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كطيٌَػيت هُ ًَُىاْ ثُجنُكاْ، ثُجنٍُ وضزيوٍُ خطثّ زَتىيَتُوَ، ًصيَم هُو ًذصيَم  
 هَُ، كطيٌَػيت زَتىيَتُوَ و ال هًَىياْ زَُُخؿًَينَ، بُ يُكرت زََهًَّ: 

 ئُٓا ويَُِيُكٌ دىاْ بُ هًَىتُوَ! 
ُكُ زاضٍ كطيٌَػيت هُ كُهًَين ثُجنُكاُُوَ ضؤضِاوطُيُكٌ غذىوضٍ بذُ   هُ بّ زاضبً

 غُض طُضزُسا بُغتىوَ، بُ يُكرت زََهًَّ: 
 ُابًين! طُضزًُؿت بىوَتُ ويَُِ! 
ضذذؤضِاوطُيُن زًُذذا ٓذذُظاض غذذُضًُاىاَلتٌ زا، ئذذُو ٓذذُض بذذُ ال هًَذذى و  غذذُض        

ضؤهُكُكاٌُ زاضبٌ ُٓض ئُو طُضزُُوَيُ، طُضَِن طؤضِاٌُ زًُاٍ بُ غُضزا ٓات، بُالَ 
ٌَ ُٓيذُ          ضؤهُكاُُْ كُ بُ غذُض زوو ًِذساَهٌ كطَيٌػذيت هذُ زَغذت زَياجنطيىاُذس، كذ

 زَُطٌ ضؤهُكٍُ ًِساَهٌ ُُُاغًَتُوَ!
 كىضِ ًصيَم هُ كطيٌَػيت زَزا و زَثطغٌَ:   

 ئُو ضؤهُكاُُ ضًاْ هًٌَاْ زَوٍَ؟
 كض  كطيٌَػيت هُ غُض هًَىَ: 

 سُظياْ هُ كطيٌَػتًُ..
خاُىويَلٌ اىضِ ضوو هُ ضؤشُٓالت، ضوو هُ ظووضط و ضًا، زاضبًُكٌ بُشْ بَوِس هُ   

وَضظٍ كُغلايٌ، زاٌُ غبُيِاْ غًَبُضيَلٌ ضطِو فًَِم بذُ كذؤالْ و  غذُض سُوؾذٍُ     
ًاَهٌ كىضِزا باَلوزَكاتُوَ، هُوزًٍَُ ضؤش ًَٓؿتا بُ اُز بُشٌُ زاضبٌ هُ ظووضطذُكاْ  

ٍ زَطاتُ غُض زَضطاٍ ًاَهٌ كض، بُالَ  كض  بُو غذًَبُضٍَ  بُضظ ُُبؤتُوَ، غًَبُضَكُ
ًاَهٌ خؤياْ ضاُُزَطُيؿت، تا هُ خُو َُٓهسَغتا، غًَبُض ُذُزًَا، زاُذٌ ئًَذىاضاًُـ    
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ًاَهُكٍُ ئُوبُض، ًاَهٌ ؾُهٍُ ؾاًًِؤكفطؤف خٌُُ زَبٌَ هُ غذًَبُضٍ زاضبذٌ، كذىضِ    
 زََهًَتُ كض:

 .سُظًسَكطز ًاَهٌ ئًَىَ بُضاُبُضًاْ با
 كض زََهٌَ:

 ًًِـ سُظًُِزَكطز، ًاَهٌاْ هُ ثؿتُوَ با.
خذذاُىو كُوتؤتذذُ غذذُض كُُذذسيَم، ظغذذتاُاْ، بذذُٓاضاْ، بذذُ بذذاضيين ظؤض، كُُذذس       

َُٓهسَغيتَ، داضٍ وايُ ئاو زَضطاٍ ًاَهٌ كىضِ زَططٍَ  و زَطاتُ بّ زاضبًُكُ و غُكؤ 
  ُ وَ، ض خذاُىو بذُ غذُض    خُضيلُ بّ ئاو زَكُوٍَ، داض ُٓيُ ئاو بُو زيذىزا زَغذىوضِيَت

خاُىوٍ ًاَهٌ كىضَِوَ ًُُ، هُو زًَاُُزا، هُ زووضَوَ خذاُىو هذُ ؾذًَىٍَ زووضطُيذُن     
خؤٍ ًُؿاٌُ ضاوٍ طُضَِن زَزات، زايلٌ كىضِ هُطُيَ ُٓغتاٌُ كُُذس، ًؿذًُايُكٌ   
ؾًين هُ خؤٍ َُٓهلًَؿاوَ، ُايوؤًَُلٌ غجٌ كطزؤتُ كاَلو، ثًَآلويَلٌ الغتًلٌ ضَؾٌ 

ُٓتا غذُض ضذؤن خذؤٍ ٓذَُهلطزووَ، خاكُُاغذٌ بذُ زَغذتُوَ و بذُ زَوضٍ         هُ ثًًَُ، 
خاُىوَوَ، ثرت اىضِ و خؤيَ زَخاتُ بّ زيىاضَوَ و ئاو زووضتط زَخاتُوَ، زوو غٌَ  شْ و 
ثًاويـ زيَّ بُ ٓاُايُوَ،)طىَهٌَ(ف كُ ًاَهًاْ هُو غُضٍ طُضَِكُ بُ خؤو خاكُُاغذُ  

َهُ بُ خاكُُاغُوَ بُ ٓاُاوَ بًَت، خذاُعاز  اىتُكُوَ طُيؿت، تاكُ كُؽ و تاكُ ًِسا
كضُ تاظَثًَطُيؿتىوَكُف طُيؿت، كىضِ بُ زيتين خاُعاز زَهدؤف زَبٌَ، زَظاٌَُ بذُ  
ٓاتين خاُعاز ثًاوٍ طُضَِن ًُٓىو ثُيسازَبّ و زَطُُُ فطياٍ زايلٌ، ًاَ طُضِيسَف 

طؤضذاُُكٍُ  هُو الوَ، هُ بّ غااؤيُكٌ  ضَؾذٌ زضَيذص، هذُ بذُض بذاضاْ، خذؤٍ بُغذُض        
زازاوَ و ثُكى ثُكىيُتٌ، اايؿٌ ضازيؤكُ بُ ًوًُوَ زيذاضَ، ًذاَ طُضِيذسَ هذُ غذاتٌ      
الفاو ثًَالو هُ بريبلات ضازيؤ و تُغذًوُ طضلُكُ كُ هُ بُضِكٌ دًَطٍُ زَبًَتُوَ هُ 
بريُاكات، ضُُس كاغًَتًَلًـ هُ ُايوؤْ زَثًَضٌَ و زَخياتُ طريفاٌُ غااؤكُيُوَ، ًذاَ  

داضَ ثًًَُ ؾُهُكٍُ هُ عُضز زَكاتذُوَ، اذىضٍِ ظؤض ططتذىوَ، بذاف بذؤٍ       طُضِيسَ داض
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بَوِس ُابٌَ، هُ بّ اؤَهٌ غااؤكُؾًُوَ هذُ زوو ثُجنذُ هذُ دىوهذُ كُوتىوَكُيذُوَ ئذاو       
ضؤضِاوطٍُ بُغتىوَ، ًاَ طُضِيسَ هُ بّ ضاويولُوَ بُ تاكُ ضاوٍَ هُ خاُىوٍ ُاو الفاو 

  ُ طذذذُيَ زَزا بًباتذذذُ ًذذذاَهٌ خؤيذذذاْ،  ضاًذذذاوَ، شُُكذذذٍُ ؾذذذُهُ ضذذذُُس ٓذذذُوَهٌ ه
خؤًاُسووكطزًَُلٌ بُالؾُ، ُاضٌَ، بىوكُكٍُ هُ ُاو ئذاوٍَ بذُدًَِآًَوٌَ، زايذم ُذاوَ     
ُاوَ غُيطٍ ئامساْ زَكات، كىضَِف هُطُيَ وٍ غُيط زَكات، تًَسَطات كُ زايلٌ زاوا 

كذىضِ   هُ ئامساْ زَكات، خؤؾٌ بلاتُوَ، ُٓوضَكُ زووضخباتُوَ و بِذِ ضووْ بلاتذُوَ،  
ًًَذُ، ئذُو          ًَتذُوَ كذُ بذاضاٌُ ظؤض ث كُ زايلٌ هُو باضَ زَبًيَن، ضكذٌ هذُو ٓذُوضَ زَب
ُٓوضاٍُُ خؤؾسَوٍَ كُ بايٌ ئُوَ باضاًُاْ ثًًَُ ئاو ُُطاتُ بّ زاضبًُكُ، ؾُواْ ُٓض 

 كاتٌَ طىيٌَ هُ ططًٍُ ُٓوض زَبٌَ، زَثاضِيَتُوَ: 
 لٍ ًاُسووًُكُ.خىزايُ، كَُ بباضيَُِ، با كُُس َُٓهُِغيتَ، زاي 

 ياْ زََهٌَ:
 خىزايُ كُُسَكُ ُُٓسيَم هُ ًاَهٌ ئًٌَُ زووض خبُوَ.

 داضٍ واف ُٓيُ زََهٌَ:
 خىزايُ، ًاَهٌ ئًٌَُف وَن ًاآلْ وَن ًاَهٌ ؾُهُ بَوِس بلُ تا ئاو ُُيطاتٌَ.

ُٓضضُُسَ الفاوٍ طذُوضَ بذُ بُضَكُتذُ، ضذَُ بذُضز و وضزَ ضذُوٍ ضَُطذاو ضَُذ          
تُِوَ كضُ و كىضَِ بُ ضَُ وَضزَبُْ و ض بُضزٍ دىاُُ خطِزَكُُذُوَ،  زيَينَ، زواٍ ًُؿ

 ًاَهًًَاْ ثطِكطزووَ هُ بُضز، زايلٌ ظؤض داض ثًًَاُسََهٌَ:
 ئًَىَ ًايَ بُ بُضز زَكُْ..  

ًَذٌ خذؤٍ           بُوٍَ باؾُ زيىٍ ثؿذتُوَ تذُُلاوَ، ئذُٓا كذض بذُ زيذىٍ تذُُلاوزا، ث
بُدًَذذسًًََينَ، زَيذذُوٍَ بذذُدًًَبًَٔوٌَ،  ٓذذَُهلطزووَ، رذذاضزَزا، ثًَاَلوَكذذٍُ هذذُ اذذىضِ 

ثُؾًٌاُسَبًَتُوَ، زَطُضِيَتُوَ، تا خاويَين زَكاتُوَ و هُ ثًٌَ زَكات و زَطات، كُُس 
هُ غُض ًُؿتُِوَيُ، زًَُؿًَتُوَ، يُكُ يُكُ وا ثًٌَ خؤياْ زازَزَُذُوَ، هذُو زًَذُ    
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لذٌ ظؤض غذجًُ هذُ    كىضِ ضاوٍ زَكُويَتذُ غذُض ثًًَذُ ٓذَُهلطاوَكاْ، زَبذًينَ ٓذٌ زاي      
ًُٓىواْ غجًرت، ًُطُض ٌٓ كض ًَِٓس غجٌ بٌَ، كىضَِ هُ ثًًَُ َُٓهلطاوَكاُُوَ، ويَُِ 
ضووتُكاٌُ ُاو طُضًاوٍ ٓاتُِوَ بُض ضاو، ئُو زًٍَُ زايلٌ غُضٍ زَؾىوؾذت، هذُ   
بّ كُفُوَ ضاوٍ زَطًَطِا، شووضيَم هُؾىالضٍ ضووتٌ زَزيذت، هُؾذٌ شْ و ًِذسايَ، هذُ     

 كضُ هُ ٌٓ ًُٓىوياْ غجًرت بىو، هُ ٌٓ خاُعازيـ..ضاوٍ وٍ هُؾٌ 
ثُضتُياْ هًَلطز، كض ُُضِؤيؿت، ضاوَضِيَسَكُْ بّ بًُكذُ كعضبًَتذُوَ، تذا طًُذٍُ      

 خؤياْ زَغتجًَبلُُُوَ، تا الفاو بًِؿًَتُوَ و بُضزٍ ضَُطاوضَُ  خطِبلُُُوَ.. 
يَ زاُذطاوْ و بذُو   هُ ُاو كُُسٍَ ضيعَ بُضزيَلٌ طُوضَ، بُ زووضايٌ ؾذُااوٍ ًِذسا    

بُضزاُُ زَطىتطٍَ بُضزَباظٍ كؤالٌُ زاضبًُكُ، خذًًُاْ ًُذُ، ئذاويـ ُٓغذيتَ، ضيَذٌ      
اىتاخباُُ ُاطريٍَ، بُ غُض ئُو بُضزاُذُ زَثُضُِذُوَ، هذُو زَوضو بذُضَ، بذؤ ُاغذًُِوٍَ       
كؤاَلًَُذذم، ًاَهًَذذم، كُغذذًَم، ؾذذتًَم، زاضبًُكذذُ ًُؿذذاُُيُ، بذذُ زاضبذذٌ زَيبًِِذذُوَ، 

َ، ًِسايَ بعضبىوَ هُو زووضَوَ، زَضويَذـ بذطايٍ هذُ ًعطُفتذُوَ باُطذُواظٍ      زَيِاغُِو
 كطزووَ:
 بًًَُِِٔوَ ًعطُفت ياْ بًبُُُوَ كّ زاضبًُكُ. 

زاضبًُكٍُ ثًَـ ًاَهٌ كىضِ ياْ ثًَـ ًاَهٌ ًاَ طُضِيسَ هُ ض زاضبًاْ ُاضٌَ، كُغم 
هُ ضذاوٍ غذيت   كُغم، كُغلًُن كُؽ هُ ضاوٍ كُؽ ُُيسيتًُ ًُطُض ًاَ طُضِيسَ 

زيتيب، اُز بَوِس و ضيَم، ض شْ بُشْ و باالٍ واٍ ُُبىوَ، ًُطُض زايلٌ كذىضِ، ثذُهم   
ثاْ وزضيَص ظؤض زضيَص، زَتطىت ثُضضًٌُ كضُيُ بذُ غذُض ضذاويُوَ، زاضبذٌ ًًُٓؿذُ      
باَهِسٍَ بُ غُضَوَيُ، هُ ض وَضظيَم بٌَ دطيىَ و طٌُطٍ ُُبىوَ، زاضبذٌ بذُ ؾذًَىَيُن    

طُضِيسَ طؤتٌُُ، ض زضَختًَم واٍ ُُخىيَِسووَ، ظؤض كُؽ زاضبًذاْ بذُو   زَخىيَينَ ًاَ 
زاضبًٍُ ًًُٓؿُ زَخىيَينَ ُاوزَبطز، خىيَِسٌُ غُض هُ غبُيِاْ، هُ ٌٓ ًُىَضِؤياْ و 

 ئًَىاضاْ ُُزَضىو، خىيَِسٌُ ؾُواْ ُٓض ظؤض تايبُت بىو، زايم زَيطىت: 
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 ابًػنت، ضؤْ خُوياْ هًَسَكُويَت؟! ئُواٍُُ ًاَهًاْ هًَطَ زووضَ و طؤضاًٌُ زاضبٌ ُ 
ويٍَُِ بّ زاضبًُكُ كُ زوو ًِساَهٌ كطيٌَػيت هُ زَغتُ، زواتطيـ ويَُِكُ هذُ ظؤض  
دٌَ باَلوكطايُوَ، هُ ثًَـ زَضطاٍ غًًُِا، هُ كتًَيب اىتاخباُُ، هُ طؤظاضٍ ًِساآلْ، 

ُاوًُؿذاٌُ   هُ فًوٌُ كاضتؤًُُكاْ، هُ ُٓض دًًَذُكًـ بذُ ُاوًُؿذاًَُلٌ دًذا، بذُالَ     
بِذذٌ و ضاغذتًٍُِ ويَُِكذذُ ) كطيٌَػذيت هذذُ كذُهًَين ثُجنُكاُُوَ(يذذُ، ئذُو ويَُِيذذُ      
كؤُرتيّ ويٍَُِ ًِساَهًًُ، ُُبىوٌُ و ُٓشاضٍ ئُو ويَُِيٍُ كًَؿا، ئُطُض ثاضَكُ  زوو 
كطيٌََػيت ثًَٔاتبا، ثُجنُ وضزيوُكاْ تًَلُيَ ُُزَبىوْ، هًَىَكاْ تذاًٌ دًَذٌ يذُكرتياْ    

 كض زََهٌَ:  ُُزَكطز،
 دًٌَ هًَىٍ تؤ ظؤض ؾريُُ.. 

 كىضِ زََهٌَ:
 ٌٓ تؤف..

ئذذُوزًَاٌَُ ًٓضذذًاْ تذذاًٌ هًَىيذذاْ ُذذُكطزبىو، ؾذذتًَلًاْ هذذُ هًَذذى و تذذاًٌ هًَذذى   
ُُزَظاٌُ، بُالَ هُو كطيٌَػتًُوَ ظاًُاْ دًٌَ هًَى، ئذُو ؾذتٍُ هًَذىٍ ثًَسَكذُويَت، ض     

ىوُُتُ اىتاخباُُ، هذُ وَضظٍ كطيٌَػذيت   تاًًَم زَزا، زوو ًِساَهٌ وضزيوُ، ًَٓؿتا ُُض
هُ غُض غُكؤٍ غًَبُضٍ زاضبًُن بؤ يُكَُ دذاض كطيٌَػذتًُكًاْ بذُ يُكذُوَ خذىاضز،      
زواتطيـ ضُُس داض ئُوَ زووباضَبؤوَ، بُالَ  تُُٔا يُكًًُاْ بىوَ ويَِذُ و باَلوبذؤوَ،   

ن طُوضَتطْ، كض ئُو زوو ًِساَهُ كطيٌَػيت هُ زَغتُ، هُ زَهطِاططتين يُكرت يُن هُ يُ
زَهٌ خؤٍ زَؾلًَينَ، بُالَ ٌٓ كىضِ ُا،كىضِيـ هُ زَهطاططتّ هُ كذض كضذرتَ، ئذُو زوو    
ًِساَهُ ًَِٓس ٓؤططٍ يُكرتْ، غاوا ًَِٓسَ ٓؤططٍ ًًُلٌ زايم ًُُ، ًاَهًذاْ ًَِٓذسَ   
هًَلرت زووض ًُُ، هُ وَضظَكاٌُ غًَبُضٍ زاضبٌ ًًُٓؿُ هُ غُض غُكؤيُكُْ و طًٍُُ 

و ثًَِذىوكاٌَُ زَكُْ، ًًَطوواٌَُ زَكُْ، ئُو كضُ ُُبا ثًَِاضٌَ كىضَِ فًَطَ  غاثػاثاٌَُ
طًٍُُ كضاُُ با، هُ بّ زاضبًُكُ، كُالياٌَُ و ظؤضاٌَُ زَكُْ، كضُ تُُٔا هُطُيَ ئُو 
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كىضَِ طًٍُُ كىضِاُُ زَكات، هُ بّ زاضبًُكُ، هُ كذؤالٌَُ، ٓذُضزوو كذؤالْ، ُٓضضذٌ     
ًِساالٌُ زاضبًذُوَ تًُاؾذاياْ بلذُ، ٓاوضِيًَذُتٌ ئذُو زوو      طًٍُُ ًِساالْ ُٓيُ هُ 

 ًِساَهُ هُطُضَِكٌَ زَُطًسابؤوَ، كاتٌَ زوو ًِسايَ بُ ؾُضِ زيَّ، زاكًاْ زََهٌَ:
 زافُتًَّ، زَ وَن طىَهِاض و ٓاواض بّ، ضاو هُواْ بلُْ. 
ُ كُؽ ُُيسيتىوَ، ُُيبػتىوَ ئذُو زوو ًِساَهذُ زاضبًذُ هذُ يذُكرت تذؤضابّ، ئذا هذ         

 كؤالٌَُ بُو كىضِ و كضُياْ زَطىت: ))ًِساَهُكاٌُ زاضبٌ(( ُٓبىو زَيطىت: 
 ئُو زوو ًِساَهُ زََهًٌَ هُو زاضبًُ هُ زايلبىوْ. 
داضيَم تُُٔا داضيَم كضٌ زاضبٌ هُ كىضٍِ زاضبٌ زَهٌ ضَجنا، بُالَ دطُ هُ خؤياْ  

ًَعاًُيبَ، كضٌ زاضبٌ هُ كُؽ بُو زَهطَِجناٍُُ ُُظاٌُ، ضَُطُ زايلٌ كىضَِف ؾتًَلٌ ه
ضغتُيُكٌ كىضٍِ زاضبٌ ظويط بىو، طًٍُُ بُدًًََٔؿت، كىضٍِ زاضيذؼ غذُز دذاض ثذرت     
ضىوَ زَضطايذاْ، كضذٌ زاضبذٌ يذُن ُٓفتذُ ُُٓاتذُوَ بذّ زاضبًُكذُ، كذُ ٓاتذُوَف           

 ثًًَطىت داضيَلًسٍ ئُو اػُيُ ُُكُيتُوَ، كىضٍِ زاضبٌ زََهًَتُ زايلٌ:
 ػُيُن تىوضَِ زَبٌَ كُ  )كُض(ٍ تًَسا بٌَ؟+ زايُ بؤضٌ طىَهِاض بُ ا

 تؤ ضًت طىت؟ -
+ تؤثاًٌَُاْ زَكطز، طىَهِاض تؤثًَلٌ ٓاويؿذت بذُ غذُضٍ ثًاويَذم كذُوت، ثًذاوَ       
تؤثُكٍُ ططت و بُ اَُهًُربِ تُااُسٍ، ًًِـ طىمت: ئُطُض هُ كُض كُضتط ُذُبٌَ تذؤخ   

 زَزضِيَينَ!
ُُت غاَهًَم ثرت، كًُرت زَبىو، بابٌ ئؤٍ ئُو ضؤشٍَ طىَهِاض ٓاتُ زًُا كُتؤ تًُ -

 هُ غُض اػُيُكٌ ئُوٓا كىشضا، زياضَ زايلٌ بؤٍ طًَطِاوَتُوَ؟
 + ئؤٍ، ضاُُبىو ًّ ُُكىشضاَ.
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ضاوَغتُ، تؤ ُاكىشضيٌَ، ئُو ضؤشٍَ طىَهِاض ٓاتُ زًُا، غذايَ غذاَهٌ كذُضطرياْ     -
زَضذًَت بذُ زواٍ   بىو، ثؤهًؼ كُضياْ زَططت و هُ ظيِساًًَُاْ زَكطز، بابٌ طىَهِاض 

 ًاًاْ، ضيٌَ بُ دازٍَ ظيِساٌُ كُضاْ زَكُوٍَ و  هُ بُض خؤيُوَ زََهٌَ: 
 ئُوٍَ هُ كُض كُضتط ُُبٌَ، ضؤْ كُض ظيِساٌُ..

اػُكٍُ تُواو ُاكات، طىهوُيُن بُ غًِطًُوَ زًََُّ وئًسٍ طىَهِاض بٌَ بذا  هذُ    
 زايم زَبٌَ..

 + كُضياْ هؤ زَططت؟
 بابت زَطىاغتُوَ.فًؿُن و ؾُكطياْ بؤ   -

 + هؤ كًَِسَضٍَ؟
 هؤ ئُو ضًاياُُ -    
 + بامب هُوٍَ يُ؟    

زايلٌ ثُجنٍُ خؤٍ زَطُظٍَ، اػُ زَباتُ اليُكًسٍ، كىضٍِ زاضبٌ زازًًََينَ، ضاو 
زازَخذات و زَيلاتذذُوَ، كذىضٍِ زاضبذذٌ زَبذذًينَ، هذُو كُُذذسَوَ كذُ هذذُ ضؤشُٓالتذذُوَ     

وَ، كُُذذسٍ تًُُؿذذت ًذذاَهٌ خؤيذذاْ ُذذا، كُُذذسَ ظغذذتاُاْ ضووبذذاضيَلٌ زَضِشاُذذسَ ؾذذاضَ
زووضَكُ، زَبًينَ ؾُف سُفت كُض  هُ تاضيلايٌ ئًَىاضَزا كُُس و كُُس َُٓهسَكؿًَّ، 
غُضَو ظووضطُكاْ، غُضَو ضًا َُٓهسَكؿًَّ،  ُٓغتسَكات باضٍ ُُٓذسيَلًاْ اىضغذُ،   

ئذُو ؾذتاُُيُ،   زَبٌَ فًؿُن بٌَ، باضٍ ُُٓسيَلًاْ غىوكرت، زياضَ ؾُكط و ضاو ئاضز و 
هُ خىزا زَثاضَِيتذُوَ، كذُضَكاْ ًاُذسوو ُذُبّ، كذُضَكاْ ثُؾذًٌاُُِبُِوَ، كذُضَكاْ        
ُُطرييَّ و بطُُُ الٍ بابٌ، هُ ثطِ ٓاواضزَكات، زَبًينَ ضَوَكُضيَم هُ ُاو تُهبُُذسْ،  

 زايلٌ زَطاتُ غُضٍ:
 ض بىو! كىضَِ بؤ ٓاواضت كطز، ٓا، ئاو خبؤوَ..

 َضزَططٍَ:داًُ ئاوَكُ هُ زايلٌ و 
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 زايُ، كُضَكاْ ظيِساٌُ كطاْ.
هُو ضؤشَوَ كىضٍِ زاضبٌ  كُضٍ خؤؾىيػت و ضاًؿٌ هًَبؤوَ، غىيَِسيؿًدىاضز هذُ  
كّ كضٌ زاضبٌ وؾٍُ )كُض(ٍ بُ ظاضزا ُُيُ، ًِساالٌُ زاضبٌ ُاوَ ُاوَ بُ زاضبًُكذُ  

ضازَوَغتا، بُشٌُ خؤياْ زَثًَىا، كضٌ زاضبٌ هُ تًُُؿت بًُكُ ضيَم هُ بًُكُ ضيَلرت 
ٌَ بُضظيًُكذٍُ ًُؿذاُسَكطز، ئذُودا ُذؤضٍَ كىضَِيذُ           كىضٍِ زاضبذًـ بذُ ثاضضذُ طُضذ
ًَاَلويذاْ هذُ ثذٌَ بذىو، ُذُ ثاشُذُياْ بَوِذس         ًََوًؿًاْ هُ يُكرت ُُزَكطز، ُُ ث ضاوَغيَت، ف
زَكطز،  اُزٍ بًُكُؾًاْ هُ ئاغيت تُواٌ غُض ًُؿاُسَكطز، بُ ًذىو بَوِذس و ُذُوٍ    

ًَين ثُجنُكاُذُوَ( طذريا، بذُ          تًَسا ُُبىو،، ئُو ٓاويِذٍُ وَيِذٍُ ) كطَيٌػذيت هذُ كذُه
ثًَىاٍُُ زاضبٌ كىضٍِ زاضبٌ غٌَ ثُجنُ هُ كضٌ زاضبٌ زضيَصتط بىو، بُالَ ئُو ٓاويِذٍُ  
خؤياْ بؤ ضىوُُ اىتاخباُُ ئاًازَزَكطز، زاضبًُكُ دًاواظيٌ ًُىاًُاٌُ تُُٔا ثُجنُيُن 

اْ بذىو بذُو َُٓهُِزاُذٍُ خذؤٍ، بذُاَلَ هذُ زَهذٌ        ًُؿاُسا، كىضٍِ زاضبٌ كًًَُم ًُطُض
 ُُططت و هُ زَهٌ خؤٍ طىتٌ: 

 اُيِاكُ، خؤ َُٓهُِزامن بُضاُبُض خَُهلٌ ًُُ، بُضاُبُض كضٌ زاضبًُ.
ًِساالٌُ زاضبٌ ثًَلُوَ زَضُِ اىتاخباُُ، كىضٍِ زاضبٌ بُ ضذىوُُ اىتاخباُذُ زَهذٌ     

َكذذاٌُ ئذذُو ئًَػذذتا خىيَِذذسَواضْ  ظؤض خؤؾذذُ، زَبذذىو زوو غذذايَ ثًَؿذذرت ضذذىوبا، ئاوظ  
 طُيؿتىوُُتُ ثؤَهٌ غًًََُ، كىضٍِ زاضبٌ هُ برييُتٌ، زايلٌ زَيطىت:

 كىضَِ، تُغلُضَت ًُُ، وَضتِاططْ..
ئُو غاَهًـ ُُزَضىوَ اىتاخباُذُ ئُطذُض ًذاَ طُضِيذسَ بذُ كذىضٍِ خذؤٍ ُاوُىوغذٌ         

ضَُطذرت ضذىوَ   ُُكطزبا، كىضٍِ زاضبذٌ هذُ برييذُتٌ كضذٌ زاضبذًـ غذاَهًَم و ؾذتًَم ز       
اىتاخباُُ، بُالَ زواكُوتين وٍ ثُيىَُسٍ بُ تُغلُضَوَ ُُبىو، هُ بريٍ ًُذُ ٓؤيُكذُ   

 ضٌ بىو، ُٓض هُ خؤوَ زََهٌَ:
 ضَُطُ هُ غُض ًّ ضاوَغتابًَت! 
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داُتا هُ ؾاْ، ؾاْ بُ ؾاٌُ يُن زَضّ و زيَُِوَ، اىتاخباُُياْ زيىاض بُ زيىاضَوَ  
ٌَ،         ُا، بُالَ هُ ضيعيَلُ و هًَم  ٍَ كذُضَِت طىَيًذاْ هذُ ظَُطذٌ يذُكرت زَبذ ُعيم، ُُٓذس

اىتاخباُُكاْ هُو غُض دازَيُْ كُ زَضًَتُوَ ًعطُفتُكٍُ زَضويَذـ بذطايٍ، زَضويَذـ    
كضٌ زاضبٌ  ظؤض خؤؾسَوٍَ، ُٓض داضٍَ تىوؾٌ زَبٌَ، تىُس هُ باوَؾٌ زَططٍَ، ًاضٌ 

 زَكات و ضىكوًَيت زَزاتٌَ، كضُ ضىكوًَتُكُ كُضت زَكات:
 + ئُو كُضتُ بؤ تؤظ.

 ُاخؤَ. -    
 + ُُخيؤيت ًًِـ ُاخيؤَ.

زَضويَـ بطازَضٍ بابٌ كضٌ زاضبٌ بىو، بُ زَغيت خؤؾٌ تُضًُكٍُ ؾىوؾتىوَ،  
 داضيَم، كضٌ زاضبٌ زََهًَتُ زَضويَـ:

 ًاَ زَضويَـ، ٓاواضيـ ًاض بلُ، بطازَضًُ.
زوو ثُجنذذذُ  هذذذُو ضؤشَوَ زَضويَذذذـ بذذذطايٍ ٓذذذُضزووكًاْ زَططيَتذذذُوَ بذذذاوَف و   

تىوكِذذُكاًُـ زوو ضذذىكوًَت هذذُ طريفذذاٌُ زَضزًََٓذذِّ، داضيَذذم غذذُضباظيَلًـ زوو    
 ضىكوًَيت بؤ ضاططتّ، بُالَ وَضياْ ُُططت، زايلٌ كىضٍِ زاضبٌ طىتبىوٍ: 

 هُ غُضباظَكاْ و هُ طىَهًِطساضَكاْ ُعيم ُُبُِوَ و ؾتًاْ هٌَ وَضُُططْ. 
َضىوْ، تا بؤياْ كطابا زووض هُ غُضباظَكاْ ًِساالٌُ زاضبٌ هُ اػٍُ زايم زَضُُز 

زَضِؤيؿنت و زَٓاتُِوَ غاكُ طؤضَِكٍُ ئُو بُضٍ كُُسٍَ كُ تا ُعيم اىتاخباُُ و ُعيم 
ًاَهٌ طىَهًِطساضاْ زضيَصزَبؤوَ، ًُٓىوٍ غُضباظ بىو، ضازضياْ َُٓهسابىو، هُ ًِساالٌُ 

اػذٍُ كُغذٌ ُذُزَكطز ضذؤٌُ      طُضَِن تُُٔا طىَهٌَ هُ غُضباظَكاْ ُُزَطُضِايُوَ و بُ
ويػتبا واٍ زَكطز، ضٌ ويػتبا زَيربز، كىيٌَ ويػذتبا زَضذىو، ضؤشاُذُ زَضذىوَ ُذاو      
غُضباظَكاْ و كُضتلُ غًُىوْ و خىاضزٌُ زًََِٓاوَ بؤ بعْ و ااظَكاًُاْ، طذىَهٌَ ظؤض  

 داض بُ ًِساالٌُ زاضبٌ زَطىت:
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ُطذُض اػذُف بلذُْ ًذّ     وَضْ بضًُِ ُاو غُضباظاْ، ًُتطغذّ، ضذٌاْ هًَِاكذُْ، ئ   
 ضُاؤَ ثًًَُ..

 بُ كىضٍِ زاضبٌ زَطىت:
 تؤ زاضالغتًلت ُٓيُ، هُ ضٌ زَتطغًت؟!

طىَهٌَ ًًُٓؿُ ضُاؤيُكٌ هُ بُضِكٌ كطاغُ زضيَصَكٍُ بىو، تااُ كضذٌ طذُضَِكًـ   
بىو كُ كطاغُكٍُ طريفاٌُ ُٓبىو، ئُطُض زايلٌ كطاغًَلٌ بٌَ بُضِكٌ بذؤ كطِيبذا، هذُ    

 طريفاًَُلٌ بؤ تًَُِططتبا..بُضٍ ُُزَكطز، تا 
غُضباظَكاْ غبُيِاْ بُ )ساٍ و سى( طذُضَِن و ؾذاضياْ بذُئاطازًََِٓا، ًِذساالٌُ     
زاضبذذٌ ؾذذو و واوَيذذال و هذذُ خذذؤزاٌُ ئذذُو غذذُضباظاُُياْ زيذذىَ، زَتطغذذاْ، ظؤض         

 زَتطغاْ،كىضٍِ زاضبٌ داضيَم طىيٌَ هُ ًاَ طُضِيسَ بىو زَيطىت:
 ُِكاٌُ ئًٌَُف ضاوزًََُّ و زَكىشْ(()) بؤ سىغًَّ زَططيّ و سىغًَ

كىضٍِ زاضبٌ هُ )سىغًَُِكاٌُ ئًٌَُ( تًَُِطُيؿت، زَبٌَ يُن هُ سىغًَُِكاْ بذابٌ  
 وٍ ُُبٌَ!  ؾُضًًلطز هًٌَ بجطغٌَ.. 

غُضباظَكاْ بُ ظجنري هُ خؤياْ زَزا و ٓاواضٍ غُضباظ زَطُيؿذتُ طذُضًاوٍ ًذاَهٌ    
 كىضٍِ زاضبٌ زَيطىتُ كضٌ زاضبٌ: كىضٍِ زاضبٌ و ططٍَِ ثُهًًَُعٍ زَبطٍِ،

ططياٌُ غُضباظَكاْ هُ زَُطٌ ثُهًًَُع طُوضَتطَ هُ ُاو طُضًاو طذىيٍَ هذُ ؾذو و     
 ضؤضِؤياْ بىو.

 كضٌ زاضبٌ زََهٌَ:
 ئُواُُ كًًَاْ ًطزووَ، وا ؾو زَطًَطِْ

 كىضٍِ زاضبٌ زََهٌَ:
 سىغًَّ ًطزووَ
 كضٌ زاضبٌ زََهٌَ:
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بٌَ، ئُوٍَ: ) سُغُْ و سىغًَّ كىشضاُُ هُ كُُسَكٌ سىغًَّ! ئُٓا ئُو سىغًَُِ ُُ
 فطِيَسضاُُ(

 كىضٍِ زاضبٌ:
 وا بعامن

ًِساالٌُ زاضبٌ ُٓض هُ غُضباظ ُا هُ ًِساَهٌ طُضَِكٌ طىَهًِطذساضاًُـ زَتطغذاْ،   
ئُواٍُُ ثًاو و كىضَِكاًُاْ كذاَلوٍ طىَهًِطذساضياْ هذُ غذُض بذىو، طذىَهًِ  بذُ غذُض         

ساالٌُ طىَهًِطساض ُاوَ ُاوَ بُ بذُضزَااٌُ ثذُالًاضٍ طذُضَِكٌ    طىيًَاُسا ؾؤضِببؤوَ، ًِ
زاضبًاْ زَزا، داضيَم بُضزيَم كُ زواٍ ضُُس داض بُ عُضز كُوتّ و َُٓهبُظ و زابُظ بُ 
غُضٍ كىضٍِ زاضبٌ كُوت و خىيَّ ٓات، ُٓض ئُو بُضزَ بُ طؤظيِطٌ يىغفًـ كُوت 

ضَوٍَ بريَكذُ هذُ كذؤالٌُ )ًؤغذلؤ(     و ظيطٍَِ طُياُسَ ئامساْ، يىغف ًاَهًاْ هُ خذىا 
بىو، هُطَُي كىضٍِ زاضبذٌ ٓذاوثؤي بذىوْ، كضذٌ زاضبذٌ بذُ زَغذتُ ُُضًذُكاٌُ خذؤٍ          

 زَغتُغطَِكٍُ خؤٍ هُ غُض بطيُِكٍُ كىضٍِ زاضبٌ زاُا و زَيطىت:
خًُت ُُبٌَ، تؤَهٍُ تؤ هُو غُطبابُ زَكًُُوَ، زَيِامسُوَ، بذُضزَااٌُ ضَؾذُكُ   

 ُِ ثًػُكُ، ُاوٍ سُغؤيُ.بىو، ظضتُ ظَالًُ ضَوٌ
 طىَهٌَ بُ غُضزآات، طىتٌ:

بَوذذٌَ كذذٌَ غذذُضٍ ؾذذلاُسوويت؟ ئُطذذُض ًذذريٍ طىَهًِطذذساضاًُـ بًَذذت، ضذذُاؤيُكٌ 
 هًَسََ..

طىَهٌَ ئاظا بىو، ُٓضضٌ ويػتباٍ هُ زَغيت زَٓات، تااُ ضُاؤكًَؿٌ طُضَِن بىو، 
َكٌ كضُ ضُاؤكًَؿذُكُ،  هُ ُُٓسٍَ دٌَ طُضَِن بُ طىَهٌَ زَُاغطايُوَ، زَياُطىت طُضِ

 تااُ طُضَِن بىو هُ ؾاض كُ ضُاؤكًَؿٌ كىضٍِ تًَسا ُُبًَت، طىَهٌَ و بُؽ..
 بُالَ ثًًَاُُِطىت، غُض ؾلاُُكُياْ ؾاضزَوَ و ُُيأًَُؿت  ًاَهٌَ بعاٌَُ..  
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ًًَذاْ زَكذطز،          ًَذطَ خىَيِذسَواضيـ بذىوْ، ضؤشٍ داضَيذم ظؤضاُ ًِساآلٌُ زاضبذٌ تذا ف
باٍ كىضٍِ زاضبٌ بىو، زواتط باٍ كضٌ زاضبٌ، كَُ ًِسايَ ٓذُبىو هذُ   غُضَتا بُ ظؤضٍ 

ظؤضاٌَُ هًَلسٍ تىوضَِ ُُبّ، ًِساَهٌ بِلُوتىو، ضاًَلٌ هُ زيَ ُٓض َُٓهذسَططت، بذُالَ   
ًَذِّ، ؾذوىكىت         ٌَ ب ًِساآلٌُ زاضبٌ هُوَزا ًِساَي ُذُبىوْ، بذُض هذُوٍَ واظ هذُ ظؤضاُذ

كُوت، بؤوٍَ طًُُ كؤتايٌ بٌَ، ُٓض داضٍَ زَبىوْ، بُالَ كُؽ ثؿيت بُ عُضز ُُزَ
 يُكًاْ زَيطىت: 

 زٍَ بطزتُوَ، ًّ وا كُومتُ بُِوَ.
بُ اػٍُ  ؾُهُ واظياْ هُ ظؤضاٌَُ ًَِٓا، بُالَ سُظٍ ظؤضاٌَُ، ُٓضًا، ظؤض كُضَِت  

بذذذُ ًُذذذاظٍ ظؤضاُذذذٌَ باوَؾذذذًاْ زَكذذذطزَوَ، غذذذاضززَبىوُُوَ، اػذذذٍُ  ؾذذذُهٍُ     
 َ: ؾاًًِؤكفطؤؾًاْ بريزَكُوتُو

 ُُكُْ، ُابٌَ كض و كىضِ ظؤضاٌَُ بلُْ.. 
 ض تًَُِطُيؿنت بؤضٌ ُابٌَ كىضِ و كض ظؤضاٌَُ بلُْ، هُطُيَ ئُوَف  واظياْ ًَِٓا..
 غبُيِاًَُم هُ ضيٌَ اىتاخباُُ، ؾاًًِؤكفطؤف بُ تُوغُوَ زََهًَتُ ًِساالٌُ زاضبٌ: 

 هؤبًا.  ئًَىَ ضُُس هُ يُن زيَّ! يُكتاْ زََهًٌَ ؾاًًِؤن و يُكتاْ
غُضَتا هُ ؾاًًِؤن و هؤبًا تًَُِطُيؿنت، كضٌ زاضبٌ ُاظامن، بذُالَ كذىضٍِ زاضبذٌ    
ئُوضؤشَ ض ئاطاٍ هُ واُُ ُُبىو، ُٓض بريٍ هُو اػُيُ زَكطزَوَ، هُ ثطِ كذىضٍِ زاضبذٌ   
        ،ٌَ ًَُِطُيؿذت  ض ثطغذًاضيَلُ و هذُ اليذُْ كذ ُٓغتًلطز ثطغًاضٍ هًَلذطاوَ، بذُاَلَ ت

اضَكُ زووباضَ بؤوَ، ًَٓؿتا بُ ؾىيَين خؤٍ ُُكُوتُوَ، ُُيعاٌُ هُ بًَسَُ  بىو، ثطغً
كىيًَُ و ثطغًاض ضًُ، زَبىو ؾتًَم بَوٌَ، كُوتُ باضيَلُوَ ئُطُض ؾتًَم َُُهٌَ، تىوؾذٌ  
كًَؿُيُن زَبٌَ، بؤ زَضضىوْ هُو كًَؿُيُ  تُُٔا وَالًُ، كىضِ ضذُُسٍ غذُضٍ ًَِٓذاو    

ًَِذًُا، هذُ زًُذا وؾذُ        بطز  دطُ هُ زوو وؾُ، وؾُيُكًسٍ ُُ زيتذُوَ، كذىضِ وؾذٍُ ث
ًُُا، ُٓيُ و ًُُ ُٓض ئُو زوو وؾذُيُيُ كذُ هذُ غذُض ظاضيذُتٌ و هذُ غذُض فذطِيِّ،         
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ُٓغتًلطز اىتابًُكٍُ تًُُؿيت زَيُوٍَ ياضًُتٌ بسات، بُالَ ثًَطِاُُطُيؿت، ئًذسٍ  
 ضاض ًُُ  وؾُكاٌُ فطِاُس: 
 ؾاًًِؤن و هؤبًا.

ن كىضٍِ زاضبٌ ًَِٓايُوَ ُاو ثؤي، ظهوُكُ تىُذس بذىو، بذّ    ثؤهًَم ثًَلُُو و ظهوُيُ 
طىيٌَ ااوَيٌ َُٓهطُضِاُس، بُالَ غُيطبىو، ٓاواض ٓاواضٍ هًََُٔهُِغتا، ُُؾططيا، غُضٍ 
خؤٍ زاخػت، بُ خُيايَ غُضٍ خػتُ ُذاو ًُجنذَُهٌ ؾذاًًِؤن و هؤبًذاوَ تذا ظَُذ        

ًُجنَُهٌ خُياَهًٌ ؾاًًِؤن و  هًَسضا كُغٌ ُُزيت، كىضٍِ زاضبٌ هُطُيَ ظَُ ، هُ ُاو
هؤبًاوَ هُ ًُبُغيت ؾُهُ تًَطُيؿت كُ كضٌ زاضبذٌ ؾذاًًِؤكٌ غذجًُ و خؤيؿذٌ     
هؤبًاٍ ضَؾَُٔهطُضِاو،  كىضٍِ زاضبٌ ثُغت ثُغت، كطِ كطِ، تا طُيؿتُِوَ ًذايَ كضذٌ   
ًَذسَططت،          ًَؿذٌ ضازَوَغذتا، ضَيذٌ ه زاضبٌ وَن خىخلىهؤكذُ هذُ زَوضٍ زَغذىوِضا، هذُ ث

 ضازَكًَؿا، كىضٍِ زاضبٌ ظهوٍُ ًاًؤغتاٍ بؤ كضٌ زاضبٌ ُُطًَطِايُوَ.. داُتاكٍُ
ٓاواض ٓاواضٍ زًُا هُ ٓذُُاوٍ ثُُطًدىاضزؤتذُوَ، كضذٌ زاضبذٌ ضَُطذُ ٓذُض هذُ         

زَضطاوَ داُتاكٍُ تًََُٔهسابٌَ، ثًَِاضٌَ تًلُ ُذاًَُلٌ خذىاضزبٌَ، ٓاتذُ ًذاَهٌ كذىضٍِ      
ُآًَينَ، باضاْ من من زَباضٍ، زاضبًُكذُ   زاضبٌ، كىضٍِ زاضبٌ هُ كّ زايلٌ بُغُض خؤٍ

كُغلسَضًَتُوَ، بُالَ ظؤض ثطِ ًُُ، ًِساآلٌُ زاضبذٌ هذُ بذّ زاضبًُكذُ، زَهؤثذُ بذاضاْ       
زَططُُوَ، كضٌ زاضبٌ ظؤض هُكىضٍِ زاضبٌ زَكات، كىضٍِ زاضبٌ ثؿت هُ كضٌ زاضبذٌ  

   ُ بذاظٍَ زيَتذُ    زَكات و بُ ؾُضًُوَ غُضٓاتٌ ظهوٍُ بؤ زَطًَطِيَتُوَ، كضذٌ زاضبذٌ بذ
 ثًَـ كىضٍِ زاضبٌ و تًُاؾاٍ ضووًُتٌ زَكات: 

 غُطبا  ًاًؤغتا.. 
ُٓظاض دىيَّ بؤ ًاًؤغتاٍ ظهوُ زًََُطٍَ، هُ طًٍُُ بّ زاضبٌ كىضٍِ زاضبٌ ُُٓسٍَ 
ًَذىضيـ ضؤيذٌ، ؾذُو زضَُطذُ، ٓذاواض هُبذُض           ًَىضبؤوَ، بُ ضؤيؿذتين كضذٌ زاضبذٌ ٓ ٓ

زَظاٌَُ ؾتًَم بذىوَ، بذُالَ ٓذاواض ض ُذاَهٌَ،      ٓاواضٍ ُُٓاوٍ خُوٍ هًَِاكُوٍَ، زايلٌ



19 
 

كىضٍِ زاضبٌ بري هُ بابٌ زَكاتُوَ، ئُطُض هًَطَبا، ظهوُكٍُ بؤ زَطًَطِايُوَ، تذا تؤَهذٍُ   
بلاتُوَ ًاَ طُضِيسَف ثذريَ و تىاُذاٍ تؤَهُكطزُذُوٍَ ًُذُ، ؾذُو زضَُطذُ هذُ زَضطذا         

يَم  غُضَتا ئاًًَع بُ ًذاَ  زَزضٍَ، ًاَ طُضِيسَ ٓاواض زَكات: )) كضٍ زَضطايُ(( ثًاو
ٍَ كذىضٍِ زاضبذٌ تذُُٔا هذُ وَيِذُ زيتىويذُتٌ، ثًذاويَلٌ         طُضِيسَزا زَكات، زَيتُ شووض
 كَُهُطُتٌ ضَؾتاَهٍُ ضاو و بطؤ ضَف، بُض هُوٍَ زايلٌ ثًًَبِاغًَينَ، زَيِاغًَتُوَ: 

 + تؤ بابٍُ؟
 ًّ بابَُ -

 + غبٍُ تا هُ اىتاخباُُ زيٌَُوَ، ُاضِؤٍ؟
 ٍ بُدًَتاُِآًََوٍ و ًُٓىو ؾُوٍَ هُ ًاَهًٍَئًس -    
كىضٍِ زاضبٌ ضُُس ضغتُيُكٌ هُ طفتىطؤٍ ئذُو ؾذُوٍَ ًذاَ طُضِيذسَ و بذابٌ تذا        

 ئًَػتاف هُ طىيًَُ، ضغتُيُن ئُوزََ ؾتًَلٌ واٍ تًَُِطُيؿت، ًاَ طُضِيسَ:
هذذُ ضازيذذؤ بًػذذتٍ تذذىضن هذذُو ضيَللُوتِذذُ ًُطُضاُذذُ، ًذذّ بذذُ ًُطذذُضاٌُ تذذىضن   

 ٍ..خؤؾشاَه
 با :

 ياخىا زوشًِت ًًُٓؿُ ًُطُضاْ بّ..
كىضٍِ زاضبٌ هُ باوَؾٌ باوكٌ ظهوٍُ هُبريزَضًَتُوَ، زَضذًَتُ خذُويَلٌ اىوَهذُوَ،    
غذذبُيينَ ظووتذذط هذذُ ضؤشاْ زَضذذًَتُ زووٍ كضذذٌ زاضبذذٌ تذذا ٓذذُواَهٌ ٓاتِذذُوٍَ بذذابٌ  

ؾذذتًَلٌ ثًَطِابطُيذذٌَُُ، بذذُالَ هذذُ غذذُض زَضطذذا، ًَٓؿذذتا زَُطذذٌ هًَىَُذذًَُِٓاوَ،       
بريزَكُويَتُوَ، ثُؾًٌاُسَبًَتُوَ هُ طىتين ٓذُواَهٌ بذابٌ، زَهدذؤف زَهدذؤف زَضذُِ      
اىتاخباُُ، ُٓض كىضٍِ زاضبٌ ُا، ضُُس ًِساَهًَلًسيـ زويَينَ بابًذاْ ٓذاتبؤوَ، زويَذينَ    

 ضؤشٍ ٓاتُِوٍَ بابُكاْ بىو، ًاًؤغتاٍ ظهوُ طىتٌ: 
 ؤياْ، ؾُضِ ًُُا.كىضز ًايف وَضططت، ثًَؿٌُضطُ زيَُِوَ ًاَهٌ خ



21 
 

 اىتابًُن كُ هُ ثؿت كىضٍِ زاضبٌ زازًَُؿت، زَغيت َُٓهربٍِ:
 ًاًؤغتا ئُتىف بُ زاض و ظهوُ هًٌَاْ ُازٍَ؟ 

ًاًؤغتاٍ ظهوذُ، ٓذُتا ظهوذُ ٓذُبىو هذُ بذّ طذىيٌَ زا، ًِذساَي  هذُ ٓذاِضشٌُ زا،           
تًُُؿذت  ضووًُتٌ غىوض غىوض وَن طىاَلَهُ غىوضَُٓهطُضِا، اىتابًُن هُو غذُضَوَ هذُ   

 يىغفُوَ كُ هُ ًُٓىوياْ باخؤؾرت بىو، بُ ضطثُ، بُالَ ًاًؤغتا طىيٌَ غىوكُ: 
 ؾُضِ ًاوَ..

ًاًؤغتاٍ ظهوُ  ًِساَهٍُ باُطلطزَ  ثًَـ تُختُضَؾُكُ، ياظزَ ضاغتٍُ هُ غُض  
 تٌ هُ زَغيت زا و طىتٌ: 

 ياظزٍَ ئاظاض بؤ ثًَؿٌُضطُ، ياظزَ ضاغتُف بؤ تؤ، كُضبا . 
زاضبٌ غُيىاًُاْ َُٓهساوَ و بُ بّ باضاُسا بُضَو ًايَ زيَُِوَ،كضٌ زاضبذٌ  ًِساالٌُ 

 ُٓغتسَكات، زوو غُيىاْ هًَلًاْ زووضزَخاتُوَ:
 +غُيىاُُكٍُ خؤت َُٓهططَ وَضَ بّ ٌٓ ًّ.

 ُا، طىَهِاض، تؤ وَضَ بّ غُيىاٌُ ًّ. -    
ثؿذتًَّ بذؤ   بُ اػٍُ زَكات، هُ بذّ غذُيىاًَُم وضز وضز بذُضيَىَْ و بذاضاًُـ هذُ      

 خىاضَوَ تُضِياْ زَكات،كضٌ زاضبٌ زََهٌَ:
 +ئُوضِؤ ئًٌَُ طؤضاٌُ ) ئٍُ ضَاًب(ًاْ طىت.

 ئًٌَُف طىمتاْ. -    
تا ئُو ضؤشَ ًِساالٌُ زاضبٌ هُ اىتاخباُُ طىيًَاْ هذُ )ئذٍُ ضَاًذب( ُذُببىو، كذض      

 زََهٌَ:
 + هُ ثؤهٌ ئًٌَُ ضىاض كض زويَينَ بابًاْ ٓاتبؤوَ.

 ٌ ئًٌَُف.هُ ثؤه -    
 + ئُطُض ئًٌَُف بامباْ مبايُ، زويَينَ زَٓاتُِوَ.
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كىضٍِ زاضبٌ ٓاتُ غُض ظاضٍ بَوٌَ  بابٌ ًّ ًُُطزووَ و ئًَػتا هُ ًاَهُ، طًَطِايُوَ، 
 هُ ثطِ هُ ثطًٍُِ ططياٌُ زا، كضٌ زاضبٌ غُيىاُُكٍُ هُ زَغت وَضزَططٍَ و زََهٌَ:

 ُاؾططيٍ. + ًُُعاٌُ، ًُططٍ، ئٌَ خؤ ًًِـ بامب ًُُ و
 بؤ خؤَ ُا، بؤ تؤ زَططيٍ. -    

 + بؤ ًّ ًُططٍ، ًّ ططيامن ُاوٍَ.
كىضٍِ زاضبٌ بُ كىَهرت ططيا، هُ كضٌ زاضبٌ زووضكُوتُوَ، باضاْ و فطًًَػم هُ غُض 
ضووٍ كىضٍِ زاضبٌ تًَلُيَ بىوْ، كضٌ زاضبٌ خؤٍ ثًَطِاُذُطريا، فطًًَػذلٌ خذىضِ خذىضِ     

زاضبٌ هُطُيَ باضاٌَُ زَططيّ، هُ ثذًَـ زَضطذا فطًًَػذم     تًَلَُهٌ باضاْ بىو، ًِساآلٌُ
 وؾلسَبًَتُوَ...

كىضٍِ زاضبٌ هُ غُض زَضطاوَ شًَُم زَبًينَ، بُ ؾًَىَيُن ضاظاوَتذُوَ، بذىوكٌ بذُو    
ًَذٌ هذُ بذُضطٌ         ًَذٌ وضزُذُبؤوَ ُُيِاغذًُوَ، زايلذٌ زََه ضاظاوَيًُ ُُزيتىوَ، تا وضز ه

َهًَذذٌ  هذذُ تًُذذٌُُ خذذاُعازَ، كذذىضٍِ زاضبذذٌ فطيؿذذتُيُ، زايلذذٌ دذذاسًَورت بؤتذذُوَ، زَ
ُٓغتسَكات، زايلٌ هُ ًُٓىو زايلاْ كًُتًُُُرتَ، هُ دىاًُـ ض كض و شًَُم ؾاْ 
هُ ؾاٌُ ُازَْ، ثًَـ ثُيسابىوُُوٍَ با ، زايم دولٌ دىاٌُ هُبُض ُُزَكطز، كذىضٍِ  

 زاضبٌ هُبُض خؤيُوَ زَيطىت، خؤظطُ بامب ظووتط زَٓاتُوَ..
ًَؿذتا هذُ ظاضيذُ، بذُ دولذٌ اىتاخباُذُوَ، زَيتذُوَ بذّ          كضٌ زاضبٌ زوا  ثذاضووٍ ٓ

زاضبًُكذذُ، ضذذؤهُ، غذذُض بذذُ سُوؾذذُزا زَطذذطٍَ، كذذىضبًٌي زاض ضاُذذُ ًطيؿذذلًَلٌ بذذُ   
زَغتُوَ، زَيساتُ كضٌ زاضبٌ، ُٓتا وَضيططت ًاُسووبىو،كضٌ زاضبٌ هذُ ثُجنذُضَوَ   

 ثًاويَم زَبًينَ، زَثطغٌَ:
 + ئُو ثًاوَ كًًَُ هُ ًاَهتاْ؟

 زايلٍ زََهٌَ زَيلًُُ باوكت. -    
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زياضَ ئُو ضغتُيُ وا بُ ئاغاٌُ بُ ًًَؿلٌ كىضٍِ زاضبًسا ُُٓات، تا ضيَلًدػت و 
بطِياضٍ طىتين زا ظؤضٍ ويػت، بذاف بذىو كضذٌ زاضبذٌ ثذًَـ بًػذتين، طؤؾذتُكٍُ        
ًَتذُوَ، زاًذا، ظؤض زاًذا، كذىضٍِ زاضبذٌ          خىاضزبىو، زَُا زووض ُذُبىو هذُ زَغذيت بُضب

ٍَ ًُُابىو باوَؾٌ ثًَسا بلات، كضٌ زاضبٌ ُٓالت، كىضٍِ زاضبٌ كُوتُ زواٍ، ًَِٓس
ثًًَُِطريا، طُضِايُوَ، ؾُضًًسَكطز بضًَتُ ًاآلْ، ضَُطُ غذٌَ دذاض ُُضذىوبًَتُ ًذاَهٌ     
كضٌ زاضبٌ، ُٓض هُ غُض زَضطاوَ باُطًذسَكطز،  ضؤشٍ زوايذٌ هذُ غذُض غذُكؤٍ بذّ       

 زاضبًُكُ:
 زَوٍَ. ))+ ًًِـ طىمتُ زايلٍ بامب

 بابٌ ضٌ؟ -
 + ٓاواض بابٌ ثُيساكطز.

 ئُوٓا ًُُ، كضٍ(( -    
 كضٌ زاضبٌ زََهًَتُ كىضٍِ زاضبٌ:

 )) ئُوٓا ًُُ كضٍ(( ضًُ؟ تًَُِطُيؿتٍ.
 كىضٍِ زاضبٌ  بُ زَهتُُطًُوَ:
 ُاظامن، هُ زايلت بجطغُ.. 

ضذذُُس ضؤشيَذذم زواٍ ٓاتِذذُوٍَ بذذا  كُُذذس ُٓغذذتا، كذذىضٍِ زاضبذذٌ زَغذذيت بذذُ     
اُُوَكاٌُ كطز، ُٓضضُُس وَن ثًَؿذاْ ُُتطغذا، زيذيت بذابٌ ثًٌَذُضٍَِ ٓذَُهططت و       ثاضِ

ثُضِيذُوَ، هذُو بذُضَوَ ضؤخذاو ضؤخذٌ كُُذس كُوتذُ َُٓهلُُذسٌُ عُضزَكذُ، زوو غذذٌَ          
ثًاويـ ضىوُُ ياضًُتٌ، كىضٍِ زاضبٌ ضذُُسٍ غذُض زَيذيَن و زَبذات هذُ كذاضٍ بذابٌ        

طذٌ ضووبذاض و بذاضاْ زَُطذٌ هذُ ضووباضَكذُ       تًَِاطات، هُ بابٌ ثطغٌ، بُالَ هُبُض زَُ
 ُُثُضِيُوَ و ُُطُيؿت، هُ زايلٌ ثطغٌ، زايم طىتٌ:

 بابت كُُسَكُ زووضزَخاتُوَ.. 
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كىضِ ئاغىوزَ بىو يُكًَم هُ ثاضِاُُوَكاٌُ طُيؿتىوَ، با  زوو غٌَ ثًاو، زوو غذٌَ  
و ُُطُيؿتُ غذُض  ضؤش زضيَصَياْ بُ ثًٌَُضَِكاضٍ زا، ئًسٍ الفاو زووضكُوتُوَ، ضًسٍ ئا

 غُكؤٍ بّ زاضبًُكُ..
زًَُو ئًَىاضَيُ، ئُطُض هُ غُض باُُوَ تًُاؾابلُيت، ضَُطُ تاظَ ضؤش طُيؿتبًَتُ 
غُض ًِاضٍَ ضؤهٌ، ًَٓؿتا بُ اُزيسا زاُُبُظيىَ، هُو بُضٍ كُُسَكُ، هُ طؤضِايًُكُ، 

ٌَ، ئذاططَي  كطاوَتذُوَ، طذُضَِن ئذاططٍ واٍ بذُ خذؤوَ ُذُزيىَ،           ًَذٌ تؤثذاُ غذذاالٌُ د
ًَىاضَيذُ دًايذُ، هذُ ضذاوٍ ًِذسااَلٌُ          ًَؿرتيـ ئاطط زَكطايُوَ، بذُاَلَ ئذاططٍ ئذُو ئ ث
زاضبًُوَ بَوًَػٍُ هُ زاضتًََوُكُ بَوِستطَ، زووكَُهًـ طُيؿتؤتُ ئااذاضٍ ئُغذتًَطَ، بذُ    

 زياض ئاطط و زووكَُهُوَ، ضاو هُ ئامساْ:
 + ئُوؾُو ئُغتًَطَ َُٓهِايُ

 هُبُض ضٌ؟ -
 ووكُيَ.+ هُ تطغٌ ز

 ئُغتًَطَ بُ زووكُيَ كىيَط زَبٌَ! -    
وضزو زضؾيت طُضَِن بُ زَوضٍ ئاططَوَ، هُ ًُٓىو اليُكًؿُوَ) ئذًُطؤشٍ غذاَهٌ    

تاظَيذذُ(ٍ سُغذذُْ ظيذذطَن زَبًػذذرتٍَ و زَطىتطيَتذذُوَ، ًِذذساالْ بذذُ زَوضٍ ئذذاططزا    
ُكُوَْ و هُ زَخىهًَُِوَ، هُ خىالُُوٍَ زَوضٍ ئاططيـ ًِساآلٌُ زاضبٌ بُ تًُُؿت ي
 بُبريٍ زيَُِِوَ:  ُٓض خىالُُوَيُكًـ زَغتًََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََم هُ ثؿتًَين بابٌ كىضٍِ زاضبٌ زَزَْ،

 + غبٍُ ظوو زًَاُبُيتُ ُُوضؤظ!
 ظوو ظوو زَضو. -    

هُ ُاو ثًاواْ زََهًٌَ زاضتًَوذُ   باوكاُُ زَغت بُ غُضُٓضزووكًاُسا زيَينَ، ئُو ثًاوَ
ضاوَغتاوَ، هُ تًُُؿت بابًُوَ كُ خؤٍ بُ غُض طؤضاُسا زاوَو ضاوٍ ظيذيت هذُ ئذاطط    
بطِيىَ، دطُضَ بُ ال هًَىيُوَ، زًَاُضُ بُ ًَُلًُوَ، تًالن خىاض، ثؤؾتُ، ئذُو ثًذاوَ   
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ىو، كذىضٍِ  هُ طُضَِن هُ ًًَصبىو، ًَٓؿتا ُٓض هُ ضًا بىو بُ تؤَهُغذتًَّ ُذاوٍ ضؤيؿذتب   
زاضبًـ بًػتبىوٍ،بُاَلَ تذا ُُٓاتذُوَ ُذُيعاٌُ تؤَهُغذتًَّ باوكًذُتٌ، كذىضٍِ زاضبذٌ        
زَيبًػتُوَ، هُ ًِساالٌُ طُضَِن غُضٓاتٌ تؤَهػذتًَين زَبًػذتُوَ، بذُالَ تذا كضذٌ      
زاضبٌ هُ ضيٌَ اىتاخباُُ تؤَهُغتًَين ًَُُِٓايُ ُاو اػاُُوَ، كىضٍِ زاضبذٌ هًَذٌ ُذُبىوَ    

ضؤشٍ ئاططكطزُُوَكُ يُخٍُ زايلٌ ططت، بابٌ بذؤٍ ُُزَطًَطِايذُوَ، بذؤ    ًُضاق، ئُو 
 كُغٌ ُُزَطًَطِايُوَ،زاوايوًَلطز كُ بُ وضزٍ بؤٍ بطًَطِيَتُوَ و هًٌَ ثطغٌ:

 + زايُ، ئُوٍَ خَُهم زَيَوٌَ ضاغتُ؟
ضاغتُ ظؤضٍ ضاغتُ، تؤ طضلُ بىوٍ، داؾًَلٌ طُوضَ ُٓبىو، ض داف، دُضطٌ  -

سبىو، ضُُساْ شٌُ بًَذىَشْ ئًَدػذتًىو، ضذُُساْ ًِذساَهٌ بذٌَ بذا        ضُُساْ شٌُ غىتاُ
 كطزبىو..

  + ئٌَ، زَظامن داف ضًُ.
 ضًُ؟ -

+ دوم و ضُكًاْ وَكى ٌٓ بامبُ، بُالَ زوشًين بامب بىوْ، ثًَؿاْ هذُ غذُض دذازَ    
 زًَسينت، ئًَػتا بعضْ

-    ٌ هًَذسَكىشْ،   ئا، ضؤشيَم ثًَؿٌُضطُ هُ اُضار ؾاض ضيٌَ هًَذسَططْ ضذُُس داؾذًَل
 بُالَ خؤٍ بُض ُاكُوٍَ و زَضزَضٌَ..
 + بامب هُطُيَ ثًَؿٌُضطُكاْ زَبٌَ؟

 ُا، اػَُ ثًٌَُبطَِ. -    
 كىضٍِ زاضبٌ زَغيت هُ غُض ظاضٍ خؤٍ ُا، زايلٌ ثًَلٌُُ و زَغتًجًَلطزَوَ:

ٍَ، غذىَيِس زَخذىا ٓذُض         داؾُكُ ؾًَت و ٓاض زَبًَت، غذبُييَن هذُ ًذاَي زَيتذُ زَض
ضاُلىضذذؤخٍُ هذذُ بذذُض بذذٌَ، دطذذُ هذذُ دذذاف، بًلذذىشٍَ، هذذُبّ ئذذُو ثذذطزَوَ  كُغذذًَم

ًَؿذُكُ بذؤت ٓذات و ظيِطاُذست، تذا زَطاتذُ غذُض ئذُو ثذطزَ           زَغتجًَسَكات  كُ طاً
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طضذذلُكٍُ ؾىوؾذذُ هذذُ ثًَذذت ضاضذذىو و خذذىيَّ ُُزَوَغذذتا، سُظذذسَ طذذُُر هذذُ خذذىيَّ 
ا، ؾذاض ضَؾذٌ ثؤؾذٌ،    زَطُوظيًََِت، ؾُف ضؤش  طُضَِكٌ ًَُىاْ زوو ثطز ؾذًًِاْ طًَذطِ  

 ضؤشٍ سُفتَُ بابت تؤَهٍُ طُضَِن و ؾاضٍ غتاُس، داؾُكٍُ هُ خىيَّ طُوظاُس(( 
ئًسٍ  كىضٍِ زاضبٌ هُ خؤؾًسا، هُ غُض ظَوٍ دًًَُِزَبؤوَ، زَيىيػت بفطٍَ و هذُ  

 ئامساُُوَ ٓاواضبلات:
 ًّ كىضٍِ تؤَهُغتًٍَِ..  

 زَيىيػت بُ ًاًؤغتاٍ ظهوُف بَوٌَ:
 ًَُِ!بامب تؤَهُغت

بُالَ بابٌ ظوو، ئاًؤشطاضٍ كطزكُ هُ ًٓض دًًَُن، هُ كّ كُؽ َُُهًٌَ تؤَهُغذتًَّ  
بابٌ ًُِ و خؤت بُ ًّ َُٓهٌُكًَؿُ، ئُطُض ًِذساالًُـ باغذًاْ كذطز، تذؤ طىيًَذاْ      
 هًَطِاًُططَ، كىضٍِ زاضبٌ ُُيعاٌُ ًُبُغيت بابٌ هًُُ ضًُ، بُالَ بُ اػُيلطز..

اوابىو، هذذُو ال و هذذُو ال بذذىوَ تُاذذُ، ًَٓؿذذتا تاضيذذم  ضؤش هذذُ غذذُض ئاوابىوُذذُ، ئذذ
زآُُاتىوَ، ئاطط دىاُرت بَوًَػُ زَزا تُاُ ثرت بىو، ئامساْ ثطِبىو هُ ططِزاض، تؤَهُغذتًَّ  

 زََهٌَ:  
 با بضًُِوَ ًاَهٌَ. 

زَغيت هُ زَغيت با ، كضُف زَغذيت هذُ زَغذيت بذابٌ وٍ، ثُجنذُكاٌُ كذىضٍِ       
ُجنذُكاٌُ كضذٌ زاضبًذًـ بطىؾذٌَ، ض ئاضاًبُخؿذًُ      زاضبٌ ُُضَ زَطىؾٌَ، ضَُطذُ ث 

زَغت هُ زَغيت با ، هُو غاتُ ئاضاًبُخؿًُ، كىضٍِ زاضبذٌ ُٓغذتسَكات، زَغذيت    
بابٌ ؾى زَبًَت، ئاٍ! بابٌ زَكُويَت، بُ ًَٓىاؾٌ ثؿتاو ثؿت زَكُويَت، خذىيَّ بذُ   

 غًِطًُوَ، طىيٌَ هُ بابًُتٌ: 
 ئاٍ هُ تُاٍُ خؤؾٌ!

 زَبًينَ، ًَِٓسَ و تُواو..كىضٍِ زاضبٌ خىيَّ  
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ضؤش بؤتُوَ، كىضٍِ زاضبٌ ضاوَُٓهسَطوؤيفَ خذىيَّ هذُ غذُض غذًِطٌ بذابٌ زَبذًينَ،       
 ٓاواض زَكات:

 + بابُ، بامب، هُ كىيًَُ؟
 ًُتطغُ، هُ خُغتُخاُُيُ، زيَتُوَ. -

زايلذذٌ بذذُ خؤيذذُوَ زَطىؾذذٌَ و غذذىيَِسٍ بذذؤ زَخذذىات  كذذُ بذذاوكٌ ُذذاًطٍَ و      
كىِض بذاوَِض بذُ زايلذٌ ُاكذات، هذُ بذاضٍَ بابًذُوَ زضؤٍ ظؤض هذُ         ضاكسَبًَتُوَ، بُالَ 

زايلٌ زيىَ، ثًَـ ٓاتُِوَ، بؤ ثطغًاضٍ))زايُ بامب هُكىيًَُ؟(( ُٓض داضٍَ دًًَذُكٌ  
زَطىت، )) كٍُ زيَتُوَ؟((  ئُو دًَصُُ ُا، دًَصُُيُكًسٍ، ظؤض دًَصُُ ٓاتّ و ضذىوْ،  

 ُ بريَ:با  ُُٓاتُوَ، كىضٍِ زاضبٌ زوا زضؤٍ زايلٌ ه
 + بابت ضؤتُ سُدٌَ

 هُطُيَ سادًُكاْ زيَتُوَ؟ -
 ُا، زضَُطرت زيَتُوَ، بابت سُظٍ هًًَُ ظؤض هُ سُدٌَ مبًًََِتُوَ. -

 كىضٍِ زاضبٌ هُ برييُتٌ، زايلٌ زضؤٍ بؤ زَكطز و زضؤٍ ثًَسَكُضز، زَيطىت:
 كىضَِ هُ كّ كُؽ َُُهًٌَ باوكٍ هُ سُدًًَُ، بَوٌَ هًًَُصَ ًطزووَ. 
ٍ زاضبٌ داضيَم ثطغًاضٍ بابٌ  هُ ًاَ طُضِيسٍَ باثرييؿٌ كطز، ئذُويـ ٓذُض   كىضِ

بُ ًاَ طُضِيسَ باُطًسَكطز،  هُ طُضَِكٌَ، هُ ؾاض وضز و زضؾت، يذاض و ُذُياض، خذعَ و    
بًَطاُُ بُ باثريٍ كىضٍِ زاضبًذاْ زَطذىت ًذاَ طُضِيذسَ، كذَُ كُغذًـ زَيعاُذٌ ئذُو         

 تًُُُُوَ ُىوغاوَ: )طُضِيسَ(يُ كٍُ و ضؤْ بُو ثًاوَ بُ
 ًاَ طُضِيسَ، بامب زيَتُوَ؟ 

 ًاَ طُضِيسَ:
 بابت ضؤشيَم زٍَ، ثُيسابًَتُوَ، بُالَ ُاظامن كٍُ. 
 ًاَ طُضِيسَ زضؤٍ هُطُيَ ُُكطزبىو، ضىوَ الٍ، هًَجطغًُوَ، طىتٌ: 
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 زَهًِابُ، بابت ضاكسَبًَتُوَ. 
َ خُغتُخاُُ، بذابٌ هذُ غذُض    بُالَ  كىضٍِ زاضبٌ زَهًِا ُُبىو، زوو ضؤش زواتط ضىو 

ثؿت ضاكؿابىو، كُوتين كّ ئاططَكٍُ بريكُوتُوَ، اػٍُ هُطذُيَ بذابٌ كذطز، بذُالَ     
ًَٓؿذذتا هذذُ اػذذٍُ زايلذذٌ زَهًِذذا ُذذُبىو، ثًًَىابذذىو هذذُوَف زضؤزَكذذات و بذذابٌ       

 ضاكِابًَتُوَ، بُ بابٌ طؤت:
 +بابُ، زايلٍ زضؤُاكات؟

 زضؤٍ ضٌ؟ -
 + زََهٌَ تؤ ضاكسَبًتُوَ.

ُذذا، زايلذذت هذذُ بذذاضٍَ ًِذذُوَ ظؤض زضؤٍ بذذؤت كذذطزووَ، بذذُالَ هذذُوَياْ      -   
 ضاغتسَكات، ًّ ُاًطَ.

ئُو ُُوضؤظَ طُضَِن ًُٓىوٍ هُ ضيَذٌ خُغذتُخاُُ بذىو، كذُؽ ُُضذىوَ ُذُوضؤظ،        
ًاَهًَم هُو غُض ُُبٌَ، كُ ثًاوَكُ ُاوٍ بُٓطاَ ًُُٓزاٌُ بذىو، طذُضَِكٌ تؤَهُغذتًَّ    

طُيَ زوو سُغاضٍ طذُوضٍَ بُضاُبذُض يذُكرت، ًاَهذُكاًُـ     ًُٓىوٍ سُفتا ًاَهًَلُ، هُ
ثُضتّ كًًُاْ باًُاْ بُ غُض يُكُوَيذُ، بذُالَ ٓذًُىوياْ غذُضزاٌُ يذُكرت زَكذُْ،       

 كضٌ زاضبٌ زََهًَتُ كىضٍِ زاضبٌ:
 + بابت ضاكسَبًَتُوَ خَُ ًُخؤ.

 ئا، ضاكسَبًَتُوَ. -
 + كُ ٓاتُوَ ًًِـ زَمبُ كضٌ وٍ، بابًسيٍ ُاوٍَ.

 ضُُس خؤؾُ. -  
تا تؤَهُغتًَّ هُ خُغتُخاُُ ُُٓاتُوَ، كىضٍِ زاضبٌ باوَضٍِ ُذُبىو ضذاكبًَتُوَ، وا   
ضىوبىوَ ًًَؿلًُوَ كُ خُغتُخاُُ دًٌَ ًطزُُ، ظؤضٍ بًػتبىو كذُ فذالْ كذُؽ هذُ     
خُغتُخاُُ طًاٌُ غجاضز، ئُو ضؤشٍَ تؤَهُغتًَّ طُيؿتُوَ ًايَ، ئًسٍ كذىضٍِ زاضبذٌ   



28 
 

ايلٌ خؤف بىو، بططَ طُيؿتُ ئذُو بذاوَضٍَِ زايلذٌ ٓذُضطًع     ُُن ُٓض هُ زضؤكاٌُ ز
زضؤٍ ُذذُكطزووَ، بابًؿذذٌ بذذُ ضاغذذتطؤيٌ ُاغذذٌ، بذذُاَلَ هذذُ ٓذذًُىوٍ ثذذرت بذذُ         

 ضاغتطؤيًُكٍُ كضٌ زاضبٌ غُضغاَ بىو، ثًًَطىت:
 + ضؤُت ظاٌُ بامب ضاكسَبًَتُوَ؟

 خُومن زيت، هُ خُوٌَُ ئُتى طؤتت بامب ُاًطٍَ.   -
ُ زواٍ ثُيسابىوُُوٍَ تؤَهُغتًَّ، ُٓغذتًاْ بذُ ظؤض طؤضِاُلذاضٍ    ًِساالٌُ زاضبٌ ه

ًَؿذرت         كطز كُ بُ غُض اىتاخباُذُ و طذُضَِن و زَوضوبذُض و غذطووز و طؤضاًُذسا ٓذات، ث
غطووزَكاْ ااضار بىوْ، تُُٔا هذُ  ضازيؤكذٍُ ًذاَ طُضِيذسَوَ بذُ خؿذُخـ و ٓذاٌُ        

 ٍَ، زايم زَيطىتُ كىضِ: ٓاًُُوَ زَبًػرتاْ، بُ زَُطٌ ُعَ و ُُزَبىو بطُُُ زَض
 ))هُ كّ كُؽ َُُهًٌَ طىٍَ هُو طؤضاًُاُُ زَططيّ((

ئًَػتا ئُوَ )ثًَؿٌُضطُ(زَغيت ) ؾًُٓساْ(ٍ ططتىوَ و بُ )ئٍُ ضَاًذب(َوَ بذُ    
طؤضَِثذذذاٌُ اىتاخباُذذذُ و ُذذذاو ثذذذؤي و كذذذؤالْ و دذذذازَ وَضبىوُذذذُ و وضز و زضؾذذذت    

غطووزٍ ُىٍَ ثُيسا بىو، طذؤضاًٌُ تذاظَ،    زَياَُوًَُِوَ،زواٍ ثُيسابىوُُوٍَ تؤَهُغتًَّ 
ضُُس خاُىويَلًذسٍ هذُ طذُضَِن اًتبذؤوَ و ًذاَهٌ تذاظَ ٓذاتّ، ًِذسايَ  ظيذازٍ كذطز،           
طىَهًِطساضَكاْ كُؽ ُُيعاٌُ ئامساْ َُٓهًلًَؿاْ، ظَوٍ اىوتًساْ، كتىثطِ ُذًُاْ، هذُ   

ايًُ، طذُمن و  ضيًٌََ كُ هُ ًاَهًَىَ زَضًُ اىتاخباُُ، بُ الٍ ضُثسا يذُن ثاضضذُ كُغذل   
 دؤيُ و بُشًُاْ كطزووَ، كضٌ زاضبٌ  كُ زََهًٌَ بطِكُ دؤيُ ضاوَغتايُ،زََهٌَ:

 طىَهًِطساضَكاْ هُ ثطِ بعضبىوْ، تؤَهَُ هُ ضَوٌُِكُ ُُكطزَوَ.
 كىضٍ زاضبٌ بُ بطِكُ طُمن زَضٌَ، زََهٌَ:

 هًًَطُضٍَِ، هؤ خؤًٌ هًَطُضٍَِ، ُٓض زَيبًٌُِوَ..
 كضٌ زاضبٌ زََهٌَ:

 ًسَكطز ًّ تؤَهُ بلًُُوَ..سُظ
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 كىضٍِ زاضبٌ زََهٌَ:
 بامب بُ زًَاُضُ تؤَهٍُ كطزَوَ، ًّ بُ زاضالغتًم زَيلًُُوَ.

كىضٍِ زاضبٌ بُ زاضالغتًم خذؤٍ بذازَزات، وا زَبذًينَ كذُ زاضالغذتًم ضذُكًَلٌ       
باؾُ بؤ خؤثاضاغنت و تؤَهُ، ئُو ضؤشٍَ ًاَ طُضِيسَ ضيًَذسا زاضالغذتًَلٌ ٓذُبٌَ خذٌُُ     

 ، طىتٌ: بىو
 ًُضدُكُت هُ غُض ضاوَ..

ًاَ طُضِيسَ بُو ًُضدُ ًؤهُتٌ َُٓهططتين زايُ كىضٍِ زاضبٌ كُ بُ طاَهتُف ضووٍ 
زاضالغتًلٌ ُُكاتُ زاضبٌ و يُن بُضز ضذًُ ُُيططيَتذُ باَهِذسَ، ًذاَ طُضِيذسَ زََهًَتذُ       

 كىضٍِ زاضبٌ:
ًّ زَيجاضيَعَ هذُ   ئُو زاضبًُ ثريؤظَ، بابت بُ زَغيت خؤٍ ضاُسٍ، زايلت ئاويسا،

 بُضزٍ ًِساَهُ وضتلُ، تؤف هُ غًَبُضَكٍُ طًُُزَكُيت.. 
ًاَ طُضِيسَ ئًَؿلططٍ زاضبًُ، بؤيُ باَهِسَكاْ بٌَ تطؽ هُ غُضٍ زًَُؿُِوَ و بذُ  
ئاغىوزَيٌ زَخىيَِّ، باَهِسَكاٌُ ُاو زاضبذٌ هذُ تُاذٍُ غذُضباظَكاًُـ ُاتطغذّ، تذا       

 زاضبٌ ًابٌَ هُ خىيَِسْ ُاكُوْ..
بًـ كُ بًػيت كىضٍِ زاضبٌ بُ ًؤهُتٌ ًاَ طُضِيسَ زاضالغتًلٌ ٓذَُهططتىوَ و  با

ًُضدُكُؾٌ ُُؾلاُسووَ، ضيٌَ هًَُِططت، تًُاؾاٍ زَغت و زاضالغتًلًؿٌ زَكذطز  
كذُ ظؤض دذذاض زاضتًَوُكذذٍُ ئذذُو بذذُضٍ كُُذسيٌَ زَكذذطزَ ًُؿذذاُُ و كذذَُ دذذاض ٓذذُبىوَ   

هًَىَضُذُططت و غذًَطٍَ هذُ زاضتًَذى     ظضيِطذٍُ هًَذىَ ُذًَُٓينَ، بذابٌ تذا زاضالغذتًلٌ       
ُُططت، ُُيعاٌُ كىضَِكٍُ يُكًَلُ هُو ًُؿاُؿلًَِاٍُُ ُذُ ًِذسايَ و ُذُ طذُوضَ بذاٍ      
ُابُْ، با  زَ بُضزٍ زَٓاويؿتُ زاضتًَذى ئُطذُض بذُضزيَلٌ ثًَلذُوتبا، بذُالَ كذىضٍِ       

 زاضبٌ هُ زَ بُضز ُؤياٌُ ًػؤطُض بىو، كىضِ زََهًَتُ با :
 ُ! ضاوَغتُ هُ تًَوُكٍُ بسََ..ئُودا زاضتًَى ضً
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زاضتًَوُكُ زوا زاضتًَى هُ غُضٍ ضؤشُٓالتُوَ، تًَوًَلٌ باضيم هُ غذُضٍ زاضتًَوذُوَ   
بُ الضٍ ٓاتبىوَ ُاو عُضز، كىضٍِ زاضبٌ زاضالغتًلٌ ٓاويؿيتَ، زَُطٌ ُُٓات بُالَ 

 با : بُضز َُٓهقؤظيُوَ، با  كىضٍِ ططتُ باوَف و ًاضباضاٌُ كطز، كىضِ زََهًَتُ
 ئُطُض بُضزيَم هُو تُهٍُ غُض غُضَوَ بسََ، هُ كاتٌ طُضِاُُوَ ُابًَتُ كاضَبا؟

 با  زََهٌَ:
 ُا، هًًَسَ..

ضىوُُ بّ تًَوُكاْ، ٓاويؿيت، بُضز ضؤيؿت، ضيَم بذُ تذُهٌ غذُضَوَ كذُوت و هذُ      
 تًُُؿت خؤياْ كُوتُوَ..
 ًاَ طُضِيسَ زََهٌَ:

 بطُِؤٍ بسَييتَ، زَضظٍ َُٓهسَططٍَ..
شيَم هُو بُضٍ كُُذسٍَ ثًذاو ًُؿذاُُياْ زاُايذُوَ، ًِذساَهٌ طذُضَِن هذُ ثؿذتًاْ         ضؤ

 ضاوَغتابىوْ، كضٌ زاضبًًـ هُوٍَ بىو،بُ ظؤض تؤَهُغتًًَِاْ بطز، ئُو ثًاوَ زَيطىت: 
 ًّ باوَضَِ ُُ بُ تُاٍُ خؤؾًُ، ُُ بُ ُؿاُُزاُاُُوَ.

ُالٍ ُُطُيؿذيتَ،  ئُو ضؤشَ ًُؿاُُ دطُضَ بىو، ٓذًُىو ٓاويؿذتًاٌَُ، دطذُضَ بذ     
تؤَهُغتًَّ ًُؿاٍُُ هًَططت، ُٓالٓذُالٍ كذطز، بذىوَ ضذُثَوُ و فًلُكًَؿذاْ، زَُطذٌ       

 كىضٍِ زاضبٌ هُ ُاوياْ زياضَ) بصٍ بابُ، بصٍ بابُ(، كىضٍِ زاضبٌ زََهٌَ:
 ًًِـ تًًَسَططَ..
 ثًاويَم زََهٌَ:

 زاًُؿُ بُضخٍ، تؤ ضىظاٌُ تُاُ بلُيت.
 با  زََهٌَ:

 غتًلُضُكٌ وٍ زاضال
 ثًاوَكُ زََهٌَ:
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 ئافُضيّ، ئُطُض هًَتسا، ًُى زيِاضت زَزًٌََ.
با  دطُضَيُكٌ بؤٍ زاُايُوَ،كىضِ بُضزيَلٌ ضَؾذٌ خذطٍ هذُ طريفذاٌُ زَضًَِٓذا،      
غًَطٍَ هًَططت، تؤظٍ هًَُٔغتاْ، تًُاؾازَكُْ دطذُضَ ٓذُال ٓذُال بذىوَ، ًِذسااَلْ      

صٍ ٓذاواضٍ كذىضٍِ تؤَهُغذتًَّ(، ًِذسااَلْ     كطزياُُ ضُثَوُ هًَساْ و زضووؾٍ َُٓهساْ: ) ب
 ًُٓىو كطِببىوُُوَ ًَٓؿتا)بصٍ(ٍ كضٌ زاضبٌ زَٓات، ثًاوَكاْ زََهًَُِ تؤَهُغتًَّ:

 وَال ئُطُض كىضَِكُت بتطاتٌَ..
كىضٍِ زاضبٌ ظؤض زَهدؤف بذىو، ثًاوَكذُ زَغذيت هذُ بذُضِكٌ ضاكذطز، ًُذى زيِذاضٍ         

ططت، بابًؿٌ و كضٌ زاضبًـ ثًًَاْ خؤف زَضًَِٓا، ضُُسٍ كطزٍ كىضٍِ زاضبٌ وَضيُِ
 بىو كُ وَضيُِططت..

غُضباظَكاْ ضازضياْ زَثًَضايُوَ و هُ ظيوًاْ باضزَكطز، كىضٍِ زاضبٌ بُ بذاضكطزٌُ   
غُضباظَكاْ خٌُُ بىو، ئاخط ضيٌَ تااُ زاضخىضًاكُياْ ططتبىو، كٌَ زَيىيَطا هًٌَ ُعيم 

هُ ُاو غُضباظَكاُُوَ زَُطذٌ تُاُيذُن    بًَتُوَ، ضووٍ طىهوُكاْ هُو بىوْ، ُٓض كاتٌَ
 ٓاتبا، ًاَ طُضِيسَ زَيطىت: 

 )) ئُو تطغِؤكاُُ زيػاْ زاضخىضًاياْ كطزَ ًُؿاُُ((
زاضخىضًايُن هُ غُض باٌُ ًاَهٌ كىضَِوَ دىاْ زياض بىو، ضُُس سذُظٍ زَكذطز هذُ     

وَ، ٓاتّ، ُعيلُوَ زيتباٍ، كىضٍِ زاضبٌ زييت: زوو غُضباظ فُضزَ ئاضزيَلًاْ َُٓهططتى
ٓاتّ هُ ثًَـ زَضطا هُ ُعيم زاضبًُكُياْ زاُا و ضؤيؿنت، ًاَ طُضِيذسَ ضذاوٍ هًَبذىو،    

 تُق تُق بُ طؤضاُُوَ ٓات، طؤضاٌُ طُياُسَ فُضزَ، ثطغٌ:
 + ئُوَ ضًُ، ئُو غُضباظاُُ ضًاْ ًَِٓا؟

 ئاضز - 
ًُُ، +ُُكُْ، ئُو ئاضزَ ُُكُُُ ُاْ، غُضباظ عُضَ  وَن ٌٓ تىضكُ دًٌَ ًتٌاُُ 

 ًٓضًاْ هًَىَضًُططْ.



32 
 

هُ زواٍ ثُيسابىوُُوٍَ تؤَهُغتًَّ، اىتاخباُُكٍُ كذىضٍِ زاضبذًـ بذُ اىتاخباُذُيٌ     
ُذذًُا، بذذىوَ ًذذاَهٌ ثًَؿذذٌُضطُيُكٌ طذذُوضَ، وَن زَيذذاُطىت ظؤض هذذُ داؾذذٌ طذذُوضَ 
طُوضَتط، هُ تؤَهُغتًًَِـ طُوضَتط، اىتاخباُُ بذىوَ ًذايَ و ضذُُس ثًَؿذٌُضطُيُن هذُ      

و غُض زيىاضَكاْ ثاغُواًُاْ هًٌَ زَكطز، كذىضٍِ زاضبذٌ هذُوَ تذىوضَِ بذىو،      ثًَـ زَضطا
ًَتذُ ًذاَهٌ          ٌَ هذُ غذُضزًٌَ بذاون، غذُضزًٌَ تؤَهُغذتًَّ، اىتاخباُُكذٍُ بب ضؤْ زَب

 كُغًَم، بُ بابٌ طىت:
 + بابُ، هؤ  اىتاخباُُ بىوَ ًاَهٌ ثًَؿٌُضطُ طُوضَكُ؟

 ض بَوًٍَ، ًًِـ ُاظامن.. -
 اىتاخباُُكٍُ خؤَ مب.+ ًّ زًَُوٍَ هُ 

اُيِا، اىتاخباٍُُ ئًَػتاؾتاْ ُعيلُ، هُ ٌٓ طىَهِاض ًَِٓسَ زووض ًُُ. تذؤ هذُوَ    -
 طُضٍَِ، با بعامن..

كىضٍِ زاضبٌ ُٓغتسَكات با  زَيُوٍَ بابُت بطؤضٍَِ، خؤٍ اػذٍُ بذُ اليُكًذسٍ    
 بطز:

ًُُكذُ  بابُ، هُ بُض تؤ كُؽ هذُ طذُضَِن ُُضذىوُُ غذُيطاٌَُ، بذُؽ ًذاَهٌ ًُُٓزا      
 ضىوْ...

 بابٌ طىتٌ: 
 ًًِـ هُ دًٌَ واْ باَ زَضىوَ.

 كىضٍِ زاضبٌ زََهًَتُ بابٌ:
 هؤ؟

با  ض وَالَ ُازاتُوَ، بُالَ زايم ُٓضضُُسَ با  بذُ ضذاو ثًًَذسََهٌَ كذُ ض ُذَُهٌَ،      
 بُالَ  خؤٍ ثًَِاطريٍَ:
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بٌَ، ٓذُض  كىضَِ، كاتٌ خؤٍ ئُو ثًاوَ هُ تطغٌ بابت َُٓهسٍَ و ُٓتا ًُُٓزاْ طريُا
 هُوَؾُوَ بؤتُ ًُُٓزاٌُ زَُا خَُهلٌ طُضَِكٌ خؤًاُُ..

 كىضٍِ زاضبٌ زََهٌَ:
 هُبُضضٌ ضاوٍ زٌََُ؟

 زايم زََهٌَ: 
ًَتذُ         ئُو باضاَ ًُُٓزاًُُ، كاتٌ خؤٍ ظؤض بذطازَضٍ بابذت بذىوَ، بذُاَلَ هذُ ثذِط زَب

 زوشًين..
 كىضٍِ زاضبٌ زَهٌَ:

 هُ ثطِ....
 با  زََهٌَ:

 يٍَ هُو غُضبطزَيُ بًَتضًسٍ ُاًُوٍَ طى
ٌَ، زايذذم         ًَذذسَكات، كذذىضٍِ زاضبذذٌ ُٓضضذذٌ زََهذذٌَ و زَثطغذذ زايذذم اطِواذذُثٌ ه

 وَالًِازاتُوَ..
 با  زََهًَتُ كىضِ:

 هُ باتٌ ُُوضؤظَكُ بتبًُُ كىٍَ؟
 كىضٍِ زاضبٌ كًًَُم بريزَكاتُوَ، زََهٌَ:

 مببُ كّ ؾًُُُسَفُض
 با  زََهٌَ:

 تا ئًَػتا ُُتسيتًُ؟
 ٌ:كىضٍِ زاضب

هُ زووضَوَ زَُطًٍ بًػتًُ، هُ ُعيلُوَ بُ ضاوَغتاوٍ زيتٌُ، بُالَ سُظزَكَُ هُ  
 ضؤيؿتينَ بًبًٍِ.



34 
 

ضًَؿتاًَُلٌ زضَُطُ طُيؿتُِ الٍ ياضيطاكذُ،  هذُ زووضَوَ زَُطذٌ ؾذًُُُسَفُض     
 زٍَ، كىضٍِ زاضبٌ زََهًَتُ كضٌ زاضبٌ:

 خًَطا بطِؤ ئًَػتا زَطات.
 زايم زََهٌَ:

 تو..راضًُزَْ، طُيؿ
ؾذذًُُُسَفُض بُزياضكذذُوت، ًِذذساالٌُ زاضبذذٌ َُٓهسَثذذُضِْ و ضذذُثَوُ هًَذذسَزَْ،      
ؾًُُُسَفُض ٓات و تًَجُضٍِ، وا بُ دٌَ ثًٌَ ؾًُُُسَفُضزا، بُ غذُض ًَٓوذٌ ئاغذِو،    
ُُٓطاو زًََُّ ضووَو ًاَهٌ ؾًُُُسَفُض، كىضٍِ زاضبٌ ئاوضِزَزاتذُوَ زَبذًينَ زايذم و    

ًَٓوًَلُوَ و داضداضَف زَغتًاْ زَطاتُ زَغذيت يذُكرت،    باون، ُٓض يُكُياْ بُ غُض
وَن بَوًٌَ يُكرت زَططُُوَ، ئُو طًُذٍُ زايذم و بذاون غذُضجنٌ ضازَكًَؿذٌَ، ضذاوياْ       
هًَسَكات، زَغيت كضٌ زاضبٌ زَططيَت و فًَطٍ طًُُكٍُ زَكذات، بذُ طًُذٍُ غذُض     

، زايم هُ زايلبذىٌُ  ًَٓوٌ ئاغًُِِوَ هُ ًاَهٌ ؾًُُُسَفُض ُعيلسَبُِوَ، طىيٌَ هًًَُ
 خؤٍ بؤ با  زَطًَطِيَتُوَ:

ٌَ هذُ زايلبذىوٌُ خذؤَ              ٍَ كذُ طذىَيٍ هذُ زَُطذٌ ؾذًُُُسَفُض زَبذ ًّ ٓذُض دذاض
 بريزَكُويَتُوَ، زايلٍ زََهٌَ:

ئُو ضؤشٍَ تؤ  ٓاتًُ زًُا، ؾاض بؤ يُكَُ داضٍ طىيٌَ هذُ زَُطذٌ ؾذًُُُسَفُض      
 بىو.

 با  زََهٌَ:
هُ زايم بىويت، ًّ ئُو غاَهَُ هُ بريَ، وا بعامن، ئذا،  وايُ، تؤ غاَهٌ ؾًُُُسَفُض 

ٓذذُض هذذُو غذذُضوبُُسَ بذذىو، بذذامب بذذُ زَهؿذذلاوٍ و بطيِذذساضٍ هذذُ كؤًذذاضٍ ًذذُٓاباز   
 طُضِايُوَ..
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هُ طُضِاُُوَ زَُطٌ )ياظزٍَ ئاظاض( ٓات، زايم بذاُطًلطز، ًِذساالٌُ زاضبذٌ كذُ     
ئذاظاضٍ ضَُذ  غذىوضياْ    غُضياْ بُ غُض تُثُزؤضَكذُزا طذطت، ٓذُضزووكًاْ يذاظزٍَ     

َُٓهططت، كذىضٍِ زاضبذٌ سُظيذسَكطز كطَيٌػذيت بذا، يذُن كطَيٌػذيت و زاضَكذٍُ هذُ          
 كُهًَين ثُجنُكاُُوَ..

زايم و باوكًـ غُض و ياظزٍَ ئاظاضياْ بذُ زَغذتُوَ، كذىضٍِ زاضبذٌ طذىيٌَ هًًَذُ       
 زايم زََهٌَ:

 ياظزٍَ ئاظاض بؤتُ ُاوٍ غاضزًٌَُُ ًِساالًُـ..
 با  زََهٌَ:

 ُطُض تاَهٌ تًَُِكُويَت، ياظزٍَ ئاظاض وَن ئُو ياظزَ ئاظاضٍَ زَغتٌاْ ؾرييُِ..ئ
 كىضٍِ زاضبٌ هُ ئُطُض و تاَهٌ تًَُِطُيؿت...

هُ طُضِاُُوَف بُ خُيايَ ُٓض الٍ طًٍُُ غُض ًَٓوٌ ؾًُُُسَفُض بىو، زَغيت هذُ  
 زَغيت كضٌ زاضبٌ بىو، ئُو زَغتططتُِؾٌ هُ بري ُاضًَتُوَ..

وٍَ تؤَهُغتًَّ بُهىوعذٍُ ئذاويـ ٓاتذُ ًذاَهٌ ًِذسااَلٌُ زاضبذٌ، ثذًَـ        بُ ٓاتُِ
تؤَهُغتًَّ زايلُكاْ زَبىو بُ غتىَ و تُُُكُ بضّ هذُو بُهىوعُيذُ ئذاو بًَذِّ كذُ هذُ       
ُعيم سُغاضَكُ، هُ بّ زاضتىيَلٌ طُوضَ ظؤض كات يُن ااًم ئذاوٍ هًَذسَٓات، دذاض    

بذىو، زَضذىويُ الٍ سُغذُُارا و    داضَف زَتطىت ثُالًًعَيذُ تذا تُُُكُيذُن ثذطِ زَ    
زَٓاتًُوَ، ئذاوٍ طذُضَِن هذُ زَغذيت ئذُو سُغذُُُ بذىو، بًػذت تُُُكذُف ضيعيذاْ           
بُغتبىو، بريَكُ ظؤض زووض بىو، كُوتبىوَ ثؿت  ئُو خاُىوٍَ كذُ ظاواكذٍُ ُُُذُخاْ    

 باضَطاٍ هًَساًُظضاُسبىو، شًَُم زَيطىت: 
 تا طىٌُ بؤ ُُؾًَوّ ئاوَكُ بُضُازاتُوَ. 
اكًَؿاٌُ بُهىوعُ بؤ سُوؾُ، كىضٍِ زاضبٌ ُُيذسَظاٌُ ُذُ زَهدذؤف بذٌَ، ُذُ      بُ ض 

خُفُت خبىات،، زَبىو زَهدؤف بًَت، زايلٌ هُ كؤَهٌ ئاوكًَؿاْ بذؤوَ، ضذىاض وَضظٍَ   



36 
 

غايَ هُ ضيٌَ ئاوكًَؿاْ بىو، دطُ هُوَف سُظيسَكطز غؤُسٍَ ئاوٍَ بُ زَغتُوَ بططٍَ 
بًُكُ َُٓهسا، زَبىو خُفُتباض بًَذت، طًُذٍُ ضيَذٌ    و ثًَـ زَضطا بطِؾًَينَ و ئاو بؤ زاض

ئاوكًَؿاٌُ هُ زَغتضىو، ضُُس خؤف بىو كُ هُطُيَ كضٌ زاضبٌ بُ دىوتذُ غذتَوًَلٌ   
 طضلُياْ بُ زَغتُوَ زَططت و..

بُ ٓاتُِوٍَ تؤَهُغتًَّ، ُُُُخاًُـ ٓاتُ طُضَِن، هذُ ُعيذم ئاوَكذُ خاُىويَلًذاْ     
سَ زََهٌَ ًاَ طُضِيسَ، تًًُُُاْ ضَُطُ هًَم ُعيم اًتلطزَوَ، ُُُُخاًُـ بُ ًاَ طُضِي

بٌَ، ُُُُخاْ شًَُلٌ تا زَغت َُٓهربٍِ كَُهُطُت، كذًًَُم كذىوضِ بؤتذُوَ، كطاغذًَلٌ     
ضَؾٌ ئاوزاًٌُُ هُبذُضَ، شًَُلذُ ضَؾذتاَهُيُ، ضَؾذتاَهُيُكٌ ضووْ، زَيذاُطىت ًذاَ       

 طُضِيسَ طىتىويُتٌ: 
 )) ضَُطٌ هُ ضَُطٌ ًًَىش زَضٌَ((

خاْ ظوو هُطَُي ًذاَ طُضِيذسَ بذىوَ بذطازَض، ظوو ظوو زَٓاتذُ بذّ زاضبًُكذُ،         ُُُُ 
ًِساالٌُ زاضبٌ هُ اليُن و ًاَ طُضِيسَ و ُُُُخاًُـ هُ اليُن، كىضٍِ زاضبذٌ طذىيٌَ   
هًًَذذُ،  باغذذٌ كذذؤْ بؤيذذُكرت زَكذذُْ، باغذذٌ ؾذذاض و دًًَذذاْ زَكذذُْ، ؾذذُضٍِ تذذىضن و 

 و...طىيٌَ هًًَُ ُُُُ خاْ زََهٌَ: ئًِطوًع، باغٌ ًُٓاباز و زَضغًٍ و ططاٌُ
 ًّ هًَطَ هُو بّ زاضبًُ، بُ بًػتين زَُطٌ ئُو باَهِساُُ ظؤض ئاغىوزََ.

 ًاَ طُضِيسَ زََهٌَ:
 ئُو زاضبًُ ظؤض تايبُتُ...

 ُُُُخاْ بٌَ ضىكوًَت ُايُتُ بّ زاضبٌ، ضىكوًَت بؤ ًِساالٌُ زاضبٌ...  
طؤضِاٌُ دىاًُاْ بُ غُضزآات، تؤَهُغتًَّ بُ ٓاتُِوٍَ تؤَهُغتًَّ ًِساالٌُ زاضبٌ 

تؤَهٍُ ظؤض ؾيت بؤ كطزُُوَ، ثىوؾلاخُظَكُ هُ بريُاضذًَتُوَ، ثذًَـ  ثُيسابىوُذُوٍَ    
بذذا ، كذذض و كذذىضِ ُٓضضذذًاْ زَكذذطز، زايلذذُكاْ بؤيذذاْ زضووغذذتسَكطزْ، خؤيذذاْ        
زضووغذذتًاُسَكطز، دؤضَٓذذا كاخذذُظياْ بذذُكاضًَِٓا، ثىوؾذذلٍُ باضيذذم و ئُغذذتىوضياْ  
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ًًَُكذُوَ َُٓهًاُذسَزا،        تاا ًلطزَوَ، زاياُُ زَغت ٓذًُىو بايذُن، ٓذُض دذاضٍَ هذُ د
ثىوؾلاخُظ غىيَِسٍ خىاضز  هُ زاضتًَوُكٍُ ئُوبُضٍ كُُس بَوِستط ُُبًَتذُوَ.. هذُ بذّ    
زاضبًُكُ تؤَهُغتًَّ بُ تًُُؿت ًاَ طُضِيسَوَ بُ زََ طًَطِاُذُوٍَ غذُضٓاتاْ، هذُ طذص     

الٌُ زاضبذٌ بذُ زَوضيذُوَ، ضذاوياْ هذُ زَغذذت و      زضووغذتلطزٌُ ثىوؾذلاخُظَ، ًِذسا   
ثُجنٍُ تؤَهُغتًَّ بطِيىَ، كضٌ زاضبذٌ ُذاظامن، بذُاَلَ كذىضٍِ زاضبذٌ هذُو غذاتُ تذُُٔا         
ٍَ، طذىيٌَ هذُ          ُٓغيت بًًِين هُ كاضَ، ضذاو هذُ غذُض ثُجنذُ و ثىوؾذلاخُظ ٓذَُهِاطط

       ُ ٌَ، بذُ ضغذتُيُن ُٓغذيت بًػتًِؿذٌ بذؤ طُِضايذُوَ: )) تذ واو، بذا  غُضٓاتاْ ًُُ، ئ
َُٓهًسَيّ(( ثُضِيُِوَ ئُو بُض، هُ ُعيم زاضتًَوُكُ تؤَهُغذتًَّ غذُضيَم بذؤ الٍ ضذُخ     
غذذُضيَم ضاغذذت، زواتذذط بذذؤ زواوَ ُُضًذذُ رذذاضٍ كذذطز، ًَِٓذذسٍَ بَوًَذذٌ يذذُن و زوو،   

 ثىوؾلاخُظ طُيؿتُ غُض تًَوٌ زاضتًَى، تؤَهُغتًَّ زََهًَتُ كىضٍِ زاضبٌ:
 ُ ًُٓىوياْ بًَُِ.بطِؤ ضُُس خطيوُ هُ ًاَهٌَ ُٓي 
ضؤيؿت تا ٓاتُوَ، ثىوؾلاخُظ هُ ئامساْ بىو، زاوياْ هذُ زووٍ زا، ثىوؾذلاخُظ    

غُضَو ئامساْ و بُ ئاضاغتٍُ اُالت َُٓهلؿاو ضؤيؿت، ثىوؾلاخُظ  ثًَـ َُٓهساْ كُ 
ًَؿتا خَُهلٌ غُض ظَوٍ بىو، هُ داُتاكذٍُ كضذٌ زاضبذٌ طذُوضَتط بذىو، دطذُ هذُ         ٓ

ضاوٍ كىضٍِ زاضبًُوَ ظؤض هُ كُظٍ كضٌ زاضبٌ زَضىو،هُ غذاتٌ   كولًَلٌ زضيَص كُ هُ
ٓؤًُُِوَ، ئًَػتا كُ ثُيىَُسٍ بُ ظَويُوَ ًُُاوَ و خَُهلٌ ئامساُُ، هُ ضاوٍ كذىضٍِ  
ًَبذىو، كضذٌ         ًَِسٍَ ُاو هُثٌ كضٌ زاضبذٌ زيذاضَ، هذُو غذاتُ ضذاوٍ ه زاضبًُوَ ُٓض ٓ

َوًٌَ زَثاضِيَتذُوَ ثىوؾذلاخُظَكُ   زاضبٌ ُٓض زوو زَغيت ضووَو ئامساْ كطزبؤوَ، وَن ب
بُاليُكٌ بُ غُضزا ُُيُت و بُ غاخٌ بطُضِيَتُوَ، ًِساَهٌ طُضَِن ضشاوُُتُ ئُو غاكُ 
طؤضَِ و ضاوياْ بُ ئامساُُوَ، كىضٍِ زاضبٌ ُٓضطًع ًَِٓسَ زَهدؤف ُذُبىوَ، ًَِٓذسَ هذُ    
ُظٍ خؤبذذايٌ ُذذُبىو، زَيذذُوٍَ ٓاواضبلذذات، بَوذذٌَ ئذذُٓا بذذابٌ ًذذّ ضذذتؤ ثىوؾذذلاخ    

ًَىَ ئذُوَ زَظاُذٌَ؟ ُذُيطىت، ثُهذُ ٓذُوضيَم هذُ ثىوؾذلاخُظ         زضووغتلطزووَ، بابٌ ئ
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ٌَ، بذا           ًَبلذات، هذُ غذُضئُوَيُ هذُ ضذاو بذعض بذ ًَبُضٍ ه ٍَ غ ُعيلسَكُوَيتُوَ، زَيُو
 زََهًَتُ كىضِ: 

 خًَطا زووضبًُِكُ بًَُِ.
    ُ وَ، كذاتٌ  يُكجٌَ ضؤيؿت و ًَِٓاٍ، تا ضاو هُ زووضبو بذُ ثىوؾذلاخُظ زَكُويَتذ

 زَويَت، ًِساالٌُ زاضبٌ بُ ُؤضَ ضاو بُ زووضبًُِوَ زًََُّ، با  داض داضَ زََهٌَ:
 زياضَ؟ ضُُسٍ هٌَ ًاوَتُوَ؟ 

 كضٌ زاضبٌ زََهٌَ:
 ًَِٓسٍَ ضاويَم..
 كىضٍِ زاضبٌ زََهٌَ:
 ًَِٓسٍَ هًَىيَم..

 ًِساالٌُ زاضبٌ زََهًٌَ خًُباض زياضْ، كضٌ زاضبٌ زََهٌَ:
 ُايُتُوَ؟

 ؤَهُغتًَّ زََهٌَ:ت
 ُا، ظَمحُتُ بًَتُوَ، بُالَ ئُطُض ئُوَف ضؤيٌ، ثىوؾلاخُظيَلًرت...
 با  زَبٌَ خًُباضيٌ هُ غًٌاٍ ًِساَهُكاْ خىيَِسبًَتُوَ، بؤيُ طىتٌ:

 بطِؤ ثًَِىوؽ و كاخُظ بًَِّ، ُاًُ بؤ ثىوؾلاخُظَكُ بِىوغّ..
بذا  بذؤٍ ضووُلطزُذُوَ،    غُضياْ هُو اػُيُ غىوضًِا، ُاًُ ضؤْ زَطاتذُ ئامسذاْ،   

 ًَِٓاياْ ُىوغًاْ:
 وَضَوَ بريت زَكُيّ. 
 بُ اػٍُ با  ئُوَؾًاْ ُىوغٌ: 
 بُ ُٓوضَكُ بَوٌَ ُُضًُ باضاًَُم بباضيَُِ. 
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كىًَُلٌ خؿذتًاْ هذُ ُاوَضاغذيت ثُضَِكاخُظَكذُ كذطز و بذُ زاوَكُياُذُوَ كذطز،          
 الٌُ زاضبٌ زَياُجطغٌ:كاخُظ بُو ضيًَُزا ضؤيؿت كُ ثىوؾلاخُظ ثًَسا ضؤيؿت، ًِسا

 طُيؿت؟ كُُطٌَ زَطات؟ وَالمماْ ُازاتُوَ؟
ثاف ًاوَيُن زاو هُ زَغذت غذىون بذىو، زاويَلذٌ بذٌَ ثىوؾذلاخُظ و ُاًذُ بذُ          

زَغتُوَ ًا، ظؤضٍ ُُبطز تاوَ باضاًَُم زايلطز، ًِساالٌُ زاضبٌ هُ بّ باضاْ ٓاواضيذاْ  
 زَكطز:
 اػٍُ كطز.ُاًُكُ طُيؿتُ ثىوؾلاخُظ، ُٓوضيـ بُ  
هُو زًَُ كىضٍِ زاضبٌ هُ غًٌاٍ  بابٌ غُضغىوضًِاٌُ خىيَِذسَوَ، تًًَُِطُيؿذت    
 بؤ!

بُ ٓاتُِوٍَ تؤَهُغتًَّ، ًِساالٌُ زاضبٌ بذُ غذُض اذُضاتًـ كذُوتّ، بذُ كؤاَلُذُ       
ٌَ ضذىاض الوَ تًُاؾذاٍ ؾذاض و ضذًا و زَؾذت و         تُغم و تطيػلُكاُسا طُِضاْ، هذُ غذ

ضيَؿسا ططُِاطُياْ ططت، بُ اػٍُ تؤَهُغتًًَِاْ ُُكطز، بذُ  زًُاياْ كطز، هُ ٓاتُِ خىا
خؿدؿؤكُ ٓاتُِ خىاضٍَ، كىضٍِ زاضبٌ ئًَػذتاف ضيَذٌ خؿدؿذؤكُ زَُاغذًَتُوَ، بذُ      
ٓاتُِوٍَ تؤَهُغتًَّ ضىوُُ غًًُِاف، ضُُساْ ؾُو خُوًُاْ بُ فًوٌُكُوَ زَزيذت و  

 بؤ يُكرتياْ زَطًَطِايُوَ، ئُزٍ بّ هُيوىوكاْ!.. 
بٌ ضؤش زواٍ ضؤش ثرت ٓؤططٍ بابٌ كىضِ زَبٌَ، دًَذٌ بذابٌ بذؤ ططتؤتذُوَ،     كضٌ زاض

ُٓض ًاوَ ثًًَبَوٌَ بابُ، هُ زووضَوَ بًبًينَ راضزَزا و خذؤٍ زاويَتذُ باوَؾذٌ، كذىضٍِ     
زاضبٌ كُ ًِساَهًَم هُ باوَؾٌ بابٌ زَبًينَ، ظؤضٍ ثًَِاخؤؾُ، بُالَ بذؤ كضذٌ زاضبذٌ    

باوَؾذٌ بذابٌ، ٓذُض يُكذُياْ هذُ غذُض ضاًَُلذٌ        ًٓضٌ هُ زيَ ًُذُ، ثًَلذُوَ زَضذُِ    
زازًَُؿّ، با  ظؤض داض كضٌ زاضبٌ بُ )زُلذُ ُُٓاضَكذَُ( بذاُ  زَكذات و كذىضٍِ      
زاضبًـ بُ )ُٓجنريَكَُ(، كىضٍِ زاضبٌ اُت ئُوٍَ هُبريُاضًَتُوَ كُ داضيَم ًًىَياْ 

 هُ ثًَـ بىو، با  اوُ ُٓجنرييَلٌ ضَؾٌ بؤ زايم ضازَططٍَ و زََهٌَ:
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 اًٌ بلُ بعاُُ ضُُس هُ ًاضٌ ٓاواض زَضٌَ.ت 
 زايم طُظَيُكٌ هًَسَزات:  
 ئؤٍ ضُُس ؾرييُِ، زَهًٌَ ضووًُتٌ ٓاواضَ. 
با  ُٓجنرييَم زَزاتُ زَغيت، هُو زًَُ كضٌ زاضبٌ بُ غُضزا زٍَ، بذا  زََهًَتذُ    
 كىضِ: 

 ئُطُض زَتُوٍَ بعاٌُ ضُُس ؾرييين، ئُو ُٓجنريَ ضَؾُ خبؤ.
 رييُِ، با  زََهًَتُ كض: زَخيىات، ؾ  

 وَضَ زُلُ ُُٓاضَكَُ، ُُٓاض و ُٓجنري خبؤ.
 ُٓجنريَكُ زَخىات و زََهٌَ:  
 ئؤٍ، ضُُس ؾرييُِ ئُو ُٓجنريَ ضَؾُ.. 
 هُو زًَُ كىضٍِ زاضبٌ ُٓغت بُ ؾرييًٌِ خؤٍ زَكات.. 
اضٍَ تؤَهُغتًَّ يُن ًِساَهٌ ُٓيُ، بُالَ هُوَتٍُ ٓاتؤتُوَ، داضيَم ُُبٌَ، ُٓض د 

بُ زياضيٌ ًِساالُُ طُضِابًَتُوَ ًايَ، زوو زياضٍ بُ زَغتُوَ بىوَ، كىضٍِ زاضبًـ ُٓض 
ٌَ كضٌ زاضبٌ ًٓضذٌ وَضُذُططتىوَ، ئذُو دذاضٍَ بذابٌ بذُ بؤُذٍُ         ئُوٍَ ويػتىوَ، ب
ٌَ ُاخاتذُ غذُضٍ، تذا بذؤ كضذٌ           يُكَُ بىوٌُ ثايػلوٌ بؤ كذطٍِ، غذىَيِسٍ خذىاضز ثذ

 : زاضبًـ ُُكطٍَِ، كىضِ زََهٌَ
 طىَهِاضيـ وَن ًّ يُكَُ بىوَ.

 با  بُ غُض خؤيسا ؾلاوَ، بُ كىضٍِ زاضبًٌ طىت:  
 تُواو، زَهًِابُ هًُُوزوا ُٓضؾتًَم بؤ تؤ بلطَِ، بؤ طىَهِاضيـ زَكطَِ. 
تا  ثايػلى بؤ كضٌ زاضبًـ ُذُٓات، كذىضٍِ زاضبذٌ ثايػذلوٌ خذؤٍ ًَُُِٓايذُ        

َٓات، خؤ هُ دُشُاْ و هُ كؤتايٌ غذااَلْ  زَضٍَ، ظوو ظوو زياضٍ بؤ ًِساالٌُ زاضبٌ ز
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زيذذاضيٌ طذذُوضَياْ بذذؤ زَٓذذات، ئذذاخط ًِذذساالٌُ زاضبذذٌ ٓذذًُىو غذذايَ بذذُ يُكذذَُ      
 زَضزَضىوْ..

كىضٍِ زاضبٌ ُٓضضٌ بؤ خؤٍ ويػتباٍ بؤ كضذٌ زاضبًؿذٌ زَويػذت،  ئذُو ضؤش و     
ًاُطاٍُُ كُ زَيسيت ظطٌ زايلٌ بُضَبُضَ طُوضَ زَبىو، تًَطُيؿت كذُ خىؾذلًَم،   
ًَُِ، هذُ زَهذُوَ         بطايُن بُ ضَيىَيُ، تًَطُيؿت ئذُوَف هذُ غذايٍُ ٓاتِذُوٍَ تؤَهُغذت

 زَخيىاغت كُ زايلٌ كضٌ زاضبًـ ظطٌ طُوضَ با، داضيَم كضٌ زاضبٌ طىتٌ:
 ئُطُض ًًِـ بامب ًابا، زايلٍ ظطٌ زَبىو.

 كىضٍِ زاضبٌ زاًُُا، يُكػُض:
 ئُوَ ًُُ تؤ بطايُكت ُٓيُ.

 كضٌ زاضبٌ:
 َ..وايُ، بُال

ئُو غُض هُ ئًَىاضَيٍُ زايم شاٌُ ططت و با  ضىو بُ زووٍ ًاًاْ، زايلٌ كضذٌ  
زاضبٌ بُ زَوضيُوَ بىو، كىضٍِ زاضبٌ ظضاوٍ ضىو، اػٍُ زايلذٌ هذُ بذاضٍَ كذىشضاٌُ     
          ،ٌَ بابٌ كضٌ زاضبًذٌ بريكُوتذُوَ، تطغذا بابًؿذٌ بذُ زَضزٍ بذابٌ كضذٌ زاضبذٌ بضذ

ؾُ هذُ خذىزا زَثاضِايذُوَ كذُ بذاوكٌ تىوؾذٌ       ثاضِايُوَ، بُ زظٍ هُ ثُُاٍ زَضطاٍ سُو
ًَتذُوَ، ًذاَ طُضِيذسَ زيذاضَ ُٓغذيت بذُ             ٌَ و بذُ ظوويذٌ بذُ ًاًاُذُوَ ب بُاَليُن ُذُب

 ًُطُضاًٌُ كىضٍِ زاضبٌ كطزبىو، باُطٌ كطزَ ال خؤٍ، ًاضٌ كطز و  ثًٌَ طىت: 
 ًٓض ًُُ، كًًَُلًرت خىؾلًَم ياْ بطايُكت بؤ ثُيسا زَبٌَ.

ٌَ، ًّ خًٌُ بامبٌذُ، هذُو زًَذُ بذا  بذُ شًَُلذٌ بذُ        كىضٍِ زاضبٌ زَيى  يػت بَو
تًُُُُوَ ٓاتُ شووضٍَ، كىضِ خٌُُ بىو، ئؤخُيـ با  بُ غاخٌ ٓاتُوَ، ئًَػتا با  و 
كىضِ هُ شووضَكٍُ ًاَ طُضِيذسَ زاًُؿذتىوْ و ضذاوَضِواٌُ ضظطذاضبىوٌُ زايذم زَكذُْ،       

 لٌ اىوَهٌ َُٓهلًَؿا:ظؤضٍ ثًَضىو، ظيطٍَِ ًِسايَ ُُٓات، ًاَ طُضِيسَ، ئآًَ
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 ئار! غيت ًُُا، زَُا هُ ًًَصبىو، ضظطاضٍ كطزبىو.
 با  كُ ظؤض ؾوُشابىو:

 وايُ، ًاًاْ ُُبىو بطاتُ زايلٍ.
ًَػذتا هذُ خذًٌُ زايلًسايذُ، بًػذتبىوٍ كذُ شْ ٓذُبىو بذُ غذُض            كىضٍِ زاضبذٌ ئ
طز، ًِساَهذُوَ ضذذىوَ، تطغذذا، ظؤض تطغذذا، ضذذؤوَ الٍ زَضطذا و زَغذذيت بذذُ ثاضِاُذذُوَ كذذ  

ٍَ، هُوزًَذُ كضذٌ زاضبذٌ         ثاِضاُُوَ بؤ زايم، ٓاواضٍ زايلذٌ زَبًػذيَت، ئذؤاطَ ُذاطط
ٓات، بُ ٓاتين وٍ كًًَُم ئذاضاًبؤوَ، بذا  بذاُطٌ زايلذٌ كضذٌ زاضبذٌ زَكذات،         

 ثًًَسََهًَت: 
 ُُيبُيُِ خُغتُخاُُ؟

 وَالًُكُ )ُا( بىو، زَضُِوَ شووضَكٍُ ًاَ طُضِيسَ، ظؤض ُابا، اًصَيُكٌ ُاغذم،  
 خؤؾٌ بُ ًاَهسا زَثصيَينَ، كىضٍِ زاضبٌ طىيٌَ هُ زَُطٌ زايلٌ كضٌ زاضبًُ:

 كضًَلٌ دىاْ ظؤض دىاْ..
 كىضٍِ زاضبٌ هُ خؤؾًسا دٌَ بُ خؤٍ ُاططٍَ، كضٌ زاضبٌ هُو زَهدؤؾرتَ و زََهٌَ:

 خؤؾُ، خىؾلت ُٓيُ..
ضذُُسٍ  زايم هُ ٓاواض ُاكُويَت، شاْ بُضٍ ُازات، كىضٍِ زاضبٌ هذُ بذريٍ ُذًُاوَ    

 بطز، طىيٌَ هًًَُ شًَُم زََهٌَ: 
 خىؾم ثًَـ بطاكُوت.

كىضٍِ زاضبٌ ئُطُض ًاَ طُضِيسَ ُُيططتبا، هُ خؤؾًسا باَهٌ زَططت، ئُو ؾذُوَ ض   
ؾُويَلٌ تايبُت و زَوَهًُُُسَ هُ تًٌُُُ كىضٍِ زاضبٌ، ؾُويَلُ زووبذاضَ ُابًَتذُوَ،   

اُُوَ بؤ ٓذات، ئذا ٓذُض تًُاؾذاٍ     كىضٍِ زاضبٌ هُو ؾُوَزا خىؾم و بطايُكٌ هُ ئامس
ئامساْ و ئُغتًَطٍَ زَكطز، واٍ ُٓغذتسَكطز زوو ئُغذتًَطَ ضشاوُُتذُ سُوؾذُكُيُوَ،     
كىضٍِ زاضبٌ زَبًينَ كضٌ زاضبًـ ضُثَوُ هًَسَزاو هُ خؤ َُٓهسَزا، هُ ثطِ كىضٍِ زاضبذٌ  
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شَي و طىيٌَ هُ زَُطًَلٌ غُيط بىو هُ ض زَُطاْ ُُزَضىو، ُُ زَُطٌ ًطؤظ ُُ ٓذٌ ئذا  
باَهِساْ، ٌُُٓ طًاُساض ُُ ٌٓ بٌَ طًاْ، زَُطُكُ هُ ؾًَىٍَ ثطغًاض بُ كىضٍِ زاضبًذٌ  

 طىت:
 ُٓضزوو ئُغتًَطَكُ بؤ خؤت؟ 
كىضٍِ زاضبٌ تطغا، هُ زَُطٌ ئامساًٌُ هُ ًٓض زَُ  ُُضىو، تطغا، هُضظٍ، بابٌ  

 هُ باوَؾٌ ططت:
 و.ضًتُ كىضَِ! زَبًَت زَهت خؤف بٌَ خىؾم و بطات بؤ بى

 كىضٍِ زاضبٌ بُ زََ هُضظَوَ:
 ئُغتًَطٍَ زووََ با بؤ طىَهِاض بٌَ

 با  بُ ؾوُشاوٍ:
 ضٌ زََهًٌَ تؤ؟! ٓا ئاو خبؤوَ و خبُوَ.

كىضٍِ زاضبٌ زواتط ضذُُس داضَيذم بذُ  كضذٌ زَطذىت كذُ ًذّ خىؾذلًَلٍ بُغذُ،          
بذا ٓذُض    سُظزَكَُ بطاكَُ بؤ تؤ بًَت، بُالَ كض بُوَ ضاظيلطز كُ بذطاٍ وٍ بذٌَ بذُالَ   

الٍ ئًَىَ بًَت، كضٌ زاضبٌ بطا غاوَكٍُ كىضٍِ زاضبًٌ ظؤض خؤؾسَويػت، ضؤشٍ ضُُس 
داضٍَ زَضىوَ غُض الُلُكٍُ تًَط تًَط ًاضٌ زَكطز و بُ بذطا دىاُُكذَُ باُطًذسَكطز،    
خؤ  هُ غُيطاُُكاًُـ ُٓض هُ باوَؾذٌ وٍ بذىو، بذا  ُذُوضؤظاْ كؤغذتُضيَلٌ زيَِذا،       

غًٌَ تًَسَكطز، ًاَ طُضِيسَ هُ ثًَؿُوَ زازًَُؿت، ُُوضؤظيَم ُٓتا زَيططت زَض و زضاو
ُُُُخاًُـ ٓات، طىَهًَـ بُ ضُاؤوَ ٓذُض هُطذُيَ بذىو، ٓذًُىو ثًًَاُذسَطىت، ًَُذطَ       
ُٓيتُ، ًِساالٌُ زاضبٌ بُ تًُُؿت يُكُوَ زازًَُؿنت، بطاكٍُ كىضٍِ زاضبٌ هُ كؤؾٌ 

ٍ ُذذُوضؤظزا بذُ زواٍ يُكذذسا  كضذٌ زاضبذذٌ بذىو، ًِذذساالٌُ زاضبذٌ هذذُ ُذاو طذذص و طًذا     
ضاياُسَكطز، ضاكُ ضاكٌ ئاااضٍ تا ضاو بطِزَكذا كُغذم، هذُ ضذاوٍ كذىضٍِ زاضبذٌ ٓذُض        

 كُغلُ و ُاضًَتُوَ...
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وَضظَكاْ طًُُ بُ زاضبٌ زَكُْ، طؤبلُ زَكات، ثُهم زَكذات، ثذطِ ثذطِ، كُغذم      
زٍَ طذُالٍ  كُغم، ؾُِ بايذُكٌ هًَذىَ زٍَ  فًَِذم فًَِذم، ظَضز َُٓهسَطذُضٍَِ، بايذُن       

وَضيى بُ كؤالُاُسا وَضزَكات، ُُضًُ باضاًَُم زاضبٌ ضووتسَكاتُوَ، داضوبذاضيـ بذُفط   
زَططٍَ، ًِساالٌُ زاضبٌ هُ بّ ثُهلٌ وَضيىٍ بٌ، غُضياْ بُ غُض كتًَبُوَ، ثُجنذٍُ  

 وضزيوُ بُ غُض ويَُِكاُُوَ:
 + ئُٓا ئُو كضُ بُ تؤ زَضٌَ

 ئُو كىضَِف زََهًٌَ تؤٍ! -
 ُو كىضَِ غجًُ.+ ُا، ئ
 تؤ هُو دىاُرتٍ -

 + ئُزٍ ؾُهُ ُُيطىت...
 بُالَ هؤبًا خؤؾُ، ًّ ظؤض غبُيِاْ هؤبًا زَخؤَ، هؤبًاو ُٓجنري ظؤض خؤؾّ.. -

كىضٍِ زاضبٌ اػٍُ ؾاًًِؤكفطؤؾُكُ ظؤض كاضيتًَلطزبىو، هُ زَهٌ زَضُُزَضىو، ُُ 
زَهٌ زَضُُزَكطز، ئاظاضٍ  ؾرييًٌِ ُٓجنري ُُ سُظٍ كضٌ زاضبٌ بؤ هؤبًا و ُٓجنري، هُ

زَزا، بُو ٓؤيُوَ و بُوَؾُوَ كُ ظؤضاًٌَُ هٌَ اُزَرُ كطزبذىوْ، ظؤض ضاذٌ هذُ ؾذُهُ     
زَبؤوَ، بُو با ًُجنَُهٌ ؾاًًِؤن و هؤبًاٍ هُ زَغت بذُضزَبؤوَ و ٓذُض اوذُ ُذؤن و     
هؤبًايُن زَكُوتِذُ غىوضذًَلٌ كؤاَلْ،كذىضٍِ زاضبذٌ ُٓغذتًسَكطز ؾذُهُ رذُزضيَلٌ        

ٌَ تؤَهذُ بلاتذُوَ، وَن ضذؤْ بذابٌ تؤَهذٍُ هذُ داؾذٌ طذُوضَ          طُوضٍَ هًَ لطزووَ، زَبذ
كطزَوَ، كىضٍِ زاضبًـ ئاوا زَبٌَ تؤَهُ هُ ؾُهٍُ طُوضَ بلاتُوَ، هُ زيذسٍ كذىضَِوَ،   
ؾُهُ وَن داؾٌ طُوضَ طُوضَ بىو، وَن داؾٌ طُوضَ طىُآباض بىو، ظؤض داض زَٓاتُ 

هُ خىيَين بطُوظيَينَ، ثُؾًٌاُسَبؤوَ، اػٍُ غُضٍ بُ بابٌ بَوٌَ و بضٌَ بُ طىهوُيُن 
 بابٌ بريزَكُوتُوَ:

 خؤت بُ ًّ َُٓهٌُكًَؿُ. 
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دطُ هُوَف برييسَكطزَوَ هُوٍَ ئُطُض ؾُهُ مبطٍَ، ئُزٍ كٌَ ؾذاًًِؤن و هؤبًذا    
ٌَ، ئُطُض هؤبًا ًُُا، كضذٌ زاضبذٌ  غذبُيِاْ ضذٌ خبذىات!  ئذُزٍ خذؤٍ ضذٌ          بفطؤؾ

ًًِؤكُ، كذذىضٍِ زاضبذذٌ يذذُن هؤبًذذافطؤف و   خبذذىات! زَظاُذذٌ ضذذُُسٍ سذذُظ هذذُ ؾذذا   
ؾاًًِؤكفطؤؾٌ هُطُضَِن زيتبىو ئُويـ ؾُهُيُ، ئُطذُض ؾذُهُ بلذىشضٍَ، ُذُ هؤبًذا      
زًًََينَ ُُ ؾاًًِؤن، بُالَ زَبىو تؤَهُ هُ ؾُهُ بلاتُوَ، بُ ضشاٌُ ؾاًًِؤكًـ بٌَ، 

ُ هؤبًايذُ، زَبذٌَ   زَبٌَ تؤَهُ بلاتُوَ، هؤبًا ُا، ُابٌَ هؤبًا بطِشٍَ، كضٌ زاضبٌ سُظٍ ه
 تؤَهُ بلاتُوَ، ئُطُض بُ غُض ؾلاُسًَُلًـ بٌَ، زَبٌَ تؤَهُ هُ ؾُهُ بلاتُوَ.

غبُيًًَُِكٌ باضاُاوٍ، كًًَُم ظووتط هُ وازٍَ ضؤيؿنت، داُتاٍ َُٓهططت و ضيَذٌ   
اىتاخباٍُُ ططتُ بُض، ُُزَبىو كضٌ زاضبًٌ هُطُيَ بٌَ، زَيعاٌُ هُو غذاتاُُ هذُ كذىٍَ    

ؤكفطؤف زَبٌَ، زاضالغتًلُكٍُ هُ بُضِكٌ طضذلٍُ داُتاكذٍُ ُذابىو،    تىوؾٌ ؾاًًِ
ضيَم هُو غُضَ كؤالُُ ، تىوؾٌ بُ تىوؾٌ ؾُهُوَ بىو كُ هُ ُُخؿُكٍُ خذؤٍ بذىو،   
ئذذُو غذذُضَ كؤاَلُذذٍُ بذذُ غذذُض غذذاكُطؤضَِكُزا زَيطِواُذذٌ، غذذاكُ طذذؤضٍِ ئذذُو زيذذىٍَ 

َغذيت بُطريفاًُذسا كذطز،    ًعطُفيت زَضويَـ بطايٍ، كىضٍِ زاضبذٌ بذُ زيذتين ؾذُهُ، ز    
ًابىوْ، ُٓض غٌَ بُضزَ زاضالغتًُكًُكُ ًذابىوْ، زايِذاوَ هذُو غذٌَ بذُضزَ، ئُطذُض       
زَغتًؿٌ ؾلابٌَ، بُضزيَلًاْ ُٓض بُ غُضٍ زَكُوٍَ و زَؾلٌَ، كىضٍِ زاضبٌ زايِاوَ 
ًُؿاُُ هُ بّ كاَلوَكٍُ بططٍَ، ؾُهُ كاَلويَلٌ هُ غُضَ، ُٓض ئُوَتذُ تذُواٌ غذُضٍ    

غًَبُضٍ هُهىوتٌ كطزووَ و ضيٌَ هُ باضاْ ططتىوَ ضاوٍ تُضِ بلذات،  زَيذُوٍَ    ططتىوَ،
ٌَ و هذُ زواوَ هذُ ثذُُاٍ زيذىاضَوَ، ًُؿذاُُ هذُ ثؿذيت غذُضٍ ؾذُهُ           هُ ؾُهُ ضَت ب

 زاًَُتُوَ، ؾُهُ زََهًٌَ بُوٍَ ظاًُىَ! ضووزَكاتُ كىضٍِ زاضبٌ:
 اُُكُت بُدًًََٔؿتىوَ؟!+ ئاٍ! كىضٍِ تؤَهُغتًَّ، ئُوَ بُ تًُُاٍ، ئُزٍ كضُ دى

 ُا، ئًَػتا زٍَ -    
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كىضٍِ زاضبٌ  غاضزبؤوَ، خاوبؤوَ، ثُؾًٌاُبؤوَ، بُضزَكاٌُ بُضِكٌ فطِيَسا، يُكجٌَ، 
راض، راض، زَيىيػت بطاتُوَ كضٌ زاضبٌ، زَيىيػت زاضالغتًلُكٍُ بباتذُوَ ًذايَ،   

َ ضاوَغذتايُ،  زييت  كضٌ زاضبًٌ زيت، هُ زَو ضًُُكُ، هذُو ؾذىيٍَُِ ثًَضذسَكاتُو   
ضُتطَكٍُ َُٓهسايُ، ضَُطُ ُٓض هضلٌ ضُتطَكُف كىضٍِ زاضبًٌ هًَؿاضزبًَتُوَ و ظوو 

 ُُيسيت، هُو زًَُف زييت زايلٌ وا هُ غًوٍُ خاُىوَ ضاوَغتاوَ، هُ زووضَوَ:
 +كىضَِ، ئُوَ هُ كىٍَ بىوٍ؟ ضٌا ُُضىويُ زواٍ طىَهِاض؟

 با، ُا -    
 كض فطياٍ كُوت و طىتٌ:كىضِ ظًاٌُ تًَلئااَل، بُالَ 

 بُو زيىَزا ٓات، ًّ ًُُسيتبىو.
هذذُ ضيًَذذٌَ، كذذض واظٍ هًَِذذآًَينَ و غذذُز دذذاض ثذذرت ئذذُو ضؤيؿذذنت و باُطِذذُكطزْ و   
ٓاتُِوٍَ هًَجطغٌ، كىضِ ُٓض))ُاظامن، ضىوَ، ٓامت، هؤ؟((ٍ زَطىتُوَ، وَٓا ؾذًَىابىو،  

زَيطًَطِايذُوَ، ُُيذسَطىت،   زَوٍ تًَلئاالبىو، زَٓاتُ غُض ظًذاٌُ ضاغذتًُكٍُ بَوذٌَ،    
ثًًَىابىو ئُوَ ًًَُُِٔكٌ تطغِاكُ و ُابٌَ كُؽ  كُؽ بًعاٌَُ، بذُ كضذٌ زاضبًؿذُوَ،    
ظؤض ًُُايذذُ بطُُذذُ اىتاخباُذذُ،كىضِ زاضالغذذتًلُكٍُ بريزَكُويَتذذُوَ، ُذذاكطٍَ بًباتذذُ  
اىتاخباُُ، ضٌا ًاًؤغتاٍ بًبًينَ سُغريًُيساٌُ ُاكات، َُٓهىَغتُيُن زَكذات،كض  

 غٌَ:زَثط
 + ض بىو، ضًت هُبريكطزووَ؟

 زاضالغتًَم -
 + زَتُوٍَ زاضالغتًَم بًًَُِٔ اىتاخباُُ؟

 ُا، هُ ُاو داُتاكًُُ -    
 + ئؤٍ! بًَُِ هًَطَ هُ بّ خؤيَ بًؿاضيُِوَ،
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ئُٓا ًِساالٌُ زاضبٌ، هُ زَو  ضٍَ زاًُؿتىوْ و بُ زاضووضلُ ظَوٍ َُٓهسَكذُُّ و  
 ُن كُغًَم ضاوٍ هًَيبَ، ؾاضزياُُوَ..ضاويَلًؿًاْ هُ زَوضوبُضَ، ُ

ئُو ضؤشَ كىضٍِ زاضبٌ ُٓض هُ بريٍ كضٌ زاضبٌ بذىو، ُٓغذتًسَكطز زضؤٍ هُطذُيَ     
كطزووَ، ؾتًَلٌ هٌَ ؾاضزؤتُوَ كُ ثًَىيػت بُ ؾاضزُُوَ ُاكات، بُالَ هُ ُاو ثؤهًَـ 

 ئاطاٍ هُ خؤٍ بىو، زَتطغا بُ زَضزٍ طؤضيّ بضٌَ..
زاضالغذذتًم ُُكُوتِذذُوَ، ظؤض ضذذاوياْ طًَذذطِا، بَوِسايًذذُن هذذُ ٓاتِذذُوَ، بذذُ دًَذذٌ  

 ببًُِِوَ، ُُيازيتُوَ، ئُو ُاوَ يُن ثاضضُ اىضِ و ئاوَ، باضاْ باضيبىو،كض زََهٌَ:
 + زَبىو دًًَُكٍُ ًُؿاْ بلُيّ

 واظٍ هًَبًَُِ، ُايبًًُِِوَ. -    
 هُو زًَُ طىَهٌَ ثُيسابىو، بُ ثًَلًًَُُِلٌ ؾرييُِوَ طىتٌ:

 دىاْ هًَلسٍ زيَّضُُس 
 كىضِ بُوَ زَهٌ ظؤض خؤف بىو، هُو ضؤشَوَ طىَهًٌَ ثرت خؤؾىيػت..

زوو بُٓاض بُ غُض ؾاضزُُوٍَ زاضالغتًم تًَجُضِيىَ، كض هذُ برييضذىوَتُوَ، بذُالَ    
كذذىضِ هُطذذُيَ ئذذُوٍَ زاضالغذذتًلًَلٌ باؾذذرتٍ ُٓيذذُ، كُضذذٌ ٓذذُض دذذاضٍَ هذذُو دًًَذذُ 

 طًَطٍَ، كىضِ زََهًَتُ كض:ُعيلسَبُِوَ ضاو هُ زاضالغتًَم زَ
 سُيف، زاضالغتًلُكَُ ُُزيتُوَ

 كضٌ زاضبٌ زََهٌَ:
 ئُضٍَ زاضالغتًم بضًَين ُاضِوٍَ؟

 كىضٍِ زاضبٌ زََهٌَ:
 ئُطُض بطِوٍَ، بُضزَزا؟
 كضٌ زاضبٌ زََهٌَ:

 هُواُُيُ ئُطُض بُض بسا، بُضز بططٍَ 



48 
 

امسذاٌَُ زيذت ، ثًَؿذرت    هُ طُضِاُُوَ هُ زَو كُُسَكذُ، ُعيذم ًذاَهٌَ ؾذتًَلًاْ هذُ ئ     
ُُياُسيتبىو، ضَُطُ زيتبًَتًاْ، بُالَ وَن ئذُو دذاضَ ُذُبىوبٌَ و ضذاوياٌُ هذُ ئامسذاْ       
ًَِذُزَبؤوَ، هذُ غذُض          ٌَ، ًِسااَلٌُ زاضبذٌ ضذاوياْ بذُ ئامساُذُوَ بُغذرتا و ه طريُُكطزب
 كُُسَكُ كُ كًًَُم ئاوٍ ثًَسا زَضِوات، بُ تًُُؿت يُكُوَ، داُتا هُ ؾاْ، ضُتط هُ

 زَغت، ضوو هُ ضًا، بطشاُطًاْ بُ ئامساُُوَ زاكىتطاوَ، كضٌ زاضبٌ زََهٌَ:
 زَبًين، ضُُس دىاُُ!
 كىضٍِ زاضبٌ زََهٌَ:

 ثًَؿرتيـ ئامساْ ؾيت واٍ ُٓبىوَ؟
كضٌ زاضبٌ  زَغت زَبات بؤ غُضٍ  و اطزيَوُكٍُ هًَسَكاتذُوَ، زَغذت بذُ اذصٍ      

 تُضٍِ زازيَينَ:
 ُاظامن، هُواُُيُ
 ٌ تًُاؾايُكٌ كضُ زَكات و زََهٌَ:كىضٍِ زاضب

 ظؤض دىاُُ، ظؤض..
هُو غاتُ زايلٌ كىضِ زيَتُ زَضٍَ و هُو بُضَوَ تًُاؾايُكٌ ئامساْ زَكات و زوايٌ 

 هُ ًِساالٌُ زاضبٌ زَضِواٌَُ و زََهٌَ:
 ئُوَ بؤ ضاوَغتاْ و ُاثُضُُِوَ، تًُاؾاٍ ثطضٌ ئايؿُ و فامتُ زَكُْ!

و فامتذُ( ٍ هذُ ظاضٍ زايلًذُوَ بًػذتبىوكُ دذىاُرتيّ      كىضَِ ثًَؿرت )ثطضٌ ئايؿذُ  
ثطضّ و ُٓض ضَُطًَلت سُظ هًًَُ هُو ثطضُ زَياُبًًُِوَ،، بُالَ ُُيسيتبىو، يذاْ بذُو   

 دؤضٍَ ُُيسيتبىو، ثرت هُ ئايؿُ و فامتُ وضزبؤوَ، كضٌ زاضبٌ َُٓهًسايٌَ:
 ضٌا ثطضٌ ئايؿُ و فامتُ هُ ئامساًًَُُ؟

 زايلٌ كىضَِ زََهٌَ:
 ضٌ ئايؿُ و فامتُ هُ عُضز بىو، زوايٌ ضىوَ ئامساٌَُثط
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كىضٍِ زاضبٌ هُو زًَُ تٌ ضاويَلٌ زَكُويَتُ غُض ثطضٌ كضٌ زاضبٌ، زَبًينَ ئُو 
ضَُطاٍُُ هُ ئامساٌَُ ُْٓ، ًُٓاْ ئُو ضَُطاُُْ كُ هُ ثطضذٌ كضذُف ٓذُْ، دذىاُرت     

ُ غُض ظَويؿذّ، هذُ زَو   وضززَبًَتُوَ، وايُ ثطضٌ ئايؿُ و فامتُ ُٓض هُ ئامساٌَُ ُا، ه
كُُسَكُ، بُ تًُُؿت خؤيُوَ، ُٓيُ، وضزتط زَبًَتُوَ، هًًَتًَلسَضٌَ، ئايا ئذُوٍَ هذُ   
ئامساُُ ثطضٌ ئايؿُ و فامتُيُ ياْ ٌٓ ئُوٍَ هذُ تًُُؿذتًُوَ، ثطضذٌ كضذٌ زاضبًذُ،      
كىضِ زَبًينَ كُظيُن هُوٍَ ئامساْ ؾؤضِزَبًَتُوَ، ضاوٍ هًًَذُ زٍَ زٍَ، غذُضٍ زَطاتذُ    

ض كض، هُ كُظيٌ كض زَئاَهٌَ، بُ بُض ضاويُوَ كض بُضظزَبًَتُوَ، كذىضِ زَؾذوُشيَت،   غُ
خؤٍ َُٓهسَزات، زَغيت بطاتُ دًًَُكٌ كض و ًَُُٓوًَت بفطِيَذت، زَغذت ُُطُيؿذيتَ،    
كىضِ زًٌَ زاثضطٍِ ٓاواض بلات، زَُ  ُُٓاتذُ زَضٍَ، ئذُوَ كًًَذُ اذىضِطٌ ططتذىوَ،      

ًَػذتا بؤتذُ باوَؾذٌَ        زَغت زَبات، اىضط ًٓضٌ ثًَىَ ُ ًُ، هذُ ضذاوٍ كذىضَِوَ كذض ئ
ًَذٌ خذؤٍ          ٌَ، كذىِض وااىِضًذاوَ، هذُ د كُظٍ، بؤتُ بُؾًَم هُ ئايؿذُ و فامتذٍُ ئامسذاُ
ضُاًىَ، ُُ دىوهٍُ ُٓيُ ُُ زَُ ، ًٓض ُابًػيتَ، تُُٔا  كضٌ بذىو بذُ كذُظٍ هذُ     

 ػيتَ:ئامساٌَُ زَبًينَ، ُٓغتسَكات زَغتًَم هُ غُض ؾاًُُتٌ، بُ ئاغتَُ زَبً
 ٓا، ضًت بُ غُضٓات!

 كىضِ زَُطٌ كضٌ ُاغًُوَ، بُ ُُٓاغُبطِكًَىَ:
 كٍُ ٓاتًُوَ؟
 كضٌ زاضبٌ:

 ًّ؟
كىضٍِ زاضبٌ بُ ؾُضًسا كُوت، غُضٍ َُٓهربٍِ زايلٌ بُضاُبُضياْ وَغتاوَ، تفذٌ   

 اىوتسا، زََهًَتُ زايلٌ:
 زايُ، ئُوَ ثطضٌ ئايؿُ و فامتُ ًُُ..

 زايم زََهٌَ:
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 يُِؾٌ ثًَسََهًَّ..با، ثُهلُظيَطِ
زايم هُ ًُبُغيت كىضِ تًَُِطُيؿذت، كذىضِيـ وَن بَوًَذٌ ؾذُضًًلطز، ُذُيطىت،      
ثطضٌ كضٌ زاضبًُ، كىضِ زََهًٌَ طىيٌَ هُ زَُطذٌ زايلًذُتٌ باُطًاُسَكاتذُوَ، بذُالَ     
تًَلَُهٌ ثُهلُظيَطِيُِ بىوُُ و زابطِاوْ، كض ثًَسَضٌَ ُٓضزوو ضاوٍ بُ ئامساُُوَيُ و هذُ  

، هُ ثطضٌ ئايؿُ و فامتُ بعضبذىوَ، بذُاَلَ كذىِض كذُ غذُضَتا ٓذُضزوو ضذاوٍ بذُ         ضَُ 
ئامساُُوَ بىو، زابىويُ ضَُطُكاٌُ ثطضٌ ئايؿذُ و فامتذُ، زواتذط ضذاويَلٌ هذُ ئامسذاْ       
ًَػذتا ٓذُضزوو ضذاوٍ           ًَؿت و ضذاوَكُيسٍ خػذتُ غذُض ثطضذٌ كضذٌ زاضبذٌ، ئ ًَٔ بُد

 كض زََهٌَ:تًَلَُهٌ ثطضٌ كضٌ زاضبًُ، ئامساْ ُابًينَ، 
 ًُُا، ئامساْ ثطضٌ ئايؿُ و فامتٍُ ثًَىًَُُا، با بطِؤيّ

 كىضِ ضازَضَوُكٌَ، بُالَ ضاوٍ ُٓض هُ غُض ثطضٌ كضٌ زاضبًُ، بُ ؾوُشاوٍ زََهٌَ:
 ُا، ًَٓؿتا ًاوَ، ًّ زَبًٍِ.
 كض سطيت سطيت ثًَسَكٌَُُ:

 تؤ ؾًَت بىوٍ! كىا ثطضٌ ئايؿُ و فامتُ؟
ًُ هُو غذاتُ ثُهلُظيَطِيُِيًذُ، هذُو غذاتٍُ هُطذُيَ ثطضذٌ       كىضِ ض ُاَهٌَ، زووضيـ ُ

كضٌ زاضبٌ و ئايؿُ وفامتُ تًَلُيَ ببذىو، تًَلذُيَ ؾذًَتايُتًـ بذىوبٌَ، كذىضِ زَبذًينَ       
 زايم هُو بُضَوَ ضاوٍ هُ غُضياُُ، وضز هًًَاُسَضِواٌَُ، زايم زََهٌَ:
 َططتّ..ضُُس دىاُّ، خؤظطُ كاًًَطاكٍُ بابت هًَطَ زَبىو، ويَُِيُكٍ ز

 كض ثطضٌ ضازَوَؾًَينَ و زََهٌَ:
 ئُطُض هُ ويَُِكُ ثطضٌ ئايؿُ و فامتُ زَضبضىوايُ ظؤض دىاْ زَبىو.

 زايم زََهٌَ:
 ئاٍ طىَهِاضٍ طىيَ ضُُس دىاٌُ هًَسَظاٌُ!
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ًَؿتا ُٓض هذُ ُذاو ضَُطُكاُذُ، بذُاَلَ وَيُِكذُ ئذُوٍَ زايلذٌ         كىِض ُٓض بًَسَُطُ ٓ
بُ اػٍُ ًَِٓا، بُالَ ٓذُض خذؤٍ طذىيٌَ هذُ اػذٍُ       وكضٌ زاضبٌ سُظياُلطز بًططْ،

 خؤٍ بىو: 
 ئُطُض بامب هُ زواوَ ويٍَُِ ططتبايّ ئًٌَُ و ئامساْ دىاْ زَضزَضىويّ. 
هُو ضؤشَوَ كىضِ هُ ٓعضٍ خؤٍ ويَُِيذُكٌ واٍ كًَؿذا، ظوو ظووف ثًؿذاٌُ خذؤٍ      

ضَُطذرتَ، ئذُوَتا   زَزاتُوَ، داض هُ زواٍ داضيـ  هُ ضاوٍ كىضِ ويَُِكُ دذىاُرت و ثذطِ   
زووًِسايَ بُ تًُُؿت يُكُوَ، بُ زياض خؤض و هُ ُاو منٍُ باضاْ بُ ؾًَىَيُن تًَلذَُهٌ  
ضَُطُكاٌُ  ثطض بىوُذُ، ُاُاغذطيَُِوَ، ٓذًض ؾذتًَم ُاُاغذطيَتُوَ، وَن بَوًَذٌ ظَوٍ و       
ٌَ، ئامساْ تًَلُالوبنب، هُ ضاوٍ كىضَِوَ ئُو ويَُِيُ بٌَ ٓاوتايُ، ويَُِيُن ًُُ هذُو بضذ  

زواتطيـ ويَُِكٍُ هُ ظؤض دٌَ بُ َُٓهىاغطاوٍ زيىَ، زَبًينَ بُ ثذاٌُ وطذُوضَ بذُ بذُ     
اُضاتُوَيذذُ، هذذُ غذذُض بذذاضيلٌ بذذُ ًِذذاضٍَ ضذذؤهًُوَ َُٓهىاغذذطاوَ، بذذُ ًِذذاضٍَ       
ًعطُفتُكٍُ زَضويَـ بطاميًؿُوَ بًِىيُتٌ، داضيَلًـ بُ يُخٍُ ًاًؤغتاٍ فًعياوَ 

ُهلُظيَطِيُِوَ، ٓؤططٍ ثطضٌ كضٌ زاضبٌ بذىو، هذُ   زييت، كىضِ هُو ضؤشَوَ، هُ ضؤشٍ ث
ياضٍ، هُ ضيٌَ اىتاخباُُ، هُ ُعيم هُ زووضَوَ تٌ ضاويَلٌ هُ غُض ثطضٌ كضٌ زاضبًُ، 

 ضَُطُ كضٌ زاضبًـ ُٓغتًجًَلطزبٌَ.. 
هُ ضؤشٍ ثطضٌ ئايؿُ و فامتُوَ، كذىضٍِ زاضبذٌ ضؤش ضؤش ثذرت ٓذؤططٍ ثطضذٌ كضذٌ       

ثًَـ ضاوٍ با و  زَغيت هًَسابا، ظؤض كُضَِت هُ زًَذٌ  زاضبٌ بىو، بُو با ًًُٓؿُ هُ 
طًُُ زَيىيػت زَغت بطُيًَُُتُ ثطضٌ زَيلًَؿايُوَ، غبُيِاًَُم هُ زضظٍ زَضطذاٍ  
سُوؾُوَ زيذيت ثطضذٌ كضذٌ زاضبذٌ  هذُ ُذاو زَغذيت زايلذٌ كضذُ و و ُذُضَ ُذُضَ            

خؤيذذُوَ زايذذسًََٓينَ، هذذُو غذذبًًًَُُُوَسُظٍ ثذذطض زآًَِذذاٌُ ضذذىوَ زَهذذٌ، هذذُ زَهذذٌ  
 زَيطىت: 

 يُكذاض ثطضٌ كضٌ زاضبٌ زابًٍَِٔ بُمسُ 
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كىضٍِ زاضبٌ بطِياضٍ زا  ؾاُُيُن بُ ثطضذٌ زاضبًذسا بذًَينَ، ظؤض كذُضَِت كذُ كذض        
زَٓاتُ ًاَهًاْ زَضىو ؾاُُيُكٌ زًََِٓاو بُ زياض كضُوَ ثطضذٌ خذؤٍ زازًََِٓذا، هذُ     

ُ ثطضذٌ خذاوٍ كذض، زَضذىوَ     كضُ ُعيلسَكُوتُوَ ئًَػتا ُا ئًَػتا ؾاُُكُ زَطُيًَُُت
ثًَـ، بُالَ ظاخٌ ُُزَكطز، زَغيت زَهُضظٍ، زَكؿايُ زواوَ، ظَمحُتُ..كىضٍِ زاضبٌ 
زاخٌ هُ ضؤشاٌُ ثًَـ ؾُضَ زَخىاضز، ئُو ضؤشاٍُُ بذُ ئاغذاٌُ زَيتذىاٌُ زَغذت بذُ      
اصٍ كضٌ زاضبًسا بًَينَ، بؤ واٍ ُُزَكطز، ئُزٍ ئُو داضاٍُُ هُ طذُضًاوٍ )خذاُعاز(   

بّ اُضات، خؤ بُ تًُُؿت يُكُوَ ئاوياْ بُ خؤياُسا زَكطز، بؤضٌ زَغيت بذُ   ئُوٍَ
 ُاو ثطضٌ كضسا ُُزَطًَطِا؟ سُيف!

ئُوضِؤ ضؤشٍ ضىوُُ طُضًاوَ، زًُا طُضًُ، هُ ٓاويِاْ شُاْ سُفتٍُ داضيَم زَضُِ 
طُضًاوٍ زَضٍَ، بُالَ بُ كىضٍِ زاضبٌ ضذٌ! ئذُوَتا شْ و ًِذسايَ بُضيَلذُوتّ، كضذٌ      

بذذٌ زَغذذيت بذذُ زَغذذيت خذذاُعازَوَ، ًاوَيُكذذُ زايذذم كذذىضِ هُطذذُيَ خذذؤٍ ُاباتذذُ   زاض
طُضًاوٍَ، كىضٍِ زاضبٌ هُوَ تًَُِطُيؿت، زَيىيػت هُ زايلٌ بجطغٌَ، ؾُضًًسَكطز، 

 ضىوَ بّ زاضبًُكُ، زَيُوٍَ هُ ًاَ طُضِيسَ بجطغٌَ، طىٍَ بُ ضازيؤوَ ُاوَ:
 ، هؤ؟ًاَ طُضِيسَ، زايلٍ ًّ ُاباتُ طُضًاوٍ خاُعاز

 ًاَ طُضِيسَ زَُطٌ ضازيؤكُ ثرتزَكات:
 ضٌ ضٌ!

 كىضٍِ زاضبٌ زََهٌَ:
 زََهًٍَ..

 ًاَ طُضِيسَ زَغيت هُ ضازيؤكُ ؾى زَبٌَ:
 ثُكى، ئاٍ، ُابٌَ

 كىضٍِ زاضبٌ زَبًينَ ًاَ طُضِيسَ ظؤض تًَلضىوَ، هُ ثطغًاضَكٍُ ثُؾًٌاُسَبًَتُوَ؟
 اُيِاكُ، ُاضٍ ُاضٍ..
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 طؤضاٌُ:هُو غاتُ هُ ضازيؤكُوَ 
 َُٓهٌبططْ بُ غٌَ و ضىاض
 مببُْ بؤ طُضَِكٌ الٍ خىاض
 ؾًٍِ بؤ بلُْ ُاغم و ُاظزاض
 ٍُٓ بُ ُاظ بُ ُاظ بُ ُاظ..

 ًاَ طُضِيسَ زََهًَتُ كىضٍِ زاضبٌ:
 كىضَِ بًػتت! ئُو طؤضاُبًَصَ ًطز، سُغُْ ظيطَن، سُغُْ ظيطَن..

ؾٌ خذًٌُ ًذاَ طُضِيذسَ و    كىضٍِ زاضبٌ طُضًا و ثطغًاضٍ هُ بريضؤوَ، بىوَ ٓاوبُ
تا كضٌ زاضبٌ هُ طُضًاو ٓاتُوَ بُ تًُُؿت ًذاَ طُضِيذسَوَ زاًُؿذت و طىيًَذاْ بذُ      
ضازيؤوَ ُا، كىضٍِ زاضبٌ هُ برييُتٌ ُٓض ًاَ طُضِيذسَ ُذا، ٓذًُىو طذُضَِن خُفذُتباض      
بىوْ، ظؤض كُؽ ُُٓػلًاْ زَزا، فطًًَػلٌ بُ ضاوٍ خاُعازَوَ زيت، كذىضٍِ زاضبذٌ   

ًَذِر ثًذاو زَوضيذاْ هذُ ًذاَ طُضِيذسَ زابذىو، ُُُذُ خذاًُـ            هُ برييُتٌ بابٌ و ضذىاض ث
زاًُؿتبىو، هُ برييُتٌ ًاَ طُضِيسَ اػذٍُ ًَِٓذابىوَ غذُض كؤًذاضٍ ًذُٓاباز، ٓذُض       
 يُكُو َُٓهُيُن هُ َُٓهُكاٌُ كؤًاضٍ زَشًاضز، دىاٌُ هُبريَ كُ ًاَ طُضِيسَ طىتٌ:

 +َُٓهُيُكٌ طُوضَتاْ هُ بريكطز.
 ئُو َُٓهُيُ؟ضًُ  -   

ًَذٌ زووضبذىو ُُيذسيت و ُُيِاغذٌ،         + كؤًاض سُغُْ ظيطَكذٌ ُُُاغذٌ، بػذتًَم ه
زَبىايُ هُ ضىاض ضطاوَ غطووزٍ)ئٍُ ضَاًيب( ضطِيبا، ئُطُض ئٍُ ضَاًب بُ زَُطٌ وٍ 
با، كىضز ًَِٓسَ هُ  ضَاًب ُُزَتطغا و ثذرت بذُضططٍ هذُ كؤًذاض زَكذطز، ئذُوزًَاٌَُ       

 الَ ًًِـ بُؾًَم بىوَ هُ كؤًاض بؤيُ ًُُِاغٌ..ًًِـ هُ ًُٓاباز بىوَ، بُ
 كىضٍِ زاضبٌ هُ برييُتٌ ثًاويَم فؿٍُ بُو اػٍُ ًاَ طُضِيسَ ٓات و طىتٌ:

 تُح! كؤًاض بُ طؤضاٌُ  سُغُْ ظيطَن زَثاضيَعضا!!
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 ًاَ طُضِيسَ بعَيُكٌ شَاّ ئاغاٍ بؤ كطز:
اضٍ غذُز بطُِذؤ   تؤ ض هُ كاضيطُضٍ طؤضاٌُ زَظاُذٌ! دذاضٍ وا ُٓيذُ طؤضاًُذُن كذ     

 زَكات...
 ًاَ طُضِيسَ طىتٌ: 

 ًّ سُفتُيُن ثطغُ بؤ سُغُْ ظيطَن زازًٍََُ. 
كىضٍِ زاضبٌ ضاوَضٍَِ بىو بضُِ ًعطُوتٌ ُعيم طؤضِغتاُُكُ، بُالَ وا ُُكُوتذُوَ،   

ئُو سُفتُيُ ؾُو و ضؤش هُ تُظدًوُكٍُ ًاَ طُضِيسَوَ زَُطٌ سُغُْ ظيطَن ٓذات و  
 طىتٌ: 
 ثطغٍُ ئُوٓاٍ زَوٍَ.. سُغُْ ظيطَن 
هُو سُفتُيُ كضٌ زاضبٌ ظوو ظوو زَٓاتُ بّ زاضبًُكُ هُطُيَ كىضٍِ زاضبٌ طىيًَاْ  

ٍَ بذىو، طذىَهًَـ بذُ ضذُاؤوَ زَٓذات،            زَزايُ سُغُْ ظيذطَن، ُُُذُخاًُـ ٓذُض هذُو
بطاكٍُ كضٌ زاضبٌ ُٓض زيتباٍ هُ زَضيًَُ باُطٌ زَكطزَوَ، زَبذىو بضذًَتُوَ ًذاَهٌَ،    

ًَٔذات كذىضٍِ زاضبذٌ سُظيذسَكطز اىتاخباُذُ ظوو        بُ اػٍُ  ًَذٌ زَزا،  واٍ ه ُذُكطزبا ه
بًَتُوَ، ُٓضُا هُ ضيًٌََ هُ ُٓضزوو غُض ثًَلُوَ بىوْ و تًَط اػاًُاْ زَكطز،داضيَم بذُ  
ًَؿذا، كضذٌ زاضبذٌ ططيذا، كذىضٍِ زاضبذٌ بذُوَ           بُض ضاوٍ كىضٍِ زاضبًذُوَ تًتلذٌ ضاك

، هُ ضاوٍ كىضٍِ زاضبًُوَ ططياُُكٍُ كضٌ زاضبذٌ  تًَلضىو، بطِياضٍ زا تؤَهٍُ بلاتُوَ
هُ ٌٓ ُُُُ خاْ زَضىو، ضؤشٍ ثًَؿرت، زييت وا ُُُُخاْ هُ بّ زاضبًُكُ بذُ تًُُؿذت   

 ًاَ طُضِيسَوَ بُ كىيَ زَططٍ، غُض ًُضُكٌ ًُؿاْ زَزا و زََهٌَ: 
 ئُٓا ئُوَ غىهتاُُ ؾًَيت كضٍ هًًَساَ
 ًاَ طُضِيسَ تًُاؾاٍ زَغيت زَكات:

 و! هُغُضضٌ هًًَساٍ؟ثُكى
 ُُُُخاْ بُ زََ ُُٓػلُوَ:
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 زََهٌَ، ُابًَت بضًتُ زَضَوَ..
كىضٍِ زاضبٌ هُ بّ زاضبًُكُ ُٓض ًَِٓسٍَ بًػت، بُالَ زوايٌ  هذُ زايلذٌ بًػذت    

 كُ غىهتاْ ثًٌَ وايُ ُُُُخاٌُ زايلٌ سُظ هُ ًاَ طُضِيسَ زَكات..
يُن ًَٓؿذتا تاضيذم زاُذُٓاتبىو،     كىضٍِ زاضبٌ تؤَهٍُ كضٌ زاضبًٌ كطزَوَ، ئًَىاضَ 

ًََوًَلٌ بذُ            هُ غًوٍُ خذاُىوٍ خؤياُذُوَ بؤغذٍُ بذؤ بذطا زاُايذُوَ، زيذيت دَوذُوٍ ضذ
زَغتُوَيُ، غًَطٍَ هُ غُضٍ ططت، زاضالغتًلٌ تًَططت و ضيَم هُ طذىيٌَ  بذطاٍ زا،   
 بُالَ هُ تطغٌ ئاؾلطابىوْ ُُيىيَطا وَالًٌ ودىيَُِكٍُ بطاٍ كضٌ زاضبٌ بساتُوَ:

 ئُوَ كٌَ بىو؟ ٍُٓ هُ اىظٍ زايم و خىؾلٌ بَُ.  
كىضٍِ زاضبٌ بُو تؤَهُيُ ظؤض زَهٌ خؤف بىو، بُوَف كذُ ًُؿذاٍُُ ضاغذتُ، ئذُوَ      

 يُكَُ بُضزٍ كىضٍِ زاضبٌ بىو كُ هُ ثًَِاوٍ كضٌ زاضبًسا ٓاويؿتبًَيت..
 غبُيًَِلٍُ كضٌ زاضبٌ بُ َُٓهُزاواْ ٓات و طىتًُ كىضٍِ زاضبٌ:

ٌاْ كطِيىَ، ًاغتٌاْ زَبٌَ، ٓذًُىو ضؤشيَذم دذاًًَلٌ طضذلُف بذؤ تذؤ       ئًٌَُ ضًََو
 زيٍَِ..

كىضٍِ زاضبٌ ويػيت بَوٌَ، هُ ثًَـ تؤ زيتٍ، طًَطِايُوَ، ويػيت بَوٌَ، بطاكُت غُضٍ 
 ُُؾلا، طًَطِايُوَ، تطغا هُوٍَ بُضزَكُ ئاؾلطابٌَ، ُٓض ًَِٓسٍَ طىت:

 ًًِـ زََهًٌَُ بامب ضًَىَ بلطٍَ..
بٌ بطِيذاضٍ زا تؤَهذٍُ ُُُذُخاًُـ بلاتذُوَ، زَبذًيَن غذىهتاْ هذُ ثذًَـ         كىضٍِ زاض

زَضطاٍ ًاَهٌ كضٌ زاضبًُ هُ غُض ضؤيؿذتُِ، خذؤٍ زَطُيًَُُتذُ ثؿذت ًذاَهٌ كضذٌ       
زاضبذذٌ هذذُ غذذًوٍُ خذذاُىوَوَ ًُؿذذاٍُُ هًَذذسَططٍَ، تفذذُُطٌ تؤَهُغذذتًَّ َُٓهذذُ بلذذات 

كٌ ضذُثٌ زَزا، غذىَهتاْ   زاضالغتًَلٌ كىضٍِ زاضبٌ َُٓهُ ُاكذات، ضيَذم هذُ غذُض ضذؤ     
 زَغت بُ ضؤكًُوَ زَططٍَ و بُ ئاٍ و وايُوَ:

 ئُوَ ض تىمخُ غُطًَم بىو، بُ زَغيت خؤَ ئاوٍ بؤ طُضَ بلَُ..
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كىضٍِ زاضبٌ هُ تىمخُكُ تًَطُيؿت، بُالَ هُ ئاوطُضًلطزُُكُ ُذا، زواتذط زايلذٌ    
 بؤٍ ضووُلطزَوَ...

 َوَ، با  طىتًُ كىضِ:ًِاضٍَ ضؤهٌ ضًََوٌ هُ بريٍ كىضٍِ زاضبٌ بطز
 تؤ ضىويتُ ُاو ًِاضٍَ ضؤهٌ؟

 كىضِ بُ غُضغاًًُوَ:
 ضٌا، ًِاضَ ُاوٍ ُٓيُ؟ ًّ  ُٓض هُ زَضيَىَ زيتٌُ.

 زايم زََهٌَ:
 وَآل ًًِـ ُٓض داضٍ طؤضيّ....

كىضٍِ زاضبٌ ويػيت بَوٌَ، با كضٌ زاضبًـ بٌَ، زَتطىت ؾذُضًٌ كذطز طًَطِايذُوَ،    
 با  بُ ٓاُايُوَ ٓات:

 ئًَػتا ُٓض ضىاضًاْ زَضو.. ُٓض 
 زايم زَغيت بُ ظطٌ خؤيسا ًَِٓا، با  بعَيُكٌ ؾريٌُ ٓاتٌَ.. 

ُٓض غذًَلًاْ بذُ ضيَلذُوتّ، زايذم ُُضذىو، هذُو دازَيذٍُ كذُ ثذًَـ ٓاتِذُوٍَ            
تؤَهُغتًَّ غِىوضٍ ًَُىاْ  غذُضباظخاُُ و طىَهًِطذساضَكاْ بذىو، غذىاضٍ ثذاؽ بذىوْ،       

غذىاض بذىوْ، كذىضِ و كذض و خؤيذاْ كذىضشزَكطزَوَ،       ُٓضغًَلًاْ بُ تًُُؿذت يُكذُوَ   
ُُياُسًََٓؿت هُؾًاْ بُض يُكرت بلُويَت، زابُظيّ، كىضِ و كض بُ زَُطٌ ُذعَ تذابوؤٍ   
غُض فطؤؾطاو باهُخاُُكاًُاْ زَخىيَِسَوَ، هُ زوكاًَُم ؾُضبُتٌ ًًَىش زَخؤُُوَ، هُ 

يت غذُضٍ كذُثىوٍ   غُضٍ بُ خُتًَلٌ زضؾت ُىوغطاوَ) ًاَ اازض(، كىضٍِ زاضبذٌ زيذ  
ًَىشَ، دىاًُذُكٌ واٍ زابذىوَ كذُثىو، كذىضٍِ زاضبذٌ هذُ بذريٍ         كضٌ زاضبٌ بُ ئاوٍ ً
ُُضًَتُوَ، بُ زََ ضيٌَ ًِاضَوَ هُ ًَُىاْ ًِساالٌُ زاضبٌ بذاؽ ٓذُض باغذٌ ؾذُضبُتٌ     

 ًاَ اازضَ، با  طىتٌ:
 ًّ ظؤض داض هُ ضًاف بريَ هُو ؾُضبُتُ زَكطزَوَ.
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ُُ شووضَوَ، بُ زَوضٍ زا غذىوضِاُُوَ، زوو زَضطذاٍ بذٌَ    طُيؿتُِ ًِاضَ، ثًَـ ضىو
زَضطاٍ ُٓيُ، زَضطايُن ضوو هُ ضؤشُٓالت، زَضطايُن ضووَو ضؤشاوا، ُاو ًِاضَ ثذًؼ  
زياضَ، ثطِ ضيذ و اؿجوُ، هُ ضؤُٓالتُوَ ضىوُُ شووضٍَ، ثًَبولذُ زََهًَذٌ ًذاضٍ ثًَضذاو     

 يُوَ زََهًَتُ با :ثًَضُ، بُ ئامساُسا ضىوَ، كىضٍِ زاضبٌ بُ سُثُغاو
 ئُوَ ضًُ! كٌَ ئُوٓاٍ كطزيُ؟!
 با  بُ ثًَلًُُُِوَ زََهٌَ:

 ئُوَ ثًَبولٍُ ؾُيتاُُ، زَويَطْ ثًًَسا غُضبلُوْ؟
 ًِساالٌُ زاضبٌ زازًًََِّ، وَالَ ُازَُُوَ..

 با  زََهٌَ:
 ًّ ياضًُتًتاْ زَزََ، زَضًُِ غُضٍَ، ثًَبولُ تا غُض غُضٍَ زَضٌَ..

 ضبٌ زياضَ زَتطغّ، بُالَ ض اػُ ُاكُْ..ًِساالٌُ زا
 با  زََهٌَ:

 زوو ضيَطا ُٓيُ بؤ ضىوُُ غُض ًِاضَ، ئًَىَ يُن ضيَطا زَبًِّ..
ًِساالٌُ زاضبٌ  ُٓض يُن ضٍَ زَبًِّ و ض هُ اػٍُ با  تًَِاطُْ، ضاوياْ ًؤهُاُ 

 و زًًَاْ زاثضطِيىَ، با  بُ كضٌ زاضبٌ زََهٌَ:
 خىاضَوَ.. تؤ هًَطَ بُ ئًَػتا زيٌَُ

ًَتذُ         كىضٍِ زاضبٌ ثذًَـ خذؤٍ زَزات و غذُض زَكذُوْ، تذُواويَم غذُضزَكُوْ، زََه
 كىضٍِ زاضبٌ:

 هًَطَ ُُدىوهًٌَ ُٓتا زَضٍ طىَهِاضيـ زيٍَِ..
كىضٍِ زاضبٌ خؤٍ بُ زيىاضَوَ ططتىوَ و دىوهٍُ هُ خؤٍ بطِيىَ، ضاوَضِواُُ بابٌ بُ 

ٓاتذُوَ، كذىضٍِ زاضبذٌ بذُ ؾذوُشاويُوَ      كضٌ زاضبًُوَ غُضكُويَتُوَ، با  بذُ تذٌَُُ   
 زََهٌَ:
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 ئُزٍ طىَهِاض!
 با  بُ ثًَلًُُُِوَ:

 خًُت ُُبٌَ ثًَـ تؤ زَطاتُ غُضٍَ..
كىضٍِ زاضبٌ غُضٍ غىضًِايُ و ُاظاٌَُ ض بَوٌَ.. زَغتًاْ بُ َُٓهطُضِاْ بُ ثًَبولٍُ 

زَبًَذت ظؤض  ؾُيتاْ كطزَوَ، ضٍَ ُاخؤؾُ، ثًَبولُكاْ هُ ظؤض دٌَ ؾلاوْ و ضووخذاوْ،  
ئاطات هُ خؤت بًَت، كىضٍِ زاضبٌ زَتطغذٌَ ظؤض زَتطغذٌَ، بذُالَ ظؤض بذُ غذُض خذؤٍ       

 ُآًَينَ... غُضكُوَ غُضكُوَ..با  طىتٌ:
 هًَطَ زاًُؿُ و ًُدىوهٌَ، زَضٍ طىَهِاض غُضزَخَُ

 كىضٍِ زاضبٌ زََهٌَ:
 بابُ ئُو داضَ بُدًًًٌََُٓوُ بًًَُِٔ.

 با  بُ ثًَلًُُُِوَ:
 خىا تؤ بُ دًَبًَٔوٍ ئُو بُدًَِآًََوٍ. كىضَِ بُ

كىضٍِ زاضبٌ بُو غىيَِسَ باوَضٍِ بُ بابٌ كطز،  ضاوَضِيًَُ، ئذُو دذاضَ هذُ داضيذسٍ     
زضَُطرتٍ ثًَضىو، ٓاتُوَ، زيػاُُوَ بُ تٌَُُ ٓاتُوَ، كىضِ تىوضَِ بىو، زَيىيػذت بذُ   

ًا كُ باوكًؿٌ زضؤظُُ، بابٌ بَوًَت تؤ زضؤظٌُ، طًَطِايُوَ، بُالَ ًٓض طىًاٌُ هُوَ ُُ
ئذذٌَ، غذذُضكُوَ غذذُضكُوَ، ضيَطذذا غذذُختُ، زَتطغذذٌَ، بذذريٍ الٍ كضذذُ، ضذذٌ هًَٔذذات! 
زَيبًٌُِوَ؟ كىضٍِ زاضبٌ ُاظاٌَُ بابٌ بؤضٌ بُو زَضزٍَ زَبات! بؤضذٌ بذُ ثًَبولذٍُ    
ؾُيتاُسا غُضٍ زَخات و كضٌ زاضبًؿٌ بُدًًََٔؿت،  ًَِٓس تىوضَِيُ زَيُوٍَ يُن بُ 

ُن بُ اىضِطٌ ًِاضَ بُ غُض بابًذسا بقًذصيَينَ و ثًَبوذٌَ مببذُوَ خذىاضٍَ،      زَُطٌ خؤٍ ي
مببُوَ كّ كضٌ زاضبٌ، طًَطِايُوَ،  طىًاٌُ بؤ ئُوَ ضىو، كُ ئُوٍَ زَيبًينَ خُوُُ، 
ٌَ، بذُ            ُُيسَوَيطا زَغتًؿٌ هذُ زيذىاض بذُضزا، ضذاوٍ ٓذَُهطوؤيَف، تذا ئُطذُض خذُوْ بذ

تُ خىاضَوَ و كضٌ زاضبًٌ هُ زَغت ُُضٌَ، ئذاٍ  ئاطابًَتُوَ و هُ ثًَبولٍُ ؾُيتاْ بًَ
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زََهًٌَ بُ ئاطآاتُوَ، زَبًينَ وا كضٌ زاضبٌ هُ غُض غُضٍ ًِاضَيُ هُ تًُُؿت يُن 
ٌَ، ثاِضايذذُوَ ئُطذذُض خُوُذذُ         زاًُؿذذتىوْ، كذذىضٍِ زاضبذذٌ تطغذذا ئذذُوَياْ خذذُوْ بذذ

، كُ ًِذاضَ زوو  بُئاطآًَُُتُوَ، تا با  غُضٓاتُكٍُ بؤ ُُطًَطِايُوَ باوَضٍِ ُُزَكطز
ضيَطاٍ ُٓيُ، ئُو زوو ضيًَُ هُ ًٓض دًَطُن ُاطُُُوَ يُن و هُ ًٓض دًَطُيُن هًَلرت 

 بُ زياض ُاكُوْ، تا ُُطُيتُ غُض غُضٍ ًِاضَ ضيَبىاضاٌُ زوو ضٍَ يُكرت ُابًِّ..
 كىضٍِ زاضبٌ طؤتًُ كضٌ زاضبٌ:
 تؤف ُُتعاٌُ زوو ضٍَ ُٓيُ؟

 كضٌ زاضبٌ:
 .با، بابت بُ ًين طىت.

 كىضٍِ زاضبٌ زواتط ُاوٍ هُو زاًُؿتٍُِ غُضٍ ًِاضَ ُا، شواًَُم هُ ئامساْ..
ًَذم ٓذَُهًططتّ، هذُ ضذاخياُُيُن زابذُظيّ، هذُ غذُضال         ًَو هُ ًِاضَ زابُظيّ، تطِوًب

 زيىاضيَلٌ بُ خُتًَلٌ زضؾيت ُاضِيَم ُىوغطابىو) ضاخياٍُُ بايع(، با  زََهٌَ:
ْ سذُظَ زَضذىوَ ضذايٍُ ئذُو ضذاخياُُيُ،      هُ غُضٍ غُفًينَ هُ زواٍ ُذاْ خذىاضز   

 خبؤُُوَ ضايٍُ ئًَطَ ظؤض بُ تاًُ، زواٍ ضى غاَهًسيـ تاًٌ ُٓض زًًََينَ..
 كىضٍِ زاضبٌ تاًٌ ضايٍُ ضاخياٍُُ بايعٍ ُٓض هُ ظاضيُ..

طاضِاًَُم بُ ثًَـ ضاخياُُكُزا تًَجُضٍِ، با  خؤٍ طُياُسٍَ، كىضِ ضاوٍ هًًَذُ بذا     
طريفاٌُ زَضًَِٓا، زييت ضًََوًَلًاْ ططت، طؤهلًَم هًٌَ ُُزَبؤوَ، كؤًَُهًَم ثاضٍَ هُ 

تا ُعيم ئاوٍ كُغلىغؤض هُطُيَ طاِضاْ ٓذاتّ، هذُوٍَ بذُ خذؤ و ضذًَىَ و طىهلذُوَ هذُ        
طاضِاْ زابطِاْ، هُوٍَ زَُطٌ ) كطيٌَػيت يذاال كطيٌَػذيت، ؾذُكط و ؾذريَ كطيٌَػذيت(،      

جٌ زَضضذىو، كذىضٍِ زاضبذٌ سُظيذسَكطز     با  غُضو كطيٌَػيت بؤياْ كطٍِ، كطيٌَػيت غ
ضَُطٌ غىوضبا، سُظيسَكطز هُ دًاتٌ زوو كطيٌَػذيت يذُن كطيٌَػذيت بذا، تًُاؾذاٍ      
زَغذذت و كطَيٌػذذيت كضذذٌ زاضبًذذٌ كذذطز، طُيؿذذتُوَ بذذّ زاضبًُكذذُ، ثُجنذذُكاْ        
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تًَلَُهبىوُُوَ، بُ ثًًَاْ هُو غُضٍ ؾاضَوَ ٓاتُِوَ ًذايَ، ُذاظامن كضذٌ زاضبذٌ بذُالَ      
بٌ ُٓغيت بُ ًاُسووبىوْ ُُكطز، هُ خؤؾًٌ ضًَىَ بذىو! خذُياَهٌ كطيٌَػذيت    كىضٍِ زاض
 بىو! 

ئُو ؾُوَ هُ ًاَهٌ كىضٍِ زاضبٌ باؽ ُٓض باغٌ ًِاضَ و ثًَبولُكاٌُ ؾُيتاْ بىو، 
كىضٍِ زاضبٌ ثطغًاض هذُ زواٍ ثطغذًاضٍ هذُ بذا  و زايذم و ًذاَ طُضِيذسَ زَكذطز هذُ          

 ًُٓىواٌُ ثطغٌ:
 لٍُ ؾُيتاُسا غُضكُوتٌ طُوضَ بىويت؟تؤ يُكَُ داض كُ ثًَبو

 ًاَ طُضِيسَ ضاويولُكٍُ زازَططٍَ، ضاوَ هُ زَغتضىوَكٍُ زَغطٍَِ:
ظَالَ بىوَ، شٌُ يُكًٍُ ًَِٓابىو، هُ ططاًُذٌ طذُوضَ كُومتذُ زواٍ كُضويَؿذلًَم،     
ضىوَ ُاو ًِاضَ، هُ زووٍ ضىوَ، بُ ثًَبولُكاُسا َُٓهطُضِا، هذُ زووٍ ُُبىوًذُوَ، هذُ    

 بولُ ططمت..زوا ثًَ
 با  هُ بّ دًُُزاًُُكُيُوَ غُضٍ زَخىضيَينَ:

ًّ ُٓض هُ تًٌُُُ تؤ زَبىوَ، زَ غاَهًَم، بامب وا بعامن هُالٍ ًُٓاباز بىو، هُطُيَ 
 خاَهٍ بُ ثًَبولٍُ ؾُيتاُسا غُضكُومت.

 زايم ثُجنُ زَخاتُ غُض هًَىٍ خىاضَوٍَ:
تبىويذُ ظط، هُطذُيَ بابذت ٓذُض     ئُو غاَهٍُ بابت بُ ضًا كُوت، ًَٓؿتا تؤَ ُُكُو

 يُكُ بُ اليُكسا غُضكُوتو، هُ غُضَوَ يُكرتًاْ زيتُوَ
 كىضٍِ زاضبٌ بُ ؾُضًُوَ:

 وَن ًّ و طىَهِاض..
 زايم بُ زوو ثُجنُ طؤُاٍ كىضِ زَطىؾٌَ:

 ئا، ئا..
 كىضٍِ زاضبٌ زَغيت زَخاتُ غُض ضاٌُ زايم:
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 زايُ تؤ ضُُس ًاُ  هُ بامب طضلُتطٍ؟
 ت زايم وَالًبساتُوَ، بُ ثًَلًُُُِوَ:با  ُُئًَؿ

 كىضَِ، زايلت ُٓؾت ُؤ زَ غاَهًَم هُ ًّ طضلُتطَ
 كىضٍِ زاضبٌ:

 ئؤٍ!
 ًاَ طُضِيسَ كؤخُيُكٌ كطز:

 ًّ بًػت غاَهًَم هُ زايلٌ بابت طُوضَتط بىوَ.
 كىضٍِ زاضبٌ بُ ضُثؤن هُ غُضٍ خؤٍ زا:

 وٍَ! وٍَ!
َُذا كذىضِ ثطغذًاضٍ هذُ بذاضٍَ ًِذاضَو       زايم اػذٍُ بذُالٍ ضذًََوُكُزا ضاكًَؿذا، ز    

 تًُُُُوَ ُُزَبطِيُوَ..
ضًََوُكاْ بؤ كىضٍِ زاضبٌ خًَطياْ زاوَ، هُطُضَِكٌَ غٌَ ضىاض ًذايَ ضذًَىَ و ًااَلتًذاْ    
ُٓبىو، ًِساالْ زَياُربزُُ هُوَضاُسْ، طىَهًَـ داض داض غٌَ ضىاض بعُُكذٍُ زًََِٓايذُ   

َيُ، كىضِ و كضٌ زاضبٌ داض داضَ غُض هُ هُوَضِاُسْ، ًًُٓؿُ ضُاؤكُؾٌ بُ زَغتُو
غبُيِاْ ظوو، ياْ عُغطاًَُلٌ زضَُ  ضًََوًاْ زَبذطزَ زَوضو بذُضٍ تااذُ زاضخىضًذا،      
ئُو ُاوَ ٓاويِاْ غُضاثا اُغُض و ثىوف وثُالف بىو، بُٓاضاًُـ كُغم كُغم، تُضِ 

ىو بذٌَ،  تُضِ، زَتطىت ًًَططًَلُ هُ بُُٓؾت، ئُطذُض كذىضٍِ زاضبذٌ بذُ َُٓهذُزا ُُضذ      
ضَُطُ ثرت هُ ٓاويَّ و بُٓاضيَم و ؾتًَلًـ هُ ثايع ُاوَ ُاوَ بُ ضذًََوُوَ ٓاتبِذُ ئذُو    
ٌَ يذاْ هُطذَُي ئذاوظٍَ خؤيذاْ           ُاوَ، ًُٓىو داضيَلًـ، هذُ بذّ زاضخىضًاكذُ بذُ تذُُ
طًٍُُ ااااياًًَُاْ زَكطز، بُالَ ضُُسٍ بؤياْ كطابا، تًَلَُهٌ ًِساالْ ُُزَبىوْ، زوو 

اُُوَ، زوو بُ زوو بُ غُض زيىاضٍ  كُالوَكُزا كُ ؾُااويَم بُضيّ زَبىو، بُ زوو زًَ
راضراضاًًَُاْ زَكطز، ئُو كُالوَيُ بذُ اػذٍُ ًذاَ طُضِيذسَ غذُضزًَاًَُم كؤؾذم و       
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تُالضٍ ثطِ هُ بار و باخضُ بىوَ، هُ بّ ظووضطُكاُُوَ دؤطٍُ ئاوٍ بؤ ٓذاتىوَ، دًَذٌ   
ًذذاَهٌ كذذىضٍِ زاضبًؿذذُوَ ئذذُو ؾذذىيٍَُِ دؤطذذُ ئاوَكذذُ ئًَػذذتاف زيذذاضَ، هذذُو بذذُضٍ 

 غُضباظَكاْ هًًَاْ َُٓهسابىو، دؤطُكُ ؾىيَُِواضٍ ًاوَ. ًاَ طُضِيسَ ظؤض داض زََهٌَ:
 ئُو تُالضَ ظؤضٍ ويػت تا بىوَ تُالض و ثازؾاٍ بُرسا غُضزاٌُ زَكطز..

 تؤَهُغتًَّ زََهٌَ:
كتًَبذُكاٌُ هذُ ؾذاض    ئُو ضؤشٍَ ئاططٍ ططت و تااَلْ كطا، با ثُضٍِ ًُذىَ غذىوتاوٍ   

 زَطًَطِا..
ئًَػتاف تُُٔا ضُُس ال زيىاضيَلٌ ًاوَ و ًِساالٌُ زاضبٌ بُ غذُضيسا راضرذاضيَين   

 زَكُْ،
زاضخىضًذذا تذذا غذذُضَُٓهسَبطٍِ بَوِذذسَ، كذذىضٍِ زاضبذذٌ ٓذذُض كذذُضَِتٌَ هًًَذذسَضِواٌَُ      

 اػُكٍُ  ًاَ طُضِيسٍَ بريزَكُويَتُوَ:
ُيُ، ئُوَيُ ًّ كىوضِ بىوًُتُوَ، بُالَ ئذُو  ئُو زاضخىضًايُ ثريَ تًٌُُُ ًين ٓ
 وَن غُضزًٌَ الوٍ بُ اًيت ًاوَتُوَ..

اُزٍ زاض خىضًا ئُغتىوضَ، ظؤض ئُغتىوض، كض هُو زيى، كذىضِ هذُو زيذىَ باوَؾذٌ     
ثًَسا زَكُْ، كىضِ ضُُس سُظزَكات، زاض خىضًا ًَِٓذسَ ئُغذتىوض ُذُبا و بذؤوٍَ غذُض      

   ُ يؿذيتَ، ويػذيت فًََوًَذم بلذات، بذُالٍ ضاغذتا       ثُجنٍُ زَطُيؿذتُ ثُجنذٍُ كذض، ُُط
ُُٓسيَم خبعٍَ، ُُخعٍ، ؾذُضًًلطز، ئاؾذلطازَبىو، ئذُوَ يُكذَُ طًُذٍُ ًِذساالٌُ       

 زاضبًُ هُ بّ زاضخىضًا..
اُزٍ خىضًا كىْ كىُُ، ثًَسَضٌَ ٓذًُىوٍ دًَذٌ طىهوذُبٌَ، ًِذساالٌُ زاضبذٌ هذُ       

)يذُن، زوو، زَ..( هًًَذاْ   يُكذَُ زيذساضٍ زاضخىضًايًذاْ كذىٌُ طىهوذُياْ زَشًذاضز،       
ًَِذسَ هذُ زاضخىضًاكذُ زووض ُذُبىو،         ًَطزضا، ثًاوَيذم كذُ ًاَهًذاْ ٓ تًَلسَضىو، ُُزَشً

 داضيَم بُ غُضزا ٓات، هًٌَ ثطغو:
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 ئُوَ ضٌ زَشًًَطْ؟
 كضٌ زاضبٌ وَالًًسايُوَ:
 دًٌَ طىهوُ زَشًًَطيّ..
 ثًاوَكُ بُ ثًَلًُُُِوَ:

وَ الٍ خىاضَوَتاْ شًاضز، ئذُزٍ الٍ غذُضَوَ   خؤ ًاُسوو ًُكُْ، ُاشًًَطزضٍَ، ئُ
 خؤ ُايطٌَُُ..

 كىضٍِ زاضبٌ خؤٍ كطِكطزووَ، كضٌ زاضبٌ ثطغٌ:
 تؤف ُُتصًاضزووَ، ُاظاٌُ دًٌَ ضُُس طىهوٍُ ثًََىَيُ؟

 ثًاوَكُ:
كضٍ كٌَ زَظاٌَُ! ًَِٓسَ طىهوٍُ بؤ ئُو زاضَ ٓاتىوَ، ًُطُض ًاَ طُضِيسَ ًَِٓذسٍَ  

 بؤ ٓاتيبَ!
 ٌ بُ غُض غىضًِاُُوَ:كىضٍِ زاضب

 تؤ ًاَ طُضِيسَ زَُاغٌ؟
 ثًاوَكُ:

 كُؽ ُٓيُ ًاَ طُضِيسَ ُُُاغٌَ..
كىضٍِ زاضبٌ هًٌَ بىوَ ًُضاق، زَبًَت بعاًَُت دًٌَ ضُُس طىهوُ بُ زاضخىضًاوَيذُ،  
كضٌ زاضبٌ ضيٌَ بؤ زاُا، بُ ثًٌَ اػٍُ ثًاوَكذُ ئُطذُض بعاًَُذت ًذاَ طُضِيذسَ ضذُُس       

ُوا دٌَ طىهوٍُ زاضخىضًاكذُ زَظاُذطٍَ، كذىضٍِ زاضبذٌ ضيًَُكذٍُ      طىهوٍُ بؤ ٓاتىوَ، ئ
 كضٌ زاضبًٌ بُ باف ظاٌُ، هُ ًاَ طُضِيسٍَ ثطغٌ، ًاَ طُضِيسَ ؾتًَلٌ واٍ طىت: 
ُاظامن، ضَُطُ ًَِٓسٍَ ثُهلٌ زاضبًُكُ طىهوَُ بؤ ٓذاتيبَ، بذُالَ تذُُٔا سذُفتًامن     

 بُضكُوتىوَ..
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كطز، كضٌ زاضبٌ هُ كىضٍِ زاضبٌ ثرت ًُضااٌ وَالًٌ ًاَ طُضِيسَ ًُضااُكٍُ ثرت 
ٍَ، كذض و كذىضٍِ زاضبذٌ بطِياضيذاْ زا          ًَطزض شًاضزٌُ كُوتُ غذُض، ثذُهلٌ زاضبذٌ ُذاشً
ًَِذاو غذُضياْ بذطز ئذُو ٓذًُىو كىُذُ ضذؤْ           ًَطْ، غذُضياْ ٓ كىُُكاٌُ زاضخىضًا بذصً

اضز، بذُ  بصًًَطْ، هُ بُٓاضيَلسا ضيًَُكٌ باؾًاْ زيتُوَ، ُٓضداضٍَ ُُٓذسيَلًاْ زَشًذ  
اَُهًُربِ خُتًَلًاْ هُ ًَُىاْ شًًَذطزضا و ُذُشًًَطزضاو زَكًَؿذا، شًاضَكذُياْ ٓذُض هذُ       
اُزٍ زاض خىضًاكُ هُ بّ خُتُ كًَؿطاوَكُ زَُىوغٌ، ضؤشٍ يُكذَُ ُعيلذٍُ طذُظيَم    
هُ اُزٍ زاضخىضًاياْ خػتُ ُاو خذُتٌ شًًَذطزضاوَوَ، ثًَسَضذٌ ئذُو طذُظٍَ بذُشٌُ       

غُض ظَويُ، هُ ًُٓىو دًًَُن كًُرت طىهوذٍُ بُضكذُوتيبَ،   زاضخىضًا كُ خىاضَوَيُ، 
هُو طُظَ بؤ غُضَوَ ثرت دًٌَ ًُؿاٍُُ غُضباظَكاْ بذىوَ، بذّ زاض خىضًذا بذؤ كذىضٍِ      
زاضبٌ ثطِثطَِ هُ غُضٓاتٌ ُاغم ُاغم، وَن زَُطٌ كضٌ زاضبٌ ُاغم، كذىضٍِ زاضبذٌ   

 ّ زاضخىضًا ثطِيلطز..هُ برييُتٌ كضٌ زاضبٌ هُ بّ زاضبٌ ًًُلٌ كطز، بُالَ هُ ب
ضؤشيَلٌ ثايعٍ بؤٌُ باضاْ كؤالٌُ ثطِكطزبىو، كىضٍِ زاضبٌ ثؿيت بذُ زاضبذٌ زاوَ،    

زياضَ هُ ضاوَضِواٌُ كٌَ ضاوَغتاوَ! بُ بّ تاوَ باضاًَُم كُ ض هُ باضاٌُ ثايع ُُزَضىو، 
كضٌ زاضبٌ تُِض تُِض طُيؿت، ًاكػذًُكٍُ بذُ هذُ ؾذًُوَ ُىوغذابىو، ضذاوٍ كذىضٍِ        

ٌ كُوتُ غُض غًِطٌ كضٌ زاضبٌ، زييت زوو ؾذيت خذطِ بذُ زووضايذٌ غذٌَ ضذىاض       زاضب
ًَىَياْ هذُ           ثُجنُيُن هُ يذُكرت زووض، بذُ بذّ ًاكػذٌ ُاضجنًذُوَ اًذت بىوُُتذُوَ، ؾذ
ُُٓاضٍ طضلٍُ زَكطز، غُضٍ زاخػت، ؾُضًٌ هُ ُُٓاض كطز، ئًسٍ هُوَ زوا بُ تٌ 

 ضاو ُُبا ضاوٍ ُُزَزايُ غًٍُِ كضٌ زاضبٌ..
ُ بُٓاضٍ زواٍ ثايعٍ ًًُللطزْ بىوبٌَ، هُ بّ زاضخىضًذا، زوو بذُ زوو بذُ    ضَُط

بُضزٍ بُغيتَ ااااياًًَُاْ زَكطز، كىضِ و كضٌ زاضبٌ ًًُٓؿُ بذُ بذُضزَ دىاُذُكاٌُ    
بُغيتَ ئُواٍُُ ضووباض زَئًَِاْ، ااااياًًَُاْ زَكطز كُ تُواويـ زَبىوْ، زَياخنػتُِ 

اضزَوَ، تذا كذُؽ ُُياُذسظٍَ، بذُضزَكاْ ظؤض دذىاُّ،      ثُضِؤكًَلُوَو هُ بّ خؤَهًاْ زَؾ
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كُؽ بُضزٍ وا دىاٌُ ًُُ، هُ َُٓهبصاضزْ و زيتُِوٍَ بذُضزٍ دذىاْ، كذٌَ زَطُيؿذتُ     
ٌَ، بذُضزيَم هذُ بذُضزَ دىاُذُكاْ هذُ زَغذيت كذىضِ         ًِسااَلٌُ زاضبٌ، هُ غاتٌ ااااياُ

 زَضضىو، ُُطرياوَ، بُ تىُسٍ غًِطٌ كض ططتًُوَ:
 وٍَ غًِطٍ!!

 ٍ زاضبٌ ؾوُشا:كىضِ
 ئٍُ، ًُُعاٌُ..

كضٌ زاضبٌ هُبُض ئًَؿٌ غًِطٌ ُُيعاٌُ ضٌ بلات، كىضٍِ زاضبٌ ضاوٍ هًًَُ، كض 
زوو زوطٌُ هُ غٌَ زوطٌٍُ يُخٍُ كطزَوَ، ًاكػًُكٌ غىوضٍ هُبُض بىو، ثُجنٍُ بُ 
دًٌَ بُضززا زيَِا، كُ ًَُىاْ ُٓضزوو ًًُلٌ ططتبىو، ُٓغتًلطز ُُٓاضَكاْ تُواويَم 

ُوضَ بىوُُ، ًَُىاْ ُُٓاضَكاْ غجٌ بىو ظؤض غجٌ، كىضِ هذُ ٓذًض ؾذتًَم غذجًَيت واٍ     ط
ُذذُزيتىوَ، هذذُ بذذُفطٍ غذذُض هذذر و ثذذؤٍ زاضبًُكذذُف غذذجًَيت واٍ ُذذُزيتىوَ، غذذُضٍ  
زاخػذت، سُظيذسَكطز وَن غذذُضزًٌَ ظؤض ًِذساَهٌ دًَذٌ بُضزَكذذُ ًذاض بلذات، تذذا       

ُ بُضزيَلٌ ٓاويؿت و بُ ضاغيت بُ ئاظاضَكُ كَُ بلاتُوَ، ٓاتُوَبريٍ داضيَم بُ َُٓه
اؤَهٌ كضٌ زاضبٌ كُوت، ططيا، بُالَ بُ ًاضًَلٌ كىضٍِ زاضبٌ كُ هُ دًٌَ بُضزَكٍُ 
كطز، ططياْ ًُُا، خؤظطٍُ خىاغت ئًَػتاف وَن ُٓيينَ با، تذا بذُ ًاضذًَم ئذاظاضٍ     

 :غًِطٌ ؾلاُسبا و ضٌ هُ زيَ ًَُُٓؿتبا، كض زواٍ ًُُاٌُ ئاظاض بُ ثًَلًُُُِوَ
 تؤَهٍُ كىضَِ طىَهًِطساضَكُت هُ ًّ كطزَوَ..

 كىضٍِ زاضبٌ ًَِٓسٍَ ًُُابىو، بططيٌَ:
 ٓا، غٌَ بُضزَ هًَسَوَ

 كضٌ زاضبٌ:
 زَهٍ ُايُ، زٍَ با طًُُ بلُيّ.

 هُو ضؤشَوَ كىضِ بُ تٌ ضاويـ ؾُضًًسَكطز هُ غًٍُِ كض بطِواٌَُ..
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كىُذُكاٌُ اذُزٍ زاضخىضًذا    زَشًًَطْ، ئُو ضؤشاٍُُ بذُ تذًَُُّ، ًِذساالٌُ زاضبذٌ     
زَشًًَطْ، زَغتًاْ ُاطاتٌَ، زَبٌَ ثًَسآَُهطُضِيَّ، َُٓهطُضِاْ بُ زاضخىضًا ئاغاْ ًُُ، 
ثُتلٌ زَوٍَ، ضُُس بعًاضيَلٌ طُوضَف ثًَىيػتُ، هُو دًًٍَُ زَغت زَيطاتٌَ، ثُتم 

ُابعوٍَ، بُ تىُسٍ هُ بُشٌُ زاضخىضًا زَئاَهًَِّ، زوو غٌَ بعًاضيؿٌ هًَسَكىتّ، ثُتم 
بُ غُضٍ ؾؤضِبؤوٍَ ثُتلسا َُٓهطُضٍَِ، ئًَػتا تا ئاغيت ثُتم و بعًاضَكاْ كىُذُكاْ  
شًًَطزضاوْ، ئُو ئاغتُ بىوَ دًَطٍُ ثٌَ، هُطص شًذاضزٌُ غذُضَوَتطْ، ثُتًَلًذسٍ هذُ     
غُضَوَ زَئاَهًَِّ، ًِساالٌُ زاضبٌ بُ ُؤضَ بُ زاضخىضًازا غُضزَكُوْ، ئًَػتا ُذؤضٍَ  

خىاضَوَ هُ غُض ثؿت ضاكؿاوَ، ًاُسوو زياضَ، تًُاؾذاٍ كذض زَكذات     كضُ، كىضِ هُ
زََهًٌَ مسؤضَيُ َُٓهسَطُضٍَِ، ضاو، واٍ هُ ضاو، دًَذٌ غذُيط زَبًًَِتذُوَ، ضذاويـ هذُ      
ًَذىاْ ضاُذُكاٌُ         ًَػذتا هذُ ُ ٍَ، ضذاوٍ كذىِض ئ ٌَ، بُ دًٌَ تطغِاكسا َُٓهسَطذص مسؤضَ زَض

 كضُ، ظوو زاخيػت، ُُئًَؿت ض ببًينَ..
ضٍِ زاضبٌ تطغا، هُضظٍ، تؤبٍُ كطز كُ  داضيَلًسٍ هُ غاتٌ َُٓهطُضِاٌُ كضذٌ  كى

 زاضبٌ  بُ زاضخىضًازا، هُ غُض ثؿت ضاُُكؿٌَ.. 
كىضٍِ زاضبٌ  ويَُِيُن هُ ويَُِكاٌُ بّ زاضخىضًاٍ بُ ؾًَىَيُن هُ زيسَ و خُياَهٌ 

زضَُطذُ، كذض   ثاضاغتىوَ، ًُطُض ويَِذٍُ كطيٌَػذتًُكٍُ وا ثاضاغذتيبَ، عُغذطاًَُلٌ     
ضىوَ ضًََوُكاْ بطًَطِيَتُوَ، كىضِ هُ بّ زاض خىضًا هُ غُض ثؿذت ضاكؿذاوَ، غذُضٍ بذُ     
بُضزيَلٌ زضيَصكؤهُ كطزووَ، ئُطُض بُضطٌ تًََُٔهلًَؿٌ، ؾذًَىٍَ بذاهًفًَلٌ باضيلُهذُ    
زَزات، زًُا كًًَُم طُضًُ، زوو اؤثضٍُ هُ كطاغُ ؾًُِكٍُ كطزؤتُوَ، طذىيٌَ هذُ   

وَن بَوًٌَ ثًٌَ ؾُضًُ غًِطٌ ضووت بٌَ، اؤثضُكاٌُ زازَخاتُوَ،  زَُطٌ ثًٌَ كضُ،
ضذذاوٍ هًًَذذُ كذذض زٍَ زٍَ، هذذُ تًُُؿذذيت ضازَكؿذذٌَ و غذذُض زَخاتذذُ غذذُض غذذُضيُِ     
بُضزيًُِكُ، غُضيّ دًٌَ زوو غُضٍ هًَسَبًَتُوَ، كذض زَغذت بذُ اػذُزَكات، بذُالَ      

كُ تُُٔا ؾاٌُ بذُض ؾذاٌُ   كىضِ ض هُ اػُكاٌُ تًَِاطات، هُ ؾُضًاْ زَهُضظيَت، كىضِ 
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كض كُوتىوَ، ضُُس تاهُ اصيَلًـ ثُضِيىُُتُ غُض ؾاٌُ، هُ ؾذاُُوَ طذُضًايٌ هُؾذٌ    
كض زَضِشيَتُ هُؾًُوَ، ئُو طُضًًُ ظؤض تايبُتُ، كذىضِ دذاضٍ يُكًُذُ طذُضًًٌ هذُو      
ؾًَىَيُ ُٓغت ثًَبلات، بُضطُ ُاططٍَ، زَيُويَت ضابلذات، ُاتىاًَُذت، وَن بَوًَذٌ بذُ     

صَكاْ بُغرتابًَتُوَ، كض اػاْ زَكات كىضِ ُٓض زَُ  زَبًػيتَ و وؾُيُن ضًُ تاَهُ ا
تًَُِطُيؿت، كىضِ بُغرتاوَتُوَ و خؤٍ ضازَثػلًَينَ، ًَٓع زَزاتُ خؤٍ َُٓهسَغذيتَ و  
كًًَُم زووض زَكُويَتُوَ، كض ُٓض ضاكؿاوَ، كىضِ ُاويَطٍَ تًُاؾذاٍ بلذات، زَضذًَتُ    

 وَ، كىضِ ُُٓاتُوَ بّ زاضخىضًاكُ..الٍ ضًََوُكاْ، تا كض اًت ُُبؤ
ئُو ضؤشٍَ ضىوُُ )ؾرييّ بُٓاضَ(ف بُ تًُُؿت يُكُوَ زاًُؿتبىوْ، كىضٍِ زاضبٌ 
خؤٍ كىضشكطزبؤوَ زَتطغا دًًَُكٌ بُض دًًَذُكٌ  كضذٌ زاضبذٌ بلذُويَت، بذُالَ هذُ       
غاتٌ ضُثَوُهًَساْ اؤيَ و باغلًاْ هُ يُكرت زَخؿذا، كذىضٍِ زاضبذٌ زَيىيػذت ضذُثَوُ      
ًَِايذُ دذؤف و خذطؤف، ًذاَ طُضِيذسَ بذُو            ًَُِزا، بذُاَلَ ؾذرييّ بذُٓاضَ بذُضزٍ زَٓ ه

 تًُُُُوَ َُٓهسَغتاوَ غُض ثٌَ و ضُثَوٍُ هًَسَزا كىضٍِ زاضبٌ طىيٌَ هًًَُ زََهٌَ:
 ئاٍ! سُغُْ ظيطَكًـ هًَطَ با، ئُودا خؤف زَبىو..

خذاُعاز زَمسذايَ    زايم و باون ٓذُض ضاُُزَوغذتاْ، كذىضٍِ زاضبذٌ زَبذًينَ هذُو الوَ      
ضازَوَؾذذذًَينَ، زَبذذذًينَ، طذذذىَهٌَ تذذذُظبًَشًَلٌ اذذذُظواٌُ زضيَذذذص بذذذُ غذذذُضٍ ثُجنذذذُ  
َُٓهسَغذىوضِيَينَ،  زيذذساض ُٓغذذتاوَتُوَ و فًلذذُ هًَذذسَزات، غذُالح  كذذُ هذذُ ثذذؤيَ هذذُ   
تًُُؿيت زازًَُؿت، ضؤتُ غُض ؾاٌُ ثًاويَم وزَغت َُٓهسَؾذُاًَينَ، كذىضٍِ زاضبذٌ    

بُ ٓاضَ ببًينَ، ُٓض هُوَ ضؤشَوَ ًِساآلْ ُاوياْ هُو ثًاوَ ُذا  يُكَُ داضٍ بىو ؾرييّ 
ؾرييّ بُٓاضَ، ئُو ثًاوٍَ طُوضَكاْ ثًًَاْ زَطىت)خاضَ تايذُض( ئذُو ثًذاوٍَ ؾذاضٍ     
ًَىٍَ تؤَهُغذتًَّ بُغذتىوَ، بذُ         ًَِاوَتُ خطؤف، ئُو ثًذاوٍَ دًُُزاًُُكذٍُ هذُ ؾذ ٓ

 :زَُطًَم زََهًٌَ هُ ئامساُُوَ ٓاتىوَ، زَضطيلًَينَ
 ؾرييّ بُٓاضَ، بُٓاضَ، بُٓاضٍ ؾازاْ...
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كىضٍِ زاضبٌ هُ ًَُىاْ ؾرييّ بُٓاضَ و كضٌ زاضبٌ، زيَت و زَضًَت، زًًََم هُطُيَ 
ئُوزا زَضِوات و زًًََم زيَتُوَ الٍ كضٌ زاضبذٌ، دذاض دذاضَ تذٌ ضذاويَلٌ زَزاتذٌَ،       

ى و ضووًذُتٌ  ُاويَطٍَ هُ غذُضٍ ضابططيَذت، وَن بَوًَذٌ بُضطذٍُ غذُيطكطزٌُ زََ و هًَذ      
ُاططيَت كُ هُ ثًَلُُو و ؾازٍ ؾًَىٍَ زُلُ ُُٓاضياْ ططتبىو، ثرت تًُاؾاٍ زَغت و 
 ثُجنٍُ زَكطز، ضُُس ُاغم بىوْ، ضُثَوُ ُاغلرتٍ كطزبىوْ، بُ ئاغتَُ طىيٌَ هُ بابُ:

 ًّ هُو ؾرييّ بُٓاضَ تًَط ُامب..
 زَبًينَ، زايم بعَيُن زَكات:
 ضىُلٌَ ُاوٍ ًين تًَسايُ!

   بُ ثًَلًُُُِوَ:با
 ُٓض وايُ

هُ ُٓغتاُسا ويَُِيُن هُطُيَ ؾرييّ بُٓاضَ زَططْ، هُ ويَُِكُ ًِساالٌُ زاضبذٌ هذُ   
 ثًَؿُوَ هُ تًُُؿت يُكرت ضاوَغتاوْ، طىَهًَـ هُ ويَُِكُزا زَضزَضًَت..

طُضَِن ضؤش زواٍ ضؤش ئاوَزاُرت زَبذٌَ، ًذاَهٌ طذىَهٌَ زووضتذط زَكُويَتذُوَ، كذًُرت       
، بذذُالَ ٓذذُواَهٌ زَطذذات، سُفتُيُكذذُ واظٍ هذذُ اىتاخباُذذُ ًَِٓذذاوَ، زََهذذًَّ، زَبًِذطٍَ 

 ًاًؤغتايُن هًٌَ تىوضَِ زَبًَت و زََهًَت:
 ااسجُ ًَِٓسَ زًَسضيَصٍ ًُكُ..
 طىَهٌَ بٌَ و وَالَ ُُزاتُوَ! زََهٌَ:

 بُ زاكت بَوٌَ زًَسضيَصٍ ُُكات و خؤؾت ااسجٍُ.. 
اىتابًُكٍُ تًُُؿيت ئاطاٍ هًًَذُ، طذىَهٌَ خًَذطا     ًاًؤغتا بُ زاضَوَ بؤٍ زَضًَت،

تُُىوضَكٍُ كًًَُم َُٓهسَزاتُوَ، زَغذت بذُ ُذاو ضاُذٌ خؤيذسا زَكذات و ضذُاؤيُن        
زَضزَٓذذًَينَ و بذذؤ ًاًؤغذذتا زَضذذًَت، ًاًؤغذذتا زَاًذذصيَينَ و َُٓهذذسٍَ، زَضزَثذذُضٍَِ، 
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ئُو ئاوزيىبىوُُيُ زَضطاٍ سُوؾُ زاخطاوَ، طىَهٌَ  بُ غُض زيىاضزا ئاوزيى زَبٌَ، ُٓض 
 و ُاطُضِيَتُوَ..

هُ ثؿت ًاَهٌ كضٌ زاضبٌ، هُو بُضٍ كُُسٍَ بُالٍ خىاضَوَزا سُفتذُ ًُذُ ضذُُس     
خاُىويَم اًتُِبًَتُوَ، ئُو خاُىواٍُُ خىاضَوَ، ئُواٌُ ُعيم دازَ اريَِكُ، كُ زََهًَّ 

ووغذتسَكُْ،  ظيازَضِؤُُ، تًَلذسَزضيَّ و خاوَُذُكاًُاْ زيَذّ هذُو زَوضوبذُضَ خذاُىو زض      
ئُوٓا بطِوا، غاَهًَم ُابا، هُ طُضَِن ثاضضُ ظَويُن بُ بُتاَهٌ ُاًًًََِتُوَ، كىضٍِ زاضبٌ 
ًًَذاْ هذٌَ          خًٌُ ئُوَيُتٌ تًُُؿذت ًذاَهٌ ئذُواًُـ بلطَيتذُ خذاُىو، دًَطذٍُ تؤثاُ
بطريٍَ، ئًَػتا  هُ هُ ثؿت ًاَهٌ كضٌ زاضبٌ بِاخذٍُ خاُىويَذم هًَذسَزضيَت، ًَٓؿذتا     

ىوَ، ًَٓؿتا ًاَهٌ ُُٓاتؤتٌَ، كذىضٍِ زاضبذٌ هُطذُيَ كىضَِكذُياْ بذىوَبطازَض،      تُواو ُُب
اُت كىضٍِ زاضبٌ ُُبىوَ، وا ظوو هُطُيَ كُؽ ببًَتُ بطازَض، بُالَ زياضَ ضذاوٍ زيذساض   
ًًَُُِٔكٌ تًَسايُ ضايلًَؿا و بىوُُ بطازَض، ضَُطُ هُ ضيٌَ زيذساض و كذىضٍِ زاضبًؿذُوَ    

طازَض، بابٌ زيساضيـ ثًَؿٌُضطُ بىو، بُالَ كىضٍِ زاضبٌ كضذٌ  بىوبًَت، بابًاْ بىوُُ ب
 زاضبٌ بُ كُؽ ُازا، غاتُكاٌُ بٌَ كضٌ زاضبًٌ هُطُيَ زيساض زَبطزَ غُض..

زاضبٌ ئاوَزاُُ، دطُ هُ ًاَ طُضِيسَ و ُُُُ خاْ، ًِساالٌُ زاضبذٌ، داضدذاضَف     
وياْ بذُ بذّ زاضبًُكذُ    زيساض، خىؾم و بطاكٍُ كىضٍِ زاضبًـ كُ غُضثًَلُوتىوْ، خى

ططتىوَ، تا زَطٌَُُ خؤياْ هُ اذىضِ و ضذَوجاو وَضزَزَْ، زيَذّ وَن زوو كذؤتط هذُ غذُض       
غذذُكؤيُكُ َُٓهسًَُؿذذّ، زًَذذُو بذذُٓاضَ ظؤضٍ ُذذًُاوَ ُذذُوضؤظ بًَتذذُوَ، زَُطذذٌ      
كؤغتُضَكُ بٌَ و غىاض بّ و بضُِ ُُوضؤظٍَ، كىضٍِ زاضبذٌ ُٓغذتسَكات  هذُ غذًٌاٍ     

ٌَ،  بذُ غذًٌاٍ ُُُُخاًُؿذُوَ        ًاَ طُضِيسَ خُفُتًَ ٌَ ضذًُ و ُاؾجطغذ م زيذاضَ، ُذاظاُ
خُفُتُكُ زَبًينَ، زواتط خُفُتُكُ ثُضِيُوَ غًٌاٍ زايم و باوكًؿٌ، كذىضٍِ زاضبذٌ   
كُوتُ طىًاْ هُ ضاوٍ خؤٍ، ثًًَىابىو ضاوٍ كُوتؤتُ َُٓهُيُكُوَ، زَيىيػت بجطغٌَ، 
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، وَالًذٌ ويذـ ظؤض ضووْ ُذُبىو،    زَيطًَطِاوَ، بُ خؤٍ ُُوَغتا هُ كضٌ زاضبًٌ ثطغٌ
 كىضٍِ زاضبٌ ضًسٍ بُضطٍُ ُُططت، هُ ًاَ طُضِيسٍَ ثطغٌ:

 + ًُٓىو خُفُتباض زياضْ...
 ًٓض ًُُ، ضازيؤ اػٍُ ُاخؤف زَكات. -    

 + ضازيؤ!
ئًَىاضَيُن هُ ضاوٍ كىضٍِ زاضبٌ ًايَ و طُضَِن بُ ؾًَىَيُن ؾذوُشا زَتطذىت هذُ      

ًىو تًَلسَغىوضِاْ بٌَ ئُوٍَ ؾذتًَم هًَذطَ ٓذَُهبططْ هذُويٌَ     طُضزَهىوهسا طًَصزَزا، ُٓ
ٌَ ئذُوٍَ اػذُيُكٌ ضووْ بلذُْ، ًذاَهٌ كضذٌ زاضبذًـ ٓاتبىوُذُ ًاَهًذاْ،          زاًَُّ، ب
تؤَهُغذذذتًَّ، تفُُطُكذذذٍُ خاويَِذذذسَكطزَوَ، ضذذذاوٍ هذذذُ غذذذُض شْ و ًِساَهذذذُكاٌُ    

 َُٓهُِزَططت، ًاَ طُضِيسَ ضاوٍ هُ تؤَهُغتًَّ بطِيبىو، زَيطىت:
 زًَعاٌُ واٍ هًَسٍَ، خؤظطُ ًًِـ هُ غُض ؾِ  و تو زَبىوَ..

زايم ئُو زايلُ غىوض وغجًٍُ هُ ُُٓاض ُُٓاضتطبىو، ئُو ؾُو ضَُطٌ خؤَهًًَُؿٌ 
ططتىوَ، ضاو هُ غُض تؤَهػتًَّ َُٓهِاططٍَ، هُ زَوضٍ زَغىوضٍَِ، كُُتؤضَِكُ زَكاتُوَ، 

زاٌَُ، طؤضيٍُ بذؤ زيَذينَ، ثذًَاَلوٍ بذؤ     غٌَ ضىاض كطاغٌ بؤ زيَينَ، ُاظاٌُ كاًًاٌُ بؤ 
 خاويَِسَكاتُوَ...

با  زَبًَت بطِوات، خىا زَظاٌَُ ئُو داضَ ضُُسٍ ثًَسَضًَت، داضيسٍ ُٓؾت غاَهًَم 
بىو، با  غُضَتا ئاًًَعٍ بُ ًاَ طُضِيسَزا كطز، ًِساالٌُ زاضبًٌ ثًَلُوَ هذُ ئذاًًَع   

 ثًَؿٌ ضاوَغتاو طىتٌ: ططت، ًِساَهُ طضلُكاٌُ طىؾًُ خؤيُوَ، زايم هُ
 خًٌُ ًِساَهُكاُت ُُبٌَ، ئاطات هُ خؤت بًَت.
 يُكرتياْ ًاض كطز، زايم ططيا، بُ كىيَ ططيا..

 با  زََهٌَ:
 ًُططٍ، ظوو يُكرت زَبًًُِِوَ..
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با  ضؤيٌ، ُٓض با  ُا، بطاكٍُ كضذٌ زاضبذًـ ضؤيؿذت، ثًذاوَ ًُُٓزاًُُكذُف      
ـ كىضتُن و ؾُضواَهًَلٌ هُبُضكطزبىو، ثطضٌ ٓات و هُطُيَ تؤَهُغتًَِسا ضؤيؿت، طىَهًَ

هُ ُاو دًُُزاًُُكٍُ خطِكطزبؤوَ، زَتطىت كىضَِ، ضُُسٍ خَُهم ُٓوَهًاْ زا ُُضِوات، 
ضؤيؿت، طىَهٌَ خؤٍ كطزَ ثًاو و هُطُيَ ثًاواْ ضؤيؿت، ثًاو هُ طُضَِن ُذًُا، كذىضٍِ   

تؤَهُغتًَّ كذُوتّ و  غُضَوٍَ  ؾاظزَ وسُظسَ هُ طُضَِن ًُُا، ًُٓىو ٓاتّ و بُطُيَ 
بُو ضيًَُزا ضؤيؿنت كُ بُ تًُُؿت دٌَ دؤطٍُ ئاوَكُوَ بىو، ئذُو دؤطُيذٍُ ظوو هذُ    
بّ ظووضطُكاُُوَ ئاوٍ زًََِٓايُ ؾاضَوَ، ًُٓىو ضؤيؿنت، ئُوٍَ هذُ طذُضَِن ًايذُوَ    
تُُٔا ًاَ طُضِيسَ و ؾُهٍُ ؾاًًِؤكفطؤف بىو، ئُو ؾُوَ كىضٍِ زاضبٌ ُُُىوغت، هُ 

تًُاؾاٍ ضيٌَ ئُو بُضٍ كُُسيٌَ زَكطز، زَيسيت ؾذاض ٓذُض ٓذًُىو ؾذاض      ثًَـ زَضطا
بُو ضيًَُزا ؾاض بُدًَسيَوّ و ضووَو ظووضطُكاْ ضووَو ضًا ضيًَذاُططتىوَ، كذىضٍِ زاضبذٌ    
ًَذسا ُذًُاوَ، بذُ ضذُكساض و بذٌَ ضذُكُوَ، بذُ            كُ ضؤشبؤوَ، تًَطُيؿذت ؾذاض ثًذاوٍ ت

فُضًاُبذذُض و ظؤض ًاًؤغذذتاوَ، ٓذذُض ثًَؿذذٌُضطُ و ثذذؤهًؼ و كطيَلذذاض و بذذٌَ كذذاض و  
ًُٓىوياْ ضيٌَ ضًاياْ ططتىوَ و هُ ؾاض ًُُاوْ، ًِساالٌُ زاضبذٌ هذُضيٌَ ئذُو بذُضٍ     
كُُسٍَ ؾيت غُيطياْ زَزيتُوَ، كاَلوٍ ثؤهًؼ، كاغلًَت، كاغًَت، ثاكُتٌ دطذُضَ،  
ثاكذذُتٌ ثذذُُري، ثاكذذُتٌ فًؿذذُن، دَولذذٌ بِذذُوَ، ثًَِذذىوؽ، ظؤض ؾذذت، زَفتذذُضيَلٌ 

بُضط ااوَيًـ، كىضٍِ زاضبٌ هُ ؾتُ كُوتىوَكاٌُ غُض ضٍَ و زَو ضٍَ  تُُٔا  كضطٍُ
 زَفتُضَكٍُ بُ الوَ ططُ  بىو، بطزيُوَ، ُُٓسيَلٌ بؤ ًاَ طُضِيسَ خىيَِسَوَ..

كىضٍِ زاضبٌ زَبًينَ ؾاض خاًؤؾُ، زََهًٌَ خؤيَ و زؤٍ بُ غُضزا كطاوَ، ؾاض ضؤهُ، 
بطز، بُالَ ضؤشٍ زواتط زَيسيت خُهم اى اوذُ   تؤَهُغتًَّ ضؤيؿت و ؾاضٍ هُطُيَ خؤٍ

زيَُِوَ، ًِساالٌُ زاضبٌ هُبّ طُالٍ تُضٍِ زاضبًُكُوَ، زَياُصًاضزْ، يُن زوو غذٌَ،  
وضزَ وضزَ ؾذذاض ثًذذاوٍ تًَلُوتذذُوَ، ثًذذاو ثُيسابىوُذذُوَ، شيذذاْ دؤضيَذذم دىوهذذٍُ      
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الٌُ بُ زَُطٌ بَوِس تًَلُوتُوَ، كىضٍِ زاضبٌ طىَهًٌَ زيت، بُ تىوضَِيٌ ٓاتُوَو هُ كؤ
 زَيطىت:

 ثًَلًاْ ُُكطزَ، ضُكًاْ ُُزاًٌَ..
 ًاَ طُضِيسَ كُ طىَهًٌَ ظؤض خؤؾسَويػت، باُطًلطز و زَهٌ زايُوَ:

 طىَهٌَ، كضُ ئاظاكَُ، اُيِاكُ، طُضَِن ثًاوٍ تًَسا ًُُاوَ، تؤ ئاطات هًٌَاْ بًَت..
يذسَ ظوو كذىضٍِ زاضبًذٌ هذُ     ضاوَضيٌَ با  و بطا بىوْ بُ زياضكُوْ، بُالَ ًذاَ طُضِ  

 باضٍ ضاوَضِواٌُ زَضًَِٓا:
 كىضَِ، بابت ظؤضٍ ثًَسَضًَت هُطُيَ ئُو خَُهلُ ُايُتُوَ.  
ًَِذا، بذُ ضؤيؿذتين تؤَهُغذتًَّ و            كىضٍِ زاضبٌ بذاوَضٍِ بذُ اػذٍُ ًذاَ طُضِيذسَ ٓ

ظؤضيذذسٍ، ظؤض ؾذذت طذذؤضِا، ٓذذُض ظوو ئذذٍُ ضَاًذذب و ثًَؿذذٌُضطُ و ؾذذًُٓساْ و ظؤض    
هُ اىتاخباُُو و كؤالْ و باظاضِ كؤكطاُُوَ و بُ ثضطِثضذطٍِ و ثذطِ هذُ رصَرذص      غطووزيسٍ

ضىوُُوَ ضازيؤكٍُ ًاَ طُضِيسَ، ؾُواْ بُ زظيذُوَ طىيًَذاْ هًَذسَططتّ، كذىضٍِ زاضبذٌ      
يُكَُ ضؤشٍ ضىوُُ اىتاخباٍُُ زواٍ بعضبىوُُوٍَ تؤَهُغتًَين هُ بريُاضذًَتُوَ، هُطذُيَ   

َ، بُ خُفُتباضيُوَ، ضيٌَ اىتاخباُُياْ ططت، هُو دًًٍَُ كضٌ زاضبٌ بُ تطؽ و هُضظَو
هًَلذىزابىوُُوَ، ثرت تطغذاْ، وَن دذاضٍ دذاضاْ هذُ طؤضَِثاُُكذُ ضيعبذىوْ، سُغذُُُ        

 فُُسيٌ بُضيَىَبُض اػٍُ كطز: 
 هًُُوزوا ئُو غطووزاُُ ُاَهًًَُِوَ كُ ثًَؿرت زًَاُطىتُوَ.

سُغُُُ فُُذسٍ ودًَططَكذٍُ  بذُ زاض    هُ اليُكُوَ )ئٍُ ضَاًب( بُضظبؤوَ، بُالَ  
 بًَسَُطًاُلطز، هُو زًَُ كىضٍِ زاضبٌ طىيٌَ هُ ًاًؤغتايُن بىو: 

 ئٍُ ضَاًب بٌَ زَُ  ُاكطٍَ.
ًَذِطا، ُُٓذسيَلًاْ ُذًُابىوْ، ًاًؤغذتاٍ           كىضٍِ زاضبذٌ ضذاوٍ هذُ بطازَضَكذاٌُ ط

 ظهوُف زياض ًُُا، هُ ٓاتُِوَ زييت كضٌ زاضبٌ بُ كىيَ زَططٍ:
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 وَ؟+ ض بى
 زوو بطازَضَ ضًسٍ ُايُُُ اىتاخباُُ.. -   

ًِساالٌُ زاضبٌ هُ ضٍَ هُ ًَُىاْ خؤياْ طفتىطًاْ هذُ ئُطذُضٍ ٓاتِذُوَ غذُضباظ و     
 طىَهًِطساضَكاْ زَكطز..

بُ ضىوٌُ تؤَهُغتًَّ ظؤض ؾت ضىو، ئُوَ ُُوضؤظ ٓات و كُؽ هُ ًذايَ زَضُُضذىو،   
ت زَؾت و زَضيـ، ئاااضٍ ئُو بذُضٍ  كُؽ زياضيُكٌ ًَُُِٓا كىضٍِ زاضبٌ ُٓغتسَكا

كُُذذس تذذا زاضخىضًاكذذُف كُغذذلايٌ بذذُٓاضَكاٌُ ثًَؿذذىوٍ ًُذذُ، زايلذذًـ خذذؤٍ     
ُاضِاظيًََِتُوَ دولُ دىاُُكاٌُ َُٓهططتُوَ، ُُُُ خاًُـ تطؽ زايططتىوَ و بُضزَواَ هُ 
ضؤكٌ خؤٍ زَزا و وَيـ وَيؿًُتٌ، ًاَ طُضِيذسَ زَهذٌ زَزاتذُوَ، بذُالَ بُالؾذُ، ،      

ُُبطز ضًََوُكاًُـ ًُُاْ، زاضخىضًاكذُ وَن غذُضزًٌَ غذُضباظَكاْ بذُ زووضٍ      ظؤضٍ
 ًايُوَ، كىضٍِ زاضبٌ زَيطىتُ كضٌ زاضبٌ:
 + ئُضٍَ  كىُُكامناْ  تا ضُُس شًاضز؟

 هُ بريَ ًُُ، بُالَ ًَٓؿتا ظؤضٍ ًابىو.. -    
ُوَ زواٍ بعضبىوُُوٍَ تؤَهُغتًَّ ضذٌ وَن خذؤٍ ًايذُوَ؟ هذُ ضذاوٍ كذىضٍِ زاضبًذ       

تُُٔا زاضبًُكُ وَن خؤيُتٌ طؤضِاٌُ بُ غُضزا ُايُ، باَهِذسَكاْ هذُ خىيَِذسْ ُاكذُوْ،     
ثُهلُكاْ كُغم كُغم، هُ ُاو ثُهلاُُوَ باضاًَُم زيَتذُ خذىاضٍَ، زََهًَذٌ هذُ ثطضذٌ      
كضٌ زاضبًُوَ زٍَ، كىضٍِ زاضبٌ ُٓغذتسَكات، ثطضذٌ كضذٌ زاضبذٌ ثطضذًَلُ ض ثذطض       

ثطضٌ خاُعاز، ُُ ثطضٌ ئايؿُ و فامتُ..بّ زاضبذٌ ٓذُض    ُايطاتٌَ، ُُ ثطضٌ زايلٌ، ُُ
ًًَذُ، خىؾذم و بطاكذٍُ كذىضٍِ زاضبذٌ كذُ بذُ          ٌَ ؾُف كُغذٌ ه ئاوَزاُُ، ضؤي ضؤي ب
زَوضٍ زاضبًُكذذُ زَخىَهًَِذذُوَ و زَكذذُوْ و َُٓهسَغذذتُِوَ، ثًَسَكذذُُّ و زَطذذطيّ،     

الُسا ٓاتىوَ، ئُوَ ئُواًُـ ثًَسَضٌَ ُٓغتًاْ بُو طؤضِاُُ كطزبٌَ كُ بُ غُض ًايَ و كؤ
ًُذذُ ٓذذُض) بابذذُ بابُ(ياُذذُ و كذذُؽ وَالًًذذاْ ُازاتذذُوَ، هذذُ زواٍ ئُؾذذقًابىوُُوٍَ   
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تؤَهُغتًَّ خاَهٌ كىضٍِ زاضبٌ كُ بُ ًؤغلؤيٌ ُاوٍ زَضكطزبىو، ظوو ظوو غُضزَزات، 
ًٓض داضيَلًـ زَغتبُتاَي ُايُ، زَغذت بذُ غذُض ًِساَهُكاُذسا زَيذيَن، هذُ باوَؾذًاْ        

وًَتًاْ زَزاتٌَ، بُالَ كٌَ دًٌَ با  زَططيَتُوَ، كىضٍِ زاضبٌ ًَِٓسَ سذُظ  زَططٍَ، ضىك
هُ ضاضٍَ خاَهٌ ُاكات، زيَتُ بريٍ داضيَم با  و خايَ بىوَ اطَِاطِياْ و ًَِٓسَ ًُُابىو 

 زًَاُضُ هًَلسٍ ضاكًَؿّ، با  زَيطىت:
 تؤ بُكطيَطرياوٍ ضووغًا و غُزاًٌ..

 خايَ زَيطىت:
 ًُطيلا و ؾاٍ..تؤ بُكطيَطرياوٍ ئ

ًؤغلؤيٌ بُ تىوضَِيٌ  ُٓغتا و ُُٓاتُوَ، تا تؤَهُغتًَّ ُُضِؤيؿذت، ثًَذٌ ُُُايذُ    
ئُو ًاَهُوَ،كىضٍِ زاضبٌ ئُوزًَاٌَُ هُو ًُٓىو بُكطيَطرياواُُ تًَُِزَطُيؿذت، بذُالَ   
 بٌَ ضُُس و ضىوْ اليُُطريٍ بابٌ ططت و هُوزًَُوَ سُظ بُ ضاضٍَ خاَهٌ ُاكات..

ياضَ زايم و ًاَ طُضِيسَ هُ غُض ئاو و ئاططْ، كىضٍِ زاضبًـ ًًُٓؿُ هُ ضاوياْ ز
ضاوٍ هُو ضيًَُيُ كُ تؤَهُغتًَّ ثًًَسا ضؤيؿت، هُو ؾُوٍَ زَضضىو ُٓواَهٌ ًُُ، بُاَلَ  
تا ُعيم زَهًِايٌ زَهًِايُ كُ باوكٌ ظيِسووَ، ئُوٍَ ؾُواْ طىٍَ بساتُ ضازيؤكٍُ ًذاَ  

ؾًُٓس بىوَ، ُاوٍ ؾًُٓس زَخىيَِسضيَتُوَ، شًذاضَ و   طُضِيسَ زَظاٌُ ض ثًَؿٌُضطُيُن
ظؤض داض ُاوٍ غُضباظ و داؾٌ كىشضاو زَخىيَِسضيَتُوَ، كىضٍِ زاضبذٌ زَهذٌ ظؤض خؤؾذُ    
بُ شًاضَكاْ، بُضاُبُض يُن ثًَؿذٌُضطٍُ ؾذًُٓس بًػذت و ثرتيذـ غذُضباظ و داؾذٌ       

ضيَِذُوَ، زَغذيت هذُ    كىشضاو ُٓيُ، هُو غاتاٍُُ ضازيؤ زَبًَتُوَ تذا ُاوَكذاْ زَخىيَِس  
ٌَ، كضذٌ زاضبذٌ هذُ ًُطذُضاًٌُ         ًَذسا ُذُب غُض زَهًُتٌ و زَثاضَِيتُوَ كُ ُاوٍ بذاوكٌ ت

 كىضٍِ زاضبٌ تًَسَطات، ثًًَسََهًَت:
 خًٌُ بابت ُُبًَت، ُاوٍ ُاخىيَِسضيَتُوَ.
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بُو اػُيُ ئآًَلٌ زيَتُوَبُض، اػٍُ كضٌ زاضبٌ بؤ كىضٍِ زاضبٌ وَن زَضًاُذُ،  
كُُسَكُ بُ زواٍ بُضززا زَطُضِيَّ، ثًَـ كذًًَُم، كذًًَُم ثطووؾذاُسٍ،     ئًََػتا وا هُ

ُٓوضَكٍُ ضَواُسَوَ، ضؤش بُ زَضَوَيُ، هُ ُذاو كُُذسٍَ، كُُذسٍ وؾذم، هذُ بُضاُبذُض       
يذذُكرت هذذُ غذذُض زوو بذذُضزٍ تذذُواويَم طذذُوضٍَ زوو ؾذذُااوٍ ًِسااَلُذذُ هًَلذذسٍ زووض 

زاضبٌ طُضِاوَتُوَ غُضزًٌَ تؤَهُغذتًَّ،  زاًُؿتىوُُ، ُاظامن كضٌ زاضبٌ، بُالَ كىضٍِ 
غُضكُوتين غُض ًِاضَ و ثًاغٍُ ًَُذىاْ ًَٓوذٌ ئاغذِو و راضرذاضاًٌَُ غذُيطاُُكاْ،      
خؿدؿذذؤكٍُ غذذُض اذذُضات، كضذذٌ زاضبذذٌ بذذُ ضغذذتٍُ )كُُذذس بذذٌَ ئذذاو دذذىاْ ًُذذُ(  
زَئًًََِتُوَ ُاو كُُسٍَ، هُ ُٓغتاُسا ض ببًِّ! بذُ ثاُذايٌ كُُذس و بذُ بَوِذسايٌ ئذُو       
بُضزاٍُُ هُ غُضٍ زاًُؿتبىوْ، ئاوٍ ؾًَوىو هُ غُض ضِ  بُ ُُضًُ راض زيَذت، ثذٌَ   
بُ ثٌَ وؾلايٌ زازَثؤؾٌَ، ًِساالٌُ زاضبٌ يُكَُ داضَ ؾيت وا ببًِّ، ضووباض بُ بٌَ 
باضاْ ُٓغيتَ و غُضَتاكٍُ هُ  زووضَوَ و هُ بذُض ضذاواُُوَ زَغذتجًَبلات، تطغذاْ و     

زاضبًُكُ ضووباض تًَجُضٍِ، ضووباض هُ ُٓاَلتين ئذُواْ تًذصتط   ُٓالتّ، تا طُيؿتُِوَ بّ 
 بىو، ًاَ طُضِيسَ طىتٌ:

 ًُتطغّ ض ًُُ زياضَ هُ ظووضطُكاْ باضاُُ..
ظؤضٍ ُُبطز ئاو طُيؿتُ بّ زيىاض، كىضٍِ زاضبٌ تطغا، هُ بُض خؤيذُوَ زَيطذىت)    

تطغُكٍُ ضَويُوَ، شْ خؤظيا بامب هًَطَ با(، ظوو بُ بريٍ ٓاتُوَ كُُس زووض خطاوَتُوَ، 
و ًِسايَ ضشاُُ زَو كُُسٍَ، ضاوٍ طًَطِا خاُعاز ُُبىو، غُضٍ غىضًِا، ضؤْ زَبٌَ ضووباض 
ُٓغذذيتَ و خذذاُعاز بذذُ زياضيذذُوَ ضاُُوَغذذيتَ، ثًَؿذذرت ؾذذيت وا ُذذُبىوَ، زَبذذٌَ هُبذذُض  
ٌَ كُ الفاوَكُ هذُ خذؤوَ ُٓغذتا! زواتذط كذىضٍِ زاضبذٌ ُذاوٍ هذُوَ ُذا) ئذُو            ئُوَبىوب

ٍَ هُ خؤوَ ُٓغتا(، بُضَ بُضَ كُُذس ًُؿذتُوَ، ًِذساالٌُ زاضبذٌ ثُهُياُذُ هذُ       الفاو
ًُؿتُِوَ، ضُُسٍ ظووتط بًِؿًَتُوَ ظووتط زَطُُُ بُضزَ دىاُُكاْ، طُيؿتينَ، كىضٍِ 

 زاضبٌ زَيطىت:
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 با ظؤض خطِبلُيُِوَ هُواُُيُ ئُوَ زوا ضووباض بٌَ، تا غاَهًَلًرت ُُيبًًُِِوَ..
 لًُُُِوَ:كضٌ زاضبٌ بُ ثًَ

 خىا ئُو ضووباضٍَ هُ بُض خاتطٍ ًّ ُاضز، ضىُلُ سُظَ هًًَبىو..
هُو اػاُُ بىوْ هُ الٍ سُغذاضَكُوَ زَُطذٌ زوو غذٌَ طىهوذُ ٓذات، ظؤضٍ ُذُبطز       
طُضَِن ضشاُُ سُغاضَ طُوضَكُوَ، ئُو سُغاضٍَ ًذاَهٌ خذاُعازٍ تًَذسابىو، ًِذساالٌُ     

عاز، ض بذىو، ض بذىو؟ ))خذاُعاز خذؤٍ     زاضبٌ ُاوياْ هُو سُغذاضَ ُذابىو سُغذاضٍ خذاُ    
كىؾت((، ئُو ضغتُيُ بىوَ ضغتٍُ طُضَِن، ًُٓىو طُضَِن زَيطىتُوَ، تذُُٔا طذىَهٌَ   

 ضغتُيُكٌ دًا هُو ضغتُيٍُ ُٓبىو: 
 ))خاُعاز خؤ ُاكىشيَت((

زَيذذاُطىت خذذاُعاز زوو طىهوذذٍُ بذذُ ًَُذذىاْ ٓذذُضزوو ًذذًُلٌ خؤيذذُوَ ُذذاوَ و      
ُغاض غىوض بىو هُ خىيَين خذاُعاز،  خذاُعزا خذاُعاز،    طىهوُيُكًـ بُ ُاو زًًَُوَ، س

طُضَِن ًُٓىو خاُعاز خاُعازٍ بىو، كىضٍِ زاضبٌ هُ بذّ فطًًَػذلُوَ تًُاؾذاٍ ٓذُض     
كًٌَ زَكطز،زَططيا، كضٌ زاضبٌ ططيا، زايم  ططيا، ًاَ طُضِيسَ ططيا، ُُُُ خاْ ططيا، 

ياْ هذُو طؤضِغذتاُُ ُاؾذت    كٌَ ُُططيا! طُضَِن ًُٓىوٍ بؤ خاُعاز ططيا، تُضًٌ خاُعاز
كذذُ زَكُويَتذذُ غذذُض ضيَذذٌ زاضخىضًاكذذُ و هذذُ غذذُض كًَوُكُؾذذٌ ًٓضذذًاْ ُُُىوغذذٌ،  
ثطغُؾًاْ بؤ زاُُُا،  سًُُز و  دُباضٍ اىضئاخنىيَّ هُ غُض خاُعزا بىوَ ؾُضِياْ، بذُ  
ئايُت و فذُضًىوزَ بُضبىوُذُ طًذاٌُ يذُكرت، دذُباضٍ اىضئذاخنىيَّ زَيطذىت خذاُعاز         

ُ خؤٍ كىؾتىوَ، سًُُزٍ اىضئاخنىيَّ زَيطىت وا ًُُ، خذاُعزا زووض  زؤظَخًُ، ضىُل
ًُُ بُُٓؾيت بٌَ، ضىُلُ كىؾتُِكُ زياض ًُُ، كُغًاْ ُُبُظٍ، زَضويَـ بطايٍ هًَلٌ 
كطزُُوَ و بُ ضغتٍُ )ئًَىَ ضو تا خَُهم بؤ بُُٓؾت ياْ زؤظَر بًَِطْ!(( زاضيَلٌ بذُ  

 َوَ زوشًين بىوَ دُباضٍ اىضئاخنىيَّ..ًَُىاًُاُسا ًَِٓا، كىضٍِ زاضبٌ هُو ضؤش
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ًِساالٌُ زاضبٌ ضُُسٍ غُض زيَِّ و غُض زَبُْ، غُضَزَضٍ هُ خؤكىؾتين خاُعاز 
زَضُاكذذُْ، بؤضذذٌ خذذؤٍ كىؾذذت؟ ضذذؤْ ويَذذطاٍ تُاذذُ هذذُ خذذؤٍ بلذذات؟ ضذذٌ واٍ      
كطز..ثطغًاضياْ هُ يُكرت زَكطز، وَالًٌ ضٌ! هُ زايلًاْ ثطغٌ، خاُعز بؤضذٌ خذؤٍ   

ًًَذاْ ُُثطغذٌ، كضذٌ زاضبذٌ هذُ         كىؾت؟ هُ ً اَ طُضِيسَ و ُُُذُخاًُاْ ثطغذٌ، هذُ ك
اىتاخباُُ هُ ًاًؤغتايُكًؿٌ ثطغٌ بىو،خذاُعزا بؤضذٌ خذؤٍ كىؾذت؟ وَالًًَلًذاْ      

 زَغتُِكُوت..
زواٍ ضُُس ضؤشٍَ، هُ ضيٌَ ُاُُواخاُُ كُتاظَ هذُ ثؿذت ًذاَهٌ ُُُذُخاْ كطابذؤوَ،       

كٌ تطغِاكٌ بًػذت: )) خذاُعاز بذُ زَغذيت     كىضٍِ زاضبٌ هُشُاٌُ ثًَـ زَضطا ضغتُيُ
بطاكٍُ كىشضا((، ئُو ضغتُيُ كىضٍِ زاضبًٌ ُٓشاُس، هُ برييُتٌ ُاُُكٍُ كُ خػتبىوَ 
غُضُاُُوَ هُ زَغت كُوت و كُوتُ ُاو ضَولاوَكُ و َُٓهًُِططتُِوَ، طُضِايُوَ ًذايَ،  

 بُ ثطغًاضيَم ضيٌَ هُ زايلٌ ططت هُ ُاْ و غُضُاْ بجطغٌَ:
 اكٍُ بؤضٌ خاُعازٍ كىؾت؟زايُ، بط

 زايم ططتًُ باوَؾٌ و:
 ئُوَت هُ كٌَ بًػت!

ًِساالٌُ زاضبٌ تا ثًَلُوتّ خذاُعاز بؤضذٌ بُزَغذيت بطاكذٍُ كذىشضا، ًاوَيذُكٌ       
ويػت، كضٌ زاضبٌ هُ ثًَـ كىضٍِ زاضبذٌ ثًَلذُوت، هذُ ضَيذٌ اىتاخباُذُ ًُيوذُو بذُ        

 ؾُضًُوَ بؤ كىضٍِ زاضبًٌ طًَطِايُوَ:
از ظطٌ ثطِبىوَ، هُ كذىضَِكٌ سُغذاضٍَ، هؤيذُ بطاكذُ كىؾذيت، كىضَِكذُ       زََهًَّ خاُع

 ُٓاَلتًُ، بىويتُ ثًَؿٌُضطُ، زََهًَّ بطاكٍُ خاُعازيـ ضؤيؿتًُ ببًَتُ ثًَؿٌُضطُ..
كىضٍِ زاضبٌ كًًَُم بريٍ كطزَوَ تا هُ واتاٍ ظطجطِبذىوْ تًَطُيؿذت، تذىوضَِ بذىو،     

بُ بطاكٍُ خاُعاز، كىضٍِ زاضبٌ داضيَلًسٍ َُٓهضىو، دىيَين زا بُ كىضَِكٍُ سُغاضٍَ، 
ؾُضٍِ زوو اىضئاخنىيَُِكٍُ زيت، هُ ثًَـ زَضطاٍ ًعطُفيتَ، ئُو ًعطُفتٍُ هُ تذاظَ  
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هذذُ تًُُؿذذت طؤضغذذتاُُكُ زضووغذذتلطابىو، دذذُباضٍ اىضئذذاخنىيَّ زوو غذذٌَ ئايذذُت و  
 فُضًىوزٍَ زَخىيَِسَوَ و ئُودا زَيطىت: 

خؤيُوَ هُ ُاو ئاطط َُٓهىاغذطاوَ، ظيِاكذُض دًَذٌ     خاُعاز زؤظَخًُ، ئًَػتا بُ ثطضٌ
 زؤظَخُ، ًّ ئاًازًٍَُ هُ غُض طؤضَِكٍُ ئايُتًَلًـ خبىيٍَِ

 سًُُزٍ اىضئاخنىيًَِـ زواٍ خىيَِسُُوٍَ ئايُت و فُضًىوزَ: 
ًٓض وا ًُُ، تؤ ضىوظاٌُ ئُو ظيِاٍ كطزووَ، زَظاٌُ ظيِا ضًُ!! ًّ زََهذًٍَ خذاُعاز   

ًاغُ زَكات، ًّ ئاًذازََ ٓذًُىو اىضئذاْ هذُ غذُض طؤضَِكذٍُ       ئًَػتا هُ بُُٓؾيتَ ث
 خبىيٌَُِوَ..

كىضٍِ زاضبٌ ثرت ضاٌ  هُ دُباض بؤوَ، بُ زَغيت با، ضَواٍُُ زؤظَخٌ زَكطز، ئذُو  
داضَ زَضويَـ بطاميًـ هُوٍَ ُُبىو زاضيَم بُ بُيًِاُذسا بذًَينَ، بذاف بذىو زوو غذٌَ شْ      

يًَِذاْ زَويػذت، اىضئاخنىيَِذُكاْ خذاُعاز و     طُيؿتُِ طؤضغذتاُُكُ، زيذاضبىو اىضئاخنى  
 زؤظَر و بُُٓؾتًاْ هُ بريضىو، بُ زواٍ شُُكاْ كُوتّ..

هُو ضؤشاُُ اػُيُكٌ طىهٌَ  كُ ُٓضَِؾُ بىو هُ دذُباضٍ اىضئذاخنىيَّ بذُ طُضَِكذسا     
 باَلوبؤوَ:

 ئُطُض داضيَلًسٍ بَوًَت خاُعاز زؤظَخًُ، بُ اىضباٌُ ضُاؤيُكٌ زَكَُ.. 
ٌ ًٓضٌ هُ زَغتِايُ، ًَِٓسَ ُُبٌَ، ًًُٓؿُ هُ خىزا زَثاضِيَتذُوَ كذُ   كىضٍِ زاضب

خاُعاز بباتذُ بُُٓؾذت و ُُخياتذُ زؤظَخذُوَ، بطِياضيؿذٌ زا، ثذاضَ بساتذُ  سًُذُزٍ         
اىضئاخنىيَّ  تا هُ غُض طؤضَِكٍُ خاُعاز اىضئاْ خبىيَينَ،  كىضٍِ زاضبٌ زَثاضِايُوَ كذُ  

عازٍ هُبريُُزَضؤوَ ، ًًُٓؿُ هُ ثًَـ ضاوٍ ًٓض كضًَم تىوؾٌ ظطجطٍِ ُُكات،  خاُ
بىو، اػٍُ هُطُيَ زَكطز،، خىيَُِكٍُ زَبطيػلايُوَ، هُ خُويَـ هًٌَ زاُُزَبطِا، ظؤض 
خُوٌُ ثًَىَزَزيت، زايلٌ ظؤض ُٓوَهٌ هُطَُهٌ زا، هُبريبلات، هُبريُُضىو، ُاًُكٍُ 

 بابٌ ًَٓىضٍ كطزَوَ..
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، كىضٍِ زاضبٌ ثًَؿذرت ضذُُس دذاضٍَ زيتبذىوٍ     غُض هُ ئًَىاضَيُن شًَُم ٓاتُ ًاَهًاْ
ُاوٍ خاتىوْ بىو، ُاًٍُ بابٌ ثًَبىو، هُ ًَُىاْ ًذاَ طُضِيذسَ و زايذم زاًُؿذتىوَ، ض     
ُٓواَهًَلٌ خؤؾُ، ُاًُكُ بُ زَغيت زايلُوَيُ ، كىضٍِ زاضبٌ هُ ثؿتًُوَ تًُاؾاٍ 

ُاوَضاغذيت   زيَطَكاْ زَكات، زَغتدُتٌ با  ضُُس خؤؾُ، با  هُ ضًاٍ غُفًُِ، هُ
الثُضَِكذذُ خذذُتًَم هذذُ ٓذذًُىو خذذُتاْ زضؾذذترتَ: )) ٓذذُض زيتتذذاْ بذذُ غذذُضكُوتىويٌ  
ٓاتًُِوَو تذا سذًُطيٌِاْ هذُ بًَطاُذُ ثذاكلطزَوَ((، خذاتىوْ ُاًُيذُكٌ هذُ ثًذاوَ          
ًُُٓزاًُُكؿُوَ ًَِٓابىو كُ ئُويـ هُ اذؤَهٌ تؤَهػذتًَُِ، زايذم بذؤٍ بذطزْ، زَبذىو       

ُوَ، زايم ُىوغٌ، اػٍُ خؤٍ و ًاَ طُضِيسٍَ ُىوغذٌ،  ُاًُ بؤ تؤَهُغتًَّ بِىوغطيَت
 زايم ضووٍ هُ كىضٍِ زاضبٌ كطز:
 تؤ زَتُوٍَ ضٌ بؤ بِىوغٌ؟

 كىضٍِ زاضبٌ طىتٌ:
 ئُزٍ بُ طىَهِاض ُاَهًَّ

 زايم بُ ظَضزَخُُُيُكٌ ؾرييُِوَ:
 با، بُويـ زََهًٍَ، بُالَ تؤ ٌٓ خؤت بَوٌَ.

 كىضٍِ زاضبٌ كًًَُم زاًا:
 وو ثًَؿٌُضطُيُ بلىشَ، كُ هُ سُغاضٍ خاُعازَوَ ٓاتىوُُتُ الت.بابُ، ئُو ز

بُو اػُيُ، كىضٍِ زاضبٌ زييت زايم فطًًَػلٌ ٓاتُ خىاضٍَ، ًاَ طُضِيذسَ زاًذا،   
 خاتىوْ سُثُغا..

ًَػذتاٍ            ًَتُوَ، كذُ ٓذات ظطذٌ هذىوؽ، هذُ ٓذٌ ئ كىضٍِ زاضبٌ خذاتىوٌُ هُبريُاضذ
ايم هُ شووضَكٍُ ًاَ طُضِيسَ زوو بذُ زوو  زايلٌ هىوغرت،كاتًَم بؤ ًاوَيُن هُطُيَ ز

ٍَ، ظطذٌ طذُوضَ ظؤض طذُوضَ، هذُ ظطذٌ ئذُو كاتذٍُ زايلًؿذٌ          ًاُُوَ، هُ ٓاتُِ زَض
طُوضَتط كُ زوو ًِساَهٌ تًَسابىو، غُيطَ، بُو كتذىثطَِ، ظط ضذؤْ و هذُ ضذٌ ثذطِ بذىو!       
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ض بذُ  ئًسٍ خاتىوْ بُ ظطجطٍِ ضؤيؿت، كىضٍِ زاضبٌ بُ ضاو هُ زايلٌ ثطغٌ، زايم ُٓ
ضذذاو تًًَطُياُذذس كذذُ واظ هذذُ ثطغذذًاضكطزْ بذذًَينَ، واظٍ ًَِٓذذا و ُُيجطغذذًُوَ، سُفتذذُ 
وَضُُغذذىوضِايُوَ خذذاتىوْ ثُيذذسابؤوَ، ظطُكذذٍُ زاُذذابىو، كذذىضٍِ زاضبذذٌ ضذذاوَضٍَِ بذذىو 
ُاًُيُن بساتُ زَغت زايلٌ، ُُبىو، ؾُو ًايُوَ، ُٓضزووكًاْ ضىوُُ شووضَكٍُ ًاَ 

  ُ ض خؤيذاْ زاخػذت، زيػذاْ بذُ ظطجذطٍِ ٓاتذُ زَضٍَ وبذُ        طُضِيسَوَ و زَضطاياْ هذُ غذ
ظطًَلٌ هُ داضٍ ثًَؿٌ طُوضَتطَوَ ضؤيؿت.. تًَُِزَطُيؿت، كىضٍِ زاضبٌ هُ ُٔذًَين  
ظطجطِبىوٌُ خاتىوْ تًَُِزَطُيُؾت، زَبٌَ ض دازوويُن هُ شووضَكٍُ ًاَ طُضِيذسَ هذُ   

  ْ ثطِبلذات! زايلذٌ و    دىوهُ بٌَ و  بُ غاُايٌ و هُ ضُُس ضطكُ غاتًَلسا ظطذٌ خذاتىو
ًَذٌ ؾذاضزَوَ، ئذُويـ ؾذاضزُُوَكٍُ ئذُواٌُ هذُ كضذٌ         ًًَُِياْ ه ًاَ طُضِيسَ ئُو ُٔ
زاضبٌ ؾاضزَوَ، خؤٍ ططت و ًٓضٌ بذُ كضذٌ زاضبذٌ ُذُطىت، هذُ ٓاتِذُوٍَ دذاضٍ        
غًًًٌَُ خاتىوْ كُ زوا داض بىو، كىضٍِ زاضبٌ خؤٍ ثًَُِطريا، ويػيت بُ ظؤض هُطذُيَ  

ُ شووضَكذذُ، بذذُالَ ًذذاَ طُضِيذذسَ زَغذذيت طذذطت و بطزيذذُ بذذّ زايلذذٌ و خذذاتىوْ بضذذًَت
 زاضبًُكُ و ثًًَطىت:

 + ثُهُ ًُكُ زوايٌ، ئًَػتا ُا، ًّ ًُٓىو ؾتت ثًَسََهًٍَ.
 باؾُ -   

ٍَ بؤ زوايذٌ، خذاتىوْ بذُ ظطذٌ ثذطَِوَ ضؤيؿذت، كذىضٍِ         ًَِطاُاطري ٌَ ئاضاًُ، خؤٍ ث ب
ًاَ طُضِيذسَ بجؿذلينَ، هذُ زواٍ     زاضبٌ الٍ خؤٍ بطِياضٍ زا كىْ و اىشبين شووضَكٍُ

َُٓهًَم زَطُضِا، ُٓض ئُو ضؤشَ باف ضيَللُوت، زايم هُ ًايَ زَضضىو، ًاَ طُضِيذسَ و  
ُُُُخاًُـ غُضطُضًٌ اػاْ بىوْ،  وَن زظيَم خؤٍ كطز بُ شووضَكٍُ ًاَ طُضِيسَ، 
ُ خؤ بُ الٍ كًٌُ ضؤشٍ داضيَم ٓاتؤتُ ئَُ شووضَ، بُالَ ئذُااضَ دًايذُ، ُٓغذت بذ    
تذذطؽ و هذذُضظ زَكذذات، زَهذذُضظٍَ، وَن بَوًَذذٌ ئًَػذذتا زَيطذذطْ و تًَذذط زَيلذذىتّ، يذذاْ 
ضازَغيت ثؤهًػٌ زَكُْ، ظؤض زَتطغٌَ، شووضَكُ ؾتًَلٌ واٍ تًَسا ًُذُ، كذاُتؤضِيَلٌ   
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طضلٍُ غٌَ زَضطا كُ ًٓضًاْ كوًى ُُزضاوْ، ُُٓسٍَ بعطىضِ، هُو اليُوَ ُُٓسٍَ ااخ 
ثُضزاخًَم، هبازيَم بُ زضيَصايٌ شووضَكُ، دًٌَ خذُوتين  و ااضار و زؤَهلُيُن و ضُُس 

ًاَ طُضِيسَف كُ زؤؾذُكًَلٌ تُُلذُ كُوتؤتذُ بُضاُبذُض زَضطاكذُوَ، الٍ زَضطذاف       
بُالٍ ضُخ و هُ بّ ثُجنُضَكذُ بُضًاَهذُ ًًُٓؿذُ ضاخطاوَكذٍُ ًذاَ طُضِيذسَ، كذَُ        

ُُٓذسٍَ طذىَهًِ  و    بُضًاَهُكُ َُٓهسَططيَتُوَ، بُ زيىاضَكاًُؿُوَ غٌَ ضذىاض ويَِذُ و  
تُظبًَح و زوو غٌَ خُجنُضٍ طضلؤكُ َُٓهىاغطاوْ و تُواو، ئًذسٍ كذىٍَ بطذُضٍَِ و بذُ     
زواٍ ضًسا بطُضٍَِ، ًٓضٌ ُُزيتُوَ، هُ شووضَكُ خىي خىي زَخىهًَتذُوَ، ُذاظاٌَُ  بذُ    
زواٍ ضًسا زَطُضٍَِ، ًَِٓسَ طُضِا و غىوضِا، غُضٍ طًَصٍ خذىاضز، ضذُُس دذاض بذُ غذُض      

 ُكُف كُوتبىو، ثًػٌ كطزبىو، باف بىو ُٓغتًجًَلطز، زايلٌ زَيطىت:بُضًاَه
 ))طىُآٌ طُوضَت زَطاتٌَ ئُطُض بُ ثًَاَلوَوَ بُ غُض بُضًايَ بلُويت(( 
َُٓهًططتُوَ، خاويًَِلطزَوَ، ًاضٌ كطز و غٌَ داض هُ غُض يُن، )تؤبُ(ٍ كذطز،   

ُكسا دًَذٌ بُضًاَهُكذٍُ دًذا    زَيىيػت بُضًاَهُكُ هُ دًٌَ خؤٍ زابًَِتُوَ، هُ ًُطاي
ًَذٌ بِذُ ًُجنذَُهًَم هذُ عذُضزٍ بذّ بذُضًاَي و عذُضزٍ شووضَكذُ            ٓاتُ ثًَـ ضذاو، د
ُُزَضىو، وَن بَوًٌَ تاظَ َُٓهلُُسضابٌَ و ثذطِ كطابًَتذُوَ وابذىو، غذُضيَلٌ بذُ زَضيَذسا       
بذُ   ططت، ًاَ طُضِيسَ و ُُُُخاْ وَٓا ضىوُُتُ ُاو اػاُُوَ، تا ئًَىاضيَـ هًَِابِذُوَ، 

ًَذطا َُٓهلُُذُ،          ًَذِطا خ ؾًؿُيُن كُوتُ ٓذَُهلؤَهو، ُذُضَ بذىو، َُٓهلُُذُ َُٓهلُُذُ خ
زَُطٌ زَضطاٍ سُوؾُ ٓات، تًَلُوَ، ثطِكُوَ، ثًَطِاُُطُيؿت، كضٌ زاضبذٌ هذُ غذُض    

 غُضٍ ضاوَغتا:
 + ئُوَ ضٌ زَكُيت؟ 

، زوايٌ ًٓض، ئُوَ، ه.. تؤ هُ زَضطا ضاوَغتُ، ئُطُض كُغًَم ٓات ثًٌَبَوٌَ -    
 تًَتسَطُيُمن.
 + باؾُ
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اؤضت طُيؿتُ غاخُ و ًٓضٌ ُُزيتُوَ، بُ خًَطايٌ ثطِيلذطزَوَ، بُضًاَهُكذٍُ هذُ    
غُضٍ ضاخػتُوَ، وَن بَُهًَين بُ كضٌ زاضبٌ زابىو، غُضٓاتٌ ظطجطِبذىوٌُ خذاتىوٌُ   
و بؤ طًَطِايُوَ، بُالَ ثًًَطىت كُ بؤ كُغٌ ُُطًَطِيَتُوَ، كضٌ زاضبًـ غُضٍ غىوضًِا 

 ًٓضٌ تًَُِطُيؿت..
كذىضٍِ زاضبذذٌ ضذذاوٍ هًًَذذُ، ًذذاَ طُضِيذذسَ ٓذُض هُطذذُيَ ثذذٌَ خػذذتُِ غذذُض زَضطذذا،   
ُٓغذذتسَكات شووضَكذذٍُ ثؿذذلِطاوَ، ضذذىوَ شووضٍَ، ظؤضٍ ُذذُبطز ٓاتذذُ زَضٍَ و ضووٍ 

 كطزَ كىضٍِ زاضبٌ:
 ثُهُت كطز!
 كىضٍِ زاضبٌ:

 ثُهَُ كطز، بُالَ ض تًَُِطُيؿتٍ.
 ًاَ طُضِيسَ:
 بّ بُضًاَهُكُ ظطٌ ثطِ زَبىو، ئًسٍ ظطٌ ثطِ ُابٌَ.. خاتىوْ بُ
 كىضٍِ زاضبٌ:
 بُ ضٌ؟

 ًاَ طُضِيسَ:
 بُ فًؿُن، ئُو فًؿُكاٍُُ بابت هُ ؾُوٍ ضؤيؿنت بؤٍ زَضُُضىوْ..

زايم غذُضكؤٍُُ كذىضٍِ كذطز، كذىِض ؾذلايُوَ و ُٓغذتًجًَلطز َُٓهذٍُ كذطزووَ و         
بطُضِيَت، زايم كىضٍِ تًَطُياُذس كذُ    ُُزَبىو هُ شووضَكٍُ ًاَ طُضِيسَ بُ زواٍ ؾتسا

ٌَ، ئاؾذلطابىوْ          ٌَ بعاُذ ٌَ، طىَهِذاضيـ ُذاب ٌَ كذُؽ بعاُذ ًًَِذُ ُذاب خاتىوْ و فًؿُن ُٔ
 ويَطاُلطزٌُ ًايَ و ططتّ و كىؾتين بُ زواوَيُ، زايم بُ كىضٍِ طىت:

هُ غُضًاُُ زوعا بلُيّ كُ هُ باظطُ طىًاْ هُ خاتىوْ ُُكطٍَ و زَغت هذُ ظطذٌ   
 لطابٌَ ئًٌَُف تًَسَضو، ُاظامن بؤ ئُوداضَ زَهٍ زَتطغٌَ..ُُزَْ، ئاؾ
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كىضٍِ زاضبٌ هُ تطغٌ زايلٌ تطغا، ُٓبٌَ ُُبٌَ تطغٌَ هُ ضيًَُ زَُا زايم هُ خذؤوَ  
ُاتطغٌَ، ئُو ضؤشَ كضٌ زاضبٌ ثًًَُكٌ ُٓض هُ ًاَهٌ كىضٍِ زاضبٌ بىو، كذىضٍِ زاضبذٌ   

 بُ ضطثُ زَيطىتُ كضٌ زاضبٌ:
 ًُِوَ كُ ؾيت خطاخ ضووُُزا..ثًَىيػتُ بجاضِيَ 
 كضٌ زاضبٌ ثطضٌ هُ غُض ضاوٍ الزَزات:  

 ثاضِاُُوٍَ ضٌ، بُ ًّ ُاَهًٌَ ض هُ ضيًَُ ضووبسات؟
 كىضٍِ زاضبٌ ُُٓاغُ َُٓهسَكًَؿٌَ:

 ُاظامن، ًٓض ُاظامن، بُالَ با ُٓض بجاضِيًَُِوَ كُ ًٓض بُاليُن ضووُُزات..
َ زايذم و ٓذُض غذٌَ ًِساَهُكذٍُ هذُ ًذايَ       تاضيم زآات، بُ فُضًاٌُ ًاَ طُضِيذس 

 زَضضىوْ،  طىيٌَ هًًَُ ًاَ طُضِيسَ زََهًَتُ زايلٌ:
كضٍ، كًَؿُكُ خاتىوْ ًُُ، بًػتٌُ َُٓهسَكىتُِ غُض ًاَهُ ثًَؿٌُضطاْ، كضُكٍُ 

 ُُُُخاًُـ خؤٍ ؾاضزؤتُوَ..
زاضبذٌ  ضىوُُ ًاَهٌ زَضويَـ بطايٍ كُ ًاَهٌ بُ ًعطُفتُكُوَ بىو، ًاَهًَلُ كذىضٍِ   

ٍَ، زيىاضَكذاْ بذُ ئايذُت ضاظاوُُتذُوَ، دؤضَيذم هذُ           ًَذس ُٓغتسَكات بذؤٌُ اىضئذاٌُ ه
ئذذاضاًٌ خػذذتُ زَضووًُذذُوَ،  ئذذُو ؾذذُوَ  ٓذذًُىو بذذريٍ بذذُ زَوضٍ ظطجطِبىوُذذسا       
زَخىهًَتُوَ، زايلٌ كضٌ زاضبٌ ئُطُض هُو غاَهُ ظطٌ ثطِ ُذُبا، بذاوكٌ كضذٌ زاضبذٌ     

ا، ُذُزَكىشضا، خذاتىوْ ئُطذُض ظطذٌ خذؤٍ بذُ       ُُزَكىشضا، خاُعاز ئُطُض ظطٌ ثذطِ ُذُب  
فًؿُن ثطُُِكطزبا، باظطُ ضًاْ هًَسَويػت، ضُُس ؾُويَم هُ ًذاَهٌ زَضويَذـ ًاُذُوَ،    
ئؤاطٍَ ُُزَططت، زَيىيػت غُض هُ ًايَ، هُ ًاَ طُضِيذسَ بساتذُوَ، غذُض هذُ زاضبذٌ      

زَزيت، هذُ  بساتُوَ، زايم ُُئًَؿت، بُوٍَ باف بىو هُ ثًَـ اىتاخباُُ كضٌ زاضبًٌ 
ٓاتّ و ضؤيؿتُِوَ يُكرتياْ زَزيت و هُ يذُكرتياْ زَثطغذٌ، كضذٌ زاضبذٌ ثًَسَضذىو      
بعاًَُت بؤضٌ ُايُُُوَ ًايَ، بؤيُ هُو باضَوَ ثطغًاضٍ ُُزَكطز، كىضٍِ زاضبٌ ثطغًاضٍ 
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زاضبًُكٍُ زَكطز، كضٌ زاضبٌ ثًًَسَطىت كُ ًاَ طُضِيسَ و ُُُُخاْ بُ خًُباضٍ هُ 
 بين زاًُؿتىوْ..

كؤتايٌ غاَهٌ خىيَِسْ ٓات و وَن غذاالْ ًِذساالٌُ زاضبذٌ بذُ يُكذَُ زَضضذىوْ،       
بُالَ كىا تؤَهُغتًَّ دىاُرتيّ زياضياْ بؤ بًَينَ، ئُو ٓاويُِ ُُ ضًَىَ ًذابىو، ُذُ ضيَذٌ    
ًَؿذُ بذىو تذا بضذُِ بذّ زاض خىضًاكذُ، طًُذٍُ زاضخىضًذايٌ          ٌَ ك ٍَ وَن داضاْ ب ئُو

واوبلُْ كُ ئًَػتا ضَُطذُ كذىٌُ ُىيَؿذٌ تًَلذُوتيبَ،     زَغتجًَبلُُُوَ، شًاضزُُكُ تُ
ظؤض داض زَبًػنت ضووٍ طىهوُ هُ زاضخىضًاكُيُ، بُالَ تا زاضبٌ ًابٌَ ًِساالٌُ زاضبٌ 

 خًًُاْ ًُُ، طًُُكاٌُ غًَبُضٍ زاضبٌ هُ طًُُ دىاُُكاُّ..
شَيط بُ شَيذطٍ ٓذُواَهٌ  ًطزُذٌ خذاتىوْ ٓذات، كذىضٍِ زاضبذٌ غذُضٓاتٌ ًطزُذٌ           
 ىوٌُ هُ ًاَ طُضِيسَوَ بًػت:خات
هُ باظطُكاْ زَضضىو، فًؿُكُكاٌُ طُياُسَ ثًَؿٌُضطُ، فًؿذُكُكاٌُ ئًٌَذُ ُذا،     

ًَتذُ تُاذُ،         ًَوذٌ غذِىوضٍ ؾذؤضف و سلىًذُت زَب ٌٓ ًاَهًَلًرت هُ طُِضاُُوَ، هذُ ٓ
 طىهوُيُن بُ غًِطٌ خاتىوْ زَكُويَت، ُٓض هُوٍَ زًََُصضٍَ..

وَ ٓذُواَهٌ هذُ غذًَساضَزاٌُ )هُيوُ(يذُن باَلوبذؤوَ،      ُٓض هُو غُضوبُُسَ هذُ ضازيذؤ   
خَُهم ًُٓىو فطًًَػلًاْ بؤٍ ضؾت، غُضت بذُ ٓذُض كؤالًَُلذسا بذُ ٓذُض ًاَهًَلذسا       
زَكطز )هُيوُ، هُيوُ( بىو،  بُالَ كىضٍِ زاضبٌ هُيوٍُ ُُزَُاغٌ بؤ خذاتىوْ زَططيذا،   

ت كُ كُؽ ُذاظاٌَُ  زَيىيػت ٓاواض بلات، خَُهلًُِ بؤ خاتىوًُـ بططيّ،سُيفٌ ٓا
خاتىوًُـ ؾًُٓسَ، سُيفٌ ٓذات كذُ هذُ ضازيذؤوَ ُذاوٍ خذاتىوْ ُُخىَيِسضاوَتذُوَ،        
زَبًينَ، زايم ًَِٓسططياوَ ًَِٓس ططياوَ، ضاوَكاٌُ بىوُُتذُ زوو طؤًًولذٍُ خذىيَّ،    
ًَذىاْ          غُضَتا واٍ ظاٌُ ئُويـ بؤ هُيوُ زَطذطٍ، بذُاَلَ طذىيٌَ هذُ زايلذٌ بذىو، هذُ ُ

ْ خاتىوٌُ بىو، كىضٍِ زاضبٌ بُ كىيَ بؤ خاتىوْ ططيا، زوا ويَِذٍُ  ُُٓػلُكاٌُ خاتىو
خاتىوٌُ هُ ضاوَ، شًَُلُ هذُ تًُذُْ هذُ زايلذٌ طذُوضَتطَ بذُاَلَ بذُ بذُشْ ُُٓذسيَم          
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كذىضترت، كطاغذذًَلٌ ًُيوذذُو ؾذًين زضيَذذصٍ بذذُ باخذَُهٌ هذذُ بذذُضَ، كُويًَذذُكٌ ضَف،    
ًذاُ  و ضؤشٍ خؤيذُتٌ،   ضُفًُكٌ غجٌ و ضَف، ظطٌ طُوضَيُ وَن بَوًَذٌ هذُ غذُض    

ًَٓىاف ؾُااواْ زاوٍَ، ططاْ ظؤض ططاْ زَضِوات، كىضٍِ زاضبٌ فطًًَػم بُ ضاوٍ كضٌ 
 زاضبًُوَ زَبًينَ و ثًٌَ زََهٌَ:

 تؤ بؤ هُيوُ زَططٍ ياْ بؤ خاتىوْ؟
 كضٌ زاضبٌ بُ ؾُضًُوَ:

 كُ زَبًٍِ تؤ زَططٍ، فطًًَػلٍ ضاُاوَغيتَ..
 ضاوٍ خؤٍ زَغطٍَِ: 

 ْ زَططيٍ..ًّ بؤ خاتىو
كضٌ زاضبٌ خاتىوٌُ ُُزَُاغٌ، بُالَ وَن كذىضٍِ زاضبذٌ بذؤٍ ططيذا، ططيذاْ وَن      
 ضؤْ بؤ خاُعاز ططياْ، ئاواف بؤ خاتىوْ ططياْ، ًاَ طُضِيسَ هُ ضؤكٌ خؤٍ زَزا:

سُيف، سُيف بؤ ئُو شُُ ااضًَاُاُُ، بُ ضاغيت ااضًَذاْ بذىوْ، ئًذسٍ ؾؤضؾذُ،     
 ًس زَبٌَ..خاتىوًُـ ؾًُٓس زَبٌَ هُيوُف ؾُٓ
 كىضٍِ زاضبٌ زََهًَتُ ًاَ طُضِيسَ:

 ئُزٍ خاُعازيـ ؾًُٓسَ؟
 ًاَ طُضِيسَ كًًَُم زاًا:

 ئُويـ..
هُو غاتُ تطوًبًَوًَم هُو بُضٍ كُُسٍَ ئًػتؤثًَلٌ ططت، زَُطٌ تايُكاٌُ زَُطٌ 
ًاَ طُضِيسَ و ضؤهُكُكاٌُ ُاو زاضبٌ خِلاُس، ًَِٓسٍَ طُضزَهىوهًَم تؤظ و خؤَهٌ بذؤ  

ْ ًَِٓا، كؤًَُهًَم ضُكساض زابُظيّ، بُ بٌَ غالوكطزْ ٓاتُِ بّ زاضبًُكُ، كذىضٍِ  كؤال
ًَتُوَ ًذاَهٌ خؤيذاْ، بذُاَلَ بُاػذٍُ ُذُكطز،           زاضبٌ ظوو بُ كضذٌ زاضبًذٌ طذىت بضذ
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ضذذُكساضَكاْ كذذُ ُُٓذذسيَلًاْ دولذذٌ غذذُضباظيًاْ هُبذذُض بذذىو، بذذُ عذذُضَبٌ ضذذُُس     
 ...اػُيُكًاْ هُطُيَ ًاَ طُضِيسَ كطز و ضؤيؿنت

ضُكساضَكاْ هُ بريياْ بطزَوَ، ُُيأًَُؿت ثًَبلُويَت ؾًُٓسَ ياْ ُا، بُالَ ئُوٍَ 
هُ بريُُبطزَوَ كُ هُطُيَ كضٌ زاضبٌ ُٓضيًَاْ زابىو غذُضزاٌُ طؤضَِكذٍُ بلذُْ، ئذُو     
زووَ سُفتٍُ داضيَم زَضىوُُ غُض طؤضَِكٍُ، ئذُوضِؤ ضؤشٍ ضذىوُُ غذُض طؤضِغذتاُُ،     

ضؤشَ كؤزَكطزَوَ و هُ ًػيت  سًُُزٍ اىضئاخنىيًَِاْ زَكطز، ضؤشاٍُُ خؤياْ بؤ ئُو 
تا هُ غُض طؤضَِكٍُ خاُعاز اىضئاْ خبىيَينَ و خىزا هُ بُُٓؾت بًًَٔوًَتذُوَ.. زيتًذاْ   
ًَذىاْ  سًُذُز و دذُباض ًؿذتىًطَِ،         هُ ثًَـ زَضطاٍ ًعطذُفيت الٍ طؤضِغذتاْ، هذُ ُ

 طىيًَاْ هًًَُ،  سًُُز بُ ًَٓىاؾٌ زََهٌَ:
ٍَ زَكًُُوَ ُٓض كُغًَم هُ ضيٌَ ًُؿتٌاْ مبطٍَ، ؾًُٓسَ، بؤيُ ثًَؿٌُضطُ زووباض

 ض شْ ض ثًاو كُ زَكىشضٍَ ؾًُٓسَ..
 دُباض بُ تىوضَِيٌ: 

وا ًَُهٌَ، طىُآباض زَبًت، ثًَؿٌُضطُ خؤ هُ ضيٌَ خىزا ؾُضِ ُاكات ؾًُٓس بًَذت،  
 ؾًُٓسٍ ضٌ؟

زَزا تؤَهذٍُ هًَبلاتذُوَ، تؤَهذٍُ    هُو غاتُ  ثرت هُ  دُباض بُ ضاذسا زَضذٌَ و بطِيذاض    
ًَذسَيوٌَ و بذُضَو         ًَبلاتُوَ،  سًُُز بذُ زيذتين ًِساَهذُكاْ  دذُباض بذُ د ًَؿرتيؿٌ ه ث
طؤضَِكٍُ خاُعاز ُُٓطاوٍ طىضز زاوٍَ..سًُُز ضُُسٍ زَُطٌ بَوِستط زَكذطز، كذىضٍِ   

 زاضبٌ زَهدؤؾرتزَبىو، وايسَبًين خاُعاز بُُٓؾتًرتَ..
ٍ زاضبذٌ ًُذاظٍ خطاثذُ، زَيذُوٍَ هُطذَُهٌ مبًًََِتذُوَ،       كضٌ زاضبٌ تًَذسَطات كذىضِ  

ضيَِازا، تًًَسَطُيٌَُُ ئُطُض هُطَُهٌ بًَت، ئاؾلطازَبّ، تا زَضَوٍَ طؤضِغتاْ ثًَلذُوَ  
 زيَّ، كضٌ زاضبٌ زََهٌَ:

 بُالَ ُُكٍُ هُ غاتٌ اىضئاخنىيَِسُسا هًًَسٍَ، طىُآت زَطاتٌَ..
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خؤٍ زَطُيًَُُتُوَ طؤضِغتاْ، بذُ ثًَذسظَ و   تٌ زَبًَتُوَ و بُ ثؿت ًعطُفتُكُوَ  
كىوضَِ كىوضِ بُ ًَُىاْ كًَوُكاُسا زٍَ و بُ زَُ   دُباض زَبًًَِتُوَ، هذُ غذُض طؤضِيَذم    
اىضئاْ زَخىيَينَ، كىضٍِ زاضبٌ خؤٍ هُ ثُُاٍ كًَوًَم ُاوَ، ضاو زَطًَذطٍَ، كذُؽ هًَذٌ    

ُُوَ اليُكٌ زًَىضذاوٍ دذُباض   ُعيم ًُُ و ُابًِطٍَ، باف ضيَللُوتىوَ، هُ ًَُىاْ كًَال
دذذىاْ زيذذاضَ، ًَِٓذذسَ زووضيذذـ ًُذذُ، بذذُضزيَلٌ ضَؾذذٌ هذذُ اليُكذذُوَ اطجنذذاو زَخاتذذُ 
زاضالغتًلُكُيُوَ و غًَطٍَ هًَسَططٍَ، غًَطَ هُ بّ كُثىو هُ ال هًَىٍ زَطذطٍَ، كذىضٍِ   
 زاضبٌ ئاضَظوويُتٌ ززاٌُ دُباض بؿلًَينَ، اػٍُ كضٌ زاضبًٌ بريزَكُويَتذُوَ، ُذابٌَ  
ًَطٍَ هذًَطرياوَ و ضذاوَضِيٌَ          ًَذٌ ظاًُىيذُتٌ غذ ًَذٌ زا، دذُباض زَه هُ غاتٌ خىَيِسُذسا ه
هًَبىوُذُوَ زَكذذطٍَ، هًَِابًَتذذُوَ، زضيَذذصٍ زَكاتذذُوَ، كذذىضٍِ زاضبذذٌ خذذؤٍ ثًَِذذاطريٍَ و  
ًَذت، ُذاوٍ خذىزاٍ          ٌَ و ئاؾذلطا ب ٌَ هُو ضاوَضِواًُُزا كُغذًَم بذُ غذُضيسا بذ زَؾرتغ

كُ الٍ تًصٍ بُضزَكٍُ ثًَبلُوٍَ، كًًَُم زَغيت زَهذُضظٍَ   هًَسًََٓينَ، زوعا زَكات
و زَئاوٍَ، بُضز غُضزَكاو  بُ هًَى ُا بُ ال بطؤٍ زَكُويَت، دذُباض ًَِٓذسَ هذُ خذؤٍ     

 َُٓهسَزا، اىضئاٌُ هُ زَغت زَكُويَتُ غُض طؤضَِكُ، َُٓهسَغتًَتُ غُض ثٌَ:
 ئُوَ ض زيََوُ غُطًَم بىو؟ 

 هُ بُض خؤيُوَ زََهٌَ:  
 ئُوَ تؤَهٍُ خاُعاز، ضاوَغتُ ًَٓؿتا ًاوَ.

بُضزيَلًسٍ تًَسَططٍَ و ضيَم هُ غُضٍ ئُو ثُجناٍُُ زَزا كُ  كُ خػتبىوًُُ غُض  
دًٌَ بُضزٍ خاُعاز، زواتط كىضٍِ زاضبٌ ُاوٍ هُو دٌَ بُضزَ ُا، بُضزٍ خاُعاز، دذُباض  

 بُ زَُطٌ بَوِس:
 ٍُٓ ااسجُ زايم، ُابٌَ بػًٌالت هٌَ كطابًَت..

 كىضٍِ زاضبٌ بُ ًَٓىاؾٌ طىتٌ:  
 ئُوَف تؤَهٍُ ؾًُٓس، ضاوَغتُ تؤَهٍُ زايلًؿٍ ًاوَ، زايلٌ ًّ ااسجُيُ!! 



88 
 

بُضزٍ غًًًٌَُ هُ ضُُُطٍُ طريكطز، ئُطذُض ضذاوٍ ضيَؿلُوثًَؿذلٍُ ُذُكطزبٌَ،     
خىيَين بُ زًَىضاوٍ دُباضَوَ زيت، بُ ثؿتُوَزا كذىوضَِ كذىوضِ ٓذُالت و طذىيٌَ هذُ       

ّ بىو، دذىَيين ثذًؼ ثًػذٌ زَزا، هذُ ثذِط ثًوذٌ كذىضٍِ زاضبذٌ كُوتذُ ُذاو           اىضئاخنىيَ
ًَؿذرت ضذُُس دذاضٍ هذُ ُعيذم سُغذاضَكُ         ًَوذُ ث ٍَ كىضِيَلٌ داس زَغتًَم، ضاو َُٓهسَبِط

 زيتبىوٍ:
 ئُو زاضالغتًلاُُت بؤ هُ اىضئاخنىيَّ زا؟

ُ خذذؤٍ ضاثػذذلاُس، بذذُالَ هذذُ ُذذاو زَغذذتًَلٌ وازا ُذذُبىو، ٓذذُهٌ زَضبذذاظبىوْ هذذ   
 ئاضازابًَت، كًًَُم بًَسَُ  بىو، طىتٌ:

 ئُو اىضئاخنىيَُِ، زََهٌَ خاُعاز ُاضًَتُ بُُٓؾت..
 ثًوٌ بُضزا و ثًًَطىت:
 ظوو بطِؤ با ُُتبًينَ...

ًَذم بذا هذُ الٍ غذُفًُِوَ            ٓاويُِكٍُ هذُ غذااَلْ طذُضًرت زيذاضَ، بذُاَلَ ٓذُض كات
 َُٓهسَكات،  فًَِلسَبًَتُوَ، بُ خؤٍ زََهًَت: 

 هُ الٍ بامبُوَ بٌَ، فًَِلُ ظؤض فًَِلُ. بايُن
بُو  با، با ًًُٓؿُ هُ غذُفًُِوَ ٓذَُهًلطزبا و بذُ ثذًَـ زَضطذاٍ ًذاَهٌ كضذٌ         

زاضبًُوَ بُضَو ًاَهٌَ و زاضبًُكُ ٓاتبا، بُ كىضٍِ زاضبٌ با ٓذًُىو بايذُكاْ غذُض بذُ     
سَكذُوت،  غُفو باْ، ؾُواْ ئُطُض تُاىتؤق ُُبا هُ غُض باْ زَُىوغنت، تذا خذُوٍ هًَ  

ضُُس داض َُٓهسَغتايُوَ غُضثٌَ و تًُاؾاٍ سُوؾُ و غُضباٌُ ًذاَهٌ كضذٌ زاضبًذٌ    
زَكطز و بذُ تاضيلايًؿذسا ضووَو غذُفو غذُضٍ َُٓهسَبطٍِ..ؾذُويَم هذُو ؾذُواُُ كذُ         
ُٓيىَؾُويَم بىو زَضظيت هُ غُض عُضز َُٓهسَططتُوَ، ضاوٍ كُوتُ غُض ظطٌ زايلذٌ  

، ظطٌ طُوضَيُ، زََهًٌَ ظطٌ ُٓيُ! باوَضٍِ بذُ ضذاوٍ   كُ هُ غُض ثؿت ضاكؿابىو، ئاٍ
ًَذٌ خذؤٍ           خؤٍ ُُكطز، ضذُُس دذاض ضذاوٍ زاخػذت و كطزيذُوَ، ظط طُوضَيذُ، هذُ د
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ُٓغتا، غىوضِايُوَ ئُو زيى، ظط طُوضَيُ، بريٍ بؤ خىاضزٌُ ئًَىاضَ ضىو، خىاضزْ ضٌ 
زَغذيت بذُ    بىو؟ ضَُطُ زايلٌ ُاٌُ ظؤض خىاضزبٌَ،خىاضزٌُ ظؤض ظط طُوضَ زَكذات،  

ظطٌ خؤؾًسا ًَِٓا بعاٌَُ طُوضَ ُُبىوَ، ُذا، ضَُطذُ زايذم تىوؾذٌ ُُخؤؾذٌ بذىوبٌَ،       
ُُخؤؾذذٌ ُٓيذذُ ظط َُٓهسَثذذُمنًَينَ، كذذىضٍِ زاضبذذٌ ئذذُو ؾذذُوَ ضذذُُسٍ ًَِٓذذاو بذذطزٍ  
ُُطُيؿتُ ًٓض، ضؤشبؤوَ،  تٌ ضاويَلٌ هُ غُض ظطٌ زايلًُتٌ، زواٍ سُفتُيُن ثذرت  

طُوضَتط زَبىو، طىًذاٌُ ُذًُا كذُ زايلذٌ ظطجذطَِ، هذُ       ظط طُوضَتط بىو، ضؤش بُ ضؤش 
خؤٍ زَثطغٌ ضؤْ زَبٌَ؟ خؤ با  هًَطَ ًُُ، تطغا ظؤض تطغا، ئُو ظطجطِبىوُُ هُ كىيَىَ 
ٓات؟ خؤ وَن و ٌٓ خاتىوْ ًُُ، ثاؾذؤهًَم فًؿذُكٌ تًَجًَضذابًَت، ُذا،  تًَِاطذات،      

طِكذطز! ُذا، ؾذيت وا ُذابٌَ،      زََهٌَ تؤ بَوًٌَ وَن ظطُكٍُ خاُعزا بٌَ، كٌَ ظطٌ زايلذٌ ث 
زازًَا، كًُرت طًٍُُ هُطُيَ خىؾم و بطاكٍُ زَكطز، كًُرت زَضىوَ بّ زاضبًُكذُ،  
ٌَ زايذم ُٓغذيت بذُ          ًَيَن بذُالف بذىو، زَبذ ًَذسَضب كضٌ زاضبٌ ظؤض ُٓوَهًسا ؾذتًَلٌ ه
ًُطُضاًٌُ كىضِ كطزبٌَ، بؤيُ، ئًَىاضَيُن هُ غُض باْ، اػٍُ بؤ  كطز، تذا تًًَطُياُذس   

ُكٍُ هُ باوكًُتٌ ظؤضٍ ويػت، ئًسٍ كىضِ بُ ئاغىوزَيٌ ُىوغذت، غذبٍُ هُطذُيَ    ظط
زاضبًُكذذذُ ئاغذذذايٌ بذذذىوَوَ، ثىوؾذذذلاخُظيَلٌ طذذذُوضٍَ زضووغذذذتلطز، دذذذىاْ      
زضووغتسَكات، هُ تؤَهُغتًَُِوَ فًَطبىوَ، باُطٌ كضذٌ زاضبًذٌ كذطز، َُٓهًاُذسا بَوِذس      

ىوَ بايذُن ٓذُبٌَ هًَذطَوَ ضووَو    بىو، سُظيسَكطز ضووَو غُفو ُٓغيتَ، بذُالَ كذٍُ بذ   
غُفو َُٓهبلات، ثىوؾلاخُظ بُضظبؤوَ، زوو غٌَ زاضتًَى بُضظبؤوَ، ضذىوَ خُياَهذُوَ،   
ئُٓا تؤَهُغذتًَّ هذُ غذُضٍ غذُفًُِوَ بذُ زووضبًُِكذٍُ ثىوؾذلاخُظَكُ زَبذًيَن و         
زَيِاغًَتُوَ، زَظاٌَُ ٌٓ كىضٍِ زاضبًُ، ٓذُض كذىضٍِ زاضبذٌ ثىوؾذلاخُظ هذُ ؾذًَىٍَ       

وؾلاخُظٍ تؤَهُغتًَّ زضووغتسَكات، ثًَىيػتُ ُاًُيُن بؤ بًَِذطٍَ، زََهًَتذُ كضذٌ    ثى
 زاضبٌ:

 زاوَكُ بططَ، ثًَِىوؽ وكاخُظ زيٍَِ..
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 ًَِٓاٍ و ُىوغٌ: بابُ، زايلٍ ظطٌ ُٓيُ.. 
بُ زاوَكُيُوَ كذطز و ضؤيؿذت، كضذٌ زاضبذٌ ؾذتًَلٌ طذىت،  ُُيبًػذت، هُبذُض         

 ُ غُضٍ غُفًُِوَ ُاًُكُ زَخىيًََِتُوَ..زَُطٌ بابٌ ُُيبًػت، طىيٌَ هًًَُ ه
غاَهٌ خىيَِسْ زآاتُوَ، تؤَهُغتًَّ زياض ًُُ تا ًِساالٌُ زاضبٌ بباتذُ بذاظاضِ و بذُ    
زَهٌ خؤياْ داُتا َُٓهبصيَطْ، كىضٍِ زاضبٌ ثاض ئُو زًَاٍُُ خذؤٍ ٓاتذُوَ بذُض ضذاو و     

كؤاَلُذٍُ اُيػذُضٍ   ضاوٍ ثطِ بىو هُ فطًًَػم، با  ُٓضزووكًاٌُ بطز، هُ غُضٍ ئُو 
كذُ ضووٍ هذُ ًعطذذُفيت سذادٌ هُاوُاُكذُ بذذىو، هذُ داُتذا فطؤؾذذًَم، كضذٌ زاضبذذٌ        
داُتايُكٌ ضَُ  ضَؾٌ َُٓهططت، خؤيؿذٌ داُتايذُكٌ غذجٌ، بذا  زيذاضبىو غذُضٍ       

 غىضًِا هُو َُٓهبصاضزُُ وبُ ثًَلًُُُِوَ طىتٌ:
 ًّ ض هُ ئًَىَ ُاطَُ
 كضٌ زاضبٌ طىتٌ:

 ًُّ ظؤض سُظَ هُ ضَُطٌ ضَؾ
 كىضٍِ زاضبٌ بُؾُضًُوَ:
 ًًِـ ضَُطٌ غجٌ..

ٌَ غذطووزٍ طذُضَ و طذىضَِ، ُُٓذسيَم غذطووز بذُ خذاوٍ و          ٌَ غطووزَ، بذ اىتاخباُُ ب
ثضطِثضطِ زَطىتطيَتُوَ، بُالَ كىضٍِ زاضبٌ ُٓغتسَكات كُؽ ئذُو غذطووزاٍُُ ئُظبذُض    

و ئًَذىاضَ  ًُُ و سُظٍ ئُظبُضكطزًُـ هُ كُغسا ًُذُ، خىاخىايذُتٌ ظوو بضذًَتُوَ و ظو   
ٍَ هذُ غذطووزٍ غذطووزاْ )ئذٍُ ضَاًذب( و            ٌَ، تا هذُ ضازيؤكذٍُ ًذاَ طُضِيذسَ طذى زاب

 ئُواًُسٍ بططيَت..
ضؤش زواٍ ضؤشيـ ضُكساض ثرت زَبّ و ُاوَ ُاوَ بُ تطِوًبًَى بُ كؤالُُكاُسا دذطت و  
ري فطت زَكُْ، غُضباظ هًَطَو هُوٍَ بُ زياضزَكُوْ، بُالَ  ضازضياْ َُٓهِذُزاوَ و دذًَط  
ُو، كىضٍِ زاضبٌ بًػيت هُ زووض ظؤض زووض هُ ثؿت زاض خىضًاكُ و ضذُُس دًَطُيذُن   
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َُٓهًاُساوَ، ؾُواًُـ تُق و تؤق ُٓيُ، ُاظاُطٍَ كٌَ هُ كًَذٌ زَكذات، زايلذًـ ظوو    
 زََهٌَ:
 ًُتطغُ ئُو تُااُُ ضوو هُ ئًٌَُ ُو. 

ضَ، ثًَىيػذت ُاكذات   كىضٍِ زاضبٌ زَبًينَ ًاَ طُضِيسَ ضؤش زواٍ ضؤش زَهدؤؾرت زيذا 
بجطغٌَ، زَظاًَُت زَهدؤؾًُكٍُ ٌٓ ضازيؤيُ، ضازيؤ اػٍُ خؤف بلات، ًذاَ طُضِيذسَ   

 زَهدؤؾُ، ُاوَ ُاوَ زََهًَتُ كىضٍِ زاضبٌ:
كىضَِ ظؤض ًُُاوَ بابت بًَتُوَ، بُ غُضكُوتىويٌ زيَتُوَ، ُٓض زيتت ؾاض هُ دذاف  

 ويُِ سلىًُت..و غُضباظ و ئًُّ ثاكبؤوَ و ثًَؿٌُضطُ ٓاتُِوَ و بى
 كىضِ هُ خؤؾًسا هُ خؤٍ َُٓهسَزا و كضٌ زاضبًٌ بُ غًُا زَخػت...

ظغتاْ زآات، كىضٍِ زاضبٌ  هُ غُض باُُوَ ضاو زَزاتٌَ، غُفو غجٌ غجًُ، بذابٌ  
هُ ُاو بُفطَيًُ، بُفط ٓات، طُيؿذتُ هذر و ثذؤٍ زاضبًُكذُف، غذااؤ ااوَيًذُ زضَيذصَ        

لبؤتُوَ، غذااؤ ثًُبُيًُكذٍُ كضذٌ زاضبذًـ     تىكُِكُ زَكاتُ بُض كًًَُم بؤٍ تُغ
تىكُِ و ثطِ بُ بُضيُتٌ، كىضٍِ زاضبٌ زيَتذُ بذريٍ ظغذتاُُكٍُ ثًَؿذىو بذابٌ ئذُو زوو       
غااؤيٍُ هُ بُرساوَ بؤ ًَِٓاْ و طىتٌ هُ ؾًَىٍَ ضووغو، ظغتاٌُ ثذاض ٓذُضزووكًاْ   

       ْ ٌَ، يذا ًذّ ظؤض   ثِط بُ بُضياْ بىو، بُ خذؤٍ زَطذىت، زَبذٌَ كضذٌ زاضبذٌ َُٓهًِذُزاب
 َُٓهٌسابٌَ، طىتًُ كضٌ زاضبٌ:
 هُ ًًَصَ خؤًاْ ُُثًَىاوَ..

ٌَ زَظاُذٌ تذا كذٍُ هذُ طذىيٌَ كذىضٍِ زاضبذٌ بذُ          كضٌ زاضبٌ ثًَلًًَُُِلٌ كطز، ك
تاظَيٌ ًايُوَ! ثًَلًًَُُِلٌ كضاُُ و ؾريْ بىو، كىضٍِ زاضبٌ ثًَلذًُُين واٍ ُذُ هذُ    

ًَذص        َ ئذُو ثًَلًُُِذٍُ هذُ كذىٍَ     كُؽ و ُذُ هذُ كضذٌ زاضبذٌ ُُبًػذتبىو، ضذُُس هًُ
ؾاضزبؤوَ، ثًَلًًَُُِلٌ زضيَص، ظؤض زضيَص هُ اصٍ كضذٌ زاضبذٌ زضيَذصتط، ظؤضٍ بذطز تذا      

 ثًَلًُُُِكٍُ وَغتا، ُُوَغتا، هُ كُهًَين ثًَلًُُين ثػاوَوَ طىتٌ:
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 ئُوَ زَُطت بؤ وا ططِ بىوَ؟
كضذٌ زاضبذٌ    كىضٍِ زاضبٌ غُضٍ غىضًِا! باؾُ زَُطٌ ضٌ هًَٔاتىوَ، بؤ ططِ بذىوَ، 
 بُ ثًَلًًَُُِلًسٍ زَُطططٍِ هُ بريٍ كىضٍِ زاضبٌ بطزَوَ و طىتٌ:

 زٍَ با بضو خؤًاْ بجًَىيّ. 
ضىوُُ بّ زاضبًُ تُضَِكُ، ئُو داضَ بعًاضياْ هُ بطٍ طُض بذُكاضًَِٓا، هذُو ثًَىاُذُ    
كىضٍِ زاضبٌ هُ ئاغت كضٌ زاضبٌ زوو ثُجنذُ كذىضتٌ ًَِٓذا، كذًًَُم زَهتذُُ  بذىو،       

 زاضبٌ هُ ضاويسا زَهتُُطًُكٍُ خىيَِسَوَ، ثًَلًًَُُِلًسٍ بؤ كطز و طىتٌ:كضٌ 
 تؤ زايتُ اَُهُوٍ ًّ بُشْ، خًُت ُُبٌَ زَطُيتُ ًّ..

بُفط عُضزٍ غجٌ كطز، ثرت كُوت، وضز و زضؾت ٓاتُِ زَضٍَ، هُ طؿت الوَ ؾُضَِ 
    ٓ َُهذسَططْ و  بُفطَ، خىؾم و بطاكٍُ كىضٍِ زاضبًـ بذُ زَغذتُ وضزيالُذُكاًُاْ بذُفط 

زَٓذذاويَّ، ُُُذذُخاًُـ ٓذذات، هُطذذُيَ ًذذاَ طُضِيذذسَ زوو غذذٌَ تؤثذذُهًاْ بذذؤ يُكذذسٍ   
ٓاويؿت، ًِذسااَلٌُ زاضبذٌ ؾذُضَِبُفطيَلٌ دىاًُذاْ كذطز، هذُو زًَذُ كذىضٍِ زاضبذٌ          
ٌَ ؾذُضَِبُفطٍ هُطذَُي زَكذطزْ، كضذٌ زاضبذٌ هذُ          خاُعازٍ بريكُوتُوَ كُ ثذاض ظغذتاُ

 خُياَهٌ زَضًَِٓاو طىتٌ:
 ا بىوكُ بُفط...وَضَ ب

اػُكٍُ تُواو ُُكطز زايلطزَ باضاًَُم ًَِٓسٍَ تا بًػت بذصًًَطٍَ، عذُضز غذجًَيت    
ثًَىَ ًُُا، بىوَ يُن هًتاو ًُثطغُ، هُو زًَُ بطاكٍُ كضٌ زاضبٌ ٓات و خذؤٍ هذٌَ   
تىوضَِ كطز و بطزيُوَ، كىضٍِ زاضبٌ ثًٌَ غُيط بىو، ئاخط زًًََم بىو، واظٍ هذُ كضذٌ   

 و..زاضبٌ ًَِٓابى
، زايلٍ شاٌُ ططت، بامب هًَطَ ُُبىو ًاًاْ بًَينَ،كاتصًًَط 1971-11-11))ئُوضِؤ 

ٍ ًُىَضِؤ كىضِيَلٌ بىو، ًاَ طُضِيسَ ُاوٍ ُا طًعاضا، ئُطُض بذُ زَغذيت ًذّ بذٌَ،     11
 طًعاضا زَزًَُ ًاَهٌ كضٌ زاضبٌ((
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اتط هذُ  ئُو ضُُس ضغتُيُ زَغتجًَلٌ ُىوغًُِوٍَ يازَوَضيٌ كىضٍِ زاضبًُ، كُ زو 
 شيَط ُاوٍ كطيٌَػيت ُىوغٌ و بُ زًُازا باَلويلطزَوَ...

ٍ 11ظؤضٍ ًُُاوَ غايَ وَضغىوضِيَتُوَ، هُ ضؤشًًَطٍ كىضٍِ زاضبذٌ غذاَهٌ ُذىٍَ هذُ     
ئاظاضَوَ زَغتجًَسَكات، ضىُلٌَ هُو ضؤشَ بابٌ بؤ ثُيسا بىو، هُو ضؤشَ بذابٌ ٓاتذُوَ،   

اوَتُوَ، بُ اػٍُ ضازيؤكٍُ ًاَ طُضِيسَ ُٓض هُو ضؤشَ بابٌ ضؤيؿت و تا ئًَػتا ُُطُضِ
ٍَ تؤَهُغذتًَّ زَيتذُوَ و هذُ ٓاتِذُوَزا تؤَهذٍُ غذاَهًَم زووضٍ و           ٌَ ُاطاتذُ غذاَهٌ ُذى ب
ُاخؤؾًُكاْ زَكاتُوَ و ئًسٍ هًَلسابطِاْ كؤتايٌ زٍَ، ضُُس ضؤشيَلٌ ًذاوَ بذؤ غذاَهٌ    

ط هُ ضاوٍ زَبذاضٍَ، تذا   ُىٍَ، كىضٍِ زاضبٌ زَبًينَ ًاَ طُضِيسَ بطؤكاٌُ هًَلِاوَ و ئاط
ٌَ ُذُبٌَ            ًَعٍ تًَسابىو ضازيؤكذٍُ بذُ زيذىاض زازا، كذىضٍِ زاضبذٌ هذُضظٍ، ططيذا، ٓذُب ٓ
كؤتايٌ زًُايُ، ًاَ طُضِيسَ ضازيؤ بؿلًَينَ، ًُؿاٍُُ كؤتايٌ زًُايذُ، كذىضٍِ زاضبذٌ    
ُٓض كؤتايٌ زًُاٍ هُ ضازيؤ ؾلاُُكُ خىيَِسَوَ، زايم كعَ و اػٍُ بؤ ُاكطٍَ، كىضٍِ 

اضبٌ ظضاوٍ ضىو، طىًاٌُ ًُُ كُ با  تىوؾٌ بُاَليُكٌ طذُوضَ بذىوَ، ًذطزووَ، بذُ     ز
ٓاواضَوَ زَثطغٌَ، كُؽ وَالًًَلٌ ضووٌُ ُازاتُوَ، هُ ُذاو فطًًَػذم و ٓاواضَكذاٌُ    
خؤٍ تُُٔا كضٌ زاضبٌ زَبًينَ، ئُويـ زَططٍ و زَيُوٍَ باوَؾٌ ثًَذسابلات، ؾذُضَ   

َغذذت هذذُ ًوذذٌ زَكذذات، ًاضذذٌ زَكذذات،     زَيطذذطٍَ، هُوزًَذذُ خذذايَ زَطذذاتٌَ، ز   
 فطًًَػلُكاٌُ زَغطِيَت و ثًًَسََهٌَ:

 تُواو، ؾتًَم ًُُا بُ ُاوٍ ؾؤضف و ثًَؿٌُضطُ، ضاوَضٍَِ بلُ بابت زيَتُوَ..
اى اى زَٓاتِذُوَ، ثًذاوَ بذُ ضذًاكُوتىوَكاْ زَٓاتِذُوَ، ثًذاوَ ضؤيؿذتىوَكاٌُ        

ًاوَكاٌُ ئُو بُضٍ كُُسٍَ ٓذٌ  سُغاض ٓاتُِوَ، بطاكٍُ خاُعازيـ ٓاتُوَ، ٓاتُِوَ ث
ثؿت ًاَهٌ كضٌ زاضبٌ ٌٓ غُضَوٍَ ًاَهٌ ؾُهٍُ ؾاًًِؤكفطؤف، ًُٓىو ٓاتُِوَ، 
ًَُِ، ئذُو كذىضٍَِ ظطذٌ خاُعازيؿذٌ         بابٌ زيساضيـ ٓاتُوَ، ئُوٍَ زيذاض ًُذُ تؤَهُغذت
ثطِكطز غؤضاخٌ ًُُ، زايم ًِساَهُكاٌُ بطزَ ًاَهٌ كضٌ زاضبٌ، هُطُيَ ًذاَ طُضِيذسَ و   
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ٍ زاضبٌ بُضَو ًعطُفتُكذٍُ زَضوَيذـ بذطايٍ ضؤيؿذنت، بًػذتًاْ ًعطُفتُكذُ ثذطِ        كىضِ
ثًَؿٌُضطُيُ، زَيأًَُُِِ ئُوٍَ و هُويَىَ زَياًَُِطُُوَ ًاَهٌَ، طُيؿذنت، كذىضٍِ زاضبذٌ    
كؤًَُهًَم ثًاوٍ غُض و ضيـ ٓاتىوٍ ضَولين زيت،  هُ سُوؾٍُ ًعطُفتُكُ هُ غُض 

ٌ ًذذطزووٍ ططتبذذىو، زَتطذذىت كذذُضِوالَهّ،  ضًضذذلاْ زاًُؿذذتبىوْ، غذذًٌاياْ ضَُطذذ 
اػُيُكًاْ ُُزَكطز، كىضٍِ زاضبٌ كؤًَُهًَم ثؤهًػًؿٌ هُ ثًَـ زَضطذا زيذت، بذُالَ    
ُايُتُوَ بريٍ ضًاْ زَكطز، هُ ثطِ زايلٌ بُ زَُطًَم ض هُو زَُطٍُ ُُزَضذىو كذُ هذُ    

 زايلًُوَ بًػتبىوٍ:
 كىضَِ سىغًَّ ئُوَ تؤٍ!!
زاوٍ غجٌ، دًُُزاًُُكٍُ هذُ ًذى ئاالُذسبىو، هذُ بذّ      غُض و ضيـ ٓاتىو، ثطِ هُ 

ًَذذٌ           ًَذىاْ زوو ثًذاوٍ وَن خذؤٍ هذذُ غذُض ثاضضذُ طىؾذًَم زاًُؿذتبىو، ث زيذىاض هذُ  ُ
          ،ٌَ ٍَ ًُذُ كذىضٍِ زاضبذٌ بًطذات ٌَ، ض ًَؿابىو، زايذم و ًذاَ طُضِيذسَ راضيذاْ زايذ ًَطاك ه

ًًََِلٌ كطزَوَ و خذؤٍ بذُ باوَؾذٌ زازا، ٓذُو بذىو، بذا  بذىو، غذُي         طَ بذا  بذؤ   كُه
ٌَ، زايذم زَطذطٍ، ًذاَ طُضِيذسَ زَطذطٍ، بذا  زَطذطٍ، اًتًذاْ            ًَتُ غذُض ثذ َُٓهِاغت
كطزَوَ، ئاٍ زوو زاضؾُاٌ هُ بّ ثًوُ، كىضٍِ زاضبٌ بذُ زيذتين زاضؾذُق هذُضظٍ، هذُ      
ُُٓطاوٍ يُكًُسا، كىضٍِ زاضبٌ ضاوٍ كُوتُ غُض زَهًِطٌ ضُثٌ بابٌ كُ بُ بؤؾذٌ  

ضَوَ ؾُضوايَ بُ بُتاَهٌ زَدىاليُوَ، كذىضٍِ زاضبذٌ هذُ    زَدىواليُوَ، هُ ضؤكٌ  بؤ خىا
ٓاِضشٌُ زا، با  ضاوَغتا، بُ ططياُذُوَ بذاُطًلطز، هذُ غذُض زاضؾذُاُوَ هذُ باوَؾذٌ        

 ططت، طىتٌ:
 ًُططٍ،ٓاواض، كىضَِ ًُططٍ، ؾؤضؾًَم ضىو، ثًٌَ ًّ ُٓض ًٓض ًُُ..

 ٓاواض ثرت ٓاواضٍ كطز، با ، ُُٓاغُيُكٌ اىوَهٌ َُٓهلًَؿا:
طٍ، كىضَِكَُ، بُ يُن الاًـ زَتىامن بابايُتًت بؤ بلذَُ و بذُ غذُض ًِذاضٍَ     ًُط

 ضؤهًـ بلُوَ..
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ًَذٌ تؤَهُغذتًَّ، بذُضَو ًذايَ بىوُذُوَ،          ًَذىاف بذُ ث ًَىاف ٓ كًًَُم ئاضاَ بؤوَ و ٓ
كىضٍِ زاضبٌ هذُ زواوَ زَضؤِيؿذت و ضذاوٍ هذُ غذُض زَهًِطذُ بُتاَهُكذٍُ تؤَهُغذتًَّ         

َٓاتُوَ بري كُ بابٌ خذؤٍ بُغذت و زًَاُضذُ هذُ ًَُذم،      َُٓهُِزَططت، ئُو ؾُوٍَ ز
تفُُ  هُ ؾاْ، ضيؿٌ تطاؾٌ و اًت و اؤظ بُ زوو ثًٌَ غاخُوَ، طىضز وَن ؾًَط هذُ  
ًايَ زَضضىو، ئًَػتاف بُ يُن ثٌَ و بُ زوو زاضؾُاُوَ و بُ بٌَ ضُن ضَخت، بُ ؾُهُ 

ُ زاضتًَوُكذٍُ ئذُو بذُضٍ    ؾُي بُ بّ منٍُ باضاُسا بُضَو ًايَ زَبًَتذُوَ، ُُطُيؿذتبىوُ  
كُُس  باضاْ تىُسٍ كطز، ضيَصُُيُن زايلطز ُُبًَتُوَ، هُو غاتُ  ثٌَ  و ثًٌَُضٍَِ بذابٌ  
ٓاتُوَ بُض ضاو، ئآًَلٌ اىوَهٌ َُٓهلًَؿا، ئًسٍ بابٌ كاضٍ ثًٌَُضَِكاضٍ بؤ ُاكطيَت، 

وَ،  زَيىيػذت  بُ الٍ بُضزَباظَكُوَ ثُضِيُِوَ، تا طُيؿتُِ شووضٍَ، ئاوياْ هًَسَضذؤضِا 
ًَذٌ بذِطاو ضذؤُُ، بذُاَلَ بذابٌ هذُ كذاتٌ           هُ غاتٌ دوطؤضِيّ ثًٌَ بابٌ ببذًيَن، بعاُذٌ ث
ؾُضوايَ طؤضِيّ ثًًَُكاٌُ خػتُ بذّ هًَفذُوَ و ُُئًَؿذت كذُؽ بًبذًينَ، ًِساَهذُكاْ       
هُطُيَ كضٌ زاضبٌ و زايلٌ ٓاتُِوَ، با  غُضَتا كضذٌ زاضبًذٌ هذُ بذاوَف طذطت و      

ًَع طذطت، زايذم         ًاضٌ كطز و بُ غًِط ٌ خؤيذُوَ ُىوغذاُس، خىؾذم و بذطاٍ هذُ ئذاً
 غاواكٍُ بؤ ضاططت و طىتٌ:

 ئُوَف ٌٓ تؤيُ، طًعاضاٍ ُاوَ.
بذذا  تًُاؾذذاٍ زايذذم زَكذذات، ضذذاوٍ ظَق زَبًَتذذُوَ، زََ زازَثضذذطٍَ، بذذاوَف    

 زَكاتُوَ واػٍُ بؤُاكطٍَ، ًاَ طُضِيسَ بُ ثًَلًُُُِوَ:
 .كىضَِ ئُو كىضًَِاْ هُ تؤ ؾاضزبؤوَ.

با  ًاضًَلٌ ُُضَ هُ غاوَكُ زَكات، هُ غُض كؤؾٌ خؤٍ زازٌََُ و ضُُس زَهؤثذُ  
 فطًًَػلٌ َُٓهسَوَضيًََِتُ غُض بُضواُلُكٍُ...

ئُو ؾُوَ هُ بريٍ ثًًَُ ضؤيؿتىوَكٍُ بابٌ بىو، بؤ ًُُا! زَبٌَ هُ كذىٍَ كذُوتيبَ!   
، ئذُزٍ ًُِؤكذُكاٌُ،   كٌَ َُٓهًططتبًَتُوَ! بريٍ زَكطزَوَ، ثُجنُكاٌُ ضًاْ هًَٔذاتىوَ 
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باؾُ، بؤضٌ  بامب هُطُيَ خؤٍ ُُئًَِاوَ، بَُهلى تًَبدطيَتُوَ، ثًٌَ بطِاو تًَِاخطيَتذُوَ!  
باؾُ فطيًَساوَ، ياْ هُ طؤضٍِ ُاوَ، ئاٍ ثًًَُكُ، ثًًَُ طُوضَ بُ ًَٓعَكذٍُ بذامب، ثًًَذُ    

ُن هِطُ ثًَاَلو ثطِ ًىوَكٍُ بامب، ضًت بُغُضٓات! ئُزٍ ثًَاَلوَكٍُ! بامب هُ ًُوزوا ي
زَكطٍَِ، هِطٌ ضاغتُ، باؾُ ثًَاَلوفطؤؾُكُ يذُن هذِ  زَفطؤؾذٌَ! يذاْ ٓذُضزوو تذان       
ًَِايذذُوَ، بذذُ ؾذذتًَم          ًًَذذُ بِطاوَكذذٍُ زَٓ زَكذذطٍَِ و ٓذذٌ ضذذُثُ فطَِيذذسَزا، بطيذذا ث
تًٌَاُسَخػتُوَ، ياْ هُ ًاَهٌَ َُٓهٌاُسَططت، ًُُاُسًََٓؿت غُضًاٍ بًَذت طذُضًاٍ   

 ؾتًَم ثًَىٍَ بسات، هُ كىيٌَ ثًًَُ بطِاوَكٍُ بامب هُ كىيٌَ!.. بًَت، ًُُاُسًََٓؿت
 زَٓاتُ غُضٍ ثطغًاضٍ ثًًَُ بعضبىوَكُ هُ بابٌ بلات، ثُؾًٌاُسَبؤوَ...

كىضٍِ زاضبٌ ُٓغتسَكات بُٓاضَكٍُ هُ طُضَِن بُ بٌَ بُٓاضٍ تًَسَثذُضٍَِ، ضذىُلُ   
ُُ ؾايٌ بذُ زؤيَ و ظوضُِذا    زَهٌ كُؽ بُٓاضٍ تًَسا ًُُ، ُُ كُؽ زَضًَتُ زَؾت و زَض

زَطُضٍَِ، ُُ زضاوغًَلاْ ًَِٓسَ ٓاًىؾؤٍ يذُكرت زَكذُْ، بذُالَ بذُوٍَ باؾذُ زاضبذٌ       
ُٓضوَن خؤيُتٌ، كُغم كُغم، باَهِسَكاْ ؾُو و ضؤش هُ خىيَِذسٌُ خؤيذاْ ُاكذُوْ،    
كضٌ زاضبًـ ُٓض كاتٌ ُٓبٌَ، بطاكٍُ هُ ًذايَ ُذُبٌَ زيَذت، خىؾذم و بذطاف هذُوٍَ       

ئًَػتا ئُو زوو ًِساَهُ ُاوياْ بؤتُ خىؾم و بذطا، طذُضَِن بذُ خىؾذم و بذطا      ُابُِوَ، 
باُطًاْ زَكُْ، ئُطُض تُْ بُ تًَُُـ باُطًاْ بلُْ ٓذُض بذُ خىؾذم و بذطا باُطًذاْ      
زَكُْ، زيساضيـ ظوو ظوو زيَت، ُُُُخاًُـ بُ هؤشَ هؤش زيَذت، زَبذًينَ ًذاَ طُضِيذسَ     

زَكذات، بذُ ثًَلذًُُين زيَذينَ، بذُالََََََََََََ ٓذُض        ثطظٍَ هًَربِاوَ، ُُٓسيَم اػٍُ خؤؾٌ بؤ
ئُوزًَُ، ُُُُخاْ زَضِوات ًاَ طُضِيسَ وَن خذؤٍ هًَسيَتذُوَ، زازًَذًَينَ، ُذاوَ ُذاوَ      
ًَذٌ عذُضز خىضؾذيت ُٓيذُ و بذؤٍ           ًَيَن، وَن بَو غُضٍ طؤضذاُُكٍُ هذُ عذُضز زَخؿذ

 ىات..زَخىضيَينَ، ًاَ طُضِيسَ ثًَسَضًَت ظؤض خَُ هُ تؤَهُغتًَّ خب
ظؤض ُٓوَهٌ هُطُيَ زَزَْ بًَتُ زَضٍَ و بايذُن هًًَبذسا، ُايذُ تؤَهُغذتًَّ خذؤٍ هذُ        

شووضٍَ ثُغتايُ و ُابعوٍَ، ًُٓىو زََهًَّ تؤَهُغتًَّ تؤَهُغتًَين ثًَؿذاْ ًُذُ، كذىا ُذُ     
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اػُيُن زَكات، ُُ بابُتًَم زَكاتُوَ، ُُ وَالًذٌ ثطغذًاضاْ زَزاتذُوَ، ئذُوَ كذٍُ      
ئا، ُا، وايُ، ُاظامن( تؤَهُغتًَين ثًَؿذاْ زَظاُذٌ ضذُُس خعًسؤغذت و      وَالًساُُوَيُ!)

 ًًَىاُسؤغت بىو، ئًَػتا، ُٓض ئُوَتا بُخًَطٓاتِت زَكات..
كذذىضٍِ زاضبذذٌ ُٓغذذتسَكات، تؤَهُغذذتًَّ تًُاؾذذاٍ كذذُؽ ُاكذذات، وَن بَوًَذذٌ      
تذُ  ضاوبُضَشيَطٍ ًُٓىواُُ، زََهًَذٌ ٓذُضيٌَ ظؤضٍ بذُ خذَُهم زاوَ و ًٓضذٌ ُُطُياُسؤ     

دذذٌَ، يذذاْ بُضاُبذذُض ُذذُياض و ُاسذذُظَكاٌُ زًَلذذىضت زَضٓذذاتىوَ و اػذذٍُ ُذذًُاوَ،  
هُبرييُتٌ كذُ خذاَهٌ ٓاتذُ كذين و بذُ ضَيذعَوَ غذالوٍ هًَلذطز و بذؤٍ ُىوؾذتايُوَ و           
ضووًُتُكاٌُ ًاضلطز، بُالَ با  غاضز و غطِ، بُ ُاضاضٍ زَغيت تُواٍُ زضيَذصكطز و  

 ُُبىو، خايَ بُ غُض خؤٍ ًَُُِٓا، خايَ طىتٌ: بُخًَطٓاتُِكُؾٌ هُ ًِطُيُن ظياتط
ًَذذم و         ًَين تؤَهُغذذتًَّ، خذذَُ ًذذُخؤ، ًًووذذُت هذذُ غذذُضكطزَيُن و سعب سىغذذ

 بعووتُِوَيُن طُوضَتطَ، ئُواْ زيَّ و زَضِؤْ، بُالَ ًًووُت زًًََينَ..
 با  تًُاؾاٍ بًٌِضُكٍُ كطز و ًٓضٌ ُُطىت، خايَ زَغتجًَلطزَوَ:

ىُلٌَ هذذُ ضيَذذٌ ًًووذذُت بذذُختت كذذطز، ٓذذًُىو   خذذَُ هذذُ ااضًؿذذت ًذذُخؤ، ضذذ 
 خعًُتًَلًـ هُ ًُِوَ..

 با  ًتُاٌ هُ خؤٍ بطِيبىو، وَن بَوًٌَ كُؽ هُوٍَ ًُُ و ًٓضٌ ُُبًػتىوَ..
ًِسااَلٌُ زاضبٌ كاضتًذاْ بذُ زَغذتُوَيُ و زَيِذُوَ، ٓذٌ كضذٌ زاضبذٌ ٓذُض وَن         

ُ غذًًََُ(، اذىضِطٌ ثذطِ    غاالُُ) زَضضىو بُ يُكَُ( بُالَ ٌٓ كىضٍِ زاضبٌ) زَضضذىو بذ  
ططياُُ، كضٌ زاضبٌ اػٍُ بؤ زَكات، زَهٌ زَزاتُوَ، بُالَ كذىضٍِ زاضبذٌ هذُ ُذاوَوَ     
ٌَ، كضذٌ زاضبذٌ هذُ زَوضٍ          بطيِساضَ، وا زياضَ بُ اػذُكاٌُ كضذٌ زاضبذٌ غذاضَيص ُذاب

 زَغىوضٍَِ، ض ًُُا ُُيَوٌَ، ثًَسَضٌ ئُوَ زوا ضغتٍُ بىوبٌَ:
 َُ زَبىويت، ًًِـ خؤَ غًًََُ زَكطز..بُ خىزاٍ مبعاًُايُ تؤ غًًَ
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هُو غاتُ ئُطُض ؾُضَ ُُزَبىو، هُ باوَؾٌ زَكطز زًٌَ ًاضسَكطز، ثًَلذٌُُ، هذُ   
 زَهُوَ ثًَلٌُُ، وَن ئُوٍَ بُو اػُيُ يُكَُ بىوبٌَ، طىتٌ:

 كضٌَ، بُ اُغيت خؤَ خُفُتباض ًُؿاْ زا..
بضذًَتُ بذاظاضِ و غذُضو     بُ ثًَلًُُُِوَ ٓاتُِوَ ًايَ، با  بُ زايلٌ طذىت، ئًَػذتا  

زياضياْ بؤ بلطيَت،  هُ برييُتٌ زايم بُ زياضيُوَ طُضِايذُوَ، بىوكُهذُيلٌ دذىاْ بذؤ     
كضٌ زاضبٌ و تؤثًَلًـ بؤ كىضٍِ زاضبٌ، اًُُضؤكُف بؤ خىؾم و بطا، هُطُيَ ًًذىَ  
و سُهىاو زَضًاْ ًؿم.. هُو غاتُ هُ زَضٍَ زَُطٌ )ياظزٍَ ئاظاض( ٓات، با  ثاضٍَ 

ٍ زاضبذذٌ كذذُ غذذُضو يذذاظزٍَ ئاظاضيذذاْ بذذؤ بذذًَينَ، بذذُ زََ خذذىاضزٌُ يذذاظزٍَ  زا كذذىضِ
ئاظاضَكُوَ، ضاوٍ هُ زَضًاْ ًؿلُكُ بطِيبىو كُهُ غُض تااُكٍُ غذُضَوَ زاُطابذىو،   

 بُ ثُجنُ ئاًاشٍَ بؤ كطز، طىتٌ:
 ؾرييّ ئُوَ ضًُ؟

 زايم غُضٍ بؤ تااُكُ َُٓهربٍِ:
 ًؿلٌاْ ظؤضبىوَ، ئُوَ زَضًاْ ًؿلُ.

 ُُٓاغُيُكٌ َُٓهلًَؿا: با 
ًَذٌ بَوذٌَ ؾُؾذٌ ئذاظاض، زَظاُذٌ يذاظزٍَ ئذاظاض وَن ئذُو          ُا، زَضًاْ ًؿم ًُُ، ث
 ياظزٍَ ئاظاضٍَ زَغتٌاْ ؾريْ بىو، بُالَ ؾُؾٌ ئاظاض وَن ئُو زَضًاْ ًؿلُيُ..

كىضِ هُ ؾُؾٌ ئاظاضَكُ تًَُِطُيؿت، بُالَ ظؤض زَهدؤف بىو بذُو اػذُيٍُ بذابٌ،    
اتؤتُوَ، ئُوَ يُكَُ داضَ خؤٍ غُضٍ اػُ بلاتُوَ، زواتط ثًَلذُوت  ئاخط هُوَتٍُ ٓ

 ؾُؾٌ ئاظاض ئُو ضؤشَيُ كُ ؾؤضؾٌ تؤَهُغتًَّ تًَلضىو...
ًاُطٌ ضًَُظاْ زآات، ًاَ طُضِيسَ ُٓض يُكذَُ ضؤش ضايطُياُذس كذُ ) ئذُو غذايَ      
   ُ تىا كىضز ضؤشٍ هُ غُض ًُُ(، ًُٓىو  غُضياْ غىضًِا، ًاَ طُضِيسَ ضًُ هذُ خذؤوَ فذ

زَزات! ضذذذٌا فذذذُتىازاْ فؿذذذُيُ، طًُذذذٍُ ًِساالُذذذُ! ٓذذذُبٌَ ُذذذُبٌَ ئذذذُو ثذذذريَ    



99 
 

ؾًَىاوَ،خُضَفاوَ، زَُا اػٍُ ئُوٓا زَكات، ًاَ طُضِيسَ طىٍَ هُ كذُؽ ُذاططٍَ، هذُ    
ًَتذُوَ،           بّ زاضبًُكُوَ اذىَ هذُ دطذُضَ زَزات و بذُ زَُطذٌ بَوِذس فذُتىاٍ خذؤٍ زََه

ًَِذسَ هُطذَُهٌ ثًَساًُضذّ((، بذُالَ ظؤض كذُؽ      تؤَهُغتًَّ ظوو طىتٌ)) واظٍ هًَبًَِّ ٓ
طىيًَاْ ُُزايُ تؤَهُغتًَّ، ئُو ضًَُظاُُ كُ كُوتبىوَ طذُضًايٌ ٓاويِذُوَ، غذًَبُضٍ    
زاضبًُكُ ًًُٓؿُ مجٍُ زَٓذات، زَٓذاتّ طىَيًذاْ زَزايذُ اػذُكاٌُ ًذاَ طُضِيذسَ،        

ًَذٌ طًُذُياْ تُغذلببؤوَ و ُُياُذسَتىاٌُ بذُ زَهذٌ خؤيذ        اْ طًُذُ  ًِسااَلٌُ زاضبٌ د
 بلُْ..

 فُتىاٍ ًاَ طُضِيسَ طُيؿتُوَ اىضئاخنىيَُِكاْ، دُباض زَيطىت:
 ئُو ثًاوَ كافط بىوَ، ئُوٍ بًلىشٍَ زَغيت كُغم زَبٌَ.

 ُٓضضٌ  سًُُزَ زَيطىت:
ئُو ثريَ ضَُطُ ٓؤؾٌ هُ زَغت زابٌَ، ُُن ُٓض بؤ كُؽ ًُُ بًلذىشٍَ، زووض ًُذُ   

 اػُكاٌُ بُ طىُآًـ بؤ ُُُىوغطٍَ..
 ضٍِ زاضبٌ كُ بًػيت دُباض واٍ طىتىوَ، هُ زهٌ خؤيُوَ طىتٌ: كى

 تؤَهٍُ ًاَ طُضِيسَؾت هًَسَكًُُوَ..
ضًَذذُظاْ ضؤيؿذذت و دذذُشْ ٓذذات، ًذذاَ طُضِيذذسَ ُذذُ ضؤشيَلذذٌ طذذطت و ُذذُ ؾذذًىٍ  
دُشُاُذذٍُ خذذىاضز، غذذبُيًَِلٍُ وَن ضؤشاُذذٌ ئاغذذايٌ ضذذايُ و ًاغذذيت خذذىاضز و       

 دُشُاٍُُ هُطُيَ كُؽ ُُكطز...
ًَتُ بذّ        كىضِ ٍ زاضبٌ زَبًيَن، ًذاَ طُضِيذسَ ضؤش ضؤش هذُ كذىضتٌ زَزاو كذًُرت زَضذ

زاضبًُكُ و ثرت هُ شووضٍَ زًًًَََِتذُوَ، واظٍ هذُ ضازيذؤ و طذؤضاٌُ و ٓذُوايَ ًَِٓذاوَ،       
بُالَ ثرت هُ داضاْ سُظٍ هُ اػُيُ و غُضٓاتٌ كؤٌُ خؤٍ زَطًَطِيَتُوَ، خىا خىايُتٌ 

تٌ كؤْ بطًَطِيَتُوَ، تؤَهُغتًَّ  ُاوَ ُاوَ بُ ؾُهُؾُي كُغًَلٌ زَغتبلُوٍَ تا غُضٓا
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زَضًَتُ شووضَكٍُ طىيٌَ بؤ ؾى زَكات، ًِساالٌُ زاضبًـ زَضّ، كىضٍِ زاضبٌ ضذُُس  
 ضغتُيُكٌ  غُضٓاتُكاٌُ ًاَ طُضِيسٍَ هُبريًاوَ، ًاَ طُضِيسَ زََهٌَ:

اُا، تذريٍ تذىضن   ًٌَٓ زًُا، ضاويَلٍ هُ ثًَِاوٍ بعووتُِوٍَ ؾًذ غُعًسٍ ثرياْ ز 
ًَؿذُوا زاُذا، تذريٍ فاضغذٌ ثًَلذُوت و غذٌَ          بطزٍ، زَغتًَلٍ هُ ضَيذٌ كؤًاضَكذٍُ ث
ثُجنًٌُ هُ كاض خػت، ثًٌَ ضُثًؿٍ عذُضَ  ًُذىَ ثًَذٌ كذطز، كىضَِكُؾذٍ ثًًَذُكٌ       
تُواوٍ هُو دىوالُُوَيُ زاُاو عُضَ  هُ بّ ضؤكُوَ فطِاُسٍ.. زاخىا كىضٍِ كذىضَِ، ض  

اتُ اىضباًٌُ كٌَ و كٌَ زَيبات! بىوًُ طُضِيسٍَ ؾار و ؾاضاْ، ئُُساًًَلٌ هُؾٌ زَك
هُ ُٓض سُفت غايَ ئُطُض غاَهًَم بُ ًايَ كُوتبٌُوَ، تًًَُُُلٍ زووض هُ شْ و ًِذسايَ  

 بُغُضبطز، ًٓضًؿٍ بُ ًٓض ُُكطز..
كىضٍِ زاضبٌ ضُُس ضغتُيُكٌ ًاَ طُضِيسٍَ وَن خؤٍ هُ طىٍَ زَظضيِطًَتُوَ، كذُ  

غُضًَُضط بىوبّ، كضٌ زاضبًؿٌ هُ تذُن بذىو، ًذاَ طُضِيذسَ ظؤض بذُ       ثًَسَضًَت ٌٓ
 خاوٍ زَيطىتُِوَ: 

كىضَِكَُ، تااُ كىضَِ ثٌَ بطِاوَكَُ، ئاطات هُ خؤت بًَت، ئاطات هُ بىوكُكَُ بًَت، 
 ًِساَهُكاْ بُدًًٌََُٓوُ،، ًّ هُو زًُايُ باضزَكَُ، غتًُ دىاُُكَُ، ٓامت..

ٌ زَغذيت طذطت و هذُ شووضَكذٍُ زووضخػذتُوَ و      كىضٍِ زاضبذٌ زيَتذُ بذريٍ زايلذ    
ُُئًَؿت ضاوٍ هُ غُض ًاَ طُضِيسَ بٌَ، ظؤضٍ ُُبطز، بىوَ ططياْ و ظاٌُ ًاَ طُضِيسَ 

 طًاٌُ غجاضز.
تؤَهُغتًَّ هُ ثطغُكٍُ ًاَ طُضِيسَ ٓاتُوَ ئاوَزاٌُ، كىضٍِ زاضبٌ هُ غُض زَضطاٍ 

بٌ هُ بُِباٌَُ  هُ تًُُؿت سًُذُزٍ  ًعطُفتُوَ كُ هُ طص ثًَاَلو ضيعكطزُُ، زَبًينَ با
اىضئاخنىيَّ كُ ُاوَ ُاوَ ضُُس ئايُتًَم زَخىيًََِتُوَ،زاًُؿتىوَ، زََهًُِطُ بُتاَهُكٍُ 
هذذُ ثذذًَـ خذذؤٍ خطِكطزؤتذذُوَ، زاضؾُاُكاًُؿذذٌ هذذُ تًُُؿذذيت، خاَهًؿذذٌ هذذُو غذذُضَ 

ُذاوَ   ضاوَغتاوَ، كىضٍِ زاضبٌ هُويَـ زاضالغذتًلُكٍُ هذُ بذُضِكٌ ؾذُضواَهُكُيُتٌ و    
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ُاوَ ئاوضِ هُ الٍ طؤضِغتاُُكُ زَزاتُوَ، ئٌَ ئُوَ خىايُ، دُباضٍ اىضئذاخنىيَّ ببذًينَ،   
 تؤَهٍُ ًاَ طُضِيسٍَ هًَبلاتُوَ، ضؤْ زَبٌَ ثًًَبَوٌ كافطَ!

بُ باضكطزٌُ ًاَ طُضِيسَ بؤ طؤضِغتاْ، بؤ الٍ خاُعاز، كذىضٍِ زاضبذٌ ُٓغذتسَكات    
لٌ ًًُٓؿُيٌ خؤٍ هُ زَغت زا، ُُُُخاًُـ ًايَ ًُيوُو ضؤهُ، زاضبًُكُ، ئُُساًًَ

ٌَ داضيَم ٓذات هذُ غذُض غذُكؤيُكُ كذًًَُم زاًُؿذت و ُُٓذسيَم وضزَ         ُايُ، زوو غ
فطًًَػلٌ َُٓهىَضاُس و ضؤيؿت، بُالَ تؤَهُغتًَّ ُاوَ ُاوَ زيَذت ًاوَيذُن، هذُ غذُض     

خىؾم كىضغٌ زازًَُؿٌَ، ؾرييًِـ ظوو ظوو غُضٍ زَزات، بُ زياضيُوَ ضازَوَغيتَ، 
و بذذطاف هذذذُ زَوضٍ خىهسَخؤُذذذُوَ، زاضؾذذُاُكاٌُ زَبذذذُْ، زَهًِطذذذُ بُتاَهُكذذذٍُ   
ضازَكًَؿّ، ُٓضضٌ ًِساالٌُ زاضبًُ بٌَ زاضبٌ َُٓهِاكُْ و ُٓهٌ ٓاتّ هُ زَغتِازَْ 
و سُفتاُُف غُض هُ طؤضِغتاْ ُابطِْ و ئُو ثاضٍَ زَياُسايُ سًُُزٍ اىضئذاخنىيَّ زوو  

 وْ بؤ طؤضِغتاْ، كىضٍِ زاضبٌ زََهٌَ:ُُٓسياْ كطزووَ، هُ ضيٌَ ضى
زَظاٌُ ئُطُض بُ ثًٌَ تُغلُضَ بًَت، ًّ ُُبامب ُٓيُ، ُُ زايم، ُُ خىؾم و بذطا،  

 ُُ خايَ.. ظؤض بٌَ كُغٍ 
 كضٌ زاضبٌ بُ ثًَلًُُُِوَ:

 ئُزٍ بطازَض!
 تًُاؾاٍ زَكات و بعَيُكٌ بؤ زَكات..  

 كضٌ زاضبٌ زََهٌَ:
 ضٍ زَكَُ..ًّ هُ ٌٓ ًاَ طُضِيسَف بُؾسا

كىضٍِ زاضبٌ ضاظٍ ُُبىو، بُالَ كضٌ زاضبٌ غىيَِسٍ هًَدىاضز ئُطُض وا ُُكات، هُ 
 بين اػٍُ هُطُيَ ُاكات،  ُاضاض ًوٌ زا، هُ ٓاتُِوَزا، زََهٌَ:

ئذذُوَتا دذذُباضٍ اىضئذذاخنىيَّ، هًٌَطذذُضٍَِ، تذذا ظووَ بذذا تؤَهذذٍُ ًذذاَ طُضِيذذسٍَ       
 هًَبلًُُوَ..
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بَوًَذٌ زَيذُوٍَ زَغذت وًُؿذاٍُُ ببذًينَ، هًًَُذصَ        كضٌ زاضبذٌ ضاظٍ زَبذٌَ، وَن  
 ُُيسيتىوَ، خؤياْ خػتُ ثُُاٍ زيىاضٍ ًعطُفتُكُ، كىضٍِ زاضبٌ زَثطغٌَ:

 ئُتى بَوٌَ، سُظزَكٍُ هُ كىيٌَ بسََ؟
 كضٌ زاضبٌ زووزَهٌ ثًَىَزياضَ، زََهٌَ:

 هُ غُض ضؤكٌ. 
ىَ ضاوَغذتاوَ و ضووٍ هذُ   غًَطٍَ هًَسَططٍَ، باف َُٓهلُوتىوَ،  اىضئاخنىيَّ بُ ثًَذ  

ٍَ كذُ ضذاوٍ كضذٌ زاضبًذٌ هذُ غذُضَ،  اىضئذاخنىيَّ         ًًَُ زَكُو ٍَ، بُو د واُُ، زَئاو
 دىيًََِلٌ طُوضَ زَزات. كضٌ زاضبٌ زََهٌَ:

 بُ ضاغيت ًُؿاُؿلًَين..
كىضٍِ زاضبٌ كُيفٌ بُ خؤٍ زيَت، بُو زيىزا راضزَزَْ، زَطُُذُوَ بذّ زاضبًُكذُ،    

ووضٍَ و ًًىَياْ هذُ ثذًَـ زازَُذٌَ، هذُ زَضطذا زَزضٍَ، زايذم       زايم باُطًاْ زَكاتُ ش
 زَيلاتُوَ:

 فُضًىو، فُضًىو ًاًؤغتا
ئاٍ ئُوَ دُباضٍ اىضئاخنىيَُِ، زازًَُؿٌَ، ًِساالٌُ زاضبذٌ  شووضَكذُ بُدًَذسيَوّ،    

 بُ ئاغتَُ طىيًَاْ هُاىضئاخنىيَُِ بُ تؤَهُغتًَّ زََهٌَ:
 زا، ئًَػتاف شاْ زَكات.. كىضَِكُت زاضالغتًلًَلٌ هُ غُض ضؤكٍ

 با  باُطٌ كىضٍِ زاضبٌ زَكات، كضٌ زاضبًـ هُطَُهٌ زَضًَت، با  زََهٌَ:
 كىضَِ تؤ زاضالغتًلت هُ دُباض زاوَ؟

 كىضِ بُ ؾُضًُوَ:
 ًّ بىوَ.

 با  بُ غُضغاًًُوَ:
 هُبُضضٌ؟
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 كىضِ بٌَ تطؽ:
 زَبٌَ.. ضىُلٌَ طىتٌ ًاَ طُضِيسَ كافطَ و ُٓضكُغًَم بًلىشٍَ زَغيت كُغم

 با  زََهًَتُ دُباض:
 اػٍُ وات كطزووَ؟  
 اىضئاخنىيَّ ًٓض ُاَهًَت، با  بُ تىوضَِيًُوَ تًُاؾاٍ زَكات و زََهٌَ: 

 هُ غُض ئُو اػُيُ ُٓات طىهوُيُ ُُن بُضز..
كذذىضِ هذذُو ضؤشَوَ ُٓغذذتسَكات ٓذذًُىو ئذذُو بُضزاُذذٍُ هذذُ زاضالغذذتًلُكُيُوَ     

 ْ، بُضزٍ ُاضَِواٍ ُُٓاويؿتىوَ..زَضضىوْ، بُضزٍ ُٓق بىوْ، ضَوا بىو
دُباض باؾٌ بؤ ُُزَٓات، ُٓض هُو غُضوبُُسَف طىَهٌَ ضذُاؤٍ هذُ غذُض ضاطذطت،     
ضُاؤكٍُ طىَهٌَ هُ ضاويسا بطيػلُ زَزاتُوَ كُ هُ ثُُاٍ ضًَىضًُيُن هُ غذُض ؾذاٌُ   

 دُباضٍ ضاططتبىو، طىيٌَ هًًَُ، ضاوٍ هًًَُ، طىَهٌَ زََهًَتُ دُباض:
 ًَطَوَؾتًت هُ ًّ زيتًُ؟اىضئاخنىيَّ ب 
 اىضئاخنىيَّ بُ سُثُغاويُوَ: 

 بًَطَِوَؾيت ضٌ كضٍ، ض بىوَ.
 طىَهٌَ بُ تىوضَِيُوَ:

 ئُزٍ هؤ ًّ بُ بًَطَوَؾت باؽ زَكُيت؟ 
 دُباض زََهٌَ:

كضٍ اػٍُ واَ ُُكطزووَ، ئُوٍَ واٍ بؤ طًَطِاويُتًُوَ، خبتاٌُ كطزووَ، خذىزا هذُ   
 زوضِ زَوٍ بسا

 ؤ طريفاٌُ زَبات، ضَُطُ بًُويَت ضُاؤكٍُ زَضبًَينَ:طىَهٌَ زَغت ب
 خؤَ بًػتٍ، تًُاؾاًبلُ، غُضَ كؤتُ:

 دُباض:
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 بَُهٌَ
 طىَهٌَ:

 هِطٍ ضووتُ؟
 دُباض:
 ئُغتُرفريوال، بَُهٌَ 

 طىَهٌَ ضُاؤكٍُ هُ زَغتُ:
ئذذُزٍ تذذؤ ُذذاَهًٌَ ٓذذُض شًَُذذم ٓذذُض كضذذًَم غذذُضٍ كذذؤت بذذٌَ، هِطذذٌ ضووت بذذٌَ،  

 طَِوؾتٍ؟!بًَطَِوَؾتُ، ًّ بًَ
دُباض زوو غٌَ ئايُت زَخىيًََِتُوَ، طىَهٌَ ضُاؤكُ هذُ غذُض ؾذاٌُ زازَُذٌَ و بذُ      

 زَُطًَم كُ ض هُ زَُطٌ طىَهٌَ ُاضًَت: 
 بُ كىضزٍ اػُ بلُ، بُ كىضزٍ بًَطَِوؾتًٍ بػُملًَُِ..

 هُو غاتُ سًُُز زَطات و  دُباض هُ بّ زَغيت طىَهٌَ زَضزيَينَ، طىَهٌَ زََهٌَ:
 ٍ بُ ًّ بَوًٌَ بًَطَِوَؾت بُ اىضباٌُ زوو ضُاؤت زَكَُ..داضيَلًس

         ،ٍَ ٌَ غذُط ططتذٌ، كُهجذٍُ هذُ بُهذُكٌ بطزبذىوَ خذىاض ُٓض ئُو ضؤشَف بىو طذىَه
غُطُكُف زوو ضُاؤٍ خىاضزبىو، ُُٓسيَم كُؽ ثًًَاُىابىو، ئُوَ خىاٍ  اىضئذاخنىيَّ  

ىت، بذُالَ ئذُو ًَُذطَ    بىو واٍ بُ غُضٓات، ضؤْ زَبًَت ضُاؤٍ هًََُٔهلًَؿٌَ، زَيذاُط 
ُٓيتُيُ هُ ض زَتطغًَت، ئُٓا دًٌَ كُهجٍُ غُط بُ بُهُكًذُوَ زيذاضَ، ٓذُض زَبذىو     

 هُبُض ئُوَ الاٌ زاثؤؾٌَ، كُضٌ طىَهٌَ زَيطىت: 
 زَبىو زوو ضُاؤف هُ دُباض بسََ، ُٓض كٌَ ثُالًاضَ بسات بُض ضُاؤٍ زَزََ..

ُكًُِيُكٌ زضووًاْ زَكطٍَِ، دوم كىضٍِ زاضبٌ هُ برييُتٌ ُٓض هُو ضؤشاُُ زايم ً
بذؤ خذذَُهم زَزووضٍَ، تؤَهُغذتًَّ كذذُ زَبذًينَ ؾذذرييّ كذاض زَكذذات، زًََُذطٍَ  ُُٓذذسٍَ      
ؾىوؾٍُ ئُغتىوض وكُضَغتٍُ بؤ زيَِّ، زَغتسَكات بُ تُظبًَح زضووغتلطزْ، ئًذسٍ  
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ٌ هُ ًاَهًاْ زَُطٌ ًُكًٍُِ زضووًاْ و تُظبًَح زضووغتلطزْ ُابطِيَتُوَ، كذىضٍِ زاضبذ  
زَهٌ بُو تُاُتُق و دًِطُدًِطُ زَكطايُوَ، ضذىُلٌَ دىوهذٍُ خػذتبىوَ ًاَهذُوَ و     
با  كُوتبىوَ ئًـ، وَن ثًَؿىو ًُُا كُ ًًُٓؿُ ضاوٍ هُ ثِتًَلٌ ُازيذاض زَبذطٍِ،   
هُ ًايَ زازَبطِا و اػٍُ ُُزَكطز، ئًَػتا بذُ زََ ئًؿذلطزُُوَ اػذُ زَكذات، اػذٍُ      

  ٌ ًُطذُضاًٌُ كذىضٍِ زاضبًذُ، تاكذُ ثذًَاَلوَ ضَُذ         خؤف، بُالَ ئُوٍَ تا ئًَػذتا دًَذ
ااوَيًُكُيُ كُ بابٌ هُ ثؿت غُضٍ خؤٍ زايِاوَ و هُ ثًَذٌ ُذُكطزووَ، تاكُكُيذسٍ    
هُوَيُ كؤْ بًَت بُالَ ئُوَياْ ُٓض ُطت و ُىيًَُ،  ثٌَ و ثذًَاَلوٍ بذا  هذُ بريُاكذات،     

َ، بذُ زوو تاكذُ ثذًَاَلوٍ    ضُُس داض خُوٌُ ثًًَاُُوَ زيتىوَ، زَبًينَ با  بذُ زوو ثًَذى  
ااوَيًُوَ اًت اًت زَضِوات، ضؤشيَم ئُو خُوُُ زَبًَتُ ضاغيت،  هُ اىتاخباُُ زيَتُوَ، 
زَبًينَ بابٌ هُ ثًَـ زَضطا اًت ضاوَغتاوَ، زًًََلُ بُو اًتًُ ُُيسيتىوَ، يُكػذُض  
        ُ ًًَذُ، ئذُوَ ضذً ًَاَلوٍ هذُ ث ًًَُكاٌُ زَكات، ئاٍ! خذؤ ٓذُضزوو تاكذُ ثذ ! تًُاؾاٍ ث
تًُاؾا زَكات، زاضؾُاٌ هُ بذّ ٓذُُطَى ًُذُ، كذىضٍِ زاضبذٌ ضذاوٍ َُٓهذسَطوؤفًَت،        
خُوُُ، ضاغتًُ! دىاُرت تًُاؾازَكات، بذا  طؤضذاًَُلٌ دذىاٌُ بذُ زَغذتُوَيُ، هذُ       

 طؤضاُُكٍُ ًاَ طُضِيسَ ُاضٌَ، ئاٍ،  بُ خؤٍ ُاوَغيتَ، ٓاواضزَكات:
 بابُ، ثًَت ٓاتُوَ؟
 با  بعَيُن زَكات:

َْ ثًًَُكٌ وا، ئُطُض طىهوُؾٌ بُضكُويَت، ُُ ئًَؿٌ زَبًَت ُُ خذىيَين  بىوًُ خاو
 هًَسيَت.. 

ضؤش و سُفتُ تًَسَثُضِْ، ًاُ  ئاوزيى زَبٌَ و غايَ زَغذىوضِيَتُوَ، طذُضَِن تذا زٍَ    
ثطِتط و ثطِتط زَبٌَ، كؤالٌُ ًاَهٌ كىضٍِ زاضبٌ ثطِبؤوَ، ثاضضُ ظَويُن بُتايَ ًُُايذُوَ،  

َ خاُىو، ًاَهًَم هُو ثُضٍِ غِىوضَوَ، هُ ُعيم اُُسيوُوَ ٓات و هُ تًُُؿتًؿًاْ بىو
تًُُؿتًاْ خاُىويَلٌ خؤؾٌ اًتلطزَوَ، اًُُضَيذُكٌ دىاًُؿذًاْ هذُ ثذًَـ زَضطذا      
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ضازَططت، كىضَِكُياْ كُ ُاوٍ غًاًُُس بىو، ُٓض ئاوظٍَ كذىضٍِ زاضبذٌ زَبذىو، بذؤٍ     
 زَطًَطِايُوَ:

ًاْ ُٓبىو، ُٓضضٌ ًًىَت زَويػت هذُ ضَظٍ  ئًٌَُ ضَظ و باخًَلٌ طُهُن طُوضَ 
ئًٌَُزا زَتسيت، سُفتا بُِطىيَع بُؽ زاضطىيَعًاْ ُٓبىو، سلىًذُت ثذاضٍَ زايذينَ و    

 زَضيلطزيّ..
ًاَهُكٍُ تًُُؿتُ واْ  هُ ثؿذت اُضَضذىور، هذُ زوواضيذٌ اُضادذُوَ، ٓذاتبىوْ،       

 شُُكُ طىتبىوٍ:
ضطاًذاْ َُٓهذسا، غذُضباظَكاٌُ    زيؿساؾُ هُبُضٍ ثًَدىاؽ، ضَمشاَهًاْ هذُ ثذًَـ زَ   

هُطَُهًاْ تفُُطًاْ ضاكًَؿا بُ عُضَبٌ طؤتًاْ: غٌَ ضؤشتاْ هُ ثًَؿُ، باضُُكُْ اطِتذاْ  
زَكُيّ، بُ ثطَِثطِ بعطىضًِاْ ثًَضايُوَو ئُو ضُُس غُضبعٍُُ ًُٓاْ بذىو، ًَِٓاًذاْ و   

 فطؤؾتٌاْ..
ُُخاْ بذّ كذُ هذُ    ًاَهُكٍُ غُضَوٍَ ًاَهٌ كضٌ زاضبٌ، ثًَسَضىو خعًٌ ًاَهٌ ُُ

ًَُىاْ خؤياْ اػُياْ زَكطز، كذُؽ تًًَاُُِزَطُيؿذت، كضذُكُياْ بذؤ كضذٌ زاضبًذٌ       
 طًَطِابؤوَ: 

ًَذىَ ٓذٌ ئذُو واَلتذُ ُذو، غذِىوض بذُزَضتاْ         ئًُّ زَوضٍ طُضَِكًاْ زا، طىتًاْ: ئ
 زَكُيّ، بامب ئًًَُِلٌ زَُاغٌ، ؾتًَلٌ زايٌَ و خؤًاْ زظيُوَو ٓاتًُِ ئًَطَ..

ٍَ تذا زَطاتذُوَ ئذُو بذُضٍ         طُضَِن هُ  ثِط طُوضَبىو، زَهذٌ بذُوَ خؤؾذُ، الٍ كُُذس
زاضتًَوُكُ ضؤهُ، طُضَِن  تًَلَُهُيُكُ كُؽ كُؽ ُاُاغٌَ، ًاَهذُ كؤُذُكاْ بعضبذىوْ،    
كىضٍِ زاضبٌ تا ًِساَهًَلًاْ زَبًًَِتُوَ ظؤضٍ زَويَت، ُٓض هُو غُضوبُُسَف ُاوَ ُاوَ 

 ٌ ضذذٌ بذذُ غذذُضٓات،  هذذُ برييذذُتٌ ثًذذاوٍ   طذذُجنًَم زيذذاض ُذذُزًَا، كذذُؽ ُُيذذسَظاُ
ًَىاضَيُن ٓاتُ الٍ بذابٌ، غذُضياْ هذُ بذّ طذىيٌَ يذُكرت ُذابىو، ئًذسٍ          ًُُٓزاًُـ ئ
بعضبىو، كؤالْ مجٍُ زيَت و زاضبٌ ًًٌَُِٓكٍُ داضاٌُ ًُُاوَ، ضؤهُكُكاْ زَخىيَِّ، 
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ـ     هذُ ُذاو    بُالَ ُاوَ ُاوَ هُ اليُكُوَ بُضزيَم زيَت و هذُ خىيَِذسًُاْ زَكذات، بذُضزي
ثُهلاُُوَ بُضزَبًَتُوَ و ضُُس بُضزيَم بُ غُضٍ تؤَهُغتًَّ كُوتىوَ، بُالَ ئذاظاضيَلٌ  
واٍ ُُبىوَ، طُضَِن ثطِبىوَ هُ زاضالغتًَم، ًُٓىوؾًاْ ضووياْ هُ باَهِسَكاُُ، باَهِسٍَ 
غُض زاض و زاضتًَوُكاْ، تُُٔا زاضالغتًلُكٍُ كىضٍِ زاضبًُ وَن خؤٍ ًاوَتُوَ و تذا  

ػتا بُضزيَلٌ ضووَو باَهِسَ هٌَ زَضُُضىوَ، كىضٍِ زاضبٌ ُاوَ ُاوَ هُ غُضباُُوَ، بذُ  ئًَ
 زظيُوَ تؤَهُ هُو زاضالغتًلٔاويَصاُُ زَكاتُوَ، غُضٍ ضُُس ًِساَهٌ ؾلاُسووَ..

ًاوَيُكُ كضٌ زاضبٌ كَُ ظؤض كَُ زيَتُ بّ زاضبٌ و ًاَهٌَ، زََهًَذٌ طُوضَبىوُذُ و   
ًَػذتا ضذُكساضَ،        ؾُضَ هًَلسٍ زَكُْ، ضَُط ٌَ، بطاكذٍُ ئ ُ ثرت هذُ تطغذٌ بطاكُؾذٌ بذ

ًَػذتا ضَيذٌ اىتاخباُُؾذًاْ يذُن ًُذُ و  ئُطذُض ضذؤْ ال         خَُهم زََهًَّ بىوَتُ داف، ئ
بُاليٌ هُ ضٍَ تىوؾٌ يُكرت بّ، بُالَ كىضٍِ زاضبذٌ ٓذًُىو بذري و خذُياَهٌ ٓذُض الٍ      

، هُ ضٍَ، هُ غُض باْ، هُ كضٌ زاضبًُ، هُ ًُٓىو دًًَُن ضاو هُ كضٌ زاضبٌ زَطًَطٍَِ
بّ زاضبٌ، هُ غُض دٌَ، هُ ُاو كتًَب، هُ تُهُفعيؤْ، تاظَ تُهُفعيؤًُاْ كطِيىَ،  ثًَذٌ  
غُيطبىو، بابٌ تُهُفعيؤٌُ بؤ خؤياْ كطٍِ بؤ ًاَهٌ كضٌ زاضبًٌ ُذُكطٍِ، ؾُضًًؿذٌ   

هُ كضٌ  زَكطز ثًًَبَوٌَ،  هُ تُهُفعيؤًُـ هُ زواٍ كضٌ زاضبٌ زَطُضٍَِ، تُهُفعيؤْ ثطِ
دىاُُ، بُاَلَ هُ ضاوٍ كىضٍِ زاضبًذُوَ ًٓضذًاْ ُاطُُذُ كضذٌ زاضبذٌ، زَظاُذٌ كضذٌ        
زاضبٌ ضُُس دىاُُ، بُشٌُ زََهًٌَ ؾُُطُبًُ، ثطضٌ زضيَص زضيَذص خذاو خذاو، هًَىَكذاًٌُ     
غىوض غىوض، ضاوٍ طُف طُف، ضووًُت ُاغم ُاغم، كضٌ زاضبٌ ئًَىاضاْ داض دذاض  

تُهُفعيؤْ زَكُْ، كىضٍِ زاضبًـ بُ ؾذُضًُوَ ُذاوَ ُذاوَ    هُطُيَ زايلٌ زٍَ و غُيطٍ 
تٌ ضاويَلٌ زَزاتٌَ، ئاططٍ ططتىوَ، بُ تايبُتٌ بؤ هًَىَكاٌُ، غذىوضايًُكًاْ تًَسايذُ   
هُ غىوضٍ ض هًَىيَم ُاضٌَ، زيَتُ بريٍ ضؤشيَم كضٌ زاضبٌ هُ ًاَهًاْ بىو، كىضٍِ زاضبٌ 

 بىو زايلٌ زَيطىت:هُ سُوؾُ هُ خُياَهٌ كضٌ زاضبٌ بىو، طىيٌَ هًَ
 كضٍ ئُوَ هًَىت غىوضزَكُيت؟
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كىضٍِ زاضبٌ بُ ثًَسظَ خؤٍ طُياُسَ ثُجنُضَ طضلُكُ، كضٌ زاضبذٌ بذُ ؾذُضًُوَ    
 زََهٌَ:

 ُا، ُٓض بُ خؤٍ ئُوٓايُ..
ضاوٍ هًًَُ، زايم وَن بَوًٌَ باوَضِ ُاكات، هًَذٌ ُعيلسَبًَتذُوَو ثُجنذُ بذُ هًَىيذسا       

 زَكات: زيَينَ، تًُاؾاٍ ثُجنٍُ خؤٍ
 كضٌَ خؤ ضاغتسَكُيت غىوضاوت هًَُِزايُ.. 

هُو غاتُ ُٓظاض خؤظطٍُ بُ زايلٌ خىاغذت، خذىا خذىاٍ بذىو، كضذٌ زاضبذٌ ظوو       
بطِوات، تا بطاتُ زايلٌ و ئُو ثُجنُيٍُ ًاض بلات كُ بُ هًَىٍ كضٌ زاضبًسا ًَِٓذا،  

 ٌَ:هُ بُزبُخيت ئُو كض زاًُؿتىوَ و َُٓهِاغيتَ، طىيٌَ هًًَُ زايم زََه
 كضُ دىاُُكَُ، ًًِـ كاتٌ خؤٍ وَن تؤ دىاْ بىوَ..

 كضٌ زاضبٌ بُ ؾُضًُوَ زََهٌَ:
 زازَ ؾريْ، ئًَػتاف ظؤض دىاٌُ..

ٍَ، خذؤٍ         ًَِذسَ ًُُايذُ ئذاطط بطذط ٍَ، كذىضٍِ زاضبذٌ ٓ ًَعٍ زَطط زازَ ؾرييّ هُ ئاً
 ثًَِاطريٍَ، كؿاوَ زواوَ، طىيٌَ هُ زايلًُتٌ:

تؤ بىوَ، بُالَ تؤ تا خىيَِسْ تُواو ُُكُيت بذري  ًّ كُ ؾىوَ كطز ُٓض هُ تًٌُُُ 
 هُ ؾىوكطزْ ًُكُوَ، ُٓيينَ ًّ كىضِيَلٌ بُ زَهٌ خؤت بؤ زَبًٌُِوَ..

خؤؾٌ هُ بُؾٌ يُكًٌُ اػُكٍُ زايلٌ ُُٓات، تا خىيَِسْ تُواو زَكات، تاظَ  
ثؤَهٌ يُكًٌُ ُاوَُسيّ، بُؾٌ زووًٌَ اػُكٍُ بُزيَ بىو، ٓذُض زَبذٌَ ئذُوٍ بذُزيَ     

 بًَت..
هُ اىتاخباُُ زيَتُوَ، كاضتٌ ثًَـ كؤتايٌ غاَهٌ هُ زَغتُ، زَهذٌ خذؤف ًُذُ، هذُ      

ًُٓىو واُُكاْ بُخؿطاوَ، بُالَ هُ واٍُُ عُضَبٌ زَبًَت بضًَتُ تااًلطزُُوَ، ضذُُس  
سُظزَكات تىوؾٌ كضٌ زاضبٌ بًَت، خؤٍ طُياُسَ غذُضٍ ئُوكؤاَلُذٍُ كذُ ضيَذٌ وٍ     



119 
 

ططت، زوعاٍ كطز ئذُو هذُ ٓذًُىو واُذُكاْ بُخؿذطابًَت،      بىو، زييت غىوضِايُوَ، ُُي
زوعاكٍُ طريبىو، ظؤضٍ ُُبطز كضٌ زاضبٌ ٓاتُ ًاَهًاْ و ُٓواَهُكٍُ ًَِٓا، كُ ظاُذٌ  
كىضٍِ زاضبٌ واُُيُكٌ ًاوَ، زياضبىو خُفُتٌ خىاضز، بُالَ ًٓضٌ ُُطىت، تؤَهُغتًَّ 

 زََهٌَ:
 ؾرييّ زياضيًاْ بؤ بلطَِ..

ُ كاتصًًَطيَلٌ كضاُُوَ، يُكٌ كىضِاُُ هُ باظاضِ ٓاتُوَ، كضذٌ  زايم ضؤشٍ زوايٌ ب
زاضبٌ زياض ُُبىو، زايم زياضيُكٍُ َُٓهططت و ضىو، ظؤضٍ ثًَضىو، ُُٓاتُوَ، خىؾم 
و بطا بُ دىوتُ بُ زوايسا ضىوْ و ٓاتُِوَ، زًَُو ئًَىاضَ بىو، ض ٓاتُِوَيُن! كىضِ هُ 

هُ طؤضِيًَذُ، ضذىوَ ثًَؿذٌ و ضذاوٍ هذُ      غًٌاٍ زايلٌ خىيَِسيُوَ كُ ؾتًَلٌ ُاخؤف 
ضاوٍ بطٍِ، بُالَ زايم خؤٍ هٌَ الزاو ًٓضٌ ُُطىت، كىضِ بُ بًَسَُطٌ كؿايُوَ، كىضِ 
تُُطُتاو بىو، يُكػُض ضىوَ غُضباْ تًُاؾاٍ سُوؾٍُ ًاَهٌ كضٌ كطز، ض هُ طؤضٍَِ 

َهٌ كضذٌ  ًُُ، كىضِ ئآًَلٌ وَبُض ٓاتُوَ، زياضَ ًُطذُضاًٌُ زايذم ثُيىَُذسٍ بذُ ًذا     
 زاضبًُوَ ًُُ، كىضِ طىيٌَ هُ زايلُ اػُ بؤ با  زَكات:

 ئاخط ئُو ًِساَهُ ٌٓ ًًَطزَ!
 با  زََهٌَ:

 طىَهِاض! ًاضَؾًاْ كطز،زاياُُ كٌَ؟
 زايم زََهٌَ:

ئا، هُو زوو غٌَ ضؤشَف زَيبُْ، ؾُوٍَ ًاضَياْ كطزووَ، بطاكٍُ بُ ًًَذطزٍ زاوَ،  
 زايلًؿٌ ًَِٓسَ ئاطاٍ هٌَ ًُُ..

! ٓاواض، وَن بَوًٌَ ثؿلؤٍ ئاطط خبُُُ غُض زَهٌَ، هُ اىضِطًُوَ بؤ كطووظ ٓات، وٍَ
بُ ئاطط ئاططٍ ططت، ُُٓاغذٍُ غذىاضبىو، ضذاوٍ ضَف بذىو، ٓذًض ُذابًيَن، بذُ زواٍ        
غُتَوًَم ئاوٍ غاضززا زَطُضٍَِ بُ خؤيسا بلات، خؤٍ بلىشيًََِتُوَ، ئذاو ُابًًَِتذُوَ،   
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ًذاَي و كذؤاَلْ ٓذاواض بلذات، خذؤٍ طذطت، ضَيذٌ        ٓاواض هذُ غذُض ئذُوَ بذىو يذُن بذُ       
ٓاواضَكذذٍُ طذذؤضٍِ، ئاضاغذذتٍُ ٓاواضَكذذٍُ بذذُضَو  ُذذاخٌ خذذؤٍ طذذؤضٍِ، هذذُ ُاخذذُوَ  
ٓاواضيَلٌ كطز، ئُطُض زايم و باون بًاُبًػتايُ بُ ظَبذطٍ طىهوذُف بايذُ طىَهِاضيذاْ     

    ٌ اُبًَتُوَ، زَطًَطِايُوَ، ٓاواضيَم ئُطُض بطاكٍُ طىَهِذاض بًبًػذتايُ زووضُذُبىو، ثُؾذً
ٌَ تطؽ زَٓذات زَغذيت هذُ ًذى زَكذطز و غذُضٍ خؤيذاْ         ئُطُض طىَهِاض بًبًػتايُ، ب
َُٓهسَططت، كُؽ ُُيبًػت، دطُ هُ ٓاواض كُؽ ٓاواضَكٍُ ٓاواضٍ ُُبًػت، ضووٍ 
خؤٍ ًُؿاٌُ زايم با  ُُزا، ضىوَ بّ زاضبًُكذُ، كذُؽ زيذاض ُذُبىو، زَهذؤخ زَهذؤخ       

ًُن ٓات، ُٓغتا ضىوَ غذُض بذاْ، ضوو هذُ ًذاَهٌ     فطًًَػلٌ َُٓهسَوَضاُس، زَُطٌ ثًَ
طىَهِاض ضاوَغتا، كُؽ هُ ثًَـ زَضطا و سُوؾُ زياض ًُُ، ططيذا، ٓذاواض بذُ زيَ ططيذا،     
ًَِٓس ططيا ًَٓعٍ تًَسا ًُُا، غًٍُِ كًًَُم غاضزبؤوَ، ٓاتُ خىاضٍَ تاضيم بىو، ضىوَ 

ٌ ُاْ خىاضزْ ُُٓسيَم غُضؾؤضن ئاويَلٌ بُ خؤيسا كطز، بُ غُض خؤٍ ًَُُِٓا، هُ كات
طًُذذٍُ بذذُ كُوضذذم و ؾذذًىَكُ كذذطز، ٓذذُوَهٌ زَزا، زايذذم و بذذاون ُٓغذذت بذذُ       
ًُطُضاًُُكٍُ ُُكُْ، ٓاواض باؾٌ هُ بري ًُُ ئُو ئًَىاضَيُ ضؤْ طُيؿتُ ؾُو و ضذؤْ  

 ضؤش بؤوَ..
ضؤش بؤوَ، كىضِ ضَُطُ غُز داض بُ كؤالٌُ ًاهٌ كضسا ٓاتىضىو بًَت، كض غُضيَلٌ 

زاُُططت، هُ غُض باُُوَ تًُاؾاٍ سُوؾٍُ ًاَهًذاٌُ زَكذطز، كذض داضيَذم      بُ زَضيَسا
ٌَ هذُ زَضطذازاْ خذؤٍ بذُ         ضيٌَ بُ سُوؾُ ُُكُوت، ضُُسٍ سُظيسَكطز ًِذساَي بذاو بذ
ًاَهًاُسا كطزبا، بًعاًُايُ طىَهِاض هُ كىٍَ زاًُؿتىوَ، ضٌ زَكذات، زَهذٌ خؤؾذُ، يذاْ     

ٓذًض دًًَذُن ئذؤاطَ ُذاططٍَ، بذايٌ ًَِٓذسَ       ًُطُضاُُ، ٓاواض هُ غُض ئاو و ئاططَ و هُ 
ئاطاٍ هُ زَوض و بُضَ كذُ زايذم و بذاون ُٓغذت بذُ ؾذتًَم ُُكذُْ، ٓذاواض ثذُُا بذؤ           
طؤضِغتاْ زَبات، زَضًَتُ غُض طؤضٍِ خاُعاز و ًاَ طُضِيسَ كُ بُ تًُُؿذت يُكذُوَْ،   
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بذؤٍ  هُ ًَُىاْ ُٓضزووكًاْ زاًُؿتىوَ و  ٓاواض ُُٓسٍ هُاػُكاٌُ خؤٍ هذُ بذريَ كذُ    
 زَكطزْ:

خاُعزاز، كضُ دىاُُكٍُ طُضَِن تؤ ئاطات هًًَُ! طىَهِاض زَبُْ، زَ تىخىا ثًٌَ بَوٌَ 
 بُ طىَهِاض بَوٌَ، با هُطَُهًاْ ُُضًَت..

ًاَ طُضِيسَ، طىَهِاض زََهًٌَ هًٍَ تىوضَِيُ، ُايُتذُ بذّ زاضبًُكذُ، زََهذًَّ طىايذُ بذُ       
 ...يُكذاضٍ زَضِواو ُايُتُوَ، ثًًَبَوٌَ ُُضِوات

ٓاواض زَضًَتُ ًاَهٌ ُُُُخاْ، هُ زَضطا زَزات و اػُ ضيَلسَخات، ئُطُض ُُُُخاْ 
 زَضطاٍ بلاتُوَ، ثًًَسََهٌَ:

ُُُُخاْ بًلُ خاتطٍ طؤضَِكٍُ ًاَ طُضِيسَ، بطِؤ ًذاَهٌ طىَهِذاض، ثًَبَوذٌَ ُذُضِوات،     
 تًُُاَ ُُكات..

 ُُُُخاْ زَضطا زَكاتُوَ:
 ٓا، ٓاواض، كىضَِ ضًت زَوٍَ؟

 اض ظًاٌُ تًَلسَئاَهٌَ، اػٍُ بؤ ُايُ، ُُيعاٌُ ضٌ بَوًَت:ٓاو
 ًٓض، تًِىوًُ..

 ُُُُخاْ داًُ ئاويَلٌ بؤ ًَِٓا، ًُى زيِاضيؿٌ هُ طريفاْ ُا:
بًسَ اىضئاخنىيَّ با ضذُُس ئايذُتًَم هذُ غذُض طذؤضٍِ ًذاَ طُضِيذسَ خبذىَييَن، ٓذاواض          

 كطز... زَيىيػت ًُىزيِاضَكٍُ بساتُوَ، ُُُُخاْ خؤٍ هٌَ تىوضَِ
 هُ ٓاتُِوَ تىوؾٌ طىَهٌَ بىو، بُ طاَهتُوَ بُ ٓاواض زََهٌَ:

 ئُوَ طىَهِاضياْ بُ ًًَطز زا! ًّ بؤ تؤَ زاُابىو..
ٓاواض اىضِطٌ ثطِ ططياْ زَبٌَ، ًٓض ُاَهٌَ،  طىَهٌَ تًُاؾايُكٌ زَكذات، وَن بَوًَذٌ   

 هُ اػُكٍُ خؤٍ ثُؾًٌاُبًَتُوَ، هًًَِعيم زَكُويَتُوَ، زََهٌَ: 
 ىٍَ ًُزٍَ، ئاظابُ، كُ ئُو تؤٍ ُُويػت، تؤف ئُوت ُُوٍَ..ط
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 ٓاواض خؤٍ ثًَِاطريٍَ و فطًًَػم زَباضيَينَ، طىَهٌَ بُدًَسيَوٌَ..
هُ زَو كُُسَوَ ثىوؾلاخُظ َُٓهذسَزات، زَيذُويَت بفطِيَتذُ غذُض سُوؾذٍُ ًذاَهٌ       

ٍَ، زيَذت هذُ   طىَهِاض، ضُُسٍ ئُوغُض و ئُوغُض زَكات، ُاضًَت، بايُن ًُُ بًباتُ ئُو
غُض باُُوَ زَيفطِيَينَ، ثىوؾلاخُظ هُ ئامساٌُ سُوؾُ هُُطُض زَطذطٍَ، بذُ ثطتذاو بذُ     
خُتٌ زضؾت زَُىوغًَت: )بؤ وات كطز بؤ؟( ثًَىٍَ كذطز ظوو طُيؿذت، بذُالَ طىَهِذاض     
زيذذاض ًُذذُ، بًبذذًينَ، ثىوؾذذلاخُظ و ُاًذذُ ببذذًينَ، ُٓوَهذذسَزات ثىوؾذذلاخُظَكُ هذذُ  

زاو تىُذس زَكذات، ؾذوٌ زَكذات، زَيذساتٌَ، ضايسَكًَؿذًَتُوَ،        سُوؾُياْ بُضبًَتُوَ،
ثىوؾلاخُظ ُٓض داضٍَ زَيُويَت هُ غُض باًَُم هُ سُوؾُيُن بًِؿًَتُوَ، بُالَ وَن 
بَوًٌَ ًَٓعيَم ُٓيُ هُ سُوؾٍُ ًاَهٌ طىَهِاض زووضٍ زَخاتُوَ، ويػيت بُ زاضالغذتًم  

اٌُ زَضًَِٓذذا، ثىوؾذذلاخُظ هذذُ  طىَهِذذاض ئاطذذازاض بلاتذذُوَ، تذذا بذذُضزيَلٌ هذذُ طريفذذ   
 زاضتًَوُكٍُ زوو ًايَ غُضَوَتط طري بىو..

ٓاواض هُ غُض باُُوَ تًُاؾاٍ سُوؾٍُ ًاَهٌ طىَهِاض زَكات، مجٍُ زيَت هُ شْ و 
ًِسايَ، خؤظطٍُ خىاغت زووضبًُِكٍُ با  ًابا تا هُ زووضبًِذُوَ تًُاؾذا بلذات و    

بذذو، ٓذذُض ؾذذتًَم ثُيىَُذذسٍ بذذُ    طىَهِذذاض هذذُ ُعيلذذُوَ ببذذًينَ، بذذُالَ كذذىا زووض    
ثًَؿٌُضطايُتًُوَ بىوبٌَ هذُ ًذايَ ُذًُاوَ، تؤَهُغذتًَّ ًُتاضَكؿذٌ ُذًَُِٓاوَ، ظؤضٍ       
ُُبطز ضىاض ثًَِر اًُُضَ هُ الٍ كُُسَكُوَ ٓاتّ و هُ ثذًَـ ًذاَهٌ طىَهِذاض وَغذتاْ،     
ًَػذم َُٓهىَضاُذسْ ضذٌ هذُ زَغذتسٍَ! بذُاَلَ ؾذتًَم ُذُكات زَهذٌ            ٓاواض دطُ هذُ فطً

تُاٌَ، خُضيلُ طىَهِاض زَبُْ، بُ ثطتذاو ٓاتذُ خذىاضٍَ و هًًَذاْ ُعيلبذؤوَ، كُغذٌ       زَ
ُُزيت دطُ هُ طىَهِاض، بُالَ ض طىَهِاض، زَغت و ثُجنُكاٌُ غىوض كطزبىو، هًَىَكذاٌُ  
هُ ثُجنُكاٌُ  غىوضتط، ٓاواض يُكػُض كطيٌَػيت بّ زاضبًُكٍُ ٓاتُوَ ثًَـ ضاو، ئُو 

ُ غىوضَكُ زَضىو، ٓاواض غذُضٍ طًَذص زَخذىات، هذُ غذُض      غىوضاوَ ضُُس هُ كطيٌَػتً
ئُوَيُ بلُويَت، ًَٓع زَزاتُ بُض خؤٍ، ُابًَت بلُويَت، ئًؿٌ بُ ثُهٍُ ُٓيُ، كاتٌ 
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ًُُا تا ضاو بساتُ ظاوا، خؤٍ طُياُسَ ثُُاٍ ئُو  عاضَباٍُُ تطاكتذؤضَ كذُ ًاوَيذُن    
خذاُىويَلٌ تذُواو ُذُكطاو     بىو هُ خىاض زاضتًَوُكٍُ ئُوبُض هُ ُعيم ضٍَ، هذُ تًُُؿذت  

ضاطريا بىو، اًُُضٍَ بىوكٌَ هُو الوَ ٓات، بىون و ظاوا هُ ثؿتُوَ غىاضبىوُُ، بذاف  
ضيَللُوتىوَ، ظاوا كُوتؤتُ الٍ ٓاواضَوَ، داًًـ كطاوَتذُوَ،ٓاواض بذُضز ُذا ثاضضذُ     
ؾىوؾذذُيُكٌ ًُيوذذُو خذذطِ ثًًَذذسََهًَّ دذذاًٌ فطِؤكذذُ ئذذُوٍَ بذذابٌ تذذُظبًَشٌ هذذٌَ       

ات، زَخاتُ زاضالغتًلُكُيُوَ، ئاٍ ئذُوَ ض زَبذًينَ، ظاوا طىَهًِطذساضَ،    زضووغتسَك
ٓاواض َُٓهٍُ ُُكطزبٌَ ئُوَ سُغؤيُ سُفت غاَهًَم زَبًَت ُُيسيتىوَ بُالَ ُاغًُوَ بُ 
هىوتٌ ُاغًُوَ، ٓاواض الغذتًلٌ زاضالغذتًلُكٍُ ضذُُس ضاكًَؿذابىو، هُبذُض خذاتطٍ       

غذُضٍ كذُثىوٍ زا، ويػذيت ؾىوؾذُيُكًسٍ     سُغؤ ثرتٍ ضاكًَؿا، ٓاويؿيت ضيَم هذُ  
ٍَ، ويػيت ببًيَن، خىيَّ ببذًيَن كذَُهلٌ ُذُبىو، اًُذُضَ ضاوَغذتا، زَبذىو بذُو         تًَطط
زيىزا َُٓهٌَ و خؤ بعضكات، زواتط بًػتًُوَ، ًػتُ خىيًََِم هذُ هذىوتٌ ظاوا ٓذاتىوَ،    

 كطاغٌ  بىوكًَـ ثُهُ خىيَين بُضكُوتىوَ..
َغىوضٍَِ، بؤ وٍَ زايذم و بذاون ُٓغذتجًَُِكُْ و    سُفتُيُكُ ٓاواض هُ غُض غُض ز

ًُطُضاْ ُُبّ، كَُ بُ ًايَ زَكُويَتُوَ، ئُو كاتاٍُُ با  هُ بّ زاضبًُكُ ًُُ، هذُوٍَ  
كات بُغُض زَبات، ُاوَ ُاوَ زَضًَتُ طؤضِغذتاُُكُ، زَضذًَتُ ًعطُفتُكذٍُ زَضويَذـ     

 ٍ ظاُذٌ، زَهذٌ زَزاتذُوَ،     بطايٍ، ظؤض كاتًـ زيساض هُطَُهًُتٌ، زيساض ظوو بُ زَضزَكذُ
 بُالؾُ، زيساض تىوضَِ زَبًَت و ثًًَسََهٌَ:

بؤضٌ خؤت زَكىشيذت، ئذُو ئُطذُض تذؤٍ ويػذتبا، واٍ ُذُزَكطز، بذُالٍ كذًٌُ         
 ثطغًَلٌ ثًَسَكطزٍ..

 ٓاواض ًٓضٌ بُ طىيَسا ُاضٌَ..
ُٓيين بىو طىَهِاضياْ بطز، هُ ُٓيًِـ ٓاتُوَ، طىَهِاض بذُ زياضكُوتذُوَ، ٓاتذُوَ    

ٌ ٓاواض، هُ سُوؾُ غالويَلٌ هُ ٓاواض كطز و راضٍ زايذُ باوَؾذٌ زايذم، ٓذاواض     ًاَه
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زَبًينَ  طىَهِاض بُ سُفتُيُن ظؤض طؤضِاوَ، هُ كضًَلٌ ًِساَهلاضَوَ بؤتُ شْ، اػٍُ، 
ضؤيؿتين شُاُُيُ، غىضاو و غجًاوٍ هذُ خذؤٍ زاوَ، زَغذت و ثُجنذٍُ غذىوض غذىوض،       

بُض ضذاو، هذُ ضذاوٍ ُابًَتذُوَ، ٓذاواض ظؤض هذُ        زيػاْ كطيٌَػتًُكٍُ ًِساَهًٌ زيَتُوَ
خؤٍ زَكات و وضز تًُاؾاٍ زَكات، بذُالَ طىَهِذاض ًَِٓذسَ ضذاوٍ ٓذَُهِآًَينَ، وَن      
بَوًٌَ ُُيُوٍَ  بًبًينَ، هُ ضؤيؿتينَ هُ غُض زَضطا، طىَهِاض بُ ًَٓىاؾذٌ كذُؽ طذىيٌَ    

 هًَُِبىو:
 بىو..تؤَهٍُ خؤت هُ سُغؤ كطزَوَ، اُيِاكُ، ثًٌَِاخؤف ُُ

ٌَ تؤَهذٍُ تذؤَ هًَلذطزَوَ، ظًذاٌُ بُغذرتا، بًػذتبىوٍ هذُ         ٌَ، كض ٓاواض ويػيت بَو
ؾُوٍ بىون و ظاوا، هُ ُاو ضاٌُ بىوكٌَ خىيَّ زَضِشٍَ، هُ ثًَـ خؤيُوَ زَيطىت: ئذاٍ  
سُغذذؤ، غذذُضٍ ًِذذت بذذُ خذذىيَّ ًَِٓذذا، ُذذاو ضاُذذٌ طىَهِذذاضت بذذُ خذذىيَّ ًَِٓذذا، بذذُ    

 ؤ ظؤض اُضزاضٍ ًين..زاضالغتًلًَم واظت هًَِآًٍَِ، ت
ٓاويًَِلٌ غُخت بىو، ئُو ثؿىوَ بؤ ٓاواض ًاُسووتطيّ ًاُذسويَيت بذىو، هذُ ًذايَ     
ئؤاطٍَ ُُزَططت، هُ ض دٌَ ئؤاطٍَ ُذُزَططت، هذُ طذُضِاًَُلٌ ًًُٓؿذُيًسا ؾذُو و      
ضؤشٍ زَكطزَوَ، ؾُواًُـ هُ طُضِاْ بىو، ضاوٍ زَضىوَ خُو ثًًَُكاٌُ َُٓهًاْ زَططت 

ًُٓىو ئُو دًًَاٍُُ بُ ضؤش غُضيوًَسابىوْ، ٓاواض بُ تٌَُُ، ظؤض داضيـ  و زَياُربزَوَ
زيساض بُطَُهٌ زَكُوت، ٓاواض زَضىوَ غُض طؤضٍِ ًاَ طُضِيسَ و خاُعاز ، زَضىوَ بذّ  
زاضخىضًاكُ، ُاو اُيػُضٍ زَكذطز، بذُ اُضاتذسا َُٓهسَطذُِضا، هذُ ؾذُضبُتُكٍُ ًذاَ        

كطز، غذذُضزاٌُ ًِذذاضٍَ زَكذذطزَوَ، ثًَذذسا اذذازضٍ زَخذذىاضزَوَ، بذذُالَ تذذاًٌ هًَِذذُزَ
ٌَ ئُوَ خىايُ هذُ غذُضَوَ طىَهِذاض ببذًيَن، غذُضٍ زَغذىوِضا، بذُ ثطَِثذطِ          َُٓهسَطُِضا، ئ
زَٓاتُ خىاضٍَ، ئُو ٓاويُِ ثؿىويَلٌ ثطِ ًاُسويَيت بىو، ٓاواض ضٌ ُُزَبًػذت، ضذٌ   

ض طذىيٌَ هذُ    ُُزَزيت، ثًَسَضىو باَهِسَكاٌُ زاضبٌ هذُو ثؿذىوَزا طُؾذتًاْ كطزبذٌَ،     
خىيَِسًُاْ ُُبىو، ضؤش ُُبىو غُضيَم ُُضًَتُ ثًَـ زَضطذاٍ اىتاخباُذٍُ طىَهِذاض، ُذاوَ     
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ُاوَ هُ غُضباُُوَ تًُاؾايُكٌ ًاَهٌ طىَهِاضٍ زَكذطز، ططيذاٌُ زَٓذات، ض ًذاَهًَلٌ     
ضؤهُ، بٌَ طىَهِاض ض كؤالًَُلٌ ضؤهُ، بٌَ طىَهِاض ض ؾاضيَلٌ ضؤهُ، بٌَ طىَهِاض، ٓذاواض  

 طىَهِاض هُ زَضَوٍَ ؾاضَ، بُالَ ثًَُِكُوت هُ كىيًَُ، ؾُضًًؿٌ كطز بجطغٌَ،  بًػيت
ضؤشٍ بًػت داض بُ كؤالٌُ ًاَهٌ طىَهِاضزا تا ثؿت ًاَهٌ ُُُُخاْ زَضذٌَ و زيَتذُوَ،   
ئٌَ ئُوَ خىايُ، طىَهِاض ٓاتبًَتُوَ و هُ غُض زَضطا بًبًينَ، ُايُتُوَ، هُو ثؿىوَ يُن 

ِاضٍ زيت، داضيَلًـ ٓاتبىوَ ًاَهًاْ، بُالَ ئُو وَختُ ضذىوبىوَ  داض هُ زووضَوَ طىَه
 زيساضٍ زاضخىضًاكُ، زَغيت خؤٍ زَؾلاُسَوَ ضؤْ هُ ًايَ ُُبىوَ..

اىتاخباُُ ٓاتُوَ، ٓاواض بُ كعٍ، بُ ًُهىوهٌ  ضيٌَ ططتذىوَ، كتًَبًذاْ وَضطذطت،     
َفتُضياْ بذُضط زَكذطز،   ئُو غاتاٍُُ بريكُوتُوَ كُ ثًَلُوَ هُطُيَ طىَهِاض كتًَب و ز

كتًَبذذُكاْ ُُٓذذسيَلًاْ عذذُضَبٌ بذذىوْ، طىتًذذاْ خىيَِذذسْ بؤتذذُ عذذُضَبٌ، ٓذذاواض       
ًَبذُكاْ بًَذطذُ هذُ عذُضَبٌ و ئذايو، ثذُضوَضزٍَ كؤًُاَليذُتٌ         تًُاؾازَكات هُ كت
ودىططافًا و ًًَصوو بىوُُتُ عُضَبٌ، ُُٓسيَلًاْ هًَسَخىيًََِتُوَ، فطِياْ تًَِاطات، هُ 

 َزات، هُ بُض خؤيُوَ زََهٌَ:غُضٍ خؤٍ ز
ض غاَهًَلٌ غُختُ ئُوغايَ، طىَهِاض ضؤيؿتيبَ، كتًَب بىوبًَتُ عُضَبٌ، باؾذرتَ واظ  

 هُ خىيَِسْ بًٍَِ، ياظزٍَ ئاظاض ياْ ؾُؾٌ ئاظاض بفطؤؾٍ..
بُ ُاوًَِٓاٌُ ياظزٍَ ئاظاض كطيٌَػتًُكٍُ بريكُوتُوَ، هذُ كطيٌَػتًؿذُوَ، هًَذى و    

يٌ طىَهِاضٍ ٓاتُوَ بذُض ضذاو كذُ بذؤ سُغذؤٍ دىاُلطزبذىوْ،       زَغت و ثُجنٍُ خُُاو
ضُُس زَهؤثُ فطًًَػلًَلٌ َُٓهىَضاُسَ غُض كتًَبُكاْ، هُو زًَُ زيذاضَ ًاًؤغذتايُن   

 فطًًَػلُكاْ زَبًينَ، بُ ُُضًٌ زَغت زَخاتُ غُض ؾاٌُ و بُ ئُغجايٌ زََهٌَ:
 كىضَِ، بؤ زَططٍ، ض بىوَ؟

 ض ُُيعاٌُ ضٌ بَوٌَ، بؤٍ ٓات:ثطغًاضَكُ ظؤض هُ ثطِ بىو، ٓاوا
 ًّ عُضَبٌ ُاظامن..
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 ًاًؤغتا زَغت بُ غُضيسا زيَينَ و زََهٌَ:
ُٓض تؤ ُا، كُؽ عُضَبٌ ُاظاٌَُ، ُٓوَهبسَْ، بُضَ بُضَ فًَط زَبّ، ض زَكٍُ هُطُيَ 

 ئُو سلىًُتُ!
 اىتابًُن ثطغٌ:

 ًاًؤغتا كؤضُض، سلىًُت هؤ كتًَب زَكاتُ عُضَبٌ؟
 ًاًؤغتا:
 ًَتُ غُض، هؤيُ..هؤٍ زَض

 هُو زَغت بُ غُضزآًَِاْ و اػاُُوَ ضىوَ زَهٌ ٓاواضَوَ..
ًَذب           ًَىاضَيُ، هُ غُض خذىاْ، كذىِض بذؤ زايذم و بذا  باغذٌ بذُ عذُضَبًلطزٌُ كت ئ

 زَكات، با  ُُٓاغُيُكٌ اىويَ َُٓهسَكًَؿٌَ:
 غُزاَ ًُٓىو ؾت زَكات، خان و ظًاْ و دولىبُضط زَكاتُ عُضَبٌ..

 زايم زََهٌَ:
 تا غُض بؤٍ ُاضًَتُ غُض، ئاٍ بًبًٍِ ثُتلٌ بُ ًوُوَيُ..

ٓاواض ظؤض هُ غُزاَ بُ ضكسا زَضٌَ، ًُطُض ًَِٓسَ هُ سُغؤ بُ ضكسا ضىوبٌَ، بذريٍ  
بؤ زاضالغتًلُكٍُ ضىو، ضىوَ خُياَهُوَ، زَبًينَ غُزاَ هُ غُض تطِوًبًَوًَم بُ ثًَذىَ  

باًَُلذُوَ، غذًَطٍَ هذٌَ زَطذطٍَ،      ضاوَغتاوَ و غالو هُ خَُهم زَكات، ٓاواض هذُ غذُض  
ثاضضُ ئاغًَِلٌ تًصٍ خػتؤتُ زاضالغتًلُكُيُوَ، تًًَسَططٍَ، ضيَم هُ ُاو هُثٌ زَزا 
و خىيَّ بُ اؤَهًسا زيَتُ خىاضٍَ، ضُكساضيَم زَيبًينَ، خُضيلُ زَكُوُذُ زواٍ.. بذُالَ   

 زايم بُ ضغتُيُن ُُئًَؿت ضُكساضَكاْ بُ زواٍ بلُوْ:
 َ، تُالاسضا..طىَهِاض ٓاتُو

تُالق!! ٓاواض ئُوَ طىيٌَ هُ ضٌ زَبٌَ، خُوُُ، خُياَهُ! ضًُ؟ خؤ ضاغيت ًُُ! ئُوَ 
ض وؾُيُن بىو هُ ظاضٍ زايلُوَ زَضضىو، ٓاواض بُ ظؤض خؤٍ ططت، زَيىيػت زايلذٌ  
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هُ باوَف بططٍَ و هًَىَكاٌُ ًاض بلات، ئُو هًَىاٍُُ )تُالق(ياْ طؤكطز، هُو غاتُوَ 
الٍ ٓاواض ؾرييِرتيّ وؾُيُ كُ هذُ ظاضٍ ؾذرييين زايلذُوَ بذُض طذىيٌَ      وؾٍُ تُالق  

كُوت، ئؤخُيـ، طىَهِاض ٓاتُوَ، زَغتبُضزاضٍ سُغؤ بىو، ٓاواض بُ دٌَ ُُزَكُوت، 
ُُيعاٌُ ضؤْ ُاُُكٍُ خىاضز، باَهٌ ططت، ضىوَ غُض باْ، ٓاتُ خىاضٍَ، غُضكُوتُوَ، 

ثًَؿرت ضووُاكرتَ، هذُ ضذاوٍ ٓذاواضَوَ     سُوؾٍُ ًاَهٌ طىَهِاض ضووُاكُ ظؤض هُ ؾُواٌُ
ٍَ بذُ            طوؤخ ُا، ًاُ  هذُ سُوؾذُ ٓذَُهلطاوَ، بذُاَلَ طىَهِذاض زيذاض ًُذُ، ضذُُس دذاض

 كؤالُُكُياُسا ٓاتى ضىو، طىَهِاض غُضيَلٌ  بُ زَضيَسا ُُططت..
غٌَ ؾُو و زوو ضؤش ضابطز طىَهِاض زَضُُكُوت، ئُو غٌَ ؾُوَ ٓذاواض ًَِٓذسٍَ ًُذى    

كُهُكٍُ بُ عُضز ُُزَكُوت، ضؤشٍ غًًََُ، غبُيًَِلٍُ ظوو، ٓذاواض  ؾُو ُُخُوت، 
زَضىوَ اىتاخباُُ، ض زَبًينَ! ئُوَ طىَهِاضَ، دولٌ اىتاخباٍُُ هُ بُضَ،  ئاٍ، ًِذسايَ  
بؤتُوَ، هُ غُضٍ كؤالْ غىوضِايُوَ، ٓاواض ضاوٍ كُغذٌ ُذُزيت، يذُن ثذٌَ راضيذسا،      

 طُيؿتُ تًُُؿيت:
 زَضًُ اىتاخباُُ؟ 

 اض غُضٍ خؤٍ ُُوٍ كطز، بُ ؾُضًُوَ:طىَهِ
 ئا، زَضٍ.

ُٓض ًَِٓسٍَ طىت، ٓاواضيـ اػُيسٍ بؤ ُُٓات، بُالَ زووض بذُ زووضٍ تذا ثذًَـ    
زَضطاٍ اىتاخباُُ هُ زواٍ ضؤيؿت، هُو ضيًَُ، طىَهِاض يذُن دذاض ئذاوضٍِ زايذُوَ، ئذُو      

ت و زوو غذٌَ  ئاوضِزاُُوَ بؤ ٓاواض ًُٓىو ؾت بذىو، ئًذسٍ ُذاوَ ُذاوَ يذُكرتياْ زَزيذ      
اػٍُ ئاغايًاْ زَكطز، ضُُس سُظزَكات ٓؤٍ تُالاساُُكٍُ هًَبجطغٌَ، يذاْ بًعاُذٌَ،   
داضيَم ويػيت هُ زايلٌ بجطغٌَ، ُُيجطغٌ، بُالَ هُ ظاضٍ زايلٌ طىَهِاضَوَ ؾذتًَلٌ  
بًػت، ئُوَ هُ ًاَهٌَ زايلٌ طىَهِاض بُ زَُطٌ ُعَ بؤ زايلٌ اػٍُ زَكطز، هُو زيذى  

 ضغتُيُكٌ بًػت: زَضطاوَ ضُُس 
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ٌَ ًذاُ  ثذرت الٍ          ًَذم هذُ غذ ٌَ شًُسٍ تُاَلاذساوَ، ٓذًض شُ سُغؤ ثًَـ طىَهِاض غ
ُُبىوَ، ئُو كىضَِ ُٓض ؾًَتُ ؾًَت، خىا كىضَِكٍُ ًّ بططيَت، ُاظامن ئُو كُضبابٍُ هُ 

 كىٍَ زيتُوَ، فطؤؾيت، بُ ثاضَ فطؤؾيت، ًًِـ ض زَغُالمت ُُبىو..
ًَـ ٓؤزٍَ بُضيَىَبذُض ٓذاواض هذُ ضاضَوَكذُ زَبذًينَ هذُ       ئُو ضؤشَ هُ اىتاخباُُ هُ ث

 ًَُىاْ زوو ًاًؤغتا زَبًَتُ اطَِ اطِ، ًاًؤغتا ضىاضؾاُُكُ زََهٌَ:
خىيَِسْ بُ عُضَبٌ ظؤض باؾُ، ًِساَهُكامناْ فًَطٍ عُضَبٌ زَبّ، ُٓض كُغذٌَ زشٍ  

 بىَغيتَ، ُُظاُُ..
 ًاًؤغتا باضيلُهُكُ:

 ُ عُضَبلطزُذُ، ٓذُض كُغذٌَ ثؿذتًىاٌُ هًَبلذات،       ئُوَ فًَطبىوٌُ عُضَبٌ ًُُ، بذ
 ُاثاكُ..

ًاًؤغتاكاْ هًَم بَوِس زَبّ، ٓاواض هُو زًَذُ ئاخًَذم َُٓهسَكًَؿذٌَ: ئذاٍ ئًَػذتا      
زاضالغذذتًلُكَُ هذذُ كذذّ بذذا، ضذذؤْ ًُؿذذاُُيُكٍ هذذُ ًَُىضذذُواٌُ ئذذُو ضىاضؾذذاُُيُ     

 زَُُخؿاُس..
ؤغتا باضيلُهُكُ زياض ضُُس ًاًؤغتايُن كُوتُِ ُاوبصٍ، سُفتُيُكٌ ُُبطز، ًاً

 ًُُا، طىتًاْ طىاغتىوياُُتُوَ بؤ زَضَوٍَ ؾاض..
ٓذذاواض دذذىاْ زيَتذذُوَ بذذريٍ، بذذُ عذذُضَبًلطزٌُ خىيَِذذسْ طُيؿذذتُوَ  دذذُباض و      
سًُُزيـ، ٓاواض هُ غُض طؤضٍِ ًاَ طُضِيسَ و خاُعاز زَٓاتُوَ، بُ طىَهِاضيؿٌ طىت 

َ ثاضٍَ اىضئاخنىيَين ٓذُض زَزا، ٓذٌ   كُ ثًَلُوَ بضُِ طؤضِغتاْ، هُطَُهٌ ُُضىو، بُال
ئُو غٌَ ضىاض ًاُطٍُ كُ هُ كّ سُغؤ بىو ئُويؿٌ بُ ظؤض زايُ ٓاواض، ٓاواض طذىيٌَ  

 هُ  دُباضَ زََهٌَ:
سلىًُت كاضيَلٌ ثريؤظٍ كطز كُ  خىيَِسٌُ كطزَ عُضَبٌ، ئاخط عُضَبٌ ظًذاٌُ  

 اىضئاُُ، ظًاٌُ ئُو زًُايُ، ظًاٌُ بُُٓؾتُ..
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 ََهٌَ:ُٓضضٌ سًُُزَ ز
وايُ، بُالَ كُؽ ًُضز ًُُ هُ غُضٍ هُ غُض زًُا عُضَبٌ بعاًَُت، هُ غذُض زًُذا   
خىزا ضَيذٌ بذُوَ زاوَ ٓذُض كُغذُ بذُ ظًذاٌُ خذؤٍ اػذُ بلذات، بذُ ظًذاٌُ خذؤٍ             

 خبىيًََِت..
ًًَىايُ هُ غذُض ئذُو اػذُيُ دذُباض زاضالغذتًلًَلٌ تىُذس اذُضزاضَ، بذُاَلَ          ٓاواض ث

 اػٍُ بابٌ بريزَكُويَتُوَ:
كىضَِ خؤت هذُ دذُباضٍ اىضئذاخنىيَّ و ؾذُهٍُ ؾذاًًِؤكفطؤف و بطاكذٍُ طىَهِذاض        

 ًُطُيُُُ، ئُواُُ هُ سلىًُت ُعيلّ..
ٓذذاواض ض بلذذات باؾذذُ، دذذُباض بذذُضزٍ ٓذذاواض زَُاغذذًَتُوَ، هذذُ بذذين زًُذذاوَف     
        ،ٌَ ًَِذُزَزات، زَتذُا ًَذت، ٓذُض ٓذٌ ٓذاواضَ، زاضالغتًلًَلًؿذٌ ه زاضالغتًلٌ بؤ ب

ض تُالاسضاوَ و سُغؤٍ بُدًًََٔؿتىوَ، خىهًاٍ تؤَهلطزُذُوَ هذُ غذُضٍ    هُوَتٍُ طىَهِا
ٓاواض ططِ ططِ زَطُضٍَِ و تؤَهُ ُُكاتُوَ خُوٍَ هًَِاكُويَت، زَُا ئُو ًاوَيٍُ طىَهِاض هُ 
كّ سُغؤ بىو دطُ هُ سُغؤ بُاليُوَ ًَِٓسَ ططُ  ُُبىو تؤَهُ هذُ خذَُهم زَكاتذُوَ    

اض هذذُ واُذذُ عُضَبًذذُكاْ بذاف ًُذذُ، بذذُوَ ثذذرت هذذُ  يذاْ ُذذا، ٓذذاواض ثًَسَكذذُويَت طىَهِذ  
ًاًؤًػتا ضىاضؾاُُكُ و دُباضٍ اىضئاخنىيَّ بُ ضكسا زَضذٌَ، ًاًؤغذتاكُ ئاغذاُُ،    
ضىُلٌَ بُضزٍ ٓاواض ُاُاغذًَتُوَ، ططفتُكذُ  دذُباضَ، ٓذاواض زواٍ ظؤض هًَلساُذُوَ و      

 تاوتىيَلطزْ طُيؿتُ ئُوٍَ بُ طىهوُ هًًَبسات..
ٓاواض طىَهِاض زَبذًيَن، دذاض دذاضَ زَيتذُ ًاَهًذاْ و هذُ ضَيذٌ اىتاخباُذُف داضوبذاض          
تىوؾٌ يُكرت زَبّ و ضاكىضؤًُُن هُطُيَ يُكرت زَكُْ، زاواٍ هًَسَكات كُ فًؿُكًَم 

 زوو هُ بطاكٍُ بسظٍَ و بؤٍ بًَينَ، طىَهِاض زََهٌَ:
 بؤ ضًتُ؟
 ٓاواض زََهٌَ:
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! كُضٌ دُباض زََهٌَ عُضَبٌ هُ كىضزٍ باؾرتَ، تؤ هُ واُُ عُضَبًُكاْ خطاخ ًُت؟
 ُابٌَ هُ غُضٍ بضٌَ..

طىَهِاض ُٓضيٌَ ثًَسَزات كُ فًؿُكٌ بؤ بًَينَ، بذُالَ تذا زَئذًَينَ، ٓذاواض هذُ بذّ       
زاضتًَوُكٍُ ئُو بُضٍ كُُسٍَ، طىهوُيُكٌ بذٌَ فًؿذُن زَبًًَِتذُوَ، ٓذاواض هذُ زواٍ      

ؤغُ بًَِتُوَ، دُباض طىًاْ هُ ٓاواض ُذُكات،  ُٓهًَم زَطُضٍَِ، زَبًَت هُ دًَطُيُط ب
زَبًًَِتُوَ، ئُو دًَطايُ زَبًًَِتُوَ كُ اىضئاخنىيَّ ًىوضٍُ هًَىَضزَططيَت، هُ ُعيلُ 
وٍَ، هُ ضٍَ  زَيبًًَِت، زضَختًَلٌ كىضتُ بٍُِ طُال ثطِ ُٓيُ، ٓاواض زووض هذُ ضذاواْ   

هذذر و ثذذؤخ و ثذذُهلاْ، هذذُ وَن مسذذؤضَ  بذذُ زضختُكذذُزا َُٓهسَطذذُضٍَِ، زَضذذًَتُ ُذذاو  
ًَؿذُوَ،           ٌَ سذُيف، هذُ ث ٍَ، سذُيف، ٓذاواض زََهذ طُِضاُُوَزا، ًُؿاُُ هذُ دذُباض زَطذط
ًَُىضُواٌُ ُُكُوتُ ُاو غًَطَوَ، هُ تًَجُضِبىوُسا، غًَطٍَ هًَططت، ضيَم هُ ثؿيت ًوذٌ  
 زا، دُباض ٓاواضٍ هًَُٔغتا، ٓاواض ضاوٍ هًًَُ، وَن فطِفطِؤكذُ بذُ ضذىاض زَوضٍ خؤيذسا    
 زَغىوضِيَتُوَ، كُغٌ ُُزيت، ضاوٍ هًًَُ طىهوُكُف َُٓهسَططيَتُوَ، طىٍَ هًًَُ زََهٌَ: 
هُ بين زًُا تُاُيُ طىهوُ بذُض ًذّ زَكذُويَت، بذاف ُذُبىو غذاضزبىوَتُوَ، زَُذا        

 غاضزٍ زَكطزًُوَ..
ٓاواض ثًَلًُُين زٍَ، ثًَلُُو بُضٍ ُازا، هُ تطغٌ ئاؾلطابىوْ هضلٌ كطاغذُكٍُ  

 ًًُوَ..زَخاتُ زَ
ٓاواض زَظاًَُت كُ طىَهِاض ُٓض هذُ واُذُ عُضَبًذُكاْ ُذا، هذُ ًامتذاتًلًـ منذطٍَ        
خطاثذذُ، ضذذٌ بلذذات باؾذذُ! ثًذذاوٍ ًامتاتًَذذم هذذُ كذذىٍَ ببًًَِتذذُوَ، كذذٌَ ًامتذذاتًلٌ  
زآًَِاوَ! ُٓضضُُسَ خؤٍ ظؤض ظيطَكذُ هذُ ًامتاتًذم و ًًُٓؿذُ غذُزٍ ًػذؤطُضَ،       

تؤَهٍُ هًَبلاتُوَ، ضؤشيَم هذُ ًاًؤغذتاٍ بريكذاضٍ     بُالَ هُ بُض خاتطٍ طىَهِاض زَبًَت
 زَثطغٌَ:

 ًاًؤغتا، كٌَ بريكاضٍ زضووغتلطز؟
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 ًاًؤغتا زََهٌَ:
 ئُوَ ض ثطغًاضيَلُ؟!

 ٓاواض:
 زًَُوٍَ بعامن كٌَ بريكاضٍ زآًَِاو كطزيُ واُُ؟

 ًاًؤغتا كًًَُم زازًًََينَ، هُ ٓاواض ُعيلسَبًَتُوَ و زََهٌَ:
 اتًم منطَت ظؤض باؾُ بُالَ ظؤض كُضٍ..ُٓضضُُسَ تؤ هُ ًامت

تا ًَٓعٍ تًَسايُ ظهوُيُن هُ بّ طىيٌَ زَزات، ٓاواض زًُا هُ ثًَـ ضاوٍ شيَذطاوشووض  
زَبًَت، زَكُويَت، بُ خؤ زيَتذُوَ هذُ شووضٍ بُضيَىَبذُض، ضاكؿذاوَ و غذُض و غذًِطٌ       

 تُضَِ..
بلاتذذُوَ، بذذُالَ  ٓذاواض بطِيذذاض زَزات تؤَهذذٍُ ًامتاتًذم هذذُ ًاًؤغذذتاٍ ًامتاتًذم   

سُفتُيُن ضاُابطٍَ، زَبًينَ ثاضضُ ثُضِؤيُكٌ  ضَف بُ زَضطاٍ اىتاخباُُوَ َُٓهىاغطاوَ 
وًاًؤغتاٍ بريكاضٍ ضىوَتُ بُض زؤهؤظاًٌُ خىزا، ٓاواض بُ زيتين ُاوٍ ًاًؤغذتاكُ  
هُ غُض ثُضِؤ ضَؾُكُ، ضاضَوُكٌ و ثُؾًٌاُبؤوَ هُوٍَ ويػتبىوٍ تؤَهذٍُ هًَبلاتذُوَ،   

ض خاتطٍ ًُضطٌ ًاًؤغتاٍ بريكاضٍ هُو ًاًؤغتايُف خؤف بىو كُ عُضَبٌ هُ هُبُ
 كىضزٍ ثًَباؾرت بىو..

ًَبذُ          ًَبُوَيذُ، كت ًَؿذىو غذُضٍ بذُ غذُض كت ٓاواض ئُوغاَي ًِٓسَو ًُذىٍ غذااَلٌُ ث
عُضَبًُكاْ، ض عُضَبٌ ُاظاٌَُ، بؤيُ زيَط بذُ زيَذط ئُظبذُض زَكذات و منذطٍَ تذُواويـ       

 ططافًا داضيَم هًًَجطغٌ:زيَينَ، ًاًؤغتاٍ دى
 تؤ ثًَؿرت خىيَِسُت بُ عُضَبٌ بىوَ؟

 ٓاواض بُ غُضغاًًُوَ:
 ُُخًَط

 ًاًؤغتا زَثطغٌ:
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 ئُزٍ ضؤْ، هُ دىططافًا ُُوَت و ُٓؾت زًََٓين؟
 زَُطًَم هُ ضيعَكٍُ الٍ ثُجنُضَوَ بُ ًِطُوَ طىتٌ:

 اؤثًُ زَكات..
  ٍ ضذؤوَ الٍ زاضالغذتًلُكٍُ،    ٓاواض زَُطُكٍُ ُاغًُوَ، هًٌَ بُ ضكسا ضذىو، بذري

ٌَ، ًاًؤغذتا خذؤ ًذّ هذُ ضؤشاُذُف بذاف وَاَلَ زَزًَذُوَ، ويػذيت بَوذٌَ            ويػيت بَوذ
ًاًؤغتا منطَ بُضظيٌ ًّ بُ ٓؤٍ ٓاتِذُوٍَ طىَهِذاضَ ُذُن اؤثًذُ، ُذُيطىت، ضذؤْ       
زَيَوًَت!  بُ ثًَىيػذيت ُذُظاٌُ، ضؤشٍ زواتذط تااًلطزُذُوٍَ دىططافًايذُ، ًاًؤغذتا       

و ًًَعَوَ زَباتُ بُض زََ تُختُضَؾُكُ و دىاْ دىاْ بُضِكُكاًُؿذٌ   ٓاواض بُ كىضغٌ
زَثؿلينَ، بُ وضزيـ هُ زيىاضٍ بّ تُختذُضَف و غذُض تُختذُضَف و تًُُؿذتُكاٌُ     
وضز زَبًَتُوَ، ضاضَطًَم زَبا و ُابا، ٓذاواض هًَسَبًَتذُوَ، ًاًؤغذتا هًًَىَضزَططيَذت و     

وغُكٍُ زَضًَِٓا، ثُضَِكُ زَخىيًََِتُوَ، زَيًَِطيَتُوَ دًَطاكٍُ خؤٍ، ًاًؤغتا ثًَِى
ًاًؤغذذتا بذذاُطٌ ٓذذاواض زَكذذات و هذذُ ثذذًَـ تُختذذُ ضَؾذذُكُ هذذُ تًُُؿذذت خؤيذذُوَ 

 ضايسَططٍَ و بُ اىتابًُكاْ زََهٌَ:
 ثًَِىوغُكاُتاْ زاًَُّ و تًُاؾاٍ ًّ بلُْ..

ًاًؤغتا زَغت زَخاتُ غُض ؾذاٌُ ٓذاواض و ًاضذًَلٌ زَكذات و ثُضَكذُ ًُؿذاْ       
 زََهٌَ:زَزات و 

ببًِّ غُزٍ ًَِٓاوَ، ٓاواض ظيطَكرتيّ اىتابٌ اىتاخباُُيُ، ضُثَوُيُكٌ تىُذسٍ بذؤ   
 هًَسَْ..

 ًاًؤغتا ضووٍ هُ ٓاواض كطز و طىتٌ:
 هُو اىتابًُف ببىوضَ كُ ثًًَىابىو اؤثًُ زَكُيت..

ٓاواض زَيىيػت ئُو ضووزاوَ بؤ طىَهِاض بطًَطِيَتُوَ كُ هُ تًُُؿذتًُوَ زاًُؿذتبىو،   
ِاض ُاوَ ُاوَ زَٓاتُ ًاَهًاْ و ٓاواض ًامتاتًلٌ بؤ ضاظُ زَكطز، ٓاواض هُ ًامتاتًم طىَه
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تىاُايُكٌ غُيطٍ ُٓبىو، اىضغرتيّ ٓاوكًَؿُ الٍ وٍ ئًؿٌ يذُن خىهذُن بذىو، ئذاو     
خىاضزُُوَ بىو، ًاًؤغتاٍ بريكاضٍ غُضٍ هٌَ غىوضًِابىو، ُٓض ثطغًاضيَلٌ هًَسَكطز، 

ضاو تطووكاًَُم وَالًٌ زَزايُوَ، هُ ُُٓسٍَ ٓاوكًَؿُ  ٌٓ ثؤهُكاٌُ غُضووتطيـ، هُ
ضيَطٍُ واٍ زَزيتُوَ، ًاًؤغتا وااذٌ وضِزًَذا، غذابري خاُذُاًين كذُ زواٍ ًطزُذٌ       

 ًاًؤغتاٍ ًامتاتًم، دًٌَ وٍ ططتُوَ، هُ ثؤي بُ ٓاواضٍ طىت:
تؤ هُ ئُوضوثا بايت، زَبىويتُ ظاُايذُكٌ طذُوضَ هذُ بذىاضٍ ًامتاتًذم، بذُاَلَ ئذُو        
ٍَ و          ًٌَذُ، طُدذُض و طىدذُض هذُ غذُض زَغذت ضازَطذط سلىًُتُ باون كُضاْ طذاوٍَ ئ

 بُٓطًَُُس زَخاتُ بّ ثًَىَ..
ًاًؤغتا غابري ظؤض داض ٓاواضٍ زًََِٓايُ غُض تُختُضَؾُكُ و خؤٍ هُ دًَذٌ وٍ  

 زازًَُؿت و زَيطىت:
 ٓاواض ًاًؤغتايُ..

ؿتًِـ بُض ضذاواُُ، ٓذاواض   ٓاواض بىوَتُ ًاًؤغتاٍ ًامتاتًلٌ طىَهِاض، دًٌَ زاًُ
سُظيسَكطز هُ ثُُايُن زووض هُ ضاواْ زوو بُ زوو زاًُؿذتباْ، بذُالَ وَن بَوًَذٌ بذؤٍ     
ًَىَيُن بذؤٍ ضاظذُزَكات، طىَهِذاض بذُ         زياضيلطابًَت بُ سُظٍ وٍ ُُزَٓاتذُوَ، بذُ ؾذ

 ئاغاٌُ تًَسَطات و زََهًَت:
 ًامتاتًلٌ تؤ ظؤض ئاغاُُ، ٌٓ ًاًؤغتا اىضغُ..

ضاظذذُكطزٌُ ًامتاتًذذم، ثُجنذذُ ضَؾذذتاَهُكاٌُ ٓذذاواض  بذذعؤظْ، ُاوَغذذنت و هذذُ غذذاتٌ 
زَبعووْ، ُعيلسَبُِوَ هُ ثُجنُ غجًىغؤهُكاٌُ طىَهِذاض، ُعيلسَبِذُوَ و زَكؿذًَُِوَ،    
ضُُس سُظزَكات، بًاُطاتٌَ و تىُس بًاُطىؾًَت، بُالَ كىا ظاخٌ ئُوٍَ ُٓيُ، داضيَم 

و ُُكؿاوَ، طُيؿت و بذُض ثُجنذٍُ ُذُضًٌ     هُو داضاُُ ثُجنٍُ ٓاواض بعووت، ضؤيؿت
طىَهِذذاض كذذُوت، بذذُالَ ئذذُو زَغذذيت خذذؤٍ كًَؿذذايُوَ، ٓذذاواض بذذُ ؾذذُضًا زاكذذُوت،  
ثُؾًٌاُبؤوَ هُو َُٓهُيٍُ هُ ضيٌَ ثُجنٍُ بعؤظَوَ ضوويذسا، زووبذاضٍَ ُذُكطزَوَ، بذُ     
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اوكطز خؤٍ زََهًَت بؤ وا بلَُ، ئًسٍ طىَهِذاض طىَهِذاضٍ خؤًذُ، كذاتٌَ خىيَِذسمناْ تذُو      
هًَلسٍ ًاضَزَكطيَو، ُايَُهٍ كُغًسٍ بًبات، ُا، خؤيؿٌ ؾىو بُ كُؽ ُاكذات، زَهذٍ   
زََهٌَ، طىَهِاض دطُ هُ ًّ كُغٌ ُاوٍَ، هُ ضاوٍ زياضَ، ئُٓا داض داضَ ضؤْ تًُاؾاَ 
زَكات، ئُو تًُاؾاكطزُُ ٌٓ سُظهًَلطزُُ، ُٓض زَبٌَ ٌٓ سُظهًَلطزْ بٌَ، كىا ًٓض 

تًُاؾاَ زَكات! ُا زَغذيت هًَِذازََ، ًاضذٌ ُاكذَُ، ٓذًُىوٍ      كضًَلًسٍ بُو ؾًَىَ 
َُٓهسَططَ بؤ ؾُوٍ طىاغتُِوَ، ئُو ؾُوَ تؤَهٍُ غُضزَضٍَ و بُضزَضٍَ زَكًُُوَ، ُا، 

 ُابٌَ زَغيت هًَبسََ، ظؤض تًُاؾاؾٌ ُاكَُ، خؤَ تىوؾٌ طىُاه ُاكَُ..
ئاخنىيَّ هُ غذُضٍ  ٓاواض ظؤض هُ )ُُظَض و ظيِا( زَتطغا، ئُو زوو ؾتٍُ ُٓضزوو اىض

كؤن بىوْ، سًُُز و  دُباض هُ باضٍَ ًُٓىو ؾتُكاٌُ ُٓضزوو زًُا كًَؿُياْ ُٓبىو، 
ًَِذس كذؤن و تذُبا         ٍَ دذاض ٓ ُُزَطُيؿتُِ يُن، بُاَلَ هُ باضٍَ )ُذُظَض و ظيِذا( ُُٓذس

 بىوْ، هُ باتٌ يُكرت اػُياْ زَكطز، ضُُس داض طىيٌَ هُ  سًُُز بىوَ:
اْ بلُْ،طىُآذذُ زَغذذتتاْ بذذُ هُؾذذًاْ بلذذُوٍَ و   طىُآذذُ تًُاؾذذاٍ شْ و كضذذ 

زَغتطًُُياْ هُطُيَ بلُْ، ئُطُض زَهتاْ بُ كضذًَلسا ضذىو، تذا ًذاضٍَ ُُكذُْ هًَذٌ       
 ُعيم ُُبُِوَ..

 دُباضيـ ُٓض واٍ زَطىت، بُالَ )طىُاه(َكٍُ تىُستط طؤزَكطز.. 
َ بذُ خذُيايَ   ئًسٍ ٓاواض ُٓوَهًُِزَزا دًًَُكٌ بُض دًًَُكٌ طىَهِاض بلُويَت، بذُالَ 

ًًُٓؿُ هُ باوَؾذٌ بذىو، بًػذيت بذُ خذُياَهًـ بذري هذُ هُؾذىالضٍ كضذٌ خذَُهلٌ           
 بلُيتُوَ ُُٓسيَم طىُآت زَطاتٌَ، بُالَ ٓاواض طىيٌَ بُو طىُآُ ُُزا..

ٓاواض زيَتُوَ بريٍ، زيساضٍ ٓاوضِيٌَ، ئُو زيساضٍَ كُ ٓاواض ثًًَىابىو تاكذُ كُغذُ   
طىَهِاض بعاٌَُ، ضُُس داضٍَ بُ طىيٌَ َُٓهسا كُ ثًًَبَوٌَ،  كُ ؾتًَم هُ كُيِىبُيين ئُو و

بُ طىَهِاض بَوٌَ و خؤٍ هٌَ ئاؾلطا بلات كُ سُظٍ هًَسَكات، ٓاواض اػٍُ زيساضٍ بذُ  
زيَ ُُبىو، ضىُلٌَ ثًًَىابىو طىَهِاض هُ خؤٍ دىاُرت ُٓغتًجًَلطزووَ، ئُوٍَ ضووؾًسا، 
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ًسٍ تُواو ًٓض بُضبُغتًَم هُ ًَُىاُسا ًُُ ؾىوكطزُُكُ بُ سُغؤ هُ ُاضاضيُوَ بىوَ، ئ
 و خىيَِسْ تُواوبلُْ بؤ يُكرت زَبّ، ئُوَؾٌ بُ زيساض طىت: 

 واظ هُو اػاُُ بًَُِ، زووباضٍَ ًُكُوَ..
غذذاَهٌ خىيَِذذسٌُ عذذُضَبٌ طُيؿذذتُ ضؤشَكذذاٌُ زوايذذٌ، كذذاضتٌ ثذذًَـ كؤتذذايٌ      

َ بذذري هذذُ طىَهِذذاض وَضطريايذذُوَ، ٓذذاواض هذذُ غذذُضدَُ واُذذُكاْ بُخؿذذطاوَ، هذذُ ٓاتِذذُو
زَكاتُوَ، زاخىا منطَكاٌُ ضؤْ بٌَ، زايم و با  كاضتُكُياْ هُ زَغتُ و زَغتدؤؾذٌ  

 هًَسَكُْ، با  ُُٓسيَم ثاضٍَ بؤ ضازَططٍَ و ثًًَسََهٌَ: 
 زَهت ضٌ زَخىاظٍَ، بًلطَ، ئُطُض بُؾٌ ُُكطز زاوابلُ. 

ضٍ بَوٌَ، بابُ ثُهذُت  كىضِ بُ ُابُزَهٌ زَغيت بطز و ثاضَكٍُ وَضططت، ٓاتُ غُض ظا
كطز، ًَٓؿتا طىَهِاض ُُٓاتؤتُوَ، هُطذُيَ اىتساُذُوٍَ تفًَذم اػُكُؾذٌ اىتسايذُوَ و      
ُُيلطز، كىضِ خًٌُ خىاضز، ًُطُضاْ بىو، ضؤْ زَبٌَ، با  طىَهِاض هُ بريبلذات، ئايذا   
بُٓؤٍ ًًَطزكطزُُكُوٍَ زياضٍ بؤ ُاكطٍَِ، تًَُِطُيؿذت، ضذاوَضِيًَُ طىَهِذاض بذُ خذؤو      

تُوَ بٌَ، كات بُ غُض ضىو، ُُٓات، ضىوَ غُض باْ، تُواويَم تًُاؾذاٍ ًاَهًذاٌُ   كاض
كطز، ُُ هُ ثًَـ زَضطا ُُ هُ سُوؾُ ُُيسيت، بُ ثًَـ ًاَهًاْ تذا ئذُو غذُضٍ كذؤاَلْ     
ضؤيؿذذت، طُضِايذذُوَ، ُذذُبىو، ئذذؤاطَ ُذذاططٍَ، عُغذذط زآذذات، طىَهِذذاض ٓذذُض ُذذُٓات،  

طز، زايم زََهًَذٌ زَهذٌ كذىضٍِ خىيَِسؤتذُوَ،     زَيىيػت بُ زايلٌ بَوٌَ، بضٌَ، ؾُضًًل
 زََهٌَ:

 طىَهِاض زياضَ ُُٓات، با بضٍ، بعامن..
 با  زََهٌَ:

 هُ بريُُكُيت زياضيُكٌ دىاٌُ بؤ بلطَِ..
زايم زَضِوات، كىضِ يُكػُض زَضًَتُ غُض بذاْ، بذَُهلى هذُ غذاتٌ زَضطذا كطزُذُوَ       

ِذاضٍ زيذت، بذُالَ هذُو زووضَوَ     طىَهِاض ببًينَ، هُ زووضَوَف ٓذُض باؾذُ، زيذيت طىهَ   
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غذذًٌاٍ زيذذاض ًُذذُ، تذذا بعاًَُذذت خُفذذُتٌ ٓذذَُهططتىوَ، يذذاْ ثذذطَِ هذذُ ؾذذازٍ، ٓذذاواض    
زَثاضِيَتُوَ، هُ خىزا زَثاضِيَتُوَ كُ منطَكاٌُ بُضظ بّ، هذُ ضيَذٌ منطَكذاٌُ ثًَؿذىويُوَ     
ػذت  زَظاٌَُ ظَمحُتُ هُ ًٓض واُُيُن ببُخؿطٍَ، ُٓض ُُكُوتيبَ..تا زايذم ٓاتذُوَ بً  

 داض ثرت ضىوَ غُضباْ، زايم زََهٌَ:
سُيف ئُو كضُ ظيطَكُ واٍ بُ غُض ٓات، هُ ثًَِر واُُ كُوتىوَ، ٓذُض زَططيذٌَ،   

 بُالَ باؾُ ًُٓىوياْ هُ غُضَوٍَ ضوُ، خبىيًََِت ثطِياُسَكاتُوَ..
 ٓاواض بُ خؤٍ ُُوَغتا:

 هُ ًامتاتًلًـ!
 زايم بعَيُكٌ ؾرييين كطز:
 زَكُويَت، زَظاٌُ ضتؤ ًاًؤغتايُكٌ ُٓبىو!ُا، ضؤْ  هُ ًامتاتًم 

ضؤْ بطاتُ طىَهِاض و زَهٌ بساتُوَ، بُ ثُجنُكاٌُ فطًًَػلُكاٌُ بػطٍَِ، ُا، اػذٍُ  
ًُالكاٌُ بريكُوتُوَ، ُابًَت زَغيت بُ ًٓض دًًَُكٌ كضٌ خَُهم بلذُوٍَ، ض بلذات   

يت، ضؤشٍ زواتذط  باؾُ، ُُيبًينَ زَهٌ زَتُاًَت، غُض باْ زَكات، زَضًَتُ كؤالْ، ُُيس
طىَهِاض خؤٍ ٓات، زاواٍ هُ ٓاواض كطز كُ كًٌاو.. ثًَبَوٌَ، ٓاواض ًَِٓسٍَ ًُُابىو ثطِ 
بُ زََ ثًًَبَوٌَ، وٍَ بُ غُض ُٓض زوو ضاوَ ُٓض تؤ و واُذُ، طًَطِايذُوَ بذُالَ بذُ ضذاو       
 ًُٓاْ ضغتٍُ طىت و طىَهِاضيـ ثًَسَضىو ضغتُكٍُ بًػتيبَ، ئُو ضُُس ضؤشَ طىَهِاض
ظوو ظوو زَٓاتُ ًاَهًاْ، ٓاواض ًُٓىو تىاُاٍ خؤٍ وَن ًاًؤغتايُن هُ واُُطىتُِوَ 
بُكاضًَِٓا، طىَهِاضيـ اىتابًُكٌ طىيَطايَُهُ، طُيؿتُ ضؤشٍ كاضت وَضططتُِوَ، ٓاواض 
ضىو، هُ غًوٍُ دذازَ ضاوَغذتا، ُذُزَبىو كذىضِ هذُ ثذًَـ زَضطذاٍ اىتاخباُذٍُ كضذاْ          

وَ كُ طىَهِاض غُضكُويَت و ُُكُويَت و هُ برييُتٌ خًَطيَلذٌ  ضاوَغيتَ، ٓاواض زَثاضِيَتُ
هُ خؤٍ ططت، هُ غُض ئاو و ئاططَ، ئؤاطَ ُاططٍَ، زَغت و ثًٌَ هُ دىوهُيُ، بؤ شواْ 
و ضاًىوغاًُـ با، ُٓض واٍ هًَذسَٓات! ئذُٓا كضذاْ وا زيَِذُ زَضٍَ، ُُٓذسيَم سطيذت       



127 
 

يّ، ئا، ئُو زوو كضُ ُعيلبىوُُوَ، سطيت ثًَسَكُُّ، ُُٓسيَم كع زياضْ و زََهًٌَ زَطط
خىضِ خىضِ فطًًَػم زازَباضيَِّ، ٓاواض زََهٌَ، خىزايُ، فطًًَػم بذُ ضذاوٍ طىَهِذاضَوَ    
ُُبًٍِ، خىزايُ بُ ثًَلًُُُِوَ، بًَتُ زَضٍَ، ٓات، بُ تًًَُُُ، ُعيم بؤوَ، غذُيطَ ُذُ   

 ثًَسَكًَُُت، ُُ زَططٍ، ٓاواض زَضًَتُ ثًَؿٌ:
 ض بىو، بَوٌَ

 اض بعَيُكٌ ؾرييين كطز:طىَهِ
 غىثاؽ بؤ تؤ غُضكُومت..

ٓاواض ُُٓاغٍُ ئؤخٍُ  َُٓهلًَؿا و بُ زَُطذٌ بَوِذس )ئؤخُ(يذُكٌ كذطز، طىَهِذاض      
بعَيُكٌ ؾرييِرتٍ بؤ كطز و بُ ضاو ثًًَطىت، وا باؾرتَ ثًَلُوَ ُُضذًُِوَ، خذؤ ضذاو    

ٓذاواض زووض بذُ    اػُؾٌ ُُكطزبا، ٓاواض ئُوٍَ زَظاٌُ، ئُو ثًَذٌ ٓذَُهًَِاو ضؤيؿذت و   
زووض بُ زوايُوَ، تًُاؾاٍ بُشْ و باالٍ ظضاظٌ زَكطز، خؤٍ بذُ ثطضذًُوَ َُٓهىاغذٌ    
كُ هُ زواوَ كطزبىويُ زوو كُظٍ، زضيَص طُيؿذتبىوُُ غذُض مسذيت،  ض مسذت! ٓذاواضٍ      
ضاضوُكاُت، ئُوَ يُكَُ داضَ هُ مسذيت وضزبًَتذُوَ و سذُظٍ بضذًَيتَ، اػذٍُ ًذُالٍ       

سا سُظٍ مست هُ زَهٌ زَضبلات، زووضايًُكٌ زياضيلطاوٍ هُ ًَُىاْ بريكُوتُوَ و ُٓوَهً
خؤٍ طىَهِاض زاُا، بُ ثًٌَ ئُو زَضؤيؿت، واٍ زاُايُ ثًَـ ئُوٍَ طىَهِاض بطاتُ ثذًَـ  
ٌَ، زاُاُُكذٍُ تذُواو ٓاتذُوَ، طىَهِذاض هذُ غذُض زَضطذا            زَضطا، بطاتذُ غذًوٍُ كذؤاَلُ

دؤؾًُوَ طُيؿتُوَ ًايَ، ضذُُس سُظيذسَكطز   ئاوضِيَلٌ زايُوَ، ٓاواض فًَِلبؤوَ، بُ زَه
 بَوًَتُ زايلٌ كُ طىَهِاض زَضضىوَ، ؾُضَ زًٌَ بُغت..

ًَِذم، ثؿذىويَلُ ثذطِ هذُ         ًَؿذىو، ٓاوَيًَِلذُ ف ٓاويًَِلُ ضيَم ثًَضُواٍُُ ٓذاويين ث
 ئاغىوزَيٌ، ٓاواض زَيُويَت ئُو ٓاويُِ كطيَلاضٍ بلات، با  ضيٌَ ُازا و ثًًَسََهٌَ:

 َ ًُُ، تؤ بؤ خؤت ثؿىوبسَ..هُ ًٓضٌاْ كُ
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كىضِ سُظٍ هُ كاضَ، زايلٌ ضاظٍ زَكات كُ غبُيينَ ظوو هُطذُيَ بذاُطٌ زَضويَذـ    
ٌَ ضذىاض ًَٓولذٍُ كذىاَلوٍ خػذتُ         ٌَ ُذاْ و غذ بطايٍ باُطًبلات، بُو تاضيلًُ زوو غذ
كًػُيُكُوَ و هُطُيَ زيساض و غًاًُُس، زَضزَضّ و زَضُِ ًُيساٌُ كطيَلاضاٌُ ثًَـ 

ٍ ًُضذذلؤ، سذذُظياْ هًًَذذُ ُٓضغذذًَلًاْ ثًَلذذُوَ بذذّ، ضيَلِاكذذُويَت، ٓذذُض    ضذذاخياُُ
وَغتايُن زٍَ يُن ياْ زواًُاٌُ زَوٍَ، هُ كؤتايٌ ضاظٍ زَبّ كُ تًُُا تًُُاف بضّ، 
ٓاواض بُ تٌَُُ بُطُيَ وَغتايُن زَكُويَت، غىاضٍ ؾطَِ تطوًبًَوًَم زَبّ، تذُق تذُق،   

ئُوَ زَضًَتُ كذىٍَ! ٓذاواض غذُض َُٓهذسَبطٍَِ، ئًَذطَ      بطِؤ بطِؤ، ًَٓؿتا ضؤش َُٓهُِٓاتىوَ، 
ًاَهٌ ُُُُخاُُ، غىوضِايُوَ، ضيَم هُ غُض ئُو ثاضضُ ظَويُ ضاوَغتا كُ تاكُ ظَويُ هُو 
ضيعَ بُ بُتاَهٌ ًابًَتُوَ، هُ تًُُؿت ًاَهٌ طىَهِاض و ثؿت بُ ثؿيت ًاَهٌ زيساضَوَ، 

اض دًٌَ زيذىاض َُٓهسَكذُُّ و ٓذاواض    زوو ضؤش ثًَؿرتيـ ٓاواض زييت كُ غٌَ ضىاض كطيَل
خؤظطٍُ خىاغت كُ ئذُو ضذىاض كطيَلذاضَ بذؤ ئذُواْ كذاض بلذُْ و ًاَهًذاْ بذُ ًذاَهٌ           
طىَهِاضَوَ بًَت و طؤضاٌُ ) ًاَهٌاْ ًاَهًَلُ زيىاضًاْ بُيُِ( بَوًَتذُوَ، ٓذاواض ويػذيت    

طؽ خؤٍ بُ وَغتاكُ بَوٌَ كُ تىاُاٍ ئًؿلطزٌُ ًُُ، ؾُضًًلطز، ٓاتُ غُضٍ بُ بٌَ ث
بسظيَتُوَ، بُ ؾتًَلٌ دىاٌُ ُُظاٌُ، ئٌَ ض بلات! ئاغايًُ زايلٌ بٌَ و هُ بّ ئًؿذٌَ  
ًَتذذُ زَضٍَ            بًبذًينَ! ئذُزٍ طىَهِذاض ضذٌ زََهذٌَ! بذُاَلَ خؤؾذُ طىَهِذاض زَبذًيَن، ٓذُض ب
ًَتذُوَ و كذاض بلذات، بذُاَلَ بذُ دًُُزاًُُكذُ دذىاْ خذؤٍ          ًَِ زَيبًيَن، ًوٌ زا كُ مب

ٌُ ضاوٍ زياضبىو، زايِابىو ئُطُض وَغتا ياْ كطيَلاضيَم بجطغذٌَ،  زًَاًم زا، ُٓض كى
ٌَ زًَىضذاوَ زوشًِايذُتٌ هُطذَُي تًؿذلٌ ضؤش ُٓيذُ.         بؤ وات هُ خؤت كذطزووَ، بَوذ
ئًؿذذٌ ٓذذاواض زوو ثذذُاطَدٌ هذذُ زَغذذتُ و ضذذًُُُتؤ زَكًَؿذذٌَ،  ئذذُوَ طىَهِذذاضَ بذذُ  

ًَِٓذسٍَ ُذًُابىو ثذُاطَز     تًُُؿتًُوَ تًَجُضٍِ، بُ الٍ كُُسيَذسا غذىوضِايُوَ، ٓذاواض   
تىوضَُِٓهسا و تا ًاَهٌَ طري ُُبٌَ، خؤٍ ططت، ئاٍ ئًَػتا طىَهِاض وا هُ ًاَهًاُذُ، ضذُُس   
ًَذت ضذؤْ ضذًُُُتؤ          ضؤشَ ُُضىوَ، ُٓض زَبٌَ بذؤ زيذتين ٓذاواض ضذىوبًَت، ٓذاواض ُاظاُ
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 تًَذذسَكات و زَيبذذات و زيَتذذُوَ، ظؤضٍ ُذذُبطز طىَهِذذاض بذذُ هُجنذذُوالض ٓاتذذُوَ، ٓذذاواض 
دًُُزاًُُكٍُ هُ غُض هىوتٌ كًًَُلًرت َُٓهلًَؿايُوَ، تًُاؾاٍ ُاو ضذاوٍ طىَهِذاض   
زَكات، زَبًينَ غُضٍ زازَخات، ثًَِاضٌ بُو تًُاؾاكطزٍُُ ظاًُيبَ، ٓاواض ضاوٍ هُ 
غُض َُٓهِاططٍَ، تًص زٍَ و خؤٍ بُ شووضيَسا زَكات، زواٍ كًًَُم طىَهِاض بُ غذؤُسٍَ  

واض بطِياض زَزات هُ تًَطٍ تًُاؾاٍ بلات، ض زَبًًَِت خىزايذُ!  ئاويَىَ زيَتُ زَضٍَ، ٓا
ًَػذتا طىَهِذاضٍ دذىاْ ُذُزيتبىو،            زَبًَت دذىاٌُ وا ٓذُبًَت هذُو زًُايذُ، ٓذاواض تذا ئ
ؾُضًًلطزبىو، تطغابىو، بُ وضزٍ هًًَربِواٌَُ، بُالَ ئًَػتا هُ بّ زًَاًلُوَ هُ تًَطٍ 

ًَذت كذُ كُوتؤُذُ بؤغذٍُ ًُطذاٍ         هًٌَ زَضِواٌَُ، طىَهِاض ثًَِاضٌَ ًَِٓسَ ئاطذاٍ هذُوَ ب
كىضِيَلٌ زًَاًلسضاوَوَ، داضو باض غُض َُٓهسَبطٍَِ، بُالَ ضَُطُ دطُ هُ غُضيَلٌ بُ 
دًُُزاٌُ زاثؤؾطاو ض ضاو ُُبًينَ، ٓاواض هذُ غذاتٌ ضذًُاُُوَ بُؾذًَم هذُ غذًِطٌ       

) ضذًُُُتؤ  طىَهِاضيؿٌ زيت، ضاوٍ هُ غُض كُهًَُِكذُ ضاطذطت، طذىيٌَ هًًَذُ وَغذتا      
ضًُُُتؤ( يُتٌ، ئُوَ يُكَُ داضَ وَغتا ضًُُُتؤٍ هًَبربٍَِ، ٓذاواض ُٓضضذُُسَ ضؤشٍ   
يُكًٌُ كطيَلاضيٌ بىو، بُالَ باف ئًؿٌ زَكطز، خؤٍ كىؾتبىو، ضىُلٌَ زيذساض ظوو  
ثًًَطىتبذذىو: ئُطذذُض زَتذذُويَت وَغذذتا بتباتذذُوَ ئذذًـ زَبذذٌَ ئذذًـ بلذذُيت و خذذؤت  

طِداُس، زَيىيػت غبُيًَِـ بًَتُوَ ئًَطَ، دطُ هُوَف  ُُطِدًًَِت، ٓاواض خؤٍ ُُزَ
ُٓغيت بُ ًاُسويَيت ُُزَكطز، ضاوٍ طىَهِاضٍ هًَىَ زياض بًَت، ضًُُُتؤكًَؿذاْ ضذًُ!   
وَغتا ُٓض ضًُُُتؤ ضًُُُتؤيُتٌ، بُالَ  ٓاواض تذا غذُيطٍ  كذُهًَين زوو ًذًُلاْ     

ٌ بُ سُغؤ بذطز كذُ غذٌَ    ُٓبٌَ، زَغت بؤ زوو ثُاطَدُ ضًُُُتؤ زَبات، ٓاواض ئريَي
ضىاض ًاُ  ضؤْ كذُوتبىوَ ُذاو ضَظ و ًًذىٍَ بُُٓؾذيَت، ئذُو ضؤشَ ٓذاواض دذىاًٌُ        
طىَهِاضٍ زيت، ئُو ضؤشَ ٓاواض بُ ؾًَىَيُن تًُاؾاٍ كطز، كذُ هذُ كذىٍَ بًبذًينَ بذُ      
غًٌا بًِاغًَتُوَ، ثًَؿرت ثرت بُ زَُ  زَيِاغًُوَ، ًُىَضِؤكُؾٌ هُطُيَ كطيَلاضَكذاْ  

ًايُوَ، بُالَ هُو ًاوَيُ طىَهِاض ُُٓاتُ زَضٍَ، هُ غذاتٌ زَغذتَُٔهططتينَ    ُٓض هُوٍَ
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ٓاواض ضاوَضٍَِ بىو وَغتا بَوٌَ: غبٍُ وَضَوَ، بُالَ ُٓئىو، زيىاض تُواو ببذىو، بذُالَ   
ًٓىابطِ ُُبىو، طىتٌ كاضٍ زيىاض تُواو بىوَ، ًَٓؿتا ئًؿٌ ظؤض ًذاوَ، بذَُهلى هُطذُيَ    

ئًَطَ، بُ ُابُزَهٌ ضؤشاُُكٍُ وَضططت، كطيَلاضَكاْ ضؤيؿنت، ئُو  وَغتايُكًسٍ بًَتُوَ
خؤٍ بُ ًًعكطزْ و زَغتؿىوؾتُِوَ خُضيلطز، ُٓغتًلطز طىَهِاض ٓاتُ زَضٍَ، خًَذطا  
ًَذٌ خُفتُكذُ ُعيلبذؤوَ، ٓذُوبىو، ضذىوَ زوكاُُكذٍُ         خؤٍ زًَاًم زايُوَ و هذُ د

كطز و زًَذاوزََ كذُوت، ٓذاواض    ئُوبُض و ؾتًَلٌ كطٍِ هُ طُضِاُُوَ غامتٍُ هُ ؾتًَم 
زَيىيػت راضٍ زاتٌَ ، بُبريٍ ٓاتُوَ كُ زًَاًلسضاوَ، ُٓغتايُوَو هُ ُٓغذتاُُوَ  
زيػاْ ضاوٍ كُوتُوَ غُض غًِطٌ بُضطٍُ ُُططت و ضووٍ خؤٍ وَضغىوضِاُس، هُطذُيَ  
ضىوُُ شووضَوٍَ طىَهِاض ئُويـ بُضَو ًايَ بؤوَ و هُ زَو كُُسٍَ زًَذاًلٌ كذطزَوَ،   

لٌ خؤف بىو، ضؤشيَم بىو ثطِ هُ زَغذتلُوتٌ ضذاو، بطِياضيؿذٌ زا بذُو ثاضَيذٍُ      ضؤشيَ
 ئُوضِؤ زياضيُكٌ دىاْ بؤ طىَهِاض بلطِيَت..

ٓاواض  ئُو ؾُوَ دىاًٌُ طىَهِاض وَٓا زايططتبىو ئاطاٍ هُ ٓذًض ُذُبىو، هذُ غذُض     
بذىوَ،   دٌَ ضاكؿابىو، زايم و باون ضَُطُ وا تًَطُيؿتنب ظؤض ًاُذسووَ بؤيذُ وا كفذت    

 زايم ُاوَ ُاوَ زَيطىت:
 كىضَِ ًُضؤ ئًـ، تؤ ٌٓ ئًـ ًُت..

كىضِ ُُيسَويػت كض هُ خُياَهٌ بضًَتُ زَضٍَ، بؤيُ وَالًٌ زايلٌ ُُزَزايُوَ، زوا 
 داض طىتٌ:

 زايُ، غبٍُ ظوو َُٓهٌػتًَُِ، زَضٌُ ًُيساْ.
ايُوَ كُ غبٍُ خؤٍ وَضطًَطِايُ غُض ظط و ضاوٍ بطِيُ غًٍُِ طىَهِاض و هُ خىزا ثاضِ

وَغتايُن بًًًََِٔتُوَ دًٌَ ئُوضِؤ، بُالَ ثاضِاُُوَكٍُ ُُطُيؿذت، ظؤضبذٍُ ضؤشَكذاٌُ    
ئُو ٓاويُِ طُضًُ ضىوَ كاض ئٌَ ضؤشيَم ئًـ بلُويَتُ كؤالٌُ ًاَهٌ طىَهِاض ُُكُوت، 

 هُو ٓاويُِف هُو كؤالُُ غٌَ ضىاض خاُىو تًَلسضا و ضاكلطايُوَ..
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ٍ ئذًـ كذطز، ثاضَيذُكٌ باؾذٌ خذطِ كذطزَوَ، ٓذُض ضؤشَيذم         ٓاواض ئُو ٓاويِذُ ظؤض 
زَضىوَ ئًـ، زياضيُ ُازياضَكٍُ بذؤ طىَهِذاض زاُذابىو طذُوضَتط و ططاُبذُٓاتط زَبذىو،       
ُُيسَظاٌُ ضٌ بؤ بلطٍَِ و ضؤْ بًساتٌَ، زًًََم بريٍ بؤ باظٌُ ظيَطِ زَضىو، زًًََم بذؤ  

طُضَِن هُ ًوٌ ُُكطزبٌَ، باؾُ،  كاتصًًَطٍ ظيَط، زًًََم بؤ خُُاوكُيُن ًٓض شًَُم هُ
ئُوَ كطٍِ بُ ُاوٍ ضٌ و ضؤْ بًساتٌَ، ؾذُضًسَكات، زَتطغذٌَ، ئُطذُض وَضيِذُططت،     
ياْ ئُطُض كُغًَم ظاٌُ، ُاَهٌَ ئُو ظيَطَِت هُ كىٍَ بذىو، ئذٌَ ٓذُض زَؾذعاُّ، زايذم و      
ٌَ، زياضيذُن هذُ          ٌَ زياضيذُكٌ دذىاٌُ بذسات بطاكٍُ زَظاُّ، ئُزٍ ض بلذات، ٓذُض زَبذ

 ىاًُُكٍُ خؤٍ بًَت..د
ٓذذاويّ ضؤيؿذذت، ثؿذذىو تذذُواو بذذىو، غذذبٍُ زووٍَ اىتاخباُُيذذُ، زيذذاضٍ ُذذُكطِا،   
ثاضَيُكٌ ظؤضٍ طوساوَتُوَ و زَغيت هًَِازا، بؤ زياضيُ، بُالَ كٍُ؟ زياض ًُُ، ضؤشيَم 
ئاظايُتٌ ططتٌ و ضىوَ ُاو ظيَطُِططاْ، ُٓضضٌ ثاضٍَ ُٓبىو بذُ خُُاوكُيذُكٌ زا، بذُ    

ُوَ ًايَ، زَيىيػت هُ َُٓهًَلسا بًساتُ طىَهِاض ضيَلُِزَكُوت، ئُو غذاتٍُ  زظٍ ًَِٓاي
ٓاواض بىَيطٍ زَيططت، طىَهِذاض زيذاض ُُزَكذُوت، ئذُو غذاتاٍُُ طىَهِذاضيـ زَٓذات،        
ٓاواض ضؤضَِ بىيَطيُكٌ تًَسا ُذُزًَا، ض بلذات باؾذُ؟ زَتطغذًَت زايلذٌ خُُاوكُكذُ       

بؤ كًًَُ، باؾذرتَ ضذُُسٍ ظووَ بًساتذُ طىَهِذاض،     ببًينَ، ُٓيينَ ض بَوٌَ، بَوٌَ ٌٓ كًًَُ 
ًًَذُن بذاف بذاف تُاذُتٌ بلذات، كذىٍَ         ٌَ هذُ د بُاَلَ كىا ظار! برييلطزَوَ تا زَيسات
باؾذذُ! كذذىٍَ باؾذذُ! بذذّ بُضًاَهُكذذٍُ ًذذاَ طُضِيذذسٍَ بذذُ خُياَهذذسا ٓذذات كذذُ ئًَػذذتا  

ض هذُ ضذاواْ   ثُغرتاوَتُوَ هُ دًاتٌ بُضًاَهًـ كاُتؤضِيَلٌ طضلٍُ هذٌَ زاُذطاوَ، زوو  
 بػتًَم ثرت عُضزٍ َُٓهلُُس، ظيَطَِكٍُ هُ زَغتُغطِيَم ثًَضاو خػتًُ بّ خؤَهُوَ..

ٓذذاواض هذذُ غذذُض غذذُكؤٍ بذذّ زاضبًُكذذُ زاًُؿذذتىوَ، طذذىيٌَ بذذؤ خىيَِذذسٌُ زاضبذذٌ  
َُٓهدػتىوَ، ضاوٍ هذُ غذُض خىؾذم و بطايذُ كذُ بذُ زَوضٍ زاضبًُكذُزا راضرذاضاٌَُ         

   ُ يذاضيٌ خىؾذم و بذطاوَ خذؤٍ و طىَهِذاضٍ زيَتذُوَ        زَكُْ، برييؿذٌ الٍ طىَهِذاضَ، هذ



132 
 

ًَؿذّ، ٓذاواض هذُ بذُض         ٌَ زَكذُْ، ثطضذٌ يذُكرت ضازَك بُضضاو، ئُٓا خىؾم و بطا ظؤضاُ
خؤيُوَ زََهٌَ: خؤظطُ ُٓض ًِسايَ زَبىويّ و هُو بّ زاضبًُ زًَايُِوَ، ضُُس خؤؾبىو 

، ضُُس خؤؾُ ًِساَهٌ ُُ ًِساَهٌ، ثطِ بىو هُ ظؤضاٌَُ، هُ تؤثاٌَُ و ااااياٌَُ، كطيٌَػيت
ًًَطزكطزٌُ تًَسا بىو، ُُ زووضكُوتُِوَ، بُالَ بُ غذُضيَلًـ طذُوضَبىوٌُ ثًَدؤؾذُ،    
ًَطَيتذُ زاخذىاظيٌ طىَهِذاض.. خىؾذم و بذطا طًُذُ          ئاخط ُٓض خىَيِذسْ تذُواوبلات، زَُ
زَكُْ و ٓاواض ئريَيًاْ ثًَسَبات.. ٓاواض ضؤشاُذٌ ًذاَ طُضِيذسَ و ُُُذُخاْ و خذؤٍ و      

ِاضٍ بُ خًَطايٌ بُ بُضضاوزا وَن كاغًَتًَم كُ بًسَيتُ غُض خًَطايٌ، ئاوا تًص بذُ  طىَه
بُض ضاويسا تًَسَثُضِْ و ططتُكاٌُ بؤ ُاطريٍَ، ضُُس ططتُيُكٌ ئايِسَيٌ، ٌٓ طُوضَيٌ 
زَبذذًينَ، ئذذُوَتا بذذُ دولذذٌ ظاوايُتًذذُوَ هذذُ ُذذاو اًُُضَيذذُن هذذُ تًُُؿذذت طىَهِذذاض  

طيؿتٍُ ثؤؾًىَ هًَى و ثُجنُكاٌُ هُ ضَُطٌ كطيٌَػتًُكُ زاًُؿتىوَ، طىَهِاض بُضطٌ ف
غىوض كطزووَ، ئُٓا طُيؿتُِوَ ًايَ، ؾُو زآات، هُ تًُُؿذت يذُن ضاكؿذاوْ، وَن    
ئُوداضٍَ هُ بّ زاضخىضًاكُ ضاكؿابىوْ، بُالَ ئُو داضَ ؾُضًِاكات، زَغت زَخاتُ 

زَخذُوْ...با  ُذُبا   غُض غًٍُِ طىَهِاض، ضايسًَىوغٌَ.. زَخُوْ هُ باوَؾذٌ يذُكرت   
 وَٓا ظوو بُ ئاطا ُُزَٓاتُِوَ:

 كىضَِ، وَضَوَ ؾُو زآات.. 
زوو ضؤشَ اىتاخباُُ بؤتُوَ، غٌَ ضؤشَ طىَهِاضٍ ُُزيتىوَ، ُُ هُ ًايَ و كؤالْ ُُ هذُ  
ضيٌَ اىتاخباُُ، ياال خًَط! زَبًَت ضٌ ضوويسابًَت، غذُض بذاْ زَكذات، كذؤالْ زَكذات،      

ىوضًَم، هُ غًوُيُن زَضُاكُويَت، ٓذُض زَبًَذت هذُ زايلًذُوَ     طىَهِاض زياض ًُُ، هُ غ
ؾتًَم ببًػيتَ، ؾُضًًـ زَكات بجطغٌَ، ُاضاض زَبًَت بُ زواٍ زايلًُوَ بًَت، خؤٍ 
هٌَ بططيَت، ئٌَ، ئُوَ خىايُ، اػُيُن هُ ظاضٍ زَضزَضٌَ كُ ثُيىَُسٍ بذُ طىَهِذاضَوَ   

 ػُ زَكات:ُٓبٌَ، زَضضىو، ٓاواض طىيٌَ هًًَُ زايم بؤ با  ا
 ضَُطُ ئُو داضَ بُخت ياضٍ بًَت، ضىُلٌَ زايلٌ بؤٍ زؤظيىَتُوَ..
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 با  زََهٌَ:
 ئُو طىَهِاضَ ًِساَهُ ضٌ بُ غُض ٓات، هُو تًُُُُ و زوو داض ًًَطزكطزْ!!

ٓاواض ضاو َُٓهسَبطٍَِ، ئًَطَ كىيًَُ، ُُ ًاَهُ، ُُ اىتاخباُُيُ ، ُُ بّ زاضبًُ، ُُ بذّ  
ضَ و باظاضِ، ئًَطَ كىيًَُ، بُ ُٓضزوو زيىزا ئاوضِزَزاتذُوَ،  ئذُو   زاضخىضًا، ُُ غُض ًِا

شووضَ طُوضَ ثطِطوؤثُ كىيًَُ، ئُو ًُٓىو ثُضِؤكُ غجًُ ضًُ، زايلٌ زَبًينَ هذُ غذُض   
 غُضيُتٌ، غُضٍ غىوضِزًًََينَ، با  زَطاتُ غُضٍ و زََهٌَ:

 ض ًُُ، كىضَِ، ئًَػتا زَضًُِوَ ًايَ..
ضؤش و سُفتذذُ و ًاُطاُذذٍُ زواٍ خُغذذتُخاٍُُ    ٓذذاواض ؾذذتًَلٌ ئذذُوتؤٍ هذذُو   

 بريُاكُويَتُوَ، دطُضٍَ بُ زَغتُوَيُ، زايم زََهٌَ:
 ئُيطِؤ، كىضَِ دطُضَ زَكًَؿٌ؟!
 طىيٌَ هُ زَُطٌ بابًُتٌ:
 هًًَطُضٍَِ، واظٍ هًَسيَينَ..

هُ ضيٌَ كاضتُكُيُوَ كُ يُكَُ كاضتًُتٌ ًابًَتُوَ زَظاٌُ منطَكاٌُ ظؤض خذطاثّ و   
َدطِ غُضكُوتىوَ و ثؤَهٌ غًًًٌَُ ُاوَُسٍ بطِيىَ، وَن خذُوْ ئُوَؾذٌ زيَتذُوَ    بُ دطِ

ًَعٍ         بري، هُ بّ زاضبًُكُ زاًُؿتىوَ، زَهٌ ثذطَِ، ططيذاٌُ زَيذت، زايلذٌ زَيذت هذُ ئذاً
زَططيَت، ًاضٌ زَكات و فطًًَػلُكاٌُ زَغطِيَت، هُ برييُتٌ ٓاويين ثاؾرت طىَهِذاض  

ىوٍَ كُ  بذُ زًَاًلذسضاوٍ ضؤشيَذم كطيَلذاضيٌ تًَذسا      بُ ًًَطزٍ تاظَوَ زيَُِ ئُو خاُ
كطزووَ، ئُو خاُىوٍَ ثؿيت بُ ثؿيت ًاَهٌ زيساضَوَيُ، زيَتُوَ بريٍ هُ غُض باُذُوَ  
ضؤشاُُ ثىوؾلاخُظٍ بؤ غُض باْ و سُوؾُياْ َُٓهسَزا و ُاًذٍُ بذؤ طىَهِذاض زَُذاضز،     

 ُ ُىوغذًىَ، زيَتذُوَ بذريٍ    بُالَ ُٓضطًع هُ ُاًُكاٌُ ُُ ُاوٍ خؤٍ ُُ ٌٓ طىَهِذاضٍ ُ
زاوا هُ زيساض زَكات كُ هُ ؾُويَلٌ ًاُطذُ ؾذُوٍ غذُضباُُكٍُ خؤيذاٌُ بذُ اذُضز       
بساتٌَ، زيساض ُٓضيٌَ ثًَسَزات ُٓض كاتًَم كُ وازٍَ غُضزاْ ٓذات، ئذُواْ ُذاوَ ُذاوَ     
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زَضذذىوُُ غذذُضزاٌُ خعًذذاٌُ زَضَوٍَ ؾذذاض و ؾذذُو ُُزَٓاتِذذُوَ، كوًوذذٌ زَضطذذاٍ    
اض بًَئُوٍَ بجطغٌَ ضًت هُ بّ غذُضَ؟ ُٓضيَلذٍُ زَباتذُ غذُض و     سُوؾٍُ بساتٌَ، زيس

كوًوٌ هُ ًػت زٌََُ، ٓاواض ؾُويَم ُاظاًَُت ض كاتٌ ؾُوَ هُبرييُتٌ ًاُطُؾُويَلٌ 
ئاويُِيًُ،، َُٓهٍُ ُُكطزبٌَ ُٓض ئُو ؾُوَ بىو كُ بطازَضَكذٍُ بذابٌ بذُ )ؾذُوتطيّ     

ؤُُوَ، هذُ دًَططيذُوَ خذؤٍ كذطزَ     تًُىوظ( ُاوٍ ًَِٓا، ئُو ؾُوٍَ غُزاَ هُ تُهُفعي
 غُضؤن كؤًاض، تؤَهُغتًَّ كُ ئُوٍَ زيت و بًػت طىتٌ:
 ئُو ثًاوَ اُت دًَطط ُُبىوَ ًًُٓؿُ غُضؤن بىوَ

 بطازَضَكٍُ طىتٌ:
وايذذُ، بذذُالَ هًُذذُوزوا هذذُ تذذاواْ طذذُضًرت زَبًَذذت، بُضاغذذيت ئُوؾذذُو ؾذذُوتطيّ  

 تًُىوظَ.
َزظيَتُوَ، بّ زيىاض و بذّ زيذىاض زَطاتذُ    ٓاواض هُ ؾُوتطيّ تًُىوظ خؤٍ هُ ًايَ ز

بّ زاضتىوَكٍُ ثًَـ زَضطاٍ ًاَهٌ زيساض و ضاو بُ كؤالْ و زَضطاكاُسا زَطًَطٍَِ، باؾُ 
ًَىاؾذٌ بذُ اازضًُكذُ         ًَبُضٍ زضَختُكذُ، زَضطذا زَكاتذُوَ و بذُ ٓ زَضطا كُوتؤتُ غ

ُ ثُُايُ و تطيفُ َُٓهسَطُضٍَِ، خؤٍ زَزاتُ ثُُاٍ زيىاضٍ خاُىوَكٍُ ااتٌ غُضٍَ، باؾ
هًٌَ ُازا، كُؽ ُايبًينَ، زيىاضٍ غتاضَكُ بَوِسَ،  ضاو زَطًَطٍَِ، غٌَ ضذىاض بوذؤن هذُ    
غىوضُكُ زَبًينَ، زَضًَت بوؤن بًَينَ، هُو غاتُ هُ غُض باٌُ ئذُو ال كذُ غذتاضَكٍُ    
ُُويُ، ظاوا طضلُهُ زَبًينَ زََهًٌَ ًِساَهُ خؤٍ هُ باوَؾٌ بىوكٌَ ُاوَ، ئذُو ظاوايذُ   
ُاوٍ غابريَ بُالَ ضىُلٌَ ظؤض ًِساَهُ طُضَِن ُاوياْ ُا ظاوا طضلُهُ، ٓاواض ظوو ضووٍ 
خؤٍ وَضزَطًَطٍَ، زوو بوؤن زيَينَ و زَياخناتُ غُض يُن، ئٌَ، هذُ تًُُؿذت يذُكرت هذُ     
ٌَ هذُو ال، ضاكؿذاٌُ بذّ زاض خىضًاكذٍُ           غُض ثؿذت ضاكؿذاوْ، غذُض هذُ الٍ وٍ، ثذ

ؿذت و طُضِايذُوَ بذّ زاخىضًذا، زَغذتُكُ ُذُبا وا ظوو       بريكُوتُوَ، غذُضباٌُ بُدًًََٔ 
ُُزَٓاتُوَ، ثًاوَكٍُ خؤٍ وَضطًَطِايُ غذُض تًُُؿذت و زَغذيت خػذتُ غذُض غذو و       
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ًًُلاْ، ٓاواض طُيؿتُوَ زاض خىضًاكُ و زَغذتبُدٌَ ٓاتذُوَ غذُضباُُكُ ئذاخًَلٌ     
 اىوَهٌ َُٓهلًَؿا: 

 ُ زَغتٌضىوٍ..هُ زَغتٌضىو زَغتٍ ُُخػتُ غُض غًُِت، ُٓض بؤيُ ه
ٓاواض ضاو هُ غُضياْ َُٓهِاططٍَ، زَبًينَ، زَغيت غُض غًُِ بذؤ خذىاضٍ ؾذؤضِبؤوَ    
هُطُيَ غُضكُوتُِوَ، هضلٌ كطاغُكٍُ هُطُيَ خؤٍ ًَِٓا، دىوتٌَ ضاْ كُ زَتطىت هُ 
بُفطَوَ ٓاتىوْ كُوتِذُ بذُض تطيفذٍُ ًاُطُؾذُو، ٓذاواض بُضطذٍُ ُذُططت و غذُضٍ         

يلُوتُوَ بؤضٌ ٓاتىوَ، زَغيت بُ طريفاٌُ ؾُضواَهُكُيسا زاخػت، ويػيت بطِوات، بري
ًَبذىوْ،         ًَِاو بذُضزيَلٌ دذىاْ هذُو بُضزاُذٍُ طىَهِذاض سذُظٍ ه كطز، زاضالغتًلٌ زَضٓ
خػتُ ُاويُوَ، ضايلًَؿا غًَطٍَ هُ غُضٍ طىَهِذاض طذطت، زَغذيت هذُضظٍ، ُُٓاغذٍُ      

ًَتذُو         ًَِذسٍَ ُذًُابىو بُضب ٌَ ؾذى بذىوْ، ٓ َ، غذًَطٍَ ططتذُوَ   غىاض بذىو، زَغذت و ثذ
ئُوداضَ هُ غُضٍ ًًَطزَكٍُ، هُو زًَُ  هُ غُضَخؤ غىوضِا، غُضكُوت، ٓاويؿذيت،  
بُ اُز طىهوُيُن زَُطٌ ٓات، َُٓهٌَ، خؤيؿٌ هُ بذريٍ ًُذُ ضذؤْ زَضطاكذٍُ كوًذى      
زايُوَ و ضؤْ طُيؿتُوَ ًايَ و ضؤوَ غُض دًَطاكُ، هُ غُض باُُوَ طذىيٌَ هذُ رُهبذُ    

 ٍ هُ ًاَهٌ طىَهِاضَ، زَهٌ كىتُكىتًُتٌ، ضَُطُ ُُخُوتيبَ..رُهبُ، غُضٍ َُٓهربِ
 بُ بريٍ زيَتُوَ، طىَهِاض زيَتُ ًاَهًاْ، هُ َُٓهًَلسا بُضزَكٍُ بؤ َُٓهسات و زََهٌَ:

 ٓاواض، ضًسٍ ًِسايَ ًُبُ! واظ هُ ٓاواض بًَُِ.
ئًسٍ ئا، هُو ضغتُيُوَ ٓاواض برييلُوتُوَ كُ ًًَطزَكٍُ طىَهِاضيـ ُاوٍ ٓاواضَ، 

ٓاواضٍ عاؾر واظٍ هُ ٓاواضٍ ًًَطز ًَِٓا، ُٓض ًَِٓسَ ُا، هُ ضيَذٌ ٓذاواضٍ ًًَذطزَوَ    
كُ ظؤض خؤٍ زًََِٓايُ ثًَـ و هُ زووضَوَ غالوٍ هُ ٓاواضٍ عاؾر زَكذطز، ئذُو زوو   
ٓاواضَ بىوُُ ُاغًاض، زوو غٌَ داضٍَ ضىوَ ًاَهًؿذًاْ، دذاضٍ زوايًذاْ هذُ ًذاُطًَلٌ      

ًاُطُ بىو كُ ئًَطاْ هُ ؾآاُؿايًُوَ بىوَ ئًػالًٌ بُوَ بذُ   باضاُاوٍ بىو، ُٓض ئُو
بريٍ زيَتُوَ ضؤشٍ زواتط بُ ؾُهُ ؾُي زَضىوَ طؤضِغتاْ و هُوٍَ كًَؿُ كُوتبىو ًَُىاْ 
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زوو اىضئاخنىيَُِكذذُ ئذذُو زووَ ُذذُ بذذٌَ يذذُكرت ٓذذَُهًاْ زَكذذطز ُذذُ ثًَلذذُوَف، دذذُباض  
 زَيطىت:

 ضٌ! ُٓض ؾآاُؿآًُ.ؾًعُ كٍُ ًىغَوٌاُّ، كؤًاضٍ ئًػالًٌ 
 سًُُز زَيطىت: 

 وا ًَُهٌَ، كٌَ باف بًَت ئُوَ باؾُ..
ؾُوٍ ثًَؿرت  ٓاواض و  زوو غٌَ زضاوغًًَسٍ هُ ًاَهٌ طىَهِذاض زؤًًِذُياْ زَكذطز،    
ُٓضزوو ٓاواض بُضاُبُض يُكرت زاًُؿتبىوْ، طىَهِاضيـ زَٓذات و زَضذىو، ٓذاواض دذاض     

برييُتٌ هُ غُض زَضطا غًين هُ زَغذيت طىَهِذاض   داضَ تٌ ضاويَلٌ زَزايُ طىَهِاض، هُ 
 زَكُويَت، ُٓضضٌ ثُضزار و ثًاَهُيُ زَؾلًَّ، ٓاواضٍ ًًَطز زََهٌَ:

 ض ًُُ ًُٓىوٍ بُ اىضباٌُ خؤت بًَت..
ؾُو زضَُطُ بُالَ زؤًًُِ زضيَصَ زَكًَؿٌَ، ٓاواضٍ عاؾر زَضًَت زَغذت بذُ ئذاو    

بذُ ؾىوؾذُزا ضازَضذًَت، خذىيَّ فًضذقُ      بطُيًَُُت، هُ ٓاتُِوَ هُ غُض زَضطا، ثًَذٌ  
 زَكات، ٓاواضٍ ًًَطز خؤٍ هُ طىَهِاض تىوضَِ زَكات:

 ؾىوؾُ زَؾلًَت، بؤضٌ خطِيِاكُيتُوَ، ُٓض ظوو بؤٍ ببُغتُوَ..
ٓاواضٍ عاؾر هُ تىوضَِبىوُُكٍُ ٓاواضٍ ًًَطز تىوضَِ زَبٌَ، ضذؤْ زَبًََذت خذؤ هذُ     

الَ زَغُالت ضًُ، طىَهِاض ٓذُض ثذُكىو   طىَهِاض تىوضَِ بلات، ظؤض خُفُت زَخىات، بُ
 ثُكىويُتٌ و زََهٌَ:

 زَغتٍ بؿلٌَ، ًُُعاٌُ.
 ٓاواضٍ عاؾر زََهٌَ:

 ض ًُُ، ُُ..
طىَهِاض ثُضِؤكًَم زيَينَ، زَضًاًَُم زيَذينَ ،زَغذت زَخاتذُ غذُض بطيُِكُ،زَطذُضٍَِ      

ثُجنذُكاٌُ   ُُوَن ؾىوؾٍُ تًَساًابًَت، ٓاواض سُظزَكات ئُو طُضِاُُ بُضزَواَ بًَت و
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هُ بطيُِكُ ُُبُِوَ، طُضِا و ُُيسيتُوَ، ثًًَسازَكات و زَيجًَضٌَ، طىَهِذاض زَغذيت بذُ    
خىيَّ زَبٌَ، ٓاواض كطيٌَػيت بّ زاضبًُكٍُ بريزَكُويَتُوَ، ضَُطذٌ خذىيَّ ضذُُس هذُ     
كطيٌَػيت زَضٌَ، ُٓض غىوضيَم بُ هًَى و ثُجنٍُ طىَهِاضَوَ بذٌَ، ئذُوَ كطيٌَػذيت بذّ     

ُ، كطيٌَػيت ًِساَهٌ، هُ غاتٌ تًٌذاضكطزْ ضذاوٍ زَكُويَتذُ غذُض غذًٍُِ      زاضبًُكُي
طىَهِاض، ثًَسَضىو كىٌُ زوطٌُيُن طُوضَ بىوبًَت، هُ خذؤوَ تذطاظا، ٓذاواض ضاضذوُكٌ،     

 باف بىو طىَهِاض ظوو ُٓغيت ثًَلطز، زَغيت خػتُ غُضٍ و زاخيػتُوَ..
ُ، زََهًَّ ٓاواضٍ ًًَذطزٍ هذُ   ٓاواض وَن خُوْ زيَتُوَ بريٍ،  طىَهِاض  ضاو بُ ططياُ

تطوًبًَى وَضطُضِايُ، ثرت بُ الٍ ًطزُُ كًُرت بُ الٍ ًاْ، ُاظاٌَُ ضؤْ بضذًَتُ الٍ و  
          ،ٍَ ًَذط ٌَ، زَضذًَت هذُ غذُض باُذُوَ ثىوؾذلاخُظ َُٓهذسَزات و ُاًُيذُكٌ بذؤ زَُ ض بَو

 ُاًُكُ هُ طؤضاًُُكُوَ وَضزَططٍَ:
 غا بُؽ بؤ ضَاًب ؾو و فطياز كُ

 زؤغيت كؤُُ ياز كُداضيَلًـ 
ثىوؾلاخُظَكُ بُ غُضٍ ًاَهٌ طىَهِاضَوَيُ، ٓاواض هُ بريٍ ًُُ هُ كىٍَ ًُؿتُوَ، 
طىَهِاض زييت، ُُيسيت، بُالَ هُ برييُتٌ ًًَطزَكٍُ طىَهِاض بُ ؾُهُ ؾُي طُضِايذُوَ..  
ػيتَ ٓاواض ئُوَؾٌ هُ بريَ ًاَهٌ طىَهِاض بُ ًًَطز و زايم و بطاوَ هُ ثطِ بعض زَبّ، زَبً

بطاكٍُ كُغًَلٌ كىؾتىوَ، ئًسٍ بُ ٓؤٍ زوشًِايُتًُوَ، ُٓض طُضَِن ُا ؾاضيؿذًاْ  
 بُدًًََٔؿتىوَ...

ٓاواض هُو غاالُُ هًَطَو هُوٍَ ضغتُيُن، ططتُيذُكٌ بريزَكُويَتذُوَ، ئذُٓا ثًذاوٍ     
ًُُٓزاٌُ هًًَُص ًُُ هُ ضًا ٓاتؤتُوَ، تاظَف هُطُيَ تؤَهُغتًَّ ثًَلٔاتىوُُتُوَ، هُ 

 ًؿت يُكرت هُ بّ زاضبًُكُ زاًُؿتىوْ و طىيٌَ هًًَُ زََهٌَ:تُُ
 ئاٍ! تؤ ثًًَُكت هُ غُفو بُدًًََٔؿت و ًًِـ ضاويَلٍ هُ ُٓكاضٍ زاُا...
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هُ برييُتٌ، ؾُويَم خاَهُ ًؤغلؤيًُكٍُ زيَت، زايم ئاًًَعٍ ثًَسا زَكات و بذا   
 ًاضٌ زَكات، خايَ زََهًَت: ضاض ًُُا زَبًَت بضٌُ ضًا..

 ططياْ اىضِطٌ زَططيَت: با 
 ًًِـ ثًٍَ ًابا، بُ ضًا زَكُومتُوَ

هذذُ برييذذُتٌ تؤَهُغذذتًَّ دًَذذٌ ًذذاَ طُضِيذذسٍَ ططتؤتذذُوَ، ضازيذذؤٍ بذذُ طىيَىَيذذُ،   
 ئًَىاضاًُـ بُ زظيُوَ طىٍَ هُ غطووز و ُٓواَهُ ااضاخُكاْ زَططيَت.. 

َن بىوُذُ  زيَتُوَ بريٍ هُ ًاوٍَ ضُُس ًاُطًَم  ظؤضبذٍُ طذُُر و دذىاًًَطٍ طذُضِ    
 غُضباظ، ُاوَ ُاوَ زاضَباظَيُن زَٓاتُوَ هًٌَ ُىوغطابىو) ؾًُٓسٍ اازغًُ(..
 هُ برييُتٌ هُ طُضَِن يُن خاُىوٍ اىضِ ًابىو، ئُويـ ًاَهٌ تؤَهُغتًَّ..

ٌَ و ضذُاؤكُ ٓذُض ظيِذسووْ، ضَُطذُ ٓذُض هذُ غذُضوبُُسٍ بعضبذىوٌُ طىَهِذاض            طىَه
ًًَطزٍ كطزو بطزياْ، كُؽ باوَضٍِ بُو ُٓواَهذُ   بىوبًَت، عُغطاًَُم ُٓوايَ ٓات طىَهٌَ

ُُكطز، ًُٓىو زَياُطىت، ًَُطَ ُٓيتُو ًًَطز! غبٍُ ظوو ٓذُوايَ ٓذات، ؾذُو طذىَهٌَ     
ٓاتؤتُوَ ًايَ، طىيٌَ هُ شُُ زََهًَّ: ُٓض زَبىو وابًَت، ًًُٓؿُ هُ ُذاو كذىضِاْ بذىو،    

واتط بُ ٓذًُىو طُضَِكذسا   كُغٌ بُ ثًاو ُُزَظاٌُ، زاخىا كٌَ بٌَ بين كطزووَ! ضؤشٍ ز
باَلوبؤوَ، ظاوا بطيِساضَ و طىَهًَـ بطاوَ بؤ ثؤهًػداُُ، زواٍ سُفتُيُن طىَهٌَ ٓاتُوَ، 
هُ داضاْ غُضبَوِستط بىو بُ ظاضٍ خؤٍ غذُضٓاتُكٍُ بذؤ ثذؤهًؼ و بذؤ خذَُهم ئذُوٓا       

 طًَطابؤوَ:
اوا ٓذات،  )) بُ ُابُزَهٌ ضاظٍ بىوَ، بامب ظؤض تلذاٍ كذطز ًًَطزبلذَُ، ئذٌَ، ؾذُو ظ     

ويػيت زَغت هُ كًُُضَ بئاَهًَينَ يُكَُ ؾت كُ بذُض زَغذيت كذُوت ضذُاؤكُ بذىو،      
 غُضٍ غىضًِا:

 + ئُوَ ضًُ! ضُاؤ! بؤ!
 ًٓض ًُُ، ًّ ًًُٓؿُ ضُاؤَ، اليُ.. -
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ًَعٍ تًَسا بىو، ظهوُيُكٌ هذُ بذّ طذىَيٍ زا، غذُضَ غذىوِضا، ضذاوَ تاضيذم بذىو،          تا ٓ
من ًولُضذًٍ ُُُىاُذسووَ ُاؾذًِىيٍَِ، ضذُاؤَ     ًًِـ ًُُلطزَ ُاًُضزٍ، ًّ هُ تًُُ

هًَطاكًَؿا، زوو ضُاؤٍ ًُضزاَُُ خُواُسٍَ و بىخضُكَُ كُ دولٌ ئاغايٌ تًَذسا بذىو،   
َُٓهططت و ُٓالمت، هُ كؤالٌَُ، هُ ثُُايُن، ُٓض هُ باٍ راضٍَ، كطاغذُ زضيَصَكذَُ بذُ    

 غُض دولٌ بىوكًًَِسا َُٓهلًَؿا و ٓامتُوَ ًاَهٌَ..((
ت، بابٌ ظاوا كابطايُكٌ تًَطُيؿتىوَ، ظوو طىَهًٌَ هُ ظيِذساٌَُ زَضًَِٓذا و   زَياُطى

 ًٓض هُ ًٓض..
غُزاًًـ ٌٓ هُبريضىوُُوَ ًُذُ، هُطذَُي غذُالسٌ ٓذاوضيٌَ هذُ ياضيطذاٍ طذُوضَ        
زَٓاتُِوَ، زَبًِّ ُٓضزوو بُضٍ دازَ، غُضباُُكاْ ُٓض ٓذًُىوٍ ضذُكساضَ و ضذُن    

 غىاضَ، غُالح زََهٌَ: 
 ُزاَ زيَت..ًّ بعامن غ
 ٓاواض زََهٌَ:

 ضؤْ بطًُُ دًًَُكٌ بَوِس؟
 غُالح:

 خؤت كُض ًُكُ، ئُوَ طىوٍ طًُُ ًُُ..
وا زياضَ خؤٍ كُض زَكات و طًُُكُ زَكات، هُو بُضٍ ياضيطا، ضُُس ًاَهًَم زووض 

 هُ دازَ، هُ زَضطايُن زَزات، شًَُم زَضطا زَكاتُوَ:
 ضًتاْ زَوٍَ كىضَِ؟
 غُُطًًُِوَ:ٓاواض ظؤض بُ ضيَع و 

 ثوُ، كؤتطيَلٍ هُ غُض باُتاُُ، ئُطُض ضٍَ بسٍَ بًًٌَُِٔوَ زَغتُكاُت ًاض زَكَُ.
شُُ ضيًَاْ زَزات، ٓاواض ُايَُهًَت غُالح هُطَُهٌ بضًَت، غذُضباُُكُ طىجنذاو ًُذُ،    
ًَتُ غذُضباُُكٍُ تًُُؿذت كذُ زضَختًَلذٌ بَوِذسٍ ثذِط ضذُُس هقًَلذٌ بذُ غذُضزا            زَض
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َطُيًًََِتذذذُ ُذذذاو زضَختُكذذذُ، ُُٓذذذسيَم وضزَ هذذذم و ثذذذؤ   ؾذذذؤضِكطزؤتُوَ، خذذذؤٍ ز
زَؾلًًََِتُوَ، كُهًًََِم زَكاتُوَ، ئًَػتا دازٍَ دىاْ هذٌَ زيذاضَ، ضذاوَضِيٌَ ٓذاتين     
غُزاَ زَكات، ئُطُض هُ غُض تطؤًبًَوُكُ بُ ثًَىَ ضاوَغتابٌَ، زَغت ضاوَؾًَينَ، وَن 

زووضَ بذُالَ ًُؿذاْ زَثًَلذٌَ،     ضؤْ هُ تُهُفعيؤْ ًُؿاُسَزضٍَ، ظؤض باؾُ و ُٓضضُُسَ
هُ ثطِ ٓات، كاضواٌُ تطوًبًالْ ٓات، كؤًذَُهًَم تطوًبًَذى هذُ ضذاوٍ ٓذاواضَوَ وَن      
يُكّ يُن ضَُ  و يُن دؤض، ًُٓىو داًًاْ زاخطاوَ، ئذُوَ خذطاخ بذىو، ئًذسٍ بذُ      
تًُاٍ خىزا، داًٌ يُكٌَ هُ تطوًبًَوُ ظَبُالسُكاٌُ كطزَ ًُؿاُُ، بذُضزيَلٌ تًذصٍ   

ًَذطا ٓاتذُ        ٓاويؿ ًَٔذات، خ ًَتذُوَ، زَُطًَلذٌ طذُوضٍَ ه يَت و ئُطُض طذىيٌَ ُُظضيِطاب
 خىاضٍَ و هُ ضيًٌََ غُالح زَيطىت: 

 ئُوضِؤ غُضؤن هُ ُٓوَهًَلٌ كىؾنت ضظطاضٍ بىو.  
ٓاواض هُ برييُتٌ خىؾم و بطا كُ داُتاياْ بُ ؾاُُوَ بىو،  هُ ضيٌَ اىتاخباُذُ ظؤض  

هُ برييذُتٌ زيذساضٍ بذطازَضٍ باغذٌ ثُيىَُذسٍ خذؤٍ و       هُ ًِساالٌُ زاضبٌ زَضىوْ.. 
كضًَم زَكات، كُ ضؤْ  ُاوَ ُاوَ شواْ زَبُغنت، زَضُِ باوَؾذٌ يذُكرت و ضاًىوغذاْ    
زَكُْ، ئُوَ ٓاواض ٓاُسَزات كُ ثُيىَُسٍ هُطُيَ كضًَم ببُغيتَ، ضَُطُ ثرت هُ ضاٌ 

ًُُ ٓذاتىوْ، هذُ تًُذٌُُ    طىَهِاضيـ بىوبٌَ، كضًَم  ًاَهًاْ هُوغُضٍ كؤالُُ هُ ًًَص 
خذذؤٍ ؾذذتًَم طضذذلُتطَ، ظؤض ؾذذرييّ و ُذذاظزاضَ، ضوو ضووْ ضووْ زََهًَذذٌ هذذُ بُياُذذُوَ 
ٓاتىوَ، ُاويؿٌ بُياُُ، كُ زَضًَت بؤ اىتاخباُُ هُ زواوَ كًًَُم هُ طىَهِاض زَكذات،  
و ٓاواض زووض ًُُ  بؤٍ هًَسضابًَت، ظؤض داض هُ كاتٌ ٓاتُِوَ هُ اىتاخباُُ ٓذاواض هذُ زَ  
كُُسٍَ هُ بّ زيىاضٍ ًاَهٌ ؾُهُ، ضازَوَغيتَ و هًًَسَضِواٌَُ، بُالَ بُياْ داضيَم ضذًُ  
غذذُض بَوِذذس ُاكذذات، هذذُ شيَذذطَوَف تذذٌ ضذذاويَلٌ ُذذازاتٌَ، ٓذذاواض، بطِيذذاض زَزات بذذُ    
تًُاؾاكطزْ ضاُُوَغيتَ، داضيَذم كذُ ُعيلسَبًَتذُوَ، ئاظايذُتٌ زَيطذطٍَ و ًاضذًَلٌ       

ٌَ ئذُوٍَ خذؤٍ تًَلبذسات، تفًَلذٌ         تىُسٍ بُ زَُطٌ بذؤ زَٓاو  َيذت، كُضذٌ بذُياْ بذ
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طُوضٍَ بؤ زَٓاويَت، ٓاواض تفًَم هُ خؤٍ زَكات و ُٓضطًع هُ غُض ضٍَ ضاُاوَغذيتَ،  
 هُ زووضَوَ بًبًينَ خؤٍ زَؾاضيَتُوَ، بُ خؤٍ زََهًَت:

 ظَمحُتُ كضًَم ُٓبًَت ًين بىيَت...  
 ُ ٍ هذُ ًَُلًًَذُ و ُٓضَِؾذُ هذُ     هُ بريٍ ُاضًَتُوَ، ؾُهٍُ ؾاًًِؤكفطؤف زًَاُضذ

 بابٌ زَكات:
 زياضَ تؤ هُ )ئًُّ( ُاتطغًت!

 با  طؤضاُُكٍُ  َُٓهسَؾُاًَينَ زََهٌَ:
 هُ خىيَطٍِ وَن تؤ زَتطغٍ!

ئًسٍ هُ طُضَِن باضزَكُْ، بُالَ ُايُتُوَ بريٍ بؤضٌ خُُاوكُكٍُ هذُ بذّ عذُضز     
 زَضًَُُِٓا، زَهٌ ُُٓات، ياْ هُ برييضىو!

ًُضط هُ ضذاوٍ بػذطَِيتُوَ، ؾذُوٍ زيذاض ثُجنُضَكُيذُ، ٓذاواض هذُ         ئُوٍَ ًُطُض
غُالسٌ بًػت، ئُو ثًاوٍَ كُ دًُُزاًُُكٍُ زَخاتُ بذّ ُُٓطَوًذُوَ و زََهًَذٌ هذُ     
ئامساُُوَ ٓاتىوَو بُ دازَزا ثًاغُزَكات، ئُو ثًاوٍَ كُ ًِسااَلْ ثًًَسََهًَّ، ؾذرييّ  

ثؿذت ًذاَهٌ غذُالح و طذؤضاٌُ زََهًَذت،       بُٓاضَ، ئُو ثًاوَ داضوباض زَضًَتُ ًاَهُكٍُ
ٓاواض هًٌَ زَبًَتُ ًُضاق، زضَُطذاٌُ ئًَىاضَيذُن هذُو زووضَوَ غذُالح بذُ َُٓهذُزاواْ       
زيَت، ثًَلُوَ زَضُِ ًاَهٌ غُالح كُ تُُٔا زايلٌ هذُ ًاَهذُ، هذُ سُوؾذٍُ ثؿذتُوَ      

 طىيًَاْ هُ زَُطٌ خاضَ تايُضَ، غُاَلح زََهٌَ: 
 .هُ ؾرييّ بُٓاضَ بؤتُوَ.

 ٓاواض زََهٌَ:
 ئُوٓا ُابًَت، دًَطُيُن ببًًُِِوَ هًٌَاْ زياضبًَت..

زاضتىويَم هذُ سُوؾذٍُ طؤضاًُُكاُذُ، هذر و ثذؤٍ زضَيصبؤتذُوَ بذؤ ًذاَهٌ ثؿذت و          
 تًُُؿتًـ، غُالح تًَسَطات ٓاواض زَيُويَت بطاتُ ُاو زاضتىوَكُ زََهًَت:
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 هُ ُاو ئُو زضَختُوَ ثُجنُضَكُ زياضَ..
غذُض زيذىاض و زيذىاض ضؤؾذنت، مسذؤضَ ئاغذا غذُض هذر و غذُض هذر            زَتطىت ثؿًوُْ

ضؤيؿذذنت، طُيؿذذنت، هذذُ ُذذاو زاضتذذىو كذذُ ،وَضظٍ تذذىو بذذىو، زَتطذذىت زوو كذذؤتطْ      
َُٓهًِؿتىوْ، هُويَىَ هُ كُهًَين طُالكاُذُوَ ثُجنذُضَ بذُ زَضكذُوت، هذُ ثُجنذُضَوَ،       

ًُتٌ، كاَلوَكذٍُ  ؾرييّ بُٓاضَ بُضاُبُضياْ زاًُؿتىوَ، دًُُزاًُُكٍُ هُ غُض ضذؤك 
هذذُ غذذُضَ، بذذاهًفًَلٌ طذذُوضَ هذذُ ثؿذذتًُوَ ًُذذىٍَ زيذذاضَ، هذذُ بذذّ ضذذاويولُوَ ضذذاوَ 
طُؾُكاٌُ زَبًِطٍَ، ضىاض ثًَِر ثًذاو بذُ زَوضٍ خىاًَُلذُوَ باظُذُياْ بُغذتىوَ، ثذط       
غُضٍ ؾىوؾُ، ثُضزاخُ، ًًىَيذُ، ًاغذتُ، تُثوذٍُ دطُضَيذُ، غذُالح بذُ طىَيًذسا        

 زَضطثًَينَ:
 زَخؤُُوَ..ئُواُُ عاضَق 

عاضَادؤض هُ طذىيٌَ ٓذاواض خذؤف ُذُٓات، كذُؽ بذُ باؾذُ باغذٌ عذُضَادؤضٍ           
ُُزَكطز، خؤ ُٓضزوو اىضئاخنىيَِلُف عُضَادؤضياْ بذُ زؤظَخذٌ ُذاو زَبذطز، ٓذاواض      
طىيٌَ هًًَُ  ؾرييّ بُٓاضَ طؤضاٌُ زَضطِيَت، ضطِيًَِم كُؽ واٍ ُُضطِيىَ، زَبًينَ ُاوَ 

ثًَؿٌ زَزات  كذُ هذُو زيذىٍ ثُجنذُضَوَ ضَُطذٌ زََهذٌَ        ُاوَف فطِيَم هُ ثُضزاخُكٍُ
ؾريَ، زَبًينَ، ثُضزاخُكٍُ َُٓهسَططٍَ و بُ داضيَم ًُىٍَ ثرت فطِزَكذات، بذُ تىُذسٍ    
زايسًََُتُوَ، كىوظَ هًٌؤيُن َُٓهسَططٍَ و ُاغم ُاغم زَميصٍَ، هذُو غذاتُ كىضَِكذاٌُ    

 ُاو زاضتىوَكُ تىو زَخُُُ ظاضياُُوَ، زَضطيلًَينَ:
 ااًا وا بازَوَ وا بازَوَغ

 ضوو هُ الٍ ًّ كُ بُ داًٌَ بازَوَ
هُو غاتُ، ثًاوَكاْ ضُثوُياْ هًَذسا و يذُكًاْ ُٓغذتايُوَ و ًاضذًَلٌ كاَلوَكذٍُ      
خاضَ تايُضٍ كطز، ٓاواض و غُالح هُ بريياْ ضىو، بؤ زظٍ ٓاتىوْ، ئُواًُـ ضُثَوُياْ 

وَ كُؽ طىيٌَ هًًَذاْ ُذُبىو، ٓذاواض    هًَساو فًلُياْ كًَؿا، باف بىو هُ شووضٍ طؤضاًُُ
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سُظيسَكطز ئُويـ هُ غُض خىاُُكُ بًَت و بضذًَت ًاضذًَلٌ ؾذرييّ بذُٓاضَ بلذات،      
زواتذط ُذاوٍ هذُو زاضَ ُذا، زاضتذىوٍ      _ئُوٍَ بؤ ًًُٓؿُ غُض زاضتىوَكذٍُ طذؤضاٌُ   

و شووضٍ طؤضاٌُ هُ يازَوَضيٌ ٓاواض بُ ظيِسووٍ ًَٓؿذتؤتُوَ، ئذُو زيَطَيذُ     _طؤضاٌُ
ًَتذُوَ،         كُ ئ ًَىَيُكٌ طذؤت، ُاطىتطَيتذُوَ، كذُؽ ُايَو ُو ؾُوَ ؾذرييّ بذُٓاضَ بذُ ؾذ

ثُضزاخُكذذُ هذذُ زَغذذيت ضذذُثٌ بَوِذذس ضاططتبذذىو، وَن بَوًَذذٌ ًُؿذذاٌُ كىضَِكذذاٌُ غذذُض 
 زاضتىوَكٍُ زَزا، زَغيت ضاغيت بُ ئامساٌُ غُض خىاُُكُزا زَهُضاُسَوَ:

 تطاظا بُُسٍ غىمخٍُ ئاَهٌ طىَهساضٍ بُ ئآٌ ًّ
 ضٌ زَغيت هُ غُض زاُا، هُ غُيطٍ باخٌ بٍُ كطزيّكُ

ٓاواض هُطُيَ ئُوَ ًَِٓسٍَ ًُُابىو، هُ غُض زاضتىوَكُ خؤ فطِيَساتُ خىاضٍَ، ضَُطُ 
 غُالح ُٓغيت بُوَ كطزبًَت، ضىُلٌَ تىُس زَغيت ططت و طىتٌ:

 با بطِؤيّ زضَُطُ..
طيُِكذٍُ بذؤ تًٌذاض    طىيٌَ ثًَُِزا، ٓاواض طُيؿتُوَ ًذاَهٌ طىَهِذاض ئذُو غذاتٍُ ب     

زَكطز و بُ ئآٌ ئُو زوطٌٍُ كطاغذُكٍُ كطايذُوَ، كُضذٌ زاخيػذتُوَ و ُُئًَؿذت      
ًَذت! طىَهِذاض ضذٌ زَكذات هذُو          ًًًَُكاٌُ ببًًَِت، ئذاٍ! ئذُوَ ضذٌ زَبًِ ًًُلُ بُٓ
شووضَ،  شٌُ كاَ هَُ ثًاواُُيُ! ٓذُوَ، ضذاو َُٓهذُُاكات، ئذُوَ طىَهِذاضَ، ٓذاواض هذُ        

َُهُُاكات، ئُطُض هُ غُضٍ ئذُو غذُضٍ زضيَذصتطيّ دذازَ بًبذًينَ      ُاغًُِوٍَ طىَهِاض ٓ
زَيِاغًَتُوَ، ُٓض دولًَم بجؤؾًَت، زَيِاغًَتُوَ، اصٍ بُ ُٓض ؾذًَىَيُن ببُغذتًَت   
زَيِاغًَتُوَ، كُؽ وَن ٓاواض طىَهِاض ُاُاغذًَتُوَ، ٓذُوَ خذؤ ٓذًُاْ ئذُو كطاغذٍُ       

وطٌُ، ئُٓا هذُ تًُُؿذت ؾذرييّ    هُبُضَ كُ ؾُوَكُ بطيُِكٍُ بؤ تًٌاضكطز و  تطاظا ز
بُٓاضَ ضاوَغتاوَ، كًًَُم زاضًٌُ و ؾذتًَلٌ زايذُ زَغذيت، ئذُٓا غذًٍُِ زََهًَذٌ       
ًَىَيذُ، ٓذُوَ طىَهِذاضَ، ئذُٓا هذُ ثؿذت غذُضٍ ؾذرييّ بذُٓاضَ ثؿذيت بذُ             غًًٌِ ً
زيىاضَكُ زا، ضاوَغتاوَ، زًًََلُ بٌَ دىوهُيُ، زََهًَذٌ بؤتذُ ويَِذُ و بذُ زيىاضَكذُوَ      
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ًَذت! ئذُوَ ضذٌ         َُٓهىاغطا وَ، وَيُِيُكٌ طُوضَ يذُن بذُ زيىاضَكذُ، غذُيطَ بذؤ ُادىوه
ضووزَزات، طىَهِاض بىوَ ويَُِ بُ زيىاضَوَ، ضَُطُ ُٓض هُ غُضَتاوَ ويَُِيذُن بىوبًَذت   
بُ زيىاضَوَ، بُالَ هُ ضاوٍ ٓاواضَوَ طًاٌُ تًَطُضِابًَت، ئا خؤٍ ًُذُ، ويَُِكُيذُتٌ،   

هُو شووضَ، ويَُِيُكٌ وا طذُوضَف، ئذُو ويَُِيذُ هذُو      باؾُ ويٍَُِ طىَهِاض ضٌ زَكات
غاتُ طرياوَ كُ بطيُِكٍُ ٓذاواضٍ تًٌذاضزَكطز، ئذُٓا زَغذتًَلٌ هذُ غذُض زوطٌذٍُ        
تطاظاوَ، زَغتُكُيسٍ تا غُض ًُضُكٌ زيذاضَ، زَبًَذت ثُجنذُكاٌُ هذُ غذُض بطيُِكذُ       

ووَ ٓذاواض  بًَت، ئذُو كُغذٍُ وَيُِكذٍُ ططتذىوَ، هذُ زواوَ ضاوَغذتاوَ و سُظيِذُكطز       
زَضبضًَت، ٓاواض زَبًَت بُ زَُ  ) طىَهِاض، طىَهِذاض( ٍ كطزبذٌَ، ضذىُلٌَ غذُالح بذُ      

 ًَٓىاؾٌ طىتٌ:
 طىَهِاض كًًَُ؟ تؤ ضًتُ!

بُضطٍُ زَُ  و ضَُطٌ شووضٍ طؤضاًٌُ ُُططت، ضَُطُ بىوضابًَتُوَ، هُ ظضًذٍُ    
لذُ، ثًذاويَلًـ    خؤٍ بُ ئاطآاتُوَ، هُ بّ ثُجنُضَكُ زَغيت هذُ ُذاو زَغذيت ثًاويَ   

بُضاُبُضٍ ضاوَغتاوَ، غُالسًـ هُ تًُُؿيت، هُ ثُجنُضَوَ تًُاؾاٍ شووضيَذٌ كذطز،   
هُو غاتُ زييت طىَهِاضٍ ويَُِ، هُ ؾًَىٍَ ثُهُ تًًَُم خذعٍ وهذُ ثُجنُضَكذُوَ ٓاتذُ     
ٍَ و بُ ُذاو طذُاَلٍ زاضتىوَكذُزا َُٓهلؿذا، ٓذاواض وااذٌ وِضًذا، زضَُذ  ٓاتذُوَ           زَض

يؿت كُوتىوُُتذُ زَغذيت غُضخؤؾذُ عذُضَادؤضَكاْ، تطغذا، ئذاخط       غُضَخؤ و تًَطُ
ظؤضٍ بًػتبىو عُضَادؤض كُ غُضخؤف زَبًَت، زَغذت زَوَؾذًَينَ و ض ئذًـ خطاثذُ     

 زَيلات و هُ ًٓض ُاثطيِطًَتُوَ، ثًاوَكُ زََهٌَ:
 ضًتاْ زَكطز هُو غُض زاضَ؟ بؤ تىو زظيّ ٓاتبىوْ؟

 ٓاواض اػٍُ بؤ ُُٓات، غُالح زََهٌَ:
 بؤ طؤضاٌُ ُا،

 ثًاوَكُ ثًَسَكٌَُُ:
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 طؤضاٌُ خاضَ تايُض زَزظْ! ًُيسظْ، خؤٍ زَتاُساتٌَ، زَ وَضْ بضو زاًُؿو..
ٓاواض هُ ثُجنُضَوَ ضاويَم بُ شووضَكُزا زَخؿًَينَ، طىَهِاض هُوٍَ ًُُابىو، زَبًينَ 

 ؾرييّ بُٓاضَ هُ طؤضاٌُ طىتّ ُُثػاوَتُوَ:
 غااٌ زَضويَؿُ داًٌَ ؾُضاو با بٌَ
 ثطِطُ ثًاَهُ ًاض هُ طؤؾٍُ ضاو بٌَ
 ئُو كضُ دىاُُ بؤ هًٌَاْ تؤضاو بٌَ..

ٓذذاواض طىًذذاٌُ ُٓيذذُ، ضَُطذذُ ثًذذاوَ عُضَادؤضَكذذُ ًُذذاظٍ خذذطاخ بًَذذت، بذذُالَ  
 سُظيلطز بُ اػٍُ بلات، هُو غاتُ غُالح زََهٌَ:

 ُا، زَضِؤيُِوَ..
 ثًاوَ غُض خؤؾُكُ زََهٌَ:

 ٍِ..زَ ضاوَغنت غُض و بريَتاْ بؤ بًَ
ٍَ، ئُويذذسٍ ٓذذُض هذذُوٍَ ضاوَغذذتاوَ و خُضيلذذُ دؤضَيذذم         ثًاوَكذذُ ضذذىوَ شووض
غًُازَكات، ٓاواض و غُالح هُ غُض ئذُوَْ خذؤ َُٓهسَُذُ غذُض زيىاضَكذُ و ضاكذُْ،       
ثًاوَكُ ٓاتُوَ، زوو بريَ و زوو كًػُ فػذتقٌ هذُ زَغذتُ، زَياُذساتٌَ، هذُ زَضطذاوَ       

 بُضِيًَاُسَكات و زََهٌَ:
بؤ طؤضاٌُ ٓاتّ هُ زَضطاوَ وَضْ، خؤ كؤتط ُذو هذُ غذُض زاضَكذُ      ئُو داضَ ئُطُض

 بًِؿُِوَ..
زضَُطُ، بريَياْ خػتُ طريفاٌُ ؾُضواَهُوَ و ضىوُُوَ ًاَهٌ غُالح، هُ شووضَكذٍُ  
غذذُالح زاًُؿذذنت، زايذذم ُُٓذذسٍَ ًًَذذىٍَ بذذؤ ًَِٓذذاْ و ضذذىو خذذُوت، ٓذذاواض ًَٓؿذذتا  

ٍُ ئاهُ، هًَىٍ كطزؤتُوَ بذؤ ًاضذًَم   طؤضاًُُكُ بُضيُِزاوَ، ضاوٍ ُٓض هُ غُض غىمخ
هُ طؤؾٍُ ضاو، بريَيُن َُٓهسَثضطِْ، ُذاويَطْ تذاًٌ بلذُْ، بذؤ الٍ هًَىيذاْ زَبذُْ و       
زايسًََُُِوَ، ٓاواض كُ بُ طؤضاًُُكاْ ًُغتبىوَ، بىيَطٍ زَيططٍَ، بريَكُ زَخاتُ غُض 
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   ٍ طذذطت و  هًَىيذذُوَ و زوو غذذٌَ اذذىًٌ هًَذذسَزات، تاَهذذُ، ويػذذيت بًًًََِٔتذذُوَ، خذذؤ
ُُئًَِاوَ، زوو غٌَ زُلُ فػتقٌ خػتُ زًًَُوَ و ئاغايٌ بذؤوَ، غذُالسًـ ضذاوٍ    

 هًَسَكات، بُ ُٓضزووكًاْ بريَيُن تُواوزَكُْ، غُالح زََهًَتُ ٓاواض:
 ئُضٍَ طىَهِاض كًًَُ؟

 ٓاواض ئآًَم َُٓهسَكًَؿٌَ:
 تًًَُلُ، تَُ..

واض ُٓغذتا و ُُيبًػذت، هذُ    ضَُطُ غُالح ثطغًاضٍ هُ تًُُكُ كطزبًَت، بُالَ ٓا
 ضيًٌََ ُٓغتًسَكطز غُضخؤؾُ، بُ بٌَ زَُطٌ ضىوَ غُض دًَطاكٍُ خؤٍ..

 ٓاواض زواتط هُ ُاو بطازَضاْ زَيطىت: 
 ؾُويَم خاضَ تايُض بؤ ًّ طؤضاًٌُ طىت..

ًَذت          ٓاواض هُو ؾُوَؾذُوَ بطِيذاضٍ زا عذُضَق خبىاتذُوَ، ئُطذُض شَٓذطٍ ًذاضيـ ب
 ٌؤوَ زَخيىاتُوَ..زَخيىاتُوَ، بُ كىوظَ هًَ

ٓاواض ئُو كؤتايٌ غاَهُؾٌ هُبريَ كُ كاضتٌ كذُوتىويٌ وَضططتذُوَ، بذُالَ ًَِٓذسَ     
ثًًَتًَلُِضىو، ضىُلٌَ طىَهِاض ثًَؿُوٍَ زًُا اىوتًبسات، غاَهًَلٌ هُزَغتضىوبىو، هُ 

 برييُتٌ بُ كُوتىويـ بابٌ زياضيٌ بؤ كطٍِ..
ًاًؤغتا سُيسَضكُ ًاًؤغتاٍ ئًِطوًعٍ ٓاواض ئُو ضُُس غاَهُ هُ اىتاخباُُ تُُٔا 

بذذىو هذذُ يازَوَضيذذسا ظيِذذسووَ و ًًُٓؿذذُ اػذذُزَكات، ئذذُو ًاًؤغذذتايُ ضذذريؤن و   
غُضٓاتٌ ًَِٓس دىاْ زَطًَطِايُوَ، بؤيُ بُ ًاًؤغتاٍ طًَطِاُُوَ ُاوٍ ضؤيؿت، ضَُطذُ  
ظؤض هُ ضيٌَ زيساضَوَ ًاًؤغتاٍ طًَطِاُُوَ ؾتًَلٌ هُ غُضٓاتٌ ٓاواض بًػتيبَ، بؤيذُ  

ططُطٌ ثًَسَزات، هُ ثؿذىوَكاْ باُطًذسَكات و هذُ طؤضَِثاُُكذُ اػذٍُ بذؤ زَكذات،        
ًاًؤغذذتاٍ طًَطِاُذذُوَ ٓذذاٌُ زَزات بذذؤ خىيَِسُذذُوٍَ ضذذريؤن، ٓذذاواض زَخىيًََِتذذُوَ،  
ًاًؤغتا ٓاٌُ زَزات بؤ ُىوغو، ُىوغًُِوٍَ ضؤشاٍُُ خؤٍ، ٓاواض ضُُس الثُضَِيُن 
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ًَطِاُُوٍَ زَزات، ًاًؤغتا بُ زَهٌ زَبًَذت و هذُ   زَُىوغًَتُوَ، ثًؿاٌُ ًاًؤغتاٍ ط
زَهذذُوَ زَغتدؤؾذذٌ هًَذذسَكات، تًَبًًِذذُكٌ زَزاتذذٌَ: )) تذذؤ ظؤض وؾذذٍُ )ًذذّ(ت      
ًَوٌ و هذُ دًذاتٌ ًذّ،         ًَِاوَ، زَكطيَت كًٌُ بلُيتذُوَ، زَكطَيذت ٓذُض ُذُئ بُكاضٓ

كُ خؤؾرت )ئُو( زابينَ، ياْ ُاويَم باُاوَكُف ُاوٍ خؤت بًَت زابينَ، ضَُطُ غُضٓاتُ
 بًَت، ئاطازاضبُ، ُٓض ؾتًَم ظؤض بًَوًًَتُوَ هًٌَ بًَعاض زَبًت((

ٓاواض زواتط بُ اػٍُ ًاًؤغتاٍ طًَطِاُُوَ زَكذات، هذُ ُىوغذًُِوٍَ بُؾذًَم هذُ      
غُضٓاتٌ خؤٍ ًُٓىو )ًّ(َكاْ فطِيَسَزات و هُ ؾذىيَين )ٓذاواض( و )كذىضٍِ زاضبذٌ(     

دًًَذذُوَ كذذُ ٓذذُواَهٌ ؾذذًُٓسبىوٌُ   زازًََُذذت، بذذُالَ هذذُ زضيَذذصٍَ غذذُضٓات هذذُو    
ًاًؤغتاكٍُ زَبًػتًَت بُ خؤٍ ُاوَغيتَ، ُُٓاغٍُ غىاض زَبًَت و  زَبِذُوَ ًذّ،   
ئًسٍ هًَطَوَ ٓاواض ًٍِ، كىضٍِ زاضبٌ ًٍِ ُٓض هًَطَوَف ٓذُوايَ ٓذات ًذاَهٌ ؾذُهٍُ     
ؾاًًِؤكفطؤف باضياْ كطزووَ، طُضِايُِوَ ًاَهٌ خؤًاْ و بُ زاضبًُكذُ ؾذازبىوًُوَ،   

ُضَتا ض خؤف بىو، زَتطىت بُ طىَهِاض طُيؿتىوَ، بُالَ بُضَ بُضَ زووضٍ طىَهِذاض،  غ
 يازٍ طىَهِاض زَبىوُُ ثؤهىوٍ ئاطط و ضعَياْ هُ زَهٌُوَ زيَِا..

 
 
 

-1- 
هذذُو غذذُضٍ كؤاَلُذذٍُ زَطُيؿذذتُوَ غذذُض زَضطذذاٍ غذذُضَوٍَ ًعطذذُفيت سذذادٌ    

ًَٓالٍُُ سادٌ هُاوُاُكُيُ كُ  هُاوُاُكُ، ضاوَغتاوَ غُضَ َُٓهربِيىَ و ضاوَ هُ غُض
بُ ئامساُُوَ ضاوَغتاوَ، باف ُايُتُوَ بريَ سادٌ هُاوُاُكُ  هُ غُض ًَٓالُُكٍُ بىو 
ياْ ُا، خُياَي بطزًًذُوَ بذؤ ئذُو ضؤشٍَ كذُ هُطذَُي طىَهِذاض تًُاؾذاًاُسَكطز، ًذاَ         

 طُضِيسَف داضيَم هُ وَالًٌ ثطغًاضٍ ًّ:
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 سادٌ هُاوُق بؤضٌ سادًُ؟
 يسَ بُ ثًَلًُُُِوَ:ًاَ طُضِ

 غاَهٌ داضيَم زَضًَتُ سُدٌَ..
 ًاَ طُضِيسَ هُ باضٍَ سادٌ هُاوُاُوَ اػٍُ بؤ خاَهُ ًؤغلؤيٌ زَكطز:

ئُو سادٌ هُاوُاُ ئُو غُض و ئُوغُضٍ زًُا زَكات، هُو اليذُوَ زَطاتذُ والتذٌ     
 سُدٌَ، هُو اليُؾُوَ زَطاتُ ضووغًا..

 ٌ:خاَهُ ًؤغلؤيٌ بُ ثًَلًُُُِوَ طىت 
 ضُُس خؤف بىو ًًِـ وَن سادٌ هُاوُاُكُ باَ، ضُُساْ داض ًؤغلؤَ زَزيت.

 هُو اػُيٍُ خاَهُوَ ًّ و طىَهِاض ثًَلُوَ زًَاُطىت:
 خىزا مباُلُ سادٌ هُاوُق، با بفطِيّ وًؤغلؤ ببًِو..

ئاخط خاَهُ ًؤغلؤيًٍ، بذُ ؾذًَىَيُن باغذٌ ًؤغذلؤٍ زَكذطز اىضئاخنىيَِذُكاْ وا       
 ُُزَكطز.. باغٌ بُُٓؾتًاْ 

ئُطُض زَُطُ تًصَكُ ُُبا، هُبريَ ُذًُابىو بؤضذٌ ضذىوبىوًُ ئذُو غذُضَ كؤاَلُذُ،       
ًَُىاْ ًّ و زَُطُطُ ُٓض ؾُف سُفت ؾُااوٍ ئًُُِ هؤاُِكُ زَبىو، ثؿيت هُ ًُِ 

 ويَُِيُكٌ طُوَضٍ غُزاًٌ زضِاُس و بُ زَُطٌ بَوِس زووباضٍَ كطزَوَ:
 )بطووخٌَ غُزاَ(  

ٌَ غذُزاَ(َكٍُ كىضَِكذُياْ طؤتذُوَ، ئذُو         هُ غُضٍ كؤاَلُُوَ غذُز زَُذ ) بطؤخذ
كىضٍَِ زَُطٌ بُ ًّ ُائاؾِا ُُبىو، بذُالَ ُُمشِاغذًُوَ، ئذُو كذىضٍَِ هذُ زواوَ هذُ       
كُغًَم زَضىو، ُُٓاتُوَ بريَ كًًَُ، ضاكُ ضان و تُاىتؤاُ، كىضَِكُ كُوت، زًَاوزََ 

غتًَلٌ واَ بؤ زضووغت بذىو كذُ   كُوت، خىيٍَِ زيت،  ئُو خىيََُِ ثًَؿرت زيتىوَ، ُٓ
 ئُو خىيَُِ ئاؾِايُ، اػُيُكٌ ًاَ طُضِيسََ بريزيَتُوَ:
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ئُطُض كُغًَم خىيَِِاؽ بًَت، خذىيَّ زَُاغذًَتُوَ، خىيَِذُكاْ ٓذًُىو وَن يذُن      
 ُو..

ٌٓ ئُوَ ُُبىو بضٌُ غُضٍ، تفُُطُكاْ ضووياْ هُوٍَ بىو، خىيَّ ًين كًًَُم هذُ  
َ، تا ئُو غاتُ هُ ُاو خؤثًؿاُساُُكُ غُضَ زاوٍ خُياَهًَم خُياَهٌ طىَهِاض زووضخػتُو
 زَطُيؿتُوَ طىَهِاض.. 

ضؤشٍ زواتط خؤثًؿاُساْ هُ زَضطاٍ اىتاخباُُوَ غُضٍ كطز، غُضٍ طُيؿتُ غذُضٍ  
ئُو دازَيٍُ كُ ثًَضبلُيتُوَ اىتاخباُُكٍُ طىَهِاض زياضَ، هُوٍَ هُ ًُٓىو اليُكُوَ 

تُق و تؤق و ظضًىٓؤضِ، بُضز ٓاويؿذنت، ًذّ غذٌَ ضذىاض     ضُكساض ثُالًاضياْ زا، بىوَ 
زاضالغتًلٍ ٓاويؿذت، ًٓضذًاْ بذُالف ُُضذىوْ، ثُضتذًُاْ هًَلذطز و ُٓضيُكذُ بذُ         
اليُكسا ُٓالت، ئُو هُ زَضطايُن ضىوَ شووضَوَ، ئُويسٍ بُ غُض زيىاضيَلسا ئاو زيذى  

طز، شًَُذم كذُ   بىو، يىغفٍ زيت هُو غُضَوَ غىوضِايُوَ، ًّ خؤَ بذُ سُوؾذُيُكسا كذ   
ئُطُض هُبُض دولُكٍُ ُُبا زًَطىت زايلٌُ، ضُُس هُ زايلٍ زَضىو، تاكُ شًَُلُ هُ 
تًُُمن زيتبًَتٍ كتىًت هُ زايلٍ بضًَت، بامب بًبًينَ دًاواظياْ ثًَِاكذات، دولًَلذٌ   
ًَِٓذذس ضَؾذذٌ ثؤؾذذًبىو تطغذذاُسًٌ، شُذذُ بذذُ ضذذاو و زَغذذت غذذُض زاض تذذىوَ ثطَِكذذٍُ 

ىشبين سُوؾُكُوَ، كًًَُم زووزيَ بىوَ، كاتٌ زووزَهٌ ًُُ، بُ ًُؿاُساَ، كُوتبىوَ ا
اػذذًُلطز، هذذُ َُٓهطُضِاُذذسا ياضًذذُتٌ زاَ، ثًَذذٌ بَوِذذس كذذطزَ، باوَؾذذٍ بذذُ  هقًَلذذٌ   
ئُغتىوضزا كطز و خؤَ كطزَ بُ ؾًَم هُو، زوو غٌَ ضُكساض بُ شووض كُوتّ، زَهٍ تىُذس  

و ئاؾلطامب، طىيٍَ هًًَُ بُ عُضَبٌ  هًَسَزات، زَتطغٍ  تطثٍُ زيَ دىوهُ خباتُ هقُكُوَ
دىيَّ زَزَْ، غُض باْ و بّ باًُاْ كطز، هذُ كذُهًَين ثُهلاُذُوَ زيذتٍ ضذُكساضيَلًاْ      
ثاَهًَلٌ تىُسٍ بُ شُُكُوَ ُاو كُوت، زًَىيػذت زَغذت بذؤ زاضالغذتًلُكَُ ببذَُ،      
ًَذٌ         باف بىو ثُؾًٌاْ بىوًُوَ، ضؤيؿذنت، زواٍ كذًًَُم شُُكذُ بذُ ضاغذيت ٓذُض زََه

 زايلٌُ، غُضيَلٌ بُ زَضيَسا ططت، ٓاتُ بّ زاضتىوَكُ و بُ زَُطًَلٌ زايلاُُ:
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 كىضَِ، تا ًّ َُُهًٍَ ُٓض هُوٍَ مبًَُِوَ، ُٓض هُ كؤالُّ..
هذذُو زاضتذذىوَوَ، طُيؿذذتٌُوَ ئذذُو زاضتذذىوٍَ كذذُ زَيطِواًُذذُ غذذُض طذذؤضاٌُ، ئذذُو  

ُوتذُوَ، زًًََذم بذىو    طؤضاًٍُُ بطزًًُوَ زياض غًٍُِ تطاظاوٍ طىَهِاض، غذُالسٍ بريك 
ًُُسيتبىو، ئُو زاضتىوَ ثطٍَِ  هُ خُياَهًَلٌ ثطِ بُضيسايُِوَ ُاو زَغيت غُضخؤؾذاْ،  
بُالَ ئًَػتا هُو زاضتىوَوَ ُابًَت خؤَ بسًَُ زَغذت خذُيايَ، بُضمبذُوَ زَكُوًذُ ُذاو      
ًَذت، ٓذُواَهٌ         ًَِ ٍَ زَكذَُ شُذُ ضَؾجؤؾذُكُ ٓذُواَهٌ خذؤف ب زَوٍ ثًاوكىشاْ، ضاوَِض

 ىوٌُ كؤاَلْ هُ ضُكساضاْ، زَبًَت ئُو شُُ كًٌَ ًطزبًَت وا ضَؾجؤؾُ!!ضؤهب
هُ زَضطا زضا، هًٌَُوَ زياض ًُُ كًًَذُ، طُوضَيذُ، ًِساَهذُ، ضذُكساضَ، بذٌَ ضذُكُ،       

 ئؤخُيـ:
 ثوُ ثُضشيّ، زاكٍ طؤتٌ زوو ُامناْ بساتٌَ..
 شُُ ضَؾجؤؾُكُ كُ زياضَ ُاوٍ ثُضشيُِ:

 الْ ًاوْ؟باؾُ، وَضَ، ضُكساضَكاْ هُ كؤ
 ًِساَهُكُ:
 ضؤيؿنت..

ئؤخُيـ، ضؤيؿنت و ئُوداضَف زَضباظ بىوَ، زاواٍ هًَبىوضزمن هُ شُُكُ كطز كُ بُ  
 ٓؤٍ ًُِوَ ثاَهًَلٌ خىاضز، بُالَ شُُ طىتٌ:

ُا، بُ ٓؤٍ دولُكًُُوَ بىو، ئًُُِكُ ثطغٌ بذؤ ضَؾجؤؾذٌ، ًِذًـ طذىمت كذٌَ      
 ُٓيُ ضَؾجؤف ُُبٌَ.

 هًًٍَ ثطغٌ:
 عامن بؤ ضَؾجؤؾٌ؟زَتىامن ب

 ططياو طىتٌ:
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هُ كؤغتًَم ثرتَ، زوايًاْ ئُو كىضٍَِ زويَينَ هذُ بذاظاضِ خذىيَين ضشا، كذىضَِ ُذُبىو،      
 بُالَ وَن كىضَِكَُ خؤمشسَويػت..

 ثطغًٍ:
 ُاوٍ ضٌ بىو؟

 ئآًَلٌ َُٓهلًَؿا:
 غُالح..

يَ غُالح، ئؤٍ، طىمت ئُو زَُطُ ئاؾذِايُ، ئذُو غذًٌايُ ئاؾذِايُ، ططيذاَ، بذُ كذى       
ٌَ(َ زيذت، ظاُذًٍ هذُ خؤثًؿذاُساْ           ٌَ )طذىَه ططياَ، شُُكُ ُُبا ٓذُض زَططيذاَ، هذُ ضَيًذ
زيَتُوَ، زويًََِـ هُ الٍ ًعطُفيت سادٌ هُاوُاُكُ زووض بُ زووضٍ زيتٍ، ئذُو كضذُ   
هُ ًٓض ُاطُضِيَتُوَ، خؤثًؿاُساْ ًُُ بُؾساضٍ تًَسا ُُكات، ُاظامن ضؤْ ُاطرييَت، هذًٍَ  

 ُعيللُوتُوَ:
 ؤف، ًُؿاُُت ضاغتُ، بُالَ ئاطات هُ خؤت بًَت، ُُطرييٌَ..زَغتد

 بُ ؾُضًُوَ طىمت:
 تؤف هُوٍَ بىويت؟

 بعَيُكٌ كطز و طىتٌ:
ؾتًَلت بؤ بطًَطًُِوَ بُؽ بُ كُؽ َُُهًٌَ، هُو ضؤشاُُ ضذىوَ، ببٌذُ ثًَؿذٌُضطُ،    
 ُ  وَضياُِذذُططمت، طىتًذذاْ: بذذاف ًُذذُ كضذذًَم، بذذٌَ ًًَذذطز يذذاْ بطايذذُن، كُغذذًَم ببًَتذذ

 ثًَؿٌُضطُ، تًَط اػَُ كطزْ و ٓامتُوَ..
ثرت طىَهًٍَ خؤؾىيػت، زًَطىت ض زَبىو ئُطُض طىَهِاضيـ وَن طىَهٌَ بذىيَط بذا، ض   
زَبىو ئُطُض ًّ كضًَلٌ بىيَطَ خؤؾىيػتبا، ئاٍ طىَهِاض ضًت بُ غُض ًّ ًَِٓذا، بذُ   
ضذذاو غذذىوضكطزُُوَيُن زوو ًًَذذطزت كذذطز، ُطخذذٌ ثىوؾذذلُيُكت بذذؤ ًذذّ زاُذذُُا،     

ىوؾلُيُن هذُو ثىوؾذلاٍُُ هذُ ثىوؾذلاخُظَكَُ زَخػذت و ثًَلذُوَ زًَاُِذاضزَ        ث
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ئامساْ، ئاٍ طىَهِاض خؤظطُ بُ طىَهٌَ زَضىويت، ُا، َُٓهُ هذُ خؤًذُ هذُ طىَهِذاض ًُذُ،      
اػٍُ زيساض بىو، زَبىو ًّ خؤَ بؤٍ ئاؾلطا كطزبا، زَبىو ثًًَبَوًٍَ تذؤَ خذؤف زَوٍَ   

يُكٌ ُاغلٍ بؤٍ ُُطىت، طوُيًٍ هًٌَ ًُُ، خؤَ بُ ثطِ بُ زًُا، َُٓهٍُ ًّ بىو، ضغتُ
خؤًٍ كطز.. خىيَُِكٍُ غُالح هُ طىَهِاضٍ ثػاُسًُوَ، ئذاٍ ٓذاوضيٌَ ثذؤي، ٓذاوضيٌَ     
ُاو زاضتىوٍ طؤضاٌُ، هُ ثًَـ ضاوٍ خؤَ كُوتٌ، فىاضٍَ خىيَين غذُض ؾذاُتٍ زيذت و    

ين بطازَضٍ ًِذساَهًٍ  ًُُِاغًتُوَ، ض خىيًََِم بىو ئُو خىيَُِ، زَبىو بًِامسُوَ، خىيَ
بِامسُوَ، ئُو داضٍَ ًاًؤغتا ًػتًَلٌ هُ ُاو ظاضٍ زا و خىيَّ فًضقٍُ كطز، ٓذُض  
ئُو خىيَُِ بىو كُ بُ زياض ًعطُفيت سادٌ هُاوُاُكذُوَ ضشا، ًذّ هذُ خىيَُِكُيذُوَ     
ُٓغتٌلطز ئاؾِايُ، بامب و زايلٍ ظاًُاْ ضىوًُتُ ُاو خؤثًؿاُساُُوَ، زايلذٍ ططيذا،   

 ا و طًعاضا زَوضياْ زاَ، بامب زََهًَت:خىؾم و بط
 ئاطازاضٍ خؤت بُ، هُ بُالف زَضِؤيت..

ثًاوٍ ًُُٓزاًُُ ُٓكاضيُكُف هُ ًاَهٌاُُ، طىيٌَاْ زاوَتُ ضازيؤ، ُاوٍ غذُالسٌ  
 خىيَِسَوَ، ططياْ اىضِطٌٌ ططت، بُ ططياُُوَ طىمت: 

 ًُؿتو..ئُو كىضَِ ظؤض بطازَضَ بىو، هُ غُضَتايٌ هُ تًُُؿت يُكرت زازَ
زايلٍ هُ ئاًًَعٍ ططمت، ططياْ ًُٓىو ططياْ بُ تؤَهُغتًَّ و ًُٓذُزاٌُ و زايذم و   
خىؾم و بطاو طًعاضاوَ، ًُٓىو ططياْ، هُ ُاو فطًًَػلُوَ تًُاؾذاٍ زايلذٍ زَكذَُ،    
ضُُس هُو شُُ زَضًَت كُ ًين هُ ُاو زاضتىوَكُ ؾاضزَوَ و ُٓواَهٌ ًذُضطٌ غذُالسٌ   

ُُ هُ غًٌا، هُ ططياْ، هُ طًَطِاُذُوَ بؤضذٌ ًَِٓذسَ بذُ يذُن      زاًٌَ، خىزايُ ئُو زوو ش
زَضّ، بؤضٌ ًَِٓسَ هًَم ُعيلّ، تُُٔا هُ دوم هًَلسٍ زووضْ، خىزايُ با ُٓض هًَلسٍ 
زووض بّ و زايلٍ بُ ضَؾجؤؾٌ ُُبًٍِ، بُ زيتين شٌُ ضَؾذجؤف زًُذا هذُ ثذًَـ ضذاوَ      

ُٓيُ هُ تؤ زَضًَت، زَهذٍ زَتذُاٌَ،   تاضيم زَبًَت و ًٓض ُابًٍِ، بُ زايلٍ َُُهًٍَ شًَُم 
 طىمت، بُالَ ئُو هُ غُضَتا بُ ُُٓسٍ وَُُططت و طىتٌ: 
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 هُ زًُايٌَ ظؤض كُؽ ُٓيُ بُ يُكرت زَضّ..
 طىمت:

 بُالَ هُ زًُايٌَ زوو كُغٍ ُُزيتىوَ ًَِٓسَ بُ يُكرت بضّ..
َ؟ زايلٍ تُواويَم زاًا، ثطغًاضٍ شُُكٍُ كذطز، هذُ كىيَذت زيذت؟ تًُذٌُُ ضذُُس      

 ُاوٍ ضًُ؟
غُضٓاتٌ زاضتىوَكُ و شُُ ضَؾجؤؾُكَُ بذؤٍ طًَطِايذُوَ، هذُو غذاتٍُ طذىمت ُذاوٍ       
ثُضشيُِ و ضَُطُ ؾتًَم هُ تؤ بُ تًُُُرت بٌَ، ضاضذَوُكٌ وَن ئذُوٍَ كاضَبذا طذطتيب،     
بُالَ زَيىيػت خؤٍ ئاغايٌ ًُؿاُبسات، ُٓغتٌلطز ؾتًَم هذُ طؤضِيًَذُ، ظؤض ٓذُوَهٍ    

َ بُضز و ًٓضٍ هًٌَ َُٓهُِكطِاُذس، زواٍ ضذُُس ضؤشيَذم ثطغذًاضٍ     هُطَُهٌ زا، خؤٍ كطز
ًاَهٌ ثُضشيين كطز، ُاوًُؿاُُكَُ بؤٍ َُٓهذسا، ئًذسٍ بابُتُكذٍُ زاخػذت و ضذُُسٍ      
غُضٍ اػَُ زَبطزَوَ غُضٍ، ئُو ُُزَٓاتُوَ غُضٍ، اػٍُ بُ اليُكًسٍ زَبطز، واظَ 

ا زَضىوَ و خذؤَ هًَذسَططت، بذعامن    هًًًََِٔا، بُالَ ظؤض داضيـ زووض بُ زووضٍ بُ زوويس
ضيٌَ ُاضًَتُوَ كؤالٌُ ًاَهٌ ثُضشيّ، داضيَم هُو داضاُُ ضيٌَ بُوٍَ كُوت، هذُ غذُضٍ   
كؤالْ خؤَ خػتبىوَ ثُُاٍ زضَختًَم، زيذتٍ زايلذٍ زَضطاكذٍُ الزا و ضذىوَ شووضٍَ،     
َُ وَن ضؤْ زَضًُ ًاَهٌ خؤت ئُوٓا، ئُو ضىوُُ شووضَوَ ثًَِاضذًَت ٓذٌ دذاضٍ يُكذ    

بًَت، ضَُطُ هُ زَضطاٍ زابًَت، بُالَ زووض بىو، طىيٍَ هُ زَُطذٌ زَضطذا ُذُبىو، ٓذُض     
ضاوَغتاَ ُُٓاتُ زَضٍَ، ظؤضٍ بطز، ُٓض شًَُذم ًِذساَهًَم بُويَذسا تًَسَثذُضِيّ، يذاْ هذُ       
ًٌَذسََهٌَ: )ئُطذُض خىَيطِيذاتٌ          زَضطايُكُوَ غذُضياْ زَضزَيِذا، ُٓغذتٌسَكطز بذُ ضذاو ث

وَغتاوٍ!( ضَُطُ واف ُُبىوبًَت، ًّ بُ َُٓهُ ضاوَكامن خىيَِسبًَتُوَ، ُُبًَت بؤ هًَطَ 
ضؤيؿتٍ بُ ثًَـ زَضطاٍ ًاَهٌ ثُضشيّ، بُ بّ غًَبُضٍ زاضتىوَكُزا ضؤيؿتٍ، زَضطذاٍ  
سُوؾُ ًُىَ كطاوَ بىو، هُ سُوؾُ كُغٍ ُذُزيت، ئًذسٍ ضؤيؿذتٍ ُُطُضِاًذُوَ، خذؤَ      

 ت: ثًَُِطريا، ضؤشٍ زواتط بُ ؾُضًُوَ ثًًٌَطى
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 زايُ، ًاَهٌ ثُضشيِت زيتُوَ؟
 زايلٍ بُ ثًَلًُُُِوَ ًاَهًَم تؤ ُاوًُؿاٌُ َُٓهبسَيُت، ئاغاْ زَبًِسضيَتُوَ..

 طىمت:
 ظؤض هُ تؤ زَضىو، وايُ؟

 زايلٍ:
وايُ، بُالَ ًّ هُو زَضٍ، ضىُلٌَ غٌَ غايَ هُ ًّ طُوضَتطَ، بُالَ ض ثطغذًاضيسيٍ  

 زَطًَطًُوَ.. هًٌَُكُ، زوايٌ غُضٓاتًَلٌ تاَهت بؤ
بُ اػذَُ كذطز، زَضطذاٍ ثطغذًاضَ زاخػذت، بذُاَلَ ضؤش زواٍ ضؤش تاًذُظضؤيًٍ بذؤ         
غُضٓاتٌ تايَ ثرت زَبىو، ئُوٍَ زايلٍ ُاوٍ ُذا غذُضٓاتٌ تذايَ، الٍ ًذّ غذات زواٍ      
غات ؾرييِرت زَبىو، خىا خىاَ بىو خىهُكًَم ظووتط بًبػتٍ و تاًٌ بلَُ، زَبٌَ ئذُو  

و ثُضشيّ ضٌ يُكرتْ، زَظامن خىؾم ُو، زايلذٍ خىؾذلًَلٌ    ثُضشيُِ كٌَ بٌَ، ؾرييّ
ُٓبىوَ وَن بًػتىوًُ ًَٓؿتا زايلٍ ؾىوٍ ُُكطزووَ ئذُو ًذطزووَ، ئذُزٍ؟ زَٓاتذُ     
غُضَ بضٌُ الٍ ثوُ ثُضشيّ و هًَبجطغٍ: ئُضٍَ تؤ ضٌ ؾرييين زايلٌٌ! ُُزَضىوَ، بذُ  

 اػٍُ زايلٌٍ كطز و هُو باضَيُوَ ثطغًاضَ ُُكطز..
ؤضٍ ضؤيؿتبىو، كًٌُ ًذابىو، ٓذُض ئذُو ًاوَيذُ بذىو كذُ بذامب و ثًذاوٍ         بُٓاض ظ

ًُُٓزاٌُ ثًؼ تًَلطرياْ،  ؾُضٍِ ؾاخًاْ ًَِٓذابىوَ بذّ زاضبًُكذُ، هًَذم ُٓغذتاُُ      
 غُض ثٌَ، تؤَهُغتًَّ زََهًَتُ ًُُٓزاٌُ:

 تؤ كُ ئُوٓا زََهًٌَ بؤضٌ خؤت بُ ضاويَلُوَ ُاضًُ ؾُضِياْ؟
 ًُُٓزاٌُ زََهًَت:

 بُ الاًَلُوَ بطِؤ. ُا، تؤ 
 تؤَهُغتًَّ زََهًَت:

 ثًَؿٌُضطايُتٌ بُ ضاويَلُوَ زَكطيَت، بُالَ بُ الاًَلُوَ ُاكطيَت..
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ئُو اػُيٍُ بامب ًين ًَِٓايُ ططياْ، ويػتٍ ثذُالًاضٍ ثًذاوٍ ًُٓذُزاٌُ بذسََ،     
 بامب ُُئًَؿت و طىتٌ: 

 ئُوَ ؾُضٍِ خؤًاُُ، تؤ خؤت تًَىًَُطوًَُِ.. 
تُ ُٓواَهٌ ًُضطٌ خاَهُ ًؤغلؤيًٍ ٓذات، ئذُويـ هُطذُيَ ًُضطذُ     ئا هُو غُضوَخ

ثؿتئاؾذذاًُُكاْ بذذىو، بذذُالَ ُٓواَهُكذذُ زضَُطذذرت طُيؿذذت، ئذذُو ضؤشَ بذذىو ًذذّ هًَذذٌ  
زَتطغاَ، باف بىو تااًلطزُُوََ كطزبىو، زَُا زًَاًُوَ و ُُزَضىوًُ كؤهًص، زايلٍ 

زَبىو هذُ كذؤالًَُـ بطذطٍ، بذامب     ططيا ًَِٓس ططيا بُ طُضَِكًَم شْ ًَِٓسَ ُُططياوْ، ُُ
 زَيطىت:

 ًَٓىاف بططٍ، ًَٓىاف بططٍ، ئًُّ ثًَبعاُّ زًَاُططْ..
زايلذذٍ زَططيذذا و دذذىيَين زَزا، دذذىيَين بذذُ ًُٓساًُُكذذُف زَزا، زايلذذٍ دولذذُ   
ضَؾُكٍُ ثؤؾٌ، ئُو دولٍُ ثُضشيّ ثؤؾذًبىوٍ، ئًَػذتا زايلذٍ و ثذُضشيّ شُذًَلّ،      

هُ تًُُؿت يُن زاًُؿتىوْ، ثطضًاْ كطزؤتذُوَ، غذُض   كُؽ هًَلًاْ ُاكاتُوَ، ئُوَتا 
ضووًُتُكاًُاْ خىيًًَِاْ هًَسَضؤضٍَِ، ُٓضزووكًاْ )بطاضِؤ(ياُذُ، باؾذُ ثذُضشيّ بؤضذٌ     
بطاضِؤ زَكات، ُا، ُٓض ئُو ًُذُ، زوو غذٌَ شًُذسيـ بطاضِؤياُذُ، ئُويذسٍ بابُضِؤيذُتٌ،       

ٍ، ئُو زوو شُُ كتىًت ئُويسٍ ضؤَهُضِؤيُتٌ، هُ ثطغُ ُٓض كُؽ بؤ كُغٌ خؤٍ زَطط
يُكّ، وَن يُن ؾو زَكُْ، ئُو زوو شُُ شًَُلّ، كاًًاْ زايلٌذُ، ُايِامسذُوَ، ًذّ    

 ُايِامسُوَ، زَبًَت بامب بٌَ و بؤَ بِاغًَتُوَ، بُ بامب زََهًٍَ:
 بابُ، ئُو شُُ كًًَُ وَن زايلٍ زَططٍ؟
 ًُُعاٌُ هُطُيَ كاًًامنُ، بامب زََهًَت:

 يت؟زايلت ثًٌَ ُُُاغاُسوو
 طىمت: 

 ُا
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بامب هُ غذُضٍ ُُضؤيؿذت و اػذٍُ بذُ اليُكًذسيا بذطز و ُُٓاتذُوَ غذُض ثذُضشيّ،          
 تًَُِطُيؿتٍ، ئًَػتاف ٌٓ ئُوَ ًُُ، هُ زايلٍ بجطغٍ، هُ ثوُ ثُضشيّ بجطغٍ..

ؾُويم زايلٍ ًين َُٓهجًَضا كُ بضًُِ ًاَهٌ ثُضشيّ، ُٓض كاتًَم زَهٌ ظؤض تىُذس   
 ثًٌَدؤف بىو، ًَٓؿتا هُ ًايَ زَضُُضىوبىويّ، طىمت: با، زَبىو هُ ًايَ زَضبضًَت،

 ئُوؾُو ُٓض ثطغًاضيَم بلَُ، وَالًٍ زَزَيتُوَ؟
 طىتٌ:
 بجطغُ..

 هُ ضيًٌََ، ًُضدٌ ُُطًَطِاُُوٍَ بؤ كُؽ بُ غُضَ غُثاُس و ئُوٓاٍ طًَطِايُوَ:
م ثُضشيّ غٌَ غايَ هُ ًّ طُوضَتطَ، ًَٓؿتا ؾىوَ ُُكطزبىو، زوو غذٌَ دذاض كىضِيَذ   

ٓاتُ زاخىاظيٌ ثُضشيّ، بامب ضىوَ غُض كُهٌ ؾُيتاْ و ُُيسايٌَ، ثُضشيّ هُطُيَ كىضَِ 
غُضٍ خؤياْ َُٓهططت، ئاًؤظاكامن ٓاتّ ؾري و تريياْ زَغىو، بامب تُاَلاٌ خىاضز كذُ  

 ثُضشيّ بلىشيَت، بُ خاَهيت طىت:
 كىضَِ، ٓا ئُوَ زًَاُضَُ بؤ كطِيىيت، ُُيلىشيت، كىضٍِ ًّ ًُت..

 ت بُ ئاًؤظاكاُيت طىت:خاَه
 ئًَىَ بطِؤُُوَ ًايَ، با ُٓض ًّ زَغتٍ غىوض بًَت..

خاَهت زًَاُضٍُ هُ بُض ثؿتًَّ ُاو زَضضىو، ًّ و زايلٍ هُ غذُض ئذاو و ئذاططيّ،    
بابًؿٍ زَضطاٍ هُ غُض خؤٍ زاخػتىوَ، ُايُويَت كُؽ ببًينَ، ُاوَ ُاوَ زيىاض بُ بُض 

ٌ ثًَضذىو، خاَهذت ثُيذسابؤوَ، بذامب كذُ ظاُذٌ       ًػت و ثًَوُاُ زَزات، زوو سُفتُيذُك 
ثُضشيّ هُ غُض غِىوض كىشضاوَ و الؾُكُؾٌ هُ ضؤهُواًُُن خطاوَتُ بّ خؤيَ، ئاغايٌ 
        ،ٌَ بؤوَ، بُاَلَ ًّ وزايلٍ كُوتو، ضاذٌ زًُاًذاْ هذُ خاَهذت ُٓغذتا، ُامنذاْ ُذُزَزاي

كىشضاٌُ  دولٌاْ ُُزَؾىوؾت، ئُويـ ًٓض اػٍُ ُُزَكطز، ضُُس سُفتُيُن بُ غُض
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ثُضشيّ تًَُِثُضٍِ، بامب تطوًبًَى هًًَسا و ًطز، زايلذٍ بذؤٍ ططيذا، بذُالَ ًذّ تِؤكذُ       
 فطًًَػلًَلٍ بؤ َُٓهُِوَضاُس، زواٍ َُٓهطرياٌُ تاظيُ، خاَهت طىتٌ:

ؾتًَلتاْ ثًَسََهًٍَ، بُالَ ُٓض كُغًَم هُ ظاضٍ ئًَىَوَ بًبًػذيتَ، ئًَذىَ ُذا، بذُالَ     
 خؤَ زَكىشَ..
 ٌ:بُ ُابُزَه

 طفتٌاْ زا كُ ًًَُُِٔكُ زَثاضيَعيّ..
 خاَهت طىتٌ:

 ثُضشيّ ًاوَ و ُُكىشضاوَ..
ًّ هُضظيٍ، زايلٍ هُ ٓؤف خؤٍ ضىو، ئاوًاْ ثًَذساكطز و ٓاتذُوَ ٓذؤف، خاَهذت     
ثُضشيّ و كىضَِكٍُ زيتبؤوَ، ثًًَطىتبىوْ، زووض بطِؤْ، ضُُسٍ زَكطٍَ زووض بذطِؤْ، هذُ   

ئُوثُضٍ غِىوض، ئًسٍ ئًَىَ ًذطزووْ، زَبًَذت وا بلذُْ،     ظيٌَ طُوضَ بجُضُُِوَ و بطؤُُِ
زَُا بابًؿٍ ُُتاُلىشيَت، ئاًؤظاكامن ضاُاوَغنت، خىاخىاٍ ضووزاويَلٌ ئذُوٓاْ، طذىٍَ   
بُاػٍُ ًّ ُازَْ، ًّ و زايلٍ غاالٌُ ظوو زوو غٌَ داض ثُضشيٌِاْ زيت، خاَهًؿذت  

 زيتبىوٍ..((
 زايلٍ زايُ ثطًٍُِ ططياْ و طىتٌ:

 ُطُض خاَهت هُ شياْ ًابا، ئُو غُضٓاتَُ ُُزَطًَطِايُوَ..كىضَِ ئ
ئُو ؾُوَ هُ ًاَهٌ ثُضشيّ ًّ بُضاُبُض زاضتىوٍ خؤؾاضزُُوَ هذُ ًَُذىاْ زوو شُذٌ    
ضَؾجؤف زاًُؿتبىوَ، ُا هُ ًَُىاْ زوو كذُضتٌ شًَُذم زاًُؿذتبىوَ، كذُضتًَم ؾذرييين      

بًاُِامسذُوَ، ٓذُض زَبذٌَ هذُ     زايم، كُضتًَم ثُضشيين ثوم، ُٓض زَبًَت بُ ُاوَكاًُاْ 
باُطلطزُسا بًاُِامسُوَ، كٌَ )زايُ(ٍ ًين وَالًسايُوَ، ئُوَ ؾرييُِ، زوو كُضتُ شْ 
زواٍ غاالًَُم زابطِاْ، زواٍ كُضتبىوْ، بذُ دولذٌ ضَؾذُوَ هذُ فطًًَػذلسا يذُكرتياْ       
ططتُوَ، اػُياْ هُ بطايُن زَكطز كُ بذُ اذُز سذُفت بذطا غذؤظٍ بطاياُذٍُ ٓذُبىوَ،        
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ايُن هُ ضًاكاْ هُ ؾُضٍِ بطاكاْ خىيَين ضشاوَ و ضَُطُ بُ طؤضَِكُؾذٌ ُُكُوُذُوَ،   بط
ئُو ؾُوَ ًّ ثولًَلٍ زيتُوَ، كذض و كذىضِيَلٌ طذُجنٌ ٓذُبىو، هذُ ضذاوٍ كضذُكُوَ        
طىَهِاضَ زيت، ضُُس هُ ضاوٍ طىَهِاض زَضىو، هُ اػٍُ كىضَِكُؾُوَ غُالسٍ ُاغًُوَ، 

 ُ طىهوُكٍُ بُضكُوتىوَ....بطازَضٍ بىو، بُ زياضيُوَ بىوَ ك
 ظؤضٍ ُُبطز ُٓواَهًَم ٓات كُؽ باوَضٍِ ُُكطز:  

 )) ثًاوٍ ًؤغلؤيٌ ًُُطزووَ، بُالَ بطيِساضَ((
ًَوذٌ ثًذاوٍ ًؤغذلؤيٌ بذىوَ، ُٓواَهُكذٍُ           ؾُويَم ثًاوَيذم ٓذات، زيذاضبىو هذُ ٓ
بُضاغذت طُضِاُذذس، ئذاٍ ئذذُو ثًذاوَ زَُاغذذٍ، بذُ زَُطذذٌ ُاغذًٌُوَ، ئذذُوَ ًاًؤغذذتا      

ؤضُضَ، كاتٌ خؤٍ غاَهًَم واٍُُ ثًٌَطىتىوَ، غًٌاٍ ُُٓذسيَم طذؤضِاوَ، زيذاضَ ئذُو     ك
ًٌَُِوَ، ًاًؤغذتا          ًَِاُاغذ ًًَدذؤف ُذُبًَت، خذؤًٌ ث ًَتُوَ، طذىمت ُذُوَن ث ًّ ُاُاغذ

 كؤضُض طىتٌ:
 هُ ًطزْ زَضضىوَ، بُالَ ئُُساًًَلٌ هُ زَغتساوَ..

 زايلٍ خٌُُ بىو:
 بُؽ ًُُطزبٌَ، اُيِاكُ..

ٌ زووباضَ زَكطزَوَ كُ ض ئُُذساًًَلٌ هذُ زَغذتساوَ، ثذٌَ؟ زَغذت؟ ضذاو؟       بامب هًَ
ُٓضضٌ زَطىت، ًاًؤغتا كؤضُض بُ ُُخًَط وَالًٌ زَزايُوَ، هُ ُٓغتاُس بذامبٌ تذٌ   

 كطزَوَ و غطتُيُكٌ كطز، زَوضٍ بامباْ زا، با  ضووٍ هُ زايلٌُ:
 ُابًَت.. ضُُسًاْ ثًَطىت، شْ بًَُِ، با ًِساَهت ببًَت، ئًسٍ ًِساَهٌ
 زايلٍ اًصَيُكٌ هًَىَ ٓات، بُالَ يُكػُض ًَٓىضبؤوَ و طىتٌ:

 اُيِا، بُؽ  ظيِسوو بًَت.. 
ُٓض هُو ؾُوَؾُوَ ُاوٍ هُ ًاًؤغتاكَُ ُا )فطيؿذتٍُ ؾذُوَكُ(، ؾذرييّ ضَؾذٌ     
فطِيَسا، كطاغُ دىاُُكٍُ هُبُض كذطزَوَ، بذُاَلَ ثذُضشيّ ٓذُض بذُ ضَؾجؤؾذٌ ًايذُوَ،        
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ٌَ هذُ        ًًَطزَكٍُ بُض هُ غ اَهًَم ًطزبىو، ًذّ دًذاواظيٌ دولذٍ ثًَدذؤف بذىو، ضذىُل
 زووضَوَ هًَلسيٍ دًازَكطزُُوَ..

ئذذذُو ضؤشاُذذذُ ٓذذذُواَهٌ ُذذذاخؤف هًَلًذذذاُططتبؤوَ، بذذذُ زواٍ يذذذُكرتزا زَٓذذذاتّ، 
ُاخؤؾرتيًِاْ ًُضطٌ ًاًؤغتاٍ طًَطِاُُوَ بىو، ئذُوٍَ فًَذطٍ خىيَِسُذُوَ وغذُضٓات     

 طىت: طًَطِاُُوٍَ كطزَ، ئُوٍَ ثًًٌَسَ
وا ًُكُ كُغذًَلت ظؤض ظؤض خؤؾذبىيَت، زَُذا زَكُويتذُ زاويَلذُوَ زَضباظبىوُذت       

..ًُُ 
بُالَ كاض هُ كاض تطاظا بىو، ًّ كُوتبىوًُ زاوٍ طىَهِاضَوَ، ًُُعاًُبىو ًاًؤغتا 
بُ ضًا كُوتىوَ، ُٓض ئُو غاَهُ ُٓواَهٌ هُ غًَساضَزاٌُ ًاًؤغتا غابريَ بًػذت، ئذُو   

بُعػٌ عُضَبٌ زَطىت سًعبٌ باون كُضاْ طاو، ضُُس غذايَ بذٌَ    ثًاوٍَ بُ بُ سًعبٌ
غُضوؾىيَِلطا، زضَُ  ُٓواَهٌ ًُضطٌ باَلوبؤوَ، ئُو غاَهُ اازغًُ كؤالًَُم كىشضاوٍ 
بؤ طُضَِن ُاضزَوَ، غًاًُُس ئُوٍَ بُ ثاضٍَ بُِ زاضطىيَعَكاْ خاُىويَم و تطِوًبًَوًاْ 

َهُكٍُ غُض اؤَهِذٌ ُاغًُوَ، ئُو ضؤشاُُ  ثطِ كطٍِ، بٌَ غُض ٓاتُوَ، زايلٌ بُ غٌَ خا
ًُضط بىوْ، هُ ُٓض غٌَ شْ زوو شْ ضَؾٌ ثؤؾٌ، شْ زَتطىت اُهُضَؾلُْ بُ ضيَذٌ  
طؤضِغتاُُوَ، طُضَِن هُ غِىوضٍ خؤٍ ضاوَغتا و طؤضِغتاْ ُاو ضًَىضًُكاٌُ ثطِزَبذؤوَ  

خنىيَِذُكاْ ضذُُسٍ   و  وَن داضاٌُ طُضَِن ضؤش بُ ضؤش بُ ُٓض ضىاض الزا زَكؿا، اىضئا
ظؤضزَبىوْ ًَٓؿتا ثًَطِاُُزَطُيؿنت، سًُُزٍ اىضئاخنىيَّ هُ غُض طؤضِيَلذُوَ بذؤ غذُض    
طؤضِيَم، باظاضٍِ طُضًُ، بُالَ دُباضٍ اىضئاخنىيَّ ًُِتٌ بذُ طذؤضِ و ًذطزوو ُذًُاوَ،     

 ظؤض داض هُ ضازيؤ و تُهُفعيؤْ اػُ زَكات، سًُُز داضيَم طىتٌ:
، بُ خىزاٍ بُ يُن تُهذُفؤْ زَتىاًَُذت بًػذت اىضئذاخنىيَّ     هُ دُباض ُعيم ُُبًُوَ

 خباتُ بُُسخياُُوَ..
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ئُو ضؤشاُُ ًَِٓس تىوف بىوْ، ظؤض كُغًاْ تىوؾٌ ؾًَتبىوْ كطز، زيساض هُ ضؤشٍ   
زووًٌَ ثطغُكٍُ زايلٌ بُ كؤالْ و دازَ كُوت، ثاضضُ ئاغًَِم هُ ئامساُُوَ ٓذات  

سُوؾٍُ ًاَهٌ زيساضَوَ، زايلٌ ُذاٌُ زَكذطز،    ، طىتًاْ خىًُيين َُٓهًساوَ، كُوتُ
زَغتًَلٌ بُ غًَطَوَ بُدًٌَا، ثًًَُكٌ هُطُيَ خىاُُكُ ضؤيؿت، ُٓض ثاضضُيُكًاْ هذُ  
دًًَُن ًَِٓايُوَ و هُ تىوضَطُيُكٌ غجًاْ كطز، زيساضَ ؾذًَت يُكذَُ ؾذًَيت طذُضَِن     

ٌ سُغذاضَكٍُ  بىو، بُاَلَ ٓذُض ضذُُس سُفتُيذُن بذُ تاااُذُ ؾذًَت ًايذُوَ، كذىضِيَل        
خاُعزيـ هُ اازغًُوَ بُ ؾًَيت ٓاتُوَ، ًًِـ  ضَُطذُ هذُ غذُض ضؤخذٌ  ؾذًَتبىوْ      
بذذىومب، ٓذذًُىو ئُواُذذُ كذذًًَُم هذذُ خذذُياَهٌ طىَهِاضيذذاْ زووض زَخػذذتٌُوَ، بذذُالَ     

 ُٓضطىَهِاضيـ هُواٍُُ زووض خػتٌُوَ..
ٍ  هذُ  ثًَـ ٓاتين  ًاًؤغتا بُ ًُى خىهُكًَم، بُياٌُ باؾذٌ كذطز، غذُضَ ٓذَُهربِ    

ضطكُيُن كًُرت اليُكٌ ضوويذٍ زيذت، ًذّ هذُ ضيعَكذاٌُ زواوَ زاًُؿذتىوَ، ئذُو هذُ         
ثًَؿُوَ زاًُؿت، ئُو زَُطُ زَُامسُوَ، زَُطٌ زايلٍ ُُُامسُوَ ئُوَ زَُامسذُوَ، تذؤ   
ًَذم بضذّ، بًػذنت تىاُذاٍ دًاكطزُذُوٍَ           ًَِذسَ ه ٌَ زوو زَُذ  ٓذُبٌَ ٓ بَوًٌَ هُ زًُذاي

وَن زايلٍ و ثولٍ، بذُالَ زوو زَُطذٍ ُُبًػذتىوَ، ٓذُوَ      ُُبًَت، زوو ضَُطٍ زيتىوَ،
زَُطٌ طىَهِاضَ، ال ضووًُتٌ، ُٓوَ، ًذّ ضووًذُتٌ طىَهِذاض ُُُامسذُوَ! هذُ كذُهًَين       
اىتابًُكاُُوَ زَبًٍِ، ثطضٌ بُ غُض ؾاًُسا ثُخؿاُُ، ُٓوَ ئُوَ ثطضٌ ثُضيُ، ثطضٌ 

َؾذُكُ، الٍ زَضطاكذُ، تذا    ئايؿُوفامتُيُ، ض بًاُىويُن ببًٌُِوَ بطًُُ الٍ تُختُض
ضووٍ ببًٍِ، ضووٍ ببًٍِ و ُُبًٍِ ئُوَ طىَهِاضَ زَُطٌ ٓذُوَ، ثطضذٌ ٓذُوَ، هذُ ُذاو      
ئامساًَُم ثطض ئامساًَُم ثُهلُ ظيَطِيُِ ًّ ٌٓ طىَهِاض زَُامسُوَ، بُ بُشًُـ  طىَهِاضَ، 

يَتذُوَ، هذُ   ض بُشْ ُٓيُ هُ بُشٌُ طىَهِاض بضًَت!   ئُو واُُيُ ظؤض زووض و زضيَذصَ ُابطِ 
ًَِطايذُوَ،          ًَذىاْ ئذُو زوو ظَيًذٍُ زَط ًَذصووٍ ُ زَضوُ و فطَِٓذات زضَيذصتطَ، ًاًؤغذتا ً
ًًِـ هُ ثطضٌ ئُو كضُوَ ، هُ بُياٌُ باؾٌ ئُوَ كضذُوَ كذُ ٓذُض زَبًَذت طىَهِذاض      
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بًَت، ثضطِ ثضطِ ًًَصووٍ خؤَ و طىَهِاضَ زَطًَطِايُوَ، واُُ زضيَص زَبًَتذُوَ، وَن ًًَذصوو   
 بٌَ كؤتايُ.. زضيَصَ و

ئؤخُيـ ثؿىوَ، زًَىيػت بذُ غذُض ًًَذع و كىضغذًُكاُسا باظبذسََ، ظوو بطًُذُ       
ٌَ، ثذؤيَ ثذطَِ هذُ         ٍَ، ضٍَ ًُذُ ظوو بًطذًُ زَضطا، هُ غُض زَضطا ثطضًٍ زيذت ضذىوَ زَض
اىتابٌ، ضٌ بُغُضٓات! ضَُطُ ضىوبًَتُ ياُُكذُ، طذُضِاَ، ًُُسيتذُوَ، تذؤ بَوًَذٌ هذُ       

، هُوٍَ ًُُ، ئاٍ! طىَهِاض هُ كىيٌَ! وا ضاكُ بضٌُوَ ثؤي، هُ طؤضَِثاُُكُ ثًاغُ ُُكات
دًَذذذٌ ًاًؤغذذذتا زاًُؿذذذتىوَ، ئًَػذذذتا زيَتذذذُ شووضَوَ و زَيبًذذذٍِ، ئذذذاٍ! واُذذذُ     
زَغتًجًَلطزَوَ، طىَهِاض ُُٓاتُوَ، ًُُعاٌُ واُُ ضؤْ كؤتايٌ ٓذات، هذُ كذٌَ بجطغذٍ     

ُُٓاتذُوَ، هذُ ثذؤي     ئُو كضٍُ هُ واٍُُ يُكَُ ٓات و ُُٓاتُوَ، كٌَ زَيِاغذٌ؟ بذؤ  
كُؽ بطازَضَ ًُُ، داضٍَ كُؽ ُاُاغٍ، دىاًُـ ًُُ، هُ كضًَلٌ تاظَ ٓذاتىو، بعضبذىو   
بجطغٍ، ثؿىوَكاٌُ ئُو ضؤشََ هُ طُضِاْ بُ زواٍ طىَهِاض بطزَ غُض، زًَطىت، ضَُطذُ  
هذذُ بُؾذذًَلًرت هذذُ ثذذؤهًَلًرت بًَذذت، بذذُ َُٓهذذُ ٓاتبًَتذذُ ثؤهُكذذٍُ ئًٌَذذُوَ، طذذُضِاَ،    

ُُضىوًُ شووضَوَ، طُضِاَ، ًَِٓس طُضِاَ غُضَ غىوضِا، هذُ تذُوابىوًُـ هذُ    واُُيُكًـ 
ثًَـ زَضطاٍ كؤهًص ضاوَغتاَ ضاوَ بُ ًُٓىو اليُكسا زَطًَطِا، طىَهِاضَ، ُُزيتُوَ، ئُو 
ًَذٌ هذُ ضؤشٍ            ؾُوَ خُو ُُضذىوَ ضذاوَ، باؾذُ طىَهِذاض ضذؤْ  طُيؿذتُ كؤهًذص، تذؤ بَو

ُُ، ُٓض زَبًَذت وا بًَذت، ئاكذاَ، طُيؿذتٌُ ئذُوٍَ      باضكطزًُاُُوَ، ضىوبًَتُوَ اىتاخبا
 زيتىوَ خُوْ بىوَ، ضَُطُ هُ ُاو ثؤهٌَ خُوَ هًَلُوتبًَت، ئاٍ هُو خُوُُ!

غبٍُ طًَص و ويَص طُيؿتٌُ ُاو ثؤي، هُ دًٌَ ًاًؤغتا ضوو هُ زَضطا زاًُؿتٍ، خُو 
بذُ ئاغذتَُ   زًَباتُوَ، ثؤي ضُُس اىتابًُكٌ تًَسايُ، زوو كض بُ غطتُ اػذُ زَكذُْ،   

 طىيٍَ هًًَُ: 
 تًُاؾا، زََهًٌَ غُضخؤؾُ
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ويػتٍ بَوًٍَ تًًَُُُلُ غُضخؤؾٍ، ًُُطىت، ضاوَ هُ زَضطايُ، ئذٌَ ئذُوَ خىزايذُ    
 طىَهِاض بًَتُوَ، ئاٍ! طىَهِاض! بُ زَُطًَلٌ وَن زَُطٌ زويَينَ:

 بُياًُتاْ باف..
ضذاوَ هذُ غذُضيُتٌ،    هُ ضيَعٍ زواٍ ثًَؿُوَ زاًُؿت، ُاظامن كُومتذُ ض باضيَلذُوَ،   

بؤضٌ غُض َُٓهِابطٍَِ! غُضٍ َُٓهربٍِ، تًُاؾايُكٌ كذطزَ و غذُضٍ زاخػذتُوَ، ئذاٍ!     
زياضَ ُاًِاغًَتُوَ، طىَهِاض ُُطؤضِاوَ، وَن ئُو ضؤشَيُ كُ بؤ زوادذاض زيذتٍ، بذا خذؤَ     
بضٌُ الٍ، ؾُضمملطز، ضىوَ هُ ضيَعٍ ثؿتُ وٍ زاًُؿتٍ، اليُكٌ ضووٍ دىاْ هذُ ًذّ   

َ ئذذاوضِيَلٌ زايذذُوَ، ُٓغذذتسَكات، كُوتؤتذذُ ُذذاو ًُطاًذذُوَ، هًَذذىٍ     زيذذاضَ، ًُذذى 
غىوضغىوضكطزبىو، زَتطىت كطيٌَػيت خىاضزووَ، ُٓغتسَكَُ ضاوٍ ثؤمل هُ غُضَ، بذُ  
ًاًؤغتاو اىتابًُوَ، ضاوَ هُ غُض طىَهِاض َُٓهططت، بُالَ ضووٍ ئُوَ بايٌ ًَِٓسَ هُ 

بسًَُوَ، طىيٍَ هُ ُذاوٍ طىَهِذاض بذىو،     ضاوَ طوسابؤوَ كُ بُ خُيايَ ًُؿاٌُ ضاوٍ خؤَ
ًٍَ ُذُ خُوُذُ و ُذُ خذُياَي،          ًاًؤغتا ُاوٍ اىتابًاٌُ زَخىَيِذسَوَ، هذُ خذؤوَ وا ُذاَه
ضاغذتًُ و طىَهِذاض ٓاوثؤملذذُ، ثؿذىوَ، ئذُوداضَ وَن دذذاضٍ ثًَؿذىو ُاكذَُ، هذذُ زووٍ       

ُضاُبذُضٍ  ُامبُوَ، بعضٍ ُاكَُ، هُ ياُُكُ بُ تااٌ تٌَُُ هذُ غذُض ًًَعيَلذُ، ضذىوًُ ب    
غالوَ هًًَلطز، غالو وَضططتُِوَكٍُ، ُُ ٌٓ ياض بىو، ُُ ٓذٌ ُذُياض، ُذٌُٓ ُاغذًاض     
بىو، ُُ ٌٓ ُُُاغًاض، وَضططتُِوَيُن تُُا هُ ٌٓ طىَهِاضٍ ياُُكذُ زَضذىو، ضذاوَضِيٍَ    
فذذُضًىوَ هًَبلذذات، ُذذُيلطز كذذًًَُم ضاوَغذذتاَ، ضووٍ وَضطًَذذطِا و ضذذٌ ُذذُطىت،      

ا ُُؾذذلاوَتُوَ، ويػذذتٍ بَوذذًٍَ، طىَهِذذاض زََهًَذذٌ    ؾذذلاًُوَ، ؾذذلاُُوَيُن كذذُؽ و  
ُاًِاغًتُوَ، ظًامن بُغرتا، ضىوَ هُ ًًَعيَلذٌ زووض هذُو زاًُؿذتٍ، تذٌ ضذاويَلٍ بذُ       
ؾذذًَىَيُن هذذُ غذذُضيُتٌ، ُذذًُبًًَِت، هذذُ واُذذٍُ زواتذذط دًَذذٌ خذذؤَ طذذؤضٍِ، زووضتذذط  

وَ ٓذَُهيبَ و  كُومتُوَ، ثطضٌ هًٌَُوَ زياض بىو، بُالَ وَٓا بذُ ؾذُضًسا ُُضذىوًُ ضذا    
تًَطٍ تًُاؾاٍ ثطضُ ئايؿُوفامتُكٍُ بلَُ، وَٓا بُ ؾُضًسا ضىوًُ ضؤشاٌُ زواتطيـ 
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ًُطُض زووض بُ زووضٍ زَُا ضووٍ تًُاؾاكطزًٍُ ُُبىو، سُفتُ ٓاتىو ضىو طىَهِاض بذُ  
ؾًَىَيُكٌ ئاغايٌ، وَن كض و كىضَِكاًُسٍ بُياٌُ باؾٌ زَكطز، ضاكىضذؤٌُ زَكذطز،   

ًُوَ وَالًذذًٍ زَزايذذُوَ، خىزايذذُ، طىَهِذذاض بذذؤ وايذذُ! تذذؤ بَوًَذذٌ  بذذُالَ ًذذّ بذذُ ؾذذُض
ًُُِاغًَتُوَ، ياْ ًِساَهًٌ هُ بريضىوبًَتُوَ، ياْ زواٍ ؾىوكطزٌُ، ًذّ هذُ ضذاويُوَ    
وَن ُٓض كُغًَلٌ ئاغذايٌ، ئاغذايٌ مب، بؤضذٌ ٓذُواَهًَم هذُ زايذم، بذاون، طذُضَِن         

غُضٓاتبًَت كُ ضابطزوو الٍ وٍ ًَِٓذسَ  ُاثطغٌَ! تًَِاطَُ، تؤ بَوًٌَ ضووزاويَلٌ واٍ بُ 
بٌَ بُٓا بىوبًَت، ٌٓ ئُوَ ُُبًَت كُ اػُيُكٌ هًَىَ بلُيت، طىَهِاض، ئاٍ، طىَهِذاض،  
باؾُ، تؤ بَوًٌَ ئُو طىَهِاضَ طىَهِاضيَلًسٍ  ُُبًَت، وَن ضؤْ ؾذرييّ و ثذُضشيّ كذؤثٌ    

، هذُ زًُذايٌَ يذُن    غُض يُكرت بىو، طىَهِاض و طىَهِاضيـ بُ ًُٓاْ ؾذًَىَ، ُذا، ُذاكطٍَ   
طىَهِاض ُٓيُ بُو ؾًَىَيُ، ئاغايًُ زايلٍ هُ ثولٍ بضٌَ و ئذُو زوو شُذُ هًَلذسٍ دًذا     
ُُكًُُوَ، بُالَ طىَهِاض ُا، طىَهِاض هُ ًٓض طىَهِاض و شًَُم ُاضذٌَ، ئذُوَ طىَهِذاضَ بذُ     

ت كذُ  بُشْ، بُ ضؤيؿنت، بُ بُ ثطضٌ ثُهلُظيَطِيُِيٌ، هًَى و زََ و ضاو و بطؤِ، بُ هذىو 
دىاُرتيّ هىوتٌ زًُايُ،  بُ زَُ ، بُ بذعَ، تذُُٔا ثًَلذُُو ًذاوَ، طىَهِذاضٍ ئًَػذتا       
ثًَِاكًَُُت، ئُويـ زَهًِاَ كاضَغذاتٌ طذُوضٍَ بُغذُضٓاتىوَ، بؤيذُ ثًَِاكذًَُُت، تذا       
ئًَػتا طىيٍَ هُ ثًَلًُُُِكٍُ ُُبىوَ، بُالَ كُ بعَ زَكات، ًُٓاْ ئُو بعَيُ كذُ كذُ   

هُ بّ زاضخىضًاكُ، هُ غُض ًِاضَ و اُضات، هُ ضيٌَ اىتاخباُذُ، هذُ   هُ بّ زاضبًُكُ، 
 ًُٓىو ئُو غاتاٍُُ بعٍَ زَٓاتٌَ..

)طىَهِاض ضُتؤ ؾاباضاَ( ضَُطُ سُفتٍُ زووًٌَ غاَهٌ خىيَِسْ بىوبًَت، ًاًؤغتاٍ 
ًَصووٍ زَضوُ و فطَٓات كُ ثًاوَيذم بذىو هذُ خذىاضووٍ ظَيًُكاُذُوَ ٓذاتبىو، بذُاَلَ         ً

ُ ضذًاكاًُـ ٓذُبىو، ُذاوٍ غذًاٌُ طىَهِذاضٍ خىَيِذسَوَ، زيذاضبىو واتذاٍ         ؾاضَظايٌ ه
طىَهِاض و ؾاباضاًُكٍُ زَظاٌُ، بُالَ بُ عُضَبٌ ثطغًاضٍ هُ واتاٍ )ضُتؤ( كُ كذطز،  
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طىَهِاض ُُيعاٌُ، ُٓض يُكُ و ؾتًَلٌ طىت،اىتابًُن ثًًَىابذىو، ضذُتؤ هذُ )ضذُتُ(وَ     
 ، بُ ؾطَِ عُضَبٌ طىمت:ٓاتىوَ، ًّ بؤ بُضططٍ هُ طىَهِاض و بابٌ

ُُخًَط، ضُتؤ واتُ ئاظا، واتُ ضاوُُتطؽ، واتُ ئُطُض غذُضؤكًَم بطِيذاضٍ كذُضططتّ    
 بسات، ثًًَسََهٌَ تؤ بُضيَىَبُضٍ كُضٍ..

بىوَ ثًَلًًَُُِم، كؤهًص ُٓشا، طىَهِاض ئاوضِيَلٌ زايُوَ، بُالَ ًين ُُزيت، ضُُسٍ 
لُُو ُُبطِايُوَ، ئُطُض ضاططٍ كؤهًذص بذُ   ًاًؤغتا هُ ًًَعٍ زا، هُ تُختُضَؾٌ زا ثًَ

شووض ُُكُوتبا ثًَلُُو ُُزَثػايُوَ، ضاطط بُ عُضَبٌ هُ ٓؤٍ ثًَلًُُُِكٍُ ثطغذٌ،  
 ًاًؤغتاٍ ًًَصوو بُ ثًَلًُُُِوَ طىتٌ:

بُ )ضُتؤ( كُ وؾُيُكٌ كىضزيُ، ئُطُض بلطيَتُ عُضَبٌ ثًَلُُو َُٓهِاططيَت، بؤيُ 
 بؤت ُاكُيُِ عُضَبٌ..

ضُتؤ و ؾاباضاًُ؟ طُضِاًُوَ الٍ كاضتذُكاْ، ًذّ تذُُٔا هذُ غذُضكاضتُكاْ        ئُضٍَ
ُاوٍ با  و باثريٍ طىَهِاضَ زَزيت، تا ثؤهٌ زووًٌَ ُاوَُسيؿٌاْ تُواو كطز ٓذًُىو  
كاضتذذُكاٌُ طىَهِذذاضَ زيتذذىوَ، ئًَػذذتا هذذُ ثذذؤهٌ يُكذذًٌُ كؤهًذذص هذذُ زواوٍَ طىَهِذذاض  

ـ ضاوٍ خؤَ، غُيطَ، تُُٔا ُذاوٍ طىَهِذاض   زاًُؿتىوَ ًُٓىو كاضتُكاْ زًٌََُِٓوَ ثًَ
زَبًٍِ، ُاويَلُ بُ خُتًَلٌ زضؾذت و ضووْ ُىوغذطاوَ، ُٓضضذٌ ُذاوٍ بذا  و بذاثريَ،       
زََهًٌَ زَهؤثُ ئاوياْ ططتؤتُوَ، ضَؾبىوُُتُوَ، هُ يازَوَضيٍ ضَؾبىوُُتُوَ، ُذُ ضذُتؤ   

   ُ بذىوبّ، ئذاخط ئذُو     زياضَ، ُُ ؾاباضاَ، ُُ ًٓض، غُيطَ، بُالَ ُٓض زَبًَذت ئذُو ُاواُذ
طىَهِذذذذاضٍَ هذذذذُ ثذذذذؤي زاًُؿذذذذتىوَ، ٓذذذذُض طىَهِاضَكذذذذٍُ ًِساَهًذذذذُ، طىَهِذذذذاضَ   
كطيٌَػتًُكُيُ..زًَىيػت بؤ زَهِابىوُُوَ هُ زايلٍ بجطغٍ، كُ با  و باثريٍ طىَهِذاض  
ُاوياْ ضٌ بىو، ؾُضَ ُُئًَؿت، زًَىيػت بُ زايلٍ بَوًٍَ طىَهِذاض ئًَػذتا هذُ كؤهًذص     

 ٔ ًَؿذذت، هذذُ بذذاضٍَ طىَهِذذاضَوَ وَٓذذا بذذُ ؾذذُضًساكُوتبىوَ،     ٓاوثؤملذذُ، ؾذذُضَ ُُي
ًُُسَتىاٌُ الٍ غاوايُكًـ، الٍ زضَختًَلًـ باغٌ بلَُ، بُالَ ثًَىيػت بذُ ثذطؽ   
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ُاكات، ئُطُض ضُتؤ و ؾاباضاًًـ با  و باثريٍ ُُبّ، خؤٍ ُٓض طىَهِاضَ، ضَُطُ بذُ  
 ٓؤٍ ضووزاويَلُوَ ُاوَكاٌُ طؤضِيبًَت..

ِاضزا بضٍ و بعامن هُ كذىٍَ ًُؿذتُدًًَُ، دًَذٌ ؾذُواٌُ كىيًَذُ،      زَبىو بُ زواٍ طىَه
ضُُس داضيَم تا ُعيم باظاض بُ زوايسا ضىوَ، بُالَ ؾُضَ و ئاوضِزاُذُوَ ُُيأًَُؿذت بذُ    
دًًَُكٍُ بلُوَ، طىَهِاض هُ ضىوُُوَ ُاوَ ُاوَ ئاوضِيَلٌ زَزايُوَ، زوو غٌَ داض ًين 

داضيَذذم كذذىيَطيَلٌ ثذذريَ بذذُ زيذذىاض زازا،   زيذذت كذذُ بذذُ زوايذذُوََ، تُضيقسَبىوًذذُوَ، 
طؤضاُُكٍُ ثُضٍِ بُ غًِطٌ كضًَم كُوت، ٓاواضٍ ثذري و كضذُ تًَلذَُهبىوْ، كذىيَطَ     
غُز زوعاٍ خطاثٌ هًَلطزَ، بُالَ كضُكُ ضٌ ُُطىت، داضيَم خؤَ بذُ شًَُلذٌ عذُبا    

وٍَ هذُ  بُغُضزا زا و ُٓظاض دىيَين ثًَساَ، داضيَم خؤَ هذُ ًِذساَهًَم زا غذًين ثذااالَ    
غُض بىو، ،  غًين كُوتُ ضَولاوَوَ، ثذاضََ ال ُذُبىو بذؤٍ ببذصيَطَ، ًَِٓاًذُوَ ًذايَ،       
ثاضَكٍ زايٌَ، ًُٓىو ئُو ضووزاواُُ بُ زواوٍَ طىَهِذاضَوَ بذىو، بذُالَ ئذُو ًٓضذًاٌُ      

 ُُزٍ، ئاوضٍِ هُو غُضٓاتاُُ ُُزايُوَ كُ بُ زواوٍَ وٍ بُ غُض ًِسا زَٓات..
ؤهًص هُ كاتٌ بُضبىوْ، بُ دولٌ كطيَلاضيُوَ طُيؿتٌُ ُعيذم  ضؤشيَم ُُضىوًُ ك  

كؤهًص، كاَلويَلٍ هُ غُضَ، زًَىضاوَ غًَبُضَ و دىاْ زياض ًُُ، ضؤيؿتًِؿذٍ طؤضِيذىَ،   
ٓات، طىَهِاض ٓات و ضَتبىو، بُ زووض بُ زووضٍ بُ زواٍ كُومت، ضُُس داضيَذم ئذاوضٍِ   

ًّ بُ زواوٍَ، طُيؿتُ زَضطاٍ ئذُو   زايُوَ، با بساتُوَ، ُاًِاغًَتُوَ،ئُو ضؤيؿت و
بُؾُُاوَخؤيًٍُ زَضطاٍ بُو ضيَطايٍُ اُضاتُوَ بىو، ئُو ضيَطايٍُ تُُٔا ًِساالْ بذُ  
خؿدؿذذؤكُ ثًًَذذسا زَٓاتِذذذُوَ خذذىاضَوَ، ئذذذُو ضيَطايذذُ داضيَذذذم ًذذّ و طىَهِذذذاض      
 خؿدؿؤكًُاْ هًًَلطزووَ، طىَهِاض بُ ثُيصَكُزا، غُضكُوت، طىَهِاض ئًَػتا ضَُطُ هُ
ثُجنُضَيُكُوَ تًُاؾاٍ ضيَطذاٍ ًِذساَهًٌ اذُضات بلذات، ضيَطذاٍ خؿدؿذؤكُ، كذُ        
تؤَهُغتًَّ ئُوزًٍَُ خاوَْ زوو ثٌَ بىو، ًَٓؿتا ثًًَُكٌ هُ غُفو بُدًًََُِٓؿذتبىو،  
ًَالُذٍُ فطيؿذتاْ، ًذّ ظوو ئذُو ُذاوََ هذُو            ًٌٍَُ بُو ضَيًذُ ئاؾذِاكطز، هذُ ُعيذم ٓ ئ
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، ُاوٍ ؾذُواُُ، ٓذًُىوٍ زاضوبذاضَ، هذُو زًَذُو      بُؾُُاوخؤيًُ ُا، ضاخياُُيُن ُٓيُ
عُغطاُُوَ ًّ ئاؾِاٍ ئُو ضاخياُُ بىوَ، هُ وَضظٍ طذُضًا، هذُ وَضظٍ فًَِلذٌ ٓذُض     
ضُُس كىضغُيُن هُ بّ زضَختًَم زاُطاوْ، ًّ ثرت هُ بّ زاضبًُن زازًَُؿتٍ كُ ضُُس 

     ُ جنُضَيذٍُ كذُ   ثُجنُضَيُكٌ ًَٓالٍُُ فطيؿتاٌُ هًَىَ زيذاضبىو، يذاْ هذُ ئاغذت ئذُو ث
زَضِواًَُتُ ضُُس ثُجنُضَيُن،  ئًَىاضاْ  تا زضَُطاٌُ ؾُو هُ ضاخياُُ ؾُواْ زًَاًُوَ، 
ُاوَ ُاوَف غُضيَلٍ بُ زَضيَسا بُ ثًَـ  ًَٓالٍُُ فطيؿتاُسا زَكطز،ئٌَ، ئُوَ خىزايذُ  

 طىَهِاض ببًٍِ، ُٓض هُو ضاخياُُيُف ؾًعطٍ )خؿدؿؤكُ(َ ُىوغٌ..
ُ ًَٓؿتا طىَهِاض ُاًِاغًَتُوَ، ياْ ُايذُويَت مبِاغذًَتُوَ،   سُفتٍُ زووًٌَ خىيَِسُ

ثؤي هُ ياُُكُزا زاًُؿتًَِلٌ يُكرتُاغًين ضيَلدػذت، كىضغذٌ ضيعكذطا، زًَىيػذت     
طىَهِاض زاًُؿًَت، تا بضٌُ بُضاُبُضٍ، زَغيت كضًَلٌ هُ زَغتا بىو، ُٓض زَٓذات و  

ُاكات بلُويَتذذُ زَضذذىو، زاُُزًَُؿذذت، زَطذذىت ًُذذاظٍ ًذذين خىيَِسؤتذذُوَ و سذذُظ   
بُضاُبُضًُوَ، ئًسٍ ًّ بُ ًُطُضاًُُوَ هذُ الٍ ثُجنذُضَوَ كذُ ًَٓؿذتا ثطُِذُبىوبؤوَ      
زاًُؿتٍ، زيتٍ ٓات ٓات، كضذُكٍُ هُطذَُهٌ هذُ بُضاُبذُضَ زاًُؿذت و خؤيؿذٌ هذُ        
تًُُؿيت، ئؤخُيـ! طىَهِاض وا هُ ثًَؿٌُ، طىَهِاض ضُُس ُاغم كًَم و كؤال زَخذىات،  

ٍ طىَهِذاضَوَ خؤُاغذاُسْ زَغذتًجًَلطز، ٓذُض كذُؽ َُٓهسَغذتاوَ،       هُو غُضَوَ هُ ضيَع
 ُاوٍ خؤٍ و ئُو دًًٍَُ زَطىت كُ هًًَُوَ ٓاتىوَ..

 ًّ ئاظاز هُ ُاو ططٍِ بابُطىضِطىضَِوَ ٓاتىوَ -
 هُيوُ هُ خاُُاًين هُيوُوَ..  -
 ضاودىاْ هُ بّ ًِاضٍَ ضؤهًُوَ  -
 غُطعاْ هُ ُعيم ثطزٍ زَالهُوَ  -
 ؾاضَظووضٍ ُاهًُوَ ًٓىا هُ  -
 طىَهِاض هُ زَضَوٍَ ؾاضَ..  -



167 
 

 فُوظٍ هُ طؤطذُهٌ -
ًذذّ ٓذذاواض هذذُ بذذّ زاضبذذٌ ًِساَهًذذُوَ، كُوتؤتذذُ ثؿذذت كؤهًصَكذذًُاْ ٓذذُض زَ  -

 خىهُكًَلُ بُ ثًًَاْ..
بُو خؤُاغاُسٍُُ ًّ بىوَ ثًَلُُو و ضُثَوُ ضيَعاْ، طىَهِاضيـ ضُثَوٍُ هًَذسا بذُالَ   

بُ غُض ؾُضًسا ظايَ بىوَ ضاوَ خػتُ غُض طىَهِاض، بذؤوٍَ بذعامن   ثًَُِكٌُُ، هُو غاتُ 
بُ ُاوًَِٓاٌُ زاضبًُكُ غًٌاٍ ض طؤضِاًَُلٌ بُ غُضزا زيَذت، ٓذًض، وَن ئذُوٍَ ٓذُض     
ُُيبًػذذتبًَت، ض بلذذَُ، باؾذذُ! ئذذُو كضذذُ بذذؤ وا زَكذذات!! زيَذذت  زَضِوات، وَن       

 كضُكاًُسٍ ضاكىضؤًُُكٌ ئاغايًٍ هُطُيَ زَكات..
بُفطَكُف طىَهِاض، ُُبؤوَ طىَهِاض، ُُبؤوَ طىَهِاضٍ طُضَِكٌ زاضبًُكذُ،   طُيؿتًُِ

بُ طىَهِاضٍ كؤهًص ًايُوَ، بُ ثُجنُضَوَ زَبًِو بُفط زازَزات، زََهًٌَ ثاضضذُ ثُضِؤيذُ   
زَكُويَت، ض ظوو عُضزٍ غجٌ كطز، ثؤي ئؤاطٍَ هًَربِا بٌَ ثطغٌ ًاًؤغتا زَضثذُضيّ،  

اثاُُكُ هُ بّ بُفطيَُ، َُٓهجُضِيُِ، غًُايُ، ؾُضَِبُفطَ، ئًَػتا كؤهًص ًُٓىوٍ هُ طؤضِ
ًّ هذُ زواٍ طىَهِذاض زَطذُضَِيٍ، زيتٌذُوَ، ثطضذٌ بذؤ بذُفط كطزؤتذُوَ، ئذُو بذُفطَ ض           
بُفطيَلُ بُ غُض ثطضٌ طىَهِاضَوَ! ثطضٌ طىَهِاض بُفطٍ ضُُس دىاْ كطزووَ، ئًَػتا هذُ  

هُؾذٌ طىَهِذاضَوَ، بذُفطيَم بذُ     ضاوٍ ًُِوَ زوو دؤض بُفط ُٓيذُ، بذُفطيَم بذُ اذص و     
زَضَوٍَ طىَهِاض بُ زًُاوَ، خىزايُ تًَلَُهٌ بُفطٍ طىَهِاضَ بلُ، هًٌَ ُعيلسَمبُوَ، هُ 
ًُٓىو اليُكُوَ تؤثُ بُفطَ ثًَسَكُويَت، بُالَ ضاوَ ُٓض هُ طىَهِاضَ، زٍَ كضٌ بُفط 

يُن زآاويَصٍَ، هُ تؤوَ ٓاتىو، بُ زَغتُ ُاغلُكاُت بُفطَ تًَططَ، ئُٓا بؤ ًُٓىو ال
تُُٔا بؤ ًّ ُُبًَت، تؤ بَوًٌَ ًُُبًًَِت! ئؤٍ، طىَهِاضٍ ُاو بُفط ضذُُس هذُ طىَهِذاضٍ    
ُاوٍ بُفطٍ ُعيم زاضبًُكُ زَضًَت،  ًٓض طُوضَ ُذُبىوَ، ٓذُض ًِساَهُكذٍُ داضاُذُ،     
ئُوزًًَـ زَهٌ ُُزَٓات تىُس بُفطَ هًَسا! ضَُطُ بُفط هًًَلطزبًَتُوَ بُالَ ؾذُضَِبُفط  
زضَيصٍَ ُٓيُ، طىَهِاض، بذُفطَ تًَطذطَ، زًًََلذُ بذُفطٍ ُذُضًٌ زَغذيت ُذُضًٌ تذؤَ         
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بُضُُكُوتىوَ، تًٌَططَ، ؾتًَلٍ تًَططَ، بُضزيـ هُ زَغيت تؤوَ بُفطَ، تًٌَططَ، زيَتُ 
بريَ هُ ُاوَضاغذيت طؤضَِثاُُكذُ ضاوَغذتاوَ، ضوو هذُ طىَهِذاض كذُ هذُ ُعيذم ثُجنذُضٍَ          

لٌ طذُوضََ هذُ زَغذتُ و تىُذس و تىُذستطٍ زَكذَُ، ثذًَـ        ياُُكُوَيُ، تؤثَُهذُ بذُفطيَ  
ضاوَؾاُسْ ضَُطُ ظؤضٍ بطزبًَت، كىضَِ طؤطذُهًُكُ زياضَ ضذاوٍ هًَبذىوَ، زواتذط بذؤٍ     

 طًَطِاًُوَ، زَيطىت: 
تؤ ضاوَغتا بىويت، هُ طؿت الوَ بُفطت بؤ زَٓات، تؤ ًُؿاُُيُن بىويت، كذُؽ  

فطت ططتؤتُوَ، بُالَ غُيطبىو، تذؤ خذؤت   ًُُ بُ بُفط ُُيؿلاُسبًت، ُٓظاض تؤثُهُ بُ
تًَلُِزَزا، ضاوت هُ و زوو كضٍُ ُعيم ثُجنُضَ بطِيبىو، تؤثَُهُ بُفط بذُ ُذاو ضذاوت    
زَكُوت، كُضٌ ضاوت زاُُزَخػت، تؤ دطُ هُ زَغتُكاُت كذُ ُذُضَ ُذُضَ تؤثَُهذُ     
ًًَُكذُت دىوهذٍُ ُذُزَكطز، غذجٌ غذجٌ، زَتطذىت          بُفطيَلًاْ تىُس زَكذطز، ٓذًض د

لُضيَلٌ هُ بُفط، زَتطىت ؾًَطَ بُفطيِذُيت و بذُ زَغذيت كذض و كذىضِاٌُ كؤهًذص       ثُي
زضووغتلطاوٍ، تؤ كُغًَلٌ غُيطٍ، ضؤْ تىاًُت ًَِٓسَ بُضطُ بططٍ، ضؤْ ُُكُوتٌ، 

 ئُوَ ض ًَٓعيَم بىوٍ ضايططتٌ! زوايًـ..
 ًَٓعٍ طىَهِاض، طؤطذُهٌ، ًَٓعٍ طىَهِاض!

 طؤطذُهٌ بُ ثًَلًُُُِوَ:
 ىَهِاضَ بىوَ ئُو ًَٓعَ؟ باؾُ ئُو تؤثُهُ بُفطَت بؤ بُو ؾًَىَيُ هًَسا؟ض ظوو ئُو ط

 طىمت:
 ظؤض ضاوَضِيٍَ كطز ئُو هًٌَسا، هًًَُِزاَ..

زيَتُبريَ، هًٌَ ُعيم كُومتُوَ، تا ًَٓعَ تًَسا بىو هُ غُض غذًٍُِ طىَهِذاضَ زا و بذُ    
 الزا ٓات و و ٓاواضٍ كطز: 

 ُٓيُ؟ تؤَهٍُ ئُو خَُهلُت هُ ًّ كطزَوَ.. واٍ! كاكُ ض زوشًِايُتًُكٍ هُطَُهت
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ظًذامن تًَلئذاال، هذُضظيٍ، وَن دذذاضاٌُ ثًَؿذىو هذُضظيٍ، ويػذتٍ زاواٍ هًَبذذىوضزٌُ       
هًَبلَُ، ظًاْ بُغرتا و ُُكطايُوَ، ُُضىوًُوَ ثؤي، بذٌَ كتًَذب طُضِاًذُوَ ًذايَ، هذُ      

َ َُٓهربٍِ طذىَهٌَ بذىو،   ضيًٌََ، هُ كؤالٌَُ هُ ثطِ تؤثُهُ بُفطيَم بُ بّ طىيٍَ كُوت، غُض
بُ ُابُزَهٌ، بُفطيَلٍ بؤٍ ٓاويؿتُوَ، هُ كؤالٌُ ًاَهٌ طىَهٌَ ؾُضَِ بُفطيَلذُ ًُطذُض   
هُ كؤهًص ؾُضٍِ وا بىوبًَت، زوو  ضؤش ُُضىوًُوَ كؤهًذص، غذُضٍ غذًًٍَُ هذُ غذًوٍُ      
 خاُىوٍ خؤياْ تىوؾٌ طىَهٌَ بىوَ، ُاظامن ضؤْ ؾُضًٍ ُُكطز، ضاغت و ضَواْ طىمت:

 َهٌَ، زَظاٌُ ئًَػتا طىَهِاض هُ كؤهًص هُطَُهٌُ!طى
طذذىَهٌَ ثًَلذذًًَُُِم ططتذذٌ بُضيِذذُزا، تذذُواويَم ضاوَغذذتاَ ثًَلذذُُو ُُثػذذايُوَ،     

 بُدًًٌََٔؿت..
 + ضاوَغتُ

 ضًُ؟ -
 + تؤ زََهًٌَ تًَلضىويت

 هؤ؟ -
 + ًَٓؿتا! طىَهِاض ضٌ...

ْ هُ طىَهِاض بلَُ، ئُو اػٍُ طىَهًٍَ بُ ئاغايٌ وَضططت، ئاخط ًّ وا هُوَيُ طىًا
 ضؤْ باوَضِزَكات..

كىضَِ طؤطذُهٌ كتًَب و زَفتُضَكامنٌ َُٓهططتبىو، ُٓض هُو ضؤشَوَ بطازَضايُتًٌاْ 
زَغتًجًَلطز، غالويَلٍ هُ طىَهِاض كطز، ويػتٍ زاواٍ هًَبىوضزٌُ هًَبُكَُ، تًَطُيؿت، 

 ُُئًَؿت اػُ بلَُ، طىتٌ:
 تؤ بطاٍ ئاظيعٍ ًين..
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طىَهِاض ًين ويَطاُلطز، ويَطاُبىوًَُم دطذُ هذُ خذؤَ كذُؽ ُُيذسيت،       ئُو ضغتُيٍُ
دطُ هُ خؤَ كُؽ طىيٌَ هُ زَُطٌ زاضًِامن ُُبىو، ضَُطُ كذىضٍِ طؤطذذُهٌ ؾذتًَلٌ    

 هًَبًػتبًَت، زَثطغٌَ:
 زَبًٍِ باف بؤطىَهِاض هًَسضاوٍ.. 

 ضَُطُ ُُٓاغُيُكٌ اىوَهٍ َُٓهلًَؿابًَت:
 واظٍ هًَبًَُِ..
 ٌ:كىضٍِ طؤطذُه

 ثًًَبَوٌَ،ئُطُض ؾُضَ زَكُيت ًّ بؤت ثًًَسََهًٍَ..
 طىمت:

 ُا، ُا، ؾيت وا ُُكُيت.
 طؤطذُهٌ:

 باؾرتَ ظوو ثًًَبَوًٌَ، ُُوَن بطرييَت..
 طىمت:

 واظٍ هًَبًَُِ..
ضؤْ واظٍ هًَبًٍَِ، طىَهِاض ُُن زوو ًًَطز سذُفتًـ بلذات، ُذاتىامن واظٍ هًَبًَذٍِ،     

اُُ هُ خؤَ، دطذُ هذُو كذُؽ ُذابًٍِ، ئذُويـ بذُؽ ًذّ        واظًَِٓاْ هُ طىَهِاض واظًَِٓ
ُابًًَِت، هُبرييلطزووَ، ُاًِاغًَتُوَ، تؤ بَوًٌَ ًذّ غُضضذًذ ضذىومب و ئذُو طىَهِذاضَ      

 طىَهِاضَكٍُ بّ زاضبًُكُ ُُبًَت!!
باؾرتَ ثُُا بؤ طىَهٌَ ببَُ، بًَت و بًبًًَِت و بعاًَُذت ضذٌ بذُ غذُضٓاتىوَ، ًذاَهٌ      

زوكاًَُلًاْ كطزؤتُوَ، ظؤض داض طىَهٌَ هذُ غذُضٍ زازًَُؿذًَت،    طىَهٌَ هُ ًاَهٌ خؤياْ 
 هُوٍَ زيتٍ، تىوضَِ زياضَ، ويػتٍ بَوًٍَ، ئُو طىتٌ:

 + ؾتًَم ُٓيُ بُ ضُاؤ ُاكطيَت، بطُِؤكُت ًاوَ؟
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 بٌَ بطُِؤ زَمب! -
 زَغيت بؤ ًاَهُكٍُ بُضاُباضياْ، شووضٍ غُضٍَ زضيَص كطز:

 ئُو ثُجنُضَيُ زَبًين؟
ُياُسَ كُ ثًاويَم زََهًٌَ بذُو ثُجنُضَيذُوَ ُىوغذاوَ، ًًُٓؿذُ هُويًَذُ      زيتٍ، تًَط

ًًَطىتذىوَ         ًَتذُ غذُض زوكذاْ، ضذُُس دذاض ث ٍَ ب ًَعاضيلطزووَ، ُذاوَيط ًًََِت، ب ًَِآ واظٍ ه
ثًاوبًَت و واظٍ هًَبًًََِت بُالؾُ، ئًسٍ زَيُويَت بُ ؾًَىَيُن تًُبًٌَ بلات، كذُؽ  

ُضَكُ كطايُوَ، ُٓضيٍَ زا طىَهٌَ كُ زاضالغتًم زيَذٍِ  تًًَُِطات، هُو اػاُُ بىويّ ثُجن
و هُ زاض ثطتُااَهٌ سُوؾُياُُوَ ضاضٍ ثُجنُضَكذُ زَكذَُ، زًَذُو عُغذطاُُ، زايلذٌ      
طىَهٌَ ًين زيت ضىوًُ غُض زاض ثطتُااَهُكُ ُُيعاٌُ كًَؿُ ضًُ بذُالَ اػذٍُ ُذُكطز    

ىَهٌَ زًًََلُ ثُكٌ كُوتىوَ ًين بُ كىضٍِ خؤٍ و هُ دًٌَ بطاٍ طىَهٌَ زاُابىو، بابٌ ط
و طىيًَُكاٌُ هُ زَغتساوَ ُُيسيتٍ، ثُجنُضَ ضوو هُ ضؤشَ، ًَُىضذُواٌُ ثًاوَكذُ دذىاْ    
زياضَ، ؾىوؾُيُكٌ خطِ هُو ؾىوؾاٍُُ بامب تُظبًَشٌ هٌَ زضووغتسَكات، خػذتٌُ زاض  
الغتًلُوَ، زاضالغتًم ُىيًَُ، الغتًلُكٍُ ئُغتىوضَ، ئُطذُض تذُواو ضايلًَؿذٌ هذُ     

ًَؿذا، طذىَيٍ هذُ ٓذاواضٍ ثًاوَكذُ بذىو، زيذتٍ بذُ         ُ ٍَ، تُواوَ ضاك ًَطَكُضٍ بسَيت زَتِط
 اازضًُكُزا ٓاتُ خىاضٍَ، زَغيت بُ غُضيُوَ بىو، خىيٍَِ زيت..

ئُو ضؤشٍَ كُ فاضووق كذُؽ ُُيذسَظاٌُ ض بطِواُاًُيذُكٌ ُٓيذُ، واُذٍُ ) سعبذٌ       
 ىتٌ :بُعػٌ عُضَبٌ ئًؿرتاكٌ( زَطىتُوَ بُ ظًاٌُ بُ زوويٌ ط

 ُٓض اىتابًُن بُضطٌ غىثاٍ ًًووٌ ُُثؤؾًَت، با بضًَتُوَ ًايَ..
طىَهِاض هُ ثًَـ ًُٓىواْ داُتاكٍُ كطزَ ؾاْ، اىتابًاْ بُ زوايُوَ ضذىوُُ زَضٍَ،  
تُُٔا غٌَ اىتابٌ هُ ثذؤي ًاُذُوَ، ئًذسٍ طىًذامن ُذًُا كذُ طىَهِذاض، طىَهِذاضَ، ئذُو          

غيت ئُو سًعبذُ كذىشضا كذُ ئًَػذتا فاضوواذُ      طىَهِاضَيُ كُ غاَهٌ كُضطرياْ بابٌ بُ زَ
 فُُسٍ ًًَصووَكٍُ زَطًَطِيَتُوَ، ًّ داضيَم ويػتٍ بَوًٍَ: 
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ًاًؤغتا، بؤضٌ  بابُتٌ كُضطرياُُكًُاْ بؤ ُاطًَطِيتُوَ؟ بذُالَ كذىضٍِ طؤطذذُهٌ     
ظوو تًَطُيؿت ضٌ زََهًٍَ، هُ تًُُؿت يُكرت زاًُؿتبىويّ، زَغيت خػتُ غُض ظاضَ و 

 بًَوًٍَ، طىتٌ:ُُئًَؿت 
 كُضَ، ُُيَوًًَت، ًطزٌُ بُ زواوَيُ..

هُو ضؤشَوَ طىًاْ ًُُا، كُ طىَهِاضٍ كؤهًص طىَهِاضٍ بذّ زاضبًُكُيذُ، ٓذُض بؤيذُ     
 ئاًازَ ًُُ دولٌ سًعبًَم بجؤؾًَت كُ بابٌ كىؾتىوَ..

ثؤملاْ بُ غٌَ اىتابًُوَ دًًََٔؿت، ضذىويُِوَ ًذايَ، ًذّ خذًٌُ هذُ زَغتضذىوٌُ       
ُ، خًٌُ ًّ خًٌُ طىَهِاضَ، ضؤيؿذت و ُذًُعاٌُ بذؤ كذىٍَ ضذىو، ضذُُس       خىيَِسمن ًُ

ؾُضًّ و طًَص بىوَ، وَُُبىو هُ كُغٌَ بجطغٍ كُ ًاَهٌ طىَهِاض هُ كىيًَُ، ًذّ بؤضذٌ   
وا بُ ؾُضًسا كُوتبىوَ، ٓذُض ؾذتًَم ثُيىَُذسٍ بذُ طىَهِذاضَوَ ٓذُبا، ًذّ ُذُزَبىو         

 بجطغٍ، هُ كُغٍ ُُزَثطغٌ..
ف ٓذذَُهفطٍِ، وَن ضذذؤهُكُ، وَن ئذذُو كؤتطاُذذٍُ وَن ئذذُو  ئذذاٍ طىَهِذذاض ئذذُوداضَ

ثىوؾلاخُظاٍُُ َُٓهٌسَزاْ و ُُزَٓاتِذُوَ، بعضبىويذت، ضذُُس طًُذصَ بذىوَ، ُذُ بذُ        
اػٍُ زيساضَ كذطز ُذُ بُاػذٍُ كذىضٍِ طؤطذذُهٌ، ؾذاضزًُوَ، خؤؾُويػذتًٍ بذؤت         

َهِذاض دذاضٍ   ؾاضزَوَ، بُالَ بؤ ؾاضزًُوَ!! خؤت ُُتسَظاٌُ؟ ُابًَت ُُيعاًُت! ئاٍ طى
ثًَؿىو، ًًَطز، كًَؿٍُ خًَوُكٌ هُ ًين زابطٍِ، بُالَ ئذُوداضَ سلىًذُت، هذُ كذىٍَ     
بتبًٌُِوَ طىَهِاض؟! هُو ضؤشَوٍَ هُ كؤهًذص زَضكذطايّ، ًذّ سُفتذٍُ غذٌَ ضذىاض ضؤش       
كطيَلاضيٍ زَكطز، زوو غٌَ ضؤش، زَطُضِاَ، هُ ؾاضؤضلُو و طىُسَكاٌُ زَوضوبُضٍ ؾذاض  

ُوَ خىزايُ هُ دازَيُن هُ غُضَ كؤالًَُم هُ ثًَـ زَضطايُن طىَهِذاض  زَطُضِاَ، ئٌَ ، ئ
ببًٍِ، طىَهِاض هُ كىيٌَ؟ ُٓهىَزاٍ زوو ضاوٍ دىاٌُ تؤَ، هُبُض خؤًُوَ ئُو طؤضاًَُُ 
زَطىتذذُوَ، داضيَذذم هذذُ طىُذذسيَلٌ بذذّ ظووضطذذُكاْ، ئذذُو طىُذذسٍَ غذذُضزًَاًَُم هذذُ   

خؿًُ ؾاض، دؤطذُ ثًَؿذُوٍَ غذُض بذُ     كاضيَعَكاٌُ زَوضوبُضيُوَ دؤطُيُن ئاوٍ زَبُ
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ؾاضزا بلات غُضيَلٌ هُ زاض خىضًاكُ زَزا، هُوٍَ هُو طىُسَ غًَبُضٍ طىَهِاضَ زيت، 
ًَؿرت خذُومن زيذت، هذُو خُوُذُ طىَهِذاضَ زيذت هذُ الٍ زاضخىضًاكذُ بذُ ضؤر           ؾُوٍ ث

 دؤطٍُ بٌَ ئاو غُضَو ُٓوضاظ زَضؤيؿت، ضؤيؿت و ًّ بُ زوايُوَ، ثطغًٍ:
 ؟زَضًتُ كىٍَ
 ئاوضٍِ زايُوَ:

 غُضضاوَ، كاضيَعَكاْ..
زوا ضؤشَكذاٌُ ٓاويُِ،غذىاضٍ ؾذطَِ ثًلابًَذذم بذىوَ، زَضذىوَ طىُذسٍ كاضيَعَكذذاْ،       
ضًَؿتاًَُلٌ زضَُ  هُ غًوٍُ خاُىويَلُوَ، زيتٍ، غًَبُضٍ طىَهِاضَ زيت، ًّ طىَهِاض 

، تذا غذُضَ   هُ غًَبُضَكُؾًُوَ زَُامسُوَ، ُٓوبىو، تًذص تًَجذُضٍِ، غذًَبُضَكُيٍ زيذت    
َُٓهربٍِ غىوِضايُوَ، تا غذىوِضاًُوَ اًُُضَكذُ زَضثذُضٍِ، ٓذُوبىو، طىَهِذاض بذىو، هذُ        
غًَبُضَكُيُوَ بُشًٍُ ُاغًُوَ، ثطضًٍ ُاغًُوَ، هُجنُوالضيٍ ُاغًُوَ، هذُ كذٌَ ثطغذٍ،    
ئُو شٍُُ غىاضٍ اًُُضَكُ بىو كٌَ بىو؟ ُاوٍ طىَهِاض بىو، وا ًُُ؟ ئاٍ ؾُضَ! ؾذُضَ  

شًَُم هُ ًِساَهًَم بجطغٍ، طىَهِاض ضٌ زَكطز هًَذطَ، طىَهِذاض بذُضَو كذىٍَ      ُُئًَؿت هُ
 ضؤيؿت؟ زيَتُوَ؟

ٓامتُوَ، هُ كؤالٌُ ثؿتُوٍَ ًَٓالٍُُ فطيؿتاْ زيساضَ زيت، كؤًَُهًَم ًِسايَ بذُ  
ؾًَتُ ؾًَتُ و ضُثَوُهًَساْ زَوضياْ زابىو، ئُويـ ُٓض زَيطىت)) راضزَ تذؤخ ٓذات،   

ًَٔذات، ًِساَهذُكاْ بذُ        راضزَ..( تا ًِساَه ٌَ زووضخػذتُوَ ًِذًـ وَن ويذٍ ه ُكامن هذ
 ًًِؿًاْ زَطىت: ) ؾًَتُ ؾًَتُ، ئًؿٍ بُ زَضثًَتُ(، زَغيت زيساضَ ططت و طىمت:

ًَىيػذتٍ بذُ           ًَذىاْ ًذّ و طىَهِذاضت زَظاُذٌ، ضذاكبُوَ، ث ٓاوضِيَلَُ، ُٓض تذؤ بذُ ُ
 ياضًُتًتُ..

 ُٓالت و طىتٌ:زيساض تًُاؾاٍ ُُكطزَ، طىيٌَ هًٍَ، ُُططت، 
 راضزَ، تؤخ ٓات.. 
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وَضظٍ خىيَِذذسْ ٓاتذذُوَ، اػذذُ ُٓيذذُ وَضزَطرييًَِذذُوَ، وَضطريايِذذُوَ، ئؤخذذُيـ   
طىَهِاضَ زيتُوَ، ضيَم هُ غًَبُضَكٍُ زَضًَت، طىَهِاض و غذًَبُضَكٍُ كتىًذت يذُكّ،    
غًَبُضٍ كُؽ وَن طىَهِاض هُ خؤٍ ُاضًَت، كٌَ بُ غًَبُض كُغذًَم زَُاغذًَتُوَ، ًذّ    

ًَبُضٍ خؤَ ُاُامسُوَ، ُٓض ًّ ُا، كىضٍِ طؤطذُهًـ بُ غًَبُض طىَهِاض زَُاغًَتُوَ، غ
ًَبُضٍ كضذامناْ زَضِواُذٌ، تذُُٔا طىَهِاضًذاْ زَُاغذًُوَ،          ضُُس داض هُ ثذُُاوَ هذُ غذ

 غُضَتا طؤطذُهٌ بُ غُضغىوضًِاُُوَ زَيطىت:
 غُيطَ، تؤ ضؤْ طىَهِاض زَُاغًُوَ؟
 َ:زواتط بُ غُضغىوضًِاٌُ ثرتَو

 ًًَُُِٔن هُو كضُزا ُٓيُ، ًًِـ غًَبُضَكٍُ زَُامسُوَ! 
ًَؿذىوَ، دًاواظيُكذٍُ هُوَيذُ هذُ ثذاضَوَ زًَِاغذًَت، ٓذُض          طىَهِاض وَن غذاَهٌ ث
ئُوَؾُ خُضيلُ ؾًَتٍ زَكات، ئُو كضذُ تىوؾذٌ ُُخؤؾذٌ هُبريضذىوُُوَ بذىوَ، هذُ       

ُٓض زَطىت، ٓذًض  باضٍَ ًُِوَ ثًَـ ثاض ًٓضٌ هُبريًُُ، ئُطُض هُبريٍ با، ؾتًلٌ 
ُُبا، هُ بامبٌ زَثطغٌ، خؤ بذامبٌ ظؤض خؤؾسَويػذت، ًذّ ٓذُض ئذُوضِؤ ئذُوضِؤَ بذىو،        
ًُٓىو ضؤشيَم زًَطىت، ئُٓا ئًَػتا خؤًٌ بُبريزيٌَِذُوَ، ٓذًُىو ؾذيت بذُ ضووزا     
زَزًَُوَ، ًُٓىوٍ زَطًَطًُِوَ، هُ كطيٌَػذيت بذّ زاضبًُكذُوَ تذا زوطٌذُ تذطاظاْ و       

زًَسيتُوَ، زًٍَ زَبُغرتا، زَهُضظيٍ، واٍ هًَٔات كُ تًُُا  تًٌاضكطزُُكُ، كُضٌ كُ
زَبىو، ًُُسَويَطا هًٌَ ُعيم بلُوًُوَ، وَن بَوًٌَ بؤ شواْ بضٍ و ضاوٍ زًُاَ هُ غذُض  
بًَت، هُ زووضَوَف اػُيُكٌ هُو بابُتُ بٔاتايُ غُض ظاضَ، بُ ثطَِثذطِ اىومتسَزايذُوَ،   

طُيؿتٌُ ئُو باوَضٍَِ ضوو بُ ضوو تُْ بذُ   ُُن زَضبضًَت و كُغًَم بًبًػتًَت، ئًسٍ
ًَذت          تُْ ُاتىامن ضغتُيُكًـ هذُ ضابطزووًذاْ بذُ طذىيٌَ طىَهِذاضزا َُٓهبذسََ، ٓذُض زَب

 البُاليٌ ؾتًَلٌ بُبريبًٌَُِٔوَ..
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هُ زاًُؿذتُِكاٌُ ياُُكذُ كذُ داضدذاضَ وا ضيَلسَكذُوت ًذّ و طىَهِذاض بلُويِذُ         
و زَطىتُوَ، ئٌَ، طىَهِاض ًين بريكُويَتُوَ، غُضًًَعيَلُوَ، ضُُس ضغتُيُكٍ هُ ضابطزو
 كُ اػُ زَٓاتُ غُض ضاوَضِواٌُ زًَطىت:

زاضبًُن هُ ثًَـ زَضطاًاُُ، بُ ًِساَهٌ هُ غًَبُضكٍُ طًًُُاْ زَكطز، ئًَػتاف 
 هُ ضاوَضِواٌُ بطازَضٍ ًِساَهًٍ هُ غًَبُضَكٍُ زازًَُؿٍ..
َهِاض بىو، كذًًَُم زازًَذا، وَن   هُ غاتٌ طًَطِاُُوٍَ زاضبٌ تٌ ضاويَلٍ هُ غُض طى

بَوًٌَ ؾتًَلٌ بريكُويَتُوَ، بُالَ هُ ثطِ اػُيُكٌ بؤ بطازَضَكذٍُ تًُُؿذيت زَكذطز و    
 ُٓض طىيٌَ هُ ًّ ُُبىو..

 اػُ زَٓاتُ غُض ؾُضَِ طُضَِن، زًَطىت:
 كىضِيَم بُ ًِساَهٌ غُضًٌ ؾلاُس بُ طُوضَيٌ تؤَهٍُ خؤَ هًَلطزَوَ..

ٌَ غذُضٍ        طىَهِاض بعَيُكٌ زَكط ًَؿذ ٍَ ضاك ًَذٌ ؾذُضَ تًتلذٌ بذُضَو خذىاض ز، وَن بَو
 زازَخػت، بُالَ ظوو غُضٍ بُضظزَكطزَوَ و ثُضضًٌُ َُٓهسَزايُوَ و ًٓض..

 اػُ زَٓاتُ غُض غُضكُوتُِ دًٌَ بُضظ، زًَطىت:
 هُ بّ ًِاضٍَ ضؤهٌ بعضًلطز، هُ غُض غُضٍَ زيتٌُوَ..

، هُطُيَ ئُوٍَ تًُُؿيت بابذُتٌ واُذٍُ   طىَهِاض وَن بَوًٌَ طىيٌَ هُ ًِاضَف ُُبىوَ
 زَكطزَوَ..

بُالؾُ، طىَهِاض وَٓا ُُضؤتُ ضذؤهُواًٌُ هُبريضذىوُُوَ بذُ ضذُُس ضغذتُيُكٌ ًذّ       
 بًَتُوَ ئاوَزاًٌُ بريٓاتُِوَ، ًٓضٌ بريُاكُويَتُوَ.. 

ئُوغذذاَهًـ ٓذذُض هذذُ ًَٓالُذذٍُ فطيؿذذتاْ ًُؿذذتُوَ، ئذذُو ًَٓالُُيذذٍُ بذذُ زيذذاض     
َيُ، بُالَ وَن ثاض بُ ثًًَاْ ُاضًَتُوَ، تاكػذًُن زٍَ، طىَهِذاض   خؿدؿؤكٍُ ًِساَهًُو

و زوو كضًسٍ َُٓهسَططٍَ، ضُُس ضاٍ هُو تاكػًُ زَبًَتُوَ، ُٓض ئُو ضاوًَبىوُُوَيُيذُ  
ئًَػذذتاف شًاضَكذذُيٍ هذذُ يذذازَ، ض شًاضَيذذُكٌ ؾذذىوًُ، تاكػذذًٌ شًذذاضَ ؾذذىوَ هذذُ 
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كطزَ، زَظاٌُ كُ زووض بُ زووضٍ بُ هُجنُوالضٍ طىَهِاضٍ كطزَ، هُ اصٍ ئايؿُوفامتُيٌ 
زوايُوَ بىوَ، ضؤْ خُيايَ زَبىوَ، ُٓضضُُسَ ُُٓسٍَ كُضَِت خُياَهبىوٌُ زواٍ طىَهِاض 
ضووزاوٍ ُاخؤؾٌ بُ غُضًسا زيَِا، بُالَ ضًَصٍ طىَهِاضياْ ثًَُِزًََِٓاًذُوَ، ًذّ كذُ    

تٍ ًُؿذاْ  بُ زوايُوَ زَضِؤيؿذتٍ، ُٓغذتٌسَكطز ئذُو كضذُ فطيؿذتُيُ و ضَيذٌ بُُٓؾذ       
زَزات، ياْ ُٓض خؤٍ بُُٓؾتًَلٌ طُضِؤكُ، زَبًَذت بذُ زواوٍَ مب، ئذُو تاكػذًُ هذُ      
كىٍَ ٓات! خؤظطُ ًّ ؾىفًَطَكُ زَبىوَ، ضُُس داضيَم ًّ ظووتط تاكػًُكٍ زَططت و 
زَضىوًُ ثًَـ ضاخياٍُُ ؾُواْ هُ غىوضًَلُوَ زًَسيت، طىَهِاض هُ تاكػًُكُ زيَتذُ  

ُ ًَٓالٍُُ فطيؿتاُُوَ، خؤَ ًُُسَظاٌُ ضٌ زَكَُ، هذُ كؤهًذص   خىاضٍَ، بُ ثُهُ زَضًَت
هُ زيتين طىَهِاض تًَط ُُزَبىوَ، ياْ ُٓغتٌسَكطز طىَهِاضٍ زَضَوٍَ كؤهًص طىَهِاضيَلذُ  
ضَُطُ ُعيلرت بًَتُوَ هُ طىَهِاضٍ زاضبٌ، طىَهِاضٍ داضاْ،  تاكػًُكُ بؤ ًّ بُال بىو، 

زواٍ طىَهِاضَوَ ُُمب، وَن ئُوَ وايُ ئُو ضؤشَ  واَ بُ غُض ٓات، ئُطُض هُ ضىوُُوَ بُ
طىَهِاضَ ُُزيتبًَت، ضؤش بُ ضؤشَ هُ تاكػًُكُ بُ ضاسا زَضذىوَ، ، زًَطذىت، ُذاظامن،    
ُايُتُوَ بريَ، ًّ ضًٍ زَكطز، بؤضٌ واَ زَكذطز، طىَهِذاض ًذين بطزبذؤوَ زؤخذٌ ئذُو       

يُن هذُو تاكػذًُ   غاالٍُُ كُ هُ ًُذىَ ئاطذايٌ ؾذُو و ضؤشَ زَكذطزَوَ، زَبذىو ضذاضَ      
 بلَُ..

ضؤشيَم زوا واُُ ُُضىوًُ شووضَوَ، ثًَـ ضىوُُوَ بُ ضاضَطًَم، ضىوًُ زَضٍَ، خؤَ 
طُياُذذسَ تاكػذذًُكُ، ؾذذىفًَطَكُ هذذُوالوَ غذذُضطُضًٌ اػذذاْ بذذىو، ُُتطغذذاَ هذذُ       
ئاؾلطابىوْ، بُ ثًَسظَ، بُ خذؤ طِداُذسْ بذُ ؾذتُوَ، ٓذُض ضذىاض تايذَُ فػذلطزَوَ،         

ميُوَ، هُ زَو بُغتُ طُوضَكذُ ضاوَغذتاَ، ئذُو بُغذتٍُ كذاتٌ      ضؤيؿتٍ هُ دازَكُ ثُضِ
ًَؿذٌُضطُ زَبذطز، ئذُو كُضاُذٍُ بىوُذُ ٓذؤٍ          ًًَُوَ ئاظوواذُياْ بذؤ ث خؤٍ كُضَكاْ ه
كىؾتين بابٌ طىَهِاض، ئؤخُيـ  وا بُ خؤ و زوو بطازَضَكُيُوَ بُ ثًًَاْ كُوتُِ ضٍَ، 

َهِاضَكذَُ،  زووض بذُ زووضٍ وا بذُ    تطغاَ هُ ضٍَ تاكػٌ ضاططْ، زياضَ ضاُاططْ، بذطِؤ طى 
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ًَذٌ ؾذؤضَِبًُ بذُ دذازَزا         زواتُوََ، ئُوٓات هًَسَكَُ تاكػذٌ، طىَهِذاض ض طىَهِذاض زََه
زَضِوات، ثطضٌ زاوَتُ زَغت با، وَن زَهٌ ًّ  ثُضيَؿذاْ و بذاَلوَ، دطذُ هذُ طىَهِذاض      

طىَهِذاض  ًٓض ُابًٍِ، ُُ كض ُُ بًِازََ، ُُ تطِوًبًَى و دازَ، ًٓض ًٓض، كُؽ كُؽ، 
و بُؽ، خىزايُ، طىَهِاض ضذٌ هذُ ًذّ زَكذات، ئذُجناَ ضذًٍ بُغذُضزَيينَ و بذؤ كذىَيٍ          
زَبات! زووض بُ زووضٍ بُ اصٍ طىَهِذاضَوَ بُغذرتاوَ و ضاًسَكًَؿذٌَ، ئُطذُض خؿذُ و      
دذذريَِ و ظضًذذُ ُذذُبا، هذذُ اذذصٍ طىَهِذذاض ُُزَبىوًذذُوَ، ضذذاو زَكًُذذُوَ، بؤضذذٌ ضذذاوَ 

َوًٌَ ضىوُُتُ ُاو يُكرت، ؾىفًَطَكاْ هًَم زابُظيّ، هذُ  زاخػتبىو! غٌَ تطِوًبًَى وَن ب
زَغيت يُكًاْ زَضُِافًػًَلٍ زيت، ًُى طُظ زضيَص زَبىو، ثُالًاضٍ يذُكرتياْ زا، ًذّ   
وَن بَوًٌَ سُثُغاوَ، غُيط بىو، واظياْ هُ يُكرت ًَِٓا، ُٓض غًَلًاْ  ثطِيذاْ زا ًذّ،   

 زَضُِافًؼ هُ زَغت زََهٌَ:
 ، كُضٍ، وا زيًَتُ ُاو دازَ..تؤ، كىيَطٍ، طًَصٍ

ض تًَُِطُيؿتٍ، ًػتًَلٌ تىُسَ بُ ؾاْ كُوت، زَغتٍ بَوِس كطز، زَغتًَلٌ تىُذس  
 ًُضُكًٌُ ططت، هُو غاتُ زَُطًَم:

 بُضٍ زَْ، زَُا كُضت كُضتتاْ زَكَُ..
ئُو زَُطُ ئاؾِايُ، ئاوضِ زَزًَُوَ طىَهٌَ ضُاؤيُكٌ طُوضٍَ بُ زَغتُوَيُوَ، بُ 

اؾازَكات، ضُاؤكًَؿرتيّ ضُاؤكًَـ تًُاؾذاٍ بلذات، تذطؽ زَيططيَذت،     ضاويَم تًُ
ؾىفًَطَكاْ غُضغاَ بىوْ، وَن بَوًٌَ اُت ُُياُسيتبًَت شًَُم ضُاؤٍ بُ زَغتُوَ بًَت 

 و ُٓضَِؾُ بلات، بُضياُساَ، هُو الوَ طىيٍَ هُ زَُطًََلُ:
 خؤتاْ هُوَ ًُزَْ، ئُوَ طىَهٌَ ضُاؤكًَؿُ..

ُُ تطغاْ، ُُ ؾُضًًاْ بُ خؤ بىو هُطُيَ شْ ؾُضِ بلذُْ، واظيذاْ   ؾىفًَطَكاْ ُاظامن 
 ًَِٓا، ًّ و طىَهٌَ تا ُعيم ًاَهًاْ ثًَلُوَ ٓاتًُِوَ، طىَهٌَ طىتٌ:

 زََهًٌَ ئًَػتا زاض الغتًم َُٓهِاططيت، َُٓهًططَ بُ كَُهلت زيَت..
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اَ بُغذُضٓات،  هُ ضيًٌََ زًَىيػت بُ طىَهٌَ بَوًٍَ، بُ زواٍ طىَهِاضَوَ بىوَ، بؤيُ و
ضُُسٍ كطزَ، وؾُيُكٍ بُ ظاضزا ُُٓات، ؾُو بُو خُياَهُوَ ُىوغتٍ كُ طىَهِاض ئاطذاٍ  
 هُو ضووزاوَ بىوبًَت و غبٍُ ؾتًَم بَوٌَ، غبٍُ ٓات و ضٌ ُُطىت، ئاٍ طىَهِاض!

ظؤض ثًَِذؿًُىواْ ضاوزيَطٍ طىَهِاضَ زَكطز، بعامن ُاضًَتُوَ ًايَ، ظؤض هُ اىتابًذاْ  
دًٌَ زووض ُُٓاتبىوْ، غُضزاٌُ ًاَهُوَياْ زَكطز، كُضٌ طىَهِاض ئُوَؾذٌ  ئُواٍُُ هُ 

ًَتُ ٓذًض كذاَ هذُ طُضادذُكاْ،           ًَتُوَ، ًُُذسَزيت بضذ ُُبىو، ُذاظامن، ًُُذسَزيت بضذ
ًَالُذٍُ فطيؿذتاْ ٓاتِذُوَ خذىاضَوَ،          ًَِذؿذًُُيُن هُطذَُي كضذًَم هذُ ٓ عُغطاٌُ ث

ًُُلطزَ ُاًُضزٍ تاكػٌ زواٍ داُتاٍ طُؾتًاْ هُ ؾاْ بىو، غىاضٍ تاكػٌ بىوْ،  
ئُوامن ضاططت، ثًًٌَطىت، بؤ طُضادٌ طُوضَ، ُُمشسَظاٌُ طىَهِاض زَضًَتُ ئذُوٍَ يذاْ،   
ٍَ زيتٌُوَ، خذؤَ ًُؿذاٌُ ُذُزا، ضذاوزَيطٍ زَكذَُ، غذىاضٍ كؤغذتُضيَم         ئؤخُيـ هُو
بذذىوْ، ُذذًُلطزَ ُاًذذُضزٍ غذذىاضبىوَ، بذذُ تًُُؿذذتًسا َُٓهلؿذذاًُ ثؿذذتُوَ، بذذُالَ  

بؤ كىٍَ زَضًت هُطَُهتٍ طىَهِاض، كؤغتُض ضيٌَ باؾىوضٍ ططت، هُ باظطُ يُن ُُيسيتٍ، 
يُن زاواٍ ثًَِاغُياْ كطز، ًًِاْ زابُظاُس، وا بعامن طىَهِاض ُُيسيتٍ ياْ ُُيِاغًٌُوَ، 
كؤغذذتُض ضؤيؿذذت و ًًِذذاْ ًَٓؿذذتُوَ، طىًاًُذذاْ هذذُ ُاغذذِاًُكَُ ٓذذُبىو، زضَُذذ   

وَ، بذُالَ تذًُيبَ ُذُبىوَ، ظؤض ثًَِذؿذًُُيسٍ     ئاظازياْ كطزَ، بُضيٌَ خؤًسا طُضِاًُ
 ضىوًُوَ طُضادُكُ، سُيف طىَهِاضَ هُوٍَ ُُزيتُوَ..

ثُُاَ بؤ تُختُضَؾُكُ بطز، بَُهلى هُ ضيٌَ تُختُضَؾذُوَ ضابذطزوو بذُبريٍ طىَهِذاض     
بًٌَُِوَ، هُ ثؿىوَكاْ زووض هُ ضاواْ، بذُ ضَُطذٌ غذجٌ، وَن زَهذٌ دذاضاٌُ طىَهِذاض       

 زَُىوغٌ:غجٌ، ظؤض ؾتٍ 
 بُ غُض زاضبٌ زيساضزا

 بُفطيَلٌ ئُغتىوض كُوت
 ضٌ غجًرتَ هُ وَضظٍ ًِساَهٌ؟
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 ًُطُض ئُو غًُِيٍُ هُ َُٓهٍُ زوطٌُيُن
 بؤ ضاو تطووكاًَُم زَضكُوت..

ضاوَ هُ غُض طىَهِاضَ، زَخيىيًََِتُوَ، بُالَ ًٓض، ثطووؾٍُ يازَوَضٍ بُ غذًٌايُوَ  
 بؤ يُخٍُ ُابات..زياض ًُُ، ثُجنُيُن هُ ُاطايًُوَ 

 هُ غُض تُختُضَؾُكُ بُ خُتٌ غجٌ وَن غجًَتًٌ ضاوٍ طىَهِاض زَُىوغٍ:
 زوو ًِسايَ

 بُ ثىوؾلاخُظيَلٌ غجٌ وَن ضَُطٌ غاًايَ
 ُاًُيُكٌ تًِىو زًََُطُُ ئامساْ..
 ثىوؾلاخُظ زَبًَتُ ثُهُ ُٓوضٍَ
 بُ ُاو ثطووؾُزا زَضُِوَ ًايَ..
، بُالَ، ًٓض، غُضيَلٌ بؤ ثىوؾذلاخُظٍ يذازَوَضٍ   ضاوَ هُ طىَهِاضَ زَخيىيًََِتُوَ
 َُٓهُِبطٍِ، ًّ ُٓغتٌجًَُِكطز..

 هُ غُض تُختُضَؾُكُ بُ خُتٌ غىوض زَُىوغٍ:
 ثُجنُكاُت زَُامسُوَ

 خىيَين  ئًَىاضَيُكٌ ًين ططتىوَ.. 
 هًَىَكاُت زَُامسُوَ

 كطيٌَػيت غىوضٍ ًِساَهًٌ بطزووَ
 بُ ضٌ زًَِاغًُوَ، كضٌ زاضبٌ

 يٌَػيت و خىيَّ و غىوضاوَ هٌَ تًَلُالوبىوَ..ًّ كط
زَبًٍِ طىَهِاض هُ غاتٌ خىيَِسُُوَ هًَىٍ غىوضٍ زَدذىوهًَينَ، بذُالَ ًٓضذٌ ثًَذىَ     
ًَذٌ كُغذًَلٌ            ًَػذيت خذىاضزووَ، ُذُ بذطيين ث ًَذٌ هذُ تًُذٌُُ ُذُ كطً زياض ًُُ، زََه

 تًٌاضكطزووَ..
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 بُ خُتٌ ظَضز هُ غُض تُخُتُضَف زَُىوغٍ:
 ٌُ تطيفُيٌهُ غُض با

 بُ كطاغٌ ظَضزَوَ ضاكؿاوَ،
 بُضزيَلٌ ًَِٓسٍَ غُضَ ثُجنُيُن ًاُ  زَؾوُاًَينَ..

 ثًَدُف هُ باْ تىوضَِ زَبٌَ
 ئُو ؾُوَ ض ؾُويَم بىو هُ بًَٔىزَيٌ!

طىَهِذذاض زَخيىيًََِتذذُوَ، بذذُالَ ٓذذًض، ُذذُ ٓذذُض زاضالغذذتًلٌ ًذذّ ضَُطذذُ ٓذذاواضٍ  
 ًًَطزيؿٌ هُبريضىوبًَتُوَ..

 ختُ ضَف بُ ضُُس ضَُطًَم زَُىوغٍ:هُ غُض تُ
 هُ زَو بُغيت ثًَـ ًاَهٌَ

 هُ ثاف باضاًَُم بُ غُض ًِساَهٌ
 بُ تًُُؿت خؤًُوَ بىويتُ ثُهلُ ظيَطِيُِ 

 هُ بريتُ!
 ياْ زابطِاْ بُغتًَم بىو ُٓغتا و يازَوَضٍ ضاًاَهٌ!

اضَ يازَوَضيٌ بُ زََ خىيَِسُُوَوَ ثُضضًٌُ ثُهلُظيَطِيُِيٌ َُٓهسَزاتُوَ، بُالَ زي
 بُ بُغتًَسا ضىوَ..

دطُ هُ كذىضٍِ طؤطذذُهٌ كذُؽ ُُيذسَظاٌُ ئذُو ؾذتاٍُُ غذُض تُختذُضَف ًذّ          
زَياُِىوغٍ، ُٓض ئُويـ زَيعاٌُ بؤ طىَهِاضياْ زَُىوغٍ، غُضٍ  غىوضًِا بذىو هذُوٍَ   
ًَذت كذُ ًذّ هذُ ًِساَهًذُوَ           ًٌَِذُوَ، ئذاخط ئذُو ض بعاُ هُ زَيطَكاُسا ًِذساَهًٌ بريزَٓ

 ٍُ طىَهِاضَ، ضؤشيَم  ُٓضغاَهٌ يُكَُ بىو طىتٌ:غُضاغًٌ
 يُن ُُظاًَُت، زََهًَت سُفت غاَهُ عاؾقٌ ئُو كضٍُ

 هُ بُض خؤًُوَ طىمت، سُفت خبُ غُض سُفتُكُ و ًَٓؿتاف...
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 هُ ثؿىويَم هُ غُض تُختُضَف ئُو زوو زيَطََ ُىوغٌ: 
 بُ ضيؿٌ بؤظَوَ غىدسٍَ زَبَُ ًّ بؤ دًُاهٌ تؤ

 ُطىت زاض كُ ثري بىو تاظَ زاُايُئُزٍ بؤضٌ زَيا
 بعَت ُايًََتُ غُض هًَى، بُظَت ُايُ بُ ساَهٌسا

 ئُطُضضٌ ظؤض هًًَُص غاَهُ هُ زووت زَخؿًٍَ وَكىو غايُ
 ًاًؤغتا خىيَِسيُوَ، ثطغٌ:

 كٌَ ئُو ؾًعطٍَ ًٌَٓين ُىوغًىَ؟
 كُؽ وَالًًُِزايُوَ، طىتٌ:

زووضزَكُويِذُوَ و هذُ ضَواُبًَذصٍ    هُبُض خاتطٍ ئُو زوو زيَذطَ هذُ بابذُتٌ خؤًذاْ     
ُعيلسَبًِذذُوَ، ٓذذُض هذذُو واُُيُؾذذُوَ ُذذاوٍ بذذىوَ ًاًؤغذذتاٍ ضَواُبًَذذصٍ، زَُذذا بذذُ 
ًاًؤغتاٍ كتًَب ُاوٍ ضؤيؿتبىو، ُاوٍ خؤٍ عُظيع بىو، ئُو ًاًؤغذتايُ ًًُٓؿذُ   
كؤًَُهٌَ كتًَيب هُ بّ ُُٓطىَ بىو، زَياُطىت ًًُٓؿُ غُضٍ بُ غذُض كتًَبُوَيذُ ،   

 ٍ ضَواُبًَصٍ زَيطىت:ًاًؤغتا
 ئُو كُغاٍُُ ُاخىيَُِِوَ، ُاظامن ضؤْ شياْ زَطىظَضيَِّ!!

ًاًؤغتاٍ ضَواُبًَصٍ ؾًعط زَكاتُ ويَِذُ، خُضيلذُ ويَِذٍُ كضذًَم زَكًَؿذٌَ هذُ       
يُكَُ ًَٓوُوَُٓغتسَكَُ هُ طىَهِاض زَضٌَ، ئُوَتا طىَهِاض ًَِٓذسَ هذًٍَ زووض ًُذُ، هذُ     

وٍ هذًٍَ زيذاضَ، هذُ ئاوضِزاُُوَيذُن تذُواٍ ضووٍ زيذاض       ثًَؿٌُوَ زاًُؿتىوَ اليُكٌ ضو
كُوت، ويَُِكٍُ غُض تُختُضَؾُكُف هُ ئاوضِزاُُوَيُن طرياوَ، دًاواظٍ هُ بعَيذُ،  
ئاوضِزاُُوٍَ ويَُِكُ بعَ هُ غُض هًَىيُتٌ، ًاًؤغتاٍ ضَواُبًَصٍ ضيَم ويٍَُِ طىَهِاضٍ 

َهِاضزا ُٓيُ، هُ بُضاُبُض طىَهِذاض  كًَؿا، دىاًُُن هُ غًٌاٍ ويَُِكُزايُ، تُُٔا هُ طى
ويٍَُِ ثًاويَم زَكًَؿٌَ، كتىًت ًٍِ، بُالَ بُ ثريٍ، غُض و ضيؿٌ بؤظَ، كًًَُم بُ 
الٍ طىَهِاضزا ضًُاوَتُوَ، وَن بَوًٌَ هُ كطُِىوؾُ، هُ ثؿت ًُِوَ، ويٍَُِ زضَختًَذم  
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ّ زَضذًَت،  هُ هقُكاًُُوَ زياضَ ضؤتُ تًُُُُوَ، اُزٍ زضَختُكذُ ظؤض هذُ بذُشٌُ ًذ    
 ًين غُض تُختُضَؾُكُ ُا، ًاًؤغتاٍ ضَواُبًَصٍ زَثطغٌَ:

 كٌَ زَتىاًَُت، زضَخيت ثري بضًًًََُِتُوَ؟
 كُؽ وَالًٌ ُُزايُوَ، ئُو داضَف ثطغًُوَ:

 اىتابًُن طىتٌ:
 ًاًؤغتا، كُؽ..

ًَذت(( زَُطًذاْ بذُضظ          ًَذسَُطٌ ًاُذُوَ، ُُٓذسيَم بذُ )) كذُؽ ُاتىاُ ُُٓسيَم بُ ب
 غتٍ َُٓهربٍِ:كطزَوَ، زَ

 + ٓا، تؤ زَتىاًُت؟
 ئُوٍَ زَتىاًَُت بًضًًًََُِتُوَ تُُٔا ؾًعطَ -    

+ زَخمؤف، ؾًعط ئُغتَُ باضزيَينَ، ؾًعط ثذُضدىو زَُذىيَينَ، ئُوَيذُ ضَواُبًَذصٍ،     
 ئُويِساضٍ ثري بُ زاضٍ ثري زَضىيًََِت، ياْ بُ ثًَضُواُُوَ..

ويػتٍ ُٓغتٍ  كطُِىوؾٌ بؤ ببَُ، تا ويٍَُِ طىَهِاض ئاوضٍِ هًٍَ زايُوَ، وَن ويَُِكُ 
 غُض تُختُضَؾُكُ منايـ بلَُ، ؾُضَ بُغتًٌُوَ..

ًاًؤغتاٍ ضَواُبًَصٍ وا ويٍَُِ ًّ و طىَهِاض زَغطِيَتُوَ، ًَِٓسٍَ ًُُابىو، ٓاواض 
 بلَُ، خؤَ ططت، ًاًؤغتا ٓاتُ غُض زيَطَكُيسٍ، طىتٌ:

ت بُ ويَِذُ بًلًَؿذٌَ، بذا بًلًَؿذًَت،     ًّ كًًَُم هًًَسَزويٍَ، زوايًـ كٌَ زَتىاًَُ
هُو زيَطَزا )بعَ( و)بُظَ( كُ ٓاوئاواظَْ و هذُ ضَواُبًَذصٍ زَضذُِ ضَطُظزؤظيذُوَ، ئذٌَ      
ًُٓىو بعَيُن هُ بُظَيًُوَ ُايُ، بُالَ هًَطَزا بعَ بٌَ بُظَ ُاضغلًَت، هًَذطَ دىوهذٍُ   

يَذم غذاالًَُلٌ ظؤضَ   هًَى بُ دىوهٍُ زَهذُوَ بُُذسَ، تذؤ بًًَِٔذُ بُضضذاوٍ خذؤت، كىضِ      
غُضاغًٌٍُ كضًَلُ، بذُ زوايُوَيذُ، بذُ تًُُؿذتًُوَيُ، تًُاؾذاكُ كذىضَِ تًَلذَُهٌ        
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غًَبُضٍ كضُ بىوَ و هًَلسٍ دًا ُابُِوَ، بُالَ كضذُ بعَيذُكٌ بذؤ ُاكذات، ضذىُلٌَ      
 بُضاُبُضَ وٍ بُظَيُكٌ هُ زَهسا ًُُ..

ٌُوَ زاًُؿذتبىو،  ًاًؤغتاٍ ضَواُبًَذصٍ ضذىوَ زووٍ، طؤطذذُهٌ كذُ هذُ تًُُؿذت      
ٓامنسا كُ ويَُِكُ بلًَؿًَت، ئُو كىضَِ ويَُِكًَؿًَلٌ كاضاًُ بىو، ًاًؤغذتا هًَبذؤوَ،   
طؤطذُهٌ ُٓغتا، كًَؿاٍ، ويٍَُِ طىَهِاضٍ كًَؿا، غًَبُضَكٍُ كًَؿا، ئذُو غذًَبُضٍ   
هُ طىُسٍ كاضيَعَكاْ زيتٍ، كًَؿاٍ، طؤطذُهٌ ض ويَُِكًَؿًَلٌ زَغرتَُطًُِ، بُ غُض 

طزُُوَ تًُاؾاٍ غًَبُضَكُ بلُ هُ ؾًَىٍَ كىضِيَم خؤٍ زَضزَخات، ئذُو كذىضَِ   خىاضك
ضيَم ًٍِ، ًّ تًَلَُهٌ غًَبُضٍ طىَهِاضَ..زواتط زاواَ هُ طؤطذُهٌ كطز، ويَُِكذَُ بذؤ   
بلًَؿًَتُوَ، كًَؿايُوَ، ًُُىيَطا هُ شووضَكَُ َُٓهًىاغٍ، زايلٍ طىَهِاضٍ زَُاغذًُوَ،  

 طىَهِاض زَخؿًٍَ وَن غايُ.. ويَُِكَُ اليُ و هُ زووٍ
سُفتُ زٍَ، ًاُ  زَضِوا، غايَ زَغىوضِيَتُوَ، طىَهِاض ُاًِاغًَتُوَ و ُاًِاغًَتُوَ، 
هُ ٓؤهٌ طذُهًـ ُُيِاغذًٌُوَ، وا ضيَللذُوت بلُويِذُ تًُُؿذت يُكذُوَ، بذُض هذُ         

 زَغجًَلطزٌُ ؾاُؤطُضيُكُ ظاخٍ كطز هًٌَ بجطغٍ:
 + تؤ اُت ضىويتُ غًًُِا؟

 ضىوًُبَُهٌَ  -
 + داضٍ يُكًُت هُ بريَ ضؤْ بىو؟

 ُا، ُاظامن.. -
ًٌَِذُوَ، ؾذُضَ ظاضٍ بُغذتٍ، ضذؤْ بذُبريت ُايُتذُوَ         ًَِسٍَ ًُُابىو بذُبريٍ بٔ ٓ
طىَهِاض! ئُزٍ بامب ُذُيربزيّ، هذُ تًُُؿذت يُكذُوَ زاًُُُؿذتبىويّ، طىَهُبذُضؤشًَاْ       

 و ضؤشَت هُ ياز ضىوبًَت!زَخىاضز و ضُثَوًُاْ بؤ ثاَهُواُُكُ هًَسَزا، ضؤْ زَبًَت ئُ
طىَهِاض بُ زاضالغتًلًـ ُُيِاغًٌُوَ، هُ ثُجنُضٍَ ثؤهُوَ زَبًٍِ هُطذُيَ كىضِيَذم   
ثًاغُ زَكات، ًاوَيُكُ طىَهِاض ثرت ُٓض بُ تٌَُُ ثًاغُ زَكات، بُالَ  ضُُس داضيَلُ 
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ثذؤي  هُطُيَ ئُو كىضَِزا زَيبًٍِ، ُٓض ئُوَف واٍ كطز، زاضالغتًم بطاتُ ُاو كؤهًذص،  
ضؤهُ، كىضٍِ طؤطذُهًٍ هُ غُض زَضطا كطزَ غُياض، ُُؾًسَظاٌُ ض زَكَُ، هذُ ثاضضذُ   
كاخُظيَلٌ طضلُ ُىوغًٍ:)) وا باؾُ تًُُايٌ ئُو كضُ تًَلُِزَيت ((، هذُ بذُضزيَلٍ   
ئاالُس، هُ ثُُاٍ ثُضزٍَ ثُجنُضَوَ غًَطََ هًٌَ ططت، بطُِؤ ُٓهُ بلذات زاض الغذتًلٌ   

ػٍُ طىَهٌَ بىو، ُاوٍ هُ زاضالغتًلُكٍُ ًًِـ ُابىو بطُِذؤ،  ًّ َُٓهُُاكات، ئُوَ ا
غذذًَطََ هذذُ ظطذذٌ ططتبذذىو، بذذُ بُضضذذاوٍ خؤًذذُوَ بذذُضزَ ُاًُيًُكذذٍُ َُٓهططتذذُوَ،  
خىيَِسيُوَ، طىَهِاض ويػيت كاخُظَكُ ببًينَ ُُيسايٌَ، تُُٔا بُضزَكٍُ زايُ زَغذيت،  

ُُوَ!  بذُ زاضالغذتًلـ   طىمت ئؤخُيُف، طىَهِاض زًَِاغًَتُوَ، ئذاٍ كضذٌ هُبريضذىو   
ُُيِاغًٌُوَ، زًُا تىوؾٌ ض بُضَواشيُن بىوَ، طىَهِاض بُضزٍ ًّ ُُُاغًَتُوَ! ضذًسٍ  

 كىضََِ هُطُيَ طىَهِاض ُُزٍ ثًاغُكات..
ُٓض زَبًَت مبِاغًَتُوَ، ُاًٍُ بؤ زَُىوغٍ، ئُوثُضٍِ ئاظايُتًٍ ُىاُس، بذُ خذُتًَم   

 كُ هُ خُتٌ ًّ ُُضًَت، ُىوغًٍ:
اتِاوَ كذٍُ ًذّ بِاغذًتُوَ! ًذّ ضذًسٍ بُضطذَُ ُذًُا، وَاَلَ بذسَوَ         كًصٍَ، تؤ ز

طىَهِاضَكَُ.. ُاًُكُ ُٓض ًَِٓسَ بىو، ئُوَؾٍ ُىوغذًبىو: ئُطذُض بذُ ُاًذُ وَالًذت      
 زاًُوَ بًدُ زَُسووكٌ كؤتطَكُوَ..

هُ ثؿىويَلسا زووض هُ ضاواْ خػتٌُ داُتاكٍُ طىَهِاضَوَ، ئُوَ يُكذَُ دذاضَ بذىو    
لًُُوَ، هُ كطزُُوَزا ضىكوًَتًَلٍ بُض ضاو كُوت، زظيٍ، يُكَُ زظيٍ داُتاٍ كضًَم ب

هُ داُتاكٍُ طىَهِاضَوَ بىو، ض ضىكوًَتًَلٌ بُ تذاَ بذىو، ظؤض دذاض زًَطذىت  تذاًٌ      
ًَذت.. بذُ ضذاوٍ خذؤَ ًُُذسيت ُاًُكذُ         ًَىٍ ضذؤْ ب ًَتُكٍُ وايُ زاخىا تاًٌ ه ضىكو

، ئًسٍ  ضذاوَضِيٍَ وَالَ بطاتذُ زَُذسووكٌ    خبىيًََِتُوَ، بُالَ ُٓض زَبًَت خىيَِسبًَتًُوَ
كؤتطَكُ، ئُو زَُسووكُ كُوتؤتُ تُُلًَؿٌ خىاضووٍ تُختُضَؾذُكُ بذُالٍ  كىضغذٌ    
وًًَعٍ ًاًؤغتا، زَُسووكٌ كؤتط َُٓهلؤَهًًَِلٌ بُ اُز غُضٍ كؤتطيَلذُ هذُ تُختذُ    
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ًُربِ ضَف، ُٓض ضيَم غُضٍ كؤتطَ، ئُوَ زَغتلطزٍ طؤطذُهًًُ،ضاوَ هًَبىو، بذُ اَُهذ  
ئُو ُُخؿٍُ ُُخؿاُس، ًُٓىو ثؤيَ ُاوياْ هُو ُُخؿُ ُا زَُسووكٌ كؤتط، ًاًؤغتاٍ 

 ضَواُبًَصٍ داضيَم طىتٌ:
 بُؽ بعامن، كٌَ ئُو زَُسووكٍُ خػتؤتُ تُختُضَؾُوَ، خُاَلتٌ زَكَُ..   

طؤطذُهٌ خؤٍ ئاؾلطا ُُكطز، ئًسٍ ًّ ضؤشاُُ، ُٓض ٓذُهًَم َُٓهلذُوٍَ، ُىوكذُ    
غذذُضَ ثُجنُيذذُن بذذُ زَُذذسووكٌ كؤتطَكذذُزا زَكذذَُ، وَالَ ُابًٌُِوَ،هذذُ ثًَِىوغذذًَم، 

بُِوَف تًُاؾاٍ ضاوٍ طىَهِاض زَكَُ، ًٓض، ُُ بايُ ُُ باضاْ، ظؤض هًٌَ تىوضَِ بذىوَ،  
بريَ بُ الٍ زاضالغتًلسا ضؤيؿتُوَ، ظؤض ًُؿاَُُ ططت و ثًَلاَ، ئًَػتا ُؤضٍَ طىَهِاض 

ًَطَيُكٌ         خؤيُتٌ، ئُو ًين ُٓجنّ ُٓجنّ كطز، ًَطٍَ هذُ ًذّ ُذُططت! غذ بذُ ضذٌ غذ
هًَِذذُططَ زَهذذٍ زاُاكذذُويَت، ضؤشاُذذُ زاضالغذذتًم َُٓهذذسَططَ، وَضظٍ باضيِذذُ، بذذاضاْ      
هًًَلطزؤتُوَ، ئُطُض زَهت خؤف بًَت، ئُطُض ياض بتِاغًَتُوَ، ٌٓ ئُوَيُ هُو ُٓوايذُ  

     ُ ثًاغذُيُ،   ثًاغُ بلُيت، تُُٔا ثؤهٌ ئًٌَُ هُ زَضَوَيذُ، طىَهِذاض هُطذُيَ كضذًَم هذ
ُعيلّ، هُ بُض زَممّ، ضَُطُ ئُو زَهٌ خؤف بًَت، هُ ثؿت ياُُكُ ضُُس بُِ زضَختًَم 
ًَتًَم هذُ طريفامنذُ، ضذىكوًَت ئذُو           ُٓيُ، ثُُايذُكٌ باؾذُ، بذُضزيَم و  كُضتذُ ضذىكو
ضؤكوًَتُيُ كُ هُ داُتاكٍُ طىَهِاض زظيٍ، زًَىيػت بُضزَكُ خبًُذُ زاضالغذتًلُوَ،   

تُكَُ هُ دًٌَ زاُا، ويػتٍ زاضالغتًم تُواو ضاكًَؿٍ، زَهٍ هذُضظٍ،  زَهٍ هُضظٍ، ضىكوًَ
ٌَ، طُيؿذيَت، بذُ ُذُضًٌ هذُ غذُض غذًِطٌ            ًَتُكٍُ بطذات ًَؿذا كذُ ضذىكو ًَِسََ ضاك ٓ
 كُوتُوَ، ضاوٍ بُ زَوضٍ خؤيسا طًَطِا، َُٓهًططتُوَ، طىيٍَ هًًَُ، بطازَضَكٍُ زََهٌَ:

 ضًُ! ضىكوًَتت بؤ زاويَّ!
وَ، سُيف ُُ خىاضزٍ ُُ خىيَِسيُوَ، ضَُطذُ ُذُيعاًًَُت ؾذتًَلٌ    ضاوَ هًًَُ،كطزيُ

 هٌَ ُىوغطاوَ، تًًََُٔهسا، ضىوَ َُٓهٌططتُوَ، خؤَ بؤ خؤًٍ خىيَِسَوَ:
 ثاض ضىكوًَتًَلٍ هًَت زظٍ، ٓا كُضتًَلت بسًَُوَ..
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ُٓض ئُو ضؤشَ زًَىيػت طىَهِاض بُ طىَهٌَ ًُؿاُبسََ و ضاضَيُكٍ هًَبلات، ئُوداضَ 
 ؾٍ ثًَبلات ُٓض زَبًَت بًبًًَِت، بُالَ طىَهٌَ زيػاْ هُ بريٍ بطزًُوَ:طاَهتُ

 +تؤ زَظاًُت تطوًبًَى هًَدىضٍِ؟
 هُ دًٌَ ضؤي.. -

+ ًًِـ ئًؿٍ بُ دًٌَ ضؤهُ، بُالَ زَتىاٌُ تطوًبًَوًَذم بذؤ ًذاوٍَ كاتذصًًَطيَم     
 ثُيسابلُيت؟

 ئاغاُُ -
ًطُياُذسَ تطوًبًَوذٌ بذؤ ضذًُ، ُذُ      ئاغاْ بىو، بطازَضَ ُٓبىو، ُٓياُبىو، كذاتٌَ تًَ 

طىَهِاضَ هُبريًا، ُُ ًٓض، ظضاوَ ضىو، بُالَ بُ غُض خذؤَ ُذًَُِٓا و ٓذُضيٍَ ثًَذسا كذُ      
كاضَكٍُ بؤ دًَبُدٌَ بلَُ، ًّ ًُُسَتىاٌُ هُ اػٍُ طىَهٌَ زَضبضٍ، ًَِٓسََ ضيَع هذُ  

ؿًَلٌ بذُ  كضُ ضُاؤكًَؿُ زَططت، ًَِٓسَ ضيَعٍ زايلٌٍ ُُزَططت، خىاَ خىاَ بىو ئً
 ًّ بًَت، هُ بريًُ ئُوَؾٍ طىت:

 + ئُو ثىوخُيُ بؤ ًّ هًَطُضٍَِ، بايٌ زاضالغتًلًَلُ..
ًٍَ طذىت كذُ ئذُو كذاضَ ًُتطغذًساضَ، ًذّ           ؾُوٍ ثًَـ زَغذتبُكاضبىوْ، بذُ طذىَه
ثُيىَُسيٍ هُطُيَ ضيلدػتين ؾاض ُٓيُ، ئُو كاضَ بؤ ئُواْ هًَطُضٍَِ، بُالَ طىَهٌَ ًوٌ 

ُو كاضَ بُ زَغيت خذؤٍ ئذُجناَ بذسات، هذُوَ ئاطذازاضَ كذطزَوَ كذُ        ُُزا، سُظيلطز ئ
ضَُطُ ثاغُواًَُلٌ ُٓبٌَ و هُ زووضَوَ ضاوٍ هُ غُض بًَت و بعاًَُت كذُ زيَتذُ ًذاَهٌ    
ئًَىَ، طىَهٌَ زَهًِاٍ كطزًُوَ كُ وضز و زضؾيت بابُتُكٍُ هُ بذُض ضذاو ططتذىوَ و بذُ     

 ٓات و طىتٌ: ًَُٔين زًًًَََِتُوَ، غبُيًَِلٍُ ظوو طىَهٌَ
 وَضَ ئًؿُكُ تُواوبلُ..

سُثُغاَ، باوَضًُِِكطز، ئٌَ، ضىوَ تطِوًبًَوٍ ًَِٓا، طىًُذُكٌ خاويٌَِذاْ بذاضكطز،    
ًَِذسٍَ فذُضزَ ثًاظَيذم ططاُذُ، زَغذتًَلٍ هذُ غذُض             ًَذىَ ُذُبىو، ٓذُض ٓ يُن ثُهذٍُ ث
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ضَ بذُ  غىوكاُُ، زَغتًَلٍ هُ غُض زَهٍ، ئاوضِزَزًَُوَ، وا زَظامن ُٓضضذٌ ئذًُين ؾذا   
زووًُوَيُ، هُ ضؤهُواًُُكٍُ غُضَوٍَ بُغيت طُوضَ هُ ُاو زَرى فذطِيٍَ زا، ضذُُساْ   

 ؾُو خُومن بُ ُاو فُضزَوَ زَزيت،زواتط بُ طىَهًٍَ زَطىت:
 ضؤُت كىؾت؟
 طىَهٌَ طىتٌ:

بطزًُ شووضَكٍُ خؤَ، ثًَـ ئُوٍَ زَغيت بُ زَغتٍ بلُويَت، ضُاؤَ هذُ اذىضِطٌ   
زَغيت بؤ زًَاُضُ بذطز، ثًَطِاُُطُيؿذت، بذُ ضذُاؤيُكًسٍ     ضاكطز، كُوتُ هطخُ هطر، 

تًٌاضًذاُلطز، ُُتذسيت    _بذُ ثًَلًُُِذُوَ   _خػذتٍ، زايلٌذٍ تًَطُياُذسبىو، ثًَلذُوَ    
 طىًُُكُ ثُهُ خىيًََِلٌ ثًَىَ ُُبىو..
 ضؤْ زَغتت تًَضىو بًلىشيت؟

 طىَهٌَ زَيطىت:
هُطَُهٌ ُُخُوَ، بُ  ضؤْ زَغتٍ تًَِاضًَت! ئًًَُِلٌ عُضَ ، ظؤضَ هًَبلات ئُطُض

 ططتٍِ بسا، ضؤْ زَغتٍ ُاضًَتُ كىؾتين..
ئًُين ثىوخُ هُ بًاباُذُوَ ٓذاتبىو، ًذاَهٌ هذُ ثؿذت كؤهًصَكذُ خاُىوَيذم بذىو           

سُوؾُكٍُ بُ اُز زَ خاُىوٍ ئًٌَُ زَبىو، ًُٓىوٍ طىيَ و طىَهعاضَ، ُاوٍ ُاظامن كذٌَ  
بُ ئًُُِ ثىوخُكُ ُاويذاْ زيَِذا،    خُهُف بىو، بُالَ خَُهلٌ ئُو ُاوَ هُ ًَُىاْ خؤياْ

ئًُِذذُ ثىوخذذُ ُٓضضذذٌ ويػذذتباٍ بذذؤٍ زَضذذىوَ غذذُض، ؾذذُويَم بذذُ غذذُضياْ زازا،    
بُضُُكُوت، ئُو ثىوخُيُ كُ زَتطىت بعُُ هُضَِ كُؽ ُُبىو هًٌَ ُُتطغٌَ، ًّ هذُوَ  
 تًَُِطُيؿتٍ طىَهٌَ ضؤْ باوَضٍِ ثًًًََِٔا كُ بُ تٌَُُ و بٌَ تطوًبًَى بًَتُ ًاَهًاْ..

طىَهِاض ُُبا ئًُِذُ ثىوخذٍُ ُذاو طىًُذَُ هُبريُُزَضذؤَ، طىَهِذاض ًذين خػذتبىوَ         
طًَصاويَلُوَ ُٓضضٌ  ضوويسَزا، ظوو تًَسَثُضٍِ و ويَُِ و زَُطُكاٌُ ًَِٓذسَ هذُ ضذاو و    
ٓذذعضٍ ًذذّ ُُزًَاُذذُوَ، ئذذُو غذذاالُُ خذذًٌُ طىَهِذذاض ُذذُبا، كًَؿذذٍُ طىَهِذذاض ُذذُبا،  
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ت  ئُو ًُٓىو خَُ و كًَؿُ و كاضَغاتاُُ ضؤْ خؤَ كاضَغاتٌ طىَهِاض ُُبا،ًّ هُ ئاغ
ضازَططت، ظؤض بذطازَض و ُاغذًاض ئاوَوئذاو ضذىوْ، كذُؽ ُُيسيتِذُوَ، ًُؿذاُُيُكًاْ        
بُدًًََُِٓؿت، ثًَؿاْ ئُو ئُوزًَاٍُُ كُ ًَٓؿتا طىَهِاض هُ طُضَِن َُٓهُِفطِيبىو، شُُ 

تا طذذُضَِن زََهًَذذٌ ضَؾجؤؾذذُكاٌُ طذذُضَِن ًَِٓذذسٍَ ثُجنذذٍُ زَغذذتًَم ُذذُبىوْ، ئًَػذذ  
ضَؾؤَهٍُ بُ غُضزا باضيىَ، ضيٌَ طؤضِغذتاْ ضَؾسَضذًَتُوَ، ئًَػذتا زاضَبذاظَ زاضَبذاظَ،      
ثًَؿذذاْ ئذذُو زًَاُذذٍُ طىَهِذذاض ًَٓؿذذتا ثًًَذذُكٌ ٓذذُض هذذُ غذذًَبُضٍ زاضبًُكذذُ بذذىو،   
ًعطُفتُكٍُ ُعيم طؤضِغتاْ  زاضَباظَيُكٌ ُٓبىو، هُو طذؤضَِ كذُوتبىو، كذٌَ ئًؿذٌ     

ُ هُ خاُعاز و ًاَ طُضِيسَ، ئًَػتا زواظزَ زاضَباظٍَ ُٓيذُ و ًٓضذًاْ   ثًَسَكُوت، دط
ًَؿذاْ ئذُو زًَاُذٍُ           بُ ًعطُفت ُاكُوُُوَ، ئذُو ٓذًُىو تُضًذُ هذُ كىَيذىَ زَيذّ، ث
طىَهِاضيـ ثاضٍَ اىضئاخنىيَين زًََِٓا، طؤضِغتاْ اىضئاخنىيًََِلٌ غُض و ظياز بىو، ئُوَ 

كاَلو هُ غُضَ اىضئاْ بُ زَغتُكاْ ُاشًًَطزضيَّ، ُُبىو دُباض بٌَ ئًـ زًَاوَ، ئًَػتا 
كُضٌ زَبًَت ُؤضَياْ بؤ بططيت، طؤضِغذتاْ، طؤضِغذتاْ، ُذاو ضذًَىضًُكاْ ثطِبىوُذُوَ،      
طؤضِغتاْ طُوضَ زَبًَت، بُ ُٓض ضىاض الزا زَكؿًَت، ظَوٍ و ظاضٍ ًَُُٓؿت، طُيؿتُ 

ىاضٍ بذُ زَوضٍ طؤضِغذتاُسا   طُضَِن، ؾاضَواٌُ فطياُُكُوتبا، طؤضِ زَٓاتُ كذؤالٌَُ، زيذ  
ًَػذتا ٓذُض         ٌَ طؤضغذتاًَُلٌ طضذلُياْ ٓذُبىو، ئ ًَؿاْ بُ ضذُُس طذُضَِك اًتلطزَوَ، ث

 طُضَِكًَم ضُُس طؤضِغتاٌُ ُٓيُ، بامب زَيطىت: 
 طؤضِغتاُُكاٌُ ئًَػتا زَغتلُوتٌ ؾُضِْ..

 زايلٍ زَيطىت:
ُ ضُُس طؤضِغذتاْ  ئُو كىشضاواٍُُ هُ كُُس وهُُساْ بىوُُ خؤضاكٌ اُي و زاالؾاْ، ه

 دًًَاْ زَبًَتُوَ؟
هذذُو غذذاالُُ بذذىو فطيؿذذتٍُ ؾذذُوَكُ  ئذذُضزو و ئامسذذاْ بذذُ طصيذذسا ضذذىوْ و خذذؤٍ  
ًَِذسَ زووض ُذُبىو هذُ اىتاخباُُكذٍُ          ضازَغتًاْ ُُكطز، ؾذُويَم هذُو طُضَِكذٍُ كذُ ٓ
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طىَهِذذاضَوَ، طىَهِذذاضٍ زواٍ ًًَذذطزٍ يُكذذَُ، وا بذذعامن ٓذذُض هذذُو كؤاَلُذذُ بذذىو كذذُ       
ًَلٍ ططتُ غُزاَ، بىوَ ئاطط باضاْ هُ ًُٓىو اليُكُوَ تُاُ و ئاطط، كؤثتُض زاضالغتًل

ُٓغتا، ؾاض بىوَ ثاضضُيُن ئاطط، ُٓوايَ بُ زواٍ يُن كؤاَلْ كؤاَلْ، غُضباْ غُضباْ، 
زَٓات  زَضِؤيٌ، ُٓواَهٌ دًاواظ ظجنريٍَ بُغتبىو، دًاواظيُكُ ثرت هُ شًذاضَزا بذىو،   

 ُٓوايَ: 
 اتىوُُتُ ُاو ؾاض..ُٓظاض ثًَؿٌُضطُ ٓ

 ُٓوايَ:  
 زوو ُٓظاض ثًَؿٌُضطُ ثرتَ، ُٓض زيتتاْ ؾاض ئاظاز بىو..

 ُٓوايَ:
 خىيَّ هُ دازَ زَضِوات..

ئُو ؾُوَ ثًَسَضىو ؾاض زَهٌ هُ ُاو زَغيت بٌَ، تؤَهُغتًَّ ئًٌٍَُ زَكطزَوَ شووضٍَ 
زَضطذا بذىو،   و خؤيؿٌ بُ ثًًَُكُوَ، زَٓات و زَضىو ياْ هُ غُض بذاْ يذاْ هذُ ثذًَـ     

ضؤشٍ زواتط شًاضَكُ ضووُبؤوَ، يُن ثًَؿذٌُضطُ، ؾذُضٍِ سلىًذُتًَلٌ كذطزووَ، زوا     
فًؿُكٌ بُ خؤيُوَ ُاوَ، زايلٍ كُ ظاُذٌ ئذُو ثًَؿذٌُضطُيُ )فطيؿذتٍُ ؾذُوَكُ(يُ      
ؾذذُف ًذذاُ  خذذؤٍ هذذُ خذذٍ َُٓهلًَؿذذا، وَن ثذذُضشيين خىؾذذلٌ هًَٔاتذذُوَ، هذذًَلٍ   

 دًاُُزَكطزُُوَ..
اٍ ٓاويّ، ض ظوو زيًَتُوَ، ٓاويين ئُو غاالٍُُ كؤهًص بؤ ًذّ  زيػاْ ٓاويَُِ،، ئ 

ويَطاٌُ بىو، بُ ًّ با ُُٓاتبا، ثؿىوٍ كؤهًص ُُٓاتبا، زوا ضؤشٍ كؤهًص ضيَذ  هذُ زوا   
ُُٓاغُ زَضىو، ض غُضًَُضطًَلُ زابطِاْ هُ طىَهِاض! هُ ٓاويِسا ؾاض ض ضذؤهُواًُُكُ،  

عيذم زاضخىضًاكذُ كذُالوَتط، ؾذاض بذٌَ      ض كُالوَيُكُ، هُ ثؤي ضذؤهرت، هذُ كذُالوٍَ ُ   
طىَهِاض بًاباًَُلُ دطُ هُ تؤظ وخؤيَ ض زياض ًُُ، ُُٓاغَُ زَطريٍَ، ضاو زازَخَُ، بذُ  
زَوضٍ خؤَ طًَص زَخؤَ، ئُو ٓاويُِف ثاضضذُ كاخذُظيَم بذىوَ بذُ زََ طًَصَهىوكذُوَ،      
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طىَهِذاضَ   ًُُسَظاٌُ هُ كىٍَ زَبعووَ و هذُ كذىٍَ زَطريغذًٌَُوَ، هذُو ٓاويِذُ داضيَذم      
زيت، هُ كّ ًاَ اازض بُ يازٍ طىَهِاض ثُضزاخًَم ُُٓاضَ خىاضزَوَ، ُٓض بُ يذازٍ وٍ  
هُ كؤالٌُ اُُُفَوُوَ غُضَ بُ اُيػُضٍ زاططت، ضُُس شًَُلٌ طُضَِط ئُو ُاوَياْ هُو 
ًَذسا زازَطذطت بذؤٌُ اُُذُفى زَِضشايذُ هىوتتذُوَ،          ٌَ كذُ غذُضت ث كؤاَلُُ ُابىو، ضىُل

 ىوٍ: خاُعازيـ طىتب
هُو كؤاَلُُوَ بضًتُ شووضَوَ ئُطُض ًُٓىوٍ اُيػُضيـ بلُيت تا ُُيتُ زَضَوَ  

 اُُُفى بُضت ُازا..
بُ خُياَهٌ طىَهِاض هُ كؤالٌُ اُُُفَوُوَ هُ كؤالٌُ خاُعازَوَ، زَضٌُ شووضٍَ، ضُُس 
خؤؾُ ضيٌَ خُياَي بطاتذُوَ ضاغذيت، ئذُو دذاضَ طُيؿذيَت، هذُ غذًَلىاُُكُ هذُ ثذًَـ          

طايُن طىَهِاض هُ تًُُؿتُوَ زَبًٍِ، كطاغًَلٌ غىوضٍ هُبُضَ، ثطضٌ كطزؤتُوَ، فطؤؾ
بُ غُض ؾاْ ًوٌ ٓاتؤتُ خىاضٍَ، وَن بَوًَذٌ ضذاو بذُضَشيَطٍ مب، ضووَ ُايذُ ضووَو ضوو     
بؤٍ بضٍ، هُ ثؿتُوَ هًٌَ ُعيلبىوًُوَ، ُُطُيؿتٌٌَ ضؤيؿت، اُيػُضٍ ثطَِ، ؾاْ بُ 

ضَوََ، خًَطا زَضِوات، ضٍَ ًُذُ، ُايطذًٌَُ،زََهًٌَ ثًَؿذُ    ؾاْ زَكُويَت، بُ زواٍ طىَهِا
ًَذت بذعضٍ بلذَُ،            وٍ ضؤهُ، يذاْ خذَُهم زَظاُذّ بُثُهُيذُ و ضَيذٌ بذؤ زَكُُذُوَ، ُاب
ًَذت هذُ زووضَوَ ثطضذٌ زيذاضَ،          ًَذت ُايبًٌِذُوَ، بذعض ُاب اُيػُضٍ ُٓظاض كؤاَلُذُ بعضب

   ُ الَ ظَضزيَذم هذُ ثطضذٌ    ثطضًَلُ هُ ٌٓ كُؽ ُاضًَت، ضَُطٌ بذُ الٍ ظَضزيُوَيذُ، بذ
كُغسا ًُُسيتىوَ، زََهًٌَ باٍ زٍَ، ثطضٌ  طىَهِاض غذًُا زَكذات، ًذّ تذُُٔا ثطضذٌ      
ًَذٌ ضوو هذُ كىُذُ بذا           طىَهِاض زَبًٍِ، باوَؾذًَم ثطضذٌ بذُ اُيػذُضٍ وَضكذطزووَ، زََه
زَضِوات، ثطض ثُخـ و ثُضيَؿاُُ، ثذُضتىباَلوَ، زاوزاوَ، بذُ زواٍ ثطضذٍ و ُايطذًٌَُ،     

ؾامن ثًَسَكُوٍَ و ُٓض زَضِؤَ، ثطض تا زٍَ ثُضتىباَلوتط زَبٌَ، ظؤض تط زَبذٌَ،   ؾاْ ؾاْ،
ئاٍ! ض زَبًٍِ، يُن بُ كؤالٌُ اُيػذُضٍ ثذطض هذُ ثًَؿذٌُوَيُ، زَضِؤَ و ُايطذًٌَُ،      
ُاوَغتٍ تا ُُطًٌَُ ُاوَغتٍ، تا زَغذتٍ ُُخًُذُ ثطضذٌ طىَهِذاضَوَ ُاوَغذتٍ، ثطضذٌ       
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كًًَُلًرت زَغت زضيَصبلذَُ، ثُجنذَُ زَيطذاتٌَ، ضذاوَ ض     طىَهِاض ًَِٓسَ هًٍَ زووض ًُُ، 
ُابًينَ، بُ ثطضٌ طىَهِاضَوَيُ، ظهوُيُن وَغتاُسًٌ، ئذاططٍ هذُ ضذاوَ كذطزَوَ، ضذاو      

 زَكًُُوَ ثًَـ ظيَطُُِطُضيَلُ، زَُطًَم:
 ضٌا، ئُوَ تؤٍ!!

 غُض َُٓهسَبطَِ، طىَهًًَُ، ُاظامن بُ ؾًَىَيُن طىمت:
 ئُوَ تؤ هُ ًِت زا؟ 
 ٌَ طىتٌ:طىَه

 ئًَطَ دًٌَ ًُُ، با بطِؤيّ..
بذذىوَ زَُذذ  زَُذذذ  و ٓذذُضا، طذذىيٍَ هًًَذذذُ: ))زَن زَغذذتُكاُت خذذذؤف(( ض       

تًَُِطُيؿتٍ، تا هُ اُيػُضٍ ٓاتًُِ زَضٍَ، بريَ هُ ظهوذٍُ طذىَهٌَ زَكذطزَوَ، ثذطض و     
 طىَهِاضَ بريضؤتُوَ، هًٍَ ضُُس باضَ كطزَوَ:
 بُ ًّ بَوٌَ ئُو ظهوُيُت بؤ هُ ًّ زا؟

طىَهٌَ هُ ضاويُوَ زياضبىو، غذُضٍ هذُ ثطغذًاضَكَُ غذىوضًِاوَ، ُُيسَويػذت وَالَ      
 بساتُوَ، زوا داض طىتٌ:

هذذُبريخؤت ببذذُوَ، دًَطاكذذُ ًُيوذذُو تاضيذذم بذذىو، ًذذّ تذذا ظهوُكذذَُ هًَِذذُزايت    
 ًُُِاغًتُوَ، زياضَ تؤف ئُطُض بتِاغًباًُوَ، زَغتت  بؤ غًِطٍ ُُزًََِٓا..

ض بىوَ، ئاخط ًّ زَغت بؤ غًِطٌ كضًَم ببَُ، هُ كىيَـ بُو وَالًٍُ ؾًَت و ٓا
هُ ُاو اُيػُضٍ، زياضبىو طىَهٌَ تًَطُيؿت ًّ ئاغايٌ ُذًٍ، تذا طُيؿذتًُِ طذُضادٌ     
ثاغُكاْ، اػٍُ بؤَ كطز، زَهٌ زاًُوَ، ؾذُضًُظاضٍ وَٓذا زايططتبذىوَ، ُذاظامن ضذٌ      

        ُ ٌَ ًذُ ٓاتًِذ وَ خذىاضَوَ،  زَطىت، بُ يُكُوَ غذىاضٍ ثذاؽ بذىويّ، هذُ ُعيذم ًذاَه
ُُزَبىو بُو ؾًَىَيُ هُ طىَهٌَ دًا ببٌُوَ، ضؤْ زَهًِاٍ بلًُُوَ ئُو زَغتٍُ هُ ُذاو  
اُيػُضٍ طُيؿتُ غُض غًِطٌ وٍ، زَغيت ًّ ُُبىوَ، غىيَِس كَُهلٌ ًُُ، كُغًَم 
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ؾيت وا بلات، غىيَِسيـ زَخىات، ض بلَُ! ٓامت، وضزو زضؾيت ثطض و طىَهِذاضَ بذؤٍ   
ىَهٌَ ططيا، ًَِٓسٍَ ًُُابىو باوَؾٍ ثًَسا بلات، زيذتٍ بذُ ؾذًَىَيُن    طًَطِايُوَ، زيتٍ ط

 تًُاؾاٍ ُاو هُثٌ زَغيت ضاغيت خؤٍ زَكات، وَن بَوًٌَ ُُفطَتٌ هًَسَكات، طىتٌ:
 طىَهِاضت هُ كىٍَ بؤ ببًٌُِوَ!

ويػتٍ ثًًَبَوًٍَ طىَهِاض هُ كؤهًص هُطَُهٌُ، ئاٍ هُو كُضايُتًٍُ كذطزَ، طًَطِاًذُوَ،   
 ..ًُُطىت
ض ضؤشيَلذذٌ ئُفػذذىوًُُ يُكذذَُ ضؤشٍ ضذذىوُُوَ كؤهًَذذص، ٓاتذذُوَ، ئُوغذذايَ واظٍ    

هًَِآًٍَِ، بُ ُٓض ضيَطُيُن بًَت ضابطزووٍ بريزيٌَُِوَ، هُ بّ زضَخذيت غذُض زَضطذاٍ    
الٍ ثطغطُكُ زيتٍ، غالويَلٍ هًًَلطز ظؤض بُ طُضًٌ وَالًٌ زايُوَ، ويػتٍ زَغذيت  

وَ، ؾُضَ، ئاٍ! ؾُضَ، طىَهِاض ض ُاغم و دىاُُ، ُٓض تُواٍُ بؤ زضيَص بلَُ، كًَؿاًُ
زََهًٌَ طىَهِاضٍ غاالٌُ ظووَ، ٌٓ بّ زاضبًُكُ ، وضز تًُاؾذاَ زَكذات، ، هذُ ضذاوٍ     
زياضَ، ثًَسَضًَت ؾتًَلٌ بريكُوتبًَتُوَ، كىضَِ طؤطذُهُيُكُ بُغُضزا ٓات، تُواذٍُ  

باؾُ ًّ بؤضٌ تُواذَُ   هُطُيَ طىَهِاضيـ كطز، خؤظطُ زَغيت وٍ زَغيت ًّ زَبىو،
هُطُيَ طىَهِاض ُُكطز، خؤ ظؤض ئاغايٌ بىو، هُطُيَ كىضَِكاًُسيـ تُواٍُ كطز، تُواذُ  
ٍَ، ططَيًذُن ًُطذُض بذُ           ُُكطزٌُ بّ زضَخيت ثًَـ زَضطذاٍ كؤهًذص هذُ زَهذٍ بذىوَ طذط

 ثُجنُكاٌُ طىَهِاض بلطيَتُوَ..
ًَسيت هُ ُعيم كؤهًذص  ئُوغايَ هُ ًَٓالٍُُ فطيؿتاًُـ ًُُُؿتُوَ، دًٌَ طؤضٍِ، ز

زَضىوَ ًاَهًَم، ئُويؿٍ ضىو، ئُو ُاوَ ضُُس ًاَهذُ ئذًًَُِلٌ هًًَذُ، ثًًَذسا بطِؤيذت،      
بطُضِيًَتُوَ تىوؾٌ بُاليُن زَبًت، طىَهِاض دذٌَ ُذًُا، ئذُو خذاُىوَت زيتذُوَ! ضؤش      
، زيَت و زَضِوا ئُوغاَهًـ زََهًٌَ زووباضٍَ ثاضَ، طىَهِاض هُ ًُطاٍ هذُ غذًٌاٍ تاَهًَذم   
ثِتًَم ضابطزوو بُزياض ُاكُويَت، بًَذطُ هُ زوو ُاًُ بٌَ شًاضَكُ  ُٓؾت ُاًٍُ يُن 
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زوو خُتًٍ بُ زظيُوَ خػتُ داُتلايُوَ، هُ غذُض ُاًذُكاْ شًذاضََ زَُىوغذٌ، ٓذُض      
 داضٍَ ؾتًَم هُ ًِساَهٌ هُ ضابطزووَ بريزَخػتُوَ: 

 /1ُاًٍُ 
بىوْ، هُ غُض ًِاضَ يُكرتياْ  زوو ًِسايَ هُ خؿدؿؤكٍُ غُض اُضاتٌَ هًَلسٍ بعض

 زيتُوَ، ُُتسَُاغو؟
 /1ُاًٍُ 

 كطيٌَػيت  ئًَػتا تاًٌ كطيٌَػتًٌ بّ زاضبًُكُ زَزات؟  
 /3ُاًٍُ 

غُضزاٌُ زاضخىضًاكُت ُُكطزَوَ، بُالَ ضَُطُ هُ بريت بًَت هُ شًاضزٌُ كىُُكاْ 
 طُيؿتًُِ كىٍَ!
 /1ُاًٍُ 

ُ ٓاُاٍ ًاَهًَلٌ ُاو الفاوَوَ زَضذٌَ، زواٍ  ًِساَهًَم خؤٍ َُٓهلطزووَ، وا زياضَ ب 
 ًُؿتُِوَ بُ ًػتًَم وضزَ بُضزٍ ضَُطاو ضَُطُوَ زَطُضِيَتُوَ..

 /5ُاًٍُ 
ئُو داضَ هُطُيَ تؤ غىاضٍ هُيوىون بىوَ، بُ ثاَهٌ ثًاويَم بُضظبؤوَ، بُ ًّ با ُٓض 

 هُ ئامساْ مب و ًُُُؿٌُوَ
 /6ُاًٍُ 

زظيُوَ ؾىوٍ كذطز، بذُالَ زوايذٌ طُضِايذُوَ بذؤ       ًِساَهًَم بُ زظيُوَ طُوضَبىو، بُ
 ًِساَهٌ..
 /7ُاًٍُ 

ًاُ  غُض باًَُلٌ بُ ثًَدُوفُوَ هُ باوَف ططتذىوَ، الغذاضيَم بذُضزيَم زَططيَتذُ     
 ثًَدُفُكُ، بُضزَبًَتُوَ..
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 /8ُاًٍُ 
هُو ضؤشَوٍَ تؤ بعضبىويت، بذعضَ، تذؤَ زيتذُوَ، بذُاَلَ خذؤَ ٓذُض بذعضَ، بَوِذستطيّ         

 ًٍِ، مبِاغُوَ..ثىوؾلاخُظ 
ُُيِاغًٌُوَ، ئُو ًُٓىو ُاًُيَُ خػتُ داُتاكُيُوَ، ًُُذسيت ضذاويَم بطًَذطٍَِ،    
ًُُذذسيت داضيَذذم هذذُ ثذذُُاوَ خذذؤٍ بططيَذذت و ثًَبلذذُويَت ئذذُوَ كًًَذذُ ُاًذذُ زَخاتذذُ 
ًًََُ، ُذُ طىَهِذاض ُاغذًًٌُوَ، ُذُ ًذّ ظاخذٍ كذطز           داُتاكُيُوَ، طُيؿتًُِ ثذؤهٌ غذ

ٌُِوَ، ئُو كضُ بؤ وا هُ ًّ زَكذات! ٓذًض ضذاضََ ُذًُا     ضاغتىضَواْ خؤًٌ ثًَبِاغًَ
ثُُاَ بؤ اىضئاْ بطز، طىمت، طىَهِاض بُ ًٓض ًُُِاغًَتُوَ بُ اىضئاْ زًَِاغًَتُوَ، هذُ  

 ُاًُيُكسا اىضئامن بريًَِٓاوَ:
ٍَ، تؤ زَظاُذٌ ضذُُس اذُضزاضٍ! ضذُُس غذاَهُ ٓذُاٌ اىضئاخنىَيُِكذُت ُذُزاوَ،          كًص

 ضيًَُ؟سًُُزٍ اىضئاخنىيَّ ضاوَ
ضؤشٍ زواتط بؤ وَالَ غُضَ بُ داُتاكُيسا ططت، وَاَلًٌ ضٌ ئُو كضُ زَظاٌُ وَالَ 
ضًُ، زوا داض بريًلطزَوَ ثُُا بؤ كُض ببَُ، طىمت ُاًُيُن زَُىوغٍ ثذطٍِ زَكذَُ هذُ    
ًَتذُ اػذُ، هذُ            كُض و ُٓضضٌ دذىَيين ثًػذُ بذُ كذُضٍ زَزََ، طىَهِذاض بذُ ٓذًض ُُٓ

َ، خؤٍ ُاططٍَ و باوكٌ بريزَكُويَتُوَ زيَتذُ اػذُ، زَطذطٍ،    داُتاكٍُ كُض خبىيًََِتُو
 ضُُسٍ كطزَ وؾٍُ )كُض( ُُٓاتُ غُض كاخُظ..

ًَؿذٌ ضاوَغذتٍ، ٓذُضزوو اذؤَهٌ بطذطَ بذُ ٓذًُىو         ضاضَ ضًُ! ٓاتُ غُضَ بضٍ هُ ث
تىاُاٍ خؤَ ضايىَؾًٍَِ و بَوًٍَ، ئُضٍَ تؤ بؤ ُاًِاغًتُوَ، ضذُُساْ دذاض بذُ خذُيايَ واَ     

ُياَهًـ ُٓض بُ بًَسَُطٌ زًَايُوَ، ُٓواَهًَم زًُذاٍ بذُضَواش كذطزَوَ، هذُ     كطز، هُ خ
 ًُٓىوٍ كطزَ، هُ طىَهِاض، هُ ًاَهٌَ:

          ،ٌَ ٍَ ؾُو ...طريا(( ئذُو كذىضَِ هذُ وضَِيُِؾذسا ُذاوٍ ًذين بذُ غذُض ظاضزا بذ ًَط ))ث
رت زَطرييٍَ، ُٓضضُُسَ ضُُساْ داض ُٓضيٌَاْ بُ يُكرتزاوَ تىوؾٌ ُٓضضٌ بو، ُاوٍ يُك
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ًَو، بُاَلَ ئُؾلُجنُ بُضز بُ اػُ زَييَن، بذُ ضذٌ زَهًِذاَ ئذُو ُايُتذُ اػذُ، ًذّ         َُُه
ئًَػذذتاف ُاًذذُويَت ُذذاوٍ بًَذذٍِ، بذذُ زواٍ ويذذسا ضذذُُس كُغذذًَلًسيـ طذذرياْ، هذذُواْ  
ًَوٍ و بذُ ضذًا بلذُوَ، ظؤض ٓذُوَهٍ         ًَبٔذ كُغًَلًامن زَُاغٌ، ثرت تطغاَ، زَبذىو ؾذاض د

ؤَ بذذُ طىَهِذذاض بِاغذذًٌَُِوَ، ُذذًُتىاٌُ، ؾذذًعطٍ)   هُطذذُيَ خذذؤَ زا ضاغذذتىضَواْ خذذ  
خؿدؿؤكُ( كُ بؤ طىَهِاضَ ُىوغذًبىو، هذُ سذُفت الثذُضَِ ُىوغذًُوَ، هذُ ثذُضاوَيعٍ        

 ؾًعطَكُف ُىوغًٍ: 
طىَهِاض، هُو خؿدؿؤكُوَ بطُضِيَىَ غُض اُضات، زَغيت ٓاواض بططَو بطِؤُُوَ دًٌَ 

 خؿدؿؤكٍُ ًِساَهٌ.. 
هٌ ثًًٌَطىت، زواٍ سُفتُيُن هذُ ضؤيؿذتين ًذّ    خؿدؿؤكَُ زايُ كىضٍِ طؤطذُ

بًسَ طىَهِاض، ًاالوايًٍ هُ طؤطذُهٌ كطز، هُ ًاَهًٍَ كذطز، خُُاوكُكذٍُ طىَهِذاضَ بذُ     
 ًَُٔين ًَٓؿتُوَ، زايلٍ ُاًُيُكٌ بؤ بطاكٍُ ُىوغٌ، ضىوًُ ًاَهٌ طىَهٌَ، طىمت:

 زَضِؤيّخىؾلٌَ، ئُطُض زَتُويَت ببًُ ثًَؿٌُضطُ، زَمبُ بطات و ثًَلُوَ 
 طىَهٌَ طىتٌ:

 بطاكَُ، ًّ هُوٍَ دًٍَ ُابًَتُوَ
 طىمت:

 هُ ُاو كؤًؤًُػتُكاًُـ!
 طىتٌ:
 هُويَـ..

 طىَهٌَ ضاوٍ ثطِ ططياْ بىو، ًًِؿٌ ططياُس، زَغيت ضاغيت ًُؿامن زا طىتٌ:
 ئُو زَغتُ يُن َُٓهٍُ كطزووَ، ئُويـ هُ ُاو اُيػُضٍ..

ًَؿايُوَ، زَغيت ضذُثٌ خػذتُ غذُض    ثُالًاضٍ زَغتًٍ زاو  ًاضٍ كطز، زَغيت ك
 ؾامن، طىتٌ:
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 ئُطُض بؤت زَضزَضًَت، زًَاُضُت زَزًٌََ..
بُ غُض  بُ بَُهٌَ وَالًٍ زايُوَ، بُ زووزَويَم كُوتُ َُٓهلُُسٌُ بذّ زضَختُكذُ،   

 زًَاُضٍُ زَضًَِٓا، طىتٌ:
 ئُوَ ٌٓ ثًاوٍ ُاو طىًُُكُ بىو..

 اض..بُ زًَاُضُوَ هُطُيَ ضاوغاخًَم طُيؿتٌُ بِ
ؾُضٍِ بطاكاْ ضاوَغتايُ، بُالَ خذىيَين بطاكذاْ ًَٓؿذتا ٓذُض بذُ تاؾذُبُضزَكاُُوَ       

 زَتطىت اُوظَيُ، ضاوغاخُكُ زََهٌَ:
ض خىيًَِم وَن ٌٓ بطاكىشٍ ًُُ، ُٓض ًَِٓسَ بُضزٍ ططت، بُ بُفط و باضاٌُ زًُذا  

 ُاضًَتُوَ..
زَو ضذًُُكُ، هذُو    ضاوغار ُٓغتسَكات ًاُسووَ و ثًٍَ هُ زووَ ُايُ، الًاْ زايُ

بُضَوَ شًَُم هُ ُاو طًاطؤيَ ُٓض غُضٍ زياض بىو، زَططيذا، كذًًَُم هذُ غذُضَوٍَ وٍ     
ضُُس كًَوًَم زياضَ، ُعيلبىويُِوَ، شُُ طذؤضِيَلٌ الضذُثٌ هذُ بذاوَف ططتبذىو، ئًَذطَ       
ثًَِاضًَت طؤضِغتاْ بًَت، غٌَ ضىاض طؤضِ بُ تًُُؿت يُكذُوَ، ئذُو طذؤضٍَِ شُُكذُ هذُ      

 يا تُواويَم هُواًُسٍ زووض بىو، ضاوغار طىتٌ:غُضٍ زَطط
ئا، بُبريَ ٓاتُوَ، ئُو ضُُس طؤضَِ هُ بطاكىشيٌ ئُو زوايًُ كىشضاْ، بُالَ ئُو تااُ 

 طؤضَِ ُاظامن، با بجطغو..
 شُُكُ طىتٌ:

خىؾلٌُ، زَ زواظزَ غاَهُ كىشضاوَ، بُالَ ُٓض وا زَظامن زويًًََُِ، غاَهٌ داضيَم هُ 
يٍَ، طؤضَِكٍُ زَثُغتٌُوَ، خاتىوْ بطيًَِلٌ تاظَيُ، خذاتىوْ فًُؾذُكٌ   بين زًُاوَ ز

 بؤ ثًَؿٌُضطُ زَطىاغتُوَ، كُضٌ ثًَؿٌُضطُف بُ ُاو يُكرت وَضزَبّ..
ئًٌَ، خاتىوٌُ بُ فًؿُن ظطجطِ، طؤضَِكُمت زيتُوَ، هُ تًُُؿذت خىؾذلٌ خذاتىوْ    

ىضئذاخنىيٍَِ زًََِٓذا   زاًُؿتٍ، ضُُس زضَُ  طؤضَِكُمت زيتذُوَ، ظووتذط بذا، سًُذُزٍ ا    
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ٌَ، خذاتىومن زيذت بذُ ظطذٌ ثذطَِوَ هذُ           غُضت، هُ طؤضٍِ خاتىوُذُوَ طُيؿذتٌُوَ ًذاَه
شووضَكٍُ ًاَ طُضِيسَ ٓاتُ زَضٍَ، بُضًاَهُكَُ، َُٓهسايُوَ، هُ بُضًاَهُكذُوَ طىَهِذاض   
ًَذطَ بذاٍ، هذُ غذُض طذؤضٍِ خذاتىوْ، بذُاَلَ ًذّ            بُ زياضكُوت، ئاٍ طىَهِذاض خؤظطذُ ه

 وَ، خاتىوْ زَُاغًَتُوَ، ًاالوا خاتىوْ، زضَُطٌُ.ُُُاغًَتُ
ظؤض غؤضاخٌ خاَهًُؤغلؤيًٍ كطز، كُؽ ُُيسَُاغٌ، هذُوٍَ ٓذًُىو ُذاوٍ خؤيذاْ     
طؤضِيبىو، ُاوٍ تاظَياْ هُ خؤياْ ُابىو، كُؽ بُ ُاوٍ كؤْ كُغٌ باُطُِزَكطز، بُالَ 

زَظاٌُ كذاتٌ خذؤٍ   ضُُسٍ كطزياْ ًّ ُاوٍ خؤَ ُُطؤضٍِ، ئُوَف هُبُض طىَهِاض بىو، 
ٓاواض ضُُس هُ غُض ظاضٍ خؤف زَٓات، ُٓض زَبًَت بُو ُاوَ مبًٌَُِوَ، ظؤض ًُؿذاٍُُ  
خاَهًُؤغلؤيًٍ َُٓهسا، كُؽ ُُيِاغًُوَ، بُالَ ًُؿاُُ تطغِاكُكَُ الٍ كذُؽ بذاؽ   

 ُُزَكطز..
هُ بّ زوُسيَلٍ زََهًٌَ ئُغجُ ُٓغتاوَتُ غُض ثاؾىو، ضذُُس بِذُ زاضيَذم بذُ غذُض      

َ ظؤض هُ بص و ياي زَضّ، ئُو زوُسَ بُ غُض ًُٓىو زوُساُسا زَضِواًَُذت، زََهًَذٌ   ًوًُو
ًٌَذُ ظؤض دذاض         ًَذت كذُ هذُ ًذاَهٌ ئ ًَؿلططٍ هُ زًُا زَكات، زَبٌَ ُٓض ئُو زوُذسَ ب ئ

 زَبىوَ باؽ، ُٓوَ زوُسَ ئُغجًُكُيُ، ئُوٍَ ًاَ طُضِيسَ زَيطىت:
كُ زَكُْ و غُض خُويَلٌ هُ بذّ  ياخًُكاْ ُُوَ زواٍ ُُوَ غُضزاٌُ زوُسَ ئُغجًُ

 زَؾلًَِّ..
 تؤَهُغتًََّ زَيطىت:

زوُسيَلذذذُ  يذذذُن زوو دذذذاض ُذذذاظامن ُذذذُ طذذذىيٍَ ظضيِطاوَتذذذُوَ ُذذذُ وَن ئُغذذذح  
 سًالُسوويُتٌ..

باثريَ ضاغيت طؤ، ئُوَ ًًِـ غُضزاًٍُ كطز، هًَطَوَ زًُذا زيذاضَ، طُضِاًذُوَ ئذُو     
ضَوَ بُ ثىوؾلاخُظزا ُاًَُ بؤٍ زَُاضز، ضؤشاٍُُ بامب هًَطَ بىو، ًّ بُ تًُُؿت طىَهِا

 هُ ثطِ زًُا وَضغىوضِا..
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ٓامتُوَ، طىَهِاضَ زيتُوَ، خىاغتٍ، ؾايًُكٌ سُفت ؾذُو و ضؤشيذٍ طًَذطِا، زايلذٍ      
غُضضؤثٌ ططتىوَ، خىؾلى بطا ؾايًُن زَكُْ ضاوٍ ًُٓىو طُضَِكًاْ هُ غُضَ، بذامب  

ٌَ ضىوَ زَغيت زايلٍ، كضذًَلٌاْ  بُ ثًًَُن ثًَضًَلٌ كطز، طًعاضا غًُا زَكات، طىَه
ُٓيُ، كتىًت طىَهِاضَ، ثىوؾلاخُظٍ بؤ َُٓهسَزََ، طىَهِاض هُ بُغتُكُ زَثُضِيَتُوَ، 
زَُطٌ تُاُيُن زٍَ، طىَهِاض بُضزَبًَتُوَ، ُاظامن ُُ بُضٍ كُوت ُُ هُ تطغا خذؤٍ بذُ   

 عُضز زازا..
  ٌ ضذُُس بذُ خُوُذُ،     ئُطُض زَُطٌ فطؤكُ ُابا، زَطُيؿتٌُ طىَهِاض، زوُذسٍ ئُغذج

ضَُ  ًُُ ببؤضشيٌَ خُوْ ئاًازَيُ، ضُُس فطِؤكُيُن زوُسٍ ئُغذجٌ زازَبًَذصْ، بذُالَ    
 ئُؾلُفتُ طضلُكاْ زًَاُجاضيَعْ، تؤَهُغتًَّ زَيطىت:
 ئُؾلُفيت واٍ تًَسايُ ًٓض ضُكًَم ُايططيَتُوَ..

بذذىو بذذذُ غذذذاَهًَم ًَٓؿذذذتا ُاًُكذذذٍُ زايلذذذٍ ُُطُيؿذذذتؤتُ بطاكذذذٍُ ٓذذذُض هذذذُ  
ثؿتُكًُُ، ُاًُيُكٍ بؤ ًاَهٌَ ُىوغٌ، باغٌ ُُطُيؿتين ُاًُكذٍُ زايلًؿذٌٍ   كؤَهُ

كطز، ُاًُيُكٍ بؤ طىَهًَـ ُىوغذٌ، ُذاضزَ، ضَُطذُ ُُطُيؿذتنب، وَالَ ُُٓاتذُوَ، هذُ       
تطغٌ ئاضَاُو تُضِبىوْ تًَجٍ تًَجًَضاوَ، تىوؾٍ بذُ تىوؾذٌ خاَهًُؤغذلؤيًٍ ُذُزَبىو،     

 ُغًَم بًلاتُوَ،زايلٍ طىتٌ:ظؤض هُوَ زَتطغاَ  هًٍَ بلُويَت و ك
هُ زَغيت ًُِوَ بؤ زَغيت تؤ، هُ زَغيت تؤؾُوَ بؤ زَغيت ئذُوَ، ض زَغذتًسٍ   

 ُُكات..
داضٍ وا زًَبًػت كُ كؤًَُهًَم ثًَؿٌُضطُ هُو ضًايٍُ بُضاُبُضًاُّ، ُعيم ُٓض 
هذذُ بذذّ زَغذذتٌاْ، بذذُالَ طُيؿذذنت بذذُو ضذذًايُ ضذذُُساْ ؾذذُو و ضؤشٍ زَويػذذت، ضيَذذٌ 

وايُ، تا زَطُيتُ ضًاٍ بُضاُبُضت ،زَبًَذت غذُز ضذًا و زؤَهذٌ بذؤ بذربٍِ،        ثًَؿٌُضطُ
ضيَطذذات ًَِٓذذسَ زووضخبُيتذذُوَ، وَن ئذذُوٍَ بذذُ زَوضٍ ظَوٍ بػذذىوضِيًَتُوَ،  بؤيذذُ    
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ثُضِيُِوَ بؤ ضًاٍ بُضاُبُض  هُ زَغت كُؽ ُُزَٓات، ُاًُكٍُ زايلٌٍ هُ طريفاُُ و 
 زَيجاضيَعَ...

وذذؤثٌ ؾذذاضاْ زََهًَذذٌ ئُغذذتًَطٍَ ضشاوْ بذذُالَ    ؾذذُواْ هذذُ زوُذذسٍ ئُغذذجًُوَ ط   
ُُكىشاوُُتُوَ و بطيػلُياْ زٍَ، بُ زواٍ طوؤثُكاٌُ اُضاتسا زَطُضِيٍَ، زيتٌذُوَ، هذُ   
بين زًُاوَ طوؤثُ اُضاتًُكاْ زَبًِطيَُِوَ، طىَهِاض ظوو زَيِاغًُِوَ، ئُو ؾذُوٍَ هذُ   

هُ ثؿت تؤَهُغتًَُِوَ بُ  طُؾيت غُفو زَطُضِايُِوَ، هُ كؤغتُضَكُزا ًّ و طىَهِاض 
 تًُُؿت يُكرتَوَ زاًُؿتبىويّ، هُ بَوِسايًُن تؤَهُغتًَّ ئاوضٍِ هًٌَاْ زايُوَ:

 بعامن طوؤثُكاٌُ اُضات زَُاغُِوَ!
ًّ و طىَهِاض هُ داًُكُوَ تًَلَُهٌ طوؤثُكاٌُ ؾاض بىوويّ، ئُو ظوو زيتًُوَ، تذا  

ىٍَ بًَذٍِ، بذؤَ ببًًَِتذُوَ، تذا هذُ      بُ ًين ًُؿاْ زا ظؤضٍ ويػت، ئًَػتا طىَهِاض هُ ك
ضيٌَ طوؤثٌ اُضاتُوَ، بُ طوؤثُكاٌُ طُضَِن بُ ٌٓ ُعيذم كؤهًذص بلُوًذُوَ، هذُ ثذايَ      
زوُسٍ ئُغجًُوَ، هُ تاضيلايٌ ضًاوَ بُ زواٍ ئذُو طوؤثذُزا زَطذُضِيٍَ كذُ هذُ شووضٍ      

ضاوَ، طىَهِاض َُٓهلطاوَ، زيتٌذُوَ، طوؤثُكذَُ زيتذُوَ، ئذُٓا، ثذُضزٍَ ثُجنُضَكذُ الز      
ُٓوَ طىَهِاضَ بُ دولٌ خُوَوَ هُ غُض ثؿت ضاكؿذاوَ، ضذُُس هذُ ضاكؿذاٌُ بذّ زاض      
خىضًاكُ زَضًَت، بُالَ بٌَ ًّ، ضُُس هُ ضاكؿاٌُ غُضباٌُ بُض تطيفذٍُ ًاُطُؾذُو   
زَضًَت، بُالَ بٌَ ًًَطزَكٍُ، ضؤْ بًطًٌَُ، زَغتٍ طُياُسَ زَضطا كوًوذُ، ٓذُهًَلٌ   

ًَىيػتُ بُ ُُضًٌ هُ زَضطا بسََ، زََهًَذٌ زَغذتٍ ًذطزووَ    باؾُ با هُ زَغيت ُُزََ، ث
ُادىوهٌَ، ُٓض ضؤْ بىو دىالُسَ، هُ زَضطاَ زا، ًَُىَضُوامن بُ بُضزيَم كُوت، تىًذُظ  

 ًّ هُ غُضضًضلاْ خُوَ هًَلُوتىو..
بطغًَيت، تًِىيَيت، ًاُسويَيت  ُُخُوتّ، ؾُضِ و ُٓالت ُٓاَلت خُياَهٌ طىَهِاضياْ  

ضُُزَكطز، هُ ؾُضِيَم بُ ٓؤٍ طىَهِاضَوَ بطيِساضبىوَ، هُ بّ بُضزيَلٍ تُاُ هُ غُضَ زَ
زَكَُ و تُاَُ هُ غُضَ، ُٓغتسَكَُ ًطزْ ُعيم بؤتُوَ، زًَطَ طىَهِاض ُابًٌُِوَ، هُ 
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بذذّ بُضزَكذذُ هذذُ ًطزُذذٌ خؤًذذُوَ طىَهِذذاض بذذُ ضيَىَيذذُ، ُٓغذذتسَكَُ بذذُ غذذُضًُوَ   
ضَ كطيٌَػيت بُ زَغتُوَيُ،زَغذت زضيَصزَكذَُ،   ضاوَغتايُ، غُضَُٓهسَبطَِ ُٓوَ، طىَهِا

بطووغذذلًَم هذذُ اذذؤَهٍ زَوَغذذيتَ، ض بطووغذذلًَم! خذذىيٍَِ زيذذت، كذذُومت، زيَتذذُ بذذريَ   
ثًَؿٌُضطُيُن ٓاتبىوَ بّ ثًوٍ، ُاظامن، هُ كىٍَ ئاطاَ هُ خؤَ بطِا، بُالَ كذاتٌَ ٓؤؾذٍ   

ئًٌَُ ًُُ، بُ ُاًؤٍ ٓاتُوَ بُض، ضاوَ كطزَوَ، ثًاويَم بُ غُضًُوَيُ، هُ زَغتُكٍُ 
ُابًٍِ، ضزيَين بػتًَم زَبىو، زاوٍ غجٌ ظؤض تًَلُوتبىو، ئُو ثًاوَ كًًَُ، زيتىوًذُ،  

 طىتٌ:
 زكتؤضَكُ زََهٌ: بطيُِكُت، غىوكُ، بُو ظوواُُ ضاكسَبًَتُوَ

 طىمت: 
 زََهًٌَ تؤ زَُاغٍ..

 طىتٌ:
 ضَُطُ، بُالَ ًّ ُاتِامسُوَ.

َ، بُالَ ؾًَىٍَ طؤضِاوَ، ضذاوٍ ظؤض هذُ ضذاوٍ    ضَُطُ ُٓو بًَت، زَُطٌ زَُطٌ ئُو
 ئُو زَضًَت، طىمت:

 +تؤ خىؾلًَلت ًُُ ُاوٍ ؾرييّ؟
 ؾرييّ! تؤ ٓاواضٍ ؾرييين! -

باوَؾٌ ثًٌَسا كطز، ًاضباضاٌُ كطزَ، ثطغًاضٍ كؤَهُثؿتُكَُ كطز، هُ ثؿت غذُضَ  
بعامن زايلٍ  بىو، ُاًُكَُ زايٌَ، خىيَِسيُوَ، ططيا، ًًِؿٌ ططياُس، ضُُس سُظًسَكطز

ضٌ بؤُىوغًىَ، ُُ ئُو طىتٌ و ُُ ًذّ ثطغذًٍ، خاَهذُ ًؤغذلؤيًٍ ؾذُهًًَِلٌ دذىاْ       
زَؾُهٌ، هُ ضووَ ُُٓات، ثطغًاضٍ ؾذُهًُِكٍُ بلذَُ، هذُ بذاضٍَ ُاًُكذُوَ تذُُٔا       

 ًَِٓسٍَ طىت:
 ئاٍ! ثًَـ غايَ و ًُىيَم ئُو ُاًُيُ ُىوغطاوَ..
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 طىمت:
 َ، ًُُسيتًُوَ..ظؤض غؤاخٍ كطزٍ، بُ ٓؤٍ ُاو طؤضِيِتُو

سُفتذذُ ٓذذات و ضذذىو، اذذؤَهٌ ضذذُثٍ ٓذذُض ثًَضذذطاوَ، ئذذاظاضٍ ظؤضَو ًُؿذذاٍُُ        
ضاكبىوُُوٍَ ثًَىَ زياض ًُُ، زكتؤضيَم تاظَ هُ ًؤغذلؤ ٓذاتبؤوَ، تًُاؾذاٍ اذؤَهٌٌ     

 كطز، طىتٌ:
 ثًَىيػيت بُ ُُؾتُضطُضٍ ُٓيُ..

َبًًَِتذُوَ،  خاَهُ ًؤغلؤيًٍ، زَهًِاٍ كطزًذُوَ كذُ خذُممٍ ُذُبًَت و ضذاضَيُن ز       
زيتًُوَ، بُ زظيُوَ ًًِاْ ُاضزَوَ ؾاض، بُ ُاغِاًُيُكٌ تاظَوَ هُطُيَ شْ و ثًاويَذم  
ضىوًُوَ ئُو خُغتُخاُُيٍُ كاتٌ خؤٍ بامبٌ هٌَ ُُؾتُضطُضٍ كطا، ثذًَـ بذطزمن بذؤ    

 شووضٍ ُُؾتُضطُضٍ شُُكُ ضطثاُسٍ بُ طىيٌَسا:
ُذاوَ ُاضجنذُ، ئذُو ثًذاوَف      بعاُُ، تا هُو خُغتُخاُُ زَضًُ زَضٍَ، ًّ خىؾلتٍ،

 )ضؤغتَُ(ٍ ًًَطزًُ..
غُضَ بؤٍ هُااُس، تًَطُيؿتٍ، ضُُس سُظًسَكطز زايلٍ و بذاوكٍ و خىؾذم و بذطاو    

 طًعاضاَ هُ غُض باْ، ُاظامن بؤ هُوٍَ بريٍ طىَهِاضَ ُُكطز..
طىيٍَ هًًَُ: باؾُ، باؾُ، ٓاتؤتُوَ ٓؤف، ظؤض ُٓوَهٌسا تا ضاوَ َُٓهًَِا، ُذاضُر بذُ   

ًُوَ بىو، بعَيُكٌ ظؤض ؾرييين بؤَ كطز، هُ بعٍَ زايلٍ زَضذىو، ظوو ًًِذاْ هذُ    غُض
خُغتُخاُُ زَضًَِٓا، هُ شووضيَلٍ كُؽ ُابًٍِ، شًَُلٌ بُ غذاَهسا ضذىو، بذُ ضوويَلذٌ     

 خؤؾُوَ ضُُس دؤضَ خىاضزًَُلٌ هُ ثًَؿٍ زاُاو طىتٌ:
 ..كىضَِ ئُطُض ثًَىيػتت بُ غُض ئاو بىو، كُوضًَم هُ طُُُكُ بسَ

بعَيُكٌ كطز و زَضطاٍ هُ زواٍ خؤٍ زاخػت، ؾُو زضَُ  ُاضُر و ضؤغتَُ ثُيسا 
بىوُُوَ، ُاضُر ظؤض ضوو بُ ثًَلُُو بىو، ثًَلًُُين هًَسَباضٍ، زَغيت بُ اػٍُ خؤف 

 كطز، ضؤغتًًُـ ُٓض ثًَسَكٌُُ، ُاضُر بُ ثًَلًُُُِوَ طىتٌ:
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 +ئُضٍَ ثًٌَاُِاَهًٌَ طىَهِاض كًًَُ؟
 وَ طىمت:بُ غُضغاًًُ

 طىَهِاض!
 ُاضُر بُ ثًَلًًَُُِلٌ ؾريُرتَوَ:

ًَعاُتذُ، يذاْ             ئا، ئذا، طىَهِذاض، هذُ كذاتٌ بُجنُكذُ ٓذُض طىَهِذاض طىَهِذاضت بذىو، خ
 زَظطرياُت..
 طىمت:

 ًٓضًاْ..
ُاضُر وَن بَوًٌَ هُ ثطغًاضَكٍُ ثُؾًٌاُبىوبًَتُوَ، ثًَلًُُين ُذًُا، زاًذا، زاواَ   

 ُ واَهًَم بطُيُُِذُ ًاَهٌذاْ و بًذاُبًٍِ، بذُالَ ضؤغذتَُ،      هًَلطزْ كُ ئُطُض بلطيَت، ٓذ
ًَتذُ هذُ ؾذاض زَضبضذٍ، ضذىُلُ ظًذاْ زضاوَ و ؾذتًَم         تًَطُياُسَ كُ ُٓض ئُو ؾُو زَب
ئاؾلطابىوَ، ًاَهُ و ًايَ بُ زواٍ بطيِساضزا زَطُضِيَّ، ظؤضٍ ُُبطز، زوو كذُؽ ٓذاتّ،   

ُ زايلٍ، بذُ ؾذًَىَيُن طذىتٌ:    ثًَـ ضؤيؿتٍِ، زاواَ هُ ُاضُر كطز ُاًُيُن بطُيًَُُت
)غُض ضاوَ( ئُطُض ؾُضًٍ ُُكطزبا ضذاويٍ ًذاض زَكذطز، ثًَِذىوؽ و كاخذُظٍ ًَِٓذا،       
ُاًُكَُ ُىوغٌ، ثًاوَكاْ تًَطُيؿنت كُ بؤ غاتًَم ثًَىيػتُ بُ تٌَُُ دًٌَبًَٔوّ، هذُ  
  ُ  شووضَكُ ضىوُُ زَضَوَ، تُُٔا ُاضُر ًايُوَ، بُ وضزٍ ُاوًُؿاٌُ ًاَهٌ خؤًذامن زايذ

 ُاضُر، هُ بريًُ ئُوَؾٍ طىت: 
ٓذذُض بذذُ زاضبًُكذذُ كؤالُُكذذُ ببًِذذُوَ، ٓذذُض بذذُ زاضؾذذُاٌ بذذّ زاضبًُكذذُف بذذامب 

 بِاغُوَ..
طُيؿتٌُوَ ئاااضٍ زوُسَ ئُغجًُكُ، خاَهُ ًؤغلؤيٌ بُ طُضِاًَُم ضؤيؿتبىو، ئُو 
، ثًاوَ ُُ ُُظؤكٌ ُُ ؾُهو وضٍَ زاُُبُظاُذسبىو، ًًُٓؿذُ هذُ طذُضِاْ و ؾذُضِزا بذىو      
ئُطُض هُ ؾُضِيَم بُؾساضٍ ُُكطزايُ، ثًًَىابىو بذُ ئذُضكٌ غذُض ؾذاٌُ َُٓهُِغذتايُ،      
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ًَذسابىو، ًٓضذٌ ثذذٌَ          ًَذعٍ كذذَُ ت ًَؿذذٌ ُذًُا، بذُاَلَ ٓ زواٍ ضذُُس سُفتُيذُن اذؤَهٍ ئ
َُٓهُِزَطريا، تفُُطٌ دىاْ بؤ ضاُُزَطريا، ًاُ  ٓات و ضىو زَغذت هذُ كذعٍ زَزا،     

ُُٔا زًَاُضُكٍُ طىَهًٍَ هُ بذُض ثؿذتًَُِ، ُاًًَِطُذُ    ئًَػتا كاَلؾًِلؤف َُٓهِاططَ، ت
ؾُضَِكاْ، بُالَ ُُضًتُ ؾُضيـ ؾُضِ خؤٍ زٍَ، ؾُضٍِ ئامساًُـ ٓذُض بُغذُضتُوَيُ،   
خاَهُ ًؤغلؤيٌ كُ بُو ؾًَىَيُ ًذين زيتذُوَ، ظؤض خُفذُتٌ خذىاضز، بًػذتٌُوَ هذُ       

 ُٓوَهٌ ئُوَيُ مبًَِطيَتُ ًؤغلؤ..
   ُ ثطيَلٍ ثذاف كًًَُلًذسٍ غذًَبُضٍ غذُضٍ ئُغذجُ      عُغطاًَُلٌ زضَُطُ هذُ بذّ كذ

زوُسيُكُ زَيطاتٌَ، دا دًَطُيُن ُٓيُ هذُ ضؤشٓذُالت و ضؤشاواوَ، ئُطذُض بذؤ ضذُُس      
غاتَلًـ بٌَ، ُُكُويَتُبّ غًَبُضٍ زوُسٍ ئُغجًُوَ، هُ بذّ كذُثطَوَ بذُ زََ ضذايُو     

ًَتٌُوَ خُياَهذُوَ، طذىَيٍ هذُ سًوذٍُ ئُغذح بذىو،         سًوُيذُن  دطُضَوَ ثًَسَضىو ضذىوب
ُُيسَبطِيُوَ، سًوُيُن ضًاو ضًاو زؤالو زؤيَ زَضِؤيؿت، خىزايذُ ئذُو سًوُيذُ ٓذٌ ض     
ئُغجًَلُ هُ كىيَىَ زٍَ، غُض َُٓهسَبطَِ ئُغجٌ زوُسٍ ثرت ٓاتؤتُ غُض ثاؾذىو، تذُواو   
اًتبؤتُوَ، ئًَػتا ُا ئًَػتا بُ ثؿتسا زَكذُويَت، خىزايذُ زوُذسٍ ئُغذجٌ ُُكذُويَت،      

ٍ زَخات، وَن ئُوَيُ ئامساْ بلُويَت، ئُغح هُ سًوذُ ُاكذُويَت،   زَُا زًُاٍ بّ خؤ
سًوٍُ ئُغح خؤؾُ، ًًُٓؿُ سُظَ هُ سًوُ كطزووَ، بذُ ًِذساَهًـ هُطذُيَ طىَهِذاض     
طىيٌَاْ هُ سًوٍُ ئُغح زَكطز و الغايًٌاْ زَكطز، داضيَم خاُعاز طىيٌَ هذُ سًوذٍُ    

 ًّ و طىَهِاض بىو، ضووٍ هُ ًّ كطز: 
 اْ زَسًوًَِّ، بُالَ سًوٍُ تؤ ُٓض زََهًٌَ ئُغجُكُيُ..ُٓضزووكتاْ دى

ُُتطغاباَ، بذُ يذازٍ ًِذساَهٌ زَنًالُذسَوَ، تذطؽ، تذطؽ زايطذطمت، خىزايذُ ضذٌ          
 ضووزَزات، ؾار ضؤْ زَبٌَ حبًوًَينَ، ضؤْ زَدىوهٌَ!!

زًَُوٍَ هُ ُاو سًوٍُ ئُغجًُوَ بذاُطٌ ٓاوضِيَلذامن بلذَُ، ظًذامن بُغذرتا، ُذاظامن       
ز سًوُ وَغتا، تًُاؾازَكَُ، ئُغجُ زوُس، ضؤتُوَ باضٍ ثًَؿىوٍ خؤٍ، هُ ضُُسٍ بط
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ٍَ ئذُو         ٌَ، ئذُض غًٌاٍ ٓاوضِيَلامنُوَ تطغٍ خىَيِسَوَ، كذُؽ اػذُ ُاكذات، كذُؽ ُذاَه
 سًوُيُ ض بىو، ًًِـ ًٓضٍ ُُطىت..

ظؤضٍ ُُبطز زؤَهُكاْ ثطِبىوْ هُ باضغتايٌ طُوضَ طُوضَ، هُ ٓذًض ُُزَضذىوْ، زواٍ   
ًَىٍَ طىضطٌ ئاغًًِِاْ وَططت، هُ ظًاًُاُُوَ ئاطط زَضزَضىو، زضَختُكاْ كًًَُم ؾ

ئاططياْ ططت، ُٓاَلتو، َُٓهلؿايّ غُضَو ئُغذجٌ زوُذسٍ، زَبًذٍِ ٓاوضِيَلذامن تُاذُ      
زَكُْ، ًًِـ ُٓض ضؤًَُم بىو ًَٓعَ زايُ زَغذتُ ًَٓذع تًَذسا ًُُاوَكذَُ، زًَاُضذَُ      

، تذُواو َُٓهلؿذايّ، طىضطذُ ئاغذًُِِكاْ،     غىاضكطز و طىهوُيُكٍ بُ طىضطُكاُُوَ ُذا 
كؿاُُوَ، ُا هُ دًٌَ خؤياْ ًاُُوَ، بُالَ زياضبىو ًاُسووُذُ و تىاُذاٍ غذُضكُوتًِاْ    
ًُُ، ثؿىويَلٌاْ زا، غُض َُٓهسَبطِيّ ،هُ ئامساٌُ ضذًاكاْ ًذاضٍ ئاغذِو دوًتباظيذاْ     

ٓطَكذُ بذُ غذُض    زَكطز، هُ ظًاًُاُُوَ شَٓطياْ زَضِؾت، هذُ زووضبًِذُوَ زَبًذِو، شَ   
زضَختسا بلُويَت يُكػُض زَيلاتُ خؤَهًًَُـ، زَبًِو بُ غذُض بذُضزا زَضِشٍَ،  بذُضز    
زَتىيَتُوَ،زَبًِو زَضشيَتُ ُاو كاًُُوَ زواٍ كًًَُم ئذاو ُذُزًَا، ثذرت َُٓهلؿذايّ،     
ًاضَكاْ ُعيلبىوُُوَ و شَٓط زَضِشيَِّ، تُاًُاْ كطز، َُٓهىَغتُيُكًاْ كطز، بذُ زََ  

 ُُوَ طُيؿتًُِ بّ طُضزٌُ ئُغجُكُ، ًاضَكاْ ثُضتُياْ كطز..تُاُكطز
 خاَهُ ًؤغلؤيًـ بُ  ُُٓسيَم ئاظوواُ و زًُايُن ُٓواَهٌ ُاخؤؾُوَ ثُيسابؤوَ:

ئاوايٌ ضًُ هُ زَؾت و ضًا ًُُا، ئُوٍَ ظوو ُٓالت، زَضضىو، ئُويسٍ هذُ ظيذى    
وَ ًَُُٓؿت، زضَختًَم ُذًُا  باضكطا بُضَوَ بًاباْ، شَٓطيَم باضٍ، باَهِسَيُكٌ بُ زًُا

ًَىيذُن ُذُ ًاَهًذُن         ثُهم زَضكات، بُض بسات، ٓذًُىو واَلت بطذُضَِيًت ُذُ ئاشَهذُ ك
 ُابًًُِوَ..

هُ بّ طُضزٌُ ئُغجٌ زوُسٍ طريغاويُِوَ، وَضظَكاْ زَشًًَطيّ، ُاوَ ُاوَ ُُٓسيَم 
َ ًُُ بذاؽ  بعض زَبّ، بُ ئاظوواُوَ زيَُِوَ، ًّ  وااىضًِاوَ، سًوٍُ ئُغجُكُ ٌٓ ئُو

ُُكطٍَ، كُضٌ دطُ هُ سًوُكُ اػُ هُ ًُٓىو ؾتًَم زَكطيَت، غُيطَ كذُؽ سًوذٍُ   
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بريُايُتُوَ وَن ئُوٍَ ُٓض ُُياُبًػتبًَت، ٓذًُىو زََهذًَّ ئُغذجٌ زوُذسٍ ثُُاطذٍُ      
ياخًاُُ و كُؽ زَغيت ُاطاتٌَ، بُالَ ًّ هًٌَ زَتطغٍ، بُ خؤَ ُُوَغتاَ، طؤمتُ خاَهُ 

 ًؤغلؤيٌ:
 ت هُو زوُسَ ئُغجُ بىوَ حبًوًَينَ؟تؤ اُت طىيَ

 طىيٌَ بُ ثطغًاضَكَُ ُُزا، طىتٌ:
 خًٌُ زَغتت ُُبًَت، ُٓض هًَطَ زَضضو، ضاضٍَ زَكُيّ..

ضذذًسٍ سًوذذَُ ُذذُكطزَوَ ثطغذذًاض و ُٓوَهٌذذسا هذذُبري خذذؤًٌ ببًُذذُوَ، بذذُالَ هذذُ   
 هًٌَ بجطغٍ: بريُاضًَتُوَ، هُو ضؤشاُُ ظؤض بريَ هُ بامب زَكطزَوَ سُظًسَكطز بًبًٍِ و
 تؤ كُ طىيَت هُ سًوٍُ ئُغجُكُ بىو، كاضَغاتٌ بُ زوازا ٓات؟

هُ بَوِسايٌ زًُاوَ وَضظَكاْ زَشًًَطيّ، ظغذتاُاْ ًَِٓذسَ بذُفطٍ هًَسَكذُويَت، تذا       
ٓاويًَِـ زًًًَََِتُوَ، بؤيُ كاًُُكاٌُ ثايعاًُـ باوَؾذًَم ئاويذاْ هذُ بذُض زَضِوات،     

ُا ظغتاُاْ طىضطًـ ُاتىاٌُ هًٌَ بصيت، ًّ ضذاويَلٍ  بُوٍَ باؾُ زاض و باضٍ ظؤضَ، زَ
ُٓض هُ غُض زَغتٌُ، ظؤض خُفُتٌ هًَسَخؤَ وا بُ بُض ضذاوًُوَ سُفتذُ زواٍ سُفتذُ    
ًَذٌ بذامب          ًَذت و ٓذًض ضاضَيُكًؿذٍ ًُذُ، زووض ًُذُ بذُ زَضزٍ ث ًَعتط، الواظتط زَب ٓ ٌَ ب

    ٍ بضذًَت، هذُ ُعيذم     بضًَت، بُ زَضزٍ ضاوٍ باثريَ بضذًَت، بذُ زَضزٍ ًُِٓكذٍُ خذاَه
ثاؾىوٍ ئُغجُكُ زاضبُضِوويَلٌ بُ غاَهسا ضىو ُٓيُ، تا تؤ زََهًٌَ ئُغتىوض ئُغتىوضَ، 
ُاوٍ كوؤضَ، دًٌَ زاًُؿتين زوو غٌَ كُغٌ هًَسَبًَتُوَ، زاض بذُضِوو تذا غذُض كوذؤضَ،     
ًَىَيذُ،         ًًَُكذُوَ هذر و ثذُهلٌ شيذاٌُ ث ًَؿتا هذُ ضذُُس د ًَىَ زياضَ، بُاَلَ ٓ ئامساٌُ ه

ٓاضاْ ضطؤ زَكات،  ٓاويِاْ ُاو زاضبُضِوو كذُثطٍ ًِذُ، ٓذُض ٓذاويّ ُذا، بذُٓاض و       بُ
ثايعاًُـ زًُا باضاْ ُُبًَت، ظؤض غُضًا ُذُبًَت، زَضذٌُ ُذاو زاضبذُضِووَوَ،  ٓذُض بذُ       
ٓؤٍ ًًِؿُوَ تُوضٍ زَغيت ٓاوضِيَلامن هًٌَ ُعيلُِكُوتُِوَ، زاضبُضِوو ًاَهٌ ًِذُ،  

ُ غُض ثؿت ضازَكؿًٍَ، هُ ضؤكٍ بؤ خىاضٍَ هُ زَضيًَُ، بذُ  ظؤض داض هُ ُاو زاض بُضِوو ه
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كىٌُ زاضبُضِوو كُ تا غُضتط بلُويت باضيلرتَ، تًُاؾاٍ ئامساْ زَكذَُ، ئامسذاْ هذُو    
كىُُوَ ُٓض ًَِٓسٍَ بِجًاَهُيُن زياضَ، ئُو كىضٍَِ ًين هُ ًاَهٌ ُاضجنُوَ طُياُذسَوَ  

 ُعيلرتيّ ٓاوضِيَؿٍ، زَيطىت: بّ طُضزٌُ ئُغجُ زوُسيُكُ ُاوٍ فطيا بىو، بىوَ
ًّ كُ هُو كىُُوَ تًُاؾاٍ ئامساْ زَكَُ، ُٓغتسَكَُ شياْ ظؤض بُض تُغلُ، تذؤ  

 ضؤْ زَتىاٌُ ًَِٓسَ هُو بُضتُغلًٍُ شياْ بطِواٌُ؟
ًَذسَ بذُ طُِضاُذُوَ بذؤ ئذاوَزاٌُ و           ًّ زًَتىاٌُ، بذايٌ ئذُو بِجًاَهذُ ئامساُذُ ئىً

ًُُابىو، هُ بّ بِجًاَهذُ ئامساُُكذُ بًػذت و يذُن     ضووُاكٌ ًُُابىو، ئىًًَسَ بُ شياْ 
كؤثوُ ؾًعطَ ُىوغٌ، ُاوَ ُا بِجًاَهُيُن ئامساْ، ُُٓسيَلًامن هُ غذُض ظطذٌ زاضبذُضِوو    
هُ زيىٍ ُاوَوَ َُٓهلؤَهٌ بىو، ُُٓسيَم هُ ٓاوضِيَلذامن كذُ بذُ غذُضزاْ زَٓاتِذُ الَ،      

ٌ ًاُطُؾُو كُ ًاُ  بُ ثطٍِ بُ زَياخنىيَِسَوَ بُالَ بُ زَهًاْ ُُبىو، ظؤض داض ؾُواُ
تذذااٌ ئامساُذذُوَ تطيفذذٍُ بذذُ غذذُض ئُغذذجُكُ زا زَضِشاُذذس، زَضذذىوًُ بذذّ بِجًاَهذذٍُ    
ئامساُُوَ، بُ ًُاظٍ ئُوٍَ ًاُ  هُو ئامساُُ طضلُوَ ببًذٍِ، ًذاُ  ُُزَٓاتذُ ُذاو     

 زاض بُضِووَوَ، ًاُ  هُ هُ زاضبُضِووَوَ َُٓهُِٓات و َُٓهُِٓات.. 
ِاضَ هُ كؤهًص بُدًًََٔؿت تا ئُو ضؤشٍَ بذؤ زووََ دذاض طذىيٍَ هذُ     هُو ضؤشَوٍَ طىَه

ًَذِر غذاَهًَم هذُ تًُذُْ           سًوٍُ ئُغجُكُ بذىو  ئُطذُض َُٓهذَُ ُذُكطزبًَت، ُعيلذٍُ ث
ضؤيؿت، زووض هُ طىَهِاض، زووض هُ كُغىكاض زووض هُ ضووُاكٌ زووض هذُ زًُذا، تًُذُْ    

 ٍ!ضؤيؿت.. ئُو غاالُُ غاالًَُم بىوْ، بٌَ يازَوَض
ًَِذاوَ، ٓذُتاو هذُ زَضَيًذُ، خذان         ًًَاٍُُ بُفط ضَؾبؤتُوَ، طًذا غذُضٍ زَضٓ هُو د
َُٓهٌٌ هًََُٔهسَغيتَ، َُٓهًٌَم بؤٌُ زاُىوهذٍُ هًَذسٍَ، هذُ ظاضٍ ئُؾذلُفتًَم كذُ هذُ       
زووضَوَ هُ ثِتًَلٌ ضَف زَضًَت بُ بّ طُضزٌُ ئُغجُوَ، زاًُؿذتىوَ و بذُ زَُطًَذم    

 ُائىًًَساْ زََهًٌَُوَ: ُٓض خؤَ طىيٍَ هًًَُ طؤضاًٌُ 
 هُ ثاف ًُضطٍ هُ ثاف ًُضطٍ
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 ض فايسَيُ ؾو و ططياْ... 
ئُو طؤضاًُُ ٌٓ ئُو ثًاوَيُ ظؤض ؾُواْ هُ ثُجنُضَيُكذُوَ بذُ زيذاض اُضاتذُوَ بذُ      
زَُطًَذذم زَتطذذىت هذذُ بذذاٍ غذذُض ضووبذذاضَوَ ٓذذَُهًلطزووَ، )هذذُ ثذذاف ًذذُضطٍ(ٍ      

ُ الٍ ُائىًًَساْ بُ هُ ثاف ًُضط ُاوٍ زَتطىتُوَ، ئُو ثًاوَ ًؿلؤٍ ُاوَ، بُالَ ه
ضؤيؿتىوَ، هُ بّ طُضزٌُ زوُسٍ ئُغجًُوَ طؤضاٌُ هُ ثاف ًُضطٌٌ هُ ثذاف ًذُضط   
زََهًٌَُوَ، ئُو طؤضاًُُ غُضَتاٍ ُٓيُ بذُالَ كذُ زَغذتتجًَلطز بذٌَ كؤتايذُ، سًوذٍُ       
 ئُغجُكُ ُُبا زوايٌ ُذُزَٓات، سًالُذسٍ، زيػذاْ زواٍ زوو غذايَ و ئُوَُذسَ ئُغذح      
سًالُسيُوَ، بُالَ سًوٍُ ئُوداضٍَ ُُضًرتَ، ُاغذلرتَ، سًوذٍُ ئذُو دذاضٍَ ظؤض هذُ      
سًوٍُ طىَهِاض زَضًَت، هُ ئُؾذلُفت زيٌَذُ زَضٍَ، هذُ بذّ طذُضزٌُ  ئُغذجُكُ زووض       
زَكُوًُوَ، زَبًٍِ زيػاْ ئُغح ُٓغتاوَتُ غُض ثاؾىو، ياهٌ زََهًٌَ ثطضٌ طىَهِذاضَ  

ُ زَطاتُ ئذُو ثُهذُ ٓذُوضٍَ تذاق و تذًُُا بذُ تذااٌ        بُ با زَؾًَِتُوَ، ملىوظٍ خُضيل
ئامساُُوَيُ، هُ سًوُ ُاكُويَت، سًوُيُن ًَِٓس بُ طًذامن خؤؾذُ سُظزَكذَُ تذا ضؤشٍ     
زوايٌ ُٓض سًوٍُ بٌَ، زَبًٍِ ًُٓىو خؤياْ بُغت و هُ ضًا زابذُظيّ، بذُ بعُذُضٍَ و    

طىضطُ ئاغًُِِكاْ ثُيذسا  ضيَضلُكاُسا ؾؤضِبىويُِوَ بؤ زؤَهُكاْ، ضاو زَطًَطَِ، تطغاَ  
بُِوَ، زياض ُو،  غُض َُٓهسَبطَِ،  ئامساًُـ ًاضٍ ئاغًِين ثًَىَ ًُُ، ًؤغلؤيٌ بذُ  
ًين طىت: )) تؤ داضٍَ هًَطَ مبًَُِوَ(( خؤٍ باَهٌ ططت، هُ بّ بُضزيَم ثؿذىويَلٍ زا،  
   ُ ٍ بُ اػَُ ُُكطز ًًِـ بُطُيَ كُومت، طُيؿتًُِ زَو ضيَطاو و دازَكاْ، هذُ بذُض منذ
باضاُسا طىيٍَ  هُ سًوٍُ ُاغلٌ ئُغجُ، هُ ئاوَزاٌُ ُعيلبىويُِوَ، طوؤثُكاْ باُطٌاْ 
زَكُْ، ًّ ئًَػتا هُ ُعيم ئُو ضاخياُُيَُ كذُ هُطذُيَ بذامب و طىَهِذاض ضذايًُاْ هًَذٌ       

 خىاضزَوَ كُ هُ ظاضٍ بامب بُ تاًرتيّ  ضايُ بىو، سُيف زاخطاوَ..
تُاىتؤاُوَ، بُ اػذَُ ُذُكطزْ، بذُ تًُُؿذت      تُاىتؤاُ، ظؤض ُٓوَهًاُسا ُُضٌُ ُاو

فطياوَ تُاُزَكَُ، كالؾًِلؤفٍ باف بؤ ضاُاطرييَت، بُالَ كؤمل ُُزاو غذىاضٍ زَكذَُ و   
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زَئاويَذذصَ، زًَاُضذذُكٍُ طىَهًَؿذذٍ ٓذذُض هذذُ بذذُض ثؿذذتًًَُ، فطيذذا ظوو ظوو فطيذذاَ       
   ُ وَ ضشاوُُتذُ  زَكُوٍَ،خَُهم بُ شْ و ثًاو و ًِساَهُوَ بُ زاض و بذُضز و زَغذيت ضووتذ

ًَػذتا         دازَوَ، ضُُس زاضالغتًم بذُ زَغذتًَلٍ زيذت، ئذاٍ زاضالغذتًلُكَُ! ضَُطذُ ئ
زَغتٍ تىاُاٍ ضاكًَؿاٌُ زاضالغتًلٌ تًَسا ًُُابًَت! غُضٍ زاضيَم زَبًٍِ ضذُاؤيُكٌ  
طُوضٍَ زََ ثاٌُ هٌَ بُغرتاوَ، زََهًٌَ ؾريَ زَبطيػلًَتُوَ، خىزايُ كٌَ ئُو ضُاؤيٍُ 

طىَهًٍَ بريكُوتُوَ، زَهٍ زََهٌَ طىَهًًَُ زضَِ بُ خَُهلُكُ زا، هذُ ضذُاؤكُ    بُضظكطزؤتُوَ!
ُعيلبىوًذذُوَ، ُذذًُطىت! طذذىَهٌَ دًُُزاًُذذُكٌ هذذُ ًذذى ئاالُذذسووَ، ًَٓؿذذتا ًذذين  

 ُُزيتىوَ: 
 بُ زَُطًَلٌ بَوِس طىمت:

 ًّ واظَ هُ زاضالغتًم ًَِٓا، تؤ ضُاؤت ُٓضًاوَ؟
 ُضُكَُ زَضًَِٓا و طىمت:ُاغًًٌُوَ، باوَؾٌ ثًٌَسا كطز، زًَا

 ٓا، ئًَػتا ُؤضٍَ زًَاُضُيُ..
 طىَهٌَ طىتٌ:

 غىثاؽ، هُ كاتًَلٌ باف تىوؾت بىوَ..
طىَهٌَ ُٓواَهٌ ًاَهٌاٌُ ثًَبىوكُ باؾّ و بُالَ هُ دًٌَ خؤيذاْ ُذًُاوْ، ُاوًُؿذاُُ    
تاظَكٍُ زاًٌَ،  زواٍ ًَٓىضبىوُُوٍَ ؾاض بُ ًذاَهٌ كُومتذُوَ، هذُ غذاتٌ زيتِذُوٍَ      

اَهٌَ سُثُغذذاوٍ ططمتذذٌ، تذذا زواٍ طُضِاُذذُوَ هذذُ ُٓالتِذذُ طُوضَكذذُف  سُثُغذذاوٍ ًذذ
بُضيُِزاَ، هُ ُعيم ثطزٍ طاًًَؿاْ هُ باوَؾٌ ًاَهٌَ زاًُؿتبىوَ كُضٌ ًُُسَظاٌَُ هُ 
كىيٍَ و بؤ هُويٍَ، ُُ ًَٓعٍ ثطغًاضكطزمن ُٓبىو، ُُ وَالًٌ ثطغذًاضامن زَزايذُوَ، كذَُ    

َغتُ ًَٓع تًَساًُُاوَكًٌُ بُ غًِطٌ خؤيذُوَ زَُذا، بذامب    كُغٍ زَُاغًُوَ، زايلٍ ز
زَغيت هُ ًوٍ زَكطز، طًعاضا و خىؾم وبطا هُ زَوضَ بىوْ، بذُالَ وَن بَوًَذٌ هذُ ُذاو     
زضاوغًَلاْ زاًُؿتبٍ ئُوٓا بىوَ، ُاظامن ض زَضزيَم هًًَسابىوَ، هذُ ُٓاَلتُِكذُ ئذُوٍَ    
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ؤَهٌ خؤيسا زا و باضيلطز، ططتُيذُكٌ  كُ ؾاض غُضاثاٍ ؾاض تاق و هؤق ُُبٌَ خؤٍ بُ ك
ضوومن ُايُتُوَ ثًَـ ضاو، هُ ًُٓىو ئُو وَضظٍَ كُ هُ بّ طُضزٌُ ئُغجُ زوُسيُكُوَ 
زابُظيٍ و طُيؿتٌُوَ ًاَهٌَ و بُ ؾاضَوَ باضًاْ كطز وٓاتًُِوَ، زَُذ  و ضَُطًَلذٌ   

غذذُضزاٌُ واَ ال ًُذُ تذا ًُؿذذاٌُ بسًَذُوَ، بًَوًٌَذذُوَ، هذُو وَضظَزا ُذُ ٓاتذذُ غذُضَ       
زاضبًُكُ بلَُ، ُُ طؤضٍِ  ًاَ طُضِيسَ و خذاُعزا، ُُغذؤضاخًَلٌ زيذساضَ ؾذًَتٍ كذطز،      
ُُضىوًُ ًاَهٌ طىَهًَـ، زيَتُ بريَ ثُضشيّ بُ كطاغًَلٌ طىَهطىَهًُوَ كُ هُ كطاغُكٍُ 
زايلٍ زَضىو،ٓات باوَؾٌ ثًٌَسا كطز، زيَتُ بريَ  خاَهُ ًؤغلؤيٌ باوَؾٌ بذُ بامبذسا   

وون زَططياْ، زيَتُ بريَ طىَهٌَ ٓاتُ ًاَهٌاْ بامب بُ ثًًَُكذُوَ هذُ بذُضٍ    كطزبىو، ُٓضز
ُٓغتا، هُ كاتًَم هذُ بذُض كذُؽ َُٓهُِزَغذتاوَ، ، زَيتذُ بذريَ ٓذُاَلتو، زَيتذُ بذريَ          
ٓاتًُِوَ، زيَتُ بريَ هُ كؤالٌُ ًؤغلؤ كىضِيَلٌ غًٌا خذؤالوٍ زَتطذىت ئًَػذتا هذُ     

 غًُوَ، زَغيت تُواٍُ ًَِٓا و طىتٌ:خؤَهُوَ ٓاتىوَ، باُطًٌلطز، ًُُِا
 زََهًٌَ ُاًِاغًُوَ؟

هًًَىضزبىوًُوَ و ًُُِاغًُوَ، بُ زَُ  ًُُِاغًُوَ، باوَؾٌ ثًٌَساكطز و ططيا،  
بذذُ فطًًَػذذم ُاغذذًٌُوَ، بذذطازَضٍ ًِذذساَهٌ بذذُ فطًًَػذذم زَُاغذذطيَتُوَ، ٓذذُض ئذذُو   

ض ئُو فطًًَػلاُُ بىو فطًًَػلاُُ بىوْ كُ بُضزٍ كىضَِ طىَهًِساضَكٍُ ثًٌَ ضؾت، ُٓ
كُ داضيَم هُ غُض زضَُ  ٓاتُِ ثؤي ظهوُيُكٌ هُ ضووًُتُ غًَىيُكاٌُ زا، فطًًَػم 

 غىوضتطٍ كطزْ، ُٓوَ، طىمت:
 يىغف، ئُو ًُٓىو غىوضايًٍُ ضووًُتت كٌَ بطزٍ؟ 

 يىغف فطًًَػلٌ غطٍِ:
 كىُُ فرياض، ٓاواض، ضىاض غاَهٌ ُاو كىُُ فرياض..

 هُ كىُُ فرياضاْ ضَُطٌ خؤَهٌ ططتبىو، طىتٌ: ئُو كىضٍَِ ئُو كىضٍَِ
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ًّ هُ تطغٌ داؾاْ ضىاض غايَ هُ كىْ، هُ تاضيلٌ خؤيَ شياَ، كُضٌ ئًَػتاف ضؤش 
 ُٓض ضؤشٍ داؾاُُ..

ًَِٓسَو تُواو، ئُو وَضظَ بؤ يازَوَضٍ  ُٓض ًَِٓسٍَ بذُض زا، هًَذطَوَف  ًذّ هذُ      
ٌ بًَعاض زَبًت! ويػذتٍ بذؤ )ئذُو(    )ًّ( بًَعاض بىوَ، ًاًؤغتاٍ طًَطِاُُوَ زَيطىت هًَ

 بطُضِيٌَُوَ، بُالَ ثُُاَ بؤ )تؤ( ًَِٓا، ئًسٍ هًَطَوَ ًّ زَمبُ تؤ، ٓاواض تؤيت.. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 
زواٍ طُضِاُذذُوَ، زواٍ ئذذُوٍَ ؾذذاض ٓاتذذُوَ ؾذذاض، واظت هذذُ ضذذُكساضٍ ًَِٓذذاو هذذُ 

اضبذٌ، ئذُوداضَف   ٓاوضِيَلاُت زووضكُوتًُوَ، ًاَهتاْ ضؤوَ الٍ زاضبًُكُ، ئؤخُيـ ز
تؤٍ ًَِٓايُوَ غُض زًُا، وَن داضٍ طؤضيّ بُ زيتُِوٍَ زاضبٌ، هُ زايلبىويتُوَ، بُ 
زواٍ زيساضَ ؾًَتسا طُضِايت، هُ دازَو كؤاَلُُكاْ هُ زواٍ طُضِايت، ثذًَـ ًُىَضِؤيذُن   
هُ ًعطُفيت سادٌ هُاوُاُكُ زيتتذُوَ، هذُ دًَذٌ زَظُىيَصٓذَُهططتّ ثًذاويَلٌ ضيذـ       
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  ُ ض اذصٌُ ؾذُضِوايَ  هذُ ضذُُس دذٌَ زِضاو  زَوٍ بذُ بُهىوعذُوَ ُذابىو، ظوو         ٓذاتىوٍ غذ
ُاغًتُوَ، زَغتت ططت، هُ ثًَـ زَضطاكُ هُ تًُُؿيت زاًُؿيت، ظؤض اػُت هُطَُهٌ 

 كطز، طىيٌَ هًَُِططتٌ، اػٍُ هُطُيَ خؤٍ زَكطز، ثاَهًَلٌ ثًَىَُايت و طىتٌ:
 )) راضزَ، تؤخ ٓات((، ضؤيؿت..

اكذذُت كذذطز، ًَٓذذٌ! زاضخىضًذذات ُُزيتذذُوَ، ظؤض طذذُضِايت     غذذُضزاٌُ زاضخىضً 
 ُُتسيتُوَ، هُ زايلت ثطغٌ:

 زايُ، بُ زاضخىضًاكُ ُُكُومتُوَ..
 زايم طىتٌ:

 زاضخىضًا! هُطُيَ ٓاتُِوٍَ ئًَىَ ًُُا.
ًُُاٌُ زاضخىضًا ئاظاضٍ زايت، تؤ زَتىيػت تًُاؾذاٍ ئذُو كىُاُذُ بلذُيت كذُ      

تُِ كؤتايٌ، هُ بّ زاضبٌ ُابًُوَ، تا زٍَ ُٓغت بُ هُطُيَ طىَهِاض شًاضزتاْ و ُُطُيؿ
تًُُايٌ زَكُيت، ُاًؤيٌ هُ طًاُت ضُكُضَ زَكذات، ٓذُض كؤتطيَذم، باَهِسَيذُن هذُ      
زاضبًُكُوَ َُٓهسَفطيَت، ثرت ُٓغت بُ زَغتُثاضُيٌ خؤت زَكُيت، خىهًاٍ فطِيّ هُ 

جُ زوُسيُكُ، هُ فطِيّ غُضتُ، خُيايَ َُٓهتسَططيَت، زَتباتُوَ ضًاكاْ، زَطُيتُوَ ئُغ
ُاكُويت، ضَوًَلت ًُُ بؤ ًُؿتُِوَ، ًَٓالُُيُن ًُُ بؤ سُواُُوَ، ضَُطُ ًَٓالٍُُ تذؤ  
ُٓض طىَهِاض بٌَ، تؤ هُ بّ زاضبًُكذُيت و ُاًُؿذًُوَ، ئُطذُض تؤَهُغذتًَّ يذاْ طًعذاضا       
ٍ ضغتُيُن ُُٓاويَصْ، تؤ بُ ظَوٍ ُاكُويتذُوَ، تؤَهُغذتًَّ داضدذاضَ زَتًًََِٔتذُوَ ال    
سًوٍُ ؾاخُكُ، بُالَ ًٓضٌ تًَِاطُْ، طًعاضا هُبرييُتٌ تؤ هُ ثىوؾلاخُظ بَوِستطيّ 
بىويت و كُؽ ُُتسَطُيؿيتَ، بُ بريٍ زًًََِٓتذُوَ كذُ تؤَهُغذتًَّ هذُ تذؤف بَوِذستط       
بىوَ، بُالَ طًعاضا وَن بَوًٌَ باوَضُِاكات.. خىهًاٍ ثىوؾلاخُظ هُ غُضت زَطذُضٍَِ و  

َ بفطِيت، بُ بُض ضاوٍ طًعاضاوَ ثىوؾلاخُظ َُٓهذسَزَيت، بذُ غذُض    زَتُوٍَ هُو ضيًَُو
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ًاَهٌ داضاٌُ طىَهِاضزا فطٍِ، طُيؿتُ تذااٌ ئامسذاْ، ثاضضذُ كاخذُظيَلت هذُ زَغذتُ،       
 طًعاضازََهٌَ:

 ئُوَ ضٌ زَكُيت؟
 تؤ بُ ثًَلًُُُِوَ زََهًًَت:
 طؤضاًُُن زًََُطًُ ئامساْ..

 ُىوغًت و
 بٌ) تاكٍُ زاًُؿٍ هُ غاٍ زاضٍ 

 تاكٍُ بًضًَصَ  زَضزٍ رُضييب(، ُاضزت..
 طًعاضا زََهٌَ:  
 ضًت ُىوغٌ و بؤ كًَت ُاضز؟ 

 وَاَلًت ُُزايُوَ، اػُت بُ اليُكًسيسا بطز.. 
ُٓض ئُو غاَهُ ضىويتُوَ كؤهًذص، وَضياُططتًذُوَ، هذُ ثذؤهٌ غذًًََُ زاًُؿذتًُوَ،        

ًَذٌ خذؤٍ ُذًُابىو، بذاضكطزٌُ كؤهًذص بذؤ تذؤ زَتطذىت           كؤغذتُ، ًَٓذٌ،   سُيف هذُ د
ٓاوثؤَهُكاُت هُ ضاو تؤ ضُُس ًِساَهّ، ُُٓذسيَم هذُ ًاًؤغذتاكاْ هذُ تًُذٌُُ تذؤْ،       
ٍَ ببًًِذُوَ، بعاُذٌ كذاتٌَ         ٌَ بجطغذٌ، طؤطذذُهٌ هذُ كذى طىَهِاض! ُٓواَهٌ طىَهِاض هُ ك
ؾًعطَكٍُ زايٌَ، ضٌ طىت! ئاٍ طؤطذُهٌ! سُفتٍُ يُكًُُ، هُ ضاضَوَكذُ كضذًَلٌ   

ات، ُاغًتُوَ، ضاكؤضؤًُُكٌ طُضًٌ هُطُيَ كطزيت، ثذُضيَعَ،  ضَؾتاَهُ بُضَو ضووت ٓ
زَغتُخىؾلٌ طىَهِاض بىو، هُو اىتابًاُُ بذىو كذُ وَن زَيذاُطىت بذُ ثطغذًاضَكاٌُ      
ًاًؤغتاٍ ؾُضًُظاضزَكطز، ًًُٓؿُ كتًَيب بُ زَغتُوَ بىو، هُ طفتىطؤٍ ٓذعضٍ و  

طزووَ، خؤظطذُت  ئُزَبٌ كُؽ باضٍ ُُزَبطز، تؤ يذُن زوو دذاض طفتىطذؤت هُطذُيَ كذ     
 زَخىاغت طىَهِاضيـ وَن وٍ با، اؤُاخًَم هُ ثًَـ ئًَىَوَ بىو، طىتٌ:
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ظؤض خؤؾشاَهٍ زَتبًٌُِوَ، تؤ كذُ هذُ ضذًا ٓاتًذُوَ ضَيذعٍ ظؤضت الَ ُٓيذُ، ًذّ        
ئًَػتا هًَطَ ًاًؤغتاَ، ُٓض ئًؿًَلت ُٓبىو، هذُ واُذُكاْ ٓذُض ئاغذتُُطًَلت ٓاتذُ      

 زَكَُ. ثًَؿٌَ، بُ ًّ بَوٌَ، بُ ضاواْ بؤت
غىثاغت كطز، زَغت هُ غُض غذًِ  كذًًَُم بذؤٍ ضذًًُُوَ، ويػذتت ٓذُواَهٌ       

 طىَهِاضٍ هًَبجطغٌ، ؾُضًتلطز، ُُتجطغٌ..
ُاظاٌُ سُفتُ ياْ ًذاُطٌ ضذُُسََ بذىو، زَظاُذٌ تااًلطزُذُوَتاْ ٓذُبىو، واُذٍُ        
ًَتطىتذىوَ، داضَيذم هذُ غذُض فؤهلوذؤض هُطذَُهٌ          ًاًؤغتايُكُ كاتٌ خؤؾذٌ واُذٍُ ث

ايت، ئٌَ، خُضيلٌ وَالًساُُوَيت، ثطغًاضَكاْ ُٓض ئُو ثطغًاضاُُْ كُ ثًَـ تًَلطري
بُ ضًا كُوتّ زَئًَِاُُوَ، ُُ ئُو زََ ُُ ئًَػذتاف ُذاظاٌُ وَالًًذاْ بسَيتذُوَ، بذُ      
ُٓض ؾًَىَيُن وَالًٌ ئُو ثطغًاضاُُ بسَيتُوَ َُٓهُيُ، وَالًذٌ  ئذُو ثطغذًاضاُُ هذُ     

ُت ُٓيذذذُ، ثًَؿذذذرتيـ ٓذذذُتبىو، بذذذُالَ بذذذُ تذذذؤ كتًَبًَلذذذٌ طضذذذلُهُْ، كتًَبُكذذذ
ُاخىيَِسضيَتُوَ، ًُى الثُضَيُكٌ هٌَ زَخىيًَُِوَ شاُُغذُض زَططيذت و فطيَذٌ زَزَيذت،     
ئٌَ، ئاطات هًًَُ ًاًؤغتايُكًسٍ زٍَ، ًاًؤغتاٍ ثطغًاض ططاْ زَضذًَتُ زَضٍَ، زواٍ  

        ٍ ! ضذاوت  كًًَُم غذُضت ٓذَُهربٍِ و هذُ ضووخػذاضٍ ًاًؤغذتاٍ تذاظَت ضِواُذٌ، ئذا
ضَؾلُوثًَؿلُ زَكات، ياْ بُ زياض ثطغًاضَوَ خُوتىويت و خُوْ زَبًًِت، طىَهِذاض!  
ُٓوَ؟ كُؽ ُُُاغًُوَ طىَهِاض زَُاغًُوَ، ئاطات هُ ثًَِىوؽ و كاخُظ بطِا، هُ طىَهِاض 
زَضِواًُذت، ُٓغذتًلطز هًًَذذسَضِواًُت، ضذُُس داضيَذم تذذٌ ضذاوٍ زايذيتَ، ُٓغذذتتلطز       

ُذُٓات بذُ التذُوَ، ٓذُض وَن خؤيذُتٌ، ٓذًض ُذُطؤِضاوَ، ٓذذُض         زَتِاغذًَتُوَ، بذُالَ  
طىَهِاضٍ بّ زاضبًُكُيُ، ُٓض طىَهِاضٍ كؤهًصَ، كات تُواو و ضًسيت بؤ ُُُىوغطا، هُو 

 كاتٍُ كاخُظٍ ًُيوُو غجًت زايُ زَغيت، طىتٌ:
 بُخًَط بًًَُوَ.

 ُُتعاٌُ ضؤْ طىتت:
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 غىثاؽ. 
سٍ طىَهِاض ًاًؤغتاتُ، زيذاضَ ٓذاواضٍ   ض اػُيسٍ ُُكطز، هُ ثؤي ٓاتًُ زَضٍَ، ئً

غُضزًٌَ كؤهًص زَُاغًَتُوَ، بُالَ ض ثًَِاضًَت  هُ بذاضٍَ ٓذاواضٍ بذّ زاضبًُكذُ هذُ      
يازَوَضيسا زَُطًَم ضَُطًَم ًابًَتُوَ، ُٓض زَبًَت ثًَبلُويت زاخىا ؾًعط وُاًُكٍُ 

ازَضيَلذت  خىيَِسؤتُوَ ياْ، ُا، ضؤشيَم هذُ ثذًَـ شووضَكذٍُ خذؤٍ ثطغذًاضٍ ضذُُس بط      
 هًًَلطز هُواُُ كىضَِ طؤطذُهًُكُ، ثطغًت:

 ُاظاٌُ ضٌ بُ غُضٓات؟
 كًًَُم زاًا:

 كىضَِ ؾُبُكُكُ زََهًٌَ! ئُزٍ هُطُيَ تؤ بعض ُُبىو؟
هُطَُي تؤ بعضبىو! ئذاٍ طؤطذذُهٌ بذُ ؾذًعطَكٍُ تذؤوَ زاخذىا كُوتذُ كذىجنٌ ض          

طَو هذذُوٍَ ضذذُُس بُُسخياُُيُكذذُوَ! ؾذذًعطٍ خؿدؿذذؤكُت فذذُوتا، ُُتجاضاغذذتبىو، هًَذذ
ضغتُيُكت هُ بريًاوَ، بُالَ بايٌ ئذُوَ ًُذُ ببًَتذُوَ ؾذًعط، ُٓغذتسَكُيت طىَهِذاض       
بُضاُبُضت ظؤض غاضز و غطَِ، بُ تًُُؿتتسا وَن ًاًؤغتايُكٌ هىوت بُضظ تًَسَثُضٍَِ، 
زَوضو بُضٍ خؤٍ ُابًًَِت، زَبًَت تؤ  غالوٍ هًَبلُيت، ئًَػتا ئذُو ًاًؤغذتا و تذؤ    

ىتابًُكٌ زَغت طؤدُ، ض غُوزايُكٌ خذاوَ! ًاًؤغذتا طىَهِذاض هذُ ثؤهذسا      اىتابٌ، ا
ضَاُ، سُظُاكات اىتابٌ ظؤض ثطغًاض بلات،  ثًَِاضًَت ظاًُاضيٌ ظؤض بًَت، هذُ غذاتٌ   
ضاظذُكطزٌُ بابذذُت ظؤض دذاض هُطذذُيَ خذؤٍ زش زَكُويَتذذُوَ، كُغذًـ ُذذاويَطٍَ زَغذذت     

اىتذابٌ زَكاتذُ زَضٍَ، دذىيًَِـ     ُٓهربٍَِ و اػُيُن بلات، هُ غُض غازَتطيّ دىوهُ
زَزات، ُٓضطًعيـ ثًَِاكٌَُُ، داض داضَ بعَيُكٌ ؾرييّ زَكذات، ٓذُض اىتابًذُو بذُ     

 دؤضيَم هُ تىوضَِيٌ ًاًؤغتا زَزوا، اىتابًُن زََهٌَ:
 دطُ هُ تىوضَِيٌ ًٓضٌ ثًًَُِ، ثًَِاضٌَ ضىاض كتًَيب خىيَِسبًَتُوَ..

 اىتابًُن:
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 زًُا بُ غُض ئًٌَُزا َُٓهسَضِيَصيَت.. اُيطَيُ، تىوضَِيٌ ُُزيتين
زَتىيػذذت بَوًَذذٌ، ًَِٓذذسٍَ ًذذّ بذذعامن زوو ًًَذذطزٍ كذذطزووَ، ُذذا، ضذذؤْ اػذذٍُ وا 

 زَكُيت!
طىَهِاض الٍ تؤ ُٓض دىاُُ، بُ زظيُوَ، ئاطاٍ هًَُِبًَت هًَذٌ زَضِواًُذت، كذاتٌَ هذُ     

ضِواًُذت، ًَِٓذس   الٍ تُختُضَؾُكُ ضازَوَغيتَ، زََهًٌَ ؾؤضَِ بًذُ، هذُ زََ و هًَذىٍ زَ   
دىاْ ضَُطٌ كطزووَ، زََهًٌَ كطيٌَػيت خىاضزووَ، ضاوَكاٌُ، ئاٍ هُ ضذاوَكاٌُ! ئذُو   
ضاواُُت هُ ُاو زاضبُضِووَكُ خػتُ  كؤثوُ ؾًعطيَلُوَ، ُٓض زَبًَت بذؤٍ خبىيًَِذُوَ،   

 زَهًِايت طىيٌَ هُو ؾًعطَ بٌَ، ضاوٍ خؤٍ زَُاغًَتُوَ..
ضريؤكُ، ، تؤف زَخىيًَُِوَ، طىَهِاض كَُ زيَتُ بُٓاضَ، كؤهًص  هُ وَضظٍ  ؾًعط و 

زيساضٍ ؾًعطَوَ، بؤيُ زاوات هًَلطز هُ كؤضَِكذٍُ تذؤ ئاًذازَبٌَ، بذَُهًَين زا ئُطذُض      
كاتٌ ُٓبٌَ، زٍَ، ٓؤَهًَلٌ طضلُيُ، كاتٌ خىيَِسُُوَيُ، ضاو زَطًَطِيت طىَهِذاض زيذاض   

ِاض هُ ُاوياْ ًُُ، ضذاو  ًُُ، هُ ضيَعٍ ثًَؿُوَ ؾُف سُفت ًاًؤغتا زاًُؿتىوْ، طىَه
زَطًَطِيذذت، ضذذاوت هذذُ غذذُض كىضغذذٌ كىضغذذٌ ضازَطذذُضيت، طىَهِذذاض ًُذذُ، ُذذُٓاتىوَ،  
زاتِابىو، هُ غُضَتا ضاوَكُ خبىيًَُِوَ، ؾًعطيَلًسيت ثًَـ خػت، ضاوَضِيًَت طىَهِذاض  
بٌَ، ئُودا ضاو خبىيًَُِوَ، بُ ُابُزَهٌ زَغتت بُ خىيَِسُُوَ كطز، ضذاويَلت هذُ غذُض    

، ضاويَلت هُ زَضطايُ، ؾًعطٍ )هذُ ثىوؾذلاخُظزا زَضكُوت(يؿذت خىيَِذسَوَ،     ؾًعط
طىَهِذذاض ٓذذُض زَضُُكذذُوت، ؾذذًعط ؾذذًعط ثذذًَـ )ضذذاو( زَكذذُويَت، ضذذاوٍ طىَهِذذاض     
َُٓهُِٓات، ئًسٍ ُؤضٍَ ضاوَ، هُ ضغتٍُ يُكًٌُ ضاوزا، ضاوت بُ ٓؤَهُكُزا طًَذطِا،  

اض ًُذُ، بذُاَلَ ضذاوَكاٌُ ضذاوٍ     ضاويَم ضايلًَؿايت، تًُاؾاٍ كضُكُ زَكُيت طىَهِذ 
ئُوْ، زياضَ طىَهِاض خؤٍ ُُيتىاًُىَ بًَت ضاوَكاٌُ ُاضزووَ، غُز غىيَِسزَخؤيت ئذُو  
ضاواُُ ضاوٍ طىَهِاضْ، ضاوَكاْ بُ بٌَ تطووكاْ بذُ ثذطٍِ هًَذت زَضِواُذّ، تذؤف ضذاوت       
ُاتطووكًًَِذذت، بذذُوٍَ باؾذذُ ؾذذًعطَكُت هُبذذُضَو ثًَىيػذذت بذذُ تًُاؾذذاكطزٌُ ثذذُضَِ 
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كاخُظَكُ ُاكات، بؤيُ ُُ هُ خىيَِسُُوٍَ )ضاو( زَكذُويت، ُذُ هذُ تًُاؾذاٍ ضذاو،      
ضاوَكاْ وَن بَوًٌَ زَياُعاٌُ ؾًعطٍ )ضاو( بؤ ويّ، ثرت زَطُؾذاُُوَ، ُٓغذتتسَكطز،   
بطشاُطذذُكاْ زضيَذذصزَبّ، هًَذذت ُعيلسَبِذذُوَ، زَبِذذُ تذذري و زَوضت زَزَْ، تذذؤ ئًَػذذتا  

زَوض زضاو،  خذؤت ضازَغذتلطز، تذؤ كذُوتًت، بذُ      كُوتىويتُ ُاو ئُغذتًَطٍَ بذُ تذري    
ضُثَوُضَيعاْ ُٓغتايتُوَ، ئُوَ ض بىو خىزايذُ! ضذاوٍ طىَهِذاض ض زَكذات هذُ كذّ ئذُو        
كضُ، كضُ بُ بُضزًَتسا هُ ٓؤَهُكُ ضذىوَ زَضٍَ، ض دًًَذُكٌ هذُ طىَهِذاض ُذُزَكطز،      

و كذُؽ  بُالَ ضاوَكاٌُ ضاوٍ وٍ بذىوْ، كُوتًذُ طىًاُذُوَ، ضذؤْ زَبًَذت ضذاوٍ زو      
كتىًت ضاويَم بّ، ئُزٍ ئُطُض بُشْ و زََ و هًَذى و ثُجنذُ و اذصٍ زوو كذض ٓذًُىو      
دًًَُكًاْ هُ يُن ضىو، ضؤيؿنت، اػُ، ئُوزََ ضٌ! ُا ؾيت وا ًُُ، ُُبىوَ زوو كُؽ 
هُ ًُٓىو ؾتًَم هُ يُن بضّ، ئُطُض ُاَهًًَت ضذاو ٓذُبًَت، ؾذتُ هًَلِعيلذُكاْ وَن     

 يُن ببًًَِت..
طىَهِاض ُٓض باغًؿٌ ُذُكطز، ُذُيطىت، ُذًُتىاٌُ بذًٍَ، ُذُيطىت،       زواٍ كؤضَِكُ

ضًت خىيَِسَوَ، ًٓض، وَن بَوًٌَ ُٓض ُذُيعاًُيبَ ؾذًعطت خىيَِسؤتذُوَ، تذؤف ضذًت      
ُُطىت، تًُاؾايُكٌ ضاوت كطز، ضيَم ئُو ضاوَ بىو كُ بُ كضًَلسا ُاضزبىويُ ٓذؤَهٌ  

 ؾًعط خىيَِسُُوَ..
ُضِيذذسَف بذذُ ططاًُذذٌ وا تًَُِثذذُضِيىَ، ضاو و  ٓاويِذذُ، ططاًُذذُن زآذذاتىوَ، ًذذاَ ط 

ًَذِّ، خاَهذُ ًؤغذلؤيٌ ظؤض ُٓوَهًذسا بضذًُوَ باضَطذا           ضووتًَلُ ُذاْ هذُ زَغذتاْ زَضف
ُُضىويت، هُ ُعيم غًًُِا هُ غُض ؾؤغتُ هُ غُض تُُُكُيُن زاًُؿتىويت و دطُضَ 

     ُ وَهًاْ زَفطؤؾًت، هُ تًُُؿتًؿت فطيا بُ زياض تايذت و غذابىوُُوَيُ، بذا  و بذطا ٓذ
هُطَُهت زا زاًُؿًت و كاض ُُكُيت، بطا زًًََلُ واظٍ هذُ خىيَِذسْ ًَِٓذاوَ، خىؾذم     
خىيَِسٌُ تُواو كطزووَ، طًعاضا وَن تؤ اىتابًُ، زووغٌَ داض طىَهِاضت زيت، ثؤؾتُ و 
ثُضزار بُ بُضزًَتسا تًَجُضٍِ، تؤٍ ُُزَزيت، تؤف خؤت ثًؿاٌُ ُُزَزا، داضيَلًذاْ  
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ًَؿت و بُ زوايذسا ضذىويت، كاَلويَلذٌ طذُوضَ كذُ هذُ ٓذٌ        ثاكُت و دطُضَت بُ د ًَٔ
غُثاٌُ زَضىو هُ غُضتُ، ئاوضِيـ بساتُوَ ُاتِاغًَتُوَ،زَضِوات و هذُ زووٍ ُابًذُوَ،   
هُ ُعيم ئُو ؾىيٍَُِ ئُطُض طىَهٌَ ُُبا ؾىفًَطَكاْ زَياُلىتايت، اليسا كؤاَلًَُذم، هذُ   

َ، بُويَذسا ضَت بىويذت، زَضطاكذُت    غُضٍ كؤاَلُُوَ زيتت هُ زَضطايُن ضذىوَ شووضَو 
زَغت ًُؿاُلطز، غٌَ زَضيُ، ضَُطُكٍُ ؾذًًَِلٌ كاهذُ، خذاُىيَلٌ خؤؾذُ، ثذطِ هذُ       
زاضوباضَ، ضُُس داضيَلًسٍ زيتت ٓاتُوَ ئًَطَ، ئًَطَ ًاَهٌ طىَهِاضَ، بُالَ هُو ًاَهُ ُُ 
  ْ  ٓذذاواضٍ ًًَذذطز زَبًًِذذت، ُذذُ زايلذذٌ، ُذذُ بطاكذذٍُ، ئُواُذذٍُ زَياُبًًِذذت كُغذذًا
ُاُاغًت، وَضظٍ خىيَِسْ ٓاتُوَ، سُيف ئُو غايَ طىَهِاض ًاًؤغتاٍ تذؤ ًُذُ، بذُالَ    
ُٓض هُ كؤهًصَ و داضوباض زَيبًًِت، بُالَ ًَِٓسَ غاضزَ ٓذٌ ئذُوَ ًُذُ كذًًَُم الٍ     
ضاوَغتًت و زوو اػذُ بلذُْ، غذىوكُ غذالويَلتاْ ُٓيذُ و بذُؽ، بذُاَلَ زَهذت ٓذُض          

ؿُ بُ زواوٍَ بًت، ًًُٓؿُ هًَتُوَ زياض بًَت، تطثُتطثًُتٌ بؤٍ، سُظزَكُيت ًًُٓ
ظؤض داض هُ غُضَ كؤالٌُ ًاَهًاْ بؤ زيتين، خؤت زَططيت، داضيَم هُو داضاُُ ئُويـ 
تؤٍ زيت بُ بعَيُكٌ  واتازاضَوَ غالويَلٌ كطز، وَن بَوًٌَ تًَطُيؿتبًَت كذُ تذؤ بذُ    

ويت، ئُطُض غذالويَم  زواوٍَ، تُضيقبىويتُوَ، ئاضَاُت كطز، هُ ؾىيَين خؤت ضَق بى
ُُبا ُٓض هُوٍَ زًَايتُوَ، ظاوا طضلُهُيُ، تُُلُ ضزيًََِلٌ ًَٓؿتؤتُوَ، ئذُو كذىضَِ   
هًًَُصَ زَُاغًت، بُالَ ًَِٓسَ بطازَض ُو، ثرت غالوٍ زووض بُ زووضيتاْ ُٓيُ،  ئًَػتا 
و ًاَهًاْ  هُ غُضَوٍَ كؤالٌُ ًؤغلؤيُ، زوو اذؤَهٌ ٓذاتّ، هذُ ضيًَذٌَ غذابري طذؤتٌ       
ُُيربِيُوَ، بُالَ تؤ ًٓضٌ هًَتًَُِزَطُيؿيت، ضٌ زَطؤت! َُٓهُ هُ ظًاٌُ ويذُ، يذاْ   

 هُ طىيٌَ تؤ؟ ُاظاًُت، بُالَ هُ غاتٌ هًَم دًابىوُُوَ ضَغتُيُكٌ ضووٌُ طىت:
 )) كىؾنت و خؤ كىؾنت بين ُايُ غٌَ كُؽ ُٓيُ زَبًَت يُكًاْ بلىشضٍَ..(( 
َهٌ يىغذذف كَوجُيذذُن ٓاواضيَذذم ثًَلذذُوَ   ُعيلبىوُذذُوَ، هذذُثطِ هذذُ سُوؾذذٍُ ًذذا   

 بُضظبىوُُوَ، كؤاَلْ ضشايُ سُوؾُوَ:
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 ))ٓاواض، يىغف خؤٍ غىوتاُس..(( 
ًُغًُِيُن بُُعيّ و زُلُ ؾداتُيُن، يىغفٌ بؤ خؤٍ بذطزَوَ، زََهذًَّ: يىغذف     

ضضُؾلًَُِ، ثًَؿُ وٍ هُ ؾاض خؤغىوتاُسْ ضُكٌ شُاْ بىو، بُالَ يىغف كطزيُ ضُكٌ 
كذذٌَ ظاُذذٌ يىغذذف بؤضذذٌ خذذؤٍ غذذىوتاُس؟! ُاًُيذذُكٌ تايبذذُت بذذُ        ثًاواُذذُف،

خؤغىوتاُسُُكٍُ هُ زواٍ خؤٍ دًًََٔؿتبىو، بُالَ كُؽ ًٓضٌ تًَُِطُيؿذت، كذُؽ   
ُُبىو ئُو ُاًُيُ ُُبًينَ، زَضووُِذاؽ، كؤًذَُهِاؽ، دازووباظ..بذُالَ كذُؽ ًٓضذٌ      

ٓات شُُكٍُ ظاوا طضلُهُ هًََُٔهُِكطِاُس، ًَٓؿتا ثطغٍُ يىغف َُٓهُِطريابىو، ُٓوايَ 
 خؤٍ كىؾتىوَ.. 

داض داضَ بُ يازٍ داضاُذُوَ هذُ بذّ زاضبًُكذُ زازًَُؿذًت، بابذت ٓذُض خذُضيلٌ         
تُظبًَشذذُ، دذذاض دذذاضَف غذذُضزاٌُ باضَطذذاٍ كؤُذذُ بطازَضَكذذاٌُ زَكذذات، ثًذذاوَ       
ًُُٓزاًُُكُ بُ كؤالُسا زٍَ، غىوكُ غالو زَكات، بُالَ زياضَ ًَُىاًُاْ ًَِٓسَ خؤف 

، زايم ُٓض ُايُويَت بًبًًَِت، بُالَ هُطُيَ بطا بذُيين خؤؾذُ، بذا  تذُظبًَشًَلٌ     ًُُ
ظَضزٍ كاضَبذذايٌ بذذُ زَغذذتُوَيُ، ئذذُويـ تذذُظبًَشًَلٌ زُذذم طذذُوضٍَ كُغذذلٌ        

 زَغتلطزٍ بابت ، با  زََهٌَ:
 َُٓهٍُ خؤَ بىو بؤَ زضووغتلطز.

   ُ َهلاًَُم بذُ تذُظبًَح   ئًَػتا خُضيلُ هُ طُضَِكٌَ ُاوٍ ئُو زوو ثًذاوَ زَطذؤضٍَِ، خذ
كُغم و تُظبًَح ظَضز ُاوياْ زيَِّ، بُالَ طىَهٌَ ًاوَيُكُ ُاوٍ ُاوْ يذُن ثذٌَ و يذُن    
ًَذىَ          ًَذىَ كُوتِذُ غذُض ظاضٍ ًِذسااَلًُـ، بذُاَلَ ُذُظاُطا هذُ ظاضٍ ك ضاو هُ ظاضٍ طىَه

 ُُظؤكًٌ ثًاوَ ًؤغلؤيًُكُ كُوتُ ظاضٍ كؤاَلُُوَ! 
اْ، هُطُيَ بابت ظؤض تُبا ًُُ، اػذُكاًُاْ ُاضذًَتُ زَهذٌ    طىَهٌَ ُاوَ ُاوَ زيَتُ ًاَهت 

يُكرتَوَ، طىَهٌَ بؤ تؤ ئاضاًًُ، ضؤشٍَ ئُطُض زووض بُ زووضيـ بًَت ُذُيبًًِت زََهًَذٌ   
 ؾتًَلت بعضكطزووَ، ضؤشيَم طىَهٌَ طىتٌ:
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 ُؤضٍَ ًُِ بضٌُ ضًا، زَضِؤَ..
 بُ غُضغىوضًِاُُوَ طىتت:

 كُوتُِ! ضًاٍ ضٌ! ئًَػتا كٍُ كاتٌ بُ ضًا
 طىتٌ:

 بؤ ًّ ئًَػتا تافًُتٌ، ضًا باُطٌسَكات، هُواُُيُ هُ ثُكُكُ دًٍَ ببًَتُوَ..
 طىتت:

 ئُطُض وَن ثًَؿىو بّ ظَمحُتُ..
 طىتٌ:

 تااًسَكًُُوَ..
تفُُطُكٍُ خؤت كُ خػتبىوتُ اُزٍ ُىيَِذُوَ و ُىوغذتبىو، زاتذٌَ و طذىَهٌَ بذعض      

زايت، غذُضزاٌُ طؤضِغذتاُت كذطزَوَ، بذُ      بىو، بُ ضؤيؿتين طىَهٌَ ثرت تًُُايٌ زَوضٍ
طذذؤضٍِ ًذذاَ طُضِيذذسَ و خذذاُعاز كُوتًذذُوَ، سًُذذُزٍ اىضئاخنىيَِذذت زيتذذُوَ، ثطغذذاضٍ 

 دُباضت هًَلطز، طىتٌ:
ًَذت ًذّ و تذؤ بذُ طذطتّ بذسا، ُذابًين هذُ              ًَػذتاف زَتىاُ هُ دذاضاْ طذُوضَتطَ، ئ

 تُهُفعيؤْ هُ زواٍ كٌَ زَضِوات!
ُس طُوضَيذُ، ؾذُهٍُ ؾاًًِؤكفطؤؾًؿذت زيذت زوو     ُُتسيتبىو، زوايٌ  ظاًُت ضُ 

غُز ضُكساض بُ زوايُوَ و وَظيذط بذؤٍ زَضذًُايُوَ، بطاكذٍُ خاُعازيؿذت ُاغذًُوَ،       
ضؤشيَم بُضثطغًَلٌ طُوضَ بُ ضَوَيُن ضُكساضَوَ ٓاتُِ ُاو كؤهًص، بطاكٍُ خاُعاز بذُ  

 زًَاُضٍُ ضووتُوَ بُ زواوٍَ بىو، هُ بُضخؤتُوَ طىتت: 
 و زًَاُضُيُ خاُعازت كىؾتبًَت.. ضَُطُ ُٓض بُ

ًًَذت، تذؤ بطاكذٍُ خذاُعاز            ًَتذُوَ ُعيذم بذىو، ٓاتذُ غذُضت بَو هُو زًَُ طىَهِذاض ه
 ُاُاغًُوَ؟ تآىواه، وا تؤ ُاُاغًَتُوَ، ئُو زَُاغًَتُوَ! 
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خىيَِذذسُت تذذُواوكطز، زَغذذتبُتايَ زَغذذىوضِيًَتُوَ، هذذُ شاوَ شاوٍ ؾذذاض تذذًُُايٌ    
كٌ تطغذذِاكُ، بذذؤ ٓذذُض ال زَضذذًت تًُُايًذذُ و تذذًُُايٌ،  زَتجًَضذذًَتُوَ، ض تًُُايًذذُ

داضوباض بؤ ُٓالتّ هُ تًُُايٌ ئًَىاضاْ ثُُا بؤ ئُو ياُُيذُ زَبذُيت كذُ ئذاوٍ كُغذم      
وغؤض، ئاوٍ يازطاضٍ هًَىَ زياضَ، هُ باخضُكُ هُ ثُُايذُن زازًَُؿذًت، ُذُ تًؿذلٌ     

َهًَذٌ طذرياوٍَ ُُفتذُ    طوؤخ زَيططيَتُوَ ُُ تطيفٍُ ًاُ ، بُ ضاضَطًَم عُضَق كُ زَ
ططِيَم هُ تًُُايٌ بُضزَزَيت، تا ثًَلٌ يُكذَُ ئذاوا زَكذُيت ظَمحُتذُ، ياُذُ بذؤ تذؤ         
ثًَـ ثًَلٌ يُكَُ باضَطايُ، ًُيساٌُ كُضاُُ، طىيَت هًًَُ داف و ئًُّ و ثًَؿٌُضطُ 
ثًَؿٌُضطايُتٌ خؤياْ زَطًَطُُِوَ، طىيَذت هذُ ظَضَِ ظَضَِ، زواٍ ثًَلذٌ يُكذَُ  ضذًسٍ      

ت هُ ظَضَِظَضِ ًُُ، ثًَم بؤ تؤ ئاوَزاًُُ، يازطاضيُكاْ بُ غُض ؾاٌُ يُكرتزا زيَِذُ  طىيَ
غُض ًًَعَكُت، طىَهِاض هُ زضَختُكذٍُ غذُضتُوَ ثطضذٌ ؾذؤضِزَكاتُوَ، سُظُاكذُيت      
كذذُؽ هذذُ ئاوَزاًُذذت بلذذات، ٓذذُض كُغذذًَم بًَتذذُ غذذُض ًًَذذع تذذًُُايٌ هُطذذُيَ خذذؤٍ 

ِاٍ، تًُُايٌ و ظؤض ؾيت ًَِٓا، يُكَُ داضَ هُ زًًَََِٓت، داضيَم  ظاوا طضلُهُف ًَٓ
ياُُ بًبًًِت، هُ ًًَعَكٍُ بُضاُبُضت زاًُؿتبىو، تؤ هُ زوا ثًَم بىويت، ًًَعَكذٍُ  
خؤٍ بُدًًََٔؿت و بُ ثًَلًَم و غذالويَلٌ ططياُاويذُوَ، ٓذات و زاًُؿذت، ُُٓذسيَم      

 :ًِطُ ًِطٌ كطز، تًَُِطُيؿيت، ثاف كًًَُم بُ زَُطًَلٌ ضووْ طىتٌ
ًَػذتا           ًٍَ، ظؤض هذُ زواٍ ئذُو كُغذُ طذُِضاَ ئ ًَذت بذُ كُغذًَلٌ بَوذ ؾتًَم ُٓيُ زَب

 زيتٌُوَ..
 طىتت:

 ئُو كُغُ كًًَُ؟
 ثًَلُكٍُ َُٓهقىضِاُس و طىتٌ:

 تؤ
 ًّ! باؾُ بؤ ًّ! 
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 ضاضَطًَلًسٍ باُطلطز و  بٌَ ثطؽ بؤ تؤؾٌ تًَلطز، طىتٌ:
 شُُكَُ خؤٍ ُُكىؾت، كىشضا..

 طىتت: 
 كٌَ كىؾيت؟

عازت بريكُوتذذُوَ، ظاوا طضذذلَُهُ بذذُ زَغذذتُكاٌُ ضذذاوٍ خذذؤٍ ؾذذاضزَوَ و    خذذاُ
ُُٓاغُيُكٌ اىوَهٌ َُٓهلًَؿا، ُُٓاغُيُن ئُطُض دطُضَيذُكٌ تذاظَ زاطريغذاوٍ بذُ     

 هًَىَوَ با، زووكَُهٌ ثًَىَُُزًَا:
 ًّ كىؾتٍ..

 طىتت:
 تؤ! بؤضٌ؟

 ظاوا طضلَُهُ فطًًَػم و عُضَاٌ تًَلُيَ كطز و واٍ طًَطِايُوَ:
ًَتذُ شُذٌ ًذّ ثُيىَُذسٍ هُطذُيَ         ٌَ ثذًَـ ئذُوٍَ بب زضَُ  ظؤض زضَُ  ظاًٍُ خُد
كىضِيَم ُٓبىوَ، كىضَِ ُاغًاضيؿذٌُ، ثًَلذُومت ضذىوُُتُ باوَؾذٌ يُكرتيؿذُوَ، ئًذسٍ       
زًُاَ هُ ثًَـ ضاو تاضيم بىو، ضُُسٍ ُٓوَهٍ هُطذُيَ خذؤَ زا هذُبريٍ خذؤَ ببًُذُوَ،      

ٌ، ضؤش زواٍ ضؤش ثذرت خذًٍُ زَخذىاضز و بذُ     ئُوٍَ ضوويساوَ ثًَـ ًّ بىوَ، ُذًُتىاُ 
ضاسا زَضىوَ، ضاُكَُ بُضاُبُض خُدٌَ يُ،  بُضاُبُض كىضَِكُيُ، يذاْ هذُ خذؤَ، ضذُُس     
ٌَ تذُاَلق بذسََ، ُذًُتىاٌُ، ضذؤْ تذُاَلاٌ بذسََ، خذَُهم ُذاَهًَّ           داض ٓاتُ غُضَ خذُد

ًلذىشَ،  بؤضٌ؟! ُٓض داضيَم ئُو كىضََِ زَزيت ئذؤاطََ ُذُزًَا، ئًذسٍ ٓاتذُ غذُضَ ب     
ثُؾًٌاْ بىوًُوَ، ٓاتُ غُضَ خؤَ بلىشَ، زَغتٍ ُُضىوَ خؤَ، ٓاتذُ غذُضَ خذُدٌ    
        ًٍَ بلىشَ، زَهُضظيٍ، ئًسٍ بطِياضَ زا يذُكًَم هذُو غذٌَ كُغذُ بلذىشَ، كىؾذتٍ، خذُد

 كىؾت..
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ظاوا طضلَُهُ هُ ثطًٍُِ ططياٌُ زا، تؤ ظؤض ثطغًاض ٓذُبىو هًًَبلذُيت، بذُالَ ئذُو      
ٍ زاو ضؤيؿت و طىيٌَ هُ ًٓض ثطغًاضيَلٌ تذؤ ُذُططت و ئًذسٍ    بُ ظؤض ثاضٍَ ًًَعَكُ

 ُُتسيتُوَ.. 
زَغذذتت ضؤش زواٍ ضؤش هذذُ كذذىضتٌ زَزا، ضذذُُس زكتذذؤضت ثًَلذذطز، بذذُالف بذذىو،    
خىيَِسُت تُواو كطز، بُ زَغتًَلٌ طؤدُوَ هُ دازٍَ ثؿذيت ًذاَهٌ طىَهِذاض، هذُ بذّ      

زوكاٌُ ُاغًاضيَلت هُويًَذُ ،   زضَختًَم، كتًَب وكؤُُ طؤظاضاْ زَكطٍِ و زَفطؤؾًُوَ،
ؾُواْ زَختػتُِ زوكاُُكُيُوَ، دًَطاكُ ًَِٓسَ غُضَ ضٍَ ًُُ، ًُيوُو ضؤهُ، ئُطذُض  
باظاضِيؿت كع بًَت، بؤ تؤ ئًَطَ باؾُ، تؤ تىاُاٍ ٓات ثؤهًؼ ٓات و ضاكُ ضاكت ًُذُ،  

ازَ و ئُو غاتاٍُُ ثؤهًؼ زَكُوتُِ زواٍ زَغتطًَطِو عاضَباُُكاْ، ًُٓىوياْ بُضَو د
زضَخيت زَهُِوايٌ زَٓاتُِوَ، تؤ ُاوت هُو زضَختُ ُابىو زضَخيت زَهِذُوايٌ، هذُويَىَ   
داضوباض طىَهِاضت زَزيت هُ دازَكُ زَثُضِيُوَ، هُو ًُٓىو داضَ تُُٔا داضيَم اليسا، 
غالويَلٌ غاضزٍ كطز، ضاويَلٌ بُ كتًَبُكاُسا طًَطِا بٌَ ًاالويٌ ضؤيؿذت، ظؤض تذىوضَِ   

يتُ باضَِكٍُ بُضاُبُض، خىاضزتُوَ، اُت ًَِٓسَت ُُخىاضزؤتُوَ، ًُغت، بىويت، ضىو
 زيَتُ بريت ٓاتًُ زَضٍَ، زيَتُ بريت ُاغًاضيَم زَغيت خػتُ غُض ؾاُت و طىتٌ:

 ثًَىيػتُ بضًُوَ، ؾتًَم هُ ًاَهتاْ ضوويساوَ..
ُ؟ ضاضَوُكًت، ُاظاٌُ ضؤْ طُيؿتًُوَ كؤالْ، طُضَِن ًُٓىوٍ ضشاوَتُ كؤالْ، ضذً 

 ض بىوَ؟ كُؽ وَالَ ُازاتُوَ، خىؾم باوَؾٌ ثًَتسا كطز و طىتٌ:
 بطاكَُ، طًعاضا كىشضا، بطا كىؾيت..

يُكَُ فًؿُكٌ بطاكىشيٌ تاظَ هُ ًاَهٌ ئًَىَ تُاٌ و طًعاضا هُ خىيَّ طذُوظٍ، بذُ   
زواٍ ئذذُو فًؿذذُكُوَ و هذذُ غذذًًََُ ضؤشٍ ثطغذذُ، دذذُباضٍ اىضئذذاخنىيَّ بذذُ طذذُضَِكًَم 

 ضُكساضَوَ، هُطُيَ ًَٓعَكٍُ ؾُهٍُ ؾاًًِؤكفطؤف تذًَلطرياْ و هُطذُيَ   اىضئاخنىيَين
ُٓض ئَُهاَلٓى ئُكبُضيَم  ثُجنُضَ زيَتُ خىاضٍَ، خؿذت بُضزَبًَتذُوَ، زووكذُيَ و اًذصَ     
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ثًَلُوَ بُضظزَبُِوَ، زاضبًُكُ باَهِسَيُكٌ ثًَىَ ًُُا، اًاًُت ُٓغتا، ظؤضٍ ُذُبطز   
 ْ هُ كؤالٌَُ بُضبىوُُ طًاٌُ يُكرت..تُظبًَح كُغم و تُظبًَح ظَضزَكا

بطا خؤٍ بعض كطز، زيػاُُوَ زايم ضَؾٌ ثؤؾًُوَ، خىؾم ضَؾٌ ثؤؾٌ، ثذُضشيّ   
ؾًَىٍَ ؾرييين ططتُوَ، طؤضٍِ طًعاضا هذُ ُعيذم طذؤضٍِ ًذاَ طُضِيذسَ و خذاُعازَ، ظؤض       
ُ ُٓوَهتسا، بعاًُت بطا بؤضٌ طًعاضاٍ كىؾت، ضؤْ زَغيت تًَضىو، ئًَػتاف ُُطُيؿتً

 بِذىبُِواٌُ كىؾتُِكُ.. 
طًعاضا كؤغتًَلُ ثطظٍَ هًَربِيىٍ، زَغتت ًٓض ُاططيَت، هُ ًذاَهٌَ زيذاض ُذُبٌ، هذُ     
ُاو طؤضِغتاٌُ، هُ طؤضِغتاًُؿُوَ بؤ شووضَكُت، هُ غُض ثؿت ضازَكؿًٌَ، ضاوت هذُ  
ثِتًَم زَبطٍِ، بٌَ دىوهُ، ًَٓعٍ ٓذَُهططتين دطُضَكُؾذت ًُذُ، بًَذسَُ  بًَذسَُ ،      

ًَلٌ تطغِاكُ، خىؾم ًًُٓؿُ بُ زَوضتُوَيُ، زايم زٍَ باوَؾت ثًَسا زَكذات،  زميُُ
با  زٍَ، بُالؾُ، ُُضىويتُ بًَسَُطًُكٌ واوَ بُ اػذٍُ ئُواُذُ بًًَتذُ اػذُ، ضذُُس      
ًاُطًَم وا ًايتُوَ، ئُطُض تؤثُكُ ُُبا، بُ غذايَ وا زًَايتذُوَ، ظضًُيذُن  ضذًاف     

اًصٍَ زايلت، هذُ طىهوذُ غذىوكرت طُيؿذتًُ     ظضًٍُ واٍ بُ خؤيُوَ ُُزيتىوَ هُطُيَ 
سُوؾُ، اليُكٌ سُوؾُ ضووخاوَ، زايلت هُ غُض زَضطا هُ دًٌَ خؤٍ بُ ثًَىَ وؾذم  
بىوَ، ُادىوهٌَ، راضت زايٌَ، هُ باوَؾت كطز، ًَِٓاتُ شووضٍَ، بٌَ ُٓغت و خىغذتُ،  

زيَذينَ،   با  طُيؿيتَ، زَغت هُ هُؾٌ زَطًَطٍَِ، ًُُ  خىيَّ ًُُ، خىؾم داًُ ئاويَم
تؤ هُبُض خؤتُوَ زََهًًَت، بُؽ زايلٍ ًٓضٌ هٌَ ُُيُت، بًَسَُطٌ زَؾلًٍَِ و تًَلُيَ 

 شياْ زًَُوَ، با  ئاوَكٍُ ثًَسا زَكات، زايم ضاو َُٓهسيَينَ، زََهٌَ: 
 كىا ئًَىَ هُ كىيَّ؟ ًاوْ! 

بُ زايم ُٓغتاوَ، هُو تؤثُوَ بطاكىشٍ ضىوَ اؤُاخًَلٌ تطغِاكُوَ، ضُتُ و ضيَطط 
ًؤهُتٌ  فُضًًُوَ بُ ؾاض وَضبىوْ، ضُكًاْ بُ غُض ًِساالُسا زابُؾلطز، هُ كؤالٌَُ 
ًُؾقٌ ضُكًاْ زَكطز، ثُجنُضٍَ ًاالًُاْ زَكطزَ ًُؿاُُ، ااتىاطٍِ ؾذاضٍ ططتذُوَ،   



224 
 

وا ُُبا، تؤ َُٓهُِزَغتايتُوَ، بذُ كذَُهًَين تفُُطُكاُذُوَ، خذؤت زَطُياُذسَ دذازٍَ       
ُ، هُ اىشبًَِم بُ زياض ظًَبًوُيُن ًَٓولذُوَ زازًَُؿذيت،   ًعطُفيت سادٌ هُاوُاُك

كُ زَبىوَ تُاى تؤق خؤت زَزايُ ثذُُا، خذؤت زَطذطت و ًَٓولُبذُتاَهت هًَِذُزَكطز،      
ثًَسَضىو هُ سادٌ هُاوُاُكُوَ ئاظايُتٌ وَضبططيت، ئُو بُضطذٍُ ؾذُضِ و تذُاىتؤاٌ    

    ُ دًَِآًَوٌ، ئذُو ًَٓولذُ   ططتىوَ، ًَٓالُُ و ؾاضٍ بُدًًََُِٓؿذتىوَ، تذؤف ًَٓولذُ بذ
زَكات تا زًُذا زًُايذُ هذُ ؾذاضزا هذُ غذُضٍ ًِذاضٍَ ًعطُفتذُوَ بذُ وَدذارطووٌُ           
مبًًََِتُوَ، تؤ ًَٓولُ زَفطؤؾٌ تا هُ بطغاْ ًُُطيت و مبًًَِتُوَ، هُو ططاًُذُف زَهذت   
ُُٓات خُُاوكٍُ طىَهِاض هُ بّ خؤَهٌَ زَضبًَين بًفطؤؾٌ، هُو ُذاو تذُاىتؤق و فطِكذاْ    

اُذذٍُ بذذاظاضِزا، ثذذرت بريكطزُذذُوَت الٍ ًَٓولُكاُتذذُ، الٍ كطِيذذاضٍ ًَٓولُيذذُ، ظوو فطِك
بًاُفطؤؾًت و بُ ضُُس عاُُيُكُوَ بطُضِيًَتذُ ًاَهذُوَ، هذُ خذُياَهٌ ًَٓولذُ بىويذت،       
كُوتًُ بُض غًَبُضٍ شًَُلُوَ، هُ غًَبُضَكٍُ زياضَ، عُبا بُغُضَ، ضاوت كُوتُ غُض 

غتُكاٌُ كُ ًَٓولُياْ َُٓهسَبصاضز، ًاُسويَتًاْ ثًَىَ زياض ثًٌَ، ُُعوًَلٌ زضِابىو،  زَ
بىو، غُضت َُٓهربٍِ ُاغًتُوَ، ئُو ضاوٍ هُ غذُض ًَٓولُكاُذُ و تذؤ ُذابًينَ، ٓذُوَ،      
زًًََلُ ُُتسيتىوَ، بُالَ دىاْ زَيِاغًُوَ، زَغيت بُ بُضِكٌ كُوا كؤُُكُيسا كطز و 

 ثاضٍَ بؤ ضاططتٌ، تؤ كًًَُم زاًاٍ، طىتت:
 ًَطُضٍَِ، با هُ غُض ًّ بًَت.+ ه
 هُبُضضٌ! زًَِاغًت؟ -
 + ئا، غُضزًًََم، ًاَهٌاْ هُ كؤالًَُم بىو..   

شُذذُ ُُٓذذسيَم هًَذذت وضزبذذؤوَ، ًَٓولذذُكاٌُ زاُذذاوَ، وَن بَوًَذذٌ بذذُ غذذُض خذذؤزا     
ؾلابًَتُوَ، بًَسَُ  خعٍ، ضَُطُ تفُكٍُ بريكُوتبًَتُوَ، بُياْ ضؤيؿذت و تذؤف بذُ    

 ُضَيُكت زاطريغاُس..زياض ًَٓولُوَ دط
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ئُوضِؤف زَضًتُوَ بؤ ًَٓولُ فطؤؾنت، بُالَ ئُوضِؤ ضؤشيَلُ هُ تًٌُُُ تؤ ُذُ بذىوَ   
ُُ زَبًَتُوَ، ضؤشيَلُ ُٓالويَطزَيٌ، ئُوٍَ تذؤ زيتذت و بًػذتت، بذؤ ٓذُض كُغذًَلٌ       
بطًَطِيتُوَ باوَضِ ُاكات، زًُا ضوو هُ طُضًًُ، هُ غُض ًَٓولُكاُتُوَ ضاوت هًًَذُ هذُ   

اُضاتذذُوَ ضذذُُس ضذذُتُيُن هُواُذذٍُ هذذُ زووضَوَ ٓذذاتبىوْ، خذذُضيلٌ ًُؿذذاُُ    غذذُض
زاُاُُوَْ، ئُواُُ ثُجنُضٍَ باهُخاُُيُن، تايٍُ تطِوًبًَوًَم، عُالطٍُ زَغيت شًَُذم  
ئُو ؾتاُُياْ زَكطزَ ًُؿذاُُ، بذُاَلَ ئذُو دذاضَ تذؤ بذُ ضذاوٍ خذؤت زيتذت، سذادٌ           

و غاتُ ٓىوؾُيُن يُن بُ دازَ ٓات هُاوُاٌ غُض ًِاضٍَ ًعطُفت ثُهُواشبؤوَ، هُ
و ًُٓىو خَُهم خؤٍ الزا، ٓىوؾُيُن ٓات و كُؽ ُُيعاٌُ ضًُ، ٓىوؾذُيُن هذُ ض   
ٓىوؾاْ ُُزَضىو، بُ ًطزٌُ سادٌ هُاوُق ُُتتىاٌُ ضذًسٍ بذُ زيذاض ًَٓولُكاُتذُوَ     
زاًُؿًت، هُ زوكاٌُ ُاغًاضَكُت زاُاو ٓاتٌ، ًُضطٌ سذادٌ هُاوذُق تذؤٍ بذطزَوَ     

ؤٍ طُياُسَوَ طىَهِاض، ئذُو ضؤشٍَ سذادٌ هُاوذُق هذُ طُؾذيت زووضوزضيَذص       ًِساَهٌ، ت
 زَطُضِايُوَ، زايلٌ طىَهٌَ ظؤض داض زَيطىت: 

 ُٓض دولًَلٌ دىاْ بُ غُض ضغتُوَ بٌَ، سادٌ هُاوُق بؤ ًِساَهُكاٌُ زَبات..
 طىَهِاض بُ زََ راضَوَ:
 سادٌ هُاوُق ًاض ٓات
 ًاضٍ ظَُطىي زاض ٓات..

 تُواوٍ بلات، زَتطىت: تؤ ُُتسًََٓؿت
 طىَهِاض وا بُراض ٓات

طىَهِاض زَطُيؿتُوَ سُوؾٍُ خؤياْ ئُطُض دولٌ بُ ضغذتُوَ بذا، هًًَذسَكطزَوَ،     
ًذذُضطٌ سذذادٌ هُاوذذُق ًِذذساَهًيت طُضِاُذذسَوَ، طىَهِذذاضٍ ًَِٓايذذُوَ تًُُؿذذتت، ئذذُو 
        ٌ  زًَاٍُُ سادٌ هُاوُق هذُ طُؾذيت زووض بذىو، تذؤ و طىَهِذاض بذُ ثطغذًاضٍ ) سذاد

 هُاوُق كٍُ زيَتُوَ؟( غُضٍ ًاَ طُضِيسَتاْ خىاضزبىو، ئُويـ زَيطىت:
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ضيٌَ سُدٌَ زووضَ، ًًِـ كاتٌ خؤٍ كُ ضىوًُ سُدٌَ ًَِٓسََ ثًَضذىو، سذُدٌ    
 ئُو هُ ٌٓ ًًِـ زووضتطَ..

 هُ بريتُ تؤ و طىَهِاض زَتاُجطغٌ:
 سادٌ هُاوُق كُ زَضًَتُ بين زًُايٌَ، ضؤْ ًاَهٌ خؤٍ زَُاغًَتُوَ؟

 ًاَ طُضِيسَ زَيطىت:
ًَذىَف ضَيتذاْ بلُوَيتذُ ٓذُض         ًَىيػذتُ ئ ًَتذُوَ، ث ًُٓىو كُؽ ًاَهٌ خذؤٍ ثًَسَظاُ

 كىيًَُن ًاَهٌ خؤتاْ ثًَبعاُُِوَ..
 هُ بُض خؤتُوَ زََهًًَت، ئًسٍ سادٌ هُاوُق، ُاضًَتُ سُدٌَ..

هذذُ بذذّ ثذذُضشيين بذذاخٌ ؾذذاض، غذذُضت ٓذذَُهربٍِ، طىَهِذذاض بذذُ كطاغذذًَلٌ غذذىوض و   
ًَذٌ بذُ ًاُطذُوَ زابذُظيىَ،         تُُىو ًَؿذتُ، ثطضذٌ كطزؤتذُوَ، زََه ضَيُكٌ ضَؾُوَ هذُ ث

هًَىَكاٌُ ًَِٓذس غذىوضَُٓهطُضِابىوْ كطيٌَػذتًاْ هًَسَضذؤضِا، ضاكىضذؤًُتاْ كذطز، وَن       
داضاْ ًُُ، طُضًِىطىضِيُكٌ ثًَىَ زياضَ، بُالَ  هُ غذًٌايُوَ زيذاضَ  وَن ثًَؿذىو بذٌَ     

 يازَوَضيُ، طىَهِاض طىتٌ:
 ػتا خُضيلٌ ضٌ؟ئًَ

 ويػتت بَوًٌَ ًَٓولُ زَفطؤؾٍ، طًَطِاتُوَ، طىت:
 ًٓض، تًَسَغىوضِيٍَ..

 ويػتت بَوًٌَ، ُُتعاًُىَ، طًعاضا بُ زَغيت بطا كىشضا، ُُتطىت..
 ئُوَت طىت:

 سادٌ هُاوُاُكُ كىشضا، ئًسٍ دولٌ كُؽ هُ غُض ضغت ُاضفًَينَ..
سُظتسَكطز ثًَبلٌَُُ، ثًَُِكٌُُ و  طىَهِاض ض طىيٌَ بُو اػُيُ ُُزا، ضؤيؿت، ضُُس

ضؤيؿت، تؤ هُ دًٌَ خؤت ثؿتت بُ ثُضشيُِكُ زا، ًاوَيم بذىو، ئُطذُض دذاض و بذاض     
زَُا بريت هًَُِزَكطزَوَ، بُالَ ئُو زينت و ضاكى ضؤًُُ، تاظٍَ كطزَوَ، كطيٌَػذتًُكُ  
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ساَهٌ زََهًٌَ ئًَػتايُ، ًاضٌ ؾرييين ؾًعطَكُت بريكُوتُوَ، خؤظطُت خىاغت بُ ًِ
هُ بّ زاضبًُكُ ًاضًَلٌ هًَىٍ طىَهِاضت بلطزايُ، بؤوٍَ ُٓض بُ ظاض ُا، هذُ زَهذُوَ و   

 هُطُيَ ًٌَّٓ زيَطَ ؾًعطَكُت بطىتايُتُوَ: 
 بُ ًِساَهٌ هُ هًَىٍ ئاَهٌ تؤَ ئُغتاُسووَ ًاضٌَ
 بُ ثرييـ هُ ظَتٌ ئُو ًاضُ ؾرييَُِ هُ بريُاضٌَ

ت، ئُطُض  زيساض ُُبا ٓذُض هذُ دًَذٌ خذؤت     ثؿتت بُ ثُضشيُِكُ زاوَ و ُادىوهًًَ 
 زًَايتُوَ، بُ زَُطٌ طُوضَ: 

 خَُهلًُِ سًع  سادٌ هُاوُاٌ كىؾت.
يُكَُ داضَ زيساض ضغتٍُ خذؤٍ بطذؤضٍَِ، هُوَتذٍُ ؾذًَتبىوَ، تذُُٔا ضغذتٍُ ))        

ًًَطذؤضٍِ، هذُ ثذًَـ ضذاوت         راضزَ، تؤخ ٓات((ٍ زَطىتُوَ، بذُاَلَ سذادٌ هُاوذُق ث
 ساضٍ ططت و ظهوُيُكٌ تىُسٍ خُواُسٍَ و طىتٌ:ضُكساضيَم ثًوٌ زي

 ئًُُ ضٌ ئَُهًٌَ تؤ؟
زيساض بُ زَُطٌ بَوِستط طىتًُوَ، ضُكساضَكُ  تفُُطٌ هًَطِاكًَؿا تؤ راضت زايذٌَ و  

 طىتت:
 هؤ وا هُو ؾًَتُ زَكُيت؟!
 ضُكساضَكُ بُ تىوضَِيٌ:

 واٍ هٌَ ئُكَُ و ظياتطيـ، ضٌ تؤيُ؟
 تؤ طىتت:
 بطازَضًُ..
 كُ بُ ثًَلًًَُُِلٌ تاَهُوَ:ضُكساضَ

 وا زياضَ تؤف ؾًَيت..
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زَغذتت دىالُذذس تذذا ثؿذتُ زَغذذتًَلٌ هذذُ ُذاو زَوٍ طريبلذذُيت، بريتلذذطزَوَ كذذُ    
زَغتًَم ؾُضٍِ زوو زَغت و تفُُطٌ بؤ ُاكطيَت، بؤيُ ُُضًًت كًَؿا، زيساض ُٓالت، 

 تؤف بُ هؤشهؤش ضيٌَ ًاَهًَت ططتُبُض..
َ، ُٓض هُو ضؤشَ بطِياضت زا ئُطُض وَن زيساض بُ دذازَ  ئُو ضؤشَ ضؤشيَلُ ُٓالويَطز 

ُُكُويت، غُضٓاتٌ خؤت بِىوغًتُوَ و ُاويؿٌ هًًٌََِ كطيٌَػيت، هُ غُضٍ كذؤالٌُ  
 ثًَؿاٌُ ًاَهٌ طىَهِاض، زايلٌ طىَهٌَ ضايططتٌ، طىتٌ:

 ُاًُيُكٌ طىَهًَت بؤ ٓاتىوَ..
ًَضذطابىو، بذُ ززاُذًـ بذؤت     ُاًُكُ هُ ؾًَىٍَ ضىكوًَتًَلٌ طُوضَيُ، ًَِٓس تىُس ث

ُُكطايُوَ، ثُهُت كطز ظوو بطُيتُ ًاَهٌَ و بًدىيًَِتذُوَ، هذُ غذُض زَضطذاٍ سُوؾذُ      
 زايلت زََهٌَ:

 ًًَىامناْ ُٓيُ، زَظاٌُ كٌَ؟ طىَهِاض.. 
 غُضغاًاُُ زََهًٌَ:

 طىَهِاض!!
 زايلت زََهٌَ:

 ئا، طىَهِاضٍ خؤًاْ، ئُوٍَ بطازَضٍ ًِساَهًت..
 اًت، هُ بُض خؤتُوَ زََهًًَت:هُ ؾىيَين خؤت ضُ

باؾُ ًّ تاظَ طىَهِاضَ هُ باظاضِ زيت، ضٌ ُُطىت، ضؤُُ ٓاتؤتذُ ئًَذطَ! تًَِاطذَُ،     
 ضٌ ضووزَزات!

 زايلت ُٓغتًلطز ؾوُشاويت، طىتٌ:
 زٍَ داضٍَ بطِؤ شووضَكٍُ خؤت، خؤت بطؤضَِ..
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ِذاض! شًَُلذٌ   بُالَ تؤ ضىويتُ الٍ ًًَىاْ، شووضَكُ كًًَُم تاضيلُ، ئاٍ، كىا طىَه
ٌَ ًِذساَهٌ بذُ زَوضَوَيذُ، ُٓغذتايُوَ، ضاكىضذؤًُتاْ كذطز، بذُ          ضَؾجؤؾٌ الواظ  غذ

 سُثُغاوٍ هُ بُضاُبُضٍ زاًُؿيت، هُبُض خؤتُوَ زََهًًَت: 
 بُ ضاغت ئُوَ طىَهِاضَ! ئُزٍ ئُويسٍ كٌَ بىو؟! 

 زايم زََهٌَ:
 كىضَِ زََهًٌَ ُايِاغًتُوَ؟!

ُ ضاوٍ كًًَُم بُ اىوَهسا ضىوَ، بُالَ ظؤض هذُ  اػُُاكُيت، تًُاؾاٍ زَكُيت، شُ
ضاوٍ طىَهِاض زَضّ، كضذُ ثاضضذَُهُكُ كُثؿذيت بذُ ثُجنُضَكذُ زابذىو، ٓذُض ظؤض هذُ         

 طىَهِاضٍ بّ زاضخىضًاكُ زَضىو، شُُ زََهٌَ:
 ُٓاٌ خؤيُتٌ ًُُِاغًَتُوَ، ئاخط.. 

ِذسٍَ  اػُكٍُ تُواوُُكطز، تؤ سُثُغذاوٍ، اػذُت بذؤ ُايذُ، بريزَكُيتذُوَ، ًَٓ     
ًُُاوَ بقًصيَين، ضؤْ زَبٌَ ئُو ًُٓىو غاَهُ كضًَلًسٍ خؤٍ كطزبًَتذُ طىَهِذاض! شُذُ    
ثًَسَكٌَُُ، ضيَم ثًَلًُُين طىَهِاضَ، ئاٍ زًًََلُ طىيَت هًًَُِبىوَ، هُو غاتُ بُ زياض 
ضاو و هُ ُاو ثًَلًُُين هُ طىَهِاضَوَ ٓذاتىو ضَُطذُ بؤضشابًذت، يذاْ كُوتبًذُ ظيِذسَ       

وكٍُ بّ خؤَهت ًَِٓا، وا بُ زَغتتُوَيُ و هًًَسَضِواٌُ.. شُُ هُ ثًَلُُو خُوَوَ، خُُا
 وَغتاو بُ ؾُضًُوَ زََهٌَ:

 زاضبًُكُ ُٓض وَن خؤٍ ًاوَتُوَ، ئُضٍَ كطيٌَػتًت بريزيَتُوَ؟! 

 


