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ثيَشةكى:

لة نيَوان خؤمانذا بىَ

نانِ بشا بُدَطُُٕ وابىوَ دَطت بؤ ناسيَو ببُّ بُتايبُتِ يُ نؤتايِ و ناتِ
دًَبُدًَهشدًْذا .طشَّ و نؤطجًَهِ ُْيُتُ سَّ .ئُوَ داسيَهًإ دَبَِ طُسبشدَّ َُٖىو
َِ
نتًَبُنامن بطًَشَُِوَ .بُآلّ ئَُُّ دوايِ بُّ دؤسَ بىو ،تُيُفؤًَْهًإ بؤ نشدّ يُ ساي
خؤيذايُ و بًطََُِ دوا ديذَِْ بهُّ و يُ ساَيًَهِ واػذايُ ئا دَيطََُِ يإ ْايطَََُِٔ .
صؤس بُثُيُ تُيُفؤمن بؤ ناسؤخِ بشاّ نشد ،نُ يُ ػاسّ ظًُْتا دَرّ و طىتِ ،وَسَ وا ًَٓؽ
دوو تهًت دَنشِّ و بُياِْ دَضًُٓوَ نىسدطتإ.
َٔ بؤ ًْىَّ ػُو طُيؼتُُ ظًُْٓا و بُياِْ ضىويُٓ فشِؤنُخاُْ ًٖض خُبُسو باغ يُ
طؤسِآ ُْبىو تا طُيؼتُُ دوا خاٍَ نُ دَبىوايُ طىاسّ فشؤنُنُ بٔ ،نابشايًَهِ ًَظشّ نُ طُس
بُ ثؤيًظِ َُْظاوّ بىو ،طشفتًَهِ دسوطت نشدو َٔ طُسِاَُوَو داْتانُّ سؤيؼت و بشا ئُوَ
َُ طُيش دَنُّ
َُ ئُّ سؤَاُْ يُْاو داْتايُدا نُوتىوَو دواّ ئُو ثًَٓر طاي
طُسّ ثًَٓذَُني طاي
بُػِ دوايِ سؤَاُْنُ دياس ًُْ  .بؤيُ داًْؼتِ دووباسَ ْضيهُّ  30ثُسَِّ دوايًِ وَسطًَشِاوَ،
ئُويؽ بُثُيُثٍُ خىا بهاو بُثُْذّ ُْبشدبَِ بؤيُ َٔ داوا يُ َُٖىو خىيَُٓسيَو دَنُّ ،نُ
َهُ ثًاوَتًًُنِ طُوسَػِ
ئُّ نتًَبُ دَخىيًََٓتُوَ يُطُسْر و تًَبًِٓ بَِ بُػِ ُْناو بُي
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يُطٍَُ دَنا .ئًٓذا ثشِ بُ دٍَ طىثاطِ بشادَساِْ دَصطاّ َىنشياِْ دَنُّ ،نُ َُسداُْ ئُّ
ناسَيإ يًَىَسطشمت و بًُْاصّ ئُوَّ يُ داٖاتىويَهِ ْضيهًؼذا قىيًٓطُ صوو ثُسَواصَناِْ ئُّ
ْىوطُسَؾ تُواو بهُّ و ًٖ ،ىاداسّ ئُويؽ ئُوٖا ثًاوضاناِْ وَى ضاثهُساِْ ئُّ سؤَاُْيإ
َهُوَّ.
يًَُٗي
طىػاد
ُٖويًَش2010/12/13/
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يُ ػُوّ ئُْطىطتُضاو و تُّ و َزاوّ و طاسدّ نُْاسّ دَسيادا ،بُدسيَزايِ قُساغُناِْ
ئاخىْتظهىيُ ،يُطُساْظُسّ بُسَّ ًَْىإ وػهايِ و دَسيادا دُْطِ ئُصَىل و بآ بشِاُْوَّ
دوو ًَٖضّ يُ بٔ ُْٖاتىّ طشووػت يُطُسِدابىو -وػهايِ بُسّ يُ دَسيا دَطشت و دَسياؾ
بُسدَواّ يُ وسورّ بشدُْناِْ خؤّ بؤ طُس وػهايِ ُْدَنُوت.
دَسيا يُ ًَْى تاسيهًذا دَيٗاسِاْذو دَيٓاآلْذ ،وسرَِ دًََٖٓا ،خؤّ بُ تاػُبُسدإ
َِ
َُْاي
دادَنىتاو تُخؼإ و ثُخؼإ دَبىو ،تاػُبُسدَ طفت و طُختُناِْ وػهايِ بُْاي
َُناِْ دَسياوَ دَْاوَ.
َِ بُ صَبشّ ػُثؤي
دووسودسيَز ثاي
ئُّ دُْطُ – دُْطِ ًَْىإ خاى و ئاو – يُ سؤرّ دسوطتبىوًُْوَ ،يُ طاتُوَختِ
ثُيذابىوِْ سؤر و ػُوَوَ ،بُسدَواَُ و تاوَنى خاى و ئاو يُ صََاِْ بآ نؤتايًذا ُٖبٔ ،ئُّ
دُْطُ َُٖىو سؤرو و ػُويَو ُٖس دسيَزَّ دَبَِ.
َُٖىو سؤرإ و َُٖىو ػُوإ وابىوَ دَبآ ئُّ و يُْاوَسِاطتذا بآ واؾ دَبآ...
ػُويَهِ ديهُؾ سادَبىسد .ػُويَو نُبُطُسدا بؤ بُياًًُْنُّ دَبىوايُ ئُو بضًَتُ ْاو
دَسياوَ .ئُو ػُوَ ئُو خُوّ ىلَ صسِا ،يُنُّ داس بىو يُ رياًْذا خُوّ ىلَ بضسَِّ ،و تاَِ بآ
خُويِ دَضُػت.
صؤسّ سُص دَنشد نُ صووتش سؤر بًَتُوَ ،تا بضًَتُ ْاو دَسياوَ .ئُو يُطُس ثًَظتِ طُطُ
َُّ
ئاويًُنُدا سانؼابىو و طىَّ ّ يُبُس بُئاطتُّ يُسصيُٓوَنُّ صََنيٖ ،اسَِ و ْاي
َُناِْ دَسيا يُ نُْذاوَنُدا ساطشتبىو خُو ُْيذَبشدَوَ ،طىَّ ّ يُ ػُو سادَطشت...
ػُثؤي
بُآلّ سؤرطاسيَو َُٖىو ػتًَو بُ تُسصيَهِ ديهُ بىو .يُّ سُيُ ُْدَنشا ويَٓاّ ئُوَ بهات
نُيُ سؤرطاساِْ نؤْذا ئُطُس َاطًطشَ ُْدَبىو ،سَْط بىو ثًَهٗاتِٓ دًٗإ بُ دؤسيَهِ
ديهُ بىوبا .وػهايِ يُبُساْبُسّ دَسيادا قًت ُْدَبؤوَ و دَسيا ُْدَنُوتُ دُْط يُطٍَُ
َُوَ وػهاِْ يُ طشووػتذا ُْبىو .تا دَطا
َِ ُٖوَي
وػهاًْذا .يُبُسئُوَ طُسَتا ،يُ ُٖوَي
َشِواًْباُٖ ،تا ضاو ُٖتُسّ دَنشد ُٖس
بُوَّ يُى تؤصقاٍَ خانًؽ ُْبىو .بُُٖس اليُنتذا ُٖي
ئاو بىو.
ئاو يُ خىدّ ئاو ،يُ ضُسخُيُو طىوسِاُْوَّ خؤيذا ،يُ قىوآليًُ تاسيو و تٓؤنُّ يُ
ضاالنًًُ بآ سادَو طٓىوسَناِْ خؤّ ثُيذابىو.
يُ دًٗاِْ بآ طؤػُو نُْاسو الّ ئُو صََاُْدا ػُثؤٍ بُطُس ػُثؤالْذا خًؤس دَبىوُْوَو
بُ َُٖىو الو طؤػُيُنذا ،يُ دًَطايُنُوَ بؤ دًَطايُنِ ديهُ تُخؼإ و ثُخؼإ دَبىوٕ.
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َاطًطشََُٖ ،إ ئُو َاطًطشَ دَْذووى ثاُّْ نُ بُ قاوقًزيَهِ ئاطايِ نُ تا ئًُشِؤػِ
َذا بَِ يُ ًَْىإ ثؤىل َاطًطشَناْذا يُطُس طُسَاُْوَ يُ فشِيَٓذايُ ،يُو سؤرطاساُْدا تاى
يُطُي
و تًُْا يُ ثاْتايِ ئامسإ يُ فشِيٓذا بىو ،و دًَطُيُنِ ُْدَديتُوَ نُ ًًَٖهُّ ىلَ بها.
يُطُساْظُس ّ دًٗاْذا دطُ يُ ئاو ًٖض ػتًَهِ ديهُ ُْبىو ،تُْاُْت قًَُؼًَهًؽ ُْبىو نُ
ًَٖالُْيُنِ بؤ خؤّ يُطُس دسوطت بها.
َاطًطشَّ بُطتُصَإ دَّ ثشِ ٖاواسو فًفإ يُ فشِيٓذا بىو ،دَتشطا نُ خؤّ ثًَشِاُْطريآ ،و
ًًَٖهُنُّ يُْاو طُسداوّ بَِ ثاياِْ دَسيادا بهاَ .اطًطشَ سووّ يُ ُٖسنىيًَُى دَْا ،بؤ
َِ دَسيا دَخشؤػإ و يُ
َُناًْذا ػُثؤي
ُٖس ئاقاسيَو دَفشِّ ،يُ َُٖىو اليُنُوَ يُ ريَش باي
َُٖىو اليُنُوَ ئاويَهِ صؤسّ بآ نؤتايِ بآ َُسصو طٓىوس ،ثإ ببؤوََ .اطًطشَ بؤ خؤّ
تًَُا و يُوَّ سِايِ بىو نُ يُطُساْظُسّ دًٗاْذا ًَٖٓذَّ ْاو يُثًَو صَووّ ُْبىو ،بتىاَِْ
ًَٖالُْيُنِ يُطُس داَِْ.
ئُوطا نُ ًٖض ضاسيَهِ َُْاو يُطُس ئاودا ًْؼتُوَ .ضُْذ ثُسيَهِ يُ طٓطِ خؤّ
نشدَوَو الُْيُنِ ىلَ دسوطتهشد .ئُو ًَٖالُْ نُ يُطُس ئاودا َُيُّ دَنشد طُسَتاّ
دسوطتبىوِْ صَووّ يًَهُوتُوَ.
يُطُسّ ًْؼتُدَِ بىوٕ .بُآلّ َشؤظ يُ طًاًُْبُسَناِْ ديهُ يًَٗاتىوتش بىو ،فًَش بىو بُ
َُى و بُيَُإ طًُّٓ ئاو ػُم بهاو نُوتُ ساو وػهاسّ
خًَؼو يُطُس بُفش خبضَّ و بُنُي
طًاًُْبُسإ و نُوتُ ساوََاطِ و يُو طؤْطُيُوَ بزيَىّ بؤ خؤّ ثُيذا نشدو بُ صاوصَّ و
صيَرتنشدِْ وَضُّ خؤيُوَ خُسيو بىو.
ََُشَِوّ ديٓايًَو ثاسضُ ئاودا ،ض
ئُطُس َاطًطشَ دَيضاِْ بُثُيذابىوِْ وػهايِ يُ قُي
درواسّ و طُختًًُى ثُيذا دَبَِ! يُ َُٖإ ضشنُطاتِ ثُيذابىوِْ صًََُٓوَ ،دَسيا ْاتىاَِْ
ئاساّ بطشَّ ،يُو سؤرطاسَوَ دَسيا يُطٍَُ وػهِ يُ دُْطذايُو وػهًؽ يُطٍَُ دَسيا يُػُسِ
دايُ .يُّ ْ ًَىاُْدا يُ ًَْىإ وػهايٌ و دَسيادا ،يُ ًَْىإ دَسياو وػهايذا ،ناس بؤ َشؤظ صؤس
درواس دَبَِ ،ضىْهُ َشؤظ صيَرت سُص يُ وػهايِ دَنا .بؤيُ دَسيا َشؤظِ خؤؾ ْاوَّ...
وسدَ وسدَ بُسَبُيإ ْضيو دَبؤوَ .ػُويَهِ ديهُ بشد و سؤريَهِ ديهُ دادَٖاتُوَ.
ثًَهاٖاتِٓ دؤػإ و خشؤػاِْ دَسيا يُطٍَُ قُساغُنإ و يُ ُٖوايُنِ تاسيو و سووِْ
َُِ ػًٓباوّ ُْٖاطُداْذا،
طُسُسيذا ويَُّٓ ملىصَناِْ ئاطهُ نًَىّ يُ ًَْىإ ُٖوسيَو يُ ُٖي
بُسَ بُسَ بُدياس دَنُوت .دَسيا ُْٖاطُّ دَدا.
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ًََُهِ
يُطُساْظُسّ ًًَِٖ ثًَهذاٖاتِٓ دؤػإ و خشؤػاِْ وػهايِ يُطٍَُ دَسيادا ُٖي
َح و ٖؤسِ و ثًَهاٖاتِٓ ػُثؤآلٕ
طاسدو يُ سادَبُدَس صؤس صَسِاتِ ئاو بؤ ُٖوا بُسص دَبؤوَ ،ػً
َآلّ ْابؤوَ.
يُطٍَُ وػهاًْذا يُطُساْظُسّ قُساغذا ُٖي
َُنإ يُطُس بُسعُنظِ و سنابُسّ نشدُْنُيإ بُسدَواّ دَبىوٕ :بآ ثظاُْوَو
ػُثؤي
بًَُٖضيَهِ صيادَوَ ًَٖشػًإ بؤ طُس وػهاِْ دًََٖٓا .يُطُس تُْهُ ػُختُو ملِ قُساغ دَسيا،
ًَََُؼِ سَْط و يىوطِ ،تا ئُو دًًَُّ نُ ًَٖضو طىسِيإ بشِّ
َُ بُسدّ خؤي
يًَُْىإ نؤَُي
دَنشد ،طُسَو ُٖوساص دَبىوُْوَ ،يُ دوايًذا بُ َُٖإ ُْصّ يُطُسدوا ًًَِٖ ًَٖشػِ
َُنإ بؤ قُساغُنُ ،خاَؤؾ دَبىوُْوَ و ُْٖذَّ ًْؼاُّْ يُ ػًَىَّ نُفًَهِ صوو يُ
ػُثؤي
ْاوضىو بؤّ بؤطُِْ طًا ئاويُ ،ئاويَضاُْناِْ يُ دواّ خؤياْذا بُدًَذًََٖؼت.
َُناِْ ئاودا يُتُ ػُختُّ يُطٍَُ خؤدا دًََٖٓإ نُ
داسوباس يُطٍَُ وسورَِ ػُثؤي
ئاػهشاُْبىو ئاوَسِؤّ بُٖاسّ ئؤقًاْىوطِ يُ نىَّ وَّ دًََٖٓإ ،بُ قُساغ دَسيانُدا خًؤس
دَبىوُْوَ .ئُّ ثاسضُ ػُختُ ضاوَسِوإ ُْنشاواُْ ُٖسنُ دَنُوتُٓ طُس ملِ قُساغ دَسيا دَّ و
َُناِْ دوايِ بُ خًَشايِ دَطُسِاُْوَو
دَطت دَبىوٕ بُ ثاسضُّ بضىوى و بَِ تىاْاّ وا ،ػُثؤي
ًَُوَ.
ئُّ ثاسضُ ػُختاُْيإ دووباسَ بؤ ْاو دَسيا سِادََاي
سووْانِ دسِّ بُ تاسيهِ دا .سووْانِ بُسبُيإ دَّ يُ دَََِ ثرت دَبىوَ دميُِْ صََني و
بُسَبُسَ سووٕ و ئاػهشا دَبىو ،دَسيا بُسَبُسَ بُدياس دَنُوت.
َِ طجِ
ػُثؤآلٕ نُ يُ ريَش ناسيطُسيِ باّ ػُويَذا ثُػؤنابىوًَٕٖ ،ؼتاؾ ُٖس بُ باي
نُفاوّ بُ دؤؾ و خشؤػُوَ وسوورًَإ بؤ قُساغ دًََٖٓا ،بُآلّ دَسيا يُ قىوآليِ و يُ ثاْايًُ
ْادياسو بَِ طٓىوسَنُّ يُ قُساخُنُدا خُسيو بىو ئاساَِ دَطشت و تًُْا ْاوَ ْاوَ بشيظهُّ
سووْانًِ ػُثؤالٕ ئاساّ بُبُسضاو دَنُوت.
ُٖوسّ سَؾ و تاسيو بُطُس دَسياوَ بآلودَبىوُْوَ و بُسَو طشدَناِْ نُْاس دَسيا دَمجإ.
َُى)) طابُسديَهِ طُوسَّ ًَٖٓذَّ
يُويَذا يُ ْضيهِ نُْذاوؤضهُّ ((طُطُ بُي
َهُيُى بُ ػًَىَيُنِ خىاسو خًَض بؤ ْاوَوَ ٖاتبىو و دَيشِواًُْ طُساْظُسّ ًْىَ
طشدؤي
َُنُػًذا دَسِواِْ .ئُّ تاػُ بُسدَ صَبُالسُ يُ دووسَوَ يُ
دووسطُنُ و بُطُس طشدَ ضاي
َُى دَضىو نُ بؤ خؤّ يُ نُْاس دَسيانُدا سِاّ دَنشد و ثًَؽ َُٖىو
طُطًَهِ بُي
َُنإ دَنُوتٔ .ثٓضو و دَوَُْ دًادًاناِْ نُ يُ دووالّ طشدّ
دًَطايُنًؽ طشدَ ضاي
َُ طجًُناِْ بُفشّ طُسّ نُ تاطُسَرتئ سؤراِْ
َُى بُ نؤٍََُ نؤٍََُ سوابىوٕ و ثُي
طُطُبُي
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َُنِ طجِ طُوسَ يُ
ٖاويٓاًْؽ دََاوَو يُ طىيَضهُّ طُوسَو ػؤ ِس دَضىوُٖ ،سوَٖا ثُي
َُى) يُ دُْطٍُ و يُ دَسياوَ ،يُ َاوَيُنِ صؤس
قُدّ .دَبىوَ ٖؤّ ئُوَّ نُ (طُطُبُي
دووسّ ْاو دَسياوَ بذيرتَّ.
َُنذا بُيًََُهِ ضىاس
بُياِْ نُ خؤس دووطُص بُسص ببؤوَ ،يًَشَ ،يُ نُْذاوّ طُطُبُي
َِ ًْىخِ 1دايُ دَّ ئاوّ دَسيا .طَِ نُطِ ساوضِ يُْاو بُيَُُنُدا بىوٕ و نىسَِ
طُوي
ًَإ يًَذَدا .ئُو
َذا بىو .دوو نُطًإ نُ الوتشو بًَُٖضوبشِػترت بىوٕ ،طُوي
الويَهًؼًإ يُطُي
ثًاوَّ نُ يُ َُٖىوإ بُ تَُُٕ تش بىو ،يُ دواوَّ بُيَُُنُ داًْؼتبىو ،سيَُٓايِ
طُسْؼًٓاِْ بُيَُُنُّ دَنشد بُ ػهؤ و ًَٖضيَهُوَ طُبًًُنُّ دَنًَؼا.
َػُبابُيًَهِ ٍَُٖ صَثُتاو سَْط و سويًَهِ خىسَايِ و
ئُو ثريًَََشديَهِ الواصَ ،بُ بُي
َؽ و دًَطاّ
ثشِضشض و يؤض ،بُ طُسدًََْهِ ضشض و يؤضاوّ ،بُ دوودَطتِ طُوسَّ ثشِ يُ قُي
َؤطىػِ طَِ ّ 2ثُجنإ ،نُ بُ تُواوّ يُطٍَُ َُٖىو ئُْذاَُناِْ يُػِ سيَو
بشئ و ئاي
دَٖاتَ .ىوّ َاؾ و بشجنِ بُطُس طجًذا دَيشِواِْ .بشؤطجًُناِْ يُطٍَُ تُختِ دََىضاوَ
ثريًَََشدَ ضاوَ طىسو ًَُٖؼُ فشًََظهاويُناِْ بُ ثًَِ عادَت ،تُطو دَنشدَوَ،
يُبُسئُوَّ ْاضاس بىو تُواوّ تَُُِْ بُطُس سووّ ئاويَُٓ ئاطاّ ئاودا بٓىاسِآ نُ تًؼهِ
خؤس ثشتُوّ خؤّ تًَذا دَداوَ وا دَٖاتُ بُسضاوإ نُ بُ ضاوّ ْىقاوَوَ يُ نُْذاوَنُدا
بُيَُُنُّ سيَٓىَايِ دَنشد .الويَهِ ضاو و بشؤ سَِػِ دواصدَ طًاْضَ طاآلًْؽ يُوثُسِّ
َهىسَابىوَُٖ .ىو ضشنُيُى يُ ريَش ضاوَوَ تَُاػاّ
َُ ُٖي
بُيَُُنُ داًْؼتبىو وَنى دىودُي
َِ دَدا نُ يُ دًَِ خؤّ ُْدىو
ثًاوَ طُوسَناِْ دَنشدو بُ صَمحُتًَهِ صؤسَوَ ُٖوي
َآُْ ،وَنا ببًَتُ ٖؤّ ْاسِاصيبىوِْ سيؽ طجًُ سووطشر و تشػُنُ.
ي
نىسَِ طُجنُنُ ئُوَْذَ ػاطُػهُ ببىو ثُسَِناِْ يىوتِ بُسصوْضّ دَبىوُْوَو خاٍَ و ًْؼاُْ
ْادياسَناِْ دَّ و ضاوّ بُدياس نُوتبىوٕ .ئُو ئَُُّ يُ دايهًُوَ وَسطشتبىو ،دايهًؼِ نُ
َُ ْادياسَناِْ دَّ و ضاوّ بُدياس دَنُوتٔ.
صؤس ػاطُػهُ دَبىوَُٖ ،إ ًْؼاُْو وسدَ خاي
َضىوُّْ الوَنُ بَِ ٖؤ ُْبىو .ئُّ طُفُسَّ دَسيا يُبُسخاتشّ ئُو بىو ،بؤ
ئُّ خؤػِ و ُٖي
َهًَهِ وسديًُٕ نُ يُ بُػِ خىاسووّ ئاَىس و دووسطُّ طاخًني دادًَْؼٔ و يُ
ًْ -1ىخ – ًْىخُنإ -خُي
طُسدََِ نؤْذا بُ طًًو ْاويإ دًََٖٓإ.
" -2ا"طََِ :فـٌَ :فاؿًٌ
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ئاػٓانشدِْ ئُو بُٖىُْسّ سِاو طاص نشابىو .بُّ ٖؤيُوَ ،ئُّ طُجنُ نُ ْاوّ (نشيظو) بىو،
طُسّ بُ ُٖساليُنذا دَطىسِاْذ بُوثُسِّ سُصو ئاسَصوويًَهِ بَِ ئؤقشَوَ بُّ الوئُوالدا
دَيشِواِْ.
يُنُّ داس بىو نُ يُطٍَُ ساوضًاِْ بُساطتِ ،بؤ سِاويَهِ طُوسَو بُساطتِ و بُبُيًََُهِ
طُوسَّ ئاباو ئُردادّ دَضىوَ ْاو ثاْايِ دَسياوَ .طُجنُنُ صؤس دَيىيظت يُ دًَِ خؤيذاقًت
َُنإ بُ دَطتُوَ
بًَتُوَ و وا يُ طُوٍَ يًَذَسَنإ بها ثُيُ بهُٕ ،صؤس سُصّ دَنشد طُوي
بطشَّ .بُ َُٖىو ًَٖضّ طُوٍَ يٌَ بذاو تا خًَشاتش بُو دووسطاُْ بطُٕ نُ دَبىو يُويَذا ساوّ
طًاًُْبُسَ دَسيايًُنإ بهُٕ .بُآلّ سَْط بىو ئُّ ُٖوَطُ َٓذاآلُْيُ يُ نٔ طُوسَنإ
َظىنُوتُنُّ طىوى و ثًَهًُْٓاوّ
ثًَهًُْٓاوّ بٗاتبا بُسضاوإ .ئُّ يُّ تشطُّ نُ ُْبادا ُٖي
َضىوُْناِْ ْاوَوَّ خؤّ ًْؼإ ُْدا.
َِ دَدا ُٖي
بٓىيََِٓ ،بُ َُٖىو تىاْاّ خؤّ ُٖوي
بُآلّ ُْيذَتىاِْ بُ تُواوّ يُّ ناسَيذا طُسنُوَّ .ناسيَهِ طُخت بىو بؤّ نُ خؤػِ و
ػاديِ خؤّ بؼاسيَتُوَ .بُس يُ َُٖىو ػتًَو و ثًَؽ َُٖىو ػتًَو ،ضاوَناِْ ،ضاوَ
ًًَُ ثشِ يُ
بًَطُسدو ثشِ ػُوم ثشِ يُ طشوػِ َٓذاآلُْنُُّْ ،يذَتىاِْ ئُو ػادّ و خؤػشاي
ًَذا الُّْ نشدبىو ،بؼاسيَتُوَ .دَسياّ بآ طٓىوسو ساوّ طُوسَّ يُ
بُدؤ ْاصيُّٓ نُ يُ دي
ثًَؽ بىو!
"ئُسطإ"ّ ثري ثُّ بُّ باسَ سؤسًُّ نىسَ طُجنُنُ دَبشد .ئُو بُ ضاوّ ًْىَْىقاوَوَ
ضاوديَشّ سيَشَِو ضؤًُْتِ بضوتُٓوَّ بُيَُُنُّ دَنشدو يُ َُٖإ ناتًؼذا باسّ دَسووِْ
ُْدُواُْنُّ نُ بآ ئؤقشَو ئاساّ بىو ،دَديت .ضاوَناِْ ثريًَََشدَ ػُوم و خؤػُويظتِ
َِ خؤيذا دَيطىت :يُ نىَّ ّ طُسدََِ الويَِٓ ئاّ يادت بُخًَش ،بُآلّ
يًَذَباسّ .ئُو يُ دي
صَسدَخُُْيُى نُ خُسيو بىو يُ طؤػُّ دََُ ثُيُنُيذا بُدياسدَنُوت ،يُطٍَُ تىْذقىّ
يًَذاِْ طُبًًُ ًْىَ خاَؤػُنُّ بضس دَبىو ،ئُو ُْدَبىو صَسدَخُُْنُّ ئاػهشا بها .نىسَ
ًَاْذا طىاسّ بُيُّ ُْببى ،ئُو دَبىوايُ بؤ ْاو رياِْ
الوَنُ بؤ طُسطُسَِ و سابىاسدٕ يُطُي
ساوضًَِ ُْٖطاو بَِٓ ،ئُّ رياُْ دَطت ثًَبها ،تا سؤريَو يُ سؤرإ يُ دَسيادا نؤتايِ ثًَبًَِٓ،
ضاسَْىوطِ ساونُسّ دَسيايِ بُجمؤسَيُ ،ضىْهُ يُ دًْادا ناسيَهِ درواستش و تشطٓانرت يُ ساوّ
ًَُوَ يُطٍَُ ئُّ ناسَدا سِابًَِ.
دَسياًُْ .دَبآ يُ َٓذاي
يُبُسئَُُ ثًَؼًٓإ دَياْطىت " :عُقٌَ دياسيُنِ ئامساًُْ ،بُآلّ دَبَِ دَطت و قاّ و
ًَُوَ ثُيذا بهشَّ ".و ُٖسوَٖا دَياْطىت ":ساوضِ خشاخ باسَ بُ
يًَٗاتىيِ يُطُسدََِ َٓذاي
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ٌَ ٖؤصَنُيُوَ ".يُبُسئَُُ بؤ ئُوَّ بتىاِْ ْإ ثُيذانُّ بؤ خًَضإ بَِ دَبَِ يُ ُٖسَِتِ
ًَُوَ ناسوثًؼُّ خؤّ فًَش بآ .ئًَظتا ْؤسَّ نشيظو ٖاتبىو ،دَبىوايُ نىسَِنُ فًَشّ
َٓذاي
ضىوُْ ْاو دَسياوَ بهشَّ.
َُٖىو ئاطاداسّ ئُّ َُطُيُبىوَُٕٖ .ىو ٖؤصّ بُسّ ئاوّ داًْؼتىّ ديَهُّ دآًََِ
َُى دَياْضاِْ نُ ئُو سؤرَ ئُو بُيَُُ طُوسَ يُبُسخاتشّ نشيظو ساونُسو ْإ
طشدّ طُطُبُي
ثُيذانُسّ ئايٓذَ دَضىوَ ْاو دَسياوَ .داب و ُْسيَت وابىوَ و ُٖسواػُ نُ ُٖسنُطًَهِ
ًَُوَ ثُميإ يُطٍَُ دَسيادا ببُطتَِ تا دَسيا
ًَْشيُٓ بٗاتبا دًْاوَ ،يُطُسّ بىو نُ يُ َٓذاي
بًٓاطآ و ئُويؽ سيَض يُ دَسيا بَِٓ .يُبُسئَُُ سيؽ طجِ ٖؤص ئُسطاِْ ثري و دوو نُغ يُ
باػرتئ ساوضًإ _ (( ئَُشايني)) باونِ نىسَِ طُجنُنُ و ((ًًَطىٕ)) ئاَؤصاّ ((ئَُشايني)).
َكًٓذاِْ َٓاآلٕ يُ اليُٕ بُ طاآلضىاُْوَ ،و ئُّ داسَ بؤ ئُّ ئُسنُ ئايًًُّٓ نُ
بُ ثًَِ تُي
يَُُسِ نشيظو يُ ئُطتؤيإ دا بىو ،بؤ ْاو دَسيا دَضىوٕ ،يُبُسئُوَ ئُو ُْودُواُْ دَبىوايُ
يُو سؤرَوَ بُ دواوَ و تا ُٖتاُٖتايُ ثُيىَْذيًُنِ خضَايُتِ يُطٍَُ دَسيادا ببُطتَِ .ض يُ
سؤراِْ ػًًَُٓيِ و ض يُ سؤراِْ تُْطاُْدا وَفاداسّ ئُو ثُيىَْذيُ بآ.
ئُطُس ضِ نشيظو ًَٖؼتا صؤس طُْر بىو ،و ًَٖؼتاؾ بؤِْ ػريّ خاوّ يُ دَّ دَٖات و
دياس ُْبىو نُػتًَهِ ىلَ ديَتُوَ ،يإ ْا ،بُآلّ نَِ دَيضاِْ ،سَْطُ وَختَِ ئُوإ ثريدَ بٔ و
يًَذَنُوت و ئًذّ ًٖض ناسيَهًإ يُ دَطت ْايُت ،ئُو نشيظهُ ببًَتُ ْإ ثُيذانُسو ثؼت و
ثُْاّ ٖؤصَنُّ.
ئُوٖايُ و دَبَِ ئُوٖابَِ .ثؼتاو ثؼت ُْوَ دواّ ُْوَ ئُوٖا دَبَِ.
ثايُو بٓاغُّ ريإ بُجمؤسَ ٖاتىوَ.
بُآلّ ًٖض نُطًَو ئُّ خىاطتُّ بُطُس صَاْذا ُْدًََٖٓاَ .شؤظ بري يُّ خىاطتُ دَناتُوَ،
بُآلّ نُّ وا دَبآ بُطُس صَإ دابآ.
َُىًٖ ،ض يُنًَو يُ نُطاِْ ثُسّ دَسيايِ بايُخًإ
يُبُسئَُُ يُوَّ ،يُ نُْاسّ طُطُبُي
بُّ سووداوَ ،بُ يُنَُني طُفُسّ دَسيايِ نشيظو بؤ سِاو ُْدا.
ًَإ دَدا نُ طىآّ ثًَُٓدَٕ نُ ضؤٕ ئُو يُطٍَُ
بُ ثًَضُواُْوَٖ ،او ٖؤصَناِْ ُٖوي
َُٓدَطشت.
َآّ ئُّ ناسَيإ بُ ُْٖذ ُٖي
ساونُسَ بُتَُُُْناْذا بؤ ْاو دَسيا دَضىو .وَى بً
بُ تًُْا دايهِ بُسِآّ دَنشد .بُآلّ دايهُػِ يُى وػُّ يَُُسِ سؤيؼتِٓ نىسَِنُّ بؤ
ْاو دَسيا بُ صَاْذا ُْدًََٖٓا ،و بُس يُوَّ بطُُْ نُْذاوَنَُ ،اٍَ ئاوايًإ يُ يُنذّ نشد.
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َٓذو ئاػهشا بُ نىسَِنُّ طىت " :دَباػُ ،بشِؤ ْاو
دايهُ يُو طُسو بُْذاُْدا بُ دَْطًَهِ بً
دُْطُأل .ئاطاداسبُ نُ داس و ضًًهُنإ وػو بٔ و خؤػت يُْاو دُْطٍَُ دا بضسُْبَِ– ".
َهُ ضاوّ يُ الّ دُْطٍَُ بشِيبىو.
يُطٍَُ ئُّ قظاُْيذا ُْيذَسِواًُْ دَسيا ،بُي
َِ
َُنُّ يُ طًَضُي
دايهُ يُبُسئَُُ ئُو قظاُّْ دَنشد نُ ػىٕ ثًَِ وٕ بها و َٓذاي
دٓؤنُ و سؤسُ طجًُنإ ثاسيَضساو بَِ .دايهُ يَُُسِ ثًاوَنُػًُوَ قظُيُنِ ُْنشد .دَتطىت
َهُ
ئَُشايني باونِ نشيظو ُْبىو ،دَتطىت نشيظو يُّ طُفُسَدا يُطٍَُ باونًذا ًُْ ،بُي
يُطٍَُ نُطاًَْهُ نُ سيَهُوت نؤّ نشدووُْتُوَ .يُّ باسَوَؾ َتُقِ ُْ دَنشد ،بؤ ئُوَّ
دٓؤنُ ئاط اداس ُْبٔ نُ ئَُشايني و نشيظو باوى و نىسِٕ .سؤسُ ثًظُنإ ُْفشَت يُو باوى و
نىسِاُْ دَنُٕ نُ ثًَهُوَ بؤ سِاو دَضٔ .سَْطُ يُنًَو يُ باوى و نىسَِنُ صَدَ بهُٕ و دَطتِ
َٔ ،تا ًَٖضو تىاْاّ ئُويذيهُ يُ بٔ بًَٓٔ و يُ تاو خُّ و دَسد طىيَٓذ خبىا نُ
يًَبىَػًَٓٔ ُْيًًَٗ
ئًذّ سوو يُ دَسيا ُْنا ،ثآ يُ ْاو داسطتإ َُِْْ.
دٓؤنُ وا بُسناسو ثًظٔ .تًُْا بُ دواّ ُٖيًَهِ يُباس دَطُسئَ نُ صَسَسوصيإ يُ َشؤظ
بذَٕ و دَطتِ ىلَ بىَػًَٓٔ.
بُآلّ نشيظو خؤّ يُ سؤسِ ثًع و دٓؤنإ ُْدَتشطا .ئًَظتا ئُو َٓذاٍَ ُْبىو .بُآلّ
َِ.
دايهِ دَتشطا ،ئُّ تشطُػِ بُتايبُتِ يُبُس نىسَِنُّ بىو ،و دَيطىت تؤ ًَٖؼتا َٓذاي
دَتىأْ بُ ئاطاِْ سيَطات ىلَ وٕ بهُٕ و سؤرّ سَػت ًْؼإ بذَٕ .يُ ساطتًذا وايُ!ئاَإ يُ
دَطت ئُو سؤسُ ثًظاُْ ،ضُْذَ بُدبُختِ و فُالنُت بُطُس َٓذاآلٕ دًََٖٓٔ .تىوػِ صؤس
دَسودو ُْخؤػًإ دَنُٕ.
َهِ
دَطت يُ يُػِ َٓذاٍَ دَوَػًَٓٔ تا ُْتىاَِْ ببًَتُ ساوضِ .ئُوطا َشؤظًَهِ وا بُ نُي
ًَذا ،تا
نَِ دَّ! يُبُسئَُُ خؤثاساطنت يُ سؤسُ ثًظُنإ ،بُ تايبُتِ يُطُسدََِ َٓذاي
َِ ،صؤس طشْطُ .نُ َشؤظ يُطُس قاضُناِْ خؤيذا وَطتا ،نُ بىو بُ خاوَٕ
طُسدََِ ًََشَٓذاي
نُطايُتًِ خؤّ ،ئُو ناتُ دٓؤنُ و سؤسُ ثًظُنإ تشطًإ ًُْ ،ئُو ناتُ ئًذّ ْاتىأْ
بُطُس َشؤظذا صاٍَ بٔ ،ئُوإ يُ ثًاوّ بًَُٖضو تىاْا دَتشطٔ.
دايو و نىسَِ بُجمؤسَ خىاسافًضيإ يُ يُنذّ نشد .دايهُ تاويَو بًَذَْط وَطتا ،ئُو يُّ
بًَذَْطًُيذا تشغ و َشاصو ئىًََذّ خؤّ ػاسدبؤوَ.
يُ دوايًذا بُبآ ئُوَّ داسيَهًؽ طُيشّ دَسيا بهاو بُبآ ئُوَّ وػُيُنِ يَُُسِ باونُ
بُدََذا بَِ ،طُسِاوَ ،دَتطىت بُساطتِ ُْيذَصاِْ نُ ٖاوطُسو نىسَِنُّ بؤ نىَّ دَضٔ.
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يُ ناتًَهذا ُٖس خؤّ ػُوّ ثًَؼرت تًَؼىوّ طُفُسّ ئُواِْ تًَو ْابىو و خؤسانِ طَِ
سؤرّ ئُو اِْ ئاَا دَنشدبىو ،بُآلّ ُْٖىنُ ئُوٖا يُ ضاسَْىوطِ نىسَِنُّ دَتشطَِ نُ واّ
َِ ئُو
ًْؼإ دَدا تا سؤسُ ثًظُنإ ثَِ ّ ُْصأْ نُ ض تشغ و ُٖتشَؾ سراًَْو يُ دي
داًَٖآلُّْ نشدبىو.
ثًَؽ ئُوَّ بطُُْ نُْذاو ،دايهُ ًَِ سِآ ّ خؤّ طشت و طُسِاوَ ،بُآلّ نىسَِنُ بؤ ئُوَّ
ي ُ سؤريَهِ وادا ئاصاسّ دايهِ خؤّ ُْداُٖ ،س بُو ػًَىَّ نُ دايهِ فُسَاِْ ثًَذابىو،
قُدَسيَو يُْاو ثٓضو و داسودَوَْذا َاسثًَضِ بؤّ دؤآل تاوَنى ػىئَ ثًَِ خؤّ وٕ بهاو يُ
دٓؤنُ ْادياسَنإ وٕ بَِ و ثاػذإ ساٍ نشد تا خؤّ بطُيًَُْتُوَ ثًاوَنإ .نُ تُواويَو ثًَؼِ
نُوتبىوُْوَ.
نشيظو صوو خؤّ طُياْذَوَ ئُوإ .بُ باسوضُى و تفام و ثًَذاويظتًُنإ و نُيىثُيًَهِ
نُ بُطُس ثؼتًاُْوَ بىو .يُطُسخؤ دَسِؤيؼنت .ئُسطاِْ سدئَ طجِ يُ بُسايذا دَسِؤيؼت ،دوا
بُ دواّ ئُوَوَ باآلّ بُسصو ضىاسػاُْيِ (ئَُشايني)ّ سيؼذاس دَديرتا ،و يُ دواّ ئُواُْوَؾ
َُو تًَو طشِاوو ئًَظكإ دسػت و خشِيًُ .وَنى نىْذَ يًٓطِ دَداو ُْٖطاوّ
ًًَطىِْ نىي
َذًََٖٓا.
ُٖي
دًُناًْإ نؤٕ بىو ،بُآلّ يُ ثًَظتِ خؤػهشاو و ضُسّ بىو ،بؤ دَسيا طىجناو بىو نُ طُسَا
ُْداتُوَ و ػآ ٍَُٖ ُْطشَّ و ُْخىطًَتُوَ .بُآلّ نشيظو يُ ضاو ئُواْذا دًُناِْ سيَهرت بىو.
دايهِ يًََُز بىو بُ ُٖوٍَ و نؤػؼًَهِ صؤسَوَ دٌ و بُسطِ دَسيايِ بؤ ئُو ئاَادَ نشدبىو.
ض ضُنُُو ض دٌ و بُسطُنُّ بُ ُْخؽ و ًْطاسَوَ بؤ دسوّ بىو .ئُّ ساػًُ دسويَُٓ يُ
دَسيادا ض ثًَىيظتًُى دَنا؟ بُآلّ خؤتإ دَصأْ دايو دايهُ.
نُ نشيظو طُيؼتُوَ ئُوإًًَ ،طىٕ بُطُس طىسَِاًَْهِ دسوطتهشاو و ثًَهًُْٓاويُوَ
طىتِ:
_ طُيشَ! ئًَُُ واَإ دَصاِْ تؤ بُ دَِ َاوّ .واَاْذَصاِْ ثُيًإ طشتىوّ و بؤ
َُوَيإ بشدؤتًُوَ.
َاي
نشيظو صؤس سَجناو طىتِ:
_ بؤضِ و يُبُسضِ بُ دَِ مبًَِٓ؟ ُٖسطًض بُدًَٓآًََِ! َٔ!..
ًًَطىٕ طىتِ_:
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َتُو طىعبُت ْانُّ؟ دَ باػُ ،واصبًَُٓ! يُ ْاو دَسيادا ئُطُس يُطٍَُ
_ َُطُس سُص يُ طاي
َتُ ُْنُئ ،ئُدّ يُطٍَُ نًَذا طىعبُت بهُئ! يُ ثاػذاْذا تفُْطُنُّ خؤّ دايُو
يُنذا طاي
َطشَ! – نىسَِ طُجنُنُ بُ طىثاطُوَ
صيَرت طىتِ _ :وَسَ ،يُ باتِ ئُوَّ عًَذصبآ ئَُُؾ ُٖي
ًََٓا.
تفُْطُنُّ ىلَ وَسطشت و ػإ بُ ػاِْ ئُوإ ُْٖطاوّ ُٖي
باسَناًْإ طىاسّ بُيَُُنُ نشدو خؤيإ بُ دَسيادا نشد.
بُجمؤسَ ئُوإ بؤ ْاو دَسيا ضىٕ .ئُطُس طُسنُوتًٓإ ياس دَبىو ،ئُطُس بُ ساويَهِ طُوسَو
صؤسَوَ بؤَاٍَ دَطُسِاُْوَ ،ئُوا طُسِاُْوَنُيإ دؤسيَهِ ديهُ دَبىو .ئُو سُيُ بُ ئاُْٖط و
ػادّ ،بُ سيَىسَمسِ ػايظتُّ ساوضًًُنِ طُْر ثًَؼىاصّ نشيظهًإ دَنشد.
َفشاواِْ دَسيا نُ يُ ْاخِ بَِ طٓىوسيذا بؤ ساوضًُ ئاصانإ َاطِ و صؤسإ
يُطُس دي
طًاًُْبُسّ ئاوّ ثُسوَدَ دَنا ،طؤساِْ و ديالُْيإ دَطىت :ئُوطا نُ تُثٌ و دؤيُنإ يُ ريَش
َهِ ػايِ و يؤغاًْإ دادَبُطتاو
صَبشّ داس سُيضَساُْناْذا دَنُوتُٓ طشّ و ٖؤسِ ،خُي
((ػَُُٕ)) نُ داْاتشئ و عاقٌَ تشيًٓإ بىو ،يُباسَّ نشيظهُوَ ،يُ َُسِ ساوضِ ْىيَىَ
ًَذا ًَٗشَبإ بٔ ،و
دَيطىت ،دَثاسِايُوَ و ْضاّ دَنشد نُ ئاو و صَوّ ثًَهُوَ ًَُٖؼُ يُطُي
ُٖسوَٖا ئُويؽ ساوضًًُنِ طُوسَّ ىلَ بًَتُوَ و ًَُٖؼُ ،يُ دَسيا و يُ وػهاًْذا،
بُطُسنُوتىيِ و خؤػبُختًُوَ يُ باوَػِ يُنذابٔ و ضاسَْىوطِ ئُو بُ دؤسيَو بَِ نُ
ًَُٖؼُ بُ دادو ئًٓظاف ُٖس َُٖىو دَطتهُوتِ ساوَنُّ يُ ًَْىإ طُوسَ و بضىوناْذا
ببُػًَتُوَ.
َ و ُٖس
و طُسَ سِاّ ئُوَؾ(( ،ػَُُٕ)) ّ داْا دَثاسايُوَ و ًٖىاّ دَخىاطت نُ نشيظو
َُٖىوػًإ بؤّ بزيُٕ تًَُُْإ دسيَز بآ .تا ٖؤصّ ثُسيِ دَسيايِ طُوسَو يُثُسَطُْذٕ و
فشاواْبىواْذا بَِ وَضُ دواّ وَضُ رَاسَّ ثرت بَِ:
ئُّ دايُ طُوسَ ثُسّ دَسيايإ
َآ يُ نىَّ يُ دووسّ ئًَُُدا َُيُ دَنُّ؟
ثًَِ بً
ئاوطبىوِْ رياُْ ْاو ُْٖاوّ طُسَت
ئًَُُ صادَّ نُْاسّ تؤئ
باػرت ُْبىو يُ دًَطايُنِ ْاو ُْٖاوّ طُسَت بائ
ئُّ دايُ طُوسَ ،ئُّ ثُسيِ دَسيانإ،
َآ يُ نىَّ يُ دووسّ ئًَُُدا َُيُ دَنُّ؟
بً
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ََُهُ بًىوسيُنُت
ػريّ يًَىاسّ ئُّ دَسيايُّ داوئ.
ٖؤدايُ طُوسَ ،ئُّ ثُسيِ دَسيانإ،
َآ يُ نىَّ ،يُ دووسّ ئًَُُدا َُيُ دَنُّ؟
ثًَِ بً
ببًَتُ طُسيٓت بًَُٖضتشئ َُسدّ دًٗإ،
تا طهت ثشِ بُصو ػهؤفإ بَِ.
تا وَضُّ تؤ يُ دًْادا صؤسو فشاوإ بَِ.
ًََٔ .يُّ ئاُْٖطُدا سٍَ و
َجُسِيٓذا ئُّ طؤساًْاُْ دَي
َآ ،يُ ػايِ و يؤغإ و طَُاو ُٖي
بُي
سَمسًَهِ طشْطِ ديهُؾ بؤ نشيظو بُسِيَىَ دَضَِ ،ػَُُٕ يُطٍَُ طَُاو ثًَىناْذا ضاسَْىوطِ
ئُو نىسَِ وَنى ساونُسيَو ،بُ يُنًَو يُ ئُطتًَشَناِْ ئامسإ دَطجًَشآ .ضىْهُ ُٖس ساوضًًُى
ئُطتًَشَيُنِ ُٖيُ نُ ئاطاّ يُ ساوضًًُنُ ُٖيُ و دَيجاسيَضَّ .بُآلّ ًٖض نُطًَو ْاصاَِْ نُ
ضاسَْىوطِ نشيظو بُ ناّ ئُطتًَشَ ئُطجًَشدساوَ .تًُْا ((ػَُُٕ)) خؤّ ُْبَِ ئُطتًَشَ
ثاسيَضطاسيهُسّ ْادياسّ ئُو دَْاطَِ.
و ًٖض نُطًَهِ ديهُػِ بُّ ػتُ ْاصاَِْ ،و بُآلّ ئُطتًَشَؾ يُ ئامساًَْذا صؤسٕ....
َبُتُ ،دايو و خىػهِ ئاصيضّ ثرت يُ َُٖىوإ ػاد دَبٔ ،بُ دَْطًَو يُ دَْطِ
ُٖي
َذثُسُِٕٖ .سوَٖا ئَُشايني ثشِ يُ
ًََٔ و ػايِ دَنُٕ و ُٖي
َٓذتش طؤساًْإ دَي
َُٖىوإ بً
َذَداو ػادّ و غشوسو ػاْاصيِ خؤّ بُ دَسدَخا .بُآلّ
دََِ ....خؤّ بُ باونِ ئُو ُٖي
ئًَظتا ئَُشايني باوى ًُْ ،ضىْهُ يُ ْاو دَسيادا باوى و نىسِ ًُْ ،يُ دَسيادا َُٖىو يُنظأْ
و طُس بُ طُوسَتشُٕٖ .سضِ َُصْرت بفُسَىوََُّٖ ،ىويإ ًَهُضِ دَبٔ و دًَبُدآ ّ
دَنُٕ ،باوى دَطت يُ ئًؽ و ناسإ وَسْاداو نىسَِنُ صَاِْ بُػهؤ و طهاآل ْايُتُ طؤ.
بُجمؤسَ بىوَو بُجمؤسَيُو بُجمؤسَؾ دَبَِ.
ًَُوَ ثًَهُوَ ياسيًإ دَنشد ،ػادَإ
َُّ نُ يُُٖسَِتِ َٓذاي
((َىصيىى)) يؽ ئُو نضؤي
دَبَِ ،ئًَظتا نَُرت ياسيإ ثًَهُوَ دَنشد .يَُُ بُ دواوَ بربِاّ بربِ ياسّ و طَُإ ثًَهُوَ
ْانُٕ .ضىْهُ سِاوضِ وَختِ ياسيهشدِْ ًُْ....
َٓذو ُْوّ
بُيَُُنُ بُ دىاِْ بؤ ثًَؼُوَ دَضىو ،تًُْا بُ ٖؤّ ػُثؤالُْوَ ُْختًَو بً
َُنًإ بشِّ بىو و يُ طُسووّ ((دسيَز)) سَت ببىوٕ.
دَبىو ،يُ ًََز بىو نُ نُْذاوّ طُطُبُي
َِ نُْذاو تىْذتشَ.
َِ دَسيا يُ ػُثؤي
ناتًَو يُ نُْذاوَنُوَ ضىوُْ ْاو دَسيا ديتًإ نُ ػُثؤي
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َُنإ بُيُنظاِْ ػُثؤٍَ دَدَٕ .يُّ دؤسَ ناتاُْدا دَتىاْشَّ بُ خًَشايِ بُيُّ
ناتآ نُ ػُثؤي
يًَبدؤسِدسآ.
بُيَُُنُ يُ تُختُّ داس ئُطجًٓذاسّ تؤنُُ دسوطت نشابىو ،بُ ئاطاِْ و بُ باػِ بُسَو
َُناِْ التًُْؼت و ئُو ػُثؤآلُّْ نُ بُسَو سووّ دَٖاتٔ
ثًَؼُوَ دَضىو ،يُبُساْبُس ػُثؤي
َُّ طُسْؼًُٓناِْ ئاساطتُّ دَطؤسِا.
ٖاوطُْطِ خؤّ دَثاساطت و بُ بضىونرتئ دىوي
((ئُسطإ)) ّ ثري َزّ يُ طُبًًُ نىرساوَنُّ دَدا و يُ سيَو سؤيؼتِٓ بُيَُُنُّ
َهُ خىدّ ئُو
َِ خؤيذا وا ُٖطتِ دَنشد ،دَتطىت ُْى بُيُّ .بُي
يُصَتِ دَديت و يُ دي
َآ ّ ئُو خؤّ
تانُ َُساتِ يُ ئاويَذايُ و يُ ْاو ئاوّ طاسد دا بؤ ثًَؼُوَ دَضَِ .وَى بً
َُنإ يُ
َُنإ و بضووتُٓوَّ يُنظاِْ طُوي
ٖاوئاُْٖط يُطٍَُ دَْطًَهِ يُى ئاواصّ طُوي
ثاْايِ بآ طٓىوسّ دَسيادا َُيُّ دَنشد .دَتطىت خؤّ َُيُّ دَنشد ،بُ دَفُّ طًٓطِ
َُناِْ سووبُسووّ دَٖاتٔ ،ػُم دَنشد و ئُو خؤّ بىو نُ يُ ريَش ناسّ
خؤّ ػُثؤي
ثًَهاٖاتِٓ ئاودا بُ ُْسَِ َُيَُُىل دَنشد .ثُيذابىوِْ ئُّ ُٖطتاُْو تًُْايِ تُواو يُطٍَُ
َُّ بُيَُُنُدا ،بىوُْ ٖؤّ ثُيذابىوِْ برينشدُْوَّ طُيش طُيش يُ الّ ثريًَََشدَنُدا.
دىوي
ئُو يُ بُيَُُنُ ساصّ بىو ،صؤس صؤسيؽ ساصّ بىو ،ئاخش ئُو خؤّ ئُو بُيَُُّ دسوطت
َطشت ُْ .نُطًَو و ُْضىاسيؽ دَسوَطتِ
نشدبىو .ضُْذئ نُغ ثًَهُوَ ئُطجًٓذاسَنُيإ ُٖي
ناسيَهِ ئُوٖا ْايُٕ.
َِ وػههشدُْوَ و
بُآلّ ئُو خؤّ بُ تًُْا بُيَُُنُّ دسوطت نشد ،طَِ ٖاويٓإ طُسقاي
داتاػًِٓ بىو و ئُو ناتُ دَيضاِْ نُ ئُّ بُيَُُ دَبًَتُ باػرتئ بُيُّ نُ يُ رياِْ خؤيذا
دسوطتِ نشدبَِ.
َِ خؤيذا طىتِ:
بُآلّ ثريًَََشدَ ،يُْاو ئُو بريو خُياآلتاُْدا ،يُ خؤسِا خُّ دايطشت و يُ دي
ُْنا ئُّ بُيَُُ دوا بُيُّ بَِ بُ رياًْذا!
سُصّ دَنشد َاوَيُنِ ديهُؾ بزًَّٖ .ؼتا ضاوو ٖؤؾ و طؤػِ ناس دَناو تىاْاّ
بؤْهشدِْ َاوَ ،سُصّ دَنشد ًَٖؼتاؾ بؤ سِاو بضًَتُ دَسياًَٖ ،ؼتاؾ يُى دوو بُيَُِ
ديهُ دسوطت بها.
ئُو يُ ْاو ئُو بريوخُياآلُْدا ،يُ دًٗاِْ خُياآلتًذا يُطٍَُ بُيَُُنُ قظُّ دَنشدو
دَيطىت ":ئاّ بُيَُُنُ ،ئُّ بشانُّ َٔ ،خؤػِ دَوَّ َّ ،تُاُْت ثًَذَنُّ ،تؤ صَاِْ
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دَسيا دَصاِْ ،تؤ بُ خى و خاطًُتِ ػُثؤالٕ ئاػٓاٍ و ًَٖضّ تؤ يَُُ دايُ ،تؤ نُ بُيًََُهِ
ػايظتُو يًَٗاتىوّ و باػرتئ بُيًََُهِ نَُٔ يُ ريامنذا دسوطتِ نشدبَِ.
تؤ بُيًََُهِ طُوسَّ ،دوو طُطِ دَسيايِ طُوسَو طُطًَهِ دَسيايِ بضىوى يُْاو تؤدا
دًَطايإ دَبًَتُوَ .تؤ طُسنُوتٔ و ناَُساًُْإ بُتاآلٕ بؤ دًََِٖٓ .يُبُسئَُُ َٔ سيَضت
يًَذًََِْ.
ئًَُُ َُٖىوَإ تؤَإ خؤؾ دَوَّ ،ناتَِ نُ بُباسيَهِ طُْطًِٓ ساوَنَُاُْوَ
دََاْطُيًُْتُوَ قُساغُنإ و تا طُس يًَىاسَناْت يُ ئاوداّ و ئاو دَسريَتُ ْاوتُوَ ،ئُوطانُ
خشِّ تؤ ثًَؼىاصّ تؤ ،ئُّ بشاّ ئاصيضّ ،سوو يُ قُساغ دَسيا دَنُٕ.
ئُطُس َٔ َشدّ ،تؤ ًَٖؼتاؾ َاوَيًَهِ صيَرت يُ دَسيادا َُيُ بهُ و بؤ ئُو ػىيَٓاُْ بشِؤ
نُ ساوّ طُوسَّ تًَذايُ .ئُطُس َٔ َُْاّ تؤ يُطٍَُ ساوضًاِْ الو و ُْودُوإ و بُ تىاْادا بؤ
ْاو دَسيا بشِؤ .ئُطُس ضاوّ َٔ يُّ دًٗاُْدا وٕ بىو ،ئُو خضَُتُّ بُ َٔ دَيهُِّٖ ،
ََُإ نُ يُ ثًَؼُوَ داًْؼتىوَ،
واًْؽ بهُ .ئُّ بُيَُُنُ ،بشاّ ئاصيض ،مبًَُٓ تا ئُو سؤي
طُسّ دَيُقًََِٓ و داَِ طُبشّ طُسَو سيَز دَبَِ ،وا دَصاَِْ نُ ئُطُس يُطُس ئُّ بُيَُُ
ُْبىويايُ يُطُس وػهاًْذا دَبىوُٖ ،س ئًَظتا نُ بُ ثُيُ و بآ دوانُوتٔ دَضىوَ ساوّ طُوسَو
ناسَن اِْ بُ نُيف و ئاسَصووّ خؤّ سادَثُسِاْذ .ئُّ بُيُّ ،ئُّ بشاّ ئاصيضّ ،مبًَُٓ تا ئُويؽ
طُوسَ دَبَِ .مبًَُٓ تا ئُويؽ طىاست بَِ و ،تا بؤ طُػتِ دووسوْضيهِ ْاو دَسيا بشِوا .بُآلّ
َُاْذا ٖاتؤتُ ْاو دَسيا ،داب و ُْسيت ئُوٖايُ .يًَطُسِآ
ئًَُشِؤ نُ ئُو بؤ يُنَُني داس يُطُي
با سٍِِابَِ .ئًَُُ ئُّ دًْايُ بُدًَذًًََٖني.
بُآلّ ئُو طاآلًَْهِ دووسودسيَزتش دَرّ .ئُطُس بضًَتُوَ طُسباونِ ،ثًاويَهِ بُساطتِ و
َُيُنِ بًَهاسَ و ًٖض يُ دَطت ُْٖاتىو .ئَُشايني يُ ًَْىإ
بُ ناسّ ىلَ ديَتُوَُْ ،ى سووتُي
ساوضًاِْ ئًُشِؤ دا باػرتئ ساوضِ و َشؤظًَهِ بُناسو طُجنًَهِ بُ تىاْاو ػُْط و تاقُتُ.
َٔ سؤرطاسيَو يُ ُٖسَتِ ًَٖضو تىاْاَذاَ ،شؤظًَهِ ئُوٖا بىوّ ،ئُوطانُ رْإ خؤػًإ
دَويظتِ َٔ .واّ دَصاِْ نُ دَوساِْ َٔ بُسَو نؤتايًَُُ ،خابُٓ نُ َشؤظ دسَْط تًَذَطا نُ
بُجمؤسَ ًًُْ.
بُآلّ طُجنإ صؤس طىيًَإ يُّ قظاُْ ًُْ و بؤ منىوُْ ئَُشايني و ًًْهىٕ بآ طىَإ ًَٖؼتا
ُْنُوتىوُْتُ ْاو ئُو بريو يًَهذاُْواُْوَ .دَ باػُ دَّ ،باوابَِ طشْط ًُْ ،يُ دوايًذا
تًَذَطُٕ .ئُوإ صؤس باؾ ،ضاثىوى و ضاالى طُوٍَ يًَذَدَٕ.
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ًًَطىٕ وَى ئَُشايني بًَُٖضَ ،ئُوإ دَطتُبشايُنِ بًَُٖضٕ و دَنشَّ ،ثؼتًإ ثآ
ََِ ّ بُيَُُنُ خؤّ و وَى ياسيهشدٕ يَُُيُدايُ ،بُآلّ تًُْا يُبُس ضاواْذا وا
ببُطرتَّ .دَي
ًََتُوَ ًَٖؼتا دَبَِ َاوَيُنِ طُىلَ صؤس
دَْىيََِٓ .يُْاو دَسيادا َشؤظ بُ دَطتُناِْ دَدىوي
طُوٍَ يًَبذسَّ .ئًُشِؤ ئًَىاسَ نُ دًْا تُواو تاسيو دَبَِ دَطُيُٓ دووسطُّ ((طًًَُّ
َُ) .طبُيًَٓؽ بُ دسيَزايِ سؤرَنُ ،يُ بُياًُْوَ تا ئًَىاسَ سيَطاّ طُسِاُْوََإ
ََُهؤي
يُبُسدَبَُِٖ َٔ ،سداسَّ ئُو دَسيايُ ناسيَهِ درواسَ .بُآلّ نُ بُ خؤَإ و سِاوَنَُاُْوَ
طُسِايُٓوَ ،ئاُْٖط دَطًَشِئ.
ئُّ بُيَُُنُ ،بشاّ ئاصيضّ .طىيَت يًًَُ ،يُ قظُنامن دَطُّ؟ تؤ ئًَُُ بؤ دووسطُّ (طَِ
َُ) ّ سِاوطُّ طُوسََإ دَبُّ ُٖس بؤ ئُو َُبُطتُؾ دَضني .يُوَّ يُ قُساغ دَسيادا
ََُهؤي
يُ ػىيَِٓ نؤبىوُْوَّ طًاًُْبُسَ دَسيايًُناْذا تىوػِ طُطُ دَسيايًُنإ دَبني .ناتِ صاوصَّ
نشدًْاُْ ،طُطُ دَسيايًُنإ يُو دووسطُدا نؤدَبُٓوَ.
ًََِ؟ بًَطىَإ تؤ يُ قظُنُّ َٔ دَطَُّٔ .
بُيَُُنُّ ،بشاّ ػشيِٓ ،تًَذَطُّ ضِ دَي
طُس وَختَِ يُطٍَُ تؤدا قظُّ دَنشد نُ تؤ ًَٖؼتا ُْتذَصاِْ دَسيا ضًُ ،تؤ ًَٖؼتا يُْاو
َذا يُْاو دُْطٍَُ دا دَرياّ.
طهِ ئُطجًٓذاسيَهِ تىْذوتؤٍَ و نؤُْ طاي
َٔ تؤّ ي ُْاو طهِ ئُو داسَ ئاصاد نشد و ئًَظتا وا يُْاو دَسيادا َُيُ دَنُئ.
بُيَُُنُّ .بشاّ خؤػُويظتُِٖ .س نُ َٔ ضىوَُ دًْاّ ُْبىوُْوَ ،تؤ َٔ يُبري َُنُُٖ .س
نُطًٓطِ دَسيا ػُم دَنُّ َٓت يُبري بَِ"...
َُنُوَ بُ
يُطٍَُ ئُوَػذا ((ئُسطإ)) يُ سيَطاّ ساطتُقًُّٓ نُْاسَوَ ،يُ طشدّ طُطُ بُي
دَسياّ دا نشدبىو ،ئُّ برياُّْ بُ ًََؼهذا دَٖات .ئُّ طشدَ بُسديُٓ خاطًُتِ تايبُتِ يُ
عادَت بُدَسّ ُٖبىو نُ َُٖىو نُطاًَْهِ دَضىوُْ ْاو دَسياوَ ،قظُيإ يُو خاطًُتُّ
دَنشد يُ ُٖواّ طاف و سووْانذا ُٖسضُْذَ يُّ تُثؤيهُ دووس دَنُوتُٓوَ .دَتطىت
َٓذتش دَبىو.
تُثؤيهُنُ بً
َُى ْايُوَّ دوا بهُوَّ و بُدوويإ دَنُوت ُٖس ناتَِ ئاوسِيإ دَداوَ،
دَتطىت طُطُبُي
َهُ دَديرتا و يُ
ًَُٖؼُ دَياْذيت طُطُبُيُى بُدواياُْوَيَُ .اوَيُنِ صؤس ئُو طشدؤي
دوايًذا يُ ثشِيَو دَتطىت يُ ْؼًَىيَهِ ئاودا ،يُنظُس يُبُسضاوإ بضس دَبىو،
َُى بؤَاٍَ طُسِاوَتُوَو ئُوإ صؤس يُ نُْاسّ دَسيا دووس
ئَُُّ دَطُياْذ نُ طُطُبُي
نُوتىوُْتُوَ.
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ئُوطانُؾ دَبىوايُ يُبريت بَِ ،صَيٓت يُطُسبَِ و ضاى يُ ًََؼهِ خؤتِ داًَِْ نُ
َذَنُوت ،دَبىوايُ ئاسِاطتُّ با و ػىيَِٓ خؤست بُ
َُى يُ نىَّ يُ ض ئاقاسيَهذا ُٖي
طُطُ بُي
طىيَشَّ طشدَنُ يُياد بَِ و يُ ئاوُٖواّ ئاساًَؼذا طُسجنِ ُٖوسإ بذسَّ و طُسَسِاّ
َُى
بضووتُٓوَ يُْاو دَسيا تا طُيؼنت بُ دووسطُنإ دَبىوايُ ًَُٖؼُ ػىيَِٓ طُطُبُي
يُبُسضاو بطريابا تا يُ ثاْايِ بَِ طٓىوسّ دَسيادا سيَطايإ ىلَ وٕ ُْبىويا.
سِاونُسَنامنإ بُسَو ئُو دووسطاُّْ نُ يُى سؤرَ سيَطا يُ نُْاسَوَ دووسبىوٕ ،نُوتُٓ
سيَطا .ئُّ دووسطاُْ طَِ داُّْ بُسدَآلٕ بىوٕ و نُطًإ يُطُسدا ُْدَريا و ئاوَداًْإ
تًَذاُْبىو .طآ ثاسضُ صَووّ بضىوى بىوٕ نُ وَى طَِ ََُهِ سَؾ يُْاو ثاْايِ بآ طٓىوسّ
َهُوتبىوٕ.
دَسيادا ُٖي
َُ _ ََُهِ بضىوى و ًَْىإ و
يُبُسئَُُ ْاويإ يُّ طَِ دُصيشَ ْابىو طآ ََُهؤي
طُوسَ .ئُطُس دواّ ئُوَؾ صيَرت بؤْاو دَسياضىوبإ .سيَطاّ دَسيا بُسَو ئؤقًاْىوغ دَضىو.
ئؤقًاْىوطًَهِ بآ طٓىوس بىو ،ئُوإ ْاويإ ُْدَصاِْ ،ئاويَهِ ُٖصاس بُس ُٖصاسّ نُ نُغ
ُّْ طُيؼتبىويُو ُْضىوبىوَ ْاويُوَ ،ئاويَهِ داويذاِْ ْادياس ،ئاويَو نُ ُٖس يُ خؤيُوَ
ثُيذاببىو ،يُو سؤرَوَ نُ دًْا دسووطت بىوَ ،يُو دَوسَو صََاُّْ نُ َاطًطشَ بُ قريَو قاو
قًز بُ دواّ بظتًو صَوويذا دَطُسِا تا وَنى ًَٖالُْيُنِ يُطُس دسووطت بها و يُطُساْظُسّ
َِ
دًْادا ئُّ بظتُ صَوويُّ ثآ ثُيذا ُْدَبىو ،ئُوَّ يُو سؤرَ بُٖاسياُْدا طىْطُي
طُطُدَسيايًُنإ بىو .يُو ػىيَُٓؾ ختىيِ دَسيا و ئؤقًاْىوغ يًَو دَطُسِايُوَ.
ُٖسوَٖا ساوضًًُنامنإ بؤ ئُو ًْاصَ ئُو سيَطايُيإ طشتبىوَ بُس بُسَو ئُوَّ طُويًإ
يًَذَدا...
نىسَِ طُجنُنُ طُسّ طىسَِابىو نُ دَسيا ًٖض يُو دَسيايُ ْاضَِ ،نُ يُ ػىئَ ياسيُناًْإ
َذيَشَناِْ طُطُبُيُنُوَ دَٖاتُ بُسضاوّ.و بًُٖض دؤسيَهًؽ ئُو دَسيايُ ُْبىو نُ
يُطُس ُٖي
ناتِ بُيُّ طىاسّ يُْاو صَُْنُ ػؤساوَنُدا ،دَيذيت ،بُتايبُتِ ناتَِ نُ ئُوإ يُ
دَسياضُنُوَ سَت بىوٕ و يُ ثشِدَسيا يُ َُٖىو اليُنُوَ ثإ بؤوَ ،تُواوّ دًْاّ دينت و يُبُس
َشِواْني تا ثُسَطُّ ئامساِْ داطشت و بُتاقاُْ ساطتًًُنِ بآ ضُْذو ضىوٕ و بآ ثاياِْ
ُٖي
دًٗإ طؤسِا :ئُّ ُٖطتُّ تًَذا بًَُٖض بىو.
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دَسياّ بآ طٓىوس واقِ نشيظهِ وسَِاْذ .ئُو ضاوَسِآ ّ ديتِٓ دميًَُْهِ واّ ُْ دَنشد.
تًُْا ئاو بىو ئاويَهِ سَوإ و طُْطني تًُْا ػُثؤٍ بىو ،ػُثؤالًَْهِ نُ بُ خًَشايِ ساطت
دَبىوُْوَو يُنظُس وٕ دَبىوُْوَ.
تًُْا قىآليِ بىو ،قىآليًُنِ تاسيو و تٓؤى و طُس ىلَ تًَهذَس ،تًُْا ئامسإ بىو .ئامساِْ
َُُٖ ،وسّ طىوى و دووسَدَطت و طُساْظُسّ بىوٕ،
بُ ُٖوسّ طجِ داثؤػشاوّ ثشِ يُ دىوي
ُٖس دَسيابىو و ًٖض ػتًَو دطُ يُوًَٖ ،ض ػتًَو دطُ يُ َُٖإ دَسيا ػتًَهِ ديهُ ُْبىو،
ُْ صطتإ بىو ُْٖاوئ و ُْ طشدؤيهُو ُْ ضاآليِ.
ئاوطُساْظُسّ دًْاّ تُِْ بؤوَ.
َُناْذا َُيَُُىل
بُآلّ خؤ ديظاُْنُ بُيَُُنُ ُٖس يَُُيُّ خؤّ دابىو و بُطُس ػُثؤي
دَنشدُٖ .سوَٖا بؤ نؤسَِنُؾ صؤس خؤؾ و ػادّ ًَٖٔ بىو نُ يُ ضاوَسِآ ّ ساويَهِ طُوسَدا
يُْاو بُيَُُنُدا بَِ.
بُآل ّ َُٖىو ػتُناِْ نُ ئُو يُ دَوس و دؤخِ خؤيذا ،يُْاو ئاو و يُطُس ئاودا دَيذيت،
يُّ طُفُسَدا بُػًَىَيُنِ طُس ثًًَِ و بُ طُسْر داًَْهِ نُ دَسنِ بُ ػادّ دَنشد.
يُبُسئُوَ ثُيُّ بىو ،و ضاوَسآ ّ ػتُ طُسْر سانًَؽ و دىاُْناِْ ديهُ طُساثاّ بىوِْ
ئُوّ داطشتبىو .يُ ُْٖذَّ نات و ياسيِ ديهُدا ،ض ياسيُ بآ ثاياُْناِْ ثشػٓطِ تًؼهِ
خؤس بُطُس ئاودا نُ يُ ػًَىَّ طُيشوطَُُسَ بُطُس دَسيادا دَخضئ و بُ ػُثؤيذاِْ سَْطِ
دؤساو دؤس يُ بُٓوػُيِ سووٕ و طُوصّ تاسيو و سَػِ قُتشاِْ يُ طًَبُسّ بُيَُُنُدا ،نُ
طًُاّ دَسياّ دَّ بُ دَّ دَطؤسِّ ،طُسجنِ ئُوّ سادَنًَؼا ،و يُديتِٓ َاطًُ
َؼاد
طُيشوطَُُسَنإ نُ بُ سيَهُوت يُ نُْاسّ بُيَُُنُدا طُسيإ يُ ئاودا دَسدًََٖٓا ،دي
دَب ىو ،و ُٖسوَٖا ئُو بُو َاطًُ ئاصاداُّْ نُ دَطتُ دَطتُ تىوػًإ دَبىوٕ و يُ باتِ
ئُوَّ بُّ الو ئُوالدا ثُسؾ و بآلو بُٓوَ .يُ تشطِ باص صيَرت ثًَهُوَ دَضُطجإ ،باصيإ دَدايُ
طُسئاو ،نََُِ يُ ُٖودا دََاُْوَو بُ دؤسيَهِ ثًَهًُْٓاوّ بُ ثؼتذا دَنُوتٔ ،ثًَذَنُِْ.
ئُ و ًٖض ػتًَهِ يُواُْ بُ ػاياِْ طُسْر دإ ُْدَصاِْ و بايُخِ ثًَُٓدَدإ .ئُو تًُْا
تًٓىوّ ػتًَو بىو ئُويؽ ئَُُ بىو نُ صووتش بطُُْ دووسطُنُ و دَطت بُ ناسَنُيإ بهُٕ.
بُآلّ ساٍ و باس و وسَّ طُجنُنُ بُ خًَشايِ بُ دؤسيَهِ طُيش طؤسِاُٖ ،سضُْذَ ئُو بُ
َُى يُ
سووّ خؤيذا ُْ دًََٖٓا ،نُ يُ وػهاِْ دووس نُوتُٓوَ ،بُ تايبُتِ دواّ ئُوَّ طُطُبُي
ثشِ يُ ضَُاُْوَيُنِ تاسيو و تٓؤنذا يُ ضاواْذا بضس بىو.
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َِ طُجنُنُدا ًَٖالُّْ نشد .ئُو ثُيىَْذبىوِْ خؤّ
ُٖطتِ تشطًَهِ ْادياس يُ دَسيا يُ دي
بُ دَسيا ،بضىونِ و بَِ ثُْايِ و بَِ تىاْايِ خؤّ يُبُساْبُس ئُو ًَٖضَ صَبُسدَطتُ
صَبُالسُّ طشووػتذا ُٖطت ثٌَ دَنشد.
َُى بؤ ئُو ضُْذَ ئاصيض
َُ بؤ ئُو تاصَ بىو .يُو ضشنُ طاتُدا تًَطُيؼت نُ طُطُبُي
ئُّ ساي
َُنُّ نُ ثًَؼرت ُٖسطًض بريّ يًَُٓ دَنشدَوَ ،بُبَِ تشغ يُ دآًََُناِْ دا
بىو ،ئُو طُطُبُي
َذَبُصيُوَو يُطُسّ طشدَنُوَ دَيشِواًُْ دَسيا نُ ًٖض تشطًَهِ بؤ ئُو ُْبىو و يُصَتًؼِ
ُٖي
َُى بًَُٖضو ثايُداسو ضُطجاو يُ دًَطاّ
يُّ ناسَ دَديت ،ئًَظتا يُوَ طُيؼت نُ طُطُبُي
خؤيذا ،ضُْذَ بًَُٖضو ًَٗشَبإ بىوَ.
ئُو ُْٖىونُ ثُّ بُ دًاواصيِ ًَْىإ وػهايِ و دَسيا بشد .ناتًَو نُ يُطُس صَوّ بري يُ
ًَؼت يُ نٔ
صََني ْانُيُوَ .بُآلّ ناتَِ نُ يُْاو باوَػِ دَسياداُّٖ ،تا ئُطُس خُياي
ػتًَهِ ديهُ بَِ ،ئُوا ُٖس بري يُ دَسيا دَنُيُوَ .بُ دَسنُوتِٓ ئُّ ساطتًُ بىوَ ٖؤّ
بُٖؤػٗاتُٓوَو ًْطُساْبىوِْ نىسَِ طُجنُنُ.يُْاو ئُو ساطتًُدا نُ دَسيا ئُوّ ْاضاس دَنشد
بُسدَواّ بريّ يٌَ بهاتُوًََٖ ،ضيَهِ ْادياسّ ،خؤسِاطشو فشَاْشَِوا خؤّ سُػاسدابىو.
بُآلّ ثًاوَنإ ئاساّ و ئاطىودَ بىوٕ .ئَُشايني و ًًَطىٕ بآ ثظاُْوَ يُ طُسيُى نًَؽ و
ًَإ يًَذَدا:
ئاُْٖط ،وَى يُى تانُنُغ بٔ ،طُوي
ضىاس طُوٍَ يُيُى ناتذا بُ ئاودا دَنشاو بُ ئاطاِْ و طُسّ سُوتُوَ بُيَُُنُّ بؤ
ثًَؼُوَ سِادَدا .بُآلّ ئُّ ناسَ نؤػؽ و وسدبىوُْوَّ بُسدَواَِ يُطُوٍَ يًَذَسَنإ داوا
دَنشد.
نشيظو دَّ و ضاوّ ئُواِْ ُْدَديت .طُوٍ يًَذَسَنإ ثؼتًإ يُو بىو ،بُآلّ نشيظو
دَيذيت نُوا ضؤٕ تريَقُّ ثؼتًإ دَضَُاوَو ساطت دَبؤوَ .ئُوإ نُّ وا دَبىو قظُيُى
َبُتُ باونُنُ داسوباس دَسفُتِ دًََٖٓا طُسّ بؤ دواوَ وَسطىوسِيَِٓ،
يُطٍَُ يُنذا بهُُٕٖ .ي
َُنُّ خؤّ بهاو بُ ْؤسِئ و
ََُىوَناِْ سيؼًؼُوَ صَسدَخُُْيُى بؤ سؤي
يُ ًَْىإ تاي
َُ؟"
صَسدَخُُْوَ يًَِ بجشطٌَ " :ئًَظتا ضؤْت بُدي
بُجمؤسَ ئُوإ يُ طُفُسَنُياْذا بُسدَواّ دَبىوٕ :ثًاوَنإ بُ ئاساَِ خُياأل سسُتًُوَ
باوَسِيإ بُ خؤ بىو .ئُسطاِْ ثري يُ ئاساًَُوَ ،وَى ثًَؼىو قىّ و َزّ يُطُبًًُنُّ دَدا و
ُٖس يُو دًَطايُّ نُ يُطُسَتاوَ يًَِ داًْؼتبىو ،ناسّ بُيَُُنُّ بُسِيَىَ دَبشد .بُ نىستِ
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َبُتُ نشيظو يُى دوو داسإ بُ نؤَُنِ ئُواُْوَ
ٖ ُسنُطُو بُناسّ خؤيُوَ طُسقاٍَ بىوُٖ .ي
َِ يًَذَدا.
ضىوْ ،او ْاوَ يُطٍَُ باونِ و ْاو ْاوَ يُطٍَُ ًًَطؤْذا طُوي
ًًَطؤٕ و باونِ صؤس بُ تاطُوَ طُويًَهًإ دَدا دَطت :يًَطُسٍَِ با ناسيَو بها .ئُطُس
َِ يًَذَدا .بُآلّ ُْيذَتىاِْ َاوَيُنِ صؤس طُوٍَ يًَبذا،
ضِ ئُو بُ ُٖسدوو دَطتإ طُوي
ضىْهُ بؤ ئُو بُيَُُنُ يُ سادَبُدَس طُْطني بىو و طُويُنُؾ تا سِادَيُى طُوسَ بىوٕ .بُآلّ
ًَإ ثًَِ دَطىوتَِ .ثرت نح و
َرتّ ثًَُٓدَطىت و وايؼًإ دَسُْدَخظت نُ دي
َآ ناي
نُغ يُ طىي
بًَذَْط ناسيإ دَنشد.
َُيإ
َُى يُ ضاوإ بضس بىوَُٖ ،ىويإ بُيُنُوَ دىوي
بُآلّ نُ يُ ثشِيَهذا طُطُ بُي
تًَهُوت .ئَُشايني طىتِ:
َآ.
َُى ضؤتُوَ َاي
 طُطُبُي ًًَطىٕ اليُْطشيِ يًَهشد :َآ ،طُسِاوَتُوَ .
 بُيئُسطاِْ ثرييؽ تَُاػايُنِ ئُوالّ نشدو طىتِ:
 ساطتُ؟ طُسِاوَتُوَ نُ ئُوٖايُ ،وا دياسَ ناسَنامنإ بُسِيَىَٕ. يُ دوايًذا تَُاػايُنِ ػُيتاْاُّْ يُ نىسَِ دشًًَُنُ نشدو ديظإ طىتِ:َُى دَْطذَّ ،سَْطُ بطُسِيَتُوَ؟
ئُطُس طُطُبُي
َُٖىو ثًَهُْني .نشيظهًؽ ثًَهُِْ ،ثاػذإ نًََُهِ برينشدَوَ و بُدَْطًَهِ بُسص طىتِ:
َُنًؽ ديَتُوَ .ئُسطإ ثًَهًًَُْٓهِ
 ئًَُُ دَبَِ خؤَإ بطُسِيًَُٓوَ .ئُوطانُ طُطُبُيَتُئاًََضّ طشت و طىتِ:
طاي
 صؤس ثُيُتُ! ُْء ،وَسَ ئًَشَ وَسَ الّ َٔ ،وَسَ خؤَإ بُ ناسيَهُوَ خُسيو بهُئ.تَُاػانشدٕ بُطُْ .اتىاِْ تَُاػاّ َُٖىو دَسيا بهُّ.
َٓذبىو و بُسَو دواوَّ بُيَُُنُ ضىو.
نشيظو يُْاو بُيَُُنُدا يُ ػىيَِٓ خؤّ بً
ًَذَدا بُطُس نٍُ و ثُيُناِْ وَى :دوو تفُْطُنُّ نُ يُ ْاو ثًَظتِ ئاطهُنًَىيذا
ُٖوي
3
ثًَضشِابىوٖ ،اسثؤٕ  ،نالفُيُى داو ،دًًهاُّْ ئاو ،نًظُناِْ خؤساى و ُْٖذَّ بُطتُو دٌ و
بُسط و ػتِ ديهُ ،نُ يُ ْاو بُيَُُنُدابىوُْٕ .نُوَّ.
ٖ -3اسثؤَُْٕ :ضاِْ ئُّ وػُ َاْاّ ضًُ.
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َُناْذا بُ تًُْؼت طُو ٍَ
نىسَِن ُ خؤّ بُ ديىاسّ بُيَُُنُوَ ْىوطاْذ ،نُ بُطُس طُوي
يًَذَسَناْذا سَت بىو و بؤِْ تىوتٔ و بؤِْ نُطهىِْ ئاسَقُّ يُػِ نُ يُ ثؼت و ثؼت ًَِ
َذَطتا ،طُيؼتُ بُس نىُْ يىوتَُِٖ :إ بؤِْ دٌ و بُسطِ بابِ نُ دايهِ
ثًاوَناُْوَ ُٖي
صؤسّ سُص ىلَ ّ بىو ناتآ نُباونِ يُْاو دَسيا دَبىو ،بؤًْإ بها ،دايهُ نشاطُ ضُسًَُنُّ
َذَطشت و بُ دَّ و ضاوّ خؤيُوَّ دَْا.
باونُّ ُٖي
َُناِْ بُسُْدا،
باونُ طُسيَهِ بؤالّ نىسَِنُّ بادا ،ػاًَْهِ يُ النُيُنُّ دا ،بُآلّ طُوي
َِ
بُآلّ نشيظو يُ وَآلَِ ُْواصػُ يُ خؤسِانُّ باونًذاُْٖ ،طاوَناِْ طظت ُْنشدو يُ دي
خؤيذا طىتِ! يُْاو دَسيادا َُٖىوَإ وَى يُنني .يُْاو دَسيادا باوى و نىسِ ًُْ .يُ دَسيادا
تًُْا َُصٕ ُٖيُو ْابَِ بُ بآ ئاطاداسّ ئُو ًٖض ناسيَو بهشآ...
ئُسطاِْ ثري دَطتُ دسيَزو طشَّ طشيًَُناِْ يُْاو ػاِْ ئُودا ،ئاَارَّ بؤ نشد نُ يُنُْاس
ئُو داًْؼَِ و طىتِ:
َآ ّ نًََُو تشطاوّٖ ،ا؟ طُسَتا
 داًْؼُ ،يُّ اليَُذا دًَطاّ خؤت بهُوَ ،وَى بًًٖض ُْبىو ،بُآلّ دوايِ....
نشيظو ػُسَِ يُ خؤّ نشدَوَو بريّ نشدَوَ :وا بُدياسدَنُوَّ نُ ئُسطاِْ ثري ثًَؼبًِٓ
ػتًَهِ نشدووَ .يُبُسئَُُ بُ دَْطًَهِ ْاسَِصايِ ئاًََضوَ طىتُِْ :خًَش بابُ طُوسًَٖ ،ض
ُْتشطاّ! بؤضِ دَبَِ برتطِ؟
 ضؤٕ ُْتشطاّ ،ناّ  4يُنَُتُ نُ بًًَُ ْاو دَسياوَ.نشيظو يُطُس قظُنُّ خؤّ َىنىسِ بىو و طىتِ:
 با داسّ يُنًَُؽ بآ ض بايُخًَهِ ُٖيُ؟ َٔ يُ ًٖض ػتًَو ْاتشطِ. با وابَِ ،بُآلّ َٔ نُ داسّ يُنُّ ضىوَُ ْاو دَسيا ،يُّ ناتاُْ صووتش بىو ،ساطتطؤياَُُْنًؽ
دداِْ ثًَذادًََِْ نُوا تشطاّ .ديتِ صؤس يُ ًََزَ نُ سؤخِ دَسيا ْاديرتَّ و طُطُ بُي
َِ دًََٖٓاو بُغ .سُصّ نشد بؤ
دياس ًًْ ُ نُ بؤ نىَّ ساٍ نشدووََُٖ .ىو اليُى ُٖس ػُثؤي
َُوَ بطُسِيَُُوَ .يُوإ ،يُ ئَُشايني و ًًَطىت بجشطُ ،ئُوإ يُ ض ساٍَ و باسيَو دإ؟
َاي
ًَإ يًَذَدا .يُ وَآلَذا صَسدَيُنِ َاْاداس و تُوطاويإ ٖاتَِ
يُ ناتًَهذا ئُوإ بُتاو طُوي
و طُسيإ بؤ ساطتِ قظُنُ بادا.
 -4نا :داس.
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نشيظهًؽ ديظاُْوَ ثَِ ّ داطشت و طىتِ:
 بُآلّ َٔ ُْتشطاّ.َِ نىسَِ طُجنُنُ سَسُت بها ،طىتِ:
ثريًَََشدَنُ بؤ ئُوَّ خُياي
َُى يُ ناَُ الدايُ؟
َآ طُطُبُي
= ئُطُس بُجمؤسَيُ ،ئافُسئ .ئًَظتا ثًَِ بً
نشيظو يُو ثشطًاسَ يُ ثشَِ نُوتُ برينشدُْوَ ،دوايِ بُ دَطت ئاَارَّ بؤ نشدو طىتِ:
 يُو اليُيُ!َآ ّ دَطتت دَيُسصَّ.
ًَٓا؟ دَي
 ديَآ دَطتِ بًُسصَّ .نََُِ ئاَارَّ الّ ساطتِ نشدو طىتِ:
طُجنُنُ ُٖوٍَ دَدا ًًَُْٖ
 ئُو اليُ! ئُسطإ ساطتِ قظُنُّ ئُوّ طُملاْذ: ئًَظتا بُ وسدّ ًْؼاْت دا .باػُ .ئُطُس سووّ بُيَُُنُ بؤ ئُو اليُ بطُسِيًَُٓٓوَ ،ئُوَُط دَنُويَتُ نىيَىَ؟
سُيُ طُطُبُي
 ئُو اليُ! ئُطُس با بؤ ئُو اليُ مباْطًَشِيَتُوَ؟ ئُو اليُ! ئُدّ ئُطُس بُسَو الّ ضُخ بشِؤئ؟ ئُو اليُ! ئُسطإ ديظاُْوَ ىلَ ّ ثشطِ:َآ تؤ ئاساطتُو اليُنإ ضؤٕ دياسّ دَنُّ؟
 باػُ ئًَظتا ثًَِ بًئاخش َُٖىو ضىاس دَوست ئاوَ و ضاو بُ ًٖض ػتًَهِ ديهُ ْايًَِٓ.
نشيظو وَآلَِ دايُوَ:
 َٔ ضاوّ ديهُػِ ُٖيُ. ئُوَ ض ضاويَهٔ؟ ْاصامن ض ضاويَهٔ .بُآلّ ُٖبَِ و ُْبَِ ئُو ضاواُْ يُْاو طهِ دإ ،ئُو ضاواُْ بآ ئُوَّببًٓٔ ،دَبًٓٔ.
َُٖىو ثًَهُْني و طُيشيإ يًَٗات!
 يُ ْاو طهت!25

ئُسطإ طىتِ:
َهُ
 ئَُُؾ ساطتُ ئُجمؤسَ ضاواُْؾ ُٖٕ .بُآلّ ئُّ ضاواُْ يُْاو طهذا ًُْ .بُييُطُسدايُ.
ئُطُس ضِ نشيظو خُسيو بىو ساصّ دَبى نُ ئُّ تُسصَ بًٓايًُ سَْطُ تًُْا يُطُسدابَِ،
بُآلّ ُٖس يُ طُس قظُنُّ خؤّ بىو و طىتِ:
 ئُّ ضاواُّْ َٔ يُْاو طهذاُْ.ثريًَََشدَ دواّ َاوَيُنِ نىست ،ديظاُْوَؾ نُوتُوَ تاقًهشدُْوَّ نشيظو و ناتَِ نُ
تُواو باوَسِّ بُوَ ًَٖٓا نُ تىاْاّ دياسيهشدِْ ئاساطتُو اليُناِْ دَسياّ ُٖيُ ،بُ دَْطًَهِ
ىلَ ساصيبىوُْوَ ،يُ ريَش يًَىَوَ طىتِ:
 باػُ ،ضاوَناِْ ْاو طهت ضاوّ خشاخ ْني.نشيظو ػاد بىو و طُػاوَ يُو طتايؼُّ ئُسطإ نشدّ .يُبُسئُوَّ ئًَظتاْ ،او دَسيا
نََُِ ئاساَُ .ئُّ ناسَ ًَٖٓذَ ناسيَهِ درواس ُْبىو.
َُى َُصٕ و بُ وَفا َُٖىو داسيَو بُ ٖاْاّ نشيظهُوَ دَٖات ،بُبآ ئُوَّ صؤس
طُطُبُي
فؼاس بؤ ًََؼهِ خؤت بًََِٓ ،يُ بُساْبُس ضاوَناِْ ْاوَوَّ ئُودا ،سِيَو و بؤ َُٖإ الو
َُٖإ دًَِ نُ ىلَ ّ دََاوَ سيَو ثُيذادَبؤوَ ،دَتطىت بُ نُيُػًَهِ صَبُالح يُطٍَُ
َذيَشَناِْ ،بُ
َُّ بُفشّ طُس يىوتهُو ْظَِ و ُٖي
َِ ضشِوثشِّ ْؼًَىو ُٖوساصَناًْذا بُثُي
دُْطُي
خؤثًَذاداِْ بُسدَواّ و نفت ُْبىوّ و ثشِ يُ دؤؾ و خشؤػِ ػُثؤالٕ طابُسدَناِْ دآًََِ:
َُنِ دًََٖٓاوَ بُسضاوّ
صؤس بُ سووِْ يُبُسضاوّ ئُودا بُدَسدَنُوت .نىسَِ ناتَِ نُ طُطُبُي
َُوَيإ،
خؤُّْ ،يذَتىاِْ بري يُ طشدَ طُوسَو صَبُالسُناِْ ُْناتُوَو دَنُوتُوَ يادّ َاي
طُيًُ بضىونُنُّ ًَْىإ طشدَناِْ نُْاس دَسيا ،يُو طُيًُّ دآًََِ دُْطٍَُ ،يُ نُْاسّ
سووباسَ بضىونُنُّ َُْضيطاّ ساوضًإ و يُوَّ نؤَُيًَو خاْىوّ يُ تُختُو داس دسوطت نشاو
َىاطشاوّ تايبُت بُ وػههشدُْوَّ َاطِ ،دوونٍَُ و
نُثش ،طُط ،عُيُػًؽ ،سِطتِ ُٖي
ٖات و بات و يُو ْاوَدا دايو و ثظىويُنِ خىػهُ بضىونِ خؤّ دَديتَُٖ .ىو ئُو ػتاُْو
ُٖسناسيَهِ ديهُّ دَياْهشدو طُس طُسًَُناًْاِْ بُ سووِْ يُبُسضاودا بُسدُطتُ دَنشد.
َبُتُ دايهِ بُ ًَِْٗٓ بريّ يُ ئُو و باوى و َُٖىو ساوضًُناِْ نُ ضىوبىوُْ ْاو دَسيا
ُٖي
َآ ئًَظتانُؾ دايهُ برييإ يًَذَناتُوَ و يُ َُٖإ ناتذا دَتشطَِ نُ ُْوَنا
دَنشدَوَ ،بُي
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طًاُْ ثًظُنإ ثُّ بُ بريوئُْذيَؼًُناِْ ببُٕ و ئاطاداس ببُٓوَ .نُطًَهِ ديهُّ نُ بريّ
ًَإ نُ طىايا يُطٍَُ ثظىويُى ياسّ بهُٕ.
يًَذَناتُوَ َىصيىنَُ ،ىصيىى ضؤتُ َاي
ئُطُس بُ سيَهُوت َىصيىى يَُُس ئُوَوَ نُ ضؤتُ ْاو دَسيا ،قظُ بها ،يإ ثشطًاسيَو
َآ ":تؤ
بها ،بآ طىَإ دايهِ نشيظو طُسصَْؼتِ َىصيو دَناو سَخُّٓ يًَذَطشَّ و دَي
ضًتُ يُ خؤسِا قظُ دَنَُُّ ،طُس ْاصاِْ نُ نشيظو ضؤتُ ْاو داسطتإ نََُِ داسو ضًًهُو
ضاٍَ بًََِٓ؟"
َُّ خؤّ دَنا ،ػُسَُصاس دَبَِ و بًَذَْط دَبَِ .نشيظو يُْاو
َُنُ ُٖطت بُ ُٖي
نضؤي
ٌَ َىصيو طىوتا.
َِ بُ ساي
ئُّ بريوخُياآلتاُْػذا دي
ئُو صؤس سُصّ دَنشد نُ َىصيىى بري يُ نىسَِنُّ بهاتُوَ ،سُصيؼِ ُْدَنشد يُبُس
خاتشّ نىسَِنُّ َىصيىى طُسصَْؼت بها.
َُناُْوَ يُ
بُيَُُنُ بُ َُٖإ ػًَىَ يُْاو دَسيادا دَسِؤيؼت و بُ ئاساَِ بُ طُس ػُثؤي
َِ ُْسّ و بضىوى
َبُصودابُصئ دابىو .دَسيا ض دَسيا يُ َُٖىو اليُنذا بُ ػُثؤي
ُٖي
نُسويَؼهُّ ئاو دَدسَوػاوَ .ساوضًُنإ يًَهًإ دَداوَ نُ طُس يُ ًْىَسِؤدا .يإ صؤس صؤس سؤر
َُ ،و ََُهِ
يُ صَسدإ بطُُْ دووسطُّ يُنُّ (ئُّ دووسطُ ْضيهرتئ دووسطُّ طَِ ََُهؤي
بضىوى بىو ".ئُطُس بُخت ياسيإ بها ،يُوَّ ساويَهِ يًَبهُٕ ،دوايِ دَبىوايُ تا ُٖوا تاسيو
داُْٖاتىَ ،بُ دووسطُّ دووَّ ََُهِ ْاوَسِاطت ،بطُٕ و ػُو يُويَذا مبًًََُٓٓوَ ،بُتايبُتِ
نُ يُ نُْاسّ ئُو دووسطُدا دًَطايُنِ ثُْا (با) و طىجناو ُٖبىو بؤ بُيَُُنُ ،بُياِْ صوو
طُس يُ ْىَّ سيَطاّ دَسيا بطشُْبُس ،ئُطُس بُسَبُسّ سؤرئاوابىوٕ بُخت ياسيإ بَِ و يُنظُس
طَِ طُطِ دَسيايِ ساوبهُٕ .بُياًُْنُّ بُ بآ خؤ دواخظنت سيَطاّ طُسِاُْوَّ بطشُْ بُس.
بُآلّ يُ َُٖىو باسيَهذا دَبىوايُ يُ ًْىَّ يُنَُِ سؤردا .بُسيُوَّ خؤس دوو طُص يُ ئامسإ
بُسصبًَتُوَ ،سيَطاّ طُساُْوَ بطشُْبُس .ضىْهُ الّ َُٖىو نُطًَو ئاػهشاو سووُْ نُ
ُٖسضُْذَّ صووتش دَسيا بُدًَبًًَٗشَّ و باػرتَ.
ئُسطاِْ ثري ئُّ طُئ و بُئ و سووداواُّْ ثًَؼبًِٓ نشدبىو ،ناسَناِْ ئُو َُٖىو بُ
سظًَب و نتًَب بىو .بُسدَطتِ نُسَناِْ ئُو – ئَُشايني و ًًَطىٕ –يؽ يُنُّ داسيإ
َُ دَضىوٕ .خؤيإ صؤسباؾ دَياْضاِْ نُ باسَنُ يُ ض
ُْبىو نُ بؤ دووسطُّ طَِ ََُهؤي
قُساسيَهذا بىو .بٓضًُّٓ ناسَنُ يُوَدا بىو نُ ُٖوانُ بُ باػِ مبًًََٓتُوَ و يُ ناتًَهِ
طُسوَخت يُ ػىيَِٓ خؤياْذا بُطُس طُطُ ئاويُنإ سابطُٕ .ئَُُ خىاطتِ طُسَنًإ بىو،
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بُآلّ يُ َُٖىو اليًَُْهِ ديهُوَ خؤيإ بُسثشطًاسّ ناسَناِْ خؤيإ بىوُٕٖ .سنُطُّ ضؤِْ
دَتىاِْ ئُوٖا ناسّ دَنشد.
َبُتُ ثًَىيظتِ يُ
ئُسطاِْ ثري تًُْا يُبُسخاتشّ ثًَذاويظتًُناِْ ُْدَضىوَ ْاو دَسيا ُٖي
دًَطاّ خؤيذايُ .سووٕ و ئاػهشايُ نُ بُبآ وَدَطت ًَٖٓاِْ بزيَى يُ دَسيادا ْاتىاْشَّ بزيُّ،
بُآلّ طُسَسِاّ ئَُُ .يُبُس ئُوَؾ دَضىوَ ْاو دَسيا ضىْهُ دَسيا ئُوّ بُالّ خؤيذا بُ نًَؽ
دَنشد .ثاْايًُ بآ سادَوطٓىوسَنُّ دَسيا باسيَهِ واّ بؤ ثريًَََشدَ دَسَِخظاْذ ،نُ بهُويَـُ
َبىوُْوَ دَسووًُْناِْ خؤّ .ئُو بؤ خؤّ يًَهذاُْوَّ ْادياسو ثُْٗاِْ ُٖبىو نُ يُ ْاو
قىوي
دَسيادا ًٖض نُطًَو سيَطشّ ُْبىو نُ ثريًَََشدَ بؤ خؤّ بضًَتُ ْاو دَسياّ ئُو بريو
خُياآل ْاُّْ ،ضىْهُ يُ وػهاًْذا ،يُ ًَْىإ ناسو صَمحُتِ سِانُسِانُّ سؤراُْدا دَسفُتِ
ُْدًََٖٓا نُ بري يُ صؤس َُطُالٕ بهاتُوَ .بُآلّ يُْاو دَسيادا وَختِ برينشدُْوَت يُ تًَهشاّ
ئُو ػتاُْ ُٖيُو ناتُنُ بُػِ َُٖىوإ دَنا ،يُْاو دَسيادا ًٖض ػتًَو ئُسطاِْ ثريّ يُ
ٖضسَ َُصُْنُّ ُٖيبىو ،دووسُْ دَنشدَوَ .ئُو يُ ْاو دَسيادا خؤّ بُ خضَِ دَسياو ئامسإ
دَصاِْ .ئُو يُوَ دَطُيؼت نُ ئُو َشؤظُّ يُْاو بُيَُُدا داًْؼتىَ يُبُساْبُس ثاْايِ
بًَظٓىوسّ دَسياداُٖ ،س ًٖض ًُْ ،بُآلّ َشؤظ بري دَناتُوَ .بُٖؤّ ئُّ بريويًَهذاُْواُْ بُ
َذَطُسَِّ.
بىسدُ َُصُْناِْ دَسيا و ئامساْذا ُٖي
ًَََُِٓ و
يُطٍَُ ئُو برينشدُْوَ نُطايُتِ خؤّ يُبُساْبُس ًَٖضَ داميًُناِْ طشووػت دَطُي
َِ و بُسصّ دًٗإ دَيجَىسَّ .يُبُسئَُُ تا ئُو سؤرَّ نُ
ُٖس بُٖؤّ ئُو بريويًَهذاُْوَؾ قىوي
َشؤظ َاوَو طً إ و دَسووِْ وَى دَسيا بُ تىاْاو وَى ئامسإ بَِ نؤتايًُ ،يُبُسئُوَّ بريّ
َشؤظ سادَوطٓىوسّ ًُُْٖ ،س نُ ئُو َشد ،يُنًَهِ ديهُ بُسدَواَِ بُ بريو ئُْذيَؼُناِْ
ئُو دَداو ثًَؼِ دَخات و َشؤظًَهِ ديهُ بؤ ثًَؼرتيؼِ دَبا و بؤ سيَطاّ بَِ بٔ و نؤتايِ...
َِ ئاػتًاُّْ
تًَطُيؼنت يُّ ساطتًُ دَبىوَ ٖؤّ يُصَتًَهِ تاٍَ بؤ ثريًَََشدَنُ .يُصَتًَهِ تاي
َُٓطش.
ئاػتِ ُٖي
ئُسطاِْ ثري دَيضاِْ نُغ يُ ضٓطِ َُسط سصطاسّ ْابَِ و نؤتايٗاتٔ بُ رياًْؼِ ًَٖٓذَ
دووسًُْ ،دَيضاِْ نُوا َُسط نؤتايِ ٖاتِٓ َُٖىو ػتُناُْ ،بُآلّ يُ َُٖإ ناتذا ،يُبُس
ٖؤيُنِ ْادياسًٖ ،ىاداس بىو نُ باػرتئ طُجنًُّٓ ػاساوَّ دَسووِْ ،يُعِٓ خُوُْ
َُصُْناِْ يُ باسَّ ثُسيِ دَسيايًُوَ ،دواّ َشدًْؽ ُٖس دًًََََٓتُوَ و ٖاودََِ سيَطاّ
ئُو دَبَِ ،ئُو ُْيذَتىاِْ خُوَناِْ خؤّ بؤ نُطًَهِ ديهُ بطىاصيَتُوَ – خُونُ
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ْاطىاصسيَُٓوَ ،يُبُسئَُُ ثريًَََشد يُطُس ئُوَبىو نُ ئُو خُوْاُْ ْابَِ ْابىوت بٔ و ًٖض
ػىيًََٓو يُ دواّ خؤياْذا بُ دَِ ًًَُْْٖٔ ..ابَِ! ثُسيِ دَسيايِ َُسف ْابًَتُوَ! نُواتُ ئُو
خُواُّْ يُّ باسَوَػٔ ْابَِ َُسف بُٓوَ.
ُٖس داسيَو ثريًَََشدَنُ دَضىَ ْاو دَسيا َاوَيُنِ صؤس بريّ يُّ َُطُيُ دَنشدَوَ،
َاوَيُنِ دسيَز بًَذَْط دَبىو ،فهشوخُياٍَ دَياْربدَوَ ْاو خؤّ و ُْدَٖاتُ ْاو ًٖض قظُو
باطًَهِ ٖاوسِيًَُناًُْوَ .طُيشّ دَسياّ دَنشدو ،دياسُْبىو يُ نَِ ،تًُْا يُى داواّ دَنشد
ًََتُوََُ .طُس ْانشَّ نُ خُوُْنإ
نُ خُوُْناِْ ئُو يُ باسَّ ثُسّ دَسيايِ طُوسَوَ بؤ بًًَٗ
يُطٍَُ َشؤظذا بؤ دًٗاِْ ديهُ بضٔ و َشؤظ بؤ ُٖتاُٖتايُ ئُو خُوْاُْ ببًَِٓ؟ ئُو
َِ دَدا قُْاعُت بُ خؤّ
وَآل ًََهِ ُْدَديتُوَ ،بُ دَسدو ئاصاسَوَ بريّ دَنشدَوَو ُٖوي
ًَذا دًَََُٓٓوَ.
بًَِٓ نُ ئُوٖاؾ دَبَِ ،خُوَنإ يُطُي
َُنذا طَِ بشا
طُسدًَََو يُ سؤرطاساِْ ديَشيٓذا يُ نُْاسّ ْضيو طشدؤيهُّ طُطُبُي
دَريإ .بشاّ طُوسَيإ وَى با خًَشا دَسؤيؼت و ضىطت و ضاثىى بىوُٖ .سطًض يُ ًٖض
ػىيًََٓو دوا ُْدَنُوت .نضِ ئاطهُ – َشؤظِ ًَٖٓا .بىو بُ خاوَِْ ًََطُيُ ئاطو ،طُسّ
َطشت و سؤيؼت.
بؤ ْاوضُّ "تىْذسا"ُٖ 5ي
َطشتٔ و تريٖاويَزيذا تىاْايُنِ بَِ ويَُّٓ ُٖبىو .ئُويؽ رِْ
بشاّ بضىوى يُ ػىٕ ثَِ ُٖي
6
ًَٖٓاو نضًَهِ يُ َشؤظُناِْ ْاوداسطتإ ًَٖٓا ،بؤ تايطا سؤيؼت و يُ داسطتاُْناِْ ئُويَذا
نُوتُ ساوػهاس .بُآلّ بشاّ ْاوَجنِ بُ صطُانِ ػُيُبىو ،بُخت ياسّ ئُوّ ُْنشدبىو .بُياًْإ
َذَطتاو ػُو دسَْطاْآ دَْىوطت .بُآلّ ض طىوديَهِ ُٖبىو؟ ئُو
ُٖس يُ ضًَؼتُْطاوَوَ ُٖي
ُْيذَتىاِْ بُ دواّ ئاطهاْذا ساناو ُْيذَتىاِْ بضًَتُ ساوّ طًاًُْبُسَناِْ ْاو داسطتإًٖ .ض
نُطًَو يُو ْاوَدا نضِ خؤّ ُْدَدايُ ،بشايُناِْ ئُويإ بُدًًََٗؼت و ئُو يُ نُْاسّ
دَس يايًَهِ ػًٓذا تاى و تًُْا َاوَ .بُ قىالب َاطًِ دَطشت و سؤرطاسّ بُطُس دَبشد .دياسَ
نُ دَنشَّ ضُْذ َاطِ بطريَّ....
سؤريَو يُ سؤرإ بشا ػُيُو بًَُٓوايُنُ يُْاو بُيُّ داًْؼتبىو ،قىآلبًَهِ ٖاويؼتُ ْاو ئاوّ
دَسياوَو يُنظُس ُٖطتِ نشد نُ داسدَطتِ قىالبُنُ يُْاو دَطتًذا نُوتُ يُسصَ يُسص.
 -5تىْذسا:دَػتُ ياُْناِْ ْاوضُّ بانىسّ ػؤسَوَيُ.
 -6تايطا:ػىيَُٓ بُ دُْطٍُ داثؤػشاوَناِْ بانىسّ ػؤسَوّ
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خؤػشاٍَ بىو بُ خؤّ طىت نُ َاطًُنِ ضانِ بؤ بُ قىالبُنُيُوَ بىوََ .اطًُنُّ
بُسَو بُيَُُنُ سانًَؼا .سايهًَؼاو ُٖس سايهًَؼا تاوَنى يُ ثشِيَهذا...
َجُ
دَعبايُنِ طُيشّ ديت! َاطًُنُ يُ ػًَىَّ رًَْهذابىو! خؤّ بُ ئاوَنُ دادَدا ،ػً
َح يُ دَو سّ خؤيذا ثًَض و يىوىل دَخىاسدو دَيىيظت يُ دَطتِ دَسباص بَِ .رًَْهِ ػؤخ و
ػً
بَِ ٖاوتابىو ،يُػِ صيىيِٓ وَى وسدَ ضُوّ ْاو سووباس يُ ػُوّ َاْطُػُودا ،دَدسَػاوَ،
َُّ بًىوسيُٓوَ
طُسّ طؤّ سَػِ ََُهؤآلِْ وَى دوو داُْ طًَالطِ طُيًىو بُطُس ََُهؤي
دَدسَوػاوَ ،يُ ضاوَ ثريؤصَيًُناًْذا ئاوسْط دَباسّ .نىسَِ بًَُٓوانُ ثُسيُنُّ يُْاودَسيا
دَسًَٖٓا و باصووّ طشت.
يُ َُٖإ ناتذا ثُسيُنُؾ نىسَِنُّ يُ باوَؾ طشت و ثًَهُوَ يُْاو بُيَُُنُدا يُ
تًُْؼت يُنذا سانؼإ .بشاّ ػًُ يُّ خؤػًُ بَِ طٓىوسو سادَيُ تاغ بشديُوَ.
خؤّ ُْيتىاِْ يُوَ بطا ضِ بُطُس ٖاتىَ .واّ ٖاتُ بُسضاو نُ بُيَُُنُ ضؤتُ
َذَطتاو دًَْؼتُوَ ،و ئامساًْؽ تا دَسيا
نُػهُآلِْ فُيُى .دَسيا تا ثُسَطُّ ئامسإ ُٖي
دَٖاتُ خىاسو ئًٓذا داسيَهِ ديهُ بُسصدَبؤوَ .دواّ ئَُُ َُٖىَداوَو و ػتًَو ،وَى
ئاساًَِ دواّ ًْؼتُٓوَّ الفاو ،يُ ثشِ خاَؤؾ و ًَٖىس بؤوَ.
يُ َُٖإ ناتذا ثُسّ دَسيايِ فشتهًَهِ بؤ ْاو دَسيانُ يًَذاوَو بَُُيُ سؤيؼت .بشاّ
ػُيُ ٖاواسّ نشد ،باْطِ نشدَوَ ،صؤس طشيا و ْاآليُوَ نُ بطُسِيَتُوَ ،بُآلّ ثُسيُنُ وَآلَِ
ُْداوَو يُ قىوآليِ دَسيادا وٕ بىو.
سووداويَهِ طُيشّ ئُوٖا يُ بشاػُيُنُ ،واتُ بشاّ َاّ ْاوَجنِ نُ َُٖىويإ ئُويإ يُ
نُْاسّ دَسيا بُ تًُْا بُ دَِ ًَٖؼتبىو ،سووٍ دا .ثُسّ دَسيايِ سؤيؼت و ئًذّ ًٖض
ػىيَُٓواسيَهِ ُْبىو ،بُآلّ بشاّ ػُيُ يُو سؤرَوَ خُّ و ثُراسَ دايطشت .ئُو دواّ ئُوَ ،ػُو
و سؤر ُٖس يُ نُْاسّ دَسيادا دَطُسِاُٖ ،س دَطشياو باْطِ ثُسيُ دَسيايًُنُّ دَنشدَوَ.
طىيَٓذّ دَدا ،تهاّ يٌَ دَنشد ئاواتُخىاصَ نُ ُٖس ُْبآ يُنذاس يُ دووسَوَ خؤّ ثَِ ثًؼإ
بذا.
َذَطتا بُ طؤساِْ دَيطىت:
نُ ئاو ُٖي
ئُّ دايهُ طُوسَ ،ئُّ ثُسّ دَسيانإ،
َآ ،يُ دووسّ ئًَُُ يُ نىَّ َُيُدَنُّ؟
ثًَِ بً
ناتِ ًْؼتُٓوَّ ئاو دَضىوَ طُس ئاو و دَيطىت:
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ئُّ دايهُ طُوسَ ،ئُّ ثُسّ دَسيانإ.
َآ ئًَظتا يُ دووسّ ئًَُُ يُ نىَّ َُيُ دَنُّ؟
ثًَِ بً
يُ ػُوّ َاْطُػُودا دَضىوَ طىَّ ّ ئاو و دَخيىيَٓذ:
ئُّ دَسيايُ خَُِ بَِ ثاياِْ َُٓ.
ئُّ ئاواُْ ئُػهِ طىوتاِْ َُٓ.
يُ ػُويَهِ تاسيهذا دَسؤيؼت و يُبُسخؤيُوَ دَيطىت:
بُآلّ ،دًْا نُيًُطُسّ تاى و تًُْايِ َُٓ.
َآ يُ دووسّ ئًَُُ يُ نىَّ َُيُ دَنُّ؟
ثًَُإ بً
َذَطىت ،ناتَِ ئاو دًَْؼتُوَ ُٖسَُٖإ
َذَطتا دَضىوَ طُس دَسياو ثًًَذا ُٖي
نُ ئاو ُٖي
ػًَىَ....
يُّ ْاوَدا صطتإ بُطُس ضىو و بُٖاس نؤتايِ ٖات ،سؤريَو يُ سؤراِْ ٖاوئ بشايُ ػُيُ
بًَُٓواو نُطُنُ يُ نُْاسّ دَسيادا بُػُيُػٍُ دَسِؤيؼت ،تا ئُرْؤّ يُ ئاوّ نُْاس دَسيادا
َُٓدَطشت ،بُ ًٖىاّ ئُوَّ نُ سَْطُ ثُسّ
سؤ ضىوبىو ،دَسِؤيؼت و ضاوّ يُ دَسيا ُٖي
دَسيايِ يُ ثشِيَو ثُيذابَِ ،بَِ ثظاُْوَ باْطِ دَنشد ،بُو ُٖيىايُّ نُ سَْطُ ثُسّ دَسيايِ
يُ ْهاويَو وَآلّ بذاتُوَ .بُآلّ يُ ثشِ يُْاو دَسياوَ دَْطًَو نُ دَتطىت دَْطِ َٓذاٍَ بىو
ًََو صؤس بُ نىأل دَطشيا ،نابشاّ بَِ نُغ و ناس
دَٖات ،بُسطىَّ ّ نُوت .دَتطىت َٓذاي
بُسَو دَْطُنُ سايهشدو ػتًَهِ واّ ديت نُ ُْدَضىوَ ًََؼهُوَ واّ دَصاِْ نُ ضاوّ
سَػهُو ثًَؼهُ دَنا :ديتِ َٓذاَيًَهِ سووت و قىت يُ تُْهاويَهذا داًْؼتىَو ،داسوباس
ػُثؤٍَ بُطُسّ دا دَسِرئَ و دايذَثؤػٔ ،داسّ واؾ بىو يًَِ دووس دَنُوتُٓوَ.
ئُو ُٖس دَطشياو بُ دَْطًَهِ بُسص دَيطىت ":باونِ َٔ نًًَُ؟ باونِ َٔ يُ نىيًَُ؟"
َُنُ ئُوّ ديت،
َُّ ُْيذَصاِْ ضِ بها .بُآلّ نُ َٓذاي
َؤي
نابشاّ ػُيُ صيَرت طُسّ طىوسَِا .نً
َُطشَ و مببُوَ َٔ ،نىسِّ تؤّ!" ػتًَهِ وا طُيش سووٍ دا!
باْطِ نشد ":تؤ باونِ َِٓ! ُٖي
َُوَّ بشدَوَ.
َطشت و بؤ َاي
َُنُّ خؤّ ُٖي
نابشا سؤي
َُ بُ خًَشايِ طُوسَ بىو ،بؤ سِاونشدٕ دَضىوَ ْاو دَسيا بُ صوويِ يُّ ناسَدا ْاوباْطِ
َٓذاي
دَسنشد .خؤؾ بُخت ٖاتبىوَ دًْا.
َذَدا ،تؤسَنُ ثشِاوثشِ يُ َاطِ دَبىو ،نُ تريّ يُ
ُٖسناتًَو نُ تؤسِّ َاطِ طشتِٓ ُٖي
نُوإ دَسدَضىو يُ طٓطِ طًاُْوَسَ دَسيايًُنإ دَضُقِْ .او و دَْطِ يُ َُٖىو اليُنذا،
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يُ ػىيَُٓ دووسَناِْ ئُوثُسِّ دُْطٍُ و يًَشَواسَنإ و ػاخ و نًَىَناْذا دَْطِ داوَ .يُ
ًَإ بُ سيضَوَ ثًَؼهُؾ نشد وَضُ
َُيُنِ ضاو نُراي
دوايًذا يُ تريَيُنِ دُْطٍَُ ْؼني نضؤي
بُسيَهِ صؤسيإ يًَهُوتُوَ و يُّ ػىيَُٓ وَضُّ ثُسّ دَسيايِ سووّ يُ صؤسبىوٕ نشد.
يُو طُسدََُوَ نُ يُ ئاُْٖط و دُرُْناْذا ئُّ طؤساِْ و ديالُْ دََئًَ:
ئُّ دايهِ طُوسَ ،ثُسيِ دَسيانإ.
يُ نىَّ تُّ ئُنُّ دايِ بُ َُيُ
ْاوطهِ طُسَت بُ ريإ دووطًاُْ
ئًَُُّ صادَّ نُْاس دَسيايُٓ.
ػىيًََٓو يُْاو طهِ طُسَت باػرت ُْبىو.
ئُّ دايُ طُوسَ ،ئُّ ثُسيِ دَسيانإ؟
تؤ يُ نىَّ يُ دووسّ ئًَُُ َُيُ دَنُّ؟
ََُهِ بًىوسيٓت وَى طُسَ طشَّ بَِ
ػريّ يُ سؤخِ ئُّ دَسيايُدا بُ ئًَُُ داوَ.
ئُّ دايهُ طُوسَ ،ئُّ ثُسيِ دَسيانإ.
وَسَوَ .تؤ يُ دووسّ ئًَُُدا يُ نىيَِ؟
بًَُٖضتشئ َشؤظِ دًٗإ دًًََٖٓتُبُس،
تا ْاوطهت ثشِ بُسو ػهؤفإ بَِ،
تا وَضُّ تؤ يُ دًْادا فشاوإ بَِ.

ئُّ خُوُْدا ،وَى الفاوّ َُديَهِ نُ قىتاسبىوٕ يًَِ َُساٍَ بَِ و يُ قىوآليِ دَسياوَ
َُيُنِ
َهُ ضُوويًُُناِْ قُسغ دَسيا يُ بىيًًَ
َذَطتَِ و بؤَاوَيُى صََني و طًاطؤٍَ و تُثؤي
ُٖي
َِ و ئُفظىْاويذا دًٗإ بُ ئاودا ثؤػَِ ،بًَُُِٖٓ و يُطُسَخؤ و بُسَبُسَ بُ دواّ
خُياي
ئُسطاْذا دَٖات و ُٖسداسَّ ُٖطتًَهِ طُسطىوسًَُِٖٓس بؤ َاوَيًَهِ دووسدسيَز يُودا طُسيإ
دَنشد .ئُسطإ باوَسِّ بُو سووداواُْ ُٖبىو نُ يُ باسَّ ديذاسَناِْ خؤّ يُطٍَُ ثُسّ
دَسيايًذا ًٖضِ بؤ نُغ ُْدَدسناْذ ،بُ َُٖإ ػًَىَؾ نُ يُ رياِْ ئاطايِ سؤراُْػًذا ئُو
دؤسَ سووداواُّْ يُطٍَُ نُطذا ُْدًََٖٓا ْاوَوَ.
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َآ ،ئَُُ خُوًَْهِ ٖاوسِيًَُى بىو نُ صؤسبُّ نايإ بُ طؤساغِ ثريًَََشدَ نُ دادَٖات
بُي
و ُّٖ ػادّ و ُّٖ خُّ و وَُّٖ ئاصاسيَهِ طًاِْ و دَسووِْ يُّ دًٗاُْ خانًُدا بُ دَسَّ بُ
دياسّ بؤ دًََٖٓا .خاطًُتِ طُسطىوسًَُِٖٓسّ ئُّ خُوُْ ئُوَبىو نُ ُٖس داسَّ ئاَارَ و
نًٓايُتُثشِ َاْايُناِْ خؤّ نُ بُ ػًَىَّ دؤساودؤسّ طُيشوطَُُسَ دَخظتُ سوو .نُ
َِ دَدا نًًًِ
دَبىوَ ٖؤّ تًَُاِْ ئُسطإ .ئُسطإ بريّ يُّ َُطُيُ دَنشدَوَ و ُٖوي
ًًَُْٗٓنإَ .اْاّ ئُو ثُيىَْذيُ ُٖسدَّ ُٖطتًَجًَُٓنشاو و ًَُٖؼُ يُ طؤسِاُّْ ًَْىإ خُوٕ و
رياِْ ساطتُقًُّٓ نُ ًَُٖؼُ بُ ًْؼاُّْ ًَُٖاداسو ْادياس خىدّ َشؤظِ ئاصاسدَدا ،بُ
دَطت بًََِٓ .يُّ ًَْىاُْدا دَطُيؼتُ ئُوَّ نُ يُطٍَُ تًَهشِاّ ثُػًَىَيُناِْ طًاْذاًَُٖ .ؼُ
ئاسَصوو دَنا نُ ئُّ خُوْاُْ طُسّ يًَُٓبشػٔ و بُ خًََُهِ طُوسَ و ىلَ دَسباص ُْبىو
ًَُٖؼُ تًٓىوّ ديذاسّ ئُو ديذاسّ ثُسيًُ دَسيايًُ طُوسَ دَبَِ.
ئُسطإ يُْاو دَسيادا بُ ديذاسّ ثُسيِ دَسيايِ دَطُيؼت ،بُ ئىًََذّ ديذاسّ ئُو دَضىوَ
ْاو دَسيا و نُ يُْاو ئُضُوو يًُُّ نُ ًٖض ثٓضهًَهِ ىلَ ُْدسِوا.
َُ يُ تًؼهِ خاَؤػِ سؤر يُ
ػىٕ ثًَؼِ ىلَ بُدَِ ُْدََا ،بُآلّ طًَبُسّ سَؾ و بآ دىوي
ناتِ خؤسئاوابىوٕ دًَذََاو ُْٖطاوّ دَْاو دَسدّ ضاوَسِواِْ دَنًَؼا .ئُسطإ بُطُس ئُو
طًَبُساُّْ نُ وَى بُفشيَهِ سَؾ بُّ ْاوَدا طًَبُسيإ نشدبىو.
بُ دَسدو ئاصاسيَهِ صؤ سَوَ و يُطٍُ َخُّ و نُطُسيَهِ وَسِطهُسّ يُ تىاْاّ بُػُسبُدَس،
ُْٖطاوٍ دَْا ،دَسدّ عُػل ،دَسدّ سُصو ئىًََذ طُساياّ بىوِْ ئُويإ داطشتبؤوَ .بُآلّ
دَسيا خاىل و بَِ بايُخ بىو .يُو دًٗاُْ طُساثاّ بًَذَْط و خاَؤؾ و ثشِ يُ ْائاساَِ
تًُْايًُدا ُْ .طعُّ بايُى دَٖات ُْ بضىونرتئ دَْطًَهِ ديهُ ،بُآلّ ئُسطإ ضاوَسِآ ّ
َِ ُْدَطشت ،ضاوَسِآ َىعذًضَيُى بىو ،ضاوّ يُ
دَنشد ،ئُو ضاوَّ يُ دَسياّ بشِّ بىو ُٖي
سَّ ّ ثُسّ دَسيايِ بىو.
َح و ٖىس يُ نُْاسَنُ ْضيو دَبىوُْوَ بُبآ دَْط خؤيإ بُ نُْاسدا
ػُثؤٍ بُ ًَُِٖٓ ػً
َِ ثريًَََشدَدا
دَنًَؼا نُفِ ط جًإ يُطٍَُ خؤياْذا سادَدا ،و طُس ئُجناّ خُّ و خُفُت يُ دي
َُ بُفشّ صٍ صٍ ،بُبآ بضىونرتئ دَْطًَو يُطُس طُسيذا
الُّْ دَنشد ،ياغىَنإ وَى ثُي
َُدا دَِ ّ ثَِ ُْبىو و ئاساَِ
دَطىوسِاُْوَ .ئُو يُو ثاْتايًُ بَِ طٓىوسَدا نُسِوالي
يُبُسبشِابىو ،يُبُسئُوَ ُٖطتِ دَنشد نُ ساٍ و باسّ خشاخ دَبىو و ُٖسضُْذَّ صيَرت ضاوَسَِّ
دَبىو ،بُ َُٖإ سيَزَ طىَّ و ئاسَصووّ تىْذو يُبٔ ُْٖاتىّ ديذاسّ ئُو بًَُٖضتش و بُراْرت
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دَبىو ،و تا يُ خُويؼذا ثريًَََشدَ يُوَ دَطُيؼت نُ ئُطُس ثُسّ دَسيايِ ُْبًَِٓ ،ئُطُس
ثُسيِ دَسيايِ ُْيُتُنين ،ساٍ و باسّ ْاخؤؾ و صَمحُت دَبَِ .و يُ تًُْايِ و دٍَ تُْطِ
َِ دَدا نُ باْطِ بهاتُ نٔ خؤّ .بُآلّ طىَّ ّ يُ
خؤيذا ْابىوت دَبَِ .ئُو ناتُ ئُسطإ ُٖوي
دَْطِ خؤّ ُْبىو ،ضىْهُ دَْطًَو ُْبىوَُٖ ،إ ػًَىَ نُ يُّ خُوُْ طُيشَدا ًٖض
دَْطًَهِ ديهُؾ ُْدَٖات .دَسيا ًَٖؼتاؾ خاَؤؾ بىو .تًُْا ئاِٖ طاسدو ٖاْهُ ٖاْهِ
ُْٖاطُ بشِنَِ يُ سادَبُدَسنُّ خؤّ وتشثُ تشثِ دٍَ نُ بُ تىْذّ يُ بٓاطىَّ يُناًْذا دَْطًإ
َذَطتاْذ .ئُو ُْيذَصاِْ ثُْا بؤ نىَّ ببا
دَداوَ .طؤساغِ ئُويإ دَنشد و سم و قًُٓيإ ُٖي
و ضؤٕ يُػُسِّ خؤّ سصطاسّ بَِ .ئُو ػًَتاُْو بَُُٖإ تاوّ نُ خٓهاويَو دوا ئىًََذّ
َِ خؤيذا دسوطت دَنشد ،ضاوّ يُ سَّ ّ ثُسيِ دَسيايِ بىو .و دَيضاِْ نُ
سصطاسبىوٕ يُ دي
تًُْا بُغ ثُسّ دَسيايِ دَيتىاِْ ػادّ بؤ ئُو بًََِٓ ،دَيضاِْ و بُ َُٖىو تىاْايُنًُوَ
ضاوَسِيآ دَنشد.
ناتَِ نُ طُسَجناّ ثُسّ دَسيايِ بُ خًَشايِ دَٖاتُ طُس ئاو ،سووَ َاتُنُّ يُ ًَْىإ
ػُثؤالْذا دَدسَوػاوَ ،ضاوّ يُو دَبشِّ و بُثُيُ بُسَو الّ ئُو دَضىو ،بًَذَْطِ دًٗإ ،وَى
ُٖسَطِ بُفش ،دادَسَِا ،ئُو بُ باْط و ٖاواسّ ػادَاِْ ثًَؼىاصّ يُ دَْطذاُْوَنإ – يُ
َح و ٖؤسِّ ػُثؤيُناِْ نُْاس دَسيا ،يُ طعُّ باو يُ قاوقًزّ ياغىاِْ طُسطُسّ دَنشد.
ػً
َدؤػِ خؤّ بُ دَسيادادَدا ،دَبىوَ طًاُْوَسيَو نُ
ئُو بُفُسيادو ٖاواسّ ػادّ و دي
بتىاْآ بُ خًَشايِ ُُْْٖط َُيُ بهاو ،بُسَو ثُسيِ دَسيايِ تًز َُيُّ دَنشد.
بُآلّ ثُسيِ دَسيايِ ضاوَسِآ ّ ئُو بىو ،ضُسخُيُّ دَداو دَسياّ دًََٖٓا ػُثؤالٕ ،يُ
ئاوَنُ دَسدَثُسِيُ دَسَّ و ضُْذ ضشنُ طاتًَو يُ ُٖوادا دََاوَو يُو ضشنُطاتاُْدا ،وَى
ثُيهُسيَهِ دىاِْ ئاطايِ نُ يُ ثشِيَو طُسّ يُ دَسيادا ًَٖٓابًَتُدَسَّ ،بُ الػُيُنِ
صيٓذوو ،بُ سؤػًُٓنِ صؤس بُدياس دَنُوت.
ئُسطإ بَُُيُ خؤ دَطُياْذَثُسّ دَسيايِ و بُسَو ثاْتايِ دَسيا ًًَإ دَْا.
يُ سؤخ و تًُْؼت يُنُوَ ،ػإ بُ ػاِْ يُى َُيُيإ دَنشدُٖ ،سدَّ خًَشاو خًَشاتش بؤ
ثًَؼُوَ دَضىوٕ و داسداسَ دىطتُيإ بُس دىطتُّ يُنذّ دَنُوت .ئَُُ ئُو ػتُ بىو نُ
َذَطشت.
ئُسطإ يُ ثًَٓاويذا َاوَيُنِ صؤس باسّ خُّ و ئاصاسّ تًُْايِ ُٖي
ئًَظتا ئُوإ يُ تًُْؼت يُنبىوٕ .ئُوإ بُ طىسِو تاويَهِ يُ خُياٍَ بُدَس ئؤقًاْىوطًإ
َِ يُسصإ و ْاسِيَهِ
تُّ دَنشد .وَُْوصيَهِ طُيش نُ يُ قىوآليِ دَسيادا ػُوقِ دَداوَ ًًَٖ
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ئاطؤ نًََُو سووْاى دَبىو .ئُوإ ،بُيُػِ خؤيإ ػُثؤيُنُفاويُناًْإ نُبُسدَواّ سيَطاّ
يًَذَطشتٔ ،ػُم دَنشدو بُسَو ئاطؤ ثُيُيإ دَنشدو دَطتًإ ُْيذَطُيؼتَِ ،ئُوإ يُْاو
َُ خشؤػاوَنإ داسيَو بُسَو طُسوداسيَو بُسَو خىاس دَضىوٕ ،طُساوسِيَزّ ػاطُػهُيِ
ػُثؤي
فشِيًَٓهِ ثشِ يُ خؤػَِ بىوٕ ،يُ يىوتهُّ ػُثؤيًَهُوَ بؤ يُنًَهِ ديهُ باصيإ دَداَ .اْط
َُيُنِ صيىئ يُطُس سووّ ئاويَُٓ ئاطاّ دَسيادا يُ نُْاسّ ئُواْذا بُطُس
وَى ثُي
ػُثؤيُناُْوَ بُ خًَشايِ دَدىوالوَُْٖ .طاو بُ ُْٖطاو بُ دواياُْوَ بىو و بُسِآ ّ دَنشدٕ.
تًُْا َاْط و ئُو دوواُْ ئُسطإ و ثُسَّ دَسيايِ – فُسَاْشَِواّ ثاْتايِ بَِ طٓىوسّ
ئؤقًاْىوغ بىوٕ .تًُْا ئُوإ و ئؤقًاْىوغ بىوٕ! و ئَُُ تشؤثطِ خؤػِ ئُوإ ،ػُوم و
ػادّ ئاصادّ و دُرٕ و ئاُْٖطِ ػهؤَُْذّ ديذاسّ ئُوإ بىو....
ئُوإ بُ َُٖىو ًَٖضيإ بُسدَواّ بُسَو ثًَؽ دَضىٕ و صؤس ئاسَصوو و طىَّ ّ ئُوَيإ بىو
تا بُ ػىيَ ًَٓو بطُٕ نُ يُ دًٗاْذا ضاسَْىوغ بؤ ئُواِْ داْابىو ،يُ نؤتايًذا يُوَّ
طُسَُطتُ بُبادَّ ػادو خؤػِ يُطٍَُ يُنذا صََاوَْذ بهُٕ و يُو تافُدا تُواوّ ػرييِٓ
َِ طُسَتا و نؤتايِ ريإ بضًَزٕ....
تاي
ئُوإ بُ ًٖىاّ ُٖسضِ صووتشّ طُيؼتًٓإ ُٖسضُْذّ ئُوإ تًزتش َُيُيإ دَنشد،
َجُّ دَطُْذ .ئُسطإ وَى ئاصادَاطِ 7نُ تُواوّ
ئاطشّ سُصو طىَّ يُ يُػِ ئُسطإ صيَرت نً
ًَٖضّ رياِْ خؤّ تا دوا ُْٖاطُ ،بُ سظًَب و بُ ئُرَاس بؤ ػىيَِٓ طُساداْاِْ دَبشد ،بُ بآ
ًٖض ُٖطتهشدًَْو بُ َاْذووبىوٕ بُ َُٖىو ًَٖضيَهًُوَ ُٖستُناِْ دَداو بُسَو ثًَؼُوَ
دَضىو.
َُيُّ دَنشدو ئاَادَبىو يُ ثًَٓاو عُػكُنُيذا طًإ بظجًَشآ .بُآلّ ثُسيِ دَسيايِ
ًَِْٗٓ ئاًََض يُ ًَْىإ طُسدّ ئاو و دسَوػاُْوَّ نؤيهُ صيَشِيُٓيًذا بُطُس ػُثؤيُناُْوَ يُ
فشِيٓذابىو.
َِ و طُسَِ يُػِ َشواسّ ئاطاّ خؤّ نشدبىو
ئُسطاِْ ػًَت و ػُيذاّ ُْسَِ و تىْذوتؤي
و بُ دواّ خؤيذا بؤ ثاْتايِ بآ طٓىوسّ دَسياّ سِادَنًَؼا .دىاًِْ بًَىيَُّٓ ثُسيِ دَسيايِ
يُ ًَْى نىفاسَ.8
 -7ئاصاد َاطِ :دؤسيَهِ تايبُتُ يُ َاطِ.
 -8نؤفاسَ :فىاسَ.
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فُيشؤصّ و صيىيًُٓناِْ ئاودا بُ دؤسيَهِ ئُوٖا ئُسطاًْإ ػُيذانشدبىو ُْٖاطُّ
ثريًَََشدَيإ يُ طًُٓيذا بُْذ دَنشد.
ئُوإ تًُْا قظُيُنًؼًإ يُطٍَُ يُنذا ُْ دَنشد .تًُْا تَُاػاّ يُنذيإ دَنشدو
ًَإ دَدا يُ َايًَِٓ ػُثؤٍ و ئاوسِػًَِٓ ّ دَسيادا ضاو يُ ضُٖشَّ ْادياسو ئاػهشاّ
ُٖوي
َُٓطشٕ ،يُ ضاوَسِيَِ بآ ئامسإ و دَّ يُ دَََِ ثرتّ طُيؼتُٓ ػىئَ و ناتِ نُ
يُنذّ ُٖي
ضاسَْىوغ بؤياِْ يُبُسضاو طشتبىو ،بُ خًَشايِ يُ ثاْايِ بآ طٓىوسّ دَسيادا بؤ ثًَؼُوَ
دَضىوٕ...
ئُوإ ُٖسطًض دَطتًإ بُو دًَطايُ ُْدَطُيؼت و ئُو نات و صََاُْؾ ُٖسطًض
داُْدَٖات...
صؤسبُّ داسَنإ خُوَناِْ ئُسطإ بُبآ ئُجناّ نؤتايًإ دَٖات ،يُ ثشِ دَبشِاو وَى
دوونُيًَو ًٖض ػىيَُٓواسيَهِ يُ دواّ خؤيذا بُ دَِ ُْدًََٖال .يُو ناتاُْدا ئُسطإ يُ ْاو
طُسطاَِ خؤيذا ْكىّ دَبىو .خُّ و خُفُتًَهِ بُساطتِ و دؤسيَو يُ ْاسِاصيبىوٕ .طُساثاّ
بىوِْ ئُوّ دادَطشتُٖ ،طتِ دَنشد نُ ناسَنُ بُ ْاتُواوّ َاوَتُوَ .ناتًَو دواّ
َاوَيُنِ صؤس طُس يُ ْىَّ َُٖىو ػتًَهِ بُبريخؤّ دًََٖٓاوَ ،دَنُوتُ برينشدُْوَ تا ثُّ
َِ طُواِٖ دَدا نُ ئُو ػتاُّْ يُ خُوْذا
بُ ٖؤو َاْاّ ئُّ خُوْاُْ دَبشد .ضىْهُ دي
دَيذينت يُ خُوًَْهِ سووت صيَرت بىوٕ .ئُطُس خُوًَْهِ ئاطايًت يُبرييؽ َابَِ ،ئُوا ديظإ
ُٖس بُ خًَشايِ يُبري دَنُّ.
َشؤظ خُوًَْهِ صؤس دَبًَِٓ يُ ديتِٓ ئُّ خُوُْ ثىوضاُْدا تًُْا راُْطُسّ دَطشت .بُآلّ
ئُسطإ قُت ثُسيِ دَسيايِ يُ بري خؤّ ُْدَبشدَوَ ،بؤ ئُو وَى ػتًَو نُ بُسِاطتِ يُ رياِْ
خؤيذا بىوبَِ و ُٖبَِ .دَنُوتُ ْاو ئُْذيَؼُ و خُياآلٕ.
يُبُسئَُُ ثريًَََشدَ ُٖسداسيَو خُوِْ ديذاسو يًَو دابشِاُْناِْ خؤّ يُطٍَُ ثُسيِ
َطشإ دَبىو..
دَسيايًذا ،وَى سووداويَهِ بُساطتِ وَسدَطشت و بُساطتِ ثًَِ دي
بُآلّ نُ ناتَِ خُوَناِْ ئُسطإ نؤتايًُنِ طُخت و درواسياْا دَبىو .يُّ باساُْدا
ثريًَََشدَ .سَْر و ئاصاسيَهِ طًاِْ ضانِ دَنًَؼا ،خُّ و خُفُتًَهِ صؤسّ دَخىاسدو
ُْيذَتىاِْ بؤ نؤتايِ ًَِْٗٓ ئاًََضّ خُوُْناِْ يًَهذاُْوَيُنِ ُٖبَِ.
خُوِْ دَديت نُ يُ دووس دووس نُْاسيَو دياسَ و ُٖس ئًَظتا ْا ئًَظتا بُدًَِ َُبُطت
دَطُٕ .ئُو ػىيَُٓنُْاسّ عُػل بىو.
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َذَنىتا ،تًُْا
ئُوإ بُسَو ئُو قُساغُ دَضىوٕ .بُ َُٖىو ًَٖضيإ بُسَو ئُوَّ خؤيإ ُٖي
ئاسَصوويَهًإ ُٖبىو ئُويؽ ئُوَ بىو نُ صووتش بطُُْ ئُوَّ و بتىأْ يُنذّ يُ ئاًََضّ بطشٕ
و صََاوَْذ بهُٕ.
َآ ْضيو بىو ،بُآلّ يُ ثشِيَو دَطُيؼتُٓ تُْهاويَو نُ ئاوَنُّ
نُْاسَنُ ْضيو بىو ،تا بً
ُْدَطُيؼتُ ضؤنإ ،يُ مل و صسخيِ تُْهاوَنُ دَضُقني و ئًذّ ُْياْذَتىاِْ َُيُ بهُٕ.
ئُسطإ بُ خؤ دَٖاتُوَ ،تَُاػاّ ئُّ الو ئُو الّ دَنشد و دَيذيت نُ ثُسّ دَسيايِ
ًَذَدا نُ يُْاو بُْذّ يًتُو ضُوو قىَِ طُطُُطاس سصطاسّ بَِ و
ػًَتاُْ ثُيُقارَ دَناو ُٖوي
يُ تُْهاوَنُ دووس نُويَتُوَ ،بُآلّ ُْيذَتىاِْ .ئُسطإ نُ ئاسَقُّ طاسد يُ َُٖىو طًاًْذا
َذَنىتا نُ ياسَُتِ ثُسّ دَسيايِ بذا .بُآلّ َاوَيُنِ صؤس صؤس يُ ْاو
دَتهاوَ ،خؤّ ُٖي
نُفِ دَسيادا نُ وَى صَُْنًَهِ قىسِيًتاوّ خُطت يُ بضووتٔ دابىو ثًاوّ بُسَو خىاسَوَ
سادَنًَؼا ،تًًَذا طري دَبىو ،يُطُس ئُرْؤيإ دَسِؤيؼت ،القُناِْ بُ صؤس بُ دواّ خؤيذا
سادَنًَؼا ،ثُسيِ دَسيا تُواو ْضيو و سيَو يُ سؤخ ئُودا بىو ،ئُطُس ُْٖطاويَهِ دَْاو دَطتِ
دسيَز دَنشد ،ثًَِ دَطُيؼت ،بُآلّ طُيؼنت ثًَِ صؤس طُخت بىو ،ئُسطإ يُْاو قىسِ يًتُّ
نُفِ دَسيادا طري دَبىوُْٖ ،اطُّ بؤ ُْدَدسا ،ئاو دَثشِرا طُسووّ و طىبؤم و قُوصَ طًاّ
ئاوّ يُ دَطت و قاضإ دَئاآل و يُ َُٖىوّ بُ دَسدو خُفُتٓانرت ئَُُ بىو نُ دَتذيت ضؤٕ
ثُسيُ دَسيايًُ دىاُْنُّ ئُو يُْاو يًتُدا ضُقًبىو .يُ ُٖوٍَ و تُقُالّ خؤ سصطاسنشدٕ دايُ.
دواّ ئُوَّ نُ طُس ئُجناّ خؤّ دَطُياْذَ ثُسيِ دَسيايِ .يُ باوَػِ دَنشدو بُ طًٓطِ
خؤيُوَّ دَْاو يُ ساَيًَهذا نُ طُسّ بُ طًَزَوَ دَٖات ،بُسَو نُْاس دَضؤوَ ،بُ عايُّ
َِ ثُسّ دَسيايِ يُ تىْذّ يًَِ دَداو دووسُْبىو ُٖس
ئاػهشا طىيَِ يًَذَبىو نُوا ضؤٕ دي
دَقُيُى ػُم ببا ،دَتطىت ثُسيِ دَسيايِ َشاويُنِ ئاوّ بشيٓذاس بىو و ساويإ نشدبىو ،وَ
يَُُّ نُ ئُوّ يُ باوَػِ طشتبىو ،تىْذ بُ طًٓطِ خؤيُوَ دَْاو دَيربد ،يُوَّ نُ طُس
تاثاّ بىوٕ و قُواسَّ بُساْبُسبُو ثشِ يُ ُْواصؾ و بُصَو خؤػُويظتِ بىو ،وَى ضؤٕ َشؤظ ئُّ
َُٖىو خؤػُويظتِ و بُصَيًُ يُطٍَُ َٓذاَيًَهِ يُ باوَؾ طشتىوّ الُْواصّ بآ تىاْا بٓىيََِٓ،
خُفُت قىسِطِ طشتبىو و فشًََظو يُ ضاوَناًْذا قُتًع دََا ،ناسّ صؤسّ يًَهشدبىو .بُآلّ
ػُسَِ يُثُسّ دَسيايِ دَنشدو بُسّ طشياِْ خؤّ دَطشت .ئُسطإ بُ ديًَهِ ثُسيَؼإ و
ثُسّ بُ باوَػُوَ دَسِؤيؼت ،سيَو و ئاساّ دَسِؤيؼت .دَفشِّ .يُ ُٖوادا دََاوَو يُطٍَُ ُٖس
ُْٖطاويَهًذا بريّ يُو دَنشدَوَ.
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َذَسِػت ،داواّ يُ ئُسطإ دَنشدو طىيَٓذّ دَدا نُ
بُآلّ ثُسيِ دَسيايِ فشًََظهِ ُٖي
بًباتُوَ ْاو دَسياو بُسَِالّ بها .ثُسيِ دَسيايِ ُْٖاطُبشِنَِ بىو .يُطُس يًَىاسّ َُسطذا بىو
و ُْيذَتىاِْ يُ دَسَوَّ ثاْتايِ بآ طٓىوسّ دَسيادا ئُسطاِْ خؤؾ بىوَّ ،دَطشياَ ،ات و
بًَذَْط تَُاػاّ ئُسطاِْ دَنشدو سوآًُْناِْ ئُوَْذَ ناسيطُس و ثشِ يُ ثاسِاُْوَ بىو نُ
ثريًَََشدَ تىاْاّ تُمحىيهشدِْ َُْابىو .ئُسطإ بؤ ثاػُوَ دَطُسِاوَ ،يُ تُْهاوَنُ بؤ
ْاوَسِاطتِ دَسيا دَضىو تا ئاو يُ طُس طُسّ ئاوابَِ.
يُوَّ بُ ًَُِٖٓ و يُطُسَخؤ ثُسّ دَسيايِ يُ باوَػِ خؤّ بُسَآل دَنشدَ ْاو ئاوَنُوَ.
ثُسّ دَسيايِ دَضىوَ ْاو دَسياوَ و ئُسطإ بُ تاى و تًُْايِ طُسطُػتُو َات و سُيشإ
دََاوَُٖ ،س تَُاػاّ ئُوّ دَنشدو يُ ناتًَهذا نُ ٖؤم ٖؤم دَطشيا ،يُ خُو بًَذاس
دَبؤوَ...
ئاّ دايُ طُوسَ ،ئُّ ثُسيِ دَسيانإ
ََِ يُ دووسّ ئًَُُ يُ نىيَذا َُيُ دَنُّ؟
ثًَِ بً
ئُّ دَسيايُ خُفُتِ بَِ نؤتايِ َُٓ.
ئُّ ئاواتُ ئُػهِ طىوتاِْ َُٓ.
ئُّ دايُ طُوسَ ،ئُّ ثُسّ دَسيانإ.
َآ تؤ يُ دووسّ ئًَُُدا يُ نىَّ ّ؟
بًَشَوَ و ثًَِ بً
يادّ ئُّ خُوْاُْ بؤ ئُسطإ صؤس طُخت و يُ تىاْا بُدَس بىو ،دَتطىت ئُو بُساطتِ ثُسّ
دَسيايِ يُ ئاًََض طشتبىو و ُٖس خؤيؼِ ئاصادّ نشدبىو.
بؤضِ وا دَبىو؟ َُطُس ْانشَّ نُ يُ خُوْذا َُٖىو ئاسَصووناِْ َشؤظ بًَٗٓشيَتُ دّ؟
ئَُُ يُ تىاْاّ نَِ دايُ؟ ئَُُ ض داطتاًَْهُ .بؤ ضًًُ ،ض َاْايُنِ ُٖيُ ،نِ َو ضِ يُ
َِ دَدا ئُّ دؤسَ بريو خُياآلُْ
دواوَيُ؟ ئُسطإ وَآل ًََهِ بؤ ئُو ثشطًاساُْ ُْدَديتُوَُٖ ،وي
َِ دَدا ثُسّ دَسيايِ يُ ياد بها ،ضًذّ بريّ ىلَ ُْناتُوَ.
يُ نُيًُّ خؤّ دَسبهاُٖ ،وي
بُآلّ ناتَِ نُ بؤ سِاو دَضىَ ْاو دَسيا .بُبآ ئُوَّ ئاطاّ ىلَ بَِ .بريّ يُ ثُسّ دَسيايِ و
ُٖس ػتًَهِ نُ ثُيىَْذّ بُو داطتاُْوَ بىو دَنشدَوَ .يُْاو دَسيادا تًَهشِاّ ئُو داطتإ و خُوَ
َذا دَٖاتُوَ .نُ يُ ناتِ ئاطايِ و عُقًًَهِ طُيًِ يَُُسِ ئُّ
طُيشو طَُُساُّْ بُ خُياي
داطتاُْ بُبريّ دَٖاتُوَ ،يُ خؤّ دَثشطِ :بؤضِ ئُو بري يُّ داطتاُْ دَناتُوََُ ،طُس بؤ
َتُْط بهاو خُّ
ثريًَََشديَهٌ وَى ئُو ػايظتُيُ يُ دىدايِ ثُسّ دَسيايذا نُ بىوِْ ًُْ ،خؤّ دي
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و خُفُتِ يٌَ خبىا؟! خؤػِ طُسصَْؼت دَنشدو يُ َُٖإ ناتذا دداِْ ثًَذادَْا :ئُطُس ثُسّ
دَسيايِ ُْدَبىو ،ئُو خؤّ طُسباصّ خؤّ بىو ،تىاْاو ضاوَناِْ ئًذّ ئُو تىاْاو ضاواُْ ْني،
دىاًُْنُّ يُ دَطت داوَ و دداُْناِْ نُوتىوٕ .تُواوّ ئُو ػتاُّْ نُ ببىوُْ ٖؤّ ْاوباْط
َِ خؤّ بُ دَطتُوَ ْادا،
دَسنشدِْ ئُو .يُ ًَْى دَضَِ و ْابىوت دَبََُِ ،سط ْضيهُ ،تًُْا دي
َُّ نُ ثري ْابَِ.
َِ وَى ثًَؼىو وَى طُسدََِ طُجنِ صيٓذووٕ ،ئاَإ يُو دي
طىَّ و سُصّ دي
يُبُسئُوَّ ئُو برياُّْ يُ نُيًُدإ ئُو دؤسَ خُوْاُْ دَبًَِٓ .ضىْهُ َشؤظ يُ خُو و يُ ئُْذيَؼُ
َذا دَفشِيَتُ ثُسَطُّ ئامسإ و دَضًَتُ قىوآليِ دَسيانإ.
بؤ خؤّ ئاصادَ .يُ ئاسَصوو خُياي
َُصِْ َشؤظًؽ يُوَ دايُ نُ تاَشدٕ بري يُ َُٖىو ػتُناِْ ريإ دَناتُوَ .بُآلّ َُسط
َِ
بايُخ بُّ َُطُالُْ ْاداَُ ،سط ناسّ بُوَدا ًُْ نُوا َشؤ ضؤٕ رياوَ ،ضُْذَ عُقً
ُٖبىوَو بُ ًُُٖتِ عُقٌَ تىاًْىيُتِ ض دَسطايُى خباتُ طُس طاصَساّ ثؼت؟! ئُواُْ
َُٖىويإ بؤ َشدٕ ًٖض ْشخًَهًإ ًُْ.
بؤضِ ئُوٖايُ؟ بؤضِ ناسّ دًْا بُّ ػًَىَيُ دسوطت بىوَ؟
َُ تا ُٖتايُ ،و
َُ ،بُآلّ يًَطُسِآ با ئُّ خُوو خُياي
واّ داْا نُ ثُسّ دَسيايِ خُو و خُياي
يُو دًٗاًْؼذا مبًًََٓتُوَ....
ئُسطإ ُٖسبُّ دؤسَّ نُ باوَسِّ بُ بىوِْ ثُسّ دَسيايِ ُٖبىو ،باوَسِّ وابىو نُ
دَسياؾ طىَّ بؤ ئُو سادَطشَّ .ئُو يُ ْاو دَسيادا دَيتىاِْ صؤس بُ ًََؼو سَسُتًُوَ يُ دَسيا
َشِيَزَّ .ناتَِ نُ بُخُياٍَ دَسيا دَيربدَوَ.
َِ خؤّ بؤ ُٖي
سامبًََِٓ و دَسدّ دي
داسّ واؾ بىو يُ خؤػِ دَثشطِ ":ئايا يًَشَ ُْبىو ناتآ ئًَُُ يُطٍَُ ئُودا ثًَهُوَ
َُيَُإ دَنشد؟"
َِ تىوتٔ دَبشد و بُ
يُّ ناتاُْدا ئُسطإ طُبًًُنُّ ثشِ دَنشدَوَ ،يُ صَتِ يُ دوونُي
خؤّ دَطىت " :ئُّ طًايُ يُ نىَّ دَسِوَّ ،ئُّ طًايُ نُ تىْذو تًز دياسَ .بُآلّ ئاساّ بُ دٍَ
ًََٔ يُ َُجنىسّ دَسِوَّ و ُٖس يُويَؼِ
دَبُخؼَِ ،دَبَِ يُ نىَّ بشِوَّ؟ ....باصسطاْإ دَي
دًََٖٓٔ .ئُّ َُْضىسيُ دووسَ.
َهِ ئًَُُ داسيَو ُْضؤتُ ئُو ػىيَُٓ ،صؤس دووسَ .يُ
صؤس دووسَ قُت ًٖض نُطًَو يُ خُي
َِ ْاوداسطتإ ،دَسِوَّ؟ بُساطتِ طُيشَ! بُساطتِ ػتًَهِ
سِاطتًذا تىوتٔ يُوَّ ،وَى طًاو طىي
ُْديرتاو و ُْبًظرتاوَ!".
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وَخت يُ ًْىَسِؤ الّ دابىو ،يُّ َاوَدا خؤس ضُْذ داسيَو يُ ثؼت ُٖوسإ وٕ دَبىو
َُ ُٖوساُْ يُ دًَطايُنِ ْادياسَوَ يُو ثُسِّ ئاطؤوَ نُ دَتطىت
دَٖاتُوَ دَس .ئُّ ثُي
طُسضاوَّ ُٖواّ خشاخ الُْنُّ يُويَذا بىو ،يُ ثشِ وسوورًَإ دًََٖٓا .ئُو ناتُ دَسيا تاسيو
َِ بُطُس َُٖىو اليُنذا دًََٖٓا ،دواّ ئُوَ
و تٓؤى دادَٖات و تاسيهًُنِ ْاسسُت نُس باي
خؤس يُو ديى ُٖوساُْوَ بُ دَسنُوتُوَو بُ تًؼو و ثشتُويَهِ بُٖاسّ دًٗاِْ ْكىَِ
ثشػٓطِ خؤّ دَنشد ،ئُوطانُ ُٖصاسإ ترييَزّ صيٓذوو يُطُس سووّ ئاودا بُ بام و بشيكُوَ
َُم سادََاو طُس يُ ْىَّ
دَتشيظهاُْوَ و دسَوػاُْوَيُنِ وايإ ُٖبىو نُ ضاو بُساْبُسّ َؤي
طًإ و دٍَ ثشِ يُ ػادّ دَبؤوَ.
َِ طشتبىوًَّٖ ،ؼتاؾ
ُٖسضُْذَ نشيظو يُطٍَُ دَسيادا ساٖاتبىو و بُآلّ نََُِ طُسو دي
ُٖطتِ طُسطىسَِإ و طُيش يًَٗاتِٓ يُ طُوسَّ ثاْايِ بآ طٓىوسّ دَسيا ئُويإ بُسُْدابىو،
ُٖسضُْذَّ بؤ ثًَؼُوَ دَضىوٕ ثاْايِ دَسيا طٓىسيَهِ ُْبىو .نشيظو يُ وػهاًْذا ُٖس
ضُْذيَهِ صَويؽ فشاوإ بىو ،قُت بُ ئُْذاصَّ ئَُُ طُسّ ىل َُْدَطىسَِا.
بُآلّ ثًاوَنإ يُى تؤصقاٍَ طُيشيإ يُ ًٖض ػتًَو ُْدَٖاتَُٖ .ىو ػتًَو بُالّ
ًَإ يًَذَدا و طُسّ
ئُواُْوَ ئاطايِ بىو .ئَُشايني و ًًَطىٕ بَُُٖاجنؤس يُى ُْفُغ طُوي
َُناًْإ بُ ئاطتُّ بُسئاو دَنُوت .ئُوإ بُبَِ ئُوَّ َاْذووبىوٕ ًْؼإ بذَٕ ناسيإ
طُوي
دَنشد ،تا دَسفُتِ ئُسطاًْؼًإ ُْدَدا نُ يُ باتِ ئُوإ نََُِ طُوٍَ يًَبذا تا ئُوإ
ُْٖاطُيُى بذَٕ و ثؼىَّ بذَٕ .دَياْطىت يُ طُسِاُْوَدا نُ بُيَُُنُ ثشِ باس بَِ ،ئُوطانُ
ياسَُتًُإ دَدَّ ،ئًَظتا يًَطُسِآ با تًُْا سيَُٓايِ بُيَُُنُ بها .ئُسطاِْ ثري بُ ًَِ دسيَز
َجدُاويُوَ يُ دواوَّ بُيَُُنُ داًْؼتبىو وَى باصو داآلؾ وَنى دوبشاو
َػُبابُّ ُٖي
و بُي
واػُ نُ ضاوَسِآ ّ ساويَِ ،خؤّ قؤقض نشدبىو ،نَُرت قظُّ دَنشدو يُبؤخؤّ ثرت بريّ
َُناُْوَ نََُِ
دَنشدَوَ .بُآلّ بُيَُُنُ ُٖس دَسِؤيؼت و ُٖسبُو دؤسَ بُطُس ػُثؤي
َُناًْؽ طؤسِاًَْهًإ بُطُس داُْٖاتبىو و ئاطايِ بىوٕ .بايُنِ يُى
َُيَُُىل دَنشد ،ػُثؤي
ئاُْٖط و ُْطؤس بُطُس دَسيادا دَٖات.
وَ ئُوإ بُسَو ثًَؼُوَ دَضىوٕ....
َِ ئُسطاِْ سانًَؼا و بُ دَْطًَهِ ثشِ يُ ػادّ باْطِ نشد:
يُ ثشِ نشيظو قؤي
َُ! ئُسطإ باوَسِّ ُْنشد ،دَطتِ بُطُس
 بابُ طُوسَ ،بابُ طُوسَ! دووسطُ ََُهِ بضهؤيضاوَناًُْوَ طشت و ثشطِ:
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 نىا دووسطُ يُ نىيًَُ؟ طُوٍَ يًَذَسَناًْؽ بُ طُس طىسَِاُْوَ تَُاػاّ ئُو دًًَُيإدَنشد نُ نشيظو ًْؼاِْ دَدات.
ئُسطإ يُ ريَش يًَىَوَ طىتِ:
 ْابَِ ئُوَّ بَِ – ضىْهُ نىسَِنُ بؤ اليُنِ ديهُ ئاَارَّ دَنشد نُ ئُوإ ضاوَسِيًَإُْ دَنشد دووسطُنُ يُو اليُ نُوتبآ.
ًَََُؼِ
بُآلّ نىسَِنُ دسؤّ ُْ دَنشد .يُوَّ يُ َاوَيُنِ صؤس دووس ًًًََٖهِ سَْط خؤي
ََِ ّ وػهاًُْنُ و يُْاو ئاودا قىت بؤتُوَ.
َُ نُ نت و َت وَى بً
طىوسباو و بُبآ دىوي
ًَٓايًُوَ طىتِ:
دياسبىو ،ئُسطإ َاوَيُنِ صؤس تَُاػاّ نشدو يُ دوايًذا بُ دي
 ْا ٖؤووَ دووسطُيُٓ ،ئًَُُ دَبَِ ًَٖؼتاؾ قُدَسيَو سيَو بُسَو خؤسئاوا .واتُ بُوَُّ بضىوى بطُئ.
ئاساطتُّ نُ تًًَذا دَسِؤئ ،بشِؤئ تا بُ دووسطُّ ََُهؤي
بُآلّ ئَُُ يُ اليُنِ ديهُيُ .ئَُُ دووسطًُُْ ،بُ بشِواّ َٔ دووسطُ ًُْ.
ًًَطىت طىتِ-:
 يُّ دَوسوبُساُْ ُٖسطًض دووسطُّ وا ُْبىوَ ،ئًَُُ دووسطُّ واَإ يُّ ْاوَدا ُْديىَ.َُّ بضىوى يُ الّ ضُثُ ،بُآلّ ْاصامن ئَُُيإ ضًُ.
ََُهؤي
ئَُشايني طىتِ:
ئَُُ ُْ تَُُو ُُْٖوسَ؟ يإ سَْطُ ئاو بَِ بُجمؤسَ ػُثؤالٕ دَدا ،ئُطُس وايُ ئُدًََّتُوَ؟
بؤضِ ْادىوي
ئُسطإ ساّ خؤّ دَسبشِّ:
 ئُدّ نُواتُ ،ئاخش دَبَِ ئَُُ ضِ بَِ؟ نَِ دَصاَِْ ئَُُيإ ُٖوسَ يًَشَ دووسَ .يَُُٖىو ساَيًَهذا دووسطُ ًُْ ،بُآلّ ئُطُس ئَُُ تًََُهِ ئُوتؤ بًَِٖ ،ض ػتًَهِ خؤػِ بؤ
ئًَُُ ثَِ ًُْ.
َُنإ ًَٖٓاو طُسجنِ داو بريوسِاّ خؤّ دَسبشِّ:
ئَُشايني صيَرت فؼاسّ بؤ طُوي
َهشدِْ با ُْطؤسَِّ باػُ .ئُويؽ وا يُ دًَِ
 بايُخِ ًُْ،تًُْا ئُطُس ئاسِاطتُّ ُٖيًََتُوَ.
خؤيتِْ ،ادىوي
ئًَُُؾ ناسيَهُإ بُو اليُدا ًُُْٖ .سضِ ُٖيُ ،با بؤ خؤّ ببَِ....
نشيظو طُسَتا نََُِ ْاسَسُت بىو يُوَّ نُ ديتبىوّ ،ػتًَهِ ُْصاْشاو بىو ،بُآلّ
بُخًَشايِ يُبريّ نشد.
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َُّ بضىوى يُالّ
َُدا ُْضىوبىوٕ .بُ صوويِ دووسطُّ ََُهؤي
بُآلّ ساونُسَنإ بُ ُٖي
ضُثذا يُ ًَْىإ ئاودا بُ دَسنُوت .ئَُُؾ دًَِ ًٖض طىَاًَْو ًُْ .ئُّ دووسطُ يُى ثاسضُ
وػهاِْ صؤس بضىوى طُساْظُسّ بُسدَآلٕ و بُسصوُْوّ ْاسيَو بىو نُ بُساطتًؽ يُ طؤّ
ََُو دَضىو.
َُٖىو ،بُتايبُتِ نشيظو ناتَِ دووسطُنُيإ ديت .دؤؾ و خشؤػهًَإ تًَهُوت.
نشيظو بُ خؤّ طىت .نُواتُ وا بُدياس دَنُوَّ نُ دَسيا بَِ نؤتايِ ًُْ .يًَشَدا دىاْرتئ و
خؤػرتئ بُػِ طُػتِ دَسيا دَطتِ ثًَهشد.
ئُسطإ بؤ ُْواصؾ دَطتًَهِ بُ نآلوَنُّ طُسّ طُجنُنُ دآًَٖاو طىتِ:
ََِ َاوَو ،بُآلّ ئًَُُّ طُياْذَ دووسطُ .ئاخش ئُطُس
َُى ،خؤّ يُ َاي
 باػُ! طُطُبُيبُدواّ ئًَُُدا ساّ نشدباْ ،ىقِ دَبىو ،نشيظو نُ وايذَصاِْ ثُّ بَُُبُطتِ ئُسطإ بشدوَ،
طىتِ:
َبُتُ وايُ!
 ُٖي ئُسطإ طىتِ:َُوََإ بؤ
َُى ُٖيُ نُ يُو ال مبًًََٓتُوَو ثاطِ َاي
 يُبُسئُوَ ثًَىيظتُإ بُطُطُبُيبها ،ئًَُُؾ ئُوَإ يُبريبَِ و سيَطاوٕ ُْنُئ و بطُيُٓ ػىيَِٓ ساوَنَُإ .تؤ بريوبشِوات
َُنُإ ثًَىيظت دَبَِ يإ ْا؟
ضًُ ،طُطُبُي
ًَٓايِ تُواوَوَ وَآلَِ داوَ:
نشيظو ديظاُْوَ بُ دي
 ُْخًَش ،ثًَىيظت ْابَِ .ئًَظتا خؤَإ دَصاْني بؤ نىَّ دَضني ئُسطإ بُ دَْطًَهِيؤَُنُساُْوَ طىتِ:
 ساطت بري بهُوَ! ئاخش تؤ صؤس صسْطِ ،بريبهُوَ.َُى يُْاو دَسيادا يُ نُْاس دووسطُيُنِ دووسَدَطتذا ضِ
نشيظو تًَُٓطُيؼت نُ طُطُبُي
ثًَىيظت دَنا ،و ثشطِ:
َُنُإ بؤ ضًُ؟
 يًَشَ ئًذّ طُطُبُي ئُسطإ وَآلَِ داوَ: ضؤٕ ضؤِْ بُسَو َاٍَ دَطُسِيَتُوَ؟ بُسَو ناّ ال ،بُسَو نىَّ دَسِؤّ؟ بري بهُوَ ،بضامن؟تًَطُيؼتِ؟ يُبريت بَِ نُ يُ ناّ الوَ يُ دووسطُنُ ْضيو دَبًُٓوَ ،ناّ الّ دووسطُنُ
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َُنُ ،ئُوطانُ دَصاِْ نُ طُسِاُْوَدا دَبَِ ،سوو يُ ناَُ البهُّ و بُسَو
سووبُسَو طُطُبُي
ناّ ال بشِؤٍ.
َذا سِاصّ بىو ،بُآلّ يُبُسئُوَّ غريَتِ ُْفظِ سووت و سَِْطُ ُٖس يُبُس ئُو
نشيظو يُ دي
ٖؤيُؾ ،بُطُسَِ ثشطِ:
 ئُدّ ئُطُس ُٖوا تاسيو بَِ ،ضِ؟ ئُطُس ػُو يُْاو دَسيادا بني و ًٖض ُْبًٓني ،ضَُِى يُ نىيًَُ ،يُناّ اليُ؟
بهُئ؟ ئُوطا ضِ بهُئٖ ،ا؟ ئُوطانُ ضؤٕ دَبَِ بضاْني طُطُبُي
ٖا!
ئُسطإ وَآلَِ ئُو ثشطًاساُّْ نشيظهِ بُ خىئَ طاسدّ و ئاساًَُوَ داوَ:
 ض نؤطجًَو ُٖيُ .ئ ُو ناتُؾ دَنشَّ بضاْني .بؤ ئُّ ناسَ يُ ئامساْذا ئُطتًَشَ ُُْٖ.ئُطتًَشَ دَطتدُسؤّ َشؤظ ْانًَُُٕٖ ،ؼُ بُ وسدّ ًْؼإ دَدَٕ .تًُْا ئُوَ ُْبَِ نُ دَبَِ
خؤت بضاِْ نُ ناّ ئُطتًَشَ يُ ناّ الدايُ .طُسو طُيًكُ ُٖبَِ ،ئَُُؾ فًَش دَبِ .تؤ دَصاِْ
سووّ فُيُنِ َاطًطشَ يُ نىَّ وَيُ؟
ًَُوَ وَآلَِ داوَ:
نشيظو بُ دوو دي
ََِ ّ دَصامن – .و ضاويَهِ يُ باونِ نشد.
 وَى بًئَُشايني بُ باسّ درواسّ نىسَِنُّ ثُّ بشد طىتِ:
 نًََُهِ يًَذَصاَِْ َٔ ،داسيَهًإ ثًًَِ ًْؼإ داوَ .بُآلّ ئَُُ نَُُ .دَبَِ ًَٖؼتاباػرتّ فًَشبَِ.....
ئُوإ ُٖس بُسَو ثًَؼُوَ دَضىوٕ و بُسَ بُسَ يُ دووسطُنُ ْضيو دَبىوُْوَ .ناتَِ نُ
ًَٖٓذَ ْضيو بىوُْوَ نُ دَياْتىاِْ بُسدو تاػُنإ دَطتًٓؼإ بهُٕ ،بُ دَوسّ دووسطُنُدا
خىالُْوَو نُْاسَناًْإ بُ وسدّ ْؤسِّ تا دًَطاّ طُطُ دَسيايًُنإ ببًُٓٓوَ .نشيظو
بُساطتِ و سُصيَهِ صؤسَوَ تَُاػاّ دَنشد ،سُصّ دَنشد يُ ثًَؽ َُٖىإ طُيُ
طُطُدَسيايًُنإ ببًًَٓتُوَ .بُآلّ ثًًَإ طىت نُ ئُطُس طًاًُْبُسَناًْإ ديت بًذَْط بٔ.
ئُسطإ طىتِ نُ طُطُدَسيايًُنإ يُ دَسيا ديَُٓ دَسَّ و يًَُْى بُسدَناِْ سؤخ دَسيا ،يُ سؤخ
ئاودا يُ بُس ُٖتاودا دَْىٕ تا طُسًَإ بًَتُوَ .دَبَِ بُ تُواوّ ببًظرتَّ ئُوإ يُ نىَّ
ْىوطتىوٕ ،يُ دوايًذا بُ دصَدصو َاتَُات يُ نُْاسدا ثًادَبٔ و بُ دؤسيَو نُ طُطُنإ ُْيإ
َِ
بًُْٓٔ ،سَِوُْوَ بُسيُوَّ يًًَإ ْضيو ببًُٓوَ .بُآلّ نشيظو ًٖضِ ُْديت ،نُْاسَنإ خاي
َِ تُْط دَبىو دطُ يُ تاػُبُسدّ نُ يُ ريَش ناسّ صََاُْدا
بىوٕ و َشؤظ بُ ديتِٓ دي
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سؤضىوبىوٕ و ػًَىَيُنِ دياسيهشاويإ ُْبىو ،ػتًَهِ ديهُ بُسضاو ُْدَنُوت .ػُثؤٍ خؤيإ
بُنُْاسَنُ دادَداو بُػًَىَّ ئُيكُّ طجِ بُ دؤؾ و خشؤؾ يُ َُٖىو الوَ دووسطُنُيإ
َُ بُسدَناِْ نُ ػُختُ ىلَ ّ دابىو دصَ بهاتُ ْاو
َِ دَدا يُ ًَْىإ نؤَُي
دَوسدابىو ُٖوي
َُنُبىوًٖ ،ض
دووسطُنُوَُْ ،خًَش نشيظو يُ دووسطُنُدا دطُ يُبُسدّ بُطُسيُنذا نُي
ػتًَهِ يإ ًٖض طًاًُْبُسيَهِ ُْديتًًَ ،طىٕ بُس يُ َُٖىوإ ديتِ .وتا نشيظو طُسّ بُّ
َِ دَدا ببًَِٓ طُطُ دَسيايًُنإ يُ نىَّ َاتُيإ نشدوَ،
الو ئُودا دَضُسخاْذ و ُٖوي
بُيَُُنُ يُو ْاوَ دووسبَِ .نُ ُْوَنا طُطُ دَسيايًُنإ يُ ثُْاطانُّ خؤياُْوَ بُيَُُنُ
ببًٓٔ.
بُآلّ ئُسطإ صاِْ نُ نشيظو ًٖضِ ُْديتىَ ،يًَِ ثشطِ:
 باػًُٖ ،ضِ ديت؟نُُْيذَويظت دسؤ بهاو دداِْ ثًَذاْا:
 ُْخًَشًٖ ،ضِ ُْديت. ئُسطإ طىتِ: داسيَهِ ديهُ يُوَّ ْضيو دَبًُٓوَُٖ .وٍَ بذَ فريَ بِ نُ ْاوَْذّ بُسدَنإ دياسّبهُّ .ئُطُس بؤت دياسُْنشَّ ْاتىاِْ ببًتُ ساوضِ.
طُوٍَ يًَذَسَنإ بُ فشَاِْ ئُسطإ بُيَُُنُيإ بؤ ػىيَِٓ ثًَؼذإ بشدَوَُٖ ،سضُْذَ ئُّ
ناسَ تشطٓاى بىو ،ئُوَْذَ بُغ بىو يُنًَو يُ طُطُدَسيايًُنإ ٖؤػذاسيُى بذا يُ َُٖإ
ناتذا تُواوّ سَِوَنُ خؤيإ بُدَسيادا بذَُْوَ.
َُنُ بُسدو
بُآلّ خؤػبُختاُْ طًاًُْبُسإ ئاطايإ يُ سِاوضًُنإ ُْبىو ،ئُوإ يُ ثؼت نُي
َُ نُض و نىيُناْذا ،وبطشَ يُ سؤخِ ئاودا يًَِ
َُ بُسدَ تًَهٍَُ و ثًَهُي
تاػُنإ ،يُْاو نؤَُي
ْىطتبىوٕ.
ًًَطىٕ بُ نشيظهِ طىت:
 ئُو تًؼُ بُسدَّ نُ بُ دداِْ ػهاوَدَِ ،و نًََُو ئُو التش ،ئُو طشدؤنُ طىوسوػُختُيًُ دَبًِٓ ،تَُاػاّ ْاوَْذّ ئُوإ بهُ.
ًَإ
ًَإ يًَذَداو ُٖوي
نشيظو ضاوّ يُوَّ بشِّ ،يُّ طُسوبُْذاُْؾ ًًَطىٕ و ئَُشايني طُوي
دَدا بُيَُُنُ ساطشٕ .يُ َُٖإ ناتذا نشيظو ثؼتِ طًاًُْبُسَ دَسيايًُ بًَُٖضو تًَهظُشِاوَ
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َُ بؤ ضاويَهِ
َذاسو بُبشيكُ طًاًُْبُسإ بَِ دىوي
ًَََُؼِ و خاي
نًهذاسَناِْ ديت .ثؼتُ خؤي
ْاػِ و نُّ ئُصَىوٕ يُ دووسَوَ و يُ ًَْىإ بُسداْذا بُدّ ُْدَنشا.
َضىوًَْهِ صؤس نىسَِّ داطشت ،ضىْهُ بُساطتِ طًاًُْبُسَ دَسيايًُناِْ
يُو ناتُدا ُٖي
ديت و ساوّ طُوسَ بؤ ئُو دَطتِ ثًَهشد.
َضىوٕ و
َِ طُجنُنُ ثشِ يُ دالوَسّ و ُٖي
دوايِ نُ ئُوإ يُ قُساخ ئاوَنُ دادَبُصئ .دي
ػُوم و ػادّ بىو .ثشِ يُ دالوَسّ بىو ،ضىْهُ ئُو يُو ناتُدا خؤّ بًَُٖضو بُ نُطايُتًُنِ
بُ تىاْا دَديت .ثشِ يُ ػُوم و ئاسَصوو بىو .ضىْهُ ئُو دَيذيت نُ ساوضًإ بُ ض دَطتىبشد و
يًَٗاتىويًُنُوَ ناسيإ دَنشد .ضؤٕ بُيَُُنُيإ بُسَو نُْاس دَبشد .ضؤٕ ضؤِْ ئَُشايني و
َُناِْ نُْاس دَسيا يُ دًَِ
َُنإ بُيَُُنُيإ يُ ًَْىإ ػُثؤي
ئُسطاِْ ثري بُ بضواْذِْ طُوي
خؤيذا سادَطشت .ضؤٕ ًًَطىٕ بُ ضاثىونِ خؤّ فشِيَذايُ طُس صخيُآلِْ نُْاسو دوايِ ئُو
َذا يُطُس ػاِْ خؤّ داْاو بُيَُُنُّ بُسَو نُْاس سانًَؼا .ضؤٕ
طُسَثُتهُّ نُ بؤيإ ُٖي
َطشت و باصيذا طُس نُْاسّ دَسيا .نشيظهًؽ بُ دواّ ئُواْذا خؤّ
باونِ تفُْطُناِْ ُٖي
َبُتُ ئُسطاِْ ثري نََُِ ياسَُتِ ئُوّ دا و يُبُس ئُوَّ ،ثًَِ بُس
فشِيَذا قُساغ دَسياُٖ ،ي
ػُثؤيُناِْ نُْاس نُوت تُسِ بىو و باونًؼِ يُطُس خؤ طُسنؤُّْ نشد.
َِ بُيَُُنُ يُ نُْاسَنُ دووسنُويَتُوَ .و ئُوإ
ئُسطإ يُْاو بُيَُُنُدا َاوَ تا ًًَُْٖ
ُٖسطًَهًإ ئَُشايني و ًًَطىٕ و نشيظو.
َطُّ طُطُ دَسيايًُنإ ضىوٕ .يُ نُْاس دَسيادا دَسِؤيؼنت .نَُُسّ خؤيإ
بُسَو َؤي
ضَُاْذبؤوَ بُ باصوُْٖطاوّ طُوسَو خًَشا يُ ثُْايُنُوَ بؤ ثُْايُنِ ديهُ دَضىوٕ .نشيظو
دواُْدَنُوت.
َِ يُ قُفُطُّ طٓطًذا تُثُ تُثِ دَٖات ،داسداسَ يُ باغشّ
تًُْا ُٖطتِ دَنشد نُ دي
َضىْذا طُسّ بُ طًَزَوَ دَٖات.
و ُٖي
وَ ئُطُس وَضُّ ثُسّ دَسيايِ دَياْذيت نُ ئُو يُ ٖاوسِيًَُنِ ساوضًُ طُوسَناُْو بُ ض
َذَنىتَِ! ئُطُس ئًَظتا دايهِ دَيذيت،
خًَشايًُى بؤ سِاوّ طًاًُْبُسّ دَسيايِ خؤّ ُٖي
ضُْذَّ ػاْاصّ بُ ساونُسّ طُوسَو بزيَى ثُيذانُسّ ئايٓذَّ ٖؤصَنُّ دَنشد!
َُنِ ئاصيضيإ ،يُ نُْاسيَهِ
وَ ئُطُس َىصويىى دَيذيت نُ ئًَظتا ئُو دووس يُ طُطُ بُي
ثشِ دؤؾ و خشؤػِ ْادياسدا ،يُ ًَْىإ تا ػُو طابُسدّ خاّ و دَطت يًَُٓدساودا بؤ ػىيَِٓ
َذا يُنذا
َذَنىتََُِٖ ،إ َىصيىنِ نُ ئُوإ صؤسبُّ داسإ يُطُي
طُطُدَسيايًُنإ خؤّ ُٖي
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َذا ْانا ،ضىْهُ يُو دَقُوَ نُْاوّ ساوضِ
ياسيإ دَنشد و ئًَظتا ئُو ضًذّ ياسّ يُطُي
يًَذًََْٔ! ًٖض بايُخًَهِ ًُْ نُ تفُْطُنإ يُ دَطتِ ئَُشايني و ًًَطىٕ دإ ،باونِ قظُّ
ثًَذاوَ نُ ناتِ تُقُ دَنُٕ .تفُْطُنُّ دَداتُ دَطت.
طُسَتا ئُوإ يُطُس خؤو بُ ثاسيَضَوَ يُ ػىيَِٓ طُطُدَسيايًُنإ ْضيو دَبىوُْوَ يُ
ثاػذا يُطُس صَوّ دسيَز بىوٕ و يُ طُسصط خضئ .نشيظهًؽ يُطُس صط خضّ .خضئ يُطُس
بُسدّ طفت و ػُختُّ ضًىوسَنشدووّ ددإ ددإ طُخت و ْاخؤؾ بىو .بُآلّ نشيظو
تًَذَطُيؼت.
نُ ناسَنُ ثًَىيظتُ وابَِ.
ئُوإ بُ خضَ خؼهُخؼو دَضىُْ ثًَؼُوَُْٖ .اطُبشِنَِ ببىو ئاسَقُّ دسدابىوَُٖ .ىو
دَّ ُٖس يُ بؤطُدا بىوٕ .صوو صوو طُسَقىتهُ و طُسَ تاتهُيإ دَنشدو تَُاػاّ ئُّ
َُ يُ دًَِ
دَوسوبُسَيإ دَنشد .ناتَِ نُ وَختِ ًْؼاُْطشتٔ و تُقُنشدٕ ٖات ،بُبآ دىوي
خؤياْذا وػو بىوٕ و ُْٖاطُيإ يُ خؤيإ بشِّ بىو.
نشيظو ئُو نات و ئُو سؤرَ بُٖاسيًُّ ئُّ دووسطُ بُسدَآلْى طاسدَّ ْاوَْذّ دَسيايِ
ثإ و بُسيِٓ بَِ نؤتايِ و ،بُسدّ طىسباو و سَؾ و خاّ نُ تا ئًَظتا نُغ دَطتِ بؤ
ُْبشدبىوٕ .نُ بُ دَطتِ ًَٖضيَهِ فُالَُسصّ ْادياس بُو ْاوَدا ثُست و بآلو ببىوُْوَ .ئُّ
صًََُٓ سووت و طفت و بَِ طًاو سووَنُ ػُختاويُ نُ ئًَظتا ُْتاوابؤوَ و ئُو و باونِ و
ًًَطىٕ يُ نُْاسّ يُى يُطُس صَويذا دسيَز ببىوٕ ،تا دوايِ رياِْ يُبري ُْضىو.
ئُو تا دوايِ تَُُِْ يُبريّ بىو نُ ئُوإ ئاَادَّ تُقُنشدٕ بىوٕ و يُ ثًَؼِ ئُوإ ،يُ
نُْذيَهِ طُس سؤخِ دَسيادا ،يُ ًَْىإ بُسدَ خىاسو خًَضُناْذاو نُ يُ ريَش نايطُسيِ باو
بؤساْذا داتُثِ بىوٕ .طُيُيُنِ بضىونِ طُطِ دَسيايِ ئاساّ و بآ تشغ دسيَز ببىوٕ ،و
ًَٖؼتا ئُوإ يُو تشطُّ نُ ُٖسَِػُّ يًَذَنشدٕ خُبُسداس ُْبىوٕ ،بُ طُس طُسّ ئُواًْؼُوَ،
َُّ ثإ و بُسيٓذا ،بُطُس
بُطُسطُسّ طُطُ دَسيايًُناًْؼُوَ ،يُ ئامساِْ تَُاوّ و بآ دىوي
دووسطُو دَسيادا ئامساِْ تَُاوّ و بآ ُٖطت و خىطت ثإ ببؤوَ .بُ دؤسيَو يُو ناتُدا
واٖاتُ بُسضاوّ نشيظو ،بُ ُٖس َُٖىو ديكُتًَهُوَ يُ ضاوَسِآ ّ يُنُّ تُقُدابىو.
َِ خؤيذا
نشيظو قؤْذاغِ تفُْطُنُّ نُ باونِ دابىويُّ ،يُ ػاِْ خؤّ قايِ نشدو يُ دي
دَيطىت ":خؤصطُ طىيًُّ بُ خُطاس ُْضَِ!".
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يُو ضشنُ طاتُنىستُدا نُ نشيظو دًَََو بىو ضاوَسِآ ّ ئُو طاتُّ دَنشد .يُو ضشنُّ نُ ئُو
بُ خؤّ دَْاصّ و خؤّ وَى ساوضًُنِ دالوَسو بُْاوباْط دَديت ،يُ ثشِ سُثُطا نُ ثؼت و
َُواُْ يُ ضاوَسِواًِْ نَُُ طُسَايًُنِ خؤس خؤيإ
َُٔ و قُي
التًُْؼتِ ئُو طًاًُْبُسَ صيٓذوو ضً
َُتُ
خضاْذبىوَ ْاو نُئًَ و ضااليًُناِْ ،ضُْذَ بآ ديفاع و قابًًِ صيإ يًَذإ بىوٕ .بُآلّ ئُّ ساي
َو ضاوَسِآ يًَذَنُٕ نُ
ُٖسدًَََهِ نىست بىو بشِاوَ .ئُو يُنظُس بُبريخؤّ ًَٖٓاوَ نُساوضًُو خُي
سِاو بها .و ريإ بُبآ طؤػت و ضُوسّ طُطِ دَسيايِ ُٖراسّ و بشطًُتِ ثًَىَيُ ،و يُّ
طُسوبُْذاُْؾ واّ بُ نُيًُدا ٖات نُ دَبَِ بُس يُ َُٖىوإ تُقُ بهاو دَطت و قاَِ خؤّ ًْؼإ
بذا .نشيظو وسَّ دايُ خؤُّٖ ،س بُو دؤسَّ نُ باونِ فًَشّ نشدبىو ،ريَش ػاِْ ضُثِ طُطِ
َِ
َذاسَنُ – نًََُو ُٖوساصتشو ُْختًَو بُالّ ضُثذا ،بُسِيَهِ ًْؼاُْ طُسدي
دَسيايِ طُوسَ خاي
َذاسَ صَبُالسُنُُٖ ،سضُْذَ ساوضًُناِْ ُْدَديت و بؤِْ ئُواِْ
دَثًَهِ َ .بُآلّ طُطُ دَسيايًُ خاي
َِ نشدبىو ،دَتطىت ُٖطتِ بُ تشطًَو نشدبىو،
بُبُسيىوت ُْدَنُوت ،ضىْهُ با يُ الّ دَسياوَ ُٖي
يُ ثشِ طىيًَُناِْ قىآلغ نشد.
دَبىوايُ ديظاُْوَؾ نََُِ بضًَتُ ئُوالتشَوَ تا بتىاَِْ ضانرت ًْؼاُّْ يٌَ بطشَّ ،ضىْهُ
ػتًَهِ وَى طًَبُس بُسّ ًْؼاُْ داطشتِٓ يٌَ دَطشت ،بُآلّ دَبىو صؤس يُطُسخؤو بُ ثاسيَضَوَ بؤّ
بضٌَ ،يُ َُٖإ ناتذا طاػُبُسديَو يُ ريَش ًُْٖؼهِ نشيظو دَسثُسِّ ،نُوتُ خىاسَوَو
َذاسَنُ دَْطًَهِ وَى وَسَِيُنِ يُطُس خؤّ ىلَ
بُسبُسدَناِْ طُس سيَطاّ نُوت ،طُطُ دَسيايًُ خاي
َظا ،طُيُطُطُ دَسيايًُنُ يُ دًَطاّ خؤيإ ساثُسِئ و بَُشِوٖىوسِيَهِ صؤس بُسَو ئاوّ دَسيا
ُٖي
َظاو
خضئ .بُآلّ يُ َُٖإ ناتذا ثًَؽ ئُوَّ ئُوإ بطُُْ ئاوّ دَسيا ،تُقُيُى يُ تفُْطُوَ ُٖي
َذاسَنُّ نُ يُ سؤخِ طُيُنُوَ بىو ،نُالنُوت – ئَُُ ًًَطىٕ بىو نُ طُس
طُطُدَسيايًُ خاي
وَخت و دَطتىبشد تُقُّ نشد .نشيظو دَطتُثاضُ بىو .ئَُشايني بُ دَْطًَهِ فُسَاْذَساُْوَ طىتِ:
 تُقُ بهُ!ضُثؤنًَهِ تىْذّ بُ تفُْطُدادا ،ػاِْ نشيظو ئاصاسّ طُيؼت و دَْطِ طىيًُ يُْاو نُيًُيذا
دَْطِ داوَ و ئًذّ طىَّ ّ يُ ًٖض دَْطًَهِ ديهُ ُْبىو.
نشيظو يُوَّ طىيًُنُّ ًْؼاُّْ ُْ ثًَهابىو صؤس ُٖطتِ بُػُسَُصاسّ دَنشد .بُآلّ دَّ و
دَطت باونِ طىيًُيُنِ ديهُّ دايُو طىتِ:
 تفُْطُنُ ثشِنُوَ ،و بُخًَشايِ تُقُبهُ!47

ثشنشدُْوَّ تفُْطى تُقُنشدٕ ،ناسيَو بىو صؤس داسإ ناتِ َُػكهشدٕ يُطُس تفُْط بُسِيَهِ
نشدبىوّ ،ناسيَهِ ًَٖٓذَ درواس ُْدَٖاتُ بُسضاو .بُآلّ ئًَظتا ئُو ُْيذَتىاِْ ئُّ ناسَ طادَطاناسَ
ئُجناّ بذا ًًَِ .تفُْطُنُ ُْٖاتُوَ َاوَيُى طريبىو .يُّ ًَْىاُْدا ًًَطىٕ ضؤنِ داداو دووداسإ
تُقُّ يُ طُطُ دَسيايًُنإ نشد ،نُ بُثُيُ ثشِوصَ بُسَو دَسيا سِايإ دَنشد .يُنًَو يُ طُطُ
دَسيايًُنإ صاَذاس بىو و سيَو يُ دَّ ئاوَنُدا ضُسخُيُّ داو تُثُّ يًَىَ ٖات و نُوت .ساوضًُنإ
بُسَو ئُوَّ ساياْهشد.
طُيُ طُطُ دَسيايًُنُّ ديهُ خؤيإ طُياْذَ دَسياو يُريَش ئاودا وٕ بىوٕ .بُآلّ ئُوَّ نُ
َِ دَدا خؤّ بُْاو ئاوَنُدا بهاتُوَ.
ثًَهشابىو يُقُساغ ئاوَنُ نُوتبىو ،و بُ َُٖىو تًِٓ ُٖوي
نُساوضًُنإ طُيؼتُ ئُوَّ ،طُطُ دَسيايًُنُ بُ صَمحُت خؤّ طُياْذَ ئاوَنُ ،بُسَو قىوآليِ
َُخؤيَُّٓ نُ وَى ئاآليًَو دَػُناوَ .بُ دواّ خؤيذا بُ
دَسيايِ سووٕ و ػُفاف خؤّ خضاْذو ئُو ثُي
ًََهِ بُٓوػُيِ
َُم َابىوٕ ،و ُٖسوَٖا ًًَٖ
نًَؽ دَنشد .ضاوَناِْ طُطُ دَسيايًُنُ يُ تشطاْذا َؤي
نُ يُ ثؼت طُسدًُْوَ تا طُسْىونِ نًهِ نؼابىو ،بُ باػِ دَديرتا.
ًًَطىٕ نُ ئاَادَّ تُقُنشدٕ بىو ،طُسّ تفُْطُنُّ ًَٖٓاخىاس ،ضىْهُ تاصَ نىػتِٓ طُطُ
دَسيايًُ بشيٓذاسَنُ بآ طىودبىو .ئَُشايني طىتِ:
 واصّ ىلَ بًَُْٓ ،كىّ دَبَِ و َشداس دَبًَتُوَ.َتُْط وَطتابىو و ُْٖاطُ بشِنَِ بىو .ئُو يُ خؤّ ْاسِاصّ بىو و ضىْهُ يَُُس
نشيظو خَُباسو دي
َِ خؤيذا طىتِ :ئاّ نُ سِاوضًُنِ طُوسَّ!
ثرتّ يُ خؤّ ضاوَسِآ دَنشد ،و يُ دي
نىسَِنُ ًَٖٓذَ خَُباسو طُس ىلَ ػًَىاو بىو نُ بًَذَْط و خاَؤؾ وَطتابىو و بُ َُٖىو ًَٖضّ
َِ دَدا بُسّ طشياِْ خؤّ بطشَّ.
ُٖوي
َِ داوَو طىتِ:
ناتَِ نُ طُطُ دَسيايًُ ساونشاوَنُيإ سانًَؼا و بشديإًًَ ،طىٕ دي
 طشْط ًًَُْٖ ،ؼتا سيَطاّ طُسنُوتٓت يُبُس َاوَ.َُّ ْاوَسِاطت دَضني .ئُوَّ صيَرتّ طًاًُْبُسّ ئاوّ يًًَُ.
ئًَظتا بُسَو ََُهؤي
نشيظو بؤ ثاناُْنشدِْ خؤّ طىتِ:
 َٔ ثُيُّ نشد ئُطًٓا....بُآلّ باونِ قظُنُّ ئُوّ بشِّ و طىتِ:
ُٖوٍَ َُدَ ثاناُْ بؤ خؤت بهُّ – ًٖض نُطًَو بُ يُنُّ تُقُ ْابًَتُ ساوضًَِٖ .ىس بُوَ ،بُباػِ تُقُدَنًَُّْ ،ضريت يُ دَطت دَسباص ْابَِ.
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َِ خؤيذا يُ ساوضًُنإ ََُٓىوٕ بىو نُ طُسصَْؼتًإ ُْنشد .و ئُو
نشيظو نح بىو ،بُآلّ يُ دي
ناتُ طفتِ بُ خؤّ دا نُ يُ ساودا ثُيُ ُْناو بري يُ ًٖض ػتًَهِ ديهُؾ ُْناتُوَ ،بُ دؤسيَهِ وا
ًْؼاُْ دابطشَّ .نُ طىيًُنُّ بُفريِؤ ُْسِوا و ُٖسوَى باونِ فًَشّ نشدووَ .تًُْا ناتَِ نُ دَطت
ثُيُثًتهُوَ دََِْ ،ضاوّ ُْتشؤنًَِٓ و ُْٖاطُّ خؤّ ساطشَّ.
طُطُ دَسيايًُنُ ،طُوسَو طُْطني بىوًَٖ .ؼتا وَى طًاًُْبُسّ صيٓذوو ،بُ تُواوّ طُسّ بىو.
ًًَطىٕ يُطٍَُ ئُوَّ نُ يُ وسطًُوَ طُطُنُّ نُوٍَ دَنشد ،دَطتُناِْ خؤّ بُ ساصيبىوًَْهُوَ
ثًَهذآًَٖاو طىتِ ":بًُٓ ضُْذَّ بُص ُٖيُ ،بُ ثاْايِ ضىاس ئُْطىطت دَبَِ".
نشيظو نُ خُّ و خُفُتِ خؤّ يُبري بشدبؤوَ .صؤس بُ سُصو ئاسَصووَوَ نؤَُنِ ئُوّ دَنشد.
يُّ ناتُدا ئَُشايني ضىوَ ْضيو ئُسطاِْ ثري تا بُيَُُنُ بًَُٓٓ ْضيو نُْاسَنُ.
ئَُشايني بُ خًَشايِ طُسِاوَ و بُثُيُ و ًْطُساًُْوَ طىتِ:
 نات تًَذَثُسِآ ،خًَشانُٕ! ثاػذإ تَُاػايُنِ ئامساِْ نشدو بُبآ ئُوَّ نُغ دَْط بذا،طىتِ – ًٖض خؤػًُنِ يُّ نُؾ و ُٖوايُ ْايُ...
َطشت،
ساونُسإ بُ خًَشايِ دٍ َو ُْٖاوّ الػُنُيإ دَسًَٖٓا ،تًُْا دٍَ و دطُسَنُيإ ُٖي
الػُنُيإ خظتُطُس ضُْذ داسيَهِ نُ بُ يُنُوَيإ ػُتُى دابىوٕ ،و بُسَو بُيَُُنُيإ بشد.
َطشتبىو.
نشيظو بُ دواياُْوَ بىو و ُٖسدوو تفُْطِ يُطٍَُ خؤيذا ُٖي
ئُسطإ يُ دَّ ئاوَنُ ،يُ تًُْؼت بُيَُُنُوَ ،ضاوَسِآ ّ ئُواِْ دَنشد .ثريًَََشدَنُ ػادبىو
و طىتِ:
 با خىداّ َُصٕ طىيَِ ىلَ بَِ نُ ئًَُُ ضُْذ ػىنشاُْ دَنُئ .ئَُُ يُ طُسَتاّ ناسدا خشاخًُْ! – و يُّ ناتُػذا نًَشدّ ساوّ بؤ طشْطرتئ ناس نُ يُ دواّ ساونشدٕ ئُويؽ خىاسدِْ دطُسّ
ناٍَ بىو – ئاَادَ دَنشد .ثاػذإ يُطُس الػُنُّ نُ ػُقًإ نشدبىو ،داًْؼت و دطُسَنُّ
دابُػِ ضُْذ بُػًَو نشد .ساوضًإ ثتُخؤيًُنًإ بُ دطُسَ دىاُْنُ دا دَنشد ،دَياخنظتُ ًَْى
َض و ضًَزيَهِ صؤسَوَ قىتًإ دَدا ،دطُسَنُ صؤس بُ تاّ و خىاسدَِْ و ًَٖٓذَ
َضُ ًَ
دًََاُْوَ ،بُ ًَ
دىإ بىو نُ ناتَِ يُْاو دًََإ دَْا ،دَبىو بُ ئاوو ْاو دًََاِْ ثشِ يُ ئاوّ طُسّ و ضُوسّ دَنشد.
ئاسَصووّ ديَشيِٓ نشيظو ٖاتُ دّ ،ئُو وَى ساوضًُنِ بُساطتِ ،يُ ناتِ ساودا دطُسّ خاوّ
دَخىاسد.
َُنُّ فًَش دَنشد:
ئُسطإ ًََشَٓذاي
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 خبؤ ،خبؤ ،ثرت خبؤ! ػُو ُٖوا طاسد دادَّ ،طُسَات دَبَِ ،دطُس يُ َُٖىو خىاسدًَْو صيَرتَشؤظ طُسّ داديَِٓ .باػرتئ دَسَاِْ دَسداُْ.
َآ بُسِاطتِ بَِ ويَُٓ بىو! تريوثشِيإ خىاسدو ُٖطتِ تًَٓىيَتِ دايطشتٔ .بُآلّ ئاوَنُ يُْاو
بُي
دًًهاُْو دًًهاُْؾ يُْاو بُيَُُنُدا بىو.
نُ َُٖىويإ تًَش بىوٕ ،ئَُشايني طىتِ:
 ئًَظتا ثًَىيظتُ الػُنُ نُيىثاسضُنُئ – .و طُسيُْىَّ بُ ًْطُساًُْوَ تَُاػاّ ئامساِْنشد.
ئُسطإ ساصّ بىو و طىتِ:
 دسَْط ْابَِ – .ديظإ طىتِ - :نُ ػُو طُيؼتًُٓ دووسطُّ ََُهؤيُّ ْاوَسِاطت ضايًَهِىلَ ديَِ دَنُئ .دَنشَّ ئًَظتا ضاّ ُْخؤيُٓوَ .باسَنإ يُْاو بُيَُُنُ دَنُيُٓوَو طىاس دَبًُٓوَ.
َِ طُطُ
ساوضًإ بُسيُوَّ سيَطا بطشُْوَ بُس ،يُبرييإ ُْضىو نُ خؤسانِ صَويؽ بذَٕ .دي
دَسيايًُنُيإ ثاسضُ ثاسضُ نشد ،ثًِ بضىوى بضىونًإ بُّ الوبُوالدا فشٍَِ دَدا داوايإ يُ خاوَِْ
دووسطُنُ دَنشدو يُبُسّ دَثاساُْوَ نُ داسيَهِ ديهُؾ ياسَُتًإ بذا تاوَنى يُ خؤػِ و
ػادَاًْذا بٔ .و يُ دوايًذا خؤيإ بُ دَسيادا نشدَوَ.
ََُهؤيُّ بضىوى يُ دواوَيإ دا بُ دَِ َا .ئُّ دووسطُ بضىونُ تاى و تًُْا و بًَهُغ يُ
ًَْىإ ئاوَ سَؾ و تاسيهُناْذاُٖ ،طتِ بُصَيِ و ًْطُساِْ يُْاو َشؤظذا دسوطت دَنشد .ساوضًإ
َُّ ْاوَسِاطت ًًَإ دَْا .ثاؾ ًْىَسِؤ بىو ،ػُو ْضيو دَبؤوَ .طُوٍَ يًَذَسَنإ بُ
بُسَو ََُهؤي
َُّ
ًَإ يًَذَداو ثُيُيإ دَنشد نُ بُسيُوَّ تاسيو دابَِ بطُُْ ََُهؤي
َُٖىو ًَٖضيإ طُوي
َٔ و ػُو
ْاوَسِاطت ،ضىْهُ وايإ ًْاصبىو نُ بُيَُُنُ بُ دًًَُنِ باؾ يُ سؤخ ئاوَنُدا بُ دَِ بًًَٗ
َُّ
َُّ بضىوى بُ خًَشايِ يُ ضاواْذا بضس بىو .بُآلّ ََُهؤي
يُو دووسطُيُدا بُطُس ببُٕ وََُ .هؤي
ْاوَسِاطت ًَٖؼتا بُدياس ُْنُوتبىو و يُْاو دَسيادا ًٖض ػتًَو ُْدَديرتاًَٖ .ؼتاؾ ُٖتا ضاو بشِّ
دَنشد بُ ُٖس ضىاس الدا ُٖس ئاو بىو.
َِ ساوّ طُطِ دَسيايِ بىوُٕٖ .وا بُ دؤسيَهِ ُٖطتجًَهشاو طؤسِا.
ئُو َاوَيُّ ساوضًإ طُسقاي
َُنإ بُتاوتشو تىْذتش بىوٕ .ئاويَهِ صؤس ًَٖؼتاؾ ُٖس بُ َُٖإ ئاساطتُّ داسإ ػُثؤىل
ػُثؤي
دَدا.
بُآلّ ئاساطتُّ با طؤسا بىو .ئًَظتا بُيَُُنُ صيَرت يُ داسإ َُيَُُىل دَنشدو تُناِْ دَداو
بُسصوُْوّ دَبؤوَ.
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بُآلّ ًْطُساِْ و تشطِ ساونُسإ ثرت يُ ُٖسػتًَهِ ديهُ يُ ئامسإ بىو .ئامسإ خُبُسّ ضِ
دَدا! دياس ُْبىو يُ نىيَىَ صَسِاتِ تُّ ئاطا يُ فشِيٓذا بىو و ثُسدَيُنِ طجِ بُطُس ئامساْذا دَدا ،و
َِ سَػِ ئاطشّ دُْطُيًَهِ ضشِ نُ با دووس يُ سووّ صََني بُسَو اليًَهِ ساثًَضُى دَدا،
وَى دوو نُي
َُ دابىو ،و ئُطُس ضِ ئُّ ثُسدَ تُْهُّ ُٖوس تًُْا نًََُو ئامساِْ دادَثؤػِ و ًٖض
يُ دىوي
ْاسَِسُتًُنِ بؤ نُغ دسوطت ُْ دَنشد ،بُآلّ ديظإ ساوضٌ سوويإ طشر نشدو ئُسطإ بُطُسو
طُنىتًَهِ ْاقايًُوَ تَُاػاّ ئُّ الو ئُوالّ نشدو يُ ريَش يًَىَوَ طىتِ:
 ئَُُ يُ نىيَىَ دًَََِٖٓ؟ًَإ يًَذَداو بُسَو ثًَؼُوَ دَضىوٕ و يُطٍَُ ُٖس طُوٍَ يًَذاًَْهذا ضاوَسِيِ
ئًَظتا ئُوإ بُ تاو طُوي
ًَٓاتشئ دووسطُيُنِ
َُّ ْاوَطشاطت باػرتئ و دي
بُدياسنُوتِٓ صَويإ دَنشد و بؤ ئُوإ ََُهؤي
ئُو طَِ دووسطُيُ بىو.
يُو ناتُدا ئامسإ ػني و سووْاى ،تا ُٖتاويؽ داسيَهِ ديهُ يُو الّ ديهُّ دَسياوَ ،ئُوَْذَ
َآ ّ يُ دووستشئ طؤػُّ دًٗإ دايُُٖ ،آلتبىو .بُ تُواوّ
دووسو ًٖض ىلَ ضاوَسآ ُْنشابىو نُ بً
دَنشا بُبآ طشفت طُيشّ ُٖتاو بهشَّ.
َِ سووْاى و ئُسخُواِْ بُ خاَؤػِ دَطُسِاو يُو دووسايًُ ثشِ يُ دونٍَُ و
ُٖتاو بُ ًًَٖ
ئُسخُواًُْوَ ،بُ ػًَىَيُنِ ْادياس طىوس دَضؤوَ .بُػًَو يُ ئامسإ بًَطُسدو سووْاى بىو .داسيَهِ
َِ بُطُس دًْادا نًَؼاوَُٖ .س ئُوَْذَ بُغ بىو ،ئايؤصّ يُنظُس صيادّ
ديهُ سووْانِ و ًَُِٖٓ باي
نشدَوَ.
ساوضًاِْ ئًَُُؾ يُ دَسيادا ُٖطتًإ بُ ئًَُِٓ ئًظشاسُتِ دووسطُنُ دَنشد.
َِ ئُوّ دَداوَ و وسَّ دَدا بُس طىتِ:
ًََهذا دي
ئُسطإ نُ يُ سؤخ نشيظو داًْؼتبىو .يُ ساي
نََُِ ئاساَت ُٖبَِ ،دووسطُّ ََُهؤيُّ ْاوَسِاطت بُدَس دَنُوَّ .طُجنُنُ دًَََو بىوسُصّ دَنشد قىًََو ئاو خبىاتُوَ ،طُسَجناّ بُثَِ ّ َُٖإ طادَيِ َٓذاآلُْو ضاوديَشّ نشدِْ
ضُْذو ضىوِْ ساطجاسدَنُّ بابِ ،سيَطاّ يُّ داواناسيُّ طشت .باونِ دويَِٓ ثَِ ّ طىتبىو نُ يُ
َُوَ ئاو خبىسيَتُوَ .يُ
ناتِ طُػتِ دَسيادا ئاو خىاسدُْوَ صؤس نَُُْ .ابَِ يُ ْاو دَسيادا وَى َاي
ُٖس طَِ دووسطُدا ئاوّ خىاسدُْوَ ًُْْ .ابَِ باسّ صياد خبشيَتُ ْاو بُيَُُوَ.
تًُْا ناتَِ نُ َُٖىو ئاو دَخؤُْوَ ،دَنشَّ ،ئاو خبىسيَتُوَ يُو ناتُّ نُ ئامسإ طاف و سؤر بُ
دَسنُوتُوَُْ .ودُواُْنُ ًَٗشَبإ ئُسطاِْ ثريّ ُٖطت ثًَهشدو بُ صَسدَخُُْيُنِ ثًاواُْوَ.
و تَُاػايُنِ باونِ طىت:
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 بابُ طُوسَ! صؤس سُص دَنُّ قىََِ ئاو خبؤَُوَ!ئُسطإ تًَطُيؼت ،صَسدَخُُْيُنِ طشت و طىتِ:
 ئُودا دُْذَؾ! دواّ خىاسدِْ دطُسيَهِ ئُوٖا عُدايب ًُْ.ئاخش خؤ َُٖىوَإ تًٓىوَاُْو سُص دَنُئ ئاو خبىيَُٓوَ!
ئَُشايني و ًًَطىٕ يُ دًَطاّ خؤياُْوَ .طُسيإ بؤ ساطتِ قظُنُ باداو و ئَُُ نشيظهِ
َهُ َُٖىويإ تًٓىياُْ.
خؤػشاٍَ نشد ،ضىْهُ تًَطُيؼت ُْى تًُْا ئُو بُي
 باػُ ضِ دَنشَّ ،نُوايُ دَممإ تُسِ دَنُئ و ثاػإ دطُسَيُنِ بؤ دَنًَؼني! – ئُسطاِْ ثريَُنُّ وَالْاو دُيًهاُْ ئاوّ يُ داْتاّ بُيَُُنُ دَسًَٖٓاو بُ دَطتُوَّ طشت،
ئَُُّ طىت و طُوي
يُ دوايذا ئاوَنُّ يُ يىويُّ دًًهاُْنُ يُ ْاو ضَُضُنُنشد .ئاوَنُ طاسدو طاصطاس بىو .يُ
َُنًاُْوَ ًَٖٓابىو .ئُو ئاوَ ًَُٖؼُ ثاى و طاصطاسَّٖ .اويٓإ بؤٕ و
ناًُْنُّ بُس طُطُبُي
بُساَُّ طًاو طؤٍَ و صَوّ ػًَذاسّ يًَذَٖات .نشيظو ضَُضُنُّ يُ ريَش ئاوَنُّ ساطشتبىو صؤسّ
سُص دَنشد بُ خًَشايِ قىََِ ئاو خبىاتُوَ .بُآلّ نُ ًْىَّ ضَُضُنُ ثشِ ئاو بىو ،ئُسطاِْ ثري بُ
تُثُدؤس طُسّ داخظتُوَ .ئُسطإ بؤ نشيظهِ ثًَؼًٓاس نشد:
 باػُ ،خبؤوَ ،يُ دوايًذا دَدَيُٓ ئُواِْ دّ – .ئاطاداسّ نشدَوَ نُ ئاوَنُ ُْسيَزَّ.نشيظو طُسَتا صؤس بُ خؤػًُوَ ئاوَنُّ بُطُس بًُٓوَ نشد بُآلّ يُ نؤتايًذا ئاساَرت و يُّ
ناتُدا ُٖطتِ نشد نُ ئاوَنُ تاَِ تُختُّ نًَؼاوَو تاّ خٓهًؽ بىوَ.
ئُسطإ ثشطِ:
 تًَش ئاو بىوّ؟  -نىسَِنُ وَآلَِ داوَ:َآ.
 بُيئُسطإ طىتِ:
 يُ ضاوَناْت سِا دياسَ نُ تُواو تًٓىيَتًت ُْػهاوَ ئًَظتا با ئُوٖابَِ .يُ دوايِ دا ضؤسِيَهِديهُػت دَدَََِ.
ثريًَََشدَنُ ئاوّ يُ ضَُُضُنُّ دَطت نشيظو نشدو طىتِ:
 دطُس ػتًَهِ باػُ ،ئُطُس سيَطات بُ وػهاِْ نُوتُوَ ،بُ طُتٌَ ئاو خبؤوَ.ئُوطانُ ئُو ئاويَهِ صؤسّ خىاسدَوَ يُو ناتُدا ثُّ بُ ساطتِ ئُو قظُّ ثريو بُ طاآلضىإ بشد
َِ طىوى بىو!
ًََٔ :ئؤخُّ نُ طُس دي
نُ دَي
يُ دوايًذا ئُسطإ بؤ ُٖس يُنًَو يُ طُوٍَ يًَذَسَنإ طَِ تا ضىاس ضَُضُ ئاوّ تًَهشد.
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نشيظو خؤّ ضَُضُ ئاوَناِْ دَداَُِْٖ .س نُ نىسَِنُ تًَش ئاو بىوًٖ ،ض ْاسَِصايًُنِ ُْبىو نُ
باونِ و ًًَطىًْؽ ئُوَْذَّ بؤيإ دَخىسيَتُوَ ئاو خبؤُْوَ .بُآلّ ئُسطاِْ بُ طاآلضىو بُ ثًَىيظتِ
َُّ بؤ سووٕ بهاتُوَ نُ بؤضِ بؤ ُٖسيُنًَو يُوإ طَِ ضىاس ضَُضُ ئاوّ تًَهشد.
صاِْ نُ ئُّ خاي
 تؤ ًَٖؼتا قُواسَّ يُػت بضىونُ .بُآلّ طُيشّ ئُوإ نُ ض ثُيهُسيَهًإ ُٖيُ! ناسَنُػًإطشاُُْٖ .س نُ طُوٍَ ىلَ بذَّ صووتش تًٓىوت دَبَِ.
يُ ساطتًؼا ئُو دووَ يُنظُس ضَُضُ ئاوَنُيإ خىاسدَوَ و ثًَىيظت بىو ديظاُْوَ ئاوّ
ديهُيإ بذسيَتَِ .ئُّ داسَ ئُسطإ بُ ثًَىيظتِ صاِْ طُوٍَ يًَذَسَنإ طُسصَْؼت بها.
 ئًَىَ ،بشايُٓ! واُْصأْ ،يُ دَّ سووباس داًْؼتىوٕ!ئَُشايني و ًًَطىٕ يُ وَآلَِ ئُودا تًُْا صَسدَخُُْيُنًإ ٖاتَِ .يُعِٓ تًَطُيؼنت .تًٓىوَإ
َُوّ تًٓىَتًُنَُإ بطشئ.
بىو و َُْإ تىاِْ دً
بُآلّ خىدّ ئُسطإ نُ بُػُ ئاوّ خؤّ خىاسدَوَ .طُسيَهِ باداو بُ ثًَهًُُْٓوَ طىتِ:
َآ ،خشاخ ُْبىو يُ نُْاس سووباسيَهذا بائ .بُساطتِ ئُّ دطُسَ خاوَ ػتًَهِ قىسطُ...
 بُييُ دواّ ئَُُدا طُبًًُنُّ ثشِ نشدَوَ و دَطتِ بُ طُبًٌ نًَؼإ نشد نُوتُ دوو نٍَُ و نُيف
ًََهذا بُ بريّ داُْدَٖات نُ ُٖسطًض داسيَهِ ديهُ تاّ و ضًَزّ ئُّ خؤػِ و نُيف
نشدٕ ،يُ ساي
نشدُْ ْابًًٓتُوَ.
نشيظو يُنُّ نُغ بىو نُ فُالنُت باسيُنُّ ديت..
**********
ثًَؽ ئَُُ ،ناتَِ نُ َُٖىو تًٓىوَتًإ ػها .ساصّ و خؤػبُخت ُٖطتًإ بُ خؤيإ دَنشد،
ضُْذ دَقُيُنِ صؤس ًَُٖٔ بىو .يُنُّ طُطِ دَسيايِ سِاونشابىو ،بُ صوويِ يُ دووسطُنُ
ئًظشاسُتًَهًإ يُبُس بىو بؤ بُياًُْنُؾ دَبىايُ ساويَهِ ديهُّ طًاًُْبُسَ دَسيايًُنإ بهُٕ.
َُٖىو ػتًَو سيَو بىو.
بُيَُُنُ وَى ثًَؼىو ػُثؤيُناِْ دَسيايِ ػُم دَنشدو بُسَو ثًَؼُوَ دَضىو .ئُسطإ يُ
دواوَّ بُيَُُنُ داًْؼتبىو و طُبًًُنُّ دَنًَؼا و يُْاو دايػُ و خُياآلتِ ثُسّ دَسيايِ خؤيذا
بىو ،سيَُٓايِ بُيَُُنُّ دَنشد .ئَُشايني و ًًَطىٕ بُبآ ئاصاسو فؼاسيَو .بُئاساَِ و وسدو دىإ،
ًَإ يًَذَدا .نشيظو ضاوّ يُ ساوضًُنإ بشِّ بىو و ضًَزّ وَسدَطشت .ئُو يُّ ضشنُ
بؤ خؤيإ طُوي
َذَطُْطاْذ و يُ باسَّ ُٖس
َُتًَهِ َٓذاآلُْ ُٖس يُنًَهًاِْ بُ دًا ُٖي
طاتاُْدا بُثآ ّ تُسصَ خُطً
يُنًَهًاُْوَ بريّ دَنشدَوَ.
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ئُو ْائاطاياُْ ػُيذايإ دَبىو ػاْاصّ بُوَوَ دَنشد نُ يُّ ناتاُْدا يُ سؤخ ئُواْذا يُْاو
بُيَُُنُ داًْؼتىوَ.
نشيظو ُْيذَتىاِْ ًٖض برييَهِ ديهُيإ ىلَ بهاتُوَ .ئُسطاِْ بُطاآلضىو .بُ َُٖإ بُيػُبابُّ
َجفُاو ًَِ قًت و دَطتِ دسيَز وَى سَطِ ريَش خاى نُض و نىٍَ و ضاواِْ عاقٌَ و فشًََظهاوّ.
ُٖي
َذاضىوبَِ.
ًَُٖؼُ دَبىو ُٖس ئُسطاِْ بُ طاي
َذاضىإ ،بُبَِ ئُو َشؤظُّ نُ
ئايا دَنشا دطُ يَُُ ػتًَهِ ديهُ بَِ؟ ئايا ريإ بُ بَِ ثريوبُطاي
َآ ئُو نت
دًَطاّ سيَضّ َُٖىوإ بىو دَنشا َشؤظ بزيُ؟ ئُطُس وابا صؤس طُيشدَبىو؟ دانِ نشيظو دَي
و َت باونًُتِ نُ طُوسَ دَبَِ َىوبُ َىو دَضًَتُوَ طُسبابِ .ضاوَناِْ ُٖس ضاوَناِْ ئُو بىوٕ
وَى سَْطِ بُسِوو قاوَيًُ .دداُْناِْ تؤنُُو طاغ و طُيًِ ،سيَو وَى دداُْناِْ باونِ دوو دداِْ
ثًَؼُوَّ ُْختَِ نُسويَؼهاِْ ٖاتىوٕ و بؤ ثًَؼُوَ ٖاتىوٕ.
َآ سيؼِ وَى سيؼِ باونِ سَؾ و صبشو ثشِ دَبَِ .بَِ ئُطٍُ ًُْ باونِ بُ ئَُشايًِٓ
دايهِ دَي
سيؼؤ ْاو دَبُٕ.
نُ نشيظو نََُِ بضىونرت بىو و سووت و قىوت يُْاو سووبادا َُيُّ دَنشد ،دايهِ
ئًُْؼهًَهِ يُ خىػهُنُّ خؤّ دَداو ثَِ ّ دَطىت :تَُاػانُ ،تَُاػانُ ،نت و َت ئُوَ ،وَى
َذا طشتبَِ و َُبُطتًإ يُى نُغ بىوبَِ.
َآ ّ ُٖسدوو خىوػو نُطًَهًإ يُ دي
بً
يُ ثًَهًُْٓا خُسيو بىو ػُم ببُٕ و بؤ َُنشو ػُيتاِْ نُوتُٓ ثظهُ ثظو .دايهِ دَيطىت
ناتَِ نُ نشيظو طُوسَبىو .ئُطُس ٖاوطُسيَهِ وَى خؤّ بُ بُخت بَِ .ئُوطانُ ًٖض خُّ و
ًَٓا دَبَِ نُ ٖاوطُسَنُّ خؤػبُخت دَبَِ .نشيظو نُوتُ برينشدُْوَو بُ
خُفُتًَهِ ْابَِ .و دي
خؤّ طىت ،دَبَِ ض نُطًَو بَِ و ضؤٕ خؤػبُت دَبَِ؟ ئُطُس ئُو بُ باونِ ضىبَِ ٖاوطُسَنُّ ضؤٕ
خؤػبُخت دَبَِ؟
ئُو نُطُّ نُ باطِ نشا ،واتُ باونِ .ئُو نُطُيُ نُ يُ ثًَؼُوَ داًْؼتىَو طُوٍَ يًَذَدا ،بُو
َُتًَهِ
طُسوسيؼُ سَؾ و دداُْ طجًاُّْ ،ثًاويَهِ ضىاس ػاُْو باوَسِ بُ خؤبىو و بُسدَواّ خُطً
َهِ ديهُ دطُس
دًَطريّ ُٖيُ .نشيظو بُبريّ ْايُ باونِ ٖاواسّ بُطُسدا نشدبَِ و يإ وَى خُي
َذا بٓىيَِٓ و يإ ثاسيَضطاسّ ىلَ بها .يُ ساطتًذا ضاوَناِْ وَى بُسووّ ثًَطُيؼتىو ،ثاى
طؤصّ يُطُي
و ثشِ يُ دسَوػاُْوَ بىوٕ.
َُّ ديهًًَُ ،طىٕ ئاَؤصاّ باونِ داًْؼتبىو نُ
يُ دواّ ئُوَوَ يُ نُْاس ئُو دوو دىوتُ طُوي
دوو طاٍَ يُ باونِ بضىونرتَ .بآ ٖىدَ ْاوّ بشاّ ئُويإ يًَٓاوَ .ئُطًُت سيؼِ ًُْ و ئُوَّ نُ يُ
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َِ ػًَش َاطِ 9.خؤيؼِ ُٖس يُ ػًَش َاطِ دَضَِ،
دَّ و ضاويذا بُسضاو دَنُوَّ ،ػتًَهُ وَى مسًًَ
ئُطُس ػتًَهِ بُ دٍَ ُْبَِ.
َِ ًٖض نُطًَو بريَِجنًََِٓ .سؤريَهًإ
عُدايب دَنُويَتُ تؤريُٓوَو دسيَزَدادسِّ و صؤسطىتْٔ .اًًَٖ
يُطٍَُ باصسطاًَْهِ نُ تاصَ طُيؼتبىوَدَِ بىوَ ثًَهذاداًْإ.
َُٖىو خضَُناِْ ْاضاسبىوٕ بؤ ساصّ نشدِْ نابشاّ باصسطإ عىصس خىايِ بهُٕ .بُآلّ ًًَطىٕ
خؤّ ئاَادَّ بًظتِٓ ئُّ قظاُْ ُْبىو ،بُو َُٖىو نىستُ بُٓيِ و خشيًُيِ يُوَ نُ دَتطىت
َُداسَٖ ،اواسّ دَنشدو دَيطىت َٔ ،ساطتِ ًْؼاِْ ئُّ نابشايُ دَدَّ .خىاسدبىويُوَو َُطت
نؤتُي
بىو .ئُو صؤسّ دَخىاسدَوَ .ضُْذ نُغ يُواُْ ئَُشايني دَياْىيظت دَطت و ثًَِ ببُطتُٓوَ ،بُآلّ
ًََِ وسضُ ًَٖٓذَ بًَُٖضَ .نشيظو بُ َاَُ ًًَطىٕ باْطِ دَنشد.
صؤس بُصَمحُت دَسَقُتِ ٖاتٔ ،دَي
صؤس بشادَسّ باونِ بىو و ًَُٖؼُ ثًَهُوَ دَضىوُْ ساوَّ ،يُبُس ئَُُ ُٖسطًض دَسدَطُسيإ بؤ
يُنذّ دسوطت ُْ دَنشد و ُٖسدوونًإ دوو سِاوضِ وَى يُى بُ تىاْا بىوٕ .نىسِّ ًًَطىٕ صؤس وسديًُ
بىو تاصَ ثَِ ّ طشتبىو ،بُآلّ دوو نضُنُّ طُوسَتش بىوٕ .نشيظو ُْيذًََٖؼت نُغ بًاْشَِجنًََِٓ.
َُطُس نُطًَو دَيىيَشا نُ دَطتًإ بؤ دسيَز بها .دايهِ نشيظو صؤسّ دٍَ دابىوَ نضُناِْ ًًَطىٕ.
صؤسبُّ نات ئُوإ بؤ ياسّ نشدٕ دَٖاتُٓ نٔ ثظىويُى.
ًََٔ نُ ئُّ
بُآلّ يُ ًَْىإ َُٖىو نضُناْذاَ .ىصيىى يُ َُٖىوإ دىاْرت بىو .بُداخُوَ! دَي
َُ طُوسَ بىو دَيذَُْ يُنًَو يُ طُجنُناِْ ٖاوطًًَإ .ضُْذ باؾ بىو ئُطُس َشؤظ يُ ثشِيَو
نًزؤي
دَيطشت و ئًذّ بُ نُطِ ُْدَدا....
نشيظو ،يُوَّ يُ نُْاس دَسيا نَُرت بريّ يُّ ػتاُْ دَنشدَوَ ،بُآلّ ئًَظتا يُ دووسّ و دابشِإ،
َُٖىو ػتًَهِ ئاطايِ َاْاو ضَُهًَهِ خؤػُويظتِ ئاًََضّ وَسطشتبىو نُ ثًَؼرت ئُو ىلَ ّ بَِ
ئاطابىو.
َُنُو
َُى و يُدَّ ئاوّ ْاو دؤي
َُوَ با .يُ ثؼت طشدّ طُطُبُي
صؤس صؤسّ سُص دَنشد ئًَظتا يُ َاي
يُ نُْاس دُْطٍُ بايُ ،يُوَّ نُ ُٖواسطُّ ديَشيِٓ ًْىخًُ دَّ ئاو ْؼًُٓناِْ ُْوَّ ثُسّ دَسيايِ
ىلَ بىو.
َِ خظتُٓرإ .بُآلّ
َضىوبىو .دي
يُّ وَختُدا ئُّ ئاسَصووّ بؤ ديذَِْ دايهِ ئُوَْذَ يُ ْاخًذا ُٖي
َُنُ عُصيضَنُّ ،نُ َُٖىو دَّ يُ سؤخ دَسياٍ
ئُو يُ سؤخ دَسيا عُصيضَنُّ خؤّ .يُ طُطُبُي
ْ -9اوّ ئارَيًَهِ دَسيايًُ.
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ئُبُدّ بُ دواّ ناسَناِْ خؤيذا سِاٍ دَنشد ،صؤس دووسبىو .نشيظو ُٖتا ئاوسيَهِ داوَ تا يُ ساطتِ
ًَٓابَِ .و يُوطُسو بُْذاُّْ نُ ضاوّ بُ دَوسوبُسيذا دَطًَشِا ػتًَهِ تُواو
ئُو بريو ئُْذيَؼاُّْ دي
ثًَضُواُْو ضاوَسَِّ ُْنشاوّ ديت.
ًَََُؼِ نُ دوو نضِ ثإ و ثًَهُوَ ْىوطاو
يُ ْاوَسِاطتِ دَسيادا ديىاسيَو يُ تًََُهِ ضشِّ خؤي
نُ ْضيهُّ ًْىَّ يُبُس ئاطؤدا ثإ ببؤوَ .بُسَو الّ ئُوإ ْضيو دَبؤوَ .تُّ ئاػهشاو بُتاو و يُ
ػًَىَّ ػُثؤالٕ دا بُطُس سووّ ػًِٓ ئاوَوَ ْضيو دَبؤوَو بُسدَواّ تُواوّ ئامسإ و دَوسوثؼتِ
ًَىػًِٓ ئُوإ و
خؤّ دادَطشتُوَ .تُّ يُ ػًَىَّ طًاًُْبُسيَهِ صيٓذوو .وَى ديَىيَو نُ ئاَاجنِ ُٖي
بُيَُُنُيإ و َُٖىو ػىيًََٓهِ دياسو ْادياسبَِْ ،ضيو دَبؤوَ ،تُّ بُ تايبُتِ يُ اليُنُوَ ْضيو
ًَََُؼِ يُ ْاوَسِاطتِ
دَبؤوَ نُ نشيظو ثًَؼرت يُ َُٖإ الدا ػتًَهِ ْادياس ،تًََُهِ ضشِّ خؤي
َُ تُّ و َزَّ نُ ُٖسدَّ يُبُسضاو
دَسيادا ديتبىو و وايضاِْ بىو نُ دووسطُيُ ،ئًَظتا "با" ئُّ نؤَُي
َِ .نشيظو بُ
طُوسَتش دَبىو ،صيَرت طُوسَ دَنشد بُ نؽ و َاتِ و بُ خًَشايِ بُسَو ئُواِْ سادََاي
تؤقًًََٓهُوَ ٖاواسّ نشد:
 طُيشّ طُيشّ! تَُاػانُٕ!َُٖىويإ دَطتُ ثاضُ بىوٕ .بُيَُُنُ نُ دًَََو بىو بُبَِ سِابُسّ وَطتابىو ،بُطُس ػُثؤالُْوَ
َح و ٖؤسِّ تشطٓانِ ػُثؤىل طُوسَ يُ ثؼت ثُسدَّ تَُُوَ
طَُاّ دَنشد .و يُ َُٖإ ناتذا ػً
َذَضىو و ُٖسدَّ
دَطُيؼتُ طىَّ .ػُثؤٍ يُطٍَُ ٖارَّ بُسدَواّ صيادبىوِْ دَسياٍ ياخِ بىو ُٖي
طُوسَتش و ثرت دَبىو و دًَْؼتُوَ.
ئُسطإ بُ قُٖشو ْائىًََذيُوَ ٖاواسّ نشد:
 طُسّ بُيَُُنُ وَضُسخًَُٓٓوَ ،بًطُسِيَُٓٓوَ.ُٖس نُ طُوٍَ يًَذَسَنإ طُسّ بُيَُُنُيإ يُ سووّ ػُثؤيُنإ طىوسِاْذَوًََٖٓ ،ذَّ َُْابىو
نُ يُنَُني صَبشّ تؤفإ بُيَُُنُ وَسبطًَشَّ .ػُثؤيُنُ سؤيؼت و تًَجُسِّ و يُ دواّ ئُوَدا ياخِ
بىوٕ و ٖاس بىوِْ دَسيا صيَذَتش بىو و يُ َُٖإ ناتذا تُّ و َزَنُػًإ طُيؼتُطُس .ئُوطانُ
تًََُو نُ يُ ثًَؼًاُْوَ بُسَو سوويإ دَخضّ و يًًَإ ْضيو دَبؤوَ ًَٖٓذَّ َُْابىو بًاْطاتَِ ،بُ
ئاػهشايِ دَديرتا نُ ئُّ َُٖىو تَُُ صؤسو تاسيو و ػُثؤالويُ بُ ض دؤسَ ػهؤيُنِ خَُاوّ و
ثُتو بضشِيَِٓ و خؤسِاطشيُنِ ػىّ و َُسطباسَوَ بؤ ثًَؼُوَ دَٖات.
ئُسطإ تًُْا تىاِْ ٖاواسبها:
َهشدِْ باتإ يُبري بَِ!
َهشدِْ بايُنُتإ يُبري ُْضَِ! ػىيَِٓ ُٖي
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بُداسيَو َُٖىو ػتًَو يُْاو تًََُهِ ئُطتىسو تاسيهذا ْكىّ وٕ بىو .ئُّ وَى ُٖسَطًَو نُ
بُطُس طُسّ ئُواْذا سِوا ئُواِْ يُْاو طُسداويَهِ تاسيو دا دَػًَشدَوَ .بُداسيَو و يُيُى ضاوتشوناْذا
ئُوإ يُ دًٗاًَْهُوَ نُوتُٓ ْاو دًٗاًَْهِ ديهُوََُٖ ،ىو ػتًَو بُسَو َُْإ ضىوبىو .يُّ ضشنُوَ
ُْ ئامسإ يُ ػىيَِٓ خؤيذا َابىو ُْ دَسيا و ُْ بُيًََُؽ يُ ػىيَِٓ خؤياْذا َابىوٕ .ئُوإ دَّ ضاوّ
َطريا و َاْاّ
يُنذيؼًإ يًَو دًا ُْدَنشدَوَ .يُّ ضشنُطاتُوَ بُ دواوَ ئاساّ و ثؼىويإ يُبُس ُٖي
َضىْذا بىو داسيَو بُيَُُنُّ بُسص دَنشدَوَو داسيَهِ
ئًظشاسُتًإ ُْدَصاِْ .دَسيا يُ طًََزاو و ُٖي
ديهُ ُْوّ دَنشدَوَ ،داسيَو يُ ثشِ و بُخًَشايِ بُسصّ دَنشدَوَو دًَََو يُو طًَزاوَّ نُ يُ ًَْىإ
ػُثؤيُناْذا ثُيذا دَبىو ،دَٖاويؼت .يُئُجناَِ ثشِراِْ ئاو و سِػًَِٓ ػُثؤيُنإ دٌ و بُسطُناًْإ
تُسِو طُْطني ببىو.
بُآلّ طُوسَتشئ ناسَطات ئُوَبىو نُ يُ ًَْى ئُو تَُُ ئُطتىوَدا بُيَُُواُْنإ ًٖض ػتًَهًإ
يُ دَووسوبُسّ خؤياْذا ُْدَديت ُْياْذَتىاِْ تًَبطُٕ نُ يُ ْاو دَسيادا ضِ سوودَدا و ض سيَطاو
ثالًَْو بطشُْبُس .تًُْا يُى سيَطا يُبُسئُوإ داَابىو .ئُويؽ ئُوَبىو نُ نىيَشاُْو بُ تَُاّ خىا
َح
َٔ قً
ُٖوٍَ بذَٕ و بُُٖس دؤسيَو بىوَو ضؤِْ بؤيإ دَنشا بُيَُُنُ بُطُس ئاوَنُوَ ساطشٕ و ًًَُْٖ
بًَتُوَ .ئًَظتا ئًذّ قظُيُى يَُُسِ يًَدؤسِيِٓ بُيَُُنُوَ بؤ ئاَاجنًَهِ دياسيهشاو يُ ًَْىاْذا ًُْ.
ًََهِ ْادياس بُ نًَؽ دًََٖٓاو
ػُثؤٍ بُيَُُنُيإ بُثآ ّ ئاسَصووّ ْادياسّ خؤيإ بُسَو خاي
ُْدَصاْشا تا ض ناتًَو ئُّ باسَ ْاَُٖىاسَ دسيَزَ دَنًَؼَِ.
نشيظو بُس يُ ئًَظتا بًظتبىوّ نُ يُ سابشدوودا سِوويذاوَ ساوضًإ تىوػًإ بُ تىوػِ الفاوّ
دَسيايِ بىوَو طُسيإ تًَذا ضىوَو بٓبىو بىوٕ.
َُنذا بُ ئىًََذيَهِ ئاويَتُ
يُّ باساُْدا رْإ و ثًاوإ ضُْذإ ػُو سؤرإ يُبُسصايِ طشدّ طُطُبُي
َهُ ئَُُ خىايُو طىساغًَهًإ ثُيذابَِ.
بُبآ ئىًََذّ ،ئاطشَ ػًُٓيإ دَنشدَوَ :تا بُي
بُآلّ ئُو يُّ ضشنُطاتاُْدا تُْاُْت ُْيذَتىاِْ َُصَْذَ بها نُ ئُو سووداوَ ْاخؤػُّ طًإ
طجاسدٕ يُ دَسيايِ بَِ طٓىوس تا ض ئُْذاصَيُى تشطٓاى و تاقُت ثشِونًَُٓ بُتايبُتِ ئُوَّ نُ
ُْيذَتىاِْ بريّ يًَبهُُْوَ ،نُ ئُّ َُٖىو تَُُ بآ ئاصاسو تاصَ طُيؼتىوَ خاَؤػاُّْ وَسصّ صطتإ
َذَسَوَّ
نُ ثُيذابىوًْاِْ ئُوَْذَ يُ نٔ ئاصيض بىو ،دَتىأْ ناتًَو دًٗإ يُ نجِ يُنِ دي
تُيًظُاوّ و يُ طُسابًَهِ طُستاثا طجِ داثؤػشابىو .صََاًَْو بىوُْوَسَناِْ طُسصَوّ طىايا يُ
َُنإ ضاوَسِآ ّ
ئامساْذا يُ فشِيٓذا بىوٕ و صؤس خُياآلوّ يُ ُٖوادا نح بىوُْتُوَ ،ناتَِ نُ دي
سوئًايُنِ ئُفظاُْيٌ طُساوسِيَز يُ طظتِ و خاويُنِ خؤؾ و ْادياس دَنُٕ.
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ََِ تَُِ
ََِ ئُّ تَُاُْ دَتىأْ يُ َُٖىو ػىيًَٓهذا بنب بُ دورَٓاًَْهِ ئُوٖا بَِ بُصَ .نؤَُي
بُي
سَؾ يُ ناتًَهذا تاويإ دًََٖٓا ،دَخضئ و ثُساطُْذَ دَبىوٕ و دووباسَّ فؼاسيإ بؤ ْاو يُى
َضىو تؤفاًُْنُدا َُيُيإ دَنشد ،ثًَضىيىىل خضيِٓ َاسيإ دًََٖٓاوَ
دَبشدَوَو بُطُس دَسيا ُٖي
يادّ َشؤظ.
نشيظو نُبُطُس دًَطانُيُوَ بضَاسنىت بُْذ ببىو ،طُساثإ طًاِْ ثُػؤنابىو يُ تشطإ
ُٖتشَػِ سِرابىو بُ قاضُناِْ ئُسطاِْ ثريَوَ ْىوطابىو.
ئُسطاِْ ثري طُسّ بشدَ بٓاطىَّ ّ ٖاواسّ نشد:
 تؤ َٔ تىْذ بطشَ! تىْذّ بطشَ!ََِ و يإ ػتًَهِ بؤ بهاًٖ .ض يُنًَو
ئُسطإ يَُُ صيَرت ُْيتىاِْ ػتًَهِ ديهُ بُ نىسَِنُ بً
يُوإ ُْيذَتىاِْ نُ ضاسَْىوطِ ئُو باػرت بها .ضىْهُ َاٍَ و باسّ َُٖىويإ يُبُساْبُس ئُّ
تىوسَِبىوُّْ طشووػت يُنظإ بىو .ئُطُس ٖاتىو نشيظو بؼطشيابا و ٖاوسّ نشدباو باْطِ باونًؼِ
بهشدبا ئَُشايني يُ دِ َّ خؤّ ُْدَدىوآلوَ ،ضىْهُ بُيَُُنُ تًُْا يُبُس ئُوَ يُطُس ئاو
َُّ ػُثؤيُناْذا بَِ ئىًََذاُْ بُ طُوٍَ ثاسطُْطِ
ساوَطتابىو نُ ئُوو ًًَطىٕ يُطٍَُ ثًَؼبًِٓ دىوي
َُنإ بُسدَوإ بُيَُُنُيإ بُسَو تاسيهِ تَُُ ئُطتىسَنُ بُ
بُيَُُنُيإ دَثاساطت .بُآلّ ػُثؤي
َِ دَدا طىود يُ طُويُناِْ بُيَُُنُ وَسطشَّ و بُيَُُنُ بؤ اليُى
نًَؽ دَنشد .ئُسطإ ُٖوي
سيَُٓايِ بها .بُآلّ ُٖسضُْذَّ بُسَو ثًَؼُوَ دَضىوٕ ،ئُوَْذَ صياتش وسورَِ ػُثؤيُنإ بُتاوتش
دَبىو.
سَْطُ ػُو يُ ًْىَّ سَتِ دابىو .يُّ تَُُ ئُطتىوسَدا تىاْاّ يًَههشدُْوَّ ػُو وسؤر ناسيَهِ
طشإ بىو .ئُوإ تًُْا يُ تاسيو و تٓؤنًُنِ ئُْطىطتُضاودا دَياْتىاِْ ٖاتِٓ ػُو وسؤر
َُصَْذبهُٕ .دًَََو بىو يُّ تاسيهًُدا ئُّ ُْبُسدَ بُسدَواّ و ْابُساْبُسو تاقُت ثشونًَُٓ نُ وَبطشَ
ئىًََذّ باػُّ تًَذا ُْدَديرتا ،بُسدَواّ بىو يُطٍَُ ئُوَّ ئُّ بُيَُُواْاُْ بُسطشيإ دَنشدو بُُٖس
َضىوٕ
ساٍَ ئىًََذَواس بىوٕ نُ سَْطُ دَسيا ُٖس بُو دؤسَ ضاوَسَِّ ُْنشاوَّ دَطتِ بُ تؤفإ و ُٖي
نشد،ئُوٖاؾ ئاساّ ببًَتُوَ ،تَُُنُ بشَِويَتُوَ ،ئُوطانُ ئُوإ دَتىأْ برييُ ئايٓذَّ خؤيإ
َآ ّ الفاو
بهُُْوَ .بُ داسيَو خُسيو بىو ئُّ ئىًََذَيإ بُ ساطتًُوَ ثُيىَْذدَبىو .ناتًَو وَى بً
َجِ ئاويؽ ئاساَِ طشت.
َجُػً
نَُِ نشد ،بُيَُُنُ يُ بُالداٖاتٔ بُّ الو ئُو الدا وَطتا ثشِرإ و ػً
بُآلّ تاسيهِ َُٖإ تاسيهِ تَُُ سَػُؾ و ػًُٓنُ َُٖىو دًَطايُنِ داطشتبىو .بؤ يُنَُني داس
ئُسطإ بُطُس ٖاؾ و ٖؤػِ دَسيادا صاٍَ بىو ٖاواسّ نشد:
58

 ئُوَ َِٓ ،نشيظو طىيَت يًَُُ؟ نشيظو يُطٍَُ َِٓ؟ ئَُشايني بُ دَْطِ نُسخُوَ طىتِ: طىيَُا يًَتُ! ئًَُُ َُٖىوَإ يُطُس دًَطاّ خؤَاْني!ئُسطإ بُ ٖات و ٖاواسَوَ ثشطِ:
 نَِ ئاساطتُّ باّ يُبري َاوَ؟ًًَطىٕ بُ تىسَِيًُوَ وَآلَِ دايُوَ:
َهِ ضِ دَّ؟
 بُ نُيثريًَََشدَنُ خاَؤؾ بؤوَ .يُ ساطتًؼذا صآًِْ ئاساطتُّ با بؤ ئُوإ طىوديَهِ ُْبىوَُ .صَْذَ
نشدِْ ئُوَّ نُ بائُواِْ بؤ نىَّ ساداوَو يُ نىيَُٓ .دووسٕ يا ْضيهٔ يُو دووسطاُّْ نُ دَنشا بؤ
َآ
دؤصيُٓوَّ ئاساطتُيُنِ نُ ئُوإ دَياْىويظت نؤَُى بها .ناسيَهِ طُخت و ئايؤص بىو ضُْذّ بً
ّ دَنشا با ئُواِْ بؤ دووس سِادابَِ نُ ئُوإ ُٖسطًض ُْتىأْ دووسطُناِْ طَِ ََُهؤيُّ خؤيإ
َبزاسدبىو،
بذؤصُْوَ و ئُسطاِْ ثري يُ ريَش فؼاسّ تاسيهِ و تُيُناِْ بُيَُذا بًَذَْطِ ُٖي
َذا سؤضىوبىو .بُ َُصَْذَ بُ تًَجُسِئ يُ نُْاسّ دووسطُناُْوَ .يُ تشطِ
يُبرينشدُْوَيُنِ قؤي
ثًَهٗاتًٓإ يُطٍَُ طا بُسدَناِْ نُْاس دووسطُنإ و تًَهؼهاِْ بُيَُُنُيإ سَٖا ببىوٕ و ئَُُ
َُٖإ ػتُنُ دَتىاْشَّ ْاوّ تًُْا ػاْظِ ىلَ بٓشَّ .بُآلّ بُبآ دووسطُو بُبآ ئُطتًَشَ .يُو ػُوَ
تاسيو و تَُاوَيُدا ًٖض ػتًَهِ ديهُ بؤ دياسّ نشدِْ ئاساطتُ يُ ئاسادا ُْبىو.
ئُسطإ دََِ يُ طؤنُوتبىو ،بُآلّ ُٖس ضؤِْ بىو دواّ َاوَيُى ٖاواسّ نشد،
 نُ طُسّ بُيَُُنَُإ وَسضُسخاْذ ،با يُ الّ باػىوسّ سؤرُٖآلتذا بىو.ٌَ وَآلَذاُْوَيإ ُْبىو .داسيَهِ ديهُ ئُسطإ بًَذَْط
نُغ وَآلَِ ُْداوَ .ئُواِْ ديهُ ساي
ًََهذا نشيظو خؤّ بُ قاضُناِْ ئُوَوَ ْىوطاْذبىو .طُساثاّ دَيُسصّ .ئُو داسَ ئُسطإ
بؤوَ .يُ ساي
فُسَاْذَساُْ بُ طُوٍَ يًَذَسَناِْ طىت:
 ئًَىَ ئاطاتإ يُ باسو وَعضَنُ بَِ َٔ .و نشيظو ئاوّ ْاو بُيَُُنُ دَسدَدَئ!ًَٓابىو نُ
ئُو بؤالّ نشيظو داٖاتُوَو يُ تاسيهًذا دَطتِ بُطُسو سووّ ئُودا ًَٖٓاو يُوَ دي
َُنُ طُالَُتُو َُصَسَتًَهِ ثآ ُْطُيؼتىَ.
َٓذاي
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 نشيظوَُ ،تشطُ ،وَسَ با ئاوّ ْاو بُيَُُنَُإ دَسدَيُٓ دَسَوَ .بُبآ ئَُُ ناسَنَُإخشاخ دَبَِ .يُ داَىيهُيُنُإ صيَرت ًُْ .ئُويؽ يُويًَُ َٔ باديُنُّ 10ديتُوَ تؤؾ وَسَ ئُو
ضَُضُ بطشَُٖ .س ضؤِْ بَِ يُ ًٖض باػرتَ....
ًََِ ضَُضُنُ بطشَ...
ٖا طشتت يإ ْا؟ دَي
 بابُ طُوسَ ،طشتىَُ .ئُّ باسَ صؤس دسيَزَ دَنًَؼَِ؟َٔ دَتشطًَِ.
َذا ضىو طىتِ:
ئُسطاِْ بُ طاي
 ًَٓؽ تشطِ ىل ًَْؼتىوَ .بُآلّ ئًَُُ ثًاوئ و دَبَِ بؤ ساٖاتٔ يُطٍَُ ريإ ئاَادَّ ئُّ دؤسَسووداواُْ بني.
 بابُ طُوسَْ ،كىّ ْابني؟ْكىّ ْابني .ئُطُس ْكىًَؽ بىوئ ،دياسَ ضاسَْىومسإ وابىوَ .بُآلّ ُْٖىنُ بُ دَطتًَو مبطشَ و بُ
دَطتُنُّ ديهُت ئاوّ ْاو بُيَُُنُ دَسدَ.
باؾ بىو نُ ئُسطإ يُ ناتًَهِ باػذا ئُوَّ بُبري داٖات و ئُوإ يُطٍَُ طىود وَسطشتٔ يُ
ثؼىوداًَْهِ نىستىو ُْٖاطُوَسطشتًَٓو تىاًْإ ئُو ئاوَّ نُ يُ ْاو بُيَُُنُ نؤ ببؤوَ.
دَسدَُْدَسَّ .ئُسطإ ئاطاداسّ نشيظهِ نشدَوَ نُ ئاطاّ ىل دًًهاُْ بضىونُنُ بَِ ئُو دًًهاُّْ
نُ بُ سؤر ئاويإ ىل َخىاسدبؤوَ .ئُو ئُو دُيًهاُّْ بُ دَطتُوَ طشت و طىتِ:
 نشيظو ،ئَُُ دًًهاُْ ئاوَنَُاُْ .دَطتًَهِ يًَذَ.ُٖسػتًَو سوو بذا ئَُُت يُبري ُْضَِ ،باؾ ئاطات يُّ دُيًهاُْ بَِ ،ئاطاداسّ بِ ،يُ باوَػِ
بطشَ .بُسّ ُْدَّ.
َُٖىوَإ مبشئ باػرتَ يُوَّ ئُّ دُيًهاُْ ئاوَ ػتًَهِ ىلَ بَِ و بَِ ئاو مبًًَُٓٓوَ ،تًَطُيؼتِ
ضًِ طىت؟ طىيَت ىلَ بىو؟ ثؼت بُ نُغ َُبُطتُ....
باؾ بىو نُ ئُّ ػتُّ صاِْ و يُ ناتِ خؤيذا نىسِيزطُنُّ يَُُئاطاداس نشدَوَ ،ضىْهُ بُ
خًَشايِ ئُجناَِ ئُّ دووس ئُْذيَؼُّ ئُو ئاػهشا بىو.
َظاوَ .و ئُّ داسَيإ سِيَو بُ طىود وَسطشتٔ يُ
الفاو نًََُو ًْؼتبؤوَ ،داسيَهِ ديهُ ُٖي
ػُوداٖاتٔ و الواصّ َشؤظُناِْ نُ يُ ْاو ئُو تَُُ ئُطتىوس و تاسيهُدا ًٖضًإ ُْدَديت ،بُ قني و
 -10باديُ :داّ
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تىسَِيِ و تاوو طىسيَهِ ثرت دَطتِ ثًَهشدَوَ .و ئُجماسَ ػُثؤيُنإ بُ تىوسَِيِ و وسرَِ ْىَّ وَ،
َُّ ئُو ضُْذ ضشنُ طاتُ بهاتُوَ نُ تًًَذا ًْؼتبؤوَ .دؤؾ و خشؤػِ طشتُوَ.
ًََِ تؤي
سيَو وَى بً
بُيَُُنُ يُ ئُجناَِ ػُثؤيُ ْادياسَنإ ضُسخُيُّ دَداو بُ دَوسّ خؤيذا ثًَضِ دَخىاسدَوَ و يُ
َُٖىو اليُنُوَ ببىوَ ًْؼاُّْ صَبشّ بآ بُصَيًاُْو يُسصيُٓوَّ ػُثؤيُنإ .ئاو دَسرا ْاو
بُيَُُنُوَ .بُيَُُنُ ثشِ ئاو ببىو ،بُسَ بُسَ دًَْؼتُ ْاو دَسيا ،ئُسطإ نُ يُطُس ئُرْؤيإ
َِ دَدا بُ ضَُضُ ئاوّ ْاو بُيَُُنُ دَسبذا .بآ طىود بىو ئُو
داًْؼتبىو بُ َُٖىو تىاْاّ ُٖوي
داسَ طُوٍَ يًَذَسَنإ بُسِم و ًْطُساًُْوَ ٖاواسيإ نشد:
 ُٖس ػتًَهِ يُْاو بُيَُُنُدايُ فشَِّ دَُْ دَسَوَ! ْكىّ دَبني ،فشِيًَاْذَُْ دَسَّ!َُٕ ُٖسنُغ
نشيظو يُ تشطإ يُى بُ خؤّ دَطشيا بُآلّ نُغ طىَّ ّ يُ دَْطِ ئُو ُْبىو ،ئُطً
بريّ يُو ُْ دَنشدَوَ .نىسَِنُ يُ بُػِ دواوَّ بُيَُُنُ يُ طؤػُيُنذا خضاْذبىو .تىْذ دُيًهاُْ
ئاوَنُّ طشتبىو .ئُو بُطُس التًُْؼتًذا نُوتبىوَ طُس دًًهاُْ ئاوَنُو يُ تاو ثُػًَىّ و تشغ و
يُسصّ خؤّ بآ ساٍ بىو .ئُو قظُناِْ بابُ طُوسَّ يُياد بىو نُ ثآ ّ طىتبىو ُٖسػتًَو نُ سووبذا،
طشْط ثاساطتِٓ ئُّ دُيًهاُْ ئاوَيُ .ئُو ُٖطتِ دَنشد نُ ْكىّ دَبٔ .بُآلّ بُ ُٖس ػًَىَيُى ئُو
َطشتبىو.
وَطًُت و ساطجاسدَنُّ ئُوّ نُ ثاساطتِٓ دُيًهاُْ ئاوَنُ بىو .بُ ُْٖذ ُٖي
سصطاسنشدِْ خًَشاّ بُيَُُنُ ناسيَهِ طشْط بىو ثُيىَْذّ بُ رياِْ ئُواُْوَ بىوًًَ .طىٕ وَى
َِ دَدا ناسيَو بها تا بُيَُُنُ طُساو خنىٕ ُْبَِ و
َِ يًَذَدا و بُ َُٖىو ًَٖضّ خؤّ ُٖوي
ػًَتإ طُوي
ئُسطإ و ئَُشايني يُ اليُنِ ديهُوَ ُٖسػتًَهِ يُْاو بُيَُُنُدا بىو فشِيًَإ دا ْاو دَسياوَ.
ضاسَيُنِ ديهُ ُْبىوُٖ .سدوو تفُْط نالفُّ سيَظُإ و تًَهشِايِ ػتُناِْ ديهُو تا بُ قؤسيُنُّ
ئُسطاًْؽ سادَطا فشِيُٓئامسإ و سراُْ ْاو دَسياوَ .يُ َُٖىوّ ْاخؤػرت الػُّ طُطُ دَسيايًُنُ بىو
َآ ّ تُسِو طُْطني و يىوغ بىو و يُْاو دَطتإ طري ُْدَبىو .دَبىوايُ يُ ْاو بُيَُُنُوَ بُسص
نُ تا بً
بهشيَتُوَ تا طُس يًَىاسّ بُيَُُنُو فشَِّ بذسيَتُ ْاو دَسياوَ.
ئُو ًَْضريَّ نُ يُو َُٖىو دووسَوَ بؤّ ٖاتبىوٕ يُبُسخاتشّ ئُو سوويإ يُو دووسطُ ضؤٍ َو بآ
طُس ْؼًٓاُْ نشدبىو .ئُوا دَبَِ بُْاضاسّ فشَِّ ّ دَٕ .ئُوإ بُ دَْطًَهِ طرياوَوَ ُٖسضِ خشاخ بىو
ًََو صَمحُتًُوَ ئُو الػُيإ يُ
بُ دًََاْذا دَٖات و ُْفشَتًإ بؤ صَوّ و ئامسإ دَْاسد و بُ نؤي
طؤػُيُنِ تُطهِ بُيَُُنُوَ بؤ طُس يًَىاسّ بُيَُُنُ بُسص نشدَوَ و طُسَجناّ فشيًَإ دا ْاو
َِ بىوِْ
دَسياُٖ .تا يُو طُس يًَتًهضىوٕ و دُْطُ تشطٓانُّ يُطٍَُ الفاو دا ُٖطتِ ثًَذَنشا .بُ خاي
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َهؼا .ئاّ نُ ئُّ
بُيَُُنُ يُ الػُّ طُطُدَسيايًُنُ باسّ طىوى بىو و ُْٖاطُيُنِ سسُتِ ُٖي
ناسَ ضُْذَ بىوَ ٖؤّ سصطاسنشدِْ ئُوإ و ْكىوَُٓبىوِْ بُيَُُنُ.

ئُسطإ يُنُّ نُطًَو بىو نُ بُ ٖؤؾ ٖاتُوَ ،ئُو يُ فُصايُ بآ سَْط و خاىل يُ رياُْ ُّْ
َُو تَُاوّ و تاسيهُ ياِْ ضُِٖ .وس َُٖىو
تىاِْ بضاَِْ يُ نىيًَُو ئُّ دَوسوبُسَ بآ دىوي
دًَطايُنِ داطشتبىو.
تَُُنُ ئُطتىوسو طُوسَ ،خاَؤؾ و خؤسِاطش و تًُْاو بآ ٖاوناس طُس ئؤقًاْىوطُنُّ داطشتبىو
و يُنجِ طشِيُنِ طُوسَدا سؤضىو بىو.
ناتَِ ضاو تا سِادَيُى تىاْاّ ديتِٓ ثُيذانشد .ئُسطاِْ بُطاآلضىو يُ ًَْىإ ئُو تَُُ ئُطتىوسَ
بُيُّ و ٖاوسِيًَُناِْ خؤّ ىلَ بُدياسنُوت.
َُناًْاْذا نُوتبىوٕ َُٖىويإ َاْذو و
ئَُشايني و ًًَطىٕ يُ دًَطاّ خؤياْذا يُ نُْاس طُوي
ػُنُت تا طُس يًَىاسّ قُبش يُ دَطت طُسداوّ ػُواُْ .بُ ػًَىَيُنِ عُدًب و غُسيب دسيَزببىوٕ.
دَتطىت تاصَ يُو دًَطايُدا يُ ئُجناَِ ػُسيَهذا نىرساوٕ .و تًُْا يُ ثشخُ ثشخِ ْاو ْاوَيإ دَصاْشا
َهًَؼابىو و يُ تًُْؼت دًًهاُْ ئاوَنُدا
ًَََهذا ثًًَُناِْ خؤّ ُٖي
نُ ئُوإ صيٓذووٕ .نشيظو يُ ساي
َِ ثَِ ّ
خُو بشدبىويُوَ .ئُو بُ دَّ خُوَوَ يُطُسَإ و صؤسّ ػَِ ّ ُٖوادا دَيُسصّ .ئُسطإ دي
ًََهذا ًَٖؼتا يُ ئُجناَِ سووداوَ وسِنُسَنُّ
طىوتا .بُآلّ ًٖضِ يُ دَطت ُْدَٖات .ئُسطإ يُ ساي
ًََهذا
ػُوّ سابشدوو نُ بُطُسيإ داٖاتبىو .بُ ٖؤؾ ُْٖاتبؤوَ .يُطُس يًَىاسّ بُيَُُنُ بُ ساي
بُطُسو قزَ طجًُنُّ خؤيُوَ نُ يُبُسَ خؤّ ْابىو ،داًْؼتَُٖ .ىو طًاِْ دَيضسيهاْذو دَيضيشِاْذ.
دَطتُ دسيَزو خىاس و خًَضُناِْ وَى قاَضِ ػؤسِ ببىوُْوَ .ثريًَََشدَ صؤسّ سووداو و بُدبُختِ و
ئُصَىوٕ يُ رياْذا ديتبىو .بُآلّ ئُو يُى يُباسَ خؤّ .يُ رياِْ خؤيذا بُبريّ ُْدَٖات.
سووداويَهِ وا بآ بُصَيًاُّْ بُطُس ٖاتبَِ ئُو ُْيذَتىاِْ يُوَبطا ئًَظتا يُ نىئَ و الفاو و
َذاوٕ .ضُْذَ يُ وػهاِْ دووسٕ .يُْاو دَسياوإ يإ يُْاو ئؤقًاْىوغ تا بُوَ
طُسداو بؤ نىيَِ ُٖي
دَطُيؼت نُ ُْيذَتىاِْ بضاَِْ طُعات ضُْذَ يُّ ٍُٖ و َُسز و سُيُدا بُ َُٖىو َاْايُى تاسيو و
تَُاويًُدا ُْدَنشا ػُو و سؤر يًَو دًا بهشيَتُوَ بُيُبُسضاو طشتِٓ ئُوَّ نُ طُسداو الفاوّ دَسيا
طجًَذَدََإ دًَْؼًَتُوَ ،ئُطُسّ صؤسّ سؤر و بُتايبُتِ دواّ ًْىَسِؤ دَنشا.
ئُطُس ضِ يُوَّ بُ َىعذًضَ سصطاسيإ ببىو ،ئُسطإ صؤس خؤػشاٍَ بىو ،بُآلّ ُٖسضِ و ضؤًَْهِ
بَِ ٖؤّ برينشدُْوَو ضىوُْ ْاو خُياآلتِ ُٖبىو .ئُوإ داسو ُْداسّ خؤيإ ،تا بُ تفُْطُنُياُْوَ نُ
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يُ باصسطاًَْهِ طُسؤى بُطُد ثًَظتُ مسؤسَ وَسيإ طشتبىو ،يُ دَطتذا ئًَظتا يُّ بُيَُُنُدا خؤيإ و
دوو دىوت طُوٍَ و يُى دُيًهاُْ ئاوّ خىاسدُْوَ ض ضاسَْىوطَِ ضاوَسِيًَإ بىو؟
َبُتُ ناتَِ ئُوإ .ئُواِْ ديهُ يُ خُو بًَذاس بىوُْوََُٖ .ىويإ برييإ يَُُ دَنشدَوَ نُ
ُٖي
َآ نُ بُ ض ئاساطتُيُنِ
طُسَجناّ ضًُو ضِ دَبَِ؟ دَبَِ يُ دَٖاتىوضِ بهشَّ؟ بُآلّ نَِ دَتىاَِْ بً
بادا بؤّ بشِؤٕ؟ ئَُُ يُنُّ .و بُآلّ دووَّ .ئُطُس تا ٖاتِٓ ئُو ددإ بُ خؤياْذا بطشٕ و ئُوَ ئُطُس
ًََهِ صؤسَوَ سيَطاو ئاساطتُّ خؤيإ
ٖاتىو ئامسإ طاَاٍَ بَِ .دَنشَّ بُ ياسَُتًِ ئُطتًَشَنإ و ُٖوي
دياس بهُٕ .بُآلّ ض سيَطايُنِ دووسو دسيَزيإ يُبُس دَبىو؟ و بؤ ئُّ ناسَ ضُْذَ نات و ًَٖضو تىاْا
ثًَىيظتُ؟ ئايا ئُوإ دَتىأْ خؤيإ ساطشٕ؟
َُ ،بُطُس طٓطِ
يُ تُّ تىَإ َُثشطِ و ئُويؽ ض تُّ تىَاتًَو؟ ئُوَْذَ ئُطتىسو بآ دىوي
دَسيادا ضؤنِ دادابىو نُ دَتطىت ئُّ ػىيَُّٓ بؤ ُٖتا ُٖتايُ بؤ خؤّ قؤسخ نشدووَ.
ئايا دًَطاناِْ ديهُؾ ُٖس واُْ؟ و ئايا يُ ساطتِ َُٖىو دًٗإ يُ ريَش باسّ طُْطًِٓ
تًََُهِ وا طشاْذا نُوتىَ؟
ئُسطإ سُصّ ىلَ بىو طُبًًًَو بهًَؼَِ و ئاويَو خبىاتُوَ .بُآلّ ْاسَسُتِ يَُُسِ طُبًٌ
نًَؼاُْنُّ ًَٖٓذَّ ُْخاياْذ .ضىْهُ ئُو تىوتُّٓ نُ ثريًَََشدَنُ ُٖيبىو بُ تُواوّ تُسِ ببىو،
طُبًًُنُػِ يُ طؤػُيُى نُوتبىو .بُآلّ ئاوو خؤساى ضِ؟ ئُسطإ ُْيذَويَشا يُّ باسَوَ بريبهاتُوَ.
دَنشا ددإ بُ خؤّ دابطشَّ بريّ ىلَ ُْناتُوَ.
ئاساَِ تُواو بُ دَسياوَ دَديرتا و ػُثؤيًَو بُسضاو ُْدَنُوت .بُيَُُنُ بُ ئاساَِ يُ دًَطاّ
َُنإ نُ بُطُس ئاوَنُوَ
خؤّ دَدىوآلوَُْ .بُسَو اليُى بُنًَؽ دَٖات و ُْ بؤ اليُى دَضىو .طُوي
َبُتُ ساٍَ و باسّ ئَُشايني و ًًَطىٕ ِٖ دَسى نشدٕ بىو .ئُّ دووَ
بىوٕ .خؤّ طُسئاونُوتبىوُٖ .ي
َُنإ بؤ طُس يًَىاسّ بُيَُُنُ
ئُوَْذَ َاْذووػُنُت بىوٕ نُ ئًذّ بشِػتِ ئُوَيإ ُْبىو طُوي
ًََِ يُ خُويَهِ ئُبُدّ دابىوٕ.
بُسصنُُْوَ و وَى بً
َُقذا َُٖىو ػتًَو يُْاو تًََُهِ ئُطتىوسدا بَِ دىويُو َشدووبىو.
يُ ئاساَِ و نجًُنِ َىتً
َُيُنًإ نشدبا ...ئاَاجنًَو يُ ثًَؽ ُْبىو تا بُسَو
َُ بىوٕ ض ثُي
دَسيا ،تُّ و بُيُّ َُٖىويإ بَِ دىوي
ئُوَّ بضٔ....
َرتوػهابىو و خُو دَيربدَوَو تًُْا ناتَِ نشيظو بًَذاسّ نشدَوَ بُ
ثريًَََشدَ بُ خُفُتُوَ ُٖي
خؤٖاتُوَ .نشيظو ساّ تُناْذ و ثَِ ّ طىت - :بابُ طُوسَ .بابُ طُوسَ! تًَٓىَاُْ .سُص دَنُئ
ضؤسَِّ ئاو خبؤيُٓوَ..
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ئُسطإ يُ خُوَنُّ ساضُِْ و طُيشّ نشد نُ طَِ نُطِ ديهُّ ٖاوٖؤصَنُّ ضاوَسِآ بشِياسو
دَطتىوسيَهِ ئُوٕ ،ضىْهُ ئُو سيؽ طجِ ئُوإ بىو .ثريًَََشدَ تًَطُيؼت نُ تشطٓانرتئ
ضشنُطات ،يُعِٓ ناتِ دابُػهشدِْ ئاو ٖاتىوَ...
َُ بىو ..دَسياؾ تُواو ئاساّ ببؤوَ...
تُّ ُٖسوَى خؤّ ئُطتىوسَو بَِ دىوي
***
بُ دسيَزايِ سؤرَنُ ئُوإ بُبآ ثُيُنشدٕ ،بُبآ ئاَاْر و بُبَِ ئُوَّ بضأْ بُسَو نىَّ دَضٔ.
يُْاو تَُُ ئُطتىوسَنُدا بُطُس دَسياوَ بُ خؤ و بُيَُُوَ دَخىالُْوَ.
دواّ ئُوَّ ئُوإ بُ خؤٖاتُٓوَ و تًَطُيؼنت ئُوإ يُ ض باسيَهذإ .ئًذّ وَطتإ يُ ًٖض
دًَطايُى ثًَىيظتِ ُْ دَنشد .ئُوإ ُٖس بُ طُسدَسياوَ بؤّ دَدىوآلُْوَ .سَْطُ يُ وػهاِْ ْضيو و
سَْطًؼُ بُ ثًَضُواُْوَ ،ىلَ ّ دووس دَنُوتُٓوَ.
َُ يَُُس بُسَو ثًَؼُوَضىوًْإ ُٖبىو.
بُآلّ بُ ُٖس ساٍَ يًَهذاُْوَّ ُٖي
َُٖىو ئىًََذيَهًإ بَُُوَ بُْذبىو نُ يُطٍَُ سَويُٓوَّ تَُُنُ َُٖىو ػتًَو سووٕ دَبًَتُوَ.
بُُٖس ساٍَ صؤس يُواُْيُ ػُو ُٖوس بشَِويَتُوَو ئُطتًَشَ بُدَسنُوٕ .ثًَؼِ َُٖىو ػتًَو دَبىو
طىود يُ ئُطتًَشإ وَسبطريَّ.
ئىًََذيَهِ ديهُؾ ُٖبىو و ئُويؽ ئَُُ بىو نُ دووسطُيُنًإ ىلَ بُدَسنُوَّ و يُو دووسطُوَ
دياسنشدِْ ئاسِاطتُو دؤصيُٓوَّ ئاطاْرتبَِ.
ًََهِ ْادياس ،و يُ تًََُهِ ئُطتىوسدا بُطُس ثؼتِ دَسياوَ
بُّ دؤسَ ئُوإ يُّ ناتُدا بُسَو خاي
بىوٕ.
يُطٍَُ ئَُُػذا ئُسطإ فشَاِْ دا ،نُ دؤسَ سيَهدظنت و دَطتىوسيَو بُسقُساس بهُُٕٖ .س
َِ بِٓ بُيَُُنُدا َابؤوَ ،دَسياْذا دَسَّ تا ريَش ثًًَُناًْإ ضًذّ
َُٖىو ئُو ئاواُّْ نُ يُ تُثً
َح ُْنا.
َجُ ػً
ػً
ثريًَََشدَ نشيظهِ يُ ْضيهُ خؤّ يُ دواوَّ بُيَُُنُدا داْا تا نىسَِنُ يُ تًُْؼت ئُو طُسَِ
بًَتُوَ و دٌ و بُسطُنُػِ وػو بًَتُوَ .يُ دوايًذا بُ يُنظاِْ ئاوّ بُطُسدا بُػهشدٕ.
طُسَتا ُٖسيُنُو طَِ ضىاس ضَُضُ ئاوّ داَِْ .دواّ ئُو ػُوَ الفاوو طُسداوَ ثًَىيظت بىو ُٖس
ُْبَِ بؤ داسيَهًؽ بَِ تًَش ئاو خبؤُْوَ .بُآلّ ئُسطإ ئاطاداسّ نشدُْوَ نُ يَُُودوا ُٖس ناتًَهِ ئُو
بُ ثًَىيظتِ صاِْ ئُوا ئاو دَخؤُْوَ و ئُويؽ ئُوَْذَّ نُ ئُو بشِياسّ دابُػهشدِْ دَداو بؤيإ
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َِ
تًَذَنا .يُطٍَُ ئُّ قظاُْيذا بؤ ئًكٓاعهشدِْ صيَرتيإ دُيًهاُْنُّ سِاػُقاْذ نُ ًْىَيُنِ خاي
بىو.
ًَُنِ يُ ثشيإ بؤ ثُيذا ببىو .بُّ َاْايُّ نُ وَختِ دابُػهشدِْ ئاويإ دَطت ثًَهشد.
خؤػشاي
بُسيَهُوت يُ ثؼت دُيًهاُْ ئاوَنُدا ،يُ دواوَّ بُيَُُنُدا و يُ ريَش ػىئَ داًْؼتُٓنُوَ،
ُْٖباُْيُنِ ثشِ يُ َاطِ وػو نشاويإ دؤصيُوَ .داْتاّ طُوسَيإ يُطٍَُ خؤساى و ػتُناِْ ديهُيإ
فشيَذابىوَ دَسياوَ .بُآلّ ئُّ َُٖباُْنُ ٖاوطُسّ ًًَطىٕ بؤ تًظىوبُسَّ سيَطا ػتُٖايُنِ تَِ
نشدبىو ،بُسِيَهُوت يُوَّ َابىو ،ضىْهُ يُ ريَش تُختِ داًْؼنت و ثؼت دُيًهاُْ ئاوَنُ ببىوو
نشيظهًؽ داواّ يًَهشابىو بُ ُٖس ْشخًَو بَِ بجًاسيَضَّ .يُ ساطتًذا ئُوٖاَباُْ ثشِاو ثشِ يُ ئاوّ
دَسياببىو و َاطًُووػهُنإ بُبآ طىيَشّ و خىَّ ئُوَْذَّ طىيَشّ ئاوّ دَسيا وَسطشتبىو نُ سَْط
ُْبىو يُ صَاِْ ْضيو نُيُوَ .بُآلّ بُُٖسساٍَ ئَُُؾ ُٖس ُْبآ خؤسانًَو بىو ،و ئُطُس ئاويَهِ
َؼُيإ ثًَبا و تًَش بُ طهِ خؤيإ ىل َخىاسدباوَ .ئُّ َاطًُ وػو و طىيَشاُْؾ بُ تُواوّ بُ
َهًإ دَٖات .بُآلّ ئًَظتا يُّ ناتُدا يُ تشطِ تًَٓىيَتًِ نُغ يُّ َاطًاُْ ْضيو ُْدَبؤوَ،
نُي
َُٖىويإ ضاوَسِآ ّ تًُْا ػتًَو بىوٕ ئَُُؾ ئُوَ بىو تُّ ض ناتًَو دَسَِويَتُوَ.
َتُصئَ و خَُاوّ تشم و تشيكِ
يُّ تَُُ ئُطتىوسو بَِ دىويُو خاَؤػُدا ،تًُْا دَْطِ دي
َُّ َشؤظًَهِ ُْخؤػِ وٕ بىو
َُنإ دَٖاتُ طىَّ .ئُّ تشقُ تشيكُ يُ ًَْى ئُو بًَذَْطًُدا يُْاي
طُوي
دَضىو نُ ٖاواس بها و داواّ ياسَُتِ بها :يُ نىيَِ؟ يُ نىيَِ؟ و ئًَظتا ثُْا بؤ نىَّ ببُّ؟
َُٖىويإ ضاوَسآ ّ ػتًَو بىوٕ :تَُُنُ نُّ دَسَِويَتُوَ؟!
***
بُآلّ تَُُنُ ُْدَسَِويُوَ و تَُايؼِ ُْبىو بشَِويَتُوَُٖ ،س يُ دًَِ خؤيؼِ ُْدَبضووت.
دَتطىت ػتًَو وَى فُالَُسصيَهِ يُ خُياٍَ بُدَس ،طًاًُْبُسيَهِ يُ ِٖ طُس صَوّ بُدَس نُػَِ
ًَىػِ بىو.
يُنِ صؤسّ ُْٖاطُ دَداَُٖ ،ىو دًٗإ و صَوّ ئامسإ و دَسيايِ ُٖي
ديظإ ػُوّ تاسيو و تٓؤى يُْاو طهِ ئُّ تَُُدا ٖاتُوَ .ئُّ َُٖىو تاسيهًُ نُ َُٖىو
طؤػُو نُْاسيَهِ داطشتبؤوَ ًْؼاْذَسّ ئُّ ئاساطتُبىوٕ ُْ .ئُطتًَشَيُى يُ ئامسإ بُسضاو دَنُوت و
نُيًًََٓهُوَ ئامسإ دياسبىو.
ًََهِ ْادياس تًُْا ُٖس بؤ ئُوَّ ظىيًَُٓوًَٖ ،ض َاْايُنِ
سؤيؼنت و بُيُّ ٖاروإ بُسَو خاي
ُْبىو.
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قُدَساًَْو ضاوَسآ بىوٕ و ئىًََذيإ ُٖبىو نُ طُسَجناّ ئُطتًَشَ يُ ئامساْذا بُدَسدَنُوٕ يإ ْا؟
َهاو ئُّ تَُُ ُْسًُتًُ و ُٖصاس باس
َهُ ػُٓبايُى ُٖي
ضاوَسواِْ صؤسّ نًَؼا ،ضاوَسَِّ بىوٕ بُي
َآ .خُو خؤساى و ئاساًَإ ُْبىو .دَطتِ ثاساُْوَيإ بؤ ثُسوَسديطاسّ ئامسإ ثإ
ُْسًُتًُ ساَاي
َآ .دَطتُو دآًََِ
َهُ ئُوَ خىايُ و ثُسدَ يُ سووّ ئُطتًَشَناِْ ئامساِْ داَاي
نشدَوَ ،بُي
َهُ يُ ثؼتِ دَسيا ،ئُو دسجنُ طُسوياٍَ بزَ ،بًَذاس ناتُوَ.
خىداوَْذّ با بىوٕ تا بُي
َُْاٍَ و ثاسِاُْوَّ ئُواِْ بًظت و ُْ
َو بىوُْٕ ،نُغ ْاي
بُآلّ ُٖس َُٖىو ئُّ ػتاُْ بَِ نُي
تَُُنُؾ سَويًُوَ.
نشيظهًؽ ضاوَسآ ّ بُدَسنُوتِٓ ئُطتًَشإ ُٖبىو ،نُ صيَرت يُ طَُُو ياسّ َٓذاآلٕ دَضىوٕ ،و
يُ ئامساْذا دَدسَوػاُْوَ.
ئُوَّ نُ دويَِٓ ػُو بُطُسيإ ٖاتبىو طىصَساْذبىويإ .نىسَِنُّ تىوػِ ثُػًَىّ و ُٖتشَؾ
َِ الويَو .دسوطتهشدِْ بَِ ئىًََذّ و ًَُٖؼُ نىتاُْوَّ ئُو صؤس
سرإ نشدبىو .ئاخش ػهاْذِْ دي
طشفت ًُْ.
َِ داًْؼتبىوٕ
بُآلّ يُوَّ نُ طِ َنُطِ يُ خؤّ بُ تَُُْرت يُيُى سيَضدا يُْاو بُيَُُنُ يُطُي
و ناتِ ثُيذابىوِْ تشغ و يُسص و ْضيهبىوُْوَّ َُسط ،ناتَِ نُوا ديَتُ بُسضاوإ ئًذّ ئُوَ دوا
ضشنُطاتِ رياُْ بُ خؤسِاطشّ و بُسثُسضذاُْوَّ بُطُس صَبشّ تىسَِيِ طشوػتذا طُسنُوتٔ ،ئىًََذّ
َِ ئُودا صيٓذوونشدَوَ نُ يُّ ضاسَؾ سيَطاّ دَسباصبىوٕ ثُيذا دَبَِ.
يُ دي
ًَٓا بىو ُٖس نُ ئُطتًَشَ يُ ئامساْذا بُدَسنُوُْوَ ،سَْر و ئاصاسّ ئُواًْؽ نؤتايِ ثَِ
ئُو صؤس دي
دَّ.
ضُْذَ باؾ بىو نُ ئُّ وَختُ صوو بٗاتبا .خًَشاتش دَطُسِايُٓوَ طُس وػهاِْ ،ئُوَّ يُ ْضيهِ
ًَإ بؤ خىاسدٕ و خىاسدُْوَ ضىوبىو و دَّ يُ
َُنذا ،خًَشاتش و خًَشاتش ،يُبُسئُوَّ صؤس دي
طشدّ طُطُبُي
َُوَ يُ ْضيو دايهِ ،يُ ْضيو خضّ و نُطُناِْ.
دَََِ ئُّ سُصَ صياتش دَبىو .صؤسّ سُص دَنشد يُ َاي
َِ بُسصبؤوَ و طُوصَطًادابَِ.
يُْضيو َاآلٕ و دونُي
ػُوَنُ بُ دؤسيَهِ ًَٖضو تىاْا ثشِؤنًَٔ يُ ضاوَسِواًْذا سابىوسد ،بُآلّ ًٖض ػتًَو ُْطؤسِا.
ُْتَُُنُ يُ دًَِ خؤّ دىوالوَ ُْ ،ئُطتًَشَنإ يُ ئامساْذا بُدَسنُوتٔ .دَسيا وَى خؤّ تَُاوّ
بىو.
َذَطتاُٖ ،وا طاسدو ػًَذاس بىو ،بُآلّ
بُدسيَزايِ ػُوَنُ بؤ قىََِ ئاو نظجُ يُ دُسطًإ ُٖي
ئاسَصووّ ضؤسَِّ ئاو يُ َُٖىو ػتًَو بُتاوتش بىو.
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َبُتُ ئُواِْ ديهُؾ يُ تًَٓىيَتًُنِ يُ
نشيظو وايذَصاِْ نُ تٌُْ ئُو ًَٖٓذَّ تًٓىوَُٖ .ي
سِادَبُدَسدا سَِْر و ئاصاسيإ دَنًَؼا .بُآلّ نشيظو يُ َُٖىوإ ثرت تًٓىوّ بىو .وَ ئَُُؾ نُ يُ
َُٖىوإ تًٓىوتش بىو .صؤسّ ئاصاسدَدا .ناتَِ نشيظو داواّ قىَُ ئاويَهِ نشد .ئُسطاِْ ثري ساصّ
ُْبىو و بُ دَْطًَهِ تىْذ طىتِ:
 ُْء ْابَِ ،ئًَظتا يُ تىاْادا ًُْ ،ددإ بُ خؤتذا بطشَ.ئاّ خؤصطُ ئُسطاِْ ثري دَيضاِْ نُ ئُوإ – نشيظو و باونِ نشيظو و ًًَطىٕ ُٖسطًَهًإ،
ئًَىاسَ بشطًُتِ صؤسّ بؤ ًَٖٓإ ،دَطتًإ بُ دىيِٓ َاطِ وػههشاوَ و طىيَشنشدو ئًَظتا تا ض
سادَيُى تًَٓىيَِٓ يُثٍُ و ثؤّ خظتبىوُٕٖ .سضُْذَ يُ دواّ َاطًُنُدا نًََُو ئاويإ خىاسدبؤوَ.
بُآلّ ئُوَْذَ ئاوَ تًَشايَِ ئُّ َُٖىو تًٓىيَتًُّ ُْنشدو دواّ دًَََو تًٓىويتًُنُيإ تاوّ طُْذ،
ئُسطإ يُّ َاطًُ وػههشاواُْ ْضيو ُْبؤوَ .و بُسطُّ تًَٓىويَتِ طشت و ئاويؼِ ُْخىاسدَوَو
ئاوَنُّ ثاػُنُوت نشد .تُْاُْت يُى قىَُ ئاويؼِ ُْخىاسدَوَ .يُ َُٖإ سؤردا دطُ يُ ئُسطإ
ئُواِْ ديهُ دووداسإ بُياِْ و دواّ ًْىَسِؤ ،ئاويإ خىاسدَوَ بُآلّ عُطشَنُّ نًََُهًإ ئاو
خىاسدَوَ نُ ئُْذاصَّ ًْىَ ضَُضُنُ دَبىو.
ئاوّ دُيًهاُْنُ وسدَ وسدَ نُّ دَبؤوَ .ناتَِ َشؤظ ثًَىيظتِ بُ ئاو دَبَِ ،ئاو ،ئاو و تًُْا ئاو،
ضاوَسَِّ ّ طؤسِاْهاسيُى ،خؤّ ئاصاسيَهِ بُ دىوتُيُ.
َُ بُطُس طٓطِ
تُواوّ ػُو بُّ دؤسَ بُطُسضىو ..و تُواوّ ػُوَنُ تًََُهِ طاسدو بَِ دىوي
َُقا و ُْدَدىوآلوَ.
دَسيادا ًْؼتبؤوَ و ئاوّ دَسيا ُْدَػً
***
ًَََُؼِ و سَْط
َِ تَُُ خؤي
بُياِْ ئُو سؤرَ ًٖض طؤسِاًْطاسيُى سووّ ُْدا .تًُْا قىوي
خىسَايًُنُُْ 11ختَِ سووْانرت بىو سَْطِ نشاوَ .ئًَظتا دَنشا تًُْا نىِْ ضاو يُ دَّ و ضاوّ
َُ وَى
َشؤظذا ببًِٓ .يُ َاوَيُنِ ًَُْٖٓذَ دووس ،يُ دَوسوبُسّ بُيَُُنُدا ػُثؤيُنإ بُ بَِ دىوي
دًىَ طُْطني و خُطت .نُّ بشيظهُ و وَى ْىقشَ دَدسَوػاوَ .نشيظو ئاوّ وا وَطتاوّ ُٖسطًض
ُْديتبىو.
ُْ ػُّٓ بايُى دَٖات و ُْطؤسِاْطاسيُى يُ ئاسادا بىو.
ًَََُؼِ و خىسَايِ صؤس يًَو دووسٕ سَّ ّ تَِ دَضَِ يُْاو
 -11ئُّ ُْختِ َ دَِ طُس طىسَامن بىو ضىْهُ خىي
دَسيادا تَُِ ئُطتىوس وا بٓىيََِٓ.
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بُآلّ ُٖس بُياِْ ئُو سؤرَ تًَهضىًَْهِ صؤس و بُسضاو يُ طًُاّ ثًاوَنإ صؤس بُطُختِ
نىسِيزطُنُّ َات و بًَذَْط نشدَُٖ .ىويإ يُسِو الواصببىوٕ.
َىوّ طُسوسيؼًإ طفت و صبشو درووسٕ و ضاوَناًْإ وَى نُطاًَْهِ نُ دووضاسّ ُْخؤػًُنِ
ٌَ صؤس طؤسِابىو،
نىػٓذبىوئ ،بُ قىآل ضىوبىوٕ ،تا بُ باونًؼِ سِادَنا باونِ ئُو ثًاوَ بًَُٖضَ ،ساي
تًُْا سيؼِ ُْبَِ َُٖإ سيؼِ ثًَؼىو بىوًَٖٓ .ذَ يض و يًَىّ خؤّ طُصتبىو و تُواو ػني و َؤس
َذَسِواِْ.
ببؤوَ .ئُطُس ضِ بًَذَْط بىو و ًٖضِ ُْدَطىت  ،بُآلّ بُبُصيًُوَ بُ نشيظهًذا ُٖي
َطُسِابىو .طُسدَُْ
ئُسطاِْ ثريًَََشد الواصتش ببىو ثؼتِ ضَُابؤوَ و سَْطِ طجِ تش ُٖي
دسيَزَنُّ دسيَزتشو ضاوَناِْ يُ داسإ فشًََظهاويرت بىوٕ .يُ ًْطايُناًْذا تًُْا ئُوَ َابىو نُ
ًْؼاِْ دَدا نُ ئُو ئُسطاِْ بُ طاآلضىوَ و بُغُٖ .سوَٖا يُ ًْطايُ سُنًُاُْو بُسِاطتًُناِْ سيؽ
طجًذا ػتًَهِ ثشِ يُ َاْا ،نُ تًُْا خؤّ بتىاَِْ دَسنًإ ثَِ بها ،خؤّ َُآلغ دابىو.
رياِْ سؤراُْيإ بُ و طُخترتئ ناس دَطتِ ثًَهشد .خؤّ ئاوّ دابُؾ دَنشد .ئُو يُ باسيَهذا نُ
دُيًهاُْ ئاوَنُّ تىْذ يُ باوَػِ طشتبىو .ضؤسِ ضؤسَِّ صؤس نَُِ يُ بِٓ ضَُضُ دَنشد.
دَطتُناِْ ئُسطإ دَيُسصئ .طُسَتا ئاوّ دا نشيظو .نشيظو بُبآ ئاساًَُوَ ضاوَسِآ ّ دَنشد.
ئُو دداُْناِْ يُ يًَىاسّ ضَُضُنُوَ طري دَنشد .ئاوَنُّ فشِ دَنشد و تًُْا بؤ يُى ضاو ضىقإ
َضىوِْ خؤّ طُسّ بُ رإ نُوت بُآلّ ًَٖؼتا ضَُضُنُّ
ُٖطتِ نشد تًَٓىويَتًِ ػها .يُ تاو ُٖي
ُْدابؤوَ نُ دووباسَ ،و بطشَ يُ داسإ صيَرت ُٖطتِ بُ تًَٓىويَتِ نشد ،سِيَو وَى ئُوَّ نُ
دسِْذَيُنًإ يُْاو دَسووًْذا تىوسَِو طُس ػًَت نشدبَِ .دوايِ ًًَطىٕ و ئًٓذا دواّ ئُو ئَُشايني
ئاويإ خىاسدَوَ .دميُِْ ضؤًَْتِ ئاو خىاسدُْوَنُيإ تشطٓاى بىو .بُ دَطتِ يُسصؤنُوَ ضَُضُنُيإ
َآ ّ ئُسطإ يُ نَُبىوِْ
دَطشت و دَياْذاوَو تَُاػايُنِ سوخظاسّ ئُسطاًْإ دَنشد .وَى بً
ئاودا بُسثشغ بَِ .بُآلّ نُ ْؤسَّ ئاو خىاسدُْوَ طُيؼتُ طُس ئُسطإ ،تًُْا يُى تٓؤنًؼِ بؤ خؤّ
تًَُٓنشدَ .ات و بًَذَْط طُسّ دُيًهاُْنُّ تىْذ نشدَوَ.
ئُّ ناسَّ بؤ نشيظو ػتًَهِ ضاوَسَِّ ُْنشاو و ويَٓا ُْنشاوبىو .ئُطُس دُيًهاُْنُ يُبُسدَطتِ
ئُو و ريَش دَطُآلتِ ئُو با ،دَيًُ عاطت ضَُضُ ئاويَهِ بؤ خؤّ تٌَ دَنشد و دواّ ئَُُؾ ضُْذ
ضَُضُيُنِ ديهُّ دَخىاسدَوَ ،تا يُثٍُ و ثؤ دَنُوتُٖ ،سضِ دَبىو با بىوبا و قريِوطًا ،اليُِْ
نُّ تًُْا داسيَو تًَش ئاو خبىاتُوَ .ئُسطاِْ ثري يُ َافِ سَِواّ خؤّ ضاوثؤػِ نشدو ئاوّ
ُْخىاسدَوَ.
طُسَجناّ ئَُشايني صؤسّ بؤ ٖاتًَٖ ،ضّ دا بُسخؤّ و بُدَْطًَهِ طرياوَوَ طىتِ:
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بابُ طُوسَ! ئَُُ ضًُ دَيهُّ ،وَى ئًَُُ ئاو بؤ خؤػت تًَبهُ! دويًَٓؽ ئاوت ُْخىاسدَوَ،ئُطُس بشِياسَ مبشئ ،ئُوا َُٖىوَإ ثًَهُوَ دََشئ.
 ئُسطإ بُ خىئَ طاسديُوَ وَآلَِ داوَ: طشْط ًُْ دَطىصَسَّ!ئَُشايني بُ دَْطًَهِ بُسصَوَ طىتِ:
 ْا ،ئَُُ ساطت ًُْ ،و صيَرت طىتِ :ئُطُس وابَِ ًَٓؽ ضًذّ ئاو ْاخؤَُوَ!ئُسطإ طىتِ:
ئاخش ئاويَهِ واَُْاوَتُوَ ،ئُّ قظاُْ يُبُسضًُ؟َٔ .يُطُسخؤ طُسّ باداو
ئُو صَسدَخُُْيُنِ طشت و بُ خؤّ طىت ئاّ نُ ثًاوّ بِ َعُقً
داسيَهِ ديهُ طُسّ دُيًهاُْنُّ باداو نًََُو ئاوّ يُ ريَشّ ضَُضُنُ نشد و طىتِٖ :اَِْ با
نشيظو يُ باتِ َٔ بًدىاتُوَ.
َبزاسد ،بُآلّ ئُسطإ ضَُضُنُّ بؤ دسيَز نشدو
نىسِيزطُ دَطت و ثَِ ّ تًَو ئاآلو بًَذَْطِ ُٖي
طىتِ:
 بطشَ ،نشيظو ،بًطشَو بًدؤوَ .بري يُ ًٖض ػتًَو َُنُوَ .نشيظو بًَذَْط بىو.ًًَطىٕ ،ئَُشايني و ئُسطإ ُٖسطًَهًإ ثًًَإ طىت.
 بًدؤوَ.َهشِوصابىو سُصّ دَنشد بُ فشِيَو ئُّ ضُْذ قىَُ ئاوَ
نشيظو دوو دٍ َبىو .يُ تًَٓىيَتًإ ُٖي
َذا ،بُآلّ ُْيىيَشا.
ُٖي
َِ دَدا تًَٓىيَتًُ يُ تىاْا بُدَسَنُّ دَسووِْ خؤّ داَشنًًََٓتُوَ و
ًََهذا ُٖوي
نشيظو يُ ساي
ُٖطتِ دَنشد تىوػِ طُسَطىسَِإ بىوَ ،طىتِ:
 ْاْ ،ا ،بابُ طُوسَ ،خؤت بًدؤوَ.َُزّ.
ئُسطإ بُ بًظتِٓ ئُّ قظاُْ دَطتُناِْ نُوتُٓ يُسصئ و بُ قىسطِ ُْٖاطُيُنِ ُٖي
يُطٍُ ًَْطايُ ئاسإ و ثشِ يُ خؤػُويظتًُنُّ نىسَِنُّ ُْواصػِ نشدو طىتِ:
 دَصاِْ َٔ يُ ريامنذا ضُْذَّ ئاو خىاسدؤتُوَ؟تؤ ًَٖؼتا طاآلًَْو بزيُّ تا...
ئُسطإ دواّ ضشنُيُى ئُوٖاّ طىت:
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 نشيظو تًَطُيؼتِ ضًِ طىت؟ بًدؤوَ ،ثًَىيظتُ دَبَِ تؤ ئاو خبؤيُوَ ،بطشَ ،يُبُس َْٔاسسُت َُبُ.
نىسَِ طُجنُنُ داسيَهِ ديهُ نُ ئاوَنُّ خىاسدَوَ ،تًُْا بؤ ضشنُيُى ُٖطتِ نشد نُ
تًٓىَتًُنُّ ػهاو يُ دواّ ئُو ضشنُطاتُ نىستُدا يُنظُس سُصّ ئاو خىاسدُْوَّ صيَرت تاوّ طُْذ.
ئُّ داسَيإ ئُو ُٖطتِ بُوَ نشد نُ تاَِ ئاوّ طًُْىّ يُْاو دََذا َابؤوَ .بُآلّ ئَُُ طشْط
ُْبىو ،تًُْا ُٖس ئاوبَِ .ئًذّ ُٖس تاّ و دؤسيَو دَبَِ با ببآ.
تًُْا ئاو خبىاتُوَ .بُآلّ ئُو ئاوَؾ دَّ بُ دَّ يُ نَُبىوُْوَ دابىو...
يُّ ناتُدا ئُسطإ بُٖاوٖؤصَناِْ خؤّ طىت:
ًََٔ ضِ بهُئ؟ با يُ طُس ٖارواِْ خؤَإ بُسدَواّ بني؟
 باػُ دواّ ئَُُ ضًبهُئ؟ ئًَىَ دَيَِ بُطُس ئُو ْاوَدا نًَؼاُٖ ،س َُٖىو تَُاػاّ دَوسوبُسّ خؤيإ
بؤ َاوَيُى بًَذَْطِ باي
دَنشد.
بُآلّ دطُ يُ تًََُهِ ئُطتىوس يُ دووالّ بُيَُُنًُٖ ،ض ػتًَو يُ دًٗاْذا ُْبىو،
َُقاْذ:
ئَُشايني بُ ُْٖاطُيُنِ قىٍَ طؤَِ بًَذَْطًُنُّ ػً
 بؤ نىَّ بضني؟دياسُْبىو ًًَطىٕ يُبُسضِ و بُ ػًَىَيُنِ ضاوَسآ ُْنشاو تىوسَِ بىو طىتِ :بؤ نىَّ َاْاّ ضِ،
ًََني ،باػرتَ بشِؤئ تا ئُوَّ يًَشَ بشِصيًًَُٓوَ!
دَبَِ بشِؤئ ظىوي
ئَُشايني قظُنُّ بشِّ و طىتِ:
ًًََُٓوَ وَى يُنُ
ًًََُٓوَ و ض ُْدىوي
ئاخش ض دًاواصيُنِ ُٖيُ؟ يُّ تَُُ ئُطتىوسَدا ض ظىويَهًَهِ ُٖيُ؟
ًََهِ ْادياس ض طىودو نُي
سؤيؼنت بُسَو خاي
ًًَطىٕ بُٖاسو ٖادًَهِ ثرتَوَ ْاسَصايِ ًْؼاْذا:
 َٔ بُّ تَُُ ،بُّ تَُُ ئُطتىوسَّ تؤ بايُخًَو ْادَّ ،تًَطُيؼتِ ضًِ طىت؟ َٔ يًَذَخىسِّو بؤّ دَسِؤّ ،و دَْا ئُّ بُيَُُ ُْسًُتًُ وَسدَطًَشِّ و تا َُٖىوَإ ريَش ئاو بهُوئ ببًُٓ
ًََِ ضِ ئَُشايني سيؼؤ ،دَبَِ بشِؤئ ،تًَطُيؼتِ؟
خؤسانًَهِ باػِ ئُّ َاطًاُْ! تًَطُيؼتِ دَي
نشيظو خؤّ يُ باسيَهِ خشاخ و ْاخؤػذا ُٖطت ثًَهشدو يُبُس سَفتاسَنُّ َاَُ ًًَطىٕ تُسيل
بؤوَ.
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بُسِاّ ئُو سَِفتاسَنُّ َاّ ًًَطىت ساطت ُْبىو و ُْدَبىوايُ بُجمؤسَ بَِ ،بُُٖس ساٍَ ًًَطىٕ يُ
باونِ بضىونرت بىو .يُبُس ئُوَّ طؤساًَْو سووٍ داوَ يا يُ وسَّ ئُو يا يُ ويَٓانشدِْ ئُّ ضىاس نُطُ
"ُْيىخًُ " دا دَبَِْ .اٖاوطُْطًُى ٖاتبًَتُ ئاساوَ.
ًََهذا بُ دَّ ُْٖاطُ
َُٖىيإ دٍَ بُ خُّ و داَاو و بًَذَْط بىوًًَٕ .طىًْؽ خؤّ يُ ساي
بشِنًَىَ بًَذَْط بىو.
ئَُشايني طُسّ يُبُسخؤّ ْا .بُآلّ ئُسطاِْ بُ طاآلضىو تَُاػاّ ئُوالّ دَنشدو طُسو طًُاّ
وَى َُٖإ تَُُ ئُطتىوسَنُ يُ َُٖىو الوَ ضىاس دَوسّ تُِْ بىوٕ و يُخظريّ نشدبىوُْٕ ،دَنشا
بًربِٕ و ىلَ ّ سَِت بٔ .يُ نؤتايًذا ئَُشايني يُ ريَش يًَىَوَ طىتِ:
َبُتُ
 ًًَطىْٕ ،اسسُت َُبُُٖ َٔ .س ئُوٖا قظُيُى بىو نشدّ ،يُ دََِ دَسضىوُٖ ،يًََني دَّ.
سؤيؼتُٓإ يُ ضُقني و َاُْوََإ باػرتَ .تؤ سِاطت دَنُّ ،وَسٕ دَّ طُوٍَ يًَذَٕ با ظىوي
َٓذبؤوَو
َُنإ و ثًَهٗاتًٓإ يُطٍَُ ئاوّ دَسيادا بً
ئُوإ مجإ داسيَهِ ديهُؾ دَْطِ طُوي
َٓذوُْوّ دَبىوُْوَ و ئاوّ وَطتاو و ئاساَِ دَسيا بُبآ
َُقاِْ ئاوّ دَسياوَ بً
َُنإ بُ ٖؤّ ػً
طُوي
َآ و بُبَِ ُٖطت و خىاطت ػُم دَبىو يُ َُٖإ
ئُوَّ ػىيَُٓواسيَو بُ دواّ بُيَُُنُوَ بُدَِ بًًَٗ
12
ناتذا ويَو دَٖاتُوَ.
بُآلّ وا دَٖاتُٓ بُسضاو نُ ْادىويًَُٓوَ .دَتطىت يُ دًَطايُى و يُْاو باصُْيُنِ تُيًظُاويذا
َآ ّ َُٖإ باسّ ْايُباس بىو نُ داسيَهِ ديهُؾ ًًَطىِْ دَٖشّ نشدو يُ ثًَظتِ
طريبىوٕ .وَى بً
خؤّ بشدَ دَس .بُ تىوسَِيًُنُوَ طىتِ:
 طىَّ بطشَ ،ئَُشايني ُّٖ سِيؼؤ َٔ ،ئُّ تَُُ تاسيو و طُْطًُّٓ تؤ بُ ًٖض ْاصامن و سُصدَنُّ ُٖسضُْذَّ يُ تىاْاّ دايُ خًَشانُّ .تُنإ بذَ ُّٖ سيؼؤ ،طُوٍَ يًَذَ ،خُو ُْتباتُوَ ،طىيَت
يًَُُ َٔ ،بايُخ بُو تَُُّ تؤ ْادَّ! – و يُّ ناتُدا ًًَطىٕ بُ َُٖىو ًَٖضو تىاْاّ دَطتِ بُطُوٍَ
يًَذإ نشدو بُ تىوسَِيِ و طُسًَُوَ طىتِ -:دَّ ّ ٖا طُوٍَ يًَذَ! طُوٍَ يًَذَ طًاُْنُّ!
ئَُشايني ُّْ ويظت ثرتّ تىسَِ بها ،بُآلّ ضىْهَِ ُٖطتِ بشيٓذاس ببىوٖ ،اتُ ْاو باصُّْ ئُّ
ياسيُ ػًَتاُْوَ!
ضُْذَّ بُيَُُنُ خًَشاتش دَبىو بُتاوتش تَُُنُّ دَبشِّ و دَسِؤيؼت ،دياسُْبىو بؤضِ و بُسَو
َشَِقِ و تىوسَِيًُنِ
َٔ بُ دي
نىَّ دَضَِ ،ئَُشايني و ًًَطىٕ ثًَهُوَ و بُبآ ئُوَّ يُنذّ بُدٌَ بًًَٗ
 -12ويَو ٖاتُٓوَ :دَٖاتُٓوَ ياسيُى.
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دسِْذاُْوَ يُطُس طُوٍَ يًَذاًْإ بُسدَواّ دَبىوٕ ،سِيَو دَتطىت دَتىأْ يُ تَُُنُ بُ ثًَؼهُوُْوَ و
يُ طٓىوسّ بآ نؤتايِ ئُودا دَسضٔ.
َح
َُناِْ نُ بُ ْاسِيَهِ ثشِيؼهُ ئاوّ بَُُٖىو اليُنذا دَثشِراْذ ،دَبشيظهاُْوَو ػً
ْىونِ طُوي
و ٖىسِيإ يُّ الو ئُوالّ بُيَُُنُدا دَطُيؼتُ طىَّ .دَّ و ضاوّ ئاسَقاوّ و طشرّ طُوٍَ يًَذَسَنإ
َُناًْإ يُ
يُ ناتِ نىوسِبىوُْوَو طُوٍَ يًَذاًْإ دا .دا دَٖاتُٓوَو ناتَِ نُ بُ َُٖىو تىاْاوَ طُوي
ئاوَنُ دَداْ ،او قُديإ ساطت دَنشدَوَ ،بؤ طُسَوَ دَٖاتُٓوَ ،بُ ُْٖاطُّ قىوٍَ و ٖاْهُ
ٖاْهًَهِ صؤسَوَٖ :اٖ ،اٖ ،اٖ ،ا.
ًََهذا ئشُُ ئشُِ
يُ ثًَؽ و يُ ثاؾ ،يُ ُٖس ضىاس دَوسياْذا تًُْا تُّ بىوًًَ .طىٕ يُ ساي
َآ ّ بُ َُبُطتِ ٖاْذإ و دىوآلْذًْإ
دَنشدو طًٓطِ خؤّ طاف دَنشدَوَ ،بُ نًُٓ و وَى بً
ٖاْهُ ٖاْهِ دًََٖٓا خؤّ.
َع و نُوتُ ،بُآلّ يُ
طُسَتا نشيظو ٖاتُوَ طُس خؤ و نُوتُ ريَش ناسيطُسيِ تىْذّ ئُّ ُٖي
دوايًذا تًَطُيؼت نُ ئُّ ناسَ ،ناسيَهِ بآ طىود و تشطٓانُ .طُجنُنُ بُ صَْذَم سراويُوَ بُ
َهُ ئُو ئُّ ثًَؼربِنًًَُ ػًَتاُْ نؤتايِ ثآ بًََِٓ .بُآلّ
َذَسِواِْ تا بُي
ئُسطاِْ سيؽ طجًذا ُٖي
دَتطىت ئُو ُٖس بىوًْؼِ ًُْ.
َُتًَهِ ئاصادو بَِ طشَّ و
ًْطا ئُْذيَؼاويُناِْ يُ دًَطايُنِ ديهُ دابىو و طًُاّ ئُو يُ ساي
بُْذدا دَديرتا .دَّ ضاوّ ئُو ثريًَََشدَ يإ بُ ٖؤّ طشيإ يإ ئُو فشًََظهاُّْ نُ بُ عادَت يُ
ضاويذا دَٖاتُٓ خىاسَّ ،تُسِ بىو .ئُو بُبآ دىويُ يُطُس نىػًُٓنُّ ْاو بُيَُُنُ داًْؼتبىو و
دَتطىت ئاطاّ يُوَ ًُْ نُضِ يُ ضىاس دَوسيذا سوودَدا.
ًََهذا تَُُ ئُطتىوسَنُّ دَبشِّ و دياسُْبىو و بؤضِ و بؤ نىَّ ٌَ
بُيَُُنُ دَسؤيؼت ،يُ ساي
دََِْ....
ٖاْهُ ٖاْهِ طُوٍَ يًَذَسَنإ يُْاو تَُُنُدا دَْطِ دَداوَ .ئُّ باسَ َاوَيُنِ صؤسّ نًَؼا.
بُآلّ وسدَ وسدَ طُوٍَ يًَذَسَنإ ُْٖاطُيإ يُبُسبشِاو بُسَ بُسَؾ خًَشايِ نُّ بؤوَ .بُ صوويِ
َُناًْإ نُْاس خظت.
ُٖسدوونًإ يُ طُسَإ ُْٖاطُيإ تُْط ببىو و ُْٖاطُ بشِنَِ ببىوٕ ،طُوي
َُٓبشِّ.
ًًَطىٕ طُسّ خؤّ ُٖي
َذا .ئُوإ ُْياْتىاِْ يُْاو تَُُنُ دَسضٔ و طٓىوسّ
َُتِ وػًاسيُنِ تاٍَ طُسّ ُٖي
ئُّ دؤسَ ساي
ئُودا سَت بٔ.
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َُ و َشدوو ،تاسيهِ و ْادياسيِ يُنِ
َُٖىو ػتًَو يُ باسّ ثًَؼىيذا َابؤوَ :ػُثؤيُنإ بَِ دىوي
صؤس و تًََُهِ ئُطتىوسّ وادا نُ ُْدَنشا بًربِٕ .بُيَُُنُ َاوَيُى يُ طُس سظًَبِ ثُيُثُىل
ثًَؼىّ خؤّ يُ خؤيذا دَطىوسِاوَ.
ئَُُ ض ناسيَو بىو نشديإ؟ بؤضِ؟ و ئُطُس يُ ػىيَِٓ ثًَؼىوّ خؤياْذا مباباُْوَ ضًإ ىلَ بُطُس
دَٖات؟
ًٖض و ًٖض!
ُٖسيُنًَو يُوإ يُّ باسَو بابُتُوَ بريّ دَنشدَوَ .يُّ طُسوبُْذاُْدا ئُسطإ طىتِ:
ئًَظتا طىَّ بذَُْ َٔ – .ئُو وػُناِْ يُى يُى و بُبَِ ثُيُثٍُ دَطىت و سَْطُ دَيىيظت بُّ
ٖؤيُ تىاْاّ خؤّ بُفًَشؤُْدا ،ضىْهُ دووََني سؤرّ بىو نُ ُْ ئاوّ خىاسدبؤوَ و ُْصادّ بشِّ بىو.
ئُسطإ يُطُس قظُنُّ خؤّ بُسدَواّ بىو طىتِ:
 سَْطُ ئُّ تُّ تىَاُْ َاوَيُنِ صؤس بهًَؼَِ .يُّ دؤسَ ثًَؼٗاتاُْ صؤس سوودَدَٕ .خؤتإ باؾدَصأْ .تُّ سُوتُٖ ،ػت ،بطشَ دَ سؤريؽ ،وَى َُسط و َشدٕ بُطُس ئاوايِ دادَدا ،وَى
ُْخؤػِ و ثُتا ،سووّ دَسيا دادَثؤػَِ و تا وَختِ خؤيؼِ داُْيُ ْاسَِويَتُوَ و ًٖض نُطًَو ْاصاَِْ
نُّ وَختِ سَويُٓوَّ دَّ .ئُطُس ئُّ تَُُ يُو تَُاُْيُ نُ ضاسَْىوغ و سؤرطاسّ ئًَُُ خباتُ ريَش
َهِ ضِ
سنًَفِ خؤّ .يُو َاطًُ وػهُوَ نشاواُْ نًََُو َاوَو تاصَ وَختِ نُ ئاوَإ ُْبَِ بُ نُي
َجُ
دَّ .ئُو ئاوَيؽ نُ َُٖاُْ ئَُُيُ نُ دَيبًٓٔ – ئُسطإ دًًهاُّْ ئاوَنُّ ساػُقاْذ و يُ ػً
َِ بِٓ داَاوَ.
َجُنُيذا دياسبىو نُضؤسِيَهِ يُ تُثً
ػً
َُٖىويإ َات بىوٕ و ثريًَََشدَؾ طُآلقىثِ يًَهشدَُٖ .ىويإ دَياْضاِْ نُ ثريًَََشدَ نُ
ََِ نُ دَبَِ سؤرّ تًُْا داسيَو .ئُويؽ بُ ئُْذاصَّ بِٓ ضَُضُنُ
ََِ .دَيىيظت بً
دَيىيظت ضِ بً
َهُ ئُوَ دًْايُ بُطُس
ئاو خبىسيَتُوَ بؤ ئُوَّ بتىاْشَّ ئُوَْذَّ دَنشَّ دَطت بُ ئاوَنُوَ بطريَّ ،بُي
باسَنُدا طُسنُوتٔ و نؤتايِ ٖاتِٓ وسورَِ تَُتىَاُْنُ بُ ضاوّ خؤَإ ببًٓٔ ،نُ دَسيا نشاوَو
ئُطتًَشَ و خؤس بُ دَسنُوتٔ ،ئُو سُيُ َُٖىو ػتًَو سووٕ و ئاػهشا دَبَِ .ئُوَ ئُطُس ٖاتىو بُخت
و ْاوضُوامنإ نشدّ و طُيؼتًُٓوَ وػهايِ.
ُٖسواؾ بىو ُْدَنشا سيَطاّ دَسضىوًَْهِ ديهُ ُٖبَِ .بُآلّ بُ طؤتُ طؤتى طُبش و
داْبُخؤداطشتٔ صؤس ئاطاُْ ،ئُوَّ نُ َشؤظ يُ دًٗاِْ خُياٍَ و ئُْذيَؼُدا بؤّ دَضَِ و دَيها،
ًَُٖؼُ يُ رياِْ خؤيذا بؤّ ْاضًَتُ طُس .ئًَظتا ئُّ سَجناواُْ ثشِ بُدٍَ سُصيإ يُ قىََِ ئاو بىو،
َهشِسوصابىوٕ.
َهُ صؤس صؤس يَُُ ثرت يُ تًَٓىوتًإ ُٖي
ئُويؽ ُْى بُ قُدسايِ بُٓضَُضُيُى ،بُي
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ئُسطإ دَسنِ بُّ باسَ ْاَُٖىاس بٔ بُطتُ دَنشدو بؤ خىدّ ئُويؽ يُ َُٖىوإ درواستش بىو.
ًَؽ و ضشض و يؤض و قاوَيِ ئُو
ثريًَََشدَ يُبُس ضاوّ َشؤظ وػو دَبىو .دَّ و ضاو و ضُٖشَّ ثشِ قً
َذَقىآل ،سؤر بُ سؤر سَؾ تشو ثرت دَبىو .يُ
يُريَش{ ناسيطُسّ ئُو دَسدَّ نُ يُْاو دَسووًُْوَ ُٖي
َؤصّ و تني و تايُى بُدَسنُوتبىو .بؤ َشؤظًَهِ ئُوٖا بُ
ضاوَ فشًََظهاويُناًْذا دؤسَ ػًَىإ و ئاي
طاآلضىّ نُُْفت ْاضاسنشدِْ خؤّ بُ ددإ بُ خؤداطشتِٓ بُساْبُس ئاصاسو ئُصابًَهِ وادا ناسيَهِ
ُٖسوا ئاطإ ُْبىو.
َِ ،وَى سَطِ دسَختًَهِ نُ بُسَو وػهُوَ بىوُْ،
بُآلّ تادوا تٓؤنُ خىيَِٓ و تا دوا تشثُّ دي
َبُتُ ُْدَنشا ئُّ باسَ صؤس دسيَزَ بهًَؼَِ .ثًَىويظت بىو ُٖسضًُنِ نُ يُ
ثايُداسّ خؤّ دَْىاْذُٖ .ي
تىاْادا بىو و دَنشا بؤ سصطاسنشدِْ ئُوإ نُ ُٖس ئاًَٖهِ سصطاسبىوِْ ئُواِْ تًَذَطُسِا .سووٕ
بهشيَتُوَ.
ئُسطإ دسيَزَّ بُ قظُناِْ خؤيذا:
13
 بريّ نشدَوَ نُ دَبَِ بُسدَواّ تَُاػاّ ئاطاَإ بهُّ و طىَّ ساطشّ نُ ضشِطِ قىتبِ يُئامساْذا دَفشَّ يإ ْا ،ضشِطِ قىتبِ تانُ ثُسَْذَيُنُ نُ ئُّ ناتاُْ بُطُس دَسياوَ دَفشِآ .ئُطُس
ئًَُُ يُ َابًَِٓ دووسطُو وػهايًذا بني .ئُوا ضشِطِ قىتبِ دَتىاَِْ سّ ًَْؼاْذَسّ ئًَُُ بََُِٖ .ىو
ثُسَْذَيُى يُطُس دَسيادا تًُْا سيَو و سِاطت دَفشِآ .بُ ًٖض ػًَىَيُنِ ديهُ ْافشِآ و ًٖض
سيَطايُنِ ديهُ ْاطشيَتُبُس .تًُْا سِاطتُو سِاطت دَفشَِّ .ضشِطِ قىتبًؽ ئُوٖايًًَُ ،طىٕ نُطُسّ
يُبُسخؤّ ْابىو ،خُّ ىلَ ًْؼتىاُْو بُ ثُػًَىَيُوَ ثشطِ:
 ئُدّ ئُطُس يُ ًَْىاِْ دووسطُو وػهايًذا ُْبىوئ ضِ؟ئُسطإ داسيَهِ ديهُؾ بُ خىئَ طاسديُوَ وَآلَِ داوَ:
ئُو سُيُ ُٖسطًض ضشطِ قىتبِ ْابًٓني.
نشيظو دَيىويظت بُ وسدّ بضاَِْ نُ بؤضِ ضشِطِ قىتبِ بُطُس دَسياناُْوَ دَفشَّ و ض
ثًَىيظتًُنِ بُّ ناسَيُ.
بُآلّ ًًَطىٕ ثًَؼِ يًَربِيُوَ .بُ دؤسَ و خَُباسيُنُوَ ثشطِ:
 ئُطُس ضشِطِ قىتبِ يُ يادّ بضَِ و بُطُس طُسّ ئًَُُدا ُْفشَِّ و سُصبها بُ اليُنِ ديهُدابفشَِّ .ئُوطانُ ضؤٕ؟
َٓذَيُنُ يُ تىمخِ باص.
 -13ضشِط :باي
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ثريًَََشدَ ديظاُْوَ بُ خىيَٓظاسديُوَ طىتِ:
 ئُوطانُ قُت ضشِطِ قىتبِ ْابًٓني.ًًَطىٕ بُ تىوسَِيًُنُوَ طىتِ:
يُعين ْايبًٓني؟ يُ َُٖىو باسيَهذا ضشِطِ قىتبِ ْابًٓني؟ يُ دوايًذا دَثشطني نُ ئًَُُ بؤضِ يًَشَ بُ ئاواسَيِ َايُٓوَ؟ ًًَطىٕ نُ يُ ثًَؼذا صيَرت تىسَِ
ببىو و قشَِقشِّ دَنشد ،يُ ثشِ دايُ قاقاّ ثًَهُْني و نح بؤوََُٖ .ىويإ يُ باسيَهِ ْائاطايًذا بىوٕ.
َُٖىويإ بًَذَْط بىوٕ و ُْياْذَصاِْ ضِ بهُٕ.
ًًَطىٕ يُّ ناتُدا بشِياسّ ناسيَهِ دابىو .بُ َُٖىو ًَٖضّ ْاو يُثِ يُ دَطهِ طُويُناْذا و يُ
ًََهذا
ػىيَِٓ خؤّ دَسًَٖٓإ .يُ دوايِ بؤ َُبُطتًَهِ ْادياس ضىوَ طُس ثًَؼُوَّ بُيَُُنُو يُ ساي
َُناُْوَ دَداوَ ،بُ تُواوّ ساطت بؤوَ ُْ .ئُو ًٖضِ
نُ ثاسطُْطِ بُالدا ٖاتِٓ خؤّ بُ ٖؤّ طُوي
َآ ّ
طىت و ُْ نُطًؽ بايُخِ ثًَذا.يُ دوايِ بُ دًْايُى تىوسَِيِ و بُ َُٖىو ًَٖضّ وَى بً
َُنإ طُف و ُٖسَِػُ يُ نُطًَو دَنا سووّ يُ تَُُ ئُطتىوسَنُ نشدو يُى بُ خؤّ ٖاواسّ
بُطُوي
نشد:
َُطُطـ ُّٖ ،دادووطُسّ بايُنإ! يُطٍَُ تؤَُ ،ئُطُس تؤ خىاّ "با" ّ و
 ئاّ ُّٖ ،ديًَئُطُس نُالنُ طُطًَهِ تؤثًى ِْ ،ئُو بايُّ تؤ يُ نىيًَُ ،يُ ض طؤسِيَهِ تُْط و تاسيو داّ؟
َُ طُط ،طؤيُ طُطإ دَوسّ تؤيإ دابَِ و تؤؾ ْاصاِْ بضًَتُ ريَشّ
سَْطُ تؤ ُّٖ ديًَ
ناًَاُْوَو ناَُيإ طىاسّ خؤت بهُّ ،يإ دَتُوَُّٖ ،س َُٖىويإ يُ خؤت بجُسِيَِٓ و ناتت ًُْ
َهُّ؟
ػُٓبايُى ُٖي
يا يُبريت نشدووَ نُ ئًَُُ يًَشَ وَى تؤ يُ ضاآليًُنذا داًْؼتىوئ ،خُسيهُ دَسِصيًَُٓوََُ .طُس
ًََهُإ يُطٍُ َدايُ ،ئُّ نىسِيزطُ ئاوّ طُسَنُ ،ئاو ،ئاو ،تًَذَطُّ؟
ْاصاِْ َٓذاي
َُتًَو بىو
ًََهُإ يُ تُنذايُ نُ يُنُّ داسيُتِ بًَـتُ ْاو دَسياوَ .ئَُُ ض َاًَ
ًََِ َٓذاي
ثًَت دَي
نُ يُطٍَُ ئًَُُتذا نشد؟
ًََِ ئُطُس يُػُيُنِ طًُْى ِْ و خىاّ باّ ،وَآلّ بذَوَ،
ئايا ئَُُ ض ػهؤ و سووَُتًَهُ؟ دَي
طىيَت يًًَُ؟
َُ .ديًَُ قؤس طىيَت يًَُُ يإ ْا؟ ئاخش الفاوو باو بؤسِاًَْو
َهُ و ئُّ تُّ تىَاُْ سِاَاي
ئُّ بايُ ُٖي
َُ ْاو ئاوّ دَسيا ،يًَطُسَِّ با
َُطُطَُٖ ،ىوَإ سِاَاي
َظًَُٓ ،ئاّ ديًَ
َظًَُٓ ،تشطٓانرتئ الفاو ُٖي
ُٖي
َُٖىوَإ ريَش ئاوّ دَسيا بني .طىيَت يًًَُ يإ ْا؟
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َٔ تف يُو ملىصَ تىوناويُت دَنُّ و تَِ ّ دَسِيِ! ئُطُس تؤ خىاّ ئُّ باياُّْ دَّ ....دَّ
َُ طُط ًَٓؽ يًَت
َظًَُٓ و ْكىَِ ْاو ئُو دَسيايَُإ بهُ ،دَْا ئُّ دَي
َهُ باوبؤسإ و الفاو ُٖي
ُٖي
َُ طُطًَهِ ديهًُٖ ُّٖ ،ض و ثىض ،بُآلّ َٔ طىاست ْامب .وَسَ ،وَسَ،
َُ طُطًَو ،طؤي
دَمبُ طؤي
ئَُُ بطشَ ،ئَُُ بطشَ و تا تًَشدَبِ بًُزَ!!
ًًَطىٕ ئُوٖاّ دىئَ بُ دادووطُسّ بايُناْذا ،طًاُْوَسيَهِ ْادياسو بايُنِ ْادياس نُ طىايا يُ
َِ و ْادياسَ دابىوًًَ .طىٕ تا ئُو ناتُّ ُْنُوتبىوَ يشخُ يشخ و
ريَش سنًَفِ ئُّ طًاًُْبُسَ خُياي
تُواو يُ ًَٖضو تىاْا ُْنُوتبىو .صؤس داسإ ٖاواسّ دَنشدو ئاطاّ يُ خؤّ بشِابىو و داواّ يُ خىدا
َهاتُ بايًَو.
دَنشد ُٖي
َذا ْاو دَسيا و يُطُسَُٖإ ػىيَِٓ طُوٍَ يًَذَسإ داًْؼت .يُ
َُنُّ بُ تىْذّ ُٖي
يُ دوايًذا طُوي
َٓذ و بُ ػًَىَيُنِ
ًََهذا دَّ و ضاوّ خؤّ يُ ًَْىإ دَطتُناًْذا ػاسدبؤوَ ،يُ ثشِ بُ دَْطًَهِ بً
ساي
تشطٓاى يُنىسرِْ طشياِْ داَُٖ .ىويإ يُ بشِػت نُوتبىوٕ و بًَذَْطًإ يًَهشدبىو .بُآلّ ئُو نُ
َُناِْ خؤّ دَرَاسد يُ تاو طشيإ ُْٖاطُّ وَطري ٖاتبىو .نشيظو نُ قُت ُْيذيتبىو
ْاوّ َٓذاي
طُوسَناًْؽ بطشيُٕ .طُساثاّ ئاصاّ يُػِ نُوتُ يُسصئ و بُضاوّ فشًََظهاويُوَ سوو يُ ئُسطإ
طىتِ:
 بابُ طُوسَ ،بابُ طُوسَ! ئَُُ ضًُتِ؟ بؤضِ دَطشّ؟ثريًَََشدَنُ يُو دََُدا دَطتِ نىسِيزطُنُّ دَطىػِ و ئاساَِ دَنشدَوَ طىتَُِ :تشطُ
َُ ،ئَُُؾ بُطُس دَضَُِٖ ،س ئًَظتا ئاساّ دَطشيَتُوَ .تؤ بريّ ىلَ َُنُوَ .ئُّ ػتاُْ ثُيىَْذيإ
سؤي
بُ تؤوَ ًُْ ،بُطُسدَضَِ.
يُ ساطتًؼذا ،بُسَ بُسَ ًًَطىٕ ئاساَِ طشتُوَ ،بُآلّ دَطتُناِْ ضؤٕ بُ دَّ و ضاويُوَ طشتبىو
الّ ُْدَبشدٕ ،يُ ناتًَهذا ْىسِ ْىسِ دَطشيا.
ًََهُوَ يُ ُٖرَُت طشياُْنُ ػاُْناِْ بُسصو ُْوّ دَبىوُْوَ.
بُ دؤسَ ثُػؤناوّ و نُف و نىي
َُنُّ بؤ
َُ ْضيو نشدَوَ نُ طُس ئاوَنُ نُوتبىو .ئُو طُوي
ئَُشايني يُطُسخؤ بُيَُُنُّ يُو طُوي
ريَش بُيَُُنُ سانًَؼاوَ و ثاػذإ بُسصّ نشدَوَو يُ ػىيَُٓنُّ خؤيذا دايٓاوَ.
ئَُشايني بُ ُٖطتًَهِ ثشِ يُ ٖاودَسدّ و خَُُوَ بُ ًَطىِْ طىت:
 ًًَطىٕ ،ئاساّ بطشََ ،افِ خؤتَُ ،شؤظ تىوػِ الفاوّ دَسيابَِ باػرتَ ُْى يُْاو ئُّ تَُُداَهُ ئُو دَسيايُ و تُّ بُسّ داو بهشيَتُوَ ،ضِ
طري خبىا ،دَ باػُ دَّ نََُِ ددإ بُ خؤتذا بطشَ .بُي
بهُئ ،ضًُإ يُ دَطت دَّ؟...
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ًًَطىٕ ًٖضِ ُْدَطىت ،طُسّ تُواو يُبُسخؤّ ْابىو و وَى ػًَتإ ثؼتِ نىوسِ نشدبؤوَ و
دَتشطا تَُاػاّ دَوسو بُسّ خؤّ بها.
بُآلّ تُّ ُٖس ئُوٖا وَى خؤّ خىيَٓظاسدو َُسط باس بُطُس ئؤقًاْىوطذا بآلوببؤوَو دًٗاِْ
يُْاو تاسيهًُنِ بَِ ويَُٓدا ْكىّ نشدبىو ُْبا يُى ُٖبىو ُْ طؤسإ ناسيًُىُٖ .س ضُْذَؾ ًًَطؤٕ
َُو طُسنًَؼِ يُطٍَُ بادا نشدبآ .ئُو-دادووطُسٍ بابايُنإ يُ َُسِ ُٖس َُٖىو ئَُاُْوَ
دََُقاي
َُٓنشدٕ.
نُسِو الٍَ بىوُٖ ،تا تىسَِؾ ُْبىو يُ دَِ ّ خؤيؼِ ُْدىآل و تؤفإ و باووبؤسِاِْ بؤ ُٖي
َِ يًَذَدا تا يُ ًٖض دًَطايُى طري ُْبَِ و ُْوَطتَِ،
َُناِْ خؤّ وسدَ وسدَ طُوي
ئَُشايني بُطُوي
بُيَُُنُ بُ دؤسِيَهِ ُٖطتجًَُٓنشاو بُطُس ئاوَنُوَ دَخضّ.
َِ خؤيذا سؤضىوبىو ،سَْطُ داسيَهِ ديهُ و
ئُسطإ بًَذَْط و يُْاو دَسيادا يُْاو بريو خُياي
سَْطُ بؤ دواداس يُ رياًْذا بريّ يُثُسيُ دَسيايًُنُّ خؤّ دَنشدَوَ.
نشيظو ئُسطاِْ يُْاو بريَ خَُاوّ و ثرياُْنُّ خؤّ دا بشِّ و يُطُس خؤ ثشطِ-:
 بابُ طُوسَ! بابُ طُوسَ! بؤضِ ضشِطِ قىتبِ بُطُس دووسطاْذا دَفشَِّ؟ئُسطإ وَآلَِ داوَ:
ًََِ نُ يُّ دؤسَ تَُُ ئُطتىوساُْدا تًُْا ئُّ ثُسَْذَ دَتىاَِْ بُطُس
 ئَُٔ يُبريّ ضىو ثًَت بًدَسيادا بفشَِّ.
ئُّ ثُسَِْذَ بؤ سِاو بُطُس دووسطاْذا دَفشَِّ و داسّ واؾ ُٖيُ نُ بًَضىَ طُطِ دَسياّ بُ ضٓطإ
دَسِفًََِٓ.
ضاوَناِْ ئُوٖإ نُ يُ تُّ و ػُوّ تاسيهذا وَى سؤر دَبًَِٓ .يُبُسئُوَيُ نُ ئُّ ضشِطُ
طُوسَتشئ و بًَُٖضتشيًٓاُْ نشيظو بُ يًَىّ وػو و يُطُسَخؤ طىتِ:
 ضُْذ باػذَبىو نُ ئُطُس َٔ ئُو ضاواُّْ دَبىو َٔ .يُ َُٖإ ناتذا تًَذَطُيؼتِ نُ ئًَُُ بًَُني ،صووتش دَطُيؼتًُٓ وػهايِ ،صؤس صؤس ئُوَْذَّ نُ سُصَإ دَنشد...
ناّ ئاسِاطتُّ بادا دَدىوي
َهًَؼا:
ئُسطإ ئاًَٖهِ ُٖي
 ئاه نُ ريإ ُٖسنُطُو ضاوّ يًًَُتِ.ئُوإ بًَذَْط بىوٕ و يُ دواّ َاوَيُنِ صؤس ئُسطإ تَُاػايُنِ نىسَِنُّ نشدو طىتِ:
 بؤ تؤ صؤس طُخت و درواسَ؟ ددإ بُ خؤتذا بطشَ ،ئُطُس دإ بُ خؤتذا بطشّ ئُوا يُ داٖاتىدادَبًتُ ساوضًُنِ طُوسَ ،ددإ بُ خؤتذا بطشَ ئاصيضَنُّ صؤس بري يُ ئاو َُنُوَ.
بري يُ ػتًَهِ ديهُ بهُوَ ،بري يُ ئاو َُنُوَ.
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ًَذا نُ بري يُ ئاو ُْناتُوَ بُآلّ طىودّ ُْبىوُٖ .سضُْذَّ ثرت
نشيظو صؤس طىيَشِايُآلُْ ُٖوي
ًَذا نُ بري يُ ئاو ُْناتُوَ ،صيَرتّ تًٓىو دَبىو .صؤس ئاسَصووّ خىاسدٕ و ثاسوَ ْاًَْهِ دَنشدو
ُٖوي
تا طُيؼتُ ئُو سادَيُّ ساٍَ و باسّ تًَو ضىو سُصّ دَنشد وَى ًًَطىٕ ٖاواس بها.
َهُ يُ دووس
ئُو سؤرَ بُجمؤسَ نؤتايِ ٖات .تًَهشِاّ سؤرَنُ ضاوَسِآ بىوٕ و ئىًََذَواس بىوٕ نُ بُي
َِ
َهاو ئُّ تَُُ بؤ طؤػُو نُْاسيَهِ ديهُ سِامباي
ًََو بَِ و ػُٓبايُنِ تاصَ ُٖي
دَْطِ ػُثؤي
سيَطايُنِ دَسباصبىوٕ يُ سووّ ئُواْذا بهاتُوَ .بُآلّ بًَذَْطِ بُطُس دَسيادا سىنِ فُسَا بىو،
َُ ،بًَذَْطًُنِ َُسطباس نُ طىيَضهُو نُيًُّ َشؤظِ بُرإ دًََٖٓا .و
بًَذَْطًُنِ بَِ دىوي
َُٖىويإ تًَهشِاّ ناتُنُ و بُبَِ ثظاُْوَ يُ تًَٓىيَتًإ ئاصاسيإ دَنًَؼاو دَياْىيظت ُٖس ُْبَِ
يًَىيإ تُسِ بهُٕ ..ئَُُ صؤس تشطٓاى بىو نُ َشؤظ يُ ًَْىإ دَسياّ بَِ طٓىوسدا بَِ و يُ تًٓىيَتًإ
مبشَّ.
بُسَ بُسّ ػُو ساٍَ و باسّ ًًَطىٕ سوو بُوثُسِّ خشاثِ طؤسِا .ئُو دََِ يًَو ُْ دَنشدَوَو ًٖض
ػتًَو يُ ضاوَناًْذا ُْدَخىيَٓذساوَ.
ْاضاس بىوٕ قىََِ ئاوّ بذََِْ تا طُسووّ تُسِ بها .ئُسطإ ئاطاّ يُ نشيظو بىو و دَيذيت نُ
َطشَّ .يُبُسئُوَ صؤسّ بؤٖات .طُسَتا بؤ ئُو يُ
نىسِيزطُنُ ْاتىاَِْ ضاو يُ ضَُضُ ئاوَنُ ُٖي
دوايًذا بؤ ئَُشايني ضُْذ ديؤثُ ئاويَهِ يُ ضَُضُنُ نشد .بُآلّ ئُو يُى تٓؤى ئاوّ ُْخىاسدَوَ.
َُ ،بُ
ئُّ داسَؾ دُيًهاُْ ئاوَنُّ يُ ريَش نىػًِٓ بُيَُُنُ داْاوََ .اوَيُنِ دسيَز بُبَِ دىوي
طُسَِ و بُ وسدّ طُس طُسَِ برينشدُْوَ ويُ ػىيَِٓ خؤّ داًْؼت.
دَتطىت ُْ تًٓىيَتِ ئاصاسّ دَداو ُْ ْاخؤػًُنِ يُ يُػذا ُٖطت ثٌَ دَنشد .ئُو يُطُس
نىػًِٓ بُيَُُنُ نح و ئاساّ بُبآ طُس يًَؼًَىإ ،وَى دايًَو بُطُس بُسديَهُوَ طريطابؤوَ.
ثريًَََشدَنُ دَيضاِْ نُ ض ضاسَْىوطًَو ضاوَسَِّ ّ دَنا .يُبُسئَُُ صؤس بىيَشاُْ ،بؤ ئُجناَذاِْ دوا
ئُسنِ خؤّ يُ رياْذا ،ثامشاوَّ ًَٖضو طىسِّ خؤّ نؤ دَنشدَوَ .ئُو يُّ ضشنُ طاتاُْ بُ دَطت
وْهشدِْ طُبًًُنُّ ئاصاسّ دَنًَؼا،
صؤسّ سُص دَنشد بؤ دواداس طُبًًًَو بُس بانا ،ئُو يُّ ضشنُ طاتاُْدا بريّ يُثُسّ دَسيايِ
دَنشدَوَ.
ئُّ ثُسّ دَسيايِ َُصٕ ،يُ نىَّ يُ باطهُ َُالٕ داّ؟
ئُو خؤّ دَيضاِْ نُ يُ ئاطتاُّْ دواضشنُ طاتًَذا تا ض ئُْذاصَ يُ تىاْاو ػايظتُّ خؤّ
َطشَّ .نشيظو بىو نُ
بُسخىسداسَ .تًُْا ػتًَو نُواّ يٌَ دَنشد دَطت يُ ئُجناَذاِْ ثالُْنُّ ُٖي
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يُو سؤراُْدا صؤسّ دٍَ يُ الّ بىو و ٖؤطشّ ببىو بُسدَواّ خؤّ يُ ثاٍَ ئُو ثريًَََشدَوَ دَضُطجاْذ و
يُ نُْاسّ ئُودا طُسَِ و نؤَُطًَهِ ُٖطت ثًَذَنشد.
َِ بُّ ُْودُواُْ دَطىوتا .بُآلّ ُٖس يُبُس خاتشّ ئُو دَبىوايُ ئُو ناسَ ئُجناّ بذا نُ ثالِْ بؤ
دي
نًَؼابىو ئُويؽ طًإ يُ دَطتذإ بىو....
بُّ دؤسَ ئُو دواسؤرَ دسيَز و خُّ ئُْطًَضَّ ئُسطاِْ سيؽ طجِ نؤتايِ ٖات.
ػُو بىو ،ػُويَهِ ديهُؾ داٖاتُوَ.
بُآلّ ئُّ ػُوَؾ وَى ػُواِْ سابشدوو ُٖوا طؤسِاْهاسّ بُطُسدا ُْٖات .تُّ َُٖىو ػتًَهِ
ٌَ ئاساَِ تُواو و طشِيُوَ يُ ريَش سنًَفِ خؤّ ْابىو .و داسيَهِ ديهُؾ
يُْاو دَسيادا بُ َُٖإ ساي
تاسيهِ ئًَىاسَ داٖاتُوَ نُ ػُوّ بَِ نؤتايِ و دووسودسيَزّ يُ تىاْا بُدَسّ تشطٓانِ بُدواوَ بىو.
َِ نشدبا يإ الفاويَو يإ ُٖس ػتًَو دَبىو ،سوويذابا ،تًُْا
ضُْذ خؤؾ بىو ًْىَػُو بايُى ُٖي
ئامساِْ طاف و ئُطتًَشَ دَديرتإ! بُآلّ ػُو ئىًََذّ ػتًَهِ واّ ُْدَداًٖ .ض ػُثؤيًَو بُطُس
ئاوَوَ ُْدَديرتاو ًٖض بايُى ُْدَدىوآل _ َُٖىو ػتًَو يُ بًَذَْطًُنِ بآ ثايإ و يُ تاسيهًُنِ
بآ نؤتايًذا سؤضىوبىو .بُيًََُهِ تاى و تًُْا يُْاو تاسيهًذا بُ خؤوَ ضُْذ نُطًَهِ نُ بُ دَطت
ئاصاسّ بشطًُتًُوَ.
ئاصاسّ تًَٓىويَتِ يُ طًاُْآل دابىوٕ ،يُطُس خؤو بُ ئاساَِ بُسَو ضاسَْىوطًَهِ ْادياس و َُسهىّ
يُْاو تًََُهِ ئُطتىوسدا ضُسخُيُّ دَدا.
نشيظو تًَُٓطُيؼت نُ بُ تُواوّ ض ناتًَو بىو خُو بشديُوَ .بُآلّ يُبُس ًٖالنِ و تًَٓىيَتِ يُ
تىاْابُدَس َاوَيًَهِ صؤس ُْيتىاِْ بٓىَّ .واّ دَٖاتُ بُسضاو ئُو دَسدَّ نُ دُصسَبُّ طًاِْ دَدا،
نؤتايِ ْابَِ .ئُو تًُْا ئاوّ دَويظت ،تًُْا ئاو و ًٖضِ ديهُْاُٖ ،طتِ بشطًُتِ بُسَبُسَ وَى
َِ
ئاصاسيَهِ طىوى دَسووِْ ،الواصّ دَبىو ،بُآلّ تًٓىَتًُنُ تا دَٖات .صيَرتو صيَرت ئاصاسّ دَدا و ُٖي
دَثشوناْذٖ .ؤيُى بؤ ضاسَطُسنشدِْ ئُّ دَسدَ يُبُس دَطتذا ُْبىو و دَطت بُ ًٖض نؤيًُى
ساُْدَطُيؼت.
َِ بُبريخؤّ ًَٖٓاوَ .سؤراًَْو نُ صؤس ُْخؤؾ و تايُنِ داغِ ىلَ بىو
نشيظو طُسدََِ َٓذاي
نُوتبىو ،ساٍَ و باسّ صؤس خشاخ بىو و صؤسّ تًٓى بىو ،دايهِ يُى بظت يُ ثؼت طُسّ دووس
ُْدَنُوتُوَ و بُسدَواّ ثاسضُ ثُسؤيُنِ تُسِّ بُ ًَْى ضُواُْ داغ و طىوس بؤوَنُّ ئُو دادًََٖٓا ،بُ
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َتُ 14و
دصيُوَ دَطشياو يُ ريَش يًَىَوَ ػتًَهِ دَخىيَٓذ ،يُ تاسيو و سووِْ سؤػٓايِ بُس ػُثً
َُوَ
يُطُسابًَهِ نُ يُ دووسدا وَُْوصّ دَدا ،دَّ و ضاوّ دايهِ بُطُسيذا ٖاتُوَ ،باونِ يُ َاي
َُوَ ،سُصّ
ُْبىو ،ئُو يُ ْاو دَسيادا بىو .نشيظو سُصّ دَنشد نُ باونِ صووتش بطُسِيَتُوَ َاي
دَنشد ضؤسَِ ئاويَهِ بُطُس يًَىَوَ بًَٓٔ ،بُآلّ ُْ ئَُُو ُْ ئُو خىاطتُّ ُْٖاتُٓدّ.
باونِ صؤس يًًَُوَ دووس بىو و دايهًؼِ ئاوّ ُْدَدايُ .دايهِ ُٖس ثاسضُ ثُسؤّ تُسِ دَنشدو
بُطُس يًَىَناًُْوَ دَْا.
بُآلّ ئُّ ناسَ تًُْا بؤ ضشنُطاتًَو دَسدو ئاصاسّ ئُوّ ئاساّ دَنشدَوَ ،و ديظإ ئاوّ
دَويظتُوَ و تًٓىَتًُنُّ ناسّ بىو و ،سنًَفِ ىلَ طُْذ بىو.
دايهِ يُبُسّ دَثاسِاوَو تََُِ ّ دَنشد نُ ئاو ُْخىاتُوَ ،دَيطىت دَبَِ ددإ بُ خؤتذا بطشّ
ّ و ُْخؤػًُنُ دَثُسِآ و ضاى دَبًُوَ ،دايهِ دَيطىت:
ًََىَ و
 وسَ بذَ بُسخؤت ،عُصيضّ ،بُسَ بُيإ ضاى دَبًُوَ ،تؤ يُبُس خؤت ُٖس ئَُُ بًَت باػرت دَبَِ .ئاصيضّ يُبُس
دووباسَّ بهُوََ ":ؼهِ ئاوّ ،ئاوّ بذَيُ ".ئُوطانُ دَبًِٓ ساي
َؼهِ ئاوّ بجاسِيَىَو تهاّ يًَبهُ ،با بُ سِانشدٕ بَِ ،ئاوت بؤ بًََِٓ ....تؤ تًُْا ثشِ بُ دٍَ و بُ
تُواوّ تهاّ ىلَ بهُ....
نشيظو يُو ػُوَدا ،يُ سايًَهذا يُطٍَُ تًَٓىيَتِ يُ دُْطذا بىو ،ئُّ ويَشدَ دادوويًُّ دَطىتُوَ
و بُساطتًؽ ضاوَسَِّ بىو نُ ئًَظتا ْا ئًَظتا َؼهُ ئاوّ بُسِانُ سِاى ديَت و ئاوّ بؤ دًَََِٖٓ .ئُو
بَِ ثظاُْوَ دَثاسِاوََ " :ؼهُ ئاوّ ،ئاوّ بذَيَُ ،ؼهُ ئاوّ ئاوّ بذَيُ ،و يُ دوايًذا طُسضِ يُْاو
نىسَِّ تادا بَِ ًَٖض دَبىو وسِيَُّٓ دَنشدو بُآلّ يُطٍَُ ئُوَػذا بُسدَواّ دَثاسِاوَ " َؼهُ ئاوّ،
ئاوّ بؤ بًََُٓ ".ؼهِ ئاوّ َاوَيُى طُسو نُيًُّ بُدَسُْنُوت ،بُآلّ ئُو بُسدَواّ ُٖس وستُ وستِ
بىو و دَطشياو دَْاآليُوَ:
"َؼهُ ئاوّ ئاوّ بذَيُ" طُسَجناّ َؼهُ ئاوّ ٖات .طًاِْ طاسدو وَى ػُّٓ ًْىَسِؤياِْ طُس
سووباسَناِْ ْاو دُْطٍُ ،وَطريًَٖٓإ و ديتِٓ يُ تىاْاداُْبىو .دياسبىو نُ بُ تُواوّ ُٖوايُنِ ئاوّ
َُ ُْسَُناِْ خؤّ يُ
َُفشَِدا باي
ٌَ باي
َُفشَ دايَُ .ؼهًَهِ بضهؤيُ يُ ساي
سَْط ،وَى ثُثىويُ يُ باي
َذَطىو بُجمؤسَ ساٍَ و باسّ ئُو نََُِ ضانرت بؤوَ ،سَْطُ
طُسوضاوو الػإ و ٌَ و يُػِ نشيظو ُٖي

َتُ :ػاثًتُ.
 -14ػُثً
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َؼهُ بضهؤآلُْنُ ئاويؼِ دَدايُو ئُو بَُىنىوسِّ و تاطىقًَهُوَ تا َاوَيُنِ دسيَز ئاوّ
َِ و دَثشِرا طُس دَّ و ضاوّ ئُو.
َذَقىي
دَخىاسدَوَ و ئاوَنُ بُسدَواّ صؤستش دَبىو و يُ دَوسبُسيذا ُٖي
نشيظو بُسَبُياِْ بُيُػًَهِ طىوى و تُسِو تاصَيًُنُوَ يُ خُو ُٖطتا .ئُطُس ضِ صؤس الواص
ببىو .دواتشيؽ َاوَيُنِ صؤس ئُّ َؼهُ ئاو دَسو ئاوًَُٖٓسَّ يُ ًََؼو دَسُْدَضىو .ضؤٕ ئُو
ػُوَ ناتَِ نُ ساٍ و باسّ صؤس يُ خشاثًذا بىو بُسِانُسِاى بُ طؤساغِ ئُو داٖات .ئاوّ دايُو
دَسدَنُّ طًاِْ ثُسِاْذ...
َذَنشوصاُٖ .س
ئًَظتا نُ نشيظو يُْاو بُيَُذا َاْذو بىوَ و يُبشػت نُوتىوَ يُ تًَٓىيَتذا ُٖي
َُٖىو ئُو ػتاُّْ بُبري ٖاتُوَ .ضُْذ باؾ بىو داسيَهِ ديهُؾ ئُّ َؼهُ بضهؤالُْ داسيَهِ
ديهُؾ دَٖاتُوَ! نىسَِنُ يُّ طاتُدا بُ دَسد و راًَْهِ قىوٍَ و خًََُهِ طُوسَوَ بريّ يُ دايهِ
ًَذا ضاْذبىو .ئُو بُ سُطشَتُوَ.
دَنشدَوَ نُ ئىًََذّ ثُيذابىوِْ َؼهِ ئاوّ يُ دي
َذََزّ و ئُوَْذَ تا
ٌَ خشاخ بىو و بُ صَمحُت ُْٖاطُّ ُٖي
بُ بريّ دَٖاتُوَ ناتَِ نُ ساي
طىقِ ئاو خىاسدُْوَ بىو .ضؤٕ دايهِ بُ ًَٗشَباًُْوَ طُسّ بُطُسدا ػؤسِ نشدَوَ .طًُاّ دايهِ
ضُْذ فًذاناسُْو غُّ ئُْطًَض بىو نُ تا سادَّ بُساْطًَشبىوٕ بىو و بُض ثُػًَىيُنُوَ ئاَادَبىو يُ
سيَطاّ ئُودا قىسباِْ بذاو ئُوَّ تَُاػاّ ئُوّ دَنشد .دَبَِ ضاويَهِ ثشِ يُ تشغ و ثاسُْوَ
ٌَ دايهِ ضؤٕ بَِ ضِ بها؟
تَُاػاّ ئُوّ دَنشد .دَبَِ ئًَظتا ساي
خُّ دَخىا ،دَطشيُ و َُٖىو دَّ يُ نُْاس دَسيادا ُٖس ضاوَسَِّ دَنا .بُآلّ وَآلٌََ :يُ دَسيا
ْابًُو ًٖض نُطًَو ْاتىاَِْ يُّ سؤرَ سَػُدا ياسَُتِ ئُو بذا.
َِ ئاطشَػًُٓ
َُنذا َُػدُي
بآ طىَإ رْإ و َٓذاآلٕ يُ دَوسوبُسّ طشدَنُّ طُطُ بُي
ََِ ئُواُّْ
دَنُُْوَو بُّ ٖؤيُ ًٖىاّ ثًَذَبُخؼٔ .ػايُد يُثشِ تشووطهُّ خؤػًُى ثُيذابَِ .بُي
يُْاو دَسيادا طىّ بىوٕ .يُ سؤخِ دَسيادا ثُيذابُٓوَ.
يُّ ناتُدا ئُوإ يُْاو بُيَُُنُياْذا يُ فُصايُنِ تاسيو و بَِ طًإ يُطُس خؤ دَخىالُْوَ و
يُطُسخؤ و ئاساّ يُ تاسيهِ تَُِ ئُطتىوسّ ػُودا ،دوا ئىًََذّ دَسباصبىوِْ خؤيإ يُ دَطت دَدا.
ْاًَٖ ،ضَنإ صؤس ْايُنظإ بىوٕ .يُ اليُنذا تاسيهِ ئُبُدّ نُ ثًَؼِ بُدَسنُوتِٓ سؤر دًٗاِْ
بىوِْ تًُُْوَ ،و يُ اليُنِ ديهُدا ضىاس تُٕ َُسهىَِ ضاسَْىوغ بىوٕ يُْاو بُيًََُهذا ،بُبآ
ئاو ،بُبَِ خؤساى و بُبآ ئُطتًَشَ و سيَُٓا يُْاو ئىقًاْىوطذا طرييإ خىاسدبىو قُت نشيظو تاسيهِ
ئُوٖاّ يُ طشووػتذا ُْديتبىو و ُٖسطًض ُْيذَتىاِْ يُّ تَُُُْ نىستُدا سَْر و ئاصاسّ تًٓىَتًُنِ
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وا يُ سِادَبُدَسّ بُ خُياٍَ دابَِ .ئُو بؤ ئُوَّ بُطُسخؤيذا صاٍَ بَِ ،دَطتِ نشد بُبرينشدُْوَ يُ
َؼهِ ئاوّ نُ سؤريَو يُ سؤرإ ئاوّ دايُو يُ بُآلّ سصطاس نشدو ضانِ نشدَوَ...
نشيظو بُبَِ َاْذوبىوٕ ئُو ويَشدَّ نُ دايهِ فًَشّ نشدبىو يُبُس خؤّ دووباسَ دَنشدَوَ:
"َؼهُ ئاوّ ،ئاوّ بذَيَُ ،ؼهُ ئاوّ ئاوّ بؤ بًَُٓ ،ئُطُس ضِ ًٖض َىعذًضَيُى سوويُٓدا ،بُآلّ
ئُو بُسثُسّ َىنشّ دَثاسِاوَ و دسيَزَّ بُ باْطهشدِْ َؼهُ بضهؤيُ نُ دَدا..
ئُو َؼهُ بؤ ئُو بىوَ طىَبًِ ئىًََذ..
َؼهِ ئاوّ ،ئاو بًَُٓ:
َِ دَدا بُ دؤسيَو بريّ تًٓىيَتِ يُ ًََؼهِ
نىسَِنُ يُ سايًَهذا خؤّ َاْذوو دَنشدُٖ ،وي
َِ ،داسيَو خُوَنىتهُ دَيربدَوَو داسيَهِ ديهُ بُ ئاطادَٖاتُوَ ،طىَّ ّ دَدايُ
خؤيذا ًًَُْٖ
قظُناِْ ئُسطإ و ئَُشايني .ئُّ دوواُْ َاوَيُنِ دسيَز طشتىخشتًإ بىو .قظُناًْإ عُدًب و
غُسيب بىو ُْدَنشا تًًَإ بطا .قظُناًْإ بضش بضش بىو و ْاو ْاوَ ْائاػهشاو ْاسِووٕ بىوٕ.
نشيظو قظُناِْ ئُسطاِْ باػرت دَْاطًُوَ ،ضىْهُ سِيَو يُ ثاٍَ ثريًَََشدَنُ داًْؼتبىو .ئُسطإ
َِ
َظتًُنِ تُواوَوَ ُٖوي
َذَنًَؼاو بُبُسُٖي
بُ صَمحُت قظُّ دَنشدو صؤس بُصَمحُت ُْٖاطُّ ُٖي
دَدا بُطُس طرياِْ دَْطِ و يشخُيشخِ طًٓطًذا صاٍَ بَِ.
َُنإ داًْؼتبىو ،خشاثرت دَٖاتُ طىَّ ّ..
بُآلّ دَْطِ باونِ نُ دووستش يُ نُْاسّ طُوي
َآ ّ نُطًَو يُويَذا طىَّ يُ قظُناِْ ئُو سادَطشَّ بُ طُسًَُنُوَ يُ ريَش
ئَُشايني نُ وَى بً
يًَىَوَ دَيطىت:
 بابُ طُوسَ ،بريبهُوَ َٔ ،نُ ْابَِ ئاَؤرطاسيِ تؤ بهُّ ،تؤ َشؤظًَهِ بُٖؤؾ وتًَطُيؼتىوّ.
ئُسطإ بُ َىنىسِّ يُطُس بؤضىوُْناِْ خؤّ وَآلَِ داوَ:
 صؤسّ برينشدَوَ ،باػًؼٔ برينشدَوَ ،بُو دؤسَ باػرت دَبَِ.بؤ دًَََو ُٖسدوونًإ بًَذَْط بىوٕ و ثاػذا ئَُشايني طىتِ:
 َُٖىوَإ يُ ْاو بُيًََُهذائ ،دَبَِ ضاسَْىوطًؼُإ يُى بَِ.ثريًَََشدَ بُ خًََُهِ طُوسََوَ يُ ريَش يًَىَوَ طىتِ:
ََِ ،طىتت ضاسَْىوغ ،ضاسَْىوغ ،دوايِ بُ دَْطًَهِ طرياوَوَ طىتَُِٖ -:ىو نُطًَو
 بُئًََ يُ ضاسَْىوطشاو ،بتُوَّ
ئَُُ دَصاِْ نُ ضاسَْىوغ ثًَؼىَخت دياسنشاوَُٖ ،س يُبُس ئُوَػُ دَي
يإ ُْتُوَّ دَبَِ خؤتِ بذَّ بُ دَطتُوَ ئًَظتا نُ دوا دوايِ ناسَنَُاُْ دَبَِ يُنًَو بُثَِ ّ خؤّ
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بُسَو ضاسَْىوطُنُّ بضَِ ،بؤ ئُوَّ ضُْذ سؤريَهِ ديهُؾ ئُواُّْ َاوَْتُوَ بزيُٕ خؤت بريّ ىلَ
بهُوَ ،ئُوَ ٖاتى سيَطانإ ُْنشاُْوَ ،بُ َُٖىو تىاْا ًَِ سيَطاتإ طشت ،وػهاًْؽ يُبُسضاوتاُْ،
بُآلّ بؤ صيٓذووَاُْوَتإ ضُْذ قىَُ ئاويَهِ نَُتإ ُٖيُ ،باػُ ،ئَُُ عاقآلُْيُ ،ئايا ئُوَ
ئاصاسدَس ًُْ؟!
ئَُشايني وَآلًََهِ ْاسووٕ و ئاػهشاّ داوَو دواّ ئُوَ ُٖسدوونًإ بًَذَْط بىوٕ.
َِ دَدا بٓىَّ و بُسدَواّ باْطِ َؼهُ بضهؤيُ سَْط ئاويُنُّ دَنشد ،وايذَصاِْ
نشيظو ُٖوي
نُ ُٖس ناتَِ خُوّ يًَهُوتَ ،ؼهُ بضهؤيُؾ ثُيذادَبَِ ...بُآلّ ُّٖ ٖى خُو يُ نىَّ ّ بىو...
َؼهُ ئاوّ ،ئاوّ بذَيُ!
ئُسطإ ثشطِ :باػًًَُ ،طىٕ ضؤٕ؟
ئَُشايني وَآلَِ داوَُٖ :سوَى ثًَؼىو سانؼاوَ ،ثريًَََشدَ نََُِ خؤّ وَخشاْذ و يُ دوايًذا يُ
ريَش يًَىَوَ وستُو وستًَهِ نشدو طىتِ:
َآ ّ سانؼاوَُٖ ،س ناتَِ بُ ئاطاٖاتُوَ ،بؤّ بطًَشَِوَ ئَُشايني بُ دَْطًَهِ يُسؤصنُوَ بُ
 دَيصؤس بُ نؤخُيُى طًٓطِ خؤّ طاف دَنشد طىتِ - :باػُ بابُ طُوسَُٖ ،سوَنى طىمتإُٖ ،س ناتَِ
بُ ئاطاٖات بؤّ دَطًَشَُوَ.
َآ ّ نُ َٔ سيَضّ يًَذَْا ،ئُو ساوضًُنِ يًَٗاتىَو َشؤظًَهِ ْاعاقًًؽ ًَُْٔ ،
 ثَِ ّ دَيًَُٖؼُ سيَضّ بؤّ ُٖبىوَ.
َؼهُ ئاوّ ،ئاوّ بذَيُ!
يُ دوايًذا ئَُشايني ػتًَهِ طىت نُ نشيظو بُ تُواوّ قظُناِْ ئُوّ ُْبًظت .بُآلّ ئُسطإ
وَآلَِ داوَ:
 ْا ْاتىامن طُبش بطشَُّ ،طُس ْابًِٓ؟ يُ تىاْاَذا َُْاوَ ،طُطِ باؾ دووس يُ ضاوإ دَْؤبَِ.َٔ خؤَّ َٔ ،شؤظًَهِ طُوسَ بىوٕ و ئُوَّ َٔ دَيضامنًَُٖ َٔ ،ؼُ ثُسّ دَسيايًِ يُ خُودا
دَديت ،تؤ يُّ ْاطُّ َٔ ،دََُوآ بؤ ئُوَّ بضِ...
ئُوإ ديظاُْوَ يُ باسَّ ػتًَهُوَ قظُيإ نشدَوَ ،يُ ناتًَهذا نشيظو باْطِ َؼهُ ئاوّ
دَنشد .خُو بشديُوَ.
َؼهُ ئاوّ ،ئاوّ بذَيُ!
دوا قظُّ نُ طىّ َّ ىلَ بىو ئَُُ بىو نُ باونِ يُ ئُسطإ ْضيو بؤوَو طىتِ:
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بابُ طُوسَ يُ بريتُ نُ باصسطاُْنإ بُ خؤيإ و ئاطهُناًْاُْوَ ٖاتبىوٕ تُوسيإ بُػتِ ديهُدَطؤسِيُوَ .يُبريتُ نابشاّ صَبُالسِ طًظُ دَيطىت نُ يُ ًََُُنُتًَهِ دووسَ ،شؤظًَهِ طُوسَ
ُٖبىو بُطُس دَسيادا دَسِؤيؼت ،ئاخش ئُّ دؤسَ نُطاُْؾ ُٖبىوٕ...
ئُسطإ وَآلَِ داوَ:
 ئُو صؤس صٍ بىو ،يُ ُٖسضِ طُوسَ ُٖيُ صٍ تش بىو .بُآلّ بؤ ئًَُُ طُوسَتشئ بىوُْوَس ،ئُوثُسَِّ يُ ُْٖذَّ وػُ دَطُيؼت.
دَسيايًُ يُويَىَ ئًذّ نشيظو نُوتبىوَ خُو ،بُآلّ بُ يًًَ
 ًَٖىسبُوَ ،نََُِ بريبهُوَ. ناتِ ٖاتىَ َٔ ،رياِْ خؤّ بُطُس بشدوَ ،ثًَؼِ ىلَ َُطشَ ....يُ تىاْاّ داَُْاوَ ،ضًذّْاتىامن...
 يُّ تاسيهًُدا... ض دًاواصيُنِ ُٖيُ... َٔ ًَٖؼتا قظُنامن بؤ تؤ ُْنشدوَ. قظُ تُواو ْابَِ ،دواّ ئًَُُؾ تُواو ْابَِ.. يُّ تاسيهًُدا... ئًَىَ خؤتإ ئاطاداسٕ ،يُويَذا نََُِ ئاو ُٖيُ...ْاو يُثًَهِ طُوسَ ،ثإ و صيش بُطُبشّ و بُ ثاسيَضَوَ يُطُس طُسّ نىسِيزطُنُ دَْشا ،ئُو يُ
دًٗاِْ خُودا تًطُيؼت نُ ئُّ دَطتُ ،دَطتِ ئُسطإ بىوَ ...اوَيُى ئُّ دَطتُ طُسَى
طُْطًُٓ يُطُس طُسّ نىسَِنُ دابىو ،دَتطىت دَيىيظت ،ئُو – يُطُسّ نشيظو ثاطذاسّ بهاو
ئُوّ يُبريبَِ و يادّ بهاتُوَ...
نشيظو يُ خُوًَِْ وا بىو نُ ثًادَ بُطُس سووّ دَسيادا دَسوا و بُسَو ئاقاسيَو دَضَِ نُ دَبَِ
سووبُسَو وػهايِ بَِ و بتىاِْ ُٖس ضُْذيَهِ دَيُوَّ .ئاو خبىاتُوَ.
ُْٖطاوّ دَْاْ ،كىَِ ْاو ئاوَنُ ُْدَبىو .يُ َُٖىو اليُنذا دميُِْ عُدايب و طُسطىسًَُٖٓس
بىو تا ضاو ناسّ دَنشد ،يُ َُٖىو اليُنذا دَسيايِ ثاى و سووٕ و دسَوػاوَ ثإ ببؤوَ .يُ دًٗاْذا
دطُ يُ دَسياو ًٖض ػتًَهِ ديهُ ُْبىو .تًُْا دَسياو ئاو بىو .و ئُو يُطُس ئاوَنُُٖ .سوَى بُطُس
صَويذا بشِوا .ئُوٖا دَسِؤيؼت.
ػُثؤٍ يُ َُٖىو ػىئَ و اليُنذا ،ئاساّ و سيَو و ثًَو ،يُ ريَش ثشتُوّ تًؼهِ خؤسدا ػُثؤىل
دَدا .يُوَ ُْدَطُيؼت نُ ئُّ ػُثؤالُْ يُ نىيَىَ دَٖاتٔ و بؤ نىَّ دَضىوٕ.
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َذا ٖات نُ يُ
نشيظو تاى و تًُْا بُطُس ئاوّ دَسياوَ ُْٖطاوّ دَْا .يُطُسَتا واّ بُ خُياي
ًَإ بؤ بًَِٓ.
ثًَؼِ ئُسطإ و ئَُشايني و ًًَطىُْوَ ساٍ نشدو سؤيؼت تا ئُو بذؤصيَتُوَ و خًَشا ُٖواي
بُآلّ يُ دوايًذا صاِْ نُ دطُ يُو ًٖض نُطًَو يُوَّ ُْبىو .ئُو ٖاواسّ دَنشد ،باْطِ ئُواِْ
دَنشد ،بُآلّ نُغ وَآلَِ ُْداوَ ُْ .نُطًَو يُوَّ بىو ُْ دَْطًَو دَٖات و ُْ طًَبُسيَو دَديرتا.
ئُو ُْيذَصاِْ ئُوإ ضًإ يًَٗات و بؤ نىَّ وٕ بىوٕ .تشطِ ىلَ ًْؼت.
ئًذّ ُْيذَتىاِْ ٖاواس بها .يُ ًٖض اليُنُوَ صَوّ ُْدَيرتا ،بُطُس دَسيادا ساٍ دَنشدُْٖ ،اطُ
بشِنَِ ببىوًَٖ .ضّ تًَذا َُْابىو ،بُآلّ يُ ًٖض ػىيًََٓو ْضيو ُْدَبؤوَ ،يُ دًَطاّ خؤيذا َابؤوَ،
تًٓىيًَتُنُّ صؤستش دَبىو صيَرت بَِ ًَٖضو تىاْاّ دَنشد .يُْاو ئُّ طريؤدَيًُ ثُيُوَسيَهِ ديت نُ
بُطُس طُسيُوَ دَفشِّ .ئُو ثُيُوَسَ "َاطًطشَ" بىو نُ دَطُسِا ػىيًََٓو بؤ ًَٖالُّْ خؤّ
بذؤصيَتُوَ ،بُ قاوو قًز بُ ئامساُْوَ دَفشِّ و بُآلّ يُ ًٖض دًَطايُنذا ػىيَُٓواسّ وػهايًُى
َِ بَِ نؤتايِ بُطُس يُنذا دَٖاتٔ.
ُْدَديرتا .يُ َُٖىو اليُنذا ػُثؤي
ئُسدَنِ يىوس بُ دَْطًَهِ ثشِ يُ طاّ و ػهؤوَ دَيٓاآلْذو بُّ الو بُو الدا دَفشِّ .نشيظو
طىتِ:
َآ ،صَووّ يُ نىيًَُ .يُ ناّ اليُ َٔ ،تًٓىوّ!
 ئاّ َاطًطشَ! ثًَِ بًئُسدَنِ يىوس وَآلَِ داوَ:
 ًَٖؼتا وػهاِْ يُ دًٗاْذا ثُيذاُْبىو ،يُ ًٖض دًًَُنذا ًُْ! يُ َُٖىو اليُنذا تاو ضاو بشِدَنا تًُْا ُٖس ئاوَو ُٖس ئاوَ!
ًََهِ ئُواُّْ ىلَ ّ بضس ببىوٕ ،ثشطِ و طىتِ:
نىسِيزطُنُ ُٖواي
 ئُدّ ئُواِْ ديهُ يُ نىئَ؟َاطًطشَ وَآلَِ داوَ.
 ئُوإ َُْاوٕ ،بُ دواياْذا َُطُسَِّ ،ئُوإ يُ ًٖض ػىيًََٓهذا َُْاوٕ .تشغ و ُٖساطاِْ وَِ نشيظو .سُصّ دَنشد يُوآ
َ
خُفُتِ تًُْايِ .تشغ و نُطُسيَهِ صؤس يُ سادَبُدَسيإ خظتُ دي
َطشَّ .بُآلّ ًٖض دًَطايُى ُْبىو ثُْاّ بؤ ببا ،يُ َُٖىو اليُنذا
سابهاو ًَََُِْٓ و طُس بؤ بًابإ ُٖي
ُٖس ئاو و ػُثؤىل بَِ ثايإ بىو.
ًََهِ سَؾ و يُبُسضاوإ وْبىو.
َاطًطشَ يُو ثُسِّ ئاطؤداو بىو بُ خاي
نىسَِنُ بُ دَْطًَهِ ثشِ يُ ثاساُْوَ طىتِ:
َُ!
 َاطًطشَ يُطٍَُ خؤمت يبُ ،تًُْا يًَشَّ بُ دَِ ًًََُٖ85

بُآلّ ئُسدَنِ يىو وَآلَِ ُْداوَو بُ خًَشايِ بُ دواّ ئُو صَوّ و دًٗاُّْ نُ ًَٖؼتا بىوِْ
ُْبىو ،بُ ثاْتايِ ئامساِْ طُسدَسيا يُ سىنُِ ضاوإ بضس بىو.
يُتاو طُسَِ تًؼهِ خؤس َشؤظ ضاوّ َؤيُم دََا ،نشيظو دَّ بُطشيإ و ضاو ثشِ يُ فشًََظو
َُساونُو بًَضاسَيِ خؤّ دَنشد .يُطُس
يُ خُو بُئاطاٖات و ًَٖؼتاؾ ُٖس ُٖطتِ بُ تشغ خُّ و دي
ًََٓاو تًَطُيؼت نُ خُوّ بًًٓىَ .بُيَُُنُ ًَٖذّ ًَٖذّ بُطُس ئاوّ
خؤ ضاوَ فشًََظهاويُناِْ ُٖي
ًَََُؼِ بُ َُٖىو اليُنذا
َُ دَبىو و تًََُهِ خؤي
دَسيادا يُ َُيُ ٍَُ دابىو .دًْا خُسى بىو بىويًًَ
بآلو ببؤوَ .وا دياس بىو ػُو نؤتايِ ٖاتبىو و بُسَبُسَّ بُيإ بىو .نشيظو تُناًَْهِ دا ،دَطتِ
بُسَو ئُسطإ دسيَز نشد و يُ ريَش يًَىَوَ طىتِ:
 بابُ طُوسَ ،ئاوّ دَوَّ َٔ،خُومن ديت ...بُآلّ نُطِ بُسدَطتإ ُْنُوت،ػىيَِٓ ئُسطإيُْاو بُيَُُنُدا ضؤٍَ بىو.
 نشيظو داسيَهِ ديهُؾ طىتِ: باثريَ -:بُآلّ ديظاُْوَ نُغ وَآلَِ ُْداوَ.َٓذ نشد ،ساضًُنِ و صسيهاْذِْ-:باثريَ
 نىسِيزطُ طُسّ بًٖؤ باثريَ يُ نىَّ ّ؟
ئَُشايني بُتُناًَْو يًَِ ْضيو بؤوَ ،دطُس طؤػُ ػرييُٓنُّ خؤّ تىْذ طشتُ باوَؾ و طىتِ:
 قاوقًزَُنُ واص يُّ دادو ٖاواسَ بًَُٓ ،ضًذّ باْطِ بابُ طُوسَ َُنُ! ئُو ضؤتُنٔ ثُسّدَسيايِ.
بُآلّ نشيظو طىَّ ّ بُّ قظاُْ ُْداو و ٖاواسّ نشد:
ٌَ دا نىسَِنُ ًَُٖٔ ناتُوَو طىتِ:
 بابُ طُوسَنُّ يُ نىيًَُ؟ بؤ نىَّ ضىوَ؟ باونُ ُٖويَُ ٖاواس َُنُ! ئاساَت بَِ ،نىسَِ ػرييُٓنُّ ،بابُ طُوسَ َُْاوَ .ضًذّ َُطشّ.
 َُطشّ سؤيبابُ طُوسَ ثًَِ طىمت نُ ئاوت بذًََََِٖ .ؼتا ضؤسَ ئاويَهُإ َاوَ ،تؤ َُطشّ َٔ ،ئاوت دَدَََِ.
تها دَنُّ َُطشّ .تَُُنُ بُّ صوواُْ دَسَِويَتُوَ ،ئُوطا دَبًِٓ...
نشيظو ئؤقشَّ يُبُسبشِابىو بَُُٖىو ًَٖضو طىسِيَهِ نُ تًًَذا بىو نُ خؤّ يُ باوَػِ باونِ
ساثظهًََِٓ .يُ ئُجناَِ ئُّ دىيُ دىيُ بُيَُُنُ بُّ الو ئُوالدا الوًْى دَبىو .ئَُشايني ُْيذَصاِْ
ضِ بهاو طىتِ:
 ُٖس ئًَظتا طُوٍَ يًَذَدَّ و بُيَُُنُ دارؤّ! ببًُٓ ،ئًَظتا دَنُويُٓسَّ! ئاًًَّ ،طؤٕ،َظُ دَّ ساطتبُوَ ،دَيًَِ ساطتبُوَ! طُوٍَ يًَذَ بابشِؤئ!
ُٖي
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ًًَطؤٕ دَطتِ بُطُوٍَ يًَذاْهشد ،بُيَُُنُ يُطُسَخؤ بُطُس ئاوَنُدا سؤيؼت ،ئُوإ
طُسيُْىَّ يُْاو تُّ و َزيَهِ طجِ ضشِويُنجاسضُ نُ وَى ثًَؼىو طُساْظُسّ ئُو ْاوَّ داطشتبىو.
دياسُْبىو بؤ نىَّ و بؤضِ مجإ.
بُجمؤسَ ئُوإ بؤ ثًَؼىاصّ سؤريَهِ ْىٍَ ضىوٕ ،ئُوإ ئًَظتا يُْاو بُيَُُنُدا طَِ نُغ بىوٕ.
َؼهِ ئاوّ ،ئاوَإ بذَيُ!
َُناِْ طشتُ دَطتُٖ ،سدوونًإ
يُثاػإ نُ نشيظو نََُِ تؤتهُّ طشت .ئَُشايًًٓؽ طُوي
نُوتُٓ طُوٍَ يًَذإ خًَشاتش بؤّ دىوآلٕ .ديظاُْوَ دياسُْبىو بؤ نىَّ و بُسَو ضِ دَسؤٕ ،بُآلّ
نشيظو نُ بُ وْبىوِْ ئُسطاِْ ثري سُثُطابىو ،بُ ُٖتًىباسّ يُ دواوَّ بُيَُُنُدا داًْؼتبىو و دٍَ
ثشِ يُ خُّ و نُطُس يؼِ و ٖؤسِّ طشياِْ بىو .باونُو ًًَطؤًْؽ ثُرَشدَو غَُطني بىوٕ .بُآلّ
ُْدَياْتىاِْ ياسَُتِ خؤيإ ُِْٖ نشيظو بذَٕ .تًُْا ناسيَهِ نُ يُ دَطتًإ دَٖات ،ئُوَبىو
ًَإ يًَذَداو بؤّ دَدىوآلٕ،
َُنإ بُ دَطتُوَ بطشٕ و بُبُسدَواَِ طُوٍَ يًَبذَٕ .طُوي
نُطُوي
تُْاُْت بؤ ئُوَّ طُوٍَ يًَبذَٕ يُ دىيُدابٔ ضًرت ْا ،دَّ و ضاويإ يُْاو تًََُهِ طجِ يًَأل و تاسيو
دَٖاتُبُسضاوإ...
َُٖىويإ يُطٍَُ بُدبُختًُنِ طؼتِ و َُُٖاليُٕ ،بُدبُختِ بًَضاسَيِ ،بُدبُختِ بَِ
ئاَاِْ ،يُعِٓ بشطًُتِ و تًَٓىيَتِ ،طُسيإ يُ سانشدٕ ْابىو.
يُباسَّ ًٖض ػتًَهُوَ َتُقًَهًإ يًَىَُْدَٖات،دَتشطإ قظُيُى بهُٕ .دواّ َاوَيُى
َُناِْ ًَٖٓاو بُدَْطًَهِ غَُاوّ بُئَُشايًِٓ طىت:
ًًَطؤٕ واصّ يُ طُوي
 بًَُٓ ئاو دابُؾ نُ!ئَُشايني ئاوّ ْاو تُثًِ بِٓ دًًهاُْنُّ بُضُْذ دىسعُيُى و بُضَُضُيُى بُطُس ُٖسيُنًَو
يُطُسْؼًٓاِْ بُيَُُنُدا دابُؾ نشد .ئاوَنُ تاّ نؤٕ و ْاخؤؾ بىو .بُآلّ يُو ئاوَؾ ُٖسنًََُو
َابؤوَ .تًُْا بُػِ طَِ ضىاس داسّ ديهُّ دَنشدًٖ .ض يُنًإ بُو ئاوَ تًٓىيَتًإ ُْػها.
ديظإ ُٖسضاوَسَِّ ّ َُسطَُىوػِ بىوٕ .ضاوَسِواِْ طُسطىوسًَُِٖٓس دَطتِ ثًَهشد نُ ئايا
نُؾ و ُٖوانُ دَطؤسآ ،يإ ْا؟
ئًذّ ًٖضًإ ثًَؼبًًُٓنِ ئىًََذ بُخؼِ ُْ دَنشدَُٖ .ىويإ َاْذوو وَسغ ببىوْٕ ،اضاس
باسيَهِ بَِ ويَُٓ ياخُطرييإ بىو ،يُْاو بُيَُُنُدا داًْؼتبىوٕ و بُبَِ ئاَاْر و َُبُطتًَو يُْاو
تَُُ تىاْا بشِؤنًَُٓنُدا دَخىالُْوَ .دطُ يُوَّ خؤيإ بذَُْ دَطت قُصاوقُدَس ضاسَطُنِ ديهُيإ
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ُْبىو .تُّ دَّ يُ دَََِ ثرت تىاْاّ ئُواِْ بًًََٗضو الواصتش دَنشد .تًُْا داسيَهًإ ًًَطؤٕ دواّ ضُْذ
دىيًََٓهِ تُسِوتاصَ.بُدَْطًَهِ يُسصؤى و ثشِ يُ ُْفشَتُوَ طىتِ:
 َٔ ئاَادَّ مبشّ! تًُْا ئُو تَُُ يُبُئ بشِوا ،خؤّ يُْاو بُيَُُنُوَ يُ دَسيا دَٖاويَِ ،تًُْابُ ضاوّ خؤّ طؤػُيًَهِ دًْا ببًِٓ!
ئَُشايني َتُقِ ُْنشد .تًُْا ئاوسيؼِ ُْداوَ ،ئُو ئًَظتا يُْاو بُيَُُنُدا يُ دًَِ سيؽ طجِ
بىو .ئُو ثًَؼبًًُٓنِ ديهُ ُْبىو بًها .دًَطايًَو ُْبىو سووّ بُيَُُنُ بُسَو ئُوَّ يًَدىسِآ.
َُ دَوَطتاو
نات تًَذَثُسِّ .بُيَُُنُ ُٖس بؤ خؤّ يُ دىوآلْذابىو ،داسيَهًإ بُبآ دىوي
َُ.
داسيَهِ ديهُيإ طُسيُْىَّ دَنُوتُوَ دىي
َُٖىو طاتًَو تشطِ َشدٕ ثرت دَبىو ،قىسَِّ صطًَهِ بشطِ و يُتىاْا بُدَس يُطٍَُ تًٓىيًَتًُنِ
يُسادَبُدَس تًَهٍَُ دَبىو ،تىاْايإ ُْدََاو يُبشِػت و ثٍُ و ثؤ دَنُوتٔ.
نشيظو بُ ًْىَ ضاو ضىقاًَْهُوَ يُ دواوَّ بُيَُُنُ سانًَؼابىو .طُسوًََؼهِ طشإ بىو و
ًَُنُّ ساٍَ و
وسِوطًَزبىو ،بُدرواسّ ُْٖاطُّ دَداَُٖ ،ىو دَقُيُى يُ ئُجناَِ بشطًَتِ و طهُخاي
َِ تًَهذَضىوَُٖ .ىو دَّ ُٖطتِ بُ تًَٓىيَتِ دَنشد.
باي
صؤس صؤسّ ُٖطت بُ تًَٓىيَتِ دَنشد.
َؼهُ ئاوّ ئاوَإ بؤ بًَُٓ!
َِ دَدا يُ
ئُو نىسَِ بُسدَواّ َؼهُ ئاوّ ئاوطًَشِّ طىيَٓذ دَدا ،داواّ ياسَُتًِ يٌَ دَنشدو ُٖوي
ٖؤؾ خؤّ بضَِ ،ئًَظتا ئًذّ بؤ قىتاسبىوِْ يُْاو يادَوَسيُناِْ ئُو رياُْدا دَطُسِا ،نُ يُ دآًََِ
َُنذا َابؤوَ و نُئًَظتا وَى ئُفظاُْ خؤّ دَْىاْذ و نُغ دَطتِ ثًَِ ُْدَطُيِ.
طشدّ طُطُبُي
يُطُسخؤ يُبُسخؤيُوَ دَيطىتَ ":ؼهُ ئاوّ ،ئاوَإ بؤ بًَُٓ!" و يُبُسئُوَّ طُسّ دَطىسِا،
دَيًَٗٓا بُسضاوّ خؤّ نُ ضؤٕ ياسيًإ دَنشدو وَى قُدّ دسَختًَو يُطُس طشديَهِ بُطًاوطؤٍَ
داثؤػشاوَوَ خًؤس دَبىوُْوَ ،ئاّ نُ ئُّ ياسيًُ ضُْذ خؤؾ و ثًَهًُْٓاوّ بىو! نشيظو يُّ ياسيًُدا
يُ َُٖىو َٓذاآلٕ ضاثىونرتو بًَُٖضو طىسِتشبىو .دَبىوايُ بُسانشدٕ بُطُس طشدَنُ بهُوٕ و يُويَؼُوَ
سيَو وَى ناسيتُيُنِ يىوطهشاو نُ يُ ْؼًَىَنُدا نشابًَتُوَ ،بُدَوسّ خؤيذا ضُسخُيُ خبىاو بُسَو
خىاس خٌ بًَتُوَ .دَبىوا دَطتُنإ سيَو بُخؤوَ بٓىوطًَٓشَّ .يُطُسَتا دَبىوايُ خؤت ُٖوٍَ بذَّ تا
بُتُواوّ سيَطاّ خًؤس بىوُْوَت دَدؤصيُوَ .دواّ ئُوَ دوو طَِ داسإ بُدَوسّ خؤتذا طُوص دَدَّ
ئًذّ خؤت يُ خؤتذا تًت دَداو خؤت بؤ ُْدَطرياوَ .يُ خُِْ و خؤػًاْذا قاقا ثًَذَنُِْ ،ئامسإ
داسيَو بُّ الو داسيَهِ ديهُ بُو الدا دَطىسِاوَُٖ ،وسَنإ ضُسخ دَدَٕ و دَبشيظهًَُٓوَ،
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دسَختُنإ بُدَوسّ خؤياْذا ضُسخُيُيإ دَدا و دَنُوتَُٖٔ .ىو ػتًَو ئاويَضإ دَبىو يُو ئامساُْدا،
بُآلّ خؤس يُ ئامساْذا يُ ثًَهًُْٓإ ػُقِ دَبشد .يُ َُٖىو اليُنُوَ قاوقًزّ َٓذاآلٕ بُسطىَّ
دَنُوت .بُسَو خىاس خًَشاو خًَشاتش تٌ دَخؤّ .دَّ يُ دَََِ ثرت و خًَشاتش خًؤس دَبًُوَو يُّ
طُسوبُْذاُْدا داسيَو دَّ و ضاوّ َٓذاآلٕ و داسيَهِ ديهُ ثًًَُ ػُت و طًَشِبىوَناِْ ئُو َٓذاآلُّْ
بُدواّ تؤدا سادَنُٕ ،بُ باػرتئ ػًَىَ بُدياسدَنُوٕ و بضسدَبُٓوَو طُسَجناّ يُ ثشِ دَوَطتِ ،و تًُْا
طىيًَُناْت دَصسْطًَُٓوَ .و ئًَذَو ئُّ ناتُت طشْطرتئ و بُ ُٖطترتئ ضشنُيُ .دَبَِ تا رَاسَ يُى
_ دوو _ طَِ بُخًَشايِ يُ ػىيَِٓ خؤت ساطتبًُوَ و يُطُس ثًًَإ قًت ساوَطتِ و طُسَطىوسَِ
ُْتطشََُّٖ .ىو َٓذايًَو يُ داسّ يُنَُذا دَنُوَّ .صؤس ثًَهًُْٓاويًَُُٖ ،ىو ثًَذَنُْٔ ،خؤػت
ثًَذَنُِْ .دَتُوَّ يُطُس ثًًَإ خؤت ساطشّ ،بُآلّ دًْا يُ ريَش ثًَتذا دَطىسِيَتُوَ .بُآلّ نشيظو قُت
ًَذَدا يُطُس ثًًَإ بىَطتَِ و دَػىَطتا ،يُبُس ئُوَ َُٖىو نات َىصويىى ُٖس يُ
ُْدَنُوتُٖ .وي
َِ يَُُسََِشدواُْ .يُبُس
َتاُْ َٓذاي
دَوسوسؤخِ ئُودابىو ،و نشيظو قُت ُْيذَويظت وَى فآلٕ و فً
ضاوّ َىصيىى بهُوَّ.
بُآلّ يُ َُٖىو ناتًَو خؤػرتو ثًَهًُْٓاوّ تش ئُوَ بىو نُ ئُوإ ثًَؼربِنًًَإ يُطٍَُ َىصيىنذا
َُناًْؽ دَياْتىاِْ يُطُس طشدَنُوَ
دَنشدو يُطُس طشدَنُوَ خؤيإ خًؤسّ خىاسَوَ دَنشد .نضؤي
خؤيإ خًؤسبهُُْوَ .بُآلّ ئُوإ تشطٓؤى بىوٕ و داسّ وا دَبىو نُصيًإ يُ ػتًَو طري دَبىو ،بُآلّ
َدؤػهُسَدا دًَطايُى يُيُؾ ػني و َؤس
َبُتُ يُّ ناسَ ثًَهًُْٓاوّ و دي
ئَُُيإ سظًَب ُْبىوُٖ ،ي
دَبؤوَ.
بُآلّ ُٖسنُ ئُو و َىصويىى ثًَهُوَ خؤيإ خًؤس دَنشدَوَ نشيظو بُ ئاْكُطت نََُِ دَطتِ
خؤّ خىاس دَنشدَوَ تا خًَشايًُنُّ نُّ بًَتُوَ و ثًَؼِ َىصيىى ُْطشيَتُوَ.
ئُوإ يُ ًَْى قاوقًزوٖات و ٖاواسو ثًَهًُِْٓ َٓذاآلٕ ،يُيُى ناتذا دَطُيؼتُٓ خىاسَوَ ،يُيُى
ناتذا تا رَاسَّ طَِ يُ دًََِ ّ خؤيإ ساطت دَبىوُْوَ ،و ًٖض نُطًَو ُْيذَصاِْ نُ نشيظو ناتَِ
َىصيىنِ دَطشت و ياسَُتِ دَدا تا ُْنُوَّ ،ض تاّ و ضًَزيَهِ خؤػِ دَديت .ئُوإ بُبآ ئُوَّ
ئاطايإ يُخؤ بَِ يُنذيإ يُ باوَػَِ دَطشت ،طىايا ٖاسيهاسيِ يُنذّ دَنُٕ تا ُْنُوَٕ ،ىصيىى يُ
َُوَ ثًَذَنُِْ و يًَىَناِْ عُدًب طُسْر سانًَؽ بىوًَُٕٖ .ؼُ واٍ دَنشد نُ نشيظو
قىآليِ دي
َآ بهُوَّ ،واّ يُ خؤّ دَنشد نُ خُسيهُ دَنُوَّ ،و نشيظو دَبىوايُ ئُو يُ باوَػِ بطشَّ و
ًًَُْٖ
َآ بهُوَّ ،نُغ ُٖطتِ بُوَ ُْ دَنشد نُ ئُوإ يُّ يًَو طريبىوٕ و خؤثًَهُوَ ْىوطاْذُْ ض
ًًَُْٖ
َِ
نات و ضشنُيًَهِ ثشِ يُ خؤػًًُنِ ْائاػٓاو ئُظًًَٓهِ ثشِ يُ تشطًًإ بُطُسدا دَطىصَسادا دي
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َُنُ يُريَش نشاطُ تُْو و ْاطهُنُيذا يُ خىسثُويًَذإ دابىوُٖ ،سداسيَهِ نُيُػًإ
ػُيذاّ نًزؤي
َُ فٓذاًًُْ طفتُناِْ َىصيىى
بُسيُنذّ دَنُوت و نشيظو ُٖطتِ دَنشد نُ ضؤٕ ضؤِْ ََُهؤي
َذابىو ،دَنُوتُٓ ْاو دَطتِ و يُّ ناتُػذا َىصيىى ضؤٕ وَى ػُْطُبِ دَنُوتُ
نُ تاصَ طُسيإ ُٖي
يُسصَو خؤّ بُ نشيظهُوَ دَْىوطاْذ و ضاوَناِْ َىصيىى يُّ نُئ و بُئ و يُريَش ئُّ ناسيطُسيُدا
َُطت و خىَاس ببىوٕ ،بُػًَىَيًَهِ ضُْذ ثشِ يُ ًَِْٗٓ و ئُفظىْاوّ دَدسَوػاُْوَ ،و طُساْظُسّ
دًٗإُٖ ،سضًُنِ يُطُس صَوّ و يُ ئامساْاْذا بىو ،يًَُْى ثًَهُْني و ػادوَاًِْ ئُواْذا و يُطٍَُ
َفشَدابىوٕ و ضُسخُيُيإ دَدا.
ئُواْذا يُ باي
ُْدَنشا نُغ ثُّ بُوَ ببا نُ ئَُُ ض خؤػِ و ػايِ و يؤغاًَْو بىو!
َهِ ْاوٖؤصَنُيإ نُوا نًََُو يُ نشيظو ُٖساػرت بىو ،بَُُّ
تُْاُْت داسيَهًإ يُنًَو يُخُي
صاِْ ،و ئُّ نىسَِ دٍَ ثش يُ قني و ُْفشَتُ ،وَى يُبُس طًَزّ و وسِّ ُْتىاَِْ يُطُس ثًًَإ بىَطتَِ،
ًًََُُوَ و بؤ دواوَنؼاوَ ،خؤّ يُ دَطت
ئُمحُقاُْ خؤّ ٖاويؼتُ طُس َىصيىىَ ،ىصيىى طً
ساثظهاْذ ،و نىسَِنُ خؤّ وا ًْؼاْذا نُ طُسّ دَطؤسِآ و خُسيهُ دَنُوَّ ،و خؤّ طُياْذَ َىصيىى
َذا طُسّ .نشيظو يُطٍَُ نىسَِ يُخاْطريبىوٕ .ئُو نشيظهِ ئُسدّ دا .يُطٍَُ ئَُاُْػذا
و خؤّ ُٖي
ػُسَنُ بُبآ ئُجناّ نؤتايِ ٖات ،نُغ بُطُسنُطذا طُسُْنُت ،يُبُس ئُوَّ نشيظو خؤّ ُْدَدا
بُ دَطتُوَ و ُْدَيًؼِ ًَٖؼت دًََٖؼت َىصيىى ياسَُتًِ بذا .بُآلّ تًُْا ُٖس ئُو داسَ بىو
ضًذّ ػتًَهِ وا سووّ ُْداوَ...
ئُو ناتاُّْ نُ تًَش ياسّ دَبىوٕ ،بُ يُػًَهِ داغ و طُسّ و ػُآلىل ئاسَقُ بُسَو سووباسَنُ سايإ
َدؤػهُسو ػريئ بىو،
دَنشد ،تا ضؤسَِ ئاويَو خبؤُْوَ ،ناتًَهِ ُٖس صؤس دي
َؼهُ ئاوّ ،ئاوَإ دَيُ
َؼهُ ئاوّ ،ئاوَإ بؤ بًَُٓ!
َُوَ دَٖات و بُْضيهِ دًَطاّ ياسيُنُّ ئُواْذا تًَذَثُسِّ.
طُسضاوَّ سووباسَنُ يُْاو دُْطُي
َُنُّ
ئاوّ سووباسَنُ بُخىسَِ خؤسِ بُْاو بُسداْذا دَسِؤيؼت و تاسيهِ و فًَٓهِ تايبُتِ ْاودُْطُي
َِ ضشِوثشِ يُ ُٖسدوو بُسّ سووباسَنُدا سوابىوٕ ،دَنُوتُٓ بُسئاوَنُ و
يُطٍَُ خؤيذا دًََٖٓا ،طًاو طؤي
َدؤػهُسّ ئاوَنُدا بُسطشيإ دَنشد.
َٓذَناًْإ يُبُساْبُس سَِوتِ ثشِ يُ ػاديِ دي
قُدَ بً
دؤبًباسَنُ بَِ خُّ و خُياٍَ بؤ خؤّ بُسَو دَسيا دَسِؤيؼت ،داسيَو يُ ريَش تًؼهِ خؤسدا
دَدسَوػاوَو ،داسيَهِ ديهُ يُ ريَش نُْاس دَسياّ ْؼًَىَنُ دادَخضّ و طُساو ريَش ئاويَضإ دَبىوو ْاو
ْاوَؾ يُ ًَْى طزوطًاو ثٓضهاْذا بضس دَبؤوَ.
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ئُوإ ثًَهُوَ دَطُيؼتُٓ دَّ ئاوو دؤطُيُ ،يُيُى ئإ و طاتذا يُطُسدَّ دسيَز دَبىوٕ ،طًاو
طؤيُنُيإ الدَداو بًًٓإ بُ ئاوَنُوَ دَْا ناتِ ئُوَيإ ُْبىو دَطت و ثًًإ بؼؤٕ و تا بُ طؤملإ ئاو
خبؤُْوَ .وَى نًَىّ طُسيإ بؤ ئاوَنُ دَبشد ،دَّ و ضاويإ يُ ئاوَنُ دَْاو ئاويإ دَخىاسدَوَ،
ئاوَنُ خىسَِخىسِّ بىو ختىنُّ دَّ و ضاوّ دَدإ .واّ نُ خؤؾ و بُتاّ بىو!
َؼهُ ئاوّ ،ئاوّ بذَيُ!
َؼهُ ئاوّ ،ئاوّ بذَيُ!
ئاّ َؼهُ ئاوّ ،ئاوّ بذَيُ!
ئُوإ يُ دَّ دؤطُيُ دسيَزدَبىوٕ ًًَإ بؤ ئاوَنُ ػؤسِ دَنشدَوَ ،ػاًْإ ثًَهُوَ دَضُطجاْذو
دَطتًإ يُْاو ئاوَنُ دَْا ،يُْاو ئاوَنُدا دَطتًإ يُْاو دَطتِ يُنذّ دَْا ،دَتطىت
َذَقىسِاْذُْٖ ،اطُيُنِ
بُُٖسدوونًإ دىوتُ دَطتًَهِ ٖاوبُػًإ ُٖيُ .ثشِ بُدٍَ ئاوَنُيإ ُٖي
تاصَيإ دَدا ،بُتاّ و ضًَزَوَ ئاويَهِ صؤسيإ دَخىاسدَوَُٖ ،سنُ بُ تُواوّ تًَش ئاو دَبىوٕ ،دَنُوتُٓ
َٔ.
ياسّ نشدٕ ،دًََإ بُ ئاوَنُوَ دَْاو غُيػُيُيإ دَنشد ،سُصيإ ُْ دَنشد ئُوَّ بُدًَبًًَٗ
سُصيإ ُْ دَنشد دَّ يُ ئاوَ طاصطاسو ػرييُٓنُ بهُُْوَ ،عُنظِ دَّ و ضاوّ خؤيإ يُْاو ئاوَنُدا
دَديت و عُنظُنُ بُخًَشايِ وٕ دَبىو ،بُو عُنظُ ثًَهًُْٓاوّ و خىاسو خًضُّ دَّ و ضاوّ خؤيإ
ثًَذَنُْني و بُسووّ يُنذيذا دَتشيكاُْوَ.
َؼهُ ئاوّ ،ئاوّ بذَيُ!
َؼهُ ئاوّ ،ئاوّ بذَيُ!
َؼهُ ئاوّ ،ئاوّ بذَيُ!
ئاّ َؼهُ ئاوّ ،ئاوّ بذَيُ!
َىصيىى بُبآ ئُوَّ طُسّ يُ طُس ئاوَنُ بُسص بهاتُوَ ،تَُاػاّ ئُوَّ دَنشد و بُ ضاوَ
بادًََُناِْ بُ ًْطاّ ثشِ يُ َُنشو ػُيتاًُْوَ تَُاػاّ ئُوّ دَنشد ،ئُويؽ بُ ًْطاو
صَسدَخُُّْ ثشِ يُ َُنشو ػُيتاًُْوَ وَآلَِ َىصيىنِ دَداوَ و ناسَناِْ َىصيىنِ وَى خؤّ
دووباسَ دَنشدَوَ:
َىصيىى ػاًَْهِ يُ ػإ دَدا ،دَتطىت يُ خؤّ دووس دَناتُوَ ،بُآلّ ئُو بُسطشيِ دَنشد و
الُْدَنُوت .ئُو ناتُ َىصيىى طىوثِ ثشِ ئاو دَنشدو بُدَّ و ضاوّ ئُويذا دَنشد.
ئُويؽ َُٖإ ػتِ دَنشدَوَ ،قىًََهِ طُوسَّ يُ ئاوَنُدَداو بُ فًضكُ بُدَّ و ضاوّ
َىصيىنًذا دَثشِراْذ.
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دواّ ئُوَ طُسادوّ يُنًإ دَْا .يُْاو ئاوَنُدا بُدواّ يُنذيذا سايإ دَنشد .بُ ُٖس ػًَىَو
َُنُّ بُسباسإ طُساثايإ
سادَيُنِ بؤيإ دَنشا ئاويإ بُطُس ضشِوضاوّ يُنذيذا دَثشِراْذ .وَى ضؤي
ئاوّ ىلَ دَتهاوَو بُٖات و ٖاواسو دَّ بُتشيكُّ ثًَهُْني يُْاو ئاوّ دؤطُيُنُدا بُّ الو ئُوالدا
طُسادووّ يُنًإ دَْا...
َؼهُ ئاوّ ،ئاوّ بذَيُ!
بؤ نشيظو ناسيَهِ صؤس درواسو ْاخؤؾ بىو ويَٓاّ ئُوَ بها نُ داسيَهِ ديهُ ئُو ريإ و ياسّ و
خؤػًُ ْابًًَٓتُوَ.
دَّ يُ دًَََذا صيَرت ُْٖاطُّ طىاس دَبىو و ثًَض و راِْ ُْٖاوّ صيَرت دَنُوتُٓ دؤؾ ،نشيظو بُ
بًَذَْطِ دَطشياو يُتاو دَسدو راِْ خؤّ وَى َاس ثُثهُّ نشدبىو و باْطِ َؼهُ ئاوّ دَنشدو
دَيطىت:
َؼهُ ئاوّ ،ئاوّ بذَيُ!
َذا سؤبضَِ و َُٖىو ػتًَو يُ بريّ خؤّ
ًَذَدا بُْاو دًْاّ خُوٕ و خُياي
ئُّ دسيَز ببىو و ُٖوي
بباتُوَ .و َُٖىو ػتًَهِ ضىاس دَوسّ وَى خؤيإ بىوٕ .ثُسدَّ طجِ تُّ و َز بُطُس طُسياْذا
دادسابىو .ئُوإُٖ ،سيُنُيإ يُ دًَِ خؤياْذاَ ،ات و بًَذَْط يُ ًَٖضو ثشِػت نُوتىو يُْاو
بُيَُُنُدا يًًَهُوتبىوُٕٖ .سوَى ثًَؼىو ،دياسُْبىو ض ضاسَْىوطًَهِ سَؾ ضاوَسِيًَإ دَنا .نُ يُ
ثشِيَهذا بُيَُُنُ تُناًَْهِ بُ طؤسِّ دا و نشيظو دَْطًَهِ تشطٓانِ باونِ نُوتُ بُس طىَّ:
َٓذنشدو طُػهُ
 ًًَطىٕ! ًًَطىٕ! ئُوَ ضِ دَنُّ؟ واصبًَُُْٓ ...نُّ! نشيظو طُسّ بًَذًََٖٓاو
طشتًًَِ .طىٕ خؤّ يُطُس يًَىاسّ بُيَُُنُدا ٖاويؼتبىو و بُضَُضُ ئاوّ دَسيايِ ُٖي
دَخيىاسدَوَ.
ئَُشايني خؤّ طُياْذَ ًًَطىٕ تا ضَُضُنُّ يُ دَطت بًظتًَِٓٓ و ٖاواسٍ نشد:
 واصبًَُٓ!بُآلّ بُ دَْطًَهِ ثشِ يُ طُف و ُٖسَػُوَ طىتِ:
 يُطٍَُ تؤ َُسيؼؤ يؼؤْ ،ضيو ُْبًُوَ ،دَْا دَتهىرّ! ئُو ئاوَ طىيَشَّ نُُْدَنشا يُ دَّ وصاسيؽ وَسنشَّ .دَخىاسدَوَ ئاوّ بُطُسو نؤثُآلى و طًاِْ خؤيذا دَنشد .قىسطِ دَطريا ،يُطٍَُ
ئَُُػذا فؼاسّ يُ خؤّ دَنشد و بُ دَطتِ يُسؤصنُوَ بُ ضَُضإ ئاوّ بُ خؤيذا دَنشد .يُّ
َِ دسِْذَ دداُْناِْ خؤّ ًْؼإ دَداو دَّ و ضاويؼِ طشر دَبىو.
ناتُدا وَى ئارَي
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يُ دوايًذا ضَُضُنُّ بؤْاو بُيَُُنُ فشٍَِ داوَ ،طُسَْطشَّ بىو ،يُطُس طاصَساّ ثؼت يًَِ ّ
نُوت ،ثشَُِّ دَٖات و ُْٖاطُّ دَطريا ،ئُو بُجمؤسَّ يُ يُْاو بُيَُُنُدا يًَِ نُوتبىو ُْدَنشا
َُنشدبىو ،تًٓىيَتِ صؤسّ بؤ ًَٖٓاو بُآلّ
ًٖض ياسَُتًُنِ بذسَّ .نشيظو يُ تشطإ خؤّ طشَؤي
َُناِْ طشتُدَطت و ًَٖذّ و يُطُسخؤ بُيَُُنُّ بُسَو ػىيَِٓ
ئَُشايني طُسّ يُبُسخؤّ ْا ،طُوي
ْادياس ٖاروا ،ئُو ُْيذَتضاِْ ًٖض تُطبرييَهِ ديهُ بهاو يإ بري يُ ػتًَو بهاتُوَ.
ًًَطىٕ داسيَو ئاساّ دَبؤوَو داسيَهِ ديهُ دَنُوتُوَ يُسصَ يُسص ،طًاِْ طشر دَبىو ،ثشَُّ
َٓذ نشدو طىتِ:
دَٖات و خُسيو بىو يُتًٓىَتًاْا فرياقِ سَػِ دَنشد .بُآلّ دواّ َاوَيُى طُسّ بً
 دَطىوتًَتُوََُٖ ،ىو ُْٖاوّ دَدىصيَتُوَ! – يُخُّ خؤّ دادسِّ و نشاطُنُّ ثاسضُثاسضُنشد.
َآ ،ضِ بهُّ؟ بُض دؤسيَو ياسَُتًت بذَّ؟ يُ ثاػإ بُطُسّ ئاَارَيُنِ بؤ دًًهاُْنُ
 بًنشدو طىتًَِٖ -:ؼتا قىًََو ئاو َاوَُْ ،ختًَهت بذَََِ؟
َبذَّ تا ػُو سايهًَؼِ ،بزيُّ ئًٓذا وَى خىايًَدىػبىو بابُ
 ُْ! تاصَْ .ا! دََىيظت ُٖويطُوسََإ ،بُآلّ َُْتىاِْ .يًَطُسٍَِ با وابَِ .ئُطًٓا ُٖس َُٖىو ئاوَنُّ دَخىاسدَوَ ئًَظتا ناسّ
َٔ تُواو بىوَ َٔ ئُسِؤّ .ئًَظتا ناسّ َٔ تُواو بىوَ َٔ ..خؤّ َٔ ًَٖؼتاؾ تىاْاّ ُٖيُ ثًَِ
دَويَشّ...
يُْاو دَسيايًَهذا نُ ًٖض ػتًَو ُْدَيرتا ،يُْاو تُّ و َزيَهذا نُ ُْطُسَتاّ ُٖبىو ُْ نؤتايِ ،و
يُبُئ ضىٕ بًظتِٓ قظُّ نُطًَهِ نُ بُسَبُسَ خؤّ بؤ َُسط ئاَادَ دَنشد ،صؤس تشطٓاى و يُ
تىاْا بُدَس بىو.
َآ،
ًَذَدا بُ طىيَشَّ باسّ ًًَطىِْ دؤطت و بشاّ خؤّ ئاساّ بهاتُوَ ،ػتًَهِ ثًَبً
ئَُشايني ُٖوي
بُآلّ ًًَطىٕ ُْيذَويظت طىَّ بُ قظُناِْ بذا ،ثُيُّ بىو ،بشِياسٍ دا بُيُى صَبش نؤتايِ بُ دَسدو
صَمحُتِ خؤّ بًََِٗٓ .يُبُس ئَُُ وَى ػًَتإ يُ ريَش يًَىَوَ طىتِ:
 ئَُشايني ،ئُّ قظاُْ بؤ َٔ َُنُ ،عُيبًَهِ تًَذا ًُْ ،ئًَظتا بؤ ئُّ قظاُْ دسَْطُ! َٔ خؤّدَسؤّ بُآلّ ئًَىَ ،باوى و نىسِ ،خؤتإ بشِياسّ خؤتإ بذَٕ.
ئُوٖا باػرتَ َٔ ،ببىسٕ نُ ئُّ ناسَ دَنُّ .ئًَىَ باوى و نىسِ مبًَُٓٓوَ ًَٖؼتاؾ نًََُو ئاو
َاوَ...
َظا .داٖاتُوَ يًَىاسّ بُيَُُنُّ طشتبىو،
َٔ ُٖس ئًَظتا دَسِؤًًَّ ..طىٕ ئُّ قظاُّْ نشدو ُٖي
سَتِ دَبشد .ئًٓذا َُٖىو ًَٖضّ خؤّ نؤ نشدَوَ .يُ ريَش ضاوَوَ طُيشيَهِ ئَُشايًِٓ نشدو طىتِ:
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 ئُّ سيؼؤ! سيَطاّ يٌَ َُطشَ! ئُّ ناسَ ثًَىيظتُ ،سيَطاّ يٌَ َُطشَ ،خىا ئاطاّ يًَتإ بَِ.سَْطُ بطُُْ نُْاسيَو بُآلّ َٔ ُٖس ئًَظتا ...بُخًَشايِ بُيَُُنُ دووسخُوَ...
ُٖس ئًَظتا ،خؤت َُوَخشيَُٓ ...ئُطُس يًَِ ْضيو بًُوَ بُيَُُنُ وَسدَطُسِيَِٓ ...باػُ ،سيؼؤ،
َجِ دَنَُُوَ ٖا "...
ئًَظتا طُوٍَ يًَذَ ،خًَشاتش دَّ ،طىيَت يًَُُ ،قً
َُو طُف و ثاسِاُْوَناِْ بذا ضاسَيُنِ
ئَُشايني دطُ يُوَّ بُ قظُّ ًًَطىٕ بهاو طىَّ بُ ْاي
ديهُّ ُْبىو.
بُيَُُنُ ئاو و تَُُ خاَؤؾ و بًَذَْطُنُّ دَبشِّ و بُسَو ثًَؼُوَ دَضىو ،نشيظو نُوتُ
طشيإ و بُ دَْطًَهِ ثشِ يُ طؤصو بُصَيًُوَ طىتِ:
 َاَُ ًًَطىٕ! َاَُ ًًَطىٕ! َُنُ ،ئُّ ناسَ َُنُ!سيَو يُ َُٖإ ضشنُطاتذا ًًَطىٕ بُ وسَيًَهِ بُسصو ثايُداسَوَ خؤّ يُ ئاوّ دَسيانُ
ٖاويؼت.بُيَُُنُ بُالداٖات و طُس يُ ْىَّ يُْطُسّ طشتُوَ .يُو ناتُّ نُ ًًَطىٕ يُْا ئاوّ
طاسدّ ػُختاويِ دَسيادا ثُىل دَنىتاٖ ،اواسّ دَنشد:
 دووس نُوُْوَ! بشِؤٕ ،دووس نُوُْوَ!َِ بُطُس ئُو ْاوَ دانًَؼاو يُ
ُٖس يُ ضاو ضىقاًَْهذا يُْاو تُّ و َزَنُدا وٕ بىو .بًَذَْطِ باي
دوايًذا طُداّ ًًَطىٕ نُ دوا ٖاواسّ نُطًَو بىو نُ خُسيهِ ْكىوّ بىوٕ بىو ،بًَذَْطًُنُّ
ػهاْذ .يًَشَدا ئَُشايني ُْيتىاِْ ضًذّ خؤّ ساطشَّ ،وَآلَِ ٖاواسَنُّ ًًَطىِْ داوَ و دَّ بُ
طشياُْوَ طُسّ بُيَُُنُّ طىوسِاْذَوَ و بؤ دواوَ طُسِاوَ.
ئُوإ يُنظُس طُسِاُْوَ ،بُآلّ ًٖض ػىيَُٓواسيَهِ ًًَطىٕ دياس ُْبىو ،طُسئاوَنُ ئاساّ بىو و
ًٖضِ تًَذا بُدّ ُْدَنشا ،دَتطىت ًٖض ػتًَو سووّ ُْداوَ ،و ُٖتا ئُو ػىيَُٓؾ ًًَطىِْ تًَذا
ْكىوّ بىو ،صؤس بُ صَمحُت دياسّ دَنشا.
ئُوإ بُ دسيَزايِ ئُو سؤرَ يُ َُٖإ ػىئَ خىالُْوَ و بؤ ػىيًََٓهِ ديهُ ُْضىوٕ .ئُوإ
ُٖسدوونًإ يُ داخ و نُطُسّ ئُو ثًاوَ خُسيو بىو فرياقِ سَؾ بهُٕ و ٖىسِٖىسِ دَطشيإ.
نشيظو يُنُّ داس بىو يُ رياًْذا ببًَِٓ نُ باونِ دَطشّ .تا ئُو ناتُ ُٖسطًض ثًَؼبًِٓ ػتًَهِ
واّ ُْنشدبىو.
َؤثُ فشًََظهِ نُ بُطُس سيؼِ داباسيبىوٕ
بًُٖض نًؤدًَو ئَُشايني ُْيذَتىاِْ ئؤقشَ بطشَّ ،دي
دَطشِيُٓوَ ،دَيٓاآلْذ و يُريَش يًَىَوَ دَيطىت:
َظؤصَنُّ!
 ئًَظتا ئًَُُ تًُْا َاويُٓتُوًًََ .طىًًَٕ ،طىُْ ئاصيضو دي94

ًََهِ ئامساْذا
سؤرَنُ نؤتايِ دَٖات ،وا دَٖاتُبُسضاوإ سؤر نؤتايِ دَّ .ئُطُس خؤس يُ خاي
دياسبايُ .ئُطُس خؤس يُطُس تُّ َزَنُدا دَبىو ،ئُطُس خؤس بُطُسدَسيانُوَ دياس دَبىو ،ئًَظتا بُ
ئاساَِ يُ ئاوابىوْذا بىو .بُآلّ يُويَذا ،يُريَش ثُسدَّ ضشِو ئُطتىوسّ تُّ و َزدا نُ دَّ يُ دًَََذا
صيَرت ضشِتشو تاسيهرت دَبىو ،بُيًََُو بُتًُْا دوو نُغ ،باوى و نىسِيَو َابىوُْوَ ،يُْاو دَسيانُدا
طُسطُسدإ دَخىالُْوَو دَٖاتٔ و دَضىوٕ.
َآ وا خُسيهُ ػُو ْضيو دَبًَتُوَ ،بشِياسّ ئُوٍَ دا
ثًَؽ ئَُُ ،ثًَؽ ئُوَّ ئَُشايني بُخؤّ بً
نُ ئاوخىاسدُْوَ وَختِ ٖاتىوَ و دَبَِ نًََُو خبؤُْوَ ،ئُو دَيذيت نُ نشيظو بُض صَمحُت و
درواسيًَو ضاوَسَِّ ّ قىًََو ئاو دَنا ،ئُو دَيضاِْ نُ بؤ نىسَِنُّ ضُْذ درواسبىو خؤّ بُساْبُس
بشطًَتِ و تًَٓىيَتِ ساطشَّ .دإ بُ خؤيذا بطشَّ و دَّ ُْناتُوَ ،يُْاوضىوِْ ًًَطىٕ بؤ َاوَيًَهِ
صؤس بريؤنُّ ئاو خىاسدُْوَّ يُبري بشدُْوَ .بُآلّ تًٓىيَتِ بُسَبُسَ ناسّ خؤّ نشدو ئًَظتا بًَُٖضيَهِ
َآ ّ خؤ وَخشاْذِْ بآ خىاطت و
دوو باستُقاّ ًَٖضّ خؤّ ثؼهؤّ تًٓىيَتًِ طُػاوَ و وَى بً
َُبُطت ئُصيُت و ئاصاسّ نُّ دَنشدَوَ.
َؤثُ ئاو ُْسِرَّ ،ئَُشايني صؤس بُ ثاسيَضَوَ ،قىًََهِ بؤ نشيظو يُْاو ضَُضُنُ
بؤ ئُوَّ يُى دي
نشد .نىسِيزطُنُ وَى ػًَت ضَُضُئاوَنُّ قُثاْذ و يُى بني َُٖىو ئاوَنُّ خىاسدَوَ .ئًٓذا
ئَُشايني نًََُهِ بؤ خؤّ تًَهشد و بؤّ دَسنُوت نُ تًُْا نًََُهِ صؤس نُّ ئاو يُ تُثًِ بِٓ
دًًهاُْنُدا َاوَ.
نشيظهًؽ يُ طىوى ٖاتِٓ دُيًهاُْنُ بؤ ْاو دَطتِ باونِ ثُّ بُّ ساطتًُ بشدُٖ .س ضُْذَّ
ئَُشايني َُصَْذَّ دَنشد نُ دَبَِ ئُوَْذَ ئاو َابَِ ،بُآلّ صآًِْ ئَُُ بؤ ئُو صَبشيَهِ طىسضىبشِ
بىو .ئًَظتا ئَُشايني يُ خىاسدُْوَّ بُػُ ئاوَنُّ خؤّ ثُيُّ ُْبىو .ئُو ضَُضُنُّ بُ دَطتُوَ
ًَذا ٖات واّ َات نشد نُ
طشتبىو و ضىوبىوَ ْاو بريو خُياآلٕ ،ئُو ػتُّ نُ يُ ثشِيَو بُ خُياي
ًَذا دَٖات ًٖض ُْبىو.
تًٓىيَتِ يُبُساْبُس ئُّ ػتُّ بُبريو خُياي
َُنُو طىتِ:
باونُ ضَُضُنُّ دايُ دَطتِ َٓذاي
 بًطشَ ،ئاطات يًَِ بَُِٖ .سضُْذَ ُْدَبىوايُ ئُّ ناسَ بها .ئُػهُجنُداًَْهِ صؤس طُوسَ بىوبؤ نىسِيزطُنُ نُ ضَُضُئاوَنُ بُ دَطتُوَ بطشَّ و َافِ خىاسدُْوَيؼِ ُْبَِ .نُ ئَُشايني دَطتِ
ًَُنُّ يُ ػىيَِٓ خؤّ داْاوَو بُ
بُتاٍَ بىو ،طُسّ دُيًهاُْنُّ تىْذ نشدَوَو دُيًهاُْ خاي
نىسَِنُّ طىت:
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نشيظو بُ سُثُطاويُوَ ثشطِ:
 ئُدّ تؤ؟باونُ بُ دَْطًَهِ ًَُٖٔ طىتِ:
 َٔ دوايِ ...بري يُوَ َُنُوَ! بًدؤوَ.ديظاُْوَ نشيظو بُبآ ئُوَّ بري بهاتُوَ ئُو بُػُ ئاوَطًُْىَػِ خىاسدَوَ.
وَى ئُوَّ ئُو دَيىيظت بشِّ ُْػها ،بُآلّ نًََُو طىنرتبىو .باونُ ثشطِ:
 ئًَظتا ،ضؤُْ؟نىسِيزطُنُ بُ دَْطًَهِ ثشِ يًُٖىاوَ يُطُس خؤ طىتِ:
 ُْختًَو باػرتَ. َُتشطَُ ،شؤظ بُبآ ئُوَّ يُى ديؤخ ئاوّ يُْاو دَّ دابَِ ،دَتىاَِْ دوو طَِ سؤرإ بزّ و بُصيٓذوويِ مبًًََٓتُوََُٖ .ىو ػتًَو بًَُٓ بُسضاوّ خؤت ،يُ ًٖض َُتشطُ...
نىسِيزطُنُ ٖاتُ ْاو قظُناِْ باونِ و طىتِ:
 ُٖسيُبُس ئَُُ بىو ،تؤ ُْختىاسدَوَ؟ئَُشايني بُّ ثشطًاسَ غافًطري بىوُْ ،يذَصاِْ ضِ بهاو دواّ نًََُو برينشدُْوَ بُ وػُيًَو
وَآلَِ داوَ:
َآ.
 بُي ئُدّ بُبآ خىاسدٕ َشؤظ ضُْذ دَتىاَِْ بزّ؟ صؤس دًَََهُ ْامنإ ُْخىاسدوَ. َُسز ئاوَو ئاو ثًَىيظرتَ .ئُطُس ئاو ُٖبَِ ػتُناِْ ديهُ صؤس طشْط ْني .بُآلّ تؤ بري يُوََُنُوَ وَسَ با نًََُو طُوٍَ يًَذَئ و بُيَُُنُ يًَدىسِئ َٔ .دََُوَّ قظُت يُطٍَُ بهُّ.
َُناِْ طشتُ دَطت و نُوتُ طُوٍَ يًَذإ و ئُوإ يُطُس خؤ بُْاو تُّ تىَاِْ
ئَُشايني طُوي
طُسدَسيانُدا مجإ ،دَتطىت يُو دًَطايُّ نُ يًَِ بىوٕ ُْياْذَتىاِْ قظُ بهُٕ .باونُ دَبىوايُ
ًَٖضو وسَ بذاتُ بُسخؤّ .ئُو واّ بؤ دَضىو نُ بُّ سيَطايُدا ئاطاْرت دَتىاَِْ بري و يًَهذاُْوَناِْ نؤ
بهاتُوَ و بؤ قظُنشدٕ يَُُسِ باطًَهُوَ ئاَادَبآ نُ تًُْا بُ ويَٓانشدًْؼِ دٍَ و ُْٖاوّ
َهى فشَاِْ بُ نىسَِنُػًذانُ
َِ يًَُٓدَدا بُي
دادَخىسثاْذ ئاسَقُّ طاسدّ دَس دَنشدُٖ ،ستًُْا طُوي
طُوٍَ يًَذا .ئُّ ناسَ ًٖض ثًَىيظت ُْبىو .يُو ػىيَُّٓ نُ يًَِ بىوٕ بؤ ػىيًََٓهِ ديهُ بشِؤٕ.
ًََو
َُناِْ نُ بؤ نىسِيزطُنُ يُ سادَبُدَس طُوسَ بىوٕ ،دَخظتُٓ ناس .ئُو دَيتىاِْ تًُْا طُوي
طُوي
بُناس بًَِٗٓ ،بؤ ئُوَّ ُٖسدوو طُوٍَ بُناس بًََِٗٓ ًَٖؼتا َٓذاٍَ بىو ،طُسَسِاّ ئُويؽ بُباػِ
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َُنُ صؤس يُسِو الواص ببىو .بَُُٖاجنؤسيؽ باونُؾ دَّ يُ دَََِ صيَرت الواص
ُٖطت بُوَ دَنشا نُ َٓذاي
دَبىو .ئَُُ بىو واٍ نشد نُ ئَُشايني ثُيُ بها ناتُنُ سادَبىسدو نؤتايِ ثًَذَٖات.
َُناِْ دَدىوآلْذَوََ ،تُقِ ُْ دَنشد و ئاوسِّ ُْدَداوَ .بُآلّ ئُوَّ
نشيظو ُٖس ضؤَِْ با طُوي
ئَُشايًِٓ ئاصاس دَدا ،ئَُُ بىو ،طُسجنِ ثؼتِ ضَُاوّ نىسَِنُّ دَدا ُٖطتِ بُوَ نشد نُ ئُْذاّ
و يُؾ و السّ نىسَِنُّ ًَٖؼتاؾ وَى يُؾ و السّ َٓذاآلٕ يُسِو الواصَ .ئَُشايني بُ ديتِٓ ئُّ
َِ دَبًَتُ خىئَ طًَآلويَهِ دَسدوئاصاس ٖىسرَِ بؤ
دميُُْ يًَىَناِْ خؤّ نشؤرت و ُٖطتِ نشد نُ دي
ًَٖٓابىو .بُآلّ ُْيذَويَشا طُسّ باطُنُ بهاتُوَ .طُسضِ ًٖض ضاسَيُنًؽ ُْبىو....
َِ
بُسَبُسَ تَُُنُ تًَشتشو بُسضاو تاسيهرت دَبىو .ئَُشايني يُْاوبريو خُياآلتِ طًإ ثشِؤنًَٓذا طُوي
يًَذَدا و بُسَو ثًَؽ دَضىو ،يُ ساطتًذا ناتًَهِ نَُِ يُبُسدََذا َابىو ُٖسضُْذَّ وسَو ًَٖضّ
دَدا بُسخؤُّٖ .سضُْذ ئُو صؤس بُ ًَٖضو بشِػت بىو ،بُآلّ بشطًَتِ و تًَٓىيَتِ خًَشاًَٖضو تىاْاّ ئُويإ
يُ بٔ دًََٖٓا يُثٍُ و ثؤيإ دَخظت .دَبىوايُ نىسَِنُّ بُو بريوخُياآلتاُّْ نُ يُّ ناتُدا خؤّ
بريّ يٌَ دَنشدَوَ ،سابًََِٓ .دَبىايُ تا خؤّ ًَٖؼتا ًَٖضو تىاْاّ تًَذاَاوَ ،ئُّ ناسَ بها.
ََِ،
باونُنُ يُوَ طُيؼتبىو نُ ئُويؽ يُثاؾ ئُسطإ و ًًَطؤْذا دَبَِ بُيَُُنُ بُدًَبًًَٗ
دَيضاِْ نُ ئَُُ تانُ سيَطا ضاسَيًَهُ بؤ ثاساطتِٓ طًاِْ دطُسطؤػُنُّ ،يإ بُالِْ نُّ
َؤثًَو ئاو يُْاو دُيًهاُْنُ بُػِ
دواخظتِٓ يُْاوضىوِْ نىسَِنُّ تا ئُو سِادَيُّ نُ دَنشَّ ضُْذ دي
بها .ئُو ُْيذَتىاِْ بضاَِْ نُ تُّ و َزَنُ ئُو ػُوَ يإ سؤرّ داٖاتىو دَسَِويَتُوَ ،ئُو ُْيذَتىاِْ
بضاَِْ نُ ُٖتا ئُطُس نُؾ و ُٖوا دسَْط يإ صووؾ خؤػِ بها ،نىسَِنُّ تىػِ بُ تىػِ ض
ضاسَْىوطًَهُوَ دَبَِ و ئُوَ ئُطُس نىسَِنُّ يُْاو دَسيادا بُتًُْا مبًًَٓتُوَ ،ضؤٕ ضؤِْ دَتىاِْ
قىستاسّ بَِ و ،بؤ ئُّ ثشطًاسَ وَآلًََهِ ُْبىو تًُْا ئىًََذيَهِ ٖاتُٓدّ ئُّ ثشطًاسَ نُ ُٖتا نُّ
َِ دَدا بريّ يٌَ بهاتُوَ ،ئُوَبىو نُ ئُطُس ُٖوانُ
ًَؽ بٗاتبا بُسضاو ،ئُوا باونُ ُٖوي
و َُساي
َهُ ئَُُ خىايُو بُيًََُهِ طُوسَ يُبُيَُُناِْ طجِ ثًَظتُنإ بُ
خؤؾ و سووٕ بًَتُوَ ،بُي
ئاقاسدَدا سَت بَِ .باونُ بًظتبىوّ نُْاو ْاويَو طُسونُيًُّ طجِ ثًَظتُنإ يُو ْاوَدا ثُيذادَبَِ،
ئُوإ يُ َاوَيًَهِ دووسّ نُْاسَناِْ ئُوبُسّ سؤخ ئؤقًاْىوطُوَ دَٖاتٔ بؤ ئُجناَذاِْ ناسَناِْ
خؤيإ يُ وآلتُ دووسَناُْوَ بؤ نًؼىَسيَهِ ئُوثُسِّ دًْا دَضىوٕ .ئَُشايني خؤّ ُٖسطًض ئُواُّْ
ُْديتبىو ،بُآلّ باصسطاًَْهِ نُ َُٖىو ػتًَهِ ئُو دًْايُ دَصأْ و خؤػًإ ضىوُْتُ ْاو ئُو بُيَُُ
صَبُالح و طُوساُّْ طجِ ثًَظتاُْوَ ،ئَُُيإ دَطًَشِاوَ.
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تًُْا َىعذًضَيُنِ وا ،نُ ئُطُس ُٖوانُّ خؤؾ بها ،ئُطُس سيَطايإ ثًَو بهُوَّ ،ئُطُس
طجِ ثًَظتإ بُيَُُنُ يُْاو دَسيادا ببًٓٔ ،تًُْا ئُّ دؤسَ سيَههُوتُ الواصاُْ نآلوسؤرُّْ
ئىًََذيَهِ الواص ،دووسَ باوَسِ و وَبطشَ َُساأل ،بُآلّ بُُٖسػًَىَيُى بَِ ،نآلوسِؤرُْيًَهِ ئىًََذّ يُ
َِ باونُدا دسوطت دَنشد.
دي
ئَُشايني خؤّ ئاَادَ دَنشد تا ئَُاُْ بؤ نىسَنُّ بذسنًََِٓ و ئًٓذا خىا سافًضّ يًَبها .دطُ
يَُُؾ ثًَىيظت بىو يُ نشيظو بطُيَُِْ ،و فشَاِْ ثًَبذا نُ دَبَِ تا دواُْٖاطُّ ،تا دواضشنُطاتِ
نُٖؤؾ و ُٖطتِ يُبُسداَاوَ يُْاو بُيَُُنُدا مبًًََٓتُوَ.
ئُطُس دَنشَّ نُ دواّ تُواوبىوِْ ئاوَنُ ،مبشَّ ،دَبَِ ُٖس يُْاو بُيَُُنُدا مبشَُّْ ،ى خؤّ
يُْاو دَسيا باوَّ .وَى ضؤٕ ئُسطاِْ ثريو ًًَطىٕ ْاضاس بىو بًهُٕ و ئُويؽ ،واتُ باونُؾ نُ
دَيهاًٖ ،ض سيَطا ضاسَيًَهِ ديهُّ ُْبىو ،دَبىوايُ خؤّ بذاتُ دَطت تىوسَِيِ و صَبشّ طشووػت بُ
دواّ ئُواْذا بضَِ.
َُيًُنُ ،يُطُساْظُسّ دًٗاْذا ،يُْاو تاسيهايًُنِ تُّ و
بُآلّ بريويًَهذاُْوَّ نىسِيزطُ ياصدَطاي
َزاوّ ،يُْاو دَسياّ بَِ نؤتايًذا تُْٗا دََاوَو َُسهىَِ َُسطًَهِ ثآ بُثًَِ تًٓىيَتِ و بشطًَتِ
دَبىو.ئَُشايني نح و بًَذَْط دَبىو .يُ ًَٖضو تىاْاّ َشؤظ بُ دووس بىو.
ََِ و يًَهِ دَداوَ نُ
يُّ ضشنُ طاتُدا دَسنِ بُوَ دَنشد نُ ْاتىاَِْ نىسَِنُّ تًُْا بُ دًَبًًَٗ
ئُطُس ثًَهُوَ مبشٕ باػرتَ...
َِ بُطُس
َِ بُطُس ئُوْاوَدا نًَؼا .تاسيهِ ػُوَ طًًَٓهِ تَُاوّ باي
بُخًَشايِ تاسيهِ باي
دَسيادا نًَؼا .ئُطُس طُوٍَ يًَذإ و بُسَو ػىيًََٓهِ ْا دياسضىوٕ يُ سؤردا ناسيَهِ بًَظىودو بَِ
َاْابىو ،ئُوا ػُو صؤس خشاثرت .بُيَُُنُ يُ ػىيَِٓ خؤيذا بُ ئاساَِ َُيَُُىل دَنشدًٖ .ض
ًٖىايُى يُ ئاطؤدا ُْدَديرتا نُ داخىا ُٖوانُّ نََُِ طاف و خؤػرت بهاتُوَ .دَسيا يُْاو تَُذا
ىلَ سانؼابىو.
باوى و نىسَِ يُْاو بُيَُُنُدا دسيَز بىوٕ و تىْذ يُنذيإ يُ باوَؾ طشت ُْ ،باونُ خُو دَضىوَ
ضاوَناِْ و ُْ نىسَُِٖ .سدوونًإ بُ دَطت بشطًَتِ و تًَٓىيَتِ يُ طًاُْآلدا بىوٕ و برييإ يُوَ
دَنشدَوَ نُ داخىا ض ضاسَْىوطًَو ضاوَسِيًَاُْ....
ناتَِ نشيظو يُ باوَػِ باونُ دا دسيَزبىو ،بُ تُواوّ ُٖطتِ بُوَنشد نُ باونِ يُ َاوَّ ئُو
ضُْذ سؤرَدا ضُْذَ يُسِو الواصو بًًََٗض بىوَ .باونِ ُٖسوَنى داسإ تًُْا سيؼًًَهِ ثشِوصبشّ َابؤوَ.
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نىسِيزطُنُ بُدسيَزايِ ئُو ػُوَ نُ خؤّ بُ باونًُوَ دَْىوطاْذ و يُ ًَٗشَباِْ خؤّ و ديظىتإ
َذَسيَزتٖ .ؤطشبىوٕ و خؤػُويظتِ نىسَِ بؤ باونِ ،ئُو
بُباونِ ،ئاساّ و بًَذَْط فشًََظهِ بؤ ُٖي
ُٖطتُ ئُصَيًُّ نُ ثًَؼرت الّ ْادياس بىو ،دسناْذ.
صَاِْ ئُو يُ ئاطت دَسبشِيِٓ ئُو ُٖطتُ الٍَ بىو ،ئُّ ُٖطتُ يُ طًإ و دَسووًْذا ،يُ خىئَ و
َذَدا نُ يُ باونِ دَضَِ .الطايِ
ًَذا ػاسابؤوَ .ثًَؽ ئُوَ ئُو ًَُٖؼُ خؤّ بُوَ ُٖي
يُ دوو تىيَِ دي
َظإ و داًْؼتِٓ باونِ دَنشدَوَ و ئاسَصووّ يُوَبىو نُ وَى باونِ بَِ ،بُآلّ ئًَظتا خًَش خًَشا
ُٖي
ئُوَّ بؤ دَسدَنُوت نُ باونُ نت و َت خىدّ ئُو ،باونُنُّ ثًَؼىوّ ئُو و ئُويؽ بُسدَواَِ
ًَُوَ
ٌَ خؤيؼِ دَطىوتا ،ئُو يُ نشِؤنِ دي
ٌَ باونُ ،وَى بُ ساي
باونًُتِ .يُبُس ئَُاُْ دٍَ بُ ساي
َؼهُ ئاوّ طىيَٓذ دَدا نُ ئاويإ بؤ بًََِٓ:
َؼهُ ئاوّ ،ئاوَإ بؤ بًَُٓ!
َؼهُ ئاوّ ،ئاوَإ بذَيُ!
بُآلّ باونُ ،ئُطُس ضِ طات يُ دواّ طات خؤسِاطشّ بُساْبُس تًٓىيَتًتُ تىاْا ثشِونًَُٓنُ درواستش
دَبىو و يُػِ تىاْاّ خؤسِاطشّ ُْبىو ،يُطٍَُ ئَُُػذا بريّ يُوَ ُْ دَنشدَوَ قىًََو ئاو بؤ خؤّ
َآ ّ يُ ريَش َُْطُُّْ ئاطٓذا
َذَٖات و وَى بً
تًَبهاَُٖ .ىو ُْٖاوّ طشِّ طشتبىو ،وػو ُٖي
َِ دَدا ،طُسّ ٖاسَِّ يًَىَ دَٖات ،ئًَظتا تًَذَطُيؼت نُ ًًَطىٕ
ٖاويؼرتاوَ ،طشر دَبىو دًٓطً
يُدوادواّ ضشنُ طاتُناِْ رياًْذا ضُْذَّ ئُػهُجنُو ئاصاسنًَؼاوَ .بُآلّ صؤس خؤّ بُواُْوَ خُسيو
ُْ دَنشد ،ئًَظتا ئًذّ برينشدُْوَ يُ ئاو ،ئاسَصووّ تًٓىيَتِ ػهاْذٕ بؤ ئُو َاُْيُنًإ َُْابىو،
ئُطُس دطُس طؤػُنُّ ُْدَبىو ،ئُطُس دَيتىاِْ خؤّ ْاضاس بها نُ نىسَِنُّ يُْاو ئُو ػُوَ تاسيو
َآ ،ئُوا دًَََو بىو نؤتايِ بُو دَسدوئاصاسَ يُى
و تٓؤنُدا ،نُ يُ باوَػِ ئُودا خُوتبىو ،بُدًَبًًَٗ
ووػُيُ ًَٖٓابىوُٖ ،سضُْذَّ ًٖض ًٖىايُنِ بُوَ ُْبىو نُ نىسَِنُّ سصطاس دَبَِ ،بُآلّ طُسَسِاّ
ًََو دسيَزبهاتُوَ و صيَرت بُسدَواّ بَِ،
ئَُاُْؾ ،يُ ثًَٓاو نىسَِنُّ و بؤ ئُوَّ رياِْ ئُو ُٖس تؤصقاي
تا دوا طٓىوس سَخظاْذِْ ئُو ئىًََذَّ ثاساطتبىو ،و ئًَظتا ُٖوٍَ و صؤساْباصّ و ئىًََذّ باونُ بؤ
ئُوَ بىو ،ئًَظتا باونُ دواخىاطت و يًَهذاُْوَو نشدَوَناِْ خؤّ يُوَدادَيت ،و يُ ثًَٓاوّ َُٖىو
ََِ .بُآلّ تًُْا يُبُس نىسَِنُّ ُْيذَتىاِْ ئُّ
ئُو ػتاُْدا دَبىوايُ بُصوتشئ نات بُيَُُنُ بُدًَبًٗ
ناسَبهاُْ ،يذَويَشا نىسَِ ئاصيضَنُّ بذاتُ دَطت ضاسَْىوغ و بشِوا بُآلّ دواخظنت و برينشدُْوَ صؤس
يَُُ ثرتيؽ تشطٓاى دَبىو ،دواًَٖضّ ثًَىيظت بؤ دٍَ و دىسئُت داُْ بُسخؤّ يُ دَطت دَضىو.....
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ناتِ صيٓذووَاُْوَّ باونُ نؤتايِ ثًَذَٖات ...ضؤٕ و بُض صَاًَْو ئَُُ بؤ نىسَِنُّ سووٕ
بهاتُوَ؟
َآ نُ ُٖس يُبُسخاتشّ نىسَِ خؤّ واصّ يًَذًَََِٖٓ و دَسِوا؟ باونُ يُ دواضشنُ
ضؤٕ ثًَِ بً
طاتُناِْ رياًْذا بىو َاوَّ يُبُسدََذا َُْابىو....
دَتطىت نىسَِنُ ثُّ بُ بريو خُياآلتُناِْ باونِ بشدبىو يُثشِ يُ ريَش يًَىَوَ طىتِ - :باونُ! و
صيَرت خؤّ بُ باونًُوَ ضُطجاْذو َؼهُ ئاويًُنُّ خؤّ طىيَٓذداوَ:
َؼهُ ئاوّ ،ئاوَإ بذَيُ!
َؼهُ ئاوّ ئاوَإ بذَيُ!
ئَُشايني دداُْناِْ يُ دريَوَ بشد ،يُ خُّ و ئاصاسو ثُراسَيِ خؤّ ْاآلْذّ و ُْيىيَشا دوو قظُ
ًَذا خىا سافًضّ يُ دطُس طؤػُنُّ دَنشد و ئُّ خىاسافًضيًُ ُٖسضُْذَّ
بها .ئُو يُ دًْاّ خُياي
ًََٗٓاِْ دوا ُْٖطاو بؤ ئُو درواستشو ثشِ ئاصاستش دَبىو .ئُوَ ػُوَ ئُو دَسنِ بُوَ
ئُوَْذَؾ صيَرت ُٖي
نشد نُ بُبآ ضُْذ ،ضؤٕ َُٖىو رياِْ سابشدووّ ثًَؽ ئاُْٖطًَو و دَوساِْ ئاَادَطِ بىوَ بؤ ئُو
ػُوَّ رياِْ ئُو.
ئُو تًُْا بؤ ئُوَ ٖاتبىوَ دًْاو بؤ ئُوَؾ دََشد ،تاوَنى بُ َُٖىو تني و تىاْاّ بىوِْ خؤّ يُ
بىوِْ نىسَِنُيذا دَواّ بذا.
باونُ ئُو ناتُنُ َات و خاَؤؾ بُ بًَذَْطِ َاٍَ ئاوايِ يُ نىسَِنُّ دَنشد ،بريّ يُّ ناسَ
دَنشدَوَ ،بؤ خؤّ ػتًَهِ ْىَّ ّ دَديتُوَ .ئُو َُٖىو تَُُِْ ُٖسوابىوَ نُ ئًَظتا ُٖيُ ،بؤ
ئُوَّ بىوِْ خؤّ تا دوا ُْٖاطُ خباتُ طُس بىوِْ نىسَِنُّ .ئُطُس ئُو ثًَؼرت بريّ يُّ َُطُيُيُ
ُْ دَنشدَوَ .تًُْا يُبُسئُوَبىوَ نُ ٖؤيًَو بؤ ئُو ناسَ ُْبىوَ و بًاْىيًَهِ بُ دَطتُوَ ُْبىوَ.
يًَشَ بُبريخؤّ ًَٖٓاوَ نُ ثًَؽ ئُوَؾ ػتِ واٖاتؤتُ ثًَؼُوَ نُ ئُو بريَ يُ ًََؼهًذا ،وَى
بشوطهُّ ئامساْإ ،بشيظهاوَتُوَ ،ئُو ئًَظتا بُبري خؤّ ًَٖٓاوَ و تًَطُيؼت يُوَّ نُ سؤريَو نُ
ئُوإ يُطٍَُ ًًَطىِْ خىايًَدؤػبىو نُطاًَْهِ ديهُّ ٖاوٖؤصَناِْ دسَختًَهِ صَبُالسًإ يُ
َُوَ دَبشِيُوَ ،تىػِ ض باسيَو ٖات ،دسَختُ خُسيو بىو دَنُوت ،ئُو يُو ناتُدا،
دُْطُي
بُسيَههُوت ،ئُو يُو اليُبىو نُ دسَختُنُّ بُطُسدا دَنُوتُ خىاسَّ و بُطُس ُٖسضًًُى دا
بهُوتايُ وسدو ُٖسِاّ دَنشدَُٖ ،ىو بُيُى دَْط ٖاواسيإ نشد:
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ئَُشايني يُّ سووداوَ يُ ثشَِ تشطٓانُ وػو بىو ،بُآلّ تاصَ دسَْط بىو :دسَختُنُ بُ َُٖىو يل و
ثؤخ و طُآلو قُديُوَ ،وَى بشوطهُ دَيؼشخياْذ ،ئامساًْؼِ طُسوبٔ دَنشد ،بُػًَهِ يُطاثًتُ
ًَذَدا ئامسإ و بَِ ئاَإ بُسووّ ئُودا خًؤس دَبؤوَ .ئُو
َذَنُْذو ُٖي
ػًُٓ ثريؤصَيًُنُّ دُْطٍُ ُٖي
يُو ضشنُ طاتُدا تًُْا بريّ يُ ػتًَو نشدَوَ ،و ئُويؽ نشيظو بىو ،ئُو سُيُ نشيظو صؤس بضىوى و
تاقاُّْ بىو ،ئُو ناتُ ثظىويو ُْٖاتبىوَ دًْا ،ئُو يُو ضشنُطاتُدا يُ ئاطتاُّْ َُسطًَهِ سُمتِ و
بًَضُْذو ضىْذا بىو ،ئُوناتُ بريّ يُوَ نشدَوَ نُ نىسِيزنُنُّ ػتًَهُ يُ دواّ خؤيذا دَبًَـتُوَ
خىدّ ئُوَ ،اوَّ ُْبىو بري يُ ًٖض ػتًَهِ ديهُبهاتُوَ .دسَختُنُ بُٖاسو ٖىرًََهِ صؤس تشطٓاى
يُ تًُْؼت ئُودا نُوتُ طُسصََني و دًْايًَو تؤصو خؤٍَ و طُآلّ بُطُسو نؤثُآلنِ ئُودانشد .يُو
َهًَؼا و ٖاواسيإ نشد :ئَُشايني قىتاسّ بىو ،ئَُشايني
ناتُدا َُٖىويإ ُْٖاطُيُنِ ئاساًَإ ُٖي
طح و طاغُ!
ئًَظتانُؾ نُ ئُو سووداوَّ بُبريخؤٍ ًَٖٓاوَ ،دَسنِ بُوَ نشد نُ ُٖسَُٖإ بىوِْ
نىسَِنُيُتِ ئُوّ نشدؤتُ ئُو ثًاوَّ نُ ئًَظتا ُٖيُ ،ئُو يُ تًَهشِاّ تَُُِْ خؤيذا ًٖض ػتًَهِ
باػرتو بًَُٖضتشّ يُ ُٖطتِ باونايُتِ ُْديتىَ و فًَشيؽ ُْبىوَ .ئُو يُبُس ئُّ ُٖطتُ ،يُْاو دطُس
طؤػُناِْ ،بُتايبُتِ صؤس َُٓتباسّ نشيظو بىو.
سُصّ دَنشد ئَُاُْ بؤ نشيظو باغ بها ،بُآلّ ئُوّ ْاسَِسُتت ُْنشد ،بُبَِ ئُّ قظاُْؾ ساٍَ
و باسّ نىسَِنُ خشاخ بىو....
طُسدََِ ريِٓ باونِ نؤتايِ دَٖات...
َؼهُ ئاوّ ،ئاوَإ بذَيُ!
َؼهُ ئاوّ ،ئاوَإ بؤ بًَُٓ!
طُسدََِ ريِٓ باونِ بُطُس دَضىو....
ئَُشايني دووطَِ يادَوسَّ ديهُػِ ُٖبىو نُ صؤس ْاخؤؾ و درواس بىو يُبريخؤيإ بباتُوَ .ئُطُس
ضِ يُّ ناتُدا صؤس يُ تُْطاُْدابىو ،بُآلّ سُصّ ُْ دَنشد بُسيُوَّ ئُو يادَوَسياُْ بُبري خؤّ
بًًََٓتُوَ .بُسَو دًٗاًَْهِ ديهُ بشِوا .ئًَظتا بُسدَواّ بريّ يُوَ دَنشدَوَ نُ دَبَِ بُيَُُنُ
ََِ و خىاسافًضّ يُو بريو يادطاسياُْ دَنشد...
بُدًَبًًَٗ
ئُو ُٖس يُ طُسَتاوَ رُْنُّ خؤّ خؤؾ دَويظت .طُيش ئَُُ بىو نُ ئُو يُْاو دَسيادابىو .ىلَ
َُوَ بريّ يًَذَناتُوَُٖ .س يُ
ّ سوٕ و ئاػهشابىو بريّ يُو ػتُ دَنشدَوَ ،نُ ٖاوطُسَنُّ يُ َاي
سؤراِْ يُنَُُوَ ،ئُوٖا بىو ،رُْنُّ دَيضاِْ ئُو يُْاو دَسيادا بري يُ ضًذَناتُوَ ئُويؽ دَيضاِْ
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نُ ٖاوطُسَنُّ بري يُ ضِ دَناتُوَ ....بريو خُياآلتِ يُنُ ئُّ دَسنهشدُْ و ضىوُْ ْاو
بريوخُياآلتِ يُنُ يُو َُودا دووسَدا ًَِْٓٗ ،ػاساوَّ ئُوإ و خؤػِ رياِْ ًَْىإ ئُوإ بىو نُ ًٖض
نُطًَو ثُّ ثَِ ُْدَبشد.
ناتًَو ًَٖؼتا نشيظو ُْٖاتبىوَ دًْا بُآلّ ئُوَيني ًْؼاُْنإ نُ دَنشا باوَسِّ ثًَبهشَّ ،يإ
ُْنشَّ ،طُسيإ دَسًَٖٓابىو ناتَِ نُ ئَُشايني يُ دَسيا طُسِابؤوَ بُٖاوطُسَنُّ طىت:
 ئًَُُ نىسيَهُإ دَبَِ؟رُْنُّ تشطا ،بُآلّ بشوطهُّ ػادّ يُ ضاوَناِْ دسَوػاُْوَو طىتِ:
 يُطُس خؤ قظُبهُ ،يَُُضًرت طىيًَإ يًَذَبَِ! تؤ ضؤٕ دَصاِْ؟ تؤؾ ئًُشؤ بريت يُ َُٖإ ػت دَنشدَوَ ،صؤس سُص دَنُّ نُ نىسِيَهُإ ببَِ. ئُدّ تؤ؟ تؤ نُ دَصاِْ نُ َٔ دَصامن تؤ بريت يُضِ دَنشدَوًََٓ ،ؽ ُٖسوا بريدَنَُُوَ ،وَى تؤبريت يٌَ دَنشدَوَ.
 َٔ ئُوٖاّ بري نشدَوَ ،يُبُسئُوَّ تؤ بُجمؤسَ بريت نشدؤتُوَنُ صؤس سُصّ يُوَيُ نىسيَهُإُٖبَِ....
َِ ئُوإ خُبُسّ دابىوًَٖ ،ؼتا نشيظو ُْببىو ،بُآلّ دَبىوايُ خًَشا
ُٖسواؾ بىو .بُجمؤسَّ نُ دي
بًَتُ دًْا .ئُو نات و رواُْ بُسَ بُسَ ناتِ داٖات.
ًََهِ ضُسَُّ نؤٕ و ثاسَ ثاسَو ثًٓاوّ ئُوّ يُبُس دَنشد ،و
يُو سؤراُْدا ٖاوطُسَنُّ ػُسواي
َُنُّ ئُو دَثؤػِ ُٖتا ناتَِ نُ بؤ
ٖؤّ ئُّ ناسَػِ ئُوٖا سووْهشدَوَ :يُبُسئَُُ ػُسواي
ساوََاطِ دَضًَتُ ْاو دَسياوَ ،طًاِْ ثًاواُْو َُسداُّْ يُطٍَُ ئًَُُدا مبًًَٓتُوَ ،ئُطًٓا ئُو
بىوُْوَسَّ نُ دَبَِ بًَتُ دًْا .يُسَّ ّ ساطت الدَداو ْا طاحل دَبَِ .ئُو سؤراُْ رُْنُّ بُو قىٕ و
َُ نؤُْيُوَ ،بؤ ئُو ػؤخرتئ و ئاصيضتشئ رٕ بىو..
ػُسواي
ػؤخ و ػُْط و ئاصيضتشئ رٕ!
ئُو سؤراُّْ نُ ئُوإ ،برييإ يُو ػتُ ضهؤالُْ دَبىوايُ بنب بُ دايو و باونِ ،دَنشدَوَ،
َُرإ و يًَىسِيَز يُ خؤػِ بىو...
سؤراًَْهِ ثشِ يُ ػً
ئُو بىوُْوَسَ ضهؤالُْؾ نشيظو بىو....
ئًَظتا دَبىوايُ يُ ئُو و ُٖسضِ ثُيىَْذّ بُوَوَ ُٖبىو ،بؤ ُٖتاُٖتايُ خىاسافًضّ بها.
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طُسباسّ ئُوَّ ،داسيَهًإ نُ نشيظو نََُِ فشارّ ببىو ،دايهُ يُ ناتًَهِ تىوسَِبىوْذا ثَِ ّ
طىتُٖ :سنُ نشيظو ُْبىو ،بؤ ئُو صؤس باػرت بىو.
ًََو بىو ،يُو قظُيُ صؤس تىوسَِ بىو و ُٖس نُ باونِ يُ دَسيا طُسِاوَ.
ئُوطانُ نشيظو َٓذاي
بُثًَذاطشيًُوَ يًَِ ثشطِ:
 ناتًَو َٔ ُْبىوّ ،يُ نىَّ بىوّ؟ًَإ يُ خؤبًَتُوَ و بُبَِ ئُوَّ قظُيُى بهُٕ،
دايهُو باونُ يُ ثًَهًُْٓإ خُسيو بىو دي
تَُاػايًَهِ يُنذيإ نشد،دايهُ صؤس يُصَتِ يُوَ دَديت نُ باونُ ْاتىاَِْ بًُٖض دؤسيَو وَآلَِ
بذاتُوَو ضؤٕ ضؤِْ وَآلَِ بذاتُوَ نُ ناتَِ ئُو ُْبىوَ يُ نىَّ بىوَ.
َآ ناتَِ نُ ئُو يُّ دًْايُداُْبىوَ ،يُْاو خىيَِٓ باونًذا بىوَ ،يُ
ئًَظتا باونُ دَيتىاِْ ثًَِ بً
ثؼتِ باونًذا بىوَ ،يُويَىَ ضؤتُ ْاو طهِ دايهِ و ئًٓذا ٖاتؤتُ دًْاو ،ئًَظتاؾ ناتِ ئُوَ ٖاتىوَ
باونُ بُسَو ُْبىوٕ و دًْاّ عُدَّ بشِوا ،ئُو يُ بىوِْ نىسَِنُيذا داسيَهِ ديهُ صيٓذوو دَبًَتُوَ تا
يُ ُْوَ بُ ُْوَّ نىسَِنُّ دا دووباسَ بًَتُوَ دًْا...
َدؤؾ دَبىو نُ بُسيَُشدِْ ئُو قظاُّْ بُ
َآ باونُ ئُو قظاُّْ بُ نىسَِنُّ دَطىت و دي
بُي
نىسَِنُّ دَطىت ،بُآلّ ئًَظتا ئًذّ َُٖىو ػتًَو نؤتايِ ثًَذَٖات ،وَضُو ُْوَّ دَبشِاوَ .باونُ
بُباػِ يُوَ طُيؼتبىو نُ رياِْ نشيظو ئُو ثُسِّ يُى دوو سؤريَهِ ديهُ دسيَزَ دَنًَؼَِ و صيَرت
ْارّ ،ئَُُؾ بُدبُختِ و َاٍَ ويَشاِْ باونُ بىوُْ ،ى ئُوَّ نُ دَبىوايُ يُ ثًَٓاو نىسَِنُيذا
َآ و خؤّ بُ دَسيادا بذا...
بُيَُُنُ بُدٌَ بًًَٗ
طُسَسِاّ طُساّ ئَُُ ئَُشايني سُصّ دَنشد يُ دواضشنُطاتِ يُ نىسَِنُّ بطُيَُِْ نُ ئُو
دَبَِ يُو َاوَّ نُ يُ رياًْذا َاوَ ،يادّ ئُسطإ و َاَُ ًًَطىِْ صؤس بُ َُٓتباسّ و سيَضَوَ
بهُوَ.
ئًَظتا ئُوإ َُْاوٕ ،بؤ ئُوإ دًاواصّ ًُْ طُس ياديإ بهاتُوَ يإ ْا ،بُآلّ ئُّ ناسَ بؤ َشؤظ
خؤّ ثًَىيظتُ .تا ضشنُيُنًؽ بُس يُ َشدٕ دَبَِ يُو دؤسَ نُطاُْ بُ طىثاغ و ْشخ صاًًُْوَ ياد
بهشيَتُوَ...
بُآلّ ثاػإ ،باونُ بريّ نشدَوَ نُ سَْطُ نىسَِنُّ خؤّ بري يَُُ بهاتُوَ..
ُٖس نُ نشيظو بُ ئاطاٖاتُوَ ،طُيشّ بُوَٖات نُ ئُو ػُوَ يُ ناتِ ْىوطتٓذا دًَطُّ يُ
ػُواِْ بُسَّ طُسَرت بىو .ئُو خؤّ يُريَش ئُو ضُسَُ دؤصيُوَ نُ باونِ يُبُسّ دَنشد ،ضاوَناِْ
َٓذ نشد ،باونُ يُْاو بُيَُُنُدا ُْبىو .ئُو يُ دًَطاّ خؤّ ساثُسِّ و بُ طاطؤيهَِ
ًََٗٓاو طُسّ بً
ُٖي
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َظا.
َُ ثشِ دَسدو نُطُسَنُيُوَ ُٖي
يُْاو بُيَُُنُدا سؤيؼتْ ،ايُو فُس ياديَهِ دطُسبشِ يُْاوَْذّ دي
َُو ػًَىَٕ تًُْإ و ثشِاوثشِ يُ ْائىًََذّ و
نُ يُ ثاْايِ دَسيا خاَؤؾ و تَُاويُنُدا دَْطِ داوَْ .اي
رإ و ئاصاسّ ئُو َاوَيُنِ صؤس دَْطِ دَداوَ ،ئُو ئُوَْذَّ ػني و ػُثؤسِ نشد تا بشِػتِ يُبُس بشِاو
يُْاو بُيَُُنُدا يًَِ نُوت ،يُدوايًذا طُسّ بُبِٓ بُيَُُنُدا دَنًَؼاو بُسدَواّ ُْٖظهِ دَدا.
ئُّ طشيإ و صاسيًُ ،بُدًًََٗٓاِْ ئُسنًَهِ ئايِٓ ئُو ،بُصَيِ و خؤػُويظتِ و خُّ و دوعاٍ ئُو يُ
سُم باب و باثرياِْ بىو نُئُويإ ًَٖٓابىوَ دًْا...
َُٓدًََٖٓاو ضاوّ ضىقاْذبىو ُْ ،دًَطايُى ُٖبىو
نىسَِنُ يُْاو بُيَُُنُدا سانؼابىو ،طُسّ ُٖي
تَُاػاّ بهاو ُْثُْايُى تا ثُْاّ بؤ بباُٖ ،س َُٖإ تُّ و َزّ ضشِّ سَْط ػريّ يُ َُٖىو
َِ دَدا ،بُيَُُنُّ تُنإ دَداو يُ دًَطاّ
اليُنذا بآلو ببؤوَ ،ئُّ داسَيإ دَسيا نًََُو ػُثؤي
ًََهِ ثشِ يُ خَُُوَ دَطشياو طُسصَْؼتِ خؤّ دَنشد نُ
خؤّ ضُسخُيُّ ثًَذَدا ،نشيظو بُ دي
بؤضِ خُو بشديًُوَ .ضىْهُ ئُو واّ بري دَنشدَوَنُ ئُطُس بٗاتباو ُْْىطتباُٖ ،سطًض ُْيذًََٖؼت
باونِ بشِوا ،بُ ضٓط و دداْإ داّ دَْىوطايُو سيَطُّ سؤيؼتِٓ يًَذَطشت ،ئُطُس ثًَهُوَ طًاًْإ
بذابا ،ئُطُس صووتش يُ بشطًَتِ و تًَٓىيَتًذا مبشدبإ ،باػرت بىو يُوَّ نُ ئُو يُ باسيَهِ وا تشطٓانذا
تاى و تًُْا مبًًََٓتُوَ .ئُو دَطشيا ،يؤَُو طُسصَْؼتِ خؤّ دَنشد نُ بؤضِ ناتَِ ُٖطتِ نشد نُ
َبُصيُوَ و َُيُ
بُيَُُنُ يُ ًْىَّ ػُودا يُ ئُجناَِ صَبشيَهِ يُثشِو يُْاناودا تُناِْ خىاسد و ُٖي
َُىل نشد ،يُ خُو بًَذاس ُْبؤوَ ،ساُْثُسّ و ٖاواسّ ُْنشد....
ضؤٕ دَيًَٗؼت باونِ خؤّ بُدَسيادا بذا! َُطُس ئُويؽ يُطٍَُ باونًذا خؤّ بُطُسداوَ تاسيو و
تٓؤنُنُدا داُْدَدا!
ًََهذا بُدَّ طشياُْوَ َُٖىو ئاصاّ دَيُسصّ ،يُ ٖؤؾ خؤّ ضىو.دواّ
نىسِيزطُنُ يُ ساي
َآ ّ دَيىيظت بُساْبُس يُػهشّ
َاوَيًَهِ نُّ ،تًٓىيَتِ ثرت يُ ثًَؼذا ٖىسرَِ بؤ ًَٖٓا ،وَى بً
خُّ و ثُراسَ ثاػُنؼُ بها .نىسِيزطُ ُٖتا يُ خُويؼذا ُٖطتِ دَنشد نُوا ضؤٕ يُ دَطت بَِ
ئاويذا ئاصاس دَنًَؼَِ تًٓىيَتِ ُْٖاطُّ يُبُس دَبشَّ .ئُوطا بُخؼهُ خؼو خضّ و خؤّ طُياْذَ
دُيًهاُْ ئاوَنُو ديتِ نُ تُثُدؤسّ دُيًهاُْنُيإ نًََُو ػٌ نشدؤتُوَ تا ئاطاْرت بتىاْشَّ
دَسبهًَؼشَّ ،و ضَُضُنُؾ يُ تًُْؼت دُيًهاُْنُ بىو ،ئُو ئاوّ بؤ خؤّ تًَهشد ،بُبآ ئُوَّ بري
َكىسِاْذو يًَىَ ثًَهُوَ ْىطاو و قىسِط و طُسوّ طشرّ خؤّ
يُ ًٖض ػتًَو بهاتُوَ ،ئاوَنُّ ُٖي
تُسِنشد .ويظتِ ديظإ قىََِ ئاو تًَبهاتُوَو بًدىاتُوَ ،بُآلّ تىاِْ بُس يُ تًٓىيَتِ خؤّ بطشَّ ئُّ
ناسَ ُْنا .ئاو نُّ َابؤوَو تًُْا بُػِ داسيَو يإ دوو داسّ ديهُّ دَنشد....
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يُ دوايًذا نىسِيزطُنُ ديضاسو بًَضاس داًْؼت و بريّ نشدَوَ بؤضِ بُبآ ئُوَّ باونِ دوو قظُّ
َذا بها ،سؤيؼت .خؤ ْكىّ بىوٕ يُ ئاوّ دَسياو يُطٍَُ باونًذا بؤ ئُو ئاطاْرت بىو ،بُآلّ ئًَظتا
يُطُي
تًُْايِ و تشغ و ُٖتشَؾ سرإ ئُوٖا دَطت و ثًَِ نؤت نشدبىو نُ تىاْاّ ًُْ ُْٖطاو بؤ دَسَوَّ
بُيَُُنُ بٗاوَّ و ،خؤّ يُ ئاوّ دَسيادا بٗاوَّ ،ئُو بشِياسٍ دا ُٖسنُ بشػتًَهِ ٖاتُوَبُس ،ئُّ
ناسَ بها...
َُ تاسيو و سووُْنإ
تاقِ ًْىَسِؤ بىو و سَْطُ ػتًَهًؽ يُ ًْىَسِؤ سابشدبىو ،نشيظو بُطُس ػُثؤي
ًََهِ ثُسَِطُّ ئامساْذا دَدسَوػًَتُوَ ،بُآلّ ًَٖؼتاؾ
تُّ و َزدا واّ ويَٓانشد .نُوا ،خؤس يُ خاي
َُ وَطتابىو،
ثشِػٓطِ يُثُسدَ ئُطتىوسَنُّ تَُذا ،نُ بُطُس ئؤقًاْىوطذا بآلو ببؤوَ و بُبآ دىوي
َِ وػو تا دَٖات سَْطِ
َِ ضًًهُو ضاي
ُْدَطُيؼتُ طُس دَسيا ،تُّ ثَِ يُثَِ تُْهرتو وَى دوونُي
سوْاى و ئاوّ دَبىو.
بُآلّ يُطٍَُ ئَُُػذا يُ دووسّ ثُجنا ػًَظت َُتشّ دَوسَبُسيذا ،دطُ يُ ئاويَهِ َُْط و
تاسيو نُ يُ ضىاس دَوسيذا ػُثؤيًذَداًٖ ،ض ػتًَهِ ديهُ ُْدَديرتا.
نىسِيزطُ ُْيذَصاِْ بُيَُُنُ بُسَو نىَّ بٗاروآ ،ئُطُس بؼًضاًْبا ،تىاْاو ًَٖضّ طُوٍَ يًَذاِْ
َُناِْ ًًَطىِْ دَنشد نُ
َُناِْ باونِ و طُوي
ُْبىو .ئُو بُخُّ و نُطُسَوَ تَُاػاّ طُوي
بُسيَهِ بُ دسيَزاّ يًَىاسّ بُيَُُنُ داْشابىوٕ .ئًظتا بُيَُُنُ خؤّ يُ خؤيذا دَخىالوَ و
َضِٓ بىو،
يًَُْىتَُُنُدا بُسَو ػىيًََٓهِ ْادياس دَضىو .تًُْايِ يُ َُٖىو الوَ تُْطًإ بُ نىسَِ ُٖي
َِ بُطُس َُٖىواليُنذا نًَؼا بىو.
تشطًَهِ بَِ نؤتايِ و وَسِصنُس باي
بُسَبُسّ ئًَىاسَ ،ديظاُْوَ نىسِيزطُ ُٖطتِ بُ تًٓىيَتًُنِ يُ سادَبُدَس نشدو يُتاو بشطًَتِ و
الواصّ طُسّ طىوسِا.
ًََتُوَ .يُطٍَُ ئُوَػذا خؤ
ُْ سُصّ دَنشد طُيشّ ئَُالو ئُوالّ خؤّ بها ُْيُ دًَِ خؤّ ظىوي
دًَطايُى يإ ػتًَو ُْبىو نُ بتىاَِْ تَُاػاّ بهاُٖ .تا ئُطُس ويظتباّ خؤّ بطُيًَُْتُ دًًهاُْ
ئاوَنُؾ بؤّ ئُطتُّ و صَمحُت بىو .ئُو يُطُس ضٓطإ نًََُو ضىَ ثًَؼرتَ ،اْذوبىو وَطتا .ئُو
ًََتُوَ .دَطتِ بُبُسدَّ و ضاوّ خؤيذا طشت و تشطِ خؤّ
خًَشا يُوَ طُيؼت نُ ضًرت ْاتىاِْ ظىوي
سَواْذَوَ دَطتِ وَى دَطتِ طًاًُْبُسيًَهِ نُ َؤًَانشاو .باسيو و بضىوى ببؤوَ.
ئُجماسَيإ ئُو يُوَ صياتش ئاوّ خىاسدَوَ نُ دَبىوايُ بًدىاتُوَ .ئًَظتا وَبطشَ ئاوَنُ تُواو ببىو
و تًُْا بُػِ داسيَهِ ديهُّ دَنشد ،ئُطُس داسيَهِ ديهُ بًدىاسدباوَ ،تٓؤنًَو ئاو ُْدَاوَ.
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بُآلّ ئًذّ يُ نٔ ئُو ًٖض ػتًَو ْشخِ َُْابىو .بُُٖسساٍَ دَيىيظت ئاو خبىاتُوَو تًٓىيَتِ
بؼهَِ .ئُوَْذَّ ُٖطت بُ بشطًَتِ ُْ دَنشد ،طهِ راًَْهِ يُ سادَبُدَسّ دَنشد و رإ و ثًَضِ
ثًَذا دَٖات.
ضُْذ داسيَو يُ ٖؤؾ خؤّ ضىو و دَٖاتُوَ ٖؤؾ ،بُآلّ بُيَُُنُ بؤخؤّ دَدىوآلوَ ،يُْاو
ًَانشدبىو يُطٍَُ خؤياْذا دَبشد.
تَُُنُدا َُيَُُىل بىو و ئُو تُورَاُّْ با نُ تاصَ ُٖي
نىسِيزطُنُ بؤ ضشنُطاتًَو بشِياسٍ دا نُ خؤّ بُدَسيادا بذا ،بُآلّ تىاْاّ ئُّ ناسَّ ُْبىو.
َظا طُس ئُرْؤيإ ،خؤّ خظتُ طُس يًَىاسّ بُيَُُنُ ،دَطتِ يُوديىّ بُيَُُنُ ػؤسِ ببىُْوَ،
ُٖي
بُآلّ ًَٖضو تىاْاّ ئُوَّ ُْبىو خؤّ بٗاويَتُ ْاو ئاوّ دَسياوَ ،ئًٓذا دوا تىاْاو طىسِّ خؤّ يُ
َِ ُْدا نُ ئُو ضُْذ تٓؤى ئاوّ يُْاو دُيًهاُْنُدا
دَطتذا ،بُ دؤسيَهِ ئُوٖا نُ ُٖتا ُٖوي
َابؤوَ ،خبىاتُوَ.
ئُو يُ ْاو بُيَُُنُدا يًَِ سانؼابىو ،دَطشياو داواّ ياسَُتِ يُ َؼهُ طُقانُّ خؤّ دَنشد:
َؼهُ ئاوّ ،ئاوّ بؤ بًَُٓ!
بُآلّ َؼهُ ئاوّ ًٖض طُسوطؤساغًَهِ ُْبىو ،دَّ يُ دًَََذا تًٓىيَتِ وسوورَِ بؤ دًََٖٓا.
ديظإ ئُو ٖاويُّٓ ٖاتُوَ ياد نُ سووت و قىوت يُْاو سووباسدا َُيُّ دَنشد.
َُ ٖاويُٓنُّ صؤس طُسّ بىو داويَِٓ
ئُو ناتُ ئُو تَُُِْ يُ سُوت طاٍَ ثرت ُْبىو .ئُوطاي
ًَإ يٌَ دَنشدَوَو
َذَثشِوناْذ .ئُوإ يُْاو صََُْذَنُ ًَىَّ دُْطُي
دُْطُأل داغ دَبىو و َشؤظِ ُٖي
يُثاػإ َُيُيإ دَنشد .داى و خىػهُنُّ َُيُيإ دَنشدو ًَٖٓذَيإ ػُسّ يُو ُْ دَنشد.
ُٖسدوونًإ سووت دَبىوُْوَ ،ثًَظتُ سَْط طُمنًُنُيإ دَبشيظهاوَ ،دَطتًإ بُ بُس ََُُناًْاُْوَ
َجًإ دَنشدو صام و صسيكًإ
َجُػً
دَطشت و بُتشغ و يُسصَوَ خؤيإ يُ ئاوّ سووباس دَٖاويؼت ،ػً
بىوُٖ .سنُ ئُو بُدسيَزايِ سووباسَنُ ساٍ دَنشدو يُ نُْاسَنُ خؤّ فشٍَِ دَدا ًَْى ئاوَنُوَ ،ئُوإ
دَطتًإ بؤ دَبشد و ئُوَْذَّ ثَِ ثًَذَنُْني تا ئاطايإ يُ خؤدَبشِا ،بُتايبُتِ دايهُ بُ خىػهُنُّ
دَطىت " :طُيشنُ ،ضُْذَ يُ باونِ دَضَِ ،نت و َت ئُوَ" دطُ يُوَّ ،نُ صؤسّ ثَِ ثًَذَنُْني،
بُ خؤػِ و سُصيَهِ صؤسو عُيًاسيًُوَ دَنُوتُٓ ثظهُ ثظو و ضُْذ ػتًَهًإ بُيُى دَطىت"...
بُآلّ ئاو ،وَى طؤالويَهِ بَِ نؤتايِ ،يُْاو سووباسَنُدا ٖارَّ دَٖات ،ئُوَْذَّ سُصت يًَِ
بىو ،دَتتىاِْ بًدؤيُوَو َُيُّ تًَذابهُّ....
َؼهُ ئاوّ ،ئاوّ بذَيُ!
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َآ ّ ديظإ َُٖإ صطتاِْ طُسّ و
ٖاتُوَ بُسضاوّ نُ ديظإ سؤخِ َُٖإ سووباسَو ،وَى بً
ثشؤنًَُٓ و ئُو بُ سووت و قىتِ يُْاو سووباسدا َُيُ دَنا ،يُ نُْاسَنُدا ساٍ دَنشد ،خؤّ يُ ئاوَنُ
دَٖاويؼت ،بُآلّ ُٖطتِ بُ فًَٓهايِ تُورَِ ئاوَنُ ُْ دَنشد .داسيَهًإ خؤّ يُْاو تشاويًهُّ
ئاودا دَديت و داسيَهًإ يُْاو تُّ دا .يُْاو ئُّ تَُُدا َُيُّ دَنشد و بٓاوّ يًَذَدا ،يُْاو ئُو
َذَيُسصّ ،بُآلّ دايهِ ثًَُٓدَنُِْ ،دَطشياو بُ نُطًَهِ ْا ئاػٓاّ دَطىت ":تَُاػانُ،
ئاوَدا ُٖي
ضُْذ يُو دَضَِ!" و يؼِ ٖىوسيؽ دَطشيا ....فشًََظهُ طىيَشَناِْ دايهِ بُطُس طؤْايذا دَٖاتُٓ
خىاسَّ..
 
نشيظو يُ دُسطُّ ػُودا يُ ئُجناَِ تُناُْناِْ بُيَُُنُو ٖارَّ ػُثؤآلٕ يُ خُو بًَذاس
بؤوَ ،ضاوَناِْ نشدَوَو ئُطتًَشَ باساًَْهِ بُطُسطُسّ خؤيُوَ ديت ،ئاًَٖو يُ قىوآليِ ويزداًْذا
َُ ُٖوسّ سَػذا
َظا! يُو ضُْذ سؤرَدا يُنُجماسبىو نُ ئُطتًَشَ يُ ئامساِْ ػًٓذا و يُ ًَْىإ ثُي
ُٖي
َُ ُٖوساْذا
بُطُس دَسياوَ دَيإ دشيىاْذو دَدسَوػاُْوَ .تاوَنى ضُْذ داسإ َاْط يُ ًَْىإ ثُي
ٖاتُدَس ،و يُ دوايًذا بضسدَبؤوَ .نىسِيزطُ َات و بًَذَْط بىو – َاْط و ئُطتًَشَ ،با و ػُثؤٍ
َُّ ريإ بىوُٕٖ .سضُْذَّ تُّ و َز ًَٖؼتا يًَشَو و يُوَّ َابىو و ُٖسداسيَهِ
ئىًََذ بُخؼِ دىي
بُيَُُنُ يُ ًَْى ًََطُىل تَُذا سادَبىسد ،ديظاُْوَؾ ثُسدَيُنِ تاسيو و تٓؤنِ تُّ ئُو ْاوَّ
دَتًُُْوَ ،بُآلّ ئُّ باسَ َاوَيًَهِ دسيَزّ ُْخاياْذ .تًََُهِ صؤس نُوتُ مجإ ،يُ باسّ ويَظتاو
ٖاتبىوَدَس ،باو و ػُثؤٍَ ئُويإ دابىوَ ثًَؽ خؤيإ و بآلويإ دَنشدَوَ.
نىسِيزطُ بُ ضاوّ ثشِ يُ فشًََظهُوَ تَُاػاّ ئُطتًَشاِْ دَنشد .ئُو ُْيذَتىاِْ طُوٍَ يًَذا.
ُْيذَصاِْ ضؤٕ ئاساطتُّ ئُطتًَشإ ببًًَٓتُوَُْ .يذَصاِْ ٌَ بُسَو نىَّ بَُِْٓ ،يذَصاِْ بُسَو نىَّ و
َح و
ض ضاسَْىوطًَهِ يُبُسدََذايُ ،بُواُْ ػادبىو ،ػادبىو نُ ػُثؤٍ دَدىوالُْوَ و طىَّ ّ يُ ػً
َِ نشدبىو و بُيَُُنُّ بُطُس ػُثؤآلْذا دَٖاروػت.
ٖىسِّ ػُثؤآلٕ دَبىو ،ػادبىو بُوَّ نضَبا ُٖي
ئُو يُ خُّ و خؤػًإ دَطشياو بريّ يُوَ دَنشدَوَ نُ ئُطُس ئاو و خؤسانِ دَبىو ،دَيتىاِْ ئُو
رياُّْ خؤػِ بىوَّ .بُآلّ باؾ ئُوَػِ دَصاِْ نُ ئًَظتا نُ تىاْاّ ئُوَّ ًُْ يُ دًَطاّ خؤيذا
ساطت ببًَتُوَُٖ ،طتِ دَنشد نُ ريإ و تَُُتِ بُسَو نؤتايِ دَضٔ و ٖانا بُّ ْضيهاُْ يُ
تًٓىيَتًاْذا دَخٓهَِ....
َُناِْ دَبشِّ .بُبآ طُوٍَ يًَذإ و بُبآ فُسَاِْ نُطًَو يُطٍَُ
بُآلّ بُيَُُنُ بُخًَشايِ ػُثؤي
تُورَُنُدا دَسِؤيؼت.
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َِ
َُثُي
ئًَظتا ئًذّ بُ دؤسيَهِ ْادياس ئاطؤّ دَسيا دَديرتا ،ثاْايِ ػُو ئاػهشاتش ثإ دَبؤوَ ،ثُي
ُٖوس يُطُس سيَطادا ،نَُرت دَديرتإ .ئُويؽ وَى ثًَؼىو يُ بًَذَْطِ دا سؤُْضىبىو و دٍَ و طًاِْ
َِ و ئُفظاُْيِ يًَُْى تَُاْذا ئاساّ و
عًَذص ُْ دَنشد .ئًَظتا وا دَٖاتُ بُسضاوإ نُ بىوُْوَسّ خىياي
بًَذَْط دَدىوآلُْوَ .يُ دآًََِ بادا ،خؤيإ بُدَسدَخظت و بضس دَبىوُْوَ ،تًَُإ بُ َُٖىو
اليُنذا دَسَواْذَوَو ثُسِاطُْذَيإ دَنشدٕ.
َآ ّ طًاِْ دَٖاتُبُس،
ُٖس نُ َاْط يُ ثؼت ُٖوساْذا ٖاتُدَس ،طُس سِووّ دَسيا وَى بً
َِ دَداو دَدسَوػاوَ ،و طُسيُْىَّ خاَؤؾ دَبؤوَو سووباس طًاًَْهِ دَٖاتُوَبُس ،دَيشِواِْ و
ػُثؤي
بريّ دَنشدَوَ ( :ناّ ئُطتًَشَ ،ئُطتًَشَّ ئًَؼهضًُ؟ ناّ ئُطتًَشَ ِٖ بابُ طُوسَيُ ،ناَُيإ ِٖ
َاَُ ًًَطىٕ و ناَُيؼًإ ِٖ باونُُ؟ ٖؤ ئُطتًَشَّ ُْ يُّ سؤراُْدا ئًَىَ بُدَسُْدَنُوتٔ و
ُْدَديرتإ و خؤػتإ ُْتإ دَتىاِْ ئًَُُ يُ ريَش تُّ و َزَناْذا ببًٓٔ .بُآلّ ئًَظتا َٔ تاى و تًُْاّ
و ْاصامن بُسَو نىَّ ٌَ دًََِْ ،بُآلّ ئًَظتا تشطِ َُْاوَ ،يُبُس ئُوَّ َُٖىوَإ دَبًِٓ يُ ئامساْذا
دَدشيىيَٓٔ ،بُآلّ ْاصامن ناَُ ناَُيُو ثُيىَْذّ ُٖسيُنُتإ بُنًَىَيُ ُٖيُ .ئًَىَ يُّ ػتاُّْ
بُطُسَاْذا ٖات طىْاًَٖهتإ ًُْ ،يُبُس ئُوَّ ئًَُُتإ يُْاو دَسيادا ُْدَديت .تًََُهِ ضشِ ئًَُُّ
يُبُسضاوّ ئًَىَدا وٕ نشدبىو .ئًَظتا َٔ تًُْاّ .ئُوإُٖ ،سطًَهًإ بَُُيُ سؤيؼنت .ئُوإ ئًَىَّ
ئُطتًَشَيإ صؤس خؤؾ دَويظت .ئُوإ َُٖىو دَّ ضاويإ يُ سَّ ّ ئًَىَ بىو تا بُ ٖؤّ ػىيَِٓ ئًَىَ
سيَطا نُ بُسَو نُْاسَنإ ببًُٓٓوَ .بابُ طُوسَ دَيطىت ئُطتًَشَ ُٖسطًض سيَطا يُ َشؤظ ْاطؤسٕ و
وًْإ ْانُٕ .ئُو دَيىيظت فًَشّ ًَٓؽ بهاْ ....ا ئًَىَ طىْاًَٖهتإ ًًَُْٓ .ؽ بُ خًَشايِ دََشّ..
َٔ ئاوّ َُْاوَ ،يُى تؤصقاٍَ ًَٖضّ تًَذاَُْاوَْ ،اصامن بؤ نىَّ دَضِ...
فشَِ ئاويَهِ َاوَ ،نُ صؤس صؤس نَُُ .ئًَظتا دَخيؤَُوَ ،ئًذّ تًَُذا َُْاوًََٖ ،ضّ يُبُسبشِاوَ.
َٓذِ ديَتَِ و دَّ
ئًُشِؤ نضهًَهِ ُٖيٓاُّْ دىّ و خىاسدّ ،بُآلّ داسيَهِ ديهُ ْاتىامن بًدؤَُوًًََٖ ،
َذَّ...
بشِػًَُُوَ .دٍَ و ُْٖاوّ تًَهُٗي
ًََِ ،ئُّ ئُّ
ئًَظتا دواتٓؤى ئاو دَخؤَُوَ .ئُطُس يُو دًْادا يُنُإ ديتُوَ .دََُوَّ ثًَتإ بً
ئُطتًَشَيُٓ ،بابُ طُوسََ ،اَُ ًًَطؤٕ و باونِ صؤسيإ ئًَىَ خؤػذَويظت...
ئُطُس تا بُياِْ رياّ ،داسيَهِ ديهُ َاٍَ ئاوايًتإ يًَذَنُّ "...بُيَُُنُ خًَشا نُوتُوَ ْاو
ثاْتايًَهِ ثإ و بُسيِٓ تَُاوّ ،طُس يُوَّ َُٖىو ػتًَو يُبُسضاوإ وٕ بؤوَ و ُٖػتُبا ُْدَديرتا.
بُآلّ باو ػُثؤٍ ،بَُُٖإ ػًَىَّ داسإ بُيَُُنُ يإ بؤ ثًَؼُوَ ساثًَض دَنشد .ئًَظتا يَُُودوا
نشيظو بايُخِ بًُٖض ػتًَو ُْدَدا .دواّ ئُوَّ دواتٓؤى ئاوَ طًُْىو و تاّ نُسخُنُّ خىاسدَوَ،
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ًًَُنُ ،يُ دواوَّ بُيَُُنُدا ،يُو دًَطايُّ نُ ُٖس بابُ طُوسَ
ُٖس يُوَّ يُ تًُْؼت دُيًهاُْ خاي
بُصؤسّ يًَِ دادًَْؼت .سانؼاو ئاَادَبىو طًاِْ خؤّ بظجًَشَّ ،ضًذّ تشطِ يُ تُّ و َز ُْبىو،
تًُْا داخِ ئُوَّ دَخىاسد نُ ئُطتًَشَنإ يُضاو وْبىوُْوَو سَْطُ دسَفُتِ ئُوَ ُْبًَِٓ
خىاسافًضيإ يًَبها ...دَّ يُ دََآ ساٍ و باىل خشاثرت دَبىو....
ٌَ يُ ٖؤؾ خؤضىوٕ و خُوتٓذا يًَِ نُوتبىو ،سَْط بىو ًْىَّ
دياسُْبىو ضُْذ وَخت بىو يُ ساي
َِ دَّ با.
ػُو بىو ،يإ بُسَو نؤتايِ دَضىو دياسنشدِْ ناتُنُ طشإ بىو .تًََُهِ تُْهِ وَى دونُي
بُطُس سووّ دَسيادا ثإ ببؤوَ .ضاسَْىوطًَهُإ ُٖيُ ،طُسو دَسّ ضاسَْىومسإ ثُيذادَبَِ.
سَْط بىو نىسِيزطُنُ طىَّ ّ ىلَ بَِ ،سَْطًؽ بىو ُْبًظتَِ و بُآلّ ئُو طىَّ ّ يًَِ بىو ...ئُو
يُثشِ طىَّ ّ ىلَ بىو نُ َُيًَو يُ ئامساْذا باٍَ دَنىتَِ و بُ دَْطًَهِ وَى فًهُو ضشيهُ،
َُنِ و
ٌَ داو تًز تًَجُسِّ ،ئُو يُ دًَطاّ خؤ ساضً
يُبُسصايًَهِ نَُذا بُطُس بُيَُُنُدا يُ فشِنُّ باي
َُ طُوسَو نشاوَناِْ بُطُس
ساثُسِّ ،ئُوَّ تًُْا تىاِْ ببًَِٓ نُ َُيًَهِ طُوسَ و بًَُٖض بىو ،بُ باي
طُسّ دا فشِّ .نىسِيزطُنُ يُ خؤػًا يُى بُ خؤّ ٖاواسٍ نشد و قًزاْذّ:
ضشِط! ضشِط -و يُو ناتُدا تىاِْ ئاساطتُّ فشِيِٓ ضشِطِ قىتبِ و ئاساطتُّ تُورَِ با يُ ًََؼهٌَِ دَنشدو نًََُو يُ بٔ طىَّ ّ ضُثِ دَدا.
خؤيذا دياسّ بها با يُ الّ ضُخ و يُ دواوَيذا ُٖي
َظا ،ػىئَ و ئاساطتُّ فشِيِٓ ضشِطُنُّ نشدَ
ًَُوَ ُٖي
نشيظو بُ ٖاواسيَو نُ يُ قىوآليِ دي
سيَُٓايِ خىَّ و يُ َُٖإ ناتذا ػىيَِٓ فُسَاْذَيِ بُيَُُنُ ،نُ صووتش ئُسطاِْ يًَذادًَْؼت .طشتُ
دَطت و بُيَُُنُّ بُسَو ئُو اليُّ نُ ضشِطُ قىتبًُنُ طشتًًُ بُس ،يًََدىسِّ.
دياسُْبىو نُ ضشِطُنُ يُ نىيَىَ دَّ و بؤ نىَّ دَضَِ ،يُ دووسطُيُنُوَ بُسَو نًؼىَسيَو يإ يُ
نًؼىَسيَهُوَ بُسَو دووسطُيًَهِ ْادياس دَفشَِّ .بُآلّ نشيظو يُبريّ بىو نُ ئُسطاِْ ثري دَيطىت،
ًََهِ ساطت و سيَو دَفشَِّ .ئُّ َُيُ بًَُٖضتشئ َُيًَهُ نُ بُ
ئُّ َُيُ بُطُس دَسيادا تًُْا بًًَُٖ
ػُوإ و يُ ُٖوايُنِ تَُاويذا دَفشَِّ .ئًَظتا نىسِيزطُنُ بُيَُُنُ بُسَو ئُو الو ئاساطتُ يًَذَخىسِّ
نُ ضشِطُنُّ بؤ فشِّ.
َُناْذا دَفشِّ .با بَِ ثظاُْوَو بُسدَواّ دَٖات .تُّ ثُساطُْذَو
بُآلّ بُيَُُنُ بُطُس ػُثؤي
تُْو بىو سيَو سووبُسِووّ نىسَِنُ ،ئُطتًَشَيُى دَدسَوػاوَ يُ ئامساِْ طاف و ػًٓذا دَبشيظهاوَ.
نشيظو ئاطاداس بىو نُ ئُطتًَشَنُ سيَو يُو اليُبىو نُ ئُو بُيَُُنُّ بُ ئاساطتُّ يًَذَخىسِّ.
نىسَِنُ بريّ نشدَوَ نُ دَبَِ ئُو ئُطتًَشَ يُبُسضاوّ وٕ ُْنا ،دَبَِ ًَُٖؼُ تَُاػاّ بهاو بُسَو
ئُوَّ بشِوا ،يُبُسئُوَّ ضشِطُنُؾ بُسَو ئُوَّ ،ئُو اليُّ نُ ئُطتًَشَنُّ يًَُٗآلتىوَ ،فشِّ ،ئُو ئُّ
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َُٓدَطشت ،بُثؼت طُسدَِْ
ئُطتًَشَّ ُْدَْاطِ و ْاويؼِ ُْدَصاِْ ،بُآلّ بًُٖض دؤسيَو ضاوّ يًَُٗي
ئاساطتُو ًَٖضو تُورَِ بانُّ دياسّ دَنشدو يُبُسخؤيُوَ دَيطىت:
ََِ ،بُآلّ ئُّ با،
"سيَو و بُسدَواّ بُ! َٔ ْاوّ تؤ ْاصامن ،بابُ طُوسَ دَيتىاِْ ْاوّ تؤّ ثًَبً
بؤَٔ وَى بشايُى بُ ،نح َُبُوَ ،ئاساطتُّ خؤت َُطؤسَِ ،ئاخش خؤ تؤ دَتىاِْ َاوَيًَهِ دسيَز
بُو دؤسَّ نُ بؤت دَطت دَدا ،مبًًَُٓوَٖ .ؤ بايُنُ ،ياسَُتًِ بذَ ،نح َُبُوَْ َٔ .اوّ تؤ فًَش
دَمب و ْاويَهت يًَذًََِْ .دَتُوَّ ْاوت يًًََِٓ ئُسطإ؟ ْاوّ تؤ بُْاوّ ئُسطاِْ بابُ طُوسَّ ،دَبُّ و
ًَُٖؼُ ُٖس بُو ْاوَ ْاوت دًََِٖٓ .تؤؾ دواتش دََٓاطِ"...
ًَذَدا بايُنُ ساصّ بها تا ثايُداسو وَى
َذَدا و ُٖوي
نىسِيزطُنُ ئُّ قظاُّْ بُبُسطؤيَِ بادا ُٖي
خؤّ مبًَٓتُوَ و ًَٖضو تىاْاو وسَّ ثًًَبُخؼَِ .ضاويؼِ يُو ئُطتًَشَ سيَُٓايُّ ،نُ بُيَُُنُّ
َُٓدَطشت و ثًَِ دَطىت ":ئُّ ئُطتًَشَنُّ َٔ ،تؤّ خؤػذَوَّ .تؤ
بُئاساطتُّ ئُويًَذَ خىسُِّٖ ،ي
يُنُػهُػاِْ فُيُى ،يُبُساْبُس َٔ و صؤس دووس ئَُ دًَطايُنت ُٖيُ ،تؤ طُوسَتشئ و ػؤخرتئ
ئُطتًَشَّ .تهات يًَذَنَُُّ ،سؤ .يُدًَِ خؤتذامبًَُٓوَ ،خاَؤؾ َُبُوَ! َٔ ثُيُثُملُ بؤالّ تؤ
ًَذا بؤ دووسطُ يإ نًؼىَسيَو ئُطُس بًَتى
بًَِ .دشِطُنُ بُسَو الّ تؤٖاتْ .اصامن بؤ نىَّ يُػُقُّ باي
بؤ دووسطُيُنًؽ فشِيبآ ،يًَطُسٍَِ با يُ دووسطُدا مبشّٖ .ؤّ ئُطتًَشنَُُ ،سؤ خاَؤؾ َُبُوَ! َٔ
َآ.
ْاوّ تؤ ْاصامن ،يًَِ تىوسَِ َُبُ َٔ .دَسفُمت ُْبىو ْاوّ تؤ بضامن .باونِ دَيتىاِْ ْاوّ تؤّ ثًَبً
ئُطُس دَتُوَّ َٔ ،بُْاوّ باونُت ْاو دًََِْْ ،اوت يًَذًََِْ ئُطتًَشَّ ئَُشايني .و ناتَِ نُ تؤ يُ
َذَّ ّ دسودت بؤ دًََْشّ و ْاوت دَنَُُ ويَشدّ طُس صَامن .و تؤ ،ئُّ ئُطتًَشَّ ئَُشايني،
ئامسإ ُٖي
ياسَُتًِ بذَ ،ثًَؽ وَخت ئاوا َُبَُُ ،نىريَىَ ،يُثشِ يُثؼت ُٖوساْذا وٕ َُبُ" ....
نىسِيزطُنُ ئُّ قظاُّْ بُسطىَّ ّ ئُطتًَشَ سيَُٓايُنُّ خؤيذا دَضشثاْذ .يُ اليُنِ ديهُوَ
ًَُٓ ،ئًَظتا ئًَىَٕ نُ بُيَُُنُّ َٔ يًَذَخىسِٕ،
َُناِْ دادَضشثاْذ " ئُّ ػُثؤي
بُسطىَّ ّ ػُثؤي
َُناِْ َاَُ ًًَطىٕ .ئًَىَ بُسَو ئُو اليُ ػُثؤٍَ دَدَٕ
ئًَىَ بؤَٔ باػْٔ .او يُ ئًَىَ دًََِْ ػُثؤي
نُ ضشِطُنُ بؤّ فشِّ .ئاخش ئًَىَ دَتىأْ َاوَيًَهِ صؤس بُسَو ئُوَّ ،ػُثؤٍ بذَٕ .ئُّ ػُثؤيُناِْ
َاَُ ًًَطىٕ ،سيَطاّ خؤتإ وٕ ُْنُٕ َٔ .دََتىاِْ طُوٍَ يًَبذَّ و بُيَُُنُ يًَدىسّ .بُآلّ
دواًَٖضو تىاْاّ خؤّ يُ دَطت داوَ .ئًَىَ دَبًٓٔ نُ َٔ بُ سُصو تىاْاّ ئًَىَ يُْاو دَسيادا َُيُ
دَنُّ .ئُطُس َٔ بزيُّ و َُْشّ بؤ ًَُٖؼُ دَصامن نُ ئًَىَ يُطٍَُ تُورَِ بايًَو دا بُْاوّ ئُسطإ
ًَِ نُ ػُثؤيُناِْ َاَُ ًًَطىٕ يُ ْاو
و بُسَو ئُطتًَشَّ ئَُشايني دَسِؤٕ .و َٔ بُ َُٖىوإ دَي
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دَسيادا خؤؾ بُخت و َايُّ خًَشوخؤػني .ئُّ ػُثؤيُناِْ َاَُ ًًَطىٕ ياسيِ بهُٕ .بُدًَِ
َُٓوَ...
َٔ ،بُتًُْاّ ًًََُٖ
ًًََُٖ
***
ئُطتًَشَّ ئَُشايني يُ َُٖىو ئُطتًَشَناِْ ئامسإ صيَرتو بؤ َاوَيُنِ دسيَزتش دَدسَوػًَتُوَ و
تانُ ئُطتًَشَيُى بىو نُ طُسُس طاٖإ يُطُساْظُسّ طىْبُتِ ػًِٓ ثريؤصَيِ ئامساْذا دًًََََٓتُوَ
و وَ ُْوصو ثشِتُوّ ثاى و دسَوػاوَّ خؤّ بؤ َُٖىو اليُنذا ثُخؼإ دَنا .ثاػذإ بُسَبُسَنُ ُٖوا
َُيُنِ طجِ ْاطو و دىإ
َُ دَبىو ،ئُويرت دَدسوػاوَ ،دواّ ئُوَؾ قُدَسيَهِ صؤس بُ ويَُّٓ ثُي
بىيًًَ
يُ ئامساْذا خؤّ دَْىاْذ.
بُّ ػًَىَ بُياِْ داٖات و ئًٓذا خؤس يُ تاقِ ئامساِْ طُس دَسياوَ بُدَسنُوت .نشيظو ديؼاد
َدؤؾ بىو و يُ دَسيايِ بَِ طٓىوسو
بىو و يُ َُٖإ ناتذا تشطِ يًًَٓؼت ،بُديتِٓ ثشػٓطِ خؤس دي
نؤتايِ صؤس تشطا.
طُسدَسيا ػًُٓنُ يُريَش تًؼهِ خؤسدا دَدسَوػاوَو ُْختًَو سَؾ دَٖاتُ بُس ضاو و يُ
بًاباًَْهِ سووت و قىوت و ضؤٍ و ٖؤٍ دَضىو .نىسَِنُ بُدَطت و ثٌ تًَو ئاآلوّ و طشريًَهُوَ
ٌَ دَدا يُطٍَُ تُورَِ بادا بشِوا و
طىنإ و فُسَاِْ بُيَُُنُّ طشتبىوَ دَطت و دَيهؤػِ و ُٖوي
بُيَُُنُ يًَدىسآ .ئُّ ناسَ َاْذوو بًَضاسو وَسطِ دَنشد.....
نىسِيزطُ يُ يادّ بىو نُ ضؤٕ طًزو وسِبىو و طُسّ طىوسِا ،ضاوّ َؤيُم بىو و َُٖىو ػتًَو
َُ....
يُبُسضاويذا وَى فشِفشِؤى طىوسِا نُوتُ دىوي
ئًَظتا بُيَُُنُ ئاصادو بَِ طشَّ و طؤٍَ ئاوّ دَسيانُّ دَبشِّ و نُغ سيَُٓايِ ُْ دَنشد...
 
نُ نىسَِنُ بُٖؤؾ ٖاتُوَ خؤس ُْختًَو يُ تاقِ ئامسإ بُسَو خؤسئاوا الس ببؤوَ .ئُو خؤّ
َٓذ نشدو خضايُ دواوَّ بُيَُُنُ .بُضاوّ
خظتُ طُس ضٓطُ يُسصؤنُناِْ ،بُ صَمحُت خؤّ بً
َُ ضاوَسَِّ بىو تا طُسَطىوسَِنُّ تُواو بَِ .دوايِ ضاوَناِْ نشدَوَ بُيَُُنُ
ْىقاوَوَ ،بُبَِ دىوي
بُطُس ػُثؤيُناْذا يٍَُُ ٍَُ دابىو .بُآلّ دَسياُٖ ،سوَى ثًَؼى ،ػُثؤىل دَداو تا ضاو ناسٍ دَنشد
َُ دابىو.نشيظو طُيشيَهِ بُساْبُسَ
َُّ طجِ بَِ يُئُرَاس بُطُس سووّ ػًِٓ دَسيادا يُ دىوي
ثُي
َُنِ ديت نُ يُ دَسياٍ ػًِٓ
َجؼاوت و يُ دًَطاّ خؤّ سُثُطا ،طُطُبُي
خؤّ نشد ،ضاوَناِْ ُٖي
َذَنىتا!
ثريؤصَيًذا طُسّ قًت نشدبؤوَ ،دَٖاتُدَسو ساطتُوخؤ بؤ ثًَؼىاصيِ ئُو خؤّ ُٖي
ًَََُؼِ و ئامساِْ نُْاس بُسضاو
ًََهِ سَْط خؤي
َهُ و دؤي
َُنِ طُوسَ! نُْاسيَهِ ثشِ يُ طشدؤي
طُطُبُي
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َُى ،بُ طىَّ و النُيُنُّ طجًُوَ بُطُسَُٖىو طشدَناًْذا دَسِواِْ ،نُْاسّ
دَنُوت .بُآلّ طُطُبُي
َُنذا دَديرتا ،طُداّ ُْوسَطُناِْ نُْاس دَسيا
نُفاوّ ثًَهاٖاتِٓ ػُثؤالٕ يُبُسثًًَُناِْ طُطُبُي
ًََهِ سَِْط ئامساِْ ئاطشيَو
دَْطًإ دَداوَُْ .وسَِطُنإ بُسيُ َُٖىو نُطًَو ئُويإ ديت .دوونُي
َهشابىو و ئًَظتا خُسيو بىو دَنىراوَ ،بُطُس
َذيَشيَو ُٖي
نُ بؤ سيَُٓايِ دَسيا نشابؤوَ .يُطُس ُٖي
َهُناْذا بُُٖودابُسصدَبؤوَ.
تُثؤي
َُنِ نُ يُ سؤخ دَسيادا دَبُصّ
طُطُبُي
ئُوا ئًَظتا بُتًُْا ٖامتُوَ الت
َِ دا َُْاوَ بابُ ئُسطإ
يُطُي
ُْ ئَُشايني و َُْاَُ ًًَطىٕ
ئَُ بجشطُ نُ ئُوإ يُ نىئَ،
ًََِ...
نُتًَش ئاوبىوّ ،ئُوطا ثًَت دَي
نشيظو صاِْ نُ ئُّ قظاُْ ٕ يُنُّ وػُناِْ طؤساًُْنُ بُْاوّ خؤيُوَ ،طؤساًُْنُ تا دوا
ًَاْذا دَرّ...
ضشنُناِْ ريإ يُطُي
***
دَسيا يُْاو تاسيهًذا دَيٗاسِاْذ و دَيٓاآلْذ ،وسرَِ دًََٖٓا ،ػُثؤيُناِْ خؤيإ بُ تاػُبُسداْذا
َِ بُصَبشّ
َُْاىل دسيَزَوَ ثاي
دَداو بَُُٖىو اليُنذا دَثشِرا ،بُسدَيىغ و طُختُناِْ طُسصَوّ بُْاي
ػُثؤيُناِْ دَسياوَ دَْاوَ.
َكاًُْوَ ،يُ ضشنُ طاتِ
وَ ئُّ صؤساْباصيُ – صؤساْباسصّ ًَْىإ خاى و ئاو – يُ سؤرّ خىي
ثُيذابىوِْ سؤرو يُ ضشنُطاتِ ثُيذابىوِْ ػُوَوَ ،بُسدَواَُو تا وَختًَهِ خاى و ئاو يُ صَاِْ بَِ
نؤتايًذا ُٖبٔ ،ئُّ صؤساْباصيُ َُٖىو سؤريَو و َُٖىو ػُويَو ُٖس بُسدَواّ دَبَِ.
َُٖىو سؤريَو و َُٖىو ػُويَو...
 ....ػُويَهِ ديهُؾ سابىدَبىسد...
باّ ئُسطإ بُطُس دَسيادا طعُّ دَٖات ،ػُثؤيُناِْ َاَُ ًًَطىٕ بُطُسدَسيادا بُ دواّ يُنذا
دَٖاتٔ و ئُطتًَشَّ داطريطاوّ ئَُشايني يُو ثُسَِطُّ طىًُْتِ ػًِٓ فُيشوصّ طُُٖسيذا دَدسَوػاوَ
........سؤريَهِ ديهُ دَطتِ ثٌَ دَنشد..
طىْذّ بايتًو ..ديظًَُبُس  – 1976راْؤيُ 1977
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