيظةٍَ بة نيظةاليةتي خؤي توةس طةوسةتشيٓيإ ئةوةية نة تةَةْيَهي صؤس نوستي ثيَ ب
ثيَٓر تةَةْي َشؤظي ٖةية، ئةدي ئةوة غةدس ْية ية َشؤظ؟ ئةوة طوونايةتي ْينة بنة َنشؤظ؟ بنةالّ ك دةننةي ،      
قظة يةطةٍَ نيَ دةنةي ، نيَ طويَ  ييَ سةدةطشيَ ! خودة ئةطةس ٖةصةس طاَيي بة َٔ سةوة بنذيتوا، دةبنوو ٖنةصةسةٕ    

ويَزّ بؤي بهشدةية، دةبوو بة طاٍَ بؤي بة سؤروو مب، بةالّ بةو تةَةْة نوستةوة دةوةي تي ية َٔ دةنات! خؤ ٖةس ْ
بةػي دةصْويَز ٖةَيطشتٔ و طةسَةقوالختوةسدٕ  دةنات، ٖةس بةػي ثاسػنيَونشدٕ و فتاسنشدْنةوة دةننات! ئنةدي ك     

ة صؤس غةدسي ية َٔ نشدووة، تؤ ْاصةْي ٖةردة رْي َنين  دةَيَٓيَتةوة بؤ سةبوةسدٕ و خؤػي و تيَز وةسطشتٔ.. خود
بة دةخي صطجشِْةبووْةوة نوػ ، يةنيؼياْي بة ٖؤي صطجشِبووْةوة نوػ ، بة َٓذةَيةوة نوػيت، ئةو َٓذةَيةي ٖةس 
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ية صطي دةيهيذة بوو، ٖةس ية صطي بيَشيية وسديالْةنةّ بوو.. بةغ َٔ دةصةمن فةتاْةنةّ تي بةطةس ٖات، فةتاْنة  
فةتاْة، دوةْرتئ نضي نشَاػإ بوو، نشَاػإ ية نٓة َٔ دوةْرتئ ػاسي دْياييَية، رْةناْيؼي ٖةس دنوةْٔ،  ك 

دةَيئَ ػ يٓةنةي فةسٖاد دوةْرتئ نضي نشَاػإ و دْيا بووة، بةالّ ٖةصةس طويَٓذت بؤ دةخنؤّ فةتاْةننةي َنٔ    
يةني بة طةسةوةية بيَظنتووْي دةَينيَينَ ئنةو ػناسةي     يةو ػ يٓة صؤس دوةْرت بوو... نشَاػإ صؤس دوةْة صؤس،  تيا

دوةْرت نشدووة، ػ ئ و فةسٖاد ئةو ػاسةيإ دوةْرت نشدووة، ٖةس نةطيَو سيَي بةو ػاسة بهنةويَ ، سنةص دةننات    
ى ييَي مبيَٓيَتةوة و بةديَي ْةٖيًََيَ ، َٔ وة بووّ، دةَويظ  تا َشدٕ يةويَ مبيَُٓنةوة، بنةالّ دوةيني بناي ئيَنشة وة     

ٖةَوو داسةناْي دي ٖةَييطشةةوة و ٖيَٓاَيةوة.. فةتاْةنةّ نضي نشَاػإ بنوو، ػنادوةْي نشَاػنإ بنوو، ينة      
ٖةَوو نضةناْي ئةويَ دوةْرت بنوو ينة ػن يٓةنةي فنةسٖاديؽ دنوةْرت.. باػنِ ينة بن ة ٖناوئ بنوو، ينة َناَيي             

تنًةي ٖناويٓؽ بيَن  ٖنةس فيَٓهنة، ينة        بشةدةسيَهِ َيَوةٕ بووّ، ػةويَهي خؤؾ، فيَٓو، ػةوي نشَاػنإ ئةطنةس  
سةوػة دةْيؼتوووئ، ػةويَهي صؤس سووْاى بوو، َاْ  ٖيَٓذ ْضيو بوو ية عةسد ت ت تيَيطشتاية ثيَيذةنةوت، ية 
ٍَ، سةطنيت َنٔ ٖنةتا         دةسطا دسة، دياس بوو ََيوةْٔ، ََيوةْةنإ صؤس بووٕ، دوو طنَي ثيناو و نؤَنةَييَو رٕ و َٓنذة

ّ ية رْةنامن ْةدي ، ٖةس يةطةٍَ ئيَُة ية الوة دةْيؼتوووٕ، بةالّ ػةسَِ دةنشد تةَاػايإ دسةْطيؽ سووي ٖيض نا
بهةّ، ئاخش دوةٕ ْية تؤ ََيوةٕ بي  و طةيشي رْاْي ئنةو َاَينة ينإ رْناْي ََينوةٕ ينةو َاَينة بهنةي .. سةطنيت          

وينإ ْنةبيين.. ئني بنة خنؤّ      ْاخؤػيؼة نؤَةَييَو رٕ ية تةْيؼت ، ية الوة دةْيؼتنب و قظنإ بهنةٕ و تنؤؾ سو   
ْةوةطتاّ، داس داسة تيضاويَهِ دةدةية نؤسِي رْاْيؽ، رْةنإ بة رٕ و نضي بشةدةسةنةمشةوة ْضيهةي دة ثاصدةينةى  
بووٕ، بة ػيَوةيةى تاوّ ٖةَيذةبشِي ٖةس داسةي رْيَو ية رْةنإ بهةوْة طنيَشةي ديتٓنةوة، بنة سةطنيت رْني دنوةٕ       

يؼتووو، ناتيَو تاوّ طةيؼتة طةس ئنةو ئينذي ٖنيض رْيَهني دينِ ْنةدي ، ئةوةْنةي        بووٕ، يةنيإ ية ثةسِطةوة دةْ
ديتووومشٔ ية تاوّ سةػوووْةوة، دةَوتاوي ئةو رْة سيَو دةتطوت َاْطة و يةو سةوػةية ْيؼتؤتةوة، ية دينتين  

َوو ػنيَوةيةى ٖنةوَيِ   ئةو رْة عةمجامن ييَ ٖةَيط ة، ئاطاّ ية نؤسِي ثياوةٕ بشِة، ْاصةمن باطي تيإ دةننشد، بنة ٖنة   
دةدة خؤّ بةسصةف  بهةّ و نةغ ٖةط  بةو تةَاػانشدْةي َٔ ْةنات، سةطيت ْاصةمن تا تةْذ ٖةطتيإ ثيَهنشد..  
دةبيِٓ َٔ تةْذ تيضاو دةدةَة رْة ئةو ثرت، نوسِة تاوي ية طةس َٔ ٖةَيٓةدةطشت.. ئناخش ئنةو دةّ طنةْر بنووّ،     

طتةْووٍ بةديَ ٖيَؼتووو.. ية ب َة دوعاّ دةنشد، بةغ ئةو رْة َيَشدي يةَيَز ْةبوو طةسةسّ ية طؤسِطتاْةنةي ئة
ْةبيَ ، بة ٖةس دؤسيَو بيَ ، دةبيَ  بويَتة رْي َٔ.. ئيذي َيَوةْةنإ ٖةطتإ، سؤيؼنت، رْة دوةْةنة نة تةَةْي 

يؼني يةطنةٍَ خنؤي    ٖةس ية دةوسي بيظ  طاَييَو دةبوو، ٖةتا تووة دةسيَؽ ٖةس ئاوسِي ييَِ دةدةيةوة، سؤيؼ ، َٓ
 بشد، ٖيض ئاطاّ ية خؤّ ْةَا، بشةدةسةنةّ، نشدية فؼة و طايتة يةطةَيِ:

 ٖا دةَييَي ييَذسةي؟ -
 ييَذةْي تي! -
 بًَيَ بضةمن، ٖةتا بؤت بضُة دةخوةصي، نةوتية بةس ت ي ناَياْةوة، ٖةس َيَشددةس ْةبيَ .. -
ناَيإ بيَ َيَشد بوو؟ -

رْي بشةدةسةنةّ ٖةَييذةيَيَ:

ئةوةي صؤس تةَاػاي تؤي دةنشد، ئةوةي تؤؾ تةخظ ي  ثيَيٓةنشد، وةْية؟ 

 بة ػةسَةوة طومت:
 ْاصةمن ناَيإ دةَييَي، نوة ية ناّ الوة دةْيؼتووو؟
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 خوػهاْة ييَِ ْضيههةوتةوة:
 ئاي، ْةَشي، ئةوةيإ نة يةثةسِطةي ئةو طةسةوة دةْيؼتووو، وةية؟

 غ ةمت دةية بةس خؤّ و طومت:
 وةيةئا، 

 ٖةَوو ية ثيَهةْيٓذة ية طةس ثؼ  نةوتٔ..
 بشةدةسةنةّ بة رْةنةي طوت:

 ناَيإ دةَييَ؟
 رْة بة خؤػي و ثيَهةْيٓةوة طوتي:

 ية فةتاْة صياتش نيَية!
 صؤس بة ػةسَةوة طومت:

 ئةو فةتاْةية َيَشدي نشدووة؟ -
يت خؤينةتي، ئةطنةس خنؤي سةصي    ْا، نضة، بةالّ ػوونشدْي ئةو نضة ية دةطيت نةغ ْية، تةْٗا ية دةطن  -

بيَ ، ئةوة تةوةو، ئةوةؾ بضةْة سةصيوووْي ئةو نضة وة ئاطإ ْية،توْهة تةْذ داسيَو وة بووة، نة سةصي بووة 
 ػوو بة نوسِيَو بهات، َابووة َاسة بهشيَ ، يةنظةس فةتاْة ثةػيُإ بووةتةوة..

 ..ئيَوة بةغ بؤّ بشِؤْة دةخوةصي، ئةويذي ٖةَوو ية طةس خؤّ -
ئةوة ئاطاْة -

رْي بشةدةسةنةّ صؤس بة ػيَٓةيي طؤتي:

َٔ دةَييَِ ئةو ناسة طةس دةطشيَ  و فةتاْة سةصي دةبيَ  و ثةػيُاْيؽ ْابيَتةوة، وةَياَل ئيَنوة بنؤ ينةنرت باػنٔ،     
ٖةسدوونتإ خةْي دةبٔ، ئةودا فةتاْة دةْطي تةْذ خؤػة دةْ ، ٖنةس بنة طنؤسةْي بةختنةوةست دةننات، ئنةوة       

ئايا يةطةَي  ديَتة ئةو سيَية دووسة، ئةوةيإ ْاصةمن.. ٖةية،

 ية دَيي خؤّ طومت، با سةصي بيَ ، ئةو ْايةت بؤ ئةويَ َٔ ييَشة دةَيَُٓةوة..
صؤس بة ئاطاْي فةتاْةّ طوةطتةوة و طوتيؼي: نويَي دةَييَي ديَِ يةطةَي .. وة بضةمن َاْطيَو ثرت يةوي َايٓةوة، 

دةصةْي ية نشَاػاْةوة تا ئَيشة فةتاْنة ٖنةس طنؤسةْيي طنؤت، ئناي دةْطني ينة ننٔ بنوو،          ئيذي بةسةو ئيَشة ٖاتني، 
ٖةستي طؤسةْيي دْيا ٖةبوو دةيضةْي، فةتاْة ٖةسناتيَو غنةسيويي نةطنوناسي بهشدةينة، بنة قظنة ئنةو غنةسييب        

شَاػاْة، َٓيؽ ٖةطتاْةي ْةدةطؤت، دةطيت بة طؤسةْي طوتٔ دةنشد، ية طؤسةْيذة ثيَي دةطومت سةصّ ية ديذةسي ن
دَييِ ْةدةػهاْذ و ٖةتا دوسِ نشَاػاْيَ سةْةدةوةطتائ.. ئيَ، تةْذ طناَييَو تيَجنةسِي بةطنةس رٕ و َيَشدةينةتيُإ،     
َٓذةٍَ ْةبوو، دةَذي ، فةتاْة صؤس خةفةت يةوة دةخوةت، صؤس داس طويَِ ييَي بووة بة طؤسةْي باطي بيَ َٓنذةَييي  

خودة دةنشد َٓذةَييَهي بذةتيَ، ييَي دةثاسِةيةوة، دةطتةو دةَيَين خودة دةبوو بؤ خؤي نشدووة، بة طؤسةْي دةوةي ية 
صطجشِبووْيَ، ية ب َة طةسةتا دةوةي نوسِي دةنشد، دوةيي طويَِ ييَي دةبوو، دةيطوت، ك نوسِ، ك نض، بةغ َٓذةٍَ، 

ي دةينة فةتاْنة.. تنةْذي دَينيِ     خودةية، بةغ َٓذةٍَ.. ئيذي خودة تةْذ َٓذةَيي دةية طوَيٓاص و طةسةس، ٖيَٓذةػن 
دةدةيةوة، تةْذي يةو باسةيةوة قظةي خؤػِ بؤي دةنشد و دةَطوت، َٓذةَييؽ ئةسني طشةْة، ئةوةْنةي َٓنذةَييإ   
ٖةية صؤس داس خؤصطة بؤ بيَ َٓذةالٕ دةخوةصٕ، ئةو قظاْةي بة طويَذة ْةدةتوو، سةطتي  دةويَ َٓيؽ فؼنةّ بنةو   

هةّ بؤ دَيذةْةوةي فةتاْة دةَهشدٕ.. دةَذي  فةتاْة َاْ  بنة َناْ  ينة ننضي     قظاْةي خؤّ دةٖات، بةالّ ك ب
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دةدةت، دطة يةوةؾ ٖةطتُذةنشد قظةي طةيش طةيش دةنات، قظةناْي ٖيضيإ بة طةس ٖيضةوة ْية، ٖةس سيَنو  
ؽ ْنةى  ية قظةي ػيَتإ دةتوو.. خةَيو طوتيإ ئةوةدةطيت ييَ وةػاية، ثيَويظتة بيوةيتة طةس ثياو تانإ، َٓني 

ٖةس ثياوتانإ بشدَة تاسةْيؽ، يةوَي دنتؤسي بناؾ ٖنةبووٕ، ئنَي تاسةطنةسيَهي بهنةٕ، ٖنيض تناسةيةى ْنةبوو،         
دةَضةْي فةتاْة بة ٖؤي تيةوة وةي ييَٗاتووة، بة دنتؤسةناْيؼِ طؤت، نة ينة دةخني َٓنذةٍَ ْنةبووٕ وةي بةطنةس      

وي ػيَ  بوو، ْةدةٖاتةوة َاٍَ يةو بٔ بٓنة دةس بنؤ ئنةو    ٖاتووة، بةالّ ك دةنشيَ.. ٖيض ْةنشة..ئيَ، فةتاْة بة تةوة
طةس بةسد، بؤ َاوةي طيَ طاٍَ  بة دووي فةتاْةوة بووّ، وةصّ ية ٖةَوو ػنتيَو ٖيَٓنا، تناوديَشيي فةتاْنة ٖنةَوو      
ئيؼيَهي َٔ بوو، خةَيو دةياْطؤت: دة بؤ خؤت رْيَهي دي بيَٓة، تاصة ئةوة ػيَ  بووة، صةمحةتة تناى بيَتنةوة..   

ةَضةْي تاى ْابيَتةوة، بةالّ بشِياسّ دة ئةطةس طةد طاَييؽ ئةوٖا مبيَٓيَتةوة دةبيَ  َٓيؽ ئةوٖا مبيَُٓةوة، دةبيَ  د
ية دوةي مب و ئاطاّ ييَي بيَ ، دةبيَ  خضَةتي بهةّ، ٖةس ناتيَو ب نشدْةوةيةني خشةثِ ٖاتويَتة َيَؼو، يةنظةس 

ةوي ٖاويٓةنة ينة َناَيي بشةدةسةننةّ ينة سووَني دةدة، طؤسةْيينة بنة        ئةو سووْانييةي فةتاْةّ ب دةنةوتةوة نة ػ
طؤصةناْي فةتاْةّ ب دةنةوتةوة، ئةو ٖةَوو تيَزةّ ب دةنةوتةوة نة بة دسيَزةي ئةو تةْذ طاَية بنة دسيَنزةيي ئنةو    

دووينةوة بنووّ،   ٖةَوو وةسص و ػةوة ية فةتامن وةسطشتووة... بؤية وةصّ ية فةتاْة ْةٖيَٓا، ٖةَيؼة ػةو و سؤر بة 
دًيِ دةطؤسِي، طةسيِ دةػووػ ، بة صؤس خوةسدمن دةدةييَ، بة صؤس ية طةسَا و طةسَاّ دةثاسةطن ، صؤسّ خضَنةت   
نشد، خةَيو طةسيإ طوسَِابوو يةو ناسةي َٔ، ئاخش ثياوي ئيَشة نة رْةناْيإ ْنةخؤؾ دةننةوٕ وةصينإ ييَنذيَٓٔ،     

ٓة دةخوةصيي رْيَهي دي... فةتاْنة ننة صؤس تنووسِة دةبنوو، ٖةستني      ٖةْذيَهيإ خوةخوةياْة تاى ْةبٓةوة ٖةتا بض
دًوبةسطي ية بةسي بوو، وجنشِ وجنشِي دةنشد، صؤس داس دةَوتاوي َٓيؼي بنة خنوئَ ٖيَٓناوة.. بنة دةخنةوة فةتاْنة       

وو، دوةي ٖةفتةيةى ية طةس ديَ نةوتٔ و ٖيض ْةخوةسدٕ، بة ػيَيت نؤتي نشد، ية خةفةتي َٓذةٍَ ْةبووٕ ػيَ  ب
خودة َٓذةَيي ْةدةييَ، ٖةس بةوةؾ وةصي ييَي ْةٖيَٓا ػيَتيؼي نشد..َٔ ية خؤسِة يةخةي خودةّ طشتووة، نيَ دةَييَ 
ئةو ٖةَوو ْةطوةتييةي بة طةس فةتاْنةدة ٖنات دةطنيت خنودةي تيَذةينة!.. ئينذي فةتاْنةؾ بنة دووي طوَيٓناص و          

ةنةوةية، فةتاْةؾ بة دووي بيَشيية دوةْةنةّ  سؤيؼ ، طةسةسدة سؤيؼ ، ئةوةتا طؤسِي ٖةسطيَهيإ بة تةْيؼيت ي
بةالّ بيَشي ية َشدْذة ية ٖةَوو رْةنامن ديابوو، ٖةَوو رْةنامن بة تةْيَ َشدٕ، بةالّ بيَشي نة َشد َٓذةَييَهي ية 

خنةوْيَؽ   ْاو ص  بوو، َٔ بابي ئةو َٓذةَية بووّ! ئيذي فةتاْةػِ ْةديتةوة، ية خةويَ صؤس داس دةٖاتة خةومن، ية
ٖةس ػيَ  بوو، بةغ داسيَو ية طةس دوْذي ثاِسةْةوة بة قي  و قنؤصي سَينو وةى ئنةو ػنةوةي بنؤ يةننةّ دناس ينة         

 نشَاػإ ية باخةَيي ْووطتِ، خؤي ٖاويؼتة باوةػِ.
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 بيظتوٖةػ 
 

ةوة،  ث ي بةفش ية قظإ ْةدةنةوت، دةتطوت ػنتيَهي صةْينوة، دَيني خةبنةسي دةوة، طنةسٖاتي خؤػني دةطَيِشةين       
ئةوةي خشةخ بوو ناتيَو ية ْاو قظةناْي خؤي ثشطياسيَو طةسي ٖةَيذةدة و ييَ  دةنشد نةّ داس وةالَي دةدةيتنةوة،  

 يإ وةالَيَهي ئةوتؤي ْةدةدةيتةوة... ئةوسِؤ تاى طةسطةسَي قظةية، وة ثيَذةتيَ   بة قةد طاَييَو قظة بهات ..
ْايةت بة تنةوةوي ٖةطنتِ بنة ْةخؤػني نشدبَين ، ئنةو دناسةي دةَينَيِ،          ية تةَةْي خؤّ يةنذاس ْةبيَ ، بة ب ّ 

يةَيَز ْةبوو َيَشيَ، رْة ْاصدةسةنةّ، ػارْي دْياييَ َاَيئاوةيي ية َٔ و دْيا نشدبوو، َةسطي َيَشيَ ْةخؤػي ننشدّ،  
شِؤ بشِؤ، يةو طوْذ ٖةطتِ نشد َةس  صؤس ييَِ ْضيهة، ٖةستيِ نشد تاى ْةبووَةوة، ية خةفةتا طةسي خؤّ ٖةَيطشت، ب

 بؤ ئةو طوْذ، بة خؤػِ ْاصةمن تةْذ طوْذ و ػاسةمن نشد، ٖيَٓذة دةصةمن طةس ية ئيَوةسةيةى طةيؼتُة تاسةٕ..
 نويَ  ديَؼا؟  -

دا نويَِ ْةدةئيَؼا! ئةوةي ية ب َة طيٓطِ ئاصةسي صؤسي ٖةبوو، َناَيي بنشةدةسّ ينةويَ ٖنةبووٕ، تنةْذ ػنةويَو       
شدة الي دنتؤسَينو، دنتؤسةننة وة بنضةمن سووطني بنوو، بنةاَلّ ْناصةمن تنؤٕ و بؤتني ينة تناسةٕ            اليإ َاَةوة، َٓيإ ب

ط طابؤوة، ٖةْذيَو تةَاػاي نشدّ، ػتيَهي دةَيَ خوةسدَةوة، طنؤتي دوةي سةفتةينةني دي طنةسّ ييَنذةوة، ئنيَ،      
ٍَ بشةدةسةنةّ ثيَهنةوة تنوويٓةوة الي، ٖيضني بنة َنٔ ْنةطؤت، بنةالَ        ّ ئاطناّ ييَونوو ينة نناتي     دوةي سةفتةنة يةطة

ٖةطتامنإ، بشةدةسةنةّ خؤي بة ثاؾ دة، فظهة فظهيإ نشد، طويَِ ييَووو، باػِ طويَ ييَووو، ئةو دةّ طويَي َٔ صؤس 
ية طويَي َؼو طوونرت بوو، َيَشيَ دةيطؤت خؤصطة ْيو  ٖيَٓذةي تؤ طويَِ طووى دةبوو.. طويَِ ييَووو دنتؤسةنة بنة  

 بشةدةسةنةَي دةطوت:
 ة دةخةوة ئةو ثياوة ٖيض تاسةي ْية، صؤس بزي، ٖةس طيَ سةفتة دةري، ئةو ثةسِةنةي ثيَٓر سةفتة...ب 
 وةَياَل يةنظةس طةسِةَةوة رووسيَ، َٔ ية طةس دةسطا بووّ بة ديوي دةسةوة، بة تووسِةييةوة طؤمت: 
 تووي؟!...دنتؤس، تؤ توصةْي َٔ طيَ سةفتةّ َاوة بة طةس دْياوة! تُا تؤ ية الي خودة ٖا 
دياس بوو دنتؤسةننة تيَهضنوو، صؤسينؽ تيَهضنوو... ٖةْنذيَو َٓطنة َٓطني ننشد... ئينذي طةِسةيٓنةوة َناَيي             

بشةدةسةنةّ، بشةدةسةنةّ صؤس دَيُي دةيةوة، رْةنةي نة بةوةي صةْي ٖةس خةسيو بوو ػنيَ  بيَن ، َٓنيؽ دةَويظن      
ةوة... بة تايوةتي دوةي ئةوةي صةْيِ نة ئنةو دنتنؤسة بنة    صؤس بة طةس خؤّ ْةٖيَِٓ، بةالّ يةوة دةستوو بوو، بيؼاسَ

ٖةس نةطيَهي طوتويَ  تؤ دوةي ٖيَٓذة سؤرة، يإ ٖيَٓذة سةفتةية دةَشي، يةنظةس قظةنة ٖاتؤتة دي، وةى ئنةوةي  
  ٕ ، ْاسدْي عيضسةئيٌ ية دةطيت ئةو دنتؤسة بووبيَ .. ئةوةػِ نوو صةْي، يةى دوو رٕ َيَوةْي َاَيي بشةدةسةننةّ بنوو

ية رووسةنةي بة ٖيَوةػي ئةو باطاْةيإ دةنشد، وةيإ دةصةْي َٔ طويَِ ية قظةيإ ْية، ٖةس يةويَؽ تيَطةيؼتِ طويَي 
 َٔ طةييَو طوونة، رْيَو بؤ ئةوةْي دي قظةي دةنشد:

ئةو دنتؤسة صؤس طةيشة، َةال غةيةت دةنات، ػيَخ غةيةت دةنات، نةغ ْية يةو دْياية غةيةت ْةنات، بةالّ 
ةو دنتؤسة غةيةت ْانات و ْانات، بة ٖةس ْةخؤػيَهي طوتويَ  تؤ دوةي ٖيَٓذة سؤرة دةَشي ، بيَ ثاؾ و ثيَؽ ية ئ

 سؤري دياسيهشةوة َشدووة..
با طةست صؤس ْةيةػيَِٓ، باوةسِّ بة قظةي دنتؤس نشد، ئةودا با ئةوةؾ بًَيَِ يةو سؤرةي دنتنؤس طنؤتي دةَنشي،     

طؤمت دياسة َشدٕ ئةوٖاية، يإ َشدْي َٔ ئةوٖاية، تا عيضسةئيٌ دةطاتنة طنةست،    ئةوةي ئيَؼة ية يةػي َٔ ْةَا،
ْابيَ  يةػ  ئاصةس بهات، ك بهةّ باػة! يةطةٍَ َشدٕ ٖيض ْانشيَ .. ية دَيي خنؤّ طنؤمت وة تنانة خنؤّ بطةيةمننةوة      
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ٕ مبؼاسْةوة، طؤةة بشةدةسةنةّ َاٍَ، با يةو غةسيويية ْةَشّ، با بطةَةوة َيَشيَ و طوَيٓاص و طةسةس، ية تةْةيؼتة وة
َٔ طوةي دةتُةوة.. صؤسي يةطةَيِ ٖةوَيذة ية نٓينإ مبَيُٓنةوة، بنة قظنةيامن ْنةنشد، طنؤتي:  َنادةّ وةينة َٓنيؽ          
يةطةَي  ديَِ، ْةَٗيَؼ ، ئةوةي سةطيت بيَ  خؤّ ييَيإ دصييةوة دةْا ٖةس دةٖات.. دسةْطني ػنةو بنوو، ٖنةَوويإ     

يَ َاَيئاوةيي بشةدةسةنةّ و تاسةمن بةديَٗيَؼ ..ٖامت طةيؼتُة نةسةز، نةسةز ٖةس ينة بنٔ   ْووطتوووٕ، ٖةطتاّ و بة ب
تاسةْة، ئيَ، ية نةسةز تووَة َةيذةْي نةسةٕ، يةويَ ئةطجيَهي طجيِ نشِي، طجي طجي دةتطوت نفٓة، طوةسبة، وةسة 

يَ، ٖنةس وةسة.. ينة ٖنةس طوْنذيَو ينة ٖنةس       وةسة، ٖةس وةسة، طوْذ و ػاسةٕ بربِة، بةطةٍَ ناسوةْإ بهةوة، ييَيإ دةبنشِ 
 َاَييَو الّ دةدة، نةّ صؤس نةّ دةدةْيؼتِ، تيهة ْاْيَهِ دةخوةسد و طوةسي ئةطجة طجي دةبووّ، خاْةخويَ دةيطؤت:

 ٖا بؤ ٖيَٓذة بة ثةيةي؟ -
 بة خةَواسييةوة دةَطوت:

 دةبيَ  صوو بطةَيَ، َةس  طةيؼيتَ، َةس ! -
وةالَة ْةبووٕ، اليإ طةيش بوو، تةَاػايةنيإ دةنشدّ، تةَاػايةني ثنشِ ثشطنياس، وةى   دياس بوو تاوةسِوةْي ئةو 

ئةوةي َٓيإ ثيَ ػيَ  بيَ .. َٔ صؤس بة ثةية بووّ صؤس، دةبوو ثيَؽ ئةوةي َةس  وةى بضٕ ية عةسدّ بذة بطةَةوة 
خودةينة بنا بطةَنةوة دنيَ، ئنةودا      ئيَشة، ٖيضِ ثيَٓةَابوو ية دوعا ثرت، ك دوعايةنيؽ! خودةية ية سيَ ْةَهوري، 

عيضسةئيٌ بٓيَشة.. ثةيةّ بوو صؤس ثةيةّ بوو، دةبوو صوو بطةَة ئةو طؤسِطتاْة و بة دةطيت خؤّ طؤسِ بؤ خؤّ ٖةَيهةمن، 
دةَطوت َادةّ ٖةس دةَشّ با طؤسِةنةػِ بة دةطيت خؤّ ٖةَيوهةمن و ثيَؽ ئةوةي مببةْة ْاوييةوة با دوةٕ تةَاػاي 

هة يإ ْا! وةسة وةسة، خؤػِ ْاصةمن بة ك سيَطايةنذة دةٖامت، ٖيَٓذة دةصةمن خؤّ ية طوْذيَهي ْضيو وسَيَ بهةّ بضةمن سيَ
ديتةوة، ػةو الَذة َاَييَو، دوةتش صؤس بووْة بشةدةسّ، بٓةَاَيةي مسهؤي ػهاى بووٕ، ئةو دةّ مسهنؤ ْنةٖاتوووة ْناو    

دة ْةياْٗيَؼن  بنشِؤّ، بنة صؤس بنة قظنةيإ دةٖيَٓناّ، دوةي       ْاوةٕ، َاَي بوو، تؤْيؽ يةويَ َاَةوة! تةْذي ٖةوَيِ 
 ئةوةي صةْيإ َشدٕ باْطِ دةناو سةوّ دةْيَ، صؤس دَيُيإ دةيةوة، ثياوةنة دةيطؤت:

ْاطةَيَ دةْا ئيَظتا دةتُة تاسةٕ و ئةو دنتؤسة طةطوابة ثاستة ثاستة دةنةّ، تُا ئنةو طنةييَ طنةبابة ينة ننٔ       
 خودة ٖاتيتةوة!!

 ياوة دةيطؤت:ٖةس ئةو ث
ئةتو ية َين وةسطشة يةو دنتؤسة دةى سيضة طةسِيَ، صؤس دةري بة خودةي ثةجنا طناَيي دينؽ دةري، ئنيَ، ننا، ك      

 ديَيةن  ديَؼيَ؟ 
ْا، بة خودةي ٖيض دَييةنِ ْةدةئَيؼا، ئيَؽ ية دنتؤس بوو، ْةخؤػني ينة دنتنؤس بنوو، ينة َنٔ ْنةبوو، بنةاَلّ ك         

ةنة قةَيةَي ييَذةوة نة َٔ دةَشّ، دةبيَ  مبشّ، ك بهنةّ ك بًَنيَِ، ئنةو دنتنؤسة بنة      دةنةي ، دنتؤسة تاسةْيية سوطيي
ٖةس نةطيَهي طوتويَ  تؤ فاَلٕ سؤر دةَشي ، يةنظةس بيَ دوةنةوتٔ ية سؤري دياسيهشةو عيضسةئينٌ طةيؼنتؤتة طنةس    

وةى ٖنةس نةطنيَو ننة    نةطةنة و طياْي نيَؼاوة.. خؤ َٔ يةو خةَيهة صياتش ْيِ، َٓيؽ وةى ٖنةس نةطنيَهي دي،   
دنتؤسةنة سؤري َةسطي دياسيهشدووة دةَشّ، ٖةس بضةْة ثةيةوةر بووَةوة و نةطيع بة طنةسّ سةْةطةيؼن ، خودةينة    
ْةَهوري تا دةطةَةوة الي َيَشيَ و طةسةس و طوَيٓاص.. ٖةْذيَو داس ية دَيي خؤّ دةَطوت، باػة خؤ نةغ ْية يةو 

ت، وةى دةطيَشِْنةوة ثيَغةَونةسةنإ بنة ثيَغةَوةسةينةتي خؤينإ ٖةَينةيإ       دْياية غةيةتي ْةنشدبيَ  و غةيةت ْنةنا 
نشدووة، تؤ بًَيَي ئةو دنتؤسةؾ ٖةَية ْةنات! خؤ ئةو ية ئةوةٕ صياتش ْية.. دةَويظ  دَيي خؤّ بذةَةوة، دَيي خنؤّ  

تيَطةيؼنتويَ ،   نةَيَو خؤؾ بهةّ، دةَطوت، ٖةبيَ  ْةبيَ  دنتؤس ٖةَيةي نشدووة، سةْطة َٔ بة ْةخؤػيَهي دي
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يإ ْةخؤػييةنةّ ئةوٖا تشطٓاى ْةبووبيَ  ئةو يةو وةختة وةي تيَطةيؼتووة.. دوعا ية طةس دوعاّ دةنشد دنتؤس بة 
ٖةَيةدة تووبيَ ، ية دَيي خؤّ دةَطوت، بةغ دنتنؤس بنة ٖةَينةدة تنووبيَ ، ػنةستويَ  ينة ػنةستي ثيناوةٕ دةبَين           

 شِّ، ئا بؤ دنتؤسي بهشِّ...دوةْرتئ و بة بةٖاتشئ دياسيي بؤ بؤ به
طوةيينَ صوو ٖةَوو بؤ ْويَز ٖةطتإ، َٔ ْةْووطتوووّ، بة دسيَزةيي ػةو  ٖنةس بنة خةبنةس بنووّ، ئنةوةي ْناَييَِ       
نةسويَؼهة خةويَهِ نشدبيَ ، ْا بشِوة ْانةّ سةوّ ييَ نةوتويَ ، نةطيَو ية خؤ ئاَادةنشدْذة بيَن  بنؤ َنشدٕ خنةوي     

هي ْويَزنشدٕ بووٕ، َٔ ب ّ ية َشدْي خؤّ دةنشدةوة، ب ّ يةوة دةننشدةوة عيضسةئينٌ تنؤٕ    ييَذةنةويَ ! ئةوةٕ خةسي
 يةخةّ دةطشيَ ! خاوةٕ َاٍَ باوناْة سووي تيَهشدّ:

 دةي نوسِّ، ْاوي خوةي ييَويَٓة، ْويَزةنةت بهة. -
 ئةطةس ْةَشدّ، با ئةو ْويَزةؾ قةسد بيَ  ية طةسّ. -
ٕ و َإ ية دةط  خوةية، دنتؤسي تةسِةَاؾ تي ييَذةصةْيَ ! بةالّ دَيي َةيهة قةسد ية طةس خؤت، َشد -

َٔ دةَييَ ، تؤ صؤس دةري، طةد دنتؤسي طةطوابي وة دةَنشٕ و تنؤ ٖنةس صيٓنذووي.. دةي ثيناوي تناى بنة        
 ْويَزةنةت بهة... 

- .... 

ّ، ية ب َنة دةيطنوت   ية طةس ْإ خوةسدٕ بووئ، َاَي مسهؤ يةطةَيِ خةسيو بوو بؤ ئةوةي تيهة ْاْيَو خبؤ
بة خودةي ئةتو صؤس دةري ثةجناي وةى َٔ دةتٓة بٔ ئةو عةسدة تؤ ٖةس بة ثيَوةي، بةالّ نانة خبؤ، ثياوة ئةطةس 
بؼُشيَ با بة تيَشي مبشيَ بة بشطيَيت ْةَشيَ.. يةو قظاْة بووئ، بووة ٖاتوٖاوةس، ك بووة؟ تية؟  يةػهشي تنوسى  

نافش بهورٕ... ئيذي بووة ػةسِيَو ئةو طنةسي ديناس ْنةبيَ ، بنووة ينةى نوػنتو       ٖيَشػي ٖيَٓاوة، طوةية ٖاتووْة 
نوػتاس بشِوة ْانةّ ْاوتةي وسَيَ ية تةَةْي خؤي ٖيَٓذة خويَٓةي ييَشِرةبيَ ، بة تاوي خنؤّ دةَنذي  الػنة بنة     

يَن  ػنةسِ   طةس الػةدة دةنةوت، قشِةٕ نةوتة يةػهشي توسنإ، َٓيؽ دةطنتِ بنة ػنةسِ ننشد، ينة ػنويَين وة دةب      
بهةي ، ئةطةس ْةيهةي  صوو دةنورسيَي  و ية تشِيَ طةي دةتي .. ية دَيي خنؤّ دةَطنؤت، ئنةو خةَيهنة تنةْذ      
طةيشٕ، تةْذ نةسٕ! بة ثيَي خؤيإ دئَ بؤ َشدٕ... ئيذي ػةسِ دسيَزةي نيَؼا َشدْي َٔ َظؤطةس بنوو، ئةطنةس   

دّ، بؤيننة يننة طنناتةناْي ػننةسِ ٖيَٓننذة يننة ػننةسِ يننة َةيننذةْي ػننةسيؽ ْننةَشدباّ ييَننشة يننة ْضيَننو رْننةنامن دةَننش
 ْةدةتشطاّ... طويَِ ييَووو، ثةجنةيإ بؤ َٔ دسيَز دةنشد و دةياْطوت:

 ئةو ثياوة صؤس ئاصةية... 
 َٓيؽ ية بةس خؤَةوة دةَطوت: 
سّ ئاصةي تي! ٖةس دةَشّ، ئةودا با بة ئاصةيةتي مبشّ ْةى بة تشطٓؤني، دنتؤس قةَيةَي ييَنذةوة، دةَنشّ، صؤ   

 ْةَاوة.... داس داسةؾ دةَطوت، ْا، ْابيَ  ييَشة مبشّ دةبيَ  بطةَةوة الي َيَشيَ و رْةناْي ديِ... 
با صؤس دسيَزةي ْةدةَيَ، ئيَُة ية ثؼتةوة ياسَةتييةني بامشإ بؤ ٖات، توسنةنإ بنةوةيإ ْنةدةصةْي، ػنةسِ    

داسيَهي دي سوو يةو ْاوة ْانةْنةوة، بنةغ   نؤتايي ٖات، توسنةنإ باؾ ػهإ، ئةطةس ػةسَيإ بة خؤيإ بيَ  
 ئةوةْة دةصةْٔ ػةسّ تية! خاْةخويَهةّ سووي تيَهشدّ:

 تؤ ثياويَهي صؤس ئاصةي، سةص دةنةّ ية نٔ ئيَُة مبيَٓيتةوة، ٖةس تيؼ  دةويَ  ئاَادةّ.. -
 َٔ دسةْطُة، دةبيَ  بطةَةوة ديَ، َةس  ية سيَية َةس ، ػتِ بؤ تية؟! -
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ة ية خنؤت دةننةي ؟ تنؤ بنةاَلت ْينة، دنتؤسةننة ػنيَ  بنوو، تنؤ بؤتني خنؤت ػنيَ              ناني خؤّ، بؤ و -
 دةنةي ..

 صؤس دسةْطُة، دةبيَ  طؤسِ بؤ خؤّ ٖةَيهةمن. -

 َةسِؤ، تهات ييَذةنةّ َةسِؤ.. -

ْننة قظننةي َنناَي مسهننؤ، ْننة ئننةو ٖننةَوو ػةسِوػننؤسِة قظننةي دنتؤسيننإ يننة بنن ّ ْننةبشدةوة، َننةسطيإ يننيَِ    
ٖةَوو تهايةيإ نشد تهاي نةطِ قةبووٍَ ْةنشد.... ئةويَؼنِ بةديَٗيَؼن ، ٖنامت، ٖنامت، ئنةوة      دووسْةخظتةوة..ئةو 

تةْذ ػةو و سؤرة بة سيَوةّ، ْاصةمن، تةْذ ػةو و سؤرة ْةخةوتووّ، يإ ئةطةس خةوتويَتيؼِ ٖةس تاو طةسَهشدٕ بووة، 
ئةويؽ تةْذ تيهةيةني ْابةدَيي، ْاصةمن..  ْاصةمن، تةْذ ػةو و تةْذ سؤرة ية طيَ دةَةي خوةسدٕ دةَيَهِ خوةسدووة

ٖامت، ٖةس ٖامت، دةبيَ  ٖةس َةَٓووْي ئةطجة طجيؽ مب نة ية تاسةْةوة ٖةَييطشتووّ و ييَِ ْةغةصسيوة، ٖنامت  ْضينو   
نةوةةوة، دوْذي ثاسِةْةوةّ ييَ بة دياس نةوت، يةطةٍَ بة دياس نةوتين دوْذي ثاسِةْةوة، ئةو دوْنذةي َيَنشيَ ْناوي ْنا     
ثاِسةْةوة، خةويَهي طشةٕ دةيطشمت، تةْذي دةَهشد تاوّ ٖةَيٓنةدةٖات، ينة طنةس ثؼنيت ئةطنجة طنجي خةوةْوتهنةّ        
دةبشدةوة، دةبةصيِ، ئةطجِ ية بٓة دةسيَو بةطتةوة، بة خؤػِ ية بٔ بٓةدةسيَو سةنؼاّ، ٖاوئ بوو، ٖةس ٖيَٓذةّ صةْني  

 سة ثيَؽ، ْةٖات، طوتي:رْيَو ية دووسةوة تةوةويَو دووس، سةوةطتابوو، طومت وة

 َٔ بؤ تؤ باػِ وةسة دةخوةصيِ.. 
خةوْةنة ٖةس ٖيَٓذة بوو، ناتيَ بة ئاطا ٖاةةوة، ٖةطتِ بة دؤسيَو ينة ئناسةَي ننشد، ٖةطنتِ ننشد ْائوَيَنذي        

ٖةْذيَو ية دَيِ سةويتةوة، تةَاػاي دةوس و بةسي خؤّ نشد طشووػتِ بة نةَيَو دوةْي دي ..ئناخش ينة تاسةْنةوة تنا     
ةيؼتُة بٔ ئةو بٓة دةسةي رْةنة باْطي نشدّ، بة دسيَزةيي ئةو سيَطاو باْة دووس و دسيَزة ٖيض دوةْيينةنِ ينة ٖنيض    ط

ػتيَو ْةديتةوة، دْيا ية ية تاوي َٔ يةى ثاستة تاسيهي بوو، طةسةْظةس ْائوَيَذي بوو... ٖامت، ٖامت، َةستنةْذيَ  
ةبوو، وسدة وسدة دةَذي  قظنةي دنتنؤس ينة بةسةْونةس قظنةي َناَي       ييَشة ْضيهرت دةنةوةةوة، ئوَيَذّ بة ريإ ثرت د

مسهؤ خةسيو بوو دةبةصي.. ْاوة ْاوة ٖةس بة تةوةوي دنتؤسة تاسةْيينة سوطنييةنةّ ينة بن  دةوتنؤوة.... طةيؼنتُة       
يَِ: ئاوةيي ثيَؽ ئةوةي طةالّ ية نةغ بهةّ بٗيًََِ نةغ مبويينَ، يةنظةس تووَة طةس طؤسِي رْةنامن، دةَويظن  بًَن  

صؤسي ْةَاوة َٓيؽ ديَُة التإ...بةالّ ئةو قظةيةّ ْةنشد، قظةيةني ديِ ٖاتة طةس صةسي و ية ب َنة بنة دةْطنب    
بةسص طؤمت: ))مبوووسٕ، دةبيَ  يةّ َاوةية رْيَو بٗيَِٓ، بةالّ َادةّ ٖاويٓة، ثيَؽ ئةوةي رْةننة بٗيَنِٓ، طنةسيَو ينة     

 ةسدةْيَهي دوْذي ثاسِةْةوة دةنةّ(( دسةختة ٖاويٓييةنة دةدةّ و ية ويَؼةوة ط
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 بيظتوْؤ
 

ٖةستؤْيَو بوو سؤر بؤوة، طةسَاي ئةو سؤرة ٖةس طةس ية بةياْييةنةي دياس بوو، دياس بوو نة ْابيَ  خؤت بذةيتة 
سؤر و ْياصي ٖةس ديَطةيةن  ٖةبا دةبوو طيَوةس و طيَوةس بؤي تووباي، بةالّ ينة ننةتٓاوة ئةطنةس بتنةويَ  ٖنةتاوت      
ثَيٓانةويَ ، بة ٖةس اليةنذة بشِؤي ٖةس دةسوبناسة.. تَيؼنتةْطاو بنوو دوة بشِيناسي خنؤّ دة طنووستش ينةو بشِيناسةي ينة          
تيَؼتةْطاويَهي بةٖاسي دةّ و سيَو تووَة بةس دةسطةي َاَيي َةسيةّ و... ئةوة بةسيَهنةومت بنةس ينةوةي ئنةوةٕ خنؤ      

ةَيهؼاّ.. ئةوة داسي يةنةممة سيَِ بةو سيَية بهةويَ ، َٔ ينة  ئاَادة بهةٕ َٔ دةبيَ  طةيؼتوِ، بةالي تةثي تيا ٖ
َاوةي ئةو طيَ وةسصةي ييَشة بشدَةطةس و ئةوة طةسي وةسصي توةسةَيؼة، ٖةَوو سيَيةنِ بة سيَ دةْابوو، بنةغ ئنةو   

تنوو ئنةوة سيَ   سيَيةي وة ثيَيذة بةسةو دسةخيت ٖاويين ٖةَيذةنؼيَِ ية نٓة َٔ سيَ ْةبوو، بة سةطيت ٖيض سيَني تيَٓةدة 
بيَ .. َٔ ئةوةؾ وةى  َْٗيٓييةى تةَاػنادةنةّ، ئةطنةس ْٗنَيين ْنةبيَ  بؤتني داسَينو ينة دناسةٕ سَينِ بنةو سَيينة            

 ْةنةوت، بؤتي نة تةَاػاي ئةو ئاسةطتةيةّ دةنشد، ب ّ بؤ سيَطةيةى ْةدةتوو، بؤتي!...
ػويَٓةي ئةوة توةس وةسصة ينة دووي دةطنةسِيَِ...   بشِؤ، بة ػةية ػةٍ بشِؤ.. تاسيَطيَهِ ثرت ثيَضوو تا طةيؼتُة ئةو 

ئةوةتا ئةػهةوتيَو طيٓطي بؤ ٖةتاو نشدؤتةوة، وةى تةَاػاي دةنةّ ئةطةس ْيوةسِؤ دةبيَن ، سؤر سيَنو ينة ْاوةْنذي     
ئةػهةوت دةدةت، سةْطة ئةو ئةػهةوتة تانة ئةػهةوتي طةوسة بيَ  نة تيؼهي سؤر بطاتة ٖةَوو قوربٓيَهي.. ية 

وة دةسِوة تنا دةطاتنة ئةوطنةسي    ئةػهةوت باوةػيَو ئاو ٖةَيذةقوَييَ، ية دؤطةيةني دوةْي بةسدسيَنزدة دةس  الي سةطيت
ئةػهةوت، يةوَيوة وةتة ينة الي تنةثي ئةػنهةوتةوة ينة ػنَيوةي تاظطةينةني صؤس خٓذيًنة و ْاطنو سَينو ينة دؤٍَ           

ةؾ ك صؤسة دةسو دةوةٕ صؤسة، ينة ْضينو   دةناتةوة، ية دةو دؤطنة بةسدسِيَزةننة و ينةو طنةس و ئةوطنةسي ئةػنهةوتةن      
ناْييةنة دسةختيَهي صؤس طةوسة، يل و ثؤ ثشِ، تةْذي ييَي وسدبووَةوة ْةَضةْي ك دةسيَهة، ٖيض ناّ يةو دةسةْة ْةبوو 
نة َٔ ثَيؼرت ديتووؤَ، دةبيَ  دةٕ بنةوةدة بٓنَيِ َنٔ دسةختٓناغ ْنيِ، ٖنةَووي ْناوي تنةْذ دسةختَينو دةصةمن و          

ة يةوةؾ بة طؼيت صؤس ية دسةختإ وسد ْةبووَةتةوة، سةْطة ئةو دسةختةي ئيَظتا وة ييَني سةدةَيَنِٓ   دةيآْاطِ، دط
 ثيَؼرت ية ػويَين دي يإ ٖةس ية ْاو نةتٓاوةؾ دسةخيت ئةوٖاّ ديتويَ ...

ةس توو َةيًةو دَيٓيا بووّ يةوةي نة ئةو دسةختة، دسةختة رْطشةنةية، سةطتة ث ي بةفش طؤتي ثيَؼإ دسةختةنة د
بوو تووي طووس، بةالّ ٖةس ئةويؽ بوو طوتي سةْطة ئيَظتا دسةختةنة دسةختيَهي دي بيَ .. ية توةسدةوسي دسةخن   
دةطووسِيَُةوة، طةسةتا وةّ ٖاتة بةس تاو نة ثيَذة ٖةَيطةسِةْي ئاطإ ْةبيَ ، دوةتش بة ييَوسدبووْةوةي وسد، طةيؼنتُة  

.. بةو ثَيينة ثنِش ينة طاتنُةوة طنةس نةوةنة طنةس دسةختةننة، ينةو ناتنة           ئةوةي نة طةسنةوتين ٖيَٓذة صةمحةت ْية
يةطةٍَ دةبوو، ثيَويظتِ بة نةطيَو بوو ية بٔ دسةختةنةوة تةَاػاّ بهات،   دةَطوت بشيا نةطيَهي َتُاْة ثيَهشةوّ

وو ننةغ  بؤ ئةوةي بضةمن دةَويٓيَ ، بنؤ ئنةوةي بنة  ػنَيوةيةى خنؤّ بؼناسَةوة ننة ٖنيض تناويَو ْنةَويٓيَ ، دةبن           
ْةَويٓيَ ، قظةنةي ث ي بةفش سةط  بوو ْابيَ  نةغ مبويٓيَ ، ئيذي ئةوة خةسيهِ ية ْاو طةال و ثشري ئةو دسةختة 
ٖاويٓيية بة تةْذ ػيَوةيةى خؤّ دةػاسَةوة، َٔ ئيَظتا خؤػاسدْةوة ئةصَووٕ دةننةّ، دةبيَن  خؤػناسدْةوةيةنيإ    

َذةصةْي وة دوةٕ دةوسي مسؤسةيةني ػةٍ دةبيِٓ، يةو طنةس ينل بنؤ ئنةو     ٖةَيوزيَشّ ية ٖةَووةٕ يةباستش بيَ ، قةت ْة
طةس يل.. دةبوو ديَطةيةى بويُٓةوة بةثاْي و دسيَزي دةو دؤطةنةّ ييَ دياس بيَ  و نةطيؽ َين ينيَ ديناس ْنةبيَ ،    

يَتنة ثَينة ثنشِ    دطة يةوةؾ دةبوو دةْيؼتٓةنةّ، ثاَيهةوتٓةنةّ، ياخود سةوةطنتاْةنةّ بنة ػنيَوةيةى بيَن  ٖيَنض ْةنةو     
ئاصةسةنةّ، تا ئَيظتا ْاصةمن ديَطةي َٔ يةو طنةس دةسة نوَيينة و تنؤْة ئةطنةس بنة سةوةطنتاوي بَين  سةْطنة بةسطنةي          
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ْةطشّ.. دسةْطة دةبوو ية ديَطةيةى يةو ْاو دسةختة ئؤقشة بطشّ و دووية ية خؤّ بربِّ، ئيَظتا ْا تناويَهي دي سةْطنة   
د نة ية دةو دؤطةنة دةتطوت بة دةط  سيضنشةوٕ، سيضبوووٕ، دةَطنوت ينة ننٔ    بطةٕ.. ئةو بةسدة طةوسةْةّ دةرَاس

ٖةس بةسديَو يةو بةسدةْة دوو رْي سووت ٖةبٔ بةمسة، ية بةسدةّ ٖةس بنةسديَو ينةو بةسدةْنة و بنة تةْيؼن  دؤطنةوة       
 طؤَاويَهي بضووى ٖةبوو، ية تةْيؼ  ٖةس بةسديَو يةو بةسدةْة ئاطشدةْيَو ٖةبوو...

ية صؤس دةخؤَةوة، يةوةتنةي ينة بنٔ ئنةو دسةختنةؾ دةْيؼنتووّ تنةْٗا دطنةسةي يةننةَِ بنة تنةسخ            ئةوسِؤ تا 
 دةط طاْذووة، دوةي ئةوة دطةسة بة دطةسة، ئيَظتا ثيَِ صؤس ئاصةس دةنات، ئةوسِؤ ْياصّ ........ بةالّ...

ّ، وةتة ية وػةي ٖنةَوو بنة دوةوة   ئةوئيَظتا و بةالَة، ئيَظتا و بةالَي ريَش دةس وػةنةٕ، ية ثيَؽ و دوةي بةال
ْضيهةي يةى الثةسِةي ئةو دةفتةسة طةوسةيةي بةسدةطتِ ْاخويَٓذسيَتنةوة، دةَييَني تنايةي بنة طنةسدة سرةوة، تنايةية،       
ػ ة، ػتيَهي بة طةسدة سرةوة، وػةنإ ية ػةنشو ئاو دوةْرت تيَهنةاَلوي ينةنرت بووْنة، ييَهنذي دينا ْابٓنةوة، ينةو        

دووس دَيشي نؤتنايي دةخوَيٓذسَيتنةوة ننة بنة وػنةي  ئنةوةتا دةطن  ثيَذةناتنةوة.. ئينذي ينة َْينوةٕ             الثةسِةية تةْٗا
)ٖةَوو( تا دةطاتة )ئةوةتا( تةْٗا بةاَلّ دةخوَيٓذسَيتةوة،  سنةيفِ ينةو الثةسِةينة دَين ، ئينذي يَينشة بؤػناييةى ينة         

 طةسٖاتةنة ٖةية بة َٔ ثشِ ْابيَتةوة...
وةٕ ية بٔ ٖةس بةسديَ َةجنةَييَو ية طةس ئاطشة، َٔ  دةيةسصّ، صؤس توْذيؽ دةينةسصّ،  ئةوةتا خةسيهي ئاطشنشدْة

سةْطة دسةختةنةؾ يةطةٍَ خؤّ بًةسصيَِٓ، دةتشطِ ٖةط  بةو يةسصيٓةي دسةخ  بهةٕ، دَيٓياّ دسةختةنة يةسصيٓيَهي 
َٔ دةدووييَتنةوة، بؤينة دَيٓيناّ     توْذ دةيةسصيَ ، تةَاػادةنةّ دسةختةناْي دي بيَ دوويةٕ، بة تةْيَ ئةو دسةختةي

يةسصيين ئةو دسةختة بة ٖؤي يةسصيين َٓةوةية ْةى با، نوة با! ئةوسِؤ با ٖةْاطةؾ ْادةت، با ٖةس تنةْذ بنةٖيَضيؽ   
بيَ  ئةو يةسصيٓةي َٔ خظتووَةتةوة ئةو دسةختةوة ْاتوةْيَ  يةسصيٓيَهي وة خباتة  دسةختةوة.. ية ب َة دوعنا ينة   

ٓذ، دوعانامن ييَهذي طشيَذةدةيةوة، دوعاّ دةنشد ننة بنيَ ئافناتي بهنةي  و ْةيكنةوَيَينَ، دوعناّ       طةس دوعاّ دةخويَ
دةنشد ئاسةَييةى بضيَتة طياْي ئةو يةسصيٓةي دسةختةوة... ٖةَوو ييَشةٕ ٖةستي رٕ و نضي دوةْي دْياينة ٖنةَوو   

ةتشئ ْيَشيٓة دطة ية َنٔ ينة تنوةس ثيَنٓر     ييَشةٕ، طوْذ ٖةَووي ييَشةية، ٖةستي َيَييٓةي طوْذ ٖةية ييَشةية، طةوس
طاَييَو تيَٓاثةسِيَ... ٖيَؼتا نةغ خؤي سووت ْةنشدؤتةوة، دوعا دةنةّ خؤيإ سووت ْةنةْةوة، سةْطة بةسطنةي خنؤ   
سووتهشدْةوةي ئةو ٖةَوو سؤسيية ْةطشّ، ية ْاويؼيإ َةسيةّ ئةوةتة ثشتي نشدؤتةوة، ثشك ك ثشك! َٔ ية بناسيَهي  

 بيٓاطيَِٓ... تاوّ ٖؤٕ ٖؤٕ فشَيَظهي ييَ دةسِريَ، تشطِ ٖةية ئاػهشة مب، دةبيَن  يضنهي ثؼنتيَٓةنةّ    وة ْيِ بتوةمن
خبةَة دةممةوة، ئةو دوونةَية بؤ وة دةنات، طةسةتا وة ْةبوو، با ية بةدبةخيت َٔ ئاسةطنتةي طنؤسِي، دووننةَيي ئنةو     

س ٖيَٓذةؾ، ئاػنهشة دةمب و َناسنورّ دةننةٕ، ئيَظنتا     ٖةَوو ئاطشدةْة بة َٓذة دةنات، وة بشِوة ٖيض ْابيِٓ، ْةى ٖة
ٖةس َٖيٓذةّ يةدةط  ديَ ، دوعا بهةّ نة با ئاسةطتةي خنؤي بطؤسَِين .. طنوَيِ ينة سشين  و ٖنؤسِة، بنةاَلّ دووننةٍَ         

ي ْاٖيًََيَ  ٖيض بويِٓ، ئةو دسةختةي َٔ ية ْاويذةّ، يةى ثاستة دوونةَية.. ٖةْاطةّ طوةس بووة.. خودة بتطشيَ  ث 
بةفش بؤتي َٔ بة خٓهاْذٕ دةدةي ! وة بشِوة دةخٓهيَِ و ٖيضيؽ ْابيِٓ، ئةو رْة دوةْاْة بة سووتي ْابيِٓ، َةسينةّ  
بة سووتي ْابيِٓ، باػرتة خؤّ ئاػهشة بهةّ، تيَٗةَيذةٕ و ئابشووتووٕ ية خٓهإ ية ْاو دوونةٍَ باػرتة.. سةْطنة ثن ي   

بووبيَ ، دةْا باطي دةنشد.. ْنا ْابيَن  بونةصّ، دةبيَن  بةسطنةي دووننةٍَ       بةفش تووػي بة تووػي دوونةَييَهي وةوة ْة
بطشّ، ْةى دوونةٍَ ئةطةس ئةو دسةختة ئاطشيؽ بطشيَ  َٔ دةبيَ  بةسطة بطشّ، دةبيَ  يةػنوالسي ئنةو رْاْنة بوينِٓ     

يينةوة دةبينِٓ،   دةبيَ  ئةو َةَهة قيتاْةي َةسيةّ بويِٓ.. َنٔ تنوةس وةسصة خنةوٕ بيَنشةوة بنةو دسةختنة دوونةالو      
ئيَظتاؾ وة طووى و طاْا بةديَي بٗيًََِ! ْا بةسطةي خٓهإ دةطشّ، َٔ ْناخٓهيَِ بنةو ٖيَٓنذة دوونةَيةينة ْناخٓهيَِ،      
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دوونةَيي دْياييَ بةسدةْة ئةو دسةختة ٖاويٓيية َٔ ْاخٓهيَِ.. خودةية ئةو دوونةَية تشِة يةو دسةختة دووسخةيتنةوة،  
ؤيإ سووتهشدؤتةوة، ئا دةْطي ئاو ديَ ، دةْطي ئاوثيَنذةنشدٕ.. ئنةوة يةننةّ دناسة ينة      تاوّ ٖيض ْابيينَ، وة بضةمن خ

ٍَ ْنةَا، دةتطنوت خنودة فنووي ننشد، ْناصةمن ْنة بنا             ٖةَوو تةَةْي خؤّ خودة بة ٖاْاَةوة بَين ، يةنظنةس دووننة
دوو دةطنتإ تناوي خنؤّ     ئاسةطتةي خؤي طؤسِي ْة ئاطشدةٕ بيَ دوونةٍَ َايةوة.. ٖيَؼتا ٖيضِ ْةديتووة، ئةوةتا بنة 

دةطشَِةوة، تاوّ ثشِةو ثشِة ية دوونةٍَ، ئيَظتاؾ نة ية بٔ ئةو دةسطويَضة ئةػهةوتةنة دةْوومسةوة، ئنةو ئةػنهةوتةي   
 دوةْرتئ طةسَاوي رْإ بوو ية دْياييَ، ئيَظتاؾ تاوّ ٖةس دوونةَيي دسةختةنةي تيَذةية..

ٔ دةيوينِٓ دطنة ينة بنشةدةسة ثةجنةخوةسةننةّ ٖنةَوو خنةَيو        ئةوة تية خودةية! َٔ ية نويَِ خودةية! ئنةوةي َن  
بيويٓيَ  خودةية.. ْاصةمن تةَاػاي ناَيإ بهةّ، ٖةس َةسيةّ ْا ٖةَوويإ دوةْٔ، ينةى ينة ينةى دنوةْرتٕ، ْناصةمن      

! تةَاػاي نويَيإ بهةّ، ديَ ية ديَيإ دوةْرتٕ، ئةو ٖةَوو َةَهة خودةية! ية نويَوة ٖاتٔ، ينة ننويَ ثيَطةيؼننت   
قةت ْةَذةصةْي دْينا ئنةو ٖنةَوو دنؤسة َةَهنةي تيَذةينة، ينة ٖنةس ػنَيوةيةى َنةَه  دةوَي، ينةو دسةختنةوة             
دةياْويين، َةَهي ثشتةقاَيي، َةَهي ٖيًَهةيي، َةَهي توْذ توْذ، ٖي نةَيَو توْذ، َةَهي نةَيَو ػٌ بة 

يرت، ٖةية ننةَيَو طنجي، َنةَو    ْاصةوة دةيةسيَتةوة، َةَهي ػٌ ػٌ.... َةَو ٖةية طجي طجي ية بةفشيؽ طج
ٖةية بةالي طجيذة دةػهَيتةوة... ٖةَوو ئةو َةناْة ثشِٕ ية دنوةْي، ٖيضنيإ ْاػن ٕ ْنني، ٖيضنيإ ينة ٖيضنيإ        
دوةْرت ْني، ٖةَوويإ دوةْٔ وةى يةى دوةْٔ.. ئةو ٖةَوو سةٕ و مستة خودةية! نيَ بةو ػيَوةية دسووطنيت ننشدووٕ!   

وغ و طؤػتٓٔ خودةية! ئةو ٖةَوو قؤٍَ و باطو و بٔ ٖةَْطًة ينووغ يووطناْة، ْناوى    بؤ نيَي دسووطتهشدووٕ! ك يو
ْاوى تةْذ دوةٕ نةيف ثيَذة ديَتة خوةسيَ، خودةية تيَهةَيي نةيف طةس ْاوني َةسيةَِ بهة، تيَهةَيي نةيف طةس ْاوني 

يَنو ْابيٓينةوة، تنةْٗا تنوةس     ئةوةْي ديِ بهة..يةػوالسي رْإ و نضاْي نةتٓاوة بنة صَناْيؽ بياْجؼنهين دةوة َوو   
ثيَٓذيَهيإ ْةبيَ  يةى يةوةْةؾ َةسيةّ، ْاو طةَيي ثشِ ية َووة، َٔ ئةوة يةنةّ داسَة ْاو طةٍَ و َووي ْاو طنةَيي  

 رْإ بويِٓ.. خودةية! مبطةيةْة ْاو طةَيي رْإ، مبطةيةْة  ْاو طةَيي َةسيةّ..
ش تؤ ئةوةْةت ديوة، بؤية وة تةَةٕ دسيَنزي، ٖنةس دةرين  و    ث ي بةفش، ٖةتا َشدٕ تانةت وة ية تاوّ، ث ي بةف

دةري ، َشدٕ ْاويَشيَ  ييَ  ْضيو بيَتةوة.. ث ي بةفش سيَُذة، با ية قظةي تؤ دةستِ، يةَة ثرت بةسطةّ ْةَا، تنيذي  
دةبيَن    ئةو دسةختة ية خؤيِ ْاطشيَ ، دةبيَ  دةبةصّ، دةبةصَة ئةو بةٖةػتةي نة ية بةٖةػيت خودةؾ بةٖةػترتة، 

تيَهةَيي ئةو ٖةَوو يةػوالسة سووتة مب.. ْا ث ي بةفش تةَاػانشدٕ بةغ ْينة، َنٔ ْناتوةمن ينة تةَاػنانشدْذة خنؤّ       
بٗيًََُةوة، َٔ تيذي ْاتوةمن بة دياس ئةو ٖةَوو خوةسدْة بةٖةػتيةوة بةسص بوةطتِ، دةبيَ  دةبةصّ و تاَينإ بهنةّ،   

ّ بةو سؤسيية سووتاْة بٓاطنَيِٓ، َنٔ قنةت ينة ئَيظنتادة ْنةرياوّ، بنةاَلّ        ث ي بةفش ْاتاسّ ية قظةي تؤ دةسبضِ، خؤ
ئيَظتا دةبيَ  ية ئيَظتادة بزيِ، ْابيَ  ية دةط  خؤَيإ بذةّ، قةت ئةوٖاّ بؤ سيَو ْانةويَتةوة، ث ي بةفش َٔ ٖيض 

ٕ ثيَهنةوة قظنة دةننةٕ،    ية قظةي ئةو سؤسياْة تيَٓاطةّ، دةَييَي بة صَاْيَو قظة دةنةٕ ننة َنٔ ْنايضةمن، ٖنةَوويا    
دةْطة دةْطيَهي ْاطهة، دةَييَي ثاستة َؤطيكايةني سيتِ توْذة ئةو دسةختة ٖاويٓيية بؤ َين ييَذةدةت، خؤصطة ينة  
صَاْي َؤطيكا تيَذةطةيؼتِ.... ئةوةتا َةسيةّ صؤس ييَِ ْضيهة، ينة ٖنةَووةٕ دنوةْرت ينيَِ ديناسة، َةسينةّ سووت و       

ةوي وة يةطةس طيٓطي خؤي نشدؤتة نةف و بة دةطتة نةفاويينةناْي َةَهنة خنشِ و    قووتة، َةسيةّ طابووْيَهي تةو
توْذةناْي ٖةَيذةثؼيَويَ، ئةو َةَهاْةي بشِوة ْانةّ ثةجنةي نةطنيإ ثيَهنةوتويَ ، بنشةدةسة ثةجننة خوةسةننةّ دسؤي      

ةطنهةنة سةنؼنابوو   نشد، بوختاْي بؤ َةسيةّ ٖةَيوةط ، تاوي َٓيؽ دسؤي نشد، ئةو رْةي ية بنٔ بنشةدةسة تناو ن   
َةسيةّ ْةبوو، ْاصةمن نيَ بوو.. ْا ئةو يةػوالسةي َةسيةّ دةطيت نةطي بةسْةنةوتووة، َٔ ينة ْضيهنةوة تةَاػناي    



101 

 

دةنةّ، دةبيِٓ يةػوالسي َةسيةّ ية ٖي ٖنةَوو رْنةناْي دي دياية..بنة قنةت ٖنةَوو رْنةنإ ثرتينؽ تةَاػناي         
هِٓ، دةصةمن تةْذ ْيؼاْةي ثيَوةية، يةَةودوة دةَوتاويؼي ييَِ يةػوالسي َةسيةَِ نشد، وسد وسد ثؼهٓيِ و دةيجؼ

 دياس ْةبيَ ، ية ْاو ٖةصةس رْي سووتذة خؤي سووت بهاتةوة دةيٓامسةوة..
ث ي بةفش، طةسي خؤػِ ية طةس دةْابيَ ية قظةي تؤ دةسدةتِ، َٔ با دةطتِ بةس يةػوالسي ئةو رْاْة بهنةويَ ،  

ويَ ، خوةي دةنشد، دةياخنظتُة ْاو ئةو َةجنةَية ثشِةي وة ية تةْيؼن  َةسينةَي   با ثةجنةّ بةس َةَهي َةسيةّ بهة
سووتةوة ية طةسةوةي ثًةي طةديية... ث ي بةفش، َٔ وةى ئةو َةجنةَية وة نوٍَ نوٍَ دةنوَييَِ ئيذي تنةوةو دطنة ينة    

بيَن  بطنةَيَ ئةطنةس بنؤ     دةبةصئ تيذي ػو ْابةّ..ث ي بةفش ريإ وة ية ْاو طيٓ  و َةَهي َةسيةَة، ئينذي دة 
تشنةيةنيؽ بيَ  دةبيَ  تاَي بهنةّ.... ثن ي بنةفش، سَيُونذةي و سَيُٓنةدةي، قظنةت دةػنهَيِٓ، دةبَين  قظنةت          
بؼهيَِٓ، ئيذي دةبيَ  ية طةس ئةو دسةختة دةبةصّ و بضُة ْاو طيٓ  و َةَهإ، ئيذي طةس ئةو دةسة ديَطنةي َنٔ   

يإ بؤ صةوي دةبةصّ، ئةوة داسي يةنةَة ية رياْي َٔ صةوي بة نيَؼرت بيَ   ْية، يإ دةبيَ  بةسةو ئامسإ ٖةَيهؼيَِ،
ية ئامسنإ، خودةينة، ئنةي ئنةو خودةينةي ئنةو ٖنةَوو رْنة دوةْنةت دسووطنتهشدووة و ٖنةَووياْ  يَينشة بنؤ َنٔ               

بٔ َٓةوة، ٖةس  سووتهشدؤتةوة، َٔ وة خؤّ فشِيَذةدةَة باوةػيإ، ئةوةتا َةسيةّ دوةْرتئ رْي دْياييَ سيَو نةوتؤتة
خؤّ ٖةَيذةّ دةنةوَة ْاو نؤػييةوة، نؤػي ثشِ ية نةفييةوة، خودةية دَيي ئةو رْاْة بة َةسيةَيؼنةوة ْنةسّ بهنة،    
َٔ دطة ية خؤػةويظيت ئةوةٕ تيذيِ ْاويَ ، دَييإ ْةسّ بهة و با ئةطةس بةخيَشٖاتٓيؼِ ْانةٕ، ْةيةْة بٔ دةطن   

 . و ثيَي خؤياْةوة و نوت نومت ْةنةٕ..
ديظإ تاوّ دةطيت بة صووسةْةوة نشد، ئاوي ييَ ط  ْابيَ ، ديظإ تووػي ٖةْاطنةبشِنيَ بنووّ، ديظنإ دسةخن      
بووة دسةخيت دوونةَيي، ديظإ با بة بةدبةختيُذة ئاسةطتةي خؤي طؤسِي، ية سؤسيية سووتةناْي دةو دؤطنةي ننشدّ،   

خودة، ٖةَيهةي بناي ثيَضنةوةْة و ئنةو دوونةَينة سةَناَيي...      نةطيإ ْابيِٓ، ٖةَوو وٕ بووٕ، بةالّ دةْطيإ ديَ... 
ٍَ صؤسي نَيؼا، دسةختةنة يةى ثاستة دوونةَينة، َنٔ سَيويينةني قاْطنذسةوّ، ٖنةس ديتن  دةسثنةسِيِ،         ئةوداسة دوونة

ينة   ٖةْاطةّ ط ة، ٖيض تاسّ ْية دةبيَ  دةبةصّ، َشدٕ ٖةس َشدْة، ْا َشدٕ ٖةس َشدٕ ْية، با ية ْاو رْناْي سووت، 
 نٔ َةسيةّ، با بة دةطيت رْإ مبشّ، ْةى ية ْاو دوونةٍَ و نةغ ثيَُٓةصةْيَ.. َٔ ٖةتا صووة با دةبةصّ..

بة ٖةَيةدةوةٕ و بة نؤخةنؤخ ٖاةة خوةسيَ.. ك بويِٓ! ئةوةي َٔ ديتِ، ياخوة دطة ية بشةدةسة ثةجنة خوةسةننةّ   
رْاْة، دطة ية َٔ و دوونةٍَ، دطة ية َٔ و تاَية قنزي  نةغ ْةيويٓيَ ، تؤٍ، تؤٍ، ئةو ئةػهةوتة، ئةو طةسَاوي 

بةديَُاو، دطة ية َٔ و ييَشة و يةويَ ٖةْذيَ نةف و وستهة طابووٕ تيذي ْا، ْاصةمن ئةوةي دينتِ و دةيوينِٓ سةطنيت    
دّ بوو، يا خةوٕ.. يؤرة يؤر طةسِةَةوة.. بةالّ ٖةطتُذةنشد بنة دةطنتهةوتيَهي صؤسةوة دةطةسِيَُنةوة، ئؤخنةي ْنةَش     

ٖةَوو ديَطةيةني رمن دي ، ية تةوقي طةس تا بين ثيَ، بة سووتي ٖةَوويِ دي ، َةسيةّ ئةو َةسيةَنةي ويظنيت   
سةوةْةي ٖةَيذيَشّ بهات، ئةو َةسيةَةي ية ْضيهةوة و بة دوةْي سووَةتيؼيِ ْةديتووو، ئةوة ديَيةى ية يةػي ْةَا 

 اػي يةطةٍَ بيَ  ْاصةمن خةوٕ بوو، يإ سةطيت!ْةيويِٓ، بة ْاوى و بٔ ْاونيؼيةوة... تا ئيَشة ئيَظت
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يةو سؤرةوةي َةسيةّ، دنوةْرتئ رْني دْينايَي بنةسةو ٖةَينذَيش ٖةَيينذةّ، سَينِ بنة ثنيَؽ دةسطناي َناَيي َةسينةّ             
ْةنةوتووة، يةويَ سؤريَوة تةْذي بؤّ نشةبيَ  خؤّ ييَي الدةوة و ْةَويظتووة مبويٓيَ ، ئنةو دناسة نةَاْنةؾ ننة ينة      
سَيوباْإ تووػِ بة تووػيةوة بووة، الّ دةوة، وة خؤّ ْيؼاْذةوة ننة ئنةوّ ْنةديتووة، ينة بٓنةوةؾ تيضناوّ دةوةتنَي،        
سةطيت َٔ ويظتووَة بيويِٓ، بةالّ سةصّ ْةنشدووة ئةو مبويٓيَ .. بةالّ ئةو دةَةو عةطشة صؤس تاَنةصسؤي دينذةسي   

داسي ثيَؼي سةوةْرت قظةي يةطةٍَ بهةّ، ئةو داسة ْة دةتشطِ ْنة  َةسيةَِ، دةبيَ  بيويِٓ و قظةي يةطةٍَ بهةّ، ية 
ػةسّ دةنةّ، ئيذي يةوة دةستوو َٔ ػةسّ ية رٕ بهةّ.. دةيويِٓ و سيَو تةَاػاي ْاو تاوي دةنةّ، يةنةّ دناس بنة   
تنناو دةوةي روةْنني ييَذةنننةّ، ئةطننةس سةصي ْننةبوو، ئاػننهشةي دةنننةّ يةػننوالسي خننؤي بننؤ ئاػننهشة دةنننةّ، ٖننةَوو 

يؼاْةناْي يةػي يةى يةى ٖةَيذةدةّ، بة ػيَوةيةى خؤيؼي وة بة وسدي ْةصةْي ْيؼاْةناْي يةػي خؤي ٖةَيونذةت،  ْ
ثيَي دةَييَِ، تؤ ية نويَ ْووطتووي! َٔ تؤّ بة سووت و قووتي ديوة، دةصةمن يةػ  تةْذ تاَية َنووي ثيَوةينة... بنةو    

ِٓ، بةس يةوةي طةسدةْي ث ي بنةفش بهنةّ و ٖنةوةَيي دسةختنة     دةَةو عةطشة نةتٓيَهِ ية ْاو تةوةٕ دةية و دةيكةوَيَ
ٖاويٓييةنةي بذةَيَ، ئةو دسةختةي بة َين ْاطاْذ و ئيَظتا خؤي ئاػٓايةتي يةطةَيي ْةَاوة، بنةس ينةوةي ثيَيوًَنيَِ    
ٖةتا َشدٕ تنانةي تنؤ ينة تناوَة، بنةس ينةوةي ثَييوًَنَيِ طنوثاغ بنؤ ئنةوةي ينة ْناو ئنةو ٖنةَوو خةَيهنة َٓن                  

طتٓيؼاْهشد تا ية دوةي تؤ دووةّ نةغ مب بة دسةخيت بةٖةػيت ػاد مب، دةبيَ  َةسيةّ بوينِٓ و ثيَيوًَنيَِ دةبيَن     دة
داسيَهي ديؽ بة سووتي بتويِٓ، ية سووتوووْنةوةي ثَيؼنوو ٖنةس تةَاػنانشدٕ بنوو، بنةاَلّ ئنةو دناسة دةطنتًيَذةٕ و          

 ثيَطةيؼتٓيؼة...
ة بضيَ  قظةي خؤّ دةطةيةمنة طةس، َٔ ية دَيةوة ٖةس طفتيَهِ بة خنؤّ  قظةي خؤّ دةطةيةمنة طةس، طةسيؼِ تيَذ

دةبيَ ، طةياْذووَةتة طةس، ئةوةػيإ وةى ئةوةْيذي.. خؤّ دةطةيةمنة َةسيةّ، ٖةس ئيَظتا دةطةَنة ثنيَششؽ دةسطناي    
ديتِ دةمبنة ئناو و ثيَينذة     َاَييإ يةويَ وةى بةسد دةوةطتِ و ْادووييَِ تا َةسيةّ ْةبيِٓ ٖةس يةويَِ و ْادووييَِ، ناتيَ

دةسِريَِ ٖةَوو ئةو قظاْةي وة ية طةس صةسَٔ بيَ الدةٕ و نوستهشدْةوة بؤ َةسيةَي دةنةّ... تي دةبيَ  با بويَن ،  
َٔ قظةي خؤّ دةنةّ، خوةي دةنشد ٖةَوو طوْذي بةطةسّ وةسدةنشد، با ٖةستي دوْي ثنيع ٖةينة بنة بنةس تناوي      

دةنةّ، ئيذي بشِياسّ دةوة ية ئيَظتاوة ية ئيَظتادة بزيِ، ئيذي دويَينَ و طوةي ية  طوْذةوة بة َين بذة َٔ قظةي خؤّ
نٓة َٔ بووْيإ ْية، ئيَظتا ٖةس ئيَظتا، َٔ قظةي دَيي خؤّ دةنةّ، َٔ بة ٖةس ْشخيَنو بيَن  دةبيَن  َةسينةّ ينة      

، َنٔ سووت سووتني   باوةؾ بهةّ، وةى تؤٕ بشةدةسة تناو نةطنهةنةّ ينة باوةػني ننشد َٓنيؽ ينة باوةػني دةننةّ         
 دةنةَةوة.. ئةو داسة وةى داسةنةي دي نةس ْامب بة دوو قظةي َةسيةّ سيَي ٖةَيذيَش بطشَة بةس..

ئةوةتا ية ثيَؽ دةسطاي ػا دوةْي دْياييَ وةطتاوّ، ئةو ػادوةْةي ية َيَز ْية بة سووتني دينتِ و ينة ْضيهنةوة،     
ةمن تةْذ خاٍَ بة يةػييةوة ٖةية، خةَيو ٖةس خاَيةننةي ال  صؤس ية ْضيهةوة بة ْيطاي تيز ٖةَوو يةػيِ ثؼهين، دةص

يَيوي َةسينةَيإ دينوة، بنةاَلّ َنٔ ينة ػنوَيٓيذيؽ خناَيِ دينوة،  دةصةمن طنوونة بنشيٓيؽ نةوتؤتنة ننويَي يةػني              
ي َةسيةَةوة... ئةوة ٖات، ئةوة ٖات، َةسيةّ دوةْي دوةْإ ٖات، ئةو داسة ية دةسةوة بةسةو َاٍَ دةبيَتةوة، دةَييَ

صةْيويةتي َٔ وة ية بةس دةسطاي َاَييإ تاوةسِيَي دةنةّ، طووى طووى وة ديَ ... ئةٖا دةَييَي بة تشطةوة تةَاػناي  
 َٔ دةنات، ئةوة طةيؼ ..

 َةسيةّ باػي.. -     
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 خ خ خؤػيب -    
 تؤّ خؤػذةويَ ، سةصدةنةّ ية ديَطةيةى بتويِٓ -
 ْا، يؤ.. -
 ةس سةْتةوة؟ئةسيَ نيَ ئةو بشيٓةي خظتؤتة ط -
 بشيين تي! -
 ئةدي ئةو خاَيةي ية طةس قؤَيٓذي تةث  بوو ية ديَطةي خؤي َاوة؟ -

 ئةوة ك دةَييَي تؤ!! -

 باػة ئةدي ئةو دووتة خاَيةي وة بة تةْيؼ  يةنةوة ية خوةس ْاونتةوةٕ.. -

 ؾ ؾ ػيَ  بووي! -

 باػة بؤتي َووي بٔ ٖةْطًَ  نشدووة، نةتي ٖي ْاو سةْ  ْةنشدووة -

 ػةسّ ْانةي  تؤ ٖةي بيَ ػةسِةف -

ْا ػةسّ ْانةّ، ػاسةصةي ٖةَوو ديَطةيةني يةػنتِ، دةبَين  وةى تنؤٕ دَيني ئنةو ٖنةَوو خةَيهنة خنؤؾ          -
 دةنةي  ئةوٖاؾ دَيي َٔ خؤؾ بهةي ..

 ػةسّ بهة ئةو قظاْة َةنة، َٔ يةوةْة ْيِ نة تؤ تيَيطةيؼتووي  -

 با تؤ يةوةْةي، َٔ بة تاوي خؤّ ديوَة. -

 دسؤ دةنةي  -

 ئةوة َٔ بووّ ية ْاو دةسطتاْةنةي ئةوال ية بٔ بةسدة طةوسةنة ية بٔ نوسِة تاو نةطهةنة ثاَيهةوتوووّ؟! -

 تؤ ػيَ  بووي ، وةصّ ييَويَٓة، دةْا ٖةَوو ئاوةيي  بة طةسةوة دةنةّ  -

روةمن يةطنةٍَ بوةطنتيَ ،   باْطياْهة، باْطي ٖةَوو ئاوةيي بهة، بًَيَ ئةو ثيناوة خؤػني دةويَنِ، دةينةويَ       -
 دةيةويَ  َاتِ بهات و ٖةَوو ػتيَهِ يةطةٍَ بهات، دةي، ٖاوةس بهة، بؤ ْايهةي ؟

 نانة وةص بيَٓة خؤت ػيَ  َةنة -

بة خودةي با ثيَ  بًَيَِ، وةى تؤٕ ٖةَوو يةػي تؤّ بة سووتي ديوة، دةبيَ  دةط  ينة ٖنةَوو ػنويَٓيَهي     -
 ةػ  تاّ بهةّ..يةػيؼ  بذةّ و ٖةَوو ػويَٓيَهي ي

 ديتِ، بة ٖةالتٔ ٖةالت، خؤي نشد بة رووسدة، ويظتِ بهةوَة دوةي، ْاصةمن بؤتي ْةتووّ..

ئةوةؾ دةَييَي خةوْة دةيويِٓ، ْاصةمن سةط  بوو، يإ خةوٕ...ئةو داسة ية دياتي ئةوةي خؤّ نةس بهةّ و 
ئةوةي قظةناْي َةسيةّ ٖيض ناسيطةسيينةني  بةسةو ٖةَيذيَش سيَ بطشّ، صؤس طةسبةطتاْةو بيَ خؤ تيَهذةٕ، بيَ 

خشةخ بة طةس سؤيؼتُٓةوة ديَوٗئًََ، سةط  و سةط  سيَي َاَيي ث ي بةفشّ طنشت، ننة طةيؼنتُيَ ينة ثنيَؽ      
دةسطا ية طةس ئةو بةسدةي صؤس ية طنةسي دةدةْيؼن  و ثَيينةناْي دةخظنتة ْناو دؤطةننةوة دةْيؼنتووو، بنة         

نشدّ، صؤس بنة ننةيف بنوو، ٖنةسطيض ثن ي بنةفشّ بنةو نةيفبؤػنيةوة          خةْذةيةني صؤس ْاطهةوة بةخيَشٖاتين
ْةديتووو، دًوبةسطي ْشتوْويَ بوو، خاوئَ خاوئَ ، ث ي بةفش ٖةَيؼة ٖةس خاوئَ بوو، بةالّ خاويَٓيي ئنةو  

 داسةي بشيكةي دةدةيةوة..

 يةَيَزة دياس ْي، دسةختةنةت ديتةوة؟ -

 ئا، وة يةويَ ديَُةوة.. -
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 ة طةسِيَ، دةَييَِ بؤتي ييَِ ْاثشطي، بؤ وة خاوئَ و نةيفبؤػِ؟!باػة يةو -
 دةَويظ  بجشطِ، بةالّ.. -
 با ثيَ  بًَيَِ، َيَشيَ، َيَشيَ.. -

 َيَشيَ، تي! -

 نوسِة، َيَشيَِ ديتةوة، َيَشيَ!! -

 ئةوة بة سةطتتة؟ ئةدي نوة ية نويَية؟ -

 وةئةوةتة يةو باخةية، طيَو دةسِْيَ، ئيَظتا ديَتة -

 صؤس ث  ْةبووة؟ -

 ْا، ْا، َيَشيَ تؤٕ ث  دةبيَ، ية داسةٕ دشيًََرتة، ئيَظتا ديَتةوة، بيويٓة بضةْة ك ػؤسِة رْيَهة -

 ية َةسيةَيؽ دوةْرتة؟ -

 َةسيةّ ية تاو َيَشيَي َٔ ٖةس ٖيض ْية، تةَاػانة ئةوةتة ٖاتةوة -

ةَةْي خؤّ، ك ية خةو ك ية ئاطايي وةّ ينة خنؤّ   خشةخ ية خؤّ ٖةَيذة، سةْطة داسي يةنةَِ بيَ  ية ٖةَوو ت
 ٖةَيذةبيَ ...

ية خؤٖةَيذةْيَهي طةيش بوو، بةسص بووَةوة صؤس بةسص، دَيٓيا ْيِ ية نويَ بنة عنةسدي نةوةنةوة، ْناصةمن ْنة ينة       
يطةياْذّ نة باوةػي خةو بوو ْة ية بةس ثيَي ئاطايي.. طةسّ ٖةَيربِي تا َيَشيَ بويِٓ، ث ي بةفش بة تاو و ثةجنة تيَ

بة بيَ ط بووٕ و دوةنةوتٔ سيَي دوْذي ثاسِةْةوة بطشَة بةس، يةى ثيَ ٖةطتاّ تاوةسِيَي دياسنةوتٔ طةيؼتين َيَشيَِ 
ْةنشد، سةصي ديتين َيَشيِ ية طةس بوو، بةالّ ث ي بةفش سيَي ْةدة بة ديذةسي َيَشيَ ػاد مب، يةطنةٍَ ئنةوةؾ بنةو    

ةبووّ، ئةو ديَطةيةي نة ْيؼاْي َين دة، صؤس ية ديتين َيَشيَ بة تاَرت بوو..بشِؤ، ناسةي ث ي بةفش ٖيض دَيطشةٕ ْ
بشِؤ.. صوو طةيؼتُة بٔ ئةو تياية خش و بةسصةي نة ية طةس طةسي خؤي دوْذي ثاسِةْةوةي ٖةَيطشتووة، ئا، ٖةس بة 

ي ث ي بةفش بؤتي دةيطؤت، تاوتشووناْيَ طةيؼتُة ئةويَ و سيَو خؤّ ية بين ديتةوة، ية بةس خؤّ دةَطوت، ئةد
سيَطاطة ٖيَٓذة و ٖيَٓذة دووسة!.. طةس ٖةَيذةبشِّ ئةو تيايةي نة دةبيَ  ثيَيذة ٖةَيطةسِيَِ طةييَو بةسصة، صؤس بةسصتش 
يةو بةسصييةي ث ي بةفش بؤ َين باغ نشدبوو.. ية ثشِ تيٓويَتييةني تووؾ قنوسِ  و ييَنوي طنشمت، ناْييةننةّ بن       

ييةي ثن ي بنةفش تنةْذةٕ دناس دَيُهنةي يَيني ثنِش ننشدووة، ئنةو ناْيينةي ََينشيَؽ ئناوي يَيني              نةوتةوة، ئةو ناْ
خوةسدؤتةوة.. ئةو ال ناْي ئةّ ال ناْي، ناْي ْية، باػة ث ي بةفش طوتي ناْييةنة الي تةثة يإ سةط ! بة ٖةَية 

صؤس ْناسِؤي دةيطةينةتيَ، صؤسينؽ    ْةتوومب طوتي نة ييَشةوة دةتي نةوتؤتة دةطيت تةثةوة، ئا، الي دةطيت تنةثة  
سؤيؼتِ ٖةس ْةطةيؼتُيَ، طومت ٖةبيَ ْةبيَ ية الي دةطيت سةطتة، سةْطة بة ٖةَية ية ث ي بةفش تيَطةيؼتوِ، ئنةو  
داسة سيَي سةطتِ طشتة بةس بشِؤ بشِؤ، ناْي ْية ْية، ئةوةي تةِسةيية ينةو ْناوة ْينة، طنومت سةْطنة ئنةو سَييينةي َنٔ         

يَشة ئةو سيَية ْةبيَ  نة ث ي بةفش تةْذةٕ داس ثيَيذة ٖاتووة، بؤية ْة الي تةخ ْة الي سةطن   ييَيةوة طةيؼتوُة ئ
ناْي ْية، طومت باػرتة بة توةس دةوسي ئةو تياية بظووسِيَُةوة تا ناْييةنة دةبيُٓةوة، بشِؤ بشِؤ، بة ب ّ ٖاتةوة نة 

بة ٖةصةسة، وةى ئةّ ديوةي ْية بة دَيي خؤت بيَني و   ث ي بةفش دةيطؤت: بة ديوي ئةو ديويذة ٖةَيذيَشيَهي ٖة صةس
بضي و ثياطةي ييَ بهةي .. تةوةو تووػي ْائوَيَذي بووّ، ينة طنةس بنةسديَو سووة و دوْنذي ثاسِةْنةوة دةْيؼنتِ،       
 دةَويظ  قظة بة ث ي بةفش بًَيَِ، ثيَيوًَيَِ بؤتي وةت بة طةسّ ٖيَٓا، نوة ناْي، وة خٓهاّ ية تيٓويَتيذة خٓهناّ، 

ث ي بةفش خٓهاّ! ية ثشِ ٖاتة طةسّ نة ئةويَ بةديَ بٗيًََِ، طومت ٖةبيَ ْةبيَ َٔ بة ٖةَية ٖاتووَةتنة ئيَنشة، ئيَنشة    
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ْابيَ  سيَي دوْذي ثاِسةْةوة بيَ .. خةسيو بوو ية طةس بةسدةنة ٖةطنتِ و ئنةويَ بنةديَ بٗنيًََِ، ينة ٖةطنتإ بنووّ        
ةطتِ طةيؼتة دؤخني و ْةطةيؼيتَ، طةسّ ٖةَي ِي، دةبيِٓ ية قةدي ٖةطتُهشد َيضّ ديَ ، دةطتِ بؤ دؤخني بشد، د

تيايةنة تةسِةيي دياسة، ية خؤػيذة خةْي بووّ، َيضنشدمن ية ب  تؤوة، سيَو ية سةطيت تةسِةيةتييةنةوة بنة تنيادة   
دةبيِٓ ية بٔ دوو ٖةَيطةسِةّ، ٖةَيطةسِيَ، ٖةَيطةسِيَ، صؤسي ْةبشد دةطتِ طةيؼتة تةسِةيي، نةَيَهي دي طةسنةومت، 

بةسد نة وةى بةسخ طةسيإ بة يةنذي نشدووة، ئاويَنو ٖةَينذةقووَييَ ينة تناوي قنشرةٍَ سووْنرت، سووٕ صؤس سووٕ وةى       
تنناوي َةسيننةَي نننةتٓاوة سووٕ، دةوّ بننة ناْييننةوة ْننا، يةبننةس ئننةوةي ئاوةنننةي صؤس طنناسد بننوو ْننةَتوةْي صؤس 

ةَينة سَينِ بنةو تنياية ْةننةوتويَ ! باػنة ثن ي بنةفش دةيطنوت:          خبؤَةوة.. ية بةس خؤَةوة دةَطوت دةبيَ  بة ٖ
ناْييةنة ية فاَلٕ ػويَٓة، نةتي وة ْية، ناْي وة ييَشةية.. صؤس طويَِ ْةدةية ئةو بة ٖةَيةدةتووْةي خؤّ.. ية طنةس  

سيظنيَهي  ناْييةنةوة بؤ طةسيَ طةس نةومت، ٖةَيطةسِيَ، ٖةَيهةسِيَ، صؤسي ْةبشد طةسي طوسيع بة ديناس ننةوت، طو  
 سةؾ سةؾ بوو، دةتطوت َاسة بة ئامساْةوة ٖةَيوةطشةوة و با ييَيذةدة..

ٖةْذيَهي دي طةسنةومت ية طوسيع ْضيو بووَةوة، تةَاػناي طنةسيَ دةننةّ، ديناس ْينة طنوسيع ينة نوَينوة          
ٖاتووة، ية ك ػتيَو بةطرتةوة، دةطتِ بؤ طوسيع بشد، دةطتِ طةيؼيتَ و ْةطةيؼيتَ، طويَِ ية دةْطنةدةْ  بنوو،   

دوةي طنات دةْطنةنإ سووْنرت و     دةْطة دةْطيَهي صؤس ية طةسةوة دةٖات، ٖةط  و خوطتِ ية خنؤّ بنشِي، طنات   
ئاػهشةتش دةٖاتٓة طوَيِ، َٔ و دةْطةنإ َٖيٓذ ييَهنذي ْضينو بوويٓنةوة، ئاػنهشة بنوو ننة دةْن  دةْطني رْنة،          
نؤَةَييَو رٕ ثيَذةنةْني و طؤسةْيإ دةطوت، ٖةَوو دةْطةنإ دةْطني رٕ بنووٕ، دةْطني ثياوينإ تيَنذة ْنةبوو..       

ّ طوسَِاوة، ث ي بةفش دةيطؤت: دةطةيتة طنةس دوْذةننة، ينةويَ بنةسديَهي     دةطيت سةطتِ بة طوسيظةنةوةية، طةس
طةوسة ٖةية، وةى سةيةخ خؤي سةخظتووة، بٓة دةسيَهيؽ ية تةْيؼ  بةسدةنةية، بؤ طيَوةسي طوةيٓإ، يإ بؤ ٖةس 

ي ديَنٔ، رٕ  ناتيَهي دي نة سةص ية طيَوةس بهةي ، ناتيَو طةيؼتيية طةس بةسدةنة خبةوة، ية ناتي خنةوتينَ ئينذ  
قٌ، قٌ دئَ و دةوست دةدةٕ و.. نةتي ٖيَؼتا ْةطةيؼتووَةتة طةسيَ، ٖيَؼتا ية ْيوةي سيَِ، تاصة وة دةطتِ بةو 
طوسيظةوةية نة ث ي بةفش يةبةس خاتشي َيَشيَ ييَشةدة ػؤسِي نشدةوة، طةيشة ٖيَؼتا ْةتنووَةتة طنةس بةسدةننة و    

ووٕ و تناوةسَِيِ دةننةٕ، ئنةو طنةس طنوِسَاْةؾ صؤس ينة طنةسَذة        خةوّ ييَٓةننةوتووة، رْنةنإ ٖنةَوويإ طةيؼنت    
ْةَايةوة، ية دَيي خؤّ طومت ٖةبيَ  ْةبيَ  رْةنإ صؤسيإ ثةيةية صوو ٖاتووٕ.. ئيذي دةطتيَهِ بة طوسيظةوة بوو، 
دةطتيَهيؼِ ية بةسد ط  دةنشد سيَو وةى ئنةوةي ثنربي بنةفش طنؤتي.. سيَطناي طنةسنةوتٔ صؤس طنةخ  بنوو، صؤس         
طةخترت يةو طةختييةي ث ي بةفش باطي دةنشد.. ٖيَٓذةّ ية ب ة ٖةسدوو دةطتِ بة طوسيظةوة بوو، ثيَيةناْيؼِ ية 
ئامسننإ.. بننة ٖننةَوو رْننةنإ ٖةَيياْذةنيَؼنناّ، ٖاوةسيننإ دةنننشد: َةتشطننيَ، صؤسي ْننةَاوة..... رْيَننو اليننةني  

ّ خؤي بوو، َةسينةَي ثنيَؽ دةسطاننةي خؤينإ،     دةَوتاوي ية َٔ دياس بوو، صؤس ية َةسيةّ دةتوو، ٖةس َةسية
َةسيةَي بٔ دسةختةنة، ئةوةتا وة بة دةطيت خؤي ٖةَيُذةنيَؼيَ بؤ ْاو باوةػي خنؤي، تنا بيطنةَيَ و توْنذ ينة      
ئاََيضي خؤَي بطشّ و ٖةس بة تٓيٓةوة ٖنةَوو يةػني بضنُٓةوة.. صؤس ْنةَاوة بطةَنة دةطنتيإ، دةطنيت ئنةو         

يةّ ئةو َةسيةَةي ٖةس خؤّ دةصةمن ك َيوةيةى بة يةػييةوةية.... ئةٖا، قةوَا، ٖةَوو رْة دوةْة، دةطيت َةس
ية نةغ ْةقةوََي.. طوسيع! ئةوةتا وة ية ئامسناْيَ دَيُنة خنوةسَي، ينة طنةسةوةؾ رْنةنإ ينة ثيَهنةْيين خؤينإ          

ي بةفش، بيَ  و ْانةوٕ.. طوسيع، ثظا طوسيع.. دوعا دةنةّ،ية ديَيةني ْةسّ بة عةسدي بهةوّ، ٖاوةسّ نشدة ث 
مبطشيَتةوة و ْةيةَييَ  ٖةثشِووٕ بة ٖةثشِووٕ مب.. ٖاوةسي َةسيةّ دةنةّ، َةسيةَي طةس دوْنذي ثاسِةْنةوة ينة ثنيَؽ     
َٔ خؤي بطةيةْيَتة عةسدي و بة باوةػي ْةسَي مبطشيَتةوة، َٔ ٖةس وة ية ئامساْيَِ ٖيَؼتا بة عةسدي ْةنةوتووّ، 
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بنشةدةسة ثةجننة خوةسةنةمشنةوة.. ينة ئامسناْيَ تناو دةطَينشِّ نةطنيَو، باصَينو،           ٖاوةس بؤ ٖةَوو خنةَيو دةبنةّ، بنة   
تؤيةنةييَو، مبطاتيَ و مبطشيَتةوة.. وة ية عةسدي ْضيو نةوةةوة نةغ دةطيت طشتٓةوةي بؤّ دسيَز ْةنشد، ئيَظتا ْا 

تووة، ثؼيت ية َٓة، طويَي ئيَظتا وةى ػفيت ػةم دةبةّ.. خةسيهة.. ئةوةتا ث ي بةفش دةبيِٓ وة يةو الوة دةْيؼ
ية ٖاوةسّ ْية، بة ٖةَوو ٖيَضي خؤّ ٖاوةسّ نشد: ث ي بةفش.... ٖيَؼتا دةْطي ٖاوةسّ ٖنةس ينةو ػناخاْة دةْطني     

 دةدةيةوة نة ثؼتاو ثؼ  بة عةسدي نةومت.. بة ئاطاؾ ٖاتوووَةوة، ٖيَؼتا ٖةس ثؼتِ ديَؼا...
ئةو دةَةو عةطشةي ئةو خةوْة دووس و دسيَزةّ دي ، سةف  ػةو دةبوو، َةسيةّ بة بووى توو بنوو، سنةف      

ػةو بوو بؤ ٖةػتة دةتوو، دوةْرتئ نضي نةتٓاوة، دوةْرتئ نضي دْيناييَ، َةسينةَي دنوةْرت ينة َيَشيَيةننةي      
ذبووةوة، بنة ثنيَؽ تناوي َنٔ بشدينإ، ئنةو       ث ي بةفشيؽ، ية نةتٓاوة ْةَابوو، بشدبوويإ ية سووباسيؼيإ ثةسِةْن 

دةَةو عةطشةي َةسيةَيإ طوةسي َايٓيَهي طجي نشد، َٔ ينة دووسةوة دينتِ، ينةو طنةس ينة طنةس ئنةو سَيينةي         
َةسيةَي ثيَذة دةسِؤيؼ  ية طةس يةى ثيَ سةوةطتا بووّ.. َةسيةّ ٖات بنة تةْيؼن  َنٔ تَيجنةسِي ينة بنٔ تناسةي        

دةََي و بضةيةني بؤّ نشد، ئةو بضةينة يةننةّ بنضةي َةسينةّ بنوو بنؤ َنٔ، بنضةي          تةْهةوة ديتِ، ديتِ تيضاويَهي
َاَيئاوةييؽ بوو، َةسيةّ سؤيؼ  و َين ية قوسِيَ بشدة خوةسيَ... ئةو دةَةو عةطشةي خةوْةننةّ دين ، ٖيَؼنتا    

وةيي ننةتٓاوةدة  نةتٓاوة ية طةسَةي تاصييةي ث ي بةفش بوو، ئةو دةَةو عةطشةي ٖةوةَيي َةسطي ث ي بةفش بة ئا
باَلو بؤوة،  تاويَه  ْةدةدي  بيَ فشَيَظو، ٖةَوو تاوةنإ فشَيَظهيإ دةسِػ ، ٖةَوو قوسِطةنإ ثشِ ٖةْظنو  
بووٕ، ث ي بةفش تانة ث ي دْيا بوو ئةو ٖةَوو رْة، ئنةو ٖنةَوو ثيناوة، ئنةو ٖنةَوو َٓذةَينة بَيَٓيتنة طشينإ،         

سرةْذ، ئةوةي ْةٖاتة نةتٓاوة بةغ َةسيةّ و ثةجنة خوةس بووٕ.. ئةو  َةسطي ث ي بةفش، دْياي بة طةس نةتٓاوةدة
طاتاْةي ٖةوةَيي َةسطي ث ي بةفش طةيؼ ، دةَزَيَشيَو ثيَؽ ئةوة َٔ ث ي بةفشّ بة خانة ْاطنةنةيةوة دين ،   

تش ية باسيين ية خوةسي َاَيي خؤيإ خةسيهي ئاوديَشي بوو، َةسطي ث ي بةفش ية ْاناو بوو صؤس ية ْاناو، ية ْاناو
تةصسة، ية ْاناوتش ينة طناةة ننشدٕ، ينة ْانناوتش ينة ثنزَني، ثن ي بنةفش َنشد و ننةتٓاوةي بةدَيَٗيؼن ، دْيناي              
بةديَٗيَؼ ، رْة دوةْةناْي دْيا و نةتٓاوةي بةديَٗيَؼ ، ث ي بةفش َشدْةنةيؼي ية َشدْي بنةفش دةتنوو، ئنةو    

و بةفشةي ية طةسةتاي صطنتاْيَ بنة بنةس تناوتةوة، دةبناسيَ،      دؤسة بةفشةي َٔ ٖةَيؼة دةخِ بؤي ٖةَيهيَؼاية، ئة
دةباسيَ، تا عةسد طجي دةنات، بةالّ ناتيَو بة ْياصي ػتيَو ديَيتة رووسةوة و ْيطات ينة طنةس بةفشةننة دةبنشِيَ،     

ٖا ٖةتا دةتيةوة بؤ طةيشنشدْي بةفشةنة، دةبيين سيَزْة باسةْيَ بةفشي سةػهشدؤتةوة، َٔ َشدْي ثن ي بنةفشّ ئنةو   
دي ، وةى َشدْي بةفش.. ئةو دةَةو عةطشةي ئةو خةوْةّ تَينذة دين ، دةََينو بنوو ينة ػن ْةي خنةوة خنؤؾ و         
ْاطهةنإ ية بةس ئاصةسي ثيَِ بة ئاطا دةٖاةةوة، بةالّ ٖيض ناتيَو ٖيَٓذةي ئةو دةَةو عةطشة ئناصةسي ْنةنشدبوو،   

 و..بة سؤر ئاصةسي ثيَِ ثرت دةبو َٔ ية دوةي ئةو خةوْةوة سؤر
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 طيويةى
 

ٍَ، سةفتةينةني ْنةوةصة بنوو ينة                   ئةو سةفتةيةي َٔ قظةي يَيوة دةننةّ، سةفتةينةني ْنةوةصة بنوو ينة طنا
نةتٓاوة، يةو سةفتةية طيَ سوودةوي طةوسة سووياْذة، يةى ية يةى طةوسةتش، ػوونشدْي َةسيةّ، َةسطي ث ي بنةفش،  

يهاْة روةٕ يةطةٍَ َةسينةّ بوةطنتِ، ينة تناوي سة ديناس بنوو سةصي       خةوٕ يإ صيٓذة خةوْةنةي َٔ،  دةَٓابوو بةو ْض
بيَ ، َٔ سةصيووومن ية تاويذة خويَٓذةوة، ث ي بةفش سؤريَو بةس يةوةي َةس  بيوا، ثيَي طنومت ينةو ْضيهاْنة ْٗيَٓيني     

. ك دةبنوو ئةطنةس   طيَيةَ  بؤ باغ دةنةّ نة صؤس طشْطرت و ثشِ يةصةترتة  ية دسةختة ٖاويٓييةنة و دوْذي ثاسِةْنةوة. 
َةسطي ث ي بةفش تةْذ سؤريَو دوةنةوتواية، يةو تةْذ سؤرة دَيٓياّ ْٗيَٓيي طيَيةَي بؤّ ئاػهشة دةننشد.. ك دةبنوو   
بة بوونضووْي َةسيةّ تةْذ سةفتةيةى دوة نةوتواية، دَيٓياّ يةو تةْذ سةفتةية ػتيَهِ بة ػتيَو دةنشد، دَيِ دةَييَ 

 دةٖاتة روةْيَ..َةسيةّ سةصي دةبوو، َةسيةّ 
ث ي بةفش بةس ية َةسطي بة ػيَوةيةى ية ريإ دةدوة دةتطوت خةوْي بة َةسطةوة ديتووة، بة ػيَوةيةى باطي 
ية َةس  دةنشد دةتطوت ريإ سةوي ْاوة.. ث ي بةفش بةس ية َةسطي ئاخي صؤس قووَيي ٖةَيذةنيَؼا.. قووٍَ، قنووٍَ  

تةَةْي خؤي.. بة دةّ ئةو ئاخاْةوة داسيَو طوتي: ييَشةوة يةو َاَينة  يةو طةسي تةَةْةوة دةطةيؼتةوة ئةو طةسي 
تؤيةوة ية َٓةوة بٓةَاَيةي ئيَُة تومخيإ دةبشِيَتةوة، بٓةَاَيةي طةجنؤ بنؤ ٖنةتا ٖةتاينة تؤوينإ دةبشِيَتنةوة و ينة       

سِي بنيَ خوػنو، ػنةؾ    دْياييَ سةػذةبٓةوة.. بامب وة بضةمن ية دوو طيَ رٕ سةوت نوسِي ٖيَٓاية دْياييَ، سةوت ننو 
يةو نوسِةْة بةس يةوةي بطةْة تةَةْي رْٗيَٓإ يةى ية دووي يةى سيَي طؤسِطتاْيإ طشتة بةسو دوةْةَنةس  بنووٕ،   
تةْٗا نوسِيَو َايةوة، ئةو نوسِة بةدبةختةؾ ية ٖةردة رٕ ْةيتوةْي َٓذةَييَو خباتةوة، بؤ ٖةتاية بة وةداغهويَشي 

سيهة طةس دةْيَتةوة... ئاي َيَشيَ، ئاي رْة ْاَشةدةنامن، ئنةو رْاْنةي ٖنةَووتإ    َايةوة، بة وةداغهويَشي وة خة
يةى ية دوةي يةى ية دةخي بيَ َٓذةَيي طةستإ ْايةوة.. ئاي خودة تةْذ توْذ و دَيشِةم بوو، تةْذ بيَ بةصةيي بنوو  

اسِةْنةوةي رْنةنامن خنؤي سة    خودة، خودةية! ئةطةس ٖيَٓذةي يةى ْوونة دةسصي بةصةيي ينة دَينذة باينة، ينة ئاطن  ث     
ْةدةطشت.. خودة صؤس بنَي بنةصةيي بنوو، ْناصةمن تنؤٕ ينة ئنا  و ثاِسةْنةوةي ََينشيَ ْةتوةينةوة! ئناي ََيشَيني َنٔ،              
خودةنةَإ تةْذ دَيشِةم بوو، ٖيَٓذةي خؤت دةخيًي خودة نشد خنؤت دةخيًني ػنةيتإ بهشدةينة َٓنذةَييَهي ثنيَ       

خودة ثاسِةيةوة، ية ْضيهةوة صؤس ية ْضيهةوة ية خنودة دةثاسِةينةوة، ينة طنةس      دةبةخؼي.. تؤ ْاصةْي َيَشيَ تةْذ ية
دوْذي ثاسِةْةوة ية خودة ثاسِةيةوة بؤ ئةوةي َٓذةَييَهي بذةتيَ، ْةيذةييَ و ْةيذةييَ.. َيَنشيَ ٖنةَوو ػنةويَو ثنيَؽ     

وةي تنةوةو بنووْي طنةَاؾ    ئةوةي طوونة طةَايةى بهات، رْاْة ية خنودة دةثاسِةينةوة بنؤ َٓنذةٍَ دةثاسِةينةوة، د     
ديظاْةوة رْاْةتش ييَي دةثاسِةيةوة... بةالّ خودة بشِياسي نؤتايي خؤي دةبوو... ٖةس َيَشيَ ْا رْةناْينذيؽ بنة دةّ   
ثاسِةْةوة و ية تاوةسِوةْيي َٓذةٍَ طةسيإ ْايةوة.. ئاي غةصةٍ تي دةنشد! بة ٖةَوو صَاْيَو ية خودة دةثاسِةينةوة،  

اْي بة طز خودةوة دةْا، ٖةس سةفتةي دةتووة طةس ئاييٓيَو و ية طةس بةسَاَيي ئنةو ئاييٓنةوة   ٖةَوو ثيَغةَوةسةن
بؤ َٓذةَييَو تةْٗا َٓذةَييَو ك نوسِ ك نض ية خودة دةثاسِةيةوة.... ناتيَنو تنةْذ طناَييَو تيَجنةسِي و خنودة ٖيضني       

ويَو بة تةوةوي ية خنودة تووسِةبنوو، سووي   ْةْاسد، غةصةيةنةّ ػيَ  و ٖاس بوو، بة طز خودة و ػةيتاْذة دةتوو، ػة
تيَهشد و طوتي: خودةية، تةوةو، بةطة، َٔ تيذي بةسطةي بيَ َٓذةَيي ْاطشّ، بيَ ثيَضوثةْا ثيَتذةَييَِ يإ َٓذةَييَهِ 
بذيَ يإ َٓةت  ْةبيَ و مبهورة... ية ب َة سةفتة وةسْةطووسِةيةوة خودة بة قظةي غةصةيي نشد، نوػيت... َنٔ  

ا بة تةوةوي تيَذةطةّ رْةنامن تةْذ ية بيَ َٓذةَيي ئاصةسيإ تيَؼتووة، ئةو دةّ بةو سةدةية ٖةطتِ بنةو ئناصةسة   ئيَظت
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ْةدةنشد، َٔ ئةطةس ئيَظتا َٓذةٍَ و ْةوةّ ٖةبا، فؼةّ بة َشدٕ دةٖات، سةطتة َشدٕ طةختة نةغ ْية سنةص بنة   
َشدْي وةى َٔ صؤس طةختة، ئةطةس وةداغهويَش ْةباّ،  تاسةي بهات، ئةوةي دةَييَ ية َشدٕ ْاتشطِ دسؤية، بةالّ 

 بةو سةدةية طةخ  ْةدةبوو....
بةس ية َةسطي ث ي بةفش بة سؤريَو ٖةوةَييَهي َةسيةَي طةيؼتة نةتٓاوة، ئةوة بوو، َةسينةَي بنووى ٖنةس    

ةس ينة بنٔ تناسةي    يةى ػةو الي صةوة بووة، بؤ ػةوي دوةيي سةدوو نةوتووة، دةَينئَ َةسينةّ ينةو بنةسي سووبناس ٖن      
بوونيَٓييةوة يةطةٍَ نوسِيَهي قؤص، وةى دةَيئَ قؤصتشئ نوسِي دْياييَ تاوبشِنيَ دةنةٕ و عةػكي يةنرت دةبٔ، ئيذي 
نةغ ْاصةَْي طةسي خؤيإ بؤ نوَي ٖةَيطشتووة.. َٔ تا ئنةو ٖةوةَيةػنِ ْةبيظنتووو ٖنةس بنة تنةَا بنووّ داسَينو         

 بة طةسدةٕ ٖاتةوة ٖةستؤْيَو بيَ  خؤَي بطةيةمنيَ...َةسيةّ ية باوةؾ بطشّ، دةَٓابوو نة 
خؤصي بةس ية صيادبووْي ئاصةسي ثيَِ و بةس ية َيَشدنشدٕ و سةدوونةوتين َةسيةّ و بةس ية َنةسطي ثن ي بنةفش    
ئةو خةوْة عةطشيةّ دةدي .. ئَيظنتا ٖنةَوو دْينا سرةوْةتنة ئناوةيي ننةتٓاوة، تاصينةي ثن ي بنةفش ئناوةدةْرتئ           

يةو تاصيةيةدة نةغ ْية خؤي بة خاوةٕ تاصية ْةصةْيَ، َٔ وة دةصةمن ْضيهرتئ نةطي ث ي بةفشّ تناوةسِيَ  تاصيةية..
دةنةّ خةَيو بئَ طةسةخؤػي ية َٔ بهةٕ، نةتي نةغ ْاية، ئيذي ٖةَوو نةطيَو وةى َٔ وةية، طةيشي تاوي 

 فش ية ٖةَووةٕ توو.. تاوةسوةْييةي ييَ دةخويَٓذسيَتةوة.. ث ي بةٖةس نةطيَو دةنةي  ئةو 
نوسِة طةجنيَو دياس بوو ية دووسةوة صؤس ية دووسةوة ٖاتووو، بة ٖةس دوو دةط  ية طةسي خؤي دةدة، فشَيَظو  

سيض سيض ية تاوي دةٖاتٓة خوةس، طويَِ ييَيووو دةيطؤت: ث ي بةفش تؤ بةغ ية َٔ تووي، ْة دةبنوو َنةس  تنةْذ    
 سؤريَهي دي دوةنةوتاية! 

خؤي يةو قوسِي دةو ئةو دؤطةية ْابوو نة بة بةسدةَي َاَيي ث ي بةفشدة ئةو سؤرة بنة ػنيًَوويي   رْيَو طةسي 
 دةسِؤيؼ  يةى بة دةْطي خؤي دةيكزةْذ: تؤ تةْٗا ية َٔ تووي، ئيذي نيَ ئةو ت ؤنةّ بؤ تةوةو بهات.. 

ؤتإ ية عةسد دةْنةوة، سووي ينة   ثياويَهي ث  ية سةْ  و ػيَوةدة صؤس ية ث ي بةفش ث تش دياس بوو، بة دةّ ط 
خودة نشدبوو: تؤ بؤ وة بة ثةية بووي ية َةسطي ث ي بةفش، ئةو ثياوة دةبوو صؤس ثرت ريابا، ٖيَؼتا ئيؼةناْي خؤي 

 تةوةو ْةنشدبوو، بؤتي بشدت، َٔ ئيؼي صؤسّ ثَي َابوو..
طويَضةنةت بؤّ تةوةو ْةنشد ، ننةغ  َٓذةَييَهي دة دوةصدة طاالْة ٖؤسِ ٖؤسِ دةطشيا و دةيطؤت: طةسٖاتي دةس  

 ْةبوو ت ؤنيَهي تةوةوْةنشةوي يةطةٍَ ث ي بةفش ْةبيَ  ..
نةغ ْةبوو ية َةسطي ث ي بةفش قظةي ْةبيَ ، ٖةبوو ثِش بة دةْن  قظنةي دَيني خنؤي دةننشد، ٖنةبوو بنة         

طاْةي بة بيَ دةْطني  ػةسَةوة طوونة ئاَارةيةني ثيَذةنشد، ٖةػووو ٖيضي ْةدةطوت، َٔ نةطيَو بووّ يةو نة
ية ث ي بةفش دةدوةّ، بشِوةْانةّ نةغ ٖةبووبيَ  ٖيَٓذةي َٔ ئيؼي الي ث ي بةفش َابيَن ، ْٗيَٓيني طنيَيةّ ئنةو     
ْٗيَٓييةي سةْطة نةوتويَتة ْيَوةٕ دسةخيت ٖاويين و دوْذي ثاسِةْنةوة، خنؤي وةي طنوت، طنوتي: سةْطنة بهةويَتنة       

ا دسةختةنةػي ْيؼإ ْةدةبووّ، ث ي بةفش ٖيَؼتا ٖةْذيَ ػ  َابوو ية باسةي ْيَوةٕ ئةو دووةوة، ث ي بةفش ٖيَؼت
دوْذي ثاسِةْةوة بؤّ باغ بهات خؤي طوتي: ية باسةي دوْذي ثاسِةْةوة صؤس ػ  ٖةية ثةية َةنة دوةيي بنؤت بناغ   

ثن ي بنةفش ينة     دةنةّ، ئاي ث ي بةفش تؤ ية ٖيض ػتيَو ثةيةت ْةدةنشد، وةت دةْنابوو ٖيَٓنذةي دوو ْنوذ بنزي ،    
باسةي ئةو ْٗيَٓييةي طوةية دةنةويَتة ْيَوةٕ دوْذ و دسةختةنةوة ٖةس ٖيضي ْةدسناْذ، طةسة دةويَهي يةو ْٗيَٓيينة  
ٖةَيٓةدة تا بؤ خؤّ ْةسّ ْةسّ بة دوويذة بشِؤّ.. باؾ بوو ْةيطؤت، َٔ بةو ثيَية ثشِ ية ئاصةسةوة تيِ ثيَذةنشيَ! ئنةو  

ئةودا ْؤسةي طيَيةَة! باؾ بوو ْةيطؤت َٔ ئيذي َةطةس ٖةس ية خةوْةوة بياْويِٓ،  دووةّ طةييَو تةوةو نشدووة
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َةطةس ٖةس ية خةوْةوة بة ػةية ػةٍ سيَي دسةخ  و دوْذةنة بطشّ، باؾ بوو طيَيةَي ْةطؤت، دَيٓياّ طيَيةَيإ 
بنةو نةتٓاوةينة ننةوت،    طيَ بةقةد يةنةّ و دووةّ طةخترتة، َٔ دسةْ  يةويَوة ٖةَيذسةَنة ئيَنشة،  دسةْن  سيَنِ     

دسةْ  ئةو ث ي بةفشةّ ْاطي، دسةْ  بوو، ٖةَوو ػتيَو دسةْ  بوو، ئةوةي صوو بوو تةْٗا َةسطي ثن ي بنةفش   
 بوو...

ئةو دةس وػةية طةيشة، دسةختيَهة ْووطيٓ  دةدةتَي، بةاَلّ ػنيت طشْطن  ينيَ دةطنَيَٓيتةوة، َنٔ بنةس ينةوةي        
يةبةسي طةسٖاتي نةتٓاوةّ ية ْاو تاوة، ية طةس صةسة، بةالّ نة دةطةَنة   بطةَة ئيَشة و قةَيةّ بطشَة دةط  طةس

ئيَشة صؤسيِ يةب دةتيَتةوة، وة بشِوة طةسٖاتي نةتٓاوة بة ْيوةتًَي ديَتة ْاو ئةو دةفتةسةوة، ئنةو دسةختنة دْياينةى    
ينة دةسةوةي ئنةو دسةخنيت    سطتةّ ية ب   دةباتةوة.. بة ْاتاسيؽ دةبيَ  بنةو ينة ب تنووْةوةية سةصي مب، تنوْهيَ     

وػةية سطتةيةى تية ية طةسٖاتي نةتٓاوةّ ثيَ ْاْووطشيَتةوة، ئاصةسي ثيَِ ييَُطنةسِيَ بنة دةْيؼنتٓيَو، ينإ تنةْذ      
دةْيؼتينَ ئةو دةفتةسة طةوسةية ثشِدةنةَةوة ية طةسٖاتي نةتٓاوة، دا با بة ْيوةتًَيؽ بيَ .. ية دةطتُضوو ئةو 

طةسٖاتي تةوةوْةبووي دةس طويَض دةطشيا، دةبوو ييَي بجشطِ دةسطويَضةنة ية نويَية؟ تنؤ  َٓذةَيةّ ية دةطتضوو نة بؤ 
طةيؼتوويةتة نويَي دةسطويَضةنة؟ ْةَضةْي ئةو َٓذةَية ْاوي تي بوو خةَيهي نويَ بوو، ٖيَٓذة بة وسدي تةَاػاػِ 

تووّ و بنةو ثيَينة ثنشِ ينة ئناصةسةوة      ْةنشد، بيؼيويِٓ ْايٓامسةوة، دةتشطِ ئةو دسةختةي وة ية طنيَوةسةنةيذة دةْيؼن  
دةَةويَ نةتٓاوة خبةَة ْاو ئةو دةفتةسةوة، ئةو دسةختة بيَ  نة َٓذةَيةنة بؤي دةطشيا، سةْطنة ٖنةويؽ ْنةبيَ ،    
ئةطةس ٖةوبيَ ، ئةوة دسةختيَهة ثِش َْٗيين، بنشِوة ْاننةّ َْٗيٓيةننةي ٖنةس َٖيٓنذة بَين  ننة خنةوي قنووٍَ و طنشةٕ           

ات و ٖةس يةنةيإ َْٗيٓيينةنيإ دةدةتنَي، طَيِشةْنةوةي طنةسٖاتي ننةتٓاوةؾ دةدةتنة َنٔ،        ثيَؼهيَؼي خةَيو دةن
طةسٖاتيَهي ثضشِ ثضشِ... سةْطة ْٗيَٓييةني صؤس طةوسة و طةيش، سةْطة تشطٓانيؽ يةو دسةختة ٖةبيَ ، ْٗيَٓييةى 

 سةْطة بةغ ث ي بةفش ثةي ثيَربدبيَ ...
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 طيودوو
 

ئاوةدةْرتئ ثشطة بوو، ثشطةي ٖيض  ثاػا و طويتاْيَهي دْينا ٖيَٓنذةي ثشطنةنةي ثن ي     ثشطةنةي ث ي بةفش، 
بةفش ئاوةدةٕ ْةبوو، يةو طةس و يةو طةسي دْياوة خةَيو بنؤ طةسةخؤػني ينة خؤينإ سووينإ ينة ننةتٓاوة دةننشد،         

    ٔ و بياْنةويَ  بطةْنة    ثشطةنةي ث ي بةفش نؤتايي ْةدةٖات، ٖةس دسيَز دةبؤوة، سةْطة ئيَظنتاؾ خنةَيو ينة سيَ بن
نةتٓاوة و فاتيشا بؤ طياْي ث ي بةفش خبويَٓٔ... تاصييةنةي ث ي بةفش ية بٔ طاباتيَهي صؤس دووس و دسيَز بوو، بنة  
دسَيزةيي طوْذ دسَيز، طاباتةنة نةوتوووة تةْيؼيت طوْنذةوة، ئنةو تةْيؼنتةي ننة ينة خةوَْينذة سيَطةينةى ٖنةبوو         

ئةو طاباتة سةف  طوْذي طةوسة ينة بٓينذة دةْيؼنتوإ، ديَطنةيإ دةبنؤوة، ينة       دةطةيؼتةوة دسةختة ٖاويٓييةنة، 
تاصييةنةي ث ي بةفش نةغ خؤي بة َيَوةٕ ْةدةصةْي ٖةَوو ية طةس ثيَ بووٕ و خضَةتيإ دةنشد، ٖةَوو خناوةٕ  

طِ نشدووة... تاصيية بووٕ، َٓيؽ نةطيَو بووّ ية خاوةٕ تاصيية، بؤ َاوةي تةْذةٕ سؤر بةخيَشٖاتين دْيايةى نة
يةو ثشطةية يةطةٍَ نوسِيَهي قؤَيربِةو صؤس بوويٓة بشةدةس، ئةو نوسِة خةَيهي ئةو طوْذة بوو نة َةسيةَيإ بة بووني 
بؤ بشدبوو، ئةو طوْذةي َةسيةَي بووى يةى ػةوي ييَ َايةوة بؤ ػةوي دوةيي َاَيئاوةيي ية طوْنذ و صةوة ننشد و   

قؤَيربِةوةنة دةيطؤت ئةو نوسِةي َةسيةَي بشد صؤس قؤص بوو، َةطةس ث ي بنةفش  بة طةٍَ نوسِيَهي قؤص نةوت، نوسِة 
بة طةجني ٖيَٓذة قؤص بووبيَ ، ئةو نوسِة قؤَيربِةوة تا بًَيَي سؤسظووى و قظة خؤؾ بوو، بة تؤ بوةينة ٖنةس يةطنةَيي    

دةنشد ػتيَو يةو ت ؤنة بضةمن، باي.. دةَويظ  بضةمن ية نةيةوة بيَ قؤٍَ َاوةتةوة، بؤ وةي ييَ ٖاتووة، صؤسّ سةص 
ْةَضةْي، تةْذي نشدّ، دَيِ ْةٖات يةو باسةيةوة ثشطنياسي ينَي بهنةّ، خؤيؼني ٖيضني ْنةطوت.. تنةْذ داسَينو         

 ثشطياسي سةدوونةوتين َةسيةَِ ييَي نشد، ئةويؽ وسد وسد بؤي دةطيَشِةَةوة:
ةَي دةدةْيَ، ية خؤػيذة باَيي طشت، بنة  صةوةي يةنةّ ئةوةي خةَيهي طوْذةنةي ئيَُة بوو، ناتيَو صةْي َةسي 

طةس طوْذيذة بة فشِئ دةفشِي، ْاٖةقي ْةبوو، َةسيةّ بذةْة ٖةس نةطيَو وة دةنات، ئاخش دوةْيي َةسيةّ دةْطني  
دةوةتةوة، بشِوة ْانةّ دوةْيَهي وةى ئةو ية دْيادة ٖةبيَ ، ديتِ ئةو ناتةي نة دةطيت َةسيةَي طشتونوو، بنةسةو   

 شد نة رووسي بووى و صةوة بوو، خةسيو بوو ية ثيَؽ تاوي ٖةَووةٕ ية باوةػي بطشيَ !ئةو رووسةي دةب
 باػة، سةدوونةوتٓةنة تؤٕ بوو؟ -

، ننوسِيَهي صؤس قنؤصيؽ   ديتِ ناتيَو ية طوْذ ْضيو بووْةوة، َٓيؽ ييَيإ ْضيو بووّ ية ثيَؽ بوونيَ دةسِؤيؼتِ
ةسيةّ ية بٔ تاسةوة يةطةٍَ ئةو نوسِة تيضاويإ دةبووة يةنذي، بنة  يةويَ بوو، َيَوةٕ بوو، ديتِ بةو تاوةْةي خؤّ، َ

تاو قظةيإ يةطةٍَ يةنرت دةنشد، نوسِةنة ْاوي طياَةْذة، ئيذي طياَةْذ و َةسيةّ بنة تناو ٖنةَوو ػنتيإ بنة      
يةنذي طؤت، دطة ية َٔ نةطيؽ ئاطاي يةو طةئ و بةيٓة ْةبوو، َٓيؽ خؤّ ية طيًَي دة، ٖنةقِ تنية، بؤتني    

ٍَ دةنةّ، بة سةطيت صؤسّ ئ ةيي بنة طنياَةْذ بنشد، ٖنةصةس دناس دةَطنؤت، ئَيظنتاؾ دةيًَنَيِ         خؤ ّ تووػي طيَضة
خؤصطةّ بة خؤت طياَةْذ نة دوةْرتئ نضي دْيا عةػك  بنووة... صةْنيِ ػنتيَو دةقنةوَيَ، بنةالّ ْةَنذةصةْي       

ة نةوتة طوْنذي بنووى بضسبنوو، َاَينة و     نةي، يةو باوةسِةؾ ْةبووّ  وة بة صوويي بكةوَيَ، ئيذي ػةوي دوةيي قظ
َاٍَ ٖةَوو طوْذ طةسِةٕ، َةسيةّ ْةبوو، ئيذي ئةو داسة نةوتٓة طةسِةٕ بة َاالٕ بؤ ئةوةي بنضةْٔ ك ثياويَنو ديناس    
ْةَاوة، خؤصطةّ دةخوةط  ئةو ثياوة َنٔ بناّ، بنةاَلّ طنياَةْذ بنوو، ينةو سؤرةوة َةسينةّ بنضسة ننةغ ْاصةَْين            

 وْذةنةي َاَيي طياَةْذيؽ ْني..تووْةتة نويَ، ية ط
 باػة دةبيَ  ثيَؼرت، طياَةْذ و َةسيةّ يةنرتيإ خؤؾ ْةويظتويَ ؟ -
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بشِوة ْانةّ، يةو داسة ثرت ئةو دووةْة تاويإ بة يةنذي ننةوتويَ ، ئةطنةس ْنا بؤتني صووتنش، ثنيَؽ ئنةوةي         -
 ػةويَو ية باخةَيي ئةو نوسِة بٓويَ  و بيهاتة رٕ، ٖةَييٓةطشت..

 وت صةْي، َةسيةّ ئةو ػةوة بؤتة رٕ؟نو -
ئةطةس ثيَؼرت بووبيَتة رٕ، ئةوة ْاصةمن، بةالّ  ئةطةس بة نضيَٓيةوة ٖاتويَتة نٔ ئنةو ننوسِة، ئنةوة طنةد ينة       -

طةد دَيٓياّ تؤتة طزي، ئاخش سيَي تيَٓاتيَ   ثياو ٖةس ثياويَو ػةويَو َةسيةَي ية ْناو دنيَ يةطنةٍَ بيَن  و     
ْةيهاتة رٕ!

ية َةسيةّ و طياَةْذ طةسِيَ، ث ؤصي يةنذي بٔ.. تؤ صؤس ٖاتوتؤي ث ي بةفشت نشدووة؟دةي،  -

ْا، صؤس ْا، بةالّ ٖةس داسيَو ٖاتوُة الي طةسٖاتيَو يإ بةػيَو ية طةسٖاتيَهي خؤػي بؤّ طيَشِةوةتةوة.. -

  بنؤت تنةوةو بهنات و    قةت وة سيَههةوتووة طةسٖاتيَه  ية طةس دٍَ بهاتة طشيَ، وةتة صؤست سةص نشدبيَن  -
ئةو وةصي ييَ ٖيَٓابيَ ؟

ئةو ثياوة ئةطةس تؤٕ دةْا قةت بة داسيَو طةسٖاتي بؤت تةوةو ْةنشدووة، ػتيَهي ٖنةس ٖيَؼنتؤتةوة، بنؤ     -
ئةوةي داسيَهي ديؽ طةسدةْي بهةيتةوة، بةسةطيت طةسٖاتةناْيؼي ٖةَووي خؤؾ و طةسْر سةنيَؽ بنووٕ،  

بنا باطني دسةختيَهني ٖاويٓين  بنؤ        ي ييَ دةخنؤّ، داسيَنو طنوتي : وةسة بنا    ئةوةي ديَي دةخة و صؤس خةفةت
بهةّ..

باطي نشد؟! -

ْا، ٖيَٓذة ْةبيَ ، نة ئةو دسةختة، دسةختيَهي ئاطايي ْية، ثشِة ية ْٗيَين، ػنيت دوةْن  ْيؼنإ دةدةت،     -
دسةختنةّ بنؤ بهنات،     ئيذي ئةو باطةي دةخظ ، تةْذةٕ داس دةوةّ ييَيهنشد، ييَني ثاسِةَنةوة ننة باطني ئنةو      

ْةيهشد و ْةيهشد..

ٖيَٓذةي طوت و تةوةو؟ -

، ئةوةي ٖةية ٖةس دةسطويَضةنةية.ئا، تةْذ داسيَو طوتي: بة قةطتيُة، دسةخيت وة نوة ية دْيا ٖةية -

دوةتشيؽ ٖيض  ية باسةي دسةختةنةوة ْةصةْي؟ -

ْا، تي بضةمن! دةَييَي تؤ ػتيَو يةو باسةيةوة دةصةْي؟ -

خؤصطة دةَضةْي و ئةو دسةختةػِ دةديتةوة..ْا،  -

 
ٍَ صؤس ننةغ ثةينذة ننشد، ئنةو نةطناْةي داسَينو يةطنةٍَ ثن ي بنةفش              ية ثشطةنةي ث ي بنةفش ْاطنياسيِ يةطنة
دةْيؼتنب، بة ئاطاْي دةبٓة ْاطياسي يةنذي، قظةيةني ث ي بةفش بةطة بؤ ئنةوةي دوو نةطني ثن ي بنةفش دينيت      

ييَهذي ْضيو بوويٓنةوة، صسةسة طنؤدي   ييَهذي ْضيو بهاتةوة، يةنيَو يةو نةطاْةي نة ٖةس ية طةسَةي تاصية صؤس 
ْاو بوو، تةْذي يةو ثياوة وسد بووَةوة، طؤديِ ية خؤّ ديتةوة ينة صسةسّ ْةديتنةوة، ئيَظنتاؾ تيَٓةطةيؼنتِ ئنةو      
ثياوة بؤتي صسةسة طؤدي ْاوة، ئةو طؤدةية دةيطؤت: سيَطةي َٔ صؤس دووسة تنةْذ سةفتنةي دةويَن  تنا دةطةَنة      

ةبووة طةسيَو ية ث ي بةفش ْةدةّ، بةغ ثاس ْةٖاةنة طنةسدةْي، ئنةويؽ ْنةخؤؾ بنووّ      ئيَشة، يةطةٍَ ئةوةؾ طاٍَ ْ
بؤية، َٔ دةصةمن ئنةو ثن ي بنةفشة ك ثيناويَهي صينشةى و قظنة صةٕ و دْينا ديتةينة، ئنةوة ٖنةَوو دْينا طنةِسةوة،             

و تةْذةٕ تن ؤى و  طةسِةْةنةيؼي بةالؾ ْةبووة، ية ٖةس َةًَةنةتيَو،عةقًَيَهي وةسطشتووة، ية ٖةس َةًَةنةتيَ
طةسٖاتي بةنةيهي ٖةَيطشتؤتةوة نة طَيِشةْةوةيإ نةيو بنة خنةَيو دةطةينةْيَ ، ينة ٖنةس َةًَةننةتيَو رْيَهني        
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ٖيَٓاوة، ثياويَهي بةدٍَ و ئاصة و بة بةصةيية، بتهوػتاية دسؤيةني ْةدةنشد، بة سةطنيت ثيناويَهي طةسسِةطن  بنوو،     
 صؤس طةسٖاتي بؤ َٔ طيَشِةوةتةوة صؤس..

 هي ية ْيوة ثظاْذووة و بؤت تةوةو ْةنات؟قةت طةسٖاتي -
صؤس، ٖي وة ٖةبووة ئةوطاٍَ بؤي طيَشِةوَةتةوة، طاَيي دةٖناتوو بنؤي تنةوةونشدووّ، بنةالّ ئنةوةي تنةوةوي        -

ْةنشد، طةسٖاتيَو بوو، ويظيت بيطيَشِيَتةوة بةالّ قووتي دةوة و ْةيطؤت، ئةو داسة نة ٖامت بؤ ئةوة بوو ننة  
طةسٖاتةّ بؤ بطَيشَِيتنةوة، بنةاَلّ دةخني طنشةمن ئنةوة بنة طنةس تاصييةنةينذة ٖنامت، بنة سةطنيت ْةمششدةينة              ئةو

 ثيَٓةدةتوو بؤّ باغ بهات..
  ك بوو، ئةو ػتة ك بوو نة دةيويظ  باطي بهات؟ -
وْإ دوْذيَو بوو ْاوي ثاسِةْةوة، طوتي سةوةطتة باطي دوْذيَه  بؤ دةنةّ، ئةطنةس بطةيتنة طنةسي ينة خنة      -

خةْي دةبي ، دةيطؤت ٖةس رْيَه  بويَ بيَتة خةوْ ، با ئةو رْة ػاصةدة بيَ ، بشِؤ طةس ئنةو دوْنذة خبنةوة،    
يةنظةس ديَتة خةوْ ، َٓيؽ صؤس سةص ية خةوْي ئةوٖا دةنةّ، توْهة ية تةَةْي خؤّ خةوْيَهي خؤػِ ْنة  

يَؽ تةْذ ػةويَو خنةوْيَهِ دين  ينةو    ديتووة سةص دةنةّ ئةطةس يؤ داسيَهيؽ بيَ  خةوْيَهي خؤؾ بويِٓ، ث
خةوْةدة ث ي بةفش دةطتُي طشتووو، دةيطوت وةسة، ئيَظتا سيَي ئةو دوْذةت ْيؼإ دةدةّ ننة دةتطةيةْةتنة   

طةس دوْذةنة..

ٖةس ية ثشطةنةي ث ي بةفش، طةجنيَو تاصة َووي ييَذةٖات، بؤي طيَشِةَةوة طوةية ث ي بةفش ويظتوويةتي  طيَ 
ْيؼإ يذةت، بةالّ دوةيي ْةيذسناْذووة و خؤي ييَ الدةوةديَطةي خؤػي 

طيَ ػتةنة تي بووٕ؟ -  

 دوْذيَو و دسةختيَو، ية ْيَوةٕ ئةو دووةْةؾ ديَطةيةى -
ئيَ، تي طوت؟ -

ْا ػتيَهي ئةوتؤي ْةطوت، وةَياَل داسيَو دةيويظ ، باطني دوْذةننةّ بنؤ بهنات، بنةاَلّ خنةَيو بةطنةسدة         -
طؤسِي و دوةييؽ تةْذي ثشطياسّ يةو باسةيةوة ييَي نشد، ٖيضي ْةطوت.. ٖاتٔ، ئةويؽ باطي

ئيَظتا تؤ تي ية باسةي دسةخ  و دوْذ و ديَطةنةي ْيَوةْيإ دةصةْي؟ -

ٖيض، صؤسّ ٖةوَيذة ننة دسةخن  و دوْذةننةّ ثنيَ بٓاطنَييَن، ثَينيِ طنوت تنؤ ئنةو دووةّ ْيؼنإ بنذة خنؤّ              -
وة ْةبيَ  نة ديَطةنة دسةختةنة دةباتةوة طةس دوْذةننة و دوْذةننةؾ   طيَيةَيإ دةدؤصَةوة.. ْةيطؤت، ئة

دةٖيَٓيَتةوة ياوةػي دسةختةنة..

َٔ ٖيض يةوة تيَٓاطةّ -

َٓيؽ تَيٓةطةيؼتِ بةاَلّ نةَيَو بنؤَي سووْهنشدةوة، طنوتي: دسةختةننة بنة دؤسَينو خؤػنييةني صؤست         -
يَ، بةالّ ديَطةنة خؤػييةني ئنةوتؤت دةدةتنيَ   ، دوْذةنةؾ بة دؤسيَهي دي خؤػييةني صؤست دةدةتدةدةتيَ

نننة خؤػننيي دسةخنن  و دوْذةنننة تيَهننةٍَ بننٔ ئننةودا ئةطننةس بطةْننة ئننةو خؤػننييةي نننة يننةو ديَطةيننةوة    
وةسيذةطشي ..

باػة ئةطةس يةنةّ و دووةَي ثيَطؤتواي تؤٕ طيَيةَ  دةدؤصييةوة ؟  -

ننةوةبوو بنة دؤصيٓنةوةي يةننةّ دووةّ، دؤصيٓنةوي      ئيَ دةيطؤت: طيَيةَيإ ية ْيَوةٕ يةنةّ و دووةَياْة،  -
..طيَيةّ ئاطاْة
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سةْطة وة ئاطإ ْةبيَ  -

ئةطةس دةيطؤت، صؤس ئاطإ دةبوو.. دةتشطِ ػتيَهي بة تؤ طؤتويَ ؟ -

- ..َٔ
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 طيوطيَ
 

ئنةو  بة ػةيةػةٍ بة دوةي خةوْيَذة نةومت، نةوتٓة دوةي خةوٕ خوويَهي ية َيَزيٓةي خؤَة، ئةوةتا ينة دووي  
سيَية دةطةسِيَِ نة دةتيَتةوة ئةػهةوتةنة، ئةو ئةػهةوتةي دسةختة ٖاويٓييةنةي ية ثنيَؽ دةسوةصةي خنؤي بنةسص    
سةطشتووة، ئا بة دووي ئةو سيَية دةطةسِيَِ نة خةوْيَو َين بشدةوة الي ئةو دسةختةي ثن ي بنةفش ينة دووسةوة ثيَني     

تيا ٖةَيذةنؼيَِ سيَو وةى ئةوةي ية خةوْيَذة نشدّ.. بة تناوي   ْاطاْذّ.. ية ثؼيت َااَلْةوة بة الي تةثذة سوو ية
ديتٓةوة تاو دةطيَشِّ، ئيَظتا ْا ئيَظتا بشرةْطِ دةنةويَتة طةس سيَضهةيةى ننة دةَواتنةوة ئنةويَ... وة بنووة دةْنة      

طنةس مجودنؤيي   سؤريَو بة بيَ ثؼوو ية دووي سيَطةي خةوْيَ دةطةسِيَِ، ٖيض دياس ْية.. وة تًةي ٖاويٓة، تاوّ ينة  
رْاْي نةتٓاوةية، ئةو رْاْةي دةبيَ  بضٓة طةسَاوة ئةػهةوتييةنة و َٓيؽ ية طنةس دسةختنةوة تيَنش تيَنش تيَينإ      
بشِوةمن، سةطتة َةسيةَيإ يةطةٍَ ْية، َةسيةَِ ية دةط  توو، دينتين يةػنوالسي َةسينةَِ ينة دةطن  تنوو...       

ِ وٕ ْابيَ ، َٔ َةسيةَي سوومت ية خةوْيَو دي ، ٖةس بةْاو َةسيةّ بة سووتي ٖةس ية ْاو تاوي َٓة، ٖةسطيض ييَ
خةوٕ بوو، دةْا سةطتييةنة ية سةطتييإ سةطترت.. دةي با َةسيةَيؼيإ يةطةٍَ ْةبيَ ، خؤ ئةوةْي ديؽ ينةى ينة   

ة يةى دوةْرتٕ... طةيشة دةَييَي ئةو ٖاويٓة رْإ ْاتٓة طةسَاوي ٖاويين، ديناس ئنةو ٖاويٓنة دسةختنة ٖاويٓييةنن     
بةسْاطشيَ .. ٖةبَي ْةبَي بة ٖؤي َةسطي ث ي بةفشةوةية، سةْطة ْةسييت ئَينشة ئنةوٖا بَين  تنا وةسصَينو بنة طنةس        
َةسطي َشدوودة تَيٓةثةسِيَ  نةغ ْاتَيتة نؤَيَي.. بةاَلّ وة ْية، خؤ دناس دناسة دةبينِٓ رْنإ ينةى ينةى، دةطنتة        

يةني طةوسة ٖةية، طشيَهويَشةيةى يةو ٖاوئ و دسةخن  و رٕ  دةطتة سوو ية طةسَاوي َيَشيَ دةنةٕ.. ييَشةدة ْٗيَٓي
 و  طةسَاوةدة ٖةية، نيَوة دةتيَ ، ٖةس دةبيَ  ٖةَييويَِٓ، ٖةس دةبيَ  بيهةَةوة...

باػة! ئةو نوسِة دةيطؤت ديَطةيةى ية َْيوةٕ ٖنةسدوونيإ ٖةينة، ثن ي بنةفش خؤيؼني خنةسيو بنوو َْٗيٓيني         
يةوَي دوْذي ثاِسةْةوة، ينةويَؽ دسةخنيت ٖناويين.. بنا بًَنَيني دسةختةننة ػنتيَهي        طيَيةَِ بؤ باغ باغ بهات... 

سةطتة و ية ئاطاييةوةية، خةوٕ ْية، ية ثيَؽ تاوةْة، ئةو ٖةَوو يةػوالسة سووتنة ينة ْناو تناوةْة، بنةاَلّ دةطن        
ني خةوْة، ينةو خةوْنة ئنةوةي    ْايطاتيَ، ٖةس دةبيَ  ية دووسة تةَاػايإ بهةّ.. يةو الوةؾ دوْذي ثاسِةْةوة با بًَيَ

ية دسةختةنةوة دةط  ْاياْطاتيَ ية طةس ئةو دوْذة ٖةَوويإ بة َةسيةَيؼةوة ية ْناو دةطننت و بنة دَيني خنؤت      
تؤْ  دةويَ وة سةفتاس بهة... ئيَ، ديَطةيةنيؽ ٖةية يةو ْيَوةْذة، ئةو ديَطةية نويَية و تي دةطةيةْيَ ؟ ئةطةس 

ةنة بة ٖةَيةدة ْةتوومب، ئةوة ئةو ديَطةية تيَهةَيهشدْي خةوٕ و سةطتيية، طةيؼتٓة ية ييَهذةْةوةي دسةخ  و دوْذ
يةني دسةخ  و دوْذ...ئيَ، تؤٕ؟! سةْطة ئةوة ٖةس بؤ ث ي بةفش َةيظةس بووبيَن ، ٖةستني سنةصي ييَيهنشدووة،     

ْياييَ... ييَشةؾ ْٗيَٓييةى ٖةستي ية خةوْيَ ديتوويةتي، بؤي بووة و ئاطوودة بووة، ية بةالؾ ْاويإ ْةْا صةوةي د
 ٖةية دةبيَ  بة دوويذة بضِ، دةبيَ  يةو طيَ ديَطةية بطةّ...

ثيَؽ ئةوةي بة دووي ئةو َْٗيٓياْةدة بضِ، طةسيَو ينة ثشطنةنةي ثنربي بنةفش دةدةَةوة..ٖنةس ينة طةسَنةي         
ْةنةي دةطنيت صؤس ينة   ثشطةنةدة، ثياويَهي بة تةَةٕ صؤس بة تةَةٕ، دةتطوت باوني ث ي بةفشة، ثؼيت و طؤتنا 

يةى دةتووٕ، دياوةصييةني ئةوتؤ ية ْيَوةٕ دةْيؼنت و بة ثيَوة وةطتاْي بة ديٓنةدةنشة، ينة ٖنةسدوو بناسدة طنةسي      
صؤسي ْةدةَا ية صةوي بضةقيَ، ْاوة ْاوة بة دةْطيَهي ْووطاو دةٖاتة قظة، ٖةَوو قظةناْيؼي وةى قظةي ٖنةس  

يةويَ نةغ ْةبوو ية دةسةوةي ثن ي بنةفش قظنةيةني ئنةوتؤي ٖنةبيَ ،       نةطيَهي دي ية باسةي ث ي بةفشةوة بوو،
ٖةػي بوةية بة ػيَوةيةى ية ػيَوةنإ طةسيَهي دةطةيؼتةوة ث ي بةفش.. ٖةس ناتيَو ئةو ثياوة دةطيت بنة قةطنة   
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و ثيناوة  دةنشد َٔ ييَي ْضيو دةبووَةوة، خةصّ ية قظةناْي بوو، وسد طويَِ دةدةية قظةناْي، ئيَظتاؾ ْناصةمن ئنة  
ث ةيإ تؤٕ طةياْذبووة نةتٓاوة، ٖةستةْذة ييَي وسد دةبووَةوة ٖني ئنةوة ْنةبوو ئنةو دنَي و ئنةو دنَي بهنات،         

 ٖيَٓذةي طًَؤَية َوويَهي ييَ َابؤوة، طويَِ ييَي بوو دةيطوت:
ييَ، ية دْياييَ ية ٖةَوو دْياييَ يةى نةغ ٖةبوو ية َٔ بة تةَنةْرت، ئنةويؽ ثن ي بنةفش بنوو، صةوةي دْينا      

قاسةَاْي دْياييَ، ْيؼاْؼهيَين دْياييَ، ية ٖةَوو ػتضةْي دْياييَ، سةيف ئةويؽ تنوو، بنة سيَني خؤينذة تنوو،      
تووة ئةو ديَطةيةي خودة بؤي دسووطتهشدووة، خودة ية ٖةَوو طوْاٖةناْي خؤؾ بيَ ، ٖةستةْذة َٔ دةصةمن ئةو 

كةط  ْةبوو، خودة بؤ خؤي ينة َنٔ باػنرت دةصةْنيَ..     ثياوة ٖيض طوْاٖيَهي ْةنشدووة، نشدبيَتيؼي بة دةطيت ئةْ
ئَيظتا َٔ بة تةَةْرتئ ثياوي دْياّ، نةغ ْية ية َٔ طنةوسةتش بَين .. بنة بن ّ دَي،  باػنِ ينة بن ة، ئنةو دةّ         
ثاستةية بووّ، دةْ  باَلوبؤوة، طؤتيإ ث ي بةفش رْيَهي ية ئةطتةْووييَ ٖيَٓاوة و طةييَو دوةْة.. ديتِ بة تناوي  

ّ ئةو رْةّ دي ، رٕ ك رٕ! دةتطوت تشةية دةطووتيَ، دَي  ْةدةٖات تةَاػاي بهةي ، َاػةَياَل رْيَهي دنوةٕ  خؤ
بوو، وة بضةمن ْاوي طةسةس بوو، ئةو ثياوة رْي صؤس دوةْي ٖيَٓاوة، رْةناْي ديهةػي صؤس دوةٕ بنووٕ، بنة خنودةي    

 ةٕ ..فةتاْةني ٖةبوو، طةسةس تةْذ دوةٕ بوو، فةتاْة دة ٖيَٓذة دو
 طويَِ ييَووو، نوسِيَو طؤتي: قظة ْةَا، باطي رْةناْي ث ي بةفش دةنات..

 بة تةَةْرتئ ثياوي دْيا دةيطؤت:
ئاصةي وةنو ث ي بةفش ية دْياييَ ْةبووة و ْية و ْابيَتةوة، ٖةستي بًيَ ئاصةي ئةوٖاّ ديتنووة، وةى طنة  دسؤ   

ثيناوة ك قاسةَاَْينو بنوو، بنة خنودةي ٖنةتا طنةْر بنوو، ينة          دةنات، ْية ْية ئاصةي ئةوٖا ْية.. َٔ دةصةمن ئنةو  
دةوَيةتإ سيظابيإ يؤي دةنشد، ييَي دةتشطإ، ئيَوة ئةو ثياوةتإ ية ػةسِيَ ْةديتووة، َٔ خؤّ ية ػةسِيَ يةطنةَيي  

ينة  بووَة دةصةمن  ك قاسةَإ و ْةتشطة.. ئةٖا يَيشة يةو بنةسي سووبناسَي،  ثنشِي طنوثاي تنوسى بنوو، دةياْويظن         
ثشدةنة بجةسِْةوة و ئيَشة ناوٍَ بهةٕ، ئةو ث ي بةفشة ية خوةسيَ، ية خنوةس طؤسِطنتاْةنةوة، ئيَظنتاؾ طؤسِطنتاْةنة     
َاوة؟!  ٖيَشةي ثيَهشدٕ ٖيَشة، ية ب ّ ْية ْاصةمن طيَ ت ي ثيَووو، ك بوو! بة تاوي خؤّ دةَذي  ئنةو ثيناوة ٖنةس    

ةالؾ ْةٖاويؼتووة، قٌ قٌ بةسيذةدةْةوة، ئنةودا بةسبووْنةوي   نووي دةٖاويؼ ، يةني ية عةسدي دةدة، ٖيضي ب
يةنذاسةني بوو، يإ ٖةَيذةطتاْةوة، ئةوة ْاصةمن.. ْيؼاْؼهيَٓيَهي طةيش بوو، ينة ئامسناْيَ باػنوونةي دةٖيَٓاينة     

ؤس، خوةسيَ، نةغ ْةبوو ية ْيؼاْة يةطةَيي دةسبضيَ ..سةيف! سةيف! ثياوي ئةوٖا دةَشيَ .. صؤس بنشةدةسّ بنوو ص  
ٖةستةْذة ئةو بة تةَةٕ صؤس ية َٔ طةوسةتش بوو، دةيضةْي َٔ نةْطيَ و ية نويَ ية دةيو بووَة، بنةالّ قنةت وة   
خؤي ْيؼإ ْةدةوة نة ية َٔ طةوسةتشة، بة تاوي طضهة قةت تةَاػاي َنين ْنةنشدووة، وةى ئاوصةينةني خنؤي     

 يةطةٍَ َٔ ٖةطتاية و دةْيؼتووة..
ؤت: نوسِيٓة يةَةودوة دةبيَ  صؤس برتطنيَني صؤس ئاطاَنإ ينة خؤَنإ بيَن ، ٖنةتا       بشةدةسةنةي ث ي بةفش دةيط

ئيَظتا ئيَُة خةممإ ْةبوو، ٖةتا ث ي بةفش َابوو، بة خؤتإ دةصةْٔ قةت و قةت ية ٖيهشِة ييَُإ ْةقةوَاية، ٖةس 
ث ي بةفش خةبةسي دةية نة سوودةويَهي ْاخؤؾ، ٖةس فيتٓةيةني طةوسة ٖاتويَتة ثيَؽ، ثيَؼرت ثيؽ ئةوةي بطات، 

ػتيَو دةقةوَيَ ئاطاتإ ية خؤتإ بيَ ، بة تةْذ سؤر، بة تةْذ ٖةفتة، داسي وةبووة بة تةْذ َاْ  ثيؼرت ئيَُةي 
ئاطادةسنشدؤتةوة نة ػتيَهي ْاخؤؾ بة سيَوةية.. خؤ ٖةَووتإ ية ب تاْة، طةوسةنإ ية ب ياْة، طاَيي وة ٖةبووة 

ووة، طؤتييت ئةو صطتاْة ينة فناَلٕ وةخنيت بنةفشيَهي صؤس دةننةويَ .. سَينو وة دةستنووة و        ٖيَؼتا طةسةتاي ثايض ب
بةفشةنة ية وةخيت خؤي باسيوة، يإ طؤتييت ئةو طاٍَ وػهة طاَيي دةبيَ ، سةط  دةستووة، يةو ئامساْنة طةوسةينة   



116 

 

ضةْني ننةْطيَ طنوثاي تنوسى     ثؼهة باسةْيَو ْةنةوتؤتة طةس صةوي.. ئةو ث ي بةفشة ٖةَوو ػنتيَهي دةصةْني، دةي  
ٖيَشؾ دةنات، طةْطي ْؤسةي ٖيَشػي طوثاي عةدةَة، دةيضةْي طوثاي عةسةب ينة نيَٓنذةسيَوة ديَن ، ٖنةَووي     
دةصةْي، ثيَؽ دةطتجيَهشدْي ٖيَشؾ ٖةَووةْي ئاطادةس دةنشدةوة، ٖةَووَإ خؤَإ تةياس دةنشد، رٕ و َٓذةَيُإ 

 ٕ ْا؟دةبشدة ديَي عاطيَ... قظةنامن سةطنت يا
 تةْذ دةْطيَو بةسص دةبؤوة:

 وةية، وةية قظةي تؤية، ث ي بةفش وةبوو، ٖةَوو ػيت دةصةْي..
ثياوة ث ة سةطنتطؤيةنة سةْن  ْنةبوو بَيتنة قظنة، ٖنةقي ْنةبوو ينةوةي طنوَي ينة قظنةناْي دةط َين  ينإ              

ة قظنةناْي بيَنضةس ْنةدةبووّ،    ْا،ٖةطتُذةنشد ناتيَ قظةي دسيَز دةنشدةوة نةغ بة دةوسييةوة ْةدةَا، بةالّ َٔ ي
ئةو ثياوة ية ثشطةنةي ث ي بةفش ية باسةي ث ي بةفشةوة قظةي دةنشد، َٓيؽ تيٓنووي ٖنةس قظنةيةى بنووّ ننة      
بؤْي ث ي بةفشي ييَذةٖات، ئةو ثياوةي نة ية باوني ث ي بةفش دةتوو دةيطؤت: خودة َةيًي ية طةس ْةبوو دةْا، 

يا دةبوو، بةالّ دياسة بة خؤي باػرت دةصةْيَ  بؤية ئيَشةي ْةنشدة خضَي دْينا..  ئيَظتا ئةو طوْذة خضَي ٖةَوو دْ
ئةطةس خودةي طةوسة َٓذةَيي بذةبايةتة رْةناْي ث ي بةفش، صؤس ْا، بؤ ٖةس رْيَو تةْٗا دوو نوسِ و دوو ننض، ٖنةس   

يَظتا خنةَيهي دْينا ٖنةَوويإ    يةى يةو نوسِ و نضاْةؾ دوو نوسِ و نضيإ خبظتايةتةوة دةصةْٔ ئيَظتا ك دةبوو؟ ئ
دةبووْة خاَيؤصة و ثًهضةي يةنذي، ئيَظتا ْةوةناْي ث ي بةفش ْيوةي دْيايإ ثيَهذةٖيَٓا و يةطنةٍَ ْيوةننةي دينؽ    
دةبووْة خضّ، ئةوسيَوةَياَل َٓذةَييَهي ئةو طوْذة دةبوو نوسِي ثًهي َٓذةَييَهي ئةو طةسي دْيا.. ئةْطؤ دةصةْٔ ئةو 

ةَوو دْيا رْي َٖيٓناوة؟ ئنةو ثيناوة ٖنةس بنة سةطنيت صةوةي ٖنةَوو دْينا بنوو، بنةاَلّ صةوةينةني            ث ي بةفشة ية ٖ
 وةداخهويَش، سةيف!..غ

ئاي ث ي بةفش تةْذ ييَِ دووسي، دووس صؤس دووس، ٖةس وة دووستشيؽ دةنةويتنةوة، دْياينةى نيَؼنةت بنؤ َنٔ      
ةوة دووسي ْيَوةمنإ بووة دوو ٖاوئ، ئةطنةس ئنةو دوو   بةديَٗيَؼ ، َٓ  خظتة ئاَيؤصييةنةوة خؤّ ثيَٓانشيَتةوة.. ئ

ٖاويٓة ثيَهةوة بائ، صؤس طشيَ دةبووْةوة، صوو َشدي ث ي بةفش صوو َشدي، ية نٓنة َنٔ ننةغ ٖيَٓنذةي تنؤ صوو      
 ْةَشد، صؤس قظةت ٖةبوو فشياي نشدْيإ ْةنةوتي، ث ي بةفش، ث ي دوةٕ، تؤ دوةْة َةس  بووي.. 

بهات، ثايض بةسِيَوةية، صؤسي ْةَاوة بطات، با بة ئةطجايي بة طويَُذة دةتشثيَينَ: ئةوةتا دْيا خةسيهة طاسدي 
بيويٓة، ثايض وة ية ثؼيت ئةو نيَوةْةية و ٖيَوةؾ ٖيَوةؾ بةسةو ئيَشة ديَ ، بة طةيؼتين ثايض..  تشطِ ٖةية ثن ي  

ة ْاَطشيَتة خؤي، ثيَينةنامن ٖني ئنةوة ْنني     بةفش و نةتٓاوةّ بؤ تةوةو ْةنشيَ ، طاسدي دةبيَ ، ئيذي ئةو دةس وػةي
بايةني طاسديإ ثَيوهةويَ ، ثةيةَة صؤس ثةيةَة ئةو دةفتنةسة ثنِش بهةَنةوة، ثن ي بنةفش تنةْذي ثةينة بنوو ينة          
طيَشِةْةوةي ت ؤني رْةناْي، تةْذ ثةيةي بوو ية تاسةْةوة بة طوةسي ئةطجة طجي بطاتةوة نةتٓاوة و طؤسِ بؤ خنؤي  

ةيةتشّ يةو، تاقيُهشدؤتةوة ينةو دسةختنة دووسنةوَنةوة دَينشيَهِ بنؤ ْاْووطنشيَ ... دسةْطنة، وة        ٖةَيهةْيَ، َٔ ث
تاسيهي بة سيَوةية، َاَيئاوة تا طوةي ئةي دةسي ثشِ سطتة، ديَُةوة، تا ئةو دةفتةسة ثشِ ْةنةَةوة ٖةس ديَُةوة، ئةو 

ةوة بةغ ئاصةسي ثيَِ ينةويَ ْةَوةطنتيَتةوة، ديَُنةوة    دةفتةسة ية طيَوةسي ثشِ بةسةنةتي تؤ ْةبيَ  ثشِ ْابيَتةوة، ديَُ
 الت..

ٖاةةوة، ئةوسِؤ صؤس صوو ٖاةةوة، دسةْطُة صؤس دسةْطُة، طاٍَ دسةْطة..ية طيَوةسي دسةخيت وػة، تةَةْي ٖنةس  
صيناد و   دسيَز بيَ ، طةسٖات تا ديَ  دسيَزدةبيَتةوة، سةطتييةنةي طةسٖات دسيَز ْابيَتةوة، تؤْة سيَو وةى خنؤي، بنيَ  

نةّ خةسيهة دةسِريَتة ئةو دةفتةسةوة.. وة بشِوةت دةفتةس ثشِ دةبيَتةوة و ية طةسيزي دةسِريَ. . ث ي بةفش ئنةو دناسةي   
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بة دةطتُييةوة دييت، طوتي: َٔ بضةمن ئةو دةفتةسة ػتيَهي ية تاوة!.. ث ي بةفش باػي بؤ توو، بةالّ ٖيَؼتا صؤسي 
وةي قظةنةي ث ي بةفش ية باسةي دةفتةسةوة سةط  وةسطنةسِيَ، دةبيَن  سوو بهةيٓنة    َاوة ػتيَهي ية تاو بيَ ، بؤ ئة

ٖاوئ و ثيَي بًََيني:  ثةيةت ْةبيَ  َٖيؼنتا صووة، َاوةينةني دي بنة ديناس ئنةو دسةختنةوة دةْيؼنة، دةبَين  ٖناوئ          
ؼيت ئةو نيَوةْةوة سيَي ينيَ  نةَيَو خؤي دوة خبات.. بؤ ئةوةي قظةي ث ي بةفش سةط  بهةويَتةوة، دةبيَ  ثايض ية ث

 بطؤسِيَ  و دسةْ  بطاتة ئيَشة، دةبيَ  بة ثايض بًَيَني:
 ٖيَوةؾ بة ٖيَوةؾ، ٖيَؼتا ٖاوئ ٖةس ية َاَيي دسةخيت وػةية و خؤي نؤْةنشدؤتةوة..  

     ٕ و  قظةّ صؤسة ية باسةي ئةو دسةختةي وػة، بةالّ با طةسٖاتي ث ي بنةفش بٓوومسنةوة، بنا طنةسٖاتي دسةخنيت ر
دسةخيت خةوٕ  بٓوومسةوة، ئةودا ديَُةوة الي ئةو دسةختةي وة ية طيَوةسةنةي  ٖةَوو نةتٓاوة دةْوومسةوة.. ئيَظتا 
قظةّ صؤس ثيَية ية باسةي ث ي بةفش، ئةو ثياوة دةبيَ  بٓووطشيَتةوة، بة خؤيي و ٖةس ْؤصدة رْةنةيةوة، بنة خنؤيي و   

ْةي يةو دوو رووسة قوسِيٓةي نةتٓاوةوة دةطتيإ ثيَهشدووة، طةيؼتووْةتة طةفةسة دووس و دسيَزةناْييةوة، ئةو طةفةسة
دننوةْرتئ و سةصةوةتننشئ و بننةسصتشئ بايةخاْننةناْي دْيننا، طةيؼننتووْةتة دننوةْرتئ باخضننة و ػننةقاَةناْي دْيننا و  

ةس طنةوسةتشئ  ئةوطةفةسةْةي بة طةس ئةو دوو ثشدة دةسيٓةي دوو سووباسي ننةتٓاوة ثةسِيوْةتنةوة و طةيؼنتووْةتة طن    
ثشدي دْياو بة سؤخي دةسيادة ثياطةيإ نشدووة.. دوةتشيؽ ٖنةس ينة سَيني ئنةو دوو ثنشدة دةسيٓنةوة ننة نةطنيَو صؤس         
بةدةس  ْةبيَ  خنؤي يَيينإ ْنادة، ٖاتؤتنةوة ْناو ئنةو دوو رووسة قوسِيٓنة و رْةننةي ئناََيضي بةخَيشٖاتٓنةوةي بنؤ            

بٓووطشيَٓةوة، دةبيَ  يةنة يةنةي رْنةناْي ثن ي بنةفش بٓووطنشيَٓةوة،      نشدؤتةوة، دةبيَ  ئةو طةفةسةْة يةو دةفتةسة
دةبيَ  ئةو ػةسِةْة بٓووطشيَٓةوة نة ٖةس ية دةطيت ث ي بةفش ٖاتووْة، دةبيَ  ئةو تةَةْنة بةفشيٓيينةي ثن ي بنةفش     

 بٓووطشيَتةوة... 
َووو.. دةبوو صوو ثيَؽ َةسطي ث ي خؤصي صوو، صؤس صوو ئةو ئاػٓايةتييةي ئيَظتا يةطةٍَ ئةو دسةختة ٖةَة، دة

بةفش ئةو دةسطويَضة وةى دسةخيت وػة خؤي بٓاطيَينَ، ئةو دةّ ث ي بةفشّ سيَو وةى خؤي دةْووطييةوة، تاَية َوويَنو  
ية سيؼيِ ْةدةثةسِةْذ، سطتةيةى ية قظةناْيِ ْةدةثةسِةْذ، وةى خؤي  بيَ صياد و ننةّ، ٖيضنيِ ْةدةثةسِةْنذ.. سةْطنة     

ا، سةْطة طيَشةْةوةي تةَةْي  َشدوويَو ئاطاْرت بيَ  ية ٖني صيٓنذوويَو، ئةوةتنة تنةْذي دةننةّ ْناتوةمن        وةؾ ْةبووب
َٖيٓذة قظة ية دوةْيي َةسيةّ بهةّ، بةاَلّ ئةطةس مبنةويَ  و ننامت ٖنةبيَ  تنا سنةص بهنةي  ينة دنوةْيي َةطنتإ،          

ةوةتة ْناتوةمن ٖيَٓنذة ينة بناسةي بنشةدةسة ثةجننة       َةطتاْي رْي ث ي بةفش دةدويَِ و ئةو دوةْييةؾ ْيؼاْذةدةَةوة، ئ
خوةسةنةؾ قظة بهةّ، ئةو ثةجنة خوةسةي ية طةس ثؼتة دةطتيَو ٖنةجنٔ ٖنةجنين ننشدّ و تَيني تةقاْنذ، نةتني ينة        

  باسةي بشةدةسيَهي ث ي بةفش نة نةغ ْاصةْيَ يةنةيةوة َشدووة، دةتوةمن دْيايةى قظة بهةّ..
ئةو ٖاويٓةي تيَيذةّ و خةسيهة تةَةْي نوستي خؤي ية بٔ ئةو دسةخنيت وػنةية بٓيَنزيَ ، ئنةو دسةختنةي ٖنةتا       
َاوةيةى يةَةوثيَؽ ْاوي طوَيض بوو، دةسطوَيض ية ننةتٓاوة و دةسةوةي ئاقناسي ننةتٓاوةؾ ننةغ ْينة ْةيٓاطنَي، ننة        

تي خؤينإ دةننةوٕ و دةبٓنة دسةخنيت دي و بنة ٖنيض       دةطوتشيَ دةسطويَضةنة  ٖةستي دةسطويَضي دْيا ٖةية ية طويَضةية
ػيَوةيةى طويَضيإ ثيَوة ْاَيَينَ، ئيذي يةى دةسطويَض ٖةية، ئةويؽ ئةو دةسةية نة َنٔ ينة طنيَوةسةنةيذة دةْيؼنتووّ     
و... ئةو دسةختة سةْطة الي ٖةس نةطة، ئةو نةطاْةي ْٗيَٓييةنيإ ية بٓنذة ديتيتنةوة ْناويَهي ديهةػني ٖنةبيَ ،      

ّ ئةو ْاوة تايوةتياْة ْةٖاتووْةتة طةس صةس، ئةطةس ٖاتويَتيؼٔ، نةغ طويَي ييَٓةطشتووٕ و ٖةس بة  دةسطويَضةننة  بةال
ْاوي سؤيؼتووة، َٔ يةنةّ نةطِ الي خؤَةوة ْاويِ طؤسِي... ئةو دةسة ثيَؼرت ثنيَؽ ئنةوةي بويَتنة دسةخنيت وػنة،      

ت و قةت، ٖيض طناَييَو، بنؤ ئنةصَووْيؽ ينةى دةْنة طنويَضي       دةَيئَ يةوةتةي بةس دةدة، ٖةس طويَضي طاخي دةوة، قة
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ثووتي ْةدةوة، وةى دةَيئَ دةسطويَض ْية يةو دْياية داس داسة طويَض ثووك ْةدةت، بةالّ ئةَةيإ ثووك ْنادة و ْنادة...   
ةدةٕ بةالّ يةوةتةي بووةتة دسةخيت وػة سةْطة وػةي ثووك بذةت، ْةى وػنةيةى و دووةْنيؽ، بطنشة  سةْطنة بنة طن      

وػةي ثووتيؽ بطشيَ ،  نة داس داسة بة ٖةْذيَو ػويَين ئةو دةفتةسةدة دةتُةوة ٖةط  بنةو ثووتنطشتٓة دةننةّ،    
يةطةٍَ ئةوةؾ دةبيَ  بةسدةوةّ مب، دسةخيت بةسدةس بة دةط  خؤي ْية نة بةس دةطشيَ ، ئةو دسةختة بة دةطن  خنؤي   

ظتاؾ ية دةط  خؤي ْية نة وػة دةطشيَ ، بةالّ بؤتي طويَضي ْةبوو، طاالْي ثيَؼوو، تا ئيَشةؾ طويَضي دةطشت، ئيَ
 ثووتي ْةدةطشت و وػةي ثووك دةطشيَ ! .....   نوة نات بؤ وةالَذةْةوة؟! 

ئةّ ٖاويٓة دياية ية ٖاويين تووي، ية ْيَوةٕ ئةو دوو ٖاويٓةدة دوو نةتٓاوةي تةوةو ييَو دودة ٖةٕ، نةتٓاوةي  
ٓاوةية دةْا ٖيض طيُاي نةتٓاوةي ٖاويين تووي ْية، ينة ٖنيض ػنتيَو تيَهٓانةْنةوة،     ئةّ ٖاويٓة ٖةس ْاوةنةي نةت

ٖةتا ية ئا و و بةسد و دةسي، ٖةتا ية باَيٓذة و َةسِ و َااَلتيؼي دوو نةتٓاوةي ييَهذي دنودةٕ، ينة دةسطويَضةنةػني    
اوةي ئةّ ٖاويٓة دسةختيَهي ٖةية، ييَهذي دودةٕ، نةتٓاوةي ئةو ٖاوئ دسةختيَهي ٖةبوو، ْاوي دةسطويَض بوو،  نةتٓ

ْاوي دسةخيت وػةية، ٖاويين تووي ثياويَهي ٖةبوو، ث ي بةفشي ْاو بنوو، نضنيَهي ٖنةبوو، َةسينةَي ْناو بنوو،       
ٖاويين ئَيظتا، نةتٓاوةي ئَيظتا.. نةتٓاوةي تنووي صؤس ْضينو بنوو ينة دسةخنيت رٕ و دوْنذي ثاِسةْنةوة و دسةخنيت         

ئةو نةتٓاوةيةي ئيَظتا تةْذ دووسة ينة ٖنةَووةٕ دووسة، صؤس دووسة، صؤس.. تنةْٗا ينة     خةوٕ، صوو صوو دةطةيؼتُيَ، 
طؤسِي ث ي بةفش و دسةسيت وػة ْضيهة، ئةو نةتٓاوةيةي َٔ ديتِ و باطي دةنةّ ئةوةي بةستاوةٕ ْية، نةتٓاوةيةنة 

ثايضيَنو بنوو...  ننةتٓاوةي َنٔ     تةَةْي صطتاْيَهي دسيَز و بةٖاسيَهي يةو دسيَزتش و طنةسةتاي ٖاويٓيَنو و نؤتنايي    
.... طةيؼتُيَ و ْةطةيؼنتُيَ، طةيؼننت و........ َٓنيؽ ئةطنةس     نةتٓاوةي طةسدةَي ث ي بةفش و َةسيةّ و ....

 َةسيةَةنةّ َةسيةَي نةتٓاوة دوةي سةف  ٖاويين.....
ْيؼ  تا نشدينة دةس وػنة،    بة قةد دوْذي ثاسِةْةوة دةوةي ييَوووسدٕ يةو بشةدةسةي ٖيَٓذة ية بٔ دةس طويَضةنة دة 

بؤ دوة داس بيَ ثشطي ئةو، دووس ية تاوي ئةو دةتُة ْاو طةسٖاتةنةي نةتٓاوةوة و َٔ ٖةط  دةننةّ طةاَلينةني   
دسةختةنةي نةتٓاوةّ... ْاتاسّ بيَُة قظة و تيَهةَيي  دةفتةسةنة بوُةوة، دةفتنةسيؽ وةى ننةتٓاوة سةػنوؤتةوة،    

بة اليةنذة ٖةاَلتووٕ و ْابيٓشيَٓنةوة، ننةتٓاوة بنة تنةوةوي سةػنوؤوة، بنةالّ       ٖةس سطتةيةني وةى خةَيهي نةتٓاوة 
بشةدةسة دةس وػةييةنةّ ية دةفتةسيَهي طةوسة بةػيَهي نةتٓاوةي ثاسةطنتووة..  و ئنةو طنةسٖاتة بنة ْينوة وتنًَي       

باسةي ثيناوي بنةس   دةنةويَتة بةسدةط ، ئيذي ييَشةوة ثياوي ريَش دةس وػةنة نؤتايي ٖات، ْؤسةي َٓة قظةيةى ية 
طيَوةسي دةسطويَضةنة و قظةيةنيؽ ية باسةي ئةو ئاقاسةي نة دةسطويَضةنةي تيَذة نةطو دةتؤوة، بهةّ.. َين دياس 
دةفتةسة طووسةنة، ئةو دةفتةسةي صؤسي ْةخويَٓذسةيةوة، صؤس قةسدةسي ئةو ثياوةّ نة ئنةو دةفتنةسةي بنة دةطنتةوة     

ةفتةسيَو ثشِ ية وػةي بشيكةدةس و سةػوؤوة، ٖةطتذةنةّ وػة سةػوؤوةناْيؽ بوو، سؤرةْة دةتووة بٔ دةسطويَضةنة، د
ية رَينشةوة دةبشيكَيٓنةوة.. ئنةو ثيناوة دةسطوَيضيينة تنانةي صؤس بنة طنةس َٓةوةينة، ٖةستني بهنةّ تنانةي ئنةوّ              

ي بهنةّ دطنة   ثيَٓادسيَتةوة، ئةو ْةبا َٓيؽ سةْطة ية نٔ ئةو باّ، ئةطةس ئةو يةويَ بيَ ! ٖيضِ ية دةط  ْاية بؤ
يةوةي طةسٖاتةنةي ية سةػوووْةوة  سصطاس بهةّ، وة صؤيِ سصناس نشد، ية بةدبنةخيت ئنةو صؤسي طنجي َاوةتنةوة،     
صؤسي سةػوؤتةوة.. ية بةخيت ئةويؽ َٔ صوو طةيؼتُيَ و ْةَٗيَؼ  ٖنةَووي سةػنويَتةوة.. بنة تنةوةوي ْناصةمن      

 ناتيَو ٖةوةَيي سةػوووْةوةي نةتٓاوة طةيؼ ، دوة سؤرةناْي ثياوي بٔ دةسطويَضةنة ئيَظتا ية نويَية، ٖيَٓذة دةصةمن
ٖاوئ بوو، ئةو نةتٓاوةيةي نةغ تؤيةنةيةنيؼي ييَ ْةديتةوة تنا وةى ػنايةد بنة طنةس سةػنوووْةوةي ننةتٓاوة       
بيذوَييَن، َٔ نةطيَو بووّ يةوةْنةي طةيؼنتُة ئنةوَي، بنة تناوي خنؤّ دينتِ ٖنةس طينإ بنوو بنة بنةس تناوةْةوة              
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ي.. ٖيضِ ْةدي ، دطة يةو دةفتةسة و... ٖيض ئاطةوةسيَهي ثياوي بٔ دةسطويَضةنةّ ْةدي .. بة سيَهةوت ٖةَيذةفشِ
سيَِ نةوتة بٔ دةس طويَضةنة، دْيا تاسيو بوو، ٖيَٓذةّ صةْي ثؼتاو ثؼ  نةوةة طةس صةوي، طةسّ بة ػتيَو نةوت، 

ية طةس بوو، ئةوتا ئيَظنتاؾ ئةوةْنة ينة تةْيؼن      دةطتِ دةييَ ئةو دةفتةسة بوو، دوو قةَيةّ داف و تةسخيَهيؼي 
دةفتةسةنةٕ.. سةْطة ْٗيَٓيي ئةو دةسطويَضة بؤ َٔ نةوتٓةنة بيَ ... ئيذي ٖةَوونةتٓاوة ية طةس صةوي سةػوؤوة، 
بةالّ بةػيَهي نةتٓاوة ية ْاو ئةو دةفتةسة ية داسةٕ دوةْرت دةدسةوػيَتةوة.. وة بوو رَاسةي نةتٓاوة ية دوو طنةد  

يَو ثرت بووٕ، بةالّ ئةوةْةي سةػٓةبووْةوة َٔ ٖةس دوويإ ثيَ دةصةمن، يةنيإ َةسيةَة، َةسيةّ دوةي سةف  نةط
ٖاوئ ية بة بوونضووْي، يةّ سؤرةْةؾ بؤ دناسي طنَييةّ بنة بوونذةتنَيتةوة، وة بشِيناسة ينة ػنةوي بوونَيٓينذة ))         

ؽ ثياويَهة بة ديناس   نؤَجيوتنةس و دةفتنةسيَهي    دسةخيت نةتٓاوة(( ي وةى دياسييةى ثيَؼهةؾ بهشيَ، ئةوي دي
طةسٖاتةوة، سةف  ٖاويٓة ئةو دةفتةسةي ية بٔ دةس وػةنة ٖةَيطشتؤتةوةو ٖةس ٖةَييطشت، ٖةس ٖنةَييطشت، ٖنةس   
بة تةَا بوو ئةوسِؤ ْا طوةي خاوةْةنةي طؤسةخيَهي دةبيَ  و بؤػاييةناْي ننةتٓاوة بنة وةتناي دسةخن  و دوْنذ و      

تةوة، سةف  ٖاوئ تاوةسِوةْي بةطة... ئةو ثياوة يةو سؤرةْة دةبيَتة صةوة و بنة دةوي ييَوووسدْنةوة   دسةخ  ثشِ دةنا
يةو ثياوةي سةف  ٖاويٓة تاوةسِيَي ٖاتٓةوةييذةية دةتيَتة باوةػي َةسيةَةننةي ننةتٓاوةوة، ئنةو ثيناوة ثيَؼنرت      

وةي خويَٓذؤتةوة ثيَي خؤػة ٖةس بنةو ْناوة   ْاويَهي دي ٖةبوو صؤس ْاطو و خؤؾ،  بةالّ يةوةتةي طةسٖاتي نةتٓا
باْطي بهةٕ نة سةف  ٖاوئ يةَةوبةس ئةو ثياوةي دةسطويَضةنةي نشدة دسةخيت وػة، ية طةسٖاتي تةوةوْةنشةودة 

 بة ) ثةجنة خوةس( ْاويَ ٖيَٓاوة.


