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ٕ .ٕ.دةيطيَشِاوة:
ـ ئةو نات تةَةمن بيظت و ثيَٓر طاآلْة بوو .وةى دةبيين ،صؤس يةو نات تيَجةسِيوة َٔ .تاصة يةطةس ثيَي
خؤّ ساوةطتابووّ ،نة طةفةسيَهي دةسةوةّ نشد ،ئةويؽ ْةى بؤ خؤ ثيَطةياْذٕ ،وةى ئةودةّ دةياْطوت،
َهو ٖةس بؤ ئةوةي دوْياي خودا ببيِٓ .طةجنيَهي تؤنُة و يةػظاغ و بةنةيف بووّ .ثاسةّ ييَ ْةدةبشِا و
بةي
َذامن بوو .ئةو نات بة
ٖةس ْةَذةصاْي خةّ و خةفةت ضيية .نوستي بربَِةوةٖ ،ةسِةتي طةػة و ٖةي
صةيٓيؼيُذا ْةدةٖات نة َشؤظ طز و طيا ْيية و ْاتواْيَ بؤ َاوةيةني دووسودسيَز طةػة بهات .خؤساني
الويَيت ،ػرييٓييةني صيَشِيٓة و ثيَي واية ئةوة سيَو ْاْة ثيَويظتةنةي رياْي سؤراْةية ،نةضي ناتيَ طةس
َذيَينَْ ،اْي نؤٕ و بةياتيؽ تةواو ْيية .بةآلّ دا ئةو قظاْة طووديإ ضيية.
ٖةي
بةبيَ ٖيض َةبةطت و ئاَاجنيَو بةبيَ ئةوةي بةسْاَةيةني تايبةمت ٖةبيَ ،دةطةسِاّ و نويَِ ثيَ خؤؾ بواية
َهيَهي تاصةّ نةوتبايةتة َيَؼهةوة ،ئةويَِ بةديَ
ييَي دةَاَةوة و ٖةس ناتيَهيؽ سةصي ديتين خةي
َهي تاصة بوو .سقِ ية
دةٖيَؼت و دةضووَة ػويَٓيَهي ديهة .تاقة ػتيَهي صؤسّ ثيَ خؤؾ بوو ،ديتين خةي
َهيإ سادةنيَؼا .بة ديتين ْؤنةس
طةيشنشدْي ئاطةواسي نؤٕ و ئةو بيٓا و خاْوواْة بوو ،نة طةسةجني خةي
َِ دةطريا و تووسِة دةبووّ .ية
و ناسةنةس دي
تةْاْةت ية باخة طةوصةنةي (دسيَظذٕ)يؼذا ضيي ْةَابوو ػيَت مب .طشوػت ناسيطةسييةني ية
َو ية ضيا طةس بةتةَةنإ و ية صةسد و سةوةص و
سادةبةدةسي ية طةسّ ٖةبوو ،بةآلّ ئةو دواْييةي خةي
تاظطةناْذا بةديي دةنةٕ و ثيَيإ دواْةٖ َٔ ،يض سةصّ ييَي ْةبووْ .ةَذةويظت طشوػت بةخؤيةوة
َهي طةؾ و بةنةيف و قظةنشدٕ و مجودؤٍَ
خةسيهِ بهات و مببةطتيَتةوة .نةضي بة ثيَضةواْة ،بةبيَ خةي
َهيذا دةبووَّ ،اْذوو ْةدةبووّ و ضيَزّ وةسدةطشت.
و ثيَهةْيٓةناْي ئةوإ ْةَذةتواْي بزيِ .نة ية ْيَو خةي
َو دةضٓة نويَ َٓيؽ بضِ .ئةوإ ضؤٕ ٖاواس دةنةَٕٓ ،يؽ وا بهةّ و ٖاونات ثيَؼِ
سةصّ ييَ بوو خةي
َو و طةيشنشدْيإ بوو ...يإ باػرت بًَيَِ،
خؤؾ بوو بضامن ضؤْيؽ ٖاواس دةنةٕ .صؤسّ سةص ية ديتين خةي
َييةوة ييَيإ وسد دةبووَةوة .بةآلّ مببوسٕ ديظإ
ٖةس طةيشّ ْةدةنشدٕ ،بطشة صؤس تاطاباساْة و بة نوجنهؤي
خةسيهة ية باطةنةي خؤّ دووس دةنةوَةوة.
َيَو يةوة ثيَؽ ،ية ػاسي (ص) ،نة يةنيَهة ية ػاسة بضوونةناْي ئةملإ و نةوتووةتة
بةو دؤسة بيظت طاي
بةسي سؤرئاواي سووباسي سائْ ،يؼتةديَ بووّ .دةطةسِاّ بةػهِ طؤػةيةني ضؤٍ و بيَذةْط بذؤصَةوة و
َِ نةوتبووة
بةتةْيَ مب .ضوْهة َاوةيةى بوو ،بيَوةرْيَهي طةجنِ ية ئاوة ناْضاييةناْذا ْاطيبووة و دي
َي َين تاواْباسيؼي
َهي بةتاآلٕ دةبشد ،دي
َي خةي
طةسي .رْةتيويَهي دوإ و ريش بووْ ،اصي دةفشؤػت و دي
بشد .ئةو صؤس ٖاْذةسّ بوو ،نةضي دواتش دةسطي بشِيِ و نشدَي بة قوسباْي ئةفظةسيَهي طووسٖويي

َِ دةسديَهي صؤسيؽ بيَذةسَإ ْةبوو ،بةآلّ بة ئةسني
باظاسي .ئةطةس ساطتيت دةويَ ،بشيٓةنةي طةس دي
خؤَِ دةصاْي َاوةيةى تةْيا مب و خةفةتي ييَ خبؤّ .ئاخ طةجنيَيت ،خؤت بة ٖةَوو ػتيَهةوة دةخافًَيَين.
بةو ػيَوةية بوو ،ية ػاسي (ص) ْيؼتةديَ بووّ.
َهةوتبوو و ديواس و بشدةناْي
ئةو ػاسةّ صؤس نةوتبووة بةس دٍَ .ػاسنة ية بٓاسي دوو طشد ٖةي
بةالداٖاتبووٕ و سووخا بووٕ و ثشِ بوو ية ثريةداسي "صيضفؤٕ" و ثشديَهي ضةَاوة بةطةس سووباسيَهي بضوونذا
نة دةضؤوة ْيَو سائ و ية ٖةَوو ئةواْةؾ ثرت سةصّ صؤس يةو ػةسابة ٖةسة باػةي بوو .دواي سؤرئاوابووٕ
َي ئةملاْي بة ػةقاَة تةطو و باسيهةناْي
َةي صؤس وسديًة و دوإ و قزناي
(َاْطي دوالي بوو) نضؤي
ػاسةنةدا دةطةسِإ .نة تووػي بياْييةى دةبووٕ ،بة دةْطيَهي صؤس دَيشِفئَ "ػةوباػيإ ثيَ دةطوتٔ".
ٖةْذيَهيإ تةْاْةت ئةو ناتةي َاْطيؽ دةٖاتة طةس َاآلٕ و تشيفةي داويؼت و بشدةضين ثشدةنة يةبةسي
َةوة .صؤسّ سةص ية ثياطةي ػةواْي ْيَو ػاس بوو .دةتطوت َاْط ية
دةدسةوػايةوةٖ ،ةس ْةدةضووْةوة َاي
َةنةوة ،طةيشي ػاس دةنا و ػاسيؽ ئاطاي يةو طةيشنشدْةي بوو و ٖئَُ و بيَذةْط
ئامساْة طاو و طاَاي
َةيةي ٖاونات وسدة وسدة ناسي
خؤي دةخظتة ئاَيَضي تشيفةي َاْطةوة .ئةو تشيفة و سووْانيية بيَ دووي
َيَظةيةي بة ػيَواصي طوتيو دسوطت
َتووْي يةطةس بشدي ئةو نً
َةػيَشيَهي ئاي
دةنشدة طةس سؤح و ْاخ .نةي
َتووْي
نشابوو ،بشيكةي دةٖات .وسدة ػةثؤيي ئاو ،يةطةس سووناسي سةؾ و سووْي سووباسةنة ،ئاي
َُاْي دةطت ثيَوةطشٕ ـ ية ثةجنةسة باسيهةناْي ئةو َاآلْةوة نة ية
دةضووْةوةَ .ؤَة باسيهةنإ ـ ئةي
بةسدي تاػشاوة دسوطت نشابووٕ ،تشووطهاييةنيإ دةٖات .يهة باسيهةناْي داسةَيَو بة دصييةوة ية ثؼت
ثةسريٓةناْةوة ًَيإ نيَؼابوو .ية طؤسِةثاْيَهي طيَ طؤػةدا ،ية طيَبةسيَو ،ية ْضيو نؤْة برييَهةوة،
َذةطتا و
َوو ٖةي
َووي ثاطةواْيَهي خةواي
ػتيَو ساي دةنشد .يةو ناتةدا ية ثشِ دةْطي دةْطي فيهةي خةواي
طةطيَهي بيَ صةسِ ،دةميشِاْذ .ػٓةي ػةوبا ية دةَوضاوي دةدا و دةيالواْذةوة .دسةخيت طٓؤبةس بشْيَهي صؤس
َيذةَزي و ثياو بةدةطت خؤي
خؤػيإ بآلو دةنشدةوة .بؤْيَو نة بٓيادةّ بةدةطيت خؤي ْةبوو ،تيَش ٖةي
ْةبووٖ ،ةس ية خؤوة و بةبيَ ثشطياس و طةسطووسَِإ ْاوي "رٕ"ي دةٖاتة طةس صَاْي.
ػاسي (ص) دوو نيًؤَةتش يةوالي سايٓةوةية َٔ .صؤسبةي داسإ دةضووَة طةيشي ئةو سووباسة َةصْة و
ضةْذ طةعاتإ يةطةس ْيونوسطييةني بةسدئ و ية بٔ تاقة داسيَهي طةوسة نة يةويَ بوو ،دادةْيؼتِ و
َِ دةضوة الي ئةو بيَوةرْة بةدةٖؤية .ثةيهةسة بضوونةنةي َةسيةَي ثانيضة ،خةفةتباساْة و
ٖةوداي خةياي
َيذسِيبوو
َيَهي طووسي يةطةس طيٓةي ْةخؼيَٓشابوو و مشؼيَشيَهي ٖةي
َةتيَهي تةواو َٓذاآلْةوة ،نة دي
بة سواي
و نوْاوديوي نشدبوو ،ية ْيَو يو و ثؤثةنةوة دةيشِواْي .ػاسي "ٍ" نةوتبووة بةطتيَٓةنةي سووبةسِووَةوة.
ئةو ػاسة تؤصيَو طةوسةتش بوو يةو ػاسةي َٔ تيَيذا ْيؼتةديَ ببووّ .دواْيوةسِؤي سؤريَهيإ ٖةس ية طةس

ئةو ْيونوسطييةي خؤّ داْيؼتبووّ .داسيَ طةيشي سووباسةنة و داسيَهيؽ طةيشي باخ و بيَظتاْةنامن
َذةطةسِإ نة ية
َي طةس صةسد ،بة ديواسي قريِتاوي قايكيَو ٖةي
َيَو َٓذاي
دةنشد .ية بةس دةممةوة ،نؤَةي
َذابوو و ْةسّ ْةسّ بةطةس
ئاوةنة ٖيَٓابووياْة دةسيَ و ية دةّ ئاوةنة نةوتبوو .قايكةنإ بادةوةناْيإ ٖةي
َح و ٖؤسِ خؤيإ بة نةْاسةنةدا دةنيَؼا و بة ػاْوثيًي
ئاوةنةدا دةسِؤيؼنت .ػةثؤية نةطهةناْيؽ ػً
َع
َذةطةسِإ .ية ْةناو طويَِ ية دةْطي َوصيهيَو بوو .طويَِ داييَ .ية ػاسي "ٍ" ئاواصي ظاي
يةنرتي ٖةي
ييَ دةدسا و ئاَيَشي ضةيؤ داس ْة داسيَ ثضشِ ثضشِ دةْطي دةٖات و دةْطي فًووت طويَي نةسِ دةنشد و
َي يةبةس و دووتيَ طؤسةويي ثةَةيي ية ثيَذا
نةَإ دةيالواْذةوة .ثريةَيَشديَو نة نشاطيَهي تةْهي بيَ قؤي
بوو و ثيَآلوةناْيؼي بةطةس ثيَياْةوة نشدبوو ،بة الَذا تيَذةثةسِي ،ييَِ ثشطي:
ـ ئةوة ض باطة؟
َطشت و خظتيية طةس الييَوةنةي ديهة و طوتي:
نابشا طةبيًةنةي يةّ ال ييَوةي ٖةي
ـ قوتابي ية ػاسي "ب"ـةوة ٖاتووْة ئيَشة بؤ ديَزْي "نوَشؾ".
بةخؤَِ طوت":دةي وا باػة َٓيؽ بضِ و ئةو نوَشػة ببيِٓ .دطة يةوةؾ خؤ ٖيَؼتا ػاسي "ب"ّ
ْةديتووة .طةَييةواْيَهِ دؤصييةوة و خؤّ طةياْذة ئةوبةسي سووباسةنة.
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يةواْةية ٖةَوو نةغ ْةصاْ َي نوَشؾ ضيية .نوَشؾ ديَزْيَهي بةػهؤية ،نة قوتابيي وآلتيَو يةطة ٍَ
ٖاوسِيَهاْيإ يةو ديَزْةدا ية دةوسي يةى خشِ دةبٓةوة .ئةوةي يةويَية ٖةَووي دًوبةسطي تايبةتي
قوتابيية ئةملاْييةنإ يةبةس دةنةٕ .ئةو دًوبةسطة صؤس يةَيَزة بووةتة باو .بًووصيَهي تايبةت و دضَةي
َواطشاوة .قوتابييةنإ بة
َي دوإ دواْيإ ثيَوة ٖةي
َيٓط و طوي
ًَيوإ دسيَز و نآلوي بضووى ،نة طوي
ئةَشي طيٓيؤس واتة طةسطةوسة و بةسثشغ ،ديَٓة طةس طفشةي ْاخنواسدٕ و ٖةتا بةياْي دةيهةْة ئاٖةْط و
ديَزٕ .دةخؤْةوة و طؤساْيي دؤساودؤس دةَيئَ و دطةسةي دةنيَؼٔ و دٓيَو دةدةٕ بة فيًظتيَشةنإ نة
اليةْطشي فةيظةفةيةني تايبةتٔ و داسوباسةؾ ئؤسنيَظرتايةنيؽ داوةت دةنةٕ.
ئاٖةْطيَهي يةو ضةػٓة ية ػاسي "ٍ" و ية بةس دةّ َيواخناْةيةني بضووى بة ْاوي خؤس بةسِيَوة دةضوو،
َيَو "ئاآل"ؾ ٖةّ
نة ية ْيَو باخيَهذا بوو و دةسطاي باخةنةؾ يةوالوة دةضؤوة طةس ػةقاَةنة .نؤَةي
َهشابووٕ و دةػةناْةوة .قوتابييةنإ
بةطةسدةساْةي دةسطاي باخةنةوة و ٖةَيؽ ية طةس َيواخناْةنة ٖةي
يةطةس َيَضي بٔ دسةختة صيضفؤْة دواْهشاوةنإ داْيؼتبووٕ .يةو الػةوة َوصيهعاْةنإ ية ْيَو نةثشيَهذا،
َة الوالو دسوطت نشابوو ،بيَ ثظاْةوة َوصيهيإ دةرةْذ و ثةيتا ثةيتا بة "برية" َاْذوويةتيي
نة بة طوي
َهيَهي صؤس ية طةس ػةقاّ و يةبةس ثةسريٓة نوستةناْي باخةنة خشِ ببووْةوة و
خؤياْيإ دةسةطاْذةوة .خةي
دةياْويظت ئةو ٖةية بكؤصْةوة و بة دواْي ئةو َيواْاْة ببيَٓٔٓ .يؽ خؤّ خظتة ْيَو طةيشنةساْةوة.
َة طادة و
صؤسّ ثيَ خؤؾ بوو قوتابييةنإ ببيِٓ :ئةو باوةؾ بةيةنذانشدٕ و ٖةسا و خؤبادإ و دووي
دواْاْةي طةجنيَيتْ ،يطاي ئاطشئ و ثيَهةْيين يةخؤسِايي ،نة باػرتئ ثيَهةْيين دوْياية ،ئةو ٖةَووة
نةفونوٍَ و دؤؾ و خشؤػة يةطةٍَ نةيفدؤػيي طةجناْة و بة طؼيت ئةو رياْة ثشِ ية بةختةوةسييةي ئةوإ
ية سادةبةدةس ناسي تيَهشدبووّ و ئاطشي دةداّ و يةخؤَِ دةثشطي:
باػة ئةواْة باؾ ْيية ٖةس ئاوا بزئ؟
ية ثشِ ية ثؼتةوةّ طويَِ ية دةْطي ثياويَو بوو بة صَاْي سووطي دةيطوت:
ـئاطية بةغ ْيية؟
ٖةس بةو صَاْة دةْطي رْيَو طوتي":تؤصيَهي ديهةؾ با ساوةطتني".
َي ية
َي يةبةس و نآلويَهي يةطةس بوو و قؤي
َةّ دي ،دًوبةسطيَهي فؼوفؤي
خيَشا ئاوسِّ داوة .طةجنيَهي ريهةي
َةيةى نشدبوو .نضةؾ نآلويَهي سةطرييي يةطةس بوو و ٖيَٓابووية طةس ْيَوضاواْيْ .اصامن ضؤٕ
َي نضؤي
قؤي
بوو ثشطيِ":ئيَوة سووطيني؟"
"بةَييَ ،سووطيني".

ـ ية ػويَٓيَهي ئاوا التةسيو ...قةت ثيَِ وا ْةبوو".
"وةآل ئيَُةؾ ثيَُإ واْةبوو .با خؤّ بٓاطيَِْٓ َٔ .اوّ "ناطني"ـةو و ئةويؽ ...بؤ طاتيَو صَاْي طريا ـ
خوػهُةْ .اوي بةسِيَضت ضيية؟"
َٓيؽ ْاوي خؤَِ ثيَ طوت و طةسي قظةَإ نشدةوة .دياس بوو ناطيٓيؽ وةى خؤّٖ ،ةس ٖاتبوو بؤ
سابواسدٕٖ .ةفتةي ثيَؼوو طةيؼتبووة ػاسي "ٍ" و ييَشة َابؤوة .ئةطةس ساطتيت دةويَ ية ػاسيَهي ْاَؤدا
سةصّ ييَ ْةبوو يةطةٍَ سووطييةنا ٕ ئاػٓامب .دا صؤس دواْيؽ ٖةس بة ضؤْيَتيي سيَطاسؤيؼنت و دسووَاْي
َو
َةت و قةآلفةتيَهي يةخؤبايي و خةي
َةتياْةوة دةَٓاطيٓةوة .سواي
دًوبةسط و ية ٖةَووؾ طشْطرت ية سواي
َةتيَهي ثشِ ية تشغ و ثاسيَض ...نة ضاويإ بة
بةنةّ طش و فةسَاْذةساْة ،نة صؤس خيَشا دةطؤسِدسا و دةبووة ساي
َةَيٓةوة و ثاسيَضيإ دةنشد .بة ثةسؤػي و ْيطةساْييةوة ضاويإ دةتشووناْذ...
بٓيادةّ دةنةوت ،صوو دةطً
َيَي
َتةّ ثيَ بهةٕ .بً
دةتطوت بةو سواْيٓة خيَشاياْةيإ يةخؤيإ دةثشطْٔ":ةنا دسؤيةنِ نشدبيَ و طاي
وابيَ؟" ...بةآلّ تاويَو دواتش ديظإ وةى ثيَؼوويإ ييَ دةٖاتةوة و طشإ و طةْطني دةبووْةوة و صؤس داسإ
بيَ ئؤقشة دةبووٕ و ْةتذةصاْي يةبةس ضي ...بةَييَٖ َٔ ،ةس خؤػيِ ية سووطييةنإ ْةدةٖات ،بةآلّ
ناطيِٓ نةوتة بةس دٍَ .يةو دوْيايةدا قةآلفةتي وا ٖةٕ ،ئاطةواسي بةختةوةسييإ تيَذاية و ٖةَوو نةطيَو
سةص دةنا طةيشيإ بها .وةى ئةوةي تني و طوسِت ثيَ ببةخؼٔ و بتالويَٓٓةوة .قةآلفةتي ناطيٓيؽ يةنيَو
َةتة يةبةسدآلٕ و بالويَٓاْةْ .ةسّ و ْيإ و َيٗشةبإ .ضاو دسػت و ْاطو.
بوو يةو قةآلفةت و سواي
َيَهي ْةسّ و دوإ .نة قظةي دةنشد ،بيَت و ضاوت ييَي ْةبواية و ٖةس طويَت ية دةْطي بواية،
طةسونانؤي
ثيَت وادةبوو بة ثيَهةْيٓةوة قظةت يةطةٍَ دةنا.
ئةو نضةي ناطني دةيطوت خوػهُة ،ية يةنةّ ْيطادا صؤس ػريئ و يةبةسدآلٕ بوو .دةَوضاوة
َُةي َٓذاآلْةي و ضاوة سةؾ و طةػةناْي ،ػتيَهي بيَ ويَٓة و
ئةمسةسةنةي و يووتي سيَو و دوإ و نوي
َةنة
َيٓةداوة .نضؤي
تايبةت بةخؤيإ تيَذا بوو .بةرٕ و باآلػي دوإ بوو ،بةآلّ دةتطوت ٖيَؼتا تةواو ٖةي
ٖيض ية بشانةي ْةدةضوو.
ناطني طوتي:
َُإ طةيشي ئةملاْييةنامنإ نشد .ئةوة طةجنةناْي
َُإ؟ وا دياسة بة نةيفي دي
ـ سةصت ييَية بيَيتة َاي
خؤَإ بوايةٕ ،ئيَظتا ٖةَوو ئةو بوتٌَ و ػووػةو َيَضاْةيإ وسد و خاؾ دةنشد .بةآلّ ئةواْة صؤس
يةطةسخؤٕ .دةي ئاطية ،سةص دةنةي بشِؤيٓةوة َاٍَ؟
نضة بة سةصاَةْذييةوة طةسي يةقاْذ.
ناطني يةطةسي سؤيؼت:

َيَهذا سةواويٓةتةوة ...ئةويَ صؤس
ـ ئيَُة ية دةسةوةي ػاسي ،ية ْيَو باخيَهي سةصي طةس طشديَو ،ية َاي
َةنة بةَييَين داويٓةتيَ َاطتُإ بؤ ٖةوئَ بها .ئيرت وا خةسيهة
َطشةٖ .ةس بةساط يت خاوةٕ َاي
خؤؾ و دي
تاسيهذا ديَ و تؤؾ وا باػرتة تا َاْطة ػةوة ية سووباسةنة بجةسِييةوة.
نةوتيٓة سيَ .بة ْيَو دةسطا ْةوييةنةي ػاسيذا (نؤْةديواسيَهي بةسدئ ،نة ٖيَؼتا طواخةناْيؼي بةسي
ْةدابوو) طةيؼتيٓة دةػتيَهي سيَو .دواي ئةوةي طةد ػةقاويَو بة بٔ ديواسة بةسديٓةنةدا سؤيؼتني ،ية
بةسدةسطايةني بضووى ساوةطتائ .ناطني دةسطانةي نشدةوة و بة بضْة سيَيةنذا بةسةو طشدةنة وةثيَؼُإ
نةوت .يةَبةسوبةسي سيَيةنة و يةطةس بةسدةناْيؽ وسدة طياي ْاطو طةسيإ دةسٖيَٓابوو .خؤس تاصة ئاوا
َةنإ و صةويية وػو و
دةبوو و تيؼهة نض و طووسباوةنةي خؤس نةوتبووة طةس طةآلي سةص و ثةيهي طوي
َةي يةطةس طشدةنة بوو.
بةسدةآلْةنة و ديواسي طجي و ٖةس ضواس ثةجنةسة سووْانةنةي ئةو َاي
ٖةس طةيؼتيينَ ،ناطني طوتي:
َيؽ ئةوة َاطتُإ بؤ ديَينَ ...ئيَواسة باؾ خاتووٕٖ ...ةس ئيَظتا ديَني
َي ئيَُة .خاوةٕ َاي
"ئةوةؾ َاي
بؤ ْإ خواسدْيَ ".و ئةجماس طوتي":بةآلّ ية ثيَؼذا طةيشيَهي دةوسوبةس بهة ،بضاْة دميةْةنةي ضةْذة
دواْة؟"
دا ٖةس بةساطيت دميةْيَهي دوإ و بيَويَٓة بوو .سايين صيوئ ية بةساَبةسَاْةوة و ية ْيَوإ ٖةس دوو
َيَهيؼةوة ،خؤسي طشِطشتوو بة تيؼهي صيَشِئ و خويَٓاويي خؤيةوة
بةطتيَٓة نةطهةنةيذا دةبيٓشا .ية خاي
دةطووتاٖ .ةَوو َاٍَ و نؤآلْةناْي ئةو ػاسة بضوونةي ية دةّ سووباسةنة نشِ نةوتبوو ،دياس بووٕ و طشد
َو و دةػتيَهي ناني بة ناني دةوسي ػاسةنةيإ طشتبوو .خواسةوة دوإ بوو و طةسةوة دواْرتيؽ.
و تةثؤي
بة تايبةتي ئامساْي طاو و طاَاٍَ و بيَ بٔ و ٖةوا خؤؾ و طاصطاسةنةي ،نة ٖيَذي ٖيَذي دةػٓايةوة،
طةسطووسِٖيَٓةس بووٖ .ةس دةتطوت ػٓةباؾ بة ئامساْةوة طةَا دةنا.
طومت:
َاَييَهي باػتإ دؤصيوةتةوة.
ـ ئةو خاْووة ئاطيية ثةيذاي نشد .ئاطيية طيإ ،دةي ٖةطتة و خةسيو ناسوباس بة و ئةَش بهةْ ،إ و
َةي َؤطيكانة باػرت دةبيظرتيَ.
َاطتةنةَإ بؤ بيَٓٓة ئيَشة ية دةسةوة دةخيؤئ .ييَشةوة صايةي
ديظإ سووي ية َٔ نشدةوة:
َظةنإ ،نة ييَيإ دةضيتة ثيَؼةوة صؤ سةم و ْاخؤػٔ ،بةآلّ ية
ـ ٖيض وسد بوويةتةوةٖ ،ةْذيَ ية ظاي
دووسةوة طيششاوئ و ٖةَوو تإ و ثؤي طياْت دةيةسيَٓٓةوة.

ئاطية خؤي ْاوي "ئاْا" بوو .بةآلّ ناطني بة ئاطيية باْطي دةنشد .ئيَوةؾ ئيضمن بذةٕ بة ئاطيية ْاوي
بيَِٓ .ئاطيية ضؤوة رووسيَ و صؤس صوو ية طةٍَ رْة خاْةخويَيةنة ٖاتةوةٖ .ةس دوونيإ طيٓييةني طةوسة و
َةيةى و نةوضو و ػةنش و َيوةي باوةسئَ و ْاْيإ ٖيَٓا و داْيؼتني دةطتُإ نشد بة
قاثيَو َاطت و ثياي
خواسدٕ .ئاطيية نآلوةنةي داْا .قزة داٖيَٓشاوةنةي ،نة وةى قزي َٓذاآلٕ نوست نشابؤوة ،ية يةى دوو
َةَييةوة ،بةآلّ ناطني طوتي:
ديَ يووٍ بوو و نةوتبووة طةس طويَضهةي .ية ثيَؼذا ية َٔ دةطً
ـ ئاطيية ،واص بيَٓة و وةسة ثيَؼيَ ،نضيَ خؤ ْاختوا.
ئاطيية صةسدةيةني ٖاتيَ و تاويَو دواتش خؤي طةسي قظةي يةطةٍَ داَةصساْذّ .ية ريامنذا بووْةوةسي
َذةطتا .بةغاسدإ دةضؤوة
ئ ةوةْذة بضؤص و عةدوومل ْةديوة .بؤ طاتيَهيؽ ضيية ئؤقشةي ْةدةطشتٖ .ةي
رووسيَ و ديظإ دةٖاتةوة .ية بٔ ييَواْةوة طؤساْيي دةطوت ،بةسدةواّ ثيَذةنةْي .صؤس طةيشيؽ
َهو بةو فهش و خةياآلْةي بة صةيٓيذا
ثيَذةنةْي ..دةتطوت بةو قظاْة ثيَٓانةْيَ نة دةياْبيظيتَ ،بةي
دةٖاتٔ ثيَذةنةْي .ضاوة طةوسةناْي طةؾ بووٕ و سيَو ضاوي ية ْيَو ضاوت دةبشِي و بيَ تشغ طةيشي
َووي دةتشووناْذ ،ية ثشِ ْيطاي قووٍَ و ْةسّ و ْيإ دةبووْةوة.
دةنشدي .بةآلّ داسوباسةؾ نة ثيًَ
َاوةي دوو طةعاتيَو قظةَإ نشد و ٖيض ْةَا باطي ْةنةئ .دةَةوئيَواسة ٖةوانةي وسدة وسدة وةى
َبضسنا و َات بوو و ئاخشييةنةي يةطةسخؤ بوو بة ػةو و
بًَيَظةي ئاطش و دواتش ئةسخةواْي و ئةجماسة ٖةي
ئيَُةؾ ٖةسوا يةطةس خؤ قظةَإ دةنشد .طاطني داواي ػووػةيةى ػةسابي سايين نشد و بؤيإ ٖيَٓا.
دةطتُإ نشد بة خواسدْةوةي .ئاواصي َؤطيكانةٖ ،ةسوا دةبيظرتا و دةْطةنةي خؤػرت و ْاطهرت ببؤوة.
ية ػاسي و ية طةسووي سووباسةنةوة ،ضشانإ تيؼهيإ داويؼت .ئاطية يةثشِ دؤسيَو طةسي داخظت ،نة
َهيَؼا .ئةوداس طوتي ،خةوّ ديَ.
ثشضة يوويةنةي نةوتة طةس ضاوةناْي .بيَذةْط بوو و ئاخيَهي ٖةي
ٖةطتا و ضووة رووسيَ .بةآلّ ئاطاّ ييَ بوو ،بةبيَ ئةوةي ضشاي رووسةنةي بهوريَٓيَتةوةَ ،اوةيةى ية ثؼت
ثةجنةسة داخشاوةنةي رووسةنةيةوة ساوةطتا .ئاخشييةنةي َاْطيؽ ٖةآلت و يةطةٍَ سووباسي سائ نةوتة
َة
طةَةٖ .ةَوو ػتةنإ سووْاى بووْةوة و سةْطيإ وةبةس ٖاتةةوة .تةْاْةت ػةسابةنةي ئيَُةؾ ية ثياي
تيفتيفةدساوةنامناْذا بة ػيَوةيةني طيششاوي دسةوػايةوة .ػٓةبايةنةي خظت" .با"يةنة دةتطوت
َي ييَو ْا و َشد .طةسَاي بؤخنؤػي ػةواْة ية صةوييةوة ٖةطتا.
َٓذةيةنة و باي
باي
َٔ طومت":دةبيَ بشِؤّ .ئةطيٓا دوايي قايكِ دةطت ْانةويَ".
طاطيٓيؽ طوتي":ناتي سؤيؼتٓة".
ية نويَشة سيَيةنةوة بةسةوخواس داطةسِائ .ية دواوةَإ يةثشِ بةسدةنإ خًؤس بووْةوة":ئةوة ئاطيية بوو،
خؤي طةياْذبووة ئيَُة".

بشانةي ييَي ثشطي":تؤ ْةْووطيت؟" بةآلّ ئةو وةآلَيَهي ْةداوة و بة غاسدإ ييَُإ دووس نةوتةوة .دوايني
طشِي ئةو َةػدةآلْةي قوتابييةنإ ية باخي َيواخناْةنةدا داياْطريطاْذبووٕ ،خةسيو بوو دادةَشناْةوة
َبضويَين ػهؤَةْذي ثيَ دةبةخؼني.
و طةآلي داسةناْي ية بٓةوةسِا سووْاى نشدبؤوة و دميةْيَهي خةياي
ئاطيةَإ ية دةّ سووباسةنة دؤصييةوة .خةسيو بوو قظةي يةطةٍَ طةَييةواْيَو دةنشد َٔ .خؤّ فشِيَ داية
ْيَو طةَييةنة و َاآلواييِ ية بشادةسة تاصةنامن نشد .طاطني بةَييَين دا ،بةياْي بيَتة طةسدامن َٔ .توْذ
دةطتيِ طوػي و دةطتيؼِ بؤ الي ئاطيية ساداػت .بةآلّ ئةو ٖةس طةيشي نشدّ و طةسي ساوةػاْذ.
طةَييةنة ية نةْاسي سووباسةنة دووس نةوتةوة و بة طةس ئاوة خوسِةنةدا نةوتة سيَ .طةَييةواْةنة ثرية
َةناْي دةخظتة ْيَو ئاوة تاسةنةوة.
ثياويَهي َيٗشةبإ و ْةسّ و ْيإ بوو و توْذ و قايِ طةوي
َةنةي تشيفةي َاْطةنةدا وةسِيَ نةوتٔ و تيؼهي َاْطتإ تيَو دا.
ئاطيية ٖةساي نشد ":بة ْيَو نؤي
طةيشيَهي ْاو ئاوةنةّ نشد ،ئاوة تاسيهةنةي دةوسوثؼيت طةَييةنة ػةثؤيي دةدا.
ئاطيية ديظإ باْطي نشدَةوة:
ـ خودات يةطةٍَ بيَ.
ئةوداس طويَِ ية دةْطي طاطني بوو:
ـ تا بةياْي.
طة َييةنة طةيؼتة ئةوبةسي سووباس .دابةصيِ و طةيشيَهي دةوسوبةسَِ نشد .يةو بةسةوة نةغ دياس ْةبوو.
تيؼهي َاْطةنة ديظإ وةى ثشديَهي صيَشِئ يةّ طةسةوة طةيؼتبووة ئةو طةسي سووباسةنة .دةْطي
َظيَهي نؤٕ ـ دةتطوت بؤ َاآلوايية ـ دةٖاتة طويَِ .طاطني ساطيت دةنشدٖ :ةطتِ دةنشد تإ و
ئاواصي ظاي
َةوة طشتة
َبضويَٓةناْيذا دةيةسيٓةوة .بة ْيَو دةػتة تاسيهةنةدا سيَطةي َاي
ثؤي ريامن ية وةآلَي ئاواصة دي
َذةَؼتَ .اْذووبةتييةني ػريئ و ْادياس ،نة ية ضاوةسِواْييةني
بةسٖ .ةوا بؤخنؤػةنةّ يةطةس خؤ ٖةي
بيَربِاْةوةوة طةسضاوةي طشتبوو ،بةطةسَذا صاٍَ ببوو .ثيَِ وابوو بةختةوةسّ ...بةآلّ بؤضي بةختةوةس بووّ؟
َِ ئةوةْذة
سةصّ ية ٖيض ػتيَو ْةبوو و برييؼِ ية ٖيض ػتيَو ْةدةنشدةوةٖ .ةس بةختةوةس بووّ و ٖيض .دي
خؤؾ بوو ،ضيي ْةَابوو ية خؤسِا قاقايةى بهيَؼِ .ضووَة ديَوباْةنةَةوة و تاصة ضاوّ ييَو ْابوو ،نة
َشِةقةّ وةبري ْةٖاتؤتةوة ...دا ية
يةثشِ بري ّ نةوتةوة ،خؤ َٔ ئةَؼةو بؤ تاقة داسيَهيؽ ئةو دواْة دي
خؤَِ ثشطي ...ياْي ضي؟ ضُا َٔ ئاػل ْيِ؟
َي بةس َةَهإ خةو بشدَييةوة.
بةآلّ دواي ئةو ثشطياسة صؤسي ْةخاياْذ نة وةى َٓذاي
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بةياْيي سؤري دوايي ،تاصة ٖةطتابووّ بةآلّ ٖيَؼتا ية ْويَٓةنامن ْةٖاتبووَة دةسيَ ،نة طؤضاْيَو ية
ثةجنةسةنةَي دا و دةطبةديَ ْاطيُةوة و صاْيِ طاطيٓةٖ .ةساي نشد:
َٓةطتاوي؟
ـ ئةوة ٖيَؼتا ٖةي
َتبظتيَِ؟
بة دةْطي طيتاس ٖةي
ساّ نشد و دةسطاّ ييَ نشدةوة.
ـ بةياْيت باؾ .تؤصيَ صووتش ٖامتة الت .بةآلّ خؤ دةبيين ض بةياْييةني دوإ و خؤػة .طشووػت طةؾ و
ػةومني صيوئ يةطةس ثةيهي طوٍَ و نةْاسي دةّ بة طؤساْي...
َُةي طةػةوة ،وةى بةياْييةنة طةؾ و
ئةو خؤي بة طةسوقزي يووٍ و طيٓط و بةسؤني نشاوة و طةسنوي
دوإ بوو.
َي ضووَة باخي .يةطةس ْيونوسطييةى داْيؼتني و داواَإ نشد و قاوةيإ بؤ
دًوبةسطِ يةبةس نشد و يةطةي
ٖيَٓائ .طةسي قظة نشايةوة .طاطني باطي ئةو ْةخؼة و فهشاْةي نشد نة بؤ داٖاتووي ٖةيبوو.
َةَةْذ و تيَشوثشة و طةسبةخؤية و دةيةويَ خةسيهي ػيَوةناسي بيَ و بةداخيؽ بوو يةوةي
دةيطوت ،دةوي
دسةْط بةخؤيذا ٖاتؤتةوة و ناتيَهي صؤسي بةفريِؤ داوةَٓ .يؽ باطي ناسوباسةناْي داٖاتووي خؤَِ بؤ
نشدْ .ةيؼُاسَةوة ،باطي خؤػةويظتيية ْاناَةنةي خؤمشِ بؤ نشد .صؤس وسد و دوإ طويَي ييَ دةطشمت،
بةآلّ ئةوةْذةّ صاْي ،بةطةسٖاتي خؤػةويظتييةنةّ واي ناس تيَٓانات ٖاودةسد و ٖاوخةَِ بيَٖ .ةس يةبةس
َةنةي بةسٖةَةناْي ببيٓنيَٓ .يؽ
َهيَؼا .ثيَؼٓياسي نشد ،بضني و ية َاي
َي َٔ يةى دوو ئاخي ٖةي
دي
دةطبةديَ طومت باػة.
َةوة ْةبوو .خاتووْي خاْةخويَ دةيطوت ضووةتة طةيشي ناوالػةنإ.
نة وةرووس نةوتني ،ئاطيية ية َاي
ٖيَٓذةي دوو نيًؤَةتشيَو يةوالي ػاسي "ٍ" ناوالػي نؤػهيَهي ئاغا و دةسةبةطإ ٖةس َابوو .طاطني
ٖةَوو ثؤستشيَتةناْي خؤي ْيؼإ داّ .ية بةسٖةَةناْيذا ،ريإ و ساطتةقيٓة و ٖةس وةٖا ئاصاديي و
َي بةدي دةنشا .بةآلّ ٖيض ناَةياْي تةواو ْةنشدبوو .ية اليةني ديهةػةوة ،ثيَِ
بةسبآلويي ٖضس و خةياي
وابوو ويَٓةناْي ٖةس وا ية خؤسِايي و نةَتةسخةَاْة نيَؼاوةتةوة .ساػهاواْةؾ ساي خؤَِ ثيَ طوت.
بة ئاخ و داخيَهةوة طوتي:
َٔ و خشاثٔ .بةآلّ ض بهةّ .ئاخش َٔ بة طويَشةي
ـ واية ،واية .ساطت دةنةي .ئةواْة ٖةَووي نشض و ناي
ثيَويظت فيَشي ػيَوةناسي ْةبووّ و دطة يةوةؾ ،ثةسؾ و بآلوي و ئةو نةَتةسخةَيية بةْةفشةتبووة
َؤ دةفشِي
طآلظييةؾ ،ناسي خؤي ٖةس دةنا .ئةو ناتةي سةصت ييَية ناسيَو بهةيٖ ،ةس ئةو طاتة وةى ٖةي

و ثيَت واية خةسيهي طؤي صةوي دةدووَييَين ،بةآلّ نة ديَية طةس ناسةنة و دةطت ثيَ دةنةي ،دةطبةديَ
دادةٖيَضسيَي و ػةنةت دةبي.
ويظتِ ٖاْي بذةّ ،بةآلّ بةبيَ ئةوةي طويَ بذاتيَٖ ،يوابشِاواْة دةطيت ساوةػاْذ و ويَٓة و ثؤستشيَتةناْي
خظتة ْيَو صةسفيَهةوة و خظتيية طةس ْيونوسطييةنة و يةطةس خؤ طوتي:
"ئةطةس تاقةمت بيَ و بةطويَشةي ثيَويظت دإ بةخؤَذا بطشّ ،يةواْةية ببُة ػتيَو ،ئةطيٓا ٖةس فةسخة
ئاغايةني نشض و ناٍَ دةمب و ٖيضي تش .فةسَوو ،وا باػرتة ثيَهةوة بضني بضاْني ئاطيية ية نويَية.
نةوتيٓة سيَ.
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َيَهي ثشِ داسوباس و تةْطةبةسدا بوو .دؤطةيةى بة ْيَوةسِاطيت
سيَطاي نؤػهة سووخاوةنة ،بة ػيو و دؤي
َجةيةتي صووتش خؤي بطةيةْيَتة ئةو
َةنةدا بة خوسِةخوسِ بة ْيَو بةسدةناْذا دةسِؤيؼت .دةتطوت ٖةي
دؤي
سووباسة ثإ و بةسيٓةي يةوديو طابةسد و سةوةصة سردةناْي يووتهةي ضيانةوة دةدسةوػاوة .ططني ضةْذ
ػوئَ و دميةْيَهي طةؾ و دواْي ْيؼإ داّ .ئةطةسضي تاسيفهشدْةنةي ،ػيَوةناساْة ْةبوو ،بةآلّ ثيَوةي
دياس بوو ٖوْةسَةْذة .صؤس صوو ناوالػي نؤػهةنة دةسنةوت .ية طةسووي طابةسديَهي سووتةوة ،بشديَهي
ضواسطؤػةي سةؾ قوت ببؤوة .ديواسة قةوصةطشتووةنإ بة بشدةنةوة بووٕ .ديواسةنإ ثؤٍ ثؤٍ الوالويإ
َطةسِابوو و دايجؤػيبووٕ و ية ٖةْذيَ ػويَٓةوة ،ئةو الوالواْة و داس و دسةخيت خيَض و خواس ية
ثيَ ٖةي
َيضة تيَو قشَاوةناْي نؤػهةنةوة ػؤسِ ببووْةوة .ئةطتوْذةنةنإ خواسوخيَض ية نوْي َيضة
َذةنؼا بةسةو ئةو دةسواصةيةي ٖيَؼتا دوإ و طاغ
سَاوةناْةوة دياس بووٕ .دادةيةني بةسدةَيئَٖ ،ةي
َابؤوة .طةيؼتبوويٓة بةس دةسطانة ،ية ثشِ ضاوَإ بة رْيَو نةوت ،نة بة غاسدإ بةطةس نؤطاي
َذيَشةنةوة ساوةطتا.
سووخاوةناْذا تيَجةسِي و ٖاتة طةس ديواسةنةي بةساَبةس ئيَُة و يةويَ سيَو يةبةس ٖةي
طاطني ٖاْذةساْة طوتي:
ئةوةؾ ئاطيية .ئةي يةو ػيَت و ػووسة.
ية دةسواصةنةوة ضوويٓة سةوػةيةني بضووى ،نة ْيوةي ثشِ ببوو ية دسةخيت خؤ سطهي طيَو و دةوةْي
طةصْة .نوسِة خؤ ئاطيية ٖةس بةساطيت يةطةس ثًيهاْةي ديواسيَهي سووخاو داْيؼتبوو .نضة سووي تيَ
نشدئ و ثيَهةْي .بةآلّ ية ديَي خؤي ْةبضووت .طاطني بة طةسباداْةوة ٖةسِةػةي ييَ نشد و َٓيؽ ٖةساّ
نشد و بةدةْطي بةسص ،يةطةس ئةو نةَتةسخةَي و بيَ ثاسيَضييةي يؤَةّ نشد.
بةآلّ طاطني ْةيٗيَؼت و بة طشتةيةى ثيَي طومت:
َطةسِيَ و بضيَتة طةس .طةيش ْيية.
ـ ييَي طةسِيَ با الطاسي ْةنا .تؤ ْايٓاطي .يةواْةية بة بشدةنةػذا ٖةي
َهةي ئيَشة بهةئ".
وا باػرتة طةيشي صيشةنييةنةي ئةو خةي
َيَهي داسيين صؤس بضووى ،ثريةرْيَو طؤسةويي
طةيشيَهي دةوسوثؼتُِ نشد .ية اليةنةوة ،ية تةْيؼت َاي
دةضين و ية طةس ضاويًهةناْييةوة طةيشي دةنشدئ .ئةو ثريةرْة ،برية و نوييَشةْاطهة و طاسديي
َةي قوسطي ناْضاييذا دةطتُإ نشد بة
طاصداسي دةفشؤػت .ئيَُة يةطةس ْيونوسطييةى داْيؼتني و ية ثياي
خوسادْةوةي بريةيةني فيَٓو .ئاطيية القةناْي خظتبووة بٔ خؤي و ٖةس وا يةطةس ديواسةنة داْيؼتبوو و
يةضهيَهي صؤس تةْهيؼي بةطةسيذا دابوو .ية التةْيؼتةوة ،دةَوضاوة دواْةنةي صؤس دوإ و طةسجنشِانيَؽ
َجشِيييةوة طةيشيِ دةنشد .ػةوي
َةنةدا ْةخؼي طشتبوو .بةآلّ َٔ بة دي
يةطةٍَ سووْانايي ئامساْة طاَاي

َيَهي ْا ئاطاييِ تيَيذا بةدي نشدبوو ...بةخؤَِ دةطوت":دةيةويَ خؤي بٓويَينَ و
سابشدوو مجودؤي
َظونةوتة َٓذاآلْةية ياْي ضي؟"
طةسطاممإ بها .باػة بؤ؟ ثيَويظتة؟ ئةو ٖةي
ئاطية دةتطوت صةيين َين خويَٓذووتةوة ،ية ثشِ توْذ و ناسيطةس طةيشيَهي نشدّ ،دواي ئةوة ثيَهةْي و
َةَباص ية ديواسةنة خؤي فشِيَذاية خواسةوة و ضووة الي ثريةرْة برية فشؤػةنة و داواي ئاوي نشد.
بة دوو قةي
ئةوداس سووي نشدة بشانةي و طوتي:
ـ ثيَت واية ئاوّ بؤ خؤّ دةويَ؟ ْا ،نؤَةَييَو طوٍَ يةطةس ديواسةنة ػني بووْةتةوة ،دةبيَ ئاويإ بذةّ.
طاطني ٖيضي ْةطوت .ئاطيية بة ثةسداخي ئاوةوة ية ناوالػةنإ ضووة طةسيَ .داس ْة داسيَ سادةوةطتا و
َؤثة ئاويَهي ية ثةسداخةنةوة ـ نة يةبةس تيؼهي
دادةٖاتةوة و بة خؤْواْذْيَهي ػرييٓةوة ،ضةْذ دي
َظونةوتةنةي صؤس ػريئ و يةبةسدآلٕ بوو و ئةطةسضي
خؤسةنة دةدسةوػاوة ـ سؤدةنشد .مجودؤٍَ و ٖةي
َظونةوتي ْةسّ و ييَٗاتوواْةيِ دةنشد ،بةآلّ تووسِةػي دةنشدّ .ية
بةدةطت خؤّ ْةبوو ،طةيشي ٖةي
ػويَٓيَهي صؤس َةتشطيذاس ،بة ئةْكةطت صسيهاْذي و دواتش قاقايةني نيَؼا َٔ ...تووسِةتش بووّ.
ثريةرْة ،نة تاويَو طؤسةوي ضٓيٓةنةي يةبري ضووبؤوة و طةيشي دةنشد ،طوتي:
َبةص و دابةصةيةوة ،دةَييَي بضْة.
ـ نضيَ بةو ٖةي
َيَهذا بضؤصاْة خؤي بادةداٖ ،اتة الَإ.
ئاخشييةنةي ئاطيية ثةسداخةنةي بةتاٍَ نشد و ية ساي
صةسدةخةْةيةني طةيش ،بشؤ و قوييٓضهي ييَوي و ثةسِةي يووتي دةيةساْذةوة و ضاوة سةػةناْي تؤصيَو
ضاوقامياْة و ػادةَإ قيض بووْةوة.
ية سوخظاسيذا بةدي دةنشا:
َظونةوتي َٔ ْاية؟ صؤس طشْط ْيية .دةصامن ضةْذ بةخؤػييةوة طةيشّ دةنةٕ".
"نةيفتإ بة ٖةي
طاطني يةطةسخؤ طوتي:
َِ قةبشةٖ ،ةَوو ناسةناْت يةوثةسِي خؤيذا بوو.
ـ ٖةس بزي ئاطييةَ .اي
َة دسيَزةناْي داخظت و وةى بٓيادةَيَهي طوْاسباس و ػةسَٔ ية تةْيؼتُإ
ئاطيية ،ػةسَةصاس ،بشرؤي
داْيؼت .يةنةّ داس بوو ،وا ية دةَوضاي وسد دةبووَةوة و ٖةطتِ نشد ،ية ريامنذا سوخظاسيَهِ ْةديتووة
َةتيَهي خةفةتباس و
ئاوا بة ئاطاْي بطؤسِدسيَ .تاويَهي ثيَ ْةضوو ،سةْطي بة سوخظاسييةوة ْةَا و ساي
َةناْي سوخظاسي يةبةس يةى نؼاْةوة و طادةتش و ػيًَطريتش ٖاتة بةس ضاوّ.
خةَؤني ييَ ْيؼت و ٖيًَ
ئاطيية ئيرت نشِ و بيَذةْط بوو .بة دةوسي ناوالػةنةدا طووسِايٓةوة و ـ ئاطيية بة دووَاْةوة بوو ـ
طةيشي دميةْةناْيُإ نشد .خةسيو بوو ْيوةسِؤ و ناتي ْاخنواسدٕ دةٖات .طاطني ثاسةي بريةنةي دةدا.
داواي ثةسداخة بريةيةني ديهةي نشد و سووي ية َٔ نشد و بة تةوطةوة طوتي:

َشِفيَٓةنةي تؤ.
ـ بة خؤػيي ْاصةْيٓة دي
ئاطيية دةطبةديَ ثشطيي:
ـ ضُا ئةو ...بؤ تؤ خؤػةويظتت ٖةية؟
طاطني طوتي:
ـ دا نيَ ْييةتي؟
ئاطيية طاتيَو ية فهشةوة سؤضوو و ديظإ سوخظاسي طؤسِدسا و صةسدةخةْةيةني تةوطاوي و ضاوقامياْةي ية
سوخظاسيذا دةسنةوتةوة.
َة داسيَهي دسيَزي ػهاْذبؤوة و وةى
ية ناتي طةسِاْةوةدا ٖةس ية خؤوة ثيَذةنةْي و بضؤصيي دةنشد و ضً
تفةْط ية طةس ػاْي داْابوو .يةضهةنةػي ية دةوسي طةسي ئاآلْذبوو .يةبريَة ،ية سيَطا تووػي ضةْذ
ئيٓطًيضيَهي قزناٍَ بووئٖ .ةس ٖةَوويإ ويَهشِا ،دةتطوت بة فةسَاْي نةطيَو ،ية طةس خؤ ،ضاوة
ػيٓةناْيإ بشِيب ووة ئاطيية .ئاطييةؾ دةتطوت ية داخي ئةوإ ،تيَي ضشيهاْذ ية طؤساْييةى .نة
طةيؼتيٓةوة َاَييَ ،ئاطيية ضؤوة رووسةنةي و ٖةس ناتي ْاْي ْيوةسِؤ ،دًوبةسطةي ٖةس دواْةنةي خؤي
يةبةس نشدبوو و طةسوقزي دوإ و صةسيف داٖيَٓابوو و ثؼتويَٓيَهي توْذ ية نةَةسي بةطتبوو و
َيَي تؤصيَهيؽ طاسدوطشِ ية
دةطتةو اْةي ية دةطيت نشدبوو ،دا ٖاتةوة الَإ .صؤس بة ئةدةبةوة و دةنشيَ بً
ثؼت َيَضةنةي داْيؼتبوو .تؤصة تؤصة دةخيواسد و بة ثةسداخيَهي بضووى ئاوي بةطةسدا دةنشد .دةتطوت
َةيةني بة ئةدةب و دوإ ثةسوةسدةنشاو .طاطني صؤسي
دةيةويَ دةوسيَهي ْويَ بؤ َٔ بطيَشِيَت .دةوسي نضؤي
طويَ ْةدةداييَ .دياس بوو ئةوةْذةي ثيَوة َاْذوو ْيية و طةسي خؤي ثيَوة ْايةػيَينَ .داس ْة داسيَو ْةبيَ،
َذةتةناْذ ،دةتطوت دةيةويَ ثيَِ بًَيَ:
طاويًهاْة طةيشيَهي َين دةنشد و ػاْيَهي ٖةي
َة .تهاية ييَي خؤؾ بٔ".
ـ ضيي ييَ بهةَّٓ ،ذاي
ٖةس ْاْي ْيوةسِؤَإ خواسد ،ئاطيية ٖةطتا .ئةرْؤي دادا و نشِْؤػي بشد و نآلوةنةي يةطةس نشدةوة و ية
بشانةي ثشطيي:
ـ دةنشيَ بضُة طةسداْي خاتوو يويضا؟
طاطني بة صةسدةخةنةي خؤيةوة ،بةآلّ ئةجماسةيإ تؤصيَ ػةسَةصاساْة ،طوتي:
َُإ داْيؼي؟
ـ ئةوة ية نةيةوة فيَشي ئيضٕ وةسطشتينَ بووي؟ ْةنا تاقةتت ْيية يةطةي
َيَِٓ بة يويضا دا ،بضُة طةسداْي .ية اليةني ديهةػةوة ،ثيَِ واية باػرتة
ـ ْا وا ْييةٖ .ةس دويَينَ بةي
ثيَهةوة بٔ .يةواْةية دةْابي "ٕ" ـ ئاَارةي َٔ نشد ـ ػتيَهي ْويَت بؤ بطيَشِيَتةوة.
ئةوةي طوت و نةوتة سيَ.

َكيَ ،طوتي:
َي دةدا ضاوي ية ضاوّ ْةئاي
طاطني ،نة ٖةوي
ـ خاتوو يويضا ،بيَوةرْي ػاسةواْةنةي ثيَؼووي ئةّ ػاسةية .ثريةرْيَهي َيٗشةباْة ،بةآلّ ٖيضي ية باساْذا
َهي تويَزي خواسةوة بٓاطيَ .ييَؼِ سووٕ
ْيية .ئاطييةي صؤس خؤؾ دةويَ .ئاطييةؾ صؤسي سةص ييَية خةي
بووةتةوة ،دا بؤػِ دةسنةوتووة ية يووتبةصييةوةية واي ثيَ خؤػة .ئاطيية نضيَهي ْاصنيَؼشاوي
يةخؤبايية .دةي ض دةنشيَ؟ َٔ ْاتوامن نةغ دادطايي بهةّ ،دا ئةويؽ ية طةسووي ٖةَوواْةوة .نةوابوو
دةبيَ طويَي ْةدةَيَ و ييَي خؤؾ مب.
َٔ ٖةسوا نح و بيَذةْط بووّ و طاطيٓيؽ باطةنةي طؤسِي .ضةْذي ثرت دةَٓاطي ،ئةوةْذة صياتش خؤػِ
َِ .صؤس صووؾ قووآليي سؤسيِ ْاطي .ئةو ٖةس بةساطيت سؤسيَهي تةواو سووطيي
دةويظت و دةنةوتة بةس دي
ٖةبوو .واتة دادطةس و بةػةسةف و بيَ خةوؾ و بيَ فشتوفيٌََ بوو .بةآلّ بةداخةوة تؤصيَو خةَؤى و بيَ
َذاْة و طاسدوطشِ بوو .نةفونوٍَ و دؤػوخشؤػي طةجنيَتيي تيَذا ْةبوو ،تشووطهاييةني نضي تيَذا بوو.
ديهً
طةجنيَهي ْةسّ و ْيإ و صيشةى بوو ،بةآلّ ْةَذةصاْي و ْةدةٖاتة بةسضاوّ نة ئةطةس ببيَتة ثياويَهي تةواو،
ضؤٕ دةبيَ؟ ػيَوةناس؟ بةآلّ بةبيَ ئيؼي بةسدةواّ و خؤَاْذوونشدٕ و ػةو و ػةوخنووْي ،نةغ ْاتواْيَ
َظونةوتي ْةسّ و ْيإ و قظةنشدْة يةطةخؤ و ٖيَذييةنةيِ دةدي،
ببيَتة ػيَوةناس ...ناتيَهيؽ ٖةي
َةػةوة
دةَطوتْ :ا ،تؤ ثياوي ٖةوٍَ و خؤَاْذوونشدٕ ْي .تؤ ْاتواْي خؤت َاْذوو بهةيت .بةو ساي
ْةَذةتواْي خؤػِ ْةويَ و واصي ييَ بيَِٓ .ية خؤوة ثياوي بةسةوالي خؤي سادةنيَؼا .ضواس طةعاتيَو
َةوة دةطةسِائ .يةو ضواس طةعاتةدا تةواو
ثيَهةوة بووئ .داسيَ دادةْيؼتني و داسيَ ية دةسةوةي َاي
يةنرتَإ بةسدٍَ نةوت.
خؤس ئاوا بوو و دةبوو بضُةوة َاَييَ .ئاطيية ٖيَؼتا ْةٖاتبؤوة.
طاطني طوتي:
َت بيَِ؟ ية طةس سيَطةَإ طةسيَهيؽ ية يويضا
ـ ئةوةتا دةيبيين ،ضةْذة طةسةسِؤية .سةصت ييَية يةطةي
َذيَٓني ،بضاْني ئاطيية ٖيَؼتاؾ يةويَية؟ سيَطةيةني صؤس دووس ْيية.
ٖةي
َيَهي ضواس ْٗؤّ ،نة ٖةس
َجيَض و ية بةس دةسطاي َاي
ضوويٓة ػاسي ،طةيؼتيٓة نؤآلْيَهي تةطو و ثيَضةي
ٖيَٓذةي دوو ثةجنةسة بةسئ بوو ،ساوةطتائْٗ .ؤَي دووةّ ثرت ية ْٗؤَي يةنةّ بةسةو نؤآلْةنة ٖاتبووة
ثيَؼةوة و ْٗؤَي طيَٗةَيؽ ية ْٗؤَي طيَٗةّ و ضواسةَيؽ ثرت ية ْٗؤَي دووةّ .طةض و ْةخؼي
َةت داثؤػشابوو
َةنةي ئةطتووسي دسابووة بةسي و طةسباْة قؤضةنةػي بة طواي
َةنة نؤٕ ببوو و دوو نؤي
َاي
َٓذةيةني نووسِ دةضوو.
َٓذة ،ية باي
و نؤالْهةيةني وةى دْذووني باي
طاطني ٖةساي نشد:

ـ ئاطيية ،ييَشةي؟
ثةجنةسة سووْانةنةي ْٗؤَي طيَٗةّ دةْطي ٖات و نشاوة .دةَوضاوي ئاطيية ية تاسيهييةنةدا دةسنةوت.
بة دواي ئةودا ثريةرْيَهي بيَ ددإ و ضاونضي ئةملاْيُإ ديت.
ئاطيية بة ْاص و يةجنةيةنةوة ،ئاْيؼهي يةطةس ػيجاْةي ثةجنةسةنة دادا و طوتي:
ـ ييَشةّ .ئيَشةّ ثيَ خؤػة .وةسةٖ ،ا ئةوة.
َة طوَييَهي بةسداوة خواسيَ و طوتي:
ـ ئاطيية ضً
َشِفيَٓةنةي تؤّ.
ـ واي داْيَ َٔ ْاصةْيٓة دي
خاتوو ييض داية قاقاي ثيَهةْني.
طاطني طوتي:
ـ "ٕ" دةسِواتةوة .دةيةويَ َاآلواييت ييَ بها.
ئاطيية وةآلَي داوة:
َةنة بذة بةو .ئةوة ديَِ.
ـ ٖةس بةساطت ،يكة طوي
َةنةي دا بة َٔ.
ثةجنةسةنةي داخظتةوة و دةتطوت يويضاي َاض نشد .طاطني بةب َي ئةوةي ٖيض بًَيَ ،طوي
َٓيؽ ية طريفامنِ ْا و بةسةو طةَييةنة نةومتة سيَ و سؤيؼتِ.
َِ طريابوو .ية ثشِ بؤْيَهي خؤؾ و
يةبريَةٕ نة دةضووَةوة َاَييَ ،بريّ ية ٖيض ػتيَو ْةدةنشدةوة .بةآلّ دي
ئاػٓا ،نة ية ئةملإ صؤس دةطُةْة بةطةسَذا ٖات و ثيَِ طةيش بوو .ساوةطتاّ و ية دةّ سيَطانة،
َي ػايٓة .بؤٕ و بةساَةي ييَشِةواسةنة خظتُييةوة بري ْيؼتُاْةنةّ و خةَي
باخضةيةنِ دي ثشِ ية طوي
َُزّ و بةطةس خانةنةي سووطيادا
دووسييةنةي ية ْامخذا بةخةبةس ٖات .سةصّ ييَ بوو بؤْي سووطيا ٖةي
َهيَهي ْاَؤدا و
ٖةْطاو بٓيَِ .بةخؤَِ دةطوت":ييَشة ض دةنةّ؟ بؤضي ية وآلتي بيَطاْإ و ية ْيَو خةي
دووس ية ْيؼتُاْةنةّ ئاصاس دةضيَزّ؟"
َجشِييةّ ييَ بوو بة ٖةراْيَهي تاٍَ و طووتيَٓةس .ئةو ػةوة بة باسيَهي دةسووْيي ديهةوة
ية ثشِيَهذا ئةو دي
طةسِاَةوة َاَييَ .تووسِة و تؤطٔ بووّ و َاوةيةى صؤس ْةَذةتواْي خؤّ ٖيَوس بهةَةوة .داخ و نةطةسيَهي
َبةسة فشيودةسة ئةملاْييةنةّ .ـ ٖةَوو سؤريَهِ
ْاَؤ ئاصاسي دةداّ .ئاخشييةنةي داْيؼتِ و نةومتةوة بري دي
َطشت .بةآلّ ْةَهشدةوة .فهشّ ضووة
بة يادي ئةو خاتوو ْةوة دةنشدة ػةو .دا يةنيَو ية ْاَةناْيِ ٖةي
اليةني دي .بري و ٖؤػِ ٖةس الي ئاطيية بوو .بريّ نةوتةوة ،نة طانني ية ناتي قظةنشدْيذا تيَي
طةياْذّ ،نيَؼةي ْيية بطةسِيَتةوة سووطيا .بة دةْطي بةسص بةخؤَِ طوت:
ـ واص بيَٓة .ضؤٕ دةنشيَ ئاطيية خوػهي ئةو بيَ؟

َِ دةدا خةوّ ييَ بهةويَ .بةآلّ طةعاتيَهي ثيَ ضوو و ديظإ
دًةنامنِ دانةْذ و دسيَز بووّٖ .ةوي
ٖةطتاَةوة ية طةس ديَيةنةّ داْيؼتِ .ئاْيؼهِ داية طةس باييفةنة و ديظإ نةومتةوة بريي ئةو
َيَي يةػوالسي
نضةتيوةٖ ،ةوةطباصة دةّ بة ثيَهةْيٓة ...بةخؤَِ دةطوت"يةػوالسة ْاطهةنةي دةي
"طاالتة"ي سافاييًة بة "فاسْضيٓا"دا .بةَييَ ،ئاطيية خوػهي ئةو ْيية"...
َُاْييةنة نةوتبووة طةس عةسصي و يةبةس تيؼهي َاْطةنة ،طجي دةضؤوة.
ْاَةي بيَوةرْة ئةي
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بةياْيي سؤري دوايي ،ضووَة ػاسي "ٍ" .بةخؤَِ دةطوت ،دةَةويَ ناطني ببيِٓ ،بةآلّ صياتش سةصّ ييَ
َةنةيإٖ ،ةس
بوو ،بضامن ئاطيية ض دةنا ،ئاخؤ ٖةس وةى دويَينَ خةسيهي بضؤصيية؟ نة ضووَةوة َاي
َةوة بووٕ و طةيش ئةوة بوو ،ـ يةواْةػة يةبةس ئةوة بووبيَ نة ػةويَ تا بةياْي ٖةس بريّ ية
دوونيإ ية َاي
َةيةني طادةي سووطي ،تا
ئاطيية دةنشدةوة ـ ئاطيية ية بةس ضاوّ نضيَهي تةواو سووطي بوو .نضؤي
سادةيةى ناسةنةسيَهي سووطي .دًيَهي نؤْي يةبةسدا بوو .نةصيي خظتبووة ثؼت طويَي و ية تةْيؼت
َةي ْةدةنشد و خةسيهي ضٓيين ػتيَو بوو .ئةوةْذةؾ ػةسَٔ و ئاساّ و
ثةجنةسةنةوة داْيؼتبوو و دووي
بيَذةْط خةسيهي ناسةنةي بوو ،دةتطوت ية رياْيذا دطة يةوة ئيؼيَهي ديهةي ْةنشدووةٖ .يض قظةي
ْةدةنشدٖ ،ةَوو ٖؤؾ و صةيين بةطةس ناسةنةيةوة بوو .دةَوضاوةنةي ئةوةْذة طادة و بيَ خةوؾ بوو،
َةنةي خؤَاْذا يةدايو ببووٕ .يةو ناتةػذا بؤ
بةخؤّ ْةبوو ،نةومتةوة بري ناتيا و َاػيا ،نة ية َاي
ئةوةي ئةو ويَهض ووْة ناٌََ و تةواو بهات ،طؤساْيية فؤيهًؤسييةنةي "َاتؤػها طايوبوػها"ي ية بٔ
َة و الواصةنةيِ نشد .ئاسةصووةناْي دويَٓيَُِ نةوتةوة بري ،نة
ييَوةوة طوتةوة .طةيشيَهي دةَوضاوة صةسدةي
غةسيبيي سووطياّ نشدبوو و داخ و نةطةسّ بؤ ػتيَهي ْادياس ٖةَيشِػتٖ .ةوانةي صؤس خؤؾ بوو .طاطني
دةيطوت ،سةص دةنات بضيَتة دةسيَ و ضةْذ تابًؤيةني طشووػت بهيَؼيَتةوة .ييَيِ ثشطي ،ئاخؤ دةنشيَ
َي ْاطشّ؟
َي بضِ ،طةسودي
يةطةي
طوتي:
ـ بةثيَضةواْةوة ،تؤ دةتواْي صؤسيؽ سيَٓويَِٓ بيت.
َي و نةوتة
طاطني نآلوة طةسِطةسِييةنةي يةطةسي ْا .بًووصةنةي يةبةس نشد و نةيوثةيةنةي خظتة بٔ ٖةْطً
َةوة بةديَ َا .طاطني تهاي ييَ نشد ئاطاي ية "طوخ"ـةنة بيَ صؤس
سيََٓ .يؽ بة دوايذا .ئاطيية ية َاي
َيين ثيَ دا طةسي ضيَؼتداْةنة بذا .طاطني ضووة ئةو ػيوةي َٓيؽ
ػٌ و سووٕ دةسْةضيَ .ئاطيجةؾ بةي
َؤٍَ
ضووبووّ .يةويَ يةطةس تاتة بةسديَو داْيؼت و دةطيت نشد بة نيَؼاْةوةي ثرية داس بةسِوويةني ْيَو ٖوي
و ثشِ يو و ثؤخ َٔ .يةطةس طز و طيايةنة دسيَز بووّ و نتيَبيَهِ بة دةطتُةوة طشت ،بةآلّ ْةَتواْي
تةْاْةت دوو الثةسِػي ييَ خبويَُٓةوة .طاطني بةسدةواّ ناغةصي سةؾ دةنشدْةوة و فشِيَي دةدإ .ثرت قظةَإ
دةنشد و َٔ ثيَِ وابوو ،باطيَهي قووٍَ و وسد ية ْيَوامناْذا ٖةبوو يةطةس ئةوةي ػيَوةناس دةبيَ ضؤٕ ناس
بها و خؤ ية ض ػتيَو ببويَشيَ و طشْطي بة ض ػتيَو بذا و بة طؼيت ثيَطة و طشْطيي ػيَوةناس ية
طةسدةَي ئيَُةدا .ئاخشييةنةي طاطني طوتي":دةطيت بؤ ناس ْاضيَ ".ية تةْيؼتِ ييَي دسيَز بوو و ئيرت بة

ئاصادي و َيَشَٓذاآلْة نةوتيٓة قظة .قظةنامنإ داسي وابوو ثشِ نةفونوٍَ و داسي واؾ بوو قووٍَ و ٖضسي
و داس بة داسيَؽ بةدؤػوخشؤؾ دةبووٕ .ية ٖةَوو قظةنامناْذا بةسدةواّ قظةي ْاسِووٕ و ثشِ ْٗيين ـ يةو
َشِيَزيَ ـ ٖةبوو.
َي خؤي ثيَيإ ٖةي
قظاْةي ثياوي سووطي سةصي ييَية ثشيَظهةي دي
نة ية ضةْةييَذإ بوويٓةوة و باسي دةسوومنإ طووى بوو ،دةتطوت دةطتُإ بة ناسيَو نشدووة و
تةواويؼُإ نشدووةٖ .اتيٓةوة َاَييَ .ئاطييةّ بةياْي ضؤٕ ديتبووٖ ،ةسوابوو .ضةْذي ييَي وسد بووَةوة،
َيَي دةيةويَ دةوسيَهي ْويَ
َةيةني واّ ييَ ْةدي بً
ٖيض ئاطةواس و ْيؼاْةيةني ْاص و السويةجنة و دووي
َظونةوتي ْا ئاطايي و خؤْواْذْةوة طةسنؤْة و يؤَةي
بٓويَينَ .ئةجماسة بؤ ئةوةي ْةدةبوو ،ية طةس ٖةي
بهةي.
طاطني دةيطوت:
ـ طةيشة ،ئةَشِؤ ئاطيية تؤبةي نشدووة و ثةػيُإ بووةتةوة.
ـ الي عةطشيَ ،ئاطيية بةبيَ ئةوةي وا بٓويَينَ نة َاْذووة ،ضةْذ داسيَو باويَؼهي دا و صؤس صوو ضؤوة
َةوة نةومتة سيَ .ية َاَييَ ئيرت
رووسةنةي خؤيَٓ .يؽ تاويَو دواتش َاآلواييِ ية طاطني نشد و بةسةو َاي
بريّ ية ٖيض ػتيَو ْةدةنشدةوة .ئةو سؤرة ئيرت دةَضاْي ٖةطتِ ضيية و ضؤٕ بري دةنةَةوة .يةبريَة نة
سانؼاّ بٓووّ ،بة دةْطي بةسص بةخؤَِ طوت:
َباصةٖ ،ةس طاتةي ية طةس ٖةوايةنة.
ـ ئةي يةو نضةتيوة فيًَ
ئةجماس دواي تؤصيَو برينشدْةوة ديظاْةوة طومت:
ـ ٖةسضؤْيَو بيَ ،ئةوة خوػهي طاطني ْيية.

6
دوو ٖةفتةي بةطةسدا تيَجةسِي .يةو دوو ٖةفتةيةدا ٖةَوو سؤر َي دةضووَة طةسداْي طاطني .ئاطيية
دةتطوت خؤّ ييَ دةػاسيَتةوة ،بةآلّ ئيرت ٖيض يةو ػةيتاْي و بضؤصيياْةي يةنةّ و دووةّ سؤري ْةَابوو.
َي داية و بةخؤيذا ػهاوةتةوة ،تةْاْةت بةدةطُةْيؽ ثيَ دةنةْي َٔ .صؤس وسد و
دةتطوت خةَيَهي يةدي
نوجنهؤآلْة ييَي وسد دةبووَةوة.
َُاْيي قظة دةنشد .بةآلّ ية ٖةَوو ػتيَهييةوة دياس بوو ،ية
ئاطيية صؤس ب ةدواْي فةسِةْظي و ئةي
َيذا يةبةسدةطيت رْاْذا طةوسة ْةبووة و ثةسوةسدةيةني ْائاطايي ٖةبووةٖ .ةس بؤيةؾ ٖيض ية طاطني
َٓذاي
ْةدةضوو .طاطني طةسةسِاي ئةوةي نآلويَهي خشِي طةسِطةسِيي يةطةس و بًووصيَهي يةبةسدا بوو ،سةْط و بؤْي
ْةديُضادةيةني ْاصداس و طشإ و طةْطيين سووطيي ثيَوة دياس بوو ،بةآلّ ئاطيية ٖيض ية نضة ئاغا و
َظونةوتيذا بةدي دةنشا .دياس بوو ئةو ْةَاَة
َة و ٖةي
دةسةبةطإ ْةدةضوو .خةَيَهي تايبةت ية دووي
نيَويية تاصة َتوسبة نشاوة .ئةو ػةسابة ٖيَؼتا يةنوٍَ ْةضووةتةوة و داْةَشناوةتةوة .ػةسّ و طشني ،ية
َي دةدا ئةو صجنرية بجظيَينَ ىو بة
ْاخيذا بوو .نضةؾ خؤي يةو ػةسّ و طشنييةي ْاسِةسةطت بوو و ٖةوي
َةنةي داسوباسة طةسي ْةدةطشت َٔ .ضةْذ داسإ قظةّ
صؤسةًَيَ خؤي ئاصاد و بيَ تشغ بها ،بةآلّ ٖةوي
ٖيَٓاية طةس رياْي ية سووطيا و سابشدووي و ٖةْذيَ ثشطياسّ ٖيَٓاية طؤسِيَ ،بةآلّ ئةو صؤس طاسدو طشِ و
بةبيَ َةيًي وةآلَي ثشطياسةنامني دةداوة .طةسةسِاي ئةوةؾ صاْيِ بةس يةوةي ية سووطيا بيَٓة دةسيَ ،ية
طوْذ رياوة .داسيَهيإ ديتِ طةسي خظتبووة طةس ٖةس دوو دةطيت و ثةجنةناْي خظتبووة ْيَو قزي و
َذةيووػي.
نتيَبيَهي يةبةسدةّ بوو و بةضاو وػةناْي ٖةي
ييَي ضووَة ثيَؼيَ و طومت:
ـ ٖةس بزي ،ئةْذة وسد دةخويَٓييةوة.
طةسي ٖةَييَٓا و ضاوي ية ضاوّ بشِي و طوتي:
"ئةي ثيَت واية ٖةس دةتوامن قاقا بهيَؼِ و ٖيضي دي"...
ئةوةي طوت و دةيةويظت خؤّ ييَ بذصيَتةوة .طةيشيَهي ْاوي نتيَبةنةيِ نشد ،سؤَاْيَهي فةسِةْظي بوو.
طومت:
َتبزاسدووةٖ ،يض نةيفِ ثيَي ْاية.
ـ ئةوة ض نتيَبيَهة ٖةي
طوتي:
ـ ئةي ض خبويَُٓةوة.
نتيَبةنةي فشِيَ داية طةس َيَضةنةي و ديظإ طوتي:

ـ نةوابوو باػرت واية ٖةس بضؤصييةنامن بهةَةوة.
ئيرت ساي نشدة ْيَو باخةنةوة.
ٖةس ئةو سؤرة عةطشةنةٖ" ،يَشَإ و دؤسوتي"*ّ بؤ طاطني دةخويَٓذةوة .ئاطيية ية ثيَؼذا دةٖات و بة
َدظت .بةطجايي ية تةْيؼتُةوة داْيؼت و ٖةتا
تةْيؼتُاْذا تيَذةثةسِي ،ئةوداس ساوةطتا و طويَي ٖةي
تةواو بووّ طويَي ساطشت .بؤ طبةيينَ ،ديظإ ئاطيية طةيش و طةَةسة ٖاتةوة ثيَؽ ضاوّ .تا ئةوةي
تيَطةيؼتِ نة ويظتوويةتي وةى "دؤسوتيَ" رْيَهي نابإ و طشإ و طةْطني بيَٖ .ةس بةساطيت ئةو
َيَي بةسةيا بووٖ .ةس بؤيةؾ صؤس طةسجنُي سادةنيَؼا .تةْاْةت ئةو
َؤنةيةى بووص تا بً
َةية ْيوة َةتةي
نضؤي
َع و تووسِة دةبووّ .وسدة وسدة ػتيَهِ ييَ سووٕ دةبووةوة ،ئةويؽ ئةوةيهة ،ئةو
ناتاْةي ييَؼي قةي
َيذا ْةسّ و ْيإ بوو و
َي ْةدةدووآلوة .ضوْهة صؤس يةطةي
خوػهي طاطني ْيية .طاطني وةى بشايةى يةطةي
صؤسي ييَ خؤؾ دةبوو و ٖاونات تا سادةيةنيؽ ْائاطيي دياس بوو.
سووداويَهي طةيش و طةَةسة ،بؤضووْةنةَي طةملاْذ.
َةنةي طاطني و طةيشّ نشد ،دةسطاي سةصةنة داخشاوة .دواي تاويَو
سؤريَهيإ دواْيوةسِؤ ضووَة َاي
برينشدْةوة ،بةسةو ئةواليةي ثةسريٓةنة سؤيؼتِ نة تؤصيَ ْةوي ببؤوة و سووخابوو و ثيَؼرتيؽ ديتبووّ.
يةويَوة خؤّ فشِيَذاية ئةوديوي .ية ْضيو ئةويَوة ،ية دووسي دادةنةوة ،نةثشيَو بة ئةقاقيا دسوطت نشابوو.
نة طةيؼتُة ئةويَ و ويظتِ تيَجةسِّ ية ثشِ دةْطي ئاطيية ثيَي بة عةسصةوة وػو نشدّ ،نة بةنوٍَ دةطشيا و
دةيطوت:
ـ ْا ،دطة ية تؤ ْاَةويَ نةطِ خؤؾ بويَٖ ،ةس تؤٖ ،ةتا دةَشّ.
طاطني دةيطوت:
ـ بيربِةوة ئاطيية .بةطة .يةطةسخؤ بة .تؤ دةصاْي َٔ بشِوات ثيَ دةنةّ.
َوضيَوي تيَهضٓشاوي نةثشةنةدا دةدي و ئةوإ
ـ طويَِ ية قظةناْيإ دةبوو و ٖةسدوونيؼيامن ية ْيَوإ ضً
ئاطايإ ية َٔ ْةبوو.
طاتيَو خؤَِ يةبري نشدبوو و ثيَِ بة عةسصةوة وػو ببوو .ية ثشِ وةخؤ ٖامتةوة و بريّ يةوة دةنشدةوة ،نة
ْانشيَ و ْابيَ ييَيإ بضُة ثيَؼيَ .بة سانشدٕ طةسِاَةوة بةسةو ال سووخاوةنةي ثةسريٓةنة و خؤّ فشِيَ داية
ئةوبةسي دادةنة و وةى باي ػةَاٍَ خؤّ طةياْذةوة َاَييَ .ثيَ دةنةْيِ و دةطتُِ ييَو دةدا و ئةو
َٓيايي و ٖةَوو ػتيَهي بؤ طةملاْذبووّ .ـ بةآلّ خؤ
سووداوةّ ثيَ طةيش بوو ،نة طوَاْةنامني طةياْذبووة دي
*

ٖؤْشاوةنةي طؤتيَ

تةْاْةت بؤ طاتيَهيؽ ية ساطتبووْي بريوساي خؤّ دسِدؤْط ْةبووّ ـ طةسةسِاي ئةوةؾ ،صؤسّ ثيَ ْاخؤؾ
َي خؤَذا دةَطوت ْةنا ٖةس بؤ دةطتدةسؤنشدْي َٔ وايإ نشدبيَ و ية
بوو .ية اليةني ديهةوة ية دي
ساطتييؼذا وا ْةبيَ .بةآلّ بةخؤَِ طوت ئةو فهشة قؤسِة ضيية .ض ثيَويظتة ئةوإ ئةو ْةخؼةية داسِيَزٕ؟ ض
ثيَويظت دةنا طةس ية َٔ بؼيَويَٓٔ؟ ئةوة يةوإ ْاوةػيَتةوة .دطة يةوةؾ ،ئةي ئةو قظةنشدْة ثشِ
َة َاْاي ضيية؟
نةفونوي
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َُذا دا و بة خاوةٕ
ئةو ػةوة صؤس خشاخ ْوطتِ و نةسِةي بةياْي ية خةو ٖةطتاّ .داْتانةَِ بة نؤي
َةنةَِ طوت ،ػةويَ ضاوةسِوامن ْةبيَ .ئيرت بة ثيَيإ بةسةو يووتهةي ئةو ضيايةي ػاسي "ص"ي بة
َاي
داويَٓةنةيةوة بوو ،نةومتة سيَ .ئةو ضياية ،نة خؤي نًهةيةنة ية يووتهةيةى بة ْاوي طةط ثؼت ،ية
سووي صةوي ْاطييةوة صؤس طشْط و ديَ طةسجنة .بة تايبةتي يةبةس ئةوةي سيَو و يةباسة و ضيٓةبةسدةنةػي
َتة* .بةآلّ َٔ ناسّ بة طةس خويَٓذْةوة و تويَزيٓةوةي صةوي ْاطيٓةوة ْةبوو و ٖةس
ية دؤسي باصاي
ْةَذةصاْي ضيِ بةطةس ٖاتووة .تةْيا ئةوةْذةّ ييَ بووٕ بوو ،نة ئيرت سةصّ ييَ ْةبوو ضاوّ بة طاطيٓةنإ
َةتاْذوويامن و دسؤيإ يةطةٍَ
َٓيا نشدةوة ،نة بؤية ييَيإ صويشّ ،ضوْهة خةي
بهةويَتةوة .خؤَِ يةوة دي
َِ دةدا ية صةيين
نشدووّ .دا نيَ ْاضاسي نشدبووٕ بًَئَ خوػو و بشائ؟ ية اليةني ديهةػةوة ٖةوي
َةناْذا دةطةسِاّ ،ية قاوةخاْة
خؤَيإ دةسباويَِ و برييإ ييَ ْةنةَةوة .وسدة وسدة ية ضيا و دؤي
ديَٗاتييةناْذا دادةْيؼتِ و يةطةٍَ خاوةٕ دوونإ و َيواْإ قظةّ دادةَةصساْذ ،يإ يةطةس تاتةبةسديَهي
َيي ٖةوانة طةسطاَي
َة ٖةوسإ دةبووّ .ثاني و صوآلي
طةسّ ييَي دسيَز دةبووّ و ْوقُي طةيشنشدْي طةواي
َِ توْذ
دةنشدّ .طيَ سؤرّ ئاوا بةضيَز و خؤػييةوة بة طةسِإ و طةيشاْةوة تيَجةسِاْذ ،ئةطةسضي داس و باسة دي
َِ صؤس يةطةٍَ طشووػتة ٖيَُٓةنةي ئةويَ يةني دةطشتةوة و طاصطاس بوو.
دةبوو .فهش و خةياي
َة تيزتيَجةسِةنإ .ئةو ٖةطت و سووداواْة نة
خؤّ دابووة دةطت طةَةي ٖيَُين سووداوةنإ و نةفونوي
يةطةسخؤ و ٖيَوس تيَذةثةسِئ ،دةخضيٓة ْيَو ْامخةوة و ٖةطتيَهي طؼتييإ يةطةس دادةْاّ ،نة تيَياْذا
َي يةنرتي دةبووٕ ،وا يةو طيَ سؤرةدا ديتبوؤَ و ٖةطتِ ثيَهشدبووٕ و
ٖةَوو ئةوػتاْة تيَهةي
بيظتبوؤَٖ .ةَوو ػتيَو واتة":بؤٕ و بةساَةي ْةسّ و ْياْي ػيًةي ناري ييَشِةواسةنإ ،صسَةي
َبةصة و تاظطة و دؤطةنإ و ئةو َاطيية طووس و
َح و ٖؤسِ و يشفةي قةي
دةْذووني داسنوْهةسةنإ ،ػً
سةْطاوسةْطاْةي ية تةخيت بين ئاوةنةدا َةيةيإ دةنشد ،تاسَايي دةوسي ضيانإ و سةوةص و طابةسدي
سةؾ و بؤس ،طوْذي ثاى وخاوئَ نة نًيَظاي نؤْي طةسجنشِانيَؽ و ثريةداسيإ تيَذا بوو و يةم يةم ٖيَالْةي
يةطةس نشدبووٕ ،ئاؾ با بة ثةسِةي ْووى تيزي خشِخشِةوة ،سوخظاسي َيٗشةباْي ديَٗاتييةنإ و نشاطي قؤٍَ
َةوةناْيإ ،صياسةتهةسة الوة قزدسيَزةنإ
نوست و طؤسوةييةناْيإ ،عاسةباْةي ساصاوة و ئةطح و َاْطا قةي
و سيَطةوباْي ثاى و خاوئَ ،نة ئةَبةسةوبةسيإ داسي طيَو و ٖةسَيَي ييَ بوو...

*

باصايت /باطايت :بةسديَهي سةؾ و دةْو وسدة.

ئيَظتاؾ نة ئيَظتاية ،نة وةبريّ ديَتةوة ئةو ػتاْةي ئةو نات ض ٖةطتيَهيإ ثيَ دةبةخؼيِ ،ضيَز
َُإ .طآلو ية خؤؾ بزيَوي و ْيعُةتة
وةسدةطشّٖ .ةي طآلوت ييَ بيَ ئةي قوربٓة ٖيَُٓةنةي صةوي ئةي
طادةنةي تؤ .طآلو يةو دةطتاْةي بة ناسنشدْي بةسدةواّ و طةبش و طيٓطفشةواْيي صؤسةوة ،ػويَٓةواسيإ بة
ٖةَوو ػويَٓيَهةوةية ...طآلو ية ٖيَُٓييةنةت.
َِ دةدا
ئيَواسةي طيَٗةّ سؤر طةسِاَةوة َاَييَ .يةبريّ ضوو بًَيَِ يةطةس ئةو دٍَ ئيَؼاْةّ ية طاطيٓةنإٖ ،ةوي
َُذا صيٓذوو بهةَةوة و بيزيَُٓةوة ،بةآلّ ْةَتواْي .يةبريَة نة
َشِةقةنة ية دي
ياد و سوخظاسي بيَوةرْة دي
َةيةني ديَٗاتيي ثيَٓر طاآلْةي دةَوضاوي خشِ
َُذا صيٓذوو بهةَةوة ،ضاوّ بة نضؤي
ويظتِ ياس دي ئةو ية دي
َةنة ئةوةْذة َٓذاآلْة و طادة طةيشي نشدّ ،ػةسَِ ية
نةوت بة دوو ضاوي صوآلٍَ و بيَ خةوػةوة .نضؤي
ْيطا و طةيشنشدْة بيَدةوؾ و ثانةنةي نشدْ .ةَويظت ية ٖةْتةؾ و سوصووسي ئةودا دسؤ يةطةٍَ خؤّ
َبةسة نؤْةنةّ نشد.
بهةّ و دةطبةديَ بؤ ٖةَيؼة َاآلواييِ ية دي
َةوة يادداػتيَهي طاطيِٓ بةدةطت طةيؼتْ .ووطيبووي ،ثيَِ طةيشة وا ية ثشِ بشِياست داوة و
ية َاي
طةسنؤْةػي نشدبووّ نة بؤضي ئةوّ يةطةٍَ خؤّ ْةبشدووة .تهاػي نشدبوو نة ٖةس طةسِاَةوة ،طةسيَهيإ
َييةوة يادداػتةنةّ خويَٓذةوة ،بةآلّ بؤ طبةيٓيَهةي بةسةو ػاسي "ٍ" نةومتة سيَ.
ييَ بذةّ .بة ْابةدي
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طاطني صؤس خؤَإ ثيَؼواصيي ييَ نشدّ و يةطةس خؤ ٖةْذ َي يؤَةػي نشدّ ،بةآلّ ئاطيية ٖةس َين دي،
دةتطوت بة ئةْكةطت ثيَهةْي و بةثيَي خذةي خؤي ،خؤي ييَ دصميةوة .طاطني تةسيل بؤوة و دواي
َُي ْةطشّ و ييَي خؤؾ
سؤيؼتٓةنةي ئةو يةطةسخؤ طوتي ،ئةو نضةتيوة ػيَتة .داواػي يةَٔ نشد ،بةدي
َِ ئيَؼابوو و
مب .با دإ بةوةػذا بٓيَِ نة صؤس يةو ناسةي ئاطية تووسِة بووّ ،ئةطةسضي بةبيَ ئةوةؾ دي
تووسِة بووّ ،دا وةسة ئةو ثيَهةْيٓة دسؤصْاْةية و ئةو ئةدا و ئةتواسة دةطتهشدةؾ .طةسةسِاي ئةوةؾ واّ
ْواْذ نة ٖيضِ ْةديتووة و بةتيَش و تةطةيي طةفةس و طةيشاْي طيَ سؤرةنةَِ بؤ طاطني طيَشِاوة .ئةويؽ
بؤي طيَشِاَةوة ،نة يةو ضةْذ سؤرةدا بةبيَ َٔ ضيي نشدووة .بةآلّ قظةنامنإ بةسدةواّ دةثضشِإ ،ضوْهة
ئاطيية ٖةس دةٖاتةوة رووسيَ و ديظإ ساي دةنشدةوة دةسيَ .ئاخشييةنةي طومت ،ناسي بةثةيةّ ٖةية و
َيَ .طاطني ية ثيَؼذا دةيةويظت ْةٖيًََيَ بشِؤّ ،بةآلّ ئاخشييةنةي ضاويَهي ييَ نشدّ و
دةبيَ صوو بضُةوة َاي
طوتي دةيةويَ بةسِيَِ بها .ية ساسِةوةنة يةثشِ ئاطيية ٖاتة الّ و دةطيت ٖيَٓا ثيَؼةوة .بة طاسدوطشِييةوة
طةسي ثةجنةيةّ طوػي و بة ئاطتةّ طةسيَهِ بؤ يةقاْذ .يةطةٍَ طاطني ٖاتيٓة دةسيَ و بة دةّ سووباسةنةدا
سؤيؼتنيٖ .ةس طةيؼتيٓة داسة خؤػةويظتةنةّ ،ية تةْيؼت ثةيهةسةنةي َةسيةّ ،بؤ طةيشنشدْي
دووسةدميةْةنة ،يةطةس ْيونوسطييةى داْيؼتني و قظةوباطيَهي طةسّ و طوسِ ٖاتة طؤسِيَ.
ية ثيَؼذا ٖةس قظةي ئاطاييُإ نشد ،دوايي بيَذةْط بووئ و طةيشي ضةَة دسةوػاوةنةَإ نشد.
دواي تاويَو بيَذةْطي ،طاطني بة صةسدةخةْةيةنةوة ثشطيي:
ـ بًَيَ بضامن ،ئاطييةت ثيَ ضؤْة ،يةواْةية بةالتةوة ػتيَهي طةيش و طةَةسة بيَ .واية؟
ـ بةَييَ.
تؤصيَو بة طةسطووسَِاْةوة وةآلَِ داوة ،ضوْهة ضاوةسِواْيي ئةو ثشطياسةّ ييَي ْةبوو.
َيَهي صؤس
ـ بؤ ئةوةي بتواْي دوإ بريي ييَ بهةيةوة و بةطةٖوو ْةضي ،دةبيَ ية ثيَؼذا باؾ بيٓاطي .دي
َي سابيَي ،ئةوةؾ خةتاي ئةو ْيية.
طادة و َيٗشةباْي ٖةية ،بةآلّ ػةيتإ و ضاوقايِ .ئةطتةَة يةطةي
ئةطةس تؤ طةسبشدةيت صاْيباية...
ـ طةسبشدةي ئةو؟
قظةنةيِ ثيَ بشِي و ديظإ طومت:
ـ َةطةس ئةو خوػهي تؤ...
طاطني طةيشيَهي نشدّ و طوتي:
ـ يةواْةية ثيَت وابيَ خوػهي َٔ ْيية؟ بؤضي ،خوػهُة.

ئةجماسة بةبيَ ئةوةي ئاطاي ية طةسطاَبووْي َٔ بيَ ،يةطةسي سؤيؼت:
َٓياّ،
ـ ئاطيية خوػهي َٓة .ية باونُةوة خوػهُة .دوإ طويَ بذةية ،صؤسّ َتُاْة بةتؤية و ييَت دي
بؤية ٖةَوو ػتيَهت بؤ يةبٔ نوويةنة دةدةّ.
َجاى و صيشةى و تيَطةيؼتبوو بوو .بةآلّ ضاسةسِةؾ بوو .دياسة ضاسةْووغ خشاثرت ية
باونِ نابشايةني دي
َهي ديهةي بةطةس ْةٖيَٓا ،ئةوةْذةية ئةو خؤي يةبةس يةنةّ صةبشيؽ ساْةطشت .ية ٖةسِةتي طةجنيَتيذا
خةي
ئاػل بوو و رْي ٖيَٓا .رْةنةي واتة دايهي َٔ صؤس صوو َشد ،ئةو دةَةي َٔ ٖيَؼتا ػةؾ َاْطاْة
بووّ .باونِ َين بشدةوة طوْذ بؤ طةس صةوي و صاسةنةَإ و دواصدة طاآلٕ يةويَ وةدةس ْةنةوتٖ .ةس
خؤػي ثةسوةسدةنشدٕ و طةوسةنشدْي َين طشتة ئةطتؤي و ئةطةس بشانةي واتة صسَِاَةنةي َٔ
ْةٖاتبايةتة الَإ ية طوْذ ،باونِ ٖةسطيض بةديَي ْةدةٖيَؼتَِ .اّ ية ثرتيَضبؤسط بوو و ثًةوثايةيةني تا
سادةيةى طشْطي ٖةبوو .دا ضوْهة باونِ ٖةسطيض سةصي يةوة ْةبوو ية طوْذ بضيَتة دةسيََ ،اَةّ
ثيَؼٓياسي ثيَ نشد َٔ بةو بظجيَشيََ .اَةّ ية طويَي باونُي دةخويَٓذ ،نة باؾ ْيية نوسِيزطةيةني ية
تةَةْي َٓذا بةتةْيَ بيَ و ية ٖاوسِيَ و ٖاوتةَةْةناْي دابربِيَت و َاْةوةي بةسدةواَِ يةطةٍَ نابشايةني
َهي بةديَ مبيَِٓ و صؤس طووى
َشض و َؤْي وةى بانِ ،بيَ ئةَال و ئةوال دةبيَتة ٖؤي ئةوةي ية خةي
َظونةوت و ئةخالقِ تيَو دةضيَت .باونِ َاوةيةى ٖةس ًَي ْةدةدا بؤ ثيَؼٓياسةنةي َاَةّ،
وطاْاؾ ٖةي
بةآلّ ئاخشي قايٌ بوو .ئةو دةَةي ية باونِ دادةبشِاّ ،صؤس طشياّ ،ضوْهة طةسةسِاي ئةوةي ٖةسطيض صةسدة و
ثيَهةْيٓيَهِ بة سووي باونُةوة ْةديتبوو ،بةآلّ ٖةس خؤػِ دةويؼت .نةضي ٖةس طةيؼتُة ثرتيَضبؤسط صؤس
صوو ٖيَالْة تاسيو و ْاخؤػةنةَِ يةبري نشد .ضووَة ثةمياْطةي طةسباصي و دواتشيؽ ية بةتاييؤْي طاسددا
َهةنةَإ و ٖةَوو داسيَهيؽ طةيشّ دةنشد،
َاَةوةٖ .ةَوو طاَييَ ٖةفتةيةى دةضووَةوة طةس َوي
باونِ خةفةتباسة و ثيؽ دةخواتةوة و خةّ و خةياٍَ ْوقُي نشدووةٖ .ةَوو سؤريَو دةضووة نًيَظة و ئيرت
واي ييَ ٖاتبوو قظةنشدْي يةبري ضووبؤوة .ية يةنيَو ية ديذاسةناْيذا ،ـ نة ئةودةّ تةَةمن ية بيظت اليذا
َةيةني دة طاآلْةي الواص و ضاوسِةؾ واتة ئاطييةّ دي .باونِ
َةنةي باونِ نضؤي
بوو ـ بؤ يةةّ داس ية َاي
طوتي ،نضة ٖةتيوة و ٖيَٓاويَيت ئاطاي ييَي بيَ و بةخيَوي بهات .باونِ ساطيت دةنشد َٔ .صؤسّ طشْطي
َةٖ .ةسناتيَ َٔ دةضووَة
بة نضة ْةدا .بةآلّ دةَذي ئةو وةى نيَوييةى ،ضوطت و ضاالى و طوسدوطؤي
رووسة طةوسة و تاسيهةنةي باونِ ـ نة صؤسّ خؤؾ دةويظت و دايهيؼِ يةويَذا َاآلوايي ية ريإ نشدبوو و

تةْاْةت بة سؤريؽ َؤَيَهي ٖةس ييَ داييظا ـ ئاطيية دةطبةديَ دةٖات و ية ثؼت نوسطيية
َتةسييةنةي باونُةوة يإ ية ثؼت نتيَبداْةنةوة خؤي دةػاسدةوة .دواتش وا سيَو نةوت َٔ ،طيَ ضواس
ظؤي
طاآلٕ يةبةس ناسوباسي سهووَي ْةَتواْي طةس ية باونِ بذةَةوةٖ .ةَوو َاْطيَو ْاَةيةني بضووني
باونُِ بةدةطت دةطةيؼت .صؤس بة دةطُةٕ باطي ئاطييةي دةنشد و ئةطةس نشدباػي بة ٖيَُا و
َيَهي تةَةٕ بوو ،بةآلّ ٖيَؼتاؾ طةْر دياس بوو .دا ئيَظتا تشغ و
ئاَارةيةى .باونِ يةودةَيذا ثةجنا طاي
خؤيف َٔ بيَٓٓة ثيَؽ ضاوتإ ،ناتيَ ئاطاّ ية َةمحوودي بيَضةواد ْةبوو ،نة ْاَةيةني ناسةنةسةنةَامن بة
دةطت طةيؼت و ْووطيبووي باونِ ْةخؤػة و خةسيهة دةَشيَ .داوا و تهاي نشدبوو ،ئةطةس دةتةويَ
ديذاس ئاخشي ْةبي ،دةبيَ صؤس بة ثةية بهةويتة سيَ َٔ .بة ثةية خؤّ طةياْذةوة ئاوايي ،باونِ ٖيَؼتا
َابوو ،بةآلّ نةوتبووة ئاويًهة و ئيرت طياْي يةطةس ييَوي بوو .باونِ صؤسي ثيَ خؤؾ بوو ،بة دةطتة الواص
و بيَٗيَضةناْي ية ئاَيَضي طشمتَ .اوةيةى بة ضاوي ثشِ ية ثشطياس ،يإ تها و ثاسِاْةوةوة طةيش نشدّ و
ئةوداس دواي ئةوةي طويَٓذي داّ ،داواي ييَ نشدّ ،ئاخشئ داوانةي ديَبةديَ بهةّ .بة ناسةنةسة ثريةنةي
َةنة دةيةسصي و بةساٍَ بةطةس ثيَيةوة خؤي
طوت ،ئاطيية بيَينَ .ناسةنةسة ثريةنة ،ئاطييةي ٖيَٓا .نضؤي
دةطشت.
باونِ بة ٖةصاس ساٍَ تواْيي ئةوةْذةّ ثيَ بًَيَ:
ـ دا ئيَظتا ئةو نضةّ ،خوػهةنةت بةتؤ دةطجيَشّ.
دواي ئةوة ئاَارةي بة ناسةنةسةنةي نشد و طوتي:
ـ يانؤف ٖةَوو ػتيَهت ثيَ دةَييَ.
ئاطيية دةَوضاوي بة ْوئَ و باْةنةي باونةوة ْووطاْذ و بة نوٍَ طشياْ ...يو طةعاتيَهي ثيَ ْةضووبوو،
نة باونِ طياْي طجاسد.
ية قظةناْي يانؤفسِا ييَِ سووٕ بؤوة ،ئاطيية نضي باونُة و ية تاتياْا ،خضَةتهاسةنةي ثيَؼووي
دايهُة .تاتياْاّ صؤس دوإ يةبرية .بةرٕ و باآليةني دوإ و سيَو و سوخظاسي يةبةس دآلٕ و ػيًَطري و

صيشةناْة و ضاوة سةػةناْيِ ٖةس ية ثيَؽ ضاوةٖ .ةَووإ ئةويإ بة نضيَهي يةخؤبايي و يووتبةسص
دةصاْي .ية ئاَارة و تةوغ و ثالسةناْي يانؤفةوة تيَطةيؼتِ ،نة باونِ ضةْذ طاَييَو بةس يةوةي دايهِ
َي باونِ ْةبوو و يةطةٍَ
َي ضووبووة طةس تاتياْا .ئةودةّ ئيرت تاتياْا قةسةواؾ و ناسةنةسي َاي
مبشيَ ،دي
خوػهةبةَيَشدةنةي ،نة َيَشدةنةي ػوإ بوو ،ية نؤخيَهذا دةريا .بامب تةواو ئاػكي ببوو و تةْاْةت
ويظتبووي صةَاوةْذيؼي يةطةٍَ بها ،بةآلّ تاتياْا قايٌ ْابيَ و دةطيت بة سوويةوة دةْيَ.
َجيَهابووٕ ،ئاواي طيَشِاوة:
َيَهذا ية بةس دةسطا ساوةطتابوو و دةطيت ية ثؼتةوة ٖةي
يانؤف ية ساي
َهي بيَت .ية نٔ
تاتياْا والطيوْا رْيَهي ريش بوو .ثيَي خؤؾ ْةبوو باونت طةسنض و ػةسَةصاسي الي خةي
َٔ ثيَي طوت َٔ ،نضة ئاغا ْيِ ،ئةي ضؤٕ دةنشيَ ببُة رْي تؤ؟
َي ئاغاؾ .ئةو ٖةس بة ئاطييةوة يةالي خوػهةنةي دةريا َٔ .بة
تاتياْا تةْاْةت ْةيذةويظت بيَتةوة َاي
َي تةْيا سؤرةناْي ئاٖةْط ية نًيظا تاتياْاّ دةدي .يةضهيَهي سةػي يةطةس دةنشد و ًَجيَضيَهي
َٓذاي
َهةنةوة و ية ْضيو ثةجنةسةنة سادةوةطتا ـ طيَبةسي دةَوضاوة
صةسدي بةطةس ػاْيذا دةدا و ية الي خةي
دواْةنة ية التةْيؼتةوة ،دوإ و سووٕ دةنةوتة طةس داَةنة ـ خانةسِاياْة و بة خؤْواْذْةوة دةثاسِايةوة
و بة ػيَواصي نؤٕٖ ،ةتا طةس صةوي خؤي بؤ نشِْؤؾ دةْوػتاْذةوة .نة َاَةّ ٖاتة طوْذ و َين يةطةٍَ
خؤي بشد ،ئاطيية دووطاآلْة بوو ،و تةَةْي ْؤ طاآلْة بوو ،نة دايهي َشد.
دواي َةسطي تاتياْا باونِ ئاطييةي بشدة الي خؤي .ئةو ثيَؼرتيؽ سةصي ييَ بوو ئاطيية بةسيَتةوة الي
خؤي ،بةآلّ تاتياْا ًَي ْةدةدا .بيٗيَٓٓة بةسضاوتإ ،ناتيَ ئاطييةيإ بشدةوة الي ئاغا ،ضيي بةطةس
ٖات .ئةو ٖيَؼتاؾ ئةو دةَةي يةبري ْةضووةتةوة نة بؤ يةنةّ داس دًوبةسطي ٖةوسيؼُيٓيإ يةبةس نشد
َي باواْي ،تةواو ئاصاد بوو.
و دةطتيإ َاض نشد .دايهي تا َابوو ،صؤسي ييَ توْذ دةنشد ،بةآلّ ية َاي
باونة َاَؤطتاي بوو و دطة ية باوني ،نةطي ْةدةدي .باونة ضةقاوةطووي ْةدةنشد ،واتة ْةدةبووة
َي
يةيةي و بةقوسبإ و طةدةقةي ْةدةبوو .بةآلّ ية سادةبةدةس خؤػي دةويظت و بؤ ٖيض ػتيَو دي
ْةدةػهاْذ.
َييةوة خؤي بةساَبةس بةو ،بة تاواْباس دةصاْي .ئاطيية صؤس صوو تيَطةيؼت ،نة نابإ و
باونِ ية ْاخي دي
َةنة خؤيةتي و ئاغا باونيَيت .دطة يةوة ،وةصعي ْايةباسي خؤيؼي بؤ سووٕ بؤوة .ئةوداس
خاوةْي َاي
خؤثةسطيت و َتُاْةبةخؤييةنةي ثرت بوو .خووخذة خشاثةناْي باونِ تةػةْةي نشدة ْاخييةوة و

طادةييةنةي خؤي يةدةطت دا .دةيةويظت ـ ئةوة داسيَهيإ خؤي الي َٔ داْي ثيَذا ْا ـ ٖةَوو دوْيا
ْاضاس بها ،سابشدووةنةي ئةو يةبري بهةٕ .ػةسَي يةوة دةنشد نضي نيَية و ضؤٕ بووة و ػةسَي ية
ػةسَٓييةنةي خؤيؼي دةنشد و بة دايهيؼييةوة دةْاصي .وةى دةبيين ،ئةو يةو تةَةْةيذا صؤس ػيت
َي ية طياْيذا ػةثؤيي
دةصاْي ،نة ْةدةبوو بياْضاْيَ ...بةآلّ ئاخؤ خةتاي ئةوة؟ وصة و ٖيَضي َيَشَٓذاي
َي و نةطيؼي بة دةوسةوة ْةبوو دةطيت بطشيَ و سيَي ثيَؼإ بذا .ية
دةدا و يشفةي دةٖات .خويَين دةنوي
َي خؤي .ضُا ئاطإ بوو ضاوت بة
ٖةَوو ناسيَهذا طةسبةخؤ بوو و ٖةَوو ػتيَهيؽ بةقظة و بةدي
َةَةْذةنإ بةديَ ْةَيَينَٖ ،ةس بؤية ٖةس نتيَبيَهي دةطت
طةسييةوة بيَ؟ دةيةويظت ية نضة دةوي
بهةوتياية ،دةخيويَٓذةوة .دياسة ئةوة ػتيَهي واي بؤ ئةو ثيَوة ْةدةبوو .ئةو رياْةي نة بةسدي بٓاغةنةي
خشاخ داْشابووٖ ،ةسوا بةسدةواّ بوو ،بةطةٍَ ئةوةػذا السِيَ ْةببوو و ئةقٌَ و ٖؤػي خةوػي تيَ ْةنةوتبوو.
طةست ْةيةػيَِٓ ،ئةو نات َٔ نة ٖيَؼتا تةَةْي خؤّ ية بيظت طاأل ثرت ْةبوو ،بةسثشطياسةتي و
َةيةني طيَضدة طاآلمن بةًَذا ٖات .يةنةّ سؤرةناْي دواي َةسطي باونِ ،ئاطيية تةْاْةت
طةوسةيي نضؤي
نة طويَي ية دةْطيؼِ دةبووٖ ،ةَوو طياْي دةيةسصي و تاي ييَ دةٖات .بة الواْذْةوةػِ خةَباس دةبوو.
َٓيا بؤوة ئةو خوػهي ساطتةقيٓةَة و َٓيؽ وةى
َِ س اٖات .بةآلّ دواتش نة دي
ٖةتا وسدة وسدة يةطةي
خونؼي خؤّ خؤػِ دةويَ ،ئاػكاْة ٖؤطشّ بووٖ .يض ٖةطت و طؤصيَهي تيَيذا بةدي دةنةيت ،يةوثةسِي
َةثؤثةداية.
خؤي و ية ضً
يةطةٍَ خؤّ بشدةَة ثرتيَضبؤسط .طةسةسِاي ئةوةي صؤسّ ثيَ ْاخؤؾ بوو ييَي دابربِيَِ ،بةآلّ ْةَذةتواْي
َي بزيِٖ .ةسبؤية بة يةنيَو ية ثاْظيؤْةنامن ئةطجاسد .نةضي بة ثيَضةواْةي ئةوةي بريّ ييَ نشدبؤوة،
يةطةي
ٖيض ْةطؤسِدسا و ٖةس وةى خؤي بووَ .وديشي ثاْظيؤْةنة ،بةسدةواّ دةٖاتة الّ و طهاآلي بوو ية دةطيت
و دةيطوتْ":ة بؤوةي دةبيَ تةَبيَي بهةي و ْة ئيضْيؽ دةدا بيالويَٓييةوة ".ئاطيية صؤس صيشةى بوو .ية
ٖةَوو دةوسوبةسييةناْي باػرت دةسطي دةخويَٓذ ،بةآلّ ْةيذةويظت خؤي بيَٓيَتة سيضي ئةوإ ،الطاسيي
َةي ئةوي تيَذا بوو ،يإ دةبوو
دةنشد و دووسةثةسيَض بووْ َٔ ...ةَذةتواْي تاواْباسي بهةّ ،ضوْهة ئةو ساي
طةس يةبةس ٖةَووإ داْويَينَ و َاطتاويإ بؤ بطشيَتةوة ،يإ دووسة ثةسيَض بيَ .ية ْيَو ٖةَوو نضة
َؤطيَٓشاو بوو.
ٖاوثؤيييةناْيذا تةْيا يةطةٍَ يةنيَهيإ ببووة بشادةس ،ئةويؽ نضيَهي ْاػرييين داثً
َةَةْذ بووٕ و ئاطييةيإ خؤؾ ْةدةويظت و ٖةسنات ثيَيإ خؤؾ
َة دةوي
نضةناْي ديهة صؤسبةيإ َٓذاي
بواية دةياْتواْي تةوغ و ثالسي ثيَذا بذةٕ و ئةصيةتي بهةٕ .ئاطييةؾ يةوإ ْةدةَايةوة .سؤريَهيإ ية
َي و عةيبة و ػةسّ و سةياي نشدبوو .ئاطيية
ثؤيي واْةي ياطا ئاييٓييةناْذاَ ،اَؤطتانةي باطي طةْذةي
بةدةْطي بةسص طوتبووي":تشطٓؤني و َاطتاوضيَيت طةوسةتشئ عةيبةي دوْياية ".نوستي بربِيٓةوة ئاطيية

سيَطةي خؤي دةبشِيٖ .ةس ئةوةْذة ػيَواصةنةي باػرت ببوو .ئةطةسضي يةو بواسةػذا ثيَؼهةوتٓةنةي صؤس
بةسضاو ْةبوو.
نة ئاطيية تةَةْي طةيية خةظذة طاآلٕ ،ئيرت ْةدةبوو ية ثاْظيؤْذا مبيَٓيَتةوة و َٓيؽ نةومتة طةسئيَؼة و
َطشّ و
نيَؼةيةن ي طةيشةوة .بةآلّ يةثشِ فهشيَهي باػِ بة صةئ طةيؼت ،ئةويؽ ئةوةي دةطت ية ناس ٖةي
َي و وةى
َُاي
َِ ييَ ٖةي
يةى دوو طاآلٕ طةفةسي دةسةوة بهةّ و ئاطييةؾ يةطةٍَ خؤّ بةسّ .دةطبةديَ قؤي
دةبيين ئةوة ئيَظتا ية دةّ ضؤَي سايِٖٓ َٔ .ةوٍَ دةدةّ خةسيهي ػيَوةناسي مب و ئةويؽ وةى داسي
داسإ ،ػةيتاْي و بضؤصييةنةي دةناٖ .يواداسّ ئيرت ئةجماسة فهشي خشاثي يةباسةيذا ْةنةيةوة .ئاطييةؾ
ئةطةسضي وا دةْويَينَ نة بة قظةي نةغ ْانا ،بةآلّ سي ٖةْذ َي نةطي بةالوة طشْطة ،بةتايبةتي ساي
دةْابت.
صةسدةخةيةني ٖئَُ ديظإ نةوتةوة طةس ييَوي طاطني َٔ .دةطتيِ توْذ طوػي.
طاطني ديظاْةنة طوتي:
َيَي
ـ بةَييَ ،ضؤْي طومت ئاوا بوو .بةآلّ ئيرت ئيَظتا ْةٖاَةتييةني ديهة دةطيت ثيَ نشدووة .نضةتيو دةي
باسوودة .تا ئيَظتا نةيفي بةنةغ ْةٖاتووة .بةآلّ قوسِ بةطةس ئةو نةطةي ئاطيية خؤػي بويََٓ .يؽ
داسي واية ْاصامن ضيي ييَ بهةّ .ضةْذ سؤر يةوة ثيَؽ يةثشِ فهشيَهي ْويَي بة َيَؼهيذا ٖات .ية ثيَؼذا
َي طاسدوطشِّ ،صؤسي سوو ْادةَيَ .دوايي دةيطوت ية ٖةَوو دوْيادا ٖةس
يؤَةي دةنشدّ ،نة َٔ يةطةي
َين خؤؾ دةويَ و تا َشدٕ يةَٔ صياتش نةطي خؤؾ ْاويَ ...دطة يةوةؾ صؤسِ صؤسِ دةطشيا ...نة...
وةخت بوو ية صاسّ دةسثةسِيَ و بًَيَِ...
بةآلّ طةسي صَامنِ طةطت.
دوايي ثيَِ طوت:
ـذا نة ئيَظتا ئاوا ساػهاواْة و بيَ ثيَض و ثةْا قظة يةطة ٍَ َٔ دةنةي ،بًَيَ بضامن ،خؤ ْانشيَ تا ئيَظتا
َي ْةضووبيَتة طةس نةغ .ئاخش ثرتيَضبؤسط ثشِ ثشِ ية طةجني يةبةسدآلٕ و
ٖيض نةطي خؤؾ ْةويظتيبَ و دي
دوإ.
َةواْيَو ،ثياويَهي تايبةت يإ ػواْيَهي دواْي ْيَو
ـ ْةخيَش ،نةيفي بةوإ ْاية .دةصاْي؟ ئاطيية ثاي
ئةػهةوتيَهي ثيَويظتة .بةآلّ ٖةس بةساطت ،مببووسة َٔ ،ئةوةْذةّ قظة نشد و ية ناسوباسّ نشدي.
ئةوةي طوت و ٖةطتا.
طومت:
َةنةي خؤّ.
َي خؤتإ َٔ .ئيَظتا سةصّ ييَ ْيية بضُةوة َاي
ـ طويَ بطشة .وةسة با بضيٓةوة َاي

ـ ئةي ناسةنةت؟
َي ٖاتة طةس ييَوي و ثيَهةوة ضوويٓةوة ػاسي "ٍ".
ٖيضِ ْةطوت .طاطني صةسدةيةني خؤَاْة و بيَ تويَهً
َُذا ٖةطت
َة طجييةنةي طةس طشدةنة نةوت ،خؤػييةني ػرييِٓ ية دي
ٖةس ضاوّ بة سةصة ئاػٓانإ و َاي
ثيَ نشدٖ .ةس بةساطتيُة نة دةَييَِ ػريئ ،ػرييٓيي ٖةْطوئ .دواي ئةو بةطةسٖاتةي طاطني بؤي
َِ طووى بوو.
طيَشِاَةوة ،باسي دي
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ئاطيية ٖةتا بةس دةسطا بة ثيًُاْةوة* ٖات َٔ .ضاوةسِواْي ثيَهةْيٓيَهي بووّ ،بةآلّ ئةو بيَذةْط و
بضسِناو و طةسنض بوو.
طاطني ثيَي طوت:
َٓيا بة خؤي ثيَي خؤؾ بوو بيَتةوة الَإ.
ـ ئةوةؾ بشادةسةنةَإ ديظإ ،بةآلّ دي
ئاطيية بة ْيطاي ثشِ ثشطياسةوة طةيشيَهي نشدّ َٔ .دةطتِ بؤالي دسيَز نشد و ئةجماسة ثةجنة ْاطهةناْيِ
توْذ طوػي .بةصةييِ ثيَيذا دةٖاتةوة .ئيرت ئيَظتا صؤسبةي ئةو تايبةمتةْذيياْةي داسإ ييَيإ
تيَٓةدةطةيؼتِ ،ييَِ سووٕ ببووْةوةْ .اسِةسةتيية دةسووْييةنةي ،خؤثيَٓةطرياْةنةي ،سةصي خؤْواْذٕ ،ية
ٖةَوو ئةواْةي تيَذةطةيؼتِ .ئيرت دةَتواْي ية ْاخ و دةسووْي تيَ بطةّ .طوػاسيَهي ػاساوة بةسدةواّ
َيي طةجناْةي ْيطةساْي دةنشد .بةآلّ ٖةَوو طياْي بةسةو ساطتةقيٓة و
دةيٗاسِي و خوثةسطيت و نشض و ناي
َة طةيشوطةَةسةية بؤضي ئةوةْذة طةسجنِ سادةنيَؼيَْ ،ةى
سةقيكةت دةبضووت .بؤّ دةسنةوت ئةو نضؤي
َطشة ْيوة نيَوييةي ية ٖةَوو يةػة ْاطهةنةيذا ػةثؤيي ةدا ،بطشة يةبةس سؤسة ثاى
يةبةس ئةو دواْيية دي
و بيَطةسدةنةي بوو خؤػِ دةويظت.
طاطني خؤي بة ثؤستشيَت و تابًؤناْييةوة خافآلْذ َٔ .داواّ ية ئاطيية نشد ثيَهةوة ثياطةيةني ْيَو
سةصةنة بهةئ .ئةو ثيَي خؤؾ بوو و دةطبةديَ طوتي باػةٖ .ةتا داويَين طشدةنة داطةسِائ و يةطةس
تاتةبةسديَو داْيؼتني.
ئاطيية طوتي:
َت بؤَإ توْذ ْةببوو؟
ـ ئةو ضةْذ سؤرةي ييَشة ْةبووي ،دي
ثشطيِ:
ـ بؤ ئةتؤ غةسيبيي َٓت دةنشد؟
ئاطيية يةبٓةوة ضاويَهي ييَ نشدّ و طوتي:
ـ بةَييَ .دةي باػة ،طةػت و طةيشاْي ضيانإ خؤؾ بوو؟ ضيانإ صؤس بةسصٕ؟ ية ٖةوسةناْيؽ بةسصتشٕ؟
ثيَِ بًَيَ بضامن يةويَ ضيت دي؟ نة بؤ بشانةَت دةطيَشِاوة َٔ ،طويَِ ييَ ْةبوو.
ـ بؤية بةديَت ٖيَؼتني ،بؤ ئةوةي طويَت ييَ ْةبيَ؟
ـ بؤية سؤيؼتِ ..بؤ ئةوةي...
*
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ئةوداس بة يةبضيَهي ثشِ ية َتُاْة و َيٗشةباْةوة طوتي:
ـ بةآلّ خؤ دةبيين ئةوة ية الت داْيؼتووّ و ْاػشِؤّ .دةي باػة ،ئةَشِؤ بؤضي وا تووسِة بووي؟
ـ َٔ؟
َيَ ،تؤ.
ـ بةي
ـ فةسَوو بضامن يةضي تووسِة بووّ؟
ـ ْاصامن .بةآلّ ديتِ َشض و َؤْي و بة تووسِةييةوة بةديَت ٖيَؼتني َٔ .صؤسّ ثيَ ْاخؤؾ بوو نة ئاوا بة
َةنةَإ سؤيؼيت و ئيَظتاؾ نة ٖاتوويةوة صؤسّ ثيَ خؤػة.
َيَهي ْاخؤؾ ية َاي
دي
َِ طةسِاوَةتةوة.
ـ َٓيؽ خؤػشاي
َيإ خؤؾ دةبيَ ،وا دةنةٕ.
َتةناْذ ،وةى ضؤٕ ناتيَ َٓذاٍَ دي
ئاطيية ػاْي ٖةي
ئةوداس طوتي:
َظونةوتيَهي بضووني بٓيادةَةوة ييَي تيَ بطةّ ضؤْة ،بؤ ويَٓة صؤس
ـ دةصاْي َٔ ،دةتوامن ٖةس ية ٖةي
داسإ نة ية رووسيَهي ديهةوة طويَِ ية نؤنةي باونِ دةبوو ،دةَضاْي ييَِ ْاسِاصيية يإ ْا.
ئاطيية تا ئةو سؤرة باطي باونيي بؤ ْةنشدبووّ و نة باطي باوني نشد ،ثيَِ طةيش بوو.
ثشطيِ:
ـ باونتت صؤس خؤؾ دةويظت؟
َطةسِاّ.
بةآلّ صؤس بةداخةوة دةطبةديَ ٖةطتِ نشد ،ية ثشطياسةنةي خؤّ تةسيل بووَةوة و طووس ٖةي
َطةسِاٖ .ةس دوونُإ بيَذةْط بووئ .ية دووسةوة نةػتييةى
ئةويؽ وةآلَي ْةداوة و وةى َٔ طووس ٖةي
َي دةنشدٖ .ةسدوونُإ َاوةيةى طةيشَإ نشد.
بةْيَو ضؤَةنةدا دةسِؤيؼت و دوونةي
ئةوداس ئاطيية طوتي:
ـ بؤ ٖيض ْاَييَي؟
ثشطيِ:
ـ باػة ئةَشِؤ بؤضي نة َٓت دي ،ثيَهةْييت؟
َةتي َٓةوة دادوةسي
ـ بؤخؤػِ ْاصامن بؤ .داسي واية دةَةويَ بطشيةّ ،بةآلّ ثيَهةْيِٓ ديَ .تؤ ْابيَ ية سواي
يةطةس ْاخِ بهةي ...ئاخٖ ،ةس بةساطيت ئةوة ض ٖةقايةتيَهة ية باسةي يوسييَ دةيطيَشِْةوة؟ ئاخش ئةو
سةوةصةي ية دووسةوة دةيبيٓني ،بةْاوي ئةو نشاوة .دةَيئَ ،ئةو ٖةَوواْي دةخٓهاْذ ،بةآلّ نة ئاػل بوو،
خؤػي خٓهاْذ .ية تاوي ئةػل خؤي بة ئاويَذا دا َٔ .ئةو بةطةسٖاتةّ صؤس ثيَ خؤػة .خاتوو يويضا صؤسّ
ٖةقايةت بؤ دةطيَشِيَتةوة .ئةسيَ ٖةس بةساطت ئةو خاتووْة ثؼيًةيةني سةػي ضاوصةسدي ٖةية...

َيَٓا و صويف و ثةسضةَي ساوةػاْذ.
ئاطيية طةسي ٖةي
ئةوداس طوتي:
َِ ضةْذ خؤػة.
ـ خوايةطيإ دي
يةو ناتةدا ية دووسةوة ،دةْطةدةْطيَهي ثضشِثضشَِإ طويَ ييَ بوو .بة طةدإ نةغ ويَهشِا و بيَ ثظاْةوة
بة طؤساْيي دووعايةنيإ دةطوتةوة.
تاقُي صياسةتهةسةنإ بة خاض و ئاآلوة بة سيَطةنةي خواسةوةد دةسِؤيؼنت...
ئاطيية بةدةّ ئةوةوة نة طويَي دةداية طشوودةنةي ئةوإ ،طوتي:
َيإ بشِؤّ.
ـ ض باػة يةطةي
طومت:
ـ ياْي تؤ ئةوةْذةت بشِوا بة ئاييٓة؟
طوتي:
َةواْةتييةني طةوسة .ئةطيٓا
ـ سةص دةنةّ بضُة ديَيةى صؤس دووس .دا بؤ صياسةت و ثاسِاْةوة بيَ يإ بؤ ثاي
سؤرةنإ تيَذةثةسِٕ و ريامنإ دةبشِيَتةوة و ئيَُةؾ ٖيضُإ ْةنشدووة.
طومت:
ـ تؤ سةصت ية ْاوباْطة .دةتةويَ رياْت بة ثووضي تيَٓةثةسِيَ و بةفريِؤ ْةضيَت و ػويَٓجةجنةيةى بة يادطاس
َيتةوة...
بيًَ
ـ دا ػيت وا دةنشيَ؟
َة" ...بةآلّ طةيشيَهي ضاوة طةػةناْيِ نشد و ٖةس ئةوةْذةّ طوت:
ضيي ْةَابوو بًَيََِ":ةساي
ـ تاقيي بهةوة.
َبضسِناوةوة طوتي:
ئاطيية دواي تاويَو بيَذةْطي بة سوخظاسيَهي ٖةي
ـ ٖةس بةساطت تؤ صؤست ئةو رْة خؤؾ دةويظت؟ ...يةبريتة؟ سؤري دووةّ يةنرتْاطيٓةنةَإ ،ية
َذا؟
َشِفيَٓةنةي تؤ ثيَهي ٖةي
ناوالػي نؤػهة نؤْةنةدا بشانةّ بةخؤػيي ْاصةْيٓة دي
بة ثيَهةْيٓيَهةوة طومت:
ـ بشانةت طوعبةتي دةنشدٖ َٔ .يض رْيَهِ خؤؾ ْةويظتووة .يإ باػرت واية بًَيَِ خؤؾ ْاويَ.
َييةوة سووي تيَ نشدّ و ثشطيي:
ئاطيية وةى َٓذاآلٕ بة نوجنهؤي
ـ تؤ ية رْاْذا ض ػتيَهت ية ٖةَوو ػتيَهي خؤػرت دةويَ؟
طومت:

ـ ثشطياسيَهي طةيشة.
ئاطيية بة تؤصة ػةسَيَهةوة طوتي:
ـ ساطت دةنةي ْةدةبوو ثشطياسي وات ييَ بهةّ ،واية؟ مببووسة َٔ ،ساٖاتووّ صؤس قظة بهةّ و ضيِ بيَتة
طةس صَإْ ،ةيطيَشَِةوةٖ .ةس بؤيةؾ ية قظةنشدْيَ دةتشطِ.
ـ َةتشطة ،تؤخودا ،ضيت سةص ييَية بيًَيَ َٔ .صؤسّ ثيَ خؤػة تؤ ئاخشييةنةي دةطتت يةو ْاَؤيية
َطشت.
ٖةي
ئاطيية طةسي داخظت و يةطةسخؤ ثيَهةْي .قةمت ثيَهةْيين وا ييَ ْةديبوو.
َيَهذا دًةناْي سيَو دةنشدةوة و يةطةس ئةرْؤي طٓذي دةنشدةوة ،طوتي:
دواي ئةوة ،ية ساي
ـ قظة بهة ،يإ ػتيَو خبويَٓةوة .يةبريتة ئةويَ سؤريَ ٖةْذيَ ٖؤْشاوةي "ئؤْةطني"ي ثووػهيٓت بؤ
خويَٓذيٓةوة؟
ئةوداس ية فهشةوة سؤضوو و دواي ئةوة يةثشِيَها و يةطةسخؤ دةطيت ثيَ نشد/
ـ يةويَ نة ٖةْوونة خاض و طيَبةسي يو و ثؤي داسإ
ية طةس دايهة ضاسةسِةػةنةي َٓة
طومت:
ـ ػيعشي ثووػهيٓة واية.
ٖةسوا نة ية فهشةوة سؤضووبوو ،طوتي:
َيَ ،ضريؤنيَو بطيَشِةوة.
ـ سةصّ ييَ بوو َٔ يةديَي تاتياْا دةبووّ .دةي باػة تؤؾ ػتيَو بً
َِ ية ػويَٓيَهي ديهة بوو و تاقةتي ٖةقايةت طيَشِاْةوةّ ْةبووٖ .ةَو ػتيَو ية دةوسوثؼت
بةآلّ َٔ خةياي
و خواس و رووسَإ ،بة ػادَاْييةوة دةدسةوػاْةوة .ئامسإ و صةوي و ئاوي سووباسةنة و تةْاْةت ٖةواؾ
تزيي سووْانيي بوو.
بةدةطت خؤّ ْةبوو ،يةطةسخؤ طومت:
ـ بشِواْة ،ضةْيَ دواْة.
بةبيَ ئةوةي طةيشّ بها ،ئةويؽ يةطةسخؤ طوتي:
َذةفشِئ و ية ئامساْيَ يةْطةسَإ دةطشت و يةو
َٓذة بوايةئ ،ئيَظتا ٖةي
ـ بةَييَ دواْة .ئةطةس َٔ و تؤ باي
َٓذة ْةبووئ.
دةسيا ػيٓة بيَ بٓةدا ْوقِ دةبووئ .بةآلّ خمابٔ باي
طومت:
ـ بةآلّ يةواْةية بفشِئ.

َيَي ضي؟ دا ضؤٕ؟
ـ دةي
ـ ساوةطتة ،دةيبيين .داسي واية ٖةطتيَو دةخضيَتةطياْي بٓيادةَةوة ،نة بٓيادةّ دةفشِيَينَ بؤ ئامسإ.
ساوةطتة تؤؾ باٍَ دةطشي.
َت طشتووة؟
ـ باػة تؤ باي
ـ ئةطةس ساطتيت دةويَْ ،ا َٔ ،تا ئيَظتا ْةفشِيوّ.
ئاطيية ديظإ ضؤوة فهشةوة َٔ .تؤصيَو خؤّ بةاليذا ْوػتاْذةوة.
يةثشِ ثشطيي:
َع نةي و خيَشا خبوييَيتةوة؟
تؤ دةصاْي طةَاي ظاي
تاويَو ْةَضاْي بًَيَِ ضي و وةآلَِ داوة:
ـ بةَييَ ،دةصامن.
َظُإ بؤ بزةْيَ َٔ ...و تؤؾ واي
ـ نةوابوو ٖةطتة با بشِؤؤئ .داوا ية بشانةّ دةنةّ ،ئاواصيَهي ظاي
َُإ طشتووة.
َفشِيوئ و باي
دادةْيَني ٖةي
بةسةو الي سووباسةنة ساي نشد و َٓيؽ بة دوايذا و دواي خويةنيَو ية رووسة تةطهةنةدا ،بة ئاواصي
َةتيَهي
َظي دةنشد .ية ثشِ ساي
َةوة طةَاي ظاي
ػرييين "الْةس" دةخواليٓةوة .ئاطيية صؤس دوإ و بةنةفونوي
ْاطهي رْاْة ية سوخظاسة ػيًَطرية نضؤآلْةنةيذا دةسنةوت .تا َاوةطةى دةطتِ ٖةس بة يةػة
ْةسَةنةيةوة بووٖ ،يَؼتاؾ ٖةْاطة توْذةنةي بةس دةَوضاوّ دةنةوت و ٖيَؼتاؾ ضاوة سةػة ْيوة
ييَهٓشاوةنةيِ ية سوخظاسة بضسِناو ـ بةآلّ تةواو ٖةراوةنةيذا ـ دةديت و ثيَض و خةَي ثةسضةَي ٖةس
يةبةس ضاوّ بوو.
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َي َٔ تيَجةسِي* .وة َٓذاآلٕ نةيفدؤؾ بووئ .ئاطيية صؤس طادة و يةبةسدآلٕ بوو .طاطني
ئةو سؤرة بة دي
َي خؤؾ بوو َٔ .دسةْط ضووَةوة َاَييَ و ية سيَي طةسِاْةوةَذا ٖةس طةيؼتُة
طةيشي دةنشد و دي
ْيَوةسِاطيت سووباسي سائ ،داواّ ية طةَييةواْةنة نشد ،دةطت ية طةَييةنة بة دةّ ئاوةنةدا بذا و ييَي
َهيَؼا و ئاوي سووباسة بةػهؤنة ،يةطةٍَ خؤيذا بشديين.
َةناْي ٖةي
طةسِيَ ئاوةنة بيبا .ثريةث ياوةنة طةوي
َذةخظت و سووداوةناْي ئةو سؤرةّ ديَٓاوة ثيَؽ ضاوّ ،يةو
طةيشي دةوسوبةسي خؤَِ دةطشت و طويَِ ٖةي
َةسِاونيَ و ٖةَيَو يةثشِ بةسؤني طشمت ...طةسّ ٖةَييَٓاٖ ،يَُٓيِ بة ئامساْيؼةوة ْةدي .ئامساْيؽ
ناتةدا دي
بة ئةطتيَشة سةْطاوسةْطةناْييةوة دةبضووت و دةيةسصي .داٖامتةوة بةسةو ئاوةنة ...ية قووآليية تاسيو و
َةسِاونيَي
َيإ بوو .بؤ ٖةس اليةنت دةسِواْي مجودؤٍَ و دي
طاسدةنةي ئةويؼذا ئةطتيَشة يةسصؤنةنإ مجودؤي
َةخوسثةوة .بةطةس ييَواسي طةَييةنةدا ػؤسِ بووَةوة ...ػٓةي با و خوسِةي
ثيَوة بوو و َٓيؽ نةومتة دي
ٖيَُين ئاو ية ثؼتةوةي طةَييةنة تووسِةيإ دةنشدّ و ٖةْاطةي فيَٓهي ئاوةنةؾ دٍَ و دةسوومني فيَٓو
َِ دةْيؼت .ضاوّ ثشِ ببووٕ
ْةدةنشدةوة ،بويبوييَو ية دةّ سووباسةنة دةيضشيهاْذ و دةْطة خؤػةنةي يةدي
ية فشَيَظو .بةآلّ ئةو فشَيَظهة فشَيَظهيَو ْةبووٕ ،ية خؤػي و ضيَزيَهي خؤسِاييةوة طةسضاوةيإ
طشتيبَ .ثيَتإ واْةبيَ ئةوةي ٖةطتِ ثيَ دةنشد ،ئةو ٖةطتة تاصة و ْادياسة بيَت ،نة َشؤظ ئةو دةَةي تاصة
سؤسي طةوسة دةبيَت و ثيَ دةطات ،دةنةويَتة يةسيٓةوة و ثيَي واية ئيرت ية ٖةَوو ػتيَو تيَذةطات و
َدؤػي
ٖةَوو ػتيَهي خؤؾ دةويَ .بة ٖيض دؤسيَو .ية ْاخي َٓذا ئاطشي تيٓويَيت و تاطةباسي و دي
َدؤػي،
بًَيَظةي دةطتاْذٖ .يَؼتا ْةَذةويَشا ْاوة ساطتةقيٓةنةي خؤي يةطةس ئةو خؤػيية دابٓيَِ .دي
َدؤػييةى تا خؤّ دةَييَِ بةطة .ئةوة بوو ئةوةي دةَويظت .ئةوة بوو ئةوةي ضاوةسِواْي بووّ...
دي
َةناْي و وةْةوصي
طةَييةنة بةطةس ئاوةنةدا دةسِؤيؼت ،ثريةثياوة طةَييةواْةنةؾ خؤي دابووة طةس طةوي
دةدا.

*

َيَ :ئةو سؤرة بة باػرتئ ػيَوة تيَجةسِي .بةآلّ َٔ ثيَِ وابوو ئةطةس سيَو واي داْيَُةوة ،ساطتة ئةَاْةتذاسيِ نشدووة بةآلّ دةسبشِيَٓةنةي ٖيض
دةقي فاسطييةنةي دةي

َي َٔ بوو.
َُة .يإ بةدي
َيَ ،بة دي
سؤسيَهي نوسداْةي ثيَوة دياس ْابيَ .نوسد نة ػتيَهي صؤس ثيَ باؾ يإ خؤؾ دةبيَ ،دةي
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َي طاطني ،ية خؤَِ ْةدةثشطي ،ئاخؤ ئاػكي ئاطيية بووّ؟ بةآلّ صؤسّ
بؤ طبةيٓيَهةي ،ناتيَ دةضووَة َاي
َِ خؤؾ بوو بةوةي يةثشِ ييَو ْضيو
بري يةو دةنشدةوة .طةسبشدةي رياْي َيَؼهُي داطري نشدبوو و دي
بوويٓةتةوةٖ .ةطتِ دةنشد ٖةس ية دويَٓيَوة ْاطيوَة .ضوْهة ٖةتا دويَينَ ٖةس خؤي ييَ الدةداّ .دويَينَ
َيي بؤ نشدَةوة ،دةَوضاوي تيؼو و سووْانييةني واي تيَطةسِابوو ،ية
نة ئاخشييةنةي ثشياطهةي دي
َطشي ثيَ دةدا.
ريامنذا ػيت واّ ْةديتبوو و ئةوةؾ ػةسّ و ػرييٓييةني طيششاوي و دي
َةّ دةنشد وا ية
طوسز و طؤٍَ بة دادة ئاػٓانةدا ٖةْطاوّ دةْا و داس ْة داسيَو ىظةيشيَهي ئةو َاي
َهو تةْاْةت ية طبةيٓيَي خؤػِ ْةدةنشدةوة و صؤس
دووسةوة طجي دةضؤوة .بريّ ْةى ية داٖاتوو ،بةي
نةيفدؤؾ و بةدةَاخ بووّ.
َطةسِا .ديتِ ديظإ نشاطيَهي دوإ و نةػدةي يةبةس داية .بةآلّ
نة وةرووس نةومت ،ئاطيية طووس ٖةي
دةَوضاوي خةَيَهي ثيَوة بوو و يةطةٍَ نشاطةنةي يةنيإ ْةدةطشتةوة .بة ثيَضةواْةوة َٔ صؤس طةؾ و
ييَو بة ثيَهةْني بووّ .تةْاْةت واّ ٖاتة بةسضاو ،نة بةثيَي خذةي خؤي دةيةويَ سا بها .نةضي بةطةس
خؤيذا صاٍَ بوو و ية رووسةنة ْةضووة دةس .طاطني نةفونوٍَ و دؤؾ و خشؤػيَهي تايبةتي بةطةسدا ٖاتبوو.
َةتة طةيشوطةَةسة و ية ْةناواْةي ٖوْةسخؤػةويظتةنإ تووػي دةبٔ ،ئةو دةَةي ثيَيإ واية
يةو ساي
َؤص و دًوبةسطي سةْطاوييةوة ،يةبةس تابًؤ
َة و داوةوة ".طاطني بة طةسوقزي ئاي
"طشوػتيإ خظتووةتة تةي
َضةنةي ثيَذا ديَٓا و يةو ناتةدا بة تؤصة تووسِةييةنةوة طةسي بؤ
َةّ فً
ْةقاػييةنةي ساوةطتابوو و قةي
يةقاْذّٖ .ةْطاويَو ناػةوة و بة ضاوي قيضهشاوةوة ،طةيشيَهي تابًؤنةي نشدو ديظإ ٖاتةوة ثيَؼئََ .
ْةَويظت ية ناسةنةي بهةّ و ية تةْيؼت ئاطيية داْيؼتِ .ضاوة سةػةناْي وسدة وسدة بةسةو الّ
وةسطووسِاْذ.
َيَهي صؤس بؤ ئةوةي صةسدةخةْةيةى بيَُٓةوة طةس ييَوي ،طومت:
دواي ٖةوي
ـ ئةَشِؤ ٖيض وةى دويَينَ ْي.
يةطةسخؤ و بة دةْطيَهي نضةوة طوتي:
ـ واية .ساطت دةنةي .بةآلّ ض ْيية .دويَ ػةو باؾ ْةْووطتِ ،تا بةياْي ٖةس بريّ نشدةوة.
ـ بريت ية ضي دةنشدةوة؟
َيُةوة وا ساٖاتووّ ،تةْاْةت ئةو دةَةي يةطةٍَ دايهيؼِ بووّ.
ـ ئاخ خ  ،بري ية صؤس ػتإ َٔ .ية َٓذاي
ئاطيية صؤس بة صةمحةتةوة ئةو وػةيةي دسناْذ و داسيَهي ديهةػي دووثاتة نشدةوة:

ـ نة يةطةٍَ دايهِ بووّٖ ...ةَيؼة بريّ يةوة دةنشدةوة ،نة باػة بؤضي نةغ ْاصاْيَ ئاخشييةنةي ضيي
بةطةس ديَ؟ تةْاْةت داسي واية بةآل و ْةٖاَةتييةنةؾ دةبيين ،بةآلّ ْاتواْي خؤت سصطاس بهةي .بريّ
َيَي؟ دواتش بريّ يةوة نشدةوة ،نة ٖيض
يةوة دةنشدةوة ،نة بؤضي ٖيض نات ْانشيَ سةقيكةت بة تةواوي بً
ْاصامن و دةبيَ خبويَُٓةوة و فيَش مب .صؤس خشاثيإ عاَالْذووّ* .دةبيَ طةس يةْويَ ثةسوةسدة بهشيَُةوةْ .ة
فيَشي ثياْؤييَذاْيَهيإ نشدووّ و ْة ضٓني و نيَؼاْةوةي ْةخؽ و ْيطاسيَهيؽ .تةْاْةت دسووَاْي دسووَإ
َِ ٖةبيَ و ٖاوسِيَيةتيِ ٖيض خؤؾ
ئاطاييؽ بةدواْي ْاصامنٖ .يضِ ية دةطت ْاية .يةواْةية رياْيَهي تاي
ْةبيَ".
َِ ية خؤت دةنةي .تؤ صؤس ػتت خويَٓذووةتةوة و باػيؽ ثةسوةسدة
"تؤ صؤست ية خؤت توْذ نشدووة .صوي
نشاوي و بةو ئةقٌَ و صيشةنييةتةوة"...
َييةني ئةوةْذة َٓذاآلْةوة ثشطيي:
قظةنةي ثيَ بشِيِ و بة نوجنهؤي
ـ َٔ ريش و صيشةنِ؟
نة بةدةطت خؤّ ْةبوو ثيَهةْيِٓ ٖاتيَ ،بةآلّ ئةو بضةػي ْةٖاتيَ و ػيًَطرياْة ية بشانةي ثشطي:
ـ نانة ،تؤ خوا َٔ صيشةنِ؟
َةَةناْي دةطؤسِي و دةطيت
َضة قةي
بشانةي وةآلَي ْةداوة و خةسيهي ناسةنةي خؤي بؤوة ،ثةيتاثةيتا فً
َذيَٓا.
ٖةي
ئاطيية ٖةس بةو سوخظاسة بريَةْذاْةيةيةوة دسيَزةي دا:
ـ داسي واية خؤػِ ْاصامن ضيِ ية َيَؼهي داية ،بةخوداداسي واية يةخؤّ دةتشطِ .ئاخ ،ضةْذةّ سةص ييَ
بوو ...ساطتة دةَيئَ رْةنإ ْابيَ نتيَب صؤس خبويَٓٓةوة؟
ـ صؤس ثيَويظت ْيية ...بةآلّ...
بة سوويةني طةؾ و خؤػباوةسِاْةوة ييَُي ثشطي:
َيَي ٖةس وا دةنةّ.
ـ دةي باػة ثيَِ بًَيَ بضامن دةبيَ نتيَيب ضؤٕ خبويَُٓةوة؟ ض بهةّ؟ تؤ ض بً
ْةَتواْي صوو وةآلَي بذةَةوة و بريّ دةنشدةوة ،نة ديظإ طوتي:
ـ وةسِص ْابي يةطةٍَ َٔ؟
ـ ئةو قظاْة ضني دةياْهةي؟
" دةي باػة ،طوثاغ .ثيَِ وابوو وةسِةص دةبيت.
*

عاَالْذٕ :ثةسوةسدةنشدٕ و ساٖيَٓإ.

دةطتة ْاطو و طةسَةنةي ،توْذ دةطتُي طوػي.
يةو ناتةدا طاطني باْطي نشدّ:
ـ "ٕ" ثيَت واْيية صةَيٓةي تابًؤنة صؤس تاسيهة؟
ضووَة الي .ئاطيية ٖةطتا و ضووة دةسيَ.
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ئاطيية دواي طةعاتيَو ٖاتةوة ،ية الػيجاْةي دةسطانةدا ساوةطتا و بة دةطت ئاَارةي بؤ َٔ نشد.
ضووَة الي و طوتي:
ـ طويَ بذةية ،ئةطةس َٔ مبشّ ،خةَي َٓت دةبيَ؟
َيَهٔ ئةَشِؤ دةياْهةيةوة؟
ـ ئةوة ض بهش و خةياي
ـ ثيَِ واية بةو صوواْة دةَشّ .داسي وايةٖ ،ةطت دةنةّ ٖةَوو دةوسوبةسّ َاآلواييِ ييَ دةنةَٕ .شدٕ يةو
رياْة صؤس باػرتة .ئاخ ،ئاواّ طةيش َةنة ،بة ساطتيُة .خؤّ ْاْويَِٓ ،ئةطةس بشِواّ ثيَ ْةنةي ،ديظإ ييَت
دةتشطِ و طٌَ دةنةَةوة ييَت.
ـ بؤ تا ئيَظتا ية َٔ دةتشطاي؟
ـ ئةطةس َت ثيَ طةيش و طةَةسةية ،خةتاي خؤّ ْيية ،ئاخش ئةوةْيية ٖةس ثيَهةْيٓيؼِ ْاية...
َيَهي نةوتبووة طةسيْ ،ةَذةصاْي
ئاطيية ٖةتا عةطشيَٖ ،ةسوا خةَباس و يةفهشدا بوو .فهش و خةياي
َِ بةو ْيطا ثشِ ْٗيَٓيياْةي توْذ دةبوو و نضةي ية دةسطي
َكا و دي
ضيية .بةس دةواّ ْيطاي ية ْيطاّ دةئاي
َُةضؤ .طةيشيِ
دةٖاتٖ .ئَُ دياس بوو ،بةآلّ ٖةسضي طةيشيِ دةنشد ،دةَويظت ثيَي بًَيَِ ٖئَُ بةٖ ،ةي
َشِفيَِٓ دةدي.
َظونةوتي يةْةناو و يةطةسخؤيذا ،دواْييةني دي
دةنشد و ية سوخظاسي بضسِناو و ية ٖةي
بةآلّ ْاصامن بؤضي ئةو ثيَي وابوو َٔ ،ييَي صويشّ و ثيَي وةسِةصّ.
تاويَو بةس يةوةي بشِؤَةوة َاَييَ ،ثيَي طومت:
ـ طويَ بذةية ،ثيَِ واية تؤ َٔ بة نةطيَهي ئةقٌَ طووى دةصاْي ،ئةوةؾ صؤسّ ئاصاس دةدا ...يةَةودوا ٖةس
َِ سووسِاطت و بيَ ثيَض و ثةْا بة َٔ .قةت دسؤ ْانةّ،
ػ تيَهت ثيَ دةَييَِ بشِواّ ثيَ بهة و تؤؾ يةطةي
َيَين ػةسةف دةدةّ...
بةي
بةو "بةَييَين ػةسةفةي" ثيَهةْني طشمتي.
بة ٖةراْةوة طوتي:
َيَُةوة وا دويَينَ تؤ بة َٓت طوت":بؤ ثيَذةنةْي؟"
ـ ثيَ َةنةْة .ئةطيٓا َٓيؽ ،ئةوةت ثيَ دةي
دواي تاويَو بيَذةْطي ديظإ طوتي:
َِ طشتووة ،بةآلّ ػويَِٓ ْيية بؤ فشِئ.
َطشتٔ و فشِيٓت دةنشد؟ ...ئيَظتا َٔ باي
ـ يةبريتة ،دويَينَ باطي باي
طومت:
ـ ببووسةٖ ،ةَوو سيَطةنإ بؤ تؤ ئاوةآلٕ.
ييَِ وسد بؤوة و ْيَوضاواْي تيَو ْا و طوتي:

ـ تؤ ئةَشِؤ خشاخ يةَٔ دةسِواْي و بري دةنةيةوة.
ـ َٔ؟ خشاخ برينشدْةوة؟ يةباسةي تؤوة؟
طاطني قظةنةي ثيَ بشِيِ:
َظيَهتإ بؤ ييَ بذةّ؟
ـ ئةسيَ بؤضي ئةَشِؤ ٖةسدوونتإ وا َشض و َؤٕ و بيَ تاقةتٔ؟ سةص دةنةٕ ظاي
َجيَهإ و طوتي:
ئاطيية دةطيت ييَو ٖةي
ـ ْاْ ،ا ،ئةَشِؤ ْا ،بةٖيض دؤسيَ...
ـ َٔ ْاضاست ْانةّ ،ضؤٕ ثيَ خؤػة با وابيَ...
ئاطيية دووثاتةي نشدةوة:
ـ بةٖيض ْشخيَو.
َبضسِنا.
ئيرت سةْطي ٖةي
***
َجةي سووباسّ دي ،بةخؤَِ طوتْ":ةنا ئاػكِ
نة طةيؼتُةوة دةّ سووباسةنة و ػةثؤيي تاس و بةٖةي
بووبيَت".
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طبةي بةياْيةنةي ٖةس ية خةو َي ٖةطتاّ ،بةخؤَِ طوتْ":ةنا ئاػكِ بووبيَت؟" ٖيض سةصّ ي َي ْةبوو
َةيةى بة
َُةوةٖ .ةس ٖةطتِ دةنشد ،سوخظاسي ،سوخظاسي "نضؤي
ػتيَو يةخؤّ بجشطِ و ْاخي خؤّ بهؤي
َةتييةوة" بووةتة ْةخؼي طةس دٍَ و طيامن و وا صووؾ ْاطشِدسيَتةوة.
ثيَهةْيٓيَهي سواي
ضووَة ػاسي "ٍ" و تا ئيَواسيَ يةويَ َاَةوة ،بةآلّ تاويَو ْةبيَ ،ئاطييةّ ٖةس ْةدي .دياس بوو طاغ
ْيية .طةسي ديَؼا .ثشيَظهةيةني ية ْيَوضاواْي بةطتبوو و الواص و بة سةْطيَهي بضسِناوة تاويَو ٖاتة الّ،
َيَٓابوو و بة ساٍَ بضةيةني ٖاتيَ و طوتي:
ضاوي بة ئاطتةّ ٖةي
ـ ٖيض ْيية ،ضاى دةمبةوةٖ .ةَوو ػتيَو ضاى دةبيَ .وا ْيية؟
ئةوةي طوت و ديظإ سؤيؼت.
َِ و ئاخشييةنةي بةبيَ ئةوةي
َةػةوة ْةَذةويظت بشِؤّ و بةديَيإ بيًَ
خةَيَهي قوسغ دايطشمت .بةو ساي
ديظإ بيبيُٓةوة ،طةسِاَةوة َاَييَ.
بةياْيي سؤري دوايي ،تؤصيَو بيَٗيَض بووّ .دةَويظت ناسيَو بهةّ ،دةطتِ بؤ ٖيض ْةدةضوو .دةَويظت
ٖيض ناسيَو ْةنةّ و برييؽ ية ٖيض ْةنةَةوة ...ئةوةؾ ْةنشاَ .اوةيةى بة ػاسيذا طةسِاّ و ٖامتةوة
َيَ و ديظإ ضووَةوة دةسيَ.
َاي
ية ثشِ ية ثؼتةوةَشِا طويَِ ية دةْطي نوسِيزطةيةى بوو:
ـ دةْابي "ٕ" تؤي؟
طةسِاَةوة ،نوسِيزطةيةى ية ثيَؼُةوة ساوةطتا و طوتي:
ـ ئةوة خاتوو "ئاْيَت" بؤي ْاسدووي.
ئيرت ْاَةنةي داَيَ.
َةتةنةي ئاطييةّ ْاطييةوةْ .ووطيبووي:
نشدَةوة و دةطبةديَ دةطتوخةتة بةثةيةْووطشاو و ثشِ غةي
"دةبيَ ٖةس بتبيِٓ .ئةَشِؤ طةعات ضواس ،وةسة الي نًيَظة بةسديٓةنةي تةْيؼت نؤػهة سووخاوةنة.
ػةَشِؤ نةَتةسخةَييةني طةوسةّ نشد ...تؤ خودانةت وةسةٖ .ةَوويت بؤ دةطيَشَِةوةٖ .ةس ئةوةْذة بة
نوسِيزطة ْاَةبةسةنة بًَيَ":باؾ"
نوسِيزطةنة ثشطي:
ـ وةآلَي ٖةية يإ ْا؟
طومت:
ـ بًَيَ ،باؾ.

نوسِة بة غاسدإ طةسِاوة.
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َِ صؤس توْذ ييَي دةدا .يادداػتةنةي ئاطييةّ ضةْذ
ٖامتةوة رووسةنةّ .داْيؼتِ و ية فهشةوة سؤضووّ .دي
داسإ خويَٓذةوة .طةيشيَهي طةعاتةنةَِ نشدٖ .يَؼتا ْةببووة دواصدة.
صؤسي ْةنيَؼا ،دةسطانة نشايةوة و طاطني ٖاتة رووسيَْ .يَوضاواْي تيَو ْابوو .دةطتُي طشت و ضوْذ
طوػيي .دياس بوو صؤس ْيطةسإ بوو.
ثشطيِ:
ـ ض بووة؟
نوسطييةنةي ٖيَٓاية ثيَؼةوة و بةسةوسِووّ داْيؼت.
َةوة طوتي:
بة صؤسي بضةيةني ٖيَٓاية طةس ييَوي و بة تةتةي
ـ ضواس سؤر يةوة ثيََِؽ بةو بةطةسٖاتةي بؤّ طيَشِايةوة ،طةسطاَِ نشدي .ئةَشِؤ ثرت طةسطاّ دةبيت.
ْةَذةتواْي يةطةٍَ نةطي ديهة ئاوا بيَ ثيَض و ثةْا قظإ بهةّ .بةآلّ تؤ ثياويَهي دٍَ و ْياص ثاني.
َي نةوتووةتة طةست و خؤػي دةويَي.
دؤطيت خؤَي .وا ْيية؟ طويَ بذةية :ئاطييةي خوػهِ دي
ٖةَوو طيامن نةوتة يةسصئ و ٖةطتاّ...
ـ دةفةسَووي خوػهةنةي تؤ...
قظةنةي ثيَ بشِيِ:
ـ بةَييَ ،بةَييَ ،دةَييَِ ػيَتة و َٓيؽ وةى خؤي ػيَت دةنا .بةآلّ ئةوةي باػة ئاطيية ْاصاْ َي دسؤ بها.
َيَهي يةنوٍَ و بةدؤػي ٖةية ...ئاخشييةنةي خؤي يةْاو
قظةّ ييَ ْاػاسيَتةوة .ئاي يةو نضةتيوة ض دي
َٓياّ.
دةبا .دي
ـ بةآلّ تؤ باػي بؤ ْةضووي.
َٓياّ باػي بؤ ضووّ و بةطةٖوو ْةضووّ .دةصاْي ،دويَينَٖ ،ةتا ئيَواسيَ بةديَوبإ نةوت و دةَي
ـ دي
يةٖيض ْةدةدا و تةْاْةت ْةػيذةْاآلْذ ...ئةو ٖةس ساْةٖاتووة بٓاَييَينَ و بٓووصيَتةوةٖ .ةس بؤيةؾ َٔ صؤس
ثةسؤػي ْةبووّ ،ئةطةسضي الي عةطشيَ ٖةْذيَ تاي ييَ بوو .بةآلّ دةوسوبةسي طةعات دووي ْيوةػةويَ
خاتووْة خاْةخويَيةنةَإ بةخةبةسي ٖيَٓاّ و طوتي":طةسيَو ية خوػهةنةت ٖةَييَٓة ،وةصعي باؾ
ْيية ".ساّ نشدة رووسةنةي ئاطيية .ديتِ ٖةس بة دًوبةسطةنةيةوة نةوتووة و وةى طشِي تةْذووس داييظيَ
َذةوةسيَينَ .طةسي طةسّ بوو ،ػةقةي دداْي دةٖات.
و فشَيَظو ٖةي

ييَِ ثشطي :ض بووة ْةخؤػي؟ دةطيت ية ئةطتؤّ نشد و دةثاسِاوة و دةيطوت :ئةطةس دةتةويَ ية خةّ و
َِ دةدا ٖيَُين بهةَةوة ...بةآلّ
خة فةتإ ْةَشّ ،با تا صووة ييَشة بشِؤئ َٔ .تيَي ْةدةطةيؼتِ وٖةس ٖةوي
فشَيَظهي وةى ٖةوسي بةٖاس بووْة سيَزْة و ية ْيَو قظةناْيذا بؤّ دةسنةوت ،ئاػكي تؤ بووة.
َٔ و تؤ ريش و بةبريئ و بشِوات بيَٖ ،ةس ْاصاْني ئةو نضةتيوة ضةْذة ٖةطتياسة و ٖةطت و ئةػل
َجة دةطتيَينَ و وةى تؤفاْيَو ية ْاناوةو ثيَؼي ْاطريدسيَ .تؤ
َةنةي ضةْذة بةٖيَضةوة يةْاخيذا نً
قووي
َي ضووةتة طةستٖ ،ةس بؤّ ْاضيَتةوة طةس يةى.
نابشايةني ْاصداس و خؤػةويظيت ،بةآلّ بؤضي ئةو ئاوا دي
دةَييَ ٖةس ضاوي ثيَت نةوتووة ،تؤي نةوتووةتة بةس دٍَ .ثيَي واية تؤ ئاطات ية سابشدووي ٖةية و بة ضاوي
طوونةوة طةيشي دةنةي .ية َين دةثشطي ئاخؤ باطي سابشدوويِ بؤ تؤ نشدووة يإ ْا؟ دياسة َٔ ساػاّ
ييَ نشد ،بةآلّ ئةطةس ساطتيت دةويَ صؤس ٖةطتياسة و صوو تيَ دةطا .تاقة يةى ػيت ية َٔ دةويَ ،ئةويؽ
ئةوةي صؤس صوو ييَشة بشِؤئ .دويَ ػةويَ ٖةتا بةياْي ية رووس طةسي داْيؼتِ .طفيت ييَ وةسطشمت ييَشة
بشِؤئ ،دا تؤصيَو ٖئَُ بؤوة و خةوي ييَ نةوتَ .اوةيةى بريّ نشدةوة و بشِياسّ دا يةو باسةيةوة قظةت
يةطةٍَ بهةّ .ثيَِ واية ئاطيية ساطت دةنا .وا باػرتة ٖةسدوونُإ ييَشة بشِؤئ َٔ .قايٌ بووّ بةوةي ييَشة
َت
بشِؤئ ،بةآلّ ئةو فهشةّ بة صةيٓذا ٖات و طيَشِاَييةوة .فهشي ئةوةيْ ...اصامن ...بةػهِ تؤؾ دي
ضووبيَتة طةس خوػهةنةي َٔ .بؤية ئةطةس وابيَ َٔ ،ضؤٕ دةتوامن ئةوت ييَ دووس خبةَةوة؟ بشِياسّ دا
ييَت بجشطِ...
طةسةسِاي ئةوةؾ ،طاطيين داَاو تةسيل بؤوة و طوتي:
َؤص و ئةطتةَاْة ساْةٖاتووّ.
ـ تها دةنةّ ،ييَِ ببووسةٖ َٔ .يَؼتا يةطةٍَ ئةو سووداوة ئاي
دةطتيِ طشت و توْذ و قايِ ثيَِ طوتي:
َُة.
َة يإ ْا؟ بةَييَ ،بةَييَ بة دي
ـ دةتةويَ بضاْي ئاخؤ َٔ خوػهةنةمت بةدي
َةوة طوتي:
طاطني طةيشيَهي نشدّ و بة تةتةي
ـ بةآلّ ،باػة تؤ ْاخيواصيت ،واية؟
طومت:
ـ باػة ضؤٕ دةتةويَ وآلَي ئةو ثشطياسةت بذةَةوة؟ خؤت بًَيَ .ضؤٕ دةتوامن دةطبةديَ...
قظةنةي ثيَ بشِيِ:
ـ دةصامن ،دةصامنٖ َٔ .يض َايف ئةوةّ ْيية داواي وةآلَذاْةوةت ييَ بهةّ و ثشطياسةنةػِ صؤس بيَ ديَية.
دةي باػة ئةي ض بهةئ؟ خؤ ئاطش بؤ طةَةي ْابيَ .تؤ ئاطيية ْاْاطي ،ئةو ئةوةْذة بيَ ئؤقشةية،
يةواْةية ْةخؤؾ بهةويَ ،سا بها ،يإ رواْيَو يةطةٍَ تؤ دابينَٖ ...ةس نةطي ديهة ية ديَي ئةو بواية،

دةيتواْي ْٗيَٓييةنةي خؤي بؼاسيَتةوة و دإ بةخؤيذا بطشيَ .بةآلّ ئةو وا ْيية .ضاسةسِةػييةنةػي ٖةس
يةوةي داية ،نة يةنةّ داسيَيت ئاػكي يةنيَو دةبيَ .ئةطةس ئةَشِؤ ضاوت ثيَي نةوتباية ،دا دةتضاْي بؤ
ئةوةْذة ْيطةسإ و بةثةسؤػِ.
َٔ نةومتة برينشدْةوة .قظةنةي طاطني":رواْيَهت يةطةٍَ دابينَ ".دةسطي بشِيِ .صؤس عةيب دةبوو ئةطةس
بةبيَ ثيَض و ثةْا وةآلَي ئةو بيَ ثيَضوثةْايي و ساطتطؤييةي ئةوّ ْةداباوة.
طومت:
ـ تؤ ساطت دةنةي .طةعاتيَو يةوةثيَؽ ْاَةيةني خوػهةنةمت ثيَ طةيؼت .ئةوةتا.
طاطني ْاَةنةي ييَ وةسطشمت ،خيَشا خويَٓذييةوة و دةطيت نةوتة طةس ئةرْؤناْي .طةسطاَبووْةنةي بؤ
قاقانيَؼاْيَو دةبوو .بةآلّ َٔ يةوناتةدا ٖةَوو دوْياػيإ داباَيَ ثيَهةْيِٓ ْةدةٖات.
طاطني طوتي:
ـ دووثاتةي دةنةَةوة ،تؤ بة ساطيت نابشايةني بة ػةسةفيت .دةي باػة ئيَظتا ض بهةئ؟ طةيشة؟ ئاطيا
ئيرت ْايةويَ ييَشة بيَ و ْاَةؾ بؤ تؤ دةْووطيَ .ية اليةني ديهةػةو خؤي يؤَة و طةسنؤْة دةنا ،نة
بؤضي ثاسيَضي ْةنشدووة ...ثيَِ طةيشة ،ئةو ْاَةيةي نةي ْووطي و بؤتي ْاسد؟ ضيي ييَت دةويَ؟
َٔ ٖيَُِٓ نشدةوة و ويظتُإ يةطةسخؤ ،ئةوةْذةي دةنشا ،بضاْني ضيُإ ثيَ دةنشيَ.
ئاخشييةنةي صةيُٓإ بةوة طةيؼت ،بؤ ئةوةي ثيَؽ بة ٖةس ضةػٓة سووداويَهي ْةخواصساو و ْاخؤؾ
َيَ
بطشئ ،وا باػرتة َٔ بضُة الي ئاطيية و ساطتطؤياْة قظةي يةطةٍَ بهةّ .وامشإ داْا ،طاطني ية َاي
بةديَ مبيَينَ و ٖيض بة سووي خؤي ْةٖيَينَ ،نة ئاطاي يةو ْاَةيةية ،تا عةطشيَ ديظإ يةنرت دةبيٓيٓةوة.
طاطني دةطتُي طوػي و طوتي:
ـ َٔ صؤس ٖيواّ بةتؤية .تها دةنةّ ،ئاطات ية ٖةسدوونُإ بيَ.
نة ٖةطتا ،ئةوةػي ية قظةناْي صياد نشد:
ـ بةآلّ طةسةسِاي ئةوةؾ ،ئيَُة طبةي دةسِؤئ .ضوْهة تؤ ئاطيية ْاخواصيت.
طومت:
ـ ٖةتا ئةَشِؤ دواْيوةسِؤّ دةسفةت بذةْيَ.
ـ فةسَوو ،بةآلّ ثيَِ وا ْيية تؤ بيدواصيت.
طاطني وةدةس نةوتَٓ ،ىؽ يةطةس ْيونوسطييةنة دسيَز بووّ و ضاوَِ ييَو ْا .طةسّ يةطيَزةوة دةٖات،
َيَهي صؤس ،ية ْةناو ٖشوورَيإ بؤ ٖيَٓابووّ .بؤ ساطتطؤييةنةي طاطني بةداخ بووّ و
ضوْهة بري و خةياي
َدؤؾ بووّ و ٖةَيؽ ػةسَةصاسي بووّٖ .ةس بؤّ
بةصةييِ بة ئاطيةػذا دةٖاتةوة .بة ئةػكةنةي ٖةّ دي

ْةدةضؤوة طةس يةى ،ض ػتيَو ْاضاسي نشدبووٖ ،ةَوو ػتيَو بؤ بشانةي بطيَشِيَتةوة .ية اليةني
ديهةػةوة ،ثيَِ ْاخؤؾ بوو نة دةبيَ يةثشِيَهذا و خيَشا بشِياس بذةّ و طاغ ببُةوة.
َل و خووةوة خبواصي؟"
َةيةني سةظذة طاآلْة بةو خوي
َذةطتاّ ،بةخؤَِ دةطوت":ضؤٕ دةنشيَ نضؤي
نة ٖةي
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ية نات و طةعاتي دياسيهشاودا ية سائ ثةسِميةوة و يةنةّ نةغ نة ية دةّ ضؤَةنة تووػي بووّٖ ،ةس ئةو
َة بوو ،دويَينَ بةياْي ٖاتبووة الّ .دياس بوو يةويَ ضاوةسِيَِ بوو .يةطةس خؤ طوتي:
َٓذاي
ـ ئةو ْاَةيةي خاتوو ئاْيَتِ بؤ ٖيَٓاوي.
ئاطيية رواْطةنةي طؤسِيبوو و ئاطاداسيؼي نشدبووَةوة َٔ .دةبوو دواي طةعات و ْيويَهي ديهة ،يةبشي
َي خاتوو يويضا .ية دةسطاي ْٗؤَةنةي خواسةوة بذةّ و
ئةوةي بضُة الي نًيَظة بةسديٓةنة ،بضُة َاي
بضُة ْٗؤَي طيَيةّ.
نوسِة ثشطيي:
ـ بًَيَِ ديظإ طوتي "باػة؟"
طومت:
ـ بةَييَ.
َةنة .سةصيؼِ ييَ ْةبوو بة ػةقاّ و نؤآلْاْذا
بة دةّ سووباسةنةدا سؤيؼتِ .ناتي ئةوة ْةبوو بضُة َاي
بطةسِيَِ .ية ثؼت ديواسةنةي ػاسةوة ،باخيَهي ييَ بوو .باخضةنة نةثشيَهي تيَذا دسوطت نشابوو ،بؤ ياسيي
"سونِ" و بريةخواسدْةوة .ضووَة ئةويَ .ضةْذ ثريةثياوي ئةملاْي خةسيهي طةَة بووٕ .طؤي ضيَوئ ،بة
َذةطتا.
تةقة تةم بةطةس يةنذا دةنةوٕ و ية ْةناو دةْطي ئافةسّ و بزي بزيي طةَةنةسةنإ ٖةي
َة و دوإ بة ضاوي بةفشَيَظهةوة بريةيةني بؤ ٖيَٓاّ .تا ويظتِ طةيشي بهةّ ،سووي
خضَةتهاسيَهي ريهةي
يةوال نشد و دووس نةوتةوة.
َةوة طووسٖويةي ية ْضيهُةوة داْيؼتبوو ،طوتي:
ئةو ثياوة قةي
ـ بةَييَ ،بةَييَ" ،طاخلةٕ" ئةَشِؤ صؤس خةَباسة ،دةططرياْةنةيإ بشدووة بؤ طةسباصي.
َٔ طةيشيِ نشد ،نضةنة ية طؤػةيةنةوة داْيؼت و سووَةتي خظتة طةس يةثي دةطيت ،فشَيَظهي
َوةسئ .ثياويَو داواي بريةي نش ،نضة بؤي ٖيَٓا و ديظإ ضؤوة ديَيةنةي خؤي.
بةْيَوإ ثةجنةناْي ٖةي
َؤص
َُي ئاي
خةَةنةي ئةو ،بةسؤني َٓيؼي طشت و نةومتةوة بري ئةو رواْةي ضاوةسِواْي بووّ و بري و خةياي
َيَهي ئاطوودةوة بضُة ئةو رواْة .دةبواية خؤّ يةبةس ئةو ػادي و عةػكة دوو
نشدبووْ .ةَذةتواْي بة دي
اليةْةية ساطشّ و ًَهةضي ْةمبٖ ،اونات دةبوو بةَييَٓةنةي خؤػِ بةسَة طةسيَ و ئةسنة درواس و
َتةثيَهشدٕ ْابيَ ".وةى ترييَو دةسطي بشِيِ.
طة ختةنةي خؤّ ساثةسِيَِٓ .قظةنةي طاطني نة طوتي ":بؤ طاي
ضواس سؤر يةوة ثيَؽ ،ية يةنيَو يةو "طةَي"ياْةي بةطةس ػةثؤيةناْةوةية ،تيٓووي ئةػل و ػادي بووّ.
ئةو ناتةؾ نة بةخت و ػادي سووي تيَ نشدّ ،دوودٍَ بووّ و يةخؤَِ دووس دةخظتةوة ...يةْةناوبووٕ و

َطش و طةيش و
َة دي
نتوثشِييةنةي دةيرتطاْذّ .دةبيَ دإ بةوةدا بٓيَِ نة ئاطيةي خؤي ،ئةو نضؤي
َةيةوة ،بة رياْي سابشدووي و ثةسوةسدةنةيةوة ،دةيرتطاْذّ.
َة بةنوي
طةَةسةيةؾ ،بةو طةسة ثشِ خةياٍَ و دي
َاوةيةىٖ ،ةطت و خةياٍَ و فهشي دؤساودؤس ية ْامخذا ثيَهةوة ػةسِيإ بوو .ناتة دياسيهشاوةنة خةسيو
بوو دةطةيؼت.
ئاخشييةنةي بةخؤَِ طوتْ":اتوامن صةَاوةْذي يةطةٍَ بهةّ ،ئةو ٖةس ْاػضاْيَ َٔ خؤػِ دةويَ".
َةنةي
ٖةطتاّ .دساويَهي صيويِٓ داية "طاخلةٕ"ي داَاو( .ئةو ٖةس طوثاطيَهيؼي ْةنشد) و ضووَة َاي
َيَهي باسيو بة ئامساْةوة نة
يوويضا .طيَبةسي ئيَواسة خةسيو بوو ٖةَوو ئامساْي دادةطشت و تةْيا ٖيًَ
َطةسِابوو .يةطةسخؤ ية
نةوتبووة طةس ػةقاَةنةوة ،بةتيؼهة طووسةنةي خؤسي دةَي صةسدةثةسِ طووس ٖةي
دةسطانةّ دا .دةطبةديَ نشاوة .وةرووس نةومت و نةومتة ْيَو تاسيهييةوة.
طويَِ ية دةْطي ثريةرْيَو بوو:
ـ فةسَووٕ بؤ ئيَشة ،ضاوةسِيَنت.
بة دةطتةنوتة دوو ٖةْطاويَو ضووَة ثيَؼيَ ،دةطتيَهي الواص و سةم و تةم دةطتُي طشت.
ثشطيِ:
ـ تؤ خاتوو يويضايت؟
ٖةس ئةو دةْطة وةآلَي داَةوة:
ـ بةَييَ ،الوة دواْةنةي َٔ.
ثريةرٕ ية ثًيهاْةيةني سردةوة بشدَيية طةسيَ و ية داالْةنةي ْٗؤَي طيَيةَذا ساوةطتا .يةبةس
سووْانييةني نض ،نة ية ثةجنةسةيةني بضوونةوة دةٖاتة روويَ ،دةَوضاوة ضشض و يؤضةنةي بيوةرْةنةي
ػاسةواْيِ دي .صةسدةيةني ْاػريئ ييَوة ضشض و ػؤسِةناْي ييَو سةواْذبؤوة و ضاوة نضةناْي قيض نشدبوو.
ثريةرْة دةسطايةني تةطهي ْيؼامن دا .بة دةطيت يةسصؤنِ دةسطانةّ نشدةوة و وةرووس نةومت و ثيَوةّ داوة.
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رووسةنة بضووى و تا سادةيةى تاسيو بوو و ْةَتواْي دةطبةد َي ئاطيية ببيِٓ .ئاطيية ية الي
ثةجنةسةنةوة يةطةس نوسطييةى داْيؼتبوو و ًَجيَضيَهي دسيَزي بةطةس ػاْيذا دابوو و وةى َةييَهي تشطاو
سووي يةوالوة نشدبوو و دةَوضاوي ية َٔ دةػاسدةوةٖ .اْهةٖاْهي بوو و دةيةسصي .بةصةييِ ثيَيذا
دةٖاتةوة .ييَي ضووَة ثيَؼيَ ،ثرت سووي وةسطيَشِا.
طومت:
ـ ئاْا ْيهاليؤْا.
يةثشِ قيت بؤوة و ويظيت طةيشّ بهاْ .ةيتواْي .دةطتيِ طشت .دةطتة طاسد و طشِةنةي نةوتة ْيَو
دةطتُةوة.
َي دةدا صةسدةيةني بيَيتَ و ييَوة بةباسةناْي ْةدةثؼهووتٔ ،طوتي:
َيَهذا ٖةوي
ئاطيية ية ساي
ـ َٔ دةَويظت ...دةَويظتْ ...اْ ،اتوامن قظة بهةّ.
َةي دةنشد و قظةناْي ثضشِثضشِ دةنشدٕ .ية تةْيؼتييةوة داْيؼتِ و طومت:
دا ٖةس بةساطيت صَاْي تةتةي
ـ ئاْا ْيهاليؤْا.
َٓيؽ يةوة ثرت قظةيةنِ ثيَ ْةنشا و بيَذةْط بووّ.
َاوةيةى ٖةس دوونُإ بيَذةْط بووئ َٔ .دةطتيِ ٖةس وا بة دةطتةوة بوو و طةيشيِ دةنشد .ئاطييةؾ
ثرت خؤي نؤ دةنشدةوة ،بة ئاطتةّ ٖةْاطةي دةنيَؼا و ييَوي خواسةوةي دةنشؤػت ،بؤ ئةوةي ْةطشييَ و
َةيي و ٖيَُٓيية ػةسَٓاْةيةيذا طشِوطاسدييةنِ
فشَيَظهي يووصةو ْةبةطنت ...طةيشّ دةنشد و يةو بيَ دووي
َي بةسدي دةتاواْذةوة .دةتطوت ية ػةنةتي و َاْذوويةتي بة صةمحةت خؤي طةياْذووةتة
دةدي ،دي
نوسطييةنة و خؤي خظتووةتة طةسي .ئاطشّ بؤي تيَبةسدةبوو.
بة ٖيَُين باْطِ نشد:
ئاطيية:
َةي ئاػل ،نيَ دةتواْيَ تاسيفت بها؟ ْيطاي
َ يَٓا و طةيشي نشدّ ...ئةي ْيطاي نضؤي
يةطةسخؤ طةسي ٖةي
دةثاسِايةوة ،ثشطياسي دةنشد و ْةيذةٖيَؼت فشَيَظهي يووصةو ببةطيتَ ...خؤّ يةبةس ئاطشي بةتيين ئةو
َضضاْذ .طةسّ داْواْذ و دةطتيِ َاض نشد...
َُي ٖةي
ْيطايةي ساْةطشت .ئاطشي خؤػةويظيت دي
َهيَؼاْي بوو و دةطتة بيَٗيَضةنةي ـ نة دةتطوت طةآليةنة و دةيةسصيَتةوة ـ
طويَ ِ ية دةْطي ئاخ ٖةي
بةطةسوقزَذا ديَٓا .تشغ و ػةَٓييةنةي سةوييبووْةوة .طةيشي ديَيةني صؤس دووسي دةنشد و َٓيؼي بة
ػوئَ خؤيذا ثةيهيَؽ دةنشد .ييَوةناْي تؤصيَو ييَو نشدبووْةوةْ ،يَوضاواْي دةتطوت َةسَِةسِة و

ثةسضةَي يةطةس ػإ و ًَي يووٍ ببوو و دةتطوت "با" يةطةس دةَوضاوي الي دابووٖ .ةَوو ػتيَهِ
يةبري ضووةوة و نيَؼاَة الي خؤّ .ية ثيَؼذا دةطتةناْي نةوي و دةطتةَؤ بووٕ .ئةوداس داٖاتةوة و
ًَجيَضةنةي ية ػاْي خضي و ْةسّ و ٖيَذي طةسي بة طيٓطُةوة ْووطا و ية بٔ ييَوةنامنذا ئؤقشةي طشت...
بة ئاواصيَو ،نة بةئاطتةّ طويَِ ييَي دةبوو ،طوتي:
ـ طشاوييةنةت*...
َيَظةي دا.
دةطتِ خةسيو بوو دةبووة ثؼتويَين قةدي ،نة يادي طاطني وةى بشيظهةيةى يةبةس ضاوّ بً
طومت:
ـ ئةوة ض دةنةئ.
بة ْاسِةسةتييةوة و بيَ ئةوةي ئاطاّ ييَ بيَ ،نؼاَةوة و ديظإ طومت:
ـ بشانةت ...ئاطاي ية ٖةَوو ػتيَهة ...دةصاْيَ ٖاتووَةتة رواْي تؤ.
ئاطيية يةطةس نوسطييةنة بةسبؤوة.
ٖةطتاّ و ضووَة طؤػةنةي ديهةي رووسةنة و يةطةس قظةنةّ سؤيؼتِ:
ـ بةَييَ ،بشانةت ئاطاي ية ٖةَوو ػتيَهةْ ...اضاس بووّ ٖةَووي بؤ باغ بهةّ.
ـ ْاضاس بووي؟
ئاطيية ئةوةي دووثاتة نشدةوة و دياس بوو ٖيَؼتا وةخؤ ْةٖاتووةتةوة و دوإ طويَي ية قظةّ ْيية.
بةتووسِةيي و بيَ بةصةيياْة طومت:
ـ بةَييَ ،بةَييَْ ،اضاس بووّ ،و يةوةػذا ٖةس تؤ خةتاباسيٖ .ةس تؤ .باػة بؤضي ْٗيَٓييةنةتت يةقاو داوة؟
َيَي؟ بشانةت ئةَشِؤ ٖات الّ و ضيت بؤ باغ نشدبوو،
نيَ تؤي ْاضاس نشدبوو ٖةَوو ػتيَو بة بشانةت بً
ٖةَووي بؤ طيَشِاَةوة.
َكيَ و بة ٖةْطاوي بةسص ئةَظةسوئةوطةسي رووسةنةّ دةنشد.
َِ دةدا ضاوّ ية ضاوي ئاطيية ْةئاي
ٖةوي
ئاطيية ويظيت ٖةطيتَ.
طومت:
ـ داْيؼة .تها دةنةّ داْيؼة .تؤ ييَشة يةطة ٍَ نابشايةني بةػةسةف بةسةوسِووي .بةَييَ ،بٓيادةَيَهي
بةػةسةفٖ ,.ةس بؤية تؤ خودا ثيَِ بًَيَ ْيطةساْي ضي بووي؟ ئاخؤ طؤسِاْيَهت ية َٓذا بةساَبةس خؤت

*

طشاويَ :اػكةَ ،ةعؼووقة ...خؤػةويظتٖ .ئَُ دةفةسَويَ":ديَِ طشاوي خؤّ ية باوةؾ وةسطشّ...

ٖةطت ثيَ نشد ،نة ئةو ديذاسةي ئةَشِؤت سيَو خظت؟ بةآلّ َٔ ،نة بشانةت ٖاتة الّْ ،ةَتواْي ٖيض
ػتيَهي ييَ بؼاسَةوة.
دواي ئةوة بةخؤَِ طوت":ئةو قظاْة قؤسِ و بيَ َاْاياْة ضني دةياْهةّ؟" خةسيو بوو طيَز دةبووّ ،نة بريّ
َباص و ْاثانِ و َٔ طاطيِٓ يةو رواْة ْٗيَٓييةَإ ئاطاداس نشدةوة و ئيرت
دةنشدةوة يةوةي َٔ نابشايةني فيًَ
ٖةَوو ػتيَو ئاػهشا بووة و تيَو ضووة.يةو ناتةدا طويَِ ية دةْطي ٖئَُ و تشطاوي ئاطيية بوو:
ـ َٔ باْطي بشانةَِ ْةنشد بيَتة الّ و ْةمشذةويظت ٖيضي ثيَ بًَيَِ ،ئةو خؤي ٖاتة الّ.
طومت:
ـ ٖةسضؤْيَو بيَ ،ئةوة دةبيين ض طووناسييةنت نشدووة؟ ئيَظتاؾ دةتاْةويَ يةو ػاسة بشِؤٕ...
ديظإ ٖةسوا يةطةسخؤ وةآلَي داَةوة:
ـ بةَييَ ،دةبيَ يةو ػاسة بشِؤّٖ .ةس بؤيةؾ تهاّ ييَ نشدي بيَية ئيَشة ،بؤ ئةوةي َاآلواييت ييَ بهةّ.
ـ طومت تؤ ثيَت واية ،دابشِإ ية تؤ بؤ َٔ صؤس ئاطاْة؟
ئاطيية بة طةسطاَي و وام وسَِاوييةوة دووثاتةي نشدةوة:
َيَي؟
ـ باػة ض ثيَويظت بوو ٖةَوو ػتيَو بة بشانةّ بً
ـ خؤ ثيَِ طوتيْ َٔ ،ةَذةتواْي ػتيَهي ديهة بًَيَِ .ئةطةس خؤت ْٗيَٓييةنةتت ئاػهشا ْةنشدباية...
بة دَييَهي طادةوة طوتي:
َةنة نًيًيَهي ديهةي ٖةية و دةيذاتة
ـ َٔ دةسطاّ يةطةس خؤّ داخظتبوو و ْةَذةصاْي خاوةٕ َاي
بشانةّ...
َيَهي ثانةوة ،ضيي ْةَابوو يةو طاتةدا دةٖشيِ بها ...بةآلّ ئيَظتا نة
ئةو ثاناْة و ثاطاوةي ئةو بة دي
َةي طادة و ييَكةوَاو و
وةبريّ ديَتةوة ،وةختة ئاطشّ ية دةسطي بةس بيَ و بةصةييِ ثيَيذا ديَتةوة .نضؤي
َجاى.
دي
طومت:
ـ دةي باػة ،ئيَظتا ٖةَوو ػتيَو بشِايةوةٖ ،ةس ئةوةْذة َاوة ،ييَو دابشِيَني.
َطةسِاٖ .ةطتِ دةنشد ،تؤقيوة و ػةسَيؽ دةنا يةوةي
ئيرت ية بٓةوة طةيشيَهي ئاطييةّ نشد ...طووس ٖةي
َٔ دةَطوت و دةيبيظتٖ َٔ .ةسوا ئةَظةسوئةوطةسّ دةنشد و وةى بٓيادةَيَهي "تا" ييَٗاتوو وسِيَٓةّ
دةنشد و دةَطوت:
َيذةدا و طةػةي دةنشد ،ثيَ بطا .تؤ ٖةوداي
ـ تؤ ْةتٗيَؼت ئةو ئةػل و خؤػةويظتييةي خةسيو بوو ٖةي
ئةو خؤػةويظتييةت ثظاْذ نة ْيَوامناْذا بووَ .تُاْةت بة َٔ ْةبوو ،طوَاْت ييَِ ٖةبوو...

ناتيَ ئةواْةّ ثيَ دةطوت ،دةَذي ئاطيية داس بة داس ثرت خؤي بةسةو ثيَؼةوة دةْوػتيَٓيَتةوة .ية ثشِ
َيظتيَِٓ.
َِ دا ٖةي
ئةرْؤي دادا ،طةسي خظتة ْيَوإ دةطيت و دةطيت نشد بة طشيإ .ساّ نشدة الي و ٖةوي
بةآلّ ئةو خؤي بواسد .ثيَويظتة بًَيَِ خؤّ يةبةس فشَيَظهي رٕ ساْاطشّ و دةطبةديَ ناسّ تيَ دةنا و طةسّ
ييَ دةػيَويَ.
ثيَِ طوت:
ـ ئاْا ْيهاليؤْا ،ئاطيية ،تها دةنةّ ،يةبةست داثاسِيَُةوة ،تؤ خودانةت َةطشييَ...
ديظإ دةطتيِ طشت.
ئةوةػِ بةالوة طةيش بوو ،نة ئاطيية ية ثشِ ٖةطتا و بة ثشِتاو بةسةو دةسطانة غاسي دا و وةدةس نةوت.
دواي ضةْذ خويةنيَو ،ناتيَ خاتوو يويضا ٖاتة رووسيَٖ َٔ ،ةسوا ،وةى ية ناسةبايإ دابيَِ ،ثيَِ بة
عةسصييةوة وػو ببووٖ .ةس ْةَذةصاْي ئةو ديذاسة ضةْذة خيَشا و ضةْذةؾ بيَ َاْا و نةساْة تةواو بوو.
َيِٖ ،ةس يةى قظةػِ
َِ دابوو و دةبوو ثيَي بً
َيَهذا َٔ ئيَظتاػي يةطةٍَ بيَ ،يةو ٖةصاس قظةيةي يةدي
ية ساي
ثيَ ْةطوتبوو و خؤػِ ْةَذةصاْي ئةو َةطةيةية ضؤٕ دةبشِيَتةوة و ئةو قظاْة بةنويَ دةطةٕ.
َيَٓابوو ،ثشطيي:
َيَهذا بشؤ صةسدةناْي ٖةتا طٓض و ضشضي ْيَوضاواْي ٖةي
خاتوو يويضا ،ية ساي
ـ خاتووٕ سؤيؼت؟
َٓيؽ وةى بٓيادةَيَهي طةَزة طةيشيَهي ئةوّ نشد و وةدةس نةومت.
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ية ػاسي وةدةس نةومت و سيَطاي دةػتةنةّ طشتة بةس .داخ و خمابٔ و نةطةسيَهي بةتني و طووتيَٓةس ،ئاطشي
ية ٖةْاوسّ بةس دةدا ...صؤسّ خؤّ طةسنؤْة دةنشد ،نة بؤضي و ضؤٕ تيَٓةطةيؼتِ نة ض ػتيَو ئاطييةي
ْاضاس نشدبوو رواْطةنة بطؤسِيَ؟ بؤضي ْشخو بؤ ئةو فيذاناسي و يةخؤبوسدووييةي ئاطيية داْةْا ،نة بةو
َي ئةو ثريةرْة؟ بؤضي ٖيَؼتِ ئاطيية بشِوا؟ يةو رووسة ْيوةتاسيو
ٖةَووة صةمحةتةوة خؤي طةياْذبووة َاي
َذا ،نة ئةو يةخؤّ بتؤسيَِٓ و
و تةسيهةداٖ ،ةس خؤّ و ئةو ،ئةو وصة و ٖيَضة يةنويَوة يةَٓذا طةسي ٖةي
تةْاْةت طةسنؤْةػي بهةّ ...دةضووَة ٖةس نويَ ،سوخظاسي يةبةس ضاوّ بوو و داواي ييَبوسدمن ييَ
دةنشد .يادي سوخظاسة بضسِناوةنةي ،ضاوة طشنة ثشِ ية فشَيَظهةناْي ،ثةسضةّ و صويفة سةػة ثةخؽ و
ثةسيَؼاْةنةي طةس ػإ و ًَي ،طةسي نة يةطةس طيٓطِ ئاساَي طشتبوو ،ئاطشي تيَ بةسدةداّ.
قظةنةي"طشاوييةنةي تؤ "...ية طويَُذا دةصسيٓطايةوة .بةوة طوونٓاييِ بةخؤّ دةدا نة"َٔ بة قظةي
ويزدامنِ نشد ".بةآلّ تشطٓؤناْة دسؤّ يةطةٍَ خؤّ دةسد .ضوْهة خؤّ ٖةس ْةَذةويظت ئاوا نؤتايي بيَ.
ضُا دابشِإ يةو بؤ َٔ ٖةسوا طووى و طاْا بوو؟ بة تووسِةيي و بيَضاسييةوة بةخؤَِ دةطوت":ػيَتة،
طةَزة ،نةسة"...
َي ئاطيية نةومتة سيَ.
ػةو بةطةسدا دةٖات .بة ٖةْطاوي خيَشا بةسةو َاي
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طاطني ٖةس ضاوي ثيَِ نةوت ،بة ثيًُةوة ٖات و ية دووسةوة ٖةساي نشد:
ـ خوػهةنةَت دي؟
ثشطيِ:
ـ بؤ ْةٖاتؤتةوة؟
ـ ْا.
ـ ٖيَؼتا ْةٖاتؤتةوة َاَييَ؟
َيَٓةنامنإ ضووَة
ـ ْا ،ببووسة خةتاي َٓةْ .ةَتواْي دإ بة دةسطُذا بطشّ و بة ثيَضةواْةي قةوٍ و بةي
نًيَظة بةسديٓةنة .يةويَ ْةَذيت ،دياسة ْةضووةتة ئةويَ.
ـ بةَييَ ،ئاطيية ْةضووبووة ئةويَ.
ـ نةواتة تؤ ْةتذيتووة؟
دةبوو ثيَي بًَيَِ نة ديتووَة.
ـ ية نويَ؟
َي خاتوو يويضا .طةعاتيَو يةوة ثيَؽ ييَو دابشِائ .ثيَِ وابوو ٖاتؤتةوة َاَييَ.
ـ ية َاي
ـ دةي باػة ،ديظإ سادةوةطتني.
ضوويٓةوة َاَييَ و ية تةْيؼت يةنةوة داْيؼتنيٖ .ةسدوونُإ بيَذةْط و خةفةتباس بووئَ .اوةيةى
طةيشي يةنرتَإ دةنشد و ضاوَإ ية دةسطاي رووسةنة بشِيبوو و يةطةس ٖةطت بووئ .ئاخشييةنةي طاطني
ٖةطتا و طوتي:
َآلٖي ئةو نضةتيوة ئاخشييةنةي َٔ دةنوريَ .با
َة دةنا .وةي
َهةي
َِ خشاخ نةي
ـ ئيرت خةسيهة تيَذةثةسِيَ .دي
بضني بضاْيي ية نويَية ،بيذؤصيٓةوة.
ية َاَييَ وةدةس نةوتني .ئيرت ٖةوا تاسيو ببوو.
َيَهذا نآلوةنةي ديَٓاية طةس بشؤي ،ثشطيي:
طاطني ية ساي
ـ يةطةٍَ ئاطيية باطي ضيت نشد؟
َي بووّ .ضؤمنإ داْابوو واّ قظة يةطةٍَ نشد.
ـ َٔ ٖةس ثيَٓر خويةى يةطةي
طاطني طوتي:
ـ يةى ػت ،وا باػرتة ٖةس نةغ بةاليةنذا ييَي بطةسِيَني ،يةواْةية صووتش بيذؤصيٓةوةٖ .ةسضؤْيَو بيَ دواي
طةعاتيَو وةسةوة ئيَشة.
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َجة ٖةَوو ػةقاّ و
َٔ دةطبةد َي ية سةصةنةوة بةسةوخواس َي داطةسِاّ و خؤّ طةياْذة ػاسي .بة ٖةي
َةنةي خاتوو يويضاؾ .دوايي
نؤآلْةنإ طةسِاّ و طةسّ بة ٖةَوو نوٕ و ناريَشيَهذا* نشد ،تةْاْةت َاي
بةسةو سووباسةنة طةسِاَةوة و بةدةّ سووباسيَذا غاسّ دا ...داس داسيَ تووػي رْيَو دةبووّ ،بةآلّ ئاطيية ية
َيذا بووْ ،ةى ٖةس
َُذا ْةدةٖات .تشطيَهي ػاساوةّ ية دي
َظؤصيي بةدي
ٖيض نويَ ْةدي .ئيرت بةصةيي و دي
َرتئ ئةػل .دةطتُِ ييَو دةخؼاْذٕ و
تشطيؽ ،بطشة ثةػيُاْي و داخ و نةطةسي دٍَ تاويَين ئةػل ،قووي
ية تاسيهاييةنةي ػةودا باْطي ئاطيةيِ دةنشد .ية ثيَؼذا ٖئَُ و يةطةسخؤ و دواتش يةى بةخؤّ ٖةساّ
َُةوة خؤػِ دةويَ ،طويَٓذّ دةخواسد ،نة ٖةسطيض ييَي دويَ
دةنشد .صوو صووؾ بةخؤَِ دةطوت ية ْاخي دي
ْامبةوة ،ئاَادة بووّ ٖةسضي ٖةَة بة قوسباْي ئةوي بهةّ ،بؤ ئةوةي بتوامن داسيَهي ديهة دةطتة
طاسدةنةي بطشَةوة ،داسيَهي ديهةؾ طويَِ ية دةْطة ٖيَُٓةنةي ببيَتةوة ،داسيَهي دي ية تةْيؼت
خؤَي ببيُٓةوة...
َيَهي ثاى و بيَدةوؾ و ثشِ ية ٖةطت و ئيشظاغ
ئةوةْذةّ ييَ ْضيو بوو ،بة بشِياسيَهي ييَربِاواْةوة و بة دي
ٖاتة الّ و طةجنيَتيية بيَطةسد و ػةقٌَ ْةػهاوةنةي خؤي بؤ َٔ ٖيَٓا ...بةآلّ َٔ ية باوةمشِ ْةطشت و
َشِفيَٓةنةي ،نة ضؤٕ ية خؤػييإ و طةؾ طةؾ و
خؤَِ بيَ بةؾ نشد ،ية ضيَزي طةيشنشدْي سوخظاسة دي
ٖئَُ و بيَذةْط دةثؼهويَ ....ئةو خةياآلْة ػيَتيإ دةنشدّ.
ْوقُي ثةراسة و بيَٗوايي بةخؤَِ دةطوت":تؤ بًَيَي ضووبيَتة نويَ؟ ضيي بةطةس خؤي ٖيَٓاوة؟" ية ثشِ
قةآلفةتيَهي طجي ية دةّ سووباسةنة بةسضاوّ نةوت .ئةوةّ ديتبوو و دةَٓاطي .يةويَ ،يةطةس طؤسِي
بٓيادةَيَو ،نة سةفتا طاٍَ يةَةوبةس ية سووباسةنةدا خٓهابوو ،خاضةبةسديٓةيةى و نيًَيَو بة
َِ ثظا ...بةسةو خاضةنة ساّ نشد .قةآلفةتة طجييةنة
ْووطشاويَهي نؤْةوة ضةقيَٓشابووٕ .بةْذي دةسط و دي
يةبةس ضاوّ وٕ بووٖ .ةساّ نشد:
ـ ئاطيية.
ية ٖاواسي وةسؼياْةي خؤّ تشطاّ .نةغ وةآلَي ْةداَةوة.
واّ بة باػرت صاْي بطةسِيَُةوة و بضامن ئاخؤ طاطني دؤصيويَتةوة يإ ْا.

*

ناريَش :قورئ .نةيئَ .نوٕ .بةداخةوة بةػيَو ية َيذياناْي نوسدطتإ نات زَيَشيإ نشدووة بة ناريَش ،ضوْهة نوسدي ْاصأْ ثيَيإ واية ساطتة.
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َيَهذا وةى باي ػةَا ٍَ بة سيَطاي باخة سةصةنةدا بةسةو رووس غاسّ دةدا ،طةيشّ نشد رووسةنةي
ية ساي
ئاطيية سووْانة ،ئةوة تؤصيَو ْيطةساْييةنةي سةواْذَةوة.
َةنة ْضيو بووَةوة ،دةسطاي خواسةوة داخشابوو .ية دةسطاّ دا .ثةجنةسةي ْٗؤَة تاسيهةنةي خواسةو
ية َاي
بة ثاسيَضةوة نشايةوة .طاطني طةسي ٖيَٓا دةسيَ .ييَِ ثشطي:
ـ دؤصيتةوة؟
يةطةسخؤ طوتي:
ـ خؤي طةسِاوة ،ئيَظتا ية رووسةنةيةتي ،دًوبةسطةناْي دادةنةْيَْ ،اسِةسةت َةبة.
بة ػاطةػهةييةوة طومت:
ـ صؤس ػونش ،صؤس ػونش ،باؾ بوو .دةصاْي ،ئيَُة ديظإ دةبيَ قظإ بهةيٓةوة.
بؤ ناتيَهي ديهة ،بؤ ناتيَهي دي ،داسيَ خودات يةطةٍَ بيَ.
طومت:
ـ تا بةياْي ،طبةيينَ بشِياس دةدةئ.
طاطني ديظإ طوتي ،خودات يةطةٍَ.
ئيرت ثةجنةسةنةي ثيَوة دا.
ضيي ْةَابوو ية ثةجنةسةنة بذةّ .دةَويظت ٖةس ئةو ناتة ثيَي بًَيَِ دةَةو َي خوػهةنةت خبواصّ و
صةَاوةْذي يةطةٍَ بهةّ .بةآلّ صةَاوةْذ ئةويؽ يةو وةصعةدا! ...بة خؤَِ طوت":بةياْي ،طبةيينَ دةمبة
نةطيَهي بةختةوة"...
طبةيينَ بةختةوةس دةمب .بةختةوةسي طبةيينَ و دويَٓيَي ْيية ،بةختةوةسي دويَٓيَي ٖةس ية بري ْيية و بري ية
َهو تاقة طاتيَو.
طبةيٓيَؽ ْاناتةوة .بةختةوةسي ئةَشِؤي يةبرية و تةواو ـ ئةويؽ ْةى يةى سؤرـ بةي
َهو بة
يةبريّ ْيية ئةو ػةوةّ ية ػاسي "ص" ضؤٕ سؤر نشدةوةْ .ةى بة ثيَ و ْةى بة "طةَي"يؽ ،بةي
َة دةوةْيَو دةيضشيهاْذ ،ساوةطتاّ و طويَِ ية ضشيهة و
َيَهي بةٖيَض دةفشِيِ .بويبوييَو يةطةس ضً
ػاباي
َدظت ،دةتطوت طؤساْيي ئةػل و بةختةوةسيي َٔ دةضشِيَ.
ئاواصةنةي ٖةي

21
َةنة طووسِ َا.
َةت و وةصعي َاي
َةنةي ئاطيية ْضيو دةبووَةوة ،طةسّ ية سواي
بؤ بةياْي ،نة ية َاي
َةنة يةطةس ثؼت بووٕ و ناغةص بةَالو بةوالدا بآلو ببووْةوة.
ضوْهة ٖةَوو دةسطا و ثةجنةسةناْي َاي
َي.
خضَةتهاسةنة طةطهي ييَ دةدا و ناغةصةناْي دةَاي
ييَي ضووَة ثيَؼيَ.
َيَية ،خضَةتهاسةنة طوتي:
بةس يةوةي ييَي بجشطِ ،ئاخؤ طاطني ية َاي
ـ سؤيؼنت.
بةبيَ ئةوةي بةدةطت خؤّ بيَ ،دووثاتةّ نشدةوة:
ـ سؤيؼنت؟ ...ياْي ضي سؤيؼنت؟ بؤ نويَ ضووٕ؟
ـ طةعات ػةػي بةياْي سؤيؼنتْ .ةياْطوت دةضٓة نويَ .ساوةطتة ،تؤ دةبيَ دةْابي "ٕ" بي؟
ـ بةَييَ.
ـ ْاَةيةنيإ الي رْةي خاوةٕ َاٍَ بؤ بةديَ ٖيَؼتووي.
خضَةتهاسةنة ضووة طةسيَ و ْاَةنةي ٖيَٓا:
ـ فةسَووٕ.
َة ...باػة ػيت وا ضؤٕ دةبيَ؟
ـ َةساي
خضَةتهاسةنة بة طةسطاَييةوة طةيشيَهي َين نشد و خةسيهي طةطو ييَذاْةنةي خؤي بؤوة.
ْاَةنةّ نشدةوة ،دةطتوخةتي طانني بوو .ئاطيية تاقة وػةيةنيؼي تيَذا ْةْووطيبوو .طاطني ْووطيبووي"
َٓياّ بةو ثيَيةي تؤ نةطيَهي بةئةصَووٕ و
تها دةنةّ ،ثيَت ْاخؤؾ ْةبيَ ئاوا يةثشِ سؤيؼتني .دي
ثيَطةيؼتووي ،بةو بشِياسةَإ ساصي دةبيٖ .يض سيَطةيةني ديهةَإ ْةبوو بؤ دةسباصبووٕ يةو دؤخةي
خةسيو بوو دةطةيؼتة ديَي ْاطو و َةتشطيذاس .دويَينَ ئيَواسيَ ئةو دةَةي ٖةسدوونُإ بة بيَذةْطي و
ْيطةساْييةوة ضاوةسِيَي طةسِاْةوةي ئاطيية بووئ ،بؤّ دةسنةوت ْاضاسئ بشِؤئٖ .ةْذيَ دابوْةسيت و
عوسف و عادةت ٖةٕ ،نة َٔ سيَضيإ دةطشّ و دةػضامن بؤضي تؤ ْاتواْي يةطةٍَ ئاطيية صةَاوةْذ بهةي.
ئاطيية باطي ٖةَوو ػتيَهي بؤ نشدّ .ية ثيَٓاو ٖيَُٓيي ئةودا ْاضاس بووّ داواي بةسدةواّ و ػيًَطرياْةي
وةدي بيَِٓ ".ية نؤتايي ْاَةنةدا ْووطيبووي ،صؤس بةداخِ ئاػٓايةتييةنةَإ وا صوو نؤتايي ٖات .بة
ئاواتي بةختةوةسيتِ .بة طةسَوطوسِي و خؤَاْة دةطتت دةطوػِ و داوات ييَ دةنةّ بة ػويَُٓاْذا
ْةدةطةسِيَي.
ٖاواسّ نشد:

ـ ناّ دابوْةسيت و عوسف و عادةت؟ ئةو قظة قؤسِ و بيَتاَاْة ضني؟ نيَ بؤي ٖةية ئةوّ ييَ بظتيَينَ...
طةسّ خظتبووة ْيَوإ دةطتةنامنةوة و دةَطوػي.
َةنةي نشد .تشطةنةي ئةو وةخؤي ٖيَٓاَةوة .بة َيَؼهُذا ٖات
خض َةتهاسةنة تشطا و باْطي خاوةٕ َاي
نة دةبيَ بهةوَة ػويَٓيإ .دةبيَ ٖةسضؤْيَو بيَ بياْذؤصَةوة .خؤّ يةبةس ئةو صةبشة طوسضوبشِة ساْةدةطشت
َةنةوة تيَطةيؼتِ نة بة ثاثؤسِ بةسةو
َيؽ بوو يةطةٍَ ئةو دابشِاْة سابيَِ .ية قظةناْي خاوةٕ َاي
و َةساي
خواسووي سووباسي سائ داطةسِاوٕ و سؤيوٕ .ضووَة ْووطيٓطةي ثاثؤسِةواْي .طوتيإ بًييت تا ػاسي
َٓيإ بشِيوة .ضووَةوة َاَييَ بؤ ئةوةي نةيوثةيةنامن خشِ بهةَةوة و دةطبةديَ بهةوَة ػويَٓيإ .نة بة
نؤي
َيَٓا و ية ثةجنةسةي ئةو رووسةوة وا
َي خاتوو يويضادا تيَذةثةسِيِ ،يةنيَو باْطي نشدّ .طةسّ ٖةي
الي َاي
دويَينَ يةويَذا ئاطييةّ ديت ،بيوةرْةنةي ػاسةوامن ديت ،نة بة صةسدةخةْة قيَضةوْةنةيةوة باْطي دةنشدّ.
سووّ ييَ وةطووسِاْذ و ويظتِ بشِؤّ ،ديظإ باْطي نشدَةوة و طوتيْ ،اَةيةنِ ثيَية بؤت .بةو قظةية
َةنةي .نة ديظإ ضاوّ بةو رووسة نةوتةوة ،ئاي نة ضيِ بةطةس ٖات...
ساوةطتاّ و ضووَة َاي
ثريةرْة نوتة ناغةصيَهي ْيؼإ داّ و طوتي:
ـ قةوٍ وابوو ئةطةس خؤت بيَية ئيَشة دا ئةو ْاَةيةت بذةَيَ ،بةآلّ يةبةس ئةوةي تؤ طةجنيَهي ْاصداسي،
بؤيةؾ باْطِ نشدي وةسيطشي.
ْوطشاوةنةّ وةسطشت.
َةّ و بةثةية ْووطيبووي:
يةطةس نوتة ناغةصيَو بة قةي
"بة خودات دةطجيَشّ ،تا ٖةتاية يةنرت ْابيٓيٓةوة .ثيَت واْةبيَ يووتبةسصي ئةو ناسةي ثيَ نشدّْ ،ا،
َذةوةساْذ ،ئةطةس يةى قظة،
سيَطةيةني ديهةّ يةبةسدةّ ْةبوو .دويَينَ ،نة ية تةْيؼت تؤوة فشَيَظو ٖةي
تاقة يةى قظةت نشدباية ،دةَاَةوة و ْةدةسِؤيؼتِ .بةآلّ ْةتهشد .نةوابوو سؤيؼتٓةنةّ باػرت بوو.
خودات يةطةٍَ بؤ تا ٖةتاية".
تاقة يةى قظة ...ئاخ ،نوسِة ٖةس بةساطيت ضةْذة طةَزة و بيَ ئةقٌَ بووّ .خؤ سؤري بةس ية فشَيَظو
َوةساْذْةنة ئةو قظةيةّ دةنشد ،ية دةػت و دةس دووثاتةّ دةنشدةوة و ية خؤسِا بة دةّ "با"َذا
ٖةي
دةدا ...نةضي بةخؤيِ ْةطوت نة ئاػكتِ و خؤػِ دةويَي ...بةآلّ ئاخش يةو طاتةدا ْةَذةتواْي الي
خؤي وا بًَيَِ .نة يةو رووسة ػووَةدا ضووَة اليٖ ،يَؼتا ييَِ سووٕ ْةبوو ئاػل بووّ .تةْاْةت ئةودةَةي
َِ ْةطةسِابووٖ ...ةس
يةطةٍَ بشانةػي ،بةبيَذةْطي و خةفةتباس داْيؼتبووّٖ ،يَؼتا ئاطشي ئةػكةنةي يةدي
ضةْذ طاتيَو دواي ئةوةي بةػويَٓيذا طةسِاّ و ية ٖةَوو اليةنةوة باْطيِ نشد ،يةو تشطاْةي ْةنا ية نيظِ
بضيَ و ػتيَهي بةطةس ٖاتيبَ ،يةو ناتةدا ئةػل بة تني و ٖيَضيَهي يةسادةبةدةسةوة دٍَ و طيامني داطشت...

بةآلّ تاصة دسةْط ببوو .يةواْةية ثيَِ بًَئَ":ػيت وا نشدةْي ْييةْ ".اصامن دةنشيَ يإ ْا .ئةوةْذة دةصامن،
َةنةي
َيَو ْاص و عيؼوة ية ئاطييةدا ٖةبواية ،يإ ئةطةس باسي بٓةَاي
ئةوة سةقيكةتيَهة ،نة ئةطةس تؤطكاي
َي بهةٕ ،ئاطيية ثيَي
ئاوا ْةبواية ،يةواْةبوو ْةسِوا .ئةوةي نضإ بة ػيَوةيةني ديهة دةياْتواْي قةبووي
قةبووٍَ ْةدةنشا َٔ ،ئةوةّ ْةصاْي .ية دوا ديذاسَذا يةطةٍَ طاطيٓيؽ ،ية بةس ثةجنةسة تاسيهةنة ،ئةقٌَ و
َةنةّ ْةيٗيَؼت ئةػكة بةخةبةسٖاتووةنةّ ئاػهشا بهةّ و ئةو ٖةودا ْاطهةي نة ٖيَؼتا
ٖؤػة نشض و ناي
دةَتواْي خؤَي ثيَ بطشَةوة ،ية دةطتِ خضي.
َٔ وةسِيَ نةومت .يةبريَة ،ناتيَ
َطشت و ضووَة ػاسي "ٍ" و بةسةو نؤي
ٖة ئةو سؤرة دةطبةديَ داْتاّ ٖةي
ثاثؤسِةنة دةنةوتة سيَٖ َٔ ،يَؼتا خةيو بوو َاآلوايي يةو نؤآلٕ و ػويَٓاْة دةنةّ نة ْةدةبوو ٖةسطيض
يةبرييإ بهةّ .تةْاْةت "طاخلةٕ"يؼِ دي ،نة ية دةّ سووباس يةطةس ْيو نوسطيةى داْيؼتبوو .سةْطي بة
سوخظاسةوة ْةبوو ،بةآلّ ثةراسة و خةفةتي ثيَوة دياس ْةبوو .طةجنيَو ية اليةوة ساوةطتابوو و بة
ثيَهةْيٓةوة ػتيَهي بؤ دةطيَشِاوة .ية نةْاسةنةي سووبةسِوومشةوة ،ثةيهةسةي َةسيِ ٖةسوا خةَباس ية ْيَوإ
يو و ثؤي ثريةداسةنةوة دةيشِواْي.
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َٖٔ ،ةْذيَ صاْياسيِ ية باسةي طاطيٓةوة بةدةطت ٖيَٓا و ييَِ سووٕ بؤوة ئةو ضووْةتة يةْذةٕ.
ية ػاسي نؤي
َٓيؽ بةدواياْذا سؤيؼتِ ،بةآلّ ية يةْذةٕ ضةْذي طةسِاّ ْةَذيتٓةوةَ .اوةيةى ية طؤْطةي ئةو دابشِاْةوة
َطريابووَ .اوةيةى ٖةس ثيَذاطش بووّ ،نةضي ئاخشييةنةي بة ْاضاسي ٖيواّ بة
سةمجيِٓ يةبةس ٖةي
دؤصيٓةوةيإ ْةَا.
َيَهي طشْطِ ية باسةي طاطيٓةوة دةبيظت ،بةآلّ
ئيرت ْةَذيتٓةوة .ئيرت ئاطيية ْةدؤصييةوة .داسوباسة ٖةواي
َيَو دواتش ،ية
ئاطيية ٖيض ػويَٓةواسي دياس ْةبوو .تةْاْةت ْاػضامن ئاخؤ ئيَظتا َاوة يإ ْا .ضةْذ طاي
دةسةوةي وآلت ،سؤريَهيإ ية ػةَةْذةفةسدا تووػي رْيَو ٖامت ،نة دةَوضاوةنةي ٖةَوو ئاناسي
يةبريْةنشاوي ئاطييةي بري خظتُةوة ...بةآلّ صاْيِ ويَهضووْة بةسِيَهةوتةنة بةطةٖووي بشدووّ .ئاطيية،
ٖةس وةى ضؤٕ ية باػرتئ نات و طاتي ريامنذا ْاطيبووّٖ ،ةس وةى ضؤٕ دوايني داس نة ديتِ يةطةس
نوسطية نوستة داسيٓةنة طةسي داخظتبوو ،ية صةيُٓذا َاوةتةوة.
َهو َاوةيةني
ية اليةني ديهةوة ،با ئةوةؾ بًَيَِ ،خةَي دابشِاْي ئاطيية ْةى َاوةيةني نوست ،بةي
ئيَذطاس صؤس ٖةس ئاصاسي دةداّ .تةْاْةت ثيَِ وابوو ضاسةْووغ بشِياسةنةي بةديَ بوو ،نة َٔ و ئاطيية بؤ
َي خؤَِ دةداوة ،نة يةواْةبوو يةطةٍَ وةٖا رْيَو ٖةسطيض سووي بةختةوةسيِ
يةى ْةبووئ .بةو فهشةوة دي
ْةديتباية .بةآلّ ئةو نات نة ئةو خةياآلْةّ بة َيَؼهيذا دةٖاتٔ طةْر بووّ ـ و داٖاتوو ،داٖاتووي
نوست و تيزتيَجةسِ ،يةبةس ضاوّ ٖةَيؼةيي و تاٖةتايي بوو .بةخؤَِ دةطوت ،ئةوةي يةنيع ضوو ،ية
داٖاتوودا يةو باػرتيؽ بةدةطت ديَُٓةوة ...بةآلّ ،طةييَ رْي ديهةّ تووؾ بووٕ و ْاطئُ ـ نةضي ئةو
ئةػكةي ئاطيية يةَٓذا طووساْذي* ،ئةو ئةػكة بةتيٓة ،ئةو ئةػكة ثاى و بيَطةسدةٖ ،ةسطيض بةالَذا
ْةٖاتةوةْ .ا! ٖي ض ضاويَو ْةيتواْي ديَي ئةو ضاوة بطشيَتةوة نة بة ئةػكيَهي طياْبةخؽ و ئاطشيٓةوة
َي ئةو رْاْةي دواي ئةو نةوتووْة طةس
َِ ،بؤ ٖيض ناّ ية دي
طاتيَو طةيشيَهي نشدّ .تا ئيَظتاؾ دي
طيٓطِ ،بةو خؤػي و ػرييٓييةوة ييَي ْةداوة .وةى بٓيادةَيَهي بيَ خاْةوادة و بيَ َاٍَ و ساٍَ ،ية
َةي ية ثةجنةسةوة
َة وػهةنةيٖ ،ةس ئةو طوي
وةصعيَهي ْايةباس و خةفةتباسدا دةريِْ .اَةناْي ئاطيية و طوي
َة ٖيَؼتاؾ بؤْيَهي ٖةس ديَ،
بؤي بةسداَةوة ،وةى ػتيَهي ثريؤص و َتفةسِى الي خؤّ سادةطشّ .ئةو طوي
بةآلّ ئةو دةطتةي ثيَي داّ ،ئةو دةطتةي تةْيا داسيَو تواْيِ بؤ دةممي بةسّ و َاضي بهةّ ،يةواْةية
دةَيَو بيَ ية طؤسِدا ثوابيَ ...ئةي خؤػِ ضيِ بةطةس ْةٖاتووة؟ َٓيؽ يةو ٖةَووة سؤرة ثشِ ية خؤػي و
*

طووسإ :ػيٓبووْةوة ،طةوصبووْةوة .ضشؤنشدٕ .صيٓذووبووْةوة.

َةسِاونيَ و ئةو ٖةَووة ٖيواو و ئاوات و ئاسةصوو و بةسصةفشِييةّ ،نوا ضيِ بؤ َاوةتوة .تؤصة بؤْيَهي
دي
َيَهي بيَ بايةخ ،نة دواي تيَجةسِيين ػادي و خةَةناْي ئيٓظإ ،تةْاْةت دواي تيَجةسِيين
طوي
ئيٓظاْةنةؾ ٖةس ٖيَؼتا صيٓذووة.
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