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 ثيَشةكى

 
ؤَ غؤيُضّ ًاضن تىَيّ بؤتُ هتىوضّ ئًُُضيلِ تىوَن ُٓض خىيَُِضيَلِ ئُزَبِ و ك

ًَٓعيَلِ ثاَهُِض بؤ ئُوَّ خىهًاّ خىيَِسُُوَ هُ ٓعضّ ًِسا ضُكُضَ بلات. بُ ًٓىاّ ئُوَ 
بىوَ ضِؤشٍَ زابَِ، كُ زَضفُتًَم َُٓهبلُوَّ ئُو ؾاكاضَ بؤ ظًاُِ ؾرييِِ كىضزّ وَضبطًَطَِ. 

اَهًٍ هَُ كاتُزا ًُُتىاُِ خؤَ بُ ٓؤّ غُضق ٓاتُثًَـ، بُالَ بُزاخُوَئُوَ بىو ئَُ زَضفُتُ 
بُخؿطا، كُ ًّ خؤَ يُكًَم بؤ ئَُ كاضَ  ئَُ كاضَ  ئُجناَ بسََ. هُبطّ ئُوَ ؾُضَفِ ئُوََ ثٌَ

ُىوغطاوَ و ئُو وؾُ و  زَغتًِؿاْ بلَُ، هُبُضئُوَّ ئُو ظًاُُّ كُ تؤَ غؤيُضّ ثٌَ
و تايبُتّ ضَُِطُ ًُٓىو  زَغتُواشاُُّ بُكاضًَِٓطاوْ و طىظاضؾتًاْ ثًَلطاوَ ًَِٓسَ هؤكايَ

وَضطًَطِيَلِ باؾًـ ُُتىاَُِ ئَُ ئُضكُ بُ ثًَِ ثًَىيػت بُدًَبًََِِٔ. ئُجناًساُِ ئَُ كاضَ 
زَبَِ  ّ و كىضزيًُكُّ باف بًَت، بططَثًَىيػتِ بُ وَضطًَطِيَلِ وايُ، كُ ُُن تُُٔا ئًِطوًع

َّ طىجناو بؤ ئُو ًُٓىو ؾتاُُ خاوَْ غُهًكُ و ئاضاًًًُكِ وا بًَت بتىاَُِ وؾُ و زَغتُواش
سا ؿبسؤظيَتُوَ ياْ بُضابُضياْ بلات، كُ ضَُِطُ ُُٓسيَلًاْ هُ ًٓض فُضُُٓطًَلِ ئًِطوًعي

ًَُى ئُو كُغاُُّ، كُ هُ ًًَؿلٌسا بىوْ بؤ ئَُ ًُبُغتُ بّ. زواّ طُضِاًَُلِ ًٌَِٓاُُ بُُُ
كُغُ بؤ ئَُ كاضَ، َُٓ كان ئًػٌاعًوِ وَضطًَطَِ َُٓهبصاضز و بُ ضِاّ خؤؾٍ باؾرتيّ 

ًًُٓـ خاوَْ غُهًكُيُكِ كَُ  ،هُبُضئُوَّ ؾاضَظايًُكِ باؾِ هُ بىاضّ وَضطًَطِاُسا ُٓيُ
ويَُِيُ. زَهًِابىوَ هُوَّ، كُ زَتىاَُِ بُ غُضكُوتىويِ ئَُ كاضَ ئُجناَ بسات. هُبُضئُوَّ 

اَ كُ بُ ؾًَىَيُكِ ظؤض ُٓض خؤَ ئُضكِ ثًَساضىوُُوَّ ئَُ زَقُ زاُػكُيَُ ُٓبىو، بؤيُ زَهًِ
كىضزاُُ ثُياًُكاُِ ُىوغُض بؤ خىيَُِضّ كىضز طىيَعضاوُُتُوَ و ئُطُض ُٓض ًٓض ُُبَِ هُ 

كطاوَتُوَ بؤ ئُوَّ تاَ و ضًَصيَلِ تايبُتِ ثَِ ببُخؿَِ. خؤَ دطُ  ًَُعيمهتىوضّ خىيَُِض ىك
زَهًِايًُوَ زََهًٍَ:  هُوَّ كُ ضًَصَ هُ خىيَِسُُوَّ زَقُ ئًِطوًعيًُكُ وَضططت، ئُوا بُ

 خىيَِسُُوَّ زَقُ كىضزيًُكُف ضًَصّ تايبُتِ خؤّ ُٓيُ.
تًًُ هُو ظًاُُ ثاضاو و زَوَهًُُُسَّ، هُ تايبُمتُُسيًُ بُضضاوَكاُِ ئَُ زَقُ كىضزيًُ بطيَ

ِ خَُهلِ زاضِيَصضاوَتُوَ، ًكُ بُكاضًَِٓطاوَ و هُ ظؤض ؾىيًَِـ بُ ؾًَىاظّ قػُّ غُض ظاضَك
ًَُىاْ  ُكِ ظؤض زايُهؤطِّ غطوؾتِ ُىوغًُِكُ خؤّ ئُوَ زَخىاظَّ و تاضِازَيهُبُضئُوَ
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كاْ ظاَهُ. ُُٓسَّ داضيـ ثًَىيػتِ بُوَ ُٓبىوَ، كُ وؾُ و زَغتُواشَّ وَٓا َكاضَكتُض
بُكاضبًَِٔطَّ، كُ ضَُِطُ  تايبُت بَِ بُ ُاوضُ و زَظُضيَلِ زياضيلطاو هُبُضئُوَّ هُ زَقُ 

َيُكِ ظؤض هؤكاَهِ ُىوغطاوَ و زؤظيُِوَّ واتاّ بُضابُض و ضًُلِ ٓاوتا ئُغَوًًُكُ بُ ؾًَى
ظؤض ئاغتُُط بىوَ. بُضِاغتِ و بَِ ظيَسَضِؤيِ ئُو وَضطًَطِاُُ ُٓضضُُسَ هُ ًاوَيُكِ ظؤض 
ثًَىاُُيِ ئُجناًسضا، بُالَ ظؤض غُضجنطِاكًَـ و ًايُّ زَغتدؤؾٌ و زَغتطىؾًُِ.ضىُلُ 

هُ ضاثسضاوْ، كُ تُُاُُت بُ غَِ ضىاض داض  وَضطًَطِاُِ وا بُضًُِٓبُزاخُوَ ئًَػتا
كاُِ ضاخ و باَلوكطزُُوَ طزْ ُايُْ. ًٓىازاضَ هُ زاًىزَظطُثًَساضىوُُوَف ُٓض بُكَُهلِ ضاثل

بايُخِ ظياتط بُ ثطؤغُّ ثًَساضىوُُوَ و بُضاوضزكطزُِ زَقِ ئُغَوِ و زَقِ وَضطًَطِزضاو بسَْ، 
ًؿُ بؤ ئُوَّ زَهًِابني هُ تىاُاّ وَضطًَطَِكاْ و زَهػؤظياْ بؤ ضىُلُ ظؤض ططُطُ و ثًَىيػت

 ؾًَىاظ و ثُياًِ ُىوغُضّ زَقُ ئُغَوًًُكُ.
 _خىيَُِضّ ًُُٓ تًُُْ_هُ كؤتايًسا تُُٔا ئُوَ ًاوَ، كُ زاوا هُ خىيَُِضّ ئاظيع بلَُ 

 صّ هٌَكُ كاتًَلِ تايبُتِ بؤ خىيَِسُُوَّ ئُو زَقُ تُضخاْ بلُْ، ضىُلُ زَهًِاَ ضًَ
وَضزَططْ و غىوزيَلِ ظؤضّ هٌَ زَبًِّ، تُُاُُت بؤضىوُُكاًُؿتاْ هُغُض ظؤضيَم هُ 

ىَُسيِ ًَُىاْ ًِسايَ و خاُُوازَ و ضؤًَُتِ ًُغُهُكاْ طؤضِاُِ بُغُضزازَّ، بُ تايبُتِ ثُيَ
 ُكاُِ شياْ.قؤُاخهُطُيَ تًُُْ و  لطزَُْٓهػىكُوت

ُ ثًَعتطّ كان ئًػٌاعًوِ وَضطًَطِ و بُ ًٓىاّ غُضكُوتِِ ظياتط  و بُضًُِٓ ب
 خىيَِسُُوَيُكِ خؤؾِ بُخـ بؤ ئًَىَف.

 
   خ.ٍ.ز.ًٌٓساز

 ُٓوهًَط  19/10/2010
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ًًاٍُُ هَُ كتًَبُزا تؤًاض كطاوْ، بُضِاغيت ضِووياُساوَ. يُن غُضكًَؿٍُ ئُو ظؤضيِ
كامن. كُغايُتٌ ٓان واًَُلًاْ بُغُض خؤًسا ٓاتىوْ و ئُواٌُ زيلُف بُغُضٓاتٌ ٓاوثؤهُوز

كُغًَلٌ  فني هُ شياٌُ ضِاغتُقًُِ وَضطرياوَ، تؤَ غىيَطيـ بُ ًُٓاْ ؾًَىَ، بُالَ ٌٓ
ٌ غٌَ كىضَِ، كُ ُاغًىًّ و ًتًَلَُٔهلًَؿٌ غًٌاكاٌُ كُغايُت زياضيلطاو ًًُُ، بططَ

 وابُغتٍُ ضِيعبُُسٍ ثًَلٔاتٍُ بًِاتٌ كاضَكًُُ.
ًَُى ًِساالْ و اُلطاوْ و ئاًاشَياْ بؤكطاوَ، هُزا زَغتًِؿئُو بؤضىوْ و تًَطِواًُِاُُ هًَطَ

ًَني غٌ ضى غاَهًَم زَتىاُني بَو -كؤيوُكاٌُ ضِؤشئاوا، هُ زًٌَ ضِووزاوَكاٌُ ئَُ ضريؤكُ
 هًُُوبُض باوبىوْ.

ٌ بُ ًُاظٍ خؤؾٌ بُخؿني بُ كىضِ و كضاْ ًُٓضضُُس ئَُ كتًَبُ بُ ؾًَىَيُكٌ غُضَك
تُخىاظَ ثًاواْ و شُاًُـ هًًَُوَ زووضُُكُوْ و بُُُٓسٍ َُٓهططْ. ُىوغطاوَ، بُالَ ئاوا

هُبُضئُوٍَ بُؾًَم هُ ًُبُغيت ًّ ئُوَبىو، كُ وَبري طُوضَكاًُـ بًٌَُِوَ، كُ بُخؤؾًاْ 
ضِؤشيَم هُ ضِؤشاْ ضؤْ بىوْ و ضؤًُاْ ُٓغت زَكطز و ضؤًُاْ بريزَكطزَوَ و ضؤْ زَزواْ، ضُُس 

 و غُضياْ هُ ضُُس طًَضُالْ ئاالوَ. بُظًٌ غُيطياْ ئُجناًساوَ
 
 

    ُىوغُض 

 1876ٓاضتفؤضز 
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 ثاذي يةكةم

 
 تؤَ..! -

 وَالَ ُُبىو.
 تؤَ..! -

 وَالَ ُُبىو.
 ئُو ُٓتًىَ ضٌ بُغُضٓاتىوَ..! كىضَِ تؤَ! غُيطَ -

 وَالَ ُُبىو.
ا ضِوواٌُ، اليُكٌ شووضَكُيس ثريَشْ ضاويولٍُ ضِاكًَؿا غُض هىوتٌ بُغُضيسا بُ ًُٓىو

شيَطَوَ تًُاؾاٍ كطز. كَُ وابىو هُ ولُكٍُ بُضظكطزَوَ غُض ضاوٍ و هُئُوداضَ ضاوي
ضاويولُكُيُوَ بطِواٌَُ و ضاو هُ كىضِيصطُيُكٌ ضىوكَُهٍُ وا زابططٍَ. ضاويولُكٍُ ُٓض بؤ 
كُؾدُ و خؤبازاٌَُ بىو، ثرت بؤ ؾاُاظٍ زَهٌ بىو و بؤ دىاٌُ هُضاوٍ زَكطزْ ُُ بؤ 

بُ ضاويولُكُؾٌ ُٓض  ،ًَِاْ. دىوتُ ضاويَلٌ غؤثاٍ بُ ضاويًُوَبا ضُُسٍ ثٌَ زَزينتبُكاضٓ
ًَِٓسٍَ زَزيت. غاتًَم غُضغاًٌ هُ ضِوويسا زَضكُوت، ئُودا بُ زَُطًَلٌ ًٌَّٓ، بُالَ 

 ًَِٓس بُضظ، كُ بُؽ بٌَ تا ًؤبًوًاكاْ بًبًػنت، طىتٌ:
 باؾُ باف.. ضُُسَ سُظ هًًَُ بتططَ.. ئُودا.. -

ًَٓؿتا قػُكاٌُ تُواوُُكطزبىو، كُ خؤٍ ُىوؾتاُسَوَ و طًَػلُكٍُ زضيَص كطزَ بّ تُخيت 
ضِيَلٌ طًَػلُكُ بىَؾًَينَ. الٍ وابىو تؤَ هُويًَُ،  ُىوغنت، ُاضاضبىو ثؿيت خؤٍ ضِاططٍَ تا بُ

 بُالَ ًَِٓسٍَ ُُبطز ثؿًوُيُكٌ زَضثُضِاُس..!
 ٍَ سُؾاضزَزا..!تا ئًَػتا ُاظامن ئُو ُٓتًىَ خؤٍ هُ كى -

و بُ زَضَوَزا ضواًًُُ ًَُى ئُو بطِكُ  بُضَو زَضطُ كطاوَكُ ضِؤيؿت و هُ بُضزًًَسا ضِاوَغتا
تًُاتُ و طصوطًاياٍُُ باخضُكُياْ زاططتبىو.. تؤَ ؾىوٌُ ُُبىو، دا زَُطٌ ًَِٓس بُضظكطزَوَ 

 تا هُ زووضضِا ببًػرتٍَ و ٓاواضيلطز:
 ُٓتًى.. تؤؤؤَ..! -

ٌ هُزواوَ ٓات، يُكػُض ئاوضٍِ زايُوَ و الضلٌ ضاكُتُكٍُ تؤًٌ ططت و خؿجًَل خؿجُ
 ُُئًَؿت َُٓهٌَ..
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 ئاوٓا..! زَبىوايُ ًّ بري هُو زؤالبُ بلًُُوَ.. ئُوَ هُوٍَ ضت زَكطز؟ -
 ًٓض.. -
 ًًًٓض ! تًُاؾاٍ زَغتُكاُت كُ.. تًُاؾاٍ زَغتت كُ.. ئُوَ ضًًاْ ثًَىَيُ؟ -
 ُاظامن .. ثىوضٍَ. -
اؾُ.. ًّ خؤَ زَظامن، ئُوَ ًىضَبايُ ًىضَبا، ضى داضامن ثٌَ طىتىٍ ئُطُض واظ هُو ب -

 ًىضَبايُ ًَُُٓين كَُهت زَكَُ. بًَُِ ئُو زاضََ  بسَ زَغت.
 كُوت. ًَُعيموَُزاضَكٍُ هُ ُٓواٍ ضازَوَؾاُس... تطؽ هُ تؤً

 وٍَ خىايُ! ئُوَ ضًًُ هُ ثؿتت ثىوضٍَ! -
و هُ تطغا كطاغٌ خؤٍ َُٓهلطز. كىضِيصطُ هُ تاواْ زَضثُضٍِ و  ثريَشْ ئاوضٍِ زواوٍَ زاوَ

 بُغُض ثُضشيُِ ثاُىثؤضِ و بُضظَكُزا َُٓهطُضِاو هُو زيىٍ بعض بىو.
 خاتىو )ثؤهٌ( ثىوضٍ غاتًَم غُضغاَ ضاوَغتا و هُُاكاو هُ ثطًٍُِ ثًَلًًُُِسا.

ٍ ضُُسيّ داضٍ زيلٍُ ئاٍ هُو ُٓتًىَ غُطُ.. ئُضٍَ زياضَ ًّ ُابٌَ ض فًَطمب؟!! ئُز -
بُجمؤضَ فًَاَلُُّ ُُخَُهُتاُسووَ، زَبىايُ ئُجماضَ ضاتطَ ئاطا هُخؤ بٌَ؟ بُالَ زَبُُطُ 
كؤًُُِكاْ هُ ًُٓىواْ زَبُُطرتْ وَن زََهًَّ: ُاتىاٌُ قُت ثريَ غُطًَم فًَطَ فطتىفًََوٌ 

وثات ُاكاتُوَ، دا ضؤْ تاظَكٍُ. بُالَ خىايُ، خؤ ئُو ُٓتًىَ ُٓضطًع زوو داضاْ فًََوًَم زو
ًطؤظ بعاٌَُ ضٌ ثًًَُ..؟ ثًَسَضٌَ ئُو ضان بعاٌَُ زَتىاٌَُ ضُُسَ ئاظاضزا بُض هُوٍَ هًٌَ 

زَبًَتُوَ و ُاتىامن  وَثًَلًٍُُِ خا، زَهٍ غاضز خؤتىوضَِمب. زَؾعاٌَُ ئُطُض زَضفُمت هٌَ بًَين يا
ُٓيُ، ئًُُ ضاغتًًُكُ خىاف  هًًَسََ. ًّ هُ ئُضكٌ خؤَ هُ ئاغت ئُو كىضَِ، كًُىكىضِيٍ

 زَيعاٌَُ. هُ ئًِذًوًؿسا ٓاتىوَ:
 "طؤثاَهُكُت ضِاوَؾًَُِ ، ًِساَهُكُت زيَتُ ضِايَِ "

ظاًٌ  ًّ طىُاه بؤ خؤَ بؤ وٍ زَضًٍَِ.. زَظامن. ئُو ُٓتًىَ ُُطبُت و بُزبُختُ، كؤُُ
ًًَسََ. ُٓضداضٍَ ُٓشاضَ و ًًِـ زَهٍ ُايُ هَ كىضٍِ خىؾلُ ًطزووَكٍُ خؤًُ، ظؤضْ، بُال

ضؤًَُم  بًٍَِ، ويصزامن ئاظاضَ ُازا، بُالَ ُٓضداضٍَ هًًَسََ زَهُ ثريَكَُ زَؾلٌَ. ُٓض واظٍ هٌَ
بٌَ خؤ هُ ئًِذًوًؿسا ٓاتىوَ: )بًِئازََ شياٌُ كىضت و ثطِ زَضزَغُضيًُ( الًىايُ ئًُُ ظؤض 

  غبُيينَ وَن غعايُن كاضٍ ثٌَؤ ثاف ًُىَضِؤ قاؾىاٌَُ زَكا، بُالَ ًّ ُاضاض زَمبضاغتُ. ئًُطِ
بلٍُ، كاتٌَ ًُٓىو ًِساالٌُ زيلُ ثؿىوياُُ و  بلَُ، ظؤض ئُغتًُُ بُ ؾًُىواْ كاضٍ ثٌَ
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طًُاْ زَكُْ. خؤ ئُو هُ ًُٓىو ؾيت ظياتط ضقٌ هُ كاضكطزُُ. بُالَ ًّ زَبٌَ ئُضكٌ خؤًٌ 
 ساَهُ.يِسٍَ ئُو ًِبلَُ. زَُا زَمبُ ٓؤٍ فُوتاٌُ ئابُضاًبُض دًَبُدٌَ 

كاتُ ُُطُضِايُوَ ًاَهٌَ، كُ زَبىو  تؤَ قاؾىاًٌَُ كطز و كاتًَلٌ خؤؾٌ ضابىاضز. تا ئُو
شًٌَ ؾًَىاْ ياضًُتٌ )دًٍ(  بضًَتُوَ تا هُ زاضبطِيّ بؤ غبُيينَ و َُٓهلطزٌُ ئاططزاْ بُض هُ

كُ . ًٓض ُُبٌَ باٍ ئُوَُسٍَ كات بُ زَغتُوَ ًابىو، بسا كُ كىضَِ قىهًَلٌ ضلؤَهُ بىو
ًًُكاٌُ ئُو ضؤشٍَ بؤ دًٍ بطًَطِيَتُوَ. هُ كاتًَلسا كُ دًٍ غًَضاضَكٌ كاضَكٍُ غُضكًَؿ

كطزبىو. )غًس(ٍ بطا بضىوكٌ تؤَ )ظضِبطاكٍُ( بُؾُ كاضَكٍُ خؤٍ تُواو كطزبىو، كُ زَبىوا 
ثاضضُزاض و ضًولاْ كؤكاتُوَ. ضىُلُ ئُو كىضِيَلِ كح و بًَسَُط بىو، ُُكًَؿٍُ ُٓبىو 

 ٌ ضًًُ.ًاٌُ غُضكًَؿُُزَؾًع
هُو زًٍَُ تؤَ خُضيلٌ ؾًَى خىاضزٌَُ بىو، ُٓض بؤٍ َُٓهلُوتايُ كَوؤ ؾُكطيَلٌ زَزظٍ. 

بُ قػاْ زَزاويَِ غا و  ثىوضَ ثؤهٌ ثطغًاضٍ ثطِ ًُكط و ئؤيين هًَسَكطز. سُظٍ زَكطز
ض و لٌ زَغتلُوٍَ، زووضاضٍ غعاٍ بلاتُوَ. ضىُلُ ئُويـ وَن شُاٌُ زيلُ غاكابًاُىويَ

زَهِاغم بىو. واؾٌ زَظاٌُ بُٓطٍَ زيجوؤًاغٌ ظؤض غُيط و عُداييب ُٓيُ و ؾًَىاظَ غاكاض و 
 ضووُُكاٌُ خؤٍ هُال ُاواظَ و ظؤضظاُاُُ بىو، طىتٌ:

 تؤَ، ئًُطِؤ هُ قىتاغاُُ كُؾىُٓوا طُضَ بىو، واًًُُ؟ -
 بَُهٌَ، ثىوضٍَ -
 ظؤض طُضَ بىو، ُا؟ -
 بَُهٌَ -
 ًتُ ًُهُواٌُ؟ئٍُ تؤ ُُتىيػت بض -

تؤَ ًىضطِكُيُكٌ بُ هُف زآات و تىوؾٌ زَهُضِاوكٌَ و طىًاْ ٓات. هُ زًَىضاوٍ ثىوضَ 
 واٌُ، بُالَ ضٌ هٌَ تًَُِطُيؿت. دا طىتٌ:وثؤهٌ ض
 ُُخًَط ثىوضٍَ... ظؤضَ سُظ هًَُِبىو. -

 ٌ زضيَصكطز و زَغيت زايُ كطاغُكٍُ تؤَ و طىتٌ:ثريَشْ قؤَه
ف تؤ ظؤض طُضَ ٌُ. كُيفٌ ثًَٔات كُ ظاٌُ ًَٓؿتا كطاغُكٍُ وؾلُ. بُالَ هُطُيَ ئًُُ -

كُغًـ ُُيسَظاٌُ ُٓض ئُوَُسٍ هُ زَهسايُ. بُالَ تؤَ زَيعاٌُ ئُو بايُ بُضَو كىٍَ َُٓهسَكا، 
 بؤيُ ثًَؿبًين كطز ُُٓطاوَكٍُ زٍ ض زَبٌَ:

 ُُٓسيَلٌاْ غُضٍ خؤًاْ زا بُض ئاوٍَ. بعاُُ .. ًَٓؿتا غُضَ تُضَِ. -
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ثىوضَ ثؤهٌ بُوَ ثُغت بىو، كُ ئُو بَُهطُ الوَكًًاٍُُ وَالُاوَ، بؤيُف ُٓوَهُكاٌُ 
 بُباضىوْ و ثالُُكٍُ غُضٍ ُُططت.، كُضٌ ًَِٓسٍَ ُُبطز ٓعضيَلٌ زيلٍُ بؤ ٓات:

ياخُ كطاغُكُت َُٓهعضِيَين كُ بؤَ ،تؤَ، تًُُا بؤ غُض ؾىوؾتينَ ُُيسَويػت -
 سباْ بُؽ بىو..!زووضيبىويُوَ. قؤثضُكاُت تطاظاُ

تؤَ ئاضخُياْ بىو و تطؽ بُ ضوويُوَ ًُُا. ضاكُتُكٍُ ئاوَاَلكطز. ياخٍُ كطاغُكٍُ ُٓض 
 بُ دىاٌُ زووضابؤوَ.

اؾىاًَُت كطزبىو وَيـ! باؾُ.. ئُجماضَف زَضباظبىوٍ.. زَبىو خؤَ زَهًِا كطزبا، كُ تؤ ق -
، وَن ئُو ثؿًوُ يُ تؤ خَُهم طىتًُُِىابُالَ تؤَ، ئُجماضَ هًَتسَبىوضَ، ال و ًُهُؾت كطزووَ،

 ظابٌَ. هُو زميُُُ باؾرتٍ كُ ثًٌَ زَضزَكُوٍ. واٍ، كُ بُ ئاططٍ َُٓهلطِو
كًًَُم بُوَ زَهتُُط بىو، كُ ظيطَكًًُكٍُ فُؾُهٌ ًَِٓا، ُُٓسيَلًـ زَهدؤف بىو،     

 ضىُلُ ُٓض بؤ يُن داضيـ بٌَ تؤَ كًًَُم طىيَطِايَُهٌ ُىاُسووَ.
 ٌ طىتٌ:بُالَ غًسُ

 باؾُ بُالَ ًّ الَ وابىو تؤ ياخُكُيت بُ زاوٍ غجٌ زووضيبؤوَ ُُن ضَف. -
 بؤ، دا خؤ ًّ بُ زاوٍ غجًٍ زووضيبؤوَ! تؤَ! -

 بُالَ تؤَ ضًسٍ ضاوَضٍَِ ُُبىو، كُ هُ زَضطٍُ زَضثُضٍِ طىتٌ:
 غًسؤ، تؤَهٍُ ئُوَت هًَسَكًُُوَ. -

ُوضٍَ كطز كُ هُ ياخٍُ ضُقًبىوْ و زَظيًاْ هُ ثُُايُن تؤَ تًُاؾاٍ ئُو زوو زَضظيًُ ط
 ًاْ ضَف. طىتٌ:ؾتًَئاالبىو. يُكًَلًاْ زاوٍ غجٌ ثًَىَ بىو، ئُوٍ زيلُ

ئُطُض غًس ثًٌَ ُُطىتبايُ هُخؤضِا قُت ُُيسَظاٌُ.. بُ ُُفطَت بٌَ..! ُُٓسٍَ داض بُ  -
كاًٍُ بُكاضًَِٓاوَ.. غجٌ زَيسووضيَتُوَ و ُُٓسٍَ داض بُ ضَف. ُاتىامن ًُٓىو داضٍَ بعامن 

 بُالَ ؾُضت بٌَ غًس ؾاثرتِيَّ بلَُ و زَضغًَلٌ بسًٌََ!
تؤَ بُ خؤٍ كىضَِ طىُسيًُكٌ منىوُُيٌ ُُبىو، كىضَِ منىوُُيًُكٍُ باف زَُاغٌ.. بُالَ 

 كُيفٌ بُ ضاضٍَ ُُزَٓات.
وططفيت  زوو خىهُكٌ ثٌَ ُُضىو، تؤَ ًُٓىو كًَؿُكاٌُ خؤٍ هُبريكطز. هُبُضئُوَ ُا كُ طري

هُبُضئُوٍَ ؾتًَلٌ تاظٍَ ططُط و طُوضٍَ ٓاتُ ثًَـ،  ُ ٌٓ ثًاواْ بضىوكرت بىو، بَُهلىوٍ ه
كُ ؾتُكاٌُ زٍ هُ ًًَؿلٌ الزا و بُبايساْ. ضىُلُ كُ ثًاو بُ ثطؤشٍَ تاظَوَ خُضيم بىو، 

 َُٓهسَضٌَ و ُاخؤؾًًُكاٌُ زيلٍُ هُبري زَكات.



 

12 

ُخٌ تؤَ بىو، دؤضَ فًتُهًَساًَُم بىو، تاظَ هُ ئُو ؾتُ تاظَ و بُ ٓاواضٍَ كُ دٌَ باي
ًِساَهُ قىهًَلٌ فًَط ببىو. ظؤضٍ سُظزَكطز ضآًَِاٌُ هُغُض بلا و كُؽ هًٌَ تًَم ُُزا، 
ئاواظَكٍُ بُ زَُطٌ باَهِساْ زَضىو، دؤضَ خىيَِسًَُلٌ ُُضَ و ًُاْ بىو، هُكاتٌ فًتُهًَساُُكُ 

 ٍَ.. وضز بُ بًٌِضٌ زََ بلُو زَبىوا ظًاْ وضز
فًت بُ  بُ ًاُسووبىوْ و زيكُتلطزًَُلٌ ظؤض، ظوو تىاٌُ هًٌَ ًُعالْ بٌَ. بُ فًتُ

ؾُقاًُكُزا ؾؤضِبؤوَ، ًَِٓس كُيفٌ غاظ بىو زَتطىت ئُغتًَطَُاغًَلُ تاظَ ُٓغاضَيُكٌ 
 زيلٍُ زؤظيىَتُوَ.

هًَساُُكٍُ ئًَىاضاٌُ ٓاويّ زضيَصتطبىوْ. ًَٓؿتا تاضيم زآُُاتبىو، هُُاكاو تؤَ فًتُ     
ضاططت، كُ زييت كىضَِ بًَطاُُيُكٌ هُخؤٍ ُٓضاؾرتٍ هُبُض زََ ضاوَغتاوَ. ُٓض كُغًَم 
هُُٓض تًُُْ و ُٓض ضَطُظيَم تاظَ بٔاتبا طىُسٍ زووضَ زَغيت غاُت ثًتُضغجؤضط. زَبىوَ 

تاُسْ. ُٓضضُُسَ ضؤشيَلٌ ئاغايٌ ُٓفتُف بىو. ئُو كىضَِ ضًايٍُ غُضغاًٌ و خؤ تًََُٔهكىو
ؤض ضيَلجؤف بىو، ئًُُف ؾتًَلِ غُضغىضًَِّٓ بىو. كاَلوَكُّ ؾتًَلِ ُاغم بىو. ضاكُتُ ظ

ؾًُِكُّ بُضّ تاظَ و كُؾدُ بىو. ُٓضوَٓا ثاُتؤَهُكُؾِ. ثًَاَلويؿِ هُ ثًَسابىو. ُٓضضُُسَ 
بىو. تُُاُُت قُضَويَتًؿِ هُ ًى بىو، كُ ثرت بُ ثاضضُ قىًاؾًَلِ بطيكُزاض  *ضؤشّ ُٓيًِـ

تُواو ؾاضغتاُِ ثًَىَ زياض بىو، ئًُُف ئًَطَيِ )تؤَ(ّ بعواُس. ُٓضضُُسَ تؤَ ثرت  زَضىو.
تًُاؾاّ ئُو عادباتًًُ بُٓازاضَّ زَكطز. ظياتط و ظياتط ضقِ هُ ثؤؾاكُ ؾطَِكُّ خؤّ 

زيلُف زَدىوال، التطقُوض هًَم با ئُوّ وآلزَبؤوَ. كُغًاْ قػُياْ ُُكطز. ئُطُض يُكًاْ ظى
 طىت: و ضاوياْ هًَم ُُزَبعاوت. هُ زوايًسا تؤَ ثًٌَضِببىوُُوَ ًؤ

 زَتىامن هًَطَ بتطُوظيٍَِ! -
 ظؤضَ سُظ هًًَُ ُٓوَهسَّ. -
 بَُهَِ... زَتىامن -
 تىاُُُِخًَط... ُا -
 بَُهَِ زَتىامن -
 ُا ُاتىاُِ -
 زَتىامن -

                                                           

 هُوَّ ُٓيِِ ضؤشيَلِ ئاغايًُ و ؾُممُ و يُكؿُممُ ثؿىوْ.  *
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 ُاتىاُِ  -
 زَتىامن! -
 ُاتىاُِ! -

 زًًٍََ هًَم كطِبىوْ، دا تؤَ طىتِ:
 وت ضًًُ؟ُا -
 ئُوَ كاضّ تؤ ًًُُ -
 باؾُ زَيلًُُ كاضّ خؤَ -
 باؾُ بؤ ُايلُّ؟! -
 ئُطُض ظؤضّ بَوًَِ زَيلَُ.. -
 باؾُ... ظؤض... ظؤض... ظؤض... زَبعامن ض زَكُّ -
ثًَـتىايُ طُهُن ظيطَكِ ...واًًُُ؟ ئُطُض زَغتًَلٍ هُ ثؿتُوَ بُغرتابًَتُوَ ًَٓؿتا  -

 ًٍَِ.ئُطُض مبُوَّ زَتىامن بتتُث
 باؾُ ئُطُض ثًَتسَكطَّ بؤ واُاكُّ؟ -
 ئُطُض تىوضََِ كُّ وا زَكَُ؟ -
 ظؤضّ وَن تؤَ زيىَ وا تًَلُوتىوْ. -
 خؤت ظؤض ثٌَ شيطَ... وا ًًُُ؟ ئؤّ... ئُوَ ض كاَلويَلُ؟ -
غُضًِ زاكُُُ...  ئُطُض بُ زَهت ًًُُ زَتىاُِ كاَلوَكَُ هىوهسَّ، بُالَ ئُطُض ئاظاّ هُ -

 ًَلِ ئُو دىضئُتُ بلا ملىوظّ هُ خؤَهَِ وَضزَزََ.ُٓض كُغ
 ُّٓ هُو زضؤيُ! -
 بُ خؤت زضؤظُِ -
 ئُطُض ضاغتسَكُّ بؤ زَغت ُاوَؾًَِِ؟! -
 زَبطِؤ وَهبُ. -
 بعاُُ... ئُطُض ضًسّ قػُّ قؤضِ بلُّ، غُضت ثاُسَكًُُوَ -
 َِ.. بَُهَِ.. ثاًُسَكُيُوَبَُه -
 بَُهَِ زَيلَُ -
؟ بؤ ُٓض زََهًَِ زَيلَُ و زَيلَُ. ضـ ُاكُّ، ئُوَ بَُهطُّ باؾُ بؤ ُايلُّ! -

 تطغِؤكِ ًًُُ؟!



 

14 

 ًّ ُاتطغٍ -
 با زَتطغِ -
 ُُخًَط ُاتطغٍ -
 بًَطىًاْ زَتطغِ -

ضِبىوُُوَ بُ زَوضّ يُكسا غىوضِاْ، ًَِٓسَّ ُُبطز ؾاُبُؾاْ زيػاْ بًَسَُطبىوْ و هًَم ًؤ
 ضاوَغتاْ و تؤَ طىتِ:

 بطِؤ هًَطَ ًًَُُِِ -
 بُخؤت بطِؤ -
 ًّ ُاضِؤَ -
 ًًِـ -
بُجمؤضَ ضاوَغتاْ و ُٓض يُكُياْ قاضِ خؤّ ضُقاُس و ئاًازَبىوْ. ئُودا ُٓضزوون بُ  -

تىُسّ ؾاُِ يُكرتياْ ثاَهسَزا و بُ ضِقُوَ تًُاؾاّ يُكرتياْ زَكطز، بُالَ كُغًاْ ُُياُتىاُِ 
ضَُٓهطُضِاْ. ُٓض يُكُياْ ا و غىوزَغت ثًَؿدُض بّ. ًَِٓس هًَم َُٓهُُطىتّ تا ثؿًًاْ َُٓهٌ

 زاضيًُوَ ُُٓاغُيُكِ زا و تؤَ طىتِ:بُ ئاطُ
ُٓض بُ  تؤ بًَضىوَ غُطًَلِ تطغِؤكِ.. بُ بطا طُوضَكَُ زََهًٍَ، دا ئُو زَتىاَُِ -

 كؤَهًُػتَِ تًَتَُٔهسا. زَبَِ واؾت هًَبلا.
تىاَُِ بطاكُّ تؤ بؤ بُ بطا طُوضَت زًَرتغًَِِ؟ ًّ بطايُكٍ ُٓيُ هُو طُوضَتطَ و زَ -

 ئُوزيى ثُضشيَِِ َُٓهسا. )ئُو زوو بطايُ ُٓض هُ خُياَهِ ئُواُسا ُٓبىوْ(
 ئًُُ زضؤيُ  -
 ئُطُض وا بَوًَِ ضاغتِ ُابًَتُ زضؤ -

 ًَلِ هُ ئُضظّ كًَؿا و طىتِ:تؤَ بُ ثُجنُّ ثًَِ ًََٓو
ًاوَ بُ ثًَىَ بىَغتِ، ث ُ بجُضَِوَ تا ئُوَُسَت تًََُٔهسََ ُُتىاُِئُطُض ئاظاّ هَُ ًََٓو -

 اظيسا ئُو زيى ًََٓوُكُّ و طىتِ:زَوَّ بجُضِيَتُوَ. كىضَِكُ ب
 ُٓض زََهًَِ هًَتسَزََ. زَ ئًَػتا بعامن ض زَكُّ. -
 زاضّ خؤت بِ.سّ ًوٌالًٍَُ ًُكُ... باؾرتَ ئاطُضً -
 تؤ طىتت هًَتسَزََ. ئُزّ بؤ هًٌَِازَّ؟ -
 ُُفطَت..! بُ زوو غُُت وا زَكَُ. -
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و بُ طاَهتُوَ بؤ تؤًٌ ضاططت. تؤَ ثطِيسايُ و  كىضَِكُ زوو غُُيت هُ باخَُهٌ زَضيَِا
اُس و يُكػُض تًَلبُضبىوْ، ظؤضاًًَُاْ بىو، يُكرتياْ هًَُُى ئُو ظباَلُُ وَضزَزا، ثاضَكٍُ ضافطِ

و دوىبُضطٌ  وَن ثؿًالْ ضطُِىوكًاْ هًَلطري كطزبىو. ُٓض يُن قصٍ ئُوٍ زيلٍُ ضازَكًَؿا
ًَُى تؤظيَطِا زياض يُكرتياْ هُ خطتؤضٍَ وَضزَزا. هَُُٓهسَثضطٍِ و كُثىوٍ يُكرتياْ زَضًًُُِوَ و 

بىو، تؤَ القٌ هُغُض ًِساَهُ ُاًؤكُ ئاوزيى كطزبىو هُغُضٍ زاًُؿتبىو، بُ ًػتُكؤَهُ هًٌَ 
 زَزا و طىتٌ:

 ئُوَُسَت بُغُ -
 ىوضَِيًاْ زَططياًِساَهُكُ ُٓض زَيىيػت خىٍَ قىتاضكا، هُ سُشًُت و ت

 تؤًًـ زابىويُبُضٍَ و زَيطىت:
 بوٌَ بُغُ -

 هُ زوايًسا ًِساَهُكُ بُ زَُطًَلٌ خِلاو طىتٌ:
 بُغُ -

 تؤَ هًًَطُضِا ُٓغتًَتُوَ و طىتٌ:
 ثًَتىايُ ئُوَُسَ تًُبًَت زَكات. داضيَلٌ زٍ بعاُُ طاَهتُ هُطُيَ كٌَ زَكٍُ. -

و زَُىظاوَ و داضداضَ ئاوضٍِ   ُس، ُُٓػلٌ زَزاكىضَِكُ ضؤيؿت و خؤٍ هُ تؤظٍَ زازَوَؾا
ضٌ هًَسَكا و ضؤٌُ  زَكطز داضيَلٌ زٍ تؤًٌ زَغتلُوٍَ ثؿتُ خؤٍ زَزاوَ و طُيف

و بُ بايَ فؿلطزُُوَ  بُالَ تؤَ طاَهتٍُ بُ ُٓضَِؾُكاٌُ زَٓات، بؤيُ ضووٍ وَضطًَطِا تًََُٔهسَزا،
يَؿت و هُ بُيين ُٓضزوو ؾاًُسا و ثًٌَ بُ َكُ بُضزيَلٌ ٓاوضؤيٌ. كُ ضووٍ وَضطًَطِا كىضِ

ٍ و تا ًاَهٌَ ضاويِا. ظاٌُ ًاَهًاْ هُ ئاغم َُٓهسَٓات. تؤًًـ كُوتُ زوو غاضيَىَُا و وَن
بُالَ ئُو هُوزيى  اٍ زَويػت زوشًُِكٍُ بًَتُ زَضٍَ،كىيًَُ و هُبُض زَضطُ ضاوَغتا و هُ خى

َُٓهلًَؿٌَ. ئُوَُسٍَ ُُبطز زايلٌ ًِساَهُكُ  زَكطز و ُُزَويَطا غُض داًٌ ثُجنُضَوَ تًُاؾاٍ
زَضكُوت، تؤًٌ بُ ؾُضَُِطًَع و خطاخ و بُزكاض و بٌَ ئُزَب ُاوبطز و زَضيلطز. ُاضاض زََ بُ 

 ُٓضَِؾُ و طُفىطىضِ هًًَسا ضؤيٌ..
زاضيًُوَ بُغُض زيىاض َُٓهعُا، بؤٍ زضَُط طُضِاوَ ًاَهٌَ. كُ بُ ئاطُئُو ؾُوَ تُواو 

كُوتؤتُ كًًُينَ، كًًُين ثىوضٍ. كُ زييت دوىبُضطٌ هُ ض باضيَلسايُ، زَضكُوت كُ 
يُكذاضٍ بطِياضيسا ثؿىوٍ ؾُممٍُ هًَبلاتُ قىظَهكىضت و وَن كؤيوُ ضٌ كاضٍ قىضغُ ثًٌَ 

 بلات.
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 ثاذي دووةم
 

 
بُياٌُ ضؤشٍ ؾُممُ زآات، ًُٓىو زًُاٍ وَضظٍ ٓاويّ تُضِ و ثطِؾِطساضَ و شياٌُ 

ًَىاُُوَ ىظيم هُ هايُ، ئُطُض زَهُكُف بضىون بٌَ، ًض زَهًَم طؤضاًًُُكٌ تًَسهًَسَتلٌَ. ُٓ
يَم طُؾاوَ و ًُٓىو ُُٓطاويَم ضاالن بىو. زاضخطُِىون طُؾاُُوَ و َُٓهسَضِشٍَ. ًُٓىو ضوو

لٍُ كاضزيف هُوزيىٍ طىُس بىو، بؤْ و بُضاًٌ خىُضُكاٌُ زَؾت و زَضياْ ثطِ كطزبىو. ططزؤَه
 زاثؤؾطابىو، زميًَُُلٌ ؾازٍ و ئاضاًٌ بُخـ و دىاْ.غُوظ  ِبُ ضًٌُُ

تؤَ هُغُض ؾؤغتُكُ زَضكُوت، غُتَوًَلٌ ثطِ بؤيٍُ غجٌ و فَوضُيُكٌ كوم زضيَصٍ 
بُزَغتُوَ بىو. هُ ثُضشيُِكُ ضازًَا و ًَِٓسٍَ ُُبطز ظَوقٌ تًَلضىو و بُتُواوٍ زَهٌ تُُط 

ودىزيؿٌ وَن  ،. شياٌُ ظؤض بُ تايَ و خاَهٌبىو. ثُضشيُِكُ غٌ ياضزَ زضيَص و ُؤ ثٌَ بُضظ بىو
 باضيَلٌ قىضؽ ٓاتُ بُضضاو.

كٌ غاضزٍ َُٓهلًَؿا و فَوضُكٍُ هُ بؤيُكُ َُٓهًَِٔا و بُ تُختُكٍُ غُضَوٍَ ُُٓاغُيُ
لطاوَكٍُ هُطُيَ ثُضشيًَِم ٍ زووباضَ كطزَوَ. دا تُختُ بؤياخزآًَِا. ضُُس داضيَم ئًُُ
 ىو. بٌَ ًٓىا و زَهػاضز هُغُض قُزٍ زضَختًَم هًٌَ زاًُؿت.بُضاوضز كطز كُهًَين زياض ب

دًٍ هُ زَضواظٍَ باخضُكُ زَضكُوت و تُُُكُيُكٌ بُزَغتُوَ بىو طؤضاًًُُكٌ زَطىت، 
كُ ئُو زََ باو بىو. ُٓضضُُس تؤَ ئاوكًَؿاٌُ هُ تطؤًجاٍ ؾاضؤضلُكُوَ ثٌَ كاضيَلٌ ئُغتَُ 

ٌ ضَُِط ُكُ ئاغاُرت بىو. ئُوَؾٌ ٓاتُوَ بري كُ خَُهلبىو، بُالَ ًَٓؿتا هُ بؤيُكطزٌُ ثُضشيِ
ضَُِط، بُ كض و كىضَِوَ هُ زَوضٍ تطؤًجاكُ كؤزَبىوُُوَ و دًاواظ، غجٌ و ضَف و زوو

زَكطز  ىويَطضاوَضِيٌَ ُؤضٍَ خؤياْ زَكطز، هُوكاتُف زَسُغاُُوَ و كُهىثُهٌ ياضيلطزًُاْ ئاَه
ُٓضا و ظَُاًُاْ زَكطز. ئُوَؾٌ بُبريٓاتُوَ، كُ  خؤو ضُقُضُقًاْ زَكطز و بُؾُضِ زَٓاتّ يا

و ثُجنا ياضزَ هُ ًاَهٌ زووض بىو، كُضٌ دًٍ ًٓض داضيَم  ُٓضضُُس تطؤًجاكُ تًُُا غُز
 بضٌَ. زَوهلُ ئاويَم بُ كًُرت هُ كاتصًًَطيَم ُآًًََِتُوَ و ظؤضداضيـ زَبٌَ يُكًَلٌ بُزوازا

 تؤَ طىتٌ:
 ٍ هُباتٌ بلٍُ ًًِـ ئاوَكُ زًٍََِٓ.سيَم بؤياخبططَ دًٍ، ئُطُض تؤ ُُٓ طىٍَ -
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 دًٍ غُضٍ هُقاُس و طىتٌ:
َ بضٍ و ئاوَكُ بًٍَِ، هُوٍَ تؤًٌ بُضِيَع، ُاتىامن. بَُهًٍَِ بُ خامنُ ثريَكَُ زاوَ خؤ -
طىتىوَ، كُ ضَُطُ  هُطُيَ يُكًَم بسويٍَ، ُٓضوا ثًٌَ خؤزاض كطزووًُتُوَ خؤَ بطِدًٍَِ يائاطُ

ُٓوَهسا ثُهلًَؿٌلا تا بؤيُكٍُ هُطُيَ بلَُ، بُالَ زَبٌَ ًّ تًُُا كاضٍ خؤَ تؤًٌ بُضِيَع 
 بلَُ. ُٓضوَن ثًَؿٌ طىمت، كُ بُخؤٍ ضاوزيَطٍ بؤيُكطزُُكُ زَكات!

زََ وا قػاْ زَكات.. ئُو زَوهلَُ بسٍَ. هُيُن  كىضَِ دًٍ زَ طىٍَ ًُزٍَ، ئُو ًُٓىو -
 ظاٌَُ.خىهُن ظياتطَ ثًَِاضٌَ و ئُويـ قُت ثًَِا

 ُُخًَط تؤًٌ بُضِيَع، ئُطُض فُضًاٌُ خامن بؿلًٍَِ، غُضَ َُٓهسَكًَؿٌَ. -
بُؽ ًُطُض بُ كىؾتُباٌُ زَغيت هُغُضت  ، ئُو ُٓضطًع ئاظاضٍ كُغٌ ُُزاوَ،ئُو -

بسا، كٌَ بُوَُسَ زَيًُؾٌَ. ضاغتُ ظؤض ُٓضَِؾُ زَكا، بُالَ خؤ قػُ ئاظاضٍ كُؽ ُازا... دًٍ 
ت زَزًٌََ. ئَُ تؤثُ كطيػتاهًًُت زَزًٌََ! ًُؿاٍُُ زووزَهٌ بُ ضووٍ ًّ زياضيًُكٌ دىاُ

 دًٍ زَضكُوت، تؤًًـ طىتٌ:
 ئًُُ كطيػتاَهٌ غجًًُ، دًٍ زَبًين ضُُس دىاُُ! -
 اغيت ظؤض دىاُُ، بُالَ تؤًٌ بُضِيَع ًّ يُكذاض هُ خامنُ ثريَكَُ زَتطغٍ..بُضِ -
 زَزََ. ثًؿاْئُطُض ضاظٍ بٌ قىًَُطَكٍُ ثُجنٍُ ثًَؿٌت  -

دًٍ ًطؤظًَلٌ زَهباف بىو.. هًُُ ظياتط بُضطٍُ ُُططت. بؤيُ زَوهلُكٍُ زاُا غُض ظَوٍ 
و كطيػتاَهُ غجًًُكٍُ وَضططت و بُ غُضغاًًًُوَ بؤ الٍ ثًٌَ تؤَ زاُُويًُوَ، هُ كاتًَلسا 

لُكٍُ كُ ثًَضُضَكٍُ هُ ثُجنُ كًٌَاويًُكٍُ زَكطزَوَ. ثاؾاْ دًٍ تا تىاٌُ غاضيسا و زَوه
 يسازاضيًُوَ بُغُضزضَُط طُضِاوَ ًاَهٌَ. كُ بُ ئاطُزَغيت تُكُتُكٌ بىو.ئُو ؾُوَ تُواو 

َُٓهعُا، بؤٍ زَضكُوت كُ كُوتؤتُ كًًُينَ، كًًُين ثىوضٍ. كُ زييت دوىبُضطٌ هُ ض 
باضيَلسايُ، يُكذاضٍ بطِياضيسا ثؿىوٍ ؾُممٍُ هًَبلاتُ قىظَهكىضت و وَن كؤيوُ ضٌ كاضٍ 

 ًٌَ بلات.قىضغُ ث
ُٓيبىو هُ باخَُهٌ  طُجنًًَِلٌئاطط زاخٌ زَكطز. ُٓض  ًُغُهُيُ وَكىبريكطزُُوَ هَُ     

زَضًَِٓا و هًًَاْ ضازًَا. ثاضضُ بىوكؤَهُ و وضزَ ًُضًُِضِ و ؾيت بًَلَُهم.. ضَُطُ بايٌ 
وٍ ثٌَ تُوَ، بُالَ ُُيسَتىاٌُ ًُى غُعات ئاظازٍ تُوائُوَياْ كطزبا كاضَكٍُ ثٌَ بطؤضِيَ

بلطٍَِ. ثاؾاْ طُجنًُِكٍُ خػتُوَ طريفاٌُ. واظٍ هُوٍَ ًَِٓا كىضِيَم بُ كطٍَ بططٍَ. هُو 
 غاتُ تُُط و تاضيلُزا بريؤكُيُكٌ بُ ًًَؿلسا ٓات! بُالَ بريؤكُيُكٌ باف و بُغىوز.



 

18 

ُُضىو بًَّ ضؤدُضظ  ضُكٍُ زَغتسايُ و بُ ًٌَٓين زَغيت بُ كاضكطزَوَ. ئُوَُسٍَ ثٌَفَو
ياضكُوت. هُُاو ًُٓىو ًِساالْ، ئُو بًَين ًُبُغت بىو. ُٓضضُُس كُيفًؿٌ بُ بُز

قُمشُضداضيًُكٍُ ُُزَٓات. َُٓهبُظوزابُظ و ضؤيؿتين بًَّ ئُوٍَ زَضزَخػت، كُ ضُُس 
زَضزَضىو  زَهدؤؾُ. غًَىيَلًؿٌ زابىوَ بُض قُثاْ ُاوَُاوَ ٓاواضيَلٌ بُزَُط و ئاواظٍ هٌَ

زؤُط( ضىُلُ الغايٌ ط زؤُ ىت: )زيِط زؤُط زؤُط زيِطزَيطئُودا بُ ضيتٌُوَ 
كُوتُوَ هُ ُاوَضِاغيت ضيَطُكُ ضؤيؿتين ًَٓىاؾلطزَوَ و  ًَُعيمكُؾيت َُٓهٌٌ زَكطزَوَ. كُ 

بُ اليُكٌ كُؾتًًُ خُياَهًًُكُ خؤٍ الضكطزَوَ و ًَٓسٍ و بُ ظَمحُت وَضغىوضِاوَ. هُضاو 
ايساُابىو، كُوا هَُ غاتُزا كُوتؤتُ ُاو ئاويَم ًًػؤضٍ طُوضٍَ كُؾتًًُواٌُ زَكطزَوَ و و

تًُُا ُؤ ثٌَ قىوَهُ. بُخؤٍ كُؾيت بىو، كاثنت بىو، ًُكًُِ بىو، واٍ خؤ زَٓاتُ بُضضاو 
هُغُض كُؾتًًُ َُٓهًًٌُكُ ضاوَغتاوَ و فُضًاْ زَضزَكا و هُ ًُٓاْ كات ُٓض بُخؤؾٌ 

 هًِط! هًِطا. هًَطَ  ضِاططَ طُوضََ ! تًِط دًَبُدًًَاْ زَك
زَكُوتُوَ، كُ  ًَُعيمًَِٓسٍَ ًُُابىو كُؾتًًُكُ ضِاوَغيتَ و ًَٓسٍ هُ ؾؤغتُكُ 

 ٓاوتُضييب ثُضشيُِكُ بىو.
بُضَبُضَ فُضًاٌُ ضاططتين كُؾتًًُكُ و هُُطُضططتين زَضزَكطز و ُاوَُاوَ زَُطٌ واؾٌ 

 تىوَوَ زيَّ.زَضزَضىو، كُ الٍ وابىو بُو زَُطاُُ زَضّ، كُ هُ كُؾتًًُكٌ هُُطُطط هٌَ
 تؤَ هُ بؤيُكطزْ بُضزَواَ بىو.. بايُخٌ بُ كُؾتًًُ َُٓهًٌُِكُ ُُزَزا. بًَّ غاتًَم تًٌَ

 ضِاًا، ثاؾاْ طىتٌ:
 باف هُُاو ئًـ و كاض ُكىَ بىوٍ.. وا ًًُُ؟! -

ضُكٍُ. ئُودا وَن ٓىُُضًُُسيَم زَيطِواًًُُ زوا دًَطٍُ فَو تؤَ وَالًٌ ُُزايُوَ، بَُهلى
وضزبؤوَ. بًَّ تا ٓاتُ تًُُؿيت  ضُكٍُ بُ تُختُكُ زآًَِاوَ و زيػاْ هًٌَضًٌ فَوزيػاْ بُُُ

بُالَ هُ كاضَكٍُ بُضزَواَ بىو،  ًٌ تؤَ بؤ غًَىَكُ ئاوٍ هًَسَتلا،كُوت. زَ ًَُعيمهًًَُوَ 
 بًَّ طىتٌ:

 غاَلو بطازَض، زََهًٌَ ُاضاضٍ كاض بلٍُ؟! -
 تؤَ هُُاكاو ئاوضٍِ هًَساوَ و طىتٌ:

 ؤ، ئُوَ تؤٍ بًَّ! ًُُسيبىوٍ.ب -
ُاكٍُ بتتىاًُبا بًٌَ؟ بُاَلَ ُا.. وابعامن كاضَكُت  ُا... ًّ زَضٌُ ًُهُواٌُ، تؤف سُظ -

 ثٌَ باؾرتَ... واًًُُ؟ بَُهٌَ، كاضَكُت ال ضاكرتَ..!
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 ضِاًا و ثاؾاْ طىتٌ: تؤَ كًًَُم تًٌَ
 تؤ بُضٌ زََهًٌَ كاض؟ -
 بؤ ئُوٍَ زَيلٍُ كاض ًًُُ؟! -

 زَغيت بُ بؤيُكطزْ كطزَوَ و بُغاضزٍ وَالًٌ زايُوَ: تؤَ
بَُهٌَ.. ضَُطُ كاض بٌَ و ضَُطُ كاضيـ ُُبٌَ، ُٓض ئُوَُسَ. زَظامن بؤ تؤَ غىيَط ظؤض  -

 طىجناوَ.
 زَبطِؤ..! ثًٍَ وايُ ًُبُغتت ئُوَ ًًُُ بَوًٌَ ئُو كاضََ سُظ هًًَُ..! -

 فَوضُكُ ُٓض هُ دىوَهُ و كاضزا بىو.
هٌَ بٌَ!؟ ُاظامن بؤ خؤؾٍ ُُوٍَ، ًِساَهٌ وَن ًّ كٍُ ًُٓىو ضؤشٍَ بؤٍ سُظَ  -

 َُٓهسَكُوٍَ ثُضشيّ بؤيُكا..!؟
ئَُ قػُيُ باضَكٍُ بُ اليُكٌ زيسا طؤضٍِ. بًَّ ضًسٍ طُظظٍَ هُ غًَىَكٍُ ُُزا. 

. ٌَُضُكٍُ زًََِٓا و زَبطز، ثاؾاْ طُضِاوَ زواوَ تا تًٌَ بطِواهُكاتًَلسا تؤَ بُ ضِيَلٌ فَو
ًَِٓا، زيػاْ هًٌَ وضزبؤوَ. بًَّ ضاوٍ زابىوَ  زاالًَِٓا و يُكًَلٌ بًُ الزاضُيُكٌ بُوفَو

 ُُوَكاٌُ تؤَ و تا زَٓات ظياتط ئاضَظووٍ بؤ زَضىو. هُ ًٓلطِا طىتٌ:وآلًُٓىو دى
 بلَُ. ، زَهًَطُضٍَِ ًًِـ ُُٓسيَم بؤيارتؤَ -

 ضاٍ خؤٍ طؤضٍِبُالَ هُُاكاو  تؤَ ًَِٓسٍَ ًُُابىو ضاظٍ بٌَ،
بسََ، ضىُلُ وَن زَبًين ئَُ ثُضشيُِ بُغُض  ُا.. ُا.. بًَّ ثًٍَ واًًُُ بتىامن ضيَت ثٌَ -

زَزا. خؤ ئُطُض ثُضشيين الٍ  ؾُقاًٌ غُضَكًسا زَضِواٌَُ، ثىوضَ ثؤهًًٍ ظؤض بايُخٌ ثٌَ
بُاَلَ ئُو  ا،ُويـ طىٍَ هًَبىو كٌَ بؤيٍُ زَكثؿتُوَ با ُُ ًّ زاواٍ تؤَ ضَتسَكطزَوَ و ُُ ئ

ًَُى ُٓظاض تُُاُُت ظؤض بُ دىاٌُ بلطٍَ. الًىايُ هُ بايُخٌ تايبُتٌ بَُ ثُضشيُِ ُٓيُ و زَبٌَ
 زوو ُٓظاض كُغًـ يُكًَم ًًُُ بتىاٌَُ وَن ثًَىيػت بؤيٍُ بلا.

ًَم بسََ.. ُٓض يُن قًض. تؤَ ئُطُض ًّ هُدًٌَ تؤ باَ اغتتُ..؟ زَ هًَطُضٍَِ با ُٓوَهبُضِ -
 ضِاَ!هًَسَطُ
بًَّ، سُظَ زَكطز بتىامن.. بُالَ ئُزٍ ثؤهٌ ثىوضَ.. دًٍ زَيىيػت ئَُ كاضَ بلا،  -

كطز و  ظاٌُ ئُطُض تؤ ئُو ثُضشيُِت بؤيارُُئًَؿت. غًس ويػيت بًلا، هُويـ ُُطُضِا. ُا
 ثايٍُ ًّ الٍ ثىوضَ زازَبُظيَينَ. و ؾتًَم قُوًا، ضُُس هُ ثوُ
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َمب و ضـ ضووُازا. هًَطُضٍَِ با ُٓويَ بسََ.. ًًِـ زاض زئاٍ هُوَ.. ًّ ظؤض ئاطُ -
 ُاوَُسٍ غًَىَكًُت زَزًٌََ.

 باؾُ.. كىضَِ ُا.. بًَّ، ًّ ُاويَطَ..! -
 ئٌَ.. ًُٓىو غًَىَكُت زَزًٌََ..! -

بُالَ هُ زَهُوَ ظؤض ئاغىوزَ بىو. هُوكاتُ  ضُكٍُ زاُا،تؤَ خؤٍ ًُطُضاْ ثًؿاُسا و فَو
ٍ ًًػىضٍ طُوضَ كاضٍ زَكطز و هُشيَط تًؿلٌ ئُو ضؤشَ طُضًُ كؤُُ كُؾتًًُ َُٓهًًٌُكُ

هُغُض  ًَُعيمئاضَقٍُ َُٓهسَضِؾت. ٓىُُضًُُسٍ زَغت هُكاض َُٓهططتىو هُبُض غًَبُضيَلٌ 
بُضًًوًَم زاًُؿتبىو، قاضٌ زَُٓشاُس و غًَىٍ زَقطًاُس و ُُخؿٍُ زازَُا ضؤْ ًِساَهٌ 

بُ ًٓض ُُبىو، ُٓض بابايُ ًِسايَ زَٓاتّ، هُ غُضَتا بُغتُظًاٌُ زيلُ غاتُ زاوٍَ. ثًَىيػيت 
طاَهتُياْ ثٌَ زَكطز و زوايٌ زَغتًاْ بُ بؤيُكطزٌَُ زَكطز. كاتٌَ بًَّ ًَِٓلٍُ هًرَبِا، تؤَ 

 بلا. كُ بًََوٌ ًاُسوو كٍُ هًَىَضططٍَ تا ضيٌَ بسا بؤيارهُطُيَ بًََوٌ فًؿُض ثًَلٔاتبىو، كؤالضَ
ت، ئُويـ ًؿلًَلٌ تؤثًىٍ زايُ تؤَ، كُ زاويَلٌ باضيلٌ بُ بىو، ُؤضٍَ دؤٌُ ًًوُض ٓا

هًَطُضٍَِ هُ بؤيُكطزْ بُؾساض بٌَ. بَُ دؤضَ غات  قاضًًُوَ بىو تا ياضٍ ثٌَ بلا. بُؾُضتٌَ
و بُياٌُ ُٓشاض و  ئُو تؤًٍُ زًَُ  هُزواٍ غات زَيطؤضِيّ. كُ زاٌُ ئًَىاضَف بُ ًُىَ بىو،

ا هُو ؾتاٍُُ ثًَؿرت ئاًاشَياْ بؤكطا، زواظزَ ثاضضُ ًُضًُِضِ و ُُزاض بىو، زَوَهًُُُس ببىو. دً
 ًَلٌ ؾلاو تا هًًَُوَ بطِواٌَُثاضضُ طًتاضيَلٌ دىوهُكاْ و ثاضضُ ؾىوؾُيُكٌ ؾًين بىتَو

ًَم و ٌ كؤُُ بىتَولَُهم و ثاضضُ تُباؾرييَم و قُثاخهُطُيَ بُكطَيُن و كؤُُ كوًوًَلٌ بًَ
ا زضوغتلطاو و زوو بًَضىوَ بؤق و ؾُف ئاططؤكُ و فُضخُ بىوكَُهُ غُضباظيَلٌ هُ تؤتً

كُ غُطُكٍُ هُطُيَ زَضطُيُكٌ ًؼ و قُضيَتُيُكٌ غُط ثؿًوُيُكٌ يُن ضاو و زَغلُ 
 و زَغلُ ضُقؤيُن و ضىاض ثاضضُ ثُهلُ ثطتُقايَ و كؤُُ ثُضواظيَلٌ ثُجنُضَ. _ُُبىو
اوََهٌ ًِساَهًَلٌ بُغُض بطز، خؤٍ كاتُكٍُ بُ تًُبَُهٌ و خؤؾٌ و سُغاُُوَ و بُ ٓ بؤ

ُُبىوايُ ُٓضضٌ كىضٍِ طىُسَكُ  كطز! ئُطُض بؤيُف تُواو رغٌَ داضيـ ثُضشيُِكُياْ بؤيا
 ُٓيُ قطغٌ زَكطزْ.

تؤَ بُخؤٍ طىت زًُا وا خاَهٌ و بُتايَ ًًُُ، كُ غُضهُبُياٌُ ثًٌَ وابىو، بٌَ ئُوٍَ بعاٌَُ 
ؤظيًُوَ. ياغاكُف ئُوَيُ: تؤ ئُطُض ويػتت ياغايُكٌ طُوضٍَ هُ ياغاكاٌُ ضاالكٌ ًطؤظ ز

ثًاويَم يا كىضِيَم ئاضَظووٍ بضًَتُ ؾتًَم، ًَِٓسَ بُغُ وا ثًؿاُسٍَ كُ ئُو ؾتُ زَغلُوتين 
فًَلٌ طُوضَ و زاُا بىايُ زَيعاٌُ. وظَمحُتُ. ئُطُض تؤًًـ وَن زاُُضّ ئَُ كتًَبُ فُيوُغى
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اًٌ بسا و طًُُف ًُٓىو ؾتًَلُ كُ دُغتُ تًًُ هُ ُٓض ؾتًَم دُغتُ بُخىضتٌ ئُجنكاض بطيَ
بُخىضتٌ ئُجناًٌ ُُزا. ئُودا ئًُُف ياضًُتٌ زَزا تًَبطا بؤضٌ زضوغتلطزٌُ طىَهٌ 

بُ  خىوزًِط يائاؾطًَطِاْ كاضَ، بُالَ غوؤضكطزُُوٍَ تؤثُ قىضغُكٍُ بؤَه خؤزَغتلطز، يا
هُ ئًِطوتُضا زَوَهًُُُسٍ وا  كًَىٍ ًؤُت بالُت َُٓهطُضِاْ تًُُا كات بُغُض بطزْ و ياضيًُ..

ُْٓ سُظ زَكُْ ًُٓىو ضؤشيَلٌ ٓاويّ ثُيتىًَُلٌ ضىاض ئُغجٌ ُُفُض َُٓهطط، بًػت تا غٌ 
ًًى باشؤْ، ئُطُض ثاضَؾٌ تًَبضٌَ ئُواْ ُٓض بُ كاضيَلٌ دًاواظ و باؾٌ تًَسَطُْ. بُاَلَ 

كاض و يُكػُض واظٍ هٌَ ئُطُض بؤ ئُو خعًُتُ كطيًَاْ ثًَبسضٍَ، خؤؾًًُكُياْ هٌَ زَبًَتُ 
 زًََِّٓ.

ًاٍ وٍ زآات. ثاؾاْ تؤَ كًًَُم بريٍ هُو طؤضِاُُ ططُطُ كطزَوَ، كُ بُغُض باضوزؤخٌ زُ
 ٌ بُضِيَلُوت تا ضاثؤضتُكٍُ ثًَؿلُف بلات.ًٍ غُضكطزايُتبُضَو باضَطُ
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 ثاذي سيَيةم
 

ٍَ شووضيَلٌ خؤؾٌ بُِباٌُ ًاَهٌَ ثُجنُض ًَُعيمتؤَ ضىوَ بُضزََ ثىوضَ ثؤهٌ كُ هُ
زاًُؿتبىو، كُ ثًَلُوَ شووضٍ ُىوغنت و شووضٍ بُضضايٌ و شووضٍ ُاخنىاضزْ و شووضٍ كتًَبداُُ 
بىو. كعَباٍ ٓاويّ و كطٍِ و بًَسَُطٌ و عُتطٍ طىالْ و طًعَطًعٍ ًًَؿُُٔطاْ كاضيطُضيٌ 

، ضىُلُ هُ ثؿًوُيُكٌ خؤياْ ُٓبىو بُغُض ضًُِِكٍُ زَغتًسا خُوُىوضلُ زَيربزَوَ
كؤؾًسا خُو زَيربزَوَ. ضاويولُكاًُؿٌ كُغٌ هُ كّ ُُبىو، ئُويـ هُ ًَُىخُواَهؤو برتاظٍَ 

بُضظكطزبؤوَ غُض غُضَ ًاؾىبطجنُكٍُ، بُ ؾًَىاظيَلٌ وا كُ زاَلضاَ و ئاضخُياًٌُ زَطُياُس.. 
َ، بؤيُ كُ بًين غُيطٍ واٍ بُخُياَهسا ٓاتبىو كُ ئًَػتا هًًَُصَ تؤَ كاضَكٍُ بُدًًََٔؿتىو

 ثًَٔات..! بؤ زيػاْ وا بُ ئاظازٍ خؤٍ خػتؤتُوَ بُض ضَمحُتٌ وٍ...؟!
 تؤَ طىتٌ:

 ئُضٍَ ثىوضٍَ ئُودا زَتىامن بضٌُ طًُاْ؟ -
 ض زََهًٌَ؟ وا بُخًَطايٌ..؟ بؤ كاضَكُت ضُُس تُواوكطزووَ؟ -
 ًُٓىو ثُضشيُِكَُ بؤيُكطزووَ، ثىوضٍَ. -
 كُ.. بُضطٍُ زضؤياْ ُاططَ.تؤَ، زضؤَ هُطُيَ ًُ -
 زضؤ ُاكَُ ثىوضٍَ.. ًُٓىويًٍ تُواو كطزووَ. -

ثىوضَ ثؤهٌ ظؤضٍ ًتٌاُُ ثٌَ ُُبىو، بؤيُ ُٓغتا ضىوَ زَضٍَ تا خؤٍ ببًينَ و زَهًِا بٌَ، 
بُالَ كُ زييت  ،ٍ قػُكاٌُ تؤًًـ ضاغتبا ضاظٍ بٌَئاًازَبىو ئُطُض بًػت هُ غُز

ضُُسيّ داض غُض تا خىاض بؤيُكطاوَ و تُُاُُت  ضيَلًـ بَُهلىبؤيُكطاوَ، ُُن دا ثُضشيُِكُ
 لاضٍ كطاوَ، يُكذاض غُضغاَ بىو، ًَِٓسَ ًُُابىو ظًاٌُ بطريٍَ، طىتٌ:ئُضظَكُؾٌ ًََٓو

 بُخؤَ بطِوا ُاكَُ..! ُٓضضؤًَُم بٌَ ئُطُض تؤ ًُبُغتت بٌَ زَتىاٌُ كاض بلٍُ. -
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ؤيُ طىتٌ: بُالَ ظؤض زَطٌُْ و ئُغتًُُ تؤ بُالَ ويػيت غتايؿلطزُُكٍُ ًَٓىضبلاتُوَ، ب
ُُكُوٍ زَُا ثًَػتُت  زاضبُ بُ زوااٌُ بضًًُ طًُاْ، بُالَ ئاطُبطِياضٍ كاض بسٍَ.. باؾُ زَتى

 خاٍُُ..زَبًُُ زَبا
و  وَزئاتين ًُبُغتُكٍُ زَهٌ ثريَشٌُ ظؤض ؾازكطزبىو، بؤيُ تؤًٌ بطزَ ُاُسيُِكُ

غيت ضاكلطزٌُ ضَوؾتًؿٌ باغٌ ئُوٍَ بؤ زَكطز، كُ ًطؤظ و بُ ًُبُ غًَىيَلٌ بصاضزٍَ زايُ
ضُُس ضًَص هُ خىاضزٌُ غًَىيَلٌ وا وَضزَططٍَ ئُطُض بُبٌَ طىُاه و هُ ضيَطٍُ كاضٍ ضاكُوَ 

 زَغيت كُوٍَ. ُٓ ثىوضَ ثؤهٌ هُ واُُكٍُ بؤوَ، تؤَ زَضفُتٌ ًَِٓا و كًَلًَلٌ ظَضيف زظٍ.
ؾتاوٍ بُ ثُيصَ زَضكُيًُكُزا غُضزَكُوٍَ، كُ اظيسا زَضٍَ )غًس(ٍ بًين وا بُ ُٓكُ ب

زَطاتُ شووضٍ ثؿتُوٍَ ُٔؤًٌ زووََ. ضُُس كُغتُكًَلٌ َُٓهططتُوَ و هُ ضاوتطوكاًَُم 
ًُٓىوٍ هُ غًس ططت و وَن تُظضَ بُ غُضيسا باضاْ. تا ثىوضَ ثؤهٌ غُضغاًبىوٌُ خؤٍ 

ىو. تؤًًـ بُغُض بلا. ؾُف سُوت كُغتُكٌ هًَسا ب وَالُا و بُخؤكُوت غًس قىتاض
ثُضشيُِكُزا ئاوزيى بىو و هُ ضاواْ وُبىو... ُٓضضُُس زَضطُؾٌ ُٓبىو، بُالَ تؤَ بُطؿيت 

 هُكاتٌ تُُطاوٍ بُكاضٍ زًََِٓا.
َؾُكٍُ ئُودا تؤَ كُ تؤَهٍُ خؤٍ هُ غًس كطزَوَ هُثاٍ ئُوٍَ غُضجنٌ ثىوضٍ بؤ زاوَ ضِ

 اكًَؿا بىو، زَهٌ زاكُوت.ياخٍُ ضِ
ُضٍ كؤالٌَُ، ئُودا بُ كؤالًَُلٌ قىضِاويسا غىضِاوَ الٍ ئُو تُويوُّ، كُ تؤَ طُيؿتُ غ

ثىوضٍ ًاُطاٍ تًَسا ضاططتبىو. هُوٍَ زَهًِا بىو كُغٌ ُاطاتٌَ بًططٍَ و غعاٍ بسا. ثُهٍُ بىو 
واًَُلٌ ثًَؿًُِ وٌ طىُس، هُويَـ زوو تًجٌ )غُضباظٍ( ًِساالْ بُثًٌَ شًبطاتُ طؤضَِثاٌُ طؿت

ثًَلطُيؿتبىوْ، تؤَ شَُُضِاَهٌ يُكًَم هُو زوو تًجُ بىو. هُؾلطَكٍُ زيلُف بُ بؤ ؾُضِ 
ٌ دؤ ٓاضبُض بىو، كُ زؤغيت ئاظيعٍ تؤَ بىو. ئُو زوو غُضكطزَ ًُظُُ كُغًاْ ًغُضكطزايُت

ضتلاْ باف بىو. بؤيُ بُ هُو ئاغتُزا ُُبىوْ بُخؤياْ ؾُضِ بلُْ. ئًُُ بؤ ًِساَهُ و
َ زاًُؿنت و ئؤثُضاغًؤُُكاٌُ دُُطًاْ بُضِيَىَزَبطز بُو فُضًاُاٍُُ بىوُُوَ ثًَلُوهُخؤبايً

ُٓضيُن بؤ كًُجٌ خؤٍ زَضيسَكطز. ثاف ؾُضِيَلٌ تىُس و زضيَصخايُْ، هُؾلطٍ تؤَ 
غُضكُوت. ئُودا كىشضاوَكاًُاْ شًاضز و يُخػريَكاًُاْ طؤضِيًُوَ. هُغُض بُُسَكاٌُ ضيَم 

ؾُضِيَلٌ تاظَ زياضيلطز، ثاؾاْ ُٓضزوو غىثاكُ ضيعبىوْ  ُُكُوتّ و ضيَللُوتّ و ضؤشيَلًاْ بؤ
 و بُ ًاضف ضؤيؿنت و زووضكُوتُِوَ، تؤًًـ بُ تًُُا بُضَو ًايَ بؤوَ.
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ضُضٍ تًَسا زَشيا، كضًَلٌ تاظٍَ ئُو خاُىوَزا ضَتبىو، كُ دًَف تاكاتٌَ بُ بُض 
ْ بىو، زوو كُظٍ هُباخضُكُزا بًين. كُ ئافُضيسَيُكٌ ضاوؾًين ثطض ظَضزٍ طضلُهٍُ دىا

ًَلٌ ُُخؿًَِطاوٍ هُبُض بىو.. يُكػُض زضيَصٍ بُضزابؤوَ كطاغًَلٌ ٓاويٍُِ غجٌ و ثاُتؤَه
ثاَهُواٌُ ًُيساٌَُ بُبٌَ تُقُ تُغوًٍ بىو. ُٓض ظوو ئاًٌ هؤضاُػٌ كؤُُ زؤغيت زَهٌ دًًََٔؿت 

تبىوْ خؤؾٌ زَوٍَ و و يُن زَُلُ يازطاضٍ هُزوا بُدًًَُِا. كُ ثًَؿرت وايسَظاٌُ تا ضازٍَ ؾًَ
ضُُس ًاُط هُزواٍ بىو تا ضاظيلا و ئُويـ تًُُا ُٓفتُيُن ثًَؿرت زاٌُ بُ خؤؾُويػيت تؤَ 
زاُا بىو، بؤيُ سُوت ضؤشاْ بىوَ ؾازًاُرتيّ و ثطِ ؾاُاظيرتيّ كىضِ هُ دًٔاْ. ضىُلُ هُيُن 

 بىوبٌَ.  كٍُ تُواوضطكُغاتسا ياضَكٍُ هًَُُى زَهٌ زَضضىو و وَن ُاًؤيُن، كُ غُضزاُُ كىضتُ
ٌ زَيطِواًًُُ ئُو ثُضيًُ تاظَيُ. تا ظاٌُ ئُويـ غُضجنٌ زَزا. ًبُ ضاويَلٌ ثطِ خؤؾُويػت

 الُُ زَغيت بُ خؤَُٓهلًَؿاْ كطز، بَُهلىوا خؤٍ ثًؿاُسا كُ ئاطاٍ هُ وٍ ًًُُ و ظؤض ًِسا
ًاوَيُن كاتٌَ ُكُ غُضغاًلا. ًاوَيُن بُ ئًؿُ قؤضَِكاٌُ خُضيم بىو، بُالَ ثاف كًصؤَه

ُُوَيُكٌ دًٌِاغتًلٌ تطغِان بىو، بُ تًضاويَم تًُاؾاٍ وآلخُضيلٌ ئُجناًساٌُ دى
كضُكٍُ كطز، بًين وا ثؿيت تًَلطزووَ و بُضَو ًايَ بؤتُوَ. تؤَ بُضَو ثُضشيُِكُ ٓات و 
ثاَهٌ ثًَسا، زَهتُُط ببىو، سُظٍ زَكطز كًصَكُ كًًَُلٌ زيلُ خؤٍ زوا غات. ئُويـ غاتًَم 

و ثاؾاْ بُضَو زَضطاكُ ضؤيؿت، كُ ثًٌَ هُ شووضٍَ ُا، تؤَ ،هُغُض ثُيصَكاْ ضاوَغتا
بُالَ كُ كًصَ بُض هُوٍَ بعض بٌَ طىَهًَلٌ بؤ َُٓهسا ئُوزيى  اغُيُكٌ غاضزٍ َُٓهلًَؿا،ُُٓ

 ثُضشيُِكُ. ضَُطٌ ٓاتُوَ بُض و طُؾاوَ.
واٌُ، وَن بَوًٌَ وقاًُكُيسا ضبُ ؾُ ن زوو ثٌَ زووضٍ طىَهُكُ ضاوَغتا،تؤَ غاضيسا و يُ

ًَلٌ َُٓهططتُوَ و اغتُيُ ضووبسات. ًَِٓسٍَ ُُبطز زَُلُ قُغَُهؾتًَلٌ ططُط هُو ئاضِ
ُٓوَهًسا هُغُض هىوتٌ ضابططٍَ و غُضٍ بُضَو ثؿتُوَ الض كطزبؤوَ. كُ بُوالو بُوالزا زَٓات 

ٌ كُوتُ غُض و كُوتُوَ تا ثًَ ًَُعيمتا ٓاوغُُطٌ قُغَُهُكُ ضاططٍَ، هُ طىَهُكُ 
اظاْ هُو ُاوَ زووضكُوتُوَ. بُخؤٍ و بُو كُوتُوَ. دا بُ ب ًَُعيمتُكاٌُ هٌَ ئُُطىغ

بُالَ بعضبىوُُكٍُ ظؤضٍ  ثؿت طؤؾٍُ خاُىوَكُزا خؤٍ وْ كطز،طُجنًُِيٍُ زَغيت كُوت هُ 
ضَُِطُ عيم زَهٌ زاُا، ُُخاياُس، ُٓض ئُوَُسَ بىو تا طىَهُكٍُ هُ ضاكُتُكٍُ طريكطز و هًَُُ

طُزٍَ خؤؾٌ زاُابٌَ، ضىُلُ ؾاضَظايٌ هُ تىيَلاضٍ و كاضٍ ئُُساًُكاٌُ دُغتُ  ًَُعيمهُ
 ُُبىو.
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ثُضشيُِكُ طُضِاوَ و تا ؾُو زآات هُوٍَ  ًَُعيمُٓض ضؤًَُم بٌَ بؤ الٍ ؾىيَين ثًَؿىوٍ هُ
ُزا. بُالَ كًصَكُ ضًسٍ خؤٍ ًُؿاْ ُ زَضخػنت و دىوَهٍُ غُيط بىو،يلٌ خؤبىو، ُٓض خُض

عيم يُن هُ ثُجنُضَكاْ ضاوَغتا بٌَ، تا ُٓضضُُسَ تؤَ زَهٌ خؤٍ بُوَ زَزاوَ، كُ ضَُطُ هًَُُ
بعاٌَُ ضُُس بايُخٌ ثًَسَزا.. بُالَ زوايٌ ُاضاض بىو بُ خؤٍ و غُضٍ ثطِ خُياَهٌ بُضَو ًايَ 

 ببًَتُوَ.
ئُو ًِساَهُ ضٌ  هُزًٌَ ؾًَى خىاضزٌُ ظؤض كُيف ؾاز بىو، وايلطز ثىوضٍ بجطغٌَ: )ئُضٍَ

بُغُض ٓاتىوَ؟( هُطُيَ ئُوٍَ ظؤض بُ تىُسٍ غُضكؤٍُُ كطز، ضىُلُ )غًس(ٍ كُغتُن باضاْ 
كطزبىو، بُالَ ئُو ُٓض طىيَؿٌ ثًَُِزا و ويػيت كَوؤ ؾُكطيَم هُ بّ كُثىوٍ ثىوضٍ بسظٍَ، 

 بؤيُ ئُويـ بُ ضؤكًسا كًَؿا و طىتٌ:
 ُازٍَ. ثىوضٍَ خؤ ئُطُض غًس ؾُكطٍ ببا تؤ هًٌَ -
بُالَ ئُطُض ًّ ضاوَ ببعيَىَ تؤ بُطص ئُو ؾُكطَزا  باؾُ.. خؤ غًس كُؽ بًَعاض ُاكا، -
 زيٌَ.

ثاف زًًََم ثىوضَ ثؤهٌ بؤ كاضيَلٌ ضىوَ ُاُسيُِكُ. )غًس(يـ ُاظٍ ُٓبىوَ، بؤيُ     
ٍُ زضيَصكطز و ؾُكطزاُُك َُٓهلًَؿاًَُم بُضاًبُض تؤَ، زَغيتو وَن دؤضَ خؤ زَضفُتٌ ًَِٓا

بُالَ ؾُكطزاُُكٍُ هُزَغت خعٍ و كُوتُ خىاضَوَ و ؾلا و ُٓضضٌ تًًَسابىو ضشا.  َُٓهططت،
تؤَ ظؤض زَهٌ ثٌَ خؤف بىو، بُالَ تىاٌُ خؤٍ كطِكا و بًَسَُط بٌَ.. بُ خؤؾٌ طىت: تُُاُُت 

طغٌَ بُ بًَسَُطٌ زازًَُؿٌَ تاكى ثىوضٍ زَث اتُوَ وؾُيُن ُازضكًَينَ. بَُهلىئُطُض ثىوضيؿٌ ٓ
قًكُتُكٍُ ثًَسََهٌَ تا ببًينَ ضؤْ تىوضَِيٌ خؤٍ بُغُض ئُو ُكٌَ ئُو تاواٍُُ كطزووَ، ئُودا س

طىدًوُ ُاظزاضَزا زَضِيَصٍَ. تؤَ هُ خؤؾًاْ ئُوَُسَ ثطِ بىو، بُخىضتٌ خؤٍ ضاططتبىو، كُ ثريَشْ 
ُ ضازًَا و و  ظاٌُ ض ضوويساوَ، هُدًٌَ خؤٍ ضَقبؤوَ و هُ ثاضضُكاٌُ ؾُكطزاُُك طُضِاوَ

ئاططٍ هُ ضاوٍ زَباضٍ، تؤَ هُبُضَ خؤٍ طىتٌ: ُُٓىوكُ ضَؾُبا َُٓهسَكا، يُكػُض خؤٍ 
سازا، ؤكٌ بُضظكطزَوَ زيػاْ بُغُضيُثَُهضًبٍُ هًَىَ ٓات و بُضبؤوَ غُض ظَوٍ، ثىوضَ ثؤهٌ ض

 بُالَ ئُو ٓاواضٍ كطز.
 ضاوَغتُ، هُغُض ض هُ ًّ زَزٍَ؟.. غًس ؾلاُسٍ! -

زَغيت هُ ُٓواٍ ضَقبىو، غُضغاًٌ زايططت و هُتاواْ ظًاٌُ ططيَسضا. بُ ثىوضَ ثؤهٌ 
 ًَٓىاؾٌ طىتٌ:
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باؾُ، تؤ سُقٌ ئُو ؾُقُت ُٓبىو، ثًٍَ وايُ كُ ًّ هًَطَ ُُبىوَ ُٓض َُٓهُيُكت  -
 كطزووَ.

زَكطز قػُيُكٌ خؤؾٌ هُطُيَ بلا، بُالَ ُُيلطز،  بُالَ ويصزاٌُ ئاظاضٍ زَزا و سُظٍ
وا طىًاْ ببُْ، كُ ئُو زاٌُ بُوَ زاُاوَ كُ َُٓهٍُ كطزووَ، ئُوَف هُطُيَ  ضىُلُ زَتطغا

غًػتًُُكٍُ ُاكؤكُ..! بؤيُ بًَسَُط بىو بُ زَهًَلٌ تُُطُوَ ضىوَ طص كاضَكاٌُ. كُضٌ تؤَ 
زَهُوَ بؤٍ بُ ضؤكاُسا ٓاتىوَ  طؤؾٍُ شووضيَسا َُٓهلىضًِا. زَؾًعاٌُ ثىوضٍ هُ بُ خًُباضٍ هُ

ًُ، ئًُُف زَهٌ خؤؾلطز.. ضىُلُ ُُ طىيٌَ زَزا قػُ ضَقُكاٌُ ُُ و ظؤض غىوٍ هًَ
ئاًاشَكاٌُ، كُ بُ قُغيت تىوضَِبىوًُاْ زَُىاُس، هُ ضووٍ خىيَِسُُوَ ضُُس ويصزاٌُ ئاظاضٍ 
زَزا و ضاوٍ ضؤْ ثطِ فطًًَػم بىوَ. خؤٍ وآاتُ بُضضاو كُ ُُخؤؾٌ ًطزًًَُُ و هُغُض دٌَ 

ىوؾتاوَتُوَ و تلاٍ هًَسَكا بُيُن وؾُ هًٌَ ببىوضٍَ بُالَ ئُو ضاكؿاوَ و ثىوضٍ بُغُضيسا ُ
ضووٍ هُ زيىاضٍ زَكا و زًَطٍَ ئُو وؾُيُ ُاَهٌَ..! ئاٍ زَبٌَ هُو غاتُزا ُٓغيت ضؤْ بٌَ؟ 
ُٓضوَٓا خؤٍ وآاتُ بُضضاو بُ خِلاوٍ هُ ضووباض ًَِٓاوياُُتُ ًاَهٌَ و ًُٓىو ططواظَكاٌُ 

ط غاضزَ.. ضؤْ ثىوضٍ خؤٍ بُغُض تُضًُكٍُ زازَزا و ضؤْ ثطضٌ تُضِْ و زَهٌ وَن بُف
ئُؾلٌ هُ ضاواْ زَباضٍَ و ضؤْ بُ ُٓضزوو هًَىاْ هُ خىا زَثاضِيَتُوَ هًٌَ ُُغتًَينَ و بًساتُوَ 
و ُٓضطًع داضيَلٌ زيلُ هُطَُهٌ خطاخ ُابٌَ. كُضٌ ئُويـ ُٓض هُوٍَ كُوتىوَ و ضَُطٌ ظَضز 

ًًُُ، ئُو ًِساَهُ ثطِ ئاظاض و ئُؾلُجنُيٍُ، كُ شاُُكاٌُ بُكؤتا ٍُ تًَسا َُٓهطُضِاوَ و دىوَه
 ٓاتىوْ..!

بُجمؤضَ بُ ُٓغتُكاٌُ خؤٍ ياضٍ زَكطز و ئُو خُيايَ و ئُُسيَؿاٍُُ بُبازَزاْ، بُوَ ؾاز 
كُ بُ خُيايَ خًٌُ زَزاٌَُ. ظؤضٍ ُُبطز خؤٍ ثًَطِاُُطريا و ئُو خُياَهُ غىيًَاُُ بطيًِاْ  ،بىو

 و ضاوياْ ثطِ فطًًَػم كطز و بُ الهىوتًسا ٓاتُِ خىاضٍَ.كىالُسَوَ 
وا ًايُوَ ُٓتا ًاضٍ كضُ ثىوضٍ بُ غًُاكطزْ و خؤبازاْ ٓاتُ شووضٍَ و زواٍ ئُوٍَ 

ضاْ بىو، كُ ئُو سُفت ضؤشاْ هُ ؾاضٍ بىو بُ طُضِاُُوٍَ بؤ ًاَهٌَ طُهُن زَهدؤف و كاًُ
ُ ؾىيَين خؤٍ ُٓغتا و تَُ و تاضيلٌ خؤٍ بُ يُن ًَِٓا شووضٍ ئُودا تؤَ هضووُاكٌ هُ زَضطُ

 زَضطُيُكٌ زيلُزا بطزَ زَضٍَ.
زووض هُو ؾىيَِاُُ زَغىضِايُوَ كُ ًِسايَ بؤٍ زَضّ. هُ ؾىييَن زووضَ زَغت و تًُُا 
زَطُضِا، كُ هُطُيَ زيَ تىُسيًُكٍُ ضيَللُوْ.. زاضيَلٌ ظهٌ هُ ضووباضكُزا زيت، هُغُض ضؤخٌ 

خىاظ بىو بٌَ ئُوٍَ ِاكٌ ضووباضَكُ زَكطزَوَ، ئاواتٍُ هُ بُضيِايٌ تطغزَضَوٍَ زاًُؿت و بري
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َ بٌَ و ئُو ئاظاض و شاُاُُ ُُبًينَ كُ ئُواٌُ خؤ زَخِلًَِّ ُٓغيت وُٓغت ثٌَ بلا بتىاٌَُ ُكى
ثًَسَكُْ. هُو غاتُزا طىَهُكٍُ بُبري ٓاتُوَ.. هُ باخَُهٌ خؤٍ زَضًَِٓا.. ضووؾا بىو و وؾم 

تُُطًًُكٍُ ظيَرت بىو، هُخؤٍ زَثطغٌ: ئُطُض ئُو كضُ بُ ساَهٌ بعاٌُ غىوٍ بىو، بًُُف زَه
زَخىاظٍَ ئاظازيًُكٌ ظياتطٍ ُٓبا تا زَغيت هُ ًوٌ  خؤهٌَ زَبٌَ..؟ ئايا بؤٍ زَططٍ..؟ يا

بلطزبا و ُُٓسيَم ئاضاًٌ ثٌَ بُخؿًبا..؟ يا ثُؾًٌاْ زَبؤوَ و بُغاضزيًُوَ ثاؾاوثاف هًٌَ 
ىو ئُو دًٔاُُ بُتايَ و بؤؾُ..! ئَُ ويَُِيُ واٍ هًَلطز ئاظاض ببًينَ، بُالَ زَكؿاوَ، وَن ًُٓ

ًُٓىو اليُكُوَ ضووُاكٌ  و زَيربز هُ ئاظاضيَلٌ بُ تاَ و ضًَص، بؤيُ هُ ًًَؿلٌ خؤٍ زَئًَِا
ٓاويَط زَكطز.. هُ زوايًسا بُ ُُٓاغُ غاضزٍ هُ ؾىييَن  زَخػتُ غُض ضاكُ و خطاثُكاٌُ هًَم

 بؤوَ و ًَِٓسٍَ ُُبطز تاضيلٌ َُٓهًوىوؾٌ.خؤٍ قًت 
زَ بىو، طُيؿتُ ئُو كؤالٍُُ زؤغتُ ُُُاغطاوَكٍُ تًَسا  خؤًُى يا و زَوضوبُضٍ غُعات ُؤ

زَشيا، غاتًَم هُبُضزََ ًاَهُكُياُسا ضاوَغتا. طىيٌَ خؤٍ َُٓهدػت ًٓضٌ ُُبًػت. ضووُاكٌ 
ٔؤًٌ زووًٌَ زاثؤؾًبىو، ئايا زَبٌَ ًؤًًَم بُغُض ئُو ثُضزَيُزا زَؾلاوَ، كُ ثُجنُضٍَ ُ
زَزا ضٍَ بُزٍ بلا و بًَُُى زَوَْ و  ئُو كضُ هُوٍَ بٌَ؟ بُ ثُضشيُِكُزا َُٓهطُضِا، ُٓوَهٌ

زضَختُكاٌُ باخُكُزا ضَت زَبىو، تا طُيؿتُ شيَط ئُو ثُجنُضَيُ. ًاوَيُكٌ زضيَص بُ 
يَص بىو. هُغُض ثؿت ئاضاًٌ ططت شيَطيسا هُغُض ظَوٍ زضوواٌُ. ثاؾاْ هُخؤؾُويتػًًُوَ تًَريِ

ثىوتُكٍُ بُزَغتُوَ ططت زَيىيػت هُو كُؾُ و زَغتُكاٌُ خػتُ غُض غًِطٌ و طىَهُ ثُضِ
غاضزوغطَِزا مبطَّ. بٌَ ئُوٍَ ًٓض ًُكؤيُن غُضٍ بٌَ دًَطٍُ هُخؤ بططٍَ. زَغتًَلٌ بُغؤظ 

ُضيسا بِىؾتًَتُوَ و كُ يَلٌ دىاْ ُُبىو بُغًطزْ هُ ًٍُُُٓ بػطِيَتُوَ. ضوو ُُبىو دىاُاوٍ
زًَطٍَ بًالويًََِتُوَ. بَُ دؤضَ كُ غبُيينَ ئُو كضُ بؤ ثًَؿىاظٍ بُياًًُُكٌ دىاْ هُ 
ثُجنُضَوَ زَضِواٌَُ ئُويـ زَبًينَ.. ئار..! زَبٌَ فطًًَػلًَم بؤ دُغتُ بًَطاُُكٍُ بطِيَصٍَ..؟ 

 ؟زَبٌَ ُُٓاغُيُن َُٓهلًَؿٌَ كُ كؤضٌ ُاوَخيت ئُو طُجنُ زَبًينَ
هُوزًَُ ثُجنُضَكُ كطاوَ، زَُطٌ خعًُتلاضيَم ثُضزٍَ ئاضاًًًُكٍُ مسٌ و ظؤضٍ ُُبطز 

 ثامشاوٍَ دىاًُُُضطُكُ كُوتُبُض الفاوٍ ئُو ئاوٍَ بُغُضيسا كطا.
ُُفطَتاْ كطز.. ثاَهُواٌُ زَهػىوتاو ضاغتبؤوَ، ئاو و تىوضَِيٌ هًَسَباضٍ. زَغيت بُدىيَّ و 

بىوؾٌ بُزوا زآات. تاضًايًُ طضلُكُ بُغُض ثُضشيُِكُ وضز و خاؾزَُطٌ ؾىوؾُيُكٌ 
 غُضكُوت و هُ تاضيلًسا طىَ بىو.
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ض ضووُاكٌ كعٍ ضطاكُ كًًَُم هُزواٍ ئُوَ، كُ تؤَ بؤ ُىوغنت خؤٍ تُُٔا زَكطز. هُبُ
تُضَِكاٌُ. غًس وَئاطآات. ُٓضضُُسَ زييت دوىبُضطٌ تؤَ ضًًاْ  دولُزَيطِواًًُُ

 ضاواْ زَباضٍ. ضىُلُ تؤَ غُظَبٌ هُ ،تطغاْ ُُويَطا ًٓض بَوٌَ ُبُغُضٓاتىوَ، بُالَ ه
تؤَ بٌَ ئُوٍَ وَن داضاْ ُىيَص بلا، ضىوَ غُضدٌَ.. غًس هُ ًًَؿلٌ خؤٍ ئًُُؾٌ 

 تًَبًين كطز.
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 ي ضوارةمثاذ
 

خؤض بُغُض زًُاٍ ًٌَِٓسا ُٓالت و تًؿلُكاٌُ بُغُض طىُسَكُزا ثُخؿلطز. ئُوكات 
ىاضزٌُ ببىوُُوَ. ثىوضَ ثؤهٌ هُطُيَ خًَعاُُكٍُ زَغيت بُ ُىيَصٍ غبُيينَ ًُٓىو هُبُضضايٌ خ

كطز، هُزَغتجًَم ضُُس زيَطيَلٌ هُ ئًِذًى خىيَِس و هُ كؤتايًؿسا هُ خىزا ثاضِايُوَ كُ 
 خاُُوازَكُّ بًجاضيَعٍَ.

ؤشيَم ضُُس ض َوضكطزُُوٍَ واُُ ئايًًُِكٍُ كطز،كُ ُىيَصَكُياْ تُواو بىو، تؤَ زَغيت بُ ز
بىو غًس ًُٓىوٍ هُبُضكطزبىو، تؤًًـ ًُٓىو تىاُاٍ خؤٍ وَطُضِخػت تا ثًَِر زيَط هُبُضكا. 

 ٍ َُٓهبصاضزبىو، ضىُلُ زيَطَكاٌُ هُ ًُٓىوٍ كىضترتبىوْ. ثاف ًُى(ثاضضٍُ )غطووتِ ضًا
ؿلٌ ضىُلُ ًًَ ثًَلَُهٌ هُواُُكٍُ َُٓهلطِييَنَ،غُعات تؤَ تىاٌُ تًُُا بريؤكُيُكٌ تًَلُيَ و 

خُياَهٌ ًطؤظسا زٍَ، بُ زَغتُكاًُؿٌ خُضيلٌ ياضيلطزْ  بُ ًُٓىو ؾتًَم خُضيم بىو كُ بُ
تا بعاَُِ ضٌ هُبُضكطزووَ. ُٓوَهًسا بُُاو تًُىًصزا  ،بىو. ًاضٍ كتًَبُكٍُ هًَىَضططت
 ضيَطُيُن بؤخؤٍ بسؤظيَتُوَ، طىتٌ:

 ًعطًَين بؤ ه.... ه... ه -
 بؤ ُٓشاضاْ -
 ُشاضاْ... ًعطًيَن بؤ ُٓشاضاْبَُهٌَ... بؤ ٓ -
 بؤ طًاٌُ -
 ضىُلُ ..بؤ طًاٌُ.. ًعطًَين بؤ طًاٌُ ُٓشاضاْ -
ضىُلُ ًُهُكىتٌ ئامساُُكاْ بؤ ئُواُُ.. ًعطًَين  ،ضىُلُ.. ًعطًَين بؤ طًاٌُ ُٓشاضاْ -

 بؤ خًًُِاْ هُبُضئُوٍَ.. هُبُضئُوٍَ..
 ضىُلُ.. هُبُضئُوٍَ -
 ئُوا.. -

                                                           

 بُؾًَلُ هُ ئًِذًى 
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 زٍَ. ُاظامن ضٌ بُزوازاهُبُضئُوٍَ ئُوا...  -
 ئُوا..! -
 زَبّ.. ًعطًَين بؤ ئُواْ ضىُلُ.. ضىُلُ... ئًٌَ؟ بَُهٌَ! ئُو..! ضىُلُ ئُو... خًُباض -
 ئُضٍَ ًاضٍ بؤ ثًٍَ ُاَهًٌَ.. بؤ زَتُوٍَ ئاظاضًسٍَ..!؟ -
ايُ، زَبٌَ بضٌ .. ًّ ئاظاضت ُازََ، ضىُلُ زَهٍ ُعُقىَ ئاٍ تؤَ.. ٍُٓ زَبُُطٌ بٌَ -

.. ُابٌَ خؤت بسَيتُ زَغت بٌَ ًٓىايٌ.. ًتٌاُُت بُخؤت بٌَ كُ واُُكُت داضَف غىيَينئُو
 ؾتًَلٌ ظؤض دىاُت زَزًٌََ.. باؾُ كىضٍِ باف. ،ئُظبُض زَكٍُ.. ئُطُض هُبُضيؿت كطز

 باؾُ ًاضٍ.. بُؽ ثًٍَ بَوٌَ ضٍ زَزَيَِ؟ -
 تًَلٌ دىاُُ.زَظاٌُ ئُطُض بَوًٍَ ؾتًَلٌ دىاُُ، ؾ بريٍ هًٌَُكُوَ تؤَ، -
 وايُ، ظؤض باؾُ ًاضٍ. ًًِـ زَغتجًَسَكَُ. ًازاَ تؤ ثًَت -

اغيت ُٓوَهٌ خىيَِسٌُ زايُوَ، ًَِٓسٍَ سُظهًَبىو بعاٌَُ ض وَضزَططٍَ، بُتُواوٍ كُوتُ بُضِ
ُاو خىيَِسٌَُ، وا خىيَِسٍ تا بُتُواوٍ هُبُضيلطز. ئُوغا ًاضٍ قَُهٌربِيَلٌ ُىيٌَ زايُ، كُ 

َ غُُت و ًُى بىو. ئَُ غُضكُوتُِ وايلطز خؤؾٌ ًُٓىو طًاٌُ زابططٍَ. ُطخُكٍُ زواظز
ُٓضضُُسَ ضُقؤكُ ًٓضٌ ُُزَبطٍِ، بُالَ خؤ قَُهًُربِيَلٌ دىاْ و بُٓازاض بىو. كىضِاٌُ 
ضؤشئاوايٌ ُٓضئُوَياْ بُخُياَهسازٍَ، كُ ضُكًَلٌ وا ضَُطُ بطيين غُيطٍ هًَبلُويَتُوَ و 

ضيلبىو ًًَعَكٍُ ثٌَ تؤَ بُتًُا بىو زؤالبُكُ بلاتُ قىضباٌُ و خُُُبٌَ.  يَصؾىيًَِاْ غاضِ
 بُالَ طاظياُلطز مشُكُكاٌُ هُبُضكا و بؤ فًَططٍُ يُكؿًٌَُ خؤٍ ئاًازَكا. َُٓهلطِييَن،

ًاضٍ زَغتؿؤضيَلٌ ثطِ ئاو و ثاضضُ غابىوًَُلٌ بؤ ًَِٓا. ئُويـ ضىوَ ئُوزيىٍ زَضطُ و 
و ثاضضُ غابىوُُكٍُ تًَٔاويَؿت خؤٍ ضًُاُسَوَ و  اُازَغتؿؤضَكٍُ هُغُض كىضغًًُن ز

قؤَهُكاٌُ َُٓهلطزْ. ثاؾاْ بًٌَُٓين ئاوَكٍُ ضؾتُ غُض ظَوٍ و طُضِاوَ ُاُسيينَ و بُو 
ثُؾتًُاَهٍُ هُثؿت زَضطُ َُٓهىاغطابىو، زًَىضاوٍ غطِيًُوَ، بُالَ ًاضٍ ثُؾتًُاَهُكٍُ 

 هُزَغت ضاتُكاُس و طىتٌ:
 بُخؤت ًًُُ..!؟ تؤَ تؤ ُابٌَ ًَِٓسَ بُزبٌ. خؤ ئاو ئاظاضت ُازا.ئًَػتا تؤ ؾُضًت -

زَغتؿؤضَكُ ثطِكطاوَ، ئُوداضَ كًًَُم بُزياضيًُوَ ضاوَغتا و  ..تؤَ قًضُن ثُؾؤكا.
ئاظايُتٌ خؤٍ خطِكطزَوَ. ُُٓاغُيُكٌ قىوَهٌ َُٓهلًَؿا و زَغتًجًَلطز. بُضاوٍ ُىقاو طُضِاوَ 

ئاو و بَوكُغابىوٌُ هُ ضووٍ  فو وَن بَُهطُ ُكُ زَطًَطِاُاُسيينَ و زَغيت بؤ ثُؾتًُاَه
زَتلا.. كُ زًَىضاوٍ غطِيًُوَ ًَٓؿتا بُتُواوٍ خاويَّ ُُببؤوَ. ضووٍ ثرت بُ ًاغلًَم 
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زَضىو، ضىُلُ تًُُا ؾُويالن و  ضُُُطٍُ خاويَّ ببىوُُوَ و ئُوٍ زيلٍُ ضَف زَضؤوَ و 
يَص بُ بُضوثؿيت ًوًسا ثُضتببىو. ًاضٍ تاويَم بُؾًَلٌ ظؤضٍ ئاوٍ ثًَُِكُتبىو، ضَوم و قطِ

دىاٌُ زآًَِطابىو،  خُضيلٌ بىو، كُ تُواوبىو، تؤَ ببىوَ ثًاويَلٌ زيلُ. قصَ ضطَِكٍُ بُ
بُالَ ئُو ُٓض  بُخؿًبىو، طَوىاظَ كىضتُكاٌُ وا ضيَلدطابىوْ، زميًَُُلٌ  كؤن و تُباٍ ثٌَ

ٌُ ئاوا كضاُُ َُٓهلُوتىوَ و شياٌُ تاَهسَكا. زَغيت هُ ثطضٌ وَضزَزا تا تًَلًسا، وايسَظا
زوو غاَهٌ زوايٌ تًُُا يُكؿًُاْ  ئُودا ًاضٍ زَغتُ دوًَلٌ تؤًٌ زَضًَِٓا، كُ هُ

هُبُضيسَكطز و ثًَؿًاْ زَطىت، دوُكاٌُ زيلُ. بُجمؤضَ بؤًاْ زَضزَكُوٍَ كُ ئُو كىضَِ 
ًَسا ًَِٓا و ضيَلًدػت و ضُُسٍ ثؤؾان ُٓبىوَ. كُ دوُكاٌُ هُبُضكطز ًاضٍ زَغتًَلٌ ث

ضاكُتُكٍُ تا بُض طُضزٌُ بؤ زاخػت، ئُودا كاَلوَ ثىوؾًُِكٍُ خػتُ غُضغُضٍ. 
َهُياْ وُٓضضُُسَ كُؾدُ زياضبىو، بُالَ سُمجاٌُ ُُبىو، ضىُلُ ئُو دوىبُضطُ بُضٍ دى

ضىو، بُالَ ئاضَظووَكٍُ ظوو بُبا زَكطز ًاضٍ ثًَاَلوَكاٌُ هُبريكا،هًَسَططت، ظؤضيؿٌ سُظ
بىو ُُٓسٍَ زؤٌُ تًََُٔهػىويّ. ُٓض بُداضيَم ظَوقٌ  باو و وَكى ضىُلُ ًاضٍ ثًَاَلوَكاٌُ ًَِٓا

ُاكا بًلا، بُالَ ًاضٍ بؤ  تًَلضىو، طىتٌ: ًًُٓؿُ ُاضاضٍ زَكُْ كاضٍ وابلا كُ سُظ
 طىت: زَهُِوايًلطزْ ثًٌَ

 تلايُ تؤَ.. تؤ كىضِيَلٌ باؾٌ -
ثًَلطز. ثاف كًًَُم ًاضٍ ئاًازَبىو، ُٓضغٌَ ًِسايَ بُضَو دا بُُازَهٌ ثًَاَلوَكاٌُ هُ

فًَططٍُ يُكؿًُاْ بُضِيَلُوتّ، ئُو ؾىيٍَُِ كُ تؤَ ثطِ بُزيَ ضقٌ هًَسَبؤوَ، كُضٌ غًس و 
 ًاضٍ كُيفًاْ ثًَسَٓات.

ػا زَكطا، ًًُٓؿُ زوو ًُى بىو. ثاؾاْ ُىيَص هُ كَوًَ و غاتُكاٌُ خىيَِسْ هُ ُؤ تاكى زَ
 ُٓض -هُبُض ٓؤٍ ططُطرت-و ئُواٌُ زيلُف  ُخؿاُُ بؤ كاتٌ وتاضزاْ زًَاُُوَبًِسايَ خؤ

زًَاُُوَ. كىضغًًُ ثؿت ضَقىتُق و بُضظَكاٌُ كَوًَػا باٍ غٌَ غُز كُغًاْ زَكطز. 
خؤٍ بضىون بىو، بُالَ خاويَّ و ضيَم.. كاتٌَ تؤَ و ئُواٌُ زٍ طُيؿتُِ  كَوًَػاكُف بؤ

 َ تا قػُ هُطُيَ زؤغتًَلٌ بلا:كَوًَػا.. ئُو ُُٓطاويَم كؿاو
 ثًٌَبَوٌَ.. كاضتًَلٌ ظَضزت ُٓيُ..؟ بًَىَ -
 بَُهٌَ. -
 ضًت هُباتٌ زَوٍَ؟ -
 تؤ ضٌ ثًَسَزٍَ؟ -
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 ُُٓسَّ وضزَواَهُ  و قىالبًَلٌ ًاغٌ. -
 با بًاُبًٍِ.  -

ٌ ضاظيبىو هُطَُهٌ بطؤضِيتُوَ و ؾتُكاْ ئَُ زَغت ئُو َوتؤَ ؾتُكاٌُ ثًؿاُسا.. بًَ
ثاؾاْ ، تًاْ كطز. تؤَ ضُُس ئاَهىطؤضِيًُكٌ زيلٍُ كطز و غٌَ كاضتٌ غىوضٍ بُزَغتًَِٔازَغ

ًَػا، بُو دىوتًَلٌ بُ ؾني كاضت زَغتلُوت. ضاوٍ بطِيبىوَ ئُو ًِساالٍُُ زَٓاتُِ كَو
ٌ هًَسَكطِيّ. ئًُُف ثرت لطزٌُ زَغيت كُوتبىو، كاضتٌ ضَُطاوضَُِططُجنًٍُِ هُ ضؤشٍ بؤياخ

غُعاتًَلٌ ثًَضىو، كُ تُواوبىو، هُطُيَ كًص و كىضَِ خاويَّ و بُزَُطُ زَُطُكاٌُ ُ هُ ضاضَك
زيلُ هُ كَوًَػا ضىوَ شووض. بُضَو كىضغٌ خؤٍ زَضىو هُطُيَ يُكَُ كىضِ بُؾُضِٓات كُ 
ضووبُضِووٍ بؤوَ. ًاًؤغتا ثري و كؤُُغاَهُكُياْ ٓاتُ ًَُىاْ و هًَلًلطزُُوَ. ُٓض ًاًؤغتا 

ا تؤَ ثطضٌ كىضَِكٍُ ضاكًَؿا كُ هُ كىضغًًُكٍُ ثًَؿُوَ زاًُؿتبىو. كُ كىضَِكُ ضووٍ وَضطًَطِ
غُضٍ بُغُض كتًَبُكٍُ بُضزًٌَ زاططتىوَ، ئُو كىضَِ هًٌَ طُضِا، تؤَ  ئاوضٍِ هًَساوَ زييت وا

ثؿيت كىضِيَلٌ زيلُ ضاكطز. كىضَِ ٓاواضيلطز.. ئؤف.. ًاًؤغتا ئاوضٍِ هًَساوَ  زَضظيًُكٌ هُ
و كًَؿُ بىو. كُ  ُتىُسٍ غُضكؤٍُُ كطز. ُٓض زَضغًَلٌ تؤًٌ تًَسابا، ثطِ ُٓضاوٓؤضياو ظؤض ب

زًٌَ ئُوَ ٓات واُُكاًُاْ غىيَُِِوَ زَضكُوت كُغًاْ زيَطَكاًُاْ باف هُبُضُُكطزووَ، بؤيُ 
و ضُُسٍ  ًاًؤغتا ُاضاضبىو ُٓض بُبريياْ بًًََِتُوَ. هُطُيَ ئًُُؾسا ًاًؤغتا ُٓض يُكُ

كاضتًَلٌ زَزا و ُٓض زَ كاضتٌ ؾًًِـ بُ يُن  ىو كاضتٌ ؾًين ثًَسا، بؤ زوو زيَطِب ؾايػتُ
كاضتٌ غىوض يُكػاْ بىوْ و زَ زاٍُُ غىوضيـ يُن كاضتٌ ظَضزياْ زَكطز. واف ببىوَ باو 

خُكٍُ هُواْ ُٓض كُغًَلٌ زَ كاضتٌ ظَضزٍ وَضططتبا ئًِذًوًَلٌ دىاٌُ وَضزَططت، كُ ُط
بُالَ ظؤض ظَمحُت بىو. هُطُيَ ئُوَؾسا ًاضٍ بُ ُٓويَ و  ضؤشاُسا ضى غُُت بىو،

ًاوٍَ زوو غاالُسا تىاًُبىوٍ زوو زاُُ هُو ئًِذًالُُ وَضططٍَ.  ًاُسووبىوًَُلٌ ظؤض هُ
ثًَِر ئًِذًوٌ وَزَغتًَِٔا بىو. ضىُلُ  خؤضىاض يا ،كىضِيَلًـ كُ زايم و باوكٌ ئَُهٌاْ بىوْ

بُبٌَ ضاوَغتاْ بَوًَتُوَ، بُالَ ئُو كىضَِ ئُو داضَ ًًَؿلٌ ظؤض ضؤشيَلًاْ تىاٌُ غٌَ ُٓظاض زيَط 
ًاُسووبىو، بؤيُ هُو ضؤشَوَ وَن طًَالٌُ هًَٔاتىوَ. ئًُُف بؤ فًَططُكُ ضووزاويَلٌ ظؤض 

زَضفُتٌ كؤبىوُُوَ ططُطُكاْ، غُضثُضؾتًاضَكُ ئُو كىضٍَِ باُطسَكطز و  كاضيطُض بىو. دا هُ
خؤٍ زَضخا. ثاف ئُو ضووزاوَ، تًُُا ًِساَهُ ُٓضاؾُكاْ زَياُتىاٌُ زاواٍ هًَسَكطز تىاُاكاٌُ 

ُِوَ و ئُوَُسَ ُٓوَهسَْ، ئًِذًوًَم َُطُكاْ وَضبططْ و الٍ خؤياْ بًًََٔوكاضتُ ضَُطاوضِ
بؤٍُُ ططُط كَُ ضووياُسَزا. ئُطُض  بُزَغت بًَِّ. ُٓضوَن ثًَؿلُؾلطزٌُ ئُو ثازاؾتاُُ هُ
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َفًَلٌ ًُظٌُ وَضططتىوَ، دا ٍُُ وَضططتبا، وا زازَُطا كُ ؾُضالقىتابًًُكًـ يُن هُو ئًِذً
ًاًؤغتا خُاَلتٌ زَكطز و قىتابًًُكاٌُ زيلُف ئًَطَيًاْ ثًَسَبطز و ئًُُف زوو ُٓفتٍُ 

بٌَ، بُالَ هَُ ضُُس  زَخاياُس. ضَُطُ ُٓضطًع  ًًَؿلٌ تؤَ بطغٌ يُكًَم هُو ثازاؾتاُُ ُُبىو
ىوَ ضُثَوُ و ضيَعهًَِاْ، كُ ُٓض قىتابًًُكٌ بطاوَ زَغيت ضؤشٍَ زوايًسا ظؤضٍ سُظ ضىوب

 زَكُوٍَ.
ين بُ واُطُزا ضاوَغتا و كتًَبًَلٌ ئايهُ كاتٌ زياضيلطاوزا غُضثُضؾتًاضَكُ هُبُضزََ ز

زاخطاوٍ بُزَغتُوَ بىو، زؤؾاوًصٍَ خػتبىوَ ًَُىاْ زوو هُ الثُضَِكاٌُ، زاوايلطز غُضُر 
كىضت زَزا، زَبٌَ كتًَبًَلٌ  فًَططٍُ يُكؿًُاْ كُ وتاضيَلٌباوَ غُضثُضؾتًاضٍ  بسَْ. وا

ين بُزَغتُوَ بٌَ كاتًَم هُغُض غُكؤكُ ضازَوَغيتَ تا تُضتًوًَم غىييَنَ. تا ئًَػتاف زياض ئاي
ًًُُ ئَُ ُُضيتُ هُضًًُوَ ٓاتىوَ.. ضىُلُ هُكاتٌ تُضتًوُكاُسا ُُ كُؽ  زَضِواًَُتُ كتًَبُكُ 

ضضُ ًؤغًكاكٍُ غُض كاغُظ زَكات. غُضثُضؾتًاضَكُ يُكًَلٌ و ُُ كُغًـ تًُاؾاٍ ثا
ضَقَُهٍُ غٌ و ثًَِر غاالْ بىو، ضيؿًَلٌ بعُاٌُ و قصيَلٌ ظيَطِيين ُٓبىو. ياخٍُ ضَق و 
بُضظبىو، زَطُيؿتُ بِاطىيٌَ، كُ زوو طىيٌَ ُىؾتاوٍَ ُٓبىو هُ طؤؾُكاٌُ زًٌَ 

ْ هُ غُضثُضؾتًاضَكُ كطزبىو، ًًُٓؿُ بُضَو سَبىوُُوَ. ئًُاُُ ببىوُُ ثُضشيًَِم واياًَُعيل
زَبىو ًُٓىو دُغتٍُ  ،ثًَؿُوَ بطِواٌَُ. ئُطُض ثًَىيػتًـ با تًُاؾاٍ اليُكٌ زيلُ بلا

 ثؤضِ. كُ زضيَصيًُكٍُ هُزضاويَلِوَغىوضِيَينَ. ضُُاطٍُ كُوتبىوَ غُض قُضَويَتًَلٌ ظؤض ثاُى
يَوٌ ئُوغا بُضَو غُض ُىوؾتابؤوَ. طُجنُكاٌُ كاغُظ تًَُِزَثُضٍِ. ملىوظٍ ثًَاَلوَكٍُ وَن ًؤز

ئُو غُضزًٌَ بُ غُعات ئُُطىغتُكاٌُ خؤياْ هُ زيىاضٍ غُضَوٍَ ثًَاَلوَكُ طريزَكطز تاكى 
بِىؾتًَتُوَ و هُطُيَ ًؤزَ ضيَللُوٍَ..! بُكىضتٌ ضيَعزاض واَهتُضظٍ غُضثُضؾتًاض ثًاويَلٌ بُ 

يًًُِكاْ زَزا. ؾت و بايُخٌ بُ زضومشُ ئاان بىو، ظؤض ُٓيبُت و ًُضز و زَهػؤظ و زَغج
ؾىيَُِ ثريؤظَكاٌُ هُ ؾتُ زًُايًُكاْ دًازَكطزَوَ. هُكاتٌ فًَططٍُ يُكؿًُاُسا زَُطٌ 
ئاواظيَلٌ تايبُتٌ وَضزَططت، كُ هُ ضؤشَكاٌُ زيلُ واُُبىو. زَغيت بُ وتاضَكُّ كطز و 

 طىتٌ:
يٍَ بؤ ضازيَطْ و يُن زوو خىهُن ًِساَهًُِ، ئًَػتا زًَُوٍَ تا زَتىاُّ بُ دىاٌُ طى-

تُواوٍ غُضجنٌ خؤتامن زٌََُ. ئًُُ ئُو ؾًَىاظٍَ كُ ًِساَهٌ ضان زَبٌَ ثُيطَِوٍ بٌَ.. بُاَلَ وا 
 خؤبعاٌَُ ًّ هُ زَضَوََ، يا كًصؤَهُيُن زَبًٍِ، هُ ثُجنُضَضِا زَضِواًَُتُ زَضَوَ. زَتطغًٍَ وا

ضطخ كُوتُ ُاو ئاًازَبىواْ(.  ْ زَزََ..! )ضطثُزضَختُكامن و وتاض بؤ باَهِسا هُغُض يُن هُ
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 و سُظزَكَُ بَوًٍَ كاتًَم ئُو ًُٓىو ضووَ ثان و طُف و بضىوكُ زَبًٍِ ٓاتىوْ تا فًَطٍ خًَط
ضاكُ بّ، ظؤض ُٓغت بُ ئاغىوزَيِ زَكَُ. دا بَُ ؾًَىَيُ ثًَىيػت ًًُُ زاًُؿني و ًُٓىو 

ظٍ زياضيلطاو بىو، ُُزَطؤضِا و ًُٓىومشاْ ثًٌَ بلُيُِوَ. ضىُلُ يُن ؾًَىا  وتاضَكُ زووباضَ
 ئاؾِايّ.

زواّ غًًَُكٌ وتاضَكُ بُٓؤٍ زَوزَواًٌَُ ؾُضٍِ ًِساَهُ بًَعاضَكاْ و هُبُضئُوٍَ ئُواٌُ 
زيـ هُ زضيَصٍ وتاضَكُ بًَعاضببىوْ ثُؾؤكا. ظؤضٍ ثًَُِضىو ثُؾًَىٍ طُيؿتُ ًَُى ًِساَهُ 

س و ًاضيًـ. كُضٌ هُُاكاو شاوَشاوَكُ هُطُيَ ُعًبىوُُوٍَ غً بًَسَُط و طىيَطِايَُهُكاٌُ وَكى
زَُطٌ بُضِيَع واهتُضظ بُضَو كؤتاضىوٌُ وتاضَكٍُ، ًُُا. ُُٓطٌَ ًُٓىو وَن 

 غىثاغطىظاضيًُن بًَسَُطبىوْ.
ضطخ هًَُُى ئاًازَبىواْ ظؤض بىوَوَ، ضووزاوَكُف  هُبُض ضووزاويَلٌ زَطٌُْ ضطثُ

ضُض(ٍ ثاضيَعَض، كُ يُكًَلٌ ظؤض ثري و لٌ ظؤض بىو. وَن )تاَُهُ ًًىاًَُئاًازَبىوٌُ كؤً
ثًاويَلٌ خاُُزاْ و شًَُلٌ خاتىوٌُ هُطَُهسا بىو، كُ زياضبىو شٌُ ئَُ ثًاوَيُ. ئُو خاتىوُُ 
كًصؤَهُيُكٌ هُطُيَ بىو، تؤَ ُٓغيت بُ ُاخؤؾٌ زَكطز و ويصزاٌُ ئاظاضٍ زَزا. ُُيسَتىاٌُ 

لٌ ثطِ خؤؾُويػتًٌ غُيطٍ ُُ زؤغيت بلا، ئُويـ بُ ضاويَتًُاؾاٍ ضاوٍ ئًٌٌ هؤضاُػٌ كؤ
صٍ بىو، بؤيُ ٌُ هُ ئاغىوزَيٌ تبُالَ كُ ئُو كًصؤَهُ طضلُالٍُُ زيت زَٓات طًا وٍ زَكطز،

و ثطضٌ ئًٌُ ضازَكًَؿا و  زَغتِ بُخؤَُٓهلًَؿاْ كطزَوَ،.. ًُُٓؿلًَلٌ هُو زَزا
ضضٌ ٓىُُض بىو بُكاضٍ زًََِٓا تا زَهٌ ئُو ُُوٍَ غُيطٍ بُ زًَىضاوٍ زَكطز، واتُ ُٓوآلدى

الٍ خؤٍ ضاكًَؿٌَ. ُٓض ئًُُ طىَهُ وؾلُوَبىوَكٍُ زايُ و ثاؾاْ كُ هُ باخضُكُزا  كضُ بؤ
 كطز. اٌُ بُ خؤيسازا، ُٓغتِ بُ كُغاغِضاكؿا و ئامس

ٍ تُواوبىوٌُ وتاضَكٍُ، بُضظتطيّ كىضغًًُكاٌُ ٓؤيَ بؤ ًًىاُاْ تُضخاُلطا. يُكػُض زوا
ًًىاُُكاٌُ بُ ًِساالْ ُاغاُس. ثًاويَم هُ ُاوَضِاغيت تًُُْ كُغايُتًًُكٌ  عزاض واهتُضظضيَ

ويكاض كُ قاظٍ ُٓضيٌَُكُ بىو، هُ ًُٓىو ًِساَهُكاْ كُؽ ُُبىو ثًَؿرت يُكًَلٌ واٍ  زياض و بُ
ْ زَكطز زييبَ. بؤيُ ًُٓىو غُضغاًبىوْ زَياُجطغٌ ئاخؤ ئُوَف وَن ئُواْ ًطؤظُ. سُظيا

بُِضِيَينَ. هًُُٓاْ كات هًُُ زَؾرتغاْ. ثًٌَ غُضغاًبىوْ، ضىُلُ  يًَاْ هًيَبَ وَن زازطُطى
ئُو هُ كؤُػتاُتًِؤثَوُوَ زواظزَ ًًى زووض هُ طىُسَكُياُُوَ ٓاتبىو. ئًُُف ًاُاٍ وابىو، 
كُ طُؾيت ظؤض كطزووْ و ظؤضٍ زًُا زيىَ. ئُو بًَسَُطًًٍُ ٓؤَهُكٍُ زاططتبىو، يُكذاضٍ واٍ 

ضُضٍ قاظٍ بىو. بطاٍ وَكاْ هُو ًًىاُُ ضازًَاْ، كُ تاطزبىو زؤف زاًًَِّ. بؤيُ ًُٓىو ضاك
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ىؾٌَ، هُ ُو ثًاوَ طُوضَيُ ضىو تا زَغيت بطضُض بُضَو ئتا ثاضيَعَضَكٍُ خؤياْ.. دًف
كاتًَلسا كُ ًُٓىو بُ ضاوٍ ئًَطَيًُوَ تًًَاُسَضِواٌُ. ئُطُض طىيٌَ هَُ ضطثُيُف با، هُ 

 َهسَثُضٍِ:خؤؾًًاْ ُٓ
زَبًَتُوَ..! وا زَبَِ تؤقٍُ هُطَُهسا بلا.. وا  ًَُعيمدًٍ تًُاؾايلُ..! وا هًٌَ  -

 ىؾٌَ.! ئُوَ ضًًُ..! سُظ ُاكٍُ تؤ دًف بىواٍ..؟!طبُضِاغيت زَغيت زَ
ضيَعزاض واهتُضظ زَغيت بُكاضَكاٌُ خؤٍ كطز، هًَطَ و هُوٍَ فُضًاٌُ زَزا و خؤٍ 

اٌُ خؤٍ بًُُٓىو اليُكسا ئاضاغتُ زَكطز. بُضثطغٌ كتًَبداُُف َُٓهسَكًَؿا و ياضيسَزَضَك
 ، بًُالوئُوالسُظٍ كطز خؤٍ َُٓهلًَؿٌَ و كؤًَُهًَم كتًَب و غُضضاوٍَ بُ باوَؾُوَ بىو

 كطزبىو و ُٓض ًِطٍُ هًَىَ زَٓات. غاضٍ زَزا، خؤٍ تُُطُتاو
ضت ببىوْ و زواٍ ًػت اُسا ثًُزَضخػنت بُُاو قىتابًامنُ ًاًؤغتا دشًََوُكاًُـ بؤ خؤخ

زاضكُُُوَ، وَ تاكى ًِساَهُ ٓاضوٓادُكاْ ئاطُبؤكػًاْ خىاضز. ثُجنُكاًُاْ بُضَو هًَىياْ بُضظزَكطزَ
كُ ئًُُ ضُُس بؤُُيُكٌ طُوضَيُ، ًاًؤغتا الوَكاًُـ بُطُضًٌ ضىوْ ئُضكٌ خؤياْ دًَبُدٌَ 

ضيَلىثًَلٌ  ًىواْ زَكطز ضيَع هُُٓ بلُْ و بًٌَُٓين ًِساَهُ بُزَكاًُاْ زَتطغاُس و زاواياْ هُ
خؤياْ زؤظيًُوَ دا هُ كتًَبداُُ  ٍُ ًاًؤغتاكاْ ض شْ و ض ثًاو كاضياْ بؤغاتُزا ظؤضيِ بططْ. هُو

ضُُس  هُغُض غُكؤكُ.. ُٓض كاضيَم بُبٌَ ثًَىيػت زووباضَ و غًَباضَ زَبؤوَ. كًصؤَهُكاْ هُ خؤبا يا
ُقُضُق بلُْ و قاظيـ بُ ؤياْ َُٓهلًَؿا، كُ ضيَلُوَ خؤياْ زَضخػت. كىضَِكاًُـ بُوَ خضوو

ًُٓىو ئُواٍُُ زَضِواٌُ هُبُض ئُو ثًَؿىاظيًُ طُضًُ خُُسٍَ كُوتبىوَ غُض  بىوُُوَ هُهُخؤبايً
 هًَىاْ و ئُويـ بؤ خؤَُٓهلًَؿاْ خؤٍ ًُظْ ثًؿاُسَزا.

ٍ َُٓهلُوٍَ تُواوٍ ئاغىوزَ بٌَ، ئُويـ ئُوَبىو بؤ ضيَعزاض واَهتُضظ يُن ؾيت ًابىو تا بُ
ئًِذًوًَم بُ ثازاؾت بساتُ قىتابًًُن و تىاُاكاٌُ زَضغا. ًِسايَ ظؤضبىوْ كاضتٌ ظَضزياْ 
ُٓبىو، بُالَ كُغًاْ ئُوَُسَياْ ُُبىو بايٌ وَضططتين ئًِذًوًَم بلا. ضيَعزاض واَهتُضظ 

غُالًُتٌ ؾتًَم ببُخؿٌَ، ئُطُض ئًُطِؤ بًتىاًُبا ًِساَهُ ئَُهٌاًًُُكُ بُ ئاًازَبىو ُٓض
غاتٌ تاَهٌ و بٌَ ًٓىايٌ، تؤَ غؤيُض ٓاتُثًَـ، ُؤ كاضتٌ ظَضز و  ...غاتُزا يًََِتُوَ. هُوبطُضِ

ُؤٍ غىوض و زَ زاٍُُ ؾًين ثًَبىو، زاواٍ كطز ئًِذًوًَم وَضططٍَ. ئًُُ زَتطىت بطوغلًَم 
بىو تُُاُُت زواٍ زَ بىو هُ ئامساًَُلٌ غاًايَ و بٌَ ثَُهُوَ، ضيَعزاض واَهتُضظ ُٓضطًع بُتًُا ُُ

زَكطا  تؤَ غؤيُض غُضكُوٍَ. بُالَ ُُيسَتىاٌُ خؤٍ بازاو ُُ ثًٌَ لٌ وَكىغاَهًـ ًِساَهًَ
ضَتًلاتُوَ، ضىُلُ تؤَ كاضتٌ ًؤضكطاوٍ ثًَبىوْ و ُُزَكطا ضَتلطيَُِوَ، ئُودا تؤَ بُضَو ئُو 
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ُ غُضكطزايُتًًُوَ ًًِبُضَ بُضظكطاوَ، كُ قاظٍ و ئُواٌُ زٍ هُغُض بىوْ و ُٓواَهُكُ ه
ضاطُياُسضا. ئًُُ عادباتٌ ئَُ ُُوَيُ بىو. كاضيطُضيًُكٌ ظؤضٍ زضوغتلطز، ئُو ثاَهُواُُ 

ًَُِٓكاٌُ ئُو ضؤشَ هُ قىتاغاُُكُزا ضِوتاظَيٍُ بُضَو ثايُيُكٌ ًُظْ بُضظكطزَوَ. بؤ غُضغى
سُشًُت و زَهطَِؾرت  بىوْ بُ زوو، قاظٍ و تؤَ. ئًَطَيٌ دُضطٌ كىضَِكاٌُ زَخىاضز، بُالَ ثطِ

ئُواُُ بىوْ، كُ بؤياْ زَضكُوت، ئُواْ بىوُُ ًايٍُ ئُوٍَ تؤَ ئُو خُاَلتُ وَضططٍَ، ضىُلُ 
 كاضتُكاٌُ خؤياْ بُو ؾتُ ثىوضاُُ ثٌَ فطؤؾت، كُ هُ ضؤشٍ ثُضشيّ بؤيُكطزُُكُ هُ بطازَضاٌُ

َظاٌُ، ضىُلُ هًَطُضِاْ َ زبلُْ. ئُو كىضِاُُ خؤياْ ظؤض بُكُ وَضططتبىو تا ضيَطُياْ بسا بؤيار
 ًاضٍ ثٌَ هُظط َُٓهًاُبدَُهُتًَينَ و ثًًَاْ ضابىيَطٍَ. تؤَ وَكى

خُالتُكُ ثًَؿلُف بُ تؤَ كطا، غُضثُضؾتًاضَكُ ُٓض هُُاو ئُو كُؾىُٓوايُزا باٍ 
خىاضزبىو، زَُا بؤ خُاَلتلطزُُكُ ظؤض طُضَ ُُبىو، ُٓض هُخؤضِا زَيعاٌُ ضاظيَم هَُ كاضَزا 

تؤَ ُاتىاٌَُ زوو ُٓظاض زيَطٍ ئًِذًى هُبُضكا،  ُ زَهًِا بىو كُ ًِساَهًَلٌ وَكىضىُل ُٓيُ.
 هُكاتًَلسا تًُُا زَ زيَط ؾِطٌ هًَسَبطٍِ و ًًَؿلٌ وؾم زَكطز.

 خؤٍ ضاكًَؿٌَ. بُالَ ئُو بُ ئًٌٌَ هؤضاُؼ ظؤض ؾاُاظ و زَهؿاز بىو، ُٓوَهًسا غُضجنٌ تؤَ بؤ
ا، كًصَ غُضٍ غىضًِا و ظؤضٍ ُُبطز تىوؾٌ زَهُضِاوكٌَ بىو. خُياَهًسا ُُٓات تًُاؾاٍ بل

زَهُضِاوكًًَُكٍُ هٌَ بىوَ طىًاْ. طىًاُُكُؾٌ هُ زَهًسا زَٓات و زَضىو. بُ زظيًُوَ ضاوزيَطٍ 
و ئاواتٌ تًَلؿلاُس و زَهٌ  تؤًٌ زَكطز، يُن تًَطِواُني ًُٓىو ؾتًَلٌ بؤ زَضخػت و ًٓىا

 ًُٓىواْ ُٓغتا، هُ ًًَػلٌ هُضاو ٓاتُخىاض و ضقٌ هُهًٌَ ثًػلطز و تىوضَِ بىو، فط
 وايسَظاٌُ. خىوزًُٓىواًُـ ظياتط ضقٌ هُ تؤَ بىو، يا

تؤًًاْ بُ قاظٍ ُاغاُس، واٍ ُٓغتسَكطز ظًاٌُ هغاوكطاوَ و ئًَػتا ُُٓاغٍُ ضازَوَغيتَ، 
تايبُتًـ  ُزَهٌ ظؤض بُ تىُسٍ هًًَسَزا. هُ زيساضٍ ثًاويَلٌ وا طُوضَ تطغٌ هٌَ ًُؿتبىو. ب

ئُو زًٍَُ بؤٍ زَضكُوت كُ ئُو ثًاوَ باوكٌ خؤؾُويػتُكُيُتٌ. ئُطُض ؾُوبا ئاًازَبىو 
غاتُزا قاظٍ زَغيت هُغُض  ، هُوش بىوهُبُضزََ ئُو خؤؾُويػتُ بًَتُ غُضضؤن. بُالَ ضؤ

غُضٍ تؤَ زاُا و طىتٌ ئًُُ ثًاويَلٌ شيلَُهُيُ و ئُودا ثطغًاضٍ ُاوٍ هٌَ كطز. تؤًًـ 
 و طىتٌ: ٌ تًَم ئاال و بُظَمحُت ثؿٌ َُٓهلًَؿازًَ

 تؤَ -
 ُا.. ُا .. تؤ ُاوت تؤَ... -
 تؤًاؽ -
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بَُهٌَ، ئُوَياْ ضاغتُ.. باؾُ.. بُالَ ًّ الَ وايُ تؤ ُاويَلٌ زيلُؾت ُٓيُ.. زَكطٍَ  -
 ثًٌٌَ بَوًٌَ..

 واَهتُضظ طىتٌ:
ُكاًُؿت بَوٌَ طُوضََ. ضَوؾيت تؤًاؽ ُاوَكٍُ زيلُت بَُ بُضِيَعَ بَوٌَ و هُكؤتايٌ قػ -

 بُضظ هُبري ًُكُ.
 تؤًاؽ غؤيُض.. طُوضََ. -
تُواوَ، باؾُ كىضٍِ باف.. زوو ُٓظاض زيَط طُهًَم ظؤضَ.. بَُهٌَ.. ُٓض ظؤض ظؤضَ، بُالَ قُت  -
ًُوَ، كُ بُ ئُظبُض هُوَ ني بُٓازاضتطيّ ؾتُ هُ ثُؾًٌاْ ُاًب كطزًُاُُوَ ًاُسووبىوٍ. ضىُلُ ظُا

ني ثًاوٍ ًُظْ و ضان زضوغتدًٔاُسا َبًًُ يُكًَم هُو ًُظُُ  . ُٓض ظُا زَكا، تؤًاؽ تؤف ضؤشيَم ز
ُ، دا ئُو ضؤشَ ئاوضِيَم بؤ زواوَ زَزَيُوَ و زََه : ئًُُ ًُٓىوٍ بؤ ئُو ؾتُ باؾاُُ ًَِضاكُكاضُا

ػتٍ خؤف ب زَطُضِيَتُوَ كُ هُ ىٍَ و غُضزًٌَ ًِساَهًٍ فًَططٍُ يُكؿًُاْ فًَطياْ كطزَ ضؤْ ظُا
ٌ ئًِذًوًاْ ثًَسَا تا بًجاضيَعَ و ًًُٓؿُ هُالَ مبًيَنَ..  ُيُكٌ دىُا ٓاًُاُسَا و بايُخًاْ ثًَسَا و زُا

زََهًٌَ. تؤًاؽ تؤ هُثاٍ  ئًُُ ًُٓىوٍ بؤ ثُضوَضزٍَ زضوغت زَطُضِيَتُوَ. ضؤشيَم زازٍَ تؤ وا
.. ئًَػتاف ئُظبُضكطزٌُ ئُو زوو ُٓظاض زيَطَ ثاضَ وَضُاططٍ.. ُُخًَط.. ًّ زَ ظامن بُوَ ضاظٍ ُاٌب

ُبُضتُ ؾتًَم بؤ ًّ و بؤ ئُو خامنُ غىيًًَُِوَ. َُسٍَ ه . ُُخًَط زَظامن ثًَت ثًٌَىايُ الت ئاغايًُ هُو
،ًُ . ئًَػتاكُف بًَطىًاْ تؤ  ُاخؤف ًُ َّب ضىُلُ ئًٌَُ ؾاُاظٍ بُو كىضَِ بضىوكاُُ زَكُيّ، كُ فًَطز

.. زَ ُاوٍ زووٍ يُكُمماْ ثٌَُاوٍ ُٓض زواظزَ ؾاططزَكٍُ ًُغًح زَظ  بَوٌَ: اٌُ
تؤَ ياضٍ بُ قؤثضٍُ ضاكُتُكٍُ زَكطز و زَتطىت ًُضَِ، ئًَػتا ؾجطظَيٌ هًَسَضكُوت و 
ضاوٍ بُضزاوَ. ضيَعزاض واَهتُضظ بُداضٍَ زَهٌ بُضبؤوَ، هُ زَهٌ خؤيسا طىتٌ: ًُساَهُ ئُو كىضَِ 

ؤ ثطغًاضٍ هًَلطز؟ هُطُيَ ئًُُف بتىاٌَُ ثطغًاضٍ وا غاكاضيـ وَالًساتُوَ، قاظٍ ب
 ُٓغتًلطز ُاضاضَ قػُيُن بلات، طىتٌ:

 تؤًاغٌ بُضِيَع، ًُتطغُ، وَالًٌ ثطغًاضَكُ بسَوَ. -
 تؤَ بُتُواوٍ ظًاٌُ هُكاض كُوتبىو.

 خامنُكُ طىتٌ:
 ئًَػتا ًّ زَظامن تؤ بُ ًين زََهًٌَ، ُاوَكاٌُ يُكَُ  زوو ؾاططزٍ ًُغًح.... -
 زَيعس و طؤهًا -

 واُنيوِبا هًَطَ ثُضزَ زازَيُِوَ و هُ ثامشاوٍَ زميُُُكُ ُُض
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 ثاذي ثيَهجةم
 

ًُى بىو كُ ظَُطٌ كَوًَػا بضىوكُكُ هًًَسا، ًَِٓسٍَ ثًَُِضىو خَُهم  و ٌ كاتصًًَط زًََُعيل
ُُوَ، ًِساَهُكاٌُ فًَططٍُ يُكؿًًُـ بُو ُاوَزا ثُضتبىوْ و هُطُيَ وبؤ ُىيَصٍ بُياٌُ كؤبى

باوكًاْ ضىوُُ غُض كىضغًًُ ثؿت بُضظَكاْ بؤ ئُوٍَ هُشيَط ضاوزيَطٍ ئُواْ زَضُُضّ. زايم و 
ثىوضَ ثؤهٌ ٓات و تؤَ و غًس و ًاضٍ هُطَُهٌ زاًُؿنت، تؤَ هُتًُُؿت ضِيَطَِوَكُ زاًُؿتبىو. 

اْ بٌَ. خَُهم ٓاتّ و ضِاضَِوَك اكًَـ زووضثُجنُضَ كطاوَكُ و زميٌُُ ٓاويين غُضجنطِ تا زَكطٍَ هُ
ثطِبىوْ. هُواُُ: بُضِيَىَبُضَ ثري و ُٓشاضَكٍُ ثؤغتُ.. غُضؤكِ ؾاضَواُِ و شُُكٍُ، ضىُلُ 

غٌ طىُسَكُ غُضؤكِ ؾاضَواُِ ُٓبىو. وَن ظؤض ثؤغت و ؾيت زيلٍُ ُاثًَىيػت. زؤطاَل
بىو، كُ ضاوتًَط و  ًٌُُُ ضى غاالْ بىو، بُوَ ُاغطابًَىَشْ كُ شًَُلٌ دىاْ و ضيَلجؤف بىو. ت

ٌ باف و بُخؿِسَيُ و كؤؾلُكٍُ بُغُض ططزيَلُوَ بىو، تاكُ كؤؾلًـ بىو هُ طىُسَكُزا زَه
وَتٌ طُوضٍَ زا ًُٓىواْ ُاُبسَتط بىو و بؤُُ و و بُطُوضَتطيّ خاٍُُ ًًىاُساضٍ زازَُطا و هُ

تًَسا غاظ زَكطا، بؤيُ ًايٍُ ؾاُاظٍ تًَلطِاٍ غاُت ثُتطوغجؤضط بىو. ُٓضوَن ضيَعزاضاْ 
يُكذاضٍ  واضز و شُُكٍُ و ضيعُضغؤٌُ ثاضيَعَض كُ ثًاويَلٌ زياض بىو. ٓاتبىو بُ غُضُُٓط

هُو طىُسَ ًُؿتُدٌَ بٌَ. ثاف ئُواًُـ دىاُرتيّ كضٌ زٍَ ٓات، كُ ضيعيَم كًصٍ دىاْ و 
ضيَلجؤؾٌ بُزواوَ بىوْ. ثاف ئُواْ ُىوغُضَ طُجنُكاْ ٓاتّ، كُ هُ ؾاضيطِا ثًَلُوَ ٓاتبىوْ و 

ٌ ًُفطغؤْ، كىضٍِ منىوُُيٌ زواٍ ًُٓىواًُـ ويَو َ زاياُطِواًًُُ كضُكاْ.. هُبُغُضغاًًًُو
و وَن ؾىوؾُ تًُاؾاٍ زَكطز.. ُُضيتِ وابىو  طىُسَكُ ٓات، كُ ظؤض بايُخٌ بُ زايلٌ زَزا

بُالَ هًُُٓاْ  زايلُكاْ ؾاُاظيًاْ ثًَىَ زَكطز، هُطُيَ زايلٌ زَٓاتُ كَوًَػا، بؤيُ ًُٓىو
َكاْ زَياُبىغعاُس، ضىُلُ كىضِيَلٌ باف بىو، ظؤضداضيـ ئُواًُاْ ثٌَ كات ًُٓىو كىضِ

ضووٍ ضيَلىثًَلًـ.. ًًُٓؿُ زَغتُغطَِ  هُ ًُُا هُ ضووٍ ضَوؾتُوَ ُا، بَُهلىزَؾلاُسَوَ، ت
غجًًُكٍُ بُ بُضِكًسا ؾؤضِزَبؤوَ.. تؤَ زَغتُغطٍِ ُُبىو، بؤيُ الٍ وابىو ئُو كىضِاٍُُ 
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 ْ، كُ ضيعٍ ُىيَصخىيَِاْ زابُغرتا، زووباضَ ئاشيَطَِكُُضظ و بُفًعزَغتُغطِياْ ُٓيُ هىوت ب
خؤياْ خؤياْ  خؤزاضكاتُوَ كُ زواكُوتىوْ يالٌ زيلُ هًًَساوَ، تا ئُواُُ ئاطُداضيَ

ثػيت ؾًُاؾُكاْ ظياتط  ثػتُ زواخػتىوَ. ثاؾاْ بًَسَُطًًُن ًُٓىو ٓؤَهُكٍُ زاططت، هُ
، تُُاُُت هُكاتٌ ُىيَصيؿسا ئاوابىوْ. داضيَم ًٓضٌ زٍ ُُبىو، ئُواًُـ ًُٓىو زًٌََ

بريَ ًُُاوَ هُكىٍَ. ضُُسيّ غايَ ثًَـ ئًَػتا بىو. ؾتًَلٌ  ؾًُاؾُيُكٍ زٍ واُُبىو، بُالَ هُ
 واَ هَُ باضَيُوَ بُبري ُايُ. بُالَ زَظامن هُ واَلتًَلٌ بًَطاُُزا بىو.

ئَُ  بُؾٍُ طىُس ثًًَاْ خؤف غطووزخىيَُِكُ بُ زَُطًَلٌ ُُضَ، كُ ًُٓىو زاًُؿتىاٌُ 
بىو، زَغيت بُ خىيَِسْ كطز. بُزَُطًَلٌ ًٌَّٓ و هُغُضَخؤ زَغيت ثًَلطز. ثاؾاْ تا ئاغتًَم 

 زَُطٌ بُضظكطزَوَ و زيػاْ ُعًٌ كطزَوَ، كُ زَيطىت:
 ًَُى طىالْ بؤ ئامساُامن بُضظكُْزَبٌَ ضؤشيَم هُ

 زَكُْهُو زًَاٍُُ كُ خَُهلٌ زٍ هُ زَضياٍ خىيَّ ًُهُ 
بُ غطووزبًَصيَلٌ ظؤضباف زازَُطا، بؤيُ ُٓضزََ بؤ كؤبىوُُوَكاٌُ كَوًَػا باُطسَكطا، تا 

بُزَغتاْ ضاوٍ  خؤضاًاْ غىيًََِتُوَ. كُ تُواويـ زَبىو، خامناْ هُضِاٌُ خؤياْ زَزا، يا
ف و ُُس خؤخؤياْ زَططت و غُضياْ زَهُقاُس، وَن بَوًَّ: "ُاكطٍَ بُ وؾُ بَوًَني زَُطًَلٌ ض

ًُا فاًًُُ ظؤض خؤؾُ". زواٍ تُواوبىوٌُ غطووزَكُ، )غجطاط(ٍ قُؾُ كاضيطُضَ، هُضاو ئَُ ز
 ُُوَكاْ و ُاوٍ بُؾساضبىواْ كطز. واوٍ كؤبىواَهُكاْ. زَغيت بُ خىيَِسُُوَبىو بُ ثُخؿٌ ُٓ

و ثًَسَضىو ئُو هًػتُ تا قًاًُت كؤتايٌ ُُيُت. غُيطكُ تا ئًَػتاف كُ ضؤشُاًُ ظؤض بىوْ ئُ
 ثًَسَضٌَ ُٓض زابىُُضيتًَلٌ كؤْ، تا بٌَ غىوز ًاوَ. وا ُُضيتُ تُُاُُت هُ ؾاضَكاًُؿسا ُٓض

 بٌَ، واظهًًََِٔاٌُ ظَمحُترت زَبٌَ.
ٍ ًَُِضىو ضىوَ ُاو وضزَكاضٍ و ُعاكطز. بُطُضًٌ زَثاضِاوَ، ظؤضٍ ثقُؾُ زَغيت بُ ُىيَص

سَكاْ و بؤ ُٓضيٌَُكُ و بؤ و بؤ خىزٍ طىُ بؤ كَوًَػا و كىضِاٌُ و بؤ كَوًَػاٍ طىُسَكاٌُ زيلُ
ُطُيَ ًُٓىو كَوًَػاكاٌُ يُكططتىوَكاْ كطز. ه بؤ فُضًاُبُضاٌُ و بؤ ًُٓىو وآلتُ تُكُ ووآل

ًُت ويُكططتىوَكاْ و ئُفػُضَكاٌُ سلى ؼ و غُضؤكٌ وآلتُيُكططتىوَكاْ و كؤُططيَ وآلتُ
محُتلًَؿّ و بؤ ًوًؤُاْ خَُهلٌ و ثاؾاْ بؤ زَضياواُُ ُٓشاضَكاْ، كُ هُ زَضياكاُسا ظَ

ُٓضوَٓا ثاضِاوَ كُ  ،وثا و غتًُلاضَكاٌُ ضؤشُٓاَلتضُوغاوٍَ شيَط زَغُاَلتٌ ثاؾاكاٌُ ئُوض
بُالَ بُخؤياْ ُابًِّ و ُابًػنت ضيَِىيًَِاْ بلات.  ،ئُواٌُ ضووُاكٌ و بصيَىٍ ثًَبُخؿًىْ

ثاؾاْ هُ خىا ثاضِاوَ قػُكاٌُ ز، ى زووضِطُ زووضَ زَغتُكاًُـ كطزوعاٍ بؤ بتجُضغتُكاٌُ ًَُ
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و بُخاكًَلٌ ثاكُوَ بلا. تا هُكاتًَلٌ ًٌ تؤيَ بلطيَّ و وَن خؤؾُويػتوالٍ طىيَططاْ قبى
 .. ئاًنيًًَلٌ بُغىوزٍ هًَبلُويَتُوَ.وبُضوبى

كُ ثاَهُواٌُ ئَُ ضريؤكُيُ، ًٓض ضًَصٍ  ،خىيَِاْ زاًُؿتُِوَ، ُٓضضٌ ئُو كىضَِ بىوُىيَص
. بُالَ طىيٌَ ُُزا وضزَكاضيًُكاْ، ٌ خؤٍ ضاططتبىو، تا كؤتايٌ ُُدىوآلىضتوَضُُططت و بُخ

غُيط ُُبىو.. ضىُلُ ثًَؿرت هًًَُص بىو ًُٓىوٍ زَظاٌُ. كُضٌ ئُطُض قُؾُ باغٌ ؾتًَلٌ 
تاظٍَ زَكطز، تُواو طىيٌَ زَزايُ، طىيٌَ بؤ ؾيت تاظَ ظؤض ُٓغتًاض بىو... ُٓضضُُس هُخؤضِا 

ُاوَضِاغيت  ًًُُ.. هُ وابىو ًُٓىو كاضيَلٌ تاظَ زازوَضٍ تًَسا ىُلُ ثًٌَضكًؿٌ هٌَ زَبؤوَ، ض
كُ ًًَؿُكُ  ،ُىيَصَكُ ًًَؿًَم هُغُض كىضغًًُكٍُ بُضزًٌَ ًُؿتُوَ، ضؤسٌ ئاظاضٍ زَزيت

ًَٓسٍ ًَٓسٍ باَهُكاٌُ هًَلسَخؿاُس، ظؤضٍ ُُبطز باَهُكاٌُ خػتُ غُضغُضٍ و بًَُٓع زَيؿًَال، 
.. ثاؾاْ باَهُكاٌُ بُ قاضُكاٌُ ينَُُٓىوكُ ُا ُُٓىوكُ غُضكٌ َُٓهسَق تؤَ واٍ ُٓغتسَكطز

ثؿتُوٍَ زَؾًَال، ظؤض هُغُضَخؤ خُضيلٌ خؤ ئاضايؿلطزْ بىو، وَن بَوًٌَ زَهًِا بىو كُ هُخَُ 
بىو. ُٓضضُُسَ تؤَ ظؤضٍ  تُواوزا خ زووضَ.. بُ ضِاغتًـ هُ ئاضاًًًُكِو ؾتًَلٌ خطا

، بُالَ ُُزَويَطا، وايسَظاٌُ ئُطُض هُكاتٌ ُىيَصزا ئُو طىُآُ بلا، سُظزَكطز بًجوًؿًًََِتُوَ
يُكػُض طًاٌُ زَضزَضٌَ، ُٓضكُ قُؾُ كؤتايٌ بُ ُىيَصَكُ ًَِٓا، تؤَ ُاوهُثٌ ُىؾتاُسَوَ و 

، يُكػُض ًًَؿُكٍُ زيولطز..! بُاَلَ ثًَؿٌ دىوآلُس، كُ قُؾُ طىتٌ ئاًنيظؤض ئاطاياُُ بُضَو 
 كا.ىو، وايوًَلطز ًًَؿُكُ بُضَِآلهًَبثىوضَ ثؤهٌ ئاطاٍ 

ضاظٍُ كطز.  لُضقُؾُكُ زَغيت بُ خىيَِسُُوٍَ ئًِذًى كطز و بُزَُطًَلٌ قىوَهٌ داضِغ
لًَلٌ ظؤض غُضياْ كُوتُ هُقُ و خُوَُىوضلُ زَيربزُُوَ، تؤَ ئُو الثُضِاٍُُ زَشًاضز كُ خَُه

ُ ُىيَصٍ الثُضِاُُ بعاٌَُ، كُ قُؾُ ه قُؾُ خىيَِسبىوًًُُوَ، ًُٓىو زًٌََ زَيتىاٌُ شًاضٍَ ئُو
بُاَلَ  ضؤكٌ ئُو الثُضِاُُ هُبري ُُزًَا،ُاوَ بُالَ ُٓضطًع ًٓضٌ هُ يُكؿًُاْ زَخيىيَِسُُوَ،

هُطُيَ ئُوَؾسا هُو ضؤشَ ُُٓسيَم بايُخٌ كُوتُ غُض وتُكاٌُ قُؾُ، ضىُلُ هُ وتاضَكُيسا 
ًسا كؤزَبُِوَ و ًُضِ و طىضط ثًَلُوَ باغٌ هُوَ زَكطز ضؤْ ًُٓىو زوشًِاْ هُ ضؤشٍ زواي

ئاوٍَ زَخؤُُوَ و ًِساَهًَلٌ بضىون هًًَاُسَخىضٍَِ..! تؤَ بُباؾٌ تًَُِزَطُيؿت، بُالَ 
ؤَ ططشيًُوَ و خؤظطٍُ خىاغت ئُو ًِسايَ بٌَ. كُ قُؾُ زَغيت بُ قػُ وؾلُكاٌُ كطزَوَ، ت

يُكُجماض قاهؤضُكُ بُغُض ثُجنُيسا  ؤضُيُكٌ ضَؾٌ ظهٌ زؤظيًُوَ،زيػاْ بًَعاضبؤوَ، بُالَ قاه
الٍ ضيَطَِوٍ كَوًَػاكُ ئُوضَتبىو، تُظٍ بُ دُغتُيسا ٓات.. زواتط قاهؤضُكُ خؤٍ بًُالو

زَزا ٓاوغُُط  زازَزا، هُغُض ثؿت كُوتبىوَ غُض ظَوٍ و بًَٔىوزَ القٌ زَكىتا و ُٓوَهٌ
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َ، بُالَ هًٌَ زووضبىو. ظؤض بًَتُوَ تؤَ بُ ضقُوَ تًُاؾاٍ زَكطز، ضىُلُ زَيىيػت ثاًُلاتُو
خؤياْ بُو قاهؤضُيُ  ،هُ ُىيَصخىيَُِكاٌُ زيلُف كُ هُ ظؤضبًَصٍ قُؾُكُ بًَعاضببىوْ

هُبُض طُضًاٍ  ُُط زياض بىو،غاتُزا غُطًَلٌ بُضَال ٓاتُشووض، ظؤض زَهت خافاَلُسبىو. هُو
ني بُضِيَىَ زَضىو.. ٓاويّ تىوؾٌ تًُبَُهٌ ٓاتبىو، ًاُسوو بىو ضىُلُ شياْ هُغُض يُن ضؤت

ٌ بىو. ضاوٍ بُ قاهؤضُكُ كُوت، كولٌ خؤٍ بُضظكطزَوَ و بايسا و هُ يظؤضٍ سُظ هُ طؤضِاُلاض
زووضضِا بؤٌُ كطز. خىهًَلٌ زيلٍُ بُ زَوضيسا خىاضز.  قاهؤضُكُ ضِاًا، بُزَوضيسا غىوضِاوَ و هُ

هضٌ َُٓهٌاَهٌ و تًٌَ لُوتُوَ، زيػاْ بؤٌُ كطز و ًَُعيلزَتطىت خؤٍ ئاظا زَكا تا هًٌَ 
ضووبىو، بُالَ ُُيجًَلا، زووباضَ و غًَباضَ ُٓوَهًسا. زَتطىت بُو ياضيًُ زَهدؤؾُ، ظؤضٍ ُُبطز 

كؤتايٌ هًٌَ  بُالَ هُ طزَوَ،ؾُويالطُكاٌُ بُغُض قاهؤضُكُزا هًَلسا، بُ ظؤض ؾًَىَ تاقًل
كطز، ثًَسَضىو خُوٍ  بُهُضظيّبًَعاضبىو،  بُدًًًََٔؿت و تًُاٍ وابىو هُبرييلا. غُضٍ زَغيت 

بٌَ، ثاف زًًََم.. ضُُاطٍُ هًَلسَتطاظا و ًَٓسٍ ًَٓسٍ بُضزَبؤوَ. تا كُوتُ غُض قاهؤضٍُ 
زوشًين و ئُويـ هضلًَلٌ طُغت. غُطُكُ هُتاواْ ظؤض تىُس وَضٍِ و تا تىاٌُ غُضٍ 

ُوتُ غُض ثؿت، زووضٍ زووطُظ ئُوالتط بُضبؤوَ غُض ظَوٍ و زيػاْ ك ضاوَؾاُس، قاهؤضُكُ هُ
ُٓضضٌ ئُو زميٍُُُ زٍ ثًَلٌُُ، ضووٍ ظؤض هُ ُىيَصخىيَِاْ هُثؿت زَمسايَ و باوَؾًَِاْ بعضبىو. 

طًَالْ زَضىو، ضَُطُ بُخؤؾٌ ظاًُيب  تؤًًـ ُٓغيت بُ ئاغىوزَيًُكٌ ظؤض كطز، غُطُكُ هُ
لُوتُوَ و عيلًَُبؤيُ هُ قاهؤضُكُ  َُهططتبىو و سُظيؿٌ هُ تؤَهُ بىو،وايُ، بُالَ ضقٌ ٓ

هُثٌ خؤٍ  ًُٓىو اليُكُوَ بؤٍ زَضىو، ُٓضداضٍَ ُٓضزوو ًَٓطؾًَلٌ زيلٍُ بؤ بطز و هُ
زَزا ززاٌُ هًَطريكا، ًَِٓسٍَ خؤ ًاُسووكطزبىو ظؤضٍ  قىالجنًَم هٌَ زَبطزَ ثًَـ و ُٓوَهٌ

بُالَ  ،يت بُ ضِاوًًََـ خؤٍ غافَوًيَنَُُبطز داضيَلٌ زٍ ُٓغيت بُؾُكُتٌ كطزَوَ، بؤيُ ويػ
ؤيؿت. هىوتٌ تُواو هٌَ يَم كُ بُغُض ظَويسا زَضِض بًَتاَ بىو، كُوتُ زواٍ ًًَطووئُوَف ظؤ

بُالَ ظوو هُوَف بًَعاض بىو، َُٓهكىجنا و ُُٓاغُيُكٌ َُٓهلًَؿا.. تُواو  زبؤوَ،كط ًَُعيم
سُخ بؤٍ  سُثُ قاهؤضُكُؾٌ هُبريضىو بىو، بًَئاطا هُغُضٍ زاًُؿت. ضٌ ثًَُِضىو بُ

زَضٍَ ٍ كَوًَػا ضىوَ ػاكُزا فطٍِ. غُطُكُف تا هُزَضطُزَضضىو. قاهؤضُكُف بُ ضيَطَِوٍ كَوًَ
ثُجنُضٍَ َُٓهسا  ئُويـ ُُيلطزَ ُاًُضزٍ تا زَغيت تًَسابىو هُ ...وُٓض غاضيسا. قاهؤضُكُف 

ُىيَصخىيَِاْ ئاضاًبىوُُوَ، ضَُط و ضووياْ تًَلضىوبىو ًَِٓسٍَ ُٓوَهسَْ  ْزَضٍَ. زيػا
بُالَ سًُاغُتٌ  ،ًَلًًُُِاْ قىوتسَُُوَ، قُؾُ زًًََم بًَسَُط بىو، زواتط تًََُٔهضىوَوَث
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يًًُِكاْ ضاثُضِييَنَ. كُ تُواو بىو ُاضاضَ زَبٌَ خًَطاتط زضومشُ ئاداضاٌُ ُُبىو. ُٓغتًؿٌ كطز 
 ُغاُُوَياْ َُٓهلًَؿا.ُُٓاغٍُ سًُٓىو 

ؤ ُىيَصٍ يُكؿًُاْ ئًرت ثًٌَ وابىو ضىوْ ب لٌ خؤؾُوَ طُضِايُوَ ًايَ.تؤَ غؤيُض بُ زَهًَ
خُياَهسا ًابىو،  بًُُضدٌَ ؾتًَلٌ تاظٍَ تًَسابٌَ. تُُٔا يُن ؾيت ُٓض هُ ظياًَُلٌ ًًُُ،

كطزبا، بُالَ ثًٌَ واُُبىو كاضيَلِ ضاغتُ ًُٓىو داضَّ  ّسُظٍ زَكطز غُطُكُ ياضٍ قاهؤضُكُ
 قاهؤضُكُ هُطُيَ خؤّ ببات.
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 ثاذي شةشةم
 

ًُٓىو زووؾًُاًُـ وايوًَسَٓات، ضىُلُ  زووؾًٌَُ تؤَ طُهٌَ زَهتُُط بىو، ٌُبُيا
غُضَتاٍ ُٓفتُيُن ئُؾلُجنٍُ هُغُضَخؤٍ قىتاغاُُ بىو. ًُٓىو داضٍَ هُو ضؤشَزا ًٓىاٍ 

ايُ، ضىُلُ وايسَظاٌُ زَطُضِيَتُوَ زيوٌ و تىوؾٌ كؤت و ثًَىَُسٍ وزَخىاغت كُ ثؿىوٍ ُُبى
 قىضغرت زَبٌَ.

ُاو ُىيَّ ضاكؿابىو، بريٍ زَكطزَوَ، ظؤضٍ ُُبطز واٍ بؤ زَضكُوت، كُ خؤظطُ تؤَ هُ
زَخىاظٍَ ُُخؤف با تا بًتىاًُبا ُُضىوبا قىتاغاُُ و هُ ًاَهٌَ مباباوَ. بريؤكُكٍُ ثٌَ باف 
بىو.. ًُٓىو ئُُساًُكاٌُ دُغتٍُ خؤٍ بُغُضكطزَوَ، ض دًٌَ ُُزًََٓؿاْ. زيػاْ ًُٓىوٍ 

ظط هُخؤٍ بسؤظيَتُوَ، ظؤض خؤٍ طىؾٌ، بُاَلَ  وابىو ًُؿاُُكاٌُ شاُُ ٌثؿلين. ئُوداضَ ثًَ
بُضَبُضَ ئُو ًُؿاُاُُ الواظ بىوْ و ثاؾاْ بُتُواوٍ ًُُاْ. زيػاْ بريٍ كطزَوَ، هُُاكاو 
ؾتًَلٌ زؤظيًُوَ، ززاًَُلٌ غُضَوٍَ زَهُقٌ، وايساُا ئُوَ ظؤض تطغِاكُ. ويػيت زَغت بُ 

َ بُبريٍ ٓاتُوَ كُ ضَُطُ ثىوضٍ ئُو ززاٍُُ هُبُِوَضِا َُٓهلًَؿٌَ، ٓاواض ٓاواض بلات. بُال
زياضَ ئُوَف ظؤضٍ زَيُؾٌَ. بؤيُ بطِياضيسا هُو زًٍَُ ززاُُكٍُ هُبريكا و بُزواٍ ؾتًَلٌ 

بُالَ ًٓض ُُخؤؾًًُكٌ ُُزؤظيًُوَ. بُبريٍ ٓاتُوَ كُ باغٌ ؾتًَلٌ هُ  زيلُزا بطُضٍَِ،
غٌَ ُٓفتُ ًطؤظ هُُاو دٌَ زَيُخٌَ و ضَُطُ ثُجنُيُكًؿٌ زكتؤضيَم بًػتىوَ، كُ زوو 

بربُُِوَ. ثًٌَ َُٓهٌاَهٌ و هُ ئُُطىغتُ كًٌَاويًُكٍُ ضوواٌُ. ُٓضضُُسَ ُُيسَظاٌُ ًُؿاُُكاٌُ 
ئُو ُُخؤؾًًُ ضني، بُالَ بطِياضيسا تاقٌ بلاتُوَ، بؤيُ هُُاو دٌَ ضاكؿا و بُ زَُطًَلٌ بُضظ 

 زَغيت بُ ُاَهُُايَ كطز.
 بُالَ غًس وا ُىوغتبىو ُٓض ئاطاٍ هُخؤٍ بطِابىو..

 زَكا.. تؤَ بُضظتط ٓاواضٍ كطز، الٍ وابىو بُضاغيت ثُجنُكٍُ ثًٌَ شاْ
 .غًس ُٓض ُُدىوآل
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تؤَ ًَِٓسٍَ ٓاواضكطز، ًَِٓلٍُ هُبُض بطِابىو، كًًَُم سُغاوَ، ثاؾاْ تىُستط زَغيت بُ 
 ُاَهُُايَ كطزَوَ.

 ثطخٌ بىو. غًس ُٓض ثطخُ
ؤَ ظؤض بًَعاضبىو، باُطٌ )غًس(ٍ كطز و ضِائُشاُس، ُاَهُُاَهٌ زَغتجًَلطزَوَ، غًس ت

باويَؿلٌ ٓاتٌَ و خؤٍ هًَم ضاكًَؿا، بُ ًُُٓؿلاْ ُٓغتاوَ و هُ دًَىَ َُٓهكىجنا، تًُاؾاٍ 
 تؤًٌ كطز و ئُويـ ُٓض زَُاَهٌَ. غًس طىتٌ:

 تؤَ .. تؤَ ضًتُ تؤَ؟ -
 وَالَ ُُبىو. -
 ضىوَوَ.غًس تًََُٔه -
زَكا..؟ بُ تىُسٍ ضائُشاُس و تًُاؾاٍ زًَىضاوٍ  تؤَ.. تؤَ..! ثًٍَ بَوٌَ كىيَت شاْ -

 كطز.. تؤَ بُ ُاَهُوَ طىتٌ:
 ئاٍ.. ُا.. غًس ضاممُُٓشيَُِ.. -
 بؤضٌ تؤَ.. ض ضوويساوَ.. با باُطٌ ثىوضَ كَُ. -
 ُا.. طىٍَ ًُزٍَ..! ضَُطُ باؾرت مب.. كُؽ باُط ًُكُ. -
 َ زَبٌَ باُطٌ كَُ! وا ًُُاَهًَُِ، ًّ غىوَ زَبتُوَ.. هُكُيُوَ واٍ؟بُال -
 ًَُِ.. تؤ زًَلىشٍ..ضُُس غُعاتًَلُ.. ئؤف..! غًس وا ًُجمىَه -
ُاَهًين تؤ  ضُُس طىيٍَ هُاَ؟! ئاٍ..تؤَ.. ًُُاَهًَُِ، ُٓضتؤَ بؤ ظووتط وَئاطات ًَُُِٓ -

 زَبٌَ دُغتَُ زَتُظٍَ.. ضًتُ تؤَ؟
ًُٓىو ئُو ؾتاُُ خؤف زَمب، كُ  ُواوٍ هًَت زَبىوضَ.. كُ ًطزَ هُغًس ًّ بُت -

 بُضاًبُض بُ ًّ كطزووتُ..!
 ًًُُ؟! ُا.. تؤَ..ئاٍ.. ضَُطُ.. وَيـ تؤَ.. تؤ ُاًطٍ.. وا -
ًُٓىو كُغًَم زَبىوضَ.. غًس واياْ ثٌَ بَوٌَ. تلاَ وايُ ثُضواظٍ  ئار.. غًس.. ًّ هُ -

 يُ ئُو كضٍُ تاظَ ٓاتؤتُ ؾاضؤضلُكًُاْ، ثًَؿٌ بَوٌَ..داًُكُ و ثؿًوُ يُكضاوَكَُ بسَ
بىو. تؤَ بُالَ غًس خؤٍ هًَُُى ُىيَُِكُ َُٓهسابىوَ زَضٍَ و دوُكاٌُ هُبُضكطزبىو، ضؤيؿت

خُيايَ واٍ هًَلطزبىو، بُضِاغيت خؤٍ بُ ُُخؤف بعاٌَُ. ُاَهُُاَهٌ  بُضِاغيت هُ ئاظاضزابىو،
 بُضِاغيت زَضىو.

 ىوَ خىاض و طىتٌ:غًس هُ ثُيصَكُ ض
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 ثىوضَ ثؤهٌ وَضَ.. وا تؤَ زًَطٍَ..! -
 زًَطٍَ..؟! -
 ًُكُوَ، ظوو وَضَ! بَُهٌَ ثىوضٍَ، زوا -
 قػٍُ قؤضِ، باوَضِت ثٌَ ُاكَُ. -

كُضٌ بُغاض غُضكُوتُ ُٔؤًٌ زووََ و غًس و ًاضيـ بُزوايُوَ بىوْ.. كُ طُيؿتُ 
 بُضزََ ُىيَين تؤَ ُُٓاغُيُكًسا و طىتٌ:

 ئُوَ ضًتُ؟!تؤَ  -
 ئاٍ ثىوضٍَ.. ًّ.. -
 ئُوَ ضًتُ.. ضًت هٌَ قُوًاوَ كىضَِكَُ؟ -
 بعامن ثُجنُ كًٌَاويًُكَُ ًطزووَ! ئاٍ ثىوضٍَ، وا -
ثريَشْ هُغُض كىضغًًُن زاًُؿت و هُ قاقاٍ ثًَلًُُين زا، ئُودا زًٌََ ططيا، ثاؾاْ  -

 اض و طىتٌ:ططياْ و ثًَلًُُين تًَلُيَ بىو، ئًُُف ًَِٓايُوَ غُض عُي
 تؤَ.. ظضاوت بطزَ.. ئًَػتاف ضًسٍ ٓىضِيَِاْ ًُكُ و ُٓغتُ. -

 ُايَ ًُُاْ و شاُُكُ بعضبىو، تؤَ كًًَُم خؤٍ طًَى ثًؿاُسا و طىتٌ: ُىوظَ و ُاَهُ
واٍ ثىوضٍَ..واًعاٌُ ًطزووَ ئُوَُسَ زيَؿٌَ بُضطٍُ ُاططَ.. تُُاُُت شاٌُ ززامنٌ هُبري  -

 بطزًُوَ.
 زاُت ضٌ بُغُض ٓاتىوَ..!؟ززاُت..! بؤ ز -

 تؤَ زَغيت بُُاَهني كطزَوَ.
بُغُ.. ضًسٍ ًُُىوظيَىَ.. زًَت بلُوَ.. باؾُ ئُو ززاُُت زَهُقٌَ، بُاَلَ ثًٌَ  -

ُاًطٍ.. ًاضٍ بطِؤ زَظوويَلٌ ئاوضيؿٌٍ بؤ بًَُِ هُطُيَ ثاضضُ ثُُططيَم هُ ُاُسيُِوَ.. تؤَ 
 طىتٌ:
ًاَهٌَ  ُاكَُ هُ تا شاْ ُاكا.. تىخىا ثىوضٍَ.. سُظتلايُ ثىوضٍَ َُٓهٌ ًُكًَؿُ، ئًَػ -

 مبًٌَُِوَ و هُ قىتاغاُُ زواكُوَ.
ًاَهٌَ  اغت؟ كُواتُ ئُو ًُٓىو فطتىفًََوُت بؤ ئُوَبىو واتسَظاٌُ زَتىاٌُ هُضِ ُا.. بُ -

ا مبًًًَُِوَ و ُُضًًُ قىتاغاُُ و بؤ ضاوًَاغٌ بضٌ؟ تؤَ.. تؤَ ًّ تؤَ ظؤض خؤؾسَوٍَ، بُاَلَ و
ثًَسَضٌَ تؤ ًُٓىو ُٓوَهًَم زَزٍَ تا بُ كاضَ قَُهجُكاُت ئُو زَهُ ثريََ بؿلًيَن.. هُو زًَاُُ 
كُضَغتٍُ ززاْ كًَؿاٌُ ئاًازَ بىو، ثريَشْ غُضيَلٌ زاوَ ئاوضيؿٌُكٍُ هُ ززاُُكٍُ تؤَ 
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َ ططيَسا و غُضَكٍُ زيلُؾٌ بُ ثًَضلٍُ ضاضثايُكُوَ بُغت، هُُاكاو ثُُططَكٍُ هُ ضووٍ تؤ
لطزَوَ، ًَِٓسٍَ ًُُابىو ثًٌَ بلُوٍَ.. يُكػُض ززاُُكُ بُ ثًَضلٍُ ضاضثاكُوَ ًَُعيل

 تُكُتُكٌ بىو.
ُ بُضِيَلُوت. ُٓض ُاخؤؾًًُن غىوزٍ خؤٍ ُٓيُ. كُ تؤَ بُضضايٌ خىاضز و بُضَو قىتاغاُ

ٌ ًُٓىو كىضَِكاْ، ضىُلُ ئُو بؤؾايًٍُ هُ ؾىيَين ززاُُكٍُ زضوغت بىوَ دًَطٍُ ئريَي
ببىو، واٍ هًَلطزبىو بتىاٌَُ بُ ؾًَىاظيَلٌ ظؤض غُيط تف َُٓهسا..! ًُٓىو ئُو ًِسااَلٍُُ 
هُخؤٍ خطِكطزَوَ، كُ ئُو زميُُُ غُضجنٌ ضاكًَؿابىوْ. هُو ًِساَهُف زووضكُوتُِوَ كُ ثُجنٍُ 

ُُط بىو و خؤٍ بطٍِ بىو و ثًَؿرت زَوضياْ زابىو. ئُويـ كُ كُغٌ هُ زَوضوبُض ًُُا زَهت
و زًَت  تؤَ غؤيُض ًٓض ًًُُ، بُالَ ًِساَهًَلٌ زيلُ طىتٌ: تطؾُ تٌ: تف َُٓهساْ وَكىطى

 ُاطاتٌَ. بؤيُ وَن ثاَهُواًَُلٌ تًَلؿلا و ضؤيٌ.
ثاف زًًََم تؤَ ضاوٍ بُ ُٓكوبًَطٍ فني كُوت، كُ كىضٍِ غُضخؤؾٌ طىُسَكُ بىو.. 

ًبُيَ بىو، الغاض و ضُقاوَغىو بىو، زايلاْ ًُٓىو ضقًاْ هُ ُٓكوبًَطٍ بىو، ضىُلُ بًَلاض و تُ
بٌَ ضَوؾت و بٌَ دٌَ بىو، ُٓضوَٓا هُبُضئُوٍَ ًُٓىو ًِساَهُكاْ ثًٌَ غُضغاًبىوْ و 

كُ ئًُُؾًاْ هٌَ سُضاَ بىو، ظؤضيـ سُظياْ زَكطز بىيَطْ  ،خىاخىاياْ بىو هُطَُهٌ ببُِ ٓاوَيَ
 وَن ئُو وابّ..!

 بُضَاليًُكٍُ  ُٓكوبًَطٍ زَبطز،بُ  ، ئريَيِبُضِيَعَكاٌُ زيلُ وابىوتؤًًـ وَن كىضَِ 
بُالَ بُ تىُسٍ فُضًاٌُ ثًَسضابىو ياضٍ هُطَُهسا ُُكا. بؤيُ ُٓض بؤٍ َُٓهلُوتبا طًٍُُ هُطُيَ 
زَكطز. ُٓكوبًَطٍ ًُٓىو زََ دوىبُضطٌ فؿىفؤَهٌ ثًاواٌُ هُبُض زَكطز، كُ غُضَضِاٍ ئُوٍَ 

بىو، كاَلوَكُؾٌ ًَِٓسٍَ ًُُابىو بطاتُ طؤظيِطٌ  ًُٓىوؾٌ ثًُِوثُضِؤ ،ظؤض بؤٍ بُضيّ بىو
بؤيُ  ،بُ ًوًسا َُٓهًىاغًبىو ّثًٌَ. ثاُتؤَهُكٍُ بٌَ ثؿتًَّ بىو، تًُُا يُن الٍ ؾُيًاهُكُ

بِلٌ ثاُتؤَهُكٍُ تا ُاوَضِاغيت ضاٌُ ٓاتبىوَ خىاض و قاضُكاًُؿٌ هُبُض زضيَصٍ ظبَوىظاضياْ 
 زًَاَهٌ..!

ا زَضىو، ئُطُض ضؤش خؤؾبا هُغُض كؤغجٍُ بُضزَضطٍُ ًااَلْ ُٓكوبًَطٍ كىيٌَ سُظ هًَب
كَوًَػا  خؤزَُىوغت، ئُطُض باضاًُـ با هًَُُى بُضًًوٌ بُتايَ.. ُاضاض ُُبىو بضًَتُ قىتاغاُُ يا

طىيَطِايَُهٌ يُكٌَ بلا. كُُطٌَ سُظٍ هًَبا زَيتىاٌُ بضًَتُ  خىوزبُ كُغًَم بَوٌَ طُوضََ يا ْيا
ضُُسيؿٌ ئاضَظوو هًَبا كاتٌ هٌَ بُغُضزَبطز. كُؽ ُُبىو بىيَطٍَ بؤ ؾُضِ ًُهُ و ضاوًَاغٌ. 

ًوٌ هُبُض ًوٌ بينَ. ؾُواًُـ تا ُٓضكاتًَلٌ بًىيػتبا زًَايُوَ.. يُكَُ كىضِ بىو هُ 
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زَكطز. ُُُٓضطًع  بُٓاضاْ بُ ثًَدىاغٌ زَضِؤيؿت و زوآًًًُِـ بىو، كُ ثايعاْ ثًاََلوٍ هُثٌَ
صٍ هُبُضكطزبىو. هُ دًَِىزاْ وَغتا بىو. واتُ ُٓضضٌ دوىبُضطٌ ثاك ، ُُقُتخؤٍ ؾىوؾتبىو

 كىضِاٌُ غاُت ثًتُضغجؤضط واٍ تًَسَطُيؿنت..! خؤهُ شياُسا خؤؾٌ بىو، ئُو كىضَِ ُٓيبىو. يا
 َاَليٍُ باُطلطز:تؤَ ئُو بُض

 ُٓكوبًَطٍ غاَلو! -
 بُخؤت غاَلو، ضؤٌُ؟ -
 ئُوَ ضًًُ ثًَت؟ -
 ثؿًوُيُكٌ تؤثًىَ. -
كا با تًُاؾايلَُ ٓان.. وٍَ خىايُ..! خؤ تُواو ضَقبؤتُوَ.. ئُوَ هُ كىيَت  -

 ثُيساكطزووَ؟
 هُ كىضِيَلٍ كطِيىَ. -
 ضًت ثًَساوَ؟ -
 كاضتًَلٌ ؾني و ًًعَهساًَُم كُ هُ قُغاغاُُ زَغتٍ كُوتبىو! -
 ئٍُ هُ كىٍَ كاضتُ ؾًُِكُت زَغت كُوتبىو؟ -
 ئاغّ هُ بًَّ ضؤدُضظَ كطٍِ.زوو ُٓفتُ ثًَؿرت بُ ضِيِطًَلِ  -

 ٓان ثًٍَ بَوٌَ.. ثؿًوٍُ تؤثًى غىوزٍ ضًًُ؟
 غىوزٍ..؟ باهىوكُ ضازَكاتُوَ..! -
 بُضِاغت؟ ًّ ؾتًَلٌ هًُُف باؾرت زَظامن. -
 ًُضدت هُطُيَ زَكَُ هًُُ باؾرت ًًُُ.. بُالَ ؾتُكُ ضًًُ؟  -
 بؤ..، ئاوٍ ثامشاوٍَ باضاْ -
 ئاوٍ باضاٌَُ ُٓض ًٓض.. -
 بؤ..؟ ض داضت تاقًلطزؤتُوَ..؟ -
 ُا.. ًّ ُا.. بُالَ بؤب تاُُض دُضِباُسوويًُ. -
 طىتٌ؟ كٌَ ثًٌَ -
ضُضٍ طىت و دًَف بُ دؤٌُ بُيلُضٍ طىت و دؤٌُ بُ ٓؤهًػٌ بؤ! ئُو بُ دًَف تا -

طىت و دًٍ بُ بًَّ ضؤدُضظٍ طىت و بًَّ بُ ًِساَهُ قىهًَلٌ طىت و قىهُكُف بًُين طىت.. 
 ..بُجمؤضَ
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ُُبٌَ، ضىُلُ ًّ  ئُودُ ئُوَ ضًًُ..؟ ئُواُُ ًُٓىو زضؤ زَكُْ، ًُٓىوياْ قىهُكُ -
بُالَ ًٓض قىهًَلًؿٍ ُُزيىَ زضؤ ُُكات. ٓان ئًَػتا ثًٍَ بَوٌَ بؤب تاُُض ضؤْ  قىهُكُ ُايِاغٍ،
 تىاًُىيُ وابلا.

 ؤتُوَ.بؤ، زَغيت هًَُُى قُزَ زاضيَلٌ ضظيى َُٓهًَِاوَ كُ ئاوٍ باضاٌُ تًاكؤب -
 ضؤش؟! بُ -
 بُزَهًِايًُوَ. -
 ضووؾٌ هُ قُزَ زاضَكُ بىو؟ -
 بَُهٌَ.. ًّ ثًٍَ وايُ. -
 ًٓضٌ طىتبىو؟ -
 الَ واًًُُ ضٌ طىتيبَ.. ُاظامن. -
ئاوٓا..! ضُُس َُٓهُيُ تؤ بُجمؤضَ طًَالُُيُ باؽ هُ بًَػىوزٍ ئاوٍ باضاٌَُ زَكٍُ بؤ  -

تًُُا بضًًُ ُاو دُضطٍُ  ٌ ُابٌَ. زَبٌَ خؤت بُباهىوكُ البطزٌَُ! بُجمؤضَ ًٓض غىوزيَل
زاضغتاْ، بؤ ؾىيًََِم كُ قُزَ زاضيَلٌ هًيَبَ ثطِ ثامشاوٍَ ئاوٍ باضاْ، دا هُطُيَ ًُىَؾُوٍَ، 

 زَبٌَ ثؿتت بُ قُزَكُ بسٍَ و زَغتُكاُت هُ ئاوَكٍُ َُٓهًَٔين و بَوًٌَ:
هٌَ.. باهىوكَُ كُوَ هُكؤَهٌَ. زَُلُ دؤ.. زَُلُ دؤ.. ُاْ و زؤ.. قًضلُ ئاوٍ ُاو كؤ -

دا خًَطا بُضاوٍ زاخطاو ياظزَ ُُٓطاواْ زووضكُويًُوَ، ئُودا غٌَ داضاْ بُزَوضٍ خؤت خىي 
غؤٍ و يُكػُض بؤ ًاَهٌَ بطُضِيًَُوَ بٌَ ئُوٍَ كُغًَم بسويَين. ئُطُض قػُت هُطُيَ كُؽ 

 كطز غًشطَكُ بُتايَ زَبٌَ.
 بُالَ بؤب تاُُض وايُِكطزبىو. بٌَ، ُ، ئًُُ ثًَسَضٌ ضيًَُكٌ بافباؾ -
ًُٓىو ًِساالْ خطاتطَ و  ُا، بُضِيَع، زَتىاٌُ ًُضز بلٍُ وايُِكطزووَ، ضىُلُ هُ -

ًُٓىو دُغتٍُ باهىوكُيُ. خؤ ئُطُض بًعاًُبا ضؤْ ثامشاوَ ئاوٍ باضاٌَُ بُكاضبًيَنَ.. قاًَُلٌ 
ظؤض باهىوكَُ هًَسٍَ و ُُٓسٍَ داضيـ ُُزًََٓؿت.. ًّ بؤ خؤَ ظؤض ياضٍ بُ بؤقاْ زَكَُ، بؤيُ 

 بُ زَُلُ ثاقوُيُن ضاضٍَ زَكَُ.
 بَُهٌَ ثاقوُ باؾُ، ًّ تاقًٌلطزؤتُوَ. -
 ضاغت؟ بُ ض ضيَطُيُن؟ بُ -
زَُلُ ثاقوُكُ ؾُق زَكٍُ، ثاؾاْ باهىوكُكُ زَبطٍِ تا كًًَُم خىييَن هًَسٍَ. ثاؾاْ  -

ًىَؾُوزا قؤضتًَم هُ ضىاضضِياًَُم َُٓهسَكٌُُ، اليُكٌ ثاقوُكُ بُخىيَّ زَكٍُ. ئُودا هُكاتٌ ُ
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ؾُويـ بٌَ. هُتُ ثاقوُكُت زَؾاضيًُوَ و ئُوٍ زَمشًًََِتُوَ زَيػىتًيَن.  زَبٌَ تاضيلُ
تُوَ. ُٓتا ئُو ًزَبًين هُتُ ثاقوُ بُخىيَُِكُ زَطُضٍَِ و زَطُضٍَِ تا بُؾُكٍُ زيلٍُ بسؤظي

 ُ زَزات تا َُٓهسَوَضٍَ.ٌ البطزٌُ باهىوكُكًبطُضٍَِ خىيَُِكُ ياضًُت
بَُهٌَ.. ٓان، زَق وايُ. ضاكرتيؿُ كُ هُتُ ثاقوُكُ زَؾاضيًُوَ بَوًٌَ: ثاقوُ بطِظَ هُ  -

ُكاٌُ ٍُ باهىوكزَكا، ظؤضيِ خؤَهٌَ، باهىوكُ َُٓهىَضٍَ، ضًسٍ بًَعاضَ ًُكُ. دؤ ٓاضثُضيـ وا
ٍُ تؤثًى باهىوكُ ضاضَغُض بُالَ ثًٍَ بَوٌَ: تؤ ضؤْ بُ ثؿًو خؤٍ بَُ ؾًَىَيُ وَضاُسووَ،

 زَكٍُ؟
ئُوَ زَبٌَ ثؿًوُ تؤثًىَكُ َُٓهططٍ و زَوضوبُضٍ ًُىَؾُو بضًتُ ُا طؤضِغتاًَُم، بُو  -

زوو  خؤًُضدٍُ ضؤشٍ ثًَؿرت ثًاويَلٌ خطاخ هُوٍَ ؾاضزضابًَتُوَ، هُ ًُىَؾُوزا ؾُيتاًَُم يا
 خىوزتًَلٌ وَن زَُطٌ با ببًػيت، ياغٌَ زيَّ، بُالَ تؤ ُاتىاٌُ بًاُبًين، بُالَ ضَُطُ ؾ ْيا

طىيَت هُ زَُطًاْ بٌَ كُ ثًَلُوَ قػاْ زَكُْ، هُو كاتٍُ زَياُُوٍَ بطِؤْ و دُغتٍُ ئُو 
ثًاوَ خطاثُ ببُْ، تؤ زَبٌَ ثؿًوُ تؤثًىَكُياْ بُزوازا باويٌَ و بَوًٌَ: "ئٍُ ؾُيتاْ بُزواٍ 

باهىوكُ تؤف بُزواٍ ثؿًوُزا بضؤ،  تُضًُكُزا بطِؤ، ئٍُ ثؿًوُ تؤف بُزواٍ ؾُيتاْ بلُوَ،
 ضىُلُ ًّ ثًَىيػتٍ بُ تؤ ًًُُ" ئًُُ ُٓضضٌ باهىوكُيُ هُُاوٍ زَبا.

 ثًَسَضٌَ ضاغت بٌَ.. ٓان تؤ ض داض تاقًتلطزؤتُوَ؟ -
 ُا.. بُالَ ٓؤثلًِعٍ ثريَزان ثًٌَ طىتىوَ. -
 َشُُ دازووطُضَ.وايُ وابٌَ، ضىُلُ طىيٍَ هًَبىوَ، زََهًَّ ئُو ثري باؾُ.. ًّ ثًٍَ -
بؤ تؤَ، ًًِـ زَظامن وايُ، دازووٍ هُ باوكًؿٍ كطزووَ، بامب بُخؤٍ وايطىت، داضيَم  -

زَطُضِاوَ ًاَهٌَ زييت وا خُضيلُ دازووٍ هًَسَكا، ئُويـ بُضزَكٌ تًَططت، ئُطُض ثريَشْ 
ُاو خؤٍ الُُزابا بُضيسَكُوت، ُٓض ضؤًَُم بٌَ، بامب هُو ؾُوَ خطاثٌ بُغُضٓات، كُوتُ 

 تُويوُيُن و بُغُضخؤؾٌ تًًَسا ضاكؿا و قؤَهًَلًؿٌ ؾلا.
 ئًُُ ظؤض تطغِاكُ.. باؾُ ضؤٌُ ظاٌُ دازووٍ هًَسَكا؟ -
بامب ظؤض باف ئُو ؾتاُُ تًَسَطا، زََهٌَ: ئُطُض دازووطُض ظؤض تًُاؾاٍ كطزٍ، ئُوَ  -

بؤَهٍُ زوعايُكٌ  ُدازووت هًَسَكا، بُتايبُتًـ ئُطُض هُبُضخؤٍ ثطتُوبؤَهٍُ كطز. ئُو بؤَه
 ثًَضُواُُيُ..

 ٓان ثًٍَ بَوٌَ.. كٍُ ثؿًوُ تؤثًىَكُت تاقًسَكُيُوَ؟ -
 ئًُؿؤ، الَ وايُ ؾُيتاُُكاْ ئًُؿؤ زيَُِ زواٍ ٓؤؽ ويوًاًع. -
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 بُالَ ؾًُىوٍ ئُوياْ ؾاضزؤتُوَ، ئُزٍ ؾُيتاُُكاْ ؾُوَكٍُ ُُياُربزووَ. -
كاًُاْ تا ًُىَؾُو كاضزَكا؟ ئُزٍ ؾُوٍ تؤَ تؤ بؤ ئُوَُسَ غاويولُّ، ضؤْ تُهًػٌُ -

 بعامن ؾُيتاُُكاْ ُاتىاُّ يُكؿًُاْ كاضبلُْ. يُكؿًًُـ ُُبىو، وا
 ًّ بريَ هُوَ ُُكطزبؤوَ.. هًَسَطُضِيٌَ هُطَُهت بًٍَ؟ -
 ئُطُض ُاتطغٌ.. بؤ ُا.! -
 تطغاْ! ئُوَ ُٓض ظؤض زووضَ.. ؾُوٍَ بؤَ زًًَاويَين؟ -
و تؤف بؤَ مبًاويَُِوَ. زواداض هًَطُضِاٍ ئُوَُسَ مبًاويٍَِ تا بَُهٌَ، ئُطُض زَضفُتت بى -

ٓايعٍ ثريًًََطز زاًًُ بُضبُضزاْ و زَيطىت: ُُفطَت هُو ثؿًوُ. ُاضاضبىوَ بُضزيَلٌ هُ 
 ثُجنُضَوَ تًَططَ.. بُالَ بُكُؽ َُُهًٌَ.

، بُاَلَ واُاكَُ.. ئُو داضٍ بؤيُ ًُُتىاٌُ مبًاويٍَِ، ضىُلُ ثىوضَ تًُاؾاٍ زَكطزَ -
 ئُجماضَ زًًَاويٍَِ... ئُزٍ ئُوَ ضًًُ؟

 ئُوَ قطُُِيُ.. -
 هُ كىيَت بىو؟ -
 هُ زاضغتاًٍَُ ًَِٓا. -
 بُ ضٌ زَطؤضِيًُوَ؟ -
 ُاظامن.. بُالَ زًَُوٍَ بًفطؤؾٍ.. -
 ضؤًَُم بٌَ ئُوَ ًًَطوويًَلٌ بضىوكُ..! باؾُ.. ُٓض -
وواٍُُ زَغتسَكُوٍَ. ًّ بًُُ ضاظيٍ و بَُهٌَ.. ُٓضكٌَ بًُوٍَ ضُُسٍ سُظكا هُو ًًَط -

 ئُوََ بُغُ.
 ضؤًَُم بٌَ.. قطُُِ ظؤضَ. ئُطُض مبُوٍَ زَتىامن ُٓظاض بططَ. ُٓض -
باؾُ ئُزٍ بؤ ُايلٍُ؟ تؤ زَظاٌُ ئًَػتا قطُُِ ًًُُ، ضىُلُ ًَٓؿتا وَضظٍ زآُُاتىوَ.  -

 ئًُُ يُكَُ قطُُِيُ ئًُػايَ بًبًٍِ.
 هُباتٌ ئًُُ زَزًٌََ. زٍَ ٓان ًّ ززاُُكٍُ خؤًت -
 با تًُاؾايلَُ. -

 تؤَ ثاضضُ كاغُظيَلٌ هىوهسضاوٍ زَضيَِا و بُظاُايٌ هًَلٌ كطزَوَ.
 اٌُ، ظؤضٍ سُظ ضىٍَ.ثاؾاْ طىتٌ:وٓان بُغُضغاًًًُوَ هُ ززاُُكٍُ ضو

 ئُوَ بُضاغتًًُ؟ -
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 تؤَ هضٌ َُٓهٌاَهٌ و دًًَُ بؤؾُكٍُ ًُؿاُسا.. -
 ُٓكوبًَطٍ طىتٌ:

 ضاظيٍ.. بابًطؤضِيُِوَ. باؾُ، ًّ -
تؤَ قطُُِكٍُ خػتُ ُا قؤزيًُن،  كُ كىضَِكاْ هًَم دًابىوُُوَ، ُٓض يُكُ وايسَظاٌُ  -

 ئًَػتا هُثًَؿرت زَوَهًُُُستطَ.
كُ تؤَ طُيؿتُ قىتاغاُُ بضىون و زووضَزَغتُكُ، خًَطا ُُٓطاوٍ زَٓاويَؿت، وَن 

هُكاتٌ خؤٍ بطاتُ ًُبُغتُ كُغًَلٌ زَغجان كُ ُايُوٍَ ًٓضٌ هُزَغت بضٌَ و 
زياضيلطاوَكٍُ كاَلوَكٍُ بُغًِطُكُوَ َُٓهىاغٌ و وَن بعُػٌاْ ضاالكاُُ هُغُض 
كىضغًًُكٍُ زاًُؿت. هُو كاتُف ًاًؤغتاكٍُ كُ كُوتبىوَ ُاو كىضغًًُكٌ ثاُىثؤضٍِ 

وضٍ تؤَ قؤَهساض، وَُُوظٍ زَزا و ًِطًُِطٌ خىيَِسٌُ هٌَ ببىوَ الياليُ. بُالَ ُٓضاٍ ٓاتُِشو
 وَئاطاٍ ًَِٓا، ٓاواضيلطز:

 تؤًاؽ غؤيُض -
 بلطٍَ ًاُاٍ طريوططفتُ. تؤَ زَيعاٌُ ُٓضكُ ُاوٍ بُتُواوٍ باُط

 بَُهٌَ طُوضََ -
 وَضَ ئًَطَ، ئًَػتا فُضًىو ثًٍَ بَوٌَ بؤ زيػاْ وَن ضآاتىوٍ زواكُوتٌ؟ -

وتُ كُظيًُكٌ زضيَصٍ تؤَ بُتًُابىو زضؤيُن بلاتُ بًاُىوٍ زواكُوتُِكٍُ، بُالَ كُ دى
ُيُكسا ؾؤضِببىوُُوَ و خاوَُُكٍُ ُاغًًُوَ و كىضغًًُكٌ ظيَطِيين بًين بُغُض ؾاٌُ كًصؤَه

 ضؤَهٌ هُثايَ ئُو كًصؤَهُ بُزيلطز. ضاٍ خؤٍ طؤضٍِ و يُكطِاغت طىتٌ:
 ضاوَغتاَ تا هُطُيَ ُٓكوبًَطٍ فني قػُ بلَُ -

 هُ ضووٍ تؤَ ضازًَا.. يُكػُض ًِطًُاًؤغتا خىيَين هُزًَاضاْ وؾلبىو، بُ زاًاوٍ 
. قىتابًًُكاْ غُضغاًبىوْ ئايا ئُو َوًَِطٌ ئُو قىتابًاُُ ضاوَغتا كُ زَضغًاْ زَوض زَكطز

 ٌ خؤٍ وُلطزووَ. ًاًؤغتا طىتٌ:ُٓتًىَ زَبُُطُ عُقَو
 تؤ.. تؤ ضًت كطزووَ؟ -
 ضاوَغتاَ تا هُطُيَ ُٓكوبًَطٍ فني قػاْ بلَُ. -

 ٌُ َُٓهٍُ ُُكطزووَ.زَضكُوت تؤَ هُ قػُكا
تؤًاؽ غؤيُض، ئًُُ تطغِاكرتيّ زاُجًاُاُُ تا ئًَػتا طىيٍَ هًَططتيبَ. ًٓض غعايُكًـ  -

 ًًُُ هُطُيَ ئُو تاواُُزا بطىجنٌَ. ضاكُتُكُت زاكُُُ.



 

52 

ًاًؤغتا ئُوَُسٍَ هُو كىضَِ َُٓهسا تا قؤَهٌ كُوتّ و زاضزَغتُكاًُؿٌ كًُبىوُُوَ، 
 ئُودا فُضًاٌُ ثًَسا:

 ُودا فُضًىو بطِؤ هُطُيَ كًصاْ زاًُؿُ! با ئُوَؾت بؤ ببًَتُ ثُُسيَم.ئ -
ُٓضضُُسَ طىيٌَ هًَُِبىو، ضىُلُ زَضَجناًُكُ ظؤض زَهٌ خؤؾلطز. ضىو هُغُض هًَىاضٍ 

ثطت و  كىضغٌ كضُكُ زاًُؿت و ئُويـ خؤٍ هٌَ زووضخػتُوَ و غُضٍ خؤٍ وَالُا. ثطتُ
دًَطٍُ خؤٍ زاًُؿت و  غيت ثًَلطز، بُالَ تؤَ ضَق هُضطثُ و ئاًاشَ هُ غُضتاثاٍ ثؤهُكُ زَ

خؤٍ زَضخػت كُ خُضيلٌ  قؤَهٌ بُغُض ثايُ زضيَص و ُعًُكٍُ بُضزًًَسا ؾؤضِكطزَوَ و وا
 خىيَِسُُوٍَ كتًَبُكُيُتٌ.

ًِطٌ خىيَِسٍَ  زًًََلٌ ثًَضىو ٓاوثؤهُكاٌُ ضًسٍ بايُخًاْ ثًَُِزا و زووباضَ ًِطُ
داضَ بُزظٍ تًُاؾاٍ كًصَكٍُ زَكطز. ئُويـ زَيعاٌُ ، بؤيُ  اضبُضظبؤوَ، ُُٓطٌَ تؤَ د

زاضيًُوَ ضووٍ وٍ وَضطًَطِا. كُ ئُوداضَ بُ ئاطٍُُ خىهُكًَم ضوًَُعيلهضٌ هًََُٔهًَِٔا و 
بُالَ بُ تىوضَِيًُكٌ  ،وَضطًَطِاوَ. خؤخًَلٌ هُ ثًَؿُخؤٍ بًين. ثاَهًَلٌ بؤ زووضَخؤٍ ثًَىَُا

كاتُ تؤَ هُغُض  بطزيًُوَ ؾىيَين داضاٌُ، كضُ هُوٍَ هًًَطُضِا. ئُو كًُرت. تؤًًـ بُ ئاضاًٌ
بُالَ  ،تُختُكٍُ ُىوغٌ: تلايُ َُٓهًططَ، ًّ ظياتطَ اليُ، كضُ تًُاؾاٍ وؾُكاٌُ كطز

دىوهٍُ ُُكطز. كىضَِ بُزَغيت ضاغيت ويٍَُِ ؾتًَلٌ هُغُض تُختُ كطز و بُزَغيت ضُثٍُ 
ٌ ُُزايُ، بُالَ ظاخنىاظٍ ًطؤظ بُغُضيسا ظاَهبىو. ُُٓسٍَ ؾاضزيًُوَ. هُغُضَتا كضُ ُٓض طىيَ

ُُ بًَت، كضُ ُٓوَهًسا وآلٍُ كطز.. كىضَِف ُٓض خُضيلبىو بٌَ ئُوٍَ ئاطاٍ هُو دىهَووضزَ دى
ويَُِكُ ببًينَ، بُالَ تؤَ واٍ ثًؿاُسا كُ ُٓض ئاطاٍ هٌَ ًًُُ، هُكؤتايًسا خؤٍ ثًَُِطريا و بُ 

 بًبًٍِ.ضطثُ طىتٌ: هًَطُضٍَِ 
و كاضيلاتًَطٍ خاُىوَكٌ زَضخػت، كُ زووكَُهلًَؿُكٍُ زووكَُهٌ هٌَ  تؤَ زَغيت الزا

بُضظ ببؤوَ، كضُكُ بايُخٌ كُوتُ غُض ويَُِكُ و ًُٓىو ؾتًَلٌ زيلٍُ هُبري كطز.. كُ تؤَ 
 كاضَكٍُ تُواو كطز، كًصَ تًُاؾاٍ كطز و بُ ضطثُ طىتٌ:

 ظؤض دىاُُ.. ثًاويَلًـ بلُ. -
طىت زيَىَ زَيُوٍَ بضًَتُ ُُس ثًاويَلٌ هُ طؤضَِثاٌُ ثًَؿُوَ قًتلطزَوَ، زَتٓىُُضً

 بىو، ضطثاُسٍ: بُالَ كضُ سُظٍ هُ ضَخُِ ُُبىو، ئُو زَعبايٍُ ثٌَ دىاْ شووضٍَ،
 زيٍَ. ثًاويَلٌ دىاُُ.. ئًَػتا ويٍَُِ ًًِـ بلًَؿُ وا -

 . طىتٌ:تؤَ كضًَلٌ دىاٌُ زضوغتلطز باوَؾًًََِلٌ بُزَغتُوَ بىو.
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 بُضِاغيت ًُطاضيَلٌ دىاُُ.. ضُُسَ سُظهًَبىو ًًِـ ويََُِ بعاًُبا. -
 تؤَ ضطثاُسٍ:

 ئُوَ ُٓض ظؤض ئاغاُُ.. ًّ فًَطت زَكَُ. -
 اغت..كٍُ؟ضِ بُ -
 ًُىَضِؤيٌَ.. بؤ ُاخنىاضزْ زَضًًُوَ ًاَهٌَ؟ -

 ئُطُض مبًًًَُِوَ ًًِـ زًًٌََُِوَ..
 ضًًُ؟ باؾُ.. بريؤكُيُكٌ دىاُُ.. ُاوت -
 ضُض، ئٍُ ُاوٍ تؤ؟ بُالَ .. ًّ زَيعامن )تؤًاؽ غؤيُض(بًلٌ تا -
بَُ ُاوَ باُطٍ زَكُْ.. بُالَ كُ ُاظَ بسٌََُ باُطٍ زَكُْ تؤَ. تؤف ُٓض بُ تؤَ طاظَ  -

 ًًُُ..؟ زَكٍُ وا
 بَُهٌَ. -

ٍ تؤَ هُغُض تُختُكُ زَغيت بُ ُىوغني كطزَوَ هُ كضُكٍُ زَؾاضزَوَ، بُالَ ئُو تلا
 هًَلطز، كُ ؾتًَم زَُىوغٌَ بًََٔوٌ بًدىيًََِتُوَ، تؤَ طىتٌ:

 ُا.. ئُوٍَ زَيِىوغٍ ظؤض ططُط ًًُُ. -
 ُٓض زَبٌَ ططُط بٌَ. -

 ُاكٍُ ُىوغًُِكَُ ببًين. بعامن هُ ضاغتًسا ظؤض سُظ ُُخًَط.. وا
 بَُهٌَ.. ظؤضَ سُظ هًًَُ.. زَهًَطُضٍَِ بًدىيٌَُِوَ.

 خؤ باغٌ ُاكٍُ -
 طِواَ ثًَبلُ باغٌ ُاكَُُا.. ب -
 تا ًاوٍ بُكُغٌ ُاَهٌَ..؟ -
 ُا.. بُكُغٌ ُاَهًٍَ.. زَ بًَوُ ُىوغًُِكُت غىيٌَُِوَ.! -
 بُالَ.. تؤ ُاتُوٍَ بًدىيًًَُِوَ. -
 ًازاَ واَ هُطُيَ زَكٍُ، ُٓض زَيبًٍِ. -

زَغتُ بضىوكُكٍُ خػتُ غُض زَغيت، تؤَ واٍ ثًؿاُسَزا كُ بًُُٓىو ًَٓعٍ خؤٍ 
وضزَ زَغيت خؤٍ خعاُس، تا ئُو وؾٍُ هُشيَط زَضكُوت: )خؤؾٍ  ِاطُضٍَِ، بُالَ وضزَهًَ

 زَويٌَ(.
 زَغتًسا و طىتٌ: ؾُثًَلٌ هُ



 

54 

 ٍُٓ ؾُيتاْ.. -
غاتُزا تؤَ ُٓض  وويًُوَ زَضكُوت. هُوضِ ؾُضًاْ غىوض َُٓهطُضِا و خؤؾشاَهٌ بُ هُ

ًَؿا، ُاضاضبىو  ُٓغتاوَ، ًاًؤغتا ئُوَُسٍَ ظاٌُ زَغتًَم طىيٌَ ططت و ظؤض بًَُٓع ضايل
بُجمؤضَ هُزواٍ خؤٍ ضايلًَؿا، تا زايِا غُض كىضغًًُكٍُ خؤٍ، قىتابًاْ هُ ثطًٍُِ 

ضاويَلٌ ئاططيُِوَ  تُؾُضياْ تًَسَططت، ًاًؤغتاف ًاوَيُن بُ و ثًَلًًُُِاْ زاو تاُُ
خؤٍ زاًُؿت، بٌَ  تًُاؾاٍ تؤًٌ كطز، ثاؾاْ ضووٍ وَضطًَطِا و ضىوَ غُض كىضغًًُ بُضظَكٍُ

 بٌَ. ئُوٍَ ُكٍُ هًَىَ
ًُٓىو ؾتًَم ٓاتُوَ ؾىيَين خؤٍ  تؤَ طىيَضلُّ ظؤض زَيُؾا، بُالَ ظؤض ئاغىوزَ بىو، كُ

تؤَ بُضاغيت ُٓوَهًسا واُُكاٌُ بًَتُوَ ياز، بُالَ ئُوَُسَ َُٓهضىوبىو، ُُيتىاٌُ تُواو غُضجنٌ 
تًَلَُهىثًَلُيَ كطز، كُ واٍُُ دىططافًا ٓات، بساتٌَ. كُ زَضغٌ خىيَِسُُوَ زآات، وؾُكاٌُ 

و ضًاكاٌُ كطزُُ ضووباض و ضووباضَكاًُؿٌ كطزُُ كًؿىَض، تا زووباضَ  زَضياضُكاٌُ كطزُُ ضًا
 هُ ٓؤبُكُزا بؤوَ َُٓهَوا..

هُواٍُُ طؤكطزْ. ًاًؤغتا قػٍُ ضَقٌ ثًَطىت، كُ تُواو هًَؿٌ بًَعاض بىو، هُبُضزََ 
هًاكٍُ ظيطَكٌ هًَػُُسَوَ، كُ ضُُس ًاُطًَم بىو بُخؤيسا قىتابًاٌُ ضاططت، ًًسا

 َُٓهًىاغًبىو، ُٓض هُو ضؤشَوٍَ بُفطتىفًَىَ زاُُ ئًِذًوُكٍُ وَضططتبىو.
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 ثاذي حةوتةم 

 
تؤَ ضُُس ُٓوَهٌ زَزا ثرت زيكُت هُ كتًَبُكٍُ بسا، ئُوَُسٍَ زٍ بريٍ ثُضت زَبىو. بؤيُ 

ُ باويَؿم و وَُُوظزاٌَُ كطز، واٍ ُٓغت زَكطز ثؿىوٍ كؤتايًسا واظٍ ًَِٓا و زَغيت ب هُ
ًُىَضِؤ قُت ُايٌَ.. ُٓوا بُتُواوٍ كح بىو، ُعَبايُكٌ ُُزَٓات كًًَُم طُضًاكُ 
ًَٓىضكاتُوَ، تؤًًـ بُتُواوٍ خاووخوًضم ببؤوَ و ًًَؿلٌ ًاُسوو ببىو خُو ُٓضزوو ضاوٍ 

ُ زَُط بىو واٍ هَُ ًطؤظُ زَكطز ًِطٌ بًػت و ثًَِر قىتابٌ ثؤهُكُ تاك زاططتبىو، ًِطُ
ويعٍ ُُٓط زَضىو. زووض هًَُُى  ًِطُكُف بُ ويعَ ُٓغتبلا شياٌُ هًًَُ، ُٓضضُُسَ ًِطُ

بَوًَػٍُ ضؤشَ َُٓهكطضاوَكُزا، ططزؤَهلٍُ كاضزيف زياضبىو، كُ ُٓضضىاض الٍ كُغم زَضؤوَ و 
ثٌَ بُخؿًبىو. ضُُس تًؿلٌ زاخٌ خؤضياْ بُغُضزا بطيػلٍُ زَزاوَ، زميًَُُلٌ ُاواظٍَ 

ُُٓسٍَ ضًََوًـ ؾىوٌُ شياْ زياض  باَهِسَيُن هُ ئامساُسا تًُبُالُُ باَهًاْ هًَلسَزا. بًَذطُ هُ
زَزا، سُظٍ هًَبىو ؾتًَم ُٓبٌَ،  ُُبىو، ضًََوُكاًُـ ُىوغتبىوْ. زَهٌ تؤَ بؤ ئاظازبىوٌَُ هًٌَ

هُ طريفاٌُ ضاكطز، ضووٍ طُؾاوَ ئُوَُسٍَ تا كاتٌ ثؿىو ًاوَ، خؤٍ ثًَىَ خُضيم كا. زَغيت 
طىظاضٍ زَكا. ئًِذا زَغيت بُ ، زَتطىت بٌَ ئُوٍَ بعاٌَُ غىثاغو ثؿًًُكٌ ٓاتُوَبُض

َال كطز و خػتًًُ غُض ًًَعَ زضيَص و ِا و غُضٍ كطزَوَ، قطُُِكٍُ بُضقؤزيًُكُوَ زَضًَٓ
الَ ئاظازيًُكٍُ هىوغُكُ. وا زياضبىو ئُو ًُخوىقُف بؤ ئاظازكطزٌُ غىثاغطىظاض بىو. بُ

ظؤضٍ ُُخاياُس، كُ بُ غىثاغُوَ ويػيت طىظَضكا، تؤَ بُ زَضظيًُن طُضِاُسيًُوَ ؾىيَين خؤٍ 
 اغتُيُكٌ زيلُ بططٍَ.و ُاضاضٍ كطز ئاضِ

ُكٍُ تؤَ هُثاَهٌ زاًُؿتبىو، ئُويـ بًُُٓاْ زَضزٍ تؤَ ضىوبىو، بُاَلَ كُ ًَُعيلزؤغتُ 
َُٓهلًَؿا و ظاٌُ بُظًًَلٌ بىو كاتُكٍُ ثٌَ بلىشٍَ. قطُُِكٍُ زيت ُُٓاغُيُكٌ ثطِ ئؤخٍُ 

ئُو زؤغتُ ئاظيعٍَ تؤَ، دؤ ٓاضثُض بىو.. ئُو زوو كىضَِ بُزضيَصايٌ ُٓفتُ بطازَضٍ 
ًُيساٌُ دُُطسا زَبىوُُ زوشًّ. دؤ  غىيَِسخؤضٍ يُكسٍ بىوْ. ضؤشاٌُ ؾًُىوف هُ

ٌ ٓاوضِيَلٍُ بؤ ضآًَِاٌُ زًَبىوظيَلٌ هُ ياخٍُ ضاكُتُكٍُ زَضيَِا و كُوتُ ياضيلطزُ
 ًًَطووَ زيوُ بُغتُظًاُُكُ.
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ياضيًُكُ طُؾٍُ زَغُُس، تؤَ ُٓض ظوو طىتٌ ئًٌَُ بؤ ضاوَزووُاٌُ ًًَطووَكُ 
ًَلٌ ئُودا تُختُكٍُ دؤٍ ًَِٓا و ًََٓو ،بٌَ تاَ هُ ياضيًُكُ ُاكُيّ كًَبُضكًٌَاُُ. وا

 بُغُضيسا كًَؿا و كطزيًُ زوو الكًَؿُ، طىتٌ:
اغتُ زَئاشؤٍ، بُالَ ئُطُض تا، تاكى قطُُِكُ هُالٍ تؤ بٌَ، تؤ ئاظازٍ بُ كاًُ ئاضِئًَػ -

الٍ  واظت هًًََِٔا بجُضِيَتُوَ الكًَؿٍُ الٍ ًّ، زَبٌَ تا ًّ زَتىامن ضيٌَ ثُضِيُِوٍَ هًَبططَ بؤ
 بطُضٍَِ. تؤ، تؤ هًٌَ

 باؾُ با زَغتجًَبلُيّ.. -
الٍ  ضظطاضبىو، زًًََم دؤ ضاويِا، زيػاْ ثُضِيًُوًََِٓسٍَ ُُبطز ًًَطووَكُ هُزَغت تؤَ 

ضؤيٍُ كطز. ئُوكاتٍُ يُكًَلًاْ تُواو خُضيلٌ ًًَطووَكُ زَبىو تؤَ ، ضُُس داضيَم ئُو ٓاتى
زَغيت ضِاُُكا، ئُوٍ زٍ بُوضزٍ ضاوزيَطٍ زَكطز. ُٓضزوون غُضياْ بُغُض تُختُكُزا  تا هُ

دؤيُ، ضىُلُ ًًَطووَكُ ضُُس ُٓوَهًسا َُٓهيبَ، ؾؤضِكطزبؤوَ. هُزوايٌ زَتطىت بُخت ياوَضٍ 
ُٓض هُ ُاوضُكٍُ ئُو زَضُُضىو، ًًَطووَكُف ثًَسَضىو وَن زوو كىضَِكُ وضووشابٌَ. ؾًَتاُُ 

بُوالزا زَزا. هُطُيَ ُٓض ُٓوَهًَلًؿٌ تؤَ خؤٍ بؤ ئاًازَ زَكطز، بُاَلَ دؤ  و خؤٍ بًُال
بُؾُكُيسا مبًًََِتُوَ. ثاؾاْ تؤَ تىاُاٍ  كطز هُكطزبؤوَ و ُاضاضٍ زَ ًًَطووَكُ تُُط بُضٍ هُ

ضِاوٍ ًًَطووَكُ  ضاوَضِواٌُ ًُُا و خؤٍ ثًَطِاُُطريا، بؤيُ زَغيت زضيَصكطز تا هُطُيَ دؤ هُ
 بُؾساض بٌَ. بُالَ دؤ تىوضَِ بىو و طىتٌ:

 طُضٍَِ تؤَ هًٌَ -
 دؤ، ًّ تًُُا ويػتٍ كًًَُم بًىضشيٍَِ

 طُضٍَِ. ًًُُ، هًٌَُا بُضِيَع ئُوَ زازوَضٍ  -
 ثًٍَ طىتٌ: زًَُوٍَ كًًَُم ضاالكٌ كًُُوَ. -
 طُضٍَِ طىمت هًٌَ -
 ُا.. هًًَِاطُضِيٍَ. -
 زَطُضٍَِ.. هُبُؾٌ الٍ ًُِ.. هًٌَ -
 تًُاؾاكُ دؤ ٓاضثُض، ئَُ قطُُِيُ ٌٓ كًًَُ؟ -
 ٌَ.بسَيٍ ًُِ، بؤيُ تؤ ُابٌَ زَغيت ًّ طىٍَ بُوَ ُازََ ٌٓ كًًَُ، ئًَػتا هُبُؾٌ ال -
باؾُ.. ًّ ُٓضوا زَكَُ.. ضىُلُ ئًُُ قطٍُُِ خؤًُ و بؿٌطَ ُٓض بُكُيفٌ خؤًٌ  -

 هُطُيَ زَكَُ.
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ؾاثٌَ ظضًٍُ هُُاو ؾاٌُ تؤَ ُٓغتاُس و يُكًَلًؿٌ خًَىاُسَ دؤ. زوو خىهُكٌ ثًَضىو تا 
ًابىوْ، اْ ًُٓىو هُو بُظًُ ضاًُوَ. قىتابًًئُو تؤظٍَ هُ ضاكُتٌ ُٓضزووكًاْ بَوِسبىو، ضَوي

ئُو زوو كىضَِف ئُوَ خُضيلٌ ياضيًُكُياْ بىوْ، تُُاُُت ئُو بًَسَُطًًُ غاًِاكٍُ 
ُُبىو، زًًََم هُ ثؿتًاْ ضاوَغتا و بعاٌَُ ض زَكُْ ئُو بُيُكذاض  ٓاوثؤهُكاًُاْ ئاطا هٌَ

 قًَطَِبطِياْ كا.
 ضطثاُس:ضُض و بُ طىيًَسا ُ بُضبىو، تؤَ ضىوَ الٍ بًَلٌ تاكُ ًُىضِاٌَُ قىتاغاُ

ثًؿاُسَ زَضًًُوَ ًاَهٌَ، كُ طُيؿتًًُ غىوضٌ كؤالٌَُ،  كاَلوَكُت هُغُضت ٌَُ و وا -
اغتٍُ ثًَضُواُُزا زَضِؤَ و خؤت هُ والزاؾُكاُت بسظَوَ بُ زاالُُكُزا بطُضِيَىَ، ًًِـ بُ ئاضِ

 ثاؾاْ زَطُضِيٌَُوَ.
ُٓضزووكًاْ هُ زاالُُكُزا ُٓض يُكُياْ هُطُيَ كؤًَُهًَم ٓاوثؤالْ كُوت و ثاف كًًَُم 

ثًَلطُيؿتُِوَ و بُغاض ٓاتُِوَ ُاو قىتاغاتُ و كُغًؿًاْ ُُزيت، ضىُلُ كُغٌ تًَسا 
ثًَـ خؤياْ زاُا، تؤَ ثاضضُ تُباؾرييَلٌ زا  ًُُابىو، ئُودا ثًَلُوَ زاًُؿنت و تُختُكُياْ هُ

لٌ غُيطٍ زيلُياْ كًَؿا، يٍَ بلا. بَُ ؾًَىَيُ ويٍَُِ خاُىوبًَلٌ و زَغتُكاٌُ ططت تا فًَط
كُ ظَوقٌ ٓىُُضيؿًاْ غاضزبؤوَ زَغتًاْ بُ قػاْ كطز. تؤَ هُُاو ئاغىوزَيٌ ًُهٍُ زَكطز، 

 هًٌَ ثطغٌ:
 طدت خؤف زَوٍَ؟ئُضٍَ تؤ د -
 ُا.. ضقٍ هًًَاُُ. -
طدٌ ظيِسووَ، بُالَ ًّ ًُبُغتٍ ًطزووَكاُُ، كُ بُ ثُتًَم بُزَوضٍ ًًِـ ضقٍ هُ د -

 ْ بازَزَيّ.غُضٍ خؤًاًُا
 طداْ ُازََ.. بُالَ سُظَ هُ بًَِؿتُ.ُا ًّ ًٓض بايُر بُ د -
 ئا.. ضاغتسَكٍُ.. خؤظطُ ئًَػتا ُُٓسيَلٍ ثًَبا. -
 زَطُضِيٍَ زًًََم بًذىوٍ، بُالَ زَبٌَ مبسَيُوَ. بُضاغت؟ خؤ ًّ قًضًَلٍ ثًًَُ، هٌَ -

زَضِشا.  ُشاُس و زَهدؤؾًًاْ هٌَزياضَ بًُُ ضاظيبىو، بؤيُ بُُؤضَ زَياجنىوٍ و قاضًاْ زَٓ
 تؤَ ثطغٌ:

 ض داضاْ تؤ غًَطكت زيىَ؟ -
 بَُهٌَ، هَُ ظوواُُ بامب زيػاْ زًَبا.. ئُطُض عاقىَ مب. -
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ظؤضداض ضىوًُتُ غًَطن. ًٓض بُ كَوًَػا ُاضٌَ، ضىُلُ  خىوز ضىاض داض، بَُهلىًّ غٌَ يا
ضَ بىوَ ًًِـ زَمبُ قؤمشُضٌ ُُوٍَ تًَسايُ، كُ طُوآلوغًَطن ًُٓىوكات مجٍُ زٍَ و دى

 غًَطن.
 اغت! دىاُُ.. ًُٓىو قؤمشُضًًُكاْ بُ دوُ ضَُطاوضَُِطُكاًُاُُوَ دىاُّ.ئؤٍ.. بُضِ -
ُياْ ضؤشٍَ زَكُوٍَ، بًَّ ضؤدُضظ زََهٌَ ظؤضيِبَُهٌَ. وايُ.. ظؤضيؿًاْ ثاضَ ضِط  -

 كطاوٍ؟زؤالضيَلًاْ زيَتُ زَغت.. بًَلٌ ثًٍَ بَوٌَ، تؤ ثًَؿرت زاخىاظٍ ُُ
 ًاُاٍ ضًًُ؟ -
 ًُبُغتٍ بؤ ؾىوكطزْ ُُخىاظضاوٍ؟ -
 ُا -
 وايُ بَُهٌَ، ُاظامن، زاخىاظٍ بُضٌ زَضٌَ؟ ثًٍَ -
بُضٌ زَضٌَ؟ بًُٓض ُاضٌَ.. ئُوَُسَ بُغُ بَوًٌَ: ُٓضطًعاو ُٓضطًع هُ تؤ ظياتط كُغٌ  -

 ًَم زَتىاٌَُ بًلا.زيلَُ ُاوٍَ.. ثاؾاْ يُكرت ًاض زَكُْ.. ئًُُ ًُٓىو ؾتًَلُ.. ًُٓىو كُغ
 ًاض بلا؟ دا ًاضٌ بؤضًًُ؟ -
 زَكُْ. باؾُ.. ئًُُ بؤ.. ضىُلُ.. باؾُ ًُٓىو ُٓضزََ وا -
 ًُٓىو كُغًَم -
 بَُهٌَ.. ًُٓىو ئُواٍُُ يُكرتياْ خؤؾسَوٍَ.. هُبريتُ ضًٍ هُغُض تُختُكُ ُىوغٌ؟ -
 بَُهٌَ..بَُهٌَ. -
 ضًبىو؟ -
 ثًَتِاَهًٍَ -
 ٍ؟زَبٌَ ًّ ثًَت بَوًَ -
 ئا.. بَُهٌَ.. بُالَ كاتًَلٌ زٍ -
 ُا. ئًَػتاكُ. -
 ُا.. ئًَػتا ُا.. غبٍُ -
 ُا.. ئًَػتا، ئًَػتا.. تلايُ بًَلٌ بُ ضطثُ زَيَوًٍَ، ظؤض بُزظٍ زَيضطثًٍَِ. -

بًَلٌ زووزيَ بىو. تؤًًـ وايساُا بًَسَُطًًُكٍُ ضاظيبىوُُ، بؤيُ زواٍ ئُوٍَ هًَىَكاٌُ هُ 
 كطزَوَ بُ زَُطًَلٌ ُاغم ضطثاُسيًُ طىيٌَ. ئُودا طىتٌ: مًَُعيطىيَضلٍُ وٍ 

 زَ تؤف ًُٓاْ وؾَُ بُطىيَسا بضطثًَُِ.. -
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َلٌ زًًََم خؤيططت، ثاؾاْ طىتٌ:  ًب
َ ئًُُ بُكُؽ بَوًٌَ.. وا -  غُضت بُوالٍ وَغىوضِيَُِوَ تا ًُُبًين، ئُودا وَزََهًٍَ، بُالَ ُاٌب

ًُ تؤَ؟ بُكُغٌ ُاَهًٌَ..ٓا. ًُ 
 ًَط.. ُٓضطًع بُكُغٌ ُاَهًٍَ.. زٍَ بًَلٌُُخ -

َعيمضووٍ خؤٍ هُوالٍ كطز و ئُويـ ًَٓسٍ هًٌَ  كُوتُوَ تا ُُٓاغٍُ طُيؿتُ ططواظَكاٌُ  ًُ
 ثطضٌ. دا بُطىيًَسا ضطثاُس:

 خؤ.. ؾٍ.. زَويٌَ -
 ئُودا يُكػُض قًتبؤوَ، بُزَوضٍ كىضغٌ و ًًَعَكاُسا غاضيسا و تؤًًـ بُزوايُوَ بىو، هُ

سا ثُُاٍ بطزَ بُض طؤؾُيُكٌ شووضَكُ و  زًَىضاوٍ بُ بُضواُلُ بضىوكُكٍُ ًوٌ زاثؤؾت، تؤَ زوايً
 زَغيت كطزَ ًوٌ و طىتٌ:

ا ًاضُكُ ًاوَ.. ًُتطغٌَ ؾتًَلٌ وا - ًًُُ..!  بًَلٌ ئًَػتا ًُٓىو ؾتًَم تُواو بىوَ، تًُُ
 تلايُ بًَلٌ.

لُكُ و قؤَهُكاٌُ ضازَكًَؿا و ئُوـي  ضوُا ضَ ُب َُب ض خؤٍ بُزَغتُوَ ُُزَزا، زَغتُكاٌُ ُب
ىوغٌ و  َىَ غىوضَكاٌُ ضًا َُهطُضِابىو..  تؤَ ًه ضبىوُُوَ، ًَِٓسَ كًَؿٍُ كطزبىو، غىوض ٓ بُُٓضزووال ُب

:ٌ  طىت
ٌ كُ بؤت ًًُُ هُ - َ هُ ئًَػتاوَ بعُا ًّ ظياتط كُغت  ئًَػتا ًُٓىو ؾتًَم كؤتايٌ ٓات. زٌَب

 زَكٍُ؟ ًّ ُٓضطًع و ُٓتآُتايُ.. وا ُ هُخؤف بىٍَ و ًًَطز بُكُغٌ زيلُ بلٍُ دط
تؤ برتاظٍَ كُغٍ خؤؾِاوٍَ و ًًَطز بُكُغٌ زٍ ُاكَُ، تؤف ًٓض كضًَلٌ زيلُ  بَُهٌَ.. تؤَ هُ -

 ُاخىاظٍ..
َ كُ زيٌَ بؤ قىتاغاُُ و زَطُضِيًَُوَ ًايَ  - بُزَهًِايًُوَ، ئًَػتا ئًُُ ئُضكٌ ًُِ، هًُُوزوا زٌَب

ُضدٍُ كُؽ ًُُاُبًينَ، تؤ زَبٌَ ًّ بلُيتُ ٓاوبُؾٌ خؤت و ًّ تؤ هُطُيَ ًّ بطِؤٍ، بُو ً
ُكاْ هُطُيَ يُكرتٍ ئاواْ!  زَكًُُ ٓاوبُف، ًُٓىو زَظطريُا

ًبىو. - ُ.. قُت ثًَؿرت ًُُعُا  ئًُُ ؾتًَلٌ ظؤض دىُا
ؼ.. - َ، ًّ و ئًٌٌَ هؤضُا  بَُهٌَ.. هًُُوثاف شيامناْ ظؤض خؤف زٌَب

ٌ  ضتؤ َُٓهٍُ كطز، ظًاٌُ خؤٍ ططت، بُالَ ثاؾٌ ضٌ.. كًصَ ضاوٍ ظَق بؤوَ، تؤَ ظُا
ٍ تؤ زاخىاظٍ بلٍُ!؟ يُكػُض زَغيت بُططياْ كطز.. تؤَ  - واٍ تؤَ.. زياضَ ًّ يُكَُ كُؽ ًُ
 طىتٌ:
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 بًَلٌ ًُططٍ.. ئًَػتا ًّ ُٓض بايُخٌ ثٌَ ُازََ -
 زَزٍَ. ُا بايُخٌ ثٌَ زَزٍَ.. ضان زَظاٌُ بايُخٌ ثٌَ -

َُا و ضووٍ هُ زيىاضٍ كطز و ُٓض زَططيا. تؤَ زيػاْ  ُتؤَ ويػيت زَغيت ه َى ًولا، بُالََ ثاَهٌ ًث
وداضَ تؤَ هُخؤبايٌ بىو، هًٌَ  الَ زيػاْ هًٌَ زووضكُوتُوَ، ُئ قػٍُ خؤف زَهٌ ضاكاتُوَ، ُب َُٓهًسا ُب

ُُطٌ هُ الَ بُزووزَهٌ و زَهت تًُاؾاٍ  ََُاز زَضٍَ وَغتا. زََ زووضكُوتُوَ و شووضَكٍُ بُدًًََٔؿت. ُب
َهلى َتُ زَضطُكٍُ زَكطز، ُب َتُوَ و ًب َُهٍُ  كضُ ثُؾًٌاْ ًب ُُطٌَ ُٓغيت بُٓ الٍ. بُالََ ُُٓات. ٓ

ين  ٌَ فًع و عُقىَ، بُالََ عُقىَ غُضكُوت، بؤُي طُضِاوَ شووضٍَ و ًب ًوٌالًُ خؤٍ كطز و هُ ُاخًسا بىوَ 
زيىاضَ. تؤَ زَهٌ بؤٍ هُت  ضووٍ ُه طؤؾٍُ شووضَكُ ضاوَغتاوَ و زَططٍ و ُٓضوا ُه ؾىييَن خؤٍ ُه

َعيمبىو، هًٌَ  ٌ: كُوتُوَ و ُه ًُ َ ض بلا باؾُ.. ثاؾاْ ُب زووزَهٌ طىت َ ئُوٍَ بعاٌُ  بُضزًٌَ ضاوَغتا، ٌب
 بًَلٌ.. هُ تؤ ظياتط ًّ بايُر بُكُؽ ُازََ. -

 وَالًٌ ُُزاوَ و ُٓض زَططيا. تؤَ بُ تلاوَ طىتٌ:
َلٌ.. زَ ؾتًَم بَو -  ٌَ؟بًَلٌ.. ًب

 ئُويـ ُٓض زَططيا..
ُُطخرتيّ ؾيت بىو هُ ًػًَلٌ بطيكُزاض زضوغتلطابىو،   خؤٍ زَضًَِٓا كُ زَغلًَلٌ زَضطُتؤَ ب

 بؤٍ ضاططت و طىتٌ:
َلٌ ئَُ زياضيًَُ هٌَ -  وَضططَ. تلايُ ًب

هًٌَ وَضططت و فطِيًَسا غُضظَوٍ، يُكػُض تؤَ هُ شووضٍَ ضىوَزَض و قىتاغاٍُُ دًًََٔؿت و 
 كُ َُٓهطُضِا، زووض ضؤيؿت و ئُو ضؤشَ ُُطُضِاوَ قىتاغاُُ.بُططزَ

َلٌ هُ ًُغُهُكُ كُوتُ طىًاْ.. غاضيسا هُ زَضطُ و تًُاؾايلطز، تؤًٌ ُُزؤظيًُوَ، غاضيسا  ًب
ُبىو، باُطٌ كطز:  ُاو طؤضَِثاُُكُ، هُويَـ ُ

 تؤَ.. وَضَ.. تؤَ..! -
َسَ ًُُايٌ و ًب ُبىو، هُو ت ؿت و ٓاواضيلطز، ض وَالًًَم ُ ُطًًُزا ٓاوََهًَلٌ ُُزؤظيًُوَ، زاًُ

زَغيت بُططياْ كطزَوَ و هؤًٍُ خؤٍ زَكطز.. ثاف زًًََم كضاْ و كىضِاٌُ قىتابٌ ثؤي ثؤي ٓاتُِوَ 
ُُطًًُكٍُ بؿاضيَتُوَ و زَهُؾلاوَكٍُ ئاضاًلاتُوَ، بُ عُقَو ًَلٌ ثُؾًَى و ًُكتُب. ُاضاضبىو زَهت

اتُوَ، كُغًؿٌ هُ زؤغتاٌُ ضِط ُُكُوت ٓاُاٍ بؤ ببات و زَضووًَُلٌ بُشاْ زَغت بُخىيَِسْ بل
 خَُ و كُغُضَكاٌُ بؤ بطًَطِيَتُوَ..
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اْ ًتؤَ بَُ كؤالْ و بُو كؤالُُزا ضؤيٌ تا بُتُواوٍ هُ ضيٌَ طُضِاُُوٍَ قىتابً
ٍ، ضىُلُ لُكٍُ بطِزووضكُوتُوَ، ثاؾاْ خًَطايٌ خؤٍ ًَٓسٍ كطزَوَ. زوو غٌَ داضاْ ثطزؤَه

غُعات زواتط  بؤضىوًَُلٌ خىضايف ُٓبىو كُ ثُضِيُِوَ بُغُض ئاوزا، سُيطاٌُ ُايَُهٌَ، ًُى
تلٍُ كاضزيف ، هُوٍَ ُٓض ئُوَتا  وؽ وُبىو كُ زَكُوتُ غُض هىهُوزيى تُالضٍ زؤطاَل

طا ضغتاُُ ضطَِكُ و بٌَ ئاقىتاغاُُكٍُ هًَُُى زؤَهُكٍُ ثؿتُ خؤيسا بُزٍ زَكطز. ضىوَ ُاو زا
يَلٌ ًُظْ هُغُض طصوطًا زاًُؿت. ؾىيًََِم بىو ضؤيٌ. هُشيَط غًَبُضٍ زاضبُضِوو دُضطٍُتا ُاو

ضطثٍُ هًَىَ ُُزَٓات، ثًَسَضىو قطضٍُ طُضًاٍ ًُىَضِؤ واٍ هُ باَهِسَكاْ كطزبٌَ ُُخىيَِّ.. 
ُغت ُاوَُاوَف زَُطٌ تُوضٍ زاضبطِيَم بُضظزَبؤوَ، ئُو زَُطُ كاضيطُضيٌ كطِوكجًًُكُ و ٓ

ٌُ ًببىوْ، ُٓغتُكاوبُتًُُايٌ كطزٌُ تؤًٌ قىوَهرت زَكطز. كىضِيصطُ ضوسٌ هُخًُاْ ُكى
ُٓوا تَُهدٍُ زَوضوبُضٍ زَطىجناْ. ًاوَيُكٌ ظؤض زَغيت هُ ضؤكاْ تُواو هُطُيَ ئُو كُؾى

وَضيَِا و غُضٍ بُ قؤَهُكاٌُ كطز و زاًُؿت و ظؤض بُ قىوَهٌ بريٍ زَكطزَوَ وائاتُ بُضضاو، 
ا شياْ هُ ظجنريَ ئاظاضيَم برتاظٍَ ًٓضٌ زيلُ ًًُُ، ُٓضضُُس ُُٓسٍَ داضيـ بُ ضووًاُسكُ 

َيٌ بُ دًٌٌ  زَبا كُ ًطزووَ. واٍ ُٓغتلطز كُ ًطزْ ثًَبلٌَُُ، ُٓغيت كطز ئري
سُغاُُوَيُكٌ يُكذاضَكًًُ و ًاُسووبىوْ و خًٌُ تًَسا ًًُُ. كُ ًطؤظ ضازَكؿٌَ و تآُتايُ 

 خُوْ زَبًينَ.. ضاوَكاٌُ هًَلسٌََُ
كاتٌَ با بًَُُى زضَختُكاُسا زَضطثًَينَ و طًاوطؤَهٌ غُض طؤضَِكٍُ زَهُضيًََِتُوَ، ئُودا هُ 
خَُ و ثُشاضَكاْ ضظطاضٍ زَبٌَ و ضًسٍ ًٓض ؾتًَم بًَعاضٍ ُاكا. خؤ ئُطُض تؤًاضٍ فًَططٍُ 

ُباضَت بُو كضُ ضٌ ُُبىو، ئًَػتاف غ يُكؿًُىواٌُ خاويَّ با سُظٍ زَكطز مبطٍَ، بُالَ وا
زًُا باؾرتيّ ؾيت بؤ بلا، بُاَلَ ئُو وَن غُط.. ُٓض  هُطُيَ كطز؟ .. ًٓض، ًُبُغيت بىو هُ

غُطًَلٌ تُواو ًاًَُهٍُ هُطُيَ كطز. ضؤشيَم زازٍَ ثُؾًٌاْ زَبًَتُوَ، ضَُطُ ئُوكاتُف ظؤض 
 زضَُط بٌَ.. ئار خؤظطُ زَيتىاٌُ طُض بؤ ًاوَيُكٌ كىضتًـ بٌَ مبطٍَ!
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الَ ئُو زَهُ ُُضًٍُ دشًَاَلْ ُاتىاٌَُ تاغُض بُ ؾلاوٍ مبًًََِتُوَ. ئُوَُسٍَ ثًَُِضىو تؤَ بُ
زووباضَ ضووٍ هُشياْ كطزَوَ. ض زَبٌَ ئُطُض ئًَػتا بُؾًَىَيُكٌ تًُىًصاوٍ بعضبٌَ؟ ض زَبٌَ 

زيلُ ئُطُض زووض زووض ضؤيؿت، ضىوَ واَلتُ ُُُاغطاوَكاٌُ ئُو زيى زَضيا و ُٓضطًع داضيَلٌ 
ُُطُضِايُوَ! زَبٌَ ئُو زََ ُٓغيت ئُو كًصَ ضؤْ بٌَ؟! ئًَػتا ئُوٍَ زيَتُوَ ياز، كُ زَيىيػت 
ببًَتُ قؤمشُضٌ غًَطن، ثطِ بُزيَ بًَعٍ هٌَ زَبًَتُوَ، ضىُلُ قؤمشُ و ثًَلُُني و طاَهتُداضٍِ 

بٌَ.. ُا.. ُاكُوْ، كُ كىؾتٍُ زَغيت خؤؾُويػتًًُكٌ بطيِساض  ُٓضطًع هُطُيَ يُكًَم ضيَم
زَبًَتُ غُضباظ، ثاف ضُُسيّ غايَ و عُياًاْ، زواٍ ؾُضِيَلٌ ظؤض بُؾُكُتٌ زَطُضِيَتُوَ. ُا.. 
باؾرتَ بضٌَ بُطُيَ ًِٓسيًُ غىوضَكاْ بلُوٍَ و ضاوَطاًًَـ بلا و تا ئُوثُضٍِ ضؤشئاوا 

َزا وَن يَطٍُ دُُط و ًَُى ضًا و زؤيَ و زَؾتُ ثاُىبُضيُِكاُسا بضٌَ. دا هُ ئايِسبُضِ
غُضكطزَيٍُ ًُظْ بُ ثُضًَِىوضٌ غُضوكاكؤيَ و قاُُضَُطٌ دُغتُ و ضووٍ بطُضِيَتُوَ و غُض 

بُياٌُ ضؤشيَلٌ ٓاويّ غُض بُ فًَططٍُ يُكؿًُىواُسا بططٍَ و ُُعطَتٍُ خىيَِاوٍ ؾُضِ  هُ
بُالَ ُا هًَسا، هُوزًَُ كؤُُ زؤغتُكاٌُ ضاوياْ ظَق زَبتُوَ و بُ سُغىوزيًُوَ تًٌَ زَضِواُّ. 

ؤشٍ خؤٍ ؾتًَلٌ ظؤض هًُُ ططُطرت ُٓيُ، ضاكرتَ ببًَتُ دُضزٍَ زَضيا..! بَُهٌَ..! ئًَػتا زواضِ
ًُٓىو زًُازا باَلوزَبًَتُوَ و  هُبُضضاوَ كُ زَبًَتُ ثًاويَلٌ ُاوزاض و ططُط، ضؤْ ُاوٍ هُ

ُضزَهىوي( زَبٌَ ط خَُهم زَهُضظيَينَ! ضؤْ بُخؤٍ و كُؾتًًُ ُعَ و زضيَصَكٍُ، كُ ُاوٍ )طًاٌُ
واُُكاُسا غًُا زَكا و بُيساخُ تطغِاكُكُؾٌ بُغُضيسا زَؾُكًَتُوَ..!دا كُ بًَُُى زَضيا فطَ

يَتُوَ و زَضًَتُ كَوًَػا بُ طُيؿتُ هىوتلٍُ ُاوباُط، هُُاكاو بُضَو طىُسَ كؤًُُِكٍُ زَطُضِ
َبًَتُ ًطؤظًَم، يَلٌ هُبُض ضؤش َُٓهكطضاو و دوىبُضطًَلٌ غاف هُ ًُمخَُهٌ ضَف زضوو

ؤشَ.. ًُٓىو بُ ضيَعَوَ ئاًاشَ بُ ؾاُىؾلؤٍ ضِ ُٓضكُؽ بًبًينَ ضؤكٌ هُبُضٍ زَهُضظٍَ، ئُو
زَكُْ و هُبُضَخؤياْ زََهًَّ: ئُوَ تؤَ غؤيُضٍ دُضزَيُ..! ئُوَ تؤَهُغتًَين ضَؾجؤؾُ، كُ 

 تطغٌ خػتؤتُ زَهٌ دُضزَ ئًػجاًًُُكاْ.
ٌَ و بُضَو وَزئًَِاٌُ زياضيلطز، زَبٌَ ًايَ بُدٌَ بًََو بَُهٌَ، بطِياضٍ خؤيسا و ثًؿٍُ خؤٍ

 خُوُُكاٌُ بضٌَ و غُضهُبُياٌُ غبُيًَِـ بطِياضَكٍُ دًَبُدٌَ زَكات. بؤيُ زَبٌَ ُٓض هُ
ئًَػتاوَ خؤٍ ئاًازَ بلات و خؤٍ خطِكاتُوَ. بُضَو قُزَ زاضيَلٌ ضظيى ضىو، بُ قَُهًُربَِكٍُ 

ُىوكٌ طُيؿتُ ثاضضُزاضيَم كُ بُ قؤضتًَم زَضىو، زَغيت  زَغيت بُ َُٓهلؤَهًين كطز، ظوو
 خؤٍ ضَواُلطز و ئَُ باهؤضٍَ خىيَِس:

 ئٍُ ئُوٍَ هًَطَ ٌُ تؤ وَضَ.. ئُوٍَ هًَطَؾٌ ُٓض هًَطَ مبًَُِوَ. -
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زَضكُوت كُ بُضظٍ كطزَوَ،  غًاْ و ثًػًًُكٍُ الزا، ثاضضُ زاض غُِوبُضيَلٌ هٌَ
غُكؤٍ طُجنًُِ ؾاضزُُوَيُ كُ شيَط و اليُكٌ بُ ثُهُبُضز قؤضتًَلٌ ئاوَال كطز، زَتطىت 

ضًِاوٍ وزاثؤؾطابىو، ثاضضُ ًُضًُِضِيَلٌ تًَسابىو، غُضغاًٌ تؤَ بٌَ ئُُساظَ بىو! بُغُضغى
 غُضٍ خؤٍ خىضاُس و طىتٌ:

 باؾُ ًطؤظ هًُُ تًَِاطا! -
ىُلُ فًَىَ و تَُهُكٍُ بُ بًَكًٌُتًًُوَ ًُضًُِضَِكٍُ تًََُٔهسا ئُوالٍ، كُوتُ بريكطزُُوَ، ض

ُُططت، ئُو تَُهُكُيٍُ كُ بُخؤٍ و ٓاوضِيَلاٌُ واياُسَظاٌُ هًُُٓىو زًَىغاتًَلسا  غُضٍ
ؤضَيُكٌ بؤ غىييَن و ًاوٍَ ضضُ ًُضًُِضِيَم بؿاضيًُوَ و باهزيَتُزٍ. باوَضِياْ وابىو ئُطُض ثا

ُو باهؤضَيُ َُٓهسٍَ كُ تاظَ تؤَ ٌ، ثاؾاْ بًٌَ ؾىيَُِكٍُ َُٓهلؤَهٌ و ئزوو ُٓفتاْ بُدًٌَ بًََو
بؤٍُُ زيلُزا هًَت وُبىوْ.  طىتٌ، ًُٓىو ئُو ثاضضُ ًُضًُِضِاٍُُ تًَسا زَزؤظيًُوَ، كُ هُ

ببىو ئُو فًََوُ  ُٓضضُُسَ هُؾىيَين زووضيـ بّ.. بُالَ فُؾُهٌ ًَِٓا. ظؤض داضاْ طىيٌَ هٌَ
ُبريضىو، كُ ُٓض بُخؤٍ ضُُسيّ داض بُالَ قُت ُُيعاًُىَ غُضُُكُوٍَ. ئُوَؾٌ ه ،غُضزَططٍَ

تاقًلطزؤتُوَ، بُالَ ًُٓىو داضٍَ ئُو ؾىيٍَُِ هٌَ وُبىوَ، كُ طُجنًُِكٍُ تًَسا سُؾاضزاوَ. 
زًًََم بريٍ هًَلطزَوَ، بُالَ زوايٌ طُيؿتُ ئُو بطِياضٍَ كُ ثريَشًَُلٌ دازووطُض زَغيت 

ٌَُ ئَُ زَضَجناًٍُ خؤٍ بػُملًَينَ بُ هُكاضَكٍُ وَضزاوَ و هًٌَ تًَلساوَ. الٍ وابىو زَتىا
زَوضوبُضٍ خؤيسا طُضِا، قاُُ ظخيًَلٌ زيتُوَ كُ ُُوضايًُكٌ وَن قىًََُوٌ تًَسابىو، هُغُض ظَوٍ 

 كطزَوَ و ٓاواضيلطز: ًَُعيمضاكؿا و زًٌَ هُ ُُوضايًُكُ 
و  ظخيُكُ ُٓشا خاَهداَهؤكُ ًاَهٌ خاَهٍ هُكىيًَُ.. خاَهداَهؤكُ زَ ثًٍَ بَوٌَ ضًت ثًًَُ.. -

 ًلىتاوَ ُاو خؤَهٌَ.ًُؿت و َُٓه خاَهداَهؤكُيُكٌ ضَؾٌ هًَٔاتُزَض و يُكػُض تطغٌ هٌَ
 ُُطىمت! كُواتُ دازووٍ هًَلطاوَ، زًَعاٌُ...! ثًٌَ -

وابىو  بُالَ ثًٌَ وًٍ بىو،زَيعاٌُ هُطُيَ دازووطُضاْ ضٌ ثًَِاكطٍَ، بؤيُ يُكذاضٍ تُغ
سابىو َُٓهبططيَتُوَ. ُٓضضُُس بُ وضزٍ بُزوايسا طُضِا، ُُيسيتُوَ، ًُضًُِضَِكٍُ ٓؤوٍَ تًََُٔه

بؤيُ طُضِاوَ الٍ ًُكؤكٍُ كُ ًُضًُِضَِكٍُ تًََُٔهسا ضؤْ بىو، خؤٍ ئاوا هًَلطزَوَ، 
 ًسا و طىتٌ:اغتُ َُٓهثاضضُيُكٌ زيلٍُ هُ باخَُهٌ زَضيَِا و بًُُٓاْ ئاضِ

 بطا، بطِؤ بطايُكُت وَزؤظَوَ! -
كىضتٌ ًَِٓابىو  ُُْتطوكاُس، بُاَلَ يا ضًُِضَِكُ كُوتُ غُضظَوٍ ضاوٍ هٌَتا ثاضضُ ًُ

غُضٍ كطزبىو، بؤيُ ُُيسؤظيًُوَ، دا زوو داضٍ زيلُف ُٓوَهًسايُوَ و زَضَجناَ  خىوزيا
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غاتُزا  غُضكُوت، زواداض ُٓضزوو ثاضضُ ًُضًُِضٍِ زؤظيًُوَ، كُ يُن ثٌَ هًَم زووضبىوْ. هُو
طٌ تىوضِتىوضَِيُن هُ زووضضِا زَٓات. يُكػُض ضاكُت و ثاُتؤَهُكٍُ تؤَ طىيٌَ هًَبىو زَُ

زاكُُس و ؾُياهُكٍُ كطزَ ثؿتًَّ و ضىوَ ُاو زَوَُُكاٌُ ثؿت كؤهلُزاضَكُ و هًَلٌ 
دىزاكطزُُوَ و تريوكُواًَُم و مشؿًَطيَلٌ زاضيّ و تىوضِتىوضَِيُكٌ تُُُكٍُ زَضًَِٓا. بُ يُن 

و بُ ثًَدىاغٌ غاضيسا و ؾاقُهٌ كطاغُكٍُ هُُٓواٍ ضطكُ ًُٓىو ؾتُكاٌُ َُٓهططت 
تُكُتُكٌ بىو. هُ بّ زاضيَلٌ طُوضَ ضاوَغتا و بؤ وَالًساُُوٍَ فريٍَِ هُ تىوضِتىوضَِكُيُوَ 

بُوالزا ضؤيؿت. بُتطغُوَ بُ ٓاوََهُ خُياَهًًُكٍُ  و ًَِٓا. دا بُغُض ُىوكٌ ثًًَاْ بًُال
 طىت:
 زَزََ تؤ خؤت زَضًُخُ. َُا هٌَضاوَغتُ ثًاوٍ باف، تا ًّ كُضِ -

وٍ  َن تؤًٌ ثؤؾًبىو ضُكُكاًُؿٌ وَكىزًَىزَغت دؤ ٓاضثُض زَضكُوت، دوًَلٌ و
 بىوْ.. تؤَ ٓاواضيلطز:

 .. كًًَُ زَويَطٍَ بُبٌَ ئًعٌُ ًّ بًَتُ ًَُى زاضغتاٌُ ؾًَطووز؟!ضاوَغتُ -
 طاٍ طىيػبؤضُُ.. ثًَىيػيت بُ ًؤَهُتٌ كُؽ ًًُُ.. تؤ كًٌَ..؟! -

 تؤَ قػٍُ ثًَربٍِ و طىتٌ:
 تؤ كًٌَ تا بَُ زًَىظاضَ مبسويَين..؟! -

 زياضبىو ضًًاْ هُ كتًَبسا خىيَِسبؤوَ، وا قػُياْ زَكطز.
 تؤ كًٌَ كُ زَويَطٍ بُو دؤضَ ًّ بسويَين؟ -
 ًّ..! ًّ ضؤبّ ٓىوزَ ُٓضوَن ثاف غاتًَم بؤت زَضزَكُوٍَ.. -
 كٍُ؟.. ئُطُض ئاظاٍ هُكىيٌَ هُويَسا ضاوَغتُ..كُواتُ تؤ ئُؾكًا ياغابُظيَُِ ُاوزاضَ -

و كُضَغتُكاٌُ زيلُياْ فطِيَسا غُضظَوٍ، دا بؤ  ُٓضزوون ؾريَ زاضيُِكاًُاْ َُٓهلًَؿا
زاضيًُوَ زَغتًاْ بُ ًوٌالٌَُ كطز و تا ًَٓعياْ تًَسابىو اُباظٍ هًَم َُٓهُُطىتّ و بُ ئاطُظؤض

 مشؿًَطباظياْ كطز، تؤَ طىتٌ:
 َُهىاغًًِـ ضىوٍ ضاالكاُُ بطِؤئُطُض بؤ ٓ -
ئُوَُسَ يُكرتياْ ًَِٓاوبطز تا ُُٓاغُبطِكًًَاْ ططت و ئاضَقُياْ بًَُُى ضاواُسا ٓاتُخىاض.  -

 تؤَ ٓاواضيلطز:
 زازَ و خؤت تُغوًٍ كُ. بؤ ضؤن زاُازٍَ!؟ ضؤن -
 زاُازٍَ، تؤ تُُاُُت ٓاوكىيف ًّ ًُت. ًّ ُايلَُ! تؤ بؤ ضؤن -
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اتىامن تُغوًٌٌ تؤ مب، هُ كتًَبُكُ وا ُُٓاتىوَ، كتًَبُكُ زََهٌَ بُ اغت..!؟ ًّ ُبُضِ -
 يُن مشؿًَط طاٍ طىيػبؤضٌُ كىؾت، تؤ زَبٌَ ثؿتٍ تًَلٍُ، تا ًًِـ هُ ثؿتُوَضِا هًَتسََ.

 زَضفُت ُُبىو هُ كتًَبُكُ الزَْ. بؤيُ دؤ ضووٍ وَضطًَطِا، مشؿًَطيَلٌ بُضكُوت و بُضبؤوَ.
 دؤ ُٓغتاوَ و طىتٌ:

 ئًَػتا، ُٓقىايُ تؤف هًَطُضِيٌَ ًّ بتلىشَ. -
 بؤ، ًّ ُاتىامن، وا هُ كتًَبُكُزا ُُٓاتىوَ. -
 ُٓضضؤًَُم بٌَ.. ُاًُضزيًُ هًٍَ ُاطُضِيٌَ. -
)ًُضٌ( كىضَِ ئاؾُواْ و ؾريباظيٍ هُطُيَ  خؤبعاُُ دؤ، تؤ زَتىاٌُ ببًًُ )فطايط تُن( يا -

بؤ ًاوَيُكٌ كىضت ببًًُ ضؤبّ ٓىوز و  ًّ ببٌُ ؾُضيفٌ ُؤتًِطٔاَ و تؤف ْبلٍُ، يا
 مبلىشٍ.

 ،ٌ زَغيت ثًَلطزَوَ، ثاؾاْ زيػاْ تؤَ بؤوَ بُ ضؤبّ ٓىوزغُضكًَؿدؤ بًُُ ضاظٍ بىو، 
طُضِابىو خىيَين هُبُض بطيُِكٍُ  كُ شُُ ضَبُُُ فًََوباظَكُ واٍ هًَلطزبىو ًَٓعٍ ًًُُيَنَ، كُ هٌَ

اغابُظييَن بًين، كُ بُ خًُِاكًًُوَ ضؤبّ ٓىوزٍ كؤتايًسا دؤ ضؤَهٌ خًََوًَلٌ ي بطِوا، هُ
 ضاكًَؿا و تريوكُواٌُ خؤٍ زا زَغتُ ًاُسووَكاٌُ ضؤبّ ٓىوز و تؤَ طىتٌ:

ئُو تريَ هُكىٍَ كُوتُوَ، زَبٌَ دُغتٍُ ضؤبّ ٓىوزٍ ُٓشاض هُوٍَ هُشيَط غًَبُضٍ  -
ثؿتسا كُوت و ًطز. زضَختًَلٌ زاضغتاٌُ ططيِىوز بؿاضُُوَ. دا تريَكٍُ ٓاويَؿت و بُغُض 

 دؤؾٌ ثًَىَ زياض بىو.ثاف ضطكُ غاتًَم قًتبؤوَ و ظؤض زَه
كىضَِكاْ دوىبُضطًاْ هُبُضكطز و كُضَغتُكاٌُ خؤياْ ؾاضزَوَ و بُو زاخُوَ ضؤيؿنت، كُ 

خؤياْ زَثطغٌ ؾاضغتاٌُ ئًُطِؤ هُباتٌ ئُواْ ضٌ  ًُُاوْ و هُ ئًَػتا ياغابُظيَّ و ئُؾكًا
َهٌ ًُاْ خؤظطُ بؤ ًاوٍَ غاَهًَلًـ با زَبىويُِ ياغابُظيَّ هُ دُُطكطزووَ. طىت ثًَؿلُف

 تُ يُكططتىوَكاْ..ُوٍَ تآُتايُ ببُِ غُضؤكٌ وآلؾًَطووز، ئًُُؾًاْ ثٌَ ضاتط بىو ه
 



 

66 

 
 

 ثاذي نؤيةم
 
 

ًُى بضُِ  و كُ وَن ضؤشاْ غُعات ُؤ ،هُو ؾُوَزا ثىوضَ ثؤهٌ فُضًاٌُ بُ تؤَ و غًس زا
ُوٍَ ُٓضزوون ُىيَصياُلطز و غًس يُكػُض خُوٍ هًَلُوت. تؤَ بُوَئاطايٌ ُاو دٌَ.. زواٍ ئ

ضاكؿا و ضاوَضِواْ بىو، تُواو بًَعاض بىو، هُوزًٍَُ كُ وايعاٌُ ًَِٓسٍَ ًُُاوَ ضؤشَُٓهٌَ. 
طىيٌَ هًَبىو غُعات زَ هًًَسا، يُكذاضٍ ًٓىاٍ هًرَبِا.. زَيتىاٌُ خؤٍ وَضطًَطٍَِ و تًُُؿت 

بىو، بُالَ زَتطغا غًس وَئاطابٌَ. ثاؾاْ ثُُاٍ بطزَ بُض  ؾجطظَساَهُتٌ ضىُلُ  ،بطؤضٍَِ
بًَسَُطٌ و ضاوٍ هُ تاضيلايٌ بطٍِ.. زًُا ئُوَُسَ كح بىو، ًًَؿلٌ تًَلسابىو. بُضَبُضَ 

زَُطًَلٌ ًَٓسٍ ثُيسا بىو. غُعاتُكٍُ قُز زيىاض  هُوزيى كح و بًَسَُطًًُكُزا زَُطُ
ثُيصَ كؤُُكاْ دريَِياْ زَٓات، بٌَ ؾم زيَىَظًُ هُ زَضٍَ  ضطكُضطكٌ زَكطز، كؤَهُطُ و

ُٓبىوْ، ثطخُثطر هُ شووضٍ ثىوضَ ثؤهًًُوَ زَٓات، ظيلُظيلٍُ غًػطكاًُـ زَغتًجًَلطز. 
ثاؾاْ ضطثُضطثٌ زًَصًًَطٍ ًُضط هُثؿت غُضٍ تؤًُوَ ٓات. ًاُاٍ وابىو يُكًَم 

ٍ غايف ؾُوزا باَلوبؤوَ، ائُودا سُثٍُ غُطًَم بُ ُٓو ،زَغتًِؿاُلطا بؤ ًطزْ
كؤتايٌ تؤَ ُٓغتًلطز  زووضَوَ وَالًٌ زايُوَ، تؤَ ُٓض ظضاوٍ ضشا، هُ يُكًـ هُكىُسَثُثىو

كات ضاوَغتاوَ و غُضًُزيًُت زَغيت ثًَلطزووَ، بُضَبُضَ ضاوٍ زَضىوَ خُو، غُعات 
َضَوَضِا ٓات، زَُطٌ ياظزَ هًًَسا، بُالَ ئُو طىيٌَ هًَُِبىو. زَُطًَلٌ وَن ًًاوٍَ ثؿًوُ هُ ز

بُضظبىوُُوٍَ ثُجنُضٍَ زضاوغًَلُياْ بًَعاضٍ كطز. يُكًَم ٓاواضيلطز، )وَهبُ ٍُٓ ؾُيتاْ(! و 
ًَلٌ بُتاَهٌ تًَططت كُ بُ ثُضشيين ثىوضَ ثؤهٌ كُوت، ئًُُ تُواو بُئاطاٍ ًَِٓا و بىتَو

اظيسا غُض ز و.. بئُوٍ كط وَكى. ًًاوَيُكٌ دوُكاٌُ هُبُضكطز و بُ ثُجنُضَزا ٓاتُخىاض.
ضًغُزاضيُِكُ و خؤٍ َُٓهسا غُض ظَوٍ، ُٓكوبًَطٍ فني بُخؤٍ و ثؿًوُ تؤثًىَكٍُ هُوٍَ بىو، 

غُعات كُوتُِ ُاو  ثاؾاْ ًُى يَلُوتّ، ئُوَُسٍَ ُُبطز تاضيلٌ قىتًساْ. هُثًَلُوَ بُضِ
 طصوطًا بُضظَكٍُ قُبطغتاٌَُ.

ْ. زَكُويَتُ غُض ططزيَم كًًَُم و ًُىيَم طؤضِغتاًَُم بىو هُ ؾًَىاظٍ كؤٌُ ضؤشئاوايًُكا
ُُٓسٍَ ؾىيَّ بُزيىٍ ُاوَوَ  هُطىُس زووضبىو، ثُضشيًَِلٌ ثاُىثؤضٍِ هُزَوض ُٓبىو، هُ
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اغيت ُُبىو، زضِن و بُالَ ًٓض دًًَُكٌ ضِ ؾىيًَِـ بُزيىٍ زَضَوَ،زاكُوتبىو هُ ُُٓسٍَ 
ضَِ كؤُُكاْ زاضِووخابىوْ و ًٓض طصوطًاف غُضتاثاٍ ئُو طؤضِغتاُُياْ زاططتبىو. ًُٓىو طؤ

كًَوًَم هُ دًٌَ خؤيسا ًُُابىو. تُختٍُ كُواٍُُ كُضَ خىاضزوو بُغُض كًَوُكاُُوَ بىوْ، كُ 
كىضٍِ فاَلْ، بُالَ ئًَػتا ُُبىو، ثًَؿرت هُغُضياْ ُىوغطابىو، بُيازٍ فاَلٌُ  ًٓض كؤَهُطًاُوُبُض

 ياْ هُبُض ضووُاكًـ ُُخىيَِطاُُوَ.ظؤضيُِ
يُن بًَُُى زضَختُكاُسا ٓات، تؤَ هُوٍَ تطغا كُ طًاٌُ ًطزوواْ بٌَ، طوُيٌ هُوَ كعَبا

بلُْ كُ بًَعاض كطاوْ.. كىضَِكاْ بُزظٍ ضُُس قػُيُكًاْ هُطُيَ يُكرت كطز، ضىُلُ كُؾٌ 
كات و ؾىيَُِكُ و كجٌ و بًَسَُطًًُكُ زَضووٌُ تًَلسابىوْ. ئُو طؤًُتُ خؤَهُياْ زؤظيًُوَ، 

ثُُاٍ غٌَ زضَخيت طُوضَ  زووضٍ طؤضَِ تاظَكُ خؤياْ هُ زَطُضِاْ، ضُُس ثًًَُن هُكُ بُزوايسا 
 ؾاضزَوَ.

يُكٌ زووض كجًًُكٍُ ُسَظاٌُ غاَهًَلُ.. زَُطٌ كىُسَثُثىوزًًََم بًَسَُطبىوْ كُ وايا
 اوكٌَ تؤًٌ تؤقاُس، ظاٌُ زَبٌَ قػُ بلا، دا بُ ضطثُ طىتٌ:ُٓشاُس، زَهُضِ

 ، زَبٌَ ًطزووَكاْ سُظبلُْ ئًٌَُ هًَطَيّ؟ئُضٍَ ٓان ثًٍَ بَوٌَ -
 ُٓكَوبًَطٍ ضطثاُسٍ:

 ًًِـ ُاظامن، بُالَ الًىايُ ثًًَاْ خؤف ًًُُ. -
 ًًِـ وا تًَسَطَُ. -

 زيػاْ ُٓضزووال بًَسَُطبىوْ، هُ زَهٌ خؤياْ ظؤض ؾتًاْ هًَلسَزاوَ. دا تؤَ ضطثاُسٍ:
 ئًٌَُ بٌَ كُ قػاْ زَكُيّ!؟ ٓان ثًٍَ بَوٌَ، ثًَتىايُ ٓؤؽ ويوًاًع طىيٌَ هُ -
 بُزَهًِايًُوَ، ُٓض ًٓض ُُبٌَ ضؤسُكٍُ طىيٌَ هًٌَاُُ. -

 ثاف ئًَػتًَم تؤَ طىتٌ:
 زَبىوايُ بَوًٍَ بُضِيَع ويوًاًع، ًُبُغتٍ ُُبىو بًَطِيَعٍ بِىيٍَِ، ًُٓىو ثًٌَ زََهًَّ ٓؤؽ. -
 تؤَ، ًطؤظ كُباغٌ ًطزوواْ زَكا ظؤض بُ وضزٍ طىٍَ ُازاتٌَ. -
 ؤَ ئُوَُسٍَ بُغبىو، زيػاْ بًَسَُطبىوُُوَ.ت

 ئُوَُسٍَ ُُبطز تؤَ قؤَهٌ ٓاوََهُكٍُ ضاوَؾاُس و طىتٌ:
 وغػؼ! -

 زَزا، ٓان طىتٌ: باوَؾًاْ ثًَلسا كطز و زَهًاْ بُتىُسٍ هًٌَ
 ئُوَ ضًًُ تؤَ؟ -
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 وغبُ! ئُوَ زووباضَ بؤوَ، طىيَت هٌَ ًًُُ؟ -
- ....ًّ 
 ئُوَتا.. طىٍَ بسٍَ -
 اغيت زيَّ.. ئُودُ ض بلُيّ؟خىايُ، كىضَِ تؤَ وا زيَّ.. بُضِ ئاٍ -
 ُاظامن.. ثًَتىايُ زًَاُبًِّ؟ -
 بَُهٌَ تؤَ، ئُواْ وَن ثؿًوُ زَتىاُّ هُ تاضيلًسا ببًِّ، خؤظطُ ُٓض ُُٓاتبايّ. -
ئاٍ.. ًُتطغُ، الًىايُ بًَعاضًاْ ُاكُْ، ضىُلُ ئًٌَُ ًٓض ُاكُيّ، ئُطُض تُواو بٌَ  -
 مبًَِني، ضَُطُ ُٓض تًَبًًٌِاْ ُُكُْ.ُ دىوَه

 زَزََ.. بُالَ وٍَ خىايُ.. ظؤض خطاخ زَهُضظَ. باؾُ تؤَ، ُٓويَ -
 طىٍَ بططَ! -

ًِطُكُياْ بًػت هُوالٍ  و ُُٓاغُياْ ضاططت، ًِطُ ُٓضزووكًاْ غُضياْ ُُويلطز
 طؤضِغتاًَُىَ زَٓات، تؤَ بُضطثُ طىتٌ:

 زَبًين.. ئُوَ ضًًُ..؟ -
 ئُوَ ؾُيتاُُ..وٍَ تؤَ  -

كُ  ،لُوتّ، يُكًَلًاْ كؤُُ ضطايُكٌ ثًَبىوًَُعيلُُٓسٍَ تاضًايٌ هُ تاضيلريِا هًًَاْ وَ
ؤيؿت تُكُتُكٌ بىو، بُ ئاططيَلٌ كع، ئُضظَكٍُ ضووُان كطزَوَ. ٓان بُتطغُوَ زَضِ

 ضطثاُسيًُ طىيٌَ تؤَ:
 ٌُ زوعا بلٍُ؟زَهًِاَ ئُواُُ ؾُيتاُّ.. غٌَ ؾُيتاُّ.. فُوتايّ تؤَ.. زَتىا -
زَزََ، بُالَ تؤف ئُوَُسَ ًُتطغُ، خؤ ئُواُُ ئاظاضًاْ ُازَْ، ئًَػتاف  ُٓويَ -

 ثاَهسَكُوَ تا بِىوَ، ًّ..
 وؽ.. -
 ضٌ بىوَ، ٓان؟ -
 ئُواُُ ًطؤظّ! ُٓض ضؤٌَُ بٌَ يُكًَلًاْ ئازًًًَُ، يُكًَلًاْ زَُطٌ ًُف ثؤتُضٍ ثريَ -
 اغت، زَهًِاٍ ُٓوَ؟بُضِ -
ٌَ، ضاوٍ ُُٓسَ تًص ًًُُ بُمياْ بلا.. زوايِ هَوَُ ئُوَ زَُطٌ ئُوَ، ًُدىؾُضت زَك -
 داضاْ غُضخؤؾًؿُ، ئاٍ كُ ثريًًََطزيَلٌ بًَلَُهلُ. وَكى
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باؾُ ئاضاَ زَمب، ئًَػتا وا ضاوَغتاوْ، زَبًين.. زيػاْ وا بؤ ئًَطَ زيَّ، هُغُضَخؤ  -
داضَف خًَطا زيَّ، كىضَِ ٓان ًّ زَُطٌ زَضِؤْ، ئُوَ خًَطاياْ كطز، زيػاْ ًَٓسيبىوُُوَ، ئُو

 يُ.ًاْ زَُاغٍ، خؤ ئُوَ )ئًِذُْ دؤ(يُكًَل
زَكٍُ.. ئُو خىيٌَِصَ بُزكاضَ، خؤظطُ ُٓض ؾُيتاْ بىواْ، غُيطَ زَبٌَ ض بُضَو  ضاغت -

 ئًَطٍَ ًَِٓابّ؟!
ضطثًؿًاْ ًُُا، ُٓض غٌَ ثًاو طُيؿتُِ غُض طؤضَِكُ و تًُُا غٌَ  ئُو زوو ُٓتًىَ ضطثُ
 ثٌَ زووض هُواْ ضاوَغتاْ.

زَُطٌ غًًََُ كُؽ ٓات كُ ضطاكُؾٌ بُزَغتُوَ بىو، ُٓض ظوو ُاغًاُُوَ كُ زكتؤض 
 ضؤبِػؤٌُ طُجنُ، طىتٌ:

 ئُوَتا.. هًَطَيُ.. -
ثؤتُض و ئًِذُْ عاضَباُُيُكٌ زَغتًاْ ضازَكًَؿا كُ ثُتًَم و زوو خاكُُاغٌ تًَسابىو. 

اْ بُ َُٓهلؤَهًين طؤضَِكُ كطز. ثعيؿلُكُ ضطاكٍُ الٍ باضَكُياْ هُغُض ظَوٍ زاُا و زَغتً
زا، كُ ًِساَهُكاْ خؤياْ ًؿت و ثؿيت بُ يُكًَم هُو زاضاُُغُضٍ طؤضَِكُ زاُا و بُخؤٍ زاُ

بىو زَياُتىاٌُ زَغيت هًَسَْ بُزَُطًَلٌ ُعَ ًَُعيلهُثؿت ؾاضزبؤوَ و ئُوَُسَ هًًَاُُوَ 
 طىتٌ:
 ُط زَضكُوت.زَغتتاْ غىوكلُْ، ُٓض بعاُُ ًا -

غُضياْ هُقاُس و هُ َُٓهلؤَهًينَ بُضزَواًبىوْ، ًاوَيُن بُغُضضىو هُ زَُطٌ خاكُُاغٌ 
ظياتط ُُزَٓات كُ قىضِ و بُضزٍ الزَزا و زووضٍ فطِيَسَزاْ، خؿُخؿُكٌ ُاخؤؾًاْ 
هًَىَزَٓات.. هُزوايًسا يُن هُ خاكُُاغُكاْ بُض تابىوتًَم كُوت و زَُطًَلٌ تطغِاكٌ 

. ثاف يُن خىهُكٌ زٍ زوو ثًاوَكُ تابىوتُكُياْ زَضًَِٓا و هُغُض ظَوياْ زاُا، دا هًَىَٓات
 بُ خاكُُاغُكاًُاْ َُٓهًاُساوَ و تُضًُكُياْ زَضيَِا و بُ تىُسٍ َُٓهًاُسا غُض ظَوٍ، هُو
غاتُزا ًاُط هُثؿت ُٓوضاُُوَ ُٓالت و تطيفٍُ كُوتُ غُض ضووَ ضَقُ ُٓالتىوَكُ، ُٓضزوو 

زاياُجؤؾت بُ  ًُكُياْ خػتُ غُضٍ و بُ ثُتؤيُنطا عاضَباُُكُياْ ساظضكطز و تُضثًاو خًَ
 ثُتُكُ ططيًَاُسا، ثؤتُض ضُقؤكٍُ هُطريفاٌُ زَضًَِٓا و ثُتُ ظيازَكٍُ ثٌَ بطٍِ و طىتٌ:

ئًَػتا ًُٓىو ؾتًَم تُواو، ئُطُض ثًَِر زؤالضٍ زيلُياْ ُُزَيَِ، تُضًُكُ ُٓض هًَطَ  -
 زًًََينَ.

 دؤ طىتٌ: ئًِذُْ
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 بُالٍ وايُ. -
 ئُوَ ضًًُ..؟! ئًَىَ ثًَؿىَختُ كطيٌَ خؤتاْ زاواكطز و ثًٌَساْ.

 ئًِذُْ دؤ طىتٌ:
 وايُ.. ظياتطيؿت كطزووَ -

لُوَ، كُ ُٓغتابؤوَ ثًَىَ و ثًٌَ طىت: ثًَِر غايَ بُض هُ ئًَػتا هُ ًَُعيلهُ ثعيؿلُكُ 
تًَم بلَُ بًدؤَ و طىتت، كُ ًّ بؤ كاضٍ ُاُسيين باوكت وَزَضتِاَ، كاتٌَ ٓاتبىوَ زاواٍ ؾ

بضٌَ تؤَهُت هًَسَكًُُوَ،  ضان ُُٓاتىوَ. كُ ًًِـ غىيَِسَ خىاضز ئُطُض غُز غاَهًؿٌ ثٌَ
كطزووَ..؟! ًَٓؿتا  بابت بُ تؤًُتٌ بٌَ دًًٌَ هُ ظيِساًٌَُ ٓاويَؿتٍ، الت وايُ ًّ هُبريَ

تلُوتىوَ و زَبٌَ سػًَيب خؤت هُطُيَ خىيَين ئًِذُْ هُ زًَاضَ زَغىوضٍَِ و ئًَػتا تؤَ زَغ
 ًّ يُكالكُيُوَ، تًَطُيؿيت!

ًػتُكؤَهٍُ قًتلطزبؤوَ و طُيف هُ زكتؤض زَكطز، زكتؤضيـ ُٓتا ًػت زَططٍ هُ 
 بِاطىيٌَ ئًِذٌُُ زاو بُضيساوَ طؤضٍَِ، قؤتُض ضُقؤكٍُ تًََُٔهسا غُض ظَوٍ و طىتٌ:

 ضًسٍ هُ ٓاوََهُكَُ ًُزَ، بُغُ -
خؤٍ هُ زكتؤضٍ ضووكطز و تًَلطريبىوْ، ئًِذًُُـ هُُاكاو ُٓغتاوَ غُضثٌَ ثاؾاْ ثؤتُض 

ضاوٍ زَباضٍ. ضُقؤكٍُ ثؤتُضٍ َُٓهططتُوَ و زَتطىت كتلُ بُزَوضياُسا  و ئاططٍ هُ
زَضفُتًَم زَطُضِا ضُقؤيُن بلىتًَتُ زَهٌ ثعيؿلُكُ. هًُٓلطِا زكتؤض خؤٍ  زَغىوضِاوَ، هُ

ضٍ طؤضٍِ وهًاًعٍ بَوِس كطز و كىتايُ غُض ثؤتُض و يُكػُض زَضباظ كطز و تُختُكٍُ الٍ غُ
هُعُضزٍ كىتا، هُو زًٍَُ ئًِذُْ زَضفُتٌ ًَِٓا و تا زَغلٌ ضُقؤكٍُ هُ زَهٌ زكتؤضَ 

غاتُ ُٓوض  طُجنُكُ زاو ئُويـ بُالزآات و بُغُض ثؤتُضزا بُضبؤوَ و هُ خىيًٌََِ وَضزا. هُو
ًُـ ُٓتا تىاُاياْ هُبُضبىو غاضياْ زاو هُو زميُُُ بُضٍ ًاُطًاْ ططت و ًِساَهُ تؤقًىَكا

 غاًِاكُ زووضكُوتُِوَ.
 كُ زيػاْ ًاُط زَضكُوتُوَ، ئًِذُْ دؤ بُغُض ُٓضزوو بطيِساضَكُوَ ضاوَغتا بىو، هًًَاْ

و طًاٌُ  ضِازًَا.. زكتؤضَكُ ُُٓسٍَ ٓىضِيٍَُِ كطز و ثاؾاْ ُُٓاغُيُكٌ تىُسٍ َُٓهلًَؿا
 ٍ:غجاضز، ئًِذُْ ًِطاُس

 تؤَهٍُ خؤَ هًَلطزيًُوَ.. بُُُفطَت بٌ -
ئُودا ُٓضضٌ هُ طريفاٌُ كىشضاوَكُزا ُٓبىو زظٍ، ثاؾاْ ضُقؤكٍُ خػتُ 
زَغتُكطاوَكٍُ ثؤتُض و هُغُض تابىوتُ كطاوَكُزا زاًُؿت و كُوتُ بريكطزُُوَيُكٌ قىويَ.. 
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و ُاَهُُايَ كطز و زَغيت هُ  غٌَ.. ضىاض.. ثًَِر خىهُن تًَجُضٍِ، ئُودا ثؤتُض زَغيت بُ بؤَهُبؤيَ
كُوتُ خىاضَوَ.  غًلاضزَكُ تىُس كطز، بُضظيلطزَوَ و تًُاؾاٍ كطز، زَغيت هُضظٍ و هًٌَ

ضِاًا، ثاؾاْ تًُاؾاٍ  ضخػتُوَ و تًٌَوُٓغتاوَ و ثاَهًَلٌ بُ تُضًُكُوَ ُاو هُخؤٍ زو
 زَوضوبُضٍ خؤٍ كطز.. ضاوٍ بُضاوٍ دؤ كُوت، طىتٌ:

 ُوَ ضؤْ ضوويسا؟ئاٍ خىايُ..! دؤ ئ -
 دؤ بٌَ ئُوٍَ خؤٍ ببعوييَنَ، طىتٌ:

 كاضيَلٌ ثًػُ، ئُوَ بؤ واتلطز..؟! -
 ًّ..! قُت ًّ ًُُلطزووَ! -
 ُاكا. تًُاؾاكُ! كُؽ بَُ قػاُُت باوَضِِِ -

 ثؤتُض ضاثُضٍِ و غجٌ َُٓهطُضِا، طىتٌ:
بُالَ ئًَػتا  ُُكُوتىوًُوَ، ًَُعيمًؿؤ هُ ؾُضابٌ واًسَظاٌُ غُضخؤف ًٍُ، خؤ ًّ ئُ -

اغيت اغيت تُواو ؾجطظََ و ُاتىامن خؤَ خطِكًُُوَ، دؤ بُضِغُضًُغترتَ هُو زًٍَُ ٓاتني، بُضِ
ثًٍَ بَوٌَ ئايا ًّ ئَُ تاواَُُ كطزووَ؟ بُغُضٍ خؤَ بُؾُضَفٍ دؤ قُت ًُُىيػتىوَ و ًُبُغتٍ 

ثُ، خؤ ًَٓؿتا تاظَ ُُبىوَ بًلىشَ.. ثًٍَ بَوٌَ ضؤْ ضوويسا..؟! وٍَ خىايُ ضُُس كاضيَلٌ خطا
 الوَ..!
بؤ، ئًَىَ ُٓضزووكتاْ تًَم طريببىوْ، ئُو تُختًَلٌ هًَساٍ و بُضيسايُوَ. بُالَ  -

 طتُوَ و هُ غًِطت ضُقاُس، هُواتٌ و زَُٓشاٍ ُٓتا ضُقؤكُت َُٓهطبُالزا زَٓ ُٓغتايُوَ و
و تائًَػتا زًٍَُ كُ ئُو خُضيلبىو بؤكػًَلٌ زيلٍُ هًَسَزاٍ، تؤف كُوتًًُ غُضظَوٍ 

 بُخؤُُٓاتًًُوَ.
ًّ ًُُسَظاٌُ ض زَكَُ.. ضُُسَ سُظ هًًَُ ئًَػتا مبطَ، ئًُُ ًُٓىو بُٓؤٍ ظؤض  -

ويػلٌ خىاضزُُوََ و ظؤض َُٓهضىومن بىو. وابعامن قُت ثًَؿرت ضُكٍ بُكاضًَُُِٓاوَ.. بَُهٌَ ؾُضَِ 
ىو ئُوَ زَظاُّ، دؤ ظؤض كطزووْ، بُالَ ُٓضطًع ضُكٍ بُكاضًَُُِٓاوَ.. خؤ خَُهلًـ ًُٓ

ٌ ًبُكُؽ ًَُهٌَ! زَ بَوٌَ بؤ كُغٌ باؽ ُاكَُ، دؤ ًّ تؤَ خؤؾىيػتىوَ و ظؤضَ زاكؤك
هًَلطزووٍ.. هُبريت ًًُُ؟ تؤ خُبُضَ هًَِازٍَ، واًًُُ دؤ..؟! كابطاٍ بُزبُخت هُبُضزََ 

 و بُ تلاكاضيًُوَ زَغتُكاٌُ تًَلططتّ، طىتٌ: ثًاوكىشَكُ ضؤكٌ زازا
ُض تؤ ًًُٓؿُ هُطُيَ ًّ ضاغت و زازوَض بىوٍ، بؤيُ ثؿتت تًَِاكَُ، ُا.. ًُف ثؤت

 وابعامن زَهػؤظيـ ًًُُ هُوَ ظياتط.
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 ػؤظت زَمب.اغيت تؤ فطيؿتٍُ، تا ًاوَ ًّ زَهئاٍ دؤ، بُضِ -
 ثؤتُض زَغيت بُططياْ كطز و دؤ طىتٌ:

 يًَُزا بطِؤ،وَضَ، ئًَػتا بُغُ، كامتاْ ًًُُ هُو فًِطُفًِطٍُ خُغاضكُيّ. تؤ بُو ض -
 ٌ..ٌُ خؤت بُدٌَ ًََُُٓووزاضبُ ؾىًًِـ بًَطَزا.. زٍَ ظىوَهٌَ، ئاطُ

يَلُوت، ئُوَُسٍَ ُُبطز ُٓالت.. ثًاوكىشَكُ ُٓض هُوٍَ بُدًٌَا و ثؤتُض خًَطا بُضِ
ُُكُويَتُوَ ُايُتُوَ  بعامن تا زووض بؤالُسٍ: ئُو طًَوُ ئُوَُسَ تاغاوَ ضُقؤكٍُ بُدًًََٔؿت، وا

 ُُٓطًَـ ُاويَطٍَ بطُضِيَتُوَ. ئاٍ تطغِؤكُ..! يازٍ،
زواٍ زوو غٌَ خىهُن هُ ًاُط برتاظٍَ كُؽ هُوٍَ ًُُا بطِواًَُتُ كىشضاوَكُ و تُضًٌ شيَط 

 بُتاًًُُكُ و تابىوتُكُ و طؤضَِ َُٓهسضاوَكُ. زووباضَ كؿىًاتٌ ًُٓىو اليُكٌ زاططت.
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 ثاذي دةيةم

 
 

، بُضزَواَ ئاوضٍِ ثؿتُ وآلتطغاْ ظًاًُاْ ُُزَدى َكُ بُغاض بؤ طىُس طُضِاُُوَ، هُُٓضزوو كىضِ
كطزووَ. ُٓض زضَختًَلٌ  تطغٌ ئُوٍَ ُُبازا يُكًَلًاْ بُزواوَ بٌَ و بعاٌَُ ضًًاْ خؤياْ زَزاوَ. هُ

الٍ زيت ثؿًًاْ ضازَوَغتا، كاتٌَ بُ زَظاٌُ ثًاويَلٌ زوشًُِ و كُ زَياْ زَٓاتُ ضيًَاْ واياْ
ٌ طىُسٍ زاضىوْ، طىيًَاْ هُ وَضِيين غُطاْ بىوْ ًَِٓسٍَ زيلُ باَهًاْ ططت. ًَُعيلُُٓسٍَ كؤخٌ 

 تؤَ بًَُِٓلُ بطِاويًُوَ ضطثاُسٍ:
 ُٓض بطُيؿتبايِايُ كؤُُطىُس زًَاُتىاٌُ كًًَُم ًَٓسٍ كُيُِوَ! ًّ ضًسٍ خؤَ ضاُاططَ. -

ُضزوون ضاوياْ بطِيًُ ئُو ئاًاجنٍُ ُٓكوبًَطٍ تُُٔا بُ ًَِٓلًَُِٓم وَالًٌ زاوَ، ٓ
زَكُوتُِوَ تا هُزوايٌ تىاًُاْ ثًَلُوَ بطُُُوَ  ًَُعيمبُتًُابىوْ بًطٌَُُ و بُضَبُضَ هًٌَ 

ئاوَزاٌُ و هُبُض غًَبُضٍ ًاَهُكاْ ُٓغتًاْ بُؾُكُتٌ زَكطز و زَهُكىتُكُياْ ًَٓىضبؤوَ، تؤَ بُ 
 ضطثُ طىتٌ:

 زَبٌَ؟ ٓان تؤ ثًَتىايُ ئُجناًُكٍُ ضؤْ -
 ئُطُض زكتؤض ضؤبِػؤْ مبطٍَ، الًىايُ َُٓهًسَواغّ! -
 ثًَتىايُ؟ -
 بَُهٌَ تؤَ ًّ زَظامن -

 تؤَ كًًَُم بريٍ كطزَوَ، طىتٌ:
 دا كٌَ قػُ زَكا؟ ئًٌَُ؟ -
و ئًِذُْ دؤ هُزاض ُُزضا، خؤ ضؤشيَم زازٍَ  ئُوَ تؤ باغٌ ض زَكٍُ؟ وا زاٌَُ ؾتًَم ضوويسا -

 ئًٌَُف بلىشٍَ.
 ، ًًِـ بريَ هُوَ زَكطزَوَٓان -
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ٍُ كات ، ئُطُض ئُوَُسَ زَبُُط بٌَ ظؤضيِكُواتُ با ظًاْ هًَساُُكُ بؤ ًُف ثؤتُض هًَطُضِينَي -
 غُضخؤؾُ و بُظًاٌُ خؤٍ ُاوَغيتَ.

 تؤَ ًٓضٌ ُُطىت، بريٍ زَكطزَوَ ثاؾاْ ضطثاُسٍ:
 باغٌ بلا؟ ٓان، ًُف ثؤتُض ئاطاٍ هًُٓض ًًُُ ضؤْ زَتىاٌَُ -
 ًٓض ًًُُ؟ اطاٍ هُبؤ ئ -
ٓؤؾٌ خؤٍ ضىوبىو دا ثًَتىايُ ًٓضٌ  ضىُلُ بُضهُوٍَ ئًِذُْ زكتؤض بلىشٍَ، ئُو هُ -

 ًٓض بعاٌَُ. خؤزييبَ يا
 تؤَ وََهاَل ضاغت زَكٍُ! -
 دًا هًُُف غُيطكُ.. ضَُطُ ئُويؿٌ كىؾتيبَ! -
طاٍ هًُٓض ًًُُ، كُ ُا تؤَ ثًَِاضٌَ وابٌَ.. دؤ زَيعاٌَُ ثؤتُض غُضخؤؾُ و زَهًِاف بىو ئا -

 غُضخؤؾًـ زَبٌَ هُ تُثَوٌ غُضيسٍَ بُئاطا ُايُ.. بؤيُ الًىايُ ُُيلىؾتىوَ.
 زواٍ بًَسَُطًًُكٌ زيلُ، تؤَ طىتٌ:

 ٓان، زَهًِاٍ كُ خؤت ثًَطِازَطريٍَ و قػُ ُاكٍُ. -
ٌَُ ًطزوواْ بًَسَُط بني. تؤ زَظاٌُ ئُو ئًِذُُُ ؾُيتاُُ ئُطُض بعا كىضَ تؤَ زَبٌَ وَكى -

ئُطُض بعاٌَُ ظًامناْ هًَساوَ و َُٓهًؿُِواغطا. بؤيُ ئًَػتا  خىوزئًٌَُ هُوٍَ بىويّ، هُُاوًاْ زَبا، يا
 زَكُيّ، غىيَِس زَخؤيّ ُكًُاْ هًَىٌََُ. تًُاؾاكُ تؤَ، زَبٌَ ئًَػتا غىيَِس بؤ يُكسٍ غؤيّ. وا

 يّ كُ..ًّ ضاظيٍ، ئًُُ باؾرتيّ ؾتُ، با زَغيت يُن بططيّ و غىيَِس غؤ -
ُا.. ُا ئُو غىيَِسَ ئاغايًُ غىوزٍ ًًُُ، ضَُطُ ُٓض طىيٌَ ثًَُِزَيّ، بؤ كاضٍ وا طُوضَ  -

 زَبٌَ غىيَِسَكُ بُ خىيَّ بِىوغطيَتُوَ. 
تؤَ عُقَوٌ ُُيربٍِ، ضىُلُ ضَف و تاضيم و خًُؤن ٓاتُ بُضضاوٍ، بُالَ هُطُيَ ئُوَؾسا، 

لٌ  َُٓهططتُوَ، هُطُيَ ثاضضُ ئاغًَِثُهُزاضيَلٌ خاوييَن ضاضٍ ُُبىو زَبىوايُ دًَبُدًٌَ بلا، بؤيُ
اغتِ غىيَِسَكٍُ هُغُض تًص كُ هُوُاوَ كُوتبىوْ، ضاوَغتا ُٓتا ًاُط زَضكُوت، ظؤض بُضِ

 تُختُكُ ُىوغٌ، ُٓض وؾُيُكًؿٌ بُ ظًاٌُ زووثاتلطزَوَ و زََ و ظًاٌُ هًَم طريزَكطزْ.
لٌ هُ و ُىوغًين ُٓبىو.. يُكػُض زًَبىظيََضبطِيّ ، كُ تىاُاٍ زٓان ظؤض بُ تؤَ غُضغاَ بىو

 ياخٍُ ضاكُتُكٍُ زَضًَِٓا و ويػيت هُ طؤؾيت خؤٍ بضُقًيَنَ، تؤَ ُُئًَؿت و طىتٌ:
 وا ًُكُ.. ئُو زًَبىظَ هُ ًؼ زضوغتلطاوَ ضَُطُ شَُطاوٍ بٌَ -
 شَُطاوٍ ضًًُ؟! -
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 شَٓطَ، ضَُطُ ئاظاضت بسا. -
يُكًَم هُ زَضظيًُكاٌُ ئاالبىو، ُٓض يُكُياْ ُىوكٌ  هُ تؤَ ئُو زَظووٍَ خاوكطزَوَ كُ

خىيًََِلٌ هًَطِشا. تؤَ تىاٌُ  زَضظيًُكٍُ هُغُضٍ ئُغجًَلىشٍَ خؤٍ ضاكطز و ضايطىؾٌ تا زَهؤثُ
يُكَُ ثًتُكاٌُ ُاوٍ خؤٍ بُخىيَّ هُغُض تُختُزاضَكُ بِىوغٌَ، ثُجنٍُ طُوضٍَ خؤٍ هُباتٌ 

ئُودا بُ ُٓكوبًَطٍ ًُؿاُسا ضؤْ زَتىاٌَُ ُٓضزوو ثًيت )ه( و )ف( قَُهَُ و تُباؾري بُكاضًَِٓا، 
بِىوغٌَ. بُجمؤضَ غىيَِسَكُ كؤتايٌ ثًَٔات. ئُودا ثُهُزاضَكُياْ هُبّ زيىاضيَم ؾاضزَوَ ثاف 
ئُوٍَ ُُٓسٍَ تُهًػًٌاْ بُغُضزا خىيَِس و بَُهًًَِاُسا ظًاٌُ خؤياْ ببُغتُِوَ و ئاًاشَ بُو 

كىٌُ زيىاضٍ كاوهُكٍُ بُضاًبُضياْ بُشووضكُوت، بُاَلَ  و غاتُزا غًَبُضيَم هُكاضَغاتُ ُُكُْ. هُ
 ئُواْ ُُياُسيت.

 ٓان بُضطثُ طىتٌ:
ئايا ئًُُ ثابُُسًاْ زَكا كُ تاكى هُشياُسا ًاويّ ُٓضطًع ًٓض هُباضٍَ ئُو ضووزاوَ  -

 ُُزضكًَِني؟
ئًُُ طؤضِاٌُ بُغُضزا ُايُ، زَُا  بُزَهًِايًُوَ.. ُٓضضٌ ضوويسا زَبٌَ تُواو بًَسَُط بني و -

 بًُطزوويٌ زَكُويُِ ئُو طؤضٍَِ.. ُاظاٌُ؟
 بَُهٌَ، الًىايُ ئًُُ ضاغتُ. -

بؤ ًاوَيُكٌ كىضت ُُٓسٍَ غطتُغطتًاْ كطز، هُُاكاو طىيًَاْ هًَبىو غُطًَم بُ زَُطًَلٌ بُضظ 
طِا خؤياْ بُ باوَؾٌ يُكرت و بُضزَواَ زَوَضٍَِ، غُطُكُف تًُُا زَ ثٌَ هًًَاُُوَ زووضبىوْ هًُٓل

 زازا و ُٓتطَؾًًاْ ضىوبىو.
 ُٓكوبًَطٍ بُ قىضِطًَلٌ ُىوغاوَوَ ثطغٌ:

 زاخىا ًُبُغيت كاًًُاُُ -
 ًّ ُاظامن.. بطِؤ هُو كىُُضِا تًُاؾاكُ. -
 ُا تؤَ.. زَ تؤ بطِؤ -
 ُا.. ُا ٓان ًّ ُاتىامن -
 زيػاْ زَُطُكُ زٍَ. تلايُ تؤَ وا -

 تؤَ ضطثاُسٍ:
 خىايُ، غىثاغطىظاضَ، ًّ ئُو زَُطُ زَُاغٍ ؾًُُ بىيَ ٓاضبػًؤُُ. وٍَ -
 ال بٌَ.تطغاْ مبطَ، تطغاَ غُطًَلٌ بُضَ ئٌَ زَباؾُ، تؤَ ًّ ًَِٓسَ ًُُابىو هُ -
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 غُطُكُ زيػاْ وَضِيًُوَ، ئُواًُـ زيػاْ ظضاوياْ ضىو. ُٓكوبًَطٍ ُىوظاوَ:
 ُ تؤَ!؟ًًُ وٍَ خىايُ.. ئُوَ بىيَ ٓاضبػًؤْ ًًُُ.. وا -

تؤَ ُٓض تؤقًبىو، تُواو تُغوًٍ ببىو، ضاوٍ هُغُض كىُُ زيىاضَكُ ُُزَبعاوت، بُظَمحُت 
 زَُطٌ زَبًػرتا كُ ضطثاُسٍ:

 اليُ.كىضَِ ٓان ئُوَ غُطًَلٌ بُضَ -
 ظووبُ تؤَ ظووبُ.. ئُو غُطُ ًُبُغيت كًًَُ؟! -
 كىضَِ ًُبُغيت ُٓضزووكٌاُُ، ئًٌَُ ثًَلُوَيّ. -
 فُوتايّ، بُخؤَ زًَعاٌُ ضًٍ بُغُضزٍَ. ضىُلُ ظؤض ضُتىوْ بىوَ..تؤَ كُواتُ  -

 تؤَ بُتطغُوَ ًِطٍُ هًَىَٓات:
ئًُُ ئُجناًٌ بُزعًُُهًٌُ، ًًِـ ُٓضضٌ خطاخ بٌَ كطزووًُ، وَن غًس باف زَبىوَ  -

 فًَططٍُ يُكؿًٌَُ زاُابطِيٍَ طُض ُٓوَهٌسابا، بُالَ ًُُلطز. خؤ ئُطُض ئُوداضَ قىتاضمب هُ
 وبًَطٍ بُ ًطخًُطر طىتٌ:ُٓك

تؤ خطاثٌ! ئُوَ هُبريكُ، هُضاو ًّ تؤ ظؤض باؾٌ ئاٍ خىايُ.. خىايُ.. خىايُ، خؤظطُ ًّ  -
 ًُى ئُوَُسٍَ تؤ باؾباَ.

 تؤَ بُضطثُ طىتٌ:
 ٓان تًُاؾاكُ... وا ثؿيت تًَلطزيّ. -

 ٓان بُزَهدؤؾًًُوَ تًُاؾايلطز:
 ؿرتيـ وابىو..؟ضاغتُ، بُضِاغيت ثؿيت تًَلطزوويّ! ئُزٍ ثًَ -
بَُهٌَ.. بُالَ ًّ بُ طًاَلتٌ خؤَ بريَ هًَُِكطزَوَ.. زَهًِاَ ئُوَ بىَهُ.. بُالَ ُاظامن ًُبُغيت  -

 هَُ وَضِيٍُِ ضًًُ؟
 سُثُسُخ ًُُا، تؤَ طىيًَُكاٌُ َُٓهدػت و ضطثاُسٍ:

 وغػؼ! ئُوَ ضًًُ؟ -
 تؤَ وابعامن ثطخُثطخٌ ًطؤظُ. -
 ُ هُكىيَىَ زٍَ.ضاغتُ ٓان، بُالَ زَُطُك -
ًًُُ  ثًَسَضٌَ، بامب وا ضِآاتىوَ ُُٓسٍَ داض هُوٍَ بِىٍَ، بُالَ ثًٍَ وا وابعامن هُوزيىَ.. وا -

 ُٓضطًع بًَتُ ئًَطَ.
 ٌ زيػاْ هَُ زوو كىضَِ ضِابىو.غُضكًَؿطًاٌُ 
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 زووَ زيٌَ؟ باؾُ ٓان ئُطُض ًّ بُ ثًَؿلُوَ، تؤ هُ -
 غٍ ئًِذُْ دؤ بٌَ هُوٍَ ُىوغتيبَ.تؤَ ًّ ظؤضَ سُظ هٌَ ًًُُ، زَتط -

تؤَ تىوؾٌ زووزَهٌ ٓات، بُالَ بُخؤٍ ُُوَغتا، ُٓضزوون ثًَلٔاتّ ُٓوَهًَم بسَْ، بًُُضدًَم 
ئُطُض ثطخُ ثطخُكُ ضاوَغتا ُٓتا ثًًَاْ تًَسايُ غاضزَْ، دا بُغُض ُىوكٌ ثًًَاُُوَ بُضَو خىاض 

ياْ ًابىو بطُُُ كابطاٍ ُىوغتىو، تؤَ بٌَ ئُوٍَ ضىوْ يُن بُزواٍ يُكسا ضىوْ. تًُُا ثًَِر ُُٓطاو
ئاطاٍ هًيَبَ ثًٌَ هُ زاضيَم ُا، كُ هُغُض ضيَطُكُ بىو، قطضٍُ هًَىَٓات، ؾلا. ثًاوَكُ ُاالُسٍ و 
كًًَُم بؤَهُبؤَهٌ كطز و ثاؾاْ ضووٍ خؤٍ بُالٍ ًاُطًَسا وَضطًَطِا.. زَضكُوت ًُف ثؤتُضَ.. ظؤضٍ 

وَ تُواو ؾجطظَبىوْ، ثاؾاْ زووباضَ و زَهًاْ ضاوَغيتَ، كُ كابطا دىآلىهًرَتغاْ و ًَِٓسٍَ ًُُاب
تطغُكُياْ هُزَهسا ضَويًُوَ و بُضَو كىُُكٍُ زيىاضٍ ضىوْ و هًٌَ ٓاتُِزَض، ثاف ئُوٍَ ًاوَيُن 
ضؤيؿنت، بؤ خىاسافًعٍ ضاوَغتاْ، هُوكاتُزا زيػاْ وَضِيين غُطًَم ظؤض بُتىُسٍ زَغيت ثًَلطز، 

ساَهُكاْ بُضَو غُضضاوٍَ زَُطُكُ ضىوْ، غُطُ ُاًؤكُياْ زيت ُٓضضُُس ثًًَُن ضوو ئُوداضَف ًِ
ٍ بُضَو ئامساْ بُضظكطزبؤوَ. كىضَِكاْ بُ غُضغاًًًُوَ وَغتابىو، ضووبُضِووٍ ببؤوَ و ملىظهُ ثؤتُض 
 طىتًاْ:
 ئاٍ خىايُ.. ئُوَ ُٓوَ..! -
و ُٓفتُ هًُُوبُض هُكاتٌ ًُىَؾُوٍَ ٍُ زوًَُعيلزَظاٌُ تؤَ.. زَياُطىت غُطًَلٌ بُضَال  -

وَضٍِ بىو، باَهِسَيُكِ ؾُوطُضِيـ هُغُض غتاضَكُياْ َُٓهًِؿتبىو و زَخيىيَِس، كُضٌ ًَٓؿتا 
 كُغًاْ هٌَ ًُُطزووَ.

 تا؟وزَظامن.. با كُغًـ ًُُطزبٌَ، ئُزٍ ؾًُىوٍ زواتط ططاغٌ ًًوُض بُ خطاثٌ ُُغى -
 ط وا بُضَو ضابىوُُوَ زَضًَت.بَُهٌَ.. بُالَ ًُُطز.. هُوَف ظيات -
ْ هُ باؾُ با ضاوَضِيَلُيّ و ببًِني، ُٓض زًَطٍَ، ُٓضوَن ًُف ثؤتُضيـ زًَطٍَ. قىهُكا -

 ال وا زََهًَّ. ٓان، ئُواْ ًُٓىو ؾتًَم هَُ بابُتاُُ زَظاُّ..!ًُبُغيت وَضِيين غُطٌ بُضَ
تؤَ بُ ثُجنُضَكُ َُٓهطُضِاو ضؤوَ ٌ بريياْ زَكطزَوَ.. كُ ئُودا هًَلسابطِاْ، ُٓضزوون بُقىوَه

زاضٍ دوُكاٌُ زاكُُس، ثاؾاْ كُ سٍَ ًُُابىو بُغُضضٌَ، ظؤض بُئاطُشووضٍ ُىوغنت، ؾُو ئُوَُ
ًًُكاٌُ ُُظاًُىَ. ئاطاٍ هُ غُضكًَؿخُوٍ هًَلُوت. ثريؤظبايٌ هُخؤٍ زَكطز، كُ كُؽ بُباغٌ 
َ هُضِاغتًسا غُعاتًَم زَبىو بُخُبُض غًس ُُبىو، كُ ُٓضضُُسَ بُُُضًٌ ثطخٍُ هًَىَ زَٓات، بُال

 بىو.
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كاتٌَ تؤَ هُخُو ضابىو، غًس دوٌ هُبُضكطزبىو، زَضِؤيؿت. تؤَ ئاوضٍِ بُزَوضٍ خؤٍ زاوَ، زًُا 
ضًِا و هُخؤٍ ثطغٌ، بؤضٌ تا ئًَػتا باُطًاْ ُُكطزووَ و وَن وتُواو ضووُان بىو، ظؤض غُضٍ غى

اضٍ غُضغاًبىو، خًَطا هُُاو دًًَُكٍُ ُٓغتا و زواٍ ًُٓىو داضٍَ وَئاطاياْ ًَُُِٓاوَ؟! يُكذ
ثًَِر خىهُن خؤٍ طؤضِيبىو. بُضاوٍ بُخُوَوَ ضىوَ ُٔؤًٌ خىاضزٌَُ. ًَٓؿتا خاُُوازَكُ ًُٓىو 

ٌ خىاضزًُـ ببىوُُوَ. ئُوداضَ كُؽ قػٍُ يبُضضا هُغُض خىاْ زاًُؿتبىوْ، ُٓضضُُس هُ
ًُٓىو ضووياْ هًَىَضطًَطِاوَ و بًَسَُطّ، بُداضٍَ زَهٌ  ثًَُِطىت و غُضكؤٍُُ ُُكطز، بُالَ غُضجنًسا

بُالَ ًاُسووبىوُُكٍُ  ًؿت و ُٓوَهًسا زَهدؤؾٌ بِىييَنَ،بُضبؤوَ، هُغُض كىضغًًُكٍُ خؤٍ زاُ
 ًُٓىو بًَسَُط ًاُُوَ. و ُُ كُؽ ئاوضٍِ هًَساوَ، بَُهلىبُباضىو، ُُ كُؽ ظَضزَخٍُُُ ٓاتٌَ  

ثىوضٍ بطزيًُ اليُكٌ، زَهٌ ؾازبىو، خىاخىاٍ بىو ضًًَِلٌ هًَسا و خىاضزْ تُواوبىو  كُ تؤَ هُ
زَغيت بُططياْ كطز و  هًٌَ ثطغٌ ضؤْ  َهلاتُوَ، بُالَ ُُيلطز، بَُهلىئُو زَهُضِاوكًًٍَُ هُكؤ

 كؤتايًؿسا ثًٌَ زَكا..؟! هُ ٌ، كُ زَؾعاٌُ ئُوَ زَهُ ثريَكَُ ويَطاْتىاًُت بُزظٍ ًاَهٌَ بُدًَبًََو
تسَطُضِيٍَ ضٌ زَكٍُ بًلُ و خؤت هُُاوبُ و ئُو ثطضُ غجًًٍُ ًًِـ هُتاواْ غُ طىت: هًَ

ُٓظاض قاًضٌ بُغىيرَت بىو.  طؤضَِوَ. ضىُلُ ُٓضضُُس ظياتط تًَت َُٓهسََ غىوزٍ ًًُُ. ئًُُ هُ
 و و ثاضِاوَ تا هًٌَ ببىوضٍَ، بَُهًًَِسا خؤٍ ضاكرت دُغتٍُ ظياتط بىو، ططيا ئًَػتا تؤَ زَهٌ ئاظاٍ هُ

ضىُلُ ًتٌاٍُُ  ًَٓؿتا بُتُواوٍ هًٌَ خؤف ُُبىوَ،ضاكرتكا، ئُودا ثىوضٍ بُضِيَلطز، زَؾًعاٌُ 
 ثٌَ ًًُُ..

تؤَ زؤخُكٍُ ُُٓس ُاخؤف بُدًًََٔؿت، تُُاُُت سُظٍ ُُزَكطز تؤَهُ هُ غًسيـ بلاتُوَ، 
اْ و ُُٓطاوٍ قىضؽ تطغاْ بُ زَضطٍُ ثؿتُوَزا بطِوا.. تؤَ بُ زَهًَلٌ طط بؤيُ غًسيـ ُاضاضبىو هُ

بُضَو قىتاغاُُ ضىو. زَهدؤؾبىو بُوٍَ ًاًؤغتا هُوٍ و هُ دؤ ٓاضثُضٍ زا، ضىُلُ زوييَنَ 
بُ خَُ و كُغُضَكاٌُ  ِقاؾىاًًَُاْ كطزبىو. ُٓغيت بُ ئاظاضٍ هًَساُُكُ ُُكطز، ضىُلُ ًًَؿل

ضاويَلٌ ضُغجًى هُ خُضيم بىو. ثاؾاْ هُدًٌَ خؤٍ زاًُؿت و هُغُض ًًَعَكُ ئاًُؿلٌ زاوَ، بُ 
زيىاضَكٍُ زَضِواٌُ زَتطىت ثًاويَلُ ئاظاضَكاٌُ طُيؿتىوُُتُ ئُوثُضٍِ، وا ثًَسَضىو ثايَ بُؾتًَلٌ 
ضَقُوَ بينَ. ثاف كاتًَلٌ ظؤض بُزَهتُُطٌ ًَٓسٍ خؤٍ ضاغتلطزَوَ، ثاؾاْ ؾتُ ضَقُكٍُ 

. خاوٍ كطزَوَ و َُٓهططتُوَ و ُُٓاغُيُكٌ َُٓهلًَؿا.. ؾتُكُ كاغُظيَلٌ هىوهسضاو بىو
و زضيَصٍ بُزوازا َُٓهلًَؿا، يُكذاضٍ زَهٌ ؾلا، كُ بًين ئُو زَغلُ  ُُٓاغُيُكٌ قىويَ
 كُ ثًَؿرت زابىويُ بًَلٌ. بُ تُواوّ بٌَ ًٓىا بىو. ،زَضطُيٍُ تًَسابىو
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 مثاذي  يازدة
 

ىَضِؤ بىو ضٍ ًُ ًُِكُ ت ،زَوضوُب ُواَهُ خًُ ػتينٓ  َُهلٌ طىُس ًُٓىو ُب ًب ًَٓؿتا كُ خ وزًَُ  . ُئ اغْا
كًَلٌ زيلُ و  َم بؤ ُي اويَلٌ زٍ و ُه ططووًث اويَم بؤ ًث الََ غُضبطزَكُ ُه ًث زؤظضابؤوَ، ُب بطوغلُ ُُ
 َ ًُىَضِؤكٍُ كطز ضٍ قىتاغاُُ ثاف  َُب ضِيَى . ُاضاض ُب َو خًَطاٌي بطوغلُ طىاظضاُي وٍ زٍ، ُب ًاَهًَم بؤ ُئ ُه

 ٌ َُهل ًُىو خ كآ  طُض واُُ َيعاٌُ ُئ َسَططْ.ثؿىو، ز  طىُس ضَخٍُِ ًه
اْ ُه َياُطىت: غًلاضزيَلٌ ظًه ٌ  ًَُعيم ز وَ، كُ ٓ ًبىوُي كًَم ُاغ تُضًٌ كىشضاوَكُ زؤظيبؤوَ. ُي

 ُ ك ُو ؾُوٍَ تاواُُ ، ه ًايَ بؤتَُو ضَو  َ ُب َُطٌ ؾٍُو ًُن زض َياُطىت كُ ٓاووالًَت .. ُٓضوَن ز َض ًُف ثؤُت
ٍض زيىَ ُه ًَسا ضوويساوَ، ثؤُت َ خؤٍ ًت ٌ  ئاٍو ضووباٍض ُياُ ٍض غُعات زوٍو ب ًُف زَوضوُب ؾىوؾتىوَ. ُئ

ض  ًُ ثرت طىًاٌُ زضوغتلطز، ضىُلُ قُت ثؤُت . ُئ ًًُكٍُ زيىَ خؤٍ ؾاضزؤتَُو ضـي كُ ٓاووالَت بىو، ثؤُت
َُطٌ ؾُوزا خؤٍ ُه َلٌ وا زض ُبىوَ ُه كاًت ُو  ُ زوٍا ئ ًُىو ُب  ٓ ََهًَّ كُ ُضوَٓا ز  ٓ ضووباضزا بؿىا.

اوكىشَزا زَطُضِيَّ )زياض زا بًث َُ بؤُاُُ ض ه َُهلىَ دًُاَو َُهطُزا ُاطُضٍَِ، ب كػُض سىكٍ زَزا(،  ُزوٍا ب ُي
زوايسا زَطُضِيَّ،  َططتىوَ و ُب ًَُلًْا ًه ًُىو ضيَىبا  ٓ غح غىاضْا َتُوَ، بؤُي ُئ سؤظيى ُيُا  ُ َػتا الََ تا ًئ ُب

َيططْ. اتينَ ز ُتاضيلٌ زٓا ض ه ، كُ ُب ٍ واُي ًتٌاُُ ـ   ؾُضيفً
ض   َُهلٌ طىُس ُب ُيَ ًُٓىو خ ط ض و ُب َُب .. تؤًًـ كًًَُم ؾِطٌ ٓاتبؤو َ ضىْو َو طؤضِغتاٌُ

 ُ زَكُ، ب ُيؿتُ ؾىيَُِ ُب ًَُِطريا. كُ ط ظوو كطز و خؤٍ ث وٍَ ظؤضٍ ئاَض ضُئ ُُب ا ه ًُُ ُوت، ت كُ ك كاضواُُ
 ٌ ُوت، وايعُا ُُُ ُآًُىاضَكُ ك َُهلٌ زظٍَ كطز و ضاوٍ ُب زمي ًَُى ئاثؤضٍا خ دُغتُ بضىوكُكٍُ ُه

َلُ ُه ًُُ ً ًًَُ، ُت ُكىضضٌ ُه باغلٌ زَزا، ئاوضٍِ زاوَ بعاٌُ ك كًَم  َطَ بىوَ. ُٓغيت كطز ُي َتٍُ زواداض ًه و
 ْ ا ًُُِكاًُ َطِوا كًَم ُه ًت ُوَن ُي ضطًَطِا، تطغاُْ  كػُض ُٓضزوون ضووياْ َو َطٍ كُوت. ُي ُكوًب  ٓ ضاوٍ ُب

ًُىاضَكٍُ  ُُُ ُٓا قػاْ خُضيلبىوْ و تًُاؾاٍ زمي الََ ًُٓىو ُب َبطات.. ُب ضزًًَْا زَكطز. ًت ُب
ُُس بؤ ًُٓىو  ًَتُ ث َ بب ٌَب ُوَ ز ".. "طُجنًَلٌ طىُاسُ".. "ئ غتُظًاُُ ًََوُ ُب ُو دش َياُطىت: "ئٍا ه ز

:ٌ ُ طىت َواغطٍَ".. قُؾ َُهس ُف ثؤتُض بطريٍَٓ  طُضً  ".. " ُئ  زظٍ طؤضِغتاُْا
ٌ خىزا- ُ سىكٌ ً َ.ُيُئ و ٌب َ ُب ويػيت ُئ ٌَب  ، ز
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ُو تؤَ ُه َُو تا ُىوكٌ ت ُوت. ٌق غُضًي ِذُْ دؤ ك ُاؾطيين ًئ ، ضىُلُ ضاٍو ُب ضوٍو  ٌُُ ٌَ ضاض ًث
و َـ ُه َياْ زَكطز و خؤياْ ضاًث ًاش َُهم ئا ػت  غاتُزا خ ٍَ!" ًب خؤٍ ز ٌ! وا ُب ُت َ! خؤي ُو وَٓ  زَكطز، "ُئ

:ْ ا َلُوَ طىًت  كُؽ ًث
َ..؟ -  كٌَ..؟ ٌك
ض..! -  ًُف ثؤُت

:ٌ كًَم طىت  ُي
ٍ خؤٍ وَض - ُيطكُْ. وا ضوو وَ ضاوَغتا.. غ َُهٌَ..!ُئ ًَُِطُضِيَّٓ   طًَطِا.. ه

:ْ ا غُض هكٌ زاضَكٍُ غُض تؤَ بىوْ طىًت ٍ ُه و كُغاُُ  ُئ
ُوَهٌ - ضٓ  َُهلى ثؤُت َُهيبَ، ب زَزآ   زووزيَ و ؾجطظَ بىو. ُُ

:ٌ َىَ طىت ًُث كًَلٌ ب  ُي
-  َ َط ُبىو كُؽ ًه ًاُ  ُُت كٍُ بلا. الًىاُي ب ًٌَٓين تًُاؾاٍ تاواُُ َؿُضًٍُ..! ويػيت ُب و ًب وٍا ُه

 بًينَ.ب
َُهطُضِا بىو،  طبُت ظَضزٓ  ضٍ ططتبىو. ثؤتُضٍ ُُ َُهم خؤياْ بؤ ؾُضيف الزا كُ ٓات و قؤَهٌ ثؤُت خ
ُتىُسٍ غٍُض خؤٍ ضاوَؾاُس،  ََ تُضًٌ كىشضاوَكُ ضاوَغتا، ب ضز ُُب ٍا ُه ضاويسابىو كُ ه ًُىو زًُ تطغٌٓ 

زَغتُكاٌُ زاثؤؾت و ُه ْ ضووٍ خؤٍ ُب ُُػ ثاؾا ٓ ٌَ زا، ُب ٍ ططياًُ ٌ:ثطًُِ  لُوَ طىت
ٍ كطز: - َُطًَم ٓاواض ًُِكطزووَ. ز ّ قُت وا ً َ ؾُضَفٍ غىيَِس زَخؤ ًُِكطزووَ، ُب  زؤغتاْ.. ًّ وا
باض كطزووَ؟! - ٌَ تؤٍ تاوُا  دا ك

ًٓىا ض  َ ضاويَلٌ ٌب ض غٍُض بَوِس كطز و ُب دُضطًسا، ثؤُت الَض ُه َُ ُث ُ وئ ضٍ، كُ ضاوٍ ب ًًُ زَوضوُب وُا
َلطز: ُوت، ٓاواٍض ًه ْ دؤ ك ِذُ  ًئ

َسَا كُ.. - ُهًََِت ًث  ب
:ٌ َ بطٍِ و طىت ٍ ٌث الََ ؾُضيف قػُ  ُب

؟ - َُ ضُقؤُي ٌٓ تؤُي  ئ
:ٌ ُُِغتاُسباوَ، طىت َُهًا ُياُططتباوَ و ٓ طُضُ  َتَُو ُئ ضًب ًابىو ُب ًَِٓسٍَ ُُ ض   ثؤُت

ٍ بؤ  - َئىًًَساُُ كٌ ًب َُي اش زَغتُكاٌُ ئًا ٌُُ و ُب ُوَ.. ثاؾْا ضاض طُضِابًا طُض ُُ ٌَ طىمت ُئ ؾتًَم ًث
:ٌ  دؤ كطز و طىت

- .ًًُ ْ ضًسٍ غىوزٍ ُ َُطبىو َس ًَْا بَوٌَ.. ًب ًاْ بَوٌَ.. ًث َ  دؤ ًث



 

81 

ُ ُٓكَو ِذُْ ضازيَطا، ك ُهَبُغرتاوٍَ ًئ و ضريؤكُٓ  وَ و طىيًَاْ بؤ ُئ قبىوُُ دًٌَ خؤياْ َض بًَطٍ و تؤَ ُه
 َ و ئامساُُ غاف و ٌب ، واياْ ضاوَضِوْا زَكطز ُئ َيطًَطِاَو ُيط و ضُغجاوٍ ز و زضؤ ظَق ظؤض ُب غ ض ُئ ُُب ُُي ه َُه ث

 ٍ ِذُْ ُه ضريؤكُكُ ُبىو، كُ ًئ الََ وُا ٍ بسا، ُب ُو زضؤظُُ ُثَوٌ غُضٍ ئ و ظالُُ بطوغم باوٍَ و ُه ت
و زوو كىضَِ ظؤضيْا سُظكطز  َسا ُه ؾىييَن خؤٍ ضاوَغتا، ُئ ٍ كُؽ زَغيت ًه َو َ ُئ ُواوبىو. ٌب ت

َ لطاوَ ًب سُا ُو ظِي ُتا شياٌُ ئ ُياْ بؿلًَِّٓ  َ غىيَِسَك زكاض ُُُ ُب ِذ و ًئ اْ ُئ الََ كُ ظاًُ تاواُُ ضظطاضكُْ، ُب
ُوَ. ًَتُ زَغت ًَٓعَكاٌُ ؾُضِخىاظًي ّ كُ كُوتب ٌ كاضيَم ب َُه َل ُياُىيَطا ًت ُيتاْ فطؤؾتىوَ، ُ ؾ  خؤٍ ُب

:ٌ كًَم طىت  ُي
َطَ؟ - ًَُ ًئ ، بؤ ويػتت ًب ُهَُِٓاٌت  بؤٓ 

:ٌ ُُاَهُوَ طىت ض ب  ثؤُت
َُهًٍَ،  -  ٓ ًتىاٌُ ُُ .. ًتىاٌُ ُُ  !ُ ًًَُكٌ زيل ًٓض د ًتىاٌُ بضٌُ  َطَ ظياتط ُُ الََ ًه ٍَ، ُب َُهًب ويػتٍ ٓ

. ططيْا كطزََو  زَغيت ُب
 َ ًُِوَزا غىيَِسٍ خىاضز و غُضبطز َلؤَه ًًُوَ ُه ًه ٌِ ًَٓ وثُضٍِ  ِذُْ دؤ ُب كًَم زواتط، ًئ ُُس خىُه ُٓضض

ًَُِزا، كىضِيصطُكْا زَه ًٓض بطوغلًؿٌ ه . كُ  ُهَبُغرتاوَكٍُ خؤٍ طًَطِاَو ٓ ٍ ، كُ دؤ خؤ وٍَ ًِابىوْ ُه
َلُوتيبَ.  ، كُ ُه شياٌُ خؤياْ ضاوياْ ًث ُيط و ُاواَظ وْا ببىَو ؾتًَلٌ ظؤض غ .. الٍ ُئ ُيتْا فطؤؾتىَو ؾ ُب

غُض ببعيَىْ. َتىاٌُ ضاوٍ خؤياٌُ ُه ُياُس ُ 
َلُوَ بطِياضياُس َُهلىًث ًاؾاٍ كُْ، ب ُيتاٌُ غُضوَضٍ ٍو ا ؾُوٍَ بضّ ُت اْ بؤ بطَِخػٌَ و ؾ ًُت  زَضف

.  ببًِّ
 َ و وَ. ضطثُضطٌث ُئ طىاظُُ َباُُ و ًب ُُُ ُاو عاض د ُيسا تا ًب ضًُك َُهططتين ُت ِذُْ دؤ ٓاضيلاضٍ ٓ ًئ

ًًُ ئاضِ ًِ َب َُ ًت سَظاٌُ ئ َٔاتىوَ. كىضَِكاْ وايُا َُ خىييَن ًه ُكُ ك ُبىو كُ بطِي  ٓ ًَُى ئاثؤضاكُزا ٍ ُه اغتُ
ُبط َُسٍَُ  و الََ ُئ ضَو ضاغتُضٍَِ زَطؤضٍِ، ُب كاْ ُب ٌ:طىًاُُ ُن طىت  ز طىُسًي

- . ٍ وَؾاُسوَو ُقؤُي و ض َ كُ ُئ َ زووض بىو ُض غٌَ ٌث ضٓ   ًُف ثؤُت
 ٌ زًَ ًًُن ُه ُياُ س، ب ُفتُ زواتط خُويْا ظضُِا نٓ  ٌ ويصزاٌُ بؤ ُي ًًُ تطغِاكُكاٌُ تؤَ و ُائاضًا ًَِ ُٔ

:ٌ سا غًس طىت ضضاًي  ُب
ُبَوٌت  َُهطًَطِ و وَضطًَطِ زَكٍُ و بَوٌ ُُاودٌَٓ  ٌ تؤَ تؤ ظؤض خؤت ه َُه َ ُاي ىٍَ كاٌت ؾٍُو َىَ زٍَ، ًُ ًه

. ىَو  ًّ ِب
:ٌ ، ثىوضَ ثؤٌه ُب دًسياُُ طىت ضزاَو َلضىو و ضاوَكاٌُ ُب  تؤَ ًت

ًًَؿلسا خىي زَزات؟ - َ ضًت ُه  .. تؤ كٌ خطاُث ُُي ًُؿُا  ًُ  ُئ
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:ٌ َطِشا و طىت ضظيى قاوَكٍُ زَغيت الضبؤوَ و بطِيَلٌ ًه  تؤَ زَغيت ُه
-  ..َ ًًُُ ثىوٍض ًًُُ.. ض   ض 
ٌ:غ  ًس طىت
ُُسداض  - وَ خىيَُِ... خىيَّ، ض وَ، ؾُوٍ ضابطزوو طىتت، ُئ ُُي ًَُِض زووباضَ زَك ٍ تطغ تؤ ظؤض وُت

ًَوًٌَ؟..  ُُي ب ََهًٍَ. تؤَ ضًتٓ  ًُىو ؾتًَم ز ُزَ،ٓ  ؿت ًَِٓسَ ئاظاضًَ  ًُت زووباضَ كطزَوَ، طىًت ُئ
طى ُباضٍَ ضووزاوَكُ ُُ ، ضٌ ه َُو ضًي َُه ضضاٍو تؤَ ز ُُب َم ه ٍ ًُٓىو ؾًت ، ثىوض تبىو، ُه خؤؾبُختـً

َُطٌ كطاوَ و زَضباظٍ كطز.  ض
.. ه - َو ّ ظؤضِيُئ  ً. ُُي ُو تاواُُ خطاث ض ئ ُُسيَذاض واُُب ٍِ وٓ  ًَب َىَ ز َ  ٍُ ؾُوْا خُوٌُ ًث زَظامن خؤ

 كطزووًُ.
 ٌ ُت ُُاع َُ قػاُُ ق َسَضىو ب َم كاضيطُض بىوَ. غًسـي ًث ًُه ًاْ ؾًَىَ ط ُٓ ًًِـ ُب  ، ًاضـي طىٌت

ُفتٍُ تُواو  ٓاتيبَ. تؤَ نٓ  َ ضىوَزَض، ثاؾاْ طىٌت ززامن زيَؿٌَ ُي كػُض ُه شووٍض َُهلُوت ُي ُٓض بؤٍ ٓ
ًُؿلاْ ضازَططٍَ و  غُض ئا ًاًلُكٍُ زَكاتُوَ و خؤٍ ُه ُواُُ غًس زَ ُيسَظاٌُ ؾ ًاًلسابىو،ُ  خؤٍ زَ

ظاضٍ تؤَ  ََهٌَ، ثاؾاْ ز ًَُعيمطىيَلاٌُ ُه زًٌَ ُىوغتًَِسا ض ز َ ُه ًاًلُكٍُ بؤ زَخاتُوَ تا بعاٌُ ووباضَ زَ
 .. ًَتَُو غت َُب  ز

ؿاْ كًٌُ بىو، بؤُي وٍا ًث ٌَي تؤَ ضووٍ ُه ضؤش ؾجطظ ٌَ  ضؤشُب َتىُا زَزا، كُ ززاٌُ ضابؤوَ و ز
ٓىضِيَُِكاٌُ زًٌَ خُوتين  وٍَ الٍ وابىو ُه َُط كطزبىو، ُئ َس ُواو خؤٍ ًب زًَاًلُكٍُ فطِيَسا. غًس ت

َ زَكطزْ...تؤًٌ ًت ىَ، بؤ كُغٌ باؽ ُُ ًُي ُو  ط َبىوَ غُضؤكٌ ئ َؿرت ز ُواوٍ طؤضِا، ًث ُت ثاؾْا تؤَ ب
ٓا غًس  ُضوَ ُواوَ.ٓ  زَس ُو كؤضِاُُ ُُ َػتا ه الََ ًئ َسا زَكطا، ُب ًُو كىؾتين ًت ٍ ًِساالْ كُ باغٌ ثؿ كؤضِاُُ

وٍَ كطز،  كُ تؤَ وَكى ين ُئ ًَب ز ًت ػاُُ و ًُدًو ًَتؤشداضْا ُه َؿىو زاوٍا ضؤَهٌ ه ٌ  ا وَن ًث ُاكا.. ضؤَه
زي ٍ ضيَمؾاُي ػاُُ غاضزبىو، تا بؤ ُدًو وً  َتسَكطزَوَ. ُه َ.. ؿٌ ض ؾساض ٌب اياُسا ُب زَكطز ًت ُوتبا سٍُظ ُُ  ك

ـ  ُُسيَ  ٓ ُيَ ط زَكطز. ُه َُطٌ ُُ الََ ز ٍ تؤَ غىضًِا بىو، ُب ُوتاُُ َُهػىك ُو ٓ ُُس غًس غُضٍ ه ُٓضض
ٌ بؤوَ ٍ ال ئاغاي و كؤضِاُُ ٌُت غطوؾيت و ُئ َ طُضِاَو ساَه ُبطز تؤ  ُ .و ئاظا ظؤٍض  ضَكاٌُ ويصزاٌُ غىوكرتبىْو

ًُىو ضؤشٍَ يا  ٓ زا ُُطاُُ و ضؤشَ ت با  خؤتؤَ ُه ساٌُ زٍَ و ضٌ بتىاًُ ضؤشَن ُا ضؤشَن زَضىوَ ظِي
ـً بطيَ سُا َبطز.. ظِي ٍ ز َتاواُُ ًًُ ًب سُا و ظِي ضٍِ زيَسا، زَضباظيلا بؤ ُئ وُث يت بىو ُه كؤُُ شووضيَم ُه

كاض زَٓا زَطٌُْ ُب ُبىو، ضىُلُ ُب  ُ ًُؿٌ ُوا ْ ثاغ ًا ف، ويصزاٌُ تؤً ًًُ طضلاُُ ُت ُو ياضً ت، ئ
 ًَٓىضزَكطزَوَ.
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 مثاذي دوازدة

 
 

ٓؤكاضيَلٌ زيلُف ُٓبىو كُوايلطز ًًَؿلٌ تؤَ ًًًَُُِٔ قىضغُكُ هُبريكا، ضىُلُ بُ 
ضُض ضًسٍ بؤ قىتاغاُُ ُُٓات. ضُُس ضؤشيَم و قىضغرت خُضيم بىو، كُ بًَلٌ تاؾتًَلٌ تاظَ 

ُفػٌ خؤٍ بلا و ُٓضضٌ يازَوَضٍ ئُوَ بًساتُ زََ با، بُاَلَ تؤَ تىاٌُ ضكُ هُطُيَ ُ
و خىهٌ ًاَهٌ بابٌ زَزا و زَهتُُط بىو. زَبٌَ ُُخؤف  ُُيتىاٌُ. زَغيت ثًَلطز بُؾُو زَوض

 ًطزبٌَ، ئُو خُياَهُ تاغاُسٍ، ضًسٍ بريٍ هُ ؾُضِ و دُضزَيٌ ُُزَكطزَوَ، خؤؾٌ هُ خؤبٌَ يا
و كُضَغتٍُ دُُطٌ فطِيَسا و  طٌ و خًُطًين بؤ ًابؤوَ. كُضَُِاشياًُسا ًُُابىو، تًُُا زَهتُُ

ضًسٍ ضًَصٍ هٌَ ُُزَبًِني. ثىوضٍ بايُخٌ ثًَسَزا، ًُٓىو دؤضَ ضاضَغُضيَلٌ هُطُيَ 
بُكاضًَِٓا. بُخؤٍ يُن هُو خَُهلُ بىو، كُ باوَضٍِ بُغىوزٍ ًُٓىو طرياوَ و زاوزَضًاًَُم 

ًؿُ ؾيت غُيطٍ تاقًسَكطزَوَ و ُٓضكاتًَم دؤضَ ُٓبىو، تا تُُسضوغيت بجاضيَعٍَ، ًُٓ
زَضًاًَُلٌ تاظَ زَضكُوتبا تا تاقًسَكطزَوَ كًَضٌ زَكُوتُ كُوَهٌ، بُخؤؾٌ ُُيسَدُضِباُس، 

ُٓض كُغًَلٌ زيلٍُ زَغتلُوتبا بُوٍ زَزا. ثىوضَ  ُلُ قُت ُُخؤف ُُكُوتبىو، بَُهلىضى
ُسضوغيت بؤ زَٓات. تُواو باوَضٍِ بُ و ثُخؿِاًُ خىهًًُكاٌُ تُ ثؤهٌ ًُٓىو باَلوكطاوَ

ًُٓىو باُطُؾُيُن ُٓبىو، كُ تًًَاُسا باَلوزَكطاوَ و باغٌ تاظَتطيّ ضيَطٍُ ُٓواطؤضِكٌَ و 
 كُ زَبٌَ ًطؤظ ،ضؤًَُيت ُىوغنت و َُٓهػاْ و خىاضزْ و خىاضزُُوَ و بطٍِ وَضظؾلطزًُاْ زَكطز

تُ تًًَسا بٌَ و دؤضٍ ئُو ثؤؾاكاٍُُ ًًٍُ كُ ثًَىيػعُقَو ئُجناًٌ بسا، هُثايَ ئُو زؤخُ
ئًِذًى ثريؤظبىوْ. ُٓضطًع تًَبًين  يٌَِايًاُُ ًُٓىو هُالٍ ئُو وَكىهُبُضياُسَكا. ئُو ض

ئُوَؾٌ ُُزَكطز، كُ باَلوكطاوَكاٌُ ئًُطِؤ تُواو ثًَضُواٍُُ ئُواٍُُ ًاُطًَم ثًَؿرتْ. بُخؤٍ 
َ بُغاُايٌ زَ زاوٍ ئُو ؾتاُُ زَكُوت. خامنًَلٌ غاكاضٍ زيَ و زَضووْ غاف بىو. بؤيُ ُٓضزَ

بؤ ئُو زَضفُتًَم بىو،  َتاظَ باغٌ ضاضَغُضكطزْ بُ ئاوٍَ ٓاتبىوَ ئاضا، باضٍ ُاضِيَلٌ تؤ
ثاؾاْ ئاوٍ غاضزٍ َُٓهَسَكًَؿا،  ًُٓىو ضؤشٍَ هُطُيَ ظَضزٍَ بُياٌُ ضايسَثًَضا غُض كؤَهٌَ و هُ

ثُضِؤيُكٌ  َوَ. ثاؾاْ زَيربزَوَ شووضٍَ و هُكاضتًذ وؾلٌ زَكطز بُ ثُؾتًُاَهًَلٌ زضِ وَكى
طًاٌُ ثان بًَتُوَ و تؤَ طىتٌُُ ئُو ًاكُ  بُ دادٍ و هًَفاْ زايسَثؤؾت تاكىتُضٍِ هىوهسَزا و 

 ظَضزٍَ هُ كىُؤضلُكاٌُ دُغتُيُوَ زَضبٌَ.
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بُالَ ئًُُ ًُٓىوٍ بٌَ غىوز بىو. تا زَٓات ئُو كىضَِ زَهتُُطرت زَبىو، ثرت 
ظيازكطز هُثايَ  ُضِا و تُُسضوغيت خطاتط زَبىو، بؤيُ سًُاًٌ طُضًًؿٌ بؤظَضزَُٓهسَط

َ كطزْ و ؾيت زيلُف. بُالَ ئُو كىضَِ خطاتط بىو باؾرت ُُبىو. بؤيُ وئاويَصيَِلطزْ و ُكى
ظفتًؿٌ بؤ ضاضَغُضيًُكٍُ ظيازكطز. بُضَبُضَ  و زَضزخىاضزاٌُ طايَ و بُكاضًَِٓاٌُ قريِ

 سَ زَكطز، كُ بُضِاٍ خؤٍ زَضًاٌُ سُفت زَضزاْ بىوْ.زاووزَضًاٌُ واٍ بؤ ظيَ
واٍ هًَٔات تؤَ طىيٌَ بُو ئُؾلُجنُيُ ُُزَزا.. بُالَ خامنُ ثريَكُ هُزَغت ساَهُتُكٍُ 

. ئًَػتا ثىوضَ ثؤهٌ بؤ يُكُجماض طىيٌَ وَضِغبىو. بطِياضيسا بُُٓض ُطخًَم بٌَ ئُو باضٍَ بطؤضٍَِ
ٌ زاواكطز، ُٓضكُ طُيؿتُ زَغيت و بطِيَلٌ هٌَ تاًلطز زَضًاٌُ شاُلىش بىو، ُُٓسيَل هُ

و  ئؤخٍُ بُ زَهًسآات. زَتطىت ئاططَ بُ ؾوٌ، يُكػُض بطِياضيسا واظ هُ ضاضَغُضٍ بُ ئاو
كُ ضايُكٌ ًُٓىو ؾتًَلٌ زيلُ بًٔيَنَ. ًُٓىو باوَضٍِ خؤٍ خػتُغُض ئُو شاُلىشَ. ًاَل

ئُجناًُكٍُ بىو. ظوو تطغُكٍُ ضَويًُوَ و زَضووٌُ زووزَهٌ هُ ضاوَضِواٌُ  هًَسايُ تؤَ، ظؤض بُ
و ئُطُض ئاططٍ هُبّ َُٓهلطزبا ُٓض ًَِٓسَ  ًَلٍُ ًُُائاضاًبؤوَ.. ضىُلُ تؤَ بٌَ بايُخ

 بايُخٌ ثًَسَزا.
دؤضَ شياُُ ضَُطُ هُطُيَ ئُو  تؤَ ُٓغيت كطز ئُوَ كاتٌ وَئاطا ٓاتُِوَيُ. ئُو

ٌ تًا يكًًَُم ثًًَسا بضًَتُوَ و طؤضِاُلاض ُالَ زَخىاظٍَزابطِيٍُِ وٍ ضؤًاُػًاُُتط بىوايُ، بخؤ
كؤتايًسا طُيؿتُ ئُوٍَ كُ  ضُُس ثالًَُم كطزَوَ تا زَضباظٍ كا. هُ بلا. بؤيُ بريٍ هُ

شاُلىشَكُ بؤ باضٍ وٍ هُدًًَُ. ئُوَُسٍَ زاوا زَكطز هًٌَ غىاتُوَ تا ثىوضٍ بًَعاضكطز، ئُويـ 
ويػيت ضُُسٍ سُظ هٌَ بىو هًٌَ غىاتُوَ و ئُوَُسَ بًَعاضٍ ؾىوؾُكٍُ زايٌََ بؤ ئُوٍَ كٍُ 

ُُكا. ئُطُض غًس زاواٍ كطزبا هًٌَ بًَدَُ بىو، بُالَ ضىُلُ تؤَ بىو ظؤض بُ وضزٍ ضاوزيَطٍ 
اغيت بُضَبُضَ زَضًاُُكُ هُكىضتٌ زَزا. بُالَ قُت بُخُياَهًسا ُكٍُ زَكطز. زييت بُضِبىتَو

شووضٍ زاًُؿتينَ  هُو زضظٍَ ضووكا كُ هُ ُُخىاتُوَ، بَُهلىُو كىضَِ هًٌَ ُُزَٓات كُ ئ
 ُٓبىو.. 

ًَُ زَضًاُُكٍُ هُ ؾُقُكُ بٔاوٍَ، كُ ثؿًوُ تىون ظَضزَكٍُ ضؤشيَم تؤَ خُضيلبىو ش
كُكٍُ زَغيت، وَن بَوًٌَ زَثاضِاوَ ُُٓسيَلٌ بساتٌَ. ثىوضٍ بُغُضزآات و ضاوٍ بطِيًُ ًاَل

 تؤَ طىتٌ:
 يػتت ًًُُ زاواٍ ًُكُثًتُض ئُطُض ثًَى -
 ثًتُض غُضٍ هُقاُس و واٍ ثًؿاُسا كُ ثًَىيػتُ -
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 ضاكرتَ زَهًِا بٌ -
 بُالَ ثًتُض زَهًِا بىو 
كُ تؤ بُخؤت زاوات كطز ًًِـ زَتسًٌََ، ضىُلُ ئًُُ بؤ ًّ ًٓض ًًُُ، بُالَ ئُطُض  -

 بُزَهت ُُبىو، هُخؤت ظياتط هؤًٍُ كُؽ ًُكُ.
كًَم شاُلىشٍ ىو، دا تؤَ زًٌَ ثؿًوُكٍُ هًَللطزَوَ و ًاَلزياضبىو ثًتُض ضاظٍ ب    

 تًَلطز. ثًتُض هُتاواْ زوو طُظ خؤٍ تًََُٔهسا، ثاؾاْ تا تًًَسا بىو ًًاواُسٍ، دا بُ ُٓض
و بُضز زازَزا و ًُضكاُُكاٌُ بُضزَزاُُوَ و  اظٍ زَزا و خؤٍ بُزاضضىاضالٍ شووضَكُزا ب

ُٓغتاوَ غُض ثاؾًاْ و بُ زَوضٍ خؤيسا زَغىوضِاوَ، ًُٓىو اليُكٌ تًَلسَؾًَىاُس. ثاؾاْ 
غُضٍ خػتبىوَ غُضؾاٌُ و زَُطًَلٌ هًَىَزَٓات، زَتطىت هُخؤؾًاْ وازَكا. ثاؾاْ وَن 
ؾًَتاْ بًُالو بُوالزا َُٓهبُظٍ و ُٓضضٌ ٓاتُ ضيٌَ تًَلًسا. هُو كاتُزا ثىوضَ ثؤهٌ 

ثاؾاْ هُ ثُجنُضَ  ،ُواُاُُ زَكاتُُوٍَ ثاَهوآلٓاتُشووضٍَ، زييت وا ثؿًوُكُ ُُٓسيَم دى
ئاوَاَلكُوَ خؤٍ َُٓهسا زَضٍَ و ُٓض ًُضكاًَُلٌ هُوٍَ ًابىو هُطُيَ خؤٍ بُ سُواٍ خػنت.. 

وضًِا، هُغُض ثُضواظٍ ضاويولُكٍُ زَيطِواًًُُ كتلُكُ و  ثريَشْ هُدًَىَ ضَقبؤوَ و تُواو واقٌ
 تؤًًـ كُوتبىوَ غُضثؿت ثًَسَكٌُُ.

 ثؿًوُ ضٌ بُغُضٓاتىوَ؟ُٓتًى تؤَ ئُو  -
 ضاًٌ زاوََكىضَِ و

 ُاظامن ثىوضٍَ -
 بلا؟ بؤ، ًّ ُٓضطًع واَ ُُزيىَ، ضٌ واٍ هًَلطزووَ وا -
 اغيت ُاظامن ثىوضٍَ.. بُالَ ئُوَُسَ زَظامن ئُطُض ثؿًوُ كُيفًاْ غاظبىو، وازَكُْ.بُضِ -
 اغت؟ زَُطٌ ثريَشْ ئاواظيَلٌ تًَسابىو تؤَ هًٌَ تطغا.بُضِ -
 َُهٌَ خامن.. ثًٌَىايُ وازَكُْب -
 تؤ ثًَتىايُ؟ -
 بَُهٌَ خامن.. -

ًُبُغيت  ثريَشْ خؤٍ ُىوؾتاُسَوَ، تؤًًـ بُتطؽ و زووزَهٌ غُيطٍ زَكطز. زضَُط هُ
ًططتُوَ و تًٌَ ضِاًا. ِاُُوَ زياضبىو، َُٓهكٌ زَضًاخنىاضُُوَكُ هُبّ ُىيَطُيؿت. كولٌ ًاَل

كُؾلًَلٌ هًَسا و و  ًَطِا، ثىوضَ ثؤهٌ بُطىيًَاْ بَوِسٍ كطزو ضاوٍ هًَىَضط طشكطزَوَتؤَ خؤٍ ك
 طىتٌ:
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 فُضًىو طُوضََ ئًَػتا بَوٌَ ضٌ واٍ هًَلطزٍ ئُو ئاشََهُ بُغتُظًاُُ ضاضَكٍُ، بؤضٌ؟ -
 ًّ ظطٍ ثًَػىوتا بؤيُ واًلطز، ضىُلُ ئُو ًٓض ثىوضيَلٌ ًًُُ. -
 زووَ زَضًاْ غىا؟ثىوضٍ ًًُُ.. ٍُٓ بٌَ ًًَؿم.. دا تؤ بؤضٌ ُاضاضتلط -
و ئُو زَضًاٍُُ زَزايُ، كُ ُُٓاوٍ  ضىُلُ ئُطُض ثىوضٍ ُٓبا خؤٍ زاخٌ زَكطز -
 تًَينَ، ئُطُض ًطؤظًـ با هًُُ ظياتط ُٓغيت بٌَُٓ ُُزَكطز!وزَغى

هًُٓلطِا ثىوضَ ثؤهٌ ُٓغيت بُ ئاظاضٍ ويصزاْ كطز، ئًُُ ضووُاكًًُكٌ تاظٍَ خػتُ 
ثُؾًٌاْ  ،َقٌ بٌَ بؤ ًِساَهًَلًـ وايُ. بؤيُ زَهٌ ُُضَ بىوطِغُضؾاْ، ئُوٍَ بؤ ثؿًوُيُن زَه

 بؤوَ و ضاوٍ كًًَُم تُضِبىوْ، زَغيت خػتُغُض غُضٍ تؤَ و بُُُضًٌ ثًًَطىت:
 تؤَ ًّ ضاكَُ بؤ تؤ زَخىاغت، ئًَػتاف ضاكُكُ ٓاتُزٍ. -

 ضاوَكاٌُ زياض بىو. تؤَ غُضٍ بَوِس كطز و بطيػلٍُ بايُر هُ
تؤ ضاكٍُ ًِت زَوٍَ، ًًِـ واَ بؤ ثؿًوُكُ زَويػت، زَضًاُُكُ  ثىوضٍَ زَظامن -

 ضاضٍَ كطز، ُٓض هُوَتٍُ..
وَيـ تؤَ، هُطُيَ تؤ زضيَصٍَ ُاوٍَ، زَتُوٍَ زيػاْ تىوضََِ بلٍُ. بُالَ ُٓوَهسَ بؤ  -

 كاتُ ضًسٍ ثًَىيػت ُاكا ئُو زَضًاُُ غؤٍ. يُكذاضيـ بٌَ ببًُ كىضِيَلٌ باف، ئُو
كُ هُوَتٌ تؤَ طُضِاوَتُوَ ًُٓىو  ،ت طُيؿتُ قىتاغاُُ، دًٌَ غُضُر بىوتؤَ ثًَـ وَخ

ٍُ بُتًُُا هُبُض بٌ ئَُ زوايًضزا زووباضَ زَكاتُوَ، ئًَػتاف وَكى ضؤشٍَ ئُو زياضزَ غُيطَ
طىتبىوْ  كُ وَغتا، هُدًاتٌ ئُوٍَ هُطُيَ زؤغتُكاٌُ ياضٍ بلات.. ثًٌَزَضواظٍَ ياضيطُ

ؾاًُـ زَضىو. زَيىيػت وا ثًؿاُسا كُ بًُُٓىو اليُكسا زَضِواٌُ، كُوا ُُخؤؾُ و بُ ُُخؤ
ضُض زَضكُوت، تؤَ ًُكٌ زَكطز. ثاف كًًَُم دًَف تابُالَ هُضِاغتًسا ثرت تًُاؾاٍ ضيَ

طُؾاوَ و كًًَُم غُيطٍ كطز، بُالَ ًَِٓسٍَ ُُبطز بُزَهٌ تُُطُوَ ضووٍ خؤٍ وَضطًَطِا. كُ 
ًَلطز و ُٓوَهًسا غُضٍ قػاْ بُضَو باغٌ بًَلٌ ببا. كُضٌ دًَف طُيؿتُدٌَ تؤَ ثًَؿىاظٍ ه

دًَف ؾتًَلٌ باؽ ُُكطز تؤَ ئؤقطٍَ ثٌَ بططٍَ، بؤيُ هًٌَ ثُغت بىو و ضؤيؿت. تؤَ ُٓض 
ُٓض يُكًَلٌ  ضاوٍ زَطًَطِا و تًُاؾاٍ زَكطز بُ ئاوات بىو تًضاويَلٌ بُو كضُ بلُوٍَ، هُ

عاض ضىوَ ٓؤَهٌ خىيَِسْ و هُغُض تُختُكُ زاًُؿت، دا زَضِواٌُ ُٓو ُُبىو، بُبٌَ ًٓىايٌ و بًَ
زييت وا كضًَلٌ زيلُ زٍَ، زَهُ كىتٍُ ططت و زَضثُضِيًُ زَضٍَ، ٓاواض ٓاواضٍ بىو، ثًَسَكٌُُ 

و شياٌُ خؤٍ زَخػتُ اظٍ زَزا زا ضازَزا و بُغُض ثُضشيُِكُزا بو بُوال كضُكاٌُ بًُال
بُال ضاويَلًـ غُيطٍ بًَلٌ زَكطز تا بعاٌَُ  ُُوَ غُيطَكاٌُ خؤٍ زَكطزًُتطغٌ و دىوآل
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ئاطاٍ هًًَُ، بُالَ وا زياض بىو ئاطاٍ هُ ًٓض ُُبىو، ضىُلُ ُٓض ئاوضِيَلًؿٌ هًَُِزاوَ..هُخؤٍ 
لُوتُوَ ٓاتىٓاواضٍ بىو، كاَلوٍ ًَُعيلثطغٌ باؾُ زَبٌَ ئاطاٍ هًُّ ُُبٌَ؟ ظؤض هًٌَ 

ٍ ٓاويَؿتُ ُاو كؤًَُهُ كىضِيَم و ُٓض يُكٍُ قىتابًًُكٌ ضفاُس و بؤ بًٌِضُكٍُ َُٓهسا، خؤ
بُاليُكسا تًََُٔهساْ، بُخؤؾٌ هُبُض ثًٌَ بًَلٌ كُوتُ غُضظَوٍ و ظؤضٍ ًُُابىو ئُويـ 

 بُضزاتُوَ. كُضٌ ئُو ضووٍ هًَىَضِطًَطا و هىوتِ بُضظكطزَوَ و طىيٌَ هًَبىو طىتٌ:
ّ.. ًًُٓؿُ خؤياْ ئاٍ خىايُ، ُُٓسٍَ كُؽ الياُىايُ ظؤض ظيطَن و ضَظاغىوك -

 َُٓهسَكًَؿّ!
 ضووًُتٌ تؤَ ئاططٍ هًَسَباضٍ، بُططاٌُ ُٓغتاوَ و بُ تًَلؿلاوٍ هُوٍَ زووضكُوتُوَ..
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 مثاذي سيَزدة
 

 
تؤَ بطِياضٍ خؤيسا، وا تًَطُيٌ كُ كىضِيَلٌ بىغعيَِطاوَ و زؤغيت ًًُُ و كُؽ كُيفٌ ثٌَ 

زَضكُوت ئُواْ بُضثطغًاضْ هُ بطِياضَكٍُ، ُايٌَ، طىتٌ، كُؽ خؤؾًِاويٍَ. كُ خَُهم بؤياْ 
ضَُطُ ُُٓطٌَ غىيًَاْ هًَبًَتُوَ. تا تىاُاٍ ُٓبىو ويػيت ضاغتُضٍَِ و ضان بٌَ، بُالَ ئُواْ 

 ُُيأًَُؿت، ضىُلُ ئُواْ خًٌُ ًٓضًاْ هُبُض ًًُُ و تًُُا زَياُُوٍَ هُزَغيت ضظطاض بّ.
وٍ بلُْ.. دا بؤ غُضكؤٍُُ ُاكُْ؟ ئُوٍ كُواتُ، با وابٌَ، با بؤ غُضَجناًًـ غُضكؤٍُُ 

كؤتايًسا ئُو  زؤغتًَلٌ ُُبٌَ كٍُ ًايف طاظاُسٍَ ُٓيُ. بَُهَِ.. ئُواْ واياْ هًَلطز هُ
 َُٓهىيَػتُ ضِكُِ وَضططٍَ، واياْ هًَلطز شياٌُ تاواْ و تاواُلاضٍ َُٓهبصيَطٍَ..
َُطٌ قىتاغاٍُُ بُ ئًَػتاكُ بُؾًَلٌ ظؤضٍ ضيَطٍُ بُضَو ًًسؤهني بطِيبىو، زَُطٌ ظ

ئاغتَُ زَطُيؿتُ طىٍَ، هًَطَ كُ ظاٌُ ُٓضطًعاو ُٓضطًع داضيَلٌ زيلُ ئُو زَُطٍُ طىٍَ 
ضاواْ ٓاتُخىاض. ظؤض هُبُض زَهٌ ططاْ بىو، بُالَ بًُوٌ زآاتبىو،  هًَِابًَتُوَ. فطًًَػلٌ هُ

َ هًَؿًاْ زَبىوضٍَ، ًازاَ خَُهم ُاضاضياْ كطزبىو ضوو هُو شياُُ بلات. زَبٌَ بًلات.. بُال
 هُطُيَ ئُو خُياالُُ فطًًَػلُكاْ ظؤضتط و ُُٓػلٌ قىوَهرتبىوْ.

اًُُِكاٌُ دؤ ئُوٍَ وهُو زًَُزا ضاوٍ بُ دؤ ٓاضثُضٍ ٓاوََهٌ طًاٌُ خؤٍ كُوت. ضو
زَضزَخػت كُ ؾتًَلٌ زَ زَهٌ زايُ.. زياضبىو كُ ُٓضزووكًاْ ُٓضضُُس بُطًاْ هًَم دىزاْ، 

و بؤَهٍُ   يًُوَ و ُُٓسٍَ ثطتُن ؾت زَكُُُوَ، تؤَ ضاوٍ بُ قؤَهٌ كطاغُكٍُ غطِبُالَ بري هُيُ
كُ هُغُض ُٓاَلتينَ ًلىضَِ و زَبٌَ ئُو شياُُ ُاخؤؾُ و ئُو ساَهُ بٌَ  ،هًَىَٓات زَضيسَخػت

واْ ُُٓطاو بينَ. بٌَ ئُوٍَ ضؤشيَم بري هُوَ بلاتُوَ، دًَبًََوٌَ و بُضَو دًٔاًَُلٌ فطَ بُظَيًُ
كؤتايٌ قػُكاٌُ ًٓىاٍ خىاغت، كُ دؤ  بطُضِيَتُوَ ًَُى ئُو شياُُ ثطِ كؤت و بُُسَ، هُ كُ

 هُيازٍ ُُكات.
كُ دؤ ثًٌَ ضاطُياُسْ ئُويـ ًُٓاْ ًُاظٍ ُٓيُ كُ تؤَ  ،تؤَ يُكذاض غُضغاَ بىو

ٌ ُٓيُتٌ، بؤيُف ٓاتىوَ تا بًسؤظيَتُوَ و بطِياضَ يُكذاضَكًًُكٍُ خؤٍ ثًَبَوٌَ.. ضىُلُ زايل
ظؤضٍ بُ قاًضًاْ هًَساوَ، هُبُضئُوٍَ ُُٓسٍَ غُضتىوٍ خىاضزووَ كُ ثًَؿرت ُُيسيتبىو، 



 

89 

ٌَ، خؤؾُ بطِوا و بُدًٌَ بًََو ًٓضًؿٌ هُباضَوَ ُُزَظاٌُ الٍ وابىو زايلٌ سُظٍ هٌَ ُاكا و ثًٌَ
كُ ئُوَف ئاضَظووٍ زايلٌ بٌَ، ئَُ بؤّ دًَبُدًٌَ ُُكا. ئاواتٌ ئُوَؾٌ ُٓبىو كُ زايلٌ 

شيىاْ ُُبًَتُوَ، كُ كىضَِكٍُ خؤٍ خػتؤتُ ُاو ىوزَ بٌَ و ُٓضطًع ضؤشيَم هُوَ ًًُٓؿُ ئاغ
 زووضيسا مبطٍَ. ئُو زًُا بٌَ ئاًاُُ تا بلُويَتُ ًَُى ئُؾلُجنُ و ئاظاض و هُ

كاتٌَ ُٓضزووكًاْ بُزَهتُُطًًُوَ هُثايَ يُن زَضِؤيؿنت، بَُهًًَِاُسا ثؿيت يُن بططْ و تا 
ئُو ئاظاضاُُياْ زَكاتُوَ هًَلساُُبطٍَِ. ئُودا زَغتًاْ بُ ثالْ زاُاْ كطز، دؤ  كؤيَ ًطزْ هُ

بُِباٌُ ئُؾلُوتًَلٌ زووضزا بُ وضزَ ؾتاْ بصٍ، تا  بطِياضيسا ببًَتُ خَُهىَتلًَؿًَم كُ هُ
خًُاْ زًَطٍَ، بُالَ كُ طىيٌَ بؤ تؤَ ضاططت،  بٌَ بُؾٌ و هُ ضؤشيَم هُغُضًاْ و هُ

 تاواُلاضيـ تايبُمتُُسيٌ خؤٍ ُٓيُ و بطِياضيسا ئُويـ ببًَتُ دُضزَ. ُٓغتًلطز شياٌُ
غٌَ ًًى هُخىاض غاُت ثًتُضغجؤضط و هُ ؾىيًََِلسا، كُ ثاُايٌ ضووباضٍ ًًػًػًجٌ هُ 

و باضيلَُهُ ُٓيُ كُ بُزاضغتاْ زاثؤؾطاوَ و  زَبٌَ، زووضطُيُكٌ زضيَص ًًوًَم تًَجُضِ
وٍَ ضاوَغتاْ و بُ وضزٍ تًًَاُطِواٌُ، كُغٌ تًَسا ًُؿتُدٌَ بُضبُغتًَلٌ هُالٍ غُضٍ ُٓيُ. هُ

ُُبىو، زووض بُضَو كُُاضٍ ئُوزيى َُٓهلُوتبىو، بؤيُ بطِياضياُسا زووضطٍُ داكػؤْ بلُُُ ثًَطُ 
ئاًاجنٌ ًًُكاًُاْ هُباتٌ ئُوٍَ بري هُوَ بلُُُوَ كٌَ بلُُُ غُضكًَؿو ؾىيَين 

فني و ئُويـ يُكػُض بُطَُهًاُلُوت، ضىُلُ ُٓض ٍ ُٓكوبًَطٍ دُضزَيًُكُياْ. ضىوُُ زوو
كاضيَم بٌَ بؤ وٍ دًاواظٍ ًًُُ. ُٓضغًَم هًَلسابطِاْ، بُو ًُضدٍُ هُكاتٌ زياضيلطاو كُ 

ٍُ زوو ًًى هُ طىُس زووض بىو ثًَم ًَُعيلًُىَؾُوَ هُ ؾىيًََِلٌ زووضَ زَؾيت غُضكُُاض كُ 
 هُطُيَ ئُوَُسَ خؤضاكٍُ، كُ زَتىاٌَُ هُ بطُُُوَ و ُٓض يُكُ ثًَساويػتًًُكاٌُ خؤٍ بًَينَ

ًاَهٌ خؤياٌُ بسظٍَ، ئُزٍ بطِياضياْ ُُزابىو ببُِ دُضزَ و ياغابُظيَّ. بُض هُوٍَ ئًَىاضَ زابٌَ، 
بُزضيَصايٌ و ثاُايٌ طىُس، باُطُؾٍُ ئُوَياْ كطزبىو، كُ بَُ ظوواُُ ُٓواَهًَلٌ غُيط زَبًػنت. 

 هًَسَكطز، بٌَ زَُط بٌَ و ضاوَضِيَلا. بُ ُٓض غًَلًؿًاْ زَطىت، زاواياْ
زَوضوبُضٍ ًُىَؾُوٍَ تؤَ طُيؿت و زاُُ بُضاظيَلٌ كىالو ُُٓسٍَ ؾيت بًَكًٌُتٌ هُطُيَ 
خؤيسا ًَِٓابىو، ضىوَ غُض بُضظايًُن كُ بُغُض ؾىيَين زياضيلطاويسا زَضِواٌُ، ئُغتًَطَ هُ 

تبىو، ئُو ضووباضَ ًُظُُف زَتطىت ئامساٌَُ زَبطيػلاُُوَ و بًَسَُطٌ ًُٓىو اليُكٌ زاطط
ُشيَينَ، فًتُيُكٌ ظَضيايُ. تؤَ غاتًَم طىيٌَ َُٓهدػت زَُطًَلٌ ُُبًػت ئاضاًًًُكُ بؿَو

خىاض بُضظايًُكُوَ بُفًتُيُن وَالًٌ زضاوَ. تؤَ زوو فًتٍُ زيلٍُ هًَسا  زياضيلطاوٍ هًَسا، هُ
 زاضيًُوَ ثطغٌ:طًَم بُئاطُاْ زضايُوَ. ئُودا زَُو ئاًاشَكاٌُ وَن خؤياْ وَالًً
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 كٌَ هُويًَُ؟ -
 تؤَ غؤيُض، تؤَهُغتًَين ضَؾٌ ئًػجاًُاْ، ُاوٍ خؤتاْ بَوًَّ. -
 ٓان فًين زَغت غىوض و دؤ ٓاضثُضٍ تطغٌ زَضيا. -

 تؤَ ئُو ُاواٍُُ بؤ َُٓهبصاضزبىوْ و هُو كتًَباٍُُ زَضًَِٓابىوْ كُ سُظٍ هًَسَكطزْ.
 ًَّباؾُ، وؾٍُ ًًٍَُِٔ ثٌَ بَو -

 زوون ثًَلُوَ بُزَُطًَلٌ ططِطىتًاْ:ضُٓ
 خىيَّ -

اظيسا، مشُكُكاٌُ زضِاْ و َُهساُُ خىاضٍَ و ئًِذا خؤؾٌ بدا تؤَ ضٌ ًَِٓابىو بؤٍ ٓ
ثًَػتٍُ زاًاال، بُالَ طىيٌَ ثًَُِزا.. هُشيَط بُضظايًُكُزا ضيًَُكِ ئاغاْ زَوكُُاض زَضِؤيؿت، 

 ُُبىو. ض ئاظاض و ُاخؤؾًًُكٌ دُضزاٌُ تًَساثًَلُوَ ئُو ضيًَُياْ ططتُبُض، كُ ًٓ
تطغٌ زَضيا ثاضضُ طؤؾتًَلٌ ظهٌ غىيَطكطاوٍ بُضاظٍ هُطُيَ خؤيسا ًَِٓابىو، بُالَ زَغيت 

 زظيبىو و ضُُس زاُُ قُغَُهًَلٌ ًَِٓابىو تا بًلاتُ قُهىوْ، تىوتينغىوض هُطًَُُم و ُُٓسٍَ 
ًاْ ُُكًَؿابىو و ُُؾًاجنىوٍ بىو. تؤَهُغتًيَن ِتىوتٓاوََهُ دُضزَكاٌُ ثًَؿرت  بُالَ كُؽ هُ

ًًُ بٌَ ئاطط زَغت ثًَِاكا. ضاغتًؿٌ زَكطز، ضىُلُ هُو ضؤشاُُزا غُضكًَؿضَف طىتٌ، ئُو 
بُظَمحُت كُؽ ُٓبىو بعاٌَُ ؾكاتُ ضًًُ. غُز طُظيَم غُضووتط ئاططياْ بُغُض كَُهُكًَلُوَ 

ُاوَ بُيُكرتياْ  ٌ خؤياْ. ُاوَغُضكًَؿيُكَُ  كُوتُِوَ و ئًُُياْ كطزَ ًَُعيمبُزيلطز، هًٌَ 
زَطىت، وؽ. هُُاكاو ًُٓىو ضاوَغتاْ و ثُجنُياْ بُغُض هًَىياُُوَ بىو، زَغيت خؤياْ بؤ 
خُجنُضَ خُياَهًًُكاًُاْ زضيَصكطز و بُضطثُ فُضًاًُاْ ثًَلسَزا، "ئُطُض زوشًّ غُضٍ َُٓهربٍَِ 

اٌَُ قػُ بلا". ظؤض باؾًاْ زَظاٌُ خاوَْ بُ خُجنُضَكُت بًلىشَ"، "ثًاوٍ ًطزوو ُاتى
ُُٓسٍَ كاتٌ تًَسا بُغُضبُضْ. بُالَ  خؤٌ بلطِْ ياًكَُهُن ضىويُِ طىُس بؤ ئُوٍَ ثًَساويػت

دُضزاْ ئُجناَ ُُزَْ، بؤيُ كَُهُكُكُياْ زاطريكطز و  بًاُىو ُُبىو تا كاضَكُياْ وَكى ئًُُف
دؤ غُوَهلٍُ ثًَؿُوٍَ ططتُ زَغت و ٓاكًـ  بؤ ُاو ضووباضياْ َُٓهسا، تؤَ بىوَ غُضكطزَ و

ُاوَضِاغيت كَُهُكُكُ ضاوَغتابىو، قؤَهٌ هُغُض غًِطٌ تًَجُضِاُسبىو،  ئُوٍَ زواوَ. تؤَ هُ
 بُضطثُ فُضًاٌُ زَزا ٓاوضِيَلاٌُ:ـ

 بًًَُِِٔ بُضبا -
 بَُهَِ بَُهَِ طُوضََ -
 دًَطرييلُْ  -
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 قاميُ طُوضََ -
 با تؤظيَم بًُالزابٌَ -
 واوَ طُوضََتُ -

كُ ًِساَهُكاْ كَُهُكُكُياْ بُ دًَطري و داضِغاُُ بُضَو ُاوَضِاغتِ ضووباضَكُ ٓاشوا، 
 زَضكُوت كُ ئُو فُضًاُاُُ تُُٔا بؤ ثؤظ هًَساْ بىوْ زَُا ًٓض ًُبُغتًَلًاْ ُُبىو.

 كَُهُكُكُ ضِ َُٓهططتىوَ؟ -
 ُُٓسَّ زاضكُؾتِ و ًاغِ -
 ن بّ تاْ زَضخُْ و ضىغت و ضاآلوَهُكاُضاضؤطُكاْ َُٓهسَْ و غُ -
 بُغُضضاو طُوضََ -
 ياَهاَل ًُٓىو ؾتًَم قايٍ و دًَطريكُْ -
 دًَطريَ طُوضََ -

اغتٍُ ثًَؿُوَكُياْ بُضَو الٍ ضاغت ُاوَضِاغيت ضووباض تًَجُضٍِ، كىضَِكاْ ئاضِ كَُهُكُكُ هُ
و، بؤيُ خًَطايٌ ؾُثؤهًـ وَضضُضخاُس، دا غُوَهُكاًُاْ هُاليُن زاُا.. ئاغيت ضووباض بُضظُُبى

ُ غُعات تًَجُضٍِ كُغًاْ قػُيُكٌ ُُِِزَبىو، غٌَ ضاضَك غٌَ ًًى تًَجُض خىوزهُ زوو يا
و غٌَ ضووُاكٌ هًَىَ ُُكطز. هُو زًَُزا كَُهُكُكُ بُ بُضزََ ؾاضؤضلُكُزا طىضظٍَ كطز، زو

هُوٍَ بعاُّ ض زَزا هُ كىيًَُ و ضؤْ بُ ئاضاًٌ ُىوغتىوَ، بٌَ ئاطا  ؿاًُاْزياضبىو، ثً
كاضَغاتًَلٌ طُوضَ هَُ غاتُزا هُُاو ئاويَسا ضووزَزا. تؤَهُغتًيَن ضَف بُ دًَطريٍ ضاوَغتا 
بىو، باغلٌ تًَلئاالُسبىوْ و تًُاؾاٍ كؤُُ ُٓواضٍ خؤؾٌ و ُاخؤؾًاٌُ زَكطز. ظؤضٍ 

َ ضووبُضِووٍ بُضظايٌ زَضياكاُسا بُزَهًَلٌ بىيَطَو سُظزَكطز ئُويـ ئًَػتا بًبًينَ، كُ ضؤْ هُ
ًطزْ زَبًَتُوَ و خُُسٍَ ُٓض هُغُض هًَىاُُ. ئًُُ زوايني داض بىو بُزَهًَلٌ ؾلاو و 
قُُاعُمتُُسَوَ تًُاؾايلا. زوو دُضزَكٍُ زيلُف بؤ زواداض تًُاؾاياْ زَكطز و ًُٓىو 

بُالَ ظوو هًٌَ  َهُكُكٍُ هُ زووضطُكُ زووضخػتُوَ،ضاوياْ هُغُض طىُس بىو، تا ؾُثؤي كُ
غُضووٍ زووضطُكُ بًٔاشؤْ. زَوضوبُضٍ زووٍ  َئاطآاتّ و تىاًُاْ بؤ ؾىيًََِلٌ ئاضاَ هُو

ؾُو، كاتٌَ هُكُُاض ططيًَاُسا، ثؿلًِاْ تا بعاُّ ضٌ تًَسايُ، ضاضؤطُيُكٌ كؤًُاْ زؤظيًُوَ، 
 بُالَ بًلُُُ ثُُا بؤ خىاضزًًًَُُُكاْ، هُطُيَ خؤياْ بطزياْ تا بُغُض ئُؾلُوتُكٍُ زازَْ و

 بُخؤياْ بطِياضياُسا ئُطُض كُؾىُٓوا خؤف بىو وَن دُضزَ و ئُؾكًا هُ زَضَوَ غُوْ.
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هًَىاضٍ  كُ بًػت غٌ ُُٓطاو هُ ،ئاططيَلٌ طُوضَياْ هُثايَ كؤًَُهُ زاضيَم كطزَوَ
زاضغتاًَُىَ زووضبىو. ثاضضُ طؤؾتًَلٌ بُضاظياْ هًَُُى هُطُُُكُزا كىالُس و ؾًَىٍ خؤياْ 

ًُٓىو كؤتًَم ضظطاضبىوْ و ئَُ زووضطُ  طُهًَم خؤف بىو، واياُسَظاٌُ هُخىاضز، زَهًاْ 
واُُبىو كُؽ ضؤشيَم بريبلاتُوَ بؤ ئًَطَ بٌَ.  ُياْ زاطريكطزووَ. ثًًَاْزووضَزَغت و ضؤَه

ئاوَزاٌُ ُاكُُُوَ. ئاططَ بُضظَكُ ضووٍ ضووُان  طىتًؿًاْ كُ ُٓضطًع كُغًاْ ضوو هُ
و زضَختاٍُُ  بُوالزا زَٓاويَؿت و زَثُضِيًُ غُض ئُو زاض و زَكطزُُوَ و ثطيؿلٌ بًُال

 زَوضوبُضياْ.
ُياْ خىاضز. بُغُض طصوطًازا كُ زوا ظويَطٍ طؤؾتُكُياْ هطفلطز و زوا زَُلُ زاُُويََو

و خؤؾٌ بىو. زَياُتىاٌُ ؾىيًََِلٌ فًَِلرت بسؤظُُوَ، بُالَ خؤياْ  ضاكؿاْ و زَهًاْ ثطِ ُُؾئُ
 ًٍُ كًُجُكُياْ زووضُُخػتُوَ. دؤ طىتٌ:هُو زميُُُ ضؤًاُػً

 ُٓض ئاوا ًًُُ كىضِيُِ؟-
 تؤَ طىتٌ:

شياًَُلٌ خؤف ًًُُ! زَبٌَ ئُطُض كىضِاْ مباُبًِّ ض بَوًَّ؟ زََهًَّ ُٓض زًَطْ بؤ ئُوٍَ  -
 ًًُُ ٓان؟ بًَُِ ئًَطَ.. وا

وٍَ هًُُ ضاكرت ُٓكَوبًَطٍ طىتٌ: ثًٌَىايُ.. ُٓض ضؤًَُم بٌَ، بؤ ًّ طىجناوَ، ًّ ؾتًَلٍ ُا
بٌَ.. ضىُلُ ًّ ُٓضطًع تًَط خىاضزْ ُُبىوميُ.. ثاؾاْ هًَطَ كُؽ ُاتىاٌَُ بًَتُ زواَ و ضاوَ 

 بينَ.
 تؤَ طىتٌ:

ض ًُت بُياًُاْ ظوو ُٓغيت و ُاتُوٍَ بضًًُ ًُكتُب و ئَُ شياُُ بُزَهٌ ًُِ، تؤ ُاضا -
.. بُالَ ًّ بؤ دؤ خًُباضَ، لاُُ ُابًت و كُؽ هؤًُت ُاكازووضاضٍ ئُو ًُٓىو ؾتُ بًَلَُه

 زَبٌَ خؤٍ هُ ظؤض ؾيت خؤف بًَبُؾلا. ضىُلُ ئُطُض ببًَتُ خَُهىَتلًَـ ُاضاض
 دؤ طىتٌ:

وايُ، ضاغتُ، بُالَ وَن زَظاٌُ ًّ ظؤضَ بري هًَُِكطزؤتُوَ. ُٓضضؤًَُم بٌَ ئًَػتا كُ  -
 ثًٍَ باؾرتَ ببٌُ دُضزَ، كُ دُضزَيًٍ تاقًلطزَوَ.

 تؤَ طىتٌ:
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اٌُ خَُهلٌ ئًُطِؤ هُضاو ثًَؿاْ كَُ زَضُِ خَُهىَتُوَ. بُالَ دُضزَكاْ ًًُٓؿُ زَظ -
 خؤَهًًَُـ بلاتُيّ ؾىيَّ بِىٍَ و ثُضِؤٍ زضِ و دًَطٍُ ضيَعْ. بُالَ خَُهىَتلًَـ زَبٌَ هُ ضَقرت

 غُضٍ و هُبُض باضاْ ضاوَغيتَ.
 ّ؟ٓان هًٌَ ثطغٌ: باؾُ بؤ ثُضِؤ و ًؿلٌ هُغُضٍ خؤياْ زَئاَهًَِ

ف ببًًُ يُكٌَ بلُْ. خَُهىَتلًَـ ًًُٓؿُ واْ، دا ئُطُض تؤ ُاظامن، بُالَ زَبٌَ وا -
 ئُواْ بلٍُ. هُواْ، زَبٌَ وَكى

 يَ ُاكطٍَوٓان طىتٌ: ًّ ئًَُُ ثٌَ قبى
 باؾُ تؤ ض زَكٍُ؟ -
 ُاظامن، بُالَ ئُوَف ُاكَُ -
 باؾُ بؤ ُا ٓان؟ -
 ، َُٓهسيٍَبؤ.. ًّ ُٓض بُضطُّ ُاططَ -
َُٓهسيٌَ! باؾُ تؤ زَبًًُ خَُهىَكًَؿًَلٌ خاووخوًضلٌ قؿت، زَبًًُ ًايٍُ  -

 ؾُضًُظاضٍ.
ُكٍُ بىو، ثاؾاْ ثُُططيَلٌ قُهىوُزَغيت غىوض وَالًٌ ُُبىو، خُضيلٌ ثطِكطزٌُ 

تُِكُ زايططت. بُ ئاغىوزَيًُوَ ئَُهكُ ئَُهكُ وكطزَوَ تا تى ًَُعيمَُٓهططتُوَ و هُ قُُُِكٍُ 
ثًَسَبطز و بريياْ هُوَ  كطز. زوو دُضزَكٍُ زيلُ ئريَيِبؤخنؤؾٍُ بُبازَئُو زووكَُهُ 

 زَكطزَوَ هُ ئايِسَ ئُواًُـ زَغت ثًَبلُْ. ٓان ثطغٌ:
 ئُضٍَ زَبٌَ دُضزَ ض بلُْ؟ -

 تؤَ طىتٌ:
زَبُْ، كُؾتًاْ زاطريزَكُْ و زَياُػىتًَِّ،  ٍُ كاتٌ خؤياْ بُ كَُهُطايٌ بُغُضظؤضيِ -

و هُ ؾىيَين تطغِاكٌ غُض زووضطٍُ خؤياْ سُؾاضٍ زَزَْ، كُ زيَىَظًُ و ثاضَ وَزَغتسيَِّ 
 ؾتُكاْ ضاوزيَطٍ زَكُْ و ُٓضكُغًَلٌ هُغُض كُؾتًًُكاْ بٌَ زَيلىشْ.

 دؤ طىتٌ:
 بُالَ شُُكاْ بؤ زووضطُكُ زًََُِِٓوَ و شُاْ ُاكىشْ -

 تؤَ طىتٌ:
 ُُّا ُاياُلىشْ، دُضزَ ظؤض ًُضزْ، شًُـ ًُٓىو زًٌََ دىا -

 دؤ بُ سًُاغُتُوَ طىتٌ:
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ئُزٍ دىاُرتيّ ثؤؾاكًـ هُبُضُاكُْ.. ًُٓىو بُضطًاْ بُ ظيَطِ و ظيى و ئَُهٌاؽ  -
 ضاظايتُوَ.

 ٓان ثطغٌ: كٌَ؟
 بؤ، دُضزَكاْ.. -

 ٓان بُقًَعَوَ تًُاؾاٍ دوُ ؾطَِكاٌُ خؤٍ كطز و بُزَُطًَلٌ خًًُُِوَ طىتٌ:
 تُوَ، بُالَ هُواَُُ ظياتط ًًُُ. الَ وايُ دوىبُضطٌ ًّ هُ دُضزاْ ُاوَؾًَ -

ظوو زَبًَتُ خاوَْ دىاُرتيّ و ضاكرتيّ ثؤؾان،  طىت، ُٓض ُٓضزوو كىضَِكٍُ زٍ ثًًَاْ
ًًُكاًُاْ زَغتجٌَ زَكُْ، ئُوَؾًاْ تًَطُياُس كُ ئُو دوىبُضطٍُ وٍ بؤ غُضكًَؿثاف ئُوٍَ 

دُضزَ زَوَهًُُُسَكاْ، كُ ًًُكاْ ظؤض طىجناوَ، ُٓضضُُس عازَتًـ وايُ كُ غُضكًَؿغُضَتاٍ 
 بؤ كاض زَضّ بُٓازاضتطيّ دوىبُضط زَثؤؾّ..

ًَُىاْ  بُضَبُضَ زَُطٌ ُٓض غًَلًاْ كح زَبىو و ضاوياْ زَضىوَ خُوٍَ.. قُهىوُُكُ هُ
خُويَلٌ قىويَ ضِاضىو، وَن ُٓض كُغًَلٌ ويصزاْ ثان  ثُجنٍُ زَغيت غىوض كُوتُ خىاضٍَ و هُ

زَضيا و تؤَهُغتًيَن ضَؾًـ ظَمحُترت خُوياْ هًَلُوت.. ثاف  كُ تُواو ًاُسوو بٌَ. تطغٌ
ئُوٍَ بُ زظٍ زوعاكاٌُ خؤياْ خىيَِس، ضىُلُ كُغٌ هًَُِبىو زَغُاَلتٌ ُٓبٌَ ُاضاضياْ بلا 

زَكطزَوَ ُٓض واظٍ هٌَ  بُ ئاؾلطا زوعا غىيَِّ، هُغُض طصوطًا ضاكؿاْ، هُضِاغتًسا بريياْ
زووض بطِؤْ، ُُوَن هُُاكاو بطوغلًَم هًًَاُسا. كُ ضاوياْ بؤ  بًَِّ، بُالَ تطغاْ يُكذاض وا

خُوٍَ ططاُبىو، ويصزاًُاْ وضووشا، هُوٍَ زَتطغاْ بُو ُٓاَلتُِياْ طىُآًَلٌ طُوضَياْ كطزبٌَ، 
ئُودا بريياْ ضىوَ غُض ئُو طؤؾتٍُ زظيبىوياْ، ئاظاضٍ ضاغتُقًُِياْ هُويَطِا زَغيت ثًَلطز. 

بُاَلَ بًاُىو بؤ ويصزاًُاْ، كُ زَياْ داض ؾُكطؤكُ و غًَىياْ زظيىَ،  زَياُىيػت ئُوَ بلُُُ
بطزٌُ ؾُكطؤكُ  قايى ُُزَبىو. واياْ بُخُيايَ و ئُُسيَؿُزا زَٓات كُ ئُو ويصزاُُ بُو بًاُىاُُ

طؤؾت بطزْ و ؾيت زيلٍُ بُٓازاض، زظيًُ.. ئًُُف سُضاًُ. دا بَُهًًَِاْ  ضفاُسْ بىو. بُآلَ
ىو ُٓوَهٌ خؤياْ غُُُطُضِ تا دُضزَيٌ بلُُُ ثًؿُيُكٌ ًُضزاُُ و بُزظٍ بُيُكسٍ زا ًُٓ

كطزْ ثًػٌ ُُكُْ.. ئُودا ويصزاًُاْ ئاضاًٌ ططت و ضاوٍ ئُو زوو دُضزَ تاظَكاضَ ضىوَ 
 خُويَلٌ قىويَ.
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 مثاذي ضواردة
 

ٌ ُكىيًَُ، زاًُؿت و ضاوَكاُكُ غبُيينَ تؤَ هُخُو ُٓغتا، غُضٍ غىضًِا و ُُيعاٌُ ه
و كاظيىَيُكٌ هًَىَ بىو،  واٌُ، ئُودا بُبريٍ ٓاتُوَ، زًَُوَوؤيف و بُزَوضوبُضٍ خؤيسا ضَُٓهط

ُٓغتًَلٌ بُضًَصٍ بًَسَُطٌ و ئاضاًٌ هُو خاًؤؾًًُزا بىو، كُ تُُاُُت زاضغتاًُؿٌ 
ا، ُُ شاوَشاوٍ زاططتبىو.. ًٓض ؾتًَم ُُبىو ئاضاًٌ غطوؾت بؿًَىييَنَ، ُُ طُاليُن زَُٓش

خىُاو زَهؤخ زَهؤخ هُغُض ثُهلٌ زضَخت و طصوطًا وَغتا بىو. ضًُِ زاٌُ ُٓبىو،ئاوَ
زووكَُهًَلٌ باضيلَُهٍُ ؾًين هًَىَ َُٓهسَضىو و ًَلٌ غجٌ ئاططَكٍُ زاثؤؾتبىو، كُخؤَهًًَُؿ

 يُكػُض بُ ُٓوايسا ثُخـ زَبىو، دؤ و ٓاكًـ ًَٓؿتا ُىوغتبىوْ.
خىيَِسٍ و يُكًَلٌ زٍ وَالًٌ زاوَ، ظؤضٍ ُُبطز  ئًَػتا زووض هًَُُى زاضغتاُسا باَهِسَيُن

تطقُتطقٌ زاضكىُلُضَ بًػرتا، بُضَبُضَ ضَُطُ هًََوُكٍُ كاظيىَ غجٌ بؤوَ و زَُطٌ دؤضاودؤض 
زَضكُوتّ و غًٌاكاٌُ شياْ زَضكُوتّ. غطوؾيت ُاواظَ خُوٍ هُخؤٍ زاتُكاُس و خؤٍ بؤ ئُو 

ٓات بُغُض طُالٍ زضَختًَم طًِطَوٌ  َُهَ ضاًاوَ زَضخػت. كطًًَلٌ غُوظٍ ضلؤكىضِ
زَخىاضز و زوو هُ غًٌَ دُغتٍُ بُضظزَكطزَوَ و زَوضوثؿيت خؤٍ بؤْ زَكطز. ئُودا زووباضَ 

ٍُ هُخؤٍ بطٍِ. بُثًٌَ ٓاتّ و هَوبُضز دى وَكىكُوتُوَ،  ًَُعيمتؤَ  ٓاتُوَ ثًَـ و كُ هُ
زازًَطكاْ. هُزوايًسا  َْضىوْ يآَُهس خؤطُضِاُُوٍَ ئُو ئافُضيسَيُ، ئاواتُكاٌُ تؤًًـ يا

ُٓوازا  كاتُ ططُطُكُ ٓات، كطًُكُ بريٍ كطزَوَ، ثاؾاْ ًُىٍَ دُغتٍُ خؤٍ هُ
خىاضكطزَوَ، ًَِٓسٍَ ُُبطز خؤٍ بُضزاوَ غُضقاضٌ تؤَ، ئًًُـ ظؤض بُوَ زَهدؤف بىو، 

ض كُغًَلٌ ضىُلُ هُو ئُفػاُاٍُُ طىيٌَ هًَبىوَ، ٓاتىوَ كُ كطَ بُختًَلٌ باؾٌ ثًَىَيُ و ُٓ
كُوٍَ، دوىبُضطٌ تاظٍَ زَغت زَكُوٍَ. الٍ وابىو ئُو دوىبُضطاٍُُ  ًَُعيمكًًَُلٌ هًَىَ 

 زَغتًؿٌ زَكُوْ ثؤؾاكٌ ططاُبُٓاٍ دُضزاُّ.
ؾىيًََِلٌ ُازياضَوَ زَضكُوتّ و بُضَو كاضٍ خؤياْ ضىوْ،  ئًَػتا طُهُ ًًَطوويًَم هُ

ؤكُيُ َُٓهططٍَ، كُ قُباضَكٍُ ثًَِر ا ئُو داَهذاَهيُكًَلًاْ ُُبٌَ كُ بًَُٓعٍ خؤٍ َُٓهًسَزا ت
ًَِٓسٍَ خؤٍ بىو. بُ قؤَهُكاٌُ َُٓهًططتبىو، زَيىيػت بُغُض قُزٍ زاضيَلٌ َُٓهطًَطٍَِ. 
 خاَهداَهؤكُيُكًـ بُغُض هلُ طًايُكٌ زضيَصزا َُٓهطُضِا، تؤَ خؤٍ بُغُضزا ُىوؾتاُسَوَ و ثًٌَ
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و فطٍِ تا ًاَهٌ خاَهٌ  ًُ.. خاَهداَهؤكُكُف باَهٌ هًَلساطىت: خاَهداَهؤكُ ًاَهٌ خاَهٍ هُكىيَ
ثًؿاُسا. ئًُُف الٍ تؤَ غُيطُُبىو، ضىُلُ هًًَُصبىو بطِواٍ وابىو خاَهداَهؤكُ بُطىيٌَ 

زَزا. ثاؾاْ قاهؤضُيُن زَضكُوت كُ بُقىضغٌ تؤثَُهُ  و ًاَهُ خاَهًاْ ثًؿاْ خَُهلٌ زَكا
 ٌ زايُ، قاهؤضُكُ قاضُكاٌُ ويَلًَِٔاُُوَ تا واثًػايًُكٌ غوؤضزَكطزَوَ، تؤَ زَغتًَل

غاتُزا باَهِسَ و ًًَطوو وضزَ وضزَ زَضزَكُوتّ، ئُو زَوضوبُضَ هُ  زَضكُوٍَ كُ ًطزووَ. هُو
 صٍ ببىو.ضطيلٍُ باَهِساْ ت

 ًَُعيمقُهًَلِ ظيكّ ٓات و هُُٓواٍ باَهُكاٌُ هًَلسا و ثاؾاْ بُخًَطايٌ بُغُض هكُزاضيَلٌ 
تُوَ، ضووٍ وَضطًَطِا تا بُبايُخُوَ هُو بًَطاُاُُ بطِواٌَُ. ثاؾاْ مسؤضَيُكِ بؤض تؤَ َُٓهًِؿ

ُاوَ تًُاؾاٍ  ٓات و يُكًَلٌ ظهٌ ضيَىٍ ئاغاٍ هُطَُهسا بىو، هُوٍَ َُٓهكىجنابىو، ُاوَ
كىضَِكاٌُ زَكطز و هًًَاْ و وضز زَبؤوَ. ثًَسَضىو ئُو باَهِسَ و ئاشََهُ كًَىياُُ ثًَؿرت هُو 

ُيُ ض داضاْ ًطؤظًاْ ُُزييبَ.. بؤيُ ُُياُسَظاٌُ ُُ هُو خَُهلُ برتغٍ ُُ هُطَُهًاْ زووضط
ٍُ تًَسا طُضِا، تًؿلٌ زضيَصٍ خؤض بُُاو طُاَل ضابًنَي. غطوؾت تًَلطِا وَئاطا ٓات و دىوَه

ضطَِكاٌُ زضَختاْ زظَياْ زَكطز. ثُثىوهُ بُغُض طىالُسا ًُؿتُِوَ و بُغُض ئُو زميُُُزا باَهُ 
 زَزا. ضَُطًُِكاًُاْ هًَم

تؤَ زوو دُضزَكٍُ زيلٍُ وَئاطا ًَِٓاْ، ُٓض غًَم بُٓاتىٓاواض زووضكُوتُِوَ. ثاف يُن 
زوو خىهُن دوُكاًُاْ زاكٌُُ و بُزواٍ يُكلُوتّ، هًَطَ و هُوٍَ غامتُياْ زَكطز، تا طُيؿتُِ 

ىُسَ بضىوكُياْ ُُزَكطز ئُو ئاوَ هًََوٍُ غُض بُضبُغتُ ظخيُ غجًًُكُ، كُغًاْ غُضييب ئُو ط
ئاو بُضظبىوُُوَيُكٌ غاكاض  خىوزكُ هُوزيى ئاويَلٌ بُضيِسا ُىوغتىوَ. ؾُثؤهًَلٌ بًَُٓع يا

لُيُف ضًا كُ بُ كَُهُكُكٍُ هٌَ زووضخػتبىوُُوَ، زَهًاْ بًُُ خؤف بىو، ضىُلُ ئُو ثطزؤَه
 ئاوَزاٌُ زَبُغتُِوَ.

ؤف و بطغًبىوْ، زيػاْ بَوًػٍُ ئاططَكُياْ كُياْ طُضِاُُوَ، ضاالن و زَهدكُ بؤ ئؤضزوطُ
اُُ زؤظيًُوَ. طُالٍ زاض بُضِووياْ ًَُعيلبُضظكطزَوَ. ٓان كاًُاويَلٌ ئاوٍ ثان و فًَِلٌ هُو 

هُباتٌ ثُضزار بُكاضًَِٓا تا ئاوٍ ثٌَ ُؤؾلُْ. تاًٌ ئُو ئاوَ هُو زَوضوبُضَ دىاُُزا واٍ 
َ ُُبٌَ. دؤ خُضيم بىو طؤؾت بُضاظَكٍُ بؤ اْ بُ خىاضزُُوٍَ قاوًهًَلطزبىوْ، ثًَىيػتً

هًَلطز تؤظٍَ ئاضاَ بططٍَ، دا قىالبُكاًُاْ  بُضضايٌ قاف قاف زَكطز. ٓان و تؤَ زاواياْ
َُٓهططت و ضىوُُ غُض ضووباض و ًَِٓسٍَ ُُبطز بُؾٌ خؤياْ ًاغٌ ثًَىَبىو. دؤ ئاضاًٌ 

ٍ. ثؿًوًُاغًًُكِ بضىوكًاْ ًُُابىو، بُض هُطُضِاُُوَياْ بُ ًٌَٓين ؾتًَلٌ خؤؾٌ زَضطِ
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ضاوكطز، ثًَسَضىو بُؾٌ خًَعاًَُم بلُْ. ًاغًًُكاًُاْ هُطُيَ طؤؾتُكُ بطشاُس، غُضغاَ بىوْ 
ضىُلُ ُٓضطًع ًاغٌ ئُوَُسَ بُتاًًاْ ُُخىاضزبىو. ُُياُسَظاٌُ ئُطُض ًاغٌ ضاوكطاو 

ؾىيَين  تًَم هُزًَىزَغت غؤضكطاوَ تاًٌ ضاتط زَبٌَ. ئُوَؾًاْ بؤ زَضكُوت كُ ًُٓىو ؾ
 كطاوَزا دًاواظَ، ُىوغنت و ًُؾكلطزْ و خؤؾىوؾنت و تُُاُُت بطغًبىوُـ.

غًَبُضيَم هًٌَ ضاكؿاْ و ٓاكًـ خُضيلٌ قُهىوُلًَؿاٌَُ بىو.  زواٍ ُاٌُ بُياٌُ ئُواْ هُ
و بُغُض طصوطًا  ثاؾاْ بؤ ؾاضَظابىوْ بُضَو زاضغتاْ ضىوْ. ثًًَاْ هُ ثاضضُزاضٍ ضظيى زَُا

االوَكُزا زَضِؤيؿنت. زاضغًَىَكاْ زَتطىت ثاؾاٍ زاضغتاُّ و ًَٓؿىوَ تطيَلاًُاْ تًَم ئ
شيَط ؾؤضِبؤتُوَ. هُغُض ئُو خاكُ ثًاغُياْ زَكطز، كُ ًافىضٍ  زَتطىت تاجنُ غُض بُضَو

 عاضّ ضاظاوَ زاثؤؾطابىو.طصوطًاٍ بُطىَه
ُُبىوْ. ظاًُاْ كُ ظؤض ؾتًاْ زؤظيًُوَ زَهٌ خؤؾلطزْ، بُالَ ًايٍُ غُضغاًبىوًُاْ 

و دؤطُهُيُكٌ تُُط هُكُُاض  ُ ًًوًَم بُضيٍُُِ غٌَ ًًى زضيَصَ و ضاضَكًَُعيلكُ زووضطُ
غاتًَم زَتىاُّ بًُُهُ هًًَسَْ.  دًاٍ زَكاتُوَ، كُ زوو غُز ياضزَ زَبٌَ و ُابٌَ. كُ ُٓض

بؤ ًاغٌ ططتّ كُياْ ظؤض بطغًبىوْ، ُُياُتىاٌُ ضِؤيُكٌ زضَُط طُضِاُُوَ ئؤضزووطُثاف ًُىَ
ًَبُضيَم و بىَغنت. بؤيُ طؤؾت بُضاظَكُياْ بُغاضزٍ زابُضٍَ، ئُودا خؤياْ ٓاويَؿتُ بُض غ

بُالَ ظوو هُ قػاْ بًَعاضبىوْ و هًَم بًَسَُطبىوْ. ئُو كح و خاًؤؾٌ و زَغتًاْ بُ قػاْ كطز.
غتا، تُُاُُت ُٓغيت تًُُايٌ و غىضبُتُ زَضووٌُ ثطِ زَهُضِاوكٌَ كطزْ. بؤيُ غُضيبًًاْ ُٓ

بُالَ ًُٓىوياْ ؾُضًًاْ زَضطُ و تُويوٍُ بُضاظاٌُ زَكطز، ٓاكٌ زَغت غىوضيـ خُياَهٌ بُض
 هُو الواظيًٍُ خؤياْ زَكطزَوَ و كُغًاْ ُُويَطاْ باغٌ خُياَهُكاًُاْ بلُْ.

زووضَوَ زَٓات. ُٓضوَن  ثاف ًاوَيُن طىيًَاْ هُ زَُطًَلٌ ُاًؤ و غُيط بىو كُ هُ
بُالَ ئُو زَُطُ ُاًؤيُ واٍ هًَٔات  ،غُعات زَبًػيتَ و طىيٌَ ُازاتٌَ ضطكٍُئُوٍَ ًطؤظ 

ئُوَُسَ بًَُٓع بىو، ُُياُتىاٌُ ثؿتطىيٌَ غُْ. كىضِطُي ضاثُضِيّ و ُٓضكُغٌ تًُاؾاٍ ئُوٍ 
زيلٍُ كطز و طىيًَاْ َُٓهدػت.. بؤ غاتًَم بًَسَُطًًُكٌ قىويَ ًُٓىو اليُكٌ زاططت، ثاؾاْ 

 ُاوَ زَُطٌ زاوَ. هُوضًبُيُن ٓات 
 دؤ بُُُٓاغُبطِكًَىَ طىتٌ:

 ئُوَ ضًًُ؟ -
 تؤَ بُضطثُ طىتٌ:

 ًّ غُضَ غىضًِاوَ -
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 بًَطٍ بُؾجطظَيًُوَ طىتٌ:ُٓكَو
 طُواَهُ ًًُُ.. ضىُلُ طُواَهُ.. -

 تؤَ قػُكٍُ ثٌَ بطٍِ:
 ٓان! طىٍَ بسٍَ.. قػُكُيُ. -

ضًبُيُكٌ زٍ ئُو كؿىًاتًًٍُ ًاوَيُن ضاوَضِواُبىوْ كُ زَتطىت عىًطيَلُ، زيػاْ 
 ُٓشاُس.

 با بضني بعاُني ضًًُ؟ -
ُٓغتاُُ غُضثٌَ و بُثُهُ بُضَو كُُاضٍ ضوو هُ ؾاضؤضلُكُ ضىوْ. زَوَُُكاًُاْ هًَلسابطٍِ 

ٍُ ًًوًَم زووض هُطىُسٍ ًَُعيلو تًُاؾاٍ غُض ئاويًَاْ كطز. كَُهُكُ بضىوكُكُياْ زيت 
 ُوبُضيـ ظؤض قُضَباَهغ بىو. شًاضَيُكٌ ظؤض بُهًًُـ هُهُطُيَ ؾُثؤالْ زَهُضاوَ. كُُاضٍ ئ

كَُهُكُكُ بىوْ، بُالَ كىضَِكاْ ُُياُعاٌُ ئُو خَُهلٍُ غُض بُهًُُكاْ ض زَكُْ.  ًَُعيم
ُكُكُ بُضظبؤوَ، ظؤضٍ ُُبطز ثُضت بىو و بىوَ ثَُهُ ًَلٌ غجٌ هُالٍ كَُههُُاكاو زووكَُه

 ُوتُ بُضطىيًَاْ.ُٓوضيَلٌ غػت و ًُٓاْ زَُط و ضًبُكُف ك
 تؤَ طىتٌ:

 ًّ ئًَػتا زَظامن.. يُكًَم خِلاوَ. -
 ٓان طىتٌ:

ضاغتُ، كُ بًى تًَطُُض ثاض ٓاويينَ خِلا، زيتٍ واياُلطز، تؤثًاْ بُغُض ئاويَسا  -
ٓاويَؿت، ئًُُف وايلطز غُضئاو بلُوٍَ. ُٓضوَٓا ُُٓسٍَ ُاْ زًََِّٓ و دًىٍَ تًَسَكُْ و 

وايُ ئُو ُاُاُُ زَضُِ ئُو ؾىيٍَُِ كُغُكٍُ  َكُوٍَ، ضىُلُ الياْزَخيُُُ ُاو ئاو و غُضز
 تًَسا خِلاوَ و هُوٍَ ضازَوَغنت.

 دؤ طىتٌ:
 بَُهٌَ، ًًِـ ئًَُُ بًػتىوَ، ثًٍَ غُيطَ ئُو ُاُُ ضؤْ وازَكا. -

 تؤَ طىتٌ:
 ئُوَ كاضٍ ئُو ؾتاُُيُ، كُ خَُهم بُغُض ُاُُكُيسا زَخىيَِّ ُاُُكُ وا ُاكا، بَُهلى -

 ثًَـ ئُوٍَ َُٓهًسَُُ ُاو ئاوٍَ.
 ٓان طىتٌ:

 بُالَ ًّ ضُُس داضَ بُخؤَ زيىَ، قُت كُؽ ًٓض ُاَهٌَ -
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 تؤَ طىتٌ:
زَهٌ خؤياْ تُهًػٌُكاًُاْ غىيَِّ، زَهًِاؾٍ وا زَكُْ. ًُٓىو  ئُوَ غُيطَ، ضَُطُ هُ -

 كُغًَم زَتىاٌَُ ئًُُ بعاٌَُ.
بىو، ضىُلُ ضيٌَ تًَِاضٌَ ثاضضُ ُاًَُلٌ ًٓض زوو كىضَِكٍُ زٍ قػُكاٌُ تؤًًاْ ثٌَ باف 

 بلا، هُو زًٍَُ ئُو ئُضكُ قىضغٍُ ثًَطِازَغجًَطْ. ُُظاْ بُبٌَ تُهًػٍ بُو ظيطَكًًُ ضَفتاض
 دؤ طىتٌ:

 بٌ ؾُيتاْ، خؤظطُ ًًِـ هُوٍَ باَ. ُُفطَت بُ -
 ٓان طىتٌ:

 ًًِـ ُٓضضٌ ًُُٓ زَيسََ بُؽ بعامن كٌَ خِلاوَ.
 ضاططتبىو غُيطياْ زَكطز، هُُاكاو تؤَ برييَلٌ بؤ ٓات، ٓاواضٍ كطز:كىضَِكاْ طىيًَاْ 

 كىضِيُِ، زَظامن كٌَ خِلاوَ.. ئُوَ ئًٌَُيّ! -
يُكػُض ُٓغتًاُلطز ثاَهُواُّ، ئُوَ غُضكُوتين ضاغتُقًُِيُ، ًُٓىو خَُهم يازياْ 

بؤ زَضِيَصْ. كطزووْ و بؤياْ زَهتُُطبىوْ..زَهُكاْ بؤياْ خًُباضْ و ضاوَكاْ فطًًَػلًاْ 
بًَطىًاْ ئُو كُغاٍُُ خطاثُياْ هُطَُهسا كطزووْ ئًَػتا ئاظاض زَضًَصْ، ثاف ئُوٍَ بُبريياْ 

ًُٓىوف ططُطرت ئُوَيُ ئًَػتا  زيَتُوَ ضؤْ بٌَ بُظَيًاُُ ضَفتاضياْ هُطَُهسا زَكطزْ. هُ
دُضزَيٌ وت، كُ ًُٓىو طىُس باغًاْ زَكا و كىضِاٌُ زٍ ئًَطَيًاْ ثًَسَبُْ. بؤيُ بؤياْ زَضكُ

 .كاضيَلٌ ططُط و ؾايػتُ
ىوْ. دُضزَكاْ كُ تاضيلٌ زآات، كَُهُكُكُ طُضِايُوَ ؾىيَين خؤٍ و بُهًُُكاًُـ وُب

خؤبايًبىوْ ببىوْ، هُبُض ئُو كًَؿُ و ُٓضاوظَُايٍُ زضوغتًاْ  ، ثطِ فًع و هُطُضِاُُوَ خًَىَتطُ
، ئُودا بريياْ هُوَ كطزَوَ، كُ خَُهلٌ كطزبىو، ًاغًاْ ضاوكطز و ؾًَىياْ هًَِا و خىاضزياْ

طىُس ئًَػتا ضؤْ هُباضَياُُوَ زَزويَّ و ويٍَُِ ئُو بٌَ ئاضاًًًُياْ زًََِٓا بُضضاو، كُ بُٓؤٍ 
ظؤضيـ ئاغىوزَبىوْ. بُالَ كُ وَ بُتًَطِواًُين خؤياْ بعضبىوًُاْ ًُٓىو خَُهلٌ طىُسٍ ططتؤتُ

ضاوياْ بطِيبىوَ ئاططَكُ و خُياَهٌ ُٓض يُكُياْ  ؾُوياْ هًَسآات.، واظياْ هُقػاْ ًَِٓا و
بُاليُكسا ضىو و ظَوقًاْ ًُُا. تؤَ و دؤ ُُياُتىاٌُ خؤياْ هُ غُضييب ًاَهُوَ ببىيَطْ. ظؤضٍ 
ُُبطز ئُو غُضيبًًُ بىوَ ؾجطظَبىوْ و زَهتُُطٌ، بٌَ ئُوٍَ ئاطاياْ هًَيبَ ئار و ُُٓاغُياْ 

اضيًُوَ ضىوَ ُاو باغٌ ُٓغيت خَُهم، كُ زَياُبًِّ زواٍ زَُهسَكًَؿا.. بُضَبُضَ دؤ بُ ئاطُٓ
 ًًُياْ زَطُضِيَُِوَ.. ئًَػتا ُا.. بُالَ..غُضكًَؿئُو 
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تؤَ ئُو بريؤكٍُ بُزيَ ُُبىو ٓاكًـ كُ تاكى ئًَػتا بًَسَُط بىو ٓاتُ ثايَ تؤَ و ضَتٌ 
ع غؤظٍ ًاَهُوٍَ كطزَوَ. دؤ خًَطا َُٓهىيَػتُكٍُ ضووُلطزَوَ و زَهًِايلطزُُوَ كُ ُٓضطً

 ُُبىوَ، بَُ دؤضَ ياخًبىوُُكُياْ بُكؤتا ًَِٓا.
كُ ؾُو تًَجُضٍِ، وَُُوظ ياضٍ  بُضاوَكاٌُ ٓان زَكطز، ظؤضٍ ُُبطز ثطخٍُ هٌَ بُضظبؤوَ، 

 َهٍُ هُوثاف ئُويـ دؤ خُوت، بُالَ تؤَ هُغُض ظط ضاكؿابىو، ًُُٓؿلٌ ضُقاُسبىو و دى
َيطِواًًُُ ٓاوََهُكاٌُ، ثاؾاْ ُٓغتاوَ غُض ضؤكاْ و ضىو تا بطِيبىو. ًاوَيُن بُبايُخُوَ زخؤ

هًَُُى طًازا و هُبُض ضووُاكٌ ئاططَكُزا بطُضٍَِ. ضُُس ثاضضُزاضيَلٌ تُُلٌ هىوهسضاوٍ 
ئاططَكُ ضؤن زازَزا و  ًَُعيم َُٓهططتُوَ، زوواٌُ هٌَ َُٓهبصاضزْ كُ ظاٌُ بُكَُهلٌ زيَّ. دا هُ

ن هُو ثاضضاُُ ؾتًَلٌ ُىوغٌ. ثاؾاْ يُكًَلٌ هىوهساوَ و بُ ؾتًَلٌ تًص هُغُض ُٓض يُ
خػتًًُ ًَُى طريفاٌُ ضاكُتُكٍُ، ئُوٍ زيلُؾٌ خػتُ ًَُى كاَلوٍ دؤ، ثاف ئُوٍَ كًًَُم 

خاوَُُكٍُ زووضخػتُوَ. ُٓضوَٓا ُُٓسٍَ طُجنًٍُِ قىتاغاُُؾٌ خػتُ ُاو كاَلوَكُ، كُ  هُ
ضًُِضِيَم.. ئُودا بُغُض ثُجنٍُ ثًًَاْ ضؤيؿت و ظؤضٍ ال خؤؾُويػت بىوْ، هُواُُف ثاضضُ ًُ

زاضاْ زووضكُوتُوَ تا زَهًِابىو كُ ُايبًػنت، هُويَىَ بُغاض َُٓهًلىتا الٍ بُضبُغتُ  هُُاو
 ظخيُكُ.
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 مثاذي ثازدة
 

 
ثاف ضُُس خىهُكًَم تؤَ ًوٌ بُهًَاَلوَكُ وَُا و ضووٍ هُ هًَىاضٍ ئًوًِؤٍ كطز. بُض هُوٍَ 

طاتُ ُاوَضِاغيت ًُىٍَ ضيَطُكٍُ بطِيبىو، ئُودا ؾُثؤهُكاْ تىُسياْ كطز و ئُويـ قىواليًُكُ ب
بًُتٌاُُوَ غُز طُظَكٍُ زيلٍُ بُ ًُهُواٌُ بطٍِ، ُٓضضؤًَُم بىو هُكؤتايًسا طُيؿتُ كُُاض 
و ظؤضطُضِا تا ؾىيًََِلٌ ُعًٌ زؤظيًُوَ خؤٍ هًََُٔهسا زَضٍَ، زَغيت هُطريفاٌُ ضاكطز و 

ٍ زَضًَِٓا و كُُاض و قُزئاوٍ ططت و بُ زاضغتاًَُسا ضىو. كًًَُم ثًَـ غُعات تُهًؿُزاضَكُ
بُضاًبُض طىُسَكُ، زييت كَُهُكًَلٌ َُٓهٌني هُ غًَبُضٍ زاضاْ و  زَ ضىوَ التًَلٌ ضووتُْ هُ

الٍ كُُاضَ بُضظَكُ هُُطُضٍ ططتىوَ. ًُٓىو ؾتًَم هُشيَط دطيىٍَ ئُغتًَطَكاُسا كح و ئاضاَ 
ًُٓىو زَوضوبُضٍ  زاضيًُوَ هُاض ضووباض هُغُض ظط خؿٌ و بُ ئاطُيؿتُوَ كُُبىو. تا طُ

خؤٍ زَضِواٌُ، ئُودا خؤٍ ؾؤضِكطزَوَ ُاو ئاوٍَ و كًًَُم ًُهٍُ كطز تا طُيؿتُ كَُهُكُكُ و 
 ثُُايسا خؤٍ ًات كطز. خؤٍ تًَٔاويَؿت و هُ

وتين زا، يُن زوو خىهُكٌ ثاف كًًَُم ظَُطٌ كَُهُكُكُ هًًَسا و يُكًَم فُضًاٌُ بُضِيَلُ
بىو كُ غُضكُوتين وَزَغت ًَِٓا. ضىُلُ  ؾازًاْو بُضِيَلُوت. تؤَ الَوثًَضىو كَُهُكُكُ دى

زضيَص كَُهُكُكُ زووضو ُ غُعاتًَلٌئًُؿُوٍ ئَُ كَُهُكُيُ. ثاف ضاضَكزَيعاٌُ ئًُُ زوا طُؾيت 
و بُو تاضيلًًُ تا كُُاض ًُهٍُ  ضاوَغتا و تؤَ هُ ثُُاطُكٍُ ٓاتُ زَضٍَ و خؤٍ َُٓهسا ُاو ئاوٍَ

 زووضٍ كَُهُكُكُ هُ ئاوٍَ ٓاتُزَض، ُُوَن كُؽ بًبًينَ. ٍُ ثُجنا طُظ هًَُُعيلكطز و 
بُ ُُٓسٍَ ضيَطٍُ الضُثسا ضىو، ثاف كًًَُم خؤٍ هُبُضزََ ثُضشيين ثؿتُوٍَ ًاَهِ 

ين كطز، ضىُلُ ئُوٍَ ثىوضٍ زؤظيًُوَ، ثًََُٔهطُضِا، طُيؿتُ ثُجنُضَ و تًُاؾاٍ شووضٍ زاًُؿت
ضووُان بىو. زييت وا ثىوضَ ثؤهٌ و غًس و ًاضٍ و زايلٌ دؤ ٓاثُض ثًَلُوَ كؤبىويُِوَ و 
قػاْ زَكُْ، هُثايَ ضاضثايُكُ زاًُؿتىوْ كُ كُوتبىوَ ًَُىاْ ئُواْ و زَضطٍُ شووضَكُ. تؤَ 

ا و ىاؾٌ ثاَهٌ ثًَىَُكُوتُوَ و بٌَ خؿجُ غىضطًًُكٍُ زاكُالُس و بًَُٓ ًَُعيمزَضطُ  ًَٓسٍ هُ
زاضيًُوَ ثاَهًَلٌ زيلٍُ ثًَىَُا، ُٓضضُُس داضٍ دريٍَِ هًَىَ كًًَُلٌ كطزَوَ، ثاؾاْ بُئاطُ
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زَٓات ئُو هُدًٌَ خؤٍ ضازَثُضٍَِ، ئُوَُسٍَ كطزَوَ بتىاٌَُ بُغُضضؤكاْ ثًًَسا تًَجُضٍَِ، 
 غُضٍ بطزَ شووض.

 ثىوضٍ طىتٌ:-
 َهُضظْ؟ئُضٍَ ئُوَ ئاططٍ ًؤًُكاْ بؤ وا ز-

 تؤَ خًَطا ضىوَ شووضٍَ. ثىوضٍ تًًََُٔهلطزَوَ
ئُوَ ضًًُ، ثًٌَىايُ زَضطُ كطاوَتُوَ.. بَُهٌَ، كطاوَتُوَ. ئُو ؾتُ غُيطاُُ ُٓض كؤتايًاْ -

 ُايُ، غًس ُٓغتُ ثًًَىَزَ.
تؤَ هُكاتًَلٌ طىجناوزا هُبّ ضاضثايُكُ وُبىو. زًًََم خؤٍ ًاتلطز تا ُُٓاغُيُن بسا. ئُودا 

 بلُوٍَ. ثىوضَ ثؤهٌ طىتٌ: كُوتُوَ و ئُوَُسٍَ ًُُابىو ثًٌَ ًَُعيمُ ثًَـ تا هُ ثًٌَ ثىوضٍ خؿًً
ُٓضوَن طىمت، تؤَ ؾُضِاُطًَع ُُبىو.. تًُُا بعؤظ بىو، تًُُا ثُي بىو، ُُيسَويػت زَهٍ -

ٌَ ًُٓىو ًِساالْ باؾرت بىو، ُاب بؿلًيَنَ، ُٓضطًع ًُبُغيت ُُبىو كُؽ ئاظاض بسا، زَهًؿٌ هُ
 ًُٓىو ؾتًَلٌ غُيُِ ًوٌ. ئُودا زَغيت بُططياْ كطز.

يًُكٌ ًٌَ ؾُيتاٌُ زَكطز ًُٓىو بُزكاضدؤٍ كىضٍِ ًًِـ ُٓضوا بىو.. ًُٓىو زَ-
زَكطا باف بىو. خىا هًٍَ ببىضٍَ كُ هُبُض قُمياغ  زَكطز، بُالَ ًٓض ًِاٌُ ُُبىو تا ثًٌَ

فطِيًَسََ، ضىُلُ تطؾا بىو. بُالَ ًّ ض خىاضزْ قاًضًلاضيٍ زَكطز. كُ ًّ هُبريَ ضىو بىو 
داضٍ زٍ هَُ زًُايُ ُايبًٌُِوَ.. ُٓضطًعاوُٓضطًع، وَيـ ئُو كىضَِ ُٓشاضَ بُزبُختَُ. 

 ئُودا خاتىو ٓاضثُض واٍ هُ ثطًٍُِ ططياٌَُ زا زَتطىت زَهٌ هُطُيَ َُٓهسَتُكٌَ.
 غًس طىتٌ:

 َ زَبىايُ باؾرت..ُٓض كىيًَُكُ ئاغىوزَ بٌَ، بُال ئاواتُخىاظَ تؤَ هُ -
ثىوضٍ قػُكٍُ وا هُُاكاو ثٌَ بطٍِ تؤَ ُٓغيت كطز ثىوضٍ ضؤْ بُتىوضَِيٌ تًُاؾاٍ غًس 

 زَكا، طىتٌ:
تؤًٌ ًّ هًَطَ ًُُاوَ، كُؽ وؾُيُكٌ ثًََُِهٌَ. خىزا ضاوَزيَطٍ بٌَ، بُضِيَع تؤ خؤتٌ بؤ  -

بسًَُ زَغت قُزَض. ُاظامن،  تُُطاو ًُكُ! واٍ خاتىو ٓاضثُض ُاظامن ضؤْ هُبريٍ بلَُ و خؤَ
 ٌ زَكطز كُ ئاظاضٍ زَزاَ.غُضكًَؿٍ زَهٍ بىو، ُٓضضُُس ُُٓسٍَ سُغاُُوَخؤ ئُو ًايٍُ 

خىا زَيسا و خىا زَيباتُوَ، ُاوٍ خىا بُضظ و ثريؤظ بٌَ، بُالَ ظؤض ظَمحُتُ، ؾًُىوٍ  -
ٍ هًَسا. ًّ ئُو كات ضابطزوو دؤٍ كىضَِ تؤُرتَقُيُكٌ هُثًَـ كُثىوَ تُقاُس، ظهوُيُكٌ خطاث

 َ.بطُضِيَتُوَ تًَط هُ ئاًًَعٍ زَططًٓضٍ ُُزَظاٌُ.. ضُُس.. ظوو بىو، ئُطُض ئُو ضؤشَ 
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بَُهٌَ، بَُهٌَ، بَُهٌَ، ضان زَظامن ُٓغت بُ ض زَكٍُ خاتىو ٓاضثُض، ضان زَظامن ُٓغت  -
ٍ ثًَسا، بُ ض زَكٍُ.. ُٓض زويَينَ ًُىَضِؤ بىو، تؤَ ثؿًوُكٍُ ططت و زَضًاٌُ شاُلىش

واًعاٌُ ئُو ثؿًوُيُ ئًَػتا ًاَهُكُ ويَطاْ زَكا.. خىا هًٍَ ببىضٍَ، ًّ كُؾلُكٌ خطاثٍ 
هُغُضيسا.. كىضَِ ُٓشاضَكَُ.. بُالَ ئًَػتا هُ زَضَوٍَ ًُٓىو ئُو كًَؿاُُيُ، زوا وؾُف كُ 

 ًّ هًٍَ بًػت غُضكؤُُ بىو.
ثطًٍُِ ططياًُسا. تؤًًـ هُوكاتُ  ثريَشُُ ظؤض قىضؽ بىو، بؤيُ هُ ئُو يازَوَضيًُ بؤ ئُو

ُاوَ قػُيُكٌ  ًُٓىو زًٌََ ظياتطٍ غىوٍ هُخؤٍ بىو. طىيٌَ هُ ًاضٍ بىو زَططيا و ُاوَ هُ
ًُٓىو كاتٌَ خاُُزاُرت ٓاتُ بُضضاو. ظؤض  زَكطز، زَضزَكُوت ضُُسٍ غىٍَ هًًَُ. خؤٍ هُ

ُبّ ضاضثايُكُ زَضثُضٍَِ و كاضيطُض ببىو بُو خًُُ ظؤضٍَ ثىوضٍ هًٌَ زَخىاضز، سُظٍ زَكطز ه
 تًَط تًَط ًاضٌ كا.. بُالَ خؤ بُظي ظاًُُِ غطوؾتًًُكٍُ ُُئًَؿت و خؤٍ ضاططت.

تؤَ هُ طىٍَ ططتّ بُضزَواَ بىو هُ طفتىطؤٍ شُُكاْ تًَطُيؿت، كُ هُ غُضَتا واياُعاًُىَ 
ىوَ. ئُودا ضُُس اُُ بؤ ًُهُ ضىويُِ و خِلاوْ. ثاؾاْ ظاًُىياُُ كَُهُكُكُ بعض بكُ ئُو كىضِ

كىضِيَم ئُوَياْ زضكاُسووَ، كُ ئُو كىضِاُُ طىتىوياُُ، كُ هَُ ظوواُُ طىُس ُٓواَهًَلٌ ططُط 
 ًَُعيمزَبًػيتَ، بؤيُ ظاًُىياُُ كُ ئُواْ بُ كَُهُكُكُ ُٓاَلتىوْ و ئُوَُسَف ُابا هُ ؾاضيَلٌ 

ف ًًى هُخىاض طىُسَكُ بُض زَضزَكُوْ. بُالَ زًَُو ًُىَضِؤ كَُهُكُكُ زؤظضاوَ كُ ثًَِر ؾُ
هًَىاضٍ ًًػًػًجٌ كُوتبىو. بؤيُ ًُٓىو زَهًِابىوْ هُوٍَ كىضَِكاْ خِلاوْ، ئُطُضُا خؤ 
ُٓض هُ بطغاًُـ با ئًَىاضٍَ زَٓاتُِوَ، ئُوَ ئُطُض ثًَؿرت ُُٓاتباُاوَ. ثًَؿًاْ وابىو طُضِاْ 

، بًَؿم هُ ُاوَُسٍ بُزواٍ دُغتُكاًُاْ ُٓوَهًَلٌ بٌَ غىوزَ، ضىُلُ ئُطُض خِلا بّ
ؾُثؤهُكُزا خِلاوْ، ضىُلُ ئُواْ ًُهٍُ زَظاُّ و ئُطُض ؾُثؤي ضايًُِاَهًنب، ئُوا 

ؾُوٍ ضىاضؾَُ بىوَ، خَُهلٌ طىُس  زَياُتىاٌُ بُغُالًُتٌ بطُُُوَ ًاَهٌَ. ضووزاوَكُف هُ
. بؤيُ واياْ خًُاَلُسووَ كُ ئُطُض تا ضؤشٍ يُكؿَُ زَضُُكُوْ. تًُاٍ زؤظيُِوَياْ ُاًًَينَ

 هُبؤ بُياٌُ ُىيَصٍ ًطزووياْ هُغُض زَكطٍَ. تؤَ ضاضٌُُ.
خاتىو ٓاضثُض بُططاٌُ ُٓغتاوَ و ُٓضزوو شْ بُططياْ زَغتًاْ هًُوٌ يُكرت كطز. ُٓض 
يُن ُٓوَهًسا زَهٌ ئُوٍ زٍ بساتُوَ، تا هًَم دىزابىوُُوَ. ثىوضَ ثؤهٌ كُ غًس و ًاضٍ بؤ ُاو 

ُُبىو، تؤَ تًَبًين كطز كُ غًس هىوتٌ َُٓهربِيىَ، بُالَ  بىو، قُت واُىيَّ بُضِيَلطز ًَِٓس ُاغم 
 ًاضٍ بُكىيَ زَططٍ.
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ثىوضَ ثؤهٌ زاُُويًُوَ غُضضؤكاٌُ و ظؤض بُطُضًٌ ُعاٍ بؤ تؤَ زَكطز. وتُكاٌُ 
زَزا، زَُطًؿٌ ظؤض كاضيطُض بىو، تُُاُُت بُض هُوٍَ  خؤؾُويػتًًُكٌ بٌَ ثاياًُاْ ثًؿاْ

ضاوٍ ٓاتُخىاض. كُ ثىوضٍ ضىوَ  تؤَ خؤٍ ثًَُِطريا و ٓؤْ ٓؤْ فطًًَػلٌ هُ ثىوضٍ تُواو بٌَ
ُاوَ ظؤض بُتىُسٍ ُُٓاغٍُ َُٓهسَكًَؿا و تًُُؿتُكاٌُ خؤٍ زَطؤضٍِ و ئار و  غُضدٌَ، ُاوَ

ئؤيف بىو، بؤيُ تؤَ ُاضاضبىو ًاوَيُكٌ ظؤض خؤٍ بًَسَُط كا.. بُالَ زوايٌ ثىوضٍ خُوٍ 
ًؤَهطُكٍُ ٓاتُ زَضٍَ و هُثايَ ضاضثايُكُ ضاوَغتا و بُزَغيت  هُ هًَلُوت، ئُودا ئُويـ

غًَبُضٍ هًُؤًُكُ كطز و هُ ثىوضٍ وضزبؤوَ، غؤظٍ ظؤض بؤ بعوا، ثاؾاْ هىهُكُ ُىوغطاوَكٍُ 
ٓات، واٍ هًَلطز  هُطريفاٌُ زَضًَِٓا و هُثايَ ًؤًساُُكٍُ زاُا، بُالَ ؾتًَلٌ بُخُياَهسا

ضووٍ  خًَطا هىهُكُكٍُ خػتُوَ طريفاٌُ و ئاغىوزَيٌ هُ زًًََم ئاضاًبططٍَ، ئُودا
زَضكُوت، ضىُلُ طُيؿتبىوَ بطِياضيَم. زواتط خؤٍ ُىؾتاُسَوَ و بًٌَُٓين هًَىٍ ثىوضَ 

 ُىوغتىوَكٍُ ًاضلطز، ئًِذا ًَٓسٍ هُزَضطُوَ زظٍَ كطز و غىضطًًُكٍُ زاخػتُوَ.
ًًُُ، ئاظاياُُ بُغُض كُوت، ضىُلُ طُضِاوَ ؾىيَين هُُطُضٍ كَُهُكُكُ، زييت كُغٌ تًَسا 
زَزا غُضخُويَلٌ قىويَ بؿلًَينَ،  ضان زَيعاٌُ كُ ثاغُواُُ ثريَكُ ُٓض فىضغُتٌ بىو ُٓويَ

كُكُياْ بُكُُاض ُكُ سُظزَكا تا ُٓتايُ بُضزَواَ بٌَ. ئُو ظجنرياٍُُ كطزَوَ كُ كَُه
غُوَهٌ هًَسا. هُوٍَ ضاالكاُُ ظوو تا ًًوًَم هُ زٍَ زووضكُوتُوَ، بًٌَُٓين  زَبُغتُوَ. ُٓض

كُوتُكاض تا بُئاغاٌُ بطاتُ ئُوبُض، هُو كاضَ ضآاتبىو، ظؤضيؿٌ سُظزَكطز كَُهُكُكُ 
زاطريكا، بُخؤٍ زَطىت: كُ زَكطٍَ ئَُ كَُهُكُ بُ كُؾيت زابًَِّ. بؤيُ زضوغتُ دُضزٍَ 

ضٍَِ و ضَُطُ ئًُُف ًُا بُزوايسا زَطُؾًعاٌُ ئُوَُسَ ُابا خاوَُُكٍُ ززَضيا زاطرييلا. زَ
بُظًٌ خؤٍ ُٓبٌَ و زؤغتُكاْ َُٓهٌاَهٌَ، ثاؾاْ هًٌَ زابُظيًُ غُضكُُاض و واظٍ هًًََِٔا، دا 

 خًَطا طُضِايُوَ ُاو زاضغتاْ.
ثاؾاْ ضووٍ زَكطز تا وَئاطا مبًًََِتُوَ،  زًًََم زاًُؿت تا عُغًَتُوَ، خؤٍ خُضيم

و، كُ طُيؿتُ بُضبُغتُكُ ضؤشُٓالت بىو، ، ؾُويـ هُغُض تُواوبىوْ بىكطزَوَ ئؤضزووطُ
زيػاْ ُٓغتاوَ تا خؤض طُيًُ ًَُىَُسٍ ئامساٌَُ، ئُودا ظيًَُكٍُ بُ ًُهُ بطٍِ و ثاف زًًََم 

و بُغُض ئُو قػاُُزا ضىو كُ دؤ بُ ٓاكٌ  ضَِوَ طُيؿتُوَ زَضواظٍَ ئؤضزووطُبُدوىبُضطٌ تُ
 زَطىت.
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زَظاٌَُ ُٓاَلتّ بؤ  طُضِيَتُوَ.. َُٓهِايُ، ضىُلُُا.. تؤَ كىضِيَلٌ ًُضزاُُيُ و زيػاْ زَ-
بًيَنَ.. بُاَلَ  . تؤًًـ هُواليُُُ ظؤضٍ ضا هُخؤيُ. زَهًِاًُ ضىوَ ؾتًَلٌاْ بؤدُضزاْ ُُُطًًُ

 ئًَػتا ُاظامن ضًًُ.
 لٌ ئًٌَُْ.. واًًُُ؟!ضؤًَُم بٌَ، ئًَػتا ؾتُكاْ ًىَه ُٓض -
ََهٌَ ئُطُض تا كاتٌ بُضضايٌ ُُٓاتُوَ زَبُِ ُ بُالَ داضٍَ ُا ٓان، ُىوغًُِكُ زًَُعيل-

 ٌٓ خؤًاْ.
 :ٓاواضٍ كطز و ٓاتُوَ ُاو ئؤضزووطُتؤَ  

 وا ٓامتُوَ -
ثًَلُوَ بُضضايًُكٌ ظَضيفًاْ كطز، كُ هُ قاوضًٍُ بُضاظ و ًاغٌ ثًَلٔاتبىو. تؤَ 

ُواو بىو، ًًُكٍُ بُتاًىخىيًَُكٌ ظؤضَوَ بؤ ٓاوضِيَلاٌُ طًَطِاوَ، كُ تغُضكًَؿغُضوبُُسٍ 
تا تاًُىَضِؤ بِىٍَ،  زَكطز ثاَهُواُّ، ثاؾاْ تؤَ خؤٍ كىتا طؤؾُيُكٌ ُػٌَ ًُٓىو ُٓغتًاْ

 دُضزَكاٌُ زيـ خؤياْ بؤ طُضِاْ و ضاوًَاغٌ غاظكطز.
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 مثاذي شازدة
 

 
ثاف ًُىَضِؤ خىاضزٌَُ، ضىوْ تا بُزواٍ ًَٓولٍُ كًػَُهسا بطُضِيَّ. زاضيَلًاْ بُزَغتُوَ 

ْ زَضُقاُس و ُٓض دًًَُكٌ فؿؤَهًاْ زؤظيباوَ، بُغُض ضؤكاُسا زَٓاتّ و بُزَغيت بىو هُ ملًا
َُٓهًاْ زَكؤَهٌ. ُُٓسٍَ داض ثُجنا ؾُغت ًَٓولُياْ هُيُن قؤضت زَزيتُوَ. ًَٓولُكاًُـ 

طىيَعٍ ئًِطوًعٍ بضىوكرتبىوْ. ئُو ؾُوَ  تُواو خطِبىوْ و ضَُطًاْ غجٌ بىو، كًًَُم هُ
 ولٍُ بطشاوياْ خىاضز  بؤ بُياٌُ كُ ُٓيين بىو ُٓضوَتط.شًًََلٌ بُتاًٌ ًَٓ

و  ُكُ و هُوٍَ ُٓضاوظَُا و َُٓهبُظَكُ ُاٌُ بُياًُاْ خىاضز ضىوُُ غُض بُضبُغتُ ملًِ
ثاضضُ دوُكاًُاْ زازَكُُس و  زابُظٍ ظؤضياْ كطز و يُكرتياْ ضاوزَُا و هُكاتٌ غاضزاٌَُ ثاضضُ

كرتٍ بُضزَواًبىوْ و زَضىوُُ ُاو هًَاَلوَكُ و خؤياْ ضووتسَبىوُُوَ، ئُودا هُ ضاوُاٌُ يُ
وضِوو زَكُوتُِ ُاو اوغُُطٌ خؤياْ هُزَغت زَزا و ضووَزَخػتُبُض تُوشًُ بًَُٓعَكُ و ٓ
زَبىو، داضداضَف خطِزَبىوُُوَ و ؾُضَِ ئاوياْ زَكطز و بُ  ئاوٍَ و بًُُف زَهًاْ ظياتط خؤف

ٌ زَزا ٓاوغُُطٌ ئاوٍ زٍ تًَلسا و ثًَلُوَ هُثاْ ئاوياْ ثًَلسازَكطز، ُٓض يُن ُٓوَه
زَكُوتُِوَ ُاو ئاوٍَ و زَغت و ثٌَ غجًولُكاًُاْ تًَلسَئاال، ئُودا ثًَلُوَ غُضئاو 

 زَكُوتُِوَ و ثًَسَكُُني و ثًَلطِا ُُٓاغُياْ زَزا.
كُ تُواو كُؾُُط زَبىوْ، غاضياْ زَزا زَضٍَ و خؤياْ هُ ملُ طُضَ و وؾلُكُ زَطُوظاُس 

هُوٍَ ثاَهًاْ زَزاوَ و خؤياْ بُخؤَهُثؤكٌ زازَثؤؾت، كُ زَسػاُُوَ زووباضَ و 
كؤتايًسا واياْ بؤ زَضكُوت كُ ًُبُغتُ ضووتُكاًُاْ بُ ٌٓ  تًََُٔهسَضىوُُوَ. هُ

و كطزياُُ غًَطن و ُٓض غًَم  قؤمشُضًًُكاْ زَضٌَ، بؤيُ باظُُيُكًاْ هًَُُى ظخيُكُزا كًَؿا
 ُُزَزا ئُو ؾاُاظيًُ تًُُا بُ يُكًَلًاْ بربٍَِ. ضىُلُ كُغًاْ ضيٌَتًايسا بىوُُ قؤمشُضٌ، 

ثاؾاْ زَغتًاْ بُياضٍ دؤضاودؤض كطز، تا بًَعاضبىوْ ياضياُلطز. ثاؾاْ دؤ و ٓان زووباضَ 
ُُ ُاو ئاوٍَ، بُالَ تؤَ ُُضىو، ضىُلُ هُكاتٌ زاكُُسٌُ ؾُضواَهُكٍُ ُىؾتُيُكٌ هٌَ وضى

ًُىو ؾتًَلٌ تطغِان زَيجاضيَعٍَ، بؤيُ تا ُُيسؤظيَتُوَ ُاويَطٍَ ٓ بعضببىو كُ الٍ وابىو هُ
بلا بُض هُوٍَ  ًُهُبلات و ُُيسَظاٌُ بٌَ ثاضيَعطاضٍ ئُو تُهًػٌُ ضُُس زَتىاٌَُ ًُهُ



 

107 

كاضبلُوْ. ًِساَهُكاٌُ زيلُف ًاُسووبىوْ و ئاًازٍَ سُغاُُوَ بىوْ،  ًاغىهلُكاٌُ هُ
زووضكُوتُِوَ و ُٓض يُكُياْ بُؾُوق و غؤظَوَ  ًَمُٓض يُن بُاليُكساضىو تا بُضَبُضَ ه

تًُاؾاٍ ئُوبُضٍ ضووباضَ بُضيُِكٍُ زَكطز كُ طىُسَكٍُ هًَبىو. تؤَ بٌَ ئاطا خُضيم بىو بُ 
الواظيًُكٍُ خؤٍ  يًُوَ و هُغطِ ُغُض ملُكُزا زَُىوغٌ، بُالَ ظووثُجنٍُ ثًٌَ ُاوٍ بًَلٌ ه

يًُوَ، بُالَ بُخؤٍ و ُىوغًًُوَ.. زووباضَ غطِ طرياتىوضَِ بىو، بُالَ زووباضَ خؤٍ ثًَُِ
 ُُزَوَغتا، بؤيُ باُطٌ كىضَِكاٌُ زٍ كطز و بُطَُهًاْ كُوت.

وخابىو، ئُوَُسٍَ غُضييب ًاَهٌَ زَكطز ضًسٍ خؤٍ ثًَُِطريا و ودؤ ُٓض بُتُواوٍ ض
َ ظؤضٍ ضاواْ قُتًؼ ًا. ٓاكًـ خًُباض بىو، تؤًًـ زَهٌ زاخىضثا بىو، بُال فطًًَػلٌ هُ

زَهًسا بىو كُ ًَٓؿتا ئاًازَ ُُبىو بًَوٌَ. بؤيُ بطِياضيسا  ُٓوَهسا هًٌَ زَضُُكُوٍَ.. ضاظيَلًؿٌ هُ
 َُٓهًططٍَ تا ئُوكاتٍُ ٓاوََهُكاٌُ هٌَ ياخٌ زَبّ. بُزَهدؤؾًًُكُوَ طىتٌ:

 ًُضز زَكَُ ئُو زووضطُيُ ثًَؿرت دُضزٍَ تًَسا ُٓبىوَ، بؤيُ زووباضَ زَيجؿلًُِِوَ، -
دًَطُيُكسا ؾاضزؤتُوَ. زَبٌَ ُٓغتتاْ ضؤْ بٌَ كُ كؤُُ  ضىُلُ طُجنًُِيُكًاْ هُ

 و ظيى بسؤظيُِوَ.. ٓا؟ غُُسوقًَلٌ ثطِ ظيَطِ
بُالَ ئًُُ تًُُا كًًَُم سًُاغُتٌ بعواُسْ كُ ُٓض ظوو بعضبىو، كُغًـ وَاَلًٌ     

َ بٌَ غىوز بىو، دؤ خُضيلبىو ُُزاوَ، تؤَ يُن زوو ُٓوَهٌ زيلُؾًسا تا بًاُىضووشييَن، بُال
 ضًولٍُ هُ مل وَضزَزا و ظؤض خًُؤن زياض بىو، هُزوايًسا طىتٌ:

 كىضِيُِ با ئُوَُسَ بُؽ بٌَ، زًَُوٍَ بضٌُوَ ًاَهٌَ، ئًَطَ ظؤض تًُُايًُ. -
 تؤَ طىتٌ:

 ُا.. دؤ بُضَبُضَ باؾرت زَبٌ، تًُُا بري هُ ضاوًَاغٌ ئًَطَ بلُوَ -
 غٌ، زًَُوٍَ بضٌُوَ ًاَهٌَطىٍَ ُازًَُ ضاوًَا -
 بُالَ دؤ ًٓض ؾىيَين زيلُ ًًُُ ئُوَُسَ بؤ ًُهُواٌُ ضان بٌَ -
 باف ًًُُ، بايُخًؿٌ ثًَِازََ هُبُض ئًَىَ ُُبا ُٓض ًُهَُ ُُزَكطز، ُٓض ًُهُواٌُ ُٓض -

 ضؤًَُم بٌَ، زَبٌَ بضٌُوَ ًاَهٌَ.
 بُغُ ٍُٓ بُبؤكُ! ثًٌَىايُ زَتُوٍَ زايلت ببًين. -
 ٍوٌَ، زًَُوٍَ زايلٍ ببًٍِ، تؤف ئُطُض زايلت ُٓبا وا زَبىبَُه-
 تؤ ًِساَهرت ًٍُ، هىوتٌ خؤؾٌ بَوِسكطز ًّ هُ -

 تؤَ بُ قُمشُضيًُوَ طىتٌ:
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ًًُُ ٓان؟ واٍ كُ  باؾُ.. با هًَطُضِيَني ئُو ًِساَهُ ططيِؤكُ بضتُوَ الٍ زايلٌ، وا -
ًًُُ ٓان؟ ئًٌَُ  سُظت هًَطَيُ، وا طىُاسُ، زَيُوٍَ زايلٌ ببًينَ؟ زَباؾُ بًبًُِ، تؤ

 ًًُُ؟ زًًًََُِِوَ وا
 ٓان بُ ُازَهٌ طىتٌ:

 بُ..َهٌَ -
 دؤ ُٓغتاوَ طىتٌ:

زووضكُوتُوَ و  تؤَ هًَطَ بُزواوَ ُٓتا ًاوَ داضيَلٌ زٍ قػُت هُطُيَ ُاكَُ، هًًَاْ -
 دوُكاٌُ هُبُضكطز.

 تؤَ طىتٌ:
طُيَ بلٍُ.. بطِؤوَ طىُس تا ًُٓىو ُٓض ًُِمت ثٌَ ًًُُ، كُؽ ُايُوٍَ تؤ قػٍُ هُ -

طاَهتُت ثًَبلُْ و ثًَت ثًَبلُُّ. ئاٍ كُ دُضزٍَ ضاكٌ ، ًّ و ٓان ًِساَهؤكٍُ ططيِؤن 
 طُضٍَِ ئُطُض سُظٍ هًًَُ با بطِوا، الًىايُ بٌَ ئُويـ هًَطَ زَتىاُني بصيّ. ُني. ٓان هًٌَ

زاتٌَ و دوُكاٌُ هُبُضكا. تؤَ ًَٓؿتا ًىضتاح ُُبىو، ظضاوٍ هُوَ ضىوبىو، دؤ طىيٌَ ُُ
بُوَف ظياتط ؾجطظَبىو كُ زييت ٓان بُ ئًَطَيًُوَ تًُاؾاٍ خؤ ئاًازَكطٌُ دؤ زَكات و ظؤض 
بًَسَُط و طىًاُاويًُ. كُ دؤ بُضَو كُُاضٍ ئًوًِؤٍ بُضِيَلُوت، زَهٌ تؤَ زاخىضثا. تًُاؾاٍ 

 ٌ:ٓاكٌ كطز، ٓان بُضطٍُ تًَطِاوًُُِكٍُ ُُططت و ضاوٍ زاططت و طىت
بعامن ضًسٍ  غُضَتاوَ تًُُايٌ هًَطَ ظَمحُت بىو، وا تؤَ ًًِـ زًَُوٍَ بطِؤَ، ُٓض هُ -

 بُضطٍُ ُاططيّ.. تؤَ زَبا ئًٌَُف بطِؤيّ.
 ًّ ُاضِؤَ، ئًَىَ ُٓضزوون زَتىاُّ بطِؤْ ئُطُض زَتاُُوٍَ، ًّ زًًٌََُِوَ. -
 ضاكُ بطِؤَ تؤَ.. وا -
 باؾُ بطِؤ، كٌَ ضيٌَ هًَططتىوٍ؟ -

 دوُ ثُضت و باَلوَكاٌُ خطِكطزَوَ و طىتٌ: ٓان
 زَكٍُ تؤف بًٌَ.. ئًرت تُواو، ئًٌَُ كُ طُيؿتًُِ كُُاض ضاوَضِيَت زَكُيّ. تؤَ سُظ -
 باؾُ، كُواتُ ظؤض ضاوَضٍَِ زَكُْ. -

زَكطز واظ هُ فًعَكٍُ  ٓان بُخًُباضٍ ضؤيٌ و تؤًًـ ُٓض تًُاؾاٍ زَكطز و ظؤضٍ سُظ
ُكاٌُ كُوٍَ. بُ ئاوات بىو كىضَِكاْ ضاوَغنت، بُالَ ئُواْ ًَٓسٍ ًَٓسٍ بًَينَ و بُطُيَ ٓاوََه
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ًٓلطِا تؤَ ُٓغتًلطز كُ ؾىيَُِكُ يُكذاض بًَسَُط و خاًؤؾُ، زوايني  ؾؤضِبىوُُوَ. هُ
 ًوٌالًٌَُ هُطُيَ فًعبُضظٍ خؤٍ كطز.. زواٍ زؤغتُكاٌُ كُوت و ٓاواضيلطز:

 ٌَ بَوًٍَ.ضاوَغنت، ضاوَغنت، زًَُوٍَ ؾتًَلتاْ ث -
الياْ، ًًًَُُِٔكٍُ بؤ ئاؾلطاكطزْ، ْ و ئاوضِياْ هًَساوَ، كُطُيؿتُُٓضزوو كىضَِكُ ضاوَغتا

و ٓاواضياُلطز، ظؤض باؾُ، ئُطُض  كُ تًَطُيؿنت ض ئاًاجنًَلٌ ُٓيُ، ُُعطَتٍُ دُُطًاْ كًَؿا
ُ ضاغتُقًُِكٍُ بُالَ ًًًَُِٔ ،طىتّ طىتباْ ُُزَضِؤيؿنت. تؤَ ٓؤيُكٌ ثٌَ غُضَتاوَف ثًٌَ هُ

ال ُُزضكاُسْ، ُُوَن ئُو ًًًَُُِٔف واياْ هًَُِكا بؤ ًاوَيُكٌ زضيَص هُطَُهًسا مبًَُِِوَ، بؤيُ 
 بطِياضيسا ئُو ًًًَُُِٔ ئاؾلطا ُُكا و بًلاتُ زوا ُٓوَهٌ ضاظيلطزًُاْ.

ُُ كىضَِكاْ بُزَهدؤؾٌ بؤ خًَىَتطُكُ طُضِاُُوَ و زَغتًاْ بُ وَضظف كطزَوَ و هُباضٍَ ثال
ُاواظَكٍُ تؤَ زَزواْ و غُضغاًٌ خؤياْ بُضاًبُض بوًٌُتٌ وٍ ثًؿاُسا. زواٍ ئُوٍَ 
شًًََلٌ تًَط ًَٓولُ و ًاغًاْ خىاضز، تؤَ طىتٌ زَيُوٍَ فًَطٍ قُُُِكًَؿاْ بٌَ، دؤ كُيفٌ بُ 
بريؤكُكُ ٓات و طىتٌ ئُويـ سُظزَكا ُٓوَهسا. ٓان يُكػُض قٍُُُِ بؤ ئاًازَكطزْ و ثطِ 

ُُكًَؿابىو، هُ زًَىزووياْ دطُضٍَ طُالًًَىظ ياتطياْ  كُغًاْ ثًَؿرت هُكطز، وتينتى
 ُُزَوَؾاوَ و ثًاواُُ ُُبىو.

دا ضاكؿاْ و ًُُٓؿلًاْ زا بّ غُضياْ و بُزَهدؤؾٌ و كًًَُم هُخؤبايًبىوُُوَ زَغتًاْ 
بُاَلَ تؤَ  بُ قُُُِكًَؿاْ كطز. زووكَُهُكُ تاًًَلٌ ُاخؤؾٌ ُٓبىو، كًًَُم قىضِطًاْ طريا،

 طىتٌ:
ئُوَُسَيُ، هًًَُصبىو خؤَ فًَطزَكطز، دؤ  بؤ.. خؤ ئًُُ ظؤض ئاغاُُ، ئُطُض مبعاًُبا ُٓض -

 طىتٌ: ئًًُِـ، ئُوَ ُٓض ًٓض ًًُُ
 تؤَ طىتٌ:

ئُواْ بلَُ،  ُياْ كًَؿاوَ و سُظَ كطزووَ وَكىظؤضداض تًُاؾاٍ خَُهلٍ كطزووَ قُُِ -
 ٍَ.ُُبىو ثًٍَ بلط بُالَ باوَضَِ وا
 دؤ طىتٌ:

ًًِـ ُٓض زَق ئاوابىوَ، واًًُُ ٓان؟ ئُزٍ ثًَؿرتيـ ثًٍَ ُُطىتىٍ؟ ٓان بؤ ًّ  -
 ًَُهٌَ بؤ خىاٍ بَوٌَ. ٓان طىتٌ:
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 طىتٌ، هُ قُغاغاُُ بىويّ ثًٍَ طىتىٍ، داضَن هُ باؾُ، خؤ ًًِـ غُزاْ داضَ ثٌَ -
ضُض، كُ ثًٍَ طىتٌ.. تاف بريت ًًُُ ٓان؟ بؤب تًَُِض هُوٍَ بىو، هُطُيَ دؤٌُ ًًوُض و دً

 ٓان هُبريت ًًُُ كُ واَ ثًَطىتٌ؟
 ٓان طىتٌ:

 بَُهٌَ وايُ، هُو ضؤشَ كُ ًّ قَُهًُربَِ غجًًُكَُ بعضكطز، ُا.. ُا، ُٓض ضؤشٍ ثًَؿرتبىو. -
 تؤَ طىتٌ:

 ئُٓا.. ٓان ضاكٌ هُبريَ، ثًٍَ ُُطىتٌ.
 دؤ طىتٌ:

 ٍ و ًٓض زَهًؿٍ تًَم ُُضٌَ.ثًٌَىايُ زَتىامن بُزضيَصايٌ ضؤشٍَ قُُُِ بلًَؿ -
 تؤَ طىتٌ:

 تاضُضًًِـ ُٓضوا، زَتىامن بُزضيَصايٌ ضؤش بًلًَؿٍ، بُالَ ًُضز زَكَُ دًَف  -
 ثًًَِاكطٍَ.

ضُض! ئُطُض ُٓضزوو قىًٌ هًَسا هُغُضضِا بُضزَبًَتُوَ، هًَطُضٍَِ با داضيَم دًَف تا -
 ُٓوَهسا، ئُودا خؤٍ زَبًًَِتُوَ!

ًَتُوَ، دؤٌُ ًًوُضيـ ُٓضوَتط، ضُُسَ سُظهًًَُ دؤٌُ ًًوُض ببًٍِ بَُهٌَ، خؤٍ زَبًِ -
 ْ بلًَؿٌَ.ويُكذاض قُهى

 دؤ طىتٌ:
 ، بُيُن قىَ ضًِبٍُ هًَىَ زٍَ.ُا.. بؤ، ًُضز زَكَُ دؤٌُ ًًوُض ُٓض ُاتىاٌَُ -
 ضاغتسَكٍُ دؤ.. ضُُس سُظزَكَُ ئًَػتا ئُو كىضِاُُ مباُبًِّ. -
 ًًِـ سُظزَكَُ -
ثًَؿُواْ هًَت بجطغٍ،  يَّ كىضِيُِ.. كُ داضيَم هُُاو كىضِاْ بًٌَُ الت و هُهُوٍَ طُضِ -

ئُضٍَ دؤ قُهىوُت ثًًَُ؟ زًَُوٍَ قُهىوٌَُ بلًَؿٍ، تؤف بُدؤضٍَ بٌَ باكاُُ وَن بَوًٌَ، بَُهٌَ 
تُِكَُ ظؤضباف ًًُُ، ًًِـ زََهًٍَ، وكؤُُ قُهىوُُكٍُ خؤَ و يُكًَلٌ زيلَُ ثًًَُ. بُالَ تى

ُ ًًُُ، ئُطُض تُواو بًَُٓعبٌَ. ئُودا تؤ ُٓضزوو قُُُِكُت زَضزيَين و ُٓض يُكٌاْ كًَؿ
 يُكًَلٌ ثًَسَكُيّ، ئُودا بُؽ بًاُبًُِ ضؤْ غُيطت زَكُْ.

 ئائاٍ.. ئُوَ زَبًَتُ بُظَ.. تؤَ! سُظزَكَُ ئًَػتا بىوايُ -
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، خؤظطُ ُاخىاظْ زََهًَني ئًٌَُ كُ دُضزَيًٌاْ زَكطز فًَطٍ بىويّ ًًِـ، كُ ثًًَاْ -
 هُطَُهٌاْ بىواْ؟

 ًُضدسَكَُ وابّ. ًًُُ، بَُهلى تًُُا ثًٍَ وا -
 طفتىطؤيُكُ بُجمؤضَ بُضِيَىَضىو، بُالَ ظؤضٍ ُُبطز غاضزبؤوَ و زواتط ًُُا، ًاوٍَ زضيَص
زضيَص بًَسَُط زَبىوْ و بَُهغًًُاْ ظؤض فطِيَسَزا. ُٓضضٌ كىُؤضلٍُ ضووًُتًاْ ُٓبىو زَتطىت 

تسَُُوَ، كُ هُشيَط ظًاْ و وئاوٍ هًَسٍَ، بُسايَ ثًَطِا زَطُيؿنت ئُو ًُٓىو هًلاوَياْ قى كاًًُُ
طُضووياُسا زَضؤضِا و بُزواٍ يُن ًََٓوِذًاْ زَٓاتٌَ، ُٓضزوون ضَُط ظَضز و زاًاو، ظؤضٍ 
ثًَُِضىو قُهىوُُكٍُ دؤ هًَُُى ثُجنُ غطَِكاًُسا بُضبؤوَ و ئُوٍَ تؤًًؿٌ بُزوا زآات. 

 ياْ َُٓهسَقىال و ثؿًاْ تُُط ببىو. دؤ بُؾُكُتًًُوَ طىتٌ:ضاو
 ضُقؤكَُ بعضكطزووَ، وا ضاكُ بضٍ بُزوايسا بطُضِيٍَ. -

 ئاالوٍ طىتٌ: تؤَ بُهًَىَ هُضظَ و ظًاْ تًَم
زَوضٍ كاًُاويَسا بؤٍ زَطُضِيٍَ،  ًّ ياضًُتًت زَزََ. زَتؤ بُو ضيًَُزا بضؤ، ًًِـ هُ -

 كا تؤ بًٌَ، ئًٌَُ زَتىاُني بًسؤظيُِوَ.ٓان، ُا.. ثًَىيػت ُا
غُعاتًَم ضاوَضٍَِ بىو، ُٓغيت بُتًُُايٌ كطز، ضىو بُزواياُسا دا ٓان زاًُؿتُوَو

بطُضٍَِ، هًَُُى زاضاْ هُزوو ؾىييَن هًَم زووض زؤظيًًُِوَ. ُٓضزوون ضَُط ظَضز، هُوٍَ خُوياْ 
ًاْ كًَؿُيُكًاْ ُٓبا زَيتىاٌُ خؤٍ هٌَ هًَلُوتبىو. بُالَ زَهٌ خُبُضيسا كُ ئُطُض ُٓض يُكًَل

 زَضباظكا.
ٓان زواٍ دًٌَُ ئُو ؾُوٍ هُكاتٌ ؾًَىاْ كُغًاْ ظؤضبَوٌَ ُُبىوْ، ضاوياْ كُوتبىو. كُ 

ظؤض باف  واًُـ ساظضكا، طىتًاْ ُا، ضَِوؾتًاْكطز و خُضيلبىو ٌٓ ئُثايجُكٍُ خؤٍ ئاًازَ
 ًًُُ. هُشًٌَ ًَُىَضِؤيٌَ ؾتًَلًاْ خىاضزووَ و هًًَاْ ُُكُوتىوَ.

زَوضوبُضٍ ًُىَؾُوٍَ دؤ وَئاطآات و طاظٍ ئُواٌُ زيؿٌ كطز كُؾىُٓوا خِم و تُُط 
لُوتّ.. ُٓضضُُس ظؤض ًَُعيلبىو.. ُىقاَلٍُُ خطاثٍُ هًَسَزا ثًَلُوَ خطِبىوُُوَ و هُ ئاططَكُوَ 

ُ زاًُؿنت، طىيًَاْ َُٓهدػت و ضاوَزيَطبىوْ، بًَسَُطًًُ خًُؤكُكُ دىوَه طُضًاف بىو، بُبٌَ
ضاوٍ ُُزَزٍ، هُُاكاو تًؿلًَم بطيػلُيسا  بُضزَواَ بىو، هُوزيى ئاططَكُ تاضيلًًُن بىو ضاو

كطزَوَ، ثاؾاْ ًُُا زواٍ ضطكُيُن تًؿلُكُ زيػاْ بطيػلٍُ زاوَ،  زاضغتاٌُ ضووُان
بىو، يُكًَلٌ زيلُؾٌ بُزوا زآات. ثاؾاْ زَُطًَلًاْ هًَُُى هكٌ ئُجماضَ ُُٓسيَم بًَُٓعتط 

زاضَكاْ بُضطىٍَ كُوت زَتطىت ُاَهُُاَهًَلٌ الواظَ. ُٓغتًاُلطز ُُٓاغُيُكٌ طُضَ 
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تطغاْ ضاضُُني و الياْ وابىو ئًُُ طًاٌُ تاضيلُؾُوَ بُالياُسا  بُبِاطىيًَاْ زَكُوٍَ، هُ
بُالَ بطوغلُكاْ يُن بُزواٍ يُكسا ٓاتّ و ؾُوياْ كطزَ ضَتسَبٌَ. خاًؤؾٌ تاويَلٌ خاياُس، 

ضؤش و زَوضوبُضياْ ضووُان كطزَوَ، بُؾًَىَيُن زَياُتىاٌُ طصوطًاٍ زَضوثؿتًاْ بُباؾٌ 
ببًِّ.. ئُو كىضِيصطاُُ هُتاواْ ظَضز َُٓهطُضِابىوْ. زواتط ضًبٍُ طُواَهُيُن خاكٌ بُضثًًَاٌُ 

ؾىيَين ظؤض زووض وُبىو. بايُكٌ غاضز َُٓهًلطز و وضزَ  ُُٓشاُس و ًُٓىو ئامساٌُ زاططت و ه
تُظضٍَ هُطُيَ خؤيسا ًَِٓا كُ كُوتُ غُض طُالٍ زاضاْ و بُغُض ئاططَكُياُسا ثُضؾبىو، ئُودا 
بطوغلًَلٌ تىُسٍ ٓاويَؿت و طُواَهُ وا ططًٍُ ٓات، واياُعاٌُ زضَختُكاْ هُبِىبؤتلُوَ 

زًُا  وضِووكابىوْ. ثاؾاْ زَزا، بؤيُ بُتطؽ و تؤقًُِوَ تًَم َُٓهسَكًَؿٌَ و بُ تُثَوٌ غُضياْ زا
 ضلُ بُغُض زضَختُكاُسا باضٍ.وتاضيم زآاتُوَ و بُهًَعًُ باضاًَُلٌ غُض بُقُثى

 تؤَ ٓاواضٍ كطز: كىضِيُِ، غاضزَُُ بّ خًَىَتاْ!
ُكٌ ئاالوَكُ طريزَبىو، طُواَهُي طصوطًا تًَم زا، ثًًَاْ هُ اظٍُٓض يُن بُاليُكسا ب

زيلُف ططًٍُ هًَىَٓات، ُٓضضٌ هُغُض ظَوٍ ُٓيُ بُهُضظَ و ُٓشاٌُ خػت، بايُكُ 
تىُستطٍ كطز، يُن بُزواٍ يُن بطوغلٌ زَزا، باضاُُكُ بىوَ غًَاَلو، ُٓض يُن باُطٌ ئُوٍ زٍ 

ايٌ تىاًُاْ خؤ بىو زو زَكطز، بُالَ زَُطًاْ هًَُُى ئُو ططًىٓؤضَِزا طىَ زَبىو. ُٓضضؤٌَُ
تطغاًُـ زَهُضظيّ و دوىبُضطًاْ ئاوٍ هًَسَتلا،  غُضًاْ و هُ كُياْ و هُُ ئؤضزووطُبطُيُُِ

تًُُا بُوَ زَهًاْ ئاضاًبىو كُ ثًَلُوَ بىوْ. ئُو كؤُُ ضاضؤطٍُ كطزبىوياُُ خًَىَت و بًَُٓع 
ًٓلطِا ضاضؤطُكٍُ هُبِطِا  زَهُضيًُوَ و فطِكُفطِكٌ بىو، تؤفُكُ تا زَٓات تىُستط زَبىو، هُ

لًَؿا هُطُيَ خؤٍ هىوهًسا، كىضَِكاْ زَغيت يُكًاْ ططت و ُٓالتّ ، هُبُضئُوٍَ ضُُسيّ َُٓه
زاًاالبىو.  خؤو ضُُس دًًَُكًاْ بُخىيَِسا ٓاتبىو يا داض غامتُياُلطز و بُضبىوُُوَ. ُٓض يُكُ

 تا طُيؿتُِ زاضبُضِووَ ًُظُُكٍُ هًَىاض ضووباض و خؤياْ ثٌَ ثُُازا. هُوزًَاُُ ظضياُُكُ
طُيؿتبىوَ ئُوثُضٍِ و بطيػلٍُ بطوغلاْ زًُاٍ ضووُان زَكطز. ئاوٍ ضووباضيـ َُٓهػتا بىو، 
ٓاشٍَ زَٓات و ثطِوؾلٌ زووض زَٓاويَؿت، كىضَِكاْ تًَبًين ئُوَياْ كطز كُ ظؤض زاضوزضَخت 

ضَِطُوَ زَؾلاُُوَ و بُغُض زَوَُُكاْ بُضزَبىوُُوَ،  بُضطٍُ ضَؾُباكُياْ ُُزَططت و هُ
طُواَهُ ئُوَُسَ ظيازيلطز طىيَضلٍُ كاؽ زَكطزْ. ًُٓىو ضَطُظَكاٌُ غطوؾت  ططًٍُ

ًٌ كُْ و ُٓض وتًَِّ و ُكىوٓاضيلاضبىوْ، زَتطىت زَياُُوٍَ ئُو زووضطٍُ َُٓهتُكًَِّ و بًػى
ظيِسَوَضيَلٌ هُغُضيؿٌ زَشٍ كاؽ و كُضٍِ كُْ. ؾُويَم بىو تا بَوًٌَ تطغِان بؤ ئُو ًِساَهُ 

 .بٌَ دًَطاياُُ
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ثاؾاْ ضَؾُباكُ ًَٓىض بؤوَ و ًَٓعَ تىوضَِكاٌُ غطوؾت بُضَبُضَ ثاؾُكؿُياْ كطز و 
 كُياْ، هُو كىضِيصطُكاْ طُضِاُُوَ ئؤضزووطًٌَُٓين و ئاضاًٌ زووباضَ بؤ زووضطُكُ طُضِايُوَ 

تطغاْ سُمجاًُاْ ُُبىو، بُالَ كُ زيتًاْ ئُو زضَختُ طُوضٍَ هُشيَطيؿٌ زَُىوغنت كُ ئُواْ 
كُياْ ُٓبىو غٌ خىزاياْ كطز. ُٓضضٌ هُئؤضزووطٍَُ ُُبىوْ َُٓهتُكاوَ و بُضبؤتُوَ، غىثاهُو

ًُٓىوؾٌ ظياتط بًُُ كاضيطُضبىوْ، ضىُلُ  هُ ئاويَسا غُضق بىو، ئاططَكُؾًاْ كىشابؤوَ، هُ
زَضكُوت ثُُططَ ئاططيَلٌ كع هُشيَط  اْ هُضظياْ ططتبىو، بُالَ كُ بؤياًْتُضِي غُضًاْ و هُ هُ

 كؤتَُهُ زاضيَلٌ طُوضَزا ًاوَ، كُ ئاططَكُياْ هُثايَ َُٓهلطزبىو، ثؿًًُكًاْ ٓاتُوَبُض.
هلٌ وؾلًاْ كؤكطزَوَ و ئاططَكُياْ  و يُكػُض قؤيَ و باغلًاْ َُٓهلطز و ثاضضُ زاض

ظيِسووكطزَوَ تا بَوًَػٍُ هًَُٔغتا. فُضَسِايٌ زَهٌ زاططتّ، خؤياْ زا بُض ئاطط و 
كطزَوَ و ئُو طؤؾتُ كىالوَؾًاْ وؾللطزَوَ كُ ًاياُبىو، دا بُ  دوىبُضطُكُياْ وؾم

ُٓالت وَئاطابىوْ، ضىُلُ ؾىيًََِلٌ وؾلًاْ  زَوضٍ ئاططيسا ؾًَىياْ خىاضز و تا ضؤشياْ هٌَ
 زَغُِكُوت تا تًًَسا عُويَُِوَ و غُضخُويَم بؿلًَِّ.

ُُغُض بُضبُغتُ ملًُِكُ و كُ خؤضُٓالت، ُٓغتًاُلطز خُو ياضٍ بُ ثًََوىوياْ زَكا، ضىو
هًٌَ ُىوغنت. ثامشاوَيُن بُخُبُض ٓاتّ، بُخَُ و زَهتُُطًًُوَ خُضيلٌ بُضضايٌ ساظضكطزٌَُ 

ٌاًُـ ًُٓىو ضَق ببىو، زيػاْ غؤظٍ ًُؿتبىوْ، كُ هُخىاضزٌَُ بىوُُوَ، دىًطُكاًُاْ 
ٌ ٓاوََهُكاًُؿٌ و غؤظٍ زاطريكطزْ. تؤَ ُٓضضُُس بُ ثًٌَ تىاُا ُٓوَهٌ زَزا، كُ زَه دُغتُ

 خؤؾلا، بُالَ ئُويـ ئُو ُٓغتٍُ بُ زًَىضاوَوَ زياضبىو.
دًًََٔؿتين زووضطُكُيُ، ضاظ و ًًًَُُِٔكٍُ طىَضيين  كُ ظاٌُ زؤغتُكاٌُ ظؤضياْ سُظ هُ

وَبري ًَِٓاُُوَ و زووباضَ تىاٌُ بايُخًاْ ببعوييَنَ، ظؤضٍ ُُبطز ٓاُاٍ وَبُض فًََوًَلٌ زيلُف 
ٌ واظ هُ ضؤَهٌ يطىتّ، وا ضاكُ بؤ طؤضِاُلاض غىوز هُو بايُخُ وَضططٍَ. ثًٌَبطز تا تُواو 

دُضزاْ بًَِني و خؤياْ بلُُُ ًِٓسٍ غىوض. ئُو قػاُُ زوو كىضَِكٍُ زيلُياْ وضشاُس، ًُٓىو 
كطز، ئُودا  قىضِوهًتُ وَن كُضٍ كًَىٍ خُت خُت خؤياْ ضووتلطزَوَ و دُغتٍُ خؤياْ بُ

ياُسا تا ًَٓطف ببُُُ غُض كؤًَُهطُ ئًِطوًعيًُكاْ، ضىُلُ ُٓضغًَم بًَُُى زاضغتاُسا غاض
 خؤياْ ثٌَ غُضؤن خًَىَ بىو.

ثاؾاْ بىوُُ غٌَ خًََوٌ زوشًّ، ًَٓطؾًاْ بؤ يُكسٍ زَبطز و ُُعطَتٍُ ؾُضِياْ زَكًَؿا. 
 ُكُ ططزبىوُُوَ و هٍ و هُزًٌَ ؾًَىاُسا هُ ئؤضزووطُبُجمؤضَ ضؤشَكُ بُخؤؾٌ و ؾازٍ تًَجُضِ

بطغاْ الكُياْ هًَىَ زَٓات. بُالَ ًَٓؿتا زَهدؤؾبىوْ. هًَطَ تىوؾٌ ططفتًَم ٓاتّ، خؤ 
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ًِٓسيًُ زوشًُِكاْ تا هُطُيَ يُن ثًَم ُُيُُُوَ ُاْ ثًَلُوَ ُاخؤْ. ًُتطغًـ ًُساَهُ ئُطُض 
وَن ًٌَٓاٍ ئاؾيت قُهىوًَُم بُيُكُوَ ُُكًَؿّ. ًٓض ئاًطاظيَلٌ زيلُ ُُبىو تا ئُو كؤغجٍُ 

اُُ خؤظطُياْ خىاغت ُٓض دُضزَ باْ، بُالَ خؤياْ ثٌَ هُو ًثٌَ ببُظيَِّ. بؤيُ زوو هُو ًِٓسي
و هًَُُى خؤ ئاَهىطؤضِياْ ثًَسَكطز و خؤياْ  كؤتُ زَضباظ ُُزَبىو. ثاف غاتًَم قُهىوْ زاطريغا

ضكُوت ًاًُاْ بًين، ثاف ئُوٍَ بؤياْ زَيزَزا، ؾازًاُبىوْ بُوٍَ ضؤَهٌ ًِٓس ئاغىوزَ ثًؿاْ
ئُجماضَ قُُُِكًَؿاْ ُاضاضٍ ُُكطزْ بضّ هُ قَُهًُربَِ وُبىوكُ بطُضِيَّ، با ضاتط بَوًَني ئُوداضَ 
وَن داضٍ ثًَؿىو ُُبىوَ ٓؤٍ ئُوٍَ بُخطاثٌ بطِؾًَُِوَ، بُالَ هُطُيَ ئُوَؾسا زواٍ ُاخنىاضزْ 

ُلًَؿاْ و وؾٌ و قُهىزيلُياْ ُُكًَؿا و ئًَىاضَيُكٌ خؤؾًاْ بُغُضبطز. ئًَػتا با هُو خؤ ضٌ
 طفتىطؤيُ واظ هُو ًِساالُُ بًَِني، ضىُلُ ئًَػتا ًٓض غىوزيَلٌ هُ باغىخىاغٌ واْ ُابًِني.
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 مثاذي حةظدة
 

ٍُ ئُوالتط، هُو طىُسَ بضىوكُ كُغًَم ُُبىو زَهٌ خؤف بٌَ. زواٍ ًُىَضِؤٍ ضؤشٍ ؾًُ
ًني و خًُِاكبىوْ و فطًًَػلًاْ باض و ضَؾجؤؾبىوْ، خُثطغُوازٍَ ٓاضثُض و ثىوضَ ثؤهٌ خاُُ

ضاواْ وؾم ُُزَبىو. خاًؤؾًًُكٌ ُائاغايٌ ًُٓىو طىُسٍ زاططتبىو، ُٓضضُُس بُخؤؾٌ  هُ
تُواو بًَسَُط بىو. خَُهلُكُ بُ كاضوباضٍ ئاغايٌ خؤياُُوَ خُضيلبىوْ. بُالَ وضِ و 

وَ باضيَلٌ ططاْ، ًٍُ بؤ ًِسااَلْ ببىَُٓهلًَؿاًُاْ ظؤض بىو. ثؿىوٍ ؾُكًُسووبىوْ و ئار 
 بُضَ واظياْ هًًََِٔا. ًٓض زَهًاْ بُ وَضظؾُكاًُاْ خؤف ُُبىو، بُضَ

ضُض ُٓغتًلطز وا بُزَهًَلٌ يُكذاض تُُطُوَ بُضَو طؤضَِثاُُ ثاف ًُىَضِؤ، بًَلٌ تا
 خؤٍ زَُاوضايُوَ! ُكٍُ قىتاغاُُ زَضٌَ، ًٓضٌ ُُزؤظيًُوَ زَهٌ ئاضاًلاتُوَ، بؤضؤَه

تىاٌُ زَغلُ زَضطُ ًػًُِكُ بطُضِيٌَُِوَ، خؤ ًّ ؾتًَلٍ ًًُُ ئؤف، خؤظطُ زًَ -
 بًًََِتُوَ. ُُٓػم قػُياْ ثٌَ بطٍِ، ضاوَغتا و بُخؤٍ طىت: تؤًٍ بُبري

ُٓض ئُهًَطَ بىو، وَيـ، ئُطُض ئُو ضؤشَ زَٓاتُوَ، ئُطُض ًُٓىو زًُاؾٍ زاُابا، ضٍ  -
 ًع داضيَلٌ زٍ ُايبًٌُِوَ.ُُزَطىت ظويطٍ كا، بُالَ تاظَ ضؤيؿت ًّ ُٓضطًعاوُٓضط

ئُو خُياالُُ زَهًاْ زاخىضثاُس و ئُويٌَ بُدًًََٔؿت و فطًًَػم بُغُض طؤُاكاًُسا 
غاتُزا كؤًَُهُ كىضِ و كضًَم كُ هُطُيَ تؤَ و دؤ ثًَطٍِ طًُاْ بىوْ، ٓاتُِ  زَٓاتُخىاضٍَ. هُو

ُطًَطِاوَ، كُ تؤَ زواداض هًَطَ ئُوٍَ و هُوٍَ ضاوَغتاْ و ضاوياْ بطِيًُ ثُضضًُِكُ و بُضطثُ زَيا
ئاواوئاواٍ زَكطز، دؤف واوواٍ زَطىت. ُٓض يُكُياْ ئاًاشٍَ بُوَ زَزا، كُ ئُو زوو كىضَِ 
زواداض زَقاوزَق هُكىٍَ ضاوَغتابىوْ، داض ُٓبىو ؾتًَلًاْ بؤ ظيَسَ زَكطز وَن "ًّ ُٓض هًَطَ 

بىوَ،  ًَُعيم، ئاوا هًٌَ ضاوَغتا بىوَ، هَُ ؾىيٍَُِ ئًَػتاَ، تؤف هُدًَطٍُ وٍ بٌ
ظَضزَخُُُيُكٌ ئاواؾٌ بؤ كطزَ، ُُٓطٌَ تىوؾٌ ُٓغتًَلٌ غُيط بىوَ، زَهٍ تُُط بىو، بُاَلَ 

 زَطَُ. زياضَ قُت ًُُعاٌُ ًاُاٍ ضًًُ، كُضٌ ئًَػتا وا تًٌَ
شياُسا زيىَ.  ًؿتىًطِيَم هًَُُى كىضَِكاْ ثُيسا بىو كُ ئاخؤ كٌَ زواداض ئُو زوو كىضٍَِ هُ

كُؽ بىوَ ئُواٌُ زيىَ و زواداض هُطَُهًاْ زواوَ،  زوايًـ زَضكُوت بُضِاغيت كٌَ زوا كُ
ئُواُُ خؤياْ بُبايُر و ططُط زَظاٌُ و ئُواٌُ زيـ بُئًَطَيًُوَ تًُاؾاياْ زَكطزْ. 
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كىضِيصطُيُكٌ ُٓشاضيـ هًَُُى ئُو كؤًَُهُ زابىو، ؾتًَلٌ ُُزؤظيًُوَ خؤٍ ثٌَ َُٓهلًَؿٌَ، 
 طًَطِايُوَ: بُؾاُاظيًُوَ

 باؾُ، ًًِـ تؤَ داضيَم ظؤض باؾٌ تًََُٔهساَ. -
بُالَ ُُيتىاٌُ غُضجنٌ كُؽ ضاكًَؿٌَ، ضىُلُ ًُٓىوياْ زَياُتىاٌُ وا بَوًَّ و ئًُُ 

و بُوالزا زَطُضِاْ و بُ كُغُضَوَ يازٍ ئُو  ؾاُاظيًُكُؾٌ ثىوض كطزَوَ. كؤًَُهُكُ بًُال
 زوو ثاَهُواُُياْ زَكطزَوَ.

ضؤشٍ زواتط كُ فًَططٍُ يُكؿًٌَُ بُضبىوْ، ظَُطٌ كَوًَػا هُباتٌ زَُطُ بُياٌُ 
خًُطني بىو. ظضُطٍُ خًُِاكٌ ئاغايًُكٍُ ظؤض بُخًُِاكٌ زَيصٌَُ، ضؤشيَلٌ خاًؤف و 

كُ طىُسَكٍُ تًُُبؤوَ. طىُسيًُكاْ  ،كَوًَػا هُطُيَ ئُو كُؾُ ُآًُىاضَزا كؤن بىو ئاشيَطّ
باغٌ  ُاوَ خؤياْ زَطِداُس تا بُضطثُ زوو وؾاْ ئاَهىطؤضِكُْ هُ ُُوَ، ُاوَوبُضَبُضَ كؤزَبى

ئُو بُغُضٓاتُ ثطِ شاْ و بُ غىيًَُ، بُالَ كُ زَطُيؿتُِ ٓؤَهٌ ُىيَص ضطثُ ُُزًَا و تًُُا 
ٓؤَهُكُزا دًٌَ خؤياْ زَططت و خؤياْ خطِزَكطزَوَ.  خؿُخؿٌ دوٌ ئافطَتاْ زَبًػرتا، كُ هُ

زيلُ ئُو كَوًَػا بضىوكُ وا ثطِ بىوبٌَ. زواٍ تاويَم بًَسَُطٌ،  كُؽ هُبريٍ ُُبىو داضيَلٌ
ثىوضَ ثؤهٌ ٓاتُ شووضٍَ و غًس و ًاضٍ و ئُودا خاُُوازٍَ ٓاضثُضيـ بُزوايسا ٓاتّ. ًُٓىو 

ُغتاُُ ثًَىَ تا ضَؾًَلٌ تؤخًاْ ثؤؾًبىو. ُىيَص خىيَِاْ تًَلطِا هُطُيَ ثريَ قُؾُكُف ٓ
عٍ ثًَؿُوٍَ كىضغًًُكاْ. زيػاْ خاًؤؾٌ ًُٓىو اليُكٌ ُ ضيخاُُوازَ ثطغُباضَكاْ طُيؿتِ

زاططت و تًُُا زَُطٌ ُُٓػلاْ بًَسَُطًًُكٍُ زَؾًَىاُس. ئُودا قُؾُكُ زَغتُكاٌُ بُضَو 
 ثًَـ زاُا و طىتٌ: ًّ ضابىوْ و شيامن.

هُزًٌَ ضيَىضَِمسُكُزا قُؾُ باغٌ غًفُتُكاٌُ ئُو كىضِيصطُ وُبىاٍُُ ويَِا زَكطز و ئُو 
ئاواتاٍُُ زًََِٓايُ بُضضاو، كُ ضَُطبىو هُواْ بٔاتِايُزٍ. ويَُِكاْ ًَِٓسَ بُضضاو بىوْ، زَهٌ 
ًُٓىو ئاًازَبىواٌُ دؤؾاُس و غىيٌَ كطزُُوَ، بُتايبُت كُ زَٓاتُوَ يازياْ ضؤْ تًُُا 

ٍ باؾُكاًُاْ ُُزَكطز. ُٓضوَن طُهًَم بؤُُ ُ ثُغَُُِٓهٍُ ئُو كىضِاُُياْ زَزٍ و ُٓغتًاْ ب
ػنت و بُ كاضيطُضيٌ شياٌُ ئُو كىضِاٍُُ وَبريًَِٓاُُوَ و غطوؾتُ دىاْ و ؾرييُِكٍُ زَضخ

ٌ شياٌُ ئُواٌُ زَخػتُِضِوو تاكى قُؾُكُف ثرت بُ بابُتُ كُغُضَوَ قؤُار بُ قؤُاخ
ثطًٍُِ  كاضيطُضَكُيسا ضؤزَضىو، خَُهلُكُ ظياتط َُٓهسَضىو خؤياْ ثًَُِزَطريا و ًُٓىوياْ هُ

 ثطًٍُِ ططياًُسا.  ُسا، تُُاُُت قُؾُف خؤٍ ثًَُِطريا و ُٓض هُغُض غُكؤكُوَ هُططياًُا
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زَُطًَلٌ ًَٓسٍ هُُاو زاالُُكُزا ثُيسابىو، بُالَ كُؽ تًَبًين ُُكطز ثاف كًًَُم  زَُطُ
زَضطٍُ كَوًَػا كطايُوَ، قُؾُ ضاوَ ئُغطيِاويًُكاٌُ هُغُض زَغتُغطَِكٍُ بَوِسكطز، هُدًٌَ 

طُضِا. ضاوَكاْ يُن يُن بُزواٍ ضاواٌُ قُؾُ كُوتّ، هًُٓلطِا ًُٓىو ثًَلُوَ خؤٍ ضَق زا
ُٓغتاُُوَ، هُكاتًَم كُ ُٓضغٌَ كىضَِ ًطزووَكُ بُضَو ثًَـ َُٓهسَكؿاْ، تؤَ هُ كؤُُ 
دولُكاٌُ خؤٍ ططًؤَهُ و غُضكعكطزبىو. ثًَؿرتيـ هُ ضيَطَِوَ الضُثُكٍُ كَوًَػا خؤياْ 

 ئُو ضيَىضَِمسٍُ بؤياْ غاظكطابىو.ؾاضزبؤوَ تا طىٍَ بسَُُ 
ثىوضَ ثؤهٌ و ًاضٍ و خاُُوازٍَ ٓاضثُض خؤياْ بُغُض ًِساَهُكاًُاْ زازا، كُ هُ ًطزْ 

اْ بؤ خىزا زَضزَبطٍِ، بُالَ ًضاغتبىوُُوَ و ًاضباضاًُاْ كطزْ و بُزَُطٌ بُضظ غىثاغطىظاضي
ضؤْ خؤٍ هُو  خؤسَظاٌُ ض بلا يآاكٌ طىُاح بُتٌَُُ ضاوَغتابىو، كُؽ هًٌَ ُُزَثًَضاوَ، ُُي

 ًُٓىو تًَطِواًُُِ ُاضَِظاياُُ بؿاضيَتُوَ. ثاؾُوثاف كؿاوَ، بُالَ تؤَ قؤَهٌ ططت و طىتٌ:
 ثىوضَ ثؤهٌ، ئًُُ زاض ًًُُ، زَبٌَ يُكًَلًـ ُٓبٌَ بُٓاتُِوٍَ ٓان زَهدؤف بٌَ. -

 ثىوضٍ طىتٌ:
زَهدؤؾٍ، ئُودا بؤٍ ُىؾتاوَ و  وايُ.. ًًِـ بُبًًُِِوٍَ ئُو ُٓتًىَ بٌَ زايلُ ظؤض -

 ًاضًلطز. ئًُُف يُكذاضٍ ٓاكٌ ؾجطظَ و ثُؾًَى كطز.
 هُُاكاو قُؾُ ٓاواضيلطز:

ثريؤظٍ بؤ ئُو خىزايٍُ ضيَصٌَُ بُغُضًاُسا َُٓهسَضِيَصٍَ، غىيَِّ، هُُاخٌ زَهتاُُوَ  -
 غطووز غىيَِّ.

غُزغاَهُ كطز و تؤَ غؤيُضٍ ًُٓىو ثًَلُوَ بُزَُطًَلٌ كاضيطُض زَغتًاْ بُ طؤضاًًُُكٌ 
دُضزَف بُ ضىاضزَوضٍ خؤيسا زَيطِواًًُُ ئُو كًصؤالٍُُ بُ ئًَطَيًُوَ تًُاؾاياْ زَكطز، ئًُُ 

 واٍ هًَلطز ئُو غاتٍُ خؤٍ بُ ئاغىوزَتطيّ غاتُكاٌُ شياٌُ زابينَ.
ضِ و كُ ُىيَصخىيَِاْ هُ كَوًَػاوَ زَضزَضىوْ طىتًاْ كُوا ئاًازَْ زيػاْ ببُِ طاَهتُدا

غاَهًًُياْ طىٍَ هًَيبَ. بُٓؤٍ باضوزؤخٌ زَضووٌُ ثىوضَ  داضيَلٌ زيلُف ئُو طؤضاًًُُ غُز
ًَم ًَِٓسٍَ بُضُُزَكُوت. ثؤهٌ ئُو ضؤشٍ تؤَ ظؤض تُقُ و ًاضٌ زيلٍُ بُضكُوتّ كُ غاَه

هُخؤؾُويػيت  خؤبُالَ ئُو بُظَمحُتًـ ُُيسَظاٌُ ئُو ًُٓىو ًاضُ بؤ غىثاغٌ خىزاْ يا
 ئُوْ.
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 يةمثاذي هةذدة

 
 

زَضَكٍُ و الٌُ طُضِاُُوَياْ بؤ ًايَ هُطُيَ ُٓضزوو بطاًُ ًًًَُُِٔ طُوضَكٍُ تؤَ بىو، ثئُ
ًُ بُغُض كؤهلُزاضيَلٌ ضِووٌُ بُياٌُ ضؤشٍ ؾُ و كُزا. هُ تاضيمئاًازَبىوًُاْ هُثطغُ

وؾلايٌ.  ئُغتىوضزا ثُضِيُِوَ كُُاضٍ ًًػىضٍ و ثًَِر ؾُف ًًى هُخىاض طىُس طُيؿتُِ
زاضغتاُسا ُىوغنت، ئُودا ضيَضلُ و كؤالُُكاٌُ  ٍُ ضؤشُٓالت هًَُُعيلهُضؤخٌ ؾاضٍ تا 

ثؿتُوَياْ ططتُبُض، تا طُيؿتُِ ضيَطَِوَ الضُثُكٍُ كَوًَػا و هًَُُى كىضغًًُ ؾلاوَكاُسا 
 ُىوغتُِكُياْ تُواوكطز.
ٌ بؤ تؤَ زَضزَبطٍِ ًيػتؾًٌَُ، ثىوضَ ثؤهٌ و ًاضٍ و ظؤضياْ خؤؾُووهُزًٌَ بُضضايٌ زو

طفتىطؤياْ ُٓبىو. ثىوضَ ثؤهٌ كطز. بُؾًَىَيُكٌ ُائاغايٌ قػُوو ضٌ سُظهًَبا بؤياْ زَ
 بُخؤؾًًُوَ طىتٌ:

و كُغًَم هًَطَ يُن ُٓفتٍُ باؾُ تؤَ، ًّ ُاَهًٍَ غىسبُتًَلٌ خؤف ُُبىو، كُ ًُٓى -
 اْ هُو زووضطُيُزا بُغُضزَبطز،ؤؾتئُؾلُجنُزابىوْ، هُكاتًَلسا ئًَىَ كاتًَلٌ ختُواوهُئاظاضو

اغيت دًٌَ زاخُ ضؤْ ئُو زَهُ ضَقٍُ تؤ ًَٓؿيت ئُوَُسَ ئاظاضٍ ًّ بسٍَ. كُ بُالَ ئُوٍَ بُضِ
بتىاُّ بُغُض كؤهلُ زاضيَلسا بًَُِوَ تا ثطغٍُ خؤتاْ ببًِّ، زَؾتتىاٌُ داضيَم بًًَُوَ و 

 بسٍَ كُ ًُُطزووٍ و تًُُا ُٓاَلتىوٍ. ئاًاشَيُكٍ ثٌَ
 ضٍ طىتٌ:ًا
 بَُهٌَ تؤَ، زَتتىاٌُ وا بلٍُ، الًىايُ زَبىا واف بلٍُ ئُطُض ئُوَت بُخُيايَ زآاتبا. -

 ثىوضَ ثؤهٌ بُ ؾُوقُوَ هًٌَ ثطغٌ:
باؾُ تؤَ ئُطُض بُخُياَهت زآاتبا واتسَكطز، زَثًٍَ بَوٌَ، واتسَكطز ئُطُض بريت  -

 هًَلطزباوَ.
 لٌ تًَلسَزا.ًّ.. باؾُ، ُاظامن، خؤ ئُوَ ًُٓىو ؾتًَ -

 ثىوضَ ثؤهٌ بُ زَُطًَلٌ ثطشاْ كُ تؤًٌ ؾجطظَ كطز طىتٌ:
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 تؤَ. بُئاوات بىوَ ئُوَُسَ ًِت خؤؾىيػتبا، ئُطُض ُٓض بايُخًؿت بُوَزابا بريٍ هٌَ -
 بلُيُوَ و دًَبُدًَؿت ُُكطزبا، زَهٍ ثًَسَسُغاوَ.

 ًاضٍ تلاٍ كطز:
ُ بري هُ ًٓض غُضكًَؿتؤًُ، ئُوَُسَ وٍَ ثىوضٍَ زَ طىيٌَ ًُزٍَ خؤ ئُوَ هُ الغاضٍ  -

 ُاكاتُوَ.
زَٓاتُوَ و ئاًاشَيُكًؿٌ زَكطزَوَ، غًس با  ئُطُض غًس با بريٍ هٌَبُضِاغيت دًٌَ زاخُ،-

 زَزاًٌَ. تؤَ ضؤشيَم زازٍَ غُيطٍ زواوَ زَكٍُ، بُالَ ئُوكات ظؤض زضَُط زَبٌَ.
 ضيؿٌ تًَُِزَضىو.ُُٓطٌَ خؤظطُ زَخىاظٍ ثرتت بايُر بًُّ زابا، كُ ئُوَ ظؤ

 تؤَ طىتٌ:
 ُا ثىوضٍَ، خؤ تؤ زَظاٌُ ًّ بايُخت ثًَسَزََ. -
 ضاكرتَ زَظاٌُ ئُطُض كطزاضت وابا. -

 تؤَ بُ ثُؾًٌاًًُُوَ طىتٌ:
خؤظطُ بريَ هٌَ بلطزباوَ، بُالَ ُٓض ضؤًَُم بٌَ، خُومن ثًَىَ زيتىوٍ، ئُوَف ًٓض ًًُُ،  -

 وا ًًُُ؟
 وَُسٍَ ثًَسَكطٍَ، بُالَ هُ ًٓض باؾرتَ، ض خُوًَُلت زيت؟ًًُُ، ثؿًوُف ئُ ؾتًَلٌ وا -
ضىاضؾًٌُ ضابطزوو هُ خُومنسا بىو تؤ هًَطئٌََ هُثايَ ضاضثاكُ زاًُؿتبىوٍ و غًسيـ  -

 هُالٍ غِسوقُ زاضيُِكُ زاًُؿتبىو، ًاضيـ هُالٍ وٍ بىو.
ُوَُسَ خؤت باؾُ، خؤ وا بىويّ، ئًٌَُ ُٓضوا زازًَُؿني، ؾازَ بُوٍَ هُ خُوًُـ ئ -

 ثًٌَاْ خُضيم كطزووَ.
 ُٓضوَٓا هُخُومنسا بىو زايلٌ دؤ ٓاضثُضيـ هًَطَبىو. -
 ئؤ، ئُويـ هًَطَبىو، ضًسيت هُخُوًَُسا ُُزٍ؟! -
 ظؤضٍ زيلُ، بُالَ وا هُبريَ زَضّ. -
 باؾُ، ُٓوَهسَ بُبريت بًَُِوَ، ُاتىاٌُ؟ -
 ُُٓسيَم، واًعاٌُ كُ با ياضٍ.. ياضٍ بُ.. -
 ؤَ ثرت خؤ ًاُسووكُ با ياضٍ بُؾتًَم زَكطز.. زٍَ!زٍَ ت -
 تؤَ ثُجنٍُ خػتُ غُض ًَُىضُواٌُ و زًًََم زاًا، ثاؾاْ طىتٌ: -
 ئا. بُبريَ ٓاتُوَ، ياضٍ بُ ئاططٍ ًؤًُكُ زَكطز. -
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 ئاٍ خىايُ، زٍَ تؤَ بُضزَواًبُ، زٍَ! -
 بعامن تؤف زَتطىت "ئُضٍَ ثًٌَىايُ زَضطُكُ.. وا -
 تؤ.بُضزَواًبُ  -
 هًَطُضٍَِ زًًََم بريكًُُوَ.. يُن ضطكُ، ُا بَُهٌَ تؤ طىتت ثًٌَىايُ زَضطُكُ كطاوَتُوَ. -
 ًًُُ ًاضٍ؟ زَّ بُضزَواًبُ! كُ هًَطَ زاًُؿتبىوَ واًطىت، وا -
 ًٍُ، بُالَ الًىايُ بُ غًست طىت بضٌَ.. بضٌَ و..  ئُودا.. ئُودا، باؾُ، زَهًِا -
 ا تؤَ؟ ثًٌَطىت ض بلا؟باؾُ؟ باؾُ؟ ثًٌَطىت ض بل -
 ثًَتطىت، تؤ، ئا.. ثًَتطىت بضٌَ زَضطُكُ زاخا. -
بؤ خاتطٍ خىا! ًّ ُٓضطًع ض ضؤشيَم ؾيت واَ ُُبًػتىوَ.! ضًسٍ ًَُهًَّ خُوْ ًٓضٌ  -

عىًطَ تًَجُضٍَِ زَبٌَ غرييَين ٓاضثُض  ضُ. بُض هُوٍَ يُن غُعاتٌ زٍ هُوتًَسا ًًُُ و ثطِوثى
 زَزاتُوَ، بُضزَواًبُ تؤَ. بًبًٍِ بُ قػُ ظيازَكاٌُ ضؤْ ئًُُ هًَمبًُُ بعاٌَُ، زًَُوٍَ 

ضؤش ال ضووُُ و ًُٓىوَ بُبريٓاتُوَ، ثاؾاْ طىتت، كُ  ئا، ئًَػتا ًُٓىو ؾتًَلٍ وَكى -
ًّ خطاخ ُُبىوَ، ُٓضضُُس ؾُيتاْ و الغاض بىوَ، ُابٌَ كُغًـ هُ تىاُاٍ خؤَ ظياتطَ هٌَ.. 

 هٌَ ضاوَضِواْ كا.
  واَ طىت.. ئاٍ ٓاواض.. بُضزَواًبُ تؤَبُضِاغيت -
 ئُودا زَغتت بُططياْ كطز. -
 بَُهٌَ.. بَُهٌَ ططياَ، يُكَُ داضيؿٍ ُُبىو، ئٌَ ئُودا؟ -
ًّ وابىو. خؤظطُؾٌ زَخىاغت قاًضٌ  ٓاضثُضيـ ططيا و طىتٌ، دؤف وَكى خاتىو -

 ضىُلُ غُضتىوٍ بؤطٌُُ خىاضزبىو. ،كاضٍ ُُكطزبا
 ٓاتؤتُبُض! ثًَؿبًًِت كطزووَ. تؤ واتلطزووَ بُضزَواًبُ بسوٍَتؤَ! تؤ ضؤسًَلت  -
 ئُودا غًس.. غًس طىتٌ: -

 غًس طىتٌ:
 واًًُُ ًٓضٍ طىتيبَ ثًٍَ -

 ًاضٍ طىتٌ
 با غًس طىتت -
 زًَتاْ زاخُْ و هًَطُضِيَّ تؤَ بُضزَواَ بٌَ، ضٌ طىت تؤَ؟ -
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، بُالَ ئُطُض ُُٓسٍَ داض بعامن طىتٌ ًٓىازاضَ هُكىيًَُ ُٓض ئاغىوزَ بٌَ طىتٌ.. وا -
 باؾرت بىوًايُ..

 طىيَتاْ هًًَُ؟ ئُوَ ًُٓاْ وؾُكاٌُ غًسَ -
 ئُودا تؤ بُتىُسٍ بًَسَُطت كطز. -
 واًلطز! زَبٌَ فطيؿتُيُن هًَطَ بىوبٌَ، بًَؿم فطيؿتُيُن هًَطَ هُ ؾىيًََِم بىوَ! -
هُثًَـ تُقاُسووَ،  ئُودا خاتىو ٓاضثُض طىتٌ، دؤ تطغاُسوويَيت، كُ تؤُرتَقُيُكٌ -

 تؤف باغٌ ثؿًوُكُ و زَضًاُُ شاُلىشَكُت طًَطِاوَ.
 ضؤْ ًّ ظيِسووَ ئًُُف ئاوا ضاغتُ! -

ئُودا ثاؾاْ ظؤضتاْ قػُكطز، هُباضٍَ طُضِاْ بُزواًاْ هًَُُى ضووباض و هُباضٍَ ثطغُ هُ 
.. دا ئُو ضؤشٍ يُكؿَُ و ئُودا تؤ و خاتىو ٓاضثُضٍ ثري زَغتتاْ كطزَ ًوٌ يُن و ططياْ

 ضؤيٌ.
زَقاوزَق ئًُُ ضوويسا، تؤَ ئُطُض تؤ هًَطَف باٍ، ُُتسَتىاٌُ وا بُوضزٍ ضووزاوَكاْ  -

 بطًَطِيًُوَ.. ئٌَ ثاؾاْ..؟ بُضزَواًبُ
ثاؾاْ واًعاٌُ تؤ زوعاَ بؤ زَكٍُ، زَمشتىاٌُ بتبًٍِ و ضًت زَطىت طىيٍَ هٌَ بٌَ.  -

ًباض بىوَ، بؤيُ ثاضضُزاضيَلٌ هىهسضاوَ ئًِذا ضىويُ ُاو دًَطُكُت و ًًِـ ظؤض بؤت خُ
بعض بىويّ تا ببًُِ ضُتٍُ زَضيا" ئُو  وغٌ كُ "ئًٌَُ ًُُطزوويّ، بَُهلىًَِٓا و هُغُضَ ُى

كطزٍ، كُ تؤ ُىوغتبىوٍ..  ُاًُيَُ هُغُض ًًَعَكُ هُثايَ ًؤًساُُكُ زاُا، دا تًُاؾاَ
 واًعاٌُ كُ خؤَ ُىؾتاُسَوَ غُضت و هًَىَكامن ًاضلطزٍ.

 ًُٓىو ؾتًَلت خؤف زَمب. اغت واتلطز، هُبُض ئًُُ هُاغت تؤَ، بُضِبُضِ -
ىؾٌ، ئًُُ واٍ هًَلطز خؤٍ بُ تاواُباضتطيّ كُغٌ زًُا ئُودا تىُس تؤًٌ بُغِطُوَ ط

 تًَبطا.
 غًس بُ زَُطًَلٌ بًػرتاو ًِطٍُ هًَىَٓات:

 ئُطُض ئُوَ ُٓض خُوْ بىوَ، بُالَ كطزَوَيُكٌ بُ بُظَيٌ بىوَ. -
 بًَسَُط غًس، دُغتُ وَئاطا بٌَ ض زَكا، هُ خُوًُؿسا وازَكا. -

ٓا تؤَ ئُو غًَىَ طُوضَيُ بططَ كُ بؤَ َُٓهططتبىوٍ، طُض زؤظضايُوَ بتسًٌََ، ئًَػتاف 
و بُظَيٌ  كُ تؤ طُضِايُوَ الَ، ئُطُض زهؤظاُِ بطِؤ قىتاغاُُ. غىثاغطىظاضٍ خىزاٍ بُ بُظَيًٍ
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ايػتٍُ هًَدؤؾبىوْ ًٍُ. ئًَػتاف غًس، ًاضٍ، تؤَ بطِؤُُ خىزا ُُبٌَ بؤ بُُسَكاٌُ ًّ ؾ
 قىتاغاُُ، ضىُلُ كاتًَلٌ ظؤضتاْ هًَططمت.

خاتىو ٓاضثُض بلا تا باغٌ  ًِساَهُكاْ بُضَو قىتاغاُُ بُضِيَلُوتّ، ثريَشًُـ ضىو باُطٌ
يَلٌ ال خُوُُ غُيط و ُاواظَكٍُ تؤًٌ بؤ بلا. غًس بُض هُوٍَ هُ ًاَهٌَ زَضضٌَ بري كُتىاضّ

 طُاَلَهُ بىو كُ "ظؤض غُيطَ.. ئُطُض ضٌ خُوًُؿُ، ضؤْ َُٓهٍُ تًَسا ُُبىو.."
تا غُضجنٌ خَُهلٌ ثًَؿاْ ُٓضاوٓؤضياٍ ُُزَكطز  ىو بُ ثاَهُواًَُلٌ ُاوزاض، وَكىتؤَ ب

دُضزَيُن بُ هُخؤضِاظيبىوُُوَ زَضِؤيؿت كُ ُٓغت بلا ضاوٍ خَُهلٌ  ضاكًَؿٌَ، وَكى
ثًؿاُسا كُ ئاطاٍ هُ  ضاوٍ خَُهلًؿٌ هُغُض بىو، ُٓوَهًسا واهُغُضَ. بُضِاغيت 

تًُاؾاكطزُُكاْ ًًُُ و ئُو قػاٍُُ طىٍَ هٌَ ًًُُ، كُ بُضِيَىَ ثًٌَ زََهًَّ. ئُطُضضٌ ئُو 
خىاضزْ و خىاضزُُوَياْ هًَٔاتبىو. كُ زَضِؤيؿت ًِساَهٌ  غُيطكطزْ و قػاُُف الٍ  ئُو وَكى

، كُ زؤغتُكاًُاْ هُطُيَ تؤَ زَياُسينت، كُيفًاْ بُخؤ زَٓات، خؤٍ وضزتط بُزوايسا زَضىوْ هُ
ئُو  خؤئُويـ ثًًَاْ قَُهؼ ُُبىو. واٍ هًَٔاتبىو زَتطىت زَٓؤَهلىتٌ ثًَؿُوٍَ كاضواُُ يا

ٌ منايؿٌ كؤًَُهًَم ئاشََهٌ زضُِسَ زَكات. كىضَِكاٌُ ًفًوُيُ كُ هًَُُى ؾاضزا غُضكطزايُت
بُالَ ئًَطَيٌ زَهٌ اُس كُ ُٓض ئاطاياْ هُ وُبىوٌُ وٍ ُُبىوَ، ٓاوتًُُُِ خؤؾٌ واياْ خؤ زَُى

هُوَزا ًًُُ ئاًازَؾبىوْ ًُٓىو ؾتًَم ببُخؿّ تا ثًَػتُ َُٓهكطِاوَكٍُ  زَخىاضزْ، طىًاْ
ئُوياْ زَغتلُوٍَ كُ ضؤش بطزبىوٍ. هُطُيَ ئُو تًَطِواًُُِ بطيػلُزاضَ الغاضاٍُُ كُ تؤَ 

 غبُضزاضٍ ًٓض كاًًاْ ُُزَبىو.ُٓيبىو، بُالَ تؤَ ُٓضطًع زَ
هُ قىتاغاُُف ًِساالْ ظؤض ضيَعياْ بؤ تؤَ و بؤ دؤ ُىاُس و بىوْ بًُايٍُ غُضغاًٌ 
ًُٓىوياْ. ُٓضزوون بؤ طىيَططَ تًِىوَكاْ زَغتًاْ بُ طًَطِاُُوٍَ غُضبطزَكُياْ كطز، بُالَ 

 ثًَُِزَضىو كؤتايٌ ُٓبٌَ هُ واٍُُ ئُواْفطَئًُُ تًُُا غُضَتا بىو، ضىُلُ هُطُيَ ئُو خُيايَ 
كؤتايًسا كُ قُهىوُُكاٌُ خؤياْ زَضًَِٓا و زووكَُهًاْ بُزَوضوبُضزا َُٓهسَزا، بًُُ طُيؿتُِ 

 تلٍُ غُضوَضٍ.وهى
ضُض زووضبٌَ، ئُوَُسَ غُضوَضيًٍُ بُغبىو غاتُزا هُ بًَلٌ تا تؤَ واٍ بُباف ظاٌُ كُ هُو

ا كُ تؤَ ُاوباُطٌ زَضكطزووَ، ضَُطُ ئُو بًُوٍَ بطِابىو. ئًَػت كُ زواٍ طُضِاُُوَكٍُ ثًٌَ
ُُٓسيَم خَُهم  ويـ بعاٌَُ كُ تؤَ زَتىاٌَُ وَكىبُخؤٍ زابضًَتُوَ. باؾُ، هًًَطُضٍَِ با ئُ

دىزابٌَ و ُاظ بِىيَينَ. ثاف زًًََم بًَلٌ طُيؿت، تؤَ واٍ ثًؿاُسا كُ ُُيسيىَ و هُوٍَ 
يَم و زَغيت بُ قػاْ كطز. ظوو تًَبًين كطز كُ زووضكُوتُوَ و ضىوَ ُاو كؤًَُهُ كىضِ و كًص
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َُٓهطُضِابىوْ و ضاوَكاٌُ  ضوبًَلٌ بُ زَهدؤؾًًُوَ زَٓات و زَضىو، كىَهٌٍُ غى
زَزا بُزواٍ ٓاوثؤالٌُ كُوتىوَ و كُ يُكًَلًاًُؿٌ زَططت بُ  زَبطيػلاُُوَ. واٍ ثًؿاْ

ُ وٍ ٓاوضِيَلاٌُ زَططٍَ و يلًَُع قًصَقًص ثًَسَكٌُُ. تؤَ ُٓغتًلطز كُ بًَلٌ بُ قُغيت هُ
ًُٓىو داضيَم تًضاويَلًـ زَزاتُ تؤَ. ئُو َُٓهػىكُوتُ فًعٍ تؤًٌ تًَطكطز، هُدًاتٌ ئُوٍَ 

 واٍ هًَبلا هُطَُهٌ ئاؾت بًَتُوَ، يُكذاضٍ بًَتاًٌ كطز و تُواو ضووٍ هًَىَضطًَطِا.
سٍ بُاليسا تًَجُضٍَِ و و بُُُٓطاوٍ ًَٓسٍ ًَٓ ُكاٌُ ًَِٓاهَوُدىهَوثاؾاْ كًصَ واظٍ هُ دى

و بُزظيًُوَ تًُاؾاٍ ئُويٌَ كطز كُ تؤًٌ هًَىَغتابىو.  داض ُُٓاغٍُ َُٓهلًَؿايُن زوو
ًُٓىواْ ثرت ضوويساوَتُ ئًٌٌَ هؤضاُؼ و قػٍُ هُطُيَ زَكا.  كُضٌ تًَبًًِلطز كُ تؤَ هُ

اضُكاٌُ بُالَ قُٓغيت بُ شاًَُلٌ قىويَ كطز و تىوؾٌ زووزَهٌ ٓات و ويػيت زووضكُويَتُوَ، 
بطزياُُ ًَُى ئُو كؤًَُهٍُ تؤًٌ تًَسا ضاوَغتابىو. ئُودا بُ كضًَلٌ  بُزوايسا ُُٓاتّ، بَُهلى

 تؤَ وَغتابىو: ًَُعيم طىت كُ هُ
 ٓا ًاضٍ ئؤغنت، كضٌ خطاخ ئُوَ بؤ ُُٓاتًًُ فًَططٍُ يُكؿًٌَُ؟ -
 ٓاتبىوَ، بؤ ًِت ُُزٍ؟! -
 ًؿتبىوٍ؟ُا.. بُضِاغت ٓاتبىوٍ؟ هُكىٍَ زاُ -
 هُ ثؤهٌ خاتىو ثًتُضظ، ًُٓىوداض ُٓض هُوٍَ زازًَُؿٍ، تؤؾٍ هُوٍَ زٍ. -
بُضِاغت؟ غُيطَ ًّ ًُُبًين، سُظَ زَكطز باغٌ ئُو طُؾتُت بؤ بلَُ كُ بُتًُايّ  -

 بًلُيّ.
 ئاٍ كُ خؤؾُ، بُالَ كٌَ ضيَلٌ زَخا؟ -
 زايلٍ -
 دىاُُ! ًٓىازاضَ هًَطُضٍَِ ًًِـ بًٍَ -
ئُو طُؾتٍُ بؤ ًّ ضيَلدػتىوَ، بؤيُ كًٌَ ًّ مبُوٍَ هًَسَطُضٍَِ بٌَ، ًًِـ بَُهٌَ..  -

 زًَُوٍَ تؤ بًٌَ.
 غىثاغٌ ُٓغيت دىاُت زَكَُ.. كٍُ ئُو طُؾتُ زَكطٍَ؟ -
 واُُ.. ضَُطُ هُ ثؿىوزابٌَ.وبًُع -
 زَكٍُ؟ بًَطىًاْ غُيطاًَُلٌ خؤف زَبٌَ.. ئُضٍَ ًُٓىو كىضِاْ و كًصاْ باُط -
 بًُوٍَ ببًَتُ ٓاوضِيٍَ. خؤُٓض كٌَ ٓاوضِيٍَ بٌَ يابَُهٌَ،  -
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ضاُػٌ و باغٌ ئُو ضَؾُبايٍُ بؤ ئًٌٌَ هؤبُ الضاويَلًـ غُيطٍ تؤًٌ كطز، بُالَ ئُ
 ضَِطُوَ َُٓهلًَؿا، هُو زَطًَطِاوَ، كُ هُغُض زووضطُكُ َُٓهًلطز، كُ ضؤْ زضَختًَلٌ ظهٌ هُ

 زًٍَُ تؤَ تًُُا غٌَ ثٌَ هًٌَ زووض بىو!
 غٌ ًًوُض ثطغٌ:ططا
 ئُضٍَ ًًِـ بؤ طُؾتُكُ زيٍَ -
 بَُهٌَ، بًَطىًاْ تؤ ُٓض زيٌَ. -

 غاهٌ ضؤدُضظ طىتٌ: ئٍُ ًّ؟
 بَُهٌَ تؤف -
 غىظٍ ٓاضثُضيـ طىتٌ: ئٍُ ًّ و دؤ؟ -
 بَُهٌَ. -

ُٓضاوٓؤضيا و ضُثَوُهًَساْ بُضزَواًبىو، بًَذطُ هُ تؤَ و ئًٌٌَ هؤضاُؼ ًُٓىو زاواياُلطز 
قػاْ بُضزَواَ بىو،  ُ باُطًَٔؿت بلطيَّ. تؤَ بُ غاضزٍ ضووٍ وَضطًَطِا، هُبؤ ئُو طُؾت

ئًًٌَؿٌ هُطُيَ خؤٍ بطز. هًَىَكاٌُ بًَلٌ وَهُضظَ كُوتّ و فطًًَػلٌ ظايُ ضاواٌُ، بُالَ 
بُالَ طُؾتُكٍُ  ضووخؤف ثًؿاُسا و وتىويَصٍ زَكطز،بُغُضخؤيسا ًَُُِٓا و بُخىضتٌ خؤٍ 

ضاواْ  ًا، ُٓض كُ زَضفُتًؿٌ بؤ ضَخػا يُكػُض زووضكُوتُوَ و خؤٍ هُتاًىضًَصٍ تًَسا ُُ
بطيِساضَوَ تا ظَُطٌ هًَسا  ، كُ زَهٌ زاكُوت، بُ ؾلؤًُُسيًُكُّوُلطز و تًَطتًَط ططيا

زاًُؿت. ئُودا ُٓغتاوَ، ضقًَلٌ هُضاواُسا زياض بىو، كُ ٌٓ يُكًَم بىو بطِياضٍ 
 تؤَهُكطزُُوٍَ زابٌَ.

زَكطزَوَ و ظؤض زَهٌ بُخؤؾٌ ؾازبىو. هُوٍَ  تؤَ خُضيم بىو بؤ ئًٌٌَ ثاْهُالٍ ثؿتُوَف 
زوايًسا بُزيلطز، بُالَ هُُاكاو  بؤ ئُوٍَ زَطُضِا تا بًَلٌ بسؤظيَتُوَ و ظياتط خًٌُ بساتٌَ. هُ

كًَضٌ كُوتُ كُوَهٌ، ضىُلُ زييت وا ثًَلُوَ  هُطُيَ ئُهفطيَس تًٌَجىَ هُغُض كىضغًًُكٌ ثؿت 
زاًُؿتىوْ و تًُاؾاٍ كتًَبًَلٌ ويَُِزاض زَكُْ و غُضياْ بؤ غُض كتًَبُكُ تُواو  ًُكتُبٌَ

بُ زًَاضَكاٌُ  ًَلٌ ئَُ زًُايُ ًُُاوَ. ئًَطَيِخػتؤتُوَ و ئاطاياْ هًُٓض ؾت ًَُعيمهًَم 
تؤًسا طُضِا، هُخؤٍ تىوضَِ بىو، ضىُلُ ئُو زَضفُتٍُ ُُقؤغتُوَ كُ بًَلٌ بؤ ثًَلٔاتُِوَ 

زاخاْ ًَِٓس ثطِبىو ططياٌُ خؤٍ ثٌَ طًَى و زَبُُط ًُٓىو ؾتًَلٌ خطاخ بىو، هُضَخػاُسٍ، 
ضىُلُ زَهٌ كُ هُ ثًاغُكُياْ بُضزَواًبىوْ ئًٌٌَ ُٓض بُزَهدؤؾًًُوَ زَيسواُس،  زَٓات،

و ظًاٌُ هُ طؤ كُوتبىو.  وبُالَ تؤَ زًٌَ ببىوَ تَُهٍُ تُقًى هُخؤؾًاْ غًُاٍ زَكطز،
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ُاوَ ضازَوَغتا، غُضيَلٌ بؤ زَهُقاُس كُ ظؤضداض  بًػت، بُالَ كُ ُاوَقػُكاٌُ ئًًٌَؿٌ ُُزَ
هُدًٌَ خؤٍ ُُبىو. ضُُسيّ داض بُو زَوضوبُضَ غىوضِايُوَ تا ضاوٍ بُو زميُُُ بىغعيَِطاوَ 

بُوَف ظياتط زَتُقٌ، كُ بًَلٌ  ئاوزا. بُخؤٍ ُُزَوَغتا ًَِٓسٍَ ًُُابىو هُتاواْ ؾًَت بٌَ.
 زَظاٌَُ ُٓض ظيِسووف ًًُُ، زَزا كُ ئًَػتا وا زَضِواٌُ و واٍ ثًؿاْ ٌضُض ُٓض بًُٓض تًَتا

بُالَ هُاليُكٌ زيلُوَ بًَلٌ زَيعاٌُ هُ دُُطُكُزا غُضكُوت و زَهٌ بُوَ خؤؾبىو، كُ 
 زَيبًين بُخؤٍ ضؤٌُ ئاظاض كًَؿا، تؤَ ئاوا ئاظاض زَبًينَ.

يُوٍَ بُ ؾتًَلٌ زيلُ ضابطا و ظؤض طىتين ئًٌٌَ تؤًٌ بًَعاض كطز، بُبًاُىوٍ ئُوٍَ زَ
كاضٍ زيلٍُ ُٓيُ و زضَُطًًُتٌ، ًؤَهُتٌ هُ ئًٌٌَ خىاغت، بُالَ كًصَ ُٓض طىيٌَ ثًَُِزا. 
تؤَ هُ زَهٌ خؤيسا طىتٌ: ٍُٓ بُُُفطَت بًت.. زََهًٌَ ُاتىامن خؤٍ هٌَ زَضباظكَُ؟ هُزوايًسا 

ؿت و ئُويـ بًَؿُضًاُُ طىتٌ: كُ ُٓض بُبًاُىوٍ ئُو كاضاُُ كُ ُاكطٍَ زواخطيَّ، بُدًًًََٔ
 بؤوَ و بُخًَطايٌ ضؤيؿت. بُضبىوْ هَُ ُاوَ زَمب، بُالَ ئُو ضقٌ هٌَ

تؤَ ززاٌُ دريِكطزَوَ و بُخؤٍ طىت: باؾُ هُو ُٓتًىَ ظياتط كُغت ُُزيتُوَ، هُو 
ًُٓىو ًِساالٌُ طىُس  طىُسٍَ ُٓض كىضِيَلٌ زيلُ با دطُ هُو ُٓتًىَ تطِ ظهٍُ اليىايُ هُ

كُؾدُ و ئُضغتًؤكطاترتَ، باؾُ، ضؤشت زيَتُوَ، يُكَُ ضؤش ضاوت ثًَلُوت ضؤمن هًَساٍ، 
 ئُوداضَف وات تًََُٔهسَزََ ضاوَغتُ بابتططَ زَبٌَ طؤبُُسيَلت ثٌَ بلَُ.

 تؤَ ُٓض ُٓضَِؾُ و طُفىطىضٍِ بىو، ضؤْ هُ ًِساَهًَم بػطَويَين ئاوا ؾاخ و ؾىالقٌ بًُال
 َيطىت: "وا زَكٍُ، زَغؤ زٍَ" بؤ ٓاواض زَكٍُ، ئاوات هٌَو بُوالزا زَٓاويَؿت و ز

 زَكَُ.. با ضان فًَط بٌ. بُجمؤضَ هُ ؾُضَِ خُياَهًًُكٍُ زَهٌ زاكُوت.
ًُىَضِؤ تؤَ خًَطا ضؤوَ ًاَهٌَ، ضًسٍ ويصزاٌُ خؤٍ هُبُض زَهدؤؾٌ و ظؤض طىتين ئًٌٌَ 

ًَلٌ هُ تًُاؾاكطزٌُ كتًَبُ ضاُُططت، زَهًؿٌ ضًسيلُ بُضطٍُ ُُزَططت. هًُُٓاْ كاتسا ب
ويَُِزاضَكُ هُطُيَ ئُهفطيَس بُضزَواَ بىو، بُالَ كُ كات تًَسَثُضٍِ و تؤَ ُُزَٓاتُوَ، تاًٌ 
غُضكُوتين هُال كعتط زَبىو، ظؤضٍ ثًَُِضىو، ظَوقٌ غُيطكطزٌُ ويَُِكاًُؿٌ ًُُا، زاَهغٍُ 

الَ ئاواتًَلٌ غاختُ زَضزَضىو، زَزا، زوو غٌَ داضيـ طىيٌَ زَزا تطثٍُ ثًًَاْ، بُ ظؤض هٌَ
كؤتايًسا تُواو خًُني بىو. خؤظطٍُ زَخىاغت ئُوَُسَ خؤٍ  ضىُلُ تؤَ ضًسٍ ُُٓاتُوَ.. هُ

بًَتاَ ُُكطزبا. كُ ئُهفطيَسٍ ُٓشاض ُٓغتًلطز كضٍُ هُزَغت زَضٌَ. زَيىيػت غُضجنٌ 
ٍُ بلُ". بُالَ بًَلٌ ُاوَ ٓاواضٍ زَكطز: "ئُئاٍ.. تًُاؾاٍ ئُو ضَمس ضاكًَؿٌَ، بؤيُ ُاوَ
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كُ ئاضاًٌ هًَربِابىو، طىتٌ: "زَ ضًسٍ بًَعاضَ ًُكُ، ًّ ُٓض طىيَؿًاْ ثًَِازََ. ئُودا هُ 
 ثطًٍُِ ططياٌُ زا و ُٓغتا ضؤيٌ و زووضكُوتُوَ.

 ئُهفطيَس بُزواٍ كُوت و زَيىيػت ًَٓىضٍ بلاتُوَ، بُالَ ئُو طىتٌ:
 ضقٍ هًَتُ!بطِؤ بُتًُُا هًٌَطُضٍَِ، ُاتىاٌُ، ًّ  -

كىضَِكُ بٌَ ئُوٍَ بعاٌَُ ضٌ كطزووَ و بؤ وا هًٌَ ظويط بىوَ واظٍ هًًََِٔا، ُٓضضُُس بًَلٌ 
ثًَؿٌ طىتبىو بُزضيَصايٌ ًُىَضِؤ هُطَُهٌ زازًَُؿٌَ و غُيطٍ ًُٓىو ويَُِكاْ زَكات، كُضٌ 

ضؤهُكُ. ظؤض  بُططياْ هًٌَ زووضكُوتُوَ. ئُهفطيَس بُتىوضَِيٌ و زَهؿلاوٍ طُضِاوَ ُاو ثؤهُ
تًَبطا. ظاٌُ ئُو كضُ كطزبىويُ ئاًطاظيَم تا كًٍُِ خؤٍ  ُ ضِاغتًُكُظَمحُت ُُبىو ه

ٓات، ضقٌ هُ تؤَ زَ ًَِٓسَ ببؤوَ، سُظٍ  بُضاًبُض تؤَ غؤيُض ثٌَ َُٓهطِيَصٍَ. كُ ئُو ٓعضٍَ بؤ
ينَ.. ىَ بطوًَوغتلا. بٌَ ئُوٍَ خؤٍ تًَزَكطز ضيَطُيُن بسؤظيَتُوَ تا كًَؿُ بؤ ئُو كىضَِ زض

هُُاكاو ثُضِاوٍ ُىوغًُِوٍَ تؤًٌ كُوتُبُض ضاوٍ، ُٓغتًلطز ئُوَ زَضفُتًَلُ بؤٍ 
كُ ثاف ًُىَضِؤ  ،َُٓهلُوتىوَ تا تؤَهٍُ هٌَ بلاتُوَ. ئُودا الثُضٍِ ئُو واُُيٍُ كطزَوَ

 زَخيىيَِّ، ًُضَكُبٌ بُغُضزا ضؾت.
كطز و زييت ض زَكا. دا خًَطا هُبُض بًَلٌ هُو غاتُزا هُ ثُجنُضٍَ ثؿتُوَضِا تًُاؾاٍ زَ

ثُجنُضَكُ زووضكُوتُوَ، ُُوَن ئُهفطيَس بًبًينَ و يُكطِاغت طُضِايُوَ ًايَ، بُتًُا بىو تؤَ 
 ببًينَ و ضاغتًًُكٍُ ثٌَ بَوٌَ، بًَطىًاْ تؤًًـ غىثاغٌ ئُو كاضَ ضاكٍُ زَكطز و ثًَم

ُ ُاؾًاوَكٍُ تؤًٌ بريٓاتُوَ، هُو زَٓاتُِوَ.. بُالَ هُ ضيَطُ ثُؾًٌاْ بؤوَ و َُٓهػىكُوت
كاتٍُ باغٌ طُؾتُكٍُ زَكطز، كُ ضؤْ بًُٓضٌ زاُُُا و ثؿيت تًَلطز. بؤيُ واظٍ هًًََِٔا تا 
هُبُض ثًػبىوٌُ ثُضِاوَكٍُ زاضكاضٍ بلطٍَ و بطِياضيسا تآُتايُ ضقٌ هًَبًَتُوَ، هُثاٍ ئُو 

 خطاثٍُ هُطَُهًسا كطز.
 



 

127 

 
 

 يةمثاذي نؤزدة
 

ُوَ ًاَهٌَ، يُكَُ وتىويَصٍ هُطُيَ ثىوضٍ ئُوٍَ بؤ ٍ بًَعَوقًًُوَ طُيًؿتؤَ بُوثُضِ
 طىت: زَضخػت، كُ كُؽ طىٍَ بُ خَُ و كُغُضَكاٌُ ُازا. ثىوضٍ ثًٌَ

 بًُُاظَ ُٓض بُظيِسوويٌ كُوَهت كَُ! -
 بؤ ثىوضٍَ ضًٍ كطزووَ؟ -
ىوَ واٍ هًَبلَُ باؾُ ض ًاوَ ُُيلٍُ، كُ ضىوًُ الٍ غًَطيَين ٓاضثُض، ضاوَضِواْ ب -

باوَضِ بُو ًُٓىو ؾتُ ثطِوثىوضاُُ بلا كُ هُباضٍَ خُوُُكُتُوَ ثًَت طىمت، كُضٌ ئُو هُ دؤٍ 
كىضٍِ ظاًُبىوٍ تؤ ئُو ؾُوَ ٓاتبىويُوَ و بُزظٍ طىيَتسابىوَ قػُكامناْ. تؤَ، ُاظامن كىضِيَم 

كطزَ بضٌُ الٍ  هٌَبلطٍَ. كُ بري هًُُ زَكًُُوَ تؤ وات  كاضيَلٌ وا بلا، زَبٌَ ضٌ هٌَ
 غًَطيَين ٓاضثُض و ئاوا ؾُضًُظاض مب، تُظيٍ ثًَسازٍَ و ُاظامن ض بَوًٍَ.

ئًُُ اليًَُُلٌ تاظٍَ بُظًُكُ بىو، تؤَ وايسَظاٌُ ئُو هًَعاًًٍُُ غبُيينَ ثًؿاًُسا، 
بىو، بؤيُ  بُالَ ئًَػتا ئُوثُضٍِ بٌَ ُطخِزَزا،  غىسبُتًَلٌ خؤف بىو كُ بوًٌُتٌ وٍ ثًؿاْ

 ُُطىتطا، ثاؾاْ طىتٌ: غُضٍ زاخػت و ُُيتىاٌُ بري هًُٓض بلاتُوَ و بؤ ًاوَيُن ًٓضٌ ثٌَ
 ُُكطزَوَ. ثىوضٍَ خؤظطُ واَ ُُكطزبا.. بُالَ بريَ هٌَ -
ُُكطزَوَ، تؤ هُ ًِاًَُيت خؤت برتاظٍَ بري هًُٓض  ئاٍ ُٓتًىٍ ًِسايَ.. بريت هٌَ -

بُ ًُىَؾُوٍَ ئُو طُؾتُ زضيَصَ بؤ زووضطٍُ  ُاكُيُوَ. تؤ زَتىاٌُ بري هُوَ بلُيُوَ كُ
داكػؤْ بلٍُ و طاَهتُ بُ كًَؿُ و خًُُكامناْ بلٍُ، زَتىاٌُ بري هُوَ بلُيُوَ بُ زضؤيُكٌ 
ظي هُباضٍَ ئُو خُوُُوَ بًُّ ضابىيَطٍ، بُالَ ُٓضطًع بري هُوَ ُاكُيُوَ كُ بُظَيًت ثًٌَاُسا 

 ٌ خَُ و ئاظاض بضًَصيّ.بًَتُوَ و ًََُُٓو
ثىوضٍَ، ئًَػتا بؤَ.. ئًَػتا بؤَ زَضكُوت كاضيَلُ ضُُس ُاضِيَم بىوَ، بُالَ بُضِاغيت  -

 بلَُ. ًُُسَويػت وابٌَ، زوايِ ًّ ئُو ؾُوَف بؤ ئُوَ ُُٓاتبىوًُوَ تا طاَهتُتاْ ثٌَ
 ئُزٍ بؤ ٓاتبىويُوَ؟ -
 بؤيُ تا ثًَت بَوًٍَ، هًٌَاْ بُخَُ ُُبٌ، ضىُلُ ئًٌَُ ُُخِلاويّ. -
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ؤَ،  تؤَ، ًّ زَمبُ ئاغىوزَتطيّ شٌُ غُضظَوٍ ئُطُض بتىامن باوَضِ بلَُ كُ تؤ ت -
 ًًُُ و ًًِـ زَظامن. ٓعضيَلٌ وا ضاكت بؤ ٓاتىوَ، بُالَ تؤَ خؤتًـ زَظاٌُ وا

 ثىوضٍَ، بُضِاغيت ئًُُيُ ضاغيت، ًٓىازاضَ ئُطُض واُُبٌَ هًَطَ ضَق ببٌُوَ. -
 تُ غُز ًَِٓسٍَ زيلُ خطاثت زَكا.ضىُلُ ئُو ؾ،ئاٍ تؤَ، زضؤياْ ًُكُ -
 ثىوضٍَ ًّ زضؤُاكَُ، ئًُُ ضاغتًًُ، زًَىيػت ضًسٍ زَهت ُُتطغٌَ بؤيُ ٓامت. -
ضىُلُ ئًُُ ًُٓىو طىُآُكاٌُ زيلُت  ًُٓىوزًُازَزََ تاباوَضِ بَُ قػاُُت بلَُ، -

بُ عُقَوٌ كُغسا بُالَ ئًُُ  كطزْ و خطاثُكاضيًُكاًُؿت ؾاز مب،زَغطِيَتُوَ، وَخت زَبٌَ بُضِا
 ُاضٌَ. ضىُلُ ئُطُض وابا بؤ ثًَتُِزَطىمت؟!

بؤ، زَظاٌُ كُ ئًَىَ باغٌ ثطغُكُتاْ زَكطز، ئُوََ بُ ًًَؿم زآات كُ بًَني و هُ  -
كَوًَػا خؤًاْ بؿاضيُِوَ، تا ثطغٍُ خؤًاْ بُضاوٍ خؤًاْ ببًِني. دا ئُو ثاضضُ زاضََ 

 خػتٌُوَ طريفامن و خؤَ بًَسَُط كطز.كُ ُاًُكَُ هُغُض ُىوغًبىو،  ،َُٓهططتُوَ
 كاًُ ُاًُ..؟ -

ئُو تُهًؿُزاضٍَ ُاًَُ بؤ تؤ هُغُض ُىوغًبىو، تا ثًَت بَوًٍَ ئًٌَُ بؤ دُضزَيٌ ضىويّ. 
 خؤظطُ كُ ًاضٍ كطزٍ ُٓغتاباٍ. بُضِاغيت خؤظطُ زَخىاظَ.

 تؤَ تؤ ًِت ًاض كطز؟ -
 بَُهٌَ، بؤ؟ -
 زَهًِاٍ؟ -
 او زَهًِاَبؤ، بَُهٌَ ثىوضٍَ تُو -
 دا بؤ ًِت ًاض كطز تؤَ؟ -
ضىُلُ تؤَ خؤؾسَوٍَ، تؤ هُوٍَ ثاَهلُوتبىوٍ ُاَهُُاَهت بىو، ًًِـ ظؤضَ خَُ  -

 هًَدىاضزٍ.
ظؤض ثًَسَضىو قػُكاٌُ ضاغت بّ، بؤيُ ثريَشْ ُُيتىاٌُ ُٓغت و غؤظٍ خؤٍ هُ زَُطُ 

 هُضظؤكُكٍُ خؤٍ بؿاضيَتُوَ:
اغاُُ و هُوَ ظياتط بًَعاضَ ًُكُ. كُ ئُو ضؤيٌ، ثىوضٍ تؤَ، زيػاْ ًاضٍ بلُ و بطِؤ قىت -

و ضاكُتُ ؾطَِكٍُ تؤًٌ زَضًَِٓا كُ هُكاتٌ دُضزَيٌ هُبُضيلطزبىو،  غاضيسا ُاُسيُِكُ
 ضاوَغتا و ضاكُتُكٍُ بُزَغتُوَ بىو، بُخؤّ طىت:
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واٍ هُو ُٓتًىَ طىُاسٍُ، الًىايُ زيػاْ زضؤزَكا، بُالَ زضؤيُكٌ باؾُ، ظؤضيـ  -
خؤف زَبٌَ،  َ ثًَسَبُخؿٌَ، غىثاغٌ خىا زَكَُ، زَهًِاَ خىزاف هًٌَسُغاُُوَاؾُ، ضىُلُ ب

 ضىُلُ هُباؾٌ زَهٌ خؤيُوَ ئُو قػُيٍُ كطز، ًًِـ ُاًُوٍَ ئُو زضؤيَُ بؤ زَضكُوٍَ.
ضاكُتُكٍُ هُوالٍ زاُاوَ، زًٌََ ضاوَغتا بريٍ كطزَوَ، بُ هُضظؤكًًُوَ زوو داضاْ زَغيت 

اكُتُكُ َُٓهططيَتُوَ.. ًَٓعٍ زايُوَ بُضخؤٍ و طىتٌ ئُوَ زضؤيُكٌ ضاكُ، بَُهٌَ زضيَصكطز تا ض
ُاطُضِيٍَ زَهٍ تُُط كا. ئُودا بُضِكٌ ضاكُتُكٍُ كؤَهًًُوَ، ثاف غاتًَم  زضؤيُكٌ ضاكُ، هٌَ

ُاًُكٍُ تؤًٌ بُزَغتُوَ بىو. زَخيىيَِسَوَ و زَططيا، دا طىتٌ "ئًَػتا زَتىامن هُو كىضَِ 
 ُُاُُت ئُطُض يُن ًوًؤْ طىُآًؿٌ ُٓبٌَ".خؤؾبٍ، ت
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 ثاذي بيشتةم
 

ؾتًَلٌ ُائاغايٌ هُ َُٓهىيَػيت ثىوضَ ثؤهٌ ُٓبىو كُ ًاضٌ كطز، ئًُُ واٍ هُ تؤَ كطز 
ت و بُخت ٓاضيلاضٍ ئاغىوزَيٌ بؤ بطُضِيَتُوَ. بُضَو قىتاغاُُ بُضِيَلُو و زووباضَ زَهدؤؾٌ
هُبُضئُوٍَ ًُٓىو َُٓهػىكُوتُكاٌُ بًَلٌ تاضُضبؤوَ، ّ ضووبُضِووًًٍَسوهُيبىوكُهُغُضٍ 

 و طىتٌ: بُثًٌَ باضٍ زَضووٌُ خؤيبىو، بٌَ زووزَهٌ بُضَو ضووٍ بًَلٌ غاضيسا
زَكَُ، ُٓضطًع  بًَلٌ ئًُطِؤ ظؤض بُ بَوشٌ َُٓهػىكُومت كطز، بؤيُ زاواٍ هًَبىضزُت هٌَ -

لايُ هُطَُهٍ ضابُوَ. كضُكُ ضاوَغتا و داضيَلٌ زيلُ وا ُاكًُُوَ.. تا هُ شياُسا ًامب، دا ت
 بُ تُوغًَلُوَ تًُاؾاٍ كطز و طىتٌ:

 بُضِيَع تؤًاؽ غؤيُض، ًّ ُٓضطًع داضيَلٌ زٍ ُاتسويٍَِ. -
دا ملىظٍ بَوِس كطز و ضؤيؿت، تؤًًـ هُدًٌَ خؤٍ ضُقٌ، تُُاُُت بؤٍ ُُٓات ثًٌَ بَوٌَ 

تضىو، ًٓضٌ ُُطىت، بُالَ هُتاواْ "دا كٌَ باكٌ بُقػٍُ تؤيُ خامن" تا زَضفُتُكٍُ هُزَغ
ايُ و بريٍ هُوَ وثطِوؾلٌ زًََِٓا، بُ ضق و كًُِوَ بُضَو قىتاغاُُ ضىو، سُظٍ زَكطز كىضِ بى

زَكطزَوَ ئُطُض كىضِ با ضؤٌُ زَكىتا. كُ هُبُض زَضواظٍَ ًُكتُبًٌَ زٍ، غُضجنًَلٌ ظؤض 
قٌ خؤٍ َُٓهطِؾت. بًَلٌ ًَِٓس ضَقٌ هٌَ بًػت، ئُويـ بُقػُيُكٌ ضَقرت وَالًٌ زاوَ و ض

تىوضَِ بىو، اليىابىو ُاتىاٌَُ تا كاتٌ زَضغٌَ ضاوَغيتَ و زاضكاضٍ تؤَ ببًينَ، بُٓؤٍ ئُو 
ًُضَكُبٍُ بُغُض ثُضِاوَكُيسا ضشابىو. ُٓضضُُس تًُاٍ وابىو كطزَوَكٍُ ئُهفطيَس تًٌَجىَ 

 ؿلٌ خؤٍ زَضباوٍَ.ًًَ ئاؾلطاكا، بُالَ زًَُوَضيًُكٍُ تؤَ وايلطز بُيُكذاضٍ هُ
 ُ، ًاًؤغتا زؤبًِع هًَُُعيلئُو كضُ طىُاسُ، ُُيسَظاٌُ بُخؤٍ ضُُس هُ طريوططفت 

ُُٓاتبىوْ، ظؤضٍ سُظزَكطز ببًَتُ زكتؤض، بُالَ ُٓشاضٍ  ُاوَضِاغيت تًُُُسا بىو، ئاواتٌ وَزٍ
ُٓض ضؤشٍَ ُُطُضِابىو هُ ًاًؤغتاٍ قىتاغاٍُُ طىُسيَم ظياتط ببًَتُ ؾتًَلٌ زيلُ.  هٌَ

اًُـ بُ ًزَخىيَِسَوَ و قىتابً كتًَبًَلٌ غُيطٍ هُ ضُكٌُضٍُ ًًَعَكٍُ زَضزيَِا و هًٌَ
واُُكاًُسا زَضىوُُوَ. ئُو كتًَبٍُ بُ قىفىَ و كوًى زَثاضاغت و زَيىيػت ًَُٔين بٌَ. بؤيُ 

الَ ئُو ُٓضكًٌَ هُ قىتاغاُُكُزا بىو سُظٍ زَكطز ضاويَم بُ ًَُىَضِؤكُكُيسا غؿًَينَ. بُ
زَضفُتُ بؤ كُؽ ُُضَِخػابىو، ُٓض كىضِيَم و ُٓض كضًَم بؤضىوٌُ خؤياْ هُباضٍَ غطوؾيت 
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يُن ُُبىو. ض ضيَطُيُكًـ ُُبىو  . بُالَ قُت ضِاٍ زوواًُاْ وَكىئُو كتًَبُ ُٓبىو
سُقًكُتُكٍُ ثٌَ بعاُّ. ًًَعَكٍُ هُالٍ زَضطُ زاُطابىو، كُ بًَلٌ بُاليسا ٓات، زييت وا 

اٌُ ظاٌُ ُٓض وو بُوالٍ خؤيسا ضو هُُاو قىفَوُكُيُ! ئًُُ غاتًَلٌ ظيَطِيّ بىو، بًُال كوًى
ًُؿاُُكُ ُىوغطابىو "تىيَلاضٍ خؤٍ بُتًُُايُ يُكػُض كتًَبُكٍُ زَضًَِٓا، هُ الثُضٍِ ُاو

ُكٌ ؤفًػؤض فاَلْ" ئُو هُ واتاٍ تىيَلاضٍ ُُطُيٌ، الثُضَِكاٌُ َُٓهطًَطِ و وَضطًَطِ كطز، ويَُِيثط
اكًَؿٌ دُغتُيٌ ضووتٌ ًطؤظٌ هُثًَؿُوَضِا زؤظيًُوَ، هًُُٓاْ كات ضَُطني و غُضجنطِ

غًَبُضيَم كُوتُ غُض الثُضَِكُ و تؤَ غؤيُض هُ زَضطُ ٓاتُشووضٍَ و ويَُِكٍُ كُوتُ بُضضاوٍ، 
 بًَلٌ ثُؾؤكا، كُ ويػتًؿٌ كتًَبُكُ زاخاتُوَ، هُ بُزبُخيت ئُو الثُضٍَِ ويَُِكٍُ تًَسابىو
هُ ُاوَضِاغتُوَ زضِا، كتًَبُكٍُ هُ ضُكٌُضُكُ زاُاوَ و هُ ؾُضًُظاضياْ زَغيت بُططياْ كطز 

 و ٓاواضيلطز:
تؤَ غؤيُض تؤ ظؤض ثُضِثىوت و ًٓض و ثىوضٌ.. ضىُلُ ضاو زَبطِيًُ ئُو ؾتاٍُُ خَُهلٌ  -

 زٍ غُيطٍ زَكُْ.
 دا ًّ ضؤْ بعامن تؤ تًُاؾاٍ ؾتًَلٌ وا زَكٍُ -
ؤ سُقُ ؾُضَ هُخؤت بلُيُوَ، بًَطىًاْ تؤ باغٍ زَكٍُ، دا باؾُ ًّ ض تؤَ غؤيُض ت -

 بلَُ، ضٌ بلَُ! قاًضًلاضٍ زَكطيٍَ و قُتًـ هُ قىتاغاُُ هًٍَ ُُزضاوَ.
 ئُودا ثًًَُ طضلُكاٌُ هُ ظَوٍ طري كطز و طىتٌ:

ض بُ، ًًِـ زَظامن ؾتًَلت بُغُضزٍَ، ضاوَغتُ و خؤت وئُطُض سُظت هًًَُ ًٓض و ثى -
 بًًًُِوَ، ًّ ضقٍ هًَتُ، ضقٍ هًَتُ، ضقٍ هًَتُ.زَ

 ئُودا بُُُٓػلُوَ هُ شووضٍَ وَزَضكُوت.
 بُالَ بُخؤٍ طىت: ،تؤَ هُوٍَ ضاوَغتا، غُضغاَ بىو

ُُزضاوَ، قػٍُ قؤضِ. دا هًَساْ  ئاٍ هُو كضُ طًَى و زَبُُطٍُ، ض داض هُ ًُكتُبٌَ هًٌَ -
ًاض و ضِوو تُُلّ و زَهًاْ ًَِٓسَ الواظَ. باؾُ خؤ ُٓضواْ،  ئُوَُسَ ُٓغت اْضًٌ؟ بُالَ كًص

ًّ قُت بُ زؤبًِعٍ ثري ُاَهًٍَ ئُو طًَوؤكُ ضٌ كطزووَ، ضىُلُ ؾًَىاظٍ زيلُ ُٓيُ بؤ ئُوٍَ 
ض ًٍُ. بُالَ زَبٌَ ض ضووبسا؟ خؤ زؤبًِعٍ ثري زَثطغٌَ وبلًُُوَ، ئُوَُسَف ثطِوثى تؤَهٍُ هٌَ

َ ُازاتُوَ، ئُودا وَن ًُٓىو داضيَم ًُٓاْ ضيَطُ كٌَ كتًَبُكٍُ زضِاُسووَ، كُؽ وَال
زَططيَتُبُض هُ يُكَُ قىتابٌ بُضزًٌَ زَثطغٌَ و زوايٌ ثًَسا زَضٌَ، كُ زَطاتُ كًصَ 

بُضووياُُوَ زياضَ.  تاواُباضَكُف ُٓض هُخؤضِا بٌَ ئُوٍَ كُؽ ثًٌَ بَوٌَ زَظاٌَُ، ضىُلُ كضاْ
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ضُض ظؤض ُاخؤف زَبٌَ، ضىُلُ هًٌَ ضؤٌَُ بٌَ بؤ بًَلٌ تاًسَزا، ُٓضهًَ ئُودا ظؤض بيبَ بُظَيًاُُ
زَضباظ ُابٌَ. تؤَ ظؤضٍ بري هًَلطزَوَ دا طىتٌ: "باؾُ ئُو ُٓض خؤظطُ زَخىاظٍَ ًّ وا ببًينَ، 

 زَبا بًدىا ُؤؾٌ بٌَ".
تؤَ ضىوَ ُاو ٓاوََهُكاٌُ كُ هُ طؤضَِثاْ ياضياْ زَكطز، ثاف ضُُس خىهُكًَم ًاًؤغتا 

بًاْ ضىوُُ ثؤي، تؤَ ظؤضٍ سُظ هُ زَضغٌَ ُُبىو، ُٓضداضٍ تًضاويَلًؿٌ طُيؿت و قىتا
ضاوٍ بُ بًَلٌ زَكُوت تىوؾٌ زَهُضِاوكٌَ زَبىو. غُضَضِاٍ ًُٓىو ؾتًَم  ،زَبطِيًُ الٍ كضاْ

سُظٍ ُُزَكطز بُظَيٌ ثًَسابًَتُوَ، كُضٌ بؤ ياضًُتًساًُؿٌ ُٓض ئُوَُسٍَ ثًَسَكطا، كُ 
 ئاًاشَ بُُاوٍ ُُزا.

ضٍ ُُبطز، تؤَ ئُوٍَ بؤ زَضكُوت، كُ ثُضِاوَكٍُ ًُضَكُبٌ ثًَساضِشاوَ، بؤيُ ئاطاٍ ظؤ
كطزَوَ تا بُ وضزٍ ضاوزيَطٍ  هُكُؽ ًُُا و بُخًٌُ خؤيُوَ خُضيلبىو. بًَلٌ خؤٍ قًت

ٌ َهٌ هَُ كاضَ بلا هًٌَ زَضباظ ُابٌَ و بؤضىوُُكُؾاْ بلات. الٍ وابىو ئُطُض تؤَ ُلؤضووزاوَك
لطزْ باضَكٍُ ثرت هٌَ تًَلسابٌَ. بًَلٌ الٍ وابىو بًُُ ىُلُ وا ثًَسَضىو ُلؤَهًضاغتبىو. ض

زَهدؤف زَبٌَ، بُالَ بؤٍ زَضكُوت كُ زَهًِا ًًُُ، كُ باضَكُ ثرت تًَلضىو. سُظيلطز 
ُٓغتًَتُوَ و كُتُِكٍُ ئُهفطيَس تًٌَجىَ ئاؾلطاكا. بُالَ ظؤضٍ هُخؤٍ كطز تا خؤٍ ضاططٍَ، 

ُخؤٍ طىت: "ئُو ُٓض ُاوٍ ًّ زَزا كُ ويَُِكَُ زضِاُسووَ، بؤيُ يُن وؾُ ضىُلُ ُٓضوَن ب
 ضًًُ ُايَوًٍَ ئُطُض ئُو هُ ًُضطًـ قىتاضٍ كا".

تؤَ قاًضًًُكاٌُ خؤٍ خىاضز و طُضِاوَ ؾىيَين خؤٍ، خؤؾٌ ثٌَ غتًُوًَلطاو ُُبىو، 
ُض ثُضِاوَكٍُ. ضاغتُ ضىُلُ الٍ وابىو ضَُطُ بُبٌَ ئاطايٌ ًُضَكُبساُُكٍُ وَضطًَطِابًَتُ غ

 ُٓضوا هًَطِآاتبىو. ُ ظؤضٍ بطِوا ثًًَُ، بَُهلىُلؤَهٌ هًَلطز، بُالَ هُبُضئُوَ ُُبىو ك
ًِطٌ  غُعاتًَم تًَجُضٍِ.. ئُودا ًاًؤغتا ضىوَ غُض تُختُكٍُ خؤٍ. ُٓض ًِطُ

ؿلًَلٌ زا، بُضَ خؤٍ ضاغتلطزَوَ و باوي خىيَِسُُوَ ئُو ُاوٍَ ثطِكطزبىو، بُضِيَع زؤبًِع بُضَ
بًاْ غُضياْ بَوِسكطز و ٍُ قىتايِئُودا ضُكٌُضُكٍُ كطزَوَ و كتًَبُكٍُ زَضًَِٓا، ظؤض

ُكاًُاْ زَكطز.. بُضِيَع هَولُوَ تًًَاُطِواٌُ، بُالَ زوواًُاْ ظؤض بُ وضزٍ تًُاؾاٍ دىبُغاضزيً
ُُوَ ئاًازَ بىو. زؤبًِع زًًََم بُخاوٍ الثُضَِكاٌُ َُٓهساوَ، ئُودا غُضٍ هُقاُس و بؤ خىيَِس

ًَطايٌ ؾتًَم ا بُ خوتؤَ ضاويَلٌ بطِيًُ بًَلٌ ظطٌ ثًَػىوتا و ضُقُضُقُكٍُ هُبريضىو. زَبى
كُ ئُوَُسَ تطكعَ بىو بريكطزُُوٍَ هُكاضخػت. واٍ بؤ ٓات كتًَبُكُ بطِفًيَن بلا، بُالَ زؤخُ

ُتُكٍُ هُزَغت ضىو، و َُٓهٌَ و هُزَضكٍُ زَضثُضٍَِ، بطِياضَكٍُ غاتًَلٌ خاياُس، كُ زَضف
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ًُُا ياضًُتٌ بًَلٌ بسََ. زواتط  تا َُٓهٍضىُلُ ًاًؤغتا كتًَبُكٍُ كطزَوَ و طىتٌ ئًَػ
تطغاْ ضاوٍ خؤياْ زاططت.. غاتًَم خاًؤف و  ًاًؤغتا ضاويَلٌ بطِيًُ قىتابًاْ، ًُٓىو هُ

 بًَسَُطبىوْ، ئُودا بُزَُطًَلٌ تطغِان طىتٌ: "كٌَ ئَُ كتًَبٍُ زضِاُسووَ؟"
 ُؽ زَُطٌ هًَىَ ُُٓات، زَضظيت َُٓهباويَؿتبا ظضُطٍُ زَٓات.ك

 وضاوَكاٌُ بُغُضزَكطزَوَ، بَُهلىخاًؤؾٌ بُضزَواًبىو، ًاًؤغتا يُن يُن غُض
 ًُؿاُُيُكٌ تاواُُكُ بسؤظيَتُوَ.

 بًَِذاًني ضؤدُضظ، تؤ ئَُ كتًَبُت زضِاُس؟ -
 ُلؤَهٌ هًَلطز و بًَسَُطًًُكٌ زٍ بُزوا زآات

 دؤظيَف ٓاضثُض؟ئٍُ تؤ  -
بُضَ بَُ كطزَ هُغُضَخؤ و زضيَصخايُُُ ثرت تًَلسَضىو،  ئُويـ ُلؤَهٌ كطز، تؤَ بُضَ

 ًاًؤغتا ضاوٍ بُُاو كىضِاُسا طًَطِا، زًًََم ضاًا، ئاوضٍِ هُ كضُكاْ زايُوَ:
 ئًٌٌَ هؤضاُؼ؟ -

 ئًٌٌَ بُ ُُخًَط غُضٍ هُقاُس
 ططاغٌ ًًوُض؟ -

 ًُٓاْ ئاًاشٍَ كطز
 ثُض، تؤ واتلطزووَ؟غىظاْ ٓاض -

قٌ غُضيًُوَ تا ئُوَُس َُٓهضىو بىو، هُ تُو ضُض بىو، تؤَُايُكٌ زيلُ، زوا كض بًَلٌ تا
 بين ثًٌَ زَهُضظٍ، ُٓغتًؿٌ زَكطز َُٓهىيَػتُكُ تطوغلايٌ ًٓىاٍ تًَسا ًُُاوَتُوَ.

اُسووتُ؟ واًًُُ زًَىضاوٍ هُتطغا غجٌ َُٓهطُضِا بىو" ئايا تؤ زضِوضُض "تؤَ ضضيَبًَلا تا -
 تًُاؾاٍ ضاوَ كُ، هُتطغاْ زَغتُكاٌُ بُضظكطزُُوَ، تؤ ئَُ كتًَبُت زضِاُسووَ؟

ٓعضيَم وَن بطوغلُ بُ ًًَؿلٌ تؤًسا ٓات، َُٓهبُظيًُ غُضثًًَاْ و ٓاواضيلطز "ًّ 
 كطزووًُ"

ضًِا، تؤَ غاتًَم ضاوَغتا، تا وضِاًاْ و غُضياْ هُو زَبُُطًًٍُ غى ثؤهُكُ ًُٓىو تًٌَ
ضتٌ خؤٍ كؤزَكاتُوَ. كُ ًاًؤغتاف بُضَو ضووٍ ضىو تا غعاٍ بسا، غُضغاًٌ و ٓعضٍ ثُ

غىثاغطىظاضٍ و خؤؾُويػيت هُ غؤًاٍ ضاواٌُ بًَلٌ ُٓشاض بُزيلطز. كُ بىوَ ضاكرتيّ 
ثازاؾت هُثاٍ ئُو غعايٍُ زَيلًَؿٌَ. ُٓضضُُس ئُو هًَساٍُُ بُضيلُوت ظؤض بُ ئًَـ و شاْ و 

خؤٍ هُبُض ضاططت و ُكٍُ هًَىَ ُُٓات، ئًُُ واٍ هُ بُضِيَع زؤًًِع  شاض بىو، بُالَ بًٌَُٓين
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كطز ًَِٓسٍَ زٍ ضقٌ هًََُٔهططٍَ، بؤيُ زَهٌ بُو هًَساُُ زاُُكُوت و فُضًاٌُ ثًَسا كُ قىتابًاْ 
زَضٍَ  بُضبىوْ ئُو ًاوٍَ زوو غُعاتاْ هُ قىتاغاُُ مبًًََِتُوَ. تؤَ زَيعاٌُ يُكًَم هُ

 ضِيٌَ كا تا زَهٌ بساتُوَ، بؤيُ ظؤض طىيٌَ بُو غعايُف ُُزا.زًًًَََِتُوَ ضاوَ
كُ ئُو ؾُوٍ تؤَ ضىوَ ُاودٌَ، خُضيلٌ ثالًَُم بىو تا تؤَهُ هُ ئُهفطيَس تًٌَجىَ بلاتُوَ، 

خؤؾٌ  ٌ بُ ضِاغتًًُتُكُ زاُابىو، ُاثاكُِيٌ زاُضىُلُ بًَلٌ بُوثُضٍِ ثُؾًٌاٌُ و كعؤَه
 َ خُوٍَ ًَٓؿتا قػُكاٌُ بًَلٌ هُ طىيَضلُ زَظضُطاُُوَ:هُبري ُُكطزبىو. كُ ضاويؿٌ ضىو

 تؤَ، تؤ ضؤْ زَتىاٌُ ًَِٓسَ ًُضز بٌ! -
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 ةمثاذي بيشت و يةك
 

بؤوَ، ًاًؤغتا زؤًًِعٍ تىُسوتًص، ًَِٓسٍَ زيلُ ضَقُكاض بىو. ضىُلُ ًَُعيلزًٌَ ثؿىو 
اضزَغتُكٍُ كَُ بًَلاض زَيىيػت هُ ضؤشٍ تاقًلطُُوَزا قىتابًًُكاٌُ غُضكُوتىو بّ، بؤيُ ز

زَبىو، بُتايبُتٌ هًَُُى قىتابًًُ بضىوكُكاُسا. تًُُا كىضَِ طُوضَكاْ و كضاٌُ ُٓشزَ غاَهٌ و 
بًػت غايَ هُو هًَساُُ زَضباظزَبىوْ. هًَساٌُ بُضِيَع زؤًًِع ظؤض خطاثرت ببىو. ُٓضضُُس غُضَ 

ًٌُُ ًَٓؿتا هُ ُاوَضِاغتسا بىو، ًٓض تُواو ضووتاوَكٍُ هُشيَط كاَلوثطضًَم زَؾاضزَوَ، بُالَ تُ
ًُؿاُُيُكٌ بًًََٔعبىوْ و الواظٍ ًاغىهلُكاًُؿٌ ثًَىَ زياض ُُبىو. كُ ئُو ضؤشَ بُٓازاضَف 

زَظاٌُ ُٓض قىتابًًُن  لُوتُوَ، ُٓضضٌ ظوَهٍ و ظؤضٍ تًًَسابىو، هًٌَ زَضكُوتّ. واًٍَُعيل
كُكاْ واياْ هٌَ ٓاتبىو اَ قىتابًًُ بضىوئُؾلُجنُ بسا بُخؤٍ ضًَصيَلٌ ظؤض وَضزَططٍَ. زَضَجن

ًَُى تطؽ و تؤقًًَِلٌ ظؤض هُشيَط ئُؾلُجنُزا زَشياْ و بُ ؾُويـ بريياْ زَكطزَوَ و بُ ضؤش هُ
اظ ُُ بلُُُوَ. ًٓض زَضفُتًَلًؿًاْ بثالًُاْ زازَُا ضؤْ تؤَهُ هُو ًاًؤغتا زَهطَِق و بٌَ ويصزا

ًؿٌ زَكطزْ، ؤَهُ بلُْ. بُالَ ًَٓؿتا ُٓض كؤُرتتايُُزَزا، كُ خطاثُيُن بُضاًبُض ئُو ًاًؤغ
 ئُو غعاياٍُُ بُزواٍ غُضكُوتين ُٓض ثالًَُلًاْ زا زَٓات، ضيػُكٍُ زَكطزُُوَ خىضٍ. هُ

اكًَـ بُزَغت بًَِّ. كؤتايًسا ثًَلُوَ ثًَلٔاتّ و ُُخؿُياْ كًَؿا تا غُضكُوتًَِلٌ غُضجنطِ
طُياُس و زاواٍ ياضًُتًاْ هًَلطز، ئُويـ  تٌَالٍ كىضٍِ ًُطاضكًَـ و ثالُُكُياْ  ٓاتُِ

ٓؤكاضٍ خؤٍ ُٓبىو تا زَهٌ ثٌَ خؤف بٌََ، هُبُضئُوٍَ ًاًؤغتا هُ بًُِاَهٍُ باوكٌ بىو، 
بًَتُوَ. شٌُ ًاًؤغتا هُو ضُُس ضؤشٍَ زازٍَ بُ  ٓؤيُكٌ ال ضَخػاُسبىو تا تُواو ضقٌ هٌَ

م بؿًَىييَنَ. ًاًؤغتا ًًُٓؿُ هُو ُابٌَ ثالُُكُ تًَ غُضزاًَُم زَضزَضٌَ، كُغًَلٌ هٌَ
كاتاٍُُ خؤٍ بؤ بؤُُ ًُظُُكاْ ئاًازَ زَكطز، تُواو ؾجطظَ زَبىو و زَثُؾؤكا، دا كىضٍِ 

زًٌَ كُ هُغُض  كاتٌ طىجناوزا هُ ئًَىاضٍَ تاقًلطُُوَكاْ هُو ًُطاضكًَـ طىتٌ: هُ
خؤٍ  زًََٓينَ و بؤكىضغًًُكُيسا ضاوٍ زَضًَتُ خُوٍَ "كاضٍ خؤٍ" زَكا، ئُودا وَئاطاٍ 

 هُكاتٌ تُواوزا بُثُهُ زيَتُ قىتاغاُُ.
كؤتايًسا بؤُُ طُوضَكُ ٓات، هُ ُٓؾيت ئًَىاضٍَ ئُو ضؤشيسا، ضووُاكًًُكاٌُ قىتاغاُُ  هُ

ضىوَ غُض كىضغًًُ  اليُن بُ طىيَ ضاظيَِطابؤوَ. ًاًؤغتا بُفًعَوَ ؾُوقًاْ زَزاوَ، ًُٓىو
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ثؿت بىو، بُظَوق و ؾُوق  و تُختُ ضَؾُكُؾٌ هُبُضظَكٍُ كُ هُغُض غُكؤيُكُ بىو 
ْ ؿٌ هُثًَـ بىو، كُ ثًاوًاقىاَلو ؾُف ضيعي زياضبىو، غٌَ ضيع كىضغٌ هُُٓض اليُكٌ ُٓبىوْ

و زايم و باوكٌ قىتابًاٌُ هٌَ زاًُؿتبىوْ. هُالٍ ضُثًؿٌ، هُثؿت ضيعٍ ٓاوواَلتًاْ 
ُضٍ زاًُؿّ كُ بطِياض بىو هُ بىو تا ئُو قىتابًاُُ هُغكطا غُكؤيُكٌ كاتٌ ثاْ زضوغت

ع قىتابًاٌُ بضىون بُ دوىبُضطٌ خاويَُِوَ ٌُ ئُو ئًَىاضَيُزا بُؾساضبّ. ضيع ضيضآًَِاُُكا
ُٓضضُُسَ ُاضَِسُتًـ بىوْ، ضُُس ضيعيَلًـ بؤ قىتابًًُ طُوضَ بًَعاضَكاْ. ئُودا ضيعٍ 

، خؤياْ بُ كؤُُ خؿَوٌ ُ و خامناْ كُ ًُٓىو ًؤظهًًِاْ هُبُضبىو، قؤَهًاْ ضووتبىوكًصؤَه
زاثرياًُاْ ضاظاُسبؤوَ و غًِطًاْ بُ ؾطييت ثًُبُ و ؾني ضاظاُسبؤوَ و طىَهًاْ هُ قصياْ زابىو. 

 بُؾُكاٌُ زيلٍُ قىتاغاُُف بُو قىتابًاُُ ثطِبىو، كُ ئًُطِؤ بُؾساضياْ ُُزَكطز.
وَ طىتٌ: ئُظًىوُُكاْ زَغتًاْ ثًَلطز، كىضِيصطُيُكٌ ظؤض طضلُ ُٓغتاوَ و بُؾُضًُ

ضَُطُ التاْ غُيط بٌَ ًِساَهًَلٌ وَن ًّ بضىون بًَتُ غُض ؾاُؤ و بؤ خَُهم قػُ 
ٍُ وا بِىييَنَ كُ هُطُيَ قػُكاًُسا كؤن هَوٓتس؟ خؤٍ تُُطاو كطزبىو تا ئاًاشَ و دىبلات...

بّ، كُ ئاًًَطيَلًـ زَيتىاٌُ بًلا، بُو ًُضدٍُ ئاًًَطَكُ عُيبًَلٌ طضلٍُ ُٓبٌَ، بُالَ 
اٌُ تاغُض ضؤَهُكٍُ خؤٍ ببًينَ و ضُثَوُياْ بؤ هًَسا. دا خؤٍ بؤ ئاًازَبىواْ ُىؾتاُسَوَ و تى

غتاٌُ )ًريٍَ طُضِاوَ هُؾىيَين خؤٍ بعضبىو. ئُودا كًصؤَهُيُكٌ ؾُضًّ ُٓغتاوَ و زا
كطا و بُؾازيًُوَ طُضِاوَ ؾىييَن  ٍ طًَطِاوَ و بايٌ خؤٍ ضُثَوُضِيَعاٌُ بؤبُضخؤَهُيُكٌ ُٓبىو(

 خؤٍ.
ثاؾاْ تؤَ غؤيُض بُ فًعيَلُوَ ٓاتُ غُض ًًِبُض و وتاضيَلٌ خىيَِسَوَ، كُ بَُ زيَطَ 

ًطزْ( قػٍُ زَكطز و بُتىُسٍ زَغيت ضازَوَؾاُس، بُاَلَ  خؤزَغيت ثًَلطز )ئاظازيٍ بسٌََُ يا
يازطُيسا بىوُُ  ُاوَضِاغيت قػُكاًُسا ًتُقٌ هًَربِا، وؾُكاْ ًُٓىو هُ ُُضىو هُ ظؤضٍ ثٌَ

زَظاٌُ قاضُكاٌُ ُاتىاُّ بُثًَىَ ضايططْ، خُضيلبىو غِلٌَ. ضاغتُ ًُٓىو  َُٓهٍ، واٍ
ئاًازَبىواْ غؤظياْ بؤٍ بعوا، بُالَ بًَسَُطًًُكُياْ ظياتط ؾُضًُظاض و ؾجطظٍَ كطز. 
ًاًؤغتا بطؤٍ تًَلِا، ئًُُف كاضَغاتُكٍُ بؤ تُواوكطز. تؤَ زًًََم ُٓوَهًسا قػُكاٌُ 

بُالَ ُُيتىاٌُ، دا كؿاوَ و ثاؾُكؿٍُ كطز. كًًَُم ُٓوَهًاُسا ضُثَوٍُ بؤ بُبري بًَتُوَ، 
 هًَسَْ، بُالَ ُٓضظوو زَُطُكُ ًُُا.

كطا،  ضاوَغتا( ثًَؿلُف و زواياُسا ُىاُسٌُ )ئُو كىضٍَِ هُغُض كُؾتًًُكٌ غىتاو بُ
ربِكًٌَ خىيَِسُُوَ ضيًُكاْ زيَُِخىاض( و ُُٓسٍَ وتاضٍ طُضَ خىيَِسضاوَ، ثاؾاْ كًَوئُودا )ئاؾى
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و طؤكطزْ زَغيت ثًَلطز، تًجٌ ظًاٌُ التًين كاضيَلٌ ظيطَكاُُياْ كطز. ثاؾاْ ُؤضٍَ بطِطٍُ 
ٌ ئُو ئًَىاضَ ئآُُطُ ٓات. كُ بطييت بىو هُو زاضِؾتِاٍُُ كضُ قىتابًًُ طُوضَكاْ ًغُضَك

خؤٍ ُىوغًبىوياْ. ُٓض يُن بُُؤضٍَ خؤٍ زَٓاتُ غُض هًَىاضٍ غُكؤكُ، طُضووٍ 
خاويَِلطزَوَ زَيِػُكٍُ زَكطزَوَ، كُ بُؾطيتًَلٌ غىوض ططيَسضابىو، زَغيت بُخىيَِسُُوَ و 
ظؤض زيكُتٌ زَزا طؤكطزْ و خاَهساضٍ. بابُتُكاًُـ ًُٓاْ ئُو بابُتاُُ بىوْ، كُ ثًَؿرت زايم 

ًاْ خاضَُٔهططاْ باغو زاثري و تُُاُُت ًُٓىو شُُ ثًَؿًُِكاْ تا زَطاتُوَ غُضزًٌَ ؾُضٍِ 
ًًَصووزا(، )خاكٌ خىُاْ(،  يّ هُضِيًَُتٌ(، )يازَوَضيًُكاْ(، )ئا)ٓاو كطزبىوْ. وَكى

ًُت بُ بُضاوضز و دًاواظٍ(، و)غىوزَكاٌُ كىهتىوض(، )ؾًَىاظَ غًاغًًُكاٌُ سلى
 )خًُُكاْ( و )زَضزٍ زاَلْ( و ظؤضٍ زٍ.

بصاضزَ و زَضبطِيين  ، ًُٓىوؾٌ ثطِاوثطٍِ واشٍٍَُْ ئُو بابُتاُُ خًُؤن بىوًؤضكٌ ظؤضيِ
 ٓاتبىوْ.اضِ اكًَـ و وؾٍُ بطيكُزاض بىو، كُ طىيًَُكاْ هًٌَغُيط و ؾًَىاظٍ غُضجنطِ

وَخىيَينَ، تًَلُيَ بُُٓغت و غؤظٍ طىيَططاْ بىو،  (1)كضًَم ُٓغتاوَ زاضِؾتُِكٍُ
زَكطز و زَياُطىت: ئاٍ هُو بابُتُ  ضطخ و زَغتدؤؾًاْ هٌَ ًُٓىوياْ كُوتُِ ضطثُ

.. ضُُس ضَواُبًَصَ.. ضُُس ضاغتطؤيُ. كُ كضُ بابُتُكٍُ خىيَِسَوَ ظؤض بُ طُضًٌ دىاٍُُ
ٍُ الواظ ٓاتُ غُض ؾاُؤ، خًُباضٍ ثًَىَ زياض بىو، ضُثَوُضِيَعاْ كطا. ثاؾاْ كًصؤَهُيُكٌ ضَقَُه

هُ زًَىضاويطِا وا زياض بىو كُ بُزَغت ُُخؤؾٌ خطاثٌ ُٓضغلطزْ و زَضًاْ خىاضزْ 
خىيَِسَوَ، بُ ضُثَوُيُكٌ طُضَ ثًَؿىاظٍ هًَلطا. ُٓضضُُس  (2)ئُويـ ضاًُيُكِزَُاَهًَينَ.. 

واتاٍ ئُو وؾُ  ضاًُكُ بىو، تًُُا كًًَُلًاْ هُ هًَُُى ئُو ئاثؤضِايٍُ طىيًَاْ هُ

                                                           

و زاضِؾتُِكاْ ٓاتىوْ، بُالَ هُكؤتايٌ ئَُ ثاشَزا  ًًُكُزا زَقٌ ؾًعطَكُلػتُ ئُغَو( هُ ت3ًَ(، )2(، )1)
كُ ئُو ُىوغًِاُُ يُكطِاغت هُ كتًَبًَم خىاظضاوْ بُُاوٍ )ثُخؿاْ و ؾًعط ُىوغُض غُضجنًَلٌ تؤًاض كطزووَ، 

كُ خامنٌ ضؤشئاوا ُىوغًىيََيت(، بُالَ كُ كًصؤَهُكاْ خىيَِسوياُُتُوَ، كُؽ ُٓغيت بُوَ ُُكطزووَ. زياضَ ئَُ 
ؤ زَضخػتين ئاغت غُضجنُف بُؾًَلُ هُ ٓىُُضكاضٍ و خُياَهٌ ُىوغُض، بُالَ هُبُضئُوٍَ تًَلػتُكاْ تًُُا ب

و ضؤًُيت بريكطزُُوٍَ قىتابًاٌُ ئُو غُضزًٌَ ئُويَّ، ئًُُف هُ غًاقٌ ُىوغًُِكُزا زَضكُوتىوَ، 
وابىو  زَقُكاًُـ ًٓض بؤ خىيَُِضٍ كىضز ظياز ُاكا، بُ ثًَىيػتٌاْ ُُظاٌُ بُتُواوٍ ثاضعُياْ بلُيّ و الًاْ

 تًُُا ئاًاشَ بُغُ.
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بُالَ ًُٓىو كُ طىيًَاْ زايُ  هُ ؾًعطَكُيسا بُكاضٍ ًَِٓابىوْ، غُيطوغًُُضاُُ زَطُيؿنت، كُ
 و ضاكًاْ زاُا. بُكاضيَلٌ كاضيطُض

ئُوداضَ كًصؤَهُيُكٌ ضَف ئُمسُضٍ ضاوبَُهُكٌ قصقُتطاٌُ ٓاتُثًَـ، ثاف بًَسَُطًًُكٌ 
كاضيطُض. ضَُط و ضووٍ ؾًَىاظيَلٌ ؾاُؤيًاْ وَضططت و بُدسيًُتُوَ زَغيت بُخىيَِسُُوٍَ 

طزبىو قىتابًاْ يُن بُ زواٍ يُن ُٓضضٌ ئاًازَياْ ك (3)زاضِؾتُِكٍُ كطز بُُاوًُؿاٌُ خُوْ
خىيَِسياُُوَ، ئُودا ًاًؤغتا بُ كُيف و ظَوقُوَ ُٓغتاوَ و كىضغًًُكٍُ وَالُا و ثؿيت هُ 
طىيَططاْ كطز، هُغُض تُختُضَِؾُكُ زَغيت بُكًَؿاٌُ ُُخؿٍُ ئًُُضيلا كطز، تا ثؤهٌ 

ثطتًَم  دىططافًاٍ ثٌَ بئُظًىٍَ. بُالَ زَغتُ هُضظؤكُكٍُ كاضَكٍُ خًُطني كطز بىو، ثطتُ
و خَُهلٌ زضوغت بىو، ئُويـ زَيعاٌُ ًُغُهُ ضًًُ، بؤيُ ويػيت خؤٍ كؤن بلاتُوَ، هُُا

ُُٓسٍَ ًََٓوٌ غطِيُِوَ و زووباضَ زضوغيت كطزُُوَ، بُالَ ثرت هُداضاْ تًَلٌ زاْ، زَُطُ 
زَُطًـ ظياتط بىو. غُضجنٌ خؤٍ ًُٓىو خػتُ غُض كاضَكٍُ، ئًَػتا كُ بطِياضيسا بُو 

. واٍ ُٓغتلطز ًُٓىو ضاوَكاْ هُوٍ زَضِواُّ ثًًَىابىو خُضيلُ بُظٍَثًَلًُُُِ وضٍَ زاُُ
ظيازيؿٌ كطزبىو. شووضيَلٌ  َُهلىًِطُكُ بُضزَواَ بىو، ب غُضزَكُوٍَ، بُالَ ًِطُ

هُغُضَوَ ُٓبىو، خًَطا خًَطا زَغىوضِا و هُو كىُُوَ ثؿًوُيُن زَضثُضٍِ، كُ بُ  (4)ًِالوَك
كؤُُ طىؾًَلٌ هُغُضوًى و كَُهبُكاٌُ ئاال بىو، تا ُُتىاٌَُ  ثُتًَم بُضَوخىاض ؾؤضِكطابؤوَ،

مبًاويَينَ، كُ ًَٓسٍ ًَٓسٍ ؾؤضِزَكطاوَ، خؤٍ بُضَو غُض ُىؾتاُسَوَ و ضطُِىوكٌ هُ ثُتُكُ طري 
 ُٓواٍ ضٍُُ زَٓاويَؿت. كطز، بُضَوخىاض زَهُضاوَ و هُ

ُف ئًِر هُغُضٍ تا زَٓات ًِطًُِط و ثًَلُُني بُضظتط زَبؤوَ. ثؿًوُكُ ُٓض ؾ
ًاًؤغتا زووض بىو، زابُظٍ، زابُظٍ تا طُيؿتُ غُضٍ و بُ ضُؤكُكاٌُ كاَلوَثطضُكٍُ غُض 
غُضٍ ًاًؤغتاٍ ضاًاَهٌ و ُٓض ظوو بُخؤ بُو زَغلُوتُوَ بُضَو شووضَ الوَكًًُكُ 
َُٓهلًَؿطايُوَ و غُضَ ضووتاوَكٍُ ًاًؤغتاف بطيكٍُ زاوَ، ئُوَبىو كىضٍِ ًُطاضكًَـ 

ٍُ قُوًاُس. بًُُ كؤبىوُُوَكُ بُكؤتا ٓات، كىضِاْ تؤَهٍُ خؤياْ كطزَوَ، ثؿىوف بُظًُك
 زَغيت ثٌَ كطز.

                                                           
وَن خاُىوٍ دعيطٍ الضَ، شووضيَلٌ ُُوٍ هًَُُىاْ غاثًتُكُ و شووضٍ خىاضَوَ هُو خاُىواٍُُ غاثًتُكُياْ  (4)

ُُُاوَ، ُاضاض ثًٌَ زََهًٍَ شووضٍ  ، ضىُلُ كىضز ًُُتٌ، ُاويؿٌ هGARRETٌَزَبٌَ، كُ ثًٌَ زََهًَّ  زضوغت
 الوَكٌ.
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 ةمثاذي بيشت و دوو
 

تؤَ بىوَ ئُُساًٌ كؤًَُهٍُ بطاياٌُ ًًاُطَِوّ، هُبُضئُوٍَ ضؤًَُيت ضيَبري و زضومشُكُياْ 
تّ دىيّ و وُلًَؿاْ و تىوُ قُهىغُضجنٌ ضاكًَؿابىو، بَُهًًَِسا ُٓتا هُطُيَ ئُواُسا بٌَ واظ ه

ًُٓىو طىُاح و تاواًَُم بًٔيَنَ. ظؤضٍ ثًَُِضىو ؾتًَلٌ زيلٍُ بؤ زَضكُوت، كاتٌَ ًطؤظ 
ثُمياْ زَزا واظ هُ ؾتًَم بًَٔينَ ئُو ُٓض يُكذاضٍ ؾُيساٍ ئُو ؾتُ زَبٌَ و ضووٍ تًَسَكا. تؤَ 

و ؾُضَِدىيَّ. ئاضَظووَكُؾٌ ُٓض ظوو ُٓغيت بُخؤٍ كطز كُ ئاضَظووٍ زَضًَتُ خىاضزُُوَ 
ئُوَُسَ تىُسببىو، زَضفُتٌ بؤ ًَُُٓؿتبؤوَ، ئُوَ ُُبٌَ بُخؤٍ و ؾطيتُ غىوضَكٍُ كُ 
ًُؿاٍُُ ئُو كؤًَُهُ بىو، هًَُُى خَُهلٌ زَضكُوٍَ. ًُٓىو تًُاكاًُؿٌ خػتبىوَ غُض 

ْ كُوتبىو و هُ فطيَعَضٍ ثريَزازوَض، كُ كُغايُتًًُكٌ بُضظ و زازوَضٍ ئاؾيت بىو، بُُاو غاآل
 َوٍ بلُوٍَ و خؤٍ بُو ثؿتًَُِ غىوضَئاوظيِطاُسا بىو، بًُُاظ بىو كُ مبطٍَ بُثًَـ تُضًُكُ

ٌ وٍ زَزا و ظؤض تاًُظضؤّ ُٓواَهُكاٌُ غٌَ ضؤش تؤَ ظؤض بايُخٌ بُ زؤخَُٓهلًَؿا. ًاوٍَ 
ًَـ ئاويَُِ ضَكٍُ زَضزًََِٓا و زَضىوَ ثوبىو. ُُٓسٍَ داض ًٓىاٍ ثُيسازَكطز و ؾطيتُ غى

بُآلَ ئُو زازوَضَ ُٓض ًُُطز,. هُكؤتايًؿسا ضاطُيُُسضا  ضازَوَغتا و ثطاوٍَ ثؤؾًين زَكطز،
ضابىوُُوَيُ. بؤيُ تؤَ ظؤض ثُغت بىو و زَهٌ تُُط  كُ باضَ تطغِاكُكٍُ بُغُضضىوَ و ضوو هُ

 تًَلضىو و ًٓلطِا زازوَض ضَِوؾيت بىو، يُكػُض واظٍ هُو كؤًَُهُ ًَِٓا، كُضٌ بؤ ؾُوٍَ هُ
 ًطز. بؤيُ تؤَ بطِياضيسا داضيَلٌ زٍ ًتٌاُُ بُثًاوٍ وا ُُكا.

ضيَىضَِمسٌ ُاؾتُِكُ ؾتًَلٌ ُاواظَ بىو، بطاياٌُ خؤططٍ بُؾًَىاظيَلٌ تاظَ ضيعياْ بُغتبىو 
َيٌ بلُْ. تؤَ زيػاْ ُٓغيت بُ ئاظازٍ زَكطز. طتا ئُو ئُُساًٍُ ثًَؿىوياْ تىوؾٌ ئًَ

زاوَ، زيػاْ زَيتىاٌُ غىاتُوَ و دًَِى بسا، بُآلَ هُوَ تُواو غُضغاَ ئًُُف كًًَُم زَهٌ زَ
 بىو، كُ ضًسٍ سُظٍ هُو زوو ؾتُ ًُُابىو، ظؤض بُئاغاٌُ زَؾًتىاٌُ زَغتبُضزاضياْ بٌَ.

غُضٍ هُوَف غىضًِابىو، كُ ُٓغتًلطز ثؿىوف ئُو تاًٍُ ًُُاوَ و تُواو هُبُض زَهٌ 
 ططاْ بىوَ.

يازَوَضٍ ضؤشاُُ تُضخاُلا، بُآلَ هًُاوٍَ غٌَ ضؤشاْ ًٓض ضووٍ ُُزا،  ُٓوَهًسا ثُضِاويَم بؤ
 بؤيُ واظٍ هًُُف ًَِٓا.
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يُكَُ تًجٌ طؤضاٌُ قىهُكاْ ٓاتُ ؾاضٍ و ٓاتًِاْ بُظًٌ ُايُوَ. تؤَ و دؤ ٓاضثُضيـ 
 ًاْ ثًَلًَِٔا، ئًُُف بؤ زوو ضؤشاْ زَهدؤؾٌ كطزْ.ُتًجًَلٌ ُىاُس
َُؿلؤزاض هُُُٓسيَم ضووَوَ غُضكُوتىو ُُبىو، ضىُلُ وثِ ضىاضيٍُِ خاووططتُُاُُت 

ٌ كطزٌُ ضيَعزاض يباضاًَُلٌ بُخىضِ باضٍ. ئُو ئاًازَباؾًًُف تًَلضىو، كُ بؤ ثًَؿىاظ
زَزا. هًُُؾسا تؤَ  )بًِتؤْ(ٍ ئُُساًٌ ئُجنىًٌُُ ُىيَُِضاٌُ ئًُُضيلا خُضيلبىو غاظياْ

لٌ ئاغايٌ بىو، ض باآلؾٌ بًػت و ثًَِر ثٌَ ُٓض زَهػاضزٍ بؤًايُوَ، ضىُلُ ئُو ثًاوَ ثًاويَ
بُضظ ُُبىو، وَن تؤَ بُتًُا بىو، ئُودا غًَطكًَم ٓات.. ثاؾاْ كىضَِكاٌُ بؤ ًاوٍَ غٌَ ضؤش 
بؤ خؤياْ غًَطكًَلًاْ ثًَلًَِٔابىو، هُشيَط ئُو خًَىَتٍُ، كُ هُ كؤُُ بُضٍِ بُ ثًُِوثُضِؤ 

وَضزَططت و بؤ  ؿًاْ غٌَ زًَبىظياْ هٌَكطزبىو، ُٓض كىضِيَلٌ بضىوبا غُيطي زضوغتًاْ
 كضاًُـ زوو زًَبىظ بىو، ثاؾاْ واظياْ هُ غًَطكُكُف ًَِٓا.

زواتط فاَهضًًُن و خُويَُِضيَلٌ ًىطِاتًػًـ ٓاتّ.. بُآلَ كُ زيًَُكُياْ بُدًًََٔؿت 
 ئُوَُسٍَ زٍ تُُط و خًًَُّ بىو، ُُٓسيَم ئآُُطٌ ظؤض خؤف بؤ كىضِ و كضاْ غاظكطا، بُآلَ

زَبىوَ ًايٍُ زَهتُُطٌ، بًَلٌ ئُواًُـ ظؤض كًُبىوْ و كُ ُٓض يُكُؾًاْ تُواو زَبىو، 
ضُض طُضِابؤوَ ًاَهٌ خؤياْ هُ كؤُػتاُتًِؤثىَ تا هًُاوٍَ ثؿىوزا هُطُيَ باون و زايلٌ تا
 يَلٌ طُؾٌ تًَسا ًُُابىو خؤؾٌ غاتُ زآلْ.ًًََِتُوَ، بُجمؤضَ شياْ ًٓض ضوومب

ئُو تاواٌُ كىؾتُِف بؤ تؤَ ببىوَ ًايٍُ خًًًًُُِكٌ كُظِاض و  ضاظٍ ًًُٓؿُيٌ    
 شاًَُلٌ ًًُٓؿُيٌ.

 ئُودا هُغُض ًُٓىو خًُاًُـ غؤضيلُ بآلوبؤوَ.
ُاضاض تؤَ بؤ ًاوٍَ زوو ُٓفتُ بىوَ ظيِساٌُ ًاَهٌَ و هًُُٓىو ضووزاويَلٌ زًُا زابطِا، 

بًُٓض ؾتًَم ُُزَزا، كُ كُوتُوَ تُواو زَضزٍ هٌَ تىُس ببىو. سُظٍ ُُزَضىوَ ًٓض، بايُخٌ 
غُضثًًَاْ و بُ بًَتاقُتٌ ضؤوَ ُاو ؾاضٍ، ُٓغتًلطز طؤضِاًَُلٌ خًُطني ًُٓىو اليُكٌ 

يّ كطزبىو، ئًُُف تًُُا اْ هُ ئازاططتىوَ. بىشاُُوَيُن ٓاتبىوَ ئاضا و ًُٓىو خَُهم ضووي
سُظٍ زَكطز ضاوٍ بُكُغًَم  الزا طُضِائُو و طُوضَكاْ ُا كىضِ و كضاًُؿٌ ططتبؤوَ. تؤَ بًُال

بلُوٍَ بُ طىُآلاضاْ بضٌَ. كُضٌ ضووٍ هُُٓض كىٍَ زَكطز بٌَ ًٓىا زَبىو. دؤ ٓاضثُضٍ 
زؤظيًُوَ خُضيلٌ زَوضكطُُوٍَ بُؾًَلٌ ئًِذًى بىو. بُخًُباضٍ زووضَثُضيَعٍ ططتبىو. بًَّ 

يَت. بُزواٍ دًٍ ضؤدُضظٍ زيت بُخؤ بُغُبُتُيُكٌ ثطِ زياضيًُوَ بُغُض ُٓشاضاُسا زَطُضِ
ٓؤهًسا طُضِا، كُ زؤظيًُوَ دًٍ غُضجنٌ بؤ ئُوَ ضاكًَؿا كُ ئُو غؤضيلٍُ بَُ زوايًُ تىوؾٌ 
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زاضٍ بلاتُوَ. بُجمؤضَ ُٓض كىضِيَلٌ زَزيت و ضيَصًََُلٌ خىزايٌ بىو تا ئاطُ تؤَ ببىو، بُٓطَ
ض ٓاوضِيًَُكٌ زيلٍُ ًَِٓسٍَ زٍ زَهٌ تُُط زَكطز. كاتًَم تُواو بٌَ ًٓىاف بىو. ٓاُاٍ وَبُ

بطز، كُ ُٓكَوبًَطٍ فني بىو. ئُويـ بُ طًَطِاُُوٍَ ُُٓسٍَ وتٍُ ئًِذًى ثًَؿىاظٍ هًَلطز. بؤيُ 
ُٓض زَهٌ هُخًُاْ تؤقٌ ًوٌ ضيٌَ ًاَهًٌَ ططت و كُوتُوَ ُاودٌَ، ئُوَؾٌ بؤ زَضكُوت كُ 

 هًُُٓىو ؾاضؤضلُكُزا بُتًُُا ئَُ تآُتا ويَىَ و طىًطِابىوَ.
ًلطز و ططًٍُ طُواَهُ طىيَضلٍُ كُضِ زَكطزْ و ويسا ضَؾُبا و بؤضاًَُلٌ تىُس َُٓههُوؾُ

بطيػلٍُ بطوغلًـ ضاواٌُ تاضٍ زازًََِٓاْ. تؤَ ُىيَُِكٍُ هُغُضٍ خؤٍ هىوهسابىو، بُتطؽ 
تؤقًُِوَ ضاوَضِواٌُ ًُضط بىو، طىًاٌُ هُوَزا ُُبىو كُ ًُٓىو طىُآُكاٌُ بُزوايُوَْ.  و

كُ ًَٓعَ باآلكاْ ضًسٍ بُضطٍُ ئُو طىُآاُُ ُاططْ، ضىُلُ طُيؿتىوُُتُ  باوَضٍِ وابىو
ُخُغاضزاٌُ ئُو ووَ. بؤ وٍ وا زَضزَكُوت بيُف ئُو ضَؾُبا بًَُٓعَ َُٓهًلطزئُوثُضٍِ، بؤ

 وَكىيَلٌ ًَؿىوهُيُن بلىشٍ. كىؾتين ًًَطووئُوَ وايُ بُطىهوُ تؤثًَم ً ًُٓىو ًَٓعَ وَكى
 بطريٍَ. بطوغلٌ واٍ تٌَ ئًًُـ ًَِٓسَ ُآًَينَ

بُضَ ضَؾُبايُكُ زاكُوت و تىاُاكاٌُ زاًطكاْ بٌَ ئُوٍَ ئاًاجنُكٍُ وَزٍ بًَينَ.  بُضَ
يُكَُ ؾت بُخُياَهٌ تؤًسا ٓات ئُوَبىو غىثاؽ و غتايؿٌ خىا بلات و شيىاْ بًَتُوَ، 

ٌَ ضَؾُبايُكٌ هُاليُكٌ زيلُف بريٍ هُوَ زَكطزَوَ، داضٍَ ثُهٍُ تؤبُكطزٌُ ُُبٌَ، كٌَ زََه
 زيلُ َُٓهسَكاتُوَ.

ضؤشٍ زواتط ثعيؿم غُضزاًُاْ كطزَوَ، زَضياخنػت كُ ساَهُتُكٍُ ثاؾُكؿٍُ كطزووَ و 
وابىو غٌَ ُٓفتُ تًًَُُُلُ، كاتٌَ ضاؾبؤوَ  زَبٌَ غٌَ ُٓفتٍُ زٍ هُُاو دٌَ بلُوٍَ. ثًٌَ

ًَِسَ تًُُا بىو. بُخاوٍ زَهٌ خؤف ُُبىو، ضىُلُ تًُُايٌ طًاٌُ ئاظاض زَزا و ُٓغيت زَكطز ٓ
يُكٌ ًِساآلُسا دًٍ ٓؤهًؼ كُوت. زييت وا هُ زازطُبُ ؾُقاًُكُزا ؾؤضِزَبؤوَ، كُ ضاوٍ بُ

ضؤَهٌ زازوَض زَطًَطٍَِ، بؤ زازطايًلطزٌُ ثؿًوُيُن كُ يُكًَلٌ كىؾتىوَ، قىضباًًُُكُف، كُ 
ًَطٍ فًين بًين، كُ خُضيلبىوْ بباَهِسَيُن بىو هُوٍَ بىو. تؤَ هُ الضِيَلاُسا دؤ ٓاضثُض و ٓاكَو

 ؾفتًًُكٌ زظضاوياْ زَخىاضز، ضُُس طىُاح بىوْ، ئُواًُـ وَن تؤَ ثاؾُكؿُياْ كطزبىو.
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 يةمثاذي بيشت و سيَ
 

ُيُكٌ تىُسٍ تًَلُوت، ضىُلُ ضؤشٍ هَوو دى هُكؤتايًسا ئُو كُؾىُٓوا خُواَهىوَ ؾَوُقا
بُتٌ غُضظاضٍ ًُٓىو خَُهلٌ الزٍَ. تؤَ و بىوَ بااواٌُ كىؾتُِكُ ٓاتُ بُضزََ زازطُت

ُُيسَتىاٌُ خؤٍ هُزَغت غُضكؤُُكطزٌُ ويصزاٌُ زَضباظ بلا، ُٓض ئاًاشَيُن بُو تاواُُ زَهٌ 
ئُوٍ زازَخىضثاُس. ويصزاْ و تطغاٌُ ئُوَُسٍَ ًُُابىو باوَضٍِ ثٌَ بًَِّ، كُ بُقُغيت ئُو 

ؤْ زَظاُّ ئُو ؾتًَلٌ هُباضٍَ قػاُُ هُالٍ باؽ زَكطيَّ، بُالَ ُُيسَظاٌُ خَُهم ض
كىؾتُِكُوَ هُزَهًسايُ. هُطُيَ ئًُُؾسا ًَٓؿتا هًَُُى ئُو ًُٓىو قػُوقػَُهؤكُ ُٓغيت بُ 

هُضظ ئؤقطٍَ هٌَ بطِيبىو. بؤيُ ضىوَ الٍ ٓان و  و ئاضاًٌ ُُزَكطز و بُزضيَصايٌ كات تطؽ
سيَم ظًاٌُ بلاتُوَ ئُطُض ُُٓ بطزيًُ ؾىيًََِلٌ الضُخ تا هُطَُهٌ بسوٍَ، الٍ وابىو

ُكاٌُ هُطُيَ ٓاوخًٌُ زابُؾلا، كًًَُم زَهٌ ئاضاَ بٌَ. هُوَف ظياتط سُظٍ زَكطز ًًُِتًُي
 زاخىا ٓان ًَٓؿتا ضاظَكٍُ ثاضاغتىوَ. بعاٌَُ
 ئُضٍَ ٓان ثًٍَ بَوٌَ قُتت الٍ كُؽ ئُو باغُ زضكاُسووَ؟ -
 باغٌ ضٌ؟ -
 تؤ زَظاٌُ ضٌ؟ -
 ئا.. بًَطىًاْ ُا -
 ن وؾُف؟ُٓض يُ -
 ُٓضطًع، ُٓض يُن وؾُف، بُآلَ ثًٍَ بَوٌَ.. بؤ زَثطغٌ؟ -
 وََهآل هُتطغاْ. -
 بؤ تؤَ غؤيُض خؤ ئُطُض ئُو ًًًَُُِٔ بآلوبًَتُوَ، تؤ زوو ضؤشيـ ُاشٍ، تؤ زَظاٌُ -

 تؤَ كًًَُم ًَٓىضبؤوَ، ثاف زًًََم طىتٌ:
 ٓان، ُاتىاُّ بُخىضتٌ قػُت هٌَ زَضيَِّ؟ -
ّ؟ بؤ، ئُطُض سُظبلَُ ئُو ثًاو خطاثُ ظَفُضَ ثٌَ ببا، ئُودا زَتىاُّ قػَُ هٌَ زَضيَِ -

 قػَُ هٌَ زَضيَِّ. زَُا ض ضيَطٍُ زيلُ ًًُُ.
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غىيَِس غؤيّ.  ْباؾُ، كُواتُ ثًٌَىايُ تا زَُط ُُكُيّ كًَؿًُاْ ُابٌَ، بُآلَ با زيػا -
 ُٓضضؤًَُم بٌَ ئُوَ ثرت ًايٍُ زَهًِايًُ.

 باؾُ ضاظيٍ -
 زَهًاُطِا زووباضَ غىيَِسياْ خىاضزَوَ.ُٓضزوون هُ

 ٓان ئُو قػاُُ ضني زَكطيَّ، ظؤضَ طىٍَ هًَبىوَ -
قػُ، ئُوَ ًُٓىوٍ ًُف ثؤتُضَ، ًُف ثؤتُض، ًُٓىو زًٌََ ًُف ثؤتُض. هُتاواْ  -

 ٍُ هٌَ بطِيىَ و واٍ هًَلطزووَ سُظبلَُ خؤَ هُثُُايُن سُؾاضزََ.هَوئاضَقٍُ ثًَلطزووَ و دى
َ طىٍَ هُو قػاُُ زَبٌَ، ئُو ُٓغتاَُُ ال زضوغت زَبّ. الًىايُ بُضَو ًًِـ ضُُس -

 ًطزْ زَضٌَ. باؾُ داضداضَ تؤف خًٌُ هٌَ ُاخؤٍ؟
زَبٌَ بُضزَواَ، بُضزَواَ خًٌُ هٌَ غؤَ. خؤ ثًاويَلٌ طُوضَ ًًُُ، بُآلَ قُت خطاثٍُ  -

خؤٍ ثٌَ ًُغتلا.  كُغٌ ُُبىوَ. ُٓض خُضيلٌ ًاغًططتّ بىو تا بطَِ ثاضَيُن ثُيساكا و
زَكُيّ، ثًاويَلٌ باف بىو، داضيَم  ًاْ واظؤضيُِظؤضيـ هُو ُاوَ زَكُوت، بُآلَ خؤ ئًٌَُف 

ًُى ًاغٌ زاًٌَ، ُٓضضُُس ًاغًًُكٍُ بُؾٌ زوو كُغًؿٌ ُُزَكطز. ظؤض داضيـ كُ بُخت 
 زَكطزَ ئُو ثؿيت زَططمت. ثؿيت تٌَ

طز و قىالبٌ ًاغٌ بؤ ًّ َُٓهسَزا، باؾُ ٓان، ظؤضداض ثىوؾلاغُظيؿٌ بؤَ زضوغتسَك -
 ضُُسَ سُظ هًًَُ بتىاُني هُوٍَ زَضٍَ بًَِني.

 ُا تؤَ ُاتىاُني، ثاؾاْ ئًُُ غىوزيؿٌ بؤ وٍ ُابٌَ، ضىُلُ ظؤضٍ ثًَِاضٌَ زَيططُُوَ. -
ضاغتُ.. زَيططُُوَ، بُآلَ ظؤضَ ثًَِاخؤؾُ ئاوا بُ خطاثُ باغٌ بلُْ، كُ ئُويـ ض  -

 تاواًَُلٌ ُُكطزبٌَ.
ًًِـ ُٓضوَتط، طىيٍَ هًَبىو زَياُطىت، هًُُٓىو تاواُلاضاٌُ ئَُ وآلتُ خطاخ و  -

 خىيَِاوٍ تطَ و الؾًاْ غُيط بىو كُ تا ئًَػتا َُٓهُِواغطاوَ.
 بَُهٌَ ًًُٓؿُ وا زََهًَّ. بًػتٍ زَؾًاُطىت، ئُطُض بُضيـ بسضٍَ ُٓض زَيفُوتًَِّ. -
 الًىايُ واؾسَكُْ. -

ُكطز، بُآلَ تًُُا كًًَُم ثًٌَ سُغاُُوَ، هُزًٌَ بىهًََوًؿسا ُٓضزووكًاْ ظؤضياْ قػ
ظيِساُُ زووضَ زَغتُكُْ. وَن بَوًٌَ ًٓىايُكٌ ُازياضياْ ُٓبىو كُ ؾتًَم  ًَُعيمزيتًاْ وا هُ 

ُُزا. ثًَسَضىو ض ثُضيًُن  ضووبسا و ئُو خًُاُُياْ هُكؤَهلاتُوَ. بُآلَ ئُو ؾتُ ُٓض ضووٍ
 بُزبُختُ بسات.ُُبٌَ بايُر بُو طرياوَ 
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ئُو زوو كىضَِ ثًَؿرت ضًًاْ بؤ ثؤتُض زَكطز، بؤياْ كطزووَ، هُ ثُجنُضٍَ ظيِساُُكُوَ، بطَِ 
تًَِم و ضُُس زَُلُ ؾكاتُيُكًاْ زَزايُ. ضىُلُ ظيِساُُكُ هُضًين غُضظَوٍ زابىو، وتى

 كُغًـ ُؤبُتٌ هٌَ ُُزَططت.
ويصزاٌُ ئاظاض زَزاْ. ئًَػتا ُٓض  ثًَؿرت كُ هُثاٍ زياضيًُكاًُاْ ظؤضٍ غىثاؽ زَكطزْ،

ُاكُؽ زَٓاتُ  كُغٌ تا ئُوثُضٍِ تطغِؤكٌ ُاثان زَهًاْ ثًٌَ هُت هُت زَبىو، خؤياْ وَن زوو
 بُضضاو، بُتايبُتٌ كُ ثؤتُض طىتٌ:

ئًَىَ ظؤض هُطُيَ ًّ باؾبىوْ و هًُُٓىو كُغًَلٌ ئَُ ؾاضَ باؾرتْ، ًًِـ ُٓضطًع ئًُُ 
ؤَ زََهًٍَ، زََهًٍَ ًّ ضآاتبىوَ ثىوؾلاغُظ و ؾيت ًُٓىو هُبري ُاكَُ. ظؤضداضيـ بُخ

كىضَِكاْ ضًَلَُ و ثًؿاًُاْ بسََ باؾرتيّ دًَطٍُ ًاغٌ ططتينَ هُكىيًَُ و بُثًٌَ تىاُاٍ خؤَ 
زؤغتايُتًاْ بلَُ، بُآلَ ئًَػتا ًُٓىو ًُيف ثريياْ هُبري ضىوَ، كُ كُوتؤتُ ًَُى ططفتاْ و 

آلَ ُُ تؤَ و ُُ ٓان هُبريياْ ُُكطزووَ و هُبرييؿٌ ُاكُْ. زََهًٍَ، كاضَغات زَوضياْ هًَساوَ. بُ
ًًِـ هُبريياْ ُاكَُ. باؾُ كىضِيُِ زَهتُُط ًُبّ، ًّ تا غُضخؤؾبىوْ خىاضزبىوًُوَ و 
ئُوزًٌَ ؾًَت بىوَ. هًَلساُُوٍَ ًّ وايُ كُ ئًَػتاف زَبٌَ هُزاضَ بسَْ، الًىايُ ئًُُف 

ئُو زازوَضيًُف ضاكرتيّ ضاضَغُضٍ َُٓهىيَػتًَلٌ وابٌَ،  زازوَضيًُ، ئًُُ ضاغتُ، ضَُطُ
بَُهٌَ، ُٓضضؤًَُم بٌَ. داضيَلٌ زٍ باغٌ ئُو ًُغُهُيُ ُاكُيّ ُاًُوٍَ خًُتاْ بسًٌََ، بُآلَ 
زًَُوٍَ ثًَتاْ بَوًٍَ ُُكُْ ؾُضاب غؤُُوَ، تًُُا بًُُ هُوَ زووضزَكُوُُوَ كُ بلُوُُ 

وا ضاوَغنت. كُ ًطؤظ هُزًٌَ كاضَغاتاْ بطِواًَُتُ ضووٍ ظيِساٌُ ئاوا. ئاوا ضوو هُ ضؤشئا
زؤغتاْ، زَسُغًَتُوَ، هُو كاتاٍُُ هُ ئًَىَ برتاظٍَ كُغٌ زيلُ ُايُتُ ئًَطَ. ضووٍ ئًَىَ ظؤض 

هُ  زًَىضاوٍ بسََ. بَُهٌَ با زؤغتاُُيُ، يُكتاْ بضُِ غُض ثؿيت ئُوٍ زٍ تا بتىامن زَغت 
و زَكطٍَ بًَتُ ئَُ زيىٍ ؾًؿبُُسَكُ، بُآلَ زَغيت ًّ  قُ بلُيّ، زَغيت ئًَىَ بضىوكُتؤ

ض و ظهُ، زَغيت ئًَىَ بضىون و الواظَ، بُآلَ ياضًُتٌ ًُف ثؤتُضياْ زاوَ و بتىاُّ وئُغتى
 ًَٓؿتا ياضًُتٌ زَزَْ.

ؾُوَ خُوُُكاٌُ ثطِ تطؽ بىوْ. بؤ غبُ و زووغبٍُ  تؤَ بُخًُباضٍ طُضِاوَ ًاَهٌَ، ئُو
 َهٌ زَُا بضًَتُ ًَُى ٓؤَهٌ زازطُ،زوَضٍ بُضُُزَزا. ٓاُسَضيَم ُٓبىو ثازَوضوبُضٍ ٓؤَهٌ زا

بُآلَ ُٓض خؤٍ ضاططت و ُُضىوَ شووض، ٓاكًـ ًُٓاْ زَضزٍ ُٓبىو، ُٓضزوون خؤياْ هًَم 
زَثاضاغت و داضداض ُٓض يُكُ بُاليُكسا زَضىوْ، بُآلَ ئُفػىوًَُم ُٓبىو بُضَو ئُويٌَ 

زَٓاتُِ زَضٍَ، تؤَ طىيٌَ َُٓهسَخػت، بُآلَ  م هُ ٓؤَهٌ زازطُ. ُٓضكاتًَم خَُهزًََِٓاُُوَ
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ٍُ داض ُٓواَهٌ طىضضلربٍِ زَبًػت. زياضبىو بُضَبُضَ ثُتُكُ هًُوٌ ثؤتُضٍ ُٓشاض ظؤضيِ
زَبؤوَ. هُ كؤتايٌ ضؤشٍ زووََ قػُوباغٌ طىُس هُباضٍَ كاضيطُضيٌ يُكالكُضَوَ  ًَُعيم

اٌُ هُوَ ًُُابىو كُ غىيَِسخؤضَكاْ ض سىكًٌَم ؾايُزيًُكٍُ ئًِذُْ دؤ بىو. كُغًـ طىً
 زَضزَكُْ.

زابٌ ضُُسداضٍَ زضَُط هُ ثُجنُضَ ضِا زظٍَ  زضَُطٌ ؾُوٍَ هُ زَضٍَ بىو، وَكىتؤَ تا 
كطزَوَ ُاودًٌَ خؤٍ، بُآلَ باضٍ زَضووٌُ يُكذاض ؾَوُشابىو. غاتاًَُلٌ ظؤض بُغُضضىوْ تا 

 ضاوٍ كُوتُ خُوٍَ. 
ئاًازَبىوْ. ضىُلُ ئُو ضؤشَ سىكٌُكُ  َُهلٌ طىُسٍ هُ زازطُُكٍُ ًُٓىو خبُياًًُ

ٓؤَهُكُ ثًَؿرت ُٓضطًع بىوْ.. ًَُعيلزَضزَضىو. ئاًازَبىواٌُ ُٓضزوو ضَطُظ بُ شًاضَ هًَم 
 اْ هُؾىيَين خؤياْ ضيعبىوْ. واًًُُكٌ ظؤض غىيَِسخؤضصٍ ُُبىو بىو. ثاف ضاوَضِئُوَُسَ ت

زَباضٍ. غِسًٌ هُ ثًًَاُسا بىو، هُ  تطؽ و تؤقًين هٌَ ئُودا ثؤتُضياْ ًَِٓا كُ ؾُكُتٌ و
ُْ دؤف هُ ئاًازَبىواْ ؾىيًََِلٌ واياْ زاُا، كُ هًُُٓىو ضاوَ ًؤهُقُكاُُوَ زياضبٌَ. ئًِذ

ُ بىو. ثاف زًًََم ضاوَضِواٌُ زيلُ زازوَض هَوبُآلَ ئُو ُٓضوَن زابٌ خؤٍ بٌَ دى دىزاُُبىو،
كٍُ ضاطُياُس. يُكػُض هًَُُى ثاضيَعَضاْ وضتُوضتُ طُيؿت و ؾُضيف زَغجًَلٌ زازطُيًُ

ئاغايًُكُ زَغيت ثًَلطز و زَغتًاْ بُ كؤكطزُُوٍَ كاغُظَكاًُاْ كطز. ئُو وضزَكاضٍ و 
 اُُ ئُوَُسٍَ زيلُ كُؾُكُياْ وضووشاُس.ًضاوَضِواًُ

ُكُ ؾايُزيَلًاْ باُطلطز طىايُ ًُف ثؤتُضٍ زيىَ هُ بُضَبُضَ بُياًَُلٌ ظووٍ ضؤشٍ تاواُ
هُغُض ضووباضٍ خؤٍ ؾىوؾتىوَ و كُ زيىيُ يُكػُض زووضكُوتؤتُوَ. ثاف ئُوٍَ كًًَُم 

 زواُسياْ و وتىويَصياْ هُطُيَ كطز، زاواكاضٍ طؿيت طىتٌ:
 ثاضيَعَض زَتىاٌَُ هًٌَ بجطغٌَ -

ظيِساًًُُكُ غاتًَم ضاوَكاٌُ بُضظكطزَوَ، بُآلَ يُكػُض زايططتُِوَ كُ طىيٌَ هًَبىو 
 كٍُ طىتٌ:ثاضيَعَضَ

 ًّ ض ثطغًاضَ ُني هًٌَ بلَُ. -
ؾايُزٍ زووًًَـ ضايطُياُس كُ ضُقؤيُكٌ هُثايَ تُضًٌ كىشضاوَكُزا زؤظيىَتُوَ. 

 ُىيَُِضَكُ زيػاْ طىتًًُ ثاضيَعَض:
 بؤت ُٓيُ ثطغًاضٍ هٌَ بلٍُ -

 ثاضيَعَضَكٍُ ثؤتُض وَآلًٌ زايُوَ:
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 ًٓض ثطغًاضيَلٍ ًًُُ ئاضاغتٍُ بلَُ -
 ًَُ غىيَِسٍ خىاضز، كُ ضُُس داض ئُو ضُقؤيٍُ الٍ ثؤتُض زيىَ.ؾايُزٍ غًَ

 ثطغًاضٍ هًَبلُ. -
ثطغًاضٍ ًًُُ، تىوضَِبىوْ بُ ضاوٍ ئاًازَبىواْ زَضكُوت، ئُضٍَ  ثاضيَعَضَكُ ضايطُياُس كُ

 زَبٌَ ثاضيَعَض ُٓوَهسا ًُعًٌوُكٍُ خؤٍ زَزاوٍَ خا و ُٓوَهًَم ُُزا زاكؤكٌ هٌَ بلا؟
زيلُ ٓاتّ و طىتًاْ ثؤتُض تاواُلاضَ، ضىُلُ كُ بطزبىوياُُ ؾىييَن  ضُُسيّ ؾايُزٍ

تاواُُكُ ثُؾؤكابىو. كُ ثاضيَعَضيـ ضايسَطُياُس ًٓض ثطغًاضيَلًاْ هٌَ ُاكا، غُكؤٍ 
 اًُاْ دٌَ ًَٓؿت.زؾايُز

ىَُسٍ بُ طؤضِغتاُُكُ و ضؤشٍ ضووزاوٍ تاواُُكُ ُٓبىو ًُٓىوٍ ًَبُجمؤضَ ُٓضضٌ ث
ُؽ هُو ؾايُزاٍُُ ٓاتّ هُاليُْ ثاضيَعَضٍ ثؤتُضَوَ قػُياْ ثٌَ ُُبطِزضا و باغلطا، بُآلَ ك

ُُكطا. ُاضِاظيبىوْ و زَهُضِاوكًٌَ ئاًازَبىواْ هُ ضطثُضطثُكاًُاْ زَضكُوت، كُوا  ثطغًاضياْ هٌَ
ضُُس هُ َُٓهىيَػيت ئُو ثاضيَعَضَ ُاضِاظيّ، تُُاُُت زازوَض و غىيَِسخؤضاًُـ بُ ضاويَلٌ 

 ُُوَ تًُاؾاياْ زَكطز. ئُوَبىو زاواكاضٍ طؿيت طىتٌ:هؤًُكاضا
بُ سُقٌ غىيَِسٍ ئُو ؾايُزاٍُُ ضاغتطؤيًاْ دًٌَ طىًاْ ًًُُ، ئُو تاواُُ  -

 طُوضَيًُاْ هُ ًوٌ ئُو ظيِساًًُُ بُزبُختُ ضُغجاُس و هًَطَوَ واظ هُو كًَؿُيُ زًََِٓني.
ػتُ ُاو زَغتاٌُ و دُغتٍُ ثؤتُضٍ بُغتُظًاْ ُُٓاغُيُكٌ َُٓهلًَؿا و ضووٍ خؤٍ خ

ئُوالزا زَُٓشاُس. هُكاتًَلسا كُ بًَسَُطٌ ًُٓىو ٓؤَهٌ زازطُكٍُ زاططت.  و خؤٍ بًُال
و فطًًَػلًاْ ٓاتُخىاض ئُودا ثاضيَعَض  ثًاوَكاْ كاضيطُضبىوْ و شُُكاًُـ غؤظياْ بعوا

 ُٓغتاوَ و طىتٌ:
كُ ًُعًٌوُكًُاْ ئُو تاواُُ  يُ ُٓوَهٌاُسا بػُملًَِني،ََ هُغُضَتاٍ ئَُ زازطُطُوض -

ُآًُىاضٍَ ئُجناًساوَ، هُكاتًَلسا كُ هُشيَط كاضيطُضيٌ ٓىضِيَُِ زابىوَ و بُخىاضزُُوَ ًُغت 
بىوَ. بُآلَ ئًَػتا ئًٌَُ زَغبُضزاضٍ ئُو زاكؤكًًُيّ و ضاٍ خؤًاْ طؤضِيىَ، زاواؾتاْ هٌَ 

ُ فُضًاُبُضَكُ كطز و طىتٌ باُطٌ ُاكُيّ بُظَيًتاْ بُو تاواُباضَ زابًَتُوَ، ئُودا ضووٍ ه
 تؤَ غؤيُض بلُ!

ُٓض كٌَ هُوٍَ ئاًازَبىو، غُضغاًبىو، ثؤتُضيـ هًُُٓىواْ ظياتط. ُٓضضٌ ُٓيُ ضاواٌُ 
هُتؤَ بطِيبىو كُ هُؾىيَين خؤٍ ُٓغتايُوَ و ضىوَ غُض غُكؤكُ. ظؤض َُٓهضىو بىو، تطؽ 

 يَعَض هًٌَ ثطغٌ:ًُٓىو طًاٌُ زاططتبىو، ثاف ئُوٍَ غىيَِسٍ خىاضز، ثاض
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 ظ هُكىٍَ بىوٍ؟وتؤًاؽ غؤيُض تؤ هُ زَوضوبُضٍ ًُىَؾُوٍ سُظسٍَ تُممى -
تؤَ تًُاؾايُكٌ ضووَ ئاغًُِِكٍُ ئًِذُْ دؤٍ كطز، يُكػُض ُىتكٌ طريا. ئاًازَبىواْ 
ثؿٌ خؤياْ ضاططت تا طىيٌَ بسٌََُ، بُآلَ ًتُق هُ ظاضٍ تؤَ زَضُُزَضىو. ثاف ضُُس غاتًَم 

كًًَُم ؾِلٌ زايُوَ بُضخؤٍ و بُزَُطًَلٌ ُعَ، كُ تًُُا ضُُس كُغًَم  ُٓضضؤْ بىو
 بًػتًاْ طىتٌ:

 هُ طؤضِغتاْ -
 تلايُ كًًَُم زَُطت َُٓهربَِ، ًُتطغٌَ، هُكىٍَ بىوٍ -
 هُ طؤضِغتاْ -

 هًَىَكاٌُ ئًِذُْ دؤ ظَضزَخُُُيُكٌ تىوضَِياْ كُوتُغُض
 بىوًٍَُعيلئايا هُ طؤضٍِ ٓؤضؽ ويوًاًع  -
 َُهٌَ طُوضََب -
 بىوٍ؟ًَُعيلزَُطت بُضظكُوَ، ضُُس هًٌَ  -
 ئًَػتا ضُُس هُ تؤ زووضَ ئُوَُسَ -
 خؤت سُؾاضزابىو ياْ ُا؟ -
 خؤَ سُؾاضزابىو. -
 هُكىٍَ؟ -
 هُ ثؿت ئُو زاضبُضِووٍَ هًَىاض طؤضَِكُ -

 ئًِذُْ دؤ ضاضٌُُ
 كُغت هُطَُهسا بىو؟ -
 بَُهٌَ طُوضََ هُطُيَ.. -
وَغتُ، ثًَىيػت ُاكا ُاوٍ ٓاوََهُكُت بَوًٌَ، هُكاتٌ طىجناوزا باُطٌ ضاوَغتُ، ضا -

 زَكُيّ، كُ ضىويُ طؤضِغتاْ ضت هُال بىو؟
 تؤَ ؾجطظَيٌ و زووزَهٌ هٌَ زَضكُوت

 قػُ بلُ كىضَِ، زووزيَ ًُبُ، ًًُٓؿُ ضاغيت دًَطٍُ ضيَعَ، ضًت هُطُيَ خؤت بطزبىو؟ -
 تًُُا.. ثؿًوُيُكٌ تؤثًى -

زاواٍ بًَسَُطٌ  طًٍُِ ثًَلُُني بسَْ، بُآلَ زازطُابىو ئاًازَبىواْ هُ ثًَِٓسٍَ ًُُ
 هًَلطزْ.
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ثاؾاْ تُضًٌ ئُو ثؿًوُيُف ثًؿاْ زَزَيّ.. ئًَػتا كىضٍِ خؤَ، ًُٓىو ضووزاوَكًُاْ  -
 ثٌَ بَوٌَ ضؤُت سُظ هًًَُ واًاْ بؤ بطًَطَِوَ و ًٓض هُبريًُكُ و تطغًؿت ُُبٌَ.

زَغيت بُطًَطِاُُوَ كطز. ثاؾاْ كُوتُ غُض قػاْ و ئاغاُرت قػٍُ  هُغُضَتا بُ زووزَهٌ تؤَ
بؤ زَٓاتّ. ثاف كًًَُم هُزَُطٌ وٍ برتاظٍَ ًٓض زَُطٌ زيلُ ًُُاْ، ًُٓىو ضاوَكاْ 
ضووياْ تًَلطز و ئاًازَبىواْ وؾُ وؾُ طىيًَاْ زَزايُ و زًًَاْ زاثضطِابىو، ُُٓاغُياْ ُُزَزا 

ت ُُزَزا. ضىُلُ ئُو غُضبطزَ غُيطَ ًًَؿم و زَهٌ زاططتبىوْ و و بايُخًاْ بُ تًَجُضِبىوٌُ كا
 وضووشاُسيـ ئُو زًَُ طُيؿتُ ئُوثُضٍِ، كُ كىضِيصطُكُ طىتٌ:

كاتًَم زكتؤض ثاضضُ ئاغُِكٍُ غُض طؤضَِكٍُ بُضظكطزَوَ و هُ ًُف ثؤتُضٍ زا و  -
 اظيسا و..ؤ بُزَغت و ضُقؤوَ بقريَِبطٍِ كطز. ئًِذُْ د

تري هُ ثُجنُضَكُوَ بؤٍ  ضٍَ ٓؤَهُكُوَ ٓات و ئًِذُْ وَكىثُجنُ ظضُطُ هُ داًٌ
 زَضضىو، بًَُٓع و ًوُكطزْ ضيٌَ خؤٍ كطزَوَ و بعض بىو.
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 ةمثاذي بيشت و ضوار

 
 ئًَطَيِ تؤَ زيػاْ بىوَ ثاَهُواْ و ئُغتًَطَيُكٌ ثطؾِطساض و ُاظزاضٍ طُوضاْ و ًايٍُ    

زَضكُوت و ضؤشُاًُكٍُ طىُس ثًًَسا َُٓهطىت. خَُهلاًَُم طضلاْ، تُُاُُت ُاوٍ هُ ضؤشُاًاْ 
 تُ يُكططتىوَكاْ.ٍَ، ضؤشيَم زَبًَتُ غُضؤكٌ وآلوابىو ئُطُض ًُُط ُٓبىوْ ثًًَاْ

باويؿُ زًُا زَضواظٍَ بُ ضِووٍ ًُف ثؤتُضزا كطزَوَ و ثًَؿرت ضؤٌُ ئاظاضزابىو،  وَكى    
ُاوٍَ  ضَفتاضَ غىوزٍ كؤًَُهطٍُ ُٓبًَت، ثًٌَزَزا، بُآلَ كُ ئُو  بًُُٓاْ ؾًَىَ ُاظٍ ثًٌَ

 بُخطاثُ باغٌ بلُيّ.
تؤَ كُوتبىوَ ضؤشٍ خؤؾٌ و غُضوَضٍ خؤٍ، بُآلَ ؾُواٌُ وَضظٍ تطؽ و تؤقني بىوْ، 

غُزض  زيَىَظًٍُ ئًِذُْ دؤ خُوُُكاٌُ هٌَ ئاَهؤظ زَكطز. واٍ زَٓاتُ بُضضاو كُ ضاواٌُ ثطِ
ؽ ُُبىو بتىاٌَُ ئُو كىضَِ ضاظيلا تا هُ ًاَهٌَ زَضكُوٍَ. ٓاتّ، كُوكًُِ بّ. بؤيُ زواٍ ؾُوزا

ٌ تطؽ و تؤقني بىو. ؾُوٍ ثًَـ بطِياضزاٌُ سىكٍ هُو ٓاكٌ ُُطبُتًـ تىوؾٌ ًُٓاْ زؤخ
ضباضٍَ ضؤَهٌ وٍ هُو تطاشيسيايُ بعاُطٍَ. ظضاوٍ هُوٍَ ضىو بىو كُ ؾتًَم هُ زؤظَزا، ٓان ُٓض

ىوٌُ بؤ زازطُ و ؾايُزيساْ بىوضابىو. ئُو كىضَِ ُٓضضُُسَ بُٓؤٍ ُٓآلتين ئًِذُْ، هُ ض
بُزبُختُ بَُهًًَِؿٌ هُ ثاضيَعَض وَضططتبىو كُ كاضَكُ ًُٓىوٍ بُ ًَُٔين بٌَ. بُآلَ زَبٌَ 
غىوزٍ ئُو بَُهًَُِ ض بٌَ؟ ويصزاٌُ تؤَ ئُوَُسٍَ ئاظاضزا واٍ هًَلطز ؾُوٍَ بضًَتُ ًاَهٌ 

ًَطِيَتُوَ، غُضَضِاٍ ئُوٍَ كُ هُطُيَ ٓان ثاضيَعَضَكُ و تُواوٍ بُغُضٓاتُكٍُ بؤ بط
 غىيَِسيؿًاْ خىاضز بىو، بؤيُ ٓان ًتٌاٍُُ بُ ًٓض كُغًَم ًُُا.

ًُف ثؤتُض ضؤشاُُ غىثاغطىظاضٍ خؤٍ بؤ تؤَ زَضزَبطٍِ، ئًُُ واٍ هُو كىضَِ كطزبىو 
ُٓغت بُ ئاغىوزَيٌ بلا. بُآلَ ُٓضكُ ؾُو زازَٓاتُوَ ثُؾًٌاْ زَبؤوَ و خؤظطٍُ 

 اغت ُٓضزًٌَ هًَم ُُتطاظاُسبا..!زَخى
ئُوغا زَغتطري بلطٍَ كُ  خؤتؤَ تطغٌ ئُوٍَ ُٓبىو كُ ئًِذُْ زَغتطريُُكطٍَ، يا

ًُٓىو ؾتًَم تُواوبىوَ، واٍ ُٓغت زَكطز تا ئُو ثًاوَ ًُُطٍَ و تُضًُكٍُ ُُبًينَ، ُاتىاٌَُ 



 

150 

كلطزُُوٍَ ؾاض هُ َُٓهلًَؿٌَ. تؤَ هُثاٍ ئُو ئاظايُتًًٍُ بؤ ثا آُُُُاغُيُكٌ ئاظاز
 تاواُلاضاْ ُىاُسٍ ثازاؾتًَلٌ ثًَسضا، بُآلَ كُؽ ُُيتىاٌُ ضيَىؾىيَين ئًِذُْ بسؤظيَتُوَ.

اواظَ ئُجناَ زَزَْ، ئُو هُ غاُت هىيػُوَ ثؤهًػًَلٌ ًًَُِٔاْ ًَِٓا هُواٍُُ كُ كاضٍ ُ
ت بَُهطُيُكٌ زَغ هًَطَو هُوٍَ طُضِا، ثاؾاْ غُضٍ خؤٍ هُقاُس و بُ ضِاغيت طىتٌ: ًٓض َهًَتؤش

ُ ًًًَُُِٔ كاضَكٍُ تُواو كطز و طُضِاوَ ًاَهٌ خؤٍ، زيػاْ ُُكُوتىوَ. ئُو كاتٍُ ئُو ثؤهًػ
تطؽ و زَهُضاوكٌَ ًوٌ تؤًًاْ ططتُوَ. ضؤشَكاْ ظؤض بُ ططاٌُ تًَجُضِزَبىوْ، ُٓض ضؤشيَلًـ بطَِ 

 تطغًَلٌ قىضغرتٍ بُزواٍ خؤيسا بُدًَسًََٓؿت.
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 ةمجثاذي بيشت و ثيَه
 

 
ًُٓىو كىضِيَلٌ تُُسضوغت و بًَُٓع، هُشياًُسا كاتًَلٌ بُغُضزازٍَ سُظزَكا بضٌَ ؾىيًََِم 
َُٓهلؤَهٌ تا طُجنًَلٌ سُؾاضزضاوٍ تًَسا بسؤظيَتُوَ. ضؤشيَم هُُاكاو تؤًًـ ئُو ُٓغتٍُ ال 

. بؤيُ زضوغت بىو. طُضِا تاكى دؤ ٓاضثُض بسؤظيَتُوَ، بُآلَ ُُيتىاٌُ ضاظٍ بلا هُطَُهٌ بضٌَ
ضىوَ زيسٌَُ بًَّ ضؤدُضظ، بُآلَ ئُويـ ضىو بىوَ ضاوًَاغٌ. ثاؾاْ هُطُيَ ٓان فًين زَغت 
غىوض تًَم َُٓهُُطىتّ. ٓان ضاظٍ بىو هُطَُهٌ بضٌَ. تؤَ بطزيًُ اليُن و بُ ًتٌاُُوَ 
بابُتُكٍُ ثًَطىت، ٓان ٓعضَكٍُ بُزيَ بىو، ضىُلُ ًًُٓؿُ بؤ ئُو دؤضَ كاضاُُ ئاًازَبىو. 

ُؾساضبىوْ هُُٓض ثطِؤشَيُن ًايٍُ خؤؾٌ بىو، ثاضَؾٌ تًَُِزَضىو، ئُويـ كاتٌ هُ ًُٓىو ب
 ؾتًَم ظياتط بىو. ٓان طىتٌ: باؾُ كىٍَ َُٓهسَكؤَهني؟

 ُٓض كىيًَُن-
 بؤ، زياضَ هًُُٓىو دًًَُن طُجنًُِ ؾاضزضاوَتُوَ -
، ُُٓسيَذاض هُ بًَطىًاْ ُا ٓان، تًُُا هُ ضُُس ؾىيًََِلٌ زياضيلطاو سُؾاضزضاوْ -

زووضطاْ زاْ. داضيـ ُٓيُ هُ غِسوقٌ خؤضن هًَسضاو هُشيَط قُزٍ زضَختًَلٌ كؤُُ غاَهٌ 
ًطزوو، هُو ؾىيٍَُِ كُ هُكاتٌ ًُىَؾُوٍَ غًَبُضٍ زَكُويَتُ غُض، بُآلَ بُظؤضٍ هُشيَط 

 زيىاضٍ كؤُُ خاُىوٍ ثطِ هًُُ ضًَرت.
 كٌَ زَيؿاضيَتُوَ؟ -
 يُ كٌَ؟ ًاًؤغتاياٌُ فًَططٍُ يُكؿَُ؟!كٌَ؟ زظَكاْ. ئٍُ التىا -
و كاتٌ خؤؾٍ خُضدٍ زَكطز  ضُاظامن، خؤ ئُطُض ٌٓ ًّ بٌَ قُت ًُُسَؾاضزَوَ و ُٓ -

 .ثٌَ ضِازَبىاضز 
ًًِـ ُٓضوا، بُآلَ زظَكاْ وا ُاكُْ، ئُواْ ًًُٓؿُ طُجنًُِكاٌُ خؤياْ زَؾاضُُوَ و  -

 ّ.هُوٍَ بُدًٌَ زيََو
 ثاؾاْ ضًسٍ ُايُُُ زواٍ -
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ٌ ؾىوُُكاًُاْ هُبريزَكُْ. ُٓؾًاُُ زًَطْ، ًُا.. الياُىايُ زيَُِوَ، بُآلَ بُ طؿت -
ُٓضضؤٌَُ بٌَ طُجنًُِكُ بؤ ًاوَيُكٌ ظؤض هُدًٌَ خؤٍ زًًًَََِتُوَ تا شَُط َُٓهسًََٓينَ. 
ضؤشيَلًـ زازٍَ يُكًَم كؤُُ كاغُظيَلٌ ظَضز َُٓهطُضِاو زَزؤظيَتُوَ و بؤٍ زَضزَخا ضؤْ ئُو 

بلطيَُِوَ،  ُاُُ بسؤظيَتُوَ. كاغُظيَم كُ بُالٍ كَُ ُٓفتُيُكٌ بىٍَ تا ؾًفطَكاٌُ ؾًٌُؿا
 ًفني.ٍ ئاًاشَ و ًَٓطؤطَوظؤضيُِضىُلُ 
 ٓريؤ ضٌ...؟ -
 و ؾيت وا، زَظاٌُ كُ ًٓض واتايُكًاْ ُٓبٌَ ًفٌ.. ويًََُِٓطؤطَو -
 تؤَ، تؤ ًٓضت هُو كاغُظاُُ زَغلُوتىوَ -
 ُا -
 تُوَ؟!ْ زَتىاٌُ ًُؿاُُكاْ بسؤظياتُ ضؤباؾُ، كُو -
ًًُٓؿُ طُجنًُِكاًُاْ هُبّ ثًَىيػتٍ بُ ًٓض ًُؿاُُيُن ًًُُ، ضىُلُ ئُواْ  -
هُشيَط زضَختًَلٌ ًطزوو كُ تًُُا هكًَلٌ  ْهُ زووضطُيُن يا خىوزيَلٌ زيَىَظًُُؿني ياخاُىو

بىويّ، زَتىاُني هٌَ ًابًَتُوَ. ُٓضضؤًَُم بٌَ، تا ضازَيُن هُ زووضطٍُ داكػؤْ ؾاضَظا 
يَلٌ خًَىُؿني هُ غتًى ٓاوؽ ُٓيُ، ُٓضوَٓا ظؤض ٌ زيلُ بضًُِوَ ئُوٍَ كؤُُ خاُىوكاتًَل

 قُزَ زاضٍ ًطزووف ُْٓ.
 طُجنًُِ هُشيَط ًُٓىو ئُو ؾتاُُزا ُْٓ؟ -
 ئُوَ ض زََهًٌَ! ُا! -
 باؾُ دا ضؤْ زَظاٌُ بُضَو كًَُٔياْ زَضٌ؟! -
 دا بُضَو ًُٓىوياْ زَضٍ -
 ُوَ ًُٓىو ٓاويُِكُ زَخايٌَُُخؤ ئ -
دا ضًًُ؟ وا زاٌَُ كؤُُ زَفطيَلٌ ًػًٌِاْ زؤظيًُوَ، كُ غُز زؤالضٍ شَُطاوٍ تًَسا  -

 غِسوقًَلٌ زاخىضاوٍ ثطِ ئَُهٌاؽ، ئُوكاتُ ضات ضؤْ زَبٌَ. ْبىو، يا
 َوُُق كُوتّ.ضاوٍ ٓان بُضِ

ضَكَُ بسَيُ بُمسُ، ُٓض غُز زؤالًاًَُلٌ ظؤض طُوضَيُ،ئُو غاًاًَُلُ، بؤ ًّ غا -
 ثًَىيػتٍ بُ ئَُهٌاؽ ًًُُ

ظؤض باؾُ، ضىُلُ ًّ زَغبُضزاضٍ ئَُهٌاغُكاْ ُامب، ضىُلُ ثاضضٍُ تًَسايُ بًػت زؤالض  -
 زؤالضيَم ُُكا خؤًًُُ ؾُف ثًَِؼ يا ضؤًَُم بٌَ، ثاضضٍُ تًَسا زًََٓينَ. ُٓض
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 بُضاغت..؟! -
 ٓان تؤ ثًَؿرت ئَُهٌاغت ُُزيىَ؟بَُهٌَ، ًُٓىو كُغًَم زَتىاٌَُ ثًَت بَوٌَ،  -
 بُبريَ ُايٌَ -
 ثازؾاكاْ ئَُهٌاغًاْ طُهًَم ظؤضَ -
 بُآلَ تؤَ ًّ ثاؾاياْ ُاُاغٍ؟ -
زَبًين هُو  زَظامن ُاياُِاغٌ، بُآلَ ئُطُض بؤت ضَخػا بضًًُ ئُوضوثا، ظؤضياْ هٌَ -

 زَوضوبُضَ خؤياْ بازَزَْ.
 بُضِاغيت خؤياْ بازَزَْ؟! -
 وُُا ُا ٍُٓ طًَ -
 زَكُْ؟ باؾُ ئٍُ بؤ طىتت وا -
زَطٍُ..  ُٓض ويػتٍ بَوًٍَ هُوٍَ زَياُبًين. بُالَ خؤياْ وا باُازَْ كُ تؤ تًٌَ -

 ًُبُغتٌُ بَوًٍَ بُفًع و هُخؤبايًبىوُُوَ هُوٍَ زَضُِ ئُوٍَ.
 ؤكُكٍُ زيلٍُ ضًًُ؟ضيضاضز؟ ئٍُ ُاوَضِ -
 ض ُاوٍ زيلٍُ ُني، ثاؾا هُ ُاويَم ثرتياْ ًًُُ -
 ُا....؟! -
 بَُهٌَ.. ًُاُُ -

قىهًَم  ُاكَُ ببٌُ ثاؾا، ُُوَن وَكى باؾُ تؤَ ًازاَ سُظياْ هًًَُ با وابٌَ، بُآلَ ًّ سُظ
 تًُُا يُن ُاوَ ُٓبٌَ. هُوَطُضٍَِ... ثًٍَ بَوٌَ تؤ يُكُجماض كىٍَ َُٓهسَكؤَهٌ؟

كُ هُغُض ططزَكٍُ ئُو باؾُ، ُاظامن، ثًَت ضؤُُ هُالٍ ئُو ثريَ زاضَ ًطزووَ بطُضِينَي،  -
 زيىٍ غتًى ٓاوغُ.

 ثًٍَ باؾُ -
ئُودا كؤُُ قاظًُيُن و خاكُُاغًَلًاْ زَغت زايٌَ و بؤ زووضٍ غٌَ ًًى بُضِيَلُوتّ، كُ 

ضاكؿاْ تا  ًَُعيمطُيؿنت طُضًاياْ بىو و ًَِٓلُياْ هٌَ بطِابىو، هُبّ غًَبُضٍ ضَؾُ زاضيَلٌ 
 عُغًَُِوَ و قُهىوًَُم بلًَؿّ.

 ىتٌ: سُظَ هُوَيُتؤَ ط
 ُٓضوا ًًِـ -
 ٓان ثًٍَ بَوٌَ ئُطُض هًَطَ طُجنًُِيُكٌاْ زيتُوَ، ض هُ بُؾٌ خؤت زَكٍُ؟ -
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ًُٓىو ضؤشٍَ ثاضوو ثُُرييَم و ؾىوؾُ غؤزايُكٌ ثًَسَكطَِ و ُٓض غًَطكًَم ٓاتُ ئًَطَ  -
 زَضٌُ غُيطٍ، زَهًِاؾٍ كاتًَلٌ خؤف بُغُض زَبَُ

 باؾُ ًٓضٌ هٌَ َُٓهِاططٍ؟ -
 َُٓهًططَ؟ بؤضٌ؟ -
 تا ؾتًَلت مبًَينَ بُضَبُضَ ثًٌَ بصٍ -
دا ئُوَ غىوزٍ ضًًُ، ضؤشيَم زازٍَ بامب زيَتُوَ ؾاضٍ و ضِطٌ هًَطري زَكا. زَهًِات  -

 .ٌَزَكًُُوَ ُٓض خًَطا ثىوهٌ تًَسا ُآًََو
 تؤَ ئٍُ تؤ ض هُ ثؿلٌ خؤت زَكٍُ؟

لٌ غىوض و طؤهلُطاًًَؿًَم زَكطَِ و زًبلًَلٌ تاظَ و مشؿًَطيَلٌ تًص و قُضَويَتًَ -
 شًَُلٌ ثٌَ زيٍَِ

 شْ..؟! -
 بَُهٌَ -
 ئُوَ ضًًُ زََهًٌَ تًَلضىوٍ :تؤَ بؤ ئُوَ -
 ضاوَضٍَِ بُ.. زَبًين -
باؾُ، ئًُُ زَبُُطرتيّ ؾتًَلُ بًلٍُ، تًُاؾاٍ باب و زايلٌ ًّ بلُ. ضؤْ  -

 بُضزَواَ ؾُضِياْ بىو، ضاكٍ هُبريَ.
 ئُو كضٍُ ًّ زَخيىاظَ، ؾُضٍَِ ُاكا ئُوَ ًٓض ًًُُ، -
تؤَ، ثًٌَىايُ ًُٓىوياْ ثًَلسَضّ، تىوكٌ ثًاو َُٓهسَكًَؿّ، بؤيُ وا ضاكُ ضان بريٍ  -

 هٌَ بلُيُوَ، ئُو كًصؤكُيُ ُاوٍ ضًًُ؟
 كًصؤكُ ًًُُ.. كضُ -
ًُٓىوٍ يُكُ، ُٓيُ زََهٌَ كًص و ُٓيُ زََهٌَ كض، ُٓضزوون ضاغنت، ُٓض ضؤًَُم بٌَ،  -

 ٍ ضًًُ؟ُاو
 كاتًَم زٍَ ثًَت زََهًٍَ ئًَػتا ُا -
 باؾُ، ئُوَُسَ بُغُ، بُآلَ كُ تؤ شْ بًيَن، ًّ هُ ًُٓىو كاتٌَ تًُُاتط زَمب. -
ُا ُا وا ُابٌَ، تؤف زيَِ هُطُيَ ًّ بصٍ، ئًَػتا واظ هُوَ بًَُِ، با زَغت بُ َُٓهلؤَهًينَ  -
 بلُيّ
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ْ، تم تم ئاضَقُياْ هٌَ زَتلا، ئُجناًًـ زَغتًاْ بُكاض كطز و ًُى غُعات بُضزَواًبىو
 ُُبىو، ًُىغُعاتٌ زٍ َُٓهًاُلؤَهٌ، ُٓض ًٓض ُُبىو، ٓان طىتٌ:

 ئُضٍَ ئُوَ ًًُٓؿُ وا قىوَهًاْ ؾاضزؤتُوَ. -
 ًًُٓؿُ ُا، ُُٓسٍَ داض، الًىايُ ؾىيًََِلٌ ضاغتٌاْ َُٓهُِبصاضزووَ. -

ُض ًاُسوويَيت، لطز، ُٓض ضُُس هُبؾىيًََِلٌ زيلُياْ َُٓهبصاضز و زووباضَ زَغتًاْ ثًَ
بُآلَ هُ َُٓهلؤَهًين بُضزَواَ بىوْ، ًاوَيُن بُ بًَسَُطٌ خُضيلبىوْ، زَغتًاْ غاضزبىو،

هُكؤتايًسا ٓان خؤٍ بُغُض تُوضَكٍُ زازا و ئاضَقٍُ الداُطٌ بُ هضًَلٌ قؤَهٌ كطاغُكٍُ 
 غطِيًُوَ و طىتٌ:

 ؤَهٌ؟كُ هُوَف تُواوبىويّ، كىيٌَ زيلُ َُٓهسَك -
ضَُطُ وا ضاكرت زَبٌَ شيَط زضَختُكٍُ غُضططزٍ كاضزيف ًٓىَ َُٓهلؤَهني، كُ زَكُويَتُ  -

 ثؿت ًاَهٌ بًَىَشٌَُ.
 خؤٍ ُابا، ًازاَ هُغُض ظَوٍ ويًُ؟ ضاكٌ بؤضىوٍ، بُآلَ ئُزٍ بًَىَشْ بؤ -
خؤيُتٌ،  بؤخؤٍ بًبا؟ ضَُطُ داضيَم ُٓوَهسا، بُآلَ ُٓضكٌَ ئُو طُجنًِاُُ بسؤظيَتُوَ بؤ -

 بُ ضاوثؤؾني هُوٍَ كٌَ خاوٌَُ ئُضظيًُكُيُ!
 ئًُُ زَهٌ ضاظٍ كطز، كاضَكُ بُضَبُضَ بُضِيَىَزَضىو، ٓان طىتٌ:

 ئُضٍَ ثًَتىاًًُُ زيػاْ ؾىيًََِلٌ َُٓهُ َُٓهسَكؤَهني؟ -
ُضيـ زَغت تًَىَضزَزَْ الًىايُ ئُوَ ، ًّ تًَِاطَُ. ُُٓسٍَ داض دازووطٓان غُيطَ -

 ٓؤيُكُيُ.
 هُكاتٌ ضؤشزا ًٓض تىاُايُكٌ ًًُُ! دازووطُضقػٍُ قؤضِ،  -
زَكٍُ، خؤ ًّ بريَ هُوَ ُُكطزبؤوَ، بُآلَ ظاًٍُ ًُغُهُ ضًًُ، ئاٍ كُ طًَى و  ضاغت -

 ًُىَؾُو زَكُويَتُ كىٍَ، ئُودا ئُوٍَ َُٓهلؤَهٌ. ُُظاُني! زَبٌَ بعاٌُ غًَبُضٍ هكُزاضَكُ هُ
ُفريِؤضىو، ًازاَ واؾُ، زَبٌَ ؾُوٍَ زيػاْ بًًَُِوَ، واتُ ئُو ًُٓىو ًاُسووبىوًُُاْ ب -

 دا ضيًَُكُ ضُُس زووضَ، زَتىاٌُ بًًَُ زَضٍَ؟
ؾُضتيبَ بًٍَ، زَبٌَ ئًُؿُو كاضَكُ تُواوكُيّ، ضىُلُ ئُطُض يُكًَم ئُو قؤضتاُُ  -

 ببًينَ، يُكػُض تًَسَطا و بُزوايسا زَضٌَ.
 يٍَِ.ضَُطُ، ئًُؿُو زيٌَُ الٍ ًاَهتاْ و زًًَاو -
 باؾُ، با كُضَغتُكامناْ هًَُُى زَوَُاْ بؿاضيُِوَ. -
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هُكاتٌ زياضيلطاوٍ ًُىَؾُوٍ طُضِاُُوَ ئُو ؾىيَُِ و هُ غًَبُضٍَ زاًُؿنت  ًَُعيمكىضَِكاْ 
تا ؾُو بًُُىَ بىو، ؾىيًََِلٌ ضؤيَ و زووضَ زَغت بىو، ئُو غُعاتُف بُثًٌَ زابىُُضييت 

زَظاٌُ زَوَُُكاْ هًَُُى طُآلٍ زاضاْ زَضطثًَِّ و خًَىَكاْ  كؤًُُِ بُ ثريؤظ زاُطابىو، واياْ
آل بُضظبؤوَ، زَُطٌ تُف زَُطٌ وَضِيين غُطًَلٌ بُضَخؤياْ هُ تاضيلايًاْ ثُُازاوَ، هُو غا

ثُثىويًَلًـ وَآلًٌ زايُوَ. ئُواْ تطغًاْ هُ زَهسا ًُؿت، كًًَُم قػُياْ كطز تا خؤ 
عات طُيؿتؤتُ زواظزَ، ئُو ؾىيَُِياْ زياضيلطز كُ غُضٍ زاُا كُ غُ غافَوًَِّ، ئُودا واياْ

غًَبُضَكٍُ هُغُضَ و زَغتًاْ بُ َُٓهلؤَهني كطز، ظؤضٍ ُُبطز ًٓىاياْ بىوشاوَ و بايُخًاْ 
ضُُس داضٍ ُكُ بُضَبُضَ قىوَهرت زَبىو، ُٓضظياتط بىو هُكاضكطزْ بُضزَواًبىوْ و قؤضت
ىضثا، بُآلَ زيػاْ زَهػاضززَبىوْ، كُ زَياُسيت ثاضضُكُياْ بُ ؾتًَم زَكُوت زَهًاْ زازَخ
 تًُُا كىضلُ بُضزيَلُ، هُكؤتايًسا تؤَ طىتٌ:

 بٌَ غىوزَ ٓان، زيػاْ َُٓهُيّ -
 باؾُ، بُآلَ ثًٍَ وايُ َُٓهُ ُني، ضىُلُ ؾىيَُِكًُاْ تُواو زياضيلطز. -
 زَظامن، بُآلَ ؾتًَلٌ زيلُ ُٓيُ. -
 ضًًُ..؟ -
 ظؤض ظووتط بىوبٌَ. خؤزياضيلطز. ضَُطُ ظؤض زضَُطرت يا ُٓض هُخؤضِا ًُىَؾُوًاْ -

 ٓان خاكُُاغُكٍُ تًََُٔهسا و طىتٌ:
ضاغتُ، كًَؿُكُ بُوَزايُ، زَبٌَ واظ هَُ قؤضتُف بًَِني، بُآلَ ئًٌَُ ُاتىاُني بُ وضزٍ  -

كات زياضٍ بلُيّ، هُبرييؿٌُ كُ ئًؿٌ ؾُوٍَ ؾتُكٌ زَوٍَ. دازووطُض و خًَىيـ 
ًُُىَ، ًّ ُٓغت زَكَُ ؾتًَلٍ هُزوايُ ضاوَ زٌََُ و ُاويَطَ ئاوضِزًَُوَ، ضىُلُ ضىاضزَوضياْ ت

ضَُطُ زيَىَظًٍُ زيلُف ُٓبّ هُثًَؿٍ ضاوَغتابّ ضاوَضِيٌَ زَضفُتًَم بّ. ُٓض هُوَتٌ هًَطَيّ 
 ًّ َُٓهسَهُضظَ.

بّ ٍ داض كُ طُجنًُِيُن زَؾاضُُوَ ُٓض هُ ظؤضيُِتؤَ، ضىُلُ  وَكىباؾُ، ٓان ًًِـ  -
 زاضَكُ ثًاويَلٌ ًطزووف هُطَُهٌ وَبّ طىَ زَزَْ تا ضاوٍ هًَيبَ.

 وٍَ خىايُ! -
 زَكُْ، ظؤضداض واَ طىٍَ هًَبىوَ. بُآلَ.. وا -
تؤَ ًّ سُظ ُاكَُ زَغت هُو ؾىيَِاُُ وَضزََ، كُ ًطزووياْ هًًَُ، ضىُلُ ئُوَ ضَُطُ  -

 كًَؿٍُ طُوضًَاْ بؤ زضوغتلات.
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بىضووشيٍَِ ئُطُض ًطزووَكٍُ ئًَطَ كُهوُ غُضٍ بُضظكطزَوَ و ًًِـ ُاًُوٍَ ًطزوواْ  -
 ؾتًَلٌ طىت.

 بُغُ تؤَ، ئُوَ ظؤض تطغِاكُ. -
 باؾُ ٓان ضاغتًًُكٍُ واٍ، ًًِـ ًٓض ئاغىوزَ  ًٍُ. -
 زٍَ تؤَ با  -

 ئًَطَ دٌَ بًََوني و دًًَُكٌ زٍ َُٓهلُُني.
 باؾُ، الَ وايُ وا باؾرتَ. -
 !دا كىٍَ َُٓهسَكؤَهني؟ -

 تؤَ كًًَُم ضِاًا، دا طىتٌ:
 هُ ًاَهُ خًَىُؿًُِكُ، ئُوٍَ باؾُ. -
اًُـ ظياتطَ. ضاغتُ وتؤَ ئًُّ سُظ هُو كؤُُ ًاآلُُ ُاكَُ. تطغًاْ ظؤض هُ تُضًٌ ًطزو -

ُُبٌَ هُ تاضيلًاْ هًَت زَضُاكُوْ و  ضَُطُ ًطزوو بُقػُ بًَّ، بُآلَ خؤ طُض ئاطات هٌَ
زيَىَظًُ و خًَىاْ، ًّ  وَكىَُٔهلًَؿّ و ززاُت هٌَ ططِكُُُوَ هًُٓلطِا هُغُض ؾاُت غُضت هًَ
 بططٍَ. ًًُُ كُغًـ بُضطُ بُضطٍُ ئُو باضَ ُاططَ، ثًٍَ وا

ُاططْ بُ  ضؤًَُم بٌَ خًَىَكاْ تًُُا بُؾُو زَضزَكُوْ، كُواتُ ضيٌَاْ هٌَ وايُ بُآلَ ُٓض -
 ضؤش ئُوٍَ َُٓهلؤَهني.

 ٌُ ُُ بُؾُو و ُُ بُ ضؤش كُؽ ُاضًَتُ ئُوٍَ.ضاغتسَكٍُ بُآلَ بًَؿم تؤف زَظا -
ئًُُ ضَُطُ هُبُض ئُوَ بٌَ خَُهم سُظُاكُْ بضُِ ؾىيًََِم ثًاويَلٌ تًَسا كىشضابٌَ،  -

هُطُيَ ئُوَف تا ئًَػتا هُ ؾُواْ برتاظٍَ ًٓضٌ زيلٍُ هٌَ ُُبًِطاوَ كُ ُُٓسٍَ تًؿلٌ ؾني 
 ًَىَكاْ بُ ؾًَىَيُكٌ ضيَلىثًَم زَضُاكُوْ.بُبُض ثُجنُضَكاُسا ضَتسَبّ، وَن ًًِـ ظاًُبٍ، خ

باؾُ، كُ يُكًَم هُو تًؿلُ ؾًِاُُ زَبًين، زَهًِابُ زيَىَظًُيُكٌ هُثؿتُ، ضىُلُ  -
 تًُُا خًَىَكاْ ئُو دؤضَ تًؿلاُُ بُكاض زيَِّ.

 بَُهٌَ.. بُآلَ ُٓضضؤًَُم بٌَ هُكاتٌ ضؤشزا زَضُاكُوْ، دا ض ثًَىيػت زَكا هًًَاْ برتغني؟ -
ظؤضباؾُ، ًازاَ زَتُوٍَ ئُو خاُىوَ ضؤَهُف َُٓهسَكؤَهني، بُآلَ ثًٌَىايُ ئًُُ  -

 ًًُ.غُضكًَؿ
هُوزًَُزا بُ ططزَكُزا ٓاتُِخىاضٍَ، ئُو خاُىوَ ضؤَهُياْ زٍ هُ ُاوَضِاغيت زؤَهُكُزا 
تًؿلٌ خؤضٍ بُضزَكُوت، ظؤض تطغِان زَٓاتُ بُضضاو، ظؤض هًًَُص بىو ثُضشيُِكٍُ 
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ن و زايَ بُ ثُيصَكاًُسا َُٓهطُضِابىوْ، زووكَُهلًَؿُكُ زاضِووخابىو. ثُجنُضَكاْ خابىو. زضِووضِ
ؾىوؾُ و زاضياْ ثًَىًَُُابىوْ طؤؾُيُكٌ بًٌِضُكُ كُهًَين تًَلُوتبىو. ًِساَهُكاْ كًًَُم 

ضِاًاْ، ضاوَضِيٌَ زيتين تًؿلٌ ؾني بىوْ هُبُض يُكًَم هُ ثُجنُضَكاُُوَ تًَجُضٍَِ. ئُودا  تًٌَ
ُ ضطثُ زَغتًاْ بُقػاْ كطز، وَن ئُوٍَ هُطُيَ كات و زَوضوبُضَكُ ضيَللُوٍَ. دا بُالٍ ب

ضاغتسا ضىوُُخىاض تا هُو كؤُُ خاُىوَ زووضكُوُُوَ، بُضَو ًايَ ضيٌَ زاضغتاٌُ ثايَ كاضزيف 
 ًَٓوًاْ ططتُبُض.
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 ةمنيثاذي بيشت و شةش
 
 

ؿتُِ ئُو زاضٍَ كُضَغتُكاٌُ خؤياْ بؤ غبٍُ زَوضوبُضٍ ًُىَضِؤيٌَ، ُٓضزوو كىضِ طُي
َُٓهطريابىو. ٓاكًـ هُوٍ ضاتط  هُشيَط ؾاضزبؤوَ. تؤَ بؤ ضىوُُُاو خاُىوَ كؤًُُِكُ ئاضاًٌ هٌَ

 ُُبىو، بُآلَ هُُاكاو طىتٌ:
 ًُيُ؟بسٍَ تؤَ، زَظاٌُ ئًُطِؤ ضُُس ؾُطىٍَ  -

 اٌُ:وضِو تطغُوَ تًٌَتؤَ بريٍ هُ ضؤشَكاٌُ ُٓفتُ كطزَوَ، هًُٓلطِا ضاوٍ بَوِس كطز و بُ
 بؤوَ.زوٍَ خىايُ، ٓان خؤ ًّ ُٓض بريَ هٌَ ُُكط -
 ًًِـ ُٓضوا. بُآلَ هُُاكاو بُبريَ ٓاتُوَ كُ ئًُطِؤ ُٓيًًُِ. -
زاضبٌَ ضَُطُ تىوؾٌ ظؤض ططفتاْ ٓاتبايّ ئُطُض ن ًطؤظ ُاتىاٌَُ ًُٓىو زًٌََ ئاطُٓا -

 بَُ ُٓيًًُِ كاضًاْ هٌَ كطزبا.
 طُ ضؤشاٌُ بُخت بّ، بُآلَ ُٓيين ُا.ضُُس ضؤشيَم ضَُ -
ًُت ان تؤ يُكَُ كُؽ بٌ ئُو ضاغتُيًًُُ ٓ ًُٓىو زَبُُطًَم ئًُُ زَظاٌَُ، الَ وا -

 زَضخػتيبَ.
ًًُُ، ًُٓىو ٓؤيُكُف ُٓيين ًًُُ، زويَينَ ؾُو  باؾُ خؤ ًُُطىتىوَ ًّ واَ، وا -
 طداُُوَ زيىَ. لٌ ظؤض خطاثًؿٍ زيىَ، خُومن بُ دخُوًَُ
 طدُكاْ بُؾُضِ زَٓاتّ؟! ئًُُ ًُؿاٍُُ ططفتاُُ، د.ُا. -
 ُا -
ئًُُ باؾُ ٓان، ئُطُض ؾُضِ ُُكُْ ًُؿاٍُُ ئُوَيُ كُ تًُُا ُُٓسٍَ طريوططفت ُْٓ،  -

زاضبني، با ئًُطِؤ واظ هًُُ بًَِني و ياضٍ بلُيّ. ٓان ئُوٍَ هُغُضًاُُ زَبٌَ تُواو ئاطُزَظاٌُ 
 تؤ ضؤبّ ٓىوز زَُاغٌ؟

 ٓىوز كًًَُ؟ُا.. ضؤبّ  -
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ًُٓىواًُـ باؾرت بىو.. زظ  ضؤبّ يُكًَم هُ ثًاوَ ُٓضَ ًُظُُكاٌُ ئًِطالُس بىو، هُ -
 بىو.

 خؤظطُ ًّ بىواَ، زظٍ هُكٌَ زَكطز؟ -
بُآلَ ُٓضطًع  ًُُُس و ثاؾا و ٓاوؾًَىٍَ ئُواْ،تًُُا هُ كًَدىا و قُؾُ و زَوَه -

زَغتلُوتُكاٌُ بُ يُكػاٌُ هُطُيَ زابُف ُٓشاضاٌُ بًَعاض ُُزَكطز. ظؤضٍ خؤؾسَويػنت، بؤيُ 
 زَكطزْ.

 بًَطىًاْ ثًاويَلٌ باف بىوَ. -
ًًُُ ئًَػتا كُغٌ وَن ئُو  ًُٓىو ثًاواْ ًُضزاُُتط بىوَ ثًٍَ وا بَُهٌَ ٓان، وا بىوَ. هُ -

ُٓبٌَ. زَتىامن بَوًٍَ، ئُطُض زَغتًَلًؿٌ هُثؿتُوَضِا بُغرتابٌَ، ًَٓؿتا زَيتىاٌُ ُٓض ثًاويَلٌ 
ًِطالُس ببُظييَنَ. زَيتىاٌُ بُ تريوكُواُُ هىوغُكُؾٌ هُزووضٍ ًًى و ًُىيَم ًُؿاٍُُ ئ

 ًَِٓسٍَ ثُجنايًُن بؿلًيَنَ.
 كُواٌُ هىوؽ ضًًُ؟ -
ُاظامن، دؤضَ كُواًَُلُ، دا ئُطُض تريَكُؾٌ بُهًَىٍ ثُجنايًُكُ كُوتبا و ُاوَُسٍ ُُ  -

بؤ، ُاظامن، بُآلَ با ياضٍ ضؤبّ ٓىوز بلُيّ، ًّ  ثًَلابا، كُواُُكٍُ فطٍَِ زَزا و تًَط زَططيا،
 فًَطت زَكَُ.

 باؾُ زٍَ. -
دا ًُٓىو زاٌُ ئًَىاضَكُ ياضٍ ضؤبّ ٓىوزياْ كطز، ُاوَُاوَف تًُاؾاٍ خاُىوَكُياْ 
زَكطز و تًَبًًًُِكًاْ زَزا هُباضٍَ ئُو ؾتاٍُُ كُ ضَُطُ غبٍُ تىوؾًاْ بٌَ. كُ ضؤش ٓاتُ 

 بىوُُوَ و ظؤضٍ ُُبطز هًَُُى كُظاَهٌ زاضغتاٌُ كاضزيف ًَٓوسا بعضبىوْ. ئاوا بىوٌَُ، بُضَو ًايَ
ضؤشٍ ؾًُىو هُزًٌَ ًُىَضِؤزا طُيؿتُِوَ الٍ زاضَ وؾلُكُ. ثاف ئُوٍَ هُ غًَبُضيَلسا 

و طفتىطؤياْ كطز. كًًَُلٌ زٍ كؤُُ قؤضتُكُياْ َُٓهلؤَهٌ، هُبُضئُوَ ُا كُ  قُهىوًُاْ كًَؿا
ضىُلُ تؤَ طىتٌ: ظؤض داض ُٓبىوَ خَُهلًـ ضٌ واياْ ًُُاوَ  َهلى، بُتًُايُكًاْ ثًٌَابٌَ

بطُُُ طُجنًُِكُ، واظياْ ًَِٓاوَ، ثاؾاْ يُكًَلٌ زٍ ٓاتىوَ و هُ ؾىيَين ئُواًُاْ 
َُٓهلُُسووَ و بُضُُس زًَُثاضًَم طُجنًُِكُياْ زَغتلُوتىوَ. هُطُيَ ئُوَؾسا زيػاْ 

اْ بُكؤيَ زازا، ُٓغتًاْ زَكطز كًُىكىضِياْ هُ ًٓضًاْ ُُزؤظيًُوَ، بؤيُ كُضَغتُكاًُ
 كاضَكاًُاُسا ُُبىوَ، بُآلَ بُخت بؤٍ ًَُُِٓاوْ.
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كُ طُيؿتُِ خاُىوَ خًَىُؿًُِكُ تًَبًًِاْ كطز، كُ ئُوٍَ ظؤض تطغِاكُ و بًَذطُ هُو 
ضؤَهٌ و بًَسَُطًًُكٍُ ؾيت زيلُؾٌ هًًَُ، كُ زَبًَتُ ًايٍُ زَهتُُطٌ. غاتًَم تطغًاْ هٌَ 
ًُؿت و هُ ضىوُُشووضٍَ غُُططاُُوَ، ثاؾاْ بُ ثاُُزظَ بُضَو زَضطُكُ ضىوْ و تًُاؾايُكٌ 
شووضيًَاْ كطز و ًُٓىو دُغتُياْ َُٓهسَهُضظٍ. طصوطًا هُ خاكُكٍُ ؾني ببىو، كؤُُ 
ئاططزاًَُلٌ تًَسابىو، ثُجنُضَكاْ بٌَ ثُضواظَ و داَ بىوْ و تُوُؤكُ ًُٓىو اليُكٌ تًُُبىوْ.. 

ًًَم بُتطؽ و هُضظ بُضَو شووض ضىوْ بُضطثُ هُطُيَ يُن زَزواْ و زَهُكىتُيُكٌ ثاف زَ
تىُسياْ ططتبىو، طىيًَاْ بؤ ُٓض زَُطًَم قىآلغ بىو، ًُٓىو ًاغىوهلُكاًُؿًاْ ضىغت و 

 ئاًازٍَ ُٓض ثاؾُكؿُيُن بىو.
خؤياُسا  زًًََلٌ زٍ ثًَضىو، كًًَُم تطغُكُياْ ضَويًُوَ، ئُودا ضاويَلًاْ بُ زَوضوبُضٍ

طًَطِا، ظؤض بُ ئاظايُتٌ خؤياْ غُضغاَ و كُيفػاظبىوْ. ثاؾاْ ويػتًاْ بضُِ غُيطٍ ُٔؤًٌ 
غُضٍَ، زَتطىت بًُُ ضيٌَ زَضباظبىوْ هُخؤياْ زازَخُْ، بُآلَ ضكُياْ هُطُيَ يُكرت زَكطز، 

ض خاثىوض ثاؾاْ كُهىثُهُكاًُاْ َُٓهسا طؤؾُيُن و بُ ثُيصَ زاتُثًىَكُ َُٓهطُضِاْ، غُضيَـ ُٓ
و ويَطاْ بىو. هُطؤؾُيُكًـ كؤُُ زؤآلبًَلًاْ زؤظيًُوَ كُ ًٓىاٍ وَبُضًَِٓاُُوَ، بُآلَ كُ 
بؤياُسَضكُوت تًُُا غُُسوقًَلٌ بُتاَهُ، ئُو ئاواتُؾًاْ بُباضىو. ئًَػتا ئاظايُتٌ خؤياْ خطِ 

 كطزبؤوَ. كُ زَياُىيػت بضُِ خىاضٍ و زَغت بُكاض بلُْ. تؤَ طىتٌ:
 وغػؼ -

 ضَُطٌ هُتطغاْ َُٓهبعضكا بىو، طىتٌ: ئُوَ ضًًُ؟ ٓان
 ؾؿـ.. هُوٍَ.. طىيَت هٌَ ًًُُ؟ -
 با.. وٍَ خىايُ.. با غاضزَيّ -
 ًٌَ، ئُواُُ بُضَو زَضطُ زيَّ.هَوُُبعووٍ.. هُدًٌَ خؤت ُُدى -

كىضَِكاْ هُغُض ظَوٍ ضاكؿاْ و هُ كُهًيَن ًُىاْ تُختُكاُُوَ غُيطياْ زَكطز و تُواو 
 ْ.تؤقًبىو

وا ضاوَغتاْ.. ُا.. وا زيَّ.. ئُوَتاْ، ٓان يُن وؾٍُ زيلُف ًُضطثًَُِ. ئاٍ خىايُ  - 
 خؤظطُ خؤَ تىوؾٌ ئًُُ ُُكطزبايُ.

زوو ثًاو بُ شووضَّ كُوتّ، كىضَِكاْ ُٓض يُن هُبُضخؤياْ طىتًاْ: يُكًَلًاْ ئُو 
 ئُوٍ زمياْ ُٓض ُُزيىَ. ئًػجاًًُُ كُضِوآلَهُيُ، كُ بَُ زوايًُ يُن زوو داضًاْ زيىَ، بُآلَ
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ثًاوَكٍُ زٍ، يُكًَلٌ دى ؾطٍِ قصٌُ غُض و ثطض تًَم ئاآلوٍ ضَظاقىضغٌ تطغِان بىو، 
ئًػجاًًُُكُف بُ ثاضضُثُضِؤيُن زًَاًلٌ خؤٍ زابىو. مسًََوُ ظي و ضطَِكٍُ غجٌ ببىو، ثطضُ 

هُ ضاواُسا بىو. كُ زضيَصَكٍُ تا غُض هًَىاضٍ كآلوَ ثاُُكٍُ ؾؤضِببؤوَ و ضاويولُيُكٌ غُوظٍ 
وَشووضكُوتّ، ثًاوَكٍُ زٍ بُ زَُطًَلٌ ُعَ زَزوا، ثاؾاْ هُغُض ظَوٍ زاًُؿنت ضووياْ هُ 
زَضطُ و ثؿتًاْ هُزيىاض كطزبىو. قػُكُضَكُ هُ ئاخافتين بُضزَواَ بىو، بُضَبُضَ ئاطاٍ هُخؤ 

 ًُُا و زَُطٌ زَبًػرتا كُ طىتٌ:
 ُاكَُ، ضىُلُ ظؤض تطغِاكُ. ٌَكطزؤتُوَ، سُظٍ ه ُا.. ظؤضَ بري هٌَ -

 ًِساَهُكاْ غُضغاًبىوْ، ئًػجاًًُُ كُضِآلَهُكُ طىتٌ:
 تطغِان.. قػٍُ ثىوض. -

زوو كىضَِكُ ُٓض ظضاوياْ ضىو كُ ظاًُاْ ئُوَ زَُطٌ ئًِذُْ دؤيُ. ثاف زًًََم 
 بًَسَُطٌ، دؤ طىتٌ:

 َ.ُُكُوتُو ًٓض ؾتًَم ُٓيُ هُ كاضَكٍُ زٍ تطغِاكرت.. كُ ًٓضٌ هٌَ -
ًُغُهُكُ دىزايُ، ضىُلُ ؾىيَُِكُ هُوثُضٍِ ضووباضَكُيُ و تُواو زووضَزَغتُ و ًٓض 

 ًًُُ، ُٓضضؤًَُم بٌَ كُؽ ُاظاٌَُ ُٓوَهٌاُساوَ ُٓضضُُس غُضيـ ُُكُوتني. ًَُعيمًاَهًَلٌ هٌَ 
باؾُ، ض هُوَ تطغِاكرتَ كُ ئًٌَُ بُضؤش زيًَُِ ئًَطَ، خؤ ُٓضكُؽ مباُبًينَ ؾم و  -

 ْ هٌَ زَكا.طىًامنا
رت ُُبىو ثُُاٍ بؤ ببُيّ، ثاف ئُوٍَ كاضَكًُاْ غُضٍ ًَُعيلزَظامن، بُآلَ ؾىيًََِلٌ  -

ُُططت. ًّ زًَُوٍَ ئًَطَ دٌَ بًََوٍ، بُتًُابىوَ زويًََِـ بطِؤَ، بُآلَ ئُو زوو كىضَِ ُُفطَتًًُ 
 هُغُض ططزَكُ طًُُياْ زَكطز و زَياُتىاٌُ مببًِّ.

 ُتُئُو زوو ُٓتًىَ ُُطب -
زيػاْ كىضَِكاْ هُتطغٌ ئُو قػاُُ تؤقني، بُختًاْ ضُُس ياضبىو كُ ٓاتُوَ يازياْ ُٓيًًُِ 

 و ضؤشيَم خؤياْ زواخػت. هُزَهُوَ خؤظطُياْ زَخىاغت غاَهًَم ضاوَضٍَِ باْ.
زوو ثًاوَكُ ُُٓسٍَ خؤضاكًاْ زَضًَِٓا و خىاضزياْ، ثاف بًَسَُطٌ و بريكطزُُوَيُكٌ 

 ىتٌ:زضيَص، ئًِذُْ دؤ ط
تًُاؾا.. تؤ بُضَو الٍ ضووباضَكُ بؤ ؾىيَين خؤت بطُضِيَىَ و ضاوَضِيَبُ تا ؾتًَم  -

هًُُِوَ زَبًػيت، بُآلَ ًّ داضيَلٌ زيلُف زَضٌُوَ ُاو ئُو ؾاضؤضلُيُ و ضاويَلٌ ثًَسا 
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 زَطًَطَِ. كُ بطِيَلٌ زيلُ ُٓواَهٍ كؤكطزَوَ و ًُٓىو ؾتًَم هُباضبىو ئُودا كاضَ تطغِاكُكًُاْ
 ئُجناَ زَزَيّ، ثاؾاْ ثًَلُوَ ُٓضزووكٌاْ بؤ تًَلػاؽ زَضني.

 زووباضَ بًَسَُطبىوُُوَ و خُوَكىتلُ زَيربزُُوَ، ظؤضٍ ُُبطز ئًِذُْ دؤ طىتٌ:
 وا بؤ خُوٍَ زًَطَ.. ُؤضٍَ تؤيُ ضاوزيَطٍ بلٍُ.

يُن زوو ثطخٌ هٌَ بُضظبؤوَ. ٓاوََهُكٍُ  بُغُض طصوطًاكُزا ضاكؿا و ًَِٓسٍَ ثًَُِضىو ثطخُ
داضاْ ضائُشاُس، خُبُضٍ ُُبؤوَ.. ثاف زًًََم ضاوزيَطَكُؾٌ وَُُوظٍ زاو غُضٍ بُغُض غًِطًسا 

 ؾؤضِبؤوَ و ئُويـ كُوتُ ثطخُثطر كطزْ.
 كىضَِكاْ ُُٓاغُيُكٌ ئاضاًًاْ َُٓهلًَؿا. تؤَ ضطثاُسٍ:

 ئًَػتا زَضفُتٌ ئًٌَُيُ.. وَضَ! -
 ٓان طىتٌ:

 ّ ُٓض هُتطغاْ زًَطَ.ُاتىامن.. ئُطُض وَئاطا بًَ -
تؤَ ٓاًُسا، بُآلَ ٓان هُ ؾىييَن خؤٍ ُُبعووت. هُزوايًسا تؤَ ًَٓسٍ ُٓغتاوَ و بُُُضًٌ 
ضؤيٌ تا بُ تًُُا هُ ثُيصَكُ بضًَتُ خىاض، كُضٌ ُٓض هُ ُُٓطاوٍ يُكَُ دريَِدريِيَلٌ هًَىَٓات، 

ىضَِ ئُوَُسَ هُ ظَوٍ وَضكُوتّ ُُزا ُٓغتًَتُوَ. ئُو زوو ك هُتطغاْ خؤٍ بُضزاوَ و ضًسٍ ُٓوَهٌ
كطز ضؤش بُضَو  ُٓض غاتًَلًاْ هٌَ ببىوَ غاَهًَم، واياْ زَظاٌُ كات ُٓض ُاضِوا، بُآلَ كُ ُٓغتًاْ

 ئاوابىوٌَُ زَضٌَ ثؿًًُكُياْ ٓاتُوَبُض.
هُُاكاو ثطخٍُ يُكًَلًاْ ضاوَغتا، ئًِذُْ دؤ ُٓغتاوَ زاًُؿت، هُ زَوضوبُضٍ خؤٍ ضاًا، 

 زيت غُضٍ كُوتؤتُ غُض ئُشُؤٍ، هُ خًُاْ ثًَلٌُُ و ثًًَُكٌ طُياُسٍَ و طىتٌ:كُ زؤغتُكٍُ 
 ُُزاوَ! ٓؤٍ ثاغُواْ، ُٓغتُ، ُٓض باؾُ ًٓض ضووٍ -
 وٍَ خىايُ، ئُوَ ُىوغتبىوَ؟ -
 بىوَ بطِؤيّ، بُآلَ ض هُو غاًاًُُاْ بلُيّ؟ ًَُعيمئا بؤضشابىوٍ، كاتٌ ئُوَ  -
بًََوني، الًىايُ بُض هُوٍَ بُضَو تًَلػاؽ بُضِيَلُويّ،  ُاظامن، وَن داضاْ هًَطٍَ بُدٌَ -

 ضٍ ظيى بُ ئاغاٌُ َُٓهِاطريٍَ.بًَػىوزَ هُطُيَ خؤًاٌُ ببُيّ، ؾُف غُز و ثُجنا زؤال
 ُاططٍَ داضيَلٌ زيلُف بًًَُِوَ ئًَطَ. ظؤضباؾُ، ض ضيٌَاْ هٌَ -
 ُا بُآلَ وا ضاكرتَ وَن ضآاتىويّ بُؾُو بًًَُِوَ. -
بُآلَ تًُاؾاكُ، ضَُطُ ظؤضٍ ثٌَ بضٌَ تا بؤَ ضيَسَكُوٍَ كاضَكُ ئُجناًسََ. هُو  ضاغتُ، -

ًاوَيُف ضَُطُ ظؤض ؾت ضووبسَْ و ئًَطَف ظؤض ؾىيًََِلٌ باف ًًُُ. ضاكرت وايُ ظؤض قىويَ شيَط 
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خاكٌ خُيّ. ٓاوََهُكٍُ طىتٌ: ظؤضباؾُ. دا بُشووضَكُزا ٓات و ضىو، ضؤكٌ زاوَ و بُضزيَلٌ 
َوَ، كًػُيُكٌ هُشيَط زَضًَِٓا كُ ظضُطٍُ هًَىَ زَٓات بًػت غٌ زؤالضٍ بؤ خؤٍ و بُضظكطز

ئُوَُسَؾٌ بؤ ئًِذُْ دؤ زَضًَِٓا و زايُ زَغيت، كُ ئًًُـ هُ طؤؾُيُن هُغُض ضؤن 
 زاًُؿتبىو، بُ ضُقؤكٍُ ظَوٍ َُٓهسَكُُس.

يَلُ. ظؤض بُبايُخُوَ كىضَِكاْ ًُٓىو تطغُكُياْ ضَويًُوَ و هُبريياْ ضىو دًًَاْ ضُُس ُاضِ
شووضَكٍُ خىاضيَسا.. ئُوَ بُختُ. بُؾًَىاظيَلٌ وا بُختًاْ  آلُُوَيُن هُوزَياُطِواًًُُ ًُٓىو دى

ْ زَوَهًُُُسكا. ُف غُز زؤالض بايٌ ئُوَ ؾُف كُغآاتُ ٓاُا، كُ ُٓض برييؿًاْ بؤ ُُزَضىو. ؾ
َُٓهلُُّ. بؤيُ ُكىضضُ و  بري هُوَ بلُُُوَ كُ كىٍَ خؤضًسٍ ثًَىيػت ُاكا بطُضِيَّ، يا

 غُضَمسلًاْ هًَلسَزا كُ ًاُاٍ وابىو "بُوَ زَهدؤف ًُت، كُ هًَطَ ًايُِوَ!".
 ضُقؤكٍُ دؤ بُض ؾتًَم كُوت، طىتٌ:

 ُٓال -
 ٓاوََهُكٍُ طىتٌ: ئُوَ ضًًُ؟

. تُختُ زاضيَلٌ ضظيىَ.. ُا.. الًىايُ غِسوقُ، ئُوَتا زَغتًَلٌ بطاتٌَ دا زَظاُني بؤ هًَطَيُ -
 بٌَ خًُبُ باؾٍ َُٓهلؤَهًىَ.

 زَغتًَلٌ زضيَص كطز و ضايلًَؿا..
 كىضَِ ئُوَ ثاضَيُ! -

ُٓضزوو ثًاو غُيطٍ ئُو زوو ضِطُ ثاضَياْ زَكطز، كُ زَضيأًَُِا بىو. ثاضَكاْ ظيَطِ بىوْ، زوو 
 كىضَِكٍُ غُضيَـ هُواْ ُاؾازتط و بًَلُيفرت ُُبىوْ.

 ٓاوََهُكٍُ دؤ طىتٌ:
ِسوقُكُ زَضزيَِني، كؤُُ قاظًُ و خاكُُاغًَلٍ هُُاو طصوطًاكُ زيت. هُطؤؾٍُ بُخًَطايٌ غ -

شووضٍ الٍ ئاططزاُُكُ ُٓض تاظَ زميّ. غاضيسا قاظًُ و خاكُُاغٌ كىضَِكاٌُ ًَِٓا. دؤ 
خاكُُاغُكٍُ َُٓهططت و تًُاؾاٍ كطز، غُضٍ بازا و ثطتُثطتًَلٌ هًَىَٓات و زَغيت بُ 

غِسوقُكاياْ زَضًَِٓا. ظؤض طُوضَ ُُبىو، ثؿتًيَن ئاغًِين بؤ كطابىو، َُٓهلؤَهًينَ كطز، ُٓضظوو 
ثًَسَضىو ظؤض قامييبَ ثًَـ ئُوٍَ غاآلًَُلٌ زضيَص تًَلًسَْ. زوو ثًاوَكُ بُ ئاغىوزَيًُوَ هُ 

 طُجنًُِكُ ضازًَاْ، ئًِذُْ دؤ طىتٌ:
 زَغتُ بطا، ئَُ غِسوقُ ُٓظاضاْ زؤالضٍ تًَسايُ -
 ُ زَغتُ ضُتٍُ ًىضيَى ٓاويًَِم ضآاتبىوْ زَٓاتُِ ئَُ زَوضوبُضَ.ُٓضزََ زَياُطىت ك -
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 ئًِذُْ دؤ طىتٌ:
 زَظامن.. ثًَسَضٌَ ُٓض ئُواًُـ سُؾاضياْ زابٌَ. -
 ئًَػتا ًٓض ثًَىيػتت بُوَ ًًُُ كاضَكٍُ زيلُ ئُجناَ بسٍَ. -

 دؤ ًَُىضُواٌُ تًَلِا و طىتٌ:
 ضَ ُاظاٌُ، ًّ بؤ زظٍ ُايلَُ، ئًُُ تؤَهُيُ.تؤ ُاًِاغٌ، ًُٓىو ؾتًَلًـ هُباضٍَ ئُو كا -

 ضاوٍ ئاططٍ هٌَ بَوِس زَبىو، طىتٌ:
 هُو كاضَ ياضًُتٌ تؤؾٍ ثًَىيػتُ، كُ تُواوًاْ كطز، ئًِذا بُضَو تًَلػاؽ. بطُضِيَىَ ًاَهٌَ -

 الٍ ُاُػٌ شُت و ًَُى ًِساَهُكاُت و ضاوَضٍَِ بُ تا ؾتًَم هًُُِوَ زَبًػيت.
 وات ثٌَ باؾُ، ئُزٍ ض هًُُ بلُيّ، زووباضَ بًؿاضيُِوَباؾُ، ئُطُض تؤ  -
بَُهٌَ.. )ئُواٌُ غُضَوَ هُخؤؾًاْ خُضيلبىو بفطِْ( ُا! بُزَُطًَلٌ بُضظ ُا )ئُواٌُ  -

غُضَوٍَ ًَِٓسٍَ ًُُا بىو زَهًاْ ضِاوَغيتَ(. ئُوَُسٍَ ًُُابىو هُبريكَُ. ئُو خاكُُاغُ خاكًَلٌ 
و خاكُُاغًَم هًَطَ ض زَكُْ؟ ئٍُ بؤ قىضِياْ  ُيُكذاضٍ تؤقني( قاظًُتُضٍِ ثًَىَبىو )كىضَِكاْ ُٓض ب

ثًَىَيُ؟ كٌَ ًَِٓاويُتًًُ ئًَطَ.. ئٍُ كًَىَ ضىويُِ؟ تؤ زَُطٌ كُغت بًػتىوَ؟ كُغت زيىَ؟ ضٌ! 
 زيػاْ بًؿاضيُِوَ تا بًَُِوَ و بعاُّ خاكُكُ تًَلضىوَ؟ ُا.. ُا زَيبُيُِ الُُكٍُ خؤَ.

 ًَؿرت بريَ هٌَ بلطزبايُوَ، ًُبُغتت ؾىييَن شًاضَ يُكُ.وايُ، زَبىوايُ ث -
 ُا.. شًاضَ زوو.. هُشيَط خاضُكُ، ؾىيَُِكٍُ زٍ خطاثُ، ظؤض ئاغايًُ. -
 ضت ثٌَ باؾُ وابلُ، وا ؾُو زآات، ئًُُ ضاكرتيّ كاتُ بؤ ضؤيؿنت. -

ؾاٍ زَضَوٍَ ثٌَ و هُ ثُجنُضَيُكُوَ زَضىوَ الٍ يُكًَلٌ زيلُ و تًُا ئًِذُْ دؤ ُٓغتاوَ
 زَكطز، طىتٌ:

 كٌَ ئُو كُضَغتاٍُُ ًَِٓاوَتُ ئًَطَ.. ثًٍَ وايُ هُ ُٔؤًٌ غُضَوَ خؤياْ سُؾاض زابٌَ؟ -
كىضَِكاْ ثؿًًاْ ضاوَغتا، ئًِذُْ دؤ زَغيت خػتُ غُض ضُقؤكٍُ، زًٌََ زاًا، ثاؾاْ ضووٍ 

بُض بطِابىو. ثُيصَكُ هُبُض ثًٌَ هُ ثُيصَكُ كطز. كىضَِكاْ ويػتًاْ بضُِ ُاُسيُِكُ، بُآلَ ًَٓعياْ هُ
دؤ زَغيت بُ دريَِدريِ كطز. هُبُض خطاثٌ باضَكُ ًَٓعياْ ٓاتُوَبُض، خُضيلبىو َُٓهلىتُِ ًَُى 
ُاُسيُِكُ، طىيًَاْ هُ ضًبُيُن بىو، قازضًُكُ ضووخا و ئًِذُْ دؤف كُوتُ خىاضَوَ. خؤٍ 

 خطِكطزَوَ و دىيَّ و ُُفطَتٌ زَزا ٓاوََهُكٍُ ، طىتٌ:
 ا ئًُُ ئًَػتا غىوزٍ ضًًُ؟ ئُطُض يُكًَم هُغُضَوَ بٌَ، با ُٓض هُوٍَ بٌَ كٌَ طىيٌَد

اظزاتُ خىاضٍَ و هُكًَؿاْ بئاَهٌَ بؤ ُايُ؟ زواٍ ثاظزَ خىهُن زَزاتٌَ؟ ئُطُض بؿًُوٍَ ئًَػتا ب
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، خىاظَ ا بًَُِ زواًاْ، ًّ ئاواتُطُضٍَِ، ئُطُض سُظياْ كطز ب تاضيلٌ زازٍَ، ئُودا ئُوكاتُ هًًَاْ
 خؤبُآلَ ًّ الًىايُ ئُو كُغٍُ ئُو كُضَغتاٍُُ ًَِٓاوَتُ ئًَطَ، وايعاًُىَ ئًٌَُ زيَىَظًُ يا

 ؾُيتاْ يا دازووطُضيّ، تا تىاًُىيُ ُٓآلتىوَ.
ضؤشٍَ  دؤ ُُٓسيَم ثطتُوبؤَهٍُ كطز، ثاؾاْ ضاظٍ بىو غىوز هُوَُسَ ضووُاكًًُ وَضططْ كُ هُ

ىوُُ زَضٍَ و بُخؤ بُغِسووقُ بُٓازاضَكُوَ بُضَو ضووباض ًاوَ و بُضيَلُوْ. ثاف كًًَُم ض
 ضؤيؿنت.

تؤَ و ٓان ُٓغتاُُوَ، ُٓغتًاْ بُ الواظيًُكٌ ظؤض زَكطز، بُآلَ سُغاُُوَياْ ثرت بىو. هُ 
كُهًَُِكاٌُ زيىاضٍ شووضَكُوَ تًُاؾاٍ ثًاوَكاًُاْ زَكطز، هُخؤياْ زَثطغٌ زواياُلُوْ؟ ُا.. 

قاضًاْ ؾتًَلٌ هًيَبَ. دا  خؤبطُُُ خىاضٍَ بٌَ ئُوٍَ ًوًاْ بؿلٌَ يآُضطًع! ُٓض زَياُىيػت 
بُغُض ططزَكُزا بؤ ئاوَزاٌُ طُضِاُُوَ، بُآلَ ظؤضياْ قػُ ُُكطز، بُوَ خُضيلبىوْ هُخؤياْ و 
بُخيت ُُطبُتًاْ تىوضَِبّ. كُ وايلطز كُضَغتٍُ َُٓهلُُسْ هُطُيَ خؤياْ ببُْ، ضىُلُ ئُطُض ئُو 

ئُو ظيىٍَ هُ الؾٌ بىو  ًًَؿلٌ دؤ. بَُهلى ُُباْ ُٓضطًع طىًاْ ُُزَكُوتُ كُضَغتاُُ هُوٍَ
هُطُيَ ظيَطَِكٍُ زَؾاضزَوَ، تا تؤَهٍُ خؤٍ زَغُُسَوَ ئُودا زَيعاٌُ طُجنًُِكٍُ وْ بىوَ. ئاٍ 

 هُو بُختُ خطاثٍُ وايلطز كُضَغتُكاًُاْ ببُْ.
ُ ؾاضٍ بؤ تؤَهُكطزُُوَ ضاوزيَطٍ بلُْ و بطِياضياُسا بُ زواٍ ئًػجاًًُُكُزا بطُضِيَّ و كُ ٓات

بُضَو سُؾاضطٍُ شًاضَ زوو ؾىييَن بلُوْ دا هُُٓض كىٍَ بٌَ. هُوٍَ ٓعضيَم بُ خُياَهٌ تؤًسا 
 ٓات و طىتٌ:

 تؤَهُ، ٓان خؤ ضَُطُ ًُبُغيت ئًٌَُ بٌَ؟! -
 ٓان كُ ًَِٓسٍَ ًُُابىو ببىضيَتُوَ طىتٌ:

 ُا.. وا ًَُهٌَ. -
وَ قػُياْ هًَلطز. كُ طُيؿتُِوَ بُض زَضطٍُ ؾاضٍ بطِياضياُسا، كُ ضَُطُ يَلُدا هًُُٓىو ضوو

ُٓض بُتًُُا ًُبُغيت تؤَ بٌَ، هُبُضئُوٍَ بُ تٌَُُ تؤَ  خؤًُبُغيت هُ كُغًَلٌ زيلُ بًَت يا
 ؾايُزٍ هُغُض زابىو.

ٌ الٍ تؤَ ظؤض ظؤض ُاخؤف بىو كُ بُتًُُا هُ ًُتطغٌ زابٌَ، الٍ وابىو وا ضاكرتَ كُغًَل
 هُطَُهسا بٌَ.
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 ةمنيثاذي بيشت و حةوت
 

ًًُكاٌُ ئُو ضؤشٍَ تؤَ خُوُُكاٌُ ؾُويؿٌ هٌَ تًَلسا. ضىاض داضاْ زَغيت غُضكًَؿ
طُيؿتُ ئُو غاًاْ و طُجنًُِ و ضىاض داضيـ هًَُُى ثُجنُكاٌُ زَبىوُُ ًٓض، كُ هُتطغاْ 

ًَؿتا هًَُُى دٌَ ضاكؿا بىو، هُخُوٍَ ضازَثُضٍِ و زَيعاٌُ ضُُسَ بُزبُختُ كُ غبُيينَ ظوو ٓ
ًًُ ًُظُُكٍُ زَكطزَوَ. غُضجنًسا كُ ظؤض بُقىوَهسا ضىويُِ. غُضكًَؿبريٍ هُ ضووزاوَكاٌُ 

هُغُض زًًََلٌ زيَطيين زٍ ضووياُسابٌَ ثاؾاْ واٍ بؤٓات،  ْوَن بَوًٌَ هُ دًٔاًَُلٌ زيلُ يا
يَلٌ طُوضٍَ ُُف بًاُىوبؤ ثاَهجؿيت ئَُ بؤضىوٌ طُوضَ ُٓض هُخؤضِا خُوُُ غُضكًَؿكُ 

ُٓبىو، ئُويـ ئُو بطَِ ثاضَيُ بىو كُ بًًِبىوٍ، طُهٌَ ظياتطبىوْ هُوٍَ كُ سُقًكُت بّ. 
ًُٓىو ًِساآلٌُ ٓاوتًٌُُُ خؤٍ  ضٍ ثًَلُوَ ُُزيبىو. ئًًُـ وَكىثًَؿرت ُٓضطًع ثُجنا زؤال

َتىاٌُ باوَضِبلا كُ ئاًاشٍَ )غُزاْ( و )ُٓظاضاْ( زؤالضٍ ال دؤضَ خُياَهًَم بىو. بؤيُ ُُيس
زًُا ئُو بطَِ ثاضاٍُُ تًَسايُ. ُٓضطًع بُ خُياَهًؿٌ زاُُزَٓات كُغًَم )غُز( زؤالضٍ ُٓبٌَ. 

بسضايُوَ، تًُُا ضِطُ خىضزَيُن  خؤ ئُطُض خُياَهُكاٌُ هُباضٍَ طُجنًُِيُكٌ سُؾاضزضاو هًَم
 بىو، زؤالضٍ ُٓض بُخُياَهسا ُُزَٓات.

ًًٍُ ضووُرت و قىوَهرت بؤ غُضكًَؿكطزَوَ، ضووزاوَكاٌُ ئُو زَ بُآلَ ُٓض ضُُس بريٍ هٌَ
بآلوبىوْ و ُُيتىاٌُ بطاتُ ضايُكٌ ططزَبطِ،  و زَضزَكُوتّ. ثاؾاْ ظؤضٍ ثًَُِضىو ٓعضٍ ثُضت

كُ ئُوٍَ ضوويسا خُوْ ُُبىو، بؤيُ تاكى خؤٍ يُكال بلاتُوَ، خًَطا بُضضايٌ خىاضز و ضىو تا 
خٌ بُهًًَُلٌ ثُي زاًُؿتبىو، القٌ ؾؤضٍِ ُاو ئاوٍَ كطزبؤوَ و ٓان بسؤظيَتُوَ. ٓان هُغُض ضؤ
ياضيسا هًَطُضٍَِ ٓان غُضٍ قػاْ زاًُظضييَنَ، دا ئُطُض باغٌ ظؤض خًُطني زياضبىو، تؤَ بطِ

 ًًُكُ تًُُا خُوْ بىوَ.غُضكًَؿًٓضٌ ُُكطز ئُوَ زَضزَكُوٍَ، كُ ًُٓىو 
 غآلو ٓان! -
 غآلو هُخؤت -
ُضَغتُ ُُفطَتًاًُُاْ هُالٍ زاضَ وؾلُكُ دًًََٔؿتبا، ئًَػتا تؤَ خؤ ئُطُض ئُو ك -

 خاوٌَُ طُجنًُِكُ بىويّ، ئُزٍ ئُوَ خَُ ًًُُ؟!
 كُواتُ ئُوَ خُوْ ُُبىوَ؟ ٓان ًّ بُاليُن ظؤضَ سُظزَكطز خُوْ با. -
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 كاًُ خُوْ؟! -
 ئُو ؾتٍُ زويَينَ، واٍ بؤضىوَ خُوْ بٌَ -
ػتا ظؤضت خُوْ زَزينت. ًّ بُزضيَصايٌ ؾُوٍَ خُومن خُوْ! ئُطُض ثُيصَكُ ُُضِوخابا ئًَ -

 ظؤض زينت، واَ زَظاٌُ ئُو ؾُيتاُُ ئًػجاًًُُ ضاو بُثًُِيُ ضاوَ زٌََُ، بُُُفطَت بٌَ.
 ُا، بُُُفطَت ُُبٌَ، با بًسؤظيُِوَ، بُزواٍ طُجنًُِكُزا بطُضِينَي -
َُهسَكُوٍَ ببًَتُ خاوَْ تؤَ ئًٌَُ ُٓضطًع ُايسؤظيُِوَ، ًطؤظ تًُُا يُن زَضفُتٌ بؤ ٓ -

 غاًاًَُلٌ ئاوا، ئُو زَضفُتُف فُوتا. ُٓضضؤًَُم بٌَ وابعامن ئُطُض ًّ ئُوداضَ بًبًٌُِوَ هُ
 تطغاْ زًَطَ.

باؾُ، ًًِـ بُآلَ ُٓضضؤًَُم بٌَ سُظزَكَُ بًبًٍِ و بؤ سُؾاضطٍُ شًاضٍَ زوو  -
 ؾىيَين َُٓهططَ.

 َ ًٓضٌ هٌَ تًَُِطُيؿتٍ، تؤ بُضٌ تًَسَطٍُ؟زَكطزوَ، بُآل شًاضَ زوو، بَُهٌَ بريَ هٌَ -
 يَم بٌََ!ٍ بَوٌَ ضَُطُ ئُوَ شًاضٍَ خاُىوُاظامن، هُوَ قىوَهرتَ، ٓان ثًَ -
 ُا تؤَ واًًُُ، هَُ ؾاضؤضلُيُ خاُىو كىا شًاضَياْ ُٓيُ. -
ضاغتسَكٍُ، وايُ، با كًًَُم بريبلًُُوَ، كُواتُ شًاضٍَ شووضيَلُ هُ خاًًَُلسا..  -
 ٌ!زَظاُ
 وا بعامن ئًُُ فًََوُ..! ضىُلُ تًُُا زوو خاٌُ تًَسايُ، زَتىاُني ظوو هًٌَ بجًَضًُِوَ -
 ٓان تؤ هًَطَبُ تا زيٌَُوَ. -
ٌ ٓاكٌ هُطُيَ بٌَ، ًتؤَ يُكػُض ضؤيٌ، ضىُلُ ئُوٍَ ثٌَ خؤف ُُبىو هُ ؾىيَين طؿت 

ضٍ شًاضَ زووٍ خاٌُ وًُىغُعاتًَلِ ثًَضىو، بؤٍ زَضكُوت كُ هًًَُصَ ثاضيَعَضيَم هُ شو
هُ خاُُكٍُ زيلُ ُُٓسيَم طىًاْ دًًَُ و تا ئًَػتاف تًايسا زَشٍ. بُآلَ يُكَُ ًُؿتُ

طىت كُوا ئُو شووضَ ُٓضزََ زاخطاوَ، هُ  ضباضٍَ شووضٍ شًاضَ زوو ُٓبىو، ثاغُواُُكُ ثًٌَهُ
 ٓؤٍ ضًًُ، ُٓض هًٌَ بًَتُزَض. ُاؾعاٌَُ خؤوَشووضكُوٍَ يا ؾُواْ برتاظٍَ ُُيسيىَ كُغٌَ هٌَ

تىاٌُ ئُوَُسَ بَوٌَ كُ الٍ وايُ ئَُ شووضَ خًَىُؿًُِ، ضىُلُ ؾُوٍ ضابطزوو ضووُاكٌ هُو 
 شووضَزا زيىَ.

 ٓان ًّ ئًَُُ بؤ زَضكُوت، الَ وايُ ئُوٍَ ئُو شًاضَ زووَيُ كُ ئًٌَُ بؤٍ زَطُضِينَي. -
 ًًِـ ثًٌَىايُ تؤَ، ئًَػتا ض بلُيّ.

 بلًُُوَ با برييَلٌ هٌَ -
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 تؤَ ظؤضٍ بريكطزَوَ، ئُودا طىتٌ:
با ثًَت بَوًٍَ، زَضطٍُ ثؿتُوٍَ شووضٍ شًاضَ زوو بُغُض ئُو زاآلُُ تُغلُزا زَضِواٌَُ،  -

و كؤُُ كؤطٍُ كُضثىوضاْ. ئًَػتا تؤ زَبٌَ ُٓض كوًوًَلت  كُ زَكُويَتُ ًَُىاْ خاُُكُ
هُيُكَُ تاضيلُ ؾُوزا، زَغتلُوٍَ بًًَٔين. ًًِـ ًُٓىو كوًوُكاٌُ ثىوضَ زًٍََِٓ، دا 

زَزَيّ زَضطٍُ ئُو بلُيُِوَ. بُآلَ بريت ُُضٌَ ضاوت باف بؤ ئًِذُْ دؤ بلُيتُوَ.  ُٓويَ
ضىُلُ ئُو طىتٌ كُ داضيَلٌ زيلُف زيَتُوَ ُاو ؾاض تا زيػاْ ضاوّ زَضفُتٌ بؤ 

زووَ،  تؤَهُكطزُُوَ بطًَطٍَِ. دا ئُطُض زيتت تًُُا بُزواٍ كُوَ، ئُطُض ُُضىوَ ئُو شًاضَ
 كُواتُ ئُوٍَ ُٓوًًُُ.

 ٍ كُوَ.بُخؤَ بُزوو ئاٍ خىايُ، ًّ ُاًُوٍَ -
بؤ، بًَطىًاْ ئًُُ هُؾُوزا زَبٌَ، ضَُطُ ُٓض تؤ ُُبًينَ، ئُطُض بؿتبًينَ، ضَُطُ ُٓض  -

 طىًاُت هًَُِكا.
 زَزََ. ضاغتُ، ئُطُض تُواو تاضيم بٌَ، بُزواٍ زَكُوَ، ُاظامن.. ُٓويَ -
 كَُ كُ ًّ هُ ؾىيَِلُوتين زووزَهٌ ُاكَُ، ئُطُض تاضيلُ ؾُو بٌَ.ٓان زَهًِات زَ -
 وابٌَ ُُتىاَُِ تؤَهٍُ خؤٍ بلاتُوَ و يُكػُض بضًَتُ الٍ ثاضَكُ. بؤ، ضَُطُ ثًٌَ -
 ٍ زَكُوَ.وايُ تؤَ، وايُ، ًّ بُزوو -
 ئًَػتا وا قػُ زَكٍُ، ٓان ُُكٍُ ُٓضطًع الواظ بًت، ًّ الواظ ُامب. -
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 ةمنيو هةشت ثاذي بيشت
 

 
ًًُكُياْ غاظ و ئاًازَ كطز. تا زوٍا غُعات ُؤ ُه غُضكًَؿؾُوَ خؤياْ بؤ  تؤَ و ٓان هُو

ُوَ، يُكًَلًاْ ضاوزيَطٍ زاآلُُكٍُ زَكطز و ئُوٍ زيلُف ضاوٍ هُغُض  كُزا غىضُِا ضٍ خاُُ زَوضوُب
ضىو، كُغًـ كُ ؾًَىٍَ ُب  كُزا ُُٓات و ُُ كُ بىو، كُؽ ُب زاآلُُ ًُكُ بضٌَ، ُه زَضطٍُ خاُُ ػجاًُ ًئ

َ، بؤيُ تؤَ طُضِايُوَ ًاَهٌَ،  َسَضىو ؾُوَكُؾٌ غاف ٌب كُوت. وا ًث ضىوَ شووض و زَضُُ زَضطٍُ خاُُكُ ُُ
طُيَ ٓان ضيَللُوت، كُ ئُطُض ؾُو تُواو تاضيم َتُ الٍ ًاَهًاْ و تؤًًـ  زوٍا ئُوٍَ ُه َ ًب ٌَب ات ز زٓا

ِّ، بُآل ًوُكاْ ظُضًِب طَُهٌ كُوٍَ تا بضّ كو و ؾُوٍ ُٓض ئامساْ ضووْ بىو، بؤُي ٓاكًـ ُب َ ُئ
ًوًَلٌ ؾُكطٍ بُتاَهسا ُىوغت. ضً ُُاو كؤُُ ُب ىَؾُوٍَ واظٍ ُه ضاوزيَطٍ ًَِٓا و ضىو ه ضٍ ًُ  زَوضوُب

َِذؿَُ ثًَسَضىو ضؤشٍ غًَ َتط. بُآلَ ؾُوٍ ًث ُبىو، ضىاضؾًًُـ ُٓضو خت ياوَضياْ ُ ؿًًُـ ُب
َ. تؤَ هُ كاتًَلٌ طىجناو ُه  ًاَهٌَ ٓاتُزَضٍَ و قؤزيولُ ضطاكٍُ ثىوضيؿٌ هُطُيَ خؤيسا ًَِٓا باؾرت ٌب

ًوُكٍُ  ضً كاٌت ثًَىيػت ضطاكٍُ ثٌَ زاثؤؾٌَ. ئُودا ضطاكٍُ هُ كؤُُ ُب ًُكٌ طُوضَ تا ُه طُيَ خاوًه ُه
َىَزضاْ و  ىٍَ ؾُوٍَ. زَضطُكاٌُ خاْ ًث َم ثًَـ ًُ ٓاكسا ؾاضزَوَ و ضاوزيَطٍ زَغيت ثًَلطز غُعاًت

ضىو، ضووُاكًًُكا َؿٌ زَضُُ كُ و ًه ضىوَ ُاو زاآلُُ ًُ ُٓض ُُزيرتا و كُغًـ ُُ ػجاًُ ُوَ. ئُو ًئ ْ كىشُا
َُطٌ طُواَهُ هُزووضضِا زَٓات و ئُو  ا ز ًُُ ا كح و خاًؤف بىو، تاضيلٌ ًُٓىو اليُكٌ زاططتبىو، ت زًُ

س. َُطًًٍُ زَؾًَىُا َس  ًب
ضًًوُكُضِا زايطريغاُس و خ ُُاو ُب ًُكٍُ باف تٌَ هىوهسا، ئُودا ئُو تؤَ ضطاكٍُ ًَِٓا و ُٓض ه اوًه

ضَو ُاو غُضكًَؿزوو  ُ زظَياْ كطزَ الٍ خاُُكُ. ٓان ُه زَضواظَكٍُ زَضِواٌُ و تؤَ ُب ئُغجاٌي ُب
َ ببىوَ كًَىيَم، سُظٍ كُ زَضىو، ٓان ظؤض ضاوَضٍَِ بىو، ضاوَضِواٌُ ٌه ؿلًَم ُه ضووُاٌك  زاآلُُ زَكطز ًت

َيرتغًيَنَ َ زََهٌَ كُ تؤَ ًَٓؿتا ظيِسووَ. وٍا بؤ ضطاكُ ببًينَ. ضاغتُ ز َ ئُوٍَ ٌث ٌُب آلَ ًٓض ُ ، ُب
ُُس غُعاتًَلٌ زضيَصَ تؤَ وْ بىوَ، زياضَ هُٓؤف خؤٍ ضىوَ، يا َ،  خؤزَضىو كُ ض َُطُ ُٓض ًطزٌب ض

كُ  ضَ هُ زاآلُُ َُب ُ ٓان ُٓغيت كطز بُض طُيَ ئُو َُٓهطِيَص و زاضِيَصُا َ، ُه ُتطغاْ زَهٌ ضاوَغتا ٌب َُطُ ه ض
خُياَهًسا ًَعيمُ طُضٍ خطاثُ ُب ًًـ  زَكُويَتُوَ. ُٓضضٌ ُئ زَٓات، الٍ وابىو كاضَغاتًَم ضووزَزا ُئ
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َ ُُاغُ زَزا. زَهٌ واٍ ٌه َتُزَض ،  زَفُوتًيَنَ. وايسَظاٌُ هُكىٌُ زَضظيًُوَ ٓ ًابىو ًب زَزا ًَِٓسٍَ ُُ
َ ؿلٌ ضطاكٍُ ٌه ُُاكاو ًت َتبىو، ثًٌَ ه ؿيت ض ًُُ  غاضزَ، خؤت قىتاضكُ.طىت  زَضكُوت، تؤَ ُب ت

َبطٍِ و طىيٌَ  ُيسَويػت تؤَ زووباضٍَ  كاتُوَ، ٓان وا زَضثُضٍِ كُ غٌ ضى ًًوٌ هُ غُعاتًَم ز ُ
َ ُيُكٌ ضؤيَ ٌه ُيؿتُِ تُويوٍُ كؤُُ قُغاغاُ َبىو. تا ط هُالُي ُعًُكٍُ طىُسٍ كُغًاْ  ُُز

َلٌ بُخى ُبا َُٓهًلطز و باضاًُ ُيؿتُِ ئُويَـ ضَؾ ُوَغتاْ. ُٓض ط ض ضُا َُب ضِ زايلىتا، كُ تؤَ ثؿٌ ٓاتُو
:ٌ  طىت
ًوٍ البىو ُٓوَهٌسا زَض - َ بلًُُوَ، ظؤض ئاطُٓان، زوو كو ، طُكُياْ ٌث ًتىاٌُ زاض بىوَ، بُآلَ ُُ

 َُ َ ئُوٍَ ُٓغت بلَُ ض زَك ُياْ ُُزَكطز. ٌب َبىو كُ ؾًَىا بىوَ، ُُ بُزَضطُك ض ئُو ُُب ُاظامن ُُ ه
خطابىو، ضىوًُ شووضٍَ و زَغلٌ زَضطُكَُ ططت و باًسا، يُكػُض  زَضطاكُ بؤوَ.. ضىُلُ ُٓض زاُُ

 خاوهًًُكَُ َُٓهساوَ، وٍَ بابُ ضٍ زيت.
 ضٌ.. تؤَ ضت زيت؟ -
- .ًٍَ َ هُزَغيت ئًِذُْ دؤ ِب ًابىو ٌث َُسٍَ ُُ  ٓان، ئُو
 ُا..! -
ضاوٍ زازا بىو، - كٌ ُب غُض ظَوٍ ُىوغتبىو، كؤُُ ثُضِؤُي َهٌَ.. هُغُض هُوٍَ ضاكؿا بىو، ُه  ُب

ًالو بُوالزا كُوتبىوْ.  قؤَهُكاٌُ ُب
 وٍَ خىايُ، ئُزٍ ضت كطز؟ وَئاطا ٓات؟ -
دىال - س و ُٓآلمت.ُا.. ُُ َُ ضافطُِا  .. وابعامن غُضخؤف بىو ُٓضظوو خاوهًًُك
ُبري زَضىو. - َُ ه طُض ًّ باَ ُٓض خاوهًًُك  ُئ
ُبريَ بىو، ئُطُض بعضَ كطزبا ثىوضَ خطاثٌ بُغُض زيَِاَ. - آلَ ًّ ه  ُب
 تؤَ، زَ بَوٌَ غِسوقُكُت زيت. -
ًاًُوَ ضاو بطًَطَِ، غِسوقُكُؾٍ ُُزيت، ُٓضوَن خاضُكُؾٍ ُُزيت. هُ  - َُسَ ُُ ٓان ًّ ئُو

ؿت ئًِذُْ دؤ كُوتبىوْ، ُٓضوَٓا زوو بُضًًى  ًُُ ُُُكُ ظياتط ضٍ ُُزيت. كُ ُه ت َلٌ ت بىتَوًَم و كىًث
ُُس بىتَو َسَطٍُ ًُو ض و شووضَ خًَىُؿًُِ ضًًُ؟ًَلٌ زيلُؾٍ زينت، ئًَػتا ًت ٍ ُئ ُُه  غ

 ضؤْ؟! -
- .َ ٌُب َُطُ ًُٓىو خاُُكاْ شووضٍ واياْ ٓ ًُ، ؾُضاب ُؿًُِ، ٓان ض وَ خًَىُؿني ًُ  ُئ
َػتا كاتًَلٌ  - ٍَ بَوًَّ ًئ آلَ تؤَ ًث ُبريزا زَٓات..؟ ُب َ، كٌَ ئُوٍَ ب َُطُ واٌب ََهًٍَ ض باؾُ، ًًِـ ز

َ؟ظؤض طىجناوَ غِسوقُكُت زَغتلُوٍَ، ئُطُض ئ  ًِذُْ دؤ غُضخؤف ٌب
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- !َ ضاغت، زَ ُٓوَهس  ُب
 ٓان ضادفطٍ

- ٍَ ًُ ُا.. ًث  واًُ
طُض غٌَ بىتىَ با،  - ًُ ُئ ؽ ًُ ًُف ُب ا يُن بىتىَ هُالٍ ئًِذُْ دؤ كُوتبىو، ُئ ًُُ ًًِـ ٓان، ت

 زًَعاٌُ تُواو غُضخؤؾُ و كاضَكَُ زَكطز.
:ٌ  زًًََم ضاًاْ و بريياْ كطزَوَ، دا تؤَ طىت

َِني. وا ظؤض طىٍَ بططَ ٓ - ًاْ ًب َ واظ هُو ُٓوآلُُ ٌَب ًُ، ز وٍَ ًُ ني ئًِذُْ دؤ ُه ان، تا زَظُا
َ ض  َيبًِني هُوٍَ زَضكُوٍَ، ض ظوو ٌب . داضيَم ُٓض ز ُّي تطغِاكُ، ئُطُض ًُٓىو ؾُوٍَ ضاوزيَطٍ بل

ني وَن بطوغم خًَطا غِسوقُكُ بطِفًَِني. َتىُا َُط ئُودا ز  زض
، ًّ بُزضيَصايٌ - ؿُكاٌُ زٍ  باؾُ، ًّ ضاظٍي طُض تؤ تُواوٍ ًئ َُ. ُئ ًُٓىو ؾُوٍَ ضاوزيَطٍ زَك
 بلٍُ.
غتاَ  - َُهًـ ُُ طُض ٓ ًَُ ؾُقاًٌ ٓىوثُض و مبًاوييَن، ُئ غُضَ ًب َُسَت ُه َُ، تؤ ُٓض ئُو َيل باؾُ ز

ضزيَم ُه ٍَ. زَتىاٌُ ُب  ثُجنُضَكُ بسٍَ تا وَئاطاَ ًب
َلٔاتني. -  باؾُ، ًث
َػتا  - ُبا ضاوَغتا، ًئ َُهيبَ. تؤف تا ضؤش ٓان وا ضَؾ زَضٌُوَ ًاَهٌَ، ُٓضزوو غُعاتٌ ًاوَ ضؤشٓ

كُ، زَضٌ؟!  َُٓهسٍَ بطِؤوَ ضاوزيَطٍ خاُُ
-  ،َ ٌُُ َُ. ئُطُض ئُوَ غاَهًَلًـ غاي و خاُُ زَك َُ، ُٓض ضاوزيَطٍ ُئ َيل َُ، تؤَ ز ٌَطىتٌ زَيل ًث

.َُ َُىوَ و بُؾُو ضاوزيَطٍ زَك ضؤش ز  ُب
ًُ ضاكُ، ئُزٍ هُكىٍَ زَخُوٍ -  .ُئ
- َ َّ ضؤدُضظ، ٌه ُتُوَ، باوكُ قىهُكُؾٌ،  ُه كؤطُكٍُ ًاَهٌ ًب زَطُضٍَِ، ظؤضداضاْ ؾُو هُوٍَ ًاوً

َ َ ًّ ئاوٍ بؤ زيٍَِ، بؤيُ ٌه َىيػت ٌب ُ، ضىُلُ ُٓض كاتًَلٌ ًث ُيم، ئُويـ ضاظًي زَطُضٍَِ ُه  خاَهُ د
َ َم زاواؾٌ ٌه ىوَ و ُٓضكاًت دؤ كؤطُكُ ِب َ زًَساتٌَ ًب ٌُب َُ ؾتًَلٌ ٓ اويَلٌ بل َ. تؤَ ئُو قىهُ ًث

ُُس داض ُامن هُطُيَ خىاضزووَ،  ًُ، ض باؾُ و ًين خؤف زَوٍَ، ضىُلُ ًّ قُت خؤَ ثٌَ هُو ظياتط ًُ
 ،َ ٌَب َُهٍُ طُوضَ ز َىيػت ُاكا ئُوَ بُكُؽ بَوًٌَ، ضىُلُ كُ ًطؤظ بطغٌ بىو، تىوؾٌ ٓ آلَ ًث ُب

َعٍ ُاُي ئُو ُٓآلُُ بلات. ُباضٍ ئاغايٌ ًب ُُسَ ه  ُٓضض
- َ ُبىوْ ٌه كاٌت ضؤشٍَ كاضَ ثًَت ُ آلَ  باؾُ، ئُطُض ُه َُ، ُب َعاضت ك َُ ًب ىوٍ و ُاي زَطُضِيٍَ ِب

كػُض وَضَ الٍ ًاَهٌَ و مبًاويَُِ. َلٌ ؾُوٍَ تؤ ؾتًَلت زيت، ُي  ُٓضكاًت
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ُٓواَهًَلٌ خؤف بىو، ئُوَبىو  يُكَُ ؾت كُ تؤَ غُضهُبُياٌُ ضؤشٍ ُٓيين بًػيت
ضُضٍ زازوَض بُ خًَعاُُوَ ؾُوٍ ضابطزوو طُضِابىوُُوَ ؾاضؤضلُكُ يُكػُض ضريؤكٌ دؤ و تا

طُجنًُِكُ الٍ تؤَ ٓاتُِ ثوٍُ زووََ و بًَلٌ ٓاتُ ثوٍُ يُكَُ، ضاوٍ ثًَلُوت و تا 
ضاوؾولاٌَُ و ٌٓ زيلُياْ هُطُيَ ظؤض هُ زؤغتاٌُ قىتاغاُُزا كطز. ئُو  خىوزؾُكُتبىوْ يا

ٌ تُواو بىو، بًَلٌ زايلٌ ضاظيلطزبىو كُ ضؤشٍ زواتط بؤ ئُو طُؾتُ تُضخاْ ضؤشَ ظؤض بُخؤؾ
بلا كُ هًًَُصبىو بَُهًيَن ثًَسابىو. كضُكُ ظؤض زَهٌ خؤؾبىو، تؤًًـ هُو ظياتط. 
باُطًَٔؿتُكاْ بُض هُ ضؤشئاوابىوٌَُ ضَواُلطاْ. كض و كىضِاٌُ طىُس ًُٓىو كُوتُِ خؤؾٌ و 

َيٌ تؤَ وايوًَلطز تا زضَُطٌ ؾُو بُئاطا بٌَ. بُ ئاوات بىو خؤياْ بؤ ئاًازَكطز. ئاغىوز
ًًاوٍَ ٓاكٌ طىٍَ هًَيبَ و طُجنًُِكٍُ زَغتلُوٍَ تا غبٍُ بُ بًَلٌ و بطازَضاٌُ بَوٌَ. بُآلَ 

 زَهػاضز بىو، ضىُلُ ئُو ؾُوَ ًٓض ئاًاشَيُكٌ ُُبًػت.
ضُضٍ هًُاَهٌ تا ، كؤًَُهٌَ كض و كىضِياظزَ بىو خىوزغبُيُِ زآات و غُعات زَ يا

زازوَض كؤبىوُُوَ. ًُٓىو ؾتًَم بؤ زَغجًَلٌ طُؾتُكُ ئاًازَكطابىو وا باو ُُبىو بُ 
تًُُُُكاْ هُو دؤضَ طُؾتاُُ بُؾساضبّ و تًَلًاُسَْ. كُؽ خًٌُ ًِساَهُكاٌُ ُُبىو، ًازاَ 

غاَهًسا  هُشيَط ضاوزيَطٍ ضُُس كًصيَلٌ ُٓشزَ غاَهٌ و ضُُس طُجنًَلٌ زَوضوبُضٍ بًػت و غٌَ
بىوْ. بؤ ئَُ بؤُُيُ كؤُُ كُؾتًًُ َُٓهًٌُِكُ بُ كطٍَ طريابىو. ظؤضٍ ثًَُِضىو ضيعٍَ بُ 
ؾُقاًُ غُضَكًًُكٍُ ؾاضزا ؾطيتٍُ بُغت و ُٓض يُكُياْ غُبُتُيُن خؤضاكٌ ثًَبىو. غًس 

ًدافَوًيَنَ. ئُو ضؤشٍ ُُخؤف بىو، طُؾتُكٍُ هُزَغت ضىو، ًاضيـ هًُاَهٌَ ًابؤوَ تا ب
 ضُض بُ بًَلٌ طىت ئُوَبىو:ايني ؾت خاتىو تازو

ثًَسَضٌ تا زضَُطٌ ؾُو ُُيُُُوَ، دا ضاكرتَ ؾُوَكٍُ هًُاَهٌ كضاًَُم بًت، كُ  -
 طٍُ كُؾتًًُكُ زَضّ، باؾُ كضٌ خؤَ. َهُُطُض ًَُعيمهُ

 كُواتُ زايلٌ هُ ًاَهٌ غىظٍ ٓاضثُض زًًٌََُِوَ -
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 بٌَ و كًَؿُ زضوغت ُُكٍُ.ظؤض ضاكُ، هُبريت بٌَ َُٓهػىكُوتت دىاْ  -
 كُ بُضيَطُزا زَضِؤيؿنت، تؤَ بُ بًَلٌ طىت:

غُيط، با ثًَت بَوًٍَ ض زَكُيّ، واظ هًُاَهٌ دؤ ٓاضثُض بًَُِ، بُططزَكُ َُٓهسَطُضِيَني و  -
غٌ بًَىَشْ، ئايؼ كطيٌٌَ زَبٌَ، ضؤشاُُ ظؤضٍ هٌَ زضوغت زَكا. ظؤضيـ بُ زَضًُِ ًاَهٌ زؤطاَل

 دؤف زَبٌَ.ضىوٌُ ئًٌَُ زَه
 واٍ.. بُضِاغيت خؤف زَبٌَ -

 بًَلٌ غاتًَم بريٍ كطزَوَ، دا طىتٌ:
 بُآلَ زايلٍ ض زََهٌَ؟ -

 كضُ ٓعضَكٍُ هُ ًًَؿلٌ خؤيسا ًَِٓاوبطز، دا بُ زووزَهٌ طىتٌ:
 الَ وايُ كاضيَلٌ َُٓهُيُ.. بُآلَ.. -
زَوٍَ هُ خطاثُ  بُآلَ ضٌ؟ زايلت ُٓض ُاظاٌَُ، هُضٌ زَتطغٌ؟ زايلت بُؽ ئُوَُسٍَ -

 بُزووضبٌ. زَهًِاَ ئُطُض ئُويَؿٌ هُبريبا زاواٍ هٌَ زَكطزٍ بضًًُ ئُوٍَ.
غٌ بًَىَشْ غُضجنطِاكًَـ بىو، ئُو ًُٓىو بًاُىوَف كاضياْ هُ زَضووٌُ بُخؿِسَيٌ زؤطاَل

ًُٓىواْ  كضُكُ كطز. ُٓضزوون بطِياضياُسا ًُٓىو ؾتًَم هُباضٍَ بُضُاًٍُ ؾُوياْ هُ
بسا.  ظؤضٍ ُُبطز تؤَ ٓاتُوَ يازٍ كُ ضَُطُ ئُو ؾُوَ ٓان بٌَ و ئاًاشَكٍُ ثٌَبؿاضُُوَ، 

ئًُُف واٍ هًَلطز ظؤض زَهٌ تُُط بٌَ، بُآلَ ُُيتىاٌُ ئُو ضًَصَ هُ ًًَؿلٌ زَضكا كُ زَهًِا 
بًيَن، ٓؤٍ بؤ خؤٍ  بىو هًُاَهٌ زؤطالغٌ بًَىَشْ زَغيت زَكُوٍَ. دا بؤضٌ واظٍ هٌَ

وٍ ضابطزوو ض ئاًاشَ ُُٓات، ض وا زَكا ئًُؿُو بٌَ. زَهًِاف بىو زَزؤظيًُوَ، خؤ ؾُ
ؾُوَكٍُ ظؤض خؤف زَبٌَ، بؤيُ ضاوثؤؾٌ هُو طُجنًُِيُ كطز، كُ ًَٓؿتا هُ زَغتلُوتين 

 ًَم ُٓض تُواو بُزضيَصايٌ ضؤش باغٌ طُجنًُِكٍُ هُبريكطز.زَهًِا ًًُُ، ظؤضٍ ُُبطز وَن ًِساَه
ضؤضلُكُ هُزَضواظٍَ زاضغتاًَُلٌ ضطِ ضاوَغتا. ًُٓىو كُؾتًًُكُ غٌَ ًًى هُخىاض ؾا

بُ ٓاتىٓاواض و ثًَلًُُين بضىوكاْ  ًَُعيمهًٌَ زابُظيّ و ظؤضٍ ُُبطز ئُو زاضغتاُُ زووض و 
زَُطٌ زايُوَ. ُٓض يُن بُاليُكسا كُوتُ ياضٍ و طًُاْ، ثاف ًاوَيُكٌ ظؤض ًُٓىو ًاُسوو 

ًَُُٓؿت. ثاف  ضط هُ خىاضزٌَُ ئاآلْ و ضًاْ هٌَو بطغٌ طُضِاُُوَ خًَىَتطُكُياْ. وَن طى
خىاضزْ ًُٓىو بؤ سُغاُُوَ و قػُكطزْ ضىوُُ بُض غًَبُضٍ زاض بُضِووَكاْ. هُُاكاو يُكًَم 

 ٓاواضيلطز:
 كٌَ ئاًازَيُ بًَتُ ئُؾلُوتٌَ؟
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ًُٓىو ئاًازَبىوْ. بُغتُ و ًؤَ ئاًازَكطاْ، ًُٓىو يُكطِاغت بُغاضزاْ بُغُض ططزَكُ 
اْ، زَضكٌ ئُؾلُوتُكُ هُبُؾٌ غُضَوٍَ اليُكٌ ططزَكُبىو، ؾًَىَكٍُ وَن شًاضَ َُٓهطُضِ
وابىو. زَضطُيُكٌ زاضبُضِووٍ ثتُوٍ ُٓبىو، كُ هُغُض ثؿت بىوْ هُُاوَوَ شووضيَلٌ  ُٓؾت

بضىوكٌ ظؤض غاضزٍ تًَسابىو زَتطىت كاضطُّ بُفطَ، زيىاضَكاٌُ ُاوثؤؾٌ غطوؾتًاْ هُ 
بُ زَهؤثُ ئاوٍ غاضز ُُخؿابىوْ. ضاوَغتاْ هًَُُى ئُو ئُؾلُوتُ بُضِيَلٌ ضَق ُٓبىو كُ 

زَزا، ظؤض ضؤًاُػٌ و ُٓغت  تاضيلُ و تًُاؾاكطزٌُ زؤَهُ غُوظَكُ كُ تًؿلٌ ضؤشٍ هٌَ
بعويَّ بىو، بُآلَ كاضيطُضيًُكٍُ ظؤضٍ ُُخاياُس و زيػاْ ُٓضا زَغيت ثًَلطزَوَ. ُٓضكُ 

ٍ خاوَُُكٍُ تا ًؤًُكاٌُ خؤياْ َُٓهلُْ، ئُويـ يُكَُ ًؤَ زاطريغا، ًُٓىو غاضياُسا ال
زَيىيػت بلاتُ ئاظايٌ و ًََُُٓوٌَ، كُضٌ ظؤضٍ ُُبطز بُغُضيسا ظاَهبىوْ و ًؤًُكٍُ هُزَغت 

كُُني، بُآلَ ًُٓىو ؾتًَم  كطز و ثٌَ كُوتُخىاض و كىشاوَ، ئُودا ًُٓىو تًَلطِا ٓاواضياْ
طىظَضَ غُضَكًًُكُ ضِيعياْ بُغت. ًؤًُكاٌُ بُكؤتا زٍَ. بُضَبُضَ ًُٓىو بؤ زابُظيّ بُو 

ٍُ ًَُعيلزَغتًاْ بُ ئُغتَُ بًٌِض و زيىاضَكاٌُ ئُؾلُوتُكٍُ ضووُان زَكطزَوَ، كُ 
ؾُغت ثٌَ بُضظ بىو. ئُو طىظَضَ غُضَكًًُ هُ ُٓؾت تا زَ ثٌَ بُضظتط ُُبىو. ُٓضضُُس 

غتاُسا زضوغت زَكطز. ُُٓطاويَم هىتلُيُكٌ زيلُ ُٓبىو، كُ هلٌ ضًُاوٍَ بُُٓضزوو زَ
طُيُن ضُُسيّ كىضُ و زاآلْ و ضيَطَِوٍ ضىُلُ ئُؾلُوتٌ ًُن زؤطاي بطييت بىو هُ ويََو

التُضيم و خىاض و خًَضٌ تًَسابىو. كُؽ ُُيسَظاٌُ هُكىٍَ زَغت ثًَسَكُْ و ضؤْ كؤتايًاْ ثٌَ 
بطُضٍَِ و ُُطاتُ زٍَ. زَياُطىت ضَُطُ ًطؤظ ضُُس ؾُو و ضؤشيَم بُو ضيَضلُ تؤضِئاغاياُُزا 

ُٓض بُ قىوآليٌ ظَويسا بضٌَ و بطاتُ بّ ظَوٍ و ويََوطُطُهٌ زيلُ  خؤكؤتايٌ يُكًَلًاْ. يا
بسؤظيَتُوَ. كُؽ ئُو ئُؾلُوتٍُ ُُُاغًىَ و تُواو ؾاضَظاٍ ُُبىوَ، ئًُُ ُٓضزََ ًُسايَ 

ُو بُؾُ بُؾًَلٌ ؾاضَظابىوْ. وا باو ُُبىو كُغًـ ئ ٍ طُجنُكاْ هُظؤضيُِبىوَ. بُآلَ 
 ُاغطاوَ ببُظييَنَ، تؤَ غؤيُضيـ بُقُزَض ُٓض يُكًَلٌ زيلُ ؾاضَظاٍ ئُو ئُؾلُوتُبىو.

ُ ًًوًاْ بطٍِ، ٍُ غًَضاضَكًَُعيلا بُضزَواَ بىو و طُهُضَِوتُكُ بُ طىظَضَ غُضَكًًُكُز
ز. دىزابىوُُوَ و هًَُُى ضِاضَِوَ الضُثُكاُسا خؤياْ طىًلط ئُودا ضني ضني و دىوت دىوت هًَم

تا هًُٓلطِا هُكؤتايٌ ضِاضَِوَكاْ هًَم زَضكُوْ. هًُاوٍَ ًُىغُعاتٌ زآاتىوزا كؤًَُهُكاْ 
 تىاًُاْ خؤ هُيُكرتٍ ببىيَطْ، بُآلَ بٌَ ئُوٍَ كُؽ بجُضِيَتُوَ بُؾُ ُُُاغطاوَكاْ.

ٍ ئُؾلُوتٌَ، ًاُسوو ًطزوو، هُ ئُودا بُضَبُضَ ضني ضني بُزواٍ يُكسا زَطُضِاُُوَ زَضواظَ
ؤثُ ئاواْ زازَباضٍ و ًُٓىو قٌ غُض تا بين ثًًَاْ هُو ثًػًًُ وَضزضابىو، كُ هُطُيَ زَهوتُ
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دُغتُياْ قىضِ بىو. بُآلَ ًُٓىو بُضِاغيت زَهدؤؾبىوْ، ضىُلُ كاتًَلٌ خؤؾًاْ بُغُضبطزبىو. 
ئُودا ًُٓىو غُضياْ هُوٍَ غىضًِا، كُ ُٓغتًاْ بُ تًَجُضِيين كات ُُكطزبىو، ًَِٓسٍَ 

زَزا و باُطٌ  و ؾُو زابٌَ. ًُىغُعات زَبىو ظَُطٌ كُؾتًًُ َُٓهًٌُِكُ هًًٌَُُابى
ًًُكاٌُ ئُو ضؤشَ ئُوَُسَ خؤؾبىوْ، كُ كُؾتًًُكُ هُُاو غُضكًَؿزَكطزُُوَ. هُبُضئُوٍَ 

ضووباضزا بُضِيَلُوت، هُكُؾتًىاُُكُ برتاظٍَ كُؽ باٍ يُن فوؼ بايُخٌ بُوكاتُ ُُزَزا، كُ 
 هُزَغتًاْ ضىوبىو.

كُ تًؿلُكاٌُ كُؾتًًُكُ طُيؿتُوَ بُُسَض، ٓان خُضيلٌ ضاوزيَطٍ بىو. زَُطًَلٌ 
هًَىَ ُُبًػت، ضىُلُ ًِساآلْ تا ئُوثُضٍِ ًاُسوو و بًَسَُطبىوْ. غُضغاًبىو هُوٍَ 
كُؾتًًُكُ هُ بُُسَضزا ُُوَغتا. ثاؾاْ بُتُواوٍ هُ ًًَؿلٌ خؤٍ زَضئًَِا و طُضِاوَ الٍ 

ُٓوضيّ و تاضيم زا زَٓات، غُعات طُيؿتُ زَ و شاوَشاوٍ  كاضَكٍُ خؤٍ. ؾُوَكٍُ
 ثُيتىوُاْ كؤتايٌ ٓات و ضووُاكًًُ كعَكاٌُ بُض ثُجنُضٍَ ًاآلٌُ طىُس يُن يُن زَكىشاُُوَ
و خَُهم هُ ؾُقاًاْ ًُُاْ و تُثٍُ ثًًَاْ ُُزَبًػرتا. طىُس ضاوٍ بؤ خُوٍَ هًَلسَُا و تًُُا 

ؾٌ و خًَىاْ دًَسًََٓؿت. غُعات طُيؿتُ ياظزَ و ضطاكاٌُ ضاوزيَطَ بضىوكُكٍُ هًَُُى خاًؤ
زَظاٌُ  زآات، ٓان زًًََم ضاوَضٍَِ بىو واٍ خاُُكُف كىشاُُوَ. ًُٓىواليُن تاضيم

ًاوَيُكٌ زضيَصَ. ًتٌاٍُُ زايُ كعٍ و هُخؤٍ ثطغٌ، ئُضٍَ ئُو ضاوَضِواًًُُ ض غىوزيَلٌ 
 و كاضَ ًٍَُُِٓ؟ُٓيُ؟! بُضِِِاغت ًٓض غىوزيَلٌ ُٓيُ؟ بؤ واظ هُ

ٍُ تًَلُوتُوَ، هُوغاتُزا هَوزَُطُ زَُطًَلٌ بُضطىٍَ كُوت، يُكػُض دُغتٍُ دى
زَضطُكٍُ زواوَ ًَٓسٍ زاخطا، ئُويـ خؤٍ َُٓهسا طؤؾُيُكٌ كؤطٍُ كُضثىوضاْ. ثاؾاْ زوو 

كُيُ ثًاو بُاليسا تًَجُضِيّ، يُكًَلًاْ ثًَسَضىو ؾتًَلٌ هُبّ باَهٌ بٌَ، بًَطىًاْ ئُوَ غِسوقُ
َُٓهًططتىوَ، كُواتُ بُتًُاْ طُجنًُِكُ بطىاظُُوَ، ئايا ئًَػتا باُطٌ تؤَ بلا؟ ئًؿُكُ ظؤض 
بًٌَُعِا زَبٌَ، ضَُطُ ثًاوَكاْ بُخؤ بُغِسوقُكُوَ بضُِ ؾىيًََِم كُ ُٓضطًع داضيَلٌ زٍ 
ُُزؤظضيَُِوَ. ُا زَبٌَ خؤٍ بُ تاضيلٌ ثُُازا و بٌَ ئُوٍَ ئاؾلطا بٌَ، كًَىَ ضىوْ، 
بُزواياُلُوٍَ، ٓان ئاوا هُطُيَ خؤٍ ئاخاوت، ثاؾاْ وَن ثؿًوُ بُ غىوكٌ هُؾىييَن خؤٍ 
زَضكُوت بُ ثًَدىاغٌ بُزواياُلُوت ئُوَُسَف خؤٍ هٌَ بُزووض زَططتّ، ُُ ُٓغيت ثًَبلُْ 

 و ُُ هُبُضضاوٍ وْ بّ.
اُساوَ ًاْ بُ ؾُقاًٌ بُض ضووباضزا بطٍِ، ئُودا بُضَو الٍ ضُخ بايقؤُاخئُواْ غٌَ 

دازَيُكٌ الوَكٌ و ضاغت و ضاغت ضىوْ، تا طُيؿتُِ ئُو ضيَطَِوٍَ بُضَو كاضزيف ًٓىَ 
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زَضٌَ. بُويَسا ضىوْ تا طُيؿتُِ ًاَهٌ ثريَ ويَوعيًُكُ زَكُويَتُ ُاوَضِاغيت ططزَكُ بٌَ 
َُٓهىَغتُكطزْ هُ َُٓهلؿاْ بُضزَواًبىوْ. ٓان ثًًَىابىو باؾُ، هُالٍ كؤُُ كاُُبُضزَكُ 

ؾاضٍ زَزَُّ، بُآلَ الٍ كاُُبُضزَكُف ضاُُوَغتاْ و تا تطؤثىَ بُضزَواًبىوْ. هُوٍَ سُ
كُوتُوَ تا  ًَُعيمتاضيلًسا طىًبىوْ. ٓان  ضيَضلُ ثطِ طًاوطؤَهُكُياْ ططتُبُض ظؤضٍ ُُبطز هُ

ًاوٍَ ًَُىاًُاْ خؤٍ كًُلاتُوَ. زَهًِابىو كُ بًُٓض دؤضيَم ُايبًِّ. زًًََم هُ ضؤيؿنت 
زواتط بُتُواوٍ ضاوَغتا، طىيٌَ ضاططت، هُ تطثٍُ زَهٌ اَ بىوْ، ثاؾاْ ًَٓسٍ كطزَوَ، زَوبُض

يُن هُوزيى ططزَكُضِا ٓات و هٌَ ُُبىو. زَُطٌ طٌُطٌٌ كىُسَثُثىو خؤٍ ظياتط ًٓضٌ طىٍَ
خاًؤؾًًُكٍُ ؾَوُشاُس، زَُطٌ ُُٓطاواْ ُُزَٓات، ئاٍ خىايُ، ًُٓىو ؾتًَم وْ بىو. 

بُضَو ثًَـ بضٌَ كُ طىيٌَ هُ كؤخٍُ ثًاويَم بىو، تًُُا ضىاض ثٌَ هًٌَ بُتًُابىو بُتىُسٍ 
زووض بىو. ٓان زَهٌ طُيؿتُ قىضِطٌ، بُآلَ زيػاْ قىتٌ زاوَ، هُدًٌَ خؤٍ ضاوَغتابىو و 

تطغاْ وا ًَٓعٍ هُبُض بطِا يُكػُض بُضبًَتُوَ  زَهُضظٍ، زَتطىت غُتَوًَم بُفطاوٍ ثًَساكطاوَ، هُ
عاٌُ هُكىيًَُ، زَيعاٌُ تًُُا ثًَِر ُُٓطاو هُو ضيَطَِوَ زووضَ كُ زَطاتُ غُضظَوٍ. ٓان زَي

غٌ بًَىَشْ. هُزَهٌ خؤٍ طىتٌ، ئُطُض سُظ زَكُْ با هًَطٍَ باخضٍُ كؤؾلُكٍُ زؤطاَل
 بؿاضُُوَ، زيتُِوٍَ ظؤض ظَمحُت ُابٌَ.

 زَُطًَم ظؤض بُُعًٌ ٓات كُ زَُطٌ ئًِذُْ دؤ بىو:
ضَ زيػاْ ًًىاٌُ ُٓيُ، زَُا بُو ؾُوَ زضَُطُ ضطاٍ ئاٍ بُُُفطَت بٌَ.. زيا -

 َُٓهُِزَكطز.
 ًّ ًٓض ضطايُن ُابًٍِ. -

ُكُزا زيبىوٍ. ٓان ئًُُ زَُطًَلٌ ُاًؤ بىو، زَُطٌ ئُو كابطا ُاًؤيٍُ هُ خاُىوَ ضؤَه
كُيُ. برييلطزَوَ غطِ زَبٌَ. كُواتُ ئًُُ )تؤَهُ( ُٓغيت كطز ًُٓىو الؾٍُ تا زَطاتُ زَهٌ

غٌ بًىَشْ بُظَيٌ ثًَسا ٓاتؤتُوَ. ضَُطُ ، بُآلَ ئُوٍَ بريٓاتُوَ كُ ظؤضداضاْ زؤطاَلَُٓهيبَ
زاضٍ بلاتُوَ، بُآلَ زَيعاٌُ ُاويَطٍَ، ُ بلىشْ. سُظٍ زَكطز بتىاٌَُ ئاطُئُو ثًاواُُف ئُو خامن

غاتُزا بريٍ هُو ؾتاُُ و ظياتطيـ كطزَوَ، كُ طىيٌَ  ببُْ. هُو ُُوَن بًططْ و ظَفُضٍ ثٌَ
 هًَبىو ئًِذُْ دؤ طىتٌ:

ضىُلُ طًا و زَوَْ بُضضاوياْ ططتىوٍ، كًًَُم وَضَ  ،بؤيُ ضووُاكًًُكاْ ُابًين -
 ئًُال.. ئاوا.. ئا بعاُُ.. زَبًين؟

 بَُهٌَ وا زياضَ خَُهلٌ هُاليُ، وا ضاكرتَ هًٌَ طُضِيٌَ. -
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يٍَ كُ ضَُطُ طُضِ واظٍ هٌَ بًٍَِ كُ بًُُاظَ يُكذاضٍ ئَُ وآلتُ دٌَ بًََوٍ. هًٌَ -
زَضفُتًَلٌ زيلَُ بؤ َُٓهُِكُوٍَ، زووباضَ ثًَت زََهًٍَ وَن ثًَؿرتيـ ثًٍَ طىتٌ، ضاوَ هُ 
غاًاٌُ ئُو شُُ ًًُُ، تؤ زَتىاٌُ بؤخؤتٌ ببٍُ. بُآلَ ًًَطزَكٍُ ضُُسيّ داض خطاثٍُ هُطُيَ 

ُا، ئًُُ تًُُا كطزووَ. ضؤشيَم هُ ضؤشاْ زازوَض بىو، ُٓض ئُو زَضبُضٍ كطزَ، بُؽ ئُوُسَف 
يُن هُ ًوًؤٌُ ئُو ئاظاض و ئُؾلُجنُيُ تىوؾٌ كطزووَ. سىكٌٌ زاَ كُ وَن قىهًَم 
هُبُضزَضطٍُ ظيِساُسا قاًضٌ زضاوَ تًَسَطٍُ؟ بُظًٌ خؤٍ ثًَلطزَ ئُودا ًطز. بُآلَ ًّ هُ 

 شُُكٍُ زَضزيٍَِ.
 ُا ًُيلىشَ.. واُُكٍُ. -
خؤٍ هًَطَبا زًَلىؾت، بُآلَ ُُن كىؾنت؟ كٌَ باغٌ كىؾتين كطزووَ؟ ئُطُض بُ -

شُُكٍُ. كُ زَتُوٍَ تؤَهُ هُ شًَُم بلُيُوَ، ًُيلىشَ.. ضاوٍ زَضيَُِ، كُثىوٍ َُٓهعضِيَُِ، 
 وَن ًاُطا طىيٌَ ؾُقلُ.

 ئاٍ خىا ئُوَ ضًًُ.. -
ضاٍ خؤت بؤخؤت َُٓهططَ، وا بؤ تؤ غُالًُترتَ. ًّ هُ ضاضثاكٍُ زَبُغتٌُوَ ئُطُض  -

هُبُض ضؤيٌ، ئُوَ َُٓهٍُ ًُِ؟ ئُطُض وايؤًَات بؤ ُاططيٍ. ٓاوضِيٍَ تؤ هُو تا ًطزْ خىييَن 
ؾتاُُ ياضًُتًٍ زَزٍَ، هُبُضخاتطٍ ًّ، تؤ بؤ ئًُُ هًَطٍَ ضَُطُ بُتًُُا ُُتىامن، ئُطُض 
ثاؾُكؿُف بلٍُ زَتلىشَ، تًَسَطٍُ؟ ئُطُض ُاضاض بىوَ تؤ بلىشَ. ئُويـ زَكىشَ، 

 ٌَُ كٌَ ئُو كاضٍَ كطزووَ.ئُوكاتُف الَ وايُ كُؽ ُاظا
باؾُ ئُطُض ُٓضزَيلُيّ، با بًلُيّ، تا ظووتط بٌَ ضاكرتَ ًّ وَن بٌ ُاو ئاوٍَ  -

 زَهُضظَ.
 ئًَػتا بًلُيّ؟ كُ خَُهلٌ هُطَُهُ؟ تًُاؾا.. خُضيلُ هًَت بُ طىًاْ زَكُوَ. -
 ُا.. با ضاوَضٍَِ بني تا ضطاكاْ زَكىشيَُِوَ، ثُهًُاْ ًًُُ.  -

غيت كطز بًَسَُطٌ بُزواٍ ئُو قػاُُ زازٍَ، بًَسَُطًـ طُهًَم هُ باغىخىاغٌ ٓان ُٓ    
كىؾتينَ تطغِاكرتَ. بؤيُ ُُٓاغٍُ خؤٍ ططت و ثاؾُوثاف طُضِاوَ. ُُٓطاوٍ ضان و 
ضُغجاوٍ زَٓاويَؿت. داضيَم ثًٌَ كُوتُ غُض ضَوُ زاضيَم، قطثٍُ هًَىَٓات ؾلا، ئُوَُسَ 

وضزَ كؿاوَ تا تُواو هُواْ  اططت، ُٓض بًَسَُطٌ بىو. وضزًَُُابىو طًاٌُ زَضضٌَ. طىيٌَ ض
 و ُٓتا تًًَسابىو غاضيسا، كُ طُيؿتُ كاُُ بُضزيُِكُ تطغٌ زووضكُوتُوَ، ئُودا ضووٍ وَضطًَطِا
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عيًُكاْ. زَضطُكٍُ كىتا، با بُقُز ططزَكُزا زَٓاتُخىاضٍَ تا طُيؿتُ ًاَهٌ ويََو ًُُا. وَكى
 َكُ و زوو كىضٍِ فًالٌُ و ظَبُالسٌ هُ ثُجنُضَوَ زَضكُوتّ.ثاف زًًََم غُضٍ ثريًًََطز

 ئُو ُٓضايُ ضًًُ، كًًَُ.. كًَت زَوٍَ؟ -
 خًَطا هًَطُضِيَّ بًٌَُ شووض، تا ًُٓىو ؾتًَلتاْ ثٌَ بَوًٍَ. -
 بؤ، تؤ كًٌَ؟ -
 بًَطٍ فني.. خًَطاكُْ، زَضطَُ هًَىَكُْ.ُٓكَو -
طُضِيَّ  بلطيَتُوَ، بُآلَ كىضِيُِ هًٌَ ظؤض زَضطٍُ هٌَ بعامن ُاويَم ًًُُ بًَطٍ فني، وآُكَو -

 با بًَتُ شووض، با بعاُني كًَؿُكٍُ ضًًُ.
 كُ ٓان ٓاتُ شووضٍَ يُكػُض طىتٌ:

تلايُ، ُٓضطًع بُكُؽ ًَُهًَّ ًّ ثًٍَ طىتىوْ، تلايُ.. زَُا زًَلىشْ. بُآلَ ئُو  -
ًُوٍَ بَوًٍَ، ثًَتاْ زََهًٍَ، ئُطُض بًَىَشُُ ُُٓسٍَ داض بؤ ًّ زؤغتًَلٌ باف بىوَ، بؤيُ زَ

 بَُهًٍَِ ثًَبسَْ بُكُؽ َُُهًَّ ًّ بىوَ.
 ثريًًََطزَكُ ٓاواضيلطز:

َوٌ كىضَِ ُٓضطًع كُغًَم هًَطَ اُاكا! بًئاٍ.. ئُوَ ؾتًَلٌ ُٓيُ ثًٌَاْ بَوٌَ، ئُطُضُا و -
 ئاؾلطات ُاكا.

بُغُض ططزٍ َُٓهطُضِاْ و  ثاف غٌَ خىهُكاْ ثريًًََطز و كىضَِكاٌُ خؤياْ ضُكساضكطز و
هُغُض ثُجنٍُ ثٌَ كُوتُِ ًَُى طصوطًاكُ و ضُكُكاًُاْ بُزَغتُوَ بىو، ٓان ثرت هُطَُهًاْ 
ُُضىو. خؤٍ هُثُُاٍ زَوَُاْ سُؾاضزا و طىيٌَ َُٓهدػت. خاًؤؾًًُكٌ ُاخؤف هُُاكاو 

 ضًبٍُ تفُُطًَم و ٓاواضيَم بُضظبؤوَ.
زَططت  ظيسا و تا تىاُاٍ ُٓبىو و قاضُكاٌُ َُٓهًاْاضًسٍ ضاوَضٍَِ ُُبىوْ، بططَو ب ٓان
 غاضيسا.
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 يةمثاذي سي

 
 

كُ تًؿلُكاٌُ كاظيىٍَ بُياٌُ يُكؿًٌَُ بآلوبىوُُوَ، ٓان بُئاطازاضيًُوَ بُ ططزَكُ 
َُٓهطُضِا و ظؤض بُُُضًٌ هُزَضطٍُ ًاَهِ ثريًًََطزَ ويََوعيًُكُيسا، ًُٓىوياْ خُوتبىوْ، بُآلَ 

بُض ضووزاوَكاٌُ زويَينَ ؾُوٍَ ُٓض وَئاطا سػًَب بىوْ، هُ ثُجنُضَوَ زَُطًَم ض خُويَم، هُ
 ٓات:
 ئُوَ كًًَُ؟ -

 زَُطُ تطغاوَكٍُ ٓان بُ ُعًٌ طىتٌ:
 شووضٍَ ًّ ٓان فًٍِ.بًٌَُتلايُ ضيٌَبسَ  -
ئُوَ ُاويَلُ بُؾُو و بُضؤش ئَُ زَضطُيُ زَكاتُوَ، فُضًىو، كىضٍِ خؤَ ئًُاُُ  -

ًُٓىو وؾُيُن خؤؾرتبىو كُ  سا. بُآلَ هُاًؤبىوْ بُطىيٌَ كىضِيصطُيُكٌ ويََووؾُطُهًَلٌ ُ
بًػتبًَيت. ضُُسٍ كطز بُبريٍ ُُٓاتُوَ ضؤشيَم قػٍُ واٍ هُطُيَ كطابٌَ. زَضطُكُ خًَطا 
كطايُوَ ضىوَ شووضٍَ. فُضًىوياْ هُ ٓان كطز تا زاًُؿٌَ و ثريًًََطز و كىضَِكاًُؿٌ خًَطا 

 خؤياْ بطؤضِْ.
ًَػتا كىضٍِ ًّ، ًٓىازاضَ باف بٌ و بطغًؿت بًَت، ضىُلُ هُطُيَ ضؤشُٓآلتٌ فطاويّ ئ -

ئاًازَ زَبٌَ، خىاضزًَُلٌ طُضًًـ زَبٌَ. ئاضخُياْ و زآلضاَ بُ، ًّ و كىضَِكامن بُ ئاوات 
 بىويّ ؾُوٍ ضابطزوو طُضِابايُوَ و هًَطَ خُوتباٍ.

 ٓان طىتٌ:
ٌ تُقُكَُ بًػت، ُٓآلمت. تا غٌَ ًًوٍ ُُبطٍِ يُكذاض تطغاَ، بؤيُ ُٓآلمت، كُ زَُط -

ضاُُوَغتاَ، ئًَػتاف بؤيُ ٓاتىوَ، تا ؾتًَم هُو باضَيًُوَ بعامن، بؤيُف بُض هُ ضؤشُٓآلتٌَ 
 ٓامت، ُُبازا ئُو زوو ؾُيتاُُ ببًٍِ، تُُاُُت ئُطُض ًطزووف بّ.

بُ كُ  ُآلَ خاتطدَُباف، الوٍ ُٓشاض، زميُُت وا ثًَسَضٌَ ؾُويَلٌ ُاخؤؾت قُتاُسبٌَ، ب -
بُضضايًت كطز، ُىيًََِم ئاًازَيُ هُغُضٍ ضاكؿًٌَ، ُا.. ئُواُُ ًُُطزووْ كىضَِ، ئًٌَُف بؤ 
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ئُوَ ظؤض ثُضؤؾني. ثاف وَغفُكٍُ تؤ ظاًٌُاْ هُكىٍَ زَياُططيّ، دا بُغُض ُىوكٌ ثًًَاْ 
ز زًَُوٍَ بجصًٍ، بؤياْ ضىويّ، تا ثاظزَ ثٌَ ًابىو بًاُطُيينَ، هُو زًَُ ُاضِيَلُ ُٓغتٌلط

ئُوَ بُزبُخترتيّ كامت بىو، ويػتٍ خؤَ بططَ، ًُُتىاٌُ و ثصًًٍ، ًًِـ هُثًَؿُوَ زَضِؤيؿتٍ 
و زًَاُضَُ بُزَغتُوَ بىو، كُ ثصًًٍ ئُو زوو ثًاوَ خطاثُ ُٓآلتّ، ٓاواضَ كطزَ كىضَِكامن 

ّ، ئًٌَُ تا زاضغتاُُكُ زَغطِيَصياْ هًَبلُْ، بُآلَ ئُواْ تىاًُاْ بُُاو زاض و زَوَُاْ َُٓهبًَ
كُوتني، هُوٍَ تُقُياْ هًَلطزيّ، بُآلَ كُمساًُاْ ُُثًَلا. كُ زَُطٌ ثًٌَ ئُوامناْ هُ  بُزواياْ

زاضغتاُُكُزا هٌَ بعضبىو، ضًسٍ بُزواياْ ُُكُوتني و ضىويّ ُٓواَهٌاْ زا ثؤهًػاْ، ًَٓعيَلًاْ 
ٌَ ؾُضيف و ثًاوَكاٌُ زاضغتاُُكُ ضىوْ ثاغُواٌُ هُ كُُاضٍ ضووباض بلُْ. كُ ضووُاكًـ زاب

زَطُضِيَّ و ثاف زًًََلٌ زيلُ كىضَِكاٌُ ًًِـ بُطَُهًاْ زَكُوْ. خؤظطُ ُُٓسيَم وَغفٌ 
ئُو زوو تاواُباضًَاْ بعاًُبا، بؤ ططتًِاْ ظؤض ياضًُتٌ زَزايّ، بُآلَ الَ وايُ تؤ هُتاضيلٌ 

 كُغًاُت ضان ُُزيىَ.
 زٍ و بُزواياْ كُومت.ئا بَُهٌَ، ًّ هُ ؾاضيطِا ئُوامن  -
 دىاُُ، زٍَ كىضَِكَُ وَغفُكاًُاْ بَوٌَ. -
يُكًَلًاْ ئُو ثريًًََطزَ ئًػجاًًُُ كُضِوآلَهُيُ كُ يُن زوو داض بُؾاضيسا طُضِاوَ، ئُوٍ  -

 زيلُف ثًاويَلٌ ضَظاقىضغٌ دوىبُضط ؾطِؤَهُ.
شٌَُ زيىًاُّ، بُآلَ ًاَهٌ بًَىَ ًَُعيمبُغُ كىضَِ، زَياُِاغٍ، ضؤشيَم هُُاو زاضغتاْ  -

بُثُهُ ضؤيؿنت، ئًَػتاكُف زٍَ كىضَِكامن بطِؤُُ الٍ ؾُضيف و ثًٌَ بَوًَّ، فطاويُِكُؾتاْ با بؤ 
 غبٍُ غبُيينَ بٌَ.

 كىضَِكاٌُ ويََوعٍ ثري يُكػُض بُضِيَلُوتّ، كُ زَياُىيػت بطِؤْ ٓان َُٓهبُظٍ و ٓاواضيلطز:
 امن هًَساوْ، تلايُ،تلاتاْ هًَسَكَُ بُكُؽ ًَُهًَّ كُ ًّ ظً -
 با بُ كُيفٌ تؤ بٌَ ٓان، ُٓضضُُس تؤ سُقُ هُثاٍ ئُو كاضَ باؾُت ثازاؾيت وَضبططٍ. -
 ئاٍ.. ُا.. ُا، تلايُ ًُيَوًَّ -

 كُ طُجنُكاْ ضؤيؿنت، ويََوعٍ ثري طىتٌ:
 بٌَ خًُبُ، ئُواْ قػُُاكُْ و ًًِـ ًٓض ُاَهًٍَ، بُآلَ بؤ زَتُوٍَ ُاوت وا بعضبٌَ؟! -

ًٓضٌ ضووْ ُُكطزَوَ، هُوَ ظياتط كُ ؾتطُهًَلٌ ظؤض هُباضٍَ يُن هُو ثًاواُُ ٓان 
زَظاٌَُ، ُاؾًُوٍَ ئُو ثًاوَ بعاٌَُ، كُ ئَُ ًٓض ؾتًَم هُ زشٍ ئُو زَظاٌَُ ًُطُض ًُٓىو 

 بسَْ، بًَؿم ئُطُض ئًُُ بعاُسضٍَ زَكىشضٍَ. زًُاؾٌ ثٌَ
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 ثريًًََطز زووباضَ بَُهًَين ثًَسا و طىتٌ:
ضؤْ بىو واضيَللُوت تؤ ؾىيَّ ثًٌَ ئُواُُ َُٓهططٍَ؟ ئايا طىًاُت هُ ؾًَىَياْ  كىضَِ،

 ُٓبىو؟
 ٓان تا وَآلًًَلٌ ؾًاوٍ ضيَلدػنت، بًَسَُطبىو، دا طىتٌ:

باؾُ، تؤ زَظاٌُ كُؽ كُيفٌ بًُّ ُايُ، ًٓض ُُبٌَ ًُٓىو ُٓض وا زََهًَّ. ئًُُف ظؤض  -
ىُلُ ظؤ بري هُوَ زَكًُُوَ كُ ثًَىيػتُ ض بلَُ بؤ خًُباضَ زَكا، ُُٓسٍَ داض تُواو ُاُىوَ ض

ئُوٍَ خَُهم ضيَعَ بططْ. زويَينَ ؾُويـ وابىوَ، ًُُتىاٌُ بِىوَ، بؤيُ هُ زَوضوبُضٍ 
ًُىَؾُوٍَ ٓامتُ غُض ؾُقاَ تا بري هُ خؤَ بلًُُوَ، كُ طُيؿتٌُ كؤُُ كؤطُكٍُ الٍ خاٌُ 

ضَُىوغٌ خؤَ زَكطزَوَ. هُو غاتُزا ئُو زوو ثًاوَ تًٌَجًَطِاُؼ، ثاَهٍ بُ زيىاضَكُزا و بريَ هُ ضا
ٓاتّ، يُكًَلًاْ ؾتًَلٌ هُبّ ُُٓطىَ بىو، وا طىًامن بطز كُ ؾتًَلٌ زظضاوٍ َُٓهططتىوَ، 
ثًاوَكٍُ زيلُف زَيىيػت دطُضَيُن زاطريغًَينَ. يُكطِاغت هُثًَـ ًّ ضاوَغتاْ، كُ 

َكُياْ ئُو ئًػجاًًُُ كُضِوآلَهُيُ و الضاويَلٌ ؾكاتُياْ هًَسا تىاًٍُ ضووياْ ببًٍِ، دا ظاًٍُ ظهرت
 وضَِ بىو.زيـ ئُو ؾُيتاُُ ضَظاقىضغُ ؾطِو خؤٍ ططيَساوَ و ثًاوَكٍُ

 تىاًُت هُبُض ضووُاكٌ ؾًُضُيُن دوُؾطَِكٍُ ببًين. -
 ئًُُ كًًَُم ٓاكٌ ؾجطظَ كطز، ئُودا طىتٌ:

 ُاظامن.. بُآلَ ثًَسَضٌَ تىاًُبٍ. -
 ُوتّ و تؤف..يَلئُودا ئُواْ بُضِ -
كُومت، بَُهٌَ وابىو، ويػتٍ بعامن ض بىوَ، بًًِؿٍ بُُٓؾتاوٍ ئاوضٍِ ئًُالو  بُزواياْ -

يلٌ ضاوَغتاْ و طىيٍَ ئُوالٍ خؤياْ زَزاوَ، بؤيُ ظياتط طىًامن هًَلطزْ. ثاؾاْ زيتٍ هُ تاض
ٌُ زَضبًَينَ، زَبٌَ ضاوَكا وضَِكُ تلاٍ زَكطز و ئًػجاًًُُكُ غىيَِسٍ زَخىاضز ُٓضهًَبىو ؾطو

 بُتؤ و بُُٓضزوو.. وَكى
 ضٌ! كُضِوآلَهُكُ ئُو ًُٓىو قػُيٍُ كطز! -

بلا ثريًًََطز ُُظاٌَُ ئُو  ٓان ظاٌُ زيػاْ َُٓهٍُ كطز، بًُُٓىو تىاُاٍ خؤٍ ُٓوَهًسا وا
بلُوٍَ و ظؤضٍ ُٓوَهسا َُٓهُكاْ  ئًػجاًًُُ كًًَُ، بُآلَ ثًَسَضىو بُٓؤٍ ظًاٌُ هُكًَؿاْ تٌَ

زواٍ غامتٍُ زَكطز.  تُوَ، بُآلَ ثريًًََطز ظؤض بُوضزٍ تًٌَ زَضِواٌُ و ئُويـ غامتُ هُضاغتلا
 طىت: دا ثريَ ويََوعٍ ثًٌَ
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كىضَِكَُ هًُّ ًُتطغُ ًّ يُن تاكُ ًىوٍ غُضيؿت بُ ًُٓىو زًُا ُاطؤضًُِوَ. ُا..  -
ؤ بٌَ ويػيت خؤت زَكَُ. ئُو ئًػجاًًُُ كُضِوآليَ ًًُُ، ت ًّ زَتجاضيَعَ، ثاضيَعطاضيت هٌَ

زضكاُست، تؤ ؾتًَم هُباضٍَ ئُو ثًاوَ زَظاٌُ و زَتُوٍَ بًؿاضيًُوَ، بُآلَ ًتٌاُُت بُ ًّ 
 ُاكَُ . هٌَ ايُ ثًٍَ بَوٌَ، زَهًِابُ ُاثاكًتبٌَ كىضٍِ خؤَ. ضًت هُزَهس

ٓان زًًََم هُضاوَ ضاغتطؤكاٌُ ثريًًََطز ضاًا، ئُودا خؤٍ زاُُواُسَوَ و ضطثاُسيًُ 
 طىيٌَ:
 ئُوَ ئًػجاٌُ ًًُُ، ئُوَ ئًِذُْ دؤيُ. -

 ثريًًََطز ئُوَُسَ ًُُابىو هُكىضغًًُكٍُ خؤٍ زَضثُضٍَِ، يُكػُض طىتٌ:
لطزْ و هىوت َُٓهعضاُسُت زَكطز ضووْ بؤوَ. كُ تؤ باغٌ طىٍَ ؾُق ئًَػتا ًُٓىو ؾتًَم -

ؤياْ ُاكُُُوَ. وا تؤَهٍُ خ بُغيت، ضىُلُ ثًاواٌُ غجٌ ثًَػت الَ وابىو بؤخؤت َُٓهًاُسَ
 بُآلَ ئًِذُْ! هًُُٓىو ؾتًَم دًاواظَ.

بُخؤٍ  هُكاتٌ فطاويّ كطزُسا، هُ قػُكطزْ بُضزَواًبىوْ، هُُاو قػاُسا ثريًًََطز طىتٌ:
و كىضَِكاٌُ ُُُىوغتىوْ تا ضطايُكًاْ هُ ًاَهًَىَ ًَِٓاوَ و هُوٍَ بُزواٍ زَهؤثُ خىيَِسا طُضِاوْ، 

 بُغتُيُن هُ.. بُآلَ ًٓضٌاْ ُُزؤظيىَتُوَ و
 هُ ضٌ؟ -

ئُو وؾُيُ وَن فًؿُكُ ؾًَتُ هُظاضٍ ٓان زَضثُضٍِ و ضاوَكاٌُ زاثضطِاْ و ُُٓاغٍُ 
َُٓهٌا.. ضاوَضٍَِ وَآلَ بىو. ثريًًََطزيـ بُ غُضغاًًًُوَ تًُاؾاٍ ضووٍ وٍ زَكطز. غٌَ 

 ضطكُ.. ثًَِر.. زَ ضطكٍُ ثًَضىو، ئُودا وَآلًٌ زايُوَ:
 تٍُ زظاْ، بُآلَ تؤ بؤ وا تًَلضىوٍ؟بُغتُيُن هُ كُضَغ -

زَهًًُوَ غىثاغطىظاض بىو،  ًساوَ و ُُٓاغُيُكٌ قىوَهٌ بُُُضًٌ َُٓهلًَؿا، هُٓان ثاَه
 ويََوعيًُكُ بُبايُخُوَ ضاوٍ تًَربٍِ و ثًٌَ طىت:

بَُهٌَ.. ئُو كُضَغتاٍُُ زظ بُكاضياْ زيَِّ.. زََهٌَ ئُوَ زَضووٌُ سُغاُسيًُوَ.. بُآلَ  -
 َُسَ غُضغاَ بىوٍ.. بُتًُاٍ ض ببًًًُِوَ؟بؤ ئُو

زَضِواٌُ، ئاًازَ  ٓان ظاٌُ ئُوداضَ ُٓض تًَسَكُوٍَ، ثريًًََطز بُزووضاوٍ َُٓهؤ ئاغا تًٌَ
بىو ُٓض ؾتًَم ببُخؿٌَ بًُُضدًَم بطاتُ وَآلًٌَ ثريًًََطز قُُاعُتٌ ثٌَ بٌَ و طىًاٌُ 

 وَ و ضاوَ تًُاويًَلاًُـ ُٓض تًًَاْهًَُِكا. بُآلَ ُُيتىاٌُ ئُو دؤضَ وَآلًُ بسؤظيَتُ
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زَضِواٌُ.. هُوغاتُ وَآلًًَلٌ ظؤض ُاًاقىَهٌ بؤ ٓات، بُآلَ َُٓهًُِغُُطاُس و بُ 
 ًاُسووبىوُُوَ طىتٌ:

 ضَُطُ بُغتٍُ كتًَيب فًَططٍُ يُكؿَُ بٌَ. -
ُن ًٍُ ثًَلًًُُِسا بُؾًَىَيثطِ ٓاكٌ بُغتُظًاْ ُُيتىاٌُ بططشيَتُوَ، بُآلَ ثريًًََطز هُ

قٌ غُضٍ تا بين ثًٌَ زَهُضيًُوَ، زواٍ ثًَلًُُُِكٍُ طىتٌ: ئُو دؤضَ ثًَلًُُُِ ثاضٍَ هُتُو
 ُاو باخَُهٌ ثًاوَ، ضىُلُ كطيٌَ زكتؤضاْ كَُ زَكاتُوَ، ئُودا طىتٌ:

ئاٍ كُ الويَلٌ ُٓشاضٍ، ضَُطت غجٌ َُٓهطُضِاوَ، ثًَِاضٌَ وَظعت باف بٌَ، غُيط ًًُُ  -
. بُآلَ بُغُضيسا ظايَ زَبٌ، ًٓىاَ وايُ سُغاُُوَ و ُىوغنت ًَٓعت ؾجطظَ و الغُُط زياضٍ

 وَبُض بًًََِٔتُوَ.
ٓان ظؤض هُخؤٍ تىوضَِ بىو، ضىُلُ ئُوَُسَ كاَهفاَ و ُُفاَ بىو طىًاٌُ خػتُ زَهٌ ئُو 
ثًاوَ، ُٓضظوو زَبىوايُ ئُو بريَ وَالٌَُ كُ ئُو بُغتُيٍُ زوو ثًاو خطاثُكُ هُ خاُُكُوَ 

كطز. ًَبىو ُٓضَِؾٍُ بًَىَشُُكُياْ زَطُجنًُِكٍُ تًَسابىو، بُتايبُتٌ كُ طىيٌَ ه ًَِٓاياْ
ضاغتُ ئُو ٓعضٍَ بُخُياَهسا ٓات، بُآلَ هًٌَ زَهًِا ُُبىو، كُ باغٌ زؤظيُِوٍَ بُغتُكُف 

ُُطريا. بُآلَ هُثايَ ئًُاُُؾسا ًَٓؿتا ؾازبىو بُوٍَ كُ زواٍ تُواوبىوٌُ  خؤٍ ثٌَ ٓاتُطؤضٍَِ
 كٍُ ظاٌُ ئُو بُغتُيُ طُجنًُِ و غاًاُُكُ ُُبىوَ. ويصزاٌُ سُغاوَ.كًَؿُ

هُضِاغتًسا ًُٓىو ؾتًَم بُ ئاضاغتُيُكٌ باؾسا زَضِؤيٌ، ئًَػتا زَبٌَ طُجنًُِكُ هُ شًاضَ 
زا ًابٌَ، ثًاوَكاْ زَطرييَّ و زَخطيَُِ ظيِساْ. دا بؤ ؾُوٍَ بُخؤٍ و تؤَ زَضّ، زووض  زوو

 م ظيَطَِكُ وَزَغت زيَِّ.هًُُٓىو كًَؿُ و تطغًَ
ُٓض هُ بُضضايٌ تُواوبىوْ، هُزَضطُ زضا ٓان َُٓهبُظٍ و بُزواٍ ثُُايُكسا طُضِا خؤٍ  
ىَُسيًُكٌ زووضيؿٌ بُو زؤظَوَ ُُبٌَ. ثريَ ويََوعٍ ًَبؿاضيَتُوَ، ًلىضِ بىو، كُ ًٓض ثتًَسا 

ْ هُطُيَ بىو، تًَبًين ئُوَؾٌ غٌ بًَىَشًُؿًاضُُس خامن و بُضِيَعيَم كطز، كُ زؤطاَل فُضًىوٍ هُ
لُكُزا َُٓهسَطُضِيَّ تاكى ؾاُؤٍ ضووزاوَكُ ببًِّ، كطز، كُ ٓاووآلتًاْ بُ كؤًُيَ بُططزؤَه

بًُُضِا زياض بىو ُٓواَهُكُ بآلوببؤوَ. ثريًًََطز ُاضاضبىو بُغُضٓاتٌ ؾُوٍَ بؤ ًًىاُُكاٌُ 
 زَض بىو.بطًَطِيَتُوَ، غىثاغٌ بًَىَشْ هُثاٍ ضظطاضكطزٌُ هُضازَبُ

خاتىوْ ثًَىيػت ُاكات هَُ باضَيُوَ ؾتًَم بَوًٌَ، تؤ هُثاٍ ضظطاضبىوُت ظؤض هُ ًّ و  -
كىضَِكامن ثرت قُضزاضٍ كُغًَلٌ زيلٍُ، بُآلَ ئُو كُغُ ضيٌَاْ ُازا ُاوٍ بَوًَني.. ضىُلُ ئُطُض 

 ئُو ُُبايُ ًُُاُسَتىاٌُ ضٍَ هُو تاواُُ بططيّ.
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ًًىاُُكاٌُ بعواُس تا ئُو كُغُ بِاغّ. بُآلَ ثريًًََطز بًَطىًاْ ئُو قػاُُ ئاضَظووٍ 
ُٓضطًع ُاوَكٍُ ُُطىت و ئاًاشٍَ بُ كُغايُتًًُكٍُ ُُكطز، ُُوَن ئُو ًًًَُُِٔ بًُُٓىو 

 ؾاضيسا بآلوبًَتُوَ، كُ ًُٓىو ؾتُكاٌُ وٍ باغلطاْ بًَىَشْ طىتٌ:
طًَلٌ ظؤض هُ زَضيَىَ ًّ ضىوًُ ُاو دًَطَُ و كًًَُم خىيَِسًُوَ، ُٓضضُُس زَُطُزَُ -

 زَٓات، بُآلَ خُوَ هًَلُوت، بؤ ُُٓاتّ َُٓهٌػتًَِّ؟
ُُزَضىو، ئُو زوو ثًاوَ خطاثُ ضًسٍ  واًعاٌُ ثًَىيػت ًًُُ، ضىُلُ ضيٌَ تٌَ -

 بطُضِيَُِوَ، ضىُلُ ًٓض كُضَغتُيُكًاْ ال ًُُابىو زيىاضٍ ثٌَ بربِْ.
ُٓض غٌَ كؤيوُ قىهُكٍُ ًًِـ تا  وَئاطآًَِاْ و تؤقاُسٌُ تؤ ض غىوزيَلٌ زَبىو؟ -

 زًًََلُ ٓاتىوُُوَ. بُياٌُ بُزَوضٍ ًاَهٌ تؤوَ ُؤبُتًاْ ططتبىو، ُٓض
 ًًىاٌُ زيلُف ٓاتّ و غُضبطزَكُف هًُاوٍَ زوو غُعاتاْ بؤ زووََ داض طًَطِزضايُوَ.

بُزضيَصايٌ ثؿىوٍ قىتاغاُُ، فًَططٍُ يُكؿًُاْ زازَخطا، هُطُيَ ئًُُف كُ ئُو باغُ 
و بؤوَ. ًُٓىو خَُهم ظوو طُيؿتُِ كَوًَػا، ُٓوايَ ٓاتّ كُ ًٓض ؾىوًَُلٌ ئُو زوو بآل

ضُضٍ زازوَض هًَُُى َ. كُ غطووتُكُ تُواوبىوْ شٌُ تاتاواُباضَ تا ئًَػتا َُٓهُِطرياو
 زَٓات، ٓاتُ ثايَ خاتىو ٓاضثُض و طىتٌ: و زَضطُدًُاوَضزا، كُ بُضَ

 هُالٍ ئًَىَ زَُىٍَ؟ زَبٌَ ظؤض ًاُسووبٌَ.ئُضٍَ بًَلٌ كضٍ بُزضيَصايٌ ضؤش  -
 بًَلٌ كضت؟!

 بُضاويَلٌ ثطِ تطغُوَ: بَُهٌَ ئُزٍ ؾُوٍ ضابطزوو الٍ ئًَىَ ُُبىو؟ -
 بؤ، ُا.. -

ضُض ظَضز َُٓهطُضِا و بُغُض كىضغًًُكسا كُوت. هُو غاتُؾسا ثىوضَ ثؤهٌ هُطُيَ خاتىو تا
 ُضٍِ، طىتٌ:زَغتُ خىؾلًَلٌ قػٍُ زَكطز، كُ بُالياُسا تًَج

ضُض، بُياٌُ باف خاتىو ٓاضثُض، زيػاْ ئُو ُٓتًىَ بعضبىوَ، الَ بُياٌُ باف خاتىو تا -
 وايُ ئَُ ؾُوَ هًُاَهٌ يُكًَلًاْ بىوَ، بُآلَ ُُيىيَطاوَ بًَتُ كَوًَػا، ضاضٍَ زَكَُ.

ضُض غُضٍ بُ ئُضٍَ َُٓهتُكاُس و يُكذاضٍ غجٌ َُٓهطُضِا. خاتىو ٓاضثُضيـ خاتىو تا
 ؤكا و طىتٌ:ثُؾ

 الٍ ئًٌَُف ُُبىوَ. -
 ؾجطظَيٌ و زَهُضِاوكٌَ ضَُط و ضِووٍ ثىوضَ ثؤهًؿٌ زاططت.

 دؤ ٓاضثُض تؤ ئَُ بُياًًُُ تؤًٌ ًِت زيىَ؟ -
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 ُا خامن -
 زواداض كٍُ زيىتُ؟ -

دؤ ُٓوَهٌ زا بًَتُوَ يازٍ، بُآلَ زَهًِا ُُبىو، خَُهلُكُ ضًسٍ ُُضىوُُ زَضٍَ، ضطثُ 
غيت ثًَلطز و زووزَهٌ ضووٍ ًُٓىواٌُ زاططت، ًِساآلْ و ًاًؤغتا طُجنُكاْ  هًَُُىاًُاْ زَ

ظؤضياْ ثطغًاض هًَلطا، ًُٓىوياْ طىتًاْ كُ هُكاتٌ طُضِاُُوَزا كُغًاْ تًَبًين ئُوَياْ 
ُُكطزووَ تؤَ و بًَلٌ غىاضٍ كُؾتًًُكُ بىوبّ ياْ ُا، ضىُلُ ظؤض تاضيم زآاتبىو، بؤيُ 

ٌَُ كُؽ هُ ٓاوَآلْ هُ كُؾتًًُكُ زابطِاوَ ياْ ُا، هُزوايًؿسا طُجنًَم كُؽ ُٓوَهٌ ُُزَزا بعا
ضُض ًَى ئُؾلُوتُكُزا ًابّ، خاتىو تاضايطُياُس، كُ تطغٌ ئُوٍَ ُٓيُ ًَٓؿتا ئُو زووَ هُُ

 كىفِ كطز.ُث يُكػُض هُ ٓؤؾٌ خؤٍ ضىو، ثىضَ ثؤهًـ زَغيت بُططياْ و ثُكىف
و كؤًُيَ بُكؤًُيَ و ؾُقاَ بُؾُقاَ طىاغرتاوَ.  ئَُ ُٓواَهُ ظاض بُظاض و ًايَ بًُايَ

هًُاوٍَ ثًَِر خىهُكسا ظَُطُكاْ ظؤض بُتىُسٍ هًَسضاْ. ًُٓىو زاًُؿتىاْ بُ ئاطا ٓاتّ، 
غُضٓاتُكٍُ ئُو ؾُوٍَ كاضزيف ًٓىَ ُٓض هُبري كطا. ئُغح و بُهَُ و كُؾتًًُكُ 

كُزا ضَتُِببىو، زوو غُز ثًاو هُ غُعات بُغُض بآلوبىوُُوٍَ ُٓواَهُ ئاًازَكطاْ، ًَٓؿتا ًُى
 ضيَطُكاْ خطِببىوُُوَ و بُضَو ضووباضٍَ زَضىوْ تا بضُِ ئُؾلُوتُكُ.

ضَ وثىُواٌُ وابىو، شًَُلٌ ظؤضيـ غُضزاٌُ ًاَهٌ بُزضيَصايٌ زواٍ ًُىَضِؤ طىُسَكُ وَن ضؤَه
ًُُ هُقػاْ ضُضياْ كطز تا زَهًاْ بسَُُوَ، ظؤض هُطَُهًاْ ططياْ، ضىُلُ ئثؤهٌ و خاتىو تا

باؾرت بىو. بُزضيَصايٌ ئُو ؾُوَ ُٓضاغاُُ ؾاض ضاوَضِيٌَ ُٓواَهًَم بىو، هُزوايًـ كُ ضؤشُٓآلت 
ىو خات يُن طُيؿتبىو كُ زَيطىت: "ًؤًٌ ظياتط بًَِطْ.. خىاضزْ ضَواُُ بلُْ".. ُُٓطٌَ

اْ و ًٓىاٍ ٓاُس ضُضٍ زازوَض ثُياًٌ ثطِ هُثؤهٌ ظؤضياْ ًُُابىو ؾًَت بّ. تاضُض و ثىوضَ تا
 هُ ئُؾلُوتُكُوَ زَُاضزَوَ، بُآلَ خؤؾًًُكٌ ضاغتُقًُِياْ تًَسا ُُبىو.

ثريًًََطٍ ويََوعٍ هُطُيَ ضؤشُٓآلتٌَ طُضِايُوَ ًاَهٌَ و زًَىضاو و ثؤؾاكٌ بُضُوضٍ ًؤَ و 
قىضِ زاثؤؾطابىو، ًَِٓس ًاُسوو بىو، ضٌ ًُُابىو هُخؤضٌَ. زييت وا ٓان هُُاو دًَطُكٍُ 

تايُكٌ وا طُضًٌ هًًَُ، ٓىضِيَُِ زَكا، ضىُلُ هُو كاتًـ ًُٓىو زكتؤضَكاٌُ  كُوتىوَ و
غٌ بًَىَشْ ٓات تا ضاوٍ هًيَبَ و زَيطىت، طىُس هًَُُى ئُؾلُوتُكُزا بىوْ. ُاضاض زؤطاَل

خطاخ،  خؤُٓضضٌ ثٌَ بلطٍَ بؤٍ زَكات و ضاوٍ هًَسَبٌَ، دا ئُطُض كىضِيَلٌ باف بٌَ يا
افُضيسَيُكٌ خىزايُ، ًطؤظًـ ُابٌَ ًٓض هُ ئافُضيسَكاٌُ خىا ثؿت دًاواظٍ ًًُُ، ضىُلُ ئ

 طىٍَ غا، ثريَ ويََوعٍ طىتٌ، ٓاكًـ غًفُتٌ باؾٌ ُْٓ. بًَىَشْ طىتٌ:
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 زَبٌَ زَهًِابٌ ضاكٍُ ُْٓ، خىزا ًٓض ئافُضيسَيُن بٌَ ضاكُ وَزٍ ُآًَينَ. -
وَ طىُس، تا هُ ًاَهُكاًُاُسا ثاف ًُىَضِؤيُكٌ ظوو ضني ضني ثًاوَكاْ بُ ؾُكُتٌ زَطُضِاُُ

عُغًَُِوَ، هُكاتًَلسا ئُو ثًاواٍُُ ظؤض بًَُٓعيـ بىوْ هُطُضِاٌُ ًَُى ئُؾلُوتُكُزا 
اغطاوَكاٌُ بىوْ. تًُُا ئُوَُسَ ظاًُاضيًُؾٌ زَغتلُوت، كُ ُُن ُٓض ؾىيَُِ ُضزَواًبُ

بُ وضزٍ زَثؿلِطٍَ. ؾىيَُِ ُُُاغطاوَكاًُـ طُضِاوْ و ًُٓىو طؤؾُيُكٌ  ئُؾلُوتٌَ، بَُهلى
بُآلَ كُؽ زَهًِا ًًُُ ئاخؤ ئُو تؤضَِ تًَم ئاآلوٍَ ضِاضَِو و طىظَضَكاْ ًُٓىوٍ زَثؿلِطٍَ، 

غُضوخىاضياْ هًَم دًا بلطيَتُوَ. ضىُلُ ظؤضداض  خؤضىُلُ ظؤض ئُغتًُُ بصًًَطزضيَّ يا
ْ ُٓض ٓاوَآلٌُ تُقٍُ زًَاُضُيُكًاْ زَبًػت،  كُ زَضىو ْكؤًَُهًَم هُوغُض ضووُاكًًُن يا

خؤياْ هُويَـ زَزيت. بُآلَ هُ ظؤض ؾىييَن ئُؾلُوتٌَ ُٓضزوو ُاوٍ بًَلٌ و تؤًًاْ بًًِىَ بُ 
كٌ زووكَُهٌ ًؤَ هُ زيىاضٍ ُىوغطاوَ، ُٓضوَن هُثايَ ُاوَكاْ هُ ضِاضَِويَلسا ثاضضُ قطزيَوُيُ

ضيسا تًَط ططيا و طىتٌ، ضُض ُٓضظوو قطزيَوُكٍُ ُاغًًُوَ و بُغُضُوضياْ زؤظيىَتُوَ. خاتىو تا
ئًُُ زوا يازطاضٍ كضُكٍُ زَبٌَ و زَبًَتُ خؤؾُويػترتيّ يازطاضيـ، ضىُلُ زوايني ؾتُ بُ 
ظيِسووٍ و بُض هُ ًطزْ بُضدُغتٍُ كًصؤَهُكٍُ كُوتيبَ، ُُٓسيَم هُ ئُؾلُوتًَىَ زَياُطىت 

واْ غاضياُساوَتُ ئُوٍَ ضُُس داض ضووُاكًاْ زيىَ، بطيػلاوَتُوَ و ٓاتىٓاواضٍ ظؤض ٓاتىوَ، ثًا
و بُزواٍ زَُطساُُوَكُزا ضىويُِ، بُآلَ زَهػاضز بىوْ، ضىُلُ ًِساَهُكاْ هُوٍَ ُُبىويُِ و 

 تًُُا ضطاٍ زَغت ئُواُُ بىوَ كُ طُضِاوْ.
غاتُكاٌُ ئُو غٌَ ؾُو و ضؤشَ زضيَصَ ظؤض بُططاٌُ تًَسَثُضِيّ، طىُسَكُ تُواو بٌَ ًٓىا 

ًٓض ؾتًَم. كُ ئُوَف ئاؾلطا بىو خاٌُ تًٌَجًَطاُؼ ؾُضابٌ ببىو، كُؽ زَهٌ ُُزَضىوَ 
قُزَغٍُ َُٓهططتىوَ، ُٓضضُُس ُٓواَهًَلٌ وضوشيَُِضيـ بىو، كُ طىيٌَ ثًَُِزا. هُ يُكًَم هُو 
غاتاٍُُ ٓان تًايسا بُ ئاطابىو، باغٌ خاُُكٍُ كطزَوَ و هُكؤتايًسا ثطغٌ ئُطُض هُكاتٌ 

 تًٌَجًَطاُؼ زؤظضابًَتُوَ. ُُخؤؾًًُكٍُ ئُوزا ؾتًَم هُ خاٌُ
 بًَىَشْ طىتٌ: بَُهٌَ

 ٓان هُغُض دٌَ قًت بؤوَ، بُضاوٍ ظَقُوَ طىتٌ:
 ضٌ، ضًًاْ زؤظيًُوَ. -
 ؾُضاب. خاُُكُؾًاْ زاخػت، ثاَهسَوَ كىضَِ، ظضاوت بطزَ. -
 تًُُا يُن ؾتٍ ثٌَ بَوٌَ.. بُؽ يُن ؾت تلايُ! ئايا تؤَ غؤيُض ئاؾلطاٍ كطز؟ -
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ثطًٍُِ ططياًُسا طىتٌ: "وغبُ ضؤَهُ، ثًَؿرت ثًٌَطىتٌ ُابٌَ قػُ بلٍُ تؤ  بًَىَشُُكُ هُ
 ظؤض ظؤض ُُخؤؾٌ!

ـ بسؤظضاباوَ طىُسَكُ ًُٓىوٍ يكُواتُ تًُُا ؾُضاب زؤظضاوَتُوَ، خؤ ئُطُض ظيَط -
غُضغاَ زَبىو. واتُ تآُتايُ غاًاُُكُ هُزَغتضىو، تآُتايُ. بُآلَ ئُوَ بؤضٌ زَططٍ؟ ظؤض 

 طٍ.غُيطَ زَط
ئُو ؾتاُُ بُ خُيايَ و ًًَؿلٌ ٓاكسا زَٓاتّ، بُآلَ زَضيُِبطِيّ ظؤضيؿٌ ُُبطز وَُُوظٍ 

 زاو خُوٍ هًَلُوت. بًَىَشْ بُخؤٍ طىت:
وا ئُو كىضَِ بُزبُختُ ُىوغت، تؤَ غؤيُض زؤظيًُوَ! ًايٍُ خًُُ كُ كُؽ ًًُُ تؤَ  -

 ًُُاوْ ظياتط بطُضِيَّ. ظؤض ًُُاوْ، ثًاوٍ بًَُٓعيـ ّغؤيُض بسؤظيَتُوَ! وَيـ ًٓىا
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 ةمنيثاذي سي و يةك
 
 

ئًَػتا با بطُضِيًَُِوَ الٍ تؤَ و بًَلٌ كُ هُ طُؾتُكُزا بُؾساضبىوْ ثًَلُوَ هُطُيَ ئُواٌُ 
زٍ بُ ضِاضَِوَكاٌُ ئُؾلُوتًَسا ضؤيؿنت. غُضزاٌُ ؾىيَُِ ُاغطاوَكاًُاْ زَكطز. غُضياْ هُو 

ضازًَاْ كُ بُ زاض و زيىاضَكاُُوَ بىوْ و ُُُاغطاو ئُؾلُوتُ غىضًِا بىو، هُو ُىوغًِاُُ 
ُىوغًبىوياْ وَن )شووضٍ زاًُؿنت(، )كاتًَسضايَ( و )كؤؾلٌ عُالئُزيّ( و ئُو ؾتاُُ. ًُٓىو 
زَغتًاْ بُطًُاْ كطز، تؤَ و بًَلًـ هُطُيَ ئُواْ تا ؾُكُت بىوْ ياضيًاْ كطز. ثاؾاْ بُ 

ًاْ هُغُض غُضياْ ضاططتبىو تا بتىاُّ ًُٓىو ُاو طىظَضيَلٌ خىاض و خًَضسا ضؤضىوْ، ًؤًُكاُ
و ًًَصوو و ثًؿُ و زضومشُكاْ غىيَُِِوَ كُ خَُهلاًَُلٌ ثًَؿرت بُ زووكَُهٌ ًؤًُكاًُاْ 
هُغُض زيىاضَ بُضزيُِكاْ تؤًاضياْ كطزبىوْ.. ُٓض زَضِؤيؿنت و قػُياْ زَكطز. بٌَ ئُوٍَ 

غًين تًَسا ًًُُ. هُوٍَ ُٓضزوون ُاوٍ ُٓغت بلُْ كُ طُيؿتىوُُتُ ؾىيًََِم، ضًسٍ ُىو
ضؤيؿنت بُضزَواًبىوْ،  خؤياْ هُغُض زيىاضَكاْ ُىوغٌ هُشيَط تاقًضلُيُكٌ َُٓهىاغطاو، دا هُ

َُٓهسَقىآل و بُغُض هًَىاضيَلٌ بُضزيِسا  تا طُيؿتُِ ؾىيًََِم غُضضاوٍَ دؤطُهُ ئاويَلٌ هٌَ
وكٌ هُُاو بُضزاْ زضوغتلطزبىو. تؤَ يُكػُض ؾؤضِزَبؤوَ و بُتًَجُضِبىوٌُ كات قَُهبُظيَلٌ بضى

ئاضَظووٍ زؤظيُِوٍَ هُزَهسا بعواو بًَلًـ بُطىيٌَ كطز و بُ طَُهٌ كُوت، ثاف ئُوٍَ 
و  ًُؿاُُيُكًاْ كًَؿا تا هُكاتٌ طُضِاُُوَ ضيٌَ خؤياٌُ ثٌَ بسؤظُُوَ، بُضيَلُوتّ و بؤ ئًُال

ُكُ زَضىوُُ خىاض، دا ًُؿاُُيُكٌ ضِاُُوَ و بُضَو قىوآليٌ ًَُٔين ئُؾلُوتوئُوال غى
زيلُؾًاْ زضوغتلطز و بُ هكُكاٌُ زيلٍُ ئُؾلُوتًَسا طُضِاْ تا ؾتًَلٌ تاظَ بسؤظُُوَ، كُ 

واًُاْ زيتُوَ. كُ كؤًَُهًَلٌ لُْ. هُ ؾىيًََِم ئُؾلُوتًَلٌ فطَهُزوا ضؤشزا ؾاُاظٍ ثًَىَب
ؤوَ. ُٓض يُكُياْ ًَِٓسٍَ قاضٌ ظؤض بُضزٍ ًُضًُِضٍِ بطيكُزاضٍ هُغُضَوَضِا ثًَسا ؾؤضِبب

ثًاويَم زَبىو. ظؤض بُ وضزٍ تًًَاُطِاًاْ و بُغُضغاًٌ بُزَوضياُسا غىوضِاُُوَ. ثاؾاْ دًًَاْ 
ًَٓؿت و ضىوُُ يُكًَم هُو ًُٓىو طىظَضٍَ هًًَُوَ زَضزَضىوْ. ظؤضٍ ُُبطز ئُو طىظَضَ 

ضُكٍُ هُغُض كؤًَُهًَم طُياُسيُِ غُض كاًُاويَم هُُاو دُضطٍُ ئُؾلُوتًَسا، كُ بًٌِ
كؤَهطٍُ ظؤض دىاْ ضاوَغتا بىو، كُ هُئُجناًٌ كؤبىوُُوٍَ بُضزٍ ًُضًُِض ثًَلٔاتبىوْ و 
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هًَسَٓاتُخىاض. بُكؤًُيَ ُُٓسيَم بُضز ئاو كاضٍ تًَلطزبىوْ و زَهؤخ زَهؤخ ئاوياْ 
. ضووُاكٌ كىيَطَ كُ شًاضَياْ زَطُيؿتُ ُٓظاضاْ هُشيَط ئُو غاثًتُيُ خطِببىوُُوَؾًُؿًُُ

ًؤًُكاْ ئُو طًاُوُبُضاٍُُ بًَعاضكطزبىو، غُزاًُاْ بُباَهُفطِكُ هٌَ ٓاتُخىاضٍَ، زَياُكًصاُس و 
و تطغِاكٌ َُٓهػىكُوتًاْ  كىيَطَبُضَو ًؤًُكاْ َُٓهجُياْ زَكطز. تؤَ ؾاضَظاٍ ؾًُؿًُُ

كىيَطَيُن  رتيّ طىظَض ضايلًَؿا، هُوغاتُ ؾًُؿًًَُُُعيلبىو، بؤيُ قؤَهٌ بًَلٌ ططت و بؤ 
ًلىتا الٍ ًؤًُكٍُ بًَلٌ و كىشاُسيًُوَ. بُآلَ ًِساَهُكاْ تىاًُاْ بضُِ ًَُى طىظَضَكُ و َُٓه

تا زَتىاُّ غاضزَْ، تا ؾًُؿًُُكىيَطَكاْ واظياْ هٌَ ًَِٓاْ. تؤَ زَضياضُيُكٌ هُشيَط ظَوٍ 
بُباف ظاٌُ زيتُوَ، كؤتايٌ ُُبىو، بؤيُ ويػيت بعاٌُ غِىوضَكاٌُ تا كىيَّ، بُآلَ واٍ 

كًًَُم عُغًَُِوَ، يُكُجماضيـ هُوَتٍُ ٓاتىوْ ُٓغت بلُْ هًَُُى خاًؤؾٌ و بًَسَُطًسا 
 طًاٌُ زاططتبىوْ. بًَلٌ طىتٌ: ،ُكىَ بىوْ و طًاٌُ كطِ و كجٌ

 ُُبىوَ. وٍَ خىايُ، ثًَؿرت ئاطاَ هًَُِبىو، ظؤض هًًَُصَ زَُطٌ كُمساْ طىٍَ هٌَ -
 ْباؾىوض يا خؤض هُخىاض ئُواُني، ُاؾعامن ضُُس بُضَو باكىوض يابًَلٌ بري بلُوَ، ئًٌَُ ظؤ -

 ُٓضاليُن ضىويّ. هًَطَ ُاتىاُني زَُطًاْ ببًػتني. خؤضؤشئاوا يا خىوزضؤشُٓآلت يا
 بًَلٌ ثُؾؤكا و طىتٌ:

 ُاظامن ًاوٍَ ضُُسَ ئًٌَُ هًَطَ هُشيَطَوَيّ؟ ضاكرتَ بطُضِيًَُِوَ. -
 بَُهٌَ الَ وايُ ضاكرتَ -
 كُ زَُاغًًُوَ؟ الٍ ًّ ًُٓىوٍ تًَلُيَ و ثًَلَُهُ.تؤَ تؤ ضيَطُ ئُضٍَ -
ثًٌَىايُ زَتىامن بًبًٌُِوَ.. بُآلَ ئٍُ ؾُؾًُُ كىيَطَكاْ، ئُطُض ًؤًُكاًُاْ  -

 كىشاُسيُِوَ، خؤ زَفُوتًَني، ضاكرتَ ضيًَُكٌ زٍ بططيُِبُض و بُوٍَ زاُُضًُِوَ.
 ض ُاخؤف زَبٌَ.ُُبني. ضىُلُ ظؤ باؾُ، بُآلَ خىا بلا بعض -

 كضُ هُبُض ئُو بؤضىوُاٍُُ ضادفطٍ.
ضِاضَِويَلُوَ زَغتًاْ بُ ضؤيؿنت كطز و بُ بًَسَُطٌ ًاوَيُكٌ ظؤضياْ بطٍِ. ُٓض  هُ

بُآلَ ًُٓىو  َ بعاُّ ضٌ تًَسا ًًُُ بًِاغُِوَ،وضززَبىوُُو زَضضُيُكًاْ بٔاتبايُ ثًَـ، هًٌَ
هُ زًَىضاوٍ وضز  كٌ تاظٍَ بططتبا، كضُكُيُُاًؤ بىوْ. ُٓض داضيَم تؤَ ضيَطُ هُالياْ

 يَلٌ طُؾُوَ زَيطىت:هٌَ بُزيلا، بُآلَ ئُو ُٓض بُضووًُؿاُُيُكٌ باؾٌ  زَبؤوَ. بَُهلى
 باؾُ، ئًُُؾًاْ ُٓو ًًُُ. بُآلَ ضيَطُ ضاغتُكُ زَبًًُِِوَ. -



 

191 

طتُبُض طىظَضيَلٌ ط بُضَبُضَ ًٓىاٍ كًُرت زَبىوُُوَ. هُخؤضِا ؾلػتًَمبُآلَ هُطُيَ ُٓض 
و تًُاٍ زؤظيُِوٍَ ئُوٍَ ًُُابىو كُ زَيىيػت. ُٓض زَيطىت "ظؤض باؾُ" بُآلَ تىوؾٌ 

ٓاتبىو زَُطٌ ظضيِطٍُ داضاٌُ تًَسا ًُُابىو زَتطىت زََهٌَ "ظؤض  تطؽ و زَهػاضزيًُكٌ وا
ًَلٌ ثطِ تطغُوَ ٓاتُ ثاَهٌ و ُٓوَهًسا فطًًَػلٌ خؤٍ ضاططٍَ، بُآلَ ُٓض خطاثُ". بًَلٌ بُزَه

 ٓاتُِخىاضٍَ و هُكؤتايًؿسا طىتٌ:
خطاخ و  ا بطُضِيًَُِوَ. ثًَسَضٌَ باضوزؤمخاْتؤَ، طىٍَ ًُزَ ؾًُؿًُُكىيَطاْ، با بُويَس -

 خطاثرت بٌَ.
 تؤَ طىتٌ: طىٍَ ًُزٍَ.

بًَسَُطًًُكُ ظؤض قىويَ بىو، تُُاُُت ُُٓاغُزاًُـ ٓاؾٍُ زَٓات تؤَ ٓاواضيلطز، بُ 
 ثاؾاْ وَن زَُطٌ ثًَلًُُين طاَهتُ داضِاْ خِلاْ.، سا زَُطًاْ زايُوَزاآلْ و ضِاضَِوَ بُتاَهُكاُ

 بًَلٌ طىتٌ:
 تىخىا ضًسٍ وا ًُكُ تؤَ ظؤض تطغِاكُ. -
تطغِاكُ بُآلَ بًَلٌ ضاكرتَ ٓاواضكَُ زَظاٌُ ضَُطُ طىيًَاْ هًٌَاْ بٌَ، ئُودا داضيَلٌ  -

 زيلُف ٓاواضيلطز.
ئاغايُ تطغِاكرت بىو. ًٓىاٍ هُبُض بطِيّ، ئُو زَُطُيُ تُُاُُت هُو ثًَلًُُُِ خًَى

ؾىيَين خؤياْ ضاوَغتاْ و طىيًَاْ َُٓهدػت، بُآلَ ئُجناًٌ ُُبىو. تؤَ خًَطا  ُٓضزوون هُ
طُضِاوَ ئُو ضيًٍَُ هًَىٍَ ٓاتبىو، بُآلَ ثاف زًًََم تىوؾٌ زووزَهٌ ٓات و َُٓهػىكُوتُكاٌُ 

 ُف ُازؤظيَتُوَ كُ ثًًَسا ٓاتىوْ.ؾتًَلٌ زيلُؾًاْ بؤ بًَلٌ زَضخػت، كُ ئُو ضيَطُي
 ئاٍ تؤَ تؤ ًٓض ًُؿاُُيُكت بُدٌَ ًَُُٓؿتىوَ! -
بًَلٌ ًّ ظؤض زَبُُط بىوَ، طًَى بىوَ، بريَ هُوَ ُُكطزَوَ كُ ُاضاضبني ثًَسا بضًُِوَ!  -

 ُا ًّ ُاتىامن ضيَطُ بسؤظًُوَ ًُٓىوٍ تًَلَُهُ.
 هَُ دًَطُ ُاخؤف و بُتطغُ زَضبضني، تؤَ، تؤَ، ئًٌَُ بعضبىويّ بعض، ُٓضطًع ُاتىاُني -

 وَيـ، باؾُ بؤ ئُواٌُ زيلًُاْ بُدًًََٔؿت؟
ًَٓعٍ هُبُضبطِا و هُ ؾىيَين خؤٍ بُضبؤوَ، ئُوَُسَ بُ كىيَ زَططيا، تؤَ الٍ وابىو زًَطٍَ، 

ؾًَت زَبٌَ، هُثاَهٌ زاًُؿت و هُباوَؾٌ ططت، ئُويـ غُضٍ بُ غِطٌ تؤَ كطز و خؤٍ  ْيا
غٌ و ثُؾًٌاٌُ و تطؽ و تؤقًُِكاٌُ خؤٍ زَضزَبطٍِ. زَُطساُُوٍَ قػُكاًُاْ ثًَسا َُٓهىا

زَتطىت ثًَلًُُين ؾًَتاُُ. تؤَ هًٌَ زَثاضِايُوَ تا زووباضَ ًٓىاٍ بًَتُوَبُض، بُآلَ ئُو طىتٌ 
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ُاتىامن، تؤَ زَغيت بُ هؤًُ و غُضكؤُُكطزٌُ خؤٍ كطز، ضىُلُ تىوؾٌ ئُوباضَ ُاخؤؾٍُ 
زَزا زيػاْ ًٓىايُن ثُيساكاتُوَ و  ض كاضيطُض بىو. كضُ طىتٌ ُٓويَكطزووَ. ئًُُف ظؤ

ُٓغتًَتُوَ و كًَىٍَ بىٍَ بُزواٍ كُوٍَ. بُ ًُضدًَم داضيَلٌ زٍ ئَُ دؤضَ قػاُُ ُُكُُُوَ. 
 ضىُلُ ُٓضزوون ًَِٓسٍَ يُكرتٍ ؾايػتٍُ هؤًُ و غُضكؤُُْ.

 ا ًوًاْ هًَِابىو، ُٓضزيػاْ بٌَ ئاًاُر زَغتًاْ بُ ضؤيؿنت كطزَوَ و ُٓض هُخؤضِ
ئُوَُسَياْ بُزَغتُوَ ًابىو كُ تا زَتىاُّ ضاُُوَغنت و هُ ضؤيؿنت بُضزَواَ بّ. ثاف 

تًُُا ضىُلُ غطوؾت وايُ و كاٌُ  اوَ، ض ٓؤكاضيَلًـ ُُبىو، بَُهلىًاوَيُكٌ كَُ ًٓىاياْ شي
 ًٓىا و ئاواتاْ ُٓضطًع ضم ُاكا و ًٓؿم ُابٌَ.

وَضططت كىشاُسيًُوَ، ئُو ئابىوضٍ كطزُُف ًاُاٍ خؤٍ زواتط تؤَ ًؤًُكٍُ بًَلٌ 
ُٓبىو. ثًَىيػيت بُ قػُ ُُبىو. بًَلٌ تًَطُيٌ و زيػاْ بٌَ ًٓىا بؤوَ. زَيعاٌُ تؤَ ًؤًًَلٌ 

 غاغٌ اليُ و غٌَ ضىاض ثاضضُيُكًؿٌ هُ طريفاُُ، ئُودا ًَٓؿتا زَغتًاْ ثًَىَ زَططٍَ.
تًاْ طىٍَ ُُزٌََُ، ضىُلُ هُو زًٍَُ كات زَضزَكُوت، ويػ بُضَبُضَ ًاُىوبىوًُاْ هٌَ

اغتُيُن ُٓض ْ بُُٓض ئاضِالَوظؤض بُٓازاضَ زاًُؿنت و بريكطزُُوَ ظؤض كاضيَلٌ خطاثُ، بُآلَ دى
ًٓض ُُبٌَ ثًَؿعُضىوًَُم بىو، كُ ضَُطُ ئُجناًًَلٌ ُٓبا، هُدًَىَ زاًُؿنت تًُُا ًطزًَُلٌ 

 خًَطا بىو.
ُُططت. زاًُؿت و تؤًًـ  كُوتّ و ضًسٍ َُٓهًاْ هُكؤتايًسا قاضُكاٌُ بًَلٌ هُكاض

هُطُيَ ئُوزا سُغايُوَ. هُباضٍَ ًاَهٌَ و زؤغتُكاٌُ ئُويًَاْ زوواْ.باغٌ ُىيَين ُُضَ و ًُاْ و 
دىاٌُ ضووُاكًاْ كطز! بًَلٌ ططيا، تؤَ ُٓوَهًسا بري هُ ضيَطُيُن بلاتُوَ ًَٓىضٍ كاتُوَ. بُآلَ 

ُواو ؾُكُت بىو، ضاوَكاٌُ كُوتّ ُىوغت. تؤَ ثؿٌ ُٓضضٌ كطزٍ بٌَ غىوز بىو. كضُ ت
بُضَ  ٓاتُوَبُض، هُ ضووَ ظَضزَُٓهطُضِاوَكٍُ زَضِواٌُ، كُ هُشيَط كاضيطُضيٌ خُوٌُ خؤف بُضَ

ٓاتُوَ باضٍ غطوؾيت. ثاؾاْ ظَضزَخُُُيُكًؿٌ كُوتُ غُض هًَىاْ وَن بَوٌَ ثُتا بىو ضؤسٌ 
ابطزوو و يازَوَضيًُ خؤؾُكاٌُ ٓاتُوَ ياز. بًَلٌ تؤًًؿٌ ططتُوَ. ئًًُـ بري و خُياَهٌ بُ ض

بُ ثًَلًًَُُِلٌ تُُلُوَ خُبُضٍ بؤوَ، بُآلَ ُٓض ظوو هُغُض هًَىاٌُ وؾم بىوْ و بُخًُُوَ 
 طىتٌ:
ئار، ئُوَ ضؤْ ُىوغتٍ! خؤظطُ ُٓضطًعاوُٓضطًع وَئاطا ُُٓاتباَ! ُا، ُا تؤَ وا غُيطَ  -

 ًُكُ داضيَلٌ زٍ وا ُاَهًٍَ.
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ًّ زَهدؤؾٍ بُوٍَ تؤ ُىوغيت، ثًَسَضٌَ ئًَػتا سُغابًًُوَ، ئُودا ضيٌَ خؤمشاْ بًَلٌ  -
 بؤ زَضٍَ زَزؤظيُِوَ.

تؤَ، ئًٌَُ زَكطٍَ ُٓوَهسَيّ، بُآلَ ًّ وآلتًَلٌ ئُوَُسَ دىامن هُ خُويَسا زٍ ثًَؿٌىايُ  -
 بُضَو ئُوٍَ زَضني.

 سَيّ.ضَُطُ وا ُُبٌَ، زَهتُُط ًُبُ بًَلٌ، با بطِؤيّ و ُٓوَه -
ُٓغتاُُوَ و بٌَ ًٓىا بُضيَلُوتّ، زَغيت يُكًاْ ططتبىو ُٓوَهًاُسا بعاُّ ضُُسياْ كات  

هًَُُى ئُؾلُوتٌَ بُغُضزا تًَجُضِيىَ، بُآلَ ُٓض ئُوَُسَياْ زَظاٌُ كُ ضَُطُ ضُُس سُفتُيُن 
ببىو، بٌَ، هُطُيَ ئُوَف زياض بىو خًُآلُسُُكُياْ َُٓهُيُ، ضىُلُ ًَٓؿتا ًؤًًاْ تُواو ُُ

ًاوَيُكٌ زضيَصيـ زواٍ ئُوَ كُ ُُياُسَظاٌُ ضُُسَ، تؤَ طىتٌ زَبٌَ بُزواٍ تطثٍُ زَهؤثُ 
ئاواُسا بطِؤْ ضىُلُ ثًَىيػتُ كاًُاويَم بسؤظُُوَ. ظؤضٍ ثًَُِضىو كاًًُُكًاْ زيتُوَ. تؤَ طىتٌ 

ًَلٌ طىتٌ، كاتٌ ئُوَ ٓاتىوَ زيػاْ عُغًًَُِوَ. ُٓضزووكًاْ بطِغتًاْ هًرَبِا بىو. كُضٌ ب
ُُطُيؿت.  تًٌَ ثٌَ غُيط بىو كُ تؤَ ضاظٍ ُُبىو الٍ وايُ زَتىاٌَُ ًَٓؿتا بطوا. ضُُسٍ

زاًُؿنت تؤَ بُ ُُٓسٍَ قىضِ ًؤًُكٍُ هُ زيىاضٍ ثًَؿُ خؤياْ ضُقاُس. ًًَؿلًاْ خُضيم بىو 
 بتُقٌَ، ًاوَيُن كُؽ قػٍُ ُُكطز، ثاؾاْ بًَلٌ طىتٌ:

 تؤَ طُهًَلٍ بطغًًُ! -
 لٌ هُطريفاٌُ زَضًَِٓا و طىتٌ:تؤَ ؾتًَ

 ئًُُت  زيَتُوَ ياز؟ -
 بًَلٌ بُبعَيُكُوَ طىتٌ:

 ئُوَ كًَلٌ ٓاوغُضمياُُ تؤَ -
 وايُ.. سُظَ زَكطز ئُوَُسٍَ بُضًًوًَم با، ضىُلُ تًُُا ئًًُُاْ ًاوَ. -
تؤَ، ئًَُُ هُ طُؾتُكُ بُثاؾسا ُٓتا بًلُيُِ غُضضاوٍَ خُوُُكامناْ، وَن طُوضَكاْ  -

 كًَلٌ ٓاوغُضطريٍ. بُآلَ ئًُُ زَبًَتُ كًَلٌ.. و
قػٍُ خؤٍ تُواو ُُكطز، تؤَ كًَلُكٍُ كُضت كطز و ثاضضُيُكٌ زا بًَلٌ كُ ظؤض بُتاَ و 
ضًَص خىاضزٍ، تؤَ واٍ ًُؿاُسَزا كُ خُضيلٌ خىاضزًَُيت. ئاوٍ فًَِلٌ كاًُاوَكُف ظؤض بىو 

ًَُِوَ، تؤَ غاتًَم بًَسَُط هَوز زيػاْ ظىتا هًٌَ غؤُُوَ. ثاف كًًَُم بًَلٌ ثًَؿًِاظٍ كط
 بىو، ثاؾاْ طىتٌ:

 بًَلٌ.. زَتىاٌُ بُضطٍُ ُٓواَهًَم بططٍ ثًَيت بَوًٍَ؟ -
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 وابىو زَتىاٌَُ. بًَلٌ ظَضزَُٓهطُضِا بُآلَ ثًٌَ
باؾُ، بًَلٌ.. زَبٌَ ُٓض هًَطَ مبًًَُِِوَ، كُ ئاوٍ تًَسايُ بًدؤيُِوَ، ضىُلُ ئًُُ زوا  -

 هُالًاْ!ثاضضُ ًؤًُ 
بًَلٌ زَغيت بُ ُاَهُ و ططياٌَُ كطز. تؤَ ظؤض ُٓوَهًسا باضَكٍُ غىون كا، بُآلَ بٌَ غىوز 

 بىو، هُ زوايًسا بًَلٌ طىتٌ:
 تؤَ! -
 بَُهٌَ بًَلٌ؟ -
 زَبٌَ بريًاْ بلُْ و بُزواًاُسا بطُضِيَّ. -
 زَكُْ. بَُهٌَ بًَطىًاْ وا -
 تؤَ ضَُِطُ ئًَػتا بُزواًاُسا بطُضِيَّ. -
 بَُهٌَ ثًٌَىايُ، ًٓىازاضَ وابٌَ. -
 تؤَ زَبٌَ كٍُ بريًاْ بلُْ. -
 ضَُطُ ئُو زًٌَ زَطُضِيَُِوَ ُاو كُؾتًًُكُ. -
 تؤَ ضَُطُ ُُٓطٌَ تاضيم بٌَ، زَبٌَ تًَبًين بلُْ كُ ئًٌَُ ُُطُضِايُِوَ؟ -
 ُاظامن، بُآلَ ُٓضضؤٌَُ بٌَ، ُٓض بطُضِيَُِوَ زايلت هًَت زَثًَضًَتُوَ. -

هُضووٍ بًَلٌ ًُؿت، تؤَ ظاٌُ تًَلُوت. ضىُلُ بًَلٌ بُتًُا بىو ئُو ؾُوٍَ  تطؽ
بضًَتُوَ. ًِساَهُكاْ بًَسَُط بىوْ و كُوتُِ بريكطزُُوَ. ثاف زًًََم ؾُثؤهًَم خًٌُ زيلُ 

ُٓيُ. كُ  غُض ضووٍ بًَلًاْ زاثؤؾت، تؤَ ظاٌُ ئُوٍ بُخُياَهٌ ويسا زٍَ هُ ًًَؿلٌ كًصَف
ضُض بؤٍ زَضكُوٍَ كُ بًَلٌ هًُاَهٌ خاتىو ٌ ؾًُُ تًَجُضٍَِ ئُودا تاضَُطُ ًُىٍَ بُياُ

 ٓاضثُض ُُبىوَ.
ُٓضزوو ًِساَهُكُ ضاوَكاًُاْ بطِيًُ ئُو ًؤًُ بضىوكٍُ ًابىوياْ و تًُاؾاياْ زَكطز 
ضؤْ وا بٌَ بُظَيًاُُ زَتىيَتُوَ. ئُودا زيتًاْ زوايّ ًُى ئًِذٌ فتًوُكٍُ ضُوضٍ ثًَىَ 

ًَػُكُ بُضظو ُعَ زَبٌَ و زووكَُهًَلٌ هٌَ َُٓهسَكؿٌَ. ثاؾاًُـ تاضيلٌ ًُٓىو ُاًًَينَ و بَو
 اليُكٌ زاططت.

ًاوَيُكٌ ظؤضٍ ثًَضىو كُ كُغًاْ ُُياُسَظاٌُ ضُُسَ، بًَلٌ وَئاطا ٓاتُوَ، كُ غُضٍ 
ٌ تؤَ كطزووَ و زَططٍ.. ُٓض ئُوَُسَياْ زَظاٌُ كُ ثاف تًَجُضِبىوٌُ ئُو ًاوَ بُغُض قؤَه

َ هُغُض خُوَكُياْ خُبُضياْ ببؤوَ و زووباضَ خَُ و كُغُضياْ زَغيت ثًَلطزَوَ. تؤَ زضيَص
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زووؾَُ بٌَ. زَيىيػت بًَلٌ بُ قػُ بًَينَ. بُآلَ خًٌُ وٍ  خؤطىتٌ ضَُطُ ئًُطِؤ يُكؿَُ يا
يطىت بًَؿم خاُُوازَكاًُاْ  ًَِٓسَ ططاْ بىو، هُبُضئُوٍَ ئاواتٌ ضظطاضبىوْ ًُُابىو، تؤَ ثٌَ

ياُسا زَطُضِيَّ، دا ئُطُض ٓاواض كا، بًَطىًاْ ئًَػتا بُ خُغيت بُ زوو صَ بريياْ كطزووْ وهًًَُ
يُكًَم زٍَ تا زَضباظياْ بلا.. بؤ زَغيت بُٓات و ٓاواض ُُكطز، بُآلَ تاضيلٌ و زَُطساُُوَ 

 ُٓض ظضاوٍ بطزْ، بؤيُ ُاضاض واظياْ ًَِٓا.
طريكطزبىوْ. ثاضضُ  كَُهبٍُ خؤٍ هٌَغاتُكاْ بُ قىضغٌ ضَتسَبىوْ، بطغًيَت زيػاْ 

ًابىو. بُؾًاُلطز و خىاضزياْ. ثًَسَضىو ئًُُ ظياتط بطغٌ كطزبّ و  كًَلُكٌ بُؾٌ تؤَ ُٓض
 ئاضَظووٍ بعواُسبّ.

 ظؤضٍ ُُبطز تؤَ طىتٌ:
 ؾـ! طىيَت هًُُ بىو. -

 ُٓضزوون ُُٓاغٍُ خؤياْ ضاططت و طىيًَاْ زايُ، ُٓغتًاُلطز كُ زَُطًَم زٍَ زََهًٌَ
زَزا هُ  ٓاواضيَلٌ زووضَ. تؤَ وَآلًٌ ٓاواضَكٍُ زايُوَ و زَغيت بًَلٌ ضاكًَؿا و َُٓهًاْ

ضِاضَِوَكُوَ بُ ثُهُكىتُ ضيٌَ خؤياْ بُضَو زَُطُكُ بسؤظُُوَ. تؤَ زووباضَ طىيٌَ ضاططت. 
 رت بىو.ًَُعيلزيػاْ طىيٌَ هًَبىو، ئُوداضَ 

 تؤَ طىتٌ:
 تا ئًٌَُ باضًاْ باؾُ.ئًُُ ئُواُّ، ٓاتىوْ، بًَلٌ ئًَػ -

ؾازًاًًُُكُياْ غُضتاثاطريبىو، بُآلَ ظؤض هُغُضخؤ بُضَو ثًَـ زَضىوْ. ضىُلُ هًَطَ و 
هُوٍَ غامتُياْ زَكطز. ثاف ًاوَيُن طُيؿتُِ ضاَهًَم ُاضاض هُوٍَ َُٓهىَغتُيُكًاْ كطز و 

َ هُغُض ظط ضاكؿا تا ُُياُتىاًُبا هًٌَ زَضباظ بّ. تؤ َُطُ ُٓض غٌ ثٌَ قىويَ با وضاوَغتاْ. ض
ؾىيَين خؤياُسا  تىاٌُ قؤَهُكاٌُ زضيَصكطز، بُآلَ ُُطُيؿتُ بين ضاَهُكُ. بؤيُ ُاضاض بىو هُ

مبًَُِِوَ. تا يُكًَلًاْ زَطاتٌَ هُواٍُُ بُزواياُسا زَطُضِيَّ. طىيًَاْ ضاططت، زَُطُ زووضَكُ 
ًُـ هُتاواْ زَهًاْ بُضبؤوَ. هًًَاْ زووضتط زَكُوتُوَ و ثاف يُن زوو ضطكُ ُٓض ًُُا و ئُوا

تؤَ ئُوَُسٍَ ٓاواض كطز تا زَُطٌ كُوت، بُآلَ غىوزٍ ُُبىو، دا ُٓوَهٌ زا ًٓىا غاتُوَ زَهٌ 
 بًَلٌ، بُآلَ عىًطيَلٌ زيـ ضاوَغتاْ بٌَ ئُوٍَ ضطثُيُكٌ زيلُ ببًػنت.

زيػاْ  ًِساَهُكاْ بُ ثُهُكىتاْ ٓاتُِوَ الٍ كاًًُُكُ، كات ُٓض بُ ططاٌُ ضَت زَبىو.
ُىووغتُِوَ، كُ ُٓغتاْ تا ئُوثُضٍِ بطغٌ و كُغاض بىوْ. تؤَ الٍ وابىو ئًُطِؤ ُٓضزَبٌَ 

بىوْ، ضاكرت وابىو ًَُعيلٓات، ُُٓسٍَ طىظَضٍ الوَكٌ ُٓبىوْ  غًَؿَُ بٌَ. ئًَػتا ٓعضيَلٌ بؤ
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ٌ كاتسا غُضيَم بُو ضيَضلاُُزا بططٍَ، هُوٍَ ظياتط هُبُض باضٍ قىضغٌ بًَلاضٍ و تًَجُضِبىوُ
مبًًََِتُوَ. زاوٍ كؤالضَيُكٌ هُ باخَُهٌ زَضيَِا و غُضيَلٌ هُ بُضزيَم بُغتاوَ، ئُودا بُخؤٍ 
و بًَلٌ بُضيَلُوتّ، تؤَ هُثًَؿُوَ زَضِؤيؿت. بًػت ُُٓطاويَم ضىوْ. ظؤضٍ ُُبطز كىضَِكُ 

ئُوٍَ  بلىتٌَ، ئُودا بُضَو ضاَهًَلٌ زيلٍُ ٓاتُثًَـ، زآاتُوَ غُض ضؤن تا زَغيت هٌَ
خؿٌ، ثاؾاْ هُالٍ ضاغت ضاَهًَلٌ زيلُؾًاْ ٓاتُثًَـ، هًُُٓاْ غات زييت وا زَغيت 

و هُوزيى بُضزَكٍُ بُضاًبُضٍ زَضزَكُوٍَ، هُكُيفاْ خؤٍ ثًَُِطريا و  ًطؤظًَم ًؤًًَلٌ ثًًَُ
ٓاواضٍ كطز، كُ خاوَْ زَغتُكُ زَضكُوت ئًِذُْ دؤ بىو. تؤَ هُ ثُهىثؤ كُوت و ُُيتىاٌُ 

ٌَ، بُآلَ ظؤض هُوَ ُٓغاوَ كُ زييت وا ئًػجاًًُُكُ خؤٍ زَؾاضيَتُوَ. ظؤض هُوَف هَوظى
ئُوٍَ هُ زازطُ ؾايُزٍ هُزشٍ زابىو دؤ زَُطٌ وٍ ُُُاغًًُوَ و هُبُض غُضغاَ بىو كُ

ُُٓات بًلىشٍَ. بُآلَ ظوو تًَطُيٌ كُ ئُو بؤؾايًٍُ هُ زَوضوبُضيسا ُٓيُ، زَُطٌ تُواو 
ٍُ هُبُضبطِابىو. بُخؤٍ طىت ئُطُض بًتىاًُبا خؤٍ خطِكاتُوَ، هَودى طؤضِيىَ. هُتطغاًُـ

زَضؤوَ الٍ كاًًُُكُ هُوٍَ زًَاوَ و داضيَلٌ زٍ ظاتٌ ُُزَكطز زيػاْ ضووبُضِووٍ ئًِذُْ 
 دؤ بًَتُوَ. تؤَ ئُوٍَ زييت هُ بًَلٌ ؾاضزَوَ و طىتٌ، بؤيُ ٓاواضًلطز تا بُختٌاْ بًَتُوَ.

ًَٓعٍ بُغُض تطغسا ظاَهبىوْ، ضاوَضِواًًُُكٌ ظؤض هُزياض كاًًُُكُ و ئُجماضَ بطغًيَت و بٌَ 
خُويَلٌ زضيَصياْ هًَلُوت و كًًَُم ؾِطًاْ ٓاتُوَبُض. كُ ُٓغتاْ هُبطغاْ شاْ ططتبىوٌُ، 

زَؾًعاٌُ  خىوزثًَِذؿًُُ. ضَُطُ ُٓيًِـ بٌَ، يا ْتؤَ زَهًِا بىو، كُ ئًُطِؤ ضىاضؾَُ يا
ضِاْ ًَِٓاوَ. بؤيُ ويػيت ضيَضلُيُكٌ زيلُ بسؤظيَتُوَ. تُُاُُت خَُهلٌ طىُسٍ واظياْ هُطُ

ُٓغيت كطز ئاًازَيُ ضووبُضِووٍ ئًِذُْ دؤ ببًَتُوَ و ظؤض ؾيت زيلٍُ بُخُياَهسا ٓات. 
بُآلَ بًَلٌ ُُيسَتىاٌُ بطِوا و تُواو بٌَ ًٓىا ببىو، طىتٌ ئاًازََ هًَطَ مبًٌَُِوَ تا زًَطَ، كُ 

ُ تؤًًؿٌ طىت زَتىاٌُ بضٌَ بطُضٍَِ و غىوز هُزاوٍ قىؾلٍُ ئًُُف ظؤضٍ ًُُاوَ. ب
 ُاوَ بًَتُوَ الٍ و قػٍُ هُطَُهسا بلات و بَُهًَين هٌَ وَضبططٍَ. بُآلَ تلاٍ هًَلطز ُاوَ

 وَضططت ئُطُض كاتٌ ًطزٌُ ٓات بًَتُ زياض غُضٍ و تا ًُٓىو ؾتًَم تُواو زَبٌَ هُالّ بٌَ.
بىو، بُآلَ خؤٍ ضاططت و طىتٌ، زَهًِاَ يُكًَم تؤَ ًاضٌ كطز، قىضِطٌ ثطِ ططياْ 

زَضضُيُن هُ ئُؾلُوتٌَ زَبًٌُِوَ، ئُودا زاوٍ  ْزَزؤظًُوَ بُزواًاُسا بطُضٍَِ. يا
كؤالضَكٍُ َُٓهططت و بُطاطؤيَ بُضَو ضِاضَِويَم ضؤيٌ، بطغًَيت تىاُاٍ هًَربٍِ بىو و بريٍ هُ 

 ًطزْ زَكطزَوَ.
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 ةمنيثاذي سي و دوو

 
 

ىَضِؤٍ غًَؿَُ زآات و بُضَبُضَ بىهًَىَ زآات و طىُسٍ غاُت ثًتُضغبؤضط زواٍ ًُ
ًَٓؿتا ُٓض خًُباض بىوْ، ضىُلُ ئُو زوو ًِساَهُ ًَٓؿتا ُُزؤظضابىوُُوَ. ُىيَصٍ دًُاعُتًاْ 

هُزَهُوَ زَثاضِاُُوَ تا خىا ضظطاضياْ كا، بُآلَ  و ضُُسيّ كُغٌ ئُو طىُسَ بُتًُُا،بؤكطا 
ٍ ئُواٍُُ زَطُضِاْ واظياْ ظؤضيُِواَهٌ خؤؾًـ هُو ئُؾلُوتُ ظوو ُُٓات. تُُاُُت يُن ُٓ

ُٓضطًع  و زَياُطىت، ئُوَ ضووُُ كُ ئُو ًِساآلُُ و بؤ كاضوباضٍ ضؤشاُُياْ طُضِاُُوَ ًَِٓا
ٍ كات ٓىضِيٍَُِ زَكطز، خَُهم ظؤضيُِضُض ظؤض ُُخؤف كُوتبىو، ُابًِسضيَُِوَ. خاتىو تا
شاضَيُ، كُ ئُو ئافطَتُ باُطٌ كضُكٍُ زَكا، دا غُضٍ بُضظزَكاتُوَ طىتًاْ ًايٍُ خَُ و ثُ

و ُىظَوَ زَكُويَتُوَ غُض ُىيَُِكٍُ. ثىوضَ  و بؤ غاتًَم طىٍَ ضازَططٍَ، ثاؾاْ زووباضَ بُُاَهُ
ثؤهًـ تىوؾٌ خًُطًًًُِكٌ خاًؤف ببىو، قصَ ًاؾىبطجنُكٍُ تُواو تُواو غجٌ ببىو. 

 ٍ غًَؿًًُـ طىُس ضاوٍ كُوتُ خُوٍَ.بُوثُضٍِ زَهتُُطًًُوَ هُؾُو
ِطاُُوَ. بُ يُن زََ ثاؾاْ هُكاتٌ ًُىَؾُوٍَ ظَُطُكاٌُ ئُو طىُسَ ٓاضبىوْ و ظضي

صٍ خَُهم بىوْ، ئُو خَُهلٍُ ثًَطِا ُُطُيؿتبىوْ دوىبُضطًاْ تُواو هُبُضكُْ، ؾُقاًُكاْ ت
و كُضَُِاف  فًتفًتٍُ تُُُكُ ٓاواضياْ زَكطز وَضُُ زَضٍَ! وَضُُ زَضٍَ! زؤظضاُُوَ! زؤظضاُُوَ!

زَغتًاْ بُ شًَُينَ كطز. خَُهم تًَلضطِشاْ و بُضَو ضووباضٍَ زَضىوْ، زيتًاْ ًِساَهُكاْ هًَُُى 
عاضَباُُيُكٌ غُضكطاوَزاْ و خَُهم بُ ٓاتىٓاواض ضاياُسَكًَؿّ و بُزَوضيسا تطجنابىوْ و بُضَو 

 ٌ زازَضىوْ و ٓىتافًاْ زَكًَؿا.ًًاَهٌَ بُزوايًسا ضيعياْ بُغتبىو، بُ ؾُقاًٌ غُضَك
طىُس ًُٓىوٍ وضووشا كطايُوَ، كُغٌَ ُُضؤوَ ُاو دٌَ. ضىُلُ ًُظُرتيّ ؾُوٍ ئُو طىُسَ 

ضُضٍ اٌُ خَُهلٌ طىُسٍ بُضَو ًاَهٌ تاغُعاتٌ يُكًُسا كاضو بضىوكُ بىو. هًًُاٍُُ ًُى
بلُْ و زَغيت خاتىو  اضًاْزازوَض ؾطيتٍُ بُغت تا ئُو زوو ًِساَهُ زَضباظ بىوَ ببًِّ و ً

 ضُض بطىؾّ، زَياُىيػت قػاْ بلُْ، بُآلَ ُُياُسَتىاٌُ و فطًًَػلًاْ هُضاواُسا زازَباضٍ.تا
ابىو ُٓواَهًَم بسَُُ ضُض ٓاتُ زٍ، بُآلَ ئُوَُسَ ًئاغىوزَيٌ ثىوضَ ثؤهٌ و خاتىو تا

زا باؽ و خىاغٌ زَ ضُض كُ ًَٓؿتا هُ ئُؾلُوتُكُزا بىو، ظؤض بُبايُخُوَ طىيًَاْضيَعزاض تا
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ًًُ غُيطَكٍُ، زياض بىو ُُٓسٍَ تطف و خؤؾٌ ثًَسازَكطز. بُوَف كؤتايٌ غُضكًَؿغُضبطزٍَ 
بُ ضريؤكُكٍُ ًَِٓا كُ ضؤْ بًَلٌ بُدًًََٔؿت و بؤ زؤظيُِوٍَ زَضفُتًَم بُضيَلُوت، ضؤْ تا 

َكٍُ زيلٍُ كؤتايٌ زاوٍ كؤالضَكٍُ بُيُكًَم هُ ضِاضَِوَكاُسا ضؤيؿت و ضؤْ تا كؤتايٌ غُض
زاوَكُ بُ طىظَضيَلٌ زيسا ضىو، ئُودا كُ بُتًُا بىو بطُضِيَتُوَ ؾىيَين خؤٍ. ثِتًَلٌ غجٌ 

و بُ زَغت كىتاْ بُضَو ئُو  ؤؾِايٌ ضؤشٍَ زَضىو، هُوٍَ زاوَكٍُ زاُاظؤض زووضٍ زيت، كُ بُضِ
ٍَ، ضووباضٍ ثِتُ ضىو، هُوٍَ زَضضُيُكٌ زؤظيًُوَ، كُ غُض و ؾاُُكاٌُ خؤٍ ثًَسا بطزَ زَض

زَضكُوت. ئُطُض ئُو ضووزاوَف بُؾُو بىوايُ ُُيسَتىاٌُ زَضضُكُ بسؤظيَتُوَ و  ًًػًػٌ هٌَ
 ضؤؾِايٌ ضؤشٍَ بُزيلا، ئُوَؾٌ طًَطِاوَ كُ ضؤْ طُضِاوَ زواٍ بًَلٌ و ُٓواَهُ خؤؾُكٍُ ثٌَ

ُُ بًَينَ، يطىت واظ هُو قػُ ثىوضا غُضَتا باوَضٍِ ثٌَ ُُكطز و ثٌَ ضِاطُياُس و ئُويـ هُ
ضىُلُ ظؤض ًاُسووَ و وا خُضيلُ زًَطٍَ و زَؾًُوٍَ مبطٍَ. ئُوَؾٌ باغلطز ضؤْ ثًًَُوَ 

زَضكُوتىوَ ضؤْ خُضيم بىوَ  ًاُسوو بىوَ تا ضاظيلطزووَ. ئُودا كُ ضؤؾِايًُكٍُ هٌَ
 هُخؤؾًاْ مبطٍَ. ضؤْ ضيٌَ خؤٍ بُضَو زَضَوَ كطزؤتُوَ و ثاؾاْ ياضًُتٌ كضُؾٌ زاوَ تا بًَتُ

خؤؾًاْ ططياوْ و ضؤْ ضُُس ثًاويَم بُ بُهًًَُلسا هُوٍَ  زَضَوَ. دا ضؤْ زاًُؿتىوْ و هُ
 تًَجُضِيىْ دا تؤَ زَُطٌ زاوْ و باغٌ باضوزؤر و ُآًُىاضٍ خؤياٌُ بؤ كطزووْ و ضؤْ هُ

طىتىوَ "ئًَىَ ئًَػتا ثًَِر ًًى بُالٍ  غُضَتا باوَضِياْ بُضريِؤكُكٍُ ُُكطزووَ، ضىُلُ ثًًَاْ
ضووباضيسا زووضْ هُ زؤَهُكُ و زَضواظٍَ ئُؾلُوتُكُ"، ثاؾاْ َُٓهًاُططتىوْ و بطزوياُُِوَ 

ؾُوَ زوو غٌَ غُعاتاْ عُغًَُِوَ و ئُودا بؤ  ًاَهًَم و خىاضزًُاْ زاوٌَُ و هًَطُضِاوْ تا ئُو
 ًاَهًاْ ًَِٓاوُُوَ.

لُ بلُْ كُ هُ طُضِاٌُ ًَُى ضُضٍ زازوَض و ئُو خَُهيٌ بُ تاىَُسثًَـ ضؤشُٓآلتٌَ تىاًُاْ ثًَ
 ئُؾلُوتًَسا ياضًُتًاْ زَزا و ُٓواَهُ خؤؾُكُياْ ثًَطُياُسْ.

غٌَ ؾُو و ضؤش ًاُسوو بىوْ و بطغًَيت ًَُى ئُؾلُوتٌ بطِغت و تىاُاٍ هٌَ بطِيبىوْ و وا 
بُئاغاٌُ ُُزَٓاتُِوَ غُضَخؤ. كُ تؤَ و بًَلٌ زؤظضاوُُوَ، بُزضيَصايٌ ضىاضؾَُ و ثًَِذؿَُ 

ًَى دًًَاْ دًًََُِٓؿت. ًُٓىو زًٌََ واياُسَظاٌُ ًاُسووتطزَبّ، تؤَ ثًَِذؿًٌَُ كًًَُم ُ
ًَٓعٍ ٓاتُوَبُض و ضؤشٍ ُٓيين ٓاتُ ًَُى ؾاض و بؤ ضؤشٍ ؾًُىو تُواو ٓاتُوَغُضخؤ. بُآلَ 
بًَلٌ تا ضؤشٍ يُكؿَُ هُ شووضَكٍُ ُُٓاتُ زَضٍَ، ئُوغاف زَتطىت هُ زَضزيَلٌ ططاْ ضاغت 

 .بؤتُوَ
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ُُطُضِاْ بضًَتُ  تؤَ بًػيت كُ ٓان ُُخؤؾُ و ضؤشٍ ُٓيين ضىوَ غُضزاٌُ، بُآلَ هٌَ
شووضَكٍُ، ضؤشاٌُ ؾًُىو و يُكؿًًُـ ُٓض ُُيأًَُؿت. ثاؾرت ًُٓىو ضؤشٍَ ضيًَاُسا بضًَتُ 

غٌ ًًُكٍُ و بابُتٌ وضووشيَُِضٍ ال باؽ ُُكات. زؤطاَلغُضكًَؿالٍ بًُُضدًَم باغىخىاغٌ 
يُْ زًَاوَ، تا زَهًِا بٌَ تؤَ قػٍُ ُاؾلًيَنَ. هًُاَهٌ تؤَ باغٌ ضووزاوَكٍُ بًَىَشْ هُال

وضَِكُ هًَُُى ضووباض و الٍ هُُطُضطٍُ ئُوَؾٌ ظاٌُ كُ تُضًٌ ثًاوَ ؾطِوكاضزيف ًَٓوٌ ظاٌُ، 
 كُؾتًًُكُ زؤظضاوَتُوَ، ثًَسَضىو هُكاتٌ ُٓوَهٌ ثُضِيُِوَزا خِلابٌَ.

وو ُٓفتُ هُ زَضباظبىوٌُ تؤَ هُ ئُؾلُوتُكُ، ضىوَ غُضزاٌُ ٍُ زًَُعيلثاف تًَجُضِبىوٌُ 
ٓان، ئُويـ تُواو ًَٓع و تىاُاٍ ٓاتبؤوَبُض و بُضطٍُ بًػتين باغىخىاغٌ وضووشيَُِضيؿٌ 

يىيػت بُ ٓاكًاْ بَوٌَ. ًاَهٌ زَططت. تؤًًـ بُضِاغيت باغٌ غُضجنطِاكًَؿٌ البىو، كُ زَ
ضُضٍ زازوَض و يسا تا ضاوٍ بُ بًَلٌ بلُوٍَ. تاهُوٍَ الضُضٍ زازوَض هُغُض ضيَطٍُ تؤَ بىو، تا

ُُٓسٍَ زؤغيت زاواياْ هُ تؤَ كطز قػُياْ بؤ بلا. يُكًَلًؿًاْ بُ طاَهتُ هًٌَ ثطغٌ سُظٍ هٌَ 
 ًًُُ بضًَتُوَ ئُؾلُوتٌَ. تؤَ طىتٌ كُ ُٓض طىيَؿٌ هٌَ ًًُُ. زازوَض طىتٌ:

ًًُ، بُآلَ ئًٌَُ ضاوزيَطٍَ ئُوَ باؾُ، تؤَ كُغِ زيلُف ُْٓ وَن تؤْ، طىًامن ُ -
 زَكُيّ. كُؽ ضٌ زيلُ هُو ئُؾلُوتُ وْ ُابٌَ.

 بؤ -
ضىُلُ ًّ زَضطُيُكٌ طُوضََ هُزَضكٌ ئُؾلُوتٌَ ططتىوَ كُ ثؿتًَين ئاغًِين ُٓيُ  -

 و غٌَ قىفَوًؿٌ ُْٓ، كُ ًُٓىو كوًوُكاًُاْ الٍ ًِّ. تؤَ تُواو غجٌ َُٓهطُضِا:
 يُكًَلٌ طىت غاضزا ثُضزاخُ ئاويَم بًَينَ.ئُوَ ض بىوَ كىضَِ، بُ  -

 ئاوَكُياْ بُ زًَىضاوٍ تؤًسا ثطِشاُس.
 ئًَػتا تؤ باؾٌ، ئُوَ تؤ ضًت هًَٔات تؤَ؟ -
 زازوَضٍ بُضِيَع، ئًِذُْ دؤ هُ ئُؾلُوتُكُ زايُ! -
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 يةمنيثاذي سي و سيَ
 

ًٌ ثطِ ًث ُُه ضَو ئُؾثاف ثاظزَ خىهُكاْ ُٓواَهُكُ ثُضؾىبآلوبؤوَ، زواظزَ ب ًُكسوطاي  لُوٌتاو ُب
َُهًٌُِكُف ثطِ غُضُؿني بىو، ظوو بُزواياُل ، كُؾتًًُ ٓ ضِيَلُوّت ًُزا بىو كُ ُب ُُه ُوت. تؤَ هُو ب

 ضُضٍ زازوَضٍ َُٓهططتبىو.تا
َلٌ ثطِ غىٍَ كُوت. ئًِذُْ دؤ ُب  ًُُ كُ زَضواظٍَ ئُؾلُوتٌَ كطايُوَ، ًُٓىو ضاوياْ بُ زمي

وٍَ كُوتبىو و ز َىْا زَضطُكُ و ًطزووٌي ُه و زضظَ باضيلُوَ ُىوغابىو كُ زَكُوتُ ًُ ًَىضاوٍ ُب
َ، وَن بَوًٌَ ضاوَكاٌُ بطِيبىوَ  اٍ فطكؤغجٍُ ئُؾلُوٌت واٌُ َزوايني ضطكُغاٌت ضؤؾِاٌي و خؤؾٌ زًُ

َيعاٌُ ئُو زَضز و  ظًىوٌُ خؤٍ ز ثًٌَ ُئ ئُوزيى ئُؾلُوتُكُ. تؤَ ظؤض كاضيطُض بىو، ضىُلُ ُب
. ب و باضَ تطكعَ و تطغِاكٍُ تآُتاُي هُغُض ُاخؤؾًًُ ضؤُُ ُآلَ ئُوكاتُ ُٓغتاوَ كُ ُٓغيت كطز ُئ

ُكٍُ زش بُو ثًاوَ خطاثُ هُ الكُوت. كُ هُ َُا. ضؤشٍ ؾايُزيسُا  زواٍ بىو و ضاوٍ ز
َعيلضُقؤكٍُ ئًِذُْ دؤ هُ ٌ كُوتبىو، زًَُكٍُ ببىوَ زوو ثاضضُ، ًُٓىو تًَبًًِاُلطز كُ ًُ

ضزٍَ زَضطُكُ ؾُقؿُق ببىو  َسا خُضدلطابىو، ضىُلُ ئُو ُب فريِؤٍ ًت و َُٓهلطِابىو و ُٓوَهًَلٌ ظؤض و ُب
ُبىو و  كُوتبىوَ ثايَ بُؾٌ خىاضَوٍَ زَضطُ ضيٌَ ُه زًَُ غًلاضزَكُ زَططت، بؤُي كاضيطُضٍ ُ

ُبا، ُٓض ًُسايَ ضزَف هُوٍَ ُ كؤتايًسا ؾلابىو. خؤ ئُطُض ئُو ُب بىو زيِطُكُ بؿلًيَنَ، ضىُلُ ُه  ُه
َسا ز َلٌ وٍا تًَبلطٍَ، دًَطٍُ ئًِذُْ دؤٍ ًت اضيَلٌ ئُغتىوض و ضَق زضوغتلطابىو، قُت ُُزَكطا كىًُ

َىَ خُضيم كطزووَ تا كاتُ  آلَ بؤيُ خؤٍ ًث ىييَت، ُب وـي ظاًُ َ طىًاْ ُئ َتُ زَضٍَ. ٌب ًَسا ًب ببًَتُوَ كُ ًث
ُ ثطِ ئاظاضَ غاف واٌُ ضىوبىوُُ بُغُضضىوَكٍُ تًَسا بُغُض ببات و خؤٍ هُو كؤتاًي َوًيَنَ. ُئ

آلَ ئُو  َؿرت ظؤض دًَطُياْ زيبىو، ثاضضُ ًؤًًاْ بؤ يازطاضٍ هُزيىاضَكاْ طريكطابىو، ُب ئُؾلُوتُكُ، ًث
 . ُُسووْ و خىاضزووٌُ ًُ َُٓهًل ساًُ اْ كُ ئُو ظِي ًابىوْ و زازوَض و ٓاوَآلٌُ ظاًُ ثاضضُ ًؤًاُُ ُُ

ُُسٍَ ؾًُؿًُُ كىيَطَ ضِاوكات و  بىوؾٌ ٓ ـ غىا و ُه تىاًُ ظياتط ًٓضٌ زيلٍُ  ضطُِىوكُكاٌُئُواًُ
ُتُ بُزبُختُ تا ًطزْ ُه طب آلَ هُكؤتايًسا ئُو ُُ َ ًَُُٓؿتبىوُُوَ، ُب بطغاْ ُاَهًبىوٍ. ُه ؾىيًََِلٌ  ٌه

َعيم َبىو، هُ ئُجناًٌ بُضبىوُُوٍَ  ًُ ضزيَلٌ ًُضًُِضِ )غتاالطايت( بُ ًَٓىاؾٌ غاَهُٓاٍ غايَ طُوضَ ز ُب
ْ ُه غتاالطاييت غُضَوَ، ئُو زيوُ غتاالطٌايتُكٍُ ؾلاُسبىو، هُالٍ ؾىوُُكُ بُضزيَلٌ زَهؤثُ ئاوا

ٍُ ثٌَ خطِكاتُوَ كُ وَن غُعات  ابىو، ئُودا ضايَ و دؤطٍُ ضيَلدػتبىوْ تا ئُو زَهؤثُ ئاوُا زُا
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َبىوُُوَ و هُ ضز َلٌ ُٓضغٌَ خىهُن داضيَم ُب ضيَلىًث ػت و ضىاض غُعاتسا يُن ًآلكٌ ُب  ًاوٍَ ًب
َبىوْ، هُو ُكاْ تاظ غاتُوَ كُ تًتُضوازَ  كىثًاْ ثطِ زَكطز. ئُو زَهؤثاُُ هُوغاوَ زيَُِخىاض كُ ئُٓطًا

وزًَُوَ كُ  خىوزكُ ًُغًح ُه خاضسضا، يا ْغاتٍُ كُ ؾاضٍ ضؤًا زضوغتلطا، يا هُو خؤضووخا، يا ُه
اياْ زضوغتلطز، يا ضيتاًُ ُتٌ ُب ٌجطاتؤضًي ُُطًَىَ كؤَه خؤزاطريكُضْا ًئ ضِهُ ٓ يَلُوت، ؤًبؼ ُه زَضيازا ُب

هُو كاتُوَ كُ كىؾت و بطَِكٍُ هًَلػًِطتؤْ تاظَ ضوويسابىو، تا ئًَػتاف ُٓض زيَُِخىاض و ُٓض زيَُِ  ْيا
َ. وخىاض ُٓتا هُ كؤتايٌ ًًَصووزا ئُو ًُٓىو ؾتاُُ ُكى ٌَب َّب و ًُٓىو ؾتًَم غُضقٌ تاضيلٌ ز َ ز

ُياًًَم  ُبُغت و ث َ هُ ًُٓىو ؾتًَم ً ٌَب َِر ُٓظاض غايَ ُب ز َ ئُو زَهؤثاُُ ًاوٍَ ًث ٌَب َت؟ ز ًُب ٓ
َطكطزٌُ ثًَساويػت ؟ ياًئاضاًٌ كُوتبُِ خىاض تا ئاًازٍَ ًت ُبُغتًَلٌ  ٌْ ئُو ًطؤظُ ًًَطووَ ّب ً

ُُسّي غايَ  وَ ض َ ُئ جناًٌ بسا؟ ُٓض ضؤْ ٌب َُطُ زَُٓظاض غاَهٌ زيلُ ُئ ، كُ ض ُُي بُٓازاضٍ زيلٍُ ٓ
ُتُ ؾىيًََِلٌ غُجنطِاكًَـ و دىاْ كُ طُؾتًاضْا زَضُِ تًَجُضِيىَ ئُو زَهؤثُ  ّ و بىوُ ضزَوًا ُ ُب وضزُا

ِذُْ دؤ بؤ  َػتاف ئُو ثُضزاخٍُ ًئ ؾلُوتٌ ًُكسؤطاي ببًِّ. تا ًئ غُضزاٌُ تا عادباتًًُكاٌُ ُئ
وٍَ زَه ت كؤؾلُكٍُ عُالئُزيًِـ كؤكطزُُ ُُاُُ َُي و ت َؿُو ضز تاؾًبىوٍ ُه ضيعٍ ًث ُُب ؤثُكاْ ه

َ  .ُايطاٌت
َباُاْ هُ طىُس و ئًِذُْ دؤ هُ زَضكٌ ئُؾلُوتُكُ بُخان غجًَطزضا، خَُهلٌ بُ ب َُ و عاض ُه

و زَوضوبُضَوَ ٓاتّ و ًِساَهُكاٌُ خؤياْ ًَِٓا هُطُيَ ًُٓىو دؤضَ ؾاضؤ ًََوطُكاٌُ سُوت ًًى ُه كُ و ك
ِذُْ دؤ ئاًازَ بىوْ و ُيُ و ُه ضيَىضَِمسٌ ُاؾتين ًئ و بؤُ َلٌ تايبُت ُب ا، كُ  خىاضزًُ اْ بُوَ زُا زاًُ

َبىوْ. باضَ هُزاضـي زضابا ُٓض ًَِٓسَ زَهدؤف ز طُض ئُو تاوُا  ُئ
َ، كُ خَُهلًَم تلاياْ هُ ثاضيَعطاض كطز ُه  ُئًَؿت ُاؾتُِكُ خؤؾرت و طُوضَتط ٌب يُن ؾت ضوويسا ُ

كًـ هُ شُاٌُ غاويولُ  ُُي ياْ كطزبىو. كؤًًت و غاكاض ئًِذُْ دؤ ببىضٍَ و ظؤضيـ واشؤٍ ئُو زاواُي
ضن و  َ و ُئ ٌُب وَ تا بُظَيٌ ٓ َُاوضاُُ زضوغت ببىو، كُ ُب ؾني و واوَيال زَضىوُُ الٍ ثاضيَعطاض و هًٌَ ز
َِر ٓاووآلٌت ئُو طىُسٍَ كىؾتىوَ، بُآلَ  ِذُْ دؤ ًث فُضًاٌُ خؤٍ غاتُ شيَط ثًٌَ. باوَضِ وابىو كُ ًئ

ظ ُُسٍَ خَُهلٌ ُُ ـ با ٓ ُيتاًُ َبىو ئاًازَ ّب بؤ ئُوَ ضًًُ؟ خؤ ئُطُض خىزٍ ؾ ْا و ُُفاَ ُٓض ز
َُهطِيَصْ.وهًَبى  ضزٌُ واشؤ كؤبىوُُوَ و فطًًَػم بؤ كاضوكطزَوَكاٌُ ٓ

َُهسا باغبلا، ٓان ًُٓىو  ُتًَلٌ ططُطٌ هُط ا تا باب ًُُ ُيينَ، تؤَ ٓاكٌ بطزَ ؾىيًََِلٌ ت ُياٌُ غب ب
ُباضٍَ  ُكُ و زؤطاَلغُضكًَؿؾتًَلٌ ه ، كُ غٌ ًًُكٍُ تؤَ ُه ثريَ ويََوعًي آلَ تؤَ طىٌت بىو. ُب َىَشْ ظاًُ ًب

َ بلا.  َيُوٍَ قػٍُ ٌه ُيُ كُ ئًَػتا ز ًُف ئُو ؾت الٍ وايُ يُن ؾت ًاوَ ئُوْا ثًًَاْ ُُطىتىوَ، ُئ
:ٌ  ضووٍ ٓان خًُاوٍ بىو، طىت
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َ ُُزيتُوَ. كُؽ ثًٌَ- آلَ هُ ويَػلٌ ظياتطت ٌه  زَظامن ضًًُ، تؤ ضىوٍ بؤ ُاو شًاضَ زوو، ُب
طىتىَ كُ تؤ ب ُُ . ُباضٍَ كاضوباضٍ ويػلًًُوَ ؾتٍ ظاٌُ َ تؤٌب ُٓض كُ ه ٌَب آلَ ًّ زَظامن ُٓضز ىوٍ، ُب

َُا ُٓضضؤْ  با و  ُيؿتٍ كُ تؤ طُجنًُِكُت ُُزؤظيتُوَ، ز ُُس ُه خَُهلت بؿاضبايُوَ، ضاكًـ تًَط ُٓضض
َى ٌَُ ُٓضطًع ُاًبًث و َُسيت ُٓض ُب ًُِوَ زَكطز، تؤَ ؾتًَم ُُٓي هُزَهٌطِا ثًٍَ زََهٌَ ًئ ٌَُ ُئ ُِ خاو

. ُُي  طُجنًِ
- َ َىَشٌُ غُضزا تًَجُضِيىَ. ُٓض هُو ؾُويؿسا تا ًاَهٌ ًب ُُس الَ واُي غاَهًَلٌ ُب َهٌَ، بؤ، ُٓضض ُب

 بُزواٍ ئًِذُْ دؤ كُومت.
 ؾىييَن كُوتٌ؟! -
ِذُْ دؤ ٓاوََهٌ هُزوا بُدٌَ ًاوْ،  - َ بؤ كُغٌ باغلٍُ، ضىُلُ ًّ الَ وايُ ًئ َهٌَ، بُآلَ ُاٌب ُب

َػتا ئًِذُْ دؤ هُ تًَلػاؽ بىو، باؾُ.ُامش ُباَ ًئ طُض ًّ ُ ُُُوَ، ضىُلُ ُئ َ بل  ُوٍَ تؤَهَُ ٌه
ُبُضٍ  ا بُؾٌ غُضكًَؿئُودا ٓان بُ ًتٌاُُوَ غُضه ًُُ َؿرت ت ًًُكٍُ خؤٍ بؤ تؤَ طًَطِاوَ. كُ ًث

:ٌ َ ببىو. ثاؾاْ ٓان طُضِاوَ غُض ثطغُ غُضَكًًُكُ و طىت ُكٍُ طىٍَ ٌه  ويََوعًي
َُهٌاَهًىَ، ُٓضباؾُ، ئ - ئُويـ ثاضَكٍُ بطزووَ. تؤَ واتُ  ُوٍ ًُٔيَن ؾُضابُكٍُ شًاضٍَ زووٍ ٓ

ُتايُ هُزَغتٌاْ ضىو. ٌَُ تآ  ًئ
ُبىوَ؟! - َيُ ُٓضطًع ُه شًاضَ زووزا ُ  ٓان ئُو ثاض

ضووٍ زؤغتُكٍُ ضاًا : ٓان ُه  و طىٌت
ٌ! تؤَ زيػاْ ثاضَكُت زيتتُوَ؟ -  ض
َى ئُؾلُوتُكُ - ًُُ ُ! ٓان ًاَهُكُ ه  زاي

 ضاوَكاٌُ ٓان بطيػلاُُوَ.
َوٌَ. -  تؤَ زَ زيػاْ ًب
- !ُ َ زاي َى ئُؾلُوٌت ًُُ  ثاضَكُ ه
ضِاغت.. طاَهتُ زَكٍُ يا - ُيطَ، ُب ضِاغتتُ. خؤتؤَ.. غ  ُب
َم ظياتط ُب ضاغتٌُ، باؾُ تؤ هُطُيَ ًّ زيًَُ ئُوٍَ و بؤ ًَِٓاُُوٍَ  - ُا ٓان هًُُٓىو كاًت

ٍ زَزٍَ؟  ياضًًُت
َطىًاْ ب - ُبني.ًب ُوَ و طىَ ُ ني ضيٌَ خؤًاْ بسؤظِي طُض بتىُا َيلَُ ُئ  َُهٌَ، ز
َتُضٍَِ. - َ ئُوٍَ كًُرتيّ كًَؿًُاْ هُو دًٔاُُ ًب ُيّ ٌب ني ئُوَ بل  ٓان، زَتىُا
ُ! ض وٍا هًَلطزٍ وا -  بعاٌُ ثاضَكُ.. باؾ
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ُثَوُكَُ  - ًاُسيتُوَ، ًّ ضاظيٍ ت َ تا زَضًُِ ئُوٍَ، ئُطُض ُُ ٌُب و ًُٓىو ٓان بُؽ ئاضاًت ٓ
َ، واؾسَكَُ.  ؾتًَلٌ خؤًت بسًٌََ، غىيَِس ٌب

 ظؤض ضاكُ كٍُ زََهًٌَ بضني؟ -
؟ - ُُي َُسَ ٓ و ات ُئ طُض ثًَت باؾُ، تىُا َػتا ُئ  ًئ
َتىامن ثرت ُه  - َػتا ز ؟ ًّ غٌَ ضىاض ضؤش هُثٌَ كُوتبىوَ، بُآلَ ًئ ُُي ؾىيًََِلٌ زووضٍ ئُؾلُوتُك ُه

َُسََ  َم بطِؤَ، تؤَ وا بعامن ئُو َ زَكطٍَ.ًًًو  ٌث
ُُي كُ ُه ًّ  - ًوُ، ضيًَُكٌ ظؤض كىضت ٓ ٓان هُ ًّ برتاظٍَ بؤ ًُٓىو كُغًَم ضيًَُكُ ثًَِر ً

ًُكُف  ُُه خؤَ ب َُ، هُويَطِا ُب ُهَُ زَتب َ. ٓان ًّ ضاغت ُب ب ُباضَوَ ُاظاٌُ ظياتط كُؽ ًٓضٌ ه
َىيػت ُاكا زَغتًؿت ظى  ًيَن.هَوزًٌََُِٓوَ. تؤ ًث

َػتا بضني. -  تؤَ با ًئ
طُيَ  - طُيَ قُهىوُُكامناْ و يُن زوو داُتاٍ طضلُ، ُه َىيػتُ، ُه ُُسيَم ُاْ و طؤؾتٌاْ ًث باؾُ، ٓ

ٌَ زََهًَّ )ؾكاضتٍُ هىغًفُض(، كُ ُه ئُؾلُوتُكُ  َُلاٍُُ ًث و ز ُُسٍَ ُه زوو غٌَ زَظووٍ كؤالضَ و ٓ
ُُسيَلٍ هُال با.  بىوَ ظؤضداض خؤظطَُ زَخىاغت ٓ

ىَضِؤ، كىضَِك َ كًًَُم زوٍا ًُ ُبىو. ٌب ًًَلٌ بضىوكًاْ ُه ٓاووآلتًًُن خىاغت كُ هُوٍَ ُ ُُه اْ ب
:ٌ ُُُ بؤؾاٌي ئُؾلُوتُكُ، تؤَ طىت َلًاْ ًابىو بط ًًو ُُس ً . كُ ض ضِيَلُوّت  غٌَ و زوو ُب

ين كُ ُه - ًَب َُي ز ضظبىوُُو ضظبؤتُوَ،  تؤ ئُو ُب ؾلُوتُكُوَ ُب كُوَ ُه بؤؾاٌي ُئ ًُٓىو الُي
ًَُ، ُُ كؤطٍُ  خاُىوٍ ًه ـ ًُٓىو ُُ كاًُ َُُ و ؾىيَُِ غجًًُف هُ وَكىزاض، زَو زووضضِا  يُن، بُآلَ ُئ

كًَلُ ُه ين كُ كًًَُم خاكُكٍُ زاخىضاوَ؟ باؾُ ئُوَ ُي ًَب َػتاف ُه ز كاٌُ ًّ. ًئ ؿاُُ ُُاض  ًُ ك
. ظّي َُب  زاز

ُ غُضظَوٍ.  ٓاِت
ًَسا ٓامتُ زَضٍَ، ُٓوَهس - ُيُ ببًين كُ ًّ ًث َتىاٌُ ئُو زَضض َػتا ٓان تؤ ز سؤظُُوَ.ًئ  َ ًب

َُاْ ٓاتُ  َى زَو ًُُ ُُاكاو تؤَ بُكُف و فؿًَلُوَ ه ُوَ. ه ُيسؤظًي ضَ طُضِا، ُ ٓان ًُٓىو ئُو زَوضوُب
:ٌ  زَضٍَ و طىت

كُغٌ ًَُهٌَ، ظؤض ضاوَضِوْا بىوَ تا ببٌُ  - وَ ُاواظَتطيّ ضاَهُ هُوآلتسا، ُب ُيطٍ بلُ ُئ وَتا ٓان غ ُئ
ك ُُي َىيػتٍ ُب ًؤَهط َػتا زظ. بُآلَ زًَعاٌُ ًث َ. ًئ سا بطُضٍَِ تًايسا بعض ٌب َ، ُٓضضٌ بُزوًا ٌَب ٌ وا ز

ـً  َّ ضؤدُضظ و دؤ ٓاضثُض، ضىُلُ ئُوُا َذطُ ُه ًب َ، ًب ظاٌُ َ كُؽ ثًٌَ ُُ ٌَب ًؤَهطًُاْ زَغتلُوت. ز
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ض(. ُاويَلٌ غُضجنطِاكًَؿُ، وا َتُ )زَغتٍُ تؤَ غؤُي ًَب ، كُ ُاوٍ ز ُُساًٌ زَغتٍُ زظْا ُ ئ َِب ًُ  ز ًُ
 ٓان؟
؟ واُي -  تؤَ، بُآلَ زظٍ هُكٌَ زَكُّي
ُهُ ًُٓىو كُغًَم،  - ٌَ!ظؤضِي َب  ٍ كاضَكامناْ ضيَططٍ ز
 زَؾًاُلىشيّ؟ -
ُُا.. ًُٓىو داضٍَ ُا.. ُه  - ُوَ، تا غُضُا  زَزَْ. ئُؾلُوتٌَ زَياُؿاضِي
- ُ  ضًًُ؟ غُضُا
ُُاُُت بطازَضَكاًُ -  سَْ، ت اياُساُي ًب ُُسٍ ُه تىُا .. واياْ هًَسَكٍُ ض َُي ؿًاْ. ثاف ئُوٍَ ثاض

طُض ُٓض َيأًََُوًًُوَ، ُئ ُ ًاوٍَ غاَهًَم ز ًا غُضُا ُُ . ت ياْ ُُزا زَياُلىشٍ. ؾًَىاظَ طؿتًًُكُ ئاواُي
ُُسْ و ظؤضـي  َُط زَكٍُ، بُآلَ ُاياُلىشٍ. شْ ًًُٓؿُ دىْا و زَوَهًُ َس شُاْ ُاكىشٍ، شُاْ ًب

َبٍُ، بُآلَ ًًُٓؿُ كآلوَ اْ ز ُتًاْ بؤ زازَططٍ و ُب ضِيَعََو تطغِؤكّ. تؤ غُعات و ؾتُكاًُ ك
ًُ ُه َ. ُئ ضِيَع ٌب ًُ ًَِٓسٍَ زظْا ُب ، ثاؾاْ شُُكاْ زَكُوُُ  زَياُسوييَن. كُؽ ًُ ُُي ًُٓىو كتًَبًَلسا ٓ

ُيُن يا زووْا ُه ئُؾلُوتُكُزا زًًََُِِوَ. واظ هُططياْ  خؤزاوٍ خؤؾُويػتًت. ثاف ئُوٍَ ُٓفت
ضِ ودا بُ خىضتًـ ُاتىاٌُ ُب ظؤضيـ زَضياْ بلٍُ ُٓض زيَُِوَ الت. يَزيَِّ، ُئ ًاْ بلٍُ، طُض ُب

 كتًَبُكاْ ًُٓىو وا زََهًَّ.
ضِاغيت خؤؾُ، تؤَ الَ وايُ ببًًُ زظ ضاكرتَ هُوٍَ ببًًُ دُضزٍَ زَضيا. -  بؤ، ُب
َهٌَ، هُ - ُُسيَم ضووَوَ باؾرتَ، ضىُلُ ُه ًاَهٌَ و هُ غًَطن و ُه ؾيت ئاواوَ  ُب َعيمٓ ًُ . ٌَب  ز

َي ضَو الٍ هَُ ًاو َؿُوَ بىو، دا ُب ًث َبىو، ُٓضزوون ضىوُُ زَضضُكُ، تؤَ ُه ُزا ًُٓىو ؾتًَم ئاًاز
اْ بُ بُضزيَم بُغتاوَ و هُ ضؤيؿنت بُضزَوَا بىوْ،  ن هُ زاوَكاًُ ًوُكُ ضىوْ، ئُودا ُي زووضَكٍُ كىُ

ات و ؾىييَن كؤُ ًُكُ، تؤَ تُظٍ بُدُغتٍُ زٓا ُيؿتُِ كاًُ ُُطاويَلٌ زٍ ضؤيؿنت ط ُُس ٓ ُ ًؤًُ ض
َطَ  َلٌ ًه خؤٍ و ًب ؿاُسا و باغٌ ئُوٍَ بؤ طًَطِاوَ كُ ضؤْ ُب تىاوَكٍُ بُ زيىاضَكُوَ ُب ٓان ًُ

ُياْ زَكطز كُ تاكىشاوَ َُٓهسَثُضٍِ.  تًُاؾاٍ بَوًَػُك
ُبىو، ُه  ُياْ زَكطز، خاًؤؾٌ و تاضيلٌ ؾىيَُِكُ كاضيطُضيٌ بُغُضياُسا ٓ ضطثُ قػ كىضَِكاْ ُب

ضزَوَا بىوْ، ضزَ بُضظَكُ،  ضؤيؿنت ُب ُيؿتُِ ُب ضزَواًبىوْ. تا ط ََ و ُب ُبطز ضىوُُ ُاو ضِاضَِوٍ زوو ظؤضٍ ُ
ض ضووُاكٌ ًؤَ بؤياْ زَضكُوت ُُب وٍَ ه َُهلى ُه ًُ، ب ضزَكُ ظؤض ضن ًُ َصَ، ططزؤَه كُ ُب كٌ ًه ُُي ل

:ٍ ًَُ. تؤَ ضطثاُس ػت غٌ ًث ا ًب ًُُ ُكٍُ ت ضظًي  ُب
ؿاْ - َػتا ؾتًَلت ًُ ََ. ٓان ًئ  زَز
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ٌ:ًؤًُكٍُ ُب  ضظكطزَوَ و طىت
وٍَ هُ - ين؟ ُه ًَب ضظاٌي بلُ، ئُوَ ز ٍ ُب ُُي غُض بُضزَ ظهُكٍُ تا ضاوت بطِ زَكا غُيطٍ ئُو طؤؾ

 كَُهٌ ًؤَ زضوغتلطاوَ.ئُوغُض كُ بُزوو
- !ُ  تؤَ، ئُوَ خاض
َػتاكُكىاشًاضَ - ين ًئ ِذُْ دؤَ ًب ًُ؟ ضاغت هُوٍَ ٓان، كُ ًئ ، وا ًُ ُُي شيَط خاضُك زووَكُت؟ ُه

ضظكطزَوَ.ًؤًُكٍُ   ُب
:ٌ َُطًَلٌ بُضظؤكُوَ طىت ؿاُُ غُيطَكُ ضاًا، دا بُز  ٓان زًًََم هُ ًُ

 تؤَ با هًَطَ بضًُِ زَضٍَ.
ٌ! طُجنًُِكُف دٌَ - ًََوني؟ ض  ب
- . َُي ض َُ زَوضوُب ِذُْ دؤ ه ًََوني. زَهًِاًُ زيَىَظًٍُ ًئ َهٌَ.. دًٌَ ب  ُب
ًُ هُزَوضٍ ثاضَكُزا زَطُضٍَِ، ًّ  - ٌ!ُا، تؤَ. هُوٍَ ًُ َيعُا ظًٌ خًَىْا زَظامن.. تؤف ز  ُب

ُُسيَ ُُاكاو ٓعضيَلٌ  ؿُ و طىًاْ هُ ًًَؿلٌ كؤبىوُُوَ،تؤَ هُوَ تطغا ٓان ضاغت بلا، ئ آلَ ه ُب
 بؤٓات.
َتُ ؾىيًََِم كُ خاضٌ  - َ ًب ، خًَىٍ ئًِذُْ دؤ ُاتىاٌُ ُُط بىوّي َب ُُس ز ٌَُ ض تًُاؾا ٓان، ًئ
يَبَ.  ًه

اُىويًَلٌ باف و كاض َُ خاَهُ ًب  يطُض بىو.ئ
َ بؤ ئُوٍَ  - ٌَب ، الَ وايُ ز ُُي ٌَ ُبُخيت ًئ َُ خاضُ ه ، ئ آلَ واُي ًُ ُُكطزَوَ، ُب تؤَ ًّ بريَ ُه

ظّي و بُزواٍ غِسوقُكُزا بطُضِينَي.  زاُب
ََو  دٌَ ًب ٌَ، ٓان بُزواٍ يُكَُ داض تؤَ ضىو، ثًٌَ بُ تىُسٍ هُ قىضَِكُ زَضُقاُس تا دًٌَ ثًٌَ ُب

ضزيَم ُه زاضىو، ُٓضزووكًاْ ضىاض  ، كُ طاُب ؾلُوتؤكُكُياْ زازَضِواٌُ ضِاضَِوياْ زيت كُ بُغُض ُئ
ُيؿتُِ ًٓض. ثاؾاْ هُ  َعيلُاوَضِاغتًسا بىو. غٌَ ضِاضَِوياْ بُغُض كطزَوَ ُُط لٍُ  رتيّ ضِاضَِو هًُُ ِب

َلًؿٌ  ًُب وٍَ ضاخطابىوْ، ًُؾذ كٌ بضىوكًاْ زيتُوَ، غٌَ ثًَدُفًاْ زيت ُه ُُي طابُضزَكُ زَضض
ُُسيَم خؤضان و ًَٓػلٌ ضُطاوٍَ زوو غٌَ ًطيؿم. بُآلَ غِسوقُكُ ثاضَكُياْ تًَسا طُيَ ٓ بىو، ُه

:ٌ َ غىوز بىو، تؤَ طىت آلَ ٌب ُُس داضيَم ئُويًَاْ غُضاوّب كطز، ُب ُوَ و ض  ُُزؤظًي
شيَط طابُضزَكُف  - ، ئًَطَف زَكُويَتُ شيَط خاضُكُ. ًُساَهُ ُه شيَط خاضُكُزاُي و طىتٌ ُه ُئ

َت ًُوَ. ؾاضزضاًب ُوَ. ضىُلُ ظؤض بُ ثتُوٍ هُ ظَوٍ ضُقًىَ و الُاضٌَ. زووباضَ ًُٓىو اليُكًاْ ضؤًُ
:ٌ طىت، بُآلَ ثاؾاْ تؤَ طىت ؿنت، ٓان ًٓضٌ ُُ  ثاؾاْ ًٓالن بىوْ و ُب تىوضٌَِي زاًُ
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ؿاُاُُ ُب  - آلَ ئُو ًُ . ُب َُي ضزَو و ُب ُُسٍَ ضُوضايٌ ًؤَ بُاليُكٌ ُئ َ و ٓ تًُاؾا ٓان، دًٌَ ٌث
، بؤُي قىضَِكًُٓض ال ضزَكُزاُي ُّب ُب َُ ثاضَكُ ه طُيَ زَك ًُ بؤ وايُ؟ ًُضدت ُه ٍِ. ُئ  يُكٌ زيلُوَ ُاًب

 َُٓهسَكؤَهٍ.
:ٌ  ٓان ضاالكٌ تًَلُوتُوَ و طىت

ُ! تؤَ بؤ - ً َلٌ خطاخ ًُ  ضىوًُ
كؤَه َُهًُربَِكٍُ خؤٍ زَضًَِٓا، ًَٓؿتا ضىاض ئًِذٌ ُُ كػُض ق ًبىو، كُ ضُقؤكٍُ بُزاضيَم تؤَ ُي

 ت.كُو
َ بىو؟ -  ٓؤٍ ٓان.. طىيَت ٌه

َ زَضكُوت و  ُُس تُختُ زاضيَلًاْ ٌه ُُسٍَ كطز. ُٓضظوو ض َُهل ٓاكًـ زَغيت بُ ضِطُضُُِ و ٓ
ضزَكُزا زَضِؤيؿت، تؤَ خؤٍ  ًَِاْ. ئُو زاضاُُ ضاالكًًُكٌ غطوؾتًاْ زاثؤؾًبىو كُ ُب ّب ُب زَضيأُ

ُباٌُ قؤضتُكُ ببًينَ و ؾؤضِكطزَوَ ضاَهٌَ، تا تىاٌُ ًؤًُكٍُ ضَواٌُ ّب بُضز َ ِب َكُ كطز. طىٌت ُاتىاٌُ
ضزَكُ، كُكًًَُم  ضَوثًَـ خىاضكطزَوَ هُغُض ظط خؿًًُ شيَط ُب َىٍَ بضٌَ، خؤٍ ُب بطِياضيسا بُخؤٍ ًت
الٍ ضغت و ئُودا بُ ضُثسا زَغىوضِاوَ. ٓاكًـ بُزوايُوَ بىو، كُ تؤَ بُواليُكسا  َبؤوَ و ثاؾاْ ُب َصز ًه

ُبطز  ٓاواضيلطز: ضًُايُوَ ظؤضٍ ُ
ُ! ٓان تًُاؾاكُ. -  ئاٍ خىاي

َ ُُاو قؤضًت طابىو، ُهغِسوقٌ طُجنًُِكُ بىو ه ُتايَ و زوو لٌ بضىون زُا َلٌ ب َُهُ قُواًُ ثايَ كؤً
َُهُ كُ َى داُتاٍ ضُضَ و زوو غٌَ دىوت ُُعى و قايؿًَلٌ ضُضًني و كؤً ًُُ ُُط ه ثُضُيُن كُ  ضُو تف

طُيَ زَه  ؤثُ ئاوٍَ تُضِببىوْ.ُه
 َغيت هُثاضَكاْ وَضزَزا و طىتٌ:ٓان ز

- !ّ ُُسي ٌَُ زوَهًُ َػتا ًئ سا زؤظمياُُوَ.. تؤَ ًئ  هُكؤتاًي
َػتا ًُٓىوٍ ٌٓ  - آلَ ًئ َُ. ُب ك َػتا خُضيلُ باوَضُُِ ُوَ. ًئ ٓان ًّ ُٓض الَ وابىو زَيسؤظِي

.. بابعامن ثًٍَ  َُهططيّ و بطِؤّي ًًًَُِِوَ، با غِسوقُكُ ٓ . باضٌ زيلُ هًَطَ ُُ ُُي ٌَ ٍَ!ًئ َُهسَطري ٓ 
َعيلكًَؿُكٍُ  ظَمحُت تىاٌُ ًُ آلَ ظؤض ُب َبىو، تؤَ تىاٌُ بُضظٍ بلاتُوَ، ُب ٍُ ثُجنا ثاوَْ ز

ٌ:َُٓه  ًططٍَ. طىت
ٌَُ هُ كؤُُ خاُىوَكُ  - ًّ ُٓض وٍا بؤ زَضىوَ، ضىُلُ هُو ضؤشٍَ ئُو زوو ثًاوَ َُٓهًاُططت ًئ

َبًين كطز.  بؤيُ الًىايُ ضاغتبىوَ كُ بطِياضًسا زوو داُتٍا خؤًاْ سُؾاضزابىو قىضؽ زياض بىو، ئُوََ ًت
ًَِني. طُيَ خؤًاُسا ٔب  بضىون ُه
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. ضَو بُضزٍ الٍ خاضُكُ َُٓهًاُططّت ُتاَهٌ ُاو داُتاكاْ كطز و ُب  ُٓض ظوو ثاضَكُياْ ب
:ٌ  ٓان طىت

ًَِني. - ُُطُكُ و ؾتُكاٌُ زيلُ ٔب ودا با زوو تف  ُئ
، ئُواُُ كُضَغتُ - . ًُٓىو زًٌََ ُا ٓان، با ُٓض هُوٍَ ّب ُّي َلّ كُ زَغت بُزظٍ زَك ٍ ضؤشاًُ

ُباضَ. ُيّ بؤ ئُطوُجنُ دًًَُكٌ ظؤضباف و ه طوُجنُف ُٓض هُوٍَ زَك و ُئ . ُئ وٍَ َُٓهًاُسَططّي  ُه
طوُجنُ ضًًُ؟ -  ُئ
َ، با بطِؤيّ  - ٌُب َ ئُطوُجنًُاْ ٓ ٌَب ٌَُف ز ُاظامن، بُآلَ زظَكاْ ًًُٓؿُ ئُطوُجنُ زَكُْ، بؤُي ًئ

ًًَص ًُكُ زَخؤّي و قُهىوْ ٓان، ُه ُُه ُيؿتًُِوَ ُاو ب َطَّي و وا بعامن زواكُوتني. بطغًؿٌُ. كُ ط َ ًه
ضىاضزَوضٍ  َُاْ. ُب ُ ُاو طصوطًا و زَو ُ زَضٍَ و كُوِت ُُاو ئُؾلُوتُكُ ٓاِت زَكًَؿني. ثاف كًًَُم ه

ُُاضَكٍُ ضؤيَوخؤياُسا ض ، ك ًُكٍُ زَغتًاْ ُب خ و ٓؤيَ واٌُ ُُه ُهىوْ بىو. ُٓض ضىوُُ ُاو ب ىاضزْ و ق
َُهسا و كًًَُم زواٍ تاضيلًسا ٓاّت  ضٓ ًُكُياْ ُب ُُه ضَو ئاغؤ ؾؤضِبؤوَ، ب كًَؿاْ كطز. كُ خؤض ُب

:ٌ  طُيؿتُِوَ دٌَ. بُزضيَصايٌ ئُو كاتُ تؤَ قػٍُ خؤف و قؤمشٍُ هُطُيَ ٓاكسا كطز. تؤَ طىت
َىَش َيُ هُ شووضؤضلُكٍُ غُضَوٍَ تُويوٍُ ًاَهٌ ًب َػتا ئُو ثاض ُيينَ ٓان، ًئ ُوَ و غب َ زَؾاضِي ٌُ

َى زاضغتاْ بُزوٍا ؾىيًََِلٌ باؾسا بطُضِينَي تا  ًُُ ُيّ، ثاؾاْ ه صًًَطّي و بُؾًل زَطُضِيًَُِوَ تا ًب
َباُُ  َت تا ًّ زَضٍ عاض ت و ضاوت هُ ثاضَكاْ ًب َطَ ًب َ ًه ٌَب َػتا تؤ ز ُوَ. ًئ َ بؿاضِي ثاضَكٍُ ٌت

يَن تايوُض زًٍََِٓ. هُ خىهُكًَم ظي  اتطَ ثًَِاضٌَ.طضُكٍُ ًب
ُُسٍَ كؤُُ  َباُُكٍُ ًَِٓابىو، ُٓضزوو تىضَطُ ثاضَكٍُ خػتُ ُاوٍ. بُٓ َُِضىو ٓاتُوَ و عاض ظؤضٍ ًث
ُيؿتُِ الٍ ثريًًََطزٍ  َباُُكٍُ بُزواٍ خؤيسا ضازَكًَؿا. كُ ط . عاض ضِيَلُوّت ثُضِؤ و ثاتايَ زايجؤؾنت و ُب

ٌ:ويََوعٍ بؤ سُغاُُوَ ضِاوَغتاْ، كُ ويػتًاْ ُٓغتُِ ًاَهٌَ ٓاتُزَضٍَ و طىت ُكُ ُه  وَ و بطِؤْ ويَوعًي
وٍَ؟  غآلو.. كًًَُ ُه

 ٓان و تؤَ غؤيُضّي -
كُتاْ بؤ زيٍَِ.. بُآلَ ئُوَ  - َباُُ ، غاضزَْ ًّ عاض ُ، ًُٓىو ضاوَضِيَتاُّ َُهٍ وَضْ كىضِِي ط باؾُ ُه

 كؤُُ كاُعا؟ خؤبؤ وا قىضغُ، بُضزتاْ تًَلطزووَ يا
: كؤُُ كاُعا  تؤَ طىٌت

َُ طىُسَ خؤياْ ظؤضً - ُُس ثاضضُ كاُعايُكٌ كؤْ  ًِـ ثًٍَ وابىو، ًِساَهٌ ئ ًاُسووزَكُْ تا ض
َُسَياْ زَغت و فطؤؾُِوَ. ئُطُض خؤياْ بُكاضيَلٌ ضيَم وا ًاُسووبلُْ، زوو ُئ ُُُوَ و ًب زَكُوٍَ،  كؤك

، زَظووكُْ، خًَطاكُْ. آلَ غطوؾيت ًطؤظ ئاواُي  ُب
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.كىضَِكاْ ويػتًاْ بعاُّ بؤ وا ُب  ُُي ُه  ث
ُُه ًُكُْ، ُٓض - ُيؿتًُِ الٍ زؤطاَل ث َىَشْ.، ًُٓىو ؾتًَلتاْ بؤ زَضزَكُوٍَ.كُ ط  غٌ ًب

ٌ: ٓان ُه َبطز، طىت  خؤٍ بُؾم كُوت، ضىُلُ ًُٓىو زًٌََ طىًاٌُ خطاثًاْ ثًَس
ٌَُ ًٓضٌاْ ُُكطزووَ. - ضِيَع دؤُع خؤ ًئ  ُب

ٌُُ َل  ثريَ ويََوعٍ ًث
َىَشُُ زؤغت ُني.باؾُ، ًّ ُاظامن ٓان، كىضٍِ خؤَ - ُباضَوَ ُاظامن، ئُزٍ تؤ و ئُو ًب  ، ًٓضٌ ه
َ بؤ ًّ زؤغتًَلٌ باف بىوَ. - َم ٌب َهٌَ، با، ُٓض ضؤًُ  ُب
َتطغٌ؟ - ٍ بؤ هًٌَ ز  ُئ

و  ئُو ًًَؿلٍُ ٓان كُ ظؤض هُغُضَخؤ بريٍ زَكطزَوَ، وَآلًًَلٌ وا خًَطاٍ زَغت خػت، ُئ ُُ
ضَ طُيَ تؤَ ُٓضزووكٌ ُب ؿتين خاتىو زؤطاَلكاتُف ثريَ دؤُع ُه غٌ ثايَ زَزا و و شووضٍ زاًُ

َباُُكُؾٌ هُ َعيمعاض دًًََٔؿت و بُزواياُسا وَشووضكُوت. ًُ  زَضطُ ُب
و طىُسَ قُزض ُبىو، هُوٍَ بىو، ًاَهٌ تاؾىيَُِكُ ظؤض ضووُان بىو. ُٓضضٌ ُه ضُض هُوٍَ بىوْ، يَلٌ ٓ

، غًس، ًاضٍ، قُؾُ و َثؤٌه ُىوغُض و خَُهلًَلٌ ظؤضٍ زيلُ ًُٓىو  ًاَهٌ ٓاضثُض، ًاَهٌ ضؤدُضظ، ثىوض
َؿىاظٍ هُو زوو كىضَِ كطز، كُ  َيُن ًث َىَشْ بُؾًَى رتّي دوٌ خؤياْ ثؤؾًبىو. ًب وٍَ بىوْ، ًُٓىو دىُا ُه
َؿىاظٍ ُاكطيَّ، ضىُلُ تُواو هُ قىضِ و ضُوضاٌت ًؤَ  َُ دؤضَ ًث ُٓضطًع زوو ًِساَهٌ وا ضَولّ ب

َُهطُضِا و غُضٍ هُ تؤَ بازا، وَضزضابىوْ، كُ ثىوضَ ثؤٌه واٍ زينت  ضاوٍ تًَلِا و ُه ؾُضًاْ غىضٓ
ضِيَع دؤُع طىتٌ:  آلَ ُب َبىوْ، ُب  ُٓضزوو كىضَِكُ ؾجطظ

ض زَضطٍُ  - ُُب ََ ًَِٓا، هُطُيَ ٓان ُٓضزووكًامن ه َط ضَو ًئ ضىوبؤوَ ًاَهٌَ، كُ ًّ ُب تؤَ ًَٓؿتا ُُ
َطََ ًَِٓاْ. ُبؤ ًئ  ًاَهٌ خؤَ زيت و ه

:ٌ َىَشْ طىت  ًب
ُ هُطُيَ ًّ وَضْ.ضا -  كت كطز، زَ كىضِِي

ّ: ُٓضزووكٌ بطزُُ شووضٍ ُىوغنت و ثًٌَ  طىت
َيُ، كطاؽ و طؤضَوٍ و ًُٓىو  - َػتا خؤتاْ بؿؤْ و دوتاْ بطؤضِْ، ئُوَ زوو زَقُ دوٌ تاظَ هًَط ًئ

، هُ َّب ضِيَع دؤُع يُكًَلًاٌُ كطِيىَ و ئُوٍ زيلُف ًّ، بُآلَ بؤ ُٓضزووكتاْ ز ضيْا ؾتًَم تُواوَ، ُب ُب
َبني، كُ تُواو بىوْ وَضُُ الًاْ. ٌَُ ضاوَضٍَِ ز  كُْ. ًئ

.  ئُودا بُ خؤٍ ضؤٌي
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 ةمنيثاذي سي و ضوار
 

غلُوٍَ، ثُجنُضَكُ ظؤض هُ ٓان طىتٌ، تؤَ ئًٌَُ زَتىاُني ضاكُيّ، ئُطُض ثُتًَلٌاْ زَ
 بُضظ ًًُُ. ظَويًُوَ

 قػٍُ قؤضِ! بؤ زَتُوٍَ َُٓهبًٌَ؟ -
َ قُضَباَهغًًُ ضآُُاتىوَ، بُضطُؾٌ ُاططَ، تؤَ ًّ بؤ ئُوٍَ باؾُ، ًّ هُو دؤض -

 ُايًُُوَ خىاضٍَ.
 ئاٍ كُ داضِغٌ! ئُوَ ُٓض ًٓض ًًُُ، ًّ ًٓض طىيٌَ ُازًٌََ، ضاوَ هُتؤف زَبٌَ. -

 غًس زَضكُوت و طىتٌ:
 تؤَ، بُزضيَصايٌ زاٌُ ئًَىاضٍَ ثىوضَ ضاوَضِيٌَ كطزٍ، ًاضيـ دوٌ ئًَىاضٍَ بؤ زاُابىوٍ. -

 و ضُوضٍ ًًُُ بُ دوُكاُت وَيُ. ًُٓىو زَهًاْ هُالت بىو، ثًٍَ بَوٌَ، ئُوَ قىضِ
يَع غًسٍ ، تؤ تًُُا ئاطات هُكاضوباضٍ خؤت بٌَ، دًَؿت ُٓيُ ئُزٍ ئُو ئًَػتا بُضِ -

 بُظًُ ضًًُ؟
ئًُُ يُن هُو ئآُُطاُُيُ كُ بًَىَشْ غاظياْ زَكا، ئَُ داضَ بؤ ويََوعيًُكُ و  -

. هُبُضئُوٍَ هُ ؾُوٍ طؤضيّ ياضًُتٌ ئُوياْ زاوَ. بَُ بؤُُيُوَف زَتىامن كىضَِكاًُيَت
 ؾتًَلت ثٌَ بَوًٍَ ئُطُض سُظزَكٍُ بًعاٌُ:

 باؾُ، ضًًُ؟ -
بُآلَ ًّ  هًَطَ ؾتًَم بؤ خَُهم ئاؾلطا بلا،بؤ، بُضِيَع دؤُعٍ ثري ئًُؿُو بًُُاظَ  -

وايُ ئًَػتا ًَُٔين ًًُُ، ضىُلُ  ثًٍَ ئًُطِؤ طىيٍَ هًَبىو بُزظٍ بُ ثولٌٌ زَطىت، ُٓضضُُس
ًؿسَزا وا زَضخا كُ ًٓض ًُٓىو زَيعاُّ، تُُاُُت خىزٍ بًَىَشًُـ زَيعاٌُ، ُٓضضُُس ُٓوَه

ُاظاٌَُ. بُضِيَع دؤُع ًلىضِ بىو ٓان بؤ ئآُُطُكُ بًيَنَ و طىتٌ، طُض ٓان هُوٍَ ُُبٌَ ُاتىاٌَُ 
 ضاظَ ًُظُُكٍُ ئاؾلطاكا.

 ضٌ؟ غًس، ضاظ و ًَُٔين -
ًَُٔين ئُوٍَ ٓان تا ًاَهٌ بًَىَشٌَُ بُزواٍ زظَكاْ كُوتبىو الَ وايُ بُضِيَع دؤُع  -

 زَيىيػت بَُ ُٓواَهُ ًُٓىواْ غُضغاَ بلا. بُآلَ ُٓضضؤًَُم بٌَ الَ وايُ تاًٌ ًُُاوَ.
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 ثًَلٌُُ. غًس ظؤض بُ ئاغىزَيِ
 غًس، تؤ ئُو ًًًَُُِٔت ئاؾلطا كطز. -
 يلطز، ئُوَُسَ بُغُ كُ يُكًَم ئاؾلطاٍ كطز.زٍَ كٌَ ئاؾلطاطىيَّ  -
ُٓيُ، ئُويـ تؤٍ. ئُطُض تؤ هُ ؾىيَين ٓان بىاٍ، خؤت  غًس يُن كُغٌ ظؤض بٌَ ُطر -

 بُ كُؽ ُُزَطىت. هُ ؾيت بٌَ ُطر زَزظيًُوَ و هُططزَكُ زازَبُظٍ و ُٓضطًع باغٌ زظَكاُت
كًَم هُثاٍ كاضيَلٌ ضاكٌ ثًًَسا ظياتط تؤ ُاتىاٌُ ًٓض بلٍُ. ُاتىاٌُ طىيَت هُوَبٌَ كُ يُ

 َُٓهسَطىتطٍَ. ئُودا تؤَ طىيٌَ غًسٍ ططت و بُؾاثاْ هُ شووضيٌَ وَزَضيِا.
 ئًَػتاف ئُطُض زَويَطٍ بطِؤ بُ ثىوضَ بَوٌَ، دا غبُيينَ زَتبًٌُِوَ. -

ٍُ زواظزَ ًَُعيلثاف ضُُس خىهُكًَم، ًًىاُاٌُ بًَىَشٌَُ ضىوُُ غُضخىاٌُ ؾًَىخىاضزْ، 
وَن ئُوزًٌَ هُوٍَ باو ضًـ بُزَوضٍ ًًَعيَلٌ بضىون هًُُٓاْ شووض زاًُؿتبىوْ. ًُِٓساَه

بىو. هُكاتٌ طىجناوزا بُضِيَع دؤُع وتُ كىضتُكٍُ خؤٍ ثًَؿلُؾلطز. كُ تًايسا غىثاغٌ 
بًَىَشٌُ كطز هُثاٍ ئُو ؾُضَفٍُ كُ بُخؤٍ و بُ كىضَِكاٌُ بُخؿٌ. بُآلَ طىتٌ كُغًَلٌ 

و بطز و ثاؾاْ ًًًَُُِٔكٍُ هُباضٍَ ٓان  غيت... ُُٓسيَلٌ ًَِٓازيلُف ُٓيُ كُ بُضِا
ًًُ كطزووَ. بُآلَ غُضكًَؿتُقاُسَوَ، كُضؤْ ظؤض ئاظاياُُ وَن ًُضزاْ بُؾساضٍ هُو 

ًًًَُُِٔكُ ئاؾلطا ببىو، بؤيُ ثًَؿىاظٍ و ضُثَوُضِيَعاُُكٍُ هُ ئاغيت ضاوَضِواُلطاوزا ُُبىو. 
ًؿاُسا كُ ظؤض غُضغاَ بىوَ و ئُوَُسٍَ غىثاؽ و غتايؿٌ غُضَضِاٍ ئُوَف بًَىَشْ واٍ ث

ٓان كطز، ئُوَُسَ ًُُابىو ئُو ثؿٌ تُُطًًٍُ هُياز بضٌَ، كُ بُٓؤٍ دولُ ُىيَلاٌُ تىوؾٌ 
 ٓاتبىو، كُ ُٓغيت كطز ًُٓىو ئاًازَبىواًُـ تًٌَ زَضِواُّ ُٓض بُيُكذاضٍ ثُؾؤكا.

ؤ ٓان زابني بلا و بًًَِطيَتُ بُض خىيَِسْ، كُ بًَىَشْ طىتٌ، بًُُاظَ ؾىيًََِم هًُاَهٌ خؤٍ ب
 ثاضَؾٌ ٓاتُزَغت، كاضيَلٌ طىجناوٍ بؤ زابني بلا. كُ تؤَ زَضفُتٌ بؤ َُٓهلُوت، طىتٌ:

 ٓان ثًَىيػيت بًُُ ًًُُ، ضىُلُ ٓان زَوَهًُُُسَ. -
ًُٓىو غُضياْ غىضًِا و بُو ُىكتُ خؤؾُ ثًَلُُني. ثاف كًًَُم ًُٓىو بًَسَُطبىوْ، تؤَ 

 طىتٌ:
 ٓان ثاضٍَ زَغتلُوتىوَ، ضَُطُ ئًَىَ باوَضُُِكُْ، بُآلَ ئُو ظؤضٍ زَغتلُوتىوَ.. ثًٌَ -

 ُاوٍَ ثٌَ بلُُّ، زَتىامن بؤتاٌُ بػُملًٍَِ، يُن ضطكُ ضاوَغنت.
تؤَ ضىوَ زَضٍَ، ئاًازَبىواْ غُيطٍ يُكسياْ كطز و واقًاْ وضًِا بىو. ئُودا تًُاؾاٍ 

 ٍ هًَىَ ُُٓات.ٓاكًاْ كطز، بُآلَ ئُو ُكُ
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 ثىوضَ ثؤهٌ طىتٌ:
وَيـ خؤ ًّ قُت هُو ُٓتًىَ ُاطَُ.. تؤَ ٓاتُوَ  غًس، ئُوَ تؤَ ضٌ بُغُض ٓاتىوَ، -

 ٍُ هًَىَ زَٓات. ًَٓؿتا ثىوضَ ثؤهٌ قػُكٍُ تُواوشووض، هُشيَط باضٍ تىضَطُكاٌُ ُك
 ُُكطزبىو، تؤَ ًُٓىو ظيَطَِ ظَضزَكاٌُ َُٓهطِؾتُ غُض ًًَع و طىتٌ:

 ًُ ئُو غاًاُُيُ كُ بؤَ باغلطزْ، ًُىٍَ ًىَهلٌ ٓاكُ و ًُىٍَ ٌٓ ًُِ.ئُ -
 ثاضَكُ ظَقبؤوَ و ثاف ُُٓاغُيُن بًَسَُطٌ باَهٌ بُغُض زاكًَؿاْ. ًُٓىو ضاوياْ هُ

ثاؾاْ ًُٓىو ثًَلُوَ زاواٍ ضووُلطزُُوَياْ زَكطز، دا تؤَ طىتٌ، كُ زَتىاٌَُ بؤياْ ضووْ 
ُف زووض و زضيَص بىو، بُآلَ غُيط و غُضجنطِاكًـ بىو. كُؽ بلاتُوَ، ُٓضضُُسَ بُغُضٓاتُك

ًًُ ُاواظَكٍُ زَطًَطِاوَ، كُ تُواو بىو، بُضِيَع غُضكًَؿُُيىيػت قػُ بُ تؤَ بربٍَِ هُو زًٌَ 
 دؤُع طىتٌ:

الَ وابىو ًّ ُٓواَهًَلٍ بؤ ئَُ بؤُُيُ ثًًَُ، بُآلَ هُثايَ ئَُ بُغُضٓاتُ ُٓواَهُكٍُ ًّ  -
 ًٓض ُُبىو.

اضَكُ شًًَطزضا، كًًَُم هُ زواظزَ ُٓظاض زؤالض ظياتط بىو، كُؽ هُ ئاًازَبىواًُـ ئُو ث
 ياْ ًىَهم و ًاَهًاْ هُوَُسَ ظياتط بىو.بىو. ُٓضضُُسَ ظؤضًًُُُٓىو ثاضَيٍُ ثًَلُوَ ُُزي
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 ثاذي سي و ثيَهجةمني
 

َ كُ بآلوبىوُُوٍَ ُٓواَهٌ زَوَهًُُُسبىوٌُ تؤ َ و ٓان ض ُٓضاو ظَُايُكٌ هُ خىيَُِض زَكطٍَ بعاٌُ
طىُسٍ ُٓشاض و بضىوكٌ غاُت ثًتُضغبؤضط غاظكطز، ضىُلُ ظؤضاْ ُٓض باوَضِياْ ُُزَكطز كُغًَم 
َ، ًُٓىو خَُهلٌ بُ ئًَطَيًُوَ باغٌ ئُو ًُغُهُياْ زَكطز.  َ ئُو ًُٓىو ثاضَ كاؾٍُ ٌُٓب ٌُٓب

ُ طىُسَكٍُ خؤياْ ُُ هُ الزيَلاٌُ خَُهلًَلٌ ظؤضيـ ثُتاٍ زؤظيُِوٍَ طُجنًُِ ططتبىوٌُ و ُُ ه
ّ و بؤتلُوَ زَوضوبُض كُالوَ و طىفُكًاْ ًَُُٓؿتبىو، َُٓهًُِكؤَهّ و غُضاوشيَطٍ ُُكُْ و هُ ب

ًُُا ًِسآلٌُ ُُططتبؤوَ، بططَطُجنًُِيُكٌ تًَسا ؾاضزضابًَتُوَ. ئُو ثُتايُ  زَضيًَُِِّٓ، بَُهلى  ت
َبىوُُوَ و بُ طُيؿتبىوَ ثًاواٌُ ُاوزاض و دىاًًَط و هًَ ىَؾاوَ، ُٓضداضٍَ بُزَوضياُسا كؤز

اْ ضازَططت. ئُو زو و غُضغاًًًُكٌ ظؤضَوَ طىيًَاْ بؤ باؽ و كىضَِ بُ بريياْ ُُزَٓاتُوَ خىاغُكاًُ
َ، بُآلَ ئًُطِؤ ُٓض ضًاْ زَطىت دًٌَ بايُر بىو،  ُٓضطًع ئاوا بايُر بُ تًَبًين و غُضجنُكاًُاْ زضاٌب

ُُسباضَ طىيٌَ بؤ ضاططُُوَ.ًُٓىو بُ ططُطًاْ زَظاُ  ٌ و َُٓهجٍُ ئُوَياْ بىو ض
َُطا. ًُٓىو باوَضِياْ وابىو ئُو زوو كىضَِ  بُجمؤضَ ُٓض كاضيَلٌ زَياُلطز بُغُيط و ُاواظَ زاز
ُُس  ُباضياُسا ًُُاوَ قػٍُ ئاغايٌ بلُْ هُوَف ظياتط شيِِاًٍُ ئُواْ بىوَ ًايٍُ غُضُر  و ث ه

 ُف ثىختٍُ شيِِاًُياٌُ بآلوكطزَوَ.هًَىَضططتّ. ضؤشُاًٍُ طىُسَك
َىَشْ بُؾُ ثاضَكٍُ ٓاكٌ بُ زؤطاَل ضُضٍ زازوَضيـ غىوٍ ؾُف هُغُز بُقُضظ زابىو، تاغٌ ًب

ُبىو. كُ  اتٌ خؤٍ ٓ هُغُض زاواٍ ثىوضَ ثؤٌه بُؾٌ تؤًٌ وا هًَلطزبىو. ئًَػتا ُٓض يُكُياْ زٓا
ى زؤالضيـزَطُيؿتُ يُن زؤالض بؤ ُٓض ضؤشيَلٌ غ اًُاْ بىوْ، كُ زَيلطز زآاتٌ يُكؿًُ ايَ و ًُ

ًَم هُو ضؤشاُسا بايٌ خؤضان و ثؤؾان و قىتاغاٍُُ ُٓفتُيُكٌ ِسٍَ زآاتٌ قُؾُ. زؤالض و ضاضَكًَٓ
 اٌُ ئُو غُضزًٍَُ زَكطز.ًقىتاًب

ضُضٍ زازوَض ظؤض ظيازٍ كطز، ُٓض زَيطىت ًِساَهًَلٌ ئاغايٌ قُت بايُخٌ تؤَ الٍ تا
ٌ كضُكَُ هُ َلٌ بُ زظٍ بُ باوكٌ طىت، ضؤْ تؤَ  ُُيسَتىُا ئُؾلُوتٌَ زَضباظ بلا. كاتًَلًـ ًب

ُباتٌ وٍ بُضطٍُ هًَساْ و قاًضٌ كاضٍ قىتاغاٍُُ ططتىوَ. زازوَض كاضيطُضبىو، كُ ثًَؿٌ طىت تؤَ  ه
داتُ غُض خؤٍ، زازوَض بُوثُضٍِ قُُاعُتُوَ طىتٌ، ئُوَ  زضؤٍ كطزووَ تا هًَساٌُ هُغُض َُٓهططٍَ و ًب

َ غُضبُضظكاتُوَ و بُ ًًَصووزا طىظَضبلات و بطاتُ دىا ُرتيّ و ًُظُرتيّ زضؤيُ. زضؤيُكُ زَتىاٌُ
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َُط بُضظَكاٌُ دؤضز واؾًِطتؤْ هُباضٍَ ٓاتضًَتُوَ. بًَلٌ الٍ وابىو، ُٓضطًع  ئاغيت ضاغتًًُ ز
ُبىو، كُ هُ شووضَكُزا زَٓات و زَضىو، ثًٌَ هُ ظَوٍ زَزا و ئُو ؾتاٍُُ ز َزضكاُسْ. باوكٌ ئاوا ُ

 ئُودا يُكػُض هُ ًاَهٌَ ضىوَ زَض و ًُٓىوٍ بؤ تؤَ طًَطِايُوَ.
يَلٌ ظضُضٍ زازوَض ًٓىاٍ خىاغت كُ ضؤشٍَ هُ ضؤشاْ تؤَ وَن ثاضيَعَضيَلٌ هًَٔاتىو ياْ غُضباتا

ؿت ئاظا ببًينَ. طىتٌ كُ بطِياضٍ زاوَ ياضًُتٌ تؤَ بسات تا ٌاٌُ و بضًَتُ ئُكازميًاٍ غُضباظٍ ًُ
َ.ثاؾاْ  َ بؤ ُٓضزوو ثًؿُكُ ئاًازَ ٌب  بضًَتُ بُضظتطيّ كؤهًَصٍ ياغا هُ وآلت، تا بتىاٌُ

َىَشُُوَ، ُُسٍ ٓان فني و ضاوزيَطيلطزٌُ هُاليُْ زؤطالغٌ ًب ًَِٓاياُُ ُاو كؤًَُهطُ،  زَوَهًُ
ُكاٌُ ُاو كؤًَُهطُ. بؤيُ ئاظاضَكاٌُ هُ تىاُاٍ وٍ بُزَضبىوْ. خىالً كًَؿا ياْ خػتًاُُ ضاياْ بَُهلى

ًـ بُ ُىييَن ططاْ  َىَشْ ُٓض خُضيلٌ ثان و خاويَّ ضاططتين بىوْ و قصياْ بؤ ؾاُُ زَكطز و ؾُوُا ًب
ـ ضُقؤ و ضُُطايَ  زاياْ َبىوا هُكاتٌ خىاضزًُ ُبىو، ز زَثؤؾٌ، كُ ًٓض ثًُِ و ثَُهُيُكٌ ثًَىَ ُ

َ و بضًَ َبىو فًَط ٌب َ، ُٓضوَٓا ز ٌُب يَنَ و ثُؾتًُايَ و ثُضزاخٌ ٓ ُ كَوًَػا و بُ ظًاًَُلٌ دىاْ تبُكاضًب
 بلا. بُجمؤضَ ُٓضضؤٌُ ئاوضِزَزاوَ، كؤت و بُُسٍ زَزينت، كُ زَغت و ثًًَاْ بُغتابؤوَ. قػاْ

ٍُ تا غٌَ ُٓفتاْ قبى َىَشْ ضى و وئاظاياُُ ئُو ئاظاضُا ُُاكاو ضؤشيَم بعضبىو، ًب َهلطز، ثاؾاْ ه
زَزا و  َُ بىو، دًُاوَضيـ بايُخًاْ ثًٌَُٓىو اليُن بُزوايسا طُضِا. ظؤضٍ خ ُٓؾت غُعات هُ

زَطُضِاْ، تُُاُُت ُاو ضووباضيؿًاْ بؤ تُضًُكٍُ ثؿلين، بُآلَ بٌَ غىوز بىو. بُياٌُ  ًُٓىو هًٌَ
ضؤشٍ غًًََُ تؤَ غؤيُض ظاُاياُُ ضىوَ الٍ ُُٓسٍَ كؤُُ بُضًًالْ كُ هُو زيىٍ قُغاغاُُ 

ُُاو يُكًَ لًاْ زؤظيًُوَ. ٓان ئُو ؾُوٍَ هُُاو بُضًًوُكُزا تًََُٔهسضابىوْ، ثاف ضُُس غُعاتًَم ه
دىزا  بُغُض بطزبىو. تاظَ هُخىاضزٌُ بُياٌُ تُواو ببىو. كُ ُُٓسيَم خؤضاكٌ غاكاض بىو، هُدًٌَ دىزا

قُهىوٌُ زَكًَؿا، قصٍ تًَلئاآل بىو،  ُٓض ثاَهلُوتبىو. ظؤض بُ غُضفطاظّزظيبىوٍ. كُ تؤَ زؤظيًُوَ 
ؿتب و تؤظ ُبُضبىو، كُ هُطُضزٍ هٌَ ًُ ُُسٍَ ؾطِوؾًتاَهٌ ه ُكٍُ ثًَؿىو بؤٍ  ىو، ٓ شياُُ ئاظازُا

ُُس كًَؿٍُ ُاوَتُوَ. ثاؾاْ  بُضًًوُكٍُ زَضًَِٓا و ثًٌَ بُدًٌَابىوْ. تؤَ هُ طىت ضَفتاضَكٍُ ض
ُُطٌ زايططت  ُبىو هُغُض ضووٍ ٓان بعض بىو، زَهت ٓاًُسا بضًَتُوَ ًاَهٌَ، يُكػُض ُٓضضٌ سُغاُُوَ ٓ

 :و طىتٌ
َ تؤَ باغٌ ئُوَ- َػىوز. تؤَ ئًُُ بؤ ًّ ًًُُ، ًّ بؤ ًُكُ، ًّ ُٓوَهٌسا وامب، ًب ػىوز بىو ًب

ُ ُاططَ. تا غُض ثًَػتُ  َىَشُُ بؤ ًّ ظؤض باؾُ، بُآلَ ًّ بُضطٍُ ئُو ؾًَىاظُا ُٓاتىوَ. ئُو ًب هًٌَ ضُا
ىوَ. ُاضاضَ زَكا ئُو دوُ قُ ُُاغَُ غُضَ ؾاُُ زَكُْ، ُايَُهٌَ هُُاو تُويوُزا ِب ُبُضبلَُ، كُ ٓ َهجاُُ ه

، بُدؤضيَم ًّ هُ ُ ًٓض ُٓوا بسَْ، دوىبُضطٌ ظؤض دىاُّ َبطِْ، تؤَ ثًَِاضٌَ ئُوُا ُبُضز ًٓض ؾىيًََِم  ه
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ؿٍ ُُُ ٍَ ُُكطزووَ، اتىامن ُُ ثًًَاُُوَ ثاَهلُوَ ُُزاًُ خؤَ بطُوظيٍَِ. ُٓضوَٓا زََهٌَ غاَهًَلُ خوًػلاًُ
وٍَ ُٓض ئاضَقَُ هٌَ زَتلٌَ. ًّ ضقٍ هُو ؾتاُُيُ، تُُاُُت ُاتىامن بُ ًوٍ زازٍَ بضٌُ كَوًَػا و هُ

َىَشُُ بُ  خؤهُوٍَ ًًَؿًَم بططَ، يا َ ثًآَلو هُ ثًَلَُ. ئُو ًب ؾتًَم ظىوَ، بُزضيَصايٌ يُكؿًُاْ زٌَب
َُسَ  َُىٍَ و َُٓهسَغيتَ، ًُٓىو ؾتًَم ئُو ظضُطٍُ ظَُطىيَ ُاْ زَخىات و بُ ظضُطٍُ ظَُطىيَ ز

 لُ كُؽ بُضطٍُ ُاططٍَ.ضيَلىثًَ
 باؾُ، ٓان ًُٓىو كُغًَم وازَكا. -
ٍ و ُاتىامن بُضطٍُ بططَ، ظؤض ظَمحُتُ ئاوا  - تؤَ ئًُُ ًٓض ُاطؤضٍِ، ًّ ًُٓىو كُغًَم ًُ

َ ًّ ظَوقٌ شيامن ُاًًيَنَ. بؤ ضاوًَاغٌ بضٍ زَبٌَ ًؤَهُت غىاظَ، بؤ ًُهُف  ببُغرتيًَُوَ. بُجمؤضَ ٌب
َ. ُٓضوا، بؤ ًُٓىو ؾتًَ ٌ قػُ بلَُ ئُودا با بُزَهًؿٍ ٌُُب َ ئًعْ وَضبططَ. زَبٌَ ظؤض بُدىُا م زٌَب

َىَشْ ُايَُهٌَ قُهىوْ بلًَؿٍ، ُايَُهٌَ ٓاواضكَُ، يا  خؤُٓض ؾتًَلٌ غُضبُخؤ بلَُ غُضكؤَُُ زَكا. ًب
ُبُض ضاوٍ خَُهم خؤَ غىضيٍَِ، ئُودا بُ وضو خىوزضاكؿًٍَ، يا ْظؤض هُ ؾتًَم ضاًًٍَِ، يا ًَلُوَ وه شُا
ُوَ بُغُضزَبات، ًّ ُٓضطًعٍُ كاتٌ خؤٍ بُ ُىيَطىتٌ، ثاؾاْ ئُوَ ظؤضيِ شٌُ وَا ُُزيىَ.  ص و ثاضُِا

َىَشْ زًًََِطٍَ، خؤ ًّ ُٓضطًع بُضطٍُ  َتُوَ و ًب ًَب تؤَ ًّ ُاضاضبىوَ َُٓهًٍَ، ثاؾاْ وا قىتاغاُُ ز
ًُ، كىتُكُكاٌُ ًُكتُبٌَ ُاططَ. تؤَ غُيطٍ ئًَطَ بلُ كُ زَوَهًُ ُُس بىوَ الٍ ًّ ًٓض بايُخٌ ًُ

ضىُلُ بؤ ًّ ًايٍُ زَهُضِاوكًٌَ بُضزَواًُ. وا زَكا خَُهلًـ ًُٓىو كات ًطزمن بُ ئاوات غىاظْ. 
ُآًٍَِ. بُضِاغيت ئُطُض  ئُو دالُُ بؤ ًّ باؾّ، ًّ ئَُ بُضًًوَُ بُغُ، ُٓضضٌ ضووبسا واظياْ هٌَ

ُبىوُايُ ًّ تىوؾٌ ئُو ًُٓىو ُف ُ زَضزَغُضيًُ ُُزَٓامت. تؤ بُؾٌ ًًِـ ببُ بًدُ غُض  ئُو ثاضُا
ا ثاضَ بُو ؾتاُُ زَزََ، كُ  بُؾٌ خؤت. ُاوَ ُاوَ زَ ثًَِػٍ بسٍَ، بُآلَ ظوو ظوو ُا، ضىُلُ ًّ تًُُ

َ بلُ. َىَشْ بؤَ بجاضِيَىَ و زاكؤكًٍ ٌه  بُظَمحُت زَغتٍ زَكُوْ، زَ ئًَػتا بطِؤ و الٍ ًب
ُاتىامن وا بلَُ، ضىُلُ ئًُُ ًٓض ضاغت ًًُُ.. ئُطُض تؤ ئاٍ ٓان، تؤ باف زَظاٌُ ًّ  -

 ًاوَيُكٌ زضيَصتط بُضطٍُ ئُو ؾًَىاظَ تاظَيُ بططٍ، هًٌَ ضازيٌَ.
َ هًٌَ - بلَُ و هًٌَ ضابًٍَ.ُا تؤَ..  ضِازيٍَ. وَن ئُوٍَ ًاوَيُكٌ ظؤض هُغُض غؤبُيُن تا سُظٍ ٌه

ُُط زَكُْ. ًّ زاضغتاْ ُاًُوٍَ زَوَهًُُُس مب. ضٌ زيلُف هُو خاُىوَ بَوشا ُُ ُاشيٍ كُ ُُٓاغَُ ت
َعيمو ضووباض و بُضًًوُكامن خؤؾسَويَّ و ُٓض هًًَاْ  ُُط و  ًُ ُِ خاوَْ تف ًَب زَمب، هُوكاتٍُ كُ ز

َُ بؤ زَضزَكُوْ و ًُٓىو  ئُؾلُوت و ًُٓىو ؾتًَلٌاْ بؤ ئاًازَ َ تا ببًُِ زظ، ئُو ؾتُ قؤضُِا زٌَب
 زَؾلًَِّ. ئاواتُكاْ تًَم

 زَضفُتٌ خؤٍ زيتُوَ:تؤَ 
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- َ  ُُكطزووَ واظ هُ ٓعضٍ زظيلاضيٍ بًٍَِ. غُيطكُ ٓان، خؤ ئُو غاًاٍُُ ًُٓاُُ واٍ ٌه
 ُا.. بُضِاغت، بُآلَ تؤَ تؤ ًطزووٍ ئُو ؾتاٍُُ؟ -
ؿتَُِ هُطُيَ تؤ، ئُوَُسَف ؾًيَت ئُوامن. بُآلَ ئُطُض تؤ  - بَُهٌَ، ضُُسَ ؾًيَت ئَُ زاًُ

ُبًت  ني هُ ضيعٍ خؤًاْ وَضت بططيّ.كُغًَلٌ بُضِيَع ُ  ُاتىُا
 ٓان ظَوقٌ تًَلضىو:

 تؤَ ُاتىاٌُ وَضًبططٍ؟! ئُزٍ ضيَطُت ُُزاَ ببٌُ ضُتُ؟! -
ٍُ وآلتاًُـ زظ هُ ضُتاْ بُضِيَعتطْ، هُ ظؤضيِ ًٌبَُهٌَ، بُآلَ ئًؿُكُ دًايُ، بُؾًَىَيُكٌ طؿت -

ُ زظ. َِب  خَُهلٌ ُاوزاض و ُاغطاو ز
ُبىوٍ، خؤ تاظَ ثؿتٍ تٌَ ئًَػتا تؤَ، تؤ ًُٓىو - ًًُُ تؤَ؟  ُاكٍُ، وا زًٌََ زؤغيت ًّ ُ

ًُ؟! ُاكٍُ وا ئًَػتا وا ًُ 
ا خَُهلٌ  - ًّ ُاًُوٍَ ٓان، بُآلَ خَُهم ض زََهًَّ؟ زََهًَّ غُيط زَغتُكٍُ تؤَ غؤيُض تًُُ

ُبُغتًؿًاْ تؤيُ، ٓان الَ وا ًُ تؤ سُظ هُوَ بلُيت و  ئاغت ُعَ و بٌَ كَُهلّ! زياضَ ً ًًِـ ًُ
.ًُ ًُ َ  سُظَ ٌه

َُط بىو، كُ تىوؾٌ كًَؿُيُكٌ زَضووٌُ كطز و هُثاؾاْ ، طىتٌ: َ ز  ٓان زًًََم ٌب
َ و ًاُطًَلٌ زيلُف بُضطٍُ ئُو ئاظاضَ زَططَ، تا بعامن هًٌَ - َىَشٌُ ضِازيٍَ  باؾُ، زَضٌُوَ الٍ ًب

.  ياْ ُا، بُآلَ بُو ًُضدٍُ ضيَبسٍَ هُو زَغتُ زظَزا ببٌُ ئُُسَا
َىَشْ زاوازَكَُ بطِيَلٌ ظياتط  باؾُ - ٓان، ثًَلٔاتني، ئًَػتاف ُٓغتُ با بضًُِوَ، ًّ هُ ًب

 ئاظازيت بساتٌَ.
بُضِاغت تؤَ؟! ئًُُ باؾُ، خؤظطُ كًًَُم دَوُوٍ ضاوزيَطيلطزٌُ بؤ ؾى زَكطزَ. دا بُ زظٍ  -

ٍ زَغتُكُ ثًَلسييَن قُهىومن زَكًَؿا و ُُٓسٍَ ؾتٍ زَكطزْ، كُ بىوُُتُ بُؾًَم هُ شيامن.. بُآلَ كُ
 تا ًّ ببٌُ زظ؟!

َُطُ ُٓض ئَُ ؾُو بلُيُِ زَغجًَلٌ كاضَكامناْ. -  ُٓض ئًَػتا، كىضِاْ كؤزَكُيُِوَ و ض
 زَغجًَلُكُ ض زَبٌَ؟ -
ًُٓىوًاْ غىيَِسغؤيّ، كُ ثؿيت يُكرت بططيّ و ًًًَُُِٔكاٌُ زَغتُكُ ئاؾلطا ُُكُيّ.  -

لىشيّ و ثاضضُف بلطينَي. ُٓضكُغًَ ئُطُض ثاضضُ ُُساًًَلٌ زَغتُ بلات، ًب لًـ خطاثُ بُضاًبُض ئ
ؿٌ هُُاو ببُيّ.  خاووخًَعاًُ

ُ تؤَ. - ُ، ثًَت زََهًٍَ ظؤض دىُا  دىُا



 

216 

َ، هُؾىيًََِلٌ زووضَزَغت و تطغِاكًـ  - باؾُ، بُآلَ زَبٌَ غىيَِسخىاضزُُكُ ئًُؿُو تُواوٌب
ىَؾُوزا، كىيَت ثٌَ تطغِاكُ، خاُىوَ خًَىُ ؿًُِكُ باؾرتيّ دٌَ بىو، بُآلَ هُ بُزبُخيت بٌَ هُكاتٌ ًُ

 ًُٓىوياْ تًَلساوَ.

ىَؾُو كاتًَلٌ ظؤض طىجناوَ. - ًُ َ َ ٌب  باؾُ ُٓضضؤٌُ
َ غىيَِسغؤٍ و زَغت غُيتُ غُض تابىوتًَم و غىيَِسَكُت بُ خىيَّ واشؤ  - بَُهٌَ وايُ، تؤ زٌَب
 بلٍُ.
ُ! بؤ، خؤ ئًُُ ًوًؤْ داض هُ دُ - ضزَيٌ باؾرتَ. تؤَ، تا زَضِظَ هُطُيَ واٍ كُ ؾتًَلٌ دىُا

َىَشْ زًًٌََُِوَ، دا كُ بىوًُ زظيَلٌ هًَعاْ و ُاغطاو كُ خَُهم ًُٓىو باغٌ بلُْ، الَ وايُ  ًب
َىَشْ ؾاُاظٍ بُوَ زَكات، كُ ًين هُو قىضِ و هًتُ زَضًَِٓاوَ.  ُُٓطٌَ ًب

 
 ثاياْ

َ هًَطَ ضاوَغتني و بُجمؤضَ ئَُ غُضبىضزَيُ تُواوبىو، كُ تُواوّ ًًَصووٍ شيا ٌُ كىضِيَم بىو، زٌَب
َم هُباضٍَ خَُهلٌ طُوضَ  ثرت قىويَ َبًَتُ شيِِاًٍُ ثًاويَم. كُ يُكًَم ضؤًاًُ ُِوَ، زَُا ز ًُُب

َ هُكىٍَ ضازَوَغيتَ، هُطُيَ ٓاوغُضطريٍ. بُآلَ كُ هُ َُىوغٌَ، ضان زَظاٌُ ىوغٌ  ز بابُت ًِساآلْ ِب
َبٌَ هُ  وٍَ بىَغيت.باؾرتيّ كؤتايٌ كىٍَ بىو، ز

ٍُ هَُ كتًَبُزا زَضكُوتىوْ، تا ئًَػتا هُ شياُساْ و خؤؾطىظَضاْ و ظؤضيُِ ٍ ئُو كاضاكتُضُا
ُبٌَ كُ زيػاْ بُغُضٓاتًَم هُ شياٌُ ًِساآلْ بطًَطِيُِوَ، تا  .ئاغىوزَْ. ضَُطُ ضؤشيَم بُٓايُكٌ ٓ

َ زَضزَضٌَ. بؤيُ وا ضاكرتَ ئًَػتا  اْ بعاُّ ض دؤضَ ثًاو و شًَُلًاْ ٌه ًٓض ؾتًَم هُو بُؾٍُ شياًُ
 ُُكطيَت. ئاؾلطا
 

 


