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 لةمةر ذيان و كارةكانى ئَييماتؤظ بةكورتى
 
تاٍ(ى طشطيضطتإ  - دا ية طوْذى )ػةنةس(ى طةس بة ْاوضةى )تاالغ1928ئيَتُاتؤظ طاَيى  

يى نؤٕ و ػيعشو  يةدايو بووة، ْةْهى بؤ ئةو طةجنيٓةيةنى طةوسةو دةوَيةَةْذى ئةفظاْة و طؤسْا
 ساطتييةنإ بووة. 

ةَاَيةى  صؤسداسإ يةطةأل خؤيذا بؤ ئةو )ٖةواسإ(ـةى بشدووة، نة ئارةَيذاسييإ تيَذا نشدووة. ٓب
دا بةسةو َؤطهؤ طويَضساوياْةتةوة، ئةويؽ يةويَذا دةضيَتة قوتاخباْة. باونى 1935ئيَيتُاتؤظ ية طاَيى 

 ية يةنةَني نؤَؤْيظتةناْى طشطيضطتإ بووة، ٖةسوةٖا دايهيؼى رْيَهى سووْانبري و برينشاوة بووة. 
ةَاَيةنةيذا دةسفةتى خويَٓذْةوةى سووطى و فيَشبووْى ئةو صَاْةى بؤ سةخظاوة. ضةْطي ض يةْاو ٓب
ةنةى سادةنةْةوة بؤ طيضطتإ، ضوْهة باونى دةبيَتة قوسباْيى ئيظالساتةناْى 1937ية طاَيى  دا خيَضْا

دا بةٖؤى 1942طتايني و، يةويَذا يةريَش باسى ٖةراسييةنى طةختذا رياْيإ بةطةس بشدووة. ية طاَيى 
دةْطةوة دةبوو واص ية قوتاخباْة بيَٓىَ و صؤس ناسوباسى ديا ديا ية بةسِيَوةبةسايةتيى طوْذو 
دةوسوبةسةنةيذا بطشيَتة ئةطتؤ، بةآلّ   يةدواى نؤتاييٗاتٓى دةْط بؤى يواوة، نة دووباسة 

 خبويَٓيَتةوةو قوتاخباْة تةواو بهات. 
قوتاخباْةى تايبةتيى قوتابية  veterinafachschuleدا )48 -1946يةطاَيى 
ى ية دضةَبٌ دا خويَٓذوويةتى. يةطةسوبةْذى ئةو ناتةدا دةطت بة ْووطني دةنا. (1)بةتةَةْةنإ(

يةثاػإ دةضيَتة نؤييَزى نؼتوناَيى نشطيضطتإ و َاوةى ثيَٓر طاأل يةػاسى )فشؤْع(دا دةخويَٓى، 
-1953اى تةواونشدْى خويَٓذْةنةى ية ْيَوإ )ةوة ناسى سؤرْاَةواْيؼى نشدووة. دو 1951يةطاَيى 
.، نة بةسةو ثةمياْطاى ـ 1956(دا ية نيًََطةى تاقيهشدْةوةى ئارةآلْذا ناسي نشدوة تاطاَيى 1956

َانظيِ طؤسطى ـ ئةدةبى بؤ َؤطهؤ دةطواصيَتةوةو ئةّ ْووطةسة الوة َاوةى دوو طاآلٕ يةويَذا 
 ى )ضاو بةضاو دةنةويَتةوة( دةْووطآ. دةخويَٓىَ، يةو طةسدةَةػذا يةنةّ ضيَشؤن

رتئ ضريؤنى خؤػةويظتيى دْياى بةْاوى )دةَيًة( ْووطى و ئةَةؾ 1958يةطاَيى  دا دوْا
 تيَضى خويَٓذْةنةى بوو. 

                                                           

سة بؤ ئةو قوتابياْة بووة نةيةبةس باسى دةْط ية قوتاخباْة ٖاتوْةتة دةسو دواى دةْط ديا (1)
 خويَٓذوياْةتةوة.  
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ضاثبووْى ئةّ دوو ضريؤنة يةبةس صؤس ٖؤى طياطى َؼتوَشِيَهى صؤسى يةطةس نشا. ضريؤنى 
يَهى ية خضَةتى طةسباصى سانشدودا. )ضاوبةضاو دةنةويَتةوة( يةطةأل بةيةنذاٖا  تٓى يةطةأل ثاَيةوْا

تيَطةيؼتوو، نة ياطاو طٓووسة  verstender suall)دةَيًة(ؾ وةى ٖيَُاى ئافشةتيَهى 
دا دةبيَتة طةسْووطةسى سؤرْاَةى )ييرتاتؤسى 1959قةدةغةنشاوةنإ دةبةصيَٓآ. ية طاَيى 

يآَيَشى تايبةتى سؤرْاَةى )ثشاظذا( ية ْاوةساطتى ةوة ئيَتُاتؤظ وةى ثة1960نشطيضطتإ(. ية طاَيى 
ئاطياو ناصاخظتإ ناس دةنا. ية طاآلْى دواتشدا تاقيهشدْةوةى ئةو ضةْذ طاأل ناسةى يةّ بواسةدا، 

 دةبيَتة ٖةويَٓى ضريؤنةناْى. 
، 1968دا ئيَتُاتؤظ خةآلتى )ييٓني(ى ئةدةبى و ٖوْةسى وةسدةطشآ، يةطاَيى 1963ية طاَيى 

ـةوة ئةو ية دةطتةى 1967دا خةآلتى دةوَيةتى يةنيَتى طوظيَتى وةسدةطشآ. يةطاَيى  1983، 1977
ةوةؾ ئةْذاَى ئةنادميياى 1974ْووطةساْى طؤظاسى )ْوآ َريـ َريى ْوآ(دا ناسي نشدووة، يةطاَيى 

ظتةناْة ية نشطيضطتإ.   صْا
( ٖةسوةٖا Dumeine pappelضةْذ ضريؤنيَهى وةى )تؤ داس ضٓاسةنةّ  1965تا طاَيى 

)نةػتى طجى( ْووطيوة، نة ئةَةؾ ئةوطا  1970)َاَيئاوايى ية طويظاسى( و، تا طاَيى 
َؼتوَشِيَهى صؤسى ْاوة، ئيَتُاتؤظ يةّ سؤَاْةدا يةػيَواصى ثيَؼووى ْووطيٓى الدةداو ػيَواصيَهى 

 تيَهةٍَ بةئةفظاْة دةٖيَٓيَتة ْاو ناسةناْييةوة. 
ية تةَةْيَو دسيَزتش( َؼتوَشِيَهى توْذتش دةْيَتةوة، ضوْهة يةّ  بآلوبووْةوةى سؤَاْى )سؤريَو

 سؤَاْةدا صؤس بابةتى )نؤْرتؤ ظيَضة( دربةيةى باغ دةنا. 
 ( وةى يةنةّ صةْطى ئةدةبى دادةْشآ، نة ثيَؼبيَٓآ ثريطرتؤيها دةنا. Der Richtplatzسؤَاْى )
ى نشطيضطتإ بووة، يةطـاَيى  ئيَتُاتؤظ طةسؤنى يةنيَتى  1990تا طاَيى  1988ية طاَيى  ْووطةسْا

ةوة وةى بـاييؤصى ووآلتـى   1990دا ئةْذاَى ئةجنووَةْى باآلى طةىل طؤظيةت بووة، يةطـاَيى  1989
 Daisakuطؤظيةت دةضيَتة يونظوَبؤسط. يةٖةَإ طاَيذا سؤَاْى )ٖةوسة طـجيةنةى ضـةْطيضخإ   

lkeda  ئـةوسوثى وةسدةطـشآ. يةطـاَيى     ةوة خـةآلتى دةوَيـةتى ْةَظـايى بـؤ ئـةدةبى     1994يةطاَيى
ياداػتةناْى خؤى بة بـاوى   1998ةوة دةبيَتة باييؤصى نؤَاسى نشطيضطتإ ية )بشوطٌ(. طاَيى 1995

 )طةسدةَى َٓذاأل ية نشطيضطتإ(دا ضاخ دةنا.
 وةسطيَشِاْى: طوػاد سةَة طةعيذ

 Fruhe Ktanicheيةنتيَبى 

 Union velag 2006ضاثى 
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 ساىدلَيرةكانى دةشتى ئاك

 
يةطةسدةَى دةْطى طةوسةى ديٗاْذا... يةوثةسِى قووآليى ٖةسةدواوةى بةسةناْى دةْطذا 
ناسو فشَاْة ئةصةييةناْى ئةو ثياواْةى بؤ بةسةناْى دةْط ضووبووٕ، نةوتة ئةطتؤى رْإ و 
ٖةسصةناسإ، تا دةطاتة َٓذاآلْيؽ، َٓذاَية بةطتةصَإ و صةمحةتهيَؼةنإ، َٓذاَيى طوْذى 

ى طشطظتاْى دوسةدةطت، نة دةبواية ية قوتاخباْة خبويَٓٔ و يةَةسِ ووآلتاْى دووسو ثشِ )ئائيٌ(
ية ْٗيَٓى و ئةفظاْةيى بة ئاساَى خةسيهى خويَٓذٕ و وةدةطتٗيَٓاْى صاْظت و صاْياسى و 

 واْةى درواسى ريإ و ويَٓانشدٕ و برينشدْةوة بٔ. 
اْةيإ بةديَٗيَؼت و نةوتٓة دواى بةآلّ   يةطةس داواناسيى سيَبةسى نؤَيدؤص، قوتاخب

)ئةطجإ(ةوة و بةناسوباسى دووت و نيٌََ و ػؤبشِئ و وةسصيَشييةوة خةسيو بووٕ، ضوْهة 
 ووآلتةنةيإ ثيَويظتى بةْإ بوو. دابيٓهشدْيؼى ببووة ئةسنى طةسةنيى طةسػاْى ئةوإ. 

ْةو ريإ ية ْاو ضةْطيض ئيتُاتؤظ يةّ سؤَاْة بضوونةيذا باسى صؤس درواسى ئةو سؤرا
)ئائيٌ(يَهى ْةختآ طةوسة و دووس يةبةسةناْى دةْط صيٓذوو دةناتةوة بة تةسصيَهى دياسو 
ٖةطتجيَهشاو باسى تشطٓانى نؤخلؤص و رياْى خيَضاْيى ثياويَهى نؤخلؤصى، نة بؤ بةسةى دةْط 
 ضووة و َٓذاَية بضوونةناْى، نة ٖيَؼتا ٖةس قوتابني: طوَيتإ َشاد و ئادى َشادى

 بةديَٗيَالوة، يةّ سؤَاْةدا سةْط دةدةْةوة. 
طوَيتإ َشاد نةطى بٓةسِةتيى سؤَاْةنةيةو، بشاى بةساطتى َٓذاآلْى نةَآ ية خؤى 
طةوسةتش بوو، نة يةبةسةناْى دةْطذا درى فاػيضّ ية دةْطيَهى ٖةالنةتباسدا بووٕ و بةػيَهى 

طشطيضةنإ طةسِاْةوة و ئةطةس دةْط  صؤسى ئةواْة ية دةْط بؤ طوْذ و ديَٗاتة سووطى و ئائيًة
طاَييَو دواْى ديهة دسيَزةى نيَؼابا ْؤسةى طوَيتإ َشاد و بشايةنةيؼى دةٖات بضٓة بةسةناْى 
دةْطةوة. بةآلّ   ئةوإ ئيَظتانة ية بةسةناْى دواوةى دةْطذا ئةسنةناْى طةسػاْيإ ديَبةدآ 

 دةنشد. يةويَذا سةجنيإ دةداو صةمحةتيإ دةنيَؼا. 
عةػل و طووتاْى خؤيإ ْيؼإ دةداو فيذاناساْة و بةطوسِو تواْاى يةَشؤظ بةدةس دا ناسيإ 
دةنشد يةطةأل ئةوةػذا بةس ية دةْط ئةوإ ٖيض ػتيَهى بةسضاويإ يةاليةْى خؤػى و 

يةبةس ناسيطةسى تفت و تاَييةناْى، نة ية دةْطةوة  خؤػبةختى رياْةوة ْةبوو بةآلّ



 8 

دةَى صوو ية يادةوةسيةناْى طوَيتإ َشاددا وةى طةسدةَيَهى خؤؾ و طةسضاوةيإ دةطشت طةس
 ثشػٓطذاس دةيإ ْواْذ. 

طوَيتإ َشاديَو، نة دَيى ٖةس بةباونى خؤؾ بوو، و َاوةيةى بوو يإ ٖةس بؤ ٖةَيؼة، 
 دووس نةوتبؤوة.  (2)ية ئائيًى َايوف

و بيابإ ية ٖاويٓذا،  طةفةسيَهى صؤس ثيَؼرتآى ئةو بؤػاس، سيَطاى دووسو دسيَزى ضؤٍ
يادةوةسى و ٖةطتةناْى، نة يةديتٓى ػاس و نشِيٓى نةيوثةٍ ية صيٗٓى َٓذاآلْةى ئةودا وةى 
طياًْةبةسيَهى صيٓذوو ْةخؼى نيَؼابوو. بةآلّ   ئةواْة ٖةَوويإ ثةيوةْذيإ بةسِابشدووى 

اية و صؤثا يةْاو ئةوةوة ٖةية. ئيَظتا يةّ طةسدةَةدا طةسَاو طؤَيةيةنى بيَذاد سونِ فةسَ
ثؤيذا دوونةٍَ دةنا و، خامنى َاَؤطتاؾ صؤس ْيطةساْى نوسِةنةيةتى، نة دةَيَهة بؤ بةسةناْى 
دةْط ضووة، بةآلّ   ئةوةى، نة ثةيوةْذى بة ئايٓذةوة ٖةية واقعيَهى درواسو ضاوةديَشى 

ْاثشؤنيَٓى صةوى ئةطجإ، باسيٓى بةفشيَهى ئةطتووس يةّ ضؤأل و بياباْة و ناسو صةمحةتيَهى توا
نيَالٕ دةبآ. طةسئةجناّ ضريؤنةنة بةّ تشاريذياياْةو نؤتايى ثآ دآ، نة طوَيتإ َشادى 
ثاَيةواْى طةسةنى سؤَاْةنة يةطةس الػةى ئةطجةنةى باونى نة ْاوى ضاثذاسة بة وسةو 
تواْايةنى خؤسِاطشاْة، تاى و تةْيايى يةطةأل طوسطاْذا ئاَادةى ثيَهٗاتٔ دةبآ، ْووطةس 
قوتابياْى ضوطت و ضاالنى نؤخلؤصى بةس يةتةَةْى ئةّ ناسةيإ نة بتوأْ ية نيًََطةناْى 
ئانظايذا ناس بهةٕ بة طشووػتيَهى سيُاطيةوة ئاَادةنشدووة، َٓذاَية ْاوبشاوةنإ يةسةطاسى 
طةوسِ و طةس ئاخوسِى ئةطجإ سيضيإ طشتووة بة بيظتٓى قظة طةسّ و خيَشخوايةناْى )تني 

طةسؤنى نؤخلؤص، وةفاداساْة و بة خؤػشاَييةوة ضاويإ ية ْيطاى ئةو دةبشِى، عةيؤف(ى 
ئاَادةى ديَبةديَهشدْى ٖةَوو فشَاْيَهى ئةو بووٕ. طةسؤنى نؤخلؤص وةبطشة وةى خودى 
َاْاغ بةياٍَ و طوسصة خؤَيةَيؼى و بةرٕ و باآل و طةسوطةنوتة تشطٓانةنةى و صسيَجؤػى 

ساْبةسى ئةو )نة طةسؤنى نؤخلؤصة( وةى ثاَيةواْة وةفاداسةناْى وةطتا بوو و َٓذاَيةناْيؽ بة
َاْاغ قةَيغإ ية دةطت و مشؼيَش يةبةس ثؼتى دةٖاتٓة بةسضاوإ. ئةو ثاَيةوإ و نوسِة دييَشة 
ثشِػاْاصياْةى، نة دآى ئوَيَذى َاْاغ بووٕ، ناسةناْى خؤى بةوإ طجاسد بوو نآ بووٕ؟ بةس 

وباْط طوَيتإ َشاد بوو. ٖةسضةْذة يةواْى ديهة بة تةَةْرت ْةبوو و يةٖةَووإ ثاَيةواْى بةْيَ
(طاٍَ بوو، يةطةأل ئةوة ئةّ طوَيتإ َشادة نوسِى بةط باى يةبةس عاقًَى و 15تةَةْى تةْيا )

                                                           

 ئائيٌ: سةْطة ػاسةدآ )ْاسية(بآ.  (2)
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ثشِٖؤػى و دٍَ طةوسةيى و بويَشييةنةى، بةطةسؤى داْشا. ثاَيةواْى دووةّ ئاْاتاى ثاَيةواْى دآى 
الويَهى طةسجنشِانيَؼى بةْيَوى ئاسنني بةط و ٖى ضواسةّ ئاسطؽ بوو  ػاْاصى ٖى طيَيةّ

 ثاَيةواْى ثيَٓذةّ ْاوى قوباد قوٍ بوو. 
يةى ثؤية ثاَيةواْى ئةوٖا بةساْبةسى تني عةييَيف وةطتابووٕ! يةثؼت ئةواْةوة يةو ديو ػإ 

واصةوة طريبوو بة و ػةثيًهة الواصةناْيإ ية ثؼت طةسى ئةواْةوة، نة يةطةس ًَيَهى يةسِو ال
دسيَزايى ئاخوسِة دووسو دسيَزةنةى ثيَٓر دةطتةى ضواسى ٖيَظرتى وةطتابووٕ، نة دةناتة بيظت 

 ٖيَظرت، نة دةبواية بة ٖةوداسِى دووطاطٓةوة ببةطرتئَ و بةسةو ئانظاى بضئَ. 
وةية ٖيَؼتا ئةوإ َاوياْة صؤس طةجنٔ وبطشة َٓذاَييؼٔ بةآلّ   ٖةَوو ئوَيَذيَو بةواْة

ضوْهة ية نؤخلؤص دا دطة يةوإ نةطيَهى ديهة ْيية، نة ثؼتى ثآ ببةطرتآ و ٖةسوةنو تني 
عةييَف دةَيآ: )دووتياس ٖةَيؼة ٖةطت بةتشغ دةنا و قؤَييؼى ىلَ ٖةَيذةَاَيآ و ٖةَيؼةؾ 
 ٖةس ئؤَيَذةواسة(. ٖةسضةْذة ئةوإ صؤس طةجنٔ بةآلّ   يةطةأل ئةَةػذا بةٖيَض و تواْإ، يةبةس
ئةَة، نة ٖةس يةطةس سيَضهةو ثيؼةى باونةناْيأْ و ئةطجةناْى باونيإ ثآ طجيَشدساوةو 
صةوية بةٖاسيةنإ بؤ ػؤبشِئ ضاوةسيَيإ دةنا ئةونةطاْة الثةسِةيةنى صؤسى ئةّ ضريؤنةيإ 
ثشِنشدؤتةوةو باػرتيٓيؼيإ ئةو ٖةطتاْةى طوَيتإ َشاد و َريصا طوىل ٖاوثؤييةتى ئةو 

تاصة ية نٓيإ طةسى ٖةَيذاوة و بيَذاس بؤتةوةو ٖيَؼتا ٖةس َٓذاآلْةٕ و بة ئاَيؤصى و ٖةطتاْةى 
درواسى ثةيوةْذية َٓذاآلْةييةنإ ثةيوةْذيى بة ئاْاتاوة ٖةية. ئاْاتاى يةٖةَوو َٓذاَيةنإ 
بةتةَةْرت بوو، نةَآ توْذ خووةو بةآلّ   بةطؼتى نةطيَهى خشاخ ْيية. ثشطةى باونى 

يةدةْطذا نورساوة دةبيَتة بؤْةيةى ئاػتبوْةوةى طوَيتإ َشاد و ئاْاتاى  ئاْاتاى، نة
ييَذةنةويَتةوة، نة صؤس ناسيطةسة، بةآلّ   سةْطة باػرتئ و دواْرتئ الثةسِةناْى ئةو داطتاْة 
ئةو الثةسِاْة بٔ، نة نوسِةنإ خةسيهى ػؤبشِئ و نيَآلْى صةوئ ية ضؤٍَ و بياباْى ئانظاى 

ا. يةو ػويَٓةدا ية ثيَؼى ٖةسة ثيَؼةوة طوَيتإ َشاد و بةدواى ئةوةوة ية َاوةى طةسد و طشِد
دووطةد ٖةْطاويَو دا ئاْاتاى و، ئيٓذا ئاسنني بةط ٖةسطيَهيإ يةيةى سِيضدا بؤ َاوةى ْيو 
نيًؤَةتش صةويإ دةنيَآل ئةو سؤرة ئةوإ بةتةْيا يةّ صةوى و وةسداْةداناسيإ دةنشد. طآ 

وى طةوسةطةوسة يةبةس طآ دووتيَش ضؤٍَ و ٖؤالييةنى صؤس يةثؼتياْةوة يةّ بياباْةدا دووتيَشو نيَ
ناس درواس و طةخت بوو، تاقيهشدْةوةى طريوطشفتإ ضاوةسِآى ئةو نوسِيزطاْةى دةنشد. طوَيتإ 
َشاد سووبةسِووى باسيَهى طةخت ببؤوة، ناتيَو نةَٓذاَيةنإ خةسيهى دووت و نيٌََ بووٕ يةو 

ةساْةدا نةطاْيَو نةٖةس دةَييَى دسِْذةٕ و بؤْى ْيَضرييإ نشدووة، دةنةوْة ٖات و ضؤو دةوسوب
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ٖاتوضؤناْيإ ئاطايى ْيية. ئةوإ ضاوةسآى دةسفةتٔ. ٖةس نة يةئامساْى ئةو دةػت و دةسةدا 
يةنةَني دةطتةى قوَييٓطإ ية ئامساْذا دةنةوْة صسيل و بام، نوسِةنإ طاطٔ و ٖةوداسِةناْيإ 

ديَذةٖئًََ و بةسةو ئةو دآ و ػويَٓة سِادةنةٕ نة قوييَٓطةناْى ييَذةْيؼٓةوة. يةو ْضيهاْة ية بة
نةْذةآلْيَهذا ضاويَهى قايِ و بآ بةصة بةبآ تشوونإ ضاوى يةطةس طيَشة ٖةَيٓاطشىَ و يةى 

شةتةوة يةدواى يةنذا طيَشة يةطةس طآ قوَيٓطإ دادةطشآ. ٖةس ئةو ضاوة بةو ثةسِى بيَضاسى و ْةف
يةطةسى طيَشةى تفةْطةنةوة دةسِواْيَتة نوسِيَزطةنإ، نة بةساْبةسى يوويةى تفةْطةنة بةسةو 
قوييَٓطةنإ سادةنةٕ. ئةّ َيواْة ْاوةختاْةى ئةّ ئاقاسو ضؤآليية َٓذاَيةنإ ْانورٕ. دداْى 

َشاد ئةّ خؤيإ بؤ ئةطجة خشِو ثشِةناْيإ دةطووْةوةو ػةو ضواسداْةيإ ييَذةدصٕ. طوَيتإ 
ثاَيةواْة بآ بانة بة طواسى ضاثذاسةوة طةسادوويإ دةْآ و يةّ ناتةدا طويًةى دصو دةسدإ 

 ئةطجةنةى ئةو دةثيَهآ... . 
بةَيآ ئةّ سووداوة دووس يةبةسةناْى دةْط، ية ٖيًَـةناْى دواوة يـة ضـؤٍ و ٖؤآلييـةناْى     

ةطتى بةناس خاساو و دَيى ثـشِ  ئانظاى سوو دةدا، ضوْهة يةو ػويَٓةػذا وةى بةسةناْى دةْط د
َةسدايةتى ثيَويظت بووٕ، يةبةس ئةوةى يةّ ػويَٓةػذا خـةبات و تيَهؤػـإ و ريـإ، ثـشِ يـة      
ْاَشادى و تةْط و ضةيةَة و ناسةطات بوو. ئةّ باسة بآ ٖؤ ْةبوو، دـةْطيَهى طـةوسة سووي   

ثـةسوةسدة دةنـشد و   دابوو. دةْطيَو نة ئاَادةطيى قوسباْيـذإ و دييَـشى يـة دَيـى خةَيهيـذا      
 باػرتئ َٓذاآلْى )ئائيٌ( ئةَةيإ طةملاْذ. 

ئيَظتا يةباسةى ثةيةنشدْى ثيَطةييٓى دةواْاْةوة، نـة سةْطـة بةتـةواوى يةطـةأل واقيعـذا      
ٖةَاٖةْط بآ خواطتى خؤيإ دةَيئَ و دةْووطٔ. يةٖةَإ ناتذا طوَإ يةوةدا ْيية، نة يـة  

ْى دوانـةوتووؾ ٖةيـة، نـة ٖةَيؼـةؾ بـة ػـيَوةى       ثيَطةيؼتٓى نؤَةآلْى الواْـذا، اليـة  
قةْاعةت ثيَهشدٕ سيَُٓايى دةنشآ. يةطةأل ئةَةػذا ئةَة بةطة، نة طةسجنيَو بذسيَتة سيَـشِةوى  

 طاآلْى دةْط تانو صؤس اليةْى ىلَ سؤػٔ ببيَتةوة. 
ــةى    ــةو ثؤَي ــةى ٖيَٓــاوة و ئ ــة قوتاخباْ ــاْضة طــاَية، واصى ي ــةو طــوَيتإ َــشادة ث ٖــةس ئ

ٗيَؼتووة، نة نيزؤَية ريهةَيةنةى تيَذا دةديـرتآ، ػـاْى داوةتـة بـةسناسى صؤس درواس بـؤ      بةديَ
بةسٖةَٗيَٓاْى داْةويًََةو نؤنشدْةوةى خةيةو خةسَإ،  بةّ ناسة ئاػٓابوو و بةطز سيَطشاْيؼذا 
ٖاتةوة. ئةو ية ناسو ضاوديَشى و طةسثةسػتيةناْيذا ئةسنةناْى خـؤى ْـةى وةى الوإ بـةَيهو    

ثياوإ بةدةس خظت، ثيَطةيؼـتٓى نؤَةآليـةتى ثيَؼـوةختى ئـةو يةضـاو تةَةْيـذا صؤس       وةى 
 ثيَؼهةوتووة. 
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ْووطةس يةّ داطتاْة بضوونةيذا يةوةدا طةسنةوتووة، خواطـتيَهى صؤس و صةبـةْط ئاػـهشا    
بهاو ْةى تةْيا ية دةوسوبةسى درواسى ئةو سؤراْةدا سةْطى ثآ بذاتةوة، بةَيهو يةْيَو ئةوطـانة  

يَُشِؤدا ثشديَو دسوطت بها، ثشديَو، نة ثيَويظت دةنـا و دوو سؤرطـاس و طـةسدةّ بـة بـريو      و ئ
 ئايذياى باؾ ثيَهةوة ببةطتيَتةوة.

 
 :واسيل بَيطؤظ

خـاتووْى َاَوطــتاَإ ئيٓظــهةَإ ئاثــاى يةطــةسَاْا خــؤى يــةْاو ػــاَييَهى خــوسيى  
ئةو دووسطة ئةفظاْاوياْةى، نـة  دسػتضٓشاو ثيَضابوو، يةواْةى دوطشافيا و يةباسةى طةيالْةوة 

 نةوتبووة ْاو ئؤقياْووغ ية ْضيو نةْاسةناْى ووآلتى ٖيٓذوطتاْذا قظةى دةنشد. 
ئةّ طةيالْة يةطةس ْةخؼة يةريَش ووآلتى ٖيٓذوطتاْذا يةويَٓةى دَيؤثيَو ئاو دةضوو بةطةسى 

اَؤطتا، ضى ٖةية طؤى َةَهيَهذا ػؤسِ بووبيَتةوة. يةطةٍَ ئةَةػذا بةثيَى قظةناْى خامنى َ
يةّ دْيايةدا ية ٖيٓذوطتاْذا ْةبآ: يـة َـةميوْت دةوآ، فيَـٌ، َؤص)نـة دـؤسة َيوةيةنـة(،       
باػرتئ دؤسى ضاى دْيا، ٖةَوو دؤسة َيوةيةنى طةيش و طةَةسة و طـزوطياييَهى بيَويَٓـة و   
 ٖةَوو ضؼتيَهى، نة تؤ دةتةوآ يةويَذا ٖةية. بةآلّ   ئـةوةى ثيـاوى دةنـورسآ طةسَانـةى    
ئةويَية. ئةوآ ٖيَٓذة طةسَة نةطاأل دواْضة َاْط َشؤظ ْاسةسةت ْابآ و، ْة ضةنُةوثيَآلو، ْة 

، ْة ثاَيتؤى نةوأل و ثيَظتةنة ئاطش و ضيًهة و (3)نآلو طةسثؤؾ، ْة طؤسةوى و ثؤصةواْةى خوسو
ةو ضةويأَل، ٖةسباغ َةنة، ٖةسطيض وا سووْادا ية ئاقاسإ بؤى بطةسِآ و بـة نؤَيةثؼـتة، طيؼـ   

دةطتةى طشإ و طةْطيٓى داس و ضيًهة و بٓضو و دسِيإ بة ْكـةْل بهيَؼـٓة َاَيـةوة. ئةطـةس     
يةنيَو يةوآ بزى ضؤْى دَيت دةيةوآ، دةتواْى ناتى خؤت ئةوٖا بةطةس ببـةى ئةطـةس بتـةوآ    
يةبةس ٖةتاودا خؤت ٖةَيكشضيَٓى، ْةتةوآ دةضية بـةس طـيَبةس و خـؤت فيَٓـو دةنةيـةوة. يـة       

و ػةو ٖةس طةسَة، ض ْيعُةتيَهة، ٖاوئ يةدواى ٖاوئ دآ. ٖةسضةْذةى سـةصت  طةيالٕ سؤر 
ييَبآ، سةصدةنةى ية طةسةسةوة تا ػةو دادآ دةتواْى َةية بهةى. نـة يةَـة بيَـضاس دةبيَـت     
دةتواْى بضيت ساوى ووػرت َشيؼهإ بٓآى، ووػرت و َشيؼو يةوآ ٖةٕ، سةمتـةٕ ٖةْـة ئـةّ    

اْة ئةطةس يةوآ ْةبٔ ئةدى يةنوآ ٖةٕ؟ َةىل ريش و صيشةنيَؽ ية ثةيةوةسة صةبةالح و طيَزو و سِ
طةيالٕ ٖةْة! بة دَيٓياييـةوة بةتووتيؼـةوة سـةص بهـةى تـووتى دةطـشى و فَيـشى طـؤساْى و         

                                                           

 خوسو: خوسى (3)
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ثيَهةْيٓى دةنةى، فيَشى طةَاى دةنةى، بؤضى ْا، تووتى ٖةَوو ػتيَو فيَش دةبآ و دةتـواْىَ  
 ٖةَوو ناسيَو بها. 
سيَهى خويَٓذةواسيؼى ٖةبآ و بتـواْى خبويَٓيَتـةوة يـةنيَو يـة خـةَيهى      تةْاْةت دةبآ دؤ

طوْذةنةَإ تووتيةنى خويَٓذةواسى واى بةضاوى خؤى يةباصاسِى مجبؤيذا ديتوة. سؤرْاَةيإ بؤ 
 سادةطشت وةى ئاو و دؤ دةخيويَٓذةوة. 

بهةيـةوة  وةى بابة... . . ئيٓذا ضى ية طةيالٕ ْيية، ٖةس طةيش و طةَةسةيةنى بـريى ييَ 
يةوآ ٖةية. يةوآ َشؤظ بة ئاطاْى و بآ طةس ئيَؼة دةرى. تـةْيا دةبـآ يةبـةس ضـاوى خـاوةٕ      
َوَيو ْةبآ، ضوْهة ئةو ٖةَيؼـة قاَضـى بةدةطـتةوةية و بةطـةسو طـويَالنى طـةيالْياْذا       
دةنيَؼى، وةى بًَآ ْؤنةسى ئاَيكة يةطوآى ئةوٕ. طـةطبابى صؤسداس! دةبـآ واى يـةبٓا طويَيـإ     

ٓذسآ. ئاطشى ية ضاوإ بةسصنةيةوة و ئيٓذا قاَضييةنى يةدةطت بظـتيَٓى و بـةصةبشى   بظشةويَ
قاَضيإ ًَهةضى بهةى، نة خؤى ناس بؤ خؤى بها. ئةطًَةٕ ْابآ ية بةساْبةسى وةبةسٖيَٓٔ و 
طةسَايةداسةناْى ديهةؾ ٖيض تيَبيَٓييةى بهةى، يةطةأل ئةواْذا بةٖيض دؤسيَو قظة ْـانشآ،  

ؤٕ بؤ خؤيإ ناسيَو بهةٕ و، ٖةس ئةوةْذةو بةغ. دياسة، نة فاػيظت و خويَٓشِيَزإ ييَطةسِآ بابشِ
ية ْيَوإ ئةواْذا ثةيذا دةبٔ و دةْطيؽ ٖةس يةواْةوة طةسضاوة دةطشآ... . ضةْذإ ية خةَيهى 
)ئائيٌ( ية بةسةناْى ػةسِدا نورسإ. دايهِ ٖةَوو سؤريَو طةسى ية طشياْة، ٖيض قظةيةى ْانا 

دةطشية، دةتشطآ بـاونِ بهـورسآ ئـةو بةرْةنـةى ٖاوطـاَاْى طوتـووة ئةطـةس بـاونى         تةْيا 
َٓذاَيةنامن بهورسآ بةخؤّ و ضواس َٓـذاَيى طـةيهة ويٓهـةوة قـوسِى نـوآ بةطـةسى خؤَـذا        

 بهةّ... . 
َاَؤطتا خاتو ئيٓظهةَاٍ ئاثاى ية ثؤية طاسدةنةدا يةطـةسَإ خـؤى نـووسِ نشدبـؤوة و     

إ دةٖاتى، بة سةوطةَيةوة ضـاوةسِآى تـةواوبووْى نؤخةنؤخةنـةيإ    ٖةسنة َٓذاَيةنإ نؤخةي
دةبوو، ئيٓذا يةَةسِ طةيالٕ و دةسياو ووآلتة طةسَة طيَشةناْةوة دسيَـزةى بـة قظـةناْى دةدا.    
طوَيتإ َشاد، نة بةقظةو وةطجةناْى َاَؤطتانةى باوةسِى دةنشدو ْة دةنشد، )ئاخش وادةٖاتة 

باسةنة يةسِادةبةدةس باؾ و خؤؾ بآ( يةو طاتةدا يةنشِؤنى دَيييةوة  بةسضاوإ، نة يةو وآلتاْةدا
داخ و سةطشةتى ئةوةى بوو، نة بؤضى ية طةيالٕ ْاريآ و ٖةس يةٖةَإ ناتذا، نة بةتى ضاوى 
تةَاػاى ئةو ديوى ثةجنةسةى دةنشد يةبةس خؤيةوة بريى يةوة نشدةوة )ئةوآ بـؤ ريـإ صؤس بـآ    

 ويَٓةية(. 
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سواَيةت ضاو يةَاَؤطتانة بربِآ و ية ساطتيؼذا تةَاػاى دةسةوةى ثةجنةسة ئةو دةيتواْى بة
بها، بةآلّ   يةو ديوى ثةجنةسة ػتيَهى طشْط سوي ْةدةدا و نةؾ و ٖةواؾ خشاخ بوو. ٖوسدة 

و بةفش باسئ و بةس ػووػةى ثةجنةسةنإ تويَزيَو ػةختةى طـشت و   (4)ٖوسدة دايهشدبووة ْيطشة
  ثةجنةسةنة ييأَل بوو.

َادوَى ييَواسةناْى ػوػةناْى ثةجنةسةنة يةطةسَا ٖـةَييإ دابـوو و يةٖةْـذآ ديَطـادا     
دةسثةسِيبووٕ ية ٖةْذآ ػويَٓى ديهة نةوتبووْة ْاو تاقى َةسةنةباوى ثةجنةسةنةوة. ئةو بـريى  
نشدةوة )نة ية طةيالٕ ْابآ َادووَى ثةجنـةسإ ثيَويظـت بـآ، بةنـةَيهى ضـي دآ؟( يـةوآ       

ة و ية ساطتيذا َاَييؽ ثيَويظت ْيية. ئةوة بةطةنة َشؤظ تـةْيا رووسيَهـى يـة    ثةجنةسة بؤضيي
 سةطري بؤخؤى دسوطت بها و طةسةنةى بة طةآلو قاَيؼإ بطشآ. 

بةسدةواّ با يةثةجنةسةنةوة دةٖات و تا طويَت ييَذةبوو، نة ضؤٕ با ية دسصةناْى ضواسضـيَوة  
تى ساطتى طوَيتإ َشاد، نة نـةوتبووة الى  داسيٓةنة دصةى دةنشد و فيهةى دةنيَؼا. التةْيؼ

ثةجنةسةنةوة يةطةسَإ سةقى نشدبوو. ئةو دةبوواية تةسـةَوىل ئـةوة بهـا، َاَؤطـتا خـاتو      
ئيٓهةَاٍ ئاثاى خؤى ئةوى ييَشة ية ْضيهى ثةجنةسة داْاوةو ثيَى طوتبـوو )طـوَيتإ َـشاد، يـة     

ا دةطشى( ثيَؼرت بةس يـةوةى طـةسَا   ثؤيةنةدا تؤ يةٖةَوإ بةٖيَض و با خؤػرتى و دإ بة خؤتذ
دابآ ية ديَى ئةودا ئةو نضؤَية واتة َريصا طوأل داْيؼتبوو، ئةو طـوَيتإ َشاديـإ ديَطـؤسنىَ    
ثيَهشد ديَطانةى ثيَؼووى طوَيتإ َشاد ئةوةْذةى باى ييَوة ْةدةٖات، بةآلّ   ضيرت بوو و َريصا 

َيتإ َشاد بة يةػى خؤى ثةْاى ية نضؤَيةنة طوَييإ يةوآ يةالى ضةثذا داْايا بةّ ػيَوةيةؾ طو
دةنشد و ْةيذةٖيَؼت با بيطشيَتةوة، ئيَظتا ئةوإ ية نةْاسى يةنذيذا دادةْيؼنت و طوَيتإ َشاد 
سةودةى ئةوة ْةبوو، نة تةْيا يـة نـاتى صةْطًَيـذإ و ثؼـوودا بضـَيتة نـٔ ئـةو و ئـةويؽ         

نةطيَو ْانا بـةآلّ   ٖةسنـة طـوَيتإ     يةػةسَإ طووس ٖةَيطةسِآ، عةديبة ئةو ػةسّ ية ٖيض
َشاد بةاليذا سةت دةبآ، طووس دادةطةسِآ و سادةنا. ْانشآ بـةدواى ئـةودا سِانـا بـة خـةَيهى      
ثيَذةنةْٔ ئةّ نيزاْة ٖةَيؼة دةتوأْ دؤسيَو بري ية َشؤظ بهةْةوةو يةطـةس دةسوو ديواساْـذا   

ل(  ئةطـةس يـة تةْيؼـتى يـةى     بٓووطٔ )طوَيتإ َشاد+ َريصا طؤأل= يةى عاػكٔ )دوو عاػـ 
 داْيؼني نةغ قظةو قظة يؤنُإ بة دوواوة ْانا... . 

                                                           

ْيطشة: ئةو دةْهة يوغ و بضوناْةى بةفشة، نة طةسةتا دةباسآ و صةوى دادةثؤػى و دةبيَتة ٖؤى  (4)
 فشةناْى، نة يةدواييذا دةباسٕ. ْةتواْةوةى نؤ بة
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يةو ديوى ثةجنةسةوة با طعةى دةٖات و بةفشيؽ ٖـةس دةبـاسى ئـةو سؤراْـةى، نـة ئامسـإ       
 طاَاأل بآ ية ثةجنةسةى ثؤيةوة ضيانإ بةدياس دةنةوتٔ. 

س ديَيةنـة، ديَيةنـة يـة ريَـشةوة و     قوتاخباْةنة بةطةس طشديَهةوةية و بة باػى دةْؤسِيَتة طة
قوتاخباْةنةؾ ية طةسةوةية ٖةس يةبةس ئةَةية، نة ييَشة يـة قوتاخباْـةوة بـةس َةيـذاْى ديـنت      
فشاواْرتةو ضياية دووس دةطتة بـة بـةفش داثؤػـشاوةنإ وةى تابًؤيـةنى ْةخؼـيَٓشاو دةبيٓـشئَ       

 ةسى طشرو َؤْيإ دةبيٓذسآ. ئيَظتانة ئيذى يةْاو ئةو ٖةواى نشِيَوة و بةفش باسيٓة ثةيه
دةطت و ثآ و ثؼتى َشؤظ يةطةسَإ دةيبةطتآ. ثؤيةنة ضةْذ طاسدة ئةو وةختاْـةى بـةس   

طـةسّ دةنـشدةوة.  تةثاَيـة وةى سةروو بـاؾ دةطـووتآ       (5)ية دةْط قوتاخباْةيإ بـة تـةثاآلٕ  
يَوة دآ و بةنةَيو ئيَظتانة دةٖيَٓٔ و دةيظووتيَٓٔ. ئةّ ناية يةْاو طؤثإ تةْيا قشضة قشضيإ ي

 ْاية. ٖةس دوو سؤرى ديهةية ئةّ نايةؾ تةواو دةبآ. 
ٍَ و صبـأل و صاس بـوو و بـةغ، ضـةْذ سةيفـة، نـة ئـاو ٖـةواى          نة ئةويؽ ٖةس خاى و خؤ
ْاوضياناْى تاالغ وةى ووآلتة طةسَةطيَشةنإ ْييـة. ئةطـةس ئـاو و ٖـةوا بـةدؤسيَهى ديهـة       

يَُةيؽ فيًُإ دةبوو و طـواسيإ دةبـووئ وةى ضـؤٕ    دةبوو، رياْيؽ دؤسيَهى ديهة دةبوو و ئ
طواسى طادووتإ دةبني تشطى ْيية. بةس ية ٖةَووإ َٔ طواسى فيـٌ دةبـووّ و سيَـو يةطـةس     
طةسى ية ْيَوإ ٖةسدوو طويَ دا دادةْيؼتِ ٖةس بةو تةسصةى يةْاو نتيَبى دةسصةناْذا ٖةيةو ية 

يةٖةَوو اليةنةوة بةسةو الى َـٔ دةٖـاتٔ و    )ئائيٌ(ةوة بؤى دةسدةضووّ. ئةو وةختة خةَيهى
 دةيإ طوت )سِانةٕ، باؾ تةَاػانةٕ، طوَيتإ َشاد نوسِى بةى باى طواسى فيٌ بووة(. 

ئةو ناتة َريصا طوٍَ تةَاػاى دةنشد و داخى دةخـواسد...  ئـةو وا دةصاْـآ ػـاباْويَيهى     
ْاَةخويَٓيؼـِ يـة دواوةدا   دواْة و ْابآ بةالى ئةودا بضآ. ٖـةسوةٖا، َـةميووٕ و تـوتيى سؤر   

يةطةس ثؼتى فيًةنة دادةْا، و ديَطاى دةبؤوة. دةنشا ديَطاى ٖةَوو ثؤيةنةؾ يةطةس طشدةى 
ًَى فيًةنة بهشيَتةوة. ئةَة سووٕ و ئاػهشاية، ئةَةى يةنةغ ْةبيظـتووة، خؤيؼـى ئةَـة    

 دةصاْآ. 
وْى صيٓـذوو و  ئةو فيًى صيٓذووى بة ضاوى خؤى ديتووة. ٖةَوو ئةَة دةصاْـٔ ئـةو َـةمي   

ئارةَيى ديهةيؼى ديتوة ية طوْذةنة )ئائيٌ( ٖةَوو نةطيَو ئةَة دةصأْ خؤيؼـى صؤسدـاسإ   
 ئةَةى باغ نشدووة ئةوطانة ئةو بةخت سووى تيَهشدبوو... . . 

                                                           

 (. schafsmistية ئةَيُاْيةنةيذا دةَيىَ: بة ثؼكالٕ ) (5)
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ثيَؼى دةْط، يةنظاَيى سيَو ثيَؼى دةْط ئةّ سووداوة خؤػة ية رياْى ئةودا سووي داوة. 
د ئةو طاَية باونى بةنباى طووتةَةْيى ية دةَبؤيةوة بؤ ويظتطةى ٖاوئ بوو دسويَٓةيإ دةنش

ْةوتى ثاسنى َةنيٓةو تةسانتؤسةنإ دةطواطتةوة. ٖةس نؤخلؤصيَو دةبواية بؤ طواطتٓةوةى بـاس  
و دةيطوت:  (6)ػتيَو بؤ طواطتٓةوة دابني بها. باونى بة طوعبةت و طاَيتةوة خؤى ٖةَيذةنيَؼا

اْإ ْيِ. نؤخلؤص بةساْبةس َٔ و ئةطح و عاسةباْةنةّ ثاسةو نـشآ  َٔ ػوفيَشيَهى طادةى عاسةب
ية خةصيَٓةى دةوَيةت وةسدةطشآ. َٔ ئةّ ثاسةية دةسِيَزَة ْاو بةسيةى نؤخلؤص. ية خـؤسِا ْييـة،   
 نة رَيَشياسى نؤخلؤص ٖةس ضاوى بةَٔ دةنةوآ ية ئةطجةنةى دادةبةصآ و طةالَِ ييَذةنا... . 

دايى بؤ باسنشدْى ْةوت دسوطت نشابوو. ديَطاى بـاسى ْـةبوو يـة    عاسةباْةنةى باونِ بةسِا
ضواس ضـةسخة و دوو بـةسَيًى ئاطـٓني و يـة ثَيؼـى ثَيؼـةوةؾ ديَطـاى داْيؼـنت و نوػـٓى          
عةسةباْةضى ثيَو ٖاتبوو. ٖةس ئةوةْذةؾ بوو و بةغ ية ػـويَٓى داْيؼـتٓى عةسةباْةضـيةنة    

بؤ ئةَةؾ دوو ئةطجى باؾ و بةٖيَضيإ  دةنشا دوونةغ داْيؼآ و ديَطاى طآ نةغ ْةدةبؤوة
 دابووة باونى. 

ئةطجيَهى يةختةى ػني، نة ْاوى ضاثذاسو ئةطجيَهى يةختةى ديهة، نة ْاوى ضوْتوس بوو. 
صئ و قايؽ و قشوػيإ دَيطري و تيَشو ثشِ بوو. نؤثإ و قايؽ و قشوػى يـة ضـةسَى دةوَيـةتى    

باسيةى ْةدةضووٕ و ْةدةثضشِإ ئـةو باسنيَؼـاْة    قةتشإ ييَذساو دسوطت نشابووٕ، نة ٖةسطيض ية
بةسدةواّ و دووسودسيَزاْة بةبآى ئةجمؤسة نةيوثةية ضاناْة ْةدةنشا. باونِ ية ناسنشدْـذا سـةصى   
ية توْذوتؤىل و سيَهوثيَهى بوو و ٖةَيؼة ئيظشاسةتى ئةطجةناْى يةبةسضـاو دةطـشت. ناتـآ    

اوتةسيب غاسيـإ دةدا و باَيـةناْيإ بـةباى    ضابذاس و ضوْتوس بةيةى ٖةْطاوى ٖاوئاٖةْط و ٖ
غاسآ دةدووآلْةوة، ٖةس ية دوو َاطـى دةضـووٕ، نـة يـة تةْيؼـتى يةنـةوة َةيـة بهـةٕ.         
تةَاػانشدْيإ تاّ و ضيَزى دةبةخؼى. خةَيهى بةبيظتٓى دةْطى ضةسخةناْى عاسةباْةنـة يـة   

 وا(. دووسةوة ئةويإ دةْاطيةوة و دةياْطوت: )بةنباى بةسةو دةَبوٍ دةسِ
ضووٕ و ٖاتٓةوة بؤ دـةَبوٍ دوو سؤرى دةويظـت. ٖـةس نـة بـةنباى دةطـةِساوة ئةوةْـذة        
طةسساأل و بةنةيف بوو دةتطوت ٖةسطيض طةدو ئةوةْذة نيًؤَةتشةى ْةبشِيوة خةَيهى طةسطـاّ  
دةبووٕ و دةياْطوت: )عاسةباْةى بةنباى وةى ػةَةْذةفةس دةسِوا(. طةسطاَيةنةيإ ية خـؤسِا  

نشا َاْذووبووٕ و بآ ثةسوايى ئةطجةنإ ية دةْطى ووػـو ييَهدؼـاْى ضـةسخةناْى    ْةبوو. دة
                                                           

 13ئةّ ووػة ية ئةملاْيةنةى ئةوٖاية و ية فاسطيةنةّ ثآ دواْرت بوو. ٍ  (6)
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عةسةباْةوة بضاْشآ تا عةسةباْة بةّ تةقة تةقة بة نةْاستذا سةت دةبآ. َشؤظ ضـني ضـني طؤػـت    
بةسدةدا. ئةطجةناْى بةنباى ٖةَيؼة صيشةى و ضاثوى سيَيإ دةنشد. سةْطة ٖةس يةبـةس ئةَـة   

 شطياستشئ باسيإ بةو دةطجاسد. بوو طواطتٓةوةى بةسث
 بةَيآ ثيَشاس ٖةس، نة قوتاخباْة تةواو بوو ثؼوو دةطيت ثيَهشد باونِ طوتى:

 ـ ئةطةس بتةوآ دةتبةَة ػاس. 
طوَيتإ َشاد ية خؤػشاَييإ خةسيو بوو ٖةْاطةى بيطشآ ئايا باونى ضؤٕ صاْى، نـة ئـةو   

دا ئاخش خؤ ئةو يةرياْيذا داسيَهيؽ ْةضـوو  َاوةيةنى دووسوو دسيَزة دَيى بؤ ديتٓى ػاس ييَ دة
بووة ػاس، ئاى نة خؤػة، باونى بة طةفيَهى ثشِ يةطاَيتةوة طوتى: )بةآلّ   ْابآ دةْطـت ييَـوة   

 بآ. نةغ ْةصاْآ دةْا بضوونةنإ دةيهةٕ بة بةصّ و راوةراو ئةوطانة تؤؾ ْابةّ(. 
ونرتة ٖيض ناتيَـو و يةطـةس   باونِ ساطتى دةنشد ئةّ سادى َشادة، نة طآ طاأل يةَٔ بضو

ٖيض ػتيَو ْةيذةبشِيةوة، وةى نةسى ديَضة بةسعةنظى دةنا، ناتىَ باونِ ية َاَيةوة بوو، سادى 
َشاد ْةيذةٖيَؼت و َاوةى ْةدةدا بضيٓة الى. دايِ و دةسٖـةّ ٖـةس يـة دةوسو قـووْى ئـةودا      

 ْاْشئَ. دةخوالوة، وةى بًَآى ٖةس ئةو بةتةْآ ٖةيةو ئةواْى ديهة بة َشؤظ دا
تاوةنو دوو خوػهى بضونرتيؽ، نة ئةوناتـة صؤس بضـوى بـووٕ، بـةطشيإ و صاسى ئيٓذـا      
دةياْتواْى ْةواصػيَهى باونة بةدةطت بيَٓٔ. ٖاوطيَهاْيؼُإ طةسيإ يةوة دةسْـةدةنشد، نـة   
بؤضى نوسِة بضهؤيةتشَإ ئةوةْذة ٖـؤطشى باونيـةتى. دايـة طـةوسة ئاسواونـإ، نـة رْيَهـى        

وةى تةختةداس ووػـو بـوو دةْطيَهـى قشِةقـشِى ٖـةبوو ئَيُـة ٖـةَووَإ يَيـى          طةسطةخت و
و ثيَى  (8)يةبٓا طوآ سادى َشادى سةبادا بوو (7)دةتشطائ! ضةْذ داسإ بة ئةْطوطتة صوسةناْى

 طوتبوو:
ـ ئاخش، ٖةى بآ َيَؼو. ئةوةْذة خؤت ية بابت ٖةَيُةطوو. باؾ ْيية! ئةَة ض وةصعيَهة 

نة نوسِة ضهؤالْة ئةوةْذة بؤ باونى صيٓذووى، خـؤى دَيتـةْط بهـا؟ بضاْـة      ٖا! َةطةس دةبآ،
 ئاخش و ئؤخشى سةفتاسى ئةّ َٓذاَية بةآليةنُإ بةطةس دةٖيَٓىَ. 

دايهة بؤ َيةبؤَييَو دةناو ٖةْذآ دوئَ دةداو ػةثة صيًةيةنيؽ بة بٓاطوآى سادى َـشاددا  
 دةنيَؼى. 

                                                           

 صوس: صبش.  (7)

 ةدوو ثةجنة. سةبادإ: بٓا طوآ سانيَؼإ. ٖةَيكوسيٓذاْذٕ. ىلَ بادإ. طشتٓى طؤػتى يةؾ و باداْى ب (8)
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 سظاب بؤ داية طةوسة دةنةٕ. بةآلّ   ْاويَشى ٖةَيطةسيَتةوة ٖةَوو 
داية طةوسة ْاسةقى ْةبوو و بآ ئةطةٍ ْةيذةطوت ٖةسواؾ بوو. َشؤظ دَيى بة سادى َـشاد  
دةطووتآ. ئةو ئيَظتا طةوسة بووةو ثؤىل طيَيةَة. ٖةوٍَ دةدا بةسووى خؤيـذا ْـةٖيَٓىَ. يةبـةس    

ةبـوو )باونُـإ ئيَُـشو    ضاوى دايهُإ بةطةس خؤى ْاٖيَٓآ، بةآلّ   يةنشؤنى دَيةوة ضـاوةسِآ د 
طبةييَو يةبةسةى دةْط بطةسِيَتةوة(.، نة دةضيَتة ْـاو ديَطـاو دةيـةوآ بٓـوآ وةى َشؤظـى      
طةوسةو بةطاآلضوإ، نة ػةو دوعا دةخويَٓٔ يةريَش ييَـوةوة دةَيـآ: )خوايـة تـوبى و نـاسيَهى      

يشة وا بـري  وابهةى بابةّ طبةيٓآ بيَتةوة(. ٖةَوو ػةويَو ئةَة ثيؼـةيةتى. َٓـذاَييَهى طـة   
دةناتةوة ٖةسنة يةخـةو بَيـذاس بـؤوة َوعذيضةيـةى سوودةدا و باسةنـة بـة الييَهـى ديهـةدا         
دةطؤسِىَ، تةْيا طشْط ئةَةية بامبإ بةصيٓذوويى ية دةْط بطةسِيَتةوة با ئةوناتة ٖةَوو نات 
. ٖةس يةطةأل سادى َشاد بآ و ياسى يةطةأل دا بهاو يةقةآلٕ دؤػهآى ناو يـة باوةػـى بطـشآ   

تةْيا بيَتةوة بؤ ئةو، ئةوة بةطة ئةو باونى بة صيٓذوويى ببيٓيَتةوة ئـةّ خؤػـى و ػـادية بـؤ     
 طوَيتإ َشاد بةغ بوو. ئاى، نة خؤؾ دةبوو ئةطةس باونى دةٖاتةوة. 

ئيَظتا سةصى دةنشد ٖةَإ ػت سووب داتةوة ناتآ، نة باونى ية نةْاَيى )ضو(دا بـؤ ْـاو   
يَشاس ٖاوئ بؤ بةػذاسيهشدٕ يةناسى بيٓاطاصيذا بؤ ثيَـٓر َاْطـإ   خيَضاْةنةى طةسِابؤوة، ئةو ث

طةسا تاطةسى ٖاوئ و ثـاييض يـةوآ َـاوة و خـاى و خـؤَيى نيَؼـاوة واى       ضووبووة ئةوآى و، 
 . (9)ناسنشد، نة بووة نشيَهاسى ئيظتاخاْو

ةقى طةس ية ئيَواسةيةى بةسة بةسى سؤر ئاوابووْآ طةسطةنوتى ثةيذا بـؤوة. يـةثشِ تةقـة تـ    
ضةسخةناْى عاسةباْةى باونِ يةْاو سةوػةدا دةٖاتة طوآ و ئةطجةنإ فشِةفـشِى نوْـة يوتيـإ    
دةٖات َٓاآلٕ يـة ديَطـاى خؤياْـذا ِساثـةسئ و ٖةَيضؤقيٓـةوةو داياْـة ٖـاواس ٖـاواس: )بابـة          
 ٖاتؤتةوة. بابة ٖاتؤتةوة( باونة ضٓهيَو ثيَظت و ئيَظكاْى ييَُـابؤوة، صؤس يـةس و الواص ببـوو،   
يةبةس ٖةتاو ٖةَيكشضـابوو وةى قـةسةدإ طـةسو سيؼـى ٖـاتبؤوة، بـة دةسدى دايهـِ طؤتـةْى         

 دًوبةسطى وةى طواَيهةسإ بوو، تةْيا ضةنُةناْى ْوآ بووٕ و ية ضةسَى نشؤّ بووٕ. 

                                                           

دةقة طةدو دوو تؤٕ  45ية َاوةى  1935ئيظتاخاْو ئةيهظى طشيطؤسيويض ـ َةعذةٕ ناس ية طاَيى  (9)
( تؤٕ بوو، دواى ئةّ داٖيَٓاْة يةطةساْظةسى طؤظيةتذا ساثةسئ و 7خةَيوصى نيَؼاوة، ية ناتى ئاطاييذا تةْيا )

 ثيَؼهةوتٓيَهى بةسفشاواْى ئظتاخاْوى دةطتيجيَهشد



 18 

ئا يةو ناتةدا سادى َشاد بةس يةٖةَوإ خـؤى طةياْـذآ و خـؤى ٖاويؼـتة باوةػـآى و      
 ةْيظو داْةوة دةَى ية طشيإ ْابوو ْةيذةبشِيةوةثيَوةى ْووطاو بةسى ْةدا بة ٖ

 ـ بابة، بابة طيإ،  بابة... . ٖؤ بابة طيإ. 
باونيؼِ ئةوى توْذ ية ئاَيَضطشت و فشَيَظو ية ضاوةناْيذا طةسيإ نـشد، يـةّ وةختـةدا    
 ٖاوطيَهإ بةطةس ئةّ دميةْة ساطةيؼنت و بة ديتٓى ئةّ دميةْة ئةواْيؽ دةطتيإ بةطشيإ نـشد، 
بةآلّ   دايهِ بة دةطت و ثآ تيَو ئاالوى و خؤؾ خوَيكيـةوة وةى يـة سةفتـاسى سـادى َـشاد      

 ػةسَةصاسى دايطشتبىَ سايهشد تا سادى َشاد ية باونِ دووس خاتةوة و طوتى:
ـ واص ية بابت بيَٓة، بةطة بربِيَٓةوة، َةطةس تةْيا تؤ يةّ َاَيةى، واصبيَٓة ئةواْى ديهـةؾ  

عةدةب بآ َيَؼو و بآ ػعوسى، َةطةس ْابيٓى خةَيو ٖاتوٕ طـةالّ و  دةياْةوآ بضٓة نٓى، 
 ئةسواأل ثشطى ييَبهةٕ... . 

 بةآلّ   ئةّ قظاْة بةدادى سادى َشاد ساْةطةيؼت! 
طوَيتإ َشاد ٖةطتى نشد ػتيَو ية دةسووْى ئةو نةوتة دووية و وةى ئةَة بوو طشيَيـةنى  

طووساونيَهى يةْاو دةَيذا ٖةطتجيَهشد. سادى ية قوسطى ٖاتبآ و طةسووى بطشآ ية ْاناو تاّ 
َشاد ٖةس ئةو ثياوة بوو دةيطوت: قةت يةّ دْيايةدا بؤ ٖيض ػتيَو ْاطشيةّ، بةآلّ   يةنظـةس  

 ريش بؤوةو طةسساأل بؤوة و ٖاتةوة طةسخؤ. 
دةسغ بةسدةواّ بوو. ئيٓظهةَاٍ ئاثاى ئيَظتانة ية باسةى )دـاوة(وة يـة بـاسةى بؤسْـؤ و     

ة قظةى دةنشد. ديظاْةوةؾ قظةى ية طةس صةَيٓة خؤػةناْى ٖةَيؼـة ٖـاوئ و   ئوطرتايياو
طياًْةبةسى وةى تيُظاح، َةميوْةنإ، دسةختى خوسَاو ػتى ديادياى ْـةديرتاو ْةبيظـرتاوى   
ئةفظاْاويةوة بوو. تؤ باطى نةْغةس بهة يـة ٖـةَووإ طـةيش تـشة، بيَضـوةنةى خـؤى يـةْاو        

ــهية  ــة ط ــذةطشىَ نةب ــاوآ و  نيظــةيةنذا ٖةَي ــةَباصإ دةٖ ــهةوة س ــة بةض ــاوة و ب صة ْووط
بيَضوةنةيؼى يةطةأل خؤى دةبا، نةْغةس يإ ساطترتة بًَـئَ طشووػـت ئـةّ بريؤنـةى ضـؤٕ بـؤ       

 ٖاتووة... . 
ئةو نةْغةسى ْةديوة دةبآ دإ بةوة دا بٓآ، نة ْةيذيوة، طةد سةيفة! بةآلّ   فيٌ، َةميوٕ 

، ية َةودايـةنى، نـة ئةطـةس دةطـتى دسيَـز دةنـشد       و طياْذاسى ديهةى صؤس ية ْضيهةوة ديوة
 دةطتى ثيَيإ دةنةوت. 

ئةو سؤرةى، نة بابى ثيَى طوت يةطةأل خؤيذا دةيباتة ػاس ية خةْى و خؤػـيإ ْةيـذةصاْى   
ضيبها يةبآ ئؤقشةيى و خةْى و خؤػيإ يةْاو ثيَظتى خؤيذا ْةدةسةواوة، بةآلّ   خشاثييةنةى 
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َباسةوة قظة يةطةأل نةغ بها. ئةطةس سادى َـشاد ثيَـى بضاْيبـا ض    ئةوة بوو، نة ْةيذةويَشا ية
فةستةْةو بةصَيَهى دةْاوة و ٖات و ٖاواسى ىلَ بًَٓذ دةبوو، نـة بؤضـى بـاونِ طـوَيتإ َـشاد      

يةبةس ئةوةى يةنٔ ئـةو   (10)يةطةٍَ خؤيذا دةباو َٔ ْايا؟ ئةو طانة وةسة ئةو بةصَة خؤػهةوة
بـةدةسى طـةفةسى بـةياْى ٖةطـتى بـةطوْاسيَهى يةبةساْبـةس       خوػشاَيى و ضـاوةسِواْى يةسادة 

بشايةنةى دةنشد، يةبةس ئةَة دَيى ييَى دةدا، نة َةطةيةى طةفةسةنةى بةياْى بة بشاو خوػهة 
بضونةناْى بًَآ، صؤسى سةص دةنشد ئـةوى رَيـش بـةسِآ بَيَٓيتـة طـةس بـةسِآ، بـةآلّ   بـاونى و         

 ّ باسةوة فضةت ييَوة بآ. بةتايبةتيؽ دايهى ثيَيإ طوتبوو ْةنا ية
ئةوإ وايإ داْا بوو با ناتيَو َٓذاَية بضونةنإ بةّ باطة بضأْ، نة ئـةو بـةسآ نـةوتبآ    
ئةوٖا باػرتة، طوَيتإ َشاد صؤس بةطةختى صؤسى ية خؤى نشد تا تواْى دةَـى خـؤى بطـشآ و    

بتةسطآ بةآلّ   ئةو ئـةو   ئةّ ْٗيَٓيية ْةدسنيَٓىَ، بةآلّ   يةّ ْٗيَٓى ثاساطتٓة ٖيَٓذةى ْةَابوو
سؤرة صيَذة ية سؤرإ ئةوةْذة طويَشِايةٍَ بوو، ئةوةْذة َيٗشةبإ و ئةوةْذة بةٖةطت و ثاسيَض بـوو،  

 نة قةت ػتى واى بة خؤوة ْةديتبوو. 
ٖةَوو ناسيَهى ئةجناّ دةداو بةطةس ٖةَوو ئيؽ و ناسيَو سِادةطةيؼت نٓذسِى طويَشةنـةى  

وَيٓيَهى ديهة بـة طـتييةوة، ٖـةّ خـانى ثةتاتـة داسةنـةى ْـةسّ        نشدةوةو بؤ يةوةسِ بشدية ػ
نشدةوة، ٖةّ بؤ ػوػـتٓى دـٌ و دـؤِس دةطـتةبةسى دايهيؼـى نـشدو، ئاملاتـاى، بضـونرتئ         
خوػهى، نة نةوتبوة ْاو قوسِةوة ػوػت و ثـانى نـشدةوة و صؤس صؤس نـاسى ديهةيؼـى نـشد      

يهشد نةتا دايهيؼى خؤى ثيَٓةطريا و ية طةستإ ْةٖيَؼيَِٓ ئةو سؤرة ئةوةْذةى خؤسةتاْذ و ناس
 ثيَهةْيٓى داو طةسى باداو ية ساييَهذا، نة ثيَهةْيٓةنةى خؤى دةػاسدةوة طوتى:

ـ ئةوة ضى بووةو َاْطاى نآ ية طاسإ ْةٖاتؤتةوة، دةَييَى نشاوى بة نةطيَهى ديهة ضةْذ 
ْةٖيًَئَ بضية ػاس،  باؾ دةبوو ئةطةس ٖةَيؼة ئةوٖا دةبووى ية ضاوى ثيع بة دووس بآ ضؤْة

 ٖا؟ بوويت بة بةسدةطتيهةسيَهى صؤسباؾ. 
ئةّ قظةى دوايى ٖةسوا نشد و يةدةَى ٖاتةدةس، بةآلّ   خؤى بة بشراْذْى ْإ بـؤ سيَطـاو   
ئاَادةنشدْى تؤيؼة بةسةى ديهةوة خةسيو نشد ٖةْذآ نةسةى تواْذةوةو بة ػًى بـة َـةييوى   

 يةْاو بوتًيَهى نشد. 

                                                           

 ية فاسطيةوة دةَيآ: ئةوطانةس بيَٓةو ػةسو دةعواى ييَباسنة.  (10)
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ٖةَوو خيَضاْةنة ية دةوسى طةَاوةسدا ْاْى َادةيإ بةطة سػـريو ضـايةوة   طةس ية ئيَواسة 
خواسد ئةوإ ية سةػةدا يةدةّ دؤطةية ية ريَش داس طيَويَو داْيؼتبووٕ َٓذاَيةنإ دةوسيإ يـة  
باونيإ دابوو، اليةنى سادى َشاد و اليةنةى ديهةى نضـؤَيةنإ ييَـى داْيؼـتبووٕ دايهـى     

ٕ َشاديؽ ثياَية ضايةناْى دةدا دةطت ئةواْى ديهةو خةَيوصى ية يويةى ضايى تيَذةنشد و طوَيتا
طةَاوةس دةنشد، ئةو ٖةَوو ئةو ناساْةى بةسةصاى خؤى ئةجناّ دةدا و ٖةَوو دةّ ٖةس يةطـةس  
خةياَيى طةفةسةنةى بةياْى دا بوو، نة بةياْى يةْاو ػاس دةخوييَتةوةو طياسةت دةنـا بـاونى   

شت دطة يةَةؾ بة طوعبةت و طاَيتة ية ساييَهـذا، نـة ضـاى فـشِ     يةى دووداسإ ضاوى ييَذاط
 دةنشد بة نوسيزطة بضوونةنةى طوت:

 ـ ساديًةنةّ ياٍَ سةػت ساَهشد يإ ْا؟ 
 سادى َشاد بة طًةيى و ْاساصييةوة طوتى:

 ـ ْا بابةطيإ، ياٍَ سةؾ صؤس ْادظٓة وةى تويةطةط بةدواَذا غاس دةدا. 
دةَآ داسيَهيإ بة دواَذا ٖاتة قوتاخباْـة و يةبـةس ثةجنـةسة    َٔ ئاوى دةدةّ و ئاييهى دة

وةطتاو ضاوةسيَيهشد تا َٔ يةناتى صةْط ييَذإ و ثؼودا ديَُة دةسةوة، ٖةَوو ثؤيةنة ديتيـإ  
 بةآلّ   ْاٖيًَىَ طواسيبِ يةنظةس ٖةَيِ دةدا و ئيَظتا دووتاْيؽ دةٖاوآ. 

 بهةى.  ـ نةطيؽ ْيية، نة ياسَةتيت بذا تا فيَشة طواسى
 يةّ طةسو بةْذاْةدا طوَيتإ َشاد ئاَادةيى خؤى ثيؼاْذاو طوتى:

ـ ساديًةنة َٔ ئةّ ناسة دةنةّ و َٔ خؤّ بؤ طواسى سايذةٖيَِٓ و سادى َشاد ية ديَطاى 
 خؤى سةثآ بوو و ٖاواسى نشد:
 ـ دةياَيال دةى، بابشؤئ. 

  دايهى طوتى! ئاساّ بطشة، يةدآى خؤت داْيؼةوة ْةدوييَيةوة.
يةنةّ داس وةى ثيـاوإ ضـايةنةتإ خبؤْـةوة يـة دواييـذا بـشِؤٕ. نـةسة سةؾ يـة دةطـتإ          

قظةنشدٕ يةطةس داػويهة دووطاَييةنة بؤ سـادى َـشاد باطـيَهى صؤس خؤػـبوو،      (11)ٖةَيٓاية
بةٖاسى ئةوطاَية بوو ْوسطضى خاَيؤيإ، ئةو داػويهةى دابووة َٓذاَيةنإ، داػويهةنة طةس ية 

طووسا بوو و طةوسة ببوو ناتى ئةو ٖاتبوو نوستاْى ييَبٓشآ و طواسى بٔ و نـاسى  ٖاويَٓى ضاى 
ثيَبهةٕ ضوْهة يةٖةَوو َاييَهى طوْذةنة )ئائيًةنة( ووآلغ ثيَويظت دةبآ و بؤ باساؾ بشدْـة  

                                                           

 ئةَة ية ئةملاْيةنة ٖةبوو ية فاسطيةنةدا ْةبوو.  (11)
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ئاؾ و ٖيَٓاْى داس و ضيًهة و وسدةواَية ػتيَهى باػة ٖةس يةبةس ئةَةؾ بـوو ْـوسطضى خـاَيى    
داػويهةى دابووْآ طةسةجناّ واٖات نةٖةس ية سؤرى يةنةَةوة سـادى َـشاد   َٓذاَيةنإ ئةو 

بوو بة خاوةْى ئةّ نوسيزطة بةسعةنع و ثش طةسوطـةداو ٖـات و باتـة ئةوةْـذة ئاطـاى يـةو       
طويَذسيَزة دةبوو، نة نةغ ْةيذةويَشا ييَى ْضيو بيَتةوة، نة نةطـيَو، نـة ييَـى ْضيـو دةبـؤوة      

اْذ و تيَريِا دةخوسِى )دةطت بؤ داػويهةنة ْةبةٕ(. َـٔ خـؤّ   يةنظةس سادى َشاد ييَى دةقريِ
ئاو و ئاييهى دةدةّ تا داسيَهيإ يةطةس ئةَـة، تيَهيـإ ٖةَيـذاو دايهيـإ ضـاوى يـة نـوسِة        
طةوسةنةى طووسنشدةوة، ٖةس يةبةس ئةوةى ية بشا بضونةنةى دابوو يةو ناتـةوة طـوَيتإ َـشاد    

ٓاْة بةسباسى داػـويهةنة بـؤ طـواسنشدٕ و باسييَٓـاْى     اليووت بوو. ئةوناتةى، نة وةختى ٖيَ
داٖات خؤى يةّ ناسة ية طيًَى داو طوتى ئيَظتانة داػويهةنة ية ٖى تؤية خؤػت ساَى بهة 
يةبةس َٔ َة ثاسيَوة و ئةطًَةٕ ئةَة ناسى َٔ ْيية ٖةسضةْذةى، نة طوَيتإ َشاد يـةّ نـاسة   

ة طشتبوو ناسةنةى ئاطـإ بةدةطـتةوة دةٖـات و    ييَٗاتوو بوو ئةو يةَٓذاَييةوة خوى بةّ ناسةو
وسدةى ناسةنةى بةدةطتةوة بوو ضيَزى ييَذةبيٓى و سةصى دةنشد ئارةَيى نيَوى نةوى بهـا ئـةّ   

 ناسة وةى صؤساْباصيةنى ئةوتؤ وابوو تانيَٗةاليإ بةطةس ئةويذياْذا طةسنةوآ. 
يـة ساطـتيذا نوسيزطـة     ئةو ٖةَيؼة ٖةَوو دواْو، دواْةطاو داػة يةسةناْى ساّ دةنشد،

ضوطتو ضاثونةنإ ئارةَية تاصة َٓذاَيةنإ بةناس دةطتة َؤدةنةٕ، يةبةس ئةوةى طةْطى َشؤظى 
بةتةَةٕ سيَطاى ئةّ ناسة ْادا ئةَة بوو، نة خةَيهى بةسيضةوة دةٖاتٓـة الى طـوَيتإ َـشاد و    

ويَشةنةنـةَإ ساّ  دةياْطوت: )طوَيتإ َشاد، نوسِى خؤّ، ٖةسنة دةسفـةتيَهت ييَٗةَيهـةوت ط  
: قوسباْى دةطتت مب، ئةّ داػويهة بة صةسِةصةسِةى ئيَُـة عاقـٌ بهـة    (12)بهة(، يإ )طوَيتاْهة

ْاٖيًََآ َيَؼو َةطةصيؽ بةطةس ػاْييةوة بٓيَؼآ، قةثاٍَ دةطشآ، دووتة دةٖـاوآ، تـؤ ْـةبى    
 نةغ دةسوةطتى ْاية... . (. 

شةَةْـذ بـوو، بـةآلّ   طـوآى بـة تهـاى       طوَيتإ َشاد، نة بةّ ْاوباْط و ػاْاصيةوة بةٖ
بشانةى ْةدا و تانو ئةو ناتةؾ، نة سادى َـشاد يـةى دوودـاسإ يةطـةس ثؼـتى داػـويهة       
ئةصيضةنةى بةس بؤوة و ْاوضةواْى ػني و َؤس بـؤوة و ٖـةَيتؤقى بـةتيض و طاَيتةداسييـةو ثـآى      

 طوت:
 ـ تؤ ٖيَؼتا دةبآ ئاصاسى ثيَوةبهيَؼى. 

                                                           

 طوَيتاْهة وةى عوَةسنة، سةَةدنة، عةبةنة، ْةوةنة: بضووى نشدْةوةية بؤ خؤػةويظتى.  (12)
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نة صؤس خشاخ سةفتاس يةطةأل سادى َـشاد دانـشدووة طـوَيتإ َـشاد      ئيَظتا سووٕ دةبيَتةوة،
تةْيا ناتآ يةّ ٖةَيةيةى بة ئاطاٖاتةوة، نة باونى بة نيٓايةتةوة ثيَـى طـوت يـة ساطتيؼـذا     
عةدةب ئةمحةقيَو بووة، نة بةو دؤسة ْايابة سظيَبى يةطةأل باونيذا ثاى دةنشدةوةو ئيَظـتانة  

ةسيَهى وا، نة بشانـةى ٖـيض ئاطاداسييـةنى يـةباسةوة ْييـة،      دةيةوآ بؤ ػاس طةفةس بها، طةف
بةدؤسيَهى وا ويزداْى ْاسةسةت بووة و ثةػيُاْى دايطشتووة، نـة ئاَادةيـة داواى ييَبـوسدْى    
ييَبها، دواى ضايى خواسدْةوة يةطةأل باونيذا ضووْة َيَشطةنـةى ئةوبـةسى باغضـةو يةنـةجماس     

نشدةوةو ية دواييذا دووسيإ خظتٓةوة يةدواييذا نانؤٍ ٖةَوو بةسدةناْى ئةو دةوسو بةسةيإ نؤ
و ياٍَ و سةؾ، يةعٓى داػويهةنةى )سادى َشاد داػويهةنةى بةّ ْاوةوة باْط دةنشد(. ياأل 

 سةػيإ يغاونشد. 
ٍَ سةػى بـة ٖـةسدوو دةطـتإ طـشت و سايطـشت و طـوَيتإ َـشاد         باونيإ طؤيةناْى نانؤ

د، ئيٓذا نةَةس بةْذةى ثاْتؤيةنةى ْـةختآ توْـذتشنشد   بةصسيٓطيةوة يغاو قةساطةى يةٌَ نش
ضوْهة ناسيَهى ٖيَٓذة ئاطاْى يةبةس ْةبوو ئيٓذا ئيَظتا منايؼى طـيَشى و دةطـتيجيَهشد، يـاٍَ    
سةػى نةَاوةيةى بةطةسثةسػتى سادى َشاد رياْيَهى ْاياب و خؤػى بةطةس دةبشد ضةَووؾ 

دةطتى بةطةس نيَؼى و دووتـة ٖاويؼـنت و    ببوو، ٖةس يةبةس ئةّ ٖؤيةؾ يةنظةس و يةنشِاطت
بةّ الو بةوالدا سِانشدٕ نشد، طويَذسيَزةنة دةيضاْى ضؤٕ طـواس يةطةسثؼـتى خـؤى ٖـةَيرباو بـة      
ْاوةْذى عاسدى دابذا بةآلّ   ئةّ طواسةيإ ئةو طواسةى ثيَؼوو )سادى َـشاد( ْـةبوو، يةطـةأل    

و داسيَو دةسيةساص طوسز قيت دةبؤوة ئةَةػذا سادى َشادى ٖةَيذةداو دةخيظت، بةآلّ   ٖةَو
و خؤى ٖةَيذةداوة طةسثؼتى داػويهةنة ٖةسضةْذة ٖـةَيى دةتًيضاْـذ بـةآلّ   يـةباى غاسيَـذا      
يةطةس طو خؤى بة ثؼتى نةسةنةوة ْووطاْذو قاضى يةطةس نةفةَيى ئاوادةنشد و دادةْيؼـت و  

ةؾ ٖـةوَيى خـؤى   ديظإ نةسة ٖاسوٖادى دةنـشد، ديظـإ دةنةوتـةوةو ئـةو دـاسيَهى ديهـ      
 دةداوة... 

ئةّ ناساْة يةاليةٕ طوَيتإ َشادةوة بة ضاثونى و بةػيَوةيةنى صةوقاْييـةوة ئـةجناّ دةدسا،   
ٖةَوو َةطةيةنةؾ يةوةداية نةدةبآ ية ضؤْييةتى نةوتٓةنةدا ػـاسةصاببى يةبةسضـى دةَيـني    

ة دةبـآ؟ يـة ناتيَهـذا    َشؤظ يةناتى ثةسِيٓى يةطةس ووآلغذا صيَرت ية بةسصةو ئةطح و ووػرت صةد
واديَتة بةسضاوإ دةبآ بةثيَضةواْةوة بآ ْٗيَٓى َةطةيةنة يةَةداية، نة نـاتى نـةوتٔ دةبـآ    
بةطةس ضواس ثةالْذا بهةوى بًَٓذى ئةطح و بةتايبةتى ٖى ووػرت دةسفةتى ئةّ ناسة بـؤ َـشؤظ   
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ئةّ ػيَوة نةوتٓة  دةسةخظيَٓآ طواسى بآ ئةصَووٕ يةطةس ووآلغ وةى دًؤنة دةنةوآ و ثيَشِاْاطا
 بةناسبيَٓآ. 

طوَيتإ َشاد ٖةس بة ئةصَووْى خؤى ئةَةى دةصاْى و ْةدةبوو يةّ اليةْةوة ييَى ْيطـةسإ  
بى قاو قيزو ػادى و ثيَهةْني و ٖاواسٖاواس دةطتيجيَهشد، باونـة يـة ثيَهـةْيٓإ صطـى خـؤى      

نوسِو ناَيةنة، نة طويَيـإ يـة    طشتبوو ئةوةْذةى ية قاقاى ثيَهةْني دا تا ضاوةناْى ثشِ ئاو بووٕ
قاوقيز بوو ٖوسرَيإ بؤ ئةوىَ ٖيَٓا، يةنيَهيإ طةطيَهى ٖـةبوو ئـةّ طـةطة عـةقًى وابـشِى      

 نةيةّ بيَٓةو بةسةية بةػذاسى بها. 
ئةَة بوو، نة بة وةسِةوةسِ بةدواى داػويهةنة نةوت داػويهةنةيؽ ية تشطـى خـؤى بـة    

ّ   طوَيتإ َشاد طواسضانى خـؤى ْيؼـإ دةدا و يـةباى    دشيتة باصييةوة خيَشاتش غاسى دا، بةآل
ٖةَيذةدا خواسآ بـة فشتهةيـةى خـؤى ٖةَيـذةداوة طةسثؼـتى       غاسيَذا خؤى يةطةس نانؤأل سةؾ

 ئةَةؾ خؤػيةنى ثشِ ية تاطةى خظتبووة دَيى َٓذاَيةناْةوة. 
 بةس ية دةْط طـواسةناْى ئةْـذاَى ئةجنووَـةْى ٖاونـاسى و بـةسطشيهشدٕ، يـة ضـيُةٕ       
ػيٓهاييةنةى تةْيؼت تةالسى ئةجنوَةْى طوْذةنةياْـذا بـة ٖـةَإ تـةسص ئةطـح طـواسيإ       
دةنشد، ئةَاْة طواسةى )ئائيـٌ(بووٕ و دواى تـةواوبووْى نـاسى سؤراْـةيإ ئةطـح طـواسيإ       
دةنشد. ية ناتى ضواسْاَيةدا بة مشؼيَشةناْيإ ْةَاَيإ دةثةسِاْذ و يةطةس صيٓةنةوة فشتهيَهيإ 

ة ييَذةدا و خؤيإ دةٖاويؼتةوة طةس ئةطجةناْيإ. ٖةْذيَهيإ ْيؼاْةى طواسضانيإ بؤ خواسةو
وةسطشتبوو. ْيؼاْةى صسيضةداس، نة بة طٓذام و دةسصيالٕ بة بةسؤنةوة دةنشا، صؤس دوإ بـووٕ،  
َٓذاَيةنإ سةطشةتيإ ٖةَيذةنيَؼا و ٖةسا ٖةسايإ دةنشد تا تةَاػـاى طـواسةناْى ئةْـذاَى    

 ٖاوناسى و بةسطشيهشدٕ بهةٕ. ئةجنوَةْى 
ئيَظتا ئةواْة ية نوئَ؟ بةطواسى ئةطجةوةٕ يإ يةْاو طةْطةسأْ؟ دةَيئَ ئيَظتا يةدةْطذا 

 ضيذى ئةطهةسى طواسة بةناس ْاٖيَٓٔ... 
طوَيتإ َشاد تةَاػاى ئةوديوى ثةجنةسةى نشد و بريي نشدةوة ٖةسضةْذة بةطواسى ئةطجةوة 

 َا ناس ية تاْط ْانا، بةآلّ   يةطةأل ئةَةػذا ٖةس ئةطح باػرتة! سِةم دةبٓةوة بةآلّ   طةس
ئةو سةية ضةْذةى بةنةيف دةبوو! بة ياٍ سةؾ خيَشا نةوى و طويَشِايةٍَ بـوو و تيَطةيؼـت،   

 داواى ضى ييَذةنشآ: بة ئاطايى بشِوا، خيَشا بشِوا، بطةسِيَتةوة يإ بةالى ساطتذا بشِوا... . 
 نةى نشدو طوتى:طوَيتإ َشاد باْطى بشا

 ـ ئيَظتا وةسة طواسبةو ٖةَوو ػتيَو بة دَيى تؤية و تةواوة. 



 24 

سادى َشاد ية باغشى و بةخؤْاصيٓإ طووس ٖةَيطةسِاو بة ثارْةناْى ية التةْيؼـةناْى يـاأل   
سةػى طشةواْذ و بـةّ الو بـةوالدا نـةَيَهى ييَدـوسِى ئَيظـتا ٖـةَوويإ بـة ضـاوى خؤيـإ          

 نيَهى ييَٗاتووى ٖةية، ضؤٕ دةبآ ػاْاصى بةّ ساَيةوة ْةنةى! ؟ . ديتبوويإ، نة ئةو ض نا
ٖيَٓذةى ْةبشدبوو ٖةوا تاسيو داٖـاتبوو، ٖـةَوويإ َاْـذو و ػـةنةت و سِاصى بـؤ َـاأل       
طةساْةوة. سادى َشاد بة طواسى طويَذسيَزةنةوة ضؤوة ْاو سةوػـةى َـاَيىَ تـا خـؤى ثيَؼـاْى      

 دايهى بذا. 
خةو بشديةوةو ٖةطتى بة َةطةيةنة ْـةنشد بـةآلّ  ، طـوَيتإ     ئةو يةنظةس بةال داٖات و

َشاد خةو ْةيذةبشدةوةو بريى دةنشدةوة، نة بةياْى ضؤٕ ضؤْى بؤ ػاس دةضآ و يةوآ ض دةبيٓآ 
و ض ػتاْيَو ضاوةسِآى ئةوٕ. نة تاصة خةو دةيربدةوة طوآى ييَبوو، نة داى و بابى يةطـةسةخؤ  

 ثيَهةوة دةنةٕ. 
ةَويظت ئةوةي ديهةؾ يةطةأل خؤَذا ببةّ ثيَهةوة بؤيإ خؤػرتة... . باونة طوتى: َٔ د

ديَى داخة، نة ية ْاو عةسةباْةنة ديَطا ْيية دةبآ يةطةس عاسةباْة يةو ثيَؼى ثيَؼةوة يـةريَش  
 بةسَيًةنة داْيؼآ سيَطاؾ دووسو دسيَزةو َٓذاَيةنة خةو دةيباتةوةو دةنةويَتة بٔ تايةناْةوة. 

 ش ييَوةوة طوتى:دايهة تشطاو يةريَ
ـ ئةّ قظاْة َةنة، خوا ْةنا، بةٖيض دؤسآ بري ية بشدْـى ئـةو َةنـةوة ثيَويظـت ْانـا      
داسيَهى ديهة ئةو ببة، ييَطةسِآ با نةَيَو ٖةساػرت بآ. تـؤ ضـاويَهت بهـة دوو و ئاطـاداسى     

 ئةَةيإ بة. وا َةصاْة طةوسةية، ٖيَؼتا َاويةتى طةوسةبآ. 
خؤػةوة دةْووطت. بيظتٓى قظة يةطةسةخؤناْى دايـو و بـابى و   طوَيتإ َشاد بة دَييَهى 

ئةو داَيغةى، نة بةياْى طةسةسإ يةطةأل باونى دةنةوْة سيَطا، صؤس طاصطاس و خؤؾ بوو. يةْاو 
ْوَيٓذا بةدَييَهى، نة ية خؤػيإ خـةسيو بـوو بوةطـتآ، ٖةطـتى بـة تواْايـةنى يـة وةطـف         

شى فشِئ ببوو َشؤظ دةتواْآ بشِوا، سِابها، َةية بهـا،  ْةٖاتووى فشِئ نشد طةيش بوو ية نوآ فيَ
بةآلّ   ئةو دةفشِى، بةآلّ   ْةى نت و َت وةى َةالٕ َةٍ يةػـةقةى بـاأل دةدةٕ ئـةو تـةْيا     
باَيةناْى ييَو نشدْةوةو طةسى ثةجنـةى دةطـتةناْى دووآلْـذةوةو بـة ئـاصادى نةوتـة فـشِئ.        

و ثإ و بةسيٓذا ية نويَوة بـؤ نـوآ دةفـشِآ؟ ئةَـة     ْةيذةصاْى يةدْياى بيَذةْط و ثيَهةْيٓاوى 
 فشِيٓى سؤسى بوو يةخةودا طةوسة دةبوو. 

 ئةو سةيةى باونى دةطتيَهى ية الػاْيذاو يةطةسخؤ يةبٓا طويَى طوتى:



 25 

ـ طوَيتإ َشاد ٖةَيظة دةبآ بشِؤئ، يةخةو ٖةَيظاو بةسيـةوةى يـةْاو ديَطـا بيَتـةدةس بـؤ      
ييَو ية َيٗشةباْى و ئةَةنذاسى يةَةسِ باونيةوة بةطـةساثاى  ضشنةيةى ٖةطيت نشد، نة ػةثؤ

يةػيذا ٖات، َيٗشةباْى و ئةَةنذاسيةنى ئةوتؤ، نة بـة خؼـاْى مسيًََـة صووسةنـاْى بـاونى      
بةالداْطيذاو ٖةسوةٖا بة بيظتٓى قظةناْى ية َيَؼهذا بوورايـةوة، ٖيَؼـتا ْةيـذةصاْى، نـة     

ٌَ بةسنةوتٓةو قظةناْى بةبري خؤى دةٖيَٓيَتـةوة، نـة   سؤرطاسىَ، بةخةّ و دةسد، يةَةسِ ئةّ مسيَ
 طوتى: )طوَيتإ َشاد ٖةَيظة دةبآ بشِؤئ(. 

دايهة دةَيَو بوو ٖةَيظابوو ئةو نشاطـى خـاوئَ و نـآلوى طـةوصو فـةساسى وةى نـآلوى       
طةسؤنإ، نة باونى طوَيتإ َشاد ثاسةنة يـة )نـةْاَيى ضـو(وةوة ٖيَٓـابووى و ٖـةسوةٖا ئـةو       

ةى ػاسدبووْيةوة و ئةويؽ ٖةس باونى ية نةْاَيةوة ٖيَٓابووى داية دةطتى نوسِةنـةي و  ثؤتيٓاْ
 طوتى:

 ـ ثؤتيٓةناْت يةثآ بهة، بضاْة تةطو ْني؟ 
 طوَيتإ َشاد طوتى:
 ـ ْا، تةْط ْني. 

 ٖةسضةْذةى نةَيَو تةطو بووٕ بةآلّ   ٖةسوا دةبوو بةثيَِ دةنةٕ و دادةنةْشئَ. 
سافيضيإ ية دايهى نشد بة طواسى عاسةباْةوة ية سةوػة وةدةسنةوتٔ ئةو ناتةى ئةوإ خوا

و وةختآ عاسةباْة ْةوت نيَؼةنة بةتةم و ٖؤسِ بةسووباسة ضةوةآلْة طةوسةنةدا تيَجـةسِى، دَيـى   
سادى َشاد داخوسثاو تةناْيَهى داو ية خؤػشاَيى و ثشيؼهة ثشيؼهى طاسدى، نة يةريَش ثيَـى  

ى ْوػتاْذةوةو تيَطةيؼت، نة ئةو خـةوٕ ْييـة بـةَيهو بةخةبـةسة و     ئةطجةنإ بةو داثشِرإ خؤ
 بةساطتى بةسةو ػاس دةضآ. 

طجيَذة دةَيَهى ٖاويٓى وةى ٖةْطوئ سووْـاى دادةٖـات. خـؤس ٖيَؼـتا يـة ديَطايـةنى       
دووسى ثؼت نَيوة ثِش بةفشةناْةوة خـؤى َـةآلغ دابـوو، بـةآلّ   بةسةبـةسة بًَٓـذ دةبـوو وةى        

طةسى ية قةثيًَو ظووقيَٓآ و دةْـووى يـة ديـواى قةثيَهةنـةي دا ئاَـادة      دودةَيةيةنى، نة 
 دةبوو، نة ية ٖيَهشا بيَتة دةسو ية ثؼت نيَواْةوة تيؼهإ ثةخؼإ بها. 

يةو ناتةدا دادةنة ٖئَُ بوو. طاسدو تةسِو تاصة دةٖاتة بةس ضاوإ. طةد خمـابٔ نـة ٖـيض    
و ضؤٕ يةطةأل باونى يـة )ئائيٌ(دةسضـوو، تـةْيا    يةنيَهى ية َٓذاَيةنإ ْةديت تا ببيٓٔ نة ئة

طةطة خةواَيوةنإ ية طؤػةو نةْاسإ ثةيذا دةبووٕ بةبيظـتٓى دةْطـى ضـةسخةناْى عاسةباْـة     
 نةوتٓة وةسِئ و سةثة سةخ... . 
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دادة صوسطاويةنة بةسةو دةػت و ضؤىل و صجنرية ضيايةنى نوست و بٓةوػةيى و تاسيو دسيَز 
ة ثؼت ئةو ضيا دووسة دةطتاْةى مجبؤيةوة، نة سيَطاى ئةوإ بـةسةو الى  دةبؤوة، ئةوآ نةوتبوو

 ئةوآ بوو. 
ئةطجة تيَشةنإ ئاصاياْةو بة ضواس ْاَيةى نوست و ٖةَاٖةْط دةبةصئ و وادةٖاتة بةسضـاو،  
نة ئاطايإ ية صئ و ْريى عاسةباْة ْةبوو، بؤ خؤيإ سادةنةٕ و وةى عادةتى ٖةَوو ئةطـجيَو  

و نانؤَييإ بةطةس ضاوةناْياْذا دةٖات و دةضوو. سيَطانة بؤ ئةوإ صؤس ئاػٓا بوو  دةياْجشَِاْذ
و ضةْذةَني داسيإ بوو بةّ سيَطايةدا ٖاتوضؤيإ دةنشد. خاوةٕ عاسةباْـة يـة ديَطـاى خؤيـذا     
داْيؼتبوو و سيَؼُةنةى يةدةطتذا بوو. ئةو نوسِيزطةيةػى، نة يـة نـةْاسى ئـةو داْيؼـتبوو     

 طجةناْذا خؤيى بوو و سيَطاى يةسانيَؼاْى عاسةباْةنة ْةدةطشت... . . يةبةس ضاوى ئة
ئةوإ بةٖةوايةنى خؤؾ ية دوَيةدا بووٕ و عاسةباْةنةؾ وةى ٖةَوو عاسةباْـةناْى دْيـا   
ية ييَهدؼاْى وػو و ٖؤى ديهةوة تةم و ٖؤسِيـإ يـةّ ْـاوةدا ْـابؤوة. يـةّ طـةسوبةْذاْةدا       

طى دا. تيؼو و طةسَا ٖئَُ و ْةسّ يةطةأل ػـةثؤىل ػـٓةى   خؤسيؽ ية الثاَييَهى ضيانإ طضْ
 بادا بةطةس ئةطتؤى ئاسةم نشدوى ئةطجةناْذا ٖةَييذةنشد. 

ئيَظتا )ضاثذاس(ػني خؤى دةْواْذ و ضوْتوس سةْطى ثرت ػآ يةنى طجات و سووْانرت دةبـوو،  
يؤضـة سةقـةناْى    سووْانى و طةسَا بة نوملة دةسثةسِيوة بشؤْضييةناْى باونيـةوة ْووطـا بـووٕ.   

دةوسوبةس ضاوةناْى ئةويإ صياتش بـة قوَيـذا بشدبـوو. دةطـتةناْى، نـة يغاوةنـةيإ طشتبـوو،        
طةوسةتش و ثشِ سةط و ثري تش دةٖاتٓة بةسضاوإ. سووْانى و طةسَا سيَطانةيإ ثـشِ نشدبـوو. وةى   

 . (13)بشيظهةى ناسةبا يةريَش مسى ئةطجةناْذا دةسدةثةسِئ
يإ دةنشدة دوو توآى يةؾ و نوْى ضـاوةناْةوة. سووْـانى و طـةسَا    تيؼو و طةسَا دصة

طياْيإ دةٖيَٓايةوة بةس ٖةسػتيَهى، نة يةطةس صةَيٓذا ٖةية. ئةو سؤرة طةس يةبةياْى بـةدةّ  
 سيَطاوة وسةى طوَيتإ َشاد ػاد و ئاصاد بوو. 

 باونى بة طاَيتةوة طوتى:
 ـ ئةسآ، يةخةو ٖةَيظاى؟ 

 طوتى: نوسِةنة وةآلَى داوة
 ـ صؤس دةَيَهة. 

                                                           

 ئةَةّ ية ئةملاْيةنةوة وةسطشتووة.  (13)
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ـ ئيَظتانة بيَذاس بوويتةوة نةواتة بطشة. باونة يغاوى ئةطجةناْى بةو طجاسد. طوَيتإ َشاد 
يةسووى ئةَةطذاساْة ثيَهةْى ئةو بةبآ طةبشو ئاساَى ضاوةسِيَى ئةوةى دةنشد. دةنـشا خؤيؼـى   

ييَشة يةطةفةسى دووس ْـةى   ئةّ داخواصية بها بةآلّ   باػرت بوو باونى ئةَة بة ثيَويظت بضاْآ.
ية ديَطايةنى ديهة ثؼتى ثَيببةطـتآ و بـاوةسِى ثَيبهـاو يغـاوى بذاتـة دةطـت، ئةطـجةنإ        
ٖةطـتيإ نـشد، نــة ييَدوسِيٓيـإ دساوةتــة دةطـتيَهى ديهــةو يةبـةس ئــةوة بـة ْاسِةصاييــةوة       

ةوةى طوَييةناْيإ ػؤِس نشدةوة و يـةناتى غاسداْـذا طاصيـإ يـة يةنـذى طـشت. سَيـو وةى ئـ        
بشِياسياْذا بآ ية الواصى سابةسةنةيإ بغةصسٕ، بةآلّ   يةنظةس طـوَيتإ َـشاد دةطـت و قـاَى     

 خؤى ْيؼإ داو بة تةناْيَهى يغاوةنة تيَى سِا خوسِئ و ٖاواسي نشد:
 ـ ئاٖاى، ئاساَنب، ئةطةس ْا! 

يةداٖاتوودا ئةطةس َشؤظ تةْيا يةو ئإ و طاتةى تيَيذابة خؤػبةخت بآ، ْة يةسابشدوو و ْة 
ثيَويظتى ْيية. دة ئةوةتا طوَيتإ َشاد يةّ طةفةسةدا دةيضيَزىَ و ثشِ بةدأل ٖةطتى ثيَـذةنا تـا   
دةقةيةنيَؽ ْةبوو، نة َطَيضى يـة ػـتيَو تيَهضـَى. ئـةو يـة تةْيؼـت بـاونى ٖةطـتى بـة          
ّ يَيوةػاوةيى تةواو دةنشد و بة دسَيزايى سيَطانة ئـةّ ٖةطـتةى بـةسى ْـةدا تةقـة تـةقى ئـة       

عاسةباْةى ْةوتة سةْط بوو نةطيَهى ديهةى ػيَت دةنشد، بةآلّ   بؤ ئـةو ئـةّ تـةم و ٖـؤسِة     
ئاواصيَهى ػادى بةخؽ بـوو، تـؤص و خـؤَييَهى، نـة يـةرَيش عاسةباْـة يـةدواوة بًَٓـذ دةبـوو،          
سيَطايةنى ضةسخى عاسةباْةنة بةطةسيذا دةخوالْةوة. ئةطجةنإ نةبة مسةناْيإ و ٖاوصةَإ و 

ةْط ػوْيإ ية دادةدا بةديَذةٖيَؼـت، ئةطـباب و ئاالتـة صةسيفـةناْيإ، نـة بـؤْى       ٖاوئاٖ
دةدا، طةواَية ٖةوسى طجى و طووى، نة بةطةس طةسياْةو يـةو ثةسِةطـةى    (14)ئاسةقةو ػةَيَيإ

ئامساْذا نؤضيإ دةنشد، طياو يةوةسِى ٖةَيظاوى دةوسوبةس، نة ٖيَؼتا وػو ْةببؤوةو بة سةْطى 
ى تؤخ و بٓةوػةيى بووٕ، سووباس و دؤطةيةنإ، نـة ئاويـإ بةطـةس سيَطاياْـةوة     صةسد طووسيَه

وةسنشدبوو، طواسو عاسةباْةناْى، نة بةسةو سوويإ دةٖاتٔ، ثةسةطيًَهةناْى دةوسوبةسى سيَطـا  
بةخَيشايى ية دواوةو يةثَيؼـةوة دةفـشِئ و دـاسى وا دةبـوو َٖيٓـذةيإ ْـةدةَا بـةس قـةثؤصى         

ةواْة ٖةَوويإ خؤػبةختى و ئةوثةسِى دواْيإ بؤ طوَيتإ َشاد دةطتةبةس ئةطجةنإ بهةوٕ، ئ
دةنشد، بةآلّ   ئةو يةّ باسةوة برييَهـى ْـةدةنشدةوة، ضـوْهة خؤػـبةختى يةئاسادايـة، بـريى       

                                                           

 ػةَآ: َؤّ.  (14)
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ييَٓانةْةوة. ئةو ٖةطتى دةنشد، نة ديٗإ وا دسوطت بوة، نة ييَى دـواْرت ْابـآ و باونيؼـى    
 باػرت ْابآ ٖةبآ.  ٖةس بةو دؤسةية، نة ييَى

تا بةوة دةطا، نة َةٍ و باَيٓذة صةسد و طةس سةػةناْى دةػـت و دةسى طةساْظـةسى سيَطـا    
يةْاو ثٓذو و دسِيإ بيٗؤدة بةو ػيَوةى، نة فيَش بووٕ وةى يةى ْةخويَٓٔ، ئةوإ دةصاْـٔ بـؤض   

ْـة ْاويـإ   نةطيَو دةخويَٓٔ و دةصأْ، نة طوَيتإ َشاد ئةواْى ضـةْذ خؤػـذةوآ. ئـةّ َةال   
طاسايطرية )طاسىـ سةْط صةسد، ئـيطري: ئةطـح( وة يةبـةس ئـةوة ئـةوٖا ْـاودةْشئَ، نـة يـة         
طةساْظةسى رياْذا بةفيهةو خويَٓذْيإ ئةطجى صةسد تاو دةدةٕ: )ْوض، ْوض طـاسايطريا. ْـوض،   
ى ْوض، طاسايطريا. ( طاسايطريا ثةيةوةسى صؤس باػٔ، بةآلّ   دياسة، نة ئةوإ بـؤ ٖـةس صَاْـة   

بةدؤسيَهى تايبةتى دةخويَٓٔ. سؤريهيإ نشيَهاسيَهى )ئاثاساجنى( طيٓةَا نة طةجنيَهى قـؤصى  
سوغ بوو، ٖاتة ئائيٌ. طوَيتإ َشاد بةدةوسوبةسى ئـةودا دةخـوالوة و يـة ٖـةَيطشتٓى قوتـوى      
فيًُإ ٖاسيهاسى دةنشد. يةباتيإ نة ػةو داٖات يةنةّ نـةغ، نـة طـووسِاْذْى، ديٓـةَؤى     

طت طوَيتإ َشاد بوو، ية ديٓةَؤدا ناسةبـا بةسٖـةّ دةٖيَٓـشا بـة ناسةبـا طًؤثـةنإ       دساية دة
دادةطريطإ. ية طًَؤثةناْةوة سووْانى بةس ديواسى ػاػةى طجى طيٓةَا دةنـةوت و يةويَؼـذا   

 ويَٓةى صيٓذوو ثةيذا دةبووٕ. 
 داسيَهيإ نشيَهاسةنة نةَيَو طوآى بؤ خويَٓذْى طاسايطري ٖةَيدظت و ثشطى:

 ـ ئةَة ض َةييَهة يةثؼت ديواسةوة دةخويَٓىَ؟ 
 ـ طوَيتإ َشاد وةآلَى داوة:

 ـ ئةَة طاسايطرية. 
 ـ ض دةخويَٓىَ؟ 

 ـ ْوض ـ ْوض ـ طاسايطري. 
 ـ َاْاى ضية؟ 

 ـ ْاصامن، دةبآ بة سوطى َاْاى )ٖني ٖني ئةطجى سةْط صةسد. (بذا. 
ؤضى دةخويَٓٔ )ْوض، ْوض، طاسايطري! ـ يةنةّ ئةطجى صةسدسةْط ْيية. باوا دابٓئَ ٖةبآ ب

 (؟ 
ـ ضوْهة واديَتة بةسضاوى ئةّ َةية، نة طواسةى طاسايطري دةضيَتة صةَاوةْذ و ٖةسضةْذةى 
دةسِوا و ْاطاتة َشاص، يةبةس ئةَةية، نـة ئـةو بـةسدةواّ ٖـةس تـاو دةدا و دةَيـآ)ْوض، ْـوض،        

 طاسايطري. (
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 ية باصاسِ يـاسيى ناغـةصى نـشدوةو ٖيَٓـذةى     ـ بةآلّ   َٔ واّ بيظتوة، نة طواية طاسايطري
ْةَابوو طآ سؤبٌ بباتةوة بةآلّ   ْةيربدؤتةوة يةبةس ئةَةيـة، نـة ئـةوٖا دةخويَٓـآ: )ٖـيض،      
 ٖيض، طآ سؤبٌ ببةَةوة! ( و تا ئةوناتةى ئةّ طآ سؤبًة ْةباتةوة ٖةس ئةو ئاواصة دةخويَٓآ. 

 ـ باػةنةى طآ سؤبٌ دةباتةوة؟ 
 وة، ٖةس بةجمؤسة، نة ٖيض ناتيَو ْاطاتة ػويَٓى صةَاوةْذةنة. ـ ٖيض ناتآ ْايباتة

 ـ طةيشة. 
يةساطتيؼذا طاسايطري ية سواَيةتـذا َـةييَهى َٖيٓـذة بةسضـاو ْييـة نةضـى ئـةو ٖـةَوو         

 ْاوباْطةى ٖةية. 
 طاسايطريةنإ يةطةساْظةس و بةدسيَزايى سيَطادا دةخويَٓٔ و طوَيتإ َشاد ثيَيإ ثيَذةنةْىَ:

 هةوة بضيٓة باصاسِ و طآ سؤبٌ ببةيٓةوة! ـ با ثيَ
طاسايطريةنإ بةٖةَإ ػيَوة فيو و ٖؤسِ دةخويَٓٔ )ْوض، ْوض، طاسايطري( و داسيَهيؽ بةّ 

 ػيَوة )ٖيض، ٖيض، طآ سؤبٌ ببةيٓةوة!(
طوَيتإ َشاد ثةيةى بوو تا صووتش بطاتة ػاس. خؤس دووطةص بةطـةس نيَواْـةوة بًَٓـذ ببـوو،     

 ظاْةوة ئةطجةناْى تاو دا. طوَيتإ َشاد دي
 ـ ْوض، ْوض، طاسايطريـ ئةو ئةَةى يةطةأل ضاثذاس بوو. 
 ْوض، ْوض، توسايطري! ـ ئةَةػى يةطةأل ضوْتوس بوو. 

 باونى قشِةقشِيَهى بةطةسدا نشد و طوتى:
ـ تؤ صؤس تاويإ َةدة، ئةطجةنإ خؤيإ دةصاْـٔ ئـةوإ خؤيـإ دةصاْـٔ و ئاطايؼـيإ يـة       

 خؤياْة. 
 بة طيإ ناَةيإ سةطةْرتو ضانرتة، ضاثذاس يا ضوْتوس؟ ـ با

ـ ٖةسدوونيإ باػٔ. ٖةّ ية سؤيؼنت و ٖةّ يةاليةْى ٖيَـضةوة، وةى َاػـئَ نـاس دةنـةٕ     
تةْيا ثيَويظتة ية ناتى خؤياْذا ئاييو بذسئَ و ضانيؽ ئاييو بذسئَ و صئ و قايؽ و قشوػـى  

وةية دةنشآ يـة طـةالَةتيإ دَيٓيـا بيـت. ئـةوإ      ئةطبابيإ بةسدةواّ ضاوديَشى بهشآ، بةّ ػيَ
ئةطجى ئةوتؤٕ ديَطاى دَيٓيايى و ثؼت ثيَبةطتٓٔ. ثاسةنة ية نـةْاَيى )ضـو( يـة ْاوضـةيةنى     
صةيهاو ناسَإ دةنشد. عةسةباْةنإ بـةباسةوة تـا ْاوةِساطـتى ضـةسخةناْى يـة قـوسِو ييتـةدا        

ةٖـاتٔ و داواى ياسَـةتيإ دةنـشد    دةضووْة خـواسآ و دةضـةقني. ئةوناتـة عاسةباْضـيةنإ د    
ــة    ــشدو و يةعاسةباْ ــى. ضــاثذاسو ضــوْتوسّ دةب ــإ بٗيًََ ــوةسطيَشِى و ديَي ــإ ييَ ــةدةنشا. سووي ْ
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ضةقيوةنةَإ دةبةطتةوة ـ ئيَُة ئةوإ بة طياًْةبةس دادةْئَ و ية ناتيَهذا عاقًَٔ و تيَذةطةٕ،  
طتني و دةبـآ ٖاسيهاسميـإ بهـةٕ. َـٔ     نة ئيَُة ية خؤسِا ْيية ئةوإ يةعاسةباْةى ديهةوة ْابة

ٖيَٓذةّ قاَضى بةناس ْةدةٖيَٓا و تةْيا دةْطِ دةدإ و ٖةسئةوةْذة، تةْيا ئةطـبابى عاسةباْـة   
ْةبضشِابإ ئةطيٓا ئةوإ بة خضيٓى طةس ضؤناْيؽ با عاسةباْةنـةيإ يـة ضـاَيةنة دةسدةٖيَٓـا.     

ٖةيـة و ئيَشةييـإ ثيَـذةبشدّ و    يةوآ ية نةْاَيى )ضو( ٖـةَوو ئاطايـإ يـة ئةطـجةناْى َـٔ      
دةياْطوت: )بةطباى: تؤ بةختت ٖةَيظاوة( سةْطة بةختيؼِ بووبآ بةآلّ   دةبـآ صؤس ضـاوديَشى   

 ئةطجةنإ بهشآ، ئةوناتة بةختيؽ ياس دةبآ. 
ضاثذاس و ضوْتوس و ضاثووى و صسْط بةٖةَإ ػـيَوة ضـواسْاَية بـةسةو ثـيَؽ دةضـوٕ، بـة       

ًَةٕ طويَيإ يةو قظاْة ْةبوو، نة يةباسةى ئةواْةوة دةياْهشد. ئةوإ دؤسيَهى وا وةى بًَيَى ئةط
بةطياْى ػةآلَيى ئاسةقةوة بؤ خؤيإ يةباى غاسيَذا بووٕ و بة تةناْذاْى طةسو نةيًةيإ َيَؼـو  

 َةطةصى سيَطايإ يةخؤيإ دةسدةنشد. 
 طوَيتإ َشاد يةباونى ثشطى! 

 وْتوس؟ ـ بابة، ناَةيإ بةتةَةْرتة، ضاثذاس يا ض
ـ ضوْتوس و طآ طاأل بةتةَةْرتة َٔ دةصامن، نة خةسيهة نةَيَو ثري دةبآ و تواْاى نةَرت 
دةبيَتةوة، بةآلّ   ضاثذاس ية ٖةسِةتى تواْاو بشِػتيذايةو تؤنُةو طوسز و بةغاسة، يةطةأل ئـةودا  

طـواسى ْـاو    دةتواْىَ ثيَؽ ية صؤس ئةطجإ بربِيةوة، ثيَؼيٓإ ئةّ دؤسة ئةطجاْةيإ بة ئةطـجى 
 دةبشد. 

طوَيتإ َشاد ية خةطًَةتةناْى ضاثذاس ضيَزى بيٓى، داساْيؽ ٖةس صيَـرت نـةيفى ثيَـذةٖات    
دظٓةنةى ْائاطايى يةعٓى ػتيَهى دٓذش بوو، دطة يةَة ئةّ ئةطجة ياختـةو بـةدخو ْـةبوو    

 دوإ و بةٖيَض بوو. 
 طوَيتإ َشاد بةباونى طوت:

 تووسِةو تؤطٓة ٖةس بةتى ضاواْةوة طةيشى َشؤظ دةنا. ـ َٔ ضاثذاس ثةطٓذ دةنةّ، ضوْتوس 
 باونة ثيَهةْى و طوتى:

ـ ػةسِةْطيَضْيية، بةٖؤػةو سةصْانا بيَٗودة ْاسسةتى بهةٕ، دواى نةَيَو بيَذةْطى طوتى: 
 ٖةسدوونيإ باػٔ. 

 طوَيتإ َشاد يةطةأل قظةناْى بابى نؤى بوو و بةدةّ ئةطح ييَدوسِيٓةوة دووباسة طوتيةوة:
 ـ ٖةسدوونيإ باػٔ. 
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 باونة دواى نةَيَو طوتى:
ـ باػة، سيَؼُةنة نةَيَو توْذنة و عةسةباْةنة ساطشة و ٖئَُ و بةثاسيَضةوة فيهةو ػاوسى 

 نيَؼا، ئةطجةنإ دةياْةوآ مبيضٕ و بةآلّ   ْاتوأْ بيًَئَ دةبآ ئاطاداس بى. 
إ دةطـت ثيَهـشدو َيضيَهـى    يةساطتيؼذا ٖةسدوو ئةطح يةْاو دادةنة ػوسِة طوسِى َيضيـ 

نةفاوى يةْاو دادةنة دؤطةيةى بةطت و تؤصو خؤَيى ريَـش ضـواسثةييإ يـة ثشوػـهى َيضةنـة      
ثةثهةى دةنشد و تةسِ دةبوو، دووباسة ئةوإ نةوتٓةوة سآ، سيَطانة ٖةس بةسةو ثيَؼةوة دةنؼا و 

يى باغةناْى دةوسوبةسى ضياناْيؽ يةدواوة بةديَ دةَإ و ثرتوثرت دووستش دةنةوتٓةوة. بةخيَشا
ػاس بةدةسنةوتٔ و سيَطاؾ بة ٖاتوباتش بوو، ييَشةوة باونة طةسيةْوآ سيَؼُةنةى طشتةوة دةطت 
و ناسيَهى باػيؼى نشد. يةّ ناتةدا طوَيتإ َشاديؽ وةختى ْةبوو سةواطـى يـةالى سيَؼـُةو    

، سةْط و بؤْإ بوو ئةطجةنإ بآ ػاس دةطت ثيَذةنشد و طوَيتإ َشاد ْوقُى ْاو غةَيبة غةَيب
وةى ئةوةبوو، نة تةورَيَهى خيَشا ئـةوى داوةتـة بـةسخؤى و ػـةثؤيةناْى ئـةويإ بةتةقًَـةو       

 ساثيَضةنذإ ثيَؽ خؤيإ داوة. 
ٖةَإ نات، ٖةس يةو سؤرة ثشِ يةخؤػيةدا بةختيَهى واى ٖـةبوو، نـة نـةغ ْـةيبآ: يـة      

َبوٍ بةسيَهـةوت ئـارةَيى بـاغى    ئاتضاباس، يةْاو باصاسِى طـةوسةى َـاآلت فشوػـتٓذا يـة دـة     
ئارةآلْيإ ٖيَٓابوو. ئاى نة سيَهةوتيَهى طةيشة! َشؤظ يةنـةّ دـاسى بـآ بيَتـة ػـاسو يةويَـذا       
ضةْذإ ئارةَيى دؤساودؤس ببيٓآ. طةسةسِاى ئةَةؾ ضةسخ و فةيةى و ئاويَٓةى، نة قـةدو بـاآل   

 بضووى دةناتةوةو دةػهيَٓيَتةوة يةوآ بآ.  
داسإ ضووة رووسى ثيَهةْني و رووسى ئةو ئاويَٓاْةى، نة قـةدو بـاآل    طوَيتإ َشاد طآ -2

نوست دةنةْةوةو خواسوخيَض دةنةٕ، ٖةسداسيَهى دةضـوة رووسآ تيَـش ثيَذةنـةْى و دةٖاتـةوة     
 دةسآ و ٖئَُ دةبؤوةو دووباسة دةضؤوة بةس ئاويَٓة طةيشوطةَةسةناْةوة. 

 ض ػتاْيَو!  َشؤظ بةرٕ و طةسوطةنوتى عةديب و غةسيب دةبوو،
 نة دٓؤنةؾ فهشى بؤى ْاضآ ئةّ نةٍ و ثةالْة دسوطت بها. 

باونة، عاسةباْةنةى يةثيَؽ قاوةخاْةيةنذا ساطشت، نة قاوةضـيةنةى دةْاطـى بـؤ ئـةوةى     
ضاويَهى يةعاسةباْةنةوة بآ، سؤيؼت و طوَيتإ َشادى بؤ باصاس بشد يةنةّ داس طةسى ية دؤطت 

تة طآلو و ئةسواأل ثشطيٓيإ ٖـةسوةٖا نوسِةنةيؼـى ثيَٓاطـاْذٕ:    و ْاطياواْى ئةو ْاوة داو نةو
 )ئةَة نوسِة طةوسةَة! (. 
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بشادةسةناْى باونى يةديَى خؤيإ نةَيَو بًَٓذ دةبـووٕ، دةطـت بةطـٓطةوة طـآلويإ يـة      
طوَيتإ َشاد دةنشد باونة بة ساصيبوْيَهةوة دةيطوت: )َشؤظـى بةئـةدةبٔ، تةَاػـاى تةَـةٕ     

 ةى يإ بضونرتى ئةوإ ٖةَيؼة سوسَةتى بةساْبةسةنةيإ دةطشٕ... (ْانةٕ ئايا طةوس
ثاػإ بةبةسدةَى سِيضة فشؤػياسو دووناْاْـذا سةت بـووٕ و طـةسيإ يـة َوغـاصإ داو يـة       
ٖةَووؾ طشْطرت ئةَةية، نة طةسيإ ية باخضةى ئارةآلْى طةياس دا. ئـةوإ بـةْيَو ئـاثؤسةى    

و يةٖـةَوو قةفـةص و دووناْـةناْى ديهـةى طياْـةوةسإ      خةَيهى بة ثاَيةثةطتيَوإ دةسؤيؼـنت  
و صؤس طياْذاسى ديهةيؼى ييَبـوو... .   (15)طةسيإ خواسدةنشدةوة، فيٌ، وسض، َةميوٕ، عةْتةس

بة تايبةتى ئةو فيًةى يةوآ بوو سيَو يةَيَؼهيذا ضةطجيبوو. فيًيَهى يةْـذةٖؤس و صةبـةالح،   
نةى طووتابآ. فيًيَو بوو بةسدةواّ يةطـةس ئـةّ   سةْط خؤَيةَيَؼى وةى طشديَو بوو، نة ثووػة

ثآ بؤطةس ئةوثآ دةوةطتا و خةستوَةنةى بةَالو ئةوالدا دةبشد و دؤالْةى ثيَذةنشد. بةساطتى 
ئةَةيإ دميةْيَهى سيظابى و خـؤؾ بـوو. خـةَيو يةبـةسدةَى ساوةطـتابووٕ و ػـتى طـةيشو        

دةتشطآ، ْابآ طاَيتةى ثـيَ بهـشآ،   ئةفظاْاويإ يةباسةوة باغ دةنشد، نة طوايا فيٌ ية َؼو 
ئةطيٓا خؤى سادةثضهشِيَٓآ و صجنري دةثجظيَٓآ و ٖةَوو ػاسةنة ثإ و فًـيض دةناتـةوة، بـةآلّ      
طوَيتإ َشاد بةس يةٖةَوإ صؤس دَيى بةوةطفى ثريةَيَشديَهى ئؤصبةنى خؤؾ بوو، نـة طـوتى:   

او دةْطةَيـذا داسى صؤس طـةْطني و   )فيٌ صيشةنرتئ   طياًْةبةسى دْياية يةناتى ناسنشدْذا يةْ
طشإ بةسص دةناتةوة، دطة يةَة ئةطةس َاس يإ صيٓذةوةسيَهى تشطٓاى ٖةسِةػـة يـة َٓـذاَييَو    
 بهاو َشؤظى بةتةَةٕ و طةوسةى ييَوة ْضيو ْةبٔ بةخةستوَةنةى َٓذاَيةنة بةسص دةناتةوة(. 

يَهذا وةطتابوو يةطةسطاَيإ باونيؼى ئةّ دؤسة وةطح و ثيَذاطوتٓاْةى بةدٍَ بوو و ية ساَي
طةسى بادةداو ضونةضونى بوو ٖةس داسةى بةنوسِةنةى دةطوت )طويَـت ييَبـوو؟ ػـتى ضـةْذة     
طةيش ية دْيادا ٖةية! ( ٖةَيبةتة رووسى ثيَهةْيٓةنةيؼـى ٖـةس يـةياد َـابوو، يـةوآ َـشؤظ       

 ضةْذةى بيةوآ ئةوةْذة ثيَذةنةْآ تا دةبووسيَتةوة... . 
ةى ضاو تةَاػايةنى َريصا طوَيى نشد، نة ضةْذ تةختةيةى يةو التشدا طوَيتإ َشاد بةطؤػ

داْيؼتبوو و بةػةيتاْيَهةوة بـريى نـشدةوة: )ػـاصادةى دـواْى! ئةطـةس تـؤ دةضـويتة رووسى        
ثيَهةْيٓةوة يةنظةس يةسةى دةْطت دةطؤسِا ٖةس، نة خؤت بةطةسوطةنوتيَهى عةدايبةوة يـةو  

                                                           

 عةْتةس: دؤسة َةميوْيَهى نًو داسة.  (15)
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او يووت بةسصيت ْةدةَا(. بةآلّ   طوَيتإ َشاد يةنظةس ية ئاويَٓاْةدا دةديت ضيذيهة فيضو ٖةو
 برينشدْةوةنةى ػةسَى يةخؤى نشدةوة. 

نة بؤضى يةونضةى ٖةَيجيَضاوة؟ َةطةس ئةو خشاثةنى دةسسةم نشدوة؟ نضيَهة وةى ٖةَوو 
نضةنإ ئةو ْةمشيٌ و دواْة، يةٖةَوو نضةناْى ثؤيةنة دواْرتة، دةباػة نةضى بووة! َةطةس 

 ْييةنةى طوْاٖهاسة ٖةْذآ داساْيؽ ْوَشةى خشاخ وةسدةطشىَ. بةدوا
 داسيَهيإ خامنى َاَؤطتا يةْاو دةسصدا ئاويَٓةى ييَطشتوو ثيَى طوت:

 ـ داسآ صووة بؤت نة يةئاويَٓةدا طةيشى خؤت بهةى. 
 ـ َريصا طوٍَ يةػةسَإ طووس طووسٖةَيطةسِاو ٖيَٓذةى ْةَابوو ية ثشَِةى طشيإ بذا. 

تةدا طوَيتإ َشاد صؤس دَيى ثيَى طوتاو يـةدَيى خؤيـذا طـوتى: )ئيَظـتا ضـى سووي      يةو وةخ
 داوة، سةْطة ئاويَٓةنة بةسيَهةوت بيَتة ْاودةطتى(. 

طوَيتإ َشاد داسيَهى ديهة تةَاػايةنى ئةوالى نشد و دَيى ثيَـى طـووتا ضـوْهة ديتـى     
ةَيطـةسِاوةو ضـاوة تـةسِةناْى    َريصا طوٍَ يةػةسَإ ضؤتةوة قاوغى خؤى و سةْطى ػني و َؤس ٖ

وةى بةسدى تةِس دةبشيكاْـةوة، ئـاخش سةْطـة بطشَيـى، ٖـةّ بـاونى و ٖـةّ بـشاى يةبـةسةناْى          
دةْطٔ... . بؤ ئةوة ْاَيآ، ئاى نة خشاخ بـري يـة نضـؤيةيَيهى وا دةناتـةوة، ئـاى عةدـةب       

 ئةمحةقيَهة، بةساطتى ئةمحةقة. 
ة، ضؤْة ئةويؽ نؤخةيةى بهات؟ ! بةئاْكةغ صؤس ية قوتابيةنإ ية ْاو ثؤيذا نؤخةنؤخياْ

خؤى ٖيَٓاية طةسػيَوةو ساَيى نؤخةنشدٕ، َةطةس ضى بووة؟ ٖةَوو ٖةس دةنؤخٔ ئةو ية نةغ 
نةَرتة؟ خامنى َاَؤطتا ئيٓهةَاٍ ئاثاى بةضجةْيطايَيهى ثشَِاْاوة طـةيشيَهى ئـةوى نـشد و    

 دسيَزةى بةدةسطةنةى خؤيذا. 
ياًْةبةسإ و رووسى ثيَهةْيٓةنة ضوْة باصاسِى نؤْة فشؤػإ ئةوإ دواى تةَاػانشدْى ط -3

و يةوآ نةوتٓةنشِيٓى ضةْذ دياسيةى بؤ سادى َشاد ٖـةفت ترييهـى ْـوآ و دـوإ و بـةبام و      
بشيكيإ نشِى و نةٖةس ية دةَاْضةى بةساطتى دةضوو بؤ نضـؤَيةناْيؽ تـؤثى سةْطـاوسِةْطى و    

 و ئيٓذا صؤس دؤسة ػرييٓيإ نشِآ...  بؤ دايهى طةسثؤػيَو (16)ْةسَؤَيةيإ نشِى
بةطةساْظةسى باصاسِةنةدا خوالْةوةو ٖةَوو ػتيَهيإ ديت ئةو تةْيا طواسى ضةسخ و فةيةى 
ْةبوو، باونةنةى داواى ئةَةى ييَٓةنشد و طوتى ئةَة بؤ َٓذاآلْة تؤ ئيرت طةوسةى و ثاػـذإ  

                                                           

 ْووطةس باطى تؤثيَو دةنا، نة بةالطتيهيَهةوة بةطرتاوة نةدةيٗاوآ دووباسة بؤت دةطةسيَتةوةو... ٖتذ.  (16)
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ـ   ِٓ يـة ْضيـو ضـةسخ و فةيةنـةوة     بة طاَيتةوة طوتى ٖةسيةى دوو طاَيى ديهةية رْت بـؤ دةٖيَ
وةطتإ و تةَاػايإ نشد دوايى باونى ثةيةى نشدو طوتى: دةبـآ خؤَـإ بطةيةْيٓـة نؤطـاى     
ْةوت و بؤػهةنإ ثشِ يةْةوت بهةئ و بهةويٓـةوة سيَطـا. ناتةنـةَإ تةْطـة يةساطتيؼـذا      

ةويَوة ضـوْة  ناتيَو، نة طةيؼتيٓة نؤطاى ْةوت خؤس يةوبةسى ػاس بةسةو خواس الس دةبـؤوة. يـ  
دةسةوةى ػـاس و يـة قاوةخاْــةى طـةس سيَطــادا ثآلويـإ خــواسدو بـةسةو َــاٍَ ًَـى سيَطايــإ       

 طشتةوةبةسآ. 
خؤسْؼيٓإ باغةناْى دةسةوةى ػاسيإ يةدواوة بةديَ ٖيَؼـتبوو، طـةس يـةْوآ ًَـى ئـةو      

شِ يـةبؤٕ و  سيَطايةيإ طشتةوة بةس، نة بةياْى ييَيةوة ٖاتبووْة ػاس. طةس يـةئيَواسة طـةسّ و ثـ   
بةساَةى ديادياى ٖاويٓى بوو بؤم ية دؤطةيةناْى نةْاس سيَطادا قريةقرييإ بوو ئةطجةنإ بة 
ٖةْطاوى يةنظإ و طةْطني سيَيإ دةنشد بة بةسَيًى ثشِةوة ْانشىَ صؤس بشِةتيَٓـشئ و سِابهـةٕ.   

بآ، ئةَشِؤ سؤريَو طوَيتإ َشاد بةسةبةسة خةسيو بوو خةو دةيربدةوة، َاْذو بوو، ضؤٕ َاْذو ْة
يةسِؤرة خؤػةناْى رياْى بوو صؤسى خةو دةٖـات طـوَيتإ َـشاد خـؤى خضاْـذة ثـاأل بـاونى و        

 بةطةسى سِسةت خةو بشديةوة. 
ٍَ و قؤَيتاييـاْى دةدا بةخةبـةس دةٖـات، دووبـاسة خـةو         ْاوْاويَو، نة عاسةباْةنة يـة ضـا

بةبريى دةٖاتـةوة: ضـةْذ باػـةنة يـة     بةطةسيذا صاأل دةبؤوة و ٖةسداسيَو بةس ية خةوييَهةوتٓى 
دْيادا باوى ٖةية ية ػاْةناْى باونى ٖةطتى بة ئاساَى و دَيٓيايى دةنشد و عاسةباْةػـى بـة   

 تةم و ٖؤسِ دةسؤيؼت و مسى ئةطجةناْيؽ بةصةويذا دةنوتشإ. 
دواى قةدةسيَو، نة طوَيتإ َشاد ٖيَؼتا ٖةس ْوطتبوو ْةيذةصاْى ضةْذ وةختة بة سيَطاوةٕ، 
عاسةباْةنة وةطتا. دةْطة دةْط و تةم و ٖوسِى ضةسخةنإ ئاساّ بـؤوة. ٖـةَوو ػـتيَو نـح     
بؤوة. باونى ئةوى بة باوةػى خؤى ٖـةَيطشت و بشديـة ديَطايـةى يـة ساَييَهـذا بـة طـيٓطى        

 خؤيةوةى دةضةطجاْذ، يةريَش ييَوةوة طوتى:
 ـ ضةْذ طةوسة بووة، ٖةس ٖةَيٓاطريآ! ضةْذة طشإ بووة! 

 يةطةس طيؼة ثووػيَهى داْاو بةضانةتةنةى دايجؤػى و طوتى: ثاػذإ
 ـ تؤ بٓوو، َٔ ئةطجةنإ دةنةَةوة نةَيَو بًةوةسِئَ. 

 طوَيتإ َشاد ضاوةناْيؼى ْةنشدةوة و يةو خةو و بيَذاسيةيذا ضيَزى وةسدةطشت. 
 تةْاْةت ديظإ بريى نشدةوة: )ضةْذ ػتيَهى باػة، نة يةدْيادا باوى ٖةية(. 
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ػذإ داسيَهى ديهـةؾ ناتـآ، نـة بـاونى قـةيتاْى ثؤتيٓـةناْى ثَيـى نـشدةوة بـة          يةثا
ئاطاٖاتةوة دياس بوو ثؤتيٓـةنإ بـة دسَيـزايى سؤر ثَييـةناْى دةطـشت، ضـؤٕ بـاونى ٖةطـتى         

 بةوةنشد، نة ثؤتيٓةنإ ثيَيةناْى ئةويإ دةطوػى؟ 
تةواو دةنشد وةى ئةوةى طوَيتإ َشاد ية ساييَهذا ية يةؾ و طياْيذا ٖةطتى بة ئاصاديةنى 

َةية بها و خؤى دابيَتة دةطت تةورَيَهى بآ طشآ و طؤٍ و وةطتإ، واى ٖاتة بةس ضاوإ، نة 
ػةثؤييَهى ػٓة با ثووؾ و ثةآلػى دؤساودؤسى خظتؤتة نةسويَؼهةوة، ئةويؽ بةطةس ثـووؾ  

ذا دةنةوتٓة طـةس  و ثةآلػذا ساي دةنشد، َةيةى تيَذا دةنشدٕ و ئةطتيَشةنإ ية ئامساْى بيَذةْط
ئةو ثووؾ و ثةآلػة داسيَو ية ييَشةو داسيَهى ديهة ية وآ بـة نجـى طـةسةو خـواس ئةطـتيَشة      
دةسِرإ، بةآلّ   تائةو بةسانشدٕ خؤى بةوآ دةطةياْذ ئةطتيَشة خـاَؤؾ دةبووْـةوة ئـةو صاْـى     

نإ قةثاأل يـة  خةودةبيَٓآ ناتآ، نة بةئاطا دةٖات طويَى ييَذةبوو نةوا ضؤٕ ئةطجة ثيَوةْذنشاوة
طياوطؤَيى وسديًةى تاصة دةطشٕ و خشّ و ٖؤسيإ ضؤٕ يةدةوسى خةسَاْى نا دابٔ دآ و يةساييَو 
دةْطى صةْطى ٖةوطاسة سةٖاناْيإ دةٖاتة طوآ و ٖةْطاويإ ٖةَيذيَٓا ئةو دةيضاْى، نة باونى 

ةس ئةوةْذة بةطة يةسِؤخ ئةودا ْووطتووة و ئةوإ يةّ دةػتة ضؤيةدا طةس خةويَو دةػهيَٓٔ و ٖ
ضاوةناْى بهاتةوةو يةئامسإ ئةطتيَشةى سراو و نؼاو ببيَٓـآ، بـةآلّ   ْةيذةويظـت دواى ئـةو     
خةوة خؤػة ضاوةناْى بهاتةوة دواى ْيوةػةو ٖةوا فيَٓهى نشد، ٖةس خـؤى بـةسةو الى بـابى    

اػـرت  خضاْذ تاخؤى ْاية ثاٍَ باونى ئةوطانة باونى بةخـةواَيويى ئـةوى يـةباوةؾ خـؤى ْـاو ب     
بةخؤيةوةى ْووطاْذ، ئةوإ ية سيَطادا ية نيًََطةيةنى ثاى ية ريَـش ئامساْـذا ْووطـتبووٕ ئيَـشة     

 ْةسّ و َاَيةوة ية نوآ!  (17)يةنوآ و طةْريى
 يةثاػإ صؤس داسإ ئةو ئةطتيَشاْةى دةٖاتٓةوة ياد. 

ؤؾ وةى قةتيَيةى يةو ْضيهاْةوة، نة ٖـةسدوو ٖـةْطاويإ ىلَ دوس دةبـوو بـةدةْطيَهى خـ     
 صةْطوَية تابةسى بةياْى خويَٓذى... . دةبآ ٖةَوو قةتيَييَهى دْيا خؤػبةخت بٔ. 

 ئيٓهةَاٍ ئاثاى ٖاتة تةْيؼت نوسطيةنةى ئةو وطوتى: -4
 ـ طوَيتإ َشاد ضيتة؟

تةْيا يةّ ناتةدا بوو َشاد ئاطاى ية َاَؤطتانةى بوو. طوَيتإ َشاد يةديَى خؤيـذا بًَٓـذ   
 ناْة بؤخؤى دةٖيَٓيَتةوةو طوتى:بوو و وةى بًَآى ثا

                                                           

 طةْري: طةسبٔ، باييف، ثؼتى طةسئ.  (17)
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 ـ ٖيض، ٖيضِ ْيية. 
 ثؤيةنة ٖةَإ ػيَوة طاسدو نح بوو ثيَهةْني و نؤخةى ئاطايى َٓذاآلٕ دةبيظرتا. 

 ئيٓهةَإ ئاثاى ية ساييَهذا يةطةسَإ ػاْةناْى دةدوالْةوة بة ْاسِاصيبووْيَهةوة طوتى:
اس ْابآ واباػرتة بضى ثووؾ و ثةآلؾ ـ ناتيَو يةخؤسِاو بةبآ ٖؤ دةنؤخى و طويَت ية ثشطي

 بيَٓى و صؤثانةَإ بؤ طةسّ نةى. 
طوَيتإ َشاد بةئاَادةييةوة ية ديَطاى خؤى ساثةسِى و تا فشَاْى َاَؤطتا ديَبةدآ بها. 
ٖةَيبةتة ية ْاوةساطتى دةسطذا سيَهةوتى وا ْايةتة ثيَؼةوة. ضاوديَشةناْى ثـؤٍ تـةْيا يـةناتى    

دةٖيَٓٓة ثؤٍ و صؤثانة طةسّ دةنةٕ، يةناتى دةسطذا نةّ ػتى وا سوو صةْطى ثؼوودا ناو نؤت 
دةدات، ئةو بة ثةية ٖاتة بةسدةسطاى قوتاخباْة بةفشو باساْى بةطـةسدا بـاسى ئـائ، ئيَـشة، نـة      
طةيالٕ ْيية! ٖةس، نة ية سةوػةوة بةسةو نـادئ سِايـذةنشد، ديتـى تـني عـةييؤف طـةسؤنى       

شيٓذاس ببوو ية ئةطجةنةى دابةصى ئةو يةطةٍَ ئةوةػذا ٖيَؼـتا  نؤخلؤص، نة يةبةسةناْى ػةسِدا ب
ٖةس الو بوو، بةآلّ   الو و ْيو دةسِؤيؼت ضةْذ دةْذةى ثةساطويَهى نةّ بـووٕ سووٕ و ئاػـهشا   
بوو نة ية ثةسِةػووت خؤى ٖةَيذاوة ئةو ضـةْض بـاص بـوو دةَيـئَ بـةس يـة دـةْط ئةْـذاصياسى         

شاد ئةَةى يةياد ْةَاوة ٖةَوو ػتةناْى ثيَؽ دةْط، وةى نؼتوناَيى بووة، بةآلّ  طوَيتإ َ
 دْيايةنى ديهة واية و باوةسِ ْانشآ، نة ئةوطانة بةس يةدةْط دْيا وابووبآ. 

طوَيتإ َشاد باوةػيَهى طةوسةى ثووؾ و ثةآلػى وػو ٖةَيطشت و طـةسِاوة و بةثيَيـةناْى   
 د و نةوتٓة دووَيةدووٍَ. دةسطاى نشدةوة ٖاتة رووسةوة، َٓذاَيةنإ ثظهةثظهيإ نش

 ئيٓهةَاٍ ئاثاى طوتى:
ـ بيَذةْط، فهش و سةواطتإ ثةست َةنةٕ، طوَيتإ َشاد! تؤؾ بةبآ دةْطة دةْط و ضشثة 

 ضشخ ناسى خؤت بهة. 
يةْاو صؤثانةدا، ئاطشيَو دةبشيظهاوة، نة يةْاوةسِاطتيذا يةنضى و نةّ و طشِوطةسَى ٖةس ية 

إ َشاد ضةثهيَو ثووػى يةطـةس داْـاو فـووى ييَهـشد. ئيٓذـا      ٖةْاطةى َٓذاٍَ دةضوو. طوَيت
دةطتةيةنى ديهةو دةطتةيةنى ديهةيؼى يةْاو صؤثانة ئاخٓى صؤثانة يـة ساَييَهـذا ثـووؾ و    
ثةآلػة ووػهةنةى ٖةَيذةيووػى نةوتة ْيًََة ْيأَل و طًَجـة، ئـةو ثيَشِاْـة دةطةيؼـت وػـةناْى      

سةصي دةنشد، طةسى بةالى َٓذاَيةنإ وةسطـووسِيَٓآ و   بٗاويَتىَ، ثؤيةنة طياْيَهى ٖاتةوة بةس،
خؤى بةٖةْذآ ػيَوةو ػةنًى طةيش دةسبٗيَٓآ الطايى ٖةْذآ بهاتةوةو ثيَبهةْآ و ٖةْذيَهيإ 
بةتايبةتى ئاْاتـاى نةيةطـةس نوسطـى تةختـة يـة دواوة داْيؼـتبووٕ بـةثاسَيضةوة بـة َظـت          
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ْيؼـاْى   (18)بة عةالَةتى ثةجنةى طـةوسةى ٖةسةػةى ييَبها طوَيتإ َشاد بريى نشدةوة َظتى 
ئاْاتاى بذاو ثيَى بًَآ وةسة بةسآ! ئةو يةٖةَوإ بةتةَةْرت بوو ثاْضة طاٍ و ْيو بـوو، ػـةسِاْى   
بوو، ٖةْذآ داس دةوسوخوىل َريصا طوَيى دةدا، بةآلّ  ْةدةنشا خامنى َاَؤطتا ديـذى و بـوو،   

ئاػهشا ْةبوو نة بؤضى يةّ دوايى دوايياْةدا  ثيَويظتى بةوة ْةدةنشد َطيَضى َاَؤطتا تاأل بها
ْاَةى نوسِة تاقاْةنةى ثيَٓاطا ئةو فةسَاْذةى يةنـةى تؤثداْـة بـوو، خـامنى َاَؤطـتا صؤس      
ػاْاصى ثيَوة دةنا دياس ْيية، نة ثياوةنةى يةنوآ وٕ بووة، يـة صةَـاْى بـةس يـة دـةْط دا      

س ٖاتووة يةبةس ئةَة بـووة ئيٓهـةَإ   بةآليَيهى بةطةس ٖاتووة تا خةَيهيؽ ْاَيئَ نةضى بةطة
ػـاسى   (19)ئاثاى ٖاتؤتة )ئائيٌ( و ييَشة بؤتة َاَؤطـتا نوسِةنـةى يـة فيَشطـةى ثيَـذا طـؤطى      

دةَبوٍ دةخيويَٓذ و ٖةس يةوػةوة ضووة بةسةى دةْط. ئيٓهةَاٍ ئاثاى ٖةس نة ية ثةجنـةسةوة  
يـةنيَو دةْيَـشىََ تـا    ضاوى بـة ثؤطتةضـى طـواسة دةنـةوآ، يـةّ نـاتى دةسغ خوَيٓذْـةوةدا        

طةسوطؤساغى ْاَةى يَيوةسطشآ، نةطيَهى نـة دةضـَيتة نـٔ ثؤطتةضـى، ئةطـةس ْاَـةى بـؤ        
 َاَؤطتا ثيَبآ وةى طويًة بة سِانشدٕ دةطةسِيَتةوة. 

 تا ْؤبةتيؽ طرياوة، نة داسى دواتش نآ بؤ طووساغى ْاَة دةضيَتة نٔ ثؤطتة ضيةنة. 
ة ئيٓهةَاٍ ئاثاى ٖةَإ نات بةنوستى ْاَةنـةى  ئةو وةختةى ْاَة دةطا دةرْيَهى تةواو

دةخويَٓذةوةو ناتيَو طةسى يـة طـةسْاَةنة ٖةَيـذةطشىَ، وةى ئةوةيـة َاَؤطـتايةنى ديهـة       
ٖاتبيَتة ثؤيةنةوة بةديتٓى ئةوةى خامنى َاَؤطتا، بةو بظهة طجياْةوةى نةبة تةسصيَهى سِيَو 

ى ضـةْذة خـؤؾ دةبـآ ئـاساّ و بيَبـاى      و بةطةييكةوة يةريَش طةسثؤػةنةى قةساسيإ طشتبوو دَي
 دةبآ، دة ئةودا وةسة بة ديتٓى فشَيَظهى ضاوةناْى ئةو دَيى َشؤظ تةْط ْةبآ و ْةطوػشىَ. 

 ئةو ٖةوَيذةدا، نة بةسى يةسصيٓى دةْطى بطشآ و دةَيآ:
 ـ بشانةى ئيَوة، صيٓذوو و طح و طاغة و دةدةْطىَ و طآلو ية ٖةَووتإ دةنا. 

ى خؤيإ ْاػاسْةوة ٖةَوويإ ثيَذةنةْٔ، وةى ئةوةى يةطةأل ئةودا ببٓـة  ـ ثؤيةنة دَيدؤػي
 يةى و يةخؤػى ئةودا بةػذاسى دةنةٕ، بةآلّ  ئةو دةقةيةى دواتش بةبريى ديَتةوة و دةَيآ:

                                                           

اطشى، َاْاى ئةّ ػيَوةية: دةبآ ضواسثةجنةت بؤ ْاو يةثت ببةيتةوةو ثةجنةى طةوسةى دةطتت قيت س (18)
 خواطتى طةسنةوتٔ و ضانة دةطةيةْآ. 

 ثيَذاطؤط: ثةسوةسدةنةسى َٓذاآلٕ.  (19)
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ـ َٓاآلٕ ئيَظتا دةطت بةدةسطةنةَإ دةنةيٓةوة يةو وةختاْةدا، نة باػرتئ بـة ثيَضتـشئ   
شد، وػةناْى ئةو صؤس ثشِ ناسيطةسى بـووٕ ٖـةس برينشدْةوةيـةنى    دةسغ طوتٓةوة دةطتى ثيَذةن

برييَهى ديهةى سادةنَيؼا و ٖةَوو ئـةو ضؼـتاْةى ئـةو باطـيإ دةنـاو سووْيـإ دةناتـةوةو        
دةيظةمليَٓآ دةضيَتة ْاو طيإ و صةيٓى قوتابياْةوة و ناسيإ ييَذةنا و دةضيَتة دَيياْةوة، ئةَـة  

 ةنة ػةيذاى دةبووٕ. ئةو وةختةو طاتةى بوو، نة ثؤي
يةّ دواييةدا ػتيَو خامنى َاَؤطتا ْيطةسإ دةنا... . و سةْطة ٖةس ئةَةية، نـة ناتـآ   
تني عةييؤف طـةسؤنى نؤخلـؤص بةٖاوسَييـةتى بةسَِيوةبـةسى قوتاخباْـة يـةْاو دةسطـاى ثؤيةنـة         

دابـةس  ثةيذابوو، ئيٓظهةَإ ئاثاى يةطةسةخؤ يةطةسةخؤ بةسةو تةختة سةػةنة نؼاوةو ٖيَضى 
 خؤى تابًَآ:

 ـ َٓذاآلٕ ٖةَيظٔ طوَيتإ َشاد تؤؾ ية ػويَٓى خؤت داْيؼةوة. 
طوَيتإ َشاد دةسطةى صؤثانة دةبةطتآ و بـةخيَشايى دةضـيَتةوة طـةس نوسطـيةنةى خـؤى      
طةسؤنى نؤخلؤص و بةسِيَوةبةسى قوتاخباْة ديَٓة ْاو ثؤيةنةوة و طآلو دةنـةٕ و ثؤيةنـةؾ وةآلّ   

 دةدةْةوة:
  ـ طآلو.

بيَذةْطيةى باَيى بةطةس ثؤيةنـةدا نَيؼـا، تـا نةطـيؽ ْـةنؤخى ئيٓهـةَإ ئاثـاى بـة         
 دةْطيَهى طةبش ثشطياسى نشد. 

 ـ ػتيَو سويذاوة؟ 
 تني عةييؤف بؤ ٖئَُ نشدْةوةى طوتى:

ـ ئيٓهةَاٍ ئاثاى ٖيض ػتيَو سووي ْةداوة. َٔ بؤ ناسيَهى ديهة ٖاتووَةتـة ئيَـشة َـٔ    
ذاآلٕ ٖةيـة و داواى بـوسدٕ دةنـةّ نـة يـةناتى واْـة طوتٓـةوةدا        ضةْذ قظةيةنِ يةطةأل َٓـ 

ٖاتووَةتة رووسةوةو طةسى بؤ الى بةسِيَوةبةسى قوتاخباْة وةسطووساْذ و دسيَزةى بةقظةناْى دا: 
 ـ َؤَيةتيإ داَىَ، نة يةناتى واْة طوتٓةوةدا بيَُة رووسآ. 
 بةسيَوةبةس بؤ دةختهشدْةوة يةطةس قظةناْى ئةو طوتى: ـ

 بةَيآ، قظةو باطيَهى طشْط ٖةية، َٓذاآلٕ داْيؼٔ.  ـ
 َٓذاَيةنإ ٖةَوويإ داْيؼتٓةوة. 

ٖةَوويإ طةسؤنى نؤَيدؤصيإ دةْاطى ٖةسضةْذة ئةو ٖيَٓذة ْةبوو طةسؤنايةتى نؤَيدؤصى 
طشتبووة دةطت، يةعٓى ية ثايضدا، دواى طةسِاْةوة يةبةسةى دةْط دطة يةَـة ئـةو ييَـشةدا و    
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دةْاطني. ئةو بؤ ئاػٓايةتى ْةٖاتبوو ئـةّ ئاػـٓايةتية ض ثيَويظـتى ْـةدةنشد.     بطشة ٖةَووى 
قوتابياْى ثؤىل سةوتةّ ية ئائيٌ بةسضاو بووٕ دةنشا يةطةأل ٖةسيةنيَهياْذا يةٖةس ديَطايـةنى  
ئائيٌ: ية َاَيةوة، بةسِيَوةبةسايةتى نؤَيدؤص، يةسيَطاو ٖةسػـويَٓيَهى ديهـةدا دةنـشا قظـةيإ     

بةآلّ  ٖةسنة طةسؤنى نؤَيدؤص بيـةوآ قظـةو باطـيَهى تايبـةتى، نـة يةطـةأل        يةطةأل بهشآ،
قوتابيةنإ بها و بيَتة قوتاخباْةو يةناتى دةسطذا بيَتة ْاو رووسى ثؤيةوة، ػـتيَو بـوو ثيَؼـرت    

 سووي ْةدابوو، دةبوو ئةَة ض قظةو باطيَو بآ؟ ٖاوئ قظةو باطيَهى ديهةية، 
بةقيافةييَهى ديذدى و ضـاوديَشاْة طـةيشى َٓذاَيـةناْى     تني عةييؤف يةساييَهذا بة وسدى

دةنشد و ٖةوَيي دةدا، نة قيت و قٓر بوةطتآ تا خواسى و السيـى التةْيؼـتى ٖيَٓـذة ْةيةتـة     
 بةسضاوإ و دةطتى بةقظإ نشد:

ـ ئةو ناسةى، نة بةئيَوةَة ئةَةية: قوتاخباْةنةتإ طاسدة َٔ دطة يةوةى ثـووؾ و نـاو   
ضــى ديهــةّ يةدةطــت ْايــة. ديــاسة، نــة ثووػــيؽ طــشِ دةطــشآ و صوو  نؤتتــإ بــذةَآ ٖي

دادةَشنيَتةوة، تةثاَيةييَهى نة داسإ قوتاخباْةيإ ثآ طةسّ دةنشد، ية ضياناْذا يةْاو طوؾ و 
طؤْيإ نؤيإ دةنشدْةوةو بة عاسةباْإ دةياْٗيَٓا، طاَيى ثيَؼوو ْةنةغ ٖةبوو ئةّ ناسة بهـاو  

وو، ٖةَوو بؤ بةسةناْى دةْط ضووٕ. َـٔ دوو تـؤٕ خـةَيوصّ يـة     ْة دةسفةتى ئةّ ناسةؾ ٖةب
 ضيامن نشِى.  (20)ئةْباسيَذا ػاسدةوة ية دةَبوٍ ية َؤْؤثؤٍ

ئةّ خةَيوصة بؤ ناسطةى ئاطٓطةسية َٔ ئاطِٓ بؤ ناسطةى ئاطٔ نـشِى و ئةويؼـِ ٖـةس يـة     
ناْة سظـامبإ ثـاى   َؤْؤثؤٍ ضيإ نشِى، ئيَُة يةناتى خؤيذا طةٍَ ئةوإ َةبةطتِ َؤْؤثؤيضية

دةنةيٓةوة ئيَظتا باسةنةَإ صؤس خشاثة و دةسفةتى ئةّ ناسةَإ ْيية باسوصسوفى بةسةى ػةسِيؽ 
صؤس درواسة، ثاسةنة ية تواْاَاْذا ْةبوو ثيَشِاْةطةيؼتني، نة قةدةسي دووطةد ٖيَهتاسيَـو صةوي  

ة، بةآلّ  ئةطـةس  تؤ بهةئ نةغ يةَة نةَتةسخةّ ْيية، دةْطة نةغ قظةي يةطةس ئةوة ْيي
ٖةَوو ػويَٓيَو و نؤَيدؤصيَو و طؤخؤصيَو وةى نؤَيدؤصةنةي ئيَُة نةّ ناس بهةٕ و ساطآلتيإ 
نةّ بَي و ناسةناْيإ بة تةواوي ئةجناّ ْـةدةٕ. ئـةو ناتـة سةْطـة ْـةتواْني بةطـةس دورَٓـذا        

و ضـةى و   طةسنةوئ. بؤ ئةوةي بةطةس ٖيَضيَهي ئةوٖادا طـةسنةوئ دةبـيَ ْاْيؼـُإ ٖـةبيَ    
تفاقيؼُإ ٖةبيَ، َٓذاالٕ ئةَةية نة َين بؤ الي ئيَوة ٖيَٓاوة ثيَويظتة ٖةْـذيَهتإ واص يـة   
قوتاخباْة بيَٓٔ. نات صؤس نةَة. دةبيَ والغةنإ بـؤ ػـؤبشِيين بـةٖاسة ئاَـادة بهـشئَ. ئـةّ       

                                                           

 َؤْؤثويضى: استهاسضى.  (20)
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ٕ. دةبـيَ  والغاْة ية باسيَهي صؤس ْايةباسو خـشاخ دإ. بـة صؤس يةطـةس ضـواس ثـةييإ وةطـتاو      
ئةطجابي ئةطجةنإ ئاَادة بهشئَ. ٖةَوويإ نـؤٕ و بـيَ نـةَيو بـووٕ، ْـريو طاطـٓةناْيؽ       
َةنيٓةناْى تؤنشدْيؽ ثيَويظتيإ بة ضانشدْةوة ٖةية ٖةَوويإ ية ريَش بةفشدإ... . بؤضـي  
َٔ ٖةَوو ئةو قظاْة دةنةّ؟ يةبةس ئةوةي فشَامنإ بةدةطتة يةو صةوياْةي، نـة بـةسوبووَي   

يضةيإ ييَ ْةنشاوة بةسووبووَي بةٖاسةيإ ييَ بضيٓني. ئيَُة بة ٖةس دؤسيَهي، نـة بـووة بـيَ    ثا
ضةْذ و ضؤٕ وةى بةسةي دةْط دةبيَ ئةو ناسة ديَبةديَ بهةئ، ئةَةؾ َاْاي ئةَةيـة، نـة   
بة ٖيَضو باصووي خؤَإ و بةثيَي ْةخؼةو ثالٕ ية دووطة ٖيَهتاسدا بةسٖةَي بـةٖاسة بضـيَٓني   

د ٖيَهتاس! ئاطاداسٕ دةصأْ ضةْذة؟ نَي دةبـَي ئـةّ نـاسة بهـات، دةبـَي ثؼـت بـةنيَ        دووطة
ببةطرتيَ؟ ئةَةية، نة ئيَُة بشِياسَإ داوة طةسةسِاي ٖةَوو ػتيَهي، نـة يةبةسدةطـتُاْذايةو   
ٖةَوو ئةو ناساْةي، نة ٖةس ئيَظتا بؤ نؼتوناَيي بةٖاسة ئاَادة دةنشيَ، دةطتةيةني نيَالْي 

دة بهةئ بريَإ نشدةوة طةيشَإ نـشد ْـانشيَ رْـإ بٓيَـشئ، ضـوْهة دووسة، يـة       ديهة ئاَا
 )ئةنظاي(ـة، نةطيؽ ْيية، ئةَةبوو بشِياسَاْذا ية قوتابياْي قوتاخباْة نؤَةى وةسطشئ. 

تني عةييؤف طةسؤني نؤَيدؤص، ئةّ َشؤظة طةخت طريو خؤطشة، نة ٖةَيؼـة بةسواْهـةى   
يي يةبةس دةنشدو ٖةَيبةتة طةسَاي دةبوو، نـاَلوي طويَضـهةداسي   بيَ قؤَيي خؤَيةَيَؼي طةسباص

خؤَيةَيَؼيي يةطةس دةنشد و قيافةيةني خةخمؤساْةو بشِياسدةساْةى ٖـةبوو و يةطـةٍَ ئةَةػـذا    
نةٖيَؼتا طةْر بوو، ضةْذ دةْذةيةني ثةساطووي يةدةطتذا بوو النةيةنةي خواسببؤوة داْتـاي  

 خؤي ٖةَيؼة بة قةدةوة دةنشدو ئةّ قظاْةي نشد...  ناسو خضَةتطوصاسيية طةسباصييةنةي
تني عًيؤف طةسؤني نؤَيدؤص، نة ية ثيَؽ تةختة سةػي ثؤٍ ية تةْيؼت ْةخؼةي دوطشايف 
ساوةطتابوو ئةوٖاي طوت: ْةخؼةيةني، نة ية ْاويذا ٖـةَوو طـويَي صةَـني و دةسيايـةنإ و     

ئوطرتاَيياي تيَذا ديَهشابؤوة، نة طـةسّ و   يةطةٍَ تيَهشِاي واَلتاْي وةى طةيالٕ، داوا، طؤَاتشاو
وةى بةٖةػت بووٕ و يةويَذا دةنشيَ بةبيَ ناس بزي و يـة بيَهاسيـإ َـيَؽ و َةطـةص يـةخؤت      
دةنةي، تني عةييؤف طةسؤني نؤخلؤغ ية قوتاخباْة بةجمؤسة قظةي نـشد... يـة قوتاخباْةيـةى    

و، نة خؤَيةَيَؼـي يـة طـةسَايي    نةيةْاو طؤثاناْيذا ثووػيإ دةطووتاْذ، يةعين ئاطشو دويَ
صياتش بوو ناتيَو، نة ئةو طوتي ية ئةنظاي دووسة دةطت دووطةد ٖيَهتاس طـةسةسِاي داْةويًَـة   
بؤ بةسةناْي دةْط بهـشِئ، وةى ئـةوةي يـة سةوػـةدا وةطـتابيَت ئـةوٖا ٖـةَيِ يـة دةَـي          

 ٖاتةدةس... . 
 تني عةييؤف طةسؤني نؤَيدؤص ئةو قظاْةي نشد. 
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ثةجنةسة ية دةسةوة، بـا ٖـةَيي نشدبـوو، يـة دسصةنـاْي ثةجنـةسةوة دةٖاتـة ْـاو         يةو ديوي 
ٖؤَيةنةوة. طوَيتإ َوساد دةيذيت، نة ئةطجي طةسؤني نؤَيدؤص يةبةس بةفش ضؤٕ طـةسي خـؤي   
يةبةس باو بؤسإ تةناْذةدا  و مسي يةعةسصدا دةنوتيَ. بانةؾ ياَيي ئـةوي ثـةخؽ و ثةسيَؼـإ    

بةالدا دةخظت. ئةطجةنة طةسَاي بوو... ئـاخش خـؤ ئيَـشة طـةيالٕ     دةنشد و نًهة ػؤسِةنةى 
 ْيية. 

 تني عةييؤف سووْي نشدةوة طوتي:
َٔ ٖةسوا ئيَوة ية ْاو دةسطةنة ديَ ْاٖيًَيَِ. ئةَة ناسيَهي ْاضاسي و بةصؤسيية، ئةَـة   -

و دةسغ بضأْ. دواي دةْط و سةْطة صووتشيؽ، ئةطةس مبيَِٓ، خؤّ ئةّ َٓذاالْـة بـؤ قوتاخباْـة   
خويَٓذٕ دةٖيَُٓةوةو داوا دةنةّ، نة خويَٓذْةنةيإ دسيَزة ثيَ بذةٕ، بةآلّ  ئيَظـتا باسةنـةَإ   

 بةجمؤسةية. 
ثاػإ بةسِيَوةبةسي قوتاخباْة قظةي نشد، ية دوايذا دووباسة تني عـةييؤف نةوتـةوة قظـة.    

يإ نـشدةوة بـة   ناتيَو، نة يةْاو ثؤيةنةدا دؤؾ و خشؤؾ دةطيت ثيَهـشد، َٓذاَيـةنإ دةطـت   
 دةطت بةسص نشدْةوة، بةّ َاْايةي، نة َٔ ئاَادةّ ناس بهةّ. 

 تني عةييؤف يةنظةس نةوتة سووْهشدْةوة:
ئةطةس نةطيَو وابضاْيَ نةئيَُة ثيَويظتُإ بةٖةَوو قوتابيةنة ئةوا خةياَيي خاوة. ٖـةس   -

ؾ، يـة دواييـذا   نةطيَو دةسطةناْي خشاخ خبويَينَ خشاثيؽ ناس دةنـاو دووَـيؽ قوتـابي بـا    
 ئاطاْرت دةتواْيَ ئةو وةختةي ية نيظي ضووة تيَ ٖةَييَٓيَتةوة. 

 تؤ، طوَيتإ َوساد، وةى قوتابييةني، نة يةثؤيةنةدا، نة يةٖةَوويإ طةوسةتشى... 
 َٓذاَيةنإ نشدياْة دةْطة دةْط -
 ئاْاتاي ية ٖةَووَإ طةوسةتشة، بةّ صواْة دةبيَتة ػاْضة طاٍَ.  -
ٍَ و تةَةٕ ْييـة، بـةرٕ و بااَليـة ئةَـةؾ باطـيَهي طـةسةني ْييـة،        َٔ َةبة - طتِ طا

 طةسؤنى نؤَيدؤص طةس يةْويَ سووي دةَي ية طوَيتإ َوساد نشدةوة طوتي:
 تؤ ثاسةنة ػويَين تةسِةو طةوصةت نيَاَل، واْيية؟  -

 طوَيتإ َوساد بةدةّ ٖةَيظاْةوة طوتي: بةَييَ ية خةياباْي ئاساٍ بوو. 
 اطٓى دووةّ و ضواس ئةطح؟ بةي ط -
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بةَييَ بة طاطين دوودةّ و ضواس ئةطح، بةآلّ  َٔ تةْيا ياسَةتيُذا طاطـٔ ٖـي طـاست     -
باي بوو، ئةويإ بؤ طةسباصي باْط نشد ناسي تةسِةوطةصة ضاْذٕ وة دسةْط نةوتبوو، يةبةسئةوة 

 بةسيَض ضةنيؽ داواي ييَهشدّ ٖاسيهاسي بهةّ. 
 طةسؤني نؤَيدؤص طوتي:

ٔ ئةوة دةصامن ٖةس يةبةسئةَة ية تؤوة دةطتِ ثيَهشد. ٖـةَوويإ سوويـإ يـة طـوَيتإ     َ -
 َوساد نشد و يةطةٍَ َريصا طوَيذا ْيطايإ نةوتة طةس يةنذي. 

َريصا طوٍَ بة دؤسيَهي وةى بًَيَي تايبةتي تةَاػاي ئةوي دةنشد ْةى وةى ئـةواْي ديهـةو   
ئةو دةنةٕ، طوَيتإ َـوساد يـةّ سووداوة ْاسِةسـةت     ية ثشِ طووسٖةَيطةسا، ٖةس وةى بًَيَي باطى

 ْةبوو و دَيي ييَي دا. 
 ئاْاتاي ية ديَطاي خؤيةوة ٖاواسي ييَٗةَيظا:

 َٓيؽ صةوي باخضةي طةوصةو تةسِةّ نياَلوة!  -
 ئاسنني بةطيؽ وتي:

 َٓيؽ.  -
 ية دواي ئةودا دةْطي ديهة دةٖاتٔ. بةآلّ  تني عةييؤف طوتي:

ط بٔ، ييَطةسِئَ بة ْؤسة، باطةنةَإ بةسِاطـيت و دذيـة. يـة دةسطـةوة     َٓذاَييٓة بيَذةْ -
 دةطت ثيَبهةئ، دووباسة سووي دةَي ية طوَيتإ َوساد نشدو طوتي:

 تؤ يةطةٍَ دةسطةناْتذا ضؤْي؟  -
 طوَيتإ َشاد وةالَى داوة:

 ٖيَٓذة ْا.  -
 ٖيَٓذة ْا ضي؟  -

 صؤس خشاخ ْيِ.  -

 ئةو َاوة بيَذةْط بوو طوتي:ئيٓهةَاٍ ئاثاي، نة بة دسيَزايي 
ْةٖيَٓذة باػة، َٔ ٖةَيؼة ثيَي دةَييَِ: تؤ دةتواْي ثًة بة ثًـة باػـرت دةسغ خبـويَين،     -

طةدداس يةَة باػرت، ئةو صؤس تواْاو ئاَادةطي تيَذاية بةدبةختييةنةي ئةوةيـة نـةَيَو دَيـي    
 وة طوتي:تةسِة، طةسؤني نؤَيدؤص بةدةّ برينشدْةوة بة ئاواصيَهي دسيَزنشاوة

بةآلّ ... . . َٔ ضاوةسِيَِ ْةدةنشد... صؤس باػة. باونت يةبةسةى دةْطة و تؤ ْـاْى بـؤ    -
 ئاَادة دةنةى، ئاْاتاى ئةدى تؤ ضؤٕ؟ 
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 ئاْاتاى بةدةّ ئةوةوة طةسى يةبةس خؤى ْابوو ٖةَيذةطتا طةسثآ و طوتى:
 ٖةَإ ػيَوة.  -

 تني عةييؤف صةسدةخةْةيةنى طشت و طوتى:
ئيَوة وةى يةنٔ ـ دواى نةَيَو دسيَزةى بةقظةنةي داو ناتيَـو نـة طـةس      دياسة، نة -

يةْوآ ديَٓةوة قوتاخباْة ئيٓذا ْشخى خويَٓذٕ تيَذةطةٕ. َٔ ئةَة دةصامن، ٖـةس يـة ئـةصَووْى    
خؤَةوة دةصامن ٖةسناتيَو طشفتيَو ثةيذابوو ٖةَيؼة دةَيئَ، ييَي طةسِآ، دةضـِ نـاس دةنـةّ.    

 و تةْيا بؤ ناسنشدٕ دةرية؟ واْيية ئاْاتاى؟ ئاخش َةطةس َشؤظ تةْيا

 ئاْاتاى ويظتى ػتيَو سووٕ بهاتةوة بةآلّ  ضاوثؤػى ييَهشد و طوتى:
 ْاصامن.  -

 تني عةييؤف طوتى:
َٓيؽ ٖةَوو ػتيَو ْاصامن و ئةطـةس دـةْط ْـةدةبوو، دةضـووّ دةخمويَٓـذ و خـةسيهى        -

 فيَشبووْى صاْظت و صاْياسى دةبووّ. 
هى ئاػهشاو سووٕ يةْاو ثؤيةنة ٖات، ثيَهةْيٓاوية، طـةسؤنى نؤَيدـؤص،   دةْطى ثيَهةْيٓيَ

نة خؤيؼى ثياويَهى بةتةَةْة سةص دةنا خبويَٓآ و سـاَيى ئةواْـةيؽ ئـةو، قوتابياْـة، دةسغ     
 خويَٓذٕ و قوتاخباْةيإ يةبةس دأل نةوتووة! . 

 ني عةييؤف بةثيَهةْيٓةوة ثشطى؟ :ت
آلٕ صؤس سةص دةنةّ خبـويَِٓ. دواتـش، ئيَـوة يةَـة     َةطةس دآ ثيَهةْيٓة؟ بةَيآ، َٓذا -

 دةطةٕ. 
يةّ وةختـةدا نةطـيَو طـودى يـةّ دةسفةتـة وةسطـشت و ٖاتـة ْـاو قظـةناْى طـةسؤنى           

 نؤَيدؤصةوة:
 )طةسؤنى بةسيَض(، ساطتة ئيَوة خؤتإ ية فشِؤنة فشِيَ داوةتة خواسآ: -
 تني عةييؤف طةسى وةى ْيؼاْةى ثةطٓذنشدْى قظةنة داطشت.  -

 يزطة ئاساَى يةبةس بشِا بوو:نوسِ
عةدايبة! بةتشغ ْيية؟ َٔ داسيَهيإ يةثؼت باْى ضواسداغى تووتٔ خؤَِ ٖةَيذاية  -

 طةس طيؼةيةى ثووؾ بةآلّ  يةطةأل ئةَةػذا ئةرْؤنامن يةسصئ. 
 تني عةييؤف نةوتة سووٕ نشدْةوة:

 س ييَو دةبيَتةوة. بةَيآل خؤّ ٖةَيذا، بةآلّ  بة ثةسِةػووت. وةى بًَآ طوْبةدةو وةى ضاد -
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 قوتابيةنإ ٖةَويإ بة يةنذةْط ثيَهةوة ووتيإ:
 دةصاْني، دةصاْني.  -
 ئيَُة يةيةنةى ضةتش باصإ بووئ و خؤفشِيَذإ بةضةتش و ثةسِةػووت ناسَإ بوو.  -

 دةْطيَو بةسص بؤوة:
 يةنةى ضةتشباص ناسى ضيية؟  -
يةديَطايةنذا فشِيَ دةدسيَٓة  يةنةى ضةتش باص؟ ئةَة يةنةييَهى ْاديَطريو دةْطية، نة -

 خواسةوةو يا دةْيَشدسآ و تا فشَاْيَهى تايبةتى و طشْط ئةجناّ بذا، تيَطةيؼنت؟ 

 بيَذةْطيةى باَيى بةطةس ثؤيةنةدا ٖيَٓا. 
 تني عةييؤف ثرت سووْي نشدةوة و طوتى: -
 يةنةى يإ بةتاييؤْى ضةتش باص سةْطة يةضةْذ نةطيَو يإ ضةْذ ٖةصاس نةطيَو ثيَـو  -

بآ، طشْط ئةوةية، نة يةنةى ضةتش باصإ دةضٓة دواوةى دورَٔ و ثؼـتيإ ييَـذةطشٕ و نـاسى    
خؤيإ دةنةٕ. ئةطةس دةػتاْةوآ صيَرت بؤتإ سووٕ بهةَةوة ئةوا دـاسيَهى ديهـة بؤتـإ بـاغ     
دةنةّ. با ئيَظتا خةسيهى ناسى خؤَإ بني. ئاْاتاى داْيؼة، بؤ وةطتاوى؟ بـاونى تـؤؾ يـة    

 ا دةدةْطآ. بةسةى دةْطذ

 باونى َٓيؽ.  -

 باونى َٓيؽ دةدةْطآ.  -

 باونى َٓيؽ -

 باونى َٓيؽ.  -

 تني عةييؤف دةطتى وا بًَٓذ نشد وةى بًَآ، بربِيَتةوة، و طوتى:
َٓذاَييٓة، َٔ ٖةَووى دةصامن وابري ْةنةْةوة، نة َٔ ية بةياْييـةوة تاػـةو تـةْيا     -

و يةػـهش و طـوثاية، نـآ يـة     بةناسى نؤَيدؤصةوة خةسيهِ َـٔ ٖـةَوإ دةْاطـِ. نـآ يـةْا     
ْةخؤػداْةى ضؤيةواْى و بياباْذاية، َٔ ئيَوة ٖةَوتإ دةْاطِ ٖةس يةبةس ئةوةػة ٖاتووَةتة 
التإ. نةواتة ئاْاتاى تؤؾ دةضى بزيَوى بؤ باونت ئاَادة بهةى، تؤؾ دةبآ طاَييَو يـإ يـة   

 طاَييَو صياتش يةقوتاخباْة بطةسِيَتةوة. 
 ا. َٓيؽ! َٓيؽ، َٓيؽ ٖةسوةٖ -

ضةْذ نةطيَو ية قوتابيإ وايإ طوت، وةٖةس يةنيَهيؼيإ يةّ نـات و طـةسو بةْذاْـةدا،    
 خؤى بةنةطيَهى قاسةَإ دادةْا. ٖيض دةسفةتيَو يةَة باػرت ْيية؟ 
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 ْاضيَتة قوتاخباْةو ناس بة ئةطجإ دةنةى، ئةدى ضيت دةوآ، يةَة باػرت ٖةية؟ 
 طةسؤنى نؤَيدؤص طوتى:

آ: ئةوٖا ْابآ. تةْيا ئةواْـةى، نـة طـةسوناسيإ يةطـةأل طاطـٓذا      ْا، ْا ئاساَتإ ب -
ٖةية. تؤ ئاسنني بةط، تؤؾ ديَبةسةى طةوصةو تةسِةت نيَآلوة؟ باونت يةْضيو َؤطهؤ نورساوة، 
َٔ ئةَة دةصامن، بـاوى و بشايـةنى صؤس نـورساوٕ. ئـاسنني بـةط، َـٔ تهـا يـةتؤؾ دةنـةّ          

ى خويَٓـذٕ بـة دـووت و نيَالْـةوة خـةسيو بـى.       ٖاسيهاسميإ بهةى. تؤؾ ثيَويظتة ية ديـات 
 ضاسةيةى ْيية و َٔ خؤّ ئةَة بؤ دايهت سووٕ دةنةَةوة. 

طةسؤنى نؤَيدؤص دوايى ْاوى دوونةطى ديهةى ٖيَٓا، ئاسطيؽ و قوباد قوٍ، و طوتى، نـة  
طبةيٓآ طةس يةبةياْييةنةى ٖةَويإ يةسةوػةى نادئ و ئظتبًى ئارةَيةنإ بؤ ضاوثيَهةوتٓى 

 ياْياْةو دابةػهشدْى ناسو فشَإ طةسدةطتةنإ ئاَادةبٔ. بة
 طوَيتإ َشاد ػةو دسةْطاْآ يةَاَيةوة بةسيةوةى بٓووٕ َةطةيةنةى بؤ دايهى باغ نشد. 

دايهى بة بيَذةْطيةنةوةو بة َاْذويى دةطتى بـة ْاوضـةواْى خؤيـذا دةنيَؼـا طـويَى بـؤ       
ؤر ية نؤَيدؤصدا نـاسي نشدبـوو، يـة نيًَطـة     قظةناْى طوَيتإ َشاد ساطشت. ئةو بة دسيَزايى س

بووةو ػةويؽ بة ناسوباسى َٓذاَيةناْى ساطةيؼتبوو، سادى َشادى ٖاسو ٖاز و ػـيَت و ػـوس   
 بةخؤػى و ػاديةوة طوتى:

ئاى، نـة ضـةْذة باػـة. َـشؤظ ْةضـَيتة قوتاخباْـةو بةطـواسى ئةطـجةوة خـةسيهى           -
 دووتهشدٕ بآ، َٓيؽ سةصّ ييَية و ئةوةّ دةوآ. 

 يهى يةدَيةوة ييَى ثشطى:دا
 ئةسنةناْى خؤت ديَبةديَ نشد؟  -

 سادى َشاد وةآلَى داوة:
 بةَيآ.  -
 بشؤدةي، بٓو، دةْطت ييَوة ْيية، تيَطةيؼتى يإ ْا؟  -

بةآلّ  قظةيةنى بة نوسِة طةوسةنةى ْةطوت. و تةْيا ية ثاػذإ، دواى ئةوةى نضـؤَيةناْى  
بةسدةّ ضشانة صؤس دَيطري بوو وايضاْى طوَيتإ َشاد خظتة ْاو ديَطاو بةسيةوةى فو يةضشا بها، ية

خةو بشدوتيةوة. ئةوناتة طةسى خظتة ْيَو دةطتةناْى و طشيا، َاوةيةنى صؤس بةبيَذةْطى طشيا 
و ية سةرَةت طشياْةنة ػاْة يةسِو الواصةناْى تةناْيإ دةخواسد طوَيتإ َشاد دَيى توْذ بـوو،  

ٖيَُٓى بهاتةوة بـةآلّ  ْـةيويَشا ْاسِسـةتى بهـاو بـريى       ويظتى ٖةَيظآ و دَيى دايهى بذاتةوةو
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نشدةوة، نة بةتةْيايى واصى ييَ بيَٓى ضوْهة ئيَظتا بري يةباونِ دةناتةوة نة، ئيَظتا ئةو يةْاو 
ــاأل و       ــريى َ ــذاأل، ب ــواس َٓ ــذاية، ض ــةبريى َٓذاَيةناْيؼ ــة. ي ــو داي ــة ض باسيَ ــذا ي دةْط

 ثيَذاويظتييةناْى ديهةػى ية َيَؼهذاية. 
رٕ، رْة، طشيإ بؤ رْإ سةواية. خامنى َاَؤطتا، ئيٓهةَاٍ ئاثايؽ دواى ئةوةؾ، نة تـني  
عةييؤفى طةسؤنى نؤَيدؤص ية ثؤيةنة ضوةدةس، سوى صؤس تشؾ و تاأل بوو و خةياَيى سؤيؼـتبوو.  
نة صةْطيؼى ييَذا ئةو ٖةس يةثؼت َيَضةنة داْيؼـت و ْةضـووة دةس. ٖـةَوو قوتابيـةناْيؽ     

ض يةنيَهيإ سايإ ْةنشدة دةسةوة، ضاوةسِآ بووٕ تا خامنى َاَؤطتا يةديَى خـؤى  داْيؼنت و ٖي
بًَٓذ بوو و بةسةو دةسةوة ضو، نة طةيؼتة ْاو دةسطا طشيا. ٖـةوَيى دةدا خـؤى ساطـشآ و بـةآلّ      
ْةيتواْى و بةضاوى فشَيَظهاويةوة سؤيؼت َريصا طوَييؽ نة ْةخؼة دوطشافية يةبرينشاوةنةى 

 َؤطتايإ بةضاوى بةطشيإ و فشَيَظهةوة، طةسِاوة. بشدة رووسى َا
ئةَة ناسى رْاْة، خةّ ية ٖةَوو ػتيَو دةخؤٕ يةبةس ئةَةػة دةطشيةٕ. َةطةسضى بووة، 
ػتيَهى طشْط ْيية، طاييَو يإ صؤس صؤس دووطاَيى ديهة دـةْط دةبشِيَتـةوة، دةنـشىَ ديظـإ     

 بضٓةوة قوتاخباْة... . . 
برينشدْةواْة و طوآ ٖةَيدظنت بؤ طعةى باو تيَهٗةآلتٓى بـةفش يـةو   طوَيتإ َشاد بةدةّ ئةو 

 ديو ثةجنةسةوة، خةو بشديةوة. 
 

بةياْييةنةى سؤرى دوايؽ ٖةس بةّ دؤسة با ٖةَييهشدبوو و باو و بؤسإ تةواوى ئةوْاوضـةى  
داطشتبوو، ئامسإ بة ٖةوسى سةؾ و تاسيو داثؤػـشابوو. طـوَيتإ َـشاد تاطةيؼـتة سةوػـةى      

ًة سةقيَتةى طةيؼتآ. ناسيَهى، نة طةسؤنى نؤَيدؤص ٖيَٓابووية ثيَؼةوة صؤس يةوة بةطشفت تةوي
تش بوو نة دويَٓى طوَيتإ َشاد بريى ييَ نشدبؤوة. يةنةّ، يةطةأل طةسؤنى نؤَيدـؤص و ضهيؼـى   
ثريةَيَشدى يةسِوالواصى سيؽ خةْةيى، نة ٖةسيةنيَو يـة قوتابيـةنإ ضـواس ئةطـجايى يغـاوى      

ْآ و بةسةو تةويًة نؤْةنة سؤيؼنت يةويَذا يةسةوػة ثشِ بةفشةنةدا ئةطح و باسطريةنإ ئةطجى دا
بة ساَييَهى طةسَا بشدوو و خةَاويةوة دةٖاتٔ و دةضوٕ و يةئاخوسِة ْيوةخاييةنإ بةبآ دَيى و 
ْا بةدَيى و تيَُاوييةوة نايإ دةدوى. ئاػهشاية، نة ئةطـح ٖاويٓـإ قةَيـةو و صطـتاْإ يـةسِ      

ٔ، بةآلّ  ئةّ باسطرياْة تةْيا ٖةس ثيَظت و ئيَظكإ بووٕ ٖةسناسيإ ثيَهشدٕ و سةتاْـذيأْ و  دةب
نة صطتإ داٖات يةنظةس بشديآْة سةوػةى ئاخوسِآ نةغ ْيية ئاييهيـإ بـذا و ضـاوةديَشيإ    
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بها ئاييهةنةيإ بةئةْذاصةى َةَشةو َةرييـة. ٖةسضـيةنى َاوةتـةوة بـؤ وةختـى دـووت و       
 ٖاسآ ٖةَيطرياوة. نيَآلْى بة

قوتابيةنإ بةْائوَيَـذى و تيَهؼـهاْيَهى تـةواوة وة ساوةطـتابووٕ. ضهيؼـى ثريةَيَـشد       
 بؤَيةيةنى ييَوةٖات. 

 (21)ضية وا تَيُـاوٕ و واقتـإ وِسَـاوة، واتاْـذةصاْى تؤيجاسةنـاْى ئـؤسدوى َاْـاغ        -
ى بيظت سؤرإ ٖةسيةنيَو ضاوةسِيَتإ دةنةٕ يةّ اليةوة ٖةَيبزيَشٕ؟ َةتشطٔ، ٖةَية ْانةٕ. َاوة

يةئيَوة وةى دواْةطا، ٖيَض و تواْاتإ ديَتةوة بةسآ. ديَى طوَإ و دودَيى ْيية، ئةطجةنإ صؤس 
 بةتاو و تواْإ. ئةوإ تةْيا ثيَويظتيإ بة خؤساى و ضاوديَشية، ئةويذيهة يةطةس خؤَاْة. 

 طةسؤنى نؤَيدؤص صياتش طوتى:
ة ثيَوطتتإ بآ بؤتإ دابني دةنةئ، يا ئةَيال دةى َٓذاَييٓة بطشٕ. ٖةس ض ػتيَهى، ن -

 دةطت ثيَبهةٕ ٖةس نةطةتإ ضواس داْة وةسطشٕ، ٖةس ناَيَهى، نة دةنةويَتة بةسدَيتإ بيطشٕ. 
يةّ ناتةدا ػتيَهى يةثشِ سويذا يةْيَوإ ئةو ئةطح و باسطرية بـآ طةسثةسػـت و ثةسثوتاْـة    

و ضـوْتوس و دةخوالْـةوة. طـوَيتإ َـشاد يةنـةجماس      ئةطجةناْى باونى طوَيتإ َشاد ـ ضاثذاس  
ضاثذاسى ْاطـيةوةو يةسةْطةنةيـةوة ئـةوى ْاطـيةوة يةدواييؼـذا ضـوْتوسى ْاطـيةوة ئـةوإ         
نةيًةطتوسو طـةس و طـوَيالط تَيـو ئـاآلو و ثةسيؼـإ و َـات و داَـاو يةطـةس ضـواس ثةيـة           

 الواصةناْيإ وةطتابووٕ، ثاَيت ثيَوة ْابإ بةال دادةٖاتٔ. 
طوَيتإ َشاد ضةْذ خوػشاأل بوو ئةوْذةؾ دَيطري يةنظةس ئةوةى بةبريداٖاتةوة، نـة ضـؤٕ   
يةطةأل باونيذا ضوْة ػاس ئةوطانة ئةواْة ية دةطتى بابيذا ض ئةطجيَو بـووٕ و ئيَظـتا ضـؤْٔ.    
ئةوطانة ضاثذاسو ضوْتوس و ضةْذ بةدَيٓيايى و خوسِاطشييةوة عاسةباْةيإ سادةنيَؼاو ضةْذ ثتـةو  

بةٖيَض بووٕ، طوَيتإ َشاد ٖاتةوة نٔ طةسؤنى نؤَيدـؤص و طةسدةطـتةنةيإ و دادو بيَـذادى    و 
 نشد:
ٖةى دادو بيَذاد، ئةَاْة ئةطجةناْى باونُٔ ضـاثذاس و ضـوْتوسووٕ، ئـةٖا ٖؤواْـة!      -

 ضهيؼى ثريةَيَشد دووباسةى نشدةوة:
 ساطتة، واية. ئةواْة ئةطجى )بةنباى( بووٕ.  -

                                                           

تؤيجاس: ئةطجى خؤػشِؤى بةغاسو ٖةَاطى، َاْاغ قاسةَاْى داطتاْيَهى سةَاطى َيًًى قةسطيضية.  (21)
 وةسطيَشة فاسطيةنةى. 
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 طةسؤنى نؤَيدؤص طوتى:
 ئيَظتانةواية و ئةطجةناْى باوننت، بؤخؤتيإ ببة.  -

طوَيتإ َشاد طةسةسِاى دوو ئةطجةنةى بابى دووتيَهى ديهةيؼى، نة يةنيَهيإ نًو طجى 
و ئةويذيهة قاوةييةنى تاسيو بوو، ٖةَيبزاسدو، بووٕ بة ضواس ئةطح بؤ طاطٔ طـةسوصياد بـوو.   

 ةطجيإ ٖةَيبزاسد. ٖةَوو َٓذاَيةناْى ديهةؾ بؤ خؤيإ طةسو ضواس ئ
دا 1943يةويَوة ئةو ناسة دةطيت ثيَهشد نة يةبةس خـاتشى ئـةّ نـاسة يـة صطـتاْى طـاَيى       

 َٓذاَيةناْيإ ية َةنتةب دةسٖيَٓا... . 
ناس يةوة صؤتش بوو، نة ضاوةسِيَيإ دةنشد، دةبواية يةناتى خؤيذا بةناسةناْى تةويًة سابطةٕ 

ؤَـةنهشدْى بـاسثى، ثريةَيَـشدة ئاطـٓطةسةنة بـؤ      و طةسةسِاى ئةوةؾ ٖـةَوو سؤريَـو بـؤ ن   
ضانهشدْةوةى طاطٓةنإ بضٓة ئاطٓطةسى. دةبوواية ية دواييـذا بـةّ طاطـٓاْة صةوى بهيًََـشآ     
ئةوةى، نة ثيَؼرت وةى ثاسضة ئاطٔ و ئاطٓةويًََةى بيَهةَيو تووسِ دسابـووٕ. ئيَظـتا ْاضـاسبووٕ    

ةوة ٖةتا ئةو نؤْة طاطـٓاْةى نـةوا نـاسى    ديظاْةوة ثاسضةناْيإ ية رةْط و ثيظى ثاى بهةْ
خؤيإ نشدبوو، ديظإ طةس يةْوآ خشاْةوة ناس. ئاطٓطةسةنإ ئاطٓيإ دةنوتى، ييَواسةناْيـإ  
تيز دةنشدةوة، يةْاو ئاطشو ئاودا دؤػيإ دةداْةوةو ئاوداس دةبووْةوة ٖةس طاطـٓيَهى ْـةدةنشا   

، يةبةس ئةَة ٖـةسداسيَو، نـة ئـةّ نـاسة     بةباػى و وةى ثيَويظت بهوتشيَٓةوةو ئاَادة بهشئَ
سويذةدا باسثى ئاطٓطةس دةرْى بوو يةّ باساْةوة ئـةو ضـةنوض وةػـيَٓى ْاضـاسدةنشد، بضـيَتة      

 طةسبإ وَٓذاَيةنإ ية سةوػةى تةويًَة باْط بها. 
 ضةنوض ناسة ػةيةنةؾ بةّ ػيَوة باْطى دةنشدٕ:

 ثيَتاْة.  ٖؤ ٖؤ دووتهاسإ سِانةٕ وةسْة ئيَشة، وةطتاناسى -
َٓذاَيةناْيؽ سايإ دةنشد و دةٖاتٔ. ئةوداس ثريةَيَشد ية تاقؤنةى ناسطة طاطٓيَهى، نـة  
تاصة تةواو و ئاَادةنشدبوو، ٖيَؼتا ٖةس داغ بوو، صؤس طشإ وسةػو خؤَيةَيَؼـييةنى تيَـش بـوو    

 دةطيذةدايةو دةيذا نةطيو، نة ْؤسةى ئةو بوو، طاطٓى يةدةط وةسطشى و دةيطوت:
ة ئاطاداس بة. بطشة، بطشة دةى، تةَاػانة. بشِو ثاٍَ ئاطـٓة نـةوة ئةْـذاصةى بطـشة.     وةس -

ببيٓة ضةْذة باؾ دةخيَويَتىَ! صؤس باػة! وةى. بوى و صاوا ثيَو دةطةٕ. يةناتى دووتهشدْذا ية 
ئاويَٓةى تاػكةْذ باػرت دةبشيكيَتةوة. دةتوأْ خؤتإ ية ْاو طاطٓةنةدا ببيٓٔ. سةْطة ية بـاتى  

يَٓةؾ بيذةْة نضةنإ؟ دياسيةنى ٖةتا ٖةتاية دةبىَ. ئيَظتا ييَيطةسِيَني با يةْاو. دةالقضةنة ئاو
بىَ. دوايى بيبةْة نيًََطة. داسيَهى ديهة بؤ نةطيَهى ديهة ئاَـادة دةنـشىَ، بـؤ ٖـةَووتإ     
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ئاَادة دةنشىَ. نةغ بىَ طاطٔ ْاٖيًََيَتةوة. بؤ ٖـةس نةطـيَو طـىَ طاطـٓى دووتـة دسوطـت       
ٔ. تةْيا ناسيَهى، نة دةسوةطتى ْايةّ ئةَةية، نة ْاتوامن ددإ بؤ خؤتـإ طـاص بهـةّ،    دةنةي

دةْا ٖةَوو ػتيَهى ديهة دةتوامن. ئاطٓتإ بؤ ئاَادة دةبىَ. ئيَوة نوسِوناَييٓة يةطةس نيًََطـة  
بة خيَش و خؤػى يادَإ دةنةْةوة. ئةّ طاطٓة نؤَيةطةى ثؼتى ٖـةوداسِة. ٖـةَوو ػـتةناْى    

طاطٔ دسوطت نشاوة. ٖةسنة طاطٔ باؾ بىَ، خةتى دووتةنةؾ باؾ دةبـىَ. ٖةسنـة    ديهة بؤ
 بىَ، دووتةنةؾ بة نةَيو ْاية. تيَطةيؼنت... .  (22)طاطٔ نوٍ

باسثى ثريةَيَشد ثياويَهى باؾ بوو. ية ٖةَوو رياْى دا ٖةس ئاطٓطةس بوو، ْةختىَ سـةصى  
ة ناسى خؤيؼيذا ييَٗاتو بوو. دةبوو صووصوويؽ دةنشد بة ػإ و باَيى خؤى دا ٖةٍَ بًَى، بةآلّ  ي

طةس ية ناسطةى صئ دووسئ بذا. ضهيؼى، طةسدةطتة ئةّ فشَاْةى دابوو و طوتبوى تا سيَؼُة 
و يغاو ونةٍ وثةيةنإ بةطةسى ئةطجةناْةوة بهةٕ. طوتبوى بةبىَ سيَؼـُة و ئةطـباب ناسيَـو    

ةطباب بة نةَيو ْايـة. ئـةويؽ ساطـتة.    ْانشىَ. ئةطةس طاطٔ ٖةبىَ و ئةطجيؽ ٖةبىَ بة بىَ ئ
يةبةس ئةَة ٖةس يةنيَو ٖةس دؤسيَهى دةيتواْى يـة دسوطـتهشدْى صيـٔ و ئةطـبابةنإ يـاسي      

 دةنشدٕ تا ثيَؼوةخت بة ئةطجةناْى خؤى تاقيإ بهاتةوة. 
بةآلّ  َةطةيةى ٖةسةطشْط و طةسةنى ئةوةية، بةباػى ضاوديَشى وطةسثةسػتى وآلغـةنإ  

ــ زايى سؤر و يــة بةياْييــةوة تــا سؤرئــاوا بــووٕ و دسةْطــاْى ػــةو يةتةويًــة بهــشىَ. بــة دسيَ
دةطبةناسبووٕ و تةْيا ػةواْة ثاؾ ئةوةى دوا بةػة ئاييهيإ بة والغـةنإ دةدا دةطةسِاْـةوة   

 َاٍَ. ثيَويظت بوو ٖةَوو دةّ ية ٖةَوو ديَطايةنذا ثةية بطشىَ. 
دواييةنةى َاْطى سيَبةْـذإ بـوو. َاْـاى     َاوةنة طةسو بةس َابوَوة ْةنةّ و ْةصياد. دوا

ئةوةية بؤ بةٖيَضنشدْةوةى والغةنإ و ئاَادةنشدْيإ ْضيهةى طى يإ طـى و ثيَـٓر سؤريَهـى    
َابوو. َةطةيةى ئةوةى، نة باسطريو والغةنإ تاوةختى دووت و نيَاَلٕ داٖاتٔ و طةسيةْويَى 

ا ثةيوةْذى بة خودى دووتياسةناْـةوة بـوو.   ٖيَضو بشِػت بطشْةوة بةس خؤيإ يا ْا، ئيَظتا تةْي
ئةطح طاًْةبةسيَهى واية، نة ئةطةس ْووطـتيؽ ديظـاْةوة ٖـةس دةبـى ئاخؤسِةنـةى ئـاييهى       

 ييَٓةبشى. 
بةطويَشةى سظابى تيٓعةييؤف دوا دواييى َاْطى سِةػةَىَ، نة صةَني بـةفشى ييَذةضـيَتةوة   

ةوطـةسدةَة نوَْاْـةى، خـةَيهى يـة     دةبىَ طاطٔ وٖةوداسِةنإ ية ئةنظاى بـٔ. طـةسدَيَو ي  
                                                           

  نوٍ:نويَش. ثيَضةواْةى تيز. (22)
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ئةنظاى نؼتوناَييإ دةنشد. بةآلّ  ية دواييذا دياس ْيية صةوييةناْى ئةنظاى يةبةس ض ٖوَيَيو 
بة بةياسي َاْةوة. سةْطة ية بةس ئةوة بىَ، نة ئةنظاى دوسةدةطت و ضؤٍ و ية َـشؤظ خاَييـة.   

ْاوضـةيةنى صوسطـاوي ديـاسة.    دطة يةَةؾ سةْطة يةبةس ئةوةبىَ صةويـةناْى ئـةوْاوة بةضـاو    
ضهيؼى طةسدةطتة دةيطيَشِاوة، نة باونى طوتويةتى:)دووتياس يةئةنظاى يا دةنةويَتـة طـواٍَ   
يإ باْطى خةَيو دةنا بئَ بؤ دسويَٓة تا ٖةسةوةصى بهةٕ. بةس يةٖةَوو ػتيَو دةبىَ طةسوةخت 

 ذة. ضهيؽ ئةوٖاى دةطوت. تؤ بهشىَ. دووةّ ية بةسئةوةى ية ئةنظاى بةسوبوّ بة باساْةوة بةْ
تني عةييؤف دةيطوت:)دووتياس ٖةَيؼـة بةتـةَاى خـوا و ثَيغةَبـةس نـاس دةنـا بـةآلّ         
ئوَيَذبشِيؽ ْابىَ (تيٓعةييؤف سظابى ئةَةػى دةنشد و بةّ قظاْة وسةى دةدا بةس دـووتيَشإ،  

سٖـةَيَهى  بةو ئوَيَذةوة، نة بةختيإ ئةطةس بيطشتبا و باساْى بـاؾ بباسيبـا يـة ئةنظـاى بة    
 باػى طةمن ٖةَيذةطشْةوة. 

سؤرإ دةٖات وسادةبـشدٕ. يـةنؤتايى ٖةفتـة ئةطـجةنإ بةػـَيوةييَهى ٖةطـت ثَييهـشاو        
طياْيَهيإ ٖاتةوة بةس. ٖةْذىَ طووسإ و قةَيةو بووٕ. ناسةنإ خةسيو بوو ئاَادة دةبووٕ. بـة  

دـٌ و دـؤسى خـؤى نـؤ      سؤر ٖةتا ٖةْذىَ طةسّ دادةٖات. وةى ئة وة بوو صطتإ ْياصى ٖةبىَ
بهاتــةوة. يــة بــةس ئةَــة بــة سؤر ئةطــجةناْيإ يةبــةس بةسِؤضــهىَ و يةطــةس ئاخوسِةناْيــإ  
ٍَ وٖـةْاويإ          دةبةطتٓةوة. ئةطجةنإ يةبـةس ٖـةتاو باػـرت ئاييَهيـإ دةخـواسد و باػـرت بـةد
ى دةنةوت. ٖةسثيَٓر دةطتة ضواس ئةطجييةنة، ثيَهةوة بيظت طةس ئةطح)دةطتةى صةبشوةػـيَٓ 

نوسِيزطةنإ ئةنظاى(يةيةى سيَض يةدةّ ئاخوسِيَهى دسِيَز بةدسيزايى ديواسي تةويًةنة وطتابووٕ. 
بؤ ديـذاسى بةياْياْـةى طـةسةى نؤَيدـوص ٖةسيةنـةيإ يةتةْيؼـت ضـواس ئةطـجةنةى خؤيـذا          
وةطتابوو. تيٓعةييؤف خؤى ْاصْاوى )دةطتةى صةبشوةػيَٓى ئةنظـاى( ثيَـذابووٕ. بـةّ ثيَيـةى     

ةو باسنيَؽ وَةيتةسةنإ ئةواْيإ بة غةيشى دةطتةى صةبشوةػئَ و يـا بةػـيَوةييَهى   طةسدةطت
طادة و دةطتةي ئاطايى ْاوى ئةواْيإ ْةدةٖيَٓا خةَيهى ئيَظـتانة نـاتي بـة بـةس سةوػـةى      
تةويًَة دا سادةبووٕ طةسيَو خواس دةنةْةوة، تابضأْ ناسوباسي )دةطتة(نة ية ضـيذاية. ٖـةَوو   

قظة ية باسةي دةطتةي ئةنظايةوة بؤتـة ويَـشدي طـةس صَاْيـإ. ٖةَووػـيإ      خةَيهى ئائيٌ 
ئاطاداس بووٕ، نة تيٓعة ييؤف، طوَيتإ َشادى نوسِي بةنباى نشدوَتة فةسَاْذةى دةطتةنة. ية 
 ساطتيذا ئةّ ناسة بةبىَ بيَٓة و بةوسة يةطةٍَ ئاْاتاي ْةٖاتة دي. ئةو دةَودةطت ْاسِةصايى خؤي

 ثيَؼإ دا:
 ضى دةبىَ طوَيتإ َشاد ببيَتة فةسَاْذة. بةَيهة ئيَُة ئةوَإ ْاويَ ! بؤ -
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 طوَيتإ َشاد بةّ قظة ئاطشى طشت و طوتى:
 ئةطًَةٕ َٔ ْاَةوىَ ببُة فةسَاْذة. ئةطةس دةتةوىَ، خؤت ببة فةسَاْذة!  -

 ئاسنني باى و قوبادقوٍ ٖاتٓة ْاوةوة وطوتيإ :
 ئاْاتاى تؤ سةطوديت ثيَذىَ!  -
 ية، سةصْانةى؟ ئيَظتا، نة طوتوياْة طوَيتإ َشاد فةسَاْذة بىَ، دةبىَ فةسَاْذةبىَ. ضي -

 بةآلّ  ئةسطيؼى ثؼتيواْى ية ية ئاْاتاى نشد و طوتى:
بؤ ضى ئاْاتاى بةنةَيهى ئةّ ناسة ْاية؟ ئةو بة ٖيَضة؟ تةْيا نةَيَو يـة طـوَيتإ َـشاد     -

شى ثؤملـإ ٖةَيذةبـزاسد. وةسٕ بـا ٖـةس بـؤ خؤمشـإ       نوَيةتشة. ية قوتاخباْة، ئيَُة خؤَإ ضاوديَ
 فةسَاْذةى خؤَإ ٖةَيبزيََشئ. ئةطةس ْا ضيذةبىَ، طوَيتإ َشاد، با طوَيتإ َشادبىَ. 

تيٓعةييؤف، نة بة بيَذةْطى طويَى بؤ قظةناْيإ ساطشتبوو يـة نؤتاييـذا صةسدةخةْةيـةنى    
 د:ٖاتىَ و طةسى بادا و ية ثشِيَو خؤى ديذى و توْذ نش

دةْطة دةْط بربِْةوة، وةسٕ ييَشة سيض بٔ، باػة. ئيَظتا، نة ئيَـوة ٖيَـضى صةسبةسدةطـنت،     -
دةطــتةيةنى بةساطــيت بــٔ. طويَتــإ ىلَ بــىَ وةى ئاَيكــة يــة طويَتــاْى نــةٕ، نــة فةسَاْــذة 

 ٖةَيٓابزيَشدسىَ، بةَيهة بة ٖؤى طةسنشدةناْى طةسوتشةوة دادةْذسىَ. 
 :سؤنى نؤخلؤص و وتىئةسطيؽ ٖاتة ْاو قظةناْى طة

 خودى طةسؤى نىَ ٖةَيذةبزيَشىَ؟  -
 طةسؤنيَهى يةو طةوسةتش.  -
 ٖةَوو بيَذةْط بووٕ.  -

 طةسؤنى نؤخلؤص دسيَزةى بة قظةناْى خؤيذا:
َٓذاَييٓة. َةوصوعةنةَإ ئةَةية:دـةْط بةسدةواَـة و ئيَُـة ْاضـاسئ بـة َـةسز و        -

وتإ بـىَ َـٔ يـة ٖـةَووتإ بةسثشطـياسّ،      بشِياسةناْى طةسدةَى دةْط بزيـةئ. يةبـةس ضـا   
بةسثشطياسيةتيةنى طةوسةى نةبة ٖةَوو ٖيَضى دٍَ و طيامنةوة دةيطشَة ئةطـتؤ. دوونـةغ يـة    
ئَيوة باونيإ نورساوة، طَى نةطى ديهـةؾ باونيـإ يـة بـةسةى دـةْطٔ. َـٔ يـة ٖةَبـةس         

ةس ئةوة طشتؤتـة ئةطـتؤى   صيٓذووةنإ و َشدووةناْذا بةسثشطياسّ. َٔ ئةّ بةسثشطياسيَتيةّ ية ب
خؤّ ييَيإ دَيٓياّ، نة ضوومنإ بةسةو ئةقظاى دوسةدةطـت بـة خؤَـإ و نةيوثـةَيى دـووت و      
نيًََةوة، ية ثيَؼة. ػةو سؤراْيَهى صؤس وةى دةطتةويةنة ضةتشباصةنإ بة ناسيَهى تايبـةتى يـة   
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ةطـةس يـة طـةس    دةػت و ضؤىل بةطةس دةبةٕ. ئيَوة ضؤٕ يـةوىَ دةتـوأْ بـزئ و نـاس بهـةٕ ئ     
 ٖةسػتيَو ْانؤنى ثةيذا بهةٕ و دادوبيَذاد و دةَةقاَية بٓيَٓةوة؟ 

تيٓعةييوفى طةسؤنى نؤَيدؤص ية بةسدةَى سيـضى َٓذاَيـةنإ يـة سةوػـةى تةويًـة ئـةّ       
قظاْةى نـشد. ضـةتشباصى ثَيؼـو بـة ٖـةَإ طةسضـانةتة بيَكؤَيـة طـةسباصيةنةيةوة و نـاَلوة          

قيافـةتيَهى ْيطـةسإ و َهوسِيةنـةوة ساوةطـتابوو و يةطـةٍ      خؤَيةَيَؼية طةسباصيةنةى، بـة  
ئةوةػذا ٖيَؼتا ٖةس طةْر بوو و ضةْذ داْة دةْذة ثةساطويَهى يـة دةطـت دابـوو و الس بـوو و     

 داْتا خضَةتية بياباْييةنةى وةى ٖةَيؼة بة قةدةوة بوو. 
شادى نـوسى  تيٓعةييؤفى طةسؤنى نؤخلؤص ية بةسدةّ سيضى دةطتةى ئةنظاى، نة طوَيتإ َ

 طوتى: بةنباى بة فةسَاْذةى ئةوإ داْابوو ئةو قظاْةى نشدو و
تؤ يةٖةَوو ػتيَو بةسثشطى. بةسثشطى نةطةنإ، نةيوثةىل دووت و نيٌََ. ئةطح و صيـٔ  
و نةيوثةيةناْيإ. تؤ بةساْبةس نيَاَلٕ و دووتهاسى ية ئةنظاى ييَت دةثشطشيَتةوة. بةسثشطـيَتى  

و دةطتوسةنإ ئةجناّ بذةى. ئةطةس دةسوةطتيإ ْةيةى يةنيَهى ديهة  َاْاى ئةوةية، نة فشَإ
 ية ديَطات دادةْيَني. ئيَظتا ٖيض ْاسِةصاييةى ية ٖيض نةطيَو قبوٍَ ْانةئ. 

تيٓعةييوف طةسؤنى نؤَيدؤص ئةو سؤرة ية سةوػـةى تةويًـةدا يةبـةسدةّ سيضةبضـوونةنةى     
 دةطتةى ئةنظاى ئةّ قظاْةى نشد. 

ةفاداساْة و بـة ئـاسةصوو خؤػـيةوة تةَاػـاى ثةيهـةسى ئـةويإ دةنـشد و        دووتياسةنإ و
 ئاَادةبووٕ ٖةَوو

فشَاْيَهى ئةو ديَبةدىَ بهةٕ. ئةويؽ ية بةساْبةس ئةواْذا وبطشة وةى خودى َاْاي بـةياٍَ  
وطؤثاَيى خؤَيةَيَؼى و قيافةتيَهى تشطـٓاى و دًوبـةسطي صسيَيـةوة وةطـتابوو َٓذاَيـةناْيؽ      

دا وةى ثاَيةواْاْى وةفاداسى َاْاغ قةَيغإ ية دةطت و مشؼيَش ية قةد دةٖاتٓة بةس بةساْبةس ئةو
ضاوإ. ئةو نوسِة ئاصاو ثشِ ػاْاصياْة، نة َاْاى ئوَيذةناْى خؤى و ناسةناْى بةوإ طـجاسدبوو  

 ض نةطاْيَو بووٕ؟ 

ذيهة بـة  يةنةَني نةطيَهيإ طوسدى بةْاوباْط طوَيتإ َشاد بوو. ٖةسضةْذةى، نة يةواْي
تةَةْرت ْةبوو و تةَةْى تةْيا ثاْضة طاٍ بوو، بةآلّ  ئةّ طوَيتإ َشادة نوسى بةنباى بة ٖؤى 
ريشى و ٖؤؾ و دٍَ و بويَشيى خؤى بة فةسَاْذة داْشا. باونيؼى، نة باػرتئ باونى دْيا بـوو.  

ذاس ئة و وةختةى يةْاو يةػهشنيَؼى دةوسةدةطـت و دـةْطيَهى طـةوسة بةػـذاسبوو. ئـةو ضـاب      
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ئةطجة ضاثونة بة ٖيَضةنةى خؤى بؤ طوَيتإ َشاد بةديَ ٖيَؼـتبوو. طـوَيتإ َـشاد بشاييَهـى     
 بضونيؼى ٖةية، نة سادى َشاد ئةو بشايةنةى صؤس

خؤؾ دةويظت. ٖةس ضةْذة نة سادى َشاد ئاصاسى دةدا. طوَيتإ َشاد يةطةس ئةَاْةػةوة 
خـؤؾ دةويظـت. يـة ٖـةَووى خؤػـرت      بةَْٗيٓى َريصا طوٍَ بيهض، ئةو نضـؤَية دواْهيًـةى   

 ثيَهةْيٓى َريصاطوٍَ بيهض بوو. 
باالى ضةْذ سيَو و دوإ بوو، وةى ئةطجٓذاسى تشنظتإ، ثيَظـتى دةَوضـاوى وةى بـةفشى    
 طجى و ضاوةناْى وةى ئاطشيَو بووٕ، نة يةػةوى تاسيو و تٓؤنذا ية ْاو ضيا ٖةَيهشابىَ... . 

اْى ثشِ ية ػاْاصى بوو، نة ية ْاو دةطتةنةدا ية ٖةَوإ بة ئاصاو دييَشى دووةّ ئاْاتاى ثاَيةو
تةَةْرت بوو و تةَةْى ػاْضةطاٍَ بوو. ئةو ية ٖيض اليةْيَهةوة يةواْيذيهـة بيَتواْـاتش ْـةبوو،    
دطة ية باالى، ئةويؽ ٖةس ٖيَٓذةى نةَيَو. ية دياتى ئـةوةؾ يـة ٖـةَوإ بـةٖيَضتش بـوو.      

ْـاوى   -تـريى طـووس   -َاْاى - س ئونتو -ى ثاَيةواْاْة ئةطجى ئةو ٖةس بةَؼيَوة، نة خؤسان
بوو. باونى ئاْاتاى ية دةْطى طةوسةؾ و ية ضاالنية طةسباصية دوسة دةطتةناْيؽ بةػذاسبوو. 

ى يـة دَيـى خؤيـذا    -َريصاطوٍَ بـيهض  -ئاْاتاى ٖةَإ نضؤَيةى ْةمشيالْةى وةى َاْطى تابإ
 َيةدا يةطةس ئاطشو ثةْطشإ بوو. خؤػذةويظت و بة ضاوةسِواْى َاضيَهى ئةو نيزؤ

ثاَيةواْى طـَييةّ ئـاسنني بـةط قاسةَـاْيَهى، الو و طـةسجنِشانيَؽ بـوو و نـوسِة طـةوسةى         
خيَضاْةنةى بوو. ئةو دؤطتيَهى باؾ و بة وةفابوو. ْاوْاويَو بة خةَباسيةوة ئاخى ٖةَيذةنيَؼا 

ةنإ يةناتى بـةسطشيهشدٕ يـة   و بة دصيةوة دةطشيا. باونى ية ئؤثةساطيؤْة دةْطية، دوسةدةطت
َؤطهؤ دييَشاْة ػةٖيذ بوو. ئةطجة ثشِ ٖيَض و نوسِةنةى ئاسنني بةط، نة ػاياْى ثاَيةواْاْة بـة  
ئانباى ثانى نونوى يعٓى ئةطجى بةغاسى وةى باى )طؤسةوى طجى( ْاويإ دةبـشد، ثاَيـةواْى   

سِيَيةتى بـةسخوسداس بـوو.   ضواسةّ ئاسطؼى قاسةَإ بوو. ئةويؽ ية خةطًَةتى دؤطتايةتى و ٖاو
تةَةْى ثاْضة طاٍ بوو و سةصى بة دةسِبشيٓى بريوباوةسِةناْى خـؤى دةنـشد و خؤيؼـى دةنـشدة     
ئةطهوى ٖةس ديضةيةى، بةآلّ  يةناسونشدةوةدا ديَطاى باوةسِثيَهشدٕ بـوو. بـاونى ئـةويؽ يـة     

ثاَيـةواْإ بـوو    دةْطى طةوسة و دوسةدةطتذا بةػذاس بوو، ئةطجى ئةو ٖةَاْؼيَوة نة ػـاياْى 
 طِ صيَشئ بوو.  -ئايتني توياى -ْاوى

ية ْيَو ئةو ثاَيةواْاْةدا ثاَيةواْى ثيَٓذةَيؽ ٖةبوو. قوباد قوىل قاسةَإ. ئـةويؽ ثـاْضة   
طاَيى تةواو نشدبوو. ية خيَضاْةنةى دا يةٖةَوإ طةوسةتش بوو. باونى قوباد قوٍ يةئؤثةساطيوْة 

ةناْى بيالسوطيذا ئاصاياْة و طةسبةسصاْة ػةٖيذ بوو. قوباد دةْطية دوسةدةطتةناْى ْاودةْطةَي
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قوٍ صةمحةتهيَؼيَو بوو ْةيذةصاْى َاْذوبووٕ ضية و وةى ٖةس ثاَيـةواْيَو ئةطـجة ضـاالنةنةى    
خؤى بةْاوى ريبو راٍ يةعٓى ئةطجى باٍَ ئاوسيؼُى صؤس خؤؾ دةويظت. ثاَيةواْاْيَهى ئـةوٖا  

يةدواوةياْــذا، يــةو ديــو ػــاْة الواصةناْيــإ، ثؼــتة  يــة بــةسدةّ تيٓعةييوفــذا وةطــتابووٕ.
طةدةناْيإ، نة يةطـةس ًَـة باسيهةناْياْـذا ضةطـجابوو بةدسَيـزايى ئاخوسِةدسَيزةنـة ئةطـجة        

ثيَٓر تاقُى ضواستايى يةعٓى بيظت ئةطح ساوةطتابووٕ، نة دةبوواية بـة   -ضواسضواسيةناْيإ
دوسةدةطت دةمجإ. ية ئةنظاى، ية ئةنظـاى  طاطٓة دوودةَةناْةوة ببةطرتيَٓةوة وبؤ ئةنظاى 

ٖةس يةطةٍَ ئةوةى بةفش دةطتى بة تاواْةوة بهشدبا، دةبوواية دةطت بة دووت و نيَالٕ بهـةٕ.  
ية ئةنظاى، ية ئةنظاى ٖةس نة صةَني ٖةْاطةى داونضس بـوو، دةبـىَ نـاسى طاطـٓإ دةطـت      

بةفشةى بةطةسيةنذا نةَيةنـة ببـوو    ثيَبها، بةآلّ  ٖيَؼتا بةفش يةٖةَوو ػويَٓيَهذا ٖةبوو. ئةو
ٖةَوو ػويَٓيَهى داثؤػيبوو. بةآلّ  يةطةٍَ ئةَةػذا، ئةو سؤراْة ْضيـو دةبووْـةوة و ٖـةَوو    

 تةداسةنيَو بؤ ئةو سؤراْة ئاَادة دةنشا.
 ئةو سؤراْة دادةٖاتٔ...   -5

. ئةو ئةطجاْةى بؤ دووت ونيًََـى ئةنظـاى ئاَـادة دةنـشإ ْاصْـاوى دياديايـإ ٖـةبوو       
ٖةْذيَو بة ئةطجةناْى دةطتةى صةبشوةػئَ و ٖةْذيَهى ديهةيإ بة ئةنظايى بـاْط دةنـشد،   
بةآلّ  بة ٖةَوو ػيَوةييَو ساطتى ئةوةبوو، نة ية قةدسايى دوو ٖةفتةى دوواييذا، ئةوإ يةطةٍَ 

ةى ئةطجةناْى ديهةى تةويًةدا ديا بووٕ. ئةطجة ئةنظاييةنإ تيَشِو ثشِ و ثاى و خاوئَ و بةيـ 
سِيض بةدسيَزايى تةويًةنة وةطتابووٕ و ضاوى َشؤظ بة ٖيَضى َاطويهةناْيإ سووْـاى دةبـؤوة و   

وٖةطتذاسو تيـزةناْيإ دةبيٓـى. يةواْـذا خةطًـَةتى      (23)ضيَزى ية دميةْى ػادى و طويَية َوض
ئةطجى بةخةبـةس و ٖـةسناَيَهيإ طـةسيةْوَى خاطـيةتة يـة دةطـتذاوةناْى خـؤى بةدةطـت         

. خو و خاطيةتة يةبرينشاوةناْى ئةوإ نةطةسيإ ٖةَيذاوةو بوراْةوة. ئيذى ئةطجةنإ ٖيَٓابؤوة
ٖؤطشى خاوةْة ْويَيةناْيإ بـووٕ و، يةطـةسةخؤ و سيَـو وةى يـةريَشييَوةوة، بـة َيٗشةبـاْى،       
يةساَييَهذا طةسى خؤيإ بةسةودةْطةنإ و ٖةْطاوةناْى ئاػٓايإ دةطووساْذةوة، دةياحنيالْذ و 

ملوصة ْةسَؤَيةناْى خؤيإ دسيَز دةنشد. َٓذاَيةناْيؽ ٖؤطشيإ ببووٕ و ئيَظـتا باْطيـإ   دةّ و 
 دةنشدٕ و تا ريَش تةْطةى ئةطجةنإ دةضوٕ)يائةَيآل، قاضت ببة دواوة! سِاوةطتة سِاوةطتة! 

                                                           

 قوالغ-َوض: تيز (23)
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ٖةى نةيًة خشِ، ثةية َةنة! ضاوضاو طةسى ديَٓيَتة ثيَؼةوة، َاطتاو دةنا، نالوضى! وةسة! 
 زة! َٔ تةْيا تؤّ ْيية! ئةطجى ديهةػِ ٖةية(. ٖةى طيَ

سؤراْى يةنةّ ئةطجةنإ بةػةيةػةٍ و وةى ْيوة نـوَيش بـٔ، بـةسةو طـةس دؤطـا بـؤ ئـاو        
خواسدْةوة دةضوٕ. دوايى دةطتيإ بة ياسى و دًيتباصى نشد. بةتايبةتى ناتيَو ية طةس دؤيباس 

ةسيةنيَو يـة َٓذاَيـةنإ طـواسى ئةطـجى     دةطةسِاْةوة. ئةواْيإ ثيَهةوة بؤ طةس ئاو دةبشد و ٖ
َوْتاصى خؤى دةبوو. طوَيتإ َشاد طواسى ضابذاس، ئاْاتـاى طـواسى ئونتـوسو، ئـاسنني بـةط      
طواسى ئاى باى ثاى، ئةسطؽ طواسى ئاَيتني توباى و قوبادقوٍ طواسى ريبو راٍ دةبووٕ. ئةوإ 

إ دةبشدٕ. دةبـىَ صطـتإ بـاسى    بةوْاوةدا ضةسخةيةيإ بةٖةَوو ئةطجةنإ دةدا و بؤ طةس ئاوي
طةس ئاوةنة باػرت بهشىَ و سيَو خبشىَ، ئاطاداس بيت ثيَؽ و بةسدةَى ئةطجةنإ ْةيبةطـتيَت و  
طةسئاوةنة ْةبيَتة خًيظو. بةتايبةتى ناتيَو، نة ئةطـجةنإ ثيَهـةوة بـةسِةوة بياْـةوىَ ئـاو      

يٓى دةوسوبةسةنـةى طـةسئاوةنة   خبؤْةوة. ية بةس ئةَة ثيَويظتة، نة ثيَؼرت ئةّ الوئةوالى صةَ
ٖةَيهةْذسئَ و ديَطا بةتشطةنإ نايإ ثيَوةس بهـشىَ. يةطـةٍَ ئةَةػـذا يـة سؤرى صؤس طـاسدا      
ػويَٓة ػةختاويةنإ بؼهيَٓشئ و نوْيإ تيَهشىَ. طوَيتإ َشاد يةَباسةوةؾ نيَؼهضـى سيَـو   

 بؤ والغةنإ ئاَادة بها.  وثيَهى داْاو دياسبوو، نة دةبىَ نىَ و ية ض سؤريَهذا طةس ئاوةنة
ئةطجةنإ بىَ ثةيةثةٍ و بةبىَ ثاَيةثةطتة يةريَش ضاوديَشى دووتيَشةناْى داٖـاتوودا ئـاويَهى   
طاصطاسو سةوإ و تةصيويإ دةخواسدةوة. ئاو يةريَش ضيٓى ػةختةوة دةسِراية طةس ضـةوةالْةنة و  

خوسِييَهى دةٖـات و يـةريَشةوةؾ    دةضؤوة ريَش ػةختةنةوة و ية ريَش ػةختةنةػذا ٖارةو خوسِة
 بةس طاثيتةى تويَزة ػةختةنة دةنةوت... 

ئةطجةنإ وةى طويَ سِابطشٕ بةثؼو ئاويإ دةخواسدةوة و يةريَش ثشػٓطى نةّ تيٓـى ٖـةتاو   
نةَىَ طةسَيإ دةبؤوة و طةسيةْوىَ بيٓيإ بةئاوةنةوة دةْاوة. دواى تيَش ئـاوبووٕ يةطـةسةخؤ   

اتى طةساْةوةيإ بـؤ تةويًـة دةطـتيإ بـةياسى و دشيتبـاصى دةنـشد،       دةٖاتٓةوة طةسدادة و ن
بةثشَِةثشِّ نوْة يوتةناْيإ فؽ دةنشدةوةو َووى نًهـةناْيإ دةٖيَٓـا و دةبـشد، )مسهؤَييـإ     
دةنشد و ٖةَيذةطـتاْة طـةس ٖةسضـواس ثةيـةناْيإ. َٓذاَيـةنإ داسيَهيـإ بـةدةوسى ئةواْـذا         

طجةناْى خؤيإ نؤ دةنـشدةوة وصام و صسيكيـإ دةْـاوة. دواي    سِاياْذةنشد و داسيَهيذيهةيإ ئة
تيَجةسِيٓى ضةْذ سِؤريَو خةَيهى بؤ تةَاػانشدْى ئةطجة تايبةتيةناْى ئةنظـاى دةٖـاتٔ. وةى   
ئةَةبوو، نة ئةّ ئةطجاْة ئةوةناْى داسإ ْةبٔ و تـاصةبٔ. ثريةَيَشدةنـإ بـؤ داْـى بـريوسِاى      

ــةتيَو دةب  ــةس دةسف ــووديإ يةٖ ــإ ط ــاْرت و  خؤي ــذا َيٗشةب ــةدْياى طياًْةبةساْ ــة ي ــى، ن يٓ
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طةسجنشِانيَؼرت ية ئةطح ْيية ئةوة بة َةسديَو، نة يةدةطتى َيٗشةبـإ و بـةناسدابٔ ئةطـةس    
َشؤظ بة ئةْذاصةى طةسةْيٓؤنيَو ضانةى يةطةَيذا بها، ئةو طةدقات ثرت ضانةى دةداتةوة و صؤس 

 سوداوى دياديايإ يةّ باسةوة دةطيَشِاوة. 
يا تيٓعةييوفى طةسؤنى نؤَيدؤصى دةنةوتة طيَشِاْةوةى ئةّ ضـريؤناْة. ئـةو بةضـاويَهى    تةْ

دذى و سةخٓةطشاْةوة بةس يةٖـةَوو ػـتيَو يةئةطـجةنإ و دةطـتةى صةبشوةػـيَٓى دةْـؤسِى و       
دةثؼهٓى و دةيويظت بضاْىَ، نة طاطٓةنإ، صيٓودٌ و ئةطجابيإ ئاَادةٕ يإ ْا، ئةدى بؤضى 

ةَيضسِاوٕ و نوْى طةس ضؤنةناْيإ ثيٓة ْةنشاوٕ و دةيطوت:ناتىَ، نة دايهت طةسضؤنةناْيإ ٖ
ْايجةسرىَ و ثيَشِاْاطا، ئايا طشفتيَهى طةوسةية خؤت دةسصى و داوبطشيتة دةطت؟ و ئةدى دًةنإ 

 نةى ئاَادة دةبٔ؟ 
 ْانشىَ تةويًةنة يةطةٍَ خؤَاْذا ببةيٓة ئةو دةػت وئاقاسة طاسدةى ئةنظاى. 

شايى بـةبرِي َٓذاَيـةناْى دةَٖيٓـاوة و ئاطاداسيذةنشدْـةوة، نـة ناتةنـة تةْطـةو        ئةو بةخيَ
ٖيَٓذةيإ يةبةس ْةَاوة ئةوناساْةى، نة دةبىَ ييَشة بهشئَ، ْـانشىَ يةئةنظـاى ئـةجناّ بـذسئَ.     
ٖةْذيَو داسإ ناسةنة دةطةيؼتة دادو ٖاواس و ْاو بزيهاسى و وةختيَو عاسةباْضـيةنإ يـةْاو   

وَيٓذةى وػو، نـة بـةِسادايى بـؤ ئةطـجةناْى دـووت و بةثًـةى يةنـةَيؽ بـؤ         عةسةباْةى 
ئةطجةناْى ئةنظاى ٖةَيطريابوو يةناتى خؤيذا باسيإ ْةدةنشد ضهيؽ)طةسدةطتةنةيإ(يؤَةى 
دةنشدٕ. دايهاْيؽ يةّ باسةدا دؤؾ و خشؤؾ و خؤػشاىل خؤيإ بةدياسْةدةخظت. داسيَهيـإ  

ــذيإ دايهــى   ــةّ و داسيَهي ــة ض  دايهــى ئ ــةسنؤْةنشدْةوة دةيطوت:)ئةَ ــات بةط ــةو دةٖ ئ
ْايةباسييةنة؟ نىَ ئةّ دةطتة صةبشدةسةى بؤ ئيَُة داٖيَٓاوة، بةساطتى ػتى ئاوٖـا ْـةديرتاوة و   
ْةبيظــرتاوة. ثياوةنامنــإ، نــة ٖــةَوويإ ضــووْةتة دــةْط ٖيَؼــتا نــةّ بــووٕ!؟، ئيَظــتا  

نـاسى َاَيـةوة طـووديإ ييَـوةسبطريىَ و      نوسِةناْيؼُإ وةى طةسباصيإ ييَٗاتووة ْة دةنشىَ بؤ
ْةنةطيَو ٖةية بتواْني دةسدة دَيى خؤَاْى ال ٖةَيربِيَزئ، ية طبةيٓةى طاَيشاْةوة تا ػةو دادىَ 

 تةْيا يةْاو تةويًةدا خةسيهٔ... . 
و صؤس قظةو بؤَيةبؤىل ديهةى، نة ئةطةس بريى ييَ بهشيَتةوة، ساطت و سةوا بـووٕ. طـوَيتإ   

ةٖةَوإ نةوتؤتة ْاو دةسدة طةسى و طريؤدة بـووة. دةبووايـة ٖـةس ئاوٖـاؾ بـىَ،      َشاد بةس ي
ضوْهة طةسدةطت بـوو. ئـةو بةسثشطـياسَيتى بةساْبـةس ٖـةَوإ ٖـةبوو. بـةآلّ  يةٖـةَووى         
بةطريوطشفرتى ئةو بةسثشطياسَيتيةى بةساْبـةسى دايهـةى بـوو. دايهـى خـؤى ئيـذى نـاسيَهى        

و ببوو:)تةْيا باونى بةصيٓذوويـةتى يـة دـةْط بطـةسِاباوة     بةطةسيةوة ْةبوو، ئةو ئيذى َاْذو
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ٖيضى ديهةى ْةدةويظت، تةْيا نة ئةو خؤى طةسى يةناسى خؤى دةسدةنـشد. ئيـذى بـؤ َـٔ     
بةطة. نوسِة ػرييٓةنةّ تؤ تةْيا ناتيَو بةخؤت ديَيةوة، نـة ثيَيـةنامن بـةسةو قيبًـةطا دسيَـز      

د دَيـى بـةدايهى دةطـووتا، صؤسيؼـى دٍَ     دةنةٕ. ئةوناتةؾ ئـيرت دسةْطـة... (طـوَيتإ َـشا    
ثيَذةطووتا، بةآلّ  ٖيضى يةدةطت ْة دةٖات، يةساطتيؼذا ٖةسنةطـيَهى ديهـةؾ يـةديَطاى    
ئةو دةبوو، ْةيذةتواْى ػتيَو بها. ٖةس يةنيَو يةدةطتةى صةبشوةػئَ ضواس ئةطح و صؤس ناسي 

ئاييـو ئاَـادة بهـا و     ديهةػى ٖةبوو. دطة يةَة دةبوايـة ئاويـإ بـذا، ثانيـإ بهاتـةوة،     
طةسيةْوىَ ئاويإ بذاتةوة، ئاييهيإ بذاو خاويَٓيإ بهاتةوة، تةسغ و ثاػةسؤنيإ بباتة دةسةوة 
و دةبوو ٖةَوو سؤريَو ئةّ ناسة بهةٕ... ئةّ ػوػنت و دةسَاْة ثةَيةو ثيظية نؤْةنإ و بـشئ  

ضيؼـهى ئـارةالْى   وسِووػاْى ػاْةنإ و ثؼـت طـةسدةْى ئةطـجةنإ ضـةْذةى ثيَذةويظـت. ث     
ْاوضةنة ٖةَوو دؤسة دةسَإ و طرياوة و َةَيشةَيَهى بؤ بةديَٗيَؼتبووٕ تاخؤيإ ضاسةطةسى 
ئارةيةناْياْى ثيَبهةٕ. دةبواية ٖةَوو سؤريَو دةطتيإ تيَوةيإ بىَ و دةسَاْيـإ بهـةٕ دةْـا    

ــةدةبووٕ ٔ (24)دةسَــإ ْ ــةو بهــشيَ ــذسيَتىَ و قةَي ــوو خــؤسانى ثيَويظــتيإ ب ــة، . دةب ، ئةوٖاي
ئةطجيَهى طاغيإ تيَذاْةبوو. الػاْيإ ٖةَووى ٖةس بشئ بوو. ئةطـح تيَٓاطـا     بؤدةسَاْيؽ

 نة دةياْةوىَ ضاسةطةسى بهةٕ. يةبةس ئةَة طةسثةسػتيهشدْى صؤس صةمحةت بوو. 
وةختيَهى ئةطجةنإ طياْيَهيإ ٖاتةوةبةس و تواْيإ يةطةس ضواسثةالٕ طريبـٔ، ثيَويظـتيإ   

ٓاْةوة بوو. دةبوايـة ٖـةَوو سؤرَيـو ٖةسئةطـجةى بـؤ َـاوةى يـةى طـةعات و ْيـو          بة ساٖيَ
ضواسْاَيةيإ ثيَبهشىَ و تاو بذسئَ ئةطةسْا بةدةسدى ضهيؽ طؤتةْى، يةناتى سانيَؼاْى طاطٓذا 
ئاسةقةيةنى صؤس دةنةٕ و ية ثةٍ و ثؤ دةنةوٕ. يـةّ طـةسوبةْذاْةدا سووداويَهـى صؤس ْـاخؤؾ     

 سوويذا... . 
يَٓر نوسِيزطةى ثاَيةوإ طواسى ئةطجة باؾ و ْايابةناْيإ بووٕ و بـؤ ساٖيَٓاْيـإ يـة    ٖةس ث

تةويًَة وةدةسنةوتٔ. طوَيتإ َشاد بةطواسى ضابذاس، ئاْاتاى بةطواسى ئونتوسو، ئاسنني بةطواسى 
ئانباى ثاى، ئاسطؽ بةطواسى ئايتني توباى و قوبادقوٍ طواسى ريبو راٍ بووٕ. ئـةوإ بـةثيَى   

ةت ئةطجةناْيإ تاودا، نة بةدةوسى سةوػةى تةويًةدا طووساْةوة ٖاتٓـة طـةسدادة و بـؤ    عاد
ئاقاسى ئائيٌ ضوٕ و ئةوإ ية طؤساييةنى بة بةفش داثؤػشاو ئةطجةناْيإ تاودا. سؤريَهى خؤػى 
ٖةتاو بوو و طةسَاى تيؼهى بةٖاسى ٖةطيت ثيَذةنشا. طةسضـيانإ طـجى طـجى دةضـووْةوة     

                                                           

  سةْطة َةبةطتى ئةوةبىَ ئةطةس ٖةَووسؤريَو دةسَإ ْةنشابإ ئارةيةنإ طوديإ ييَٓةدةبيٓى. (24)
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سووْاى بوو، نة ئةطةس َيَؼهيؽ يـة ْؼـيَوة طـجيةناْيإ بايـة، دةديـرتا و       ئةوةْذة ٖئَُ و
طيضةطيضى دةبيظرتا. صطتإ َؤَيةتيَهى دابوو ئاساَى طشتبوو. ئةطجةنإ بـة صةوم و ػـاديةوة   
غاسيإ دةدا و بؤ ضشيتباصى بيَٗيَض بووٕ. طواسةنإ دًَةويإ ػٌ نشدبوو و خيَـشاو تيـز وةى بـا    

صيإ دةنشد ضواسْاَية بهةٕ. طوَيتإ َشاد يـة ثيَؼـةوة و ئاْاتـا يـةدواوةى     تاويإ دةطةْذ. سة
 بؤيةبؤىل بوو:

 دةى خيَشاتش بشؤ. بؤ ٖيَٓذة يةطةس خؤى.  -
 بةآلّ  طوَيتإ َشاد ٖةس وةى فةسَاْذة صؤس سيَطاى ْةدةدا خيَشاتش بها. 

ةثاػـذإ دـووتهشدٕ و   ْة ْةسَةغاس بوو ْة تاودإ. ئةّ ناسو ساٖيَٓاْة بؤ ئةطجةناْة تـا ي 
نيَآلْيإ يةنٔ صؤس طشإ ْةبىَ. ٖةَوو دةطتةنة ئةوٖا ئةطـجةناْيإ ييَـذةخوسِى. يـةطؤسِاييَو    
طووساْةوةو ويظتيإ بطةسِيَٓةوة يةطةس طشدةنة دةْطيَهيإ طوىَ ييَبوو. ئةّ دةْطة دةْطى ئةو 

واسةنةيإ ديت، دةطتيإ بة قوتابياْة بوو، نة يةقوتاخباْة دةطةسِاْةوة، ٖةسنة ئةوإ دةطتة ط
ٖاواسٖاواسو بةسصنشدْةوةى دةطتةناْيإ نشد. دةطتةنةؾ يـة وةآلَـى ئةواْـذا قشيواْـذيإ و     
دةطتيإ بؤ بةسصنشدْةوة. ثؤيةنةى ئةوإ واتة ثؤىل سةوتـةّ و ثؤيـةناْى ديهـة يةخويَٓـذطا     

ةو ْيَواْـة ئـةو، واتـة    دةٖاتٓةوة. بةدةّ دةْطة دةْطةوة بة سيَطادا دةسؤيؼنت. طوَيتإ َشاد يـ 
َريصاطوَيى بةدى نشدو يةنظةس ْاطييةوة. ضـؤٕ طـوَيتإ َـشاد ئـةوى بـةدى نـشد، ئةَـةيإ        
خؤيؼى تيَيٓةطةيؼت، بةآلّ  ئةو خؤى بوو. ئةوى ية دةّ و ضاو و سوخظاسيةوة نة يةْاو ػاَية 

. وادةٖاتـة بـةس   بضوونةنةيةوة دةديرتا وية بةرٕ و باالو يةجنةى سؤيؼتٓى و دةْطيةوة ْاطيةوة
ضاو نة ئةويؽ طوَيتإ َشادى ْاطـيبَيتةوة. ئـةو بـةدةّ طـوتٓى ػـتيَهةوة بـاْطى دةنـشد و        
داْتانةى بادةدا يةطةٍَ ئةواْيذيهةدا ية طشدةنة بة سانشدٕ ْؼيَوة دةبؤوة. وةى بًَىَ ى ٖاواسي 

ئـةو ساي   نشد)طوَيتإ َشاد(و ٖةسوةى ضؤٕ دةطتةناْى بـةّ الوئـةوالدا نشدبـؤوة بـةسةو سوى    
 دةنشد، بةآلّ  ضؤٕ بةسةوسِووى دةٖات، وةى ئةوةى طشِى طشتبىَ يةَيَؼهيذا تؤَاس ببوو. 

تيَطةيؼت، نة تيهشِاى ئةو سؤراْة ية خةياٍَ و بريى ئةودا بووة و دَيى بؤى تةْط بـووة...  
 ية خؤػيإ وةى

ةدا. ديـاس ْـةبوو   ئةوةبوو نة ػةثؤَييَو ئةوى ثيَؽ خؤى داوة و ٖةس دةيباو دةيباو يووىل د
بؤ ئةوٖا بوو، نة ٖةَوويإ بة ضواسْاَية، بـةسةو طشدةنـة ٖـاتٔ، نـة ٖاوثؤيـةناْيإ ييَـوةى       
دةٖاتٓة خواسىَ و بةخيَشايى طؤسِاييةنةيإ بشِى و ية ٖةوساصةنة طةسنةوتٔ. ئـةوإ دةيـاْتواْى   

 بضٓة تةويًَةنـةوة.  بةدسيَزايى َاوةى ٖةوساصةنة بةتاو بضٔ و ثاػذإ ثيَهةوة ظُئَ و ثاػذإ
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طوَيتإ َشاد واي داْابوو ئةوٖا بها، بةآلّ  يةّ ناتةدا ئاْاتاى بـةسى ييَطشتـةوة. ئةطـجةنةى    
 ئةو ئونتوس و ثشِ ية ٖيَٓضو تواْا بوو. 

 طوَيتإ َشاد ٖةسةػةى ييَهشدو وتى:
 وة. بةآلّ  ئاْاتاى ٖةتا ئاوسِيؼى ييَٓةدا -بوةطتة، بؤنوىَ ٌَ دةْىَ ى، تاو َةدة،  -

ئةّ بريةى ْاَاْووغ ئاطشى ية طوَيتإ َشاد بةسدا)ٖةبىَ وْةبىَ دةيةوىَ َريصاطوٍَ بيبيٓـىَ!  
(تووسِة بوو و ْةيتواْى ضيذى خؤي سِاطشىَ، ئةّ ناسة بةطةختى ٖاْيذا و بةدواى ئةوةوة دةْطى 

وت. ضابذاسى داو ٖاى ٖوى ْاوةو بةطةس باَيى ئةطـجةنةيذا دةٖاتـةوة و بـةدواى ئاْاتـاى نـة     
ئاْاتايؽ ثرت ية ئةطجةنةى وةرةْى و ئةوإ بة دؤسيَهى وا يةطةٍ يةنـذا نةوتٓـة ثيَؼـربنىَ و    
ثيَؽ يةيةنطشتٓةوة، تانىَ بةطةس نيَذا طةسنةوىَ و نىَ صوتش بطاتة َريصاطوٍَ، يإ نىَ ضاثونى 
و و ْةتشطى و ثرت طواسضانى خؤى ْيؼإ بذا. ئةوإ بة ض تيـزييَو تاويـإ طـةْذ! يـة ٖـةَو     

ػيَوةييَهذا بةدياس نةوت، نة ضابذاس بةٖيَضو طوسِتشة. باونى ٖةسوا بة خؤسايى ْةيـذةوت، نـة   
ضابذاس تواْاييَهى صؤس و صةبةْذى بةصئ و غاسداْى ٖةية. طوَيتإ َشاد يةبةس ئةوةى وةى بـاى  

بوو!  ػةَاٍَ تاوي دةدا و خةسيو بوو بطاتةوة ئاْاتاى، دٍَ و طياْى طةساو سيَزى خؤػى و ػادى
ئةو يةطؤػةى ضاويةوة ديتى، نة تاقُة بة دةْط و َكؤَكؤنـةى ٖاوثؤيـةناْى وةطـتإ. بـة     
ٍَ بـووٕ و يـة َْيواْياْـذا          تةَاػانشدْى ئةو نَى بةسنَييـةى، نـة يـةئاسادابوو، ئـةوإ طـةسقا
َريصاطوَيى ديت و باػيؼى ديت، و بةتايبةتيؽ طةيشى ئةوى دةنشد. يةساطتيذا طوَيتإ َـشاد  

يةبةس خاتشى ئةو دةطتيذا ئةّ ثيَؼربِنيَية وخةسيو بـوو طـةسدةنةوت. يـة باسيَهـذا يـة      تةْيا 
ئاْاتاى ثيَؽ دةنةوتةوة ية ٖةوساصى طشدةنة سيَضهةييَهى، نة نةَىَ طةسوتش بوو ٖةَيبزاسد تا 
ية َريصاطوٍَ ْضيهرت بيَتةوة. يةّ باسةوة، نة ضابذاسى ية ٖيًََى سيَضهة طةسوتشة، نة تـاودا صؤس  
صؤسى خؤػى ييَٗات و ئةطةس ْا نىَ دةيضاْى، ئةجناَةنة ضي دةبوو. يةبةس ئةوةى ية ضشنةطاتى 
دواييذا، ناتيَو طةيؼتةوة تةْيؼت ئاْاتاى وئيٓذـا ثيَؼـى طشتـةوة و بةئةْـذاصةى دسيَـزاييى      
يةػى ئةطجةنة ثيَؽ نةوتةوة، ػتيَو ية ئاْاتاى سووي دا. ٖةَووى ثيَهـةوة ٖاواسيـإ نـشد.    

ئاْاتاى يةدواوة ْةَابوو.  -ٕ َشاد ية ساييَهذادًَةوى توْذ سادةنيَؼا طةيشى دواوةي نشدطوَيتا
طوَيتإ َشاد ئةطجةنةى طةبش نشدةوة و ئاساَى نشدةوة و طةسِاوة وديتى ئونتوس و ئةطـجةنةى  
ئاْاتاى ية ْؼيَوةنةدا ٖةَيذيَشاوةو ئاطةواسيَهى ثإ و يوطـى يةطـةس بةفشةنـةدا بةديَٗيَؼـتوة     

اْاتايؽ ثةسيوةتة ئةوالوة. َٓذاَيةنإ بةسةو ئاْاتـاى، نـة يةطـةسخؤ و بةصةمحـةت يةطـةس      وئ
بةفشةنة قيت دةبؤوة، سايإ نشد. طوَيتإ َشاد صؤس تشطاو ٖةس نة طةيؼـتة ئاْاتـاى و ديتـى    
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دةطتى خويَٓى ييَذىَ ديظإ صياتش تشطى ييَٓيؼـت. بـؤ ضـشنةييَو ضـاوى بةضـاوى َريصاطـوٍَ       
ٍَ سةْطى ثةسِى بوو و طةسى ييَ ػيَوا بوو يةطةٍَ ئةوػذا نة ػؤخ و ػـةْطرتئ  نةوت. َريصاطو

 نضيَهى ْيَو دةطتةى نيزإ بوو... 
ٖةسنة ئاْاتاى بةخؤ ٖاتةوة بةسةو ئةطجةنة ية ْاو ثؼتية بةفشةنةدا يةثةيةقارةدا بوو ساي 

ة بةطـةس سِاطةيؼـنت.   نشد. دًَةوةنةى يةضواسثةىل ئاالبوو. يةّ ناتةدا ئةواْي ديهةؾ يـة دواو 
ٖةَوو ثيهةوة ياسَةتيإ داو ئةطجةنة ساطت بؤوة طةس ضواسثةىل. ئةو وةختةبوو، نة طوَيتإ 

 َشاد طوآى يةدةْطيَو بوو و صاْى، نة بةخيَش طةسِاوة. 
ٖةوٍَ و نؤػاْى ثاَيةواْةنإ بؤ خؤ دةسخظنت ية ثيَؽ َريصاطوٍَ بهيض دا بةو ػـةسَةصاسية  

تةَاػاى ْاو ضاوةناْى بها. بةبيَذةْطيةوة ثةيةى سؤيؼـتٓيإ نـشد.    طةيؼت. ػةسَي دةنشد
وةختى طةسِاْةوة بؤ تةويًة بوو. وةختى ْضيهبووْةوة يإ ية)ئائيٌ( ئةسطيؽ ثيَـي صاْـى، نـة    

 ئونتوسو دةَيةْطى. ئةو ئونتوسوةى، نة ئاْاتاى طواسى دةبوو. ئةسطؼى دادو بيَذاى نشد:
 طجةنة دةَيةْطىَ؟ ساوةطتة، َةطةس ْابيٓى نة ئة -

 ئاْاتاى بة طةساطيُةييةوة ثشطى:
 دةيةْطى؟  -
 بةَيى، طةيشيهة بةآلّ  ضؤٕ يةْطيٓةى؟  -

 طوَيتإ َشاد طوتى:
 بشِؤثيَؽ بشِؤ بتبيِٓ.  -

 يةسِاطتيؼذا ئونتوس يةالى دةطتة ساطتيذا خشاخ دةيةْطى. 
نـاسيَهى خـشاخ بـوو.    دةطتيإ بة ثيَى داٖيَٓاو بةدةسنةوت نةَةضةنى ئةطـتووس بـووة.   

ْةياْذةصاْى ضـي بهـةٕ. ئةطـجةيإ بـؤ دـووت و نـَيالٕ ئاَـادة و نـؤى نـشدوة. ئـةوةيؽ           
ئةجناَيبىَ. ئةسىَ نةغ يةطةسةو ٖةوساصى بةفشا ثيَؼربنآى نشدوة؟ ئةو ػويَٓة ػويَٓيَهة، نـة  

يَظـتا  يةٖةس ٖةْطاويَهيذا سةْطة ئةطح طةسةْطشىَ بىَ و بطًىَ. ئا ئةوٖاؾ ٖاتـة ثيَؼـةوة، ئ  
 ٖةسباؾ بوو خؤيإ بةطةالَةتى دةسضوٕ. 

 ئاْاتاى طووسٖةَيطةسابوو وبةتوسةيييةوة ووتى: -
 طوْاسى تؤية. تؤ بةصَى ثيَؼربنيَت ْاوة.  -
 ئةدى ئةَٔ ٖاواسّ ْةنشد) ساوةطتة، بؤنوىَ ٌَ دةْيَى؟ ( -
 داخؤ ض ثيَويظتى بةوة دةنشد ثيَؼِ بطشيةوة!  -
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 بؤضى تؤ تاوت دا؟  -
قاَيةو ْاْةوةى بيَٓةوبةسةيإ ٖيَٓذةى ْةَابوو بطاتة نوتةى ناسى. بةآلّ  بشِياْـةوة و  دةَة 

واصيإ ية ساٖيَٓاْةوةى ئةطجةنإ ٖيَٓاو بة ئةطجى ػةيةوة بةسةو تةويًة طةسِاْـةوة. ٖـةَويإ   
طشرو َؤٕ وبَيـذْط بـووٕ وبـةبَى دةْطـةدةْط ئةطـجةناْيإ بـشدةوة ػـوَيٓةناْى خؤيـإ و         

ًةػيإ يةطةس ئاخوسى خؤى بةطتةوة. ئيذى ضي بهةٕ؟ خؤػيإ ْـةيإ دةصاْـى.   ئونتوسوى ػ
بةطةس ييَؼيَواوى ضوبووْةوة قةثيًَهى خؤيإ دةياْضاْى، نة دةبىَ وةالَى ئةّ ناسةيإ بذةْةوة. 
َٓذاَيةنإ بة ئاْاتايإ دةطوت. بشِؤ خةبةسى َةيتةس بذة، نةضى سووي داوة و ضى بووة. ثيَـى  

 سو دةػةىلَ دةبىَ ضى بهةئ؟ بًَىَ ئونتو
 بةآلّ  ئاْاتاى ئاَادة ْةبوو ئةّ ناسة بها؟ 

بؤ ضى دةبىَ َٔ بضِ؟ َٔ، نة طوْاٖباس ْيِ. ئيَُة فةسَاْذةَإ ٖةيـة. بـاخؤى بضـىَ و    
 خةبةس بذا. 

ديظإ ييَيإ بؤوة ػةسِة نوتةى. قظةنةى ئاْاتاى، نة دةيطوت:)َٔ طوْاسِ ْيية(خؤى بة 
 اسد صيَرتية ٖةَوإ طوَيتإ َشادى ية دئ دةبشدةدةس. طوَيتإ َشاد ثيَى طوت:طوْاسباس ْةدةرَ

تؤ رْى، تؤ تةْيا بة قظة ئاصاى. نةػـتيَو سوودةدا خـؤت دةػـاسييةوة. تـؤ واخـةياٍَ       -
 دةنةيةوة َٔ دةتشطِ. ئيَظتا نةوا دةَييى باوابىَ، خؤّ دةضِ و باطى ٖةَوو ػتيَو دةنةّ. 

 ئاْاتاى ْةيربِيةوة:
 باػة دةبشِؤ. ئةى بؤضى فةسَاْذةى؟  -

طوَيتإ َشاد ْاضاس بوو خؤى ئاَادة بهاو ٖةَوو ػتيَو وةى ئةوةى، نـة سووي دابـوو بـؤ    
َةيتةس بطيَشِيَتةوة. َةيتةس ْيطةسإ بوو و بةثةية ساي نشد و ٖات، نة ئةطجةطالوةنة تيُـاسو  

؟ سيَو يةطـةسوبةْذاْى دووتهـاسى و   ضاسةطةس بها. قشِةقشِييَهى صؤس ثةيذابوو. َةطةس طاَيتةبوو
نيَاَلْــــذا ئةطــــجى دووتيــــإ يةدةطــــت داوة. يــــةّ ناتــــةدا طةسوطــــةنوتى       
ضهيؼى)طةسدةطتة(ثةيذابوو. َةيتـةس يةثؼـهٓيٓى ثَيـى ئؤنتـوس و بـوو وٖةوَييـذةدا، نـة        
بةتةواوى بضاْىَ ٖؤى ئةطتوس بووْةنةى ضية، يةباس يةنضوْى َاطويهةية يإ ئيظكاْى ية دىَ 

يةٖةَإ ناتذا دةْطى ثيَى نةطيَو يةدواوة دةٖات، ٖةَوويإ ثيَهـةوة ئاوسِيـإ داوة.    ضووة.
ضهيؽ طةسدةطتةنةيإ بةطةس ئةطجةوة بوو. ئةو بيَذةْط، طشر بةتشطةوة بةثةية بؤالى ئةوإ 

 ٖات. 
 ضى بووة؟  -
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 ْاصامن َاطويهةى يةدآ ضووة، يإ ئيظكاْى دةسضوة؟  -
 بؤوة وْةسِاْذى:ضهيؽ ية تووسِةييإ طووس ب

ثيَويظت بة برينشدْةوة ْانا! ٖـةَوتإ سادةنيَؼـُة دادطـاى طـةسشايى و ٖـةس يـةوىَ        -
طويًةباساْتإ دةنـةّ. ضـهيؽ قاَضـيةنةي بـةسص نـشدةوة و ورَـي بـؤ نوسِيزطـةنإ بـشد.          
َٓذاَيةنإ ٖةسيةنةى بؤ اليةى تيَيإ تةقاْذ. ضهيؼيؽ طةسى يةدوْإ. بةآلّ  نةغ ْةنةوتة 

طتإ. ثريةَيَشدة صيَرت يةبةس تةْطةْةفةطى ػني و َؤس ٖةَيطـةساو ٖـةسوةى ثيَؼـوو، نـة     بةسدة
 تووسِة دةبوو بةدةّ ٖاواسو طةف وٖةسةػة وطوسةػةو ْائوَيَذيةوة طوتى:

ضاوضاو، طةيشى ئةَاْة بهة، ئةطجى دووت ونيًََُإ بةنىَ طجاسدوة ئةواْة ثيـاوخشاثٔ!   -
ويًةباسإ بها! ضةْذةناسوصمحةت و، ضةْذةيإ ئايهيو وثةخلوس فاػيظنت! ثياو دةبىَ ٖةَوويإ ط

ــةنةي      ــةَوو سةوػ ــةسيادةوة ٖ ــةدادو ف ــةو نةب ــيًََني؟ ئ ــى صةوى به ــتا بةض ــةسبادا. ئيَظ ب
وةسطريابووةطةسطةسى خؤي يـوتى بـةيوتى طـوَيتإ َـشادةوة ٖـةَيتؤقى. ناتَيـو َٓذَاَيـةنإ        

سةْـط ثـةسيوو بةتشطـةوة وةطـتابوو و يـة      ضووْةدةسىَ، طوَيتإ َشاد يةديَى خؤي داَـاو. و  
ئةَـةتؤي! بـةَيىَ! ئيَظـتا ضاويؼـِ     –طةسدةطتةنة ساَابوو. ئةو ْةيويَشا يةَةطةيةنة سابها. 

يةضاوإ دةبـشِى؟ ! ضيهيؼـى ثريََيـشد ْـةيتواْى خـؤي بطـشَى و قاَضـيةنةى يـة ْاوػـاْى          
ة دةطـيت ساطـتهاوة،   فةسَاْذةى دةطتةي صةبش دا. بةآلّ  داسي دووةّ ٖةس نةويظـتى دووبـاس  

 واصي ٖيَٓا. دةْطى ْووطاو بة ٖةسةػةوة ثيَيةناْى بة ئةسصى دادةنوتاو ثيَهؤَييذةنشد:
ٖةى طةطباب، الضؤ يةبـةس ضـاوّ وْبـة تـا وجنشووجنـشِّ ْـةنشدوى! طـوَيتإ َـشاد نـة           -

وو تةناْيَهى داو خؤى يةخؤيذا دةطتةناْى بةبةس دةّ ضاويةوة طشت، ٖةس بةوػيَوةية ساوةطـتاب 
ْيطاى بةتشطةوةى خؤى ية طةسدةطتة وةسْةدةطيَشِا. ئةو ضاوةسِىَ بوو نة قاَضيةنة وةى داغى 

 ئاطش بةْاو ػاْيذا بهةوىَ و ٖةَوو تواْايةنى دابةسخؤى نة سِاْةنا و خؤى سابطشىَ. 
 ضهيؽ، نة ية طةس طةختى نوسِيزطة، نة طةسى طووسَابوو يةثشِ طوتى:

بؤ ئةوناتة ٖةَيطشئ، نة باونت ية دةْط دةطةسِيَتةوة. ية  صؤس باػة با ئةوى َاوةتةوة -
بةسدةَى ئةويؼذا بة خضَةتت دةطةّ. طوَيتإ َشاد بيَذةْط بـوو. بـةآلّ  ضـهيؽ ديظـاْةوة     
ْةيذةتواْى ئـاساّ بطـشَى. ٖـةس دةٖـات و دةضـوو و ثَيـى بةصةَيٓـذا دةنوتـا و دةطـتةناْى          

 سادةوةػاْذ:
! ٖةس خؤت بري بهةوة، يةنوىَ دةَتواْى بةدوات نـةوّ! بـؤ   ثيَت دةَييَِ بشِؤ، سادةوةطتى -

نوآ بةدواى ئيَوةدا ساَهشدبا، بةالْى نةّ ئةطةس بؤ سيَضييَٓاْيؽ با دةبوو سابهةى، ئةوناتةؾ 
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َٔ نةَيَو ئؤقشةّ دةطشت يـةنيَِ دةدا؟ يـةتؤ؟ بـةّ يـةؾ و السةالواص و دًوبةسطةتـةوة. صؤس      
ونت طةسِاوة َٔ و ثريةَيَـشدة ثاسضةثاسضـة بهـة. بـاوابىَ.     باػة، ثريةَيَشدة ببووسة. ٖةسنة با

 ئيَظتا بًَىَ بضامن ئيَوة ييَشةدا ضيتإ نشدوة. 
ئةوىَ سؤرىَ، نة ئةوػتة سوويذا. ػاْةنة يةطةسى طـوَيتإ َـشاد داػـها، ٖـةقيؽ بـوو.      

ذة ضهيؼى ثريةَيَشد يةْاو ئةو تيَُإ وطريؤدةييةدا ضؤٕ دةيتواْى دًَـةوى خـؤى بطـشىَ. ضـةْ    
ناسو صةمحةت، ضةْذة ٖةوٍَ و تةقةال بةسباضوبوو. ئةطجى ػًة يـةنوىَ و بةنـةَيهى ضـيذةٖات    

 دطة يةطةس بشِئ. بةآلّ  نىَ دَيى دىَ دةطتى بةسِوى ئةطجى ناسدا بًَٓذ بها. 
تةْيا ئوَيَذيإ ئةوةبوو، نة ضهيؽ و خةَيهى ػاسةصاى ديهة دةياْطوت، نة ػـتةنة صؤس  

يإ بشدة الى ثريةَيَشديَو ئـةو ػـاسةصاى ضاسةطـةسنشدْى ئةطـجإ بـوو.      تشطٓاى ْيية. ئونتوس
ويَٓذةو دؤيإ بؤ ٖيَٓاو سؤراْة ئيَؼهضيإ يةطةس داْا. يةخؤػـبةختى دواى ضـواسثيَٓر سؤرإ   
ساَيى بةسةو باػبووْةوة ضوو و ٖيَٓاياْةوة ْـاو تةويًةنـة. بةػـيَوةييَهى طؼـتى ئـةّ ٖةفتـة       

ى بيَتاقةت بوو. طةسةتا ساٍَ و بـاسى بـاؾ ْـةبوو و يةدواييـذا     ٖةفتةييَهى طةخت بوو. دايه
تايةنى طةسَى ٖاتىَ و نةوتة ْاو ديَطا. طوَيتإ َشاد ْاضاس بوو يةَاَيةوة مبيَٓيَتـةوة وضـاوى   
يةدايهى و خوػو و بشاناْى بىَ. تةْيا ئةو ناتة نةباسى َاَيةوةيإ ضةْذ ٖةراسو ْةداس و تيَو 

سباصى دةطةس َةسِيإ ٖةبوو. ئيَظتا تةْيا يةى داْةػـيإ ْـةَابوو:   ضوة. ٖةسنة بابى ضوة طة
دووطةسيإ بؤ طؤػتدؤسى خؤيإ طةس بشِى و ئةوى َاوةؾ بةقةسص داياْـة دةويـةت وخـةسدى    
دةْط و ٖةْذيَهيؼيإ فشؤػت. باؾ بوو َاْطايإ ٖةبوو، ػـريى دةداو بـةخيَشايى دةبووايـة    

ةؾ يةدةسةوةي َايةوة ثياطةي دةنشد. وآلغـةناْيإ  بزىَ و داػهةنةى سادى َشاديؽ، ياٍَ س
ٖةس ئةوةْذة بوو. الطهة وػهةوبووةناْى طةمنةػاَي َـابؤوة. تـاصة ئةطـةس صطـتإ دسيَـزةي      
ثيَٓةدا. نىَ دةصاْى ضيذةبىَ. داػويهةنة دةبوواية خؤى ئاييهى خؤى ثةيذابها. يةدةوسوبةسى 

تةَةْييةوة باسةنـة خـشاثرت بـوو؟ تةثاَيـة     َاَيةوة دسِى وداسو ثٓذهى دةخواسد. يةاليـةْى طـو  
دةٖات تةواوبىَ. داسو ضيًهةؾ ٖةس بؤ ضةْذ سؤريَـو بةػـى دةنـشد،  ئـةدى دوايـى؟ ٖـةتا       

 طةَاَيةنةػيإ، ئؤنتوؾ الواصو َشدؤخ ببوو. 
طوَيتإ َشاد خةَباس بوو و ػةسَى ية خؤى دةنشدةوة. سؤروػةوإ ية سةوػةى تةويًـةدا  

بشوةػيَٓى ئةنظاى طةسطةسّ بوو و ئاطاى ييَٓةبوو نـةباسى َاَيـةوةيإ   بة تةداسةنى دةطتةى صة
ضةْذ تيَهضوة؟ َةطةس ناتآ باونى يَيشةبـوو ساَييـإ ئـةّ بـاسة بـوو؟ ثـووؾ و ثةاَلػـى بـؤ         
طةساْظةسى صطتاْىَ دةدوسيةوة و ٖةتا دةسة بةٖاسيؽ بةػي دةنشدٕ. طووتةَةْى و ئاوسدووى 
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يية. صةَاْى باونى طةساثاى رياْيإ يةباسيَهى ديهة دابوو. صيادةػى دادةْا. ئةَة نةػتيَو ْ
ٖةَووػتيَو دَيٓياى ْةخؽ بوو، َةعكوٍ ودوإ بوو. ْةتةْيا بـاسى َاَيـةوة بةَيهـة ٖـةَوو     
ديَطاييَو، سةْطة ٖةس يةطةس تاْظـةسى دْيـادا باسةنـة بـاؾ بـوو. سةوػـةى ئـةوإ ئَيظـتا         

ٖـةبوو وةى دسةختـى ثـايضإ، نـة ثـةيو      ػيَوةيةنى ديهـةى بـةخؤوةطشتبوو. ػـتيَهى نـةّ     
وطةالناْى سرابٔ. ئائيٌ ية ديَطاى خؤيذابوو، ػةقاّ و َاَيةناْيؽ وةى خـؤى بـووٕ و بـةآلّ     
يةطةٍَ ئةَةػذا بةوػيَوة ْيية، نة يةطةسدةَى باونيذا ٖةبوو. ٖةتا ضةسخى عاسةباْةناْيؽ، 

باونى ْيية، باونيؼـى ٖـةس   نة يةطةس دادة دةسؤٕ ئةو دةْط و تةقة تةقى خؤػى طةسدةَى 
 بة ٖةَإ عاسةباْةى ئيَظتا دةٖات و دةضوو... . 

نةطاْيَهى، نة ية دةَبوٍ بووٕ دةطيَشْةوة، نة يةػـاسدا ض طشاْـى و بشطـيةتيةى سـونِ     
فةسَاية و َشؤظ خواخوايةتى بطةسيَتةوة ئائيٌ. ػاسيؽ ئةو ػاسةْيية، نة ناتى طـةفةسةنةى  

وٖاية؟ سةْطة يةبةس ْةبووْى باونِ بىَ. ئيَظتا ئةو يةنويَية،  يـة  يةطةٍَ باونى ديتبووى. بؤ ئة
ض باسيَهذاية؟ بةس يةَاْط و ْيويَو دواْاَةى ئةوطةيؼت.  دَيى دايهـى دةداوة نةْاَـةناْى   
دوادةنةوٕ. بةآلّ  خؤيؼى ئاٖى ٖةَيذةنيَؼا. بةساطتيؽ ْاَة دةنشىَ دسةْط بطا بةتايبةتى، 

. سةْطة نةغ يةوىَ دةسفةتى طةسخواسْذٕ و ْاَةْووطيٓى ْةبىَ؟ نة يةبةسةناْى دةْطةوة دئَ
بةآلّ  َةطةيةنة يةوةية نة دوانةوتٓى ْاَة يةناْاَيى )دو( بؤ دوانةوتٓى يةبـةسةى ػـةسةوة   

 دياواصيإ ٖةية. ٖةَوو ئةَة دةصأْ: ض دايهة ض ئةواْيذيهةؾ ٖةَويإ. 
و بوو ٖيالى دةبوو. دوايى بيَـذةْط  ثيَشىَ ػةو، طةسةسإ، طةطةنةيإ ٖيَٓذة سةثى خةسي

بوو ْوطهة ْووطهى خؤػى ييَبةسصبَووة و تةقةى طةسة ئةْطوطتيَو، نة بة ثةجنةسةى دادةنوتى 
دةٖاتة طوىَ. دايهى سِاثةسى و ية ْوئَ ٖاتةدةس ٖةسضةْذة، نة ْةخؤؾ بـوو ويـة ْـاو ْويَٓـذا     

ة. نةطـيَيو يـةوديودا وةطـتابوو.    نةوتبوو. ئةو و طوَيتإ َشاد خؤيإ طةياْذة بةس ثةجنةسةنـ 
 دايهى صوتش نةطةنةى ْاطيةوة و بةنوسِةنةى طوت:

خايؤتاْة ْوسطضى ٖاتوة. بشؤ ثيَؼواصيى ييَ بهة.  خؤيؼى يةساييَهذا ية طةسَا ضؤقةى  -
دةٖات ضؤوة ْاو ديَطانةوة. ْـوسطضى،  خـاَيى طـوَيتإ َـشاد يـة نويَظـتإ و        (25)دساْةناْى

وطةساْظةسى رياْى ية طؤخؤصةنةى تةْيؼتيإ بةػـواْييةوة خـةسيو بـوو.    ْاوضياناْذا دةريا 
 ئةويؼيإ بؤ طةسباصى بشد. ٖةسضةْذة ئةو طةْر ْيية بةآلّ  ية دةَبوٍ ئةو و ضةْذ ػـواْيَهى 

                                                           

  دسإ: ددإ (25)
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ديهةيإ ْاسدةوة َاَيةناْيإ. نةغ ْةبوو ئاطاى ية سِاْة َةسِةنإ بىَ ْةدةنشا سِاْةنإ ٖةسوا بة 
اَلبهشئَ.  باؾ بوو، نـة خاَيـة ْـوسطضى بـوو و وةخـت ْـاوةختَى طـةسيَهى        تةَاى خودا بةسة

ييَذةدإ.  ئةّ داسةيإ نةبيظتى خوػهى ْةخؤػـهةوتوة،  ػـةو، نـة َيَطـةٍ يـة ئـاخوسإ       
دةنشيَٓةوة، ية نيَوةوة بةسةو خواس ػؤسِي نشدةوة. ئةو ٖيَٓذة ْةدةَاوة،  ئة جماسةيإ تةْيا بـؤ  

 ْط و باطيإ ضيةو صوؾ بطةسِيَتةوة. ئةوة ٖاتبوو، نةبضاْآ دة
ئةو بةدةّ وضاويَهى طووسٖةيطةساوٖةَيضةثةتاوةوة، يةساييَهذا ثةَية بةفش بةطةسدًةناْييةوة 
بةطتبووى و ئةو بةخؤى و نةوَية طةْطيٓةنةى بةسى وناَلوى طويَذاسى طةوسةى ثيَظـتةسيؤى و  

تاطـةس ضـؤناْى داثؤػـى بـوو و،      ضةنُةى ْيو دضَة وبةَيةى ثيَضى يبادى و بوصةواْةوة، نـة 
ٖةيهةية صةبةالسةنةى نـةبؤْى طـةسَاو َـةسِوَاَياتى يَيـوة دةٖـات،  خـؤى بـةروسدانشدو        
دةطبةدىَ َاَيةنةى تةْط نشدةوة.  نةوَيةنةى دانةْـذو يـةْضيو تـةخت و ْـويَٓى خوػـهى      

يت نـشد  داْيؼت و دةطتة طةسّ و داغةنةى يةْاو دةطتة قوسطةناْى خؤى ْاو بةبيَذةْطى دةط
بة طويَطشتٔ ية تشثةتشثى دَيى.  َاوةيةنى دسيَز بة وسدى، ٖةس بةو ساَيةوة، نة َةضةنى ْاطو 
والواصى ئةوى بةئةْطوطتة قاوةيية ثتةوةناْى خؤى، ، نة بةطةختى دةضـةَاْةوة،  طشتبـوو.    
ػتيَهى دةصاْى و ػتيَهيؼى دةطت دةنةوت. نةَيَو يةفهش سِاضوو نؤخةيةنى نشدو دةطـتى  

سيؼى داٖيَٓاو بة صةسدةخةْةييَهى ٖيوا بةخؼاْةوة بة طوَيتإ َشادى طوت: ػتيَهى ٖيَٓـذة  بة
ْيية،  خشاخ طةسَاى بووة،  صؤسى طةسَا ضؤتة ْاو يةػةوة. بةْياصى ديتٓتإ ٖامت و.  طؤػت 

طؤػـتاوى ضـةوسو    -و دوطِ يةطةٍَ خؤَذا ٖيَٓا... . دوايى بةجمؤسة تةطبريى بؤ خوػهى نشد:
ة بيبةسى تيزو ثياصةوة خبؤ تا باؾ ئاسةقة بهةى طوَيتإ َشاد خوسديٓةنة يـة صيٓةنـة   طةسّ وب

داطشة و بيٗيَٓة. ٖةس ضييةنى تيَذاية دةسى بيَٓة و بيٗيَٓة َاَيةوة و خوسديٓةنة بةتاٍَ نة. َٔ 
 صؤس ْاَيَُٓةوة ْابىَ َيَطةيةنة يةضاوةسِواْيذا تةْيا بةديَبٗيًَِ. 

و باسى رياْةوة نةَىَ قظةبهةٕ ئةو ئاطشيَهى نـشدةوة و طـفشةو    تا دايهى وخايؤى يةساٍَ
ضاى ئاَادةنشد. يةّ طةسوبةْذاْةػـذا َٓـذاالٕ يةخةوٖةَيظـإ و بـةداسيَو ٖـةَويإ يـةْاو       
ْويَٓةوة بةسةوالى خاَيؤيإ وسرَيإ ٖيَٓا. ئةو ئةواْى يةتةْيؼت خؤى بة نةوَيةنة دادةثؤػى. 

طةسدةْيذا دةٖاتٔ ودةخضئ. بةتايبةتى سادى َـشاد نـةخاَيؤى   بةآلّ  ئةوإ بةطةس طةسوػإ و
صؤسى خؤؾ دةويظت. يةطةٍَ ئةوةػذا ثؤىل طىَ بوو ٖةس وةى َٓذاَيؤنإ وةى طويَشةنـة داواى  
ْةواصػى يةخاَيؤى دةنشد و خؤى َٓذاٍَ نشدبؤوة. ناَلوة نةوَية سيَويةنةى خاَيؤى يةطةس ْابوو و 
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ضو بووة طـةس ػـاْى خـاَيؤى، وةى ئـةوةى طـواسى ئةطـح       قاَضيةنةػى بةدةطتةوة طشتبوو 
 بووبىَ. طوَيتإ َشاد ضةْذ داسيَو سايهيَؼا خواسةوةو طوتى:

 ػةسّ ْانةى،  وةسة خواسةوة،  -
 بةآلّ  خايؤ ْوسطضى سيَطاى داية:

 ييَيطةسىَ، ٖةقت بةطةسدا ْةبىَ با ضيذةنابيها.  -
ى سؤيؼتٓى سادى َشاد بو قوتاخباْـة ٖـاتبوو   بةياْييةنى ثشِ يةػادى وقةَيةباَيغى بوو. نات

بةآلّ  ئةو ئاَادة ْةدةبوو. دايهى ْاضاسبوو بةطةسيذا ٖاواس بها. بـةآلّ  ئـةو ديظـإ ثةيـةى     
ْةدةنشد. ٖةس بةدةوسو سؤخى خاَيؤيذا دةٖات. خايؤؾ خواسصايةنةى ْاضاس دةنشد ثةيـة بهـا.   

ةطةيؼت، نة طوَيتإ َشاد خؤى دةطـتى  بةتوْذى داواى ييَهشد، نة دًةناْى بطؤسِىَ. ناس بةو
 بشانةى بطشىَ وتاديوى دةسةوةى ببا. 

ئةو ٖةوَييذةدا بطةسيَتةوة. ٖةسنة ديتى يـةديوى سةوػـةدا َاوةتـةوة بـةدةْطيَهى بـةسص      
يةنوسرْى طشياْيذا وبةدةّ طشياْةوةؾ سيَطاى قوتاخباْةى طشتةبةس. خاَيى دَيى ثيَى طوتاو تووسِة 

 تةَاػاى طوَيتإ َشادى نشد و طوتى: بوو بة طةسصةْؼتةوة
 تؤ ئاصاست دا؟  -
 ْاخاَية،  َٔ ٖةس دةطتيؼِ ييَٓةدا.  -
 ئةدى بؤضى ئةوٖا يةنوسِرْى طشياْيذا.  -

 دايهى نةطةسى يةطةس طةسيٓةنة بةسصدةنشدةوة بؤ ثيؼتواْى ية طوَيتإ َشاد طوتى:
ى بؤ باونى دةطشيـة. يةبـةس   ْوسغضى ئةو ػتيَهى ْةنشدوة، سادى َشاد ية دَيتةْطى خؤ -

ئةو دَيتةْطيةياْة، نة َٓذاَيةنإ بة تؤوة دةْووطئَ. بيَضاسة بـووئ، ٖـةَوَإ ٖـةس دةسدى    
ضاوةسِواْى دةنيَؼني. ٖةس ٖيض خةبةسيَهُإ ىلَ ى ْيية. َاوةى دووَاْط دةبىَ دةْط و باطى 

ييَهـشد ْةطشيـةو يةبـةس     ْاصاْني. خاَية ْوسطضى دةطتى بةدَيذاْةوةى خوػـهةنةى نـشد و داواى  
َٓذاَيةنإ ئاطاى ية تةْذسوطتى خؤى بىَ و صؤسػتى يةَباسةوة طيَشِاوة نةضةْذةى بًَىَ ى برييإ 
دةنشدةوة نةنةطيَو َشدبآ َشدبىَ بةآلّ  دواى ػةؾ َاْطإ ْاَةى ئةو نةطـة طةيؼـتووةو   

ؤػـةنةي تيَهضـوْى   وادةسْةضوة. دةْط. دةْطة. ئةجماسةيإ طوَيتإ َشاد يةثيَؽ دايهة ْةخ
باسى رياْياْى بةبىَ ى باونى صؤس بة باػى ٖةطت ثيَهشد و ئةطةس وةى سـادى َـشاد بضـونرت    
بوواية يةخةَإ ية نوسِرْى طشياْى دةدا و بؤ ػـويَٓيَهى دووس ٖةَيـذةٖات. سةصيـذةنشد، نـة     

ةطـت  ٖةسْةبىَ ٖيواييَهى بضونى ٖةبىَ ويةدَيى خؤيذا دةيطـوت، بـا بـة بـا ئيَظـتا ودةّ ود     



 67 

ْةيةتةوة بـةآلّ  ٖةسْـةبَى بةاليـةْى نةَـةوة بضاْـَى، نـة بـاونى َـاوة و ئةوطـانة دةنـشا           
ٖةْاطةييَهى سسةت ٖةَيهَيؼَى و ضاوةسَِى دةنـا وخـؤى سادةطـشَى. ئَيظـتا ئـةو بـاسى خـامنى        

 َاَؤطتانةى ئيٓهةَاٍ ئاثاى بةباػى ٖةطت ثيَذةنشد. 
بؤئـةوةى بضـيَتة َةسنـةصى ْاسيةنـةيإ     داسيَو ئيٓهةَاٍ ئاثاى ٖاتة سةوػةى ئاخوسِ و 

ضاوةسِىَ بوو تا عاسةباْةنة يةئةطجةنة ببةطنت. ئةو ٖةس بة ٖةَإ نؤَيواْة دسػت ضـٓشاوةنةى  
و قيافةتيَهى ثريبووةوة خةَيَهى، نة يةضاوةناْيذا َةيى بوو يةْضيو دةسطا طةوسة قوثاوةنةى 

يةوة.  سيَـو وةى خامنـة َاَؤطـتا    ئاخوسىَ وةطـتابوو. دواى سؤريَـو، نـة طـةسِاوة ْةتذةْاطـ     
ثريةنةيإ طؤسِى بىَ وابوو. ضانرتة بًَيَني وةى داساْى ييَٗاتبؤوة. تا ضني ويؤضةناْى دةَوضـاوى  
طاف و ٖةَيع ونةوتى َيٗشةبإ و ثش ْةواصؾ و ييَجشطيٓةوةى يـةناسوباسى قوتابيـاْى ببـوو.    

 دةطتة نشاوةناْى ْيؼاْذاو طوتى:طوَيتإ َشاد بشدية سةوػةنةوة و ئةطجة سيضنشاو و دةطتة 
ئيٓهةَاٍ ئاثاى ئةَاْة دةطتة ضواس ئةطجيةناْى ئيَُةٕ.  ئةوإ ٖةَوويإ بةدسيَـزايى   -

 ئاخوسِةنة وةطتاوٕ. 
 ئيٓهةَاٍ ئاثاى ْةختيَهى ثيَذاٖةَيطوت: -
 ئةطجى باػٔ. يةنظةس ٖةس بةضاو دةصاْشىَ، نة ئةوإ خضَةت دةنشئَ.  -

 طوَيتإ َشاد ووتى:
ئيَوة ْةتاْذيتبوو نة يةض باسيَهذا بـووٕ. صؤس الواص و َـشدؤخ و بشيٓـذاس بـووٕ. الًَـى       -

ٖةَوويإ بشيٓذاس و سوػاو بـوو، ثَييـةناْيإ صةبشيـإ ثيَطةيؼـتبوو. ئَيظـتا ئَيُـة خؤمشـإ        
ْايآْاطيٓةوة. ئيٓهةَاٍ ئاثاى ئةَةؾ ضاثذاسى َٓة. دةبيٓى ضؤْة. ئةطجى باونُـة. ئةَـة   

 و ئةوةؾ دةيتاَاْة... ئانباناية
يةدواييذا طوَيتإ َشاد نةٍ و ثةيةناْى ديهةى ْيؼاْذا، نـة بـؤ نـاسنشدٕ ئاَـادةبووٕ.     
يةدواييذا ضوٕ طةيشى طاطٓةناْياْهشد. ٖةَووػتيَو ساصسوبضس بوو ودةنشا ٖةس ئةو ناتـة بـؤ   

اْى ثيَذاٖيَٓا،  دووتهشدٕ بةناس بٗيَٓشئَ. ئيٓهةَاٍ ئاثاى صؤس ساصى بوو و ناتى دوعاخواصى د
ئةوناتةى، نة يةثؤييإ دةسٖيَٓا ْيطةسإ بوو و يـة دَيـةوة يةطـةَييإ ْـةبوو و ساى يـةّ نـاسة       
ْةبوو. ئيَظتا وا بةضاوى خؤى دةبيٓىَ، نة ئةو خؤ بةقوسباْهشدْة بيَٗودة ْةبووة. ئةو طـوتى،  

. ثاػذإ ئـةوةى  ئيَظتا طشْط ئةَةية، نة طةس نةوٕ و خةَيهيؽ صووتش ية دةْط بطةسيَٓةوة
 يةدةطتُإ ضوة تؤَيةى دةنةيٓةوة،  طوَاْى تيَذاْيية، نة تؤَيةى دةنةيٓةوة... . 
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بةدةسنةوت، نة خامنى َاَؤطتا ئيٓهةَاٍ ئاثاى ضؤتةالى فايطشيَهى بةْاوباْط، نة ٖةس 
داسةى فايةنة بةخيَشبطةسىَ ػتيَو يةنةطةنة وةسْاطشى. ضوْهة ئةو خؤػى خةَيهى ديهة بـة  

خؤى دةصاْىَ ئةوةْذة خؤػشاٍَ دةبىَ و بةٖيض دؤسيَو ْـةنشاوة و ْـانشىَ ػـتى دسؤيـإ      خؤػى
ثيَبًَىَ. ٖةَإ فاَيطشةوة طىَ داسإ فاَيى طشتؤتةوة، نة نوسى ئيٓهةَاٍ ئاثـاى صيٓـذووةو ْـة    
ديٌ، ْةبشيٓذاسيؽ بووة و تةْيا ية بةس ئةو ناسوفشَاْةى، نة ٖةيةتى سيَطـاى ثيَٓـادةٕ ْاَـة    

. ٖةسناتيَو َؤَيةتى بذةْىَ ئيٓهةَاٍ دةبيٓىَ نةْاَةناْى ضؤٕ يةى يةدواى يةى فشِنة بٓووطىَ
دةنةٕ و دةطـةٕ. ساطـتى و دسؤى ئـةّ قظـاْة ٖـةَووى بةطـةسدةْى ئـةو عاسةباْـة ضـيةية          
نةئيٓهةَاٍ ئاثاى و ئةواْيذيهةى بؤ َةسنةصى ْاسيةى بشدبوو. ئةو وةختة طوَيتإ َشاد يـةّ  

َا، نة ٖةتا ئيٓهةَاٍ ئاثاييؽ طةسداْى فاَيضـى نـشدوة. بـةآلّ  ئيَظـتا     باسةوة طةسى طووسِ
دةسى بةتشغ وْاسسةتيةناْى دةناو، ٖةتا بشِياسيؼى دا، نة ناتىَ دايهـى تةْذسوطـتى باػـرت    
بوو، بضيَتة الى ئةّ فاَيضية تا دةْط و باطيَهى باونى ييَوةسطشىَ. بةَيىَ، برينشدْةوة يـةباسةى  

طٓاى بوو. بةآلّ  برينشدْةوةى خؤػيؼيإ تيَذايوو، نة دةتطوت خؤبـإ يـة   ئةوػتاْة بيَتاّ تش
خؤياْذا ثةيذا دةبووٕ. وةى ٖةَيكوالْى ئاويَو، نة بىَ طةسوطةدا بؤ طةسضـاوى نـاْى بـةدؤؾ    

 ٖةَيذةقواَلٕ. ئةّ برينشدْةواْة ئةواْة بووٕ، نة ثةيوةْذيإ بة َريصاطوَيةوة دةبوو. 
ٖةوَيى ْةدةدا، نة ئةّ ػتاْة بةبريخؤى بيَٓيَتةوة، ئةوإ خؤيـإ   طوَيتإ َشاد ية ساطتى دا

وةى ضؤٕ طياوطوٍَ يةخاى طةسدةسديَٓٔ ئةوٖا طةسيإ دةسدةٖيَٓا. خؤػى وسؤْاييةنة يةواْـةوة  
بوو. يةبةس ئةَة سةصيٓةدةنشد واصيإ ييَبيَٓىَ، دةيويظـت ٖـةَودةّ ٖـةس بـري يـة َريصاطـوٍَ       

ٖةسناتيَو نةبريى ييَ دةنشدةوة،  دةيويظت ناسيَو بهاو بجشريَتـة   بهاتةوة و ٖةس بري بهاتةوة.
طةسناسيَو و ية ٖيض ػتيَو وناسةطاتيَو وطريوطشفتيَو ْةتشطىَ. بةآلّ  ية ٖةَوى صياتش سةصي 
دةنشد، نة َريصاطوٍَ ئاطاداسى ئةّ بريوخةياآلتةى ئةو بىَ. طوَيتإ َشاد ٖيَؼتا يـةسوى عـةقٌَ   

و ػتاْةى، نة يةَيَؼو وطياْى ئةودا بةدةسدةنةوٕ ضى ْاودةْشآ. بةآلّ  وٖؤػةوة ْةيذةصاْى ئة
بةػيَوةيةنى ْادياسو يةريَشةوة َةصةْذةى دةنشد، نة سةْطـة ئةَـة عيؼـل خـؤى بـىَ و، نـة       
يةخةَيهى ديهةوة يةطةس ئةّ عةػكةى بيظتبوو و يةنتيَباْيؽ خويَٓذبوويةوة. صؤس داسإ ثياوة 

بةسةناْى دةْط داوايإ ييَهشدبوو نةْاَةناْيإ بة نضؤَية و رْـة   صاْاوداْاناْى، نة دةضووْة
دواْةنإ بطةيةْىَ. و ئةويؽ ئةّ ْاَة دَيذاسياْةى بـة غشوسيـةوة ئـةجناّ دةداو ٖـيض ناتيَـو      
ووػةييَهيؼى يةَباسةوة بؤ ٖيض نةطيَو ئاػهشا ْةدةنشد. َةطةس ثياو يـةباسةى ئةَـةوة صؤس   

سيَهيإ يةنيَو ية خضَةدوسةناْى نةْاوى داَـاْهوٍ بـوو تهـاى    وةسِى و صؤس بًَىَ ى دةنا؟ دا
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ييَهشد، ْاَةييَهى واى بؤ بٓووطىَ.  داَاْهوٍ، نة الويَهى نـةّ خويَٓـةواس بـوو، ٖةَيؼـة     
يةْاو نيَوو ضياياْذا يةطةٍ َيَطةالٕ ئـةّ الو ئـةوالى دةنـشد. يةثشِيَهـذا دةفتـةسى خضَـةتى       

يظتبيَتى خواسافيضى ية نضـة خؤػةويظـتةنةى خـؤى    طةسباصى وةسطشت.  سةْطة ئةو طةجنة و
بها و ٖةسضةْذة بة ناغةصيؽ بىَ ٖةطت وْةطتى خـؤى بـؤ ئـةو دةسبربىَ)ضـوْهة يـة ئائيـٌ       
ثةيوةْذى يةطةٍَ نضإ بةس ية ٖاوطةسيتى وطويَضاْـةوةى داب ْـةبوو(داَاْهوٍ ثيَـى دةطـوت     

بزاسدْى وػة ضؤٕ دَيـى دةنةوتـة   وطوَيتإ َشاد دةيٓووطى.  ْاسِةسةتى داَاْهوٍ و ناتى ٖةَي
تةثة تةخ و خوسثة و ضـؤٕ تاْاَةنـة تـةواو بـوو وطـةسوى وػـهٗةآلت، ئةَاْـة ٖـةَووى         
ثيَهةْيٓاوى دةٖاتٓة بةس ضاو.  طـةسةتا طـوَيتإ َـشاد ئاَـادة ْـةبوو تهـاو داخواصيـةناْى        

 . بيَٓيَتةدى. بةآلّ  داَاْهو قةَيةَربِيَهى بضوونى دةطو ػاخى داية و ساصي نشد
طوَيتإ َشاد ْةيذةصاْى، نة دواي طاَييَو نةَرت خؤيؼـى تووػـى ئـةّ ػـتة دةبـىَ، نـة       
ئةوةْذةى داَاْهوىل بيَضاسةى خظتبووة دَيةسِاونةوة. بةتايبةتى ٖةس ئةو داَاْهوية بوو، نة 
يةتةْيايى خؤى يةْاو نيَواْذا ػيعشى داْابوو. ئةو ػيعشةى، نة ئيَظتا طـوَيتإ َـشاد بـةبريى    

 وة وية دَيى خؤيذا ٖةس دةيطوت ودةيطوتةوة ئةَةبوو:ديَتة
 طةسِاّ بة ٖةَوو ئةنظاى ونونظاى

 وةٖةسوةٖا بةطةساْظةس طاسيظاى
 طةسِاّ وٖةستةميهشد ػةو وسؤر

 دواْيَهِ يةويَٓةت ْةديت تؤ ثةسى ئاطاى

ٍَ بٓووطـَى و ئـةّ َةوصوعـةى نـة           بةبريى داٖات ضـؤْة ئـةويؽ ْاَـةييَو بـؤ َريصاطـو
ى بةبىَ ٖةطت بةػةسّ نشدٕ و تشغ بؤ سووٕ نشدْةوة و طةياْذْى ٖةطـتةناْى خـؤى   تواْيويةت

يةدوس، وةطيًة و تةسصيَهى َوْاطب وطوجناو ببيٓيَتةوة وَةيًةناْى تيَذا بٗيَٓيَتة ئاسا، نة دةس 
اؾ بها تاخةَيهى ديهةؾ وةى ئةو بةختةوةس بٔ ضيَزى خؤػى بضيَزٕ. بةّ ْياصة يةساص ناسى ب

ئةو بةس يةٖةَووإ دةبىَ ياسَةتى دايهى بذا تا صووتش ضاى بيَتةوة، تانةَرت يةَةسِ باونيـةوة  
ْيطةسِإ بىَ، تا دووباسة يةْاو نيًَطة بجشِريَتة طةسناس،  تا َاَيةنةيإ طةسّ و طوسِو ئاساّ بـىَ و  

ةسةجناّ تادايهى نةَىَ بؤْى ئةوة بها نةنوسِةنةى دَيى بةنةطيَهةوةية و يةبةس ئةَة ٖةَوو ط
 دةوسوبةسى طؤساوة و بةسةوباػى ضوة... . 
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َاوةى ئةو دووطىَ سؤراْةى نة طوَيتإ َشاد ية َاَيةوةى بةطةسد بشد ئةوةْذةى ناسنشد نة 
ةى بةطـةسنشدةوة وٖـةَوو ديَطايـةنى    بةدسيَزايى طاَيةنة ْةيهشدبوو. ٖةَوو ناسيَهى َايـةو 

 خاوئَ نشدةوة و ٖةييَبزاسد و صؤسداسإ يةدايهى دةثشطى:
 ساٍَ و باست ضؤْة؟  ئةطةس ػتيَهت ثيَذةوىَ بيًَىَ؟  -

 دايهيؼى ٖةَووداسيَو بةصةسدةخةْةييَهى تاَيةوة دةيطوت:
-   َ ةبـة،  ئةطـةس   ئيَظتانة تؤ ئةوةْذة باؾ بوويى ئيذى تشطِ يةَشدٕ ْييـة.  ْاسةسـةت 

 ػتيَو ثيَويظت بىَ دةيًَيَِ. 
طوَيتإ َشاد،  ػةو ناتيَو نةٖـةَوويإ خـةو بشدبووْييـةوة ْاَـةى ْووطـى.  ئـةو صؤس       
ْيطةسإ بوو. يةطةٍَ نةٖيض نةطيَو و ٖيض ػـتيَو ْةيـذةتواْى ْاسةسـةتى بهـا. بـةآلّ  صؤس      

او داسيَهى ديهة بـةدؤسيَهى  ثةػؤنا بوو. طةسةتا بريى نشدةوة ضؤٕ دةطتجيَبها. داسيَو ئاوٖ
ديهةى ْووطى و ٖةسداسةى وايذةصاْى وةى ضؤٕ دةبوواية ْاَةنة بٓووطىَ ئةوٖا دةسْةضـووة.   

( بئةْطاوتيـة  1بريؤنةناْى باَلو و دووسدةنةوتٓةوة وةى ضؤٕ بةسديَو بؤ َاطـتاو خواسدْـةوة)  
نشد، نة ٖةس برييَهـى  طةسطؤَيَو و باصْةى سيَهى يةى ية دواى يةى دسوطتبها وابوو. سةصيذة

ية ْاو صةئ وَيَؼهى دا ثةيذا دةبٔ ٖةَووى ٖـةس بٓووطـىَ. بـةآلّ  وةى دةيويظـت ئـةوٖا      
بيداتة طةس ناغةص وػةنإ ثيَهةوة دسوطت ْةدةٖاتٔ و تيَو دةئاَيؤصنإ. بةس ية ٖةَووػتيَو 

َوو دْياػـذا  دةيويظت بؤ َريصاطوٍَ بٓووطىَ، نة ضةْذة دواْة، يةٖةَوو ئائيٌ وبةَيهة يةٖـة 
دواْيَهى وةى ئةو ْيية. بؤى بٓووطىَ، نة يةنٔ ئةو يةدْيادا ػتيَهى خؤػرت ْيية، نة يـةْاو  
ثـؤٍ دابٓيؼــىَ و تةَاػـاى ئــةو بهـا و ٖةستةَاػــاى طـاى طــةسدةْى بهـا و تــا صؤس ضــيَز      
ة يةتةَاػانشدْى دواْى ئةو وةسطشىَ. بةآلّ  ئيَظتا باسةنة طؤسِاوة و ئةو و نةطاْى دةطتة، نـ 

ْاضٓة قوتاخباْةو دياس ْيية نةى دةضٓةوة قوتاخباْةو طةس دةسغ و خويَٓذٕ. ئيَظتا ئةو )طوَيتإ 
َشاد( َريصاطوٍَ صؤس بةنةَى دةبيٓىَ و صؤس صؤس ئاصاس بة دةطت ئةّ ساَيةوة دةنيَؼـىَ و يـةتاو   

 ئةو دَيى ٖيَٓذةى ٖيًَهةيةنى ييَُاوةتةوة. 
ة طةسئاوى طؤَيَو وضـةْذ داسيَـو بةسدةنـة يـةْاو     (َاطتاوخواسدْةوة:نةبةسد دةٖاويَي1)

 ئاوةنة بؤ طةسئاوةنة ٖةَيذةقؤصيَتةوة و ٖةسداسةؾ نؤَةنىَ باصْة بةدواى خؤيذا ديَذةٖيًََىَ. 
ئةوةْذة َات وخةَباسة، نة داسى واٖةية طشياْى ديَتىَ. طوَيتإ َشاد ْةيذةويظت دإ بةّ 

ّ  ناتىَ، نة بةساطتى طشيـإ و فشَيَظـو يـةْاوةوةى    ػتةدا بٓىَ. ضؤٕ ثياو دةبىَ ثياوبىَ. بةآل
بةسةو طةسوى طةسياْذةنشد. دةبوواية يةْاَةنةدا بـؤ َريصاطـوَيى سووٕ بهاتـةوة، نـة بـةٖيض      



 71 

دؤسيَو ية خؤساو بةسيَهةوت وبةسوناس يةصةْطى ثؼـوودا ْضيـو ْـةدةبؤوة و ئـةو )َريصاطـوٍَ(      
َيَؼهذا ْةبوو. ٖةسوةٖا صؤسى سةص دةنـشد،   بيَٗودة ييَى سادةنشد. ئةو ٖيض ػتيَهى خشاثى ية

نة سوداوةنةى ئةطح تاوداْةنة سووٕ بهاتةوة.  واتة ئةو سوداوةى، نة ئاْاتاى بيَشةياو ػـةسّ  
و ضةقاوةطو دةيويظت تيَيذا ْيؼإ بذا، نة ئةو ية طوَيتإ َشاد و يةْاو دةطتةنةػذا بويَشتشئ 

شئ نةطى ْاو دةطتةنةية.  بـةآلّ  ئـةّ ػـتاْة،     و بةٖيَضتشيٓياْة و بةػيَوةيةنى طؼتى دياست
ٍَ( يـؽ ديتـى و طشفتـاس بـوو بيَهـةَيو بـوو. تـةْيا         بةٖةَإ ػَيوةى، نة ئةو خؤى )َريصاطو
َةخابٓة، نة ئةطجةنةى ئةو )ئاْاتاى( ئاصاسى بيٓى. بةآلّ  طشْطرتئ ػـتيَهى، نـة طـوَيتإ    

ؤٕ يـةثشِتاو ئـةوى يةطـةس طشدةنـةوة     َشاد دةيويظت بؤ َريصاطوَيى باغ بها ئةَة بوو، نة ض
يةْاو تاقُة دةّ ثشِ ية ٖات و ٖاواسةنةى ٖاوثؤييةناْيذا ْاطيةوة و ضؤٕ يةنظةس طريؤدةى بوو 
و نةدةَيَهة صؤسى خؤؾ دةوىَ و ناتيَو ئةو باوةػى نشدبؤوة و بةدةْطى بةسص ػتيَهى دةطوت 

ناتىَ، نة َريصاطوٍَ سووبـةسووى  و ية طشدةنة طةسةوْؼيَو سايذةنشد، ضةْذة ػؤخ وػةْط بوو. 
 ئةو سايذةنشد وةى َؤطكا، وةى تافطة وطشِى ئاطشبوو... 

دووداسإ ْاضاس بوو فتيًةى ضـشا ْةفتيةنـة ٖةَيهَيؼـىَ بـةوة بـاؾ بـوو نـة دايهـى يـة          
رووسةنةى ديهة ْووطتبوو و ْةدةديت، نة ضؤٕ دواتٓؤنةناْى ضؤسِة ْةوتةنة دةطوتيَٓىَ. بةآلّ  

ةى ئةو دةيويظت ْةدةٖاتة دةسِبشئ، ْةوةى يةبةس ئـةوةى ئـةو ػـتيَهى ْـةبوو     ْاَةنة ٖةس و
دةسيربِىَ و بيٓووطىَ، بةثيَضةواْةوة سةصيذةنشد ٖةَووػتيَو يةْاَةنةدا باغ بها. صؤس دةَيَو 
بوو ية ئائيٌ ثةجنةسةنإ سووْاناييـإ تَيـذا ْـةدةبيٓشا. ٖـةسوةٖا صؤس دةَيَهـيؽ بـوو، نـة        

ةخ نةوتبووٕ.  وة صؤس دةَيَو بوو، نة يةريَش باَيى ئـةو ػـةوة ٖيَُٓـةى    طةطةنإ ية سةثة س
َاْطى سةػةَيَذا ية ثيَذةػتى داَيَٓى صجنرية ضياى َاْاغ دا ٖةَوو ييَى ْووطتبووٕ. يةوديو 
ثةجنةسة يـةدةسةوة تاسيهاييـةنى ئةْطوطـتة ضـاو ٖةَووػـتيَهى داثؤػـيبوو وبـاَيى بةطـةس         

ٖاتة بةسضاو، نة يةٖةس ٖةَوو دْيادا تةْيا ئةوإ َابووْـةوة.   ٖةَوواليةنذا نيَؼابوو.  واى
ػةو و ئةو يةطةٍ ٖةَوو خةيااَلتى يةباسةى َريصاطوَيةوة. طةسةجناّ بشياسى خؤيذا. ية دواييـذا  
بةْاوى )ْاَةى عاػكاْة( ئةّ ْاَة بؤ ْـاصةْني وبـةْشخ، نـة يـة ئائيـٌ دا دةريـةو ثشِػـٓطى        

نى ضشاى َاَيةوة بطشيَتةوة.  ْووطشاوة. يةدواييذا ْووطـى، نـة   دواْييةنةى دةنشىَ ديَى سووْا
يةباصاسدا ٖةصاس نةغ بةسةو سوى يةنذى دةبٓةوة بةآلّ  تةْيا ئةواْةى طاَلو يةيةنـذى دةنـةٕ   
سةص دةنةٕ دةطتى يةنذى بطوػٔ. ئةو ٖةَوو ئةو ػتاْةى ْاو ْاَةنةى داَـاْهوىل يـةياد   
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، نـة واى داْـاوة ٖـةَوو ريـاْى خـؤى تـادوا ٖةْاطـةى        بوو. يةدواييذا َريصاطوَيى دَيٓيانشد
 بةساطيَشى ئةو بهاو ٖتذ... . يةنؤتاييذا ػيعشةنةى داَاْهوىل ْووطى. 

 طةساّ بةٖةَوو ئةنظاى و نونظاى
 وةٖةسوةٖا بةطةساْظةسى طاسيظاى
 طةسِاّ وٖةس تةيِ نشد سىَ ػةو وسؤر

 دواْيَهِ يةويَٓةت ْةدى تؤ ثةسى ئاطاى
اى ئةوةى سادى َشاد يةقوتاخباْة طةساوة. ثيَهةوة بؤ نؤنشدْةوةى ْةختيَو سؤرى دوايى دو

ضيًهةو ضاٍَ ضووْة ضؤىل. داػويهةنةى سادى َشاد )ياٍ سةؾ( يإ نوستإ نشد و طوسيع و 
دةطتهيَؼى ناس و تةوس داطيإ يةطةس نوستاْةنة باسنشدو طةطةنةيؼـيإ )ئـانتوؾ( يؼـيإ    

ةوقةوة بةدواياْذا دةبةصى.  سادى َشاد بةثيَى َافى خؤى،  بةدواى خؤيإ خظت. ئانتوؾ بةص
َافى بشابضونى،  طواسى والغةنة بوو و بشايةنةػى والغةنةى ييَذةخوسى.  والغ ييَٓـةخوسى  
خيَشا ْاسوا.  سيَيةنى دوسيإ يةبةسبوو. طوَيتإ َشاد ػويَٓيَهى ثيَذةصاْى، نـة ضـيًهةو ضـاَيى    

دوس، ية ئاوةسؤى دؤَيى تويوى داسِدا بوو. بةٖاسإ و ٖاويٓإ يـةو   صؤسى ييَبوو. ئةو ديَطاييَهى
دؤَيةدا يةٖةَوواليةنةوة ئاوى بةفشو باساْى ثيَذا دةسؤيؼت.  يةْاو دؤيةنةدا خوسِةى ئاوةنإ و 
سيَزْةو طفةى باو و ػشخيةى بشوطهإ دْياى ثشِ دةنشد. بـةآلّ  ثـايضإ بٓـةثٓذهى بـة بـةرْى      

َيو نةّ دةضووْة ئةوىَ. بةآلّ  ٖةس نةطىَ دةضوة ئـةوآ بةدةطـتى خـاَيى    َشؤظى ييَذةسِوا.  خة
 ْةدةطةسِاوة. 

ٖةسضى ثٓضو ودسِى و ضيًهةو ضاَيى ئةو ْضيهاْة بوو صؤس يةَيَز بـوو تـةواو بـوو. يةبـةس     
بة دايهـى دابـوو، نـة بـةس يـةوةى       (26)ئةَة دةبوو بؤ تويوى داسِ بشِؤٕ. طوَيتإ َشاد ئةسآى

 ضيًهة و ضاٍَ و طوتةَةْى بؤ َاٍَ دابني بها.  بضيَتة ئةنظاى
ئةو، نة يةطةسةتادا يةْاو بريو خةيااَلتى دياديادا ْاسِةسةت بـوو و بـةسِيَطاوة دةسؤػـت و    
ٖيَٓذةى وةالَى ئةو ٖةَوو قظة صؤساْةى بشايةنةى ْةدةداوة.  ئةو بابةتاْـةى نـة دةبووايـة.     

دووتيَشإ بةسةو ئةنظاى ْضيـو دةبـؤوة.  تـةْيا     برييإ ييَ بهاتةوة نةّ ْةبووٕ. وةسصى ضوْى
ضةْذ سؤريَهى نةَيإ يةبةسدا َابوو.  ٖةَيؼة َشؤظ ثـيَؽ سؤيؼـنت بـؤى دةسدةنـةوىَ، نـة      
  ضةْذة ناسى صؤس و صةبةْذ َاوة و ديَبةديَ ى ْةنشدوٕ. بةتايبةتى و سدةنـاس و خـشت وثـشت.   

                                                           

 .ئةسآ: وةعذة (26)
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دةطـتت ْانـةوىَ.  بـاؾ بـوو، نـة       ئاخش خؤ ية ئةنظاى ثيَويظتيت خواْةنا بة بضَاسيَو بىَ
تيٓعةييؤف طةسؤنى نؤخلؤص بؤ تاويَو طةسى ية َاَيى ئةوإ خواسنشدةوة. ٖات تابضاْىَ دايهى 
طوَيتإ َشاد ضؤْة و ناسوباسى فةسَاْذةى دةطتة ية ضيذاية.  ئةو ثيَى طوت، نة باسى ْيؼتة 

وىَ ضادس و تاوٍَ ٖةَيذةٕ.  ثيَى طوت ديَبووْيإ يةطةس نيًَطة ضؤٕ ضؤْى دةبىَ.  بشِياسيإ دا ية
نةوا ضؤٕ خواسدٕ و ئاييَو بؤ ئةوىَ دةبةٕ و يةويؽ طشْطرت يةطةٍ دايهى قظةى نشد. دايهـى  
طوَيتإ َشاد يةّ دوادواييذا يةتاو ْةخؤػى و يةتاو ْةطةيؼتٓى ْاَةى بـاونى طـوَيتإ َـشاد    

 ى بووصؤس تووسة ببوو. ئةو يةطةٍ طةسؤنى نؤخلؤص دا دةْطة دةْط
ثيَِ ْاييَى ئةّ َٓاالْة بؤ نوىَ دةْيَشى؟ ئةوإ يةّ ضؤييةدا يةْاو دةضٔ، طوتى َٔ سيَطا  -

ْادةّ نوسةنةّ بَيتة ئـةوَى. خـؤّ ْةخؤػـِ.  َٓذاَيـةنإ بضـونٔ.  ٖـيض دةْـط و باطـيَهى         
يةى َيَشدةنةّ ْيية. ئاييو وطوتةَةْيُإ ية َاَيةوة ْيية. طةسؤنى نؤخلؤص ية وةالَذا طوتى: 

نةَيَو ئاييو و ثووػتإ دةدةَىَ. بةٖيض دؤسيَهيؽ ثرت يةَة ْاتوامن.  صةوى نيَالٕ صؤس ْضيو 
بؤتةوة.  ئةو ٖيض وةعـذيَهى طـوتةَةْى ثَيٓـةدإ.  تـا سةْطيؼـى يـة سوداْـةَا ٖـةسوةٖا         
ّ يةْاوةوةى خؤيذا صؤس تيَهضوو و طوتى: يةباسةى رياْى َٓذاَيةنامنةوة يةو دةػت و ئاقاسة دا سا

يةطةٍ ساى ئيَوةدا ْيية و يةطةَيتاْذاْيِ، ٖةس ضةْذ يةْاخى دَيةوة ٖاودةسديتإ دةنـةّ. ئةَـة   
ئةسنيَهى وةى ٖى بةسةناْى دةْطة. ساصى بووٕ و ْةبوْتإ يةطةس ئةَة بايةخيَهى ْيية. دةبىَ 

طتيإ بة ئةوة ديَبةدىَ بهشىَ و بةبىَ ضةْذو ضوْيؽ. ئةطةس ثياوةناْتإ بةس ية ٖيَشػٗيَٓإ دة
طشيإ و صاسى دةنشد، نة ئةَةَإ ْيية و، ئةَةَإ ٖةية،  طووتةَةْى ْيية، خواسدمنإ ْيية 
ئيَُة دةَاْتواْى ض ٖةَيُةتيَو بهةئ. ئةوطا ضى سويذةدا؟ يةدةْطذا َؤيةتيَهى وا بةخةَيهى 

 ْادةٕ. 
ٍ َٓذايـة  بؤ ئَيُة ئةنظاى ػـوَيٓى ٖةَيُـةت بشدمناْـة.  ئَيُـة بـة ٖـةَوتواْاَإ يةطـة       

قوتابيةناْذا، ئةّ ٖةَيُةتة دةنةئ.  نةطى ديهة ْيية. قظةييَهى صؤس يةّ بابةتةنشا. َـشؤظ،   
يةاليةنذا دَيى بةدايهةوة دةطووتا و يةاليةنى ديهةدا بة طةسؤنى نؤخلؤص، َشؤظ دةبىَ خؤى ية 

ٖـةس يةطـةٍَ   دآى ئةو دابٓىَ، ئةّ ناساْة بؤ سابواسدٕ ْانا. نات صؤس صؤس نةَة.  ئةو طـوتى  
 ساَيى دايهت نةَىَ باػرتبوو يةى دةقةؾ خؤت دواَةخةو وبشؤ طةسناسةنةت. 

دايهى يةدويَٓيَوة نةَىَ باػرت بووة و خشتةخشتيَهى يةَاَيةوةػذا نشد. ئيَظتا دةبوواية بـة  
طؤساغى نوسيزطةنإ وتةويًةنةدا بضىَ. بةآلّ  ئةطـةس يـة ريَـش صةويؼـذابا دةبووايـة ٖةْـذىَ       

 ى ثةيذا نشدبا. ْابىَ خيَضاْةنة بةبىَ ئاطش بةديَبٗيًَىَ... . طووتةَةْ
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سؤريَو ية سؤراْى طةسوبةْذاْى بةٖاسبوو. ٖةوايةنى خؤػى ْيوةسؤ بـوو. ٖـةوا ْةصطـتاْى    
بوو ْةبةٖاسى.  طاصإ وئاساَى ْيَوإ دونز بوو. دةوسوبةس خـاوئَ، صؤس بيَـذةْط و بةسطوػـاد    

داَشنـابؤوة. ثاْتـاييَهى صؤسى صةوى سةؾ دةضـؤوة.  يـةو     بوو. ٖةْذىَ ديَطا بةفشى طظت و 
ــةسصيَهى     ــة ت ــةواييَهى طــاف ب ــةفشطشتوو يةٖ ــياى ب ــةوسةى ض ــةوة ثةيهــةسى ط دوسى دوساْ

 طةسطووسٖيَٓةس طجى دةضؤوة.  ض ناسيَهى صؤس و صةبةْذى يةطةس بهةٕ! 
يَوى داَيَٓـى  طوَيتإ َشاد وةطتاو ٖةوَييذا صةويةناْى ئةنظاى يةوىَ ية خؤسئاواوة ية ْؼـ 

صجنرية ضيا صةبةالسةناْى َاْاطذا بٓؤسِىَ. بةآلّ  يةو دووسيةوة، نة بةدةػتى ئةنظاى ْاو دةبشا 
ٖيض ػتيَهى ْةديت. ٖةَوى ٖةس ئامسإ و سووْانى بوو... . بشِياس بوو يةو سؤراْةدا بةسةو ئةو 

 سِواْى دةنشدٕ؟ ػويَٓة بضٔ.  يةويَذا ساٍ وباسيإ ضؤٕ دةبىَ؟ يةو ْاوضةيةدا ضى ضاوة
تةصويَهى طاسدى بة ثؼت ًَى داٖـات بـةآلّ  نيزةنـةى خـؤؾ بـوو. سـادى َـشاد يـة         
خؤػشاييإ،  ية سؤريَهى ئـاصادو يةَـةى بشايةنـةى يـة تةْيؼـتيةوة بـوو و طةطةنةيؼـيإ        
وةفاداساْة ية ْضيهياْةوة ساي دةنشد و يةوةى، نة ية تةواوى ئـةو دْيايـةدا نةوتبووْـةوة ْـاو     

ياْةوة و دةضٔ تا طووتةَةْى بؤ َاَيةوةيإ بٗيَٓٔ طيَزو وسِ ببوو و بةطواسى نةسةنةوة ساَيى خؤ
 بةدةْطيَهى ْاطو طؤساْى دياى دياى طةسدةَى ثيَؽ دةْطى دةطوت:

 َاسيؼاٍ و فةسَاْذةنإ
 فةسَإ دةسنةٕ
 تاٖةَووَإ

 يةى دٍَ و طيإ
 دةطت بةناس نةئ

 ئةطةس دورَٔ
 ٖةصاسإ ًَيؤْيؽ بنب

 َوويإ تا دوانةغٖةسٖة
 ْابوت دةبٔ

 ئاى ية دْيا بىَ ئاطا! ئاى نةّ عةقٌ... . . 
بةآلّ  سادى َشاد ناسى بةطةس ٖيضةوة داْةبوو و ْكوَى ْاو ديٗـاْى خـؤى بـوو يةطـةس     

 طؤساْييةناْى خؤى بةسدةواّ دةبوو:
 دوو( -يةى -دوو -)يةى
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 )سيَهرت ٖةْطاوت ٖةَييَٓة(
َشؤظ بةديتٓى ئةّ ثاَيةواْةى طـواسى دـا ػـةنةسةنة يـة     طوَيتإ َشاديؽ طةسساٍَ بؤوة، 

قاقاى ثيَهةْيٓى دةدا. ئةوإ يةناتى تيَجةسِيٓيإ بة سؤخ دىَ خةسَاْى طاَيى سابشدو يـة خـؤسِا   
( نـةبؤْى  1َات بووٕ. يةّ ضؤالييةدا ْيَوإ باوةػـة ثووػـة ْيـو سصيوةنـاْى نًَؤػـى طـةمن)      

اْة باىل بةطـةس ْاوضـةنةدا نيَؼـابوو. طـاَيى سابـشدو      بةٖاسيإ ييَذةٖات.  بيَذةْطيةنى بياباْ
ٖةسنة دةجنةسناسى نؤتايى ٖات ٖةَووػتيَو يةّ ْاوةدا نح بؤوة.  بؤْى ناى ػيَذاس و سصيٓى 
ناو و نؤت و ٖةسوةٖا بؤْى طياْى خاَؤػى ٖاوئ دةٖات.  ضـةسخيَهى ػـهاوى بـىَ ئاَيكـة     

دةطهى قةطةَيى طـةمن داثؤػـشابوو و وةى    نةوتبوة سووباسةنةوة و، نؤييتة ثووػيٓةييةنةى بة
خؤى َابؤوة. ية طةسَاى ٖاويٓذا،  دةجنةسضى و ئةواْةى يةطةس خةسَإ ناس دةنةٕ يةْاويـذا  
دةسةطاْةوة. يةْاوةسِاطتى طؤسِايى ػوئَ خةسَإ، دةْهةناْى ناتى ػةْةبانشدْى طةمن يـةوىَ  

 ػني ببووْةوة.  َابووْةوة و ئيَظتا بة دؤسيَهى ضشِوثشِ ية ثاٍَ يةنذا
ئونتوؾ بةٖةَيةداوإ بةّ الوئةوالدا دةٖات و سايذةنشد يةخةسَاْطةيةنـذا بـؤْى ٖةْـذىَ    
ػتى دةنشد و نؤتشة نَيويةناْى دةتشطـاْذو ٖةَييذةفِشاْـذٕ. ئـةوإ يـة رَيـش الطـهة قةطـةسة        

ئـةوإ   بةػةختة بةطتوةنإ، نة بةطةسيةنذا نةَيةنة نشابووٕ ٖاتٓة دةس ويةػةقةى باَيياْـذا. 
بةدسيَزايى صطتإ ية ػويَٓى ثةْا بادا، ضيٓة يإ دةنشد.  ئةوإ بةطُـةطِ و خؤػـيةوة يةطـةس    
نيًَطة و بةسِةوة بةخيَشايى و بةطةس صةَيٓى سيَو و ساطت دةخوالْةوة.  ئةقتوؾ يةى دوو وةسة 

 وةسِى نشد و بةدواياْذا ساي نشد
 قةطةس نًؤؾ: (1)

بةس. سادى َشاديؽ ٖاواسي نشد و تشطاْذْى و بـةصويى  و دواية ًَى سيَطاى خؤى طشتةوة 
ئةواْى يةبري ضؤوة.  بةآلّ  طوَيتإ َشاد َاوةييَهى صؤس تةَاػاى فشيٓى ئةواْيهشد و يةفشِيٓـة  
ضوطت و ضاالنةناْيإ و بة دةسنةوتٓى طجيَتى ثةسِةناْيإ يةبةس ٖـةتاو دا ضـيَزى دةبيٓـى و    

ذا ية سةوةنـة ديابوْـةوة و بةتةْيؼـت يةنـةوة بـؤ ئـةو       ناتيَو ديتى ضؤٕ دووتيَو يةْيَواْياْ
دةوسوبةساْة فشِئ، نةوتةوة يادى َاَؤطتا الوةنةى دةسطى بريناسيـإ، نـة ضـووة خضَـةتى     

 طةسباصى. 
 َٔ نؤتشة ػيٓةنةى ئامساْى ػيِٓ

 تؤ َةسبوبةنةّ
 يةثاَيى َٓذا بة دَييَهى خؤؾ
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 باالٕ دةنوتى
 خؤػيةى يةديٗإ ييَى خوػرت ْيية

 ةتا ٖةتاية، بىَ ديابووْةوةٖ
 ية ػةقكةى باٍَ دةى

 ية سؤخ َةعؼوقةى بيَكةساسى خؤت... 
ئةو َاَؤطتاية، نة يةَةخياْةيةنذا خؤى َةطـت نشدبـوو ونـاتى بـةسيَهشدْى بةطـواسى      
عاسةباْة ية ئائيٌ دةضوة دةس َاوةييَهى دوس و دسيَز ٖةس ئةّ طؤساْياْـةى دةطـوت، نـة ئـةو     

ئامساْى ػيٓذا دةفشىَ و َةعؼوقةنةيؼى نؤتشيهى َيَية، نة بةتةْيؼت نؤتشة ػيٓةنةية و ية
ئةوةوة دةفشِىَ... . . ئةوناتة ئةّ طؤساْيية صؤس ثيَهةْيٓاوى بةسطوىَ ى طوَيتإ َشاد نةوتبوو،  
َاَؤطتانةػى، نة صؤس ييَربِاو و تشطٓاى بوو وةى طاَيتة ٖاتة بةسضـاو بـةآلّ  ئيَظـتا دـووت     

وسى بة طةيشنشدٕ بةسيَذةنشد ية دىَ ى خؤى وػو بوو يةسصى ٖاتىَ و ساَيى نؤتشيَهى نيَوى دو
تيَهضو. ئةّ طؤساْييةى َاَؤطتاى َامتاتيو صةبشيَهى توْذى ييَوةػاْذ و ئةو صاْى، نـة ئـةو   
نؤتشة ػيٓةى ية ئامساْى ػيٓذا دةفشِىَ ئةو خؤيةتى و نؤتشة َةسبوبةييَهى ية تةْيؼت ئـةودا  

و يةطةسيٓايى ئةوة سةصي نشد، نة دةّ ودةطـت يةنـةْاس ئـةودا،  نـةْاسى     دةفشِىَ َريصاطوَية 
َريصا طوٍَ دابىَ تا ٖةس وةنو ئةّ دوو نؤتشة بفشِٕ. دوو نؤتشى، نة يةطةس صةَيٓيَهـى تـةختى   
صطتاْى نةوتة يادى ْاَةنةى بؤ ئةوى ْووطبوو و بشِياسيذا ػيعشى طؤساْييةنةى ثةيوةْـذ بـة   

 ؤتشى طجى( بوو ية ْاو ْاَةنةدا بطوجنيَٓىَ... نؤتشةناْةوة، نة ْاوى )ن
ئيَظتا ٖةَوو باطةنة يةطةس ئةوةبوو، نة ضؤٕ ْاَةنةى بذاتىَ. طوَيتإ َشاد دةيضاْى، نة 
َريصاطوٍَ يةبةس ضاوى َٓذاَيةنإ قةت ْاَة يةو وةسْـاطشىَ. يةبـةس ئـةوة ئـةو ٖـةتا يـةناتى       

نة ْاضيَتة قوتاخباْة.  ْانشىَ بضيَتة َاَييإ،   صةْطى ثؼودإ ييَى سادةنشد.  بةتايبةتى ئيَظتا،
 بٓةَاَيةنةيإ توْذٕ. تاصة ضؤٕ دةتواْىَ بضىَ و ئةطةس بضىَ ضى بًىَ،  ض بياْوويةى بيَٓيَتةوة؟ 
ئةّ ثشطياسة بؤ خةَيهى ديَتة ثيَؼةوة ناتيَو دوو نةغ يةيةى ئائيًيَهذا دةريـٔ بـؤ دةبـىَ    

رت بـريى دةنـشدةوة سـةصي دةنـشد َريصاطـوٍَ ببيٓـىَ و       ثةْا بؤ ْاَة ببةٕ: ٖةسضـةْذة ئـةو ثـ   
يةَباسةوة ئاطاداسى ٖةبىَ، نة ئةو ضؤٕ بريى ييَ دةناتةوة.  صؤس طشْط بـوو، يـة سادة بـةدةس    

 طشْط بوو، يةٖةَوو ػتيَو طشْطرت بوو، نة َريصاطوٍَ يةّ َةطةية ئاطاداسباية. 

يَـو يةَـةسِ ضـوْى بـؤ ئةنظـاى و      يةطةساْظةسى سيَطا دا داسيَو يةباسةى َريصاطـوٍَ، ناي 
ْةيضاْى ضؤٕ طةيؼتٓة دةوسوبةسى تويوى داسِ. ثياويَهى بة ويَـزدإ و بـةسيَضى ييَبـووة. بـةآلّ      
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َٖيٓذةػى ضيًهة و ضـاٍَ و طـوتةَةْى، نـة يةنـةيئَ و نةيةبـةسى،  ئـةّ بـةسو ئـةو بـةسى          
ة صؤس يةوةؾ صيَرت بوو، نة سووباسةنةدا بةطتوويةتى و يةْيَو بٓضهة ثيَهةوة ْووطاوةناْةدا ٖةي

ثيَويظتيإ بوو. طشفتةنة ثةيذانشدْى طوتةَةْى ْيية بةَيهة طشفتةنة ئةَـة بـوو نـة ضـؤْى     
 باسنةٕ و ٖةَيهشٕ. بةبىَ ئةوةى صؤس بريى ييَبهاتةوة دةطتيإ بةناس نشد. 

ةسةوة )ياٍَ سةؾ( يإ بةسِةال نشد تابًةوةسىَ و ثووؾ وثةالػيَهى، نـة يـةريَش بـةفشدا بـة د    
بووٕ خبوا. ئةنتوؾ ثيَويظتى بة ئاطاييَبوٕ ْةبوو. ئةو يةو ْاوةدا بؤ ٖةسالييَهذا ساي دةنـشد و  
ْةدةصاْشا ضى بؤْذةنشد.  دوو بشا خيَشاو طةسنةوتواْة ناسيـإ دةنـشد. بةداطـةناْيإ ثٓضـهة     

ْجيَضـٓةوة.   وػهةناْيإ دةدوسيةوة و الطهة بشاوةناْيإ طشدةنشدةوة تا يةدواييذا بةطوسيع بيا
ئةوإ بةبىَ دةْطى ناسيإ دةنشد. خيَشا طةسّ داٖاتٔ. ضانةتةناْيإ دانةْـذ و يةديَطايـةنيإ   
داْإ. بشِيٓى ثٓضو و ثووؾ وثةآلؾ دوسيٓـةوة بـة داغ ناتَيـو باػـة، نـة قـةدةنإ ثتـةو        

ثةيـذا   ئةطتوسبٔ. ية دةوسوبةسى ئائيٌ ئةّ دؤسة ثٓضو و ثةالػة ْةدةديرتا. يةنوىَ ئةوة يةوىَ
 (27)دةبىَ.  ييَشة َشؤظ نةيف دةنا.  دةنشا ية بٔ و بيَدةوة و دةطو دةطو بربِدسئَ. َةسضةضة

دةْطيَهى ثش يةخؼة خؼى وػهى ييَوة دىَ و دةْهة وػهةناْى ْاو َةسضةضـةنإ دةْطيَهـى   
ٍَ و ييَوة دةبيظرتىَ.  ئةّ دةْهاْة بة نؤَةٍ بةطةس بـةفشدا دةسِريَـٔ و دةْهـةنإ بـؤْيَهى تـا     

توْذيإ دةدا وةى ئةوةى ٖاوئ بىَ و َاْطى طةالويَز دايو و خوػـهة بضـوونةناْى بـةدَييإ    
 دةبىَ. ناتيَو صؤثا يةَاَيةوة باؾ دةطووتىَ وسةى َشؤظيؽ بةسص دةبيَتةوة... . 

بشايةنإ صؤسيإ ناس نشد و دةياْويظت ثؼووييَهى نوست بذةٕ، نـة يـةثشِ ئـةنتوؾ يـةى     
نةوتة وةسِئ.  طوَيتإ َشاد طـةسى بـةسص نـشدةوة و داطـةنةى يـة دةطـت        بةخؤى و دسِْذاْة

 بةسبؤوة و ٖاواسي نشد:
 سادى َشاد، تةَاػانة،  سيَوى!  -

يةو ثَيؼةواْة يةطةس بـةفشة بةطـتوةنة سَيويَيـو يةتشطـى طـةطةنة ساي دةنـشد و يةطـةٍَ        
ةوةْذة بةطـةسى سةسـةت و   سانشدْذا طةسى بؤ دواوة دةطووساْذ و نةَيَو دةوةطتا. سيَويةنة ئ

ئاصاديةوة ساي دةنشد ٖةس دةتطوت يةطةس بةفشةنة دةخضىَ.  ئةّ سيَوية تـةواوةى طـةوسة بـوو،    
طويَية سةػة بةبشيكة و ثؼتى دوونةييةنى طووس ونًهيَهـى دسيَـزى ٖـةَإ سةْطـى ٖـةبوو.       

                                                           

  َةسضةضة: دةْهة خشْؤنى وػو. (27)
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وسرَـى بـؤ    ئةنتوؾ بة تووسِةيى و ْاساطتةوخؤ طةسى بـةدوادادةْا بـةآلّ  ٖةسضـةْذةى صيَـرت    
 ْيَضريةنة دةبشد،  صيَرت يةبةفشةنةدا دةضووة خواسىَ

 سادى َشاد قيزاْذى :
 ئةوإ بةتةناْإ و داغ بةدةطتةوة بةسةو سيَويةنة ساياْهشد.  –بيطشة، وْى ْةنةى  -

ٖةسنة سيَوى ديتى َشؤظ بةسانشدٕ طةسيإ يةدوا ْاوة بةتوْـذى بـؤدواوة طـووساوة و خـؤى     
دسِناوى ناتيَو ئةنتوؾ بةسؤخ سيَضـهةنةى ثيَؼـوى ئـةودا ساي نـشد،      نوتا ثؼت ثٓضهيَهى 

سيَويةنة بةسةوالى ثيَضةواْةوة ساي نشد.  ٖةَيبةتة سيَوى بة ئاطاْى دةيتـواْى تاقيـب نـةساْى    
خؤى فشيو بذا بةآلّ  بةدبةختى ئةو يةوة دابوو سيَطاى بة ْؼيَويَو نةوت، نة يةويَذا قـةَيؽ و  

 واسى سيَو و ساطت و خةسةْذإ، نة ْةدةنشا ييَى دةسباص بـىَ،  نؤتـايى  سؤضووْى وا نة وةى دي
 دةٖات. 

ئـةو طـةطة دةّ ثـشِ يةسـةخ      وادةٖاتة بةسضاوإ نةئيذى سيَويةنةْاتواْىَ دةسباصبىَ. ئةطةس
سةخ و وةسِة وةسِة ْةدةبوو يةثةْاوبٔ ثٓضط و دسِيإ وٕ دةبوو و ئةناتة ض نةطـيَو دةيتـواْي   

و دسِناويــةنإ بيبييٓتيَـةوة. بـةآلّ  طــةطةنة ٖةسضـةْذة نـةّ عــةقٌَ و      يـةبٔ دسِى ثٓضـهة  
ٖةسضةْذةٖي َاَيةوة بوو. ٖةْاطة دسيَزوػوئَ ثيَ ٖةَيطشوو. يةى ضشنة ضـيية يـة سةثةسـةخ    
ْةدةنةوت و ٖةسئةّ وةسيٓةؾ بوو سيَويةنةى تشطاْذ. بةآلّ  ٖةسدوو بشانةنة ػةيذاي سووداوة 

خوػيإ طشِيإ طشتبوو وطةسقاَيى ٖـاواس ٖـاواس و ػـوَسو ٖةيضـوْى     ضاوةسيَٓةنشاوةنة بووٕ وية
تاقيبهشدْى سَيويةنة بووٕ بـةطياْى ئاسةقاويـةوة وةى بـا سايـإ دةنـشد. تـةْيا ئةوةْـذة يـة         
بةسدةَى سَيويةنةدا َابؤوة، نةيإ خـؤى بةدةطـت يـوتفى طـةطةنةوة بـذا ويـإ يـة ْضيـو         

ويةنة تةَؼايةني دةوسوبةسى خؤي نشد و ية ديـاتى  نوسِةناْةوة بةسةو خةسةْذة نة سِابها. سي
ئةوةى ييَيإ سابها بةسةو ئةوإ ساي نشد. َٓذاَيـةنإ يـةّ سوداوة ضـاوةسِىَ ْـةنشاوة وةطـتإ.      
سيَويةنة بةبىَ ثةيةنشدٕ يةطةسييَواسى ثؼتية بةفشةنةيةوة بؤ نةييَٓى قًَيَؼيَهى ْضيـو دةبـؤوة   

نشدبىَ، نة يةْاوبةفشةنة بةٖةْاطـة بشنيَـى طـةسى     ٖةسوةى ئةوةى سظيَبى بؤتواْاى ئةنتوؾ
يةدواْابوو. ئةنتوؾ بيَضاسة ية وةسِةو سِانشدٕ نةوتبو و ٖةطتى ْةنشد، نة سيَويةنة ئـةوى بـؤ   
طةس بةفشيَهى بةطتوى قووٍَ سانيَؼاوة. بشايةناْيؽ ٖؤػيَهى وايإ دةسْةخظت.  ٖةسدوونيإ 

ية بةسئـةوإ ساي دةنـشد.  ئـةّ سيَويـة يـةناتى      ػيَت و ػةيذاى تةيةمسيَهى عةديب ببوٕ، نة
سانشدْيذا ئةوةْذة دوإ بوو و ية بةيةَيَو دةضوو نة بةخيَشايى يةطةٍَ تةورَى ئـاودا قـةساسى   

 طشتبىَ.  سيَويةنة بة تةواوى يةْيَواْى ئةواْذا ساي دةنشد. 
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ّ  دواى نةَيَو بؤى وةى ئةوةى ٖةوَيبذا بةْيَواْياْذا تيَجةسىَ تاٖيضيةنيإ ْةسةجنئَ.  بةآل
دةسضؤوة نةَيَو الى ضةثى طشت و ٖةسدووطىَ ٖةْطاو بةوالتشى طـوَيتإ َـشاددا سةت بـوو.     
يةّ دةسفةتة دا طوَيتإ َشاد ية ْيٓؤنى ثيَى ى تا تـةثًى طـةسى ديـت و تةَاػـانشد.  وةى     

سيَـوى نـاتى   ئةوبوو، نة خةو ببيٓىَ.  ئةو بةوػتةى، نة دةيذيت باوةسِى دةنشد و ْة دةنشد.  
سةتبووٕ بة ْضيهيذا.  بة طةسوًَيَهى نؼاو ضاويَهى سةػـى بةبشيكـةوة تةَاػـاى ئـةويهشد.     
طوَيتإ َشاد يةّ تةَاػـا عاقاَلْـةى طياًْةبةسةنـة طـةسى طـووسَا. تيَهـشاى ئةَاْـة نـة         
بةطةسيَهى قيتبؤوة و بةسصنشاوةوة و نًهيَهي سةثةوة و َةػهيَهى طجى ييٌَ،  ْيٓؤنى سةػى 

ــ ــةوة و     ثشِي ــو دةدات ــاو ييَ ــةساوسد دةن ــتيَو ب ــةَوو ػ ــةوة ٖ ــاييَهى عاقاَلْ ــةو ْيط ة دوَي
 ٖةَيذةطةْطيَٓىَ،  ية َيَؼهى ئةودا ْةخؼيإ بةطت... . . 

ئةو دةيضاْى، نة طوَيتإ َشاد دةطتى بؤ ْاٖيَٓىَ ئةو وةختىَ بةئاطا ٖاتـةوة، نـة سـادى    
 َشاد داطةنةى ئةْطاوتة سيَويةنةو ٖاواسي نشد:

 يَيذة! ييَيذة! ي  -
طوَيتإ دةطتى بةٖيض ساْةطةيؼت و سيَويةنة بةخيَشايى خؤى نوتايـة ريَـش ثٓضـهةناْةوة    

( و ئةنتوؾ طـةسى يـةدواْا و ٖـةسدونيإ بـةخَيشايى بـةسةو خـواسةوةى دؤَيةنـة ضـوٕ و         1)
 دوسنةوتٓةوة. 

 طوَيتإ َشادى، نة يةطةسطاَيإ َات ببوو طوتى:
 ئاى نةباػة! دةطتدؤؾ!  -
ةسدوو بشا سايإ نشد و ساوةطتإ.  ٖيض ػـويَٓةواسيَهى سيَويةنـةيإ ْةديتـةوة.  و تـةْيا     ٖ

ئونتوؾ داسيَو يةّ الو داسَيـو يـةوال وةسِةوةسيَهـى يَيٗةَيذةطـتا.  يةدواييـذا سـادى َـشاد        
 بةبشايةنةى طوت:

ص عةدةب َشؤظيَهى،  سيَوييَهى ئائةوٖات ية دةطتذا.  ساوةطتاى و ٖةسدةطتيؼت بـةس  -
 ْةنشدةوة. 

 طوَيتإ َشاد ْةيذةصاْى ضى وةالَى بشايةنةى بذاتةوة.  بشايةنةى سةقى بوو. 
 طوَيتإ َشادبؤَيةيةنى نشد:

 بة ض دةسديَهت سادةطا؟  -
 سادى َشاد طوتى: -
 ضؤٕ بة دةسدّ ساْاطا.  و بةبىَ ئةوةى ئةّ وةالَةى خؤى سووٕ بهاتةوة -
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 ساوةػاْذ. دةطتى بةَاْاى )ئاى ٖةى ويًَيهة( 
يةدواييذا بة بيَذةْطى باوةػة ثووؾ وثةالؾ و ثٓذو و ػوسنةناْيإ يـة ػـويَٓيَهذا نـؤ    

 نشدةوة. 
دةبوواية ٖيَؼتا نةَيَهى ديهةػى ضيًهةو ضاٍَ ببةٕ تا باسى تيَشو ثشِ ئاَادة بهةٕ.  يـةّ  

 وةختةدا سادى َشاد بةسةجناويةنةوة نةوتة قظة! 
ويَهى نةوٍَ ية نةوَية سيَوى بؤ باونُإ بذووسئ وةى نالوةنةى دةَيىَ ى بؤضى! دةنشا ناَل -

 خاَية ْوسطضى.  بةآلّ  تؤ ٖةس وةطتاى. 
طوَيتإ َشاد َاتيَو بشديةوة.  ئةو تيَطةيؼت، نة بشانةى ناتىَ بةدواى سيَويةنة نـةوتوة  

هيَؼا، نـة  بريى يةضي نشدؤتةوة.  ئيَظتاؾ، نة ناس يةناس تشاصاوة داخى بؤ ئةّ َةوصوعة ٖةَي
 ْةيتواْى ئةّ سيَوية دواْة بطشىَ. 

دةّ و دةطت بةناَلوى يضو دسَيزى تـا بٓـا طـؤى و طـةسَى وةى ْـوسطضى بـاوى ٖاتـةوة        
بةسضاوى.  برينشدْةوة ى سادى َـشاد بـة دةْطـى ٖوقـةٖوقى طشيـاْى سـادى َـشاد ثظـا.          

 ابوو. بشايةنةى يةطةس باوةػة ثووؾ و ثةالػة، نة داْيؼت و طةسى ية طشيإ ْ
 طوَيتإ َشاد ييَى ْضيو بؤوة و طوتى :

 ضية؟  ضى بووة؟  -
 ئةو بة طشياْةوة وةالَى داوة :

 ٖيض ْةبووة.  -
طوَيتإ َشاديؽ ٖةْذةى يةطةس ْةسؤيى و بةبريى ٖاتةوة، نـة َاوةيـةى ثـيَؽ ئيَظـتاؾ     

ةتى طشياْةنةى ية ساَيناتيَو، نة خاَية ْوسطضى ٖاتةاليإ سادى َشاد بةجمؤسة طشيا و يةنظةس 
، نة ئةو ية دَيتةْطى خؤى بؤ باونى دةطشية.  سيَوى و ناَلوى نةوَية سيَوى،  تةْيا ئةو طةيؼت

 ٖؤيةى بوو بؤ بةيادٖيَٓاْةوةى. 
طوَيتإ َشاد ْةيذةصاْى ضؤٕ دَيى بشانةى بذاتةوة.  ئةويؽ خةّ دايطشت بـة تيَطةيؼـنت و   

بشِياس دا.  َةسشةَاْة تشئ و ثريؤصتـشئ بـريو    دةسنهشدْيَهى قوَيى سةْر و خةَى بشانةى واى
 ٖةطتى خؤى يةطةٍ ئةودا باغ بها.  بؤية يةتةْيؼتى داْيؼت و طوتى :

 سادى،  تؤ َةطشية.  َٔ دةَةوىَ ناتيَو باونِ دةطةسيَتةوة رٕ بيَِٓ.  -
 سادى َشاد ريش بؤوة و بة واقوسَِاويةنةوة تةَاػاييَهى بشانةى نشد:

 ٓى؟ دةتةوىَ رٕ بيَ -
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 بةَيىَ،  ئةطةس تؤ يةناسيَهذا ياسَةتيِ بذةى.  -
 سادى َشاد، نة باطةنةى بةدٍَ بوو طشجنى سانيَؼا بوو طوتى:

 ية ناَة ناسدا؟  -
 بةآلّ  ْابىَ تؤ يةى ووػة بؤ نةغ باغ بهةى؟  -
 صؤس باػة -

هضـووْيَهةوة  ئيَظتا طوَيتإ َشاد دوو دٍَ بوو يةوةى ثيَى بًَىَ يإ ْا؟  ئةو بـة طـةسييَ تيَ  
 بيَذةْط بوو.  سادى َشاديؽ وةى طةْة ثيَوةى ْووطاو واصى ييَٓةٖيَٓا. 

ض ناسيَو،  بًَىَ،  ض ناسيَهة،  طوَيتإ َشاد. بًَآ  بـة ػـةسةف،  يـةى وػـة بـة ٖـيض        -
 نةطيَو ْاَييَِ. 

طوَيتإ َشاد ْكوَى ْاو ئاسةقة بـوو و بـةبَى ئـةوةى طـةيشى دةَوضـاوى بـشاى بهـا بـة         
 تيَهةوة نةوتو قظة :صةمحة
 دةبىَ ية قوتاخباْة ناغةصيَو بطةيَٓيية نضيَو.  -

 سادى َشاد صيت و صسْط خؤى ية بشانةى ْضيو نشدةوة و ثشطى :
 ناّ ناغةص،  يةنويَية، ْيؼامن دة.  -
 ية دواييذا ثيَت ْيؼإ دةدةّ،  ييَشة ْيية.  -
 ئةدى ية نويَية.  -
 يٓى. ية ديَطايةنة،  ية دواييذا دةيب -
 تؤ دةيٓاطى،  ية دواييذا ثيَت دةَييَِ.  -
 دة باػة ثيَِ بًَىَ.  -
 ْا دواييى ثيَت دةَييَِ.  -

سادى َشاد وا بةئاطاْى واصي ْةدةٖيَٓاو طؤسى باونى َشؤظى دةسدةٖيَٓا.  طـوَيتإ َـشاد   
 وتى:ئاٖيَهى قووٍَ و طشاْى ية دةطت سادى بشاى ٖةَيهيَؼا و بةصؤس و ثضشِ... . . ثضشِ ط

 دةبىَ ناغةصةنة... . دةصاْى... . بةنىَ...  بذةى...  بة...  َريصاطوٍَ.  -
 ناّ َريصاطوٍَ؟  ئةوةى ية ثؤيةنةتاْة؟  -
 بةَيىَ.  -

سادى َشاد يإ ية خؤػشاَييإ و يا ية سوى صؤييَيت و نةف و نـوَييَهى َٓذاالْـةوة يـةى    
 بةخؤى ٖاواسي نشد :
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ى ئةو ضؤْة؟  وادةصاْىَ، نة صؤس دواْة ! يةطةٍَ قوتابيـاْى  ٖؤيٗا ! َٔ دةيٓاطِ.  دةصاْ -
 ثؤيةناْى خواسةوةى ثؤيةنةى خؤى قظة ْانا.  بشانةى ييَى تووسِةبوو:

 بؤ وا ٖاواس دةنةى؟  -
 باػة،  دةباػة دةى ٖاواس ْانةّ.  تؤ ئةوت خؤؾ دةوىَ؟  -
ْـاوى ئاػــل و   وةى ئاضـوسى و طــةَةتى،  بـةَيىَ؟  )ئيضـوسى وطــةَةتى     -بـةَيىَ؟    -

 َاػوَاْى ْاو داطتاْى )َاْاغ( ٕ (. 
 طوَيتإ َشاد ٖةْذيَهى بةطةس بشانةيذا قريِاْذ :

 بيربِةوة.  -
 سادى َشاد نةوتة ئاصاسدإ : -
 َةطةس ضى بووة؟  قظة ْةنةّ -
ٖاواسنة،  ضاى ٖاواسنة.  ئيَظتا بشِؤ طةس ئةو نيَواْة ٖاواسنة،  بة ٖةَوو خةَيهى بًَىَ  -

 ! 
دةضِ و ٖاواسدةنةّ، نة تؤ َريصاطوَيـت خـؤؾ دةوىَ،  دةى،  دةباػـة ٖـاواس دةنـةّ،        -

 خؤػت دةوىَ... . 
ئةّ بةدخوييةى بشابضونةنة،  بشاطةوسةنةى بيَضاس نشد و دةطتى نيَؼاوة و صيًةييَهى ضانى 
 تيَظشةواْذ.  ئةويؽ يضى ػؤسنشد و دةطتى نشد بة طشيـإ،  بـةآلّ  طشيـاْيَهى وا دْيـاى ثـشِ     

 نشدبوو. 
 سادى َشاد بةٖةَوو ٖيَضى خؤى ٖاواسي نشد.

 بامب ية دةْطة و تؤؾ ية َٔ دةدةى؟  ساوةطتة ! ساوةطتة ! ثيَت ْيؼإ دةدةّ !  -
ئيَظتا دةبوواية ئاساّ بهشيَتةوة.  ض بةدبةختيةنة.  ٖةسنة ئةوإ ئاػتبووْةوة سادى َشاد 

ٖةسدوو َؼتى فشَيَظهةناْى ثاى دةنشدةوة  بةطشرى و ْوصةْوصةوة بة دةّ ئةوة وة ٖيَؼتاؾ بة
 و بة دةّ و ضاوى بة فشَيَظهاْةوة تةسِ بووى ٖيَوس بؤوة و طوتى:

 َةتشطة َٔ بة نةغ ْاَييَِ و ٖةتا بة دايهيؼِ ْاَييَِ،  تؤ ية خؤسِا ية َٓتذا. -
ةطتاى ... . . بةآلّ  ناغةصةنة دةطةييَِٓ.  َٔ دةَويظت ئةوةت ثيَ بًَيَِ بةآلّ  تؤ ساْةو

و ييَت داّ.  يةناتى ثؼوودإ دةيذةَىَ.  باْطى دةنةَة الييَو.  بةآلّ  يةباتى ئةَـة نـاتىَ   
نة باونِ ديَتةوة و دةطاتة ويظتطةنة و ٖةَويإ بؤ ثيَؼواصيى ئةو سادةنةٕ،  تؤ َـٔ َيةطـةٍَ   

.  تـؤ  خؤت ببة.  بةدووتة طواسى دابذاس دةبني و تاوي دةدةئ و ثيَؽ ٖةَوإ دةطةيٓة باونِ
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و َٔ.  خؤ دابذاس ئَيظتا ٖى تؤية.  تؤ يـة ثَيؼـةوةو َـٔ يـة دواوة طـواسي دةبـني و تـاوي        
دةدةئ.  يةنظةس ضابذاس دةدةيٓة بامب و خؤمشإ ية تةْيؼـتى دا دةسِؤيـٔ.  ئـةو ناتـة دايـةو      
ٖةَو خةَيهة، نة بةخيَشايى بؤ ثيَؼواصميإ ديَـٔ.  سـادى َـشاد وةى طاصاْـذة بةدَيؼـهاوى و      

اْةوةيةنةوة ئةّ قظاْةي نشد و ناسيطةسييَهى وايإ يةطةس طوَيتإ َشاد دا بةديَٗيَؼت، نة ثاسِ
طوَيتإ َشاد خؤى بةصةمحةت تواْى بةسى فشَيَظهةناْى بطشىَ.  ئةو طشِى طشتبـوو يةثيَظـتى   

 خؤى ضوبووةدةس و ئيَظتا صؤس يةو صيًة ثةػيُإ بوو، نة يةبٔ طويَى بشايةنةى دابوو. 
ة داديًؤنةنةّ،  تؤ َةطشى ثيَهةوة بةطواسى ئةطح بةتاو ديَـني و دةضـني.    صؤس باػ -

تةْيا بوةطتة تا بابة ديَتةوة.  ئةو سةيةى ٖةَوو ثووؾ و ثةالػة دوساوةناْيإ نؤ نـشدةوة و  
ضانيإ بةطنت طىَ دةطتة ضيًهةو ضاَيى تيَشو ثشِ بوو.  طوَيتإ َـشاد صؤس ييَٗاتواْـة دةيتـواْى    

سةنة طوسيظع ثيَض بها،  يةنةّ نؤَةٍَ طةوسةية ٖيَٓذةى طشديَهة َشؤظ دةتشطىَ ٖةس طىَ با با
ْةتواْىَ بيطةيةْيَتةوة َاٍَ بةآلّ  خؤ ئةطةس نةطيَهى ػاسةصاو ييَٗاتوو بيجيَضيَتةوة ئةوا بطـشة  
طىَ نؤيةنة بضونرت دةبٓةوة.  باسيَهى، نة بةباػى ثيَضشابيَتةوة باػرت يةطةس نؤَيىَ طري دةبـىَ  

ٖةَيطشتٓى ئاطاْة.  ئةجماسة َٓذاَيةنإ دوو نؤَييإ بؤ باسنشدْى والغةنة ئاَادة نـشد،  بـؤ    و
ئةَةؾ ثاٍَ سةػيإ يةطةٍَ خؤياْذا ٖيَٓابوو،  نؤييَهى ديهةػيإ ئاَـادة نشدبـوو و طـوَيتإ    

بـوو   َشاد بشِياسيذا ئةَةيإ بةنؤَيى خؤى دادا،  ٖةس ضةْذة، نة سيَطانة دوسبوو بةآلّ  باػـرت 
ٖةَوى ثيَهةوة بباتة َاَيةوة تـاوةنو طـووتةَةْى صؤستـش يةَاَيـةوة ٖـةبَى.  دطـة يةَـة،         
بةدَيَٗيؼتٓى ثـووؾ و ثٓضـهيَهى وا َـةخابٔ بـوو.  ئـةوإ طـووتةَةْييةنى باػـيإ يـة         
نةييَٓةناْى تويوى داسِ نؤ نشدبؤوة.  ثاٍَ سةػيإ وا باسنشد، نـة ْـة نًـو و ْـة طويَيـةناْى      

ٕ،  سادى دًَةوةنةى ئةوى سادةنيَؼا.  طوَيتإ بة دةّ ٖـةَيطشتٓى بـاسة ضـيًهةو    دياسْةَابوو
ثووػةنة داٖاتبؤوة.  نؤَيةنةى بة ػيَوةى صةسِب ية نؤَيى خـؤى بةطـتبوو،  بـةدواى ئةواْـذا     
دةٖات.  ئةجمؤسة بةطتٓة ئاوٖاية، نة نٓذسِةنة ية ريَـش ٖـةْطًَى ضـةثةوة بةطـةس طـيٓطةوة      

ساطتى دادةنيَؼشىَ و يةالى ساطتى ثؼتةٌَ بة ئةيكةيةنى يإ قفًَيَهـى   بةبٓٗةْطٌَ و الػاْى
بةطةسيةنذا خض دةبةطرتيَتةوة، نة طـةسةنةى بةدةطـتى نـؤٍَ ٖـةَيطشةوة دةطـريىَ.  بـةجمؤسة       
نؤَيٗةَيطش دةتواْىَ يةطةٍَ بةسيَطا سؤيؼتٓةنةيذا ٖةس ناتىَ ثيَويظت بها طشيَيةطـت بؤوةنـاْى   

ى بهاتةوة.  ئةوإ ٖةسٖةَإ ػيَوة،  سادى َشاد ية ثيَؼةوة سًَـةوى  باسةنة سانيَؼى و طوسد
داػويهةنةى طشتبووة دةطت و طوَيتإ َشاديؽ ية دواوة بة خؤى و نؤَيةوة،  سيَيـإ دةنـشد.    
ئةنتوؾ صؤس َاْذو ببوو ية بةسئةَة ٖةس يةسدواوة بةديَ دةَا. ٖةس نة َـشؤظ بـاسى ضـيًهة    
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ييَهى صؤس دوسودسيَز ْةسةطـيَٓةوة.  دواى سةطـاْةوةى يةنـةّ    دةنيَؼٔ صؤس طشْطة ئةطةس َاوة
َاوةى سةطاْةوةناْى دواتشيإ نةّ و نوست دةبىَ،  سةطاْةوةى دووةّ ية ْيوةى َاوةى يةنةّ 

 و ثؼووى طيَيةّ ية ْيوةى َاوةى دووةّ و... . .  ٖتذ
خؤى،  بة ٖةْطاوى  طوَيتإ َشاد ػيَواصةنة باؾ دةصاْىَ.  ية بةسئةَة بة ثيَى ٖيَضوتواْاى

ٖةَاٖةْط و طةوسة دةسؤيؼت.  يةبةس ئةوةى ْةيذةتواْى ٖيض ػتيَو يـة دةوسوبـةسى خؤيـذا    
ببيَٓى،  تةْيا تةَاػاى بةسدةَى خـؤى و ثـيَؽ خـؤى دةنـشد.  بـؤ ئـةوةى َـشؤظ يـةناتى         
ــة     ــةبىَ.  ي ــشاسةتى صوصو ْ ــاوةسِىَ ى ئيظ ــةبىَ و ض ــذو ْ ــاوةييَهى صؤس َاْ ــاْذا تاَ باسنيَؼ

ػتيَو باػرت ئةوةية بري ية ػتيَو بهاتةوة.  ئةو بة دةّ سيَطـاوة بـريى دةنـشدةوة، نـة     ٖةَوو
بةياْى ضؤٕ ضؤْى بـؤ طـةسناسةنةى دةضـَيتة سةوػـةى تةويًةنـةوة طـةس يـةْوَى فـةسَاْى         
فةسَاْذةيى دةطتةى صةبشوةػئَ ية ئةطتؤ دةطشيَتةوة.  وةختةنة بة خيَشايـى بةطـةس دةضـوو.     

بةسةو ئةنظاى،  ضةْذ سؤريَهى، نة بةثةجنـةناْى دةطـت دةرَيَـشدسا،      ضوْهة تا وةختى ضوٕ
يةبةسدا َابوو.  ئيَظتا ئيذى ئةطجةنإ ٖاتبووْةوة طةسخؤ و ضاسةطةسيإ نشابوو طاطـٓةنإ و  
ٖةوداسِة يةدةطةنإ و نةيوثةىل دووت و نيَاَلٕ ئاَادة بووٕ بةٖـةس ػـيَوةيةى ناتيَـو، نـة     

ناسنشدٕ يةو ناساْةى، نة ديَبةدىَ و ئاَادة ْةنشاوٕ بةئاطا ديَتةوة.  َشؤظ ية نيًَطة دةنةويَتة 
ٖةسوا بووة.  ئةَاْة قظةى ضهيؼى طةسدةطتةٕ.  ضهيؼى دةَيىَ : ضاو تشطٓؤى و دةطتةنإ 
بويَشٕ.  دةبىَ ْةتشطى و سوويةنيًََطة بهةى.  يةويَؽ يةناتى ناسنشدْـذا ديـاس دةنـةوىَ ضـؤٕ     

بىَ ثيَؼبيٓى ٖةَوو ػتيَو بهةى.  سةْطة ئةو ساطت بها و ٖـةقى  ضؤْى و دةبىَ ضيبهةى،  ْا
 بىَ. 

طوَيتإ َشاد يةّ بري و برينشدْةواْة دابوو، نة دةبىَ ضي بها تـا ريـاْى دايهـى سسـةت و     
ئاطإ بها.  بةتةواوى تيَُابوو.  يةاليةى ػريى دةدؤػى و طايةناْى ئاييـو دةدا و يةاليـةنى   

ةَوو ناسةنـإ بهـا.  صؤثـا    ٓانيَؼىَ.  دةبىَ بةتةْيا خؤى ٖديهةؾ ٖةْاطةييَهى سسةت ٖةَي
ضيَؼت ييَٓإ و دٌ ػوػنت ٖةس ٖةَوى ية ئةطـتؤى ئـةو دإ.  نضـؤَيةنإ ٖيَؼـتا     داخظنت، 

خودى طـوَيتإ َـشاد ئيَظـتا يـة َـاٍَ و       بضهؤيةٕ.  ٖيضيؽ ية سادى َشاد ضاوةسِىَ ْانشىَ.
ئةنظاى دةسِوا و نىَ دةصاْىَ نةى دةطةسِيَتةوة.  دةبـىَ  بٓةَاَيةنةى دابشِيَٓشاوة بةّ صواْة بةسةو 

ضةْذة صةوى و صاس بهئًََ و ضةْيؽ خةسيهى طـةساونشدٕ و ْةسَهشدْـةوةى نيًََطـة بـٔ ! يـة      
ناتيَهذا، نة ئةوإ ٖةس تـةْيا ثَيـٓر داّ و دةصطـاى طاطـٓيإ ٖةيـة ! تـةواوى ئةطـجةنإ و        

ّ صةوياْـةدا نـاس صيَـرت ٖةيـة.  بـةآلّ  ئةَـة       طاطٓةناْى ية صةوية نؤْةنإ ية نـاسدإ.  يـة  
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اليةْيَهى باػى ئةوةية، نة ية ئائيٌ ْضيهة.  ئةطةس ثيَويظت بها رْإ دةتوأْ بـيَاَلٕ بطشْـة   
دةطت و نؤَةنيإ نةٕ.  ٖةسضةْذة، نة ناسى رْإ ْيية.  بةآلّ  ئةواْيؽ ئيَظتا دؤطـةى وا  

نيًََطـةنإ دةبـاو ٖـةّ بةسبةطـتيؽ دسوطـت       ٖةَيذةنةْٔ، نة تا نةَةسإ قوَية.  ٖةّ ئاو بؤ
دةنا.  يةباسةى ئةَةوة، نة ضؤٕ رياْى دايهى ْةختىَ ئاطإ بها،  ػتيَهى بةخةياَيذا ْةٖات.  
بةآلّ  ئةو ثرت ية ٖةَوػتيَو يةّ باسةوة بريى نشدةوة نةبةياْى ْاَـة بـؤ َريصاطـوٍَ دةْيَـشىَ.      

بةتةواوى بٓووطيبا.  ٖةوَييذا وا يةَريصاطوٍَ ثيَويظت بوو، نة ػيعشى طؤساْى )نؤتشى طجى(ى 
بها يةناتى خويَٓذْةوةى ناغةصةنةى ٖةَإ بريو خةياَيى طـوَيتإ َـشاد بيَٓيَتـة بـةس ضـاو و      
خةياَيى خؤى.  ْووطيٓى ْاَةى دَيذاسى عةدةب طةختة.  ػتيَهى واى ييَذةسدةضىَ، نة بةٖيض 

ووطـىَ تيَـو ْاناتـةوة.  ٖـيض ناغـةصيَو      دؤسيَو يةطةٍَ ئةوػتةى، نة َشؤظ ويظتوويةتى بيٓ
ْاتواى ئةوةى، نة يةدَيى َشؤظذاية ية دووتوىَ ى خؤيذا ديَطا بهاتةوة.  تا بضاْـى َريصاطـوٍَ   
ضى دةَيىَ.  دةبىَ ئةويؽ وةالَيَهى بذاتةوة.  ئةدى ضى؟  يةنويَوةبضاْىَ، نة ئـةويؽ خؤػـى   

ْةيةوىَ طوَيتإ َشاد خؤػى بوىَ ضـية؟    دةوىَ يإ ْا؟ ئةَة خؤى ػتيَهى ْادياسة.  ئةطةس ئةو
ئةوطانة ضؤٕ دةبىَ.  صؤس دةَيَو بوو ئاوا دةبوو و ٖةتاو ية ثيَؼةوةو يـة تةْيؼـتةوة يةيـةى    
الى دةّ و ضاوي دةدا.  صةَني ٖةَإ ٖيَُٓى و طةوسةيى.  صطتاْى ثاساطت بوو.  ثيَؽ الفـاو  

اٍَ بةطةسػـويَٓةنةدا دةنيَؼـىَ.  ئةَاْـة    باو بؤسإ ئةوٖاية و ٖيَُٓى و ضيَزوتاَى بيَذةْطى ب
ٖةَوويإ يةيةى ضشنةدا تيَو و ثيَو دةضىَ و وسدوٖةسِا دةبىَ و تةخؼإ و ثةخؼإ دةبىَ.  يةّ 
ناتاْةدا دةبىَ ئةّ ويَشدة خبويَٓذسىَ )بةال دوسبـىَ،  خيَشبـىَ( تـا طياْـة ثـيع و ػـةساْييةنإ       

طوَيتإ َشاد يةساَييَهذا بةوسدى تةَاػـاى ثـيَؽ    دووسنةوْةوة.  ٖةْذىَ داس بةخيَش دةطةسىَ. 
خؤى دةنشد تا ديَطاييَهى طوجناو بؤ ثؼودإ ببيٓيَتةوة بةئاطاْى بتواْشىَ يةوآ يةديَطاى خؤى 
ساطتبيَتةوة.  باسنيَؽ ناتيَو بةطةس ثؼتذا باسةنـةى يـةنؤٍَ بطشيَتـةوة دةبـىَ بةيـةى تـةنإ       

ئةّ تةناْةؾ ْابىَ صؤس توْذ بـىَ،  ضـوْهة ئةطـةس يـة     ساطتبيَتةوة و بهةويَتة طةس ئةرْؤيإ و 
ثيَويظت صيَرت توْذبىَ،  باسةنة بةطةس طةسيذا دةنةوىَ و باسنيَؼيؽ وةى بؤم بةطةس صةويذا ثإ 
دةبيَتةوة.  دوايى دةبىَ يةطةس قاضيَو و ئيٓذا يةطةس قاضةنةى ديهةى بوةطتىَ و ئيٓذا دةبىَ 

( ٖةسضـةْذةى، نـة باسةنـة سيَطـا دةدا نةَـةس      1يـِ( ) َيةطةٍَ خويَٓـذْى دـادوى )ئـاى. ثري   
ساطتبهشيَتةوة.  ئيٓذا صؤس بةئاطاْى دةتواْشىَ ثؼوبذسىَ.  تـةْيا دةبـىَ بةبويَشيـةوة خـؤت و     
باسةنة بةثؼتا بئَ يةناتى وةطتإ بؤ ثؼوودإ.  طـوَيتإ َـشاد خـؤى خـؤى بةطـةس باسةنـة       

ى نةضةْذ باؾ بوو، نة نٓذسِةنـةى يةطـةس   بةثؼتذا خظت و يةى ضشنة ضاوةناْى ييَو ْا.  ئا
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طٓطى بةسةاَلنشد ئةو نةيفى بةو ساَية دةٖات و سظيَبى دةنشد، نة ديَطاى ثؼوداْى داٖـاتو  
دةبىَ يةنوىَ بىَ.  ئةَةؾ َاْاى ئةوةيـة ض ناتيَـو دةتـواْىَ دواى بشِيٓـى سيَطـاييَهى درواس      

ىَ دةْطى و يةريَش ييَوةوة بةخؤى ثيَذةنةْى دووباسة بري ية َريصاطوٍَ بهاتةوة؟  طوَيتإ َشاد بةب
 و طوتى :

 تؤ تةْيا ئةوةبهة صو وةالَى ْاَةنةّ بذةوة،  طويَت ييَية يإ ْا؟   -
 طوآى ٖةَيدظت.  -

يةطةسوبةْذاْى ػةودا، نة دْيا بةػيَوةييَهى ٖةطتجيَٓةنشاو يةطةسةخؤ تاسيو دادةٖـات و  
 ةس دةوسوبةسدا نيَؼابوو. بيَذةْطيةنى ية سادةبةدةس صؤس، باَيى بةط

 ئةو سؤراْة ْضيو دةبووْةوة... . 
ضاوةسِواْى ثشِ ية ْيطةساْى و وةسِصنةسى وةالَى َريصاطوٍَ،  تةواوى سؤرةنة تا وةختى ػةو 
ية َاْـذوبووْيَهى صؤس دةنةوتـة ْاوخـةويَهى َـشدٕ ئاطـاوة، واصيـإ يَيَٗيٓـا.  ئـةو بةٖـةس          

ى دةضو يةّ باسةوة بريى دةنشدةوة.  ئـةو بةٖـةَو تواْـاى    ناسيَهةوة خةسيو دةبوو ٖةس نويَية
خؤى ناسي دةنشد و فةسَاْى بةدةطتةنةى خؤى دةدا.  بةآلّ  ية بريى خؤيـذا تـةْيا ضـاوةسِىَ    
بوو، نة ض ناتيَو سادى َشاد يـة قوتاخباْـةوة بـة ِسانـشدٕ بـؤ تةويًةنـة دَى و وةاَلَـة ثـشِ         

َشاد ئاَار و ْيؼاْيإ ية ْيَـوإ خؤياْـذا داْـابوو.      يةضاوةسِواْييةنةى دةٖيَٓىَ , ئةو وسادى
ئةطةس َريصاطوٍَ وةالَى داتةوة سادى َشاد دةبواية بة خؤ ٖةَيبةصاْذْةوة سابها و دةطـتةناْى  
ساوةػيَٓىَ و ئةطةسْا سِاْةنا و بة ئاطايى بشِوا و دةطتةناْى يةْاو باخةَيى بٓىَ.  طوَيتإ َـشاد  

د،  بةآلّ  ٖةَوو سؤريَو بشايةنةى يةْاو باخةَيةوة دةٖاتة الى ئةو بةسدةواّ طةيشى ئةوى دةنش
و طوَيتإ َشاديؽ دةّ و ضاوى ثيَهذا دةداو طةسى يـةوة دةسْةضـوو، نـة َةطـةيةنة بـةنوىَ      
طةيؼتووة.  خةسيو بوو تواْاى ْةدةَا.  سادى َشادى بةثشطياسإ دادةطشت و دةثشطـى، نـة   

و ضؤٕ ضوةالى و ضيإ طوت.  ٖـةسناتيَو طـوَيتإ َـشاد    ناتىَ َريصاطوَيى ديت ضى طوت و ئة
دةٖاتةوة َاٍَ،  دةيذيت، نة بشايةنةى دةَيَهة ْووطـتوة.  بـةآلّ  ديظـاْةوة سـةصي دةنـشد      
يةطةس ٖةْذىَ ػتى وسد ثشطياس بها.  بةآلّ  ثشطياسيَهى تاصةى ْـةبوو ييَـى بهـا.  بـةدةسدى     

ية ناتى ثؼووداْةنإ ٖةس ٖيضى ثىَ ى ْةطوتوة طوَيتإ َشاد طوتةْى، ئةّ َريصاطوَية ْادظٓة 
و،  خؤى وا ْيؼإ دةدا بة دؤسيَو، نة َاْاى ٖيضى ْةدةداو ٖيضى يةياد ْيية.  وةى ئـةوةى  
ْاَةيةنى وةسْةطشتبىَ.  يةناتى ثؼوداْى ْيَوإ دةسطةناْذا بؤ خؤى دةوةطتاو يةطـةٍ نضـإ   

َـشاد خـؤى ْةضـيَتة الى و دةطـتى     قظةى دةنشد و ئاطاى ية سادى َشاد ْيية و تـا سـادى   
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ساْةنيَؼى ئاوسِْاداتةوة تا تةَاػاى بها.  طوَيتإ َشاد تيَٓةدةطةيؼت، نة ئةَة َاْاى ضية.  
ئةطةس َريصاطوٍَ سةصْةنا ناسى بةناسى ئةودابىَ.  بؤ وةالّ ْاداتةوة و بؤ يةو بـاسةوة ػـتيَهى   

ىَ ضاوةسِىَ ى وةالّ ضةْذ ثش ئةػـهةجنةية و  سيَو و اطت ْاَيىَ؟  بؤ بيَذةْط دةبىَ،  َةطةس ْاصاْ
ضةْذ درواسة؟ .  طوَيتإ َشاد بة دةّ ئةّ برينشدْةواْةوة خـةو بشديـةوة.  سؤرى دوايـى تـاقى     
بةياْييةنةى ديظإ بريى يةّ ػتة دةنشدةوة.  ئيذى نات بؤ ضاوةسِيَهشدٕ ْاَيَٓيَتـةوة.  بـةفش   

بةخيَشايى طةسَا بةطةسدةضىَ و صةَـني ٖةْاطـةى   يةو دةوسوبةساْة بةخيَشايى سةؾ دةبيَتةوة.  
ديَتةوة بةسىَ و بةصويى يةنةّ طاطٔ ية صةوى دةسدىَ.  ئةو وةختة ناس ضـةْذة بةطـةس َشؤظـذا    

 دةباسىَ.  داسيَو طوَيتإ َشاد بة بشايةنةى طوت :
 ثيَى بًَىَ َٔ بةّ صواْة بةسةو ئةنظاى دةضِ و َاوةيةنى دسيَزّ ثيَذةضىَ....  -

)دةصامن(.  ْة نةّ و ْة صياد.  نةوتة ْـاو ييَهذاْـةوإ.     -َةنةى بةيةى وػةٖاتةوة : وةال
داسيَهيإ دةيويظت بؤ قوتاخباْة سابهاو ضاوةسِآى صةْطى ثؼوودإ بىَ و ئةو ببيٓىَ و خؤيؼـى  
رت بضاْىَ، نة تيَهشِايى ئةواْة ض َاْايةنيإ ٖةية.  بةآلّ  ْةيويَشا.  ٖةَو ئةو ػتاْةى، نة ثيَؼ

طادة و طاناس دةٖاتٓة بةسضاوى ئةو ئيَظتا ْةدةٖاتٓـة نشدْـىَ.  تـشغ،  ْـةويَشإ.  ػـةسّ و      
دودَيى و طوَإ وةى طؤسِاْى ئاو وٖةواى دةّ ْادةَى ْاونيَوإ طياْى ئةويإ دةٖيَٓـا يـةسصة.    
ْــةدةنشا واص يــة ناسةنــةبيَٓىَ،  ئةوةْــذة نــاس ٖــةبوو، نــة َــاوةى طــةسخوساْذْى ْــةبوو.   

سنةوت، نة بووْة فةسَاْذةى دةطتة بةو ئاطاْيية ْيية.  ٖةس يةطـجيَذةى بةياْييـةوة تـا    بةدة
سؤر ئاوابووٕ ٖةس ناس بوو، ناس نؤتايى ْةدةٖات.  ٖةسضةْذةؾ وةختى سؤيؼـنت بـؤ ئةنظـاى    
ْضيهرت دةبؤوة ئةوةْذةؾ طشفتاسى و طةسقاَيى ية ئامساْذا دةباسئ.  داٖاتٓى بةٖاس ْةوةى ٖةس 

س وطشفتاسيةناْى ثرتدةنشدٕ بةَيهو رياْى ئةواْيؼى دةسِاصاْذةوة و دةبوراْذةوة و ثشِ يـة  تةْيا نا
خؤػى و ػادى دةنشد.  يةطةس دؤطةى ئاوىَ،  بةٖاس بةئاػهشاو ساصاوة و دواْرتو ئامسإ ثإ و 
بةسيٓرت ببوو.  ػةختة وةى بضسبووْى دوونةٍَ وْبووٕ.  سووباس، نـة طـةسةنةى ػـةختة بـةسي     

بةخؤػييةوة دةسؤيؼت و بةطةس ضةوةالٕ و بةسدةالْةنـةى ريَشيـذا ػـؤسِ دةبـؤوة.  ٖـةس       دابوو
وسدنة بةسديَهى ريَشى بةسؤيؼتٓى خيَشا و سةْطة طةوصةنةى ئاوى سوباسةنة سةْطيَهـى سووْـاى   
وتاسيهى بةخؤوة دةطشت.  ئةطجةنإ ئيَظتا بةسيًة سيٌ و بةسِةوة ية ريَش مسةناْياْـذا تٓؤنـة   

بةٖةوادا دةثشِراْذ و بةسةو سووباسةنة دةضوٕ.  َٓذاَيةناْيؽ بةطواسى ية ْيَوياْذا ٖـةس  ئاويإ 
بةسةو ئةوىَ دةضوٕ.  بة ثشراْى ثشيؼهة ئـاوة طـاسدةنإ خةْـذة وثيَهـةْني و ييَـو تشطـإ و       
ساضةْني دةطتى ثيَذةنشد.  طوَيتإ َشاد يةّ طةسو بةْذاْةدا،  ناتيَو، نة يةطةس ئاوةنـة بـوو   
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اطوَيى ديت.  ئةوى ية بةسدةباصى سووباسدا ديت و يةػويَٓى خـؤى وػـو بـوو.  يةبةسضـى     َريص
وػو بوو؟  َريصاطوٍَ تةْيا ْةبوو.  ضواس نيزؤَية بووٕ.  ئةوإ ية قوتاخباْة دةٖاتٓـةوة.  ئـةو   
سةْط بوو ئةوإ ْةبيٓىَ.  َةطةس خةَيهيَهى نةّ بةّ سيَطاية دادىَ و دةضىَ و ية بةسدةباصةنـة  

سةَباصإ دةثةسيٓةوة.  بةختى ياس بـوو.  يةساييَهـذا ضـابذاسى ساطشتبـوو،  بـة سِيَهـةوت        بة
تةَاػاى نشد و ْاطييةوة و يةػويَٓى خؤى وةى نؤيهةداس وػو بوو.  َريصاطوٍَ يةبةسدةباصةنة 
دةثةسِيةوة و ئةويؽ طوَيتإ َشادى ْاطيةوة.  َريصاطوٍَ يةناتى ثةسِيٓةوةى يةطـةس بـةسدةنإ   

الو بةوالدا دةٖات و بة دةطتةناْى ثاسطةْطى خؤى سادةطشت و ناتيَـو، نـة دةطةيؼـتة    بةّ 
سؤخ ئاوةنة،  نةَيَو وةطتاو داسيَهى ديهةؾ بةسةوالى طوَيتإ َشادى سواْى و ٖـةس بـةدةّ   
ئةوةوة نة يةطةٍَ نضةناْى ديهة يةوىَ دووس دةنةوتةوة ضـةْذ دـاسى ديهـةؾ ئـاوسِى داوة و     

ةس داسيَو، نة طةسى بؤ الى طوَيتإ َـشاد دةطـووساْذ،  طـوَيتإ َـشاد     تةَاػاى دةنشد.  ٖ
ئاَادةبوو بةسانشدٕ بةدواى ئةودا،  بةدواى ئةو خؤػيةدا بفشِىَ،  تا يةنظةس بةبىَ ييَؼاسدْةوة 
و ٖيض تشطيَو ثيَى بًَىَ، نة ضةْذةى خؤؾ دةوىَ و ريإ بةبيَى ئةو ْانشىَ ْاوى ريـإ بـىَ.  و   

ةتى ئةو بةػى ْةدةنشد،  ٖةس داسةى َريصاطوٍَ ئاوسِى ييَذةداوة ئةو دةَشد و ٖةس داسةى دوسئ
صيٓذوو دةبؤوة.  َريصا ئيذى يةطةٍَ نضة ٖاوثؤييةناْيذا ية طةسى ػةقاَى ئاساٍ ية ضاوإ وٕ 
بوو بةآلّ ،  بةآلّ  ئةو ٖيَؼتا ضابذاسى ية ْاوةسِاطتى سووباسةنة ساطشتبوو و ئةطجةناْى ديهـة  

ببووٕ و ضوبووْة ئةوبةسى سووباسةنة.  َٓذاَيةنإ ئةطجةناْيإ ثيَهةوة يةيـةى سةوةدا  تيَش ئاو 
نؤ نشدةوة تا بؤ سةوػةى تةويًة بضٓةوة،  بةآلّ  طوَيتإ َـشاد ٖـةسوةى خـؤى يـة ديَطـاى      

 خؤيذا ساوةطتابوو و واى ْيؼإ دةدا، نة ضابذاس ٖيَؼتاؾ ٖةس ئاو دةخواتةوة... . 
ييذا يةَباسةوة بريي نشدةوة و طةسى ية خؤى دةطووسَا و دـويَٓى بـة   طوَيتإ َشاد ية دوا

خؤى دةدا، نة بؤضى ئةوةى بةبريدا ْةٖاتوة، نـة يـةّ سيَطايـةدا ناتَيـو، نـة يـة قوتاخباْـة        
دةطةسِيَتةوة،  قظةى يةطةٍَ بها.  خؤ يةوىَ يـة بةسدةباصةنـةى سوبـاس ٖةَيؼـة دةنـشىَ وةى      

ضؤٕ ثيَؼرت ٖؤػى بةَة ْةػهاوة؟  ٖةَيبةتة ثيَويظـتة َـشؤظ     ئةوةى سيَهةوتيَو بىَ ثيَى بطا.
خؤى بيَتة ْاو ناسةوة و بضاْىَ، نة يةَةسِ ْاَةنةيةوة ضؤٕ برييَـو دةناتـةوة.  طـوَيتإ َـشاد     
دوايى طةيؼتة ئةوةى، نة ئةّ تةسصة ثةيوةْذياْة دةنشىَ ٖةَوو سؤريَو بيَٓـة ثيَؼـةوة،  بـةو    

َيَو دسةْطرت ئةطجةنإ بـؤ ئـاودإ سةواْـةى طـةس ئاوةنـة      َةسدةى بشادةساْى دةطتةنةى نة
بهةٕ.  طوَيتإ بةصاْيٓى ئةَة صؤس دَيطري بوو، نة ٖةَو داسيَو دواى ئةوةى ئةطجةنإ يـةوىَ  
دواى ئاو خواسدْةوةيإ بؤ تةويًة ثيَؽ خؤيإ دةدةٕ َريصاطوييؽ ئةو ناتاْة يةوىَ ثةيذا دةبىَ 
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ةسى بةّ ػتة طادة بها.  ٖةسنة ئةّ َةطةية طادة و ئاطـاْة  و طوَيتإ َشاديؽ ْةيتواْيبوو د
ئةو ية خؤسايى ئاصاسى دةنيَؼاو ْاخؤػى دةبيٓى.  ئيذى بشياسيذا، نـة ضـاوةسِىَ ى َريصاطـوٍَ    

( و بة نوسِيزطةناْى طوت،  بة 1بها.  بؤ سؤرى ثاػى طوَيتإ َشاد ية سوباسنةدا خؤى طًداْذ)
غاسيَو بة ضابذاس بـذا و تهـاى ييَهـشدٕ، نـة دواى ئـاو داْـى       خيَشايى دةطةسِيَتةوة و دةيةوىَ 

ئةطجةنإ دةَيَو ئاطايإ ية ئةطجةناْى ديهةى ئةو بىَ و يةديَطاناْى خؤياْذا بياْبةطتٓةوة 
و ئاييهيإ بذةٕ.  ديظـاْةوةؾ ئاْاتـاى ! ئاْاتـاى دواي ئـاو خواسدْـةوةى ئةطـجةنإ ٖـيض        

 ثةيةييَهى بؤ طةسِاْةوة ْةنشد.
 ْذٕ : خؤدواخظنت(طًدا1)

 و ئةواْيذيهةػى طرينشد. 
 ئاْاتاى بة تةو طةوة طوتى :

 َٔ دةصامن تؤ ضاوةسِىَ ى نىَ دةنةى.  -
 عةدةب َشؤظيَهى ْادظٓى ! 

طوَيتإ َشاديؽ طوَيى بىَ دسِى ْةبوو و يـةباتى ئـةوةى يةطـةسةخؤ وةالَيَهـى طوجنـاوى      
 طشاْاْةى ية ئاْاتاى باسنشد و ثيَى طوت :بذاتةوة )دةصاْى،  دةبضاْة( ضةْذ داسيَو يةّ قظة 

 تؤ طيدوسِى فاػيظتةناْى !  -
 نىَ طيدؤسة؟  َٔ طيدوسّ؟  -
 بةَيىَ تؤ طيدوسِى.  -
ياَيال دةى سووْي نةوة و بيظةمليَٓة.  ئةطةس َٔ طـيدوسِّ بـا دادطـاى بيابـإ َـٔ يـة        -

وإ ئةطـجةناْيإ بـةسةو الى   طيَذاسة بذاو ئةطةس واْيية دةَت دةػهيَِٓ.  ػةس ٖةَيطريطا،  ئة
يةى ييَدوسِى.  فؼاسيإ بؤ يةى ٖيَٓاو يةْاوةساطتى سوباسةنةدا ضةسخةيةيإ دةدا.  ئـةوإ بـة   
دةْطى ثشِ ٖةسِةػةوة دةيآْةسِاْذ و بة تووسِةييةوة تةَاػاى يةنذيإ دةنشد و يةنـذيإ يةطـةس   

ْني،  ساياْذةبواسد و ٖاْيـإ دةدإ و  ئةطح سادةنيَؼا.  َٓذاَيةنإ يةنةْاس سووباسةنةدا ثيَذةنة
ئةواْيؽ وةى نةَيةػيَشى بةػةسِٖاتو توْذتش ياخةطريى يةنذى بـووٕ.  ئـاوى ئـةو دةوسووبـةسة     
ػًَح و ٖوسِى بوو ثشِيؼو بةّ الو ئةوالدا دةثشِرإ.  مسـى ئةطـجةنإ يةطـةس بـةسدةناْى ْـاو      

دةَا بهةوٕ.  ئةو ناتة ئاسنني بةط ئاوةنة ٖةَيذةخضئ و طريدةبووٕ و ٖةَو داسيَو ضى واى ْة
 بةطةسياْذا ْةسِاْذى :
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ٖآى نوسِيٓة ئةوة ضيذةنةٕ؟  ئاٖاى بوةطنت ! ديظإ دةتاْةوىَ ئةطجةنإ ػـةثشِيونةٕ؟   -
ٖا؟ ئةوإ ٖةسدونيإ بةخؤٖاتٓةوة و بطشة خؤػشاٍَ بووٕ، نة بياْوييَهى َاقووٍ ثةيذابووة و 

وْةوة.  بةآلّ  بةٖةَوو ػيَوةييَو َطيَضيإ توْذوتاٍَ بوو.  بةبىَ ٖيض ضةْذ و ضؤْيَو ييَو ديابو
ناتيَو َٓذاَيةنإ ئةطجةناْيإ بةسةو تةويًة ييَدوسِى ٖيَؼتاؾ طـوَيتإ َـشاد ٖـةس ٖةْاطـة     
بشِنىَ ى بوو و بؤ ئةوةى بةسةبةسة خؤى ٖئَُ بهاتةوة ية سووباسةنـة ئةطـجةنةى تـاودا و بـىَ     

ٖيَٓذة دووس ْةنةوتـةوة و بـؤ دواوة طـةسِاوة و ئـةو سةيـة        ثظاْةوة تةَاػاى سيَطاى دةنشد.
َريصاطوَيى ديت.  ٖةس وةى دويَٓىَ يةطةٍ دةطتةخوػهةناْى ديهةى دةطةسِاْةوة.  ئـةوإ بـؤ   
خؤيإ دةسػؤيؼنت و طةسقاَيى قظةى خؤيإ بووٕ و ناسيإ بةطةس ئةوة دا ْةبوو، نة يةّ ْـاوة  

هيإ ػةسِو خؤػى ثةيذابىَ و نةطيَو صةمحةتى دةنيَؼـاو  ػتيَو ْةَابوو نة يةبةس خاتشى يةنيَ
خةَى ية يةنيَهيإ دةخواسد.  دايهى طوَيتإ َشاد َاوةيةى ثيَؼرت ية باسى نوسِةنةى تشطـاو  
طوتى : )ضيتة؟ ْانا ْةخؤػبى؟ ساٍ وباست تيَهضوة(.  طوَيتإ َشاد دايهـى ٖـئَُ نـشدةوة    

بوو ية ئاويَٓة تةَاػاى خؤى ْةنشدبوو،  ْةيـذةثشِرا  بةآلّ  خؤى دةطتيذا ئاويَٓةيةى.  دةَيَو 
يةخؤى خبةفتى.  يةنؤتاييذا وابةدياسدةنةوىَ صؤس طؤساوة.  ضاوةناْى دةدسوػاْةوة.  دةّ ضاوى 
دسيَزونة و ًَى دسيَز ببوو.  وةى ئةَة بـوو، نـة دويؤضـى يـةْيَوإ بشؤيـةناْى ثةيـذابووبىَ،        

بةدةسدةنةوتٔ،  ٖةَيبةتة ئةطةس ية سووْانى تةَاػابهةٕ،   (ببو،  مسيًََى ىل1َمسيًََيؼى طوطشة)
دةْا ْاديرتئَ.  ئةَة ئيذى يةو ػتاْةوةية، نة بةتةواوى طؤسِاوة،  ْاْاطشيَتةوة.  سةْطـة، نـة   

 باونيؼى ناتيَو، نة دةطةسِيَتةوة يةنظةس ْةيٓاطيَتةوة... 
ووْـةوةى تيَبيٓـى ئـةوةي    ئةو بةطواسى ئةطجةوة ْضيهى بةسدةباصةنة بؤوة و ناتى ْضيـو ب 

نشد، نة ضؤٕ َريصاطوٍَ دوو داسإ بةسةو طةس سووباسةنةى دةسِواْى.  سيَو ٖـةس وةنـو ئـةوةى    
يةنةطيَو دةطةسِا.  ٖةسنة طوَيتإ َشادى ديت يةّ سوداوة ية ثشِة ساضـةْى و نـةَيَو وةطـتا،     

ئـةوةى ػـتيَو سووى   بةآلّ  دوايى بةثةية يةطةٍَ دةطتةخوػهةناْى سؤيؼت.  ئةوإ ٖةس وةى 
ْةدابىَ،  بةطةس بةسدةباصى سووباسةنةوة نةوتٓة باصدإ و خـؤ ٖةَيـذإ و بـؤ َاَيـةوة سؤيؼـنت.       
بةآلّ  طوَيتإ َشاد بةثيَضةواْةى ئةواْةوة سؤيؼت وةى ئةوةى بؤ ناسيَو ثةية دةنا ية ْيَـواْى  

دا طةسدةسبيَٓى.  طوَيتإ باخضة و ديَبةسةناْذا ٖاتة طةس ػةقاَةنة تا يةبةس دةَى َريصاطوٍَ 
َشاد ئةوى يةو طةسى ػةقاَةنةوة ديت ئةو وةختة يةطةسةخؤ ٖات و ٖةسضةْذةى ئةوإ ييَهرت 
ْضيو دةبووْةوة صيَرت تشطى ييَذةْيؼت.  وايذةٖاتة بةس ضاوإ، نة ٖةَوو داْيؼتواْى ئةو ْاوة 

 ية ثةجنةسة و ْاو دةسطاوة تةَاػاى ئةوإ دةنةٕ.



 91 

 تونة ْةسَاْةى نةطةسةتاى طةجنى بؤيةنةجماس يةديَطاى مسيأَل دئَ، (طوطشة : بةو 1)
و طةسجنى ٖةَيع و نةوتى ئةوإ دةدةٕ و ٖةَوو ضاوةسئَ ببيٓٔ، نة ئةوإ ضـؤٕ دةطةْـة   
يةنذى و ئةو ضى بة َريصاطوٍَ دةَيىَ.  بةآلّ  َريصاطوٍَ ئةوةْذة خيَشا ْةدةٖات.  طوَيتإ َـشاد  

و بؤ ئةوةْذة تشغ داي طشتوة.  ئاخش خؤ ٖةسْةبىَ يةثؤييَهذا ثيَهـةوة  ْةيذةصاْى ضى سوي داوة 
 دةخويَٓٔ و وةسطشتٓى ػتيَو يةئةو و يا ٖةتا سةجناْذْى ئةو بؤ طوَيتإ َشاد ػتيَو ْةبوو. 

بةآلّ  ئيَظتا بةتشغ و ْيطةساْييةوة يةو ْضيو دةنةوتةوة.  ئيَظتا سةصي دةنشد، نة خـؤى  
ى الضةخ بطشىَ.  بةآلّ  تاصة دسةْط بوو.  سةْطـيؽ بـوو، نـة ئـةو     يةّ ثةيوةْذى ثيَوةنشدْة

بةباسى سؤسى طوَيتإ َشاد ثةى بشد بوو.  ناتيَو ٖيَٓذةى ْةَابوو ثيَو بطةٕ،  َريصاطوٍَ يةثشِ 
بةثةية ثةٍ نةوت و ْةطةيؼتةوة َاَيى خؤيإ طةساوة و سوى ية سةوػةى َاَية ٖاوطـيَيةنةيإ  

ؤؾ بوو و ٖةْاطةييَهى خؤػى ٖةَيهيَؼاو صؤس طوثاطى نـشد ديـاسة،   نشد.  طوَيتإ َشاد دَيد
نة بةتةْيايى بةيةى طةيؼنت ضـةْذة تشطـٓانة.  بـةآلّ  يةدواييـذا خـؤى بـة تشطـٓؤى داْـاو         
طةسصةْؼتى خؤيهشد ػةو خـشاخ ْووطـت و وةختـَى طـةسةسإ يةخـةو بـةئاطاٖات دووبـاسة        

َشؤ بةٖةس دؤسيَهى، نة بووة بضـيَتة الى و  نةوتةوة بريى َريصاطوٍَ و طفتى بةخؤى دا، نة ئة
بة ساسةتيةوة قظةى يةطةَيذابها و صؤس بة ساػهاوى ييَى بجشطىَ ئايا ْياصى ٖةية، نة وةالَـى  
ْاَةنةى بذاتةوة و نةى وةالَى دةداتةوة.  ئةطةس ْا ثيَويظت بة ْاخؤػى و سةجنـإ ْانـا بـا    

ثيَبًَىَ.  ئةو ئةو سؤرةى ئـةّ بشِياسةيـذا بـةّ     ئةَة و ٖةس يةْيَوإ خؤياْذابىَ،  ويظتى ئةوٖاى
َةبةطتة بوو دَيبةديَى بها.  ئـةو بةٖـةَإ َةبةطـت دـاسيَهى ديهـة يـةدواى ئـاو داْـى         
ئةطجةنإ ضووة طةس ئاوةنة.  بةطواسى ضابذاسةوة دةٖات و دةضو.  ية سؤخى سوباسةنة ضـووة  

يةْاو ئائيًةنـة يةطـةس باْـاْيؽ بـةفش     ثيَؼرت و طةسِاوة و يةّ باسةدا ية خؤسِا ٖةطتى نشد، نة 
ْةَاوة،  بـةآلّ  يةطـةس طشدؤَيهـةناْى ئـةوال، نـة بةدسَيـزى صطـتإ بابـةفشى بةطـةسيةنذا          
نةيةنةنشدبوو،  ٖيَؼتاؾ وةى بةطةسيةنذا ثةطرتابىَ و ثش ية ثةَيةى سةؾ و خؤيةَيَؼيةو ٖةس 

ارةَيٓاطـيذا ويَٓةنـةيإ   َاوة.  ثةَيةنإ يةػـَيوةى ئـةَيبا بـووٕ، نـة داسَيـو يـة دةسطـى ئ       
يةدةفتةسدا دةنيَؼا.  دويَٓىَ تيٓعةييؤف طةسؤنى نؤَيدـؤص و ضهيؼـى طةسدةطـتة طـةسداْى     
دةطتةى ئةنظايإ نشد و ضاويإ ثيَيإ نةوت.  ٖةَوو طاطٓةنإ رَاسةيـإ يةطـةس داْـشا و    

يـةنيَو يـة   دساْة دووتياسةنإ. طاطٓى رَاسة يةى دساوة بة طوَيتإ َـشاد.  يةدواييـذا ٖـةس    
نوسِيزطةنإ ئةطح و دةصطاى طاطـٓةناْيإ يَيـو بةطـت و ْيؼـاْيإ دإ، نـة ضـؤٕ ناسيـإ        
ثيَذةنــةٕ.  دواى ئــةوة ْيؼــاْيإ دساوة، نــة ضــؤٕ ضــواس ئةطــجةناْيإ بــة ٖةوداسِةناْــةوة 
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دةبةطتٓةوة.  ئةو ناتة ٖةَوو ثيَٓر دةصطا ٖةوداسِو ئةطجةناْى دووتهـاسى يـة يـةى سيـضدا     
بة ػيَوةيةنى طؼتى ئةطةس يةدةسةوة طةيشيإ نشابا دميةْيَهى دوإ و ئيًٗاّ بـةخؽ    ساطريإ.

بةسضاو دةنةوت.  وةى عاسةباْةناْى تؤخ تـةْيا يـةدياتى تـؤخ ٖـةوداسِ بـوو.  ئةطـجةنإ       
بةٖيَض،  دٌ و دؤس و ئةطباب تـةواو و ييَوةػـاوة و طاطـٓةنإ بشيكـةداس بـووٕ.  دـووتيَشإ       

ــ  ــةيإ يةتةْيؼ ــتابووٕ.    ٖةسيةن ــادة وةط ــةباسيَهى ئاَ ــٓةناْياْةوة ي ــاى طاط ت داّ و دةصط
تيٓعةييؤف طةسؤنى نؤخلؤص ية ثيَؼى دةطـتةنةوة بةثةيهـةسيَهى ئاَـادةوة وةى فةسَاْـذةى     

 طوثا تيَجةسى.  يةٖةس يةنيَو ْضيو دةيؤوة و دةيطوت :
 باسى ئاَادةطى خؤت بًَىَ !  -
و،  ضواس خاَوتى بىَ نةّ ونوسِى،  ضواس طوسيظى ئاطاداسى دةدةّ.  ضواس ئةطجى ْاٍَ نشا -

طةس ثاَيوى ئةطح،  ٖةػـت طوسيظـى بةطـتٓى خـاَوت بةعاسةباْـةوة،  يـةى صيـٔ،  يـةى         
داسدةطت،  ٖةوداسِيَهى دوو طاطٓة يةطةٍ طىَ دووت طاطٓى يـةدةى ئاَـادةى نـاسّ.  سيَـو     

بةتة دةبىَ وابها. ثـرية.  وةى يةػهش ! تةْيا ضهيؼى طةسدةطتة ْيَو ضةواْى طشر دةنشد.  ٖةَي
ضؤٕ دةتواْىَ يةثيَويظتى ئةّ سىَ و سةمسة بطا ! ضاوثيَهةوتٔ و ديذاسةنة بةباػى بةسِيَوة ضـوو.   
بةآلّ  ية دوواليةْى دةطتةنة سةخٓةيإ ٖةبوو.  تيٓعةييؤف طةسؤنى نؤخلؤص ٖةَوياْى باْط 

 نشدة الى صئ و دًى ئةطجى ئةسطؽ و طوتى :
ٕ ض نةّ و نوسِيةى يـة دـٌ و صيٓـى ئـةو دايـة دةطـتةنة ٖـةَويإ        باػة،  تةَاػانة -

ٖةَوػتيَهى دةصطانةيإ ثؼهٓى و دةطتيإ ثيَذاٖيَٓاو ٖيضيإ بة بةسضاو ْةنـةوت.  ئـةودا   
 تيٓعةييؤف طوتى:

ئةدى ئةَة ضية؟  َةطةس ئيَوة ْابيٓٔ، نة ثاَيووى ئةّ ئةطجة ثيَضى خواسدوة.  ئةَاْة،   -
اسنشدْذا تظُةى ثيَض خواسدو تةْطةى ئةطح دةطـوىَ.  ئةطـح ْـاتواْىَ    طةيشنةٕ.  يةناتى ن

طهاالى ئةَة بها.  بةآلّ  بؤ سؤرى دوايى تةْطةى دةئاوطىَ و ئيذى ْـانشىَ ٖـةوداسِى ييَـوة    
ببةطرتىَ ئةوناتة َٔ ئةطجيَهى صيادةتإ يةنوىَ بؤ ثةيذا بهةّ؟  َٔ ئةطـجى يـةدةطِ ْييـة.     

نيٌََ ية بةس طوىَ ثيَٓةدإ بيَهاس دةَيَٓيَتةوة ! ئيَظتا خؤتإ بًئَ،  يةئةجناَذا دةصطاى دووت و 
 ئيَُة بؤَإ ٖةية ئةجمؤسة ػتة ئاطاْاْة ْةبيٓني.  ئةدى بؤنى تيَهشِاى صطتإ تةداسةنامتإ نشد؟ 
ٖةَويإ ػةسَةصاس بووٕ.  يةبةس ضى؟  يةبةس ػتيَو، نة ية سواَيةتـذا بايـةخيَهى ْـةبوو.     

 وفيَهة،  ٖا؟  تيٓعةييؤف طةسؤنى نؤَيدؤص ئاَؤرطاسيى طوَيتإ َشادى نشد :عةدةب باسوصس
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تؤ، نة فةسَاْذةى دةطتةنةى فةسَاْت بةدةطتة ٖةس ناتيَو بةس ية دةطـتهشدٕ بـةناس    -
 بجؼهٓى، نة ضؤٕ ئةطجةناْيإ بةطتووة،  تيَطةيؼتى؟ 

 بةَيىَ،  ٖاوسىَ طةسؤنى نؤَيدؤص.  -
دةطـتةنة طـريا،  طـشْطرت بـوو. سةخٓةنـة فةسَاْـذةى        خةوػى دووةَى، نة يةنةطـاْى 

 دةطتةنةيؼى دةطشتةوة.  تيٓعةييؤف طةسؤنى نؤخلؤص ييَى ثشطني :
 وةاَلَِ بذةْةوة.  ػةو دواى ناسنشدٕ دةبىَ دٌ و دؤسى ئةطجةنإ يةنوىَ دابٓذسئَ؟  -

ة.  طةيؼـتٓة  َٓذاَيةنإ برييإ نشدةوة و برييإ بؤ صؤسػت ضوو و وةالَـى دياديايـإ داو  
 طةس ئةو برية، نة يةدةبىَ ية نيًَطة ية نةْاس ٖةوداسِةنإ بةديَ بٗيًََذسئَ. 

 فةسَاْذة،  تؤ سات ضية؟  -
َٓيؽ ٖةس يةو باوةسِةداّ.  ٖةس يةو طوسيظةى، نة ئةطـجةنإ يةطاطـٓةنة دةنةيٓـةوة     -

 إ ببةئ. ٖةس يةوىَ يةسؤخ ٖةوداسِةناْيإ دادةْيَني.  خؤ ْابىَ يةطةٍَ خؤَاْي
ْةخيَش ساطت ْيية.  ْابىَ ػةو دٌ و دؤس ية نيًَطة بة ديَبٗيًَذسىَ.  ْةوةى يةبةس ئـةوةى،  
نة سةْطة نةطيَو بيبا.  ية ئةنظاى نةغ ْيية، نة ئةوة ببا.  يةبةسئةوةى سةْطة ػةو ببيَتة 

ى دةبـٔ.   بةفش يإ باسإ و دًةنإ تةسِبٔ.  ضةسَى دٌ ونةٍ وثةيةنإ بة تةسِى و ػـآ يؤضـاو  
( يةطةس نيًَطة بيإ دوٕ.  تيَطةيؼنت َةطـةيةنة  1ٖةسوةٖا سةْطة سيَوى يإ َؼهى خوسَا)

ضية؟  طاطٔ يـة نَيًطـة دا دةََيَٓيتـةوة. ، نـة ئةطـجةناْتإ نـشدةوة دةيَٗيٓٓـةوة ػـوَيٓى         
 بٓهةنةَإ،  ئيَوة خيَوةتتإ ٖةية نةيةْاويذا دةرئ.  تةْيا يةى خيَوةتـة.  َـٔ خيَـوةتيَهى   
ديهةّ ْيية.  ٖةسنةطيَو دةبىَ نةٍ وثةىل ئةطجةناْى يةطةٍَ خؤى بباتةوة ْـاو ضـادسةنةوة و   
بةسيَو وثيَهى يةنوىَ دةْوىَ يةويَ ى داْىَ.  تيَطةيؼـنت؟  دةبـىَ يـة ثؼـت طـةسى خؤتاْيـإ       

و دابٓئَ،  ٖةس وا باو بووة.  نةيوثةٍ ضةنى ئيَوةية.  دةبىَ ٖةس طةسباصيَو صيَرت ية ٖةَووػتيَ
 و بةس يةٖةَووػتيَو ئاطاداسى ضةنةنةى بىَ. 

ئةو سؤرة تيٓعةييؤف يـةثيَؽ دةطـتةى ئةنظـايذا، نـة بـؤ ديـذاس يـةئاَادةطى تـةواوى         
دةْطيإ سيضيإ بةطتبوو،  ئةّ قظاْةى نشد.  تيٓعةييؤف يةطةس و بةْذاْى سؤيؼتٓى دةطتةى 

بؤتـةوة و،  ٖـةَو نـاس و     ئةنظاى ئةّ قظاْةى نشد.  سؤرةناْى ناسنشدٕ ية ئةنظـاى ْضيـو  
 ثيَذاويظتييةنإ بؤ ئةو سؤراْة ئاَادة نشاوة. 

تيٓعةييؤف طةسؤنى نؤَيدؤص بةّ ػيَوة ئاَؤرطاسيهشدٕ و تهاى ييَهشدٕ.  بةتةواوى سةْط 
بوو يةدواى طىَ ضواس سؤرى ديهة ئةطةس ٖةوانةى تيَو ْةضىَ،  ئةوا بةسةو ئةنظاى بةسِيَهـةٕ.   
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ٖاوئ ْةيذةتواْى َريصاطوٍَ ببيٓىَ.  ناتيَو، نة طوَيتإ َشاد يةّ باسةوة ئةو وةختة ٖةَيبةتة تا
بريى نشدةوة تشطا.  طشفتيَهى طةوسةبوو َةساَييؽ بـوو ويَٓـاى ئـةوة بهـا، نـة ئةطـةس دووس       
بةدووسيؽ بووبىَ ئةوَاوة دسيَزة َريصاطوٍَ ْةبيٓىَ.  يةطةٍَ ئةَةػذا ئةو تاصة دةيويظت ئةَشؤ 

 ىَ،  تؤ ساصى يإ ْا ! بة َريصاطوٍَ بًَ
 (َؼهى خوسَا : سةْطة دؤسيَو يةَؼو بيَت يإ طياْةوةسيَهى ديهة1)

ئةطةس ْا،  باػة ئةطةس طوتى ْا دووباسة طشْط ْيية.  ناس يةئةنظاى طـشْطرتة.  طـوَيتإ   
َشاد بةطواسى ئةطجةوة ية سؤخ سوباسةنةوة دةسِؤيؼت و ٖةس تةَاػاى سيَطاى دةنـشد و تـةواو   

ت ببوو.  نات سادةبوسد.  يةثشِ نضؤيةنإ بةدةسنـةوتٔ.  بـةآلّ  َريصاطوَييـإ يةطـةٍَ     ْاسةسة
داْةبوو.  دةطتة خوػهةناْى دةسؤيؼنت بةآلّ  ئـةو ديـاس ْـةبوو.  طـوَيتإ َـشاد يةطـةسةتا       
ْاسةسةت بوو ئيَظتا، نة واية دةبىَ ضى بها.  ئةو بة ٖةَإ َطيَضى طرياو و تاٍَ و تووسة ببوو 

اسيةوة ضوة سةوػةى تةويًةنةوة.  بـةآلّ  يـةسيَطادا ْيطـةساْى سوى تيَهـشد.  ْـةنا      بة غةَب
َريصاطوٍَ ْةخؤؾ نةوتبىَ و يإ ػتيَو سويذابىَ.  ئةّ ْيطةساْيية صيَرت دةبـوو.  ئـةو ٖةطـيت    
نشد تا ٖؤيةنةى ْةصاْىَ بةٖيض دؤسيَو ْاتواْىَ ئاساّ بطشىَ.  بشِياسيذا ية نضـةنإ طـؤساغيَو   

سى ضابذاسى بؤالى ئةوإ وةضةسخاْذ و  يةٖةَإ ناتذا َريصاطوَيى ديـت.  َريصاطـوٍَ   بها. طة
بةتةْيا ية قوتاخباْة دةطةساوة.  ية بةسدةباصةنةى طةس سووباسةنة ْيَضيو دةبؤوة.  طوَيتإ َشاد 

ؤػى نةَيَو خيَشاتش يةضابذاسى خوسِى تا ية بةسدةباصةنة يةطةٍَ َريصاطوٍَ سِووبةسِوو بيَتةوة.  خ
ئةوةْذة خؤػشاٍَ بوو. يةّ ضةْذ دةقةيةدا نةوتبووة ْاو خةياٍَ و ييَهذاْـةوة، نـة ئاطـاى يـيَ     

 ْةبوو ضؤٕ وػةى )عةصيضّ! ( ى يةدةّ دةسضو. 
ئةو يةطةٍَ َريصاطوٍَ نةوتٓة سوبةسوى يةنذى،  يةئةطجةنةدا خؤى فشِيَذا خواسىَ،  دًَـةوى  

شد، نة ئـةو بطاتـة سِؤخ سووباسةنـة.  َريصاطـوٍَ     ئةطجةنةى ٖةس بةدةطتةوة بوو ضاوةسِيَى دةن
 بةضاو تيَربِئ و دةَى بةخةْذةوة بةسةو ئةو دةٖات. 
 طوَيتإ َشاد دةّ ثشِ ية دادوبيَذادةوة ثيَى طوت :

 ئاطاداسبة ْةنةوى !  -
ٖةسضةْذة ْةدةنشا َشؤظ ية ديَجيَةنى وا ساطت و سِيَو، نة بة بةسدوبـةطيا وطـؤٍَ و سةطـى    

ٕ دسوطتهشابوو،  بهةوىَ.  ضةْذ دواْة ئةو بيَشةدا تيَذةثةسِى.  ضةْذ باؾ بـوو، نـة   طياو طؤال
بةطةس ئةّ سوباسة نيَويةى، نة ٖةَيظاْى بة ٖيض ثـشد و بـةسطرييَو ْـةدةطريا ! طـوَيتإ َـشاد      
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ضاوةسِىَ ى دةنشد و.  دةطتى بةسةو ئـةو دسيَـزنشدبوو و ئـةويؽ بـةسدةواّ تةَاػـاى طـوَيتإ       
 د و ثيَذةنةْى و بةسةو ئةو دةٖات طوَيتإ َشاد داسيَهى ديهةؾ طوتى :َشادى دةنش

 ئاطاداسبة،  ْةنةوى !  -
بةآلّ  ئةو ٖيض وةالَيَهى ْةداوة و تـةْيا ثيَذةنـةْى و صةسدةخةْـةى دةطـشت و بةَـةؾ      
تةواوى ئةوةى، نة طوَيتإ َشاد دةيويظت تيَي بطا طوتشا : ئةو )طـوَيتإ َـشاد(، نـة طـادة     

 بوو،  ضةْذةى ْاَة دةْووطى، ضةْذة صةمحةتى دةنيَؼا و ضاوةسِىَ ى وةالّ دةبوو... . . يةوح 
ٖةسنة َريصاطوٍَ دةطتى بؤ الى ئةو دسيَزنشد طوَيتإ َشاد يةنظةس دةطتى طشت.  ضةْذئ 
طاٍَ يةطةٍَ يةنذا يةيةى ثؤٍ دةسطيإ دةخويَٓذ و تا ئةو ٖةية ْةيضاْيبوو نةدةطتى َريصاطـوٍَ  

ْذة َيٗشةباْة دةتطـوت دةطـتى َريصاطـوٍَ ئـةوةى دةسِبـشى، نـة )َـٔ يَيـشةّ و ضـةْذة          ئةوة
خؤػشاَيِ،  َةطةس تؤ ٖةطت ْانةى، نة َٔ ضةْذة خؤػشاَيِ؟ ( يةنظةس طوَيتإ َشاد ضاوى 
ية ضاوى بشِى و طةسى طووسَا.  يةْاو بووْى َريصاطوَيذا ئةو خؤى ْاطيةوة.  َريصاطوَييؽ وةى 

دا بةتةواوى طؤساوة،  طةوسةبووة و بـاالى نشدبـوو و ضـاوةناْى بـة دـؤسيَهى      خؤى يةّ َاوةية
ديهة دةدسةوػاْةوة و سةواطى ثةست بوو،  سيَو وةى سةواطى دواى ْةخؤػى.  َريصاطوٍَ وةى 
ئةوى ييَٗاتبوو ضوْهة )َريصاطوٍَ( يؽ ٖةَو دةّ بريى ييَ دةنشدةوة و ػـةواْيَهى صؤس خـةوى   

ئـةويؽ عاػـل ببـوو و ئـةّ عيؼـكةؾ ئـةوى وةى طـوَيتإ َـشاد         ييَ ْةدةنةوت.  ضـوْهة  
ييَهشدبوو.  وة ئةو يةّ سووداوة ثرتيؽ دوإ و خؤػةويظترت ببوو.  طةساثاى بووْى ئةو ئوَيَذ 
و طفتذإ و خؤػبةختى بوو.  طوَيتإ َشاد ية ضشنةيةنذا ية تيَهشِاى ئـةّ خاالْـة طةيؼـت و    

 يَهى يةسصؤنةوة ثآى طوت :ٖةطتى ثيَهشد.  طوَيتإ َشاد بةدةْط
 َٔ واَذةصاْى، نة تؤ ْةخؤؾ نةوتبى.  -

َريصاطوٍَ وةالَيَهى ئةّ قظةى طوَيتإ َشادى ْةداوة و بةطتةييَهى دةسٖيَٓاو داية دةطتى 
 طوَيتإ َشاد و طوتى :

 بطشة ئةَة بؤ تؤية. .  بةبىَ ئةوةى خؤى بووةخشيَٓىَ ًَى سيَطاى خؤى طشتةوةبةس.  -
َشاد دوايى صؤس داسي ديهةػـى تةَاػـاى ئـةو دةمساَيـة ئاوسيؼـُية طوَيضـٓةى       طوَيتإ 

نشدةوة.  يةباخةَيى خؤى دةسيذةٖيَٓا و طةس يةْوىَ دةيؼاسدةوة و ديظاْةوة دةطتى تيَـوةسدةدا  
و تةَاػاى دةنشدةوة.  دةمساَيةنة ٖيَٓذةى الثـةسِة ناغـةصيَو بـوو و يـة ضـواسدةوسةنةى بـة       

ْيطاس و طوٍَ و ثٓضهى ييَ ْةخؼيَٓشابوو و ية طؤػةيةنيذا بة داويَهى داويَهى سؤػٔ ْةخؽ و 
طووس دوو ثيتى طةوسة و يةى ثيتى بضووى ية ْيَوإ ْةخؽ و ْيطاسةناْـذا بةسضـاو دةنـةوت:    
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ٍَ( بـووٕ.  ئـةّ ثيتاْـة،  بـةس يـة ضـانهشدٕ و          )غ و ّ( نةَاْاى )طوَيتإ َـشاد و َريصاطـو
ى،  يةقوتاخباْة فيَشببووٕ و وةالَـى ْاَـة دوسودسيَزةنـةى    سِاطتهشدْةوةى ئةيف و بآى طشطيض

ئةوبوو.  طوَيتإ َشاد يةساَييَهذا بة طةختى خؤػى طةس نةوتٓةنةى خؤى دةػاسدةوة و بةسةو 
تةويًَة دةطةسِاوة. دةيضاْى، نة ئةَة خؤػيةنى ئةو ٖاية، نة بة ٖيض نةطيَو ْـانشىَ يـةْاوى   

ٖيض نةطيَهى ديهة ْاتواْىَ وةى ئـةو خؤػـبةخت بـىَ.     ببا و خؤػيةنى تايبةت بةخؤيةتى و 
يةطةٍ ئةوةػذا دَيى يةخؤػيا دةفشِى بؤ ئةوةى باطى ضاوثيَهةوتٓةنةى ئةَشِؤ بؤ بشادةسةنـاْى  

 دةطتةنةى بطيَشِيَتةوة و دةمساَيةنةى بةدياسى دسابوويةى ثيَيإ ثيَؼإ بذا. 
اوداْى ئةطـجةناْيإ بـاؾ ثانيـإ    دةطت و دَيى باؾ يةناسدا بووٕ.  نوسيزطةنإ دواى ئـ 

دةنشدْةوة و بةطةتٌ دؤيإ دةبشد و نايإ يةْاو ئاخوسِةنإ سوو دةنشد.  طوَيتإ َشاد يةنظةس 
نةوتة ناس و بةخيَشايى ثؼت و الثاَيوة يوغ و بةٖيَضةناْى ئةطجةناْى خؤى سِْى و ضوو، دؤيإ 

اصيةنةى، نة ثشِ بة يـةؾ و السى خـؤى   بؤ بيَٓىَ و بةسدةواّ يةباخةَيى طةس طيٓطى بًوصة طةسب
دووسيبــؤوة.  ٖةطــتى بــة دةطــتُاَيةنة دةنــشد.  وةى ئــةوةى ئاطشؤنةيــةنى ْاديــاس يةويَــذا 
ٖةَيهشابيَتةوة وابوو.  يةّ بابةتةوة ػادى و ْيطةساْييةى بةطةسيذا صاٍَ بوو.  صؤس دَيؼـاد بـوو   

طةساْييةنةيؼى يةوة بوو، نة ئةَة بةوةى، نة َريصاطوٍَ دَيى داوةتىَ و ئةوى خؤػويظتوة.  ْي
طةسةتاى سووداويَهى ْادياس بوو.  طوَيتإ َشاد يةدواييذا بؤ ناٖيَٓإ ضووة ثؼـت تةويًةنـة.    
ئةوىَ بيَذةْط و بةس سؤر بوو و بؤْى تيزى ثووؾ و ثةآلؾ دةٖات.  صؤسى سةص نـشد دـاسيَهى   

دةسٖيَٓا و يـةْيَوإ بؤْـةناْى    ديهةؾ تةَاػايةنى دةمساَيةنة بهاتةوة.  بؤية يةباخةىل خؤى
ثووؾ و ثةالػاْذا ٖةطتى بة بؤْى تايبةتى دةمساَيةنة دةنشد،  وةى ئةوة بـوو بـؤْى طـابوْى    
بؤْذاسى يَيبَى.  ئَيظتا بةبريى ٖاتةوة، نـة ئـةّ بؤْـة ٖـةَإ ئـةو بؤْةيـة،  نـة داسيَهيـإ         

ةنة.  ئةو بةّ ػيَوة بةتـةْيا  يةقوتاخباْة يةنةصييةناْى دةٖات و.  نةوتة تةَاػانشدْى دةمساَي
 –يةطةٍَ دةمساَيةنة وةطتابوو، نة يةثشِ نةطيَو دةمساَيةنةى يةدةطت سِفاْذ.  طةسى طـووساْذ  

 ديتى ئاْاتاى بوو. 
 ٖا،  تؤ ئيَظتا دةمساَيى ييَوةسدةطشى !  -

 طوَيتإ َشاد طووس طووس ٖةَيطةسِا :
 بيذةوة خؤّ !  -
 تةَاػاى بهةّ. طةبش بطشة،  يةنةجماس دةبىَ  -
 َٔ ثيَتذةَييَِ مبذةوة !  -
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 بةطة،  ٖاواس َةنة،  دةتذةَةوة.  وادةصاْى صؤسّ ثيَويظتة.  -
 بيٓة خيَشا دةى !  -
يةى بةدةْطى خؤت بكيزيَٓة.  ٖاواسنة، نـة دةمساَيـة دياسيةنـةى تؤيـإ سفاْـذوة... و       -

 يةباخةَيى خؤى ْا. 
ئةوة ضى سويذا تةْيا بة دةّ و ضـاوى ثـشِ يـةتشغ    طوَيتإ َشاد ئيذى ْةيضاْى، نة يةدواى 

وتوسةيى ئاْاتاى بة خواسو خيَضى ٖاتـة بةسضـاوإ.  ئـةو بةٖـةَوو َٖيـض و تواْايـةنى، نـة        
تيَيذابوو صةبشيَهى ديهةى يةئاْاتاى وةػاْذ،  بةآلّ  يةو صةبشةى، نة بةسطـهى نـةوت ثةسِيـة    

ةفشةتيَهى صؤستشةوة وسرَى بؤ طـةس ئاْاتـاى   ئةوالوة.  ئةو يةنظةس ٖةَيظاوة و بة تووسِةيى و ْ
ٖيض وثوض و ْاثياو نـشد.  َٓذاَيـةنإ سايـإ نـشد و بةطـةس ساطةيؼـنت و بةطـةس يَيؼـَيواوى         
ٖةسطيَهيإ ٖةوَيياْذا، نة ييَهيإ ديانةْةوة.  تهايإ دةنشد و دةثاسِاْةوة و بةدةطتةناْياْذا 

ٖةَيُـةتيإ بـؤ يةنـذى دةٖيَٓـاو بيَبةصةيياْـة       ئاويَضإ دةبووٕ،  بةآلّ  طودى ْةبوو ديظاْةوة
تيَهيإ ٖةَيذةدا.  طوَيتإ َشاد تةْيا وػةييَهى دووباسة دةنشدةوة : )مبذةوة(،  )مبذةوة( و ٖةس 
ئةوةْذةى دةصاْى، نة تةْيا سيَطاييَهى يةبـةسة، يـإ َـشدٕ، يـإ وةسطشتٓـةوةى دةمساَيةنـة.        

ظاسدى ناسيذةنشد،  بةآلّ  طـوَيتإ َـشاد سـةقى بـوو،     ئاْاتاى ضواسػاْة و بةٖيَض بوو بةخويَٓ
ساطتيؼى دةنشد و بىَ ثةسوا ٖةَيُةتى دةٖيَٓا،  ٖةس ضةْذة صؤسبةى دـاسإ دةنـةوت.  دـاسى    
دوايى نةوتة طةس ػةْةيةى، نة يةْضيو نؤَةَيةنايةى يةطةس صةوى داْشابوو.  خـؤى يةخؤيـذا   

ييَذا.  َٓذاَيةنإ ٖاواسيإ ييَٗةَيظـا و بـةسةو   ٖاتة ْاودةطتى و بة ػةْةوة فشتهيَهى بؤ ئةوىَ 
 ئةوىَ سايإ نشد. 

 بوةطتة !  -
 بوةطتة !  -
 ضى دةنةى !  -

ئاْاتاى، نة صؤس ٖةْاطة بشِنى بوو دةطت و قاضى ييَو نشدةوة و تةَاػاى ٖـةَووالييَهى  
ـ  و ْـةبوو ييَـوةى   دةنشد، نة بؤنىَ و ضؤٕ سِابها.  طوَيتإ َشادى بةساْبةس بوو. بةآلّ  ديَطاييَ

دةسباصبىَ.  يةاليةى نؤَةَيىَ نا. يةاليةنى ديهة ديواسى تةويًة. سيَـو و طـةسوةخت طـوَيتإ    
 َشاد باَيى طشت.  ئةو دةيضاْى، نة ئةّ ناسةى ئةو صيَذة سؤيية بةآلّ  ضاسيذيهةى ْةبوو. 

 طوَيتإ َشاد بة ئاْاتاى طوت:
  مبذةوة ئةطيٓا سؤرة سةؾ بةضاوى خؤت دةبيٓى. -
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 ئاْاتاى بةثةية وةى بًَىَ ى ٖةوَييذةدا، نة ٖةَوى بةطاَيتة وةسطشىَ طوتى:
و دةمساَيةنـةى   . ،  طاَيتـة ْـاصاْى! ٖـةى طـة ؤ:     باػة بطـشة،  وةسة وةسيطـشةوة... .   -

بةسةوالى طوَيتإ َشاد توسِٖةَيذا.  طوَيتإ َشاد ٖةَييطشتـةوة و يةبـةس باخـةَيى ْـاوة.  ضـةْذ      
طٓانى بةطةسدا تيَجةسِى. َٓذاَيةنإ ٖةْاطةييَهى خؤػيإ ٖةَيهيَؼا.  بـةصّ  دةقةييَهى صؤس تش

ودةْطة دةْطيإ ْاوة و طوَيتإ َشاد تةْيا ئةو ناتة ٖةطـتيهشد، نـة ضـؤٕ طيَـزو وسِ بـووة و      
طةسى دةطووسىَ و دةطت و قاضةناْى دةيةسصئ و بةدةّ تفاْذْةوةى خويَٓى ييَوى وةى َةطتإ 

 نايةنة و ىلَ ى ثةثؼتا نةوت و ٖةْاطةييَهى دا و بةخؤٖاتةوة... . ضووة ثؼت نؤَةَية 
ٍَ يةنـذا ئاػـت ْةبووْـةوة ، بـةآلّ  نـاسى         -8 طوَيتإ َشاد و ئاْاتاى ٖةسضـةْذة يةطـة

ٖاوبةؾ ئةواْى ْاضاس نشد، نة بةسةبةسى ئيَواسة يةطةٍَ يةى بظـاصيَٓةوة و يةٖـةَإ ناتيؼـذا    
ديـإ دَييـإ يَيـو ػـهابوو، ئـةوإ نـاسى ئةمحـة قاْـةو         يةوناساْةى نةبةساْبةسى يةنـذى نش 

ٍَ ئةَةػـذا طـوَيتإ َـشاد دةيضاْـى، نـة            ٍَ يةنـذا نـشد بـوو. بـةآلّ  يةطـة ػةسَاويإ يةطة
ئةصَووْيَهى طشْطى وةسطشت و ئةطةس تشطٓؤنى ْيؼإ دابا و طةسى خـؤى نضنشدبـا بـةس يـة     

ْةيذةتواْى و ْةػذةبوو ببيَتـة   ٖةَونةطيَو خؤى بةطونى دةٖاتة بةسضاو. نةطيَهى ئةوٖاؾ
فةسَاْذةى دةطتةنة. طوَيتإ َشاد يةٖةَإ سؤرى، نة دواى ْيوةسِؤنةى تيٓعةييؤف طةسؤنى 
نؤَيدؤص و ضهيؼى طةسدةطتةنة ٖاتٓة سةوػةى تةويًَةنة باوةسى بةّ ػتة ٖيَٓا. ئةطجةناْيإ 

طااَلضـوو يةبةياْييـةوة    َاْذو َشدو يةسيَطاييَهى دوس ٖاتبووْةوة. تيٓعةييؤف و ضهيؼى بـة 
ضوبووْة طةس صةويةناْى ئةنظاى و تاصة طةسِابووْـةوة. دةػـت و دةسو بيابـاْى ضـؤٍ و طـاسد      
ٖةْاطةيةنيإ دابوو. صةوى طوجنـا و يـةباس صؤسبـوو. ٖةسضـةْذةى بتـواْشَى بهيًََـشىَ دةتـوأْ        

تةْيا ٖةس ئةوة َـابوو،   بيهئًََ. ئةوإ ػويَٓى ْيؼتةدىَ بووٕ و ضادس ٖةَيذاْيإ ٖةَيبزاسدبوو.
نة ئةوناسةى بةدسيَزايى صطتإ ئاَادةيإ نشدبوو بؤ دووت ونيَاَلٕ، ئيَظتا بضٔ يةوىَ دـيَطري  

 بٔ و دةطت بةناسةناْيإ بهةٕ. 
باػة، نوسِيٓة ساٍَ و باسةنة يةضـيذاية؟ طـةسودَييإ ضـؤْة؟ ثيَؼـٓياصىَ، سةخٓةيـةنتإ       -

 ذا، نة يةئائيٌ دووس دةنةوْةوة نةّ و نووسِيتإ ْةبىَ. ٖةية؟ ٖةسضى ٖةية بيًَئَ تا ية ثاػ
َٓذاَيةنإ بيَذةْط بووٕ و وةى ئةوةى بابةتيَهى نة ثيَويظتى بةضاسةطةسيةنى خيَـشا بهـا   

 ية ئاساداْةبوو و ٖيض نةطيَو َتةقيَهى يةبةسةوة ْةٖاتة دةسآ. 
 ئةسطؽ طوتى:

 اسة. باخؤى قظةبها. ئيَُة فةسَاْذةَإ ٖةية، ئةو يةٖةَووػتيَو ئاطاد -
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ئةوناتة طوَيتإ َشاد طوتى، ئيَظتا ٖيض نةّ ونوسِى و ثيَذاويظـتييةنُإ ْييـة. خـةَى    
ٖةَوػتيَو خوساوة. نةوػةنإ ضاى نشاوْةتةوة. دًوبةسطةنإ ثيٓةنشاوٕ. بؤ خؤداثؤػني نةوٍَ 

يَو ٖةس يةطـةٍَ  يةبةسدةنةٕ. بةنوستى، َٓذاَيةنإ، ٖةوداسِ وئةطجةناْيإ ئاَادةٕ تا ٖةس سؤر
ئةوةى صةوى ْةختىَ نضس بيَتةوة، دةنةوْة ناس. دوايى ية صؤس بابةتى دياديـاى ديهـةيإ وةى   
ضيَؼتًَيَٓةس، ئاطش و طووتةَةْى و ضادسيإ نؤييَةوة و طةيؼتٓة ئةو سِاية ٖاوبةػة نـة ثاػـى   

ة بةسةو نيًََطـة  دووطىَ سؤرى ديهة ئةطةس ٖةوانةى ْةطؤسىَ و بةفش ْةباسىَ، ئةوا وةختى ئةوةي
بةسيَهةوئ. ٖةسضةْذة ٖةوس يةئامساْذابوو بةآلّ  ْاخؤؾ ْةبوو و يةئامساْذا ػـيٓاييةنى صؤسى  
خاَيى يةٖةوس ٖةبوو. خؤس ْاوْاوة طةسةتاتهةى دةنشدو وٕ دةبؤوة. صةوى بـةفشى يـيَ ضـوبؤوة    

ناسةناْيؽ بؤ ٖةَيُى دةنشد و بؤْى ػآى دةدا. سؤراْى ناس يةئةنظاى ْضيو دةبؤوة و ٖةَوو 
 ئةو سؤراْة ئةجناّ طري دةبووٕ. 

ئةوإ بةٖةَوو ػيَوةييَو ئاَادة ببووٕ بةآلّ  سِيَو بةس يةوةى بةسةو ئةنظـاى بضـٔ يـةى    
نؤَةٍَ وسدةناسى طةسيإ ٖةَيذا. بةدةسنةوت، نة دوو دًةنوستاْيإ نةَةو ئةو دالْـةى نـة   

ئةنظاى بىَ َاْابوو. ػةواْى طـةسةتاي   ٖةياْبوو بةتةواوى نؤٕ ونوٕ نوٕ ببووٕ و بشدْيإ بؤ
بةٖاس وةبطشة طاسد و صطتاْني. بةتايبةتى يةسؤراْى يةنةَى نـيَاَلٕ، ضـهيؽ دةيطـوت، نـة     
طةسدةَى صو ناتيَو بة طاطٓى داس صةويإ دةنيَاَل، سؤراْى يةنةّ وا دةٖاتة ثيَؼةوة، تـائيَواسة  

طوت طةس ئةطجيَو بة دسيَزايى ػـةوةنة  ضاوةسِىَ دةبووٕ نةصوقُى ػةو صةوى بةسبذا... ئةو دةي
ية بيَ دًى ٖةٍَ يةسصىَ بةدةسدى ٖةوداسِ سانيَؼإ ْاية. طوَيتإ َشاد ْاضـاس بـوو داسيَـو بـؤ     
بةسَِيوةبةسَيتى نؤَيدـؤص و داسَيـو بضـَيتة الى طـةسؤنى نؤَيدـؤص و دـاسيَهى ديهـة بـؤ الى         

 ة بؤ نؤَيدؤص بهشِٕ. طةسدةطتة سِابها. تا تواْيإ ية ئائيٌ دوو دًى باػى ديه
يةّ سِانةسِانةو ناساْة ئةو ثرت ية ٖةسػتيَهى ديهة ضاوةسِىَ ى نـاتى سؤيؼـتٓى طـواسةنإ    
بوو بؤ طةس ئاو وئاوداْى ئةطجةنإ. سةصيذةنشد وةى ئةو دـاسةى ديهـة بـةس يـة سؤيؼـتٓيإ      

دةنشد. َاوةى  يةسؤخ بةسدةباصةنةى طةس سووباس ضاوى بةَريصاطوٍَ بهةوىَ. طوَيتإ َشاد ثةيةى
ضاوةسِاْى ْةبوو. يةبةس ئةوةى ئةو ٖةَيؼة ٖةطتى بة نةّ و نوسِى ية قةساسو َةداسيَهى ْيَوإ 
خؤى وَريصاطوٍَ دةنشد و يةَةسِ ئةو قظةوطفت بةيةنذاْاْةى ْيَواْيؼيإ، نة بة تةواوى قظةى 

يبةتى، نة سةْط بوو يةباسةوة ْةنشابوو و سووْٓةنشابؤوة، يةخؤيذا ٖةطتى بة طوْاح دةنشد بةتا
بةس ية سؤيؼتٓيإ يةنذى ْةبيٓٔ. ئةو دةيضاْى َريصاطوَييؽ بـري يـةو دةناتـةوة. يةطـةٍ ئـةّ      
بابةتة ئةو داسة َيةطةٍَ تةَاػاى يةنةَى َريصاطوٍَ، نـة دةتطـوت خـؤى تيَذاْاطـى بـاوةسِى      
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واى ئـةو و  ثةيذانشد. بةآلّ  طوَيتإ َشاد ٖةسبرييؼـى ييَٓـةنشدةوة نـة َريصاطـوٍَ خـؤى يـةد      
ثةيوةْذى ئةو دابىَ. غشوسو ئابشِوى نضاْة سيَطاى ئةّ ناسة ْادا. خامنؤَيةنة تاصة قظـةى خـؤى   
نشدوة و دةمساَيى طوَيضٓى بة ئةو داوة. ئةو يذيهةى َاوةتةوة ناسى ثياواْة و ثةيوةْذى بةوةوة 

 ٖةية... 
ها. ئةو ٖـةس وايـذاْابوو   ٖةَيبةتة ئةو دةيتواْى بةس يةسؤيؼتٓى ثةيوةْذى بةَريصاطوَيةوة ب

ئةطةس بةدبةختيةنى ديهة سووْةدا. سؤرى بةس يةضوْيإ بؤ ئةنظـاى ناتيَـو، نـة ئةْـذاَاْى     
دةطتةنة ئاَادة دةبووٕ تا ئةطجةناْيإ بؤ دوا ئاودإ، ئاو خواسدْةوةى َاَيئـاوايى ييَدـوسِٕ،   

ى َريصاطـوٍَ بهـا،    يةعٓى ٖةَإ ئةو ناسةى، نة دواى ئةوة طوَيتإ َشاد دةيويظت ضاوةسِىَ
يةبةس طةوسة دةسطاى ئاخوسِو تةويًَةدا ناتى سؤيؼـتٓى طـواسةنإ بـؤ طـةس سِوبـاس، ضهيؼـى       
طةسدةطتة توػيإ ٖات. ئةو طشر بوو و طشتبوى. سيؼى ضهؤَيةى خةْةيى ثةسؾ و ناَلوى تـا  

 طةس بشؤيةناْى ٖيَٓابوو. 
 بؤ نوىَ دةضٔ؟  -
 دةضني تا ئةطجةنإ ئاوبذةئ.  -
ةطنت. ئاْاتاى تؤ بشِؤوة َاٍَ، دايهت ْةخؤؾ نةوتووة. بشؤ، ٖةس ئيَظـتا يةئةطـجةنة   بو -

دابةصة. نوسِيٓة ئيَوة بشؤٕ ئةطجةناْتإ صوتش ببةٕ ئاويإ بـذةٕ و وةطـةسئَ. َـٔ ييَـشة ضـاوّ      
 يةسيَتاْة. 

ػاي طوَيتإ َشاد يةسيَطاى بةسةو طةس ئاوةنة ئةطجةناْى بة ضواس ْاَية وةثيَؽ خؤيذا تةَا
دةنشد و ناتى طةسِاْةوةؾ ٖةس ضاوي دةطيَشِا و تاببيٓىَ َريصاطوٍَ دياسة يإ ْا. ٖيَؼـتا نـاتى   
ٖاتٓةوةى ْةبوو. بؤ ضى ضةنيؼى ثري ئةواْى بةثةية ثةٍ خظت؟ ضى سووي داوة؟ ئةطـةس ئـةّ   

اصةنـة  ثةيةنشدْة ْةباية ئةوا بيَطوَإ ئةَشِؤ ضاوةسِىَ ى دةنشد. ضةْذة تاَةصسؤ بوو ية بةسدةب
 بةديذاسى ػادبىَ... 

ٖةسنة ئةوإ طةسِاْةوة سةوػةى تةويًةنة و ئةطجةناْيإ يةطـةس ديَطاناْيـإ بةطـتةوة،    
 ضةنيؼى ثريةَيَشد نؤيهشدْةوةو و باْطى نشد و ية ريَش ييَوةوة طوتى:

 يةدوايى بة َٓذاَيةناْى طوت. . داْيؼٔ.  -قظةّ ٖةية: -
تيإ بة ديواسدا. تيٓعةييؤف سةصي دةنشد بـةثيَوة  ٖةَويإ يةطةس ضٓضهإ داْيؼنت و ثؼ

قظة بها. خؤى سادةوةطتا و دةيويظـت، نـة خـةَيهيؽ يةبـةسدةَى ئـةودا ساوةطـنت. بـةآلّ         
طةسدةطتة ضةنيؽ بة ثيَضةواْةوة، ئةو الى باػرتبوو بـةبىَ ثةيـةنشدٕ و بةداْيؼـتٓةوة قظـة     
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هيؽ بةقيافةتيَهى غةَباس دةطـتى بـة   بها. ثريةَيَشد ئةوٖاية. ناتيَو َٓذاَيةنإ داْيؼنت ض
 سيؼة خةْةيية ئاَيؤصناوةنةى داٖيَٓا و دةطتى ثيَهشد:

َٔ دةَةوىَ ثيَتإ بًَيَِ، نة ئيَوة ضيذى َٓذاَيى بضوى ْني. بـؤ ئيَـوة صوو ئـةوة ٖاتؤتـة     -
ثَيؼةوة تاَيى ريـإ بضـَيزٕ و يةطـةس صةوى داغ ٖـةْطاوبٓئَ و يةباوةػـى طـةسَادا خبـةوٕ.        

طتإ ئةَة بووة. ئيُشؤ بةدبةختيةنى طةوسة داَةْطريى يةنيَهتإ بـووة. طـتاس قـوٍ    ضاسةْوو
بابى ئاْاتاى يةبةسةناْى دةْط نورساوة. ئيَظتا ئيَوة َٓذاٍَ ْني. ناتيَو يةنيَو بةدبةختيةنى 
ىلَ سوودةدا ئةواْى ديهة دةبىَ ثاَيجؼتى ئةو بٔ. ئاَادة بٔ. دةبىَ ثيَؼواصى يةخةَيهى بهةٕ و 

هى بةسِيَ نةٕ. دةبىَ ئاطاتإ ية ئةطجى خةَيهى بىَ. ئيَظتا خةَيو يةبـةسدةّ َـاَيى طـتاس    خةَي
قوىل خواييَدؤػبوو نؤ دةبٓةوة و ئيَوةؾ دةبىَ يةويَ بٔ. وةى َٓذاَيى طاوا يةتةْيؼت ئاْاتاى 
، ْةطشئ. بةآلّ  ئةطةس طشيإ بةدةْطى بةسصو، ثياواْة بطشيةٕ، بؤ ئةوةى ٖةَوونةطيَو ببيٓىَ

نة دؤطتة وةفاداسةناْى ئاْاتاى دةطشيةٕ. ية طـةَيِ وةسٕ. ٖـةس يةبـةس ئةَـةبوو َـٔ ثةيـةّ       
 ييَهشدٕ... . 

ئةوإ بةيةى سيضى يةدواى يةنذا يةباسيهة سيَطايةنةوة بةسةو َاَيى ئاْاتاى، نة يـةنؤتايى  
ةنـةوة  ػةقاَةنةبوو، دةسؤيؼنت. خةَيهيؽ دةطتة دةطتة بيَذةْط، طواسةو ثيـادة يةٖـةس الي  

سويةويَذةنةٕ. ٖةوا يةطؤِساْذابوو. داسَيـو ٖـةتاو بـوو دةََيـو ٖـةوس، دةََيـو بـاى بـانوس         
ٖةَييذةنشد و دةَيَو با يةطةس صةوى ية داَةْيَوة بةٖةَوو طاسدى خؤيةوة يةقويـة ثيَيـةناْى   
دةدإ. طوَيتإ َشاد بةدَييَهى توْذ ية تشغ و دٍَ ثـىَ طـوتإ ئـاصاسى دةبيٓـى بـةسةو َـاَيى       
ئاْاتاى سىَ ى دةنشد. تشطٓاى بوو يةبةسئةوةى دواى يةى دةقة ية ئائيٌ ػني و طشيـاْيَهى صؤس  
وةى طشِو نًَجةى ئاطش يةطةسباْةناْةوة ٖةَيذةطتىَ و ديظإ نةطيَهى ديهة، نة يةداَيَٓى ئةّ 

ة و ضياياْةى ئةرداد و ئابادى يةدايو بوة و طةوسة بووة، ْابيٓٓةوة، ئـةو يةدـةْط ْاطةسِيَتـةو   
ٖيض داسيَهى ديهة و ٖيض نةطيَو ئةو ْابيٓيَتةوة... . )ضى بةطةس باونِ دا ٖـاتوة، تـا ئـةّ    
ناتةؾ ْة ْاَةيةى ْة دةْط و باطيَهى ئةو ْيية؟ ضى بةطةس ٖاتوة؟ دايهِ يةتشطإ عـةقًى  

 يةدةطت داوة. تةْيا ئةَة سووْةدا. تةْيا ئةوٖاَإ بةطةس ْةية. (. 
ووْـةوة، يـة َـاَيى ئاْاتـاى دةْطـى ػـيوةْيَهى بةطـؤص و دٍَ        ئةوإ يةسةوػةنة ْضيو بب

توْذنةس دةْطى داوة. دةْطى ئةّ طشياْة يةساَييَهذا صؤستش دةبوو و، طةس ػةقاَةنةػـى، نـة   
خةَيهى تيَذا نؤببؤوة، داطشت. ئةْذاَاْى دةطـتة ٖـةس بـةو ْةصَـةى، نـة بـةدواى ضـهيؽ        
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ٕ دا و ثيَهةوة دةطتيإ بةطشيإ نشد و ئةَة ئةو داسيَياْذةنشد بةدةْطى بةسص ية ثشَِةى طشياْيا
 ػيَوة بوو، نة ضهيؽ ثيَى طوتبووٕ. 

ئاى طتاس قووٍ باونى ثاَيةوامنإ، باونة باػةنةَإ طتاس قوٍ، ئيـذى يـةنوىَ دـاسيَهى     -
 ديهة دةتبيٓيٓةوة، تؤ طةسى بةسصت يةنوىَ داْا؟ 

اتاى بةساطتى باونى خؤيإ بوو. يةّ دةقةدا، يةدةقةى خةَى طؼتى، طتاس قوٍ باونى ئاْ
يةو دةقةدا بةساطتى ضاى بوو، ضـوْهة طـةوسةيى ٖةسنةطـيَو تـةْيا ناتَيـو يـةالى ْضيـو و        
بشادةسةناْييةوة دةسنى ثيَذةنشَى، نـة ئـةويإ يةدةطـت دةضـآ... . ٖـةس ئـةوٖاؾ بـووة و        

 ئةوٖاؾ دةبىَ.  
ئيذى يةنويَت دةبيٓيٓةوة؟ ئاى باونى ٖةَوَإ طتاسقوٍ، باونة باػةنةَإ طتاس قوٍ،  -

 يةنوىَ طةسى صيَشِيٓت ْايةوة؟ . 
نةطاْى دةطتةنة بةّ طشيإ و ْونة ْونة بـةدواى ضـهيؽ دا بـةْاو ئاثؤسانـةى خةَيهـذا      
تيَجةسِئ و ناتيَو، نة ضوْة ْاو سةوػةنةوة ئاْاتايإ يةبةس دةسطادا ديت. خةّ َـشؤظ بضـووى   

يٓيإ ٖةس ٖيَٓذةى َٓـذاييَهى ييَٗـاتبؤوة. ػـاْةناْى    دةناتةوة. بة بةتةَةْرتئ و صةبةالح تش
يةريَش باسى غةَذا داٖاتبوو و فًيضابؤوة يةػيَوةى دواْوة ئةطجيَو ية ٖةواى ْايةباس و ْاخؤؾ 
دابىَ خؤى ضةطجاْذبووة ثاٍَ ديواس، وةى َٓذااَلٕ طشيإ و ْاييٓياْبوو، يةٖةرَةتى طشيإ دةّ و 

بشا و خوػهة بضونةناْيؼى ية سؤخ ئـةودا بـةدةْطى بًَٓـذةوة    ضاوى ٖةَيضةثةتابوو و ٖةسوةٖا 
دةطشيإ. دؤطتإ ضوْة نٔ ئاْاتاى. ٖةسنة ئاْاتاى ئةواْى ديت صياتش يةنوسِرْى طشياْيذا. وةى 
ئةوةى دةيويظت يةو نؤطت و بةخرتِةػيةى سويذاوة طًةييإ ييَبهـا. ئـةو بـةّ ٖؤيـةوة داواى     

َةتى بذةٕ. ئةّ الواصيةى ئاْاتاى بـةس يةٖـةَوإ طـوَيتإ    ييَهشدٕ، نة دانؤنى ييَبهةٕ و ياس
َشادى ٖيَٓاية يةسصة. بةآلّ  دؤطتاْى ئـةو يـةسؤخ ونـةْاسى طةساطـيُة دةٖـاتٔ و دةضـوٕ و       
ْةياْذةصاْى ضى بهةٕ و ضؤٕ دَيٓةوايى ٖاوسِىَ نةيإ بهةٕ. ٖيض نةطيَو ْةيذةتواْى نؤَةنى 

تإ َشاد ضؤٕ )بةتفةْطةنةى يةسةوػة ضوة دةسىَ ئةو بها و بةَيَؼهى نةطذاْةٖات، نة طوَي
و يةطةٍَ ئةودا يةنظةس، بةسةو ئةو ديَيةى، نة دةْطى ييَية، بؤ بـةسة، يـةى بـني ساي نـشد و     
يةوَى بـةطشيإ و دادوفيفـإ و ٖـاواسى ثـِش يـة سم و تووسِةييـةوة بةتةقاْـذْى سيضَيـو طويًـة          

ويَٓدواياْى باوى نوػتةى دؤطتى خؤى ئاْاتاى دةطرتِيَزيَهى دوسو دسيَز تةم تةم تةم تةم ية خ
 بؤ تؤَيةنشدْةوة و ئةو بةدبةختياْةى داَةْطريى ئائيٌ بووة دةطتى بة تةقةنشدٕ نشد. 

 ضةْذ َةخابٓة، نة ئةو تفةْطى ْةبوو! 
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ئاْاتاى َةطشى، ضيُإ  -فةسَاْذةى دةطتةية(:  -طوَيتإ َشاد بة ئاْاتاى طوت)ئاخش ئةو
ئاسنني بةط و قوباد قوٍ(يؽ يةبةسةى دةْطذا نورساوٕ. خؤت دةصاْـى، نـة   ثيَذةنشىَ. باونى)

باونى َٓيؽ دةَيَهى صؤسة ْاَةى ْيية. دةْطة. ئةَة يإ خؤت باؾ دةصاْى. ئاْاتـاى، تـؤ   
 تةْيا بًَىَ ضى بهةئ تا تؤ ئاساّ بيتةوة. تؤ تةْيا بيًَآ تا ئيَُة ياسَةتيت دةئ... . 

ةديواسةنة دابوو و بةػـيَوةييَهى ثـشِ يـةطشرى ػـاْةناْى تـةنإ      بةآلّ  ئاْاتاى، نة ثاَيى ب
دةداو ْةيذةتواْى قظةيةى بها. ئةّ قظاْة ئةوى ٖئَُ ْةنشدةوة و بة ثيَضةواْةوة ساٍَ و باسى 
خشاثرت نشد و يةتاو طشيإ تةْطة ْةفةغ بوو ية تاو طرياْى ٖةْاطـةى ػـني و َـؤس ٖةَيطـةسِا.     

ة ئاويَهى بؤ ٖيَٓا. ئةو يةّ ضشنةدا خؤى يةبةساْبةسى ئةو ػتةى، طوَيتإ َشاد سايهشد و قؤقيً
نة سويذابوو بة بةسثشطياس ٖةطت ثيَذةنشد. ئةو صاْى نة دةبـىَ ظـووَيىَ وناسبهـا و نؤَـةنى     
خةَيهى بهةٕ. ئةوإ ضواسنةغ يةطةس سووباس ئاويإ دةنيَؼا، داسوضـيًهةيإ دةػـهاْذ، ئـةو    

واطتبؤوة ٖةٍَ دةنشد. ثيَؼواصى خةَيهيإ دةنـشد و خـةَيهيإ   طةَاوةساْةى ية ٖاوطيَهاْيإ خ
بةسِيَ دةنشد، ياسَةتى ثريةَيَشداْيإ دةدا تا يةئةطجةناْيإ دابةصٕ. خـةَيهى ٖـةس دةٖـاتٔ و    
ٖةس دةٖاتٔ. ئةوإ دةٖاتٔ طةسةخؤػى يةبٓةَاَيةى خواييَدؤػبوو بهةٕ. ٖةْذيَو، نة ئةسنى 

. بةآلّ  ئةْذاَاْى دةطتة طةستاطةسى سؤرةنة يةَاَيى ئاْاتـاى  خؤيإ بةديَ ٖيَٓابوو دةسِؤيؼنت
َاْةوة. طوَيتإ َشاد ئةو ناتة طـةخرتئ ضـشنة طـاتةناْى ريـاْى بةطـةس بـشد، نـة خـامنى         
َاَؤطتا ئيٓهةَاٍ ئاثاى يةطةٍَ نضةناْى ثؤىل سةوت و، نـة َريصاطوَييؼـيإ يةطةَيـذابوو،    

يا و، ئاْاتاى يةباوةؾ طشتبوو دةطشيا و بـىَ تاقـةت   ٖاتٓة ئةوىَ. ئيٓهةَاٍ ئاثاى ئةوٖا دةطش
بوو، نة ْةدةنشا تةَاػاى بهةى و فشَيَظهت يةضاوإ ْةيةتة خواسىَ، ثيَؼبيٓى ئةو فاَيطشةوة 
بةْاوباْطة ية باسةى نوسِى خامنى َاَؤطتاوة تةواو دةسْاضىَ. ئةو خؤيؼى باوةسِى بةقظـةناْى  

ساْييةنــةوة، نــة دَيــى خةبــةسى دابــوو، دةطشيــا و فاَيطشةوةنــة ْــةبوو. ئيَظــتا ئــةو بةْيطة
فشَيَظهةناْى بةسِةآل نشدبوو تا دَيى غةَباسى ٖيَوس نةْةوة. نضؤيةناْيؽ ية دةوس و سؤخـى  
َاَؤطتانةياْذا دةطشيإ. َريصاطوٍَ طةسى يةبةس خـؤى ْـابوو، ساوةطـتابوو بـةنجى دةطشيـا.      

ةو بؤ داسيَهيؽ ئـاوسِيَهى يـة طـوَيتإ    سةْط بوو باوى و بشانةػى ٖةس يةبةس ئةو ٖاتبووٕ. ئ
َشاد ْةداوة. َريصاطوٍَ يةطةٍَ ئةو ٖةَوو غةّ و ثةراسةػذا يةٖـةَوإ دـواْرت بـوو. طـوَيتإ     
َشاد سةصي نشد بضيَتة تةنى، يةباوةػى بطشىَ و بطشى و خةَى دَيى خؤى يةطةٍَ ٖـى ئـةودا   

 تيَهةٍَ بها و بيهاتة يةى. 
 هيض، ب -ئا، َريصاطوٍَ، َريصاطوٍَ
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 َٔ نؤتشيَهى نيَويِ، ية ئامساْى ػيٓذا دةفشِّ
 تؤ نؤتشة َاػوقةنةَى و باٍَ بةباَيى َٔ ية ػةقةى باَيت دىَ

يةدواييذا ٖةسنة ية سةوػة دةْطى دوعا خويَٓذٕ بةسص بؤوة و ٖةَوو ئاَادةبووإ بيَذةْط 
ى و تةَاػانشدْى بووٕ، ٖةس نةطة بة ثاْهشدْةوةى يةثى دةطتى و ساطشتٓى بة بةس دةّ و ضاو

ْاو يةثةنإ وةى تةَاػانشدْى نتيَبى ضاسةْووغ و ريإ. ٖةسنةطيَو خؤى يةطةٍَ خؤيذا تةْيا 
َاوة و ناتيَو، نة دوعايةنى خؤؾ ئاواص و ثشِ ػهؤى طوىَ ييَبـوو نـةوا ثـيَؽ ٖـةصاس طـاٍَ      

ةسط و يةدايو يةئيَظتا ية عاسةبظتاْةوة طةيؼتؤتة ئيَشة و ٖةتاٖةتايى بووْى دْيا يةػيَوةى َ
بووْذا خظتؤتة سوو، و ئةجماسة بؤ طتاس قوٍ باونى ئاْاتاى، نة يةبةسةى دةْطذا نوراوة، ئـةّ  
دوعاية بةتايبةتى خويَٓذساوة، ٖةتا يةناتيَهى ئةوٖاػذا، طوَيتإ َشاد يةْاوةسِاطتى خويَٓذْى 

يَٓــذٕ ئــةو دوعايــة، ضــاوةناْى بــةسص نــشدةوة و يةطــةس دةطــتةناْييةوة نــة بــؤ دوعــا خو 
بةسصيهشدبؤوة تةَاػاييَهى َريصاطوَيى نشد و ديتى َريصاطوٍَ صؤس سيَو و بةٖةطتيَهى بـةسص و  
دواْةوة يةْاو ئاثؤسانةدا وةطتاوة. ية دةّ و ضاويذا دةديـرتا، نـة بـةقووَيى يـة برينشدْـةوةدا      

َيتإ سؤضوبوو. بةآلّ  َريصاطوٍَ طةيشى ئةوى ْةدةنشد. ئةو سؤيؼت و يةى قظةػى يةطـةٍَ طـو  
َشاددا ْةنشد و تةْيا ناتى سؤيؼنت ْيطا خةَباسةنةى نةَيَو يةو نشد و طةسى بـؤ خـواسةوة   

 بشد. ئاخ، َريصاطوٍَ، ئاخ َريصاطوٍَ بيهض... . 
طشيإ يةَاَيى طتاس قوىل خواييَدؤػبوو نةَيَو نح بؤوة و بةجمؤسة بيَذةْطيةنى ٖوػـياس  

ٕ   و دَيتوْذيةنى طاصطاس بؤ ئةوةى، نة يةدةطت  ْـاسِةصايى و    -ضـوبوو، ٖةطـتيجيَذةنشا. طشيـا
طةسثيَضى و ْةطاصاْة، بريو خةياَيى ية طةسِاْةوة ْـةٖاتوى ئـةوةى، نـة سووي داوة يـة طشيـإ      
تشطٓانرتة، يةٖةَإ ناتذاية نة خةَباستشئ و ْاػـرييٓرتئ بـري بـة َيَؼـهى َشؤظـذا دىَ.      

ْابوو. تةَاػانشدْى ئاْاتاى بؤ طوَيتإ  ئاْاتاى يةبٔ ديواسةنة داْيؼتبوو و طةسى ية بةس خؤى
َشاد ناسيَهى تشطٓاى بوو. بةدبةختى ئاْاتـاى دةّ دسيَـز، بـةٖيَض و تـووسِة و ػـةسِاْى َـاَيى       
ناويهشدبوو. باػرت بوو داد و فةسياد و ٖاواسى نشدبـا و بطشيابـا. باػـرت بـوو بـةسؤنى خـؤى       

شاد ْةيذةصاْى ضؤٕ ئةو يةو تةْيايية ثشِ ية دادسِيباو خؤى ية خاى و خؤَيذا طةوصاْذبا. طوَيتإ َ
خةّ و ية تواْا بةدةسة بيَٓيَتةدةس. بةآلّ  ثيَويظت بوو ياسَةتى بذسىَ، دةبوواية بة ٖةس باسيَهيا 
ئةو ْاضاس بهشىَ ٖةطت بها، نة ئةو تةْٗا ْيية و نةطاْيَهى ية دةوس و بةسدإ، نـة ئاَـادةٕ   

 . ية بؤ ئةو دةطت يةطياْى خؤيإ بةسدةٕ
 طوَيتإ َشاد ثيَى طوت:
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 ئاْاتاى، بشؤ بابشؤئ، قظةيةنِ ٖةية دةَةوىَ بةتةْيا يةطةَيتذا بهةّ.  -
ئاْاتاى يةديَطاى خؤى ٖةَيظا و ئةوإ ثيَهةوة بؤ ثؼت ديواسةنة ضوٕ. طوَيتإ َـشاد يـة   

 ساَييَهذا دَيى صؤس يةنةف و نوَيذا بوو و بةصةمحةت وػةى ية دةّ دةٖاتةدةس وطوتى:
ئاْاتاى، تؤ بريَةنةوة، َٔ ئةو... . . ئةطةس دةتةوىَ َـٔ ئـةو دةمساَيـة بـؤ ٖةَيؼـة      -

 دةدةَة تؤ. 
 ئاْاتاى بة غةَطيٓييةوة صةسدةخةْةيةنى ٖاتىَ و طوتى:

ئةوة تؤ ض دةَيىَ ى، طوَيتإ، ْا... ثيَويظتِ ْيية. دةمساٍَ دةمساَيى خؤتـة، َةيـذة ٖـيض    -
ئيذى، طوَيتإ، ٖيض ناتيَهى ديهـة نـاسى واْانـةّ.     نةطيَو. َٔ... . تؤ َٔ ببةخؼة. َٔ

ئيَظتا َٔ ٖيض ػتيَهِ ثيَويظت ْيية... . . باونى ... َٔ، ئةو... . ئيَُة ضةْذة ضاوَإ ية 
سىَ ى ئةو بوو... . طشيإ قوسطى ئاْاتاى طشتٔ و فشَيَظـهى ٖاتٓـة خـواسىَ و طـةس يـةْوىَ      

ثيَهةوة يةطةٍَ باسو صةَاْةنة يةو رياْةدا طةوسة  دةطتى بة طشيإ و صاسى نشدةوة. ئيَظتا ئةوإ
 دةبووٕ. طةسيإ يةطشيإ ْا... . 

طيَيةَني سؤر بوو، نة يةطةس صةَيٓى ئةنظاى طاطٓةنإ وسطـى صةويـإ ٖةَيـذةدسِى.     -9
طيَيةَني سؤر بوو، نة دوتيَشإ بةبىَ وةطتإ ية ئةطجةناْيإ سادةخـوسِى و يةيةنـةَني ثاسضـة    

 طتى دوتيَشإ دةنيًََذسا خةتى تاسيو و ػةثؤالوى نيَاَلْى تاصة بةدياس دةنةوت. صةوى، نة بةدة
ئةو ناسةى نشدبوويإ ٖةطتى ثيَذةنشا و ٖةس سةصت دةنشد تيَى بشؤْى ضـيَزت يـةبيٓيٓيإ   

 وةسدةطشت. ئيَظتا باسى ئاو و ٖةوا ضؤْيَهى بىَ ناسةنة ئةوٖا ئةجناّ دةدسىَ. 
ضيايإ ية ثاى صجنرية ضياى طةوسةى َاْاطذا بيَذةْطى بة وةى يةّ دْيا ثشػهؤيةى داَيَٓى 

خؤى َابؤوة نة دةَيَهى دووسو دسيَز ٖيض نةطـيَو ْةيؼـًةقاْذبوو. بيابـاْى ئةنظـاى، نـة      
يةطةٍَ خانة بىَ ئاوةناْى ضةَهةْذو تاػهةْذ دسيَز دةبـؤوة ئـاييَشةوة دةطـتى ثيَـذةنشد. يـةّ      

إ بـوو ٖـةوداسِةنإ وةى طيظـشنةى طـةوسة دةٖاتٓـة      ديٗاْة ْةنيًََشاوة، نة طـةسةتاى بيابـ  
بةسضاوإ، نة بةدواى خؤياْذا دةخضئ ػوْى ٖةَيطةْذساو و ْةسّ و دسيَزيإ بة ديَذةٖيَؼت. يةو 
ػويَٓة ئيَظتا طىَ ٖةوداسِ ناسياْذةنشد. ئةسطيؽ و قوباتكوٍ بؤ ضةْذ سؤريَو ية ئائيٌ َاْةوة. 

ثايضيةنإ ْاسد تا بـةس يـة ٖـةَيُهشدْى ػـيَى ى صةوى      ئةواْيإ بؤ نؤَةنهشدْى نؼت وناَية
بطشٕ. دياسة نة ناسةنة صؤس ثيَويظتة، بةآلّ  ية ئةنظايؽ دةسفةت طٓووسداسة. بؤ دةطت بـة  
تؤنشدٕ يةو صةوياْةى يةبةس ضاوطرياوٕ، ثيَويظتة ٖةَوو دةطتةنة يةبةياْييةوة تا سؤر ئـاوايىَ  

ةَو صةمحـةتيَهيإ بـة بـا دةضـىَ. طـوَيتإ َـشاد       دووت بهةٕ، ئةطيٓا ييَى طةسْانةوٕ و ٖـ 



 106 

بةْاسةسةتيةوة ٖةَو سؤريَو ٖةس ضاوةسِىَ ى ٖاتٓى دوو دوتيَشةنةى ديهة بوو. طفتيإ دابـوو،  
نة ئةّ يةى دوو سؤرة سةواْيإ دةنةٕ. طوَيتإ َشاد يةبةس وةسطشتٓةوةى ئةو دوو نةطة يةطـةٍَ  

 ى داواى نشد و طوتى:ضهيؽ دةْطة دةْطيإ ىلَ ثةيذابوو و بةتوْذ
بًَئَ با، طةسؤنى نؤَيدؤص تيٓعةييؤف بىَ و سووْى بهاتةوة. بة طىَ ٖةوداسِ ناس ْانشىَ.  -

ْاتواْني ئةو ئةسنةى ثيَِ طجريدساوة ئةجناَى بذةئ ضهيؼى ثري؟ ضهيؼى ثري ضـى بهـا. ئـةو    
سنشدٕ ية نؤَيدؤص تونى طةسى خؤى دةسديَٓىَ و طوَيتإ َشاد صاْى، نة يةّ ٖةٍ و َةسدةدا نا

بؤ طةس دةطتةيةنى ٖؤمشةْذ ضةْذةى طشفت بةدواوةية. ئةو دةيويظت ٖةَوو ناسةنإ بةسيَو و 
ثيَهى و يةوةختى خؤيذا ئةجناّ بذا. يةنؤَيدؤص ناسيَهى صؤس بةطةس يةنذا نةَيةنة بووة، نة يـة  

ى ئـاطشٕ، ئـةو   الْى طشْطيةوة و دةّ و دةطت ئةجناَذاْييةوة وةى نوراْذْـةوةى دةّ و دةطـت  
دةيةوىَ طةسنةوىَ، نة يةبةٖاسدا ئةّ ناسو ئةو ناس و دةناسى ديهة ئةجناّ بذا، بـةآلّ  ٖيَـض و   
تواْاى بةسدةطتى سيَيى ثيَٓادا. نةطى يةبةسدةطتذا ْيية، خؤساى ْيية. طةسى بـةسص دةناتـةوة   

ـ   شة داْيؼـتبوو و  نًهى ديَتة خواسىَ، نًهى بةسص دةناتةوة طةسى ديَتة خواسىَ. ئةو دويَٓـى ييَ
بريى دةنشدةوة. ية ئائيٌ بشطيَتى سونِ فةسَاية. صةخريةنإ ية تةواوبوْـذإ و تـا بـةسوبوَى    
تاصةؾ ديَتة بةسو بةسٖةّ، ٖيَؼتا َاوةييَهى دسيَز َاوة. والغةنإ يةسِو الواص بـووٕ يـة بيَـى    

طؤػتيَو بـؤ ْـةخؤؾ   ئاييهيذا َشداس دةبٓةوة. نوػتٓيؼيإ َاْاييَهى ْيية. بؤ نشِيٓى نيًؤ 
دةضٓة باصاسِ. ْشخى نيًؤ طؤػتيَو بةساْبةس تةواوى الػةييَهى طةسدةَى ثيَؽ دةْطـة. بـةآلّ    
يةطةٍَ ئةوةػذا ٖةس دةضٔ. بةطواسيؽ ْاضٔ، بةثيَى ثيادة طـى تـا ضـٌ نيًـؤ َـةتش دةبـشِٕ.       

بـةو   ضوْهة ئةطجةناْى طواسى، بةصؤس ييٓطيإ يـة دواى خؤياْـذا سادةنيَؼـٔ. ئةطـةس ثيـاو     
ئةطجاْةوة بهةوَيتة سَى ئةوا سيَطا وٕ دةنـا. تـةْيا تواْيوياْـة ئةطـجةناْى بـاسى بـؤ نـَياَلٕ        
ٍَ ئـةو ٖـةَو فؼـاسةى نـاس          بجاسَيضٕ. ئةو ئةطجة باسياْة ٖاتووْةتـةوة طـةسخؤ بـةآلّ  يةطـة

 َاوةييَهى صؤس ْاتوأْ ناس بهةٕ. 
ػـى دةسِرىَ. بـةآلّ  طـةوسةتشئ    ئةطةس َشؤظ يةباسةى ئةو ٖةَوػتاْةوة بري بهاتةوة ٖةتشة

بةدبةختى ئةو دةْطةية يةبةسةنإ، نـة نؤتاييةنـةى ديـاس ْييـة. ئـةْيا َايـةى تةطـهني و        
ئاساَى، تةْيا ئوَيَذيَهى خاَؤؾ ْةبؤوة ئةوةية، نة طةسنةوتٔ بةطـةس ئةَيُاْـةنإ دةطـتى    

 ثيَهشدوة و ية ٖةَوالوة ئةواْيإ تةْطة تاو نشدوة و سايإ دةَاَئ... 
ئيُشؤ تاقى بةياْييةنةى دةَيىَ ى ٖةوا خؤؾ بووة. ٖةواو ئامسإ دةوسى ٖةبوو بةآلّ  طةس 
ضيانإ ْاوْاوة ٖةتاوى ٖةبوو. ئامسإ بةطةس طـةسةوة، بـاسيَهى باػـى دةْواْـذ و طـةسيةْوىَ      
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  ٕ  تووسِةو طشر دةبوو و دةطرياوة. داْى ْيوةسِؤ صؤسى طاسد نشد و تاسيهى داٖيَٓا. بةفش يـإ بـاسا
دةيويظت بباسىَ. دوتيَشإ دواى ْاْى ْيوةسِؤ، ناتى دةطت بة ئيؽ نشدْةوة، يةطةٍَ خؤياْذا بؤ 
داثؤػيٓى طةسوطيَاَلنيإ نيظة يإ بشد. ئةوإ يةٖةَإ ػويَٓى طاطٓهشاودا يةنةجماس دةطتيإ 

تإ بةناس دةنشدةوة و خةتى دووتةنةيإ بةسةو ْاوةوة وةثيَؽ دةبشد. يةبـةسايى ٖـةَوإ طـويَ   
َشاد، يةدواى ئةو بة دووطةد ثىَ ئاْاتاى و يةدواى ئةو يـةَاوةى ْضيهـةى ْيـو نيًـؤ َـةتش      
ئاسنني بةط ٖةْطاوى دةْا. ئيُشؤ دوتيَشإ يةطةس صةويةنإ تةْيا بووٕ. طـىَ دـوتيَشو نيَـوى    
طةوسة يةبةساْبـةس، طـَى دـوتَيش و بيابـاْيَهى ثشػـهؤ يـةدواوةيإ بـوو. تيٓعـةييؤف تـةْيا          

تادا تواْى طةس ييَشة بذا، ئةو صؤس طريى خواسدوة. ضهيؼى طةسدةطتةى داْـا تـا بـاسى    يةطةسة
 دووتةنة سيَهبدا و خؤػى ئةطجةنةى تاو داو طةسِاوة. 

ئةَشؤ ضهيؼيؽ بةطواسى سؤيؼت تا ئةطح و ٖـةوداسِى ئـةسطيؽ و قوبـادقوٍ، نـة يـة      
ٖـةوداسِ و ئةطـجةنإ ئـةو    ئائيٌ َابؤوة وةسطشىَ. يةبـةس ئةَـة سؤرى طـيَيةّ دوتيَشةنـإ بة    

صةوياْةى، نة بؤ نيَالٕ دياسنشابوو و دةبوواية ٖةس بيهئًََ و دووتى نـةٕ، تـةْيا َاوْةتـةوة    
 تابتوأْ بةسٖةَيَهى ييَٗةَيطشْةوة و خةَيهى ثىَ تيَش بهةٕ... . 

ػويَٓى طةس دووتةنة دووس بوو ية ضادس و ناو ويَٓذة و نيظة دؤيةناْةوة و دوسبـووٕ يـة   
هشاى ئةو ػتاْةى، نة ئيَظتا َاَيى ئةواْى ثيَو دةٖيَٓا. يةْاو ضادسةنةدا تـةْيا ثريةرْيَـو،   تيَ

نة بٓةواْيإ بوو َابؤوة. ئةو يةباتى ئةوةى خواسدٕ يةناتى خؤيذا ئاَادةبها ٖةس ثشتةو بؤَية 
ْيَـو  و طهاالى دةنشد طوتةَةْى تةسِة و ئةَة ْيية و ئةَة نةَة. ية طةس نيًََطة ية نوتة ْا

ػؤسباويَهى طةسّ برتاصىَ ْانشىَ داواى ػتيَهى ديهة بهشىَ. بةآلّ  ئةو ٖةس ثشتة ثشتى بوو تف 
و ْةفشةتى ية ريإ دةنشد وةى ئةوةى نةطيَو يةبةس ػتيَو طةسنؤْة و طةسصةْؼت دةنـا. ئـةو   

هى ديهة ية ئائيٌ صؤس ْاطشاو ْةبوو. يةديَطايةنذا ٖاتبووة ئائيٌ ييَى ْيؼتةدىَ ببوو. نةطاْيَ
ْاتوأْ خإ و َاْيإ بةسِةالنةٕ، بةآلّ  ئةو بةوة ساصى بوة، نة بؤ ئةنظاى بـىَ تـا يـة ْضيـو     
دوتيَشإ طهى خؤى تيَش بها. ييَبطةسِىَ باخبوا. بةدٍَ وطياْى نةوىَ، تةْيا خواسدْةنـة يـةناتى   

 ٕ ْـاتوأْ ياسَـةتى    خؤيذا ئاَادة بها. بةآلّ  ئةو ٖةس بةالدادىَ و بةناسةنإ سِاْاطا. دـوتيَشا
بذةٕ. يةبةس ئةوةى ئةطح وةى َاػئَ و تةسانتؤس ْيية، نة ئةطةس َاتؤسةنةى بهوريَٓييةوة و 
سيَطاى خؤت بطشية بةس و بشِؤى. يا بةْضئ يةتاْهى نةى و بهةويـة سىَ. دـووتيَش يةنيًَطـةدا    

دةدا و  خؤيؼى وةى ئةطح ناسدةنا دواى ناسةنةيؼى ضواس ئةطجى طاطـٓهيَؽ ئاييـو و ئـاو   
طةسثةسػتيةنى باػيإ دةنا و ناتيَو، نة دةطاتةوة ضادسةنةى ية ثـةٍ و ثـا دةنـةوىَ. ٖـةس     
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ٍَ طةسةسيَؽ دةبـَى طـةسيةْوَى دةطـت بـةناس بهاتـةوة... . يةٖـةَوى طـشفترت يةخـةو          يةطة
 ٖةَيظاْى ناتى طةسةساْة... . . 

ةوة و ئةطـجةنإ نـاس   ناسى طةسةنى دوتيَش ئةَةية، نة ٖةوداسِ و طاطٔ بيَهـاس ْةَيَٓٓـ  
بهةٕ و ٖيَض و بوْييةى خؤػيإ ية دةطت ْةدةٕ تا دوادواى بةٖاس ٖيَضيإ يةبةس مبيَٓىَ. ئةَـة  
طشْطة، صؤس طشْطة سؤرى يةنةَى دـووتهشدٕ يةٖـةس دة بيظـت ٖةْطاويَهـذا ئةطـجةناْيإ      

نـةَيَو   سادةطشت تا نةَيَو ٖةْاطةيإ بيَتةوة بـةس. ٖةْاطـةيإ دةطـريا. ثيَويظـتى دةنـشد     
طاطٓةنة بةسصنةْةوة و قووَيى دووتةنة نةّ بهةْةوة. ئةّ باسة تا ئةو ناتة دسيَـزة دةنيَؼـىَ،   
نة ئةطجةنإ بة ئةطجابةنة سِادئَ ئةَشِؤنة ناس بة تةسصيَهى ٖةطتجيَهشاو باػرت دةضووةثيَؽ. 

ساييَهـذا يـةثاٍَ   ئةطجةنإ ٖةوداسِةناْيإ ثيَهةوة سادةنيَؼا و ثيَوةى سادةٖاتٔ. ضواس تايى ية
يةنذا قةساس دةطشٕ و بةسةو صةوى َةيالٕ دةنةٕ و ية صؤسى طوػاس و تشطٓانى نـاس طـةسدْيإ   

(. يةويَٓةى ْاو نتيَبةناْى خويَٓذٕ، سىَ دةنـةٕ. ثـىَ بـةثىَ،    1ييَو دةنيَؼٔ و وةى بوسالنإ)
انـذا دةباتـة   ٖةْطاو بة ٖةْطاو ٖةوداسِةنة، نة ْونى طاطٓةناْى ية تويَزيَهى ئةطـتووسى خ 

خواسىَ، سادةنيَؼٔ و بةنيَؼى دةٖيَٓٔ. بةآلّ  ٖةوانة خةسيهة تيَو دةضىَ و بـؤْى بـةفش دىَ.   
ثةَية و داْةى بضونى ثشوػةى بةفش بةس ضاو دةنةوىَ. ئةَة َاْاى ئةوةية، نة ٖيَؼـتا صطـتإ   

. بةآلّ  ئـةّ  خؤى نؤ ْةنشدؤتةوة و واي داْاوة يةناتى َاٍَ ئاوايى نشدْذا ٖةْذىَ نةغ بهورىَ
ناسةى ْابةدىَ و بؤ دوتيَشاْيؽ بيَذيَية. طوَيتإ َشاد يةطةٍَ ئةوةػذا نيظةى يةطـةسى خـؤي   
نشد بةآلّ  نةَيهى ْةطشت، ضوْهة ئةّ ناسة ئةوى يةبةفش سصطاس ْةنشد. ئةو يةساَييَهذا طواسى 

طتةنةى بةطـةس  ئةطجى ٖةوداسِنيَؽ بوو و ويةْاوةسِاطتى ضواس ئةطجاْذا قةساسى طشتبوو داسدة
طةسيذا تةنإ دةدا. بةسدةواّ بايةنة نيظةنةى يةطةسطةسي داسيَـو بـةّ الو دـاسيَهى ديهـة     

 بةوالدا.
)بوسالنةنإ(: ئةو نشيَهاساْةٕ، نة بة دسيَزى نةْاسى دةسيادا دةسِؤٕ و بـة طوسيظـى دسيَـز    

 طةػتى سادةنيَؼٔ. 
وو بـة ئـاو، دةبـاسى. دةوسوبـةس     دةبشد. بةفش بةػيَوةييَهى ضـشِ. داْـةى تـةسةوة، صوو دةبـ    

ضةسخةيةى دةددا و داسيَو دةديرتا و داسيَو ْادياس دةبوو. ضيانإ ية ْاو تـةّ و َـزى بـةفشي    
دانشدو دا بضس بووٕ. دْيا تاسيو و طٓوسداس بوو تةْيا دةْطى دووتيَشإ، نـة يـة ئةطـجةناْيإ    

ْاخؤػذا طريى خواسدبىَ. يةّ َز سِادةخوسِى، وةى دةْطى َةٍ و ثةيةوةسِاْى، نة ية ٖةواييَهى 
وتةَة قاوقيزى دةْاوة. ٖـةوداسِةنإ دةضـووْة ثَيؼـى. ٖـةوداسِة سةػـةنإ دةََيـو بةطـةس        
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بةسصاييةناْةوة، نة ويَٓةى ييَواسى ػةثؤالوى دةسيإ، بةدةس دةنةوتٔ و داسيَهى ديهة يةنةْـذ  
 و ْؼيَوةناْى صةويذا يةبةس ضاوإ وٕ دةبووْةوة... . 

ضواس ئةطجيةنإ يةطةسخةتى دووتةنإ وةى ئةَة بـووٕ.، نـة يـةخودى صةَـني     ٖةوداسِة 
دةخضيٓة دةسىَ و ئةطجةناْيإ بة َهوسِى و سةصيَ نـةوة ٖةْاطـةيإ ٖةَيذةنيَؼـا، دةتطـوت     

ساطتذةبووْةوة. بةفش بةطةس َـٌ و نةفةَيـة صؤس طـةسّ و داغةنـةى      -بةطةس ٖةس ضواس ثةالْذا
و بةػـَيوةى سيَضـهةى ْاسَيـو بـةال ثاَيوياْـذا دةضـؤِساوة. بـؤ        ئةطجاْذا يةنظةس دةبـووة ئـاو   

ئةطجةنإ طةخت دةطوصةسا. صؤس طةخت دةطوصةسا، صةوى تةسِ بوو و مسى ئةطجةنإ دةخًيظها، 
ــةصةوى طــري دةنــشد و يةاليــة    ــةْاو من و ػــيَذا طــةْطيٓرت ببــوٕ، طاطــٓةناْيإ ي دًــةنإ ي

دةنشا ئاطات ية ٖةوداسِةنة بىَ دةبوواية ٖةس دـووت  ْةنيًََشاوةنةى صةويإ سؤ دةنشد. بةآلّ  ْة
بهةٕ. بةياْى، نة ٖةتاو ٖةَيـذىَ و ئـةّ ػـةقاساْةى صةوى ٖةَيـذةثفُئَ دووتةنـة ئاَـادة و       
بةسدةطت دةبىَ. ْابىَ وةخت يةدةطت بذسىَ. طاطٔ طري دةبوو. داسى وابوو طـوَيتإ َـشاد يـة    

نةطتةى و تؤثًة طًَى ية طاطٔ و ٖةوداسِةنة صيٓى ئةطجةنة دةٖاتة خواسىَ و بةداسدةطتةنةى 
بةٖات و ٖـاواسةوة   -، نة ية دواى ئةوةوة دةٖاتٔ-دةنشدةوة و دواى ئةوة)ئاْاتاى و ئاسنني(ى

دةْط دةدا و طوىَ ى ية وةالَى ئةوإ دةبوو طةسيةْوىَ بةصؤسى ية ْيَوإ دٌ و يةػـى تـةسِى   
ٓـى نشدبـوو و طـواسدةبؤوة و بـةجمؤسة     ئةطجةناْةوة خؤى دةطةياْذةوة ئـةو ئةطـجةى، نـة صي   

طةسيةْوىَ بؤ ثيَؼةوةى ييَذةخوسِيٓةوة. بةآلّ  بةفش ْةيذةبشِيةوة ٖةوداسِة سةػةنإ وةى نةػتى 
ية ْاو تةَى طجى دا َةيةيإ دةنشد. يةو دْيا نح و ثشِ بةفشةنة ٖةَوو دةْطةناْى ٖةَيًوػى 

 بوو تةْيا ٖاى و ٖوى دووتيَشإ بوو دةْطى دةٖات. 
 تاى!   -ْا  -ئا -
 ى!   -بة  -ئاسنني -
 دا!   -ئا  -طوَيتامنشا -

ئاو بةدةّ و ضاوى طوَيتإ َشاد دادةضـؤِساوة. ئاوَيـو، نـة ٖـى بـةفش يـإ ئاسةقـة بـوو،         
دةطتةناْيإ ية طةسَإ و ية تةسِيذا ئةطتوس ببوو و ػني ببووْةوة. قاضةنإ يـة دووالوة بـةال   

يَو دةخؼإ و تيَو ٖةَيذةطوإ، فؼاسيإ بؤ ٖاتبوو. ثيَيةناْى ثاَيوونةيةنةى ئةطجةنإ، نة ي
طوَيتإ َشاد راْيإ دةنشد و دةيويظت ية ديَطايةنيإ داْىَ بةآلّ  دىَ ْةبوو. ئـةو دةيضاْـى،   
نة ئاْاتاى و ئاسنني بةط يةدواوةى ئـةودا دَيـٔ و ئـةوإ بـة ٖةسطـيَهيإ ػـةؾ طاطـٔ يـة         
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يإ ْيية يـة ْيـوةى سؤردا ػـةؾ طاطـٔ، نـة صةويـةناْى       ناسدةخةٕ و يةبةس ئةوة َافى ئةوة
 ئةنظاى دةنئًََ، ساطشٕ. طشْط ئةوة بوو

نة ئةطجةنإ تواْايإ ٖةبوو و يةثةٍ ثؤ ْةدةنةوتٔ. وة يةبةس ئةوة ئةو يةبري نشدْةوةى ية 
 َةسِ ئةطجةناْةوة باوةسِى ئةوٖابوو:

 ٖاوػـاْى يـةى ناسبهـةٕ، خـؤ     )ئةى ثةسوةسدةناْى قةَبةس ئاتا ددإ بةخؤتاْذابطشٕ ثرت
ٖةَو سؤريَو ناس ئةوةْذة درواس ْيية. بؤ ثيَؼةوة، بؤ ثيَؼةوة، ْض. ْض. ْض. ئةى ثةسوةسدةناْى 
دةطتى ضًجائاتا دإ بة خؤتاْذا بطشٕ. ئةوالتشىَ، ئةٖا ئةو ثيَؼةواْة نؤتـايى دووتةنةَاْـة.   

ٕ بةخؤتاْذا بطشٕ و ٖةسوا خيَـشا بـشِؤٕ.   ئيَُة يةوىَ دةطووسِيَيٓةوة و بؤ دواوة دةطةسِيَيٓةوة. دا
َٔ َافى ئةوةّ ْيية ئَيوة ية طوػـاسى ٖـةوداسِ سصطاسبهـةّ. بـؤ ئـةّ نـاسة ئَيُـة ئَيوةَـإ         
طةستاطةسى صطتإ ئاَادةنشدوة. ضاسةييَهى ديهة ْيية. َٔ ئيَوة ية خـانيَهى ْـةسّ و طـفت    

 و دؤى تيَذا وةدةطت بـىَ. ضهيؼـى   ييَذةخوسِّ بؤ ئيَوة طشاْة بةآلّ  سيَطايةنى ديهة ْيية طةمن
ثري دةَيىَ ٖةس ئةوٖا بووة و ٖةسواؾ دةبىَ. ئةو دةَيى، ٖةس ثاسويَو ْإ ئاسةقةى بـؤ سيَـزساوة،   
ٖةس نةطيَهى ئةَة ْاصاْىَ و ٖةسنةطيَهى ناتىَ، نة ئةو ْاْة دةخوا ئةّ برية ْاناتةوة. ْإ بؤ 

َةػة، نة ئيَُة و ئيَوة ييَشةناْة، ية ئةنظائ. ئيَُة صؤس ثيَويظتة. صؤس ثيَويظت. ٖةس يةبةس ئة
ضابذاس تؤ بشاى َٓى. تؤ ئةطجى بٔ ْريى َٓى. تؤ ٖةوداسِة سادةنيَؼى و َٓيؽ طواسى طـةس  
ثؼتى خؤت دةنةى. مببةخؼة، نة بةداسدةطتةنةّ ييَت دةدةّ دةبىَ ئةوٖا بهشىَ. ييَِ َةسِةجنة 

ى، بؤ تؤ يةٖةَوإ ْاخؤػـرتة بـةآلّ  تـؤ دواى    ضابذاسةنةّ. ضوْتوسو تؤ يةالى ساطتذا سيَذةنة
ضابذاس يةٖةَوإ بةٖيَضتشى. ضوْتوس، ضوْتوس، بةنباى بامب ٖةَيؼة بةتؤيذا ٖةَيذةدا. بةبريت 

 دىَ؟ بةساطتى بةبريت دىَ، نة ئيَُة ثيَهةوة ضويٓة ػاس... . 
يَهى خـةَيهى  يةَيَزة ْاَةى باونِ ْاطا، تشطٓانة، ئةى ئةطجةنإ ئيَوة يةوة ْاطـةٕ. نـات  

يةدةْط َاوةييَهى صؤس ْاَة ْاْووطٔ صؤس تشطٓانة. دايهِ ية خـةَإ و يةتشطـإ بةتـةواوى    
الواص بووة ٖةس ضٓطيَو ثيَظت وئيظكاْى ييَ َاوةتةوة. ناتيَـو بـؤ بـاونى ئاْاتـاى دةطشيـإ      

 (28)ض(ئيٓهةَاٍ ئاثاى و دايهِ يةٖةَوإ بة نؤيرت دةطشيإ. ئةوإ ػتيَو دةصأْ... )ْض... ْ
ضوْتوس و! ٖيَض بذة بةسخؤت. ئاٖاى تؤ، نًو طجى، تؤؾ بشاى َٓى تؤ و ضابذاس ئةطجى َـاّ  
ْاوةْذئ. تؤ ئةطجيَهى دواْى تؤ نًهيَهى طجى و ْـا ئاطـاييت ٖةيـة. بـةآلّ  تـؤؾ خـؤت       

                                                           

 ْض ْض: سةْطة ئةو دةْطة بىَ، نة بؤ ييَدوسيٓى ئةطح بةناسدةٖيَٓشىَ. (28)
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بةدةطت ٖيالنيةوة َةدة و وسةت بةسَةدة. َٔ سيَطات ثيَٓـادةّ َاْـذوو بـى، نًـو طـجى.      
. ئاٖاى ئةطجة ػىَ ى بشاّ! تؤ ئةطجيَهى طادة و سةطةْى. ناتىَ، نة َٔ تؤّ ػةسَةصاسّ َةنة

يةطةٍَ ضواس ئةطجةنةّ ٖةَيبزاسد، صؤسّ ئوَيَذ ثيَت بوو. تؤ ناسدؤطتى و خوَيكت ٖيَُٓـة. َـٔ   
صؤس سيَضيؼِ بؤ تؤ ٖةية. تؤ ية نةْاس و سؤخى سيَذا دةسؤى و ٖةَيؼة يةبةسضـاوى. يـةدةسةوة،   

يةسووى تؤدا يةباسةى ٖةَووَاْةوة داوةسى دةْويَٓٔ ئةطجةػىَ، بشايةنـةّ،   نة تةَاػا دةنةٕ
َٓيؽ ْاتشِةجنيَِٓ. تؤ تةْيا سانيَؼة، سِانيَؼة و َٔ طفتت ثيَذةدةّ ناتيَو ئيَُة دوومتإ نشد و 
تؤَإ نشد و يةئةنظاى تةواو بووئ، ٖةس، نة طةسِايٓةوة ئائيٌ تؤ وةى ئيَظتا ية سؤخ سيَطادا 

ا ٖةَويإ بتبيٓٔ و ئيَُة بةبةسدةَى َـاَيى َريصاطـوٍَ دا تيَذةثـةسِئ و ناتيَـو ئـةو      دةسؤى ت
سادةناتة طةسدادة يةنظةس تؤ دةبيٓىَ، ئةطجة ػيَيةنةّ، بشانةى َٔ. َٔ ْةَتواْى بـةس يـة   
ٖاتِٓ بؤ ئةنظاى ئةو ببيِٓ. دةمساَيةنةيِ ٖةَودةّ ية نٓة. َٔ دةمساَيةنةّ يـة بـةفشو بـاسإ    

َٔ ٖةَيؼة ية َةسِ َريصاطوَيةوة بريدةنةَةوة. َـٔ ْـاتوامن بـريى ييَٓةنةَـةوة.      ػاسدبؤوة.
ئةطةس َٔ بري يةو ْةنةَةوة، ٖةَووػتيَو بؤّ ثوض و بىَ َاْا دةبىَ و بؤ َـٔ ريـإ ػـتيَهى    
خؤؾ ْابىَ... . ْض، ْض، ثةسوةسدةناْى دةطتى قةَبةس ئاتا، ثرت ٖاوػاْى يةى ناسبهةٕ. بـؤ  

ةوة، ْض، ْض، بةفش ٖةس وةى خؤى دةباسىَ و ٖةس دةباسىَ! ض بةفشيَهى ثشِ ئاوة. ثيَؼةوة، بؤ ثيَؼ
ئيَُة ٖةَووَإ طةستاثاَإ ئاوى ييَذةتهيَتـةوة. باػـذةبوو ئةطـةس ثـريةرٕ عـةقًى دةيـربِى       
نايةنةى بةدًةنإ دادةثؤػى. ئةطةس ٖؤػى ثيَذاْةػهىَ نايةنة تةسِ دةبىَ و ية ْيَـو دةضـىَ.   

دواصدة طةس ئةطح ضيتإ بذةيٓىَ بيدؤٕ؟ ثيَويظت بوو بةس يـة بةسيَهـةوتُٓإ    ئةوناتة بةئيَوة
بطوتبا، يةبريّ ضو، يةو باوةسة داْةبووّ بةفش بباسىَ. ئةو ثريةرْيَهى طةيشة. ضاوةناْى ثـشِ يـة   
تةَاح و ضاوضٓؤنية. ٖةس بةئةطـجةنامناْذا ٖةَيـذةَيَى و يـة تةَاػـايإ تَيـش ْـابَى. دةَيـىَ ض        

صؤس باؾ و خبؤسٕ. دوو ئةْطوطت ضةوسى بة ثاَيوةناْياْةوةية. ية صةَـاْى صو صو دا  ئةطجيَهى 
ئةجمؤسة ئةطجاْةيإ ية ثشطةناْذا طةسدةبشِى. يةو بؤْاْة ئةوةْذةى َةػهيإ دةيطشت طؤػتيإ 
 -دةخــواسد. نــاتيَهى طؤػــتى ئةطــجيإ يــة َةجنــةَييَهى ضــٌ طــةتًَيذا دةنوالْــذ، ضــةوسى

داغى طؤػت ئةطح(، نة ْاويَهى طةيشة. ئـةّ)صاسادخ(ة يـإ يةطـةسى    صادخ)ييكاوى ضةوسى 
َةجنةيةنة دةطشت و ئةطهويإ ييَ ثشِ دةنشد و بؤ ْةخؤػاْيإ دةبشد. ثريةرٕ دةَيىَ ْةخؤؾ بـة  
خواسدْى ئةّ طؤػتاوة يةنظةس ٖةَيذةطتيَتةوة طةس ثيَيإ. ئةّ ثريةرْة ضاو ودٍَ بشطية ٖةس بري 

اتةوة. ضاو ية ئةطجةنإ ْةدا باػة! ! . ئائ ويًَى، نة يةقوتاخباْة ثيَيإ ية ضةوسو ضةويًََى دةن
دةطوتني، ضاوييَذإ، دسؤية و قظةى بىَ بٓةواْة. ييَيطةسىَ با بؤخؤى وسيَٓة بهـا و ٖـةس بًَـىَ.    
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تةْيا خواسدْةنةَإ يةطةس وةخت بؤ ئاَادةبها. ديَـى طةسطـووسَاْة دويَٓـىَ طؤػـتى بضْـة      
دوو ساوضى  :(وئ. بضْيَهى يةسِ بوو بةآلّ  يةطةٍَ ئةَةػذا صؤس باؾ بوو. طوتىنيَوى بؤ ييَٓابو

طواسة ية نيَوةنةوة ٖاتٓة خواسآ. بةسةو سووْانايى ضشاى ضادسةنة طةساْةوة و ٖاتٔ و بةػـيَو  
ية طؤػتى ْيَضريةنةيإ ييَشة بةديَٗيَؼت. صؤس طوثاغ بؤ ئةو ساوضياْة. دياسة ية داب و ْةسيت 

دةياْةوىَ داسيَهى ديهةؾ ساوى باؾ بهةٕ. يةبةس ئةَة، نة توػى نةطـيَو ٖـاتوٕ    بةئاطإ.
بةػيإ داوة. ئةطةس ئةوإ يةْاو ضياوة ٖاتووْةتة خواسىَ ٖةَيبةتة ئيَُة يةنـةَني نةطـاْيَهني   
نة تووػيإ ٖاتوٕ. يةبةس ئةوة يةّ ئاقاسة نةطيَهى ديهة ْيية. ييَشة ٖةسضةْذةى يةو دةػت و 

ح تاودةى نةغ ْـابيٓى. بـةفش ْةيذةبشِيـةوة ٖـةس دةبـاسى. بةتـةواوى يـة ثـةيوثؤ         نيَوة ئةط
 نةوتني... (

ئةطجةنإ وةطتإ، ية ضواسثةٍ نةوتٔ... طوَيتإ َشاد يةّ خواسةوة سِاٖات و بـة صةمحـةت   
خؤى يةطةس ثيَية ٖةَيضةثةتاو و فؼاس خواسدوةناْى خؤى ساطشتبوو. وةى َةطتإ بةال دادةٖات 

نةى دوسخظتةوة. دَيـى بـةساىل ئةطـجةناْى، نـة يةبـةس صؤس ناسنشدْيـإ ػـةاَلىل        ٖةوداسِة
ئاسةقةبووٕ، ٖةَيذةيةسصئ و ية طويَضهةوة تا مسةناْيإ تةسِ ببووٕ و صؤس بةصةمحةت و نفتيةوة 
ٖةْاطةيإ دةدا، طوتا و ية سةرَةت بةصةيى ثيَذاٖاتٓةوةى دةطتى بة ْاَية ْاٍَ نشد. بـةفشيؽ  

بىَ ثظاْةوة دةباسى و بةطةس ثؼت و َـٌ و نةفـةَيى ئةطـجةناْذا دةتـاواوة و      ٖةس وةى خؤى
ٖةَيُيإ ييَ ٖةَيذةطتا و ٖةس دةباسى و دةتاواوة. طـوَيتإ َـشاد نيظـة طـةْطني و تةسِةنـةى      
يةطةس طةسى الدا و فشِيَي دا ئةوال و بةدةطتة طـشِبووةناْى. سةيكـةى تظـُةى ٖةوداسِةنـةى     

ةَا و دةطتى بةطشيإ نشد و دةطتى يةًَى ضاثذاس نشد بةدةّ طشياْـةوة  نشدةوة و يةتواْاى داْ
مببووسٕ، َٔ ببووسٕ( يةطةس ييَوةناْى ٖةطتى بة تـاَى تـاٍَ و طـويَشى    (ية ريَش ييَواْةوة طوتى

ئاسةقةى ئةطجةنة نشد. دةْطى ئاْاتاى، نة يةطةس خةتةناْى دووتةنةوة ْضيو دةبـؤوة ٖاتـة   
 ةوة ضيذةنةى؟ طوىَ: ٖؤ، طوَيتإ َشاد ئ

 طوَيتإ َشاد ية وةالَيذا ٖاواسى نشد:
 ئةطجةنإ بهةوة!  -

بةثيَضةواْةوة بةياْى سؤرى دوايى ٖةوا سووٕ و بيَطةسد بوو. ٖيض ْيؼاْةييَهى خشاثى  -10
باسى ئاو وٖةواى دويَٓى ْةَابوو. تةْيا ػىَ و تةسِى، فيَٓهيةنى بـورئَ و طـةسساٍ نـةسةوةى    

هى طوسباوى ٖةبوو، بةفشى طجى تاصة يـة طةسضـيايإ دةديـرتا. تيؼـهى     ٖةبوو، صةوى سةْطيَ
خؤسى طةسةسى ية ثؼت نيَواْذا دةخضى و يةطةٍَ ػةفةقيَهى دَيدؤػهةسدا، نة ْيوةى ئامساْى 
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داطشتبوو، َزدةى ٖاتٓى بةٖاسى بةديٗإ دةدا. تيَهشِاى ئةنظاى ثإ و بةسئ يةطةٍَ تيَهشِايى 
و داَيَٓى ضيانإ و بةسصى و ْضَيةناْى خؤى ية َةوداييَهى دوس ػةقاسى خةتة دووتى دةػت 

و صؤس دوسدا دةديرتا. يةبةس سووْانى و سووْى ٖةوا صجنرية ضيا طةوسةناْى َاْاغ، نة ئةوإ ية 
داويَٓيذا ية دايو ببووٕ و طةوسة ببووٕ، دةٖاتة بةس ضاوإ و دياس بوو، نة وةختى ػةو داٖاتٔ 

، نة ديَى باوسنشدٕ ْيية بةآلّ  ئةو ػةوة ضيانإ يـة ئةنظـاى بـةسةو    ْضيهرت بووة. ٖةسضةْذة
الى ئةوإ ٖةْطاويإ ٖةييَٓابوو، تا دووتيَشإ، نة بةياْى يةخـةو ٖةَيظـإ ػـيَت و ػـةيذاى     
طةوسةيى و ثشػهؤيى، دواْى و تواْاى ئةوإ بٔ. طضْطاْيَهى ػهؤداسبوو. ئةوإ بةػيَٓةيى بؤ 

شد و ضاوةسِىَ بووٕ تا بايـةى يـةصةوى دا و ْـةختىَ نـضس بـىَ. يـةو       ناسةنةيإ خؤيإ ئاَادة ن
َاوةدا ئةطجةناْيإ سْييةوة، ئةطجاثى ئةطجةناْيإ بةسيَهى ئاَادةنشد و دـؤى من نيَؼـاويإ   
وػو نشدةوة. ٖةتاو بةخيَشايى طةسَى نشد. ئةوطانة بـةسةو ٖـةوداسِةنإ ضـوٕ. طاطـٓةنإ     

وْةوة. بـة ٖةسطـيَهيإ ساياْهيَؼـإ و ثانيـإ نشدْـةوة و      يةطةس خةتةناْى دويَٓيَذا طريطابو
( ثاػذإ ئةطح و طاطٓةناْيإ ييَو بةطت و بةطويَشةى سظيَبيَهى 1) سؤْيإ ية ضةسخةناْياْذا

نشدبوويإ دةبوواية تا ػةو دووتةنةيإ تةواو بهةٕ و ية طبةيٓىَ بةياْييةوة دةطت بـةنيَاَلْى  
ٔ قةت ْةَبيظتوة ٖةوداسِ ضةسخى ٖةبووبىَ، بةآلّ  دةبـىَ  َ (1ثاسضة صةويةنى ْوىَ بهةٕ. )

 ئةَة دؤسيَهى تايبةت بة خةَيو و ْةتةوةييَهى دوسبىَ، نة ئيَُة ْةَإ ديتبىَ. 
ناس بة باػى دةضوةثيَؽ. ئةطجةنإ نةػةو سةطابووْةوة و بةياْى خضَـةتيإ نشابـوو بـة    

و ئيَظتا ئةسنى خؤيإ بةباػـى ئـةجناّ    طوساح و ضاالنيةوة ناسيإ دةنشد. بةناسةنة ساٖاتبووٕ
دةدا. بةَيىَ ئةوإ بةناسى طشإ و ٖةوداسِ سانيَؼإ خؤيإ طشتبوو. بةآلّ  دووتى دويَٓىَ يةٖةوا 
بةفشابٓاسةنة صةوى نيًَطة نشص بؤوة و ئةو ثاسضة صةوياْةى، نة يةطةٍَ بةفش نيًََشا بـووٕ يـةريَش   

بؤوة يةو ْاوةدا دياس بووٕ. ئةَـة َاْـاى ئـةوة     تيؼهى ٖةتاو دا وةى نةطتةنى طةوسةى نضس
بوو، نة صةوى )ْةنيًَشاو( و)تيَهضشراو(، يعٓى نيَاَلْةنة صؤس باػى طشتبوو. ئةو سؤرة سؤريَهـى  
باؾ و خؤؾ بوو. ٖةْذىَ سؤرى وا ٖةية، نة ٖةَوناسيَو بةباػى بةدةطـتةوة دىَ، ريـإ بـىَ    

ٗـــوسة صةمحـــةتيإ ْةنيَؼـــا و يةغايـــةت دـــوإ وطـــادةية. يةطةساْظـــةسى صطـــتإ بيَ 
خؤئاَادةنشدْةنةيإ بة فريِؤ ْةضو بوو بيَٗـودة قوتاخباْـةيإ بةديَٓةٖيَؼـتبوو نـة دةطـتةى      
ئةنظاى ناس دةنةٕ، ٖةوداسِةنإ ية ناسدإ. ئيُشِؤ دةبوواية ئةسطؽ و قوبادقويبئَ. ئةوطانة 

. ئةَـة ٖيَضيَهـة نـة    ثيَٓر ٖةوداسِ يةناسدا دةبووٕ، نة ٖـةَووى دةناتـة دة خةتـة دـووت    
دةطتةيةنى صةبشوةػيَٓى بةساطتى ديَٓيَتة ئاساوة. يةدواييذا تؤو دةنـةٕ. دوايـيؽ ٖـةس ئـةوة     
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دةَا ضاوةسِىَ ى ساطالت و بةسٖةّ بهةٕ. طةمنة بةٖاسة ية اليةْى صؤسى بةسٖةَةوة ية طـةمنى  
نشىَ. ناسةنإ سيَطاى ثايضى بةدوا دةنةوىَ و بةآلّ  يةباتى ئةَة بةتاَرتئ ْاْى ييَ دسوطت دة

خؤيإ دةطشْة بةس. باسإ دةباسىَ. ْانشىَ ناتيَو، نة ئةوةْذة ناس دةنشىَ باسإ ْـةباسىَ. بـاسإ   
ٖةس دةباسىَ. تةْيا ثيَويظتة، نة يةوىَ يةبةسةى دةْط خؤيإ ساطشٕ و ٖيَضةنامنإ ٖيَشؾ بهةٕ 

قوسطذا طري ْـةبىَ. ئـةوإ بـةّ     تا ئةّ طةمنة بة طةالَةتى و خؤػبةختى ػني بىَ و ْاْةنةى ية
ثيَية ية نيًَطة دا دةسِؤيؼنت. طوَيتإ َشاد ية ثيَؼـى ثيَؼـةوة بـةدواى ئةويؼـذا يـة َـاوةى       
دووطةد ثيَيةى ئاْاتاى و يةَاوةى ْيو نيًَؤ َةتشيَو ئـاسنني بـةط يـة نـاسدابووٕ. تادةٖـات      

يةطةٍَ تويَزيَهى تـةْو دا   ٖةتاو طةسَرتدادةٖات و يةبةسضاوياْذا طةوصايى و ثووؾ و ثةالػى
طةساْظةسى دةػتةناْى داويَٓى ضياى دادةطشت. وةى ئةوةى ئةفظاْةبىَ. صةوى، نة طيـاْيَهى  
تاصةى بةبةسداٖاتبوو ٖةْاطةييَهى ػيَذاسى دةدا. ٖةوداسِو طاطٓةنإ ية صةويةناْى ئةنظـايذا  

ؼـت. نالونوسِةيـةى   دةمجإ و طةس باسطتى خةتة دووتى تاصةيإ يـةدواى خـؤدا بـةديَ دةٖيَ   
يةفشِنةى باَييذا و دةْطى خويَٓذْةنةى يةو ْضيهاْةوة بوو و ية ديَطاييَهى ديهةػةوة داْةيةنى 
ديهة خوَيٓذى، يـةديَطاييَهى ديهةػـةوة دةْطـى يـةنيَهى ديهـةؾ ٖـات. طـوَيتإ َـشاد         

ةبـةٕ و  صةسدةخةيةنى طشت. بةسةصاييةوة دةخويَٓٔ. ْةَاييَو، ْة بةسط و ْة طةسضًَيَو ػـو د 
يةودةػتة سوتة بةٖةس طةختيةى بىَ دةرئ و ساصيؼٔ. يةبةٖاس ساصئ، يةٖةتاو ساصيـٔ. ئـةدى   
دويَٓىَ يةنوىَ بووٕ. ضؤٕ يةطةٍ ئةو ٖةوا ْاخؤػةدا ٖةَييإ نشدوة؟ بةآلّ  ئةو ٖةوايـة تـةواو   

ةتى. بةسِيَُإ نشد. بةٖاس ضيذيهة دواْانةوىَ. نـاسيؽ ٖيَؼـتا صؤسة و ئةَـة تـةْيا طـةسةتاي     
دةباػة. ئةَشؤ ئةسطؽ و قوباد قوٍ دئَ و ئةوطانة ٖةَوو ئةْذاَاْى دةطتة بةٖةَو ٖيَضيإ 

 ٖةَيُةتى بؤ دةنةٕ. ناسةنةَإ سيَطاى خؤى دةطشىَ و دةضيَتة ثيَؼى... . 
طوَيتإ َشاد ناتيَو ٖةوداسِةنةى ئاساطـتةدةنشد طـواسيَهى يةوبةسيـةوة ديـت. ئـةو يـة       

وت داسةنة دةسِؤيى و تةَاػاى دوتيَشةنإ دةنشد. سيَطاى بةسةو ْـاو  َاوةييَهى دوسى سؤخ دو
ضيا بوو و تفةْطيَهى يةػإ و ناَلويَهى نةوَيى تا بٓاطويَيإ يةطـةس ْـابوو. ئةطـجةنةى ػـىَ     

 وئيَظكإ دسػت بوو َٓذاَيةناْى ديهةؾ ئةويإ ديت و دةطتيإ بة باْطة باْط نشد:
 ئيَُة! ٖؤ ٖؤ ساوضى وةسة بطةسيَوة الى  -

بــةآلّ  ساوضــيةنة وةالَــى ْةداْــةوة. ئــةو بــةبىَ ئــةوةى ْضيــو بيَتــةوة يــة سؤخ صةويــة 
دووتهشاوةنة دةسؤيؼت و ٖةس تةَاػاى ئةواْى دةنشد. طوَيتإ َشاد ية ثةيذابووْى ئةو طواسة 
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خؤػشاٍَ بوو ئةطجةناْى وةطتاْذ و نةطةس سِنيَبى ئةطجةنةوة ٖةَيظا طةسثيَيإ و بةسةو ئةوىَ 
 ٖاواسى نشد:

 نة ثيَت دابووئ طوثاغ.  (29)ٖؤ ٖؤ ساوضيةنة بؤئةو و)ػريئةيطوةى( -
 دةَييَِ طوثاغ بؤ طؤػتةنةتإ! 

طواسةنة ٖةَذيع وةاَلَى ْـةداوة. وةى ئـةوةى ْـةطوَى ى يـَي بـووبَى و ْـة تَيـي         بةآلّ
و. ئةَة َاْاى طةيؼتىَ، نة باطةنة ضيةو بةخيَشايى ية ثؼت تةثةوطشدةناْةوة يةضاواْذا وٕ بو

 ئةوةية، نة ناتى ْيية و بؤ ئةو ناسةى، نة يةبةسي بوو ثةيةى بوو. 
ْضيهةى دوايى ْيو طعاتى ديهة ساوضى دووةّ ثةيذا بوو. ئةويؽ سوى بةسةو نيَـوإ بـوو و   
ئةويؽ تةياس بوو. بةآلّ  ئةو يةنؤتايى ئةوالى ديهة بةسةوالييَهى ديهةى نيًََطة دةسِؤيؼـت و  

ى ديهة دووسبةدووس تةَاػاى دةنشدٕ و بةسةوالى ئةوإ دةيشواْى و بةبيَـذةْطى  وةى ساوضيةنة
سابوسد و ْةطةساوة و َاْذوْةبووْى ية دوتيَشةنإ ْةنشد. يةناتيَهذا بة ثيَى ى عادةت سيَبـواس  
دةطةسِيَٓةوة و طاَلو ية دوتيَش دةنةٕ ئاواتى نـاسو بةسٖـةَى باػـى بـؤ دةخـواصٕ. ضهيؼـى       

ــشد دةَيــىَ ، خــةَيهى طــؤساوٕ. سةْطــة ٖــةقى ْــةبىَ. ئــةو ثريةَيَشديَهــى ٖؤمشةْــذ و  ثريةَيَ
تيَطةيؼتووة. دوايى وسووراوتشئ سووداو سويـذا. بـةس يةٖـةَوإ ئاْاتـاى طـوىَ ى يـيَ بـوو.        

 ئافةسئ! ئةَة ئةوبوو، نة بةٖةَوو ٖيَضى ٖاواسيهشد:
 قوَييٓط! قوَييٓط دةفشِٕ!  -

اف بوو. يةسادةبةدةس ػني و تاضاو بشِواْىَ بيَهؤتايى بوو طوَيتإ َشاد طةيشى ئامساْى نشد ط
يةو ئامساْذا قوَييٓط دةفشِئ و ئاساّ و يةطةسخؤ باَييإ دةنوتاو ديَطؤسنيَيإ دةنشد يـةدوسةوة  
دةْطى َْيوإ قوَييٓطـةنإ دةٖـات. ثـؤييَهى طـةوسة بـوو. ئـةوإ صؤس بـؤ ثةسِةطـةى ئامسـإ          

امسإ صؤس بةسصتش بوو. ئامسـاْى بيَظـٓووس و ثشِػـهؤ. و ثؤيـة     ٖةَيهؼابووٕ. بةآلّ  ديظاْةوة ئ
قوييٓطةنإ وةى يةى دوسطةى بضوى و صيٓذوو و يةّ ئامساْةوة بىَ طةسوبٓةدا َةيـةى دةنـشد.   
طوَيتإ َشاد طةسى بةسصنشدبؤوة و تةَاػاى دةنشد. دوايـى يـة ثشِيَهـذا بـة خـؤى ٖاتـةوة و       

 بةٖةَوو ٖيَضى ٖاواسي نشد:
 قوَييٓط قوَييٓط! ٖوسسسا!  -

                                                           

 ريئةيطو: ئةو بةػة طؤػتةى ساوضى دةيبةخؼآ.ػ (29)
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ػتيَهى طـشْط و   ئةوإ ٖةسطيَهيإ بة دواْى قوَييٓطةناْيإ دةديت. بةَةؾ وةّ ئةوةى
 تاصةى ضاوةسِوإ ْةنشاو بةيةى بًَئَ باْطةواصيإ دةنشد:

 قويٓطٔ! قوَيٓطٔ! قوَييٓط!  -
ة. ئـةو  طوَيتإ َشاد بةبريى ٖاتةوة، نة صو ثةيذابووْى قوَيٓطإ ية ئامسإ ْيؼـاْةى خيَـش  

 يةطةس صيٓةنة داْيؼتبؤوة و ٖاواسى بؤ ئاْاتاى نشد:
قوَيٓطى صو ثةسةواص، ثيَؼبيٓى خيَشو خؤػية! بةسٖةّ، ساطاَلت بةطـةسَاْذا دةبـاسىَ و    -

 باؾ ديَتة بةسٖةّ. ئاْاتاى باؾ طوىَ ى ييَٓةبوو:
 ضى ضى؟  -
 بةسٖةّ، بةسٖةّ طةَيىَ باؾ دةبىَ.  -

 ةط طةسِاوة و ٖاواسى نشدىَ:ئاْاتايؽ بةسةو نٔ ئاسنني ب
 بةسٖةّ. بةسٖةّ، فشةباؾ دةبىَ.  -

 ئةويؽ وةالَى داوة:
 طويَِ ييَبو، طويَِ ييَبو! بةسٖةّ خاغ دةبىَ.  -

قوَيٓطةنإ ية ئامسـاْى ػـيٓذا دةفـشِئ و دادةٖـاتٔ. ئـةوإ بـةبَى ثةيـةنشدٕ دةفـشِئ و         
وو بة ثـؤٍ و دـاسى وا ٖـةبوو تـاى تـاى      باَيةناْيإ بة ْةسَى و ػيَٓةيى ييَهذةدا و داسى واب

دةفشِئ، ٖةسٖةَووى تيَهشا قاوقاريإ بوو و باْطى يةنذيإ دةنـشد و طـةس يـةْوىَ ٖيَُٓـى و     
ئاساَى دةنةوتةوة ْاويإ. ية ٖةواييَهى بيَطةسد و سووْذا ئـةو سؤرة، طـةسدةْى دسيَـزنشد و و    

ٖةْـذيَهيإ ْيـوة ٖةَيهيَؼـشاو و    دةتطوت تاػشاوٕ و، دةْونى باسيو و ثيَيةناْيإ، نـة ٖـى   
ٖةْذيَهيإ بةتةواوى بةخؤوة ْووطيَٓشابوو، بةدواْى دةديرتا. دـاسى وابـوو يـةناتى فشِيٓياْـذا     
نؤتايى طجى ػاثةسِةناْيإ يةْاو باَيةناْياْذا بةسضاو دةنةوت. يةدواييذا دووتيَشةنإ صاْيـإ،  

يَؼٔ. ٖةس قوَيٓط بـوو صيَـرت دةْيؼـٓةوة    نة ثؤية قوَيٓطةنة وابةسة بةسة بةسةو خواسةوة دادةن
طةس صةوى و وةى ئةوة وابوو سووداويَو ئـةواْى بـةسةو داَيَٓـى ضـيا دوسدةطـتةناْى دةبـشد.       
طوَيتإ َشاد يةرياْيذا قةت قوَيٓطى ية ْضيهةوة ْةديتبوو. ئةوإ ٖةَيؼـة يـة ئامساْـذا وةى    

 خةوٕ و خةياٍَ و يةو ثةسِةطةيذا دةفشِئ. 
 ٖاواسي نشد: طوَيتإ َشاد
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ــشد      - ــإ ن ــواسة ساي ــةو خ ــةسةو ئ ــيَهيإ ب ــٓةوة! ٖةسط ــٓةوة، دةْيؼ ــةيشنةٕ دةْيؼ ط
ٖةوداسِةناْيإ بةديَٗيَؼت و بةسةو ئةوىَ، بةسةو ئةو ػـويَٓةى، نـة قوَييٓطـةناْى بـؤ ْـةوى      

 دةبووٕ سِايإ نشد. 
إ ضؤْٔ؟ صؤس خيَشا، بةٖةَو تواْايإ دةبةصئ. دةياْويظت يةْضيهةوة ببيٓٔ، نة قوَيٓطةن

باؾ دةبوو. طوَيتإ َشاد صؤس بةباػى ساي دةنشد. صةوى يـةريَش ثيَيـذا بـةسةو ئـةو دةٖـات و      
ئةويؽ بة ثيَضةواْةى ئةوةوة سايذةنشد. نيَوة ثشِ ية بةفشةناْيؽ يةطةٍَ صةوى بةسةو ثـريى ئـةو   

إ َـشاد ضـاوى   دةٖاتٔ و ثؤية قوَيٓطةنةؾ بة ضةسخةية يةئامساْذا، ية ئامساْيَهذا، نة طـوَيت 
ييَٗةَيٓةدةطشت بةسةوثرييةوة دةٖات. يةتاو سانشدٕ و خؤػيا، ٖةْاطةى بةْـذ دةبـوو. وة ئـةو    
يةناتى سانشدٕ بة خؤػيةوة، ٖةس يةطةٍَ ئةوةى، نة ساي دةنشد بةسةو قوَيٓطةنإ بريى نشدةوة. 

دةيذاتة َريصاطوٍَ.  ئةطةس ثةسِ ية قوَيٓطةنإ بهةوىَ ئةو دةيبيٓيَتةوة و ٖةَييذةطشىَ و بةدياسى
ضريؤنةنةػى وةى خؤى بؤ دةطيَشيَتةوة. تةْيا دةبواية بياْطاتىَ و بياْبيٓىَ. طوَيتإ َشاد ٖةس 
بةو ػيَوةى، نة ية طياْى خؤيذا ٖةطتى بة ثةيوةْذييَهى خؤػى َريصاطوٍَ دةنشد، ساي دةنشد. 

يذةنشد، سيَو و ساطت بةثةسِة ئةطةس دةيتواْى ٖةس ئيَظتا بةخؤى و ثةسِة قويٓطةوة بةسةو ئةو سا
 قوَيٓطةوة. . بةسةو ئةو... . . 

ئةوإ ساياْذةنشد بةبىَ ئةوةى ئاطايإ ييَبىَ ضاويَهى بىَ بةصة بةبىَ ئةوةى ثيًََوةنـاْى   -11
برتونيَٓىَ ئةواْى نشدبووة ْيؼاْةى تفةْط و يوويةى تفةْطةنةى يةطةس ئةّ بؤ ئةويإ دةبشد و 

ّ دادةطشت. ئةو ضاوة ثيظة ثشِ ية ْةفشةت و بيَضاسيية تةَاػاى دةنـشد،  ئيٓذا طيَشةى ية طيَية
نة ضؤٕ ئةو ْةودةواْاْة ية بةساْبةسى نوْى طيَشة بةسةو قوَيٓطةنإ سايإ دةنشد. صةَـني يـةو   
نوْةوة صؤس طةوسة دياسبوو، بةآلّ  ئةوإ صؤس بضهؤية دياسبووٕ. ئامسإ بةساْبةسى ْيؼاْضيةنة 

َيةناْةوة صؤس طةوسةو ئةوإ يةبةساْبةسى صؤس بضوى بووٕ. ئةطةس ثةال ثيتهة بةطةس طةسى َٓذا
ثةجنةى ثيَوةْشابا ئةوإ ْابوت دةبووٕ. ئةّ سوداوةؾ دةنشا يةيةى ضشنةدا سووبـذا. بـؤ ئـةوةى    
يةبةساْبةسى طيَشةنة بةدياس ْةنةوٕ تةْيا ئةوة بةغ بوو ثةجنة بةالثيتهةوة بٓشىَ. ئةو نةطةى 

 ت ٖةْاطةى خؤى سادةطشت و دةيطوت:طيَشةى دةطش
بامشإ ْيؼاْة ييَذاطشتٔ. ئيَظتا دةنـشىَ ٖـةَويإ يـةْاو ببـةئ، بـةدؤسيَو ْووصةيـإ        -

يةبةسةوة ْةيـة. ئةويذيهـةيإ نـةيغاوى ئةطـجةناْى بةدةطـتةوةبوو. ئةطـجةناْى بـشدة ْـاو         
 ضاالويَو، نة وةى نوْة طوسط وابوو و يةريَش طشديَهةوة بوو، طوتى:

 ويًَى نة، دياسة ػيَت بووى. ياسى وطاَيتة بةطويًة ْانشىَ، يةخؤسايى ْيؼاْة دادةطشى.  -
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نةطةنةى ْيؼاْةى داطشتبوو بيَذةْط وقظة نانيًةنإ و ػـةويالنى بةطـةسيةنذا فؼـاس    
دةدا بةآلّ  يوويةى تفةْطةنةى ٖةس وةى خؤى ساطشتبوو. ئةو نةطةى ئةطجةناْى طشتبوو وةى 

 اْى داو طوتى:فةسَاْذةييَو فةسَ
ثيَتذةَييَِ طةست دةسْةٖيَٓى. يةسانشدٕ بيَضاس دةبٔ و دةطةسيَٓـةوة، نـة ثةيوةْذييـةنيإ     -

بةتؤوة ْيية. صةالَةنة طوىَ ى بةقظةى ئةو ْةدا. بة دسيَزبووْةوة سووَةتة ْةتاػشاوةنةى بـة  
ة بـىَ ئاطـاو   قؤْذاغى تفةْطةنةوة ْابوو يةنوْى ْيؼـاْةنةوة بةيةصةتـةوة، ضـاوةديَشى َٓذاَيـ    

خةياَيةناْى دةنشد بة قاوقيزةوة بةدواى قوَيٓطاْذا ٖؤػيإ يةدةطـت دابـوو. َـشؤظ عةنظـى     
دةيطشىَ. ٖةس سادةنةٕ و ثيَذةنةْٔ! سادةنةٕ و ثيَذةنةْٔ! دَييـإ خـؤؾ بـووة! بةطـىَ طويًـة      

س ضـى ئـةو   ئةوٖاّ سادةخظنت، نة دووَيةيإ يةبةس بربِىَ. سادةنةٕ و ثيَذةنةْٔ! دياس ْيية يةبـة 
 طةطباباْة وا سادةنةٕ... . 

دوتياسةنــإ َــاوةييَهى صؤس سايــإ نــشد، بــةآلّ ، نــة طةيؼــتٓة طــةسطشدةنة، ديتيــإ 
قوَييٓطةنإ ديظإ بةصس دةبٓةوة، َٓذاَيةنإ ية تاوإ ئاطشيـإ طشتبـوو. سةْطـة ٖـةس يةبـةس      

 ئةوةْذة بووبىَ، نة قوَييٓطةنإ خةسيو بوو بٓيؼٓةوة؟ 
ــةنإ  وةطــتإ و ٖةْاطــةيةنيإ تــاصة نــشدةوة. ػــةنةت ببــووٕ. طــوَيتإ َــشاد  َٓذاَي

ديظاْةوةؾ بؤ دوستش سايهـشد و نـاتَى وةطـتا، نـة فشََيظـو يةضـاواْيذا قـةتيع َـابوو و         
قوَييٓطةناْى بةسيَ دةنشد. دوايى ئةوإ طةسِاْةوة و طةسيةْوىَ بة نيَاَلْى صةويةناْى ئةنظـاى  

ؤؾ بـوو. دواى ْيـوةسؤ عاسةباْـةى نؤَيدـؤص بـةباسةناوة بـؤ       دسيَزةيإ داوة. سؤريَهـى صؤس خـ  
ئةطجةنإ طةيؼتة دىَ. ثةتاتة، طؤػت، ئاسد و داسوضيًهةى بؤ ٖيَٓابووٕ و باس باسةنة طوتى: 
ضهيؽ طةسدةطتة ئاطاداسى نشدّ، نة بةياْى خؤى و دوو ٖةوداسِو ئاسطؽ قوبادقوٍ ديَٓة ئيَشة 

ديهةؾ بًَىَ. َطيَضيإ تيَو ْةدىَ و تووسِة ْةبٔ. بشِيـاسي  و طوتى بةطوَيتإ َشاد و نوسِةناْى 
داوة و بةياْى دةطتةنةيإ بةتةواوى ناسدةنةٕ. ئةَة دةبىَ ببىَ و دواى دوو سؤرإ تيٓعةييؤف 
طةسؤنى نؤَيدؤص دَيتة التإ. باس بةسةنـة ئـةّ دةْـط و باطـاْةى َٖيٓـا. ٖـةَويإ ثيَهـةوة        

يظت طةسيةْوىَ بضٓةوة طةس دووت، ثريةرٕ بة طوَيتإ َشادى فشاويَٓيإ خواسد و ناتيَو دةياْو
طوت، دةيةوىَ بضيَتةوة ئائيٌ و بةياْيؽ يةطةٍَ ضهيؽ دا بطةسيَتـةوة. طـوتى، نـة يـةئائيٌ     
ناسى ثةيةى ٖةية و دةبىَ بؤ ػوػتٓى دٌ وبةسى طابوٕ بيَٓىَ. بـؤ ئـةوةى ئـةوإ بـةبىَ ئـةو      

رةنةيإ و ػؤسباويؼى بؤ دسوطـت نـشدوٕ، تـا ئـةوإ     بةبشطيَتى ْةَيَٓٓةوة، ْاْى بؤ ٖةَو سؤ
ٍَ ئةوةػـذا سـةصي ْـةدةنشد بـشِوا بـةآلّ          تةْيا طةسَى نةْةوة و بيدؤٕ. طوَيتإ َـشاد يةطـة
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ْاضاسبوو ساصى بىَ. ْةدةبوو ضةْذ و ضوْى يةطةَيذا بهشىَ يإ سيَطاى يـيَ بطـريىَ. دووتيَشةنـإ    
ة ثشِراْة طةس نيَاَلْى صةويةنـة. طـةس يـةئيَواسة    بةسةو طاطٓةناْيإ ضوْةوة. ٖةس ٖةَو سؤرةن

طةسِاْةوة. ئيَظتا ٖةتا ضاوٖةَيدةى نيًََطةييَهى طةوسة ئاَادة نشابـوو. ئةَـة يةنـةّ نيًََطـة     
بوو. دةبوواية صةوييَهى صؤس بهئًََ. ئةَة طـةسةتابوو ئةَـةى دوايـى يـة ثـاؾ ئـةوةوة دىَ.       

طةسةخةت و ثةْاو ئةو ػويَٓاْةى، نة بـةديَُابووٕ   بةسةبةسى سؤر ية صةسدإ دوا خةتيإ نيَاَل.
نيَآليأْ و بةبىَ خؤ دواخظنت ٖةوداسِةناْيإ بؤ طةس ئةو صةوية ْويَية بشد، نة دةبوواية بةياْى 
دةطتى ثيَبهةٕ. تا ئةطجةناْيإ نشدةوة و بةطواسى طةيؼتٓةوة خيَوةتـةناْيإ، ٖـةوا تاسيـو    

ةرْةنة َاوةييَو بـوو سؤيؼـتبوو. طـشْط ْييـة. ئـةو      داٖات. يةْاو ضادسةنة نةغ ْةبوو. ثري
بةياْى دةطةسيَتةوة. بةسؤر َاْذو و نفت بووٕ. يةطةسةخؤ نـةٍ و ثةيـةناْيإ يـة ئةطـجةنإ     
نشدةوة و بشدْياْة ْاو ضادسةنة و ٖةسػتةيإ يةطةس ديَطا و ػويَٓى خـؤى داْـا. ٖـةس دواصدة    

ْة بىَ ضةسخةنة نة ية بـاتى ئـاخوسِ يةطـةٍَ    ئةطجيؽ ية ديَطاى خؤيإ، يةبةسدةّ نؤْة عاسةبا
خؤياْذا ٖيَٓابوويإ، بةطرتاْةوة و ناييَهى صؤسيإ بـؤ ئةطـجةنإ يـةْاو نؤْـة عاسةباْةنـةدا      
سونشدبوو و بشِياسياْذا بةياْى صوتش ٖةَيظٔ تا ئةطجةنإ بشِْٓةوة و يـة ئاسةقـةى وػـهةوة بـوو     

ػوػت و ئاطشيإ يةْاو ضادسةنةدا نشدةوة و ثانيإ نةْةوة. يةتاسيهيذا دةطت و ضاوى خؤيإ 
يةبةس سووْانايى ئاطشةنة ئةو خواسدْة طاسدةيإ خـواسد، ضـوْهة بـؤ طةسَهشدْـةوةى ٖيَـض و      
تواْايإ تيَذا ْةَابوو. سانؼإ، نة بٓووٕ. طوَيتإ َـشاد يةٖـةَوإ دسةْطـرت ْووطـت. ئـةو      

سيَهى ية ئةطـجةنإ خـواسنشدةوة.   ثيَؼى ْووطتٓى داسيَهى ديهة ية ضاسةنة ٖاتةدةسةوة و طة
ئةطجةنإ ئاساّ و ٖئَُ ساوةطتابوٕ و دةّ و قـةثؤصيإ يـةْيَو نـادابووٕ و وةى ٖـاسإ نـاو و      
ويَٓذةى وػهيإ خشّ خشّ دةدوى و يةػةنةتيإ ثشَةيإ دةنيَؼا. ئةوإ يـةّ بـةسو ئةوبـةسى    

ٕ. يةٖةس اليةى عاسةباْةنة ٖةسدوالى عاسةباْةنة يةى بةساْبةسى يةنىَ نح و ٖئَُ وةطتابوو
ػةؾ طةس ئةطح وةطتابووٕ. ية ٖةوانة دةوةػاوة، نة بؤ خؤيإ بـةئاساَى بوةطـنت. َـاْط    

 تةْيا ٖيالييَهى باسيهى ييَذةديرتا، نةواْيَهى صؤس باسيو. 
طوَيتإ َشاد نةَيَو سىَ ى نشد. دياس ْةبوو بؤضى تشغ دايطشتبوو. ئةو ْـاوة نةطـى ىلَ   

َةسط ئاطا. ػةوى تاسيو و بىَ نؤتايى. ئةو ناتاْةى طةس طةسَى ناس دةبوو  ْةبوو، بيَذةْطى
بؤى بةدةسدةنةوت، نة ئاطاى يةوة ْيية، نة يةّ ديَطايةدا ػـةوإ يـة بياباْـذا بيابـاْى دوسة     
دةطت دْيا ضةْذة تشطٓانة. ئةو بةخيَشايى طةسِاوة بؤ خيَوةتةنة و يةديَطاى خؤيذا داْيؼـتةوة  

ةييَو خةو ْةيـذةبشدةوة. ئـةو يةتاسيهيةنـذا بةضـاوى نـشاوةوة سانؼـابوو.       و ديظاْةوةؾ َاو
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يةباسةى صؤس ػتاْةوة بريى دةنشدةوة و بابةتى دؤساودـؤسى بةَيَؼـهذا دةٖـات. يـةْاناو خـةَيَو      
دايطشت و دَيى بؤ َايةوةيإ تةْط بوو. دةبىَ دايهى بـةبىَ ئـةو يـة ض ساييَهـذا بـىَ. ئـةوةى ىلَ       

بابى ْييةو ئةوة ٖيض. ئةطةس ْاَةييَهى دةبوو ئيُشِؤ نابشاى باسبةس دةيٗيَٓـا و   سووْبوو، نة خةبةسى
داواى َزداْةى ييَذةنشد. ٖةسضى ويظتبا دةيذايىَ. بـةآلّ  دةيتـواْى ضـى بـذاتىَ. ئـةو، نـة يَيـشة        
 ػتيَهى ْيية. طفتى ْيو طوْيية طةمنى ثيَذةدا. ثايضإ، نة يةنؤَيدؤص طةمن دةدةٕ، ئةوطانة دةيذايـة 
ئةو بةبري خؤى ٖيَٓاوة، نة ضؤٕ سادى َشاد قظـةى يَيـوةسطشت، نـة ئةطـةس باونيـإ يـة دـةْط        
بطةسِيَتةوة ية ئيَضطةنةى ػةَةْذةفةس بةسةو ثريى دةضـٔ و ٖـةس دوونيـإ طـواسى ضـابذاس دةبـٔ و       
 تاويذةدةٕ. يةبةس ئةوةى طوَيتإ َشاد بشا طةوسةية ية ثيَؼةوة و ئـةويؽ يـة ثؼـتةوة دادةْيؼـىَ و    
ٖةسنة دةطةْة باونيإ ضابذاسى دةدةْة دةطت و خؤػيإ يةتةى ئةودا سادةنـةٕ و دايهيـإ يةطـةٍَ    
خةَيهيَهى صؤسدا بةسةو ثريياْةوة دئ. طوَيتإ َشاد ية بةبريٖاتٓةوةى ئـةو ػـتاْة دَيـى توْـذبوو و     

س يـة  ئاخيَهى ثشِ يةخـةَى ٖةَيهيؼـا و بـريى نـشدةوة. ئةطـةس خؤػـيةنى وا بيتـة ئـاسا. ضـابذا         
ٖةوداسِةنة دةنةَةوة و ضواسْاَية بةدواى دا تاوي دةدةّ و يةثاػذا طةد داس ثرت ناس دةنةّ. دوايـى  
ئةو ية تاسيهيذا بةيادى ئةوةى، نة يةبةسدةّ بةسدةباصةنةى طةس سوبـاس ضـؤٕ طةيؼـتة َريصاطـوٍَ و     

ئـةودا بـوو   ثيَهةْى. ٖةتا يةو ناتةيؼذا ئةو بـةطشتٓى دةطـتى و نةضـؤٕ دةطـتى يـةْاو دةطـتى       
طوتى)َٔ خؤػشاَيِ! َٔ صؤس خؤػشاَيِ! َةطةس تؤ ْاصاْى، نة ضةْذة خؤػشاَيِ و ضةْذة خؤػـشاَيِ!  
(. وة يةوةى، نة ئةو يةو ناتذا ضؤٕ ية بووْى َريصاطوَيذا خؤى ْاطى و ضـةْذة بـة نـةف و نـوٍَ و     

ىَ ٖـةَوو ئةَاْـةى   دؤػى ٖيَٓاو ضةْذة يةو باسةوة خؤػشاٍَ بوو، نة َريصاطوٍَ، خودى ئةوة، بـةيَ 
ٍَ ْةخـةوتبىَ. سةْطيؼـة، نـة يـةّ ضـشنةيةدا بـري يـةو         ٖةطتجيَهشد. ٖةسطيض ْابَى ئيَظتا َريصاطو
بهاتةوة. ئاخش َريصاطوٍَ و ئةو يةنيَهٔ، طوَيتإ َشاد دةطتيَهى بة دةمساَيةنةى ئةو داٖيَٓا، نة ية 

صى نيَؼا... بةجمؤسة طـوَيتإ َـشاد   باخةَيى بضونى ضانةتة طةسباصيةنةى دابوو و ْةواصػى نشد و ْا
بةسةبةسة خةو بشديةوة. ضووة خةويَهى قووَيةوة. دوايى خةوْيَهى قؤسِى ديـت. يةخةوْيـذا نةطـيَو    
ئةوى خٓهاْذ و دةطتةناْى ػةتةى دةدا و يةنظةس بةئاطا ٖاتةوة و ٖيَؼتا ْةطةيؼتبوة ئـةوةى يـة   

اسػةقاسى، نة بؤْى توتٓى دةدا يةطـةسدةَى  تشطإ ٖاواس بها، نة دةطتيَهى طةوسة و طشاْى و ػةق
داْشا و نةطيَو، نة طيدة طيدى طيٓطى دةٖاتة طوىَ و بؤْى دطةسةى ية دةَةوة دةٖات، ية بـٔ  

 طوىَ ى ئةو دا طوتى:
بيَذةْط بة، ئةطةس دةتـةوىَ بـزى! . ئـةو بـة فؼـاسةوة دةَـى طـوَيتإ َـشادى نـشدةوة و           -

بٔ نانيًةناْى ييَو نشدبـؤوة بـةدؤسيَهى وا رإ و دةسدى    بةدةطتيَهى ئاطٓيٓيؽ ػةويالنةناْى تا
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ثيَطةياْذبوو. دةَى بة ثاسضة ثةسؤييَهى نؤٕ ئاخٓى بوو، تا طوَيتإ َشاد ويظتى بةئاطابىَ و بضاْـى  
ض باطة و ئةوة ضية سودةدا، دةطتةناْى يةثؼتةوة بة ثةتهيَو بةطـرتابؤوة. ئاسةقـةييَهى دةسنـشد و    

 ٔ. ئةّ دوو نةطةى ْاو ضادسةنة نئَ و بؤضى ئةويإ بةطتؤتةوة؟  ٖةَوطياْى نةوتة يةسصي
 يةنيَو يةوإ بةيةنيَهى ديهةى طوت:

 ئةَة تةواو. دةطت بة ئةواْى ديهة بهةئ.   -
ئةوإ ية تاسيهيذا بةسةو ئةو ديَية ضوٕ، نة ئاْاتاى ىلَ ْووطتبوو. ئاْاتاى دةْطيَهى ييَوةٖـات  

ئةويؼيإ قؤٍَ بةطـت نـشد. بـةآلّ  ئـاسنني بـةط وةى صةبشيَهيـإ        و نةوتة دوية و تةناْإ، بةآلّ 
بةطةسى دادا بآ، ضوْهة ْايةييَهى يةبةسةوة ٖات و نح بؤوة. طـوَيتإ َـشاد ٖيَؼـتا ْةيـذةتواْى     
يةوة بطا، نة َةطةيةنة ضية. خةسيو بوو ثاسضة نؤْة قوَاػةنةى ْاو دةَى ئةجنٔ ئةجنٔ دةنـشد.  

دا بوو. ْيَو خيَوةتةنـة تاسيـو و تٓـؤى    (1)اْى يةريَش فؼاسى نٓذسِةنةٖةْاطةى تةْط ببوو. دةطتةن
بوو. ئةواْة نئَ. بؤضى ئةواْة ٖاتوْةتة ئيَشة. بؤضى ئةوٖا بةّ ػيَوة يةطةٍَ ئةواْـذا دوالوْةتـةوة،   
ضيإ ييَيإ دةوىَ. سةْطة بياْـةوىَ بيـاْهورٕ، بـةآلّ  يةبةسضـى؟ طـوَيتإ َـشاد دةطـتى بـة خـؤ          

دووَية دووأل نشد، ئةو ناتة يةنيَو يةو ثياواْة بة ئةرْؤى فؼاسى خظتة طةس ئـةو بـة   ساوةػاْذٕ و 
 ئةْطوطتة تؤنُة و ئاطٓيٓةناْى خؤى َظتيَهى بةطةسى دادا و ية طةسخؤ و بةئاػهشا ووتى:

بيربِةوة، تةنإ َةدة. طويَت ييَية يإ ْا؟ دةَيىَ ى تؤ ييَشة ٖةَوو ناسيَهت بةدةطـتة. ئيَُـة    -
 ئيَوةَإ بةطتؤتةوة يةبةس ئةوة ئيَوة بةسثشطى ٖيض ْني، تيَطةيؼتى؟  دةطتى 

ئةو بةدةّ ئةّ قظاْةوة داسيَو ئةوٖاى دةطوت و داسيَهى ديهة ْيٓؤنة ئاطٓيٓةناْى بةطـةسيذا  
ٖةَووػت تةواو دةبىَ.، نة بةدواتاْذا ديَـٔ. ٖـةَووى    -بؤ خؤتإ عاقٌ بٔ -دةنيَؼا و دةيطوت:

وة. ثةيوةْذيى بة ئيَوةوة ْابىَ. بةآلّ  ئةطةس نةطيَو ية ئيَـوة بيـةوىَ ػـتيَو    ٖةس وةى خؤى بطيَشِْة
 بها وةى توية طةط دةيتؤثيَِٓ، بيَذةْط بٔ! بة بيَذةْطى دسيَز بٔ، ْاَشٕ.  

ئةوإ بة يشخةيشخةوة ٖةْاطـةيإ دةدا و دويَٓيـإ دةدا و ئـاخ و ئؤفيـإ ٖةَيذةنيَؼـا و تفيـإ       
ةدةسىَ. طوَيتإ َشاد طويَى ييَبوو، نة ئةوإ يةالى ئةطجةناْذا خةسيهى دةنشد و ية خيَوةتةنة ضووْ

ناسيَهٔ. ئةطجةنإ سِةوى بووْةوة و ضواسثةييإ بةصةويذا دةنوتا و فشِةفشِى نوْـة يـوت و قـةثؤصيإ    
دةٖات. دواى نةَيَو سَِبـةى مسـةناْيإ و صةبـشى داسدةطـت ٖاتـة بـةسطوآ نـةوت، ديظـاْةوة         

َبةى مسى ئةطجةنإ نةّ نةّ و بةخيَشايى تـةواو نـح بـؤوة. تـةْيا ئـةو وةختـة       دويَٓيَهيإ داو س
                                                           

 نٓذسِ: نوسيع، ػشيت (1)
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طوَيتإ َشاد ئاطاداس بؤوة و ٖةَوو ػـتيَو سووي دابـوو، و بةدةسنـةوت، ئةطـح دصةنـإ ٖـةَوو       
ئةطجةناْى دووت و نيًََى ئةواْيإ بشدبوو. خةّ و تووسِةيى طياْى ئةوى تيَو قوثاْـذبؤوة. طـوَيتإ   

اتةناْذٕ و خؤ ساثظهاْذٕ ٖـةوَيي دةدا دةطـتةناْى ئـاصاد بهـاو بياْهاتـةوة. بـةآلّ        َشاد بة خؤ س
ٖةوَيةناْى بىَ ئةجناّ بووٕ و بةدةّ ٖةْاطة طرياْةوة دةطتى بة طووساْذْى طةسى و ٖيَٓاْـة دةسةوةى  
ثاسضة نؤْة قوَاػةنةى ْاو دةَـى نـشد، دةَـى دةضـوصاوة، خـويَٓى يَيـذةٖات و يـةتاو فؼـاسى         

يٓى ثاسضةنة راْى دةنشد. يةطةٍَ ئةَةػـذا طـةسةجناّ تـواْى ثاسضـةنة يـة دةَـى فشيَذاتـة        تيَئاخٓ
دةسةوة. وةى ئةوة بوو طياْى ئاصادبىَ. طةسى طيَزى دةخواسد بةآلّ  يةطةٍَ ئةوةػذا تـواْيى نـةَيَو   

 طةسى خؤى يةطةس صةوى بةسصناتةوة و ٖاواس بها:
 ةّ.  نوسِيٓة ئةَة َِٓ! ئةَة َِٓ، َِٓ قظة دةن -

بةآلّ  نةغ وةالَى ْةداوة. ئةو طوىَ ى ييَبوو، نة ئاْاتاى و ئـاسطني بـةط يـة ديَطـاى خـؤى      
 تةنإ يةطةس تةنإ دةدةٕ. ئةودا طوتى:

نوسِيٓة ْةتشطٔ. َٔ ئيَظتا، َٔ ئيَظتا بريَيـو دةنةَـةوة، تـةْيا ئَيـوة طـويَِ يـيَ سِاطـشٕ.         -
 ئاْاتاى، تةناْذة، تؤ يةنوىَ ى؟  

 َٓطة َٓطيَهى نشد و نةوتةوة.    -اييَهذا ية ديَطاى خؤى بةسصة ثىَ بووئاْاتاى ية س
ئاْاتاى طةبشت بىَ! ية دىَ ى خؤت بة! طوَيتإ َشاد بةطةس دٌ و بةسط و دًى ئةطـجةناْذا   -

 ئيَظتا دسيَز بةو ثؼتت ية َٔ نة.   -بةسةو ئةو خضى:
 طويَت ييَية، دةَييَِ ثؼتت ية َٔ نة. 

ة ثؼتى يةى دسيَزببووٕ و طوَيتإ َشاد بة ثةيهوتإ ية تةْافةنةى دةطـتى  ئيَظتا ئةوإ ثؼت ب
دؤطتةنةى دةطةسِاو دةثؼهٓى. ئةو دةطتووسى بة ئاْاتاى دةدا ضؤٕ دسيَز بىَ و بطةسِيَتةوة و دةطـتى  
بةسطشيَيةنإ نةوت. طوَيتإ َشاد ٖةس وةى ئاْاتاى ريش دةنشدةوة، نة يـةراْى دةطـتةناْى دإ بـة    

طشىَ. ثةجنةناْى بة ئايكةى تةْافةنة نةوت و ساي نيَؼا و تةْافةنة ػٌ بـؤوة و يـة دوايـى    خؤيذا ب
 ئةوةدا ئاْاتاى خؤى دةطتةناْى يةْاو نؤتى تةْافةنةدا دةسنيَؼا دةسةوة...  

ئةطح دصةنإ بةناوة خـؤ ييَيـإ دةخـوسِى و ْاوْـاو بـة ضـواسْاَيةو ْاوْـاو بـة نـاوةخؤ           -12
ْةدةنشا صياد تاو بذسىَ. ثيَويظتيؼى ْةدةنشد. ض ثيَويظتى بةوة بوو طـةسيإ  دةسؤيؼنت. ية تاسيهيذا 

بةػهإ بضآ. ناسيإ باؾ و تةواو طةسى طشتبوو. تاصة ية دةطت نىَ سابهةٕ؟ ية ضـةْذ َٓـذاييَو؟   
يةّ دةوسوبةسة تا طةد نيًؤ َةتشيؽ بة ضـواسدةوسدا باَيٓذةػـى ثيَـذا ْـافشِىَ. َٓذاَيـةناْيؽ، نـة       
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ةطرتاوةتةوة و تةْيا بة دوونوْة يووتيإ يشخـةيشخيَو دةنـةٕ. دةبـىَ بـةو ضاسةْووطـةيإ      دةطتيإ ب
 ػهوس بٔ، نة ٖةس بةوةْذة تةواو بووة... . . 

ئةوإ ضواس ئةطجيإ يةطةٍَ خؤياْذا سفاْذوة و بة سظيَبى خؤيإ ٖةسيةنةيإ دووتيَهى ثيَذةضـىَ  
طةسوويإ طري ْةبىَ... . سيَطاييَهى دوسودسيَزى دوس ْةى صياتش. خوابها و ئةَةيإ بؤ قوت بضىَ و ية

ية ئاوة داْيإ ية ثيَؼذابوو. تا دةوسوبةسى تاػهةْذ طىَ سؤرة سىَ دةبوو. دةبىَ يةويَؽ ويَوةتش بـشِؤٕ.  
ئيَظتا تةْيا ثيَويظتى بـةوة دةنـشد، نـة بطةْـة َةبةطـت. ناسةنـاْى ديهةػـى ٖـةس وةى ئـاو          

هةْذ طؤػت نيًَؤ نيًَؤ ٖةس طةسَاو طةسّ ية ٖةوا دةقؤصْةوة. يـةوىَ  خواسدْةوة واية. ية باصاسى تاػ
خةَيو ٖى َاَةَية و نشِئ و فشؤػتٓٔ. ئةَةيإ ناسى ئةواْـة. صو طـاغى نةْـةوة. بةساْبـةس طـىَ      
ئةطجى صؤس باؾ، نة طؤػتى ئةوإ بةصيَش ٖةَيذةنيَؼشىَ و ض ثاسةييَهى ئةطتوس ية طريفامنإ دةْـينَي.  

ٕ ضؤٕ ٖةَيطشئ و يةطةٍَ خؤَاْذا بيبةئ؟ ئةَة خؤى يـة خؤيـذا ثشطـياسيَهة. طاَيتـة     بةآلّ  ثاسةنا
ْيية. ضى يةو ٖةَو ثاسة بهةئ! بةساطتى ثاسويَهى ضةوسَإ دةطتهةوت. ئيَظتا دةبـىَ بـةخيَشايى   

، طـؤسِ  ناسى ببيٓني. ئةوطانىَ دةتواْىَ مباْذؤصيَتةوة. َةطةس با ية طاسادا دةطريىَ. ثووٍَ و ثاسة ٖةبىَ
غةسيب بووٕ طشفتيَو ْيية. ناتى خؤيةتى، دةَيَهة وةختى ٖاتوة، نة تا ْةطرياوئ ييَـشةوة بذةيٓـة   
نةْذو نةييَٓيَو. مباْطشٕ دياسة ديَطاَإ نيَية و دةَاْذةْة دادطاى بياباْى. بـةآلّ  ٖةَيـة دةنـةٕ!    

 ديهة ٖةية... . .  ثوٍ و ثاسة ٖةبىَ ريإ ٖةية. بيَذطة ية تاػهةْذيؽ ضةْذ ػاسو ديَطاى
ية خؤسِاْيية دةَيئَ ٖةس نةطة ضاسةْووغ و ئةطتيَشةييَهى بةختى خؤى ٖةية. بة تـةواوى سـاٍَ   
وباسَإ تيَهضوة. ئةوةْذةى يةو طةسَاوطؤَيةى ْاو ضياياْذا بة دواى ساوى بضْة نيَـوييَهى َـشداسدا   

، دريِة و ية دـوئ ْايـة. دطـة    سابهةئ، تاصة يةّ وةسصة ْيَضري طؤػتى ٖةس ٖةَووى سةط و ثيَطة
يةويؽ فيؼةنيؼُإ سوو ية تةواو بووْذا بوو. ْةَاْذةتواْى صؤس طـةساْذووى ْيَضـري بٓـينَي. بـةآلّ      
ييَشة نىَ دةيتواْى ئةوةى بة بريدابىَ. ئـةو َٓذااَلْـة بـة خـؤو ٖةوداسِةناْياْـةوة وةى ئـةوةى يـة        

يةو طةسى طـةسةواْةوةية و سصم و بـزيَوى ٖـةس     ئامساْةوة ٖاتنب. خوا خؤى ْاسدوْى! خواييَو ٖةية.
نةطيَهى دابةؾ ودياسنشدوة. يةطةٍَ ئةوةػذا ئةطجةنامنإ ية اليةنى عاسةباْةنة نشدةوة و ٖـةَيُإ  
ْةبزاسدٕ و ٖيَٓاَأْ. بةآلّ  ٖةَويإ بـزاسدةٕ. يةطـةس ثةساطـوو و دْـذةناْيإ بةئةطـتووسى دوو      

ناتةدا يةطةس تا طةسى ديٗاْذا يـة ويَٓـةيإ ثةيـذا ْـابىَ.      ئةْطوطت ضةوسى و بةصيإ ثيَوةية. يةّ
طؤػتيإ ْاطو و بةتاَة.، نة طؤػتةنةيإ نوال َشؤظ سةص دةنا ثةجنةناْى ثيَوة خبـوا. خواٖةيـة.   
خواى ئامساْإ ٖةية. خؤى ْيَضريةنةى بة ْظيبى ئيَُة نشد. خؤيؼى َةيًى يةطةس ئةوةبوو، نة يـة  

وإ بة بىَ ثةيةنشدٕ دووس دةنةوتٓةوة. ثيَويظتى بةوة ْةدةنشد، نـة يـة   ناسةنةَاْذا طةسنةوئ. ئة
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نيَؼى ئةطجةنإ نةّ بيَتةوة. قةطابةناْى باصاسِى طةوسةي تاػهةْذ ئةطـجى وايـإ يـة خةوْيؼـذا     
ْةديتوة. دةبا ئةّ سةصيٌ و ثيظهاْة ثاسةييَهى باػى بزَيَشٕ تا ػتيَهى باػيإ وةطرينةوىَ. ئةواْة، 

ْة ٖةس ضواسياْى دًَةوى ضةسَى باػيإ ٖةية. ئةّ دًةواْةيإ ثيَؼرت بؤ ئاَادةنشدبووٕ. ئةو ريهةال
غاس دةدةٕ و دةثشَِيَٓٔ. ئةطةس دةياْضاْى بةسةو نويَيإ دةبةٕ! ... ثيَؼرت برييإ يـة ػـيَوةى بشدْـى    

دةبٔ و سِادةنـةٕ.  ئةطجةناْيؼيإ نشدؤتةوة. ْانشىَ ئةوإ بةسِةوة بشِفيَٓشئَ. بـةّ الوئـةوالدا بـةسةال   
يةنيَو ية ْاوةسِاطتذا يةطةس صئ بوو دًَةوى دسيَزى ئةطجةناْى، نة دواْيإ يةالى ساطت و دواْيـإ  
ية الى ضةثذابووٕ، بةدةطـتةوة بـووٕ. ػشيهةنةيؼـى بـة طـواسى ئةطجيَهى)ػـىَ(وة يـة دواوةى        

ٖةس بةّ ػيَوة. بـة ثةيـة و   دةسِؤيؼت و بة قاَضيةوة ية ئةطجةناْى سادةخوسِى تا دواْةنةوٕ. تةْيا 
 ْةيةطةسخؤ ٖةَوو ناسيَو ثيَويظتى بة َيَؼو و ٖؤػة، ٖؤؾ... . . 

ضابذاس ية ديَطانةى خؤيذا وةطتابوو. طوَيتإ َشاد ية ضـادسةنة دةسثةسِيـة دةسىَ و خـؤى     -13
 ٖةَيذا طةس ضابذاس و طةسى وةسطووساْذ و ْةسِاْذى:

! ٖةس بةضواسْاَية! دةْطى خةَيهةنـة بـذة! َـٔ بـةدواى     ئاْاتاى تاودة بةسو ئائيٌ! دواَةنةوة -
ئةوإ دةنةوّ. دةياْطةَةوة. تةْيا تؤ خيَشانة! تؤ ئانني بةط ييَشة مبيَٓةوة و يةى ٖةْطاو ييَـشة دووس  
َةنةوة. تيَطةيؼتى؟ ئاْاتاى ئةطجةنة تاودة. توْذ تاوي دة! طـوَيتإ َـشاد بـةو ئاساطـتةى، نـة      

 ْى ييَوة بةسطوىَ نةوتبوو، بةطواسى ضابذاسةوة تاوى طةْذ.  سَبةى مسى ئةطجة دصساوةنا
بؤ ثيَؼةوة! ضابذاس بشانةى َٔ، بؤ ثيَؼةوة! ثيَيإ بطةوة، بةوإ بطةوة. َـٔ ْاثـةسِّ و ْـاطًيَِ،    
َةتشطة. خيَشايرت، خيَشاتش ضابذاس. ئةطةس بهورسينَي ئةوا ثيَهةوة دةنورسينَي. تؤ توْذتش وةى با غاسدة 

دةصامن تاسيهة. تشطٓانة. بؤ تؤؾ تشطٓانة. يةطةٍَ ئةَؼذا ٖةس خيَشا خيَشاو خيَشاتش بـاٍَ  دوايإ. َٔ 
بطشة. ئةوإ ية نوئَ. يةو ثيَؼةواْة ضى بةسضاونةوت، دةدووَييَٓةوة. تةْيا ية دةطتُإ دةسْةضـٔ.  

 خيَشاتش، ضابذاس خيَشاتش... . ْةطًيَى، ْةنةوى... . . 
دةْطى مسى ئةطجيَهى بةتاوى ية ثؼت خؤيةوة بيظت بـةتشغ و  يةنيَو ية دصةنإ ٖةسنة  -14

 يةسصةوة ٖاواسي نشد:
 بةدواَإ نةوتوٕ!   -

ئةوإ ئةطجةناْيإ ثرت تاوداو سؤيؼنت. ئيَظتا ناتى ئةوة ْةبوو يةطةس خؤ بشؤٕ. ئيَظتا ٖةسضـى  
ة ْةدةيٓةوة. دصةنـةى  دةبىَ باببىَ خؤػبةختى بىَ يإ بةدبةختى. ئيَظتا دةبىَ سانةئ و ئاوسِ بؤ دواو

ثيَؼةوة دًةوى ئةطجةناْى صيرَت يةْاو دةطتى خؤيذا نؤنشدةوة و يةطةس صيٓةنة نةَيَو خـؤى نـوسِ   
نشدةوة. دصةنةى دواوة بةدةّ قاَضى وةػاْذْةوة بة ٖةَوو ٖيَضى ئةطجةناْى ييَـذةخوسِى و ثةيـةى   
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ٓاطويَياْذا دةيفيهاْـذ. ػـةو وةى   ييَذةنشدٕ. ية دةْطى ئةو ٖةَوو ئةطجة، صةوى دةيةسصيةوة. با بةب
سووباسيَهى سةؾ و خشؤػاو بةخوسِ بةسةو سووى ئةو دةٖات. طوَيتإ َشاد، نة دةّ بة دةّ ية دصةنـإ  

 ْضيهرت دةبؤوة و ٖاواسى ييَ دةنشدٕ:
 ساوةطنت، ْاٖيًََِ سانةٕ، ساوةطنت!   -

ئةطـجةناْذا ثضشِثضـشِ دةٖاتـة    بةآلّ  دةْطى ئةو يةْاو سَِبةوصسَةى ثىَ ية ئةْذاصةى ضواسْاَيةى 
 طوىَ. 

ضابذاس! ضابذاسى َـةصٕ! ئةطـجةنةى بـاونِ، ضـابذاس. عـةدايب دةسِؤيؼـت سَيـو وةى ئـةوةى         
تيَذةطةيؼت، نة ْاتواْىَ طةسادويإ ْةْىَ و ْةياْطاتةوة و ْاتواْىَ و َافى ئـةوةى ْييـة يـةّ غـاسة     

بهـةوىَ. طـوَيتإ َـشاد بـة خيَشايـى      بةتاو وتشطٓانة ية ئةنظاى ية دةسطةى ػةودا سةتيَـو ببـاو   
طةيؼــتةوة ئــةوإ و ػــإ بةػــاْى ئــةوإ و يةنةْاسياْــذا دةسِؤيؼــت. بــؤ ئــةوإ بــةخؤو ئةطــجة 

 دصساوةناْةوة، سانشدٕ ٖيَٓذة ئاطإ ْةبوو.  
 طوَيتإ َشاد ٖاواسيهشد:

 ئةطجةنامنإ بذةْةوة! مباْذةْةوة! ئيَُة دووتيإ ثيَذةنةئ!   -
اسى ئةطجةنةوة طةسى ئةطجةنةى وةسضـةسخاْذةوةو ٖةَيُـةتى بـشدة طـةس     ثاؾ دصةنة يةباى غ

طوَيتإ َشاد و دةيويظت يةطةس ئةطجةنةيةوة بيطًيَٓىَ بةآلّ  طوَيتإ َشاد ويَـوةتش ضـو، ئافـةسئ    
ضابذاس، ئافةسئ! طوَيتإ َشاد ية ثاؾ دصةنةى بةدواى نةوتبوو دوس دةنةوتةوة. بؤ ثيَؼـةوة تـاوي   

تةوة طةيؼتةوة ئةطجةنإ و دةطتى بة تةْطجآ ٖةَيضٓيٓإ نشد تا ثيَؽ دصةنة ْاضاس داو ية التةْيؼ
 بىَ بظووسِيَتةوة. ئةو ٖاواسي دةنشد:

 بشؤ دواوة، بشؤ دواوة.   -
 ثيَؽ دصةنة بةدةّ وةسطيَشِاْةوةى ئاساطتةى ئةطجةنإ ٖاواسيهشد:

شتـةوة و طـةسيةْوىَ تـةْطى بـة     بةآلّ  طوَيتإ َشاد طةسيةْوىَ ثيَؼـى ط  بشؤ، دةْا دةتهورّ: -
ئةطجةنإ داوة تا ْةٖيًََىَ بةسةو ثيَؼةوة غاس بذةٕ. ئةوإ بةّ ثيَية تاويإ دةداو ٖةَووداسيَو ثـاؾ  
دصةنة طوَيتإ َشادى دووسدةخظتةوة و ئةويؽ ٖةَو دـاسىَ يـةالييَهى ديهـةوة سيَطـاى سفاْـذْى      

إ َشاد ئةو دةْطةى طوىَ ييَٓةبوو و تـةْيا  ئةطجةناْى دةطشت. يةْهاو تةقةى تفةْطيَو ٖات. طوَيت
طشِيَهى دسةوػاوةى ديت و ية يةى ضشنةدا ئامساْى ثإ و بةسيٓى ئةنظاى و دةطتةيةى ئةطجى سةؾ 
و نؤَةَييَو َشؤظ يةنةْاسى ئةودا تاويإ طةْذبوو، يةبةس ضاويذا بةدياسنةوتٔ. طوَيتإ َشاد يةطـةس  

ا، ية خضيٓى بةطةس بةسديَو ٖةطـتى بـة ضـووصاْةوة دةنـشد و     ئةطجةنةوة بةسةو الييَو ثةسِى و طةوص



 126 

ثةسِى و وةطتاو يةنظةس صاْى، نة ئةطجةنةى ٖةسوا ثةسِيٓيَهى ئاطايى ْةنةوتووة. ئةطـجةنةى يـة   
ساَييَهذا نةوتبووة طةس التةْيؼت، ية قةوةرةْى بوو طةسى بةصةويذا دةنوتا و ْائوَيَذاْة ٖةس ضواس 

ةى ئةوةى دةيويظت ية ديَطاى خؤى ساثةسِىَ و ثـةٍ بـة غـاسةوة بٓيَتـةوة.     ثةىل سادةوةػاْذ. سيَو و
طوَيتإ َشاد بةو دؤسةى يةْاو دةسدو خةَذا بة دةْطى بـةسص ٖـاواسي نـشد، بـةبىَ ئـةوةى خؤػـى       

 بضاْىَ، نة ضى دةنا و طةسادووى ئةطح دصةناْى ْا:
ئةطجةنةى باونِ! ئةو بؤ خـؤى   ساوةطتة! ْاٖيًََِ دةسضٔ! دةتاْطشّ! ضابذاستإ نوػت. ضابذاس -

بةبىَ ئاطا ساي دةنشد. ئةو بة سم و تووسِةييةوة ساي دةنشد. ئةو بـةدواى ئةواْـذا ساي دةنـشد و ساي    
دةنشد وةى ئةوةى دةيتواْى بياْطاتةوةو بياْطشىَ و بياْٗيَٓيَتةوة. ئةطح دصةنإ بة خؤيـإ و َـاَيى   

تاسيهيذا بةس صةوى دةنةوتٔ، ئةوإ تا دةٖات ٖـةس   دصياسيةوة و دوس دةنةوتٓةوة. مسى ئةطجةنإ ية
دوس دةنةوتٓةوة و بةآلّ  ئةو ْةيذةتواْى و ْةيذةويظت يةطةٍَ ئةّ بابةتةدا بظاصىَ و ٖةس ٖةوَييـذةدا  
خؤى بطةيةْيَتةوة ئةوإ. ئةو ساي دةنشد و واى ٖةطت دةنشد ئاطشى تيَبةسبووة. يةٖةَوو طيـاْى و  

دةطتةناْى، نة ثيَظتةنةى داسِووػابوو خويَٓيإ ييَذةٖات و ٖةطـتى بـة   بةتايبةتى ية دةّ و ضاو و 
رإ و ضووصاْةوةيإ دةنشد. ٖةس ضةْذةى ئةو بـةتاو و طـوسِتش ساي دةنـشد ئةوةْـذةؾ دةّ و ضـاو و      
دةطتةناْى بة دؤسيَهى ية تواْا بةدةس دةطووتاوة. ئةو ية دواييذا نةوت و يةطـةس صةوى طـةوصى دا   

بىَ. ئةو ْةيـذةصاْى دةّ و   قوسِطى دةطريا ٖةوَيى دةدا بةطةس ٖةْاطة طواسيةنةيذا صاٍَو ية ساَييَهذا 
ضاو و دةطتةناْى، نة صؤس راْيإ دةنشد ض ييَبها. ئةو يةوػةوو ئةو سووْـانيى ئـاطشةى نـة يةبـةس     
 ضاويذا بةدياس نةوت، ٖةطتى بة تووسِةيى و ْةفشةتيَهى صؤس دةنـشد، طـشرى و داضًـَةنني طـةستاثاى    
داطشت. ئةو ٖاواسي دةنشد و دةيٓاالْذ. ئةو طوىَ ى ييَبوو سةْطى مسى ئةطجةنإ ثـىَ بـة ثـىَ دووس    
دةنةوتةوة و نح دةبؤوة. صةوى ٖةسضةْذةى صؤستش نضتش و ْادياس تش دةيةسصيةوة و ئةوةْـذة بيَـذةْطى   

ةَيظاو طـةساوة دواوة  باَيى بةطةس دةوسوبةسيذا نيَؼاو ٖةَوو ػتيَو بةبىَ دوية َاوة. ئةوطانة ئةو ٖ
و بةدةْطى بةسص و بةسصتش طشيا. ئةو بة ٖيض دؤسيَو ْةيذةتواْى خؤى ٖـئَُ ناتـةوة و دَيـى خـؤى     
بذاتةوة و يةو ئةنظاية ضؤٍَ و ٖؤَيةدا، يةو ْيوة ػةوةدا نةطيَهيؽ ْةبوو، نة دَيـى بذاتـةوة. ئـةو    

و باونيـإ يـة دـةْط دةطةسِيَتـةوة     بةدةّ طشياْةوة بةبريى ٖاتةوة، نة سادى َشاد طفتى داوة ناتيَ
ئةو يةطةٍَ خؤيذا ببا. ْا، ئيَظتا ئةو ْاتواْىَ بؤ ثيَؼواصيى باونيإ، نة يةبةسةى دةْط دةطةسِيَتـةوة  
بةطواسى ئةطجى باونى)ضابذاس( بـةسةو ئيَظـطة بـةتاو بضـَى و ئيَظـتا ئيـذى ْـابىَ يـة ئةنظـاى          

و سؤرة بةػهؤ و ثشِ يةطةسَةطتيية ْايةتـةوة، نـة   ئةوةْذةى، نة ثيَويظتة طةمن بضيَٓشىَ و، ئيذى ئة
ئةوإ ٖةوداسِةنإ بة طاطٓى بشيظهة داسى خاى نياََلو و دووت نشدوةوة بةدواى خؤياْذا سانيَؼٔ و 
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بطةسِيَٓةوة نيًََطةناْى ئةنظاى. َريصاطوٍَ ْايةتة طةس ػةقاّ و خؤػشاٍَ بىَ. َريصاطوٍَ ٖاتٓةوة ْاو 
يتٓى دَيدؤؾ و بة نةيف و ػاطةػهة ْابآ... . ٖةس ٖـةَو ئاسةصوةنـاْى   ئائيًى ئةو ْابيٓىَ و بةد

 ثيَها ٖاتبووٕ. طوَيتإ َشاد ٖةس يةبةس ئةوةؾ بوو دةطشيا.  
طوسط بةسانشدْةوة بؤْى دةنشد، وة ية باوٖةوادا باػرت بؤْى خويَٓى تاصةى دةنشد. صؤس بـة   -15

ة توْذةى ييَوة دةٖات. طـوسطيَهى طـةوسةبوو.   خيَشايى يةو ديَطاية ْضيو دةبؤوة، نة بؤْى ئةو عةتش
ٖةس ضةْذة، نة ية صطتاْذا ئةو ثرية دسِْذة ًَيَهى ئةطتوسى بةساصاْة، يةسِوالواص ببـوو. ئـةّ طوسطـة    
صطتإ تا ئةوناتةى ية ئةنظاى َاَضةنيَوى ٖةبووٕ بة باػى طوصةساْذبووى. ئيَظتا ئةو َاَضاْـةى  

سدةالٕ و ضةوةالْة طةوسةنإ نشدوة. طوسطة نةّ تةَةْةنإ بـؤ  ئةنظاى بة ْياصى صاوصىَ سويإ ية بة
ساوى بضْةنيَوى الواص و داَاو ية نويَشة سيَطاناْذا، ية ضيانإ َاوْةتةوة و ئـةّ طوسطـة ْاخؤػـرتئ    
سؤرطاس بة طةسدةباو ضاوةسِىَ ى دؤصيٓةوةى َؼهة خوسَاييَهة يةّ صطتاْة ٖةس ئـةوة ثةيـذا دةبـىَ.    

عات دواى طعات ضاوةسِىَ دةبىَ. بةّ صواْة دةبىَ َؼهة خوسَـا بـؤ بـةس ٖـةتاو     سؤر دواى سؤر و ط
خبضىَ. تةْيا ئةَة تانة ٖيواى سصطاس بووْى بوو. ئةو َؼهاْة ض َاوةييَهى دوسودسيَز ية نوٕ و الْة 
قوَيةناْيذا، نة نةغ دةطتى ثيَيإ ْةدةطةيؼت، ييَى دسيَـز ببـووٕ و ييَـى وةسنـةوتبووٕ! بـؤ ئـةّ       

ريإ ية ئةنظاى يةّ سؤراْةدا ض بشطيَتى و خةفةتيَهى بةدةَةوة بـوو! طوسطـة ٖةطـتى بـة      طوسطة
تووسِةييةنى ْادياس و خشؤؾ و دؤػيَو دةنشد و تشطى ئةوةى ٖةبوو ْةوةنا نةطيَهى ديهـة دةطـت   

طؤػتى  - بؤ ْيَضريةنةى بيَٓىَ و بةػذاسى بها. بةسةو بؤْى ػةيذاو خؤػى خوئَ ساي دةنشد. ْيَضري
ئةطــح بــوو. بــؤْى ئاسةقــة و طؤػــت ئةطــح نةيًــةى طوسطــةى وسِونــاغ نشدبــوو. ئــةّ دسِْــذة 
يةطةساْظةسى رياْى خؤيذا ػىَ ضواس داسإ تواْيبوى يةطةٍَ طةيـةطوسنإ ثًـة طؤػـتيَهى ضـةوسى     
ئةطجى ضٓط نةوىَ. طوسط ية ساَييَهذا ييهى دةَة ْيوةنشاوةنةى دةسراو ساي دةنشد، ئـةّ طوسطـة   

خاَييةنةى خؤيذا ٖةطتى بة قؤسةقؤسى صطى دةنشد و ييٓطى دةدا. بةػـيَوةى طـيَبةسيَهى   ية ٖةْاوة 
تاسيو يةْاو تةَيَهى خؤَيةَيَؼيذا ية باوةػى طةس يةطةسةسإ ساي دةنشد. طوسطة بة ٖةَو سـريغ  
و ئاسةصويَهى، نة ٖةَيُةتى ساطتةوخؤى بؤ طةس ْيَضري ٖةبوو. بةفةسَاْى غةسيضة بةطةس ئةّ سريغ 

يـة نـةْاسى ئةطـجة     - ئاسةصوةدا طةسنةوت. ية دوسةوة طووساوة و يةّ ناتةدا سةثةطاو وػو بووو 
نةوتوةنةدا َشؤظيَهى ديت. ئةو َشؤظة بةتشطةوة نةَىَ ساطتبؤوة. طوَيتإ َشاد بـة خيَشايـى ييَـى    

 ساثةسِى و قاضى بة صةوى دادا و طوتى:
 ئاٖاى ئاٖاى!   -
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نشدبوو بةْاو ٖةسدو ثةيةناْى دواوةيـذا ػـؤسِ ببـؤوة بـة بـىَ      طوسطة طةسِاوة دواوة و نًهى ػؤسِ
َةيًيةوة دوسنةوتةوة. دةبوو دووسنةويَتةوة. ييَشة َشؤظ ٖةية. َـشؤظ سيَطـشى بـوو، نـة ْيَضـريةنة      
ببيَتة ٖى ئةو. طوسطة ثاؾ نةَيَو ثاػةنؼة ية ثشِ بةتوْذى ثيَى ضـةقاْذ و بـةدةْطيَهى ْاديـاس و    

ى ئةو طةسِاوة. ضاوةناْى طوسطةنة بة تشغ و ػةساْييةوة نظـهةى ٖـات و   خةفةوة َشِاْذى بةسةو ال
ية ساَييَهذا نةَيَو طةسى خؤى ٖيَٓابووة خواسىَ و دداْةناْى ْيؼاْذةدا و طشِى دةنشدٕ و توسةببـوو  
يةطةسخؤ نةوتة ْضيو بووْةوة. طوَيتإ َشاد بة دةْطيَهى ثشِ ية ٖةسةػةنشدْةوة وةطتاْذى و تـواْى  

ةطةسى ضابذاس دةسبيَٓىَ. ئةو خيَشا يغاو و دًَةوةنةى يوويذا و ئاطـٓى يغاوةنـةى بةطـةسى    يغاونة ي
دًةوةنةدا ػؤسنشدةوة. ئيَظتا ئاطٓى يغاوةنة ضةنى دةطتى ئـةوبوو. طوسطـة ْضيهرتبـؤوة و بـاَيى     
خؤى طيف و خؤى بة صةويةوة ضةطجاْذ و وةى صةَبةيةى فؼاسداسو بةس ية ٖةَيبةصيٓةوة يـة ديَطـاى   

ؤيذا بيَ دووَية َا. طوَيتإ َشاد بـؤ يةنـةَني دـاس يـة رياْيـذا بـة دـؤسيَهى سووٕ و ئاػـهشاو         خ
ٖةطتجيَهشاو طويَى ية تةثةى دَيى خؤى بوو. دَيـى ئـةو يـةْاو طـيٓطى دا وةى نؤَةَيـة طًـؤبيَهى       

بـؤ  فؼاسدساو ٖةطتى ثيَذةنشا طوَيتإ َشاد واٖاتةوة و يغاوةنةى بؤ وةػـاْذْى صةبشيَهـى نوػـٓذة    
 دواوة بشد و ضاوةسِىَ ى ٖيَشػى طوسطة، نة بوو... . 

 .1975طوْذى. بايتيو َاْطى َاى 
_____________________________________ 

 
 
 
 

 سووْهشدْةوةيةى:
(ة. يـة وةسطيَشِاْـة نوسدييةنةيـذا بـؤ     نًٓطٗـاي صودثـشواص  ْاوي طةسةنيي سؤَاْةنة بةصَاْي عةسةبي )
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