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ناوصةنط،
مبيَين بةخيَش..
ضاٍَ ٖيَػحا ية زةغةَيَية ،قةْديٌ دوو ٖةفحة ذرتي َااوة ييَاوي
بااؤ خانااةييَوة بهاجااةوة ،ذػاايًةناْي ْاااوشةْ بااة بااا ٖاااجووٕ و
ذيَػااُةزطةي بااة نيَااو نااةوجوو بااة ديازياْااةوة ش ااازةي رةبةةي
دةذيَضٓةوة ،بةزي قةْديٌ ٖةزضةْدة بةز زؤذة ،ييَ بةفسطسة و ياة
ديدةي َٓةوة ية باةزي ْطايَي َاَةْادة ضاريرتة ،ضااوديَ ،ضاري
دةض ايَحةوة ،وا شوو زةغاآابيَحةوة ،ي ايَ ويَدةض ايَ يااة نيَااوة زةؽ
بةوديوةوة ،ديوي طاةزَيَََ ،اااداز داٖااجوَ و طةيػاحةيَحة وةزشي
زاذةزِيََ..
 +ية نوزد خةْي ،زاْية ااشادة.
 يةني ْيطإ ٖيَػحا شؤزي َاوة! +دزؤ ْية..
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دزؤ ْةبوو ،دزةْ باوةزَِهسد ،جؤؽ ية شيَي َٔ بايخ ،وا شوو
باوةزِد ْةدةٖاد ،ااخس بة بريي نيَدا دةٖاد ،غازؤضهةييَ
يةٖيهسِا ٖةضيتَ و بةعظ زاوْيَ؟ اةو زؤذة بة شؤز خؤَإ طسد ،ية
ضةز ااو و ااطسئ ،ضةةي يةطةٍَ طةزدوطويَي بةياْيَ ،اآلوا
ْاوشةْ ْ ،اوشةْطي ٖةوازي ْاوة ْاوةي ذيَػُةزطةْ ،اوشةْطي
دوو ضاٍَ و وةزشيَهي َٔ ،زاْية ،خؤ بطسة ٖاجنيَ ،يٓا جاويَسي ية
ٖةيَديَس غًؤزبؤوة ٖاجني ،مباْطسةوة.
ٖاااجني ،دةضااحةي ايَُااة ،ضااي ،ضااًيَ دةبااني ،اااا ،يااةو دةوزة،
ضةزدةضحةَإ نيَية؟ ناْاةبي طاةوزة ،ااةو ذيااوةي باة رقاي ذا ِس
ذالجيٓةوة بة ْاو ٖةشاز غةزِدا ٖاجووة ،غةزِي دوو دةويَةد ،عيَسام
و ايَساْي نسدووةٖ ،اجني ،ية بااشازِي ضاوْيَ ،ااةو بااشازِةي ضاةزي
ٖازوَازي ييَةوو ،اةوةي جوَاةْي ٖاةبوو ،باة ديٓاازي طاؤزِيَ ،أ
ذيَػرت طؤزِيةووّ ،ااخس ايَُة دةضاحةيةني غاةؽ ظاةفخ نةضاي،
ٖةزيَ وا بوو ذيَؼ زةغةَيَ ،ية دوادوايي زيَةةْداْيَ بة دواي َاّ
شواَيَسدا بيَيٓاة خاوازيَ ،ااةو َاَاةؽ شاواَيَسي ْااو غاةزِةناْة،
اةطةز طوَاْخ ٖةية ،بة شَاْي ااو ياة ٖاةزدوو باةزي شيَاي طضاهة
برسضة ،بؤية نؤيَةذػحِ دةَيَهة ية ذػاحة ،ذاسِ ياة قةضاز و دوو
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قؤدي طؤغحة ،ية نحيَات و ذاةزِة ناخاةشٖ ،ةزضايِ ٖاةبوو ،ياةويَِ
شيَٗيَػخ ،دةفحةزي غيعسيي خؤّ باة كنوزدؤيياةى ضارازد ،باةآلّ
ْايَةي شودايي ،اةوةي دؤيَةزةقاة و نوْاة ناؤجس ضااويإ ييَةاوو،
اةْفاييؼ ْةيحواْي ييَِ شودا بهاجةوة ،ييَِ شوداْةبؤجةوة و اةوةجا
ية ْاو نؤيَةذػحة و دةيًَيَُةوة:
اةي اةواْةي قةد يةبريّ ْاضٓةوة
ايَطحة مبةيٓٔ ،اةزيَ دةَٓاضٓةوة؟
ايَُة دةبوو ايَطحا ية ٖةوزيَ و ضةفني و خؤغٓاوةجي باائ ،باة
دياااز اةضااحيَسةوة ْااا ،بااة دياااز زووْاااٖيي غااةقالَوةوة زؤذَااإ
نسدباوة ،ييَ ْاشامن بؤ ،بة اةوزِؤ ْاا ضاةةي ،زايااْطسجني و زيَاي باة
ااقازي غاز نةوجٓةوةيإ ييَطسجني.
ذةيةَاْة ،بة طوزطةيؤقة زيَدةناةئ ،زيَ دووزة و ياة باةز ْاضايَ،
دةيَيَااي دةضاايٓة غااايي و داوةجاايَ ،دةيَاايَني :شوو ْةطااةيََ يااة
دةضحدةضيَ.
دةْطيَو ٖاةز ياة دةْطاي ٖااذةي زووبااز دةضايَ ،زةْطاة َاالشّ
غيَسشاد بيَ ،دةيَيَ:
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دةبيَااخ شوو بطااةيََ ،بطةيٓااة دةزبةْااديَ ،بااةز يااةوةي ضااوذا
دةوزي بطسيَ و ذةرَازي بداد.
ٖةز غيَسشاد بوو زوو ية َٔ:
ٖةز طوجخ:
ذؤييَ طويَةضحيَسة ٖةيَٓايةٕ
بة نؤْة ضةْطةزيَ بهةوَةوة..
اةوةجا ٖةآلد و بة خؤغيت جيَداي..
بريَة يةويَ ٖ،اوزِيَ ْاشامن نيَ بوو ،ااوزِيَهي دايةوة ،زوو ية دؤيَي
ْاوشةْ و شةييَ ،زوو ية بةزي َاَةْدة و قةْديًيَ ،طؤجي:
مبيَٓٔ بةخيَس ،ية شاَي فسِؤنةوةؽ ْاَةويَ بحاْةيُٓةوة.
طؤمت:
ٖيَٓدة ديَخؤؽ َةبة ،زةْطة ضةةي دووةي َةَٓووْيإ بيٓةوة.
طؤجي:
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واي ،جؤ ضةْد زةغةيَ.
اةو نوزِة زاضايت طاؤ ،زةغاةيٓيِ ييَٓابيَحاةوةَ ،أ ياة ْااوشةْ
زاٖاااجةووّ ،اااةو دوو ضايَ شااازةي بااة ضااةزدإ دةضااووَة ديااوي
زؤذٖةآلد ،خواخواّ بوو شووي بؤي بطةزِيَُةوة ،بةآلّ يةو َاآلوايية
وةى بًَيَي ديَاِ ذيَاوةي ْاةبوو ،زةْطاة باة ٖاؤي بااْطي ااشادياةوة
بووبيَخ ،يإ ديَِ جسيواْدبي نة شوو بؤي دةطةزِيَُةوة.
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بة ثيَي با
بة سيَي وةسطا
ايَ ،بةز ية طةيػنت بة دةزبةْدي دةزواشة ،با نةَيَ اةو زيَية
ْيػاْةدةَةوة ،زيَي ضوْيَ  -دةزبةْد ،اةو زيَية بةز يةوزِؤ زيَي
َةزط بوو ،زيَوي بةو ٖةَوو فسجوفيًََةوة ْةيويَساوة ييَي
برةزِيَحةوةَ ،ةٍ بؤ ضيٓةييَ َسدبيَ ،يةو دةو زيَية ْةْيػحؤجةوة،
دةشاْي بةغدا ض يةغهسيَهي دزِْدةي دزِي بةو ْاوة وةزنسدبوو،
جةقةيإ ية ضيَةةزي ٖةوز و قاضرةي نةويؼ دةنسد ،خؤ دوا
باشطة ،باشطةي ختووث ،زيَي باي ْةدةدا جيَرةزِيَ ،جةقةي يةو ذةية
ٖةوز و ذؤية بايَدازةؽ دةنسد نة ية اامساْةوة ضٓووزيإ دةبسِي،
اةو زيَية ية خؤوة ْاوي زيَي َةزط ْةبوو.
ٖةونة ايَسة ،اةو زيَي َةزطة ،زيَي ذردةز و َةزطة و ااةو ْااوة،
بؤجة زيَي نازواْي ذيَػُةزطة ،ناةع جيَٓةطاةيي ياة غاةو و زؤذيَ،
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يةغااهسي بةغاادا ،داخااوا دةغاايت ذااردةز قااووجي دا ،يااإ دوْاادي
َاَةْااادة ٖةيَيهيَػااااْ ،ابيٓياااةوة ،باااؤ ْاضااايٓةوةؽ ضاااةزباشيَ
ْابيٓيةوة َٔ ،دةَيَهة ضةزباشي عيَساقيِ ية ْصيهةوة ْاةديوة ،جاؤ
بًَيَي ضةزوضةنوجيإ ية غيَوةي شازي شازإ بيَ!
زيَ ضؤٍ و ٖؤيةٖ ،اجني ،ية نيَوةناْةوة شزّ و ٖؤزِي جؤذإ ديَ،
ضحؤ شزّ و ٖؤزِيَ! زيَو ية ٖاويَ اةو ضايَةي اةْفاٍ دةضيَ ،بةآلّ
ويَدةضيَ اةو شازة ية جسضةوة بيَ و ضاةزي خؤياإ جيابضايَ ،ااةو
ٖاويٓة دةيَيَِ نة اةْفاٍ وآلجي نوزدي ،طوْد طوْد ية شيٌ بازنسد و
بسديَٓ ،يػي ية ٖةوزيَوة ٖةيَداية ضةزي قةْديًيَ ،ية نوْةنؤجسي
ضةز زيَْ ،يَوإ َٔ و َةزط ٖةْدة ْةبوو ،بة جؤذصي اةو قةيحاْةي
ذيَوةدةضوو نة ْاو يوويةي جفةْطِ ذيَخاويَٓدةنسدةوة..
دةضخ ية ضةز جفةْ ٖاجني ،ااقازي دوبايَ و شاؤرْيَ و ااةو
ي ْاوياإ َاابوو ،باةز ياةوةي
طوْداْةَإ بسِي ،ناة ياة ذياْادا جاةْ َ
ضوازي عازةباْةي جسانؤجس بني ،خؤ بة جسوَةيًَةوة بهةئ ،زةْطاة
يةو ديوةي ديَي خوازإ بووبيَ ،جؤذيَ ية شؤز دووزةوة ٖااد ،شؤز
ي نةوجاةوة ،باريّ ْياة
ية ْصيهة َة ياة نةضاهايي و جاةزِايي َيَسطا َ
جةقيةوة يإ ْا ،ييَ باغِ برية باؽ ية قوزِاوي وةزدائ ،اةوةغاِ
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بريديَحةوة ية ٖةزنةويَ نة َةضيٓة ااويَهي ذرت طًادابؤوة ،دةضاخ
و ضاوّ شوإ غووغخ.
ية زؤيػحََ طةزَني و جؤس ضاازدَإ ْاناجاةوة ،زاْياة باة ضايَ
دةْطا طاشَإ دةناد..
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قةآلدصيَ
طؤسِطتانيَ بة ثيَوة
اةٖا ،ايَسيَٗيَ ويَدةضيَ قةرَدشيَ بيَ ،ذيَػارتيَ دوو شاازّ ديةاوو،
شازا ايَهيَ ،ية ْصيهةوة و بةز ية باازنسدٕ ،ضاايَي ٖةغاحاو غايتَ،
ي ٖةْاضاةي
َ نةضاو نةضاو ،جاة ِز جاةزِ ،ياة ْيَسيٓاةي باةٖاز َ
ٖةي َ
دةدا ،شاااازا دوويَ ،ياااة دووزةوة و دواي ااااةْفاٍ و ياااة ٖااااويَ
جةقاْدْةوة ،اةو ٖاويٓةي ية ضةزي ضةنوض و ضادزي قةْديًةوة،
ية دووزبيٓةوة جؤش و خاؤيَي َسدْاي قاةردشيَِ ديٖ ،ااوازي َسدْاي
ويِ ،يةجةقيٓةوةي خؤيةوة بيطخ ،ياةويَوة ،ياة دازي دووزبيٓاةوة
ديِ ،بةغدا ض ٖيَسةيةني بةو غازةديَيةي ذردةزي ذيإ جيَداْاةَاو
نسد.
ايَطحا نةع باوةزِ ْانااد ،زؤذطاازيَ ايَاسة اااوةداْي و غاازةديَ
بووبيَخ ،جةخخ جاةخخ ،ردياوازيَهي باة ذيَاوة ْاةَاوة ،خػاحيَهي
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ضاغ ْياة ،دازجيًَيَهاي قياخ ْابيٓياةوةَ ،ةطاةز باة طؤزِضاحاْةنةي
بصاْي ضةزدةَاْيَ يةو ْصيهاْاة ،اااوايي ٖاةبووة ،بٓياادةّ ذيااوة،
قةآلدشيَ جةْٗا طؤزِضحاْةنةي بةذيَوة َابووَ ،أ ياةويَ ديَاي خاؤّ
بةو طروطياية دايةوة نة ية ناةييََ خػايت باة خاناةوة ْووضااو،
َصطيََ ٖاجَ خانةييَوةيإ بة بيٓايي دةدا.
يااةويَ ،يااة دةو اااةو ضااةَةي ضااةزدةَاْيَ قااةآلدشيَي شيٓاادووي
ااودةدا ،جؤذيَ ،دووزْية ية بًَٓدايي َاَةْدةوة ٖاويَرزابيَ ،ياة زؤ
شادة ،ية ذيَؼ جسوَةيًَيَ َاة اااطسي ناسدةوة ،زووَاةمت طاةزَايي
ضاضُةي طةيػايتَ ،شةَةداْياة ضاؤزةنةّ ناة ياة ًَاِ ااآلْادبوو،
نوْي جيَةوو ،ديَُإ خؤغة ،نةع خوئَ ية نةذووي ْةٖاد ،زاْياة
باْطُاْااادةنادْ ،اااةى جاااؤس َووغاااةني ظوضا ائَ و عةباضااايؼ
ْاَاْطيَسِيَحةوة.
ضاالَو نيَااوةزِةؽ ،اااةو نيَااوةي ويَدةضايَ خااؤزي ااشاديااخ ييَااوة
ٖااةيَوَ ،جااؤ طصْطااي ااشاديااخ بااةو ديااودا ذااةخؼ نااسد ،ضاالَو اااةو
نيَوةي َٔ ية ضاةزي قةْديًاةوة ،ياة دواي اةْفاياةوة خاةومن باةو
ديوي جؤوة ،ديوي غاز و ااواييةوة دةبيَ.
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دةسبةنذ
طضنطي ئاصادي
ايَااسة دةزبةْاادة ،اااةو دةزبةْاادةي جااا دويَااَ يااة َااَ بااة
نيَونةوجوو ،ياة دةوي ديَاو دةضاوو ،ياة خاةوْيؼ ْاةدةويَساّ ياةو
دةزبةْدة بدةّ  ،اةو دةزبةْدةي ٖةز ٖيَٓدةّ ية دةضحدةٖاد ،ية
ضةزي قةْديًةوة ،ية دووزبيٓاةوة ييَاخ باسِوامن و ْاصا بهاةّ ،زؤذيَ
بيَ ،بة زووَدا بهسيَيحةوة ،ايَطحا وا يةو دةزبةْدةوة ،اةطةز ضااوّ
زيَػاهة و ذيَػااهةي ْااةنسدبيَ ،نصْطاي ااااشادي وا ٖةيَااديَ ،طصْطااي
ااشاديِ دي.
ية دةزبةْديَ ااوديوبووئ ،بة نةَيَ جسضاةوة ذايَِ خطاحة دياوي
ااوايي ااشادي ،دةجطود ية خةوٕ بةزبووَةجاةوة ،جاؤؽ ياة شيَاي
َٔ بايخ ،يةطني بوو بًَيَي:
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خوداوةْدي خةوٕ ،يةو خةوةّ َةنة.
غازي ااشادّ ْةديحةووْ ،ة يةو ديوْ ،اة ياةّ دياو ،ياة خاةوْيؼ
ْةَااديحةووَ ،ةطااةز يااة خااةياٍَ ،جااةْيَ يااة خااةياٍَ غااازي باايَ
داطرينازيي زؤّ و عةشةّ و اازةو ٖةبوو ،بؤييَ بااوةزِّ باة ضااوي
خؤّ ْةدةنسد ،اةوةجا ية غازؤضهةيةنِ ااشاد ية كوياةى جاةعاٍ و
ايُػااي و شياات ٖةويحااةى..ي واااةو ٖةزِوطيفاْااة ،اياادي ااااشادة و
دةْطي بةعطة ايصزاايًي جيَدا ْاية.
اةدي ااوةداْي و نؤآلٕ و شادة! دةشأْ َٔ ية نةيٓيَوة ،نيَويي
بة نيَوةوةّ!دووز ياة اااوايي ،ياة ضآووزةوة جاا ايَاسة ،شطاة ياة
غيَََ ،طوْديَ بة ذيَوة ْةَاوة ،شوو ية ضاةزي قةْديًاةوة ديَاِ باة
زووْانايي قةآلدشيَ خؤؽ بوو ،اةو ضايَة بة باةز ضااوَةوة بازياإ
نسد و نوذاْدياْةوة و ية طةزووي ذياإ اااوا باوو ،دووز باة دووزي
ضةْد فيػةنيَهُإ بة شاؽ و يةغاهسي اةْفاياةوة ْاا ،باةآلّ باة
ضي ضوو!
ذيَػرتيَ ،ضيَ ضواز شازيَ ،زاْيةّ ديةوو ،ديَطري و ديَٓػني باوو،
ي َأ ذارت غاريئ
ي ضةْد زضحةيةني ديَاداز زاْياةي ياة ديَا َ
ويَدةض َ
نسدبووبيَاااخ ،اااااخس غااااعريي ااااةي زةقيااات ،ديَاااي باااةو غاااازة
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دةنسايةوة ،ية يادةوةزيةناْيادا ٖيَٓاد غاريئ باضاي دةنااد ،جاؤ
ٖةضخ بة جاَةنةي دةنةيخ.
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سانية
بةسايي ئاوةداني ،بةسايي ئاصادي
ايَسة زاْيةية ،زاْيةي ااشاد ،دةَيَهاة ياة ْيَاوإ غايَََ و غاازي
ااااشاد نااة شيَااي ضااةْدإ غااازي ييَدةبيَحااةوة ،شطااة يااة ضااةزباشي
عازةث و شاغي نوزدةوازي ،نازواْي قاضاخضي و دوو ضيَ دةضحة
ذيَػُةزطة و ٖةْديَ جةجاةز ،بٓيادةَيَاو ْابيٓياةوة ،ايَطاحا ايَاسة
بةزايي ااوةداْية بةزةو ااشادي.
ذْيَهااي ذاااْوذؤزِي ،بطااو غااؤزِي ،ضااري و ضااؤزي طااةزدٕ ذ اسِ
َةزشإ و َؤزي ،ية ضةزة نؤآلْي َصطاةفيتَ ،ااةو َصطةفحاةي ناة
غاز باْطي ااشاديي ييَوة زادةديَسا ،ذيَػي ذيَطسجني:
ٖيصة ،جا شووة بسِؤٕ ناؤييَ و دووناإ و ااةو شيَياْاة ااشادبهاةٕ،
دةْا اةو ضةداَة طويَ زةغة بة ذيَخواضي بة نيَوةزِةمشإ ديَخيَ.
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ذيَػااُةزطة دةضااحة دةضااحة يااة دةزبةْاادةوة دةزِذيَٓااة زاْيااةي
ااشادةوة ،شاغيؼ زةوة زةوة جيَهةيَةووٕ و خؤيإ جيَدا بصزنسد و
كوا ٖاجٔ ذيَػُةزطيَخ َةييإ ية ذيَػُةزطة شواْرت دةطؤجةوة ،باة
دةْ ْا ،بةرَّ بة زةْ جةْيَ نةضي قةْديًديحاة دةيآْاضآةوة،
اةٖا ،زاْية ية ضةزي دةزِذيَ ،ضةزيهسد و ذيٌَ دةدا..
َٔ خةيايَِ ٖةز ري بًَٓدطؤي َصطةفحة ،ية ري زاديؤي غازة..
ية غيَوةي ضةزدةَي ذيَؼ اةْفاٍ ،ضاةزدةَي طوْاد و اااوايي،
بة ضةز َاآلْدا دابةؽ بووئ ،يةطةٍَ ضيَ ضاوازيَهيدي باةز َايَاة
نؤَةْيطيتَ نةوجني ،نوزِةناةيإ زةْطاة زشطاازي ْااو باووبيَ ،ياة
خصَةمتإ ية ضةز يةى ذيَ زاوةضحاوة ،بة ضاويَ ييَُاإ دةزِواْايَ
وةى بًَيَااي يااة اامساْااةوة بةزبووبيٓااةوة ،نضااةنةيإ يااة خوغااو
غريْرت َيَواْدازي نسدئ..
خةيايَِ ري دةْطي َصطةفخ و زاديؤي غازة..
ية نؤيَةذػحةنةّ ذةزِة ناخةشيَهِ دةزٖيَٓاا ،ياة ذيَٓووضاةوة دة
دواشدة ديَسي غؤزِغااوي زذا ،كااغايتييؼ دوو ضايَيةني باؤ شيااد
نسدْ ،ازدّ ،زةْطة زةدماو يإ نةضيَهي يةوضوو ،خويَٓدبيَحياةوة،
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شواْي خويَٓدةوة ،غيَسشاد يإ بًَيَِ غاطسدةنةي فةٖد ناة طاويَي
ييَةوو ،خؤي ذيَسِا ْةطريا و ضاوي ذسِ بوو ية فسَيَطو و زوو ية َٔ:
ضةْد ظةشدةنةّ َٔ غةٖيد مب و جؤ بةو زضحاْة مبالويَٓيةوة..
غيَسشاد ،با بًَيَِ شادةي غيَس ،ظةشةنةي ية بٔ طاسِي باباةطوزِطوزِ
ديَحة دي! دواجس ية كخةوي ذطاوةي قةْاديٌي ياة غايَوةي طيااازا
شيٓدوودةبيَحةوة ،ية كطويَةضحيَسةنإ نوذاْةوةيؽ ياة طويَةضاحيَسة
طةغرت دةطةغيَحةوة.
اةو غةوة ية ااَيَصي ذسِ ضؤشي َايَة َيَواْدؤضحةنة بيَ ايَػهطسي
و ْٗيَٓيي غةو زؤذَإ نسدةوة ،ضةزَإ بة باييفي ذةزِةَووضاة و
دؤغةني ْاواخٔ يؤناة غاادبووْةوة ،نايَ يةبريياةجي ياة نةياةوة،
زايااة جاجةبااةزد و ضااسووة ،ضااةزئ نؤيَةذػااخ؟ ٖيَػااحا ناااْي
عاغااكإ عةغااكي يةبااةز دةزِؤيااي ،ذيَػااُةزطة يااة ناااْي غاايالْة
َااةجازةيإ ذسِدةنااسدةوة و بااة ضااةفيٓدا ٖةيَدةطااةزِإٖ ،يَػااحا
باييطااإ بيٓااايي ْااةزِذابووة ضااةَةوة و يااة ذةيااة ٖااةوزي شطر اسِي
اامساااْي ٖااةوزيَوة ،زةذطااوٍَ ااضااا بااؤ ذياااْي دةزِواْاايٖ ،يَػااحا
طااةزَيإ اايااةجي اااةْفايي بااؤ داْةبااةشيةوو ،قااةزاط يااة ضااةزي
قةزةضووغةوة بسيطهةي طويَةضحيَسةي دةدي ،يةنُايَة دةيطؤ:
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طازةّ ية ذػحة ،دةضيت اةْفامل ْاطاجيَ..
اةوغؤ ية غازي ااشاد ،اةطةز خؤغي ييَطةزِيَ ،ية ْاو ْويََ ْةزّ
و طااةزّ زةْطااة بضااُة خااةويَهي قااووٍَ قااوويَرت يااة ٖااي ذياااواْي
اةغهةفخ.
ية ضةز شيَ زضاحةيةى واشّ ييَٓااٖيَََ ،ااةو زضاحةيةي ناة دواي
بيطحَ ٖةوايَةنة ية خؤوة بؤّ ٖاد و بؤخؤَِ دةطؤجةوة:
يةنةّ دةْطداْةوةي نيَوةزِةغي ضةزنةؽ ية َٓازةي ضاؤييةوة
دةْطيدايةوة.
ٖةوايَةنة ضةزٖةيَداْةنةي اةوزِؤي ٖاةوييَسة ،ااةوةي باة طؤجاةي
طؤجيازي :نؤَةيَيَ نؤَةْيطخ و ضةس و دؤضحاْيإ ،ياة ري بااخي
غازةوة زيَهياخنطحةوو.
ضةزٖةيَداْةنة ضةزيٓةطسد ،ااطس و ااضَ بة ضةزدا باازي ،يايَ
وةى دةيَئَ:
قةآلد ية زيَي َٓاازةوة باة طاةزِةى طاةزِةني طةياْادووة ،ايادي
غاز جسع و ظونُةجيؼ ضاوي غهاوة..
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بريَآْةضايَ ،ذايَؼ ٖااةَوو شايَ ،ضااةزٖةيَدإ يااة نةيَااةنيَ ،يااة
ااااوايي شؤزةًَيَااي اااةويَ ،بااةزي شيَااي طااةوزة ضااةزيٗةيَدا ،نااة
قةآلدشيَيي و ديةةطةيي بازنساوي يةويَ ناةوجوو ،ذيَػاةْ باووٕ و
ضةز و غةٖيديػيإ دا.
اايَ ،وا باغااة يااةو شيَياة طااةزّ و ْةزَااة ضااويَ طةزَةهااةّ ،نايَ
دةشاْ ايَ ضااةةي ض دةقااةوَيَٖ ،ااةز خؤغ اي ْاااْ ،اخؤغااييؼ بااة
خةيايَدا ديَ ،قطةي ذٕ بطهػؤزِةنةّ بريدةنةويَحةوة:
بة ذيَخواضي ٖةيَطةزإ بة نيَوةزةغا!
اةدي نيُيا! شؤز نةع دةضحيإ ية ضةز ديَيإ بوو ،بسذاْطياإ
بة اامساْةوة طسيَدابووٖ ،ةونة ْا دةَيَهيدي ،دة دواشدة بايَاةفسِي
بةغااداييَ بااة ضااةز نيَوةزةغاادا نةذسؤنااة دةنااةٕ و ايَااسةؽ بااة
دةزدي ٖةيَةظااة دةبااةٕ ،بةغاادا جؤيَااةي ضااةزدةزيَ و بااةزدةزيَ
دةناجةوة ،ييَػاو ديَََ و خوئَ بة خوئَ دةغواجةوة.
باؽ بوو يةو دةَة نةع ذازي شازي شاغاغاي طاةوزةي ناؤييَي
ْةبيطحةوو ،اةطةزْا جسضةنة دة قاد دةبؤوة ،ااةوةي باة طؤجاةي
طؤجيازي بة ظونُةجي طؤجةوو:
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ييَػاوي نوزدة بؤزة بة نيُيا ْةبيَ ،بةزي ذيَٓاطرييَ.
يااة باوةغااي خااةوْيَهي خؤغااةوة بةزبووَااةوة ضااةز دؤغااةني
ااطايي ،بة دةّ ْإ خوازدْةوة ،خةوْةنةّ بؤ خاؤّ دةطيَسِاياةوة،
ْيػاااْي خااؤَِ دةدايااةوة ،بااؤوةي يةبريَٓةض ايَحةوة ،شااازيَ يااة
خةوْةنة طةزِيَ ،ية بٔ ٖةيةةضويَحإ بؤجإ دةطيَسَِةوة.
جؤ بةيٓة بة غةو و زؤذيَ ض طؤزِاْيَ بة ضةز دْيا ،باة ضاةز َٓادا
ديَ ،اةٖا ككذياواْةيي داْيػحووّ و ضايةو َاضحِ ديَحة ذيَػايَ ،جاا
دويَاََ نااوا وابااوو؟ بااة دةضاايت خاؤد جيَحاادةنسد ،اااةٖا ضاااية يااة
ذيايَااةي خةختااةجي بٓريايَااة طويَطااويَي ،جااا دويَ اََ نااوا وابااوو؟ يااة
غووغة و بٓة َةجازة ضاَإ دةخوازدةوة.
اةدي ْاْي جريي ،يةطةٍَ َاضايت بصْاي بيحاوئَ و ذاردةزي؟ ياةو
َايَةي غازؤضهةي ااشادٖ ،ةَوو غخ ،ااويؼ جاَي اااشاديي دةدا،
َاآلوا َايَي َيَواْدازي ،غازيَ َايَخ ييَ بهةويَحةوة ،جا جاَي َاةزط
دةنةّ ،اةَةنداز دةَيَُٓةوة.
اايَ ،ض باضوخواضااة؟ يااة قطااإ ،ظاشياااوة و اااةو دةوزو بااةزة،
خسِي ااشادة و ظهوَةد يةو ْاوة ية خؤي زياوة و ْاةَاوة ،ايَطاحا
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ٖةزضاااي ضاااةندازة ياااة باااةزةي طةياااة و وةى بًَيَاااي باباااةيةاث
ذيَػُةزطةٕ و ااةوزِؤ ياة قةْاديٌ و ْاوشةْطاةوة يةطاة ٍَ ااةو ذةياة
ٖةوزة دابةشيوٕ ،اةٖا ،شط يةو دوْدةي نيَوةزةؽ دةخػيَََ ،بة
ضاوي َٔ ضاوديَ ،غايَوةي ضاةزي اةضاري ضاةط ويي طسجاووة و
يةطرة عيًيَََ.
اةو غازة وزد و دزغيت ضةندازة ،ااةٖا ،باةزيَ خاؤدة ااةو ذْاة
ضةز بة فؤجاة ،جفاةْطي ياة غاإ و طةضاو ياة دةضاحة ،ضااوي ياة
اامساْة و بةز دةزطا طةضهدةدا ،ضاودة ،اةو َيَسة ناياةَ ،اْادوو
َسدوو ،رنةي ييَوةديَ ،نةضي اةوضةنة قوزضة نة نيَػاي خاؤي
ٖةية ،ية غإ ْاناجةوة ،اةٖا اةو َٓدايَة ...اةٖا...
زاْية ضةندازة و ية بازةطايةني طةوزة دةنا ،يوويةي جفاةْ زيَ
بة زيَةواز ْادا.
ية ضةزة نؤآلْي ذْاة طةضاهدةزة ضاةندازةنة ،طسجاةييَ ٖةياة،
ظةش بة ْيػاْداْةوي دةنةّ:
ي ياةو
ي ية جةَاةْي ٖاةيٓيَي باامب دةباوو ،ياة ضايُاؽ ناةَ َ
ذياو َ
دةضوو ،دةضخ ية ضةز َػحووي خةدمةزي بةز ذػحئَ ،ضاوي ياة
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ضاوّ بسِي و زيَو و زيَو بؤّ ٖاد ،اايْ ،ياشي ضية؟ باري و دةضاحِ
بؤ ن غيٓهؤف ضووٕ:
نوزِة عةودويَا  ......اةوة جؤي؟
بريَٓةَاوة ض عةودويَيَهي طاود ،باوةغاي ذيَُادانسد ،ياةو دةَاة
خؤشياااّ خواضااخ عةودويَةنااةي اااةو ذياااوة باااّ ،جااا ديَػاااد بااا و
ديَطااازدّ ْااةنسدباوة ،ظااةين ٖااةو ْااةبووّ! يااة شازي خؤيااةوة
ذيَهةومت نة عةودويَةنةي ،ضواز ذيَٓض ضايَيَ دةبيَ بؤجة بةزدي بٔ
طاؤَيَ ،خةدمةزةنةغاي دواي ظة ادة ضااٍَ شيٓاداْي يةظةوغااةي
َايَيَ ،ية بٔ خؤيَيَ ،يةطةٍَ ااشاديي غاز ااشادبووة.
ْصاّ بؤ ذياوي عةودوٍَ ...بصزبوو نسد ،بة َساشي خؤي غاد بايَ،
ْاشامن ناّ ٖاوزِيَ بوو طوجي:
اةو ذياوة اةطةز غيَخ ْةبيَٖ ،يَسِة ،دةْا يةو دْياية ناةع ٖةياة
بة جؤ بضيَ؟!
ذةنوو! جؤ بًَيَي بة نةع ْةضِ! ٖةز يةو ْاوة ،ذيااويَ ْاصامن ْاة
ديٓةْ ،ة بؤي دةضيَحة ضةز و خؤي دئ نسدووة ،دؤخني باادةدا و
ية بةز خؤوة:
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َاْطةغةو ضةز ية ايَوازة ديازة
َٓدايَيؼ ْةذي ية طوويسِا ديازة.
ٖي َٔ بة فطيَي اةوغازة ،ييَحإ ديازة؟
باغة ،بؤ بة كديازةيي طسجووة؟ جؤ بًَيَي َةبةضايت اااشادي بايَ!
خؤ َٓيؼ ٖةضحدةنةّ اةو دة ةزة جا ٖةيَدةطسيَ بايَ ضاةزوبةزة،
ٖيَصيَهي جسضٓاني بيَ ْاو ية شوويةية ،دواجس بة ٖيَصي كذاجازي ْاوي
زؤيي ،دةجطود جرياوةية ية ْاوشةْطةوة جا باباةطوزِطوزِي طسجاةوة،
بةآلّ بة خؤّ دةيَايَِْ ،اا ،اااشادي ياة دةضاحريَها زةْطاة ٖاةز باةو
غيَوةية بيَ ،ضةزةدةزي ييَدةزْانةّ.
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وزدانة
لة كيَوةسِةشةوة..
غازؤضهة َػحة و َطحيَهيدي ْاطسيَ ،اةٖا ،ية ضةزي دةزِذيَ ،وا
ضةز دةناد و ٌَ بة غازاْةوة دةْيَٖ ،ةيةةضويَحاْي زةغضؤوة ية
ضااةزباش و شاااؽ ،وا ٖاااجني ،بااة باأ اااةو ذةيااة ٖةوزاْااةدا ٖاااجني،
دةيَيَااي َيطةيااة َااةزِٕ ،باااي طااةزَياْيَ زايااداوٕ ،ذيَضااةواْةي َااة،
ضةزةو نويَطحاْيَ..
ضاودةْيَ ،ييَسة ،يةو زيَواباْة ،فسِناإ فسِناْاةٖ ،اةز غايتَ باؤْي
ظونُااةجي ي ايَوَ ،اةطااةز ٖةيَٓااةطرييَ و بازْااةنسيَ ،ضازةْووضااي
غهإ و ضووجاْة.
شاؽ ،واي ية شاؽْ ،ةفسةجي قةْديٌ ية شااؽَ ،ةطاةز باةزة!
دةْا ضةداَيؼ ضةزي ية شاؽ دةزْاضايَ ،ضااو ضااو ،باةّ دياودا
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بةطةٍَ جؤ نةوجووةٖ ،اجؤجاة َةجاةزيَصي طاةٍ و غاةزةف و غاةزِي
بةغادا دةناااد ،بااةو دياودا ٖيَػااحا يااة ْااو طةيَااة و جااؤذي بةغااداد
ذيَوةدةْيَ.
شاغي باةزيَ ،شاغاي باةزي بيحاوئَ و َةزطاة و ذاردةزيَٖ ،اي
ٖااةَوو ش ايَ ،يااة خااةيَو و ذيَػااُةزطة نؤيَاادازجسٕ ،يااة نوغاانت و
خويَٓسِغاانت شؤز زغاانتٖ ،ةْااديَ يااةو شاغاااْة ض ٖيَسةيااةنيإ بااة
وةيةنة عازةباإ ناسد ،دةضاحيإ ْةدةذازاضاخ ،ذيَاسِةوي طؤجاةي
كذةزيَص ذانيييإ دةنسد ،ااطسيإ ية فةزَاْطاةي َاريي باةزدةدا و
ْةياْدةٖيَػخ ذةزِةجرييَ دةزبضيَ ،ضةْدي ضاةزّ دةٖيَٓااو دةباسد
ضااةزةدةزيِ ييَدةزْااةدةنسد ،دزةْ ا ذيَهااةومت اااةو بيرياْااة! بااؤ
غازدْةوةي خؤيإ باووة ،جووَاةش فاياٌ و ضاسِوجسِيإ ياة نأ وإ
بووة..
جا ديَ ،ضةنداز ديَٖ ،اوزِيَيةني عازةثْ ،اوةنةي ية ضةز شازَة،
بة دوو دةضحإ ية ضةزي خؤي دةداد:
ضُا نوزد اةو ٖةَوو شاغةي ٖةية؟!
زةدمؤ بة رقسجيَوة:
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اةواْة شاؽ ْني ،غاْةي ضةندازٕ ،ذيَػُةزطةي ْاو غازٕ.
عااازةبي ٖاااوزِيَ غاريِيَهي ييَاادا ،يااة ااااو ذةزِيااةوة و يااة ااضااؤع
دةْطيدايةوة.
غهإ و ضووجإ و جاآلٕ و بسِؤ و فسِناْفسِناإ ،ديَطساْاي ناسدئ،
بةآلّ ضازدي ْةنسديٓةوة ،باغة زذيَِ طؤزِئ ايوٖاية؟ جؤ بًَيَي اةو
خةيَهة جيَٓةطةيػحنب ياةوةي َاايَي طػايت ضاية؟ جيَٓةطةيػاحنب،
دةبيَ برازيَصزيَْ ،ابيَ دةضيت بؤ بربيَ؟ ااةزيَ ااةو خةيَهاة باؤ وا
دا ية دئَ؟ دةضخ ية ضؤبةي ْاو ذؤٍ و طًؤذي دازجيٌَ و غيَسةي
ااودةضيت َصطةفيتَ و قةذاغي ضةز شؤطةي ضًَهاويَ ْاذازيَصٕ.
خاْةخويَهةي اةو ااواييةي ية زيَي ٖةيةةضويَحإ ٖاجة زيَ ،اا،
بصزّ َةنةٕ ،ايَُة ٖيَػحا يةو ااقازةئ نة بة ااَاذةي نةضاهايي،
َصطيََ خانةييَوة دةْيَسيَ بؤ غاخةناْي :ية دواوة نيَوةزِةؽ ،ية
زاضحةوة بؤ َانؤى ،ية ذيَػُاْيؼ بؤ ٖةيةةضويَحإ ..خاْاةخويَي
ذيَدةغيت نةضهايي دةيَي:
جيَٓاطةّ اةو خةيَهة ية ناّ جريةَٕ ،سؤ ،يإ نًؤ؟ ٖةزضيإ ديَحة
ذيَػيَ دةمياغٓةوة.
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خاْةخوي ناجيَ شاْي ْياشَإ طسجَ ٖةيةةضويَحاْة طؤجي:
+بة َٔ بًَئَ ،حمةَةدي اايػة طًَوونةجإ دةطةيَة؟
ْا ،ية ٖةْدةزاْة.
 +وا باغة خؤ ْةدةْة بةزيَ ،ااةو غااخة باةو ْاةبيَ ،باة دخحاؤز
خاييديؼ ْاطرييَ.
 +ضةةي دةبيَ!
نؤييَ دةشاْيَٖ ،ةوييَس دةشاْيَ ،اةو دخحؤزة ،بويَسةنةي اةيًووية
و غةٖيدي ٖةنازي ،نوزِةنةي اايػة طويَيؼ بويَسي ذيَؼ و ذااؽ
اااةْفاٍ و غااةٖيدي دواي زشطااازي ،واش يااة بااويَس و غااةٖيد بيَٓااة،
ضريَدةؽ شوو خاْةخويَ دةبيٓيٓةوة ،دةبيٓني داخوا نيَ ياة ضاةز
زاضحة.
ايَطحا ٖيَصيَهي طةوزةئٖ ،ةَوو ْاوشةْ ييَاسةئ ،اةواْاةؽ ناة
ذيَؼ و ذاؽ اةْفاٍ ية غازيإ نسدبؤوة ،بةطةٍَ نةوجووٕٖ ،ةْديَ
ذيَػاااُةزطةي ذاااردةزي ،دواي خؤزادةضاااحهسدْةوة ،نةوجةووْاااة
ٖةوييَس و دةوزوبةزي ،اةوةجا يةطةٍَ ايَُةْٕ ،اشامن بة بأ شةويادا،
يإ ية اامساْةوة خؤيإ طةياْدةوة ااوايي و دة ةزي ااشاد..
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جسوَةيَااٌ شؤزة ،بااةْصئ نااةّ ،ض شوو بااووة قاااجوقسِي بااةْصئ !
دةيَا ائَٖ ،ةياااة بةْصيٓخاْاااةي زؤنسدؤجاااة باااةزَيًي طاااةوزةوة و
بازيهسدووة ،باغةٖ ،يَػحا بةْصيُٓإ ييَٓةبسِاوة..
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شةويَ
بةيةيبةطولَتانةوة
دةَااةو عةضااسة ،يااة اااايي طااةزَيَََ ،بااة ْيَااوإ نؤضااسةد و
ٖةيةةضااويَحاْدا ٖااةوزيَهي جااري جااريي ٖيَٓااا ،بااة شَاااْي زيَرْااة
دةطااسَ َيََ ،ضااةْد جاارية ،دة َييَااي عااةباي ذْاااْي ذيَػاااْي ْاااو
قةيطةزية ،طسجيةوة بةزي اامساْيَ ،اةوةجا بة ضةز ااقازي باةزي
زيَي خدزاْا ْةزّ ْةزّ دةخوْي..
اامسإ دةضحيػاي يةطاةٍَ شااؽ و يةغاهس جيَهاةٍَ ْاةنسدبيَ!
بااةشةيي ذيَياْاادا ٖاجةيَحااةوة زيَٓااةدا ٖةيةةضااويَحاْيإ ييَةهةيٓااة
طؤزِضحإ؟ اوَيَد دةيَيَ:
دةبااوو ،دويَ غااةويَ طااويَ يااة ايطااساايٌ بطااسئ ،بااصاْني داخااوا
اةوغؤ ٖةوزة يإ ضاَايَة.
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َٔ ٖةيَُداييَ:
ايطساايٌ شازوباز ضةزضيخ دةضيَ..
ذيَػُةزطةييَ:
ايطااساايٌ دةضاايت يةطااةٍَ اامسااإ ٖةيااة و يااة نااةؽ و ٖااةوا
ضةزضيخ ْاضيَ.
شازّ ٖااةيَيَٓا بًَ ايَِ ،ضااريَدةيةى يااة ضااةز قطااةي وي يااة ضااياي
ذيَسمسإ دا ،اامساإ دةزيااي باة ضاةزدا زذاْادئ ،ذيَػاُةزطةييَ
قطةي بسِيِ:
واش ياااة زادياااؤي ايطاااساايٌ بيَااآٔ ،يةبريجاْضاااوو؟ ذريةناااةي
ضوازقوزِْة طؤجي:
اةوغؤ بازإ و جةزِوجووغية..
ية َػحوَسِي بازإ و ايطساايٌ بووئٖ ،ةييربيٓطاْد و اامسإ بؤ
خؤ بةخةياٍَ ٖةيَواضيٓةوةؽ ذةية ٖةوزيَهي ذيَوة ْةَا ،بؤوة ااةو
ضاايحة غاايٓةي نضاااْي ذيَػاااْي طااةزِةنيَ َااة ظااةشيإ دةنااسد
ضاااو ةي ييَةهااااةٕ ،اؤخااااةيؼ ْااااةبووة جةزِوجووغااااي ،دةي،
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ٖةيةةضااويَحإ ،بااؤ ذيَػااُةزطة خااؤ بضااةَيٓةَ ،اْدوويٓااة ،بااا شوو
بطةيٓة نؤييَي جري ية ٖؤشإ و ضرتإ..
دةَااةو ايَااوازةي ٖةيَُةجااة ،يةبااةز خؤَااةوة ،ضااسوودة نؤْةنااة،
اةوةي بة َٓدايَي ية نؤآلْيَ بؤ ذيَػُةزطةَإ دةطوجاةوة ،ييَاسة وا
بؤ خؤَي دةيَيَُةوة:
ذيَػُةزطةي بة ٖةيَُةجني..
ٖةونة ية بأ ٖةيةةضاويَحاْني ،شاغااغاي طاةوزةي ناؤييَ ،خاؤ
بطسة ٖاجني ،ظةْطة و َةزِؤ ،يإ ايَُة يإ جؤ ،باةز ياة ٖةيَطاةزِإ
بااة ٖةيةةضااويَحإ ،دةطةزِيَُااةوة خااةوة قوويَةنااةي اااةويَ ،دةضااِ
خةوْةنة يةطةٍَ خؤّ دةٖيَُٓةوة و دةطةزِيَُةوة و دةطةَاةوة بأ
جااؤس و ٖاااوةٕ و طويًااةي طاسِدازي ،ضااةزباشي اوَااةي عااازةبي و
شاغي نوزدةوازي.
خةوة قوويَةنةي ضةز دؤغةني ذةَؤ و باييفي ذسِ ذةزِةَووضة،
دواي اااةو ٖااةَوو ضااايَة ويَٓااةي خااؤي بريَديَحااةوة ،خااةوٕ ٖةيااة
ٖةزطيص بريْاضيَحةوة ،اةوةجا:

34

بامب ية ضةز اةو طاسدة ،وا ياة ضاةز دووطاسدة ،ياة بةضاحةنة باة
ضةز بةزدةباشدا ،باشَدا ،طةغرت دةزنةود ،زديََ دةيَيَي باازِيَصةي
غاخاْة ،شةَةداْيةني ْويَي ية ضةزة ،ضاقؤ دزيَرةناةي ذيَػااْي
ية بةزة ،ض وي زاضيت داوةًَ ،ي زاضحهسدةوة ،ضةذي ْةدابؤوة،
ََ دي ،ض وي ْةدايةوة و دةضحةناْي ية ضةز ضؤني ٖةيَطسد و
ااَيَصي نسدةوة:
 +نوزِّ ،جؤ َاوي؟
 َٔ ْاَسّ.خؤّ ٖاويػاحة باوةغاي ،خطاحُية بأ ضااقؤنةيةوة ،زديَاَ ياة
زووَةمت دةخػاْدْ ،ةزّ ْاةزّ ،ياة بااييفي بأ ضاةزّ ْاةزَرت ،ياة
دةْطي َاضي وي بةااطاٖامت.
دةضحِ بؤ بٔ باييفةنةّ بسد ،جفةْ ْةبوو ،ااخس ضااآلْيَو باوو،
ية دةَي خةويَ شيَي جفةْ بٔ نؤيَةذػاحة و نؤيَةذػاحيؼ باايين
بوو ،باؽ بوو شوو بريَهةوجةوة ،اةو غةوة جفةْطِ خطاحةووة بأ
ييَوازي دؤغةنةوة.
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واي ضةْد خؤؽ بوو اااَيَصي بااث ،ااةو باباةي ياة َيٗسةبااْي و
زووْاااٖي ،شةزدةغاااخ خاااؤشي ذيَاادةخواشيَ .خةوْةناااة خاااةوْي
طةيػنت بة َايَيَي ْصيو نسدةوة ،ديَٓيايي داَيَ دةطةَيَ.
خةوْي خؤؽ ،خؤغة و ديَٓةوايية ،جؤ اةطةز باوةزِيػخ وابيَ ناة
خةوٕ ية بةزي زابسدووة و ْاذةزِيَحةوة بةزي اايٓدة ،ياإ ذيَحاوابيَ
بة طةدةوة بةْدة ،بةآلّ ناجيَ خةوْيَهي ْاخؤؽ دةبايَ ،زةْطاة
جووغي ديَةزاونيَ بةيخ و جسضي دةزناةوجَ باةآلي ْاوخةوْةناةد
ية دٍَ بٓيػيَ ،اةٖا ،خةوْةنة ضي بة ضةز غؤزِغدا ٖيَٓاوة ،ااةو
غؤزِغةي بؤ ٖاةرويَسدٕ و بصزْاةبووٕ ياة ْااو غؤزِغاإ ،غؤزِغاي
نؤييَي ْاوة ،خؤ ية ْاوشةْطةوة جااايَسة ،وةى بًَيَاي ضاةزي ذيَاوة
ْية ،اةو نوزِة خةوْيَهي ْاخؤغي دياوة ،طيَسِاياةوة ،بريَٓاةَاوة
ضؤٕ بوو ،نيَ خةوْي نيَي يةبريدةَيَََ؟!
اةزيَ ياة ناويَ زاوةضاحابووئ؟ ااا ،بأ ٖةيةةجطاويَحإ ،دةَاةو
ايَوازةية ،اامسإ ٖةوزيَهي ٖيَٓا ،ويَدةضيَ دةزياييَ باازاْي ذيَاوة
بيَ ،بة دةزدي شازي طؤزيُٓإ ْةباد ،ذيَسضي بصزبووٕ دةيَيَِ..
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ياااة دةو شاااادة َػاااحوَسِة ،ضةزدةضاااحة ياااة دةوزي خاااؤي
خسِيهسديٓااةوة ،شؤزياأ ،ضااةْد ٖيَٓاادةي اااةو ٖيَٓاادةئ نااة يااة
ْاوشةْطةوة ٖاجني ،بة قطةي ضةزدةضحة بهةئ:
اةو ايَوازةية ْابيَ خؤ ية ضيا بدةئ ،غةزِي خؤجسِيَٓة..
ضةزدةضحة ضيا ضيا ،ية ضاةزدةَي كظاةزةع قةوَييياةوة باة
غةزِدا ٖاجووة و جةَةْيَ اةشَووْي ٖاةيَطسجووة ،باةآلّ ذيَػاُةزطة
ية ضةز ااو و اااطسة و باةزشةفخ ْاابيَ ،غاةؽ ظاةفخ نةضايَ باة
فةزَاْدةي كضةْطةزييَهي خؤغٓاو ،شوو ييَي ٖةيَطةزِاْةوة و داياْة
ٖةوزاشةنةَٓ ،يؼ بةطةيَيإ نةومت ،ااخس ااةو دةضاحة نةَاة ٖاةز
اةو دةضحةية بووئ ،نة شؤز ذيَؼ زابووْي زاْية ،بةجةَابووئ باة
ذازجيصاْي بيَيٓةوة ااقازي ٖةوزيَ و ضةفني و خؤغٓاوةجي.
ضةزدةضااحةي دْياديحااة شؤز ٖةويَياادا ،يااة نااةيي غااةيحإ بيَيٓااة
خوازيَ و بةو زيَياة جووغاةدا ْةضاني ،ضةزدةضاحة خؤغآاوةنةي
خؤَإ طوجي:
ايَُة ٖةز ية ْاوشةْطةوة ،دةضحةيةني ضةزبةخؤئ ،ايَوة باةزِيَي
خؤجإ ،ايَُة بةزِيَي خؤَإ.
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ايدي ايَُةؽ ذػايت خؤغآاوةنةي خؤَاإ بةزْاةدا و باة دواي
نةوجني.
ضووي ضازدة ،اةي وةي! خؤ بازاْة ،من من جاةزِيهسدئ ،ياة بأ
طااويَييت بيهاجااة بااةفس ،طااويَِ جااةشي ،ايَوازةيااةني جااووؽ ديااازة،
قطةي ذريي ضوازقوزِْة وةزاضخ ْةطاةزِيَ! زاضاخ دةطاةزِيَ ،ديَاِ
دةيَيَ زاضخ دةطةزِيَ ،ااةو ذارية اامسآْاضااْة ضةزضايخ ْاضأ،
ذةْٗاْصأْ ،يةوديوي ضاَايَةوة ٖةوز دةبيٓٔ ،دةشأْ ض باييَ ٖةوز
ديَََ ،دةشأْ ض ٖةوزيَ بازاْةي ذيَية و ية نويَ دةيسِذيَََ ،دةشأْ
ية ضاوي ٖةز ذةية ٖةوزيَ ضةْد منة بازإ ٖةية ،اةو ذرياْاة وةى
بًَيَي دةضحيإ يةطةٍَ اامساْاة ،نااز ياة ايطاساايٌ و اةواْاة ْاني،
ظةَة يوضن طؤجةْي:
ية فطيَي زادياؤ باةّ ،ض ياة ٖاةوز وباازإ دةشاْايَ ،ياة ظةَاةدي
برسضاة ،ذيَاخ دةيَايَ اةوضااٍَ ضاةْد جٓؤنااة باازإ دةباازيَ و ٖااةز
جٓؤنةي بة ضةز نويَ و ض نيَودا.
غةؽ ظةفخ ذيَػُةزطةي ضةزغيَيت جووؽٖ ،اةيَحو ٖاةيَحو باة
ضاايادا ٖةيَدةطااةزِئَ ،يااة ضااةز ًَةيةنااةوة ،ااوزَِاْدايااةوةٖ ،يَااصي
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طةوزةؽ بة فةزَاْدةي ضةزدةضحةي طةوزة ،ناْةبي طاةوزة ،باة
زيَضهةيةنيدي ويَٓةي زيصة َرياْة زيَي ضيايإ طسجؤجة بةز..
باازإ خؤغااي نااسد ،ذيَٓاضايَ خاؤؽ بهاجااةوة ،جااازي داٖاااد ،وا
جيَةطةّ بة ضةذي ضٓازؤنا ٖةيَدةطريَني ،بة بٔ ااطس و نةييََ جؤذاا
ذ ايَ ٖةيَااديَٓني ،شزَوٖؤزِيَهااة شةوي دةيةزيَحااةوة ،اامسااإ ناااع
ي خاؤ ديَ ،ياة بأ ااةو ااطسبازاْاةؽ ،ااةبوو
بووة ،اؤشاا جاؤ باةز َ
ضؤضااةٕ ،ضؤضااةْة بةغداييةنااة ،يااة غاارييَ و بااةشَي خااؤي
ْانةويَ:
ٖ +اوزِيَ ،خؤ زيَههةوجٓةنةد يةبرية؟
بريَة ،بةآلّ ذةذيوامن. +يؤ؟
شاؽ ية ضةزباش دزِ و ٖازجسٕ.ٖيَػحا ية ْاوشةْطيَ داْةبةشيةووئ ،ية بةزطي طايَحةياةني ْاضاو،
زيَهةوجٓيَهُإ ية ْيَوإ خؤَإ واذوو نسدبوو ،اةو واي دازِغحةوو:
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كك بؤوةي ْاظةشإ غةزِةنة ْةخةْة ْااو ش اصي غاةزِي ناوزد و
عازةبةوة ،اةبوو ضةوضةْي عاازةث ،ضاةزباش دةناوذيَ ،نوغاحَ
شاغيؼ ية ضةز غواْةي نوزدة.يي
ايَ ،ية طايَحة طةزِيََ ،ةزط ْصيهة بة دةوزَاْدا دةطةزِيَ ،زاضيت،
اةو ية ضةزيَ زاوةضحاوة ،اةوة ايَُةئ باي َةزط ٖاةيَيطسجووئ و
بة ذيَي خؤَإ وا بة ذرييةوة دةضني.
ضاااٍَ يااة دوادوايااي زةغااةَيَية ،دْيااا دةَااةو بااةٖازة ،بااةرَّ
ٖةيةةضويَحاْي بةرَ ،اةوغاؤ ياة ايَُاةي َاايَويَسإ و ضاةزطةزداْيَ،
بؤجةوة بةفساْةاز و زيَةةْداْي ،بايةني ديَ ،ذيَدةضيَ ية قةْديٌ ْا،
يااة ضاايربياوة ٖااةيَيهسدبيَ ،ضااازد ضااازد ،ضاضااُة يااة ظااةواييَ
دةجاااةشيَََ ،طاااوزط دةبةضا ايتَ ،جاااؤ ضااااوديَ ،ياااة ٖاااةَوو روة
ااطسبازاْة ،بةآلٕ ٖةيةةضويَحإ بةضحةيَةنة و ْاجويَحةوة.
اةوغؤ ايصزاايًُإ ية ضةزة ،بة ذةية ضاضُةي طةزَيؼ ْةضني،
جااةشئ و بةضااحُٓإ َطااؤطةزةَ ،اأ ايصزاايااٌ دةبياآِ ،يااة بااةز
زووْانايي اةو جؤذةيَاة ااطساْاة دةيةيآِ ناة باؤ ديحٓاةوةي ايَُاة،
شاااؽ و ضااةزباش ٖةيَيدةدةْااة اامساااْيَ ،زاضااحة ذيَػااُةزطة يااة
خؤغازدْةوة ضةز بة جريةي قةجيَية ،زةْطي خاى دةطسيَ و يةطةٍَ
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خاااى دةبيَحااة يااةى ،ضاااوي طااوزطيؼ ْايةيٓيَحااةوة ،بااةرَّ جؤذةيَااة
زووْاٖي اةوغاؤ شياياة ،دة َييَاي يؤنطاي ضاةزدةَي بةزيَياة ،باسِؤ
دةزشي يةبةز ٖةيَطسةوة.
غااةزِ طةزَااة ،ذةدمااةي زضاايوَإ بااة ضااؤزبووْةوةي جفااةْ
طةزَدةنةيٓااةوة ،يااة ذاااٍَ جيػااة بااةزديَهي شوقُاااويِ ،زةدمااؤ يااة
جةْيػحُة ،دةيَيَ:
يةبريجٓةضيَ ،شوو شوو ذيَخ ظووييَٓة و غإ بطؤزِة ،دةْاا دةبياة
ضًووزة.
ية ٖةوزةوة زيَرْة ،ية غاخةوة زيَرْة ،يةوياْةوة ااو ،يةَياْاةوة
اااااطس ،ذيَػاااُةزطة نةذهاااة غااااخيَ دةضاايَحة ذيَػاايَ ،بٓاااةدازيَ
دةنػيَحةوةٖ ،ةيةةضويَحإ ضاةخحة و ْااطرييَ ،بةغادا ياةو ضاةزة
غةزِي َإ و ْاةَإ دةنااد ،غاةو دزةْطاة و زةْطاة فيػاةى ياة
خػةخؼ بيَ ،كااغيتيييَ ٖةية ،دةيَيَ:
نػاْةوة ،بسدْةوةية.
ذاغةنػيَ ،ذاغةنػيَ..
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ية ٖ َيسِغاةوة باؤ ذاغةنػايَ ،غاةزِة و وا دةخاواشيَ ،ناةع ااةو
قطةية بة نةزجهة جةَؤخيَ ْانسِيَ نة دةطوجسيَ:
اةطةز شةْطاوةز ٖةبيَٖ ،ةيةةضويَحإ ية بازة يؤ غةزِيَ.
َٔ اةوغؤ دةيَيَِ :
وا ْية ،ايَسة ٖةيةةضويَحاْة و غةزِيػي ييَٓانسيَ.
جؤ ضاوديَ ،ية بٔ طسِ و طسِدازةوة دةبيَ ،اةٖا ،ياةو جةرْاةوة،
بيهةيطيةى و اازِبيهةياةى و اازِبيصياةى و ضايَ ضاواز ن غايٓهؤ
ضةزدةَي ن غايٓهؤفًَ ،ياإ باة ًَاي ضاةني قوزضاةوة ْااوة،
ْانسيَ ،اةو غةزِة بة ضةْد ذيَػُةزطةيةطي زووجةيَةي ضاةزَابسديَة
ْانسيَ؟
واية ،نػاْةوة ،بسدْةوةية.
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شؤسِشيَكىاى دا،
شؤسِشيَكي دةييَها
بيطحُةوة ،غيَسشاد ،جؤ بًَيَ شادةي غيَس ،يةويَ ،ية قؤيَيَهيرتةوة
زوو ية شاغاغاي طةوزة طوجةووي:
بؤد ية ْاو ْاْي طةزّ بيَ ،اةو غؤ يؤ جاؤ ،ضاةةي دةجةيُٓاةوة،
بة دةضيت خؤّ جؤيَةي كغؤزؽيد ييَدةنةَةوة.
ٖةز شادةي غيَس زوو ية غاز طوجةووي:
بة بريجديَ ،دةضخ بةنةيَةذضةوة و شيَُٗيَػايت؟ بةيٓاة ،دةضاخ
ية ضةز ضةى طةزِاَةوة.
ضةزبسدةي نةيَةذضةنة ية نٓة َٓة ،بؤ ضاريؤنيَهِ داْااوة ،باةآلّ
ْةوةنو َةزط َةودا ْةدا و ية ديَاي جاؤؽ بةيَااحة ناوٍ و نةضاةز،
ييَسة طسجةيةني ْيػاْدةدةَةوة:
43

غاايَسشادةي َٓااادايَهاز ،باااة طااار ظونُةجااادا دةضاايَ ،دةطااارييَ،
نةيَةذضةي دةنةٕٖ ،ةيَيدةدةْة ْاو جسوَةيٌَ و دةيةةٕ ،دةزفاةجيَ
وةزدةطسيَ و بة نةيَةذضةوة ذػخ ية غاز و زوو ية ااقاز  ،جا ذيَاي
جيَدايااة ٖااةيَيَ ..يااةو دةغااحة كناوةييااةني ياايَ ذةياادا دةبيَااخ،
نةيَةذضةي بؤ دةغهيَٓيَخ ،ايدي يةو زؤذةوة باة ضايا دةناةويَخ و
غاااز ْابيٓيَحااةوة ،اااةوةجا ايَطااحا يةطااةٍَ اااةو دةضااحةية بااؤي
دةطةزِيَحةوة.
نػااايٓةوة و يااةو غااةوة ايَُااة كغااؤزِؽييَهُإ يااة دةضااحدا،
غؤزِغيَهي دةٖيَٓا ،اةو غؤزِغة شطة ياة خةوْاة ْاخؤغاةنة ،ياةو
ديوي نيَوةزِةغةوة ديَي جسيواْدبووي ،طوجةووي:
ية زيَ دةَسّ ،نؤييَ و َايَيَ ْابيُٓةوة.
ْةيديحةوة ،خةوْةنةي وةزاضحطةزِا و ية خؤزِا ديَي ْةيرتيواْدبوو،
ااي ،غؤزؽ! َةزط جاةْٗا ياةى غاةو دواناةوجةا ،دةطةيػاحيةوة
ااااَيَصي َااايَيَ و بابااة ،اااةو بابااةي يااة ضااةز جةزَةنااةد ،زوو يااة
ٖاوزيَهاْخ طوجةووي:
َٔ نوزِيَهِ ية دةضحضوو ،بةآلّ غازيَو نوزِّ بؤ ذةيدابوو.
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اايَ ،اااةو غااةوة غااهائ ،دؤزِاياأ ،ويَٓااةي جاااويَس يااة ضاايا غًااؤز
دةبيٓةوة ،جؤس باة بأ دةضاخ و ذيَُاإ دةناةويَ ،باةوةي باغاة
شةوي ْةزَة ،زؤدةضٔ و نةّ دةجةقٓةوة ،غًؤزبوويٓاةوة ،باة ْااو
ااااو و ااااطسدا غًؤزبوويٓااةوة ،يااةو ضااةزة دوو دؤغااهة بااة زضااخ
غااويَٓريَيإ ٖااةيَطسجووئ ،يااة دوو يوويااةوة طويًااة بااة زضااخ ديَ،
طويًةنومتإ دةنةٕ ،طيصةي طويًة وزِي نسدووئ..
بة دةّ ٖةآلجٓةوة بة خؤّ دةيَيَِ :بة دةضايت خؤَاإ ضاُإ باة
خؤَإ نسد؟ اةو شازة جيَدا ْةضِ و دةزبضِ ،ااةي ضةزدةضاحةي
دْياديحة ،بةيَئَ بيَ ،ية قطةد دةزْةضِ..
ية ذسِ ية جةْيػحة َأ كاوَيَادييَ باة ردا ٖااد ،خاؤي طسجاةوة،
ذسَِااإ داي ايَ ،دةضااحُإ يااة يةغااي دةطيَ اسِا ،بااؤ بااسئ و خااوئَ
دةطةزِائ ،دةيطؤ:
واش بيَٓٔ ،ويَُٓةنةود.
ايَُااة باوةزَِااإ ْااةدةٖاد ،جووَااةش باااي زض ايتَ طويًااة وةرياادا
ٖيَٓابوو.
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زيَااي نػاااْةوة طةيػااحة دةو َيَسط ايَٖ ،ااةز ضااؤْيَ ذ ايَ داْيَااي،
دةضةقي جا ضاةز طاؤشيٓطيََ ،أ ذيَيةناةّ جاا بأ ضاؤنِ زؤضاوو،
زةدمؤ ْةبا ،بةذيَالَوةوة يةويَ بةشيَدةَا! يةو شيَياة نااجيَ جاؤس
دةنةوجةوة ،غًرةي دةٖاد ،وةى بًَيَي ياة ْااو دةزياا بهةوْاةوة،
غويَٓةوازيإ بة شيَٓةدةَا ،بة ذةزشوو طةيػحيٓةوة دةو زِيَ و ْو
جسوَةيٌَ ،يةويَ ٖيَٓدةي ْةَابوو باوةزِ بةوة بٗيَِٓ:
اةطةز زؤذد ْيَ ،بسِؤ ٌَ بة ااطسةوة ْايََ ،اةزط ْاطااد و طياإ
يةشيَي خؤي ْايةقيَ!
جاو ناةودٖ ،ةيةةضاويَحإ ياة دووزةوة زووٕ زووَٕ ،يٓاا َيٓااي
بةز زووْاٖي دةزنةود ،اامسإ دةيَيَي اامساْي دويَ غةويَ ْياة،
بااؤ ْيػاااْةي زةغااةَيَؼ ذةيااة ٖااةوزيَهي ذيَااوة ْيااة ،ايَُااة وزِ و
ناضني ،ضةزّ دةيَيَي غازة شةْطةشؤزةية ،جري طيصةطيصة..
ش ازة ية ضةز ش ازةّ دةذيَضاايةوة و باة دازش اازةوةي بهاة و
بهيَػااةَ ،ااري واّ ييَاادةدا ،يوويااةي ض ضااؤبةيةني دازٖ ،يَٓاادة
دوونةيَةي ْةْازدؤجة اامساْيَ ،نيَ بوو دةيطؤ:
جسوَةيًَةنةَإ شؤز دوونةٍَ دةناد ،ااطس ْةطسيَ!
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بريَٓةض ايَ ،يااةو ضااريَدةية ٖيَػااحا ٖااةوايَي َااةزطي كغااؤزِؽيي
نؤييَُإ ْةبيطحةوو ،بةآلّ َةزطي كطياازاينةي باةزي نيَوةزةغاِ
ية دٍَ دةزْةدةضوو ،اةوةي ذيَسيَ بوو ،نةْطيَ؟ دوو ضيَ زضحةغِ
بؤي ْووضيةوو.
ايَ ،بًَيَُة خويَٓةزيَ خؤ ،يةو دة ةزةي اةويَ ،ذْيَهاي جاؤشيَ باة
ضاآلضااوو ،دةَاْضااةيةني زووجااي يااة دةضاايت بااوو ،بااة دةْطيَهااي
ذْاْااةي ذ اسِ يااة ااااو و ذاْااةوة ،ضاااو يااة ايَُااة ،يااة بااةز خؤيااةوة،
زضااحةيةني دةطؤجااةوة ،اااةش دواي جةَااةْيَ ،ظةشدةنااةّ اااةوٖاي
بًَيَُةوة:
جا غاز ْةزِذيَحة ضةز شادة ،ذيَػُةزنة ضةد ضياؽ بطسيَ ،زةْاض
بةبادة.
ٖةز اةو زؤذة قطةي ذْة زاضخ دةزضاوو ،ناؤييَ زذاياة غاةقاّ و
بااة ذيَػااُةزطة ْااا ،بةكبااري ذيَػااُةزطةي ظونُااةجي زاوْااا ،يااة
ٖةيةةضويَحاْةوة ْا ،ية خويطةي ظاشي قاادزةوة بااْطي اااشاديي
زاديَساٖ ،اييدازبةٖ ،يَػحا ٖةيةةضويَحإ ْةطرياوة ،يةغهس و شاغاي
ويَااسيَ غااةزِدةنةٕ ،دةوز دزاوٕ ،شؤزي بااسد جااا طااريا ،شاغاااغاي
طةوزةي نؤييَؼ دواي وةي نويَساْاة غاازي زغااْد ،دوو ذيَايرتي
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قاااةزد نسدباااوو ،قووضااااْدبووي ،اةطاااةز نؤذحاااةز ٖةيَيٓاااةطسجةا،
غ ايَسشادة جؤيَااةي غؤزغااي ي ايَ دةنااسدةوة و ْةدةطةيػااحة اااةو
زؤذةي يةبًَٓاادطؤي نااوزدي نوزجااةوة ،بااة خااويََ كغااؤزِؽيةنإ
ذيَةهةْيَ.
ايَُة اةو زؤذة ْةطةيػاحيٓة شيَادي غاؤزِؽ ،ياة ديَايَ خاؤّ واّ
داْابوو ،ية زؤذي ااشاديي نؤييَْ ،ويَريَ بؤ ذةيهةزي ظاشي بهةّ،
دواياوة خاؤّ بااة دوا ناؤآلْي كبااةفسي قةْادييدا بهااةّ و ياة ضااةز
دةزطاااوة بااة بااؤْي غاافحةي دةضاايت ذًهااة غااريْةنةّ جيَااسمب ،ض
غفحةييَ ،غفحةي ناباْي بةٖةغاحيَؼ جااَي غافحةي دةضايت ااةو
ذْة غريْةي ْةدةدا ،غاةو ٖاةبووة ياة ْااوشةْطيَوة خاةومن ذيَاوة
ديوة ،زيَُإ طؤزِي و ْةطةيػحُيَ.
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تةقةي خؤشي
سطيتَ واض
اااةو زؤذة يااة ضااةز قطااةي دوو خؤغاآاوةنة ،داَاْااةوة ديااوي
خؤغٓاوةجيٖ ،ةز ياةويَ ٖاةوايَي اااشادبووْي جاةواوي ضاًيَُاْي و
دة ةزي اةور طةيػخ ،ذيَػرت باشيإ طةيػحةوو ،ية خؤغيا بايَُإ
طسدَ ،اْدويَيت و دؤزِاْي ٖةيةةضاويَحامنإ ياةبرينسد ،باةو ٖةوايَاة
يةنةّ و دوا جةقةي خؤغاي ياة جفاةْطيَ َٓاةوة دةزضاوو ،يةطاةٍَ
زضيتَ طويًة:
ضًيَُاْي ،زضيتَ َاضٖ ،ةوييَس ْةخػةبيَ ية جؤ.
ٖةز اةو زؤذة ،يةغهسي ضةز َاَةْدة و ضياناْي اةو دة ةزة،
ذةزؤي ضريإ ٖةيَهسد و دابةشئ و ضةنيإ زادةضيت ناوزد ناسد،
اؤخةيؼ ْةَسدّ ،بة ضاوي خؤّ دياحِ ،ضاوذاي ضاةداّ ،ضاوذاي
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ااااةْفاٍ ييَاااسة ،ياااة ضااايا ياااة غاايَوةي جاااةَؤ ٖةيَدةوةغاايَ و
ٖةيَدةوةزيَ ،يةغهسي اةْفاٍ بة مسيًََي ضةزؤى و خؤيدا زياا ،واي
يةو خؤغيةْ ،صا بهةٕ جا ضةز بيَخ و بةزةواذ ْةبيَحةوة.
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سيَ
طةفني ،يةوسيَ
ٖيَي ٖةوزيَ! َٔ دآَابوو ،بة ذازجيصاْي ،ية جازيهي و باة زيَاي
بصْا بؤد بطةزِيَُةوة ،جاا جازياو داديَحاةوة خاؤّ بهةَاة ٖاةويَسدة،
خؤّ بهةَة فةزةقةجيَ ،خؤّ بهةَة غيتَ ض ضاويَ ية زةْطي خانِ
شياْةناجااةوة ،واّ داْااابوو يااة ذااةْاي جاغااةبةزد ،يااة باأ دازي
ضااووجاوجا ،خااؤّ يااة شاااؽ و ضااةزباشإ بػااازَةوة ،دآَااابوو،
َةجازةييَ بةغي غاةو و زؤذيَْ ،اووزدووة ْااْيَ باايي ظةفحةياةنِ
بهاد..نةضي اةوةجا ،شادة و شادة ،بة ضةنةوة و يةضاةز ذػايتَ
جسوَةيًَيَ ديَِ و ييَخ دةزِوامن و شاؽ و ضةزباشيؼ ،دةيَيَاي ذاايصي
جؤيإ طةيػحؤجيَ..
دةضحيَهُإ ٖةوزيَ ،دةضحيَهُإ ضةفيٓة ،غةق وةي طويَٓاز باة
داَيََ نساضاي ضاةفيٓةوة ،ضاةزٖةيَربِةٖ ،ااجني ،ديادازي غاةو و
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غةوزِْي شواْيي جؤ بةضةزضاوو ،ياة ْويَاري ْياوةزِؤييَ مباْةيٓاة،
ذيَػُةزطةي نؤيَةذػيت جةَةٕ ية ذػيتَ بةيٓةٖ ،اجني ،بيَ ْٗيَٓيي
غةو ٖاجني.
واي! خؤشي ية خؤشيدازإ بيَسةدا ْةدةٖاجني ،اةٖا ،ايَسيَٗيَ ،يةو
طسديَٗيَ باةوديودا ااقاازي َازةنةياةَ ،اازي بةزةناة ،ياةويَ ،ياةو
ضايَةي اةْفاٍ ٖيَػحا ضةزطةزَي بةزي طةزَيَََ بووْ ،ةذاةزِيةؤوة
ديااوي نويَطااحاْيََ ،ازيَااو دةجطااود يااة دؤيَااي ٖااريإ و ْاااشةْيََ
دةضحضيََ اةْفايةٖ ،اد و كضياَةْدييَهي طويَةضحيَسةيي ييَربدئ،
ضياَةْديَ ية ْاضهي ية ضياَةْدةنةي ضيراْيَ دةضوو ،ااةَٔ ياة
كطويَةضحيَسةنإ نوذاْةوةيدا شؤزي بؤ طسياوّ ،زؤْدى ضهيهسدووة،
جٓؤنيَ ْةَاوة جا ييَسةوة بؤي ٖةيَوةزيَِٓ!
ٖةْهااة ايَُااة وا يااة باأ ضااةفيٓة غايَحةئ ،ديااوي ْطايَ ،ديااوي
غةق ويَ ،ضاو ،ضاو ،خؤز ية بةزي ٖةوزيَوة جيػو جيػو اااشاديي
بؤ داويَ.
ياااةويَ ،ياااة اامساْاااةوة دوو ضا ايَ فسِؤناااة زيَياااإ ذيَطاااسجني،
ااطسبازاْيااإ ناااسدئ ،ذةزجاااةَإ ييَهااسد و دةضاااحُإ ناااسدةوة،
اامسامنااإ دا بااةز دةضارتِيَرْإ ،بااة ديَااي خؤَااإ بااة اامساْااةوة
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دةْايَني ،فيػااةى يااة بسِاْااة ،يااةو زيَوباْااةٖ ،ااةز ضااةزباشة ضااةى و
فيػةى فسِيَدةدا و ذةزِؤي ضريي ٖةيَهسدووة َٔ ،يةويَ ااغاةةجايَِ
ديٖ ،ي نوزد ْاٖ ،ي بةغداٖ ،ةضحُهسد جؤيَةي ظاةفحاو ذيَٓصُاإ
ية بةغدا نسدةوة.
فسِؤنااة يااة جسضااي ظااةفحاو ذيَٓصااي ْااا ،يااة جسضااي بيهةيطاايي
خؤغاآاوةنة ،بااة ضااةفيٓدا ااااوديو بااووٕ و ْةٖاجٓااةوةٖ ،ةونااة
ٖيَصيَهااي طااةوزةي ضااةنداز ،زوو يااة غااةق ويَ ،بااةزِيَوةْٕ ،ااصامن
ضةْديإ شاغٔ ،ضةْديإ ذيَػُةزطة ،ضةْديإ...
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شةقآلوة
طولَذانيَ بوو
طةيػااحني ،بااةرَّ غااةق وةيي بااايي دةضاارتِيَريَهيإ بااؤ ايَُااة
ْةٖيَػااحةؤوة ،ظونُااةجيإ بااة زيَااي ذريَاَاادا زاوْااابوو ،اااةٖا،
غةق وةيي بة حمةَةدي و عيطاييةوة يةو زؤذةدا طاوٍَ دةطاسٕ و
ٖةْطويٓيإ ية ييَو دةبازيَ ،ية َايَة دياْإ ضةزنةوجني ،كشزازييَهي
يةنيَيت كضةزجاؽيي ذيَوةبوو ،باوةغي باؤ نسديٓاةوة ،ااةو شزازة
غااريْطفحازة ،ذازضااةييَ ٖةيَويَطااخ و ٖةيَةةضااحة ،يااة َااايَي وإ
خوازدْيَهُااإ خااوازد ،جاااَي غاافحة خةيايَيةنااةي نااؤييَي دةدا،
ضااايةنُإ بااة ضااةزدا نااسد ،ضااايةي ٖيًَاادازي ب اةزي قةيطااةزيي
بةزاْةةزي قةرجيَؼ اةو جاَةي ْةدةدا.
دواي ذػوويَهي باؽَ ،ايَخ ااوا شزاز ضةزجاؽَ ،ايَخ ضاةد َاايَي
وةى خؤد بةدٍَ و زوو طويَٓازي ييَةهةويَحةوة.
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شادة شادة ،نؤآلٕ ناؤآلٕ غاةق ويَ طاةزِائ ،ااةوةجا ٖةْاديَ
ٖاوزِيَ ية طارٕ بازةطاا دةنةْاةوة ،بريَٓايةجاةوة ،ااةو خااْووةي
ي َايٓاةوة ،خاةيَو
نسدياْة بازةطاَ ،اا ٍَ ياإ فةزَاْطاة باوو ،ياةو َ
ييَُااإ خسِبووْااةوة ،اااةبوو ضؤضااةٕ شوو يةطااةيَيإ جيَهااةٍَ بااوو،
طسجةيةني اةو خسبووْةوةّ بة زةْ و دةْطةوة بريَاوة ،نوزِيَاو،
دةيَيَحة اةبوو ضؤضةٕ:
 +باوةزِْانةّ جؤ عازةث بيخ.
 يؤ ،ضوْهيَ بة نوزدي قطةدةنةّ؟ْ +ا ،عازةث و ذيَػُةزطة ْابيَخ.
 يةبةزضيْ ،ابيَخ؟ْ +ابيَخ..
ضؤضةٕ نؤيَيَ ْاوي ضةزنسدةي نؤْي نؤَؤْيطيت زضحهسد و ياة
نوزِةي دةذسضي:
 .... +دةيٓاضي؟
 ْايٓاضِ.55

 .... +دةْاضي؟
 ْايٓاضِبة ذػيت ذةدمةي دؤغاوَرةي ضةْد داويَهي مسيًََي خطاحة باةز
دداْيةوة و جوْد نسؤغحَ و طوجي:
بة َٔ بًَيَ ،نيَ دةْاضي؟! اةطةز فةٖد و ضةرّ عاديخ ْاضايةا،
ْةجدةطؤ عةزةث و ذيَػُةزطة ،نووشا َةزظةبا.
خسبووْةوةيااةني خااؤؽ بااوو ،غااةقالَوةيي طويَةازاْيااإ نااسدئ،
غةقالَوةيي بة ٖةزدوو ااييٓاةوة ،باة وزد و دزغاحةوة ياة اااَيَصي
خؤيإ طسجني و ضؤشيإ ذيَدا ذراْدئ..
ااي ضةْد َاْدووئَ ،اْدوويَيت زيَوباإ ياة طيامناإ دةزْاضايَ،
جياآِ جيَاادا ْااةَاوة ،خةوةْووجهااة دةَةاجااةوة ،ايَطااحاؽ ْاااشامن
ي و ياة ضةزضاي و ضاؤٕ خاةومت ،بؤياة باة ضاةز ااةو
طةيػحُة نو َ
غةوةدا ،زاضحرتة بيَرّ بة ضةز ااةو ضاةْد دةَارَيَسة بااشدةدةّ،
بؤية ْة طوجةيةى ْة طسجةيةىٖ ،يض ،خةوْيَهيػِ ْية باؤ طيَسِاْاةوة
و ْيػاْداْةوة.
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نؤزِيَ  ،زيَي نوزِاْخ دة ،ذريَاّ ٖاجني..
ٖاجني ،غةق وة ية دواوة ،غيَوةي طويَداْي وةزطاسد ،طويَاداْي
ااااشادي ،ااغاايت و اوَيَااديَهُإ بااة دياااز طويَداْةنااةوة يااة بااازي
ايَػهطسي ٖيَػحةوة ،اوَيَادةوازئ ياة باباةطوزِطوزِ بياْةيٓيٓاةوة،
اةوإ يةويَ و ايَُةؽ بة ديوي غةزِدا ٖاجني.
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كؤسِيَ
جؤالنةي با
ٖاجني ،جيضاويَهِ ية ضةفيٓة ،ضةفني ية بٔ ذةية ٖةوزإ شيَ شيَ
ضيَةةز ،شيَ شيَ ٖةجاوة ،جابًؤيةنة بة دةضايت َأ ْاا ،باةآلّ باة
ديَيَ َٔ ْةخػاوة ،ضةْديَ بة شواْي و وضةخحيي ضةفيَ جابًؤدا
دةزِوامنٖ ،ةضااااحدةنةّ جااااسع ذاااارت دةزِةويَحااااةوة ،وا ديااااازة
ضةفيٓٓاضةنة ية خؤزِا ْةيفةزَووة:
ذػحِ ضةفني بيَ ،جن ية ااضََ دةنةّ!
شطااة يااة ضااةفيَ ذػااخ و ذااةْاؽ ،ايَطااحا ايَُااة ضااواز ذيَاآض
نؤيةذػخ ية ذػاحةنةي ياة ْااوةشةْطيَوة فسِياو ،جاةْيا بااٍَ ْاني،
شؤزئ ،ضةْد جؤرشيَ يةواْاةي كضاؤزاجيييإ جيَادا دةطاةزِاٖ ،اجٓاة
زيصيَ َة و زيص زيص ٖاجني.
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ظوشساْي دةزواشةي بٓازي خويََ بسانإ ،ااشاديخ باؽ..
اااةو وازة غ ايَسة ضااوازة ،وازي ضااةيساْةٖ ،ااي طةغااحوطوشازة،
يةطرة ياة باةٖازدا ٖةيَةادا و باؤ خاناةييَوة ييَاو بهاجاةوة ،ييَاسةوة
خةيايَِ ية نؤضي قاشوقوزيٓطإ دووزجس زؤيي:
اةوةجاْيَ ،ضوذاي اةْفاٍ نًهي يةْاو طةيَي ْاوة و جا بأ بةغادا
زاْةوةضحاوة ،ية ضةز ظاةَسئ اااآل و اااوز ٖاةيَهساوة ،ياة ٖاةَوو
روةك اااااااةّ زؤذي ضااااااايَي جاشةيااااااةي ديَ و دةْطدةداجااااااةوة،
زةغااةةيَةنيَهة ْةبيَحااةوةَٓ ،اايؼ يااةو ٖااةَوو شيَيااة ْااةوزؤشّ
ٖيَٓاوةجةوة غيَسة ضواز َ ،ةدمةيَة دؤيَُة ية ضةز ضيَ زؤنساوة و
ٖاااةيَُي ييَٗةيَدةضا ايتَ ،نا ايَ يةبريياااةجي ياااة ناااةْطيَوة دؤيَُاااةّ
ْةخوازدووة! دةضحِ بؤ بسد ،شزّ..شزَةييَ ٖااد ،جسوَةيَاٌ وةردا
ٖاد ،ض ْية ،جؤذي دووزٖاويَرة..
ٖاجني ،جا ية ذسِدي نؤزِيَ ذةزِييٓةوة ،جفاةْطيَ َاة دةْطاي ييَاوة
ْةٖاد ،خةيَو خؤؽ بايَ ،ظونُاةد ذيَاي ذيَوةْااوة و ذيَػاُةزطة
ي بايَ ،ذيَيٓاطااد ،ااةو ذاسدة دةيَايَِ ناة ياة
ذ َيالَوي كبايغي ية ذ َ
طةزَاي ضًةي ٖاويََ ،دزةخحةناْي باوةغايَٓخ دةناةٕ ،باياةني
فيَٓو ،ضةد ضويَٓد دةخؤي ية نويَطحاْي نيًَةغايٓيَوةٖةيَيهسدووة
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و ضاااةفني بيَةاااةوةي باااايي ضاااةزة ذةدماااةييَ فيَٓهاياااةجي ياايَ
بكاضيَٓيَحةوة ،بيَسةي طةياْدووة.
بة ضاوي َٔ ،ضاودةْة نؤزِيَ ،اةٖا ،ية شؤرْة دةضيَ و باة بااي
ااشادي دةيةزيَحةوة..
نااؤزِيَ ،شااازيَ ري جؤَااإ خااؤؽ ،يااة ذااسد ذةزِييٓااةوة ،يااة
ٖااةوزاشةي ذريَاااَيَ ويااصة و طيااصةي طويًااة ديَ ،ضااةزي ذريَاااَيَ
دوونةيَة ،ايدي جفةْ ٖاجة دةْ ٖ ،يَسِباووئ ياة باؤْي باازووجيَ،
بةآلّ نوزِاْي جيٓووي اااشادي ،ااَاادةٕ ياة اااطس بادةٕ ،ضاةزيَهة
ٖيَٓاوياْة و ْايطيَسِْةوة..
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ثريوام
طتيَشةي طيوةيميَ
ٖةيَطةزِيَ ،بة ْاو جةقوجؤم و شزَوٖاؤزِا ،باة ذاازيَص باة ٖاةوزاشةي
ذريَاَي بٔ دوونةرَ ٖةيَطةزِيَ ،جا طةيػحيٓة ضةزيَ ،شايَ ْاةَابوو
ْااةطرييَ ،ذريَاَييااإ ظونُااةجيإ بااة ذيَضااةناْدا غااؤزِنسدبؤوة
بةضيت بةضحؤزِة.
يااة ضااةزي ضةزيسِةغااةوة طويًااة ديَٖ ،يَٓاادة ْاباااد اااةويَؼ
دةنةويَخ و دةضحدةداد ،ضةزيسِةؽ طريا و جةقة بسِا ،ايَطحا ضاةز
يةبةزي اةو دة ةزة ااشادة ،يةغاهسي ااةْفاٍ ٖاةآلد و زةْطاة ياة
بةزي غةزةبؤد خؤي طسجةيَحةوة..
بريَآْةضيَ ،جا ديَ ٖيَصي ذاجاز بةٖيَصجس دةبيَ.
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ييَسة ْةخػاةنةْ ،ةخػاةي اااشاديِ دةٖيَٓاا ذيَػاة خاؤ ،ااةٖا،
ييَسةوة يةو شيَيةي ييَاي زاوةضاحاوّ ،خويطاةي ذريَااّ ،زيَ و زيَ
بطةزِيَوة ،جا دةطةيحةوة خسِي ْاوشةْ  ،خسِي ااشادة ،ديازة اةطةز
بدةيحةوة زيَي ٖةزيس و باجاضيَؼ ،بة قطةي زادياؤي ضاةزيَ بيَاخ،
جا بسِؤيخ ،جا دووز دووز ،جادةطةيحة اةو بطاحيؤنةي زؤّ و عاازةث
و عةشةّ ْاويإ ْاوة ضٓووز ،ااشادةٖ ،ةَووي اااشادبووة ،يايَ ياة
قطإ بةزي باديٓإ ٖيَر زاْةبووة.
ٖيَي ،قةآلد ،جؤ بًَيَي بة جفةْطةوة بحطةَيَ و ويَٓةي بةآلطيَسيَ بة
دةوزجدا بطووزِيَُةوة!
زةدمؤ ،ديازة طويَي ية وزِيَٓة و ذةيايَ ديَيَ َٔ بووة ،طؤجي:
دٍَ ية دٍَ َةدة ،ديَِ دةيَيَ :دةطةيََ.
ياة ضااويَ َاأ ااةوزِؤ ذريَااّ ذريَاااَي ذيَػااْة ،ذريَااَي ذايَؼ
نؤَااااز و ذاغااااي بةغاااداييَٖ ،ةضاااحدةنةّ كضاااةرظةدئي و
كَةضينيي ْاَؤ و داضاةذاوي ياة خاؤي داَاايَيوة و باة كضاةزيي
كبااةٕيةوة ضااؤجةوة باوةغااي كذريَاااّيي زديَاأ بااةفسيي ٖةْاضااة
غةوبايي ،اةو ايَوازةيةي ااشادي َٔ ،ذريَاَِ وا دي.
62

ضااةزيَهي ضااةزيسِةمشإ دايااةوة و وةناااد طةزِايٓااةوة ،ضااووي
ضازدةْ ،ايةجةوة يادّ ،ذريَاّ يةو دةَةي ضااٍَ ضاازديي واي باة
خااؤوة ديااوَ ،نصةباااييَ ٖااةيَيهسدووة دةيَيَااي يةطااةٍَ ايَُااة يااة
قةْديًةوة ٖاجووةٖ ،ةؽ بة ضةز ااةو نةضاةي اةوغاؤ ذةْاياةني
ْية و ية دةزيَ دةَيَٓيَحةوة ،اةطةز ية غةزِيَ بيَ و خؤ بة يووياةي
جفةْ طةزَةاناجةوة ،اةطةزْا دةبيَحة ضًووزةي طويَطاوواْة و بأ
غاخإ.
بة يادي غةواْي ٖاويٓاْي ضةزيسِةؽ ،طةزِاَةوة ٖاوئ ،غآةي
غةَايَي ٖةيٓيَي ضةزيسِةؽ ،طوآلوي بوو ،ظةين ،يةذسِ ااةَٓيَهي
ية بياباْةوة ٖاجوو ،طووي جيَدةنسد و ضةز و ديَي دةطسجني ،ضاوو،
كااااةَٔي باااة ٖةيَاااديَسا ضاااوو ،داطريناااازي يةطاااةٍَ ويَٓاااة ياااة
ضيَوةطرياوةنةي ضةداّ ،اةوةي ية دةو زيَ ردياوازيَهي طسجةاوو،
باااة دةضااايت َٓدايَاااة ذريَاَيياااإ باااة دةّ كااااةي زةقياااتيةوة
ي و َٓايؼ ذةياة
وزدوخاغهسا ،ايادي اةطاةز اااشادي جةَةْاداز با َ
ااضٓيَهي طةزّ ضازدّ ْةناجةوةٖ ،اويَ داديَ ضةْد غةويَ ٖةواز
دةبةَةوة ضةز ضةزيسِةغي ااشاد ،ضةزيسِةغي ايَسة و بيابإ دووز
ية دةضةآلجي داطرينةزي بياْي.
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ٖيَي ،ية خاؤّ ٖاصز ضاا يًهةي خاةياٍَ ذا ويَ ،ض باصامن ذػايت
ااشادي ،ية ضايةي دةضةآلجي خؤيي ،ايَسة باة زةْطايَ ضايُةةْد و
ديوازبةْااد دةنااسيَ ،بااة خااةيايَيؼ ْةغ ايَِ دوو قؤذضااةي ضااةزيَي
نساضِ برتاشيَِٓ بؤ غةَايَةنةي شؤشةزدإ وخاةزَاْاْيَ ،ةطاةز ياة
خةوْيَ بطةَةوة بةفساْةاز و زيَةةْداْي و نًوو نًوو بةفس بطسَةوة،
ية بةااطاٖاجٓةوةؽ خةَيَ بٓيػيَحة ضةز خةَإ!
يةوة طةزِيَ ،ناجي دةزدةدٍَ ْيةٖ ،ةونة طةزَةي زاذةزِيٓة ،اةٖا
َٓدايَة ذريَاَي بة ْيٓؤى ضاوي ضةداّ ٖةيَدةنؤئَ و زووي بة جان
ضااواخدةدةٕ ،ضاااودةْيَ ،ذازضااة ذازضااةي دةنااةٕ و ذازضااةي
طااةوزةي ٖيَٓاادةي قةذيًَهااة غااخاجةيةني يايَ َاوةجااةوة ،بااة دةّ
كبري ذيَػُةزطةيوة ٖةيَيدةدةْة ظةوا ،دةيدةْة دةضخ باا و ييَاي
زادةَيَٓٔ ،وةى بًَيَي بة بايةنة بًَئَ:
ٖةيَيطسة ،جا بةغدا زاميةطسة.
ذْيَهااي بااة ضااايَدا ضااوو ،ويَدةضااوو داخااي بيطااخ و ض ايَ ضااايَة
بةعطااي يااة ديَاادا بايَ ،دوو دةضاايت ْااصا و ذازِاْااةوةي بااؤ اامسااإ
بةزشنسدةوة و زوو ية ضةداَي ذةزغوب وي دةّ با:
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خوداية ،خؤغخ بة دةزدي ويَٓةناْخ بضي..
رَداية َصطةفيت طةوزةي ضةزبةْيََ ،ةجازةنةّ ذسِناسدةوة ،ياة
دةضخ بةااو طةياْدْيَ ،يةٖيهةوة نةضيَ ية ااودةضيتَ دةزذةزِي،
ْاااشامن ذًااةداز بااوو اااإ ْااا ،شًهااي ضااةزباشي يةبااةز بااوو ،يااة باأ
ديوازةنااة وةضااحا و دةضاايت زادةضااحةووْي ٖااةيَربِي ،بااة شَاااْي
قوزاإ ،نةوجة ذازِاْةوة:
بيهة خاجسي خوداَ ،ةَهوذة ،نؤشّ ضاواية..
جاٖو واو!ية نويَ ٖاد اةو بةآلية! اةشذي دةضخ ية ضةز ضاةى
ْةخيتَ نػاَةوة و بة شَاْي وي ،طؤمت:
دةَاْضةنةد داْيَ..
َااا ،ضااويَٓد بااة قوزاااإ غااوا ،نااة ضااةني ر ْيااة ،بةزوذػااحيََ
نسدةوة ،زاضيت طؤ ،بة نوزدي طؤمت:
بسِؤ ،نانة بسِؤ َٔ ،جةْطاوّ!
جا ياة ضاةز دةزطااؽ اااوديو باوو ،اااوزِي جسضاي ييَُدةداياةوة،
ضاوةزِيَ بوو َسدٕ ية زيَي فيػةنيَهةوة ية ذػحةوة بيطاجيَ.
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بةزيَ خؤ دةْيَ ،ياة اامسااْي باةزي ٖاةوييَسيَ  ،بًَٓاد شؤز بًَٓاد،
فسِؤناة وةى ضاويةغاة دةضاووزِيَٓةوةْ ،اااوة ْااوة غايتَ بااة زووي
ضيادا ٖةيَدةدةٕ و ييَُةوة دياز ْية ية نويَ دةنةوْةوة..
يووزةييَْ ،ةَصاْي ية شةوي يإ ية اامساْةوةيةٖ ،اد ،شزّ ،ية
دةضيت ري نةْدي اةو ْػيَوة نةوجةوة نة بةزايي ذريَاّ دةداجاة
يةنةّ ذيَضي غؤزِبووْةوة ،اةو ٖةوزاشةيةي ضةزنةوجٔ دةيَايَِ ناة
ٖيَطرت بة ْكةْةم و جسِةجسِ ،جسوَةيٌَ بة طسِةطسِ و ْةزِةْةزِ دةخااد،
جؤذةنة بة شَاْي خؤي طؤجي:
ٖاييداز بٔ ،ايَسة ختووبي ايَوةيةٖ ،اجٓةخوازيَ َةزطة.
بةآلّ بؤ طةيػحٓة غاز ،ذيَػُةزطة ض باني بة َةزطة!
وا باغة بؤ طةيػحٓة غاز ،بة ضةز نةَيَ ناجادا باشبادةّ ،ايَطاحا
ذريَاّ ية بٔ شةزدةذةزِي ااشادية ،زؤذ ية بةزي َاةقًووبي غايَخإ
ية ااوابووْاة ،ياة ضااوةزِيَي ٖاةيَةووْي طًؤذاةناْي ضاةز قاةآلجيَِ،
دةَيَهة ضاوّ بة زووْاٖي غاز ٖةيَٓةٖاجووة ،اةو غازةي ضةْدي
ييَي دووزجسنةويحاةوةٖ ،يَاصي زانيَػااْي ذارت دةبايَ ،ااةو غاازةي
ضااةْدإ ضااايَة يااة دووزةوة خااةوْي ذيَااوة دةبياآِ ،بااة دةوزي
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قةرجيدا دةطةزيَِ ،بة ْاو قةيطةزيةوة دةطةَةوة َٓازةناةي و ياة
غيَوةي مسؤزة ذيَيدا ٖةيَدةطةزِيَِ ،اةو غازةي خاةوٕ باة ياْاة و
ضاخاْة و َصطةفخ و ضيٓةَا و باا و دةزؤشةناةز و غايَحةناْيةوة
دةبيآِ ،ااةو غاازةي ياة َٓدايَياةوة َأ ٖيَٓادةي باؤي غاازؤْي
بووّ ،دانؤْي ْاةبووّ ،ااةو غاازةي ٖةْاديَ ناةع ضاوونايةجيإ
ذيَيدةنسدٖ ،ةْديَ نةع ياة شيَياإ خؤياإ ييَاي بيَةاةزي دةناسد،
بااةآلّ َاأ غايَحاْة ،دةزويَػاااْة ،شؤز نااةزِةد يااة كضااةَةزقةْديي
َةضاااحاْةوةَ ،ةضاااحاْة ْويَااارّ باااؤ شواْياااةناْي دةناااسد ،ااااةو
شواْياْةي خؤيإ ْيػاْي ٖةَوو نةع ْادةٕ..
ايَ ،اةوزِؤ بة زؤذَيَسي قةْديٌ و ضيا ٖيَػحا خاى دة زؤذي َااوة
بؤ خانةييَوة ،بةآلّ بة زؤذَيَسي ٖةيَةي باو دةي اادازة و غااز ياة
باوةغي بةٖازة.
غةو داٖاد ،يةو دووزةوة غااز دةبسيطاهيَحةوة ،جاؤ بًَيَاي اااشاد
بيَ؟ غاازي ٖؤرنؤغاهئَ ،بةعطايؼ بػاهيَََ؟ شة،ةجاة ،اااخس
بةغدا غازي بة وآلجيَ شيَار جاةْيوة ،دةشاْاي ض ضاةزباشخاْةيةني
ييَية؟ زووبةزةنةي ية زووبةزي غاز طةوزةجسةْ ،ا ،ااةو غاازة باة
زؤذيَاااو و دوو اااااشاد ْاااابيَ ،شؤزي دةويَ ،غاااازي غيَخةغاااةيي
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خؤذيػاااْدإ و زةَصيااي ااااآل و خاااييكي بااري و و ذةغايَوي غاايعس،
غازي بامب ،نةيََ زادةبي؟
اةطةز ااشاد بيَ ،باة كااةي زةقياتيةوة دةضاُة ضاةز طؤزِةناةي
ديَداز و دةيَيَِ:
ٖةضحةوةٖ ،ةضحاْةوةي نوزد بةيٓة..
بااة كضااةدةي بيطااحةَةيوة دةضااُة ضااةزة نااؤآلْي َااايَي خااازة
جايةزي ذياوي اامساْي و دةيَيَِ:
وةزةوة ،نوزد غريةد طسجوويةجي.
ية ضةز ديوازي طؤزِضحاْي طةوزةوة طاشي ظةيدةز بةقاٍَ دةنةّ:
باااة قةآلجيَااادا ٖةيَطاااةزِيَ و زوو ياااة َٓاااازة ،ااااةو شاااازة كٖاااةي
نوزدضحاْيَي ظيًَرت بًَيَوة.
دةضُة ذووْطيٓة و دةيَيَُة فاشيٌ زيَعاْة:
بسا بهوذ و نوذزاوةنإ شةَاوةْدي ااشادي دةطيَسِٕ ،جؤؽ ية باسا
بهوذةنةد خؤؽ بة.
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باااةو غااااةوة ياااة بًَٓاااادايي ذريَاَاااةوة ،خااااةياٍَ بسدووَااااي،
باْطيآْةنسدباّ ،بة دةّ برينسدْةوة ية ااشادي خةودةيربدَةوة:
دةضاايٓةوة نااؤزِيَ ،بااةز يااة باااْطي ضااريَدةًَ ،ااي زيَااي ٖااةوييَس
دةطسئ..
اةوغؤ ،ذريَاّ ية ضاوي َٓةوة اةضحيَسةي ضايوةيًة باؤ ٖاةوييَس
دةدزةوغيَحةوة.
ااااي بااؤ جةجااةزيَ ،بااة ذيَااي غااةوبا زيَااي غاااز بطااسيَ و ٖااةوايَي
ذةيدابووْةوةي َٔ بؤ َايَيَ بةزيَ ،بًَيَ:
نوزِةناااةجإ ،ااااةوةجا ،ياااةو ضاااةزة ،ياااة ذيَضاااةناْي ذريَااااَيَ
ضااةزنةوٕ ،دةيطااةْيَ ،بًَاايَ :نوزِةنااةجإ ،يااة طااويَصي َةيااةنإ
ضاغرتة ،بًَيَٖ :اةزيَي داوة ،ضاةةي شوو ،باة شيٓادوويَيت بايَ ،ياإ
َسدوويَيت بطةزِيَحةوة غاز..
ااااي بااؤ جةجااةزيَهي غااةوبايي ،اةوغااؤ ٖااةوايَي َاأ بااة َااايَيَ،
بطةيةْيَ ،ذةيةَة ،ضةةي دْيا َةزط و َسدْة ،نيَ ْايَيَ..
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ضوازبووئ ،بةز ية غؤزِبووْةوة ،نؤيَةذػحِ نسدةوة ،رذةزِةيةنِ
ٖةيَداوة ،ية بٔ جيػهي ريحة طضهةنةّ ،ضاةْد ديَاسيَهِ ياة كْايَاةي
شوداييي خويَٓدةوةوة ،بة ديويَ نؤزِيَدا غؤزِبوويٓةوة.
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رنيَ
لة ناو شةكشدانيَ
نااؤزِيَ ،وا طةزِايٓااةوة ،اةوغااؤ َيَااواْي ج اؤئ ،ايَطااحا يااة َااايَي
ضااةْطةزي ضةزدةضااحةئ ،يااة نوزِةنااةيإ ذاارت َاضاايإ نااسدئ،
اةوغؤ جيَسوذسِئ ،ناةَيَ دذووْاني ،ضاةْدي ٖةويَياْادا ْةضاوويٓة
ضةزغؤزىَ ،اْدووئ ،دوو غةوة ،بايي جيًُة خةوْيَهيؼ ضاوَإ
طةزّ ْةنسدووة.
ااااةو غاااةوةي ناااؤزِيَ ،غاااةوي َاااايَي ضةزدةضاااحة ،ناااة ياااة
خؤغةويطيت و غرييَ ،ية ْاو داْيػنت و نؤزِيَ ،بة كنةَ .ا .ى.ي
ْاااوي دةٖاجااة طااؤزِيَ ،غااةويَهي ذااسِ يااة ديَااةزِاونيَ ،ديَااةزِاونيَي
ضةةيََ ،داخوا ض دةقةوَيَ ،غاز ااشاد دةبيَ؟ داخوا نيَ غاةٖيد
دةبايَ؟ نايَ دةَايَََ و دةطاجااةوة ْااو نةضاوناز ،نايَ بااة دةزدي
غؤزِغاةنةي ٖةيةةضااويَحإ دةضايَ! يةطاةٍَ ٖةْااديَؼ يااة ضااايةي
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دايهي ضةْطةزةوة ،غةو ضةززيَرة ية بصة ،نيَ ٖةية بة ضادةيي و
َيٗسةبااااْيي وي ،باااصة ْاااةيطسيَ وديَاااي ويَٓاااةي ضاااةزقةذاخي
غةنسداْةنةي بةزدةَي شوو شوو ْةنسيَحةوة.
اةو ذْة غةنسة نة ٖةضحُدةنسد خؤي غاةنسي ْااو غاةنسداْة،
يةطاااةٍَ ٖاااةز نةوضاااهة غاااةنسيَ ،غاااةنسداْةنةي دةناااسدةوة و
دايدةخطااحةوة و جةَاغاااي ضااابيحةي دةنااسد ،وةى بًَيَااي برتض ايَ
غيتَ بةزبيَحةوة و يةو ٖةَوو شيَية بهةويَحة ْاو غةنسداْةوة.
ذْة غةنس ،نوزِةنةي جوْد ية ااَيَص دةطسيَ و دةيَيَ:
بساميااة ،زؤذي ٖااةشاز شاااز يااة دةوزد طااةزِيَِ ،يااة دةوزي اااةو
بساياْةغخ طةزِيَِ.
زةدمةةز ية بٔ ييَواْةوة و ذسِ ية بصةوة دةيَيَ:
َاخسا ،ضةْد ييَهدي دووزٕ ،ضةْطةز ية نويَ ،بسايِ ية نويَ؟
َٓيؼ بة دةْطيَو ٖةز اةو بيطيت:
ْا ييَهدي دووزْ ،ني ،اةدي بساميي يةنةّ ية ْااو اااطس ضاةْطةزي
ْةطسد ،اةوةي ذةزِةضيًَهة ويطيت بيهوذيَٓيَحةوة!
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اةوة يةى! ضةْطةزيَ ااغهسابوو ،ضةْطةز ْية و بسامية!
ذْة غةنسي دياز غةنسدإْ ،اوة ْاوة ية ديَةوة دةيَيَ:
ضاوي َٓٔ ،ديَي َٓٔ ،اةو ٖةَوو ناوزِة ناوزدة ضاةى ياة غااْة،
ٖةَوو نوزِي َٓٔ..
دةضيت ية ًَي نوزِةنةي دةنسد و زوو ية ايَُة ،دةيطؤ:
ٖةَووجإ اةو نوزِةي َٓٔ ،بةخيَس ٖاجٓاةوة ،ياة ْاوشةْطاةوة جاا
ايَاسة ،باة ذايَالَوي باة قااوزِةوة ،ضاةز ضاةز و ضااةز ضااوي دايهااي
خؤجإ ،بةخيَس بيَٓةوة ،ضاْةبوو ٖاجٓاةوة ،ناوزِة خاؤ عاازةث باة
ذةْااادي باااسدئ ،بةغااادا ْياااوةي زيَياااإ با ايَ ،باااة َيَواْااادازيؼ
ْةياْةيُٓةوةْ ،ةْهِ ياة خاؤزِا ْةيادةطؤْ :اة غاريي ظووغارت ْاة
ديدازي عازةث.
نوزِةنةي دةيَيَ:
ٖااااؤ دا ،اااااةو ض دةيَيَااااي؟ ايَُااااة ٖااااةَووَإ نااااوزد ْاااايني،
عازةبةنيػُإ دةطةيَة.
دايو َطحةني جوْدي ية ضيٓطي خؤي دا :
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ٖةيسِؤ ،نوزِّ وا َةيَيَ!
نوزِ:
داييَ ،يؤ؟
دايو نةَيَ داَا:
اؤشا ،خؤ َٔ دةطةٍَ عازةبي ذيَػُةزطةّ ْية.
نوزِ:
دةي ،داية ،بصامن عازةبةنةي ْاوَإ دةْاضيةوة؟
دايو ،ذةدمةي دؤغاوَرةي َٓداآلْة بؤ َٔ دزيَر نسد:
نوزِّ ،خؤ نؤزة ْيِ ،اةو زةغوبسذة ضاوزِةغة ٖةوة.
َاأ طسذميااةوة و قطااةّ ْااةنسدٖ ،ااةَوو يااة ضااةز ذػااخ نااةوجٔ،
ظسيحةي اةبوو ضؤضةٕ ،ية ضةزيسِةؽ دةْطيدايةوة ،نوزِ طوجي:
داية ،جةزِ عازةبخ ْاضيةوة!
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بااةآلّ دايااو يااة قطااةي خااؤي ْةٖاجااة خااوازيََٓ ،اايؼ دابووَااة
بيَدةْطي و وزجةّ ييَوةْةدةٖاد ،بؤية ذارت ياة ضاةز قطاةي خاؤي
زغخ بوو ،بووْاة عاازةث باؤ َأ خيَاسي داياةوة ،ااةٖا ،داياو ياة
ٖةَووإ ذرت زيَصّ دةطسيَخ و ضاية ية دواي ضايةّ بؤ جيَادةناد و
بة بة شؤز بة شازَةوة دةنادْ ،اوة ْاوةؽ دةيَيَ:
خؤشي ية خاؤشي دازإ ،يةباةز خااجسي ااةو عازةبؤناة ،عاازةبيِ
دةشاْي..
اةوشا عازةبي ٖاوزِيَ ،شازي بؤوةو ْاوة ْاوة ،ية غيَوةي نيَػاي
ٖةَصاغا و مسيًَََة ضؤزةنةي ،زوو ية دايهة غةنس:
داية ،خؤ ٖةَوو قووْسِةغةى عازةث ْية!
دايو عازةبي خؤي ديحةؤوة و ض قطاْي بةطويَدا ْةدةضوو.
بةز يةوةي خؤ باويَُة ْاو شيَ و باة خاةيايَي غااز و طةيػاحٓةوة
باوةغااي دايااو و باااوى و نةضااوناز ،بضااُة خااةويَ ،ذياااويَ وةذؤز
نةود ،ضةزدةضحة:
 +ضُا جؤ ْةنوذزاوي؟
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 خوازشا ،بؤ بهوذزيَِ ،نؤشّ ضاواية.اةو ذياوة نةضيَهي ْصيهي اةو َايَة بوو ،شاغيَهي شاغداز باوو،
ضةزدةضحةي ضةْد شاغيَ بوو ،ضةنو جةقةَةْيي شؤزي زادةضايت
ظيصبيَهااي ْاااو بااةزة نسدبااوو ،بااةوة شؤز ييَااي جووزِةبااوو ،شؤز ييَااي
ذسِبووٖ ،يَٓدةي ْةَابوو ،وةى َسيػو ضةزي ٖةيَهيَػيَ ،ذسضي:
اةدةي بؤضي ْةجدا ايَُة؟
نابسا شَاْي جيَهةاآل:
ااخس ،واّ شاْي ايَوة ْةَاوٕ..
ضةْد ضؤز بوو ،ضيَ ٖيَٓدة ضؤزٖةيَطةزِا:
بة ضهوزجي غهاود ،ديَية بةز ضاويػِ؟
ناوزِ جفيَهااي ييَهااسد ،شؤز ضاةزنؤْةي نااسد ،غسجوغااؤي غااهاْد،
دايو ذيَؼ ايَُة ٖاجة ْيَوإ و ْةيٗيَػخ بكةوَيَ ،ية شااؽ طاةزِيَ،
خةوّ ديَ ،ضةزخةويَ ْةغاهيَِٓ ،ضاةةي ياة طةزَاةي غاةزِيَ ،باة
دةضحدةطرييَِ!غةوجإ غاادْ ،صادةناةّ ،ضاةةي ياة ضاةز قاةآلد
يةنرت بةيٓيٓةوة.
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بةطتؤسِة
دةيف دةطيت طجيَذة
نؤزِيَ ،ية ْاو شؤرْةي خاةوة ،ذريَااَيؼ ياة باةزخي جيَاس غاري
دةضيَ ،خةويَهي ْاضو خةوجووة ،ايَُة ية جازيهي و بايَ َااآلوايي
شيَُاْٗيَػاانت ،زةْطااة ٖيَػااحا دةزويَااؼ بااسايِ باْطيٓااةدابيَ ،دْيااا
جازيهة ،ية ذيَضةناْي ذريَاّ ْةزّ ْةزّ  ،باة ذيَاي طيَاسِي ياةى و
دوو ،بااةزةو بةضااحؤزِة ،بةضااحؤزِةي جااري يااة ٖااوزدة ضااةزبسدة،
ضااةزبسدةي ضااؤز و ضااري و شةزد و ٖةَااةزةْ ٖ ،ااي بااةيةووٕ و
خةشيَُة و طويَيهةي ْةوزؤشي ،غؤزِدةبيٓةوة ،ااي دةزويَؼ ،دةبيَ
بطةَةوة دةف و دةْ و باْطداْخ؟
ْااةزّ ْااةزّ ،غااؤزِدةبيٓةوة ،زيَ نػااوَادْ ،ااة جسوَةيًَاايَ يااة
ذيَػُاْةْ ،ة جسوَةيًَيَ بة زووَاْدا ديَ ،باةآلّ ياة ذػاحُإ ٖةياة،
ي اااشادة ،ااا ،ياة بريَضاوو بًَايَِ ،ياةو
دياز ْية اةو زيَوباْة جا ناو َ
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دةضحةيةي ية ْاوشةْطةوة ٖاجني ،ايَطحا جاةْٗا ضاوازَإ ييَاسة ياة
ْيَااو اااةو جسوَةيًَااة ضااةز نااساوة ،دةضااخ يااة ضااةز ذةرذيحهااة
زاوةضحاوئ:
زةدمةةز ،اةبوو ضؤضةٕ ،ضةْطةز ،اةش.
بةآلّ نؤَةيَيَ نؤْة ذيَػُةزطة و غاْةي غاز و اةواْةَإ بةطةٍَ
ناااةوجووٕ ،ذيَػاااُةزطةي دياااوي زؤذٖةآلجيػاااُإ يةطةيَاااة ،ضاايَ
ضوازيَهٔ ،بريّ ْية ،دميونساد باووٕ ،ياإ نؤَةيَاة ،ياةنيَ يةواْاة
ضةزبسدةيةني ْاضهي ٖةية ،با دْيا بسِيَ زووْاٖي جيَهةويَٖ،اةيََ
دةيطيَسَِةوة.
ديازة ايَُة ااطاداز ْني ،ية ضةْد روة و ية ض دةَايَ ذيَػاُةزطة
بة ْياشٕ بسِذيَٓة غاز ،دواجس شاْيُةوة ،دةضاحةي ناْاةبي طاةوزة و
اةواْيدي نة خؤيإ ضةْد قاد نسدبؤوة ،دواي غةزِي ري دةزبةْد
و اةواْة ،ية زيَي نةضٓةشاْةوة ،خؤيإ بة غازدا نسدبوو.
ا ايَ ،ضااريَدةية ،ضاااوي جياار يااة ْصيهااةوة ،طااوزط و ضااةط ييَااو
شيادةناجةوة ،بةآلّ ذيَػُةزطة و شاؽ ْاا ،ايَاوة دةشاْأ ٖاةيََ
اااةو دوو شاااؤزة ضاااةندازة باااة ضاااي دةْاضاااساْةوة؟ ْيػااااْةي
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ذيَػااُةزطة يااة دووزةوة ديااازة :نؤيَةذػااخ و َااةجازة ،ذااي وي
اةديداع و ضةَطاووْ ٖ ،اي شااؽ ناوا وا باوو! ذيَػاُةزطة باة
دازش ااازةي دازبااةريووى و نيطااة جااووجٔ ،بااة ًَيااواْي نساضاايؼ
دةْاضسايةوة.
اةزيَ ية ذيَضي نةزيِ ظةغاؽ بوو ،يإ اةويدي؟ ياة دةو شاادة
نؤَةيَيَ ضةنداز زاوةضحاوٕ ،ااي ،شااؽ ْاةبٔ ،نةوجيٓاة بؤضاة؟
جفةْ ضوازة ،ية ضةز ذيَية ،باؽ باوو ،باةز ياة زانايَؼ زانايَؼ،
ْاضساْةوة ،دةضحةي كنؤضسةديي يةنيَيت بووٕ ،اةو فةزَاْدةية
يااةو دة ااةز و ْاااوةْ ،اااوي بااة ااااشا دةزنسدبااووٖ ،ةزوابيَحااةوة بااة
طؤجةي طؤجيازي:
يةو فةزَاْداْة بوو ية ْصيهةوة ضةزذةزغيت غةزِي دةنسدْ ،اةى
وةى ٖةْاديَ ناة يااة دووزةوة ،ياة بيَحةيااةوة ،فاةزَاْي ٖةيَُااةد و
ٖةزِْااة ذيَػاايإ دةدا ،يااإ ديًيااإ بااة دةضحةةضاارتاوي دةٖيَٓايااة
ذيَػااي و دةَاْضااةنةي دةزدةٖيَٓااا ،شزّ ،بااة طويًااةييَ ضااازدي
دةنسدةوة ،ذسضيُإ:
+ذيَؼ ايَُةٖ ،يَص زؤيػحووة؟
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بسِؤَٕ ،ةجسضٔ ،ذيَػُةزطة طةيػحووْةجة بٔ غاز.ية ضةز ذسدي بةضحؤزِة ،دةْطي دةف ٖاجة طويَِٖ ،ةز ٖيَٓادةؽ
ْاٖ ،ةضحُهسد دةف ييَداْةنة بؤ باةزِيَهسدْي َٓاة ،ااةوةجا ياة ْااو
دازةباشةي ضةز دةضحامن و دةَةةٕ باؤ طؤزِضاحاْي ضاةيد َاازف،
يةوةؽ خةيايَرت ،ية ْاو دازةباشة دةضحِ داية ذيَٓاووع و ياة ضاةز
نفٓةناااةّ دووضاايَ زضاااحةي غااايِٓ ْووضاااي ،ياااةو دةَاااة باااامب
باْطيهسدّٖ ،اجةووَةوة ْاو جسوَةيًَيؼ طويَِ ٖةز دةشزيٓطايةوة و
دازو بةزدي بةضحؤزِة ية َٔ بووبووْة دةف بة ضةز دةضحاْةوة.
ْاشامن خةوٕ بوو ،خةياٍَ بوو ،ايادي ياة ضاةز ذاسدي بةضاحؤزِة،
دةف ية خحوخؤزِا اةو بةشَةي ذيَهسدّ..
باذؤ ،ذاسد و ذيَضاي خاْصادَاإ باسِي و ضاةزنةوجني ،جةقوجؤقاة،
دْيا زووْااٖي جيَهاةود ،ياة اامسااْي ٖاةوييَس شزَوٖاؤزِةٖ ،ااجني،
ايَُة ٖيَػحا ية ْاو جسوَةيًَني.
اةٖا ،ذيَػُةزطةيةني ديوي زؤذٖةآلد ،نؤيَةذػحةنةي نسدةوة،
خؤديو و َوونيَػي دةزٖيَٓا ،نةوجة دةزنيَػاْي َووي زووَاةد و
بٔ ضاوي ،بسادةزةنةي طوجي:
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َ +ايَحة ،ايَطحا وةخيت َووة؟
 ٖةضحدةنةَّ ،سدٕ ْصيهة ،بؤية وةخحيةجي. +بة خوري جيَهضووي..
 نوزِة ،بؤ جيَٓاطةي؟ ناجيَ نضة غازي ٖاجٓة ضاةز جةزَةناةّ،ظةشْانةّ ْاغريٕ دةزنةوّ ،با بًَئَ:
واي يةو نوزِة قؤشة..
يةو طوجةياةوة باريوةزي نةضايَهِ برينةوجاةوة ،اةطاةز ااةويياي
ضةيةبيؼ ْةبيَ  ،نةضيَهة وةى وي ،غحيَهي ْصيو يةوة دةيَيَ:
ناااجيَ طااةدمي نوزديااإ دةبااسد بااؤ بااةزدةّ قااةْازة و طويًااة
بازاْهسدٕ ،جانة داوانازيإ اةوة بوو ،ضةزوزيػيإ شوإ برتاغٔ،
جا دواي َسدٕ ْاظةش دةزْةنةوٕ..
دةي ،اوَيَدةوازّ ،اةو نوزِة َوونيَؼ ية دةضحةي دياز خؤديو،
بيَ بةآل بيَ و نيرة غازي َةزطي ْةبيٓٔ.
زةْطاة طةيػاحةيٓة ااةو زيَضاهةيةي ناة ياة شاادة دةبيَحاةوة و
دةجةاجةوة بيَسنؤجي ذةغيَو ،جؤ اةطةز ظاةشجهسد ،بًَايَ ٖاي عاةشيص
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حمةَةد ،يةويَ ك اةو شازة بيَُةوةيّ برينةوجةوة ،دةطةٍَ ذةغايَو
و ية بةز خؤَةوة طومتةوة:
ككاةطةز اةجمازة بيَُةوة
بةياْيإ وةى بةزخؤيةيةني ضاوا
ية ْاو قةزضيًي ذازاوا
جًدةخؤّ و
طيايةني جفخ جيَس جيَس دةشووّ،
جا نفخ دةمب
غةو بةيةنِ ية غةومني ضازد ٖةيَدةضووّ.....يي
جةقااة يااة طةَااةي ْاااو قةزضاايٌ و طيااا خااوازدٕ و غااةومن و
ييَطحٓةوةي خاني نسدّ..
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صين
كميمي دةسطاي شاس
يااة ري باشطااةوة ،دؤغااهة شااادةي داطسجااووة ،طويًااة دةيَيَااي
نةرَصي طةوزةية ٖةيَدةقؤشيَحاةوة ،واي ،ياة ض ضاانةطؤزِيَ ييَُاإ
قةوَا ،ييَسة ااٖي جةَحوَاْيِ بؤ قةْديٌ ٖةيَهيَػا ،قةْديًي ذػاخ
و ذااةْا ،يااةويَ ذيَػااُةزطة ييَااي بكااةوَيَ ،جيػااة بااةزدي وا ذااةْاي
دةدا ،بااة َووغااةني ظوض ائَ و عةباضاايؼ ْاااقسةدميَ ،واي ،يااة
خؤَإ ،ض دووز ْية اةو دؤغهةية شيَُإ بهاجة اةوشيَ!
دابةشيني و جفةْ ٖاجة طؤ ،يةو دةغحة ية ضاةز شط زانػاائ و
شيَي دؤغهةَإ دا باةز دةضارتيَرإ ،داَاْةيَارإْ ،ااشامن نايَ باوو
طؤجي:
ٖةز نةضيَ غةزِي ْةديحووة ،دووزنةويَحةوة و ْةيةجة ذيَػيَ.
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ضي وا ْةَايٓةوة ،اةواْيدي نػاْةوة ،ية ذػحُاْيػاةوة ٖيَاصي
طةوزةي ذاجاز ضاوةزِيَي زيَ نسدْةوةية ،اةو ٖيَصة ية ضاوذاي نًاؤ
دةضيَ ،اةطةز بة غاز وةزبيَ و ذيَػاي ذيَٓاةطرييَ ،جاةبازةي ذياإ
طويَةطةمنيَهي بة ذيَوة ذيَوة ْاَيَََ.
ايدي ذيَ ذيَ ،بة غةزِ ضوويٓة ذيَػيَ ،ية ذػحة َأ نةضايَ ويَاي
ناااةود ،باااةرَّ ْةناااةود ،باااسئ ضاااوونة و باااةقؤيَي ناااةوجووة،
نػاااْدياْةوة ذػااحةوة ،دؤغااهة يااة جةقااة ْانااةويَ ،اااةو ْاااوة
دادةبيَريَ ،نسدية ضةزْد و بيَريٓ  ،طويًاة طاؤٍ دةنااد! باة ْااو
رقاْاادا طيااصةي ديَ ،بااةرَّ ذيَػااُةزطة يااة طويًااة طااةزَرتٕ و
ْاطةزِيَٓةوة و ْاذسيٓطيَٓةوة ،شؤزي بسد جا دؤغهةيإ قريِةبسِ نسد.
دةضحهةوجي اةو غةزِة ،غةزِي باشطاة ،جاةْيَ شيًةناةّ ياةبرية،
بريّ ْية نيَ بوو ،طوجي:
اةو شيًة نًيًي نسدْةوةي دةزطاي غازة..
زةْطاااة ياااة ديَا ايَ خاااؤ طاااوجةيَحِ :خاااودا باااة شازجاااا بسِواْااايَ.
باااابيَ ضؤضاااةٕ ،ااااةو ناااوزِة عازباااةي ،ظيصباياااةجي ييَدةزناااة،
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يت دةزدةناا ،باة جةياة جيًَايَ ،شيًاي باة
ضةزةدةزي ياة ٖاةَوو ضا َ

نازايَخطخ ،باذؤ..
شياٌ ،دووةّ شااازة ضاوازي شيااٌ مب ،شااازي باةزيَ ،بااةز يااةوةي
بةضيا بهةوّ ،ياة ْصياو ضايٓةَا ضاريوإ ،بيَسياة ضاؤزيَ طسمتاي و
ضةْد ش ازةخؤزيَ ية ْاو شيٌ دةضةةضةزي نسدّ ،شاازي طاؤزئ
شيٌ طسمتي ،بةرَّ اةو شازة ايَُة شيًُإ طسد!باذؤ..
يااة ْاااو شيااٌ ،يااةدايهةووْي ْاااوشيًِ برينةوجااةوة و طومتااةوة،
شيًةنةي زةفيل ضابريّ َةبةضحةا اةوةي دةيَيَ:
َٓدايَة نوزديَ
ية ذاغهؤي شيال بؤ ذيَػُةزطايةجي ية دايهدةبيَ.
باذؤ ،ية اامساْيَ طسِوٖؤزِ و شزَوٖؤزِ ،ية ضةْد شيَيةني غاازةوة
دوونةٍَ بةزي اامساْي طسجووة ،باذؤ ،ية غؤزِغةوة بؤ غةضايت و
باخضةي خاْصاد ،وا شواْة طسجةي شواْي ااةو شاادة زةغاةةيَةنة
ْيػاْةدةَةوة:
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ي و دةضاخ ياة ضاةز ضاةى ،زوو ياة ااةزد و اامساإ،
ية ْاو شيًا َ
زووةو غاز ديَني ،ية ااضيت نازطةي شطةزة ،ظةشَضووة شطاةزة،
ااي بؤ ذانةجيَ ،ضاةْد ااضاإ دةزديَ و ٖةيَادةبيَ و باة رييَاوةوة
دةطاارييَ ،يااة باااي غااازي شيًايَ ،ش ازةيااةنِ ذيَضااايةوة ،دوو َاارّ
ييَٓةدابوو ،دةضرتِيَريَ ْاشامن ياة ناي روة ٖااد ،يةطاةٍَ خاؤ ْاةوي
نسدْاايَ ،ش ااازة ضااوو ،بااةآلّ دازش ااازة َااا ،شيَااي دةضاارتِيَر،
دةضرتِيَرةٖ ،اجني و دةضرتِيَر ْةيطيَسِايٓةوة.
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شؤسِش ،قةآلت
خةيالَي بادة
ايَااسة غؤزِغااة ،ض غؤزِغ ايَ! باوةزِْانااةّ غؤزِغااي بااةزيَ ب ايَ،
غؤزِغي بةز بة ضيانةوجِٓ  ،جاؤ وةزة ،باة ضااوي َأ ضااوديَ ،ض
زةغةةيَةنيَهة شاادة ،زةغاةةيَةني زاباووٕ و ضاةزٖةيَدإ ،ذٕ باة
نًهة دوودةو و جريؤطةوة ،ذياو بة خانةْاع و ذةزضي ةوةَٓ ،داٍَ
بة دازرضحيل و نوضهة بةزدةوة ،ذسِ بةو شادةية:
بري ٖيَصي ذيَػُةزطة ،ضةداّ ية ضةزة َةزطة..
ايَااسة غؤزِغااة ،يااةو دووزةوة جيًُاايَ يااة بًَٓاادايي قااةآلمت ياايَ
دةزنااةودٖ ،ةضااحُهسد ،شةَةداْيةنااةي بامبااة ،ذاارت دةزنااةود،
نحوَخ يضهي نةوانةي دايهُة ،واي ،ااةٖا زؤذ جااشة طصْطايَ خاؤ
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دةداجةوة ية دوو ضيَ ذةدمةزةي قةآلجيَ ،باة ضااوي َأ ،شاوإ
ضاودةْيَ ،شطة ية ٖي ااشادي ،ض ْةخؼ و ْيطازيَهي ْاطاجيَ.
ية ْاو دزوومشي ذْاْي غاؤزِؽ و باة ديااز قاةآلجي شةَاةداْي
ونةويَ و طصْطةوة ،طسيامن ٖاد ،بة شؤز خؤّ طسد.
شاااادةي غاااؤزِؽ ،باااة نؤيَةذػاااخ و ضااًَهَ و ضاااةز و زياااؼ،
نوزِةنااْي خاؤي ْاضاايةوةٖ ،اجٓاة ذايَؼ شياٌَ ،اأ جيضااويَهِ بااة
قةآلجةوةية و ييَيٓابيَحةوة ،زةْطاة ياةو ضااجة باةو ناؤجسة جاةزيوة
ضاااوومب ناااة ياااة ْيػاااحٓةوةيةى ،ياااة دووزةوة ٖيَالْاااةي خاااؤي
دةبيٓيَحةوة و ًَةقوجةي بؤ دةناد..
يااة ْاااو ٖة ةيااة و جًيًيًااي ذْااإ ،زوو يااة قااةآلجيَ ،بااؤّ ٖاااد،
ي ذا ِس باة
ي ديَسة غيعسي غوزِغااويِ باؤ ٖااد و ياة ضاةز شيًا َ
ٖةْد َ
طةزوو بؤ طةزِةني غؤزِغِ خويَٓدْةوة ،زةدمؤ دةيَيَ:
بًَيَ ،بًَيَ ،زؤذجة..
بابيَ ضؤضةٕ ية شاَةوة ضةز دةزديَََ ،باة ذيَهاةْيَ غاريٕ و
طايَحةااَيَصاْة دةيَيَ:
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نوزِة اةجوو ضي ،يؤزناي؟!
باوةزِ بة ضاوي خؤّ ْانةّ ،اةوة َِٓ ية شادةي غؤزِغاةوة ،باة
شًو و ضةني ذيَػُةزطايةجي ،بة ضوازي شيًاي ضاةزباشي ،باة ْااو
زةغةةيَةني زشطازي ،زووة و قةآلد ديَِ؟ اةويَٗيَ قةآلجة؟ وا ية بٔ
دوو ضيَ ذةية ٖاةوزي ياة باةفسي قةْاديٌ ضاريرت ،ياة بأ جيطاهي
طصْط ايَ ،يااة ْيطاااّ دةدزةوغ ايَحةوة؟ جااؤؽ يااة شيَااي َاأ بايااخ،
دةجطؤ:
ضاو بة ٖةيَة ضووة.
وا ٖامت ،غازي َٓازة و قةآلمت ،ضا ْةبوو ،طويًةيةني دؤغهةنةي
باشطةّ ْةطيَسِايةوة ،ضا ْةبوو ،ية ذػخ غةق ويَ ية فسِؤنةوة ذةية
ااضاآيَهِ ْةطسجااةوة ،ضااا ْااةبوو ،يااة ٖةيةةضااويَحإ َيٓااا غااؤزِؽ
زةقٗةيَٓةٖامت ،ية بةزي نيَوةزِةؽ بة دةزدي طيااازا ْةضاووّ ،ياة
ضةَةنةي قةآلدشيَ ،جؤذةنةي ْااشامن ياة نيٗاة نيَاوةوة ٖااجوو باة
ويَٓةي قةآلدشيَ ٖةز ذازضةيةنُي بؤ شيَياةى ٖةيَٓاةدا ،وا باا ،خاؤ
ايَطحا قةرَمت ْةدةديحةوة ،بة ذيَػواشيي غاز غاد ْاةدةبووّ ،ااةش
يااة ْاااوشةْطيَ ،شؤز شاااز ضااةز يااة ضااةز نحيَاات ،خااةو ْااا ،خااةياٍَ
دةيربدَةوة ،دةيربدّ ،ية ضةز ذػيت ذةية ٖةوزيَ دةطةيػاحُةوة
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غاز ،غازي ااشاد ،طةزِةى بة طةزَي خؤغٗاجٓةوةي يايَ دةناسدّ،
نؤرَٕ طويَيإ بؤ دةٖيَٓاّ ،اؤخةيؼ ،خاةيايَي ضاةز نحيَات ،وا ياة
شادةي غؤزِؽ ٖاجة دي.
بة شادةي ْيَوإ باخي خاْصاد و خةضحةخاْةي نؤَازي ،بة ذازيَص
بةزة و قةآلد ٖاجيٓة خوازيَ ،ضي َةجسميإ بسِي ،جةم و جؤقة ،ياة
اامساْةوة ااطس ديَٖ ،اجني ،قةآلد ْصيهة ،ضااود جيار بايَ ،بٓصاة
جؤزنةي قةدي دةبيَ! بة دةضايت زاضاخ ذيَضاُإ ناسدةوة ،باة
ذيَؼ ذةزوةزدةدا ٖاجني ،ية ضةزة ناؤآلْي ضايٓةَا ضاريوإ ،ااةو
شيَيةي بيَسياة ضاؤزةنة ياة شيًاي ذةضاحاّ ،جيضااويَهِ دا قاةرَجيَ،
زةْطة طوجةيَحِ:
بة ااشادي بحةيِٓ.
ي يةطار باووٕ
طةيػحيٓة باةزدةّ باْكةناة ،ديحُاإ ضاةْد نةضا َ
دةزطاااي بػااهيَٓٔ ،بااة ٖةزِةغااة دووزَااإ خطااحٓةوة ،يااةويَ يااة
اامساْةوة بووة ااطس بازإ ،بة ذسِةذسِ خؤَاإ ٖةيَادا و داَاْاة بأ
ديوازإ ،ذيَػُةزطة بة ااطس و ااضٔ وةآلَي اامساْي دايةوة.
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واي ،نةع ْةبيََ ،طاةدميَ دةجطاود روروة ،ذػايت باة دةزِاث
دابوو ،بة بةز ضاوَةوة بةردا ٖااد ،خاوئَ باة ضايٓ و بةزؤنيادا
ضاؤزِاوطةي بةضااخ ،ذةياة ضاضااُةييَ باة رًَاي نااةوجةوو ،نااةود،
ٖةيَُاْدايااة ْاااو شيااٌ ،جةَاغااادةنةئ ،دةييٓطااي ضؤضااةْيؼ بااة
خويَٓة:
 اةوة ضية ،جؤغي ذيَها؟ٖ +ي َٔ ض ْية ،نؤْة.
 نؤٕ؟!دوو بسيَ طضهةي بة ذيَوةية ،ويَدةضيَ بسيَ ضاضُة بٔ ،باةآلّ
ٖةز بة ذيَوةية و باضيػي ْاناد ،جووَةش ياة غاةزِي ري باشطةناة
ذيَيهةوجووة ،ايديٖ ،ةزدوو بسيٓداز و يةطاةٍَ ياةى دوو نةضايدي،
باذؤ بؤ خةضحةخاْة.
ْةطةيػااحةوويٓة بااةزدةّ َااايَي ذيَػااووي زةضااوويَي ظااةيسإ،
ديحُإ شيٌ بة ضؤضاةْةوة ذةيادابؤوة ،بسيٓدازةناةي طةياْادبووة
خةضاااحخاْةي نؤَاااازي و باااسيَ خاااؤي ذيػاااإ ْاااةدابووٕ ،باااة
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ذازضةيةني ذػحيَٓةنةي شوإ بةضحةووي ،ضوازي شيٌ بوويٓاةوة،
ية خسِ روة جةقوجؤقة ،بة ذازيَصةوة باذؤ..
ٖااااجني ،داَاْاااةوة شااااادةي دخحاااؤزإ ،باااةزةو ضاااايُةجسي
غااؤزِبوويٓةوة ،يااة ْصيااو بادةفسؤغااي غ ايَخإ ،زيَااو يااةو ضااةزة
نؤآلْةي نة اةويَ ضايَيَ ،عاازةبيَهي قااجصةيحووْيي فيًةجاةْي ،ياة
جسوَةيٌَ بؤّ دابةشي ،اةطةز وةضحاي دازبةضحيِ ْةدةٖاجة ذيَػي،
بة شيًةيةى ضةزي دةذةزِاْدّ ،ااةو ضاةزبسدةية ياة كناؤآلٕ ناؤآلٕ
طيَسِاْةوةي بة دزوداو طيَسِاوَةجةوة.
يو
طيصةي طويًاة طيَارد دةنااد ،باة غؤضاحة و دياواز دةناةو َ
ٖةيَدةقؤشيَحةوة ،ية شيٌ داباةشيني ،ياةو ضااجاْة بيَاوةي بيةيٓياخ،
بيَوةي ٖةضخ بة ذيَي بهةيخَ ،ةزط باةزةو زوود ديَ ،اةطاةز ياة
ْيػاْةغةوة ْةبيَ ،بة طويًةي ويٌَ ديَ.
دةجسضِ ،يةو طويالْة دةجسضِ نة نةع ْاشاْيَ ية ني روة ديَأ،
غااةيحإ دةيَ ايَ ،بااة فيػااةنيَ جااؤس و نًيًااي غ ايَخإ بػااهيَٓة و
ضازةطيَ ويطاهي بهاة َاةجازةوة و ْااوة ْااو فسِيَهاي ييَادة ،باادة
يةطيٓة جسضي َسدٕ دووزخاجةوة ،دةَيَهة دةَِ ييَيٓةدواوة ،يةويَ
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ية ذيَؼ دةزطاي بادةفسؤؽ ،ية بٔ ااطس و ااضأ باؤ ضاةْد ضااجيَ
خةيايَي بادة بسدَي.
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تةيشاوة
ياواسيَ لة فهجاني داستيَمةوة
يااة ضاايُةجسي ذةزِييٓااةوة بااةزي غةضااحُةجسي ،زيَااي عااةْهاوة،
دةضاااخ يةزشيٓةناااةي ايَاااسةّ برينةوجاااةوة ،ااااةو ضاااايَةي ياااة
خسِبووْةوةنااةي قوجابيااْي شاْهااؤ ،اااةوةي بااةزدةّ ضااةزا ،ناااجيَ
وةيةنااة بةعطااي بااة ذةزضاايا و قؤْداغااة جفااةْطإ بااة ْاوَااإ
وةزبااووَٕ ،اأ ييَااسة ،يااة ضاااخاْةي اااةو قوذبٓااة خااؤّ طسجااةوة،
ذيَدةضوو شؤز جسضاامب ،اااخس ذيايَاةّ ياة دةضاخ دةياةزشي ،باةآلّ
ايَطااحا جااسع ْاْاضااِ ،زةْطااة َاأ يااةو نةضاااْة مب ،دازا ضاوغااني
طؤجةْي:
ذياو ْةويَسؤنيؼ بيَخ ،جفةْ ذيضيَ بويَسيي دةداجيَ.
بريَإ ْاضيَ ،ايَُة ْياشي طةيػحَ ضةزباشخاْةَإ ية ضةزة.
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بااةز يااة ذةزِيٓااةوة ،جااؤ بااةزيَ خااؤدة بااةزي زؤذٖااةآلد ،بااةزي
جةيساوة ،بةيٓة ض ٖةضحاوة ،بةزي َايَي ضابري ضازوو دةيَيَِ ،اةو
غةقاوةيةي شوو ،ية ْاو ضانةطؤزِي يازي ،بة جؤذة ضازووخيةنةي
جاااؤزِي طاااؤيي دزِاْااادبوو ،ضااااوي ضاااةزباشي غاااهاْدبوو ،ياااةويَ
اةفطةزيَهي عازةث طوجةووي:
ضةطةاث نوزد ،جؤذي جؤذاْيَي ية جؤذي دةبابةي ايَُة بةٖيَصجسة.
بةزي زاذيَضخاْةي ذيَػوو ،اةو شيَيةي ضةزدةَاْيَ ،ضاٍَ ضايَاا
طةدمي ٖةذدة ضايَيي زاذيَضي ضةزباشي دةنسد و شؤزيإ بة غةٍ
و طيَسِي ،بة دازغةم و نويَسي ،يإ ٖةز ْةدةٖاجٓةوة.
بااةزي نااوزد و عااازةث ،اااةو باخضااةيةي ضااةزدةَاْيَ ع اازةبي
شازغريْي وةى اةوةي خؤمشااْي ياة ضايَةةزي دزخحاة نوناوخيت
طسةنااااْيَ ،اْااادويَيت خاااؤي دةضاااسِيةوة ،زاباااوو ،جاااةيساوةي
اةضحيَسةداز زابوو ،اةو طةزِةنةي يةى و دوو ْا ،ضةْد اةضاحيَسةي
وزغةدازي ية غيَوةي قةزةْي شةَيًي ٖةيَداوةجة اامساْي غااز و
ية ديَيَ قةآلجيَ ااواْابٔ و ْابٔ.
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ضااااودةْة جاااةيساوة ،ياااةو ضاااريَدةي زاذةزِيٓاااة ،وزد و دزغااايت
ٖةضحا وةجة ضةز ذايَ ،ديَحاة ذيَػايَ ،ض ٖاجٓاة ذيَػايَ ،باة نيُااي
عةيي نيُاويؼ ْانػيَحةوة ذاغيَ ،بةيٓة:
ذريةَيَااسديَ خةدمااةزيَهي ذةْطاااوي يااة دةضااحة ،زةْطااة يااة
ضةزدةَي ظةضةٕ بةنسةوة ية بأ عاةزدي غاازدبيَحةوة ،اةوغاؤ
دةزي ٖيَٓابيَ ،اةٖا ية ٖةواييَ زايدةوةغيَََ و دةيَيَ:
ية نويَية ،عةيي ظةضةٕ َةشيد ية نويَية؟ نازي َٔ يةطةٍَ وية.
ذرييَرْيَ ،نووزِ بؤجةوة ،ذيَٓاضيَ نةزجة دداْيَهي ية دةو َابيَ ،بة
دةضيت يةزشؤني جريؤط زادةغةقيَََ:
بةخواي نةَة ،اةو غةداَة طيَ زةغة بطسّ ،اةو دازةي ية قووٕ
دةبسِّ.
نضيَهي ذازضاةيَة نيَسديَهاي دزيَاري ياة دةضاحة ،ضااو دةطيَاسيَ و
دةيَيَ:
شاغة جةزةضةنةّ ْيػاْدةٕ.
طةدميَ ضةقؤيةني ٖةيكةدازي ية َطحة و ٖاواز دةناد:
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بيَسية ضؤز نةزد نةزد نةٕ..
جةيساوة جووزِةيية ،ذسِة ،ياة شاادة و نؤآلْاإ غاةذؤرٕ دةداد،
جااةيساوة ٖاااوازة ،يااة فٓصاااْي دازجيًَةناْااةوة دةْطدةداجااةوة ،بااة
غازدا زةْطدةداجةوة ،جؤ بًَيَي بةرغاوةي فاشيٌ زيَعاْاةؽ زذابٓاة
شادة؟!
ية جةيساوةوة ٖةضحُهسد زاذةزِئ ضةزجاضةزية و دووزْية بطاجاة
ضةز ،ية جةيساوةوة بة جةواوي جسضِ غها و يةنريَ بة دواي َاةزط
نةومت ،جةيساوة بة ااشاديخ دةضريَسّ.
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طوثا
طجيي يةلَذا
ية ضةز شادةي غةضحُةجسي  ،فًهةي دواجسي َيحةزإ ،دةضايت
اةدمووَةْي نازجؤْيُإ طسد ،اةو شيَيةي ضايَي ذاغي ،شيَاي باؤ
ذةزيااةَاْيَهي يااة غايَوةي خااؤي شيَٗيَػااخ ،دةضاايت ضااةزباشطةي
طةوزة ،اةو ضةزباشطةيةي بةزي ية زيَي طةوزةبووْي غاز طسجةاوو،
دواجسيؼ بووة شيَي ذازجريَداوإ ،دةضيت َايَة اةَٓةنإ ،اةواْةي
دواجسيؼ ياة شؤز دةشطاا دةضحضايَٓيإ َاا ،باريّ ْياة ياة ض ضاةزة
نؤآلْيَ شيًُإ نوذاْدةوة.
ييَاااسة ،نا ايَ بةيااآِ باغاااة؟ دازا ضاوغاااني ،طويَةضاااحيَسةي ْااااو
طويَةضحيَسإ ،دةَيَهاة ْةَاديوةَ ،أ ااةو ناوزِةّ ياة بأ طاازةوة
دةْاضااي ،اااةو نااوزِة باآلبااةزشةي بااة ذيَااوة غااةزِيدةنسد ،ي اة باأ
زيَرْةي طويًة باوةمشاإ ذيَهادا ناسد و ياةنرتَإ َاضاةازإ ناسد،
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ْاااةوةى ضااايدي ْةيةيُٓاااةوة ،ييَاااسة باااة زضاااحةييَ َةزطةناااةي
دةْوومسةوة:
دواجس ،اةو نوزِة ضاو فسيصية ،بةذٕ ضٓازة ،ياة طاةزِةني بااداوة،
ية ٖيضوخؤزِاْ ،اَةزداْة دةضحيإ ييَوةغاْد ،بة طويًةي خيًَي ْاو
غازي ،طياْي ضرازد.
ا ايَ ،غااةزِي طااةوزة ييَسةيااة ،طويًااة دةيَيَااي ضااةوي دزغااحة يااة
قةربةوة دةزِذيَحة شادة ،بة بٔ ديواز ،بٔ داز و داز ،ذةْا دةزطا بؤ
ذةْا دةزطا ،دةضيٓة ذيَػيَ ،بريَة ضووَة ظةوغةييَ ية ظةوغةي
َايَة اةَٓإ ،ية ذةدمةزةوة دياِ  ،ذْايَ باة شًهاي خاةوةوة ياةو
طااؤزِة يااة ضااةز طاااشةزةي ذػااخ زانػاااوة ،بااة ذيًَةقااة دةزطاااّ
نسدةوة ،دووضيَ ضةندازيؼ بة دواَدا ٖاجٔ ،ذْة دةجطود خاةوي
يايَ نااةوجووة ،يااة باأ نةيةنااةي خااويَِٓ دي ،بةجسضااةوة َةضااةنِ
ي جسذاة ،ااةوزِؤ ْياة ياة ذازةناةوة َاسدووة،
طسد ،ضازد و ضسِ ،با َ
يةنةّ شازَة دةضايت َاسدوو بطاسّ ،شوو بةزَادا ،وا ٖاجاة خاةيايَِ
بةزيٓةدةّ ،يةطةٍَ خؤي دةَةاد! طويَِ ييَية يةنيَ دةيَيَ:
دووزْية اةو قاظرةية بة قةضيت خؤي َساْدبيَ!
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ااوزِيَهي زقاويِ ييَيدايةوة و ٖيضِ ْةطود ،ذةزدةي ذةدمةزةناةّ
ييَهااسدةوة و ذيَُااداداٖ ،امتااةوة شااادة ،جةقااةَإ يااة ضااةزة،
ذةزِييٓةوة بؤ بةزي ضةزباشطة ،خاؤ ٖةيَداْاة ْااو ناووزةي اااطسة،
ييَسة ،يةو شادةيةٖ ،اوزِيَهامن بويَسيي خؤياإ شاوإ ْيػااْدايةوة،
َٔ بويَسيي اةوامن ذيَػرت ديةاوو ،ياة نيَاوةزِةؽ باةّ دياوةوة ،ياة
جازيهي و بٔ باازاْي ٖةيةةضاوويَحإ ،ياة ضايَةةزي فسِؤناةي ذػاخ
غةق وةي بأ ضاةفيََ ،ياة ذريَااَيَ ،ياة باشطاةي ٖاةوييَسيَ ،ياة
نؤرْي بادةفسؤغةنة ،ديةوو ،ييَسةؽ اةوةجا دةياْةيِٓ:
ضاااو ،ضاااو ،اااةوة زةدمؤيااة ،بااة جةقةنسدْااةوة ،بااة خػااهة و
طةوشيَ ذازجيصاْي ية شادة دةذةزِيَحةوة ،طويًة اةو ْااوةي ناسدة
ضةزْد و بيَرْ  ،اةو طسجةية يةفيًِ ااضاايي و ااضااْة ،باةآلّ ياةو
طؤزِة و ية ذيَؼ ضاوإَ ،ةطةز جةْيَ يةو نوزِة بوةغيَحةوة.
ضةْطةزة خؤغٓاوةنة بؤ ْاايَيَي! طاةزّ طاةزّ داٖااجووة ،ظاايَي
شةْطي طسجووةْ ،اطةزِيَحةوة ،ذيَدةضيَ طويًة بة بةزدي دازرضحيل
جيَطةيػحوَ ،نةَيَ طةزَرت دابيَ ،بة دةضخ طويًة دةطسيَحةوة ،اةو
نوزِة شؤز ذةية ،خؤي بة ذةييَو داْةدا باغة.
دوا طؤجة و طسجةي اةبوو ضؤضةمن ية طويَ و ضاوة:
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ٖةونة َٔ دةذةزَِةوةٖ ،ةزنة طةيػحُة اةو بةزي ،جؤ وةزة.
دةجطود ذةييهة ،ية ضاو جسووناْيَ طةيػحة بٔ بٓةدازةنة ،ااوزِي
دايةوة ،بةدوايدا ضووّ ،ااةٖا دةضاحيَهي ،دةضايت ٖةيَطاةزِاْي ياة
ضةز رديوازيَهة ،بة دةضحيَهيػاي جةقاة دةنااد ،باة جةقاةنسدٕ و
طياْةاشي باشي دا ،ية ااوديوبووْيَ ،دةضارتِيَريَ اااطسي ياة ردياواز
بةزدا ،طويًة ية ذؤيوو دةضوو ،يةو ديوةوة بة جيَهةيَةييَ ية نوزدي
و عازةبي ٖةوايَي ذسضيِ ،طومت:
َةجسضة ،ذيَُٓةنةودٖ ،امت..
جا َٔ ضةزنةومت ،بةزي ااةو باةزي ،ااةو باةزةي دةضارتِيَرةنةي
ييَوة ٖاد ،داية بةز دةضرتِيَرإ ،دازاغِ ديخ ،يةو ضةزي ،بة ذيَوة
جةقااة يااة شيَااي جةقااة دةناااد ،جةقااةنإ يااة بااةزي فةزَاْطااةي
كاةَٔيةوة دةٖاجٔ ،ضيدي دازاّ ْةديحةوة.
ايَٖ ،ةونة ية ْاو ضةزباشطةّ ،دياز ْية ،غةزِ ياة نويَياة ،جاةم و
جؤم ْية ،خؤّ ية ذةْاي نةضة شيَةيَهي ية نااز ناةوجوو ديحاةوة،
ضاو دةطيَسِّ ٖيض ناّ ية ٖاوزِيَهامن دياز ْني و دةْطيإ ْية ،اااي!
ية نويَ ييَيَيإ دابسِاوّ ،ااةو ر ٖااوزِيَ ،ااةّ ر ٖااوزِيَٖ ،اوزِيَياةى
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ي ضاواز ضاةنداز ياةو ْااوةْٕ ،ايآْاضاِ ،باةآلّ دياازة ياة
ْية ،ض َ
بةزةي طةئ..
ايَ َٔ ،وا بة دواي ٖاوزِيَهامن دةطاةزِيَِ ،وزدة جةقاة ياة دووزةوة
دةبيطرتيَ ،بةآلّ ويَ ْاضيَ غةزِ َابيَْ ،ا ،غاةزِ ْاةَاوة ،ضاةزباش
غةزِيإ ْةنسد ،ويَدةضايَ ااغاةبةجايَي ضاةزباشإ بايَ ،خاسِ خؤياإ
زادةضيت خةيَو و خوا نسدبيَ ..
جام و يؤم ضةنداز ييَسة و يةويَ دةضووزِيَٓةوة ،ياة بأ دياوازيَ
ضااووزِاَةوة ،يااة ذووزيَهااةوة دةْطااي ذازِاْااةوة و بااةٖاْا ٖاجٓااةوة
دةبيطرتيَ ،دةزطا جؤذيَهي طةوزةي نًيًدزاوي ذيَوة ،ية ذةدماةزة
طضااهة غيػاادازةنةوة جةَاغااادةنةّ ،غااةؽ ظااةفخ ضااةزباشي
شًهػسَِٓ ،داآلْة ية خؤ ٖةيَدةدةٕ ،بة عازةبي ٖاواز دةنةٕ:
ايَُة بةْدنساوئ ،ية زاٖي خواي ااشادَإ نةٕ..
يةى دوو نوزِيرطةي جاشة ٖةيَضوو ،وا ياة طارٕ جؤذةناة بػاهيَٓٔ،
ْاغهيَ ،دووزخمطحٓةوة و طؤمتة بةْدنساوةناْيؼ:
ية زاضيت دةزطا دووزنةوْةوة.
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ضاايَسةّ ييَطااسد ،بااة فيػااةنيَ دةزطاااّ بااؤ بةْاادييإ خطااحة
ضةزذػخ ،باة ْيااشي َاضاةازإ ذسِياإ داَايَ ،باةآلّ زيَُٓاةدا يايَِ
ْصيهةةٓةوة ،طومت ْةبادا ْياشخساذيَهيإ جيَدابيَ..
يااة ْاااو ضااةزباشطة دةضااووزِيَُةوة ضاااو يااة ٖاااوزِيَ بصزبووةنااامن
دةطيَ اسِّ ،ضااةزّ بااة ٖؤدةيااةني طااةوزةدا داطااسد ،يااة ذيَػااة َاأ
ضااةندازيَ ضااووة ذووزيَ ،واي واي! يااةو شةةخاْةيااة ،رديااوازيَهي
شاخماْةي ية غيَوةي نحيَةخاْةية ،بةآلّ نحيَت ْا ،قاد قاد ،خاْة
خاْة دةَاْضةي جيَداية ،دةَاْضةي ْويَ ،جةقةيإ ذيَٓةنساوة ،ضيَ
ضااواز دةَاْضااةٖ ،ااةز يااةى يااة شااؤزيَهِ ،خطااحة بااةز ذػااحئَ و
جا ةوة ،ضاوّ شؤز طيَسِا طويًةي دةَاْضة ْةبوو ،يةو ريةوة يةى
ذازضة نالغايٓهؤفة ،جيَاس جةَاغااّ ناسدٕ ،باازّ طساْاة و دةضاحِ
بؤيإ ْةبسد ،ية ري دةزطاوة دوو ضيَ باوية فيػةني نالغيٓهؤف
ية ضةز ايَهٔ ،اةوة باغة َٔ ،وا جيَةطةّ جةْٗا ضي و يةى فيػةنِ
ذيَُااابوو ،خااؤّ ذااسِ فيػااةى نااسدةوة ،يااة ٖاجٓااة دةزيَ خااةيَو
ذيَوةزبووٕ ،ش ازة ذيَضااْةوةيةني ْاةبسد ،شةةخاْاة فيػاةنيَهي
جيَدا ْةَا.
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ية ذةْا ديوازيَ ية ضةز بًؤنيَ داْيػحِ ،ش ازةّ ذيَضاايةوة و باة
دازش ازةَةوة نسد و بهيَػة ،بريّ ري ٖاوزِيَهامناة ،ضاةندازيَ باة
بةزدةممدا جيَرةزِي ،ويَٓاّ نسد ،باةآلّ ْةَٓاضايةوة ،طةزِاياةوة ،وا
ديازة دةَٓاضيَحةوةْ ،اضيُيةوة ،اةو نوزِة ذيَػُةزطة باوو ،ياةى
دوو شازيَهِ ديحةوو ،دواي اةْفاٍ ،ية ْاوشةْطةوة بة ييَةاووزدْيَهي
طػايت جيَيهسدباؤوة ،ظاةين ْااويِ بريْاةَاوة ،دواي ضانوضاؤْي،
طوجي:
ذيَؼ نةَيَ ،اةبوو ضؤضةٕ و ٖاوزِيَهاْيِ ديخ..
ٖةوايَيَهي خؤؽ بوو ،ايَ ،دزةْطة ،زؤذ خةزيهاة دةضاووزِيَحةوة،
ٖيَصي ذاجاز طةيػخ و وا ضةزباشطة بازدةنةٕ ،جاْهيةني طضاهةي
ااوّ ديحةوة ،جاْهيةنة ضةيس و ضةزدمسِانيَؼ بوو ،ذيَػرت ٖي ياةو
غيَوةّ ْةديحةوو ،دةضخ و ضاوّ ية باةزي غووغاخ ،دوو غاةقاو
ييَي دووز ْةنةوجةووَةوة ،دوو نةع بازياْهسد ،يةويَ ضاةندازيَهي
زيػَ بةز مسيٌََ ٖةيَكاضساوّ ديْ ،اضيُةوة ،ذيَػاُةزطة باوو ياة
ْاوشةْطي ية بازةطاي بصووجٓةوةي ايطالَي ديحةووّ ،نيَيديِ دي؟
اا ،اةو نوزِةي بسادةزّ ،بةز ية ضيانةوجٔ ،ضةْد شازيَ ضاذةَةْي
نؤَؤْيطحامن ييَيوةزطسجةووٖ ،ةو بوو ،ديَػادي ْاو بوو ،ياةنرتَإ
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ية باوةؽ نسد ،اةو نوزِة يازيدةزي ذصيػاو باوو ،وا جيَةطاةّ ااةو
غةوة ية ضةزباشطة ايَػهطسبوو ذسضي:
 +جؤ بةجةْيَ ٖاجي ،اةدي ٖاوزِيَيإ؟
 بة جةْيَ ْةبووّ ،بة جةْيَ َاَةوة ،يةوإ دابسِاّ.ذاؽ نةَيَ ْاشامن بؤ يةويؼ دابسِاّ.
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شاس
ئاصاديت باش و تةوةنذاس
ية دةَي ٖاجٓة ضاةز شاادة ،ضاةندازيَهي غاًهي زيَهرؤغاِ يايَ
ذةيدا بوو ،ية ديَي خؤّ طومت ٖاةبيَ ْاةبيَ ،ااةوة شاغاة ،باةآلّ وا
دةزْةضوو ،دياز بوو بة نؤيَةذػخ و ٖةْاديَ ْيػااْة شاْاي َأ ياة
ضياوة ديَِ ،ضانوضؤْي طاةزَي ناسد ،ااةو ناوزِة ذاازجي باوو ،ياة
غاْةي غاز بووْ ،اويَهيرتي ٖةبوو ،بةآلّ دواجس بة نسَاْض عةبادوآل
ْاوداز بوو ،يةطاةٍَ وي ضاوويٓة َاايَي وإَ ،ايَياإ ياة نويَياة؟ ياة
جةيساوة ،اةو جةيساوةي اةوزِؤ خويََ بةخػي ،بازاَيَهي خاؤي باة
غاز و وآلد بةخػي ،ااةو بازاَاة باساي قاةزةْي شاةَيًي خااوةٕ
نؤغاهي زةْا و ْةخػااوْيطازة ،دزوودي باؤ غااويَٓٔ ،ياةنيَ يااة
غةٖيداْي اةوزِؤي غازة.
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ٖااةز يااةويَ ،دةبياآِ ،طااةدميَ بااة غاايَوةييَ ضاااوي يااة ضااةز
دةَاْضةناْي بةز ذػاحيَُٓة ،جيَطةيػاحِ اةطاةز ْةيادةَيَ ،زةْطاة
اةوغؤ بةيَحة َاز و ية طةزدمن ٖايَيَ ،داَيَ و ية خؤغيا بايَي طسد و
ْةَديحةوة.
نسَاْض َيواْدازيةني شواْي نسدّ ،غحيَهِ خوازد و ظةضاَةوة،
جا ضةيداوة يةطةيَِ ٖاد ،اة،ةد ظةيساْيػاُإ يةطاةٍَ باوو ،ااةو
ظةيساْة ظةيسآْاضة و ظاةيساْيؼ دةيَايَ ،ياة ضاةزدةَي شاْهاؤوة
دةيٓاضِ ،يةو زيَية ،ية جةيساوةوة جا ضةيداوةٖ ،ةضاحُهسدَ ،أ و
اةوإ ،بة جايةةجي ظةيسإ ،ية زؤييََ ضةْد ييَهدي شوايةشئ ،ياة
ٖيض ٖةْطاويَ خصَي ايَهدي ْابيٓةوة.
ضيايي ية زؤيني و زواْيََ ٖيَٓد شوداية ية ٖي غازي ،وةى بًَيَي
ْةضٓةوة ضةز يةى بٓض و بٓةوإ ،شا ض بٓصي َةميووٕ بيَ ،ياإ
بٓةواْي اادةّ و ظةوا ،ضيايي ناة ذايَ ٖةيَاديَََْ ،ياو طاةشيَ ياة
شةوي بًَٓدي دةناجةوة ،دووز ،غيتَ نةَرت ،ذرت ية طةشيَٖ ،يَٓد بة
وزيايي دايدةْيَحةوة ،دةيَيَي دةخياجة ضةز ضةزي َازي داناْة ،ية
دةَي زؤييََ ،ضيايي دوو ضاوي ييَهدي دووزي ٖةياة ،ياة ضاةز ض
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ذٓيتَ زواْيٓيإ جيَهٓاناجةوة ،ضااويَو باؤ باةز ذايَ ،ضااويَهيؼ باؤ
دووز و بؤ اامساْيَ.
جؤ جا ضاآلْيَ بة ضياوة ْةَيَٓيحةوة و ية ذسِ بة غاز ْةنةويحاةوة
و بة ذيَ وي رضحيكةوة بة ضةز شادةي قريِا ،ذيَ ٖةيَٓةٖيََ ،ااةو
دوو زؤيني و زواْيٓاة ْاابيََ ،أ دياِ ،ااةٖا ،ضاةْد ياةوإ شياا
دةزِؤّ ،اةوإ ضةْد غازيني َٔ ،ضةْد نيَويي ضيايي.
ية شيايي زؤيني طةزِيَ ،دوايي يةوة ييَهدي ْصيهدةبيٓةوة ،يةويَ،
ية ضةيداوة ،دةَاْضةيةنِ داية ظةيسإ ،طةيةى ديَي ذيَخؤؽ باوو،
ٖااااةيَطيَسِ و وةزطيَاا اسي دةنااااسد ،دةخيطااااحة بااااةز ذػااااحيََ و
دةزيدةٖيَٓاوة ،طؤجي:
واي ،يؤ ضيَ ضواز فيػةى..
وةى بًَيَي ْياشي نةجٓيَهي ية ضةز بيَخ! نسَاْض طؤجي:
ظةيسإ ذةٍ َةبة.
ظةيسإ بة ذيَهةْيٓةوة:
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ْة ،باباة ،ااةَٓيَهييإ ياؤ َأ ْةٖيَػاحةوة ،جاا فيػاةنيَهي باة
قووْيَوة ْيَِ.
َاآلواييِ ييَهسدٕ و بة جةْيَ َاَةوة.
بريجاْة ،ية شةةخاْةنة ضيَ ضواز دةَاْضاةّ ٖيَٓاا ،ايَطاحا ياةى
دةَاْضةّ َاوة ،اةواْيديِ ية زِيَ دا ْاضاياز و ْةْاضايازإ ،دواياي
دةَاْضااةنةي ظااةيسامن بريبٗيَٓٓااةوة ،اااةو دةَاْضااةي نيَػااةي
ْايةوة.
اايَ ،ايَطااحا ،غاااز ااااشادة ،ايَااسةؽ بااة ذيَػااُةزطة ْااا ،بةكبااري
ذيَػُةزطةي ااشاد بوو ،ية شادة و نؤآلْإ خةيَو ية خؤغايا بايَياإ
طسجووة و بة شةوي ْانةوْةوة ،اةوزِؤ زؤذي بااٍَ ييَهادإ و فسِيٓاة،
ية ديَةوة دةيَيَُة غاز:
ااشاديخ جةَةْداز بيَ..

109

باوةشي
بابي ناو خةونيَ
وا ية ضةزة نؤآلْي َايَي ٖةقايةجةيَرةنةي ضةيداوةّ ،دةبيِٓ ية
خاْووة طةوزةناْي اةو بةزةوة ،خاْووي بةعطاريَداوإ خاةيَو باة
ذاجازةوة ديَٓةوةٖ ،ةية ،جةية صيؤْي ية ضةز غاْةٖ ،ةية نوزضي،
ٖةية َافووز ،ضووشامنٖ ،ةز غحيَهخ دةويَ وةزة ياة ضاةز غاإ و
دةضحإ ،ية ضةز عازةباْة و زانيَؼ زانيَؼ بيةيٓة..
يااة ري ضااانةطؤزِي يااازي ،زيَااي نااةزنوونيَ ،دةْطااي جةقااة ديَ،
ويَدةضيَ طةزَة غةزِ بيَ ،جةواويَ زاوةضحاّ ،بضاِ ْةضاِ ،وا باغاة
ْةضِ ،ية ذةزِيٓةوة طويَِ ييَية دةيَئَ:
جةواو ،اةويَؼ طريا.
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اااااةويَ وةى دةيَاااائَ كَةْصووَااااةي غاااايُاٍية ،ذياااااونوذ و
َريغةشةبةناْي غاز ،يةويَ غةزِي َاإ و ْاةَإ دةناةٕ ،ذاغارت
ذيَهةومت اةواْة ض بةزطسي و غةزِيَهيإ نسدووةٖ ،ةبوو دةيطؤ:
اةطةز ضةداّ ية ٖةز غازيَ ضةد ذياوي واي ٖاةبا ،واي باة ضاةز
ْةدةٖاد ،يةغهسي جةجةزيػي دةغهاْد.
ييَاااسة جاااةواو ذيَهاااةومتٖ ،اااةَوو طةزِةناااةناْي غااااز غاااؤزِؽ و
جةيساوةٕٖ ،ةَوو ٖةضحاوٕ..
بااةز يااةوةي برةزَِااةوة بااةزي بةرغاااوة ،بةرغاااوةي َٓاادايَي و
طةوزةييِ ،ظةشّ ييَية ضةْد زضحةييَ ية َةزِ ضةداَي بٔ دةضاخ و
ذيَيإ بًَيَِ ،ضةداَي اةو زيَوباْة ،ية ضةزباشطةوة جا ايَسة:
جؤ يةو ٖةَوو ويَٓة بسِواْة ،يةو ذٕ و َٓداٍَ و ْةوشةواْاْة بسِواْة،
اةو ضايَةي َٔ ية داخي وي بة ضيانةومت ،نوا ٖيَٓدة ويَٓةي بة داز
و ديااوازةوة ٖااةبوو ،زةْط اوَ اااةو ضااةْد ضااايَةي بااووزي ،بةغاادا
ْيوةي بووشةي ااةو غاازةي ياة طاةوزةنسدٕ و ْةخػااْدٕ و ياة
ضيَوةطسجَ ويَٓةناْي ضةداّ خةزشهسدبيَ ،بؤية غااز باةو دةَاةو
بةٖازة ية ذايص زووجرتة ،اةو غازة زووجوزةشاٍَ و بسضي ديازة.
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ضاااوديَ ،ذٕ و َٓااداٍَ ضااؤٕ نةوجووْةجااة ضااةز ضااةداَيَ نااة يااة
ٖاةشازي يااةى غايَوة ،خااؤ دةْاويَََ ،بااة ٖااةشاز اةنحااةزي ْاااوداز،
ٖيٓاادةي وي ويَٓااةيإ ْةنةوجؤجااة باااشازِ ،يااة دْياااييَ ض ضااةزؤنيَ
ٖيَٓادةي ااةو ضااةزؤنة ككشيَاسِةيي ذااازةي ياة ويَٓاةي خاؤي خااةزط
ْةنسدووة ،قطةّ ية َاَة و نانةي ذاغرتيَ ْية!
اةٖا ،ااةو ذْاة ضاةيهة ضاةداَيَهي باة دةضاحةوةية و ذةدماةي
خطحؤجة ْاوي ضاوي و جن ية ضازةي دةناد و دةيَيَ:
نوزِةنةّٖ ،ةي فريعةوٕ نوزِةنةَخ ية نويَ نوغخ؟
اااةو َٓدايَااة ،ضااةداَيَهي طااةوزةٖ ،يَٓاادةي رديااوازيَ ،بااة دواي
خؤيدا زادةنيَػيَ و دةيَيَ:
ضةداّ ظوضئَ طةوادة
َٓدايَةناْيدي ييَي وةزدةطسْةوة:
بيطسة و بة شادةي دادة..
دزةْطُة اةو ٖةَوو طسجةية بة َٔ ْيػآْادزيَحةوة.
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ايَ ،بة جفةْطي ْاوشةْ

و دةَاْضةي بيَ فيػةني ضاةزباشطةي

ي
غاز ،ياة غةضاحُةجسي دةذةزَِاةوة باةزي بةرغااوةٖ ،اامتَ ،اا َي َ
ٖامت ،داخوا خةوٕ ْية َٔ ،وا دةو نةْد و نةْد ،بة شادي زمياإ،
زيَِ داطسجووة بةزةو َايَيَ ،ديَاِ دةّ ْاادةَيَ ٖاةشازة دةنااد ،جاؤ
بًَيَي نةع ْةَسدبيَ ،بًَيَي خةوْةنةي زاْياة ،ااةوةي باة بامباةوة
ديحِ ،وةزاضخ طةزِيَ؟ جسضِ يةوةية ٖةْديَ نةزِةد خةوٕ بةزةواذ
دةبيَحةوةْ ،اوة ْاوة ذيَ ٖةيَدةٖيَِٓ جا ٖةزضي شووة بطةَة َايَيَ،
يااةذسِ ٖيَااواؽ دةنةَااةوة ،ذ ايَِ يااة دواّ ْاااييَ ،دةيَ ايَِ اةطااةز يااة
ضيًةي خاْوو ،ية ضةزدةزطاي ظةوغة بة ضةز ٖةوايَيَهي ْاخؤغدا
بهةوّ..
ْةطةيػااحةووَة زاضاايت َااايَي ذيَػاااْي ظةَااةد َةضااحإ ،اااةو
ذياوةي ية ضةزة كنؤآلٕ نؤرٕ..يي َٔ ٖةَيػة غووغةي بادةي
ي بةيآِ؟ ناْاةبي ،ااةو ناوزِة باسادةزي َٓدايَيُاة،
ية دةضحة  ،نا َ
شووؽ بااة ضاايا نااةوجةوو ،دواي اااةْفاٍ يااة ْاااوشةْطيَ ديحُااةوة و
اةويؼ وةى ٖةشازإ خؤي زادةضحهسدةوة ،باوةمشإ ذيَهدا نسد،
طوجي:
ْاشامن ْة اةوزِؤ بوو ْة دويَََ ،بابحِ ييَسة دي.
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ٖةوايَيَهي خؤؽ بوو ،بةشيَُٗيَػخْ ،ةطةيػحةووَة ضةزة نؤآلْي
َايَي فاشيٌ زيَعاْة ،اةو نوزِةي بؤ زؤذيَهي وةى اةوزِؤ زووي نسدة
ضيا و ْةٖاجةوة ،نضيَهي ذازضةيةي بةذٕ شزا َٓ ،ادايَيَهي طضاهةي
بة دةضحةوة ،ويَٓةي طوٍَ بؤّ طسذيةوة ،خؤّ ييَي ردا.
 +خازةْ ،آَاضيةوة؟
بة زةْ ْا ،بة دةْ ْاضيُةوة ،ااةوة نضاة طاةوزةي خوغاهي
طةوزةَة ،ية ااَيَصّ طسد ،طوجي:
دةضية نويَ؟
 دةضُة نويَ! َايَيَ..َ +ايَحإ ييَسة ْةَاوة.
 يؤ ،يةَيَرة؟ +جاٖةو واٖا! ضةْد ضايَيَهة.
ية بةز خؤَةوة دةَطود ،باغة اةدي اةو باسادةزة ،باامبي ييَاسة
ْةديةوو ،جؤ بًَيَي نةضيَهيدي باةو ضاوواْدبيَ؟ ضااوّ طيَاسِا ،ياةويَ
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ْاااةَابوو ،دةْاااا ييَُدةذسضاااي ،دةو شاااادة و شاااادة باَاْاااداوة
ضةيداوة ،جا ْصيو َايَيَ َٔ ،دةَرسضي:
زاضخ بًَيَ ،نيَ َاوة ،نيَ ْةَاوة؟
زاشية دةيطؤ:
ٖةَوو شيٓدووٕٖ ،ةَوو ية جؤ ضاغرتٕ.
ذسضازةنةّ ْاشامن ضةْد شازةنسدةوةٖ ،ةَوو شاازيَهيؼ ٖاةَإ
وةآلّ ،بااةو ديااوةي نااؤآلْي َؤضااهؤدا ضااووزِايٓةوة ،دةزطايااةني
طضهة ،ية ضةز دةزطا ،زاشية ذسِ بة طةزووي:
خازة نةزيِ ٖاجةوة ،خازة نةزيِ..
َايَيَ ،دايهِ و ٖةْديَهيإ ية َايَيَ بووٕ ،ية بااوةؽ ذيَادانسدٕ و
َاض َةذسضة ،واي ية باوةغي دايو! نيَ دةشاْيَ ياة ضاي دةضايَ؟
َٔ دةيَيَِ ٖيض يةو ْاضيَ.
دايهِ شؤز ْةطؤزِا بوو ،بسا طضهةنةَِ ْةْاضايةوة ،ااةو بساياةي
دواجس بووة نةضاةزي دٍََٓ ،ادايَي خوغاو و بسانااْيؼ ااةوة ٖاةز
ييَطةزِيَ ،بامب دياز ْية ،ذسضيِ:
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 +اةدي بامب ؟
 بؤ ٖةوايَرسضيَ خصَإ ،ضؤجة بةرغاوة.وا ديازة بسادةزي َٓدايَيِ زاضيت طوجووة و باة ٖةيَاةدا ْةضاووة،
بااةآلّ ديَااةزِاونيَ بةزيٓااةدةداّ ،بااة جيضاااو دةَسِواْيااة ْاااو ضاااوي
ٖااةَووإ ،بااصامن غااحيَهِ ي ايَ ْاغااازْةوة! ييَيااامن خويَٓاادةوة دزؤ
ْانةٕ ،شؤزي ْةبسد ية ظةوغةوة دةْطِ بيطخ:
نوا نوا ،ية نويَية ،بة زاضححاْة؟!
ديحُةوة بامبي ْااو خةوْةناةي زاْياة و شيٓادة خةوةناةي ضاةز
ذسدي بةضحؤزِة و خةوْةناْي ضااآلْي ضاياّ ديحاةوة ،ياة ٖاي ْااو
خةوْإ جيػهاويرت خؤي دةْواْد ،باامب ضايُاي ْاةطؤزِابوو ،باةآلّ
نةَيَ ذػيت ضةَي بوو ،ضاقؤ دزيَرةنةي يةبةز بوو ،زةْطي ضاقؤ
طؤزِابوو ،دةْا دةَطود ٖةز اةوةي ذيَػاْة ،واي ،باوةؽ و زياؼ
و بٔ ضاقؤي باث! ايَطحا َسدٕ ٖةقة و ْاٖةم ْية!
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خةجة باوة
ثالَةواني شاس
ية ضةز ْإ ،واي ،ضةْد ية خةوٕ دةضيَْ ،اخنوازدٕ ية باوةغاي
َاٍَ ،ية ْاو دايو و باوى و خوغو و بسا و نةضوناز ،ياة دةَاي ضاا
خوازدْةوةٖ ،ةوايَي ضةْد غةٖيديَهِ بيطخ ،يةواْاة خةشاة بااوة،
اةو ذْة بويَسةي ذيَػاسِةوايةجي ضاةْد طاةزِةنيَهي غاازي نسدباوو،
ًَي ْابووْ ،ةطةزِابؤوة ،ياةو زؤذةوة باووة ٖيَُااي ذْاي باويَس ،ياة
نؤآلْي ضةزيَي َايَي ايَُةؽ نضيَ جاشة ٖةيَدةضوو ،ية اامساْةوة
جةيةشَة ااضٓيَهي بؤٖاد و غةٖيد بوو ،شؤزيديؼ.
دةَةو ايَوازة ياة ضاةزةوةي َايَاة طاَيَػاةواْإ ،نوزِيرطةياةني
غيَحؤنةّ دي ،بة جاةشبيَعيَهي قاٌ طاةوزةي ناوزجي ٖةغاخ ْاؤدة
دةْهاااي ،غاااةٖيد و بسيٓااادازاْي زؤذي اااااشاديي دةذَاااازد ،ياااة
جةشبيَعةنةي اةوةوة اةو ْاواْةّ بريَاوة:
117

َاَؤضحا بازاّ ،خةشة باوة ،ذةميإ ...
دوايااي جااةشبيَش و غااةٖيد و غاايَحؤنةّ وةبريبٗيَٓٓااةوةٖ ،ةونااة
دةذةزَِةوة بةزي اةو بةز.
ٖةز دةَةو ايَاوازةي اااشادي ،ياة ضاةيداوةي ااةو باةزي ،باةزي
جاْهيْ ،صيو اةو شادةيةي ية زؤذي ٖةآلجَ غاز ،شةوٖةز بااذري
ية بةزةْطازبووْةوةدا بة طيإ ضووةذيَؼ و دواجس بة خويََ خاؤي
بة ْاوي خؤي نسد ،يةويَ ،ية ضاةزة ناؤرْيَ ،باة زيَهاةود ،نضايَ
دةزنةودٖ َٔ ،ةضحُهسد ية ْاو طؤزاْيي ك اةَإ ناوزجيَ ،نوزجاة
باااآلي ديحووَااة ،يااةويَ بيطااحِ اااةو نضااة اااةوزِؤ ضااةياْيَ شووَ ،اأ
ٖيَػحا ْةطةيػحةووَةوة غاز ،ييَاسة ياةو نؤآلْاةوة ،يةناةّ ناةع
باااووة ،جًيًيًاااي زاذاااةزِيَ ييَاااداوة و ااااةو بةغاااةي ضاااةيداوةي
بةااطاٖيَٓاوة و بة دواي خؤي داوة ،نضة ْاوي طويَيَ باوو ،باضاهي
ذيَضابوو ،بيطحِ جةيةشَة ضاضُةيةني طسجؤجةوة ،يةويَ جيَطةيػاحِ
غاز ضةزغازة يةخةشة باوة.
اةو ايَوازةية نةضوناز بة َايَُاإ وةزباووٕ ،ااةو غاةوة غاةوي
ذَازدْي غةٖيداْي غاز باوو ،غاةوي ْاوٖيَٓااْي ذٕ و ذيااوة باة
شةزطةناْي غاز بوو ،اةواْةي خؤيإ بة ااطس و ااضٔ دادةدا و ياة
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ضاوي بةعظ ْةدةطةزِاْةوة ،اةواْةي اةوغؤيإ بؤَاإ ٖيَٓاا و ياة
ااشادييإ خسِنسديٓةوة ،يةو غةوة ،اةو ْاوةي ْااوة ْااوة دةٖاجاة
ْاو ْاواْةوة ،خةشة باوة باوو ،ااةو ذْاة ،ذٕ و ذيااو باة ذايَاةواْي
غاز ْاويإ دةٖيَٓا.
اةو ايَوازةية ،ية ٖةْديَ ايصطةي دْياوةٖ ،ةوييَس باع و ضةزباع
بوو ،ضةْد ية شازيإ خؤؽ بوو ،دةياْطؤ:
نوزد ،ضاةندازاْي ناوزد ،دةضاحيإ باة ضاةز ٖاةوييَسٖ ،اةوييَسي
ذايةجةخيت ٖاويٓةدا طسد..
بريَآْةضيَ ،جا ٖةوييَسيؼ ااشاد ْاةبوو ،باةفسي زيَاي ٖاجٓاةوةي
ضةزاْي طةوزةي بةزةْ ،ةجوايةوة ،بة اااشادبووْي ٖاةوييَس ،ااةوإ
ذيَيإ خطحةوة اةّ ديوةي اةو بطحيؤنةي نة دوذَأ ْااوي ْااوة
ضٓووز.
اةو غاةوة ياة جةْيػاخ باامب خاةومت ،ضااقؤنةي داْاابوو ،دةْاا
دةضووَة بَ.
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ضةةي شوو ،جاشة قةآلد جاوي ييَ نةوجةووٖ ،امتاة دةزيَ ،دياازة
يةضاوي َايَيَِ دةخويَٓدةوة نة بةوإ بيَخ ،ية َاايَيَ ْةضاُة دةزيَ
و ية ااَيَصيإ مبيَُٓةوة ،بةآلّ بة شاز ْةياْدةطؤ ،طؤمت:
ضةزيَ دةزِؤّ ،شوو دةطةزِيَُةوة.
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طةعذووى
تيشيَ لة شاخ
ضاااووَة بازةطاااا ،ايَااااوازيَ شاْيةاااووّ ،جاااةرزي كضااااةْديهاي
نسيَهازإييإ طسجاووة و باؤ خؤياإ طسِياإ داوة ،شؤز يةواْاةي ياة
شيَيإ بصزَهسدبووٕ يةويَ ديحُٓةوة ،اةواْةي ية باديٓاإ و باةزي
طااازة ،يااة ضااةفني و خؤغاآاوةجي ،يااة بةضاايت غااةزغةو دةغاايت
ٖااةوييَسيَ ،يااة قةْااديٌ و ْاااوشةْطيَ ،يااة نااويَي ذيَػااُةزطايةجي
بصزَهسدباااووٕ ااااةوجا ييَاااسةٕٖ ،ةْاااديَ يةواْاااةي ياااة غاااازيؼ
شيَُٗيَػحةووٕ ،ييَاسة ياة بازةطااي نؤَةْيطاحإ ،اااَيَصي اااشادي
بةيةنرتدا دةنةئ ،نةغيَهة بةٖةغحٓػني اريةييخ ذيَ دةباد.
ية زازِةوةنةي ضةزيَي ضةْديها يةطةٍَ ضايَ ضاوازيَ زاويَضاهةَإ
دةنسد ،نةضيَ بةذسِجاو ٖاد:
ية ْاو َيدياوة جةقة ٖةية.
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ديازة جةقوجؤم و ييَسة و يةويَ ٖةبوو ،بؤية نةع جةقةي ااةويَي
بة ٖةْد ٖةيَٓاةطسجةوو ،ياةنريَ ضاووئ ،ضاةعدووٕ ذيَػاُاْهةود،
غيتَ يةو ضةعدووْة عازةبة ْةطيَسَِةوةَ ،يدياّ بؤ ْاطيَسِدزيَحاةوة،
اةطااةز نةضاايَ بًَاايَْ :اااوي ظااةفخ ذيَػااُةزطةي ٖااةزة ااااشاي
نؤَةْيطيت نوزد و عازةمب بؤ بًَيَ.
بيَ ضيَ و دوو ضةعدووٕ ْاوي يةو ظةفحةية ،اةو ذيااوة نااجيَ
بة ضةنةوة ية ذيَػخ زادةوةضحاٖ ،ةضححدةنسد جيػاة غااخيَهة و
َووغةى ْايربِيَ.
اةو عازةبة نوزديصاْة شةَةداْي خسِة ،ذيَيةني ية غاخة يةى ياة
غاااز ،يااة غاااز خااؤي دةناجااة اةفطااةز و اةفطااةزإ ذةياادةداد،
دةطةزِيَ و غازإ دةناد ،يةو زاذةزِيٓةؽ َةطةز ٖةز خاؤي بصاْايَ
ضةْد َريغةشةبي زةواْةي اةو دْيا نسدووة ،اةو نوزِة دةناوذيَ و
ْاغااازيَحةوة ،بااةآلّ باااع ْاناااد و ااشايااةجي خااؤي دةغااازيَحةوة،
اااةوةي يااة بااةز ضاااوإ و بااووْ ،ااةيحواْي يااة نةضااي بػااازيَحةوة،
ْةبةزديةنااةي غةغااي اااادازي غااازة ،بااؤ اااةوة يااة باااخي غاااز و
غيَخةآل و بةزي طوَسط برسضٔ..
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ضااااووئٖ ،ااااةز شوو فيػااااةنيَ ٖاااااجةوو ،نةضاا ايَ نااااةوجةوو،
ٖااةيَياْطسجةووْ ،ازدياْااة خةضااحةخاْة ،ضااةعدووٕ يااة ذيَػااُاْة،
طةيػحيٓة ضةز قادزَةنإ ،بة َٔ و يةى دواْيَهي طود:
بسِؤْة دةزيَ ،بطووزِيَٓةوة ااةو دياوْ ،اةبادا ياة ذةدماةزةوة خاؤ
ٖةيَدا.
ضووَة ديوي ياْةي َاَؤضحايإ ،ذةدمةزةناْي اةو ديوة ،شوإ
ديازٕ ،ية ذةْا ديوازةنةوة ،دوو ضيَ دةضرتِيَرّ باة ذةدماةزةناْي
ضةزيَوة ْا ،يةو ريةوة ااَاذةيإ دا ،جةقة ْةنةّ ،ضاوةزِيَِ ،باصامن
ض دةب ايَ ،جفااةْطِ يااة ضااةز ديااوازةًَ ،ااةقوجيَ دةنااةّ ،ااايَ يااة
نةييَٓيَهةوة دةزنةويَ ،يةٖيهةوة ،شزّ ،جفةْطيَ َأ باووة اااطس و
ية دةضحِ بةزبؤوة ،باؽ بوو بة ديوي خؤَدا نةود ،اةوة ض بوو!
جووَةش طويًة بة شيَي طويًاة ناةوجةوو ،شؤزي ْاةبسد ضاةعدووٕ و
يااةى دوواْ ايَ ،جااةزَيَهيإ زانيَػاااية دةزيَٖ ،يَٓاادةي فيًةجااةْيَ،
جةزَةنة ية ذيَؼ َيدياية ،خةيَو دةوزيإ داٖ ،يَٓدةّ ديخ ذيااويَ
بااة ذيًَةقااة نةوجااة ضااةزي ،خااؤّ ذيَٓااةطريا ،ذاايًِ طااسد و بااة
جووزِةييةوة طومت:
اةوة َسدووة ،نةع َسدووي وا ييَهسدووة؟
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نابسا ااطسي ية ضاو دةبازي ،ذيظ خؤي ييَِ جاووزِةنسد ،جفاةْطي
ييَِ زانيَػا:
بهػيَوة ،اةو ايَطحا بساَي نوغخ.
بااة بيَاادةْطي نػاااَةوة ،وزجااةّ ييَااوة ٖاجةااا ،شيَااي دةنسدَااة
اااةوشيَ ،يةطااةٍَ بهااوذي بسانااةي جااةخيت شةوي دةن اسدّ ،اااةوزِؤ
بطةَةوة َايَيَ باغة ،اةوة دوو ،بصاْني ضيَيةّ ض دةبيَ!
اااةوشا َاأ دزةْطاارت شاْاايِ غااةٖيدةنةي َيااديا ٖااادي باغااةية،
نوزِي اة،ةد باغةي غاةٖيدة ،اةواْاة وا دياازة غاةٖيدبووْيإ
وةى بؤَاوة بؤ َاوةجةوة ،اةوةي جفةْطيػي ييَِ زانيَػاَ ،ةغدياد
باغة بوو ،زؤذيَو بة دياز بادةوة ضةزبسدةنةّ بريخطحةوة ،باةآلّ
زانيَػاْي جفةْطي بريْةنةوجةوة.
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ئيضسائين
طةس ثشدي ثشديَ
طةيػااحُة ذاايَؼ بازةطااا ،بازةطاااي ضااةنوض و داع بااة ااااآلي
ضؤزةوة ،نازؤخيَ طوجي:
دةضيٓة ذسديَ ،ديَي؟
ضووّ ،ية ْاو جسوَةيًَيَ جاةْيَ ااةوّ دةْاضاي ،ياة باةزي زاضايت
باشطةي غاز ،بضيَ و ْةيةجةوة ،بازيهة دوونةيَيَ ية شيًيَهي ضووجاو
بةزشدةبيَحاااةوة ،اااااي ياااةو باشطةياااة نؤيَاااداز باااووّ ،ظاااةين شوو
ْةطةيػحُيَ ،ضةْد فيػةنيَهي ذيَوةْيَِ ،دةشاْي ضةْد شااز ييَاسة،
يةطةٍَ دةْطي كٖةويحةىي طيامن ٖاجؤجة ضةز يوومت ،جسضاوّ باةزِنِ
بطةزِيَ!
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باذؤ باذؤ ،اةو دةغاحة باةو دةَاةو باةٖازة ،ض بةٖازيَهاة ،شطاي
ااذةٍَ و ضاوي َاسؤ جيَسدةنااد ،طةيػاحيٓة ااقاازي غايَساوة ،ياة
دووز جةقو جؤقة ،دةْطي جؤذإ ديَ ،دةبيَ بًَيَِ ية باازةي ذسديَاوة
دوو دةْطؤ ٖةبوو:
ااشادبووة.
ٖيَػحا جةواو ااشاد ْةبووة.
طةيػحني ،ذسدي ااشادة ،دةيَئَ ية دويَاََ غاةويَوة اااشادة ،ياة
ي
خؤغي ااشادبووْي ذاسديَ ،شايَِ باة خاؤّ ْاةدةطسد ،اااخس ذاسد َ
دةزواشةية ،دةزواشةي زاذةزِيَ نةزنووى.
وا ية ضةز ذسدي ذسديَِ ،شيَي طضهة ية ااشاديةوة ديَ ،دياز ْية ،جا
نويَ بة ااشاديدا زيَدةناد ،ذرييَرْيَ يةو بةزةوة ،ية قطاةيسِا دياازة
جوزنُإ ،يإ بة جوزنُاْةووة ،زوو ية ايَُة دةيَيَ:
ضةرّ ية َةر َطحةفا
يااة ذااسد ْةذةزِيةوويٓااةوة ،طويًااةييَ ْاااشامن يااة نويَااوة ٖاااد،
ذيَدةضوو جةقةي خؤغاي بايَ ،باة ناةييََ ضاةزي َأ و نازؤخاا،
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نةيئَ بطيتَ ْابيَ ،طيصةي ٖاد و يةو جةْيػاحة دازجيًَيَهاي مساي،
دةضحُإ ية غاْي يةنرت دةطيَسِا ،ية خوئَ دةطاةزِائ ،جاا دزةْا
وزِ و ناع بووبووّ  ،دةْطي اةو جؤذاْةغِ ْةدةبيطخ نة ية بةزي
نةزنوونةوة ية اامسااْيَ دةْطياإ دةداياةوة ،باوةزِجاإ بايَ ،ياة
ضةز ذاسدي ذاسديَ ،باة دوو ضااوي خاؤّ اياصزاايًِ ديَ ،بااؽ باوو
خؤي ييَُإ ردا.
دةيَئَٖ :يَص بةزةو نةزنووى دةضيَ.
بةو زيَيةدا ٖةْديَ دةزِؤٕ و ٖةْديَ دةطةزِيَٓةوةْ ،ةخػاةي غاةزِ
و ٖيَسِؽ ،زووٕ ْيةْ ،اشاْني جا نويَ ية دةضخ ظونُةجاة ،نااجيؼ
دزةْطةٖ ،ةْديَهُإ طةزِايٓةوة ،دةَة دةَاي خاؤزاوا طةيػاحُةوة
غاز ،ويَدةضيَ دةزويَؼ بسايِ باْطيدابيَ ،باةآلّ باؤ طاويَِ ييَٓاةبوو،
اةزيَ دةْطي نصبووة ،يإ ية باْطدإ نةوجووة؟ ضةْد شاز دةٖاجة
ضةزّ ذسضيازي ييَةهةّ ،طاةزَي و ٖاةزاوٖؤزياي زاذاةزِئ ياةبريي
دةبسدَةوة ،ايَ ،ياة ضااجي باْطاداْيَ طةيػاحُةوة ضاةزة ناؤآلْي
َايَي خؤَإ ،دةبيِٓ ياة ضاةز نؤضارةي دةزطاا ياة ضااوةزِيَي َأ
داْيػحووٕ ،دايهِ طؤجي:
+نوزِّْ ،ةجطؤ شوو دةطةزِيَُةوة؟
127

 يةوة شووجس! خؤ ْةبؤجة غةويَو.ايدي جيَطةيػنت كشوويي َٔ ية غةو و زؤذيَ نةَرت ْية.
ذرييَرْةنااةؽ ،اااةوةي َايَيااإ بااة َايَُاْةوةيااة ،ذيَدةضااوو يااة
ضاااوةزِيَي نةضاايَ باايَ ،دواجااس اااةو ذرييَاارٕ و َايَااة ديَٓااةوة ْاااو
طيَسِاْةوةٖ ،ةونة ضةزيَ ية قةآلد دةدةّ.
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شاس
قةساجيَ طةمني ليَكشد
ديَِ دةيَيَ ،ض دووز ْياة بةشيَيةٗيًَُاةوة ،باا شاازيَ باة دةوزيادا
بطةزِيَِ ،بيَ ضةى و جاخِ ضووّ ،ظاشي ضؤٕ نابة جةواف دةناةٕ،
واّ نسد ،ية فًهةي نسيَهازاْةوة ،ااةو شيَياةي ضاريَداْي ٖاويٓاإ،
دواي خوازدْي ضةَووٕ و خؤغااوي َيَاوذ ،ضااوةزِيَي وةضاحايةنِ
دةنسد ،جيضاويَهِ داجيَ و بيَريَ:
ديَية ايػيَ؟
يةويَوة بةدةضيت نؤغهي شيَاسِيَ قاةرجيَ ضاووزِاَةوة ،ياة ٖاةز
ضةْد غةقاويَ ،ضةزّ بؤ قةآلد ٖةيَدةبسِي و دةَطؤ:
ْةَسدّ جؤّ ديحةوة.
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ية زاضيت كجةنٓيههازي جاةواويَ زاوةضاحاّ و دزوودّ باؤ خااييكي
كاادةَيصاد ية نؤَةيطاةي ناوزدةوازيي خويَٓاد ،زةْطاة طاوجةيَحِ،
غازةنةد جؤيَةي جؤيإ ياة باةعظ و نسيَطسجااْي ناسدةوة ،باة بأ
بةغي ْاوةخؤي نضاإ ،طةيػاحُة غاةواْي ٖاةوييَس ،جاؤ بًَيَاي ياة
ايَااوازإ ايَااسة بسادةزةنااامن بةيُٓااةوة؟ ضااةْديإ َاااوٕ؟ اااةدي
ضيٓةَا ضريوإ ،جؤ بًَيَي اةو ااشادية دزيَرةي ٖةبيَ و ييَسة جيَس باة
دياز فيًُةوة داْيػِ؟ يةورجسْ ،اشامن بؤ جفيَهِ ية دادطا نسد!
ية زاضيت نحيَةفسؤغإ ،ضةزداز و فاشيٌ زيَعاْة باة ديااز ناةوجٔ،
ااي! وا دياز بوو بة خةيايَدا ضووبووّ ،اااخس ااةوإ ٖيَطهيػايإ
ْةَاوةٖ ،امت ،يةى و ْةفسةجيػِ باؤ ضاةزا ْاازد ،ذةزِمياةوة باةزي
كقيةًة خاوازي و دةضاحيَهِ باة اااو طةياْاد و شوو طةزِاَاةوة باةزي
قةآلد ،بة ري نؤْة ٖةوازي َااّ طياو و دةزواشةي عةغاحازٖ ،اامت
ٖامت ،طةيػحُةوة شيَي خؤّ.
بااااة قادزَااااةي ري دةآليَخاْااااة و َصطااااةفيت ظاشيًةقًااااةقيَ،
ضةزنةومتة ضةز قةرجيَ ،يةويَوة يةو غويَٓةي باة َٓادايَيي يةطاةٍَ
فاشياااٌ زيَعاْاااةي ٖااااوزِيَِ نؤجسَاااإ ييَاااوة ٖةيَااادةدا ،باااة دةّ
ش ازةنيَػاْةوة ،جيَس ياة غاازّ زواْاي ،ياة ااضأ و ذاضاَ ضاةز
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دةآليَخاْة و قةيطةزيِ زواْي ،ية دْياّ زواْي ،ضةْد ش ازة خؤزيَ
يةويَ َاَةوة.
ْاوة ْاوة دووز ،شؤز دووز دةْطي جؤس ديَ ،ياة باَ دْياغاةوة
دةْطي جؤذيَ بيَ ،دٍَ ااو ْاخواجةوة و ٖةشازة دةناد.
ٖامتاااة خاااوازيَ ،بااااشازِ ضاااؤية ،ضاااةْد دوونااااْيَ نساوْةجاااةوة،
ي ياة قةيطاةزي بادةّْ ،ةضاووّ ،جسضااّ باة دشّ
دةَويطخ ضاةز َ
بصأْٖ ،امت ،ية ري جاةمياْي بااخي غااز ياة جسوَةيًَيَهاةوة كااةي
زةقيتي َةٍ و دزةخيت ٖيَٓابووة شؤؽ ،بة بٔ ديوازي طؤزضحاْي
طةوزة ،اةوةي طؤزِي ديَدازي ية خؤ طسجةوو ،غؤزِبووَةوة ،ويطحِ
ضةزيَ ية غاعريي اةي زةقيت بدةّ ،بؤ دواييِ ٖةيَطسد.
ظةشّ ضووة بادة ،طةيػحُة بادةفسؤغاةنةي ْصياو بةْصيٓخاْاة،
داخسابوو ،دآَاابوو ،ضاازةطيَ ٖاةيَطسّ و ياة باخضاةي طًهةْاد ياة
ضاوي غاز ،ية ضاوي ااشادي ٖةيَيدةّ ،ايدي ْةبوو ،جاؤ وةزة ياةو
غازة ذسِ بادةياة ،ضاازةطيَ دةضاحٓةنةويَ ،ييَُاإ بؤجاة باةْصئ و
ْةفخ ،ديازة ية ضيَيةّ زؤذي ااشاديةوة ،ضووجةَةْي باة طويًاةؽ
دةضحٓانةويَ ،فسِناْفسِناْة ،وا بسِوا داخوا ض دةقةوَيَ.
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داَةوة ري ٖاؤيي طاةٍ ،ياة ناؤرْي َاايَي شاغاة ذيطاةنة باة
ديااوي جاْهياادا ،نؤَااةيَيَ ضااةنداز يااة ضااةز ذيهااابيَ دزوومشااي
نوزدايةجيإ دةطؤجاةوةَٓ ،اداآلْيؼ باة كباري ٖيَاصي ذيَػاُةزطةي
دةضااحيإ بؤيااإ ٖةيَدةغااةقاْد ،ييَيااإ وزدبووَااةوةٖ ،ةْااديَهيامن
ْاضيةوة ،اةواْة بابةيةاث شاؽ بووٕ ،ياةويَوة زووْارت جيَهاةآلويي
شاؽ و ذيَػُةزطةّ بؤ دةزنةود.
بريَة ٖةْديَ ذيَػُةزطة ،زاويَر و اةواْة ْياشي دةضحوةغاْدْيإ
ية ٖةْديَ شاؽ ٖةبوو ،يةوشاغاْةي نة جاواْي وايإ نسدبووٖ ،ي
ضاوذؤغني و ييَ خؤغةووٕ ْةبووٕ ،ذيَياْطوجٔ:
اةو ْياشة ية ضةزي خؤجإ دةزنةٕ و خؤجإ جووؽ َةناةٕ ،باؤ
ْاشأْ بةزة ييَةووزدْي طػيت بؤ شاغإ دةزنسدووة؟
باغة ،ديازة شااؽ باغاة ،واش ياة شااؽ بيَٓاة ،غااز خسؤغااوة،
ضةز شَإ و بٔ شَاْي غاز نةزنوونة ،وا ديازة بيَ نةزنووى نةع
بة ااشادي زاشي ْيةٖ ،ةَوو دةيَئَ:
ي
نةزنووى ،ناةزنووى ،ناةزنووى ٖاي نوزداْاة ،باا ييَاي دةزضا َ
بيَطاْة..
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غاز خسؤغاوة ،دةْطي كااةي زةقياتي و كوا ٖااجٔ ذيَػاُةزطيَخ
َةي و ك ذيَػُةزطةي بة ٖةيَُةجنيي وكطةية طةيةي و كٖةزِْة ذيَؼي
و ْةوزؤشةنةي ظةضةٕ شيسةى ية شادة و ناؤآلٕ دةْطدةدةْاةوة،
اةو غاإ ذةزوةزة ،ضي نسد ضي نسد! ضةني دةدا دةضيت ذريي
ضةد ضايَة و شازؤي ضواز ضايَة ،عةشيص حمةَةد طؤجةْي:
اةو غواْة غوزِغيَهة يةو طؤزِة.
َٔ دةيَيَِ ضازيَطيَهي غاز ،جؤ بًَيَ ذرت ضةني ٖةيَطسجووة و بةزةو
نةزنووى دةضايَ ،وادياازة ناةزنووى وةى غاازإ ْياةٖ ،يَاصي باؤ
ْةضيَ ااشاد ْابيَ ،ااخس ضي وا نوزدي جيَدا ْةَاوة ،اةوةي يةويَػة
دةضخ و ذيَي بةضرتاوة ،نةزنووى بؤ ضاةداّ وةى بةغادا واياة ،ض
ٖيَص ٖةية وا يةويَية ،اةو غازة باة كباري ذيَػاُةزطةي اااشاد ْاابيَ،
ذيَػُةزطةي دةويَ.
يؤزي و ذيهاث بة ْاو نؤآلْدا دةطةزِئَ و ْاإ باؤ باةزةي شاةْ
خسِدةنةْةوة ،ذْإ بة جًياْةوة ،شاز بة ْصاوة ديَٓة دةزيَٖ ،ةز ْإ
ْاٖ ،يًَهاةي نوآلويػاي يةطةيَاة ياةو ياةى دوو زؤذة غااز قاةزاشيَ
طةمني ييَهسدووة و غيَالويةجي و بسذاْدوويةجي و جًياْاة جًياْاة باة
زيَي نةزنوودا بؤ ذيَػُةزطة و ضةندازي ْازدووة
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بااةز يااةوةي بااةزةو بابااةطوزِطوزِ بةزِيَةهااةوّٖ ،ةْااديَ ضااةزدإ و
ضةزبسدة ٖةٕ.
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تفةنطي جاش،
طؤبةنذي دةوانضة
جفةْطيَ َٔ َيٓا بةزيَ ْية ،باؽ فيػةنإ ْاٖاويَريَ ،دةبيآِ ياة
طةزَةي جةقة شةْة دةطسيَ ،ويَدةضيَ نةزخي طويًةنة بيَ ،اةوةي
ية َيٓاي ضةزيَي َيديا بؤ َٔ ٖاد ،ااةو باةز ناةود و ياة دةضاحِ
نةود ،ض ْية ،دةضِ دةيطاؤزِّ ،ياة بازةطاا ياةودةييَ ن غايٓهؤ
زووضي و ضيَ ٖةيَدزاوةجةوة ،ياةويَ باة ياةى دوو بةزذسضاِ طاؤ،
خؤيإ ية طيًَي دا ،يةنيإ طؤجي:
ذسع بة ظيصث ْةنةّ ْاجوامن.
بةشَةنةيااة ،اااةو بةشَااةي ظيااصث يةبااةز دةَحااة نةضااي ييَااخ
بصزدةنااةٕ و زؤذة زيَيااةى ب اسِؤ ْايةيٓااةوة ،دةبياآِ يااة بٓااةوةؽ
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نالَغيٓهؤف ن غيٓهؤف ،دةدةْاة دؤضاخ و نةضاونازي خؤياإ،
ايدي جووزِة بووّ و جفةْطِ فسِيَدا ذيَػي وطومت:
اةطةز ظيصبخ ديخ ،ذيَيةًَيَ:
طوو بة خؤي و جفةْطي.
خصَيَهُإ ن غيٓهؤفيَهي شاغايةجيي ية َايَيَ بوو ،طوجي:
َٔ ٖةيَيٓاطسّ ،با رد بيَ.
ايدي جفةْطي نؤَةْيطحامن فسِيَدا و ٖي شاغامن نسدة غإ!
ٖةز ياةو ضاةْد زؤذةي ذايَؼ ناةزنوونيَ ،نؤَةْيطاحيَهيدي ذارت
جووزِةي نسدّ ،واي نسد شويََ َصزجس بة ظيصبةنة بدةّ ،بريجاْة؟
يااة ضااةزباشةطة ضاايَ ضااواز دةَاْضااةّ طااسد و يااة زيَياايَ دوو
ضيَيةنيامن بةخػي ،ية ذيَؼ ياْةي َاَؤضحايإ ظاةيسامن ديحاةوة،
ذسضيِ:
 +اةزيَ فيػةنخ بؤ دةَاْضةنةد ذةيدا نسد؟
 فيػةني ضي! دةَاْضة ضوو ،ييَياْوةزطسمتةوة.136

 +نيَ؟ اةوة جؤ ض دةيَيَي؟
 ييَيوةزطسمتةوة ،ديَػاد طوجي :اةوة َايَي ظيصبة..جؤ بسِواْة ،اةو بسادةزة ضاي ناسدووة ،ناة ياة شازي ظةيساْاةوة
شاْيويااااةجي َاااأ دةَاْضااااةّ داوةجااايَ و ظااااةيساْيؼ دؤضاااايت
نؤَةْيطحإ ْية ،ييَوةزطسجؤجةوة..
طؤمتة ظةيسإ:
ييَي وةزدةطسَةوة.
طوجي:
َٔ ييَ ضووَة دةزيَ ،دةَاْضةّ ْاويَ ،اةوة بةيَ خؤجاْة.
ية ذيَؼ بازةطا بةزؤنِ طسد:
 +جؤ ضي؟ دةَاْضةي َٔ ية خةيَو وةزدةطسيةوة!
 جاااؤ ناااوزِي ظيصبي،ذيَػاااُةزطةي ظيصبااايٖ ،اااةز غاااحيَهخدةضحهةويَ َايَي ظيصبةْ ،ابيَ بيدةيحة خةيَهيدي!
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زضيتَ شويََ َصزّ بؤ ظيصث و َيصث ْازد ،شاْي خوئَ بةزضااوي
طسجووّْ ،ةزَي نيَػا ،طومت:
َاأ ْااةظيصبيِ و ْااة ٖيضااي ظيااصمب ،بسادةزيَهااي باااؽ بااة ضااةد
ظيصبيي ْانةع ْادةّ ،بيَ قسِة دةَاْضةنةّ ويَدةوة
ٖةزيَي دا نة بيٗيَٓيَحةوة ،اةوشا ضةزبسدةي ٖيَٓاْةوةي دةَاْضة
با بؤ دواي ٖاةآلجََ بايَ ،ايَطاحا زيَاي شيَاي طضاهة و طاةوزة ،زيَاي
غازي طسِ ،زيَي قةزةضوو و ضويَحإ عةوآلّ ية ذيَػة.
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طولَتاى عةوآل
بة ئةي سةقيب و حةيشانةوة
دةضااايٓة زيَاااي قةزةضاااووخي ايَػاااهطس ،ايَػاااهطسي قاااةزاط،
ضااريَدةية ،بااةز دةزنااةوجَ طااسدي ذااريداود بااةيإ اااةْطود ،اااةو
طسدةي باةز ياة عوَاةز و خاييادٖ ،اةَوو باةٖازإ ذاةزِة طورَيَاةي
ااويَطااحاي يااة خااؤ دةدا ،بااةآلّ ايَطااحا فاجيعاااي حمةَااةدي جيَاادا
دةْطدةداجةوة.
ٖةْديَ ٖيَوةجس خؤز ،اةو خؤزي ااشادييةي دويَََ ذيَسيَ ية قةآلد
ٖااةآلد ،طااةشةْطي خااؤي داويَ ،دةداجااةوة يااة غااإ و ذرديَٓااةي
شووزطةشزاويَ ،اةو شووزطة شزاوةي باةز ياة ظاةزةع قاةوَي ضاةز
بةعةطايي ْةديحةوو.
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ية ضةزي قةزةضوو ضةْد ذةيةٖةوزيَهي ضري ،ياة باةزخي ْااو
قةزضاايًيَ ضااريرت ،دةيَيَااي جااابًؤي ااااشادئ و بااؤ ديااوي قااةزاط و
نةْديَٓاوة و اةو ْاوة خؤي خؤي نيَػاوة ،اةو قةزةضووخةي بةز
يةعيَساقي ْويَ ،ذيَي عازةبي ذيَٓةنةوجةوو.
يااة غااازةوة ،دةغااخ يااة دةغااخ نةضااهرت و ب اةٖازجس ،دةغااخ
دةَاْداجة دةغيت ية خؤي نةضهرت ،دةغيت ٖةوييَس باةو دياوةدا
بؤ جاويَ ٖةيَيدايٓة غةَاَو ،غةَاَو ٖةيَُاْدةداجة نةْديَٓاوةي ية
خااؤي نةضااهرت ،ضاااوديَ ،اااةو دةغااحة نةضااو نةضااو،شيَ ش ايَ،
ااااايوواآل ،زاياااةخي ذيَػاااواشية ،دةيَيَاااي خاااؤي باااؤ طةزِاْاااةوةي
طوْدةناْي زاخطحووة ،اةو طوْداْاةي باةزي ضاواز باةٖازإ ،باةز
غةشةبي بةغداي اةْفاٍ نةوجٔ و ٖةيَدزاْا ٖاةز َاايَيَهي ياة شيَياةى
نةوجٓةوة ،بووْة ااازدي ْاودزِناإَ ،ةطاةز باة غآة بااي اااشادي
خسِبهسيَٓةوةَ ،ةطةز بة طصْطي ااشادي بة طوْد بهةوْةوة.
اااةو زيَيااة ،ضااةزنازيَص جااا باأ قةزةضااوو  ،بااةو ضااريَدةية شؤز
ضةزبسدةي بريٖيَٓاَةوة ،بةآلّ دزةْطُاة ،بابطةَاة ااةويَٖ ،اةيََ
بؤيإ دةطةزِيَُاةوة و دةياْطيَسَِاةوة ،ايَطاحا وا ياةو نةياة اااوديو
دةمب نة قةزةضووخي نةٍ نسدووة ،يةويَوة قةزاط دةزنةود ،ااةو
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قةزاشةي ضاةزدةَاْيَ طاةمن و َاضحيػاي باؤْي ضاةذإ و نابااْي
نوزدةوازي ييَدةٖاد ،عاازةث ياةو باةزةوة ٖيَػاحا ْةطةيػاحةووة
زؤخاي دلًاةؽ ،ياةويَوة ياة شازي دْياديحةناةي ناؤآلْي دؤَااْي
ضةيداوةوة ،بة نوزدي بة عازةمب طؤد:
با دووز و دؤضخ بني ،ية دلًة َةذةزِْةوة.
بااا بااة ب ايَ بااةآل يااة ق اةزاط بطةزِيَُااةوة ،ضااةزيَ يااة دْياديحةنااة
دةدةَةوة.
اااةوزِؤ قةزةضااوو يااة َاأ قةْديًااة ،قةْااديًي ٖةَيػااة ااااشاد و
ٖيَُاي ااشادي ،ااخس دةيَئَٖ :اةزدوو باةزي قةزةضاوو  ،ضاةزيَ و
خاااوازيَ ،داطريناااةزي ذيَاااوة ْاااةَاوةْ ،ةخػاااةبيَ ياااة ٖاااةزدوو
ظةَسيٓيؼْ ،ةخػةي قةْديٌْ ،ةخػة بيَ ية خس نيَوةناْي وآلجي
نوزدةوازي.
اةزيَ اةوة َِٓ بةّ دةَاةو ْيوةزِؤياة ،باة جفةْطاةوة ،ييَاسة ياة
باشازِطاااةي قةزةضاااووخةوة ،باااة دةّ ااااةي زةقيااات و وا ٖااااجٔ
ذيَػُةزطيَخ َة باةزةو َاة ووزي دا ياة دٍَ ،داخاي عاةطاٍ ياة
ضااةزي يااة بااَ دْياااوة ٖاااجووي يااةو دةغاايت قةزاشااة داَااةشزاو،
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داَةشزاو ية ضةز خاني دشزاو ،اةوة َِٓ ية ذػيت شيَةة قوجةيةني
ضةزباشيِ و غؤزِدةمبةوة!
بااةز يااة غااؤزِبووْةوة ،ذيَػااُةزطةيةني قااةزاشيي ظااةيساْي ،شااا
قةزاشي ٖةية ظاةيساْي ْاةبيَ! بةَؤيَاةختواشي ياة ااةي زةقيات و
ضسوودْ ،ةوازي ظةيساْي يةنيَ يةكظةيسإيةناْي خطحة ضاةزي،
زةْطة ظةضةٕ بووبيَ ،اةٖا ،ااةوةي دةطاجاةوة ااةو بةْادةي ناة
باشطةي َاضاْي بسدؤجةوة ضةز دةزطاي َايَي ضويَحإ عةوآل:
ككنوزِ دةيَيَ
بسيا اةَٔ َاضطس و خةشيَٓةضحيََ َاضإ بووَاية
ٖةَوو وةزشي ضةزيَ بوازإ
ية دةزنةييَ باشازِطةي
ية ظةوغةي ضويَحإ عةورَي عازةبي
ية...يي
ية َاض طةزِيَ ،اةوزِؤ ضويَحاْةنة ضةزباضاة ،غااآلو ْاةبيَ ،دازاياة
دةيَيَ:
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با بطةَيََ ،ةزشوَ ضويَحإ عةوآل دةزبٗيَِٓ و ية جووزةطةي بهةّ
و بة شيَيدا بدةّ و يؤ عازةباْي بٓيَسَةوة.
ٖاوزِيَيااةني نةيَةطااةجي زةقةيَااةي طااوس جيَهكوذاااو ،دياااز بااوو
قطةنةي ية دٍَ طسد ،دواي نةَيَ ،وا باطؤي دايةوة:
بة طر ضاويَحإ عاةوآلي عازةبيادا َةضاؤ ،ااةو ٖاي ايَُةياة ،باسِؤ
عازةث ٖةيَدةوة اةوديو شيَ.
جيَطةيػحِ اةو ٖاوزِيَيةَإ اؤيَدازةٖ ،ةضاحُهسد ياة بأ ييَواْاةوة
اايااةجاْيؼ دةيَيَحااةوة ،يااةو اؤياادازةوةَ ،اااّ زةضااووي بٓاااويَِ
برينةوجةوة ،اةو ذيَػُةزطةيةي ية بٔ ااري نؤَةْيطحإ ضةْدإ
ضاٍَ شاةْطي و ضةزيػاي ضاووباْ ،ويَاري ْةدةضاوو ،باة زؤذووؽ
دةبوو ،ايَ ية نؤَؤْيطيت و اؤيدازي طةزِيَ ،بصاْني ية َة ووز ض
باضوخواضة ،اةو جؤذاةي ياة خاواز باشازِطاة نةوجاةوة ،ياة نويَاوة
ٖةيَدزا و ضي ييَهةوجةوة.
طااويَ ٖةيَدةخااةّ ،ضااةز ٖةيَاادةبسِّ ،يااة اامساااْي قةزةضااوو و
قةزاشيَْ ،ة طسِةطسِيَ ديَْ ،ة بايَةفسِيَ ديَ و دةضيَ ،بةرَّ جؤذةناة
ٖةز دةبيَ ية اامساْةوة ٖاجوَ ،ية خؤزِا قطإ ْاويَِ ،ذيَػُةزطة
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جؤس جؤس ،جؤذإ دةْاضيَحةوة ،اةو جؤذةي ية شةوياةوة باؤ شةوي
دةٖاويَرزيَ ،دةْاضايَحةوة ،ااةو جؤذاةي ياة شةوياةوة باؤ اامساإ
ٖةيَدةدزيَ ،دةْاضيَحةوة ،اةو جؤذةؽ نة ية اامساْةوة ديَ ،ايَُة
اةويَ ضايَيَ ييَسةوة ،ية بٔ اةو قةزةضووخةوة بة ناةييََ جؤذاْادا
طةيػحيٓة قةْديٌ و ْاوشةْ  ،وا بة بٔ جؤذاْيػدا بؤي ٖاجيٓةوة.
اةو جؤذةي ْاةَاْصاْي ياة ناي ري اامساْاةوة وةى باةآلي شةوي
بؤَااإ كْاااشٍي بااوو ،زيَااي بااة جسوَةيَااٌ طااؤزِي و بااةذْيَ يااة شةوي
نسدةوة َٔ ،دةضحِ ياة خاؤّ غووغاخ ،ضااوةزِيَِ ناسد ،فصاووقي
بهةوَااة باوةغااي َةزطااةوة ،ايَطااحاؽ ْااصا و ذازِاْااةوةي ٖاااوزِيَ
اؤيدازةنةّ ية طويَ دةشزيٓطيَحةوة:
يا ضويَحإ عةورَي عازةبي ،مباْرازيَصة.
ضاويَحإ يااة خاادزي شْاادة شووجاس بااة ٖاْاَاْااةوة ٖاااد و دةضايت
ي قياخ ياة ضاةز ٖاةز ضاواز جاياة
خطحة بأ جسوَةيَاٌ و ياة دةو ز َ
دايٓايةوة و نةع نةذووي بة خوئَ ْةٖاد ،اةو نوزِةي دةيويطخ
ضااويَحإ يااة جووزةطااة بهاااد و بااؤ عازةباااْي بٓيَسيَحااةوة ،زوو يااة
اؤيداز:
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َاااسدٕ ناااة ْاايَْ ،ااااييَ ،ياااة شيااااجي ضاااويَحإٖ ،ااااوازي غاايَخ
ظةْةغيػخ نسدباٖ ،ةز وا دةبوو..
اةْطؤ دةشأْ عةيي نيُياوي ية جو ي غيَخ ظةْةغة!
جؤس و ٖةيَدإ و نةوجٓةوة ،ظةيساْي ْةذطاْدةوة ،بة ظةيساْةوة
طةيػحيٓة ْاو َاآلَٕ ،ة ووزيؼ اااشادة ،خاةيَهي ااةويَ بةغاي
ايَُااااةيإ ْةٖيَػااااحةؤوة ،ذيَاااسِا ْةطةيػااااحني دوو فيػااااةى بااااة
كجةعسيتيةوة بٓيَني ،بةز يةوةي دةضيت ضويَحإ عةوآل بطاسئ و
ٌَ بٓيَنيٖ ،ةْديَ طسجة ية َة ووزةوة ْيػاْدةدةَةوة:
ااةو نااوزِة يةنكؤيَااة دةْامسااةوة ،بااة َٓاادايَيؼ ٖااةز يااةى قااؤيَي
ٖةبوو ،دةياْطؤ ية ضةز رْو باووة ،طويًةياةني ظاةزةع قاةوَي
ٖاجووة و دةضحيَهي ية ااْيػهةوة ذةزِاْدووة ،بريَة اةو نوزِة ياة
بااةزي طًَهةْاادةوة دةٖاااد ،بااة دةض ايتَ دازرضااحيل ،بااةزدةقاْي
دةٖاويػااخْ ،اااويَهي وةى قااادزي ٖااةبوو ،بااةآلّ َٓااداٍَ ٖااةز بااة
يةنكؤٍَ طاشياْدةنسد ،اةوةجا يةنكؤٍَ ييَسةية ،نالغيٓهؤ يةنالقي
ية غاْة َٔ ،بة قؤٍَ و قؤزجي ضاةز زووَاةجي ْاضايُةوة ،ااةو باة
زةْ و دةْ ْاضيُيةوة ،طوجي:
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ية بةرغاوةييإ جؤ و اةْؤ ية ٖةَووإ باغرت دةْامسةوة.
يةويَ شاْيِ ،شيَدي اةو نوزِة طوْديَهي اةوديوي ضويَحإ عاةوآل،
اةو ذةزِي قةزاط ،دةو شيَيةٖ ،ةز يةويَؼ ظةزةع قةوَي دةضخ و
َاٍَ و َاآلجيإ بسدووة و دةزياْهسدووٕ..
ايَطااحا ،دواي بيطااخ و ظااةود ٖةغااخ ضاااٍَ ٖاااجووة ،جؤيَااةي
دةضيت ية دةضحضووي بهاجةوة ،طؤمتة يةنكؤٍَ:
ية جفةْطيؼ وةى دازرضحيل ْيػاْػهيََ؟
بة ذيَهةْيٓةوة:
ية دووزايي دة دازجيٌَ ،عةطاٍ ية ضةز ضةزإ بة اامساْيَ ديَخِ.
ية ذيَؼ ضاويَ َة ،رقي جفةْطي ية غاْي طرينسد ،بة ذيَوة و باة
دةضيتَ ،دةضسِيَريَهي بة اامساْةوة ْاْ .ة دةضخ يةزشيََْ ،اة باة
رداٖاجََٖ ،يضَ ..أ باة دوو دةضاحإ ْااجوامن وا بحاةقيَِٓ ،باةآلّ
ضةزّ ضوزِْةَا ،ااخس بة َٓدايَي ديحةووّ ،باة دةضايتَ دازرضاحيل
ي
ي شيَاي باةزد ،باة ددإ دةيطاسدٖ ،ةْاد َ
داويَ ،نةويَةنة ،جاؤ بًَا َ
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شازيؼ دةخيطحة بأ ٖاةْطًَي بايَ دةضاخْ ،يػاْةغاي دةذيَهاا،
ايدي نالَغيٓهؤف ية ضاو دازرضحيل ،ااوخوازدْةوةية.
يةنكؤٍَ طوجي:
جا ْةطةَةوة طوْدةنةي خؤّ ،ية دواي عازةث ْامبةوة.
بةآلّ وا جيَةطةّ ْةطةيػيتَ.
ذرييَ ية شةَةداْي بةضنت ية ظةضةٕ ظةيسإ دةضيَ ،زوو ية
ذيَػُةزطة و ضةندازإ:
بة خساذةي عازةث َةنةٕ ،باةري ذٕ و َٓاداٍَ و ٖايض ياة ٖيضادا
ْةبوودا ْةضٔ ،دةضخ ية ذةزِةجرييَهيإ ْةدةٕ ،باةآلّ دةضاخ ياة
دةضحةةخويَٓإ َةذازيَصٕٖ ،يصة ،ياة دواياإ َةبٓاةوة ،قاةزاشيإ
ييَ ذانهةْةوة ،ية شيَيإ ااوديونةٕ..
يااة َااايَي َاااّ ظةضااةْيَ ،يااة غاااْي دوو عااةطاٍ بةضااةزي قااؤش،
َاضااحيَهُإ خااوازد يةوةجااةي بااة ضاايا نااةوجةووّ َاضاايت واّ
ْةخوازدبوو ،خؤ ية نويَطحاْي قةْديًيَ َاضخ شؤز بوو ،باةآلّ ناوا
جاااَي َاضاايت َااةزِي قااةزاط و نةْااديَٓاوة دةدا ،بااةآلّ ذااةْري ْااا،
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ذةْريي نويَطحاْيَ ،ذةْريي َيَسيَ ،ذاةْريي بةٖةغحيػاي ْاطااجيَ،
اةبوو زةغاي عازةبي طؤزِ ية ْاوشةْطيَ طؤجةووي:
ذةياَةةز َيَسيَي جااّ نسدباا ،ياة ضاةد ااياةد و فاةزَوودة ْااوي
دةٖاد.
ايَ ،جا طسجيْ ،إ و ضاية و َاضحُإ جيَهسد ،ياة طار ذيَضااْةوةي
يت دةضايت طاسمت و باة دةضاحيدي
ش ازةبووّ ،عاازةبيَ ،باة دةضا َ
ذانااةجيَهي ْةغااهاوي يااة بااةزِني ضااانةجي دةزٖيَٓااا و بااة زيَااصةوة
خطحية ضاةز ضاؤنِ ،باة شَااْيَهي َصاغايَ ،ةبةضاحِ جيَهةيَاة ياة
عازةبي و نوزدي:
دةخٔ بانيَخ شؤز..
داَةوة ،ضةْدي نسدي و نؤغاي ش ازةيةنيػِ ييَ وةزْةطسد و
طومت:
فيَسة جووجِٓ و..
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زاضاايت واّ ٖةضااحهسد عااازةث نااة بااازي رزةٖ ،ااةز غااحيَهي
ييَااوةزطسي ،خااؤؽ ْيااة ،زةْطااة بض ايَحة ض ايَوةي بااةزجيٌ و اااةو
غحاْةوة.
يةويَ ية شازي خاْةخويَوة دةضحةواذةي عازةبي زةضةمن بيطخ،
بةواْةي دةطؤ نة شؤز بةز ية ظةزةع قةوَي بة دواي يةوةزِدا ياة
شيَ ذةزِيوْةجةوة و ٖاجووْةجة اةو دةغيت قةزاشاة و َاوْةجاةوة و
ْةطةزِاوْةجاااةوة عازةبطاااحاْيََ ،ااأ ذيَػااارتيَ زةضاااةمن باااة شؤز
طياًْةبةزةوة بيطحةوو ،وةنو :اةضزَ ،اةزِ  ،شؤز غاخ ،باةآلّ باة
عازةبةوة ْا ،خاْةخويَ دةيطؤ:
عازةبي زةضةٕ بيَ نيَػةٕ..
بةآلّ ذْةنةي بة ييَو ٖةيَكسضإ و ااَاذةي ضاو ،غاحيَهيدي طاؤ،
عازةث ية نٓة وي عازةث باوو! ياة دةَاي َااآلوايي ،ذْاة ياة بأ
ييَواْةوة طؤجي:
عااازةث اةطااةز دةضاايت بايَ ،يااة ضااويَحإ عااةوآل و ذيَ ةَةااةزيؼ
ْاذسضيَ.
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ااايَ ،بااةزيَ خااؤ ديَ ،اااةو دةغااحةي اااةوديوي قةزةضااوو  ،ض
جةَحوَاْيَهة ،اةو شا قةزاط نةي بيَ جةّ بووة! اةطةز طوَاْخ ية
ي
ي باؤ ظاةيسإ زاديَاسة ،ياة ٖاةز ظاةيساْيَ ،قاةزاش َ
جةّ ٖةية ،طو َ
ٖاجوَ ،جةَي ذيَوةية ،اةٖا ،دةيَيَ:
قةزاط قةزاشة ،قةزاط ية غيَُيَ
نيريَ ،ية بًَٓديإ وةزة ،ية ْةوياْخ دةطةَيَ،
دةى.............
دةي ،ية ظةيسإ و نيروناآلٕ طةزِيَ ،با بهةويٓاة زيَ ،قاةزاشؤى،
ية جةزِايي و نةضهايي خؤمتاإ بطاسة ،ذيَدةضايَ دةضايت ضاويَحإ
عةوآلَإ طسجوََ ،أ ااةو زيَواباْاة غاازةشاْيِ ،شوو ،ااةو دةَاةي
قةزاط وةى طويَةطةمن نوزدي ذيَوة َابوو ،دوو ضيَ نةزِةد ،بؤ ناز
و بة نسيَهازي زيَِ بيَسة نةوجةوو ،بةآلّ ايَطحا ْاشامن نويَ نويَياة و
اةو زيَية نة بة زيَاي ضاةزباشي دةضايَ ،دةَاْةاجاة ناويَ؟ ٖيَٓادة
دةشامن ْياشَإ ضويَحإ عةوآلية ،اةويؼ ياة ضاةز ظاةشي دوو ضايَ
ٖاوزِيَٖ ،ةيَةةجة اةَٓيؼ ية َاضي نضاامن ذيَخؤغارت باوو ،دةشاْاي
ظةيسإ ضةْد ذريؤش و غريْي نسدبوو ،ية شؤز شيَؼ ية ْةبي يوْظ
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و غةوضااي طااةيالْي و ذيَ ةَةااةز ذاارت ْاااوي دةٖاااد و ضااويَٓدي
طةوزةيإ بة َةشازةنةي دةخوازد ،ياة شؤز دووزةوةؽ باؤ َاساشإ
دةضووْة ضةزي ،ضاةزةزاي ٖةْاديَؼ دةيااْطؤ دة اةزي ضاويَحإ
عةورَ وةٖا بة عازةبهساوة بة ذيَػُةزطة ْةبيَْ ،ابيَحةوة نوزد.
باذؤ ،بة كاةي زةقيت و وا ٖاجٔ ذيَػُةزطيَخ َة و ظةيساْةوةيوة
قةزاط و قةزاط زؤيػحني ،بة دةغيت بة عازةبهساودا زؤيػاحني ،ياة
قطااإ شؤزي ْااةَاوة بطةيٓااة َااةشازي ضااويَحإ عااةورَ ،نااازؤ
شةَةداْيةنةي زادةوغيَََ و دةيَيَ:
قةزاط ،شةَةداْي وظةيساْخ بؤ طةزِاوة..
وا جيَةطااةّ جااةواويَ يااة ااقااازي عااةيياوة دووزنةوجةوويٓااةوة ،يااة
ٖيهااةوة ضااةْد جااؤذيَ ،يااة جااؤش و خؤيَيااإ وةزداياأ ،داب اةشيني و
خؤَااإ يةطااةٍَ شةوي نااسدة يااةى و شيَيةن اة ٖااي ضااةْطةز طااسجٔ
ْةبوو ،بهػيَيٓةوة؟ بضيٓة ذيَؼ؟ وايإ بة باؽ شاْي بهػيَيٓةوة.
ية جةغهي خؤَإ دا و زيَ و زيَ طةزِايٓةوة ،بة ديدازي ضويَحإ
عةورَي ْاو ضويَٓد و ْصا و ظاةيسإ غااد ْاةبووئْ ،ةطةيػانت باة
ضااويَحإ عااةورَ بااؤ َاأ دؤزِإ بااوو ،يااة زؤذَيَااسي خااؤّ يااة دواي
151

دؤزِاْةنةي ٖةيةةضويَحإ باة دؤزِاْاي دووةَاِ ْااوبسدووة ،ااةوةي
باؽ بوو بيَ شيإ طةزِايٓةوة ،ية طةزِاْةوة بة خؤَِ دةطود:
با بؤ طةزِيَهيدي بيَ ،خؤ عةوآل ية ٖةيةةد ضةخحرت ْية.
طسجةيةني بةز دةزطاي َصطةفيتَ ٖةيةْ ،يػاْيدةدةَةوة ،اةوشا
ذيَ ذيَوةدةْيَِ و جا غاز ااوزِْادةَةوة:
ية دووزةوة ضاوّ نةوجة ضاةز ضاةزبةشةَةداْيةى و عاةطاٍ باة
ضااةزيَ ،بةزاْةااةز يااةى داْيػااحووْة ،دةيَيَااي داَااة دةنااةٕ؟ ْصيااو
بوويٓاةوة ضا وَإ ناسد ،ضاةزيإ ياة ضاةز داَاة ٖةيَٓاةطسد ،بااة
دةضخ ٖةيَػةقإ ض ويإ وةزطسجةوة ،وةٖا ضووْةجة ْاو:
اةوة غؤ ،اةوةؽ ،ضواز َايحةوة؟ يؤ خؤد ،اةوةؽ ااغا..
ٖاوزِيَيةى بة ذيَهةْيٓةوة طؤجية شةَةداْي:
ْةدؤزِيََٖ ،ا..
يضهي شةَةداْيةنةي ٖةيَدايةوة و جةَاغايهسدئ و طوجي:
بسِؤٕ ،بامب بسِؤٕ ،بة دواي ايػي خؤجاْا.
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دازا دةيَيَ:
نيَ دةيَيَ نوزد و عازةث بسا ْيٓة؟
ٖاوزِيَيةنيدي دةيَيَ:
ييَي بهؤيَةوة ،اةو عازةبة نؤْةغوعية ية فةٖدةوة فيَسة بسايةجي
بووة..
شةَااةداْي يااة ضااةز و عااةطاٍ بةضااةز ،ضااةزيإ يااة ضااةز داَااة
ٖةيَٓااةطسد ،ايَُااةؽ يااة ضااةزي ْةزِؤيػااحني و يااة بسايةجياادا بااة
شيَُاْٗيَػنت ،دةَةو ايَوازة طةيػحيٓةوة غاز ،غةو ية ضةز شايَ،
ية ديَيَ خؤ طؤمت ،وا ضانة ية َاايَيَ ياة ضاةز ذاةجو و ضآطي خاؤّ
دانةوّ و ضيدي بة ض ردا ْةضِ ،جا ايَسةّ ٖيَٓا بةضة ،خؤ غةزِ ية
ضةز َٔ جاذؤْةنساوة ،بؤ ية بةرؽ جيَدا بضِ ،اةوةي ضوو ية جاسِيَ
ي داْيػاِ و ضااوة ِزيَهةّ ،باصامن ااةو
ضةي ضاوو ،وا ضاانة ياة َاا َي َ
زابووٕ و زاذةزِيٓة دةطاجة نويَ ،اةوة غةوة ٖاجاة ضاةزّ ،ضايدي
بااة ري بازةطاغاادا ْةضااِ ،بااةآلّ داخااوا بااة خااؤّ دةوةضااحِ؟
ْةوةضحاّ.
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صيَي باديهاى
ثيَن ثيَن وضطيَين
ضريَدة شوو ،طةيػحُة ضةز دةزطاي بازةطا ،زؤذةناةي بةٖازياة،
اامسإ شيَ شيَ ٖةوزة ،اةو شازة بة زيَاي َووضاًَيَ ،باةزةو شيَاي
طاااةوزة ،با اة جةْيػاااخ كاةدمووَاااةْي ياضااااداْإيي نازجؤْيااادا
دةزضااووئ ،اااةو اةدمووَةْااةي وةطااومت ،دواجااس ذةزيااةَاْيَهي يااة
غيَوةي خؤي ية شيَي داْيػخ.
وا ديازة يةو ْاوة ٖةْديَ غيت بة نةيَو َاوة ،ااةٖا خاةيَو غاخ
دةنيَػاآةوة ،بااةزيَ خااؤ دة بااةزي زاضااخ ،بااةزيَ ضااةزباشطة و
زةغاااهيََ ،خاااةيَو ذيَوةزبووْاااة ،دةيَيَاااي ياااة دواي دؤَةاااةآلٕ
دةطةزِئَ! ٖاجني ،شيَ  ،ااضهي نةيَةىٖ ،اجني.
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ايَااسة ،باشطااةي زيَااي َووضااًَة؟ ضااةْدي دةنااةّ ،باوةزِْانااةّ،
بةبريَديَ ،ظونُةد ضي ذوغيت و ْانةضة ،ييَاسةي داْاابووٕ ،باة
طر ذريي ٖةغحا ضاايَة و َٓادايَي َةَاة ياة شازدا دةضاووٕ ،ايَطاحا
ضؤٍَ ،خؤَإ َريي زيَوباْني.
باذؤ ،ايَُة ضواز ذيَٓصيَهني ،ية ْاو قوجة شيَةيَهنيٖ ،ةز اةواْاةئ
نااة بااؤ دياادازي ضااويَحإ عااةوآل زؤيػااحني و ْةطةيػاحيََ  ،اااةٖا،
بةيٓة ،يةو زيَية يةضووٕ و ٖاجََٖ ،ةز جسوَةيًَيَ ديَ و جيَدةذةزِيَ
ضةندازة و كبري ذيَػُةزطةيي ياة خاؤي ْووضايوة و دةيًَيَحاةوة،
يةواْة قًاة قًاة ْاةبيَ ذيَػاُةزطة ْابيٓياةوةٖ ،ةْاديَهي ٖاوآلجياةو
ضةني ٖةيَطسجووة ،شؤزيػي شاغٖٔ ،ةز شاغاي باةزي غاةَاَو و
بااةزي بةزِاْااةجي و ٖااي ري شزازةجااي و اةوبااةزي شيَ و....اااةوةجا
ييَاااسةٕ و ذيَػاااُةزطة جيَااادا باااصزةَ ،ااأ ٖةْاااديَ ياااةو شاغااااْة
دةْامسةوة ،ية ديَةوة ذةغيُاْدةمبةوة يةو جيَهةيَةووْة ،بةآلّ باة
ضةز خؤّ ْاٖيَِٓ و بةطةٍَ نةوجووّ و ْاطةزِيَُةوة..
دةْطي جؤذإ ديَ ،جةقةؽ ٖةية ،دووزة ،اامسإ فسِؤنةي ذيَاوة
ْية ،اةطةز ٖةغوَ ،ياة ذػاخ ذةياة ٖةوزةناْاة ،نةيَاةى باة شيَاي
طةوزةوة دةزنةود ،اةو ظونُةجة ،ضي بةضةزٖاجووة؟ بة ضوازي
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ضي زادةناد؟ ْايطةييتَ و بة جؤشي ذيَػي زاْاطةيخ ،دوو فيػةني
ذيَوةْيَي.
نةيَةى ااشادة و بة دياز شيَي باديٓاْةوة ضرتاْي ااشادي دةضسِيَ،
ية ضةز ذسدي نةيَةنيَ ،بة دياز شيَوة ،ش ازةيةنِ باة دازش اازةوة
نااسد و طةزِاَااةوة اااةو غااةواْةي ذيَػااُةزطايةجي ،غااةواْي ذ ايَؼ
اةْفاٍ ،نة ية دة ةزي بازشإ و ااَؤنإ و قةْديًي اااو و اةواْاة،
بااة دشي شاااؽ و شيَاارةوة ،بااة نةيَااةني نضااطة بااةزي باديٓااإ و
ضؤزامنإ دةنسد ،يةطاةٍَ جاازيهي دةطةيػاحيٓة دةو شيَٖ ،اةز ياة
جااازيهيؼ دةبااوو برةزِيٓااةوة و ييَاي دووزنةويٓااةوة ،ايَطااحا وا بااة
ْويَري ْوةزِؤييَ ،ية ضةز شيَ ،ية ضاةز ذاسدي ااضاهي نةيَاةنيَ باة
ضةنةوة زاوةضحاوّ ،نوزِّ دةويَ بيَريَ:
ضا نةي ييَسة؟!
ييَسةؽ وةى ٖةَوو شيَ ،فسِناْفسِناْةٖ ،يَصي ذاجااز ذيَوةزبووْاة،
ياااةو زؤذةي ااضاااهيَ نةيَاااةنيَ دمياااةْيَهي واّ بريْاااةَاوة ،باااؤ
ْيػاااْداْةوة و طيَسِاْااةوة بػايَْ ،ااا ،غااحيَهي وا ْااةبوو ،بااةآلّ يااة
ي ياة
ي شا َ
شيَوة ،ية ٖااذة و غاةذؤيةوة َاصطيََ اااشادبووْي ٖةْاد َ
بةزي باديٓإ طةيػخ.
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ٖةزضااؤْيَ بااوو ،يااةى دوو طااايؤٕ بااةْصئ ذةياادابوو ،اااةويؼ
وةخحااابوو ،ن غاايٓهؤف ييَهاادي زابهيَػااني ،ااااخس ،يااةو زؤذاْااة
بةْصئ ضةزبةضةز بة خوئَ بوو! دةي ية بةْصئ طاةزِيَ ،جاا شووة
با بطةزِيَيٓةوة غاز.
 زاوةضحة ،بصاْني اةو خةيَهوخواية ،ية ضي خسِبووْةجةوة؟غااوفيَسةنة ٖيَواغااي نااسدةوة و بايااداوة ،ايَااسة نؤَةيَطااة شؤزة
ًَيَهةي اةويَية ،جةَاغا ،ذياويَو بة نوجهإ وةزطةزِاوةجة خااْوو،
دةزنةو ذةدمةزإ دةزديَََٖ ،ةية دةيَيَ:
وا َةنااةَ ،ااايَي خااؤد جيَهُااةدةٖ ،يَػااحا دياااز ْيااة ،دؤ ضااؤٕ
دةبيَ.
نابسا ،بة يضهي نوزجةنةنةي ْيَوضاةواْي دةضاسِيَحةوة و باة دةّ
نوجو بةزشنسدْةوةوة دةيَيَ
ييَُطااةزِئَ ،دةضااحِ َةنااةْيَ ،بااة خااوداي بااؤ زؤذيَهاايؼ باايَ
دةضُةوة َةفحةْيَ.
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ذيااوي دووزة شيَاد ،طااويَي باة ناةع ْااةدا ودةزطااو ذةدمااةزة و
ضيٓهؤي ية ذيهابيَ بازدةنسد ،اةو ذيااوة خاةيَهي بأ نيَاوةزةؽ
بوو ،دواي ااةْفاٍ ضاةداّ ٖةيَيادابوو ،ييَاسة باة شةوي ناةوجةؤوة،
ايَطحاؽ نة ييَسةوة جا نيَوة زةؽ اااشادة و ضاةداّ ويَٓةيةنيػاي
ية زيَوبإ ْةَاوة ،ييَسة ٖةْاضةي جةْطة و ْاظةويَحةوةٖ ،اةز َااٍَ
ْاا خااْووؽ بازدةناااد و دةطةزِيَحاةوة شيَادي خااؤي ،ااةو شيَاادةي
اةطةز ضةداّ ْاةباَ ،اسدْيؼ ْةيادةجواْي وا بهااد دةضاحةةزدازي
بيَخ ،ذْةنةي دةيطؤ:
بةع جاا ياة ٖةيةةضاويَحإ اااوديو دةباني ،ضاةداّ ْةطةزِيَحاةوة،
يةويَ خؤّ ضووجاْدبيَ ،ييَسة ضاوي ذيَُٓانةويَحةوة.
خةيَهةنة ناة شاْياإ ذٕ و ذيااوة بااي نيَاوةزةؽ ياة ضاةزياْي
داوة ،ذةغيُآْابيَااااحةوةو جهااااي ناااةع ْاطسيَاااخ ،يازيياااإ دا و
بااةزِيَيإ نااسد ،وا بااصامن خةيَهيااديؼ ضاااويإ ييَهااسد و باااي شيَااد
ٖةيَيطسجٔ.
دةّ دزةْطة و طةزِايٓةوة ،دةيَئَ ضي َٔ ،ييَيإ دابسِيَِ و بةطاةٍَ
زةدمؤ بهةوّ و اةوغؤ ية َايَي وإ مبيَُٓةوةَ ،ايَياإ ياة نويَياة؟
ٖةز ية زيَي طةزِاْةوة ،بةآلّ بة دةضيت ضةذدا ردةدةيخ و جةواويَ
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دةزِؤيااخ ،دةطةيحااة شؤزةًَيَيةنيااديْ ،اااويَ وي كشديدةييااة ،وا
دةنةّ ،يةطةٍَ وي دةضِ.
دزةْطة ،زؤذ بة ضةز شيَي طةوزةدا جةواو رزبؤجةوةٖ ،اةز ديحاخ،
نةوجااة ااااويَ و يااةو شةزدةذااةزِةي ذااةزِ ذااةزِ زةْطااةي نااسدئ،
شةزدةذةزِي اةو ايَوازةية ،اةو ضةْد ذةية ٖةوزة اامساْي زؤذاواي
شديدةي زةْطسِيَرنسدووة ،ااةو شاؤز زةْطسِيَرياة جاةْٗا ياة ٖاةوزي
اامسااااْي قةْاااديًيَ دةْةخػا ايَ ناااة ياااة باااةزي ْاوةشةْطاااةوة
اةودةَاْةي ايَوازيَ ضاوي ية ضةز ٖةيَٓةطسي ،وا ديازة ،اةوزِؤ ياة
ذريؤشيي ااشادي ،قةْاديٌ شاواْيي ٖاةوزي خاؤي باة ضاةز ٖاةوزي
بةزي ْيَوإ ٖةزدوو شيَؼ ذراْدووةْ ،ةيَئَ ،اةو شةزدةذةزِةد ضؤٕ
يةبرية؟ َٔ ية ٖةز نويَ مب ،ية ْاو غةزِوغؤزيػدا مب ،ضااويَهِ باة
شةزِدةذةزِةوةية و ييَيٓابيَحةوة.
ٖةوز يةو ٖةَوو زةْطةي شةزدةذةزِيَ ،جةْيَ زةْطي َؤزي ذيَاوة
َاااابوو ،نااااجيَ طةيػاااحني ،داْيػاااحووي ايَاااسة ٖاااةز يةناااةو ياااة
دة ةزيَهةوة ،ية طوْديَهاةوة ٖااجووة ،ياة نةْاديَٓاوةوة جاا باةزي
ذردةز و بٓازي قةْديًي جيَدايةٖ ،ي ٖةَوو شيَي جيَداية!ناةع باة
ظةشي خؤي ْةٖاجووة ،بة شؤز ٖيَٓاساوة و باة شؤزةًَايَ ياةو ناوياة
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شؤزةًَيَيااة زاطاارياوةَ ،اأ يااةويَ ،بااة جاقااة غااةويَ جيَطةيػااحِ
نؤَةيَطةي شؤزةًَيَ واجة ضي ،قةفاةشيَهي ااضآيٓة ،ااةوةجا دواي
غهاْي ،خةيَهةنةي ية غيَوةي ناؤجسي جااشة بااٍَ ٖااجووةوة بااٍَ
ييَهدةدٕ و َةغكي فسِئ دةنةٕ و وٖةز ديحخ ية غةقةي بايَيإ دا
و زيَي ٖيَالْة ،زيَي شيَدي خؤيإ ،شيَدي ْةْو و باذرييإ طسجة بةز.
خةيَهي ويَسيَ ،ناجيَ شاْياإ ايَُاة ذيَػاُةزطةي زاضاحني ،خؤَاإ
زادةضاااحٓةنسدؤجةوةٖ ،اااةز ايَطاااحا ياااة ْااااوشةْ و قةْديًاااةوة
دابةشيوئ و بة زاْيةدا اااوايي اااويي و غازؤضاهة غازؤضاهة و باة
غازدا ٖاجووئ و طةيػحوويٓةجة ايَسة ،دةوزيإ دائ و ية ااَيَصيإ
طاااسجني ،نضاااي قاااةيسة و جاشةٖةيَضاااوو ،اةطاااةز غاااةزّ دةضااايت
ْةبةضحةإ ،ية باوةغيإ دةنسدئ..
خةيَهي ْاو قةفةشي غهاو ااشايةجي يةنرتيإ دةطيَسِاياةوة ،ضاؤٕ
دةضاحيإ بااة ضااةز ذااؤييظ و ضاةجة و ذياااوي ذاايظ داطسجااووة و
ظونُااةجيإ ااقاااز بااةدةزنسدووةْ ،اااوي ٖةْااديَ طااةْض و ذْيااإ
دةٖيَٓا ،زؤيَي َٓداآلْيإ دةطيَسِاوة نة بة خسِنة بةزدإ ٖةيَُاةجيإ
بسدووة ،اةو غةوة غةوي طيَسِاْةوةي داضاحاْي اااشادي باوو ،ااةو
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ااشاديةي بة خةيايَي نةضدا ْةدةٖاد و ية خاةوْيَؼ خاؤي ْيػاإ
ْةدةدا.
خةيَهي شديدةي شؤزةًَيَ ٖةَوو ية ضاةز باازنسدْٔ ،باة قطاةي
خؤيااإ ب ايَ ضااةةي دووةي ايَااسة ضااؤٍ ضااؤٍ ،ذػاايًةيةني جيَاادا
ْابيٓيةوة ،بة خاْووةوة بازدةناةٕ و ٖاةز نةضاة و باةزةو شيَادي
خااؤي ،بااةآلّ ٖةيااة ٖيَػااحا باوةزِْاناااد نااة وآلد ااااشادةٖ ،ااةز وا
دةبيََ ية ْاو خةوْةْ ،صادةناد بة ااطاْةيةجةوة ،دايهاي زةدماؤ،
بة دةّ ية ااَيَصطسجٔ و باؤْهسدٕ و َاضاهسدْي نوزِةنةياةوة ،ااةو
نوزِةي ية دووزي وي و ْصيو ية َٔ ضةْد نةزِةد ياة ضاةز ييَاوازي
َسدٕ طةزِاوةجةوة ،دةيَيَ:
باوةزِْاناةّ ،باة خاوداي ياة ضاةز ضاةزإ باوةزِْاناةّ ضااةزباشي
نوزِّ بة ضةنةوة ية باوةغِ بيَاخ و ٖاةوييَس و ايَاسة بةعطاي جيَادا
ْةَابيَخ ،جؤ بًَيَي ايَُة بضيٓةوة كظةشةيي خؤَإ؟ خواية ،اةطةز
خةوْيػة ،يةو خةوة قيحُُةنةوة.
ية شازي دايهي زةدمؤوة ،شاْيِ اةو نوزِةي ضاةْد ضاايَة ياة ضايا
دةيٓاضااِ و يااة ْاااوشْطيَوة جاااز ايَااسة ذيَهااةوةئ ،زةدمةااةز ْيااة و
ضةزباشي ْاوة!
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ذياويَهي زةقةيَةي بة جةَةْدا ضوو ،خةيَهي بٓازي قةْديًيَ باوو،
دةضيت خطحة ضةز ضؤنِ و ضةزي نةَيَ خوازنسدةوة و ضاوي ية
ضاوّ بسِي:
 +جوخاادا جااؤ زاضااحيِ ذيَةًَ ايَ ،ييَااسةوة جااا دة طةيحااة قةْااديًيَ،
ظونُةد ية ضةز زيَخ ْية.
 ْيةْ ،ة بيَسية ضؤز ٖةيةْ ،ة بيَسياة زةؽْ ،اة ضاةزباش ٖةياةْةشاؽ.
 +طايَحةّ يةطةٍَ َةنة ،اةَٔ ٖي ديَيُة.
 اااةَٓيؼ ٖااي ديَيُااة ،باااوةزِ بااة َاأ ْانااةيخ ،بااة زاديااؤباوةزِبهةٕ ،اةوة ْية دةيَيَ...
 +بة خاوداي يةطاة ٍَ زادياؤ باةيِٓ ْياة ،ضاوْهة شؤز دزؤّ ييَياإ
ديحووة ،بةآلّ باوةزِ بة جؤ دةنةّ ،ض ياة ضاةةي شووجاس ْياة ،طاوو
يةو ناويةووة دةنةّ و خؤّ دةطةيةمنةوة بةفسي قةْديًيَ.
وا جيَةطةّ اةو ذايَؼ ايَُاة ناويةووةناةي بةشيَٗيَػاحةوو ،باةزةو
قةْديًي شيَد بةزيَهةوجةوو.
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ية طةزِاْةوة غحيَهي اةوجؤّ بريْية ،اةوة ْاةبيَ ،باة اااشادنسدْي
ٖةْديَ دة اةزي باةزي باديٓاإ ،ذايَِ شةوي ْاةدةطسد و ٖيَٓادةي
ْةَابوو باٍَ بطسّ و بة بٔ ٖةوزدا بفسِّ و جا ياة شايَ شايَ ،اااوايي
ااوايي ااشاد ،جاويَ بٓيػُةوة ،ية ديَيَ خؤ دةَطؤ:
َاااداّ باديٓااإ ٖةضااحا ،ضااةزنةوجٔ َطااؤطةزة و ااشادميااإ يااة
َطحة..
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بةسة
بةسةي جاشاى
غاز ية ضةنداز ضةزغازة ،اةوةي دةضيت جفةْطي طسجاووة ،باة
ضةنةوة ٖاجووة و بة غاز وةزبووة و جيَةاةزبووة ،شااؽ ،ااةوةي
بة جرية شاغة و فسضهي ذيَوةطسجووة اةوةجا بة فةزَاْي بةزة ،ية
ذيَػُةزطة ذيَػُةزطةجسة و نةع ْاويَسيَ ييَيةرسضيَ:
اةزيَ ،جؤ ذيَؼ ياشدةي ضيَ....
ي َاة ،دزاوضايَيةى َااّ خادزي ْااو باوو،
ي ٖةية ية طاةزِةن َ
شاغ َ
دواجس بة خدز خةزَإ ٖاجة ْاو طيَسِاْةوةي َٔ ،بة دوو دةضحإ ية
ضةز خؤي دةداد و دةيَيَ:
ياةبريجإ ضاوو ،اااةو شاغاة نااة زقاي ياة ٖااةز نةضايَ ٖةضااحابا،
دةيٗيَٓا ية ظةوغة دةيةةضحاوة و ضةي شاغًي جيَةةزدةدا؟
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خةيَو َةضيت ااشادئ و طويَ بةو قطاؤناْة ْاادةٕ .ااةزيَ ايَاوة
ضةي كشاغًييجإ بيطحووة؟ اايَ ،ياة شاغاًي طاةزِيََ ،ااّ خادز
دةيَيَ:
اةو شاغة جةزةضة ،بة خؤو بة ضةوة ،ايَطاحا خاؤي ياة ذاةْاي
بةزذسضيَهي طةَةؤزي بةزة ْاوة ،اةي ٖاواز ،وا ْابيَ.
ذْيَ دةيَيَ:
شَاْخ خؤد ْةطسي ،ضةزد ية ضةز دادةْيَي.
بة َاّ خدزّ طؤد:
بةزة َيٗسةباْةٖ ،ةز ية شااؽ ْاا ،ياة عاةيي ظةضأ َةشياديؼ
دةبووزيَ!
َاّ خدز:
بةزة خؤي دةبيٓيَحةوة ،بصاْة نوو ية ْاو شاغإ بصز دةبيَخ.
شاغي خاوةٕ ضاةي شاغاًي ،ياة ضااو شؤز ضاةزؤى شاغاإ باة
زيَرْاااة باااازاْي باااةٖازإ غاااووزاوةجةوة ،جاااةْٗا ذيَػاااُةزطة و
شاغاْطةضاااحة دةشاْااأ ،شااااؽ ض َاااايَيَهٔ ،ض َاااازيَهٔ و ضاااؤٕ
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ذيَوةدةدةٕ ،بةرَّ خةيَو دةضايت باةزةيإ غاهاوة و ٖيضايإ ياة
دةضاحٓاية ،اياادي ٖااةز شاغااة و ٖااةز ذياااو خساذااة ،خااؤ بااة َايَااة
ذيَػُةزطةيةندا دةناد و خؤ دةداجة ذةْاي بةزذسضيَ ،ييَاسة ٖاةز
بؤ خؤغي ،ضةزبسدةي خصَيَ دةطيَسَِةوة:
اةو خصَة طةزِةنيَ بة ذازة دةنيَػيَ ،ية جةَاةْي ذيَاي باة َاايَيَ
يت باوو ياة ظونُاةد ،ناة شاْاي باامب
َة ْةنةوجةوو ،نوزِةنةي غا َ
نوزِيَهي ذيَػُةزطةية و ٖاجؤجةوة ،يةنطةز خؤ بة َايَيَدا دةناد و
دةيَيَحة بامب:
جااؤ نااوزِي بااابي خااؤجي و نوزِةنةغااخ ٖااةزوةجس ،خااؤد دةشاْااي
نوزِةنةي َٓيؼ خساذةي نةضي ْةبووة ،بؤية ذيَيةًَيَ ااطاي ييَوَ
بامب طوجةووي:
بيَ خةّ بة ،اةوةي يةدةضحُاْوَ دةنةئ.
خصّ دواجس شاْيةوو َٔ ذيَػاُةزطةيةني ضاادةّ و شاغاوويهةيةى
شؤز ية َٔ ذرت دةضيت دةزِوا ،ضةزيٓةدايةوة و دواجسيؼ نوزِةنةي
ٖيَٓد بةزشبؤوة ،بة ضيَ ضواز ذسضطة ْةيدةطةيػحييَي ،وا باغة ياة
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شااؽ طااةزيَِ و بااةز يااةوةي بااةزةو نااةزنووى وةزِيَهااةوّٖ ،ةْااديَ
ضةزبسدة و وزد ضةزدإ ٖةٕ:
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طيَبةسي شةييذ
بة طةس بانةوة
ذرييَرْةنااةي دزاوضاايَُإ نااة ٖااةز ٖيَٓاادةي طًؤيَااةَوويَهي ياايَ
َاوةجااةوة ،يااة ضااةز دةزطااا ٖةيدةجسووغااهيَ و ٖةَيػااة ضاااوة
جيرةناْي ية ضةز ضيًةي خاْووي ضةزةنؤآلْيَ دةبسِيَ ،دةبايَ ياة
ي َٓايؼ باة ضاةنةوة دةبايََ ،وزدة
ي بايَٖ ،اةز نااج َ
ضاوة ِزيَي ن َ
فسَيَطااااهإ دةبااااازيَََ ،نااااوزِة طةوزةنةغااااي شؤز بااااةزيَصةوة
ييَُدةزِواْيَ ،ية دايهِ ذسضي:
اةو َايَة نيَٓة؟ ية َيَرة دةيآْاضٔ؟ ٖةضحدةنةّ غيتَ ٖةية...
دايهِ:
ْا ،يةوةجةي ٖاجوويٓةجة ايَسةٖ ،ةز ٖيَٓدة دةشامن َايَيَهي باغأ،
با بصامن..
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زؤذي دوايي ذرييَرٕ طوجةووية دايهِ:
َٓيؼ نوزِيَهِ ذيَػُةزطة بوو ،ياة ظيصباي نوزِةناةي ايَاوة ،شوو
غةٖيد بووْ ،اوي ظةيدةز بوو..
اؤ! ذيَهةومت اةوة َايَي َاَؤضحا ظةيدةز نةزمية ،ااةوةي ناةّ
ديحِ و شؤزي ييَ فيَسبووّ ،اةَٔ دةَصاْي َايَياإ ياة ضاةيداوةية،
بااةآلّ ْةَاادةشاْي يااةو نؤآلْةيااةٖ ،يَااي! اااةوةجا دايهااي نااة ٖااةز
ٖيَٓدةي طًؤيَة َوويَهي ييَُاوةجةوة ،نًيًي ضاوةنةي ظةيدةزي ية
بةزِني نةوانةييت و ْاٖيًَيَ نةع بيهاجةوة ،دةيَيَ:
ديَحةوة ،نوزِةنةّ ديَحةوة.
ضاوةنةي ظةيدةز ية قاجي ضةزيَية ،وةى خؤيةجي ،دةيَئَ شيَ و
باييٓطإ و نحيَةاةناْي وةى خاؤي َااوة ،شًهاةناْي دواي ظاةفخ
ضاٍَ و ٖيَٓدةٖ ،ةز بة دازةوةٕ و و دةقيإ ْةغهاوة.
اةوة بؤية َٔ دةبيََ دةطسييَ.
ديازة ية ديَاي خاؤي دةيَايَ :نوزِةناةي َٓايؼ غاةٖيد ْاةبووبا،
ايَطااحا وةى جااؤ دةٖاجااةوة .ذًهااة ضااويَحاْة ْاااوة ْاااوة دةنةويَحااة
خةياٍَ و خةوْي خؤغةوة ،اةٖا دةيَيَ:
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ظةيااادةزي َااأ ياااة ضاااةزيَية ،ياااة ضااااوةنةي خاااؤي يةطااار
دةوزنسدْةوةيااة ،نحيَةااإ دةخويَٓيَحااةوة ،اااةٖا اااةوةجا ،يااة ضااةز
باْيَ ،بةزيَ خؤي داوةجة اامساْيَ.
ٖيَٓدة ية ديَةوة واي دةطؤٖ َٔ ،ةضاحُدةنسد ضايَةةزي ظةيادةز
دةبيِٓ.
جؤ بصاْة اةو دوو َايَة ،ضةْد ضايَة ديواز بة دياوازةوةٕ ،نةضاي
َاايَي ظةيادةز ْاةياْصاْيوة َايَةناةي جةْيػاحيإ نو ِزيَهياإ ٖةياة
ذيَػُةزطةي نؤَؤْيطحاْة جا ايَطحا بة غاخةوةيةَ ،اايَي َاةؽ ض
بصأْ اةوإ نوزِيَهي نؤَؤْيطحيإ ٖةبووة و ية ضيَهاْيإ غاةٖيد
بووة.
واي ييَٗاد ،بة ديحَ ذًهاة ضاويَحاْةي دايهاي ظةيادةز ناةزيِ و
حمةَةد نةزيِ ْاْةواي نوزِة طةوزةي طسيامن دةٖادٖ ،ةَوو ااةو
ٖاوزِيَياْةّ بريدةنةوجةوة نة باة دةزدي ظةيادةز ضاووٕ و ايَطاحا
دايهيإ ،نةضونازيإ ية ضاوةزِيَي طةزِاْةوةيأْ.
اةٖا اةوة ناْةبي طضهة ،اةوة اوَيَدي طاؤزِ ياة ديَاسةؽ ،ااةبوو
زةغاي شةيَيَ ،ضياَةْد ،اةبوو ااياز ...اةدي فاشيٌ زيَعاْاة!ْاوي
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ضةْدإ زيصبهةّ ،بؤ ضةْدإ ٖاوزدة فسَيَطاهإ ٖاةيَوةزيَِٓ؟! وا
ضانة ضيدي خؤ ْيػاْي دايهي ظةيادةز ْاةدةّ ،ييَاسةوة جاا باؤّ
بهااسيَ خااؤَي ييَدةغااازَةوة ،زاضااحيخ دةويَ ،ظةشْانااةّ ض ذْااي
شةزططووجاو و نؤضحهةوجوو ،بةيِٓ ،بةزطةي طسياْي ذْاإ ْااطسّ،
ٖااةز يةبااةز ٖةْااديَؼ ْةضااووّ ضااةزداْي دايهااي فاشيااٌ زيَعاْااةي
ٖاوزِيَػِٖ ،ةزضةْدة ظةفخ ضايَيَ بةضةز َاةزطي ويادا جيَراةزِيوة،
بااةآلّ يةطااةٍَ اااةو ٖاجٓةوةيااةي ذيَػااُةزطة ،نااؤٕ نااؤْيؼ جاااشة
دةبيَحةوة ،شةزط خويََ ييَدةضؤزِيَحةوة ،ايدي خاؤّ ياة دايهااْي
شةزططووجاو دةغازَةوة ،بةآلّ ْاضازّ دوو ضيَ جٓؤنة فسَيَطهي
اةو دايهةؽ ْيػاْةدةَةوة:
ية ذسِ وةذؤزيَ نةوجٔ ،ااةو ٖاجٓاة باؤ بةخيَسٖاجٓةوةياة ،ياإ باؤ
غةزِ؟ بابي دةيَيَ:
 +نوزِة ،بةزاضحيِ ذيَةًَيَ ،نوزِةنةّ ية نويَ نوذزا؟
 نوذزاْي ضي؟! اةو ية ٖةْدةزاْة.. +باةو قطااْة ،دةضاحخةزؤّ َةناة ،نوزِةناةّ ْاةَاوة ،ياة جاؤّ
دةويَحةوة ،يةطةٍَ جؤ ضووة ضةزيَ ،جؤ بسدد.
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 وةنو طومت ،نوزِةنةجإ ،ضايَيَ ذارتة ظياصث ْازدياة زووضايا،ٖيضي بةضةزْةٖاجووة وية َٔ شيٓدووجسة.
بامب ٖاجة ْاو قطإ:
نوزِي َٔ ية غيتَ ديَٓيا ْةبيَْ ،ايًَيَ.
دايهي بةدةّ ٖةيَوةزاْدْي ٖوزدة فسَيَطهاْةوة:
 +اةدي جؤ ضةْد زؤذة ٖاجوويحةوة ،بؤ ضةزداْخ ْةنسدئ و اةو
ٖةوايَةد ْةدايََ؟
 زاضحدةنةيخ ،باةآلّ ْاةذسذاّ بايَِ ،ضاةزةزِاي ٖةْاديَؼ طاومتزةْطة شاْيةيَححإ ،خاؤ اةطاةز بااوة ِز باة َٓايؼ ْاناةٕ ،باسِؤٕ ياة
بازةطا ييَي برسضٔ.
دايهِ دةيَيَ:
باوةزِي ذيَةهةٕ ،نوزِةنةجإ شيٓدووة ،ضاوْهة ٖاةز ٖاجاةوة َأ
ذسضاايازي اااةوّ ييَهااسد و ٖااةَإ اااةو قطاااْةي طااؤد نااة ايَطااحا
دةيًَيَحةوة.
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دايهي بةو قطةيةي دايهِ بصةي نةوجة ضاةز ييَاوي و زةْطاي باؤ
طةزِايةوة و ضاوي طةغةووْةوة ،بةآلّ بابي ٖةز ضةز بادةدا ،اااطس
يااة ضاااوي دةبااازيَ و باااوةزِي ْاااييَ نوزِةنااةي َااابيَ و ايَطااحا يااة
زووضيا بيَ ،ية ٖةضحاْداٖ ،اجة ْاو ضاوّ و بة قوزِطي ذسِ طسياْاةوة
طوجي:
نوزِةنةّ ْةَابيَ ،داو داو مسيًََخ دةزديَِٓ.
َٓيؼ بة غيَٓةيي طومت:
اةدي اةطةز َابيَ؟!
دايهي ٖاوزِيَهةّ ٖةيَيداييَ:
نفحةيةني وةى اةوةي ذيَػاْخ بؤ ييَدةْيَِ.
طومت:
دة بسِؤ ،نةزةضحةي ضيَهة.
دةضااحاوي اااةو ذْااة شؤز خؤغااة ،بااة جايةااةجي نفحااة ،نفحااةي وا
ييَدةْيَٖ ،ةغخ ْؤ دةيةى قووجدةدةيٖ ،يَػحا ييَري با بيَْ ،ااشامن
نيَ بوو دةيطؤ:
173

اااةو ذْااة ْاْديَٓةنااةي بةاجااة دةزواشةي دؤشةخ ايَ و نفحااة ي ايَََ،
خااةيَهي بةٖةغايتَ ٖااةَوو زووي جيَدةنااةٕ و خااوازدْي بةٖةغايتَ
ٖةَووي يؤ ضةز طوفةنيَ.
اةو ذٕ و ذياوة دايو و باوني كديازيي ٖاوزِيَِ بووٕ ،اةو ناوزِةي
ناجي خؤي ذيَهةوة بة ضيا ناةوجني ،ضاايَيَ دوو دواي ااةْفاٍ ااةو
بةزةو زووضيا زؤيػخ و َٔ ية ْاوشةْطيَ َاَةوة.
جا ية َايَيَِ ،باا ااةو َيَواْاةؽ اةطاةز باة دزؤؽ بايَ باة ٖاةوايَي
خؤغااةوة بةزِيَةهااةّ ،بااة ديااحَ وي غااًةذاّ ،بااةآلّ بةضااةز خااؤّ
ْةٖيَٓا ،يإ بًَيَِ ذسجة ذسجي ريةنة ْةيدةٖيَػخ ضيُاّ وةى خؤي
بةيٓسيَ ،اةو َيَواْة بساي اةو نوزِةية نة ية ْاو نحيَةاةوة ٖااجةووة
ْاااوشةْ  ،اااةو نااوزِةي يااة ْاااو كطويَةضااحيَسةنإ...يي َاأ ْاااوي
زاضهؤيةَ ،يَوإ ذسضي:
ْةشاجي بساّ ،بؤ ْةٖاجةوة؟ بيطحُةوة ية بازةطاي ايَوة بووة..
دوايوةي ية بازةطاي نؤَؤْيطحإ شيَيةْةؤوة و باةزِيَياْهسدَ ،أ
واي بؤضااااووبووّ ،خااااؤي زادةضاااايت ظونُااااةد نسدبيَحااااةوة و
طةيػااحةيَحةوة ْاااو نةضااونازي ،جاااٖوواو! اااةو نااوزِة غااحيَهي
174

بةضااةزْةٖاجوَ؟ ضااةزبسدةي زاضااهؤّ بااة ٖةْااديَ ذااةزِئ و ياايَ
قسجاْةوة بؤ بسانةي طيَسِاياةوة ،ياةخؤوةؽ ديَٓيااييِ دايايَ ناة ياة
ذياْداية و ٖةز ديحخ ذةيدابؤوة ،طومت:
بصاْة ية ض غاازيَهي ااةو دياوة ،ضااوةزِيَدةناد ،بصاْايَ دؤخةناة
ضؤٕ دةنةويَحةوة ،ديَحةوة.
بابيػِ طؤجي:
نوزِي َٔ ية غيتَ ديَٓيا ْةبيَْ ،ايًَيَ.
ايَ خؤ ْايَيَِ ،بابة يةوةيإ ديَٓياْيِ!
بساي زاضهؤ ،باوةزِي ٖيَٓا و زؤييْ ،اةبادا ااةو دوو ٖاوزِيَياة ياةو
طيَسِاْةوةيااةداْ ،ةٖيَٓااةوة ْاوطيَسِاْااةوة ،ييَااسةوة دةيَاايَِ ،دواجااس
ٖةوايَيإ ٖاد و ٖاجٓةوة و بة نةضوناز غاديووْةوة.
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ساوسووت لة سووناكي
دةودةوانيَ لة تاسيكي
اا ،رية ٖاجة ْاو قطاْةوة ،بؤوةي ْاةيَئَ جاؤ وا ياة ْااو غاازي،
ريةي ضي؟ اةدي طًؤس؟
يةو َاوةية نازةبا نيَػةي جيَهةود ،غاز بٔ جازيهي نةود ،ضاسا
و رياااة ٖاجٓاااةوة طاااؤزِيَ ،ناااؤآلٕ باااة فااااْؤع باااةز ذيَاااي خاااؤي
زووْاندةنسدةوةٖ ،ةز زووْاني ْا ،ضاووجةَةْيؼ ضاوو ،ااةوةجا،
ية بةْصيٓخاْةي نؤٕ ،ية ضاوةزِيَي ْةفخ بةزَيٌ و جةْةنة و طايؤٕ
زيصنااساوٕ و بااة بااةجايَيؼ دةطةزِيَٓااةوة ،خااةيَهيؼ وةٖااا َةضاايت
ااشادئ ،زووطسذي و ْازةشايي ،بة زووي نةضةوة ْابيٓيخ ،غاز ياة
جازيهي و ْةبووْيدا غاايي اااشادي دةطيَاسِيَ وةٖاا َةضانت ،ناةع
طويَ بة ْإ و ااو و ااطس و زووْاٖي ْادا ،ييَِ ْةبيَحة دزؤ ،ية ضةزة
نؤآلْيَااو ،ضااةزة ذْيَااو ضااح ًَيَو بااة دةضااحةوة ،يااة ااونيَػااإ
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دةٖاجاةوة ،ياة باةز خاؤوة بؤيَاةبؤيَي باوو ،باة ْااو ناسدٕ و ْاةذي
جيَطةيػحِ ،يةطةٍَ بةزةيةجي:
بةزةيةنيرتد بة ْاوبهسيَ ،ظةفحةيةى ْةذي.
ية ديَيَ خؤ طؤمت :قوزِد وة ضةز بةزة ،نةوجية بةز جاووى و ْاصاي
ذْإ.
ْاٖ ،ةز اةو ذْة ْا ،دوو ضيَ ْاضايازيؼ ٖاةز شوو دابةشيٓاة ضاةز
بةزة ،اةواْة غووزايي بووٕٖ ،ةويَيإ دةدا دةضاةآلد ياة دةضايت
ي  ،خاةيَو ياة طاةزِةى و نؤآلْاإ اةدمووَاةٕ ٖةيَةااريَسٕ
باةزة ْاةب َ
و ....يةنيإ ذسضي:
 +جؤ ضؤٕ دةبيَ ،يةطةٍَ بةزة بي؟
 َٔ ذيَػُةزطةّ ،دآَااوة جاا باباةطوزِطوز يةطاةٍَ مب ،دوايايْاشامن..
 +باغة ،يةطةٍَ ايَُة بة.
 -شة،ةجة ية ض شيَ شيَُةيَحةوة..
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يةنيَ يةو نوزِاْة غاطسدي ذياويَ بووَ ،ةْطووزيإ دةطؤجيَ ،شؤز
جوْد بوو ،فػةي بة َازنطيَيت فةٖاد و غااطسدةناْي دةٖااد ،ياة
ي ييَُاإ دةناسد،
بازةي َازنظ و ناوزدةوة ٖاةز يةناة و ياة ااغا َ
جةْٗا ية زووخاْي ضةداّ دةطةيػحيٓةوة يةى..
ايَ ،دةَاي دةودةواْايَ ْياة ،ضاُإ داوة ياة فةٖاد و َةْطاووز،
نةزنوونُإ ية ذيَػة ،نةزنووى بة ضيَ دةْطا طاشدةنااد ..ااةوة
ضةْد زؤذة ذيَػُةزطة و ضةنداز ية خسِ روة بةزِيَهةوجووٕ ،ية زيَي
نةزنووى دْيا ٖةضحاوة ،ضاوي نوزد ية ضةز نةزنوونةَٓ ،داٍَ بة
َٓداآليةجي خؤي دةيَيَ:
ااشادي بيَ نةزنووى ْاجةواوة.
ييَحإ ْاغازَةوة َٔ ،يةو ضةْد زؤذة جةواو ضازدبةووَةوة ،وةى
بًَيَي باوةزِّ بة غةزِ و ٖيَسِؽ ْةَابيَ ،ااخس ،دةشاْي ض زاوزووجيَهِ
دي ،بااة ضاااوي خااؤّ دةَاادي ،غؤزِغااطيَسِ ،جةيااةفصيؤْي دةدشي،
غؤزِغطيَسِ ،جسوَةيًَي شبًَي دةدشي ،بة شةباسي دةَاْضاة جسوَةيًَاي
ااااةَٔ و ضاااةزباشييإ ياااة خاااةيَو وةزدةطسجاااةوة ،باااؤ خؤياااإ
دةياْفسؤغااحةوة ،يااةو زؤذاْااة ذيَػااُةزطةي ذاااى و ضااادة يااة ْاااو
ذيَػُةزطةي دش و شاؽ ،وةٖاا بصزباووَٕ ،ةطاةز جاةْٗا ياة دةَاي
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ٖيَسِؽ و جةْطاْة ييَهدي شاودا بهسيَٓاةوة ،ااةوةي َأ ياةو ضاةْد
زؤذة ديِ ،بةع بوو بؤاةوةي جن ياة ضاةى بهاةّ و خاؤّ بدةَاة
ذااةْاييَ و يااة ضاااو بااصزمب ،بااةآلّ ْااانسيَ ،بااة خااؤّ ْاوةضااحِ و
ٖةضااحدةنةّ نااةزنووى طاااشي َاأ دةناااد ،دةضااِ ،زاوزوود و
ْادادي دوو قاجيؼ بيَحةوة ،دةضِ ،بػُةةضحٓةوة دةضِ.
بةآلّ بةز يةوةي بهةوَةزِيَ ،ضةزيَ ية ٖةيَةظةي ْاو ٖؤيَي َيديا
دةدةّ.
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يةلَةظة
ويَهة ويَهة ،سيضة سؤنذك
بااةز يااة بابااةطوزِطوزِٖ ،ةيَةظااةٖ ،ةيَةظااةي ْاااو ٖااؤيَي َياادياّ
برينةوجةوة ،ااةو ٖؤيَاةي ييَياةوة طويًةياةنِ باؤ ٖااد و ٖيَٓادةي
ْةَابوو ضاازدّ بهاجاةوة و طاسِي باباةطوزِطوزِ ْةبيُٓاةوة ،بسِواْاة،
غاز وزد و دزغخ ،ذٕ و ذياو ،ية خسِ روة ،ويَٓةي َيَسووية زووياإ
ية َيديا نسدووةَ ،يَسووية ية طةزِاْةوة دةضاحةةجاٍَ ْياة ،نةزجهاة
طااةمنيَ ،غااحيَهي ٖااةيَطسجووة ،بااةآلّ غاااز يااة ٖاجٓااة دةزيَ ،يااة
طةزِاْااةوة ،ضاااوي ضااووز ضااووز بؤجااةوةٖ ،يَٓاادة طسياااوة ،جٓؤنااة
زؤْدنيَهي ذيَٓةَاوة.
ٖةيَةظةي ْاو َياديا ،ذيَػااْطايةني ويَٓاةناْي غااشدةي ضايَي
ٖةغحاوٖةغااخ!ض فسَيَطااهيَهي بااةو غااازة زغااخ ،فسَيَطااهيَ
ٖةآلجٓيؼ ذيَيٓةزِغخ َٔ ،ذيَػرتيَ ،شؤز يةو ويَٓاْةّ ديةوو ،باةآلّ
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بةو غيَوةيةي ْاو َيديا ْةياْطسياْدبووّ ،اةو زؤذة ية شازي ذْااْي
ي ضااٍَ ،جاووى و شاوئَ باؤ باةعظ و
غازةوة بة قةد بيطاخ و ضا َ
ضةداّ ضوو ،اةو زؤذة جؤيَةييَ نةوجة ضاةز شازي َٓااآلْي قاةآلد و
َٓازة:
ضةداّ ظوضئَ بؤ نويَ دةضيَ؟
ٖةيَةظةَإ يةبريْاضيَ.
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لة دةو سيَي طشِ
تميانة تميانة ناني تريي
ية ذاسدي ذاسديَ ذةزِييٓاةوة ،بااذؤ ،شؤز زؤيػاحني ،ايَاسة ااقاازي
دازةَاْااة ،ييَااسة بااازاَي بااسادةزّ ،اااةوةي ٖيَٓااد ذااازجي بااوو ،يااة
دووزةوة شةزددةضاااؤوة ،ضاااةزبسدةيةني ضااايَ زؤذةي يةطاااةٍَ
ايصزاايٌ ٖةية ،دوايي اةطةز بريَهةوجةوة ،دةيطيَسَِةوة.
ي دةزناةوجني ،ااةو نةياةي باة
ضةزنةوجني ،ياة ناةيي ناةزنوون َ
دةضاايت زاضااخ ناااْي دوَةآلْااة ،دةضاايت ضااةذيؼ ضايَ ناْياْااة،
شازيَ ية نةٍ و ناْي طةزِيَ ،ضاةزبامسإ ْاْاة ،وةزة بسِواْاة ،باة
دةضيت زاضخ ،جًياْة جًياْةْ ،اْةْ ،ااْي َاادةو جارييْ ،ااْي ذْاة
ٖااةوييَسي ،دةيٓامسااةوةَ ،اأ بااة بااؤٕ ،بااة غ ايَوةْ ،اااْي ذْاااْي
ٖاااةوييَسي دةْامساااةوة ،ياااة دايهاااِ َاااادة و ياااة ْاااةْهِ جاااريؤط
دةْامسةوة ،دةْامسةوة ،جًياْةي ْاو قةيطةزي دةْامسةوة ،اةو
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ي زؤذيََ ،اا ٍَ َااٍَ ياة
ْاْاْةٖ ،اةز ااةو ْاْاْاةٕ ناة ذايَؼ دوو ضا َ
ٖااااةوييَسيَ خااااسِ دةنساْااااةوة و بااااؤ نااااةزنوونيَ دةْيَااااسدزإ،
دةيآْامسةوةْ َٔ ،اْي ذْة ٖةوييَسيإ دةْامساةوة ،ذْااْي شَاإ
بة زؤذي ،اةوةجا ٖةَووي ية بٔ ناةييَ باؤ ااةو ذيَػاُةزطاْةي باؤ
ااشاديي نةزنوونيَ نةييإ طسجووة ،ية دةو شادة جًياْة جًياْة زيص
نساوإٖ ،ةَوو ية دةضيت زاضنت ،دةضيت ٖةيَُاةجٔ ،جاؤ ضااوديَ،
ي ْياة ،اااخس ذْاة
ية دةضيت ضةس ،دةضايت طةزِاْاةوة نةزجاة ْااْ َ
ٖةوييَسي دةيَيَ:
ْااامن بااة ضاآداْي اااةوة باايَ ،يااة غااةزِي ااااشاديي نااةزنوونيَ
دةطةزِيَحةوة.
وةزٕ ،ضاودةْيَ ،ية ض ديسؤنيَ ،ية ديسؤني ض َيًًاةجيَ ،ياة زيَاي
ااشاديي غازيَ ،ية دةو زيَ ،جًياْة جًياْة ْاإ وا زيصبهاسيَ! جاةْيَ
ْاْي زوود ْااٖ ،يًَهاةي ناوآلو ضاري دةضايَحةوة ،خوزَاغاِ دي،
زةْطة زإ و ضيٓطة َسيػاهيؼ ٖاةبيَ ،ياةو زيَوباْاة باايي َااْطيَ
غةزِ ،خوازدٕ ٖةية.
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كةلي طيَكاني
خةناوكةي نةوسؤص
دةيَئَ بةزة ،واي داْاوة ،ااطسي ْاةوزؤش ياة ناةزنووى بهاجاةوة،
زةغةَيَ ٖةز اةوزِؤي َاوة ،ضةةي يةنةّ زؤذي خانة ييَوةيةْ ،ا،
خانة ييَوة غةويَ شووجس ية وادةي خؤي ديَ ،ياة دةَاةو ايَاوازةي
اةوزِؤوة ،ية ٖةيَهسدْي ااطسةوة ،ذيَ دةخاجة ضاايَةوةَ ،أ ايَطاحا
ية ضةز اةو بةزشاييةّ نة ٖةضخ بة طسِي بابةطوزِطوزِ دةناةّ ،ااةو
بابة طوزِطوزِةي ٖيَٓدةي غازيَ غريٕ و ضةملا وعةْةةز خاجووٕ و
ظةبيةة غيعسي بة ضةزدا ٖةيَطوجساوة ،ضةْد غؤزِغايَ خاويََ باؤ
زذاوة ،بابة طوزِ طوزِ بةو دةَةو عةضسة ْةوزؤشيةٖ ،اجني ،باة طاوزِ
ٖاجني ،طسَِإ طسجووة و بؤ ااشاديي طسِد ٖاجني..
َااأ ييَاااسة ،ياااةو دةوزوباااةزة ،جاااةْٗا ناااوزِة ْاوشةْطياااةنإ
دةْامسااةوة ،اةواْااة دةْامسااةوة نااة ذيَهااةوة يااإ ذ ايَؼ ايَُااة
ٖاجةووْااااةوة ،ضةزدةضااااحةي طااااةوزة ييَسةيااااة ،غااااةوةنةي
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ٖةيةةضااويَحإ ذةدمااةي ذااةذيواْي ذيَطةضااحووّ ،دةزيػااِ بهاااد،
دةضاااحةنةي باااةشيَٓاٖيًَِ ،ااااةٖا ااااةويَٗيَ ياااة باااةذْريِا دياااازة
غيَسشادةية ،اةورجس وا جيَةطةّ َوظطني ياضيٓة ،ضةعدووٕ ٖيَٓدة
دووز ْياااة ،زةدماااؤ ياااةو ضاااةزة ناااة ضاااةْطةزيَو ياااة ضاااةْطةزة
ضاوزِةغةنة ضةزجسة ،ااغحيةنة ية ذيَػرتة ،ناازؤ ياة غاامنة...
شؤزئ ،ااةواْيَٗيَ نائَ؟ دخحاؤز ٖؤغاةْ و يووضان و غااخةوامن
ييَااوة ديااازٕ ،اااةوةي اااةورجس يااة شؤرَناااْي ضااةيداوةية ،بااةنسة،
يووضن ٖةز شوو دةضحةيةني بةطةٍَ خؤي دا و دواجس شاْيُةوة ية
طؤزِضحاْةنةي زةظيُاوةوة ،ضووبووْة ْاو غازي طسِةوة.
شؤزئ ،ية ذَازة ْايةئ ،ديازة ٖيَصي ذاجازيؼ ياة دواوةياة ،ااةو
ٖيَصة خؤ ذازيَصة ،دةشاْيَ ضؤٕ ذايَ ٖةيَادةٖيَََ و ياة ناويَ خاؤي
دادةْووضيَََ ،ية شيَييَ ْايةَ جةقةي ياة ضاةز بايَ ،ااةو ٖيَاصةي
ضاوةزِيَي اةو دةزفةجةية نة ذيَػاُةزطة دةيسِةخطايَََ ،دةي ،ياة
ٖيَااصي ذاجاااز طااةزِيَ ،قطااةي ايَُااة يااة ٖيَااصي ذيَػااُةزطةية ،اااةو
ذيَػُةزطةيةي بؤ ااشادي ٖاجووة.
دوا ايَااوازةي زةغااةَيَيةٖ ،ااةز ديحااخ خانااةييَوة ييَااوي بااؤ غاااز
ناسدةوةٖ ،يَػاحا خااؤز باة دياوي ظةَسيٓاادا ييَرْةبؤجاةوةٖ ،يَػااحا
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نوزِاْي ضةز نةٍ ْػيَ جيٓووي طسِي ،ية شةزدةذاةزِ ْاةطسجووة،
نوزِاْي ية نةيي ناْي دوَةآلٕ و ضيَ ناْياْةوة ٖاجوو ،وا ٖااجني،
ية نةياةوة غاؤزِدةبيٓةوة باةزة و غاؤزاو ،باةزةوة طوزطاة ضااٍَ،
ٖاااجني بابااةطوزِطوزِ ٖاااجني ،جااةزِ و ضااةزَابسدةيةئ و ٖاااجني خااؤ
بدةيٓة بةز طسِدٖ ،اجني خةْاونةي ْةوزؤشد باة طةزدْاةوة ناةئ،
ٖامت ية ْاوشةْطي بةفسةوة بةزِيَي قاةرد و َٓاازةوة باؤ طاسِ ٖاامت،
ٖاجني ييَسة ْةوزؤش بهةئ.
ْةجةيطخ! غازي شاٖيد طؤجي:
غازي اةضريي ،اةضري بيَ ،اةو ْةوزؤشة شةذْاْة ْانةّ.
غااازي بيَهةضاايؼ ٖااةز واي طااؤٖ ،ااةَوو وايااإ طااؤ ،شاخااؤني
دةرييؼ..
ٖاجني ،ضةزٖةيَربِة ،بةزي زؤذٖةآلد بةيٓة ،بةو دةَةو ايَوازة ية
يوويااةي جفةْطااةوة ٖااةآلجَ خااؤزي ااشاديااخ بةيٓااة ،زابااة ،غااازي
ٖةَيػة طسِ زابة ،وا ٖاجني.
ٖةواٍَ ديَ ،غازي طسِ ،طسِي طسجووة ،نوزد ٖةضحاوة ،شزّ و ٖاؤزِ
و ااطسبازاْيَهةٖ ،ةز نةضيَ ضاوي ييَوَ ،دةيَايَ باةزايي نااويةووْي
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دْيا ييَسةوةية ،اةو يةغهسةي ية ٖيض شيَ خؤي ْاةطسد و ٖاةآلد،
ضااةني داْااا و ذااةزِؤي ضااري ٖااةيَهسد ،ييَااسة ذيَااي ضااةقاْدووة،
دةشااةْطيَ ،بااؤ اااةْفاٍ و ضااةداّ دةشااةْطيَ ،دةضااحدةناجةوة و
دةضاااحٓادا ،ياااة شةوي و اامساْاااةوة اااااطس و ااضااأ ديَ ،باااةآلّ
ذيَػُةزطة ٖةزيَي داوة ،بطاجة ٖاْااي زاباووْي غاازٖ ،اةزيَي داوة
ااطسي ْةوزؤش ية غازي طسِ بهاجةوة ،بة دةْطي بًَٓد ،نةزنووى يإ
َسدٕ دةيَيَحةوةٖ ،اةزيَي داوة ،اةطاةز رفااوي خاويَٓيؼ ٖةضايتَ،
ٖةز نةزنووى ْا ،جاا ضاةزي ظاةَسئ زاْةوةضايتَ ،بؤياة ذايَ ذايَ
دةضيَحة ذيَػيَ ،ذيَػي برةزِيَ ،بة خةيايَيا ْاييَ ،ذاغةنػيَ.
ااااةوة ْياااة ،ااااةو ذيَػاااُةزطةيةي خاااوازيَ ،وا جيَةطاااةّ ياااة
ضؤضياييطااحةناْة ،يااة قةْااديًيَ ديحةااووّ ،يااة شَاااْريِا ديااازة،
نةزنوونية ،ذيظ ذيَيهةود ،ذيَي ياة دواي ْااييَ ،نةضاي ضاةْدي
ٖةويَي يةطاةٍَ دةدةٕ ،بهػايَحةوة ،بضايَحةوة ذػاحةوة و جاا باؤي
ٖةجوإ بهةْٕ ٌَ ،اداو دةيَيَ:
شوإ بؤّ بةةضنت و ييَُطةزِئَ ،بابطةَة زةظيُاوة ٖاةجواْي َأ
يةويَية.
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جؤذيَ ديَْ ،صيو دةنةويَ ،ية قوزِ و خؤيَحإ وةزدةداد ،ااطاد ية
ناااوزِي ٖاااةجوإ ياااة زةظيُااااوا بااسِا ،ذةزجااادةبٔ و خسِدةبٓاااةوة،
ذيَػُةزطة طةزّ داٖاجووة و ْاطةزِيَحةوة ،ضاضُة و طويًاة ضاازدي
ْاناجااةوة ،بااةآلّ طةيػاانت شة،ةجااة ،يةغااهسي ضااةداّ دةيَيَااي
بةزطسي ية بةغدا دةناد ،بؤ وي وا ديازة نةزنووى ٖيًَي ضاووزة،
ْااوَيَدي داجدةطسيَ و ديَخ دةيَيَ:
عازةبي دْياي ية ضةز داْيَ ،بؤ نوزدي شيَٓاٖيًَيَ.
ْااوَيَاادي داجاادةطسيَ ،يااة ديَ ايَ خااؤ دةيَيَاايْ :اطااةيََٖ ،ااةَوو
نوزديؼ بيَ ،نةزنووى ْاطرييَ ،بةغداؽ بسووخيَ عازةث نةزنووى
ْادا بةدةضحةوة ،وآلجيَ خويَٓيػي بؤ بسِيَاري ااةو غاازة باؤ ناوزد
ْابيَ ،اةوي بػضيَ ية خؤزِا دةضيَ..
ية قووآليي ْااوَيَديةوة ،بووة ٖةزاو ٖؤزيا ،دةيَئَ:
ظونُةد ٖةآلد..
ٖةآلد؟!
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سةحيىاوة
دةسواصةي سوونايي
ايَطحاؽ ٖةز وا جيَدةطةيخ ،خةوٕ بوو ،خةياٍَ بووْ ،ابيَخ زاضخ
بيَخ ايَسة زةظيُاوة بيَخ ،ايَوة بة ضةنةوة ية ْاو زةظيُاوةٕ؟!
زيَي جيَٓاضيَٖ ،صزد بة ضاةزيدا ْاغاهيَ! ٖاةز جاؤ ْاا شؤزيادي باة
خااةيايَي جيَطةيػااحةووٕ ،واياْاادةشاْي يااة ْاااو خااةؤْ و بااة اااةي
زةقيةةوة ية ْاو نةزنووى بةزبووْةجةوةْ ،انسيَ ،نازي نسدة ْية،
نةزنووى بة ايَوازةييَ ،بة غةويَ ااشادبهسيَ ،غازيَهي ظةفحا ضااٍَ
داطريطااساو ،ظااةفحا ضاااٍَ بااة عااةزةبهساو ،بااة يةغااهسي اااةْفاٍ
دةوزدزاو ،بة جسع و َةزط جةْساو ،غازي غؤزؽ ية ضاةز داْاساو،
بة غةويَو ااشاد بيَخ! ضةْدي دةنةيخ ْاضيَحة َيَػهةوة..
ٖةز يةبةز ٖةْديَ ،اةو غةوةي نةزنووى ،ياة طيَسِاْاةوةي جاؤؽ
غاايَوةي خااةياٍَ دةطااسيَ و زةْطااة نةضاايَهيؼ نااة يةطااةٍَ جااؤ
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ْةبووبيَخ ،باوةزِْةٖيََ نةزنووى ايَوازة و غةويَهي واي ية ضاايَيَ
ية ضايَةناْي خؤي جؤَازنسدبيَخ ،وا دةنةيخ ،وا دةنةّ ية طسجةي
خةياآلوي ااشاديي غازي طسِ دةطيَسِيٓةوة:
غاز ٖةَوو طسِي طسجووة ،ياة ْااو طاسِإ طاسِي باباةطوزِطوزِ باصزة،
ايَسة زةظيُاوةية ،دةيٓاضيةوة ،ديواز و باْي ،زيَواباْيٖ ،اةزوةى
دة ضاٍَ يةَةوبةزة..
ااااةٖا ،ذْاااإ دةضاااحة دةضاااحة ،ياااة ضاااةز شاااادة ،دةمسااااٍَ
ٖةيَدةجةنيَٓٔ و ٖةيَٗةيَة ييَدةدةٕ و ايَوازةي غاز ذسِدةنةٕ ية:
بري ذيَػُةزطة..
اةو ايَوازة ذْاْيةي زةظيُااوةي ناةزنووى ،ضاريَدة ذْاْيةناةي
غؤزغااي ٖااةوييَسي بريٖيَٓايحااةوة ،طةزةنحااة ٖةضااحيةوة و ضااةْد
ديَسيَ غيعس غويَٓيةوة ،جير جيَرةزِئ و و ذيَسِاْةطةيػيت..
اةو ايَوازةية ،زةظيُاوة دةزواشةي زووْاٖية ،زووْاٖيي ااشادية،
دةزواشةي طةيػنت بة طسِ ،اةو طسِةي ية قةْديًةوة ،ية ْاوشةْطةوة
طسِيإ بؤ طسجةوو.
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شاسي طشِ
ئةي سةقيب دةلَيَتةوة
ايَسة زةْطة ااشادي بيَخ ،اةٖا ،اةو ذْة نة يةباةز جيػاهي اااطس،
خايَة نوجساوةناةي ضاةز ضاةْةطةي غاني دةضايَحةوة ،اااطسي ياة
عةبا بةزداوة و بة دةوزيا دةضووزِيَحةوة و جًيًيًي ييَادةدا و كباري
نوزد و ذيَػُةزطةي دةيَيَحةوة.
ايَااوة جيَدةضااووزِئَ ،دةضاآة ذ ايَؼ و دةنػ ايَٓةوة ،وا جيَةطااةّ،
بةطةٍَ دةضحةيةى نةوجووٕٖ ،ةز ٖيَٓدةي جؤ غازةشاي ْااو غاازي
طسِٕ ،ايَسة دووز ْية جةذة بيَخ ،ضاوديَ:
اةو َٓدايَة ضةزقرْةَ ،ةضيٓةي باغاةي اااطسطسجووي باة دازيَهاي
دزيَرةوة نسدووةٖ ،يَواؽ ٖيَواؽ بايدةداد و خيَسا خيَسا:
اةي زةقيت ،اةي زةقيت ،اةي زةقيت...
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وا ديااازة يااة اااةي زةقياات ٖااةز ٖيَٓاادةي يةبااةزة ،يااإ ٖيَٓاادة
نؤيَدازة ،يةو ضااجة ٖاةز ٖيَٓادةي باؤ ديَاخ ،باة دةّ ااطسباادإ و
طوجٓةوةي اةي زةقيةةوة ،بة بةز ضاواْةوة بة ْاو شادةدا ٖاةآلد
و ية ْاو طسِ و زووْاٖي بصزبوو.
َٔ ْا ،جؤ بًَيَ ،ايَسة ايُاّ قامسة ،بة ضاوي َٔ ضاو ديَ:
ذريةَيَسديَ ،ية ضةز نؤضري دةزطا ،نة ية جةْيػحيةوة ذاغاؤييَ
غةبهة و ضيًهة طسِيإ طسجةوو ،دةّ و ضاوي ذريةيإ ياة غايَوةي
ضاايَةةزي ذااسِ شوويااة ْيػاااْدةدا ،طؤضاااْةطةي زادةغااةقيَََ و
بةدةْطيَهي َةيًة و ْووضاو:
قوزباْحااإ مب ،قوزباااْي نااوزد مب ،نااةزنووى ٖااي نااوزدةٖ ،ااي
نوزدضحاْة..
ايَطحا ية ْصيو ذسديَهْٔ ،اشاْيخ ناّ ذاسدي خاضاةية ،ضايَ ضاواز
ضةنداز ذيَدةضيَ ،نةَيَو ضةزيإ طةزّ نسدبيَ:
اةو ذةزضةّ و اةطسلة ٖةَوو دوذََ ديٓٔ
اةو شوين و زوخة اافةجي ضةز زووي شةَيٓٔ...
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بة جفةْطةوة ضةَادةنةٕ و دةْطيإ بةزشدةنةْةوة:
ْاشيًيَ ييَسة و يةويَ
بازيهيَ خاضة نةويَ
ٖةز جةْيا َاضِ دةويَ
ْاخيةَة ْيوة غةويَ
بة غيَخةنةي ناْي نةويَ
ٖةز بة زاضايت ياة ْااو ااةو ٖاةَوو شزَؤٖاؤ ِز و ااطسبازاْاة ،ياةو
طؤزاْيااةوة ذياااو ظااةشي دة ضااووة َااةي و َاااضٖ ،ااةَووإ يااةو
ايَوازةية َةضيت ااشادئ و َاضي ااشاديياإ دةويَ و ْابيَاخ بطاجاة
ْيوة غةويَٖ ،اةز ياةويَ ْاا ،ياة ْااو شؤز جسوَةيًَاةوة ياةذاٍ ااةي
زةقياات و اااةو زؤذي ضااايَي جاااشةوة ،دةْطااي ْاااشيًيَ دةٖاااد،
طااوزاْيي :ذةزضااةّ و اةطسلااةي عااةيي َااةزدإ و ْةوزؤشةنااةي
ظةضةٕ شيسةى و اةي زةقيةةناةي ٖاةَووإٖ ،اةَوو ناةزنووني
طسجةوة.
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ايَ ،ايَوة نؤرٕ نؤرٕ ،شاادة شاادة دةضآة ذيَػايَ ،باة زاضاخ
دةضٓة ذيَػيَ ،يإ جيَدةضووزِئَ و ديَٓاةوة شيَاي ذيَػاي ،ض ياةوة
ي ذيَٓاةشاْي ،ياااز و
ي بهةوياة غاة ِزيَ ،ض شا َ
ْاخؤغارتة؟ ياة غااز َ
ْةياز ذيَٓةشاْيْ ،ةشاْي ية نويَوة طويًةد بؤ ديَ.
ية ٖةْديَ ضةزة نؤآلْةوة ،ية ٖةَوو ريةنةوة طويًة ديَ ،بة بأ
ذايَ و بٓااا طويَاادا طيااصةي ديَ ،دياااز ْيااة ،ناااّ ر دوذَٓااة ،ن ااّ ر
دؤضخ ،ضةْد شازيَ ٖاجة ضةزد بًَيَي:
بااا خااؤ يااة غااةزِ ردةياأ ،خااؤ بدةيٓااة ذااةْاييَ ،يااة خحوخااؤزِا
جيَدادةضني..
جسضااايخ بااة جسضاآؤنخ داْ ائَ ،بؤيااة قووجحدةدايااةوة و ْااةجطؤ،
جةقوجؤم و ٖةزاية ،بؤ جسع زةويٓةوة ،شؤز شاز ْاضاز دةبي طويًة
بة جازيهيةوة بٓيَي ،جؤؽ واد نسدووة ،اةو غاةوة ياة ناةزنوونيَ
بة قةد شةْطيَطي شيٗااْي فيػاةى جاةقيَٓساوة ،قاو ِز باة ضاةز ااةو
نةضةي طويَي يةطةٍَ جةقة زاْةٖاجووة ،بةآلّ يةو وآلجة نوا نةضاي
وا! ٖةَوو ٖةز ية ضةز رْهةوة دةْطي جفاةْ جيَهاةيَي ريةرياةي
بووة.
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غااةوي نااةزنووى ضااساخاْة ،يااة شةوي و اامساْااةوة ااااطس ْااا،
زووْاااٖي بازاْااة ،اااةو غااةوة دةبااازيَ زووْاااٖيي ذااريؤش دةبااازيَ،
بةغيَهي غاز ااشادة ،جةقةي ءخؤغي و جةقاةي غاةزِ ذاريؤش باوو،
بةآلّ ْاشامن بؤ جؤ دةضحخ ْةضاوويَ فيػاةنيَهي خؤغاي ٖةيَدةياة
اامساْيَ ،ااخس ية دْياييَ زقخ ية جةقةي خؤغاي دةبيَحاةوة ،ياةى
شاااز ٖاويػااحخ و دووذاجااخ ْااةنسدةوةٖ ،اوزِيَهاْيػااخٖ ،يَٓاادة
خؤغييإ ية جةقةي خؤغي ْاةدةٖاد ،ااةو غاةوة وا جيَةطاةّ ياة
ْصيااو جااؤوة جااةْيَ نازؤخيَااو و ضااةْطةزيَهي ضاااوزةؽ ٖةْااديَ
طسِدازيإ بة اامساْةوة ْا..
ي ْاةبووٕ! ْااوي
ي باووٕ؟ شاا نا َ
ذيَػُةزطةناْي اةو غاةوة نا َ
ضااةْديإ بًَايَِ ،يااةوة طااةزِيَ نااة بااةزة ٖااةَووي يااةويَ بااووٖ ،ااي
ٖةزدوو قاؤٍَٖ ،اةوييَس و ضاًيَُاْي ،ذيَػاُةزطةي دؤيَاي ْااوشةْطيَ
اااةوةجا ٖااةَوو ييَااسةٕ ،طااةزَياْي و نويَطااحاْي ٖااةَوو ييَااسةٕ،
غووزاييؼ ييَسةٕ ،نيَ ييَاسة ْياة؟ ٖاةز ناوزديَ دةضايت جفاةْطي
طسجووة ،زووي ية نةزنوونيَ نسدووة ،غةوة باؽ دياز ْية ،باةآلّ
وا جيَةطةّ ٖيَصي ذاجاز ية ٖةَووإ ذرتة ،ية ٖيَصي ذاجاز طةزِيَ ،ياة
ْاو طؤزِضحإ و ديوي َيعساث و باخضةي َٓداآلْيؼ باؤي بطاةزِيَ،
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دةيةيٓيةوة و دةبيَ نوٕ نوٕ دةطةزِيَ و ٖةيَدةطسيَ و بازدةناد
و دةزِواد..
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ثؤليظخانة
ضةكوض و داطي نةخشاو
دزيَرةي ْةدةَيَ ،باغة ،طةزِايٓةوة ،ايَطحا ية زةظيُاوة ،وا ياة
ْاو ذؤييطخاْةئ ،يةو غةوةوة بووة بازةطااي ضاةنوض و داضاإ،
ياااةويَ طسجاااةييَ ٖةياااة ،باااؤ نةضاااِ ْةطيَسِاوةجاااةوة و ٖةوناااة
بريَهةوجةوة:
ضةندازيَ ذيَدةضوو دةَيَ بيَ ،جاَاةشزؤي ااةو ضاةنوض و داضاة
با ايَ ،دةضاااحةةشيَ ياااة ضاااةز ذازضاااة َكاااةباييَْ ،ةخػااااْدْي و
جيَهيرةزِاْاادٕ ،ضااووْ ،اااشامن نااةجريةي يااة نااويَ ذةياادا نااسد ،بااة
دةزطاوةي ْووضاْد ،وةى بًَيَي بًَيَ:
ذؤييطخاْةَإ طسِداوة ،نةع ْةية بةو ْاوة.
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ٖااةز يااةويَ بااةو دزةْطاااْي غااةوة ،اةفةْديااةني زةقةيَااة بااة
شةَةيًةيةني طةوزةوة ذةيدا بوو ،ضانؤخؤغيةني طاةزَي يةطاةٍَ
نااسدئ ،يااة ذيَػااي داْااائ و ضااوو ،ضااةزَإ نااسدةوة ،واي ،واي،
اةوة ضي ٖيَٓاوة! ضةْد ْووزدووة ْاْي جريي ،ضةْد نيًاؤييَ زإ
ي ياة
و ضيٓطي َااَس ،ضاةيهة ذياشيػاي يةطاة ٍَ باوو ،ذيَػاُةزطةي َ
ٖيهةوة:
ْةنةٕ ،دةضيت بؤ َةبةْٕ ،ةى غحيَهي جيَهسدبيَ.
ااااةوةي دةضااايت باااؤ بسدباااوو ،نيَػاااايةوة ،ياااة شيَاااي خاااؤ
ضاااازدبوويٓةوة ،جاااةْٗا ذيَػاااُةزطةييَ ْاااةبيَ ،باااة دةّ طؤغاااخ
يوويداْةوة ،ية ذيَهةْيََ ية ضةز ذػخ نةود:
شزاوجااإ ض ايَ! غااؤٕ ،ا اةو ذياااوة خؤييااة ،يااة ايَااوة نااوزدجس و
ذانرجسة.
ايدي وةزطةزِايٓة ضةزيٖ ،يَٓدةَإ جيَهسد َسِ بووئ ،خؤشطة باؤ
بادةنةؽ وا دةبوو ،نة ضيَ ذةيدا دةبوو ،بًَيَ:
ٖةيَيدةٕ ،ية ضةز َٔ..
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بريَٓية نيَ بوو ،بوجًَيَهي ٖةيَطسجةووةوةْ ،ايةجةوة يادّ ويطهي
بوو يإ ؤدطا ،اةطةز ٖةيََ فسِيَهِ ييَدابا ،دووز ْاةبوو ٖةوناة ياة
بااريّ َابااا! غووغااة ٖااةز ذيَهيَهااي ي ايَ خوزابااؤوة ،ض ايَ ضااوازيَ
خؤَإ دا ذةْاييَ ،بة شَاْي ضووجاوّ طومت:
باغةْ ،اجسضٔ غحيَهي جيَهسابيَ؟
ٖااةَوو ييَااي زةويٓااةوة ،خؤغااِ يااة قطااةنةي خؤَااةوة نةومتااة
ديَةزِاونيَ ،جةْٗا نازؤخيَ ْةبيَ ،طوجي:
بادة اةطةز ذازيػي جيَهسيَ ،نازي جيَٓانسيَ..
يةى دوواْيَ ،بة بٓاة َاةجازة ذيَهياإ ضايَهسد ،ااةشيؼ ضاؤِزيَهِ
جيَهسد ،بةآلّ ضةْدي نسدّ و نؤغااّْ ،اةَحواْي ٖةيَيادةّ ،طاومت،
باغة َٔ ية ْاوشةْطةوة بة بأ جاؤس و ْااو جاةم و جؤقاا ٖاامت ،جاا
طةيػحُة ايَسة طويَِ ذسِ بووة ية طياصةي طويًاة و جةذاةي ضاضاُة،
بةآلّ َةزط ْةطةيػيتَ و ذةدمةيةنِ بة خوئَ ْةٖاد ،بؤضي ييَاسة
بة دةضيت خؤّ ،بادةي ذةٖساويي َةزط فسِ بهةّ!
اةطةز ية ذؤييطخاْةي بة ضةنوض و داع ْةخػاو ااةو غاةوةّ
نسدباوة ،دووز ْاةبوو ،ايَطاحا ضاةزبسدة ياة ضاةزّ ضاةزي نسدباا،
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فسياي طيَسِاْاةوةيإ ْةناةوجةاّْ ،ةخامساة ضاةزبسدةي بادةناة و
طرياوةناْي اةو غةوة َٔ ،دةطةزِيَُةوةٖ ،اجة ضةزّ و طةزِاَةوة.
ية ضةز طةزِاْةوةّ ،بابيَ ضؤضةٕ بة ضةزدا ٖاد ،اةو نوزِة ٖةز
دواي ااااشاد بااووْي ٖااةوييَس ،نااازي ييَرسضاايٓةوةيإ بااة ًَااةوة ْااا،
ييَرسضيٓةوة ية طرياوإ ،اااخس ياة شيٓاداْي ايَساْاي ٖيَٓادة دةطاةٍَ
بةْدي و بةْديةوإ و َريغةشةبإ ضةزونازي ٖةبوو ،فيَسبةاوو ،باة
جةَاغانسدْيَ دةيصاْي طرياوةنة ٖيضي ية ٖيضداية يإ ْا ،بة ضااو
ضووزنسدْةوةيةى و ضيَ ضواز قطة ،قطةي ية جاواْةاز دةزدةٖيَٓاا
و ضسِوجسِي بة طؤزِيَ وةزدةنسد.
 +بؤ نويَ؟
 دةضُةوةَ ،اْدووّبة ذيَهةْيٓةوة
 +باغة ،اةوةي َاوة ،بؤ َٔ.
 -طرياو شؤزة ،ايػيَهي باغخ بؤ ذةيدابوو.
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اةو غةوة ية خؤوة ديَِ طةزِاْةوةي ويطخ ،بة ويطيت ويِ ناسد و
طةزِاَةوة ،نةزنوونِ جةواوْةنسد و بة ْيوةضاسي باةشيَُٗيَال ،ياة
ديَيَ خؤ طؤمت:
غازي طسِ ،ديَُةوة ،ضةةي يةطةٍَ طةزدوطويَي بةياْي ديَُةوة.
بةآلّ بًَيَُة خويَٓةزي خؤٖ ،ةز اةو ٖاجٓةوة بوو ،ضيَصدة ضاٍَ بة
ضةز اةو غةوةدا زابسد ،اةوشا بابةطوزِطوزِّ ديحةوة.
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طةسِانةوة
بة سيَي دص و ضةتاى
جسوَةيًي ٖاوغازيةى دةطةزِاوة ،ية ذػحةوة شيَي خؤّ نسدةوة،
نةومتة جةْيػخ يوقُاْي بةرغاوة ،ياة َٓدايَياةوة دةيٓاضاِ ،ااةو
نوزِة ية شؤز ضةزة نؤآلْي كنؤرٕ نؤآلٕ طيَسِاْةوةي دياازةْ ،اةبادا
ييَسة ضيدي ديازْةنةويَحةوة وْةيةجةوة ْاو طيَسِاْةوة ،ياة ايَطاحاوة
دةيَيَِ:
دواي ٖةآلجٔ و ٖاجٓةوة ،غةٖيد بوو.
زيَ ،زيَ بااة زيَةااواز ْانااةويَ ،بااةو غااةوة يااة ٖااةزدوو ضااةزةوة،
شسجوفسجي جسوَةيَالْة ،وا ديازة ييَسةؽ نة ٖيَػحا جاةواو اااشاديؼ
ْةبووة ،فسِناْفسِناْة ،شةْطاوةز ضيٓطي خؤي داوةجة باةز طويًاة،
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ٖيَصي ذاجازيؼ ،ديَ و بازدةناد و دةباد ،شطة ياة ااٖٗةيَهيَػاإ
ضيخ يةدةضحديَ؟!
ٖامتةوة ،ية دووز شزَوٖؤزِةٖ ،امتةوة بةْاو شةْطاوةزإ و دشاْدا
ٖامتةوة ،ية ضةز ذسدي ذاسديَٖ ،ةغاخ ْاؤ دة ضاةنداز جفاةْطيإ
ييَهدي زانيَػابوو:
 ٖي َٓة ،بة طؤزِي َاَة زيػة ،بة دةضيت خؤّ طسمت. خويَسِي نة َٔ ضووَة ضةزي ،جؤ ٖةز يةويَ ْةبوويخ. دزؤ دةنةٕ َٔ ،ية ذيَؼ ٖةَووجإ طةيػحُة ضةز ضوونإ. وا ْيةْ َٔ ،ةَصاْي باذؤّ ،بؤية داَة جؤ.غةزِيإ ية ضةز جسوَةيٌَ بوو ،يوقُإ بة دةْطي بًَٓد:
ااخسَ ،اَة زيػة طويَي ييَوَ ،دش ضويَٓد بة طؤزِةنةي دةخاواد،
قيحدةبيَحةوة و ظةفحاوذيَٓصيةنحإ ييَ بةجاٍَ دةناد..
اةو ناوزِةَ ،اَةزيػاةي باة طيااازا ْةدةطؤزِياةوة ،ياة نؤَةيَاةي
خؤغرتدةويطخ ،اةوةجا اةو ويَٓةيةي ناجي خؤي ية ضايا يةطاةيَي
طسجةوو ،ية ضيٓطي خؤي داوة َٔ ،بؤ يةنةّ شاز نة ويَٓاةي َاَاة
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زيػة ية ضةز ضيٓطإ بةيِٓ ،بةو غةوة ية ضاةز ضايٓطي يوقُاامن
دي.
بة بٔ جةقة و طويًةي طسِدازي خؤغيدا ،طةيػاحُةوة غااز ،غااز
ْةخةوجووة ،نةضي ْةخةوجووةٖ ،ةَوو دةضحيإ ية ضةز ديَياْة و
دةيَئَ:
نةزنووى ،نةزنووى ،يإ نةزنووى يإ ٖيض..
َٔ دةخةوّٖ ،يَٓد نفخ و َاْدووّ ،ض خؤغيةى خاةوّ ْااشزِيَََ،
دوو ضيَ ش ازةّ بة يةى ااطس نيَػا و نةومتة ْاو شيَ ،دزةْا باة
ٖةوايَي خؤغةوة بةااطاٖامت ،ااشاديي ناةزنووى ،دياازة ٖيَػاحا ياة
ضةْد شيَيةني غةزِ طةزَة و داطرينةز وا بة ضاْايي دةضحةةزدازي
ْابيَ.
َٔ ْةضووَةوة ،ييَحإ ْاغازَةوة ،خؤّ ية غةزِ دشيةوة و طومت:
جا ايَسةّ ٖيَٓا ،با بةع بيَ..
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ايَوازةي اةو زؤذة ٖةواٍَ ٖاد نة ناةزنووى ياة يةغاهس و ذيااوي
اااةْفاٍ ذانهساوةجااةوة ،جااةْٗا ضااةزباشخاْةي خاييااد َاااوة ،اااةو
خاييدةي ناوييي بة دواي خؤيدا ٖيَٓاوة.
ٖةز اةوزِؤ قطة نةوجة ضةز شازإ ،بةو شوواْة نوزد خاؤي ْاةوجي
نةزنووني خؤي ٖةْازدةي دةزيَ دةناد.
ٖااةز اااةو ايَوازةيااة ٖااةوايَي ْاخؤغااِ بيطااخ ،غااةٖيد و بسيٓااداز
شؤزة ،يةو غةٖيداْةي ية ْصيهةوة دةَٓاضني:
ْةٖسؤي جؤبصاوةي بةزِاْاةجي ،اااشادي دووباصي ،ياة بسيٓادازاْيؼ:
عةدْاْي طاةيؤشي ،ااةو زةدمؤياةؽ ناة ياة ْاوشةْطاةوة غاإ باة
غاْي يةنرت ٖاجني و ية بةز زووْاٖيي بابةطوزِطوزِ ييَهدي دابسِائ..
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نووطةساى

حيضبيَهة و ..
ايَطااحا بةغااي شؤزي نوزدضااحاْي باأ دةضاايت عااازةبي عيَساق ايَ
اااشادة و نةوجااةوة دةضاايت ناوزدإ و بااةزة دةضااةآلجدازة ،بااةآلّ
ضاااؤٕ دةضاااةآلجيَ! ياااة دشي و زاووزووجاااي َةطاااةز شةْدزَاااةي
ضةزدةَي اؤمساْي بيطاجيَ ،وا جيَةطةّ دْياديحة بةز ياة ٖاةَووإ
اةو بةزة زاوزووجهةزةي ْاضي ،اةوذياوة ية طةزَةي زاذةزِيََ ،ية
ضةز ذسدي ضةيداوة ،بة دةْطي بًَٓد دةيطؤ:
خةيَهيٓة ،بةزة دشة ،ضاةجةية ،اةطاةز ضاايَيَ ضاةزدازي غاازبيَ،
َػو ية َايَاحإ نًهي بة اازد ْابيَ..
ية ضةز اةو قطاْة ،دوو ضيَ ضاةنداز ٖةْادةي ْاةَابوو شازي ذاسِ
طويًة بهةٕ.
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شازيَ ياة دشياي باةزة طاةزِيَ ،دواجاسيَ ،دواي ٖاةآلجٔ و ٖاجٓاةوة
زووْرت دةزدةناةويَٖ ،ةوناة دةضاُة بازةطااي ضاةنوض و داضاإ،
ْياشياْااة زاطةياْاادٕ يااة غاااز وةطةزِغةْااةوة ،ديااا بوٖاااز و ض ايَ
ضوازيَ ،ااضؤ و فواد و اةواْة خسِبوويٓةوة ،ياة ضاةز ااةوة باووئ
دةضخ بةناز بنيٖ ،ةوايَة ْاخؤغةنة ٖاد ،اةو ٖةوايَاةي خاةوٕ و
خةيايَي جازاْد و نوزدي دْياي جةشاْد.
بةز ية ٖةوايَةنة و يةو َااوة نةَاةي اااشاديٖ ،ةْاديَ ضاةزبسدة
ٖةٕ ،جا ْةياْطيَسَِةوة ٖةيَٓايةّ:
اةوزِؤ دةضُة نحيَةخاْةي طػيت ،اةو نحيَةخاْةياة ذايَؼ باة ضايا
نةوجٔ ،بةغيَهي باغي جةَةْي ََ ية ْيَو نحيَةةناْي ،ياة ٖاؤيي
خويَٓدْةوةي بؤ خؤي باسدووة ،باة جايةاةجيؼ ياةو بةغاةي قااجي
ضةزيَ نة ضةز بة شاْهؤ بوو.
خااؤّ ضااةى نااسد و باايَ ضااةى ضااووّ ،ااااخس ايَااسة و ضااةنيإ
ْةطوجووة ،ناجيَ ية دةزطا طةوزةنةيةوة وةذووز ناةومتْ ،ااشإ باؤ
واّ ٖةضحهسد ٖةز ايَطحا طةيػحووَةجةوة غاز.
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ديَِ خؤغة ،جاآلْضي دةضحيإ ْةطةيػحؤجة ايَسة ،ايَ ،اةوزِؤ َأ
بؤ نحيَت خواضنت و خويَٓدْةوة ْةٖاجووّ ،دةيَئَ:
يةنيَيت ْووضةزإ ،يكي ٖةوييَسيَ ،دةضاحةي جااشة ٖةيَدةباريَسيَ،
ٖي نؤٕٖ ،ي ذيَؼ ااشادي دةْيَسيَحةوة َايَيَ.
با بًَيَِ :ااةَٔ باةز باة ضايانةوجٔ ،ياة زياصي ياةنيَيت ْووضاةزإ
ْةبووّ ،ية ضيا بةطةٍَ نةومت.
ٖؤيَي خويَٓدْةوة مجةي ديَ َٔ ،ية ْصيو اةو شيَية داْيػاحِ ناة
ناجي خؤغي طسَِدابوو ،جةَاغا دةنةّٖ ،ةية ،ذيَػُةزطةؽ ْياة،
دةَاْضااةي يااة ْيَهيَيااة ،اااةوةّ يااة دٍَ خااؤؽ ْااةٖاد ،يااةويَ
ْووضةزي بةعطيػي ييَةوو ،ييَيإ ية ٖةزا دا و دةزضوو..
اةَٔ يةو ٖةيَةرازدْة ظةشَدةنسد ،اةبوو بةنس خؤغٓاو دةزبضايَ،
دةْطي خاؤّ باؤ وي داْاابوو ،باةآلّ ظاةين دةزْةضاوو ،خؤغآاو
ٖةيََ ااآلي غؤزِؽ بوو ،ياةو دةْطداْاةؽ ،دةْطاداْي ْووضاةزإ
ظيصعيصبيَٓة و بسادةزايةجي جيَهةود ،ذاغارتيؼ ظيصبيَٓاة ديَارةي
داية خؤي و ية ْيَو ْووضةزإ جريجس بؤوة.
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يةو ٖةيَةرازدْة ٖةْديَهيػيإ ٖيَٓابوو ،فسِيإ بة ضاةز ْووضاني و
ْووضااةزايةجيةوة ْااةبووٖ ،ااةز ضااؤْيَ باايَ ،دواي ااااشادي غاااز،
دةضحةي ْووضةزاْي غاز ٖةيَةريَسدزا.
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ضةك ،ضةك
كضيَ لة واسطشيَت دةضوو
باااةز ياااة ٖاااةوايَي شاااةزطربِ ،ضاااةْد طسجاااةييَ ٖاااةٕ ،جاااا ياااة
يةبريْةضووْةجةوةْ ،يػاْيإ دةدةَةوة:
ية ذيَؼ ضةْديهاي بة بازةطا بوو ،دوو ضيَ ضةني قوزع ٖةبوو،
ياااةنيإ ْياااوة دةباباااةييَ باااوو ،ويَٓاااةطسيَهي بيااااْي ياااة دةوزي
دةضووزِيَ و ويَٓة دةطسيَ ،بة ااَاذة ٖةْديَ ضةندازي جيَطةياْد نة
بضٓة ضاةزي و باة غايَوةيةى خاؤ بٓاويَٓٔ ناة ياة باةزةي غاةزِٕ،
قًيَهيػااي ذيَحةقاْاادٕ ،باااْطي َٓيػااي نااسد نااة يااةو ْواْدْااة خااؤ
بٓويَِْٓ ،ةضووّ و ْةنةومتة ْاو ويَٓةي شوويةدازةوة َٔ ،خؤغايِ
بةو ْواْدْة ْةٖاد ،وا جيَطةيػحِ اةو زؤذْاَةْووضاة ،دةياةويَ ياة
دةزيَ وا خؤي ْيػاْةدا نة ويَٓةناْي ية ْاو شةزطاةي غاةزِةوةية،
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اةٖا ،ذياوة خسِنةيَةنةؽ طايَحةي بةو ويَٓةطسجٓة ٖاد و خاؤي يايَ
ردإ ،اةْطؤ اةو ذياوة دةْاضٔ؟
بةو جةَةْاة كغةضاخ و غايتَي ياة َأ زيَهارت خاؤي بةضاحووة و
طوزشرت بة زيَدا دةزِوا ،طياازاْة خؤي بةضاحووة و نالغايٓهؤ ياة
غاْة ،ية زؤذي ااشادنسدْي غاز ،ياة بةزةباةياْي يااشدةي ااادازيَ،
شؤز نةع ديةوويإ ،ية ٖةيَُةجربدٕ بؤ ضةز داَودةشطاي بةعطيإ
ي ضاةزوبةزيي باةزة،
ية ذيَػي ذيَػةوة باووةَ ،أ ياة داخاي با َ
ٖيَٓدةي ْةَابووْ ،ةفسةد ية ضةني غامن بهاةّ ،باةآلّ باة دياحَ
اةو ذياوة ،ذةغيُاْةووَةوة و بؤ ضةى طةزِاَةوة ،ااةو ذيااوة باة
ٖةَوو بةزطيَهةوة يةشواْةناْة ،ية ضةزةجاي ٖةغحانإ ،ية ديدي
َٓاااةوة شاااواْرتئ َاَؤضاااحابوو ،ايَطاااحاؽ شاااواْرتئ ضاااةنداز،
شواْرتئ ذيَػُةزطةْ ،ةجآْاضيةوة ،اةو ذياوة نيَية؟
اةوة ياة ضاةزدةَةي َاةٖابادةوة ذيَػاُةزطةية ،اااوي اازاضاي
بسِيااوةٖ ،ةْاادزئَ و شؤز غااةزِي ديااوةٖ ،يَػااحا ْةجآْاضاايةوة اااةو
ذياااوة بااة جةَةْااةي نالَغاايٓهؤفيَهي زووضاايي يااة غاااْة و غاااز
دةذازيَصيَ نيَ بوو؟
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اةوة َااّ شزازةَ ،ااّ شزاز ،ااةويؼ َاَ ْاضايةوة و باة شَااْي
غرييَ خؤي نة َٔ ٖةزطيص ْةغيَِ وةنو وي بيًَيَُةوة:
 +ذطُاّ ،دةَيَ بووْ ،ةَديةووي ،وا ديازة بة ضيا نةوجةووي!
 بةيَيََ ،اَؤضحا ،يةويَ بووّ.. +نوزِةَ ،اَؤضحاي ضي! ْابيَ....
باوةغي ذيَُدانسد ،ض باوةغيَ! ٖةضاحُهسد طاةزَايي قازةَااْيَ
ية يةغِ طاةزِا ،واي ياةو باوةغاةٖ ،ةْاديَ ياة باوةغاطسجٔ ٖةياة،
دووذاد ْابٓةوةْ ،اوة ْاوةؽ ااٖيَهي قوويَي ٖةيَدةنيَػا َطحيَهي
جوْدي ية زاْي خؤي دةدا و دةيطؤ:
ظةين قازةَاْإ ،بة ضاوي خؤيإ اةو زؤذة خؤغةيإ ْةدي.
ْاوي ٖةْديَهيػاْي دةطؤ ،قازةَاْيَ يةواْة خدز نانيٌ بوو ،ااةو
قازةَاْةي طؤجةووية ظيصث:
نؤبووْةوامنإ ية دٍَ خاؤؽ ْااييَ ،ياة شيااجي وة ،طاسجَ نيٗاة
َؤيطةي دوذَٔ ضةخحة ،بة ََ بطريَسٕ.
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ٖةز ياةو ضاةزوبةْدة و ياةويَ ،ضاةندازيَهيدي شاواْيي باة ضاةى
بةخػيةوة ،دةجسضِ طيَسِاْةوةّ ْةطاجاةوة غاةقالويَ ،دةْاا ياةويَ
ْيػاْي ايَوةّ دابايةوة شواْرتيؼ خؤي دةْواْد ،ااةو ذيااوة ياةو
كقةضاثياْةية نة طا بة ذيَوة ضةزدةبسِٕ ،باة قاةد خاويََ طازِاْاة
طايااةنيؼ خااويََ بةخػاايوة ،ض بسيٓاادازيَ ،نااةّ خااويَََ ٖةيااة،
خاااويََ ااااةو خويَٓةةخػاااةي ياااة يةغاااي ْةطاااةزِيَ ،با اسِؤٕ ياااة
خةضحةخاْةي نؤَازي برسضٔ ،اةو ذياوة ياةو وةزشغدؤضحاْةغاة
نةّ يازي ٖةية بة ديازيةوة داْةْيػحوَ ،يازيطا طةواٖي باؤ ااةوة
دةدا.
اةو ذياوة يةو بادةخؤزاْةغة ناة زووْااٖي باة باادة و َةخياْاة
دةبةخػا ايََ ،ااأ دةَيَهاااة ياااة دووزةوة ااااةو ذيااااوة دةْاضاااِ،
دةمشصاْي نؤْة نؤَؤْيطحة ،ياة ديادي َأ ٖةَيػاة ياة غايَوةي
خويَٓةةخؼ و بادةخؤز خاؤي ْيػااْداوةٖ ،اةزطيص ويَٓااي ااةوةّ
ْةنسدووة اةو ذياوة وزطٓاة خؤبةةضايتَ و دةضاحةييَ ذيَهةٗايَََ و
بًَيَ:
َٓيؼ دةضُة غةزِيَ.
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يةنيَ ية دةضحةنةغي جةعصيًيةى باوو ،دةيويطاخ شيَاي ضاابري
ضازوو بطسيَحةوة ،شؤز نةع ية جسضاي وي زيَاي خاؤي دةطاؤزِي،
بةآلّ ايَطحا ضةزي زيَص بؤ ٖةَووإ دادةْويَََ و بة كٖاوزِيَيياةني
ٖيَٓد غريٕ طاشجدةناد ،ظةشدةنةيخ ية ااَيَصي بطسيخ..
ايَ ،ذيَويطخ ْاناد ْاوي بًَيَِ ،خاوئَ و بادةناة ْيػااْةية ،نايَ
ٖةية غيَُة قةضاث ْةْاضيَ؟
با اةو ذْة ضةندازةؽ ْيػابدةَةوةٖ ،ةيََ بابةد دةطؤزِّ:
ي جااشة
ية ضةزة ناؤآلْي زيَعاْاة ،باة باةزي َاايَي غووغاة ،نضا َ
ٖةيَدةضاايَ ،بسِْااؤي يااة غاااْة و خؤغااي دةيَيَااي بسِْااؤي دةضااو
غووغااةية زاوةضااحاوة ،يااةو شواْاْةيااة َةطااةز جااةْٗا يااة باااشازِي
جةيساوة ،يإ ْاو قةيطةزي شازوباز دةزنةوٕ..
ضاودةْيَ ،ضةس و زاضخ دوو ضيَ زيص فيػاةنداْي بةضاحووة و
خؤي ية فيػةنإ ٖةيَهيَػااوة ،ضاةز ضايٓطي شةزد دةضايَحةوة،
اةٖا ،ذسضي ية زةْطي زيَعاْة نسدؤجةوة ،ضاةْد جيطاهيَ ياة ضاةز
فيػةنإ با ضةَايإ ذيَدةناد و ية ضاوي َٔ جيػو دةدةْةوة،
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يةبسِْؤي نضة بسِْؤيي نة ٖاةز ياة خاؤي ديَ ،ااةش بسِْؤناةي خاؤَِ
برينةوجةوة ،اةوةي ية ضيا َاوةيةى يةطةٍَ خؤَِ دةخةواْد.
ويَٓاي ااةو نضاة دةناةّٖ ،ةضاحدةنةّ غايَوةي ذيَػاُةزطةييَ
دةدا ،نيَية ،نيَية؟ يةوةوة ٖةَوو اةو نضة ذيَػُةزطاْةّ ٖاجٓةوة
بةز ضاو نة ية ضيا ،ية بةزي باديٓاإ ديحةاوؤَْ ،اا ،باة ٖيضايإ
ْاضيَ ،بة نيَ دةضيَ؟ ديحُةوةَ ،ازطسيَخ شؤزط ،ااةو نضاةي باةز
ضاوّ جؤشيَ ية ويَٓةي وي دةضيَ!
بااة دياااز نضااةي بسِْااؤ يااة غاااْيَ ،بااؤ ضااةْد ضاااجيَ يااة ٖااصزإ
زؤضووبووّ و دووز زؤيػحةووّ ،دةْطي وي ٖيَٓاَيةوة شيَي خؤّ:
بةخيَسبيَيةوة..
دةضيت ٖيَٓاٖ ،يَٓد جوْد دةضحُي طوغي ،باوةزِّ ْةٖاد دةضحِ
ية ْاو دةضيت نض بيَ.
ٖؤذيَهِ ية خؤّ شاْي :خؤؽ بي..
شاْي ْايٓامسةوةْ :آَاضيةوة؟َٔ نضي ذًهة ّ......
اؤي! بريَهةوجةوة:
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نيااريَ ،نااوو بحٓامسااةوة؟ ناااجيَ َاأ زؤيػااحِ جااؤ ضاذطاااذاْيَخ
دةنسد ،ايَطحاؽ بوويحة َازطسيَخ.
ذيَهااةْيََ ذيَهااةْي ،ضاايٓة و فيػااةى نةوجٓااة يةزيٓااةوة ،زيااصة
دداْ ايَ دةزنااةودٖ ،ااي َاأ بااإ ،ييَااوّ ْةدةطةياْدْااةوة يااةى و
ٖةَيػاااة ذيَػااااْي خاااةيَهِ دةدإ ،ذيَهاااةْيَ َٓااادايَيي وياااِ
برينةوجةوة ،دةَادي ذٕ دةيااْطسد و قديالْاةيإ دةناسدةوة ،جاا
ذيَةهااةْيَ و دداْ ايَ دةزنااةويَ ،يااة ذيَهااةْيَ وي نضااةناْيديؼ
نةوجٓة ضةز ذػخ.
طؤمتة نضة بسِْؤ:
دةشاْي بحةقيََ ،يإ ٖةز يؤ شواْي ية غاْحة؟
ييَوي ٖةيَكسضإ و نةَيَ ضيٓطي دةزذاةزِإ و ياة ضااو جسوونااْيَ
ي ٖاويَحاة اامسااْيَ،
فيػةني خطاحة باةزي و باة ذيَاوة طويًةياةن َ
نضإ طويَي خؤيإ طسد ،نوزِة خؤ دةضحيػي ْةيةزشي.
داخي طسامن! دواجس ااةويؼ باة دةزدي َازطسيَاخ ضاووْ ،اةَصاْي
طؤزِةنةغي نةوجة نويَ.
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طةسداني طؤسِ
طيَبةسي داستيَن
ية نؤآلْي زيَعاْة ،شؤز بريي زيَعاْةّ نسد ،طسيإ ٖاةونُي طاسد،
اةو زؤذة ْةَديحةا ،بة شطِ دةداٖ ،ةز دةبوو ضةزداْي بهةّ ،باؽ
زيَههااةود ،كظااةنيِييَهي بةرغاااوة ضااةزداْةنةي بااؤ زيَهخطااحِ،
جانطاايةني بااسادةزي ،بااة غااحيَهي نااةّ بسدَااي ،ب اسِؤ ب اسِؤ ،ايَااسة
ذووْطيٓةيااة ،دابااةشيِ يااة ٖةوزاشةنااة ضااةزنةومت ،يااة دووزةوة
زيَعاْةي ٖاوزِيَِ ْاضيةوة ،وةنو شازإ نةضي بة دةوزةوة ْةبوو،
يااة ري ضااةزي داْيػااحِ و اااةو ٖااةَوو فسَيَطااهة طةزَااةي يااة
نؤآلْةنةياْةوة ٖاةيَُطسجةوو ،ييَاسة باة خاوزِ باة ضاةز وزدة طيااي
ضةز ضةزي ٖةيَُسِغخ و فيَٓاو بووَاةوة ،ضاووى باووَّ ،ااآلواييِ
ييَهسد:

217

َاااآلوا ،فاشيااٌ زيَعاْااةي ٖاااوزِيَِ ،ض دةبااوو اااةو طويًااةي يااة باأ
بةزديَهي ضةفني ،بة دةضيت بسانإ ضازدي نسديةوة ،بة بةزدةنة
نةوجةا! ايطحا دةطةٍَ َٔ ااشاديخ دةدي ،ضةْديَ جيٓووي ااشادي
بووي.
اةوزِؤ وا دياازة ،باة طؤزِضاحامن طسجاووة ،ياة طةزِاْاةوة ،رّ داياة
ضةيد َازف و ضةزّ ياة شاةَيٌ زةدمةاةز و ذاريي ضوازضاانإ و
شؤزيدي دا ،طؤمتة ذريي ضوازضانإ:
باااذرية ،دةجطااؤ :شةْطاااز بااةذيَ ديَاأ و دةضااخ بااة ضااةز وآلجااا
دةطسٕ..
زاضحخ فةزَوو ،اةوة ٖاجَٔٓ ،يؼ يةطةيَيامن ،وا ضةْد غازيَهُإ
ية بٔ دةضحة..
خةوٕ ْية ،جسيواْدْي ديَة ،ااشادي ٖةز جةَةْي ذةذوويةي ٖةياة،
ْاذسذيَُة ضةز ٖيض ،ضةزداْي شؤز نؤآلٕ و ضةزة نؤآلمن يةذيَػة،
ايَطااحا ْااةبيَ ،زةْط اوَ اياادي ْةياْةيُٓااةوةَ ،اااآلواييِ يااة ذااريي
ضوازضانإ نسد و بة جةْيػخ ضايَوزَةي طاؤزئ ياة ضاةيد َاازف
ٖامتة دةزيَ ،بة بٔ زادازةنةدا غؤزِبووَةوة ،طويَِ دةشزيٓطيَحةوة،
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طااةزِةى باْطُدةنااةٕ ،يةنااة يااةى دةْطااةنإ دةْامسااةوة ،يااةو
ٖاجوٖةزاية ،جةْٗا دةْطي نةويازّ ْاية..
ضووّ ية بٔ دازجيًَاي يااد جاةواويَ زاوةضاحاّ ،ياةويَ طؤَااويَهي
طضهة،ضًَهاو ْاٖ ،ي َاوةي بازإ ،اةو بازاْةي دويَََ ذيَسيَ ،ياإ
شؤز شووجسٖ ،ةْديَ طةزِةني غازي طسجةوة و ااو ٖةضحا ،طؤَاويَهي
زووٕ ،ويَدةضوو بةز ية َأ جةغايتَ ااوزووْهاةزةوةيإ جيَهسدبايَ،
اةو طؤَةي بةرغاوة ،ية َٔ بووة طؤَي بيَهؤدياإ ،اامسااْيرتئ
طؤَي دْياييَ ،ااةو طؤَاةي اةطاةز ذةياَةاةزيَ ديحةااي دةخيطاحة
بةغي بةٖةغيت نحيَةةنةيةوة..
ايَ ،ديحِ ،ية ْاوي طؤَيَ ٖاجةدةزيَ ،شًهي يةباةز ْاةبوو ،باةآلّ
بة غيَوةييَ بة ذسض خؤي داذؤغيةوو ،شطة ياة دةَوضااو و شؤجاة
طوازة ض شيَي دياز ْةبوو ،اةَٔ جا ٖةيََ طوازةي واّ ياة طاويَي ض
ذْيَ ،ية شاخماْةي ض شيَسْطةزيَ ْةديحةووَ ،ااْطي يةنػاةوةي ياة
اامساْيَ داطسجةوو ،ية ْاوةْديَ نةزجي نسدبوو ،بة طاويَي خؤياةوة
نسدبووٕ ،زةْطة بة دةْ :
بةو طوازةي بة طويَحةوة
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وةخحة ضويَِ بؤد بيَحةوة..
طوجةيَحةوة ،ااخس طويَِ ييَية نةضيَ دةيَيَ:
اةَٔ اةو طوازة ية طويَية دةْامسةوة.
دةْطةنة خصَيَهي نةوياز بوو ،ية ديَيَ خؤ طؤمت:
ْة جؤ و ْةنةع ،طوازة يةطويَيةنةي َٔ ْاْاضيَحةوة.
اةو ضةْد زؤذة طةيةى شاازيؼ خاؤّ دةطةياْادة ضاةزة ناؤرْي
ضاو اةييصاييةناة ،ااةوةي ياة باةزايي كطويَةضاحيَسةنإ نوذاْاةوةي
ضةْد جيػهة براْطيَ ياة ضااوي وي دةدزةوغايَٓةوة ،ااةو نضاةي
زضحةيةني جاٍَ ،ية َةزط جايَرتي جيَطسمت.
ْةَديحةوة ،اةييصاي غريْي جايَسضحةّ ْةديحةوة.
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دةسواصةي عةشتاس
ناوةسدتشيو يؤص
زوو ية نيري طؤشة ية غاْيَ ،جفاةْطِ ياة غااْة و ذػاحِ داوةجاة
ديوازيَ قةآلجيَ ،يةويَوة خةيايَِ بة ري نؤجسي ااغيت و باانووز و
قااةزادازإ ٖااةيَفسِيوة ،غااةقاَي باجااة ،غااةقاو غااةقاو ،شايَ شايَ،
يادةوةزي ييَ زذاوة و بةو دةَةو ْيوةزِؤية ،بةو بةٖازي ااشادياة،
بااة ٖةيَطسجٓااةوةيإ زاْاطااةّ ،دةْطااي جاااي جسؤَةيًَةنااة ْااةبا،
جةَةْيَهِ خسِدةنسدةوة..
ْةَدي ية دووزةوة ضؤٕ ٖاد ،ديحِ ياة خويطاةي ناض وطاؤشة ياة
ضةز دوو جاية ضوزِايةوة و ضةندازيَهي شةَاةداْي قياخ باة ضااوي
دوذَٔ ضاوي جيَاربِيِ ،جسوَةيَاٌ ياة خاوازيَ ،ياة زاضايت دةزواشةي
عةغحازيَ ،زاوةضحا ،اةْطؤ نوْةنةجإ بريَاوة؟ اةٖا اةو ضاايَةي
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قةآلد نوْيَهي جيَةوو ،شؤز نةع ضاةزي ذيَاداطسد ،ناةّ ناةع جاا
ْيوةي ضوو ،نةع ْةطةيػحة بَ ،دةياْطؤ:
اةو نوْة دةزواشةي َايَي عةغحازة.
يااة دةزواشةي عةغااحاز طااةزِيَ ،قااةوَا ،يااة نااةع ْةقااةوَيَ ،دوو
ضاااةنداز يةطاااةٍَ خاااؤ ٖةيَداْاااة خاااوازيَ ،زاياْهيَػااااية جفاااةْطيَ،
ٖةضحُهسد اةوةي بة دوايدا دةطةزِئَْ ،َِٓ ،اضااز َٓايؼ جفاةْطِ
زانيَػا ،ايَ ،ض بهةّ! جفةْ ياة ضااجيَهي وا زايٓةنيَػاي ،باؤ ياة
غاْحة!
اةش ٖيَٓدة بويَس ْيِ ،بةآلّ اةو شازة ْةجسضاّ ،دووزْياة ياة ديَايَ
خؤ طوجةيَحِ:
ذياو ضةى بةدةضخ بيَ وذػحيػي قةآلد بيَ ،جسع ضية!
ية شةَةداْي بةضحََ ،ويَدةضيَ ضةز بةو ٖؤشةي دةوشيَ بٔ ناة
ذريي ضوازضانإ-دزوودي ْةوةناْي ية ضةز بيَ -بة ْاَاةزدجسئ
ٖؤشي دْيا ْاوي دةٖيَٓا ،دةيطؤ:
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َٓدايَيإ بةز يةوةي فيَسة َةيةواْي بيَاخ ،فيَاسي ْيػااْةداْاْةوة
بووة.
دةيطؤ:
اةو ٖؤشة ْاَةزدجسئ ٖؤشي دْياية ،نةضيَهي ييَةهوذزيَ ،اةطاةز
دةَودةضخ ،بهوذي بةزدةضحٓةنةويَ ،ياة جؤيَاةدا دةضايَ نةضايَ
دةنوذيَحةوة نة بة ضيَ ضاز ذػخ ياآل دةطاجةوة بهوذ.
اةو دوو ضةندازةي وا بؤ َٔ دئَ ،ديَٓياّ ياةو ٖاؤشة جسضآانةوة
ٖاجووٕ َٔ ،دوذَٓايةجيِ بيَصطاة ياة ظونُاةد يةطاةٍَ ٖايض ناةع
ْيةٖ ،ةبيَ ْةبيَ ،خصَيَهِ نةجٓيَهي نسدووة ،ااةوةجا جؤيَةناةي ياة
َٔ دةنةْةوة..
ااي! اةوة بؤ طةزِاْةوة؟ اةٖا ،يةنيإ بايَ ضاةى و باة غايَٓةيي
بااةزةو زووّ ديَ ،دةب ايَ ضااييإ يااة باأ ضااةز بيَ!ضانوضااؤْيةني
طةزَي نسد و ش ازةيةني بؤّ زاطسد و طوجي:
بسا ،ية َة بةووزة ،ييَُإ جيَهضوو ،جؤ اةو ْي..
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اؤخةيؼ!ضا ْةبوو اةو ْةبووّ ،دةْا ية جسِيَ ٖاؤش دةضاووّ ،باة
غازيػدا ب ودةبؤوة:
ذيَػُةزطةيةني جاشة ية ْاوشةْطاةوة طاةزِاوة ،باة ٖاؤي نيَػاةي
نؤَةآليةجي ،ية بٔ قةآلجيَ نوذزا.
َاخسا ،جةَاغا ،يةو شةَاوةْدي ااشاديية ،يةو زاذةزِيٓة خؤزضهة،
زةَةنية ضةزجاضةزية نة ية ديسؤناي ناوزد بايَ ويَٓةياة ،دوو ضايَ
ضةندازي ٖؤشدازي ْاغازي ،بة دواي جؤيَةدا دةطةزِئَ ،ناوزِة ٖاةز
واشيإ ييَةيَٓة ،اةواْاة ناةي ٖاي ٖاجٓاة ْااو ط َيسِاْاةوةٕ! باةآلّ ض
دةنةي ،جووؽ بووّ! اةوزِؤؽ ية ضةز ييَاوازي َاسدٕ طةزِاَاةوة،
وا ضانة جا ْةطيةغحووَةجة ضةز ييَوازيَهيرت ،خؤّ بطةيةمنة دياوي
جازيهي َيٓايةى و ضةزي غووغةييَ بادةّ ،بضُة نويَ؟
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ياشويووش
ساديؤي طةسيَ
ديَااِ ضااةَةزقةْدي ويطااخ ،ضااووّ داخسابااوو ،طةزِاَااةوة بااةزي
دةزواشةي عةغااحاز و ذةزِميااةوة بااةزي ْااصاز ،اااةويؼ داخااساوة،
بطةزِيَ ،بطةزِيَ ،ية ري بةْصيٓخاْةي نؤٕ خؤّ ديحةوة ،ياةو زياصة
بااةري ذسدةنااة ،بادةفسؤغ ايَ ٖةيااة ،خويااةنيَ ،دوو دوانااةوجةاّ،
داخيطااحةوو ،زؤيػااحةوو ،ذيَسِاطةيػااحِ و ٖااةز يااة ضااةز دةزناايَ
ضازةطيَ ويطاهيِ خطاحة باةزِنيَ ،باادةفسؤؽ باة دةّ داخطاحَ
فسؤغطاوة قطةيةني نسد ،بريْاضيَحةوة:
وا جيَةطةّ ،ايَسةؽ بة دةزدي باغووز دةضيَ..
جؤ بًَيَي قطةي بادةفسؤؽ زاضخ دةزضيَ؟ اةطاةز وا بايَ ،خاوئَ
ية نؤرٕ ٖةيَدةضايتَ و ضاةزإ دةبااد ،ايَُاة بيطاحُإ ناة باؤؽ
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دةضاايت ضااةداَي غااًهسدؤجةوة ،اياادي ٖةضااحاوةجةوة و زابااووْي
باغووزي عيَساقي ية خوئَ طةوشاْادووة ،باة طؤجاةي طؤجياازي ،ياة
باغووزيَ ،ايُاَي خوَاةيَ ياة ضاةز ضاةزإ زاطارياوة ،اارَناةي
غااةناوةجةوة ،بؤغاايؼ يااةو ٖةذَووْااةي ايَااسإ و غاايعةطةزايي
جسضاوة ،نيَ دةيَيَ واية! بؤية زيَي بة ضةداّ داوة ،بة ْاوبهاةويَخ
و دةضخ ْةذازيَصيَ ،باغة ،ايَسة بؤ؟ ْة ويَٓةيةني خوَةيَ ٖةية،
ْة دزوومشيَهي غيعةَ ،ةطةز ية ضةنوض و داع برتضيَ!
ية زيَي طًَهةْديَ قطةي بادةفسؤِغِ غةْونةو نسدْ ،ةطةيػحِ باة
ٖيض ،ييَيطةزِيَ ،با بةو دةَةو عةضسة بايَيَ ييَهةدةّ و ٖاةيَفسِّ ،ياة
بٔ دزةخحيَهي ٖةَيػة نةضو و جةزِ داْيػحِ ،يةو دزةخحاْةي باة
يل و ذةيو و نؤجس و نونوخيت و بًةٌ و ضؤيةنةوة دةيآْامسةوة،
داز داز ،بٓااة َووزجااو بٓااة َووزجااو ،طااوٍَ طااوٍَ باااخي طًَهةْااد
دةْامسةوة.
ايَطحا خؤّ ذاغاي طًَهةْدّْ ،ة ية غةقاوة دةجسضِْ ،ة ية شاؽ
و اةَٔ ،بةزِنيَهِ غووغة و باةزِنيَو دوو ضايَ ذيايَاة طويَةباةزِؤذة،
دةَةويَ زيَص ية جفةْ

بطسّ ،بؤية بة دشييةوة فسِيَ ياة غووغاة و

طؤمليَ طويَةبةزِؤذة بهسؤذة ،جفةْطِ خطحة بأ ضاؤنِ و باة قاةدي
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دزةخحا ٖةيَطةزِاّ ،ية ضةز يكيَهةوة ٖةيَدةفسِمية ضةز يكيَهادي ،ياة
ْاو ذةيهإ ية ضاوي دْيا بصز باووّ ،يةطاةٍَ بايَادازإ باايَِ ييَهادا و
ف اسِيِ ،باخةواْةنااة ْااةبا ،يااة اامسااإ دةَاَااةوة و ْةدةبووَااةوة
خةيَهي شةوي:
يااؤ وا يااة خااؤد دةنااةيخ؟ دواي دوو ضايَ فسِياادي ،اامسااإ بااةز
دةضسِيَرإ دةديخ و دةيَيَيخ:
بةغداَإ طسد ،بةغدا..
اةو ذياوة ية نويَ خؤي ية َأ داْووضااْدبوو؟ ضاؤٕ غووغاةي
ََ دي؟ َٔ ٖيَٓدة بة دةَويفخ ْيِ ،ية شيَ قطةّ بؤ ْاييَ ،ذاؽ
نةَيَ زاَإ طومت:
خازة ،بة خةيايَيؼ بةغدا بطسي ،خؤغة ،واْية؟
خازةي باخةوإ ،غةنسؤنةيةني بؤ زاطسمت و طوجي:
بيطسة ،نوزِّ بيطسة..
جيَٓةطةيػحِ َةبةضيت غةنسؤنةنةية ،يإ بةغدا! ية زؤيػحََ:
بةغدا ،وا دةطاجةوة نةزنوونيَ!
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بااة زاضااخ؟ اااةدي زاديااؤي ضااةزيَ ،اااةو ٖااةَوو ْااةزِة ْااةزِ و
ٖاغوٖووغةي ية ضي! بة قطةي وي بيَ ،جا بٔ بةغدا ،دْيا غاَي
غةزيفة ،ااةدي ضاةزاْي ضاةز شياي باةزة ،باة جةَاْاةبووٕ ْاةفخ
زةواْةي دةزيَ بهةٕ!
جااؤ بااةزيَ خااؤ ديَ ،ذيَػااُةزطةيةني َةضااخ ،يااة باخةواْيَهااةوة
ٖةوايَي يةدةضحضووْي نةزنووى بصاْيَ!
َٔ يةوإ زؤذيَ ،شازوباز طاويَِ دةداياة زادياؤي ضاةزيَ ،زادياؤي
كطةية طةيةي و كوا ٖاجٔ ذيَػُةزطيَخ َةي َٔ ٖةيٓيَؼ نةّ بااوةزِّ
بةو بيَرةزاْة دةنسد ،ااخس ااةو دة دواشدة ضاايَةي دوايايٖ ،يَٓادة
دزؤّ ييَيإ ديحةوو ،بياْطؤجةا:
بابةطوزِطوزِ ية نةزنوونة.
َٔ بة طوَاْةوة ييَِ وةزدةطسجٔ،.ااخس بيَرةز دزؤ و ٖاغوٖووغي
ضةزإ و ْؤضةزإ دةيَيَحةوة.
بة دزؤي زاديؤ ،ضةزبسدةي بازاّ و دةضحةنةيِ برينةوجةوة:
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اةو نوزِة ،ضيَ غةو ذيَؼ ْةوزؤش باة قطاةي زادياؤ طاةزّ داديَ،
غااةؽ ظااةفخ نااوزِي ضااةيداوة بةطااةٍَ خااؤي دةداد و زوو يااة
نةزنوونيَ دةنةٕ ،يةو بةزي شيَ ية ضةْد نةضيَ دةذسضيَ:
نةزنووى ض باضة؟
يةى دواْيَ ،ذيَدةضيَ اةواْيؼ بة زاديؤي ضةزيَ طاةزّ داٖااجنب،
دةيَئَ:
جا زةظيُاوة ااشادة.
ذيَ ييَدةْيَ ،ية ااقازي دازةَاْيَ ،دةنةوْة بؤضةي اةْفاٍ ،بازاّ
و بااايص ،بااة بسيٓاادازي بااة شيَاادةَيَٓٔ ،بااة خػااهة خػااو ،خااؤ
دةطةيةْٓة ضؤَيَ ،بازاّ دةيطؤ:
اااةو ض ايَ غااةو و زؤذةي اااةويَ ،يااة ضااةز طيااا ذياااّ ،طيااا نااة
خوْاوةي دةنسد ،بؤ َٔ ْإ و ااو بوو ،بةآلّ بايص ْة جيٓاويَيت دي
ْة بسضيَيت ،اةو ٖةز غاةوي يةناةّ ٖةيَهػاا و طةيػاحة بازةطااي
خودا.
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شاسيَ كوسِ
سوو لة بابةطوسِطوسِ
ايَ ،يةو ضةزوبةْدة ٖةوايَة شةزطربِةنة بة ٖةوييَسدا ب وبؤوة:
نةزنووى نةوجةوة دةضخ ظونُةد و عازةث..
غاز جاضا ،خةيَو ييَسةوة ذطا ،شطاة ياة جفاةْ  ،خاةيَو دةضايت
ٖيضي ْةدةطسدٖ ،ةز شازيَ دةبيَحةوة ،دةيَيَ:
نةزنووى بضيَٖ ،ةَوو دةضيَ.
دواي ْيوةزِؤية ،ية بةزدةّ بازةطا ،ية ضاةز ذايَ و دةضاخ ياة
ضةز ضةى زاوةضحاوّ ،ية خةَي نةزنووني ية دةضحضاوو ،ش اازة
بة ش ازة ذيَدةنةّ ،اةو بازةطايةي اارَيةني شةزطيي باة ضاةنوض
و داضةوة ية ضةز دةغةنايةوة ،اةو ااآليةي ضةْد ْةوةييَ خؤيإ
بؤي بة نوغخ دا ،اةو ااآليةي شؤز نةع ذيَيواية ياة ضايَةةزي وي
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ْااةبيَْ ،اظةض ايَحةوة ،اااةو بازةطايااةي نااوزِي ٖيَٓااد بااة شااةزطي
جيَدابوو ،ااَادةبووٕ ،بة ن غيٓهؤفيَهي نةضةي زووضيةوةٖ ،اةز
غةزِي دةبابة ْا ،غةزِي فسِؤنةي زووضيؼ بهةٕ ،باةآلّ ض يةطاةٍَ
ْةبووْي ضةزنسدةي غياو ْانسيَ!
نةزنووى ،نةزنووى..
دوو ضااايَ ذيَػاااُةزطة ،باااة ضااايَ دةْطاااا ،طاشدناااةٕ ،طااااشي
بةٖاْاوةضااووْي نااةزنووى ،طاااشي ااشادنسدْااةوةي نااةزنووى ،جااؤ
بًَيَي ااشادبيَحةوة؟ اةش زةغةيِٓ ،ضةزّ دةيَيَ:
ذيااإ بااؤ ٖاوزِيَهااامن بطةزِيَحااةوةٖ ،اوزِيَياااْي ْاااو طااؤزِ ،اةواْااةي
نفٓيااإ شةزدبااووة ،ذيااإ بااؤ ا اةوإ بطةزِيَحااةوة ،ذيَػااُةزطة بااؤ
نةزنووى ْاطةزِيَحةوة.
بةآلّ ض دةنةيخ يةطةٍَ دٍَ ،دٍَ بةزايي ْادا ،وا بة ضاْايي ذػخ
ية غازي طسِ و خةوٕ بهةيخ و ااوزِي ييَٓةدةيحةوة ،بؤية بة ْيااشي
ااشادنسدْةوة بةطةٍَ نةومت ،اةوشازة نةومتة ْاو نوزِاْي طةزَيإ،
ااااةو نوزِاْااااةي يااااة ْاااااوشةْطيَؼ ْاااااو اااااةوامن ٖةيَةاااارازدبوو.
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نازواْي ااشادنسدْةوةي باباةطوزِطوزِ ضاةزي ياة قوغاحةذةية ،باَ
بًَيَِ ية نويَية!زةْطة ٖيَػحا يةكنؤجسي ااغيتي ْةبصووجوَ.
شؤزئٖ ،يَٓد شؤزئ ،اةطةز ٖةز نةضةو ضيَ خويةى ذيَ ياة خااى
بضةقيَََ و ضي فيػةى بحةقيَََ ،زةْطة يةغهسي اةْفاٍ يةو ديوي
ظاةَسيََ ،دياوي عازةبطاحاْيَ خااؤ ْةطسيَحاةوة و جاا بأ بةغااداييَ
جيَةكووضيَََ.
دزةْ نةود ،خؤز بة نةييََ ذةية ٖةوزإ ،جةواو بة ضاةز شيَاي
طضهة ،اةوشا بة دياوي قةزةضاووغ و دلًاةدا غاؤزِبؤجةوة ،ايَاسة
نويَية؟ ديَةزِاونيَ زيَةواْي ييَِ جيَهةيَوذيَهةٍَ ْةنسدبيَ ،شؤز ْاةَاوة
ختووبي ااقازي غيَساوةي بٔ ذسديَ بةةشيَٓني ،شؤزي باةزة ييَاسةٕ،
فةزَاْااادةي قاااؤيَي ايَُاااة ،نؤضاااسةجي ياااةنيَيت و ضاااةعدووْي
نؤَؤْيطااحة ،يااة بااةزي ذااسديَ ،شزَوٖااؤزِة ،وا ديااازة نااازواْي
جسوَةيٌَ ،جا ايَسةية ،ييَسةوة ذيَ ،دابةشيني و دةو شادة و شاد ذايَ
ٖةيَيَٓااة ،يااة دواَاْااةوة ،ذااةيآَيَسي بياااْي ٖةيااة ،ذايَ ذايَ ،ويَٓااة
دةطسيَ.
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وةخشوووة
جيَ ساوطةي طوثاي ئةنفاه
بسِؤ بسِؤ ،ضةْدي دةضيٓة ذيَػيَ ،نازوإ ية نوزجي و نةَي دةدا،
بااةآلّ ٖيَػااحا شؤزة ،بااةو باسِة ضااةندازة ،غااةزِي طااةوزة دةنااسيَ،
زؤيػاااحني ،زؤيػاااحني ،ييَاااسة دةضاااحةي ايَُاااة با اة فةزَاْااادةي
ضةعدووٕ ،جةواويَ ية شادة دووزدةنةويٓةوة ،دةدةيٓةوة دةضيت
زاضخ و زاضخ دةزِؤئ ،بسِؤ ،خؤؽ خؤؽ ،باة ذيَاي باا ،باةو ْااو
نةْدويةْدا ٖاوغإ ية طةٍَ شاادةدا باسِؤَ ،اةيَئَ اةواْاة خاوا ييَاي
طؤزِيوٕ ،بؤ نويَ دةضٔ؟
ايَُااااة دةضااااحةي بؤضااااةئ ،ااااااخس  ،جاااااٖوواو! ايَُااااة باا اؤ
ااشادنسدْااةوةي نااةزنووى ٖاااجني ،نةضااي بةيٓااة ض دةقااةوَيَ ،وا
ديازة ،يةغهسي اةْفاٍ ،نةزنوو ٖيض ،طةيػاحؤجة ْااو ذاسديَ  ،ياة
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ضةز ذيَية و دةيةويَ برةزِيَحةوة ،ية باةزي طةزَياْاةوة برةزِيَحاةوة
بةزي ضؤزإ ،بةزي ٖةوييَسيَ.
باسِؤ ،دةضااخ ياة ضااةز ضاةى باسِؤ ،خااى ظةفحااة و غااحيَهة شازي
نةضهي بؤ خاناة ييَاوة نسدؤجاةوة ،طياا شاوإ زضاهاوة ،دةطاجاة
ضاةز طوشيٓطاإ ،جازياو داٖااد و نةضاهايي شةوي زةؽ داطااةزِا،
غةويَهي ذسِ جاسع و ياةزشة ،غاةوي بةطرداضاووْةوةية ،دووز ْياة
غةوي ْةديحٓةوة بيَخ ،ية ديَي خؤّ دةيَيَِ:
َةزط ،بة ذيَي خؤّ بؤد ٖامت..
ايَ ،بسِؤ بسِؤ ،يةطيٓة طةيػحةيٓة بٔ ذسديَ ،ايَسة نويَية؟ شا باةو
غةوة نويَ دةْاضسيَحةوة! غيَساوة ْاةبيَخ؟ ْاا ،ايَُاة ايَاوازة باة
دةضيت زاضحدا رَاْدا ،طويَِ ييَية دةيَئَ:
ايَسة َةخػووَةية.
دةيَئَ :ييَسيَٗيَ ،ية ضةز ااةو بطاحييَٗيَ ،دادةَاةشزيَني و ضاوذاي
ااااةْفاٍَ باااة دةزديَ دةبا اةئ ،يةغاااهسي ٖؤرناااؤؽ باااةو دةزدة
ْةضووبيَْ ،ةخػةي غةزِ بةو غيَوةية:
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يةغهس ديَ ،بة بةز دةمماْدا ديَ ،جةواويَ زةجدةبيَ ،ايَُاة شاازيَ
جةَاغادةنةئ ،ضااوةزِيَني ،ياة ذيَػاةوة ،ياة ضاةز دةضايت ااةو
دةضاحةيةي ذيَػااةوة ااطسباازإ بهااسئَ ،يةطاةٍَ يةنااةّ اااازذيَصي،
ايَُة ييَسةوة ،ية ْاو قةدةوة شزَةيإ ييَاوة ٖةيَدةضاحيَٓني ،ايادي
ايَُة ية دةو شادة دةضخ ياة ضاةز ذةرذيحهاةي جفاةْطيَ باة ديااز
نازواْي ضوذاي عسووباةوة داْيػاحني ،ضااوةزِيَني دةْطاي جةقاةي
بةزةْطازي ية ذيَػةوة بيَ ،بةذيَي اةو ْةخػةية يةغهس دةغهيَ و
زاويإ دةْيَني...
ْةخحيَهي َاوة بطةيٓة شيَي َةبةضخ و داَةشزيَني و شيَي خؤ قاميهاةئ باؤ

خويةني دةضحوةغاْدٕ ،بصاْة نوو ٖاد! ية ٖيهةوة ،ذيَػاُةزطةييَ،
ذاغرت شاْيِ ْيَويَهي وةى ذؤرَي ٖةبوو ،ية قطإ ضةز بة دةضحةي
نؤضاااسةجة ،باااة دةّك ٖاٖ..ااااٖ ..اٖاااا ،دةباباااة ،دةباياااةيوة،
اازبيَصيةني جةقاْادٖ ،اةز ااةو جةقاْدْاة باووٖ ،اةز ااةو اازبيَصياة
ٖةيَةية بوو ،نةوجيٓة بٔ زيَرْةي طويًةي يةغهسي اةْفاٍ.
اةو شيَية ،شيَي غةزِ ْية ،شيَي دةضحوةنةزي ْية ،دةْطيَو ،ياة
ْاو جةقوجؤمْ ،ايٓامسةوة ،دةيَيَ:
نةع جةقة ْةناد ،جةقةنسدٕ جياضووْة.
235

نةع جةقةي ْةنسد ،نةع ْةبووة بساي نةعٖ ،اةز نةضاة و باة
نةييََ طويًةدا بة ريةندا ٖةآلد و ية جازيهايي بصزبوو ،ايَُة ضةْد
نةضيَ ٖةيَٓةٖاجني ،ضةْطةزَإ طسد و ذيَُإ ضةقاْد و َايٓاةوة،
خؤَااإ يةطااةٍَ خاناادا بااة غايَوةيةى نااسدة يااةى ،جؤذةيَااة ااااطسي
ديحٓةوة ،اةوةي يةغهس بؤ ديحٓةوة ٖةيَيدةداية اامساْيَ ،ايَُاةي
ْةدةديحااةوة ،دةضااحِ طيَاسِا ،ضااواز ذيَاآض نوضااهة بااةزدّ وةضاآ
نةود ،ية زاضايت ضاةزّ ياة ضاةز ياةى ٖةيَُضآني ،زةْطاة طويًاة
بطيَسِْةوة ،طومت ضةزّ ذازيَصزاو بيَ ،ضٓدإ ية قووٕ ويةؽ..
اةو ذيَػُةزطاْةي ية بٔ ااطس َايٓةوةْ ،اوي ٖةْديَهيامن ية يادطة
َاوة :كيووضن ظةضازي ،عةيي زووضي ،دنحؤز ٖؤغةْ  ،وغياز،
ااغيت ظةضازي ،قاضِ ،ظيهُةد ،بةنس ...ي
خؤَإ يةطةٍَ خاني جةزِ و نةضهي خانةييَوةدا نسد يةى و ااضٔ
و ااطسي يةغهسي اةْفاٍ باة ضاةزَاْةوة ،ياةنيَ ياة ظةضاازيةنإ
بوو ،طوجي:
خؤ بطسٕ ،ااغهسابني ،جيادةضني ،جةقة ْةنةٕ..
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زةْطة ،زةْطةي ْااويَ ،ديَٓيااّ اةوغاؤ غاةوي َةزطاة ،اةوغاؤ
خويََ ايَُة بة ضةز طروطياي َةخػووَةي بأ ذسديَاي ضاةز شيَادا
دةزِذيَ ،جؤ بيٓة ،باي طويًة يضهي شةَاةداْي دةيةزيَٓيَحاةوة ،جاؤ
ييَي دووزي ،بةآلّ َٔ ٖةضخ بة طةزَايي طويًة دةناةّ ،باة خيَاسا
خؤي ،ذةدمةييَ بة دووزي َٓدا دةزِوا ،طيصةي طويًة! جا ْةنةوياة
ْاويْ ،اشاْي ض دةْطيَهي جسضٓانة..
اةوغؤ َسدٕ َطؤطةزة ،زؤيػاحَ ياةو َسدْاة ْاضايَ ،ياةوديوي
نيَااوةزةؽ ياايَِ ْصيههةوجااةوة ،زةْطااي يااة َسدْةنااةي غااةوي
ٖةيةةضويَحاْيؼ ْاضيَ ،دةْطي ْة َسدْي ْصيو باشطةيةْ ،ة اةوةي
ْاو ضةزباشطةَ ،سدْي اةوغؤ َسدْي خؤْيػاْدإ و دةْطادإ ْياة،
َسدْي جةواوة و وا طةيػخ..
ْاااشامن ضااةْديَ يااة ضااةزةَةزطدا َايٓااةوة ،خااؤ بااةخانهسدٕ و
بيَدةْطيُإ ،يةغهسي ضةزضيخ باسد و زووي ضاةنةناْيإ ْاةخيتَ
يااة ايَُااة دووزخطااحةوة ،ذػاايةنُإ ٖاجةوةبااةز ،ذيَػااُةزطةييَ
طؤجي:
ٖةييَهي باغة ،با ٖةيَيَني و ية دةضيت ْةدةئ
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ية ضةز قطةي ويٖ ،ةآلجني ،بة زيَي ضووْدا طةزِايٓةوة ،جةقةَإ
ية ضةزةْ ،اضاز ية ٖةآلجََ ضوويٓة ضةز زيَةاشي َاز ،غةقاويَ باة
ري ضةس ،غةقاويَ ري زاضاخ ،شازوباازيؼ ياة جسضاي ااةو ذةياة
ضاضااُاْةي يااة جةقيٓااةوةدا ب ودةبووْااةوة ،ضااةزاو ضااةز خااؤ بااة
شةوي دادة ،اةو ٖةآلجٓةؽ ْاشامن ضةْدي بسد..
طةيػحيٓةوة دةو شادة و جسوَةيَاٌ ،اؤخاةيؼ ،ااةوشازةؽ جياا
ْةضووئ ،ية ديَيَ خؤ طؤمت:
اةطةز بة قةد َسيػهيَ َيَػاهِ ياة ضاةز بايَ ،شازيَهيادي ْاضاُة
طؤجسةنازي غةزِةوة.
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بة خؤي ناويَشيَ
ئيَىة دةوهيَشيَ
ي ياة ذيَػاُةزطة ،شطاة ياةو دةضاحةيةي ايَُاة
ايَسة دةبوو ذ ِس با َ
ضةندازيَ ْابيٓيةوةْ ،اشامن نيَ بوو طوجي:
ايَُة ياة خحوخاؤزِا خاؤ باة نوغاخ دةدةيأ ،ياة َاَ وةزطاسٕ،
ضةزاْي بةزة ايَطحا طةيػحووْةجةوة ْاوشةْطيَ..
ضوازبووئ و طةزِايٓةوة ،ياة دواَاْاةوة ،ياووزةي جاؤذي ضاوذاي
اااةْفاٍ ديَٖ ،اااجني ٖاااجني ،بةزةبةياْااة ،ضاااودةطيَسِئٖ ،ةضااخ
زادةطسئ ،ذيَػاُةزطةييَ ،ضاةندازيَ ،ناةمسإ ْاةدي ،باغاة ااةو
َ عةضاسيَ ،باة فاوويَهي
ٖيَصة ضاةندازة ياة بأ ْاةٖاجووةي دويَا َ
يةغهسي اةْفاٍ ،بة ٖةوادا ضووٕ؟!

239

ية بٔ قوغحرة ،طةيػحيٓة ٖيَصيَهي ذيَػُةزطة ،نؤضاسةد ياة دةو
شادة زاوةضحابوو ،ذسضي:
 +ايَوةؽ ٖاجٓةوة ،اةدي ٖيَصةنة؟
 ٖةآلجٔ و ذةزجةواشة بووئ.+اةدي ٖاوزِيَ ضةعدووٕ؟
 اةويؼ ْاشاْني نةوجة نويَ. +ايَُة ْابيَخ ٖةيَيَني ،دةبيَخ بةزطسي بهةئ..
يووضن جووزِةبوو ،زوو يةو:
ي ياة دةضاحةنةي جاؤ بةشَةناةي باؤ ايَُاة ْاياةوة و
ذيَػُةزطةي َ
خؤغي ٖةآلد ،فةزَوو خؤد بسِؤ غةزِي دةبابة.
نؤضسةجيؼ وا باطؤي دايةوة:
دة بسِؤٕٖ ،ةَووجإ بسِؤٕ ،با عةضهةزي عاازةث بيَاخ و قاٌ قاٌ
ذْي نوزد......
ذيَػُةزطةييَ طؤجية يووضن:
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ضؤٕ قطةي وا زةم دةنةيخْ ،اشاْي اةوة ناى نؤضسةجة؟
يووضن :خواي دةنسد َاّ شةرٍ دةبوو.
يةنيَ ية بٔ ييَواْةوة دةيَيَ:
بة خؤيإ ْاويَسٕ ،ايَُة دةْيَسٕ.
شؤزي ْاةبسد ،ضااةعدووٕ و دةضااحةنةي و دةضااحةنةي يااةنيَيت و
اةواْيااادي ذةيدابووْاااةوة ،دوو ضا ايَ ذيَػاااُةزطةي بصووجٓاااةوةي
ايطالَيػِ ْاضيةوة..
ايَطحا ْيَوإ ايَُاة و يةغاهسي ااةْفاٍ ٖيَٓادة ْاابيَ ،باةزدةقاْي
غ ايتَ يااة خااؤي بسِجااس بهاااد ،دةيطاااجيَ ،نؤضااسةد و ضااةعدووٕ،
فةزَاْي ضةْطةزطسجٔ و باةزطسيإ دا ،ياة دةو شاادة ضاةْطةزَإ
طسد ،دةبابة ْصيهةؤجةوة ،ذَازةَإ ٖيَٓدة ْية ،بة ضةد ٖيَٓدةؽ
غةزِي يةغهس ْانسيَ ،بةآلّ نؤضسةد طوجي:
ٖةْديَ خؤ بطسئٖ ،يَصيَهي طةوزةي ذػحيواْي ية زيَية و ديَ..
اةطةز وابيَ باغة ،يةبريَٓةضايَ ،يووضان ظةضاازي ٖاةز ياة ْااو
جسوَةيًَة و داْةبةشيوة ،دةيَيَحة عةيي زووضي:
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ٖاوزِيَ ،بةو ذَازة نةَة غاةزِي يةغاهس ْاانسيَ ،ااةو نوزِاْاة باة
نوغخ َةدةٕ.
دةبابة وا دةطاجاة ضاةزَإٖ ،يَاصي ذػاحيواْي ضاؤزاخي ْياة ،وا
بسِواد ،شؤز ْابااد ،يةغاهسي ااةْفاٍ باة غااز وةزدةبيَاخ و اااآلي
كاةرٖو اةنةةزيي ية ضةز قةآلجيَ ٖةيَدةنادْ ،اضااز ضاوازبووئ و
طةزِايٓةوة..
طةيػاااحيٓةوة غاااازٖ ،ةضاااحدةنةّ غااااز وزةي بةزْاااةداوة،
خةيَهيَهي شؤز ضةى ية دةضحة و ية ضةز ذيَية بؤ بةزطسي ،اااٖيَهِ
ٖاجااةوة بااةز ،طااومتٖ ،اايض ْااةبيَخ ضااةْد زؤذيَ بااةزطسي دةنااسيَ و
يةغهس وا بةضاْايي غاز ْاطسيَ.
نؤضي نةزنووى بَ ٖاجووة و ياة ٖاةوييَسيَ بازطاةيإ خطاحووة و
ٖةز َايَيَ دوو َاٍَ َيَواْيةجي ،ية ديَيَ خؤ دةيَيَِ:
اةدي اةطةز ٖاةوييَس بازطاة جايَهََ ،زوو ياة ناويَ دةنااد و نايَ
دايَدةي دةداد!
ايَوازة دزةْ ضووَةوة َايَيَ:
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 +نوزِّٖ ،اجيةوة؟ دةضحِ ية ضةز ديَِ بوو ،دْيا ض باضة؟
 داية ،وا جيَةطةّ ٖةآلجٓة.. +وا َةيَيَ..
َٔ ضاةْد زؤذيَ ذيَػارتيؼ باة َاايَيَِ طوجةاووٖ ،اةآلجٓيَهُإ ياة
ذيَػة ،بةآلّ اةوإ قطةنةيإ ييَ وةزْةدةطسمت.
َايَيَ و نؤآلْيؼ ٖةآلجٓيإ بة خةيايَدا ْاية ،زاديؤي ضةزيَؼ ٖةز
َةذسضة ،بة قطةي وي بيَخ ،جا ايَطحاؽ ذيَػُةزطة ية ذيَػسِةوية
و يةغهس ية غهإ.
اااةَٔ ذااسشةّ ييَ اربِواوة ،طةيااةى َاْاادووّ ،خؤجااإ دةشاْاأ ،يااة
غااةزِي دؤزِاوي باأ ذسديَااوة ٖاااجووّ ،ضااووئ بااؤ ااشادنسدْااةوةي
باباااةطوزِطوزِ ،ذسديَػاااُإ ياااة دةضاااحدا ،زةْطاااة ايَطاااحا ضاااوذا
طةيػااحةيَحة قوغااحةذة ،وا ديااازة ذيَػااُةزطة و ضااةندازي ذااازجي
نوزدي ٖةز ٖيَٓدة غها ،ية دةغخ و غاز خؤ ْاطسيَ ،يةنريَ جا بٔ
يت خاةو ضاةز بةضاةز ذػايت
ضيا زاْاوةضيتََ ،اْادووّ و باؤ ْاةخ َ
ذووذنيػا دةنةّ ،دوو غةو بوو ،ضاوّ ْةضووبووة خاةو ،باة دةّ
خةوبسدْااةوةوة ضااةْد ذااازووة ْاااْيَهِ قووجاادا ،نااز نااةومتَ ،اأ
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دةخةوّ اةوغاؤ ،باة زؤذَيَاسي ضايا غاةوي دة ياة ضاةز يااشدةي
خانةييَوةيااة ،ضااايَيؼ اااةو ضااايَةية نااة ْةجةوةيااةى بازدةناااد و
ْاشاْيَ بةزة و نويَ بةزِيَوةية ،بة زؤذذَيَسي باويؼ ،ديازة ،ضاةةي
ضيويةني اادازة.
اةو غةوة َٔ ضاوّ ية دازجاغةنة نسد ،اةوةي ذيَيوابووٖ ،اةشاز
دةزطا ٖةية و بيَ خةّ و خةياٍَ خةود ،خةومت.
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طجيَذةي كؤض
كؤضي نةتةوة
ضااريَدة شووٖ ،يَػااحا قااةآلد ض جااؤذي ويَٓةنااةوجةوو ،يااة دةْطااة
دةْطي َايَيَ و نؤآلٕ وةااطاٖامت ،دانِ و بامب ذازغايَويإ نسدباوو،
جاٖو واو ،نؤآلٕ دةيَيَ:
خودا يةى دةزطاي ية ضةز ذػاخ ٖيَػاحؤجةوة ،ااةويؼ دةزطااي
نؤضة..
بة ٖةيَةداوإ خؤّ طةياْدة بازةطاي ضاةنوض و داضاةنة ،بازةطاا
ية ضةز بازنسدْة ،ية ذيَػاُةزطة زووجةؤجاةوة ،دة ذاشدةياةني باة
دةوزةوة َاوة ،ياةويَ ذيَهاةومت ناة ياة دويَٓيَاوة شؤزي باةزذسع و
جسِة بةزذسضي ذازد و بةزة ،بة نةضونازةوة بازيإ نسدووة.
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زوو ية بازةطا جفيَو و ضيَ ضواز شويََ َاصزّ ٖاويػاخ و ياةنريَ
طةزِاَةوة َايَيَ ،ية زيَييَ نةومتة ضةز نؤْةنسدْي خؤّ:
َااايَيَ َااة ،بااة ذيَيااإ دةطةْااة نااويَ؟ باغااة ،بؤضااي َٓاايؼ
جسوَةيًَيَهي ظونُةمت داطريْةنسد ،خؤ ااضإ بوو ،ض بهةّ؟!
ية ضةز دةزطا ،ضريؤنٓووع حمةَةد نةزيِ ْاْةواي بساي غةٖيد
ظةيدةز نةزيِ ،ذسضي:
 +ض باضة؟
 ٖةآلجٓة +خةَخ ْةبيَ ،جسوَةيًَي َة طةوزةيةَ ،ايَي ايَوة َايَي ايَُةية.
بياْطؤجةااا ،يةغااهسي اااةْفاٍ ذاغةنػ ايَي نااسدووة ٖااةز ٖيَٓاادة
ديَخؤؽ دةبووّْ ،اْةوا طوجي:
جا ري بةضحؤزِة دةضني ،اةطةز ٖيض ْةبوو ،دةطةزِيَيٓةوة.
طومت:
ْا ،جا ية ذريَاّ ااوديوْةبٔ ،ااوزِْةدةْةوة.
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طوجي:
جؤ بًَيَي ذيَػُةزطة بةزطسي ْةنةٕ؟
طومت :ذيَٓاضيَ.
َايَيَِ بة ْاْةوا ضرازد و َاآلواييِ ييَهسدٕ و طةزِاَةوة ري بازةطا،
ية ري ٖؤيي َيديا ديحِ دةضحةييَ طةْض خؤيإ بةضحووة و باةزةو
زيَي نةزنوونيَ دةضٔ و دةيَئَ:
دةبابة بة ضةز رغةَإ بسِواد ،غاز ضؤٍ ْانةئ.
اةو نوزِاْة ْة ذيَػُةزطة بووْٕ ،ةشاؽ ،ديَِ بةواْة خاؤؽ باوو،
يااةى دواْيَهيااامن ْاضاايةوة ،ضااةز بااة غااووزانإ بااووٕ ،يااة بااةزي
بازةطا ،جووغي زاويَر و بساناْي بووّ ،شؤز ذةغؤنابوو ،طوجي:
نةع بة نةع ْيةٖ ،ةَوو خؤيإ بصزنسدووة.
طومت :جؤ ْياشد ضية؟
طوجي :نةَيَ بةزطسي بهسيَ ،يةغهس دةغهيَ.

247

طسَوٖؤزِي جؤذاْة ،جا ديَ ْصيهدةبيَحةوةٖ ،ةز يةو ضريَدةية و ياة
زاويَرةوة ٖاةوايَيَهي شاةطربِّ بيطاخ ،باة ٖاةوايَي داطرينسدْاةوةي
نةزنوونيؼ ٖةز ٖيَٓدة جيَهضووّ:
 +شاْيوجة َالشّ غيَسشاد غةٖيد بووة.
 وا َةيَيَ ،ية نويَ؟ +ية نةزنووى.
جاضاّ ،غيَسشادة خؤي بةآلطيَسِي ناةزنووى ناسد ،ذايَؼ دوو ضايَ
ي يةطاة ٍَ دوو ضايَي ٖااو ِزيَي
زؤذيَ ،ية بةزطسيادا ،ياة بأ ناةزنوون َ
جؤذيَهي يةغهسي اةْفاٍ دةطسْةوة..
اةو زؤذة ية ضةز ذسدي ضةيداوة ،ية زاويَر دابسِاّٖ ،ةز ااةو زؤذة
اةو زاويَرة و ضيَ ضواز بساي ،خؤ دةنةْة بةآلطيَسي ٖةوييَسيَ ،غاز
ْاشْاوي كدايهي ذيَآض غاةٖيدي باة دايهياإ دةباسِيَ ،شؤز دزةْا
ٖةوايَةنةّ ذيَطةيػخٖ ،ةوايَي َةزطي ااشيصإ دزةْ دةطاد.
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غاز ية بٔ بؤزدووَاْة ،غااز غاةزِدةناد ،غااز بازدةنااد ،غااز
دةطسياايَ ،غاااز بيَهةضااة ،غاااز بااةزة ْاذاااني يةطااةيَي نااسد نااة
دةيطود:
خؤّ بؤد دةدةّ بة نوغخ.
بااةزة دزؤي نااسد ،بااة جسوَةيًَااي دشزاو ٖااةآلد و بةشيَيٗيَػااخ ،وا
ديازة غاز دوا بسِيازي خؤي دا:
نؤض ،نؤزِةو..
يةغهس بؤ زيَطسجٔ ية نؤضي غاز وا خةزيهة دةوزي غاز دةطسيَ،
يااة بااةزي زؤذٖةآلجااةوة طةيػااحة بٓةضااساوة و زيَااي نةضاآةشإ بااة
جؤذإ دادةبيَريَ َٔ ،ايَطحا يةطةٍَ دوو ذيَػُةزطة عادٍ عاازةث و
قاضااِ ْؤناااْي يااة شااادةي ضاايَحاقاْني ،يااة شةوي و اامساْااةوة
ااطسبازاْة ،غاز طةزِةى طةزِةى  ،ذيادة و ضواز ،بة ذاْايي نؤآلٕ و
شادة ية نؤضة ،طويَِ ييَية َٓداٍَ دةيَئَ:
ٖةيَيَ ٖاد ،جماٖيد ٖاد.
بريَهةوجةوة اةواْة جاقُةنةي زةشةوئ ،نسيَطسجةي ضةدأَ.
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ية ْصيو خةضحةخاْةي ككضةداّيي ضيَ ضواز ضاةنداز باشطاةيإ
داْاوةٖ ،ةز نةضيَ ضةني ذيَوَ ،طويًَُيَية ذيَيدةيَئَ:
فاةزَاْي بةزةيااة ،ياإ بطااةزِيَوة و غااةزِي ظونُاةد بهااة ،يااإ
ضةنةنةد داْيَ و بسِؤ.
ذيهااابيَ ضااةنيإ ٖةيَداوةجااةوة ،ييَيااإ ضااووَة ذ ايَؼ ،يااةنيامن
ْاضيةوة و ْاضيُيةوة ،بيطحةووغاِ ياةو ضااآلْةي دواياي بووةجاة
شاؽ ،طؤمت:
اةو ضةناْة يؤ ض ضةزؤى شاغيَ خسِدةنةيحةوة؟
شَاْي جيَهةاآل و باشطةبةجايَي ييَهسد ،اةو نوزِة دواجس بووة ياةنيَو
ية باشزطاْة طةوزةناْي داودةزَإ.
دزةْ داٖاد ،يةغهسي اةْفاٍ وا طةيػخ ،جسوَةيًَاي ضاةندازإ
وةط طويًااة بااة زيَااي ٖةآلجٓاادا بااؤي دةزضااووٕ ،ذيااادة شة،ااةد
دةزبضيَ ،ذيَدةضيَ اةو خةيَهة ٖةَوو بة دةضخ بطريئَ!
ذيَٗةيَٓةٖيَٓني ،يةغاهس دةوزي غااز دةطاسيَ و ٖاةيََ دةنةويٓاة
غةزِي َإ و ْةَاْةوة ،داَاْة طوزطة يؤقة ،زيَي نةضٓةشإ ااطس و
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ااضَ بة ضةزدا دةبازيَ ،داَاْةوة دةو زيَ ،دةضيت ضةمثإ طسد
و ٖةيَيَ ،بة نةييََ جؤذاْادا طةيػاحيٓة ديَؤذاة و باْياةناْي ذػاخ
نةضٓةشاْيَ ،ية َةجسضي دةزضاووئ ،ااوزِدةدةَاةوة غااز ياة ْااو
ضسِةدوونةرَ نةوجؤجة طياْةآل.
يااة ناْيةنااةي ديَؤذااة َااةجازة ذسِدةنةَااةوة ،نااةَيَ بااة دياااز
نؤضةوة ،نؤضي غازةوة ،بة دياز زةونسدْي َٓداٍَ و ذةنهةوجةوة
دادةْيػِ ،واي ضةْد غةزَةشاز و ضاوبةزةذيَسّْ ،اشامن ضؤٕ ْامباة
ديَؤذة ااويَ و ْازِذيَُة بٔ ذيَي نؤضةوة ،بٔ ذيَي ااةو ذْيَٗيَاوة ناة
زووي ية ضاؤَة ،باةزؤني خاؤي دادةدزِيَ و ْاةفسةد باؤ ضاةداّ و
بةزة و شةوي و اامسإ دةْيَسيَ ،ااخس َٓيؼ ية بٔ ْةفسةجي ويِ،
يةويَ ْةفسةمت ية خؤّ و بةزة نسدٖ ،اجة ضةزّ طويًةييَ بة ضةزي
خؤَةوة بٓيَِ ،بةآلّ شاخي اةوةّ جيَدا ْةبوو.
ايَااسةٖ ،ااةوزاشة ْةفحةيااة ،دوا ٖةْاضااةي اااةو بيطااخ و ظااةفخ
زؤذةية ،بيطخ و ظةفخ زؤذي بةز باي ااشادي ،دوا ديَسي نحيَو ية
بةفسةوة بؤ طسِة ،بةآلّ ضةْد رذةزِةييَ يةو نحيَةة بصزة و ية نحيَو
ظةفخ زؤذةي ٖةآلجٔ دةيةيٓيٓةوة.
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ايَسة ٖةوزاشة ْةفحةي ذػخ نةضٓةشاْة ،يةنةّ ٖةْطا و و يةنةّ
ديَسي ظةفخ زؤذةي زيَي ٖةآلجٔ ييَسةوةيةٖ ،ةآلجََ ،نةع ويَٓةي
ْةطسد و بة نةع ْاٖيَحة ةطيَسِإ.
دواديَس ،عادٍ عازةث ،بة عازةبي طؤ:
وا ديازة غاز ية ايَُة ْاية ،دةبيَ ٖؤزنةيٓةوة بؤ ْاوشةْطيَ.
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