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ثيَشةكى
سَُُنُسيِ عاسف
""1
َبُتُ سًهايُت و ُْقٌ َو ُْصيًُ ثًَؼًُٓيُنِ يُدطاس دووس و دسيَذزّ ُٖيذُ و
ُٖي
َطُدا طريطذاوَتُوَ،
يُوَ تاّ بُػُس ثُيذابىوَو رياِْ خًَضاِْ ثًَهُوَ ْاوَو ،يُ نؤَُي
َٕ ُٖبىوَو نذؤسِّ َُدًًظذِ بُػذُساِْ طُسَهشدووَ..بُػذُس نذُ
سًهايُت و ُْقال
َظذىنُوتًإ دَطذُ ٍَ يُنذذا و دَطذُ ٍَ ديذاسدَو سووداوَنذاِْ ْذاو
يُنًإ ْاطًىَو ُٖي
طشوػت و طُسدووْذا نشدووَُٓ َُُٓ،صَىوٕ و تُدشَبُّ ال ثُيذذانشدووًٕٓ .ذذّ بذؤ
ثاساطتِٓ ُٓو ُٓصَىوْاُْو طًَشِاُْوَو طىيَضاُْوَيإ بؤ وَضُ و ُْوَناِْ دواّ خؤيذإ،
ثُْايإ وَبُس ُْقٌَ و ُْصيًُ و سًهايُتإ بشدووَ ،ضىْهُ ثًًَإ وابىوَ يُو سيَطُيذُوَ
ُٓصَىوْاِْ بُػُسّ ،يُ فُوتإ و بريضىوُْوَ سصطاسدَبًَت و دَثاسيَضسََُُّٓ .ؾ صادَو
َذُو خىيًايذُنِ ْذَُشيِ و داويذذاٌْ بذىوَ يذُ الّ تذريَّ
َهُي
بُسَدماَِ دذؤسَ نُي
بُػُس.ضىْهُ َشؤظ بُ غُسيبِ يُ دايو دَبًَذت و بذُ غذُسيبِ دَرّ و بذُ غذُسيبِ
َوايِ يُ ريإ دَنات .غىسبذُت دَناتذُ طُسضذاوَّ ًْطذُساِْ و ،تاقذُ سيَطذُّ
َاال
سَِواْذُْوَّ ًْطُساًْؽ خُوٕ و ًٖىاو ٓىًََذَواسيًُُٓ،طُس ًٖذىاو ٓىًََذذ ُْبىايذُٕ
ريإ دَبىو بُ دؤصَخًَهِ تُسَُىوٍ ْاثُصيَشًٓ .ذّ خُوٕ و خُياٍَ و ٓىًََذذ تذاْىثؤّ
ريإ ثًَهذيًََٓت ،با ُٓو خُوٕ و ٓاواتاُْ َُٖىوػِ ُْيُُْ دّ ،نذُ بًَطىَذإ ْايُْذُ
دّ .ضىْهُ تَُُٕ يُوَ نىسترتَ نُ طؼت ٓذُو ٓاواتاْذُ يذُ َذُوداّ تَُذُِْ يذُى
وَضُدا بًَُٓدّ َُُٓ..دطُ يُوَّ نُ خُوٕ و خُياٍَ و ٓىًََذإ يذُ وَضذُيُنُوَ بذؤ
وَضُيُنِ دّ دَطؤسِيَت.واتُ خُوٕ و خُياٍَ ُٖسطًض يُ نؤتايِ ْايذُت  ,بؤيذُ وَنذى
َٕ طذجًَشدساوٕ ،سًهايذُوىإ و
َٕ ،واتُ بُ سًهايُت و ْذُقال
خؤصيا بُ خُوٕ و خُياال
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َبًَزإ يُ َُدًًظِ طىَّ ٓاطشداْإ  ،يُ نذؤسِّ نذاسو سيَذى سَىذاِْ َُٖذُدؤسدا
ُْقً
نُيُثىوسو نُيتىوسّ صاسَنِ و فؤيهًؤسيإ ،يُ سيَطاّ سًهايُتاُْوَ ثاساطذتىوَو يذُ
َّ دَطذذٍَُ طذذؤسِاِْ ريذذإ و
وَضذذُيُنُوَ بذذؤ وَضذذُيُنِ تشيذذإ طىاطذذتىوَتُوَ ..بذذُال
ًََٔ َُُٖدؤسّ ساطُياْذُْواِْ و
َطُّ بُػُسٍ و ثُيذابىوِْ نُْاي
ثًَؼهُوتِٓ نؤَُي
نُيتىوسيذا ،دَطٍَُ ثًَؼهُوتِٓ تُنٓؤيؤريذا ،نُيتىوسّ فؤيهًؤسّ و صاسَنِ بُ طؼتِ
َٕ بُ تايبُتِ ،نُوتُ بُس ُٖسَِػُّ فُوتإ و يُبريضىوُْوَ ،بؤيذُ
و سًهايُت و ُْقال
َتذذُ ثًؼُطذذاصيًُ
َذذُّ ،بذذُ تايبذذُتِ يذذُ وال
سؤػذذٓبريإ و َٓذذُوَسإ و ٓذذًُِٖ قُي
ثًَؼهُوتىوَناْذا ،تشطِ فُوتإ و يُ دَطتضىوِْ ُّٓ نُيُثىوسَ بُ ْشخ و ثشِ بُٖايُّ
َِ و بُثُيذُ نُوتٓذُ نؤنشدْذُوَو
َُاي
َِ ًُُٖذُتًإ ََ ٖذُي
َشؤظًإ يًًَٓؼت و ،قؤي
داسِػتُٓوَّ ُْقٌَ و سًهايُتذُ فؤيهًؤسيًذُناِْ ًًًَذُتِ خؤيذإ..و تؤَذاسنشدٕ و
َٕ ،صياتش يذُ طذُدَّ ُٖظذَيَُذُوَ دَطذتِ
ْىوطني و ْىوطًُٓوَّ سًهايُت و ُْقال
ثًَهشد و بشَوّ طُْذ ،تا ُٓوَبىو يُ طُدَّ ْؤصدَيَُذا بشاياِْ طشيِ ،واتُ دذانؤ و
ويًًِٗ طشيِٖ ،اتٔ و بُ ًَتذؤديَهِ صاْظذتًاُْ نُوتٓذُ تؤَذاسنشدٕ و نؤنشدْذُوَّ
َُاِْ و بٓاغُّ قىتاخباُْيُنِ ضريؤنٓاطِ ُٓوتؤيإ داَُصساْذ،
ضريؤنِ فؤيهًؤسّ ُٓي
نُ صؤسّ ثًَُٓضىو بىو بُ طُسَُػكِ طُيًَو يُ صاْايإ و تىيَزَسإ و خُخمؤساِْ دًْاّ
نُيُثىسّ فؤيهًؤسّ يُ طُساْظُسّ دًٗاْذا و ُٖصاسإ ُْقٌَ و سًهايُت يذُ فذُوتإ
سصطاسنشإ ،نُ َُُٓ خؤّ يُ خؤيذا خضَذُتًَهِ ٖذُسَ طذُوسَ بذىو بذُ نُيذُثىوس و
نذذُيتىوسّ َشؤظايذذُتِ و ،بُساطذذتِ سيَبذذىاساِْ ٓذذُّ سيَطايذذُ ػذذايُِْ طذذتايؽ و
دَطتخؤػني.
دا خىيَُٓسّ ًَٖزا ُّٓ ،نتًَبُّ نُ يُ بُس دَطتتذايُ ،منىوُْيُنِ بضذىونُ يذُّ
َبزاسدَّ يُ خؤطشتذىوَ،
َُ دًٗاًًُْ و ضىاسدَ ضريؤنِ صؤس دىإ و ُٖي
ًُُُٖت و ُٖوي
نُ ُٖس يُنًَهًإ يُ ويَُٓيُنِ قُػُْط و دىاْذا بُػًَهِ طضهؤنُ يذُ ٓذُصَىوٕ و
ػاسطتاًًُْت و نُيتىوسو نُيُثىوسو ُٓدَبِ فؤيهًؤسّ ًًًَُتاِْ دًاواص ًْؼاْذَدَٕ
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""2
َٔ ثًَُىايُ َُٖىو تذريَّ بُػذُس ,ر ساطذتُوخؤ و ر ْاساطذتُوخؤ ،بُػذًَىَّ
سيَزَيِ يُ بُسًََُٖٗٓاِْ ًََزوو و ػاسطتاًًُْت و رياسّ َشؤظايذُتِ بُػذذاسٕ ،بذُ
تايبُتِ يُ َُيذاِْ ُْقٌَ و سًهايُتاْذآً ،ذذّ ٖذُس ًًًَذُتًَو ٓذُّ سًهايذُت و
َِ خؤيذاو بُ طىيَشَّ دا و ُْسيتِ باوّ خؤّ
َبِ ٖضسو ٖضسئ و خُياي
َُّْ يُ قاي
ُْقال
َِ ثًَىَ
َِ خؤَاي
و بانشِاوْذ و صًََُّٓ فًهشيِ خؤّ دَطهاسّ نشدووَو َؤسى و ػُقً
ْاوَو بىوَ بُ بُػًَو يُ نُيُثىوسّ ْاوضُيِ بُ ْاطذٓاَُّ دًٗاًًْذُوًَٓ .ذذّ ٓذُّ
َذ و
سًهايُت و ُْقٌَ و ُٓفظاْاُْ ،بُ دسيَذزايِ سؤرطذاس ،دََذاودََِ نذشدووَو قاي
ََُُْذذيِ
َّ يذُ سووّ ًَْىَسؤنذُوَ صْذوويذُتِ و دَوي
ػًَىَّ طادَّ وَسطشتىوَ ،بذُال
َبُتُ يُطُسَتاوَ ُْقٌَ و سًهايذُتإ ،ضذريؤنِ دذٔ و ثذُسيًإ،
خؤيإ ثاساطتىوَُٖ.ي
سًهايُتِ ديَى و دسدمإ ،بؤ طُوسَ وبضىونإ بىوَ .تا يُ دوايًذاو بُ دسيَزايِ سؤرطاس،
َٕ و ْؤالوإ نشاوَ .دًْاّ طذُيشو
دَطٍَُ طؤسِاْهاسيًُناِْ رياْذا ،ثرت ٓاساطتُّ َٓذاال
َْذا
َٕ ،باٍَ بُطُس خُياٍَ و ويَٓاّ َٓذاال
َُْٔطًَض و ثشِ ساصو ًَِْٗٓ سًهايُت و ُْقال
خُياي
َٕ ًَٖىَتش دَسِوات ،بُ نىستِ و نشَادمِ يُ
دَنًَؼًَت و يُ دًٗإ و دًْاّ طُوسَ طاال
َِ دٔ و ثُسيًاْذاَُٖ ،ىو ػتًَو يُطًُٓ و
ضريؤى و سًهايُتِ ديَى ودسدماْذا ،يُ ُْقً
ًٖض ػتًَو َُساٍَ ًًُُْٓ..و سًهايُتاُْ ثشِٕ يُ دذٔ و ثذُسّ ،يذُ ديَذىّ بذَِ سَِصاو
َياِْ صيشَى و ٖؤػٔ،
سَصاطشإ و تشطٓاى ،دادووباصاِْ فشيبؤى و خاثًٓؤى ،نىستُ باال
ْذذُدًُضادَو ػذذاصادَخامناِْ صؤس دذذىإ و يُباس..يذذُ سًهايذذُت و ُٓفظذذاْاْذا ،داسو
دسَخت ،طًاًُْبُسإ دَوسّ يُدطاس طشيٓطًإ ُٖيُ ،بُ صَاِْ بُػُسإ قظإ دَنُٕ،
بُػُس يًًَإ دَطات.بُػُس دَطؤسِيَذت  ،دَبًَذت بذُ طًاًُْبذُسّ وَى :ثؼذًًُ ،وسر،
َاطِ وٖ...تذ.يُ سًهايُت و ُٓفظاْاْذاَ ،ىطتًًُ ُٖٕ ،نذُ بذُ صَبذشّ طذًشش و
دادوو ،يُ ضاوتشوناًَْهذا ٓاوات و ٓاسَصووَناِْ َذشؤظ يذإ ُْٖذذَّ يذُ قاسََاْذاِْ
َذاس ُٖٕ ،يُ ضاوتشوناًَْهذا دووستشئ سيَطا دَبشِٕ،
َوّ باي
سًهايُتُنُ بُدّ ديَٓٔ .ثًَال
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َهىسِوصاْذٕ ُٖيُُْٖ ،ذَّ خىاسدٕ ُٖٕ ُٖس نُطذًَو بًذااىات ًَٖذضو تىاْذاّ
َىو ُٖي
ْآاطايِ ثُيذادَنات.
دًْاّ سًهايُت و ُٓفظاْإُْ ،قٌَ و ُْصيالٕ ،دٔ و ثُسيًإ ،دًْاّ عُدايُتُ،
ياِْ ضاى ضانُّ ديَتُ سَِّ و ثاداػت وَسدَطشيَذت  ،خذشاخ خشاثذُّ ديَتذُ سَِّ و طذضا
َىوَإ
دَدسيَت .يذُّ سًهايُتاْذُدا دانذؤنِ و بذُسَظاِْ يذُ ٖذُراسو بًَٓذُواو َذُصي
َت .سًهايذُت و ْذُقٌَ ،خىيَٓذُس
َهِ صؤسيًَهشاو دَطُُْ دَطذُال
دَنشيَت ،صؤسداس خُي
َخؤػِ
َهى بُ ثًَضُواُْوَ ،نَُُْذنًَؼِ دَناتٖ ،اِْ دَدات ،دي
بًَتاقُت ْانات ،بُي
َِ
َذاِْ بُ ويَٓاو طُسطىصػذتُّ ْآاطذايِ باسطذاوّ دَنذات و خذُياي
دَداتُوَو خُياي
ََُُْذدَنات.
ثُسوَسدَو دَوي
""3
َشؤظُٓ ،طُس ريإ بُ ػًَىَيُنِ سؤتًِٓ و طُسظُ طذُسظُ و الَظذُساليِ و يذُ
نذذؤٍَ خؤنشدْذذُوَ وَسْذذُطشيَت و بًذذُوَّ بذذُ تذذُواوَتِ يذذُ بذذىوِْ خذذؤّ و ،دَوسّ
سِاطتُقًُّٓ خؤّ يُ ريإ بطات ،يُ طُسيَتِ َاْايذُى بذؤ ريذاِْ خذؤّ بذؤصيَتذُوَ،
َبُتُ بُ صؤسّ ٓذُو نُطذاُْ يذُ ريذإ دَتذؤسئَ و
َاقىيًًُت بُ ريإ ببُخؼًَتُٖ .ي
رياًْإ يُبُسضاو دَنُويَت نُ رياًْإ يُ بَِ َاْايًذا ،يُ بَِ ٓاَادمًذذا دَطذىصَسَّ و
َبُتذُ دَسنهشدْذِ
ًَاْذذا دَنىريَتذُوَُٖ .ي
ُٓػكِ ريإ يذُ دٍَ و دَسووٕ و سؤ و ُٓقً
َٓاتؤقًَت .يإ يذُ تَُذًَُْهِ
َاْاّ رياِْ ػُخظِ وَنى قاسضو يُ خؤسِاو نتىثشِ ُٖي
َهى بذُ ثًَضذُواُْوَ ٓذُو ػذتُّ نذُ َاْذاّ ريذاِْ
دياسيهشاودا ثُيذذا ْابًَذت ،بذُي
َني و ثىختذذُبىوِْ دَسووْذذِ و ثُسَطذذُْذِْ
ثًَذذذَطىتشيَت ،صادَو بذذُسَدماَِ خذذًَُ
دووسودسيَزو بُسدَواَذُ ،واتذُ َاْذاّ ريذإ ،يذُ ْذاو ريذإ و بذُدَّ خذىدّ ريذإ و
َُ دَبًَت و سَوتِ خؤّ وَسدَطشيَت و يذُ ٖذُس قؤْذاغًَهِ
َي
ناسيًَهُناِْ رياُْوَ طُال
رياْذا بُ طىيَشَّ طُػُنشدٕ و ثُسَطُْذِْ دَسووِْ و تىاْذاّ تًَطُيؼذتِٓ خؤَذإ،
طُسوطاخت دَطُ ٍَ رياْذذا ثُيذادَنذُئ .واتذا ٓذُّ ثشؤطذُّ َاْادؤصيًذُ بذؤ ريذإ،
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َُ ُٓوَيُ نُ طُيًَو يذُ
ثشؤطُيُنِ بُسَبُسَو ُْٖطاو بُ ُْٖطاوَ.بؤيُ طُوسَتشئ ُٖي
َِ خؤيذإ ناسبهذات
َذُناًْإ وَنذى ٓذُقً
َِ َٓذاي
دايهإ و باونإ دَياُْوَّ نُ ُٓقً
َُ ،ضىْهُ تًَطُيًؼتِٓ َذشؤظ يذُ خذؤّ ،يذُ
دياسَ َُُٓ داوايُنِ ْاواقًعٌ و َُساي
دًٗاِْ دَوسوبُسّ ،يُ ْاطًِٓ خؤّ ،يُ تُطُوساتِ بُساْبُس بُ َاْاّ ريإ ،ثًَىيظتُ
ًََت
وَنى سؤ و دُطتُّ َشؤظُنُ ،بُسَبُسَ و ُْٖطاو بُ ُْٖطاو طُػُبهات و خبًَُ
و ثىختُ ببًَت..بؤيُ ُٓسنِ ُٖسَ طشيٓط و ُٖطتًاسّ فًَشنشدٕ و ثذُسوَسدَ َُُٓيذُ
نُ ياسَُتِ َٓذاٍَ بذات ،دَطتِ بطشيَت و صًََُّٓ بؤ خؤػبهات تا َاْايذُى بذؤ
رئَ و ريذإ بذؤصيَتذُوََُٓ ,ذُؾ ٓذُصَىوًَْهِ فذشَّ دَوََّٓ ،ذذا ٍَ دَبذ َِ بذُ دَّ
طُػُنشدٕ و ُْػىمناوَ ،يُ ْاودُسطُّ خىدّ رياُْوَ،فًَشّ ُٓوَ بًَت ،طذاٍَ بذُ طذاٍَ
َرت خؤّ بٓاطًَت و يُ خؤّ بطات ،نُ خؤّ ْاطذِ ،يذُ خذؤّ طُيًِٓ،ذذّ
ثرت و قىوي
َهًؽ بٓاطذًَت و يُبذُس سؤػذٓايِ ٓذُّ خؤْاطذني و
تىاْاّ ُٓوَ ثُيذا دَنات نُ خُي
َهًذا ،واتُ يُطذٍَُ
َو ْاطًُٓدا،ثُيىَْذّ ُٓسيَِٓ و ناسيطُس و ُٓنتًغ يُطٍَُ خُي
خُي
َطُدا بُسقُساس دَنات .دا َشؤظ بُ طؼذتِ و َٓذذاٍَ بذُ تايبذُتِ بذؤ ٓذُوَّ
نؤَُي
َرت يُ ريإ و بؤ ريإ بذؤصيَتُوَ ،يُطذُسيَتِ طذٓىوسَ تُطذهُناِْ خذؤ
َاْايُنِ قىوي
تُوَسّ و خؤثُطٓذّ ببُصيََِٓ و تًُْا خؤّ و ٖضسو ٖضسيِٓ خؤّ بُ ُٖم و بُ ساطذت
ُْصاًَْت ،ضىْهُ بَُُ يُ ُٖس دؤسَ خؤثُسطتِ و خؤ ويظتًًُى دووس دَنُويَتُوَ نُ
َُ يُ خؤّ و يُو ناسَّ نُ يذُ رياْذذا
َُُٓ صؤس ثًَىيظتُ تا ُٓو نُطُ ،يإ ُٓو َٓذاي
ًَٓايًذُى بهذات ،ريذاِْ خذؤؾ
دَيهات ساصّ بًَتُٖ ،طت بُ دؤسَ ٓاطذىودَيٌ و دي
بىيَت ،بُُٓػكُوَ بزُّْ ،ى ُّٖ ريإ ببًَت بُ باس بُطُس ُٓوَوَوُٓ ُّٖ ,و ببًَت بذُ
َُتذُدا َُسُبذُت و خؤػُويظذتِ دَبًَذت بذُ ٖذُوئَ و
باس بُطُس رياُْوَ .يذُّ ساي
َبُتُ بُ باسّ ُٓسيًَٓذا ،دَبًَت بُ ياطذا و سيَظذاّ
ٓاًَاِْ ريإ .طؤسِإ و طؤسِئُٖ ،ي
رئ و ريإ ,نُ َُُٓ ٖاتُ دًّٓ ،ذّ طُسضاوَّ تىاْذا طذايهؤيؤرّ و دَسووًًْذُنإ
دَتُقُٓوَو خذُياٍَ و تًَطُيؼذتُٓإ بُطذُس يذُنرتدا دَنشيَٓذُوَ ,يذُناْطري دَبذٔ و
ُٖطتًَهِ ُٓسيَِٓ ُٓوتؤَإ الدسوطت دَبًَت نُ ثرت يُ خؤَإ بطُئ ،صياتش خؤَذإ
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بٓاطني وًٖىاو ٓىًََذيَهِ ُٓوتؤَإ بُ ٓايٓذَ يُال دسوطت ببًَت نذُ بتذىاْني خؤَذإ
يُبُس ُٖس نًَؼُو ٓاسيؼُو طشفت و وَيؼىوَُيُى بطشئ نُ يُ رياْذا ديَتذُ سيَُذإ و
َُّ يُ تُنذا بهُئ ،ضىْهُ ريذاِْ ٖذًض نُطذًَو يذُ
بُ ػًَىَيُنِ واقًعًاُْ َاَُي
َٓذُدإ و
ُٖوساص و ْؼًَىإ ،يُ نًَؼذُو طُسيُػذإ بذُدَس ًًْذُ و ضذاسيؽ تذًُْا نؤي
ًََني ٓىًََذَواسّ و ٓايٓذَخىاصّ دايَُٓؤّ بُسدَواَاْذِْ
ٓىًََذَواسيًُ..بؤيُ ُٓطُس بً
رياًُْٖ ،ض ْابًَتُ صيَذَسؤيِ..نُواتُ َاْاو َاقىويًًُت بُخؼني بُ ريإُٓ ،سنِ ُٖسَ
ًًَذُوَ،
َطُّ َشؤظايُتًًُ .بؤيُ ُٓطُس َٓذاٍَٖ ،ذُس يذُ َٓذاي
طُسَنِ َشؤظ و نؤَُي
بُوَ ثُسوَسدَ بهشيَت نُ رياًْإ يُالػريئ بهشيَت ،رياًْإ يُال خؤػُويظت بهشيَت،
َاْاو َاقىويًًُت بُ رياًْإ ببُخؼشَّ و خبشيَُٓ طذُس ساطذتُ سيَطذاّ رياْذؤطذتِ و
َذُ
ًَْرت َاَُي
َشؤظ و دًْادؤطتِ و ٓايٓذَسِواُِْْٖ ،طَِ ٓاطايِ تش و ٓاطاْرت و ٓذُقال
دَطٍَُ دياسدَو سووداوَناِْ ريإ و دَسٖاويؼتُ َُٖذُدؤسَناِْ رياْذذا دَنات..دذا
ُٓجمؤسَ ثُسوَسدَنشدُْ ،بُ ثًذُّ يُنذُّ وَطذتاوَتُ طذُس دايذو و بذاوى و ٖذَُىو
ثُسوَسدَناسو ضاوديَشَناِْ ديهُّ َٓذاًٍَٖ ،ض ريٓطُيُى بُ ُْٓذاصَّ ريٓطُّ خًَضإ
َبُتذذُ دابىْذذُسيت و نُيذذُثىوسو
َذذُوَ ًًُُْٖ.ي
ناسيطذذُسيِ و باْذذذؤسّ بُطذذُس َٓذاي
َذِ طشيٓطذِ ُٖيذُو تذا نُيذُثىوسيَهِ طُػذبًٓاُّْ
َطُؾ سؤي
نىيتىوسّ باوّ نؤَُي
َذذُّ َشؤظذُوَ ْذذضيهرت بًَذذت ،بذذُ ػذًَىَو
َهُي
ثًَؼذهُوتىوخىاص بًَذت و يذذُ سؤ و نُي
ًَتؤديَهِ صاْظذتًاُْ بذؤ َٓذذا ٍَ بطىاصسيَتذُوَ ،باْذذؤس وناسيطُسيًُنذُّ ٓذُسيًَٓرت
َُّْ نذُ ٓذُّ سؤٍَ و
َٕ و ُْوالوإ يُنًَهُ يُو نُْاال
دَبًَت ,دياسَ ُٓدَبًات بؤ َٓذاال
َبُتُ يًَشَدا َُبُطت يذُ ٓذُدَبًات،
ُٓسنُ بُ باػرتئ ػًَىَ دَبًًَٓت ودَطًَشِيَتُٖ..ي
ُٓدَبًاتًَهُ يُ سووّ َاْاو ًَْىَسؤنُوَ بَُاْاو دذدّ بًَت و دَطٍَُ باسّ دَسووْذِ و
َذا بظاصيَت و بُ طىيَشَّ قؤْذاغِ تَُذُٕ دَطذٍَُ ريذاِْ سؤراُْيذذا
طايهؤيؤرّ َٓذاي
َرت بُ رياِْ ببُخؼذًَت.دا بذؤ
بطىدمًَت و طُػُ بُ سؤسِ ببُخؼًَت و َاْايُنِ قىوي
َٕ ،ضريؤنِ دٔ و ثُسيًإ ،ضريؤنِ ديَذى ودسدمذإ ،طذُسدمِ
ُٓوَّ سًهايُت و ُْقال
َّ بؤ
َُْٔطًَض بًَت .بُال
َٓذاٍَ سابهًَؼًَت ،ثًَىيظتُ ُّٖ طُسطُسَهُس بًَت و ُّٖ خُياي
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َِ َٓذاٍَ بُ دؤسيَو بًَذاسبهاتذُوَ نذُ بًذُوَّ
ََُُْذنشدِْ رياِْ ,ثًَىيظتُ خُياي
دَوي
َِ و صَيًًٓذُناِْ خباتذُ نذاس و ُٖطذت و ُْطذت و طذؤصو طذىداصّ خذؤّ
تىاْا ُٓقً
َُو ٓاسَصوو وخىيًاو خذُوٕ
َهُي
بُناسبًًََٓت و بٓىيًََٓت.ياِْ ضريؤى ثًَىيظتُ دَطٍَُ نُي
َذا بطىدمًَت ،ضؤًًُْتِ ضاسَطذُسّ نًَؼذُو طذريو
و خُياٍَ و تشغ و خَُُناِْ َٓذاي
طشفتُناِْ خباتُ بُسدَطت ,بُ نىستِ و نشَادمِ ضريؤى ثًَىيظتُ ثُيىَْذّ تُواوّ بُ
َُوَ ُٖبًَت و ،طؼت ثًَىيظتًًُ طايهؤيؤريًُناِْ
َُٖىو اليُُْناِْ نُطايُتِ َٓذاي
َٓذاٍَ ،بُ َُٖىو درواسيًُناًًْذُوَ بذُ ُْٖذذ وَسبطشيَذت و ،ناسيَذو بهذات َٓذذا ٍَ
َتُاُّْ تُواو بُ خؤّ و بُ ٓايٓذَ ثُيذا بهات ،نُ َُٖىو ُّٓ اليُْاُْ يذُ صؤسبذُّ
َبُتذُ دَبذَِ
ُٖسَ صؤسّ سًهايُتِ فؤيهًؤسّ ًًًَُتاِْ دًْذادا بذُدّ دَنذشئَُٖ .ي
ٓاَارَ بؤ ُٓوَؾ بهُئ نُ ُٓو سًهايُت و ضذريؤنُ ثُْذذو ٓاَؤرطذاسّ ٓاًََضاْذُ،
َطُّ تاصَدا داوَ ،ضىْهُ
نَُرت خؤيإ يُ قُسَّ ثُيىَْذيًُناِْ رياِْ ْىَّ يُ نؤَُي
َبذَُٕٓ ،و سًهايُتاُْ دسوطذتبىوٕ و ٖذُبىوٕ.
َطُ تاصاُْ طُسُٖي
بُسيُوَّ ُّٓ نؤَُي
َطُيُنذا بًَت ،بؤ سيَهخظتِٓ
َّ طُسباسّ ُٓوَؾ ٓادًََضاد دَتىاَِْ يُ ُٖس نؤَُي
بُال
َُطُيُ دَسووًًُْناِْ و بؤ دؤصيُٓوَّ ضاسَطُسّ يُباس بؤ نًَؼُناِْ ،صيذاتش طذىود
َبِ
ًََٓذَِ و يُ قاي
يُ سًهايُتًَٔ فؤيهًؤسّ وَسبطشيَت و ُٓصَىوٕ و تُدشَبُيإ ََ ُٖي
َبُتذُ ريذإ بذؤ َٓذذاٍَ و يذُالّ
َِْ َُٓشؤّ دابشيَزيَتُوَُٖ.ي
ضريؤنِ تاصَدا بؤ َٓذاال
َؤصو طؤْط و بُ تَُتىَإ ديَتذُ بُسضذاو ،بؤيذُ دَبذَِ سيَطذُّ
َٓذاٍَ تا سادَيُى ٓاي
َؤصَدا خذؤّ بٓاطذًَت و َاْايذُى بذؤ ُٖطذتُ طذؤْط و
بذسيَت يُ ًَْى ٓذُّ دًْذا ٓذاي
َبُتذُ
َؤصَناِْ بذؤصيَتُوَ و ُٖطتُ دَسووًًُْناِْ و ريذاِْ خذؤّ سيَهبخذاتُٖ .ي
ٓاي
طىَإ يُوَدا ًًُْ نُ َٓذاٍَ يُطُسدََِ خؤيذا ،ثًَىيظتِ بُ ثُسوَسدَيُنِ ُٓخالقِ
َؤدسيَُٓ ،تا بُ ػذًَىَيُنِ ْاساطذتُوخؤ و بذُنشدَوَ ٓذُدماّ و ٓانذاَِ سَفتذاسيَهِ
ُٓخالقِ دسوطتِ ثَِ ًْؼإ بذسيَت ،تا بُ ضاوّ خؤّ باػِ و دسوطذتِ ٓذُو سَفتذاسو
ٓاناسَ ببًَِٓ و يُ بايُخ و طىودَنُّ بطات و يُ الّ ببًَت بُ ُٓصَىوَٕٓ .ذاٍَ ٓذُّ
ًَذذًََٖٓذًَت و
َاْايُ يُ ضريؤنذا دَدؤصيَتُوَ .سَْطُ ُٓو َاْايُّ يُ ضذريؤنُوَ ُٖي
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ََُُْذتش بًَت يُو َاْايُّ نُ يذُ سُقًكذُتِ
َرت و دَوي
نُػفِ دَناتُْٖ ،ذيَذاس قىوي
رياُْوَو يُ ْاو رياْذا فًَشّ دَبًَذت و نُػذفِ دَنات..ديذاسَ باْذذؤس و ناسيطذُسيِ
َٕ يُوَدايُ نُ َٓذاٍَ يُ سووّ ُْٓتؤيؤدًاّ دَسووًًُْوَ خؤّ تًَذذا
سًهايُت و ُْقال
دَبًًَٓتُوَ .يُو ضريؤى و سًهايُتاُْدا طؤصو طىداصَ دَسوًًُْناِْ َٓذاٍَ بذُ دذؤسَّ
ًْؼإ دَدسئَ نُ َٓذاٍَ خؤ بُ خؤ تًًَإ دَطات و بؤ خؤّ ضَُو و َاْاّ تذاصَ يذُ
ضريؤنإ دَدؤصيَتُوَو َُسز ًًُْ دَقاو دَم وَنذى خؤيذإ وَسيذإ بطشيَذت ،يذإ نذُ
وَسيؼًإ بطشيَت سَْطُ بُ طىيَشَّ سؤر دَطهاسيًإ بهات و طؤسِاًْإ تًادا بهذات و
ضريؤنُنإ تًُْا وَنى طُسَُػل تَُُػا بهات .سَْطُ ُْٖذيَذاس ببُٓ طُسَُػذل و
منىوُْ بؤ ضاسَطُسّ ُْٖذَّ يُ نًَؼُو طشفتُناًْإ..
""4
ضريؤى و سًهايُتَٓ ،ذاٍَ طُسطُسّ دَنات ،بُ بذاسّ دَسووْذِ خذؤيِ ٓاػذٓا
دَنات و دَبًَتُ َايُّ ُْػىمنا و طُػُنشدِْ نُطايُتِ َٓذآٍَُ ،وَّ بُ ضريؤى ،يُ
ًًَََٓت و ٓاطتِ برينشدْذُوَو
ٓاطتِ َُُٖدؤسداًْ ،ؼإ دَدسَّ و رياِْ َٓذاٍَ دَخًَُ
تًَطُيًؼتِٓ ثىختُ دَنات ،سَْطُ بُ ًٖض بابُت و نتًَبًَهِ تذش ْذُنشيَت يذإ بذُو
ساِدَيُ ُْنشيَت..دا طًشش و ُٓفظىوِْ خىيَٓذُْوَّ ضذريؤى يذا طذىيَطشتٔ يًَذِ ،يذُ
َهى يُ ضًؤْايُتًًُ ُٓدَبِ و ٖىُْسيًُنُيذايُ ،يُ
بايُخُ طايهؤيؤدًًُنُيذا ًًُْ ،بُي
ُٓدَبًًُتِ ضريؤنذايُ وَى يُنُيُنِ يُنجاسضُّ ٖىْذُسّ .ضذىْهُ ُٓطذُس ضذريؤى،
ثًَؽ ُٖس ػتًَو ناسيَهِ ٖىُْسّ ْذُبًَتٖ ،ذًض باْذذؤسو ناسيطُسيًذُنِ دَسووْذِ و
َبذزادِْ ضذريؤنذا بذؤ َٓذذاٍَ ،
طايهؤيؤرّ ًٓذابِ يُطُس َٓذاٍَ ْابًَت .دياسَ يُ ُٖي
َني و ثىختُيِ دَسووِْ َٓذذاٍَ سَِضذاو بهشيَت..ضذىْهُ
دَبًَت تَُُٕ و ٓاطتِ خًَُ
ضريؤى بُ ثًَضُواُّْ راْشَ ُٓدَبًًُناِْ تشَوَ ،سيَٓاَايِ َٓذاٍَ دَنات نُ ْاطٓاَُو
َاْاّ ريذاِْ خذؤّ بٓاطذًَت و نُػذا بهذات ،ضذريؤى َٓذذا ٍَ فًَذش دَنذات نذُ ر
ًَٓذاّ دَنذات
ًَِٓ نُطذايُتِ تذاى ثًَىيظذتُ ،دي
ُٓصَىوًَْو بؤ بُسدَواَاْذِْ خًَُ
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ُٓطُس خؤّ بًُوَّ ،بُطذُس ٖذَُىو نؤطذح و تُطُسَيُنذذا صا ٍَ دَبًَذت و ريذإ بذُ
َّ
ٓاساطتُيُنِ ُٓسيَِٓ طىودبُخؼذا دَبات ،رياًَْهِ طىودَُْذ بُسَُٖذيًََٓت ،بذُال
ُٓطُس برتطًَت و طًاِْ بُسخىدإ و خُبتني و تًَهؤػإ يُ دَطت بذات و يذُ ُْٖبذُس
َبذاتُٖ ،سطًض وَنى ثًَىيظت خؤّ ْاْاطًَت و ْابًَت بُ خاوَِْ
بضىونرتئ نؤطجذا نؤي
خؤّ .ضريؤىَٓ ،ذاٍَ فًَشّ ُٓوَ دَنذات نذُ ُٓطذُس ٓذاصاو بىيَشبًَذت و َىَاسَطذُ و
تاصَنشدُْوَو بًََُُٖٗٓاِْ ريإ بُ َافِ سَِواّ خؤّ بضاًَْت و يذُو َُيذاْذُدا ٖذًض
دسيَػًًذُى ْذذُناتٓ ،ذذُوا بًَطىَذذإ خًَشخذذىاصو ضذذانُناساًْؽ بذذُ ٖاْايذذُوَ ديَذذٔ و
طُسنُوتِٓ َظؤطُس دَبًَت ،دياسَ ثًَضُواُْؾ ثًَضذُواُْيُ..بؤيُ ثًَىيظذتُ ضذريؤى
ََِ صؤسبُّ
َجُسوَسّ يُال دؤؾ بذات و وَال
َِ َٓذاٍَ بىسووريًََٓت و ُٖطتِ خُياي
خُياي
ُٖسَ صؤسّ ثشطًاسَ صَسووسّ و طشيٓطُناِْ َٓذاٍَ بذاتُوَ ،تا ببًَت بذُ فانتذُسيَهِ
َّ َُٓذُ بذُو
َذا ..بذُال
َيُتِ َٓذاي
ناساو ناسيطُس و طشيٓط يُ ثُسوَسدَنشدِْ نؤَُال
َاْايُ ًًُْ نُ ضريؤى ببًَت بُ وَعضو َشؤظ فًَشّ ٓذُوَ بهذات ضذؤٕ يذُّ دًْايذُدا
سَفتاس بهات ،ر سيَطُو سيَباصيَو بطشيَتُْ ،خًَشَُٓ .ذُ ٓذُسنِ ضذريؤى ًًُْ،ضذىْهُ
ًَْآُُْ .سنِ ضريؤى ُٓوَ ًًْذُ
ٓايني و ُٓفظاُْنإ ثشِٕ يُّ وَعضخىاِْ و بابُتُ ُٓقال
دًْا وَنى خؤّ ،وَنى ضؤٕ ُٖيُ وَطا بهات ،بطًَشِيَتُوَُٓ ،سنِ ضريؤى َُُٓ ًًْذُ
َىيَظذتًَو وَسبطشيَذت .ضذريؤى
َشؤظ ٓاَؤرطاسّ بهات نُ ضؤٕ سَفتذاس بهذات ،ر ُٖي
َهى طُسوناسّ ساطتُوخؤّ دَطٍَُ ُٓو
ثُيىَْذيًُنِ ُٓوتؤّ بُ دًْاّ دَسَوَ ًًُْ ،بُي
َُطُيُ و ثشطُ دَسووِْ و طايهؤيؤريُ ُٖطتًاساُْوَ ُٖيذُ نذُ صؤس ٓاطذَِ و درواسو
دووسَ ضاسَطُس ديَُٓ بُسضاو ,واتُ َُبُطت و ٓاَادمِ ضريؤى ُٓوَ ًًْذُ صاًْذاسّ بذُ
َهى ُٓوَيذُ نذُ ديذاسدَو سووداوَ
طىود دَسباسَّ دًْاّ دَسَوَ بذات بُ َٓذذاٍَ ،بذُي
دَسووًًُْناِْ َشؤظٖ ،ىُْسيآُُْ ،دَبًاُْ ،بُسدُطتُ بهات و ًْؼاْبذات...
ًََِ نُ بُْذَ يُبُس َُٖىو ُٓو ٖؤياُّْ طُسَّ و بُ
يُ نؤتايًذا سُصدَنُّ ُٓوَ بً
َُبُطتِ خضَُتِ َٓذاٍَ و ْؤالوّ نذىسد ٓ ،ذُّ ضذُثهُ ضذريؤنُّ يذُ ضريؤنظذتاِْ
َبزاسدووَو نشدوؤَ بُ نىسدّ تا يُ دَسفُتًَهذا بًهُّ بُ دياسيًذُنِ
دًٗاًًُْوَ ُٖي
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َبذزاسدووَ
َبُتُ بُ ٓاْكُطت ُٓو ضريؤناُّْ ُٖي
َٕ و ْؤالواِْ نىسدُٖ .ي
بضىوى بؤ َٓذاال
نُ صياتش طُسوناسيإ دَطٍَُ َُطُيُ طايهؤيؤريًُ ُٖطتًاسَناْذا ُٖيُ تذا يذُ طذٍَُ
َبُتُ ضُْذ ْىوطُسيَوُٖ ،س يُنُيإ بذُ ضذريؤنًَو يذإ صيذاتش يذُّ
دًْاّ دَسَوَُٖ .ي
َبزيَشَدا بُػذاسٕ ..بؤيُ بُ ثًَىيظذتِ صاْذِ يًَذشَدا و بذُ َُبُطذتِ ٓاػذٓانشدِْ
طىي
َُنامنإ بُ ْىوطُساِْ ُّٓ نؤبُسَُُٖ ،نىستُيُنِ ريذاِْ ٖذُس يذُنًَهًإ خبَُذُ
سؤي
خضَُتِ خىيَُٓسإ ،نُبشيتني يُ:
 -1يانض كريصتني ئانذرشو ( )1085-1085
َِ 1805دا يُ ػاسّ ٓىديٓظُّ داًُْذاسى ٖاتىوَتذُ دًْذاوَ.
ٓاْذسطٔ ,يُ طاي
ًَذا داى وبابِ بُدًًََٗؼت بذُسَو
نىسِّ نابشايُنِ ثًُٓدؤص بىو.يُ تَُُِْ ضىاسدَ طاي
نؤبٗاطٔ خؤّ دايُ دَّ ضاسَْىوطُوَ.دواّ َاوَيذُى نذاسّ قذىسغ و طذُخت ,سووّ
َتذاسو دَطذرتِؤ نذُ
َهاًَْهِ دَطذُال
نشدَ ٖىُْسو ُٓدَبًات و بىوَ َايُّ طُسدمِ خُي
يُنًَو يُواُْ ثاػاّ داًُْاسى بىو و،يُ طاوثُْاّ ُٓواُْوَ دسيَزَّ بُ خىيَٓذِْ خذؤّ
داو دَطتِ بُ ناسّ ْىوطني نشد.
َّ
ٓاْذسطٔ ،ػًعشّ دَطىت ،ضريؤنِ دَْىوطِ ،ػاْؤْاَُّ ٓاَادَ دَنذشد ،بذُال
ًَذذًََٖٓذإ ،بذُ
َِ ًًًَذِ و ضذريؤنًَٔ فؤيهًؤسيًذُوَ ُٖي
سًهايُتُناِْ نُ يُ ُْقً
ََُُْذذّ تذريَّ بُػذُس ديَٓذُ رَذاسدٕ و يُاليذُٕ
نُيُثىوسيَهِ صؤس طُوسَو فشَ دَوي
طُيًَو يُ طُوسَ ْىوطُساِْ ْاوداسَوَ طتايؽ نشاوٕ ،يُواُْ ٖٓ :شّ وادطىست يذىْط
َت وايتُإٓ ،ؤطهاس وايًذ و ضاسيض ديهٓضَوَ.داسيَو
فًؤًًُٓ ،صابت باست بشاوًْٓط ،واي
ديهٓض يُ ْاَُيُنًذا ثًَِ دََيًَتُٖ " :س ناسيَو دَنُيت ،واص يذُ ْىوطذني ًََُٖٓذُ،
ضىْهُ ًَُُٓ ثًَىيظتُإ بُ بريو بؤضىوُْناِْ تؤ ُٖيُ .ضريؤنُناْت صؤس طادَو دىأْ
وْ ،ابًَت ُٖس يُ قُفُصّ ًََؼهِ تؤدا بُْذ بنب"
َتاِْ ديهُّ دًٗإ ْاو وػؤسَتًَهِ فشَّ
َتِ خؤّ و ر يُ وال
ٓاْذسطٔ ،ر يُ وال
َِ 1867دا بُ ُٖػت طاٍَ بُس يُ َشدِْ ،نًًًِ ػاسّ ٓىديٓظُيإ
ثُيذا نشد .يُ طاي
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ثًَؼهُؾ نشدو يُ نُسِْذُظاَيًَهِ سيَذض يًَٓاْذذا ،وَنذى ْذاوداستشئ و خؤػُويظذترتئ
َتِ ثُيهُسيَهِ طُوسَيإ بؤ دسوطتهشد..
ٖاووال
 -2جاكؤب و ويمًمم طريم:
َونذشدَوَ
َِ 1812دا نتًَبًَهِ ضهؤيُيإ بُ بًَذَْطِ بال
ُّٓ دىوتُ بشايُ يُ طاي
نُ يُ ثاؾ ًٓٓذًٌ بىو بُ يُنًَو يُ ثشِ خىيَُٓستشئ نتًَبِ دًٗإ ُّٓ .نتًَبُ ْاوّ :
َٕ" بذىو .نتًَبذِ ْذاظهّ ُْٖذذَّ ضذريؤنِ يذُ
"ضريؤنًَٔ طذىَّ ٓذاطشدإ بذؤ َٓذذاال
خؤطشتبىو ،نُ بؤ يُنُجماس يُاليُٕ بشاياِْ طشميُوَ خشابىوُْ طُس ناغُص و ثًَؼرت تًُْا
َهًذذُوَ بذذىوٕ .بشايذذاِْ طذذشيِ ،بذذُ ٖذذُوٍَ و نؤػؼ ذًَهِ صؤس ٓذذُّ
بُطذذُس صاسّ خُي
ضذذريؤناُْيإ يذذُ صاسّ ديَٗاتًذذإ و دىوتًذذاسإ و ػذذىاْإ و ثريًَََذذشد و ثريَرْذذاِْ
َُاًُْوَ وَسطشتبىو و ،دايإ سػتبىوَوَ.
ُٓي
َِ  1780يُ دايو بىوُٕٖ .سدوونًإ بُػِ
َِ 1785دا و ويًًِٗ يُ طاي
دانؤ يُ طاي
َّ ثاػإ سوويإ نشدووَتذُ داطذتإ و ضذريؤى و سًهايذُتِ
َافٓاطًًإ تُواو نشدووَ .بُال
َُاِْٖ..ؤّ سَواز و بشَوّ ُّٓ ضذريؤناُّْ بشايذاِْ طذشيِ ،يذُالّ
ًًًَِ و فؤيهًؤسّ ُٓي
َٕ ،دَطُسيَتُوَ بؤ صَاُْ طادَنُيإ ،بؤ سووِْ َاْاو ًَْىَسؤنًإ ،بؤ ُٖبىوِْ ٓذارٍََ
َٓذاال
َهِ ضُوطذذاوَو صؤسيًَهذذشاو يذذُ نؤتذذايِ
و طًاًُْبذذُسّ قظذذُ ويَذذز ،بذذؤ طذذُسنُوتِٓ خذذُي
ضريؤنُناْذا .ثاػإ ُّٓ دىوتُ بشايُ ،بىوٕ بُ دوو طُوسَ تىيَزَسّ َُيذاْاِْ نُوْاساْاطذِ
َِ
وصَآْاطٌ و فُسُْٖطًَهِ طُوسَّ صَاُْواًْإ يُثاؾ خؤ بُدًًََٗؼت .ويًًِٗ يذُ طذاي
َّ ْذاوّ بشايذاِْ طذشيِ بذؤ
َِ 1863دا نؤضِ دوايًإ نذشد .بذُال
 1858و دانؤ يُ طاي
َُْوَ.
ُٖتاُٖتايُ بُ صْذوويُتِ ضىوَ ًََزووّ دًْاّ ضريؤنِ َٓذاال
 -3ثًرتكريصتني ئ اشبحىرنض ،وجىرجو ئًهطربرتصو مى:
يُ ْاوَسِاطتِ طُدَّ ْؤصدَدا ٓ ،ذُوسوثا بضووتٓذُوَو بىوراُْوَيذُنِ ُْتذُوَيِ
تاصَّ بُ خؤوَ بًِٓ و يُى يُى ثُيإ بُ بايُخ و طشيٓطذِ نُيذُثىوسّ نىيتذىوسّ و
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سؤػٓبرييِ خؤيإ بشد..يُنًَو يُ دَسٖاويؼتُناِْ ُّٓ بىوراُْوَ ُْتُوَيًذُ ٓذُوَبىو
َِ فؤيهًؤسّ ُْسوجيِ
نُ ُّٓ دوو ْىوطُسَ دَطتًإ دايُ نؤنشدُْوَّ سًهايُت و ُْقً
و نؤبُسًََُٖهِ طشيٓطًإ نؤنشدَوَ.
َِ 1813دا يُ دايهبىوٕ ُّٓ .دوواُْ،
َِ  1812و َى يُ طاي
ٓاطبذىسْع يُ طاي
َِ
يُ طُسدََِ ْؤالويذا ،يذُ قىتاخباْذُّ (ْىسدسٖذى) يذُ بذانىوسّ ٓؤطذًؤ ،يذُ طذاي
1826دا يُنرت دَبًٓٔ و عىَشيَو بُ يُنُوَ وَنى دؤطت و ٖاوناس ناسيإ نشد
َِ 1843و دووََذني
يُنَُني نؤ ضريؤنِ ًًًَذِ ٓاطذبذىسْع و َذى يذُ طذاي
َوبىوُْوَ.
َِ 1844دا بال
نؤضريؤنًإ يُ طاي
َِ 1885دا
َِ 1882دا نؤضِ دوايذِ نذشد و ٓاطذبذىسْع يذُ طذاي
َى ،يُ طاي
َوايِ يُ دًْا نشد.
َاال
 -4ضارلس ثرالت:
ثشايت ،طُوسَتشئ ْىوطُسّ فُسَْظِ بذىو يذُ َُيذذاِْ ٓذُدَبًات و ضذريؤنِ
َُيُنِ دياس و ْاطشاو يذُ
َِ 1628دا يُ بَُٓاي
َْذا .يُ طاي
ثُسيًإ و سًهايُت و ُْقال
دايو بىوَ .ثشايت ،يُ دَسباسّ ثاػايُتِ فُسَْظذادا نذاسّ دَنذشد ،طذهشتًَشّ (دذني
َت و دَطذرتِؤّ ػذا يىيظذِ ػذاصدَيُّ
بابتًظت نىي هت) ّ وَصيشّ داسايِ بُ دَطُال
َِ 1683دا َشد ،ثشايت بىو بذُ ُْٓذذاَِ نذاساّ ٓذُنادميًاّ
بىو .نُ نىيهت يُ طاي
صاْظتِ فُسَْظآً .ذّ يُوَ بُدواوَ خؤّ بؤ ُٓدَبًات تُسخإ نشد و وتاسّ ُٓدَبِ،
َِ 1697دا نذؤ ضذريؤنًَهِ بذُ
ػًعش و بريَوَسيًُناِْ خؤّ ْىوطني .ثشايت ،يُ طذاي
ًَْىّ( :دووضريؤى يإ ضريؤنًَٔ ُٓخالقِ فؤيهًؤس)يًذُوَ نذؤنشدَوَٓ .ذُّ نتًَبذُ دوو
سًهايُتِ يُدطاس بُ ْاوباْطِ يُ خؤطشتبىو ،بُ ْاوًْؼاِْ ( ثؼًًُّ ضُنُُ ثذؤؾ،
َِ 1703دا نؤضِ دوايِ نشد..
و طُْذسيال) ..ثشايت يُ طاي
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 -5ئانذرؤالنط:
ٓاْذذذسؤالْط ،باػذذرتئ نؤضذذريؤنِ دذذٔ و ثذذُسيًاِْ بذذُ صَذذاِْ ًٓٓطًًذذضّ
نؤنشدووَتُوَ .بذاونِ ٓاْذذسؤالْط ػذُسيهِ باصسطذاِْ ( طذًَش وايرتطذهات) بذىو.
َُيذُنِ
َِ 1844دا يذُ ػذاسّ طذايهرينِ طذهؤتالْذا يذُ بَُٓاي
ٓاْذسؤالْط يُ طذاي
َت ٖاتىوَتُ دًْاوَ .الْط ثذاؾ ٓذُوَّ صاْهذؤّ ٓؤنظذفؤسدّ
ُٓدَبٓاغ و بُ دَطُال
ًََو َاَؤطتايُتِ نشد ،ضىو بؤ ْاوَْذ و طُْتُسّ سؤرْاَذُواِْ(
تُواونشد و ضُْذ طاي
َِ يُويَٓذذَس ،وَنذى يذُنًَو يذُ ْىوطذُسَ
فًًت طرتيت) يُ يُْذَٕ ،ضذٌ داْذُ طذاي
َُ طىتاس ،سَخُّٓ ُٓدَبِ و
طُوسَناِْ ُٓو طُسدَّ و سؤرطاسَ بُطُسبشد .الْطُٖ ،واي
ػًعش و ضريؤنِ صؤسّ ْىوطًىَ.
َِ 1889دا
يُنَُني نؤضريؤنِ الْط " نتًَبِ ثُسيًاِْ ػني" بىو نُ يذُ طذاي
َِ 1912دا نؤضِ دوايِ نشد..
َو بىوَوَ .الْط يُ طاي
بال
دا خىيَُٓسّ ًَٖزآً َٔ ،ذذّ يًَذشَوَ بذُ خىاتذإ دَطذجًَشّ ،فذُسَىوٕ ًَٓذىَو
َتإ بًَت..
َىاُْ طىوس) ًٖىاداسّ بُ دي
ضريؤنُنإ..نُ ْاوّ ْاوٕ (نؤي
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تًَبًِٓ :بؤ ْىوطذني و ٓاَذادَنشدِْ ٓذُّ ثًَؼذُنًًُ طذىود يذُّ طُسضذاواُْ
وَسطرياوَ:
* -طشصَني افظاْٗا،بٗرتئ قصُٖاّ ثشيإ دٗإٖ/اْع نشيظتني اْذسطٔ/بشادسإ
طشيِ /اْذسؤالْط...وديطشإ..تشمجُّ طًذ امحذ ونًًًإ /طذاَشْذ طذًًُِ /اصيتذا
عباطًإ.
ضاخ دوَُّٖ( 1385 /ىو ضريؤنُنامن يُّ طُسضاوَيُوَ ثاضعُ نشدووٕ)
* -نىدنإ بُ قصُ ًْاصداسْذ /ناسبشدٖاّ افظاُْ و افظىٕ /بشْؤبتًٗايِ /تشمجُّ
نُاٍ بٗشوصنًا /ضاخ اوٍْ /1384 :ؼش افهاس
* -ضٌٗ قصُ /طضيذَّ قصُٖاّ عاًَاُْ ايشاِْ /ثزوٖؽ و باصْىيظِ َٓىضٗش
نشيِ صادَ /ضاخ ضٗاسّ /1379 :اْتؼاسات طرح ْى
* -صاسؤنظتإ /ثًَٓر نتًَ يُ يُى بُسطذا /و :سَُُنُسيِ عاسف /ر 2008/1
بُسيَىَبُسايُتِ خاُّْ وَسطًَشِإ
* -دَيعًذ نؤثُسفًًذ /ضاسيض ديهٓض ،ثًَؼُنِ و ثاضعُّ سَُُنُسيِ عاسف /ر
2010/1
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شةنذريَال
ََُُْذذذ دَيىيظذذت بذذؤ دذذاسٍ دووَّ رٕ ب ذًَينَ و ٓذذُو
سؤرٍَ يذذُ سؤرإ ثًذذاويَهٌ دَوي
ٌَ بزاسدبىو ،يُ خؤبايٌ تشئْ يىوتبُسصتشئ رٌْ دًْا بىوٓ ،ذُو رْذُ
ٖاوطُسٍَ نُ ُٓو ُٖي
يُ ًََشدٍ ثًَؼىوٍ دوو نًزٍ ُٖبىو نُ ُٓداو ُٓتىاسيإ دَقذاو دَم وَنذى دايهًذإ بذىو.
َُيُنٌ يُ رٌْ يُنٌَُ ُٖبىو نُ يُ باػًذا نىتْ َت ضىو بذىوَوَ طذُس
ثًاوَنُؾ نًزؤي
دايهٌ.
دواٍ صََاوَْذٍ ُٓو دووَ ،بُ َاوَيذُنٌ نذُّ ،بذاوَرٕ طذًُاٍ ساطذتُقًٍُٓ خذؤٍ
َُتُ باػذُناٌْ صسِنًذزَ دىاُْنذٍُ بذذيينَ ،ضذىْهُ
دَسخظت .ضاوٍ بُسايٌ ُْدَدا خُطذً
َُتُ باػُناٌْ ُٓو ،دَبىوَ َايٍُ ُٓوَ نُ نًزَناٌْ باوَرٕ قًَضَوٕ بًَُٓ بُسضاو.
خُطً
ُٓو رُُْٖ ،سضٌ خضَُتهاسيًُنٌ َاٍَ ُٖبىو دَيذا بُطُس صسِنًزَنُيذا ،وَنذى قذاخْ
ٓاَإ ػنت ،خاويَٓهشدُْوٍَ ًََضو طظهذاٌْ رووسَنٍُ خؤٍْ دىوتُ نًزَنٍُ  ُّٓ .نًذزَ
يُ ثُسثىت تشئْ خشاتشئ رووسٍ ريَش دَُُيؤًَْهذا يُطُس تُختُػشِيَو دَْىوطت ،نُضذٌ
صسِخىػهُناٌْ باػرتئ رووسو تاصَتشئ تُختُ خُويإ ُٖبىو،و ٓاويٍَُٓ باآلمنذاٍ طذُوسَيإ
يُ رووسَناًْاْذا ُٖبىو،و دَياْتىاٌْ طُساثاٍ خؤياٌْ تًَذا بذيٓٔ.
َُوَ َُٖىو ٓذُّ سَفتاساْذٍُ تُسذَُىٍ دَنذشدو
نًزٍَ داَاو ،بُوثُسٍِ طُبشو سُوطُي
صاتٌ ُْدَنشد ًٖض ػتًَو بؤ بابٌ بطًَشِيَتُوَ .ضىْهُ بابٌ يُ ريَش فُسَاٌْ رُْنُيذا بذىو و
نًزَنٍُ خؤٍ طُسصَْؼت دَنشدَُٖ .ىو سؤرٍَ ناتٌَ نًزٍَ يُ ناسَناٌْ دَبذىوَوَ دَضذىو
َىصَ ًْذىَ طذىوتُناْذا
َذًََُؽْ خذُي
يُ طىوضًَهٌ رووسَنُدا ،يُ ثاٍَ نىاْطُو يُ ًَْذى خؤي
دادًَْؼت ،بؤيُ بُ "طُْذسَ ثُطجُْذَ" باْطًإ دَنشد .بُآلّ خىػهُ بضىونرتَنٍُ ،نذُ
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وَنى خىػهُ طُوسَنُ ،طؤطاخْ ػشِْذَ ُْبىو بُ "طُْذسيال"ٍ باْط دَنشد .بُ ُٖس ساٍَ،
ُٖس ضُْذَ طُْذسيَال ،دًهٌ نؤٌْ يُبُس دَنشد ،بُآلّ طُدقاتٌ خىػهُناٌْ نُ ًَُٖؼذُ
طشاْبُٖاتشئ دًهًإ يُبُس بىو ،دىاْرت بىو.
َهٌ ْذاوداسٍ دَظُسَنذٍُ
بُ سيَهُوت سؤرٍَ نىسٍِ ثاػا ٓاُْٖطًَهٌ طًَشِاو َُٖىو خُي
دَعىَتهشد .دىوتذُ خىػذهُنٍُ طذُْذسيَالؾ نذُ ًَُٖؼذُ خذؤ ْىيًَٓذإ دَنذشد ،يذُ
دَعىَتهشاوَنإ بىوٕ.
خىػهُناٌْ طُْذسيَال ،صؤسيذإ نذُيا بذُّ دَعىَتذُ ٖذات ْ،بذُ طذُسٌَ نُوتٓذُ
َبزاسدٌْ دًهٌ ػُوٍَْ تُْىوسَو َذؤديًٌَ قذزَُٓ .ذُ صيَذذَ صَمحذُتًَهٌ تذش بذىو بذؤ
ُٖي
َىاُْناًْإ قُد بهات
طُْذسيَال ،ضىْهُ دَبىايُ دًهٌ خىػهُناٌْ ٓىتى بهاتْ ػاٍَْ نؤي
َبزاسدٌْ دًهًإ بؤ بُػذاسٍ يُ ٓاُْٖطٌ ْاو بشاودا ،دَنشد.
و ُٓواًْؽ تًُْا باطٌ ُٖي
خىػهُ طُوسَنُ دَيطىت َٔ" :دًُ َُمخُيُ طىوسَ بذُ سذُسيش ضذٓذساوَنُّ يُبذُس
دَنُّ".
َتؤ طذىٍَ صيَشِيُٓنذُّ
خىػهُ بضىونُنُ دَيطىت َٔ" :تُْىوسَ ٓاوسيؼُُنُّ يُطٍَُ ثاي
َُاطُ بٌَ ويَُٓنُّ يُ ٌَ دَنُّ".
يُبُس دَنُّ و ًَىاْهُ ُٓي
دىوتُ خىػو ْاسديإ بذُ دووٍ باػذرتئ ٓاسايؼذتهاسٍ رْاْذُدا تذا قذزيإ ٓاسايؼذت
بهاتْ نآلوَناًْإ ًََضإ بهذات ،طذىساوو نُسَطذتٍُ َهًذادٌ خؤيذإ ،يذُ باػذرتئ
َىغاصَو فشؤػطُدا بُسِادإ دا.
يُ َُٖىو ُّٓ ناساُْدا ثشطًإ بُ طُْذسيَالؾ دَنشد ،ضذىْهُ صَوقذٌ دذىإْ خذؤؾ
َبزاسدٌْ دًُناًْإْ سيَهخظتين قزيإ دا ،طىوديإ يًَىَسدَطشت.
طُيًكُ بىو و يُ ُٖي
يُ ناتًَها نُ طُْذسيَال ٓذُّ ناساْذٍُ ٓذُدماّ دَدا ،صسِ خىػذهُناٌْ ثًًَذإ دَطذىت:
"طُْذسيَال ،تؤ سُص ْانٍُ بؤ ُّٓ ٓاُْٖطُ بشِؤٍ؟".
طىتٌ" :خمابٔ نُ ْاتىأْ بًَِ".
َهٌ ببًٓٔ طُْذسَ ثُطجُْذَ بذؤ ٓاٖذُْطٌ نذىسٍِ
طىتًإ" :ساطت دَنٍُُٓ ،طُس خُي
َتٍُ ثًَذَنُٕ".
ثاػا ٖاتىوَ ،طاي
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دىوتُ خىػوْ ،ضيهٍُ دوو داُْ سؤر ًٖضًإ ُْخىاسدْ يذُ نذُيفإ يذُ ثًَظذ خذؤ
َذٌَُ بٓذىيَٓٔ ْ
ُْدًََٖىسئ ،يُنٌ ضُْذ قُد ثؼتًًَٓإ يُ قُدٍ خؤ ٓاآلْذ تا باسيذوْ قُي
بُسدَواّ يُ ٓاويَُٓ طُوسَ باآلمنانُدا تَُُػاٍ خؤيإ دَنشد.
طُسَدماّ سؤرٍ ٓاُْٖطُنُ ٖاتْ ُٓوإ بُسَو نؤػو وَسِيَهُوتْٔ تا يُ ضذاو وٕ بذىوٕ
طُْذسيَال يُ دواوَ تَُُػاٍ دَنشدْٕ نُ يُ ضاو وٕ بىوُٕٓ ،وطا دَط بُ طشيإ نشد.
يُو ناتُدا نُ فشًََظو يُ ضاواٌْ طُْذسيَال دَٖاتُ خىاسٍَ ،فشيؼتُيُى يذُ ٓاىاْذُوَ
بًينْ يًٌَ ثشطٌ نُ نًَؼُت ضًُو ضًت يٌَ قُوَاوَ؟
طُْذسيَال وَآلٌَ دايُوَ ":بشيا دََتىاٌْ ،ناػهٌَ دََتذىاٌْ" بذُآلّ طشيذإ ٓذُونٌ
(قىسِط) دَطشتْ قظُنٍُ ثٌَ تُواو ُْدَنشا.
فشيؼتُنُ طىتٌ" :تؤ خؤصٍ دَخىاصٍ نُ بؤ ٓاُْٖطُنُ ضىوباٍ ،واًًُْ؟"
َهًَؼاو طىتٌُٓ" :سٍَ".
طُْذسيَال ٓاًَٖهٌ دووسو دسيَزٍ ُٖي
فشيؼتُنُ طىتٌ" :تؤ نًزيَهٌ باؾ بُ ،بُ طىيَِ بهًَُٓ ،ؽ ناسيَهٌ وَٖا دَنُّ نُ
بتىاٌْ بؤ ٓاُْٖطُنُ بشِؤيت"ْ ُٓودا بُ طُْذسيَالٍ طىت" :بضؤ بؤ باخُنُو نىيُنُيذُنِ
بؤ بًَُٓ".
طُْذسيَالُٖ ،سضٌ طُسٍ ديَٓاو دَبشد ُْيذَصاٌْ نُ ُّٓ نىيُنُيُ ضذؤٕ ياسَذُتٌ ٓذُو
دَدات تا بؤ ٓاُْٖطُنُ بشِوات ،بُآلّ بٌَ ضُْذو ضىوْٕ يُنظُس سؤيٌْ باػرتئ نىيُنذٍُ
دؤصيًُوَو بؤ فشيؼتُنٍُ ًَٖٓا.
ٌَْ تًُْا قاوغُنٍُ َايُوَ .بذُ داسعاطذانٍُ خذؤٍ
َهؤي
فشيؼتُنُ ،نىيُنُنٍُ ُٖي
يُنًَهٌ بُ نُوٍَْ قاوغٌ نىيُنُنُدا نًَؼا ،نىيُنُنُ يُ ثشِ طذؤسِاو بذىو بذُ طايًظذهُ.
َُ َؼهًَهذا ثُيذا نشدو بُ طذُْذسيَالٍ طذىت
ُٓوطا فشيؼتُنُ ،ػُؾ داُْ َؼهٌ يُ تُي
َُنُ بهاتُوَ .فشيؼتُنُ َؼهُناٌْ وَسطشتْ بذُ داس عاطذانٍُ
نُ دَسطا ضهؤيُنٍُ تُي
يُنًَهٌ ثًَذا نًَؼإْ ُٖس َؼهًَو بىو بُ ُٓطجًَهٌ دىإ ،بُجمؤسَ ػذُؾ داْذُ ُٓطذجٌ
دىاٌْ ياٍَ طجٌ ٓاَادَ بىوٕ.
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َذُ
طُْذسيَال نذُ بذًين ثًَىيظذتًإ بذُ طايًظهُضذًُنُ طذىتٌ" :دَسِؤّ بذضامن يذُ تُي
َهى بًهُئ بُ طايًظهُضٌ خؤَإ "
َؼهُنُدا دشدًَو ثُيذا دَبٌَ يإ ْا؟ بُي
فشيؼتُنُ طىتٌ" :باػُ بشِؤ".
َُنذُدا
َُ َؼهُنٍُ بؤ فشيؼتُنُ ًَٖٓا ،طٌَ داُْ دشدٌ طُوسَ يُ ًَْى تُي
طُْذسيَال تُي
بىوٕ ،فشيؼتُنُ نُ طُيشٍ نشد يُنًَهًإ يذُواٌْ تذش طذُوسَتشَ ،عاطذانٍُ خذؤٍ ثًَذذا
َُوٍ ،خؤ ػشَِفتاسٍ ،ىًٌََ دىاٌْ ٓذُوتؤ
نًَؼاو دشدٍُ نشد بُ طايًظهُضًُنٌ قىتْ قُي
نُ تا ُٓو دََُ نُغ ُْيذيتبىوُٓ .وطا فشيؼتُنُ بُ طُْذسيَالٍ طىت" :ديظذإ بذشِؤ بذؤ
باخُنُ ،ػُؾ َاسًًَؤنٌ يًًََُُٖ ،ىويامن بؤ بًَُٓ".
طُْذسيَال بُيُص (بُثُيُ) َاسًًَؤنُناٌْ ًَٖٓاو فشيؼتُنُ ٖذُس ػُػذًاٌْ طذؤسٍِ بذُ
ػُؾ ثًَؼخضَُتٌ دٌْ بُسط طُوصٍ بُ صيى ضٓشاو و يُنظُس يذُ ثؼذ طايًظذهُنُوَ
دًٌَ خؤيإ طشت.
فشيؼذذتُنُ ،بذذُ طذذُْذسيَالٍ طذذىتًَٓ" :يظذذتا طايًظذذهُيُنٌ يذذُ بذذاست ُٖيذذُْ بذذؤ
ٓاُْٖطُنُت دَبات".
طُْذسيَال ٖاواسٍ نشد" :وايُ ،بُآلّ ُٖس بُّ دًُ نؤْاُْوَ بشِؤّ "
فشيؼتُنُ ،بُ ُٓطجايٌ عاطانٍُ بذُ طذُْذسيَالدا نًَؼذاو يُنظذُس دًذُ نؤْذُناٌْ
ٌَ (قاثكذاخ)
طؤسِإْ بىوٕ بُ دًٌ صيىيين بُ صيَشِو دُواًَٖش ضٓذساو و ُٓدماّ دىوتٌَ طذُْذَي
ٌَ بًىوسيين دًْا بىو.
بًىوسيين دا بُ طُْذسيَال ،نُ دىاْرتئ طُْذَي
ٌَ بذىو (ساصابذىوَوَ) طذىاسٍ طايًظذهُنُ بذىو و
طُْذسيَال ،نُ بذُ تذُواوَتٌ خذًَُ
فشيؼتُنُ دوا دوا ٓاَؤرطاسٍ نشدو طىتٌْ :ابٌَ يُ ًْىَػُو بُ دواوَ ،يُ نؤسِو ٓاُْٖطُنذُ
وًَََينَُٓ ،طُس يُى طات ديَش بهُوٍَ طايًظهُنُت دَبًَتُوَ بُ نىيُنذُو ُٓطذجُنإ بذُ
َؼو ،طايًظهُضًًُنُ بُ دشزْ ْؤنُسو ثًَؼخضَُتُناْت بذُ َذاسًًَؤىْ دًُناًْؼذت
دَبُٓوَ بُ َُٖإ دًُ نؤُْناٌْ داسإ.
َذٌَُٓ .وطذا
ًََين بُ فشيؼتُنُدا نُ بُس يُ ًْىَ ػُو ٓاُْٖطُنُ بُدٌَ بًًَ
طُْذسيَال بُي
طُْذسيَال نُ يُ نُيفإ يُ ثًَظ خؤٍ ُْدًََٖىسٍْ يُ خؤػًإ ثًٌَ بُ عاسدٍ ُْدَنُوت
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بُ طايًظهُنٍُ نُوتُسٍَِ ،نؤػهٌ ثاػا خؤت بطذشَ وا ٖذا  .خُبذُسيإ بذُ ػذاصادَدا،
دىاْرتئ نض نُ ًٖضهُطًَو ْايٓاطًَت بذؤ ٓاُْٖطُنذُ ٖذاتىوَ .ػذاصادَ ٖاتذُ دَسٍَ تذا
ثًَؼىاصٍ بهات .يُو ناتُدا نُ طُْذسيَال يُ طايًظُنُنُ دابُصٍ ،ػاصادَ دَط طشت بذؤ
َُنُ ،بؤ ْاو ًَىاُْناٌْ بشد.
ٖؤي
ٓاَادَبىوإ بُ دؤسٍَ َُط دىاٌْ بٌَ ويَٓذٍُ نضذٍُ ْذُْاغ بذىوٕ ،نذُ يُنظذُس
ٌَ بُطُس َُٖىو ػىيًََٓهذا نًَؼذا و ٓذُو ًَىاْاْذٍُ نذُ خذُسيهٌ سَقظذنيْ
بًَذَْطٌ باي
َطشت .يذُّ ناتذُدا
َجُسِنٌَ بىوٕ ،دَطتًإ بُسدا ،نَُاْضُرَْإ دَطتًإ يُ رَْني ٖذُي
ُٖي
دطُ يُ وستُو طشتٍُ "نُ دىاُْ تُسا يُو دىاًُْ " طىيَت يُ ًٖضٌ تش ُْدَبىو.
تُْاُْت خىدٍ ثاػاؾ نُ ثريَ ثًاويَو بىوو ُْيذَتىاٌْ بُ باػٌ طُْذسيَال بذذيينَ ،بذُ
ُٓطجايٌ ويُ بٔ يًَىاُْوَ بُ ػاباْؤٍ طىت :دٌَََ بىو َذُخًىوقٌ وا دذىامن ْذُبًين بذىو.
َهى
ُٖسضٌ رٕ يُوٍَ بىوٕ ْكىٌَ تَُُػاٍ دٌْ بُسطْ َؤديًٌَ قزٍ طُْذسيَال بىوٕ تا بُي
َبُتذُ
يُ ٓاُْٖطٌ سؤرٍ دواتشدا ضاو يُ َُٖإ دٌْ بُسطْ َؤديًٌَ قزٍ ٓذُو بهذُُٕٖ ،ي
ُٓطُس بًإ تىاًْبا ُٓو قىَاػُ دىاُْ ثُيذا بهُٕ و خذُياتًَو بذؤصْذُوَ نذُ بتذىاٌَْ ٓذُو
َؤديًَُ دًُ دىاُْ بذوسيَت .
ػاصادَ ،طُْذسيَالٍ بؤ ػىيَين ُٓػشافإ سيَٓىيَين نشدو دواٍ تؤصيَذو داواٍ يًَهذشد نذُ
َذا بهات .طُْذسيَال ًَٖٓذَ بُدىاٌْ طَُاٍ دَنذشدو دَسَِقظذٌ نذُ ٓاَذادَ
طَُاٍ يُطُي
َبُْذٍ بىوٕ .يُ دواٍ طَُا ،ػًىيَهٌ يُدطاس بذاؾ داْذشاو خذىسا،
بىوإ ًَٖٓذٍَ ديهُ دي
بُآلّ ػاصادٍَ الو بُ دؤسٍَ ْكىٌَ تَُُػاٍ طُْذسيَال بىو بىو نُ ًٖضٌ ُْخىاسد.
َذٍُ نذُ
طُْذسيَال ،يُالٍ صسِ خؤػهُناٌْ خؤيُوَ داًْؼتُْٖ ،ذٍَ يُو يًُذؤو ثشتُقاي
َىيَظذتٍُ طذُْذسيَال ,صسِ
ػاصادَ دابىيُ ،دا بُوإْ ُٓوثُسٍِ سيَضٍ يًَطشتٔ ُّٓ .سَفتذاسو ُٖي
خىػهُناٌْ صؤس طُسطاّ نشد ،ضىْهُ ُٓوإ ُْياْذَْاطًُوَ.
يُو ناتُدا نُ طُْذسيَال ُٖسدوو خىػهُنُ طُسطُسّ نشدبىو طىيٌَ يُ صَْطٌ طذُعات
بىو نُ ضذاسَنٌ دَويظذت بذؤ دواْذضَ .يُنظذُسْ بُوثذُسٍِ ُْصانُتذُوَ دوعذاخىاصٍ يذُ
ًَىاُْنإ نشدو بُيُص يُ نؤػهُنُ وَدَسنُوت.
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ًَذا فشيؼتُنُ بذؤصيَتُوَ ،ثاؾ ُٓوٍَ طىثاطذٌ
ٌََُٖ ،وي
ناتٌَ طُْذسيَال طُيًؼتُوَ َاي
نشد طىتٌ" :ثشِ بُ دٍَ سُص دَنات نُ طبُيًَٓؽ بؤ ٓاُْٖطْ دَعىَتُنُ بذشِوات ،ضذىْهُ
ػاصادَ دَعىَتٌ نشدووَ .بُآلّ خمابٔ نُ ْاتىاٌَْ بشِوات"ُٓ .وطا طذُْذسيَال ،بذُ تاطذُوَ،
ُٖس َُٖىو سووداوَناٌْ ُٓو ػُوٍَ بؤ فشيؼذتُ طًَشِايذُوَ .يذُّ ناتذُدا صسِ خىػذهُناٌْ
طُْذسيَال يُ دَسطايإ داو طُْذسيَال ضىو دَسطاٍ يًَهشدُْوَ.
َؤفتْ نًَؼذُاًَْهٌ
َطً
طُْذسيَال ،نُ واٍ دَْىاْذ تاصَ يُ خُو ُٖطتاوَ ،ضاوَناٌْ ٖذُي
خؤٍ داو طىتٌ" :صؤس ديَش نُوتىوٕ".
يُنًَو يُ خىػهُنإ بُ طُْذسيَالٍ طىتُٓ" :طذُس يذُ ٓاُْٖطُنذُ بايذتٖ ،ذُسطًض
بًَتاقُت ُْدَبىوٍ .يُنًَو يُ ػاصادَخامنُ ُٖسَ دىاُْنإ يُ ْاناو بُ ػًَىَيُنٌ ضاوَسِوإ
ُْنشاو خؤٍ بُ ٓاُْٖطُنُدا نشد .بُ عَُشاتٌ خؤَذإ نًذزٍ وا دىامنذإ ْذُديتىوَ .صؤس
ًَؼٌ دايينَ".
دَطٍَُ ًَُُٓدا ًَٗشَبإْ بُ ُْصانُت بىو و يًُؤو ثشِتُقاي
َُت ،بٌَ َىباالتْ خَُظاسد بىو ،بُآلّ ْاوٍ ُٓو ػاصادَ خامنٍُ يذٌَ
طُْذسيَال ،بُ سواي
ثشطني .دىوتُ خىػو طىتًإ نُ ْاوٍ ْاصأْ .بُآلّ ػذاصادَ ٓاَادَيذُ ٖذَُىو دًْذاٍ يذُ
قُبًٌََ بهات تا بضاًَْت ُٓو نًزَ نًًَُ .طُْذسيَال ،بضَيُنٌ بؤ نشدو طىتٌ" :نُواتذُ دَبذٌَ
بُسِاط صؤس دىإ بٌَ ،خٌُْ يُ خؤتإ نُ خؤػتإ يًَطىصَساوَ " ُْٖطٌَ يُ طُسٍ سؤيذٌ:
" باػُ َٔ ْاتىامن بذيِٓ؟ ناسيًَت طًإ ،بًَضَمحُت ،بُ ُٓسى ُْبٌَ ،تذؤ ٓذُو دًذُ صَسدٍَ
خؤت نُ َُٖىو سؤرٍَ يُ بُسٍ دَنٍُ ،بُ قُسص بذَ بُ َٔ".
ًَٓابُ ناسٍ وا ْانُّ .دًُناٌْ خؤّ بُ قذُسص بذََذُ طذُْذسَ
ناسيًَت ٖاواسٍ نشد" :دي
ثُطجُْذ خؤ نُس ُْبىوّ".
طُْذسيَال ،يُ ساطتًذا ضاوَسِواٌْ ُٓو دؤسَ وَآلٍَُ دَنشد و بُاليُوَ طُيش ُْبىو ،بذُ
ْاسِاصٍ بىوُْنٍُ ُٓو خؤػذشا ٍَ بذىو ،ضذىْهُ ُٓطذُس خىػذهُنٍُ داوانذٍُ ٓذُوٍ ،نذُ
طىعبُتًَو بىوْ ًٖضٌ تش ،قُبىٍَ نشدباُْٖ ،طٌَ بُ ًْطُساٌْ بؤ ٓاُْٖطُنُ دَسِؤيٌ.
بؤ طبُيينَ ُٖسدوو خىػوْ طُْذسيَالؾ يُ ٓاُْٖطُنُ بىوٕ .بذُآلّ دذٌْ بُسطُنذٍُ
طُْذسيَال يُوٍَ دويًََٓؽ دىاْرتو بُ ػهؤتش بىو .ػاصادَ بُسدَواّ دَٖاتذُ الٍ طذُْذسيَالْ
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قظٍُ خؤؾْ ػرييين بؤ دَنشد .بُآلّ طُْذسيَال نُ ْكىٌَ ػذهؤٍ ٓاُْٖطُنذُ بذىو ،يذُ
بريّ ضىو بىو نُ فشيؼتُنُ ر ٓاَؤرطاسيًُنٌ نشدووَ .طُسَدماّ طُْذسيَال دَْطٌ صَْطذٌ
طُعاتُنٍُ رَاسدو ناتٌَ صاٌْ نُ ضًىاٍ بؤ طُعات دواصدَ ْذَُاوَ ،يُنظذُس يذُ دًَذٌ
خؤٍ ُٖطتاو بُ خًَشايٌْ ضُيُْطٌ ناسَاَضيَو ُٖآلت ،ػاصادَؾ دوٍ طذُْذسيَال نذُوت
َُ بًىوسيٓذُناٌْ يذٌَ
بُآلّ ثًًَا ُْطُيٌ .طُْذسيَال ،يُ ثُيُثُيٌ خؤيذا ،تانًَو يذُ طذُْذَي
ًَطشَتُوَ.
بُدًَُاْ نىسٍِ ثاػا ُٖي
طُْذسيَال ،بُ دًهُ نؤُْناًُْوَ و بُ ٖاْهُ ٖاْو ،بٌَ ُٓوٍَ ًٖض صيَشِو صيىيَهٌ ثًَذىَ
َُوَ.
َُ بًىوسيُٓنٍُ ،طُيًُ َاي
َابٌَ دطُ يُ تانًَهٌ طُْذَي
يُ ثاطُواْاٌْ دَسواصٍَ نؤػهٌ ثاػايُتًإ ثشطٌ نُ ػاصادَ خامنًَهًإ ْذُديتىوَ نذُ
يُ نؤػو وَدَسنُوتيبَ .بُآلّْ ،ا ،ثاطُواُْنإ ٖذًض نُطذًَهًإ ْذُبًين بذىو دطذُ يذُ
نًزيَهٌ طُدمٌ ػشِثؤؾ نُ صياتش يُ نًزَ طُدايُنٌ بٌَ ُْوا ضىوَ تا يُ خذامنًَهٌ ثؤػذتُو
ثُسداخ.
ناتٌَ دىوتُ خىػو يُ ٓاُْٖطُنُ طُسِاُْوَ ،طُْذسيَال يًٌَ ثشطني نذُ ٓذاخؤ خؤػذًإ
ٌََ ٖذاتبىو،
يٌَ طىصَساوَو ُٓو خامنُ دىاٍُْ دوٍَ ػُو ٖاتبىوَوَ؟ وَآلًَذإ دايذُوَ" :بذُي
بُآلّ ناتٌَ نُ صَْطٌ طُعات دواصدَ يًٌَ داوَ بُيُص سؤيًىَو دياس َُْاوًََٖٓ ،ذذَ ػذجشصَ
َُ بًىسيٓذُ (ػىػذُيٌ) ْاطذهُنٍُ يذ ٌَ بذُ دًَُذاوَو ػذاصادَ
بىوَ نُ تايُى يذُ طذُْذَي
ًَطشتىوَتُوَ .نىسٍِ ثاػا بُ دسيَزيٌ َاوٍَ ٓاُْٖطُنُ ُٖس تَُُػاٍ ٓذُوٍ نذشدووَو
ُٖي
َُ بًىسيُٓ بىوَ".
ٓاػكٌ خاوٌَْ ُٓو طُْذَي
قظٍُ خىػهُناٌْ طُْذسيَال ساطت بىو .ضىْهُ ػاصادَ دواٍ ضُْذ سؤريَو فُسَاٌْ دا
نُ داسِضٌ بُ ػُيجىسَوَ بهُوُْ ْاو ػاسْ ساٍ بطُئُْ نُ ػاصادَ بذُ ًْذاصَ ُٓطذُس ٓذُّ
َذا بهاتَ .اَىسو ناسبُدَطتإ نُوتُٓ
َُ بُثًٌَ ُٖس نًَزيَو بهات صََاوَْذٍ يُطُي
طُْذَي
َذاس بُثًٌَ ػاصادَخامنإْ ُٓودا ُٓػشافضادإْ ثاػإ
ٌَ ًَْىبشاوُٖ ،وَي
تاقًهشدُْوٍَ طُْذَي
َُ بًىسيُٓنُ ًَٖٓشايذُ الٍ خىػذهُناٌْ طذُْذسيَالؾ،
َُٖىو نًزاٌْ ػاسيإ طشت .طُْذَي
َُنُ بهاتُ ثًٌَ ،بُآلّ بًَٗىدَ .طذُْذسيَال
ٌَ دا بُ تؤثضٍ (بُ صؤس) طُْذَي
ُٖس يُنُيإ ُٖوي
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َُنٍُ خؤٍ دَْاطًًُوَ ،بُدَّ صَسدَخُُْوَ طىتٌ" :با َٓذًؽ تذاقٌ بهَُذُوَ
نُ طُْذَي
بضامن بُ ثًَِ دَنات؟"
خىػهُناٌْ يُ قاقاٍ ثًَهًًُْٓإ داو نُوتٓذُ تذىاْر يًَذذاٌْ طذُْذسيَال .بذُآلّ ٓذُو
َُنُ بذىوًْ ،طايذُنٌ وسدٍ طذُْذسيَالٍ نذشدو
ثًاوٍَ نُ َاَىسٍ تاقًهشدُْوٍَ طذُْذَي
َُ تذاقٌ
َشِفًَُُٓٓ .و ثًاوَ طىتٌُٖ" :قٌ خؤيُتٌ ُٓو طذُْذَي
طُيشٍ نشد يُدطاس دىإْ دي
بهاتُوَ ،ضىْهُ فُسَاٌْ ػاصادَيُ نُ َُٖىو نُغ بؤٍ ُٖيُ تاقٌ بهاتُوَ".
َُنُ يذُ ثًَبهذات و
ُٓوطا َاَىسٍ ْاوبشاو داواٍ يُ طُْذسيَال نشد ،داًْؼًَتْ طذُْذَي
َُنُ صؤس بُ ٓاطاٌْ بُ ثًٌَ طذُْذسيَالٍ نذشد ،دَتطذىت يذُ
صؤسٍ ثٌَ طُيش بىو نُ طُْذَي
بًالدَوَ بؤ ُٓويإ دسوطتهشدووَ.
َُنٍُ
دىوتُ خىػو صؤسيإ ثٌَ طُيش بىو ،بُآلّ ناتٌَ نُ ديتًإ طُْذسيَال تانُ طُْذَي
تشٍ يُ طريفاٌْ خؤٍ دَسًَٖٓآًَٖ ،ذٍَ دٍ واقًإ وسَِا .يُّ ناتذُدا فشيؼذتُنُؾ ثُيذذا
بىو ،داس عاطانٍُ بُ دًُناٌْ طُْذسيَالدا داْ دًُناٌْ يذُ ٖذَُىو نذاتًَهٌ تذش دذىاْرت
نشد.
خىػهُناٌْ طُْذسيَال ،نُوتُٓ طُس دَطتْ ثًٌَْ داواٍ بىسدًْإ يًَهشدو يُ تًَهذشاٍ
بُدسَِفتاسيًُناٌْ ثًَؼىويإ ثُػًُإ بىوُْوَ .طذُْذسيَال دَطذ يذُ ًَذٌ خىػذهُناٌْ
َُوَ بُخؼًىٌْْ طذُسدٌْ ٓذاصا نذشدووٕ ْ،داواٍ يًَهذشدٕ نذُ
وَسيٓاو طىتٌ يُ ناْطاٍ دي
ًَُٖؼُ خؤػًإ بىٍَ.
طُْذسيَال ،بؤ نؤػهٌ ػاصادَ بشا ،يذُ ٖذَُىو داسَنذاٌْ دٍ دذىاْرت ٖاتذُ بُسضذاوٍ
ػاصادَْ دواٍ ضُْذ سؤريَو صََاوَْذٍ دَطٍَُ نشد .طُْذسيَال ضُْذ دذىإْ خؼذهؤى بذىو،
َجاقزْ بُ سوسِ بىو.
دوو ُٓوَْذَ ًََشيعإْ دي
يذذُ نؤػذذهُنٍُ ػذذاصادَدا ،خاْىويذذُنٌ دا بذذُ ٖذذُسدوو خىػذذهُنٍُْ صوو بذذُ صوو
ُٖسدوونًاِْ يُ دوو ُٓػشافضادَ َاسَ نشد.

ضاسيض ثشايت
نؤضريؤنِ ٓاْذسؤالْط
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شيَ بيَضووة بةراز
بُساصيَو طٌَ بًَضىويٍُ دىاٌْ خؤػُويظتْ ٓاصيضٍ ُٖبىو نذُ طذاآلًَْو بذىو بذُ
خؤػٌ ثًَهُوَ دَريإ ،تا سؤرٍَ ٖات نُ بُساصَنُ تىاْذاٍ بذُخًَىنشدٌْ بًَضذىوَناٌْ
َُْاو يُ َاٍَ وَدَسٍ ْإ تا َؼىسٍ خؤيإ خبؤْٕ خؤيإ بُ ضاسَْىوطٌ خؤ بظجًَشٕ.
َُ ،تىوػٌ نابشايُى بىو نذُ طىسصَيذُى صٍَْ دُطذٌُْ ثذٌَ بذىو.
ي ُنَُني نىدَي
َُنُ بُ نابشاٍ طىت" :دَنشٍَ ُّٓ صَالُْ بذٍَ بُ َٔ ،تا خاْىويُنٌ بؤ خؤّ ثٌَ
نىدَي
دسوطت بهُّ؟"
َُنُؾ خاْىويُنٌ ثٌَ دسوطت نشد .صؤسٍ ثًَُٓضىو نُ
نابشا صَيُناٌْ دايُ .نىدَي
َذُ
َذُ ،نىدَي
َُنذٍُ داو طذىتٌ" :نىدَي
َِ نىدَي
طىسطًَو يُالوَ ٖاتْ يُ دَسطاٍ َاي
دَسطاّ يٌَ بهُوَ با بًَُُ رووسٍَ".
َُ وَآلٌَ دايُوَْ" :اْ ،ا ،قُطُّ بُو َىواٍُْ يذُ ضذُْاطُّ سوواوٕ دَسنذُ
نىدَي
ْانَُُوَ".
َُنُت ويَشإ دَنُّ".
طىسطُنُ طىتٌ" :دَيظا ًَٓؽ تىوسَِ دَمبْ بُ يُى فىو َاي
َُنذٍُ
َُنٍُ تذُفشو تىْذا نذشدو نىدَي
ٌَ نىدَي
طىسطُ ،تىوسَِ بىو ،بُ فىويُى َاي
خىاسد.
َُّ دووَّ ،تىوػٌ نابشايُى بىو نُ باسيَو يلْ ثؤثٌ دسَخ ثذٌَ بذىو .بذُ
نىدَي
نابشاٍ طىت" :بًَضَمحُت ُّٓ يكىثؤخ ْ ُٖرطاُْ بذَ بُ َٔ ،با بؤ خذؤّ خاْىويذُنٌ
ثٌَ دسوطتبهُّ".
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نابشاُٖ ،رط،و يكى ثؤثُناٌْ دايُ و ٓذُويؽ بذؤ خذؤٍ خاْىويذُنٌ دسوطذتهشد.
َُ دَسطا بهُوَ با بًَُذُوَ
َُُٖٓ ،اٍ نىدَي
طىسطُنُ َُٖذيع ٖاتُوَو طىتٌ" :نىدَي
رووسَوَ".
طىتٌ ،ُْ" :قُطُّ بُّ َىواٍُْ يُ ضُْاطُّ سوواوَ ،دَسطات يًَٓانَُُوَ".
َذَنُّْ
طىسطُنُ طىتٌ" :دَيظا ًَٓؽ تىوسَِ دَمبْ بُ يُى فىو طُسدَيىويًَو ُٖي
َُنُت تُفشوتىْا دَنُّ".
َاي
َُّ دووًََؼٌ تُفشوتىْا نشد و ُٓويؼٌ
ٌَ نىدَي
طىسطُ تىوسَِ بىو ،بُ فىويُى َاي
خىاسد.
ًََذو خؼذ ثذٌَ بىو.بذُ
بًَضىوَ بُساصٍ طًًًََُؽ تىوػٌ نابشايُى بىو نذُ نؤي
نابشاٍ طىت" :دَنشٍَ ُّٓ خؼتاُْ بذَيت بُ َٔ تا بؤ خؤّ خاْىويُنًإ ثذٌَ دسوطذت
بهُّ؟".
نابشا خؼتُناٌْ دايُُٓ ،ويؽ خاْىويُنٌ ثٌَ دسوطت نشدَُٕٖ ،ذيع ثريَ طىسط
ثُيذا بىوَوَ ،بُ ٖذَُإ ػذًَىٍَ دذاسإ ،بذُ بًَضذىوَ بذُساصٍ طًًًََُؼذٌ طذىت:
َُ (بًَضىوَ بُساص) دَسطا بهُوَ با بًَُُ رووسَوَ".
َُُٖٓ ،اٍ نىدَي
"نىدَي
َذذُ وَآلَذذٌ دايذذُوَ" :قُطذذُّ بذذُ َىوَنذذاٌْ طذذُس ضذذُْاطُّ ،دَسطذذات
نىدَي
يًَٓانَُُوَ".
َُنُت تُفشو تىْا
طىسطُ ديظإ طىتٌ" :نُواتُ ًَٓؽ تىوسَِ دَمبْ بُ فىويُى َاي
دَنُّ".
َُنذٍُ ثذٌَ تًَذو ْذُدسا،
ُٓجماسَيإ طىسطُ طىسٍِ بُطتُوَو فىوٍ نشد ،بذُآلّ َاي
َُنٍُ ثذٌَ تذُفشو
طىسطُ نُ صاٌْ فىو نشدٕ و ُٖسِو طًغ (ُٖسَِػُ) دادٍ ْاداتْ َاي
َُ َٔ ،دَصامن ،بًَظتاٌْ ػًًَِ يُ نىيَٓذَسَ ".
تىْا ْانشيَت ،طىتٌ" :نىدَي
َُ طىتٌ" :يُ نىيًَُ؟"
نىدَي
طىسطُ طىتٌ" :يُ صَويُناٌْ ٓاغاٍ (اىًت) دايُُٓ .طُس تؤ طبٍُ بُياٌْ ٓاَادَ
بًت َٔ ،ديَِ بُ دووتاو ثًَهُوَ دَسِؤئ ،بؤ ػاّ (ػًى) ُْٖذٍَ ػًًَِ دًََٖٓني".
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َُ طىتٌ" :صؤس ضانُ َٔ ٓاَادَ دَمب .طُعات ضُْذ بشِؤئ؟"
نىدَي
طىسطُ طىتٌ " :طُعات ػُػٌ بُياٌْ "
َُ ،بُياٌْ طُعات ثًَٓر يُ خُو ُٖطتاو بُس يُوٍَ طىسطُنُ بًَت ،سؤيٌْ يُ
نىدَي
َذُ،
بًَظتاٌْ ْاوبشاو ػًًٌَُ ًَٖٓا ،طىسطذُؾ طذُعات ػذُؾ ٖذاتْ طذىتٌ" :نىدَي
ٓاَادَيت؟".
َُ طىتٌٓ" :اَادٍَ ٓاَادَ َٔ ضىوّ بؤ ُٓويَٓذَسو طُسِايؼُُوَو يُى قذاثٌ
نىدَي
ثشِ يُ ػًًَُِ بؤ ػًىٍ ًَٓىاسَ ًَٖٓاوَ".
ٌَ خؤيذا طىتٌ " :بُ ُٖس ػًَىَيُى بىوَ،
طىسطُ صؤسٍ يُبُس طشإ بىو ،بُآلّ يُ دي
َُ َٔ ،دَصامن نُ دسَخذ
َُيُؾ بُطري ديَُِٓٓ ،وطا طىتٌ" :نىدَي
طُسَدماّ ُّٓ نىدَي
دىاٌْ طًَى يُ نىٍَ ُٖيُ".
َُ طىتٌ" :يُ نىٍَ ُٖيُ ؟".
نىدَي
َِ يًَُٓنذُيتْ
طىسطُ طىتٌ" :يُ خىاس ثاسنُ (بذاخ) طُوسَنذُوَُٓ ،طذُس تذؤ فذًًَ
َُتًَين ،طبُيينَ طُعات ثًَٓر ديَِْ ثًَهُوَ دَضني ُْٖذيَو طًَى ديَٓني.
ُْخمُي
َُ ،بُياٌْ طُعات ضىاس يُ َاٍَ ٖاتُ دَسٍَْ ضذىو بذؤ ػذىيَين طذًَىَنإ ْ
نىدَي
دَيىيظت ثًَؽ ٖاتين طىسطُنُ بؤ َاٍَ بطُسِيَتُوَ .بُآلّ سيَطُ دووس بىوْ ،اضذاس بذىو
سيَطُيُنٌ صؤس بهٍَِ تا بطاتُ داس طًَىَنُ و دَبىايُ بُداسَنُدا طُس بهُوٍَ ،بؤيُ سيَو
يُو ناتُدا نُ دَيىيظت يُ دسَختُنُ بًَتُ خىاسٍَ ،طُيشٍ نشد طىسطُنُ وا خُسيهذُ
َُنُ صؤس تشطا.
ديَت ،وَنى ضاوَسِوإ دَنشا ،نىدَي
َُُٓ ،وَ تذؤ ثذًَؽ َذٔ ٖاتىويذت؟
ناتٌَ طىسطُنُ طُيًُ دٌَ طىتٌ" :ضٌ نىدَي
طًَىَنإ بُتأَ؟"
َذَدََذذُ خذذىاسٍَ"ْ
ٌََ ،صؤس فذذُسَىو وا طذًَىيَهت بذذؤ ُٖي
َذذُ طذذىتٌ" :بذذُي
نىدَي
َذُ خذؤٍ
َطشٍَ ،نىدَي
َذا .ناتٌَ طىسطُنذُ ضذىو طذًَىَنُ ٖذُي
طًَ ىَنٍُ صؤس دووس ُٖي
َذايُ خىاسَوَو ثًٌَ وَغاسَوَ ْاو تانى َاٍَ ُْوَطتايُوَ.
ُٖي
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َُ ،طذبٍُ دوا ًْذىَسِؤ
سؤرٍ دواتش ثريَ طىسط داسيَهٌ دٍ ٖاتُوَو طىتٌ" :نىدَي
ديٌَ بشِؤئ بؤ باصاسِو ػت نشِئ؟
ٌََ دَسِؤئ،تؤ طُعات ضُْذ ٓاَادَ دَبًت؟"
َُ طىتٌٓ" :ؤو بُي
نىدَي
طىسطُنُ طىتٌ" :طُعات طٌَ"
َُ ،وَنى ًَُٖؼُ صووتش يُ قُساسَنُيإ يُ َاٍَ وَدَسنُوتْ طُيًذُ بذاصاسِ،
نىدَي
ثًجًَهٌ (بُسًًٌَ بضىوى) نُسَطاصٍ نشٍِْ يُو دََذُدا نذُ بذُسِيَىَ بذىو بذؤ َذاٍَ
َُنُ ُْيذَصاٌْ ر بهاتْ ر
بطُسِيتُوَ ،طُيشٍ نشد طىسطُنُ بُسَو سووٍ ديَت .نىدَي
َُوَ يُ طُسٍَ سا بذُسَو
ًََت ،خؤٍ بُ ثًجُنُدا نشدو غًٌ نشدَوَ .ثريَ ثًح بُ نىدَي
بً
خىاس غٌ دَبىوَوَ ،طىسطُنُ نُ ٍَُُٓ بًين تشطٌ يًًَٓؼتْ باصاسَِنٍُ ُْنشدو بذؤ
َُنُو بؤٍ طًَشِايُوَ نُ ضؤٕ ػذتًَهٌ
ٌَ نىدَي
َاٍَ طُسِايُوَ .ثاػإ طىسطُ ضىو بؤ َاي
طُوسٍَ ديتىوَ يُطُس طشدَنُوَ بُ دواٍ ُٓودا غٌ بىوَتُوَو ُٓويؽ تشطاوَ.
َُ طىتٌ" :دَصاٌْ ُٓوَ َٔ بىوّ تذؤّ تشطذاْذ؟ َذٔ ضذىو بىوَذُ بذاصاسِو ثًجًَهذٌ
نىدَي
نُسَطاصيِ بؤ خؤ نشٍِْ نُ تؤّ بًين ،ضىوَُ ْاويُوَو يُطُس طشدَنُوَ خؤّ غٌ نشدَوَ".
َهًَؼذُنُوَ دَضذُُ
طىسطُنُ يُدطاس تىوسَِ بىو و طىتٌ نذُ يذُ يىويذٍُ دوونُي
َُنذُ طذُيشٍ نذشد طىسطُنذُ طُسَنًذُتٌ يذُ
َُنُ دَخؤّ .ناتٌَ نىدَي
خىاسٍَْ نىدَي
َهًَؼُنُوَ بًَتُ خىاسٍََُ ،دمَُيًَهٌ ثشِ يُ ٓاو نشدو ٓاطشيَهٌ صؤس طُوسٍَ سيَو
دوونُي
َذذُ ٓاوَنذذٍُ خظذذتُ طذذُسٍْ طذذُسٍ
َهًَؼذذُنُدا نذذشدَوََُ ،دمُي
يذذُ ريَذذش دوونُي
َُنُػٌ الدا.
َُدمُي
َذُ خًَذشا
َُنذُوَو نىدَي
طىسطٍُ بٌَ ٓاطا يُ َُٖىو ػتًَو ،سيَو نُوتُ ْاو َُدمُي
طُسَنٍُ ْايُوَو نىآلْذٍْ بؤ ػاّ خىاسدٍْ ًٓذٍ يذُوَ بذُ دواوَ طذُس طذىوىْ دٍَ
سَسُت رياٌْ طىصَساْذ.

يُ فؤيهًؤسّ نؤِْ ًًًٓٓضيًُوَ
طًَشاُْوَّ:دؤصيا دانىبض
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شجي بةفرينء شؤرطولَ
سؤرطاسٍَ بًَىَرًَْهٌ دَطهىست يذُ نىختُيذُنٌ ضذهؤيُدا دَريذا .يذُ بُساْبذُس
ٌَ
ٌَ طىوسو ُٓويرتيإ طىي
َُباخ سووا بىو ،يُنًَهًإ طىي
نىختُنٍُ ُٓودا دوو بٓذُ طىي
َذُ دذىإ بذىوٕ.
طجٌ دَطشت ُّٓ .بًَىَرُْ دوو نًزٍ ُٖبىوٕ وَنى ُٓو دوو بٓذُ طىي
ْاوٍ يُنًَو يُ نًزَنإ طجٌ بُفشئ ْ ْذاوٍ ٓذُويرتيإ طذؤسطىٍَ بذىوٓ .ذُّ دىوتذُ
ٌَ دًْا بىوٕ.
خؤػُويظترتئْ باػرتئ َٓذاي
ُّٓ نضاُْ صؤسبٍُ نذات بذُ يًَذشَِواسو داسطذتاُْناْذا دَطذىوسِاُْوَو تىوتشِنًذإ
َهى طًاًُْبُسَنإ بذُ
دَضينْ ُٖسطًض ًٖض سُيىإْ طًاًُْبُسيَو ٓاصاسٍ ُْدَدإ ،بُي
ٌَ ٓاطىودَيٌ يًًَإ ْضيو دَبىوُْوَ .نُسويَؼهٌ خشثٔ بُ دَط ُٓوإ ثُيهذُ
نَُاي
َذُنًَىٍ يذُ دَوسوبُسياْذذا
نُيُسٌَ دَخذىاسد ،بضْذُنًَىٍ يُالياْذُوَ دَيذُوَسِاو نُي
َٓذذذإ بُطذذُس ضذٌَْ يكذذٌ دسَختذذاٌْ ْضيهذذٌ ُٓواْذذُوَ
َبذذُصو دابذذُصٍ دَنذذشدو باي
ُٖي
َشَِسُت ،بذٌَ خذُّْ خذُياٍَ،
دَيااىيَٓذْ ًٓذٍ طجٌ بُفشئْ طؤسطىٍَ ،طُسطىوىْ دي
ًَُٖؼُ دووس بىوٕ يُ ُٖس سووداويَهٌ ْاخؤؾ .خؤ ُٓطُس ناتًإ فذُساَؤؾ نشدبذاْ
دسَْط نذُوتبإْ ػذُويإ بُطذُسدا ٖاتبذا ،يذُ دَػذتْ دَسإ يُطذُس طذُوصَطًإ
دَْىوطنتْ دايهًذإ ٖذًض ْاسَِسذُتْ ًْطذُسإ ْذُدَبىو ،ضذىْهُ دَيضاْذٌ نذُ يذُ
دًَطايُنٌ َُْٓٔ ٓذَُأْ .داسيَهًذإ نذُ طذجٌ بذُفشئْ طذؤسطى ٍَ يذُ يًَذشَواسدا
ْىوطتبىوٕ ،بُياٌْ نُ دَطذُ ٍَ طضْطذٌ ٖذُتاودا خُبذُسيإ بذىوَوَُٖ ،طذتًإ نذشد
َُنذُ بذُ
ًََو بُ دًًَهٌ طجٌ بشيكُداسَوَ يذُ ْضيهذٌ ٓذُوإ داًْؼذتىوََٓ .ذاي
َٓذاي
ًَٗشَباٌْ تَُُػاٍ دَنشدٕ ،بُآلّ ًٖضٌ ُْدَطىت ،يُ ثشِ بُْاو يًَشَِواسَنُ نذُوتْ
33

يُ ضاو وٕ بىو .نًزَنإ ناتٌَ طُيشٍ دَوسوبُسٍ خؤيإ نشد ،طُيشيإ نشد نُ ػذُوٍَ
َذذيَشيَهٌ ٖذُصاس بذُ ٖذُصاس ْىوطذتبىوٕ،و ُٓطذُس يذُو تاسيهًًذُدا ضذُْذ
يُطُس ُٖي
َذيَشَنُوَ بُس دَبىوُْوَ.
ُْٖطاويَو ضىوباُْ ثًَؼٌَ ،يُ ُٖي
وَخ َ دىوتُ نًز بؤ َاٍَ طُسِاُْوَو ساٍَْ سًهايُتُنُيإ بؤ دايهًإ طًَشِايذُوَ،
َُ ،فشيؼتٍُ ًْطاباٌْ (ثاطُوإ) َٓذاآلٕ بىوَ.
دايهًإ طىتٌ ُٖبٌَْ ُْبٌَ ُٓو َٓذاي
طجٌ بُفشئْ طؤسطىًٍََُٖ ،ؼُ بُ دؤسٍَ نىختُنٍُ دايهًإ خاوئَ دَنذشدَوَو
َذٌ دَنشايذُوَ .يذُ ٖاويٓذذا
سيَهًإ دَخظت ،نُ ُٖس نُطًَو سيَذٌ بهُوتايذُتٌَ ،دي
ٌَ
َُ طذىي
طؤسطىٍَ َُٖىو سؤرٍَ بُياٌْ صوو ثًَؽ ُٓوٍَ دايهٌ يُ خذُو سابذٌَ دوو ضذً
طجٌْ طؤسٍ يُ تًُْؼت تُختُ خُوَنُيُوَ دادَْا .طؤسطىٍَ ُّٓ ،طىآلٍُْ يذُ بٓذذُ
َُ باخُنٍُ بُساْبُس نىختُنُ دَضذين .يذُ صطذتاًْؽ دا طذجٌ بذُفشئٓ ،ذاطشٍ
طىي
ًََت.
دَنشدَوَو نرتيًُنٌ بشدمٍُ بشيكُداسٍ ثشِ يُ ٓاوٍ دَخظتُ طُس ٓاطشَنُ تا بهىي
يُ ػُواٌْ دسيَزٍ صطتاْذا ،نذات ٌَ نًذى بذُفشإ يذُ ٓاىذاْ ٌَ سا دَٖاتذُ خذىاسٍَ،
دايهًإ دَيطىتٓ" :ادٍَ طجٌ بُفشئ ،بشِؤ َُٖىو دَسطاو ثُدمُسَنإ داخبُ".
ثاػإ َُٖىو يُ دَوسٍ ٓاطشَنُ دادًَْؼنتْ دايهًذإ عُيُٓنُنذٍُ يذُ ضذاواٌْ
دَنشدْ بُ دَْطٌ بُسص نتًَيب ضريؤنٌ بذؤ دَخىيَٓذْذُوَ .بُسخؤيُيذُى يذُ تًُْؼذت
ُٓواُْوَ يُ عاسدٍ سادَنؼاو نؤتشيَهٌ ضهؤيٍُ طجًؽ يُ طُس تاقُنذٍُ ثؼذتًاُْوَ
َُناٌْ دَْا.
َذًَْؼتْ طُسٍ وَبٔ باي
ُٖي
ػُويَو نُ بُو طُسّْ طىسٍِْ خؤػذًًُ يذُ دَوسٍ يذُنرت داًْؼذتبىوٕ ،دَْطًَذو
ٖات .دايهًإ طىتٌ " :طؤسطىٍَ دَسنُ وَنُ ،بًَطىَإ سيَبىاسيَهٌ يًَكُوَاوَ نُ يُّ
َذَو ثُْاطُيُى دَطُسٍَِ ".طؤسطىٍَ بُيُص (ثُيُ) سؤيٌْ دَسنٍُ
طُسَاو بُفشَدا بؤ داي
وَنشد .بُو ًْاصَ دَسنٍُ نشدَوَ نُ نابشايُنٌ ُٖراسٍ بًَُٓوا ،بُو تاسيهُػُوَ يُبُس
دَسنُ وَطتا بٌَ ،بُآلّ نُ دَسنٍُ وَنشد وسضًَهٌ بًين نُ نُيًُ صَالَُ قاوَيًُنٍُ
بُ دَسطانُدا دَنًَؼًَت .طؤسطىٍَ ،قًزَيُنٌ نشدو يذُ تشطذاْذا بذُ ثُيذُ طُسِايذُوَ،
َذُناٌْ بذُ يُنذذا دإ ،طذجٌ
بُسخؤيُنُؾ دَط بُ باسَِ باسِ نذشدو نؤتشَنذُؾ باي
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بُفشئ ،سايهشدو خؤٍ يُ ثؼت تُختُ خُوَنٍُ دايهًًُوَ وَػًَشت (ػاسدَوَ) .بُآلّ
وسضُنُ طىتٌَُ" :تشطٔ ًٖض ٓاصاسيَهتإ ْاطُيُمنٌَ ،خُسيهُ يُ طُسَا سَم دَمبُوَ،
تًُْا طُسَنُُ تؤصٍَ خؤّ طُسّ بهَُُوَ".
َبهذُوَ ،بذُآلّ
دايهًإ طىتٌ" :وسضٌ بُيُْطاص (بًَضاسَ) وَسَ يُ ثاٍَ ٓاطشَنُ ثاي
َهُناْت (َىو) ُْطىوتًَتُْٖ ".طٌَ دايهُنذُ ،طذجٌ بذُفشئْ
ٓاطات يُ خؤ بٌَ نىي
ٌَ باْط نشد نُ يُ ثُْاطاناْتإ وَسُْدَس ُّٓ ،وسضُ ًٖض ٓاطًىيَهتإ (ٓاصاس)
طؤسطىي
ثًَٓاطُيٌَُْ ،طًاًُْبُسيَهٌ ًََشيعإ (ًَٗشَبإ)ْ بٌَ وَيُ.
طجٌ بُفش ئْ طؤسطىٍَ يُ ثُْاطُ ٖاتُٓ دَسٍَْ بُسَ بُسَ بُسخؤيُنُو نؤتشَنذُؾ
َُنإ نذشد نذُ
يًًَإ ْضيو بىوُْوَو َُٖىو تشطًإ سَويًُوَ .وسضُنُ داواٍ يُ َٓذاي
بُفشٍ طُس َىوَناٌْ بتُنًَُٓٔٓ .واًْؽ ًَٖٓذَيإ سُِْى بُ َىوَناًْا ًَٖٓا تا وػذو
بىوَوَُٓ .وطا وسضُنُ بٌَ خُّْ خُيآٍَ ،اطىودَ دٍَْ طُس سَسُت يُ ثاٍَ ٓاطشَنذُدا
سانؼاو نُوتُ ثشخُ ثشخ.
صؤسٍ ُْبشد ،نضُنإ خىويإ بُ وسضذُنُوَ طذشتْ صؤسٍ ثذٌَ ػذادبىوٕ ْ وَنذى
َُيإ يُطٍَُ دَنشد .نضُنإ ،وسضُنُيإ بُّ ديىو و بُو ديذىدا
طُطًَهٌ طُوسَ َاَُي
تٌ دَداْ طُسيإ دَنشدَ طُسٍ،و ناتٌَ نُ دٍَ َشِاْذْ دٍَ ثشخاْذُْ ،ى ُْدَتشطإ،
َهى ثًَذَنُْني ،وسضُ َُٖىو ػتًَهٌ بُ سوو خؤػٌ تُسَُىٍ دَنشد ،تذًُْا نذاتٌَ
بُي
َُنإ صؤسيإ ُٓصيُت داباٖ ،اواسٍ دَنشد:
َٓذاي

ٓاه بُسؤنِ بُسدَٕ
طجٌ بُفشئ طًإ ،طؤسطىٍَ طًإ
طُس َُخُُْ طُسّ ،خُسيهُ دَدَّ طًإ

طُسَدماّ ناتٌ خ ُو ٖاتَُٖ ،ىو ضىوُْ ْاو دًَطاوَ .دايهًإ بُ وسضُنٍُ طىت:
"تؤؾ دَتىاٌْ يُطُس قايًضُنٍُ ثاٍَ طؤثانُ .خبُوٍَُٓ ،وٍَ ثُْاطُيذُنٌ باػذُ يذُ
بُفشو طُسَاٍ دَسيَت دَثاسيَضٍَ".
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َذُنإ سيَطذٍُ وسضذُنُيإ دا ،نذُ يذُ َذا ٍَ
ُٖسنُ دًْا سووْذاى بذىوَوََٓ ،ذاي
وَدَسبهذذٍَُٓ ...ذذُويؽ بذذُناوَخؤ بذذُ ًَْذذى بُفشَنذذُدا بذذُسَو يًَذذشَواس (داسطذذتإ)
وَ ِسيَهُوت .يُوػُوَ بُدواوَ ،وسضذُ ٖذَُىو ػذُويَو يذُ ٖذَُإ نذاتْ طذُعاتذا
دَٖاتْ يُ ثاٍَ طؤثانُدا سادَنؼاو سيَطٍُ بُ طذجٌ بذُفشئْ طذؤسطىٍَ دَدا تذا بذُ
ٌَ خؤيإ طٍَُُ (ياسٍ) يُطٍَُ دا بهُٕ ،بُ سادَيُى ٖؤطشٍ وسضُ بىو بىوٕ
نُيفٌ دي
نُ ػُوإ تا ُٓو ناتٍُ نُ ُٓو دَٖات ،دَسنُيإ نًًٌ ُْدَدا.
نُ بُٖاس ٖاتْ دًْا طُوص بىو ،بُياًًُْى وسضُ بُ طجٌ بذُفشيين طذىتٓ" :ذًرت
َِْ بُ دسيَزايٌ ٖاويُٓنُ ْاطُسِيَُُوَ".
دَبٌَ َٔ ًَٓىَ بُدٌَ بًًَ
طجٌ بُفشئ ثشطٌ" :وسضٌ ًََشيعإ بؤ نىٍَ دَسِؤٍ؟"
وسضُ طىتٌ" :دَبٌَ بشِؤّ بؤ داسطتإْ ٓاطاداسٍ عَُاسَنٍُ خؤّ بهُّ ،تا نىستذُ
باآل ياٌْ ْاسَِطُٕ دَطتًإ ُْبٌَُْ" وسضذُ يُطذُسٍ سؤيذٌ" :يذُ صطذتاْذا نذُ بذُفش
دَنُوٍَْ صَوٍ دَيبُط َ ،نىستُ باآليإ دَضُٓ ريَش عاسدٍ ،ضىْهُ ْاتىأْ بُ عاسدٍ
َُنذا طُس بهُوٕ .بُآلّ ُْٖىونُ نذُ بذُفش تىاوَتذُوَو ٖذُتاو عذاسدٍ طذُسّ
بُطتُي
نشدووَ ،نىستُ باآليإ ديَٓذُ دَسٍَْ ٖذُس ػذتًَهًإ يُطذُس عذاسدٍ دَطذت بهذُو ٍَ
دَيذصْٕ يُ غاسو ػهُفتاْذا دَيؼاسُْوَْ بُ ٓاطاٌْ ْادؤصسيَُٓوَ".
طجٌ بُفشئ ،بُ سؤيًؼذتين دؤطذتُنُيإ صؤس ًْطذُسإْ ْاسَِسذُت بذىو .نذاتٌَ
دَسطاٍ ب ؤ وسضُنُ نشدَوَ ،يُ نذاتٌ ضذىوُْ دَسَوَدا اليذُنٌ ثًَظذ وسضذُنُ يذُ
دَطهٌ دَسطانُ طري بىو ،و طجٌ بُفشئ تُطُوسٍ نشد نُ يُ ريَش ثًَظ وسضذُنُوَ
ًَٓا ُْبىو.
ضاوٍ بُ دسَوػاُْوٍَ صيَشِ نُوتىوَ ،بُآلّ دي
وسضُ بُيُص دووسنُوتذُوَ ،صؤسٍ ْذُبشد نذُ يذُ ًَْذى داسو دسَختُناْذذا وٕ بذىو.
َاوَيذذُنٌ صؤس بُطذذُس سؤيًؼذذتين وسضذذُنُدا ْذذُسِؤيٌ بذذىو ،نذذُ دايهذذٌ نضذذُنإ،
َُناٌْ بؤ يًَشَواس ْاسد ،تا ضذًًهُو داس نؤبهُْذُوَ ،يذُ داسطذتاُْنُدا تىوػذٌ
َٓذاي
داسيَو بىوٕ نُ بشِا بىوَوَو يُ عاسدٍ نُوتبىو ،طُيشيإ نشد ػتًَو يُ ثاٍَ داسَنذُدا،
َبُصو دابُصيُتٌ ،بُآلّ بؤيإ َذُعًىوّ ْذُبىو نذُ ٓذُو
يُ ًَْى طًاو دَوَْاْذا ُٖس ُٖي
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ػتُ ضًًُ .ناتٌَ طجٌ بُفشئْ طؤسطىٍَ ،ضىوُْ ثًَؼرتَوَ بُ طُسطذاٌَ سواًْذإ نذُ
ٍَُ سدئَ دسيَذزٍ يذُى َذُتشٍ يُويًَذُْ
َُو ضشضُي
نىستُ باآليُنٌ سَْطْ سوو طًظُي
ًَؼٌ داسَنُ طري بىوَٓ ،ذُّ ثًذاوَ ضذهؤيُيُٓ ،ذُّ نىستذُ
طُسٍ سديَين (سيؽ) يُ قً
َبُصو دابُصٍ دَنشدْ ُْيذَصاٌْ
باآليُ وَنى طُطًَو نُ بُ قشيَتُ بُطرتا بًَتُوَ ُٖس ُٖي
ر بهات .ضاوَ قشَضَ (طىوس) ٓاطشيُٓناٌْ بشٍِ بىوَ نًزَنإْ ٖاواسٍ دَنشد" :بؤضٌ
يُو دووسَ وَطتاوٕ؟ وَسٕ ياسَُتًِ بذَٕ ".
طؤسطىٍَ ثشطٌ" :ثًاوٍ ضهؤيُ ،تؤ يًَشَ ر دَنٍُ؟"
ٌَ الثشَطُٕ دََىيظت
نىستُ باآل ،بُسطعٌ (وَآلٌَ) دايُوَ ٍُٖ" :طُودٌ فضوي
ُّٓ داسَ بؼهًَِْٓ ُْٖذٍَ ضًًهُو داس بؤ ٓاػخاُْنُّ ببَُُوًَٓ ،ذّ ثىاصيَهِ خظذتُ
دسصٍ داسَنُ ،بُآلّ ثىاصَنُ صؤس يىوغ بىو و يُ دَطتِ دَسثُسٍِْ ًٓذٍ فشيا ُْنذُو
ًََِ،
ًَؼٌ داسَنُ دَسبًَِْٓ طريّ خىاسدووَو ْاتىامن يُ دًَذٌ خذؤ وذىوي
سديَِٓ يُ دسصو قً
ًَٓظتاؾ ًَٓىَ ٍُٓ نضاٌْ طُوزْ دََىضاو سِضًىٍ بٌَ تاّ ،سَم ساوَطتاوْٕ تَُُػاٍ
َهًَهٌ بُدو خشاثٔ "
َٔ دَنُْٕ ثًَِ ثًَذَنُْٔ تُسا نُ خُي
نضُنإ ،ضُْذيإ نشدو نؤػاُْ ،ياْتىاٌْ سديَذين نذابشاٍ نىستذُ بذاآل دَسبًَذٓٔ،
ضىْهُ سديَين صؤس خشاخ يُ دسصٍ داسَنُ طري بىو بىو.
طؤسطىٍَ طىتٌُْٖ َٔ" :ىونُ دَضِ ُْفُسيَهٌ دٍ ديَِٓ تا ياسَُتًُإ بذات".
َذت نذشد ،طُودًٓذًَُٖٓ ،ذاٌْ ُْفذُسيَهٌ دٍ ر
نىستُ باآل ٖذاواسيهشدْ" :اَاقىي
طىوديَهٌ ُٖيُ؟ ًَٓىَ بؤ َٔ طُسو صيادًٕٖ .ض برييَهٌ تشتإ بُ ًََؼها ْايُت؟"
طجٌ بُفشئ طىتٌ" :خؤت ًْطُسإ َُنُ َٔ ،ياسَُتًت دَدَّ"
َكُطًَهٌ يُ بُسِنٌ (طريفإ) دَسًَٖٓاو طُسٍ سديَين بشٍِ ،نىستذُ بذاآلُٖ ،سنذُ
سصطاسٍ بىو ،يُى نًظٍُ ثشِ يُ صيَشٍِ نُ يُ ْاو سَطْ سيؼذٍُ دسَختُنذُدا ػذاسدسا
َُوَ طىتٌُْ" :فشَت يُّ نًزَ الطاساُْ نذُ سيؼذُ
َط شتْ بُدَّ خىتُو بؤي
بىوَوَُٖ ،ي
دىاُْنًَُإ بشٍِ"ُْٖ .طٌَ نًظُ صيَشَِنٍُ يُ ثؼ بُطتْ بًَُٔوٍَ طىٍَ بُ طذجٌ
بُفشئْ طؤسطىٍَ بذات ،سؤيٌْ يُ ضاو وٕ بىو.
37

دواٍ ضُْذ سؤريَهٌ دٍ دىوتُ خىػو سؤيًؼنت بؤ ػًىٍ ًَٓىاسٍَ َاطٌ بطشٕ.
َبُص
ناتٌَ طُيًُٓ ْضيهٌ سووباسَنُ بىوُْوَسيَهٌ وَنى نىيؤيُنٌ طُوسَ نُ بُ ُٖي
َبُص بُسَو سووباسَنُ دَسِؤيٌ ،طُسدمٌ سانًَؼإ .بُغاس بذُسَو بىوْذُوَسٍ ْذاوبشاو
ُٖي
ضىوٕ ،طُيشيإ نشدَُٖ ،إ نابشاٍ نىستُ باآلٍ نؤُْ ٓاػذٓاٍ خؤياْذُو بذُ تَُايذُ
َذاتُ ٓاوَنُوَ.
خؤٍ ُٖي
طؤسطىٍَ ،يُ نىستُ باآلٍ ثشطٌٓ " :ذُوَ ر دَنذٍُ؟ خذؤ بذُ تذَُا ًْذت خذؤت
َذَيتُ ٓاوَنُوَ؟.
ُٖي
نىستُ باآل بُسطعٌ دايُوَُٓ َٔ" :وَْذَ طُوز ًِْ نُ ناسٍ وا بهُّ ضُا ْابًين
نُ ُٓو َاطًُ بُدفُسَِ طُسَنًُتٌ ساّ بهًَؼًَتُ ْاو ٓاوَنُوَ ".
بُآلّ ساٍَْ سًهاتُنُ بُّ دؤسَ بىو ،نُ ُّٓ نابشا نىستُ باآليُ يُ نُْاس سووباسَنُ
َذَناتْ سديَذين يذُ
ٌَ ساوَ َاطٌ بىو بىو .بُ سيَهُوت بايُى ُٖي
داًْؼتبىو،و طُسقاي
قىالثُنُ طري دَبًَتْ سيَو يُو ناتُدا َاطًًُنٌ طُوسَ قُخ بُ قىالثُنُدا دَنذات.
بُآلّ ضىْهُ ُّٓ نابشا نىستذُ باآليذُ دَسَقذُت ْايايذُت َاطذًُنُ سانًَؼذًَتْ يذُ
ٓاوَنٍُ دَسبًَينََ ،اطًًُنُ ُٓو بؤ الٍ خذؤٍ سادَنًَؼذًَت .نذابشاٍ نىستذُ بذاآلٍ
بُيُْطاصو بًَُٓواؾ بُ َُٖىو ًَٖضو قىَتٌ خؤيُوَ ُٖس دسِىْ داٍَْ بٓضوْ دَوًََْهٌ
بُس دَطتذَنُوٍَ ،تىْذ دَيطشت ،بُآلّ فايذٍَ ُْبابَِ و ْاضاس دَبَِ َاطًًُنُ بُ ُٖس
اليُنذا وىَيٌَ ،بُواليُدا بشِواتْ يُصط بىو (وَخت بىو) بهُويَتُ ٓاوَنُوَ.
نًزَنإ ،سيَو يُ ناتٌ خؤيذا طُيٌ بىوُْ ُٓويَٓذَسو نابشاٍ نىستذُ باآليذإ تىْذذ
طشتْ ُٖسضًُنًإ يُ دَطُآلتْ تىاْادا ُٖبىو دسيَػًإ ُْنشد بؤ ٓذُوٍَ سديَذين يذُ
قىالثُنُ بهُُْوَ .بُآلّ طىودٍ ُْبىو ،ضىْهُ سيؼٌ نابشاْ ثُتُنُ صؤس خشاخ تًَذو
ٓاآل بىوًٕٓ ،ذٍ برييإ بُ ًٖض نىٍَ ساُْطُيٌ ،تًُْا ُٓوَ ُْبٌَ نُ بُ َكُطت تذؤصٍَ
يُ سديَين بهِٕ .بُجمؤسَ نابشاٍ نىستُ باآل َُٖذيع تؤصيَهٌ تشٍ يُ سيؼٌ يُ دَطذت
دا.
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َُو ثًَُٓصإ نُ بًين نًزَنإ تؤصيَهٌ تشيإ يُ سديَين بشٍِ،
نابشاٍ نىستُ باآلٍ طجً
ٖاواسٍ نشد" :باػُ ًَٓىَ طُسَنتاُْ بُّ ناساُْتإ طًُاٍ َٔ ْاػريئ بهذُٕ؟ دذاسٍ
ثًَؼىو ُٓوَْذَتإ يُ سديَِٓ بشٍِ بُغ ُْبىو ،وا ُٓجماسَؾ يًَِ ثُيذا بىوُْوَو باػذرتئ
َجاضٌ َٔ .يُ ًَٓظتا بُ دواوَ سووّ ْايُ خؤّ ثًؼاٌْ ٖاوسَِطُصاٌْ
بُػٌ سديَُٓتإ ُٖي
خؤّ بذَّ .طُد بشيا ًَٓىَ بؤ ًَٓشَ ُٖس ُْٖاتبإُٓ ".وطا نذابشاٍ نىستذُ بذاآل بذُ دَّ
َطشتْ
َُوَ نًظُيُنٌ ثشِ يُ َشواسٍ يُ ًَْى ُْجيُصاسَنُ (قاًَؼذُآلٕ) ٖذُي
خىتُو بؤي
بُْاو دسَختُنإ نُوتْ يُ ضاو وٕ بىو.
َُيٌ نابشاٍ نىستُ باآليذإ دَصاْذًٌٖ ،ضذًإ ْذُطىتْ ًَذٌ
نًزَنإ نُ بُ طجً
سيَطُيإ طشتْ بؤ ػاس سؤيؼتُٓوَ.
طجٌ بُفشئْ طؤسطىٍَ ،يُ سيَطٍُ طُسِاُْوَياْذذا بذؤ َذاٍَ ،بذُ ٖذَُإ ػذىيَٓذا
تًَجُسِئ و طُيشيإ نذشد نىستذُ بذاآل ،بذ ٌَ خذُّْ خذُياٍََ ،شواسيذُناٌْ يذُو طذؤسَِ
َُٖيشِػتىوَْ تُطُوسٍ ُْدَنشد نُ بُو ًَٓىاسَ دسَْطًُٖ ،ض نُطًَو بُويَذا تًَجُسِيَت.
تًؼهٌ صَسدَثُسٍِ سؤراوا يُ َشواسيًُناٌْ دَداو بُ دؤسٍَ دَبشيكاُْوَو ثشػٓطًإ
دَدا نُ نًزَنإ بُ ْاضاسٍ وَطتإْ َاتْ سُيشإ ضاويإ بشِيًُ ُٓو دُواًَٖشاتُ.
نابشاٍ نىستُ باآل ،نُ يُ ًْطُساٌْْ ثُسيَؼاًْذا دََىضاوَ نُوَيًُنذٍُ ،طذىوس
َطُسِ ا بىوٖ ،اواسٍ نشدُٓ" :سٍَ ٓذُْطؤ بؤضذٌ وا سُثُطذاوو سذُيشإ وَطذتاوٕ؟"
ُٖي
نابشاٍ نىستُ باآل ًَٖؼتا بُ تُواوَتٌ يُ قظُناٌْ ُْبىو بىوَوَ نُ يُثشِ دَْطًَهٌ طشِ
بُسص بىوَوَُٓ ،وطا وسضًَهٌ قاوَيٌ يُ داسطتاُْنُوَ ٖاتُ دَس .نابشاٍ نىستُ باآل يُ
َبُصو دابُص ،بُآلّ فشيا ُْنُوت خؤٍ خبضيًََٓتُ ثُْاطُيُنذُوَ ،ضذىْهُ
تشطا نُوتُ ُٖي
وسضُنُ سيَو طُيٌ بىوَ دياس طُسٍ .نىستُ باآل يُ تشطا ٖذاواسيهشدٓ" :اغذاٍ وسضذٌ
ٓاصيض ،مببىوسَ َٔ َُٖىو طُدمًَهٌ خؤّ دَدَّ بُ تؤ .تَُُػذاٍ ٓذُّ دذُواًَٖشاتْ
بُسدَ دىاْاُْ بهُ مببىوسَ خىاسدٌْ بىوُْوَسيَهٌ الواصو بٌَ تىاْاو بضىوىْ بًَٓذُواو
بُيُْطاصٍ وَنى َٔ ر يُصَتًَهٌ ُٖيُ َٔ طؤػتِ ضًًُو طؤػتاوّ ضًُ تؤ يُ بُيين
دداُْناْتا ُٖس ُٖطتِ ثًَٓانُيت يُ دًاتٌ َٔ ُٓو دوو نًزَ ْاسَِطُُْ بطشَُٓ .واْذُ
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َُو يُ دًاتٌ َٔ بًذإ خذؤ ".بذُآلّ وسضذُنُ
ثاسووٍ ضُوسٕ بؤ تؤ ،وَنى ثؤسِيَهٌ قُي
طىيٌَ بُ قظُناٌْ ُْداو بُ ضٓطُ تًزَناٌْ ضُثؤنًَهٌ واٍ بذُو بىوْذُوَسَ بُدفذُسِو
َٓاطايُوَ.
ْاسَِطُُْدا نًَؼا نُ داسيَهٌ دٍ ُٖي
يُو ناتُدا نُ نًزَنإ ثًًَإ وَغاسَوَ ْا ،وسضُنُ طاصٍ نذشدْٕ طذىتٌ" :طذجٌ
َتاْذا ديَِ.
بُفشئ ،طؤسطىٍَ َُتشطٔ ،طُبشنُٕ ًَٓؽ دَطُي
نًزَنإ ،نُ دَْطٌ وسضُنُيإ ْاطًًُوَ وَطتإُٖ .سنُ وسضذُنُ يذُ نًذزَنإ
ْضيو بىوَوَ ،يُ ثشِ يُ ثًَظ وسضايُتٌ دَسضذىو و بذىو بذُ نذىسِيَهٌ طذُدمٌ قذؤصٍ
َُطُتْ ثؤػتُو ثُسداخٌ دٌْ بُسط بُ صيَشِو صيى ضٓشاو،و طىتٌ َٔ" :ػاصادَيُنِ
نُي
نُ يُاليُٕ ُٓو نىستُ باآل ْاسَِطُْٕ بُدفُسَِوَ ُٓفظذىوٕ نذشا بذىوّ .دذا ْذُى ٖذُس
َهى طؤسٍِ بىوًَؼٌ بُ وسضًَهٌ نًَىٍ،و ُٓطُس ُّْ نىػتبا،
طُدمُنٌَُ دصٍ بىو ،بُي
دَبىايُ بُ دسيَزايٌ تَُُمن ٓاواسَو دَسبُدَسٍ يًَشَواسإ مب".
دواٍ َاوَيُى طجٌ بُفشئ دَطٍَُ ػذاصادَ و طذؤسطىٍَ دَطذٍَُ بشانذٍُ ػذاصادَدا
صََاوَْذيإ نشدو َُٖىو ُٓو دُواًَٖشاتُيإ ،نُ نابشاٍ نىستُ باآل يذُ ػذهُفتإ دا
(ُٓػهُوت) ػاسدبىوَيُوَ ،يُ بُيين خؤدا دابُؾ نشد .دايهُ ثريَنٍُ طجٌ بُفشئْ
َُناًْا رياو ُٓو دوو بٓذذُ
طؤسطىٍَ-ؾ تا ضُْذئ طاٍَ بُ خؤػٌْ ػادٍ دَطٍَُ َٓذاي
ٌَ نضذُناٌْ ًَٖٓذاو يذُ قذُساخ ثُدمذُسٍَ
َُباخُػٌ دَطٍَُ خؤدا بؤ نؤػوْ َذاي
طىي
ٌَ طجٌْ طىوسيإ دَطشت.
ًََو دىاْرتئ طىي
رووسَنُيذا سوواْذٌْْ َُٖىو طاي

دانى ْ ويًًِٗ طشيِ
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بولبول
يُ وآلتِ ضًٓذا نُ قُسِاألْ َُٖىو دَسباسيإ ضًٓني ،يُ سؤرطاساِْ صوودا ،ضريؤنًَو
سووّ داوَ و بؤ ُٓوَّ يُبري ُْضًَتُوَ ،وا داسيَهِ ديهُ دَّ طًَشِيُٓوَ.
َِ ضني ،بُػهؤتشئ نؤػهِ دًٗإ بىو ،ديىاسَناِْ يذُ ضذًِٓ صؤس
نؤػهِ قُسِاي
طشإ بُٖا دسوطت نشابىو ،بُآلّ ُٓوَْذَ ْاطوْ ػهُطتُِْ بذىو ،نذُ ٖذُس نُطذًَو
َِ
بًىيظتبا دَطتِ يًَبذايا ،دَبىايُ صؤس وسيا بآ .يُو باخُدا نذُ نؤػذهُنُّ قذُسِاي
َذُّ
َُ ُٖسَ دىاْاْذُ بذىو نذُ بذُ صَْطىي
تًَذا بىوُٓ ،وَّ َايُّ طُسْر بىوُٓ ،و طىي
َُنإ بُسص
صيىئ دسابىوُْ دَّ يُنُوَ ،ناتآ نُطًَو بُالياْذا دَسِؤيٌ ،طُداّ صَْطىي
دَبىوَوَ .يُّ نؤػوْ باخُدا َُٖىو ػتًَو ًَٖٓذَ وَطتاياُْ سيَهخذشا بذىو نذُ ٖذُس
تَُاػاظاًَْهِ (بًُٓس) طُسطاّْ سايش دَنشد .باخُنُ ًَٖٓذَ طُوسَ بىو نُ تُْاْذُت
باخُواُْنُؾ ُْيذَصاِْ ُٓو طُسّ يُ نىيًَُ .يُ ثؼت ٓذُّ باخذُوَ يًَشَواسيَهذِ بذُ
طاّْ ػهؤٍ ضشَِ دسَختاِْ طُوسَ و دَسياضذاِْ ػذًٓباْ ٖذُبىوٓ .ذُو يًَذشَواسَ يذُ
نُْاسّ دَسيايُنِ ػًٓباوّ طافْ طُػذا تُواو دَبىو .طُوسَتشئ نُػتِ دَياْتىاِْ
بُ ريَش دسَختُناْذا تًَجُسِٕ .بىيبًًَو يُ ًَْى يلْ ثذؤٍ ٓذُّ دسَختاْذُدا دَريذآ ،ذُّ
َطريّ ُٖبىو نذُ تُْاْذُت ٓذُو َاطذًطشَ
َشِفًَْٔ دي
بىيبًُ دَْطْ ٓاواصيَهِ ًَٖٓذَ دي
ُٖراسْ بُيُْطاصَّ نُ ػُوإ دَٖات تا تؤسَِنُّ يُ ٓاوَنذُ دَسبًَٓذآ ،بذُو ٖذَُىو
ًًَُّ خؤيُوَ ،دَوَطتا تا طىٍَ يُ ٓاواصّ بىيبًُنُ بطشيَتْ دَيطىت" :ضذُْذ
طُسقاي
َٓذَنذُ بذؤ ػذُوّ
دىإ دَخىيَٓآ " بُآلّ ْاضاس بىو بذُ دووّ ناسَنذاِْ بهذُوبْ باي
َآ.
داٖاتىو بُدآ بًًَ
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َِ
ُٓو ًَىإْ سيَبىاسو طُػتًاساُّْ نُ يُ وآلتاِْ دًاواصَوَ بؤ ثايتذُختِ قذُسِاي
(ثاػآًُ ،جشاتؤس) دَٖاتٔ ,بُ ديتِٓ دميُِْ ُٓو نؤػوْ باخُ دىاُْ ،سذايش دََذإ،
بُآلّ ناتآ نُ طىيًَإ يُ ٓاواصّ بىيبىيُنُ دَبىوَُٖ ،ىو دَياْطىت" :دَْطْ ٓاواصّ
َطريتشَ ْ".ناتآ بؤ ػذاسْ وآلتذِ خذؤ دَطُسِاْذُوَ،
ُّٓ بىيبىيُ ،يُ َُٖىو ػتًَو دي
َهاِْ تش دَطًَشِايُوَُٓ .و ْىوطُسو صاْاياْذُّ نذُ
باطِ ُٓو نؤػوْ تُالسَيإ بؤ خُي
ػاسَصايًإ دَسباسَّ وآلتِ ضني ُٖبىو ،نتًَيب صؤسيإ يُباسَّ ٓذُو ػذاسَو باخُنذُّ
ْىوطٌ ،بُآلّ ُٓواًْؽ يُ نتًَبُناًْاْذا ،بىيبًُنُيإ فُساَؤؾ ُْدَنشد.
َٓؼً ِٓ ضًٓذآُ ،و بىيبًُ يُ َُٖىو ػذتًَو ثذرت َايذُّ طذتايؽ بذىو،و
يُ قُسَاي
ػاعريإ ،ػًعشّ دىاًْإ بُ بىيبىيُنذُو دُْطذُألْ يًَشَواسَنذُْ دَسيذاٍ ػذًٓباوّ
َذذَدآ .ذُّ نتًَباْذُ بذؤ ٖذَُىو ػذىيًََٓهِ دًْذا
طافْ طُػِ نُْاس نؤػهُنُ ُٖي
َِ ضني .قُسِاأل يُطُس نىسطًُ صيَشِيُٓنُّ
دًََْشدسإْ ُْٖذيَهًإ دَطُيًُٓ دَطتِ قُسِاي
دادًَْؼتْ ُٓو نتًَباُّْ دَخىيَٓذَوَْ دَخىيَٓذَوَو داس داسب طُسّ دَيُقاْذذْ صؤس
خؤػشاٍَ دَبىو نُ يُو نتًَباُْدا ُٓو َُٖىو طتايؼُّ ػاسْ نؤػوْ باخُنُّ دَنشا.
يُ نتًَبُناْذا ْىوطشابىو " دَْطْ ٓاواصّ بىيبىيُنذُ يذُ ٖذَُىو ػذتًَو دذىاْرتْ
عُدً تشَ".
سؤرب قُسِاأل طىتِ" :باػُ بؤضِ َٔ ًٖض ػتًَو يُباسَّ ُّٓ بىيبىيُ ْذاصامن؟ ٓايذا
ػتِ واِٖ يُ ًُٓجشاتؤسيُتْ باخُنُّ َٓذا ُٖيُ؟ ُٓدّ بؤضِ َٔ ٖذُسطًض ًٖضذِ
يُباسَّ ُّٓ بىيبىيُ ُْبًظتىوَ؟ طذُيشَ بؤضذِ دَبذآ َذٔ بذؤ يُنذُجماس يذُ نتًَبذِ
نُطًَهُوَ نُ ُٖسطًض يًَشَ ُْرياوَ ،باطِ ُّٓ بىيبىيُ ببًظتِ "
قُسِاأل ،طُسَى وَصيشاِْ دَسباسَنُّ باْط نذشدٓ .ذُّ وَصيذشَ ًَٖٓذذَ غذُسِاو يذُ
خؤبايٌ بىو ،نات َِ نُ ريَذش دَطذتُناِْ صاتًذإ دَنذشد قظذُّ دَطذُ ٍَ بهذُٕ ،سِووّ
ُْدَداْآْ طُسيَهِ تُنإ دَداو دَيطىت "ثًا".
َٓذَيذُنِ ْذا ٓاطذايٌ بذُ ًَْذىّ
ًََٔ يًَذشَ باي
قُسِاأل بُ طُسَى وَصيشّ طىت" :دَي
َٓذَيُ بُػهؤتشئ ػذتِ ْذاو ًُٓجشاتؤسيُتُنذُّ َٓذُ.
ًََٔ ُّٓ باي
بىيبًُوَ ُٖيُْ دَي
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َٓذَيذُّ بذؤ ْذُنشدووّ؟" طذُسؤى وَصيذشإ
بؤضِ تا ًَٓظتا ًٖض نُطًَو باطٌ ُّٓ باي
ًََذُِْ ،يبظذتىوَْ،
طىتِ َٔ" :تا ًَٓظتا ًٖضِ يُباسَّ ٓذُّ بىيبىيذُّ نذُ تذؤ دَيً
بًَطىَامن نُ ػتِ وا ُٖسطًض يُ دَسباسدا (باسَطاّ ثاػايُتِ) ُْبىوَ دَبآ يُ دَسيَِ
دَسباسدا بؤٍ بطُ ِسيَني " بُآلّ ُٓو بىيبًذُ يذُ نذىب بذؤصْذُوَ؟ طذُسَى وَصيذشإ بذُ
َطُسِاو داطُسِاَُٖ ،ىو ٖؤألْ ُٖيىإْ سِاسَوَنإ طُسِا ،ثشطذًاسّ يذُ
َذسَُناْذا ُٖي
قاي
ُٖس نُطًَو دَنشدًٖ ،ضٌ دَسباسَّ ُٓو بىيبًُ ُْدَصاِْ .طُسَدماّ طذُسَى وَصيذشإ
َِ ْىوطُساِْ ُٓو نتًَباْذُ
ضىوَوَ بؤ الّ قُسِاألْ طىتِ يُوَيُ ُّٓ بىيبًُ صادَّ خُياي
بىوبآ.
ُٓوطذذا طذذُسَى وَصيذذشإ يُطذذُسّ سؤيذذٌ" :خاوَْؼذذهؤ ْابذذآ ٖذذُس ػذذتًَو نذذُ
دَْىوطشيَتًَٓ ،ىَ باوَسِّ ثًَبهُُْٕٖ .ذب ضريؤناِْ طاختُو دسؤيُٓ ُٖٕ نُ ٖىْذُسّ
سَِػًإ ثًَذَطىتشب.
َِ خاوَٕ دَطُآلتِ راثؤُْوَ
قُسِاأل طىتِ" :بُآلّ يُنًَو يُو نتًَباُْ يُاليُٕ قُسِاي
بؤ َٔ ًَْشدساوَ ،بؤيُ ْابآ دسؤ بآ .دَبذآ ٓذُّ بىيبىيذَُُٓ ،ؼذُو بًَٗٓشيَتذُ ًَٓذشَ
ُٓطُسْاَُٖ ،ىو دَسباسيُنإ ثاَاأل دَنشئَ (يُ ْاودَبشئَ)".
َهًَؼاْ بُ قايذسَُناْذا نُوتُ طُسنُوتْٔ دابُصئ.
طُسَى وَصيشإٓ ،اًَٖهِ ُٖي
ٖذذَُىو ٖذذؤألْ ساسَوَنذذإ طذذُسِاًْ .ذذىَّ دَسباسيُناًْؼذذٌ يُطذذُأل بذذىوٕ ،ضذذىْهُ
ُْياْذَويظت ثاَاأل بهشئَْ تًا بضَُٖٔ .ىو دَسباسياِْ قُسِاأل ،يذُ بذُيِٓ خؤياْذذا
ثشطًاسّ ُٓو بىيبىيُ طُيشَيإ دَنشد نُ ُْياْذَْاطٌُٓ .دماّ يُنًَو يُ خضَُتضًاِْ
َُيُنٌ ُٖراسْ بًَُٓوا بىو طىتَِ" :ذٔٓ ،ذُّ بىيبًذُ بذاؾ دَْاطذِْ
َىبُم نُ نضؤي
دَصامن ضتؤ (ضؤٕ) ٓاواص دَخىيَٓآ َُٖىو ػُوب نُ تؤصيَو يُ بُسَاوَّ ػذًىّ طذُس
َتذُْطْ خذَُني
خىاِْ دَسباس ،بؤ دايهُ ُْخؤػُنُّ دَبُّ ،ناتآ ًٖالىْ َاْذوو ،دي
بُسَْ َاأل دَمبُوَ ،تاويَو يذُ بًَؼذُو يًَشَواسَنذُدا دَوَطذتِ .يذُو ناتذُدا ٓذاواصّ
بىيبىيُنُ دَرُْوّ (دَبًظتِ) ،نُ طىيَِ يُ ٓذاواصّ بىيبىيُنذُ دَبذآ ،ضذاوامن تذُرّ
سؤْذى (فشًََظو) دَبْٔ يُو دََُدا وا ُٖطتذَنُّ نُ دايهِ َاضِ دَنات".
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طُسَى وَصيشإ طىتِ" :بضهؤٍ طًإُٓ ،طُس تذؤ مباْبذُّ بذؤ ٓذُو ػذىيَُّٓ نذُ
بىيبىيُنُّ يًًَُ َٔ ،رووسيَهِ وَنى رووسّ َىبذُقِ دَسبذاست دَدََذآ ْ ٖذَُىو
ػُوب ناتِ ػًى سيَطُت دَدسب نُ قُسِاأل بذيِٓٓ .ذُّ بىيبىيذُ َُٓؼذُْ دَعذىَتِ
دَسباس نشاوَوُٓ ".وطا َُٖىوإ ،سوويإ نشدَ يًَشَواسَنُ ،سوويإ نشدَ ُٓو ػذىيَُّٓ
نُ بىيبىيُنُّ ََ بىو،و يُويَٓذَس دَخيىيَٓذ .يُ سيَطذادا طىيًَذإ يذُ دَْطذِ بذؤسَِّ
طايُى بىو
يُنًَو يُ دَسباسيًُنإ طذىتِٓ" :ذُٖا ،دؤصميذُوَ ٓذُّ بىوْذُوَسَ ضذهؤيُيُ ،ر
ًَٓاّ نُ ثًَؼرت طىيَِ يُ دَْطِ بىوَ".
دَْطًَهِ قُبُّ ُٖيُ دي
َُنُ طىتِْ" :ا َُُٓ ،دَْطِ بؤسَِ بؤسِّ طايًَُٖ ،ؼذتا سيَطُيذُنِ صؤسَذإ
نضؤي
َاوَُٓ ".وطا قىسباقُّ طؤالٕ دَطتًإ بُ قريَِ قريِإ نشد.
سِؤساِْ دَسباس طىتِ" :ضُْذ بُػهؤيُُٖ ،بآ و ْذُبآ دَْطذِ بىيبىيُنُيذُ ،يذُ
ًََظا دَضًَت "
دووسَوَ يُ دَْطِ صَْطِ نً
َُنُ طىتِْ" :اْ ،ا َُُٓ ،دَْطِ قىسباقاْذُ (بذؤم) ،بذُآلّ ثًَُىايذُ ،دواّ
نضؤي
تؤصيَهِ دّ طىيَُإ يُ دَْطِ دَبًَت".
صؤسٍ ثًَُٓضىو نُ بىيبًُنُ نُوتُ ُْغُذُخىاِْ .نًذزب ٖذاواسٍ نذشدٓ" :ذُوَتا
َٓذَيُنِ ضذهؤيُّ نذُوَيٌ نذشد نذُ
ًَٓؼتىوَ"ْ ُٓوطا ٓاَارَّ بؤ باي
يُويَٓذَس ُٖي
ًَٓؼتبىو.
َِ داسيَو ُٖي
يُطُس ضً
طُسَى وَصيشإ طىتِ" :باػُ ػتِ وا دَبًَت؟ َٔ ُٖسطًض ويَٓاّ ُْدَنشد نُ بىيبٌ
بُجمؤسَ بآ ،ضُْذ ٓاطايًُ دياسَ دَبآ يُ ديتِٓ ُّٓ َُٖىو طذُوسَ ثًذاوو ثايُسصاْذُ
تشطابًَت سَِْطِ ثُسِّ بًَت "
َِ بُخؼذٓذَْ
َُنُ طىتِ ُّٓ" :بىيبذىيٌ ضذهؤيُّ ٓذاصيض قذُسِاي
ناسَنُسَ ضهؤي
دآلواّ ًَُُٓ ،سُص دَنات تؤ ٓاواصّ بؤ خبىيَين ".بىيبىيُنُ طىتِ َٔ" :صؤس خؤػشاأل
ًَهشدَ ُْغُُخىاًُْنذُّ ٓذُوتؤ ،نذُ ٖذُس
دَمب ٓاواص بؤ قُسِاأل خبىيَُِٓٓ ".وطذا ٖذُي
ًََذِ)
َُٖىويإ بُ بًظتِٓ َُطت بىوٕ .طُسَى وَصيشإ طىتِ" :دَْطذِ ًَٓذزّ (دَي
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َذآ بذُ سِاطذتِ
دَْطِ صَْطِ بًىوسيُٓ ،تَُُػا طُسوّ ْاطوْ بضىونِ ضذؤٕ دَدىي
عُدايُبُ نُ ًَُُٓ ُٖسطًض طىيَُإ يُ دَْطِ ُْبىوَ ُّٓ .بىيبىيذُ بذؤ دَسباسَنذَُإ
بُختُوَسّْ ػادَاًُْنِ طُوسَيُ ".بىيبىيُنُ ،نُ وايذذَصاِْ قذُسِاأل يُنًَهذُ يذُو
ثًاواُّْ نُ يُويَذا وَطتاوٕ ،طىتِ" :دَتىامن داسيَهِ ديهُؾ بؤ قُسِاأل خبىيَِٓ؟"
طُسَى وَصيشإ طىتِ ُّٓ" :بىيبًِ بُسِيَض َٔ ،ػاْاصّ دَنُّ بُوَّ نُ َُٓؼذُو
َِ دىاًََشو َريَباِْ ًَُُٖٓ ،اًْع ،بًَطىَإ ٓاػذكِ
بؤ دَسباس دَعىَتت بهُّ .قُسِاي
َشِفًَِٓ تؤ دَبًَت".
َطريْ دي
ٓاواصّ دي
بىيبىيُن ُ طىتِ" :دَْطِ َٔ يُ ًَْىداسْ دسَختاْذا باػرتَ ".بُآلّ ناتآ بىيبذىٍ
ًَاْذا بُسِيَهُوت.
ًَُوَ يُطُي
صاِْ قُسِاأل دَيُوب يُ دَسباسدا بًبًٓآ ،بُ خؤػشاي
يُ نؤػهذا َُٖىو ػتًَو بُ ػًَىَيُنِ ثشِ ػهؤْ دىإ ٓاَذادَ نشابذىو ،ديذىاسَ
َضشاّ صيَشئ بُوثُسِّ
ضًًًُٓنإْ ْاو نؤػهُنُ بُ سووْانٌْ تًؼهِ ُٖصاسإ ضشاْ ضً
ػهؤوَ دَدسَوػايُوَْ ثشػٓطِ دَدا .سِاسَوَنإ بُ طىألْ ًٓٓذاْذُّ يذُدطاس دذىإ
َُيإ ثًَىَنشابذىو ْ صسيٓطذُ صسيٓطًذإ طذُعاتُ سِيًَذُى
َُنإ صَْطىي
ساصابىوُْوَْ طىي
دَسِؤيٌ.
ًٓذّ دؤؾْ خشؤؾْ بُصّْ سَصًََهِ وَٖا بُسثابىو نُ دَسطانذإ يًَهذذا يًَهذذا
َُنإ ،بُ داسب دَصسيٓطاُْوَْ نذُ ثًذاو قظذُّ
دَنشاُْوَْ دادَخشإ ْ طؼت صَْطؤي
دَنشد ،تُْاُْت دَْطِ خؤيؼٌ بُ صَمحُت دَرُْوت (دَبًظت).
َُ طُوسَنُدا ،يُو ػىيَُّٓ نُ قذُسِاأل يُطذُس تذُخت دادًَْؼذت،
يُ ْاوَْذّ ٖؤي
بايًفؤنُيُنِ صيَشيًٓإ بذؤ بىيبىيُنذُ داْذاْ ٖذُس ٖذَُىو دَسباسيذإ ٓاَذادَبىوْٕ
َُنُّ َىبُقًؽ نُ ًَٓظتا بىو بىو بُ يُنًَو يذُ ٓاػذجُصَنإ ،سيَطذُ
ناسَنُسَ ضهؤي
دسابىو نُ يُثؼت دَسطانُوَ داًْؼًَتَُٖ .ىوإ دىاْرتئ دًهًإ يُبذُس نشدبذىو ْ
َؤظاِْْ ًََشيعاِْ سَفتذاسّ دَطذُأل دَنذشد،
َُ نُوَيًُ نُ قُسِاأل بُ دي
َٓذَ ضهؤي
ُٓو باي
طُسدمِ َُٖىوياِْ بؤ خؤ سِانًَؼابىو.
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بىيبىيُنُ ،بُدؤسب نُوتُ ُْغُُخىاِْ نُ سؤْذى (فشًََظو) يذُ ضذاواِْ قذُسِاأل
قُتًع َاو ُٓوطا بُ طؤْايذذا ٖاتذُ خذىاسبُٓ .وطذا بىيبىيُنذُ ٓذاواصيَهِ يذُوَؾ
دىاْرتّ خىيَٓذو بُ دَْطُ ثشِ دؤؾْ خشؤػُنُّ طىنٓايٌْ ٓاساَِ بُ دألْ دَسووْذِ
َُٖىو دَسباسيًُنإ بُخؼِ.
قُسِاأل ًَٖٓذَّ يُصَت يُ دَْطْ ٓاواصّ بىيبىيُنُ بًٓذِ بذىو نذُ طذىتِٓ" :ذُّ
بىيبىيُ دَبآ طُسدْبُْذَ صيَشَنُّ ُٓو يُ ٌَ بهات" ََ (بُآلّ) بىيبىيُنُ طىثاطذٌ
نشدْ طىتِ َٔ" :ثاداػتِ خؤّ بُ صيادَوَ وَسطشتىوَ ْ،فشًََظهُناِْ ثاػا باػرتئ
ثاداػتُ بؤ َٔ ،ضىْهُ فشًََظهِ قُسِاأل ،ناسيطُسيٌْ َاْاّ صؤسٍ ُٖيُ ْ".بُجمؤسَ
َطذذريَّ خذذؤٍ نُوتذذُ
بىيبىيُنذذُ ضذذُْذ دذذاسيَهِ دّ بذذُْ دَْطذذُ ُٓفظذذىْاوٍْ دي
ُْغُُخىاِْ.
خامناِْ دَسباس دَياْطىت َُُٓ ":خؤػرتئ دَْطُ نُ تا ًَٓظتا طىيَُإ يًَبىوَْ".
ُٖس َُٖىويإ خؤصيايإ دَخىاطت ،دَْطًَهِ خؤػِ وَنذى دَْطذِ بىيبىيُنذُ يذإ
ُٖبىايُ ،تا بُساَبُسَنُياِْ ثٌَ بذويَٓٔ.
ثًَؼخضَُتْ ثًَؼهاسإ دَيإ طىت نُ دَْطِ خامنُناًْإ يُ طًإ خذؤؾ بذىوَو
َخذؤؾ دَنذشدٕ.
ُّٓ طتايؽْ تاسيفُ بؤ خامنُنإ طُسنُوتًَٓهِ طُوسَ بىو ْ صؤسٍ دي
َّ دَْطِ ب ىيبىيُنُ بُ بُٖشَيُنِ ساطتُقًُٓ دَٖاتُ رَاسدًَٕٓ .ظذتا بىيبىيُنذُ
بُال
دَبىا يُ نؤػهذا بزّ .قُفُصيَهِ تايبُتِ خؤٍ ُٖبىو ،بؤٍ ُٖبىو بُ سؤر دوو داسإْ
بُػُو داسيَو يُ قُفُصَنُّ بًَتذُ دَسٍَْ ثًاطذُ بهذات .دواْذضَ خضَذُتهاسيإ بذؤ
بىيبىيُنُ داْا نُ ُٖس يُنًَهًإ بُ ُٖودايُنِ ٓاوسيؼُني ،نُ يذُ يذُنًَو يذُ القذُ
ْاطهُناِْ بىيبىيُنُ بُطذرتابىو ،بىيبًذُيإ بذؤ طذُسِإ دَبذشد ،ثًاطذُ نذشدٕ بذُو
َٓذذَ
َهِ ػاس باطٌ ٓذُّ باي
ُٖودايُوَ بؤ بىيبىيُنُ ناسيَهِ ٓاطإ ُْبىوَُٖ .ىو خُي
َجشطذٌ
َوْ ُٓسىاي
خؤػخىاُْيإ دَنشد ،نُ دوو نُغ دَطُيؼتُٓ يُنرت يُ دًاتِ طذال
َذَنًَؼذاو ٖذُس نُطذُو بذُسِيٌَ خؤيذذا
وػُّ بىيبىيًإ بُناس دَبشدْ ٓاًَٖهًذإ ُٖي
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دَسِؤيٌ .ياصدَ َٓذاٍَ ،بُْاوّ بىيبىيُوَ ْاو ْشإُٓ ،طُسضٌ ػتاقًإ وَنى بىيبىيُنذُ
دَْطًإ خؤؾ ُْبىو ْ،بُ تؤصّ ثًٌَ ُٓودا ُْدَطُيني.
تا سؤرٍَ قُسِاٍَ ،بُطتُيُنٌ طُوسٍَ ثًَطُيٌ نُ يُطُسٍ ْىوطشا بىو" :بىيبذىٍ".
َٓذذذَ
ًَٓذذاّ َُٓذذُ نتًَبًَهذذٌ تاصَيذذُ يذذُسباسٍَ باي
قذذُسِاٍَ بُخؤػذذًًُوَ طذذىتٌ" :دي
َهى طَُُيُى بىو
بُْاوباْطُنٍُ ًَُُٓ ".بُآلّ نُ بُطتُنٍُ نشدَوَ نتًَ ُْبىو ،بُي
و يُ ثانُت ْشابىو ،ياٌْ بىيبىيًَهٌ دَطتهشد بىو و يُ بىيبىيٌ ساطتُقًُٓ دَضذىو،و
َُاغْ ياقىوتٌ ثريؤصَيٌ ساصا بىوَوَ ،ناتٌَ نُ نؤنًإ دَنشد ،دَيتىاٌْ يُنًَو
بُ ُٓي
ًََتذُوَ .نًهذٌ بىيبىيذُ دَطذتهشدَنُ
يُ ُْغُُو ٓاواصَناٌْ بىيبىيُ ساطتُقًُٓنُ بً
بُسصو ْضّ دَبىوَوَ ،صيَشِو صيىٍ طُس نًهٌ بىيبىيُنُ دَدسَوػايُوَ .طُسدْبُْذذيَهًإ
ٌَ
ٌَ راثؤٕ ،يُ ضاو بذىيبًٌ قذُسِاي
يُ ًٌَ نشدبىو نُ يًٌَ ْىوطشا بىو" :بىيبىيٌ قُسِاي
ضني دا ًٖض ًًُْ".
َُٖىو دَياْطىتُٓ" :طُس ُّٓ دوو بىيبىيُ بُ دىوتُو ثًَهُوَ خبىيَٓٔ ،ر ضشيهُو
ٓاواصيَهُإ طىٍَ يًَذَبًَت ".
ُٓدماّ دىوتُ بىيبىٍ ثًَهُوَ خىيَٓذيإ ،بُآلّ دَْطًإ ٖاوٓاُْٖط ْذُبىو .بىيبًذُ
ساطتُقًُٓنُ بُ ػًَىٍَ طشوػ ْ ٓاطايٌ دَخيىيَٓذْ بىيبىيُ دَطذتهشدَنُ بذُ طذٌَ
سيتِ دَخيىيَٓذ.
َاَؤطذتاٍ َؤطذذًكا دَيطذىت" :خذذُتاٍ بىيبىيذُ دَطذذتهشدَنُ ًًْذُ بذذىيبًٌ
دَطتهشد ًَُٖؼُ ،صََُٕ سَضذاو دَنذاتْ يذُ ٖذَُىو باسيَهذذا بذُ دسوطذ نذاس
دَنات".
َذُت يذُ بىيبًذُ
ثاػإ بىيبىيُ د َطتهشدَنُ بذُ تذًُْا ٓذاواصٍ خىيَٓذذو بذُ سواي
َذُتٌ ٓذُو دذىاْرتَ،
ساطتُقًُٓنُ سيَهىثًَهرت دَخيىيَٓذْ ُْٖذيَهًؽ ثًًَإ وابذىو سواي
ضىْهُ وَنى دُواًَٖش دَدسَوػايُوَ .بىيبىيُ دَطذتهشدَنُ طذٌْ طذٌَ نذُسَِت بذٌَ
وَطذذتإْ بذٌَ ٓذذُوٍَ َاْذذذوو بًَذذت ،ثاسضذذُ ٓاٖذذُْطًَهٌ خىيَٓذذذ .ثًذذاواٌْ دَسبذذاس
دَياْىيظت داسيَهٌ ديهُؾ خبىيَينَ ،بُآلّ قُسِاٍَ طذىتٌُْٖ" :ىونذُ ْذؤسٍَ بىيبىيذُ
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ساطتُقًُٓنُيُ ،با ُٓو بؤيإ خبىيَينَ" .بُآلّ بىيبىيُنُ نًَىَ (بذؤ نذىٍَ) ضذىو بذىو؟
ناتٌَ نُ ُٓو يُ ثُدمُسَ نشاوَنُوَ بُسَو يًَشَواسَ طُوصَنٍُ خذؤٍ فذشٍِ بذىوٖ ،ذًض
نُطًَو ُٖط ثًَُٓنشدبىو.
قُسِاٍَ طىتٌ" :ر بهُّ؟"
َُو
َُٖىو دَسباس طاصاْذَيإ يُ بىيبىيُنُ نشدو طىتًذإٓ" :ذُو بىيبىيذُ صؤس طذجً
ثًَُٓصإ دَسضىو ،بُآلّ ُٖس باػُ ُّٓ بىيبىيذُ دَطذتهشدََإ ُٖيذُ نذُ يذُو باػذرت
دَخىيَينَ".
َٓذَ دَطتهشدَنُ َُٖذيع خبىيَينَ ُّٓ ،نُسَِتُ طٌْ ضىاس داسٍ يُطُس
دَبىايُ باي
يُىَُٖ ،إ ٓاواصٍ دووباسَ نشدَوَو ًَٖؼتا ٓاواصَنُيإ يُبُس ُْنشدبىو.
ًَٓا نذشد نذُ
َٓذَنٍُ نشدو َُٖىواٌْ دي
َاَؤطتاٍ َؤطًكا ،طتايؼًَهٌ صؤسٍ باي
َُاغْ ياقىتذُناٌْ
َٓذَيُ يُ بىيبىيُ ساطتُقًُٓنُ باػرتَُْ .ى ُٖس يُبذُس ٓذُي
ُّٓ باي
َهى يُبُس ُٓوَؾ نُ بىيبىيُ دَطذتهشدَنُ يذُ ساطذتًذا بذؤ خذؤٍ
َ ُناٌْ ،بُي
طُس باي
ٓاًََشيَو بىو نُ بُ ثًَضُواٍُْ بىيبىيُ ساطتُقًُٓنُوَُٖ ،سطًض يذُ ًَْذى ُْدَضذىو،و
ُْدَفُوتا.
َاَؤطتاٍ َؤطًكا طىتٌ" :خامنإ ،طُسوَسإْ خاوَْؼهؤ وَنى خؤتإ دَبًذٓٔ،
ُٖسطًض ْاتىاْشٍَ بضاٌَْ نُ بىيبىيُ ساطتُقًُٓنُ دَيُوٍَ ر ٓاُْٖطْ ٓاواصٍَ خبذىيَينَ،
َٓذذَ دَطذتهشدَنُ،
واتا َُعًىّ ًًُْ دَيُوٍَ ر ٓاواصٍَ خبىيَينَ ،بُآلّ طُباسَت بُ باي
َهٌ
َُٖىو ػتًَو ثًَؼىَختُ سيَهخشاوَ .دَتىاٌْ باطٌ ضؤًُْتٌ ناسنشدُْنٍُ بؤ خُي
بهُيتْ ُٓوَ ًْؼإ بذَيت نُ ضؤٕ يًَٗاتىويٌْ دآًَٖاٌْ َذشؤظٓ ،اٖذُْطْ ٓذاواصٍ
طٌَ سيتٌُ خظتىوَتُ ْاو طًٍُٓ بىيبىيُ دَطذتهشدَنُوَو يذُى يذُ دواٍ يذُىْ بذُ
ػًَىَيُنٌ سيَوْثًَو يًَذَدسئَ".
َُٖىو طىتًإًَُُٓ" :ؾ قُْاعُمتإ وايُ "
َٓذَنُ
َاَؤطتاٍ َؤطًكا داواٍ نشد نُ سيٌَ بذَٕ سؤرٍ يُى ػُممٍُ داٖاتىو ،باي
ًَؽ فذُسَاٌْ دا نذُ ٖذَُىوإ طذى ٍَ يذُ
َو ًْؼذإ بذذات .قذُسِاي
بُ دَُاو َسٍ خُي
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َو طىيًَذإ يذُ دَْطذٌ بىيبىيذُ
ٓاواصَنٍُ بطشٕ .سؤرٍ يُى ػذُممُ دذَُاوَسٍ خذُي
دَطتهشدَنُ طشتْ يُصَتًإ يٌَ بًين .صؤسيإ ثٌَ طُيش بىو و بُ قاَهذإ ٓاَارَيذإ
بؤ دَنشد .يُو بُيُٓدا َاطًطشيَهٌ ُٖراس نُ طىيٌَ يُ دَْطٌ بىيبىيُ ساطذتُقًُٓنُ
بىو بىو ،يُ ثذ ِش ُْغُُنذٍُ ٓذُوٍ وَبذري ٖاتذُوَو طذىتٌٓ" :ذُّ بىيبىيذُ صؤس بذاؾ
دَخىيَينَ ،بُآلّ يُ ػتًَهٌ نَُُ نُ َٔ ْاصامن ُٓو ػتُ ضًًُ؟"
َٓذَ دَطتهشدَنُ
ََُشَِوٍ قُسِاٍَ دووسنُوتُوَ ،بُآلّ باي
بىيبىيُ ساطتُقًُٓنُ يُ قُي
َُوَ بايًفؤنُيُنٌ ٓاوسيؼًُإ بؤ تُسخإ نذشد،و ٖذُس ٖذَُىو
يُالٍ تُختُنٍُ قُسِاي
ُٓو صيَشِو صوَشِدو دُواًَٖشاتُيإ ،نُ بُ دياسٍ بؤيإ ًَٖٓا بىو ،يُ دَوسٍ داْاو ْاصْاوٍ
ٌَ دسايُ .قُسِاٍَ واٍ بري نشدبذىوَوَ نذُ
يُنَُني ٓاواصخىاٌْ دَطتُضُثٌ ػُواٌْ قُسِاي
ًَؽ يُالٍ ضُثٌ طًُٓدايُ.
دَطتُضُخ ػايظتُتشَ ،ضىْهُ دي
َٓذذَ دَطذتهشدَنُ
َاَؤطتاٍ َؤطًكا ،بًظتْ ثًَذٓر داْذُ نتذًَيب يذُباسٍَ باي
ْىوطٌْ دَسباسيإ ويَشِاٍ ُٓوٍَ نتًَبُنإ ثشِ بىوٕ يُ ثُيغْ صاساوٍَ قذىسغْ طشاْذٌ
ضًين ،دَياْطىت ،خىيَٓذويآُْتُوَو يًًَإ تًَطُيًؼتىوٕ.
َهٌ ضذني ،دَيذاْتىاٌْ ٓاٖذُْطْ
ًََو بىسٍ .قُسِاٍَْ دَسباسيذإْ ٖذَُىو خذُي
طاي
َٓذَ دَطتهشدَنُ يُبُس خبىيَٓٔ ،بؤيُ صؤسيإ خذؤؾ دَويظذتْ سذُصيإ
ٓاواصَناٌْ باي
ًَؽ يُ ػُقاَُناْذا دَيااىيَٓذ" :تشا -ال -ال -تذشا -ال -ال"و
يًَذَنشدَٓ .ذاٍَْ تىاي
َٓذَنُدا ٓاواصَنٍُ دَطىتُوَو صؤسٍ يُصَت يًَذَبًين.
ًَؽ يُطٍَُ باي
ُْٖذيَذاس قُسِاي
َٓذَ دَطتهشدَنُ باػرتئ ٓاواصٍ خؤٍ دَخىيَٓذْ قُسِاٍَ
بُآلّ ػُويَو ،ناتٌَ نُ باي
َٓذَنُ ػذها
يُطُس تُختُنٍُ خؤ سانؼا بىو طىيٌَ يًَذَطشت ،ثاسضُيُنٌ ْاوَوٍَ باي
َٓذَ دَطتهشدَنُ نُوتُ خشَِ خشُِٓ .دماّ َُٖىو ثاسضُناٌْ يُ ناس نُوتْٔ دَْطذٌ
باي
َؤطًكاو ٓاواصَنُ بشِا .قُسِاٍَ يُ دًَذٌ خذؤٍ ساثذُسٍِْ ثضيؼذهُ تايبُتًُنذٍُ خذؤٍ
طاصنشد ،بُآلّ ُٓو ضٌ يُ دَطت دَٖات ضٌ ثًَذَنشا .
ُٓوطا طُعاتظاص ٖاتْ دواٍ ثؼهٓنيْ تاقًهشدُْوَيُنٌ فشََُٖ ،ىو تىاْايُنٌ
َٓذَنٍُ ضاى نشدَوَ ،بُآلّ طىتٌ" :دَبذٌَ
خؤٍ خظتُطُسِو بُ طىيَشٍَ تىاْاٍ خؤٍ باي
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ُٓوَْذٍَ دَنشيَت ،نَُرت بُناس بًَٗٓشٍَ ،ضىْهُ ثاسضُناٌْ طهشا ْ طذًالى بذىوْٕ
ْاطؤسِدسئَ".
َٓذذٍَ دَطذتهشد ،بذؤٍ ٖذُبىو يذُ
َُُٓ ناسَطاتْ ْظًبُتًَهٌ طذُوسَ بذىو باي
طاَيًَهذا يُى داس ٓاواص خبىيَينَ ،تُْاُْت ُٓو يُى داسَؾ بؤ ُٓو صياد بىو يذُو سؤرَ
ًََو وػذٍُ
طشيٓطُداَ ،اَؤطتاٍ َؤطًكا ،وتاسيَهٌ نىستٌ داو يُ وتاسَنُيذا نؤَذُي
َٓذَنُ وَنى داسإ بُ ضانٌ خبىيَينَ.
ًََين دا باي
درواسو قىسطٌ بُناس بشدو بُي
َهٌ ضذًٓذا نًَؼذا.
ٌَ بُطذُس خذُي
ثًَٓر طاٍَ بىسٍ ،خُّْ ثُراسَيُنٌ طذُوسَ بذاي
َُنٍُ خؤيإ خؤػذَويظت ،قُسِاٍَ ْذُخؤؾ نذُوتبىو،و دَيذاْطىت
ضًًًُٓنإ ،قُسِاي
يُوَيُ مبشيَت.
َهٌ يذُ دذادَو باْذذا
َبزيَشدسٍَ و خذُي
ٌَ تاصَ ُٖي
دا دَبىايُ بُ صووتشئ نات قُسِاي
ٌَ نؤًْإ يُ طُسَى وَصيشإ دَثشطٌ ْ ُٓويؽ طُسٍ بادَداو دَيطذىت:
ٌَ قُسِاي
ُٖواي
"ثًا "
قُسِاٍَ ،الواصو سَْطضَسد ،يُطُس تُختُنٍُ سانؼا بىوَُٖ .ىو دَسباسيذإ ثًًَذإ
ٌَ
وابىو دََشيَتْ يُى يُ دواٍ يُى بُ دًًَإ دًََٖؼتْ دَسِؤيًؼنت تا طؤص بذُ قذُسِاي
تاصَ بذَٕ .يذُ ٖذَُىو ٖذؤٍَْ ساسَِوَناْذذا ثذُسدَنإ دادسابىوْذُوَو ٖذًض دَْطًَذو
ُْدَٖاتْ َُٖىو ػىيًََٓو نؽْ َات بىو.
قُسِاٍَ ،خؤصٍ دَخىاطت نُ ػذتًَو ٓذُّ بًَذذَْطٌْ خاَؤػذًًُ يذُنٗاوٍْ يذُى
َُقًَينَُٓ ،طُس نُطًَو ثُيذا بىايذُ قظذٍُ بذؤ نشدبذا يذإ
دَطتُ َُسط ٓاطايُ ،بؼً
طرتاٌْ بؤ ضشٍِ با ،يُوَ بىو بريٍ َزوٍ نشدباو ُْخؤػذًُنٍُ ثذُسٍِ بذاو ُٓفظذىوٌْ
ُْخؤػًُنٍُ بؼهًَينَْ بُ تاٍَ بهاتُوََ .اْط يُ ثُدمُسَيُنٌ نشاوَوَ دَيذذا يذُ
ْاو رووسَنُ ،بُآلّ ُٓويؽ بًَذَْطٌ بىو ،بًَذَْطٌ بًَذَْط.
َٓذذٍَ ضذهؤيٍُ
طُسَدماّ سؤرٍَ قُسِاٍَ ٖاواسٍ نشدَ ،ؤطذًكا َؤطذًكآ .ذٍُ باي
صيَشِئْ طشاْكُدسٍ َٔ خبىيَُٓ خبىيَُٓ َٔ صيَشِو دُواٖرياتت ويَذَدَّ ،بذُّ دَطذتاٍُْ
َُ صيَشِيُٓنَُت يُ ٌَ دَنُّ ،خبىيَُٓ ،خبىيَُٓ.
خؤّ طُسدْبُْذَْ ًَذاي
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َٓذَنُ بًَذَْط بىو ،ضىْهُ نُغ ُْبىو نؤنٌ بهاتَُٖ .ىو ػتًَو نؽْ
بُآلّ باي
َات بىو ،بًَذَْط بىو ،بًَذَْطًَهٌ تشطٓاى يُ ثشِ يُ ثُدمُسَنُوَ ٓذاواصيَهٌ خذؤؾ
ٖاتُ طىٍَ َُُٓ .دَْطٌ بىيبىيُ ضهؤيُ ساطذتُقًُٓنُ بذىو ،نذُ يذُ دَسَوَ يُطذُس
ٌَ صاٌْ بىو و ٖاتبىو تذا بذُ صَبذشٍ
ٌَ قُسِاي
ًَٓؼتبىو .بىيبىيُنُ بُ ساي
َُداسيَو ُٖي
ضً
ًَهشدَ ضذشيهٍُ طذؤساٌْ ،خذىيَين
َٓذَنذُ ٖذُي
ُْغُُخىاٌْ ياسَُتٌ بذات .ناتٌَ باي
َُٖ ،اتُوَ دؤؾْ طًاًَْهٌ تذاصٍَ وَبذُس
َُو ضشضُي
ٌَ سَْطْ سوو طًظُي
بُدٌَْ قُسِاي
نُوتُوَو بىرايُوَ.
َٓذٍَ ضهؤيٍُ ٓاىاٌْ َٔ ،تؤّ يُ خؤّ
قُسِاٍَ طىتٌ" :طىثاغَُٓ ،تباسّ ٍُٓ ,باي
َُػُوَ تؤ رياٌْ َٓت نشِيًُوَ ،رياْت ويَذاَذُوَْ .ذاصامن
دووس خظتُوَ ،بُآلّ بُو ساي
ضؤٕ ضانُت بذََذُوَ؟" .بىيبىيُنذُ طذىتٌ" :تذؤ ثًَؼذرت ثاداػذتْ ضذانٍُ َٓذت
داوَتُوَ .يُنُجماس نُ ٓاواصّ بؤ تؤ خىيَٓذ ،سؤْذى يذُ ضذاواْت ٖاتٓذُ خذىاسٍََ .ذٔ
َذٌ ٖذُس
ُٖسطًض ُٓو طاتُ يذُ بذري ْانذُّٓ .ذُو فشًََظذهاُْ دذُواًَٖشاتًَهٔ نذُ دي
ُْغُُخىاًَْوُٖ ،س ٓاواصخىاًَْو خؤؾ دَنات ،بُآلّ ًَٓظتا خبىَوَ با داسيَهٌ ديهذُ
ًََِْ خبىيَِٓ".
الٍ اليُيُنت بؤ بً
ًَهشدَ ضشيهٍُ ٓاواص ،قُسِاٍَ ْكىٌَ خُويَهٌ قىوٍَْ ٓاطىودَ بىو.
نُ بىيبًُنُ ُٖي
طجًَذَ ،نُ قُسِاٍَ ،طاغْ طُالَُت ،يُ خُو سابىو ،تًؼهٌ سؤر يُ ثُدمُسَنُوَ يُ
ْاو رووسَنٍُ دَداًٖ ،ض يُنًَو يُ خىآلّْ ْؤنُسإ ُْطُسِابىوُْوَ ،ضىْهُ واياْذَصاٌْ
نُ قُسِاٍَ َشدووَ ،بُآلّ بىيبًُنُ ًَٖؼتا ٓاواصٍ بؤ دَخىيَٓذ".
قُسِاٍَ ،بُ بىيبىيُنٍُ طىت" :تؤ ُٖس ناتًَو نُ ٓاسَصووت يًَبذىو ٓذاواص خبىيَٓذُ،
َٓذَ دَطتهشدَ دَػهًَِٓ".
َٔ ُّٓ باي
َٓذذَ دَطذتهشدَٓ ،ذُسنٌ خذؤٍ،
بىيبىيُنُ طذىتٌ" :نذاسٍ وا ُْنذُيتٓ ،ذُّ باي
ُٓوَْذٍَ يُ تىاْايذا بىوَٓ ،ذُدماّ داوَ ،وَنذى دذاسٍ دذاسإ سايبطذشََ .ذٔ ْذاتىامن
ًَٖالٍُْ خؤّ بطىاصَُوَ نؤػوْ يًَشَ بزيِ ،بُآلّ سيَطُّ بذَٕ نُ ُٖس ناتٌَ ٓذاسَصووّ
ٍَُ بذُس ثُدمُسَنذُ
نشد بؤ نؤػهُنُتإ بًَِ َٔ .دوا ًْىَسِوإ ديَِ ْ يُطُس ٓذُو ضذً
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دًَْؼُُوَْ ٓاواص دَخىيَِٓ تا تؤ خؤػشاٍَ بهَُّ .ذٔ دَسبذاسٍَ ٓذُو ػذادٍ ،خذُّ،
َٓذَيذُنٌ
خشاثٌْ باػًاْ ُ دَخىيَِٓ نُ يذُ تذؤ ثذُْٗأْْ ديذاس ْذني ،ضذىْهُ َذٔ باي
ٌَ َاطذًطشٍ ٖذُراس ،يذإ بذؤ نىختذٍُ
ين دَسِؤّ ،بذؤ َذاي
بضىونِ ،بؤ َُٖىو ػى َي َ
ٌَ َُٖىو ُٓو نُطاٍُْ نُ تؤو دَسباسياْتإ يًًَاُْوَ دووسٕ
نابشايُنٌ ديَٗاتٌْ بؤ َاي
ٌَ تذؤّ يذُ تادُنذُتإ خؤػذرت دَوٍَ ،ضذىْهُ دٍَ سووْانًًذُنٌ
دَفشِّْ دَضِ َٔ .دي
تايبُتٌ وَنى ْىسٍ خىداٍ تًايُ ْ".بىيبًُنُ ٓاواصيَهٌ ديهُػٌ بؤ قُسِاٍَ خىيَٓذ".
قُسِاأل ،نُ دًهٌ دسيَزو دىاٌْ ثاػايُتٌ يُ بُسدا بىو ،و مشؼًَشَ صيَشًِْؼاُْنٍُ بُ
قُديا نشدبىو ،وَطتاو طىتٌ ٍُٓ" :بىيبىيٌ ٓاصيض ُٖسضًُنت بىٍَ بذُ دٍَْ بذُ طًذإ
بؤتٌ دًَبُدٌَ دَنُّ".
بىيبىيُنُ طىتٌ َٔ" :تًُْا يُى تهاو داواّ يُ تذؤ ُٖيذُٓ ،ذُويؽ ُٓوَيذُ نذُ
َٓذَيذُنٌ بضذىونت ُٖيذُو ٖذَُىو ػذتًَهت
ًٌََ نذُ باي
ُٖسطًض بُ ًٖض نُطًَو ْذُي
ًََت ،وا ضانُ نُغ بُّ ساصو ًًًَُْٗٓ ُْصاٌَْ".
ثًَذَي
ٌَ داو سؤيٌ.
ُٓوطا بىيبىيُنُ يُ ػُقٍُ باي
ٌَ
يُّ ناتُدا َُٖىو ْؤنُسو خىآلَإْ خضَذُتهاسإ ٖذاتٔ تذا دوا ًْطذاٍ قذُسِاي
َشدوو بهُٕ ،نُضٌ قُسِاٍَ طىتٌ" :سؤر باؾ".

ٖاْع نشيظتًإ ٓاْذسطٔ
نؤ ضريؤنٌ ٓاْذسوالْط
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()5
جاكء الشكة لؤبيا
ُٖبىو ُْبىو ،سؤرو سؤرطاسٍَ بًَىَرًَْهٌ ُٖراسو بُيُْطاص يُ نىختُيُنٌ بضىونذا،
دَريا ُّٓ ،بًَىَرُْ تاقُ نىسِيَهٌ بضىونٌ ٖذُبىوْ ،ذاوٍ دذاى بذىو .دذاى نذىسِيَهٌ
َظاف بىو .بُ سيَهُوت صطتاًَْهٌ تىوؾ دَط ثًَهشد ،رٍُْ بُيذُْطاص
طاويًهٍُ دي
طُيشٍ نشد ،بؤ ُٓوٍَ يُ بشطذا ْذَُشٕٖ ،ذًض ضذاسيَهًإ ًًْذُ دطذُ يذُوٍَ تاقذُ
َُنُيإ بفشؤػٔ .بُياًًُْى بُ دانٌ طىت َٔ" :ػٓطِ يُبُس بشِاوَو ْذاتىامن بذشِؤّ
ضًًَ
َُنُ بفشؤػِ ،تؤ بًبُ بؤ باصاسِو بًفشؤػُ".
ضًًَ
َت تُخت بٌَ ُّٓ َٔ ،ناسَت بؤ دَنُّ".
داى طىتٌ" :دايهُ خَُت ُْبٌَ ،خُياي
بًَىَرٕ طىتٌ ،ًَُُٓ" :ثًَؼرت ضًٌََْ طاَإ فشؤػتىوٕ ،بُآلّ تا ًَٓظتا تذؤّ يُطذٍَُ
خؤدا ُْبشدووَ تا ُّٓ ناسَ فًَش بيب ،بؤيُ ٓاطاداس بُ فشيى ُْخؤٍ".
ٌَ وَثًَؽ داو بُسَو بذاصاسِ سؤيذٌ .يذُ سيَطذُدا تىوػذٌ قُطذاويَو
داى ،ثريَ ضًًَ
(قُطا ) بىو نُ ضُ ْذ دَْهُ يؤبًايُنٌ دذىاٌْ بذُ دَطذتُوَ بذىو .دذاى بذُ ديذاس
يؤبًاناُْوَ وَطتاو نُوتُ تَُُػا نشدًْإ .قُطاوَنُ بُ دانٌ طىتُٓ" :و يؤبًاياُْ
َُنٍُ يُ دًاتٌ ُٓو يؤبًاياُْ ثذٌَ
يُدطاس بُ ْشخٔ ْ".قُْاعُتٌ بُ داى نشد نُ ضًًَ
بفشؤػًَت.
ناتٌَ داى يُ دًاتٌ ثاسَ ,يؤبًاناٌْ دايُ دايهذٌ ،دايهذُ صؤس ْاسَِسذُت بذىو و
ًََهٌ طُودذُ .بًَذىَرٕ،
دَط بُطشيإ نشد،و نُوتذُ طُسصَْؼذ دذاى نذُ َٓذذاي
يؤبًاناٌْ يُ داى وَسطشتْ بُ دَّ طشياُْوَ يذُ رووسَنذُ وَدَسنذُوتْ فشِيَذٌ داْذُ
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باخضُنُوَُٓ ...وطا بُ ًْطُساِْ طىتِ":نىسَِ طُودُنُّ ًٓذّ يُ بشطذا دََذشئ".
داى-يؽ نُ تاصَ بؤٍ دَسنُوتبىو ر ناسيَهٌ طُوداٍُْ نشدووَ ،صؤس ًْطُسإ بىو.
ًََهذا
ُٓو ػُوَ ،دايوْ نىسِ نُ دوا ًٖىاو ٓىًََذٍ خؤيإ يُ دَطت دابىو ،يذُ ساي
نُ دَياْضاٌْ بؤ طبُيينَ ًٖض ػتًَهًإ ًًُْ بؤ خىاسدٕ ،طُسيإ ْايُ طُس طُسئْ بُ
ًْطُساٌْ خُوتٔ .بُآلّ داى يُ داخْ طىيًَاْذا خُوٍ يًَُٓنُوت ،طجًَذَ صوو يُ خذُو
سِابىو و طُسيَهٌ باخضُنٍُ دا ،بُوثُسٍِ طُسطاٌَ ديذ يؤبًانذإ ػذُوٍَ سوواوْٕ
الطهُناٌْ يؤبًا ُٓوَْذذَ بذُسص بىوُْتذُوَ نذُ تاويَشَنذٍُ ثؼذت نىختُنذُيإ بذُ
تُواوَتٌ داثؤػًىَ .الطهٌ يؤبًانذُ دوو دوو تًَذو ٓذاآل بذىوْٕ ثُيزَيذُنٌ قاميًذإ
دسوطتهشدبىو.
َضٌَْْ بضذًَتُ
داى بريٍ نشدَوَ نُ دَتىاٌَْ بُ طذاْايٌ بُالطذهٌ يؤبًانذُدا ٖذُي
طُسٍَ ،بؤيُ بٌَ ضُْذو ضىوٕ ,بشِياسٍ دا ُّٓ ناسَ بهاتْ ًٓذٍ بُ الطذهُ يؤبًانذُدا
َطُسِآًَٖ ،ذَ بُسص بىوَوَ نُ ُٖط نشد َُٖىو ػذتًَو يذُ ريَذش ثًَذٌ ُٓودايذُ،
ُٖي
ًََظانُؾ بضذىوى دَٖاتٓذُ
نىختُنٍُ خؤيإ ،طىْذَنُو تُْاُْت بىسدُ بُسصَنٍُ نً
بُسضاو ،بُآلّ ًَٖؼتا تشؤثهٌ الطهُ يؤبًانٍُ يًَىَ دياس ُْبىو،و ٍُْ دَبًين.
داىُٖ ،ط نشد َاْذوو بىوَ ،يُ ثشِ ٖات بُ طُسيا نُ بطُسِيَتُوَ ،بُآلّ صؤس بُ
وسَ بىو،و دَيضاٌْ نًًًٌ طُسنُوتٔ يُ ُٖس ناسيَهذا ،نؤٍَ ُْداْذُ .دواٍ ثؼذىويُنِ
ضُْذ دَقًكُيٌ ،دسيَزٍَ بُطُسنُوتٔ دا.
داى ُٖس طُسنُوتْ طُسنُوت ،طُيًُ ٓاطتًَو نُ ًٓذٍ يُ تشطٌ ُٓوٍَ طذُسٍ
ُْطىسِيَت ،تَُُػاٍ خىاسَوٍَ ُْدَنشدُٓ .دماّ داى طُيًُ تشؤثهٌ الطهُ يؤبًانذُو
بُوثُسٍِ طُسطاٌَ بًين نُ طُيًىَتُ طُس صًًَََٓهٌ فذشَ دذىإ .تذا ضذاو بشِنذات
ضًُُْٕ طُوصَصاس بىو ،ثُصو َذُسِ خذُسيهٌ يذُوَسِإ بذىوٕ .سؤخاُْيذُنٌ (سووبذاس)
بضىونٌ ثشِ ٓاوٍ صووآلٍَ بُ ْاوَسِاط طُوصَصاسَنُدا تًَذَثُسٍِ ،قُآليذُنٌ طذُوسَؾ
يُ ْضيهٌ ضَُُٕ صاسَنُ بىو.
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يُو ناتُدا نُ داى ْكىٌَ تَُُػاٍ قُآلنذُ بذىو ،رًَْهذٌ يذُدطاس طذُيش نذُ
نآلويَهٌ طىوسٍ قىوضُنٌ يُطُس بىو،و قزَنذٍُ بُطذُس ػذإْ ًًَذا سرا بذىو ،داس
عاطايُنٌ بُ دَطتُوَ بىو و يُ بًَؼُو داسطذتاًَْهٌ ثؼذت قُآلنذُوَ وَدَسنذُوتْ
بُسَو الٍ داى ٖات.
ٌَ
داى ،بُوثُسٍِ ُْصانُتُوَ ،نُوتُ ًَٓطُ ًَٓطْ طىتٌ" :ببىوسََُٓ ،ذُ َذاي
تؤيُ؟"
ثريَرٕ طىتٌ ،ُْ" :طى ٍَ بطذشَ بذا َذٔ ضذريؤنٌ ٓذُّ قُآليذُت بذؤ بط ًَشَِذُوَ،
سؤرطاسيَو ،طىاسضانًَهٌ ْذُدًُضادَ يذُّ قُآليذُدا دَريذآ ،ذُّ قُآليذُ نُوتىوَتذُ
ََُشَِوٍ وآلتٌ دْٔ ثُسيًاُْوَُٓ .و ُْدًُضادَيُ رًَْهٌ دىإْ ضذُْذ َٓذذاَيًَهٌ
قُي
َهاٌْ نىستُ بذاآل بذىوٕ ،نذُ صؤس دؤطذتاُْ سَفتاسيذإ
باػٌ ُٖبىو .دساوطًَهاٌْ خُي
ٌَ ٓذُّ قُآليذُو
دَطُ ٍَ دَنشدو دياسٍ يذُدطاس طشاْبذُٖاو بذُْشخًإ دَدايذُٖ .ذُواي
طُدمًُٓناٌْ ،يُ َُٖىو ػىيًََٓهذا بآلوبىوَوَ،و ديَىيَهٌ تشطٓاى نُ يُو دَوسوبُساْذُ
دَريا و يُدطاس بُدفُسِو ْادظْٔ ْاسَِطُٕ بىو ،يًَهِا (بشِياسٍ دا) نذُ قذُآلٍ ْذاوبشاو
داطري بهاتْ دَطت بُطُس طُدمًُٓو طُسوَتْ طاَاُْنُيذا بطشٍَ .ديَىَنُ ،بُستًًٌ
بُ خىآلًََهٌ خًاُْتهاسٍ ُْدًُضادَ دا ،تا سيَطٍُ بذات بضًَتُ ْاو قُآلنُوَ .نذاتٌَ
نُ ديَىَ ضىوَ ْاو قُآلنُُْ ،دًُضادَ يُ غذىسِابٌ خذُودا بذىو،و يذُ ػذرييين خذُودا
َُ بًَتاواُْناٌْ ُْدًُضادَدا نذشدو
نىػ ُٓ .وطا ديَىَ خؤٍ بُ رووسٍ ْىوطتين َٓذاي
ُٖس َُٖىو ُٓو وسديًُ بُيُْطاصاُْػٌ نىػت.
خؤػبُختاُْ ٖاوطُسَنٍُ ُْدًُضادَ يُوٍَ ْذُبىو ،دَطذٍَُ نذىسَِ طذاوا دوو طذٌَ
َُنذُوَ دَريذا.
َاْطاُْنُيذا ضىو بىو بؤ ديذٌَْ دايُُْ ثريَنٍُ خؤٍ نُ يُ خىاس دؤي
َذَناتْ ٖاوطُسٍ ُْدًُضادَ ْاضاس دَبًَذت يذُ
ُٓوػُوَ ،تؤفاًَْهٌ يُدطاس تىْذ ُٖي
ٌَ دايُُْنٍُ وًَََينَ.
َاي
بُياٌْ سؤرٍ دوايٌُٖ ،سنُ دًْا سووْاى بىوَوَ ،يُنًَو يُ خىآلَُنإ نُ تذىاٌْ
ٌَ
ٌَ دايُُْنذُدا نذشدو ٖذُواي
ٌََٖ ،ايِْ طُسطُسدإ خؤٍ بُ َذاي
بىوٍ يُ قُآلنُ ُٖي
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َُناٌْ ثًَذإ .رُْ يُ طُسَتاوَ ُْيذَتىاٌْ باوَسِ بُ
دُسطهٍِ نىرساٌْ ُْمجًضادَو َٓذاي
َذُناٌْ
ًَٓذا بذىو ًََشدَنذٍُْ َٓذاي
قظُناٌْ ياسؤٍ خىآلّ بهات ،بُآلّ ناتٌَ نذُ دي
نىرساوٕ ،خُّْ ثُراسَ دايطشتْ يًَهِا يُنظُس بؤ قُآلنُ بطُسِيَتُوَ تا ٓذُويؽ وَنذى
َشِػتُٓوَ ،يُ
ٓاصيضَناٌْ طًاٌْ خؤٍ بُخت بهات .بُآلّ ثريَدايُٕ ،بُدَّ فشًََظو ُٖي
خامن ثاسِايُوَ نُ بؤ قُآل ُْطُسِيَتُوَو ُٓوٍَ بري خظتُوَ نُ ٓذُو ًَٖؼذتا َٓذذاَيًَهٌ
ٌَ
ديهٍُ ُٖيُو ثًَىيظتُ يُبُس خاتشٍ ُٓو بزٍ .رُْ قايًٌ بىو نُ بُ ًَْٗين يذُ َذاي
ثريَ دايُ ُْنٍُ وًَََينَ ،ضىْهُ خىآلَُنُ ثًٌَ طىت نُ ديَىَنُ طذىيَٓذٍ خذىاسدووَ
َُنٍُ ُْدًُضادٍَ ضٓط بهُوُٕٓ ،واًْؽ دَنىريَت.
نُ ُٓطُس ٖاوطُسو َٓذاي
طاآلٕ تًَجُسِئ ،ثريَ دايُٕ َشد و نىختُنٍُ بؤ خامنٌ خذؤٍ بُدًًََٗؼذت .رْذٍُ
بًَضاسَ بؤ دابًٓهشدٌْ ريإ ،وَنى طىْذيًإ ناسٍ دَنشد .ثاسَيذُنٌ نذٌَُ ٖذُبىو،
َُنُو خُسَِنُنٍُ خُسدٌ رياٌْ خؤٍْ نىسَِنٍُ
ضًًًَََهٌ (َاْطا) نشٍِ ,بُ ػريٍ ضًًَ
دابًٓذَنشد .باخًَهٌ ضهؤيُو دىاًْؽ بُ تًُْؼت نىختُنُوَ بىو نذُ ْذؤىْ يؤبًذاو
نُيُسٌَ تًا دَسِواْذ .داسداسيؽ بؤ دابًٓهشدٌْ ثًَىيظتًُناٌْ نىسَِنٍُ يذُ دَسيَذٌ
َؽ ناسٍ دَنشد".
َاي
رُْ دسيَزٍَ بُ قظُناٌْ داو طىتٌ" :داى ُٓو رُْ بُيُْطاصَ ُّٓ ،دايهٍُ تؤيُ.
ُّٓ قُآليُ سؤر ٍَ يُ سؤرإ ٖذٌ دايهذت بذىوَو تذؤ يُطذُستُ دذاسيَهٌ دٍ وَدَطذ
بًًَٓتُوَ".
داى بُدَّ طشياُْوَو بُ طُسطاٌَ ٖاواسٍ نشدٓ" :ذؤه ،دايهذٌ َذٔ َّ ،ّ ،ذٔ
دَبٌَ ر بهُّ ،تُطبريّ ضًُ؟ "
رُْ طىتٌُٓ" :سنٌ تؤ َُُٓيُ نُ ُٓو قُآليُ بؤ دايهت بطًَشِيتُوَ ،بذُآلّ َُٓذُ
ناسيَهٌ طُيُى طُختْ تشطٓانُ.داى ٓايا تؤ صاتٌ ُٓدماَذاٌْ ُّٓ نذاسَت ُٖيذُ؟"
ٌَ طىتٌ َٔ" :يُ ًٖض ناسيَهٌ دسوطتْ سَِوا ْاتشطِ".
داى بٌَ تشغْ دوو دي
رُْ طىتٌ" :تؤ نُطًَهٌ دَتىاٌْ ديَىإ بهىريت .تذؤ دَبذٌَ خذؤت بذُ قُآلنذُدا
بهٍَُ ،شيؼهًَهٌ يًًَُ نُ ًًَٖهٍُ صيَشِئ دَناتْ طاصيَهٌ يًًَُ نُ قظإ دَنذات،
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َهى ٖذُس
دَبٌَ ُٓو دوواُْ بُدَطت بًَين ،داطرييإ بهٍُ ،ضىْهُ ُْى ُٓو دوواُْ ،بُي
ٌَ ديَىَنُ ٌٖ تؤيُ".
َوْ َاي
َُٖىو داسايٌْ َىي
ناتٌَ ُٓو رُْ نآلو طىوسَ يُ قظُناٌْ بىوَوَ ،يُ ثشِ دياس َُْا ْ دذاى يُنظذُس
تًَطُيٌ نُ ُٓو رُْ (ثُسٍ) بىوَ.
داى ،يًَهِاُٖ ،س َُٖىو سيَُٓايًُناٌْ ثُسٍ (فشيؼتُ) ُٓدماّ بذاتًٓ .ذذٍ ضذىوَ
بُس دَسطاٍ نؤػهُنُو يُ تُقٍُ دَسطاٍ دا .ديَذىيَهٌ تشطذٓانٌ بذُ طذاّ دَسنذٍُ
ًََت .بذُآلّ ديَىَنذُ
نشدَوَ .داىُٖ ،سنُ ُٓو ديَىٍَ بًين ،طُسِايذُوَو ويظذ ٖذُي
طشتٌْ سايهًَؼايُ ْاو قُآلنُ.
ديَىَنُ يُ قاقاٍ ثًَهًًَُْٓهٌ تشطٓانٌ داو طىتٌٖ" :اٖ ،ا ،تؤ ضاوَسِواٌْ ديتين
َِ تؤ بشِؤٍ ،بُسِاطذ بذُ دَطذت ناسنشدْذُوَ ٖذًالىْ
َٔ ُْبىويت ،واًُْ ؟َٔ ْايُي
َاْذووّْ .اصامن بؤضٌ ًَٓؽ وَنى َُٖىو خامنذإ ْؤنذُسّ ْذُبًَت .تذؤ دَبذٌَ نًَذشدو
ضُقؤيإ ثاى بهُيتُوَ ،ضُنُُو ثًَآلو بؤياخ بهُيتٓ ،اطش بهُيتُوَو نذُ ًََشدَنذُّ
يُ َاٍَ ُْبًَت ،ياسَُتٌ َٔ بذَيت .بُآلّ ناتٌَ نُ ًََشدَنُّ يُ َاٍَ بًَت ،دَبٌَ تذؤ
بؼاسَُوَ ،ضىْهُ َُٖىو ْؤنُسَناٌْ ثًَؼذىوٍ َذين خذىاسدووٕ .نذىسَِ ضذهؤٍ تذؤ
ثاسوويُنٌ بُ يُصَتْبُتاَِ "
ديَىَنُ بُ دَّ ُّٓ قظاُْوَ ،دانٌ سايهًَؼايُ رووسَوَ .نىسٍَِ بُيُْطاص صؤس تشطا
ٌَ دَدا ُْتشَ بُس ُْداتْ َُٖىو ناسَنإ بُ باػٌ ُٓدماّ بذات .دذاى
بىو ،بُآلّ ُٖوي
طىتٌٓ َٔ" :اَادَّ ،ضُْذٍ بتىامن ،نؤَُنٌ تؤ بهُّ ،ياسَُتًت بذَّ ،تاقذُ تهذاّ
َُُٓيُ نُ يُ ًََشدَنُ وَػًَشَ ،ضىْهُ سُصْانُّ خبىسيَِ".
ٌَ خؤيذا طىتٌ َُُٓ نىسِيَهٌ ضانُ ْ طُسيَهٌ يُقاْذو بُ دذانٌ
َُ ديَىَ يُ دي
دَي
طىت" :وَسَ ًَٓشَ ،بضذؤسَ ْذاو ٓذُو طذُْذوقٍُ َٓذُوَو خذؤت يُويَٓذذَس وَػذًَشَ.
ًََشدَنُّ ُٖسطًض بؤٍ ًًُْ بًهاتُوَُٓ ,وٍَ بؤ تؤ ػىيًََٓهٌ ًَُُُٓٓٓ ".وطا دَسطاٍ
طُْذوقُنٍُ نشدَوَو دانٌ خظتُ ْاوٍ .نىٌْ نًًًٌ طُْذووقُنُ ُٓوَْذَ طُوسَ بىو
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نُ بُ ُْٓذاصٍَ ثًَىيظت ُٖوا دَضىوَ رووسَوَو داى دَيتذىاٌْ ٖذُس ػذتًَو نذُ يذُ
رووسَنُدا سووٍ دَدا ببًينَ.
َذسَُناْذذا طذُس دَنذُوت،
صؤسٍ ثٌَ ُْضىو ،نُ دَْطٌ ثًًَُنٌ قىسغ نُ بُ قاي
ٖاتُ طىٍَْ ثاػإ دَْطٌ ُٖسَِػُ بُسص بذىوَوَ" :بذؤٕ دٍَ ،بذؤٌْ بًَطاْذإ دٍَ ،يذُّ
دَوسوَُناْإ دٍَ ،بؤٌْ ٓادًََضاد دٍَ ،ر صْذوو بٌَ ر َشدوو بًٌََٓ ،ظوْ ثشووطذهٌ
تًَو دَػهًَِْٓ دَيهُّ بُ يُى ثاسوو".
ًَْشَ ديَى ٖاواسٍ نشدٓ" :ذافشَت ،رُْنذُ ٓذادًََضاد يذُ قُآلنُدايذُ ،دََذُوٍَ
بًخؤّ".
َُفاوٍ َُُٓ بؤٌْ طؤػ تذاصٍَ
َُ ديَى بُ دَْطٌ بُسص ٖاواسيهشد" :تؤ ثريو خً
ديًَ
َُ ديَى ،بُيًََُهٌ طُوسٍَ،
فًًُ ،داًْؼُو تًَؼتُنُت (ْاٌْ بُياٌْ) خبؤُٓ ".ودا دَي
َذَطتاْ ،ايُ بُسدَّ ًَْشَ ديَىًَْ .شَ ديَى بذُ ديذتين طؤػذ
نُ ٖاآلوٍ طؤػ يٌَ ُٖي
فًٌ صؤس خؤػشاٍَ بىو،و بريٍ بىوٌْ ٓادًََضادٍ يُطُس دَسضىو.
َ (ْاٌْ بُياٌْ) خىاسد ،بؤ ثًاطُ يُ قُآلنُ وَدَسنُوت،
ناتٌَ نُ ًَْشَ ديَى قاوَي
َُديَى ،دانِ يُ طُْذوقُنُ ًَٖٓاُْ دَسب ْ خىاسدًَْهِ باػِ دايُ دذاىْ ًَٓذىاسب
دَي
دووباسَ دانِ خظتُوَ ْاو طُْذوقُنُ.
ػُوب ًَْشَ ديَى بذؤ خذىاسدِْ ػذًى ٖاتذُوَ بذؤ قُآلنذًَُٓ .ظذهِ َشيؼذهًَهِ
ػهاْذَوَْ ًْىَّ َشيؼهُنُّ نشد بُ يُى ثاسوو ْ دذاى يذُ نذىِْ طذُْذووقُنُوَ
بُطُسطاَِ تَُُػاٍ دَنشد .ناتآ ًَْشَ ديَذى ػذًىَنُّ (خذىاسدِْ ًَٓذىاسَ) خذىاسد
داواّ يُ رُْنُّ نشد ُٓو َشيؼهُّ ،نُ ًًَٖهُّ صيَش دَنات ،بؤ بًَِٓ .ديَىَ طىتِ:
"ُّٓ َشيؼهُ وَنى ُٓو سؤرطاسَّ نُ ِٖ ُٓو ُْدًُضادَ خىيَشِيُ بىوًًَٖ ،هُ دَنات،
ثًَِ وايُ ًًَٖهُناِْ يُ داساًْؽ طُوسَتشٕ".
َُ ديَى ،يُنظُس بُ َشيؼهًَهِ قاوَيٌ بضذهؤيُوَ ٖاتذُوَو يُطذُس ًََضيَذو،
دَي
يُبُسدَّ ًََشدَنُيذا دايٓاو طىتُِٓ" :طُس ناست بُ َٔ ًًُْ ،دَضُُ دَسب ثًاطُيُى
دَنُّ".
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ًَْشَ ديَى طىتِ" :بشِؤًَٓ ،ؽ سُصّ يًًَُ طُسخُوب بؼهًَُِٓٓ ".وطذا َشيؼذهُ
َطشتْ طىتًًَِٖ" :هُ بهُ"َ .شيؼذهُنُ يذُثشِ ًًَٖهُيذُنِ صيَذشِّ
قاوَيًُنُّ ُٖي
نشدًَْ .شَ ديَى دووباسَ طىتًًَِٖ" :هُ بهُ"ْ َشيؼذهُنُ ًًَٖهُيذُنِ تذشّ نذشدْ
بُجمؤسَ ًَْشَ ديَى بؤ داسّ طًًَُّ داواّ يُ َشيؼهُنُ نشد ًًَٖهُ بهاتَ ْ،شيؼهُؾ
طًًََُني ًًَٖهُّ صيَشِيِٓ نشد.
ًَٓا بىو نُ َُُٓ َُٖإ ُٓو َشيؼذهُيُ نذُ ثُسيًُنذُ (فشيؼذتُ)
ًٓذّ داى دي
باطِ نشد .ديَىَ َشيؼهُنُّ يُ عاسدّ داْاو خُو بشديًذُوَو دواّ َاوَيذُنِ نذُّ
ثشخْ ٖؤسِّ ،وَنى ُٖسوَ تشيؼكُ ،بُسص بىوَوَ.
ناتآ داى ،بًِٓ نُ ًَْشَ ديَى يُ غىسِابٌ خُودايُ ،دَسطاّ طُْذووقُنُّ ثاأل ْاو
َطشتْ بُيذُص
ٖاتُ دَسبْ ًَٖذّ ًَٖذّ ٖاتُ ْاوَْذذّ رووسَنذُْ َشيؼذهُنُّ ٖذُي
َٗاتْ بُثُيذُ
(بُثُيُ) يُ دَسطاّ ٓاػخاُْنُوَ (َىبُم) بُسَو الطهُ يؤبًانذُ ٖذُي
بُالطهِ يؤبًانُدا ضىوَ خىاسب.
ناتِ دايهِ داى ،دانِ بًِٓ ،يُ خؤػًا دَطتِ بُ طشيذإ نذشد ،ضذىْهُ يذُوَ
تشطابىو نُ ُْبادا دْٔ ثُسّ دانًإ بؤ ػذىيًََٓهِ دووس بشدبذآْ ديَذىَّ ْاسَِطذُْٕ
َذا بىو .داى َشيؼهُ قاوَيًُنذُّ
ب ُدفُسِ طشتبًَتًَُِٖ .ؼُ تشطٌ ُٓو ديَىَّ يُ دي
يُبُسدَّ دايهًذا داْاو بؤٍ طًَذشِاوَ ضذؤٕ ضذىوَتُ ْذاو قُآلنذُو ُٖسضذًُنِ بُطذُس
ٖاتبىو ،يُ طريّ تا ثًاصّ بؤ دايهِ طًَشِايُوَ .دايهِ داى ،بذُ ديتٓذِ َشيؼذهُنُ
ََُُْذيإ دَنات.
ًَٓا بىو نُ ُٓو َشيؼهُ دَوي
صؤس خؤػشاأل بىوْ دي
سؤرب نُ دايهِ داى بؤ باصاس ضىو بىو ،داى داسيَهِ دّ بذُ الطذهُ يؤبًانذُدا
َطُسِاو خؤٍ بُ قُآلنُدا نشد ،بُآلّ طُسَتا قزّ خؤٍ بؤيذُ نذشدْ ػذًَىَّ خذؤٍ
ُٖي
طؤسُِّٓ ،ودا ضىوَ ْاو قُآلنُ.
َُ ديَىَ ،دانِ ُْْاطًًُوَْ وَنى داسّ ثًَؼىو دَسطاّ قُآلنُّ بؤ نشدَوَ ،تا
دَي
َُ ديَى ُٖسنُ طىيَِ يُ دَْطِ ثًَِ ًََشدَنُّ بىو،
َذا ياسَُتِ بذات .دَي
يُ ناسّ َاي
دانِ يذُ طذُْذووقُنُدا ػذاسدَوَْ ْذُيضاِْ نذُ َُٓذُ ٖذَُإ ٓذُو نىسَِيذُ نذُ
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َُ ديَى بُ دانِ طىت" :يُ ًَْذى طذُْذووقُنُدا خذؤت َذُآلغ
َشيؼهُنُّ دصّ بىو .دَي
بذَ ،فضَ ُْنُّ ،وستُت يًَىَ ُْيُت ،ضىْهُ ُٓطُس ًََشدَنُّ بتذؤصيَتُوَ ،دَوىا".
ًَْشَ ديَى خؤّ بُ رووسا نشدو طىتِ" :بؤٕ دب ،بؤِْ بًَطاْذإ دب ،يذُّ دَوسوَذُناْإ
دب ،بذذؤِْ ٓذذادًََضاد دب ،ر َذذشدوو بذذآْ ر صْذذذوو ،دَيطذذشّْ ًَٓظذذوْ ثشوطذذهِ
َتُ
َُ ديَى طذىتِ" :قظذُّ بذُالؾ َُنذُ ،ضذُي
تًَهذَػهًَِْٓ دَيهُّ بُ يُى ثاسوو ".دَي
َت َُُٓ بؤِْ طىػتِ بشراوّ طايُ نُ بؤ ػذًى ٓاَذادَّ نذشدووَ .داًْؼذُ تذا بذؤتِ
ضُي
بًَِٓ".
َُ ديَى يُنظذُس طؤػذتُ بشراوَنذُّ ْايذُ طذُسقاثًَهِ طذُوسَو
ًَْشَ ديَى داًْؼت ،دَي
َِ نُوتٓذُ خذىاسدِْ .دذاى نذُ دَيبًٓذِ ًَٓظذهِ طايُنذُيإ وَنذى
ًَٖٓاّْ بُ دوو قؤي
َٓذَيُنِ بضىوى ،دَنشؤػتْ دَخىاسد ،بذُ تذُواوَتِ سُثُطذا بذىو .نذُ يذُ خذىاسدٕ
باي
َُ ديَى ُٖطتاْ بًََُشدَنُّ طىت" :طًاُْنُّ َٔ دَضُُ رووسَنُّ طُسَوَ تا
بىوُْوَ ،دَي
ُٓو ضريؤنُّ نُ دَّ خىيَٓذَوَ ،تُواو بهُُّٓ ،طُس ًٓؼًَهت بُ َٔ ُٖبىو ،طاصّ (بذاْطِ)
بهُ "
ًَْشَ ديَى طىتِ ":داسٍَ نًظُ ثاسَنامن بؤ بًَُٓ ،با بُس يُوَّ خبُوّ ثاسَنامن بزًََشّ".
َُ ديَى ،يُنظذُس دوو نًظذُّ طذُوسَّ ،نذُ ْابىوًْذُ طُسػذآًَِْٖ ،ذاو يذُالّ
دَي
ًََشدَنُيُوَ دايٓاو طىتَُِٖ َُُٓ" :ىو ُٓو ثاسَيُيُ نُ يُ َرياتِ ُْدًُضادَ نذُوتىوَ،
َّ نُطًَهِ ديهُ داطري بهُيت "
ُٓطُس َُٓاُْؾ خُسز بهُُّٓ ،وا دَبٌَ بضٌ قُال
َِ ناسٍ وا بهاتًَْ ".شَ ديَى ،نذاتٌَ نذُ
َبُتُ َٔ ْايُي
ٌَ خؤيذا طىتُِٖ ":ي
داى يُ دي
َُنذُ نذشد
َشِػتْ رَاسدُِْٓ .وطا َُٖىوّ يُطذُس يذُى نُي
رُْنُّ سؤيٌ ،ثاسَناِْ ُٖي
تاَاْذوو بىوُٓ .وطا َُٖىو طهُو دساوَناِْ نؤ نشدَوَو يُ نًظُناِْ نشدَوَْ ثؼتِ دا
بُ نىسطًُنُيُوَْ صؤس صوو خُو بشديًُوَو ،بُ دؤسٍَ دَّ ثشخاْذ ،ثًاو دطذُ يذُ ثشخذُّ
ُٓو ًٖضِ تشّ طىب يًَُٓ دَبىو.
داى ،بُ ُٓطجايٌ يُ طُْذووقُنُ ٖاتُ دَسبْ ُٓو نًظُ ثاساُّْ نُ ًَْشَ ديَى يُ بذابٌ
َ طشتْ قىوضذاِْ .ثذاؾ ٓذُوَّ دذاى بذُ صَمحذُتًَهِ صؤس بُالطذهِ
ُٓوّ دصّ بىوُٖ ،ي
61

يؤبًانُدا داطُسِاو ضىوَ خىاسب ،ضىو بؤ الّ دايهِْ نًظُ ثاسَناِْ ،يُطُس ًََضيَذو ،يذُ
َذُوَ ْذُبىو،
بُسدَّ دايهِ داْا .دايهِ داى تاصَ يُ ػاس ٖاتبىوَوَْ ضىْهُ دذاى يذُ َاي
دَطشيا.
داى طىتِ" :دايهُُٓ ،و ثاساُّْ ،نُ باونِ يُ دَطتِ دابىوٕ ،بؤ ًَٖٓاويتُوَ.
دايهِ طىتِٓ" :ؤ ،داى تؤ نىسِيَهِ صؤس باػٌ ،بُآلّ َٔ سُصْانُّ تذؤ طًذاِْ خذؤت
َآ بضامن تؤ ضؤٕ دووبذاسَ بذؤ ُٓويَٓذذَس
خبُيتُ َُتشطًًُوَو بؤ قُآلّ ديَىَ بشِؤيت تؤ ثًَِ بً
ضىويت؟"
داىَُٖ ،ىو ػتُنُّ ،يُ طريٍ تا ثًاصّ ،بذؤ دايهذِ طًَشِايذُوَ ،دايهذِ دذاى صؤس
خؤػشاأل بىو نُ دووباسَ ثاسَناِْ وَدَطت ًَٖٓا بىوَوَ .بُآلّ سذُصّ ْذُدَنشد نذُ دذاى
يُبُس خاتشّ ُٓو خؤٍ خباتُ تايىنُوَ (خُتُسَُ ،تشطٌ).
دواّ َاوَيُى ،داى ديظإ يًَها نُ بؤ قُآلّ ديَىَنُ بشوات .وَنى داسَناِْ ثًَؼذىو،
َذُ ديَذى،
َُٖذيع بُ الطهُ يؤبًانُدا طُسنُوتْ يذُ دَسطذاّ قذُآلّ ديَىَنذُّ دا .دَي
َُ ديَىَ ًَٖٓذَ طُوز بىو نذُ ٓذُجماسَؾ دذانِ ُْْاطذًًُوَ،
دَسطاّ نشدَوَ ،بُآلّ ُٓو دَي
تًُْا ثًَؽ ُٓوَّ داى بُسيَتُ ْاو قُآلنُ ،نًََُو يُ فهشإ سِاضىو نُ ُْبا َُُٓؾ دصيَهِ
َذُ ديَذى
ديهُ بًَت ،بُآلّ طًُاّ تاصَّ داى ًَٖٓذَ بًَطُسدو ثاى دَٖاتذُ بُسضذاو نذُ دَي
داواّ يًَهشد وَرووس بهُوب ْ ديظإ يُ طُْذووقُنُّ ْاو ػاسديًُوَ.
ًَْشَ ديَى ،صوو بؤ َاأل طُسِايُوَُٖ ،سنُ يُ دَسطاّ قُآلنُ وَرووسنُوتٖ ،اواسّ نذشد:
"بؤٕ دب ،بؤِْ بًَطاْإ دب ،يُّ دَوسوَُناْإ دب ،بؤِْ ٓادًََضاد دب ،ر صْذوو بذآْ ر
َشدووًَٓ ،ظوْ ثشوطهِ دَٖاسِّ بُطُس يُناو دَيهُّ بُ يُى ثاسوو".
ٖاوطُسَنُّ طىتِ ُّٓ" :ديَىّ طُوز بؤِْ ضِْ ٓادًََضادّ ضِ َُٓذُ بذؤِْ ٓذُو
َُسَِيُ نُ بؤ ػاّ (ػًى) بؤّ بشراْذوويت".
ًَْشَديَى داًْؼت ْ رُْنُّ َُسِيَهِ بًًبتىِْ (تُواو) بؤ ًَٖٓا ،نُ ٖذَُىو َُسَِنذُّ
خىاسد ،بُرُْنُّ طىت" :دَّ ًَٓظتا ضُْطُنُّ بؤ بًَُٓ تا تؤ ثًاطُنُت دَنَُّٓ ،ذًؽ
نًََُو طىب يُ َؤطًكا دَطشّ".
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َُاغْ يذا
َُ ديَى سؤيٌْ بُ ضُْطًَهِ يُدطاس دىاُْوَ طُسِايُوَ .ضُْطُنُ بذُ ٓذُي
دَي
قىوتِ سَِخؼإْ ثشػٓطذاس ساصيَٓشابىوَوَْ ريًَُناًْؼِ َُٖىوّ يُ صيَشِ بىو.
ًَْشَ ديَى طىتِ َُُٓ" :دىاْرتئ ػتُ نُ َٔ يُو ُْدًبضادَيُّ طُْذووَ .صؤسّ سُص يذُ
َِ بُّ ضُْطُ خؤػُ "
َؤطًكايُْ فشَ دي
ُٓوطا ًَْشَ ديَى ،ضُْطُنُّ بشدَ الّ خؤيُوَْ طىتِ" :يًَذَ "
ضُْطُنُؾ ٓاواصيَهِ ُْسّْ خَُٓانِ يًَذا.
ًَْذذشَ ديَذذى ٖذذاواسّ نذذشدًَٓ" :ظذذتا ٓاٖذذُْطِ الّ اليذذُّ بذذؤ يًَبذذذَ"ْ ضذذُْطُنُؾ
َُٓواصّ بؤ يًَذاْ ديَىَ بُدَّ ُٓو ُْواو ٓاواصَوَ خُوّ يًَهُوت.
ٓاُْٖهًَهِ دي
ناتآ ًَْشَ ديَى ،بُ تُواوَتِ خُوت ،داى بُ ُٓطذجايٌ يذُ طذُْذووقُنُ ٖاتذُ دَسبْ
َُ ديَىَ ضىوَتُ دَسب يإ ْا .نذُ دذاى بًٓذِ ٖذًض
ضىو بؤ َىبُقُنُ تا بضاْآ نُ ٓاخؤ دَي
َُنُّ نشدَوَ ،ثاػإ خذؤٍ بذُ رووسَنذُّ
نُطًَو يُو ْاوَ ًًُْ ،بُ ُٓطجايٌ دَسنُّ َاي
َطشتْ ُٖآلت .بُآلّ يُو ناتذُدا نذُ دذاى بذُسَو دَسطذا
ًَْشَ ديَىدا نشد ،ضُْطُنُّ ُٖي
ُٖآلت ،ضُْطُنُ بُ دَْطِ بُسص ٖذاواسيهشد" :طذُسوَسّ ،طذُسوَسّ " ديَىَنذُ خُبذُسّ
بىوَوَ ،بُدَّ ُْسَِيُنِ تشطٓانُوَ يُ دًَذِ خذؤٍ سِاثذُسِّْ بذُ دوو ػذُقاوإ (ٖذُْطاو)
طُيًُ بُس دَسطاّ ضذىوُْ دَسَوَ .بذُآلّ دذاى صؤس ضذاالى بذىو وَنذى بشوطذهُ بذُ خذؤو
ضُْطُنُّ دَطتًُوَ ُٖآلت .دذاى نُوتذُ طفتىطذؤ دَطذُأل ضذُْطُنُدا ،ضذىْهُ بذؤٍ
دَسنُوت نُ ُٓو ضُْطُ ثُسيًُ (فشيؼتُ) .داى ،بذُ ضذُْطُنُّ طذىت نذُ َذٔ نذىسِّ
خاوَِْ ثًَؼىوّ تؤّ ،ياِْ نىسِّ َُٖإ طىاس ضانِ ْذُدًُضادَّ .ديَىَنذُ ًَٖٓذذَ بُيذُص
غاسّ دا نُ بُ تُواوَتِ يُ دانِ بُيُْطاص ْضيو بىوَوَْ دَطتُ صَالَُنُّ (طُوسَ) دسيَز
نشد تا بًطشيَت ،بُآلّ خؤػبُختاُْ سيَو يُّ دََُدا ثًَِ ْايُ طذُس بذُسديَهِ يذُمْ بذُو
ُٖيهُيُ صَالَُيُوَ تُختِ طُس عاسدّ بىو.
َبذاتُ طُس الطهِ يؤبًانُْ بُ ثُيُ ثًًَذذا داطذُسِيَت.
داى دَسفُتِ ًَٖٓا نُ خؤّ ُٖي
َِ خؤيإ ،طُيشٍ نشد ديَىَنُ بُ دوويذا ديَذت .دذاى
ناتآ داى طُيؼتُوَ باخضُنُّ َاي
ٖاواسٍ نشد:
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"دايهُ ،دايهُ خًَشا تُوسَنُ بًَُٓ".
دايهُ ،تُوس بُ دَطت بُسَو الّ دذاى غذاسّ دا ْ دذاى بذُ صَبذشّ تذُوسٖ ،ذَُىو
الطهُناِْ يؤبًانُّ بشِّْ بُ دايهِ طىت النُويَتُ الوَ.
سيَو يُّ دََُدا ،يُ ناتًَها ًَْشَ ديَى خؤٍ بُ دوا الطهِ يؤبًانُوَ طشتبىو ،دذاى بذُ
َح نُوتُ طُس عاسدّْ سُياتِ يُبُس بشِا.
ثُيُ ُٓويؼٌ بشِّْ ًَْشَ ديَى ػً
داىْ دايهِ صؤس تشطا بىوٕ ،بُآلّ يُّ دََُدا ،خذامنًَهِ دذىإٖ ،اتذُ بذُسدًََإْ
طىتِ" :داى تؤ وَنى نىسِّ طىاس ضانًَهِ ديًَذشو َذُسد سَفتذاست نذشدْ ٖذُقِ خؤتذُ
َهُُْْ ًَْشَ ديَى يُ ضاأل بُٓو بشِؤ رُْنُػِ
َرياتِ بابت بُ تؤ بهِب .دَّ ًَٓظتا عاسدّ ُٖي
بهىرَ".
داى طىتِ َٔ" :دَطتِ ْاضًَتُ خىيَِٓ نُغْ ،اتىامن نُغ بهىرَُّ ،طُس ػذُسِّ ثذٌَ
َهًَؼذذِ .رْذذِ ديَىَنذذُ بذذُ ٖذذَُىو
بفشؤػ ذًَتَ .ذذٔ ْذذاتىامن مشؼ ذًَشَنُّ يذذُ رًَْذذو ُٖي
ْاػرييًًُٓنًُوَ صؤسّ دَطُأل ًََشيعإْ ديؤظإ بىو".
ًََهذِ
َِ نذُ تذؤ دي
ثُسيًُنذُ ،بذُدَّ دانذُوَ ثًَهذُِْْ طذىتَِ" :ذٔ صؤس خؤػذشاي
بُخؼٓذَت ُٖيُ ،بُ ُٖسساأل بؤ قُآلنُ بطُسِيَىَْ ُٖس ناسيَو نُ ثًَىيظتُ ُٓدماَِ بذَ".
ضىْهُ الطهِ يؤبًانُ بشِا بىو ،داى داواّ يُ ثُسّ نشد تا سيَطُّ قُآلنُّ ثآ ًْؼإ
بذات .ثُسّ طىتِ نُ بُ طايًظهُنُّ خؤّ نُ تاوطإ دَيٗارؤٕ ،بذؤ ُٓويَٓذذَس دَبذات.
داى طىثاطٌ ثُسّ نشدْ دَطُأل ُٓودا طىاسّ طايًظهُنُ بىو.
َهِ بًَضذاسَو
ًََو خُي
ُٖس سِؤيًؼنتْ سِؤيًؼنت تا طُيًُٓ طىْذيَهِ بٓاسّ طشديَو .نؤَُي
َهذُ طذىتِ:
بًَُٓوا يُويَٓذَس خشِبىوبىوْذُوَ .ثذُسّ ،طايًظذهُنُّ سِاطذشتْ سوو يذُو خُي
"دؤطتإ ُٓو ديَىَ طتَُهاسَّ نذُ غذُدسّ يذُ ًَٓذىَ نذشد بذىو ًََطُيذُ َاآلتذُناِْ
َِ
خىاسدبىوَٕ ،شد .ثًَىيظتُ طىثاطٌ ُّٓ نىسَِ طُدمُ بهُٕ نُ ديَىَنُّ نىػتْ يذُ نذؤي
نشدُْوَ َُُٓ .نىسِّ طىاس ضانِ ُْدًُضادَ ،ياِْ َُٖإ طُس طُوسَّ ثًَؼىوّ ًَٓىَيُ".
َهُنُ ،بُو ق ظاُّْ ثذُسّ ،صؤس خؤػذشا ٍَ بذىوْٕ طىتًذإ" :وَنذى ضذؤٕ ساطذتطؤياُْ
خُي
خضَُتِ بابٌ ُّٓ طُدمُيإ نشدووَ ،بُو ٓاوايُ خضَُتِ ٓذُويؽ دَنذُُٕٓ ".وطذا ثذُسّ
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داواّ يًَهشدٕ نُ داى بؤ قُآلنُ ببُٕ .ناتآ طُيًُٓ قُآلنُ ،داى يُ تُقذُّ دَسطذاّ داْ
ويظتِ وَرووس بهُوب .بُآلّ ٖاوطُسَ ثريَنُّ ًَْشَ ديَى ،نُ يُطُس قىيًُّ ديَذَواًُْنذُوَ
َذِ خُبذُسّ دا نذُ ػذتًَو بُطذُس
سُػاَاتُنُّ بًِٓ بىو ،صؤس تشطا بىو ْ يُنظذُس دي
َذسَُنإ دَٖاتذُ خذىاسب ،ثًَذِ يذُ
َُ ديَىَ ناتآ بُ ثُيُ يُ قاي
ًََشدَنُّ ٖاتىوَُٓ .و دَي
َهُنذُ طذُيشيإ نذشد،
َذسَُناُْوَ طُسْطىٕ بىو .ناتآ خُي
دًُناِْ خؤٍ طري بىوْ يُ قاي
دَسطاّ قُآلنُ ْانشيَتُوَ ،بذُ صَبذشّ يؤطذُو باسيذُ دَسواصَنذُيإ نذشدَوَ ْ سووبذُسِووّ
َذسَُناْذُوَ
َُ ديَذىَ بُدفذُسِْ بُدخىانذُ بىوْذُوَ نذُ يُطذُس قاي
دُطتُّ بآ طًاِْ دَي
نُوتبىو خىاسَوَ.
َُنُّ بابٌ ػاد بذىوَوَْ ثذُسّ ،ضذىو دايهذِ دذاى ْ
يُوَ بُدواوَ داى ،بُقُآلو َاي
ضُْطُنُْ َشيؼهُ قاوَيًُنِ بؤ ًَٖٓإ بؤ قُآلنُ .داى رْذِ ديَىَنُػذٌ يذُ ضذاأل ْذاو
ياسَُتِ ُٖس َُٖىو ُٓو نُطاُْػٌ دا نُ ديَىَنُ َاألْ طاَاِْ بُ تاآلٕ بشد بىوٕ.
ََُشَِوّ ثُسيإ بطُسِيَتُوَ ،بؤ دانِ طًَشِايُوَ نُ
ثُسّ بُس يُوَّ بؤ ًََُُنُتْ قُي
ُٓوُٓ ،و قُطاوَّ بُو يؤبًاُْوَ ًَٖٓابىوَ طُس سيَِ داى تذا تذاقِ بهاتذُوَو بضاْذآ ضذتؤ
(ضؤٕ) نىسِيَهُ.
ثُسّ طىتُِٓ" :طُس تؤ بآ ُٓقآلُْ تَُُػاّ ُٓو الطهُ يؤبًا صؤس طُوسَيُت نشدبذا،
َٔ ًٓذّ ناسّ بُ ناستُوَ ُْدَبىو ،بُ دَسدّ خؤتُوَ بذُ تذًُْا دذًَِ دًََٖؼذتِ ْ تذًُْا
َ هُّ بؤ دايهت دَطًَشايُوَ .بؤيُ تذؤ ػايظذتُّ طذُسفشاصيتْ ناتذآ نذُ بذُ الطذهِ
ضًًَ
يؤبًانُدا طُسدَنُوتِ ،يُ سِاطتًذا بُ ثُيزَّ بُختُوَسيذا طُسدَنُوتًت".
ُٓدماّ ،ثُسّ ،داىْ دايهِ بُدًًََٗؼتْ بؤ ًََُُنُتْ وآلتِ خؤٍ طُسِايُوَ.

سًهايُتِ فىيهًؤسّ ًٓٓطًًظتإ
نؤ ضًَشؤنِ ٓاْذسوالْط.
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()6
ثشيمةى ضةكنةثؤش
ُٖبىو ُْبىو ٓاػُواًَْو ُٖبىوٓ ُّٓ ،اػُواُْ طآ نىسِّ ُٖبىو .نُ َشد يذُ داساّ
دًْادا تًُْا ٓاػًَو ْ نُسيَوْ ثؼذًًُيُنِ بذؤ نىسَِنذاِْ يذُ ثذاؾ بذُدآ َذابىو.
نىسَِنإَ ُّٓ ،رياتْ نُيُ ثىسَ ْاضًضَيإ خًَذشا يذُ بذُيِٓ خؤياْذذا دابذُؾ نذشدْ
ضاوَسِواًْإ ُْنشدْ نُ ثاسيَضَسيَو بًَتْ ياسَُتًإ بذذاتْ ٓذُو َرياتذُيإ ََ بذُؾ
بهات.
َطشت ،نىسِّ دووَّ نُسَنُْ يُ ُٓدماَذا ًٖض ػتًَو بؤ
نىسِّ طُوسَ ٓاػُنُّ ُٖي
نىسَِ ضهؤيُنُ َُْايُوَ تًُْا ثًؼًُنُ ُْبًَت ،نُ بُّ بُػُ ْاضًضَ قايًٌ ُْبىو.
َِ خؤيذا طىتِ" :بشايُنامن دَتىأْ بُ ياسَُتِ يُنرت رياِْ خؤ
نىسِّ بضىوى يُ دي
َُنُيِ نذشد بذُ دَطذتهًَؽ،
بُسِيَىَ بُسٕ ،بُآلّ َٔ ناتآ نُ ثؼًًُنُّ خىاسدوو نُوي
ًٓذّ يُ بشطا دََشّ "
ثؼًًُن ُ ،نُ واّ دَْىاْذ طىيَِ يُ قظُناِْ ُٓو ًًُُْٖ ،س َُٖىو ُٓو قظذاُّْ
رُْوت (بًظت)ْ بُ ٖؤمشُْذّْ دذدّ طىتِٓ" :اغا ،ثًَىيظت ْانات بُ ًٖض دذؤسب
بُ بُػُ َرياتُنُّ خؤت ْاسِاصّ بًت ،يُى صَسَِ خَُت ُْبآ .تؤ تًُْا ُٓوَ بهُ نُ
خىسدًًَٓوْ دىوتآ ضُنُُ بؤ َٔ ثُيذا بهذُيت تذا بتذىامن بذُ ٓاطذاِْ بذُ بًَؼذُو
دُْطُآلْذا سِيَبهُّ ًٓذّ ُٖقت ُْبآ".
ُّٓ ثؼًًُيُ ثًَؼرتيؽ طُملاْذبىوّ نُ يُ فًَألْ دَٖؤياْذذا يذُدطاس صيذشَىْ بذُ
تىاْايُ .بؤ منىوُْ ناتآ دَيىيظت نُسويَؼهًَو يإ َؼهًَو سِاو بهات ،خؤٍ يُ ًَْذى
طًاو سووَناْذا َُآلغ دَداْ بُ دؤسب القُناِْ بُسص دَنشدَوَ ،يُ تؤ وايُ َشدووَ.
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نىسََِ ،تُاُّْ بُ صيشَنِ ثؼًًُنُّ ثُيذا نشدْ َُٖىو ُٓو ػذتاُّْ نذُ داواّ
نشد بىوٕ ،بؤ ثُيذا نشد.
ًَُوَ ضُنُُناِْ يُ ثًَهشدْ خىسدُنُّ يُ ٌَ نذشدْ ضذىو
ثؼًًُنُ ،بُ خؤػشاي
بؤ ػىيَِٓ سِاطشتْٔ بُ خًَىنشدِْ نُسويَؼهإ .ثؼًًُنُُْٖ ،ذذيَو نُثذُىْ طًَذضَسّ
نشدَ خىسدًُٓنُّ خؤيُوَْ بُ دؤسب يُ عاسدّ سِانؼا نُ وا بًَتُ بُسضذاو َذشدووَ.
ُْخؼُْ ثالُْنُّ َُُٓ بىو نُ ضذاوَسِوإ بهذات تذا نُسويَؼذهًَهِ ضذهؤيُّ نذُّ
ُٓصَىوٕ بًَتْ بؤ َألْ َىؾ خؤٍ بُْاو خىسدًُٓنُّ ُٓودا بهات.
دواّ تؤصيَو ،تُطبريَنُّ ثؼًًُّ ْاوبشاو طُسّ طشت .نُسويَؼذهًَهِ ضذهؤيُّ
ُْصإ خؤٍ بُ خىسدُنُدا نشدْ ٓاغاّ ثؼًًُؾ خًَشا دَسنِ خىسدًُٓنُّ (تىسَنذُ)
بُطتْ يُ ضاوتشووناًَْها نُسويَؼهُنُّ نىػت.
ثؼًًُنُ نُ يُ سِاوْ ػهاسَنُّ خؤٍ ساصّ بىو ،بُسَو نؤػهِ ثاػا وَسِيَهذُوتْ
َذسَُناْذا طُسخظت .خؤّ بُ رووسّ ثاػادا
داواّ ديتِٓ ثاػاّ نشد .ثؼًًُيإ بُ قاي
نشدْ ًٓهالًََهِ نشدو طىتِ" :طُسوَسّ َٔ يُ اليُٕ ٓاغاَُوَ ،يُاليُٕ نذاسابع ّ
ُْدًُضادَوَ -ثؼًًُ ُٓو ْاوَّ يُ ٓاغاّ خؤّ ْابىو -نُسويَؼذهًَهِ بذُ ديذاسّ بذؤ
ًَٖٓاوّ".
َآ َٔ طىثاطٌ يىتاْ نُسََِ ُٓو دَنُّ".
ػا وَآلَِ دايُوَ" :بُ ٓاغات بً
سؤريَهذذِ ديهذذُ ثؼذذًًُنُ ،خذذؤٍ يذذُ ًَْذذى تذذُباسَ طُمنًَهذذذا سُػذذاسداو طذذُسّ
َذُو خؤيذإ بذُ
خىسدًُٓنُّ بُ تُواوَتِ نشدَوَٓ .ذُجماسَيإ دوو نذُوّ قذىتْ قُي
خىسدًُٓنذذُدا (تىسَنذذُ) نذذشدْ ثؼذذًًُنُ خًَذذشا دََذذِ خىسدًُٓنذذُّ بُطذذتْ
ُٖسدوونًاِْ طشت .دووباسَْ بَُُٖإ ػًَىَّ نُ نُسويَؼهُنُّ بذُ ديذاسّ بذؤ ػذا
َذِ بذُو
بشدبىو ،بُو ٓاوايُ سؤيٌْ نُوَناًْؼٌ ثًَؼهُؾ بُ ثاػا نشد .ػا نذُ صؤس دي
دىوتُنُوَ خؤؾ بىو بىو ،دياسيًُنِ بُ ثؼًًُنُدا.
ثؼًًُنُ ،بُجمؤسَ تا دوو طآ َاْطِ ديهُؾُٖ ،س َذاوَ ْذا َاوَيذُى ،داسيَذو
دَضىوَ ديذَِْ ػاو بُ ْاوّ ٓاغايُوَ دياسيًُنِ بؤ دَبشد ُّٓ .دياسياُْ بشيتذِ بذىوٕ
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يُو طًاًُْبُساُّْ ُٓو سِاوّ دَنشدٕ .سؤرب ثؼًًُ صاِْ نُ ػذا دَخىاصيَذت نًزَنذُّ
خؤٍ ،نُ دىاْرتئ ػاصادَ خامنِ دًْا بىو ،بُ ًْذاصّ ثًاطذُْ طذُسِإ ،بذؤ بُطذتًَِٓ
(نُْاس ،سؤخ) سووباس ببات .ثؼًًُنُ ،بُ ٓاغاْ خاوَُْنُّ خؤّ طىت" :تؤ ُٓطُس بُ
ًََُِٓ ،دماَبذَّ ،ضاسَْىوطًَهِ باػت دَبًَت،
طىيَِ َٔ بهُيتْ ُٓوَّ َٔ ثًَتِ دَي
تؤ تًُْا ُٓوَْذَت يُطُسَ بشِؤّ يُ فذآلٕ ػذىيَِٓ سووباسَنذُ َُيذُ بهذُيتْ ًٓذذّ
َُٖىو ناسَناِْ دّ بُ َٔ بظجًَشَٓ ".اغاّ ثؼًًُنُ ،نُ ُْٖىونذُ بذُ ْذُدًبضادَ
ناسا بع ْاو دَبشاُْ ،يذَصاِْ ثؼًًُنُ ر ُْخؼُيُنِ يذُ طذُسدايُ ،بذُآلّ ثؼذًًُنُ
ُٖسضًُنِ ثًَطىتُٓ ،دماَِ دا.
ناتآ نُ نىسَِ بُدَّ َُيُنشدُْوَ يُ ٓاوَنذُ دا بذىو ،ػذا يذُ سووباسَنذُ ْضيذو
بىوَوَ ،ثؼًًُنُ دَطذتِ بذُ ٖذاتْ ٖذاواس نذشد" :عُػذشَت ٖذاواسَ ،فشيانذُوٕ،
ُْدًُضادَ ناسابع خ ُسيهُ دَخٓهآ ".نُ ػا طىيَِ يُّ ٖذاواسَ بذىو ،دَطذتىوسّ دا
طايًظهُنُّ سِابطشٕ .ػا ،ثؼًًُنُّ ْاطًًُوَ ،فُسَاِْ بُ دَطتْ ثًَىَْذَناِْ دا
بُ ثُيُ بشِؤْٕ نؤَُنِ (ياسَُتِ) ُٓو ُْدًُضادَيُ بهُْٕ سصطاسّ بهُٕ.
ناتآ نذُ ْذُدًُضادَّ ُْطبذُتًإ يذُ سووباسَنذُ ديَٓايذُ دَسب ،ثؼذًًُنُ ،يذُ
طايًظهُنُ ْضيو بىوَوَو بؤ ػاٍ طًَشِايُوَ نُ ناتٌَ ٓاغاٍ خُسيهٌ َُيذُ بذىو دصإ
ٖاتْٔ دًُناًْإ دصٍ ْ ُّٓ بؤ دَطتطرينشدِْ دصَنإ ٖاواسّ نشدووَ .دذا ثؼذًًُّ
َباص دًُناِْ ٓاغاّ يُ ريَش بُسديَهِ طُوسَدا ػاسدبىوَوَ .ػا يُنظُس فُسَاِْ بُ
فًًَ
ْؤنُسْ خىآلَُناِْ خؤّ دا بشِؤٕ دَطتًَو دًهِ باؾ بذؤ ٓذُّ ْذُدًُضادَ ُْطبُتذُ
َبزيَشٕ.
ُٖي
ػا بُسِيَضْ سىسَُتًَهِ صؤسَوَ سَفتذاسّ دَطذُأل ْذُدًبضادَدا نذشد .دذا ضذىْهُ
ُْدًُضادَ طُدمًَهِ قؤصْ يُباس بىوُٖ ،سنُ ُٓو دًهُ باػذاُّْ ،نذُ ْؤنذُساِْ ػذا
َطريّ ثُيذا نشد بىو ْ نًذزّ
بؤيإ ًَٖٓابىو ،يُبُس نشدبىو طُسو طًُايُنِ دىإْ دي
َُوَ .يُ ساطتًذا ُْدًُضادَ تًُْا دوو طآ دذاس ًْطذاّ ػذاصادَ
ثاػاؾ صؤسّ ضىوَ دي
خامنِ نشدْ ُٓويؽ ًْطا نشدًَْهِ بُسِيَضو ُْصانُتُوَ ،بؤيُ َُُٓ نشديُ ناسيَو نًذزّ
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ًَاْذا
ػا بُ تُواوَتِ سُصّ يًَبهاتْ ٓاػكِ ببآ .ػاؾ داواّ يُ نىسَِ نشد نُ دَطُي
طىاسّ طايًظهُ ببآْ ثًَهُوَ بضُٓ طُفُس.
ثؼًًُنُ بًِٓ ُْخؼُنُّ بُ تُواوَتِ طُسّ طشتىوَ ،صؤس خؤػشاأل بىو .يُ ثًَؽ
طايًظذهُنُّ ػذاوَ بذُ سيَهذُوتْ طذُيشٍ نذشد رَاسَيذُى دىتًذاسْ ديَٗذاتِ يذُ
َطُيُنذا خُسيهِ طًادسوٕ بىوٕ ،خؤّ طُياْذْآْ طىتِ" :دؤطذتإ طذىب بطذشٕ،
نًًَ
َطُْ َُصسايُ ِٖ ُْدًُضادَ ناسابظَُُٖ ،ىوتإ وَنذى
ًََٔ نُ ُّٓ نًًَ
ُٓطُس بُ ػا ُْي
قًُُ ُٓدمٔ ُٓدمٔ دَنات".
َطُْ
ػا يُ ناتْ طاتِ خؤيذا طُيًُ ُٓويَٓذَس ،يُ طًانُسَناِْ ثشطٌ نُ ُٓو نًًَ
َُصسايُ ِٖ نًًَُ؟ َُٖىويإ يذُ تشطذا بذُ يذُى دَْذط طىتًذإَُٓ" :ذُ َذُصساٍ
ُْدًُضادَ ناسابظُ ".ػا بُ ناسابع ّ طذىتَُ" :صسايذُنِ باػذت بذُ َذريات بذؤ
َاوَتُوَ".
ُْدًبضادَ بُسطعِ (وَآلّ) دايُوَ" :دُْابت وَنى دَبًًٓت ُّٓ َُصسايذُ ،طذاآلُْ
بُسوبىوًََهِ صؤس دَدات".
َباص َُٖذيع يُ ثًَؽ ػاوَ نُوتُ سِبْ تىوػٌ رَاسَيذُى دسؤيٓذُوإ
ثؼًًُّ فًًَ
ًََٔ نذُ ٖذَُىو ٓذُّ
بىوْ ثًَِ طىتٔ" :طىب بطشٕ دؤطتاِْ ٓاصيضُٓ ،طُس بُ ػذا ْذُي
َُصساياُْ ِٖ ُْدًُضادَ ناسابظُ َُٖىوتإ دَنىريَت ".صؤسّ ُْبشد نذُ ػذا طُيًذُ
ُٓويَٓذَسْ ثشطٌ نُ ُّٓ َُصساياُْ ِٖ نًَٔ؟
دسويَُٓواُْنإ طىتًإَُٖ" :ىوّ ِٖ ُْدًُضادَ ناسابظُ".
َذذُوَ .ثؼذذًًَُُٖ ،ذذذيع يذذُ ثذذًَؽ
ػذذآًَٖ ،ذذذَّ دّ ْذذُدًُضادَّ ضذذىوَ دي
طايًظهُنُوَ نُوتُ سِبْ و ُٖس نُطًَهِ بًِٓ بُ َُٖإ ػًَىَ تشطاْذّ ،ػا طذُسّ
يُو َُٖىو طُسوَتْ طاَاُْ صؤسَّ ُْدًُضادَ طىسَِابىو .طُسَدماّ ٓاغذاّ ثؼذًًُ،
ََُُْذذتشئ ديَذىّ
طُيًُ نؤػوْ قُآليُنِ طُوسَ نُ ِٖ ديَىيَو بىو ُّٓ .ديَىَ ،دَوي
دًْا بىوُٖ ،س َُٖىو ُٓو دَظذُسو ْاوضذاُّْ نذُ ػذا ثًًَاْذذا تذآ ثذُسِّ بذىو ،يذُ
ََُشَِوّ قُآلنُّ ُٓودا بىو.
قُي
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ثؼًًُّ طؤسِئ نُوتُ طؤساغْ طىوطُّ ٓذُوَ نذُ بضاًَْذت ٓذُّ ديَذىَ نًًَذُْ ر
تىاْايُنِ ُٖيُ؟ داواّ نشد نُ ديَىَ بذيٓآْ طىتِ ْايُوب بُبآ ثشطذٌ خذاوَِْ ٓذُّ
قُآليُ ،يُ قُآلنُ ْضيو ببًَتُوَ .ديَىَ بُو ثذُسٍِ سيَذضو ُْصانُتذُوَ ثًَؼذىاصّ نذشدْ
َهِ نشد نُ دابًٓؼًَت.
خىي
ثؼًًُنُ طىتِ َٔ" :بًظتىوَُ نُ طىايُ تؤ تىاْاّ ُٓوَت ُٖيُ بضًتُ ثًَظذتِ
ُٖس طًاًُْبُسيَهُوَ .بؤ منىوُْ خؤت بطؤسِيَتْ ػًَىَّ ػًَش يإ فًٌ وَسبطشيت.
ديَىَ طىتِ َُُٓ" :صؤس سِاطتُ ،دا بؤ ُٓوَّ بؤتِ بظُملًَِٓ ًَٓظتا دَضُُ ثًَظذتِ
ػًَشيَهُوَ "
َذايُ بٔ
ثؼًًُنُ ،نُ ػًَشيَهِ يُبُسدَّ خؤيذا بًِٓ ،صؤس تشطاْ يُ تشطا خؤٍ ُٖي
ًَضُنُ ،دياسَ ُّٓ نذاسَ بذؤ ٓذُو نذاسيَهِ ٓاطذإْ بذآ َُتشطذٌ ْذُبىو ،ضذىْهُ
ضُنُُناِْ بؤ ُٓو ناسَ يُ باسو طىدماو ُْبىوٕ.
ثؼًًُنُ نُ بًِٓ ديَىَنُ طُسِايُوَ دؤخِ خؤّ ،يُ ػًَشَوَ بىوَوَ بُ ديَى ،يُ بذٔ
ًَضُنُ ٖاتُ خىاسبْ طىتِ نُ بُسِاطتِ تشطاوَ .ثؼًًُنُ داسيَهِ دّ طىتَِٔ" :
بًظتىوَُ نُ طىايُ دَتىاِْ بضًتُ ثًَظتِ بضىونرتئ طًاًُْبُساِْ وَنى نُسويَؼذو
َُ".
َِ َُساي
يإ َؼهُوَ ،دا َٔ ثًَِ وايُ ُّٓ ناسَ َُساي
ديَىَ ٖاواسيهشدَُ" :ساأل؟ ًَٓظتا ثًَتِ ًْؼاْذَدَّ " ديَىَ ،يُنظُس خؤٍ طؤسِّْ
َبِ َؼهًَهُوَ نُ بُ رووسَنُدا غاسّ دَدا .ثؼذًًُنُُٖ ،سنذُ ضذاوّ بذُ
ضىوَ قاي
َؼهُنُ نُوت يُنظُس ثشِّ دايُو خىاسدّ.
صؤسّ ثآ ُْ ضىو ػا يُ سِيَىَ طُيًُ ُٓويَٓذَسْ نُ ضاوّ بُ نىػوْ قُآل دىاُْنُّ
ديَىَ نُوت ،ويظتِ بًبًٓآْ تَُُػاّ بهات .ثؼًًُنُ ،نُ طىيَِ يُ دَْطذِ تذُمْ
ٖؤسِّ طايًظهُنُ بىو ،نُ بُطُس ثشدَ بضؤصَنُّ قُآلنُدا تًَذَثذُسِّ ،سايهذشدَ ْذاو
سُوػٌ قُآلنُو ٖاواسيهشد" :خاوَْؼهؤ بُ خًَش ٖاتِ بؤ نؤػوْ قذُآلّ ْذُدًُضادَ
ناسابع "
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ػا ٖاواسيهشد َُُٓ" :ضًًُ؟ ُْدًُضادَ ُّٓ نؤػذوْ قُآليذُؾ ٖذٌ تؤيذُ؟ بذُ
عَُشا نؤػوْ قُآلٍ وا دىإْ خؤػِ ُْديتىوَ .بُ ياسَُتًت دَضًُٓ ْاو قُآلنُ با
تَُُػايُنٌ بهُئ".
َذسَُناْذذا
ُْدًُضادَ ،دَط ػاصادَخامنٌ طُدمٌ طشتبىو ،يُ دواٍ ػذاوَ بذُ قاي
َذُ طُوسَنذٍُ قذُآلوَ ،يُويَٓذذَس صيافذُتْ
طُسدَنُوتٔ .نات ٌَ نذُ ضذىوُْ ْذاو ٖؤي
دَعىَتًَهٌ طُوسَ سيَهخشا بىوًَ ُّٓ ،ىاًًُْ يُاليُٕ ديَىَنُوَ سيَو خشا بىو ،ضىْهُ
ُٓو سؤرَ قُساس وا بىو ضُْذ نُطًَو يُ دؤطتُناٌْ بًَُٓ ديذٌَْ ُٓو .دؤطذتاٌْ ديَذىَ
ناتٌَ ديتًإ نُ ػا يُ قُآلنُدايُ ،صاتًإ ُْنشد بًَُٓ رووسَوَ.
ًَٓظتا ػاو نًزَنٍُ ٖذُسدوونًإ بذُ تذُواوَتٌ ػذُيذاٍ سَوػذ بذُسصٍ ٓذُّ
َُيُى ػُسابٌ ْؤػذٌ بذىو ،نذُ ٓذُو ٖذَُىو
ُْدًُضادَيُ بىو بىوٕ .ػا نُ ضُْذ ثًاي
ٍَُ ُْدًُضادٍَ بًين ،سووٍ تًَهشدو طذىتٌُٓ" :طذُس بتذُوٍَْ
طُسوَتْ طاَاُْ َؤي
سُص بهٍُ ٓاَادَّ بتهُّ بُ صاواٍ خؤًّٓ ,ذٍ بُ خؤت طُسثؼهٌ".
ُْدًُضادًَٓ ،هالًََهٌ (نشِْؤؾ بشدٕ) نًَؼاو ُٓو نُسٍََُ قذُبىوٍَ نذشدو ٖذُس
ُٓو سؤرَ صََاوَْذٍ دَطٍَُ ػاصادَ خامنذا نشد.
ثؼًًُؾ بىو بُ نُطايُتًًُنٌ طُْطنيْ بُ قُدسو تًُْا بؤ نذُياْ خؤػذٌ ساوَ
َؼهٌ دَنشد.
َت
ضاسيض ثشا ي
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( )7
َتؤ شوور
ثال
َُيُنٌ قؼذتًًٍُ خؤػُويظذت يذُ طىْذيَهذذا
ُٖبىو ُْبىو ،سؤرطاسو طُسدََاًَْو نضذؤي
دَرياُٖ ،س نُطًَو ُّٓ نًزٍَ ْاطًباو ديتبا ،خؤػٌ دَويظذت .بذُآلّ داثذريٍَ يذُ ٖذَُىو
نُطًَهٌ خؤػرت دَويظتْ ُٖس ناسيَهٌ يُ دَطت بٗاتبايُ بذؤٍ دَنذشد .سؤرٍَ دايذُ طذُوسَ
َُنُ دَٖذات،
َتؤيُ صؤس يُ نضذؤي
َِ طىوسّ دا بُ ُْوَنُّ ُّٓ .ثاي
َتؤيُنِ َُمخُي
(داثريَ) ثاي
َتؤ طىوس باْطٌ دَنشد.
َتؤ طىوس ْاوٍ دَسنشدو َُٖىو نُطًَو بُ ثاي
بؤيُ يُوَ بُ دواوَ بُ ثاي
َذُ
َتؤ طىوس ،نًزَنٍُ طاص (باْط) نذشدو طذىتٌ" :وَسَ ٓذُّ نًَذوْ بىتً
سؤرٍَ دايهٌ ثاي
َهى بُّ ػذتاُْ تذؤصٍَ ببىوريَتذُوَ .تذا
ػُسابُ بؤ داثريَت ببُ .ضىْهُ ُْخؤؾْ بًَتاقُتُ ،بُي
دًْا طُسٌَ ُْنشدووَ ،خًَشا بشِؤ .يُ سيَطُؾ الطاسٍْ َُٓالو ُٓوال َُنذُ ،غذاسيؽ َذُدَ
َُنُ بؼهٌَْ ػُسابُنُ يُ نًع داثريَ بضًَتْ ضذاى ُْبًَتذُوَ .يذُ بذريت
ُْبا بهُويتْ بىتً
ٌَ داثريَ سؤر باؾْ طآلوٍ يًَبهُو طُس بُّ نىْٕ بُو نىْذا ُْنٍُ".
ُْضٌَ نُ طُيًتُ َاي
ًََين بُ دايهٌ دا نُ َُٖىو فَُاسيؼتُناٌْ (قظُناٌْ) بُ دًَذيَينَْ بذُ
َتؤ طىوس بُي
ثاي
طىيٌَ دَنات.
داثريَ يُ بًَؼُو داسطتاًَْها دَريا نُ ًْى طُعاتُ سيًَُى يُ طىْذذو ٓذاوَداٌْ دووس بذىو.
َتؤ طىوس طُيًُ بًَؼُو داسطتاُْنُ تىوػٌ طىسطًَو بذىو ،بذُآلّ ُْيذذَصاٌْ طذىسط،
ناتٌَ ثاي
سُيىاًَْهٌ ْاسَِطُْٕ دسِْذَيُ ،بؤيُ ًٖض ُْتشطاو بذُسَو الٍ طىسطُنذُ ضذىو و طذىتٌ" :سؤر
َتؤ طذىوس ،بذُّ
باؾ ".طىسطُ وَآلٌَ دايُوَ" :سؤر باؾ ،طذىثاغُٓ ْ".وطذا ثشطذٌ" :ثذاي
بُياٌْ صووَ ،بؤ نىٍَ دَضًت؟"
ٌَ داثريَّ".
"دَسِؤّ بؤ َاي
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"ُٓدٍ ُّٓ صًًََُيُ ضٌ تًَذايُ؟"
"نًَوْ ػُسا  ،بؤ داثريٌََ دَبُّ ،ثًَىيظ بُّ ػتاُْيُ تا ببىوريَتُوَ".
َتى طىوسُْْ ،هت (داثريَ ،دايُ طُوسَ) يُ نىٍَ دَرٍ؟"
"ثاي
َُنذٍُ يذُ
َتؤ طىوس ،وَآلٌَ دايُوَ" :يًَشَوَ تا ُٓوٍَ ضذاسَنُ طذُعاتًَو دَبذٌََ .اي
ثاي
داسطتاًَْهذايُ ،يُ ريَش طٌَ داس بُسِووٍ طُوسَدايُْ ْضيهٌ ضُْذ داس طىيَضيَهُ نُ بًَطىَإ تذؤ
ثًٌَ دَصاٌْ".
َجانذُ ثاسووَيذُنٌ بذُتاّ ْ يُصَتذُ
َُ قؼتًًُ دي
ٌَ خؤيذا طىتٌ ُّٓ" :نضؤي
طىسطُ يُ دي
ًََو بذؤصَُوَو بُناس بًَذِٓ نذُ
َبُتُ صؤس يُ داثريٍَ ثريٍ بُ تاّْ يُصَت تشَ َٔ ،دَبٌَ فًًَ
ُٖي
نُطًامن يُ دَغ دَسُْضًَت".
َتؤ طذىوس تذؤ
َتؤ طذىوسدا سيَذٌ نذشدو طذىتٌ" :ثذاي
ُٓوطا طىسطُنُ ،نًََُو يُطُ ٍَ ثذاي
َُ دىاْاُْ بهُ ،بؤضٌ تَُُػذاٍ دَوسوبذُست ْانذٍُ؟ وا تُطذُوس دَنذُّ
تَُُػاٍ ُٓو طىي
َٓذذَناًْؽ ْذُطشيت ،سَفتذاست ُٓوَْذذَ دذديذُ نذُ ثًَُىايذُ
تُْ اُْت طى ٍَ يذُ ٓذاواصٍ باي
ُْضىوبًتُ قىتاخباُْؾ .صؤس ػ دىاٌْ ديهُؾ يُ داسطتاُْنُدا ُٖٕ نُ تؤ ُْت ديتىوٕ".
َتؤ طىوس سِواًًُْ دَوسوبُسٍ خؤٍ ،نُ طُيشٍ نشد تًؼهٌ ُٖتاو بُدَّ طَُاوَ خذؤٍ
ثاي
ٌَ خؤيذذا طذىتٌ:
َُ طُؾْ ثاساوَنإ ،يُ دي
ٌَ دسَختُناْذا دَنات و دَدا يُ طىي
بُ ًَْى يلْ ضً
ًََهٌ طُؾْ تاصَ بؤ داثريّ ُْبُّ ،بًَطىَإ صؤسٍ ثذٌَ خذؤؾ دَبذٌَ .خذؤ
"بؤضٌ ضُثهُ طىي
ٌَ سؤرَ ،فشيا دَنُوّ ضُثهٌَ طىٍَ بهُّ".
ًَٖؼتا صووَ ،تاصَ ُٖوَي
َتؤ طىوس يُ سيَطانُ اليذا ،بُ َُبُط طىٍَ ضذٓني بذُ ْذاو ضذشَِ داسطذتاٌْ بًَؼذُنُ
ثاي
ًََهٌ دووستذشٍ بذُدٍ دَنذشدو دذىاْرت دَٖاتذُ بُسضذاوٍ.
ًََهٌ دَضين ،طىي
نُوتُٖ .س طىي
بُجمؤسَ بُسَبُسَ نُوتُ ْاو قىوآليٌ بًَؼُنُ .طىسطُؾ ُّٓ دَسفذُتْ دَيًعُيذٍُ قؤطذتُوَو
َُنٍُ داثريَو يُ دَسنٍُ دا.
يُنشِاطت ضىو بؤ َاي
"ُٓوَ نًًَُ يُ دَسطا دَدا؟"
َتؤ طىوس ،نًَهًَو ْ نٌََُ ػُسامب بؤ ًَٖٓاوٍ ،دَسطا بهُوَ".
"َِٓ ،ثاي
داثريَ طىتٌ" :بُخؤت دَسطانُ سانًَؼُ ،صؤس ُْخؤػِْ ،اتىامن يُ دًٌَ خؤّ ُٖطتِ".
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طىسطُ ،دَسطانٍُ سانًَؼاو نشديُوَو بًَُٔوٍَ ر قظُيُى بهات ،يُنظُس بذُسَو تُختذُ
خُوَنٍُ داثريَ سؤيٌْ ثريَرٌْ بُطتُصَاٌْ خىاسدُٓ .وطا دًذٌ خذُوو نآلوَنذٍُ داثذريٍَ
يُبُسو يُطُس نشدو خؤٍ بُ ْاو دًَطانٍُ داثريَدا نشدو َُٖىو ثُسدَناٌْ دَوسوبُسٍ تُختذُ
خُوَنٍُ دادايُوَ".
ٌَ ضين ،يُ ثذشِ ٓذُوٍَ
َتؤ طىوسيؽ ًَٖؼتا ُٖس خُسيهٌ طىٍَ ضٓني بىو و تا تىاٌْ طىي
ثاي
ًََين بُ دايهٌ دا بىو ،يُ سيَطُدا خؤٍ َاتٍَُ ُْنات.
برينُوتُوَ نُ بُي
َتؤ طىوس ،طُيًُ نىختُنٍُ داثريَ ،طُسٍ يُوَ طىسَِا نُ دَسطذاٍ نىختُنذٍُ
ناتٌَ ثاي
داثريَ نشاوَتُوَ ،نُ خؤٍ بُ رووسا نشدَُٖ ،ىو ػتُناٌْ بُالوَ طُيش بىوُٖ ،ط بُ تذشغ
دَنشد ،بُآلّ ُْيذَصاٌْ بؤ.
َتؤ طىوس بُ دَْطٌ بُسص باْطٌ نشد" :سؤر باؾ دايذُ طذُوسَ" .بذُآلّ نذُغ وَآلَذٌ
ثاي
ُْدايُوَ.
َتؤ طىوس ،ضىو بؤ الٍ تُختُ خُوَنٍُ داثريَو ثُسدَناٌْ الدا .دايُ طُوسَ ْىوطذتىوَ،
ثاي
ُٓدٍ بؤ نآلوَنٍُ ًَٖٓاوَتُ طُس ضاوٍ؟ صؤس طُيشَ
"ٍُٓ دايُ طُوسَ ُّٓ طىيَضهُ طُوساُْ ضًًُ "
"ُٓوَ بؤ ُٓوَيُ باػرت طىيَِ يُ دَْطت بٌَ طًاُْنُّ"
"دايُ طُوسَ ُٓدٍ ُّٓ ضاوَ طُوساُْ ضًًُ "
"بؤ ُٓوٍَ باػرت بتبًِٓ طًاُْنُّ".
"دَطتُناْت ضُْذ طُوسَٕ داثريَ "
"بؤ ُٓوَيُ باػرت يُ ٓاًََضت (باوَؾ) بطشّ طًاُْنُّ".
"ُٓدٍ داثريَ دَّْ دداُْناْت بؤ ُٓوَْذَ طُوسَٕ "
"بؤ ُٓوَيُ باػرت بتخؤّ طًاُْنُّ".
َتؤ
طىسطُ ،يُطٍَُ ُٓو قظُيُدا يُنظُس يُطُس تُختُ خُوَنذُ ساثذُسٍِْ ثذشٍِ دايذُ ثذاي
طىوسو سُثُيؤػٌ نشد.
73

طىسطُ نُ تًَش بىو ،داسيَهٌ دٍ خؤٍ بُ ْاو دًَطانُدا نذشدو يًَذٌ سانؼذاو صوو بذُ صوو
ثشخْ ٖؤسٍِ خُوٍ بُسص بىوَوَ.
بُ سيَهُوت ساوضًًُى يُو دََُدا بُالٍ نىختُنٍُ داثريَدا تًَذَثذُسٍِ ،نذُ طذىيٌَ يذُ
دَْطٌ ثشخْ ٖؤسٍِ طىسطُنُ بىو ،وايضاٌْ داثريَيذُ ،طذىتٌ" :بذا بضذِ بذضامن داثذريَ ًٖضذٌ
ثًَىيظت ًًُْ".
ساوضًُنُ ،وَرووس نُوت ،ضىو بؤ الٍ تُختُ خُوَنُ ،يُ ثشِ ضاوٍ بُ طىسطُنذُ نذُوت،
ساوضًُنُ طىتٌ ٍُٓ" :سُيىاٌْ بُدفُسِو ْاسَِطُٕ يًَشَ ضٌ دَنذٍُ؟ َذٔ يذُ ًََذزَ يذُ تذؤ
دَطُسِيَِ ".
ساوضًُنُ ،يُنظُس تفُْطُنٍُ طىاس نشد نُ طىسطُ بُس طىيًُ بذات ،بذُآلّ يذُثشِ بذريٍ
ٌََ بذذَّ ثذريَرٕ
َهى ٖذُوي
نشدَوَ ،نُ ْابادا طىسطٍُ ْاسَِطُٕ داثريٍَ سُثُيىؾ نشدبذٌَ .بذُي
َذذسِيين وسطذٌ
َطشتْ نُوتذُ ُٖي
سصطاس بهُّ .تفُْطُنٍُ يُاليُنُوَ داْاو ضذُقؤيُنٌ ٖذُي
َتؤ
َُٓدسٍِ بىو ،نذُ طذُسٍ ثذاي
طىسطُ ْىوطتىوَنًَُٖ .ؼتا وسطٌ طىسطُنٍُ بُ تُواوَتٌ ُٖي
َتؤ طىوسٍ بُطتُصَإ يُ وسطذٌ طىسطُنذُوَ دَسثذُسٍِْ
طىوس وَدياس نُوتْ دواٍ تؤصيَو ثاي
َتؤ طذىوس ،دايذُ
ٖاواسيهشد" :واٍ نُ تشطاّ ،وسطٌ طىسطُنُ ،تاسيهٌ تاسيو بىو ".دواٍ ثذاي
طُوسَؾ نُ ًَٖؼتا صيٓذوو بىو ،بُ ٖاْهُ ٖاْو ٖاتُ دَسٍَ.
َتؤ طىوسٍ عُياسيؽ خًَشا سؤيٌ ثشِ باوَػًَو بُسدٍ ًَٖٓاو وسطٌ طىسطٍُ تايين يٌَ ثذشِ
ثاي
ًََت ،بُآلّ بُسدَناٌْ ْذاو طذهٌ
نشد .طىسطٍُ ْاسَِطُْٕ بُدفُسِ خُبُسٍ بىوَوَو ويظ ُٖي
ًَٖٓذَ قىسغ بىوٕ نُ بُ ثؼتا نُوتْ تؤثٌ.
ٌَ بذشدَوَ ،دايذُ
َُٖىويإ خؤػشاٍَ بىوٕ ،ساوضًُنُ ثًَظ طىسطُنذٍُ طذشوو بذؤ َذاي
َتؤ طذىوس
َتؤ طىوس بؤٍ ًَٖٓا بىو ،خىاسدو ضاى بىوَوَ .و ثذاي
طُوسَ ُٓو نًَوْ ػُسابٍُ نُ ثاي
ٌَ خؤيذا طىتًٌٓ" :ذٍ ُٖسطًض بُ تٌَُْ ثٌَ ْاَُُْ ْذاو بًَؼذُو دُْطذُآلْٕ بذُ طذىيٌَ
يُ دي
دايهِ دَنُّ".

دانى ْ ويًًِٗ طشيِ
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()8
ضةمخاخ
سؤرٍَ طذذُسباصيَو بُطذذُس دادَيذذُى دا دَسِؤيذذٌ  :ضذذُخ ،ساطذذت ضذذُخ ساطذذت
َُثؼتًًُنٍُ دابىو بُ ػاًْاو مشؼًَشَنٍُ يُ قُدٍ بُطتبىوو يُ بُسٍَ ػُسَِوَ بذؤ
نؤي
َاٍَ دَطُسِايُوَ .طُسباص ،يُ سيَطُدا تىوػٌ بذىو بذُ تىوػذٌ رًَْهذٌ دادووبذاصَوَ.
ثريَرٕ صؤس ْاػريئْ سَصا طشإ بىو ،يًَىٍ تا طُس طًٓطٌ ػؤس بىوبىوَوَ.
َُثؼذتًًُنٌ
ثريَرٕ ،بُ طُسباصٍَ طىتًَٓ" :ىاسَت باؾ طذُسباص ر مشؼذًَشو نؤي
دىاْت ُٖيُ بُسِاط طُسباصيت تؤ ُٖقُ يُ صيَشِ بطرييٌَ .يُ صيَشِ باسبهشيٌَ"
طُسباصَنُ طىتٌ" :طىثاطت دَنُّ ،داثريَ".
ََُُْذذ بذيبٓ .ذُو
دادووباصَنُ طىتٌ" :وَسَ ًٓؼًَو بؤ َٔ بهُ تا خؤتًؽ دَوي
َُ ،نًؤسَُٖ ،س قايؤسَنُيُتٌ دا ًٓؼُنٍُ
دسَختُ صَالَُ دَبًين؟ ُٓوَ ْاوَنٍُ بُتاي
َٔ ُٓوَيُ نُ بُو داسَدا طُس بهُوٍ .يُطُس تشؤثهٌ دسَختُنُدا نىًَْو ُٖيذُ نذُ
دَتىاٌْ يًَىٍَ بضًتُ خىاسٍَ َٔ .ثُتًَو يُ ْاو قُدت دَبُطتِ تا ُٖس ناتٌَ ويظتت،
َتهًَؼُُوَ طُسٍَ".
ُٖي
طُسباصَنُ طىتٌ" :باػُ َٔ دَبٌَ يُوٍَ ر ناسيَو بهُّ؟"
دادوو باصَنُ طىتٌ ،ٌَٓ" :دَيظا طىٍَ بطشَ ناتٌَ بذُ نًذؤسٍ داسَنذُدا ضذىيتُ
خىاسٍَْ طُيًتُ بين دسَختُنُٖ ،ؤَيًَهٌ طُوسَ دَبًين ،صؤس سووْانُ ،طٌَ طُد ضشاٍ
تًادا دَطىوتٌَ ،ثاػإ طٌَ دَسطات ديَتُ سٍَُٖ ،س دَسطايذُو نًًًذٌ خذؤٍ يُطذُسَ،
دَتذىاٌْ بذُو نًًالْذذُ دَسطانذذإ بهُيتذُوَ .سيَذذو يذذُ ْاوَسِاطذ رووسٍ يُنَُذذذا
َتىوتاوَُٖ ،س ضاويَهٌ ُٓو طُطُ بُ
طُْذووقًَهٌ طُوسَ ُٖيُ نُ طُطًَهٌ يُطُس ُٖي
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َُيُنُ ،بُآلّ َُتشطًُْ ،طذُسإ َُبذَُ .ذٔ بُسنؤػذُ ػذًُٓنٍُ
ُْٓذاصٍَ ريَش ثًاي
خؤَت دَدٌَََ تا بًذَيت بُطُس طُطُنُدا.
َذِ خذؤت ضذُْذت ثذاسَ ويظذت دَسّ بًَٓذُ.
ُٓوط ا طذُْذووقُنُ بهذُوَو بذُ دي
طُْذووقُنُ ثشَِ يُ طهُو دساوٍ َظني .بُآلّ ُٓطُس ويظتت صيىت ُٖبٔ ،دَبٌَ بضذٌ
دَسطاٍ رووسٍ دووَّ بهُيتُوَ ،طُطًَهٌ يًًَُ ُٖس ضاويَهٌ بُ قُد ضذُسخٌ (تايذُ)
طايًظهُيُنُ .بُآلّ ًٖض تشطًَهت ُْبٌَ ،بُسنؤػُنٍُ َين بُطُسا بذَ .خؤ ُٓطذُس
سُصت يُ صيَشِ بىو ،دَبٌَ دَسطاٍ رووسٍ طًًَُّ بهُيتُوَ ،نُ تذا سذُص بهذٍُ صيَذشٍِ
تًايُ .بُآلّ ُٓو طُطٍُ يُويًَُْ ثاطُواٌْ طُْذووقُنُيُ ُٖس ضاويَهٌ بُ ُْٓذذاصٍَ
بىسدُ باصُْيًُنٍُ نىثٓٗانُو صؤس دسِو دسِْذَيًَُُٓ .ؽ ُٓطُس بُس نؤػذُنٍُ ثًَذذا
بذٍَ ُٖقٌ بُطُستُوَ ْابًَتُْٖ .طٌَ دَتىاٌْ ضُْذت صيَذشِ بذىٍَ يذُ طذُْذووقُنٍُ
دَسبًَين".
ٌََ بضامن َٔ ,يُ ُْٖبُس َُُٓدا ،دَبٌَ
طُسباصَنُ طىتٌ" :صؤس باػُ بُآلّ ثريَرٕ بً
ر ناسيَو بؤ تؤ بهُّ ؟ ضىْهُ طىَامن يُوَ ًًُْ نُ تؤؾ ضاوسَِواٌْ ػتًَهٌ يُ َذٔ،
َذا ْانٍُ".
َُُّٓ بُ خؤسِايٌ يُطُي
دادووباصٍ ثري وَآلٌَ دايُوَ" :ساطتُ ،تؤؾ دَبٌَ يُ دًاتٌ َُُٓ ،ضذُمخاخًَهٌ
َُ يُويَٓذَسٍ داْاوَ".
قُدميًِ بؤ بًَين نُ داثريَّ دٌَََ طاي
طُسباصَنُ طىتٌ" :باػُ ،دَيظا وَسَ ثُتُنُ يُ ْاو قُدّ ببُطتُ".
ثريَرٕ طىتٌ" :وَسَ َُُٓ ،ثُتُنُْ َُُٓؾ بُس نؤػُ ػًُٓنُ".
َضْاو يُ نىٌْ طُس تشؤثهٌ دسَختُنُوَ خؤٍ بُ ْاو
طُسباصَنُ بُ دسَختُنُدا ُٖي
نًؤسَنُدا نشد .ناتٌَ طُيًؼتُ بين دسَختُنُ .وَنى ضؤٕ ثريَرٕ باطٌ نشدبىو ،ضاوٍ
بُ ٖؤَيًَهٌ طُوسَ نُوت نُ طٌَ طُد ضشاٍ تًا دَطىوتا.
طُسباصَنُ ،دَسطاٍ رووسٍ يُنٌَُ نشدَوَو طُطًَهٌ بذًينٖ ،ذُس ضذاويَهٌ بذُ
َُيُى بذىو .نُوتذُ َذُسايٌْ خافآلْذذٌْ طذُطُنُو دَيطذىت تذؤ
ُْٓذاصٍَ ريَش ثًاي
ٌَ ،ػاْت واو باآلت وا ،يذُ طُسَذٍُ ٓذُّ قظذاُْدا بُسنؤػذُنٍُ
طُطًَهٌ صؤس ٓاقً
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بُطُسيذا دآُ .وطا ضىو بُالٍ طُْذووقُنُوَو َُٖىو طريفاُْناٌْ يُ دساوٍ َظني ثشِ
نشد ،ثاػإ دَسنٌ طُْذووقُنٍُ داخظتُوَو طُطُنٍُ ْايُوَ طُسٍْ ضىو بؤ رووسٍ
دووَّ .طُطًَهٌ يٌَ بىوُٖ ،س ضاويَهٌ بُ قُد ضُسخٌ طايًظهُيُى بىو .طذُسباصَنُ
بُ طُطُنٍُ طىت" :بُو دؤسَ َؤسَِّ يٌَ َُنُ ،دَْذا ٖذُسدوو ضذاوت دَسديَذِْٓ".
يُنظُس بُس نؤػُنٍُ بُطُسيذا دا .طُطُنُ بُ ناوَخؤ يُطذُس طذُْذووقُنُ ٖاتذُ
خىاسَوَ ،طُسباصَنُ دَسنٌ طُْذووقُنٍُ نذشدَوَو يذُى دًْذا دساوو طذهٍُ صيذىٍ
َشِػذت و يذُ
بًينُْٖ .طٌَ ُٖسضٌ ثاسَيُنٌ َظٌ يُ طريفاْذا بىوُٖ ،س َُٖىوٍ ُٖي
َُثؼتًًُنٍُ ثشِ نشد يُ دساوٍ صيى.
دًاتٌ ُٓوَ طريفاُْناٌْْ نؤي
ثاؾ ُٓوَ بؤ رووسٍ طًًَُّ سؤيٌ .رووس ضٌ رووس ،ثًاو ُٖتشَػٌ دَضىو طذُطًَو
يُطُس طُْذووقُنُ بىو ،نُ ُٖس ضاويَهٌ بُ ُْٓذاصٍَ بىسدُ باصُْيًُنٍُ نؤثٓٗذاط
بىو .طُسباصَنُ نُ صؤس تشطا بىو ،بُسِيَضو ُْصانُتُوَ طآلوٍ يُ طُطُنُ نشدو يُنظُس
بُسنؤػُنٍُ دا بُ طُسياو خؤٍ طُياْذَ طُْذووقُ ثشِ يُ صيَشَِنُ .ثُسا نُ صيَشٍِ تًذا
بىو بُو َُٖىو صيَشَِ دَيتىاٌْ ػُنشؤنُو َز َزٍَ دًْا بهشِيَت طُسباصَنُُٖ ،سضذٌ
َريِػذت و طريفاْذُناٌْْ
َُ ثؼذتًًُنُيذا بذىوُٖ ،ي
دساوٍ صيى ،يُ بُسِى (طريفإ)ْ نؤي
َُثؼذتًُنٍُْ
ٌََ ،طريفاْذُناٌْ ،نؤي
َُثؼتًًُنٍُ ثشِ نذشدٕ يذُ دساوٍ صيَذشِ – بذُي
نؤي
تُْاُْت نآلوَنٍُْ ضُنُُناًْؼٌ بُ دؤسٍَ ثشِ نشد يُ صيَشِ نُ بُ صَمحُت دَيتذىاٌْ
سٍَ بهاتًَٓ .ظتا بُسِاط بىو بىو بُ طُسباصيَهٌ ثاسَداسًٓ .ذٍ خؤٍ َاتٍَُ ْذُنشد،
طُطُنٍُ ْايُوَ طُس طُْذووقُنُْ دَسطاٍ رووسَنٍُ داخظتْ ٖاواسيهشد" :ثريَرٕ،
َِ نًَؼُ طُسَوَ ".
ًَٓظتا ُٖي
ثريَرٌْ دادووباص ثشطٌ" :ضُمخاخُنُتًؽ يُطٍَُ خؤتا ًَٖٓاوَ؟"
طُسباصَنُ طىتٌٓ" :اه ،طُيشٍ ُّٓ بريبآلويًٍُ َٔ ُٖس يذُ بذريّ ْذَُا بذىو"ْ
طُسِايُوَو ضُمخاخُنُػٌ ًَٖٓا.
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َُثؼ ،
َهًَؼايُ طُسًٍََٓ .ظتا طُسباصَنُ بُ طريفإ ،نؤي
ثريَرٕ ،طُسباصَنٍُ ُٖي
نآلوو ضُنٍُُ ثشِ يُ صيَشَِوَ يُطُس دادَنُ وَطتا بىو .طُسباص ،يذُ ثريَرْذٌ ثشطذٌ:
"ُٓسٍَ تؤ ُّٓ ضُمخاخُت بؤ ضًًُ ،ضٌ ثًَذَنٍُ؟"
ثريَرٕ طىتٌ َُُٓ" :ثُيىَْذّ بُ تؤوَ ًًُْ ،تؤ ثاسٍَ خؤت وَسطشتىوَو َٓذًؽ
ضُمخاخٌ خؤّ وَسدَطشّ".
طُسباص طىتًٌَٓ" :ظتا ثًَ ًْؼإ دَدَّ نُ ٓاخؤ ثُيىَْذٍ بُ َُٓوَ ُٖيُ يذإ
َهٌ ضذًذيَت ،دَْذا ٖذُس ًَٓظذتا ًَذت
ٌََ ُّٓ ضُمخاَُ بُ نذُي
ْا .دٍَ خًَشانُ ثًَِ بً
دَثُسِيَِٓ "
ثريَرٕ ٖاواسيهشدْ" :اُْ ،نٍُ "
ٍَُ ُٓو دًْاٍ نشد ثاػإ بُ
طُسباصَنُ ،دَّْ دَطت طُسٍ ثريَرٌْ ثُسِاْذو ُٖواي
ًَذاداو
بُسنؤػُنُ بؤخضذُيُنٌ دسوطذتهشدو صيَشَِنذاٌْ تًَهذشدْ بؤخضذُنٍُ بذُ نؤي
ضُمخاخُنُػٌ يُ بُسِنٌ ْاو بُسَو ػاس وَسِيَهُوت.
ػاس ،ػاسيَهٌ صؤس دىإ بىو يُنظُس بؤ باػرتئ ًَىاااُْ سؤيٌْ باػرتئ رووسٍ
ٌَ خؤٍ داواٍ خىاسدٌْ نشد ،ضىْهُ ُْٖىونُ (ًَٓظذتا) ثاسَيذُنٌ
بُنشٍَ طشتْ بُ دي
ََُُْذ بىو.
صؤسٍ ُٖبىوو بُسِاط دَوي
ُٓو خضَُتهاسٍَ نُ ُٓو ػُوَ ضُنُُناٌْ طُسباصَنٍُ ثاى دَنشدَوَ ،صؤسٍ ثٌَ
ََُُْذَ ٓذُو ضذُنُُ ػذشِو نؤْاْذُ يذُ ثًَذذَنات .بذُآلّ
طُيش بىو نُ ُّٓ ثًاوَ دَوي
ين دىوت ٌَ ضذُنٍُُ ْذىٍَْ دَطذ َ دًهذٌ ْايذابٌ نذشٍِٓ .ذًرت
طُسباصَنُ ،بؤ طبُي َ
َهٌ باطٌ ناسَ
ََُُْذٍ دياس بىو .خُي
َهى نُطًَهٌ دَوي
طُسباصيَهٌ طىَٓاو ُْبىو ،بُي
طشيٓطُناٌْ ػاسو ثاػاو نًزَ دىاُْنٍُ ثاػايإ بؤ دَنشد.
طذُسباصَنُ دَيجشطذذٌ" :ضذذؤٕ دَتذذىاٌَْ ٓذذُّ ػذذاصادَ خامنذذُ بذذذيينَ؟" ٓذذُواًْؽ
دَياْطىت" :نُغ ْاتىاٌَْ بًذيَينَ .ضىْهُ يُ نؤػهًَهٌ طُوسَدا دَرٍ ،نُ سُطاسو
ػىوسَو بىسزْ قىيًٍُ بُسصٍ ُٖيُ ًٖض نُطًَو دطُ يُ ػذاو ػذارٕ ْذاتىأْ بضذُٓ
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ُٓويَٓذَس ،ضىْهُ ثًَؼبًين ُٓوَ نشاوَ نُ نًزٍ ثاػا ػذىو بذُ طذُسباصيَهٌ ٓاطذايٌ
دَناتْ ثاػاؾ ٍَُُٓ صؤس يُبُس طشاُْ".
ٌَ خؤيذا دَيطىت" :صؤس سُص دَنُّ نًزٍ ثاػذا بذذيِٓ" بذُآلّ
طُسباصَنُ ،يُ دي
ُْيذَصاٌْ ضؤٌْ بذيينَ.
طُسباصَنًَُٓ ،ظتا وَنى ثًاو َاقىوٍَْ ُٓػشافإ دَريا ،دَضىوَ تَُُػذاٍ ػذاْؤ،
يُ ثاسنٌ ثاػايُتًذا طىاسٍ طايًظذهُ دَبذىوو ياسَذُتٌ ٖذُراساٌْ دَدآ .ذُو سؤرَ
ًَذذا
طُختاٍُْ وَبريديَٓايُوَ نُ تاقُ ثؤيًَهٌ يذُ بُسِنذذا ْذُبىوُٓ ،طذجٌَ يذُ باخُي
ََُُْذ بىو بىو ،دًهٌ ْايابٌ يُبُس دَنذشدْ
ٌََ خامنٌ دَطىت ،بُآلّ ًَٓظتا دَوي
طُوصَي
رياًَْهٌ ث ِش ػذهؤٍ ٖذُبىوو دؤطذتًَهٌ صؤسٍ يذُ دَوسخذ ِش بذىو بىوْذُوَو ًَُٖؼذُ
ٌَْ نُيفٌ بُ
َذَداو ُٓويؽ با دَضىوَ ريَش نُوي
ًَاْذا ُٖي
طتايؼًإ دَنشد ،بُ ػإْ باي
ٌَ ْذُدَدا
خؤٍ دَٖات .بُآلّ ضىْهُ بُسدَواّ ُٖس ثاسٍَ خُسز دَنذشدْ قذُت ٖذُوي
ػتًَو خباتُ طُس طُسوَتُنٍُُٓ ،دماّ سؤريَو ثاسَنٍُ تُواو بىوو تًُْا دوو ػذًًٓطٌ
ث ٌَ َاْ .اضاس بىو رووسَ دىاُْنذٍُ ضذؤ ٍَ بهذاتْ بطىاصيَتذُوَ بذؤ ْذاو نابًُٓيذُنٌ
ثُسثىوتٌ ريَش دَُُيؤًَْو .بُ خؤٍ ضُنُُناٌْ خاوئَ دَنذشدَوَو بذُ طذىرْٕ داوإ
ثًٍُٓ دَنشد .دؤطتُناٌْ يًٌَ تُنًُٓوَو ُْدَٖاتٓذُ ديذذٌَْ ،ضذىْهُ دَبىايذُ بذُ
َذسَُيُنٌ بُسصدا ،طُس بهُوٕ بؤ الٍ.
قاي
ًَٓىاسَيذذُنٌ دسَْذذط ،دًْذذا صؤس تاسيذذو بذذىوو طذذُسباصَنُ تىاْذذاٍ نذشِيين تاقذذُ
ضشايُنًؼٌ ُْبىو ،يُ ْانذاو ضذُمخاخُنٍُ وَبرينُوتذُوَ .ضذُمخاخُنٍُ دؤصيًذُوَو
ضُمخاخٌ يًَذا .يُ ثشِيَهذا دَسطا نشايُوَُٓ ،و طُطٍُ نُ ُٖس ضاويَهٌ بذُ ُْٓذذاصٍَ
َُيُى بىوٖ ،اتْ طىتٌ" :فُسَايؼت بُ ضًًُ ُٓصبٌُْ (قىسبإ)؟" طُسباصَنُ
ريَش ثًاي
ٖاواسيهشد" :خىدايا َُُٓ ،ضًًُ َٔ ،باوَسِّ ْايُت بُّ ضُمخاخُ دَتىامن دووبذاسَ بذُ
َِ بطُُّٓ ".وطا بُ تىْذٍ دَطتىوسٍ بُ طُطُنُدا" :بذشِؤ ثذاسَّ بذؤ
ٓ اسَصووَناٌْ دي
بًَُٓ " طُطُنُ سؤيٌ ،خًَشا بُ تىسَنُيُنٌ طُوسٍَ ثشِ يُ ثاسَوَ ،نذُ بذُ دًََذُوَ
طشتبىو ،طُسِايُوَ.
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ًَٓظتا طُسباصَنُ ،بؤٍ دَسنُوتبىو نُ ر ضُمخاخًَهِ بايُخذذاسّ ُٖيذُُٓ .طذُس
يُى داس ضُمخ اخُنُّ يًَذابآ ،ذُو طذُطُّ نذُ يُطذُس طذُْذووقُ ثذاسَ َظذًُٓنُ
خُوتبىو ،دَٖاتُٓ .طُس دووداس يًًَذابا ،طذُطِ طذُس طذُْذووقُ صيىَنذُ دَٖذاتْ
ُٓطُس طآ داس يًًَذابا طُطِ طُس طذُْذووقُ صيَشَِنذُ دَٖذات .بذُجمؤسَ طذُسباصَنُ
َذذُ
دذذاسَنِ دّ طُسِايذذُوَ طذذُس رياْذذُ بُػذذهؤنُّ ثًَؼذذىوّْ طُسِايذذُوَ رووسْ َاي
دىاُْنُّ داساِْ ،دًهِ ْايابٌ يُبُس نذشد ،ديظذإ دؤطذتُناِْ دَوسيذإ دايذُوَْ
َذاِْ.
نُوتُٓوَ طتايؽْ ثًَذا ُٖي
ػُويَو ،طذُسباصَنُ بذُ خذؤّ طذىت" :صؤس طذُيشَ نذُ ٖذًض نُطذًَو ْاتىاْذآ
ًََٔ صؤس دىاْذُ ،بذُآلّ ٓذُو ٖذَُىو دىاًًْذُ بذُ ضذِ
َهِ دَي
ػاصادَخامن بذيٓآ .خُي
دَضًَت ،نُ ُٓو ُْتىاْآ تاقُ داسيَو يُو نؤػهُ قاميذُ بًَتذُ دَسب؟" ضذُمخاخُنُّ
َُيذُى
يُى داس يًَذا ،يُنظُس ُٓو طُطُ ٖات نُ ُٖس ضاويَهِ بُ ُْٓذذاصَّ ريَذش ثًاي
بىو.
طُسباصَنُ طىتِ" :دَصامنًَٓ .ظتا ًْىَ ػُوَ ،بُآلّ صؤس سُص دَنُُّٓ ،طُس بؤ يُى
ًََِ يُىْ دوو بذُ
دًََؽ بىوَ ػاصادَ خامن بذيِٓ ".طُطُنُ ،وَدَسنُوتْ ُْٖذَّ بً
ػاصادَ خامنُوَ طُسِايُوَ .ػاصادَخامن يُطُس ثؼتِ طُطُنُ سِِانؼا بىوًَٖٓ ْ،ذَ دىإ
بىو نُ ُٖس نُطًَو ديتباّ يُنظُس دَيضاِْ نُ َُُٓ ػاصادَخامنًَهِ سِاطتُقًُٓيُ.
طُسباصَنُ ،يُ تَُُػاّ ػاصادَخامن تًَذش ْذُدَبىو ،بذُآلّ طذُطُنُ دَبىايذُ بذؤ
نؤػهُنُّ بُسيَتُوَ .بُياِْ صوو ناتآ نُ ػاصادَخامن دَطُأل ػذاو ػذارْذا خذُسيهِ
بُسضايٌ بىوٕ ،بؤٍ طًَشِاُْوَ نُ ػُوب خُويَهِ طُيشٍ يُباسَّ طُطًَوْ طذُسباصيَو
َِ طُسباصَنُ بشدووَ.
ديتىوَُٓ ْ،ويإ بُطىاسّ طُطًَو بؤ َاي
ػارٕ طىتِ" :خُويَهِ صؤس دىإْ عُْتًهُيُ ".بُآلّ بؤ ػُوّ دوايٌ يُنًَو يُ
ناسَنُسَناِْ نؤػهِ ْاسد تا بُدياس تُختُ خُوَنذُّ ػذاصادَ خامنذُوَ داًْؼذًتْ
ٓاطاّ ََ بآ تا بضاْآ ُٓوَّ ُٓو ديتىيذُتِ بُسِاطذتِ خذُو بذىوَو يذإ سووداويَهذِ
سِاطتُقًُٓ بىوَ.
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طُسباصَنُ ،خىيًاّ دووباسَ ديتِٓ ػاصادَ خامنِ نُوتبىوَطذُس .بؤيذُ ،دووبذاسَ
طُطُنُّ بؤ نؤػو ْاسدو ػاصادَ خامنِ يُطُأل خؤيذا ًَٖٓذآ .ذُجماسَيإ ناسَنُسَنذُ
دوويإ نُوتْ طُيشٍ نشد طُطُنُ خؤٍ بُ َاَيًَهِ طُوسَدا نشد .ناسَنُسَنذُ صؤس
َُدا نًَؼاْ
بُ صيشَنِ ،بُ ثاسضُ تُباػرييَو خُتًَهِ سِاطتْ ضُثِ بُ دَسطاّ ُٓو َاي
دووباسَ بؤ نؤػهُنُ طُسِايُوَْ طُطُنُؾ ػاصادَ خامنِ بذؤ طذُس دًَطانذُّ خذؤٍ
طًَشِايُوَ .بُآلّ طُطُنُ صؤس يُ ناسَنُسَنُ صيشَنرت بىو .ناتآ نُ بًِٓ خُتِ ساطتْ
َُنُ داوَُٓ ،ويؽ ثاسضُ تُباػرييَهِ ثُيذا نشدْ ًْؼاُّْ ساطتْ
ضُخ يُ دَسطاّ َاي
َِ طذُسباصَنُ
َُناِْ ػاس دا ،تا ناسَنُسَنُ ُْتىاْآ َاي
ضُثٌ يُ تًَهشاّ دَسطاّ َاي
بذؤصيَتُوَ.
بُياِْ صوو ػا ،ػارٕ ،ناسَنُسَنُْ ُٖس ٖذَُىو دَسباسيذإ سؤيًؼذنت تذا بذضأْ
ػاصادَ خامن بؤ ناَُ َاأل بشاوَ.
ثاػا ،ناتآ نُ يُنَُني ًْؼاُّْ ساطذتْ ضذُثِ بًٓذِ ،طذىتًَِٓ" :شَيذُٓ ،ذُّ
َُيُ".
َاي
بُآلّ ػارٕ ،دَسطايُنِ ديهُّ ثآ ًْؼإ دا نُ َُٖإ ًْؼاُّْ ثًَىَ بىوْ طىتِ:
َُيُ".
"ُْ طًاُْنُّ ُّٓ َاي
ناسَنُسَنُْ دَسباسيُنإ طىتًإَُُٓ" :ؾ ًْؼاُْيُنِ تذشَٓ .ذُوَؾ يذُنًَهِ
تشَ ْ".ضىْهُ تًَهشِاٍ دَسطانإ َُٖإ ًْؼاُْيإ ثًَىَ بىوَُٖ ،ىو طًَذز بذىوْٕ بذُ
ْآىًََذّ طُسِاُْوَ.
بُآلّ ػارٕٓ ،افشَتًَهِ يُدطاس ٖؤػٔ (بُٖؤؾ) بىو ،يُو ػارْاُْ ُْبىو نُ تًُْا
فًَشّ ُٓوَبآ يُ طايًظهُّ ثاػايُتًذا داًْؼذًَتْ بطذُسِب .دَطذتِ دايذُ َكُطذتُ
صيَشَِنُّْ ثاسضُيُى ٓاوسيؼُِ بشِّْ نًظُيُنِ ضهؤيُّ يًَذسوطتهشدُٓ .وطا تذؤصب
طُمنِ يُ نًظُنُ نشدْ نًظُنُّ يُ ًَِ ػاصادَ خامن نشد .نىًَْهِ ضهؤيُػذٌ يذُ
بِٓ نًظُنُ دسوطتهشد .بذُجمؤسَ ػذاصادَخامن بذؤ ٖذُس نذىب سؤيؼذتبا ،يذُ نذىِْ
نًظُنُوَ طُمن دَرساْ طُمنِ يُ ثاؾ بُدآ دََا.
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َطشتْ دَطذُأل خؤيذذا بذؤ الّ
ػُوب ،ديظإ طُطُنُ ٖاتُوَو ػذاصادَخامنِ ٖذُي
طُسباصَنُّ بشدًٓ .ذّ طُسباصَنُ بُسادَيُى ػُيذاّ ػاصادَخامن بىو بىو نُ ٓاَذادَ
بىو ُٖسضًُنِ ُٖيُ بًذات تذا ببذآ بذُ ػذاصادَيُىْ بتىاْذآ دَطذُأل ػذاصادَخامنذا
صََاوَْذ بهات.
طُطُنُُٖ ،طتِ بُوَ ُْنشد نُ سيذضب دَْهذُ طذُمن سيَذو يذُ نؤػذهُنُوَ تذا
ثُدمُسَّ رووسَنُ سِراوَ.
طبُيٓآ ،ػاْ ػارٕ بُو ثُسِّ ًْطُساِْ صاًْذإ نذُ نضذُنُيإ يذُ نذىب بذىوَْ
طُسباصَيإ دَطتطرينشدْ يُ صْذاًْإ ثُطتا.
صيٓذاُْنُ صؤس تاسيوْ ْاخؤؾ بىو .يُطُأل َُُٓػذا بُ طذُسباصَنُ يذإ طىتبذىو:
"طبُيٓآ يُ طًَذاسَ دَدسيَِ ".يُ َُٖىو َُُٓؾ خشاتشُٓ ،وَبىو نُ ضُمخاخُنُّ يُ
َُوَ يُ بري ضىو بىو.
َاي
بُياِْ سؤرّ دواتش ،طُسباصَنُ يُ دَالقُ ضهؤيُنُّ صيٓذاُْوَ ،يُ ثؼذت ػذًؽ
َهِ بًِٓ نُ بُ ثُيُ بؤ دَسيَِ ػاس غاسيإ دَدا تا تَُُػاٍ ًٓعذاّ
بُْذَناُْوَ ،خُي
نشدُْنُّ ُٓو بهُٕ .دَْطِ تُثآلِْ دَرُْوتْ طُسباصاِْ دَبًِٓ نذُ بذُسيض سيًَذإ
َذا بىوٕ .نىسِيزطُيُنِ ثًُٓ دؤص ،بُ بُسنؤػذُْ
َهِ يُ دِ و دىوي
دَنشدَُٖ .ىو خُي
ثًَآلوّ ضُسَُوَ بُ ريَش دَالقُّ صيٓذاُْنُدا تآ دَثُسُِّٓ .وَْذَ بُيُص (خًَشا) غاسّ
دَدا نُ تانًَو يُ ثًَآلوَناِْ ،سيَو يُ ريَش دَآلقُنُدا ،يُثًَِ دانُْذذسا .طذُسباصَنُ
ًَٓا بُ تا َٔ ُْيًُّٖ ،ض
طىتُِٖٓ" :اّ نىسِؤ ،ثُيُّ طُيًؼتُٓ ُٓويَٓذَست ُْبآ .دي
َُنُّ َْٔ ضُمخاخُنُّ بؤ بًَِٓ ،ضذىاس
ػتًَو سوو ْاداتُٓ ،طُس ًَٓظتا بضًت بؤ َاي
ػًًٓطت ويَذَدَّ .بُآلّ يُ بريت ُْضآ دَبآ وَنى با بشِؤيت".
نىسِيزطُ نُ طىيٌَ يُ ضىاس ػًًٓط بىو ،وَنى با سؤيٌْ ضذُمخاخُنُّ بذؤ يذاسؤّ
طُسباص ًَٖٓا .طًَذاسَيُنِ طُوسَيإ ،يُ دَسيَذِ ػذاسدا ،بذُسثا نشدبذىو .طذُسباصإْ
سُػاَاتًَهِ يُدطاس صؤس بُ ضىاس دَوسيذا وَطتا بىوٕ ػاْ ػارًْؽ يُطُس تُختًَهِ
طُوسَ ،سيَو بُساْبُس بُ قاصّ داًْؼتبىوٕ.
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ناتآ َري غُصَ (دُالد) ثُتِ طًَذاسَنُّ يُ ًَِ طُسباصَنُ نشد ،طذُسباصَنُ
َذٌَ
طىتِ نُ ًَُٖؼُ دَسفُت بُ َُسهىَِ ُْطبُت دَدسيَت تا دوا خىاط خؤٍ بً
و طىتٌ نُ صؤس سُص دَنات بؤ دواداس نًََُو ثايح بهًَؼًَت.
ػذذاْ ،ذذُيتىاٌْ خىاطذذتُنٍُ سَت بهاتذذُوَ ...بؤيذذُ طذذُسباصَنُ ضذذُمخاخُنٍُ
دَسًَٖٓاو ط ٌَ دذاس يُطذُس يذُى ضذُمخاخٌ يًَذذا .يذُ ضذاوتشووناًَْهذا طذٌَ طذُط
َُيُى بىو ،دووًََإ ُٖس ضاويَهٌ بُ
دَسنُوتٔ ،يُنًَُإ ُٖس ضاويَهٌ بُ قُد بٓجًاي
ُْٓذذذاصٍَ ضذذُسخٌ طايًظذذهُيُى بذذىوو طذًًًََُإ ٖذذُس ضذذاويَهٌ بذذُ قذذُد بىسدذذُ
باصُْيًُنٍُ نىثٓٗاط بىوو ُٖس طًَهًإ ضاوَسِواٌْ فُسَاٌْ طُسوَسٍ خؤيإ بىوٕ.
َٔ يُ طًَذاسَّ بذَٕ "
طُسباصَنُ ٖاواسيهشد" :طُطُنامن فشياّ نُوُْٕ ،يُي
يُ ْاناودا ،طُطُنإ ًَٖشػًإ بؤ قاصٍْ دَسباسيإ بشدو يُ قاثٌ ُْٖذذيَهًإْ يذُ
ًَاْذإ بُ ٓاىاْا.
نُثىوٍ (يىوت) ُْٖذيَهٌ تشيإ ُْوئْ ُٖي
ثاػا ٖاواسيهشد َُُٓ" :ػتًَهٌ ُْنشدًًَُْ " يٌَ طُطُ طُوسَنُ ػاو ػارًْؼذٌ
َهُنذُ بذُ
ًَذإ بُ ٓاىاْا .طُسباصَنإ تشطذإْ قىضذاًْإ (ٖذُآلتٔ) .خُي
طشتْ ُٖي
ًًَُوَ طىتًإ طُسباصٍ ديًَشو دالوَس تؤ دَبٌَ ببًت بُ ثاػذاٍ ًَُٓذُو دَطذٍَُ
خؤػشاي
ػاصادَخامنٌ دىاْذا صََاوَْذ بهُيت "
َهٌ ،طُسباصَنُيإ طىاسٍ طايًظهُ نشدو يُ ناتًَهذا نُ ُٓو طٌَ طذُطُ يذُ
خُي
َهُنُ ٖاواسيإ دَنشد" :بزٍ با بزٍ " نىسِو
ثًَؽ طايًظهُنُوَ طَُايإ دَنشد ،خُي
ًَؽ فًهُيإ دَنًَؼاو طُسباصاًْؽ طشووديإ دَطىت.
ناي
ػاصادَخامنًؽ يُ ُٓدماَذا ،يُ نؤػهُنُ ٖاتُ دَسٍَْ سذُوت ػذُوو سؤر ػذايٌْ
صََاوَْذيإ طًَشِاو ػاصادَخامنًؽ بىو بُ ػارٌْ تاصَ.

ٖاْع نشيظتني ٓاْذسطٔ
يُ نؤضريؤنٌ (ٓاْذسوالْط)َوَ
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()9
بيَضووة مراويية ناشريينةكة
وَسص ،وَسصٍ ٖاوئ بىو ،دميٌُْ طىْذ يُدطاس دذىإ بذىو ،طذُمن صَسد بذىو بذىو،
ويَٓذٍُ طُوص َُٖىو ضَُُْضاسَناٌْ داثؤػٌ بىو ،يُقًُقًَهٌ الم دسيَزٍ الم طذىوس
سيٌَ دَنشد ،بُ دَّ سيَطاوَ ،بُ صَاًَْو نُ يُ دايهًًُوَ فًَش بىو بىو ،خؤٍ دَدواْذذ.
داسطتاًَْهِ طُوسَ دَوسٍ َُصساو طُوصَصاسَناٌْ طشتبىو ،ضُْذئ دَسياضذٍُ دذىإْ
ٌََ بُسِاط طىْذ يُ باوَػٌ ٓذُو
قىوٍَ يُ ْاوَْذٍ ُّٓ يًَشَِواسو داسطتاُْدا ُٖبىو .بُي
َفشِئَ بىو ،خاْىويُنٌ طُوسٍَ نؤْٕ نُوْاسا يذُ ْاوَْذذٍ
ٖاويُٓدا ،يُدطاس دىإْ دي
َُصسانُدا بىو ،نُ طذُسباُْنٍُ يذُ ريَذش تًؼذهٌ صيَذشِيين ٖذُتاودا دَدسَػذايُوَ.
سُوصيَهٌ بضىوى دَوساْذَوسٍ خاْىوَنٍُ دابىو ،يُ بٔ ديىاسٍ خاْىوَنُوَ تا قُساخٌ
سُوصَنُ يُنجاسضُ سيَىاغ بىو ،سيَىاطُنإ ًَٖٓذَ بُسص بذىوٕ نذُ َٓذذاآلٌْ بضذىوى
دَيإ تىاٌْ خؤيذاٌْ يذُ ثذُْادا وَػذًَشٕٖ ،ذَُىو طًذاو سووَنذُنإ وَنذى خذىدٍ
يًَشَواسَنُ نًَىٍ بىوَٕ .شاويًُى ،يُ ًَْى ُٓو طًاو سووَناُْدا دَرياَ ُّٓ ،شاويًُ يُ
ًَٓؼتبىو و ضاوَسِواٌْ ُٓوَ بىوًًَٖ .هُناٌْ
ًَٖالُْنٍُ خؤيذا ،يُطُس ًًَٖهُناٌْ ُٖي
برتوونًَينَ ْ بًَضىوَناٌْ بًَُٓ دًْذاوًَٓ .ذذٍ خذُسيو بذىو بذُسَ بذُسَ يذُّ ٖذَُىو
ضاوَسِواًُْ بًَضاس دَبىو ،ضىْهُ نشِنُوتٔ يُطُس ًًَٖهإ ،بُسِاط نذاسيَهٌ صَمحذُت
بىوُْٖ ،ذٍَ يُ َشاويًُنإ سؤراُْ دَٖاتُٓ ديذٌَْ ،بذُآلّ ُْٖذذيَهٌ تشيذإ سذُصيإ
دَنشدُٖ ،س يُ سُوصَنُدا َُيُ بهُُْٕ ،ى خؤ بطُيُْٓذُ ريَذش سيَىاطذُ نًَىيًذُنإْ
دَطٍَُ خاَشاويذا طُسطُسٌَ قظإ بٔ.
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ُٓدماًًَّٖ ،هُنإ يُى يُ دواٍ يُى تشوونإ" :دًذو ،دًذو" ٖذَُىو صَسديَٓذُ
َُْ طُسيإ يُ قاوغإ ًَٖٓا بىوَ دَس.
ًًَٖهُنإ ،بىو بىوٕ بُ دىدُي
خاَشاوٍ طىتٌ" :قام ،قام" بًَضىوَ َشاويًُنإ نُ قىػذكِ بذىو بذىوٕٓ ،ذاوسٍِ
َُٓالو ٓذُواليإ دَدايذُوَ ،خٓذُ خذٔ بذُّ الو بذُوالدا ساياْذذَنشد ،يذُ ريَذش طذُآل
سيَىاطُناْذا ُٖسضًُنًإ دَبًين بُ طُسطاٌَ تَُُػايإ دَنشدْ دايهًإ سيٌَ دَدإ
ٌَ خؤيإ تَُُػاٍ دَوسوبُسٍ خؤيإْ ُٓو طُوصَصاسَ ثإْ بُسيُٓ بهُٕ،
بُ نُيفٌ دي
ضىْهُ سَْطٌ نُطو (طُوص) بؤ ضاو باػُ.
َبُتذُ
بًَضىوَ َشاويًُنإ طىتًإ ُّٓ" :دًْايُ ضُْذ طُوسَيُ ،ضُْذ دىاْذُ " ُٖي
ػىيَُٓنٍُ ًَٓظتايإ يُ ضاو ُٓوطاّ نُ يُ ْاو ًًَٖهُناْذا بىوٕ ،صؤس دًذاواصتش بذىو،
خؤػرت بىو.
دايهُنُيإ طىتٌ" :وسديًُنامن ضُا ًَٓىَ ثًَتإ وايُ َُُٓ ٖذَُىو دًْايذُ ،دًْذا
ُٖس ُٓوَْذَيُ؟ دًْا صؤس يذُّ بذاخْ داسطذتاُْ طذُوسَتشَو تذا ُٓوثذُسٍِ َذُصساناٌْ
نُػًؼٌ طىْذَنُؾ دَسِوات َٔ تا ًَٓظتا ُْطُيًىََُتُ ُٓويَٓذَسو َُْذذيتىَ .دٍَ
ًَٓظتا رَاسَتإ تُواو بىو".
َذُناٌْ نذشدو طذىتٌ:
ُْٖطٌَ خاَشاوٍ يُ دًٌَ خؤٍ ُٖطتا ،تَُُػايُنٌ دىدُي
"ساوَطنت ،ساوَطنت ًَٖؼتا يُنًَهتإ ُْٖاتىوَتُ دًْاًَٖ ،ؼتا طُوسَتشئ ًًَٖهُ َاوَ
برتوونٌَ .خىدايا ر بهُّ ،ضُْذٍ تشٍ دَوٍَ تا برتوونٌَ بُسِاط يُ ضاوَسِواٌْ بًَذضاس
ًٌََ بُ دَْذىوى بُسمبذُ ٓذُّ ًًَٖهُيذُو بًرتوونًَذِٓ .طذُيشَ بؤضذٌ ًَٖؼذتا
بىوّ .دَي
ًَٓؼتُوَ.
ُْتشووناوَ ْ".دووباسَ يُطُس ًًَٖهُنُ ُٖي
َت
ثريَ َشاويًُى نُ ٖاتبىوَ ديذٌَْ خا َذشاوٍ ،ثشطذٌٓ" :ذٌَ ،سذاٍَ ْ ٓذُسىاي
ضؤُْ ،يُ ضًذايت؟"
خاَشاوٍ طىتٌ" :باػِ ،بُآلّ دوا ًًَٖهُ ًَٖؼتا ُْتشووناوَ ،يُوَ دَضٌَ نذاتًَهٌ
صؤستشٍ ثٌَ بضًَت .بُآلّ وَسَ با فُسخُناٌْ ديهَُت ثًؼاْبذَّ .يُدطاس دىأْ ،بذُ
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ٍَُ وا دىامن ُْديتىوٕ ُٖس َُٖىويإ يُ بابًإ دَضٔٓ ،ذُو بذٌَ
عَُشاتٌ خؤّ دىدُي
ويزداٍُْ نُ تا ًَٓظتا طُسيَهٌ َْٔ بًَضىوَناٌْ ُْداوَ".
ثريَ َشاوّ طىتِٓ" :ادَّ با تَُُػايُنِ ًًَٖهُ ُْتشووناوَنُت بهذُّ .ديذاسَ
دَبآ ًًَٖهُ قُيَُىوٕ بًَت .داسيَهًإ ًَٓؽ طُوز بىوّْ صَمحذُتًَهِ صؤسّ دَطذُأل
ضُْذ بًَضىَ قَُيًَهذا نًَؼا .يُ ٓاو دَتشطإُٖ ،س ضًِ نذشدو نؤػذا ْذَُتىاِْ فًَذشَ
َُبؤأل بُطذُسدا دَنذشدٕ ،فايذذَّ ْذُبىو ْذُبىوٓ .ذادَّ بذا
َُيُيإ بهُّ .ضُْذّ بؤي
تَُُػايُنِ بهُّ ٓا خؤيُتًًَِٖ َُُٓ ،هُ قُيَُىوُْ .واصّ يًَبًَٓذُْ بذشِؤ بذُالّ
َُناِْ تشتُوَْ فًَشَ َُيُيإ بهُ".
دىدُي
خاَشاوّ طىتِْ" :اْ ،ا َٔ ،تا ًَٓظتا صَمحُتًَهِ صؤسّ نًَؼاوََ ،اوَيذُنِ صؤس
ًَٓؼِ".
ضاوَسِوامن نشدووَ ،با نًََُهِ تشيؽ طُبش بهُّْ يُطُسّ ُٖي
َِ خؤت بهُ ،ضِ بُ باؾ دَصاِْ ُٓوَ بهذُْ".
ثريَ َشاوّ طىتِ" :بُ نُيفِ دي
ضىْهُ خاَشاوّ بُ طىيَِ ُْنشد ،صيض بىو ْ ُٖطتاْ سؤيٌ.
َُنُ بُ دىنُ دىى دَيىيظت يذُ قذاثؤسَ
طُسَدماّ ًًَٖهُ طُوسَنُ تشوونا .دىدُي
ًًَٖهُنُ بًَتُ دَسب .صؤس طُوسَْ ْاػريئ بىو .خاَشاوّ َاوَيُى يًَِ وسد بىوَوَ" :
ًََذِ
َُيُنِ طُوسَْ ْاػرييُٓ ،بُ ًٖض ػًَىَيُى يُواِْ دّ ْاضًَت ،تذؤ بً
ضُْذ دىدُي
بًَضىوَ قُيَُىوٕ بآ؟ دَّ طىب َُدَيُ ،صوو بُ صوو دَسدَنُوبْ .اضاس دَبًَت خؤٍ
بُ ٓاودا بهاتْ َُيُ بهاتُٓ ،طُس ساصّ ُْبآ بُ تؤبضّْ بُ ػاثإ دَخيَُُ ٓاوَوَ".
طبُيٓآ نذُ يذُ خذُو سِابذىوٕ ،سؤرَنذُّ سؤريَهذِ صؤس خذؤؾ بذىو ،خذاَشاوّْ
َذايذُ
بًَضىوَناِْ ضىوٕ بذؤ سُوصَنذُ .خذاَشاوّ يذُ ثذًَؽ َُٖىوياْذُوَ خذؤٍ ُٖي
َذايذُ ٓاوَنذُوَ،
َُناًْؽ يُى يُ دواّ يُى خؤيإ ُٖي
ٓاوَنُوَ" :قام ،قام ".دىدُي
خُسيو بىو يُ ٓاوَنُدا ْكىّ بنب ،بُآلّ يُنظُس ٖاتُٓ طُس ٓاوَنُو نُوتُٓ َُيُُٖ .س
َُنإ يُ ْاو ٓاوَنُدا بىوٕ ،تُْاُْت بىوُْوَسَ ْاػرييُٓ بؤسَ قُٓنذُؾ
َُٖىو دىدُي
دَطُأل ُٓواِْ ديذا َُيُّ دَنشد :خاَشاوّ طىتِْ" :اُْ ،خًَش قُيذَُىوٕ ًًْذُ .تذؤ
تَُُػا ضُْذ بُ باػٌ ثًَِ يُ ريَش ٓاوَنُدا ديَٓآْ دَباتْ خؤٍ قًت يُطُس ٓاوَنذُ
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ٌَ خؤَُ ،يُ طؤػتْ خىيَِٓ خؤَُُٓ ،وّ سِاطتِ بآ صؤس
سِادَطشيَتْ .ا بًَضىوّ سُآلي
يًَِ وسدبًتُوَ ُٓو ْاػريُْؾ ًًُْ قام ،قام ،دَّ وسديًُ دىاُْنامن دووّ بهذُوٕ بذا
َبُْذّ َشاوياْتإ ببُّ ،با ُٓواًْؽ بتإ بًذٓٔ .يذُ
دًْاتإ ثآ ًْؼإ بذَّ ،با بؤ َُي
َٔ دووس َُنُوُْوَ ،تا خًَشاتش بشِؤٕ باػرتَٓ .اطاتإ يذُ ثؼذًًُ بًَذت " خذاَشاوّْ
َبُْذذذو واسّ َشاويذذإ .ر ٖذذُساو فُستُُْيذذُى بذذىو .دوو
َذُناِْ طُيؼذذتُٓ َُي
دىدُي
َآٓ .ذُدماّ
َُّ َشاويإ يُطُس َاسَاطًُى يًًَإ بىو بىو بُ قُسقُػُو دََذُقاي
بَُٓاي
يُو بُيُٓدا ثؼًًُيُى ٖات بُطُساو َاسَاطًُنُّ بؤ خؤٍ سِفاْذ.
خاَشاوّ طىتِ" :وسديًُنامن ،خؤ بُ ضاوّ خؤتإ بًًٓتإ َُُٓ .ياطاٍ دًْايُ".
َِ خؤيذا خؤٍ بؤ خىاسدِْ طُسّ َاسَاطذًُنُ
ٓاو صايًُ دََِ ،ضىْهُ ُٓويؽ يُ دي
َطشٕ ،خًَشانُٕ ،نشِْؤؾ بؤ ثريَ َشاوّ بُسَُُٕٓ ،
ٓاَادَ نشد بىو دَّ ًَٓظتا ثآ ُٖي
صاْاتشئ َشاوّ طىْذَنُيُْ صؤسيؽ بىيَشو ديًَشَُٓ ،طألْ ْذُرادّ ُٓطذجاًْايًُٓ .ذُو
ثُتُ طىوسَّ نُ بُ القًُوَيُ دَبًٓٔ؟ َُُٓ بُسصتشئ ًَذاألْ ًْؼاُّْ سيَضَ نذُ بذُ
َشاويُى ببُخؼشبْ ًْؼاُّْ ُٓوَيُ نُ خاوَُْنُّ بذُ نُطذًَهِ تذشّ ْذاداتْ بذؤ
َطشٕ
َوْ طًاًُْبُساِْ طىْذ سيَضّ دَطشٕ .دَّ خًَشا ثآ ُٖي
خؤيٌ سادَطشيَت .طؼت خُي
با بشِؤئ ،القتإ واَُيُُْٓوَ يُى ،القتإ بآلو بطشٕٓ .ذُوَ بذضأْ نذُ ٖذُس بًَضذىوَ
َشاويًُنِ بُ ُٓدَ ًَُٖ ،ؼُ وَنى با ْ دايهذِ القذِ بذآلو دَطشيَذت ".بًَضذىوَ
َشاويًُنإ بُ طىيَِ دايهًذإ نذشدَ .شاويًذُناِْ دّ نذُ بذُ طُسطذاَِ طذُيشيإ
دَنشدٕ ،بُ قام قام طىتًإ" :تَُُػا ،وا يُى فُودِ تشَإ بؤ ٖاتُٖ ،س يُ َامنإ
نُّ بىو ،ياِْ دَبآ ُّٓ َُٖىوَ دَطُأل ًَُُٓدا بزئ؟ خؤ خىاسدِْ دًْا بُمشإ ْانات.
ٓاه تَُُػاّ ُٓو يُنُيإ بهُ ،ضُْذ سَصا قىسطًَُُٓ .ذُ سُصْانذُئ َُٓذُ يُطذُأل
ًَُُٓدا بزّ ".يُنظُس يُنًَو يُ َشاويًذُنإ خذؤٍ طُياْذذَ بًَضذىوَ ْاػذرييُٓنُْ
دَْىونًَهِ يُ ًَِ دا .دايهِ بًَضىوَ ْاػرييُٓنُ ٖاواسيهشد" :واصّ يًَبًَُٓ ،بؤضذِ
يًًَذَدَّ؟ بًَىَيُْ ناسّ بُ ناسّ نُطُوَ ًًُْ".
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ُٓو َشاويًُّ نُ يذُ بًَضذىوَ ْاػذرييُٓنٍُ دابذىو ،طذىتٌ" :دَصامن ،بذُآلّ صؤس
ْاػريئْ نؤًَذيًُ ،دَبٌَ تُْطُتاوٍ بهُئ ،بؤ ُٓوٍَ بشِوات "
ثريَ َشاويًُ ثُت يُ ثًًَُنُ طىتِ" :نضُنُّ ،بًَضىوَناْت ٖذَُىو دذىإْ سو
طىونٔ ،بُآلّ ُٓو يُنُيإ ،بُ باػٌ القِ بآلو ْاطشب ،واًًُْ؟"
خاَشاوّ طىتِ" :دُْابٌ َشاوّ سِاطتُ دىإ ًًُْ ،سَصا طىوى ًًُْ ،بُآلّ وَنذى
ًََِ يذُواِْ ديهذُ باػذرتيؽ
َُٖىو بًَضىوَناِْ تشّ بُ باػٌ َُيُ دَنات .دَتىامن بً
َُيُ دَناتُٓ .طُس ُْٖذب تُرَو ْاقؤآل (طُوسَّ ْاػريئ) دياسَُٓ ِٖ ،وَيُ نُ ُٓو
ًًَٖهُيُّ ُٓوّ يًَبىو صؤس طُوسَ بىوُْٖ ".طآ داُْويًُوَْ ريَش طُسدِْ بًَضىوَنُّ
َار نشدو ُْواصػتِ نشدْ يُطُسّ سؤيٌ" :دا ضىْهُ ًَْشَيُُٓ ،طُس دذىاًْؽ ْذُبِ
صؤس طشيٓط ًًُْ".
َآ بًَضىوَ َشاوّ بُطُصَإ ،صؤس ْاػريئ بذىوْ ٖذَُىو ثُيذُوَسْ َشيؼذوْ
بُي
َتذُيإ ثًَذذَنشدْ دَيذاْطىت" :تذُسا ،نذُ
َشاويُناِْ دّ بُس دَْىونًذإ دَداْ طاي
ْاقؤآلًَّْ ".شَ قُيًَو نُ ثُدمُيُنِ تًزّ طىرٕ ٓاطا يُ ثؼت ُٖس القًَهًذُوَ بذىو،
خؤٍ بُ طُوسَ و طُسوَسْ ثاػاٍ َُٖىو قُيَُىوْاِْ دًْا دَصاِْ ،نُ بًَضىوَ َشاوّ
تايِٓ بًِٓ وَنى ضاسؤنُّ نُػتًاِْ ضاسؤنُداس خؤٍ ثشِ با نشدْ ُٓوَْذذَّ قريِاْذذو
ػريِاْذ نُ ثؤثُٓنُّ ريَش ًَِ ػنيْ َؤس بىوَوَ.
بًَضىوَ َشاوّ ُْطبُت ُْيذَصاِْ نًَىَ بشِوات .ضىْهُ صؤس ْاسُص (ْاػريئ) بىوْ
َتُيإ ثًَذَنشدُٖ ،طتِ بُ بُدبُختِ دَنشد .سؤر بذُسؤر وَصعذِ خشاتذش
َُٖىوإ طاي
ًَذا تىْذذْ
دَبىوَُٖ .ىو ُٖس دَيإ بىغضاْذ ،تُْاُْت خىػوْ بشاناِْ خؤيؼٌ يُطُي
َُذذاِْ
سَِم بذذىوْٕ ًَُٖؼذذُ ثًًَذذإ دَطذذىت" :بشيذذا ثؼذذًًُيُى دَيهديذذتْ يذذُ نؤي
دَنشديتُوَ ".تُْاُْت دايهًؼٌ دَيطىت" :خؤصطُّ بُوَّ ْاتبًٓآ .بشيا يُبُس ضاوّ
طىّ دَبىويتَ ".شاويًُنإ بُس دَْىونًذإ دَداْ َشيؼذهإ ثذُالَاسيإ دَدآ .ذُو
نًزَؾ نُ داِْ دَداْآًَُٖ ،ؼُ بُ ْىونُ ػُم دووسّ دَخظتُوَ.
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َفشِيًذُ طذُس ثذُسريِٓ َُصسانذُٖ ،ذَُىو
طُسَدماّ ،سؤريَو ُٖس ضؤْآ بذىوُٖ ،ي
ضؤيُنُناِْ ُٓو ْاوَ نُ ُٓو يإ بًِٓ ،تشطذإْ فذشِئْ يذُو ْذاوَ دووس نُوتٓذُوَ.
َذئَْ يًَِ
َِ خؤيذا طىتِ" :ضىْهُ ْاػرييِٓ ،بؤيُ َُٓاُْ ُٖي
بًَضىوَ َشاويًُنُ يُ دي
دووس دَنُوُْوَ ".بًَضىوَ َشاوّ طؤسِئ (ْاوبشاو) ُٖس سؤيٌُٖ ،س سِؤيٌ تا ػذُويَهِ
دسَْط طُيًُ طىيَِ قؤثٌْ ٓاويَهِ طُوسَ ،نُ ثشِ بذىو يذُ طذؤُْْ َشاويًذُ نًَذىّ.
ُٓوَْذَ ػُنُتْ َاْذوو ْ ًٖالى بىو ُٖس يُويَٓذَسْ يُ قُساغ قذؤثٌْ صَيهاوَنذُدا
خُو بشديًُوَ.
نُ سؤر بىوَوََ ،شاويًُ نًَىيًُنإ ،يُى يُى يذُ خذُو سِابذىوْٕ بذُ طُسطذاَِ
َٓذَيذُنِ؟ بًَضذىوَ
سِواًْاُْ ٓذُّ غُواسَيذُْ يًًَذإ ثشطذٌٓ" :ذُسب تذؤ ر دذؤسَ باي
َشاويًُنُّ ٖاوسِيَُإ طُسّ بُ َُٖىو اليُنذا وَسدَطىوسِاْذْ سؤر باؾْ طذآلوّ يذُ
يُى بُ يُنًإ دَنشدَ .شاويًُ نًَىيًُنإ طىتًإ" :تؤ صؤس ْاػرييِٓ ،بُآلّ دَتذىاِْ
َِ ًَُُٓ بًَِٓ".
الّ ًَُُٓ مبًًَٓتُوَ ،بُ َُسدآ نُ بري يُوَ ُْنُيتُوَ رٕ يُ خًًَ
بًَضىوَ َشاوّ ُْطبُتْ داَاوُٓ ،وَّ بريٍ يًَُٓ دَنشدَوَ رٕ ًَٖٓإْ صََاوَْذذ
بىوَُٖ .ىو ٓاواتًَهِ ُٓوَ بىو نُ بتىاْآ ،بُ ٓاطذاِْْ بذآ طُسيُػذُْ بذآ ٓذُوَّ
نُغ طُسِّ ثآ بهات ،يُو صَيهاوَدا بزّْ بُ نُيفِ خؤٍ ٓذاو خبىاتذُوَ .تذاصَ دوو
سؤر بىو بًَضىوَ َشاويًُنُ طُيٌ بىوَ ُٓويَٓذَس نُ دوو ًَْشَ قذاصّ نًَذىّ ََ ٖاتٓذُ
ثًَؼآ ُّٓ .قاصاُْ ًَٖؼتا باسِ (بًَضىوَ ََُ بُٖاسَ) بىوٕ ،بؤيذُ صؤس طذىسزْ طذؤألْ
صيتُألْ بضيَى بىوٕ .بُ تُػُسَوَ (تُعًًل) ثًًَإ طىتٖ" :اوسِيَِ داسًَأل ،تؤ ُٓوَْذذَ
َُاُْوَْ خؤمشإ دَويَِ .دَتُوب دَطُأل ًَُُٓدا بًًَتْ ببِ بُ
ْاػرييِٓ نُ ضىويتُتُ دي
ًََو قذاصَ ًًََذُ
َٓذَيُنِ نؤضُسّ؟ يُ صَيهاويَهِ ديهُّ ُّٓ دَوسبُسَدا ،نؤَذُي
باي
َُ
دَرئ نُ ُٖس َُٖىويإ نًذزّ سِْذذو دذىأُْٖ .سنذُ ضذاويإ بذُّ طذُسْ فُطذاي
ْاػرييُّٓ تؤ بهُوبُْ ،ى بُ دَيَِ ،بُ طُد دأل ٓاػلْ ػُيذات دَبٔ "
يُ ثشِ دَْطِ تُقًِٓ دوو فًؼُى يذُ ٓاىاْذذا "تشيذل ،تشيذل" دَْطذِ دايذُوَ.
ُٖسدوو باسَِ قاصَنُ ثُيُ خىاس بىوُْوَ ،نُوتُٓ ْاو صَيهاوَنُ ٓ ،اوَنُّ ريَشيذإ يذُ
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خىيَين ُٓواْذا طىوس بىو .ديظإ دَْطذِ تُقذُ بذُسص بذىوَ ،قذاصَ نًَىيًذُناِْ ْذاو
َفشِئًٓ .ذّ سِاو بىو ُٓمما سِاو .سِاوضذًإ يذُ دَوسوبذُسّ
ُْجيُصاسَنُ (قاًَؼُآلٕ) ُٖي
قؤثِْ صَيهاوَنُدا خؤيإ بؤ يُ بؤطُ دابىوْٕ ُْٖذيَهًاًْؽ يُطُس داسَنذإ خؤيذإ
سُػاسدا بىو .دوونَُيًَهِ ػًٓباوّ ضشِ بُطذُس دسَختذُنإْ ٓاوَنذُوَ وَطذتا بذىو.
َجاوَوَ ،بُدَّ َذألْي
تىيُو تاريإ بُ ًَْى قاًَؼُآلْٕ دَوَُْداسَِنُدا ،بُ ًَْى قىسِْ ضً
َىؾْ بؤْهشدُْوَ دَٖاتُٓ ثًَؼآ .بًَضىوَ َشاوّ ُْطبُت ،يُ تشطا صساوّ تؤقِ بىو
َِ ْابىو .يُ ثشِ تاريُى يًَِ ْضيو بذىوَوَ .صَذاِْ بظذتًَو يذُ صاسّ
ْ طُسّ وَبٔ باي
ٖاتبىوَ دَسبْ تىوسَِيٌ يُ ضاواِْ دَباسّ .دََِ نذشدَوَْ دداْذُناِْ دريِنذشدَوَ.
َح خؤٍ بُ ٓاوَنُدا دا.
ُٓوطا بُالّ بًَضىوَ َشاويًُنُدا سؤيٌْ ػً
بًَضىوَ َشاويًُنُ طىتِ" :طىثاغ بؤ خىدا ُٓوَْذَ ْاػرييِٓ نُ تُْاُْت تاريؽ
ثًَِ قايًٌ ًًُْ نُ بؤ خؤّ مبخىات".
بذذُ دسيَذذزايٌ ٓذذُو َاوَيذذُّ نذذُ ساوضذذًإ تُقذذُيإ دَنذذشدو فًؼذذُنإ بذذُ ًَْذذى
قاًَؼُآلُْنُدا بُ طًضْ ٖىسِ تآ دَثُسِئ ،بًَضىوَ َشاويًُنُّ ٖاوسِيَُذإ يذُ دًَذِ
َِ بُطذُس
خؤّ ُْبضووت .نُ خؤس ٓاوابىو ،ساوضًًُنإ سؤيًؼنتْ نجذٌْ ٓذاساَِ بذاي
َُٖىو ػىيًََٓهذا نًَؼا .تا ُٓو دََُ بًَضىوَ َشاوّ بًَضاسَ يُ تشطا يذُ دًَذِ خذؤٍ
َهًِّْ ،طايُنِ دَوسوبُسّ نشد ،وَنى تًَظهُّ تفُْط بؤٍ
ُْدىوآلُٓ .وطا طُسّ ُٖي
دَسضىوْ يُ قؤثٌْ صَيهاوَنُ دووس نُوتُوَ .بايُنِ تىْذّ دَٖاتْ بًَضىوَ َذشاوّ
داَاو ،بُ ُٖصاس صَمحُت يُ َُصسانُ دَسضىو.
ثاريَهِ (بُؾ) ػُو بىسّ بىو نُ بًَضذىوَ َشاويُنذُ طُيًذُ نؤْذُ نىختُيذُنِ
ضهؤيُ .نىختُيُن ِ ًَٖٓذَ ويَشإْ داسِوخا بىو ،نذُ يذُ ٓذإْ طذاتا بذىو بذُ طذُسيا
بشِوخًَتْ طُيش بىو نُ تا ُٓو ناتُ خؤٍ بُ ثًَىَ طشتبذىو .طذغْ ٖذىسِّ بذاو بذاٖؤص
ُٖتشَػٌ ثًاوّ دَبشد .بًَضىوَ َشاوّ داَاو ،يُ ثاأل نىختُنُدا ،نًهِ يذُ عذاسدّ
َِ ُْطشيَتْ بُ ديىاسّ نىختُنُيذا ُْنًَؼًَت .باو باٖؤصَنذُ،
تىْذ نشد تا بايُنُ ُٖي
طات بُ طات تىْذتش بىو ،بًَضىوَ َشاويُنُ يُ ثشِ بًِٓ نُ بايُنُ اليُنِ يُ دَسطاّ
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نىختُنُ دَسًَٖٓاوَو نُيُبُسّ تآ خظتىوَ ،بؤيُ بًَضذىوَ َشاويًُنذُ دَيتذىاِْ بذُ
ٓاطاِْ يُو نُيُبُسَوَ خؤٍ خبضيًََٓتُ رووسَوَْ ُٖسواػِ نشد.
ثريَرًَْو ،بُخؤْ ثؼًًُيُىْ َشيؼهًَهُوَ يُو نىختُيُدا دَريا .ثؼذًًُنُ نذُ
ْاوّ (طاِْ) بىو ،صؤس ػاسَصاياُْ ثؼتِ نىوسِ دَنشدَوَْ دَّ ًَاواْذْ َذىوّ خذؤٍ
طشر دَنشدْ دَّ َشِاْذو دَّ ثشخاْذ .خؤ ُٓطُس ثريَرٕ دَطتِ بُ تىونُنُيذا ًَٖٓابا،
بذذُ تايبذذُتِ ُٓطذذُس بُثًَضذذُواُْوَ دَطذذتِ ثًَذذا ًَٖٓابذذا ،ثضيظذذهِ يًَذذذَ بذذىوَوَ.
َشيؼهُنُ دوو القِ صؤس نىستِ ُٖبىوْ ،اوّ (خشثٔ) بىوَ ُّٓ .شيؼذهُ ًًَٖهُنذُس
ًََهِ خذؤٍ خؤػذِ دَويظذت .نذُ دًْذا سووْذاى بذىوَوَ،
بىو ،ثريَرٕ وَنذى َٓذذاي
سؤرُٖآلت ،طُيشيإ نشد بًَضىوَ َشاويًُنِ غُسي ْ غذُواسَ خذؤٍ بذُ طؤػذُيُنِ
نىختُنُياْذا نشدووَ ،صؤسيإ ثآ طذُيش بذىو .ثؼذًًُنُ دَطذتِ بذُ َشِاْذذٕ نذشد،
َشيؼهُنُ نُوتُ دسقُ دسمْ طاسَ طاس .ثريَرٕ طُسّ يذُ ٖذُساو ُْٖطاَذُّ ٓذُوإ
طىسَِا بىو ،ثشطٌ" :ضِ بىوَ؟" سِواًًُْ دَوسوبُسّ خؤٍ ،بُآلّ ضىْهُ ضاوَناِْ نذض
َذُو نذُ سيَذِ وٕ
بىو بىوٕ ،بًَضىوَ َشاويًُنُّ ََ بذىو بذُ َشاويًذُنِ خذشثْٔ قُي
نشدووَْ بُ ثًَِ خؤّ ٖاتىوَتُ بُس دَطتِ ،طىتِ" :بذُه بذُه ر دَطذهُوتًَهِ بذا
ٖاوسدَيُ ُٓطُس ًََضهُ بآ باػًًَُٖ ،هَُإ بؤ دَنات .بذُآلّ دَبذآ دذاسب طذُيش
بهُئ تا بضاْني ًَْشَيُ يإ ًًََُ ".ثريَرٕ ،طآ ُٖفتُّ سيَو ،بؤ تاقًهشدُْوَ بًَضىوَ
َُنذذُّ خؤيذذذا سِاطذذشت ،بذُآلّ بذذُ دسيَذذزايٌ ٓذذُّ َاوَيذذُ تاقذذُ
َشاويًُنذُّ يذذُ َاي
ًًَٖهُيُنًؼٌ ُْنشد.
ًَٓظتا ،ثؼًًُْ َشيؼهُنُ بىو بىوٕ بُ ٓاغاو خامنِ َاألًَُٖ .ؼذُ دَيذاْطىت:
َهى بُ ًْىَ باػذُنُّ دًْذا
"ًَُُْٓ دًْا" ،ضىْهُ خؤيإ ُْى ُٖس بُ ًْىَّ دًْا ،بُي
دَصاِْ .بًَضىوَ َشاويًُنُّ يَُُسِ خؤَإ ،باوَسِّ وابىو نُ َُٖىو نُطذًَو ٖذُقِ
ُٓوَّ ُٖيُ سِاوبؤضىوِْ دًاواصْ تايبُتِ خذؤٍ ٖذُبآْ طىصاسػذتِ يًَبهذُٕ .بذُآلّ
َشيؼهُنُ وا بريٍ ُْدَنشدَوَْ َُُّٓ ثآ قُبىأل ُْدَنشا .سؤريَذو َشيؼذهُنُ ،يذُ
بًَضىوَ َشاويًُنُّ ثشطٌ" :تؤ دَتىاِْ ًًَٖهُ بهُّ؟"
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 ُْ. نُواتُ دََت يًَهبُٓو فضَ َُنُ.ثاػإ ثؼًًُنُ يًَِ ثشطٌ" :تؤ دَتىاِْ خؤت طًغ بهُيتُوَْ مبشِيَٓذِْ ثضيظذو
بٗاوّ؟"
 َُْْهِ ٓاقألْ فاًَذَ نُوتُٓ قظُ ،تؤ دََت داخذُو يذُ خؤتذُوَ
 نُواتُ ،نُ خُيقظُ َُنُ.
َهىسَِا .يُ ثشِ ُٖطتًهشد
بًَضىوَ َشاويًُنَُ ،اتْ خَُباس يُ طىوضًَهُوَ ُٖي
ثًَىيظتِ بُ ُٖواّ تاصَو تًؼهِ خؤسَ ،بؤيُ سُصّ دَنذشد نذًََُو َُيذُ بهذاتْ
َِ خؤٍ بؤ َشيؼهُنُ نشدَوَ.
طشيَِ دي
َشيؼهُنُ بُسطعِ (وَآلّ) دايُوَ َٔ " :دَصامن نىيَذت ديَؼذًَت؟ ضذىْهُ ٖذًض
ناسيَو ْاصاِْْ ًٖضت يُباسا ًًُْ ،بؤيُ بري يُّ ػتُ قؤسِاُْ دَنُيتُوَ .بشِؤ يُ دًاتِ
ُّٓ طُودُ طُودًًَُٖ ،هُيُى بهُ ،يا َشَِ َشيَو بهُُْٖ ،طآ دَبًِٓ ضؤٕ ٖذَُىو
َِ خؤت دَبآ".
ػتًَو بُ دي
بًَضىوَ َشاويًُنُ طىتِ " :تؤ يُ قظُناِْ َٔ ْاطُّ ،يًَِ تًَٓاطُّ"...
َشيؼهُنُ نُ بُسطعِ دايُوَ" :باػُُٓ ،طُس َٔ يًَت تًَُٓطُّ ٓذُدّ نذآ يًَذت
َرت دَصاِْ ،واًًْذُ؟ ُٓوَْذذَؾ
دَطات؟ بًَطىَإ خؤت يُ ثريَرْٕ ثؼًًُنُؾ بُ ٓاقً
غُسِا َُبُ بضهؤٍ .باوَسِ بهُ َٔ خًَشو ضانُّ تؤّ دَوب .ثًَؼًٓإ طىتىياُْ :دؤطت
ُٓوَيُ بتطشيَٓآ ُْى بتخاتُ ثًَهُْني ناتٌ خؤت بُ فريِؤ َُدَ .باػرتئ ػت ُٓوَيذُ
بُصووتشئ نات بًًَتُ ًًَٖهُْ فًَذشّ ًًَٖهذُ نذشدٕ ببًذت ،ضذؤٕ مب ِشيَٓذِ ،ضذؤٕ بذُ
ثُسَِناْت ثضيظو بٗاوّ".
بًَضىوَ َشاويًُنُ طىتِ" :وا باػرتَ يًَشَ بشِؤّْ خؤّ بُ دًْاّ بُسيٓذا بهُّ".
َشيؼهُنُ طىتِ" :نُيفِ خؤتُ ،ضًت ثًَخؤػُ ُٓوَ بهُ".
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ََُشَِودا تآ ثُسِّ ْ،يذُ صؤس ٓذاودا َُيذُّ
بًَضىوَ َشاويًُنُ يُوب سِؤيٌ ،بُ صؤس قُي
َتذُّ ثًَذذَنشد .وَسص
نشد ،بُآلّ ُٖس نُطًَو نُ دَيبًُِٓٓ ،وَْذذَ ْاسذُصْ ْاػذرييُٓ طاي
ٖاتْٔ سؤيني ،تا وَسصّ ثايض ٖات .طُآلّ داسو دسَختإ بُسَ بذُسَ صَسد دَبذىوٕ ،بذا يًَذِ
دَدإْ دَوَسئ .دًْا صؤس طاسد بىو بىوُٖ .وسّ طُواأل طُواأل ،نُ دياس بىو بُفشّ ثًًَُ ،يُ
ًَٓؼذتبىوْ يذُ طذُسَا
صَوّ ْضيو دَبىوُْوَ .قُيُسَِػهُيُى يذُ ًَٖالُْنذُّ خؤيذذا ُٖي
َذَيُسصّْ دَيكشِاْذ ،ريإ يُو طُسَاْ تؤفذُدا بذؤ بًَضذىوَ َذشاوّ ُْطبذُتْ بًَضذاسَ
ُٖي
َِ بُطذُس ٖذَُىو
صَمحُتْ درواس بىو .سؤرَّ ،دََُو ًَٓىاسَيُى ،نُ تًَؼذهِ ٖذُتاو بذاي
َٓذَيذُنِ طذجٌ دذىإ ٖاتٓذُ بًَؼذُو َُصسانذُ .بًَضذىوَ
ػىيًََٓهذا نًَؼذابىو ،ثؤيذُ باي
ًَذإ
َٓذاُّْ ُْبًِٓ بىوَُٖ .ىو ٌَ باسيوْ دسيَذز ،باي
َشاويًُنُ بُ عَُشاتِ خؤٍ ُّٓ باي
طُوسَ بىوَُٓ .اُْ قىو بىوٕ .دَْطْ ٓاواصيإ ٖذَُىو ٓاىذاِْ ثذشِ نشدبذىوٓ .ذُّ قذىوَ
ًَإ دَداْ بذُسَو ٓذاسإْ طُسَذُ طذًَشو
ًََو يُّ ناتُدا ،يُ ػُقُّ باي
دىاْاَُُْٖ ،ىو طاي
دَسياضُّ طُوسَتش نؤضًإ دَنشد
َُٓاُْ ،يُ ٓاىاْذا بُسَ بُسَ بُسصو بُسصتش دَبىوْذُوَو بًَضذىوَ َشاويًُنذُّ ٖذاوسِيَِ
خؤَإْ ،ىقُِ تَُُػاّ ُٓوإ بىو بىوُٖ .طتًَهِ طُيش دألْ دَسووِْ داطذري نذشد بذىو.
َذَبشِّ تا َُيُنإ باػذرت
بُطُس ٓاوَنُوَ بُ ُٖس ضىاس دَوسّ خؤيذا دَطىسِايُوَْ ًَِ ُٖي
بذيٓآ يُ ث ِش ٖاواسيَهِ ًَٖٓذَ بُسصْ طُيشٍ نذشد نذُ خذؤٍ يذُ دَْطُنذُّ خذؤٍ تشطذا.
َٓذَ دىاْاُْ يُ بريبهات ،ناتآ نُ ُٓوإ يُ ُٖتُسّ ضاو وٕ بىوٕ ،خذؤٍ
ُْيذَتىاِْ ُٓو باي
بُريَش ٓاوَنُدا نشد .نُ ٖاتُوَ طُس ٓاوَنذُ ًٓذذّ بًَضذىوَ َشاويًُنذُّ دذاسإ ْذُبىو،
َٓذاُّْ ُْدَصاِْْ تُْاُْت ُْػًذَصاِْ نذُ
ُٖطتًَهِ طُيش طُساثاٍ طشتبىوْ .اوّ ُٓو باي
بؤ نىب نؤر دَنُٕ ،بُآلّ ُٖطتًذَنشد نُ ُٖسطًض ًٖض نُغْ ًٖض ػتًَهِ بُ ُْٓذذاصَّ
َِ خؤيذا صَسَِيُى بُغًًِ ثًَٓذُدَبشدٕٖ .ذُسطًض
َٓذاُْ خؤؾ ُْويظتبىو .يُ ْاخِ دي
ُٓو باي
ُٓو دىاًُّْ بؤ خؤٍ بُ ٓاوات ُْخىاطتبىوُٓ .و تًُْا ُٓوَْذَّ بُغ بىو نُ َشاويًُناِْ
َِ بهذُٕ ،دَسّ ُْنذُٕ ،داَذاْ خذؤت بًَضذىوَ َذشاوّ ْاسذُص
دّ يُ ًَْى خؤياْذا قذُبىي
(ْاػريئ)
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وَسص طؤسِا ،صطتإ ٖات ،صطتاًَْهِ صؤس طاسد .بًَضىوَ َشاوّ ْاضاس بىو يذُ ٓاوَنذُدا
َُيُ بهات تا ُْيبُطتآ ،بُآلّ ٓاوَنُ سؤر بُ سؤر صيذاتش دَيبُطذتْ َُودانذُّ نذَُرت
دَبىوَ ،تا واّ يًَٗات َُٖىو ٓاوَنُ بُطتِْ بىو بُ يُنجاسضُ طُٖؤأل .بًَضىوَ َشاوّ يذُ
َآ ٓاوَنذُّ دَوسوبذُسّ بًبُطذذتآ ،بذُآلّ بذآ
ْاو ٓاوَنُدا ثًًَُناِْ دَدىوآلْذ تا ُْ يُي
َِ .طُسَدماّ َاْذوو بىو ،يُ ثُيىثؤ نُوتْ طُٖؤأل ضىاس دَوسّ طشت.
طىود بىو ُٖوي
بُياِْ صوو ،نابشايُنِ دىوتًاس نُ بُ ويَٓذَسا تًَذَثُسَِّ ،شاويًُنُّ بًِٓ نُ يُ ًَْذى
َُنُّ ػذهاْذو
َُناِْ (قاخ قاخ ،تُقتُقًًُ) طذُٖؤي
طُٖؤألدا طريٍ خىاسدووَ .بُ طُْذَي
َِ
َذُوَ ،بذؤ الّ رُْنذُّ بذشدَوَ .بًَضذىوَ َذشاوّ يذُوب .يذُ َذاي
َشاويًُنُّ بذؤ َاي
َُناِْ دَياْىيظت طَُذُّ دَطذُأل بهذُٕ،
دىتًاسَنُدا ٓاًَٖهِ تآ طُسِاْ بىرايُوََٓ .ذاي
بُآلّ ُٓو وايضاِْ نُ دَياُْوب ُٓصيُتِ بذَٕ .بؤيُ ػجشصَْ تشطاْ بُ َُٖىو اليُنذا غاسّ
دَدا .يُ ثُػؤناويذا خؤٍ بذُ قاثًَذو ػذريدا نذشد ،ػذريَنُ سرايذُ ْذاو رووسَنذُ .رْذِ
دىوتًاسَنُ بُ قًزَ قًز دواّ نُوت ،بًَضىَ َشاويًُنُ ُٓجماسَيإ خؤٍ بُ قاثُ نُسَيُنذا
َفشِّْ نُوتُ نُْذووَ ٓاسدَنُياْذُوَ ْ،ثاػذإ يذُويَؽ دَسٖذاتٓ .ذُودا
نشدْ يُويَىَ ُٖي
َُنإ بُدَّ ثًَهذُْنيْ
رُْنُ ،بُو َكاػُّ نُ بُدَطتًُوَ بىو ،يُنًَهِ ثًَذا نًَؼآَ .ذاي
َُنذُ
ُٖساو ُْٖطاَُوَ نُوتُٓ ُٖوألْ تُقُالّ ُٓوَّ نُ بًطشٕ .خؤػبُختاُْ دَسطاّ َاي
نشا بىوَوَْ بًَضىوَ َشاويًُنُ بُ ُٖس صَمحُتآ بىو تذىاِْ يذُ دَسطانذُوَ وَدَسبهذُوبْ
َفشِب .ناتذآ طُيًذُ بًَؼذُصاسإٖ ،ذًالىْ َاْذذوو ،ػذجشصَْ
بُسَو بًَؼُو ي ًَذشَِواسإ ٖذُي
سُثُطاو ،يُطُس ُٓو بُفشَ صؤسَ ًْؼتُوَ نُ تاصَ نُوتبىو.
طُسباسّ َُٖىو بُدبُختًُناِْْ ،اضاس بذىو طذُسَاّ طذُختِ صطذتاًْؽ تُسذَُىٍ
بهات،
َِ بُطُس َُٖىو اليُنذا نًَؼذا،
سؤرطاس تًَجُسِّ ،وَسصّ بُٖاس ٖات ،ثشِتُوّ ُٖتاو باي
َطري.
تُيشوتى نُوتُٓ خىيَٓذًٕٓ ،ذّ بُٖاس بىو ُٓمما بُٖاس تا سُصنُّ دىإْ دي
َذُناِْ
َُناًْا تًَطُيٌ نُ صؤس بذًَُٖض بذىوٕ .باي
َِ يًَو نشدُْوَ ،بُ دَْطِ باي
يُ ثشِ باي
َِ بطشْٕ يذُ عذاسدّ بذُسص بهُْذُوَ .يذُ ػذُقُّ
طُوسَ بىو بىوْٕ ًَٓظتا دَياْتىاِْ ُٖي
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ًَذا ،يُ ضاو تشووناًَْهذا خؤٍ طُياْذَ باخًَهِ طُوسَ .داسطًَى ،ػذهؤفُيإ نذشد بذىو،
باي
َطذريو دذىإ بذىوٖ ،ذُس طؤػذُيُنًت
بؤِْ ياغ ،دًْاّ ثشِ نشد بىو .بُ سِاطتِ باخًَهِ دي
تَُُػا دَنشد ،تُسِْ بشِو ثاساوو بُٖاسّ بىو.بًَضىوَ َشاويًُنُّ ٖاوسِيَُذإ ،يذُ قذىوآليٌ
باخ ُنُوَو يُ دووسَوَ طآ قىوٍ طذجِ دذىاِْ بذُدّ نذشد ،نذُ بذُ بذُس ضذاويًُوَْ بذُ
ًَإ يًَو دَدا ،يُ دووسَوَ ْاطًًًُٓوَو خًََُهِ طُيش طذُساثاٍ داطذشت .يذُ
غشووسَوَ باي
َٓذذَ دىاْاْذُُٖ ،سضذُْذَ ثًًَذإ ْذاخؤؾ
َِ خؤيذا طىتِ" :واضانُ بضِ بذؤ الّ ٓذُّ باي
دي
دَبًَتْ يًَِ تؤسَِ دَبْٔ بُ دَْىونإ تًَِ بُسدَبْٔ دََهىرٕ ،بُآلّ قُيذّ ًًُُْٓ ،وإ بذُ
دَْىوى مبهىرٕ باػرتَ يُوَّ َشاويإ بُس دَْىونِ بذَٕ يإ َشيؼهإ ثُالَاسّ بذذَٕ ،يذإ
َُّ َُصساداس بُس ْىونُ ػاثامن بذات يإ يُ طُسَاّ صطتاْذا سَِم ببُُوَ".
نضؤي
ًَذا ،خؤٍ بُ سووباسَنُدا نشدْ بَُُيُ بُسَو الّ قىوَ دىاْذُنإ
ُْٖطآ يُ ػُقُّ باي
ًَإ داو بُثُيُ خؤيإ طُياْذب .بًَضذىوَ َذشاوّ
سؤيٌ .ناتآ قىوَنإ بًًٓإ يُ ػُقُّ باي
بُطُصَإ طىتِ" :وَسٕ مبهىرٕ " بُدَّ ضاوَسِواِْ َُسطُوَ ،طُسّ بُ دياس ٓاوَنُوَ ػؤسِ
َُنُدا بًَُِٓٓ .ذُ
َٓذَيُنِ دىاِْ يُ ٓاوَ طافْ صوآلي
نشدَوَ .بُآلّ ضِ بًين؟ ويَُّٓ باي
َآ طؤسِابىوًٓ ،ذّ بًَضىوَ َشاويًُ بؤسَقُٓ ْاػريئْ ْاقؤآلنُّ دذاسإ
ويَُّٓ خؤٍ بىو ،بُي
َهى قىويُنِ تُواو بىو.
ُْبىو ،بُي
َبُْذّ َشاويإ بًًَتُ دًْا ،طشيٓط ُٓوَيُ يُ ًًٖهذُ قذىو
طشيٓط ًًُْ يُ َُصساْ َُي
بىو بًت.
قىوَ طُوسَناِْ تش ،بُ دَوسوبُسيذا َُيُيإ دَنشدْ بُ دَْىونإ ُْواصػذتًإ دَنذشد.
ضىْهُ يُ ُْطبُتِْ بُدبُختِ سصطاس بىو بىو ،يُ خؤػًاْذا يُ ثًَظتِ خذؤٍ ْذُدًََٖىسّ.
ُْٖىونُ يُ َُٖىو نُغ صياتش قُدسّ رياِْ خؤؾْ بايُخِ دىاِْ دَطشتْ دَصاِْ .ضُْذ
ًََو
ًََو ٖاتٔ بؤ باخُنُ تا وستهُ ْإْ طُمنُ ػاَِ بؤ قىوَنإ خبُُْ ٓاوَنُوََٓ .ذاي
َٓذاي
نُ يُ َُٖىو ُٓواِْ دّ بضىونرت بىو ،بُ طُسطاَِ ٖاواسّ نذشد" :تَُُػذانُٕ َُٓذُ
َآ ،قىويذُنِ
َُناِْ ديهُؾ َُٖىو بُيُى دَْط طىتًذإ" :بذُي
قىويُنِ تاصَيَُٓ ".ذاي
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َُ يًَذإْ طىسِدإْ بُ غاس سؤيًؼنت تا داىْ
تاصَ ٖاتىوَُٓ ".ودا يُ خؤػًاْذا نُوتُٓ ضُثً
بابًؼًإ بًَٓٔ.
َهُّ نُ بؤ باخُنُ دَٖاتٔ تا وستهُ ْإْ طُمنذُ ػذاٌَ بذؤ قىوَنذإ خبُْذُ
ُٓو خُي
ٓاوَنُوَ ،دَياْطىت ُّٓ" :قىوَ تاصَيُ يُ َُٖىو ُٓواِْ تش دىاْرتَ .تاصَ بذاسِْ دىاْذُ".
قىوَ ثريَناًْؽ ،بًُْطاّ ثشِ ًَٗشو طتايؼُوَ طُيشيإ دَنشد.
بًَضىوَ َشاويًُنُّ يَُُسِ خؤَإ نُ ُٓو َُٖىو ًَٗشو سِيَضَّ دَبًٓذِ ،دَثُػذؤناو
َِ دَداُٖ .طتِ ػادَاِْ ،طذُساثاٍ قذىوَ باسَِنذُّ داطشتبذىو،
يُ ػُسَا طُسّ وَبٔ باي
َذِ ثذشِ ًَٗذشو ديؤظذاِْٖ ،ذُسطًض
َِ ثاىْ بًَطُسد ،دي
بُآلّ يُ خؤٍ بايٌ ُْبىو ،ضىْهُ دي
َُغشووس ْابًَت .يُ خؤّ بايٌ ْابًَتُٓ .و ناتاُّْ وَ بري ديَٓايُوَ نُ ٖذَُىوإ ٓاصاسيذإ
َتُيإ ثًَذذَنشدْ يُطذُأل ًَٓظذتادا بذُساوسدّ دَنذشد نذُ
َُيإ ثآ دَنشدْ طاي
دَدا ،تُػكُي
َٓذَيُ.
َُٖىوإ دَياْطىت دىاْرتئ باي
َِْ داُْواْذ بىوَوَو بُ ٓاطتُّ خؤّ يُ ٓاوَنُ دَطىو،
بُٓ ياطٌ وَُْوػُيٌ طُسّ ضال
َُناِْ ثًَهذذادإْ طُسدْذُ دىاُْنذُّ قذىت
ُٖتاو طُسّْ ٓاساّ دَدسَوػايُوَُٓ .ويؽ باي
َُوَ ،بُوثُسِّ ػادّ ٖاواسّ نشد" :ناتذآ نذُ بًَضذىوَ َشاويًذُنِ
نشدَوَو يُ ناْطاّ دي
ًَؼذا ٓذُوَّ بذُ بذريدا ْذُدَٖات نذُ سؤرب يذُ سؤرإ،
ْاسُص بىوّ ،يُ ثشِخُّ خُوّ خُياي
ُٓوَْذَ خؤػشاأل ببِ".

ٖاْع نشيظتني ٓاْذسطٔ
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()11
رِاثونسةأل
ًَإ
ُٖبىو ُْبىو ،سؤرطاسيَو رْٕ ًََشديَو ثًَهُوَ دَريإٓ .ذُّ رْٕ ًََذشدَ َٓذذاي
ُْبىو ،بؤيُ صؤس خَُنيْ ْاسَِسُت بىوٕ .طُسَدماّ خىاوَْذ ٓاواتِ رْٕ ًََشدَّ ًَٖٓايُ
َُنُّ ُّٓ رْٕ ًََشدَ ًَٗشَباُْدا
دّْ ،رُْ طهِ ث شِ بىو .ثُدمُسَيُنِ بضىوى يُ َاي
َضاسّ
ُٖبىو ُّٓ ،ثُدمُسَيُ دَيشِواًُْ طُس باخًَهِ يُدطاس دىاِْ ثذشِ يذُ طذىألْ طذىي
دىإ.
ػىسَيُنِ (ديىاس) صؤس بُسص بذُ دَوسّ ٓذُّ باخذُدا نًَؼذشا بذىو،و نذُغ صاتذِ
ُْدَنشد بضًَتُ باخُنُوَ ،ضىْهُ خاوَِْ باخُنُ رًَْهِ دادووباصّ بُ دَطُآلت بذىو
َهِ دًْا يًَِ دَتشطإ.
نُ َُٖىو خُي
سؤريَو ،رُْ يُبُس ثُدمُسَنُ وَطتا بىوْ ْ،كىَِ تَُُػاّ باخُنُ بىو ،نُ يُ ثشِ
َِ بُطُسَوَ بذىو .طذُآلّ
َِ سِاثىْضَي
ضاوّ بُ تُختًَو نُوت نُ صَآلتُيُنِ صؤسّ طىي
َُنُ ًَٖٓذَ تُسِو ٓاوداسْ تاصَ بذىو نذُ رْذُ سذُصّ ضذىوَ خذىاسدِْ صَآلتذُّ
ساثىْضَي
ساثىْضَأل .تاطُّ خىاسدِْ صَآلتُّ ساثىْضَأل سؤر بُ سؤر يُالّ رُّْ تائ نذُ بًَذضْ و
ًَٓا بىو نُ ُٓطذُس يذُو طًايذُ ْذُخىات نذاّ
َُطرياِْ دَنشد ،صياتش دَبىو ْ،رُْ دي
دَناتْ ُْوطٌ دَتهآْ ُْخؤؾ دَنُوبْ الواصْ سَِْط صَسد دَبآ .ضُْذ سؤريَو بُّ
َُوَ بىسّ ،تا سؤريَو ًََشدَ ُٖطتِ بُ ًْطذُساِْْ ثُػذًَىّ ٖاوطذُسَنُّ نذشدْ
ساي
طىتِ" :طًاُْنُّ بؤضٌ ُٓوَْذَ الواص بىويت ؟ رُْ وَآلَِ دايُوَُٓ" :طذُس ،تؤصيَذو
ًَٓذاّ نذُ دََذشّ".
َُنَُاُْوَ ُٖيذُْ ،ذُخؤّ ،دي
سِاثىْضَأل ،نُ يُ باخُنُّ ثؼت َاي
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َِ خؤيذا طىتِ" :تا رُْنُّ َُْشدووَ با
ثًاو َنُ ،نُ رُْنُّ صؤس خؤػذَويظت ،يُ دي
َِ بؤ بضِٓ".
فشيا بهُوّ ْ،بُ ُٖس ْشخآ بىوَُْٖ ،ذب ساثىْضَي
نُ سؤر ٓاوا بىو ،دًْا تاسيو بىو ،ثًاوَ بُطُس ديىاسْ سُطاسَنُ نُوت ،خؤٍ بذُ
َِ ضِْٓ بؤ رُْنذُيٌ ًَٖٓذا.
باخِ رُْ دادووباصَنُدا نشدْ بُ ثُيُ باوَػًَو سِاثىْضَي
َُنُ ،صَآلتُيُنِ ًَٖٓذَ بُ تاّْ يذُصَتِ دسوطذتهشدْ خذىاسد نذُ يذُ
رُْ ،بُساثىْضَي
عَُشاتِ ػتِ وا خؤػٌ ُْخىاسد بذىو .سؤرّ دواتذشيؽ ،رْذُ ديظذإ سذُصّ ضذىوَ
خىاسدِْ صَآلتُّ ساثىْضَألْ ًََشدَنُّ ْاضاس نشد َُٖذيع بؤ باخُنُ بضًَتْ ُْٖذب
َِ بؤ بًَٓآ.
ساثىْضَي
ًَٓىاسَ وَختًَهِ دسَْط ،ثًاوَ بؤ داسّ دووَّ بُطُس سُطذاسّ باخُنذُ نذُوت،
بُآلّ ُٖسنُ ثًَِ ْايُ ْاو باخُنُ،ضاوّ بُ رُّْ دادووباص نُوتْ تشغ يذُ طذُساثاٍ
ًْؼت .رُّْ دادووباص ،بُ ًْطايُنِ صؤس تىسَِوَ ٖاواسيهشد" :ضؤٕ ويَشات وَنذى دصإ
َُنامن بذصيت ؟ تؤ دَبآ
َُ ساثىْضَي
بُ سُطاسَنُدا طُس بهُوّْ بًًَتُ ْاو باخُنُّْ طىي
يُطُس ُّٓ سووقاَِْ طُسثًَضًُت طضا بذسيًَت تا ببِ بُ ثُْذو عًهَت بذؤ نُطذاِْ
تش ".نابشا طىتِ" :تهايُ مببىسَ ،ضىْهُ َٔ يُ ْاضاسيذا ُّٓ ناسَّ نذشدووَ .رُْنذُّ
َُناِْ تذؤّ بًٓذِْ بذُدؤسب
َُ ساثىْضَي
ساًًَُيُ ،بًَضطُواُْ ،يُ ثُدمُسَنَُاُْوَ طىي
َُ نُ ُٓطُس ُْخيىاسدايُ ناَِ دَنشدْ دََشد".
سُصّ ضىوَ خىاسدِْ ُٓو طىي
رُّْ دادووباص نُ طىيَِ يُو قظاُْ بىو طىتُِٓ" :طُس ساطذت بهذُيتْ وابًَذت،
َُّ نُ دَتإ بآ ،بذَيتُ َٔ تا بُ
تًُْا بُ يُى ػت يًَت خؤؾ دَمب .دَبآ ُٓو َٓذاي
َُنذُت ٓايٓذَيذُنِ باػذٌ دَبًَذتْ وَنذى
ًَٓابذُ نذُ َٓذاي
دَوسّ دًْادا بًط ًَشِّ .دي
دايهًَو ٓاطاداسّ دَنُّ".
َهشد.
ثًاوَ ،يُ تشطا ،داوانٍُ رٍُْ دادووباصٍ قُبىوي
َُ ٖاتُ دًْاْ طذُسو نُيًذٍُ رْذٍُ دادووبذاص ثُيذذا بذىو.
صؤسٍ ُْبشد نُ َٓذاي
َُنٍُ دَطٍَُ خؤدا بشدو ْاوٍ ْا "ساثىْضٍََ"ْ ُّٓ .اوَ يُو دَظذُسو
دادووباصَنَُٓ ،ذاي
َجُس" بىو.
َُ ًٓظتهاٌْ" يإ "طىي
َُسصو بىوَدا بُ َاْاٍ "طىي
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ساثىْضًٍََٖٓ ،ذَ دىإ بىو دَتطىت ُٖتاوَ .نُ تٌَُُْ بذىو بذُ دواْذضَ طذاآلٕ،
رٍُْ دادووباص ،يُ ًَْى يًَشَواسيَهٌ ضشَِ داسو دسَختذا ،يُ بىسدًَهٌ بذٌَ دَسطذاو بذٌَ
َذسَُْ بٌَ ثًًهاُْدا سُثظٌ نشد ،تًُْا يُ طُسٍ بىسدُنُدا دَالقُيُنٌ بضذىوى
قاي
ُٖبىو نُ ُٖس ناتٌَ ثريَ دادووباص ويظتباٍ ساثىْضٍَ بذذيينَ ،يذُ ثذايين بىسدُنذُوَ
باْطٌ يًَذَنشد:
ساثىْضٍََ ،ساثىْضٍََ
ثشضُ صيَشِيُٓنُت بُسبذَوَ
ساثىْضٍََ ،نُ قزيَهٌ صؤس دسيَزٍ دىاٌْ وَنى سِطتُ صيَشٍِ ُٖبىوُٖ ،سناتٌَ طىيٌَ يُ
دَْطٌ دادووباصَنُ دَبىو ،قزَ ٖؤْشاوَنٍُ ،ياٌْ ثشضُنٍُ دَنشدَوَو يُ دَالقُنُوَ
ػؤسٍِ دَنشدَوَو رٍُْ دادووباص وَنى ثُيزَ ،ثًًَذا طُسدَنُوت بؤ ْاو بىسدُنُ.
ًََو بُّ دؤسَ بىسٍ ،تا سؤريَو نىسَِ ثاػايُى بذُدَّ طذىاسيًُوَ طذىصَسو
ضُْذ طاي
سيٌَ نُوتُ ُٓو يًَشَواسَو بُ تًُْؼ بىسدُنُدا سَت بىو .يُو دََذُدا نذىسَِ ثاػذا
َذشِفًَٔ بذىو ،بذُ دَطذ خذؤٍ ْذُبىو وَطذتاو
طىيٌَ يُ دَْطًَهٌ يُدطاس خؤؾ ْ دي
ُٓفظىوٌْ ُٓو دَْطُ بىو َُُٓ .دَْطٌ ساثىْضٍََ بىو نُ يُ تًُْايًذا بًَتاقُت بىو بىو
ًَذَدا بُ طؤساٌْ ضشِئ خؤٍ طُس طُسّ بهات .ػاصادَ بشِياسٍ دا بُ بىسدُنذُدا
و ُٖوي
طُس بهُوٍَْ خاوٌَْ ُٓو دَْطُ بذيينَ ،بُآلّ ُٖس ضُْذٍ نشدو نؤػا ًٖض دَسطايُنٌ
ُْبًًًُٓوَو ُٓدماّ بؤ َاٍَ طُسِايُوَ .ػاصادَ بُ دؤسٍَ ػُيذاٍ ُٓو دَْطُ بىو بىو نذُ
َُٖىو سؤرٍَ بؤ يًَشَواسو داسطتاُْنُ دَسِؤيذٌْ طذىيٌَ يذُ دَْذطْ ٓذاواصٍ ساثذىْضٍََ
دَطشت.
سؤريَو نُ ػاصادَ يُ ثؼت دسَختًَهُوَ وَطتا بىو ،يُ ْاناو دادووبذاصَ ثريَنذٍُ
بًين نُ يُ خىاس بىسدُنُوَ ٖاواسٍ دَنشد:
ساثىْضٍََ ،ساثىْضٍََ
ثشضُ صيَشِيُٓنُت بُسبذَوَ
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ُْٖطٌَ طُيشٍ نشد نذُ ساثذىْضٍََ ثشضذُنٍُ ػذؤسِ نذشدَوَو دادووباصَنذُ ثًًَذذا
طُسنُوت بؤ طُس بىسدُنُ.
ٌَ خؤيذا طىتٌُٓ" :طُس َُُٓ ثُيزَ بٌَْ بهشٍَ ثًًَذا طُس بهُوٍ بذؤ
ػاصادَ يُ دي
طُس بىسدُنُ ،وا ضانُ ًَٓؽ بُخ خؤّ تاقٌ بهَُُوَو ثًًَذا طُس بهُوّ".
سؤرٍ دوايٌ ،دََُوسؤراوا ،ػاصادَ ٖاتُ بٔ بىسدُنُ و ٖاواسيهشد:
ساثىْضٍََ ،ساثىْضٍََ
ثشضٌ صيَشِيٓت بُسبذَوَ
سِاثىْضٍََُٖ ،سنُ طىيٌَ يُ دَْطٌ ػاصادَ بذىو ،ثشضذُ صيَشِيُٓنذٍُ ػذؤسِ نذشدَوَو
ػاصادَ ثًًَذا طُسنُوت.
طُسَتا ساثىْضٍََ صؤس تشطا ،ضىْهُ تا ُٓو ناتُ ًٖض ثًاويَهٌ ُْبًين بذىو .بذُآلّ
ػاصادَ صؤس بُ ُْسّْ ًْاٌْ قظٍُ دَطٍَُ نشدو طىتٌ:
ٌَ
َبُْذذت بذىوّْ نُومتذُ ٖذُوي
"يُنُجماس نُ طىيَِ يُ دَْطْ ٓاواصت بىو ،صؤس دي
ُٓوٍَ بتبًِٓ ".ساثىْضٍََ يُنظُس تشطٌ سَويًُوَوُٖ ،سنُ ػذاصادَ خذىاصبًَين نذشد،
ٌَ خؤيذا طىتٌ َُُٓ طُدمًَهٌ قؤصَو طُباسَت بُ َٓذًؽ صؤس يذُ ثذريَ
ساثىْضٍََ يُ دي
دادووباصَنُ ًََشيعاْرتَ (ًَٗشَبإ)ًٓ .ذٍ ساثىْضٍََ دَط دَ ًَْى دَط ػاصادَ ْاو
طىتٌ َٔ" :صؤس خؤػشاٍَ دَمب ُٓطُس يُطٍَُ تؤدا مب ،بُآلّ ْاصامن ضؤٕ يُّ بىسدُ بًَُذُ
خىاسَوَ؟ ضاسَ َُُٓيُ نُ ُٖس ناتٌَ بؤ ديذًَِْ ديٌَ ،نآلفُيُى ٓاوسيؼِ دَطٍَُ خؤدا
بًَين ،تا ثُيزَيُنٌ ثٌَ دسوطت بهُّ ،نُ ثُيزَنُ ٓاَادَ بىوُْٖ ،طٌَ دَتىامن ثًًَذذا
بًَُُ خىاسٍَ ْ ،تؤؾ بُ طىاسٍ ُٓطجُنُت ُٖملبطشيتْ يًَشَّ ببٍُ".
ضىْهُ ثريَرٍُْ دادووباص ،بُ سؤرَوَ دَٖاتُ ديذٌَْ ساثىْضٍََ ،بؤيُ ساثذىْضٍََ بذُ
ػاصادٍَ طىت نُ بُػُو بًَتُ ديذٌَُْٖ ،س ناتًَهًؽ نُ ػاصادَ دَٖذات نآلفُيذُى
ٓاوسيؼٌُ دَطٍَُ خؤيذا ديَٓا ،تا ثُيزَنُ ٓاَادَ بىو.
ثريَرٌْ دادووباصُٖ ،س ُٖط ُْنشد نُ ر ػتًَو يُ دَوسوبذُسٍ سووٍ داوَ ،تذا
سؤريَو ساثىْضٍََ ،بٌَ برينشدُْوَ ،سووٍ نشدَ دادووباصَنُو طىتٌْ" :اصامن دايهُ طًإ،
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َذَنًَؼُُ طُسٍَ ،نُضٌ ػاصادٍَ طُْر صؤس بُ ٓاطذاٌْْ
بؤضٌ تؤ صؤس بُ صَمحُت ُٖي
يُ ضاو تشووناًَْهذا دَطاتُ الّ".
دادووباصٍ ثري ،يُ ْاناو ٖذاواسيهشدٓ" :ذُوَ ضذًت طذىت نضذُتًىٍَ ْاسَِطذٌُْ
َهٌ دًْا ػذاسدووَتُوَ ،نُضذٌ وا
َذَنشد نُ تؤّ يُ َُٖىو خُي
بُدفُسِ َٔ ،واّ خُياي
َُتاْذووَ) ؟"
دياسَ َٓت خاثاْذووَ (خُي
ٌَ يُ دَوسٍ دَط ثًَضاو بُ
دادووباصَنُ ،بُ تىوسَِيٌ نُصيًُ دىاُْناٌْ ساثىْضَي
ٌَ بذؤ
َشَِقذٌ ساثذىْضَي
دَط ساط قشر قشر َكُط يًَٓاو بشٍُِٓ .وطا بُوثذُسٍِ دي
َآلٍ نشد تا بذُ تذاقٌ تذًُْاو
بًاباًَْهٌ دووسَ دَط نانٌ بُ نانٌ بشدو يُوٍَ بُسَي
بُوثُسٍِ ُْطبُتٌ دسيَزَ بُ ريإ بذات.
َآل
ٌَ داَاوٍ يذُ بًاباْذذا بذُسَِي
بُآلّ ػُوٍ َُٖإ سؤر ،نُ دادووباصَنُ ساثىْضَي
ٌَ بُ تُيبُْذٍ دَالقُنُوَ بُطذت ْ،نذاتٌَ نذُ ػذاصادَ
نشدبىو ،نُصيًُناٌْ ساثىْضَي
ٖاتْ ٖاواسيهشد:
ساثىْضٍََ ،ساثىْضٍََ
ثشضٌ صيَشِيٓت ػؤسِ بهُوَ.
ٌَ ػذؤسِ نذشدَوَو ػذاصادٍَ وَنذى ًَُٖؼذُ
ثريَرْ ُ دادووباصَنُ ،ثشضٌ ساثىْضَي
َهًَؼايُ طُسَوَ.
ُٖي
بُآلّ ػاصادَ ،يُ دًاتٌ ساثىْضٍََ ،سووبذُسِووٍ ثريَرْذُ دادووباصَنذُ بذىوَوَ نذُ
َذاسَنذُت
ضاواٌْ ػُسِباسٍ تٌَ بشٍِ بىو و بُ تُوطُوَ طىتٌٖ" :ا ،بُ تَُا بىويذت دي
َفشٍِْ سؤيٌْ بذؤ ًَُٖؼذُ بًَذذَْط بذىو .ثؼذًًُ
َٓذَ دىاُْ ُٖي
بذيين ،بُآلّ ُٓو باي
طشتٌْ ضاواٌْ تؤؾ دَسديَينَ .ساثىْضٍََ تُواو ،بُ يُنذاسَنٌ وٕ بىو ،و دذاسَنٌ دٍ
ُٖسطًض ْاٍ بًًَٓتُوَ".
ػاصادَ ،بُو قظاُْ خًََُهٌ وَٖا دايطشت ،نُ بٌَ ٖذًض برينشدُْوَيذُى يُطذُس
َذيَشآُ .طُسضٌ َُْشد ،بُآلّ ٓذُو ضذكٌَْ دسِوواْذٍُ بُطذُسياْذا
بىسدُنُوَ خؤٍ ُٖي
نُوت ،يُ ضاوٍ ضُقنيُْٖ ،طٌَ ػاصادَ نىيَشو ْابًٓا ،ويٌََْ طُسطُسدإ بُ ْاو يًَشَواسو
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ٍَُ نًَىٍ بىو ،ثًؼٍُ تًُْا طشيإْ صاسٍْ
دُْطُآلٕ نُوت ،خؤسانٌ بُٓ طًاو داُْويًَ
َذاسَ ٓاصيضَ بٌَ طُسو ػىيَُٓنٍُ بىو.
خٌَُ يُ دَطتذاٌْ دي
ٌَ تذُواو ،بذُدَّ خذُّْ نؤظاْذُوَ ويَذٌَْ طذُسطُسدإ بذىو ،تذا
ػاصادَ ،يُى طاي
ٌَ تًايذا دَريا.
َؤي
طُسَدماّ طُيًُ ُٓو بًاباٍُْ نُ ساثىْضٍََ ،بُوثُسٍِ نً
ػاصادَ ،يُ ْاناودا طىيٌَ يُ دَْطًَو بىو نُ صؤس بُ طىيٌَ ٓاػذٓا بذىو .بُوثذُسٍِ
تاطُو تاَُصسؤيٌ بُسَو طَُ دَْطُنُ دانؼا .ناتٌَ نُ بُ تُواوَتٌ يُ دَْطُنذُ
ْضيو بىوَوَ ،ساثىْضٍََ ػاصادٍَ ْاطًًُوَ ،دَطتُناٌْ يُ ًَذٌ وَسيَٓذاو يذُ ٖذؤسِرٌْ
َؤثُ فشًََظهٌ ساثىْضٍََ سراُْ طُس ضاواٌْ ػاصادَ ،نُ يُ ثشِ ضذاواٌْ
طشاٌْ دا .دوو دي
نشاُْوَو تىاٌْ وَنى داسٍ داسإ َُٖىو ػتًَو ببًينَ.
َُٖاٍ طاٍَ بُ خؤػٌْ ػادٍ ثًَهذُوَ
ٌَ ،بؤ وآلتٌ خؤٍ بشدو ،طاي
ػاصادَ ،ساثىْضَي
ريإ.

دانى ْ ويًِٗ طشيِ.
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شازادة خامنء دةنكة نؤك
ُٖبىو ُْبىو ،يذُ سؤرطذاساِْ نذؤِْ نؤْذذا ،ػذاصادَيُى ٖذُبىوٓ ،ذُّ ػذاصادَيُ
دَيىيظت ػاصادَخامنًَو خبىاصب ،بُآلّ ػاصادَخامنًَهِ ساطتُقًُٓ.
ػاصادَ ،بُدذدّ نُوتُ طُسِإ بُ دووّ ػاصادَخامنًَهِ ساطتُقًُٓداَُٖ ،ىو دًْا
طُسِا ،بُآلّ تىوػذٌ ٖذُس ػذاصادَخامنًَو دَبذىو ،سووداويَذو دَٖاتذُ ثًَؼذُوَْ بذؤٍ
دَسدَنُوت نُ ُٓو نًزَ ػاصادَخامنِ سِاطتُقًُٓ ًًُْ.
صؤس ػاصادَخامنًؽ ُٖبىوٕ ،نُ ػاصادَ بؤٍ طاغ ُْدَبىوَوَ نُ ٓاخؤ ػاصادَخامنِ
ساطتُقًُٕٓ يإ ْا .طُسَدماّ ػذاصادَ ثذاؾ ٓذُوَّ دًْذاّ بذُ دواّ ػذاصادَخامنًَهِ
ساطتُقًُٓدا تُّ نشدْ دَطتِ ُْنُوت ،بُ ْا ٓىًََذّ بذؤ َذاأل طُسِايذُوَ .ػذُويَو
َطشتبىو ،باساًَْهِ تىْذذّ
ًَهشدَ بؤسإْ تؤفاًَْهِ تىْذُٖ ،وسَ تشيؼكُ دًْاّ ُٖي
ُٖي
الفاو ٓاطا دَباسّ ،ػُويَهِ يُدطاس تشطٓاى بىو .يُ ْاناو يُ دُسطُّ ُٓو تؤفاْذُوَ
دَْطِ يًَذاِْ دَسطاّ نؤػو بُسص بىوَوَ .ثاػاّ ثري بُ ثُيُ ُٖطذتاو ضذىو دَسطذاّ
نشدَوَ .طُيشٍ نشد نًزيَو يُبُس دَسطا وَطتاوَ ،صؤسٍ ثآ طُيش بىو .وَصعِ نًزَنُ
صؤس خشاخ بىو ،باساْاْ بُ طُساثايذا دَٖاتُ خىاسبْ يُ ثًَآلوَناًُْوَ دَسدَضىو .نًزَ
َُنذُّ ًَٖٓايذُ
دَيطىت نُ طىايُ ػاصادَخامنًَهِ ساطتُقًُٓيُ .ناتآ نُ ثاػا ،نًزؤي
ْاو نؤػهُنُ ،ػارِْ ثري بريٍ نشدَوَ" :ر قُيذيُ ،بُ صوويٌ بؤَإ دَسدَنُوب نذُ
ُٓو نًزَ ػاصادَخامنِ ساطتُقًُٓيُ يإ ْا ؟"
ػارٕ ،نُ يُّ ناساُْدا صؤس ػاسَصاو ناساَُ بىوًٖ ،ضٌ بُ نُغ ُْطىت ،يُنظُس
خؤٍ بُ يُنًَو يُ رووسّ ْىوطتُٓناْذا نشدْ دَْهذُ ْذؤنًَهِ خظذتُ طذُس تُختذُ
خُوَنُو ثاػإ بًظت داُْ دؤػُنِ يُطُس سِاخظتْ ثاػإ بًظت يًفُّ ثُسِّ قىوّ
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ػًهشاوَّ يُطُس دؤػُنُنإ ساخظتًَٓ .ظتا ُّٓ دًَطُيُ ٓاَادَ بىو تا ػذاصادَخامن
ػُوب يُ طُسّ خبُوب.
بُياِْ ،ػارٕ يُ نًزيَِ ثشطٌ" :خُوّ دوب ػُوت ضؤٕ بىو؟"
ػاصادَخامن وَآلَِ دايُوَ" :صؤس خشاخ بىو ،تا بُياِْ ضاوّ يًَو ْذُْاوَْ ،ذاصامن،
يُوَ دَضىو ػتًَهِ صؤس سَِم يُطُس دًَطانُّ بذىو بذآٓ ،ذاصاّ ُْٓذذاَِ ػذنيْ َذؤس
بىوَتُوَ .يُدطاس ْاخؤؾ بىو ".بُو دؤسَ بؤيإ دَسنُوت نُ نًزب دسؤّ ُْنشدووَْ
ػاصادَخامنًَهِ سِاطتُقًُٓيُ ،ضىْهُ تىاِْ بىو يُ ريَش بًظت دؤػُىْ يًَفُوَ ُٖطذت
بُ دَْهُ ْؤنُنُ بهات.
نُغ طىَاِْ يُوَ ُْبىو ،نُ دطُ يُ ػاصادَخامنًَهِ ْاصداس ،نُطٌ دّ ُٓوَْذذَ
ُٖطتًاسْ ْاطو بًَت بؤيذُ ػذاصادَ صََاوَْذذّ دَطذُأل ٓذُو نًذزَدا نذشدو دَْهذُ
ْؤنُنُيإ وَنى يادطاس يُ َؤصَخاُّْ ثاػايُتًذا داْذا ُٓطذُس يذُنًَو ٓذُو دَْهذُ
ْؤنُّ ُْدصيبآًَٓ ،ظتاؾ دَتىاِْ يُو َؤصَخاُْيُدا بًذيِٓ
َُُٓ بىو بُطُسٖاتِ ػاصادَخامنًَهِ ساطتُقًُٓ.

ٖاْع نشيظتني ٓاْذسطٔ
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شةربازى قةآليي
ُٖبىو ُْبىو ،يُ طُسدَّْ سؤرطاساًَْهِ صؤس نؤْذا ،بًظتْ ثًَٓر طُسباصّ قُآليِ
ُٖبىوٕ نُ َُٖىو بشابىوْٕ صوسِيُتٌ يُى نؤُْ نُوضذهِ قذُآليٌ بذىوٕ .دًذُناًْإ
طىوسْ صَسد بىوَُٖ .ىو خُبُسداسْ وسيا ،تفُْط يُطذُس ػذإ وَطذتابىوٕ ْ،تذًُْا
تَُُػاّ ثًَؼُوَيإ دَنشد .ناتآ نُ طُسّ ثانُتُنُيإ يًَهشايذُوَ ْ،ضذاويإ بذُّ
َُ بىو
ًََهِ ضهؤي
دًْا بُسيُٓدا نشايُوَ ،يُنُّ ػت نُ بُس طىيًَإ نُوت ٖاواسّ َٓذاي
َُ يًَذاُْوَ طىتِٓ" :اّ طُسباص ،طُسباصّ قذُآليٌ "ٓ .ذُّ طذُسباصاُْ
نُ بُ دَّ ضُثً
َُنذُ ُٖسنذُ
دياسيٌ دُرِْ يُ دايهبىوِْ ُٓو نذىسَِ بضذهؤيُيُ بذىوًٕٓ .ذذّ َٓذاي
َطشتْ يُى يُى يُطُس ًََضَنُ سيضّ نشدُّٕٓ .
دياسيًُنُّ وَسطشت طُسباصَناِْ ُٖي
طُسباصاُْ نىتَْت وَنى يُى وابىوٕ ،بذُ َذىو يذُ يذُنرت دًذاواص ْذُبىوٕ ،تذًُْا
يُنًَهًإ ُْبًَت ،نُ يُ دواّ َُٖىوياُْوَ دسوطذتهشابىو ،نذُ ْذؤسَ ٖذاتبىوَ طذُس
دسوطتهشدِْ ُٓو ،قُآليًُنُ نَُِ ًَٖٓابىو ،بؤيُ بُ يذُى القذُوَ دسوطذتهشا بذىو،
ضىْهُ قُآليًُنُ بُػِ ُْنشد بىو ُّٓ .طُسباصَ وَنى ٓذُواِْ دّ خُبذُسداسْ وسيذا،
تفُْط يُطُس ػإ وَطتا بىو ،بذُآلّ يُطذُس يذُى الم وَطذتابىو ،ثاػذإ ٖذُس ٓذُّ
طُسباصَ بىو نُ يُ ْاو َُٖىو ٓذُواِْ ديذذا ْاوبذاْطْ ػذؤسَتِ دَسنذشد ،دذا ٓذُّ
ضريؤنُّ يًَشَدا بؤتاِْ دَطًَشَُِوَ ،طُسبىسدَو بُطُسٖاتِ ُٓو طُسباصَيُ:
ًََضَنَُ ،ذُالعًيب صؤسّ يُطذُس بذىو ،بذُآلّ دىاْرتيًٓذإ نؤػذوْ قُآليذُنِ
َكُوايٌ بىو ،نُ دَتىاْشا ،يُ ثُدمُسَناًْذُوَ ْذاو رووسَنذاِْ بذذيِٓٓ .اويَُٓيذُنِ
قُآليٌ يُ ضىاس دَوسّ نؤػوْ قُآلنُ داْشا بىوٓ ُّٓ ،اويَُٓيُ يُ دَسياضُيُنِ بضىوى
ًََو قاصّ َذؤَني
دَضىو ،نُ ويَُٓو دميُِْ دسَختاِْ قُآليٌ دَْىاْذَوَْ ويَُّٓ نؤَُي
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بُ دَّ َُيُ نشدُْوَ ،بُطُس دَسياضُنُوَ دَبًٓشإَُٖ .ىو ػتًَهِ ُٓو نؤػهُ دىإ
َُيُى بىو نُ يُبُس نؤػهُنُدا وَطتا بىوُٓ .و
بىو ،بُآلّ يُ َُٖىويإ دىاْرت ،نضؤي
َُيُؾ يُ ناستؤْٕ َكُوا دسوطتهشا بىو ،نشاطًَهِ صؤس تذُْهِ يُبذُسدا بذىوْ،
نضؤي
َُنُ يُ
َُباخًَهِ ناستؤِْ طُوسَّ ثًَىَ نشابىو .نضؤي
ػاَيًَهِ ػًِٓ يُ ٌَ بىو نُ طىي
َِ بذآلو نشدبىوْذُوَو ,آلقًَهذِ يذُ ثؼذتُوَ بذُ
َِ طَُا نشدْذا بىوُٖ ،سد وو بذاي
ساي
سِادَيُى بُسص نشدبىوَوَ نُ طُسباصَ قُآليًُنُ ُْيذَتىاِْ القِ بذذيٓآْ ثًَذِ وابذىو
َِ خؤيذا
ُٓويؽ وَنى خؤٍ ُٖس يُى القٌ ُٖيُ طُسباصَ قُآليًُنُ ( قُطذيش ) يُ دي
طىتِ َُُٓ" :بؤ َٔ باػَُُ ،طُس ُٖس يُنًَهِ وا خبىاصّ ،بُآلّ ٓذُو ُٓػذشافضادَيُْ
يُ نؤػهذا دَرّ ْ َٔ يُ نذاستؤًَْهِ ضذهؤيُدا دَريذِ نذُ بًظذتْ ضذىاس نُطذٌ
َذإ ُّٓ .ناستؤُّْ َٔ دًَطُّ ُٓػشافضادَيُنِ وَنى ُٓو ًًْذُ بذُآلّ
ديهُػِ يُطُي
َذا ثُيذا بهُّ".
ُٖس ضؤًَْو بىوَ دَبآ ٓاػٓايُتِ دَطُي
ُٓوطا ضىو يُ ثؼت ثانُتُ بشِْىتًًُنُوَ وَطتا .دَيتىاِْ يُويَٓذَسَوَ تَُُػذاّ
َْظِ خؤٍ يُ دَطذت بذذات بذُ ٖذَُإ
َُ دىاُْ بهات ،نُ بُبآ ُٓوَّ بُال
ُٓو نضؤي
دَقُوَ يُطُس يُى الم وَطذتا بذىو .نذُ ػذُو ٖذاتٖ ،ذَُىو طذُباصَناِْ دّ يذُ
َهِ نؤػذذهُنُ ضذذىوُْ ْذذاو دًَطذذاْ ْىوطذذنتُٓ .وطذذا
ثانُتُنذذُيإ ْشاْذذُوَْ خذذُي
َُالعًبُنإ دَطتًإ نشد بُ طَُذُ نذشدْٕ سَقظذنيْ صسَذُصََْ دَطذتباصّْ يذُ
َُ بؤأل نشد،
يُنرتدإ .طُسباصَ قُآليًُنإ ،يُ ًَْى ثانُتُنُّ خؤياُْوَ دَطتًإ بُ بؤي
ضىْهُ ُٓواًْؽ سذُصيإ دَنذشد بًَٓذُ دَسبْ يذاسٍْ طذَُإ بهذُٕ ،بذُآلّ طذُسّ
َذَبُصيٓذُوَو
َُٓدَدسايُوَ .بىْذذم ػذهًَُٓنإ طذآ دشِتذُنِ ُٖي
ثانُتُنُيإ بؤ ُٖي
َُاتذُنإ يذاسٍ طذىسط ْ ػذىاًْإ دَنذشدْ ًٓذذّ ٖذُساو
دَضىوٕ بذُ ٓاىاْذذاُٖ ،ي
ُْٖطاَُيُى بىو طُط طاسًَبِ خؤٍ ُْدَْاطٌ .نُْاسيًُنذُ يذُ دَْطذِ ٖذُساوصَْا
صَْاّ ُٓوإ خُبُسّ بىوَوَ ،بُ ػًعش داواّ يًَهشدٕ نُ بًَذَْط بٔ تذًُْا طذُسباصَ
َذذُ
يذذُى المْ طذذَُاناسَ ضذذهؤيُنُ يذذُ دًَذذِ خؤيذذإ ْذذُدىوآلْٕ َاْذذُوَ .نًزؤي
َِ بذآلو نشدبىوْذُوَو ،يذُ طذُس ْذىونِ ثذآ وَطذتا بذىو،
طَُاناسَنُُٖ ،سدوو بذاي
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طُسباصَنُؾ يُطُس تاقُ القُنُّ ،وسياْ خُبُسداس يُ ػىيَِٓ خؤّ وَطتابىو ْ ضاوّ
يُ طَُاناسَ ضهؤيُنُ ُْدَطىاطتُوَ .طُعاتِ قُد ديىاسَنذُ دواصدَ صَْطذِ يًَذذا,
طُسّ ثانُتُ بشِْىتًُنُ نشايُوَ ،يُ دًذاتِ بشِْذىتِ ،دٓؤنُيذُنِ ضذهؤيُّ سَػذٌ
يًَٗاتُ دَسَوَ.
َُ دىاْذُ
دٓؤنُنُ طىتِ" :طآلو طُسباصّ قُآليٌ بشِؤ بُسِيَِ خؤتُوَٓ ،ذُّ نضذؤي
خؤسانِ تؤ ًًُْ".
بُآلّ طُسباصَنُ خؤٍ يُ طًًَِ دا ،واّ ْىاْذ نذُ طذىيَِ ََ ْذُبىوَْ فُساَؤػذٌ
نشد.
دٓؤنُنُ بُ طشرّْ َؤِْ طىتِ :باػُ باؾ بُ طىيَِ َٔ َُنذُ .قُيذذّ ًًْذُ،
َت بُ ُٓطتؤٍ خؤت ،طًذُيٌ يذُ َذٔ
بُآلّ ُٓطُس طبُّ ُٖسضًُنت بُطُسٖات ٓؤباي
ُْنُّ".
َُنإ يُ خُو ُٖطذتإ ,طذُسباصَ قُآليًذُناًْإ يذُ قذُساغ
نُ سؤر بىوَوَْ َٓذاي
ثُدمُسَن ُدا سيض نشدْ .اصامن خُتاٍ بايُنُ بىو يإ خُتاٍ ُٓو دٓؤنذُ سَػُضذهؤيُيُ
بىو نُ ثُدمُسَنُ يُ ْاناو نشايُوَو طذُسباصَ يذُى القُنذُ يذُو طذُسَوَ ،يذُ قذاتٌ
َتذُصئَ بذىو
طًًََُُوَ ،بُطُس طُسا نُوتُ خىاسَوَ .بُسِاط ػذتًَهٌ تشطذٓاىْ دي
ناتٌَ طُسباصَ ُْطبُتُنُ نُوتُ خىاسَوَْ ،ذىونٌ نآلوخىدَنذٍُ ضذُقًُ ًَْذىإ دوو
ناػٌْ يٓطُْقىر ،ثٌَ بُ ٓاىاُْوَ ،وَطتا.
َُنُ بُسِانشدٕ دابُصئ تا بًذؤصُْوَو فشياٍ بهُوٕ ،بُآلّ
َُنُو َٓذاي
ناسَنُسٍ َاي
بؤ ُْطبُتٌ ُْيإ بًينْ ثًًَإ ثًَذا ْاو تًَجُسِئ .خؤ ُٓطُس طُسباصَنُ قظٍُ نشدباْ
ٖاوناسٍ نشبآَُُ " :تاّ يًَشَّ ".بًَطىَإ دَياْذؤصيًُوَ .بُآلّ ػُسٌَ نشدبىو بذُ
دًهٌ فُسٌَ طُسباصيًُوَٖ ،اواس بهات.
يُ ثشِ تُثىمن دَط ثًَهشد .باساُْنُ بُسَ بُسَ تىْذٍ نشدو ،بىو بُ خىسِصّْ سيَزُْ،
باساْاو ُٖطتا .نُ باساُْنُ خؤػٌ نذشدَوَ ،دوو نذىسٍِ ضذهؤيُ يذُ سيَطذُوَ ٖذاتٔ،
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يُ نًَهًإ ٖاواسيهشد" :تَُاػا َُٓذُ طذُسباصيَهٌ قُآليًذُ ،وَسَ طذىاسٍ بُيذٌَُ
بهُئ".
بُ ناغُصٍ سؤرْاَُ بُيًََُهٌ طضهؤنُيإ دسوطذت نذشد ،طذُسباصَنُيإ تًَٓذاو
َُ
داياُْ دَّ دؤطُ ٓاويَهُوَُٖ .سدوو نىسَِنُ ،بُ غذاسو بذُ خؤػذٌْ ػذادٍْ ،ضذُثً
يًَذاُْوَ نُوتُٓ ػإ بُ ػاٌْ بُيَُُنُ .بؤ طُسباصَ قُآليًُنُٓ ،ذُو دؤطايذُ ،بذُو
َذَنؼذاْ
ػُثؤيُ طُوساُْوَ ،وَنى الفاويَهٌ تشطٓاى وابىو بُيَُُ ناغُصيُٓنذُُٖ ،ي
دادَنؼا ،بُسص دَبىوَوَو ْضّ دَبىوَوًََٖٓ ،ذَ تىْذ بُسَو خىاس دَبىوَوَ و بذُ دَوسٍ
خؤيذا خىيٌ دَخىاسد ،نُ طُسباصٍ ُْطبُت يُ تشطا القٌ دَيذُسصٍ ،بذُآلّ ٖذُس بذُ
دَقٌ خؤيُوَ سَم ساوَطتا بىو،و خذؤٍ ػذًًَى ْذُدَنشدْ تذًُْا تَُاػذاٍ ثًَؼذُوٍَ
دَنشد.
يُ ْاناو ،بُيَُُنُ خؤٍ بذُ َُْٗؤيًَهذذا نذشد ،نذُ وَنذى ثانُتُنذٍُ خذىدٍ
ٌَ خؤيذا طذىتًٌَٓ" :ذشَ نىيَٓذذَسَ؟ َذٔ يذُ
طُسباصَنُ تاسيو بىو .طُسباصَنُ يُ دي
نىيَِ؟" ُٓوطا بُ خذ ؤٍ طذىتٖ" :ذُبٌَْ ْذُبٌََُٓ ،ذُ ٓذىيَين ٓذُو دٓؤنذُ سَػذُ
َُنُّ دَطٍَُ بىايُُٓ ،وطا ًٖض بانِ بُ تذاسيهٌ ْذُبىو "
ضهؤيُيُيُٓ .ا ،خؤصٍ نضؤي
َُنذُدا دَريذا .يذُ
سيَو يُو ناتُدا دشدًَهٌ ي ٌَ ثُيذذا بذىوٓ ،ذُّ دشدذُ يذُ َُْٗؤي
طُسباصَنُ ٖاتُ ثًَؼٌَْ طىتٌ" :ثاطُثؤستت ثًًَُ ؟ نىا بضامنُٓ ،طُس ثاطُثؤستت ُْبٌَ
بؤت ًًُْ بًًَتُ ًَٓشَ".
بُآلّ طذُسباصَنُ وَآلَذٌ دايذُوَ ،بذُ خذؤو تفُْطُنُيذُوَ سَم ساوَطذتا بذىو.
َُ بؤٍَْ داْذُدريٍَِ دواٍ نذُوت،
بُيَُُنُ بُ ثُيُ بُسيٌَ خؤيذا سؤيٌ ،دشدُنُ بُ بؤي
بُ دَْطًَهٌ ْاطاص ٖاواسٍ دَنشد" :بًطشٕ بًطذشٕ نشيَذٌ تشاْضيَتذِ ْذُداوَ ظًذضاٍ
ٖاتُٓ رووسَوٍَ ًُْ "
طات بُ طات طىسِو طىرٌَ ٓاوَنُ خًَشاتشو تىْذذتش دَبذىو .طذُسباصَ قُآليًُنذُ
َُنُ بُدٍ نشد .دَْطًَهٌ يُدطاس تشطٓانٌ
(قُطذيش) سووْانٌ سؤرٍ يُوطُسٍ َُْٗؤي
َُنذُوَ ،دَسِرايذُ َذُْٗؤَيًَهٌ
يُ دووسَوَ ٖاتُ طىٍَٓ .اوَنُ سيَو يُو طذُسٍ َُْٗؤي
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طُوسَتشَوَ نُ بؤ ُٓو طُسباصَ ضهؤيُيُ ،صؤس تشطٓاى بىو .سيَو وَنى ُٓوَ بذىو َذْٔ
َبُصَيُنٌ صؤس بُسصَوَ بهُويُٓ خىاسَوَ.
تؤ يُ تاظطُو قُي
َُنُ ْضيذوْ ْذضيهرت دَبذىوَوَ .طذُسباصٍ
بُيَُُ ناغُصيُٓنُ يُ نؤتايٌ َُْٗىي
َُنُوَ .طٌَ ضىاس دذاس بذُ
داَاو تىْذ خؤٍ طشتبىو ،بُيَُُنُ سيَو نُوتُ ْاو َُْٗؤي
دَوسٍ خؤيذا خىاليُوَو ثشِ بىو يُ ٓاو .بُيَُُنُ خُسيو بىو ْكىوّ دَبىو طُسباصَنُ،
يُ دًٌَ خؤٍ سَم ساوَطتا بىوٓ ،او طُيًُٓ بًٓاقاقاٍ ،بُيَُُنُ طات بُ طات صيذاتش
ْكىّ دَبىو،و ناغُصَنٍُ صياتش دَخىطايُوَو ٓاو طُيًُ طُس طُسٍ طُسباصَنُ.
َُ طَُاناسَنٍُ برينُوتُوَو خٌَُ ُٓوٍَ دَخىاسد نُ داسيَهٌ
يُّ طاتُدا ،نضؤي
َذُوَٓ .ذُّ دَْطذُ
دٍ ُٖسطًض دََىضاوَ دىاُْنٍُ ْابًينَْ ُٓو ٓاواتُ دَباتُ ريَذش طً
ضُْذئ داس يُ طىيًَذا صسيٓطايُوَو دَْطٌ دايُوَ:

بؤ ثًَؼُوَ  ،بؤ ثًَؼُوَ ٍُٓ ،ثًاوٍ ٓاصا
بُسَو َُسطَُ ،سطٌ ػىوّْ طاسد
ُٖسَِثًَؽ ٍُٓ ثًاوٍ ٓاصا

ُٓدماّ بُيَُُنُ تُفشو تىْا بىو ،طُسباصَنُ نُوتُ ٓاوَنُوَو ْكىّ بىو ،بُآلّ سيَو
َُنذُؾ تذاسيهرت
يُو دََُدا َاطًًُنٌ طُوسَ قىوتٌ دا طهٌ َاطًُنُ يذُ َُْٗؤي
بىو .ضُْذ ػىيًََٓهٌ تذُْطْ تذاس بذىو طذُسباصٍ داَذاو بذ ٌَ ٓذُوٍَ ٖذًض ٖذُوٍَْ
تُقُاليُى بذات ،يُويَٓذَس ،يُ ْاو طهٌ َاطًًُنُدا سانؼا.
َذُ
َبُصو دابُصو طىسِاُْوَو خىالْذُوَ ،ثاػذإ يذُ دىوي
يُ ثشِ َاطًًُنُ نُوتُ ُٖي
نُوت .تًؼهًَو ْاو طهٌ َاطًًُنٍُ سووْاى نشدَوَ ،طُسباصَنُ طىيٌَ يُ دَْطًَذو
َُنُيُُٓ ،وَ ر دَنا يًَشَ "
بىو" :خىدايا خؤ ُٓوَ طُسباصَ ضهؤي
تىَُص َاطًًُنُ ساونشابىو و يُ باصاسِدا فشؤػشا بىو .ثاػذإ بذشا بذىوَ َىبذُمْ
َذسٍِ بىو .بذُ دوو قاَهذإ طذُسباصَنٍُ
نُيباْؤٍ َاٍَ بُ نًَشديَهٌ طُوسَ طهٌ ُٖي
َطشتبىو و بشدبىوٍ بؤ رووسَنٍُ ،تا َُٖىوإ ُّٓ قاسََاُْ ديًَشو دالوَسَ نذُ يذُ
ُٖي
طهٌ َاطًًُنُدا بىو بىو بذيٓٔ.
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يُطُس ًََضَنُيإ داْا .بُسِاط سيَهذُوتٌ طذُيشو عُْتًهذُ يذُّ دًْايذُدا سوو
دَدَٕ .طُسباصَ قُآليًُنُ دووبذاسَ طذُسِابىوَوَ بذؤ ٖذَُإ رووسٍ ثًَؼذىو ٖذَُإ
ٍَُ
َُو طَُإَُٖ ،إ نؤػوْ قُآلوَُٖ ،إ طَُاناسٍ ضهؤي
َٓذاآلْٕ َُٖإ بىونُي
دىاًْؽ يُ َُٖإ ػىئَ بىوٕ.
طَُاناسَنُ ًَٖؼتا يُطُس يُى الم وَطتا بىو،و القُنٍُ تشٍ يذُ ثؼذتُوَو بذُ
بُسصيًُوَ ساطشتبىو .نات ٌَ طُسباصَنُُٓ ،و القذٍُ تذشٍ بذًين ،يذُ تذؤ وايذُ دًْذاٍ
بُطُسدا سووخاو ضذًىاٍ ْذَُا بذىو فشًََظذهٌ قذُآليٌ يذُ ضذاواٌْ بًَٓذُ خذىاسٍَ.
َُنُ ،بُآلّ ُٓو ًٖضٌ ُْطىت.
طُسباصَنُ سواًًُْ نضؤي
َطشتْ يذُ خذىتْ
َُنإ ،طذُسباصَ قُآليًُنذٍُ ٖذُي
يُ ثشِ يُنًَو يُ نىسَِ ضذهؤي
َُنُؾ يُ ًَْى طؤثانُدا بىو.
خؤسِايٌ خظتًًُ طؤثانُوَ .دٓؤنُسَِػُ ضهؤي
طُسباصَنُ سانؼاو ُٖط بُ طُسَايًُنٌ صؤس نشدُْ ،يذَصاٌْ نُ َُُٓ طُسَاٍ
ٓاطشٍ طؤثانُيُ يإ طُسَاٍ ٓاطشٍ ُٓػكُ .سَْطٌ بُ تُواوَتٌ ثُسٍِ بىوًٓ ،ذٍ دياس
ُْبىو نُ ٓاخؤ ٌٖ طُسَاٍ طؤثانُ بذىو يذإ ٖذٌ ٓذُو طذُفُسَ ثذ ِش بُطذُسٖاتٍُ.
َُوُٓ ،ويؽ سواًًُْ طُسباصَنُ .طُسباصَنُ ُٖطذتًهشد
طُسباصَنُ سواًًُْ خامنٌ ضهؤي
نُ خُسيهُ دَتىيَتُوَ ،بُآلّ ًَٖؼتا ُٖس وسياو خُبُسداس وَطتابىو.
ًَهشد ،طذَُاناسَ ضذهؤيُنٍُ يذُ دًَذٌ خذؤٍ
ثُدمُسَنُ نشايذُوَ .بايذُى ٖذُي
َذا ،نُوتُ طؤثانُوَو طىوتاو تُواو بىوَُٓ ،ذُ
َهُْذو بُسَو الٍ طُسباصَنٍُ ُٖي
ُٖي
َؤيُى قُآليٌ بضىونٌ يُ
َُنُ بىو طُسباصَ قُآليًُنُؾ تىايُوَو تًُْا نً
نؤتايٌ نضؤي
ًَََُؼذٌ طذؤثانٍُ دَسدا،
َُنذُ ،خؤي
ػىئَ َايُوَ .بؤ بُياٌْ ناتٌَ خضَُتهاسٍ َاي
ًََهذٌ وَسطشتبذىو .بذُآلّ طذَُاناسَ
َؤ قُآليًذُ نذُوت نذُ ػذًَىٍَ دي
ضاوٍ بُو نىي
َُ باخُ ْذُبٌَ نذُ وَنذى صوخذاٍَ،
ضهؤيُنُ ًٖضٌ يُ دوا دٌَ َُْا بىو ،تًُْا ُٓو طىي
َطُسِابىو.
سَؾ ُٖي

ٖاْع نشيظتني ٓاْذسطٔ.
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()13
رؤرهةآلتي خؤرو رؤرئاواي مانط
ُٖبىو ُْبىو ،سؤرو سؤرطاسيَو ثًاويَهٌ ديَٗذاتٌ ٖذُراس ،دَطذٍَُ رُْنذٍُْ ضذُْذ
نًزَنًذا يُ طىْذيَهذا دَريإ .نضُناٌْ ُّٓ ثًاوَ ديَٗاتًُ ٖذَُىويإ دذىإ بذىوٕ،
بُآلّ بضىونُنُيإ يُ َُٖىويإ دىاْرت بىو.
ٌَ نابشاٍ ديَٗاتٌ بذُ خًَضاْذٌ يذُ
سؤريَو يُ دسَْطُ ًَٓىاسَيُنٌ ثايًضيذا ،نُ َاي
دَوسٍ ٓاطش داًْؼتبىوْٕ ُٖسيُنُيإ بُ ناسيَهُوَ َزوٍْ طُسقاٍَ بذىوٕ ،يذُ ْانذاو
طٌَ تُقُ يُ ػىوػٍُ ثُدمُسَنُيإ دسا ،نابشا يُ رووس وَدَسنُوت تا بضاٌَْ نًًَُ ،يذُ
ثشِ تىوػٌ وسضًَهٌ طجٌ صؤس طُوسَ بىو.
وسضُ طجٌ طىتًٌَٓ" :ىاسَ باؾ".
نابشا بُ تشغْ يُسصَوَ طىتًٌَٓ" :ىاسَ باؾ".
وسضُ طجٌ طىتٌ" :تؤ ٓاَادَيت نًزَ بضىونُنٍُ خؤ بذذَي َ؟ ُٓطذُس َُٓذُّ
ََُُْذت دَنُّ".
دَطٍَُ بهُيت ،يُّ ُٖراسيًُ سصطاست دَنُّْ بُ نُيفٌ خؤت دَوي
ََُُْذ بيبَ ،بُآلّ بُ وسضذٍُ طذىت" :دَبذٌَ
َبُتُ نابشا صؤسٍ سُص دَنشد دَوي
ُٖي
ثشغ بُ نًزَنُّ بهُّ ".يُنظُس وَرووسنُوتْ بؤ نًزَناٌْ طًَشِايُوَ نذُ وسضذًَهٌ
ًََذذت ُٓطذذُس نًذذزَ ضذذهؤيُنُ بذذذَي َ،
طذذجٌ طذذُوسَ يُبذذُس دَسطذذا وَطذذتاوَو دَي
َُ ُٖسنُ باونٌ يُ قظُنٍُ بىوَوَ ،يُنظذُس طذىتٌ:
ََُُْذت دَنُّ .نضُ ضهؤي
دَوي
"ْا َٔ ،سُص ْانُّ طىيَِ يُ قظٍُ وابًَت".
نابشا ديظإ يُ رووس وَدَسنُوتْ بُ وسضُ طذجِ طذىت" :بذشِؤْ ًَٓذىاسَّ ثًَذٓر
ػُممُّ ٓايٓذَ وَسَوَْ وَآلَِ خؤت وَسبطشَ".
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نابشا بُ دسيَزايٌ ُٓو ُٖفتُيُ باطٌ ُٓو طُسوَتْ طذاَاُّْ دَطذُأل نًزَنُيذذا
نشدْ ثًَِ طىت ُّٓ طُسوَتْ طاَاُْ بؤ ُٓويؽ باػُ .طُسَدماّ نًزَّ ًَٖٓايذُ سَِدا
َِ بذشِوات .نًذزب دًهذُ نؤْذُناِْ ػذت ،ثًٓذُّ
نُ بُطُأل وسضُنُ بهُويَتْ يُطُي
نشدْٕ بُ ثًَِ تىاْا دَطتِ بُ خؤيذا ًَٖٓاو خؤّ سِاصاْذَوَْ ضاوَسِواِْ وسضُّ نشد.
ُٓدماّ طُسّ ًَٓىاسَّ ثًَٓر ػَُُ وسضُ طجِ ٖات تا نًزب دَطُأل خؤيذذا بذُسب.
نًزب نُ دًاصيًُنِ ُٓو تؤّ ُْبىو ،بُخؤْ تاقُ بىخضُنُيُوَ طىاسّ ثؼذتِ وسضذُ
َِ بابٌ وَدَسنُوت .دواّ ُٓوَّ سيَطُيُنِ صؤسيذإ بذشِّ ،وسضذُ طذجٌ
بىو ْ،يُ َاي
ثشطٌ" :نًزب تؤ دَتشطًت؟"
نًزب طىتِْ" :اْ ,اتشطِ".
وسضُ طىتِ" :دَيظا تىْذ تىنُناِْ َٔ بطشَ ،تا ُْنذُوّ .وسضذُْ نًذزب ٖذُس
سؤيًؼنت ُٖ ،س سؤيًؼذنت تذا طُيًٓذُ ضذًايُنِ طذُوسَْ طذجٌ .وسضذُنُ يذُ تُقذُّ
َِ خؤيإ بُ نؤػهًَهذا نشد نُ رووسيَهِ
ضًايُنُّ دا .دَسطايُى نشايُوَ .بُ دوو قؤي
َهشابىو ،ديذىاسّ
يُدطاس صؤسٍ تًابىوُٖ .س رووسَْ ضُْذئ ضًضشاْ ٓاويَضَّ تًذا ٖذُي
رووسَنإ ْكىَِ صيَشِو صيىو بىوٕ .يُ يُنًَو يُ رووسَناْذا ًََضيَهذِ ُٓوَْذذَ دذىإْ
بُػهؤ ساصابىوَوَ نُ بًٓادَّ بُ ديتِٓ سايش دََا.
وسضُ طجِ صَْطًَهِ دا بُ نًزب تا ُٖس ناتآ ػتًَهِ ثًَىيظذت بذآ ،يذُ صَْذط
بذات.
دواّ ػًى ،نًزب خُو دايطشت ،سُصّ دَنشد بضًَتُ ْاو دًَطُّ خُوتٔ .يُنظذُس
يُ صَْطِ داًَٖ .ؼتا بُ تُواوَتِ دَْطِ صَْطُنُ بُسص ُْبىو بىوَوَ نُ نًذزب خذؤٍ
يُ رووسيَهِ تشداْ يُطُس تُختُ خُويَو بًًًُٓوَ .بايًفِ ٓاوسيؼُني يُطُس تُختُنذُ
بىو ،ثُسدَّ ثُدمُسَنإ سُسيشّ خايًظُ بىوٕ ،ثُساويَضَناًْإ بذُ صيَذشِ ضذٓذسا بذىو,
َُٖىو نٍُْثٍُْ ثًَىيظتًًُناِْ رووسَنُ يُ صيَشِْ صيىو بىوٕ.
بُآلّ ناتآ نًزب يُطُس تُختُنُ سِانؼاْ ضشانُّ نىراْذَوَ ،يُ ْانذاو نذىسيَهِ
طُْر وَرووس نُوتْ يُ ثاأل ُٓودا سِانؼا ُّٓ .طُدمُ َُٖإ وسضُ طذجًًُنُ بذىو نذُ
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ػُوإ يُثًَظتُ سُيىاًُْنذُّ دَٖاتذُ دَسَوَ .بذُآلّ نًذزب ٖذُسطًض دََىضذاوّ ٓذُوّ
ُْدَبًِٓ ،ضىْهُ ًَُٖؼُ ناتآ دَٖات نُ ضشانُ خاَؤؾ بىو ،ثًَؽ ُٓوَّ دًْا سووْذاى
ببًَتُوَ دَسِؤيِ.
َاوَيُى بُ خؤػٌ تًَجُسِّ ،بُآلّ خُّْ ثُراسَّ نًزب وسدَ وسدَ دَطتِ ثًَهذشد .بذُ
َِ بابٌ بطذُسِاباوَْ دذاسيَهِ
دسيَزايٌ سؤر بُ تًُْا بىو ،صؤسداس خؤصّ دَخىاطت نُ بؤ َاي
دّ بُ ديذاسّ با ْ داىْ خىػهُناِْ ػادْ ػىنشباوَ .ػُويَو وسضُ طجٌ ٖؤٍ ثذُراسَْ
ًْطُساِْ نًزيَِ ثشطٌ .نًزب طىتِ" :ثُراسَّ َٔ دووسّ نُطىناسَنَُُْ ،ايإ بًذِٓ".
ًََِٓ بذَيتآ نذُ ٖذُسطًض بذُ
وسضُ طجٌ طىتِ" :سَِْطُ َُُٓ ضاسّ ُٖبًَت ،بُآلّ دَبآ بُي
تًُْا يُطُأل دايهت دا قظإ ُْنُّ ،تُْاُْت ُٓطُس صؤسيؼت يًَبهات .ضىْهُ ُٓطذُس بذُ
طىيَِ ُْنُّٖ ،ذُسدوونُإ تىوػذٌ ُْطبذُتِْ بُدبُختًذُنِ طذُوسَ دَبذني .سؤرٍ يذُى
ػُممُيُى وسضُ طجٌ بُ نًزيَِ طىتُْٖ" :ىونُ دَتىاِْ بضًتُ ديذَِْ بذاوىْ دايهذت".
َذُ
نًزب طىاسّ وسضذُ بذىو ،نُوتٓذُ سِبِ ،سيًَذُنِ صؤسيذإ بذشِّ ،طذُسَدماّ طُيًٓذُ َاي
َُنذُدا غاسيذإ دَداْ
طىْذيًُنِ طجٌْ دذىإ .خىػذهُناِْ نًذزب بذُ دَوسوبذُسّ َاي
طَُُيإ دَنشد .نًزب بُ ديتِٓ ُٓو دميُُْ صؤس ػادْ خؤػشاأل بذىو .وسضذُ طذجٌ طذىتِ:
"ًَٓظتا دايوْ باونِ تؤ يُّ ػىيَُٓدا دَرئ ،وسيابُ ُٓوَّ نُ ثذًَِ طذىتِ يذُ بريُْنذُّ،
ًََٓت دَدََآ نذُ
دَْا صَسَس بُ ُٖسدوونُإ دَطُيًُْت ".نًزب طىتِ" :خَُت ُْبآ ،بُي
ُٖسطًض ٓاَؤرطاسيُنُت يُ بري ْانُُّٖ ".سنُ نًزب وَرووسنُوت ،وسضُ طجٌ طُسِايذُوَْ
سِؤيٌ.
َُنذُدا
َِ بُطذُس َاي
َُٖىو بُ ديتِٓ نًزب ػادو خؤػشاأل بذىو ،ػذاديًُنِ صؤس بذاي
نًَؼا ،يُوَ دَضىو ُّٓ ػادَاًًُْ ُٖسطًض نؤتايٌ ُْيُت .نُطذىناسّ نًذزب واياْذذَصاِْ
نُ ًٓذّ ُٖسطًض نًزَنُيإ ْابًُٓٓوَ ،تا يُ باستُقاّ ُٓو ضانُيُدا نُ دَسُٖم بُوإ نشد
بىوّ ،طىثاطٌ بهًَُٕٓ .ظتا يُ ًٖضًإ نُّ ُْبىو ْ ُٖس ضًُنًإ ويظتباٖ ،ذُيإ بذىو.
نًزيَؽ طىتِ" :رياًَْهِ باػٌ ُٖيُْ بُ َُٖىو ٓاواتْ ٓاسَصوويُنِ خؤٍ طُيًىَ".
بُآلّ يَُُ صياتشّ دَسباسَّ رياِْ خؤٍ دَطُأل وسضُنُدا ،بؤ باغ ُْنشدٕ.
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ًَذذَدا ،بذُ تذًُْا دَطذُأل
وَنى ضؤٕ وسضُنُ طىتبىوّ ،بُو ٓاوايُ دايهِ نًذزب ُٖوي
َِ دَدا بُتذُْآ
نًزَنُيذا قظإ بهات .نًزيَؽ نُ قظُناِْ وسضُّ ُٖس يُ بريبىوُٕٖ ،وي
يُطُأل دايهًذا ُْبًَت .بُآلّ طُسَدماّ بُ ُٖس دؤسب بىو ،دايهذُ نًذزيَِ قايًذٌ نذشد نذُ
باطٌ رياِْ خؤٍ يُطُأل وسضُدا ،بؤ بطًَشِيَتُوَ.
َتُْطْ ثُػًَى بىوَ ،بُآلّ ناتذآ نذُ
نًزب بؤ دايهِ طًَشِايُوَ نُ ضؤٕ يُ طُسَتاوَ دي
وسضُ طجٌ ديتىوَ ،نُ طؤسِاوَْ بىوَ بُ بُػُس صؤس خؤػشاأل بىوَُٓ .ودا يُطُسّ سؤيٌ نُ
ضؤٕ سؤراِْ دسيَزّ تًُْايٌ .بًَتاقُتِ نشدووَ.
دايهُ يُ تشطاْذا ٖاواسيهشدْ طىتِ" :واُّٖ ،بآْ ُْبآ ٓذُّ ًََذشدَّ تذؤ بابايذُنِ
دُٓ تؤ َؤًََو دَطُأل خؤتذا ببُ ،نُ ًََشدَنُت خُوّ يًَهُوتْ يُ خُودا بىو ُْٖطآ
َؤثذُ َذؤًََهِ ثًَذذا
َِ دي
يُبُس سووْانِ َؤَُنُ تَُُػاٍ بهُ ،بُآلّ ٓاطاداس بذُ ُْيذُي
بشِرب ".نًزيَؽ َؤًََهِ بشدْ يُ ريَش دًهُناِْ خؤيذا ػاسديًُوَ.
بؤ ػُوب ،وسضُ طجٌ ٖاتْ نًزيَِ دَطُأل خؤيذا بشد .وسضُ طجِ يُ سِيَطُدا يُ نًذزيَِ
َذآ
َذا بهات؟" نًزب ْاضاس بىو ساطتِ ثآ بً
ًَذا بُ تُْآ قظُت دَطُي
ثشطٌ" :دايهت ُٖوي
ْ قظُناِْ دايهِ بؤ وسضُنُ طًَشِايُوَ.
وسضُ طجٌ طىتُِٓ" :طُس بُ قظُّ دايهت بهُُّٖ ,سدوونُإ بُدبُخت دَنذُيت".
بُآلّ نًزب يًَشَدا ،دسؤٍ دَطُأل وسضُنُدا نشدْ طىتِ" :خَُت ُْبآٖ ،ذُسطًض بذُ طذىيَِ
َذآ،
دايهِ ْانُُّٓ ْ،و ناسَؾ ُٓدماّ ْادَّ نُ ُٓو داواّ نذشدووَ ".ناتذآ طُيًٓذُوَ َاي
َُٖىو ػتًَو وَنى خؤٍ بىو ،ػُوب ثًاويَو ٖاتْ يُ ثاٍَ نًزيَذا سِانؼا .بُآلّ نًزب خذُو
ُْضىوَ ضاوّ ،نُ صاِْ ًََشدَنُّ بُ تُواوَتِ خذُوّ يًَهذُوتىوَ ْ خُوَنذُّ قىسطذُ،
ُٖطتآُ ،و َؤَُّ داطريطاْذ نُ دايهِ دابىويَِ .نًزب يُبُس سؤػٓايٌ َؤَُنُ طذُيشّ
َِ خُوتىوَ ،ػاصادَيُنِ ًَٖٓذَ دىإْ قؤصَ نذُ تذا ًَٓظذتا نذُغ,
نشد ُٓو ثًاوَّ يُطُي
دىإْ قؤصّ واّ ُْديتبىو .نًزب بُ دؤسب ٓاػلْ ػُيذاّ ػذاصادَ بذىو ،نذُ ُٖطذتًهشد
ُٓطُس ُٓو دََُ َاضِ ُْنات ،طًاِْ يُ دَطت دَداتْ دََشيَت.
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َؤثُ َؤّ بُطُس نشاطذُنُّ نذىسَِدا سِراو بًَذذاسّ
نًزب ،نىسَِّ َار نشد .بُآلّ طآ دي
نشدَوَ.
ًََو خؤت طشتبذاْ طذُبشت نشدبذاَ ،ذٔ
نىسَِ طىتِ" :بضاُْ ضًت نشد؟ ُٓطُس يُى طاي
ٓاصاد دَبىوّ َٔ .باوَرًَْهِ ُٖيُ نُ دادووّ يًَهشدوّ ،بُ سؤرَوَ دَمب بذُ وسضذٌ طذجٌْ
ػُوإ دَمبُوَ بُ بُػُسًَٓ .ظتا َُٖىو ػتًَو تُواو ،سيظُنَُإ بىوَوَ بُ خذىسّ ،دَبذآ
َِْ بطُسِيَُُوَ بؤ الّ باوَرُْنُّ .باوَرمن يُ نؤػوْ قُآليُنذذا دَرّ نذُ يذُ
تؤ بُدآ بًًَ
ًَْىإ سؤرُٖآلتِ خؤسْ سؤراواّ َاْطذايُ .دا يُويَذذا ػذاصادَخامنًَهِ دٓؤنذُ ُٖيذُ نذُ
يىوتِ يُ َُتشيَو دسيَزتشَ َٔ ْ،دَبآ ُٓو ػاصادَخامنُ خبىاصّ".
نًزب دَطتِ بُ طشيإ نشد ،بذُآلّ فايذذَّ ْذُبىو ،ضذىْهُ ػذاصادَ دَبىايذُ بذشِوات.
ًَا بذشِوات؟" ػذاصادَ طذىتِ:
ُْٖطآ نًزب يُ ػاصادَّ ثشطٌٓ" :ايا ُٓويؽ دَتىاْآ يُطُي
"ُْْ ،ا بًَت".
نًزب طىتِ" :باػُ دَنشب سيَطُّ ُٓو نؤػوْ قُآليُّ ثآ ًْؼإ بذَيت ،تا بُ دووتذا
َبُتُ بؤّ ُٖيُ ُّٓ ناسَ بهُّ ؟"
بًَُِٖ ،ي
َآ دَتىاِْ بُ دوواَذا بًَِ ،بُآلّ ُٓو نؤػوْ قُآليذُ ،نُوتىوَتذُ
ػاصادَ طىتِ" :بُي
ًَْىإ سؤرُٖآلتِ خؤسْ سؤراواّ َاْطُوَْ سيَطُّ ٓذُو نؤػذوْ قُآليذُ ٖذُسطًض بذُ تذؤ
ْادؤصسيَتُوَ".
بُياِْ صوو ،ناتآ نًزب يُخُو سِابىو ُّٖ ،وسضُ طجٌْ ُّٖ نؤػوْ قُآلنُ ْذَُابىوٕ
ْ ُٓويؽ بُ تاقِ تًُْا يُ ًَْى بًَؼُيُنِ تاسيهذا ،يُطذُس ثاسضذُ قىَاػذًَهِ ضذهؤيُّ
نُطهذا سِانؼا بىو ْ ًٖضِ بُدَوسَوَ ُْبىو ،تًُْا ُٓو بىخضُيُ ُْبًَت نذُ نذاتِ خذؤٍ
َؤفنتْ دَطتِ بُ طشياًَْهِ
َطً
دَطُأل خؤيذا بؤ نؤػوْ قُآلنُّ ًَٖٓابىو .نًزب ضاواِْ ُٖي
بُ نىأل نشد ،تا تىاِْ طشيا ،ثاػإ ُٖطتاْ نُوتُ سِبُٖ .س سؤيذٌ ٖذُس سؤيذٌ تذا طُيًذُ
ضًايُنِ بُسص نُ ثريَرًَْو يُ بٓاسيذا داًْؼتبىو ْ طًَىيَهِ صيَشيٓذِ بذُ دَطذتُوَ بذىو ْ
ياسٍ ثًَذَنشد .نًزب يُ ثريَرِْ ثشطٌ" :دايهُ طًإٓ ،ذُسب تذؤ ػذىيَِٓ ٓذُو ػذاصادَيُ
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دَصاِْ نُ يُ سؤرُٖآلتِ خؤسْ يُ سؤراواّ َذاْط دا دَرّ؟ ٓذُو ػذاصادَيُّ نذُ قذُساسَ
دَطُأل ػاصادَخامنًَو دا صََاوَْذ بهات نُ يىوتِ َُتشيَو دسيَزَ".
ثريَرٕ ثشطٌ" :تؤ يُ نىب دَيٓاطًت ،سَْطُ تذؤ ٖذَُإ نًذز بًذت نذُ قذُساس بذىو
صََاوَْذّ دَطُأل بهُّ؟"
َآَُٖ َٔ ،إ نًزّ".
نًزب طىتِ" :بُي
ثريَرٕ طىتِ" :نُواتُ تؤ َُٖإ نًزّ بُآلّ َذٔ تذًُْا ُٓوَْذذَ دَصامن ػذاصادَ يذُ
نؤػوْ قُآليُنذا دَرّ نُ نُوتىوَتُ ًَْىإ سؤرُٖآلتِ خذؤسْ سؤراواّ َاْطذُوَ .دَبذآ
َبُتُ ُٓطُس بُخت يذاوَست بذآْ بطذُّ .تذؤ
سيَطايُنِ صؤس بهِّ تا بطُيتُ ُٓويَٓذَسُٖ .ي
دَبآ ُٓطجُنُّ َٔ بُ َُٓاُْت بُسيتْ طىاسّ ببِْ بذشِؤّ بذؤ الّ ٖاوطذآ نؤُْنذُّ
ًََِ .ناتآ طُيًؼتًتُ ُٓويَٓذَس ،يُنًَو بُبٓا طىيَِ ضُثٌ ُٓطذجُنُدا
َْٔ داوانُت بُو بً
بهًَؼُو داواّ يًَبهُ دووباسَ بؤ َاأل بطُسِيَتُوَ .دَتىاِْ ُّٓ طًَىَ صيَشِيُٓؾ دَطُأل خؤتذا
ببُيت".
نًزب ،سيَطايُنِ صؤس صؤس دووسّ بشِّْ طُسَدماّ طُيًُ ضًايُنِ تش نُ ثريَرْذِ دووَّ
يُ بٓاسيذا داًْؼتبىو ْ ػاُْيُنِ صيَشِّ بُ دَطتُوَ بىو .نًزب يُ ثريَرِْ ثشطٌ نُ ٓذاخؤ
سيَطُّ ُٓو نؤػوْ قُآليُّ نُ نُوتىوَتذُ ًَْذىإ سؤرٖذُآلتِ خذؤسْ سؤراواّ َاْطذُوَ،
دَصاًَْت؟ ثريَرَُٕٖ ،إ صاًْاسيًُناِْ ثريَرِْ يُنَُِ دووبذاسَ نذشدَوَْ طذىتَِ" :ذٔ
ًٖض ػتًَو يُ باسَّ ُٓو نؤػوْ قُآليُوَ ْاصامن ،تًُْا ُٓوَْذَ دَصامن نُ نُوتىوَتُ ًَْذىإ
سؤرُٖآلتِ خؤسْ سؤراواّ َاْطُوَْ دَبآ سيَطايُنِ صؤس صؤس بهِّ تذا بطُيتذُ ُٓويَٓذذَس،
َبُتُ ًٖض َُعًىًَؽ ًُْ نُ بًطُيتآ دا ًَٓظتا ُٓطجُنُّ َٔ ببُو بضؤ بؤالّ ُٓو
ُٖي
ثريَرُّْ نُ يُو التشّ َُٓوَ دَرّ ،يُوَيذُ ٓذُو ػذىيَِٓ نؤػذوْ قُآلنذُ بضاْذآ .نذُ
َآ نذُ بذؤ
طُيًؼتًُ ُٓويَٓذَس ،ػُثُصيًُيُى وَثُْاطىيَِ ضُثِ ُٓطجُنُدا بهًَؼُو ثًَِ بً
َاأل بطُسِيَتُوَُْٖ .طآ ثريَرٕ ،ػاُْ صيَشَِنُّ خؤٍ دايذُ نًذزبْ طذىتِ" :يُوَيذُ ٓذُو
َهت بًَت".
ػاُْيُ بُ نُي
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نًزب ديظإ طىاسّ ُٓطح بىو ،سيَطُّ طذُختْ درواسّ بذشِّْ دواّ ضذُْذئ ػذُوْ
سؤر طُيًُ ضًايُنِ طُوسَ ،نُ ثريَرِْ طًًَُّ يُ بٓاسيا داًْؼتبىو ْ بُ خُسَِنًَهِ صيَشِئ
خُسيهِ سِطنت بىو .نًزب يُويؼِ ثشطٌ نُ ٓاخؤ سيَطاّ ُٓو نؤػوْ قُآليذُ دَصاْذآ نذُ
نُوتىوَتُ ًَْىإ سؤرُٖآلتِ خؤسْ سؤرٓاواّ َاْطُوَ؟
ثريَرٕ طىتِ" :وادياسَ تؤ ٖاوطُسّ ُٓو ػاصادَيُّ؟"
َآ ،قُساس بىو ػىو بُو ػاصادَيُ بهُّ".
نًزب طىتِ" :بُي
بُآلّ ُّٓ ثريَرْذُؾ ،بًَؼذبُتش يذُ دوواُْنذُّ تذش ،سيَطذُّ ٓذُو نؤػذوْ قُآليذُّ
ُْدَصآُِْ .ويؽ ُٖس ُٓوَْذَّ دَصاِْ نُ نُوتىوَتذُ ًَْذىإ سؤرٖذُآلتِ خذؤسْ سؤراواّ
َاْطُوَ .ثريَرٕ طىتِ" :تؤ دَبآ سيَطايُنِ صؤس دووسْ دسيَز بهِّ تا بطُيتُ ُٓو قُآليذُ،
نُ َُعًىًَؽ ًًُْ بًطُيتآ واباػُ ُّٓ ُٓطجُّ َٔ بُ َُٓاُْت ببُيتْ بضذِ بذؤالّ
باٍ وَػتْ يُو بجشطًت ،يُوَيُ ُٓو بضاًَْتْ بؤ ُٓويَٓذَست ببات .نُ طُيًؼتًُ الّ بذاٍ
َذآ بابطُ ِسيَتذُوَ
وَػت ػُثُصيًُيُى بذُبٓا طذىيَِ ضذُثٌ ُٓطذجُنَُذا بهًَؼذُو ثًَذِ بً
َُوَُٓ ".وطا ثريَرٕ خُسَِنُ صيَشِيُٓنُّ خذؤٍ بذُ نًذزب داو طذىتِ" :يُوَيذُ ٓذُّ
بؤَاي
َهت بًَت".
خُسَِنُ يُ ػىيًََٓهذا بُ نُي
نًزب ،دَبىايُ سيَطايُنِ صؤس بهِب تا بطاتُ باّ وَػت .بُآلّ طُسَدماّ ثذاؾ ضذُْذئ
سؤر طُيًُ ُٓوبْ يُ باٍ وَػتِ ثشطٌٓ" :اخؤ دَتىاْآ ػىيَِٓ رياِْ ُٓو ػذاصادَيُّ نذُ
يُ ًَْىإ سؤرُٖآلتِ خؤسْ سؤراواّ َاْطذا دَرّ ،ثآ ًْؼإ بذذات؟" بذاّ وَػذت طذىتِ:
"َٔ ػتِ دَسباسَّ ُّٓ ػاصادَو قُآليُ بًظتىوَ ،بُآلّ سيَطاّ ُّٓ قُآليذُ ْذاصامن ،ضذىْهُ
َّ ُٓطُس دَتُوَّ بؤالّ بشايُنَُت ،واتُ بذؤالّ
ُٖسطًض بؤ ػىيَٓاِْ صؤس دووس ُْضىوّ .بُال
َيُ بضاَِْ ،ضىْهُ ُٓو يُ َذٔ بذُ ًَٖضتذشَ.
باٍ دَبىوست دًََْشّ .سَْطُ ُٓو سيَطاٍ ُٓو قُال
ٌَ بذاٍ وَػذتْ بُيذُص
َِ َٔ تا بؤ ُٓويَٓذَست ببُّ ".نًزٍَ ضىوَ نذؤي
دَتىاِْ بًًَتُ نؤي
وَسيَهُوتٔ تا طُيؼتُٓ باٍ دَبىوس(غشبٌ) .باٍ وَػت ضىوَ ثًَؼٌَْ بُ بشايُنُّ طذىت":
يب بذُ
َتِ خذؤسو سؤراواّ َاْطذذا دَرّ ،قذُساسَ بذ َ
ُٓو ػاصادَيُّ نُ يُ ًَْذىإ سؤرٖذُال
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ٖاوطُسّ ُّٓ نًزَ خاُْ ّ نُ دَطُ ٍَ خذؤَِ ًَٖٓذاوَْ ًَٓظذتا ٓذُّ نًذزَ بذُ دواّ ٓذُودا
َيُ دَصاِْ؟"
دَطُسٍَِ ،تؤ سيَطاٍ ُٓو نؤػوْ قُال
َْ نؤػذهُ يذُ
باٍ دَبىوس بُ نًزيٌَ طىتُٓ ":وَْذَّ َٔ طذُسِاوّْ ،ذاصامن ٓذُو قذُال
َّ دَتىامن بتبُّ بؤ الّ باٍ باػىوس ،ضىْهُ ُٓو يُ ٖذُسدوونُإ بذًَُٖضتشَْ بذؤ
نىيًَُ ،بُال
َيُ يُ نىيَٓذَسًَٓ ،ذّ ًٖض نُطًَو يذُّ
ػىيَٓاِْ دووس دَسِواتُٓ .طُس ُٓو ُْصاَِْ ُٓو قُال
ٌَ َٔ تا بؤالّ ُٓوت ببُّ".
دًْايُدا ْاتىاَِْ ياسَُتًت بذات .وَسَ نؤي
ًٓذّ نًَزٍَ ضىوَ نؤيٌَ باّ دَبىوسْ ُٖس سؤيًؼنت ُٖس سؤيًؼنت تذا طُيؼذتُٓ َذُصٍَ.
َطذُّ ٓذُو ْضيذو بىوْذُوَ،
باٍ باػىوس ًَٖٓذ َ طشرو تىوسَِ بىو ،نات ٌَ نذُ ٓذُوإ يذُ َُصي
ُٖطتًإ بُطُسَايُنِ بُتشَف نشد .باٍ باػىوس يُ دووسَوَ ٖاواسيهشد ":ضًتإ دَوَّ ؟"
نُ طىيًَإ يُ دَْطِ بىو ،يُ طُسَا دَُُدئْ باٍ دَبىوس طذىتَِ" :ذٔ بذاٍ دَبذىوسّْ
َُُٓؾ َُٖإ ُٓو نًزَيُ نُ قُساسَ ػىو بُ ػذاصادَّ قذُآلّ ًَْذىإ سؤرٖذُآلتِ خذؤسْ
سؤراواّ َاْط بهات .دا ٖاتىوَ بؤ ثشطًاسٍ ُٓوَ نُ ٓاخؤ تؤ تا ًَٓظتا سيَذت نُوتىوَتذُ
ُٓويَٓذَس ،دَتىاِْ سيَِ ُٓو قُآلْ نؤػهُّ ثٌَ ًْؼإ بذَيت ،تا ػاصادَ بذؤصيَتُوَ؟"
َآ ،دَصامن ٓذُو قُآليذُ يذُ نىيَٓذذَسَ ،تذًُْا يذُى دذاس سيَذِ
باٍ باػىوس طىتِ" :بُي
نُوتىوَتُ ُٓوب ،بُآلّ بُ ر ًٖالنُتًَوًَٖٓ ،ذَ َاْذوو بىوّ نُ ضُْذئ سؤر َُْتىاِْ يذُ
ًََِ .بُ ُٖسساأل ُٓطذُس تذؤ ساطذت دَنذُّْ طُسَنتذُ بذؤ ٓذُوب بشِؤيذتْ
دًَِ خؤّ وىوي
ْاتشطًت َٔ ،دَتبُّ".
نًزب طىتُِٖ َٔ" :س دَبآ بؤ ُٓويَٓذَس بشِؤّْ ُٓطُس بذُ ْشخذِ طًذاْؽ بذىوَ دَبذآ
بطَُُ ُٓو قُآليُ َٔ .يُ ًٖض ػتًَو ْاتشطِْ ضُْذ خًَشاؾ بشِؤيت قُيذّ ْانذات ".بذاّ
باػىوس طىتِ" :صؤسباػُ ،بُآلّ تؤ دَبآ َُٓؼُو يًَشَ خبُوّْ ثؼذىويُى بذذَيت ،ضذىْهُ
يُى سؤرَ سِيَِ تُواوَإ يُبُسَ".
باٍ باػىوس ،طجًَذَ صوو نًزيَِ يُخُو ُٖطتاْذْ ُٓوَْذَ ُٖواّ نشدَ خذؤٍْ ُٓوَْذذَ
َِ خؤيذذا،
طُوسَْ تىْذبىو ،نُ بُ سِاطتِ دميُِْ تشطٓاى بىوٖ .ذُْطآ نًذزَّ دا بذُ نذؤي
خؤٍ بُسُحلُيٍُ ٓاىاْذا نشد ،يُوَ دَضىو تا ُٓو ثُسِّ دًْا ُْوَطتًَتُوَ .يذُ ريَشياْذُوَ،
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َِ نشدبذىو ،ناتذآ نذُ
يُ يًَشَِواسو بًَؼُناْذا ،يُ دَسياناْذا ،تؤفْ بذؤساًَْهِ وَٖذا ٖذُي
بُطُس دَسياناْذا تًَذَثُسِئ ،طُدإ نُػتِ تُفشوتىْا دَبىوٕ.
بُجمؤسََ ،ىدَتًَهِ صؤس ٖذُس سؤيًؼذنتْ سؤيًؼذنت ،بذُآلّ ًَٖؼذتا ٖذُس بذُ ٓاىذاِْ
دَسياناُْوَ بىوٕ .باّ باػىوس تُواو ًٖالىْ ػُنُتْ َاْذوو بىو ،طُسَدماّ ًَٖضْ ػذٓطِ
يُبُس بشِاُْ ،يذَتىاِْ بشِوات ،بُسَ بُسَ ٖاتُخىاسْ خىاستشَوَْ يُ سووبُسِّ دَسيانذُ ْضيذو
بىوَوًََٖٓ ،ذَ ْضّ بىوَوَ ،نُ طُسّ ػُثؤيُناِْ دَسيانذُ يذُ ثارْذُّ ثًًَذُناِْ نًذزَّ
داَاوّ دَدا.
باٍ باػىوس ثشطٌْ" :ا تشطًت؟"
نًزب طىتُِْ" :خًَشًٖ ،ض ْاتشطِ ".ساطتًؼِ دَنشدْ .ضيهِ ْػهايِ بىوُْوَ ،بذاّ
باػىوس ًَٖٓذَّ ًَٖضْ تىاْا تًا َابىو نُ نًزب بطُيًَُْتُ بُطتًَْٔ نُْاسّ دَسيا.
ًٓذّ خؤػبُختاُْ طُسَدماّ نًزيٌَ يُ ريَش ثُدمُسٍَ ُٓو قُآلو نؤػهٍُ ،نُ يُ ًَْذىإ
سؤرُٖآلتٌ خؤسو سؤراواٍ َاْطذا بىو ،داْا .بُآلّ باٍ باػىوس ًَٖٓذَ ػُنُتْ َاْذوو بذىو
َُنذٍُ خذؤٍ بطُ ِسيَتذُوَ ،ضذُْذ سؤريَذو يُويَٓذذَس
بىو نُ ْاضاس بىو ،بُس يذُوٍَ بذؤ َاي
مبًًََٓتُوَ تا ًٓظشاسُتآ بهاتْ ثؼىويُى بذات.
بؤ طبُّ بُياِْ نًزب ،يذُ ثذاأل ديذىاسّ قُآلنذُدا نُوتذُ يذاسٍْ طَُذُ بذُ طذًَىَ
صيَشِيُٓنُّ .يُنُّ داس ضاوّ بُو نًزَ يىوت دسيَزَ نُوت نُ قُساس بذىو ػذىو بذُ ػذاصادَ
بهات .ػاصادَخامنِ نُثىْ دسيَز ثُدمُسَنُّ نشدَوَْ يُ نًزيَِ ثشطٌُٓ" :و طًَىَ صيَشيٓذُ
بُ ضُْذ دَدَيت؟"
نًزب وَآلَِ دايُوَ َُُٓ" :بُ صيَشِْ ثاسَ ْايُتُ نشِئ".
ػاصادَخامن طىتُِٓ" :طُس بُ صيَشِْ ثاسَ ُْيُتُ نشِئُٓ ،دّ بُضِ دَفشؤػًت؟"
نًزب طىتُِٓ" :طُس مببُّ بؤ الّ ُٓو ػاصادَيُّ نذُ يذُّ قُآليذُدا دَرَُّْٓؼذُو
يُالّ ُٓو مبًَُٓوَ ُّٓ ،طًَىَت دَدََآ ".نضُّ يذىوت دسيَذز ،نذُ تذَُاسِ نذشد بذىوَ
َنُ".
طًَىنُ ،طىتِ ":فُسَىو دَتىاِْ بًًَتُ ْاو قُال
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ناتَِ نًزٍَ وَرووس نُوت ،ػاصادَ يُ غىسِابٌ خُودا بىو .ضىْهُ ػاصادَ خذامنٌ يذىوت
َِ يًَهُوتبىو .نًزيٌَ بًَضاسَْ داَاو ضذُْذ
دسيَز دَسَاًَْهِ دابىويُْ خُويَهِ طشإْ قىوي
داسيَو ػاصادٍَ باْط نشدْ تُناٌْ دا فايذَّ ُْبىو ،يُ ٖؤسرِْ طشياْذذاْ ٖذُس خُبذُسٍ
َو نؤػهُنُ وَدَسْا.
ُْبىوَوَ .بُياِْ صوو ػاصادَخامنٌ يىوت دسيَز ٖاتْ نًزيٌَ يُ قُال
نًز ٍَ ديظإ يُ بٔ ثُدمُسٍَ نؤػذهُنُ يًَذٌ داًْؼذتْ بذُ ػذاُْ ص َيشَِنذُّ نُوتذُ
دآًَٖإْ ػاُْنشدٌْ قزَنٍَُُٖ .إ سيَهُوتٌ دويََِٓ دووباسَ بىوَوَ .نضُّ يىوت دسيَذز
ثشطٌُٓ ":و ػاُْيُ بُ ضُْذ دَدٍَ؟" نًزٍَ طىتٌ ُّٓ ":ػاُْيُ فشؤػتُِْ ًًُْ ،بُ ثاسَو
َّ ُٓطُس سيَطُّ بذات بًَتُ رووسَوَْ ػُوٍَ يُالّ ػذاصادَ بًَذتُٓ ،وطذا
صيَشّ ْادات ،بُال
َّ ناتٌَ نًذزٍَ طُيًذُ رووسَنذٍُ ػذاصادَ ،ػذاصادَ يذُ
ػاُْنٍُ ُٖس واٌٖ دَداتٌَ ".بُال
ػريئ خُودا بىوْ نًذز ٍَ ضذُْذٍ طذاص نذشدو ساٍ تُناْذذْ طشيذا ،دادٍ ْذُداو خُبذُسّ
ُْبىوَوَ .نُ دوًْا سووْاى بىوَوَ ،ػاصادَ خامنِ يذىوت دسيَذز وَنذى سؤرٍ ثًَؼذىو ٖذاتْ
َ وَدَسْا.
نًزيٌَ يُ نؤػوْ قُال
ديظإ نًزٍَ يُ ريَش ثُدمُسَّ نؤػهُنُ داًْؼتْ خُسَنُنٍُ دَسًَٖٓاْ نُوتُ دَصوو
سطنت ،نضٍُ يىوت دسيَز تَُاسٌ نشدَ خُسَِنُنذُؾ .ثُدمُسَنذُّ نذشدَوَْ يذُ نًذزيٌَ
ثشطٌُٓ ":و خُسَِنُ بُضٌ دَطؤسيتُوَ؟"
نًزٍَ َُٖإ داخىاصيًُناِْ ثًَؼىوّ دووباسَ نشدَوَ ،ياٌْ طىتٌٓ ":ذُّ خُسَِنذُ بذُ
صيَشو ثاسَ ْافشؤػِ ،بُآلّ ُٓطُس مبطُيًُْتُ رووسَنُّ ػاصادَْ ػُوب يُالّ ٓذُو مبًَُٓذُوَ،
ُٓوطا خُسَِنُنُػت ويَذَدَّ".
َُُ".
َِ ٓاسَصوو ،قُبىوي
ػاصادَخامنِ نُثىو دسيَز طىتِ" :صؤس باػُ ،بُ نَُاي
َهاًَْهِ دسوطتهاسيؽ ُٖبىوَُٕٓ ،اُْ بًظتبىويإ
َبُتُ يُو نؤػوْ قُآليُدا ،خُي
ُٖي
نُ ضؤٕ دوو ػُوّ دوا بُ دواّ يُىٓ ،افشَتًَو دَضًَتُ رووَنُّ ػاصادَْ بًَٗذىودَ بذاْطِ
دَناتْ فشًََظهإ دَسِيَزب.
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ُٓواُْ ُّٓ ،واسيكاتُيإ بؤ ػاصادَ طًَشِابىوَوَ .بؤيُ ُٓو ػُوَ ناتذآ نذُ ػذاصادَخامنِ
نُثىو دسيَز دَسَاِْ بُ ػاصادَ دابىو ،ػاصادَ واّ ْىاْذ بىو نذُ دَسَاُْنذُّ خذىاسدووَ،
بُآلّ يُسِاطتًذا دَسَاُْنُّ سِػتبىو.
ناتآ نًزب ضىوَ رووسَنُّ ػاصادَُٓ ،جماسَيإ ػذاصادَ بذُ خُبذُس بذىو ،نًذزب بذؤٍ
طًَشِايُوَ نُ ضؤٕ سيَطاّ نؤػوْ قُآلنُّ دؤصيىَتُوَْ بؤ ُٓويَٓذَس ٖاتىوَ.
ػاصادَ بُ نًزيَِ طىت" :دَصاِْ سيَو يُ ناتِ خؤيذا ٖاتىويذت ،ضذىْهُ قذُساسَ َذٔ
طبُيٓآ دَطُأل ػاصادَخامنِ نُثىو دسيَزا صََاوَْذ بهُّ .بُآلّ تاصَ ٓذُّ نذاسَ ْانذُّْ تذؤ
َذًَِ
َذاسَنُّ طًَشِايُوَ" :طذبُيٓآ دَي
دَتىاِْ بُ تًُْا سصطاسّ بهُُّْٖ ".طآ ػاصادَ بؤ دي
نُ دََُوب بضامن بىونُنُّ ر ناسطُيًَو ػاسَصايُْ داوا يُ ػاصادَخامنِ يىوت دسيَز دَنذُّ
َؤثُ َؤَُّ نُ سِراوَتُ طُس نشاطذُنُّ ثذاى بهاتذُوَ ْ بظذشِيَت .ػذاصادَخامن
ُٓو طآ دي
َؤثُ َؤَاْذُت بذُ نشاطذُنُّ
قُبىوأل دَنات نُ ُّٓ ناسَ بهات ،ضىْهُ ْاصاْآ تؤ ُّٓ دي
َٓذا سِػتىوَ ْ تًُْا نُطًَهِ سِاطتُقًُٓ ْ ٓاطايٌ دَتىاْآ ٓذُّ ثُآلْذُ ثذاى بهاتذُوَ،
َذًَِ:
َُُٓ ناسّ دٓؤنإ ًًُْ ْ بُ دٓؤنإ ْانشيَتُْٖ ".طآ َٓذًؽ بًذاْىو دَطذشّ ْ دَي
َؤثُ َؤَاْذُ
"نُغ بؤٍ ًًُْ ببآ بُ ٖاوطُسّ َٔ ،تًُْا ُٓو نًزَ ُْبآ نُ بتىاْآ ُّٓ دي
يُ نشاطُنُّ ثاى بهاتُوَْ َٔ دَصامن تًُْا تؤ دَتىاِْ ُّٓ ناسَ بهُيت".
يُ نؤػوْ قُآلدا َُٖىو ػادْ خؤػشاأل بىوٕ .سؤرّ دوايٌ نُ قذُساس بذىو سيَذىسَِىِ
صََاوَْذ بذُسثا بهذشب ،ػذاصادَ بذُ صسِدايهُنذُّ خذؤٍ طذىتَ" :ذٔ دَبذآ بذضامن نذُ
دَصطرياُْنُّ َٔ ر بُٖشَو تىاْايُنِ ُٖيُ".
صسِدايهُنُ طىتِ" :باػُ ،ر قُيذيُ".
ػاصادَ طىتِ َٔ" :نشاطًَهِ باػِ ُٖيُ دََُوب ُٓو نشاطُ بؤ صََاوَْذَنذُّ يُبذُس
َؤثُ َؤَِ تىاوَّ ثًَذا سِراوَْ دَبآ ُٓو ثُآلُّْ ََ البهبَْٔ َُسدِ
بهُّ ،بُآلّ طآ دي
َُ َؤَاُْ يُ نشاطُنُّ ثاى بهاتُوَ".
نشدووَ يُنًَو خبىاصّ نُ بتىاْآ ُٓو ثُي
ًٓذّ ػاصادَ خامنٌ نُثىو دسيَز واّ دَصاِْ َُُٓ ناسيَهٌ ٓاطاُْْ دَطتِ بُ ػذؤسدٌْ
َُنإ طُوسَتش دَبذىوٕ .دٓؤنذُّ
َؤفت ،ثُي
َِ دَطً
نشاطُنُ نشد .بُآلّ ضُْذٍ دَػؤسدْ ُٖي
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ثري ،دايهِ ػاصادَخامنِ نُثىو دسيَز طىتُِٓ" :وَ ضًًُ ،بُ تؤ ْاػذؤسدسب ,نذىا بًذذَ بذُ
َذُنإ سَػذرتْ طذُوسَتش دَبذىوٕ.
َٔ .بُآلّ ُٓويؽ ًٖضٌ ثًَُٓنشا ،ضذُْذّ دَػذؤسد ثُي
دٓؤنُناِْ ديهُؾ خؤيإ تاقًهشدَوَ ،بُآلّ طىودّ ُْبىو ،نشاطُنُ ُٓوَْذذَ سَِؾ بذىو،
َهًَؼًإ دَسًَٖٓاوَ.
دَتطىت يُ يىويُّ دؤنُي
َهِ ٖذًض ْايذُٕ .نًذزيَهِ طذُدا يذُ دَسيَذِ قُآلنذُ
ػاصادَ ٖاواسيهشدًَٓ" :ىَ بُنُي
داًْؼتىوَ َٔ ،دَصامن نُ ُٓو يُسَُٖىوتإ باػرت نشاطُنُ دَػىات ".ػاصادَ ٖذاواسيهشد:
"ُّٓ ُٓو نًزَّ يُويَٓذَس داًْؼتىويت ،وَسَ رووسَوَ ".نًزب يُنظُس وَرووسنُوت.
ػاصادَ ثشطٌٓ" :ايا دَتىاِْ ُّٓ نشاطُ ثاى بهُيتُوَ ؟"
ًََو دَدَّ".
نًزب طىتِٓ" :اهْ ،اصامن ،بُآلّ ُٖوي
ُٖسنُ نًزب ،نشاطُنُّ بُ ٓاودا نشد ،يُنظُس وَنى بُفشْ بطشَ طجٌ تشيؽ بىوَوَ.
نُ نشاطُنُ ثاىْ خاوئَ بىوَوَ ػاصادَ طذىتَِ" :ذٔ دَبذآ دَطذُأل تذؤدا صََاوَْذذ
بهُّ".
دٓؤنُ ثريَنُ ًَٖٓذَ تىوسَِ بىو نُ يُ داخا ػُقِ بذشد .ػذاصادَ خذامنِ يذىوت دسيَذزْ
ًََهًإ َُْا.
َُٖىو دٓؤنُناِْ ديهُؾ ػُقًإ بشدْ ًٓرت يُوَدوا ًٖض ٖاألْ ُٖواي
َهذُ باػذُيإ ،نذُ صْذذاِْ بذىوٕٓ ،ذاصاد نذشد،
ػاصادَْ نًزيَؽ ُٖس َُٖىو ُٓو خُي
ضُْذيإ تىاِْ ،يُو صيَشِْ صيىَّ نُ يُوب بىو ،يُطُأل خؤدا بشدْ يُو قُآليُّ نُ يذُ ًَْذىإ
سؤرُٖآلتِ خؤسْ سؤراواّ َاْطذا بىو ،دووس نُوتُٓوَ

نؤَُيَُ ضريؤنِ ٓاْذسوالْط
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()14
شجي بةفرينء حةوت كورتيمة
ُٖبىو ُْبىو ،يُ صََإْ سؤرطاسّ نؤْذا ،يُ دُسطُّ صطتاْذا ،نذُ بذُفش نًىنًذى
وَنى دَطجًَضهُ خىوسّ طجٌ يُ ٓاىاُْوَ دَٖاتذُ خذىاسب ،ػذارٕ يُبذُس ثُدمذُسَّ
نؤػهُن ُيذا داًْؼتبىو .ضىاس ضًَىَّ ثُدمُسَنُ يذُ عُبذُْىغ بذىو ،ػذارٕ بذُ دَّ
دَسصّْ دوسَاُْوَ ضاوّ بشِّ بىوَ دميُِْ طجٌ بُفشَنُ ،يُ ثذشِ دَسصيًُنذُ ضذىو بذُ
َؤثُ خىئَ سرايُ طُس بُفشَنُ .سَْطذِ طذىوسّ خىيَُٓنذُ
قاَهًَهِ ػارٕ داْ طآ دي
َهًَؼذاْ
بُطُس بُفشَنُوَ بُ دؤسيَهِ ُٓوتؤ طُسدمِ ػارِْ سِانًَؼا نذُ ٓذاًَٖهِ ُٖي
طىتِ" :خؤصيا ًَٓؽ نًزيَهِ دَبىو ثًَظت طجٌ وَنى بُفش ،طؤْا طىوس وَنى خذؤئْ
قز سَِؾ وَنى عُبُْىغ  ".يُ ثشِ ٓاواتْ ٓاسَصووَنٍُ ػارٕ ٖاتُدٍْ دواٍ َاوَيُى
نضًَهٌ بىو ،ثًَظ طجٌ وَنى بُفش ،طؤْاناٌْ طىوس وَنى خىئَْ قذزٍ سَؾ وَنذى
سَػٌ عُبُْىغ نضُيإ ْاوْا (طجٌ بُفشئ) .بُالّ صؤسٍ ثًَُٓضىو نُ دايهذٌ طذجٌ
بُفشئ ،واتُ ػارٕ نؤضٌ دوايٌ نشد.
ًََو ثاػا ،رٌْ ًَٖٓايُوَ .رُْ تاصَنٍُ ثاػا ٓافشَتًَهٌ دىإ بىو ،بذُآلّ
دواٍ طاي
صؤس بُ ُٖواو سُطىودو يُخؤبايٌ بىوًٖ ،ض دىاًَْهٌ تشٍ يُ ُْٖبذُس دذىاٌْ خؤيذذا
قُبىوٍَ ُْدَنشد .ػارٌْ تاصَ ٓاويَُٓيُنٌ دادوويٌ ُٖبىو نُ يُ بذُسدًََا دَوَطذتاو
يُ ويٍَُٓ خؤٍ سادََاو يُ ٓاويَُٓنٍُ دَثشطٌ:
"ٓاويَُٓٓ ،اويٍَُٓ قُد ديىاسٍ
نٌَ ػا دىاٌْ ُّٓ دًْايُيُ ؟"
ٓاويَُٓنُؾ ًَُٖؼُ وَآلٌَ دَدايُوَ:
"ػاباْؤ ،ػارٕ ،ػادىاٌْ يُّ دًْايُدا".
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ػارٕ ،صؤسٍ نُيا بُ وَآلٌَ ٓاويَُٓنُ دَٖات ،ضذىْهُ دَيضاْذٌ ٓاويَُٓنذُ دسؤ
ْانات .بُآلّ طجٌ بُفشئ ،سؤر يُ دواٍ سؤر دىإْ دىاْرت دَبىو ،نُ تٌَُُْ طُيًذُ
ٌَ ،يُدطاس دىإ بىو ،تُْاُْت يُ ػذارًْؽ دذىاْرت بذىو ،تذا سؤرٍَ ػذارٕ
سُوت طاي
ثشطًاسَ ًَُٖؼُيًُنٍُ يُ ٓاويَ ُٓنذُ نذشدَوَٓ :اويَُٓنذُ يذُ وَآلًَذا طذىتٌ" :تذؤ
دىاٌْ ،بُسِاط دىاٌْ ،بُآلّ طجٌ بُفشئ يُ تؤ دىاْرتَ".
ػارٕ ،بُّ وَآلَُ صؤس ًْطُسإ بىو ،طُساثاٍ بىو بُ نُس ْ سمْ نًُٓ دَسُٖم بُ
طجٌ بُفشئ .يُو طُعاتُ بذُ دواوَ ،ػذارٕ ٖذُسنات ٌَ طذجٌ بذُفشيين دَبذًين ،يذُ
ًَذا سَطْ
َُ يُ دي
بُغًًٌْ سُطىوديذا ضاوٍ دَثُسِيًُ تُوقٌ طُسٍْ سم وَنى طًانُي
سيؼٍُ دادَنىتا.
طذذُسَدماّ ػذذارٕ ،تىاْذذاو تُسذذَُىيٌ ديذذتين طذذجٌ بذذُفشيين ْذذَُا ،ساوضذذًًُ
َُ ببُ بؤ يًَشَواسو ناسٍَ بهُ نذُ
تايبُتًًُنٍُ خؤٍ طاص نشدو ثًٌَ طىتَٓ ُّٓ " :ذاي
ًَٓذامب
داسيَهٌ دٍ ضاسٍَ ُْبًُُٓوَ ،دَبٌَ بًهىريتْ يُ ْاوٍ ببٍُ ،دا بؤ ٓذُوٍَ دي
َُنُيِ بؤ بًًََٓتُوَ".
نُ َشدووَ دَبٌَ دُسطْ دي
نابشاٍ ساوضٌ وَنى ضؤٕ َُٓشٍ ثًَهشا بىو ،بُو ٓاوايُ طجٌ بُفشيين بذؤ يًَذشَواس
بشد ،يُو دََُدا نُ بريٍ دَنشدَوَ ضؤٕ بًهىريَت .طجٌ بُفشئ طىتٌ" :ساوضٌ طًإ،
ًََٓت دَدٌَََ نُ يذُ داسطذتاُْنُدا خذؤّ وٕ بهذُّْ
بُصَيًت بُ َٓذا بًَتُوَ َٔ .بُي
ُٖسطًض بؤ َاٍَ ُْطُسِيَُُوَ".
َذٌ بذُ
ضىْهُ طجٌ بُفشئ ُّٖ صؤس َٓذاٍَْ ُّٖ صؤس دىإ بىو ،نابشاٍ ساوضذٌ دي
ٍَُ ُْطبُت ،نُواتُ يُ صٍَ (ثُيُ) بهذُو بذؤ خذؤت
ٌَ طىوتاْ طىتٌ ٍُٓ" :نضؤي
ساي
ٌََ".
ُٖي
نابشا ٍ ساوضٌ يُبُس خؤيُوَ بريٍ يُوَ دَنذشدَوَ نذُ بذُو صوواْذُ طًاًُْبذُساٌْ
دسِْذَو ٖؤظٌ طجٌ بُفشئ دَدؤصُْوَو دَخيؤْٕ ًٓذٍ ُٓويؽ ًٖض تاواًَْهٌ ْانُويَتذُ
ُٓطتؤ.
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َذُ بذُساصيَهٌ بذًين نذُ غذاسٍ دَدا،
يُ سيَطٍُ طُسِاُْوَدا ،نابشاٍ ساوضٌ نىدَي
َُنٍُ دَسًَٖٓذا تذا بًبذاتْ ثًؼذاٌْ ػذارٌْ
ترييَهٌ ٖاويؼ َْ نىػ  ،دُسطْ دي
بذات ،نُ طىايُ طجٌ بُفشيين نىػتىوَ.
َذٌ خؤيذذا
َُنٍُ يٌَ وَسطشت ،بشراْذٍْ خىاسدٍ .يُ دي
َشَِقًؽ ،دُسطْ دي
رٍُْ دي
دَيطىت نُ بؤ ًَُٖؼُ يُ دَط طجٌ بُفشئ سصطاس بىوَ.
يُوالؾ ،ناتٌَ طجٌ بُفشيين ُْطبُتْ بًَضاسَ خؤٍ يُ يًَشَواسيَهذٌ طذُوسَدا بذُ
تاقٌ تًُْا بًًُٓوَ ،دميُْٕ ػًَىٍَ دسَختُناٌْ تشطٓاى ٖاتُ بُسضذاو ،صؤس دَتشطذا،
ُْيذَصاٌْ ر بهات .بُطُس طاػُ بُسدٍ ْىوى تًزو بُ ًَْى ضشَِ تىوتشَِناْذذا تًَجذُسٍِ،
طًاًُْبُساٌْ يًَشَِنُؾ بُاليذا سَت دَبىوًٕٖ ْ،ض ناسيإ بُ ناسٍ ُٓو ُْبىو.
طجٌ بُفشئ ،تا ًَٖض يُ القُناًْا ُٖبىو سايهشدْ سايهشد ،تا يُ ًَٓىاسَ وَختًَهذٌ
دسَْطذا ضاوٍ بُ نىختُيُنٌ بضىوى نُوت ،خؤٍ بُ نىختُنُدا نذشد تذا ثؼذىويُى
بذاتْ ُْفُطًَو تاصَ بهاتُوَ .يُو نىختُدا َُٖىو ػذتًَو بضذىوى بذىو ،بذُآلّ صؤس
خاوئَْ بُ تُستً ْ سيَو ثًَذو بذىوًََ .ضيَذو يذُ ْاوَسِاطذ نىختُنذُدا بذىو ،نذُ
ثُسدَيُنٌ طجٌ بُطُسدا دسا بىو .سُوت قاثٌ ثشِ يُ خذىاسدٕ ،بذُ ضذُقؤو نُوضذوْ
َُؾ بُ
َشاىْ ضٓطاٍَْ ثُسداخُوَ يُطُس ًََضَنُ سيضنشابىو .سُوت تُختُ خُوٍ ضهؤي
ضُسضُيف ْاوَخٔ يؤنُوَ ،يُ ثاٍَ ديىاسَنُدا سيض نشابىوٕ.
طجٌ بُفشئُٖ ،ط بُ بشطًُتٌْ تًٓىيُتًًُنٌ صؤس نشد ،يُ ُٖس قاثًَو ثذاسوَ
َؤثذُ ػذُسابًَهٌ
َطشتْ خىاسدٍْ يُ ُٖس ثذُسداخًَهًؽ دي
ْاًَْوْ تؤصيَو ثُتاتٍُ ُٖي
خىاسدَوَ .طجٌ بُفشئ ،ثاؾ ْإ خىاسدُٕٖ ،ط نشد صؤس َاْذذووَو خذُوٍ ديَذت،
ضىو يُطُس يُنًَو يُ تُختُنإ سِانؼا .بُآلّ تُختُنٍُ بذُ دٍَ ْذُبىو ،تُختذُناٌْ
ديهٍُ تاقٌ نشدَوَ .بُآلّ يُنًَهًإ دسيَز بذىو يذُنًَهًإ نذىست ،تذا طُيًذُ طذُس
تُخ سُوتُُّٖ ،ط نشد ُٓو تُختُ صؤس خذؤؾْ يذُ بذاسَ .طذجٌ بذُفشئ وَنذى
ًََهٌ ٓاق ٌَ دوعذاٍ خذُوٍ خىيَٓذذو يُطذُس تُختُنذُ سانؼذاو ٖذُس صوو خذُو
َٓذاي
بشديًُوَ.
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نُ دًْا خُسيو بىو تاسيو دَبىو ،خاوَْاٌْ نىختُنذُ طُسِاْذُوَ .تىَذُص سذُوت
نىستًًُ بىوٕ نُ يُ ناًَْهذا يُ ْاو دُسطٍُ نًَىطتاْذا ناسيإ دَنشد.
َهشد ،نُ ضذاويإ بذُ سووْذانٌ
َُنُيإ ُٖي
سُوت نىستًًُنُ ،سُوت فاْؤطُ ضهؤي
نىختُنُ ساٖات ،طُيشيإ نشد يُنًَو ٖاتىوَتُ نىختُنُياْذُوَو ٖذَُىو ػذتُناٌْ
داوٕ بُ يُنذا.
يُنُّ نىستًًُ طىتٌ" :نٌَ يُطُس نىسطًُنٍُ َٔ داًْؼتىوَ؟"
دووسَّ نىستًًُ طىتٌ" :نٌَ يُ ْاُْنٍُ َين خىاسدووَ؟"
طًًَُّ نىستًًُ طىتٌ" :نٌَ يُ خىاسدُْنٍُ َين ضُػتىوَ؟"
ضىاسَّ نىستًًُ طىتٌ" :نٌَ يُ قاثُنٍُ َٓذا خىاسدٌْ خىاسدووَ؟"
َُنٍُ َين بُناس بشدووَ؟"
ثًَٓذُّ نىستًًُ طىتٌ" :نٌَ ضٓطاي
ػُػُّ نىستًًُ طىتٌ" :نٌَ بُ ضُقؤنٍُ َٔ ػ بشِيىَ؟"
سُوتُّ نىستًًُ طىتٌ" :نٌَ يُ ثُسداخُنٍُ َين ْؤػًىَ؟"
ُٓوطا يُنُّ نىستًًُ ًْطايُنٌ دَوسوبُسٍ نشدو طُيشٍ نشد نُ تُختُ خُوَنُّ
نًََُو ػًَىاوَ ،ثشطٌ" :نٌَ يُطُس تُختُنُّ خُوتىوَ؟" نىستًًُناٌْ ديهُؾ ُٖس
نُطُو ضىو بُالٍ تُختُنٍُ خؤيذُوَو بذُ دَّ طشياْذُوَ طىتًذإ" :يذُنًَو يُطذُس
َهُوتىوَ ".بُآلّ ناتٌَ سُوتَُني نىستًًُ ضىو بُالٍ تُختُنٍُ
تُختُناٌْ ًَُُٓؾ ثاي
خؤيُوَ ،طُيشٍ نشد نًَزيَو يُطُس تُختُنٍُ ْىوطذتىَ .بُطُسطذاٌَ نىستًًذُناٌْ
ديهٍُ طاص نشدَُٖ .ىويإ بُ فاْؤطُ ضهؤيُناًْاُْوَ يُ دَوسٍ تُختُنٍُ ٓذُو خذشِ
بىوُْوَو طُيشيإ نشد ساطذت دَنذاتْ نًذزيَو يُطذُس تُختُنذٍُ ٓذُو ْىوطذتىوَ.
نىستًًُنإ ،صؤسيإ ثٌَ طُيش بىوَُٖ ،ىو بُيُى دَْط طىتًإ خىدايا ضُْذ نًزيَهٌ
ًَإ ُْٖات خُبُسٍ بهُُْوَ.
دىاُْ ؟ َُٖىو ػُيذاٍ دىاًُْنٍُ بىو بىوْٕ دي
سُوتَُني نىستًًُُٓ ،و ػذُوَ تذا سؤر بذىوَوَ ٖذُس طذُعاتٍُ الٍ يذُنًَو يذُ
دؤطتُناًًُْوَ ْىوطت.
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بُياٌْ ،طجٌ بُفشئ يُ خُو سابىو ،نُ ضاوٍ بُو سُوت نىستًًُيُ نُوت ،تشطا.
ًَا ُْسّْ ًْإ بىوٕ ،بُ ًََشيعذاٌْْ ديؤظذاٌْ ْاويذإ ثشطذٌٓ .ذُويؽ
بُآلّ صؤس دَطُي
وَآلٌَ داُْوَْ َٔ" :اوّ طجٌ بُفشيُٓ" .نىستًًُنإ يًًَإ ثشطٌُٓ" :دٍ بؤضٌ بذؤ
ًَٓشَ ٖاتىويت؟" ًٓذٍ طجٌ بُفشئ بؤّ طًَشِاْذُوَ نذُ ضذؤٕ صسِدايهذٌ ويظذتىويُتٌ
بًهىريَتْ ضؤٕ ساوضًًُى تايبُتًُنُّ ػارٕ ،طًاٌْ سصطاس نشدووَو ضؤٕ ْاضاس بذىوَ
بُ دسيَزايٌ سؤر سِابهات تا طُيًىَتُ نىختُنٍُ ُٓوإ.
َُنٍُ طجٌ بُفشئ بىو ،يًًَإ ثشطذٌ:
ناتٌَ نىستًًُنإ طىيًَإ يُطُس طىسػتُ تاي
َُنذَُإ
ٌَ ًَُُْٓ يُالٍ ًَُٓذُ مبًًَٓتذُوَٓ ،اطذاداسٍ َاي
"ٓايا سُص دَنٍُ تؤ يُ َاي
بهٍُ ،ضًَؼتْ خىاسدمنإ بؤ ٓاَادَ بهُيت ،دًَطُنامنإ بؤ سيَو خبذُيت ،دًُذإ بذؤ
بؼؤيتْ ثًُٓوثُسِؤَإ بؤ بهُيت؟ ُٓطُس تؤ ُّٓ ناساُْ بُ باػٌْ سيَوْثًَهٌ بهُيت،
ًَُوَ
ٌََ ،بذُ خؤػذشاي
ًٓذٍ يًَشَ دَسُطًًَتُوَ ".طجٌ بُفشئ وَآلَذٌ دايذُوَ" :بذُي
ٖذذَُىو ٓذذُو ناساْذذُتإ بذذؤ ٓذذُدماّ دَدَّ ".بذذُجمؤسَ ريذذاٌْ طذذجٌ بذذُفشئ دَطذذٍَُ
نىستًًُناْذا دَط ثًَهشد.
نىستًًُنإ َُٖىو بُياًُْى بؤ ناسو صيَشِثُيذا نشدٕ ،دَضىوٕ بؤ نًَىإْ ًَٓىاسَ بؤ
َاٍَ دَطُسِاُْوَ .طجٌ بُفشئ-يؽ ػًىٍ بؤ ساصسْ ٓاَادَ دَنشدٕ ،بُآلّ ضىْهُ طجٌ
بُفشئ بُ دسيَزايٌ سؤر بُ تًُْا بىو ،نىستًًُ ًََشيعاُْنإ ٓاَؤرطاسيذإ دَنذشدو يذُ
ػُسِو ٓؤيين صسِ دايهُنٍُ ٓاطاداسيإ دَنشدَوَو دَياْطىتُٓ" :و رُْ ٓؤيٓبذاصَ ،صوو
بُ صوو دَصاٌَْ نُ تؤ يًَشَيتْ يُوَيُ ُٖس طاتٌَ ،بٌَ ُٓوٍَ بًًٌَََ تؤ ثٌَ بضاٌْ ،يُنًَو
بؤ ًَٓشَ بًَٓشيَت".
يُوالػُوَ ،ػارٕ ،يُ خُويؼا ُٓوٍَ بُ بريا ُْدَٖات يذُ دًْذادا نُطذًَهٌ يذُو
دىاْرت ُٖبٌَ ،سؤريَو بُس يُ ُٖس ناسيَو ضىوَ بُس ٓاويَُٓ دادووويًُنٍُْ ثشطٌ:
"ٓاويَُٓٓ ،اويٍَُٓ قُد ديىاسٍ
نٌَ دىاٌْ دىاْاُْ؟"
ٓاويَُٓنُ وَآلٌَ دايُوَ:
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"ٍُٓ ػارٕ ،بٌَ ضُْذو ضىوٕ تؤ يُ َُٖىو نُغ دىاْرتٍ
بُآلّ طجٌ بُفشئ يُ تؤ دىاْرتَ.
ُٓو طجٌ بُفشيٍُٓ نُ دَطٍَُ سُوتُ نىستًًُدا دَرٍ".

ناتٌَ ػارٕ طىيٌَ يُّ قظاُْ بىو ،صؤسٍ طُسطىسَِاو يُ سُرَُتاْذا يُسصٍ يًَٗات،
ضىْهُ ٓاويَُٓنُ قُت دسؤٍ ُْدَنشدًٓ .ذٍ بؤٍ دَسنُوتبىو نذُ ساوضذًُنٍُ فشيذىٍ
داوَو طجٌ بُفشئ ًَٖؼتا َاوَ.
ػارٕ ،ػُوو سؤر يُ بريٍ َُُٓدا بىو نُ ضؤٕ طجٌ بُفشئ يذُ ْذاو ببذات ،يُبذُس
بىغضو نًٍُٓ خؤٍ خُوو خىاسدٌْ َُْا بىو .طذُسَدماّ ػذارُْٕ ،خؼذُيُنٌ نًَؼذا،
طًُاو دًُناٌْ طىسٍِْ خؤٍ نشد بُ ثريَرًَْهٌ ضُسضٌ ،وَٖا خؤٍ طؤسٍِ بىو ،نذُغ
ُْيذَْاطًًُوَ .بُو طذُسو طذًُايُوَ سذُوت نًَذىاٌْ بذشٍِ تذا طُيًؼذتُ نىختذُّ
نىستًًُنإ .رٍُْ ْاسَِطُْٕ بُدفُسِ ،يُ تُقٍُ دَسطاٍ دا ،و بذاْطٌ نذشد" :نذاآلٍ
باػِ ثًًَُ ،ػ باػِ ثًًَُ بؤ فشؤػنت ".طجٌ بُفشئ يُ ثُدمُسَنُوَ سواًًْذُ دَسٍَْ
طىتٌ" :سؤر باؾ خامن طًإ ،ضًت ثًًَُ بؤ فشؤػنت؟"
ثريَرٕ وَآلٌَ دايُوَ" :ػ باؾ ،ناآلٍ عاٍَُٖ ،ىو دؤسَ ثؼتًًََٓو ".يُنًَو
يُ ثؼتًَُٓناٌْ ،نُ يُ ٓاوسيؼٌُ سَْطًين صؤس باؾ دسوطتهشا بىو ،بُ طذجٌ بذُفشئ
ٌَ خؤيذا طىتٌ" :دَتىامن ُّٓ رْذُ ًََشيعذإْ دسوطذتهاسَ
ًْؼاْذا .طجٌ بُفشئ يُ دي
بًَُُٓ رووسَوَُْٖ .".طٌَ دَسطاٍ نشدَوَو ثؼتًًََٓهٌ دىاٌْ يُ ثريَرٕ نشٍِ .ثذريَرٕ
طىتٌ" :نًزَنُّ ضُْذ سوخظاسيَهٌ دىاْت ُٖيُ؟ وَسَ ،با ُٓطُس بؤ داسيَهًؽ بذىوَ
نشاطُنُت بؤ سيَو خبُّْ ثؼتًَُٓنُت بؤ ببُطتِ" .طجٌ بُفشئ نُ ًٖض طىَذاًَْهٌ
يُ ثريَرٕ ُْنشد بىو ،يُبُسدًََا وَطتاو سيَطٍُ دا نُ ثؼتًَُٓنٍُ يُ ثؼت ببُط َ.
بُآلّ ثريَرُْ ،ثؼتًَُٓنٍُ ُٓوَْذَ تىْذ يُ ثؼ طجٌ بُفشئ بُطذت نذُ ُْٖاطذٍُ
تىْذ بىو و بىسايُوَو نُوتُ طُس عاسدٍ ،رٍُْ ٓؤيٓباصو خاثًٓؤى وايضاٌْ طجٌ بُفشئ
َشدووَ .بُدَّ ثًَهًُُْٓوَ طىتًٌٓ" :ذٍ تؤ دىاْرتئ ٓافشَت ًْذت"ْ بذُ ثُيذُ يذُو
دَظُسَ دووس نُوتُوَ.
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ًَٓىاسٍَ نُ سُوت نىستًًُنُ بؤ َاٍَ طُسِاُْوَ ،بُطُس دميًَُْهٌ تشطٓانذا نُوتٔ.
َُ ،وَنى َشدوو ،يُ عاسدٍ نُوتبىو.
طجٌ بُفشيين ٓاصيضيإ ،بٌَ دىوي
بُ ُٓطجايٌ يُ عاسديإ بُسص نشدَوَْ طُيشيإ نشد ثؼتًًََٓهِ صؤس تىْذّ يُ ثؼت
بُطرتاوَْ ُْٖاطُّ تُْط نشدووَ .يُنظُس ثؼتًَُٓنُيإ بشِّ ،دواّ تؤصيو ُْٖاطُّ
وَبُس ٖاتُوَ .ناتآ نىستًًُنإ بُ ساألْ سًهايُتُنُّ طجٌ بُفشيًٓإ صاْذِ ،ثًًَذإ
طىت" :بًَطىَإ ُٓو ضُسضًُ دطُ يُ ػارٕ ًٖض نُطذًَهِ تذش ْذُبىوَ ،يذُ ًَٓظذتا
ًَٓا ُْبًت ،دَسنذُ يذُ نذُغ
بُدواوَُٓ ،طُس ًَُُٓ يُ َاأل ُْبىوئ ،تا بُ تُواوَتِ دي
َُنُوَ".
َآ ،يُنشِاطت خؤٍ طُياْذَ بُس ٓاويَُٓنُْ
يُو الػُوَ ،ناتآ ػارٕ طُيًؼتُوَ َاي
ثشطٌ:
"ٓاويَُٓٓ ُّٓ ،اويَُّٓ قُد ديىاسّ نآ دىاِْ دىاْاُْ؟"
ٓاويََُُٖٓ ،إ وَآلَِ ثًَؼىوّ دايُوَ:

"ُّٓ ػارٕ ،بآ ضُْذْ ضىوٕ تؤ يُ َُٖىو نُغ دىاْرتّ ،بُآلّ طجٌ بُفشئ يُ
تؤ دىاْرتَ.
ُٓو طجٌ بُفشيُّٓ نُ دَطُأل سُوت ن ىستًًذُدا دَرًَّٖ ،ؼذتا َذاوَْ يذُ تذؤ
دىاْرتَْ دىاْرتيؽ دَبآ".

ػارٕ نُ طىيَِ يُّ قظُيُ بىو ،سَِْطِ َشدووّ يًًَٓؼت .ضىْهُ ٓذُجماسَؾ بذؤٍ
َِ خؤيذا طىتِ" :دَبآ ناسيَو بهذُّ نذُ
دَسنُوت نُ طجٌ بُفشئ َاوًَٓ .ذّ يُ دي
بؤ ُٖتا ُٖتايُ طجٌ بُفشئ يُ ْاو ببُّ ".ػارٕ ضذىْهُ طذًششْ دذادووّ دَصاْذِ،
ػاُْيُنِ رَٖشاوّ دسوطتهشدًٓ .ذّ ػًَىَْ سوخظاسّ خؤٍ طذؤسِّ ،خذؤٍ نذشد بذُ
ثريَرًَْهِ ديهُُٓ .وطا سُوت نًَىّ بشِّْ خؤٍ طُياْذ نىختذُّ نىستًًذُنإْ يذُ
دَسطاّ داْ باْطِ نشد" :ناآلّ باػِ ثًًَُ بؤ فشؤػنت ".طجٌ بُفشئ ،يُ ثُدمُسَنُوَ
تَُُػايُنِ دَسَوَّ نشدْ طىتِ" :ثريَرٕ ،يًَشَ َُوَطذتُ ،نذاتِ خذؤت بذُ فذريِؤ
َُدَ ،ضىْهُ َٔ بؤّ ًًُْ دَسنُ يُ ًٖض نُطًَو بهَُُوَ".
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َُتِ تَُُػا نشدًْؼت ًًُْ؟" يُنظُس ػذاُْ رَٖشاويًُنذُّ
ثريَرٕ طىتَِ" :ؤي
دَسًَٖٓاو ثًؼاِْ طجٌ بُفشيِٓ دا .طجٌ بُفشئ صؤسّ سُص يُ ػاُْنُ نشدْ دَسطذاّ
نشدَوَ .يُو دََُدا نذُ طذُوداّ ػذاُْنُيإ دَنذشد ،ثذريَرٕ طذىتِ" :وَسَ باقذزَ
ػًَىاوَنُتِ ثآ ػاُْ بهُّ ".طجٌ بُفشيِٓ داَاْ ًٖض طىَاًَْهِ خشاثٌ يُ ثذريَرٕ
ُْنشدْ سيَطُّ ثريَرِْ دا نُ قزّ ػاُْ بهات .بُآلّ ُٖس نُ ػاُْنُ بُس قزّ نُوت،
رَٖشَنُ ناسّ خؤٍ نشدْ بىسايُوَْ نُوتُ طُس صَوّ.
رُّْ ْاسَِطُْٕ بُدفُسِ طىتِ" :طجٌ بُفشئ ،بًَطىَإ ٓذُجماسَ َشدوويذت ".بذُ
ثُيُ بؤ َاأل طُسِايُوَ.
خؤػبُختاُْ ،نات دََُْ ًَٓىاسَ بىو ،سُوت نىستًًُ بؤ َاأل طُسِاُْوَ ،طذُيشيإ
نشد طجٌ بُفشئ وَنى َشدوو يُطُس عاسدّ نُوتىوَ .يُنظُس صاًْإ نُ َُُٓ نذاسّ
ػارُْ ،نُوتُٓ طذُسِإ تذا ػذاُْ رَٖشاويًُنذُيإ يذُ بذُيِٓ قذزّ طذجٌ بذُفشئ دا
دؤصيًُوَ .يُنظُس ػاُْنُيإ يُ ْاو قزّ دَسًَٖٓا .طجٌ بُفشئ وَٖؤؾ ٖاتُوَْ بؤّ
طًَشِاُْوَ نُضٌ بُطُس ٖاتىوَ .نىستًًُنإ ديظإ ٓاَؤرطاسيإ نشد نُ دَسنُ يُ ًٖض
نُطًَو ُْناتُوَ.
َآ ،خؤٍ طُياْذَ بُس ٓاويَُٓنذُْ ثشطذٌٓ" :اويَٓذُ،
ػارُٕٖ ،سنُ طُيًؼتُوَ َاي
ُّٓ ٓاويَُّٓ قُد ديىاسّ  ،نآ دىاِْ دىاْاُْ؟"
ٓاويَُٓنُ َُٖإ وَآلَِ ثًَؼىوّ دايُوَ:

"ُّٓ ػارٕ ،بآ ضُْذْ ضىوٕ تؤ يُ َُٖىو نُغ دىاْرتّ
بُآلّ طجٌ بُفشئ يُ تؤ دىاْرتَ،
ُٓو طجٌ بُفشيُّٓ نُ يُو ديىّ نًَىإ ،دَطُأل
سُوت نىستًًُدا دَرّ".

ػارُٕٖ ،س نُ طىيَِ يُو قظاُّْ ٓاويَُٓنُ بىو ،يذُ داخذا يذُسصّ يًَٗذات ْ،بذُ
دَْطِ بُسص ٖاواسٍ نشد" :طجٌ بُفشئ ,تؤ دَبآ مبشيت ،تُْاُْت ُٓطذُس بذُ بذُٖاّ
طًاِْ خؤػِ بىوَ دَبآ مبشيتْ ويُ دًْادا ًََُِْٓ ".ػارٕ ،ثاؾ ُٓو قظاُْ ،خؤٍ بُ
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خُوتٓطُيُنِ ًًَْٗٓذا نشد ،نُ دطُ يُ خؤٍ ًٖض نُطًَهِ تش ُْيذَصاِْ دَسطانذُّ
َذُت
يُ نىيَىَيُ ،يُوب دَطتِ نشد بُ دسوطتهشدِْ طًَىّ رَٖشاوّ .طًَىَنإ بذُ سِواي
صؤس دىإْ طىوسْ طجِ بىوُٕٓ .وَْذَ دىإ بىوٕ ُٖس نُطًَو ديتباٍ سذُصّ دَنذشد
بًإ خىات .ناتآ يُ دسوطتهشدِْ طًَىَنإ بىوَوَ ،دََىضذاوّ خذؤٍ سَْذط نذشد،
دًُناِْ طؤسِّ ،خؤٍ نشد بُ ثرييَزًَْهِ ديَٗاتِ تُواوُٓ ،وطا سذُوت نًَذىاِْ بذشِّْ
بُسَو نىختُّ نىستًًُنإ بىوَوَ .ثرييَزِْ ْاسَِطُٕ يُ دَسطاّ دا ،بُآلّ طجٌ بُفشئ
طُسّ بُ ثُدمُسَنُوَ ْاو طذىتَِ" :ذٔ ْذاتىامن دَسطذا بهَُذُوَ ،سذُوت نىستًًذُ
ٓاَؤرطاسيإ نشدووّ نُ دَسطا يُ نُغ ُْنَُُوَ".
ثرييَزٕ طىتِ" :دَتشطًت ديظإ رَٖشاوّ ببذِ؟ تَُُػذا َذٔ ٓذُّ طذًَىاُْ يذُ
ْاوَسِاطتُوَ دَنُّ بُ دوو يُتُوَْ بُ خؤّ يُتُ طجًًُنُّ دَخؤّْ تؤؾ دَتىاِْ يُتُ
طىوسَنُّ خبؤيت ".طًَىَناِْ بُ دؤسٍ دسوطتهشد بىو نُ تًُْا يُتذُ طذىوسَناًْإ
رَٖشاوّ بىو .طجٌ بُفشئ صؤسّ سُص ضىوَ خذىاسدِْ ٓذُو ًَذىَ ٓؼذتًابضويَُٓ ،نذُ
طُيشٍ نشد ُٓو رُْ ديَٗاتًًُ ضُْذ بذُ تاطذىوقُوَ يُتُنذُّ خذؤٍ دَخذىات ،خذؤٍ
ثًَُٓطرياْ يُتُ رَٖشاويُنُّ يًَىَسطشت .بُآلّ ُٖس نُ قُثِ يذُ طذًَىَنُدا يُنظذُس
َذشَِم ثشػذٓطًإ داْ يذُ قاقذاّ
وَنى َشدوو تُختِ طُس صَوّ بىو .ضاواِْ ػارِْ دي
َذذُّ سوخظذذاس بذذُفشيِٓ ،طؤْذذا خذذىيًَِٓٓ ،قذذز
ثًَهذذًُِْٓ داْ طذذىتِٓ" :ذذُّ نًزؤي
عُبُْىوطٌُٓ ،جماسَيإ نىستًًُنإ فشيات ْانذُوْٕ سذُوت سوسذت ٖذُبآ ػذتاقًإ
دَسْابُيت".
َآ ،يُ ٓاويَُٓنُّ ثشطٌ:
نُ ػارٕ طُيًؼتُوَ َاي
"ٓاويَُٓٓ ُّٓ ,اويَُّٓ قُد ديىاسّ
نآ دىاِْ دىاْاُْ؟"
ُٓجماسَيإٓ ,اويَُٓنُ طىتِ" :تؤ ،ػارٕ ،دىاِْ دىاْاِْ".
َِ سُطىودْ ثشِ بىغضو نًُّٓ ػارٕ ٓاطىدَ بىو ،يإ بُ الّ نَُذُوَ
ُٓجماسَيإ دي
بؤ يُنُجماس نًََُو ٓاطىودَيٌ بُ خؤيُوَ بًِٓ.
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نُ ًَٓىاسب نىستًًُنإ بؤ َاأل طُسِاُْوَ ،طجٌ بُفشئ يُى تُختُ يُطذُس عذاسدّ
نُوتبىوُْٖ ُْ ،اطُّ دَداْ ُْدَدىوآل .طذجٌ بذُفشيًٓإ بذُ ُٓطذجايِ يذُ عذاسدّ
َهى ػىيَُٓواسيَهِ رَٖشاوّ بىوٕ بذؤصُْوَ.
َطشتْ نُوتُٓ ثؼهًِٓٓ طُساثاّ تا بُي
ُٖي
بُآلّ ُْ ثؼتًًَٓهِ يُ ثؼت بُطرتا بىو ُْ ْ،ػاُْيُى بُ قزيًُوَ بىوٓ .اصاّ بُدًَْإ
َُّ بُطتُصَإ َشد بىو .يُ تابىوتًإ ْاو يُ
ػؤسد ،بُآلّ ًٖض فايذَيُنِ ُْبىو ،نًزؤي
دَوسّ داًْؼنتْ طآ سؤرّ تُواو بُ دياس طجٌ بُفشيُٓوَ طشيإ .طُسَدماّ بشِياسيذإ دا
نُ طجٌ بُفشئ يُ ناُْ صيَشَِنُّ خؤيإ بًَٓزٕ ،بُآلّ نُ تَُُػايإ دَنشد ،سيَو وَنى
َِ ػهؤفُنشدْذا بًَت .طؤْاناِْ وَنى ًَُٖؼُ طذىوسْ ٓذاأل
خىْضُيُى بىو نُ يُ ساي
َِ تاسيوْ ْىوتُنًذا بًَٓزئ".
بىوٕ .نىستًًُنإ طىتًإْ" :ابآ يُ ضاي
تابىوتًَهًإ يُ ػىوػُّ سوْاى دسوطتهشدْ طجٌ بُفشيًٓإ يُ ْاوْا ْ،تابًؤيذُنِ
صيَشِيإ ثًَىَْاْ يُطُسيإ ْىوطٌ َُُٓ ػاصادَخامنًَهُُٓ .وطا تابىوتُنًإ يُ قىيًذُّ
ضًادا داْاْ ُٖس سؤرَّ يُنًَو يُ نىستًًُنإ ًَٓؼهِ تابىوتُنُيإ دَطشتْ ضذاويإ
َٓذاِْ ٓاىإ ٖاتُٓ خىاسبْ تاصيُيإ بؤ طجٌ بذُفشئ
ََ ُْدَطىاطتُوَ .طُيًَو يُ باي
َُيُىْ ٓذُودا نذؤتشيَهِ ضذهؤيُ ٖاتٓذُ
َذاس نىْذَثُثىيُىْ ُٓوطا قزاوي
طشتُٖ .وَي
دياس تابىوتُنُّ.
َاوَيُنِ صؤس بىو نُطجٌ بُفشئ يُو تابىوتُدا ثاأل نذُوتبىو ،بذُ دسيَذزايٌ ٓذُّ
َُُناِْ طىوس وَى
َاوَيُ وا دَٖاتُ بُسضاْ نُ خُوتىوَ ،ثًَظتِ طجٌ وَى بُفش ،نىي
خىئَْ قزّ وَى عُبُْىوغ سَؾ بىو.
تا سؤرب ػاصادَيُى سيَِ نُوتُ يًَشَواسْ بُالّ نىختُّ نىستًًُناْذا تًَجُسُِّٓ .و
تابىوتُّ نُ طجٌ بُفشيِٓ دىاِْ تًادا بىوْ ُٓو ْىوطشاوَّ طُس تابىوتُنُ طُسدمًإ
سِانًَؼا .ػاصادَ بُ نىستًًُناِْ طىت ُّٓ" :تابىوتُّ بذَْآُٖ ،سضًُنتإ يُ باستُقايا
دَوب دَتإ دََآ ".بُآلّ نىستًًُنإ طىتًإ:
"ْا ًَُُٓ ،تاَيًَهِ قزّ ُٓو ،بُ َُٖىو دًْا ْاطؤسِيُٓوَ".
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ػاصادَ طىتِ" :نُواتُ بُ دياسٍ مبذَْآ ،قُويتإ دَدََِ نُ وَنى ضاوّ بًجاسيَضّْ
وَنى ٓاصيضتشئ ػتِ خؤّ خؤػِ بىب".
ًَإ ثًَذِ طذىوتاْ
َُوَ قظُّ دَنشد ،نىستًًُنإ دي
ضىْهُ ػاصادَ ،يُ قىوآليٌ دي
تابىوتُنذذُيإ دايذذُ .ػذذاصادَؾ دَطذذتىوسّ دا نذذُ ْؤنذذُسْ دَطذذتْ ثًَىَْذذذَناِْ،
تابىوتُنُ خبُُْ طُسػذاًْإْ بًبذُٕ .يذُو ناتذُدا نذُ خذُسيو بذىوٕ يذُ ضذًانُوَ
َٓىوتاْ تابىوتُنذُ
دادَطُسِإ ،بُ سيَهُوت ثًًَذإ يذُ بٓضذهُ تذىوتشِنًَهِ قذزٕ ٖذُي
تُناًَْهِ تىْذّ خىاسد ،يُ ُٓدماَِ ُٓو تُناُْوَ ،رَٖشَنُ يُ صاسّ طجٌ بُفشيٓذُوَ
دَسثُسِّ .طجٌ بُفشئ يُ ثشِ ضاواِْ َُٖيًَٓإ ,يُ ْاو تابىوتُنذُدا داًْؼذتْ بذاْطِ
نشد َٔ" :يُ نىيَِ ؟"
َخؤػٌ وَآلَِ دايُوَ" :تؤ دَطُأل َٓذايتُٓ ْ ".وطا بؤٍ طًَشِايذُوَ
ػاصادَ بُ دي
نُ يُّ َاوَيُدا ضذِ سِووّ داوَْ يُطذُسّ سؤيذٌ" :طذجٌ بذُفشئَ ،ذٔ يذُّ دًْذا
طُوسَيُدا تؤّ يُ َُٖىو نُطًَو خؤػذرت دَوبٓ ،ايذا ساصيذت يُطذُأل َٓذذا بًَذِ بذؤ
نؤػهُنُّ بامبْ ػىو بُ َٔ بهُّ؟"
ًَا سؤيٌ.
َهشدْ يُطُي
طجٌ بُفشئ ،داوانُّ ػاصادَّ قُبىوي
صََاوَْذيَهِ يُدطاس طُوسَو بُػهؤيإ طًَشِا.
صسِدايهُ ْاسَِطُُْنُّ طجٌ بُفشيٓؼًإ دَعىَتهشد .ناتآ نُ ٓذُو رْذُ ػذشِْذَو
َشَِػُ دًُ بُػهؤناِْ ،نُ بؤ ُٓو بؤُْيذُ نشدبذىوِْ ،يُبذُس نذشد ،ضذىوَ بذُسدَّ
دي
ٓاويَُٓنُْ ثشطٌٓ" :اويَُٓٓ ُّٓ ،اويَُّٓ قُد ديىاسّ،
نآ دىاِْ دىاْاُْ؟"
ٓاويَُٓنُ وَآلَِ دايُوَ:
"تؤ يُ َُٖىو نُغ دىاْرتّ ُّٓ ،ػاب اْؤّ َٔ ،بُآلّ بىونُنُّ ػاصادَ يُ تؤ
دىاْرتَ".
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ناتآ رُّْ سُطىودْ ػشِْذَ طىيَِ يُو قظاُْ بىو ،يُ داخاْ يُ سُطذىودّ دا يذُ
َذاس ُْيذَويظذت بذؤ صََاوَْذَنذُ بذشِوات ،بذُآلّ يذُ ث ِشيَهذذا واّ
خؤٍ ضىوُٖ .وَي
َِ طىنٓايٌ ْايُتْ ٓؤقشَ ْاطشيَت.
ُٖطتهشد تا ػاصادَ خامنِ طُْر ُْبًٓآ ،دي
َُ طُوسَنُوَ ،طجٌ بُفشئ ْاطًًُوَْ يُصط بىو (وَخت
ناتآ ػارٕ ،ضىوَ ْاو ٖؤي
َِ خؤيذا طىتِ ُّٓ رُْ ٓؤيٓبذاصْ َذُنشباصَ
بىو) يُ تشطا يُ خؤٍ بضًَتُٓ .وطا يُ دي
دَيُوب ر بُآليُنِ بُطُسدا بًَٓآ؟ ُٖس ضُْذَ ثًَىيظت ُْبىو نُ ضًرت طذجٌ بذُفشئ
برتطًَت ،ضىْهُ بُ دَطتىوسْ فُسَاِْ ػاصادَ دىوتآ ثًَآلوّ ٓاطِٓ طىوسَوَنشاو بؤ
ػارٕ ٓاَادَ نشابىوْ ْاضاسيإ نشد نُ ُٓو ثًَآلواُْ يُ ثآ بهاتْ تا دََشيَتْ سوسذِ
دَسدَضًَت ُٖس ثًًَاُْوَ بشَقظًَت .
دانى ْ ويًِٗ طشيِ
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فةرهةنطؤك
ئا
ُٓداو ُٓتىاس :سَوػت و ٓاناس
ٓاسايؼتهاس ٓ :اسايؼتطُس َ ،هًادهاس
ُٓوى  :قىسِط ،طُسوو ،بُسٌَ
َ  ،صيإ ،صَسَس
ٓاطًى ٓ :اصاس ،بُال
ٓاػخاُْ َ :ىوبُم ،ضًَؼتخاُْ
ُْٓطؤًَٓ :ىَٖ ،َُٖ ،ىٕ
ُٓطُسْا :دَْآُ ،طًٓآُ ،طني ،طُسْا
ًََِ
ًَٓزّ  :دَي
ُٓفظىوْاوّ  :طًششاوّ ،دادوويِ
ًٓهالّ  :نشِْؤؾ ،طُسضَُاْذٕ بؤ سيَضطشتٔ
ٓاًََض  :باوَؾًََُٖ ،ض
ُٓصبُِْ  :طُوسَّ ،قىبإ
ٓاسإ :طُسَُطًَش ،طُسًَإ ،صطتاُْواس
ٓؤئ :ثًالٕ ،دَطًظُ ،فًٌََ و َُنش
َباص ،ثًالْطًَشِ
ٓؤيٓباص  :بَُُنشو فًًَ
ًَٓؼو :ثاغ ،نًَؼو
ب:
باوَرٕ :صسِدايوٖ ،ىَّ دايو ،بادِ
با  :باوى
َسِوإ
َْىئَٓ ،اويَُّٓ باال
َمنا :باال
باال
بُيُص :خًَشا ،بُثُيُ ،طىسز
بًىوس :ػىوػُ
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بًَُٓواُٖ :راس ،بًَضاسَ ،داَاو
بُ تؤبضّ :بُ صؤس ،بُ خىستِ
بُ سوسِ  :بُ بُصَيِ  ،ديؤظإ
بشدمُ :دؤسَ ناْضايُنُ ،صَسدّ طَُاوَس(قصذيش)
بُيُْطاص :بًَضاسَُْ،داس ،بُطُصَإ
بُسؤى :ياخُ ،يُخُ
بُناوَخؤ :بُ ًَٖىاػِ
َّ
بُسطغ :وَال
بُسِى :طريفإ ،باخٍَُ
بايًفؤنُ :طُسيِٓ بضىوى ،طؤػُ
بىسّ :تًَجُسِّ
بًًبتىٕ :بُ تُواوَتِ
بُو ٓاوايُ :بُو دؤسَ ،بُو ػًَىَيُ
باسيُ :يؤطُ
بُطتًَٔ :سؤخ ،نُْاس ،طىَّ ضُّ ،دَّ ضُّ
بًَؼُ :داسطتإ ،يًَش
َبًَُٓ
بُسنؤػُ :بُسُٖي
َُ
َُ :ريَش ثًاي
بٔ ثًاي
بؤسَقُٓٓ :اَاٍ بؤسَُ ،يًُو بؤس ،بؤسباو
بىيَش ٓ :اصا ،ديًَش
بًَىَّ :بَِ صيإ ،طُالَُت
باسِ  :بًَضىوَ ََُ بُٖاسَ
بًَضوو :بًَضطَُ ،طرياِْ
بًَضطُوإ :بًَضوونُس
َْعٖ :اوطُْطِ
بُال
باستُقا :باتُقاُْٖ ،بُس ،بُساْبُس
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ث:
ثًَؼخضَُتْ :ؤنُسّ بُسدَطتإ
ثاسى :باخ
َؼاوّ دًََْٔ تا ُْيُتُوَ يُى
ثىاص :طٓطًَهُ يُ دسصّ داسّ قُي
َٓذَيُنِ خؤؾ طؤػتُ ،يُ َشيؼو طُوسَتشَ
ثؤسِ :باي
ثًَؼهاس :خضَُتهاس
ثُيغ  :وػُ ،وتُ  ،قظُ
ثُصَُ :سًََِ ،طُيُ َُسِ و بضٕ
ثُسّ  :فشيؼتُ
ثار :بُؾ
ثشتُو :تًؼو  ،سووْانِ
ت:
تَُُػاظإ :بًُٓس ،طُيشنُس
تُرّ :ثشِ ،يًجاو يًح ،طُس سيَز
َتِ ،بُسقًًإ ،تاػتِ
تًَؼتْ :اِْ بُياِْ ،قاوَي
تايىونَُُ :تشطِ ،خُتُس
َِ طُيؼتىوّ ُْدوساو ،قاميُ دَغٌَ
تُباسَ :دَغً
َ :طُوسَو ْاػريئ
تُرَو ْاقؤال
َْٕ ،اظهّ
تائ :ياسؤ ،فال
تارّ :طُطِ سِاو ،تادمِ
َُ :طُسِ ،بًاْىوثًَطشتٔ
تُػكُي
ج:
َهاودا دَسِوَّ
دُطُٕ :طًايُنُ الطهِ طَِ طىوضُ يُ صَي
ض:
ضُيىْط :ضىطت و ضاالى ،طىسز و طؤٍَ ،ػؤخ و ػُْط
َُتِ ُٖسَباػُ ،وَنى ناػِ
ضًِٓ :دؤسَّ طىاي
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ضتؤ :ضؤٕ ،ضًؤٕ ،نىو
ضشِئ :وتٔ ( بؤ طؤساِْ و قاّ)
ضًٌَََ :اْطا
ضُْطٓ :اًََشيَهِ َىطًكايُٖ ،اسخ
ضُنُُ :دُصَُ ،ثىوت
ضَُُْضاسًََ :شطًََ ،شغىصاس ،طُوصَصاس
ضُا :بؤضُِٓ ،سِا ،يُبُسضِ
ضكٌَ :دسِى ،دسِو ،دسِّ
ضُسضِ :فشؤػًاسّ طُسِيذَ ،دَطتفشؤؾ
ح:
سايشَإ :طُسطاّ بىوٕ
سُطاس :سُوؾ
خ:
خُِْ يُ خؤتإ :خؤػِ يُ خؤتإ
خؼهؤى :دَالٍ ،دىاْهًًُ ،دىإ ،قُػُْط
خىسدنيُٖ :طبُّ يُ بُٕ ،داْتاّ يُ بُٕ ،خىسز
خا :خات ،خاتىوٕ ،خامن  ،يا
َُتاْذٕ
خاثاْذٕ :فشيىدإ ،تُفشَدإ ،خُي
َباص
خاثًٓؤى :فشيبؤى ،فًًَ
د:
داَاو :بًَُٓوا ،بُيُْطاص ،بًَضاسَ
دَظُسْ :اوضُٓ ،اقاس ،ػىئَ ،دَِ
ديَشنُوتٔ :دوانُوتٔ
َجاى ،بَِ فشِو فًٌََ ،بَِ طضّ
ديجاقز :دي
دَسباس :ديىَخإ و باسَطاّ ثاػا
رُْوتٔ :بًظنت
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داطُسِإٖ :اتُٓ خىاسَوَ
َخؤػِ
َطريَ ،ايُّ دي
َُٓواص  :دي
دي
َُٓسَّ ،ريَبإ
ديؤظإ :بُ بُصَيِ ،دي
ٖارؤتٔ :يًَخىسِئ
َت و بىسدإ)
ديذَوآًَِْ :ؼهطشتٔ ( بُ تايبُتِ ًَٓؼهِ طُس قُال
داثريَ :دايُ طُوسَُْْ ،و
دَيًعُ :دَسفُت ٍُٖ ،
دسَخت :داس
دَسباسيًإ :دَطت وثًَىَْذاِْ ديىَخإ و باسَطاّ ثاػايُتِ
دسِوو :دسِى ،ضكٌَ ،دسِّ
َشَم ،سِنىوِْ
َشَِؾ :بَِ َصَيِ ،طتَُهاس ،دي
دي
رِ:
َجُسِئ
سَقظني :طَُاُٖ ،ي
سُِْى :قُػُو
سِدئَ :سيؽ
سوْذى :فشًََظو ،سوْتوُٓ ،طشُٓ ،طشئ
سؤساِْ :ثًاوّ ٓايِٓ
ساصًَِْٓٗ :
سابىوُٕٖ :طتإ
سؤخاُْ :سووباس ،ضؤّ ،ضًَِ ،سِوو
سِْذ :دىإ ،خىػًو ،خىػهؤى
ز:
صسِنًز :نضِ ًََشد بؤ باوَرٕ ،يإ نضِ رٕ بؤ باوَثًاسَِ
صيَذَ :صيادَ
َو تُرَ
صَالّ :طُوسَْ ،اقؤال
صاس :دَّ ،دَو
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صوسِيًُت :وَضُو ُْوَو ُْتريَ
ر:
ريَىإ :ثُػًُإ
ط:
طُسصَْؼت :طُسنؤُْ ،يؤَُ
طُْذٍََ :قاثكاخ ،تُقتُقًًُ
َُ :ثًَُٓصإ ،بَِ َُُٓى ،بَِ وَفا ،منُى سُساّ
طجً
ًََٔ
طؤص :ثُميإ ،بُي
طرتإ :طؤساِْ ،قاّ ,الوى
طجًَذَ :بُسَبُيإ
طُوصَصاسًََ :شطًََ ،شطىصاس ،ضَُُْضاس
طَُت :الٓ ,اَ ،سَخ
طُسبىسدَ :بُطُسٖات ،طُسطىصَػتُ ،طُسبٗىسد
طُسطىسوػتُ :طُسبىسدَ،
ش:
ػشِْذَ :رِْ دََذسيَزّ ػُسِاِْ بًَشُيا
َُ ،بَِ بُسط و باس
ػشِثؤؾ :ػشِؤي
ػُيجىس :بؤقِ ،نُسَِْا
ػاّ :ػًى ،ػًغ ،خىاسدِْ ًَٓىاسإ
ػهُفتُٓ :ػهُوت
ػهُطتُِْْ :اطو ،ػتَِ صوو بؼهَِ
ػتاقًإًٖ ،ضًإ ،نُطًإ
ػٓطًَٖ :ض ،تاقُت ،تىاْا
ػُقاوُْٖ :طاو
ػًًٓط :ثاسَيُنُ
ػاخ :ػُم
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ػُنُتَ :اْذووًٖ ،الى
ػىوسَ :ديىاس
ػُسِباس :ثشِػُسِ ،ػُسِاِْ
ع:
عاطا :داس عاطا ،داسدَطت
عُياس :صيتٍَُ ،صؤسصإ
عُبُْىوغ :داسيَهِ سَؾ و سَم و بُْشخُ
غ:
غاسُِٓ :ػهُوت
غىسِابِ خُو :ػريُْ خُو ،خُوّ قىسغ
غُواسَ :غُسيبُ ،بًَطاُْ
ف:
فُسَايؼت :فُسَىودَ ،قظُ
فُسخُ :بًَضىوَ ٍَُ و داُْوَسإ
ق:
قايًضَُ :افىوسّ بضىوى
قشَض :طىوس
قُسِاٍَ :ثاػا
َٓؼني :ثاػاْؼنيًُٓ ،جشاتؤسيُت
قُسِاي
قىسباقُ :بؤم
َتِ :تاػتِ ،بُسقًًإْ ،اِْ بُياِْ ،تًَؼت ،قاوَتىوٕ
قاوَي
َٗات
قىوضاُِْٖ :ي
قؼتًًُ :بضىونِ دىاْهًًُ
قايؤس :قاوغ
قاخ :قار
قاوغ :قُثًًَو ،قاثؤسَ
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قىػكِ :تىوسَِ ،وَسَص ،طٌَ  ،سَوَى
َُ ،ػُسو ْاخؤػِ
قُسقُػُ :تُػكُي
َٕ
َهاوّ قاًَؼُال
قؤثِ :صَي
َُتًَو
َتِ نُطًَو يإ دَوي
ََُشَِو :طٓىوس و نُوػُِْ ريَش دَطُال
قُي
َٓذَيُنُ يُ قاص طجِ تشو صيرتَ
قىو :باي
َيِ:ناْضايُنِ طجِ ُْسَُ َظِ ثَِ طجِ دَنُُْوَ
قُال
َُ :تام تاقهُسَ
قزاوي
ك:
نىت وَتَ :قاودَم
نىاْطُ :نىاْىوٓ ،اطشدإ
ناسَاَض :بُضهُ ٓاطو
َُ :بًَضىوَ بُساص
نىدَي
نىختُ :نؤخ ,خاْىوّ ضهؤيُو خشاخ
َهَُ :ىو ،تىى
نىي
نىيؤ :نىيًُ
ًَََُؼِ
نُوَيِ :ػًٓهِ ،ػًٓباو ،خؤي
نًَىَ :بؤ نىَّ
نُثُى :طؤغ
نؤَُى :ياسَُتِٖ ،اسيهاسّ
نًؤسْ :اوبُتاٍَ
نىسِيزطُ :نىسِّ بضىوى
نُثىو :يىوت ،دفٔ
نُوْاسا :صؤسنؤٕ ،ػىيَُٓواس
نُطو :طُوص
نؤًَذّ :ثًَهًُْٓاوّ
ناَهشدُْٕ :وغ تهإ
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َا
نُصّ :ثشر ،صي
َوّ ٓاطًِٓٓ ػُسِظإ
َوخىد :نال
نال
نُس  :سم و نًُٓ
نإَُ :عذَٕ
نًَىطتإ ،نؤطاس ,نؤداسِ
ط:
طؤطاخ :ضاوقايِ ،سووقايِ
َهُس ،دَسؤصَنُس
طُدا :ثاسطُى ،طىاي
طىسصَ :باقُّ طُوسَ
طُسَنُُ :دََُوَ  ،دَخىاصّ
طَُُ :ياسّ ،واصّ ،نايُ
َِ دًْا
طُْر :صيَشو صيىَ ،اي
طُسدْبُْذًَ :ىاْهُ
طاصنشدٕ :باْطهشدٕ
طؤسئ :ياسؤْ ،اظهّ
طىْذ :دَّٓ ،اوايِ
طىَٓاوْ :اوبضسُْْ ،اطشاو
ل:
يُ نُيفإ :يُ خؤػًإ
يُ بًالدَوَ :يُ ًٓذادَوَ ،يُ بُٓسَتُوَ
َٕ
يريَواس :داسطتإ ،دُْطٍَُ ،بًَؼُال
َِ
الثشَطُٕ :فضوٍَ ،فضوي
يُصط بىو :خُسيو بىو ،وَخت بىو
َّ
ََ :بُال
يًَهِا :بشِياسّ دا
يؤطُ :باسيُ
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الم :قار ،يٓط
يُصنشٕ :خًَشانشدٕ ،ثُيُنشدٕ
م:
َىاصَ :فشؤػطُ ،دونإ
ًََشيعإ :ديؤظإًَٗ ،شَبإ
َؼىوس :تُطبري ،بُخُّ نشدٕ
َزووٍ :طُسقاٍَ ,طُسطُسّ
َىَؤ ،طُسإ و بؤْهشدِْ صََني بؤ ثُيذانشدِْ خىاسدٕ
ٌََ وَىؾًَ :
َؤٍَ :صؤس ،فشَ ،صَسا
َزَزََُ :طاطُ
َريغُصَ  :دُالد
َطُ
َُصسا :نًًَ
َكاؾَ :اػُ
َُطرياِْ :بًَضوو
َتًْ ،ؼتُإ
َُسصو بؤ :وال
َكُوا :ناستؤٕ
َُْٗؤٍَ :صيَشا
َُصٍَ :قؤْاغ ،دًَِ َُبُطت
ى:
ًَٖىسئ :سُواُْوَ
ُْصانُتُٓ :دَ  ،طُالسّ
ًْطابإ :ثاطُوإ
َٕ
ُْجيُصاس :قاًَؼُال
ْظًبُت :بُال
َ
ُْتشَ :وسَ
ْاضًضًٖ :ض ،صؤس نُّ
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َُىُٓ ،طٌَ
ُْراد :سَطُص ،سَضُي
ْاسُصْ :اػريئ
و:
وًََََِٓ:مبًًََٓتُوَ
وَنشد :نشدَوَ
وَػًَشت :ػاسدَوَ
ويَٓا :تُطُوس
َبُٕ
واسُٖ :واس ،ػىئََُ ،ي
ويَذَدَّ :دَدَََِ
ه:
ٖاْهُ ٖاْوُْٖ :اطُ بشنَِ
ُٖرط :يهُداسّ وػهُوَ بىو ،ضشِوضًًهُّ ٓاوسدوو
ُٖسِوطًغُٖ :سَػُو طىسَػُ
َذيَش :دًَطُّ صؤس بُسصو قًت يُ ػاخ و نًَىدا
ُٖي
ُٖصاسبُُٖصاس :ػاخِ صؤس بُسصو عاطِ
َطُسِإ بؤ طُسَوَ
َضْإُٖ :ي
ُٖي
ٖايِ :طُسطُسدإ ،ويٌََ
ُْٖبُس :بُساْبُس
ُٖتشَؾ :صَْذَم ،صساو
ُْٖىونًُٓ :ظتاْٗ ،اْٗ ،ىو
ٖؤػٔ :بُٖؤؾ
ُٖتُسَُ :وداّ سىنُِ ضاو
ٖؤظِ :نًَىّ ،وَسؼِ
ٍ:
ياٍَ :تىونِ طُس ًَِ ػًَشو يُنظِ
يُنٗاوّ :يُنذؤس ،يُنذَطت ،بًَطؤسِإ
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حةمة كةريه عارف:
ٌَ 1951دا يُدايو بىوَ.
* نُسنىونًًُ و يُ طاي
ٌَ  1975نؤيًزٍ ُٓدَبًاتٌ بُغذاٍ تُواو نشدووَ.
 يُ طاي
َبُطتًَهٌ ٖذُتًى نذُوتىو) نذُ يذُ
 يُنُّ بُسٌَُٖ ػًعشيَهُ بُْاوٍ (ُٖي
رَاسَ ( )170سؤرْاٍَُ ٖاوناسٍ يُ  1973/6/8بآلوبىوَتُوَ.
ٌَ َ1975وَ بذذُ بذذُسدَواٌَ ْىوطذذني و بُسٖذذٌَُ ٓذذُدَبٌ بذذآلو
 يذذُ طذذاي
دَناتُوَ.
 طُسْىوطُس يإ بُسِيَىَبُسٍ ْىوطني يذإ طذهشتًَشٍ ْىوطذني يذإ ُْٓذذاٌَ
دَطتٍُ ْىوطذُساٌْ ٓذُّ طؤظذاس و بآلونشاواْذُ بذىوَ :طؤظذاسٍ طضْطذٌ ْىوطذُساٌْ
نُسنىوىْ ،ىوطُسٍ نىسدطتإ ،نُيتىوسْ،ىوطذُسٍ نذىسد ،طذىآلٌْ عذُسَبٌٓ ،ذاآلٍ
ٓاصادٍ تا رَاسَ  ،222طؤظاسٍ ُْوػُفُم.
* دطذذُ يذذُ ْذذاوٍ خذذؤٍ ،بذذُ تايبذذُتٌ يذذُ طؤظذذاسٍ طضْطذذٌ ْىوطذذُساٌْ
نُسنىوىْ،ىوطُسٍ نىسدطتإ ،نُيتىوس ،سؤرْاٍَُ ٓاآلٍ ٓاصادٍ تذا ر 222 :بذُْاوٍ
طؤظُْذ ،صْاس ،طًجإ ،ثانضاد ،حمَُُدٍ سادٌ ،طريوإ عذُيٌ ،ديذذاس َُُٖوَْذذٍ،
ًَٖزا . ،ع ٖ،اَىٕ صيَباسٍ ،باصَوإ عُبذويهُسيِ بُسٌَُٖ بآلو نشدَْْتُوَ.
ٌَ 1975 – 1974دا ثًَؼذذُُسطٍُ ػؤسِػذذٌ نىسدطذذتإ بذذىوَ ،يذذُ
*يذذُ طذذاي
ُٖػتاناْذا بؤ َاوٍَ ْذؤ طذاٍَ ،بذ ٌَ وابُطذتُطٌ سًضبذٌ ثًَؼذُُسطُ بذىوَ و وَنذى
بُػذاسيًُنٌ َُيذاٌْ و ويزداٌْ يذُ خذُباتٌ سَواٍ ُْتذُوٍَ نذىسدا ػذاْاصٍ ثًَذىَ
َىّ
ٍَُ ًًًَُتٌ َُصي
دَنات و َُٓت بُطُس نُطذا ْانات ،ضىْهُ باوَسٍِ وايُ نُ سؤي
َُسهىَُ بُ ثًَؼُُسطايُتٌ.
 يُ ُٖػتاناُْوَ تا 2010/8/20ساطتُوخؤ طُسثُسػ و طُسؤنايُتٌ يكٌ
نُسنىونٌ يُنًَتًٌ ْىوطُساٌْ نىسدٍ نشدووَ.
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 صؤس بُسُّٖ و نتًَيب ضاخ و بآلو نشدووَتُوَ ،يٌَ صؤسبٍُ ُٖسَ صؤسيإ ،بذُ
تايبُتٌ ُٓواٍُْ ي ُ ضًادا ضاخ بىوٕ بُ ْىطخٍُ ًَٖٓذَ نُّ بآلوبىوُْتُوَ،يذُ ْشخذٌ
ُْبىو دإ و ُٖس ُٓوَْذَيُ نُ يُ فُوتإ سصطاس بىوُْٕٖ .ذيَو يُ واُْ:
 -1تريِؤر ،نؤ ضريؤى ،ضاثٌ يُنُّ 1979
 -2نؤضٌ طىوس ،سؤَإ ،ضاثٌ يُنُّ،1988،ضاثِ طًًَُّ 2007
 -3بُيذاخ ،ضريؤى ،ضاثِ يُنُّ 1988
 -4داوَتٌ نؤضُسيًإ ،نؤ ضريؤى ،ضاثٌ دووَّ 2005
َُ ضريؤى،ضاثٌ يُنُّ ( )1999دَصطاٍ طىآلٕ
 -5يُ خؤ بًَطاُْ بىوٕ ،نؤَُي
 -6نىر طشخ ،نؤ ضريؤى ،بُ فاسطٌ ،وَسطريِإ ضاثٌ يُنُّ  1987ػاخ
ًْٓ -7ا ،سؤَإ ،طابت سَمحإ ،ضاثِ يُنُّ،ػاخ 1985،ضاثِ طًًَُّ 2005
ْ -8اَؤ ،سؤَإُٓ ،يبري ناَؤ ،ضذاثِ يُنذُّ ،ػذاخ1987ضذاثِ ضذىاسَّ 2009
وَػاااُّْ طايُ،طًًَُاِْ
 -9سيَبُس ،سؤَإَُٖ ،ذذٍ سظذني ،ضذاثِ يُنذُّ (ػذاخ)  ،1983ضذاثٌ دووَّ،
2007
 -10ػهظت ،سؤَإُٓ ،يهظاْذَس فُدايُف ،ضاثٌ ػاخ (ساَ نذاسطش) ،ضذاثٌ دووَّ،
 2009خاُّْ وَسطًَشِإ.
َُنإ ،سؤَإُٓ ،محُد َُمحىود ،ضاثِ دووَّ  2000دَصطاّ طىآلٕ
ٖ -11اوَاي
 – 12بًَٓاطٓاَُنإ ،سؤَإ ،عُصيض ُْطني ،ضاثِ طًًَُّ 2006
 -13قىسباٌْ ،سؤَإٖ ،ري ًَذؤ ،ضاثٌ يُنُّ  2004دَصطاٍ ػُفُم
 -14دووسَ وآلت ،سؤَإ ع .ظاىىف ،ضاثٌ يُنُّ 2000دَصطاٍ طىآلٕ
ٓ -15اصادٍ يا َُسط ،سؤَإ ،ناصاْتضانًع ،ضاثٌ يُنُّ  2003نتًَبخاٍُْ طؤسإ،
ضاثٌ دووَّ2008 :
 -16ضريؤنُناٌْ طَُُدٍ بًٗشَْطذٌ ،ضذاثِ دووَّ 2004 ،نتًَبخاْذٍُ طذؤسإ
ُٖويًَش
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ٓ -17اَادمٌ ُٓدَبًات .ّ .طؤسنٌ ،ضاثٌ ػاخ 1985
َُ ضريؤنِ بًاِْ) ضاثِ يُنُّ2006،
ُٓ -18و سؤرَّ نُ وْبىوّ (نؤَُي
َُ ضريؤنِ فاسطِ) ضاثِ يُنُّ ْ،2006ىوطُساِْ نُسنىوى
 -19دَِ ثَِ (نؤَُي
َُ ضريؤى ،ضًخؤف،ر،1دَصطاّ َىنشياِْ
 -20صْذَ خُوٕ ،نؤَُي
ًََو دَمْسَخُّٓ دًٗاِْ رْ،2005، 1ىوطُساِْ نُسنىوى
 -21ضريؤنظتإ ،نؤَُي
-22ديذاسو دَمْ سَخُٓ،ر1،2005
-23ديذاسّ ضريؤنعاِْ ،ر1،2005
ُٓ-24و بُسخُّ نُ بىو بُ طىسط ،رْ1،2008ىوطُساِْ نُسنىوى
ًَ -25ىإ ،ضريؤىُٓ،يبًَش ناَؤ
______________________
َُ -26طُيُّ نىسد يُ عًَشاقذا،عُصيض ػُسيا،ضاثِ دووَّ 2005
َُنٌ نىسدًٓ ،شظإ ْىسٍ ثاػا،ر1،19981
ًََ -27زووٍ سَط و سَضُي
 -28نىسد طُيٌ يُ خؼتُبشاوٍ غُدس يًَهشاو ،د .نىيٓتذُس ديؼذُٓس ،ضذاثٌ طذًًَُّ
2004
 -29يُ َُٖابادٍ خىيَٓاويًُوَ بؤ نُْاسئَ ٓذاساغُْ ،دذُف قذىيٌ ثظذًًإ ،ضذاثٌ
يُنُّ 2006
 -30نىسد يُ طُدَّ ْؤصدَْبًظتَُذا،نشيع نؤضشا،ضاثِ ػُػُّ 2011
 - 31نىسد يُ ًٓٓظهًؤثًذياّ ًٓظالَذا،ضاثِ يُنُّ 1998
)دَصطاّ َىنشياِْ
 -32ضًِٓ نؤٕ ،ر(1
______________________
 -33ديًَشيِ خؤسِاطشتُٔٓ ،ػشَفِ دَٖكاِْ
 -34خُباتِ ضُنذاسّ ُّٖ تانتًهُ ُّٖ طرتاتًزَُ ،طعىدّ ُٓمحُد صادَ
______________________
 -35ظٓظٓت ظإ طىط ،ػاْؤْاَُ ،باوٍ ٓايض يُس
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 -36بُ دوعا ػاعريَنإ ،ػاْؤْاَُ ،دُيًٌ قُيظٌ (طضْط ر)12:
َتا ،ػاْؤْاَُ،نشيظتؤفُس َايشؤ.
 -37دىيُنُنٍُ َاي
 -38دادثُسوَسإ ،ػاْؤْآَُُ ،يبري ناَؤ
ٌَ بىوٕ ،ػاْؤْآَُُ ،يبري ناَؤ.
 -39بُد ساي
 -40ضاو بُ ضاو ،ػاْؤْاَُ ،طُوُٖس َشاد (غىآلّ سظُيين طاعًذٍ)
 -41سيضاسدٍ طًًَُّ ،ػاْؤْاَُ ،ػُنظجري.ضاثٌ يُنُّ  ،2009بآلوَخاٍُْ طذايُ،
طًًَُاٌْ
َآل ُٓيبىطًَشٍ..
 -42طٍَُُ ثاػا و وَصيش ،ػاْؤْاَُ ،عُبذوي
_______________________
َُ داسيُٓ ،ضريؤنٌ دسيَز بؤ َٓذاآلٕ.
َٓ -43ذاي
َُ ضريؤى بؤ َٓذاآلٕ ،يُملاص طىْاٍ
 -44فاػًضّ ضًًُ؟ نؤَُي
 -45ػىاُْ بضهؤيُنُ ،ضريؤنًَهٌ دسيَزٍ ضًين يُ بؤ َٓذاآلٕ
 -46صاسؤنظتإ (ضىاس ػاْؤْاَُ بؤ َٓاآلٕ)
 -47ضُْذ ضريؤنًَو يُ ُٓفظاُّْ يىْاِْ نؤُْوَ (ُٓ23فظاُْ)
______________________
 -48يذذُ طُدمًٓذذٍُ سًهايذذُتٌ تىسنُاًًْذذُوَُٓ( .فظذذاٍُْ ُٓطذذجٌ ٓاػل)ضذذاثٌ
يُنُّ2008
ُٓ -49فظاُْئَ طشيهٌ و سؤَاٌْ ،ضاثٌ يُنُّ ( )2004نتًَبخاٍُْ طؤسإُٖ ،ويًَش
ًًًٓ -50ادَٖ ،ؤَريؤغ ،ر،1دَصطاّ طُسدَّ 2009
______________________
 -51طؤظُْذ و صْاس (فُسُْٖطٌ فاسطٌ – نىسدٍ) سَُُ نُسيِ عاسف ،ر-2006(1
)2008دَصطاّ َىنشياِْ
 -52ضؤًُْتِ فًَشبىوِْ صَاِْ فاسطِ ،ر2001 ،1
______________________
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 -53ضشًْؼفظهٌ ،فُيًُطىف و صاْاٍ طُوسٍَ ًًًَُتٌ سوغ
 -54ضايهؤ فظهٌ ،ريإ و بُسٌَُٖ.
ًٓ -55ذطاس ٓايني ثؤ ،ريإ و بُسٌَُٖ.
 -56داى يُْذَٕ ،ريإ و بُسٌَُٖ
 -57طىطىٍْ ،ىوطُسٍ سيايًظت
َُاص طىْاٍ ،ريإ و بُسٌَُٖ
 -58يُي
 -59طادقٌ ًٖذايُت ،ريإ و بُسٌَُٖ
 -60خافشوغ يُ ػًعش دَدوٍَ ،ريإ و بُسٌَُٖ
______________________
 -61ساطُياْذٕ يُ ثُساويَضٍ دَطُآلتذا (بُ ػُسيهٌ) ضاثٌ يُنُّ ( )2001دَصطذاٍ
طىآلٕ
َُتًَين دا ،سَُُ نُسيِ عذاسف،
-62ساطُياْذٕ يُ ًَْىإ سُقًكُت بًَزٍ و عُواّ خُي
ر (2005،)1
______________________
ًََ -63زووٍ ُٓدَبًاتٌ دًٗإ (يُ نؤُْوَ تا طُدَناٌْ ْاظني).ضاثٌ يُنُّ2008
ًََ -64زووٍ ُٓدَبًاتٌ دًٗإ (يُ طُسدٌََ سيًٓظاْظُوَ تا ًَٓظتا) .ضاثٌ يُنذُّ
2008
ًََ -65زووٍ ُٓدَبًاتٌ دًٗإ (ُٓدَبًاتٌ ًٓٓطًًضٍ صَإَُٓ -شيهاو ًٓٓطًًظذتإ
يُ طُسَتاوَ تا ًَٓظتا).ضاثٌ يُنُّ2008
 -66سيايًضّْدرَ سيايًضّ يُ ُٓدَبًاتذا،طريوغ ثشٖاّ،ر،1،2004دَصطاّ طجرييَض
 -67قىتاخباُْ ُٓدَبًًُنإ،سَصا طُيذ سظُيِٓ ،ر1،2006دَصطاّ َىنشياِْ
ًََ -68زووّ ُٓدَبًاتِ سْطِ ،طُعًذّ ُْفًظِ
 -69يًَهذاُْوَيُى يَُُسِ ْاَؤ  ،يىيع سيِ ،ر2006 ،2
َيُتِ ،بًًخاْؤف ،ر)2005(1دَصطاّ َىنشياِْ
ٖ -70ىُْسْرياِْ نؤَُال
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َُّ 2006
 -71طىصاسػتِ َؤطًكا،د .فىاد صنشيا ،ر،1ياُّْ قُي
 -72سيَباصَ ٖىُْسيًُناِْ دًٗإ
 -73ثًَهٗاتُّ بُدَِْ ْ ضاسَْىوطِ ٓافشَت(،ر2006 )1
 -74دَسباسَّ ػًعشْػاعريّ ،سَُُ نُسيِ عاسف ،ر1،2007
 -75دَسباسٍَ سؤَإْ ضريؤى ،سَُُنُسيِ عاسف،ر2008 ،1
َ -76ذذُسطِ ْىوطذذُسْ ضذذُْذ باطذذًَهِ ديهذذُّ ٓذذُدبِ-سؤػذذٓبريّ،سَُُنُسيِ
عاسف،رْ2005 ،1ىوطُساِْ نُسنىى
ْ -77اوداساِْ ُٓدَ  ،سَُُ نُسيِ عاسف( ،ر )1دَصطاّ َىنشياِْ2009،
 -78ثُيعظتاٌْ َٔ ،سَُُ نُسيِ عاسف،ضاثِ يُنُّ()
َهُ سَْطًُٓ ،سَُُ نُسيِ عاسف،ر2004 ،1
 -79ثُي
 -80خًاُْتِ سَُالٍَ ،سَُُ نُسيِ عاسف
-81بىونِ ُٖصاس صاوا ،نؤضريؤى ،بضوسطِ عُيُوّ
ُٓ-82بىصَس ،د.عَُ ػُسيعُتِ
-83سيىايُت ،سِؤَإ ،بضوسطٌ عُيُوّ
-84وقفات يف سسا ايجكافُ ايهىسديُ ،سَُُ نُسيِ عاسف
ُٖ-85راسإ ،سِؤَإ ،دوطتىفظهٌ
-86دَيعًذ نؤثُسفًًذ( ,سؤَاِْ نىستهشاوَ بؤ ُْودُواْإ) ضاسيع ديهٓض
ٓ-87ؤديظُ ،داطتإٖ ،ؤَريؤغ
 -88ظلايصىت و قصص اخشّ ,تكذيِ و تشمجُ دالٍ صْطابادّ
-89ػاصادَ و طُدا ,سؤَإَ ,اسى تىئ
-90تىسفُمناٍ ُٓدَبًاتٌ دًٗاٌْ
-91طفشَّ فُقريإ سَُُ نُسيِ عاسف
َٓذَنُّ َٔ سؤَإ ،فشيبا وفِ
-92باي
ْ -93اَُناِْ تىيظتؤّ
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 -94دًًَُُ ،سؤَإ دُْطًض ٓايتُاتؤف
 -95سُفتا ضريؤنٌ ضًين بؤ َٓاآلٌْ نىسد
 -96ايشسًٌ ايذاَِ....تكذيِ وتشمجُ :دالٍ صْطابادّ
َٕ
َىاُْ طىوس ...نؤضريؤى بؤ َٓذاال
 -97نؤي
ُٓ -98و ثًاوَّ نُ طًَبُسّ خؤّ فشؤػت ..سؤَإ..ػاًَظؤ
 -99دنتؤس...ػاْؤْاَُ...بشاْظًالظ
 -100خُياّ...صاْاّ ػاعريإ وػاعريّ صاْايإ /دُالٍ صَْطابادّ
 -101دؤصَخِ ثريؤص ،سؤَإ ،بىسٖإ ػاوّ
 َٔ -102و ُْْهِ و ًٓالسيىٕ و ًًًٓهؤ  /سؤَإ ْ /ىداس دوَبادصَ
* يُ ساثُسِيُٓوَ تا ْٗىو ضاالناُْ بُػذاسٍ بضاظٌ ٓذُدَبٌ و سؤػذٓبرييٌ نذىسدٍ
دَنات وبُسٌَُٖ َُُٖ دؤس (ْىوطني و ٓاَادَ نشدٕ و وَسطًَشِإ) بآلودَناتُوَ..
* ُٓو بُسَُٖاُْ و صؤسٍ ديهٍُ ٓاَادَٕ بؤ ضاخ و ضاثهشدُْوَ و ٖذُس نذُغ و
طشووخ و اليُٕ و دَصطايُى تَُاسٌ بآلو نشدُْوٍَ ٖذُبٔ ،دَبذٌَ ثذشغ بذُ ْىوطذُس
بهات...
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