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   دةستثيَك

 
تاٖري بةسصجنى آلعةبذوَيبةقةَيةَى   

يا تاَش( يةنيَهة يةضريؤنٓووطة ْاوداسةناْى عةسةب و سِؤَييَهى دياسى ية )صةنةس
ْويَهشدْةوةى ضريؤنى عةسةبيذا ٖةية، دةْطيَهى دياواصو دياى ئةّ بواسةية، ػيَواصى 

 ْووطيٓى بةئاطاْى دةدؤصسيَتةوة و ضريؤنى يةْاو ٖةصاسةٖا ضريؤنذا دةدؤصسيَتةوة.
ية )دميةػل( يةطةسِةنيَهى نؤٕ و ص(   1931)صةنةسيا تاَش( يةطاَيى )

ثةساويَضخشاودا يةدايو دةبيَت، بؤية بويَشاْة ية ْيَوةْذة ئةدةبييةنةدا ٖاواسدةنات و 
دةَييَت: َٔ نوسِى طةسِةنة َيًًييةنامن.. يةى بؤ ئةوةى ػةسّ بؼهيَٓيَت و دوو بؤ 

 إ بوةطتيَتةوة.ئةوةى بةسةْطاسى بؤسدوانإ بيَتةوة و ية ْووطني و ػيَواصى رياْذا دري
)تاَش( ٖةسصوو ية قوتاخباْة دووسنةوتةوة، يةتةَةْى طياصدة طاَييذا 

و نةوتة طةسِإ بةدواى ئيؼهشدْذا، دةيةٖا ئيؼى يةباصاسِدا  آلقوتاخباْةى ديَٗيَ
ّ خؤػرتيٓيإ بةاليةوة )ئاطٓطةسى( بوو، بةسِادةيةى ئيَظتاؾ آلتاقيهشدةوة، بة

ناْيذا طؤصى خؤى دةسئةبشِيَت و يادى ئةو سِؤراْةى ية تاساوطةوة يةضاوثيَهةوتٓة
ريإ و باصاسِى ئاطٓطةساْى دةناتةوة، بؤية ئةدةبى )صةنةسيا( بةو دؤسة ئةدةبة 
يةقةَيةّ دةدسيَت، نة يةْاودةسطةى طةختيى رياْةوة طةسضاوةى طشتووة، 

ية، ئةدةبيَهة يةدايهبووى ْيَوضواس ديواسى قوتاخباْةو ٖؤَيةناْى صاْهؤنإ ْي
وى طاتة آلطةسضاوةى ية نتيَبة تيؤسييةنإ وةسْةطشتووة، بةَيهو ٖةَيكو

 تاسيهةناْى رياْة.
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يةنيَو ية ػيَواصة طشْطةناْى ئةّ داٖيَٓةسة، بةَشؤظهشدْى ػتةناْة، 
بةتايبةتى )باَيٓذةو ئارةٍَ و طشوػت و صؤس يةو وػاْةى نة ثةيوةْذييإ 

ئةوة ْيية مباْطةيةْيَتة ثؤثةى ٖوْةسى، ثيَوةياْة(، يةَةدا ٖةس تةْٗا َةبةطتى 
ية طؤصو  بةَيهو َةبةطتيَتى بةٖؤياْةوة تووػى طةسطوسَِامنإ بهات و

 ْيياْةَإ ال بوسووريَٓيَت.آلطةسطوسَِاْةوة ثاؾ ٖيَوسبووْةوة ثشطياسى عةق
ٖةس ييَشةوة بؤ بةَشؤنشدٕ صؤسداس )صةنةسيا( دةطةسِيَتةوة بؤ سِابوسدوو طوود  

وسو َيَزوو دةبيٓيَت، بةسطيَهى تش دةنات بةبةسى نةطة َيَزووييةناْذا ية نةيةثو
 )ئينب َكفع، عوَةس َوختاس،  تاسيكى نوسِى صياد... ٖتذ(

)َٓذاٍَ( ثاْتاييةنى صؤس ية ضريؤنةناْى )صةنةسيا( داطريدةنات، ئةَيؽ 
ةدويَت بةدوو ػيَوة : يةنةَيإ، يةسِيَطاى ئةدةبى َٓذاَيةوة نة بة صَاْى َٓذاٍَ د

و ئاطتى برينشدْةوةيإ دةخويَٓيَتةوة، دووةَيؼيإ، يةقاَيبى ئةدةبيَهذا نة بؤ 
ّ َٓذاٍَ تيايذا طةسوةسة، طةسوةسييةنةيؽ بؤ ئةوةية آلطةوسة دةْووطشيَت، بة

طةوسةنإ بة صَإ و دؤسى برينشدْةوةى ثياوطاالسيى خؤيإ سِووبةسِووى دَيشِةقى و 
ْةوة و ْاخى بؼيَويَٓٔ، ية دةقى )تاَش(يذا بةسائةتى توْذوتيزيى و ئةػهةجنةى بهة

َٓذاٍَ دةسِفيَٓذسيَت، خةوْى ٖةَيئةوةسيَٓشيَت، ٖةَيؼة طةوسةنإ، ْةى ٖةس 
يةتى و طياطى، بةَيهو طةوسةناْى بواسى صاْظتيؽ آلتذاساْى ْيَوةْذى نؤَةآلدةطة

يَؼهى ناس بؤ ئةوة دةنةٕ صةيٓى َٓذاٍَ بؼيَويَٓٔ، يةدياتى وػةى دوإ َ
ثشٍِِدةنةٕ ية وػةطةييَو ثةيوةطنت بة صاْظت و صَاْيَهةوة نة ية توْذوتيزييةوة 
ْضيهٔ، )ٖةطتاَة طةسثىَ يةناتيَهذا َاَؤطتا بةتوْذى و ْاسِةصاييةوة بةسدةواّ 
بوو.. بةغ يووتت بةييَواْى نشاطةنةت....( وػو بووّ، َاَؤطتانة وتييةوة: 

خةَيهُإ ٖةية، سةوت ًَيؤمنإ يةدةطت دا،  َِ بذةوة... دة ًَيؤٕآل)بةصوويى وة
 َِ بذةوة( : ))ْاصامن((.آلضةْذ يةرياْذا َاوة ؟.. بةصوويى وة

 َاَؤطتا بةتوسِةييةوة وتى: )ئؤف.. تؤ وةى قوتابييةنى ْةخويَٓذةواس دةَيَٓيتةوة(.
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يةضةْذئ منووْةى يةّ دؤسةدا َٓذاٍَ درى وةسطشتٓى ئةو ضةػٓة صاْظتيية 
 اسنةساْةى طةوسةنإ دةوةطتيَتةوة.قوسغ و بيَض

ت و آلدياستشئ تيُةى ضريؤنى تاَشيى )واتة صةنةسيا تاَش( دةطة
 تةنة ثةيوثؤ دةٖاويَت و بواسى صؤس داطريدةنات،آلّ دةطةآلضةوطاْذْةوةية، بة

تذاس آلبةٖؤى ئةَةيؼةوة طةسضاوةنةى دةطؤسِسِيَت، داسى واٖةية دةطة
، يإ َاَؤطتاية و ثيؼةنةى دةيةنى َيَزووييةَرية، يإ طةسنشخةييفةية، يإ 

 دةبيَت بةطةياْذْى َاسيفةى سِةم و توْذوتيز. 
ّ آلٖةسضةْذة ئاَاجنيَهى صةقى ئةدةبى صةنةسيا، دةسخظتٓى تشاديذياية، بة

 طاَيتةداسِيى يةالى دةبيَت بة ػيَواصو صَإ و وةطيًة.
س( دةنةّ و دةطتدؤػى ية َاَؤطتاى ضريؤنٓووغ )َاَؤطتا ديٗإ عوَة

ثيَُواية ئةَة بؤ دووةّ داسة  ية دووتويَى نتيَبذا ضريؤنى )صةنةسيا تاَش( دةنات 
ْى سةفتاو ٖةػتاى طةدةى آلبةنوسدى، ٖةسضةْذة دةبوو ضريؤنى ئةّ داٖيَٓةسة يةطا

سِابوسدوو بهشابا بةنوسدى، سِةْطة يةنيَو ية ٖؤى وةسْةطيَشِاْى ئةوة بيَت، نة صؤسبةى 
 ويَٓةساْى ئةو ناتة بةصَاْى عةسةبى دةياخنويَٓذةوة.ْووطةسإ و خ

وةسطيَشِاْى ئةدةبى )صةنةسيا تاَش( ثيَويظتيية، بةتايبةتى بؤ نتيَبداْةى 
 نوسدى و ْةوةى ئيَظتا، نة صياتش وةسطيَشِاْةنة طووديإ ثيَذةطةيةْيَت.    
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 بةندينخانة

ّ آلئةطتيَشة و طياى طةوص بوو، بة)َظتةفا ػاَى( تاَةصسؤى ئاواصى )َةواٍ( و 
َاْذوو بوو ية دسوطتهشدْى خاْوودا، دواى تؤصيَو ضاوةناْى ييَهذةْىَ، َشدٕ طوَييَهة 

 يةبةفش، خؤى سةػاسداوة ية دةَاسةناْيذا، ئةوا ئيَظتا بةياْييةنةى ٖات. 
بةخؤػييةوة صةسدةخةْةيةنى نشدو بة برييذا ٖات ئةو خاْوواْةى دسوطتيهشدووٕ 

ة نةالوة دواى ْةَاْى، نةوتة سِانشدٕ بة ْيَو ػةقاَة صةسدةناْذا، بة ٖةوادا دةبٓ
ٖاواسى دةنشد، بة دةْطيَهى ثشِ تووسِةو طةسطوسَِإ و ئاصاسةوة، بةو ػيَوةية بة صؤس 
يةخؤنشدْةوة دووسنةوتةوة ية َاَيةنإ و ئاواصى )َةواويٌ( و طياى طةوص، دواى ضةْذ 

ٕ ضواسدةوس دسابوو ْيَزسا، )يةَيا(ى خيَضاْى نةوتة آلو بة َاناتزَيَشيَو ية طؤسِطتاْيَ
ّ دوايى نة تاسيهى ػةو داٖات يةطشيإ وةطتايةوة، بةتةْيا آلطشيإ و الواْذْةوة، بة

يةطةس ثيَدةفيَهى ثإ و بةسئ سِانؼا، ثياواْيَهى بةسط طجى بة خةياَيذا ٖات، 
ص، ئةو ناتة دَيتةْطى نؤتشيَو بوو َيَشدةنةيإ دةبشد بؤ صةوييةنى ثإ وبةسيٓى طةو

بةسطى َاتةَيٓى يةبةسدابوو، بةتشطةوة يةريَش باساْيَهى بةييَضَةدا دةفشِى، خةو نة 
َٓذاَييَهى ضاو خةَاويى يةخؤطشتبوو طوَييَهى سِةػى بة دةطتةوة بوو يةطةٍَ 

ى ّ صةْطى دةسطانة بةبةسدةواَى و بةدةْطيَهآلطؤساْييةى ية قةديفةيةنى طةسّ، بة
ْاطاص نةوتة ييَذإ، )يةَيا( يةخةوةنةى بةئاطاٖاتةوة، طةسى يةطةس طةسيٓةنة بةسص 
نشدةوة، بةثةجنةناْى ضاوةناْى ٖةَيطًَؤفت و طويَى ٖةَيدظت، صةْطى دةسطانة 

 بةسدةواّ بوو ية ييَذإ، بة دةْطيَهى باويَؼهاوييةوة ٖاواسيهشد:
 ــــ ئةوة نيَية  !؟ 

 َى دايةوة و وتى:آلةم و صبش بةػيَوةى فةسَاْهشدٕ وةٖةس ئةو ناتة دةْطيَهى سِ
 + بيهةسةوة  !! 
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ْةنةدا آلٖةطتاية طةسثىَ و ديَطانةى ديَٗيَؼت، بة ثيَى ثةتييةوة نةوتة سِانشدٕ بةدا
و يةبةس تيؼهى َاْطةػةودا، سِايهشد بةسةو دةسطاى َاَيةنة،بةػيَوةى ثةيةنشدْيَهى 

دةسطانةى نشدةوة و بيٓى وا َيَشدةنةى وةى دسةختيَهى ييَواًْيَو يةتشغ و تاَةصسؤييةوة 
 يةوديو دةسطانةوة سِاوةطتاوة و بة نفٓيَهى طجى خؤى ثيَضاوةتةوة. آلبىَ طة

 )َظتةفا ػاَى( بة سِووييَهى طشرو َؤْةوة ٖاتة رووسةوة، سِوويهشدة )يةَيا( و وتى:
 + دةسطانة بةباػى داخبة، يةّ سِؤرةدا دص صؤسة !!. 

بةقظةى نشد، بةباػى دةسطانةى داخظت و دواى َظتةفا نةوت بؤ  )يةَيا(ؾ
 طةس ديَطاى ْووطنت.

 ]َظتةفا يةطةس ديَطانة سِانؼاص و بةدةْطيَهى َاْذووةوة بة )يةَيا(ى رْى وت: 
 + سِووْانى داَةطشطيَٓة با رووسةنة تاسيو بيَت. 

 بؤ َاوةيةى بيَذةْط دةبيَت و دواتش ية رْةنةى دةثشطيَت:  
 ْووطتبوويت !؟؟.+  

َى ْاداتةوة و ثاػإ يةثاٍَ َظتةفادا بةدةّ ٖةْاطةبشِنيَوة آل)يةَيا( وة
 سِادةنؼيَت، َظتةفاؾ باوةؾ دةنات بة )يةَيا(دا و بةطاَيتةنشدْةوة دةَييَت :

 + طةسَِ بهةسةوة !!.
دةْطى َظتةفا دةطؤسِيَت و خؤػييةنةى وْذةنات و دةْطى دةبضسِنيَت، بةتشغ و 

 تى و دَيةسِاونيَوة دةَييَت:بيَتاقة
 + ْةَتواْى يةوىَ بٓووّ !!.

ّ يةو ناتةدا دةَى وةى بةسديَهى سِةقى ييَٗاتبوو، آل)يةَيا( ويظتى قظةبهات، بة
 َظتةفا قظةدةنات، دةْطى باَيٓذةيةنى سِةؾ بةقوسِ طواغ دسابوو:

تووػى ٖيض + بةختةوةس بووّ بةوةى طؤسِطتاْةنة دووس ْةبوو ية َاَيةوة، يةسِيَطا 
ثؤييظيَهى ئيَؼهطش ْةبووّ، ضةْذة بةصةيِ بةواْةدا ديَتةوة يةطؤسِطتاْيَهى دووس ية 

 َاَيةناْيإ دةْيَزسئَ، يةبةسئةوة ْاضاسٕ يةطؤسِطتاْةنةدا بٓووٕ.
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ودةبيَتةوة، ثاؾ تؤصيَو )يةَيا( بةتةْيا آلدةْطى َظتةفا يةطةسخؤ نضدةبيَت و ب
 ضاوةناْى دةبشِيَتة بُٓيضةنة،دةَيَٓيَتةوة و يةطةس ديَطانة 

يةثشِيَهذا تيَشِواْيٓةنةى ثشِدةبيَت ية تشغ، ضوْهة بةتوْذى يةدةسطا دةدسيَت،  
دةطتبةدىَ خؤى دةبيٓيَتةوة بةسةو دةسطانة سِادةنات، بة دوودَييى و ْيطةساْييةوة 

ووى دةسطانة دةناتةوة، دوو ثؤييع دةبيٓىَ بةبةسطى طجييةوة، يةنيَو ية ثؤييظةنإ سِ
 تيَذةنات و دةَييَت :

َظتةفا ػاَى َيَشدت يةنويَية!!؟؟  بؤضى سِيَطات ثيَذاوة بطةسِيَتةوة و ييَشة   +
 بٓويَت !؟ ئايا ْاصاْيت ئةّ ناسةت طةسثيَضى ياطايية ؟؟ 

ٖةسدوو ثؤييظةنة ٖاتٓة ْاو َاَيةنةوة، يةنظةس بةسةو رووسةنة سِؤيؼنت، بةدةّ 
ووٕ و ْاسِةصاييإ دةسدةبشِى، ٖةس نة َظتةفايإ بيٓى ضووْة رووسةوةوة تووسِة دةب

نةوتٓة دوئَ ثيَذاْى، َظتةفاؾ بةتشطةوة ٖةطتا و نةوتة ثاسِاْةوة، ٖةسدوونيإ 
طويَيإ بة ثاسِاْةوةنةى َظتةفا ْةدا، يةطةس ثيَدةفةنة داياْطشتة خواسةوة، وةى ثاسضة 

ةٍَ ئةوةػذا يةبيَذةْطى ئةو تةختةيةى ٖةَيياْطشت و يةَاَيةنة ضووْةدةسةوة، يةط
 ػةوةدا طشياْى صؤستش دةبوو و دةْطيؼى بةسصتش دةبووةوة و نؤتايى ْةدةٖات.

ئةوةْذةى ثيَٓةضوو بيَذةْطيى باَيى نيَؼايةوة بةطةس َاَيةنةدا، )يةَيا( ضووةوة 
ّ َاوةيةنى ثيَضوو ٖةطتايةوة و سِووْانييةناْى آلطةسثيَدةفةنة و سِانؼايةوة، بة

ْةوة، يةبةسدةّ ئاويَٓةنةدا سِاوةطتا، طةيشيَهى طيُاى خؤى نشدو صةسدةخةْةيةى داطريطا
طشتى و سِووْانييةناْى نوراْذةوة و ضووةوة طةس ثيَدةفةنةى سِانؼايةوة و ضووة خةويَهى 

 ّ طيُاى ٖيَؼتا صةسدةخةْةنةى ثيَوة دياس بوو.آلقووَيةوة، بة
 

هى سِووخؤػذا سِاوةطتابوو، طيُاى )َظتةفا ػاَى( ئةو ناتة يةبةسدةَى دادوةسيَ
تٓى دايةثاٍَ آلضشض ويؤض بوو، تةَةْى ٖةصاسةٖا طاَيى دةْوواْذ، دادوةس تاواْى ٖة

 َيَهى ثيَٓةبوو، تةْيا ئةوة ْةبيَت، نة وتى : آلَظتةفا، َظتةفاؾ ٖيض وة
 + طؤسِ ديَطايةنى ػياو ْيية بؤ َشؤظ  !! 
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 ُةنةى دا بةطةسيذا.دادوةسةنة ثيَهةْى و بة دَيدؤػييةوة سون
دواى ئةوة ثياوة بةسط طجييةنإ ٖةطتإ و َظتةفايإ بشد بؤ صةوييةنى بةسيٓى 
طةوص، يةوىَ ثيَيإ وت، نة دةبيَت ناسبهةيت ية دسوطتهشدْى نؤػهذا، ئةَيؽ ٖيض 
وػةيةنى يةدةّ ْةٖاتة دةسةوة، ٖيض ٖات و ٖاواسيَو و ثاسِاْةوةيةنى ْةنشد و 

يَو طويَى يةداخظتٓى دةسطاى قةفةصةنة بوو، ضاوةناْى ضاوى دوو طةيشيهشد وةى ئارةَي
َٓذاَيى طةسبشِسِاو بوو... يةو ناتةدا صةوى وػو و صةوى طةوص يةى ئامساْيإ ٖةية ية 

 دسوطتهشاوة. آلئاطٓى ثؤ
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 بـــاز
باونِ ثيَؽ طاَييَو ئةَشى خواى نشد، ئةَشِؤ دةضِ بؤ ديذاسى، يةْيَوإ طؤسِة 

دةوةطتِ و تشغ و دَيتةْطى و ػهاْةوة ْيؼإ دةدةّ، بةدةْطيَهى  طجييةناْذا
ًَهةضى طووسةتى )فاتيشة( دةخويَِٓ و ثيَؼهةؾ بة طياْى باونُى دةنةّ، طويَِ ييَية 

 بة تووسِةييةوة دةقيزيَٓىَ:
 نوسِّ.. تةسيل بةسةوة... بةطة دطةسةنيَؼإ. -

وةنامن آلبة ثارْةى ثيَتيَهذةضِ، دطةسةنةى دةطتِ فشِىَ دةدةَة طةس صةوى و 
 ثاْيذةنةَةوة، نةضى باونِ ٖةس دةْةسِيَٓىَ و ثشطياس دةنات و دةَييَت :

 رْت ٖيَٓاوة !؟ -
 َِ دايةوة:آلَٓيؽ بةطةسطوسَِاْةوة وة

 +  بؤضى رٕ بيَِٓ  !؟ 
 بةٖةَيةػةييةوة ثيَِ دةَييَت :

 نوسِ.. دواْيى رياْى دوْياية !!  -
 ِ وت :بة بةسٖةَيظتى و ثيَذاطشييةوة ثيَ

 +  رٕ ْاٖيَِٓ و ْاَةويَت ببِ بة باوى  !! 
 باونِ تووسِةدةبيَت و دةقيزيَٓىَ، َٓيؽ بةثةيةو بةخؤػييةوة ثيَِ وت :

 + باونة.. تؤ صويش َةبة، صويشيى صياْى بؤ تةْذسوطتيت ٖةية.
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ئةو تووسِةدةبيَت و صياتش دةقيزيَٓيَت،  َٓيؽ بةسِانشدٕ يةطؤسِطتاْةنة ٖةَيذيَِ و 
ةسِيَُةوة بؤ َاَيةوة، يةوىَ دةبيِٓ خؤػةويظتةنةّ بة خؤػيةوة يةطةس ديَطانةى دةط

سِانؼاوة و ضاوةناْى يةيةنٓاوة، داواّ ييَهشد طؤسةوييةنامن بؤ بؼوات، سِاصيٓةبوو 
بةبياْووى ئةوةى َاْذووة، َٓيؽ بيَئةوةى دةطتِ بًةسصىَ طةسَربِى و سِؤرّ ية ئامساْذا 

صةوى َاَةوة، خويَٓبةسيَهى سِةْط سِةؾ دةَى ْيية  دةسنشد و بةتةْيا يةطةس
 ٖاواسبهات يةػةويَهى تاسيهذا ديَ ثيَى ئةطجة.

نة سِؤر بووةوة بةتاَةصسؤييةوة ضووَةوة بؤ طؤسِطتاْةنة نةضى باونِ بة بيَذةْطيى 
وةطتابوو،  ْاضاسبووّ بةثؼت ػهاوى طؤسِطتاْةنة ديَبٗيًََِ، بةٖةْطاوى َاْذوواْة 

ْذا دةطةساّ، وةى ثياويَهى الواص، ية خويَٓبةسةناْيذا سةصيَهى توْذ بةػةقاَةنا
ّ ثياواْى ثؤييع ئةواْةى سةصيإ ية َؤطيكا ْييةو آلدةيةسصىَ بؤ َؤطيكا و دةسيا، بة

 سِقيإ ية دةسياية، يةنيَو يةواْة سِيَطاى ثيَطشمت، بةدةْطيَهى تيزو صبشةوة وتى : 
 .ت دةنةى  !؟آلتؤ.. طوونايةتى بة و -

ٕ بةتةْيا ية ثؤييع ْاتشطٔ، بةدةْطيَو نة ٖةوَيُذا آلئةو ناتة صاْيِ َٓذا
 بضسِناْذْةنةى بؼاسَةوة ومت :

 + َٔ.. ضيِ نشدووة !!؟؟ 
 ئةويؽ ثيَى ومت :

ت دةطةيةْيَت، تةْيا بشطى و آلثؼتت.. ثؼتى ضةَاوةت صيإ بةْيوةى و -
 ْةخؤػةنإ وةنو تؤ دةسِؤٕ بةسِيَوة.

 و ْةخؤػِ !. + سِاطتة َٔ بشطى

ٖيَشػة بؤ طةس دةوَيةت !!. - ّ قظةية تةواو  ِ  !؟ ئة ّ.. دةيَيَى بشطى وْ ةخؤػ  ٖةى بيَؼةس
 + ببووسة، ببووسة... َةبةطتِ ئةوة ْيية ٖيَشؾ بهةَة طةس نةغ.

 بةثةجنة دسيَزةناْى ئاَارةى بؤ سِووّ نشدو وتى : 
 طيُات  !!  -

 + طيُاّ.. ضييةتى  !؟ 
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 ت طشرة ! بؤضى ؟بشِواْة ئاويَٓة طيُا  -
 + يةبةس ئةوةى بيَهاسّ  !! 

 بيَذةْط بة.. ضؤٕ دةويَشيت سِةخٓة يةياطا بطشيت  !؟  -
 + َٔ  !؟

 بيَذةْط بةو دةَت داخة و يةبةسضاوّ ْةَيَٓيت و بة ػةقاَةناْيؼذا ْةسِؤيت  !. -
بةصوويي سِؤيؼتِ ٖةْطاوى ئارةَييَهى دةسنشاوّ دةْا بةسةو َاَيةوة، دسةختى 

و َةٍ، َةيةنإ سِةويإ دةنشد و ية  آلٕ صةسد بووٕ، سِووتةٕ بووٕ يةطةػةقاَةنا
تياتشؤناْى ػةودا ناسيإ دةنشد، يةناتى سِؤيؼتِٓ دا ئافشةتيَهِ بيٓى ثشطياسى ية 

َى دايةوة آلَٓذاَييَهى بضووى دةنشد، نة ٖؤناسى طشياْةنةى ضيية ؟ َٓذاَيةنةؾ وة
 و وتى :

 ٕ ييَياْذاوّ  !! آل++ َٓذا
 افشةتةنةؾ دةطتى ٖيَٓا بةطةسيذا و بة طؤصيَهةوة ثيَى وت :ئ
 بةطة، َةطشى.. ئةوةى ييَى دايت ييَى بذةوة  !!. 

دؤسيَو ية خؤػى باَيى نيَؼا بةطةس َٓذاَيةنةدا، ئةو ٖةَيؤيةى يةَاَيى ٖةراساْذا 
ّ آلدةرى سِؤريَو ية سِؤرإ طةسدةنةوىَ بؤ طةسةوة و دةبيَتة خاوةْى ئامساْى ػاس، بة

خؤػى َٔ يةثاؾ تؤصيَو نورايةوة، ضوْهة ثياواْى ثؤييع دةطتطريياْهشدّ، 
يةبةسئةوةى ية ػةقاَةنةدا باويَؼهِ دا، بشدَيإ بةسةو دادطا، يةوىَ دادوةس ثشطياسى 

 ييَهشدّ و وتى : 

 )) بةسِاطتى تؤ باويَؼهتذا  !؟؟(( 
َيى صيوئ بوو، ئةو ناتة خؤس يةدةسةوةى دادطا بوو، َةييَهى خاوةٕ دوو با

 باويَؼهُذا، بةدادوةّ وت :
 + بةَيىَ.. باويَؼهِ دةدا  ! 

 دادوةسيؽ بةتووسِةييةوةى وتى :
 داواى بهة((  يةضيية))نةواتة سةصت 
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 َٓيؽ ثيَِ وت :
 + سةصّ ية ٖيض ػتيَو ْيية.

دادوةس ْيَوضاواْى خؤى بة دةطتةطشِيَهى ئاوسيؼُيٓى طشِييةوة و دواى ئةوة 
خؤى خويَٓذةوة، ئةو ناتة ٖؤَيى دادطاّ ديَٗيَؼت، ٖاونات رَاسةيةى ية بشِياسةنةى 

 ثياواْى ثؤييع ضواسدةوسيإ طشتبووّ، ئؤتؤَبيًَيَو ضاوةسِواْى دةنشدّ،
نة ية تابووتيَهى يةتةختة دسوطتهشاوى نؤٕ دةضوو، طواطتُياْةوة بؤ سِؤخى ئةوبةسى  

ع بة ثةت ػةتةنيإ داّ و دوو بةسدى يةنيَو ية سةوت سِووباسةنة، يةوىَ ثياواْى ثؤيي
طةوسةيإ بة قاضُةوة بةطتةوة، ثاػإ فشِيَيإ داَة بٓةوة و ضاوو دةَِ ْووقاْذبوو، 
ٖةوَيِ دةدا ػاسيَهى طووتاو يةريَش ئامساْى طةوصو َاْطى سِةػذا بٗيَُٓة بةسضاوى 

ةى خٓهاْذّ، خؤّ، ناتيَو دةَِ ٖاواسى دايهُى نشد نة بةٖاْاَةوة بيَت، ئاو ٖاواسةن
ْاضاسيهشدّ بيَذةْط مب، بةو ػيَوةية بيَبةػبووّ ية باويَؼهذإ، خؤسّ بةديَٗيَؼت، 

 يةدووى خؤَةوة بؤ ئةوةى ٖةَوو سِؤريَو ٖةَيبيَت. 
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 ئةوةى كةشتييةكانى سووتاند
 /  طرتووخانة:  1

اواْى ثؤييع دسةختة طةوصةنإ ية طؤساْى وتٔ وةطتإ يةو ناتةى رَاسةيةى ية ثي
بة سِووييَهى طشرةوة دةياْشِواْيية ئةو ثياواْةى بة ثيادةسِةوةناْذا وةى ػيَشيَهى ثري 
ٖاتووضؤيإ دةنشد، ترييَهى َاْذوو ناتى ئةوةى ٖاتبوو بضيَتة ْيَوضةواْةوة، دواى 
ٖةصاسةٖا طةسنةوتٔ ية دةْطةناْذا، يةنيَو يةواْة دةطت ثيَؼدةسيهشد و 

 ٔ وتى :بةػيَوةيةنى ْاػريي
 ثيَٓاطةنةمتإ بذةسىَ  !. -

ثياوةنة قظةى ثؤييظةنةى بةْيطةساْيةوة وةسطشت، خةسيو بوو تةطًيِ بيَت بة 
ّ سِاصيبوو و بة صةسدةخةْةيةنى بةسصخواصييةوة دةطتيربد آلبيَضاسييةنى درايةتييةوة، بة

وةسطشت  بؤ طريفاْى و ثيَٓاطةنةى دةسٖيَٓا، داية دةطت ثؤييظةنةو ئةويؽ بةثةية ييَى
 و ضاويَهى ثيَذاخؼاْذو طةيشى ثياوةنةى نشدو ييَى ثشطى :

 نةواتة تؤ.. تاسيكى نوسِى صيادى  !؟  -
 ثياوةنة بة ػاْاصييةوة وتى :

 + بةَيىَ.. !!
 دةفةسَووى يةطةَيُاْذا بيَيت  ! ؟. -

 + بؤ نوىَ  ؟؟

 بؤ ثؤييظداْة  !!.  -
 + ثؤييظداْة  !!  بؤضى !؟ 

 وة  !! داوانشاوى بؤ ييَهؤَييٓة -
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 + َٔ  ! ؟  َٔ.. تاسيكى نوسِى صياد! ؟ 

طشْط ْيية بةالَاْةوة تؤ نيَى؟، تؤ ئيَظتا ثياويَهيت فةسَإ ثيَُاْذةَييَت،  -
 نة بة صيٓذوويى يإ َشدوويى دةطتطريت بهةئ.

تاسيكى نوسِى صياد ْاوضةواْى طشرنشدو خوئَ ية دةَاسةناْيذا بةتوْذى و وةى 
ى دةنشد، بةاليةوة طشْط ْةبوو بهةويَتة سِؤػنت تاوةنو بشوطهةيةنى تيز ٖاتووضؤ

ثياواْى ثؤييع ضواس دةوسياْطشت و قؤَيبةطتيإ نشد، ٖةوَييذا خؤى يةدةطتيإ 
ّ بةتوْذى نةوتٓة ييَذاْى تاوةنو ْاضاسياْهشد بةسةْطاسى ْةنات، آلسِاثظهيَٓىَ، بة

 نةوتة طةسصةوى و تةسيكى و خوئَ طةَاسؤياْذا.

 
 سيهةوة : / لَيثر 2

 يةسِؤرى يةنةَذا بشطيَتى دسوطت بوو.
 يةسِؤرى دووٖةَذا َؤطيكا دسوطت بوو.

 يةسِؤرى طيَٗةَذا نتيَب و ثؼيًة دسوطت بووٕ.
 يةسِؤرى ضواسٖةَذا دطةسة دسوطت بوو.
 يةسِؤرى ثيَٓذةَذا ضاخياْة دسوطت بوو.
 يةسِؤرى ػةػةَذا تووسِةيى دسوطت بوو.

 الْة ػاساوةناْيإ يةْيَو دسةختةناْذا دسوطت بوو.يةسِؤرى سةوتةَذا ضؤيةنةو 
يةسِؤرى ٖةػتةَذا ييَهؤَيةسةوةنإ دسوطت بووٕ، سِاطتةوخؤ ضووٕ بؤ ػاسةنإ و 

 يةطةَيياْذا ثياواْى ثؤييع و بةْذيٓداْةو نةيةثضةى ئاطٓني دسوطت بووٕ.
 !.تاسيكى نوسِى صياد... تؤ تاواْباسى بة بةفريِؤداْى نةيوثةىل دةوَيةت ! -

 + ئيَوة ٖةَيةٕ، َٔ ٖيض نةيوثةييَهِ بةفريِؤ ْةداوة.

 تؤ.. نةػتييةناْت ْةطووتاْذ !؟  -
 + طووتاْذْى نةػتييةنإ بةَةبةطتى بةدةطتٗيَٓاْى طةسنةوتٔ بوو.
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َى ثشطياسةنامنإ آلْاَاْةوىَ طويَُإ ية بياْووٖيَٓاْةوة بيَت، تةْيا وة -
 !؟؟   بذةسةوة، نةػتييةناْت طووتاْذووة يإ ْْة 

 +  َٔ نةػتييةنامن طووتاْذووة. 

ّ ْادةيتةوة ؟ آلنةواتة بةبىَ سِةصاَةْذى طووتاْذووتة ؟،... بؤضى وة -
 سِةصاَةْذى طةسؤنةناْت وةسطشت بؤ طووتاْذْى نةػتييةنإ ؟ 

 + نةواتة دةْط دياواصة وةى قظةنشدٕ يةضاخياْةوة ػةقاَةنإ !!. 

اسِةصايى و تووسِةيى بةساَبةس بة تاسيكى نوسِى صياد بةضاويَهى ثشِ ية ْ
 ييَهؤَيةسةوةنإ نة ضواسدةوسيإ طشتبوو،  صؤس يةطةسخؤ ثيَى وتٔ : 

 + ئيَوة ية ناتى دةْطذا يةنوىَ بووٕ !؟.
 ئيَُة ناسى خؤَإ دةنشد!. -

 + ئيَُةؾ ضةنُإ ٖةَيطشتبوو !.

 تاسيكى نوسِى صياد بةدةْطيَهى ٖةَيةػةييةوة قيزاْذى و وتى :
ضةنتإ ٖةَيطشتبوو و داْيؼتبووٕ يةطةس نوسطى و ثؼتى َيَضةناْتاْةوة  + ئيَوةؾ

 ضاو قاوةتإ دةخواسدةوة و باطى ْيؼتُإ و ئافشةتتإ دةنشد!.
 ييَهؤَيةسةوةنإ نةوتٓة ثيَهةْني و دةْطيإ بةسصنشدةوة و قاقايإ ييَذةدا و ثيَيإ وت :

ى دةسطربِ بوو بؤ تؤ.. ْاثانيت !!، طووتاْذْى نةػتييةنإ ييَذاْيَه -
ٖيَضةناْى ْيؼتُإ ، نىَ طوودى وةسطشت يةطووتاْذْى نةػتييةنإ تةْيا دورَٔ 

ْةبيَت !؟ دةى قظة بهة بيَذةْطيى طوودى ْيية بؤت. ئيَُة بةَيطةَإ الية نة 
 ْاثانيت دةطةمليَٓىَ و ياسَةتى دورَٓت داوة.

 + طةٍ دةصاْيَت ضؤٕ تؤَية ية ْاثانإ دةناتةوة  !.
 ياو دورَٔ ٖيَشػياْهشد، تيَهةٍَ بووٕ بة قيزةى ثياويَو دةس

))دةسيا ية ثؼتاْةوةيةو دورَٔ يةبةسدةَتاْاية((، تاسيكى نوسِى صياد 
 بةٖةَيضووْةوة قيزاْذى :

 ّ َٔ دورَِٓ ػهاْذ!.آل+ بة
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 ثيَيإ وت :
 ئةوةى دةيًَيَيت ثةيوةْذى ْيية بةو تاواْةى ئاساطتةت نشاوة!. -
 

 رةبِرى :/ ثِرؤذةى ما 3 
بؤ ئةوةى ئاصادى وطةسبةطتى بةسدةواّ بيَت ية ْيؼتُإ، ئةى ْيؼتُاْجةسوةسإ.. 
بةػةسةف بزئ، طةدةٖا طاٍَ بىَ ْإ، ريإ بىَ طةسبةطتى، ريإ بىَ نةساَةت، 
صةسدةخةْةتإ يةبريضووةوة، سِقتإ يةطوٍَ و َاْط و طؤساْى و دَيذاسى دةبووةوة، ئةَشِؤ 

 اْى ثاساطت يةدورَٓإ و ية ثيالْطيَشِإ.خوا ْيؼتُاْى بةْشمخ
 
 / خهكاندن : 4

ئةطتيَشةنإ سِاياْهشد، ئةوا ئيَظتا ٖاتٓةوة، دةسطاى بةْذيٓداْةيإ نشدةوة و 
َؼهى بشطييإ نشدة رووسةوة، طةسيإ يةوة طوسِْةَا، نة سِواْييإ تاسيكى نوسِى صياد 

ى بؤ طؤسِةثاْى ػاس، يةوىَ تاواْةى الػةيةنى طاسدة، بةَيهو ثةيةياْهشد بؤ طواطتٓةوة
خٓهاْذْيإ خويَٓذةوة، دوايى ثشطياسى دوا سةصيإ ييَهشد، ئةويؽ ٖيض وػةيةنى 
ْةدسناْذ، ئةواْيؽ بيَذةْطييةنةيإ بةوة داْا نة ْيؼاْياْذا بؤ سةصييَٓةنشدْى 

 َاْةوةى، دواى ئةوة بة ثةتةنةوة ػؤسِبووةوة. 

 :  تييةكى منوونةييةوةآل/ لةهاوو5 
 بؤ بةسِيَض بةسِيَوةبةسى ثؤييع :

 بؤ ديَبةدىَ نشدْى فةسَاْةناْتإ، تهاية سِيَطاَإ ثىَ بذةٕ بؤ َشدٕ  !!.
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 تـــــاوانبار

ثؤييظيَهى قةَيةو ضووة ْيَو طؤسِطتاْةنةوة، بة دوودَيييةوة ٖةْطاوى ْا يةْيَو طؤسِة 
 تا، دواى ئةوة بة دةْطيَهى بةسص باْطى نشد :طجييةناْذا، دواتش بؤ َاوةيةى بة دوودَيييةوة وةط

 عوَةس خةياّ  !!. -
َى ْةدايةوة، دةطتةطشِيَهى طجى ثيظى يةطريفاْى دةسٖيَٓا، ضًَُةنةى آلنةغ وة

 ثىَ طشِى و قةديهشدو خظتييةوة طريفاْى، بةدةْطيَهى ْاسِةصاييةوة قيزاْذى :

 شدٕ !!.عوَةس خةياّ.. عوَةس خةياّ.. تؤ داوانشاوى بؤ دادطاييه -
َى ْةدايةوة، ثؤييظةنة ية طؤسِطتاْةنة طةسِايةوة بؤ ثؤييظداْة، يةوىَ آلنةغ وة

سِاثؤستيَهى ْووطى، ئةوةى بيٓيبووى تياى ْووطى و دةختيهشدةوة يةطةس ئةوةى 
 )عوَةس خةياّ( سِةتيهشدوةتةوة نة ئاَادةى دادطا بيَت.

ضةواْيإ طشرنشدبوو، سِاثؤستةنةى ثيَؼهةؾ بةطةسؤنةناْى نشد، ئةواْيؽ ْيَو
بةْاسِةصايى و طةسطوسَِاْةوة دةطتيإ نشد بةدةسنشدْى فةسَاْةناْيإ، رَاسةيةى ية 
ثياواْى ثؤييع بةسةو طؤسِطتاْةنة بة )ثاض و خانةْاص(ةوة نةوتٓة سِىَ، طؤسِى )عوَةس 
خةياّ( يإ ٖةَيذايةوة و يةريَش خؤَيةنةدا دةسياْٗيَٓا، بة ثاسضةثاسضة نشاوى 

 ةنةيةوة ٖةَيياْطشت بؤ ٖؤَيى دادطا و بؤ بةسدةَى دادوةس.طؤػت
 دادوةس بة صَاْيَهى طةْطني و قوسطةوة وتى :
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+ تؤ.. عوَةس خةياّ، تاواْباسى بة ْووطيٓى ػيعشى  ثياٖةَيذإ بةطةس )َةى(دا، 
متإ يةٖةوَيى وةديٗيَٓاْى طةسبةخؤيى آلداواؾ دةنةى خبوسيَتةوة يةبةسئةوةى و

و ياطاناْى قةدةغةنشدْى ٖاوسدةى نةيوثةىل بيَطاْة دةنات، يةبةس ئةوةى ئابووسيذاية 
تةنةَإ ػاْاصى دةنات بةناسطةناْى دسوطتهشدْى )َةى( يةوة، يةبةس ئةو ٖؤياْة آلو

ػيعشةنإ دادةْشئَ بة ٖؤناسى ٖاْذإ بؤ داخواصى ٖاوسدةى نةيوثةىل بيَطاْة، ياطاؾ 
 . داْذةْيَيت بة تاواْةنةتذا !؟، طضاى توْذوتيزى بؤ ئةوة داْاوة، تؤ.

ّ ْادةيتةوة ؟، قظةبهة  !! بيَذةْطيى ئاصاست دةدا... باػة نةواتة آلبؤضى وة
بيَذةْطيت طةسضاوةى سِاصيٓةبووْة بة تاواْةنةت !!، نةواتة ٖةوَيذةدةئ بضاْني ئايا تؤ 

ةنةّ : ئةوةى بيَتاواْى يإ تاواْباسى، ئيَُةؾ َةبةطتُإ دادوةسيى سِاطتةقيٓةية... ي
ػيعش دةْووطىَ دةبيَت ْووطني و خويَٓذْةوة بضاْيَت، تؤ ْووطني و خويَٓذْةوة دةصاْيت 

 ؟؟، تؤ خؤتى ىلَ ٖةَية دةنةيت ؟... نةواتة ػاٖيذةنإ باْط دةنةئ  !!.
ػاٖيذى يةنةّ )خاوةْى نتيَبداْة( : تاواْباس رَاسةيةنى صؤس نتيَبى ية  

 نتيَبداْةنةى َٔ دةنشى.
 وةس: ض دؤسة نتيَبيَهى دةنشِى ؟.داد

ّ ئةو نتيَباْةى آلػاٖيذى يةنةّ : نتيَبى ٖةَةدؤسو بابةتى دياواصى دةنشِى ، بة
 بةضاى دةصاْى نة باطى دَيذاسيإ دةنشد.

دادوةس : ئىَ ئىَ... نةواتة سةصى يةنتيَبى دٓظى بووة، سِةمحةت ية سِةوػتى 
 ؟؟. دوإ، ثيَِ بًَىَ نتيَبى طياطةتى ْةدةنشِى

ػاٖيذى يةنةّ : نتيَبى طياطى !؟، طويَٓذ ئةخؤّ سِؤريَو يةسِؤرإ دةطتِ بةس 
 نتيَبى طياطى ْةنةوتووة، يةواْةية ية نتيَبداْةى تش نشِيبيَتى !.

 دادوةس : نةواتة نتيَبى دةنشِى.
 ػاٖيذى يةنةّ : ثةسِةى طجى و قةَيةَيؼى دةنشِى.

وضوو، سةم طةسنةوت، تاواْباس ئةطةس دادوةس : ئةيًََاٖوئةنبةس.. ْاسِةوا يةْيَ
 خويَٓذٕ و ْووطيٓى ْةصاْياية ضؤٕ ثاسةى خةسز دةنشد ية نشِيٓى نتيَب و قةَيةّ دا ؟.
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ػاٖيذى دووٖةّ )ثرييَزْيَو( : ئةوةى ئاطاداسّ تاواْباس سةصى ية )وػة( بوو، 
اْى ئافشةتيَو نة سةصى ييَى بوو دةيوت ئةَة صياتش سةصى ية )وػة(ية وةى ية دو

 ئافشةتيَو ية رياْذا !!.
تى ضاى تةْيا آلدادوةس : سةصى ية )وػة( بوو !؟؟ بةسِاطتى ئةَة ْاباويية !، ٖاوو

 دايهى و سهوَةتى خؤػذةويَت.
ػاٖيذى طيَٗةّ )سِؤرْاَةْووغ(: ػيعشةناْى ئةّ تاواْباسةّ ديوة، دةبيِٓ ٖيض 

 ثياٖةَيذاْيَهى دواْى بةطةس سهوَةتذا تيا ْيية.
 ئةَة بةَيطةيةنى تةواوة نة تاواْباس سةصى ية طةٍ ْيية. دادوةس:

ػاٖيذى ضواسٖةّ )ثياويَهى سِيؽ دسيَز(: طويَٓذ ئةخؤّ بة خواى طةوسة، بةو 
طويَياْةى خؤّ نة دواى َشدٕ نشّ دةياخنوات، طويَِ ييَبوو، ئةّ تاواْباسة دةيوت : 

 )َةى( دَيتةْطيى دةسِةويَٓيَتةوة !.
صؤس تشطٓانة، ئةطةس بؤ دادطا ضةطجا دَيتةْطيى يةْيَو دادوةس : ئةّ قظةية 

 وبووةتةوة.آلخةَيهيذا ب
ػاٖيذى ثيَٓذةّ )طةسؤنى ثؤييظداْة(: رَاسةيةنى صؤسَإ سِاثؤست بؤ ٖاتووة، 

ّ طةسنةوتوو آلنة دةَيئَ ئةّ تاواْباسة ضاالنى سِووخيَٓةسى ٖةية بؤ دَيتةْطيى، بة
 بة دوايذا دةطةسِيَني. ْةبووئ ية طشتٓيذا و تانو ئيَظتا

 ػاٖيذى ػةػةّ )صيٓذاْييةى (: دَيتةْطيى ٖاْيذاّ داوا بهةّ بةطةسبةطتى بزيِ.
 ػاٖيذى سةوتةّ )صيٓذاْييةنى تش(:  دَيتةْطيى وايًيَهشدّ دوئَ بة سهوَةت بذةّ.

ييةنى تش(: دَيتةْطيى ثاَيى ثيَوةْاّ بةػذاسى خؤثيؼاْذإ بهةّ.  ػاٖيذى ٖةػتةّ )صيٓذْا
 ٖيذى ْؤٖةّ )صيٓذاْييةنى تش(: دَيتةْطيى ٖاْيذّا ٖةوَيبذةّ ية بةْذيٓداْة ٖةَيبيَِ.ػا

ى ثؤييع بيَتةوة. يَهشدّ سِقِ يةثياوْا ييةنى تش(: تةْيا دَيتةْطيى واًي  ػاٖيذى دةٖةّ )صيٓذْا
دادوةس: ييَذواْى ػاٖيذةنإ ضةطجاْذى نة ػيعشةناْى )عوَةس خةياّ( تةْيا 

ػهشاية بؤ )َةى(، داوايةنى بىَ َاْاية بؤ ٖاوسدةنشدْى نةيوثةىل ثشِوثاطةْذةيةنى ئا
بيَطاْة، بؤ ديَبةديَهشدْى ْةخؼةيةنى طوَاًْيَهشاو بؤ ئاساطتةنشدٕ و وسووراْذْى ئاراوة، 
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ٖةسوةٖا ييَذواْةناْى ػاٖيذةنإ ضةطجاْذى نة )عوَةس خةياّ( ٖاْى دَيتةْطيى دةدات، 
طيدوسِييةنة يةثيَٓاو طيدوسِيى تابووسى ثيَٓذةَذا،  ئةَةؾ بؤ دادطا ئاػهشابوو، تةْيا

 ونشدْةوةى ْاديَطرييى.آلدورَٓةنامنإ بةناسى دةٖيَٓٔ يةثيَٓاو تيَهذاْى ئاطايؽ و ب
دادوةس بؤ َاوةيةى ٖةْاطةيذا و بيَذةْط بوو و بة ئاطوودةيى وخؤػييةوة، دواى 

غةنشدْى ْووطيٓى ئةوة نةوتةوة قظةنشدٕ، سونُى )عوَةس خةياّ(ى دا بة قةدة
 ػيعشةناْى بة تةواوى. 

ى ثؤييع )عوَةس خةياّ(يإ طواطتةوة بؤ طؤسِطتاْةنة و طيَشِاياْةوة بؤ ْيَو  ثياوْا
طؤسِةنةى و خؤَييإ نشد بةطةسيذا و ثاػإ ٖةسضييةى ثةسِةو ْووطني و قةَيةَى ٖةبوو 

 ووى ضاالنى سِووخاْذْةوة بوو. و ئاصاد بوو و بةد آلّ دَيتةْطيى بةسةَيآلٖةَوويإ يةْاوبشد، بة
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 رِيش
ٕ يةياسيهشدٕ وةطتاْةوة، آلباَيٓذةنإ يةئامساْذا ٖةَيفشِئ، يةطةسِةنةنةَاْذا َٓذا

طؤساْى ضؤيةنة بةْذةنإ يةقةفةصدا بوو بة ٖةْاطة وةسطشتٓيَهى داَشناوةى يةسصؤى، 
يَوة ئةى طوثاى )تةميوسى يؤنةى ثانزنشاو ية دةسَاخناْةناْذا ػاسدسايةوة، ئ

ّ سِؤر ٖيض تشطيَهى بةسْةنةوتووة و آليةْط(ضواسدةوسى ػاسةنةَاْتإ طشتووة، بة
 ٖةَوو سِؤريَو ٖةَيذيَت.

اوة صةسدةخةْة  ئيَُةى ثياواْى ػاس سِووَإ صةسد ٖةَيٓةطةسِاوة، بةَيهو بةوثةسِى توْا
نشدووئ، وةى ئافشةتى بيَشِيؽ دةنةئ، يةخوا بةصيادبيَت وةى ثياوى خاوةٕ سِيؽ دسوطتى 

دسوطتى ْةنشدووئ، دوايى نؤبووْةوةيةنُإ طاصنشد بؤ ييَذوإ ية سِصطاسبووٕ، يةنةّ قظةنةس 
 طةجنيَهى بةتواْا ناسى فشؤػتٓى بةسطى ئافشةتإ بوو، بةثةسؤػةوة ٖاواسيهشد:

 با ػةسِ بهةئ. -
ذا سِووى طووس ٖةَيطةسِا، تيَشِواْيٓى ْاسِةصايى نةوتةطةس، بيَذةْط بوو، ية تةسيكي

ئةوناتة خاوةْى طةوسةتشئ و صؤستشئ سِيؽ يةػاسةنةَاْذا ٖةطتا بة ػةسَةوة نةوتة 
 قظةنشدٕ ووتى:

+ ئيَُة ثيَويظتيُإ بة ػةسِ ْيية، تةْيا ئةواْة ْةبيَت نة ئاَادةٕ، ئيَُة طوثاغ 
 بؤ يةصدإ خاوةٕ سِيؼةنإ نةواتة ئيَُة ٖةئ.

طى خؤيذا دةْطى ثؼتيواْيؽ بةسصبووةوة، ثاؾ وتوويَزيَهى بةصوويى يةطةٍَ دةْ
نوست بشِياس دسا ْويَٓةسإ ثيَهبٗيَٓشيَت بؤ طفتوطؤ يةطةٍَ )تةميوسى يةْط( 

 بةطةسؤنايةتى ثياويَهى ثريى سِيؼذاس، نة ية ناتى سِؤيؼتٓذا بة ئةرْؤناْيذا بذات.
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اْةوة ضووْةدةسةوة، ػاسةنةَإ سةوت دةسطاى ٖةبوو، ْيَشساوةنإ ية دةسطايةني
 يةنى طجى ية ثيَؼياْةوة بوو، يةْيَوإ طةسباصةناْذا سِؤػنت،آلئا
نة رَاسةيإ ية رَاسةى ئةطتيَشةو نويًة صياتش بوو، طةسقاَيى طةسِإ بووٕ بة دواى  

ئةطجيَذا يةبةسطةناْى ْاوةوةيإ، ػريةناْيإ يةبةس سِؤردا داْابوو، بؤ ئةوةى ئةو خوئَ 
 وةى بوو وػو بيَتةوة.و قوسِةى ثيَ

ْيَشساوةنإ بة ٖةْطاوى ػهؤداسيى و يةطةسخؤيى ضووْة ْاو ضادسةنةى )تةميوسى 
يةْط(ةوة، )تةميوسى يةْط( َيَشدَٓذاَييَهى تةَةٕ بضووى بوو، ضاوةناْى ضاوى 
َٓذاَييَو و صةسدةخةْةنةيؼى صةسدةخةْةى ثياويَهى ثري بوو، طةسؤنى ْيَشساوةنإ سِووى 

 ى:تيَهشدو وت
ّ ػاسةنةَإ آل++ ئيَُة ئاػتيدواصئ، ػاسةنةَإ بؤ تؤية بةبىَ دةْط، بة

بضووى و ٖةراسة، ْة ئاَيتووْى ٖةية ْة ْةوت، ئافشةتةنامنإ وةى بضٕ وإ، ثيَدؤػشاَيني 
 سِصطاسَإ بيَت ية دةطتيإ.

ّ وةى آلتةميوسى يةْط: َٔ سِقِ ية خوئَ سِػتٓة، ْة ئاَيتوومن دةوىَ و ْة رْى دوإ، بة
صاْيوَة طةستاػةناْتإ يةػاسةنةتاْذا بشطياْة، بةٖؤى ثيَذاطشتٔ ية ْة تاػيٓى 
سِيؼةناْتإ، ئةَة صوَيُةو بةتايبةتى ييَى ْاسِاصيِ، َٔ ٖةَوو ريامن تةسخاْهشدووة بؤ 

 تذا ثيَويظتة َشؤظ بشطى ْةبيَت.آلونشدْةوةى داد ية ٖةَوو وآلثاساطتٓى صوَيِ ييَهشاوإ و ب
اوةنإ يةّ وتةية طةسيإ طووسَِا، طةيشى يةنرتيإ دةنشدو تيَشِواْيٓى طةسطاّ ْيَشس

 بووْيإ دةطؤسِييةوة.
تةميوسى يةْط : طوثانةّ يةػاسةنةتإ دةسْاضىَ ٖةتانو ٖةَووتإ سِيؼتإ 

 ْةتاػٔ، بؤ ئةوةى ناسى طةستاػةنإ طةػةبهات و ثةسةبظتيَٓىَ.
ةيت ناسيَهى َةساٍَ و تشطٓانة، يةبةسئةوة طةسؤنى ْيَشساوةنإ: ئةوةى داواى دةن

 ّ بذةيٓةوة.آلثيَويظتة بطةسِيَيٓةوة بؤ ػاسةنةَإ ثيَؽ ئةوةى دوا وة
 تةميوسى يةْط : يإ ئةوةتا سِيؽ دةتاػٔ، يإ يةْاو دةضٔ، خؤتإ طةسثؼو بٔ.
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تشغ و بيَذةْطيى باَيى بةطةس ْيَشساوةناْذا نيَؼا، يةو ناتةدا رياْيإ صؤس يةال 
ؤػةويظترت بوو، ئامسإ قووٍَ و ػيٓة، طوَيى طووس ية َةواويًى دةْطى عاػكيَهى خ

ٕ نة بةخوئَ دةسِويَت طيايةنى طةوصة، آلئاصاسضةػتوو دواْرت بوو، قيزةى يةنةَى َٓذا
ّ آلدةَى ئافشةتيَهى يةسصؤى َاْطيَو ػةواْة بة ضةقؤيةنى ئاَيتووٕ طةسدةبشِى، بة

وا دةٖاتة بةسضاو يةبةس ئاويَٓةيةنذا وةطتاوٕ و دةسِوآْة  ئةْذاَاْى ْيَشساوةنة خؤيإ
خؤيإ سِيؼيإ تاػشاوة، ْاسِةصايى و تووسِةيى باَيى نيَؼايةوة بةطةسياْذا، ئةو ناتة َشدٕ 

 بوو بة َاطييةنى طووس دةبشيظهايةوة يةريَش خؤسيَهى ئاَيتووْيذا.
ػاسةنة بة  طةسؤنى ْيَشساوةنة نةوتة قظةنشدٕ و ٖةطتى دةنشد ثياوى

 نشِْووػربدْةوة طويَى ييَذةطشٕ، بة دةْطيَهى طاسدوطشِةوة وتى : 
 ))بةياْى ػاسةنةَإ دواسِؤرى خؤى دياسى دةنات((.

ْيَشساوةنإ طةسِاْةوة بؤ ػاسةنةَإ، بةطويَى خؤَإ طويَُإ ييَبوو ئةوةى )تةميوسى 
 ئيَُة قيزاْذى :يةْط( وتبووى، تووسِةيى باَيى بةطةسياْذا نيَؼا، يةنيَو ية

 )) ض طووديَهى ٖةية ريامنإ بشدةوة و سِيؼُإ دؤسِاْذ  ؟؟((.
بؤ سِؤرى دوايى طوثاى )تةميوسى يةْط( ٖيَشػياْهشدة طةس ػاسةنةَإ، ية 
ػووسانةيذا و دةسطاناْى ػهاْذ، ٖةَوو ثياواْى ػاسةنةى طةسبشِى، بةو ػيَوةية 

وةنامنإ بٓياتٓا، تةسَةنإ طيُايإ )تةميوسى يةْط( ػاخيَهى ية نةيًةى طةسى ثيا
ّ صةسدةخةْةيإ دةنشدو ػاْاصيإ بة سِيؼةناْياْةوة دةنشد، آلصةسد و خويَٓاوى بوو، بة

طشر ْةبوو.. ٖةسوةى دةَيئَ، خؤػييةنةى و طةػاْةوةنةى ية دةطت بذات، تةْيا ئةو 
 يإ بتاػٔ.ضشنةطاتة ْةبيَت، نة )تةميوسى يةْط( فةسَاْى بة طةستاػةنإ دا سِيؼ

ئا بةو ػيَوةية، ئةى بةسِيَضإ.. ئيَُة دؤسِائ، بىَ تؤَيةطةْذْةوة، ْةْطييةنةَإ 
 َةصٕ بوو، بةدؤسيَو ٖيض خويَٓيَو ْايهوريَٓيَتةوة.
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 لةبريضوونةوة 
ثياويَهى ْاَؤ ٖاتة ػاس، ية ٖةَوو سِيَطاناْذا ٖةسضوَْيَهى بؤ يوا تشطى ضاْذ، 

ضةوإ ضشض دةْطيَهى صبشى ْاخؤػى ثيَوةبوو، بة ٖةسِةػةوة وػةنإ ثياويَهى ثريى ْيَو
 يةدةَى دةٖاتٓة دةسةوة، دةيطووت :

))بةّ صوواْة صةوى ناوٍ دةبيَت، تةَةْى ئةوةْذةى ْةَاوة تةْيا َاوةيةنى نةّ 
 ْةبيَت، دواى ئةوة تؤفإ ديَت و طةساثا ٖةَوو صيٓذةوةس بة ٖيالى دةضيَت ((.

تشطيإ ييَٓيؼت، بشِوايإ وابوو ئيرت َشدٕ ٖاتووة، سِةْطيإ  ٖةَوو خةَيهى ػاس
ّ ئاصايةتى و دواَيَشييإ آلصةسد ٖةَيطةسِا و بيَذةْطيى باَيى بةطةسياْذا نيَؼا، بة

بةدةطتٗيَٓا، ية َةييو و طةسباصةناْيإ ْةدةتشطإ، سِاصيٓةبووٕ باز بذةٕ، ية 
 بةْذيٓداْةو ئاصاسو ثةتى طيَذاسة ْةدةتشطإ.

َةييو طةسى طوسَِا بةّ طؤسِاْهاسييةى َيًًةتةنةى، بؤى ػيٓةدةنشايةوة، داواى 
ية وةصيشةنةى نشد بؤ صاْيٓى ئةّ ناسة، وةصيشةنةى ثاؾ ضةْذ سِؤريَو طةسِايةوة و 

 بةَةييهى وت : 
 ئةوإ وا دةصأْ َشدٕ بةسِيَوةية !!. -

 َةييو بةطةسطوسَِاْةوة وتى :

 +  َشدٕ بةسِيَوةية  !!.
 َى دايةوة وتى : آلشةنةؾ وةوةصي

 ثياويَهى ْاَؤ بشِواى ثيَٗيَٓاوٕ، نة َشدٕ بةسِيَوةية  !!. -



 

32 

 َةييو تووسِة بوو و قيزاْذى :

 + ٖةس ئيَظتا ئةو ثياوة ْاَؤيةّ بؤ بٗيَٓٔ.
 وةصيش صةسدةخةْة طشتى و وتى :

 ئةو ثياوة صيٓذاْيية ية يةنيَو ية بةْذيٓداْةنإ، طةوسةّ !!. -
إ ئاَادةنشدو سِيظوايإ نشدبوو و بة صجنري بةطتبووياْةوة، َةييو ثياوة ْاَؤنةي

 بة ضاوديَشيهشدْةوة تيَى دةسِواْى و سِووى تيَهشد و ثيَى وت : 

 تةنةَإ يةْاودةضيَت !؟.آلودةنةيتةوة طواية وآل+ تؤيت ثشِوثاطةْذة ب
 َى دايةوة و وتى : آلثياوة ْاَؤنةؾ وة

ْيية، بةَيهو سِاطتيية، َشؤظ تةْيا ئيَظكإ و طؤػتى  ++ ئةوةى دةيًَيَِ ثشِوثاطةْذة
َاوة، ئيَظتا ناتى ئةوة ٖاتووة، نة يةػى دسِْذة ية ْاوبضيَت، ٖيض ػتيَو ية َشدٕ 

 سِصطاسى ْانات.
 َةييو بة ئاساَييةوة ثيَى وت :

 + ئةوةى دةيًَيَيت بة سِاطتة !؟، ٖيض ػتيَو يةَشدٕ سِصطاس ْابيَت !!؟؟.
ة دةيالدةنة دايةوة، نة ية تةْيؼتيةوة سِاوةطتابوو، مشؼيَشيَهى َةييو ئاوسِى ي

 دةطو ضةَاوةى بةدةطتةوة بوو، بةثةجنةى ئاَارةى بؤ ثياوة ْاَؤنة نشد و وتى : 
 + طةسى بجةسِيَٓة !!.

دةيالدةنة يةنظةس طةسى ثياوة ْاَؤنةى ثةسِاْذ، نةيًةطةسةنةى خًبووةوة بؤ 
 َيَو يةخويَٓذا طةوصاو بيَذةْط بوو.طةس صةوى، دواى ئةوة الػةنةى نة

َةييو ٖةْاطةيةنى ٖةَيهيَؼا و ضوو بؤ ْاو باخضةنة، ثاػإ داواى ػارْى نشد 
بيَت بؤالى و ية تةْيؼتييةوة دابٓيؼيَت، رْةنةى ٖات و ية تةْيؼتييةوة داْيؼت و 

 َةييهيؽ ثشطياسى ييَهشد :
 + تؤ.. سةصت ية ض دؤسة طوَييَهة !؟.

 ػارٕ وتى :
 َيَدةنى طووس."  



 

33 

َةييو فةسَاْيذا دسةختةناْى ْاو باخضةنة بربِْةوة و ٖةسضى دؤسة طوَييَهى 
 تيَذاية يةْاوى ببةٕ، ٖةسضى باخضةنة ٖةية بيهةٕ بة )َيَدةنى طووس(.

ٖةسوةنو َةييو وتى ئةواْيؽ واياْهشد، ثاؾ ضةْذ َاْطيَو )َيَدةنى طووس( 
اثاى باخضةنة طووس دةضووةوة و بشيظهةى سِووا، ػارٕ صؤس دَيى خؤؾ بوو، ضوْهة طةس

دةدايةوة بةسِووْانى سِةْطى طووس، ٖةسناتيَو سِؤر باَيى بةطةس ئةو ْاوةدا بهيَؼاية، 
َةييو دَيى خؤؾ دةبوو، ئاَيتووٕ ية طةجنيٓةناْيذا صياديهشد، ئيرت دةطتوثيَوةْذةناْى 

 َشدْيإ يةبريضووةوة. 
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 بةندةى خوا  
ةتييةنإ دَيدؤػبووٕ، ٖةوس بةصيبوو سةصى بةياسَةتى بوو بؤ بةْذةى خواى ثاث

ى نوسِى طًَيَُإ آلّ عةبذوَيآلو ية ٖةَوو ثيَواْةنإ باسى، بةآلطواَيهةسةنإ، باساْى ثيَ
 وى ضٓط ْةنةوت و بةثيَى ثةتى َايةوة.آلْووطتبوو، ئةو دَيى خؤػٓةبوو ضوْهة ثيَ

وى خةَيهة ٖاتووضؤنةسةنةى آلطًَيَُإ دةيشِواْيية ثيَى نوسِى آليةبةسئةوة عةبذوَي
سِيَطانإ و ضاوى سِردى تيَربِيبووٕ، سِرديى خوا بةدووسى طشتووة ييَُإ نة طةسضاوةى 

ية، ٖةسوةى ضؤٕ دةصأْ ػةسِيَهى طةوسةية ثياوى سِرد سةقى تؤَيةى ٖةية، خوا بة آلبة
 طويَى ْاخات و نةَتةسخةّ ْيية.ئاطايةو ٖيض ػتيَهى ػاساوةى ىلَ وٕ ْابيَت، ثؼت

ى نوسِى طًَيَُإ بة ثيَجةتى يةدايو بوو، بة ثيَجةتى ْةػومناى نشد، بة آلعةبذوَي
ّ ئيبًيظى يةعٓةت ييَهشاو و آليةطةسخؤييةوة و بةثيَى ثةتى دةضيَتة طؤسِةوة، بة

ػةسَةصاسبووى بةسدةَى خوا، دوودَييى خظتة بةس طويَهاْى، دواْهاسيى خظتة 
ى نوسِى آلو، عةبذوَيآلطتى نة ببيَتة بةْذةى خوا، يةواْةى بووْةتة خاوةْى ثيَبةسدة

طًَيَُإ ٖاْذاْةنةى ئيبًيظى سِةتٓةنشدةوة بةَيهو طويَشِايةَيى بوو، دةبيَت ئيَوة بضأْ نة 
 ئيبًيع طيُاى دوإ ْيية، دوو ػاخ و نًهى ٖةية.

و بهشِيَت، يةبةسئةوة دوودٍَ آلاْيَت ثيَى نوسِى طًَيَُإ ئةوةْذةى ثاسة ْةبوو بتوآلعةبذوَي
وى دواْى قايؼى بشيكةداسى آلْةبوو بةوةى دواى ئةو ثياوة بهةويَت نة دووتىَ ثيَ

يةثيَذابوو، بةٖةىل صاْى، نة بةسِيَطايةنى البةالى ضؤَيذا سِؤيؼت، ثةالَاسيذا و نةوتة 
ؤى َابووةوة يةى ييَذاْى و بةو خةجنةسة دةطو ضةَاوةيةى يةباونييةوة بةَرياتى ب
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ى آلخةجنةسى يةطٓطيذا، ثياوةنةؾ وةى بةسديَهى قوسغ نةوت بةطةس صةويذا، عةبذوَي
 وةناْى يةثىَ دابهةْيَت.آلنوسِى طًَيَُإ يةطةس ضؤى بؤى داْيؼت بؤ ئةوةى ثيَ

ى نوسِى طًَيَُاْيإ آليةو ناتةدا ئيَؼهطشةناْى ثؤييع بةو ديَطايةدا سِؤيؼنت، عةبذوَي
ة تشطٓانةنةى بؼاسيَتةوة، خةجنةسةنةى ئةّ خويَٓاويية، ثياوة طشت، ضوْه ة ْةيتواْى تاوْا

ةْاطةى دةسدةضيَت،  طٓط ثاسضة ثاسضةنشاوةنةؾ يةخويَٓى خؤيذا دةطةوصيَت و خةسيهة دوٖا
 ى نوسِى طًَيَُإ نشد نة ئةوة بهورةنةية.آلئاَارةيإ بؤ عةبذوَي

ى نوسِى طًَيَُإ سِؤرى يةنؼةممةى آلوَيئةوةى سِوويذا ية سِؤرى ػةممةدا بوو، عةبذ
يةبةْذيٓداْة بةطةسبشد، بؤ سِؤرى دوايى بشديإ بؤ دادطا، دواى ئةوة ية ٖةَإ سِؤردا 
طيَشِاياْةوة بؤ بةْذيٓداْة، تانو سِؤرى ٖةيٓى يةوىَ َايةوة، ٖةسوةى دةصأْ بة 

واْةى دوا ناسى ثةػيُاْييةوة دةطشيا، داواى ية خوا دةنشد ييَى خؤػبيَت و ئةّ تا
ْابةديَى ئةو بيَت، يةعٓةتى ية ئيبًيظى َاية فيتٓةنشد، سِؤرى ٖةيٓى خةَيهى يةخةو 
بةئاطا ٖاتٓةوة، خواسدْى بةياْييإ بة ضيَزةوة خواسد بةدةّ باويَؼو و خؤنيَؼاْةوة و 

ّ ٖةْذيَهيإ َةػكى وةسصػييإ نشد، وةسصؾ وةى دةصأْ طوودَةْذة آلتةممةَيييةوة، بة
 ْذْى ٖاتووضؤى خوئَ.آلدوبؤ 

ٖةسنة دةْطى باْطذةس بةسص بووةوة بؤ ْويَزى ْيوةسِؤ، ثياوإ بةدةّ دةْطةنةوة 
ٖاتٔ و يةَاَيةناْيإ دةسضووٕ بةسةو َضطةوتةنة، يةوىَ ْويَزى ْيوةسِؤيإ بةئةجناّ 
طةياْذ، داوايإ يةخواى طةوسة نشد خواطتةناْيإ بؤ ديَبةدىَ بهات، ضوْهة ئةوإ 

 ْذةى ثاى وخواثةسطنت.بة
ْويَزى ْيوةسِؤ تةواوبوو ْويَزنةسةنإ َضطةوتةنةيإ ديَٗيَؼت، بةطةسبةسصييةوة  ٖةسنة

وةناْيإ آلنةوتٓةسِىَ بةػةقاَةناْذا، طيُايإ سِةصاَةْذيى ييَذةباسى و ئاساّ و سِاصيبووٕ، ثيَ
يَُإ بشا بؤ طؤسِةثاْة ى نوسِى طًَآليةطةس ثيادةسِةوةنإ دةْطيإ دةٖات، ئةو ناتة عةبذوَي

طةوسةنة، طؤسِةثاْةنة صةوييةنةى خؤٍَ بوو، طةسباصةنإ بة تفةْطةناْياْةوة ضواسدةوسيإ 
 طشتبوو، خةَيهى ية ثؼتى طةسباصةناْةوة سِاوةطتابووٕ، 
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ى نوسِى طًَيَُإ يةْاوةسِاطتى طؤسِةثاْةنة آلنةوتبووْة ثاَيةثةطتؤو ٖاواسنشدٕ، عةبذوَي 
ثؼتةوة دةطتيإ بةطتبووةوة، دواى ئةوة ثياويَهى سِيؽ طجى سِيؽ دسيَزيإ سِاطريا، ية

 ٖيَٓا، يةْضيهييةوة سِاوةطتا، ثةسِةيةنى صةسدى دةسٖيَٓاو دةطتيهشد بة خويَٓذْةوةى.
ثاؾ ئةوةى نابشاى سِيؽ دسيَز ية خويَٓذْةوة تةواوبوو، رَاسةيةى ثياو نة بةسطى 

 طتى طؤسِةثاْةنةوة :طجييإ يةبةسدا بوو ٖاتٓة ْاوةسِا
 ))ئةَاْة نئَ  !؟ ((

 ))ئةَاْة خضَى ثياوة نورساوةنةٕ، سِةمحةتى خواى ييَبيَت((.
ى نوسِى طًَيَُاْياْى دةطتبةطةسنشاويإ طشت و آلثياوةنإ ضواسدةوسى عةبذوَي

 ٖاواسيإ دةنشد :
 ٖو ئةنبةس.آلٖو ئةنبةس.. ئةَيآلئةَي

زو بةسص يةو ناتةى ٖيَشػياْهشدة طةس ئافشةتيَو نةوتة ٖةهلةية ييَذاْى تي
 ى نوسِى طًَيَُإ بة خةجنةسة ضةَاوةناْياْةوة نةوتٓة ييَذاْى.آلعةبذوَي

ى نوسِى طًَيَُإ بةالدا ٖات يةناتى خةجنةس ييَذاْى بةتووسِةيى و دووَيةوة آلعةبذوَي
اوطةى خةجنةسةناْيإ سِادةنيَؼايةوة تاوةنو ٖةَوو يةػى نوٕ نوٕ بوو و خوئَ ضؤسِ

بةطت، ئيذى ْةيتواْى خؤى سِابطشيَت و نةوتة طةس صةوى، ثياوةنإ بةضواسدةوسيذا 
 وى ية ثيَذا ْةبوو.آلسِاوةطتإ، ٖةس بةسدةواّ بووٕ ية خةجنةس ييَذاْى ئةو الػةيةى ثيَ

ى نوسِى طًَيَُإ تةسَةنةى ٖةَيطرياو خظتياْة ْاو آلدواى تؤصيَو عةبذوَي
 ، نة ٖةَوو يةػى ثاسضة ثاسضةنشابوو و خويَٓى ييَذةضؤسِا.ئؤتؤَبيًَى فشيانةوتٓةوة

ى نوسِى ئيبًيظيؽ بة ثيَى ثةتى آلوةى دةبيٓٔ ئيبًيع بةّ دؤسة دؤسِاْذى، عةبذوَي
ية ضاَييَهذا ْيَزسا و خؤَييإ بة طةسيذا نشد.. ئةَةؾ واْةيةى بوو بؤ ئةو سِيَطا 

 يَٓٓةوة.وْهةساْةى دةياْةويَت ٖةتانو َشدٕ بة ثيَى ثةتى مب
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 ناثالَم.. ناثالَم
)يةيال( ية ػةقاَةناْى )قطني( بةتشطةوة دةسِؤيؼت، ئةوةى َابووةوة ية 
دةْطاوةسةنإ ضاوةسِيَى ثيَؼةنى َشدْيإ دةنشد يةْاو رووسةناْى خةطتةخاْةدا، 

يةنى طجى ٖةَيواطشابووٕ، يةريَش آلدًةػؤساوةنإ بة بايهؤْى تةالسةناْةوة وةى ئا
 سى سوصةيشاْذا دةػةناْةوة،   ييَوةيةسةى ثيَهةوتبوو و ثشطياسةنةى دةوتةوة : خؤ

 + نةطى ىلَ سِصطاس ْةبووة  !! ؟.
 َى دايةوة :آل)يةيال(ؾ خيَشا وة

َشدْيَهى ٖيَواؾ دةَشدٕ، ئةمحةد.. خؤصطة ضاوت ييَيإ دةبوو، ئةواْة  -
يَذةٖات تةْاْةت دواى َشؤظ ْةبووٕ، ثاسضةطؤػتى سِةػى طووتاو بووٕ، بؤْيَهيإ ي

 َشدْيؽ يةبريت ْةدةضووةوة.
)ئةمحةد( تؤصيَو طةسى داْةواْذ، صيٓذةوةسيَهى ْويَى ية خةَيهى صةوى ٖاتة 

 بةسضاو، بةٖيَواػيى دةسِؤيؼنت وةى ٖيَواػيى َاْط و طوٍَ.

 )يةيال( بةسدةواّ بوو يةقظةناْى وتى :
واى نوسِة بشيٓذاسةنةيذا دويَٓىَ ضووَة رووسى ئافشةتيَهى ثريى الديَى، بةد -

دةطةسِا، بؤى ْةدؤصسايةوة ويظتى بيَتة دةسةوة، يةوناتةدا طويَى ية دةْطيَو بوو باْطى 
دةنشد، خاوةْى دةْطةنة ثاسضةيةنى سِةػى ئاوطاو بوو بةدةس ية ٖةَوو ئاَارةيةنى 
َشؤظ تةْيا ضاوةناْى ْةبيَت، رْةنة ْةطشياو ْةيكيزاْذ،  بة دوودَيييةوة ية 

 ةويًََةنةى ْضيو بووةوة و يةطةس ييَواسةنةى داْيؼت،قةس
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وى ية نوسِةنةي نشد و ثشطياسى تةْذسوطتى ييَهشد.. آلْاطييةوة بةطةسَى ط 
َى ْةنشد يةنظةس نةوتة قظةنشدٕ، بشانإ وةى ديَو وإ ٖةَيؼة آلضاوةسِيَى وة

نإ دةػهيَٓٔ و يةيةنرت دةدةٕ و بةسد دةطشْة يةنرت و قاخ و قاضاغ و ثةجنةسةى رووسة
نًهى ثؼيًةنإ سِادةنيَؼٔ، باونى ئيَظتا دطةسة ْانيَؼىَ، ثيَبهةْة، دةبيتة )خاٍَ(، 

 خوػهة بةػووةنةت دوو َاْطى تش َٓذاَيى دةبيَت، صاوانةت سةصى ية نضة،
ّ خوػهةنةت نوسِى دةويَت، باونت داوايهشد بؤ ْةٖيَؼتٓى ئةّ دووبةسةنيية آلبة 

ّ ثيَظتى دةّ و آلى ببيَت، نوسِةنةى ويظتى ثيَبهةْيَت، بةخوػهت نوسِيَو و نضيَه
 ضاوى طشر بوو، صةسداويَو ية بشيٓةناْى طةس دةّ و ضاوى ٖاتة دةسةوة.

قوَبةيةنة بةبىَ دةْطذاْةوة تةقييةوة، ئةمحةد يةْاو ػًةَةْيية ئاطشاوييةنة 
 )يةيال(ى وت :   وو، بة صَاْيَهى تيزةوة بةوْب

 + بةغ قظةبهة  !.
 ةيال(ؾ طةيشيَهى نشد و بةطاَيتةنشدْيَهةوة وتى :)ي
فةسَاْت بةديَية  ! ، دويَٓىَ ئةطتيَشةيةنِ بيٓى طةْذةويؼى دةنشِى، دوايى  -

طواسى عاسةباْةيةنى ئاَيتووْى بوو، ئةَرييَو سِايذةنيَؼا، نة ْاوى )ػةو( بوو، 
 قظةنامنت ثيَدؤػة يإ بيَذةْط مب  !؟.
ةخةْةوة دةيشِواْيية دٌ وبةسطةنةى نة ية ئةو ٖيض قظةى ْةنشد، بةصةسد

ّ يةو ناتةدا آلبةسطى طةسباصيى دةضوو، ئافشةتيَهى بة يةصةت و دواْة !، بة
 مشؼيَشيَهى تيز ػهظتة بوو.

 )يةيال( ٖةْاطةيةنى ٖةَيهيَؼا و وتى : 
 ئةمحةد.. بةسِاطتى َٔ َاْذووّ  !  -

 + وةسة با ية َاَيى خؤَإ سِانؼيَني.

 ى بةطةسباداْةوة سِةتهشدةوة، ئةمحةديؽ بة تووسِةييةوة وتى : )يةيال( داوانة
+ دَيذاسى سِؤيؼنت ْيية بة ػةقاَةناْذا ، يإ بيٓيٓى فيًِ و قظةنشدٕ يةطةس 

 ئايٓذةو بةغ  !.
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)يةيال( ٖةس بيَذةْط بوو.. سِؤريَو ية سِؤراْى ئايٓذة قوَبةيةيةى تةقييةوة، 
اى ضشض بوو و نةوتة ْاو ئاصاسة ئةمحةد ية ػًةَةْييةنةيذا سِؤضوو، طيُ

 ْاخؤػةناْييةوة.
 )يةيال( بة ييَذواْيَهى بةديَٗيَؼنت وتى :

 عادض بووّ  !. -
 َى دايةوة و وتى : آلئةَيؽ بة صوويى وة

+ سِؤريَو ية سِؤرإ دةضيتة رووسيَهى خةطتةخاْةوة، ئةو ناتةى دةتةويَت بيَيتة 
ةّ دادةْيؼى و باطى قةَيةّ و نتيَبِ بؤ دةسةوة باْطت دةنةّ و يةييَواسى قةسةويًََةن

 دةنةيت !.
 )يةيال( دةطتيطشت و وتى :

 بيَذةْط بة.. ئةّ قظةية ضيية !. -
 ئةمحةديؽ بةصَاْيَهى ْيَشاْةوة ثيَى وت :

 نة ْةوةى يةنيَو مباْبيٓىَ و بة نةغ و ناسةنةت بًَيَت.آل+ دةطتِ بةسةَي
ناْى َشدٕ، باوى َشدو دةسطاى بةْذيٓداْة ػها، دايهةنةو ئاَؤرطاسيية

بةسِم ييَبووْةوةى يةنضةناْى، يةواْةى تةْيا سِووسِةػى و ئابشِوضووٕ بؤ 
 خيَضاْةناْيإ ديَذةٖئًََ.

 + تؤ ْاتشطيت  !؟
دةطتى يةدةطتى ْةبووةوة، خؤػى بة دةطتة صبشو ثةجنة دسيَزةناْى دةطةيؼت، 

ييةوة بةسدةواّ بووٕ ئاصاسةناْى دةتوايةوة يةطؤصةناْى دةطتى ئافشةتذا، بةخؤػ
دا بووٕ يةْاو رووسةناْى آليةبيَذةْطيذا، يةطةٍَ ئةوةى دةْطاوةسةنإ يةطياْةَي

خةطتةخاْةدا، صؤس سِؤيؼنت تانو طةيؼتٓة دووسِيياْى ديابووْةوة، ئةو ناتة ئةمحةد ية 
 سِؤيؼنت وةطتا، بةثةجنةناْى ئاَارةى بؤ بيٓايةنى صةسد دةنشد و وتى :

 ِ ية رووسيَهذاّ يةطةسباْةنةى، ثيَؼت دةنةوّ.+ ييَشة ْيؼتةديَ
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َةنةى بهاتةوة، بةسِانشدٕ بةطةس ثًةناْى آلبةديَيٗيَؼت بةبىَ ئةوةى ضاوةسِيَى وة
بيٓانةدا طةسنةوت، بةدةطتيَهى يةسصؤنةوة دةسطانةى نشدةوة، بة ٖةْاطةبشِنىَ ضووة 

 و ضاوةناْى ييَهٓا.  رووسةوة يةطةس ييَواسى قةسةويًََةنةى داْيؼت و ثاػإ سِانؼا
بة سِووتى دةيبيٓىَ ئةو ناتةى سِؤرى سوصةيشإ ئاوادةبيَت، ػةو ثاَيذةْىَ بؤ ْيَو 
سِيَطانإ وةى فيؼةنيَهى طشِاوى، ئةو ػةوةى خاوةْى َةٍ ْيية ية ئةطتيَشةنإ ٖةطت 

 دةنات و ضاوديَشى دةنات بةيةسصؤنييةوة، نة طةسةتاى َشدْيةتى.
دووَيةيةى نشد، بةتاَةصسؤييةوة ضاوةناْى نشدةوة،  دواى تؤصيَو ٖةطتى بة

طةيشيهشد )يةيال( ية دةسطانة دادةخات و ثيَذةنةْيَت، بةئاساَييةوة ٖةْاطةيةنى 
 ٖةَيهيَؼا و ثشطياسى ييَهشد :

 ))بؤضى ثيَذةنةْيت  !؟ ئايا رووسةنةَت ثىَ دوإ ْيية ؟.((
وةى يةرياْيذا ئافشةتى ))ثياويَو ية ْٗؤَى طيَٗةّ وا طةسجنى ئةداّ وةى ئة

 ْةديبيَت !! ((
 ))سِيؼى ٖةبوو  ؟؟((

 ))سِيؼى دسيَزو ثؼتى ضةَاوة بوو(( 
 ))ئةوة خاوةْى بيٓانةية(( 

بةسدةواّ بوو ية داْيؼتٓى يةطةس ييَواسى قةسةويًََةنة، بة ٖةْاطةطواسييةوة ييَى ْضيو 
بشطى سةصيإ ية ئاٖةْط  دةبووةوة، دةَيإ خظتة ْاودةَى يةنرتةوة، وةى دوو صيٓذةوةسى

بيَت، يةو ناتةدا صةوى بةسطى َاتةَيٓى طووتاْذ، خةَيهةنة طؤساْيإ بؤ طياى طةوص 
دةوت، دورَٔ خؤى نوػت، قوَبةيةناْيإ طؤسِسِا بؤ طوَيى طووس، صةْطى دةسطانة ييَذسا، 

 إ.ّ صةْطى دةسطانة بةسدةواّ بوو ية ييَذآلييَوةنإ ٖيَؼتا ثيَهةوة ْووطابووٕ، بة
ئةمحةد دةسطانةى نشدةوة، طةيشيهشد ثياويَهى ثريى سِيؽ دسيَز يةبةسدةَيذاية، 

 بةصؤس صةسدةخةْةى ٖيَٓاية طةس ييَوى خؤى و بة ْاسِةصاييةوة وتى :
 ))ئةًٖةٕ وةطةًٖةٕ (( 

 ثريةنةؾ نؤنةيةنى بؤ نشدو بة سِووػهاوييةوة وتى : 
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 ٕ ئةوة بوو، نة ئافشةت ْةٖيَٓى بؤ ئيَشة((.))طويَبطشة.. ناتيَو ئةّ رووسةّ ثيَذايت َةسمجا
 ))ئةوة دةطتطريامنة  !!((.

))دةطتطرياْت  !!؟، ثيَدؤػشاَيِ ثيَويظتة ٖةس ئيَظتا يةّ بيٓاية بضيتة دةسةوة.. 
 بيٓانةّ خيَضاْى سِيَضداسى تيَذاية ((.

 ))تؤ بؤت ْيية دةطت خبةيتة ناسوباسى خةَيهةوة((.
 طا بة نةغ ْادةّ بيهاتة ػويَٓى طؤصاْييةنإ ((.))بيٓانة، بيٓاى َٓة.. سِيَ

 )) دوئَ َةدة، ئةطيٓا ثاػإ ثةػيُإ دةبيتةوة  !!((
))ضى دةَييَيت ؟ ٖةسِةػةّ ييَذةنةيت !؟ وادياسة قظةنشدٕ يةطةٍَ تؤدا طوودى 
ْيية.. دوا قظةّ بؤ تؤ ئةطةس ٖةس ئيَظتا ئةو ئافشةتة يةّ بيٓاية ْةضيَتة دةسةوة، ئةوا 

 ى ثؤييع دةنةّ (( داوا
 ))ضى دةنةى، بيهة  !!(( 

ئةمحةد بةتوْذى دةسطانةى ثيَوةدايةوة، طةسِايةوة رووسةوة بيٓى وا )يةيال( بة 
 طيُايةنى صةسد ٖةَيطةسِاوةوة يةطةس ييَواسى ديَطانةى داْيؼتووة، بةضشثة وتى 

 ))بشِؤّ... !!؟؟((
خؤ طةيشي دةنشد و دةيبيٓى، ئةمحةد بة سِةتهشدْةوةوة طةسى بؤ سِاوةػاْذ، يةطةس

 نة ئافشةت َٓذاَيى دةبىَ وةى ثاسضةيةى طؤػتى بؤْهشاوى طووتاو دةبىَ.
طويًة تؤخ يةطةس طويًة تؤخ دةنةوتة خواسةوة، ضاخياْةنإ و َٓاسةنإ و 
قوتاخباْةنإ و خةطتةخاْةنإ و ػويَٓى ْووطتٓةناْى سِووخاْذ، ػةو و باساْى ثيَهةوة 

 محةد فةسَاْيذا بة ٖاويؼتٓى طويًةتؤثى صياتش. ّ ئةآلطووتاْذ، بة
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 برسيَتى

ئةمحةد َةييو ْةبوو، يةّ ضاخياْة دةضوو بؤ ئةو ضاخياْة بيَ ئةوةى يةنيَو 
 بٓاطىَ، ْةيتواْى بضيَت بؤالى ٖاوسِىَ ويَٓةنيَؼةنةى نة صؤس ٖةراس بوو. 

ت بةسص و بةخؼٓذة ويَٓةنيَؼةنة ثيَؼواصى ية ئةمحةد نشد، ثياويَهى سِةوػ
ةوى بشراوى ويَٓةنشدو بة ئةمحةدى وت :  بوو، يةطةس ثةسِةيةى َشيؼهيَهى قةَي

 ))ئةَة تةْيا خواسدٕ ْيية نة ػهى دةبةّ(( 
ئةمحةد بة دَيدؤػييةوة ثيَهةْى، خواسدْةنةى بة تاَةصسؤييةوة خواسد، 

اية باػرت ّ ٖيواى ئةوة بوو ئةطةس يةْاو صةيت دا و بةطريى نوتشاوةوة بوآلبة
 بوو، ثاػإ دةَى بة ثؼتى دةطتى طشِى و وتى :

 ))ئةحلةَذوييال(( 
طوثاطى طةسَى ٖاوسِىَ ويَٓةنيَؼةنةى نشد و بؤ َاوةيةى بيَذةْط بوو، 

يَهةى، وتى :آلدوايى بةصةسدةخةْةيةنى فيَ  وييةوة سِوويهشدة ٖاوسِ
 ))تؤ.. سةصت ية طةسَةطتى ْيية  !؟؟(( 

 ))ْْة   !!((
 ْة    !!(())بؤضى ْ

 ))ضوْهة َٔ درى  َةيِ (( 
 ))تةْيا قوَيَهى بضووى (( 
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اْةوة طوودى ْيية، ثيَويظتة ٖةَوو َشؤظيَو دورَٓيَهى ٖةبيَت،  ))ثاسِ
 َٔ )َةى( دورَُٓة((.

 ))َةى صياْى ْيية  !!((
اْةوة ْانات، َٔ بريوسِاى خؤّ ْاطؤسِّ((.  ))ثيَويظت بة ثاسِ

سِردةنةى، يةديَطاى ويَٓةنيَؼاْةنةى بة ْاسِةصايي و ئةمحةد ْاسِاصيبوو، يةٖاوسِىَ 
دَيتةْطييةوة ٖاتةدةسةوة و نةوتة سِؤيؼنت بة ػةقاَةناْذا يةريَش ٖةتاوى َاْطى ئابذا، 

 ثياويَهى ثريى تةَةٕ ٖةصاسةٖا طاٍَ بةدةْطيَهى بةسص وتى :
 ))ئاى دايهة  !!(( 

سصةوى، ضاوةناْى بة ئةوةْذة ْةسِؤيؼت ئيرت السةالسى ثيَهةوت و نةوتة طة
قوسطى ييَهٓا، سِؤر يةبةسضاوى ْةَاو تاسيهى داٖات، يةوناتةدا ٖةْذيَو 
دةطتى ْةْاطشاو ياسَةتياْذاو طواسى عةسةباْةيةنيإ نشد، طويَى ية خةَيهى 

 بوو دةياْضشثاْذ بة طويَى يةنرتدا و دةياْطوت :
 ))طةوسةّ َةييو، ئةمحةد ْةخؤػة !(( 

ئةمحةد طويَى يةدةْطى ثيَضهةناْى و مسى ئةطجةنإ عةسةباْةنة سِؤيؼت، 
يَهذا ٖةطتى بة  ْةبوو، دواى َاوةيةى عةسةباْةنة وةطتا، ئةمحةد يةثشِ
هاْيَهى صؤس  ٖيَضيَهى نتوثشِ نشد، ٖةطتاو ية عةسةباْةنة دابةصى، بيٓى خةَي
طةسى بؤ دادةْةويَٓٔ و خؤيإ دةضةَيَٓٓةوة، ضووة ْيَو نؤػهيَهى طةوسةوة، 

 يضةى و ناسةنةس ضواسدةوسيإ طشتبوو ، سِووى تيَهشدٕ و وتى : نةْ
 ))َٔ بشطيُة((.

ثاػإ يةطةس نوسطييةنى ْةسّ داْيؼت، ناسةنةسةنإ بةثةيةٖاتٔ 
 بةاليةوة و بةيةَيَهى طةوسةى خواسدْيإ يةبةسدةَى داْا و ثيَيإ وت :

 ))ئةَة بة ْشخرتئ خواسدْى ضيَؼتداْةى َةييهة  !!((.
يَهى صيٓذووى  ئةمحةد ذايةوة نوتوثشِ َٓذاَي طةسقاثى خواسدْةنةى ٖةَي

بيَت،  ويَظتةيةنى نشد و يةػى َوضشِنةى ثيَذاٖات، ويظتى ٖةَي بيٓى، ٖةَي
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ّ ْاضاسبوو مبيَٓيَتةوة و دةطتى بة طاسدييةنةوة بؤ ضةقؤ و ضةتاٍَ آلبة
ةتةوة دسيَزنشد، بة ضةقؤنة بةػيَهى دةطتةنةى ييَهشدةوة، دداْةناْى بة يةص

ةنة ٖاتوٖاواسى بوو،  ية ثاسضة تاصة خويَٓاوييةنة توْذنشد، يةناتيَهذا َٓذاَي
 ئافشةتيَهى دٌ وبةسط سِةؾ ٖات، بة تووسِةييةوة ٖاواسيهشد :

 ))َٓذاَيةنةَت خواسد !!(( 
 ئةمحةديؽ بةطاسدييةنةوة وتى : 

يَهى تشت دةبيَت  !!((  ))َٓذاَي
ِ دةبيَت    !؟((.))ضؤٕ َٔ بىَ ثياو َٓذاَي

 ))ٖةس ثياو صؤسة !!((.
 ئافشةتةنة نيَؼاى بة ئةرْؤيذا و ٖاواسيهشد وتى :

 ))ثياويَهِ بذةسىَ  !!((.
ئةمحةد نةوتة قظةنشدٕ، بةدةطتةناْى ئاَارةى بؤ ئةو ثياواْة نشد، نة 

 ية دةوسوثؼتى وةطتابووٕ و وتى :
بزيَشة ناّ ثياوةياْت دةوىَ  ؟((  ))ٖةَي

 اْى دةنشد و دواتش وتى : ئافشةتةنة طةيشى ثياوةن
ُبزاسدووة((   ))ئةو ثياوةى نة َٔ دةَةويَت ٖةَي

 ))ناَةياْة ! ؟((
 )) تؤيت  !!(( 

ّ يةوناتةدا صؤس آلتى ٖةبوو فةسَإ بذات طةسى بربِٕ، بةآلئةمحةد دةطة
دَيدؤػبوو، ٖةطتاو دةطتى ئافشةتةنةى طشت و بشدى بؤ رووسيَو، ٖةسنة ية 

وييةوة آلفيَ داخظت ئافشةتةنة بةثةيةو بةثيَهةْيٓيَهىدواى خؤيةوة دةسطانةى 
ْذ، آلبة دةطتةناْى باوةػى ثيَذانشدو بةتوْذى دةطتةناْى ية ًَييةوة ئا

ئةمحةد ٖاواسى ثيَهةوت و داواى ياسَةتيهشد، دايهى بة ٖاْايةوة ٖات، 
 بةطؤصةوة باوةػى ثيَذانشدو وتى :
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 ))دةى دةسَاْةنة خبؤوة  !!((
وة طةسى طؤصى خظتة طةسطٓطى دايهى،  تؤصة تؤصة بةيادى داساْة

ئاصاسةنةى نةّ بووةوة، ضاويهشدةوة، خؤى دةبيٓىَ ية دوناْيَهى طةستاػداْة 
يةطةس نوسطييةنة داْيؼتووة، خةَيهاْيَهى صؤس ضواسدةوسيإ طشتووة، سِووى بة 

هى ئاو تةسِنشابوو، ئةو ناتة ثيَى صاْى نة ضى سِوويذاوة !، طةستاػةنة ثياويَ
 طةسطجى بوو، بةخؤػةويظتييةوة صةسدةخةْةى بؤ ئةمحةد نشدو ثيَى وت :

 ))يةناتيَهذا بةػةقاَةناْذا دةسِؤيؼتى يةٖؤؾ خؤت ضوويت  !!((.
 ئةمحةد ٖةطتاية طةسثىَ، طةستاػةنةؾ ثشطياسى ييَهشد وتى :

 ))دةتواْى بشِؤيت ؟((.
اصيبووْى بؤ داْةواْذ، دوايى دوناْى طةس تاػةنةى ئةمحةد طةسى سِ

اوةطتا  ديَٗيَؼت، بةتةْيا بةػةقاَةناْذا نةوتة سِؤيؼنت، ثاؾ تؤصيَو سِ
اطشتٓى يةاليةٕ ثياويَهى ثريةوة، نة ثشطياسى ييَهشد :  بةٖؤى سِ

 ))َاَيى دنتؤس بةػري باسودى دةصاْى !؟((.
 َى دايةوة :آلئةمحةد وة

 ))ْةخيَش  !!((.
 ت : ثياوة ثريةنة بة ػيَوةيةنى طةسصةْؼتى ثيَى و

 ))ضؤٕ نًيٓيهةنةى ْاصاْى ؟ ئةو دنتؤسيَهى بةْاوباْطة !! ؟((.
ئةمحةد صةسدةخةْةيةى طشتى، بة ٖةْطاوى ٖيَواؾ نةوتةوة سِؤيؼنت بةْيَو 
ػةقاَة الوةنييةناْذا، نة بيٓايةنى صؤسى يةَالو ئةوالوة ٖةبوو، ئةمحةد 

يَهةوة و يةنابشاى بةقاَيى ثشطى :   ضووة دوناْى بةقاَي
 ى دنتؤس ئةمحةد ْيضاَى دةصاْى  !؟((.  ))َاَي

 َى دايةوة :آلنابشاؾ وة
 ))يةَةوثيَؽ ئةّ ْاوةّ ْةبيظتووة !!((.

 ئةمحةد صياتش سِووْيهشدةوة وتى :
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ْة، ثشطياسّ ية نًيٓيهةنة نشد، يةوىَ ْةبوو، آل))ئةو ثضيؼهى َٓذا
ةنةيةتى دةنةويَتة ئةّ ػةقاَةوة، وتى :   ثةسطتياسةنةى نة ية َاَي

ةتى باؾ ْيية((.  ))تهاية نوسِة بضهؤالْةنةّ ْةخؤػةو ساَي
 ))دنتؤسيَو بةو ْاوةوة ْاْاطِ((.

اوةػاْذ، بةطيُايةنى تةْطةوة  ئةمحةد بة داواى ييَبووسدْةوة طةسى سِ
نةوتةوة سِؤيؼنت، تاوةنو ئافشةتيَهى ناسطوصاسى طةجنى بيٓى ية يةنيَو 

ايطشت و وتى   :يةبيٓانإ دةٖاتة خواسةوة، سِ
 ))َاَيى دنتؤس ئةمحةد ْيضاَى دةصاْى  !؟((.  

 ئافشةتة ناسطوصاسةنة وتى :
 ))ئةمحةد ْيضاَى.. ئةمحةد ْيضاَى؟؟((

))بةَيى ْاوى ئةمحةد ْعاَيية.. دنتؤسيَهى ػاسةصاية، رْةنةّ ْةخؤػةو 
 صؤس ثيَويظتى ثيَى ٖةية((.

 ناسطوصاسةنة بةدةطتى ئاَارةى بؤ بيٓايةنى سِةْط صةسد نشد و وتى :
 ّ ْاصامن ية ض ْٗؤَيَهة ! ((.آل))ئةو يةوىَ ْيؼتةديَية، بة

ئةمحةد صؤس طوثاطى نشد و دةطتبةدىَ بةئاساطتةى بيٓا صةسدةنة سِؤيؼت، 
ضووة رووسةوة و طةسنةوتة ْٗؤَى يةنةّ و يةدةسطاي دا، بةصوويى دةسطانةى 

 نشايةوة، ثرييَزْيَو طةسى ٖيَٓاية دةسةوة و ئةمحةد ثيَى وت : بؤ
 ))ئيَشة َاَيى دنتؤس ئةمحةد ْيضاَيية ؟((.

 ))ْةخيَش.. ئةو ية ْٗؤَى دووٖةّ ْيؼتةديَية((.
ئةمحةد بة ثًيهاْةناْذا طةسنةوت بؤ ْٗؤَى دووٖةّ، يةصةْطى 

يَى نشد، ثياويَهى قز بز دةسطانةى  دةسطانةي دا و بؤ َاوةيةى ضاوةسِ
 نشدةوة، ئةمحةد سِووى تيَهشدو ثشطياسى ييَهشد وتى :

 ))ئيَشة َاَيى.... ؟ !((
 ثياوةنة قظةنةى ثيَربِى و وتى : 
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 ))ئةو ية ْٗؤَى طيَٗةّ ْيؼتةديَية ((.
 ئةمحةد بةطةسطوسَِاْةوة وتى :

 ))نىَ ية ْٗؤَى طيَٗةّ ْيؼتةديَية !؟((.
 يَٗةّ ْيؼتةديَية  !((.))تؤ َاَيى دنتؤس ؟.. ئةو ية ْٗؤَى ط

ئةمحةد بيَئةوةى طةسطوسَِاْةنةى ييَبيَتةوة طةسنةوت بؤ ْٗؤَى طيَٗةّ، 
يةوىَ ثةجنةى بةصةْطى دةسطانة داْا، خؤى طويَى يةدةْطى صةْطةنة ْةبوو، 

 يةبةس خؤيةوة وتى:
 ))يةواْةية صةْطةنة ية ناسنةوتبيَت((. 

 ى دةْطى ئافشةتيَو بوو وتى :بةدةطتةناْى ية تةختةى دةسطانةيذا، طويَبيظت
 ))ئةى ديَوةصَة بضؤ دةسطانة بهةوة !!((.

دواى تؤصيَو نيزيَهى طووسباوى بضووى دةسطانةى نشدةوة، 
 بةطةسطوسَِاْةوة طةيشى ئةمحةدى نشد، ئةمحةديؽ ثيَى وت : 

 ))ئةمحةد ية نويَية !؟((.
 ))ئةمحةد  !! ؟؟ دنتؤس ئةمحةد ؟((.

ىَ.. دنتؤس ئةمحةد  ْيضاَى ((. ))بةَي
 ))دنتؤس ئةمحةد ْيضاَى ية ْٗؤَى يةنةّ ْيؼتةديَية  !((.

ة، داواى ييَبووسدٕ دةنةّ داسِمسهشديت، َيَشدةنةت ية  ))طوثاغ نضؤَي
ةوةية !؟((.  َاَي

 ))َيَشدةنةّ  ؟؟((.
 ))بؤضى تؤ ػووت ْةنشدووة !؟((.

 نضةنة بةتشطةوة طةيشى نشد و دةسطانةى داخظتةوة، ئةمحةديؽ بةثةية
انشدٕ و بةبرييذا  بة ثًيهاْةناْذا ضووةوة خواسةوة، بةػةقاَةناْذا نةوتة سِ

 وة قوسطةناْيإ دةنةوْة ييَذاْى.آلٖات نة ثياواْى ثؤييع دةيطشٕ، بة ثيَ
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ناتيَو طةيؼتةوة رووسةنةى ٖةْاطةيةنى ئاساَيى ٖةَيهيَؼا و يةبةسدةَى 
 بيٓى و ثيَى وت :ئاويَٓةنةدا سِاوةطتا، َيَشدَٓذاَييَهى طيُا صةسدى 

اّ.. ْةَذؤصيتةوة، َٔ  ))ئةوة تؤى دنتؤس ئةمحةد !؟؟ صؤس بةػويَٓتذا طةسِ
 ْةخؤػِ، ثؼهٓيِٓ بؤ بهة((.

 دنتؤس وتى : 
 ))تؤ ْةخؤػى ؟ باؾ.. َٔ بةّ ػيَوةية سِيَُٓاييت دةنةّ... طؤػت و طيَو خبؤ..((.

 ))خواسدْى طيَو بؤ َٔ باػة ؟؟((.
 ةى، نة دةخيؤيت صةسدباويَهى سِةْط طووس بيَت((.))ثيَويظتة سِةْطى طيَوةن

ورة ؟؟((.  ))ئةى ٖةَي
 ))تةْيا يةى داْة بةطة((.

 ))ئةى تشىَ  ؟؟((.
 ))صياْى ْيية.. ضةْذى دةخؤى خبؤ !(( 

طةسى داْةواْذ و بةرووسةنةيذا طةسِا بؤ ئةوةى ػتيَو بذؤصيَتةوة بيدوات، 
ةس َيَضةنة دؤصييةوة، بة ئاو ْيوةْاْيَهى وػهى سِةقى يةريَش نتيَبةناْى ط

تةسِيهشدو يةطةسخؤ دةطتيهشد بةخواسدْى و يةطةس ديَطةنةى سِانؼا، 
ئةوةْذةى ثيَٓةضوو خةوى ييَهةوت، ية خةويذا ئافشةتيَهى دواْى بيٓى بة 

 طةسَييةوة باوةػى ثيَذانشد، طؤػتةنةى ْاْيَهى طجى طةسّ بوو. 
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 ثؤليس و ئةسث
سةباْةنةى ية ييَواسى ثيادةسِةوةنة سِاطشت، بةدةطتةطةوسة باونى َظتةفا عة

قًَيؼاوةنةى بةطةسى ئةطجةنةيذا دا، دوايى ضووة دوناْة ْضيهةنةوة، دةطتيهشد بة 
 ٖةَيطشتٓى ئةو طوْياْةى ثشِبووٕ ية داسو ضيًهة، طواطتٓيةوة بؤ طةس عاسةباْةنةى.

هًَة ػووتييةنى دؤصييةوة ئةطجةنة تووسِة بوو بةبىَ ٖيض ٖؤناسيَو، ناتيَو تويَ
ٖيَوس بووةوة نةوتة ثاسضة ثاسضةنشدْى بة ضةقؤ، يةثشِيَهذا ٖةطتيهشد َيَشدَٓذاَييَهى 

 بضووى ية ْضيهييةوة سِاوةطتاوة، بة صةسدةخةْةو تيَيذةسِواْى، ئةطجةنة وتى :
))َٔ ْايٓاطِ، ئةطةس بيَت و ييَِ ْضيو بهةويَتةوة يةى يةقةى ييَذةدةّ، يةقةيةنى 

 بةٖيَض بةػيَوةيةى طةسى بؼهيَِٓ((.
ثاؾ تؤصيَو ئةطجةنة ية خواسدْى تويَهًَة ػووتييةنة بووةوة، ثيَى ْاخؤػبوو نة 

 ييَبووةوة، بة تووسِةييةوة طةيشى َٓذاَيةنةى دةنشد و وتى :
 ))يةقةى ييَذةدةّ !!((.

س يةوناتةدا باونى َظتةفا طةسقاَيى طواطتٓةوةى طوْيية ضيًهةنإ بوو بؤ طة
 عاسةباْةنة، ئةطجةنة ٖةطتى بة َاْذووييَتى نشد و بة بيَضاسييةوة  وتى :

 ))دادوةسى ْيية !!((.
ئةطجةنة ية ػاس يةدايو بوو بوو، ٖةَوو رياْى يةو ػةقاَاْة بةطةسبشدووة، نة 

 قريتاونشاوٕ، ٖيض ناتيَو يةػاس ْةضووةتة دةسةوة،
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ثإ و بةسيٓةنإ بووٕ و ياسييإ ى َيَشطةآلبةسةَيى باب و باثرية نؤْةناْىدةيضاْ
 ّ ٖةَوويإ َشدٕ.آلتيَذا دةنشد،  ئةو ناتة ٖيض بيٓاو ديواسى بةسدى ييَٓةبوو، بة

نوسِةنة ضةَايةوة و ثاسضة ػووتييةنى ٖةَيطشت نة ية ْضيهى ئةطجةنةوة 
نةوتبوو، بة ٖيَواػى ية ئةطجةنة ْضيو نةوتةوة، ئةطجةنةؾ ويظتى ييَى 

ّ بةٖاْذاْةوة ضاوةسِيَى نشد، َٓذاَيةنة تويَهًَة ػووتييةنةى آلدووسبهةويَتةوة، بة
 يةدةَى ئةطجةنة ْضيو نشدةوة، 

بؤ َاوةيةى ئةطجةنة دوودٍَ بوو ثاػإ ييَى وةسطشت ودةطتيهشد بة خواسدْى، دواى 
ئةوة سِيَطاى بة َيَشدَٓذاَيةنة دا بة دةطتة بضهؤالْةنةى بة ًَيذا بهيَؼىَ، باونى 

ة داسو ضيًهةناْى طواطتةوة، ناتيَو ٖةطتيهشد َيَشدَٓذاَيةنة َظتةفا طوْيي
 يةْضيهى ئةطجةنةوةية، ٖاواسى ييَهشد و وتى :

 ))ئةى َةميووٕ يةو ئةطجة دووس بهةوةوة !!((.
دواى ئةوة قاَضييةنةى سِاوةػاْذو ٖاواسى ييَهشد و فةسَاْى بة ئةطجةنةيذا بؤ 

ئةو عاسةباْة قوسطةى بةٖيَواػى سِادةنيَؼا، سِؤيؼنت، ئيرت ئةطجةنةى نةوتة سِؤيؼنت و 
عاسةباْةنة بةْيَو ػةقاَةناْذا دةسِؤيؼت، دواتش طةيؼتة ػةقاَيَهى ثإ، نة بيٓا 
بةسديٓةناْى يةَالو ئةوال بوو، ئةوةْذةى ثيَٓةضوو ناتيَو ضووة ْاو ػةقاَة 

ةطجةنةى طةسةنييةنةوة ثياويَهى ثؤييع سِيَطاى ثيَطشت، باونى َظتةفا ٖاواسى يةئ
 نشدو بةدةْطيَهى تيزةوة وتى : 

 ))ٖؤؾ ؾ ؾ ((.
 ثؤييظةنة بة باونى َظتةفاى وت :

 ))تؤ ْاصاْى ٖاتووضؤنشدْى عاسةباْة يةّ ػةقاَةدا قةدةغةية !؟؟((.
 باونى َظتةفا وتى : 

 ))بةَيىَ دةصامن  !!((.
 ))ئةى نةواتة بؤضى ييَشةوة ٖاتوويت !؟((.
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طجةنةّ صؤس َاْذووة، ئةطةس بةّ ػةقاَةدا بشِؤّ، ئةوا ))ئةطجةنةّ.. تؤ بشِواْة، ئة
 سِيَطانةى بؤ نوست دةنةَةوة و نةَرت َاْذوودةبيَت !((.

 ئةطجةنة طؤصيَهى صؤس دايطشت، ثؤييظةنة وتى :
))ٖاتووضؤى عاسةباْة يةّ ػةقاَة قةدةغةية، ئيَشة تةْيا بؤ سِؤيؼتٓى 

 َاػئَ و ثيادةسِةوة !((.
 باونى َظتةفا وتى :

 ))بةَيىَ دةصامن((.
 بةصَاْى ييَوةناْى خؤى تةسِنشد و سِوويهشدة ثؤييظةنة وتى :

))ئةطجةنةّ َاْذووة.. ئةطةس يةْاوبضيَت ئيرت َٔ سِصقِ دةبشِيَت، خؤّ و َٓذاَيةنامن 
 يةبشطاْا دةَشئ.. ضواس َٓذاَيِ ٖةية !!((.

 ظا طضات ْادةّ  !!((.))بطةسِيَوة.. قةيٓانة بؤ طةسثيَضييةنةت بةساَبةس ياطاو سِيَ
 ))ضواس َٓذاَيِ ٖةية ئةوةْذة بشطني يةبشطا بةسد دةخؤٕ  !!((.

باونى َظتةفا ثيَهةْيٓيَهى بضوونى وػهى بؤ نشد وةى ضةقؤيةنى دسِْذةى 
 بضووى، ثاػإ وتى :

 ))بة سِاطتى ثيَتذةَييَِ.. َٔ ية َٓذاَيةنإ ْاتشطِ، بةَيهو ية دايهيإ دةتشطِ  !!((.
 ثشطياسى ييَهشد و وتى : ثؤييظةنة

 ))بؤضى ية دايهيإ دةتشطيت  !؟((.
دسةختةنإ يةَالو ئةوالى ػةقاَةنة طةوصبووٕ، بةسةو ئامساْى ػني ٖةَيهؼابووٕ، 

 َى دايةوة و وتى :آلباونى َظتةفا وة
ايهيإ دةخؤٕ.. ئةَةؾ ))يةوة دةتشطِ ئةطةس َٓذاَيةنإ صؤس بشطييإ بيَت د

 !!((.ناسةطاتة
يَو بة تيزى تيَجةسِى، ثؤييظةنة فيهةيةنى بؤ ييَذا، َاػيَٓةنة ْةوةطتا، ثيَؽ َاػيَٓ

ئةوةى يةبةسضاو وٕ بيَت رَاسةنةى يةطةس بةسطى دةفتةسةنةى تؤَاس نشد، بةتووسِةيى 
 و ْيَوضةواْيَهى طشرةوة ئاوسِى ية باونى َظتةفا دايةوة و ثيَى وت :
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 ))دةى بطةسِيَوة  !! ((.
 بذة تةْيا ئةجماسة بشِؤّ.((.))تهاية سِيَطاّ 

 ثؤييظةنة بةتووسِةييةوة وتى :
 ))بطةسِيَوة.. ياطا ياطاية، ثيَويظت بة ثاسِاْةوة ْانات !!((.

 ))ئةطجةنةّ َاْذووة.. تهاية((.
 ))دةَييَِ بطةسِيَوة !((.

 ))خوا بؤ دايهت بٗيًََيت !!((.
دىَ دةنةّ  تؤؾ ))خوا ْةَٗيًََيَت.. َٔ ياطاّ داْةْاوة، َٔ فةسَإ ديَبة

 ثيَويظتة بةو فةسَاْة سِاصى بيت(( 
باونى َظتةفا ٖيضى ْةوت تةْيا ياطاى ٖيَٓايةوة بةسضاوى خؤى نة وةى 
صيٓذةوةسيَهى طةوسة ٖةصاسةٖا دةطتى ٖةية، ياطا فةسَإ دةدات بةطةس ثؤييظذا، 

نى ثؤييظيؽ ديَبةديَى دةنات، ثؤييظيؽ فةسَإ دةدات بةطةس باونى َظتةفادا باو
َظتةفاؾ ثيَويظتة ديَبةديَى بهات، باونى َظتةفا بؤ َاوةيةى بة دوودَيييةوة 

 وةطتا، ثؤييظةنةؾ قيزاْذى بةطةسيذا وتى : 
 ))بطةسِيَوة.. ئةطةس ئيَظتا ْةطةسِيَيتةوة، ئةوا دوايى ثةػيُإ دةبيتةوة((.

ةسِى، باونى َظتةفا بةسةو عاسةباْةنةى سِؤيؼت، تووسِةيى ئةطجةنة طةيؼتة ئةوث
ٖةَوو ٖيَضى خؤى نؤنشدةوة و بة تووْذى بةسةو ثيَؼةوة سِؤيؼت، ثؤييظةنة بيٓى 

ّ آلعاسةباْةنة بةسةو سِووى ئةو دةضيَت، ٖةوَييذا بةثةية بضيَتة طةس ثيادةسِةوةنة بة
ْةيتواْى، ئةطجةنة خؤى ثيَذا نيَؼا، ثؤييظةنة يةطةس طاصةساى ثؼت يةطةس صةوى 

ى ثؤييظةنة طريبوو و ثاػإ عاسةباْةنةؾ بةطةسيذا نةوت، مسى ئةطجةنة يةطٓط
 سِؤيؼت و ٖةَوو طياْى ثؤييظةنة خةَيتاْى خوئَ بوو.

 



 

57 

ئةطجةنة صؤسى بةالوة طةيش بوو، خاوةْةنةى بةَة خؤػشاٍَ ْةبوو، بةَيهو تشغ و 
ت، ثاؾ تؤصيَو خةَيهيى بةسِانشدٕ ٖاتٔ آليةسص دايطشت، بةغاسنشدٕ و صؤس بة ثةية ٖة

دةوسى عاسةباْةنةيإ طشت، يةْيَو ضةواْياْذا تشغ بةديذةنشا، نة ثشِبوو ية و ضواس
 سةصيَهى ػاساوة وةى ئةوةى ثؤييظة تيَهؼهاوةنة تةْيا يةػى ئافشةتيَهى دواْة.

وةيإ ييَٓةنشد تاوةنو ثياواْى ثؤييع ٖاتٔ و باونى َظتةفايإ طشت، آلخةَيهى ب
وو، ية بةياْييةنى صوودا ئةطجةنةيإ بشد بؤ بشدياْة بةسدةَى دادوةس، دادوةس سِاطت ب

طؤسِةثاْى طةسةنى، ئةطجةنة وايذةصاْى دةيبةٕ بؤ يةوةسِطا، بةخؤػييةوة ية 
 طؤسِةثاْةنة سِاوةطتا،

ضوْهة ثيَؽ ئةوة بة ػةقاَة ثاْةنةدا بشديإ، نة ثيَؼرت ييَى قةدةغةنشابوو،  
هى تش بة خٓهاويى بة ّ ئةو خؤػييةى دسيَزةى ْةنيَؼا، ضوْهة ثاؾ تؤصيَآلبة

 ثةتةنةوة ػؤسِبووةوة.
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 تيىآلبووكى رِؤذهة
طةآلح طةسِايةوة بؤ َاَيةوة، بة تووسِةييةوة نتيَب و دةفتةسةناْى فشِيَذاية طةس صةوى، دايهى 

 ثشطياسى ييَهشد و ثيَى وت :
 ))ضيتة نوسِّ !؟((.

 َى دايةوة و وتى :آلطةآلح خيَشا وة
 !!((.  ))ية قوتاخباْة بيَضاسّ

 دايهى بة دةْطيَهى ثشِ يةطؤصةوة ييَى ثشطى :
 ))بؤضى ية قوتاخباْة بيَضاسى نوسِّ  ؟؟((.

 طةآلح بؤ َاوةيةى بيَذةْط بوو و ثاػإ وتى : 
 ))دةَةويَت رٕ بيَِٓ !!((.

دايهى ئةوةْذةى ْةَابوو ية خؤػيذا ٖةهلةيةيةنى بةسصو دسيَز ييَبذات، ئةطةس ْيطايةنى 
 باونييةوة ْةبيٓياية، تيَهضوو، بةتشطةوة بةباونى وت :تيزى ية ضاوى 

 ))تؤ.. ٖيض سِيَطشييةنت ٖةية  ! ؟؟((.
باونةنة طشْطي ْةدا بة ثشطياسةنة، بةَيهو ئاوسِيَهى ية طةآلح دايةوة و 

 بةدةْطيَهى سِةم وتى :
 ))تؤ نوسِيَهى طةسثيَضى نةسى، َٔ قايٌ ْيِ بؤ رْٗيَٓاْت((.

ة  وةوة وتى :طةآلح بة دةّ ثاسِْا
))ئيرت يةّ ضشنةطاتةوة دةمبة نوسِيَهى ضاى و طويَشِايةٍَ، ْويَز دةنةّ و بةسدةوّا دةمب 

 يةْويَزنشدٕ..((.
 ))سِؤرى ثيَٓر داس ْويَز دةنةيت ؟((.
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 ))سِؤرى ثيَٓر ْويَز دةنةّ !!((.
 ))َاْطى سِةَةصإ بةسِؤروو دةبيت ؟((.

 ((.))بةدسيَزى َاْطى سِةَةصٕا بةسِؤروو دةمب
ة ية دةسةوةى َاَيةوة ْاَيَٓيتةوة ؟((.  ))ئيرت ػةوْا

 ))ْةخيَش ْاَيَُٓةوةو ٖةَوو ػةويَهيؽ صوو دةْووّ((.
 ))ْاخؤيتةوة !؟((.

 ))ْةخيَش ْاخؤَةوة، بةثىَ دةضِ بؤ َةنهة((. 
 َاْة طيُاى باونى خؤػى تيَهةوت و وتى :آلبةّ وة

 ))باػة.. دة وةسة دةطتِ َاض بهة !((.
ذو بة نشِْووػةوة دةطتى باونى َاضهشد، طةآلح يةب ةوْا اونى ْضيو نةوتةوة، طةسى دْا

 باونى ثيَى وت :
 ))دةى طىَ داس َاضى بهة !!((.

طةآلح سِاصيبوو، طىَ داس دةطتى باونى َاض نشد،  ئيرت باونى بة ثيَهةْني و 
 دَيدؤػييةوة وتى :

 ))ئيَظتا ثيَِ بًَىَ.. دةتةوىَ نىَ بٗيَٓيت !؟((.
ةْذى باونِ و دايهُى ية طةس بيَت((. ))ئةو   نضةّ دةويَت نة سِةصَا

 باونى صياتش دَيدؤػبوو، وتى :
 ))صؤس ضانة.. نوسِى ضاى ئا بةّ ػيَوةية قظةدةنات((.

 دايهى قظةى يةطةٍَ طةآلح نشدو وتى : 
 ))تةْيا ئاوامت ئةوة بوو، نة ثيَؽ َشدمن َاٍَ و َٓذاَيت ببيِٓ !((.

 آلسى وت :باونةنة بة دايهى طة
 ))دةى رْةنة.. ياسَةتيِ بذة ض نضيَهى بؤ ٖةَيبزيَشٔي  !؟((.

 دايهى تؤصيَو بريى نشدةوة و وتى :
ة !!((.  ))ٖةيفاى دساوطيَُإ نضيَهى دوْا
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 باونى بة دَيدؤػييةوة وتى :
 ))دةيٓاطِ، دةيٓاطِ.. بةسِاطتى ضانت ٖةَيبزاسدووة !!((.

 دايهى سِوويهشدة طةآلح و وتى :
 تؤ.. دةيٓاطى ؟((. ))ئةى

 َى دايةوة وتى :آلطةآلح بة ػيَوةى ثشطياسةوة وة
 ))ضؤٕ دةيٓاطِ !؟((.

 دايهى ٖةطتاية طةسثىَ و باونى سِووى تيَهشدو وتى :
 ))بؤنوىَ  ؟؟((. 

 ))دةضِ ٖةيفا دةٖيَِٓ !!((.
 ))ضؤٕ !؟((.

 ْذا((.))دسؤيةنى يةطةٍَ دةنةّ و ثيَى دةَييَِ ياسَةتيِ بذات ية ضيَؼت ييَٓا
 دايهةنة ضووة دةسةوة، يةوناتةدا باونةنة قاقايةنى ييَذا و بةطةآلسى وت :

))ئةى َةيعوٕ.. دةتةوىَ رٕ بيَٓيت !!؟؟ ناتيَهى باػت ٖةَيبزاسدووة، وا بةسةو 
 صطتإ دةضني  !!((.

 باونةنة نؤنةيةنى بؤنشد، بة ثةسؤػةوة يةثى دةطتةناْى يةيةنرت خؼاْذ، وتى :
ة د  وو ثاسضة طؤػتى طةسّ يةطةٍَ يةنرتدا دووت ٔب !!((.))ضةْذ دوْا

 طةآلح بة ػةسَةوة وتى : 
 ))َٔ سةصّ ية ْووطنت ْيية يةطةٍَ ئافشةتذا !!((.

 باونةنة بةطةسطوسَِاْةوة وتى :
 ))ئةى نةواتة بؤضى دةتةويَت رٕ بٗيَٓيت ؟((.

يَٓييةوة صةسدةخةْةيةنى بؤ نشد و ٖيض وػةيةنى ْةوت، بيَ ذةْطيى باَيى نيَؼا طةآلح بة ْٗ
بةطةس رووسةنةدا، تاوةنو دايهى يةطةٍَ )ٖةيفا( طةسِايةوة، )ٖةيفا( تةَةْى ػاْضةطاٍَ بوو، 

يةنى سِيَو و يةػيَهى ثتةو، ٖاتة رووسةوةو آلطجى ثيَظت بوو، ضاوةناْى سِةؾ، قزى سِةؾ، با
يؼت.  صؤس بةػةسَةوة يةطةس يةنيَو ية نوسطييةنإ دْا



 

62 

وة ئاَارةى بؤ باونةنة نشد، رووسةنةيإ بؤ بةديَبٗيًََيَت، باونةنةؾ دايهةنة بة دصيية
بةصةسدةخةْةيةنةوة ضووة دةسةوة،  دايهةنةؾ ثاؾ تؤصيَو دواى نةوت، باونةنة بةسِيَوة بوو بؤ 

 دةسةوة بةدايهةنةى وت :
 ))تؤصيَهى تش دةطةسِيَُةوة !((.

 ثيَى وت :طةآلح بؤ َاوةيةى طةيشى )ٖةيفا(ى نشد و يةثشِيَهذا 
اى ية نشدْةوةى ناسة رَيَشياسييةناْذا !؟؟((.  ))تؤ بة توْا

 طةسى سِاوةػاْذ بةْيؼاْةى )بةَيىَ(، طةآلح صةسدةخةْةيةى طشتى و وتى :
 ))دايهِ ثيَى وتوويت نة َٔ ضيِ دةويَت !؟؟((.

 ))دايهت ٖيضى  ثيَٓةوتووّ  !!((.
يَِٓ !؟((.  ))ئةى ثيَى ْةوتيت دةَةويَت رٕ ٗب

 ((.  ))ْْة
يَِٓ  ؟؟((.  ))ئةى ئاطاداسى ْةنشديت نة دةَةوىَ نىَ ٗب

 ))ْةْ   ((.
 ))دةَةويَت تؤ بٗيَِٓ.. !! ٖيض سِيَطشييةنت ٖةية ؟؟((.

 )ٖةيفا( ػةسَيَهى ْيؼاْذا، بةدةْطيَهى ٖيَواػى ػةسَٓةوة وتى :
 ))ئةوة بةدةطت َٔ ْيية.. بةدةطت نةطوناسَة !!((.

 طةآلح وتى :
 اقًَى، ياسَةتيِ دةدةيت بؤ ضاسةطةسنشدْى ناسى رَيَشياسى ؟؟((.))تؤ نضيَهى ع

 ))بىَ ػو ياسَةتيت دةدةّ  !!((.
 طةآلح دَيدؤػبوو، بةدةْطيَهى دسيَزو بةسص ٖاواسى نشد وتى :

 ))دايهة.. دايهة !!((.
 دايهى بةثةية ٖاتةرووسةوة و وتى : 

 ))ٖا سِؤَية.. ضيت دةوىَ ؟((.
 َؼةو دةَةويَت بيٗيَِٓ !!((.))ٖةيفاّ بةدَية.. ٖةسئة
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 ))تؤ داسىَ نوسِّ.. ضةْذ سِؤريَو سِاوةطتة !!((.
 ))ْا ضاوةسِىَ ْانةّ !!((.

 ))دة نةواتة ضاوةسِىَ بهة تانو باونى )ٖةيفا( ئيَواسة ية ناسديَتةوة((.
طةآلح ضاوديَشى )ٖةيفا(ى نشد و ٖةطتيهشد، نة ئةويؽ صؤس سةصدةنات، )ٖةيفا( ٖةطتاو 

 بةديَٗيَؼت بؤ ئةوةى بطةسِيَتةوة بؤ َاَيى خؤيإ. رووسةنةى
ى نةطوناسى )ٖةيفا(، يةناتيَهذا  ذةوة بؤ ئاَادةبووٕ بؤ طةسدْا دايهةنةى خؤى دةسِاصْا
باونةنةى يةبةس دةَى ئاويَٓةنةدا وةطتابوو، دةطتيهشد بة قظةنشدٕ، ية خةياَيى خؤيذا قظة 

يؼ نت بيَضاس بوو، ية ٖؤَيةنةدا نةوتة ٖاتووضؤ يةطةٍَ باونى )ٖةيفا( دةنات، طةآلسيؽ يةدْا
 نشدٕ، بةتووسِةييةوة طةيشى سِؤرى دةنشد و يةبةس خؤيةوة دةيوت :

 ))دةى بة صوويى ئاوابة  !!((.
 ))بؤضى ؟((.

ات َٔ رٕ دةٖيَِٓ !!((.  ))نة ػةو دٖا
 ))وا بةصوويى ئاوا ْامب ((.

 ))بةسدت تيَذةطشّ((.
 ى َٔ((.))ئادةى... بةسدةناْت ْاطةْة ال

ثاؾ َاوةيةى سِؤر وسدة وسدة سِووْانييةنةى صةسد دةبوو، ئةويؽ بة ئةْكةطت ٖيَواؾ 
 دةسِؤيؼت، يةناتيَهذا طةآلح يةْاو ٖؤَيةنةدا بةٖةْطاوى نوست و تيزسِةو دةٖات و دةضوو.

ٖةسنة سِؤر ئاوا بوو، باوى و دايهى طةآلح بةسةو َاَيى )ٖةيفا( نةوتٓةسِىَ، ثيَؽ 
طانةيإ بذةٕ دةسطانةيإ ييَهشدْةوة، ثيَؼواصييإ ييَهشدٕ، دايهى طةآلح ضووة ئةوةى يةدةس

رووسى ئافشةتإ، باونى طةآلح بةسةو رووسى َيوإ بةسِيَهشا، بؤ َاوةيةى يةوىَ بةتةْيا 
َايةوة دواى ئةوة باونى )ٖةيفا( ٖات، ثيَؼواصى ييَهشدٕ و بةخيَشٖاتٓى ييَهشدٕ، 

ٕ يةطةس نةػوٖةواو ئةو طةْذةَيييةى يةْيَو الواْذا ٖةسدوونيإ نةوتٓة قظةنشد
 وبووةتةوة.. يةثشِيَهذا باونى طةآلح وتى :آلب

 ))دةَةوىَ يةباسةى ناسيَهى طشْط قظةبهةّ !!((.
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 ))بفةسَووٕ !!((.
 ))دةَةوىَ)ٖةيفا(ى نضت بذةيت بة طةآلسى نوسِّ ((.

 ػإ باونى طةآلح وتى :بؤ َاوةيةنى نوست بيَذةْطيى باَيى نيَؼا بةطةسياْذاو ثا
 ))سِةئيتإ ضيية ! ؟((.

 باونى )ٖةيفا( صةسدةخةْةيةى طشتى و وتى : 
، ئيَوة ضانرتٔي نةطٔ !((.  ))ئةَة ثيَويظتى بةثشطياس ْيية.. بيَطوَإ َٔ سِاصِي

 ))صؤس طوثاغ.. ئةى ْشخةنةى ضةْذة ؟((.
بفشؤػِ بة طى وثيَٓر  ))نضةنةّ دواْة.. خويَٓذةواسة.. سِاصيِ يةبةس خاتشى تؤ ثيَت

 يرية بؤ ٖةسنيًؤطشاَيَو.
ة !!((.  ))ئةَة ْشخيَهى صؤس طشْا

 ))ئةطةس دساوطىَ ْةبوويتاية صياتشّ داوا دةنشد((.
 ))باػة، يةبةس ئةوةى دساوطينَي داوات ييَذةنةّ ْشخةنةى دابةصيَٓى((.

وةو ْووطيٓى طويَٓذ بةخودا داواى ٖيض صيادةيةنِ ْةنشدووة، نضةنةّ دواْةو خويَٓذْة
 ٖةية، ضيَؼتيؽ ييَذةْىَ ((.

ّ تؤ دةصاْى يةّ سِؤرةدا ثةيذانشدْى يريةيةى آل))نضةنةت ػايةْى صؤستشئ ْشخة، بة
 ضةْذ قوسغ و طشاْة !؟(( 

 ))وابضامن ئةو ْشخةى ثيَِ وتوويت ْشخيَهى َآَاوةْذييةو يةديَطاى خؤيذاية((.
، تؤ دةبيَت ضاو يت ئيَُة ٖةراسٔي  ت ية باسودؤخى ئيَُةؾ بيَت((.))خؤت دةصْا

ذا !!((. يية، ئيَوة دةوَيةَةْذٕ يةسِةوػتى دوْا  ))ْا وْا
ذا، بة  ّ..((.آل))سِاطتة دةوَيةَةْذئ ية سِةوػتى دوْا

 باونى )ٖةيفا( ٖةْاطةيةنى ٖةَيهيَؼاو وتى :
ذةّ، ))باػة.. دةتةويَت َٔ ضى بهةّ !؟؟ ئةوة تاقاْة نضُة ثيَويظتة طشْطيى بة دواسِؤرى ب

 طى يرية باػة بؤ ٖةس نيًؤطشاَيَو !؟((.



 

65 

ةْذى بؤ ئةّ ْشخة تاصةية ْيؼاْذا، بةصوويى )ٖةيفا(يإ ْاسد بؤ باصاسِ و   باونى طةآلح سِةصَا
ا، نيَؼى )ثةجنا( نيًؤ دةسضوو، يةناتيَهذا يةوالوة  يةوىَ يةطةس تةساصوويةنى طةوسة دايآْ

، دواى ئةوة )ٖةيفا( بشاية ئةو رووسةى بؤ طةآلح ٖةهلةية ييَذسا، باونى طةآلح ثاسةنةى ثيَذ ٕا
 تةسخاْهشابوو، دةسطانة بةباػى داخشا،

ّ دساوطيَهإ ثاَيةثةطتؤيإ بوو، يةطةس ئةوةى ية نوْى دةسطانةوة بشِوأْ و بضأْ ضى آلبة
 سِوودةدات ية ْاو رووسةنةدا، طةآلح بة )ٖةيفا(ى وت :

ؤ ياسَةتيذامن يةضاسةطةسنشدْى َةطةية ))ئيَظتاؾ بةسدةواَيت ية سِاصيبووْت ب
 رَيَشياسييةناْذا !؟؟((.

 ))ئةى ضؤٕ.. ياسَةتيت دةدةّ !((.
 ))صؤس باػة.. بةدايو و باونِ ْةَييَيت ((.؟

 ))بة نةغ ْاَييَِ((.
طةآلح بة دَيدؤػييةوة ثيَهةْى، يةناتيَهذا )ٖةيفا( بةسةو دةسطاى رووسةنة دةسِؤيؼت، 

ْى نًيًةنةوة، وةى ئافشةتيَهى ثيَطةيؼتوو نةوتة دانةْذْى دٌ و ثاسضة يؤنةيةنى خظتة نو
بةسطةنةى، صؤس بشِواى بةخؤى ٖةبوو، دوايى يةطةس ديَطانة سِانؼا، بةدةْطيَهى ْاَؤى 

 فةسَاْهشدْةوة بةطةآلسى وت :
يَٓييةنت ثيَبًَيَِ((.  ))وةسة ييَِ ْضيو بةسةوة، دةَةويَت ْٗ

يَٓييةنة ضيية !؟((  .))قظةبهة.. ْٗ
))َةتشطة ييَِ ْضيهرت بةسةوة، ْاَةويَت بةدةْطى بةسص قظةبهةّ، ْةوةى يةنيَو 

 طويَى ييَُإ بيَت !((.
ووطيَٓىَ، دواى  طةآلح وسدة وسدة ييَى ْضيو بوةوة طٓطة سِووتةنةى ْاضاسيهشد سِووى ثيَوة ٓب

ةْا بؤ ئةوةى ئةوة دةَى نةوتة طةس طؤثهةى َةَهةناْى، يةوناتةدا ٖةطتيَهى توْذ ثاَيى ثيَو
 ّ ْةخيواسد، بةَيهو نةوتة طشيإ ضوْهة َةَهةنة ػريى طةسَى ثيَٓةدا.آلطؤى َةَهى خبوا، بة
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 مندالَـةكان

 

 ـــــــ لةشةوداــــــ  

َٓذاَيةنة ية بيَٗؤػيذا بوو ناتيَو دٓؤنةيةى ية ديَطايةنى تاسيو يةريَش صةوييةوة 
 بة طويَيذاو وتى : ٖاتةدةسةوة، بةدةْطيَهى ْاطو ضشثاْذى

 ))دةتبةّ بؤ دةسيا((.
 َٓذاَيةنة بة طةسطوسَِاْةوة وتى :

 ))َٔ ْاصامن دةسيا ضيية !؟((.
 دٓؤنةنة وتى :

 ))دةسيا َٓذاَييَهة سةصى ية ئاوة، دووضاوى ػيٓى ٖةية((.
 ئةو ناتة َٓذاَيةنة طويَى ية ػةثؤىل تووسِةى ئاو بوو، بةدةّ ثاسِاْةوةوة وتى :

 او ْيية((.))سةصّ يةئ
 ))ئةى سةصت ية ضيية ؟((.

 ))سةصّ يةباخة((.
 دٓؤنةنة بة طاَيتةنشدْةوة ثيَهةْى و ثشطياسى ييَهشد و وتى :

 ))بؤضى سةصت ية باخة ؟((.
 ))باخ طةوصة !((.

 دٓؤنةنة بة دةختهشدْةوة وتى :
 ))دةتبةّ بؤ دةسيا((.
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ةبوو، بةَيهو ثياويَهى با  َْ َٓذٍا بوو، ْاوػإ ثإ يةطٓطى طياى طةوص  بةسصآلسِوويهشدة دةسيا 
ةيويَشا بطشى،  ٗات و تشطا،ْ   سِوابوو، َٓذاَيةنة يةسصى ييَ

ةوة وةى  ضيو نةوتةوة بةدوو دةطتى ئايَتووْى باوةػى ثيَذانشد، ئةوناتة توْا دةسيا ية دٓؤنةنةْ 
ٓذاَيةنة يةتشطا دةيةسصى و ية خةوةنةى بةئآلخويَيةى بةطةس ئاودا ب ٖاتةوة، وى بهةيتةوة،َ  اطا

 بةدةْطى بةسص طشيا،
دايهة ْووطتووةنةى طويَى ية طشياْةنةى ْةبوو، بؤ َاوةيةى بة تةْيا دةطشيا و  

 يةطةس طاصى ثؼت يةطةس ديَطانةى ييَى نةوتبوو، 
دوايى وسدة وسدة ييَى خةوتةوة، باخةنة ثيَهةْى و دسةختةنإ طةوص بووٕ، ضؤيةنةى 

نةوتٓة خويَٓذٕ، سِووباسيَو طشووديَهى تةسِى بةئاو بضووى يةطةس داسةنإ ْيؼتٓةوة و 
ّ دَيدؤػييةنةى دسيَزةى ْةنيَؼا، دٓؤنةنة آلدةوت، َٓذاَيةنة دَيى خؤؾ بوو، بة

 طةسِايةوة و بة دووثاتهشدْةوةوة  ضشثاْذى بة طويَيذا:
 ))دةتبةّ بؤ دةسيا((.

شِبووٕ ية سِم و ئةو ناتة دٓؤنةنة ئافشةتيَهى بوونةػووػة بوو، ضاوة طةوسةناْى ث
قني، َٓذاَيةنة قيزةيةنى بةسصى تشطٓانى نشد، دايهى يةخةوةنةى بة ئاطاٖاتةوة و 
وايًيَهشد بةتشطةوة سِابهات بؤ الى، دوايى بةتةْيؼتيةوة سِانؼا، بةطؤصةوة ْووطاْذى 
بة طٓطييةوة و ئاطايى نشدةوة تاوةنو ئاساّ بووةوة و يةطشيإ وةطتايةوة، بةدةْطيَهى 

 يَُٓى نشدةوة و ثةمياْى ثيَذا ئةطةس ْووطت دوو دووت نؤتشى طجى بؤ دةٖيَٓىَ ْضّ ٖ
يةوناتةدا باخةنة ئافشةتيَو بوو يةطةس ثؼت ثاٍَ نةوتبوو، بةخؤػييةوة ثيَذةنةْى، 
دوو نؤتشةنة نةوتٓة فشِئ يةئامساْى ػيٓى بةسيٓذا، دوايى نؤتشيَهى بضووى دوايإ 

 نةوت، سةصيإ يةئاو ْةبوو.
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 ـــــــ  ثةناى مانطــــــ  
 َٓذاَيةنة بةدايهى وت :

 ))دويَٓىَ ػةو َاْط ية بةسصاييةوة دابةصى و ثةسداخىَ ئاوى خواسدةوة((.
 دايهةنة صةسدةخةْة طشتى وتى :

َ بووّ داسيَو َاْطِ بيٓى ثشتةقاَييَهى نشدةوة((.  ))َٔ ناتى خؤى نة وةى تؤ َٓذٍا
 !؟((.))ئايا َاْط سةصى ية ثشتةقاَية 

 َى َٓذاَيةنةى ْةدايةوة، َٓذاَيةنة داسيَهى تش ثشطياسى نشدةوة و وتى :آلدايهةنة وة
 ))َاْط ية سِؤردا بؤنوىَ دةضىَ ؟((.

 ))خؤى دةػاسيَتةوة((.
 ))يةنوىَ ؟((.

 ))نةغ ديَطاى ْاصاْىَ((.
 ))بؤضى خؤى دةػاسيَتةوة ؟((.

 ئيَُة بةػةو دةْووئ، َاْطيؽ بةسِؤر دةْوويَت((.
ّ ئةو يةو ناتةوة بشِياسيذا بطةسِيَت آلٓذاَيةنة بيَذةْط بوو و ٖيضى تشى ْةوت، بةَ

 بةدووى ثةْاى َاْطذا نة طةوسة بوو.
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 ــــــ  دةستى بضووكــــــ  
َٓذاَييَو ثؼيًةيةنى طجى ٖةبوو، سةصى دةنشد قظةى يةطةٍَ بهات، سِؤريَو ية 

 سِؤرإ ثؼيًةنة َياواْذى وتى:
 بهشِة !((. ))نوخيَهِ بؤ

 ))تؤ سةصت يةوةية ية سِيَطاوبإ بزيت ؟ ثيَويظتت بة نوخ ْيية((.
ّ بة سِؤر سةصّ آل))َٔ سةصّ يةوةية بة ػةوإ بة سِيَطاوباْذا ٖاتووضؤ بهةّ، بة

 يةوةية يةديَطايةنى بيَذةْطى ئاساّ دا بٓووّ((.
 َٓذاَيةنة ثيَى وت :

 ))َٔ بضوونِ ثاسةى نوخِ ْيية !!((.
 ة نوخيَهِ بؤ دسوطت بهة((.))نةوات

 ))َٔ بضهؤيةّ و دةطتةناْيؼِ بضهؤيةٕ تواْاى دسوطت نشدْى نوخِ ْيية((.
))ثؼيًةنة تووسِةبوو، ئيرت يةوناتةوة قظةى يةطةٍَ َٓذاَيةنة ْةنشد، يةبةس ئةوة 

 َٓذاَيةنة ْاضاسبوو ٖاوسِيَيةنى تش يةْيَو َٓذاَية بضوونةناْذا بؤ خؤى ٖةَيبزيَشىَ.
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 ــــ  تـــــــــــةم  ــــــــ
َٓذاَيةنة بةبىَ ٖؤناس دسيَزةى دا بة ثيَهةْيٓةنةى، دايهى بة خؤتيَٗةَيكوستاْذْةوة  

 ثشطياسى ييَهشد و وتى :
 ))بؤضى بيَذةْطى ؟((.

 َٓذاَيةنةؾ وتى :
 ))سِووباسةنة ْاوّ دةصاْىَ ؟((.

 َى دايةوة :آلدايهةنة وة
 ْاوى بؤم و َاطى دةصاْىَ((. ))سِووباس قظةْانات، ئةو تةْيا
 َٓذاَيةنة بة بشِوانشدْةوة وتى :

 ))سِووباسةنة ْاوّ دةصاْىَ، ئةو َٓى خؤػذةويَت((.
 )) يةسِووباس ْضيو َةنةوة ئةو َٓذاَيى بضووى دةفشِيَٓىَ((.

َٓذاَيةنة بةطةسطوسَِاْةوة طةسى سِاوةػاْذ، ئةو يةوةوثيَؽ بيظتبووى سِووباسةنة 
ْاوى ئةوى ٖيَٓاوة، دةْطى صؤس بةطؤص و ْاطو بوو وةى بؤْى  بة ضشثةو طؤصةوة

 ياطةَني، بؤ َاوةيةى َٓذاَيةنة بيَذةْط بوو دوايى بة دايهى وت :
 ))ٖةوسةنةى دصى  !!((.

 دايهةنة وتى : 
 ))دسؤ ػوسةيية !((.

 ))َٔ دسؤ ْانةّ.. ٖةوسةنةى دصى !((.
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ة ٖةوسةنة نؤبووبووةوة َٓذاَيةنة بة دةطتةناْى ئاَارةى بؤ طةسةوة نشد، ن
 يةئامساْذا ثاػإ وتى :

 ))َٔ يةنيَهِ يةّ ٖةوساْة دصيوة((.
 ))ضؤٕ ! ؟.. ٖةوس بةسصة و تؤ بضوونى !((.

 ))بةٖةوسّ وت وةسة، يةو بةسصاييةوة ػؤسِبووةوة((.
َٓذاَيةنة يةثى دةطتى نشدةوة، ثاسضةيةى يؤنةى طجى يةْاو يةثى دةطتيذا بوو، 

 تى :دايهى ثيَهةْى و و
 ))ئةَة ٖةوسة  !!؟؟((.

 َٓذاَيةنة بةدةْطيَهى ثشِ ية خؤػييةوة وتى : 
 ))ْةَتواْى ٖةَوو ٖةوسةنة بذصّ، ضوْهة ئةو طةوسةية، سِاصيبووّ بة بةػيَهى((.
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 ـــــــ  هاوِرَيم ِرؤذ  ــــــ
، بة َٓذاَيةنة ْةيتواْى ية ٖةوَيةنةيذا بةساَبةس سِووْانى سِؤر ضاوةناْى ٖةَيبيَٓىَ

 دَيتةْطييةوة طةسى داْةواْذ و بةدايهى وت :
 ))سِؤر سِقى يةَٓة  !!((.

 دايهةنة ثيَى وت :
 ))سِؤر ٖةَوو خةَيهى خؤؾ دةويَت ((.

 َٓذاَيةنة بة ثيَذاطشييةوة وتى :
 ))سِؤر َٓى خؤؾ ْاويَت !!((.

ئةو سِؤرة بةطةسضوو بة ٖةْطاوى يةطةسخؤ سِؤيى و سِةْطى صةسدى يةطةٍَ خؤى 
 ئاوانشد، يةػةودا باساْيَهى صؤس باسى بةياْيؽ بة طجيَتى و تةسِييةوة ٖات.

َٓذاَيةنة بةخؤػييةوة ٖاواسيهشد، ضؤيةنةيةنى بضوونى ية سةوػةنةياْذا 
دؤصييةوة يةطةسَاْذا دةيةسصى، باساْةنة تةسِى نشدبوو، ثةيةى نشد يةثيَذاْى خواسدٕ 

نة بيَٗيَض بوو يةطةسَاْا و يةتشطاْا ّ ضؤيةنةآليةثاسضةْاْةنإ بة ضؤيةنةنة، بة
دةيةسصى، بؤ َٓذاَيةنة ئاػهشابوو نة ضؤيةنةنة يةٖةس ناتيَهذا مبشىَ ئةوا دةَشىَ، 

ّ ٖةس نة ٖةوسة سِةػتاَيةنة يةئامسإ سِةوييةوة و سِؤر آلتشغ و دَيةسِاونىَ طشتى، بة
 دةسنةوتةوة، ئيرت ضؤيةنةنة بةخؤػييةوة نةوتةوة دشيوة دشيو،
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وةْذةى ثيَٓةضوو ضؤيةنةنة بة باَيةناْى نةوتة باَيةفشِىَ، َٓذاَيةنة بةتشغ و ئة 
طوثاطةوة سِواْيية سِؤرةنة و َاَيئاوايى ييَهشد... ئةويؽ بة سِووة ئاَيتووْييةنةيةوة 
صةسدةخةْةيةنى بؤ نشد، صةسدةخةْةيةنى ٖةَيبزاسد نة ئاَارةبيَت بؤ ئةوةى 

 ٖةتاٖةتاية خؤػى بوويَت.
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 كراو  ـــــــ ـــــ  ئاسكَيكى بةندــ
َٓذاَيةنة يةسِيَطايةنى ثشِ ية دةْطةدةْط و ٖةساو صةْا نةوتة سِؤيؼنت، ثةجنةناْى 

 بضووى و دةتشطإ، بةسةصةوة دةطتى دايهى طشت، يةثشِيَهذا يةسِؤيؼنت وةطتاو قيزاْذى :
 ))ئةَة ضيية !؟؟((.

ْيَو نة َشيؼو َارةيهشد بؤ دونا و ثةيةوةسى دةفشؤػت، يةويَذا ئاطهيَو  بةدةطتةناْى ئا
ةيَبيَت، دايهةنة وتى : ةبيَت وٖ  ًَذابوو بؤ ئةوةى بةْس  وةطتابوو و تةوقيَهى قايؼى ية

 ))ئةَة ْاوى ئاطهة !!((.
 ))يةنويَوة ٖاتووة  !؟((.

 ))يةبياباْةوة ((.
 ))ئةى بيابإ ضيية ؟((.

 ة((.))بيابإ ديَطايةنى ثإ وبةسيٓة، صةوييةنةى ملاويي
 ))ئةى مل ضيية ؟((.

 ))مل دةْهى وسدة، ْاطهة، سِةْطى صةسدة((.
 ))ئةى ئاطو بؤضى ٖاتووة بؤ ئيَشة ؟((.

 ))سِاوضييةنإ ٖيَٓاوياْة بؤ ئيَشة بؤ ئةوةى بيفشؤػٔ((.
 ))ئةوةى دةيهشِيَت ضى ييَذةنات ؟((.

 ))طةسى دةبشِيَت، طؤػتةنةى خؤػة !!((.
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طهةنةى نشد، نة بة تشطةوة سِاوةطتابوو، دوإ و َٓذاَيةنة بؤ َاوةيةى طةيشى ئا
 سِةْطى ئاَيتووْيى بوو، ضاوةناْى بة َاَيئاواييةوة سةصيإ ية طشيإ بوو.

َٓذاَيةنة يةسصي ييَٗات، ٖةطتيهشد سِؤرىَ ية سِؤرإ ئاطو ية بياباْة ثإ و 
دا بيابإ بةسيٓةناْذا سِادةنات، دةطتيهشد بةطشيإ، يةوناتةدا ية َيَؼهى َٓذاَيةنة

صةوييةنى ثإ و بةسيٓة و ملى صةسد  دايجؤػيوة و نةطى تيَذا ْارى ية ئاطو و 
 سِاوضييةنإ صياتش.
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 كانآلدوا ئا
وةنامن دةنشد، يةناتيَهذا بؤياخضيية ثريةنة طةسقاَيى آلبةطؤصةوة طةيشى ثيَ

يرية، ئيَظتا ثانشدْةوة و بشيكة ييَٗيَٓاْى بوو، ثيَؽ دووَاْط نشِيوَة بة طى و ثيَٓر 
 ْاتوامن بيفشؤمشةوة بةو ْشخة.

ئةوة خةَيهى صةويية ٖةس ٖةَوويإ ناسةناْيإ ديَٗيَؼتووة، بةبيَذةْطيى ضواسدةوسيإ 
داوّ، َٔ ثياويَهِ َيَضةسيَهى طجى دةخةَة طةسطةسّ، سِيؼِ سِةؾ و دسيَزة، دةْطيَهى 

ةّ ٖةية، ثيَهٗاتةنةى بةسصبووْةوة و ناسيطةسيى ٖةية  ، بةسصدةبيَتةوة :ثياوْا
 و وةى ئافشةت واية يةاليإ((.آل))نوسِةنامن.. ثيَ

 سةصّ يةوة دةنشد طويَِ ية دةْطى خؤّ بيَت، بة بؤياخضييةنةّ وت :
 ))طاَيى سِابوسدوو، طاَيى خيَش بوو !!((.

 ئةويؽ ثيَى ومت :
 ))سِؤرى سةػش ْضيهة !!((.

 ثيَُوت :
ْيية، طاَيى  ٕ ثيَٓر بيَضووى بوو ((.))ئةوةى دةيًَيَيت  سِاطت  ةنةَا  ثاس طاَيى خيَش بوو، ثؼًي

 ثيَى ومت :
 ))ثؼيًة دواْة !!((.

ئاطاداسيهشدَةوة ثؼيًةيةنى بةخيَونشدووة ٖةطتى بة فةقريييةنةى نشدبوو، خواسدْى ية 
 خواسدْةناْى ئةو ْةدةخواسد، بةَيهو ية دساوطيَهاْى دةدصى، ثيَهةْيِ و ثيَُوت :
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اطِ سةصى ية ثؼيًةيةى نشدبوو بؤ َاوةى طىَ طاٍَ ))َٔ ثؼيًةيةى دةْ
 دَيظؤصى بؤ دةسدةبشِى، ثيَى ومت :

 ))خوانةسمية((.
 ثيَِ وت :

 ))ئةوةى بؤّ طيَشِايتةوة طةسطوسِٖيَٓةسة !؟((.
 ثيَيومت :

))ئةوة ديَطاى طةسطوسَِإ ْيية، ضوْهة ئارةٍَ بووْةوةسيَهى دواْى خوداييةو 
 عةيبيإ ئةوةية، نة بة ضواسثىَ دةسِؤٕ((.خودا دسوطتيهشدووة، تةْيا 

وةنامن تةواو بوو، ثاسةنةّ داية و آلئةوناتة بيَذةْط بوو تاوةنو ية ثانهشدْةوةى ثيَ
بةػةقاَةناْذا ٖاتووضؤّ دةنشد و بريّ يةو خةَيهة دةنشدةوة، نة دةٖاتٔ و دةضووٕ 

ْيَوضةوامن طشرو ضشض نشد،  ّآلبةضواسدةوسَذا بةضواسثيَوة، بة طاَيتةداسِييةوة ثيَهةْيِ بة
يةناتيَهذا سِواْيِ َٓذاَييَهى بضوونى سةَيوافشؤؾ بةطوَاْةوة بؤّ دةسِواْىَ، ييَى ْضيو 

ّ ئةو طوَاْةنةى ٖةس َابوو، سِقِ ييَى آلنةومتةوةو طىَ ثاسضة سةَيواّ ييَهشِى، بة
سةَيوانةّ ٖةطتا، بة ٖةْطاوى بةثةية نةومتةوة سِؤيؼنت، السِيَيةنةّ طشت، يةويَذا 

فشِيَذاية طةس صةوى، بةثةية ثياويَهى ثؤييع طشمتى و بشدَى بؤ ثؤييظداْة، يةوىَ 
ثؼهٓيٓيإ بؤ سةَيوانة نشد، بؤيإ دةسنةوت نة رةٖشاويية، ثياواْيَهى صؤس ييَِ 
نؤبووْةوة، داواياًْيَهشدّ ْاوى تةْيٓةوةى ْةخؤػييةنة ضيية ؟ َٓيؽ ثيَُوتٔ نة 

ة، ثياوةنإ بة طاَيتةو سِاصيٓةبووْةوة تيَياْشِواْيِ، ئاَؤرطاسييإ ٖيض تةْيٓةوةيةنِ ْيي
نشدّ نة سِاطتى بًَيَِ و ٖاْا بؤ دسؤو دةيةطة ْةبةّ، وتيإ ئةوإ ٖةَوو ػتيَهى َٔ 

ّ آلدةصأْ، ضوْهة َاوةيةنى صؤسة يةريَش ضاوديَشيذاّ، ٖاواسيَهى طةسطوسَِامن نشد، بة
ى بةسط دواْى سِيؽ تاػشاويإ ٖيَٓا، وتيإ ئةوة ئةو ئةوإ طويَيإ ثيَٓةدا، ثياويَه

دورَٓةية، نة تؤ دةتويظت يةْاوى ببةى يةسِيَطاى دةسخواسدداْى ئةو ثاسضة سةَيوا 
 رةٖشاوييةوة، َٓيؽ قيزاْذّ ومت :
 ))ئةو دووسة يةسِاطتييةوة !((.
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 ئةو ناتة ثياوة دةوَيةَةْذةنة نةوتة قظةنشدٕ و وتى : 
ػتٓى َٓت نشدووة، ئةطةس سِةصاَةْذى ْةدةّ بة ػوونشدْى ))تؤ ٖةسِةػةى نو

 نضةنةّ بة تؤ  !؟((.
 ثيَِ وتٔ :

 ))َٔ نضةنةيِ خؤػذةويَت و ئةويؽ طةوسةتشئ خؤػةويظتى ٖةية بؤ َٔ((.
 دوايى بة تووسِةييةوة بةطةس نابشاى دةوَيةَةْذا  قيزاْذّ :

ت ديابيٓةوة، ض ))تؤ خؤػةويظتييةنةى ئيَُةت تيَهؼهاْذ، بةصؤس دةتةويَ
صياْيَهى ٖةية ئةطةس ٖةراسيَو نضة دةوَيةَةْذيَو بٗيَٓىَ ؟ ثياو ئةوةي نة دةتواْىَ 

 َٓذاٍَ دسوطت بهات و تؤ بهاتة باثرية !((.
ثياوةنإ نة طويَيإ يةقظةنامن بوو طةيشى يةنرتيإ دةنشد، ضوْهة قظةنامن 

 َاْايإ ٖةبوو، َٔ بةسدةواّ بووّ ية قظةنشدٕ :
 ويظتة دياواصى ْةَيَٓىَ يةْيَوإ ٖةراسو دةوَيةَةْذدا((.))ثيَ

يةوناتةدا خةَيهى طةس صةوى ناسةناْيإ ديَٗيَؼت و بةضواسدةوسَذا بة بيَذةْطيى 
 سِاوةطتإ، َٓيؽ بة دةْطيَهى يةسصؤنةوة، نة سةصّ يةطشيإ بوو ثيَُوتٔ :

 َشؤظ ية َشؤظ ديادةناتةوة((.))ئةى بشانامن ثيَويظتة يةطةستإ ئةو ديواسة بشِوخيَٓٔ، نة 
ييَهؤَيةسةوةنإ داواياًْيَهشدّ بيَذةْط مب، دوايى داواى طةستاػيَهيإ نشد، ثاؾ 
تؤصيَو ثياويَهى بةسط طجى ٖاتة رووسةوة، بةداْتاييَهى سِةػةوة ٖيض قظةيةنى ْةنشد 

و تةْيا داْتانةى يةطةس َيَضةنة داْا، دواتش نشدييةوةو خاويييةنى طجى دةسٖيَٓا
ثيَضاى ية ًَى َٓةوة، طويَضاْيَهى ية داْتانةى ٖيَٓاية دةسةوة، بة ثاسضةيةى قايؼى 
ضةوسنشاو بة صةيت تيزيهشدةوة، ييَِ ْضيو نةوتةوةو داواى ييَهشدّ ْةدوَييَُةوة و 
ٖةْاطةْةدةّ، َٓيؽ بةطويَِ نشد، ئةويؽ بة دووَيةيةنى توْذ طةسيربِيِ، طةسّ نةوتة 

 طةيؼت و ٖةطتاَة طةسثىَ، طةس صةوى و ئاصاسّ ثيَ
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 طةستاػةنة ثيَى ومت :
 ))ثريؤصت بيَت !!((.

َى بذةَةوة، بة سِانشدٕ ية ثؤييظداْةنة ضووَة دةسةوة، آلْةَتواْى وة
 بةػةقاَةناْذا سِاَذةنشد بةسةو َاَيةوة، ناتيَو طةيؼتُة َاَيةوة، دايهِ قيزاْذى :

 ))نواْىَ طةست  !! ؟؟((.
 هة بىَ صَإ بووّ، ٖةسوةٖا وتى :َِ ْةدايةوة، ضوْآلوة

 ))نةواتة ْاتواْى بضيت بؤ الى ثضيؼهى ددإ !؟((.
صؤس دَيتةْط بووّ، ضوْهة ئةَشِؤ َٔ ْاتوامن بضِ بؤ الى ثضيؼهى ددإ بؤ 

ّ ثاؾ تؤصيَو دَيدؤؾ بووّ، بةوةى ئيرت آلضاسةطةسنشدْى ئةو دداْة نشَيَيةّ، بة
 طةستاػداْة.  ثيَويظتِ بةوة ْيية نة بضِ بؤ دوناْى
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 سةوزة 
اوةطتابوو، ية بةسصاييةوة َاْطيَو يةبةسدى  ئافشةتةنة ية ْاو باخضةنةدا سِ
ذا ضةقيبووٕ،  صةسد دةيشِواْى بةطةسيذا، ٖةسدوو ثيَيةناْى بةسِووتى ية خؤَي
طؤساْييةنى صبشى ْةطةييو دةٖاتة بةس طويَى، طةسى بؤ ْةويهشد، يةوناتةدا 

طجى بوو، ًَى قشتابوو، يةػى ئافشةتةنة نةوتة يةسصئ، تشغ َةييَهى 
ضاوةناْى ثشِبووٕ ية فشَيَظو، ْةختة ْةختة طؤػتةنةى سِةم دةبوو سِةط ية 
ة وػهةنة قًَيؼى بشد، ضووة ْيَوى، يةناتيَهذا ئافشةتةنة  ثيَيةناْى سِوا، خؤَي

يَهذا ٖاواسيَهى ثشِ تشطى  بةطةسى ْةوييةوة بةسدةواّ بوو يةطشيإ، ية ثشِ
ػاساوة بةسصبووةوة، دةطتةناْى بةسصنشدةوة بؤ طةسةوة، بةَةبةطتى 

ةنة، بة ّ ٖةسدوو دةطتى وػو بووٕ و بةبةسصييةوة آلخؤسِصطاسنشدٕ ية خؤَي
ّ يةػى بةَالو ئةوالدا دةٖاتودةضوو، ٖيَواؾ ٖيَواؾ فشَيَظهى آلَاْةوة، بة

يَهى طشتةخؤ، ضاوةناْى وػو بووٕ، طؤػتةنةى بووة تةختةيةى و تويَزاَي
ةنةى ػتةوة،  دوايى وةسصى صطتإ ٖات، باساْاو ئافشةتة ضةقيوةنةى ْيَو خؤَي

ى طةوصى بضووى يةدةطتةنإ و قزى آلثاػإ وةسصى بةٖاس ٖات، طة
يَهى طةوسة دةسضوو.  ئافشةتةنة ثؼهووت، ئةوةْذةى ْةبشد طوَي
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خضةنة سِؤرى ٖاوئ ثةسؾ بووةوة بةطةس باخضةنةدا، ئيٓذا خاوةْى با
ٖات، ثياويَهى ثري بوو، دسةختى طيَوةنإ ية باخضةنةدا يل و ثؤثةناْيإ 
ثشِبووٕ، تةْيا يةى دسةختيإ ْةبيَت طوَيةنةى ْةبوو بة طيَو، ييَى بيَضاس بوو، 
بةثةية تةوسةنةى ئاَادةنشد و نةوتة ييَذاْى ثةيةناْى دسةختةنة، يةى يةطةس 

 دوويى نةوتة طةس صةوى.يةى ييَي دةدا تاوةنو دسةختةنة بة َش
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 بةزين
)خةييٌ طاَش( طةسِايةوة بؤ رووسةنةى، ثؼتى نؤَاوة و قاضةناْى َاْذوو، يةطةس 
ديَطانةى سِانؼا، بةتةْيا و طةسَابشدوو دةيةسصى، ضاوى ضووة خةو ية ناتيَهذا 

ة سِةػةبا ية دةسةوةى رووسةنة دةْطى طوسطيَهى ثريى بشطى بوو، ثاؾ تؤصيَو سِةػةبان
طؤسِسِا بؤ دةطتيَو ثةجنةناْى دةيةسصئ، دةسطاى رووسةنة نشايةوة، ػارْيَهى قزسِةؾ 

ى ية يووت بةسصى سَِيَهى تووسِة دةضوو، فةسَاْى ثيَهشابوو          آلخؤيهشد بة رووسدا، با
 )خةييٌ طاَش( ئاصاس بذات تانو َشدٕ، يةثشِيَهذا دةْطيَو دةيوتةوة :

 ))ئاصاسى دةدةئ !((.
 خوىَ دةنةيٓة ضاوةناْى((.))

 ))طؤػتةنةى دةبشريَٓني((.
 ))ئيَظكاْةناْى تيَهذةػهيَٓني((.

)خةييٌ طاَش( بة تشطةوة دةيةسصى، تشطةنةى طؤسِسِا بؤ طةسطوسَِاْيَهى 
صياْبةخؽ،، نة بيٓى ػارْة ثشض سِةػةنة يةثشِ قاض دةْيَت بة ئةرْؤناْيذا، بةدةّ 

 ثاسِاْةوةوة دةقيزيَٓىَ :
 .. سِانة((.))سِانة

 )خةييٌ طاَش( ثشطياسيهشد و وتى :
 ))بؤ نوىَ سِانةّ ؟((.
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طيُاى ػارٕ بوو بة ئاصاسيَهى طتةَهاساْة، نةوتة طةس صةوى و َشد، طؤسِسِا بؤ 
ثةثوويةيةى و يةْاو بؤػاييةنى تاسيهذا وْبوو، )خةييٌ طاَش( بةسدةواّ بوو ية 

ياْييةى يةخةو ٖةطتا وايذةصاْى ٖةْظهذإ بيَ ئةوةى فشَيَظهى ٖةبىَ، تاوةنو بة
ثيَيةناْى دسيَزدةنا و باويَؼو دةدات، وةى ئةوةى طةدطاٍَ بيَت ْووطتبىَ و طةدةى 

 نيظيَهى بةتاَيى نؤْة، يةَاٍَ ضووة دةسةوة.
َاَيةنة دةسطايةنى تةختةى ٖةبوو، يةدواى خؤى بةتوْذى داخيظت، نةوتة سِؤيؼنت 

، ئاطوودةيى باَيى نيَؼابوو بةطةسيذا، يةناتى بة ػةقاَيَهذا دوو ثيادةسِةوى ٖةبوو
سِؤيؼتٓيذا ْة ثياو ْة َٓذاٍَ ْة ئافشةتيَهى ْةبيٓى، يةطةس بايهؤْةنة، ثيادةسِةوةنإ 

ى صةسدى دسةخت داثؤػشابووٕ و ثؼتطوىَ خشابووٕ، )خةييٌ طاَش( آلبة ضيٓيَو ية طة
و ية خؤدواخظتٓيؼى بةسدةواّ بوو ية سِؤيؼتٓةنةيذا بة ٖةْطاوى يةسصؤى و دؤسيَ

ثيَوةدياس بوو، تانو طةيؼتة يةنيَو ية ضيَؼتداْةنإ، ناتيَو ويظتى بضيَتة رووسةوة 
بةسةو سِووى َؼهيَهى طةوسة بووةوة نة طواسى ثاطهيًيَو بووبوو، صةسدةخةْة طشتى و 
بةطةسطوسَِاْةوة طةيشيَهى ئامساْى ػيٓى سِووْى نشد، ثاػإ ضووة ْاو 

وىَ رَاسةيةنى صؤس َؼهى بيٓى، ٖةسٖةَوويإ قةباسةيإ طةوسة ضيَؼتداْةنةوة، ية
 بوو، يةثؼتى َيَضة تةختةناْةوة داْيؼتبووٕ، بةػيَوةيةنى طةيش خواسدْيإ دةخواسد.

)خةييٌ طاَش( َيَضيَهى ية طوضيَهةوة بؤ خؤى ٖةَيبزاسد، بة تةسيكى و 
ةوتة رَاسدْى ئةو تيَهضووْةوة يةطةسى داْيؼت، ضاوى بشِيية بةسطة ثيظةنةى و ن

 ثةَية ثيظاْةى يةطةسى بووٕ، رَاسدْى ػةؾ ثةَية بووٕ.
دواى تؤصيَو ناسطوصاسةنة ٖات بؤ الى، نة َؼهيَهى طةوسة بوو، بةسطيَهى سِةؾ 
و نشاطيَهى طجى يةخة داَةصساوى يةبةسبوو، )خةييٌ طاَش( بة طةسطاَييةوة نةوتة 

ةوة دةْطيَهى صبشى دسيَز وةى وةسِيٓى تيَشِواْيٓى، ثاػإ طةسى داْةواْذ و يةدةَيي
 طةطيَو بوو يةطةسةَةسطذا، )خةييٌ طاَش( وتى :

 ))نوثيَو ػريو دوو نوييَشة و ثاسضةيةى ثةْري و تؤصيَو نةسةّ دةوىَ((.
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ناسطوصاسةنة طةسى بؤ داْةواْذ و يةَيَضةنة دووسنةوتةوة، )خةييٌ طاَش( 
ّ آلز صةسد بيَت، بةْاطهييةوة ثيَذةنةْى، بةضاوةناْى ييَهٓا، ٖةوَييذا وةى َٓذاَييَهى ق

طةسنةوتوو ْةبوو، ٖةوَييذا وةى دسةختيَهى طةوصو َةييَهى بضووى و ئافشةتيَهى قز 
ّ ٖةس طةسنةوتووْةبوو، بة دداْةناْى ييَوى خواسةوةى طةطت، آلسِةؾ بيَت، بة

ضةيةى طؤػتى يةوناتةدا ناسطوصاسةنة طةسِايةوة، قاثيَهى يةطةس َيَضةنة داْا، نة ثاس
 ناَيى يةطةس بوو، )خةييٌ طاَش( ْاسِاصيبوو، بةدةْطيَهى تووسِةيى و بةسص وتى :

 ))ئةَة ضيية ؟؟ َٔ داواى نوثيَو ػريّ نشدووة((.
ّ )خةييٌ طاَش( آلناسطوصاسةنةؾ بة قيزةيةنى ٖةَيةػةييةوة قظةنةى ثيَربِى، بة

 بةسدةواّ بوو و وتى:
ثاسضةيةى ثةْري و تؤصيَو نةسةّ نشدووة، ْةى ))داواى نؤثيَو ػريو دوو ْإ و 

 طؤػتى ناٍَ !!((.
ناسطوصاسةنة وةسِى، َؼهة طةوسةناْى نة ية ثؼتى َيَضةنةى ئةوالوة داْيؼتبووٕ  
نةوتٓة وةسِئ، وةسِئ قاقايةنى دسيَزى طاَيتةئاَيَض بوو، )خةييٌ طاَش( صؤس تووسِةبوو، 

ّ وػةنإ يةقوسِطيذا وْبووٕ و ػاساْةوة، آلويظتى قظةبهات و ْاسِةصايى دةسبربِىَ، بة
ٖيضى يةدةّ دةسْةضوو تةْيا وةسِيٓيَهى ثضشِثضشِى ػجشصة ْةبيَت، بؤ َاوةيةى ضاوى 
داخظت، ئةو ناتة بيٓى ػارْة قز سِةػةنة نةوت و َشد، دواى ئةوة ْةطؤسِسِا بؤ 

 ثةثووية، بةَيهو الػةيةنى صةسدٖةَيطةسِاو بوو يةطةس صةوى سِانؼابوو.
بةقوسطاييةوة )خةييٌ طاَش( ضاوةناْى ٖةَيٗيَٓا، نة سِواْى ثاسضة طؤػتيَهى 

و يةبةسدةَيذاية، يةثشِيَهذا سةصى يةخواسدٕ نشد، دةطتى بؤ سِانيَؼا، آلْةنو
ثةجنةناْى ىلَ توْذنشد و بةسصيهشدةوة بؤ دةَة نشاوةنةى، بة دداْة نشَيَهاْى 

سِيَو و ثيَو خؤيهشد بة رووسدا،  نةوتة خواسدْى، يةو ناتةدا َؼهيَهى ثؤػاى
بةدواى خؤيذا َٓذاَييَهى قز صةسدى سِادةنيَؼا، يةطةس دةطتةناْى و قاضةناْى 

 دةسِؤيؼت و صجنرييَهى ئاطٓيٓى ية ًَذا بوو.
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 درؤ

 َاَؤطتانة واْةنةى بةّ ػيَوةية بؤ قوتابييةنإ تةواونشد و وتى :
ظذا ية طةسيذاية، ئاطاداسبٔ ئةّ ))ئيَظتا ئيَوة دةصأْ طةوسةتشئ ػت يةَشؤ

 سِاطتييةتإ يةيادْةضىَ((.
قوتابييةنإ تيَشِواْيٓى طةيشيإ دةطؤسِييةوة و ضاوديَشى َاَؤطتايإ دةنشد، ية 

يةنى بةسصةوة دةضووة دةسةوة، طةسى آلناتيَهذا ية ٖؤَيى واْة وتٓةوةنة بة با
يَٓةضوو ٖةطتإ و بةسصنشدبووةوة، بؤ َاوةيةى بيَذةْط بووٕ و ئةوةْذةى ث

نوسطييةناْيإ ديَٗيَؼت، بة سِانشدٕ ضووٕ بؤ سةوػةى قوتاخباْةنة، يةوىَ وةى داسإ 
 ياسييإ ْةنشد، بةَيهو نؤبووْةوة بؤ ييَذوإ يةطةس قظةنةى َاَؤطتانة.

دةْطة بةسصةناْيإ بةسدةواّ بوو، بةطوسِو تيٓيَهى طةسَةوة قظةيإ دةنشد تانو 
وةى واْةى ْوىَ ييَذسا، طةسِاْةوة بؤ ٖؤَيى واْة خويَٓذٕ، يةطةس صةْطى دةطت ثيَهشدْة

ّ آلتةختةى داْيؼتٓةنإ داْيؼنت و بة سةصو خويياوة ضاوةسِيَى َاَؤطتايإ دةنشد، بة
َاَؤطتا ئاَادةْةبوو، بةَيهو بةسِيَوةبةسة ْيَوضةوإ طشرةنةى قوتاخباْة ئاَادةبوو، بة 

نة َاَؤطتانةيإ يةثشِيَهذا تووػى راْةطةس بووة، يةخؤبايبووْةوة ئاطاداسيهشدْةوة، 
( الثةسِة ية نتيَبى 11بة دةْطيَهى صبشةوة داوايًيَهشدٕ ناتى واْةنة بة خويَٓذْةوةى )

َيَزوو ببةْةطةس، ئاَؤرطاسيؼى نشدٕ، نة تةَبةَيى ْةنةٕ و ئاَادةْةبووْى 
 َاَؤطتانةيإ بة ٖةٍ ْةصأْ.

ويَٓذْةنة ْةضووبووة دةسةوة، نة قوتابييةنإ بةسِيَوةبةسةنة ية ٖؤَيى واْة خ
 نةوتٓة قظةنشدٕ و ييَذوإ :

 ))َاَؤطتا دسؤ دةنات  !!((.
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 ))َاَؤطتا دسؤى ْةنشدووة !!((.
 يةنيَو ية قوتابييةنإ بة بشِوابةخؤبووْةوة قيزاْذى : 

 (.))طةس ٖةية تةْيا بؤ ٖةَيطشتٓى دوو ضاو و يووتيَو و بشؤنإ و قز و طويَضهةناْة(
وتوويَز دسيَزةى نيَؼا و طةسّ بوو، دوايى نؤتايى ثيَٗات بةسِيَهةوتٔ يةطةس ئةوةى 
 تاقيهشدْةوة بةتةْيا تواْاى ثيَذاْى ضةطجاْذْى ٖةية بة دسؤ يإ سِاطتطؤيى َاَؤطتا. 
قوتابييةنإ يةنيَهيإ يةخؤيإ ٖةَيبزاسد، نة بضوونرتيٓيإ بوو، ضاوةناْى ػني و 

د ية سِانؼإ يةطةس صةوييةنة بة ثيَهةْني و فةخشةوة، قوتابييةنإ قزى صةسد، ثةيةيهش
بة قةَةيةنى تيز طةسيإ ية يةػى نشدةوة و طةسةنةيإ ٖةَيطشت، ية نوْى ًَييةوة 
طةيشى ْاوةوةيإ نشد، نة قشتاْذبوويإ، ية تاسيهى صياتش ٖيضيإ ْةبيٓى، دوايى 

ادةنشد، بةسديَهى تؤنُةو ثتةوة، بةثةية بةسديَهيإ ية سةوػةى قوتاخباْةنة ئاَ
طةسةنةيإ يةطةس صةوى ٖؤَيى واْة وتٓةوةنة داْا، بة بةسدةنة نةوتٓة ييَذاْى تانو 
ػهاْذيإ، ناتيَو نة طةيشيإ نشد ضى تيَذاية بة طاَيتةداسِييةوة نةوتٓة ثيَهةْني، 

دةضوو، نة  بةبيَضاسييةوة نةوتٓة تيَشِواْيٓى دسِنة َؤخةنةى، نة ية دسِنةَؤخى َةسِ
بةناَيى ية دوناْةناْى قةطابةناْذا دةفشؤػشيَت، بة ييَبووسدْةوة طةسيإ سِاوةػاْذو بة 

 بشِوابةخؤبووْةوة وتيإ :
 ))َاَؤطتا دسؤى نشد((.
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دوايى نة تريةيإ ٖيَٓا و ثاسضة طةسةنةيإ ثيَهةوة ْووطاْذةوة و طةسةنةػيإ بة 
ةنة نةوتبوو، نةوتٓة طؤسِيٓةوةى بريوسِا الػةنةيةوة ْووطاْذةوة، نة يةطةس صةويي

 يةطةٍَ يةنرتدا، نة ْيؼاْةى طةسنةوتٓيإ بوو، ثاػإ دووثاتياْهشدةوة :
 ))َاَؤطتا دسؤى نشد((.

يةنيَهيإ َؼتةنؤَيةيةنى بة بضوونة ضاوػيٓة قز صةسدةنةدا نيَؼا يةثشِيَهذا 
 ٖةطتاية طةسثىَ، بةخؤتيَٗةَيكوستاْذْةوة قيزاْذى :

 َاَؤطتا دسؤى نشد  !!؟؟((. ))ئايا
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 لةرِؤذيَكى خؤشيدا
َٔ و خوػهةنةّ ضووئ بؤ باصاسِ، دوناْيَهُإ دةطتٓيؼاْهشد، نة َٓذاَيى 
دةفشؤػت، بة ٖةْطاوى ثضشِ ثضشِ و تةسيكييةوة ضوويٓة ْاوةوة، نةوتيٓة طةيشنشدْى 

ة تةختة بضوونةنإ َٓذاَيةنإ ية ٖةَوو تةَةْة دؤساودؤسةنإ، نة يةْيَو طٓذووق
 يةطةس ثؼت سِانؼابووٕ، يةثشِيَهذا بةخؤػييةوة خوػهِ ٖاواسيهشد :

 ))وةسة طةيشنة  !!((.
بة ثةجنةى ئاَارةى بؤ َٓذاَييَو نشد، نة تةَةْى ية دوو طاٍَ تيَجةسِيٓةدةنشد، 

 سِووى طجى و قزى ئاَيتووْى، طةيشى َٓى نشد و وتى :
 ))ئةّ َٓذاَية دةنشِئ((.

َى َٓى ْةنشد و بةسةو الى فشؤػياسةنة سِؤيؼت، بةدةْطى بةسص آليَى وةضاوةسِ
ْذ بيَئةوةى َٔ طويَِ ييَى بيَت، آلثشطياسى ْشخى َٓذاَيةنةى ييَهشد، ييَوةناْى دو

 نةضى خوػهِ ٖاواسيهشد :
 ))ْْة .. ْْة  ، ئةَة ْشخيَهى صؤس طشاْة !!((.
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نة ْشخةنةى يةباسو طوجناوة، فشؤػياسةنة صةسدةخةْة طشتى و طويَٓذى خواسد، 
خوػهِ بة خؤطووسنشدْةوةوة طويَٓذى خواسد نةْشخةنةى بةٖيض دؤسيَو ٖةسصإ ْيية، 
ٖةسدوونيإ نةوتٓة ضةْذوضووْيَهى دووسو دسيَز تانو ثيَهةوة سِيَهةوتٔ، خوػهِ 

 ثاسةنةي داو بةثةية بةسةو سِووى َٓذاَيةنة ضوو،
و بةثةية ية دوناْةنة ضوويٓة دةسةوة، َٓيؽ  ٖةَييطشت و ْووطاْذى بةطٓطى خؤيةوة 

 بة تووسِةييةوة دوايهةومت، يةناتى سِؤيؼتٓذا ية ػةقاَةنة ثيَى ومت :
 ))طةيشنة، طةيشنة.. ضةْذ دواْة !!((.

َٓيؽ طةيشى َٓذاَيةنةّ نشد، نتوثشِ سِواْيِ بة دووضاوى تيزو سِقاوييةوة تيَُذةسِواْىَ، 
 ِ َٓذاَيةنةى ية طةس طةسيٓةنة داْا و ثيَى ومت :ناتيَو طةيؼتيٓة َاَيةوة خوػه

 ))دةضِ خواسدْى بؤ ديَِٓ بؤ ئةوةى بيدوات((.
ٖةسنة ئةو ضووة دةسةوة َٓذاَيةنة سِووى بةالَذا وةسضةسخاْذ، بة دةْطيَهى 

 ٖيَُٓييةوة ثيَى ومت :
 ))ٖةسنة طةوسة بووّ دةتهورّ !!((.

طاى خؤّ ظوَييَِ، خوػهِ طةسِايةوة بؤ ّ ْةَتواْى يةديَآلويظتِ ٖةطتِ و سِانةّ بة
رووسةنة، خؤػى يةطيُايذا دياس بوو، َٓيؽ ئةو ناتةّ قؤطتةوة و بةٖةمل صاْى بةثةية 
يةَاٍَ ضووَة دةسةوة، بةطةسػؤسِييةوة ية ػةقاَةنإ َاَةوة تانو ْيوةى ػةو ثاػإ 

سةم خواسدةوة، ضووّ بؤ ئةو َةخياْةيةى نة سةصّ ييَبوو، يةوىَ ضةْذ ثيَهيَهِ ية عا
نةومتة قظةنشدٕ يةطةٍَ ٖةْذيَو طةسخؤؾ، نة يةوةوثيَؽ ْاطياويِ ْةبوو يةطةَيياْذا، 
يةنيَهيإ بؤى طيَشِاَةوة نة ضةْذ سِؤريَو يةَةوثيَؽ ية بةْذيٓداْة بةسبووة، ثشطياسى 

 تاواْةنةيِ ييَهشد، وتى:
 ة((.))خوػهِ طةسبشِيوة و الػةنةيِ فشِيَذاوةتة ْيَو سِووباسةنةو

 ))بؤضى طةست بشِيوة !؟((.
 ))يةبةس ئةوةى بشطى بوو تيَشى ْةدةخواسد !!((.
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دسةْطاْيَهى ػةو طةسِاَةوة َاَيةوة، طةيشّ نشد َٓذاَيةنة يةتةْيؼتى خوػهُةوة 
خةوتووة، بةٖيَواػى ٖةَيُطشت بؤ ضيَؼتداْةنة و يةطةسخؤ يةطةس َيَضة تةختةنة 

س طةسِاّ بؤ ضةقؤيةى، ضةقؤيةنى نومل دؤصييةوة، دآَا بؤ ئةوةى بةئاطا ْةيةتةوة، صؤ
بؤية صؤس بةْاسِةسةتى تواْيِ طؤػتةنةى ثاسضةثاسضة بهةّ، طؤػتةنةى صؤس ْةسّ و ػٌ 
بوو، نة ييَبووَةوة ٖةْاطةيةنى طةسفشاصيِ ٖةَيهيَؼا، ثاسضة طؤػتة خويَٓاوييةنامن 

ةسدةَى ثؼيًةنإ، خظتة ْاو نيظةيةنى ناغةصةوة و بشدَة دةسةوة و فشِيَُذاية ب
طةطةناْيؽ بةدواَذا سِاياْذةنشد و دةوةسِئ، دوايى بةسةو ثؤييظداْة سِؤيؼتِ، 

 يةناتيَهذا طظتى والواصى دةضووة ْيَو تاسيهى ػةوةوة.
ٖةطتِ دةنشد ثؤييظداْةنة طؤسِيَهى طةوسةية، ٖيض تيَهٓةضووّ ياخود دوودٍَ 

وَة رووسةوة و بةٖةْطاوى ديَطريو ْةبووّ بؤ يةى ضشنةؾ، بةَيهو بة خواطتى خؤّ ضو
 ٖيَواؾ، ثؤييظيَو سِيَطاى ييَطشمت و بةّ ػيَوةية ثشطياسى ييَهشدّ :

 ))ضيت دةوىَ  !؟؟((.
 ))دةَةوىَ طةسؤنى ثؤييظداْةنة ببيِٓ((.

 ))بؤضى دةتةويَت بيبيٓىَ؟(( 
نى تاواْةنةّ بؤ طيَشِايةوة و بشدَى بؤ يةنيَو ية رووسةنإ، يةوىَ سِواْيِ طةسؤ

ثؤييظداْة خةسيهى خواسدْى بةيةصةتة، تاواْةنةّ بؤ ئةويؽ طيَشِايةوة و دةطتة 
خويَٓاوييةنامن ْيؼاْذا، دواى ئةوةى نة ٖيض ْةَا بيًَيَِ، طةسؤى بة تيَهضووْةوة 
بيَذةْط بوو، دواى ئةوة نةوتة ثيَهةْني، ٖةطتُهشد نة ية بةسصاييةوة دةنةوَة 

 يَى ومت :خواسةوة، بة طاَيتةثيَهشدْةوة ث
 ٕ بوو قظةيهشد !! ؟؟((.آل))نةواتة َٓذاَييَو نة تةَةْى دووطا

 َٓيؽ بةدةّ ثاسِاْةوةوة ومت :
))بةَيىَ طويَٓذ دةخؤّ نة َٓذاَيةنة قظةيهشد، ئةطةس ْةَهوػتاية.. دةيهوػتِ، 

 طويَٓذ دةخؤّ((.
 بةتوْذى قظةنةى ثيَربِيِ و وتى :
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 ))بيَذةْط بة.. ئيَظتا ضيت دةوىَ ؟((.
 ))دةَةوىَ بذسيَِ بة دادطا !!((.

 ))ضى يةدادطا ضاوةسِىَ دةنةيت ؟((.
 ))طضادةدسيَِ بة طضاى خٓهاْذٕ((.

 ))ْاتشطيت !؟؟((.
 ))ْْة   ْاتشطِ !((.

 تووسِةيى ية طيُايذا دةسنةوت، بة ٖةَيةػةييةوة قيزاْذى : 
 ))طويَِ ية ضيية ؟؟،  تؤ.. يةَشدٕ ْاتشطيت  !!؟؟ ((.

ة، بيَذةْطييةنى قوسغ باَيى بةطةس رووسةنةدا نيَؼا، ٖةطتُهشد َِ ْةدايةوآلوة
ئارةَييَهى دسِْذةية وٖيَشؾ دةناتة طةس الػةّ، ثاػإ طةسؤنى ثؤييظداْة بة 

 طاويًهةييةوة وتى : 
 بةسصةنإ ٖةَيؼة ئاراوةضني !((.آلت بةسصة ؟؟ باآل))تؤ.. بؤضى با

 ))بةّ ػيَوةية يةدايو بووّ((.
ة بةدةطتةطشِيَهى طجى دةّ و ثًى طشِى، ثةجنةى ْا بة طةسؤنى ثؤييظداْ

صةْطةنةدا، يةنظةس دةسطانة نشايةوة و ثيَٓر ثياو خؤياْهشد بة رووسدا، يةضواسدةوسّ 
 وةطتإ و بة سِقةوة طةيشّ دةنةٕ، طةسؤنى ثؤييظداْةنة ثيَى ومت :

 ))نةواتة تؤ ْاتشطيت !؟؟ بطشى دةى((.
 ))ْاطشيِ  !!((.
وةنإ و طؤسةوييةنامن دانةمن، آلَاسياْذاّ، ْاضاسيإ نشدّ نة ثيَثياوةنإ ثةال

 طةسؤنى ثؤييظداْةنة بةدةّ ٖةسِةػةنشدْةوة قيزاْذى :
 ))طؤسةوييةناْت دةدسِيَِٓ ئةطةس ْةطشيت !!!((.

 بة ثاسِاْةوةوة ومت :
 ))باػة.. دةطشيِ !!((.

 طةسؤنى ثؤييظداْةنة وتى :
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 ة سِيظوايى بطشى !!((.))دةى.. صوونة.. طشياْيَهى ثشِ ي
 ثياوةنإ ثيَهةوة بة دةْطيَهى صبشةوة قيزاْذيإ :

 ))بطشى.. بطشى !((.
من برينةوتةوة نة ٖةصاس َؤّ دةدسةوػيَتةوة ية دةْطياْذا، آلئةوناتة َٓذا

ئاويَٓةنامن برينةوتةوة نة تيَُذةسِوأْ بة خؤسِاصاْذْةوة بؤ دةّ و ضاوى ضشض و يؤضِ، ئةو 
داخشاواْةّ يةصطتاْذا برينةوتةوة، دةَى ئافشةمت برينةوتةوة، ئاوى دةسياو َاَية طةسَة 

يةػى ثةنهةوتةَِ برينةوتةوة، بةتوْذى نةومتة طشياْيَهى تاٍَ، يةناتيَهذا طةسؤنى 
 ثؤييظداْة و ثياوةناْى بة خؤػى و طةسنةوتٓةوة يةيةنرتى دةسِوأْ.

 طةسؤنى ثؤييظداْة قيزاْذى : 
 !!((.)) يةطشيإ بوةطتة 

َٓيؽ وةطتاّ و بة ثؼتى دةطتِ فشَيَظهةنامن طشِييةوة، يةناتيَهذا 
 طةسؤنى ثؤييظداْة وتى : 

 ))ئيَظتا.. الطايى صةسِيٓى نةس بهةوة !((.
سِاصيبووّ، بة دةْطيَهى صبشى وػو نةومتة صةسِئ، تاوةنو طةسؤنى 

 ثؤييظداْة قيزاْذى :
 و دسؤ َةنة((. ))بةطة.. دةى ئيَظتا دإ بٓىَ بةتاواْةنةتذا

َٓيؽ بؤّ طيَشِايةوة، نة ضؤٕ َٓذاَيةنةّ طةسبشِيوة، َٓذاَيةنة ْووطتبوو و ضاوى 
ْووقاْذبوو، َٓيؽ بة ئاساَييةوة ئةو دةطتةى سِؤريَهى طؤصداسى طشياْاوى ية قزى 
ئافشةتيَهذا ضةقؤ دةَيذةطشيَت.. َٓذاَيةنة بةئاطاٖاتةوة ثيَى صاْى نة ضى سِوودةدات، 

سَةتى ْةنشد دةيشِواْيية طًَؤثى بُٓيضةنة، بةدَيتةْطي و دةْطيَهى ٖاواسى يا
 ثشِيةطًةييةوة وتى :

 ))بؤضى ديَتٗيَؼتِ ؟((.
ّ ضةقؤنة بة تووسِةييةوة ية قوسِطى طريبوو، خويَٓى آلئةو بة خؤػييةوة ثيَهةْى، بة

 ييَٗات، َؤطيكايةنى طةسّ و طوَييَهى طووس بوو.
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 ػييةوة وتى: طةسؤنى ثؤييظداْةنة بة دَيدؤ
 ))ئةطةس يةطةسةتاوة داْت بة تاواْةنةتذا بٓاية، ئةوا تووػى ئاصاس ْةدةبوويت((.

ناتيَو سؤِر ٖةَيٗات طواطتيامنةوة بؤ دادطا، بة نتوثشِى سِواْيِ خوػهِ يةطةس 
 نوسطييةنةى دادوةس داْيؼتبوو، بةدةْطى بةسص ثشطياسى ييَهشدّ ووتى:

 ))ضى دةنةيت ييَشة ! ؟((.
اسِةصاييةوة تيرَيِواْيِ،  ٖيض قظةيةنى ْةنشد، دواى ئةوة ثياويَهى ثري داوايهشد، نة بة ْ

بة ثةت ٖةَيُواطٔ، ثاػإ خةَيهاْى تشيؽ قظةيإ نشد ْةَذةْاطني، دواى ئةوة خوػهِ بة 
 سِيَضةوة قظةيهشد و بة َشدٕ سونُى داّ،

 َٓيؽ ٖاواسّ بؤ نشد و ثيَِ وت : 
 اْة((.))دةى بطةسِيَوة بؤ ضيَؼتد

دوو ثؤييظى قةَيةو فةسَاْيإ ثيَذاّ، نة بيَذةْط مب و ثيَيإ ومت، نة بشِؤّ و بةياْى 
ية طجيَذةدا يةْاو طؤسِةثاْى طةسةنى ئاَادةمب بؤ ئةوةى يةطيَذاسةّ بذةٕ، بة سِانشدٕ ية 
ٖؤَيى دادطا ضووَة دةسةوة، بةسدةواّ بووّ ية سِانشدٕ بة ػةقاَةناْذا تانو َاْذووبووّ 

ٖةْاطةبشِنيَِ ثيَهةوتبوو نةومتة طةس صةوى، ئةوةْذةى ْةبشد طويَِ ية دةْطى طشيإ  و
بوو، بة ٖةس ضواس الدا ضاوّ طيَشِا، َٓذاَييَهى تةَةٕ دووطاَيِ بيٓى ٖةطتاَة طةسثىَ، 
بة سةصةوة ييَى ْضيو بووَةوة، ئةويؽ ية طشيإ وةطتايةوة، تيَريِواْيِ بؤ َاَيئاوايى و 

 بضهؤيةناْى بؤ دسيَزنشدّ و دةيوت :  ٖةسدوو دةطتة
 ))باونة.. باونة !!((.

بة ٖةْاطةبشِنىَ و بةثةية ضووَة اليةوة، ٖةَيُطشت و طةسِاَةوة بؤ َاَيةوة.. 
يةَاَيةوة طةيشّ نشد خوػهِ طةسقاَيى ػتٓى دًةناْة، نة َٓذاَيةنةّ بيٓى ية خؤػيذا 

بة طؤصيَهى صؤسةوة ثيَذةنةْى، ٖةْاطةيةنِ ٖةَيهيَؼا، ئةويؽ باوةػى ثيَذانشدّ و 
َٓيؽ بة ػادَاْييةوة ٖةْاطةيةنى قووَيِ ٖةَيهيَؼا، يةطةس نوسطييةنى تةختة 

 داْيؼتِ، دةَشِواْيية خؤسةنة نة خةسيو بوو ئاوادةبوو، بؤ ضاوةسِيَهشدْى طجيَذة 
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 هةورة برووسكة
ياْيإ ٖةَيٓةيةت، ٖةوس بةياْيإ ْاضيَت بؤ قوتاخباْة، َٓيؽ فةسَامنذا بةخؤس بة

 ّ بةسص بووةوة تؤَيةى ىلَ بهةَةوة.آلبةقظةى ْةنشدّ، بشِياسَذا نة با
طةيشى َاَؤطتا رَيَشياسيِ نشد، نة طيُاى طيَطؤػةيى بوو، ئاطاى ييَِ بوو 

 بةتووسِةييةوة قيزاْذى :
 ))نوسِّ ٖةطتة !((.

سدةواّ بوو ية ٖةطتاَة طةسثىَ يةناتيَهذا َاَؤطتا بةتووْذى و ْاسِةصاييةوة بة
 قظةناْى و وتى : 

 ))بةغ يووتت بةطةسدةطتى نشاطةنةت بظشِة!((.
 وػو بووّ، َاَؤطتا وتييةوة :

َِ بذةسةوة.. دة ًَيؤٕ خةَيهُإ ٖةية، سةوت ًَيؤمنإ آل))بةصوويى وة
 يةطيَذاسةدا، ئايا ضةْذ نةغ يةرياْذا َاوٕ ! ؟؟((.

 َِ دايةوة :آلبةصوويى وة
 ))ْاصامن !((.

 ؤطتا بة تووسِةييةوة وتى :َاَ
 ))ئؤف.. تؤ وةى قوتابيةنى ْةخويَٓذةواس دةَيَٓيتةوة !((.

 َٓيؽ بةطظتييةنةوة ثيَُوت :
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 ))َٔ سِقِ ية رَيَشياسيية  !!((.
 طيُاى َاَؤطتا طووس ٖةَيطةسِا بةقيزةوة وتى : 

 ))ئا.. نةواتة تؤ سِقت ية واْةى رَيَشياسيية  !!؟؟((.
طيُاى طشر بوو، ثاػإ يةقظةنشدٕ بةسدةواّ بوو و بة بؤ َاوةيةى َاَؤطتا 

 طاَيتةداسِييةوة ثشطى :
 ))سِقت ية ضيية ؟ دةى ثيَِ بًَىَ !((.

 ))سِقِ ية صطتاْة !!((.
 ))ٖةسوةٖا سِقت يةضيرت ؟((.

 ))سِقِ ية صطتإ و ٖاوئ و ثاييض و بةٖاسة((.
 ))ٖةسوةٖا سِقت يةضيرتة ؟((.

 ))سِقِ يةػةو و سِؤرة((.
 )ضيرت ؟؟((.)

))سِقِ ية ػةممة و يةى ػةممة و دووػةممة و طىَ ػةممة و ضواسػةممة و ثيَٓر 
 ػةممة و ٖةيٓيية((.
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 ))دةى قظةبهة ية ضيرت ؟؟((.
 ))سِقِ ية خؤس و ية َاْط و ية ئةطتيَشةية((.

 ))ضيرت ؟؟((.
 ))سِقِ ية طؤساْى و ثؼيًةو ضؤيةنةػة((.

 ))ضيرت ؟؟((.
 ْة((.آلِ ية ئافشةتة، سِقِ ية َٓذا))سِقِ يةثياوة، سِق

 ناتيَو َاَؤطتا قيزاْذى و وتى : 
 ))بيَذةْط بة.. تؤ بةسدةواّ قوتابييةنى ْةخويَٓذةواس دةبيت  !!((.

ٖةسئيَظتا بؤَبيَهى طةسديًةيِ داٖيَٓا، بة ٖةَوو ٖيَضى خؤّ خظتُة 
 َةتشطييةوة، تةقييةوة، ئيرت خؤس يةطةس ثامشاوةنإ ٖةَيٗات.
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 {كورتةيةك لةذيان وبةرهةمةكانى زةكةريا تامر  }

 ( 1931صةنةسيا تاَش : يةدايو بووى ػاسى دميةػل طاَيى .)ص 
 ( 1957نوستةضريؤى وبريؤنةى صةَهشدْى طاَيتةداسِيى دةْووطيَت يةطاَيى )
 ةوة.

 (ةوة.1968ٕ دةْووطيَت يةطاَيى )آلضريؤنى ئاساطتةنشاوى َٓذا 

 وةصاسةتى سِؤػٓبريى و وةصاسةتى سِاطةياْذْى طوسيا ناسيهشدووة و طةسْووطةسى  ية
 طؤظاسى ))املوقف االدبى(( و طؤظاسى ))ئوطاَة(( و طؤظاسى ))املعشفة(( بووة.

  ضريؤنةناْى بؤ صَاْةناْى )ئيٓطًيضى و فةسةْظى و ئيظجاْى و ئيتاىل و
 سِوطى و ئةَيُاْى وةسطيَشِسِاوٕ.

 ضريؤنةناْى : ضاثهشاوةناْى :

 ونشدْةوة /ضاثى آلسيًةى ئةطجى طجى / ية )داس ايشياض سيع( بؤ نتيَب و ب
، ضاثى ضواسةّ / 1994، ضاثى طيَٗةّ / 1978، ضاثى دووةّ /  1961يةنةّ / 
 بةيشوت. 2111
 ونشدْةوة / ضاثى آلبةٖاس يةخؤَيةَيَؼذا / ية )داس ايشياض سيع( بؤ نتيَب و ب

، ضاثى ضواسةّ / 1994، ضاثى طيَٗةّ / 1978ّ / ضاثى دووة 1963يةنةّ / 
 بةيشوت. 2111

 ونشدْةوة، ضاثى يةنةّ / آلبشوطهة / ية )داس ايشياض سيع( بؤ نتيَب و ب
 2111، ضاثى ضواسةّ / 1994، ضاثى طيَٗةّ / 1978، ضاثى دووةّ / 1971
 بةيشوت.

 ضاثى  ونشدْةوة /آلدميةػكى طووتاو / ية )داس ايشياض سيع( بؤ نتيَب و ب
، ضاثى ضواسةّ / 1994، ضاثى طيَٗةّ / 1978ضاثى دووةّ /  1973يةنةّ / 
 بةيشوت. 2111
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 ونشدْةوة / ضاثى آلثًَٓط ية سِؤرى دةٖةّ / ية )داسايشياض سيع( بؤ نتيَب و ب
، ضاثى ضواسةّ / 1994، ضاثى طيَٗةّ / 1981/ ضاثى دووةّ /  1978يةنةّ / 
 بةيشوت. 211

 

 ونشدْةوة / ضاثى يةنةّ / آلاس ايشياض سيع( بؤ نتيَب وبٖاواسى ْوح / ية )د
 بةيشوت. 2111، ضاثى دووةّ / 1994
 ونشدْةوة / ضاثى يةنةّ / آلثيَذةنةْني / ية )داس ايشياض سيع( بؤ نتيَب و ب

 بةيشوت. 1998

 ونشدْةوة / ضاثى يةنةّ آلبةسطيًة / ية )داس ايشياض سيع( بؤ نتيَب و ب
 بةيشوت.  211
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 ونشاوةناْى وةسطيَشِ:آلب ية    
نؤَةَية ضريؤنيَهى وةسطيَشِاو ية عةسةبييةوة ية ئةدةبيى سِؤَاْى )ػؤسِػى  -1

 1959طويَبةْذةسةنة( ية طاَيى /
 1961نؤَةَية ضريؤنى )صةسدةخةْةى ريإ( ية طاَيى/  -2
 1981نؤَةَية ضريؤنى )ويَٓةى باوةػى ديواسةنإ( ية طاَيى/  -3
 1985)ناسواْيَهى ْوىَ( ية طاَيى/ نؤَةَية ضريؤنى  -4
 2111نؤَةَية ضريؤنى )ئاويَضإ( ية طاَيى/  -5
ٕ ية عةسةبييةوة وةسطيَشِاوة بة ْاوى )برينشدْةوة طةيشةنإ( آلضريؤنيَهى َٓذا -6

 2111ية طاَيى/ 
 2114نتيَبى طريفإ )فةسٖةْطى صاساوةى صاْظتيى ناسطيَشي( ية طاَيى/  -7
ةيةى ػيعشى نوسدى بؤ صَاْى عةسةبي ية ديواْيَهذا )غظل وةسطيَشِاْى رَاس -8

 ايؼفايف ايوسدية( ية 
 2115طاَيى/ 

وةسنيَشِاْى رَاسةيةى ػيعشى نوسدى بؤ صَاْى عةسةبي ية ديواْيَهذا )ػزسات  -9
 2111َٔ ايؼعش ايهشدي املعاؿش( طاَيى/ 

وى ٕ وةسطيَشِاوة ية عةسةبييةوة بة ْاآلنؤَةَية ضريؤنيَهى َٓذا -11
 2111)سهايةتةناْى داثرية بؤ ووسديًةناْى( طاَيى/ 
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