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(1) 

 كًًَُوَ؟
 ببىسُ خامن، واَلآ خاصيِ ئُظيُديًُ؟

 بَُلآ، بُسِيَضتاُ؟ -
 بشياسَ ضاوً بُ سَِا خاتىوُ بكُوآ.  طؤظاسّ... ِاتىوً و وَ لُ -
ُ   سَِا خاتىوُ! لُ بُ -  اليُُ طؤظاسَوَ؟ بُآلً خاتىوُ ًِض ػتًَكًاُ لةًُ باسَيةُوَ بة

 وَ ٌُطىتىوَ.
 وَ ِاتىوً.  ياسوُتِ خؤتاُ! ثًًَاُ بَمًََ كُ بُ -

   ُ طةُستاثاوًُوَ دَسِواٌةِ.    ثرييَزُ طُسدمُ كىدمكاويُكُّ دَوٍُوَ بشِيبىو و بةآ جىوَلةُ لة
تاكُّ ُِسواً سادَطةشآ. دوايةُؾ    وًٍؽ دَويًُوَ سِاوابىووُوَ و بريً لُوَّ دَكشدَوَ داخىا

ُ    تُكاًٌَكِ دايُ بُس خؤّ و بُسَو كةُلًٍَِ   الّ ذُطاسيَىَّ ئاوسِدايُوَ و ضؤوَ ًٌَةى واَلةآ. لة
     ُ  دَسطاّ ًٌىَ كشاوَكُوُوَ سؤيؼتٍُكُّ طُيشكشد، ئةُو ضاسػةًَىَ سٌَطاوسٌَِطةُ جىاٌةُّ كة

ُ   بُطُسيُوَ بىو دَطُأل جىوآلٌةُويَِ بةُدًَ بةاوَ جةىاُ دَِةا  و د       َضةىو و دَػةُكايُوَ. لة
 دٌَطًَكِ وُيمُو بُسصَوَ باٌطِ كشد: بُسدَوِ دَسطاّ ضىوٌُ رووسآ خاٌىوَكُيُوَ بُ

 تؤيُ. خاتىوُ لُبُس دَسكًًَاُ كاس بُ -
 دٌَطِ جىاٌُ رًٌَك لُ رووسيَىَ بُسصبؤوَ كُ: 

 بًٍَُ رووسآ. سَبابُ خامن بفُسوىوُ ثًَؼًاُ كُوُ با -
ًٌي ٌاوّ سَبابُيُ بُسَو الوُوَ ِا  و دَسطا ًٌىَ كشاوَكةُّ خظةتُ   ئًَظتا صا ثرييَزٌُّ كُ

 طُسثؼتآ و بُ دٌَطًَكِ وًّشَباٌاٌُوَ طىتِ:
 فُسوىوٌُ رووسآ، سَِا خاتىوُ ضاوَسِيَتاٌُ. -

 ضىووُ ذُطاسيَكِ ُِساوو جىاٌُوَ، تُختِ صَويًُكُّ وا دَدسَوػايُوَ ثًَي ذُيف بىو بُ
وَك بَمًَةِ خةؤّ بةؤ باسيٍةآ      ساويي كةشد، ُيشيَكِ ئامسةاٌِ ِةُو  وًٌََىَكُوتًٍَِ ثًظِ كًُ. ط

ئاوادَكا. ُِواّ طةاسدّ صطةتاٌآ ٌاضةاسّ كةشدً بةآ ئًدتًةاس صيةاتش خةؤ دَثاَلتؤيُكُوةذا          
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 بةةُبآ ِةةًض ػةةُيتاًٌُكِ وَ دووّ لةةُخؤ خشِكُوةةُوَ. ِةةُسوَك وٍةةذاَلًَكِ بةةُ ئةةُدَ  كةةُ
ُ  بةُ دواّ سَبابةُ خاصيًَىةذا ِةٌُطاو      ،طُوسَتشَكُّ كةُوآ  وسديةي دَوالوال   َُِلذيٍَاٌةُوَ و بة

ضٌُذ ثمًكاًٌَكِ بُسدَوِ خاٌىوَكُّ وَطُس كُوتري. دٌَطِ جىاٌةُ رًٌَكةِ كةُ     دَسِواٌِ. لُ
 خؤّ دَػاَلًَكِ خىسّ صَيتىوٌِ جىاٌُوَ ثًَضابىو وَخؤّ ًٍَِاوُوَ. 

 بفُسوىوٌُ رووسآ، صؤس بُخًَش بًََ. -
طاويَؼىذا صاًٌي ثةًَي دَواَلةُ ئُػةشافًَكًُوَ    ضىووُ ًٌَى واَلآ و ُِس دَطُأل يُكًُ ٌُِ

      ُ داسّ  ٌاوَ. ضىووُ طاَلؤًٌَكِ ثًَؼىاصيًُ يةُكحاس صؤس ػةًك و جىاٌةُوَ كةُ ِةُوىوّ بة
ئُبٌُىوطِ ديكؤسكشابىو و ساصيٍَةذسابؤوَ و وٍةِ طُسطةاً كةشد. طةُسدمًَكِ ثشِتاطةًُ لةُ        

ابىو ُِسضةِ صووتةشَ   رٌُكُدا، ذُصً دَكشد ئُوَّ كُ صٌَطِ بةؤ ٌىوطةًٍطُّ طؤظةاس لًَةذ    
بٍاطي. جىاٌُ رًٌَكِ بُرُ و باآل بُسصّ طُسو ثشض وَك تاسيكايِ ػةُوآ سَؾ و دووضةاوّ   

 بَمًَِ لُباس و ثًَظتًَكِ صَيتىوٌِ كُ ئُوّ تا طُؾ و وًَؼِ، لىو  يؤٌاٌِ و دوو لًَىّ تا
 بَمًَِ صؤس جىاُ دٌَىاٌذ.

 ِاٌُّ سٌَط صيَىّ زيَ كشدً.جىاٌُ رٌُكُ فُسوىوّ داًٌؼتًٍَِ لُطُس وىبًمًَكِ ػا
طُسدمًَكِ ديكُػي لُ دَوسوبُسآ دا ُِوىو كُأل و ثُلُكاٌِ ًٍَِذَ ػًك و جىاُ بىوُ كةُ  

و ئةُو  دَبةىو. جةا ضةىٌكُ كُطةِ       الّ خؤيذا سادَكًَؼا طُسدمِ ُِس بًٍُسيَكِ بًذيبايُ بُ
لًَةذابآ و ئةُوَ   جىاٌةُ بىوبةآ صٌَطةِ     ُِس دَبآ ئُو رٌُ ديكًُ لُوآ ٌُدّ وُصٌَذًَ كشد كُ

 خىدّ خؤّ بآ. ُِس بؤ ئُوَّ طُسّ قظاُ داوُصسيٍَي طىمت:
 بَمًَِ ػًك و جىاٌتاُ ُِيُ!  واَلًَكِ تا -

 صَسدَخٌُُيُكِ لُ دآلُ ًٌؼتىوّ بُسِوووذا ثزاٌذ و طىتِ:
باوَسًِ بُ تُقذيشّ جىاًٌُيةُ ٌةُك    ساطتًت دَوآ وَ صياتش ،ئًَشَتاُ ثآ خؤػُ ػادً كُ -

 بُسَكُّ.دَوسوػىيََ و  بُ
 لُ ئاواصّ دٌَطُ غُواويًُكُّ ٌاسَذُ  بىوً. طُسدمُ ثشطًاساويًُكامن دَويًُوَ بشِيَ.

 ببىوسُ، دويٍَآ ئًَىَ تُلُفؤٌتاُ بؤ ٌىوطًٍطُّ طؤظاسآ كشدبىو؟  -
سَِا طُسدمُ وًّشَباًٌُكُّ لُ سوخظاسوُوَ بشِّ و بُدًَ بريكشدٌُوَوَ لةُ وَآلوةِ وٍةذا    

 و طىتِ:طُسيَكِ ساوَػاٌذ 
 بَُلآ. -

 و طىمت: بشد و ًٍَِذيَكي خؤ لُطُس جًًَُكًُ ًٍَِا
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باػُ دَّ ئُوَ ئًَظتا وَ لًَشًَ و ئاوادَّ طىآ ساطشتٍِ قظُكاٌتامن، بُآلً ثًَؽ ُِوىو  -
 ػتًَك دَوُّوآ بضامن كُ ئًَىَ وُبُطتتاٌُ دَسباسَّ ض باطًَك بذويََ؟

 يُوَ:سَِا بُ صَسدَخُيُكِ دأل ٌؼًٍُوَ وَآلوِ دا
وةَ خةؤً داواً لةُ ئًَةىَ      ،صؤس طىثاطِ ئُو صَظيُتُّ ِاتَ و ضةاوثًَكُوتٍُوتاُ دَكةًُ  

َ     و ئةاصاس  كشدووَ بًٍَُ ئًَشَ و ًٍَِذيَك دَطُأل رًٌَكِ دَسد  ،و سٌَةخ و ٌاخؤػةِ ديتةىو داًٌؼة
      ُ خىاوٌَةذ   ،ضىٌكُ بُو تُوٌُُ كُوُوَ باّ يُك دًٌاً قظةُ ثًًَةُ. جًةا لةُ سوخظةاسّ جةىا

كشيَت و دصيَى و ٌاػشيٍِ بؤوَ قَُلُوكًَؽ كشدووَو دَ تافِ الوَتًُدا،  ًَكِ تاسيك وضاسٌَىوط
طًاًٌَكِ ثريو طًع و راكاوً ُِيُ. ذُصً لًًَُ قظُّ دَلِ خؤً و ئُو ئًَؽ و ئاصاساٌُّ ٌةاخِ  

 خؤً بؤ كُطًَكِ َُِلشِيَزً. ئُوجا َُِلىيظتُيُكِ كشدو دسيَزَّ دايُوَ: 
ضىٌكُ كاتةآ   ،لُ ثًَؼذا ثًَؼىاصّ و بُخًَشِاتٍِ تؤً لُ بري ٌُضًَتُوَ بُآلً سيَي بذَيُ با -

كُ ئُو كؤٌُ بشيٍُ دًَ بكاتُوَ واً دادَطريطًٍآ كُ ئًذّ ُِسضِ دَوسوبُسَ ُِوىويي لةُ بةري   
دَباتُوَ، بؤيُ ذُصٌاكًُ واتًَبطةُّ كةُوَ سَمسةِ وًىاٌذاسيًةُ ٌةاصامن. بُصَسدَخٌُُيُكةُوَ       

جًَِ خؤيُوَ ُِطتا تا لُ ِؤَلُكُ بضتُ دَسآ. ًٍَِةذَ بةُ جةىاٌِ دَ    طىثاطي كشد و ئُويؽ لُ
دوا كُ ُِس بُو ضٌُذطاتُ وَختُ كىستُوَ وٍِ ئاػىفتُو ئؤطشّ خؤّ كشدبىو. ذُصً دَكشد تةا  

جًّاٌُ ثشًٌٍَِّآ و ًَِىةا ٌادياسَكةاٌِ دًٌةاّ خةؤّ      صووَ دَسطاّ قظاٌِ كشدبايُوَ و وٍِ لُ
ُ   ػاسَصاكشدبايُو ضاسٌَىوطِ تا بُخةُياَلِ خةؤً    ،أل و طىيَش و تاسيكِ خؤّ بةؤ بةاغ كشدباواية

 ُ  ،ثًَىىابىو ئُطُس ئُوً لُ جًًَُكِ ديكُّ وَك طُس ػُقاوًَك يا لُ كؤسِو داًٌؼتًٍَكذا ديباية
ُِسطًض بُبريو وًَؼك و خُياَلىذا ٌُدَِا  كُ لةُو ديةى ئةُو دَوىضةاو وسوخظةاسَ جىاٌةُوَ       

 سو طًاًٌَكِ ػُكُ  و واٌذوو ُِبآ.دَلًَكِ سَدمىس و ثشِ ئًَؽ و ئاصا
ضٌُذ دَقًقًَكامن دَسباسَّ رياٌِ سَِايُ بريكشدَوَ و تا دَػّا  بؤ صاًٌٍِ  بُطةُس ِةاتِ   

 وّ كىدمكاوتش دَبىوً.
خٌُةُ  ئةُو صَسدَ  ،بُساوبُسوُوَ داًٌؼت صؤسّ ٌُبشد كُ سَِا دووباسَ ِاتُوَ ِؤَلُكُ و لُ

ُ   و ٌُسوىًٌاُ و وًّشَباٌرتدأل ٌؼًٍُّ طُس لًَىّ ئُوّ صؤس جىاٌرت  دٌَطًَكةِ   دَسدَخظةت. بة
 صؤس بُ ئُدَباٌُوَ طىتِ:

ًًَةُكِ ديةاس و ئاوادَكةا و ػةتىوُكِ ثًَىيظةتِ           - داواً لُ سَبابةُ خةامن كةشدووَ تةا ج
 ثًَؼىاصيًُ وًىاٌُ ئاصيضَكُواُ فُساًُِ كا  و ُِس بؤخؤػِ بُطُس ثًَؼىاصيًُ ئًَىَ سابطا .

 ىبًَمُكُ دادًٌَؼت دسيَزَّ دايُ:لُطُس و دوايُؾ ُِسوا كُ
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دَتشطي ًٍَِذَ بضىُوَ ٌاو سابىسدوو و ئُوٌَذَّ تًَذا سؤضىُوَ خضوُ  و ثًَؼىاصيًُ تةؤً   -
لُ بريبضًَتُوَ و كُوىكىوسِيُكي لًَىَ سووبذا . صؤسً طىثاطِ سَِا خاصيآ كشد و تكاػي لًَكةشد  

صياتش ٌُوذَتىاٌِ لُ وةاَلِ ئةُواُ    طُعاتًَك وَ لُ ًٍَِذَ صَظيُ  ٌُكًَؼآ، لُبُس ئُوَؾ كُ
 قظةاُ بكةُيَ. سَِةا    تىطؤ بكُيٍُوَ و دَطت بُفسيًٍَىُوَ داواً كشد ُِسضِ صووتشَ دَسطاّ ط

 ٌُِاطُيُكِ َُِلكًَؼا و طىتِ:
طُسَتاوَ ُِسضِ ُِيُ باطِ بكًُ ئُوَ لُ ضةريؤكُكاٌِ    ساطتًُكُّ وَ ئُطُس سيُوآ لُ -
 وَتشَ، بُآلً وَ ُِوأل دَدًَ بؤ ئُوَّ واٌذووتاُ ٌُكةًُ تةا  و يُك ػُوَؾ صياتش و بُوال ُِصاس

 كىستِ و ثىختِ ئُوَّ ُِيُ بؤتاٌِ بطًَشِوُوَو باطِ بكًُ. بكشآ بُ
قظاُ كشد و ثُسدَّ لُطُس ئُو ئًَؽ و ئاصاسَ طًاُ ثشووكًٍَُ الدا  بًُ جؤسَ سَِا دَطتِ بُ

 كُ تُواوّ طًاُ و قىآليِ ٌاخِ َُِلثشِوكاٌذبىو.
ُ  كضًَكِ سبضيَى، كضةًَكِ تةُسِو   ػاصدَ طاآلٌُ بىوً و طىسد و طؤأل و ضاالك، سووخؤؾ و طة
تاطُو ذُصو  و لًَىاٌمًَى لُ و بضؤص، ثشِاوثشِ بَمًَِ ُِطتًاس ُِسا و ِىسيا، تا اوَراو و بُػادو ثشِ ر

ئاسَصووّ رياُ و دًٌةاّ دَوسوبةُسً، ريةامن صؤس جةىاُ و ساصاوَ دَديةت و ِةُسوَك باَلٍةذَكامن        
 بآ دَسدَطُسّ دَرياً.    بًَشَوبُويَذا باأل لًَك دَداُ و

ضىٌكُ ٌؤبُسَّ بابًؼي بىوً وٍِ يُكحاس صؤس خؤػذَويظت و ٌاصداس ئاصيضّ ئُو بىوً، بةا   
بىو كُ ئُو وٍذاَلِ ئاوا بُو طاأل و تُوٌُاٌُّ وَك وةَ  ووّ رُ ًٍَِابىو و كُغ ثًَِ واٌُصؤس ص

ُوٌُةذَ وىَلكةذاسَ دياسَكةاٌِ ػةاسّ تاساٌةُ كةُ خةَُلكِ        و خىػكُكاصيِ ُِبآ. ئُو لُ دَوَل
 سيَضيَكِ صؤس لُ خؤّ و بٍُواَلُكُّ دَطشُ.
خؤػُويظةتًاُ ضةىاس    ئُويٍذاسّ و بُسّ رياٌِ ثشِ ،با  ٌاوّ فُسِاد و دايكي ٌاوّ ٌُطشيٍُ

            ُ ثًٍَاو كض و كىسِيَكُ كةُ ئةُو دايةك و بابةًُ لةُ ِةًض ػةتًَكًاُ بةؤ ئًَىةُ ضةاو ٌةُبىو و لة
 طىصَساٌِ ئًَىُدا دسيَغًاُ لُ ًِض ٌُدَكشد.ػخؤ

  و وٍذاَلةُكاٌِ لةُ طًةاٌِ خةؤّ      دايكي رًٌَكِ وًّشَبةاُ و ػةرييَ صواٌةُ كةُ وًَةشد     
 خؤػرت دَويََ.
شدبآ ِةُس دَيثُسطةتآ. وةَ لةُ     ؤيًي ٌةُك سِطتِ ػُيذاّ دايكىُ و ئُطُس صيَذَبابًؼي بُسِا

طُسدَوِ وٍذاَلِ و بآ ئاطايًًُ  وً ووسَ بىبُسيَكِ ثشِ لُ خؤػُويظتِ و وًّشَباًٌذا طُدَوسو
سؤراٌُ دَطُأل خىػكُكامن كُ ًٌَىاٌِ تُوٌُِ ُِسيُكًَكىاُ دَطُأل يةُكرتدا دوو   ،بُطُس بشدووَ

 طاَلُ بُ طُوُو طاَلتُ و ػُيتاًٌُ بُطُس دَبشد. 
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لةُ   بشايُكًُ بضىوكرتيَ وٍذاَلِ خًَضاٌُكُواٌُ و وَ دَواُ سؤراٌُدا وَخت و ٌاوَخت طىيَي
ُ    صٌَؼتُكاٌِ ٌٌُكي دَبىو كُ بُطُس واٌاكةُّ ٌُدَطُيؼةتي.    دايكىِ دَكشد بةُآلً ًِضةِ لة

دايكي طًاًٌؼِ لُ با  ضةاو ٌةُبىو و تةًٌُا وُطةُلُيُكًؽ كةُ لُواٌةُبىو جاسوبةاسَ دايكةي         
و  با  تُسيق كاتُوَ ئُو صواُ لًَذاٌُّ خاصيآ طُوسَ )ٌٌُكي( بىو كةُ بةُ صؤس سيَطةا    ٌاسَذُ  و

بًاٌىاٌُوَ دَ دايكىِ دَطُياٌذ كُ ئُو ُِس كض صايُ و تًٌُا كىسِيَك بؤ وَضاغ  ّ جًاواص وػًَىَ
 سووًٌُ بٍُواَلُّ وىَلكِ بُغ ًٌُ.

ُِس لُبُس تًغِ ئُو صواٌُّ خاصيآ طةُوسَ بةىوَ كةُ     ئًَظتا كُ بري دَكُوُوَ تًَذَطًُ كُ
ذاَلًَكِ بةىوَ بةُآلً ِةُوىو    ئُو بٌُذَّ خىايُ ُِس بةُ دوو طةاآلُ جاسيَةك صاوَ و وٍة     ،دايكي

جاسيَكًؽ دَطُأل لُ دايكبىوٌِ ُِس يُكًَك لُ ئًَىُ طُس لُ ٌىآ كُوتؤتُوَ بُس تاٌُو تُػُس و 
 تًغِ صواٌُكُّ خاصيآ طُوسَ و ًٍَِذَّ ديؼِ ِاتؤتُ طُسآ.

لُ بُسَبُسّ كؤتايِ ِاتٍِ طاَلًَذا بىويَ و ضٌُذ سؤريَكاٌِ صياتش ٌُوابىو بؤ بُِاسآ. ُِوا 
يَكِ واّ سا دَِا  تُصووّ بُِاسيِ بُخؤوَ دَطش  و ئًذّ طؤصَّ طُسواّ صطتاٌآ ػىيٍَُوات

 ٌُوابىو. خاو و خًَضاُ خؤياُ بؤ ثًَؼىاصيًُ طاَلِ ٌىآ و جُرٌِ ٌُوسؤصآ ئاوادَ دَكشد. 
بشيةاس بةىو ِةُس دَطةُأل طةثِ       ،ئُو طاَلُ جُرُ دَطُأل طاَلُكاٌِ ديكُدا صؤس جًاواص بةىو 

ًًٍَةُ لُبةُسكا. سؤرَكةاُ ِةُس         َُِلطُسِاٌآ  بُسطِ دسَختاُ ثةىوسَ فةشاٌكًؽ جمةِ طةثِ بىوك
ُِوىوياُ  ُِس ػايِ و َُِلثُسِكآ و ػادّ بةىوُ. ِةُوىو سؤرآ دٌَطةِ سيكةؤسدَسّ واَلةآ      

 ضٌُذيَ واأل بُوالوَتشَوَ دَضىو و دَبًظرتا.
طةُوا و  وكؤبىوٌةُوَّ خؤػةِ و ػةادّ و َُِلثةُسِكآ و     ضٌُذ سؤريَكاُ ثةًَؽ جةُرٌآ كؤسِ  
وَ و خىػكُكاًٌؼي كُ لًَىاٌمًَىّ ػؤسِو ػادّ و طىسد و  طىوسِداُ دَ واَلآ وُدا بُسثا ببىو و

ُ طؤَلِ و جىوَلُّ الوَتًُ ب بةؤ َُِلكةُوآ و ضةىوبايٍايُوَ     ىويَ لُ خىاواُ دَويظت ِةُلًَكىا
 ػايِ و َُِلثُسِكآ و طُوا و طىسِداٌآ.  

وَ بىو لُ خُوآ  ُِطتابىوً كُ صٌَطِ دَسكةآ  كؤتايِ بآ ئاطايًًُ  بُياًٌِ ئُو سؤرَ كُ
بُ وسدَ ساكشدًٌَكُوَ بُسَو الّ دَسكِ ذُطاسيَىَ ضىوً كةُ دَسكةًُ كةشدَوَ     لًًَذا. بُ ثُلُ و

دَوِ خؤوةذا ديةذي. بةُ ِةُساو ِىسيةا و ِةا  و ِةاواسَوَ        بُس خاصيآ طُوسَ و بابُ طُوسًَ لُ
 كشدُ و فُسوىوّ رووسَوًَ لًَكشدُ.طُسوًًُوَ واض كشد و بُخًَشِاتٍي  ُِسدووكًامن بُ

خًَضاٌِ واَلآ بؤ بُخًَشًٍَِاٌآ بابُ طُوسَ و دايُ طُوسَّ دواّ ضٌُذ دَقًقًَكاُ تُواوّ خاو
دايةُ   سراٌُ ذُطاسيَىَ و ُِسيُكُ بُ ٌؤسَّ خؤّ دَطتًاُ واضكشدُ و دَطت و وظتًاُ بةىوُ. 

 طُوسَ بُ دٌَطًَكِ بُسصَوَ قاقا ثًَكٌُِ و طىتِ:
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وَسُ  ،دَصاٌآ ضؤتُ قىتاغاٌةُّ كضةاٌُوَ   آل ئادَوًضاد كُ ديَتُ واَلآ فُسِادّ واواػاَل -
 و كُطي َُِلٍُبىاسدووَ؟   ،بضامن ُِوىوً واض كشدووُ كضًٍُ با

ئُو تُػُسَّ دايُ طُوسَّ دَطُأل ِاتٍُ رووسَويًَذا سووّ دايُّ طىوس َُِلطًَشِا بةُآلً ئةُو   
خةؤّ ٌةًٍَُِا و صَسدَيةُكِ ًٍَِايةُ طةُس لًَةىَ        بُو ُِوىو ٌُجابُتُّ كةُ ِةُيبىو بُطةُس   

 جىاٌُكاٌِ و ًِضِ ٌُطى .
 بابُ طُوسَ و دايُ طُوسَ دَطُأل فُسوىو فُسوىوّ دايك و باسيةذا ضةىوٌُ ِةؤَلِ وًىاٌةاُ و    
داًٌؼذي، طفشَّ قاوََلتًُ بُياٌِ داخشاو بُطُس و دَلًَكِ خؤؾ و طُسوىطىسِيُكُوَ بُآلً بُدًَ 

باسَّ دايُ طُوسَوَ كُ دَلِ ئُو دايكُ بًَذَسَتاٌُوةُّ ئةاصاس دَدا   سّ جاسوو تُػُ دسكُ و تاٌُ
 قاوََلتِ خىسا. 

ػشيًٍُوَ ِاتُ رووسآ و سَِةاّ ٌاضةاسكشد قظةُكاٌِ     و طًًًٍُ ضاو دَو طاتُيذا سَبابُ بُخؤ
ضَمِ بُجآ بًََمآ و خةُسيكِ فةُسوىو و ثًَؼةىاصيًُ بةآ. ئةُو َُِلىةُّ كةُ لةُ ثًاَلةُّ          ًٌىَ بُ

اٌُوَ َُِلذَطةةتا خةةؤّ دَدأل و ِةةٌُاوّ ُِوايةةذا دَػةةاسدَوَ طةةُسدمِ ساكًَؼةةاً. ثًاَلةةُ  ضةةايُك
 ٌُخؼاوَكاُ دًٌََى طًًٍُ صيَشِيٍُ ثًَضكُ داسَكُدا جًمىَيُكِ جىاًًٌُ جىاًٌاُ دَدايُ وًَضَكُ.

بُسدَوي لُطُس وًَضَكُ داٌا و ػرييًٍُكُّ بةؤ ساطةشمت و فةُسوىوّ     سَِا ثًاَلُ ضايُكِ لُ
ِةُسوا كةُ    واّ ثًَؼىاصيًُ تكاً كشد كُ ثامشاوَّ داطتاٌُكُّ ريةاًٌي بةؤ بطًَشَِيَتةُوَ.   كشد. د

 ضاوّ ُِس بُطُس ثًاَلُ ضايُكُيُوَ بىو لًَىّ بُ دًَ قظاٌُوَ كشدَوَ: 
دايكةي ئةُو    تةا  ،بَُلآ دواّ قاوََلتًُ وَ و دايكي ضىويٍُ رووسّ ٌىوطتٍآ دايك و بةا   -

 رت كشِيبىوّ و وًٍؽ باسّ طُسدمِ خؤوِ بذَوآ.ػُوّ ثًَؼ جالٌُ لُبُسكا  كُ
لُبُس ئُوَّ وَ وٍذاَلِ طُوسَّ واَلآ بىوً باسّ طُسدمِ وَ بؤ صؤس ػتاُ لُالّ دايةك و  

 ٌُِذ وَسدَطريا. با  بايُخًَكِ تُواوّ ُِبىو و بُ
لُ دَبُسكشدًٌَؼًذا ياسوةُتًي دَدا و بةُ    ،وَ ُِسوا كُ طُيشّ جمُكاٌِ دايكًؼىي دَكشد

ًٌُكُضيذا َُِلذَطى . دايكةي بةُ بؤضةىوٌُكاٌِ وةَ صؤس ئاطةىودَ و خىسطةٌُذبىو و ضةىو        جىا
 لُبُسدَوِ ئاويٍَُّ ساوَطتاو لُ ُِوىو طؤػُ و اليُكًُوَ كُوتُ طُسدمذاًٌَِ.

ُِوىو اليُكاٌِ طُيشكشد و جاسجاسَ ئريادّ لُاليُكًُوَ دَطش  بُآلً وةَ ِةُوىو جةاسآ    
ُ    دَلًٍاً دَكشدَوَ كُ جمًَكِ يُ  كحاس صؤس ػًك و جىاٌُ و ثشِ بُبُسيةُتِ. دايكةي ُِوًؼةُ لة

يُ ػتًَكِ ُِس زيَ دَديتُوَ. بابُتِ جالٌُوَ دوو دأل بىو و ئُطُس جىاٌرتيَ جمًؼِ لُبُس كشدبا
 طُسوِ باطِ جمِ تاصَ و ٌىآ بىويَ كُ دٌَطِ دَسطاّ رووسآ بُسصبؤوَ.طُس
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 َ بُ دٌَطًَطِ بُسصَوَ طىمت: وَ و دايكي ُِسدووكىاُ طُيشيَكِ يُكرتواُ كشدو و
 فُسوىوُ دَسطا كشاوَيُ. -

 داسَوَ طىتِ: كِ دايكىِ كشد بُ دٌَطًَكِ واٌادَو دَوُيذا دايُ طُوسَ ِاتُ رووسآ. طُيشيَ
 تؤ دَبآ قُدسّ فُسِادّ ُِس بضاٌِ. ،ثريؤصَ ٌُطشيَ -

 سِايِ و ثًَضاًٌٍُوَ وَآلوِ دايُوَ:خاكُ دايكي صؤس بُ
وَ فةُسِادً ًٍَِةذَّ ِةُسدوو     ِاد تاجِ طُسّ وٍُ، ُِوىو دَصاٌَ كُخاصيآ طُوسَ فُس

 ضاوً خؤػذَوآ.
 خاصيآ طُوسَ ضاويَكِ قًض كشدَوَ و طىتِ: 

 رٌاٌِ ئًُ دَوس و صَواٌُ صؤس ػاسَصاُ لُوَّ ضؤٌاو ضؤُ ياسّ بُ وػُ ،ئًذّ ُِس ئُوَيُ -
 بكُُ و ُِس بُو قظاٌُػًاٌُكُ ثًاواُ...

بشِيُوَو سووّ وَسطًَشِا تةا لةُ رووسآ بضةًَتُ دَسآ بةُآلً وَك دَلةِ      ًٌىَضَمِ   قظُكُّ بُ
دووبةاسَ بةُسَو الّ دايكىةُوَ     ،بُسايِ ٌةُدا  قظةُكُّ ِةُسوا بةًٌُىَ ضةَمِ واص زيَ بًٍَةآ      

 وَ كشد و طىتِ:  ثايذا خؼاٌذَوَ و ئُوجا سووّ لُضاويَكِ بُ طُستا ،وَسطىوسِايُوَ
-  ُ س يةُك كةض بىوبايةُ ضةاسٌَىوغ و سؤرطاسوةاُ لةُ       وا... ئُطُس ئًَىُ ضىاس صطىاُ لُطة

 ض جاّ ئُو ُِوىو... خَُلىوصآ سَػرت دَبىو جا
ًٌىَضةَمًُوَ بةُجآ    و ُِوذيع قظُكُّ بُ جمُ ٌىيًَُكُّ دايكىذا خؼاٌذَوَ ضاويَكِ بُ

 ،و لُ رووسآ ضىوَ دَسآ. فشوًَظكِ تُسِ كُوتةُ طةُس ضةاوَ وًّشَباٌةُكاٌِ دايكةي      ًَِؼتُوَ
ُ   بُآلً ًٍَِذَ خاكةُسِا و  ،يكي صؤسّ دأل لُ دايُ طُوسَّ ثشَِدَوضاٌِ كُ دا ِةُسطًض   ٌاطةكُ كة

و وَصاَلةُ   بَمًَِ صؤس بُدَطت خاصيآ طُوسَ و تًغةِ صواًٌةُوَ تةىوسَِ    بُطُس خؤّ ٌُدًٍََِا. تا
بةُآلً   ،ِاتبىوً، ٌاصامن سٌَطُ لُبُس بًَذٌَطِ و بآ صواًٌُ دايكًؼي بىوبآ وا ٌاسَذةُ  بةىو   

 و طىتِ: ئُوَّ وَ ٌاسَذُ  ٌُ  بُ تؤثضّ صَسدَيُكِ كشددايكي بؤ 
ٌابآ  ُ بُ خؤتُوَ طشتىوَ؟ ئاصيضَكًُ دَبآ وسدَ وسدَ فًَشبِ كًُسَِا ئُو طُسو سووَ ضً -

ُ ئُو دَوىوضةاوَ جىاٌةُ بةُ وةشض و     ًذُيف ًٌ ،ُِس قظُيُكِ كُ دَيبًظِ ٌاسَذُ  ببِ بُ
ُ   ،وؤًٌُوَ طمَِ و ٌاػرييَ بآ؟ ثًَبكٌُُ ئًذّ سؤراٌةِ ػةاديَ و ُِسكُطةًَك دَو     ،ئةُو سؤراٌة
خًَشاكةُ صووتةش بضةؤوَ     ،كؤتةايِ طةاأل ِةُسوا دَبةآ     سؤراٌُدا طًع و راكاو و غةُوباسبآ تةا  

 خامن ٌُسِؤيىَ بضؤ جمُكاٌت وَسطشَوَ. رووسَكُ  و ئاوادَبُ تا تًبُ
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   ّ جةُرٌِ   قظُكاٌِ دايكي ٌاسَذُتًُكاٌِ لُبري بشدوُوَو لُ خؤػةًُ بريَوَسيًةُ ِاتٍةُوَ
ًًٍَةُ ثةىوسَ فشاٌكةآ وَك فٌُةُسّ لةُجًَِ خؤوةُوَ دَسثةُسِيي           ٌُوسؤصآ و ِةا  وبةاتِ بىوك
وضىووُوَ رووسَكًُ و خةؤً ئاوةادَّ ضةىوٌُ دَسآ كةشد تةا ُِسضةِ صووتةشَ بطُوةُ واَلةآ          
تًبُخاصيآ بُسطذسووّ خاٌُوا دَواُ و جمُ كاصيِ زيَ وَسبطشوُوَ. لُبةُس ئاويٍَةُّ ساوَطةتاً و    

قزً داًٍَِةا   ،لُ واَلآ دَسضي ُِس لُ رووسآ ضاويَكِ ديكًُ بُطُس خؤوذا خؼاٌذَوَ بُس لُوَّ
و جمُكامن سيَك خظذي و لةُ رووسآ ِاشيةُ دَسآ. دَذُطةاسيَذا ِةُسوا كةُ بةُسَوالّ دَسكًَةىَ        

 بُ دٌَطًَكِ بُسصَوَ طىمت: ،دَضىوً
 ًِضت ٌاوآ لُطُس سيًَُ بًكشًِ؟ ،ُ؟ وَ وا دَسِؤًًدايُ ئًؼت ًٌ -
 ايكي لُ ديىّ وُتبُخًَىَ بُ وًّشَباًًٌُكُوَ وَآلوِ دايُوَ:د

صووتش وَسَوَ صؤسوةاُ ئةًؽ ُِيةُ. بةُ      ،خىا  لُطُأل. تًٌُا ئُوٌذَ ،ٌا ئاصيضَكًُ طىثاغ
 ًٌؼاٌُّ ئُسيَىَ طُسيَكي بادا و طىمت:

 ببآ ديَىُوَ. بُ ضاواُ ُِس ئًؼُكًُ تُواو -
ئُوَّ كُ دَلِ دصيي و ًََِمًَكِ طىوسّ بُطُس  ُِس ئُو دَوِ كُ دَسطاً كشدَوَ ئُوً ديت.

 دَوساُ و طُسدَوِ بآ ئاطايًًُوذا ًٍَِا. 
ثؼت دَسكًَىَ ساوَطتاو  بًظت و طآ طاآلٌُ لُ ،وبُسّ بًظت و دووالويَكِ تُوُُ دَوس

دَطةةتُ  و بةةُ ديتٍةةآ وةةَ ِةةٌُطاويَك كؼةةايُ دواوَ خةةُسيكِ صٌَةةط لًَةةذاٌآ بةةىو. بةةُ و
 ثاضُيًُكُوَ طىتِ: 

 ئُوَ واَلآ ئاغاّ وىَلكًًُ؟  ،ببىوسُ كضُ خاتىوُ ،آلوط -
 بآ وَآلوذاٌُوَّ طآلوَكُّ وَآلوي دايُوَ: ثاضُيًًُوَ ودَطتُ وًٍؽ ُِس بُ

 بُسيَضتاُ؟ ،بَُلِ -
 طُسّ بُسدايُوَ و طىتِ:

لُ خاصيةآ طةُوسَ و بابةُ طةُوسَّ بثشطةي ئُطةُس كةاسو         خاَلي ٌاسدوووِ تا ،وَ ئىوًَذً -
 ًكًُ.  ئًؼًَك وابآ ب

 بُطُس طاوًُوَ ثشطًي:
 خاَلت؟  -

تاصَ تًَطُيؼةتي   خىاسصاّ ئُوامن. ،وَ ئىوًَذ ،ُِسوَك عُسصً كشد ،بَُلآ خاَلُ سَصاّ دََلًَي
بؤيُؾ ًٍَِذَ جًَِ طُسٌخ و ثُطٌُذّ خاصيآ طُوسَ  ،ئىوًَذ خىػكُصاّ صاواّ تاصَبىو ،كُ ئُو
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طِ ئُدَ  و ٌُجابُتِ وّ كشدبىو. كىدمكاواٌُ بىو و ُِس بؤيُؾ دَطُأل ِاتٍُ رووسيًَذا واّ با
 دَطُس تاثاضيُوَ َُِلشِواٌِ و طىمت:

 ياسوُتِ ُِسوا ضٌُذ طاتًَك وؤَلُ  بفُسوىوُ. بُ -
ِاشيُوَ ًٌَى ذُطاسآ و باٌطِ دايكىي كشد و ثًَي طى  كُ ئىوًَذ لُبُس دَسكآ ساوَطتاوَ و 

 .ضاوَسِيَِ وَآلوُ
دَطةُأل   ،بُسَو الّ دَسكًَىَ ضةىو  ،س داداًٌَىَ ِاتُ ذُطاسآدايكي ُِسوا بُدًَ طُسثؤؾ بُطُ

 و فُسوىوّ ضىوٌُ رووسَوَّ لًَكشد. ضاك و ضؤٌِ و ئُذىاَلثشطًًُ كشد ئىوًَذياُ دَطت بُ
 ُ وةةَ دَدا و بةةُ  ئىوًَةةذ جاسجةةاسَ طةةُيشيَكِ دايكىةةِ دَكةةشد و وسدَ طُسدمًَكًؼةةِ لةة

يُ دايكي ضىوَ رووسآ. وًٍؽ ئُوَ ِةُسوا  دَطتُثاضُيًًُوَ وَآلوِ دايكىِ دَدايُوَ. بُ صؤس
ساوَطتاوً و طُيشّ ئىوًَذ و دايكي دَكًُ و طىيَي بؤ فةُسوىو فةُسوىوّ ئةُواُ ساطشتةىوَ كةُ      

 بُدٌَطِ دايكي بُخؤِاشيُوَ:
 سَِا ئُوَ بؤ ُِسوا ساوَطتاوّ دَخًَشاكُ دَّ ئًذّ بشِؤ! -
 ػُسوًَكُوَ طىمت:  بُ
 ضاواُ دايكُ وَ وا سؤيؼتي. بُ -
ُسَو الّ دَسكِ ذُطاسيَىَ كُوشيُ سآ. ٌاصامن بؤ كاتآ كُ دَوىيظت لُ دَسكآ وَدَسكةُوً  ب

بآ ئًدتًاس ئاوسًِ دايُوَو طُيشيَكِ دواوًَ كةشدَوَ.   ثًَي خؤؾ بىو جاسيكِ ديؼِ ببًٍىُوَ و
 ئُويؽ ساطت دَو دَوُيذا كُ لُ ثمًكاٌُكاُ وَ طُس دَكُو  ئاوسِيَكِ بُسَو الّ وَ دايُوَ.

وَختًَك طُسدمُكاصياُ تًَك ئاَلقاُ و لًَكًاُ دا. خًَشا سووّ خةؤً وَسطًَشِايةُوَو لةُ    اتُط بؤ
 ،وَك بَمًَِ دَقُفُصَّ طةًٍطىًذا جةآ ٌابًَتةُوَ    ،دَلي بُ تىٌذّ لًًَذَدا ،دَسكآ ضىووُ دَسآ

  ُ  ،ديةىاسّ طةًٍُوذا دَدا و خةؤّ َُِلذاويؼةت     ساطت وَك باَلٍذَيُكِ ُِساطاُ ُِس خةؤّ بة
 ػاٌاصيًُكُوَ لُبُس خؤوُوَ طىمت: و بُ داخظتُوَ دَسطاكًُ

 طُيش دَكا: ضؤٌاوضؤُ دَسِواٌآ و ،ضٌُذ ضاو ذًضَ -
 قظُكُّ خؤً ِاتآ و دَ وَآلوذا طىمت: بُآلً دَ دَلِ خؤوذا ثًَكًٌٍُي بُ

 باػُ ئُّ تؤ بؤ طُيش  كشد -
 ٌذً: وَك بَمًَِ سيُوآ خؤوِ زيَ بُسوُ دَسآ دوباسَ بُ تىوسَِيًًُكُوَ طشوا

ساطتًُكُّ كاسيَكِ بَِ جًَِ كشد لُو تُواػةاكشدُ و طةُسٌخ داٌاٌةُّ بؤيةُ دَبةآ بةُ        -
 بابُطًامن بَمًَي... بُآلً بُيٍِ خؤمشاُ بآ ضٌُذ بُتاوىخىآ دَدوا.
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 ُِطتًَكِ ٌاوؤّ طُيش دٌَاعيذا ِاواسّ زيَ ُِطتا:
 كتُ؟بًربَِوَ كضآ ئُو قظاٌُ ضري؟ ئُوَ دَصاٌِ ض دََلًَِ و ض وُسطًَ -
دَسكِ واَلآ تًبُ خاصيآ ُِسوا يُك و دووً بىو دَطُأل خؤوذا. ٌُِذآ كىستًُكُّ تا بُس بُ

جاس طتايؼي دَكشد و ٌُِذآ طاتًؽ بُ ُِطتًَكِ كُ دٌَاعيذا طُسّ َُِلذَدا دَكُوشيُ بطشَو 
 بُسدَ و كًَؼىُ كًَؼُوَ. 

    ُ و  ِةُوىو ػةتًَكي   كاتآ كُ ضىووُ ذُطاسآ واَلآ تًبُوَ و ضاوً بةُ جمةُ تاصَكةامن كة
 كاسَكُّ ساصيًُ. لُبريضؤوَ. كُتًبُ خاصيًؽ دَجمُكاًٌُوَ َُِلشِواٌِ دياسبىو صؤس لُ

كةُ بةُ    جًةا لةُ جةاساٌِ ثًَؼةىو     ،جمُكامن لُ تًبُخاصيآ وَسطشتٍُوَو بُسَو واأل بىووُوَ
 ،دٌآبُسدَوِ دوكاُ و وىغاصَّ صيَشِ فشؤػُكاٌذا دَِامت و سادَوَطةتاً و دَكُوشيةُ تُواػةاكش   

طةاتاٌُدا ٌُوةذَصاٌِ لُبةُس     ئُجماسَياُ بُ ثُلُ بُسَو واَلُوًَ ُِلًٍط دَدا و دَسِؤيؼتي. دَو
 ثُلُّ سؤيًٍََي. ًٍَِذَ بُ تاطُّ دووباسَ ديتٍُوَّ ئىوًَذَ وا ساطثاسدَكاٌِ دايكىُ يا بُ

ُّ بُسثًَي ًِض ئاطاً لُو ضاَل خًَشايِ ٌُِطاو داويؼذي كُ وا دَبريَوَ ضىو بىوً و ًٍَِذًَ بُ
تًَكُوتًٍَؼًي ًٍَِذَّ ٌُوابىو ختًَأل  . ضٌُذ الويَك كُ بةُسَو سِووً دَِةاتَ ضةٌُذ     ٌُبىو و بُ

 الوذا سَِتبىوُ.  وُتَُلُكًَكًاُ تًَطشمت و بُ ثًَكًٌٍُُوَ بُ
دَسكِ واَلآ. جمًَةضّ دووبةاسَ ديتٍةُوَّ ئةُو ِةُوىو      طشرّ و تىوسَِيًًُوَ طُضيُوَ بُس بُ

 و تىوسَِيًًُكُّ لُبري بشدوُوَ. طًاٌِ داطشمت
لُ دَلُوَ ٌضاً دَكشد دسٌَط ٌُِاتبىُوَ و ئُو ًَِؼتا ُِس لُ  ،صٌَطِ دَسطاً لًَذا كاتآ كُ

لةُ   واَلُوَ بآ. طاالسّ بشا بضكؤلًُ دَسطاكُّ كشدَوَ و وَ دَطتبُجآ ضىووُوَ رووسآ. كُ
دَسطاّ رووسآ دَطًَشِا بةُآلً بةُ    ثمًكاٌُكاُ وَطُس كُومت ضاوً لُ جىوتُ ثًَآلوَكاٌِ بُسدَوِ

ٌةُبىو. ديةاسبىو    داخُوَ ًِض جىوتُ ثًَآلويَكِ بًطاٌُ دًٌََى ثًَآلوَكاٌذا وَبُسضاو ٌُدَكُو  و
 ئىوًَذ سؤيىَ لُبُس خؤوُوَ طىمت: 

 باػُ ٌُيذَتىاٌِ كُوًَكِ ديكُ ساوَطتآ دََلًَِ بؤ ئاوس سووّ ِاتىوَ بًبا. -
وَكًُ ِاتآ و طُسيؼي لةُو بةاسَ دَسووًٌةُّ خةؤً طةىسِوا.      ػًَىَّ بريكشدٌُ ثًَكًٌٍُي بُ

 دٌَطِ دايكي لُ رووسَوَ وٍِ بُسَو ئُو اليُ ساكًَؼا.
لةُ سٌَِطةِ سووَ    ،دايكةي خةُسيكِ سيَكدظةتٍِ رووسّ وًىاٌةاُ بةىو      ،دَسطاكًُ كةشدَوَ 

ِ ثُسِيىَكُّ و وشض و وؤًٌُ دَوىضاويُوَ دياسبىو كةُ دايةُ طةُوسَ بشيًٍَكةِ تةاصَّ دَ دَلة      
و خُياآلٌُوَ  كشدؤتُوَ. دايكي ُِسوَك ُِوىو جاساُ بًَذٌَط و ئاساً بىو و دَبًَذٌَطًُدا دَبري
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ٌّةةًََ كاسيةةُكِ بكاتةةُوَ.  ديةةت ِةةُوَلِ دا وَك ِةةُوىو جةةاساُ ضةةىو بةةىو. ُِسكةةُ وٍةةِ
 خٌُُيُكِ دَطتكشداٌُّ ًٍَِايُ طُس لًَىاُ و ثشطِ: صَسدَ
 جمُكاٌت تُواو ببىوُ؟ -
 ُوَ وَآلوي دايُوَ:صَسدَخٌُُيُك بُ
 بَُلآ.  -
بُ ثًَذاطشتَ و طىوس بىوٌآ ضٌُذ جاسَّ دايكي جمُ تاصَكامن دَبُس كشدُ و دايكي ُِوذيع  
ُ    ُِوىو اليُكًةُوَيشِا  ُِواُ دوو دَلًُ ُِوًؼُيًًُكُّ خؤيُوَ لُ بُ  طةُيشكشد و كاتةآ كة

 اكُصيُوَ و خؤً بطؤسِوُوَ.ُ سِيَِ ثآ داً جمُكامن دًو ئرياديَكِ ًٌ دَلًٍا بىو ض عُيب و عاس
سيًةاُ  خاصيآ طُوسَ و بابُ طُوسَ لُ ِؤَلِ ثًَؼىاصيًُ لُطُس وىبًَمًاُ ثاأل دابؤوَ و دَطُأل با

ضىوٌآ سيَىسَِمسِ ئاٌُِطِ بىوكًًٍَُكُ دَدواُ. دايكي داواّ لًَكةشدً  دَسباسَّ ضؤًٌُتِ بُسِيَىَ
 خىا ًِضًاُ ٌاوآ بؤياُ بُسً.  و بثشطي دا تا بضىُ الياٌُوَ و خُسيكِ ثًَؼىاصيًُ

َ ضىوً و لُطةُسخؤ  بَ لًَىاٌُوَ طؤساًًٌُكي دَطىتُوَ بُسَو الّ ِؤَلُكُو كاتًَكذا كُ لُ لُ
 طًَكًاُ بُ وًّشَباًٌُوَ وَآلوًاُ داوُوَ. ثشطًي: طآلوً كشد. ُِس

سَ دايكي طىتِ ئُطُس ػتًَكتاُ ثًَىيظت بآ تاُِس ئًَظتا بًًٍَّىُ خضوُتتاُ. بابةُ طةُو   -
 ثًَكٌُِ و طىتِ: 

ُ        ،طىثاغ كضُكًُ - بةُسطِ طةثِ    ئًٍؼةاَلآل ِةُس بةُو صوواٌةُ دواّ فشاٌةك تةؤؾ لة
 بىوكًًٍَُدا ببًٍي. 

 قظُكاٌِ بابُ طُوسَّ تُسيق بىووُوَ و طُسً بُسدايُوَ و وَآلوي دايُوَ: لُ
 واص بًٍَُ. ،بابُ طُوسَ ،ئُّ -
 دًَ ثًَكًٌٍُُوَ دسيَزَّ دايُ: بابُ طُوسَ بُ 
 بؤ خؤً دَبآ سَِاّ بُ وًَشددًَ، بؤ خؤً وًَشديَكِ ضاكي بؤ ديىَتُوَ. -

 با  بُ وًّشَباًٌُوَ طىتِ: 
ئُطُس كضُ جىاٌُكًُ ضٌُذ ثًاَلُ ضايُكِ تاصَ دًَ كشدووواُ بذاتآ وُوٍىُ دَبةري. لةُ    -

 قظُّ بابُ طُوسَ طىوس َُِلطُسِابىوُ لُطُسخؤ طىمت: كاتًَكذا كُ سوووُتُكامن بُ
 ضاواُ ُِس ئًَظتا دَيًٍَّي. بُ -

دٌَطةِ دايةُ طةُوسَّ بةىو بةُ       وشِا طىآ لُثؼتُوَ لُ بُسَو الّ وُتبُخًَىَ ضىوً كُ
 باسيِ دَطى :
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ًٍَِ بةاآلّ كةشدووَ و كةاتِ           - ًَؼًٍاُ طىتىوياٌُ كةُ كةض وَك ُِويشَيًةُ تةا ضةاو ِةَُل ث
بُ تُواوّ ٌٌُاطةِ دوو   كىسَِ بُطتُصواٌُ بًَذَسَتاٌُكًُ ًَِؼتا ساطت و ضُثِ خؤّ ،ػىويُتِ

ُ  جا ئُوجاس وَسَ بُطُسياُ سابطُ ،كؤوَُلُ كض دَوسَياُ طش  وًَشدياٌةذَ و غةُوِ بةُسو     و بة
كٌُةُفتت   و ثُه و ثةؤ  دَخةُُ و ثةري    جًاصياٌت لُبُس بآ و ضىوصامن كُ ُِوىو ئُو ػتاٌُ لُ

ُو كضةُّ بةؤً   و وَسَ تا دسٌَط ٌةُبىوَ بةا ئة    ،دَكُُ، ضٌُذ جاسً طى  ئُو رٌُ ُِس كض صايُ
 دياسّ كشدووّ بؤ  بًٍَي. بُآلً كآ طىيَت دَداتآ...

 طشريُوَ وَآلوِ دايُوَ: با  بُ
ُ. وَ ئُطُس ًئًَظتا وَختِ ئُو قظاٌُ ًٌ ،دايُ تىوبِ خىا ُِوذيع دَطت ثآ وُكُوَ -

 بىو ئُوًَ دَكشد. ئًَظتاؾ ض ثًَىيظةت ٌاكةا   بُطُس ٌُطشيٍآ بًٍَي دَوًَك طاألسيىيظتبايُ رٌآ 
 وَ دواّ قظُّ ثًَؼًٍاُ كُويَ...

بُ تىوسَِيًًُوَ ضىووُ وُتبُخآ و تىٌذً طىيَِ خؤً طش  تا طىيَي لُ ثامشةاوَّ قظةُكاٌِ   
 دايكي ئاواّ ديتي بُ ًٌطُساًًٌُوَ ثشطِ:  با  و خاصيآ طُوسَ ٌُبآ. كُ

 ئُوَ بؤ وا  طُسّ خؤ  طشتىوَ؟ ٌاكا طُس  بًَؼآ؟  -
 بُ ًٌُِظكِ ئاػكشاوَ طىمت:

وَ ٌاصامن ئُو ٌاصياُ دَداتةآ   ،دَوُويظت قظُكاٌِ دايُ طُوسَّ ٌُبًظي ،ًٌُا ًِضي ًٌ -
 ًٍَِذَ بُ بىوٌِ ئًَىُ ٌاسَذُتُ؟وا 

دايكي دَطتًَكِ وًّشَباٌاٌُّ بُطُسوذا ًٍَِا و طُسّ واض كشدً و طىتِ: تؤ دَبآ ئُوَّ 
ِةُسوَك   ،ُ ٌاكُُ و ٌادويََبضاٌِ كُ ُِوىو كُطًَك بُ طىيَشَّ ويظتِ وشؤظ و جمًَضّ وّ قظا

كُيف طاص دَبِ دَبةآ ئةاواؾ بةُ     و ٌطىألػُو  طتايؽ و ثًَذا َُِلذاًٌؼًاُ دَلؼاد ضؤًٌؽ بُ
و  بةاوَسِ ؤخؤّ طُس ثؼكُ لُ دَسبشِيٍةِ بريو و ب كُطُُِس ،سَخٍُ و طاصاٌذَكاًٌؼًاُ ساصّ بًت

ابًؼتاٌُ كُ ػاٌاصّ بةُتاك  ضىوٌُكاٌِ و ضؤًٌؼِ ذُص لًًَُ ئاواػِ دَسبشِآ. كاسّ بٍُسَِتِ ببؤ
 تاكِ ئًَىَوَ دَكا و ثًَؼىىايُ ئُوٌَذَؾ بؤ ئًَىُ بُطُ.

و ثٌُا بًَشوبُويَذا ُِس  بُ ثًَض ئًَظتاؾ دايُ طُوسَ  ضٌُذّ دَلِ ديَينَ و ضٌُذّ دَتىاٌآ با
دياسيؼُ ًِض كُطًَك تا  ،ثالساُ باوآ. بُو قظاٌُ ُِس خؤّ ٌاسَذُ  و تىوسَِو واٌذوو دَكا 

 َتا خؤّ ٌاسَذُ  ٌُكا ٌاتىاٌآ كُطاٌِ ديكُ ٌاسَذُ  كا  و بشَِدمًٍَآ.طُس
قظُكاٌِ دايكي ًٍَِذيَكًاُ ًَِىس كشدوُوَ. بُ ِاسيكاسيُ وّ طآ ثًاَلًُ ضا تًَكشدُ و بةؤ  

 با  و وًىاٌامن بشدُ.
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بةا    ئاخشيُكُّ جُرٌِ ٌُوسؤصآ ِا  و دَطُأل دَطتثًَكِ طاَلِ ٌىيَذا راوَ راو و ِةا  و 
وتُ ٌاو خاوخًَضاُ و ًٌَةى ئٌُةذاواٌِ كةُغ وكةاسّ وةُوَ. ُِفتةُّ دواتةشيؽ صَواوٌَةذّ         كُ

خاصيةآ طةُوسَ    ،بىوكًًٍَُ ثىوسَ فشاٌكآ بىو كُ بضىوكرتيَ ئٌُذاوِ بٍُواَلُّ بابُ طُوسًَ بىو
بُسدَواً بُطُس ثًَىَ بىو و ُِس دَِا  و دَضىو و فُسواُ و دَطةتىوسّ دَداُ و َُِلظةىوسِاٌِ   

 ؤس بُدَلِ ٌُبىو.ِ صكاسَكاٌ
ُِس سؤريَك كُ تًَذَثُسِّ و لُ صَواوٌَذّ سؤرّ بىوكًًٍَُ ثىوسَ فشاٌكآ ٌضيكرت دَبىويٍُوَ 

 صياتش َُِلذَكؼاو قىسطرت دَبىو. تاّ تُساصووّ بؤَلُ بؤأل و طشوىِىسِّ دايُ طُوسَّ
اتِ بابةُ  سؤرّ صَواوٌَذو ػايًًُ ثىوسَ فشاٌكآ ِا . ئُو سؤرَ لُ ظًُلاليُكةُّ ػةُورياٌ  

بُ دَطتىوسآ خاصيآ طُوسَؾ ضةٌُذيَ بُسدَطةت بةؤ     ،طُوسَ ِا  و باتًَكِ تايبُتِ بُسثا بىو
ثًَؼةةىاصيًُ ساطريابةةىوُ. دَ ِؤَلةةُ ساصاوَكةةُّ ظًةةُلالّ بابةةُ طةةُوسَّ و بُتةةُك وُلًرةةُّ   

 ئاوؤصاوُوَ كُ بُطاَلًَكِ لُوَ طُوسَتش بىو و تاصَ بُ تاصَ بُ دَصطرياُ بىو داًٌؼتبىوً.
ٌذاًٌَكِ ديؽ كًزوكاَلِ ِاو طاأل و تُوةٌُِ وةُؾ ِةُس لةُ دَوسّ وًَضَكةُّ وةَ و       ضُ

وُلًرُّ خشِببىوٌُوَ و ئاَلقُياُ بُطتبىو و قظةُو باطةِ خةؤؾ و بُتاوىضةًَزواُ دَكةشدُ و      
 دٌَطِ قاقاّ ثًَكٌُري و قظُكاصياُ ِؤَلُكُّ ثشِكشدبىو.

وك و صاوا ِاتٍةُ ًٌَةى ِؤَلُكةُوَ.    لُ دٌَطِ تمِ لًمِ و ُِهلُلُّ رٌاٌشِا صاًٌىةاُ كةُ بةى   
ُِوىو لُ ُِوىو بُ خؤػًُ ديتٍآ بىوكًَىَ بُجمُ طثًًُكاًٌُوَ لُ جًَِ خؤواٌُوَ ساثُسيَ و 
بُسَو الّ ذُطاسيَىَواُ ساكشد. ُِسيُكُو لُطُس طُسّ ئُويذيكُوَ يةا ِةُسكآلو سؤرٌُيةُكِ    

 ا صووتش بىوك و صاواّ ببًٍآ.وَسطري كُوتبا طُسدٌَِ كًَن دَكشد و طُسيَكِ خىاسدَكشدَوَ ت
ُِس لُ ثًَؽ ُِيىاًٌَىَػشِا صؤس بُ ئاطاًٌت دَسكِ ذُطاسآ كُ بُخىيٍَِ وةُسِّ قىسباًًٌةُ   

دَديت. صؤسً صط بةُديتٍآ طةُسَ وةُِسَ بشِاوَكةاُ طةىوتا و بةؤ واوَيةُكي ضةاو          ،طىوس ببىو
 لُطُسيُك داٌاُ و طىثاطِ خىاً كشد كُ لُ جًَِ واُ ًٌي.

اواسّ رٌاٌشِا بىوك وصاواِاتٍةُ ِؤَلًَةىَ وػةايِ و صَواوٌَةذ و َُِلثةُسِكآ و      دًٌََىِا  و ِ
 طُواو طىوسِداُ جؤػًَكِ ديكُّ طتاٌذ. 

 ضاكي طُس طُسً ببىو كُ دايكي باٌطِ كشدً و طىتِ:
سَِا بُ ياسوُتِ خؤ  ئُو دَوسيًاٌُ بذَ خُدجيُ خاصيآ تا ثُسِؤيُكًاُ ثًَذا بًٍَآ. بةُبآ   -

يًُكامن َُِلطشتَ و بُ بؤَلُبؤَلُوَ بُسَوالّ ذُطةاسيَىَ ضةىوً. ُِسكةُ طُضيةُ     وُيمًُكُوَ دَوس
ذُطاسآ بُطُس ثمًكاٌُكاٌذا دَسِؤيؼتي لُ ثشِ تُواوّ ُِوىو لُػي لُسصّ. ئةًُ ديةت طةؤٌذَّ    
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ئاوآ بُدَطتُوَ تا واوُ فُسصاد دَطتِ كُ بُخىيٍَِ طُسبشِيٍآ وُسَِكاٌِ بُسثًَِ خىػكُكُّ 
 طىوس ببىو بؼىا.

دصيُوَ طُيشّ ئىوًَةذً دَكةشد    ريَشَوَ بُ لُ ُِسوا كُ طُستاثاّ طًامن يُكثاسضُ ئاطشبىو و
دَوًاٌذا تًَذَثُسِيي بُ ئٌُقُطت بُ بُس الّ ئٌُباسآ ئُو طُسّ ذُطاسيَىَ ضىوً. كاتآ كُ بُسَو

 بُسصيُكُوَ طىمت: بُ
 واوُ طًاُ واٌذوو ٌُبِ. -

الّ وًٍاُ كشد. لُسصيًٍَكِ واً دَدَطتُكاصيذا واوُ و ئىوًَذيؽ ُِسدووك ثًَكُوَ طُيشّ 
ُ  ُِطةةتكشد كةةُ دَطةةتِ بُسبٍةةُوَ. واوةةُ بةةُ  ًٍَِةةذَّ ٌةةُوابىو دَوسيًةةُكامن ِةةُوىو لةة

 ثًَكُوتًٍَىِ صَسديَك ِاتآ و بُ وًّشَباًٌُكُوَ وَآلوِ دايُوَ: ضاو
 ئُدّ كٌُطآ قىسباٌِ بىوكًًٍَُؾ بؤ تؤ لُ عُسدّ دًَ.  ،طُالوُ  بِ كضُكًُ -
ُ  بُ دآلُ خؤػةي   ػُسوًَكُوَ طُسً بُسدايُوَ و ويظتي لًًَاُ دووسكُووُوَ كُ دٌَطًَكِ لة

 دَطىيًَذا صسٌطايُوَ:
 طآلو سَِا خاتىوُ... -

بُ دَطتُ ثاضُيًًُوَ وَآلوِ طآلوَكُيي دايُوَ و كُوشيُوَ سِآ. بُآلً تريّ طُسدمُكاًٌي لُ 
ُ ثؼتىُوَ ُِطتذَكشد و ُِسضِ لُػي بىو يُكثاسضُ لُسصّ يَىَ و دَوسيًةُكامن  سئةٌُبا  . ضةىوو

داٌُ دَطت خُدجيُ خاصيآ. لُ ثُدمُسَّ ئٌُباسيَىَوشِا لُ طُسخؤ تُواػاّ ًٌَةى ذُطةاسآ كةشد.    
 دصيٍُوآ و ثٌُّاُ كاسيُؾ بىوً.بؤّ لًَذَدا بُآلً ُِس خُسيكِ خؤدَلي 

ػةُيتاُ   ،َطُيشّ ضؤٌاوضؤُ ساوَطتاوَ و ضاوّ دَ دَسكِ ئٌُباسيَىَ بشِيى ،ُِتًىَ ثًظُ -
طُيشّ قُآلفُتِ ضةٌُذ دصيَةىَ... بةُآلً ثةآ لةُ       ،بُآلً باػُ ض بَمًَي ،دََلآ بضي و بُ با  بَمًَي

ُ  ،ُِقًَؽ ًٌٌَُري بةشِوا خةىاّ دَكةشد ومةِ      بةا  ،خىا ُِقُ سوخظاسيَكِ جىاُ و دَلكًَؼِ ُِية
 دَػكا و ساٌِ وسد دَبىو...

 لُو طُسّ ذُطاسيَىَّ ِاواس كشد:طُوسَّ وًَشدّ ثىوسآ  دَو دَوًذا ذُبًب ئاغاّ بشا
 كىسِّ خاَلِ وَسَ... ،ئىوًَذ -

 ئىوًَذ طُسِايُوَ بُآلً لُ ثشِ ثًَِ لُ طؤٌذَكُ َُِلٌُطى  و بُسَو ثًَؼُوَ الس بؤوَ. 
 دٌَطًَكِ بُسصَوَ طىمت: بآ ئاطاياٌُ بُ

 ئاّ واّ سيشً خىايُ: -
 تِ:ىخُدجيُ خاصيآ بُطتُصواُ بُسَو الّ وٍِ ئاوسِدايُوَ ط -
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 سَِا خاتىوُ ئُوَ ضبىو؟ -
 تاصَ صاًٌي ضًي كشدووَ، بُ دَطتُ ثاضُيًًُوَ طىمت:

 دا ُِوىو جمُكامن خؤآلوّ بىوُ ًُ ثاَلي  وَ ديىاسيُوًَِض ًٌ -
جمُكاصيُوَ ٌُديت دٌَطةِ   ًِضِ بُ خُدجيُ خامن بُ طىواٌُوَ طُيشيَكِ جمُكاٌِ كشدً كُ

 ت باوَسِّ ثآ بكًُ، باوَسًِ ِا .وذَويظطىتٍآ ئُو سطتُّ ئُوَّ كُ ٌُ ٌُكشد. بُ
*   *  *  * 

 دَو طاتُيذا سَِا طُيشيَكِ ثًاَلُ طاسد بىوَوَكاٌِ كشد و طىتِ:
واً دَقظاُ طشتِ كُ ضايُكُتاُ طاسد بؤوَ. باٌطِ سَبابةُ خةاصيًَِ    ،بُسِاطتِ دَبآ ببىسّ 

 و ثشطِ:  ِاتُوَ كشد تا ضايُكاُ بطؤسِآ. دَو طاتُيذا سَِا لُ ثشِ بابُتًَكِ وَبري
 ساطتًُكُّ وَ ُِس لُبريً ضؤوَ ٌاوَكُػتاُ بثشطي؟ -

ًٍَِةذيَكي لةُ جًًَُكةُّ     ،ِاتٍُوآ ئةُو وُطةُلُّ ثًَكةًٌٍُىاُ ِاتةآ    ُِسدووال بُ وَبري
 خؤوُوَ خؤ ًٍَِا و بشد و وَآلوي دايُوَ: 

 ثُياوًٍَشّ طؤظاسّ... ،طثًَذَ سَصايِ ،وَ طثًَذًَ -
 خٌُُ جىاٌُكُوَ طىتِ:ُِواُ صَسدَ سَِا ُِس بُ

صيةاتش لةُ    ضىٌكُ وَ لُ اليٌُِ دَسووًٌةُوَ صؤس تةُواوًٌي، ئًَةىَؾ تةا     ،دَبآ سيبىوسّ -
 سابشدووّ وَ ػاسَصاتشبَ باػرتً دٌَاطَ و ضاكرتً ُِطت ثآ دَكُُ.

بُ ثًاَلُ ضايُكاٌُوَ ِاتُوَ ِؤَلآ و ئُجماسَياُ سَِةا دٌَطةِ    لٌُىآ بُخؤوسَبابُ خامن طُس
   تا ضايُكاصياُ خىاسدٌُوَ.لًَىَ ٌُِا

طُيشيَكِ كاتزوًَشً كشد ٌضيكُّ طآ طُعا  بىو لُ واَلآ سَِاّ داٌظؼتبىوً و طىيَي لُ 
ضىٌكُ ُِطتًؼي دَكةشد   بُطُس ِاتُكُّ طشتبىو. ُِوا تا دَِا  بُسَو تاسيكًُوَ دَضىو و

    ُ ّ طىدمةاوتش  كُ سَِاؾ ُِس واٌذووَ داواً لًَكشد تا ثامشاوَّ قظةُكاٌِ بةؤ كةاتًَكِ ديكة
َُِلطشآ بؤ صيىوٌُ بُياٌِ ُِس دَوكا  و طاتُيذا ئةُوسؤ كةُ ِاشيةُ واَلًًَةاُ و بُطةُسِاتُ      

 طاوٍاكُكُّ بٍىومسُوَ.
 و ِؤػِ داطشتبىوً كشدً: ثشطًاسَّ كُ تُواوّ بري ُِطتاً تا بشِؤً ئُو كاتآ كُ

ُ    سَِا بُ - ُسيًَاٌةُوَ  صَسدَخُيةُكِ ئ  طُسدمًَكِ وًّشَباٌاٌُوَ طةُيشيَكِ كةشدً و بة
 وَآلوِ دايُوَ:
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ببىسُ لُو ثشطًاسَّ كُ دَيكًُ بُآلً خؤ تا ئًَشَؾ بُطُسِاتُكُتاُ ثةشَِ لةُ سيَكةُوتِ     -
 ً و ضًَز ئُّ باػُ ٌاسَذُتِ ضري؟خؤؾ و بُتا

و سؤرَكةاٌِ   بُ ثؼتًىاًٌُ خىداّ لُوُودوا ،طُسَتاّ بُطُسِاتُكُّ وٍَ ئًَىَ تاصَ لُ -
بضري بُ دَلًٍايًًُوَ لُو صووَ داوَسيةُتاُ ثُػةًىاُ دَبٍةُوَ. تةًٌُا      داديََ تا صياتش بُسَوثًَؽ

 ئُوٌَذَؾ بضاٌَ كُ: 
 ويٍَُكًَؼِ غُيب  ،طاقِ بادَيُك وُيي بذَيُ

 ًِض كُغ ٌاصاٌآ لُ ثُسدَّ ساصا ض دٌَُخؼًٍَآ 
وَ لُ ثشطًاسَكًُ ثُػًَىاُ بىووُوَ و لةُوَؾ   ،ضاوَ جىاٌُكاًٌذا ِاتُخىاسآ فشوًَظك بُ

قظُكامن ٌاسَذُمت كشدبىو داواّ لًَبىسدمن كشد. سَِا ُِسوا كُ دَلؤثُ فشوًَظةكُ وةشواسّ    ُكُ ب
 طىتِ: سووّ طؤصَوَ صَسدَيُكِ كشد و ئاطايًُكاٌِ بُطُس كىَلىُكاًٌذا دادَباسيَ لُ

وةَ   ،وَ ئًذّ بُو فشوًَظةك سػةتٍاٌُ ساِةاتىوً    ،وَ دَطشيي ُ كًٌُا طىٌاِِ ئًَىَ ًٌ -
 ُِس ئُو ئاه و ذُطشَ  و دَلؤثُ وشواسيًاٌُيُ كُ َُِلًاُ دَوَسيٍَي. تًٌُا ِاودَوًَكي

ُِواّ طاسدّ واٌطِ )دَّ( واّ لًَكةشدً   ،واَلئاوايًي لُ سَِاّ كشد و لُ واأل وَدَسكُومت
صياتش ثاَلتؤكًُ دَخؤوَ ثًَضي. ُِسوا كُ بُسَو وةاأل بةُسِيَىَ بةىوً بةريً لةُ قظةُكاٌِ سَِةاّ        

 ُصَيًًُ ضُسخِ طُسدووُ ئاوا فشوًَظكاُ بُو رٌُ جىاٌُّ َُِلذَسِيَزآ.كُ ضؤُ بآ ب ،دَكشدَوَ
تُك سَِا خاتىوًٌَىَ داًٌؼتباً و طةىيَي لةُ طةكاآلكاٌِ     صؤسً ذُص دَكشد بُ طُعا  بُ

بطشتبايُ. طُسدمًَكي دايُوَ ئُو ثُسِاٌُّ كُ قظُكاٌِ سَِاً تًَةذا ٌىوطةًبىوٌُوَ و كُوشيةُ    
 بريو لًَكذاٌُواُ.
دووّ دواّ ًٌىَسِؤّ طبُيًٍَي ُِسوا دَقًقُ رواسّ دَكشد. بشِياسً دا طةبُّ  بؤ طُعا  

طةؤسِآ  و بُطُسِاتُكاٌِ دَطُأل بًٍَىةُ   طُس لُ بُياًًٌُكُّ بضىُوَ ٌىوطًٍطُّ طؤظاسَكُ
ٌىوطُسّ ُِفتُّ سؤريَكةِ داطةتاٌُكُّ سَِةاّ دَ طؤظاسيَةذا     و بُ سيَككُوتَ دَطُأل طُس

 ضاث و بآلوكُيٍُوَ.
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(2) 

ُ     ػُوً بُ  ،خُياَلِ سَِاوَ سؤركشدَوَ. دواّ ضىوٌُوًَ بةؤ باسَطةاو ٌىوطةًٍطُّ طؤظاسَكة
 ،ساطت ضىووُ رووسّ طُسٌىوطُس و سووداوو طُسبشدَّ سؤرّ سابىسدوو و ديتٍآ سَِا خةاتىوًٌَي 

ُِوىو بؤ طًَشِايُوَ. طُسٌىوطُس كُ ثًاويَكِ بةُ طاَلذاضةىوّ صؤس بةُ ئُدَبةُ صؤس بةُ وسدّ و      
 ويُكِ دسيَزَوَ طىيَِ بؤ قظُكامن ػن كشد و كُ لًَؼبىووُوَ طىتِ: بُثؼى
ئةُوَ وةَ ِةًض     ،ئُطُس دَصاٌِ ئًُ بابُتُ بُالّ تؤوَ باػُ و بؤضاثكشدُ ثُطٌُذَودَػةآ  -

بُآلً تكا دَكًُ ثًَؽ ضاث كشدٌِ ُِسبُػةًَكِ، ٌىوطةًٍُكاٌتي بذَيةُّ تةا دواّ     ،قظُيُكي ًٌُ
َ طُيش كشدُ و ثًَذاضىوٌُوَّ ئُطُ  ،س بُالّ وًٍؼُوَ ثُطٌُذ بىو ئُوَ دَطت بُ ضاثُكُّ بكةُي

 ئُسآ ٌاوّ ضِ بىو؟ ،جا ُِس لُ وشِؤ بُياًٌؽ بُدواوَ كُ ٌىوطًٍُكاٌِ بُطُس ِاتِ ئُو خاتىوٌُ
 سَِا. -
دٌَىوطٍُوَ بًاخنٌُُ بُسدَطتِ وَ تا ثًًَاٌذا بضىُوَو بًاخنىيٍَىُوَ  ،بَُلآ سَِا خاتىوُ -

 و بابُتُكُ جًَِ طُسٌخ ساكًَؼاٌآ بىو ئُوَ سيَكًاُ خُيَ بؤ ضاثكشدٌآ. تا ئُطُس ِا  و باغ
صؤسً طةةىثاغ كةةشدُ و ٌىوطةةًٍُكاٌِ سؤرّ ثًؼةةىوً خظةةتُ بُسدَطةةتًاُ و طُسِاوةةُوَ  

 طُسوًَضّ كاسَكًُ.
تا طُعا  دووّ دواّ ًٌىَسِؤيُ خُسيكِ ئُدماوذاُ و تُواو كشدٌِ ئةُو كاساٌةُ بةىوً كةُ     

ُوتبىوٌُوَو بُتُواوّ طُعاتِ طُسداُ و ضاوثًَكُوتٍُكًُ لُ بري ضةىو  وابىوٌُوَو بُطُسوذا ك
بةةؤوَ كةةُ صٌَطةةِ تُلةةُفؤًٌَك بةةُخؤّ ًٍَِاوةةُوَ، طىػةةًُكًُ ِةةَُلطش  و دٌَطةةِ ئاغةةاّ  

 طُسٌىوطُسً بُسطىآ كُو :
 خاصيآ  سَصايِ ئُوَ ًَِؼتا ُِس لًَشَّ؟ -

 بُطُس طاوًُكُوَ وَآلوي دايُوَ:
 ُ ض جًًَاُ؟ بَُلآ بؤ بشِياسبىو بضى -
ئُوَ ِؤػت لُ كىيًَةُ خةامن! ئةُدّ ئًَةىَ بشِيةاسّ ضةاوثًَككُوتًٍَتاُ دَطةُأل سَِةا          -

 خاتىوًٌَذا ًٌُ؟
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ًَِؼةتا ضةاسَكِ    ،بآ ئًدتًاس ٌىقىسضًَكي لُ سوووُمت دا و طةُيشيَكِ طةُعاتُكُوي كةشد   
 دَويظت بؤ دوو. بًٌُىضُ صسيكاًٌَكُوَ طىمت:

خىابكا دسٌَةط ثةآ سِاٌُطةًُ، ثةًَي      ،يؼي لُبري ضىو بؤوَُِس لُبرييؼي ٌُبىو و بُ تُواو -
 ٌاخؤػُ ُِسوا لُيُكًُ سؤرَوَ بآ بَُلًََ دَسضي.

 دٌَطِ ثًَكًٌٍُِ ئاغاّ وريصايِ بُسص بؤوَ و ُِسوا بُدًَ ثًَكًًٌٍَُؼُوَ طىتِ:
لُوُودوا ُِوىو سؤرآ طُعا   ،كُواتُ كُوًَك خًَشاكُ تا لُوَّ صياتش دوا ٌُكُوتىويِ -
 وًٌى وَ خؤً بريتاُ دَخُوُوَ.  يُك

بُخؤػةًُوَ ػةُقاوُكاُ    ،خىا ذافًضيي لُو كشد و بُثُلُ لُدَسكآ طؤظاسَكُّ ِاشيُ دَسآ
دَوكا  و طاتُّ سؤريَذا صؤس قَُلُباَلغ ٌُبىوُ ووَ طُعا  دوو و دَ دَقًقُ لُ صٌَطِ دَسطاّ 

 واَلآ سَِاً دا.
َ و فةُسوىوّ ضةىوٌُ رووسآ ذُطةاسيَِ زيَ    دواّ ضٌُذ طاتًَكاُ سَبابُ خامن دَسطاّ كشدَو

كشدً. سَِا لُبُس دَسكِ ًٌَىواَلًَىَ بُسَو ثريً ِا  و بُ دًَ طآلو و ضاك و ضؤًٌُكِ طةُسوىو  
ُِسكُ ضىووُ رووسّ ًٌَى واَلًَىَ طُسوًًةُكِ خؤػةِ لةُ     ،طىسَِوَ فُسوىوّ رووسيَِ زيَ كشدً

 او بىوٌُوَيُكِ يُكحاس بُ تاوىضًَز كشد.   ئٌُذاصَ بُ دَس خؤؾ لُ دَوىضاوّ داً و ُِطتي بُ خ
ئُجماسَياُ سَبابُ خةامن ِةُس دواّ ضةٌُذ دَقًقًَكةاُ دواّ      ،سَِا وٍِ بشدَ ِؤَلِ وًىاٌاُ

دوو ثًاَلُّ صيَشِزي و قٌُةذاًٌَك   ،ضىوٌُ رووسَويَي بُ خؤو طًًًٍُكِ صيَشِزي ثًَضكُداسّ طُوسَوَ
 ِؤَلُكُ الّ ئًَىُ.و دَوسيًُ وًىَيُك و ػرييٍِ لُطُس ِاتُوَ 

دواّ ثًَؼىاصيًُكِ طُسوىطىسِ و ضاك و ضؤٌِ و تؤخؤؾ و وَ خؤػِ سَبابُ خاصيآ تكاً لُ 
 سَِا خاتىوٌآ كشد دَطت بُ قظُكاٌِ بكاتُوَ.

    ُ ِ  و سَِا ثًاَلةُّ ضةايُكُّ خظةتُوَ طُسطةًًًٍُك طةُسدمًَكِ   ،َُِلكًَؼةا  ٌُِاطةُيُك
 ئاساوًُكُوَ دَطتِ بُ طًَشِاٌُوَ كشدَوَ: و بُ دسيَزّ تآ بشِيي و ئُوجا لُطُسخؤدووسو

*    *     *     * 

ًٍَِةذَ   خىدايُ وَ بؤ بُالّ ئُوَوَ وا ،بشِواً كشد ،ٌُوذَويظت بشِوا بكًُ ئُوَّ كُ ،بَُلآ
الوَ طشيٍط بةىو؟   باػُ بؤ وُطُس ئُو كآ بىو؟ ساطتًُكُّ ئُوً بؤ ًٍَِذَ بُ ،ُِطتًاس ببىوً

جةؤسَوَ  وًىاٌذاسيُيذا بُ بًاٌىوّ جؤساو دَ تُواوّ ئُو داًٌؼذي و ،ئًذّ ئاطاً لُ خؤً ٌُوابىو
تةا   ،ئآ ئُوَ خىايُ دووباسَ ضةاوً ثًَةِ بكةُويَت و بًبًٍىةُوَ     دَضىووُوَ ذُطاسآ تا بَُلكُ
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صياتشيؼي ئىوًَذ دَديت لُ جاساٌِ ثًَؼىوتشيَِ صياتش دَلتٌُط و ػةًَىاوتش دَكةشدً. وةَ ئاطةاً     
اٌِ كُ ئُويؽ ذاَلِ لُ ذاَلِ وَ باػرتًٌُ. ُِس جاسيَكًؽ كةُ بةُ   لُخؤً ٌُوابىو ئُوَػي دَص

بةُآلً   ،سِيَكُو  تىوػِ يُك دَبىويَ وَك كاسَبا طشتىويُك ُِسدووكىاُ لُو ٌةاوَ َُِلةذَِاتري  
 ًٍَِذَّ واػِ ثًٍَُدَضىو كُ ثُػًَىاُ دَبىووُوَ. بؤيُ صياتش ساٌُوَطتاً و طُيشً ٌُكشد.

شدٌِ يُكرت بُ دصيُوَ. ضٌُذ جاسيَكامن ُِسوا بُ سِيَكُو  ضاو كاسّ ُِسدووكىاُ بىوَ طُيشك
تآ َُِلٌُطى  صاًٌي ئىوًَذيؽ طُيشّ وَ دَكا. ُِسكُ ضاويؼةىاُ تًَةك َُِلٌُةذَطى  خًَةشا     
طُسدمُكُّ دَدصيُوَ و بُسَواليُكِ ديكُيُوَ دَسِواٌةِ. بةُآلً ديةاسيؽ بةىو كةُ تؤفةاًٌَكِ       

ُوَواُ ٌُبىو يُكرت بذويٍَري و ئُوَمشاُ بؤ ضاوَكاصياُ جةآ  دَدَلًذا َُِلظتاوَ.ًِضىاُ غريَتِ ئ
 ًَِؼتبىو و بُ صواٌِ دأل و ضاو ثًَكرتواُ دَطى  كُ خؤمشذَويَِ.  

ئاٌُِطِ بىوكًًٍَُكُ تُواو بىو و بىوك وصاوا دَطُأل ٌضا و طُآلواتاٌذا وَك دووكؤتشّ طةثِ  
 بُسَو ًَِآلٌُّ بُختُوَسيًاٌُوَ ٌُِطاوياُ َُِلًٍَاُ.

ئىوًَذ و ثًاوَكاٌِ ديؽ دَسو  ،وسدَ وسدَ وًىاٌُكاُ واَلئاوايًًاُ كشدو بُسَو واأل بىوٌُوَ
ضىوٌُوَّ واَلةآ   ذُطاسياُ كؤدَكشدَوَ و َُِلًاٌذَويَزاسد. دايك و بابًؼي وسدَ وسدَ خؤياُ بؤ

 ،بةري دَدَلِ خؤوذا ٌضاً دَكشد بابُ طُوسَ داوا لُ با  بكا  ئةُو ػةُوَ لةُوآ     ،ئاوادَ دَكشد
وَ بابُطُوسَ ًٍَِذَّ طُسقاأل بىو ٌُثشِرايُوَ طةُسوُ و ئاطةاّ لةُ ئًَىةُ      بُختًُبُآلً لُ بُد

 بشِابىو بؤيُ ًِض ثشِكًَؼًُكِ واٌُوَّ وُّ ٌُكشد.
بُآلً ئُجماسَياُ ُِس الػُكًُ بىو ِاتبؤوَ واَلآ دٌَا طًةامن   ،ٌابُدَلًُوَ ِاتًٍُوَ واَلآ بُ

. دَوِ واَلئاوايًًُ تُواوّ ئُواٌُّ لُ واَلةآ بابُطةُوسَّ بةىوُ    لُ واَلآ بابُ طُوسَّ وايُوَ
 ُِوىو لُ بُسدَسكِ واَلآ خشِببىوٌُوَ تا ئًَىُ بُسِآ كٌُُوَ.

اليُكًُوَ ساوَطتاوَ و بةُ   ديتي ئُوَ لُ دواّ ويذا دَطُسِاً و لُثشِ دَوًٌَىًٌَذا وَ تًٌُا بُ
ُ      كُ بًَذٌَطِ طُيش دَكا  و دَسِواٌآ. ساطت دَوطاتُيذا الّ  طةُيشّ ويةي دَكةشد ئةُويؽ بة

 وًٍذا سواٌِ و ُِسدووكىاُ وَك جاسَكاٌِ دّ ضاوواُ لًَك َُِلبىاسدُ.
با  تُوقُّ دَطةُأل يُكُيُكةُّ ئُواٌةُدا دَكةشد كةُ بةؤ بةُسِآ كشدًٌَىةاُ سِاوَطةتابىوُ و          

َطتِ بُسَوالّ ساياٌُ ِاتُ ثًَؼآ و دطُيًُ طُس ئىوًَذّ. ئُو صؤس خاكُ واَلئاوايِ زيَ دَكشدُ تا
 صَسدَخٌُُيُكُوَ سووّ تًَكشدو ثًَِ طى : باسيُوَ دسيَزكشد و واَلئاوايِ كشد. بابُؾ بُ

بُسِاطةتِ طىثاطةت دَكةًُ ئةُوسِؤ صؤس  صَظيةُ  كًَؼةا و        ،خىا ذةافًض كىسَِكةًُ   -
 صؤسواٌذوو بىوّ.
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 ئىوًَذ بُ ئُدَباٌُوَ صَسديَكِ ِاتآ و طىتِ:
 ضٌُذَ ًِضِ واػي ٌُكشدووَ.ُِس ،َُِسضِ كشدوووُ ئُسكِ خؤً بىو -

ُِفتُيُك بآ باغ و خىاغ و ُِواَلِ ئىوًَذّ تًَثُسِّ. ُِوىو سؤريَكِ ُِس بُ ًِةىاّ  
بُطُس دَبشد تا ئُو طاتُ ضاوَسِواٌكشاوَ ِا . ئةُو سؤرَ   ،ئُوَّ كُ بُياٌِ ئىوًَذّ دَبًٍي

طاالس بُسَو  ،آ بَمٍذبىوعُطشآ تاصَ لُ خُوّ دواّ ًٌىَسِؤيُ ساببىوً كُ صٌَطِ دَسطاّ واَل
 ُ لًَةذاٌآ كةشد. ُِطةتًَك     ذُطاسيَىَّ ساكشد تا دَسكآ بكاتُوَ. بآ  ئًَدتًاس دَلي دَطتِ بة

ّ   ،ثًَِ طىمت خؤيُتِ ُ      ،ئُوَّ ُِفتًَكُ ضةاوَسِيَِ دَكةُ  لةُ ثؼةت دَسكةآ ساوَطةتاوَ. بة
ُ   ٌُِطاوّ لُ وَّ ثؼةت  سصؤكُوَ بُسَو ذُطاسيَىَ ضىوً. طاالس دَسكُّ كةشدَوَ و دَطةُأل ئة

 دٌَطُ ثشِ ئاواصَ لُ ُِواُ ئُو ،قظاُ كشد، خىدايُ دٌَطُكُّ خؤّ بىو دَسكًَىَّ دَطت بُ
 دآلُ، خؤػُكُ.
بُسَو الّ دَسكًَىَ بضي يا ساكُوُوَ رووسآ  ،ختًَك دوو دأل واً كُ دَبآ ض بكًُبؤ طاتُوَ

  ُ بةُسيَت و ضةًي   ًٌٍَّةِ ٌةاخي    و بضي خؤً بؼاسوُوَ؟ لُوَّ دَتشطاً كُ ٌُكا ئُويؽ ثةُّ بة
دَدَلًذايُ بًدىيًٍََتُوَ. سووً وَسطًَشِايُوَ تا بُسَو ًٌَى واَلًَىَ بضىُوَ كُ دٌَطِ طةاالسّ لةُ   

 جًَِ خؤوِ ضُقاٌذوُوَ:
دَسكآ. ٌاضةاس  يُكًَكِ طُوسَتش  بًَتُ بُس سَِا ئُو ئاغايُ ِاتىوَ ئًؼِ ُِيُ دََلآ با -

لةُ جةاسامن جةىاُ و     ،ُواوّ خظتُ طُس ثؼتآبُسَو الّ دَسكِ ذُطاسيَىَ ضىوً دَسطاكًُ بُ ت
 دَلكًَؼرت ِاتُ بُسضاواُ. ُِس جاسيَكًؽ كُ دَوذيتُوَ بُالّ وٍُوَ لُ جاسّ ثًَؼرتآ جةىاُ و 

   ُ دٌَطًَكةِ لُسصؤكةُوَ    دَلكًَؼرت بىو و صياتشيؼِ ػًَت و ػُيذا و ػًَىاوّ خةؤّ دَكةشدً. بة
 بُبآ ساوَطتاُ دسيَزَّ دايُ: طآلوً كشد و ئُويؽ دَطتىبشد و خًَشا طُآلوّ كشدَوَ و

خاَلُ سَصا سايظةثاسدووَ كةُ سؤرّ طةآ ػةُػيُ ئُطةُس ثًَتةاُ        ،وىصاذًي بىوً ببىوسُ كُ -
ُورياٌا  و خةاأل و  ُِوىو تُػشيف بًٍٍَُ بةاغِ ػة   ُ ُِوىو لًُدَكشآ و ض بُسٌاوُيُكتاُ ًٌ

 دَخضوُتتاُ داُ. خاَلؤرمن لُوآ
 طُسطاوًُكُوَ طىمت: بُ
 آ ئًَىُ دَبآ بضًٍُ قىتاغاٌُ.طآ ػُػيُ ٌاب -
 ئىوًَذ صَسدَيُكِ ِاتآ و وَآلوِ دايُوَ:   -
ٌُكشدووَ  سؤرّ طآ ػُػيُ ثؼىوَ. بآ ئًدتًةاس صَسدَيةُكي    دََلًَِ طُيشّ سؤر روًَشيَت -

 ِاتُ طُس لًَىاُ. طُسً بُسدايُوَ و طىمت: 
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ُ بُ دَلًٍايًًُوَ وَ ساط ،ساطتذَكُُ وَ ئاطاً زيَ ٌُبىوَ ،بَُلآ - دايكةي و   ثاسدَكُتاُ بة
ًةُ. ئىوًَةذ طىثاطةِ كةشد و     ًئًَشَ ض ٌ ،لُوَ تكا دَكًُ فُسوىوٌُ رووسآ با  دََلًَي بُآلً بُس
لُ خؤػةًاُ دَكةُوَلِ خؤػيةذا جةآ       ،ذافًضّ و بُسِآ كشدًٌَِ ِاشيُوَ ذُطاسآوًٍؽ دواّ خىا

 وَ قظًُ دَطَُلُويذا كشد بىو و ئُويؽ ضٌُذ جىاُ دَدوا.   ،ٌُدَبؤوَ
 دٌَطِ دايكي  بُخؤّ ًٍَِاوُوَ:

 ئُوَ كآ بىو سَِا؟ ض ئًؼًَكِ ُِبىو؟ -
 سِاكشدٌُوَ بُطُس ثمًكاٌُكاٌذا طُسكُومت و طىمت: ُِس بُ

 ئىوًَذ بىو خىػكُ صايُكُّ كاك سَصا. -
 دايكي طُيشيَكِ سووَ خؤؾ و دَوُ بُ ثًَكًٌٍُُكُّ كشدً و طىتِ:

 ًٍَذَ ػاد و دَلدؤػِ.دياسَ ُِواَلًَكِ خؤػِ ثآ بىو كُ وا ِ -
 ثًَكًٌُي و طىمت: 

 لُاليُُ كاك سَصاوَ ِاتبىو تا بؤ طآ ػُػيُواُ داوَتِ باغِ ػُورياٌا  كُُ.  ،بَُلآ -
 دايكي طىتِ:

 دَّ تؤ ض وَآلوًَكت دايُوَ؟ -
ُ  ،وَ ًِضي ٌُطى  - ُ   تًٌُا دَلًٍاً كشدَوَ كُ ساطثاسدَكُّ كاك سَصاّ بة  ئًَةىَ و بة

 با  سادَطُيُمن.
 ايكي لُ سووّ ساصيبىو ًٌَىَ صَسدَيُكِ ِاتآ و طىتِ: د
ِ     ضاكت كشد بةا  - كةاساُ ٌُيةَُلآ    لُواٌُيةُ طةُسقاَلِ ئةًؽ و    ،بةضامن بابًؼةت دََلةآ ضة

 داوَتُكُّ كاك سَصاّ قبىأل كا.
ؼةةي لةةُ قظةةُكاٌِ ساطشتبةةىو بةةُ ًٌطُساًٌةةُوَ ضةةاوً دَ دَوةةِ داكًَةةىَ بةةشِيَ و طىيَ بةةُ

 سِاوكًًَُكُوَ ثشطًي:دَلُ
ُ   ياٌِ لُواٌُيُ بابُ وا - ُ   الّ وٍةُوَ ئةُوَ   بكا؟ بةُآلً بة داوَتُكةُياُ   ػةتًَكِ ٌاػةشيٍ

 سَتكُيٍُوَ.
 طىتِ: دايكي كُ ثًَذَكٌُِ بُ تىٌذّ كًَؼاّ بُ ثؼتىذا و

 ٌاسَذُ  دَكا؟ سَتكشدٌُوَّ ثًَؼًٍاس و داوَتُكُّ كاك سَصاّ ٌاػرييٍُ ياُ تؤ
 طُسً بُسدايُوَ و طىمت:

  .كًُ باغِ ػُورياٌاتِ كاك سَصاّ ببًٍيئاخش وَ ذُص دَ -
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 دايكي بُسَو الّ وُتبُخًَىَ ضؤوَ و ُِسوا بُو ذاَلُوَ ثشطِ:
 ئىوًَذ ٌُيطى  بًَحطُ لُ ئًَىُ كًَِ ديؽ داوَ  كشاوَ؟ -

  :طُسً بُ ًٌؼاٌُّ ٌُسيَىَ بادا و طىمت
 وًٍؽ ثشطًي. ٌُخًَش ٌُ ئُو ًِضِ طى  و ٌُ -

خىيٍَذٌةُوًَ كةشدَ بًةاٌىو تةا ضةٌُذ       ،ووُوَ رووسَكُّ خؤًلُ دايكي جىدا بىووُوَ و ضى
طُعاتُ وَختًَك بُ تًٌَُِ بُ طُسبُسً. لُ خؤػًاُ دَثًَظتِ خؤوذا ٌُدَذُطيًي، ئُوشِؤ وَ و 

 ئُو ثًَكُوَواُ قظُكشد بىوُ و دٌَطُ دأل ٌُواصَكُّ طًاًٌَكِ تاصَّ بُ بُس داكشدبىووُوَ.
تُيُوَ ساواً. طاتُكاٌِ سوو بُسوويًةُ وةامن دَطَُلةُ    لُطُس جًًَُكًُ ساكؼاً و دَبَ طاثً

ًٍَاٌُوَ بُس ضةاوّ خةؤً و ئةُو طةاتُ ػةرييٍاًٌُ ِةُوىو بُسجُطةتُ         ويذا دووباسَ وطآ باسَ ِ
كشدٌُوَ. دَو طاتاٌُدا ذُصً دَكشد صَواُ لُ جًاتِ ئُوَّ بُسَوثًَؽ بضآ بؤ دواوَ بطُسِيَتُوَ 

ئةُوجا   ،بُآلً دَمشضاٌِ كُ ُِسطًض ػتِ واٌابًَت ،ببٍُوَتا دووباسَ ئُو ضٌُذ دَقًقاٌُ دووباسَ 
دَطتي بٌُضاوَ ثاُ كشدَوَ تاًُِ با  داوَتُكُّ كاك سَصاّ قبىأل كا  و ًُِ طآ ػُػيُؾ كاك 

 سَصا ئىوًَذ و واَلُوَػًاُ ُِوىو داوَ  كا . 
 ،ٌةُكشدبىو يا ِةُس تُلةُفؤًٌَكِ    ،ٌاصامن بؤ كاك سَصا ُِس بؤ خؤّ ئًَىُّ داوَ  ٌُكشد بىو

طشيٍط ديتٍِ ئىوًَذ  ،بُآلً ُِسضِ بىو لُبُس ُِس ِؤيُك بىو ُِسطًض بُالوُوَ طشيٍط ٌُبىو
 و بًظتٍِ دٌَطِ بىو كُ ئُواٌُؾ بىوُ. 

لُطُس جًًَُكًُ ُِطتاوُوَ و بُسَو الّ سؤر روًَشَ طُسوًَضيُكُوُوَ ضىوً و كُوشيُ ثةُسَِ  
ضؤُ لُ ثؼىوّ سؤرّ طآ ػُػيُ بآ ئاطابىوً  ،بىو طآ ػُػيُ بُ بؤٌُيُكُوَ ثؼىو ،َُِلذاٌُويَِ

وًٍَك كُ ُِوًَؼُ بُطُس بُسواسّ ثؼىوَكاٌذا دَِامت و ثؼةىوّ واٌطةُكاٌِ    ،بؤ خؤػي ٌاصامن
دَو تاكةُ   ،دواتشيَؼي ُِوىو دَسديٍَاُ ضىٌكُ بؤ ِاتٍآ سؤرَ ثؼىوَكامن دَقًقُ روًَشّ دَكشدُ

    ُ وَ دَطةىوتاً كةُ لةُو بةاغ و بابُتةُّ بةُو       ُِفتُيُيذا ًٍَِذَ بةُ تاطةُّ ديتٍةآ ئىوًَذية
 طشيٍطًُيُوَ بآ ئاطا ببىوً.

ًَِؼتا دوو سؤرّ وابىوُ بؤ طآ ػُػيُّ. ٌُوذَصاٌِ ئُو سؤراٌُ ضؤُ بُطُس بُسً. لُواٌُؾ 
طشيٍطرت ُِس دَثاسِاوُوَ با  داوَتُكُّ كةاك سَصاّ قبةىأل كةا و ِةًض بًةاٌىويَكِ بةؤ داواّ       

 لًَبىوسدٌآ ٌُدؤصيَتُوَ.
طُس وًَضّ ٌىوطًٍُكًُ داًٌؼتي و كتًَبُكةًُ لًَةك كةشدَوَ، واوَيةُك ضةاوً دَ ثةُسَِو       لُ

 ًََِمُكاًٌُوَ بشِيَ بُآلً وَك بَمًَِ ُِس ٌاياٌبًٍي و وػُكاٌِ ُِوىو بآ واٌا بىوُ.
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دٌَطِ دَسكِ ذُطاسآ لُو دًٌاّ خُياآلٌُّ ًٍَِاوُوَ دَسآ. لُ ثُدمةُسَّ  رووسَكةُوشِا   
دوو باوَػًَك وًىَوَ ِاتةُ ذُطةاسآ. لُبةُسوَّ ِةُس    بابُ بىو كُ بُ  ،دطُيشيَكِ ذُطاسآ كش

دَطتُكاٌِ طريابىوُ باٌطِ طاالسّ كشد تا ًٍَِذيَك لُو ػتاٌُ بةُو بظةثًَشآ. دَطةتبُجآ لةُ     
رووسَكُوةةُوَ دَسثةةُسِيي و بةةُ ساكشدٌةةُوَ بةةُسَو ذُطةةاسيَىَ ضةةىوً بةةُ دٌَطًَكةةِ بةةُسصَوًَ  

 بُخًَشِاتٍُوَ كشد:
 كؤوُكت ٌاوآ؟ ،شيًَُوَ و واٌذوو ٌُبِبابُ بُخًَ -

 وًّشَباًًٌُكُوَ وَآلوِ بُخًَشًٍَِاٌُوَكُّ داوُوَ: بابُ صَسدَخٌُُيُكِ كشد و بُ
 ،طىثاغ كضُكًُ ئُطُس خؤبُخؼًَك ُِبًَت دَفشياً كةُوآ ديةاسَ ثةشِ بةُدأل ذُصدَكةًُ      -

 كضًَكِ جىاٌِ وَك تؤ بًَت. بُتايبُتًؽ ئُطُس ئُو خؤبُخؼُ
دوو ثمًكاًٌُ بُ يُكًَكِ دَبشِّ و ِاشيُ خىاسآ و صَسفُ ٌايمؤٌُكامن لةُ دَطةت   سبُ ثُلُ ُِ

بابُّ وَسطشتَ. بابُ بُسَو الّ دَسكِ ذُطاسيَىَ طُسِايُوَ و ُِسدوو الدَسكُكاٌِ خظتٍُ طُس 
طاصَساّ ثؼتآ تا بتىاٌآ ئىتىوبًَمُكُ بًًٍََتُ ًٌَى ذُطاسيَىَ. صَسفُ ٌايمؤٌُ ثشِوًىَكةامن بشدٌةُ   

 تبُخآ و لُطُس وًَضيَي داٌاُ. دايكي بُديتٍآ وًىَكاُ ِاواسيَكِ ٌاسَذُتًُّ كًَؼاو طىتِ:وُ
ديظاٌُوَ بابت وًىَّ كشِيىَتُوَ وَ ٌاصامن ئُو ثًاوَ بؤ ًٍَِةذَ دَطةت بةآلو وثُستةُ؟      -

 ًَِؼتا وًىَّ ثًَؼىوواُ ُِسواوَ و وَ ٌاصامن ض لُو ُِوىو وًىَّ بكًُ و لُ كىيَِ داًٌَي؟
 اتُيذا بابُ ِاتُ رووسّ وُتبُخآ و بُ صَسدَخٌُُوَ طىتِ:دَو ط

ئُطةُس ئًَةىَ وًىَكةةاُ لُبةُسدَوِ وةةَ و     ،ض جًًَةُك لةُ طٍذووقضةةُّ صطىةاُ ضةةاتش    -
 وٍذاَلُكاُ دادًٌَََ دَلًٍابَ ُِسطًض ًٌطُساٌِ جًَِ وًىَ زيَ داٌاٌآ ٌابَ.

 ِ:دايكي بُسَو الّ بابُيُوَ ئاوسِدايُوَو بُدًَ صَسدَخٌُُوَ طىت
 دَلًٍاً كُ صؤس واٌذووّ داًٌؼُ با بُضايُكت بُخًَشِاتٍُوَ بكًُ. ،طآلو -

 بابُ ُِسوا كُ كىسطًًُكِ بُسَو الّ خؤيُوَ سادَكًَؼا طىتِ:
 ساطتًُكُّ ئُوسِؤ كاك سَصاً ديت. -

 وَ و دايُ ُِسدووكىاُ ثًَكُوَ بُالّ بابُيذا ئاوسِواُ دايُوَو يُك دٌَط طىشياُ:
 ؟كاك سَصا  ديت -

 بابُ بُطُس طاوًُكُوَ طُيشيَكِ كشديَ و طىتِ: 
 ًِض بىوَ؟ وَ قظُيُكِ ٌابُجًَي كشدووَ؟ -

 دايُ ثًَكٌُِ و وَآلوِ دايُوَ:
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 ٌا بؤ واتضاٌِ؟ -
 بابُ طىتِ:

 ئاخش ُِسدووكتاُ ثًَكُوَ يُك جآ ئاوسِتاُ لًَذاوُوَ و وَ واوضاٌِ قظُكًُ ٌابُجآ بىوَ؟ -
ٌري و وُطُلُّ ِاتٍِ ئىوًَذواُ بؤ بابةُّ طًَشِايةُوَ و دواّ   وَ و دايُ ُِسدووكىاُ ثًَكُ

 تُواوبىوٌِ قظُكاٌِ دايُّ بابُ صَسدَيُكِ ِاتآ و طىتِ:
بَُلآ كاك سَصا سؤرّ طآ ػُػيُ واَلةُكاٌِ فةُسصادو بةشاو خىػةكُكاٌِ ِةُوىو داوَ        -
َ  كشدؤتةُوَ و  بُآلً دايةُ داوَتُكةُّ س   ،ئُلبُتُ دايُ و بابُػِ ُِس داوَ  كشدووُ ،كشدووُ

 ٌُطاغِ كشدؤتُ بًاٌىو و ئًُ باطُؾ بؤتُ سَدماٌِ فشاٌك و سَصاّ.
 دايُ بُ ئاواصيَكِ ٌاسَصايًًاٌُوَ طىتِ:

ًَؼةِ ٌةَُلًََ          - ًَتةُوَ و ئُطةُس ث دايُ طُوسَ ُِس وايُ ئُطةُس داوَتةِ كةُُ بًةاٌىواُ دَيٍ
 طمُيًًاُ دَكا...

 وَ ِاشيُ ًٌَى قظُكاٌِ دايكىُوَ و طىمت: 
 دّ ئًَىَ ضتاُ بُكاك سَصا طىتؤتُوَ؟ئُ -

 بابُ  كُثًاَلُ ضايُكُّ َُِلذَطش  طىتِ:
صاًٌي دايُ طُوسَؾ داوَتُكُّ  ساطتًُكُّ وًٍؽ ًٌاصً بىو داوَتُكُياُ سَتكُوُوَ بُآلً كُ

بةةاؾ صاٌةةِ وٍةةًؽ ٌُسيةةُ طةةُسباسّ  سَتكشدووٌةةُوَ و بؤتةةُ ِةةؤّ سَِدماٌةةآ دَلةةِ سَصاّ واً بةةُ
 بضًٍُ باغُكُياُ.   َتُكُيامن قبىأل كشد و طفتي دا كُ سؤرّ طآ ػُػيُ ُِسٌاسَذُتًًُياُ و داو

ساذًمُ و سَحياٌُؾ بُو ُِواَلُّ صؤس دَلدؤؾ بىوُ بُآلً ًِض كُطةًَك ًٍَِةذَّ وٍةِ ثةآ     
 خؤؾ ٌُبىو ضىٌكُ ئًذّ دَلًٍابىوً كُ ئىوًَذيؽ ُِس دآ و وًٍؽ دَيبًٍي. 

ًُ دَكًَؼةا و طةاتُكامن دَروةاسدُ. واوةُ     تا سؤرّ طآ ػُػيُ ئًذّ ئُوَ بُسدَواً ٌُخؼة 
فُسصاد دَطُأل يُكرتياٌذا بشِياسدابىو تا ُِوىو ثًَكُوَ طةُعا  ذةُوتِ سؤرّ طةآ ػةُػيُ لةُ      

 جًًَُكِ دياسيكشاوَوَ بشِؤيَ و ُِوىو ثًَكُوَ بضًٍُ باغًُوَ. 
ّ خؤياُ طاالس تؤثُ فىتبؤَلُكُّ خؤّ ًٍَِابىو و ساذًمُ و سَحياٌُؾ ُِس ساكًَتِ تًٍَظُكُ

وَ ًِضي بؤ طُوُو ياسّ و سابىاسدٌآ سَبُسضاو ٌُطشتبىو ضىٌكُ دَوضاٌِ كُ وُلًرةُ   ،ثًَبىو
ًٍَِذَّ قظُثًََ ئًذّ ًِض بؤ طُوُو طاَلتةُ و سابىاسدٌةآ ٌاوًًٍََتةُوَ. جكةُ لةُوَؾ ذةُصً       
ٌُدَكشد ئُو طُعاتُّ كُ دَوتىاٌِ بُدصيةُوَ ئىوًَةذّ تًَةذا طةُيشكًُ بةُ طُوةُو طاَلتةُو        

 بىاسدًٌََىَّ بُطُسبُسً و كاتُكُ بُفريِؤدًَ.سا
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 ،ئُو دوو سؤراًٌُ سيَك بُ دوو طاآلُ زيَ سؤيًؼذي تا ئاخريَكةُّ سؤرّ طةآ ػةُػيُكُ ِةا     
 طُعا  ػُػِ بُياٌِ بُدٌَطِ باسيُوَ ُِوىو لُخُو سابىوُ. 

بةُياٌِ  و ُِوىو لُطُس وًَضّ ٌاخنىاسدٌآ  دايُ بُبآ ساوَطتاُ يُكظُسَ قاوََلتِ ئاوادَكشد
ئاوادَبىويَ بُآلً كُغ ئًؼتًايُكِ واّ ٌاخنىاسدًٌَِ ٌُبىو.بةُآلً بةُ ثشِكًَؼةًُ بةا  ودايةاُ      
ُِسيُكةةُو ضةةٌُذ ثةةاسووَ ٌةةاُ و ثةةٌُرييَكىاُ بٌُاضةةاسيُوَ طالٌةةذو وًضَكةةُواُ بُجًًََّؼةةت. 

 ُِسيُكُو بُ ئًؼِ خؤيُوَ خُسيك بىو و خؤياُ بؤ سؤيٍآ ئاوادَ دَكشد.
 بةةاسَؾ بةةُلةةُ ثًَؼةةىاُ بةةىو دَدوا و جاسو َ ِةةُسوا ئةةُو سؤرَّ طةةاالس بةةُ ػةةُيتاًٌُو 
سَحياٌُّ وَِاواس و صاَلُ ديٍَاُ. دواّ ئاوادَبىوٌآ ُِوىو لُ ُِوىو  ػُيتاًٌُكاًٌُوَ ساذًمُ و

 طىاسّ ئىتىوبًَمَِ بىويَ و وَسِآ كُوتري.
دياسٌةُبىوُ.  طُيؼتًٍُ ئُو جًًَُّ كُ بابُ و واوُ فُسصاد داياٌٍابىو بُآلً ئُواُ ًِضةًاُ  

 دايُ سووّ دَ بابُّ كشد و ثشطِ:
 دَلًٍاّ كُ وُبُطتِ ئاغا فُسصادّ ئًَشَ بىوَ؟ -

 بابُ بُ دَلًٍايًًُوَ طُسيَكِ لُقاٌذو تُواػايُكِ دَوسو بُسيَِ كشد.
بؤ خؤػت عادَتِ بشارًٌَي ػاسَصاّ ئُو كاتُّ ثُلُيُتِ ًٌى طةُعا    ،ًَِؼتا ُِس صووَ -

 ئُوجا لُ واَلآ وَدَس دَكُوآ.دسٌَطرت دواّ ُِوىواُ 
ُِسوا بُ دواّ وًٍؼذا ساذًمُ وسَحياٌُ  ،لُ ئىتؤوبًَمَِ دابُصيي و لُو ٌاوَ كُوشيُ ساويَضكاُ

و ساصيًُ و طاالسيؽ دابُصيَ و كُ ضاسَكُ طُعاتًَكًؽ سابشدو ِةُس دَسٌُكةُوتَ طةاالس ضةىو     
ُواُ. ياسيًُكُ طُيبىوَ ئُو ثُسِّ تؤثُكُّ لُ ٌاو ئىتؤوبًَمُكُوَ ًٍَِاو وسدَ وسدَ كُوتًٍُ ط

طُسوبىوٌآ كُ ئىتىوبًَمُكُّ واوُ فُسصادّ لُ دووسَوَ دَسكُو  و بُِا  و ِاواسَوَ ِةا   
 لُالّ ئًَىُوَ ساوَطتا.

بابُ و دايُ دَطُأل واَلآ واوُّ كُوتٍُ ضاك و ضؤٌِ و ئُذىاَلثشطًُ. وُلًرُ و وٌُظىسَ 
ؼت و داواّ لًَكشدُ ياسيًُكُ بُسٌُ ًٌَى بةاغِ. بابةُؾ   ذُصياُ لًبىو دابُصُ بُآلً واوؤ ٌُيًَّ

 باٌطِ كشديٍُوَ و ُِوىوواُ طىاس بىويٍُوَ و سؤيؼتري.
طُعاتًَكِ ٌُبشد كُ دَ باغِ كاك سَصايذا دَطت و وظتِ يةُكرت بةىويَ و دَطةُأل ثةىوسَ     

خىػةكُكاٌِ   و وىض و ئُذىاَلثشطًُ. خًَضاٌِ بشا فشاٌك و خاوخًَضاٌُكاٌِ ديؼذا كُوتٍُ واض و
وَ دًٌََةى ئاوادَبىوَكاٌةذا بةُ ضةاوّ وؼةتُسيُوَ لةُ        ،كاك سَصا لُ ثًَؼُوُدا طُيبىوٌُ وآ

   ُ  ،ئىوًَذّ دَطُسِاً بُآلً ٌُوذيتُوَ. ثىوسَ فشاٌك ُِوىوّ باٌط كشدٌُ طةُس طةفشَّ قاوََلتًة
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ُ    ،و جًًَُكِ َُِلذَبةزاسد و لُبةُس طةفشَكُوَ دادًٌَؼةت     ُِسيُكُ ّ ًَِؼةتا يةُك دوو دَقًقة
ٌةةُبشدبىو بىوٌةةُ دووبةةُؾ ثًاوَكةةاُ لُاليةةُك و رٌةةُكاًٌؽ لةةُ خةةىاس طةةفشَكُوَ داًٌؼةةذي و  
ُِسيُكُياُ طُسقاَلِ كاسيَك بىوُ. كاتآ كُ ثىوسَ فشاٌك فُسوىوّ طُس طةفشَّ لةُ ِةُوىواُ    
كشد بُ خؤػراَلًُوَ بُو ًِىايُّ كُ ئىوًَذيؽ ديَتةُوَ بةُدًَ فُسوىوَكُيةُوَ ضةىووُ طةُس      

وُلًرةةُوَ داًٌؼةةتي بةةُآلً ئىوًَةةذ طىوطةةُيُكِ ُِسٌةةُبىو. طةةُيشيَكِ  و لةةُ تةةُك  طةةفشَ
 دَوسوبُسَكًُ كشد بُآلً ئىوًَذ ُِس ٌُبىو و جًًَُ ضؤَلُكُّ ئاصاسّ دَداً.

يةُكحاسَكِ تةُواوّ خؤػةِ و     لُ ثشطِ باسيُوَ لُ ئاغاّ وىذظًٍِ دَسباسَّ ئىوًَذّ بُ
ذ دوو سؤر ثًَؽ ئًَظتا بؤ ئًؼًَكِ ضؤتُ ئُو دَوِ صاًٌي كُ ئىوًَ ،ػاديًُكًُ بُ ٌاكاوِ طُسِا

دَطُأل ئُوَػذا كُ صطي خؤّ دَخةىاسدَوَ لةُ بشطةاُ     ،وُػُّدآ. بؤيُ ئُو ئُوسِؤ ٌايُتُ باغِ
 و ئاسَصووً لُطُس قاوََلتًُكُّ الضىو. بُآلً ئًؼتًاً ٌُوا

ُ  ،ًٍَِذَ ٌاسَذُ  ببىوً طشيامن لُ ئُوكًَذا وابؤوَ َسواٌِ خةؤسِايِ ضةاو   ئُو دوو سؤرَػي بة
بؤضِ ضىوَ ٌُدَبًظت. ضةٌُذ   كًَؼابىو. ئًذّ ِؤّ سؤيؼتٍِ ئىوًَذيي لُ قظُكاٌِ بابًُوَ كُ

و لةةُ جًَةةىَ ُِطةةتاً، ثشِكًَؼةةًُكاٌِ ثةةىوسيَؽ ٌةةُياٌتىاٌِ   ثةةاسوويَكي ٌةةاُ و كةةُسَ خةةىاسد 
بآ ئاواٌخ كُوشيُ طُسِاٌآ دَباغًذا. وُلًرةُؾ ِاتةُ الّ وٍةُوَ و ثًَكةُوَ      ،داوًٍؼًٍٍَُوَ

غًذا كُوتًٍُ طُسِاٌآ. ئُو بةُ ػةؤسِو ػةُو  و تاطةُوَ دَسبةاسَّ دَصطرياٌُكةُّ دَدوا و       دَبا
يُكشِيضو بآ ثظاٌُوَ باطِ دَكشد و ئُو طاتُ خؤػاٌُّ ثًَكُوَياٌِ دَطًَشِاٌُوَ كةُ بُطةُسياُ   
بشدووَ و سِاياٌبىاسدووَ بُآلً وَ ُِسطًض ذُصً لُ قظةُكاٌِ ئةُو ٌةُبىو و طةُس ئًَؼةًُ كةشدَ       

 و ِاشيُوَ الّ طُوسَكاُ.  بًاٌىو
ًَؼةت و ٌةاٌِ          ًٍَةاٌِ ض دايكي دَطُأل ثةىوسآ و خاصيةُكاٌِ ديةذا طةُسقاَلِ ئاوةادَكشُ و ل
ًٌىَسِؤيُ بىوُ. بابُ و ئاغاّ وىذظًٍِ طُس طةُسوِ يةاسيِ ػةُتشٌَخ بةىوُ و واوةُ وكةاك       

بابةُ و  سَصاؾ خُسيكِ قمًاُ )ًٌَشطُلُ( كًَؼاٌآ. بشايُكةُّ كةاك سَصاّ طةُيشّ ياسيًُكةُّ     
ئاغاّ وىذظًٍِ دَكشد و ثًَِ دَطىتٍُوَ. واوَيُكي تُواػاّ ئُواُ كةشد بةُآلً ذُوطةَُلُّ    
واًٌؼي ٌُبىو. ضىوٌُوَ ٌاو رُ و خاصيُكاًٌؼي لُ طىٍَ طشتٍآ قظةُكاٌِ وُلًرةُّ ثةآ ضةاكرت     

  ُ ديظةاٌُوَ وَك وشيؼةكِ    ،ٌُبىو. ضىوٌُوَػي بُسَو ئُواليُّ كُ وُلًرُو كضةُكاٌِ لًَبةىو
او ئىقشَو ئاساوي ٌُبىو و ذُصً لُويَؽ ٌُدَكشد. تا وَختِ ِةاتٍِ ٌةاخنىاسدٌِ ًٌىَسِؤيةُ    طُسبشِ

طىيي بؤ صؤس بَمًًَُكاٌِ وُلًرُّ ػن كشد. بُ دٌَطِ كاك سَصاّ كُِةُوىوّ  بةؤ ٌاخنىاسدٌةآ    
ًٌىَسِؤيُ باٌط دَكشدٌُوَ بُسَوالّ طُوسَكاُ و خاٌىوَ جىاٌُكُّ باغًُوَ كُوتًٍُ سِآ. بةُبآ   
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ُتًُوَ ِةٌُطاوً داويؼةذي و ػةُقي لةُ بةُسدَكاٌِ بةُسثًَي َُِلةذَدا و بُوالوالياصيةذا بةآلو          تاق
دَكشدٌُوَ كُ لُثشِئُوً ديت. بَُلآ، ئىوًَذ بىو كُ دَِاتُ ًٌَى باغًُوَ و بةُدًَ ثًَكًٌٍُةُوَّ   

ا و بآ ئًدتًاس صَسدَخًٌُُ كُوتُوَ طُس لًَىاُ وبُ ٌُِطاوّ خًَش ،بُسَوالّ وُ ٌُِطاوداويؼذي
ُِساو تشَوًَ بُسَو خاٌىوَكُّ باغًُوَ ُِلًٍط داُ و سؤيؼتي. لُيُك كاتذا و ثًَكُوَ دَطُأل 

ئُواًٌةذيؽ بةُ ديتٍةآ ئىوًَذيةُوَ ِةُس ػةادو        ،ئىوًَذّ طُيؼتًٍُ بُس دَوةِ خاٌىوَكةُوَ  
خؤػراأل بىوُ. ئىوًَذ بُ ئُدَبُوَ دَطُأل تُواوّ ئاوادَبىواٌِ ضةاك و ضةؤٌِ و ئُذىاَلثشطةِ    

شد دوايُؾ صؤس لُ طُسخؤو بُ ًَِىسّ وَآلوِ ثشطًاسَكاٌِ دايك و با  و خاأل و خةاَلؤرًٌَِ  دَك
دَدايُوَ. ئىوًَذ لُ وَآلوِ ئاغاّ وىذظًًٍذا كةُ دَسبةاسَّ صوو ِاتٍةُويَِ ثشطةًاس دَكةشد      

 وَآلوِ دايُوَ:
 ضىٌكُ دَوضاٌِ بُبآ وَ خؤػتاُ زيَ ٌةاطىصَسآ ِةُس دواّ تةُواو بةىوٌِ كاسَكاًٌؼةي      -

يُكظُس دَطُأل يُكًُ ُِطتاٌِ فشؤكُّ تاساٌآ طُسِاوُوَ تا لُ خؤػًُ ئًَةىَ بةآ بةُؾ ٌةُ .     
ئاغاّ وىذظًٍِ بُدًَ ثًَكًٌٍُُوَ ئىوًَذّ باٌط كشدَ ٌاخنىاسدٌآ ًٌىَسِؤيُ. ئةُوجا ِةُوىو   
 دَطُأل ئىوًَذيُوَ دَوسَواُ لُطفشَّ دا و ئُجماسَياُ بُ ثًَضةُواٌُّ قةاوََلتِ بُياًٌةُوَ صؤسً   

 ئًؼتًاّ خىاسدٌآ كشايُوَ 
ضٌُذيَ جاسواُ ضاوتًَك َُِلٌُطىتَ بُآلً ُِوىو جاسيَؽ يُكظُس سيَضةكُّ طةُسدمُكاصياُ   

 ّ ئةُدّ   ،بُسَو اليُكِ ديًُوَ دَطؤسِّ. لُ دَلُوَ جًٍَىً بُ خؤً دَداُ ))ئُدّ ضاوَسِيَِ ٌةُبىو
باغِ كُ وَخةت صؤس بُطظةتِ   بؤ لُ طُسدمُكاٌِ َُِلذيَِ؟(( بُ ثًَضُواٌُّ كاتِ ِاتًٍَىاُ بؤ 

دَسِؤيةةِ دواّ ٌاخنىاسدٌةةآ دَقًقةةُكاُ ثًَؼةةربِكًًَاُ بةةىو دَطةةُأل يُكرتيةةذاو كةةا  بةةُو ثةةُسِّ 
خًَشايًًُوَ تًَذَثُسِّ. ُِوا كًُ كُوُ بُسَو تاسيكًُوَ دَضىو كُ بابُ داواّ لُ دايُ كةشد تةا   

ٌُكاُ كشد و وةَ بةُ ًِةىاّ    ئاوادَّ سؤيٍآ بري.دواّ طُعاتًَك واَلئاوايًىاُ لُ تُواوّ وًىا
دووباسَ ديتٍُوَّ وّ باغِ ػُورياٌامت بُجآ ًَِؼت و بُسَو واَلُوَ بىووُوَ و بةريَوَسّ ئةُو   

 ضٌُذ طاتاٌُػي لُ كُلًًٍََكِ دَلِ خؤوذا َُِلطش  و ػاسدوُوَ.
دوو واٌط تًَثُسِّ دَ و دوو واٌطاٌُوذا دووجاسّ ديةؽ ئىوًَةذ ديبةؤوَ. بةُ بًةاٌىوّ صؤس      

 جاسيَكًاُ طُآلوّ ثىوسيَِ ديٍَا و جاسيَكِ ديكُ دَيطى : ،َ دَِاتُ بُسدَسكآ  واَلًَىاُجًاجًاو
 بُ تُواً بضىُ واَلآ خاَلُ سَصاّ ئاغا فُسِاد كاسيَك ثُياً و ساطثاسدَيُكتاُ ُِيُ... -
 و بابُ ثًَذَكٌُِ و دَيطى :     
 غ ًِض ئًؼًَكىاُ ًٌُ كىسَِكًُ. ٌُْ  طىثا ،ُِسوا دوو سؤر ثًَؽ ئًَظتا فشاٌك و سَصاً ديىُ -
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كؤتايِ واٌطِ ئىسديبةُ ُِػةت بةىو و تاقًكشدٌةُوَكاٌِ كؤتةايِ طةاأل تةا دَِةا  ٌضيةك          
دَبىوٌُوَ وَ كُ دَو دوا دوايًاٌُدا ذاأل و باَلًَكِ لُ باسً ٌُبىو و ِؤػي لُ ُِوىو جًًَُكِ بةىو  

لُ جاساُ الواصتةش ببةىوً ِةُس بؤيةُ      لُ واٌُّ ئًٍطمًضّ ،تًٌُا لُواٌُ و خىيٍَذُ و قىتاغاٌُ ٌُبآ
 داواً لُ با  كشد واوؤطتاّ تايبُتًي بؤ بطشآ  تا بَُلكُ ئُو دواكُوتٍاًٌُ قُسَبىو و ثشِكُوُوَ.

با  قبىَلِ كشد و بشِياس بىو لُ واوؤطتا تايبُتًًُكُّ طاالسّ داواكا تا ئُطةُس كُطةًَكِ   
 ًٍَتُوَ واَلآ. ثآ ػك دآ بؤ واٌُ طىتٍُوَّ بُوَ دَطَُلُ خؤّ بًَ

صؤس خؤػراأل بىوً بُجمؤسَ دَوتةىاٌِ دواكُوتٍةُكامن قةُسَبىو كُوةُوَ. داواً لةُ دَطةتُ       
خىػكُ صؤس خؤػُويظتُكُػي ػرييَ كشد كُ ئُطُس ذُصّ لًًَةُ بةآ دَطَُلةُ وٍةذا طةىآ لةُ       
واوؤطتاّ واٌُّ تايبُتِ بطشآ. ػرييَ ئةُو ثًَؼةًٍاسَّ وٍةِ صؤس ثًَدةؤؾ بةىو و ثًَكةُوَ       

 سواُ دا ئُويؽ بًَتُ واَلِ ئًَىُ و ثًَكُوَ طىود وٌُذ بري. بشِيا
واوؤطتايُكِ كُ ئاغاّ سَصايِ واوؤطتاّ تايبةُتِ طةاالس دؤصيبىويةُوَ ٌةاوّ ذُوًةذ      

ذُوًذ الويَكِ صاٌكؤيِ بىو كُلُ ِىٌُسَ جىاٌُكاٌذا دَخيىيٍَذ و بؤ دابري كشدٌةِ   ،طاديقِ بىو
ًَتُوَ. ئاغاّ طاديقِ قبىَلِ كشدبىوكُ ُِفتُّ طآ خُسجِ خىيٍَذٌِ خؤّ واٌُّ تايبُتًؽ بَم

واٌُ بُ وَ و ػرييَ بَمًَتُوَ. ئاغاّ سَصايِ و ئاغاّ طاديقِ ُِوىو جةاسآ ثًَكةُوَ دَِاتٍةُ    
واَلآ وُ. طُسَتا ُِسدووكًاُ ثًَكُوَ لُ رووسّ كاسَكُّ با  و ئاغةاّ سَصايةِ وُػةقِ بةُ     

ُوَ و دواّ طُعاتًَكًؽ ئاغاّ سَصايِ و طةاالس لةُ   طاالس دَكشد و دَطَُلًذا بُواٌُكاٌذا دَِات
رووسآ دَِاتٍُ دَسآ و دَضىوٌُ ِؤَلِ وًىاٌاُ و ئُوجاس وَ و ػرييَ دَضىويٍُ رووسَكُّ با  
و بُخًَش ِاتٍِ ئاغاّ طادقًىاُ دَكشد. ُِوًؼُ كاتِ واٌُ خىيٍَذٌآ سووبُسووّ طُس و ضةاوَ  

اغاّ طادقِ جطُ لُ وُطُلُّ واٌُ و خىيٍَةذُ  وػك و صبشَكُّ ئاغاّ طاديقِ دَبىويٍُوَ. ئ
سيَِ ًِض جؤسَ قظُو طفتىطؤيُكِ ٌُدَدا و دَبىو تا كؤتةايِ واٌُكةُ تةًٌُا دَسبةاسَّ واٌةُو      

 دٌَا لُوَ تشاصابايُ سيَطا بُ ًِض قظُيُكِ دّ ٌُدَدسا.  ،ساًٍَِاٌُكاُ قظُ كشابايُ
وا بُسدَواً بىو. ًُِ وَ و ًُِ ِاتى ضؤّ ئاغاّ طاديقِ و ئاغاّ سَصايِ بؤ واَلآ وُ ُِس

ػرييًٍؽ ثًَؼكُوتًٍَكِ بُسضاوواُ دَواٌُّ ئًٍطمًضيذا دَخؤواٌذا ُِطتذَكشد. بُ ػًَىَيُكِ 
وا كةةُ دَقىتاغاٌةةُدا صؤس بُطةةاٌايًًُوَ طريوطشفتةةِ قىتابًًةةُكاصياُ ضاسَطةةُس دَكةةشدُ و     

 ُِسدووكًؼىاُ لًُ باسَيُوَ صؤس ئاطىودَ بىويَ.
ٌُوابىو بؤ تاقًكشدٌُوَّ ئًٍطمًةضّ و ئةُو سؤرَؾ ئاغةاّ طةاديقِ      دوو طآ سؤرّ صياتش

ِاتٍُوَ واَلآ وُ تا واٌُ بُوَ و ػرييَ بَمًَتُوَ. ئاغاّ طاديقِ دَيطى  لةُ ػةًَىَ و جةؤسّ    
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وَ ضةاوَسِيَِ ئةُوَ بةىوً ئًَةىَ صؤس لةُوَ       ،ثًَؼكُوتٍُكُّ تؤ و ػرييَ ساصّ ًٌي و بُ دَلي ًٌُ
 .   صياتش بُسَو ثًَؼرت ضىوباُ

ئُو سؤرَ ئاغاّ طاديقِ داواّ لُ ػرييٍآ كشد تا الثُسَِكُ بُ دٌَطًَكِ بُسصَوَ غىيًٍََتُوَ 
ػةرييَ طةُسقاَلِ خىيٍَذٌةُوآ بةىو و      ،و لُكاتِ خىيٍَذٌُوَػذا ُِوأل بذا ًِض َُِلُيُكِ ٌُبآ

وىو وًٍؽ ُِوىو ُِطت و ِؤػًَكي خظتبىوَ طُس ئُو الثُسَِيُّ كُ ػرييَ دَخيىيٍَذَوَ. ُِ
لُػي ُِس طىآ بىو. ػرييَ وػُيُكِ بَُُِلُ بُ صواًٌذا ِةا  بةُآلً ئاغةاّ طةاديقِ طةىيَِ      
      ِ  ٌُدايُ و بؤّ ساطت ٌُدَكشدَوَ طُسً َُِلًٍَايُوَ تةا َُِلُكةُّ ػةرييٍآ بةُ ئاغةاّ طةاديق

بةُآلً   ،كُضِ كُ ديتي ئاغاّ طاديقِ ئُو طُيشّ وَ دَكا. بُ ثُلُ طُسً بُسدايةُوَ  ،بَمًَىُوَ
 سؤرَ تا كؤتايِ واٌُكُ ٌُويَشاً طُسً َُِلًٍَىُوَ.ئُو 

ئُو طآ سؤرَّ كُ بؤ تاقًكشدٌُوَّ صواًٌؽ وابىو وابشياسبىو كُ ئاغاّ طةاديقِ ِةُوىو   
 سؤرآ بًَتُوَ واَلآ وُ و لُ واٌُّ ئًٍطمًضضياٌذا دَطُأل خُسيك بآ.

بؤوَ و صؤس طادَ  بُياٌِ ئُو سؤرَ ئًذّ طُسدمُكُّ سؤرّ ثًَؼىوّ ئاغاّ طادقًي لُبريضىو
و طاكاساٌُ و ُِسوَك جاساُ كُوتًٍُ وُػق و ساًٍَِاُ ذُه كشدٌآ. لةُ كؤتةايِ ولًَبىوٌةُوَّ    
طُعاتِ واٌُكُواٌذا بىويَ وئًذّ صؤسيؽ واٌذوو بىوً. طُسً بُسصكشدَوَ طُيشّ طُعاتُكُّ 

خؤياُ وػةك   طُسديىاسّ كًُ تا بضامن واٌُكُ ضٌُذّ واوَكُ طُسدمُكاٌِ ئاغاّ طاديقِ لُجًَِ
 يُكظُس طُسدمُكاصيي دصيٍُوَ بُآلً تا كؤتايِ واٌُكُ ئًذّ ًِض تآ ٌُطُيؼتىُوَ... ،كشدً

دوايري سؤرّ تُواو بىوٌآ واٌُكاُ با  بؤ طىثاطكشدُ و ثاككشدٌُوآ ذًظاباُ ِاتةُ رووسآ  
و ئاغاّ طةاديقًؽ ِةُس لةُالّ بةا  داواّ لًَكةشدً تةا دواّ تاقًكشدٌةُوَكاُ لةُ ئةُدماوِ          

اقًكشدٌةةُوَكاٌِ ئاطاداسكُوةةُوَ وثًَةةِ بَمًَىةةُوَ. وةةَ و ػةةرييًٍؽ ِةةُس طىثاطةةِ ئاغةةاّ ت
طاديقًىاُ كشد و ُِسدووك ثًَكُوَ ِاتًٍُ دَسآ. ئاغاّ طاديقًؽ دواّ وًىاٌذاسيًُكِ بةاؾ  

 لُ واَلآ وُ ضىوَ دَسآ.
      ُ وَ سؤرّ تاقًكشدٌُويَي ثشطًاسَكاُ بةُ طةاٌايِ وَآلً داٌةُوَ و بُطةُس و دَلًَكةِ خؤػة

تاقًكشدٌُوًَ بُجآ ًَِؼت. و ُِسوا بُ دَلدؤػًُ تاقًكشدٌُوَكُ وَ دَطُأل ػرييٍآ ضةىويٍُ  
 ،ئُو ٌىوطًٍطُ و ػىيٍَُّ كُ ئاغاّ طاديقِ واٌُّ زيَ بُ وٍذاآلُ دَطىتُوَ. لُ دَسطةاً دا 

 دٌَطًي ٌاطًًُوَ.
بةىو كتًَبةِ    ثؼت وًَضيَىَ داًٌؼتبىو و كتًَبًَكِ كُ ديةاس  لُ ،ُِدووكىاُ ضىويٍُ رووسآ

 ،ثُسِثُسِ َُِلذَدايُوَ. ُِس ًٍَِذَ ضةاوّ بُوةُ كةُو  لةُجًَىَ بَمٍةذ بةىو       ،واٌُكاٌِ خؤيُتِ
طةةآلوواُ كةةشد و بُفةةُسوىوَكاٌِ وّ داًٌؼةةتري. ثشطةةًاسَكاصياُ ِةةُوىو بةةؤ ػةةشؤظُ كةةشد و  
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ُِسيُكُواُ دَسباسَّ وَآلوِ ثشطًاسَكاُ دوايَ و دوايُؾ سَصاوٌُذيًُ خؤوةاُ لةُ وَآلوةِ    
 طًاسَكاُ ثًَؼاُ دا.ثش

ئاغاّ طاديقِ بُ وسديُوَ طىيَِ دابىوَ قظُكاصياُ و لُ دوايًؼذا بُ خؤػراَلِ ئةُوَّ كةُ   
 دَتاقًكشدٌُوَكُدا طُسكُوتىو بىويَ ئافُسيٍِ كشديَ.

ئُوجا ًٍَِذيَك بًَذٌَط بىو و لُ ثشِ داواّ لُ ػرييٍآ كشد تا ئُو خاٌىوَّ بُساوبُسواٌةُوَ  
يِ ضٌُذ بُػًَك لُواٌُّ كُ ثُيىٌَذّ بُخىيٍَذُ و واٌُكةُّ طةاالسيُوَيُ   بضآ والّ ئاغا سَصا

بًٍَآ. دَلي وَ خىسثُ كُو  طاالس بشاّ وَ بىو باػُ بؤ داواّ لُ ػرييٍآ كشد بضآ ئُو كةاسَّ  
 بكا؟ وًٍؽ ُِطتاً تا لُطُأل ػرييٍآ بضىُ خاٌىوَكُّ ئُو بُسآ ئاغاّ طاديقِ طىتِ:

 ذُصدَكًُ ًٍَِذيَكت قظُ دَطَُلذا بكًُ. ،خؤ  داًٌؼُوَ سَِا خاتىوُ تؤ بُياسوُتِ -
ػرييَ بٌُاضاسّ ُِطتا. كاتِ ُِطتاٌآ كُلُ دَسكآ دَضةىوَ دَسآ ساوَطةتاو صَسدَيةُكِ    

ئاغاّ طاديقِ كةُوًَكِ وٍةُ وةَ     ،واٌاداسّ بُ سوودا كشدً و ضىوَ دَسآ. كُ تاك بىويٍُوَ
 كشد و طىتِ:

ئاطاداسّ وةَ قىتةابِ صاٌكةؤً وبةؤ دابةري كشدٌةِ        سَِا خاتىوُ وَك بؤ خؤ  دَصاٌِ و -
ثًَىيظتًُكامن واٌُؾ دََلًَىُوَ. وةَ داك و بةابًَكِ ثريَكةًُ ِةُُ كُلُػةاسّ دَريةَ ولةُبآ        
دَساوُتِ و ٌُبىوًٌُياُ ٌاتىاٌَ ًِض ياسوُتًًةُكي بةذَُ و جةاسّ واػةُ ٌاضةاسيؽ دَ  وةَ       

كًَكِ لةُخؤً بضىوكرتيؼةي ُِيةُ كةُ     ًٍَِذيَكًاُ ثاسَ بؤ بًٍَشوُوَ. ئُوَؾ بضاٌُ كُوَ خىػ
 ئُويؽ لُ قىتاغاٌُيُ...

ئاغاّ طاديقِ تُواويَكِ باطةِ ريةاٌِ خةؤّ و كُطةىكاسَكُّ بةؤ كةشدً و دوايةُؾ ثةاؾ          
ثًَؼُكًُكِ دووس و دسيَزيؽ وؤَلُتِ خىاطت ئُطُس وَ ساصّ   كُطىكاسَكُّ بًٍَشيَتُ خىاصبًًًٍَُ 

بكُُ. صؤس ضةاكي دَصاٌةِ كةُ دَودَوًةذا سٌَطةي بُسوواٌةُوَ       بؤ واَلآ تا دَطُأل دايك و باسيذا قظُ
 ٌُواوَو بُ ئاػكشا دَطتُكامن دَلُسصيَ كُ ػرييَ ضٌُذ جاسيَكِ لُ دَسكُّ دا و ِاتُ رووسآ. 

*           *          * 

سَِا لُ ثشِ بًَذٌَط بىو وًٍَِذيَكِ ئاو خىاسدَوَ. وًٍؽ ُِس ُِطتِ واٌذووَتًًُ دَكشد، 
َوشِا طُيشيَكِ ذُطاسآ كشد ُِوا بُ تُواوّ تاسيك ببىو. ئةُو طةُعاتُّ كُلةُواَلآ    لُ ثُدمُس

سَِاّ بىوً كا  ًٍَِذَ خًَشا دَسؤيِ كُُِطتي بُ بُطُسضىوٌِ تُوةٌُآ ٌةُدَكشد. طةُيشيَكِ    
 سَِاً كشدو طىمت:
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-  َ ضةىٌكُ بةُجمؤسَ ئًَةىَ     ،ئُطُس بفُسوىوّ ثامشاوَّ قظُكاصياُ طبُيٍآ دسيَزَ ثآ بةذَي
 ٌذوو و بآ تاقُ  دَبَ.وا

سَِا ُِواُ صَسدَخٌُُ جىاُ و دَلطشَكُّ بُسوو داداوةُوَ و قبةىَلِ كةشد. بةُ ئةاواصيَكِ      
 وًّشَباٌاٌُوَ طىتِ:    

 ئُطُس ئُو ِاتىضؤيُ بُسدَواوُ ئًَىَ واٌذوو ٌُكا وَ قُيذآ ٌاكًُ. -
آ كةُ بةؤ   دَلًٍابَ كُوَ ُِسطًض واٌةذوو ٌةا  وةَ ِةُس كاسَكةًُ ئةُوَّ دَخةىاص        ،ٌا -

 كؤكشدٌُوَّ باغ و بابُتُ جؤساو جؤسَكاُ ُِوًؼُ لُ ِاتىضؤ دا .
 بؤ طاتًَك بًَذٌَط بىوً بُآلً دووباسَ كُ ثشطًاسيَكي لُال طُسّ َُِلذايُوَ بُصاسوذا ِا :

ببىسُ كُ ئُو ثشطًاسَّ دَكةًُ بةُآلً صؤس ذُصدَكةًُ بةضامن وُبُطةتتاُ لةُ طًَشِاٌةُوَو         -
 ُتاُ ضًُ؟ ئُطُس دَكشآ ًٍَِذيَكي بؤ سووُ كٌُُوَ.باطكشدٌِ ئُو بُطُسِات

 سَِا طُسدمًَكِ ثشطًاساوياٌُّ داوآ و ثشطِ:
 تكايُ سووٌرت قظُبكُُ. ،لُوُبُطتُكُتاُ ٌاطًُ -

 كُوًَكي بريكشدَوَ و طىمت:
ثًَي خؤػُ بضامن وُبُطتتاُ لُوَّ كُبُطةُسِاتُكُتاُ دَطؤظاسيَةذا بآلودَكٌُةُوَ ضةًُ؟      -

 ذُصٌاكُُ كُغ بًٌٍَُِّ رياًٌاُ بضاٌآ كُضِ ئًَىَ... صؤسبُّ خَُاكِ
سَِةةا طةةُسيَكِ لُقاٌةةذو تًًَطُياٌةةذً كُلةةُ ثشطةةًاسَكًُ طُيؼةةتىوَ ئةةُوجا ٌُِاطةةًَكِ 

 َُِلكًَؼاو طىتِ:
لُبُس ئُوَّ ذُصٌاكًُ دايك و باوكةُكاُ لةُجًَِ كضةُكاًٌاُ بشِيةاس بةذَُ و بريوبةاوَسِو        -

سٌَطُ ئُطُس دايك و بابِ وَ و ُِسوَِا طةُوسَتشَكاٌِ   ،َبؤضىوٌِ خؤياًٌاُ بُطُسدا بظُثًٍَ
بٍُواَلُ سيَطاّ بشِياسداٌِ رياُ و ضاسٌَىوطِ خؤوًاُ بُوَ دابايُ ئًَظتا صؤس خؤػراأل و ػاد و 

دَوُّوآ بًُ ػًَىَيُ بُُِوىو دايك و بابًَكاُ  ،ػٌُطىَلرت رياباً و لُ ئًَظتا صؤس ضاكرت باوايُ
ىوكشدٌآ كضُكاًٌاُ بذٌَُ دَطت خؤيةاُ ئةُودَوِ دَيةاٌتىاٌِ سووبةُسِوو     بَمًَي ئُطُس بشِياسّ ػ

بةةُسٌَطاسّ طةةُخرتيَ و درواستةةشيَ طريوطشفتةةُكاٌِ ريةةاُ ببٍةةُوَ ٌةةُك دايةةك وبةةا  بةةًََ و 
وُسجُكاٌِ خؤياًٌاُ بُطُسدابظُثًٍََ بؤيُؾ وا بُ ساػكاوّ ئُواٌُ دََلًَي ضىٌكُ وةَ بؤخةؤً   

 ئًُ رياًٌُ تاقِ كشدؤتُوَ. 
شكُ بضامن داخىا ئًَىَ كُ ئًَظتا لُ بُساوبُس وٍُوَ داًٌؼتىوُ وًَشد )ػىو(تاُ كشدووَ؟ طُي

 ضىٌكُ ئُطُس وًَشدتاُ كشدبًَت ئاطاٌرت لُ قظُكاٌِ وَ دَطُُ.
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وُِس بُسِاطتًؽ جًَِ بريو لًَكذاٌُواٌُ. ئُوَّ  ،قظُكاٌِ سَِا وٍِ دَبريو خُياآلٌُوَ بشد
اَلةُ  طةادَ و طةاكاس بىوبةُآلً لةُ دَسووٌةذا ئاسيؼةُيُكِ        ئُو باطِ دَكشد ُِسضةٌُذَ بُسِوو 

طُوسَبىو. صؤسيٍُّ ئُو دايةك و باباٌةُّ كُدَطةتًاُ خظةتؤتُ ريةاُ و ئايٍةذَو ضاسٌَىوطةِ        
جطُسطؤػُكاًٌاُ و لُجًاتِ ئُواًٌاُ بشِياس داوَ طُسَدماً و صؤسبُّ جةاساُ وٍذاَلةُكاًٌاُ تةآ    

و طًةاًٌَكِ ػةُكُ  و واٌةذوو و بُثُيكةُسو     ػكاوُ و لةُرياٌِ ِاوبُػةًذا طةُسٌُكُوتىوُ    
ثؼتًَكِ ضُواوَوَ ِاتىوٌُوَ واَلُ باواًٌاُ. و ُِس ئُو دايك و باباٌُؾ صؤستش ئُفظىغ وغًُ 
و ذُطةةشَتاُ دَخةةؤُ كٌُُدَبايةةُ ئةةُو َُِلُيةةُياُ بكشدبايةةُ و ئةةُوسؤر سَػةةًُياُ بُطةةُس    

 كىيَشَوَسياٌُ بكشدبايُ كُكشدياُ. وٍذاَلُكاًٌاٌذا ًٍَِابايُ و ئاوا وٍذاَلُكاًٌاُ تىوػِ ئُو
بةاٌطِ سَبابةُ خةاصيًَِ كةشد تةا دووبةاسَ        ،سَِا ،لُجًَِ خؤً ُِطتاً تابشِؤً و بُجًَِ بًََمي

و بُ صؤسيًةُ سَِايةُ طةُعاتًَكِ ديكةُؾ      بُ ثشِكًَؼًُطُسوضايُكِ تاصَ دَػياُ بؤ بًًٍََتُوَ. 
 لُوآ واوُوَ و ئُوجا ضىووُوَ ئُويَي بُجًًََّؼت.

ُ بُطثايِ و لُطُس خؤو ٌُسً دَباسّ وَك بَمًَِ ئامساًٌؽ ئاطاّ لُ ضاسٌَىوطِ سَِةاّ  باسا
بًَت و بؤ بُخت سَػًُ ئُو رٌُ جىاٌُّ واداباسيٍَآ. طُسً بَمٍذ كشد و سووّ دَوي كشدَ ئامساٌآ 

 و طىمت: 
لُواٌُيُ طشياٌُكُ  ُِس تًٌُا بؤ سَِا و بُخت و ضةاسٌَىوغ سَػةًُكُّ وّ ٌةُبًَت و     -

 ؤسّ ديكُّ وَك سَِاؾ ُِبَ كُكُغ ئاطاّ لُ طىوتاُ و كَمؤَلِ و كىيَشَوَسيًُكاًٌاُ ًٌُ. ص
باؾ دَصامن كُتؤ تًٌُا ػاًِذوبًٍُسّ سؤرو بُخت سَػًُ صؤس رٌاُ بةىو وّ و ِةُس دَبةِ.    

 كُواتُ ُِس بباسَ تا غُوُكاٌِ دَسووٌت طىوك بدي. 
ٍُكاصيُوَ خةُسيك بةىوً تةا دَػةّا      ئُو ػُوَ تا دسٌَطاًٌَك بةُسِيَك خظةتٍُوَّ ٌىوطةً   
 كىدمكاويًُكًُ صياتش دَبىو بؤ صاًٌٍِ ثامشاوَّ قظُكاٌِ.
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(3) 
 طبُّ سؤرّ دوايِ تاصَ لُخُوآ ُِطتا بىوً كُصٌَطِ تُلُفؤٌآ لًًَذا. 

 طىػًُكًُ َُِلطش :
 ئَُلى فُسوىوُ. -

تُ ٌاسَذُمت كشدُ بؤيًُ صٌَط زيَ دا تا وَبريتاُ بًٍَىةُوَ بُطةُس   طآلو ببىوسَ كُ بًُ ٌاوَخ
 ِاتُكُّ سَِا خاتىوٌآ دَطَُلُ خؤتاٌذا بًٍٍَُ ٌىوطًٍطُّ طؤظاسآ.

دياسبىو كُ ئُويؽ كىدمكاواٌُ بُ دواّ بُطُس  ،دٌَطِ طُسٌىوطُسّ طؤظاسَكًُ ٌاطًُوَ
اوَو طُسَدماوِ بُطةُسِاتُكُّ  ِاتُكُّ سَِا خاتىوًٌَىَيُ و ذُص دَكا ُِسضِ صووتشَ ثامش

 وّ بضاٌآ.
دَلًٍاً كشدَوَ كُ ٌىوطًٍُكاصيِ ُِس بؤ دَبًُ. دواّ خىدا ذافًضيُ تُلُفؤٌُكًُ داٌايُوَ و 
لُ خؤػًاًٌؼي صَسدَ خٌُُيُك ِاتُ طُس لًَىاُ. بُدَلًٍايًًُوَ باطِ رياٌُكةُّ سَِةاّ جًَةِ    

 آلوكشدٌُوَّ دَدا.  طُسدمِ بىوَ و بُالٌِ ُِسَ  صؤسيؼُوَ سيَِ ضاث و ب
خؤػِ و بُ سوويُكِ طُػُوَ بُسَو الّ طؤظاسيَىَ كُوشيةُ سِآ ِةُس كةُ ضةىووُ رووسّ      بُ

طاختىاٌِ طؤظاسَكُوَ ضٌُذيَ كُغ دَسباسَّ بابُتُ تاصَكُوًاُ ثشطًاسكشدو ُِوَلًاُ دا بضاٌَ 
 داخىا ئُوَ ئُو بابُتُيُ كُ طُسٌىوطُس باطِ لًَىَدَكا.

ي داٌُوَ و ضىووُ ٌىوطًٍطُّ طُسٌىوطُسّ و  ٌىوطًٍُكاصيي لُ ثًَؽ ُِسوا بُكىستِ وَآلو
داٌاُ. طُسٌىوطُسيؽ بَُلًٍَِ دا ئُطُس ُِسوا كُ خؤّ وُصٌَذَ دَكةا بُطةُس ِاتُكةُّ سَِةا     
خاتىوٌآ جًَِ طُسٌخ بًَت ئُوا بُ صوويِ كاسّ لُ ضاثذاًٌَِ دَطت ثًَذَكاو بُصدمريَ داطتاٌُكُ 

 ضاث دَكا.
صوو كاسَكامن تُواو كشدُ و دواّ تةُواو بةىوًٌَؽ ضةىووُوَ ٌىوطةًٍطُّ     ئُو سؤرَ ُِس 

طُسٌىوطُسّ و وؤَلُمت خىاطت تا بضةىُوَ طةُسداُ و ديذًًٌَةُ سَِةاّ و بضةي ثامشةاوَّ       
 قظُكاٌِ بٍىومسُوَ.

دواّ وؤَلُ  وَسطشتٍآ لُ طاختىاٌِ طؤظاسآ ضىووُ دَسآ. ثًَؽ ُِوىو ػتًَكِ ضةىووُ  
 ًىَسِؤيًُ خىاسد و بؤ ضاو ثًَكُوتٍآ طُعا  دوو خؤً ئاوادَكشد.سيَظتؤساًٌَىَ و ٌاٌِ ٌ



 40 

طُعا  دووّ دواّ ًٌىَسِؤيُ ضىووُوَ واَلآ سَِاّ و دواّ ضاكى ضؤًٌُ باطِ طشيٍطًذاٌآ 
طُس ٌىوطُسيي بُ بُطُسِاتُكُ بؤ سَِا كشد و داواػي لًَكشد تا صووَ ثامشاوَّ بُطةُسِاتُكُّ  

 صاوٌُذيًُّ ِاتُ طُس لًَىاُ و دسيَزَّ دايُوَ: بطًَشِيَتُوَ. صَسدَخٌُُيُكِ سَ
 *         *        * 

ػرييَ ضٌُذ جاسيَكاٌِ لُ دَسكُّ دا و ِاتُ رووسآ. بُو طُسدمُّ كُ لًًَةذاً صاٌةًي كةُتا    
لةُ تةُك    ،ئُو طُسّ سووداوَكُّ صاًٌىَو تًًَطُيؼتىوَ. دَو دَوُيذا ئاغاّ طةاديقِ ُِطةتا  

 ٍِ ثشطِ:  وًَضَكُوَ ساوَطتاو لُػريي
ئاغاّ سَصايِ ُِوىو ئُو بُػاٌُّ دايُّ كةُ داواً كشدبةىوُ و ثًَىيظةتي ثًًَةاُ بةىو؟       -

 ػرييَ صَسدَيُكِ ػُيتاٌاٌُّ كشد و وَآلوِ دايُوَ:
ئُطُس ًٍَِذيَكِ  ،ئُوَ ثُيىٌَذّ بُقظُكاٌِ ئًَىَو سَِا خاتىوٌُوَيُ ،ساطتًُكُّ ٌاصامن -

َ ضَمِ ًَِؼتىوًٌُوَ ئُوَ دياسَ كُ ُِوىو بُػُكاٌِ بُ ديتاُ قظُ واوُ و ِاتٍُوَّ وَ بًٌُى
 ئُطُس بىوٌِ وًٍؽ لًَشَ سيَِ قظاٌتاُ زيَ دَطشآ ئُوَ وَ دَتىامن... ،تُواوَتِ ٌُداووُتآ

 ئاغاّ طاديقِ قظُكاٌِ ػرييٍِ بشِّ و طىتِ: 
 بؤ واّ بؤضىوّ؟ ،ٌُخًَش -

 يقِ بُ خؤّ ًٍَِاوُوَ:وَ طُسً بُسدابؤوَ و ٌُوذَصاٌِ ضبكًُ. دٌَطِ ئاغاّ طاد
 خاتىو وىَلكِ ئًَىَ ئًُ كتًَبُتاُ خىيٍَذؤتُوَ؟ -

 ُِطتي كشد بُو ثشطًاسَّ دَيُّوآ طُسدمِ وَ بُالّ خؤيذا ساكًَؼآ.
ُِسكُ وَ طُسً بَمٍذ كشدَوَ و طُيشّ ئُوً كةشد ُِطةتا و بةُسَوالّ كؤوُديًُكةُّ الّ     

طشتبىوً بُئاػكشا دَثًًَُكاصيىةذا ُِطةت   دَسكِ رووسيَىَ ضىو. ئُو لُسصَّ كُ ُِوىو لُػِ دا
ثًَذَكشد. خىدايُ! ئاغاّ طاديقِ دَػُزيَ. ػرييَ بُ دٌَطًَكِ لُ طةُسخؤوَ ثًَذَكةٌُِ بةُآلً    
طُسدمُ طشرَكُّ ئاغاّ طاديقِ ٌاضاسّ بًَذٌَطًُّ كشد. ًِض كاتآ ئاطاً لُ ِاوىػؤّ ئاغاّ 

ًِض كاتآ بُالّ ئُوَوًَ  كىدمكاوّ ٌةُبىوَ  طاديقِ ٌُبىوَ بؤ واَلآ و ٌُمشذيىَ يا باػرتَ بَمًَي 
و ٌُكشدووَ. ُِوًؼُ ئُوً ُِس لُو ديى وًَضَوَ بُسواَلُتًَكِ فُسوًًُوَ ديىَ. تا ئُو طةاتُؾ  

ئُويؽ بةُو كةاسَّ    ،ُِسطًض بُ خُياَلىذا ٌُِاتبىو كُ لُواٌُبآ ئاغاّ طاديقِ كًُ ئٌُذاً بآ
من بُخؤوذا طش  و بُ صَظيةُ  لةُ جًَةىَ    ُِسدَويىطت ئُو ػتًُ تآ بطُيٌُآ. بُ طُختِ ددا

 ُِطتاً و بُدٌَطًَكِ بُ ئُدَباٌُوَ طىتِ: 
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 بُياسوُتِ خؤتاُ برييَك لُ قظُكامن بكٌُُوَ. -
طُسً كُ وَك كًَىيَكِ قىسطةِ زيَ ِةاتبىو بُسدايةُوَ و بةُدٌَطًَكِ كضََلةُ وَ كةُ وَك       

 دَبرييَكريِا بًَتُ دَسآ طىمت:
 بًَطىواُ. -

كشد و ِاتًٍُ دَسآ. كاتآ كُ دَسطاواُ بُدواّ خؤواٌذا داخظةتُوَ ػةرييَ   خىا ذافًضضياُ 
 بُ دًَ ثًَكًٌٍُُوَ دَطتِ بُطىتٍآ كشد:

 ثريؤصبآ، ئًؼاَلآل... ثريؤصبآ. ،بآ ،بآ -
بُطُسدمًَكِ تىٌذَوَ ٌاسَصايًًُ خؤً ثآ ساطُياٌةذ و ئةُويؽ طةاتًَك بًَةذٌَط بةىو و لةُ       

 واَلُكُّ وَ دَس كُوتري.
رييَ بُسدَواً لُ باسَّ ئاغاّ طاديقًُوَ دَدواو بُطاَلتُوَ ػتطُلًَكِ دَتطةىتَ  لُسيًَُ ػ
 و ثًَؼذَكٌُِ:

دًٌََى ئةُو ِةُوىو كضةاٌُدا     ،خَُلكِ كاسَبا دَيطشآ تؤ بُسوًمُ ٌُو  ،بُساطتِ كضُكُ
ئاغاّ طاديقِ بُ خؤو بُ القًَكًُوَ ِاتىوَ بُتؤوَ ٌىوطاوَ؟ دَتؤ وَسَ بريّ زيَ بكُوَ كُبا  

دايكت بُوَّ بضاٌَ كآ داواّ تؤّ كشدووَ خؤ ُِس ساطت بُال داديََ و ِةُس خةىاؾ دَصاٌةآ     و
ذُشيُُ تاو دَداتُ تُوَسصيًٍَكِ و دَضًَتُ طةُس ئاغةاّ سَصايةِ كةُ ئةُوَّ       ،ضًاُ بُطُس دآ

 ًٍَِاوَتُ واَلِ ئًَىَ.
  ٌَ ط بةىوً و  ػرييَ ُِسوا ثشِيؼكِ داويؼذي و وًٍؽ بُدًَ سيَىَ بآ ُِطت و ضةشثُ و بًَةذ

ُِس بريً دَكشدٌُوَ. ػرييَ كُ خؤػُويظرتيَ دَطتُ خىػك و ِاودَػيُ ئاوا خُسيكِ بةُيت و  
ثىوسَ فشٌَك  ،ثىوسَ طَُلتٌُُ  ،ئُوَ واوؤرُ ،باَلؤساٌُ ئُدّ ئُطُس ئُواًٌذّ بضاٌَ دََلًََ ضِ

ُ      ،ئُدّ خاَلؤرٌآ دََلًََ ضِ ُكِ لُالية  ،ئًذّ ئُوَ ثاػُومُ ِةُس بةاغ باطةِ وةَ و دايكىة
 و تُواو.  ،دََلًَي ٌا ،ديؼُوَ بُ ئىوًَذّ ٌُبآ ٌاتىامن بري لُ ًِض كُطًَكِ ديكُ بكُوُوَ

بُسِيَىَ بُ ػرييًٍَي طى  باطِ ئًُ خىاصبًٍَِ و داوايُ بُ ِةًض كُطةًَك ٌةَُلآ و ػةرييًٍؽ     
 طفتِ دا باطُكُ لًَشَوَ بربِيَتُوَ و ُِس لُ بُيٍِ خؤواٌذا بًَت و سيًًٍََتُوَ.

ىدا بىوٌُوًَ لُ ػرييٍآ كُ طُضيُوَ واَلآ بشِياسً دابىو كُ ئةُو باطةُ دَطةُأل ِةًض     دواّ ج
 كُطًَكذا باغ ٌاكًُ و كُ ِاتًؼىُوَ واَلآ دايكي بُ ًٌطُساًٌُوَ ِاتُ ثًَؼآ و ثشطِ: 

 سَِا: ًِض بىوَ؟ -
 طُسً بُ ًٌؼاٌُّ ٌُسيَىَ لُقاٌذ.
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 ٌُخًَش، ئُو ثشطًاسَ بؤ دَكُُ؟ -
 ُوَ كُ ُِس ًٌَطُساٌِ تًَذا ػُثؤه ئُدا طىتِ:دايكُ بُطُسدمًَك

 لُ تاقًكشدٌُوَدا خشاث بىوّ؟ -
 لُ ساطتًذا تاقًكشدٌُوَكًُ يُكحاس ئاطىودَ بىو. ،ٌا

 دايكُ بُ ػَمُراويًُوَ ثشطِ:  
 بُآلً طُسوضاو  ػتًَكِ ديكُ دََلآ؟ -

دايكُدا بةُسَو  بُبآ ذُوطَُلُيًًُوَ بؤ ُِآلتٍآ لُ دَطت ثشطًاسَ يُك بُدواّ يُكُكاٌِ 
 رووسَكًُ بىووُوَ و ُِس بُو ذاَلُػُوَ طىمت:

 ًٍَِذيَكي دَطُأل ػرييًٍَذا دَوُوَسّ بىو ًَِؼتاؾ ُِس لًَِ تىوسًَِ.
دايكي طُسدمًَكِ ٌاباوَسِاٌُّ داوآ و ثًَؽ ئُوَّ ُِزي ثشطةًاسيَكِ تاصَػةِ دَطةتكُوآ    

طةُأل دايكىةذا كشدبةىو صؤس    ضىووُ رووسَوَو دَسطاكًُ لةُ دواوَ داخظةت. ضةىٌكُ دسؤػةي دَ    
ٌاسَذُ  بىوً بُآلً ًِض ضاسَيُكِ ديكًُ ٌُبىو.طُعاتًَكًي لُ رووسآ بري لُ ئاغاّ طاديقِ و 
ثًَؼًٍاسَكُّ كشدَوَ بُآلً ُِس جاسيَكي كُ ثًًَُ ػُلُكُّ وَبريدَِاتُوَ بآ ئًدتًاس ))ٌا(( ً 

 بُطُس صواٌِ دادَِا .
بَمًَِ ئامساًٌؽ دَلطةري بىوبةآ بةُآلً سيَةِ طشيةاٌِ       ئُو دواّ ًٌىَسِؤيُ ُِوا ُِوس بىو وَك

 بُخؤّ ُِس ٌُدَدا. تُلُفؤُ وَ دٌَط ِا  طىػًًُكًُ َُِلطش : 
 ئُلؤ فُسوىوُ. -
 طآلو.  ،سَِا ،ئُلؤ -
طآلو بابُ طُوسَ ذاَلتاُ ضةؤٌُ؟ دايةُ طةُوسَ ضةؤٌُ؟ ًِةىاداسً ِةُسباؾ بةَ. دٌَطةِ          -

 ٌُكُوَ دَطىػًًُكُيشِا  بُسص بؤوَ.ثًَكًٌٍُِ بابُ طُوسَّ لُو طُسّ تُلُ فؤ
دََلًَِ وٍِ ثريَوريدتاُ لُ بريضؤتُوَ كُ ٌاتىامن يُك ثؼةىو وَآلوةِ    ،ئُوَ ضًُكضُكًُ -

بةُو طةاأل و تُوٌُةُوَ ٌُِاطةًُ زَي بةشِاوَ لةُ وَآلوُكةُّ         ،ثشطًاسَكاٌت ِةُوىو بذَوةُوَ  
  ِ بابةُ طةُوسَّ كةُ ِةُس      بابُطُوسَيذا وًٍؽ بُ دٌَطًَكِ بُسصَوَ ثًَكًٌُي. دووبةاسَ دٌَطة

 ثًَذَكٌُِ بُسص بىوَوَ:
ئًَظتا يُكُ يُكُ ثشطًاسَكاُ بثشطُ تا وَآلوةت بذَوةُوَ. طةُسَتا لةُ ذةاَلِ خؤوةت        -

دَبآ بَمًَي ذاَلي باؾ بىو بُآلً كُ طىيَؼي لُ دٌَطِ ٌُوَ جىاٌُكًُ بىو ًٍَِذَّ ديؽ  ،ثشطًبىو
 صامن كُ ذاَلِ باػُ ياُ ٌا؟دايُ طُوسَؾ ُِس ضاكُ دَػضاٌِ ضؤُ دَ ،باػرت بىوً
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 بُطُس طاوًُوَ ثشطًي:
 ضؤُ دَصاٌَ؟  ،ٌُْ   -

 بابُ طُوسَ بُ ثًَكًٌٍُُوَ طىتِ:
بُوَيشِا دَصامن كُ ُِسكاتآ ذاَلِ باؾ بًَت ئًذّ ئُوَ بُطُس طُسّ وٍذا دَبؤَلًٍَةآ   ،ِا -

ذوويةُتِ و ثةَُلثِ   و ثشتُ ثشتًُتِ. ئُوسِؤؾ ُِس لُ بُياًٌُوَ تةا ئًَظةتا بةُسدَواً ِةُس بؤآلٌ    
 طشتىوُ. ثًَكًٌُي و لُ وَآلوِ بابُ طُوسَيذا طىمت: 

كُواتُ ئُوسِؤ دايُ طُوسَ دياسَ صؤس باػُ و طىثاغ بؤ خىا كُ ٌُطةاغ ًٌةُ. بابُطةُوسًَ     -
 بُقاقا ثًَكٌُِ:

 دادَّ كضُكًُ، بابت لُ واَلُوَيُ؟  -
 لُوَآلوِ بابُطُوسَوذا طىمت:

 . ًَِؼتا ٌُِاتؤتُوَ ،ٌُخًَش -
 بابُ طُوسَ ثشطًًُوَ:

 ئُدّ دايكت؟ ئُواُ لُويََ؟  -
 طىمت:

 بَُلآ ُِس ئًَظتا باٌطِ دَكًُ  -
دواّ خىا ذافًضّ لُ بابُ طُوسَّ باٌطِ دايكىي كشد. دايكي دواّ قظاُ دَطُأل بابُ طُوسَ 

 يذا باٌطِ وٍِ كشد و طىتِ:
بابةُ طةُوسَ    ،كُّ سيَك خُيَئُطُس دَصاٌِ ئًؼت ًٌُ  وَسَ ياسوُتًي دَ تا واَلُ ،سَِا -

 دَيُّوآ دَطُأل وًىاًٌَكِ بًَطاٌُدا بًٍَُ واَلآ وُ.
 لُدايكىي ثشطِ:  

 وًىاٌُكُياُ كًًَُ؟ بؤ ديٍَُ واَلآ وُ؟ 
 دايكُ كُ ُِسوا بُ ثُلُ بُسَو الّ ِؤَلِ وًىاٌاٌُوَ دَضىو طىتِ:

وَ ئُوػؤ دَطُأل بابُ دَطَُلُ ئُو الوَّ كُ وىغاصَّ بُسطذسووٌُكُّ لُبابت بُكشآ طشتى -
 طُوسَيذا ديٍَُ ئًَشَ تا دَطُأل بابت قظاُ بكُُ. 

 بُطُسطاوًًُكُوَ ثشطًي:
 دَياٌُّوآ لُ باسَّ ضًُوَ بذويََ؟  -

 دايكُ بُبآ ذُوطَُلُيًًُكُوَ طىتِ:
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ئًَظتا  ،ئُتؤؾ ئًَظتا وُيمت بضووتىوَ و لُ ػًَىاصآ ديٍِ دَثشطِ؟ دَتؤ جاسآ ظىوَلًَىَ -
 سواُ.دَطٌُُ طُ

 وَ ئًذّ ًِضًذيكًُ ٌُثشطِ و دَطتي بُواأل ثاككشٌُوآ كشد.
وةَ لةُ ثؼةت ثةُسدَ تؤسِيُكةُّ       ،ُِس ئُو ػُوَ كُ بابُ طُوسَ و ئُو الوَ ِاتٍةُ واَلةآ  

رووسَكُوُوَ ئُوً ديت بُآلً ٌاصامن بؤ ُِس لُ يُكًُ ضاوثًَكُوتٍي ثًَِ ُِطتِ ٌةُفشَتًَكي زيَ  
 كشد و دَ دَلِ خؤوذا طىمت:

رٌُ بًَذَسَتاُ و كُطىكاسَكاٌِ  ،خىدا ئُوَّ بٌُظًبِ طىسطِ بًاياًٌَؽ ٌُكا ،واّ ،اّو -
 ضؤُ دَطُأل ئُو طُسو طُكىتُيذا َُِلذَكُُ.

ئُو ػُوَ الوَّ ٌاوبشاو كُ ٌاوّ حمُػيُد بىو دَطُأل بابُ طُوسَيذا طُعاتًَكِ وًىاٌِ بابُّ 
دوا واَلًاُ بُجًًََّؼت وئُو ُِوىو ثُلُ  بىوُ و وَ ئاطاً لُ قظُكاٌِ ئُواُ ٌُبىو. طُعاتُ و

 و ثًَذاطشتَ و ثشِكًَؼًُّ دايك و با  بابُ طُوسَياُ ُِس ٌُطًَشِايُوَ بؤ ٌاٌِ ئًَىاسآ.
دواّ سؤيؼتٍآ واُ بىو كُ دايكي وَ و وٍذاَلُكاٌِ باٌط كشد بؤ ػاوآ. كاتِ ٌاخنىاسدٌةآ  

ُديذا ٌةُطى . صؤسً ذةُص دَكةشد بةضامن     بابُ ًِضِ دَسباسَّ قظُكاٌِ دَطُأل بابُطُوسَ و حمُػي
 داخىا ض وُطُلُيُك ئُواٌِ كًَؼاوَتُ واَلآ وُ. 

بُياٌِ ئُو سؤرَ لُقظُكاٌِ  دايكىُوَ تًَطُيؼتي كُ حمُػيُد دَطُأل بابُ طةُوسَّ ِةاتبىو   
تا داوا لُ بابُّ بكا  كُوًَكِ بؤ لُ كشيَِ وىغاصَكةُ داػةكًٍَآ. ئةُو طىتبةىوّ كةُ ئةُو       

صَكُّ ثآ ٌادسآ و بابُؾ ُِسطًض ٌُيذَويظت ذُصّ ٌُدَكشد كشيَةِ وىغاصَكةُ   كشيًَُّ وىغا
داػكًٍَآ و كُوِ بكاتُوَ. بُآلً لُبُس قظُّ بابُطُوسَ و ُِسوَِاؾ بؤ سيَضلًٍَاٌآ كُ دَطُأل 
حمُػيُدّ ِاتبىو قبىَلِ كشد و كشيَِ وىغاصَكُّ كشدَ ًٌىَو بةُو ػةًَىَيُ لةىتفًَكِ طةُوسَّ     

كشد. ئَُلبُتُ وَ ئُوُ لُ صواٌِ حمُػيُديُوَ دََلًَي كُ كاتِ خةىا ذافًضيةُ    دَسُِقِ حمُػيُدّ
 بُ بابُّ طىتبىو.

ض  ،دوو طآ سؤر بىو لُ ػرييٍآ بآ ئاطا بىوً و ضةىٌكُ تاقًكشدٌةُوَؾ بةُ كؤتةا ِةاتبىو     
كاسٌُبىوُ بًاٌكًُ و ذُوطَُلًُ ٌُوابىو. بشِياسً دا طُسيَك لُ ػةرييَ بةذًَ. كةُ باطةُكًُ بةُ      

 ي طى  دايكي بُطُسطاوًُوَ ثشطِ:دايك
 ئُدّ لُ ػرييٍآ تىوسَِ ًٌت؟  -

بةُآلً ضةاسَيُكي ٌةُبىو     ،يُكظُس ئُو دسؤيًُ وَبريِاتةُوَ كةُ دَطةُأل دايكىىةذا كشدبةىو     
ُِسدَبىو بُػًَىَيُك ديضَ بُدَسخؤٌُّ كةًُ تةا باطةُكُ ٌُتًٌَُتةُوَ. بةُ صَسدَخٌُُيُكةُوَ       

 بُدايًُ طى :
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ًَك تىوسَِ ٌابري بُكىستًًُكُّ ُِس دَبآ يُكًَكىاُ ثًَؽ ِةٌُطاو  جا خؤ تاُِتايُ ُِس ل -
 ودَطت ثًَؼدُس بًَت و ٌُِطاو بٍآ.

ُ   ،ساطةتذَكُُ  ،بَُلآ - باػةُ تةا صووَ و قىتاغاٌةُ داٌةُخشاوَ بةشِؤ بضاٌةُ        ،ِةُقِ ئًَىَية
 ئُدماوًَكِ تاقًكشدٌُوَكاًٌؼت دَطت دَكُوآ ياٌُ ٌا؟  

كشد و خىدا ذافًضيي زيَ كشد. لُ واَلآ ِاشيةُ دَسآ و   سوخظاسَ وًّشَباٌُكُّ دايكىي واض
بُسَو واَلآ ػرييًٍَىَ كُوشيُ سآ. كاتآ كُ طُضيُ طُسّ كؤآلٌآ ئُوً ديت ثةاَلِ بةُ ديىاسيةُوَ    
داوَ و وَك بَمًَِ ضاوَسِيَِ يُكًَك بآ. تُواوّ لُػي يُكثاسضُ طشِ بىو ويظتي سآ وسِآ لُ كىيَىَ 

 ُآلً ئُو ثًًَضاًٌي و بُدٌَطًَكِ بُسصَوَ طىتِ:ِاتىوً ئاواؾ بطُسِيَىُوَ ب
 طُآلو خاتىوٌآ وىَلكِ! -

 بٌُاضاسّ بُسَو اليُوَ ضىوً و بُ دٌَطًَكِ لُسصؤكُوَ طآلوً كشد:
 ضؤٌَ ضاكَ؟ ،طآلو ئاغاّ طاديقِ -
ئاغاّ طاديقِ ٌُِطاويَكِ بُسَو ثًَؼُوَ ٌا و بُطُسوِ لًَِ ثشطةًي. دوايةُؾ داواّ زيَ    

 ُطتِ ثًَؼًٍاسَكُّ ثآ بَمًَىُوَ.كشدً تا وُب
دَطُأل ئُوَػذا كُ جاسَِاّ جاس لُبُس خؤوُوَ بشِياسً دابىو كُ بةُ سووٌةِ و بةُ ئاػةكشا     

لُ دَلُوَ ٌةُفشَمت لةُ    ،وَآلوِ سَتكشدٌُوَّ بذَوُوَ بُآلً دَو طاتاٌُدا ػُسوي كشد ًِض بَمًَي
اتُػةي بةؤ لةُ وةاأل ِاتٍةُ دَسآ      خؤً دَكشد كُ بؤ صياد لُ ُِوىو سؤريَكِ ئُوسِؤ و ئةًُ طُع 

 َُِلبزاسدووَ. لُ ثشِ برييَكي بُ وًَؼكِ داِا   ئًٍحا بُ دٌَطًَكِ لُسصؤكُوَ طىمت:
ساطتًُكُّ وَ و كىسَِ خاَلُكًُ ُِس لُوٍذاَلًُوَ ٌاوّ يُكرتياُ زيَ ًٍَِاويَ و ئًَظتاؾ  -

ُكشاو خىاسدٌةُوآ ديةاسّ   ئُوَ واوَيُكُ كُ خاَلي داوا لُ واَلُوَواُ دَكا تا سؤريَكةِ بةؤ ػة   
 بكُُ. بُداخُوَ وَ دَصطريامن ُِيُ.

بُ ُِوتًُكُوَ ساوَطتابىو و تًٌُا ِةُس طةُيشّ دَكةشدً تٌُاٌةُ  يةُك وػُػةِ بُطةُس        
بُ تُواوَتِ دياسبىو كُ ضاوَسيَِ ُِوىو وَآلوًَكةِ بةىو تةًٌُا ئةُوَ ٌةُبآ       ،صواًٌذا ٌُِا 

ويظتي خىدا ذافًضيُ بكةًُ كةُ بةُ دٌَطًَكةِ     كُوَ دَصطريامن ُِبآ. كُ بًَذٌَطًًُكُيي ديت 
 وَك لُبٍِ برييَكًًُوَ بًَتُ دَسآ ثشطِ:

سَِا خاتىوُ ساطتًُكُّ بَمآ كُ لُبُس طشفتِ ثًًَُكُوةُ ِةُوأل دَدَّ بُِةُس جؤسيَةك      -
 بىوَ خؤ  لُ ػُسِّ وَ الدَّ؟

 بُ دٌَطًَكِ لُسصؤكُوَ وَآلوي دايُوَ:
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بشِياسَ وَ وًَشد بُ كىسَِ خاَلُكًُ بكةًُ و ئةًُ    ،دَضِباوَسِكُ ُِسطًض واًٌُ كُ تؤ بؤّ  -
 تكادَكًُ سيبىوسّ. ،وُطُلُيُؾ ُِسطًض ثُيىٌَذيًُكِ بُ باسو دؤخِ لُػِ ئًَىَوَ ًٌُ

وَك بَمًَِ لُطُس ثًادَ سِؤيُكُ سابكًُ و ٌُمشةذَويَشا ئاوسِدَوةُوَ دوايةُ ضةىٌكُ دَتشطةاً      
َلآ ػرييٍآ ٌُِاطُ بشِكآ بىو بىوً. بُثُلُ ثةُه و  بُدواوُوَبًَت. كاتآ كُ طُضيُ بُس دَسكِ وا

ُِساطاًٌُكُوَ لُ دَسكًَي دا وَك بَمًَِ يُكًَكي بُ دواوَبآ و سِاووٍةآ. بةآ وضةاُ لةًَي دَدا و     
ثُدمُػي بُ دوطىُّ صٌَطُكُوَ ٌابىو و ثاَلي ثًَىَ دٌَا. دَوطاتاٌُدا خؤً ثآ صَو  ٌُكشا. خةؤو  

والوَ ًِض كُطًَكِ خًَضاٌُكُياُ لُ واَلُوَ ٌُبىوُ. ػرييَ بُخت  دَو طُعاتًذا لُ ػرييٍآ بُ
 بُ َُِلُداواٌُوَ دَسطاكُّ كشدَوَو بُطُسطاوًًُكُوَ دَ سوخظاسيُوَ سوواًٌي و طىتِ:

ئُوَ ضًُ كضآ؟ خُسيكُ دَسكُكُّ لُ طشيَزٌَُ بُسّ؟ ئُطُس بُصَيًت بُدَطةتِ خؤتةذا    -
 ُِسضِ ُِيُتِ لُبشّ دَسكُكُّ بذا.ٌايُتُوَ صطت بُ ذاَلِ با  بظىوتآ كُ دَبآ 

ػرييَ كىدمكاواٌُ ضاويَكِ بُطُس تاطُسّ كؤآلًٌَذا  ،بَُُِلُداواٌُوَخؤً ِاويؼتُ ذُطاسيَىَ
 خؼاٌذ و كُكُطِ ٌُدّ ثشطِ:  

 ضبىوَ كُطت  وَ دوا كُوتىوَ؟ -
 بُبآ ذُوطَُلُيًًُوَ طىمت:

 ئُوسِؤ ئُوً ديت. -
 ػرييَ بُدًَ بريكشدًٌَىَ طىتِ: 

 وَ باطِ كآ دَكُيت و لُباسَّ كًَىَ دَدويَِ؟ سووٌرت قظُ بكُ بابضامن ضبىوَ؟ئُ -
 بُبآ ذُوطَُلًًًُوَ طىمت:

 وُبُطتي ئاغاّ طاديقًًُ. ،ضٌُذ طًَمِ ،واّ -
 ػرييَ ُِسوا كُ بؤٌِ لُثُ دَطتِ خؤّ دَكشد بُذًمُ باصيًُكُوَ طىتِ:

 وَ تا لُوُبُطتُكُتاُ بطًُ.خؤ دَطتِ خؤوي بؤُ ٌُكشدو ،ببىوسَ خاتىو ئاسعيًَذغ -
ئةُوَّ   ،ثُسداغُ ػُسبُتًَكت دَوآ كُوًَك بًًَةُوَ طةُسخؤ    ،ئًَظتا وَسَ بابضًٍُ رووسآ -

جٍذووكُػِ ديىَ ئاواّ سٌَةط وسوو ٌُثةُسِيىَ وَك تةؤ كةُ ئاغةاّ طةاديقًت ديةىَ و وا سٌَِطةت         
ضاوبآ و لُبريً ٌُضىوبًَتُوَ  ثًٍَُواوَ. تا ئًَظتاؾ كُ سووخظاس و طُسو طُكىتِ ئُو كابشايًُ لُبُس

 ض جًَِ بُجٍذووكاُ ٌاضآ. لُو طاَلتُ وطُوُّ ػرييٍآ ثًَكٌُري طششيِ و دَ وَآلوذا طىمت:
 دَكشآ بضامن جٌُابعازي بفُسوىوُ تا ئًَظتا ضٌُذ جاساٌتاُ طُسو طُكىتِ جٍذووكاُ ديىَ؟ -

 ػرييَ بُخىيَ طاسديُوَ طىتِ: 



 47 

 كًامن بُساوبُس ساوَطتاوَ. ئُوَتا ُِس ئًَظتا يُكًَ ،صؤسيؽ -
 ُِسدووكىاُ بُدٌَطِ بُسصَوَ ثًَكٌُري و ػرييَ دَطتِ طشمت و بُسَو رووسَكُّ خؤيُوَ بشدً.

بُطُوُو طاَلتُ و طُثُكاٌِ وّ كًُ كُوُ ِاشيُوَ طُسخؤ. طُعاتًَكىاُ دَطةُأل ػةرييًٍَذا   
 بُ قظاُ بُسآ كشد. لُ ثشِ كُوشيُوَ بريّ دايكي و طىمت:

 دسٌَطُ.  ،ؤئُيُسِ -
 ػرييَ بُطُسطاوًُوَ ثشطِ:  

 ديظاٌُوَ ضبىوَ؟  -
 طىمت:

 دايكي ويظتِ طُسيَكًؽ لُ قىتاغاٌُ دًَ. -
 ػرييَ ٌُِاطُيُكِ ئاطىودَيًًُّ َُِلكًَؼا و طىتِ:

وَ ثًَؽ ِاتٍِ تةؤ   ،ضىٌكُ وَآلوت ٌادٌَُوَ ،ئُو صَظيُتُّ وُكًَؼُ و لُ خؤسِا وُضؤ -
ئادَوًضادّ دَدويٍََ ُِسوَك ِةُسطًض ٌُتٍاطةَ و بةُجؤسيَكِ واؾ     بُ جؤسيَكِ وا ،لُوآ بىوً

 دَفتُسّ تاقًكشدٌُوَكاُ دَػاسٌُوَ ُِسوَك بَمًَِ ثُسوٌَذَّ تاواٌكاسياًٌاُ بُ دَطتُوَبآ. 
 لُو ثًَك طشتٍاٌُّ ػرييًٍَشِا قاقا ثًَكًٌُي و طىمت:

 ئُدّ ئًَظتا ض بكُيَ؟  -
 ػرييَ ػاٌُكاٌِ َُِلتُكاٌذُ و طىتِ:

ًِض تا سؤرّ دَسضىوٌِ ئُدماوُكاُ ُِس دَبةآ ساوَطةتري ئةُوجا دواّ تةاوتىآ كشدٌةِ       -
 ثُسوٌَذَكاُ دَصاٌري داخىا ذُبظِ تاُِتايُيَ يا فُسواُ بُ لُطًَذاسَ داٌري.

داواً لُ ػرييٍآ كشد تا سؤرّ دَسضةىوٌآ ئُدماوةُكاُ ثًَكةُوَ بضةًٍُ قىتاغاٌةُ. ػةرييَ       
 بُبريكشدٌُوَوَ ثشطِ:

ثًَتىايةُ بةؤ خةىسدادآ وَسبطرييَةري يةا دَبةآ        ،تؤوَ تاقًكشدٌُوَكاصياُ ضةؤُ داوَ  بُالّ -
 ديظاٌُوَ تا ػُِشيىَسآ ثًَذا بًًٍَُوَ و طُعِ بكُيَ؟

 دَذاَلًَكًذا كُ َُِلذَطتاً تا وَدَسكُوً و ئُوآ بُجآ بًََمي وَآلوي دايُوَ: 
 ،و دَفتُسوكتًَبامن ٌةُواوَ وَ ُِسطًض ذُوطَُلُّ واٌُ  ،واّ خىاٌُكا ئًكىالًىاُ ُِبآ -

 ُِس لُ ئًَظتاوَ ضٌُذ وؤوًَكاُ ٌُصسّ ئًىاوضادَّ دَكًُ دَسضىو . 
 ػرييَ قًت بؤوَ و طىتِ: 

بؤ ُِس دووكىاُ ٌُصس كُ بَُلكُ  ،كُواتُ بُقىسباٌت   ئًَظتا كُ صَظيُتُكُّ ُِس دَكًَؼِ
 ئآ دَسويَكىاُ زيَ بكشيَتُوَ و وًٍع دَسضي. 
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لُ سِيًَةُ وَك وشؤظةُ تاواٌبةاسو طىٌاِباسَكةاُ      ،لُ ػرييٍآ ِاشيُوَ واَلآ دوا خىا ذافًضيُ
طُسً بُسَو خىاس بُسدا بؤوَ و بةُ ِةٌُطاوّ ِةُساو بةُسَو واَلةُوَ دَضةىوً. تشطةِ دووبةاسَ         
تىػبىوٌُوَّ ئاغاّ طاديقِ واّ لًَذَكشدً ُِسوَك ِةُآلتىواُ وَثُلةُ ثةشِووصَ و َُِلةُداواٌِ     

ُوَ بُسدَسكِ واَلآ و صٌَطي لًَذا بُ ػَمُراويًُوًَ  ضةاويَك بةُ دَوسو   خظتبىوً. كاتآ كُ طُضي
 بُساٌذا طًَشِاو ٌُِاطُيُكِ ئؤخًُ َُِلكًَؼا و بُ خؤػِ و ػاديًُوَ ضىووُوَ واَلآ.

          *           *  * 
ئُو سؤرَ  و سؤرَكاٌِ ديؽ يُك بُ دواّ يُكذا دَسِؤيؼذي بآ ئُوَّ ًِض ػتًَكِ تةاصَ سوو  

ذا. ضٌُذ سؤريَك بُطُس سووداوَكُّ ئاغاّ طاديقًذا تًَثُسِّ بىو و بُ تُواوَتًي باطُكُ لُ بري ب
خؤً بشدبؤوَ. طُسَتاّ وَسصّ ِاويٍآ بىو. ئُو سؤرَ بُياًًٌُكُّ دَطُأل ػةرييٍآ بشِياسوةاُ دا   

ًَىَ ضىوً ُِس لُ ذُطاسيَي خىدا خافًضّ لُ دايكي كشد و بُسَو دَسك ،ثًَكُوَ بضًٍُ كتًَبداٌُّ
دَسطاكًُ كشدَوَ خاصيًَكِ ثريََلُ  ،تا لُ واَلآ  وَدَسكُوً كُ دٌَطِ صٌَطِ دَسكُّ بُسص بؤوَ

بُ دٌَطًَكِ وًّشَباٌاٌةُوَ طةآلوّ كةشد و بُػةًَىَ صوةاًٌَكِ       ،لُ ثؼت دَسكًَىَ ساوَطتابىو
 ػاسطتاًٌاٌُوَ ثشطِ:

 ئُسآ كضُ خاتىوٌُكُ، ئًَشَ واَلآ ئاغاّ وىَلكًُ؟ -
 طاوًُكُوَ تًَىشواٌِ و وَآلوي دايُوَ:بُطُس

 ئُدّ ئًَىَ؟ ،بَُلآ -
 بآ ئُوَّ وَآلوي داتُوَ طىتِ: 

 دايكتاُ تُػشيفًاُ لُ واَلُوَُ؟ -
 ُِس لُبُس دَسكًَىَوشِا باٌطِ دايكي كشد:

 خاصيًَك لُبُس دَسكآ ئًؼًاُ بُ ئًَىَيُ. ،دايُ -
بُسص بؤوَ. خىدا ذةافًضيي لةُ خاصيةُ    دٌَطِ ٌُِطاوَكاٌِ دايكي كُ بُسَو دَسكًَىَ دَِا  

 ثريََلُكُّ كشد و بُ دواّ ػرييًٍَذا ضىوً.
ػرييَ ُِسوَك ثًؼُّ خؤّ ػاد و ػٌُطىأل و سووطُؾ بىو و طُوُو طاَلتُو جُفٌُطُكاٌِ 
وًٍؼًاُ طُسً داًٍَِابىو. دواّ طُعاتًَك كُلُ كتًَبداٌُ ِاشيُوَ واَلآ سووبُسووّ وشضىوؤٌِ 

ايكي بىووُوَ. دايكي ُِس ضاوّ بُ وَ كُو  وَك ئُطثٌُذّ طُس ئةاوسّ  و طشريُ سوخظاسّ د
 لُ جًَىَ دَسثُسِّ و بُ تىوسَِيًًُوَ طىتِ:
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ذُصً دَكشد صَوّ قَمًؼابايُوَ و قىوتِ داباً وَ كُ طُسً  ،تؤ ئُو سِؤ ئابشووّ وُ  بشد -
 لُو سَفتاسَ طؤسِاوَّ دايكي طىسِوابىو بُطُس طاوًُكُوَ ثشطًي: 

 وُطُس ضىكشدووَ؟بؤ؟  -
 دايكي بُ تىوسَِيًًُوَ قًزاٌذّ: 

جا ض واوَ ٌُيكُّ؟ تؤ لُ خؤ  طُوسَتش  ًٌُ كُ بؤ خؤ  وَآلً دَدَيتةُ خىاصيةاس ؟    -
ئُوَؾ لُ كةىآ؟ لُطةُس جةادَّ! بُسِاطةتِ كةُ! ٌةاصامن ض بَمةًَي؟ تةا دَِةا  وسدَ وسدَ لةُ           

دايكي ئُوَّ لُ كىآ صاًٌىَ. ٌاكا  وُبُطتُكُّ دايكي دَطُيؼتي بُآلً لُوَّ طُسطاً بىوً كُ
ئاغاّ طاديقِ ِاتبًَتُ ئًَشَ و يا ُِس بُ تُلُفؤُ ئُو باطُّ بُ دايكي طىتبآ. دَ دَلِ خؤوذا 

 ُِسوا جًٍَىً دَداُ كُ دايكي دووباسَ بُ تىوسَِيًًُوَ طىتِ:
ُبُسّ دا دَصاٌِ ئُو خاصيُّ ئُوسِؤ ِاتبىو كآ بىو؟ يُكظُس ئُو رًٌُ وَبريِاتُوَو دَلي خ -

 و صاًٌي كُطُسّ ئُو طَمؤَلُّ لُ كىيَىَيُ. بُآلً خؤً بآ ئاطا ًٌؼاُ دا و ثشطًي:
 بؤ وُطُس ئُو رٌُ كَِ بىو؟ ،ٌُخًَش -
 كي بُ طشضًًُكُوَ وَآلوِ دايُوَ:داي
ئُوَ داكآ ئاغاّ طاديقِ بىو كُ تُػشيفًاُ ًٍَِابىو و ِا  وٍِ طٌُطُو بُسد كةشد و   -

امن تؤ لُ كُيُوَ دَطُأل كىسَِخالت بىوٌُتُ دَصطةرياُ و ئًَىةُ ئاطاوةاُ زيَ    وَسَ بض ،لًًَذا سؤيِ
ٌُبىوَ! ئُوَ ئُتؤ ػُسوآ ٌاكُّ ُِسوا بُطاٌايِ دسؤياُ دَكُّ؟ لُوَّ تُسيق ٌابًُوَ كةُ بةؤ   

 خؤ  ديًٍَُ طُس صاس و صواٌاُ؟ ،خؤ  بُ دَطتِ خؤ 
 صَسدَيُكي كشد و طىمت: 

َ كُوا بُجمؤسَتاُ وُطُلُكُ طُوسَكشدووَ؟ بةؤ خؤػةتاُ   جا ئُوَ ئًَظتا ض قُوواو ،ئؤّ -
ضاك دَصاٌَ كُ ُِس بؤ ئُوَّ لُ يُخُّ خؤوِ كُوُوَ ٌاضاسبىوً ئُو دسؤياٌُ تًَك كُوةُوَ و  

 ُِس ئُوٌَذَ و ًِضًذّ.
 دايكي ئُجماسَياُ بُ ًَِىسيُوَ طىتِ:

-    ُ تةؤ كةُ    ،ُِةُس ئًؼةُو سَمسًَكةِ ُِية     ،ئاخش ئاصيضَكًُ ُِس كاسَو سيَةِ خةؤّ ُِية
دَتُّويظت خىاطتُكُّ سَ  كُيُوَ دَبىو زيَ طُسِاباّ بًٍَُ واَلآ ئُوجا صؤس بُسيَضَوَ وَآلوِ 
سَتكشدٌُوَ  داباٌُوَ ٌُك بضِ دسؤياُ بكُّ. ئُوَ بؤ ثًَتدؤػُ ُِوىو ئًؼةُكاٌت ِةُس بةؤ    

ؤ  خؤ  بُتٌُآ ئُدماً بذَّ؟ بؤ بؤ ئُدماوذاٌِ ئًؼُكاٌت داواّ ياسوةُتِ لةُ واٌةُّ لةُ خة     
 طُوسَتش ٌاكُّ و دَطُأل وَ و بابتذا ساويَزاُ ٌاكُّ؟ 
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دَطتِ دايكىي طش  و لُطُس قٌُُفُكُ لُ تًٌُؼت خؤوُوًَ داٌا و داواً زيَ كةشد تةا صؤس   
 لُطُس خؤو صؤس بُ ٌُسوًي وُطُلُكُ بؤ بطًَشِيَتُوَ. 

 دايكي طُيشيَكِ بُ سِكُوَّ كشدً و طىتِ:
دواّ ػًَشو سيَىّ  ،طاديقِ ِاتُ واَلآ و خؤّ ٌاطاٌذ داكآ ئاغاّ ،كاتآ كُ تؤ سؤيؼتِ -

ًٍَِاٌُوَيُكِ صؤس و ثًَؼُكًًُكِ دووس و دسيَز وُبُطتِ ِاتٍُكُّ ًٍَِايُ طؤسِآ. وٍةًؽ دَ  
ئُطُس وؤَلُ  بفُسوىوُ ُِسكُ سَِا ِاتُوَ واَلآ ئُوَ ئُو باطُّ دَطَُلذا  ،وَآلوِ ويذا طىمت

 دَكُوُوَ و بؤضىوٌِ و يؽ وَسدَطشً.
 دوايُؾ داكآ ئاغاّ طاديقِ ثشطِ:  

 سَِا خاتىوُ بُ دَصطرياٌُ؟ -
وًٍؽ كُ ُِسطًض ضاوَسِواٌِ قظُيُكِ وا ٌةُبىوً بةآ وسدبىوٌةُوَ و بةآ سِاوةاُ وَآلوةي       

 ٌا ضؤُ؟ ،دايُوَ
 داكآ ئاغاّ طاديقِ طُسيَكِ باداو و طىتِ: 

دَصطرياٌةِ كةىسِّ   ذُوًذ ُِقِ بىو تًَطُيؼتبىو كُ خاتىوٌآ كضتاُ دسؤّ كشدووَ كةُ   -
ٌةا سَِةا    ،خاَلًُتِ وًٍؽ ُِس بؤ ئُوَّ تؤ بُ دسؤصُ دَسٌُيةُّ دَطةتبُجآ وَآلوةي دايةُوَ    

 ،خاَلُكُّ داواّ كشدووَ بُآلً سَِا ًَِؼتا وَآلوِ تُواوّ ٌُ داوٌُوَ ،خاتىوُ دسؤّ ٌُكشدووَ
و ثُطٌُذّ كشدووَ و دياسَ سَِا كىسَِ خاَلُكُّ بُ دَلُ  ،بُآلً بُطىيَشَّ فُسوايؼاتُكاٌِ ئًَىَ

 بُ تُواػُ وَآلوِ ساطتُكًًَاُ بُ ئُسآ بذاتُوَ.
ئُوجا داكآ ئاغاّ طاديقِ ُِطتا و ثًَؽ سؤيؼتٍآ داواّ لًَكشدً تةا بةُتؤ بَمةًَي و تةؤؾ     

 دَسباسَّ كىسَِكُّ صياتش بريبكُيتُوَ. 
 *         *         * 

طةشّ قظةُكاٌِ سَِةابىو     سَِا وَ كؤكُ ِةا . سَبابةُ خةاصيًؽ كةُ دَطةُأل وٍةذا طةىآ       
دَطتبُجآ بُ ساكشدٌُوَ بُسَو وُتبُخُوَ ضىو و ثُسداغُ ئاويَكِ بؤ سَِاّ ًٍَِا. سَِا قىوُ 
ئاويَكِ خىاسدَوَ و ثُسداغُكُّ لُطُس وًضَ صَسدباوَكُوَ الّ دَطتًُوَ داٌةا و ٌُِاطةًَكِ   

 قىَلِ َُِلكًَؼا.
ِ ًٍَِةةذَّ دّ طةةُؾ ٌبةةُ ئاػةةكشا فشوًَظةةكِ بةةُ ضةةاواٌُوَ ديةةاس بةةىو و ضةةاوَكا   

وَك وشؤظًَكةةِ ثُسيَؼةةاُ و تًَىةةاو و ئةةاَلؤص دَضةةىو كةةُ داخًَكةةِ صؤس بةةؤ كشدبىوٌُوَ.ِةةُس
سابىسدووّ خؤّ غىا. ثشِّ طُسووّ طشياُ بىو و دٌَطِ زيَ بشِيبىو. سَبابةُ خةامن طةُسدمًَكِ    
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ِةَُلطشيَ.  ًٌطُساٌاوّ داوآ وَك ئُوَّ ثًَي بَمآ كُلُ قظُكاُ طُسيَري و بؤ سؤرّ دوايًًةاُ  
 ضىٌكُ سَِاػي بُو ذاَلُوَ ديت طىمت:

ًٍَاٌةُوَّ يادَوَسيًةُكاٌِ سابةشدوو ئةاصاس  دَدَُ و ٌاسَذةُتت دَكةُُ و         - ئُطُس بةري ِ
 ٌاتىاٌِ بًاٌطًَشِيُوَ قُيٍاكا. ئُو اليٌُُياُ زيَ البُ و ئُوَّ دَوًًٍََتُوَ ئُواُ وَطًَشَِ. 

 سَِا طُسيَكِ لُقاٌذ وطىتِ:
كِ بةآ ِةُس دَبةآ بًاٌطًَشِوةُوَ و باطةًاٌكًُ ِةُس بةؤ ئةُوَّ طةُسوبٌُذّ          ٌا ُِس ضؤًٌَ -

ئُوَؾ بضاٌَ كُ بؤ وضؤٌاوضؤُ ئُو رياٌُ طُساٌظُس ػادّ و  ،بُدبُختِ و ٌاخؤػًًُكاٌِ وَ بضاٌَ
خؤػًُّ وَ بىوَ دؤصَخِ طًاُ ثشِووكًََ و لُتىاٌا بُدَس. سَِا بًَذٌَط بىو و ضٌُذ ٌُِاطةُيُكِ  

اُ و خةؤّ ئاوةادَكشدَوَ تةا بةُ كةاوَ خةؤ دَطةتكاتُوَ بُطًَشِاٌةُوَّ ثامشةاوَّ          قىوَلِ َُِلكًَؼ
 دواّ بًَذٌَطًًُكِ وُيمُو دسيَزخايُُ دَطتِ ثآ كشدَوَ:   ،وُطُلُو بُطُسِا  و سووداوَكاُ

 طُسدمًَكِ وًّشَباٌاٌُ و ثشِطؤصً دايُ دايكي و طىمت:  -
ئًَىُ ُِسطًض كضةِ   ،دَتاٌتىاٌِ بَمًََ ٌائُوَ ُِس ثًَىيظتِ بُ بريكشدٌُوآ ٌُبىو ئًَىَؾ  -

و تُواو. بؤ ثًاو بشِاوُ تا كضآ بذَيٍُ ثًاويَكِ وَك  ،خؤواُ ٌادَيٍُ ثًاويَكِ وَك كىسَِّ ئًَىَ
 كىسَِ ٌُخؤػُكُّ ئًَىَ؟ 

 دايكي بُدَطت سوووُتِ خؤّ سًٌُوَ و طىتِ:
بًَذَسَتاٌةُ بُِةُصاس    ئُوَياُ ٌُدَبىو وَ ئاوا ئُو بٌُذَيُّ خىداّ طةٌُطُو بةُسدًٌَي،   -

ذُصو ئاسَصوو و ًِىاو ئىوًَذَوَ ِاتؤتُ دَسكآ وُ، ئًَظتاؾ وةَ بةًَي و بةُبآ طىيذاٌةُ ئةُو      
 ُِوىو ُِطت و ٌُطتاٌُّ ٌاخِ دايكًَكِ سٌَخ كًَؽ وَآلوًَكِ ئاواّ بذَوُوَ؟

اّ بُِاتٍُوَّ با  بؤ واَلآ بؤ ٌاخنىاسدٌِ ًٌىَسِؤرَّ قظةُكاٌِ وةَ و دايكةي بشِاٌةُوَ. دو    
ٌاٌِ ئاطاً لُفظكُفكِ دايك و با  بىو و صاًٌي كُ بُطُسِاتِ ِاتٍآ داكآ ئاغاّ طاديقِ بؤ 
با  دَطًَشِيَتُوَ.بؤ ئُوَّ قظُكاًٌؼًاُ زيَ تًَك ٌُدًَ ضىووُ رووسَكُّ خؤً و بُكتًَبًَكًةُوَ  

 طُسقاأل بىوً و خؤً ثًَىَ خافآلٌذ.
ُ ئةُدماوِ تاقًكشدٌةُوَكاُ سؤرّ دواتةشآ    دواّ ضٌُذ سؤريَكاُ قىتاغاٌُ بآلوّ كشدَوَ كة 

سادَطُيٌُشآ. وَ و ػرييَ بُ تُلُفؤُ بشِياسواُ دا و سيَككُوتري تا ثًَكُوَ بضةًٍُ قىتاغاٌةُ.   
 ئُجماسَياُ ػرييَ صووتش ِاتبىوَ بُسدَسكِ واَلآ وُ و ساوَطتا تا وًٍؽ ئاوادَ بىوً. 

دَ دَلِ خؤواُ باغ دَكشد و بريو بةؤ  دَطُأل ػرييٍآ ثًَكُوَ كُوتًٍُ سِآ. ُِسيُكُواُ دَس
ضىوٌِ خؤواُ دَسباسَّ  ئُدماوِ تاقًكشدٌُوَكاُ دَسدَبشِّ كُلُ ٌاوَسِاطتِ كؤآلًٌَي ضةاو بةُ   
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الويَكِ كُو  كُ ثاَلِ وَديىاسيُوَ دابىو. كىسَِ الوَكُ دواّ ديتٍةِ ئًَىةُ بةُسَو الّ وةُوَ     
 ِا  و طآلوّ كشد و ثشطِ:

 ري؟ببىوسُ ئًَىَ سَِا وىَلك -
بُتشطًَكُوَ طُيشيَكِ ئُو و دوايُؾ طُيشيَكِ ػرييٍي كشد. ػةرييًٍؽ بُطُسطةاوًُكُوَ دَ   
 الوَكُوَ ساوابىو. الوَكُ دووباسَ ثشطًاسَكُّ كشدَوَ و وَ بُ دٌَطًَكِ لُسصؤكُوَ وَآلوي دايُوَ:

 ئُّ ئًَىَ؟ ،بَُلآ -
 الوَ طُيشيَكِ وسدّ دَوىضاوّ كشدً و طىتِ:

ِاتىوً داواتاُ زيَ بكًُ ئُطةُس وُطةُلُّ دَصطرياًٌُكةُّ كةىسَِ      ،ذًوَ بشادَسّ ذُوً -
ساطتًُكُّ باسّ دَسووٌِ ذُوًذ  ،خاَلُكُتاُ دسؤيُ صياتش بري لُ ثًَؼًٍاسَكُّ ذُوًذ بكٌُُوَ

 صؤس باؾ ًٌُ و باسّ وًَؼكِ ُِوىو كُطىكاسو ئاػٍاو دؤطت و بشادَسَكاٌِ ًٌطُساُ كشدووَ.
يََ دَ دَواسَكاٌِ ِةُوىو لُمشةذا وَجةؤؾ ِةا  و صؤس بةُ      بُ بًظتٍِ ٌاوّ ذُوًذّ خى

 سَِقًُوَ سووّ دَوي كشدَ الوَكُو طىمت:
لُوًٍؼُوَ بُئاغاّ طاديقِ بَمًََ دَطُأل ِةُوىو ئةُو    ،وَ ساطتًُكُيي طىتىوَ ،ٌُخًَش -

 سيَضَؾ كُبؤيامن ُِيُ بُآلً لُو ُِوىو وىصاذُوُتُياُ واٌذوو بىووً وذُصيؼي زيَ ًٌُ ئًذّ ٌُ
 ئُواُ و ٌُ تُتُسَكاًٌؼًاُ وىصاذًىي بَ. 

دَلًٍابَ ٌُذُوًذ و ٌُتُتُسَكاًٌؼًاُ وُبُطتًاُ ئاصاسو ٌاسَذُتًُ ئًَىَ ًٌُ بُآلً ئُطُس  -
دَسباسَّ دَصطرياٌُتًُكُتاُ دسؤ  دَطُأل ذُوًذّ كشدبًَت ئُوا طفتةت دَدَوةآ ِةًض كاتةآ     

دَصاٌِ بؤ؟ لُبُس ئةُوَّ كةُ بُسِاطةتِ     خؤػِ لُرياٌِ خؤتاُ ٌابًٍَ و ُِسطًض بُختُوَس ٌابَ
 دَلِ ذُوًذ  ػكاٌذووَ و ذُوًذيؽ ُِوًؼُ و تاُِتايُ ضاوّ لُ دواتُ.

 بُبًَضاسيُكُوَ طىمت: 
 تى خىا بُطُ وَّ طشيامن ِاتآ. ،وَّ بابُ طًاُ ضٌُذ دَلطريَ -

   ُ كاٌِ ِةُس  كىسَِ الوَكُ طُسدمًَكِ تىوسَِيًًُّ تًَربِيي و طُسيَكِ بادا و سؤيةِ بةُآلً قظة
ُِوىو تا ئُوشؤؾ ُِس بُدواوُوَُ و دَطَُلىذا دَريَ و ضؤٌِ طى  وا دَسضىو و لُو سؤرَ بةُ  
دواوَ ئًذّ وَ بُختُوَسيي زيَ وٌبىوَ و دواّ ئُوَؾ سيَشَِوّ ساطتُقًٍُّ وَ طؤسِا و ًََِمًَكِ 

 سَػِ بُطُسدا كًَؼشا. 
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(4) 

ئىوًَذ تاكُ ئةُويٍِ وةَ بةىو، ِةُوىو      ،يتُوَضٌُذ واٌطًَك سابشدُ ضٌُذ جاسيَكامن ئىوًَذ د
جىاًٌُ دًٌايُ دَبىوٌِ ويذا كؤببؤوَ بُآلً ًِض جاسيَكًؼًامن ٌُويَشا ًٌٍَِّ ػاساوَّ ٌاو دَلِ خةؤً  
بُ ئىوًَذ بَمًَي كُ ػُو و سؤريؼي ُِس بُيادّ ئُوَوَ بُطُس دَبشدُ. سٌَطةُ ئىوًَةذيؽ ِةُسوَك    

بُآلً ُِس جاسيَكِ كةُ يةُكرتواُ دَديةت     ،ذا بًٍَآ و بَمآوَ ٌُيىيَشابآ قظُّ دَلِ خؤّ بُ صواٌ
طشِّ ئاطشّ طُسَدمُكاصياُ ًٍَِذَّ دّ ثشِ تاو وتًةٍرتو طةُسوىطىسِتش دَبىو.تةُواوّ خىاصياسَكةاصيي     
بًُِىاّ ئىوًَذيُوَ سَِ  كشدٌُوَ. ِةاويَ دووبةاسَ طُسوايًًُكةُّ خةؤّ لةُ دَطةت دايةُوَ و        

َ ػٍُػٍآ. قىتاغاٌُكاُ كشابىوٌُوَ و طشوػت جةن و بُسطةُ   طشوَباّ طاسديؽ وسدَ وسدَ كُوتُو
طُوصَكُّ خةؤّ ًٍَِةابؤوَ دَسآ و كشاطةُ سٌَطًٍُكةُّ دَبةُس كشدبةؤوَ. ضةًَزً لُخؼُخؼةِ         
طُآلكاٌِ ريَشثًَِ ٌُِطاوَكامن وَسدَطش . بُتُواوَتِ ػُيذاو طُوداطُسّ جىاًٌُ تايبُتًًُكةُّ  

 ػُيذاياٌُتش لةُ طةاَلُكاٌِ ديكةُ دَديتةُوَ، دَدَلةِ      خىدّ ثايضآ ببىوً. دًٌاو ئاواصّ وُلُكامن
ُِسوَك وُلُكاًٌؽ ئاواصّ عاػقاًٌُ بةؤ   ،خؤوذا، لُ بُساوبُس ئاويٍَُوَ دَطُأل ئىوًَذيذا دَدواً

دَضشِّ. ضٌُذ سؤريَك بىو ئاغاو خاصيآ طةُوسَ لةُ واَلةآ وةُبىوُ. طةًًًٍُ ضةاً ِةَُلطش  ولةُ         
وَ ضىوً. داك و بابًؼي ُِسوا دَطةُأل ئاغةاو خاصيةآ طةُوسَ     وُتبُخًَىَ بُسَو الّ ِؤَلِ وًىاٌاٌُ

لُوآ داًٌؼتبىوُ و دايكي داواّ لًَكشدبىوً ضاّ تاصَ دَوًاُ بؤ ببًُ. ُِسكُ طُضيُ ثؼت دَسكةآ  
 طاَلؤٌِ وًىاٌاُ دٌَطِ بابُ طُوسَّ لُ جًَِ خؤوِ وػك كشدً.

يةُ ضةِ ِةُس دَبةآ     فُسِاد ئُوَ تاكُّ ُِسوا دَتُوآ دَطتِ دَطتًُبكُّ؟ ئةُّ دوا  -
خؤتةؤ ِةُس تةًٌُا ئةُو      ،بُوًَشدّ بذَّ تا ُِس ٌُبآ سيًَُ ػىوكشدٌآ بؤ كضُكاٌِ دّ ببًَتُوَ

خؤ حمُػيُدّ ضاك دٌَاطِ كىسِيَكِ طُلًَك ضاكُ ئًةذّ   ،برييَكًؽ لُواًٌذّ بكُوَ ،كضُ  ًٌُ
 ئُو خؤًٍَِاُ و بشدُ و دَطتِ دَطتًُ  لُضِ؟

دٌَطِ ويَك كُوتٍُوَّ ثًاَلُكاُ وايةاُ لًَكةشدً بةُسَو     طًًًٍُ ضاً بُ دَطتاٌُوَ دَلُسصّ
وُتبُخُكُ بادَوُوَ  وػن و ثن لُطُس عُسدّ وُتبُخُكُ داًٌؼي. دايكي ضةٌُذ جاسيَكةاٌِ   

 بابط كشد: 
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 ئُوَ بؤ ضاّ بؤ خامن و ئاغاّ طُوسَ ٌاًٍَِِ؟ ،سَِا ،سَِا -
ؤ بةُسآ. ُِسكةُ ِاتةُ    و كُ وَآلوِ وٍِ ٌُبًظتُوَ بؤ خؤّ ِاتُ وُتبُخآ تا ضةاياُ بة  

وُتبةةُخًَىَ و وٍةةِ ئةةاوا بةةُسٌَِطِ ثةةُسِيىَوَ و داًٌؼةةتىوّ طةةُسعُسدّ وُتبةةُخآ ديةةت   
 بًٌُطُساًٌُوَ ثشطِ:

 سَِا ضبىوَ؟ -
 بُدٌَطًَكِ كًٍاويُوَ ثشطًي:

ئُوَ ئاغاّ طُوسَ ضِ بُبابُّ دَطى ؟ باػُ بؤ بابُ ُِسوَك وٍةذاآلُ طةىآ لُوؼةتِ     -
 كِ بُقظُ دَكا و ٌاويَشآ قظُيُك لُقظُّ بابُ طُوسَدا بكاتُوَ. بابُ طُوسَيُ و ُِوىو ػتًَ

 دايكي كُوًَكِ وٍُ وَ كشد وطىتِ:
ئًذّ ئًَظتا تؤ لُ تُوًٌَُك داّ كُ خىاصياساٌِ صؤس  ُُِ ئًَظتاؾ يةُكًَك ثُيةذابىوَ    -

ُ  ،كُ صؤس بُدَلِ بابُ طُوسَيُ و بابُطُوسَؾ صؤسّ ثًَدؤػُ ئُو كاسَ طُسبطشآ وَّ دَلًٍاػي لة
كُ تا ئًَظتا صاًٌىتُ بابُ طُوسَ دًٌََى بٍُواَلُيذا خاوَُ قظُّ يُكُوُو كُغ بؤّ ًٌةُ قظةُ   

 دَقظُيذا بكا.
 دَباسيَكذا كُ فشوًَظكي دَضاواٌذا قُتًع وابىو طىمت:

 دَلِ طشتىويُتِ ياُ دَيُّوآ بُقظُّ خؤّ سِآ بؤ ئُواًٌذيؽ خؤؾ كا؟ -
 دايكي بُ تًٌُؼتىُوَ داًٌؼت و طىتِ: 

ساطتًُكُّ ُِس ئةُو حمُػيةُدَّ كةُ وىغةاصَّ بُسطذسووٌُكةُّ بةُكشآ طشتةىوَ تةؤّ          -
لُبابُطُوسَّ خىاطتىوَ و بابُ طُوسَػت بؤ ئُو كاسَّ صؤس ثًَدؤػُ. ئُوَ ئًَظتاؾ دَسبةاسَّ  

 ئُو بابُتُ دَطُأل بابتذا دَدوآ و ُِوَلًؽ دَدا طُسدمِ بابًؼت بُسَو ئًُ باطُوَ ساكًَؼآ.
 ُ كىَلِ طشيامن ُِطتابىو طىمت: دَباسيَكًذا ك

ئُو ضؤٌِ وَ خىاطتىوَ كُوٍِ ُِس ٌُديىَ و خؤ ئُطةُس ئًَظةتا سوو بةُسِووّ يةُكرتّ      -
ببًٍُوَ ٌاصاٌآ وَ ئُوًَ كُ داواّ كشدووَ باػُ ئُدّ ضؤُ كُكُطةًَكِ ٌةُديىَو ٌٌُاطةًىَ و    

 كا  و بًدىاصآ.تٌُاٌُ  كىستُ ديتًٍَكًؼًاُ دَطَُلُويذا ٌُبىوَ ضؤُ دَتىاٌآ داواّ ب
 دايكي بُدًَ بريكشدٌُويَىَ ػاًٌَكِ َُِلتُكاٌذ و طىتِ:

لُ واٌُيُ لُ قىتاغاٌُ تؤّ ديبآ و بُدَلِ بةىوبِ و   ،كآ دََلآ تؤّ ٌُديىَ ،وًٍؽ ٌاصامن -
دواّ لًَكؤلًٍُوَيُكِ تُواويؽ ئُوجا كُ صاًٌىيؼًُتِ تؤ ٌُوَّ بابُطةُوسَّ جةا خةىاصبًٍَِ    

 طتِ و بضاٌِ ضؤُ دَبآ.كشدووَ... دَبآ ساػىَ
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دايكي ضايُ طاسدبىوَوَكاٌِ سػت و طُس لٌُىآ ثًاَلُكاٌِ ثشِ لُ ضةاكشدٌُوَو طةًًًٍُكُّ   
 بُدَطتُوَ طش  تا لُ وُتبُخآ وَدَسكُوآ سووّ لُوَ كشدَوَو طىتِ:

حمُػيةُديؽ   ،ُِوىو كضًَك دَِا خىاصبًٍَِ ديَت تا يُكًَكِ َُِلذَبزيَشآ و بُدَلِ دَبةآ  -
ئُطُس بةُ دَلًؼةت ٌةُبىو ئةُوَ      ،لًَطُسِآ بابًََ بَُلكُ دَلت طؤسِا ،ُِوىو خىاصياساٌتُِسوَكى 

ُِطتُ دَّ ُِطةتُ   ،ئُوَ غُوِ بؤ ضًُو دَطت دَئُرٌؤ وَسيٍَاًٌؼِ ئاوآ ،سَتِ دَكُيتُوَ
ئاويَكِ بُ دَوىضاو  داكُ دََلًَِ كاسَبا لًَِ داوّ. دايكي لةُ وُتبةُخآ ضةىوَ دَسآ و وةَ     

 دَوضاٌِ كاتآ بابُطُوسَ ذُصّ لُػتًَكِ بآ ئًذّ تُواوَ. ،خُياأل و لًَكذاٌُواُكُوشيُ بريو 
سَِا تاويَك بًَذٌَط بىو. دَلؤثُ فشوًَظكِ وَك دٌَكةُ وشواسيًةاُ بةُ سوووُتًَةذا ِاتٍةُ      

دَطتُكاٌِ بُ ئاػكشا دَلُسصيَ دداٌِ دَضريَِوَ دَبشدُ و بُطُسووّ ثةشِ لةُ طشياٌةُوَ     ،خىاسآ
 دسيَزَّ دايُ:

ئُطُس دَوضاٌِ خىاصبًًٍَُكِ ئا ئاواً ديَت خىا دَصاٌآ كُ ذُوًذً سَ  ٌُدَكشدَوَتًٌُا  -
عُيبًَكِ كُ ُِيبىو كًُ ئٌُذاوُتًُ ئُو القُّ بىو خؤ ُِس ٌُبآ ُِسطًض ٌُفشَمت لًَةِ ٌةُبىو   

 بُآلً لُ حمُػيُديي ُِس لُ يُكًُ طُسدمُوَ ٌُفشَتًَكِ تايبُتًي لُ دَلُوَ لًَكشدووَ.
   *       *         * 

سَِا بٌُُفشَتُوَّ قظةُدَكشدُ و بةُ تىوسَِيًًةُوَّ دَطةت سادَوَػةاٌذُ. دَوطةاتاٌُدا       
دَوضاٌِ كُ ئُو تىوػِ باسيَكِ دَسووٌِ بىوَ. ئاػكشاكشدُ و طًَشِاٌُوَّ سووداوَكاٌِ سابىسدوو 

 ُ ئاساوًُكةُوَ  تا دَِا  صياتشّ طشرو ٌاسَذُ  و ئاَلؤصتش دَكشد. دَطتي خظتُ طُس ػةاٌِ و ب
 ساوتُكاٌذو لُ دوًٌاّ سابىسدووً دَسيٍَايُوَ. سَِا بُ ضاوّ فشوًَظكاويًُوَ تًَريِواًٌي و طىتِ:

طثًَذَ ٌاصاٌِ ئُو سؤرَ ٌُفشَتًاٌُ ضٌُذ ٌا ُِوىاسو طُخت و طًاٌثشووكًََ بىوُ، ٌةاصاٌِ   -
ًَؼاوَ. تًٌُا ُِس خةىدا بةؤ خةؤّ دَصاٌةآ ئةُو سؤراٌةًُ ضةؤُ زَي        بُطُسضةىوَ.   ضٌُذً سٌَخ ك

ضٌُذَِا جاسامن وُسط  لُ خىداّ خؤً بُ ئاوا  خىاطةتىوَ و ُِوىجاسيَكًؼةي خؤطُسصٌَؼةت    
كشدووَ كُ ئُوَ ُِوىو ئاِى ٌُِاطُ و تىوك و ٌُفشيٍِ ذُوًذَ لًَت طريابىوَ و طشتىوتِ و بُ 

ويؼتُ طةُس  ئُطُس لُتشطِ ئابشِوو ضىوُ و ػُسوُصاسيُ ٌُبىايُ خؤً دا ،قىسِيَِ دابشدوويُ خىاسآ
ثًًَُكاٌِ تا سيبُخؼآ و لُ طىٌاِى لُو طىكايُتًًاًٌُ طُسدُ ئاصادكا كُثًَي كشدبةىو و ضةاوياُ   

 بُآلً ػاٌاصّ و ػُسوى ػكؤً ٌُياٌذًََِؼت و لُو كاسَياُ دَطًَشِاوُوَ.  ،زيَ بثؤػآ
ٍذيَك سَِا صؤس بُ تىوسَِيًًُوَ و خًَشاخرياؾ دَدواو دٌَطِ دَلُسصّ. داواً زيَ كشد تا ًَِ

وَذُطآ و ثؼىويُك بذاو ُِس طًةض بريلةُ سِابةىسدوو ٌُكاتةُوَ. سَِةاؾ ِةُسوَك وٍةذاآلُ        
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ثةةاألّ بُقٌُُفُكةةُوَدا و ضةةاوَكاٌِ ٌىوقاٌةةذُ. لةةُجًَِ خةةؤً ُِطةةتاً و  ،بُقظةةُّ كةةشدً
ٌىوطًٍُكاصيي سيَك و ثًَك كشدٌُوَو بُسَواليُوَ ضةىوً. ضةاوَكاٌِ َُِلًٍَاٌةُوَ و طةُيشيَكِ     

 اوًًُكُوَ طىتِ:كشدً و بُئاس
 بُتُواّ بشِؤّ؟ -

 صَسدَيُكي بُسِووَ جىاٌُكُيذا كشدو طىمت:
ئُوسِؤ بُبريَوَسيُ سؤرَكاٌِ سابىسدوو تا ئٌُذاصَيةُكِ   ،ثًَىىايُ ئُوٌَذَ بؤ ئُوسِؤ بُطُ ،بَُلآ -

 صؤس طشرو ٌاسَذُ  بىوّ و وًٍؽ ٌاوُّوآ وثًَي خؤؾ ًٌُ لُوَّ صياتش ٌاسَذُ  ببِ.
 جًَِ خؤيُوَ قًت بؤوَ و بُساوبُسً ساوَطتاو طىتِ:سَِاؾ ُِس لُ 

وُتشطَ وَ بُو سٌَخ و ئاصاس كًَؼاٌاٌُوَ ساِاتىوً ئًَظتاؾ سؤريَةك ًٌةُ كةُ بةُ وَبةري       -
ًٍَِاٌُوَّ بريَوَيًُ تاَلُكاٌِ سابىسدوو فشوًَظكاُ ٌُسيَزً. دًٌاّ وةَ ِةُوىوّ ثةشََِ لةُ لةُو      

ُِوىوّ ِةُس ئةًَؽ و ئةاصاسو فشوًَظةك      ،بىسدووئاِىٌُِاطُو ذُطشَ  خىاسدٌاٌُّ سؤراٌِ سا
 سػتٍِ بُسدَواوُ. وَ رًٌَكِ ٌُفشَ  لَّكشاوً و ُِسطًضيؽ لُ خؤً ٌابىوسً.

ضىٌكُ وَ ًٍَِذَ بُسصَفشِبىوً و ًٍَِذَػي بُ خؤً دٌَاصّ كُ طاَلتةًُ بُِةُوىو كُطةًَك و    
ًٌُِض ػتًَكي دَدّ و  بُُِوىو ػتًَك دَِا . ئُوَ وَ بىوً كُ لُ ئىوًَذّ بُوالوَ ٌُكُغ و

ًٌُِضًؼي بُالوَ ػت بىو. جاسَِاّ جاس دَطُأل ػةرييًٍَذا الطةايًًُ طةاديقًىاُ كشدؤتةُوَ و     
 طاَلتُواُ ثآ كشدووَ.

فشوًَظكِ ثُػًَىاٌِ بةُآلً ِةًض سيًَةُكِ     ،سَِا ُِس قظُّ دَكشدو فشوًَظكِ دادَباساٌذ
 ضُواًٌي واض كشدو طىمت:قُسَبىوكشدٌُوَّ ئُو ثُػًَىاٌِ و ُِآلٌُػِ ٌُبىو. ًٌَى

ُِوَلذَ دًٌايةُ   ،ُِسضِ بىو سؤيِ وتًَثُسِّ ئًَظتاؾ ثًَىيظت بُ خؤطُسصٌَؼت كشدٌآ ًٌُ -
 ،بُ ضاويَكِ ديكُوَ طُيشكُّ و خؤ  لُ تشاويمكُّ واأل كاولًُ ئاسَصوو و ذُصَكاُ بًًٍَةُ دَسآ 

 ًُكاُ بطؤسِيُوَ.ئاِى ٌُِاطُو ذُطشَتُكاًٌؽ بُ صَسدَخٌُُ و قاقاّ ثًَكٌُري و ػادي
 سَِا طُسدمُ غُواويًُكُّ تًَىَبشِيي و طىتِ:

تاصَ ئًذّ وَ ٌاتىامن و ُِوىو ػتًَكًؽ تُواوبىوَ و ئًذّ ٌاتىامن...دَطتي خظتُ طةُس   -
 لًَىَكاٌِ و طىمت:

وَ ئًذّ دَبآ بشِؤً بةُآلً   ،ُِسطًض ٌاوُّوآ جاسيَكِ ديي طىآ لُو جؤسَ قظاٌُّ تؤبآ -
َ  ذُصدَكًُ بُياٌِ ك بةَُلًََ   ،ُ ديَىُوَ طُسداُ و ديذًٌَُ  ٌائىوًَذيًُكاٌت ِةُوىو بةُالوٌَاب
 دَدَّ وابكُّ؟ 
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 سَِا طُسدمُكُّ لُطُس وَ وَالٌاو دَ وَآلوِ وٍذا طىتِ:
 ُِسضٌُذَ دَػضامن كُ بًَظىودَ بُآلً بَُلًًٍَؽ ُِس دَدًَ. -

آ. دَباسيَكًةذا كةُبريً   لُ سَِاّ جًابىووُوَ و بُ ئاساوًُوَ بُطُس ػؤطتُكُيذا كُوشيةُسِ 
لُو دَكشدَوَ ئُو سؤرًَ وَبريِاتُوَ كُ بؤيُكُجماس ديبةىوً. لةُو بؤضةىوٌُّ ئةُو سؤرَّ خةؤً      

 كشدبىوً تُسيق بىووُوَ و وَآلوُكُّ ويي وَبريِاتُوَ كُ  طىتِ:
 

 ٌُخؼُ كًَؼِ غُيب  ،طاقِ ثًاَلُيُك وُيي بذَيُ        
 ضِ دٌَُخؼًٍَآ ،لُثُسدَّ ساصا ،ًِض كُغ ٌاصاٌآ       

 
ئًَظةتا دَصامن كةُ بةؤ     ،ئُوَ ئًَظتا وسدَ وسدَ تًَذَطًُ كُ سَِا ئُو سؤراٌُ ضِ ثآ طىتىوً

ُِس دَيطى  خىا بكا وةشؤظ  ِةُس ئةاخشّ خًَشبةآ دٌَةا جىاًٌةُ دَوىضةاواُ ٌابتةُ وايةُّ          
ىوؾ بُختُوَسيُ. ئُوسؤؾ وَآلوِ صؤسبُّ ثشطًاسَكامن وَسطشتبىوٌُوَودَوضاٌِ سؤراٌةِ داِةات  

 وَآلوِ ثشطًاسَكاٌِ ديكًُ كُواوُ ُِس دَداتُوَ.
كاتآ كُ طُضيُوَ واَلآ دَ ئاويٍَُوذا طةُيشيَكِ خةؤً كةشد. دَوىضةاوً لُطةُسواُ طةىوس       

ًًَةاُ بشِيبةىو. بةآ ذُوطةُآلٌُ           ،َُِلطُسِابىو بُبآ ئُوَّ بةُخؤً بةضامن تةُواوّ سَيًُكةًُ بةُ ث
س قٌُُفُكُيذادا. كُوشيُ بةريو خُياآلٌةُوَ. تةا    ٌىوطًٍُكامن َُِلذاٌُ طُس وًَضَكًُ و خؤً بُطُ

دَِا  صيةاتشً ذةُصدَكشد دسيَةزَّ قظةُكاٌِ سَِايةُ صياتشببًظةي. دَوضاٌةِ ُِسضةِ ُِيةُ          
ثُيىٌَذّ بُ خىاصبًٍَِ حمُػيُديُوَيُ لُ سَِايُ بُآلً ٌُوذَصاٌِ ضؤُ بةىوَ سَِةا دَطةُأل ئةُو     

وَ وًَشدّ ثآ بكا؟ تةا دَِةا  الفةاوّ    ُِوىو ٌُفشَتُّ كُلُ حمُػيُدّ بىوَ ضؤٌِ ثآ ساصّ بى
ثشطًاسَ يُك بُدواّ يُكُكاٌذا كُ وَآلوًَكًامن ٌُبىو صياتشياُ ضٍط و ًٌٍؤك لُ دَلي طري دَكشد 

 و وًٍاُ صياتش تًٍىوّ صاًٌٍآ دَكشد.
لُ جًَِ خؤً ُِطتاً و خىاسدًٌَكِ ِاكُصايًي ئاوادَكشدو ئُوجا دواّ ٌاخنىاسدٌةآ ضةىووُ   

َ دَوُّويظت خؤ لُ و ثشطًاسَ يُك بُ دواّ يُكاٌُّ بُوًَؼةكىذا دَِةاتَ   بُو جؤس ،ٌاوجًَِ
 بذصوُوَ. بُآلً بريً ًٍَِذَ جُدماأل بىو كُ تا دسٌَطاًٌَكِ ػُويَي خُو زيَ ٌُكُو . 

 بُياٌِ سؤرّ دواتش لُ ُِوىو جاساُ دسٌَطرت لُ خُوآ سِابىوً. طُيشيَكِ طُعاتًَي كشد.
ا وَك كاسَبةا طشتةىواُ لةُجًَِ خةؤً دَسثةُسِيي و دواّ      دَطُأل تُواػاّ طةُعا  كشدًٌَةذ  

ئاوادَكشدٌةةآ دَطتٍىوطةةُكامن بةةُسَو ٌىوطةةًٍطُّ طؤظةةاسيَىَ ضةةىوً. ُِسكةةُ ضةةىووُ ٌةةاو   
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طةةاختىاٌُكُوَ طُسٌىوطةةُسّ طؤظةةاسيَي ديةةت ضةةاوَسِيًَُ. بُسيَىَبةةُس ضةةٌُذ ِةةٌُطاويَكاُ     
 بُسَوثًَؼرتَوَ ِا  بُ سوويُكِ طشرَوَ طىتِ: 

يِ ٌاوُوآ ئُو طشيٍطًذاٌُّ وَ بُو كاسَتاُ ببًَتةُ ِةؤّ خةشاث طةىود زيَ     خاصيِ سَصا -
وَسطشتٍتاُ و خىاٌُخىاطتُ وا تًَبطُُ كُ ُِس كاتًَكِ ذُصتاُ لًَبىو دَتىاٌَ بًٍَُ ٌىوطًٍطُو 

 ُِسكاتًَكًؽ ئاسَصووتاُ كشد ٌىوطًٍطُ بُجآ بًََمَ. 
ُ ئًذّ ئُوَ دووباسَ ٌُبًَتةُوَ. ئاغةاّ   داواّ لًَبىوسدمن لُئاغاّ وريصايِ كشدو بَُلًٍَي دا ك

وريصايًؽ كُ ئُو ثؤصػُّ وٍِ ديت كُوآ ًَِىستش بىوَوَ وِةُس بةُو دٌَطةُ ُِوًؼةُيًُّ     
 كُثشِبىولُ طؤصو وًّشَباٌِ و سيَضثشطِ:

ُِاَلِ بُطُسِاتُكُّ خةاصيِ ئُظيةُدّ طُيىَتةُ كةىآ؟ كاسَكةاُ بةاؾ بةُسَوثًَؽ         -
ُ دَضَ؟ ئايا بابُتًَكِ طُسٌخ ساكًَؼ ئةاخؤ ئةُوَ دًٍََِةآ كةُ      ،ُ يا ُِسكا  بُطُس بشدٌة

 ئُوقظاٌُياُ بٍىوطري؟  
 ٌىوطًٍُكاٌِ سؤرّ ثًَؼرتيَي دايُ دَطتِ و طىمت:

واباػرتَ بشِياسّ داطتاٌُ ثشِ لُ سووداو و بُطُسِاتُكاٌِ سَِاّ ُِسغُوةُوَ بُسدَطةتِ    -
 خؤتاُ بشِياسّ لُطُسبذَُ.

و ِةُسوا كُبةُسَوالّ ٌىوطةًٍطُّ كاسَكُيةُوَ     ئاغاّ وريصايِ دَطتٍىوطُكُّ وَسطةش   
 دَضىو طىتِ:

ًَؼةاٌذا كةُ           - بُصووتشيَ كا  بؤ ضةىوٌِ خؤوتةاُ ثةآ دََلًَىةُوَ بةُآلً ئُطةُس ئةُوًَ ث
بُدواداضةةىوٌِ ئةةًُ بابُتةةُ كةةاسيَكِ بًَظةةىودَ ئًَةةىَؾ بةةَُلًََ بةةذَُ كُئًةةذّ بةةؤ ٌىوطةةًٍِ 

 بريَوَسيًُكاٌِ ئُو خاتىوٌُّ كا  بُفريِؤ ٌُدَُ.
ًَؼرتبضةآ وةَ صيةاتش          وَ كُبُتُواوّ دَلًٍابىوً بُطةُسِاتِ سَِةاّ ضةؤُ ِةُتا بةُسَو ث

 وَآلوي دايُوَ: ،ئاواؾ طُسدمِ ئُو بؤالّ خؤّ سادَكًَؼآ ،سادَكًَؼآ
ئًذّ وَ ضاوَسِيَِ بًظتٍِ وَآلوتامن. ئاغةاّ   ،ُِسضِ ئًَىَ بفُسوىوُ ئُوَّ دَكًُ -

طًٍطُّ كاسَكُّ. وٍةًؽ طةُسقاَلِ كةاسّ    وريصايِ طُسيَكِ سَصاوٌُذيُّ باداوضؤوَ ٌىو
 سؤراٌُ بىووُوَ.

ضٌُذيَ طُعاتِ ثآ ضىو كُضِ ئاغاّ وريصايِ تُلُفؤٌِ ُِس بةؤ ٌُكشدوةُوَ. وسدَ وسدَ   
دياسَ ئاغاّ وريصايةِ بابةُ  و داطةتاٌُ     ،تا دَِا  ًٌطُساُ دَبىوً و بريو خُياَلي دَكشدٌُوَ

ًض دٌَطًَكِ لًَىٌَُِاتىوَ بُآلً ٌا ئةُو ِةُسطًض   تاصَكُّ بُالوَ خؤؾ ٌُبىوَ بؤيُ تا ئًَظتا ِ
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بابُتًَكِ بُالوَ باؾ و ثُطٍذ ٌُبآ لًَِ بًَذٌَط ٌابآ. طُعاتًَكِ ديكُؾ ضةىو ئًةذّ ِةُس    
دَبىو بؤ خؤً بضىُ ٌىوطًٍطُّ طُس ٌىوطُسّ وبضامن ضًُ و ض ًٌُ كُ تُلُفؤٌِ طُس وًَضَكةًُ  

ُّ. ئًذّ لُوَّ دَلًٍةابىوً كةُ بةُسَو سِووّ    لًًَذا و ئاغاّ وريصايِ داواّ كشدوُ ٌىوطًٍطُك
واوَيةةُكًؽ دوودأل بىووةةُوَ. ِةةُسوا    ،ساصّ بىوٌةةآ ئاغةةاّ وريصايةةِ سوو بُسوودَسيةةُوَ   

طاتُوَختًَكًؽ بريّ جًاواصيًُ بؤ ضىوٌِ ئاغاّ وريصايِ و ساطشتٍِ كاسَكُ ًٌطُساٌِ كةشدً.  
ِ خؤوةذا بةريً دَكةشدَوَ    ُِسواؾ كُ بُسَوالّ ٌىوطًٍطُّ طُسٌىوطُسيؼُوَ دَضةىوً دَدَلة  

ئُطُس ئاغاّ وريصايِ بآلو كشدٌُوَّ بُطُسِاتُكُّ سَِاّ قبىأل ٌةُكشد دَتةىامن دواّ دَواً و   
ًٍَي و بكُووةُوَ طةُس          ُِس بؤ ساطشتٍِ ُِطتِ كىدمكاويًةُ خةؤً طةُسيَكِ لةُ سَِةاّ ِةَُل

ٌِ جًَةِ ثُطةٌُذ   ٌىوطًٍِ ثامشاوَّ بُطُسِاتُكُّ. دَػرتطاً بُ سَِاّ بَمًَي كُ بريَوَسيًُكا
ٌُبىوَو بآلو ٌاكشيَتُوَ ببىُ وايُّ دأل سَدماٌِ. يُك دوو جاسامن لُ دَسكُّ دا و دواّ وؤَلةُتآ  

 ضىووُ ٌىوطًٍطُوَ.
 ئاغاّ وريصايِ ضاويمكُ صَسَِبًًًٍُكُّ لُضاوّ كشدَوَ و لُطُس وًَضّ كاسَكُّ داٌا.

 وَ وطىتِ:ٌىوطًٍُكامن كُلُاليُكًُوَ بىوُ تاودايُ و بؤّ ساداػتىُ
خةةاصيِ سَصايةةِ دَبةةآ ثًَتةةاُ بَمةةًَي ٌىوطةةًٍُكاٌتامن خىيٍَذٌةةُوَو بةةُ بؤضةةىوٌِ وةةَ     -

 ُِسطًض...ئاغاّ وريصايِ بًَذٌَط بىو و طُسدمًَكِ وسدتشّ داوآ و دسيَزَّ دايُ:
بُالّ وٍُوَ ًِض طشفتًَك بؤ ضاثِ داطتاٌِ ئُو خاتىوٌُّ ًٌُ و ئًَىَؾ دَتىاٌَ ُِوىو  -

ئُو خاتىوٌةُ و طةىيَِ بةؤ ساديَةشُ و ُِوَلةذَُ تةا دَكةشآ صووتةش و خًَشاتةش           سؤرآ  بضٍُ الّ
 ٌىوطًٍُكاٌتاُ تُواوكُُ و تا كاسّ ثًَىيظتِ ضاثكشدٌِ بؤ بكشآ.

طىثاطِ ئاغاّ وريصايةًي كةشدو    ،لُ خؤػًاُ لُ ثًَظتِ خؤػيذا جآ ٌُدَبؤوَ و ٌُدَذُطيًي
ي تُواوكشدُ و سيَََََك طُعا  دووّ تُواو لُ ٌىوطًٍطُكُّ وَدَسكُومت، ُِس صوو ُِوىو كاسَكاصي

صٌَطِ دَسطاّ واَلآ سَِاً لًَذا. سَبابُ خامن دَسطاّ زيَ كشدوُوَو بُوًّشَباًٌةُوَ فةُسوىوّ   
ضىوٌُ رووسيَِ لًَكشدً. ئًذّ ئُو واَلُ بؤ وَ ٌةا ئاػةٍاٌُبىو صؤس بُضةاكِ ػةاسَصاّ ِةُوىو      

ي ِا  و ِةُسدووكىاُ وَك دوو دؤطةتِ ديَةشيَ    جًًَُكِ بىوً. سَِا بَُُِلُ داواٌُوَ بُسَو ثًم
 يُكرتواُ دَئاوًَضطش  و يُكرتواُ واض كشد.

 دواّ ضٌُذ دَقًقًَكاُ كُ سَِا ئُو ُِوىو ػؤسِوػُو  و تاطُيُّ لُوَ ديت ثًَكٌُِ و طىتِ:
كاتآ كُ ئُوُِوىو ػؤسِو ػُو  و تاطُو ػاديًُّ دَئًَةىَدا دَبًةٍي فُساوؤػةًي دآ و     -

 بًَتُوَ و طريِاٌُوَّ بابُتُكُػي خؤػرتو طاٌاتش بؤ دآ.دَلي فًٍَك دَ
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كُوًَك بًَذٌَط بىو قزَكاٌِ كُ بُطُس ػاٌُكاًٌذا ِاتبىوٌةُ خةىاسآ سيَكةِ خظةتٍُوَ و     
 ئُوجا بُ ئاساوًُكُوَ دَطتِ بُ طًَشِاٌُوآ كشدَوَ.

  *         *         * 

ي ِةةُس بُتًٌُؼةةتُويًُوَ ئاغةةاّ طةةُوسَ لةةًٌَُى بةةاصاسِّ رووسيَكةةِ خةةؤّ ِةةُبىو. بابًؼةة 
كُبُكشآ دابىويُ كؤٌُ دؤطتًَكِ خؤّ  ،وىغاصَيُكِ ُِبىو بٌُاوّ دوكاٌِ بُسطذسووّ ثًاواٌُ

و حمُػيُديؽ ػاطشدّ ئُو وىغاصَّ بُسطذسووٌُ بةىو. لُبةُس ضةٌُذ ِؤيةُك بشادَسَكةُّ بةا        
صَكةُ بةُكشآ   ٌُدَيتىاٌِ دَو وىغاصَيذا كاسبكا  و حمُػيةُديؽ داواّ لةُ بةا  كشدبةىو وىغا    

ٌُداتُوَ بُكُطِ ديكُ و ئُو بةؤ خةؤّ كشيَةِ واٌطاٌُكةُّ ضةٌُذَ دَيةذا. بابًؼةي بةُِؤّ         
 طُسقاَلِ و ثشِكاسيُوَ ئُو وىغاصَيُّ دابؤوَ حمُػيُدّ.

حمُػيُد بُسوواَلُ  طُدمًَكِ ئاساطتُ وسيَك و ثًَك و بُ ئُدَ  بىو و ُِس لُبُس بُدٌَطةُوَ  
ؾ بُ تُواوَتِ ئُوّ )بابُ طُوسَ( بُالّ خؤيذا ساكًَؼةابىو  ضىوُ و خؤؾ خضوُتًُ بابُ طُوسَ

و بُوَؾ كُ دَيضاٌِ لُالّ بابُ طةُوسَّ خؤػُويظةتُو قظةُّ دَسِوا بابةُ طةُوسَّ دَكاتةُ       
ثًٍَاوّ وُبُطتُ عًؼقًُكاٌِ خؤّ و تا ئًَظةتا بابُطةُوسَ ضةٌُذ جاسيَكةاٌِ داوا لةُ بابةُّ       

 ٍُوَ.كشدووَ تا وَآلوًَكِ ئُسيَِ حمُػيُدّ بذَي
دَطُأل ئُو ُِوىو ٌاِسَصايُتًُّ وًٍؼةذا بةُو دَطةُآل  و ٌفةىصَ طُوسَيًةُّ كةُ دًٌََةى        
بٍُواَلُيذا ُِيبىو واَلآ حمُػيُدّ وؤَلُ  داوَ ػُوّ ُِيٍِ بؤ خىاصبًًٍَُ بًٍَُ واَلآ وُ. لُو 

  و بةاتِ  سؤرَ بُ دواوَ وَ دَطُأل دايك و با  تًَكذا تا بَُلكُ ئآ ئُوَ خىايُ ٌُيَُلَ ئُو ِةا 
خىاصبًًٍَُ ػىووُ طُسبطشآ بُآلً ًَِضو تىاٌاو ٌفىصّ بابُ طُوسَّ بُطُس دايك و باسيذا ئُوٌَذَ 
صؤس و بُجؤسيَكِ ئُوتؤ بىو كُ ئُواُ كُورتيَ اليُكًاُ بُالّ وٍذا ٌُكشدَوَو ِةُس طىيَؼةًاُ   

ٍذاٌِ كشد و ُِس ٌُداوآ. دوو سؤرّ تُواو لُ رووسَكُّ خؤً ٌُِاشيُ دَسآ و خؤً دَرووسيَذا صي
طشياً. بُآلً ديظاٌُوَؾ كُغ طىيَِ ٌُدايُ  طشياُ و فشوًَظةكُكامن. ػةُوّ ِةُيٍِ ِةا  و     

دايكي ُِسضِ كشدّ و كشاٌةذّ ٌةُيتىاٌِ لةُ رووسيَةي بًًٍََتةُ دَسآ و       ،وًىاٌُكاًٌؽ ُِسِاتَ
شًِ. دواّ ساصيي كا بضىُ ِؤَلِ وًىاٌاُ و ضؤُ دا  و دَطتىوسَ ئاوا بضي ضاّ بؤ وًىاٌةاُ بطًَة  

طُعاتًَكِ بُبآ ئُوَّ وًىاٌُكاُ وَ ببًٍَ واَلآ وُياُ بُجآ ًَِؼت و سؤيؼتٍُوَ لُثؼةت  
ػىوػُّ ثُدمُسَوَ ضُوبؤَلُو ٌُفشَتًَكِ خُطةتي لةُ ذُػةًىُتِ خىاصبًًٍَكةُساُ كةشدو بةُ       

 دٌَطًَكِ بُسصَوَ طىمت: 



 61 

طةُيشياُ كةُ    ،آ كُوُئُطُس بؤ خىاصبًًٍَُ ئُوٌَذَ بًََ دَبآ بؤ ػُسِآ ضٌُذ كُغ وَ سِ -
ُِس دََلًَِ لُػكشّ ػكاو وبُصيىُ. ئُواٌُ كُ ئُوَكُغ وكاسو خاو خًَضاًٌاُ بآ ئةُدّ دَبةآ   

 تريَ وِؤصو عًَن و تُباسياُ ضٌُذبَ؟ 
دواّ سؤيؼةةتًًٍَاُ دووبةةاسَ ضةةىووُوَ طةةُسجًًَُكُّ خةةؤً و دسيَزبىووةةُوَ و دواّ ضةةٌُذ 

 طُسوُوَ داًٌؼت و طىتِ: دَقًقًَكاًٌؽ دايكي ِاتُ رووسَكًُ و لُثؼت
 سَِا ُِطتُ داًٌؼُ باًٍَِذيك قظاُ بكُيَ. -

بٌُاضاسيُوَ ُِطتاً و لُطُس جًًَُكُّ خؤً داًٌؼتي. دايكي لُطُس لًَىّ جًًَُكُوِ جًَِ 
 خؤّ خؤؾ كشد. صَسدَيُكِ طؤصداساٌُّ بُ سوخظاسَ غُواويُكُوذا كشد و طىتِ: 

 كُوَ دَسدَ دَلًَكِ بكُيَ.دَتىاٌري وَك دوو ئاواَلِ يُكرتّ ثًَ -
طُسً بُسدايُوَ و ًِضي ٌُطى  ياٌِ ٌةُوىيَشا كةُ ساطةتِ بُطةُسِا  و سووداوَكةُبَمًَي.      
دَتشطاً ئُطُس دايكي ئُوَ ببًظآ بًكاتُ ِا  و ِاواس بُآلً ئُو بُوٍِ طى  وَك دوو ئةاواأل  

 ثًَكُوَ بذويَري و قظاُ بكُيَ. بؤيُ طىمت:
 اواَلُوَ. تًٌُا بٌُاوّ دوو ئ ،بَُلآ

 دايكي ثًَكٌُِ و طىتِ:
 ذُص دَكًُ ساطتًُكاُ بُوَ بَمًَِ، طريو طشفت ضري؟ -

 طىمت:
 دَوُوآ خىيٍَذٌُكًُ تُواوكًُ. -

 دايكي دَطتًَكِ بُقزيذا ًٍَِاً و طىتِ:
ئُواُ طىتًاُ ِاويٍآ دَيطىاصيٍُوَ تا تؤ خىيٍَذٌُكةُ  تُواوكةُّ ئةُوَ غةُوِ ٌةاوآ       -

 زاٌذً:ئاصيضً. بآ ئًدتًاس قً
 دايُ وَ سِقي لًَِ دَبًَتُوَ دَػًضاٌِ سقي لًًَُتِ.  ،وَ ئُوً خؤؾ ٌاوآ و ئُويؼي ُِس ٌاوآ -

 دايكي لُطُسخؤ ثشطِ: 
بؤ؟ خؤتؤ ُِسطًض ئُو  ُِسٌُديىَو ٌاػًٍاطِ كُواتُ ضةؤٌت س  لُيةُكًَكِ دَبًَتةُوَ      -

 قُتت ٌُديبآ و ٌٌُاطًبآ؟
 طُسً بُسدايُوَو وَآلوي دايُوَ:

صؤسً باوَِس بُيُكُوري طةُسدمُ، وةَ ِةُس لُيُكةًُ طةُسدمُوَ ئةُوً دَدصآ و سِقةي        وَ  -
 وُبُطتي ُِواُ ئُو ػُوَيُ كُ ِاتبىو دَطُأل باسيذا بذوآ. ،دَصاٌِ كُّ دََلًَي ،لًًَُتِ
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 دايكُ صَسدَيُكِ ِاتآ و طىتِ:
 ئُواٌُ ُِوىو ًٌؼاٌُّ ػتًَكَ. -

 طُسً بَمٍذكشد و بُطُسطاوًُوَ ثشطًي:
 ؼاٌُّ ضري؟ًٌ -

     ضةةاوّ دَضةةاويُوَ  ،دايكةةُ تةةاويَكِ بًَةةذٌَط بةةىو و بةةُوسدّ دَ سوخظةةاسوُوَ ساوةةا
 بشِيي و ثشطِ:  

 ًٌؼاٌُّ ئُوَُ كُيُكًَكِ ديكُ  خؤؾ دَوآ؟ وُصٌَذَكًُ ساطتُ؟ -
 بآ دَسبُطتاٌُ طىمت:

 ضاكِ بؤ ضىو وّ وَ يُكًَكِ ديكًُ خؤؾ دَوآ. ،بَُلآ -
 ِ:دايكُ بُ ئاساوًُكُوَ ثشط

 كًَت خؤؾ دَوآ؟ -
 ئىوًَذً...  -

دايكُ بُُِوتًُكُوَ دَطةتِ بُدَوًةُوَ ٌةا تةا ِاواسَكةُّ كُِةُوىو طُسطةاوِ بةىو         
 بُسصٌُبًَتُوَ.بًٌُطُساًٌُوَ ثشطِ:

 ئىوًَذ كًًَُ؟ -
 قظُيُك بىو كشدبىوً و تاصَ ٌُدَكشا بًطًَشوُوَ بؤيُ بٌُاضاسّ باطِ ُِوىو ػتًَكي كشد. 

 طىيَِ بؤ قظُكامن طش  و ئُوجا بًٌُطُساًٌُوَ ثشطِ:دايكُ بُئاساوًُوَ 
 ئايا قظُتاُ ثًَكُوَ ُُِ ياٌُ ٌا؟  -

 ُِسوا بُدًَ طشاًٌُوَ طىمت:
 ٌا ُِسطًض، طىيٍَذآ دَخؤً. -

 دايكُ ٌُِاطًَكِ ئاطىودَيًًُّ َُِلكًَؼا و طىتِ:
-      ُ كرتدا باػُ تؤ ضىوصاٌِ كُ ئُويؽ تؤّ خؤؾ دَوآ. خةؤ ئًَةىَ قظةُيُكتاُ دَطةُأل ية

 ٌُكشدووَ ئُدّ ضؤُ ئاوا بُسِاػكاواٌُ وَآلً دَدَيتُوَ؟ 
 بُتًَىاوّ و ػُكُتِ و واٌذووَتًُوَ وَآلوي دايُوَ:

 ،ِةةُسوا لُضةةاوو ػةةًَىَّ طةةُسدمُكاًٌُوَ صاٌةةًي كةةُ ئةةُويؽ وٍةةِ خةةؤؾ دَويَةةت      
 وبُوِاتىضؤياٌُػِ كُبُبًاٌىوّ جؤساوجؤسَوَ ديَتُ واَلآ و بُصؤسػتِ ديكُػشِا.

 يشيَكِ تًَكُأل  بُ بُصَيًًاٌُّ كشدً و طىتِ:دايكُ طُ
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ئُطُس تؤ ساطت دَكُّ و يا ئُطُس وايُ خؤ دَبىو تا ئًَظتا ُِس ٌُبايُ قظةًَكِ دَطةُأل    -
تةؤ ضةىوصاٌِ كةُ ئةُو      ،تؤدا ُِسكشدبايُ كُ ئاطاداسّ ئُو خؤػُويظتًُّ خؤّ بؤ تؤ كشدبايُ

 لُواٌُيُ... ،دَتًٍَّآ
ُِوىو  ،وَك ئُوَّ جاوُ بُفشاويَكي بُطُسيذاكُُ ،ٌُطشتُوَئًذّ طىيَي لُقظُكاٌِ دايكي 

ئىوًَذ ًِض كاتآ قظًَكِ بُطُسصواًٌذا  ،قظُكاٌِ دايكي ُِوىوّ ساطت بىوُ ،لُػي دَلُسصّ
ٌُِاتبىو يا ػتًَكِ واّ ٌُكشدبىو كُ طُسدمِ وَ بُالّ ئُو عًؼةقُّ خؤيةذا بُساوبةُس وةَ     

ُِسضةةٌُذًَ خةةؤ سِادٌَةةا صيةةاتشً ثةةُّ  ،يؼةةتيدَخةةؤً ٌُدَطُ ،ساكًَؼةةآ وَك دَوًةةاُ بُطةةتبي
ًٍَةاً. كاتةآ كةُ            بُقظُكاٌِ دايكةي دَبةشد. دايكًؼةي كةُ صاٌةِ ذةاَلي تًَكضةىو واصّ زَي ِ

 دَيُّويظت لُ رووسآ بضتُ دَسآ طىتِ:
ذةُص ٌاكةًُ لُقةُ لُبةُختِ خؤتةذَّ و بةًُِىاّ        ،بري لُ قظُكاٌِ وَ بكةُوَ  ،باػُ -

ت بُطًٍطِ ُِوىو ئُو خىاصياساٌُتُوَ بًٍَِ بَُلكةُ ئةُوَ   دَط ،عًؼقًَكِ يُك اليٌُُ و الواص
 خىايُ ئىوًَذ سؤريَكِ بًَتُ خىاصبًًٍَُ. 

ئُو ػُوَ دواّ ئُوَّ دايكي رووسَكُّ بُجآ ًَِؼتي تةا بةُياٌِ وَك طًةاًٌَكِ وَيةالُ و     
سيَةك و  جاسّ وابىو بشِياسً دَدا كُ  ،طُسطُسداُ دَواَلًَذا ُِس دَِامت و دَضىوً وبريً دَكشدَوَ

ساطت بضي و ُِسضِ دَدَلىذايُ بؤ  ئىوًَذّ َُِلشِيَزً بُآلً ًَِؼتا ضٌُذ دَقًقُيةُكِ ثًٍَُضةىو   
 بىو كُ بُ خؤٌاصيٍُكًُ لُو جؤسَكاسَّ دَطًَشِاوُوَ و ٌُيذًََِؼت.

بُياٌِ صوو بُ وؤَلُتِ دايكي ضىووُ واَلِ خاَلي. ذُصً لًَبىو خاَلؤرمن قاوَيُكي لُو قاواٌةُ  
ُوَ كُجآ وتىاٌُو باوَسِّ ُِوىو بٍُواَلُكُ بىو. ُِسكُ طُضيُ واَلآ خةاَلي خةاَلؤرمن   بؤ بطشيَت

ًٍَا و بُطةُسدمُ           بُديتًٍَي دَوكا  و طةاتُّ سؤريَةذا طةُسّ طةىِسوا بةُآلً بُطةُس خةؤّ ٌةُِ
ثشطًاساويًُكاًٌُوَ فُسوىوّ رووسيَِ زيَ كةشدً. دواّ ضةٌُذ دَقًقُيةُك خةؤ ًٍَِةاُ و بةشدُ       

ًًَةامن ثًَطى .خةاَلؤرمن بُوًّشَباًٌةُوَ طةىيَِ بةؤ قظةُكامن طشتبةىو و        وُبُطةتِ ِاتٍةآ    واَل
ًِضًؼِ ٌُدَطى . دواّ تُواو بىوٌآ قظُكامن بآ ئُوَّ يُك وػةُ بَمةآ ضةىوَ وُتبةُخآ و     

 قاوَّ لًٍَا. 
دواّ ئُوَّ قاوَّ ٌاو فٍحاٌُكًُ خىاسدَوَ خاَلؤرُ داواّ لًَكةشدً تةا ًًٌةُتآ بطشوةُوَو     

بُطُس ريَش ثًاَلُكُيذا خنىوُ كُوُوَ. وًٍؽ بُبآ ِةًض ثشطةًاسيَك واوكةشدو    فٍحاٌِ قاوَكًُ 
دواّ ضٌُذ دَقًقًَكاُ خاَلؤرُ فٍحاٌُ قاوَكُّ َُِلطش  و طُيشيَكِ ٌاو فٍحاٌُكُّ كشد و لةُ  

 سِووّ داخُوَ طُسيَكِ باداو طىتِ:
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َ دَياٌكةًُ  ئاصيضَكًُ تؤ بُو قظاٌُّ وَ باوَسِوُكُ و قبىَلةت ٌةُبآ كةُو    ،سَِا طًاُ -
ضىٌكُ ُِسوَك بؤ خؤػت دَصاٌِ ئُو قاوَ طشتٍُوَّ وَ ِةُس تةًٌُا بةؤ خؤػةِ وطةُسقاَلًُ      
خؤوُو بُغ بؤيُ ٌابآ كاسيَك بكاتُ طُسٌاخ و دأل و دَسووٌت. بؤيُ وَ واّ بُضاكرت دَصامن كُ 

جةآ   ئًَظتا دَسباسَّ باسودؤخِ طًاٌِ و ٌاخ و دَسووٌِ تؤ ًِض ٌَُلًَي يا ِةُس ذةُصيؽ ٌاكةًُ   
 ثُدمًُ بُطُس ًِض يُك لُ بشِياسَكاٌِ تؤوَ دياسبًَت.
 وَ دَطتبُجآ قظُكاٌِ خاَلؤرًٌَي بشِّ و طىمت:

بؤ خؤ  ضاك دَصاٌِ كُتا ئًَظتا قاوَ  بؤ ُِس يةُكًَك لةُ خةضً و     ،تكا دَكًُ خاَلؤرُ -
و خىيَؽ وٌاطًاواُ طشتؤتُوَ ُِوىوّ وَسِاطت طةُسِاوَو وابةىوَ بؤيةُ وٍةًؽ ِةُس لةُو ثةآ        

داٌطُوَ صؤس لُ قاوَ طشتٍُوَكُّ ئًَىَ دَلًٍاً دَصامن ُِسضِ كُ دَيَمًَِ ساطتُ و ِةُس بؤيةُؾ   
 ِاتىووُ ئًَشَ تا سيٍَىايًًُكي بكُُ.

 خاَلؤرُ ُِسوا كُ بُوسديُكُوَ طُيشّ قاوَكُّ دَكشد ٌُِاطًَكِ َُِلكًَؼاو طىتِ:
ُطُس وًَشدكشدًًٌَُ ٌُطشتؤتُوَو بُآلً سَِا طًاُ وَ تا ئًَظتا قاوًَ بؤ ًِض كضًَكِ كُل -

ئُوَػي بُالوَ ضاكرتَ كُ ِةًض ٌةَُلًَي. ئةُو ئاوؤرطةاسّ و ساطثاسدَيُػةي بةؤ تةؤ ُِيةُ كةُ          
بُضاويَكِ كشاوَو ِضسو وًَؼكًَكِ سؤػةَ و طُػةَ و طُػةُوَ بشِيةاس بةذَّى ئىوًَذَواسيؼةي       

 خؤػبُخت و بُختُوَس و كاوُساُ بًَت. 
ُ فٍحاٌِ قاوَكُ بُتُواوّ دياسبىو لُػةتًَكِ دَتشطةِ كةُ    لُطُيشكشدٌُكاٌِ خاَلؤرًٌَىَ ل

ُِسضةًُكي دَكةشد و    ،دَيبًٍآ. بُآلً ذُصّ ٌُدَكشد وًٍؽ بُقظةُكاٌِ خةؤّ ٌاسَذةُ  كةا    
دَكشاٌذ وؤسّ بًَذٌَطًًُكُّ تىٌذو تؤَلرتدَبىو. بةُ ٌائىوًَذيًةُوَ لُقظةٌُُكشدٌآ خةاَلؤرًٌَىَ     

َكشد بضامن خةاَلؤرُ بةؤ قاوَكةُّ بةؤ طششيةُوَ بةُآلً       واَلئاوايًي كشد و ِاشيُ دَسآ. صؤسً ذُص د
ُِسضةٌُذَكُ   ،ًِضًؼِ ثآ ٌُطىمت و ضًؼِ ديت كُ بُو جىسَ طُس و سووّ تًَكٍا و طشريةُوَ 

ئُو دَػًطى  كُ ئةُو كةاسَّ ِةُس بةؤ خؤػةِ و طةُسقاَلًُ خةؤّ دَكةا  بةُآلً دَمشضاٌةِ           
وثًَةِ دَطةىمت... دَبةريو     كُقظُكاٌِ صؤسبُياُ ساطةذي و ئاطةاداسّ ئايٍةذَّ خةؤوِ دَكةشدً     

خُياَلُكاٌِ خؤوذا خىمل دَخىاسد كُ ِؤسٌِِ ٌُثظاوَّ وؤتؤسيَك كُ بُو ثُسِّ خريايًُوَ بةُسَو  
الّ وٍُوَ دَِا  وسياّ دَوسوبُسوِ كشدوُوَ بُآلً تاصَ دسٌَط ببىو و ئةاصاسيَكِ كىػةٍذًَ   

 لُ تُواوّ لُػِ خؤوذا ُِطت كشد و ئًذّ ئاطاً لُ ًِض ٌُوا.
    *      *         * 
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كاتآ كُ ضاوً كشدَوَ دَوىضةاوّ طشياٌةاوّ دايكىةي ديةت كةُ بةُ ضةاويَكِ ًٌطُساٌةُوَ         
ًًَذَسِواًٌي. كاتةآ كةُ ضةاوَ ًٌىَكشاوَكةاٌِ وٍةِ ديةت بةُ تىٌةذّ دَباوَػةًَِ وَسَيٍةاً و            ت

ا خؤّ بُدٌَطًَكِ بُسصَوَ بُكىأل طشيا. طىيَي لُ دٌَطِ بابًؼي بىو كُ داواّ لُ دايكي دَكشد ت
ساطشآ و بُطُس وًَؼكِ خؤيذا صاأل بآ و وًٍؽ كُورت سِاتُكًٍَآ. بُديتٍآ دايك و با  بةُكىأل  
ًٍَةذَّ ديكةُّ طشياٌةذً. دواّ طةُعاتًَك كةُ تؤصيَةك ًَِةىس          طشياً و ئُو ئاصاسَّ قاضًؼةي ِ
 ُ  بىووُوَ صاًٌي كُ ئًَظكِ طؤصٌَطِ ثًَي ػكاوَ و وؤتؤسِ طىاسَكُؾ ُِآلتىوَ. خَُلكِ وًٍةا

ؤوَو واَلًًَةاُ  طُياٌذبىوَ ٌُخؤػداٌُو روةاسَّ تُلةُفؤٌِ واَلًَؼةًاُ دَجاٌتايُكُوةذا دؤصيبة     
 ئاطاداس كشدبؤوَ.

ئاصاسّ ثًًَُكًُ واكآلفُ كشدبىوً كُ ثُسَطتاسَكُ دَسصّ ئاصاسيَِ بؤ كشدً ٌُوضاٌِ كةٌُطًَي  
ئُو ٌاوَّ داطشتبىو خُو زيَ كُو . دواّ طُعاتًَكِ لُ دٌَطِ راوَراويَكِ وَئاطا ِاشيُوَ كُ 

ضاوً كشدٌُوَو ئُو دضيٌُةًُ بةاوَسِ ٌةُدَكشد كةُ دَوةذيت دَتطةى  دًٌََةى بةاغِ طىآلًٌاٌةذا          
تُواوّ رووسَكُ ثشِبةىو لةُ كُطةىكاسو خةضً و خةىيَؽ و ئاػةٍا و سؤػةٍاياُ كةُ          ،دسيَزكشدووً

ا قُتًع وا و ِاتبىوٌُ طُسداًٌَي. بُ ضاوثًَكُوتًًٍَامن طشّ ِاتآ و فشوًَظكِ تاطًُ دَضاواٌذ
دواّ ئُذىاَلثشطًًُ يُكُ يُكُ ياُ طىثاطِ ُِوىوامن كشد. دٌَطِ ئىوًَذّ لُ جًَِ خؤً وػك 

 كشدً كُ لُ  وَآلوِ وٍذا طىتِ:
ًِضةىاُ ٌةُكشدووَ. بةُديتٍآ     ،ئُوٌَذَ ضةًُ ػةاياٌِ بةاغ بةآ     ،تكا دَكًُ سَِا خامن -

خؤػةراأل و طُسوُطةتِ دووبةاسَ     ئىوًَذّ ًٍَِذَ خؤػراَلبىوً ئاصاسّ ثًًَُكةًُ لةُ بريضةؤوَ.   
ديتٍُوَّ ئىوًَذّ بىوً كُ ئاغاّ طةاديقِ دَطةُأل داكًةذا ِاتٍةُ رووسآ. بةُ ديتٍةِ ئةُواُ        

 تًَكشِابىوً و بُ خؤوي طى :
 ئُواُ لُ كىيًَاُ صاًٌىَ؟

بٌُاضاسّ صَسدَخٌُُيُكي ِاتُ طُسلًَىاُ و ضاك و ضؤًٌُكي دَطَُلذا كشدُ. ُِوَلي دَدا خؤً 
ًةةزَكاٌِ ئاغةةاّ طةةاديقِ بذصوةةُوَ. ئةةُوَ ئاغةةاّ طةةاديقِ ِةةُسوا بُطةةُسدمُ لةةُ طةةُسدمُ ت

كشِياسيًُكاًٌُوَ دَ طُستاثاّ ئىوًَذيُوَ دَسِواٌِ و ضاوّ لُطُس ُِأل ٌُدَطش  ًَِؼتاؾ ئةُو  
ذاَلُتُ دَطتُ ثاضُيًًُّ لُ ِاتٍةُ رووسآ ئاغةاّ طةاديقًُوَ تىوػةي ببةىو ٌةُِسَويبؤوَ كةُ        

ُديؽ بُخؤو بُضُثكُ طةىَلًَكِ طةُوسَوَ دَطةُأل دووخىػةكاٌِ     يُكظُسَ طُسو طُكىتِ حمُػي
ثُيذا بىو. ًٍَِذَياُ لُ ديتٍآ تىوسَِبىوً كُ بُصَظيُ  خؤً ساطش  تا وَآلوِ ضاك و ضؤًٌُياُ 
بذَوُوَ. يُكًَك لُ خىػكُكاٌِ كُ ٌاوّ وًٌُزَ بىو بٌُاص و ٌىوص و لُدمُوالسيَكُوَ ضةاويَكِ  

 لُداكِ كشدو طىتِ:
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سَِا خاتىوٌُ ئًَىُ ئىوًَذَواس بىويَ ئُوّ بُطًًًٍُ ضايُوَ ببًٍري ٌُك بُقاضةِ   ئا ئُوَ -
 ػكاوَوَ لُطُس تُختِ ٌُخؤطداٌُ.

حمُػيُد كُ طىايُ وٍةِ بةُئِ خةؤّ دَصاٌةِ ِاتةُ ثًَؼةآ وبةآ ثةُسوا لةُ بُساوبةُس           
 ُِوىواٌُوَ طىتِ:

وؤتؤس لًًَذاوّ دًٌاً لُ بُخىداّ كُصاًٌي  ،طىثاغ بؤ خىا كُ طُسَ وخًَشَ و بُ خًَشطُسِا -
ذُصً دَكشد ُِس دَووًذا لُوآ باً و ومِ وؤتؤسِ طىاسّ  ،ثًَؽ ضاواُ تاسيك بىو و سَِؾ داطُسِا

 بآ ئاطاً وسد كشدبايُ كُ ئاواّ لُ تؤّ ًِىاّ لُ رياٌذا كشدووَ.
لُثشِ بًَذٌَطًًُكِ قىسغ رووسَكُّ داطش  و وًٍؽ لُ تىوسَِيًًةاُ دَطةتُكامن دَطةتًاُ     -

ئاّ كُ ئُو ثًاوَ ًِض  ،لُسصيٍآ كشد. دَو طاتُيذا ذُصً دَكشد صَوّ قَمًؼابايُوَو قىوتِ داباًبُ
و ثىوض و بآ ػُسً بىو كُ سيَِ بُ خؤيذا ئاوا لُ بُسدَوِ ُِوىو ئُو ئاوادَ بىواٌُو لُبةُسدَوِ  

 وَ طىمت:دايك و باسيذا ئُو قظاٌُّ كشد. بُ تىوسَِيًًُوَ سووً زيَ وَسطًَشِاو بُ ٌاسَذُتًُ
 ،باػرت كُ وؤتؤسِ طىاسَكُ ُِآل  و ئُوَؾ بضاٌُ كُوَ ًِىاو ئاواتِ رياٌِ ئًَىَؾ ٌةًي  -

 دياسَ خُوٌتاُ ديىَ!  ،ئاغا خشاثِ تًَطُيؼتىوُ
ًَؼةآ و طىثاطةِ ِةاتٍِ حمُػيةُدّ كةشد بةؤ ٌُخؤػةداٌُ. دًٌََةى          بابُ دَطتبُجآ ِاتُ ث

ًَةذ سؤيؼةتبىو. دَلًٍةا بةىوً كُلةُ قظةُكاٌِ       ئاوادَبىواٌذا بُدواّ ئىوًَذدا طُسِاً بةُآلً ئىو 
حمُػيُدّ تىوسَِ و ٌاسَذُ  ببىو و ضىٌكُ خؤػِ ثةآ ٌةُطريابىو لةُ رووسَكةُ ضةىوبىوَ دَسآ.      
ئًذّ تىاٌاّ واٌُوَّ وًىاٌُكاٌِ ديي ٌُوابىو. ئةاصاسّ ثًًَُكةًُ كةشدَ بًةاٌىو و دَطةتي بةُ       

ىوَ.دايك و با  كُ ٌاسَذُتًُوًٍاُ طشياٌآ كشد. دَوضاٌِ ئىوًَذ لُ خُفُتاُ وٍِ بُجآ ًَِؼت
ئاوا ديت يُكظُس ثُسطتاسّ بُػةُكُياُ ئاطةاداس كةشدَوَ و داوايةاُ زَي كةشد ئُطةُس دَكةشآ        
دَسصيًُكي لًَذا تا ئاصاسّ ثًًَُكًُ بؼكآ. بُآلً بُ داخُوَ كُ ئُواُ ٌُياٌذَصاٌِ كُ ئاصاسّ وَ 

 بُ دَسصّ ئاصاسػكًََ ٌاػكآ.
َكُياُ بُجآ ًَِؼت و سؤيؼذي بُآلً حمُػيُد ُِسوا بُتُك بابةُوَ  وسدَ وسدَ وًىاٌُكاُ رووس

ساوَطتابىو و قظُّ دَكشد تٌُاٌُ  دَطُأل خىػكُكاًٌؼِ ٌُضؤوَ و بُسِيَِ ٌُكشدٌُوَ. ئاغةاّ  
طاديقِ لُبُس ثُدمُسَكُوَ وَطتابىو و طُيشّ دَسَوَّ دَكشد، دايكًؼةِ طةُسطُسوِ قظةاُ    

 حمُػيُدّ دَكُو  ثًَي خؤؾ بىو ِاواسكًُ: اوً بُبىو دَطُأل دايكىذا. ُِسجاسيَكِ ض
ئُو ُِتًىَ صؤس بَمًًَُ باويٍَُ دَسآ و دَسيكُُ. بُآلً ضبكًُ كُ ٌاضةاسبىوً بًَةذٌَط    -

بًَذٌَطًًُكِ قىسغ و كىػٍذَ كُ طُسووّ دَطىػًي. ذاَلِ ذُوًذيؽ لةُ ذةاَلِ وةَ     ، 
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اٌُّ تىوسَِيًًةُّ بُتةُواوّ   باػرت ٌُبىو و ُِس جاسيَكِ كُطةُيشّ حمُػيةُدّ دَكةشد ًٌؼة    
دَطُسدمُكاٌذا دياسبىو و ئاطشّ ئريَيًًُّ دَضاوَكاًٌذا صواٌُّ دَكًَؼا. ُِسوا بؤ طاتًَكي 

ّ   ،سوو وَسطًَشِا و بٌُا ئىوًَذيُوًَ طُيشّ دَسكآ كةشد  ئىوًَةذ لةُ ٌةاو     ،خىدايةُ ضةًي دَد
اُ تًَك ئاَلقاُ بُآلً دَسكآ ساوَطتابىو و طُيشّ وٍِ دَكشد. ُِسوا بؤ ضشكُيُك طُسدمُكاصي

ئُو ُِس خًَشا طُسدمُكُّ لُوَ دصيُوَ. دَوي كشدَوَ ِاواسكةًُ ٌةا ٌُكةُّ تةىبِ و خةىا      
ُِس جاسيَكِ كُ طةُسدمُكاٌت بةُسَو    ،دسيَغِ ئُو طُسدمُمت زيَ وُكُو بُطُعا  طُيشً كُ

و بَمآ كُ تكا دَكًُ تؤؾ ِاواسكُ  ،خؤوُوَ دَبًٍي تري و تىاٌا و وصَيُكِ تاصًَ ديَتُوَبُس
خؤػي دَويَِ دَِاواسكُ با ُِوىو طىيًَاُ زيَ بآ تا ئًذّ كُغ طىواٌآ لةُ عًؼةقِ وةُ    
ٌُكا. بُآلً ئُفظىغ كُ لُبُس ئُواٌُّ كُ لُ رووسآ وابىوٌُوَ ٌُياًٌَّؼت و ِاواسَكًُ دَ 

 ئُوكًَذا خٍكا.
       ُ طةت و  ئاطاً زَي بىو كُ دايكي دَطةُأل خاصيةآ طةاديقًذا قظةاُ دَكةا  بةُآلً ِةُوىو ِ

ٌُطتًؼِ بُالّ وَ و ئىوًَذَوَيُ. ئىوًَةذ طةُسدمًَكِ لةُ حمُػيةُد و دوايةُؾ طةُسدمًَكّمُ       
ئاغاّ طاديقِ دا و بُسَو الّ بابُوَ ضىو و ساطةت بُتًٌُؼةت حمُػيُديةُوَ ساوَطةتا. ئًَظةتا      

بُ تًٌُؼت يُكرتيُوَ وَطتاوُ و ُِس يُكُياُ ُِوَلِ ئُوَيةُتِ بُِةُس    ،ُِسطآ ٌاذُصّ يُك
 ك بىوَ وُيذاُ بٌُاذُصَكُّ ضؤأل كا.جؤسيَ

 ئىوًَذ بُ دٌَطًَكِ ثًاواٌُ و بُئاواصيَكِ بُ ئُدَباٌُوَ سووّ كشدَ بابُ و طىتِ:
ئاغاّ وىَلكِ تكادَكًُ ئًَىُؾ ُِسوَك كىسِّ خؤتاُ داًٌََ و ئُطةُس ًِضةي لُدَطةت     -

 دآ بفُسوىوُ تا ُِس ئًَظتا ئُدماوِ بذًَ. دَلًٍابَ دَخيُوُ طُسضاوً.
 بابُؾ بُ وًّشَباًٌُكُوَ دَطتِ خظتُ طُسػاٌِ ئىوًَذ و دَ وَآلوِ ويذا طىتِ:

ًِض  ،ُِسوَكى طىتتاُ ئًَىَ و طاالس ُِس دووكتاُ وَك يُك ئاصيضُ ،صؤس طىثاغ كىسَِكًُ-
 ئًؼًَك ًٌُ ُِس كاتًَكًؽ ئًؼًَك بىو دَلًٍابَ ثًَتاُ دََلًًٍَُوَ.    

 و طىتِ:حمُػيُد ِاتُ ًٌَى قظُكاٌِ بابُوَ 
َ   ،صؤس طىثاغ ،ٌُخًَش ئاغا - وةَ بةؤ خةؤً بُِةُوىو كاسَكةاُ       ،ئًَىَ صَظيةُ  وُكًَؼة

ُِسضِ بآ ئاغاّ وىَلكِ و ُِوىو بٍُواَلُكُياُ ُِقًاُ بُطُسوٍُوَ ُِيُ دَلًٍابَ  ،سادَطًُ
صؤس طىثاطةِ   ،ئُطُس بؤ طاتُوَختًَك ضًُ ئاغاّ وىَلكِ و بٍُواَلُكُياُ بُتًٌُا جآ ٌةاًََِمي 

 ىَؾ دَكًُ ئُطُس ئًَىَؾ ئُو ئُسكُّ بُوَ بظثًَشٌُوَ. ئًَ
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ذُصً دَكشد دَو طةاتُيذا   ،ئىوًَذ طُسدمًَكِ كًٍُ تؤصاٌُّ طشتُ حمُػيُدّ و ًِضِ ٌُطى 
تؤ ُِس لُ خؤوَ لُ ُِوىو ػتًَكِ َُِلذَدَيُّ. بةُآلً   ،لُجًاتِ ئىوًَذّ بُ حمُػيُدً طىتبايُ

 بابامن ٌُويَشا و ثاػطُصبىووُوَ. بُ داخُوَ كُ لُتشطآ طُسصٌَؼتآ دايك و
طُسدمًَكي لُ ئىوًَذ و دوايُؾ طُسدمًَكي لُ ئاغةاّ طةاديقِ و حمُػيةُدّ دا كةُ ِةُسطًض      
ٌُدَكشا ئىوًَذّ دَطَُلُ واٌذا ساطشّ. ُِس ضؤًٌَكي تُواػاّ ئىوًَذّ دَكشد دَلي ثًَِ دَطةىوتا  

ًايُ ثآ جةىاٌرت و خةؤؾ ثُيكةُستش    و لُسصيَكِ ػرييَ دَلِ دادَطشمت. ئُوً لُ تُواوّ ثًاوّ دٌ
دَِاتُ بُسضاواُ. ئىوًَذ ئُوكُطُ بىوكُ بُتًٌُا خؤمشذَويظت و ذُصً لًَِ بىو. ئىوًَةذ تاكةُ   
كُطِ ُِوىو خُوٌُكاٌِ وَ بىو كُ ذُصً دَكشد دَطت لةٌُاو دَطةتِ ئةُو ِةٌُطاوً بةُسَو      

ُو خؤصطاٌُ تةًٌُا يةُك   بُآلً ئُفظىغ كُ ُِوىو لُ ُِوىوّ ئ ،ًَِالٌُّ بُختُوَسيُوَ ٌابايُ
ئاسَصوو و خُياَلًَكِ باسيك و الواص بىو. ئىوًَذ بُسَوالّ وٍُوَ ِا  و بُ صَسدَخٌُُيةُك كةُ   

 ُِوىو طًاٌِ ئاطشداً طىتِ:
ًِىاداسً ُِسوا بُو صوواٌُ لُ واَلىَتامن ضاو ثآ بكُويُوَ و ئًذّ ئًَىَ لُو جؤسَ جةآ و   -

 باٌُ و...
 يًُوَ و ضاثىوكاٌُ طىتِ:حمُػيُد ِاتُ ًٌَى قظُكاٌِ و

سَِا خاتىوُ ثًَىيظتًاُ بُ ذُطاٌُويًَُ بُ ياسوةُتِ قظةُكاُ كةىس  كٌُةُوَ. ئىوًَةذ       -
طُسدمًَكِ تىوسَِيًًاٌُّ دايُ حمُػيُدّ وَزيَ بُتةُواوّ ئةُو ٌُجابُتةُوَّ كةُ ِةُيبىو خةؤّ       

 ساطش  و طىتِ:
 صؤس ضاكُ ٌاسَذُتًاُ ٌاكًُ. -

وىو خاٌةُكاٌِ لُػةي دَ ئةاطشّ ٌةُفشَ  لةُ حمُػيُديةذا       تُواوّ جىوطُكاٌِ بُدَمن و ُِ
دَطىوتا بآ ئًدتًاس دداٌُكامن دَضرِيَوَ بةشدُ. ئًةذّ بةآ ئُدبًةُكاٌِ ئةُو ثًةاوَ ضةاثىوكُ        
كآلفُياُ كشد بىوً. ثًَؽ ئُوَّ كُ بؼتىامن ِةًض بَمةًَي ئىوًَةذ بةُخىدا ذافًضيةُكِ كىستةُوَ       

 ي طى : رووسَكُّ بُجآ ًَِؼت. وًٍؽ ضاثىوكاٌُ بُ باسي
دٌَطِ قظةُكشدٌِ ئًَةىَو    ،ئًذّ واٌذوو بىوً ئُطُس دَكشآ دَوُوآ ًٍَِذيَك وَذُطًَي -

تكايُ داواياُ زيَ بكُُ بةا ثامشةاوَّ    ،ئُو ئاغايُ ذُطاٌُوَياُ زيَ بشِيىً و ُِساطاًٌاُ كشدووً
 قظُكاًٌاُ جطُ لًَشَ ببُُ لُجًًَُكِ ديكُ تُواوكُُ. 

ُوتًُكُوَ لُو قظُ بآ ئُدَباٌُيُّ وٍُوَ طةُيشيَكِ يةُكرت   دايك و با  ُِسدووكًاُ بُ ِ
ياُ كشد و ضىٌكُ دايكًؼةي ئاطةاّ لةُ بُطةُسِاتُكُبىو ثةًَؽ ئةُوَّ بابةُ ٌاسَصايُتًةُ لةُ          

 سَِفتاسَكُّ وَ دَس بربِآ طىتِ:
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ُِقتةُ بُسِاطةتِ ئًَىةُ لةُبريواُ ضةىو بةؤوَ كةُ تةؤ ثًَىيظةتًت بةُ            ،باػُ ئاصيضَكًُ -
 ئًَظتا رووسَكُ ضؤأل دَكُيَ تا بتىاٌِ كُوًَك عُطًًَُوَ. ُِس  ،ذُطاٌُوَيُ

 بُطثايِ بُطىيًَىذا ضشثاٌذ: ،دايكي ِاتُ الوُوَ تا سوووُمت واضكا
تكا  زيَ دَكًُ كاسيَكِ وابكُ باضًذّ ئُو ُِطاّ طًاٌُ ٌُيُتُ ئًَشَ. دايكي لُطُسَخؤ  -

 قؤَلِ طىػًي و طىتِ: 
 ي. صؤس دصيَىَ دَتىامن ضِ ثآ بَمًَ -

ئاوةةادَبىواُ يةةُك بةةُدواّ يُكةةذا ًِةةىاّ طةةُالوُتِ و ضةةاكبىوٌُوَياُ بةةؤ خىاطةةتي و  
 رووسَكُياُ بُجآ ًَِؼت.

 حمُػيُديؽ ِاتُ ثًَؼآ و طىتِ:
 ئىوًَذَواسً بُو صوواٌُ... -

 ضىووُ ًٌَى قظُكاًٌُوَو طىمت:
كشِا بةىو  دَوُوآ كُوًَك عُطًَىُوَ. حمُػيُد تًَ ،تكايُ قظُكاُ كىس  كٌُُوَ ،طىثاغ -

 بُآلً دَطتبُجآ بُطُس خؤيذا صاأل بؤوَ و طىتِ:
 صؤس ضاكُ خىدا ذافًض. -

واوَّ ُِفتًَكِ لُ ٌُخؤػداٌُّ واوُوَو دَو واوَيُػذا حمُػيُد بُخؤؾ خضوُتًةُكاٌِ  
بُآلً ُِس جاسيَكِ كةُ   ،جًَِ خؤّ دَدَلِ دايك و باسيذا كشدبؤوَو خؤّ كشدبىوَ ٌُِاسَ ػرييٍُ

 ُفشيٍي لًَِ صياتش و صياتش دَبىو و ٌُفشَتُكًُ لًَِ ضٍطِ لُ دَلِ دَداً.دَوذيت ُِطتِ ٌ
بةُآلً   ،دواّ دووواٌطاُ دووباسَ تا دَِا  بُ تُواوّ ِاتبىووُوَ طُسخؤو ضاك ببىووةُوَ 

ديظاٌُوَؾ كاتِ سآ كشدٌآ ئًَؼًَكِ كُوي لُ طؤصٌَطةآ ثًَىةُوَ ُِطةت دَكةشد. لُيةُكًَك      
دآ بُئاساوًُكُوَ ضاوً دَ ئامساٌِ ثشِ لُ ئُطةتًَشَوَ بشِيبةىو   لُػُوَ طُسوُكاٌِ واٌطِ وىسدا

كُ دووباسَ حمُػيُد دايكِ و ُِسدوو خىػكُكاٌِ بؤ خىاصبًًٍَُ ٌاسدبىوٌةُوَ واَلةآ وةُ. دواّ    
ئُو كُوُ ًَِىسيُّ كُ دَو واوَيُوةذا ِةُبىو دووبةاسَ تؤفةاًٌَكي دَوًَؼةكًذا ُِطةتايُوَ.       

 بُسدَواً لُ خؤوي دَثشطِ:
ئُو لُعٍُتًاٌُ بؤ دَطت لُيُخُّ وَ ٌاكٌُُوَ؟ ئةُدّ ٌةاَلًََ دأل ئاويٍَةُّ دَلةُ      باػُ -

ئُدّ بؤ دَطُأل ئُو ُِوىو ٌُفشيٍُّ كُوَ لُ حمُػيةُديي ُِيةُ و ُِوًؼةُ تةآ دَكؤػةي تةا       
 بُُِسضِ سيَطايُكُوَيُ تًَِ بطُيُمن كُضِ ئُو ُِوذيع طىوسَ لُطُسًٍَِاٌِ وَ؟ 

يكي بؤ رووسَكًُ دَطتِ ثآ كةشدَوَ بةُآلً ِةُسجاسيَكِ كةُ     دووباسَ ِاتَ و ضىوٌُوَّ دا
دايكي داواّ زيَ دَكشدً كُ بضىُ ِؤَلِ وًىاٌاُ و ُِسٌُبآ ضاك و ضؤًٌُكِ دَطةُأل وًىاٌاٌةذا   
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بكًُ بُطشياٌُوَ بُسثُسضي دَدايُوَ و ٌُدَضىوً. ئُو ػُوَؾ ُِس بُو كُلمُ سَقًُوَّ ثًَؼةامن  
 دا ٌُضىووُ الّ وًىاٌاُ.

سؤرّ دوايِ ئاغاّ طُوسَ ِاتُ واَلآ وُ و وٍِ باٌط كشدَ الّ خؤيُوَ. وًٍؽ بُياٌِ 
بُكؤَلًَك غًُ و خُفُتُوَ ضىووُ رووسّ وًىاٌاُ. دايك و با  لةُ تًٌُؼةت بابةُ طةُوسَوَ     

لُطُسخؤ طآلوً كشد.  بابُ طُوسَ جًا لُ جاساُ بُ وػكِ وَآلً داوةُوَ و بةُ    ،داًٌؼتبىوُ
تا لُطُس وىبًَمُكُ داًٌؼي.وًٍؽ ثُيشَِويي كشد و داًٌؼتي. بابُ  ئاوارَّ دَطت تًًَطُياٌذً

طُوسَ طُسدمًَكِ دايُ دايك و بابُّ ئةُوجا بةُدٌَطًَكِ كُػةىيٍَُواسّ تىوسَِيًًةُّ ثًَةىَ      
 دياسبىو طىتِ:

خةؤ ئةُو خَُلكةُ     ،وَ ئُوشِؤ بؤيُ ِاتىووُ ئًَشَ تا ِةؤّ ئةُو كُلمةُ سَِقًةُّ تةؤ بةضامن      
َ ٌري و ٌؤكُسّ بابِ ئًَىُؾ ٌري! وَ ُِسطًض ثةًي واٌةُبىو و ِةُسطًضيؽ    طاَلتُجاسّ وَ و ئًَى

ئًَةىَ   ،ضاوَسيَِ ئُوَ ٌُبىوً لُ فُسِاد و ٌُطشيٍآ وٍذاَلِ واخريَ طُس وبةُسََلآل ثُسوَسدَكةُُ  
 ئاطاتاُ لًًَُ ضؤٌتاُ ئابشِووّ ئًَىُ الّ حمُػيُدو كُطىكاسَكاًٌاُ بشدووَ؟

دّ داوَ و ُِسوَك ضؤًٌؽ لُثًَؼذا طىتبةىوً وةَ بةؤ خةؤً     وَ خؤً بَُلًٍَِ سَِاً بُحمُػيُ
سَِاّ بُوًَشد دَدًَ ئًَظتاؾ دََلًَي ئُو وًَشدَّ كُ بؤً دياسّ كشدووَ ِةُواُ ئةُو الوَيةُ و    
ئًَظتاؾ ِاتىوً بَمًَي سؤرّ ثًٍَخ ػُػيُّ ُِس ئًُ ُِفتُيةُ ػةُكشاوخىاسدٌُوَّ دَصطرياٌُتًةُ    

سَيًُػي ُِوىوّ بشِيىَتُوَ و قظةًُ لًَةىَكشدووَ... ِةُس    و دَسباسَّ جًاص و وا ،بُسثا دَكشآ
بؤيُؾ داوا  زيَ دَكًُ كُ باؾ طىيَت بكُيتُوَو بضاٌِ ض دََلًَي ئُوَتا لًَشَ لُ بُسدَوِ دايك 

 ّ باػةُ وةَ ٌةاصامن ئةُو طُدمةُ ض       ،و بابت  ثًَتذََلًَي كُ دَطت لُو خؤ بٌُاص كشدٌُّ ِةَُلطش
اصاُ دَكُّ؟ ُِسوَك ضؤُ كةُ بابةت ودايكةت ِةُوىو ػةتاُ      عُيبًَكِ ُِيُ كُ تؤ واًٍَِذَ ٌ

دَصاٌَ وَ حمُػيُدّ صؤس باؾ دٌَاطي بؤيُ بُساطتِ ذُيفُ كُ ئُو كىسَِّ لُدَطت خؤواٌذَيَ. 
بُسِاطتِ لُو دَوس وصَواٌُّ صؤس بُدَطىُُ دَتىاٌشآ طةُدمًَكِ ئةاوا بةاؾ و لًَىَػةاوَّ وَك     

 حمُػيُدّ بذؤصيتُوَ.
طُوسًَ ًِضًاُ بُالوَ واٌاو وُبُطتًَكًاُ ٌُوا بُ يُكحاسيي تةُواوّ  ئًذّ قظُكاٌِ بابُ 

 دًٌا بُطُس دا كاوه و ويَشاُ بىو و ريامن لُ بُسضاواُ تاسيك و ٌىوتُك بىو.
بابُ طُوسَ دَطُأل ُِوىو ٌاسَِصايُتًُكاٌِ وةَ و ئاطاداسيؼةِ كةُوَ ُِسضةِ ذةُصَ لةُ       

تا بُقظُّ خؤّ سِآ بؤ كضُكاٌِ ديكةُؾ خةؤؾ    حمُػيُديي ًٌُ بَُلًٍَِ وٍِ بُ حمُػيُدّ دابىو
بآ و ئُوُؾ واٌاّ كؤتايِ تُواوّ طُس ئًَؼُو جُدماَلًًُكاٌُ و دَ ًٌَى بٍُواَلُيذا كُغ بةؤّ  



 71 

ًٌُ قظُ دَقظُّ بابُ طُوسَو ويظت و ئاسَصووَ كاًٌذا بكا  و بُ ثًَضُواٌُّ وّ ظىوَلًَتُوَ. 
ًؽ ُِوىوّ ٌُصؤكَ و كاتآ كُ بابُطُوسَ طىتِ ضاكًؼي دَصاٌِ كُ ئًذّ ٌاسَصايُتًًُكاٌِ وٍ

دَبآ ػىوبكُّ ئًذّ ًِض ضاسَيُك ًٌُ. تىوسَِيِ ُِوىو طًاٌِ داطشتبىوً بآ ئاطاياٌةُ طةُسً   
 بَمٍذ كشدو بُ ئاغاّ طُوسًَ طى :

با بضامن داخىا ئًَىَ وًَشد دَكُُ كُ لُجًاتِ وةَ و بةُبآ ثشطةِ وةَ قظةُتاُ دَطةُأل        -
؟ وَ ُِسطًض ًٌاصّ وًَشد كشدًٌَي ًٌُ و ًِض كُطةًَكًؽ ٌاتىاٌةآ ٌاضةاسّ    حمُػيُديذا بشِيىَتُوَ
 ػىوكشدًٌَي بكا .

 بابُ بُ دٌَطًَكِ بُسصَوَ بُطُسيذا ػريِاٌذً:
 ئُوَ تؤ ػُسوآ ٌاكُّ بُسِووّ بابُ طُوسَتذا ديًَُوَ؟     ،بًَذٌَط بُ سَِا -

وٍت ػُسوُصاس كشدَوَ. ُِسوا  وَ خؤً بُكضًَكِ وَكى تؤوَ َُِلذٌَا بُآلً ئًَظتا ئُوَ تؤ
 كُ الفاوّ فشوًَظكامن بُ ضاويذا دَِاتُ خىاسآ طُيشيَكِ باسيي كشد و طىمت:

وًٍؽ تا ئًَظتا ػاٌاصيي بُ ئًَىَوَ دَكشد بُآلً ئُفظىوغ كةُ ٌُوةذَصاٌِ  ئًَةىَ ِةًض      -
بآ بُِاتاُ كاتآ وٍذاَلُكاٌتاُ ُِسطًض وَك وشؤظ طُيش ٌُكشدووَ بَُلكُ بُ كاآليُكِ بآ ٌشخ و 

طُيش كشدووُ و ُِس كاسيَكِ كُ ذُصتاُ لًَِ بآ بُو كاآلياٌُتاُ ئُدماً داوُ و ئةُدماوِ دَدَُ  
باػُ بابةُ بةؤ ئةُوَّ ٌُسيةُ وايةُّ       ،و ُِس بشِياسيَكًؽ بذَُ صؤس بُ ئاطاٌِ بُجًَِ دَطُيٌَُ

 ُ اُ ثةآ ضةاكُ   ئًَةىَ ضةؤٌت   ،ػُسوُصاسّ ئًَىَ و دايكي وَ ًِض قظُيُكي ًٌُ و ساصيي و قبىَلىة
وابكُُ. دوايُؾ دَ باسيَكذا كُ طشياُ ًِض دَسفُتًَكِ قظُ كشدًٌَِ ٌُدَداً لُ ِؤَلِ وًىاٌاُ 

 ضىووُ دَسآ و ثٌُاً بشدَوَ رووسَكُّ خؤً و تا ثاطًَكِ ػُوآ ُِسوا دَطشياً.
ئُو سؤرَ و سؤرَكُّ ديؽ ًِضي ٌُخىاسد و تًٌُا داواّ وُسطي لُ خىدا دَكشد بُ صؤسيةُ و  

ٌآ دايكي بُياٌِ سؤرَكُّ دّ ًٍَِذيَكي خىاسدُ خىاسدو بشِياسيؼي دا لُوَ صياتش ئُو دايكةُ  طشيا
ُِوىو ػتُكاُ  ،طتُوذيذَ و واٌذوو و سٌَخ كًَؼُ صَظيُ  ٌُدًَ. خؤً دايُ دَطت ضاسٌَىوغ

بُ خًَشايِ تُواو بىوُ و بُ ٌابُدَلًةُوَ بىووةُ دَصطرياٌةآ حمُػيةُدّ. و ئُوةُ بةىو طةُسَتا و        
 ثًَكِ ٌاخؤػِ و بُدبُختًُكامن...دَطت
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(5) 
ًَبةِ         سَِا كُ تا ئُو طاتُ بُ ئةاساوِ و  لُطةُسَ خؤيًًةُوَ دَطشيةا و ثةُِس بةُ ثةُسِّ كت

رياٌُكُّ بؤ دَخىَيٍذوُوَ ئًذّ لًَةشَوَ خةؤّ ساٌةُطش  و بةُدٌَطًَكِ بةُسصَوَ لةُ ثِشوةُّ        
ُوتُ جًٍَىداٌِ ضةُسخِ ضةُثطُسدّ طةُسدووُ و بُختُسَِػةُكُّ خةؤّ. ئةُو       طشياًٌَِ دا و ك

بُيُكحاسَكِ وسَّ بُسدابىو و دَو دَوًذا لُُِوىو ػتًَك و لةُ ِةُوىو كُطةًَك بةُ دبةري و      
ًٍَِةذيَكِ   ،بُطىواُ بىو. ويظتي واص لُ سَِاّ بًَةٍي و بةُجًَِ بّةًََمي بةُآلً سَِةا ٌُيًَّؼةت      

 ُوَ و داواّ زيَ بىسدٌِ زيَ كشدً لُوَّ كُ ٌاسَذُتِ كشدووً.خىسِاطش  و بُطُس خؤيذا ِات
لُجًَىَ ُِطتا و واوَيُك لُ ِؤَلِ وًىاٌاٌِ دَطت بُ سِاويَضكاُ كشد و ئُو فشوًَظكاٌُؾ 
كُ بآ ئًدتًةاس بةُ سوووُتُكاًٌةذا دَِاتٍةُ خةىاسآ بةُ دَطتُطةِشَ ئاوسيؼةىًٍُكُّ خةؤّ          

سداِاتُوَ باٌطِ طىآ ساطشتٍِ داطةتاٌِ رياٌُكةُّ   دَيظشِيٍُوَ. كُ ًٍَِذيَكِ فُساوؤػِ بُبُ
كشدوُوَ. ٌُِاطًَكِ َُِلكًَؼا و بُ ثُدمُ باسيكَُلةُ و جىاٌةُكاٌِ فشوًَظةكُكاٌِ طةشِيٍُوَو     

 بُدٌَطًَطِ لُسصؤكُوَ دَطتِ بُ قظاُ كشدَوَ:
*         *        * 

ويٍُ دَصطةرياُ.دَسِؤرّ  وَ و حمُػيُد دَئاٌُِطًَكِ خُطت و خؤأل و ضشِو ثشِدا بُ فُسوِ بى
ئاٌُِطُكُيذا دَوىضاوَ طةشر و وةشض و وؤٌُكةُّ وةَ بةىوَ وايةُّ طُسطةىِسواٌِ ِةُوىو         
اليُكِ. وًىاٌُكاُ بُ ئاػكشا فظكُفظكًاُ بىو و بُ ئاوارَّ ضاو و بشؤياًٌاُ وَ بُيةُكرتّ  

 ثًَؼاُ دَدا و بُطُسدمُ ثشِ بُصَيًًُكاًٌاٌُوَ طُيشياُ دَكشدً.
ؤرّ ػُكشاو خىاسدٌةُوَ و واسَبشِيُكُيةذا ِةُوىو وًىاٌةُكاُ لةُ سِووَ      دَلًٍاً كُ لُ س

طشرو وشض و وؤٌُكُّ وٍُوَ دَ ُِوىو بُطُسِا  و وُطُلُكاُ طُيؼذي بةُ جؤسيَةك كةُ    
دايكي دَُِه و دَسفُتًَكِ سَخظاودا خؤّ طُياٌذوآ و طُسّ دَبٍا طىيَِ ٌاً و بةُ ضةشثُ   

 يُكُوَ طىتِ:
ئًَظتا خىا دَصاٌآ كةُ   ،  و سوخظاسَ ضًُ بُ خؤتُوَ طشتىوَسَِا طًاُ ئُو طُسو طُكى -

 وًىاٌُكاُ ضؤصياُ بري زيَ دَكٌُُوَ و ضًًاُ بُ خُياَلذا ديَت.
 بُ تىوسَِيًًُوَ طىمت:

دََلًََ ضِ؟ لُواٌُيُ ُِس لُوَّ برتطِ ثاػُومُ بَمًََ دايةك و بةابِ كضةُكُياُ بةُصؤس      -
 لُو وًَشد كشدٌُ ٌُبىوَ؟ باػُ بؤ وُطُس دسؤ دَكُُ؟بُوًَشد داوَ. يا بَمًََ سَِا ًِض ذُصّ 
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دايكي ضاويَكِ زيَ طىوس كشدوُوَ و سؤيِ و بُ تىوسَِيًًةُوًَ زيَ دووس كُوتةُوَ. كةُؾ و    
ُِواّ وًىاٌذاسّ و ئاٌُِطُكُ ٌُِاطُ طىاساٌُ و ٌاخؤؾ بىو لُ ُِوىو ػِ خشاثرت  ئُوطُوا 

بضةىوكُكُّ حمُػيةُدّ ِةُس بُيةُكحاسّ      و طىسِداُ و طُوُو واصيًةُ ٌاػةرييٍاٌُّ خىػةكُ.   
وًَؼةةكِ ِةةاسِيبىوً. وًٌُةةزَ كةةُتاصَ لةةُ وًَشدَكةةُّ جًةةاببؤوَ ِةةَُلع و كةةُ  و سَفتةةاسَ  
جشثٍاٌُكُّ كُ لُبُس ضاوّ ُِوىو كُغ و كاسو بٍُواَلُيذا دَيٍىاٌذ ًٍَِذَّ ديكةُّ تةُسيق   

 دَكشدوُوَ.
و طةىوسِداٌُكُّ وًٌُةزَّ    ػرييَ دَو طاتُيذا كُ ُِوىو طُسقاَلِ تُواػةاكشدٌآ طةُوا  

 بىوُ خؤّ طُياٌذوآ و بُبَ طىيَىذا طىتِ: 
باػةةُ سَِةةا ئةةُو عاجباتًةةُ  لةةُكىآ ديىَتةةُوَ؟ ئةةُوَ كةةُّ بةةُ صاوايةةاُ دَضةةآ؟     -

 بُػُسوُصاسيًُكُوَ طىمت:
 ئُوَ خىػكُ بضىوكُكُيُتِ. -

 ػرييَ بُػُسوًَكُوَو بُ دٌَطًَكِ بُ ئُدَباٌُوَ طىتِ:
 وُبُطتي طىكايُتِ واَلآ دَصطرياٌُكُ  ٌُبىو. ،ًُ سَِاداواّ لًَبىوسدُ دَك -

 لُ وَآلوُكُّ ئُودا طىمت:
قُيذآ ٌاكا خؤ وَ ٌاسَذُ  ٌُبىوً بؤ خؤػةي ِةُس لةُو ِةَُلع و كُوتاٌةُّ دَياٌكةا        -
 بًَضاسً.

ًٍَايةُوَ تةا ػةتًَكِ بثشطةآ بةُآلً كةُ         ػرييَ طُسدمًَكِ ثشطًاساٌُّ داوآ و دَوةِ َُِل
 لُ ثشطًاكشدٌُكُ ًٍَِا.  بُضاكِ ٌُصاٌِ واصّ

 
لُسؤرّ ئاٌُِطُكُدا دايكِ حمُػيُدّ دياسيًُكِ صيَشِّ صؤس جةىاُ و بةُ ٌشخةِ لةُ اليةُُ       

حمُػيُديُوَ ثًَؼكُؾ كشدً. بُديتٍآ ئُو دياسيًُ بٌُشخُّ يُكحاس صؤس طُسطةاً وةاً ضةىٌكُ    
ِ ئائةاوا بةؤ وةَ    دَوضاٌِ حمُػيُد باسّ داسايًًُكُّ باؾ ًٌُ ئُدّ ضؤٌِ تىاًٌبةىو دياسيًةُك  

بكشِآ؟ ُِس لُ ُِوََلري طُعاتِ ِاتٍِ واَلآ حمُػيُديؼُوَ بُ ديتٍآ وًٌُزَّ خىػكِ كُ بةُ  
بًاٌىوّ ُِوُ جؤسَوَ خؤّ دَطُياٌذَ با  و دَطتِ دَكشد بُضاك وضةؤٌِ و تةؤ خةؤؾ ووةَ     

ُسوَك لةُ  خؤؾ دَطُأل باسيذا لًَِ بًَضاسو بًَضاس بةىوً. بةا  طةاأل و تُوةًٌَُكِ واّ ٌةُبىو و ِة      
 ،بُسايًًُػذا طىمت ُِس طًض لًَِ ٌُدَِا  وٍذاَلِ ئاوا لُو طاأل و تُوٌُاٌُّ وَك ئًَىُّ ُِبآ

ئُوَ جطُ لُوَؾ كُ با  ثًاويَكِ تا بَمًَِ بُسضاو و جىاُ بىو. ئةُو سؤرَ وًٌُةزَ بةآ ثةُسوا      
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واضةىوبىوَ ٌةاو    باسيِ دَقظاُ طشتبىو و وَك ثًَؼًٍاُ دََلًََ دَطَُلِ طةُسً كشدبةىو و بابًؼةي   
قظُكاٌِ وًٌُزَوَ ُِسوَك دَ دًٌايُكِ ديذا بًَت و ًِض ئاطاّ لةُو قظةُو بةاغ وثالساٌةُّ     
دايكىُوَ ٌُبآ. وًٌَُزَؾ ًِض طىيَِ ٌُدَدايُ طُيشو طُسدمُ تىوسَِيًًُكاٌِ دايكي تةا طُيًةُ   
ئةةُوَّ كةةُ دايكةةي ًِضةةِ دّ خةةؤ سِاٌةةُطش  و ُِطةةتِ ئريَيًًةةُ رٌاٌُكةةُّ وسوورا و بةةُ   

 ىوسَيًًُكُوَ بُ باسيِ طى :ت
-  ُ وَك  ،فُسِاد ثًَىىايُ كاسّ طشيٍطرت  لُ ساوَطتاُ و طاَلتُو طُث و طُدمُفاُ لُ ثًَؼة

 لُبري  ضىوبًَتُوَ كُ ئُوسِؤ سؤرّ واسَ بشِيٍِ كضُكُتُو ثشِئًؽ وكاسيَ.
َ كشد و باسيِ بُ خؤ ًٍَِايُوَو يُكظُس داواّ لًَبىوسدٌِ لُ وًٌُز ،طُسدمُ تًزَكُّ دايكي

 كُوتُ دووّ كاسَكاٌِ.
كُطِ واَلآ ئىوًَذّ ٌُِاتبىوٌُ ػُكشاو خىاسدٌُوَو ئاٌُِطِ واسَبشِيٍُكُو وٍةًؽ ٌةُك   

 ُِس ثًَي ٌاخؤؾ ٌُبىو بَُلكُ يُكحاس صؤس خؤػراَلًؽ بىوً دياسَ دَػثشطَ بؤ؟ 
بةىو و  يُكُوًاُ ئُوَيُ كُ بُديتٍِ ئُواُ غًُ و خُفُمت ًٍَِذَّ دّ صؤستةش دَ  ،بُدوو ِؤ

ئُوَّ ديكُؾ ئُوَ بىو كُ بةُ ِاتٍةآ واُ و ديتٍةآ ِةَُلع و كةُو  و سَفتةاسّ جشثٍاٌةُّ        
وًٌُزَ جًاواصيًُ خاٌُوادَّ خؤً و حمُػيُدّ لُ ػُسواُ دَوشدً. ُِسضٌُذَ دَػضامن كةُ دواّ  
ئاٌُِطُكُ ئًذّ ئاوادَ بىواُ تا واوَيةُكِ دووس و دسيَةز قظةُياُ صؤسُ بةؤ كشدٌةآ و ئةُواُ       

بُ واَلآ ئىوًَذّ ُِس دَطٌُُوَ. بُآلً دَوطاتُيذا بُ ٌُِاتَ و لُوآ ٌُبىوٌآ واُ صؤس  قظاٌُؾ
 دَلؼاد و ئاطىودَ بىوً.

ئُوَ دياسَ كُ سؤرّ  واسَبشِيٍآ جىاٌرتيَ و خؤػرتيَ سؤرَكاٌِ رياٌِ ِةُس كضةًَكُ بةُآلً    
سؤرَكاٌِ ريامن بىو. ثاػاُ  وَ ًٍَِذَ تىوسَِ و طشرو ئاَلؤص بىوً دَتىامن بَمًَي ئُو سؤرَ ٌاخؤػرتيَ

دواّ ضٌُذيَ طُعا  دَسد و وُيٍُتِ ئاٌُِطُكُ تُواو بىو و وَ و حمُػيُد بُ فُسوِ بىويٍُ 
 دَصطرياُ.

دَ طُسوَختِ دَصطرياًٌُ مشذا وَ ًِض سوويُكي بةُالّ حمُػيُديةُوَ ٌةُبىوو طةُوسَكاًٌؽ     
صامن بؤ كُطًَكًؽ الّ بُو اليٌُةُدا  ئُوَياُ بُػُسً و ػكؤ و ئابشِوووٌُذيًُ وَ دادٌَا بُآلً ٌا

ٌُدَكشدَوَ و طىيََِ ٌُدَدايُ ئُوَّ كةُ حمُػيةُديؽ ِةًض طشيٍطًًةُك بةُوَ ٌةادا  والً زيَ       
 ٌاكاتُوَ. 
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ئةةُو سؤرَ بُياًًٌةةُكِ تةةاصَ لةةُ خةةُوآ ُِطةةتابىوً ٌضيكةةُّ وةةاٌطًَكًؽ بُطةةُس       
سؤرَكاٌِ ثًَؼىوَوَ يُكحاس دَصطرياٌُتًُواٌذا تًَذَثُسِّ سؤرّ ُِيٍِ بىو و وَ بُ ثًَضُواٌُّ 

 ػاد و ػٌُطىأل و بُكُيف بىوً.
دايكي طةفشَّ قاوَلتًًةُّ ساخظةتبىو و وةَ و ساذًمةُ و ساصيةُ و طةاالس لُطةُس وًَةضّ          
ٌاخنىاسدٌآ بىويَ. خىػكُكُّ ديكًُ ػُوآ دّ ضةىوبىوَ واَلةآ خةاَلي. تاصَوةاُ دَطةت بةُ       

طاالس بةُ خؤػةراَلًُوَ لةُ جًَةِ خةؤّ      قاوََلتِ خىاسدٌآ كشدبىو كُ صٌَطِ دَسكُّ لًَِ دا. 
 دَسثُسِّ و طىتِ: 

ئًذّ ٌابآ ثًََةِ   ،كآ طىتىويُتِ ئُوَ واوِ تؤيُ ،واوُ حمُػيُد ،ذُشيُُ واوُ حمُػيُدَ-
بَمًَِ واوُ حمُػيُد ُِس تًٌُا حمُػيُدَ و بُغ تًَطُيؼتِ! با  لُػًَىاصّ قظُكًُ ٌاسَذُ  بىو 

 و بُ ٌابُدَلًُوَ طىتِ:
ًَىاصيَكِ قظُكشدًًٌَُ دَطُأل بشا بضكؤلُكُتذا؟ ئُو وٍذاَلُ طىٌاِِ ضًُ؟ ئُوَ ئُوَ ض ػ -

 ٌابًَتُ ئُوَّ كُ تؤ لُ حمُػيُدّ دسدؤٌطِ ئُو ٌابآ خؤػًِ بىوآ.
 بُ تىوسَِيًًُوَ طىمت:

 ،وةةَ لُحمُػيةةُد دسدؤٌةةط ٌةةًي. بَُلكةةُ بًَةةضً لًَةةِ دَبًَتةةُوَ و ٌُفشيًٍؼةةِ زيَ دَكةةًُ -
 تًَطُيؼذي! 
 باسَ بُ ٌاسَذُتًُوَ ػريِاٌذّ: بابُ دوو

 ئُدّ بؤ وريد  ثآ كشد؟ خؤ خَُلكِ طاَلتُجاسّ وَ و تؤٌري؟  -
 بُطُس طاوًًُكُوَ طُيشيَكِ باسيي كشدو طىمت:

لُوَ دَثشطِ بؤ وًَشدً ثآ كشد؟ بؤ ئًَىَ طىيَتاُ دايُ ُِطت و ٌُطت و خىسثةُّ دَلةِ    -
آل سَِػُتاُ بُ باآل بشِيي و بؤ خؤػةتاُ لُبةُستاُ   وَ؟ ئُوَ ُِس ئًَىَ و بابُطُوسَ ٌُبىوُ ئُو كا

 كشدً؟ ُِس بؤيُتاُ ٌُبىو ويظتتاُ ٌُسيُ وايُّ طُس ػؤسِّ ئًَىَو بٍُواَلُكُتاُ؟ 
 دايكي وَك ثاسِاٌُوَيُك طىتِ:

 ،طىيَِ لًَتاُ بآ صؤس خةشاث دَبةآ   ،تكا دَكًُ بًربٌُِوَ ئًَظتا حمُػيُد طُيىَتُ ذُطاسآ -
َ تكةةا دَكةةًُ دَوةةُ قاَل دَو  ،ًًُكةةُتاُ بربٌِةةُوَ. وةةَ و بابةةُ ِةةُسدووكىاُ بًَةةذٌَط بةةىوي

دَوًذابُوَّ صؤس دَلدؤؾ بىوً كُ ئُوَّ دَدَلىذابىو ُِوىويي بُ بابُّ طىتبىو ضةىٌكُ ذةُصً   
ٌُدَكشد بابُ ئاوا دَطت دَكاسوباسو رياٌِ خىػكُكاٌِ ديكُوةُوَ وَسدا و بُطةُس َُِلُيةُكِ    

  ُ ٌذ دقًقًَكةاُ حمُػيةُد ِاتةُ  رووسآ و بةُدٌَطًَكِ بةُسص و      تشّ ئاوادا بكُويَتةُوَ. دواّ ضة
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سوويُكِ طُؾ و ػاد و خؤػراَلُوَ طآلوّ كشد بُ وَآلوًَكِ طاسدو طشَِوَ وَآلوًي دايةُوَ و  
بُاليذا تًَثُسِيي و ضىووُوَ رووسَكُّ خؤً و دَسطاكًُ بُدواّ خؤوذا داخظةتُوَ. دواّ ضةٌُذ   

ُ لةُ دَسكةُّ دسا ثةًَؽ ئةُوَّ وَآلً بذَوةُوَ حمُػيةُد       دَقًقًَكاُ بُ ًَِىاػِ ضٌُذ جاسيَكةا 
 دَسطاكُّ كشدَوَو ِاتُ رووسآ. بُدٌَطًَكِ تىوسَِوَ طىمت:

 باػُ وَ سِيَِ ِاتٍُ رووسَوًَ داوّ وا ِاتىويُ رووسآ؟ -
 حمُػيُد بًٌُؼاٌُّ سِادَطتًُ دَطتُكاٌِ بَمٍذ كشدُ و طىتِ: 

بُآلً ٌُتثشطِ بةؤ ِاتىووُتةُ    ،ّ وا ٌاكُوُوَداواّ لًَبىوسدُ دَكًُ جاسيَكِ دّ َُِلُ -
 واَلُوَتاُ؟

 بُبآ واصيُوَ وَآلوي دايُوَ:  
 بؤ دَبآ ُِس جاسيَكِ كُبًًَُ واَلآ وُ ِؤّ ِاتٍُكُ  زيَ بثشطي كُبؤ ِاتىوّ؟  -

 دياسَ ُِس ذُص  لًَبىوَ بًًَتُ ئًَشَ. 
ّ       ،كًزََلُّ بآ جمًَض - خؤػةرت طةُسداُ و    بَُلآ ِةؤّ ُِيةُ و ئةُويؽ ئُوَيةُ كةُ لةُوَ

ضاوثًَكُوتٍِ جىاٌرتيَ كًزّ دوًٌايُ و ُِسوَِا بًَؼي ئُو واٌطةُ سؤػةٍايُّ تةاقِ ئامساٌةآ     
 ضؤٌُ؟  ،باٌطًَّؼتِ ضىوٌُ طًٍُواّ كًُ

 بُاللىوتًَكُوَ طىمت: 
لُبُسوَّ تاقًكشدٌُوَكاُ ٌضيكَ و دَبآ خؤً بؤ تاقًكشدٌةُوَكاُ ئاوةادَ    ،ئُوسِؤ ٌاتىامن -
ابىو كُ ُِس ٌُبآ بُالٌِ كُوُوَ لُو سِؤوَ بُ واٌُكاٌذا بضىُوَو دواكُوتٍةُكامن  خُياَلي و ،كًُ

 ثشِكُوُوَ.
 حمُػيُد بُبآ طىيَذاٌُ ثالسَكُّ وَ طىتِ:

 خؤصآ وًٍؽ ثُسَِيُكِ يُك لُ كتًَبُكاٌت باوايُ تا طُسدمتي بُالّ خؤوذا ساكًَؼابايُ.  -
 يُكِ كاَلُوَ طىمت:ٌاصامن بؤ يُكظُس دَلي ثًَِ طىوتا بُ صَسدَخٌُُ

تا تؤ ضايُكِ دَخؤيُوَ وٍةًؽ ئاوةادَ دَ . بةؤ طةاتًَك لةُ سووّ       ،صؤس باػُ قُمشُس -
طىٌاِِ ئُو طُدمُ ضةًُ كةُ عاػةقِ وةَ بةىوَ و       ،حمُػيُديذا تُسيق بىووُوَو بُ خؤوي طى 

طىٌاِِ وّ ضًُ كُوَ دَلةِ خةؤوي لةُ     ،وًٍؽ كُورتيَ سوويُكِ ٌادَوآ و الّ ٌاكًُ بُالدا
بُتُواوّ ئُو ذُصو ئاسَصوواٌُّ خؤّ بُ ئايٍذَيُوَ ِةاتىوَ   ،ًًَُكِ دّ دَطشؤّ عُػق ٌاوَج

 دَطتِ بُسَو الّ وٍُوَ ساداػتىوَ باػُ بؤ بُئاطشّ ٌاخؤػُويظتًُ وٍُوَ بظىوتآ؟
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ُِس بؤيُؾ بشِياسً دا واداوُكآ دَطتِ ضاسٌَىوغ ئُوَّ بؤ ٌىوطًىً بؤ ُِوًؼُ ئًةذّ   
و لُبري خؤوِ دَبُوُوَ و ُِوىو ُِوأل و تُقُلالو كؤػؼي بةؤ خةؤؾ    ئىوًَذ فُساوؤؾ دَكًُ

ئًَظتاؾ كُ قظُكاٌِ دَلِ خةؤوي ِةُوىو    ،طىصَساٌِ و بُختُوَسّ ئُو طُدمُّ تُسخاُ دَكًُ
 بُ بابُّ طىتىوَ ُِطت بُلُؾ طىوكِ و ئاطىودَيًًُكِ تُواو دَكًُ.

بُطُس دأل و دَسووصيذا كَُلُكُ ئُوًَ ُِطت دَكشد كُ ئُو ُِوىو باسّ غًُ و خُفُتُّ كُ 
ئًذّ بُ خؤػراَلًُوَو بُ ًِىاّ رياٌِ ِاوبُػًي دَطةُأل حمُػيُديةذا    ،ببىو ُِوىوياُ البشدووَ

 صؤس خًَشا ئاوادَ بىوً.     
ثًَؽ ِاتٍُوَ دَسيَي  لُرووسآ لُبُس ئاويٍَُّ طُسوًَضَكًُ ساوَطتاً بُ دٌَطًَكةِ بةُسصَوَ   

 بُخؤوي طى :
ُوَ بُسَو رياُ و ئايٍذَو طبُيٍُيُكِ ػادو ػٌُطىأل دَطُأل وُسدّ رياُ و ئًذّ بؤ ثًَؼ -

 قؤأل لُ قؤَلِ ِاوطُسً.
دواّ بَُلًََ داُ بُخؤً كُتًٌُا ُِس حمُػيُد بُ ِاوطُسو ثًاوّ خُوٌُكامن بضامن و لةُ ثًٍَةاو   

اشيُ دَسآ و بُختُوَسّ ئُودا ُِسضِ لُ دَطتي بًَت ولُ تىاٌاوذا بًَت ئُدماوِ دًَ لُ رووسآ ِ
ضةةىووُ الّ حمُػيةةُد. حمُػيةةُد بةةُالّ دايةةك و باسيةةُوَ داًٌؼةةتبىو و طةةُسطُسوِ قظةةاُ بةةىو 

 دَطَُلًاٌذا. بُالّ باوكىُوَ ضىوً و سوووُتًي واض كشد و طىمت:
 دَسباسَّ ئُو قظُو بُسِوو داِاتٍُواًٌُ داواّ لًَبىوسدُ دَكًُ.-

 طىتِ:بابُؾ بُوًّشَبايًُكُوَ سوووُتِ واض كشدوُوَو 
 ئُو ػتاٌُ لًٌَُىاُ ُِوىو داك وبا  و فشصٌَذيَكاُ ُِس دَبآ.   ،قُيٍاكا كضُكًُ -

 حمُػيُد لُ جًَىَ ُِطتاو طىتِ:
بةؤ ًٌىَسِؤيةُمشاُ ضةاوَسِآ وةُبَ       ،ئًذّ بُ ياسوُتِ ئًَىَ وَ و سَِا دَضًٍُ طةًٍُوا  -

تؤساٌُكاُ بةؤ ٌةاخنىاسدٌِ   بًٌُاصً دَصطرياٌُ جىاٌُكًُ لُيةُكًَك لةُ جةىاٌرتيَ سيَظة     ،ٌايُيٍُوَ
 ًٌىَسِؤيُ داوَ  كًُ.

دايك و با  ُِس دووك ساصّ و ػادو ػٌُطىأل دَِاتٍُ بُس ضاواُ و دواّ ضةٌُذيَ واٌطةاُ   
صَسدَخًٌُُ بُطُسو سِووّ جىاًٌاٌُوَ ديت و لُ دَلًؼُوَ كُ ببىووُ وايُّ غةًُ و خُفةُ  و   

و ئًذّ بشِياسً دا بةُ ِةًض ػةًَىَيُك و    كُطُسو ٌاخؤػًاًٌاُ تُسيق دَبىووُوَو ػُسً دَيطشمت 
لُثًٍَاوّ ًِض ػتًَكذا ٌُياُ سَدمًٍَي و ٌاسَِذُتًاُ ٌُكًُ. بُياسوةُتِ خىاطةتٍآ لةُ دايةك و     

 بابُّ ِاتًٍُ ذُطاسآ تا لُ واأل دَسضري حمُػيُد طىتِ:
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ئُدّ ضاسػًَىَكُ  كىا؟ ٌاكا بتُوآ ِةُسوا بةُ تةٌُىوسَ وبمةىوصَوَ بًًَةُ دَسآ؟       ،سَِا -
ويظةتي بَمةًَي وةَ ذةُص ٌاكةًُ ضاسػةًَى        ،يشيَكِ حمُػيُد و ئُوجا ئِ دايك و بابًؼىي كةشد طُ

بُآلً ئُو طفت و بَُلًًٍَُ  وَبري ِاتٍُوَ كُ بةُخؤً   ،بطشوُوَو ئُطُس ٌاسَِذُتًؼِ بُتًٌُا بشِؤ
 ُ ً دابىوُ. دايكًؼي بُ ضاو تشوكاًٌَكِ تًَِ طُياٌذً كُ بُقظُّ بكًُ. بؤيُ طُسِاوُوَ رووسَكة

و ضاسػًَىَ سَػُكًُ بُطُسً دادا و لُبةُس ئاوَيٍةُّ ساوَطةتاً تةا ضاسػةًَىَكًُ ساطةت كةًُ.        
 طُيشيَكِ خؤوي كشد و طىمت: 

دَبآ لُوُو دوا سيَض لُ ويظت و داوا و ذُصَكاٌِ حمُػيُدّ بطشً تةا ريةاًٌَكِ خةؤؾ و     - 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               طُسكُوتىواٌُ ثًَكُوَ ًٌَي وببىُِاوطُسيَكِ صيىوٌُيِ.              

 ضاسػًَىً كشدَ طُسو ضىووُوَ ذُطاسآ. حمُػيُد بُ ديتٍآ وَ طىتِ:
 ئًَظتا دََلًَِ وشواسّ ٌاو طُدَفًَِ. -

ساطتًُكُّ ػاٌاصيي بُو قظُّ حمُػيُديُوَ بُخؤً ِاتآ و صَسدَخٌُُيةُكِ لةُ خؤساصيًةًُ    
د بُسدَواً لًَي ِاتُ طُسلًَىاُ.دواّ خىدا ذافًضيُ لُ دايك و باباُ لُ واَلَِ وَدَسكُوتري. حمُػيُ

و بُسٌُبًَتُوَ و بُ ثؼتذا ٌةُخضآ. ساطتًُكُػةِ    ،وسيا بىو ضاسػًَىَكًُ لُطُسّ داٌُ واَلذسآ
طُسَتا لُ ػًَىاصّ سَفتاسَكُّ ٌاسَذُ  بىوً بُآلً ديظاٌُوَ بَُلًٍَُكةُوي وَبريِاتةُوَ كةُبؤ    

 بُختُوَسيًُ وّ رياٌِ ِاوبُػًىامن بُخؤً دابىو. 
ديَشيُ تىٌةذو تًزيةُكاٌِ حمُػيةُدّ لةُ ثُضةُ و ضاسػةًَىو ثةَُل  و        ئُو سؤرَ دَطةُأل ضةاوَ  

بًاٌىوَكاٌِ تًَثُسِّ كُ بُػًَىَيُك بىوُ ُِصاس جاسً بُخؤً طىتىوَ َُِلُيُكِ طُوسًَ كشد كةُ  
ُِقِ لُبُسكشدٌِ جن و  ،دَطَُلُويذا ِاشيُ دَسآ. وسدَوسدَ طؤسَوّ تٌُكًؼِ زيَ قُدَغُكشدً

ُدَبىو قزً بؤ طُسَوَ دابًٍَي و قزً َُِلذَوُوَ ضىٌكُ دَيطى  كاتآ ٌ ،بُسطِ قؤأل كىسمت ٌُوا
كُ قز  وا داًٍَِا و ضاسػًَى  بُسطُس دادا ئُوَ دَبًُجًَِ طُسٌخ و تُواػةا كشدٌةآ. وةافِ    

دَطةُأل   ،ًِض جؤسَ ئاسايؼتًَكِ تٌُاٌُ  تٌُكًؼي ٌُك ُِس لُ دَسَوَ لةٌُاو واَلًَؼةذا ٌةُوا   
اٌُػةةِ وَ صاَلةةُ ِةةاتبىوً و كآلفةةُببىوً ِةةًض بُسثُسضةةًَك و  ئُوَػةةذا كةةُ لةةُو تىٌةةذو تًزي

ٌاسَصايُتًُكي ٌُبىو. وسدَ وسدَ ضىٌُ دَسَوَػِ دَطةُأل واَلىَواٌةذا زيَ قُدَغةُكشدً. وةافِ     
ئُوًَ ٌُبىو بُبآ وّ دَطُأل واَلُوَػذا بضىُ ِةًض داوَ  و ئاِةٌُطًَكِ خًَضاٌةِ و كةُغ و     

 كاساًٌؽ.
 ،بُِىٌُآ جُرٌِ لةُ دايكبةىوٌِ وُلًرةُّ ئةاوؤصاً بةىو     لُيُكًَك لُ سؤرَكاٌِ واٌطِ 

ضٌُذيَ جاسّ بُ تُلُفؤُ داوا زيَ كشدبىوً كُ ُِس دَبآ لُ ضُرٌِ لُدايكبىوًٌذا بضي و لةُوآ  
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  ووًٍؽ ضىٌكُ بُ تُواوَتًي خىو و سَوػت و سَفتاسّ حمُػيُدّ دَصاٌِ و ػاسَصاّ بىوً ًِض 
اسَّ بًاٌىويُكًؼي ديٍَايُوَ دوايُ كُ ُِس واصّ ٌةًٍَُِا  بَُلًًٍََكِ تُواوَتًي ثآ ٌُدا و ُِس ج

 و دَطتبُسداس ٌُبىو طىمت:
وُلًرُ طًاُ تؤ بؤ خؤ  دَصاٌِ كُ ضٌُذً ذُص لًًَُ لُ جةُرٌِ لةُ دايةك بىوٌُكُتةذا      -

 ِاوبُػِ بكًُ و ئُو بَُلًٍَُػت دَدَوآ كُ ئُطُس بىو و لُ تىاٌادا بىو ئُوَ ُِس ديَي.
 اُ وُلًرُ قاين كشد و ئًذّ ًِضِ ديكُّ ثآ داٌُطش .قظُكامن ًٍَِذيَكً

عُطشّ ئُو سؤرَ حمُػيُد وَك ُِوىو سؤرَكاٌِ دّ ِاتُ واَلآ وُ تا طُعاتًَكِ لُوآ بآ 
حمُػيُد طفتِ دا كةُ ئةُويؽ    ،وًٍؽ وُطُلُّ ضٌُذ جاسَّ تُلُفؤٌُكاٌِ وُلًرًُ ثآ طى 

 دَطُأل واَلًَذا دآ بؤ ئُو جُرٌُّ.
و ُِوىو لُ ُِوىو ئاوادَ بىويَ تا بضًٍُ جُرٌُكُ. ضةٌُذ طةُعاتًَك   سؤرّ جُرٌآ ِا  

ئُو بَُلًٍَِ دابىو كُ بةؤ ٌةاخنىاسدٌِ    ،بُطُس ًٌَىَسِؤيُدا تًَثُسِيبىو بُآلً حمُػيُد ُِس دياس ٌُبىو
ًٌىَسِؤيُ بًَتُوَ واَلآ وُ. ُِوىو ئاوادَ داًٌؼتبىويَ و ضاوَسِيَِ ِاتٍُوَّ حمُػيُد بىويَ تةا  

َ بضًٍُ واَلآ واوي بُآلً حمُػيُد ُِواَلًَكِ ٌُبىو تٌُاٌُ  تُلُفؤًٌَكًؼِ ٌُكشد بىو تا ثًَكُو
    َ وسدَ وسدَ ساذًمةُ و سَحياٌةُ    ،ِؤّ دوا كُوتٍُكُّ سابطُيةٌُآ. ِةُوىوواُ ًٌطةُساُ بةىوي

دٌَطًاُ زيَ ثُيذابىو و ِاواسياُ زيَ ُِطتاو بُسدَواً بؤَلُياُ دَِا  كُ دسٌَط بةىوَ و كةُّ   
 وايَ بشِؤيَ.بُتُ

با  بُ ٌاضاسّ داواّ زيَ كشدً تا دَطُأل ئُواٌِ ديذا بضىُ ئاٌُِطُكةُ بةا حمُػيةُديؽ بةؤ     
 خؤّ بًَت. بًٌُطُساًٌُوَ طىمت:

دَتشطي لُوَّ كُبضاًٌَتُوَ وَ دَطُأل ئًَةىَدا ضةىووُتُ واَلةآ وةاوي ٌاسَِذةُ  بةآ و        -
 دووباسَ بًاٌىواُ بطشيَتُوَ.

 حمُػيُد كآلفُ ببىو طىتِ: بابُؾ كُ لُ سَفتاسَكاٌِ
وُتشطُ ئُطُس حمُػيُديؽ كشديُ ٌاخؤػِ ثًَِ دََلًَي كُ وَ تؤً بُ صؤسّ دَطُأل خؤواٌذا  -

 بشدووَ.
بٌُاضاسّ و بٌُابُدَلًُوَ طىاسّ ئىتىوبًَن بةىوً و ِةُوىو ثًَكةُوَ سؤيؼةتري. كاتةآ كةُ       

و طُيبىوَ ًٌىَّ. واوؤرُ طُيؼتًٍُ واَلآ واوي طُعاتًَك بىو ئاٌُِطُكُ دَطتِ ثآ كشدبىو 
و وُلًرةةُ ِةةُسدووكًاُ بةةُ ثريواٌةةُوَ ِةةاتَ و طمُيًًةةُ دسٌَةةط ضىوًٌَؼةةًاُ زيَ كةةشديَ.  
ُِسدووكًاُ ُِوَلًاُ دَدا تا ِؤّ دسٌَط ضىوٌُكُواُ و ِؤّ دواكُوتٍُكُواُ بةضاٌَ. بُِةُس   
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زايِ ئُو داًٌؼتٍُ جؤسيَك بىو بُبًاٌىوّ جؤساوجؤسَوَ ساصضياُ كشدُ و ضىويٍُ كؤسَِكُوَ. بُ دسيَ
تُواوّ ُِطت و ِؤػي ُِس بُالّ ذُطاسيَىَ بىو تا ئاطةاداسّ ِاتٍةآ حمُػيةُدّ   بةُآلً ئةُو      
ُِواَلًَكِ ُِسٌُبىو. ئاٌُِطُكةُ تةُواو بةىو و ِةُوىو لةُ ِةُوىو ِاتًٍةُوَ واَلةآ بةُآلً          

آ وةُ و  ديظاٌُوَؾ حمُػيُد ُِواَلًَكِ ُِس ٌةُبىو. بةؤ بةُياٌِ ئةُو سؤرَ حمُػيةُد ِاتةُ واَلة       
 بُدٌَطًَكِ ُِسَِػاويًُوَ سووّ دَوَ كشد و لُبُسدَوِ دايك و باسيذا طىتِ: 

دويٍَآ بُ ض ُِقًَك بُبآ وَ ضىويُ ئُو جُرٌُ؟ ئُدّ ئُوَ بُتؤً ٌُطىتبىو ُِقت ًٌةُ   -
 بُبآ وَ بضًُ ض جًًَاُ؟

َو الّ بُ ثاسِاٌُوَ وًَ طُيشّ بةاوكي كةشدو بةُ ضةاوامن داواّ ِاوكةاسّ لًَكةشد، بةا  بةُس        
 حمُػيُديُوَ ضىو و طىتِ:

-    ُ سَِةا بُتةٌُآ ٌةُبىو بَُلكةُ دَطةُأل وةَ و دايكةِ و         ،بُ َُِلُ وُضةؤ حمُػيةُد طًةا
 خىػكُكاٌِ ِاتؤتُ ئُو جُرُ و ئاٌُِطُ.

 حمُػيُد بُبآ ئُدَبًاٌُوَ بُطُس بابُيذا طشواٌذ:
ُ سَِا بُسََلآليِ كشدووَ كُبُبآ سَصاوٌُذّ وَ دَطُأل ئًَىَدا ضؤتُ ئة  - بَُلكةُ   ،ُو جُرٌة

 وَ ثًَي باؾ ٌُبآ بضًَتُ ئُو جُرٌُ.
 بابُ بُ دوو ضاوّ دَسثُسِيىَوَ طُيشيَكِ حمُػيُدّ كشد. دايكي خؤّ ساٌُطش  و طىتِ: 

ئُوَ ض فُسوايؼتًَكُ جةٌُابتاُ دَيفةُسوىوُ بةؤ سَِةا ضةؤتُ كةىآ و يةا لةُ جةُرٌِ           -
 ئاوؤصايُكُيذا ض بىوَ تا ئًَىَ بُباػِ ٌُصاٌَ؟

 د ضاويَكِ لُوَ طىوسكشدَوَ و طىتِ:حمُػيُ
ئًُ جاسَياُ لُو َُِلُيُّ دَبةىوسً بةُآلً ًِةىاداسً جةاسيَكِ      ،ُِس ئُوَيُ كُ طىتىووُ -

 ديكُ دووباسَ ٌُبًَتُوَ.
لُ دايك و بابُسِا دياسبىو كُ ُِسدووكًاُ ٌاسَذُ  ببىوُ بةُآلً ِةًض كاوًَكًةاُ ًِضةًاُ     

داًٌؼت دوايُؾ بُ خىاذافًضيُكِ طاسدو طشَِوَ لًًَةذا  ٌُطى . حمُػيُد طُعاتًَك لُ واَلآ وُ 
سؤيِ. دَوضاٌِ تىوسَِ بىوَ و وُصٌَذَكُػي ساطت دَسضىو. حمُػيُدلُو بُسواسَوَ تا وةاوَّ دوو  

 ُِفتاُ ٌُِاتُوَ واَلآ وُ. 
دَو واوَيُيذا بابُ ضٌُذ جاسيَكاٌِ ٌا سَصايُتًُ خؤّ لُ سَفتاس وكشداسو َُِلع و كُوتُ ٌا 

و ٌا ثُطٍذَكاٌِ حمُػيُدّ دَسبشِّ و دايكي ُِوىو جاسآ بُطُس قاَلًُ حمُػيُديةُوَ بةؤّ    واقىأل
ثًٍُ دَكشد. دوابُ دواّ ئُوُؾ طمُيِ و طاصاٌذَّ حمُػيُدّ ُِس بُسدَواً بىو و تةا دَػةّا    
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صياتش دَبىو. ُِس جاسيَكِ كُ الّ دايك و با  طمُيًي لُ سَفتةاسو بةريو بةشِواو بةؤ ضةىوٌُكاٌِ      
ػيُدّ دَكشد دايك و با  قظُياُ دَكشدٌُ يةُك و وًٍةاُ بةُ كُوتُسخةًُ و بةُ طىٌاِبةاس       حمُ

 دَصاٌِ. دايكي بُ دصيُوَ ثًَِ دَطىمت: 
ئُوَ تؤّ كُ دَطُأل حمُػيُدّ َُِلٍاكُّ، ضىٌكُ لُطُسَتاوَ ضاو  لةُ دووّ كُطةًَكِ    -

 اِباسّ ساطتِ تؤّ.ديكُوَ بىوَ بؤيُ ٌاتُوآ دَطَُلًذا بطىدمًَِ و وَ دَصامن كُ طىٌ
 دَطشياً وثًَي دَطى :

ُِسضِ حمُػيةُد دَيَمةآ وةَ بةُبآ ضةٌُذو       ،ئًذّ دَبآ ضبكًُ كُ تا ئًَظتا ٌُوكشدووَ -
ضىوُ قبىَلىُو بُبآ ًِض ٌاسَصايُتًُكًؽ ئُدماوِ دَدًَ ئًذّ ضبكًُ تا ئًَىَ باوَسِكُُ كُوَ 

 ئىوًَذً لُ بري بشدؤتُوَ؟
 كشدوُوَ و سِاطتُوخؤ دَضاووُوَ ساواو طىتِ:دايكي بُسِاػكاويًُوَ سووّ تًَ

رُ دَبآ بُ طىيَشَّ ويظت و بريوبؤضىوٌُكاٌِ وًَشدَكُّ ُِطةتآ و داًٌؼةآ و سَفتةاس     -
دَبآ بضاٌآ وًَشدَكُّ ضِ ثآ خؤػُ ئُوَّ بكا  و ضِ ثآ ٌاخؤػُ لًَِ دووسكُويَتُوَ و  ،بكا

 ٌُيكا.
أل بُ ثًَضُواٌُّ ئُو بَُلًٍَُّ كُ حمُػيُد ثةًَؽ  بُ ُِس ذا ،وَك كابشاّ صيَشِكشًِ زيَ قُووابىو

دَصطرياٌُتًُ بُوٍِ دابىو وسدَ وسدَ ثًَؼِ ضةىوٌُ قىتاغاٌُػةِ زيَ طةشمت و كةُ ٌاسَصايُتًةُ      
 وًٍؼِ ديت بُبآ ػُسوًًُكُوَ طىتِ:

 وَ ذُصٌاكًُ بٌُاوّ ضىوٌُ قىتاغاٌُوَ طُس دَ صؤسجًَِ دّ َُِلكا. ،خاتىوُ -
 مت:بُ تىوسَِيًًُوَ طى

 ياٌِ ضِ؟ ئُو قظاٌُ واٌاّ ضِ؟ وُبُطتُكُ  سووُ و ئاػكشاتش بَمآ!  -
 حمُػيُد ُِس بُُِواُ تىٌذو تًزيُوَ لُ وَآلوًَىذا طىتِ:

وَ سِيَةت ٌةادًَ تةؤ بةآ كةاسَبِ       ،واٌُّ ٌا واٌُ! ٌابآ غىيٍَِ ،ُِس ئُوَّ كُثًَي طىتِ -
 سَمسِ رياُ و واأل و واَلذاسّ بِ ضاكرتَ.فًَشّ سآ و  ،ضاكرتَ لُوَّ بضًتُ قىتاغاٌُ و غىيٍَِ

ئُجماسَؾ بُقظُّ دايك و با  و جُختِ ئُواُ كُ بابُطُوسَ بةُو كةاسَّ ُِطةتاوَ ٌاضةاس     
ومكُضِ ويظت و ذُص و ئاسَصووَكاٌِ حمُػيُدّ بىووةُوَ. بةُ ِةُسذاأل بةُ ثًَضةُواٌُّ ئةُو       

طىاصساوةُوَ يةاُ بَمةًَي    طفتُّ دابةىوّ لةُ ثؼةىوّ ًٌةىَّ طةاأل )جُرٌةُكاٌِ ٌةُوسؤص( يَةذا         
طىاطتىًُوَ. تُواوّ ثاسَّ بىوك طىاطتٍُوَو ئُوَّ كُ تًَِ ضىو ِةُوىوّ بةُون باسيةذاِا     

 ضىٌكُ حمُػيُد طىتِ:
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وَ ثاسًَ ًٌُ تا رٌِ ثآ بطىاصوةُوَ و ئاِةٌُطآ بطًَةشًِ خةؤ ئُطةُس ُِػةي بةآ ِةًض          -
 كًُ.ثًَىيظت ٌاكا  دَطُدَ و طًثاَلِ ثشِفًَع و ئًفادَّ واَلآ وَّ 

 قظُكاٌِ حمُػيُديي ُِوىو بُ با  طىتَ با  لُ وَآلوذا طىتِ:
-    ُ ساطةتًُكُّ ئةُو    ،قُيٍاكا كضُكًُ، كُ حمُػيُد دََلآ ثاسَّ ًٌُ ئةُوَ ِةُوىو بًةاٌىو

ثًاويَك ًٌُ ُِسوا بُ ئاطاٌِ واصبًٍَآ وَ بؤ خؤً ثةاسَ و خُسجًةُ بىوكًًٍَُكةُّ دَدًَ و بةؤ     
 ي بضامن دََلآ ضِ.خؤػي دَطُأل حمُػيُديذا دَدويَ

 حمُػيُدكاتآ كُلُبشِياسَكُّ بابُّ ئاطاداس بىو طىتِ:
ساطتًُكُّ ُِس تًٌُا ثاسَّ طىاطتٍُوَكُ ًٌُ تٌُاٌُ  وَ ثاسَّ كشِيٍِ بةُسو جًةاصّ    -

ٌُ ثاسَّ جن و بُسط و ٌُثاسَّ صيَشِو ئاسايؼةت و ٌةًُِض ػةتًَكِ ديكةُ.      ،بىوكًَؼي ُِس ًٌُ
طادَو طاكاساٌُ و بآ ِا  و با  و بُبآ دٌَطِ دَضًٍُ وُػةُّد   بؤيُ ئُطُس سآ بذَُ ُِسوا

 و رياٌِ ِاوبُػِ ِاوطُسيُواُ دَطت ثآ دَكُيَ.
 بابُ بُ دَلظؤصيُكُوَ دَطتًَكِ لُػاٌِ حمُػيُدّ دا و طىتِ:

حمُػيُدئاغا تؤ خؤ  دَصاٌِ كُ ُِوىو دايك و بابًَك ُِصاساُ ذُصو ئاسَصووياُ بؤ جطُس  -
قُيٍاكا ئاٌُِطِ طىاطتٍُوَ و بىوكًًٍَُكُ ُِسضٌُذيَكِ تًَذَضآ ُِوىوّ  ،ُطؤػُكاًٌاُ ُِي

بؤ خؤً دَيذًَ و قبىَلىُو واّ دادًٌََي رمن بؤ كىسَِكًُ ًٍَِاوَ ئُدّ صاواؾ ِةُس كةىسِّ خةىدّ    
 ئُو خَُلكُّ ًٌُ؟ 

 حمُػيُد طىثاطِ بابُّ كشد و طىتِ:
ويٍُ دَصطرياُ ئًَىَ ػىيٍَُ ضةؤَلُكُّ  ئُطُس ساطتًت دَوآ لُو سؤرَوَّ دَطُأل سَِاّ بى -

ُِسوَك دَصاٌَ دايكي وىوضُ خؤسَ و بشاطُوسَكُػي كةُ خًَضاٌُكةُّ    ،باسيتاُ بؤ ثشِ كشدوووُوَ
واوؤطتايُ صؤس بُ صَظيُ  واَلآ بُسِيَىَدَبا  و خؤوًٍؽ ٌةاتىامن ِةًض ضةاوَسواًًٌُكًاُ زيَ    

 ضىٌكُ بشايُكًُ وًٌُزَؾ بُخًَىدَكا . ،بكًُ
 وًّشَباًٌُكُوَ دَطتًَكِ لُثؼتآ حمُػيُدّ دا و طىتِ: بابُ بُ

ثًَي خؤؾ ًٌُ بريو خُياَلِ خؤ  بُو ئاسيؼةاٌُوَ واٌذووكةُّ دَلًٍابةُ الّ وةَ و خةاو       -
خًَضامن و ُِسوَِا سَِاؾ ثاسَ و ثىوه و بىوٌِ وةاَلِ دًٌةا ِةُسطًض ئةُو ٌشخةُّ ًٌةُ بةُالّ        

 َلِ دًٌا ضَمكِ دَطتُ.ئًَىُوَ. ئُدّ ئُوًٌَُ ثًَؼًٍاُ طىتىوياٌُ وا
ًًًٍَُكةُّ بةىو ِةُوىوّ دا. جةىاٌرتيَ جةن و بةُسطِ         بُجمؤسَ بابُ ُِسضِ خُسجًةُ بىوك
ًًًٍَُّ بؤ كشِيي و ٌاسدوًُ ضةاكرتيَ ئاسايؼةطا و جةىاٌرتيَ صيَةشِو صَبةُسّ بةؤ كةشيي. لةُ          بىوك
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وَ و حمُػيةُديؽ   ساصاوَتشيَ تُالسدا ئاٌُِط و سآ وسَِمسِ واسَبشِيَ و طىاطتٍُوَ بُسِيَىَ ضىو.
 دَطت لٌُاو دَطت بُسَو ًَِالٌُّ بُختُوَسضياٌُوَ ٌُِطاو َُِلًٍَاٌُوَ.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                   (6) 
 

ئًذّ تاصَ ُِوىو ػتًَك تُواو ببىو و وةَ رٌةآ وّ    ،ئًذّ وَ وحمُػيُد بىويٍُ رُ و وًَشد
ئُوَبىو تا رياًٌَكِ طُسوىطىسِ و ثشِ لُ طؤص و وًّشَباٌِ   بىوً. ُِوأل و كؤػؽ و تُقُلاليُكي

بؤ بشَِخظًٍَي. ئُو ضٌُذ واٌطاٌُّ ُِوََلآ صؤس بُ ضاكِ و بُخؤػًُوَ تًَثُسِّ. ُِس ػُوَّ لُ 



 85 

واَلآ خضً و كُطًَك و دؤطت و ٌاطًاويَكِ بىويَ و ئُو ػُواٌُّ كُلُواَلًَؽ بىويَ ئُوَ ُِس 
 ٌُخؼُواُ بؤ رياًٌَكِ ضاكرت و خؤؾ و لُباستش دَكًَؼا. دَسباسَّ ئايٍذَ دَدوايَ و

ػُويَكًاُ حمُػيُد صؤس بُكُيفُوَ ِاتُوَ واَلآ ضا تاصَ دَوِ كًَؼابىو و قاث و كُوضةكِ  
ٌاخنىاسدٌةةآ ِةةُوىو سيضكشابةةىوُ و داٌشابةةىوُ ِةةُس بُطُيؼةةتٍُوَو ِاتٍةةُ رووسآ حمُػيةةُدّ    

ىسِيًًٍَي كشد. دَطتًي طش  و دَطَُلُ خؤػيةذا  بُطُسوًُوَ بُسَو ثرييُوَ ضىوً و كؤوُكِ جن ط
 ًٍَِايُ وُتبُخآ و كىسطًًُكي بؤ داٌا و طىمت: 

 داًٌؼُ با ثًاَلُ ضايُكت بؤ بًٍَي. -
حمُػيُد داًٌؼت و وًٍؽ ثًاَلُكًُ َُِلطش  تا ضايُكِ بؤ تًَكًُ بُآلً لُ ثشِ ثًاَلُكةًُ لةُ   

و ثاسضُ ػكاوَكاًٌي يةُك دَثًَةِ سِاضةىو و    دَطتِ تشاصا و بُسبؤوَ طُس عُسدّ. ثًاَلُكُ ػكا 
 ثًَِ بشِيي. حمُػيُد ُِس لُ جًَىَ ُِطتاو طىتِ:

-     ُ يةُكًَك   ،ئُوَ ِؤػت لُ كىيًَُ؟ ضٌُذ جاسً ثآ طىتىوّ ًٍَِةذَ دَطةتىثآ طةثِ وُبة
ئُوَ تةؤ ضةؤُ دَتةىاٌِ ئةاوا ريةاُ بُسيةُ        ،ثًاَلُيُكِ ثآ َُِلٍُطريآ دَبآ بُ كَُلكِ ضِ بآ

تىايُ وَ لُطةُس خُصٌةُّ داًٌؼةتىوً ِةُس ئةُتؤ ثًاَلةُ و قةاث و كُوضةكاُ         طُسآ؟ بؤتؤ ثًَ
 بؼكًٍَِ و ئُوًٍؽ بًاٌكشِوُوَ.

 بآ باوَسِاٌُ طُيشيَكِ حمُػيُديي كشد و طىمت:
 ئُوَ تؤ لُبُس ػكاٌآ ثًاَلُكُّ وا ٌاسَِذُتِ ياُ لُبُس بشيٍذاسيُ ثًًَُكُّ وَ؟ -

 يُكِ طىتِ:حمُػيُد بُدًَ ثاأل ثًَىٌَاٌِ وٍُوَ بؤ ال
 الضؤ بشِؤ بُو الوَ تا كُتًٍَكِ ديؼت ٌُكشدووَ!   -

بُساطتِ بُو سووبُسِوو ٌُوَّ وّ صؤس تًَكضىوً ضؤُ يُكًَك بؤ ػةكاٌِ ثًةاَلًَكِ ئةاوا بةُ     
 ثُسؤؾ و بشيٍِ ثًَِ بشِاوّ وَ ئاوا كُوتُسخًُ بآ؟

ًُكةًُ بؼةؤوُوَ   ُِسوا كُ بُػُ لُػُلُوَ بُسَو الّ دَطتؼؤسَكُوَ دَضىوً تا خىيٍَِ ثًَ
طُيشيَكًي كشد ُِس طُسيؼِ بَمٍذ ٌُكشدَوَ تُواػايُكِ ثًًَُ بشيٍذاسَكًُ بكا . بؤ خؤً دَلِ 

 خؤً دايُوَ و دَخؤوُوَ خىسِّ:
بؤ خُسيكُ ُِسوا لُ خؤوَ ٌاخؤػِ كُّ؟ ئُوَ ضًُ بُوًَؼكتذا ديَت و دَضآ خةؤ ئةُو    -

لُبةُس بشِيٍةِ ثًًَُكةُ  وا دَطتُوَطةتاُ      سٌَطُ ِةُس  ،ٌُيطىتىوَ لُبُس ثًاَلُكُ وا ٌاسَِذُتُ
 بىوبآ و ٌُيضاًٌبآ ض دََلآ.
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ُِس بُو ًِىايُوَ خىيٍَِ ثًًَُكًُ ػىوػتُوَ و ِاشيُوَ وُتبُخآ. حمُػيُد ثاسضةُيُكِ لةُ   
ثًاَلُ ػكاوَكُ بُ دَطتُوَ بىو. كُ ضةىووُوَ وُتبةُخآ بةُسَو الوةُوَ ِةا  و ثاسضةُكُّ       

 ثًَؼاٌذاً و طىتِ:
 اآلٌُ ًٌُ كُ بشايُكًُ بُ دياسيِ رُ ًٍَِاًٌَىَّ بؤ ًٍَِا بىويَ؟ئُوَ ئُو ثً -

 وًٍؽ بآ ئاطا لُ ُِوىو ػتًَكِ طىمت:
 يُكًَكُ لُو ثًاآلٌُ كُ جُوًمُّ بشارٌت بؤّ ًٍَِابىويَ. ،بَُلآ -

 لُ ثشِ حمُػيُد ِاواسّ كشد:
ىٌكُ ئةُوَ  دياسَ كُ بُ ئٌُقُطت ػكاٌذووتُ! دَّ بَمآ كُ بُ ئٌُقُطت ػةكاٌذووتُ، ضة   -

دياسّ كُطىكاسَكاٌِ وٍُ بؤيُ ػكاٌذووتُ تةاتًَي بطُيةٌُِ كةُ ٌةُخؤً و ٌُكُطىكاسَكُػةي      
 ًِضىاُ بُالّ تؤوَ ًِض ٌري و بآ ٌشخ و بُِايَ.

ًِض جؤسَ ثُيىٌَذيًُكي لةُ ًٌَةىاُ ػةكاٌِ ثًاَلُكةُو      ،بُطُس طاوًُكُوَ تُواػاً كشدٌآ
 َآلوِ ويذا طىمت:قظُكاٌِ ويذا ٌُدَديت بُ ٌاضاسّ لُطُسخؤ لُ و

بُطةًُتِ   ،خَُلكِ دََلًََ داخىا ضةبىوَ  ،ئُوَ ضًُ بؤ وا ِاواس دَكُّ ،كُوًَك ًَِىاػرت -
 بًربَِوَ ئًذّ.

بُآلً حمُػيُد ُِسوا لُطُس ِا  و ِاواسَكُّ خؤّ ُِس بةُسدَواً بةىو و تةا وةَ داواً زيَ     
اٌذ. ِةُس بةؤ ئةُوَّ بةآ     دَكشد بًَذٌَط بآ ئُو صياتشّ ثآ زيَ َُِلةذَبشِّ و تىٌةذتشّ دَػةريِ   

 دٌَطًؼِ كًُ طىمت:
طىيٍَذ  بؤ دَخؤً كُ كُوتٍِ ثًاَلُكُ ُِسوا بُ سِيَكُو  و لةُ خةؤوَ بةىو و ِةًض بةُ       -

بؤ ئُوَّ تةؤ   ،باػُ بؤ ثًَتىايُ وَ بُئٌُقُطت ػكاٌذبًَتي ،ئٌُقُطت و بُ وُطتًَكُوَ ٌُبىوَ
ئُطُس  ،مشاُ دًٌََى طُسَِك و ِاوطًًَاٌذا ضىوتكا  لًَذَكًُ بُطُ بًربَِوَ ُِس ئابشِوو ،تىوسَِكًُ

 بضاٌَ ئُو ُِوىو ِا  و ِاواسو دادو بشِؤيُ  تًٌُا لُبُس ػكاٌِ ثًاَلًَكًُ ضىاُ ثًَذََلًََ؟
ِا  لةُجاساٌِ صيةاتش تةري تًَكةشد تةا دٌَطةِ        ،وَك بَمًَِ قظُكامن خىيَِ طُس بشيٍاٌِ بآ

 كُيُوَ ِاواسّ كشد:صٌَطِ دَسكُّ بَمٍذ بىو و ثًَاويَك لُ ثؼت دَس
ئُوَ دََلًَِ ُِس لُ كًَىّ طُوسَ بىو وّ و لُ دَػةتآ ريةاوّ؟ خةَُلكِ     ،ئُوَ ضًُ ئاغا -

خُسيكِ ذُطاٌُويََ و ئُتؤؾ ئُوا دٌَطت زيَ بَمٍذ كشدووَ و ِاواس دَكُّ. ِاواسو باٌطِ ئةُو  
ًَىىابةىو ِةُس   ثًاوَّ واّ كشد حمُوُد ًَِىس بًَتُوَ و ئًذّ ِاواس ٌُكا . ِةُس ضةٌُذَ وةَ ث   

ئًَظتا ٌا ئًَظتا حمُػيُد دَطُأل ثًاوَّ تًَكُوَ دَطمَِ بُآلً بُ ثًَضةُواٌُّ بةؤ ضةىوٌُكُّ وةَ     
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تٌُاٌُ  ٌُضىوَ بُس دَسكًَؽ بَُلكُ ضؤوَ رووسّ ٌىوطتٍآ و بُبآ ػًَى وبآ ضا خىاسدٌُوَ لًَِ 
 ٌىوطت.

َلُكًُ خشِ كشدٌةُوَ و ئةُو   بُ ُِوتًُ سَفتاسَ ٌاوا قىآلٌُكاٌِ ويًُوَ ثاسضُ ػكاوَكاٌِ ثًا
 ػُوًَ بُ تٌُآ ػًَىكشد.

 بُياٌِ ئُو سؤرَ ُِسكُ لُ خُوآ سِابىو بآ طآ و دوو طىتِ:
ضٌُذ جاسيَكُ دَوُوآ ػتًَكت ثآ بَمًَي بُآلً واسِيَك ٌُكُوتىوَ بُآلً وا ئًَظةتا دَوةُوآ    -
 بشارمن بآ.لًَشَ بُ دواوَ ُِس ئًؼًَكِ ويظتت بًكُّ دَبآ بُ ثشغ و سِاّ  ،بًَمًَي

 بُطُس طاوًُوًَ حمُػيُد تُواػاكشدو طىمت:
 ياٌِ ضِ؟ لُ وُبُطتِ ئُو قظاٌُ  ٌاطًُ؟ -

 حمُػيُد بُبآ ذُوطَُلُيًًُوَ طىتِ:
لُوَّ سووٌرت كُ بشارمن واوؤطتايُ و لُوَ و تؤ صؤس صياتش تًَةذَطا و دَصاٌةآ، ئًةذّ وا     -

 .باػرتَ ُِسكُ كاسيَكِ دَيكُّ بُ ثشغ و سِاّ ئُو بآ
 وُيمُو بُ ِاواسَوَ طىمت:

با بشارٌت ديذو بؤ ضىوٌُكاٌِ لُ ضىاس ضًَىَّ واأل و رياٌِ خؤيذا بةُكاس بةُسآ وةَ سآ     -
ئًُ رياٌُ ثُيىٌَذّ بُوٍُوَيةُ و ِةُس بةؤ     ،بًُِض كُطًَك ٌا دًَ بًَتُ ٌاو رياٌِ واَلِ وٍُوَ

 سيٍَىايِ ًِض كُطًَك ًٌُ. خؤػي بشِياسّ َُِلظىوسِاٌِ كاس و باسَكاٌِ دَدًَ و ثًَىيظتًي بُ
 حمُػيُد لُ جًَىَ دَسثُسِّ و طىتِ:

 بؤ  ًٌُ بُبآ ثشطِ بشارمن ًِض كاسيَكِ بكُّ. ،ُِس ئُوَيُ كُ طىمت -
لُطةةُس ئةةُو باطةةُّ ضةةٌُذ واٌطًَكةةاُ جًاواصضيةةاُ كُوتةةُ ًٌَىاٌةةآ. وةةَ كةةُ تةةُواوّ    

داوايةُ ٌاوةا قىوَلًةُّ زيَ     داواكاسيًُكاٌِ ويي قبىأل كشدبىو ٌُوذَتىاٌِ بًُِض ػًَىَيُك ئةُو 
 قبىأل كًُ و بُ طىيَِ بكًُ.

حمُػيُد ُِس ئًؼًَكِ ويظتبايُ بًكا لُ ثًَؼذا الّ بشاو بشارًٌَِ باغ دَكشدو تٌُاٌةُ  بةؤ   
جاسيَكًؽ ضًُ ثشطًَكِ بُوَ ٌُكشد و ٌُدَكشد ولًَِ ٌُثشطًي. ُِس بةؤ بُسدَواوًةُ رياًٌؼةي    

يظتُكاٌِ حمُػيُدّ. ُِوىو ُِوأل و تُقُلالّ خؤوي بةؤ  وسدَ وسدَ ِاشيُوَ طُس طىآ سايَُلًُ و
ثًَكُوٌَاُ و بًٍاتٍاٌِ رياٌِ خؤً تُسخاُ كشد. دَتشطاً ُِواَلِ تًَكضىوًٌَىاُ بُ طىيَِ دايك و 
با  بطاتُوَ و ُِوذيع ئُجماسَؾ ُِس وَ بُ كُوتُسخًُ و طىٌاِباس لةُ قَُلةًُ دٌَةُوَ. بةؤ     

ساكًَؼىُوَ تا دَوتىاٌِ بُاليذا دَضىوً و دَلةًي سادَطةش     ئُوَّ دَلآ حمُػيُديؽ بُالّ خؤوذا
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بضةىوكرتيَ   ،بُآلً ئُو وَك ئُواٌُ ُِوىوّ بُ ئُسك و ثًَىيظتًُكاٌِ طُس ػةاٌِ وةَ بضاٌةآ   
ئاوسِيَكِ زيَ ٌُدَداوُوَ و ُِس طىيَؼِ ٌُدَداوآ و خىاطةتُكاصيِ ِةُوىو بةُالوَ ِةُس ِةًض      

 بىوُ.
َ    وسدَوسدَ بشاو بشارٌُكُّ لُبَ طىيَ جُوًمةُ ثًَةِ    ،ًاُ خىيٍَةذ كةُ خاٌىوَكةُواُ بطةؤسِي

 طىتبىو:
 تا سَِا ئاوا لُ واَلآ بابًُوَ ٌضيك بآ ُِسطًض طىآ بُتؤ و بُقظُكاٌِ تؤ ٌادا.  -
حمُػيُد طمُيِ و طاصاٌذَ و عُيب و عاسيَكِ صؤسّ لُو خاٌىوَّ دَطش  كُ تًًَذا بةىويَ   -

ؤصيبىويةُوَ و بةُكشيَِ طشتبةىو. ئةُو خةاٌىوَّ      تا لُ دوايُؾ ضىويٍُ ئُو خاٌىوَّ بؤ خةؤّ د 
حمُػيُديؽ بُكشيَِ طشتبىو ئِ ثرييَزًٌَكِ بىو كُ وٍذاَلُكاٌِ ُِوىو ضىوبىوٌُ واَلةآ خؤيةاُ و   
ئُو رٌُ بًَذَسَتاٌُ بُ تٌُآ وابؤوَ. طُسَتاّ واٌطِ ئاباٌآ بىو و ذُو  وةاٌط بُطةُس رُ و   

بىو حمُػيةُد دَطةتِ لةُ بًةاٌىواُ ِةَُلطشتبىو و       وًَشدايُتًُواٌذا تًَذَثُسِّ. ٌضيكُّ واٌطًَك
 رياًٌَكِ ئاطىودَواُ ُِبىو، بُآلً دووباسَ دَطتِ بُ ئاصاسو ئُػكُدمُّ وَ كشدَوَ.

ضٌُذ سؤريَك بىو وًضاجةِ تًَةك ضةىو بةؤوَ و بةُسدَواً لُطةُس بضةىوكرتيَ وُطةُلُيُك         
آ خاوَُ خاٌىوَكُّ كُ ٌةُك  دًٌايُكِ بطشَو بُسدَ و دَوُقاَلِ ديٍَايُ طؤسِآ و وًٍؽ لُ تشط

دٌَطىاُ بذا ُِسضِ دَيطى  بُبآ ضٌُذ و ضىوُ قبىَلي دَكشد تا ٌُيكاتُ ِا  و ِةاواس وداد و  
 بشِؤ. 

لُبآ ئًؼًاُ ُِسضِ ٌاو واَلُكُبىو ُِوىويي تًَةك ِةُأل ػةًَالو ِةامت ديكةىسّ واَلُكةًُ       
 طؤسِّ.

قظةاُ دَطةُأل بكةًُ و ِةؤّ ئةُو      بشِياسً دابىو كُ ػُوآ حمُػيُد ِاتُوَ واَلآ ًٍَِةذيَكِ  
سَفتاسو بًاٌىواٌُّ بثشطي. دواّ طؤسِيٍِ ديكؤسّ واَلُكُ ُِوىو ػةتُكامن خشِكشدٌةُوَ و ئةُو    
ًٍَةا و بةآ ئاساواٌةُ لةُ         ًَبىو لًَي ٌا و دَطتًَكًؼي بةُ دَوىضةاوّ خؤوةذا ِ ًَؼتُّ ذُصّ ل ض

َلآ لُو طؤسِاٌكةاسّ ديكةؤسَ و   ضاوَسِيَِ حمُػيُديذا داًٌؼتي. دَلًٍابىوً ُِسكُ ِاتُوَ رووسّ وا
 ئُو ضًَؼتُ ئاوادَو ديتٍِ وَ بُو خؤ تًف تًفُ داٌُوَ صؤس دَلدؤؾ دَبآ.

طُعا  ٌضيكُّ ياصدَّ ػةُو بةىو كةُ ِاتةُوَ واَلةآ. بةُ خؤػةراَلًُكُوَ بُسَواليةُوَ         
 ساوكشدو بُطُسوِ بُخًَشً ًٍَِايُوَ. حمُػيُد بُ طاسدو طشِيُكُوَ وَآلوِ داوُوَ. 

 ِ:لًَي ثشط
 لُ ثًَؼذا ٌاٌِ دَخؤّ يا ضا؟ -
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 حمُػيُد بُ اللىوتًَكُوَ وَآلوِ دايُوَ:
 ُِس كاوًَكًاُ ئاوادَبًَت. -

 بُوًّشَباًٌُوَ طىمت:
 ُِسدووكًاُ ئاوادَُ ذُص  لُ كاوًاٌُ تا بؤ  بًٍَي. -

 بُدٌَطًَكِ بُسصَوَ طىتِ 
 واّ ضٌُذ دََلًَِ، طىمت ُِس كاوًَكًاُ بآ. -

طةاسدو طةشِيُكُيي    ،َكُّ حمُػيُد صؤس دَلطري بىوً بُآلً بُطُس خؤػي ًٌٍَُِالُ سَفتاسَ دصيَى
بؤ واٌذوو بىوُ و ػُكُتًُّ طًَشِايُوَ و ضىووُوَ وتبُخآ و ضًَؼت و ثًاَلُيُك ضاػي لُطةُس  
طًًًٍُ داٌاُ وًٍَِاوُ رووسآ.حمُػيُد لُ رووسآ ٌُوابىو ثًَىىابةىو ضةىوَ ئةاويَكِ بُدَطةت و     

فشَكًُ ساخظت و ضٌُذ دَقًقًَكاُ داًٌؼتي تا ثًَكُوَ ٌاًٌَكِ غةؤيَ. بةُآلً   دَوىضاويذاكا. ط
حمُػيُد ُِس ٌُِاتُوَ طُس طفشَّ ٌاخنىاسدٌآ لُجًَِ خؤً ُِطةتاً ضةىووُ دَطتؼةؤسآ لةُوآ     
ٌُبىو بُطُسطاوًُكُوَ بُسَوالّ رووسّ ٌىوطتًٍَىَ ضىوً طُيشً كةشد ئةُو لُطةُس جًَةِ لًَةِ      

ٌُيُكُوَ لُتُكًُوَ لُطُس لًَىّ ضاسثايُكُ داًٌؼتي و كُوشيُ دَطةت  ٌىوطتىوَ.بُ دًَ صَسدَخُ
 بُطُس داًٍَِاٌآ قزَكاٌِ و بُ ئاساوًُكُوَ ثشطًي:

تُواوً ئاطا لًَتُ بةُآلً خةؤ ٌابةآ كةُ واٌذووػةِ ِةًض        ،دَصامن صؤس واٌذووّ ئاصيضَكًُ -
 بُو جؤسَّ لُ ثُه و ثؤ دَبِ. ،ٌُخؤّ

 ِاواسّ كشد:حمُػيُد لُثشِ لُ جآ ساثُسِّ و 
دَصامن كةُ يةُكحاس صؤس ذةُص     ،صؤس  ثآ خؤػُ صوو لُ ثُه و ثؤ بكُوً؟ وٌَا ٌةَُلًَِ ٌةا   -

 دَكُيت تا صووَ لُثُه و ثؤ بكُوً و تؤؾ بضِ وريديَكِ دَوَلُوٌُذ بكُيتُوَ.
بُصاسّ بُػُوَ طُيشيَكِ حمُػيُدً كشد كُ ُِسوا بُضةاوّ دَسثةُسِيىَوَ طةُيشّ دَكةشدً و     

 ُسصؤكُوَ طىمت:بُدٌَطًَكِ ل
 ،ئُسآ بُسِاطت تؤ دَصاٌِ ض دََلًَِ؟ كآ دََلآ وَ ذُص دَكًُ لُ دَطت تؤً سصطةاس ببةآ   -

ئُوَ كُّ قظُيُ دَيكُّ؟ ساطتًُكُّ سٌَِطُ ئُوَ تؤبِ كُوٍت خؤؾ ٌاوآ و ذُص بةُ ضةاسًَ   
ٌُكُّ ئُّ ئُطُس واًٌُ بؤ لُطُس قظُيُك و يا ُِس باغ و خةىاغ و وُطةُلُيُكِ ضةىوكَُلُ    
دَيكُيُ ِا  و ِاواس وداد وبشِؤ؟ وَ ئًذّ لُ تىاٌاوذا ٌُواوَ و ًِضِ ديي خؤ ثآ سِاٌةاطريآ  

ضاك دََلًَي ِةُس وَّ خةشاث دََلةًَي ِةُسوَتش دَيكُيةُ       ،و تا كٌُطآ دَتىامن ُِسوا بًَذٌَط  
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وَك بَمًَةةِ وةةَ دَطةةُأل ػةةًَتًَكًذا بةةزيي و ٌاصامن؟ساطةةتًُكُّ ض   ،ِةةُساو صٌَايةةُك وُثشطةةُ
 ئًذّ وَ ضبكًُ؟  ،بُجًٌٍُُُِ ،ٌَذيًُكِ بُوٍُوَيُ ٌاٌِ دَخؤّ غؤ ٌاخؤّ وُخؤثُيى

لُطُس لًَىّ ضاسثايُكُ ُِطتاً تا بضىُوَ دَسآ كُ حمُػيُد يُكظُس لةُجًَِ خؤيةُوَ بَمٍةذ    
دَوطاتُوَختُػةذا ٌُوةذَصاٌِ    ،بىو و ًَِشػِ بؤ ًٍَِاً و وَبُس وظت و ػُ  و ثًَمةُقاٌِ داً 

 ،ضي كشدووَ ػاياٌِ ئةُو ِةُوىو لًَةذاُ و كىتاٌةُّ   و دٌَطةًَؽ ٌُكةًُ       طىٌاِي ضًُ؟ باػُ
دَوضاٌِ ُِس دَوي لًَك كُوُوَو قظًَكِ بكًُ حمُػيُد بُسصتش ِاواس دَكا. دواّ ئُوَّ حمُػيُد 
لُ لًَذاُ و كىتاٌِ وَ واٌةذوو بةىو بةُ لُػةِ كةىتشاو و دَلةِ ػةكاوَوَ ثةٌُاً بةشدَوَ بةُس           

و تاالّ بُياٌِ ُِس طشياً تالًَكًؼي دَدايةُوَ كةُورت بُطةُسَدماً    طؤػُيُكِ رووسّ وًىاٌاُ 
ٌُوذَصاٌِ حمُػيُد بؤ واً دَطُأل دَكا خؤوَ َُِلُ و طىٌاًَِكي ٌُكشدبىو دَو ضةٌُذ   ،دَطُيؼتي

 واٌطُّ دواّ ِاوطُسيُتُواُ تٌُاٌُ  ثُسداغُ ئاويَكي بُبآ ثشغ وئاطاداسيُوّ ٌُخىاسدبؤوَ.
ُد بُبآ ئُوَّ ُِس ئاوسِيَكًؼي زيَ بذاتُوَ لُ واَلةآ ضةىوَ دَسآ.   بُياٌِ سؤرّ دوايِ حمُػي

دواّ ديتٍةآ دَوىضةاوً    ،بُلُػِ تًَك ػكاوَوَ لُجآ ُِطتاً وبُسَو الّ ئاويٍَُكةُوَ ضةىوً  
دَئاويٍَُكُدا لُ تشطاُ ِاواسً زيَ بَمٍذبىو. دَوسوبُسّ ُِسدوو ضةاوً ػةري َُِلطةُسِابىو ولًَةىّ     

بُكىستًُكُّ دَوىضةاوً   ،اوّ ساطتُػي وَك طؤوِ خىيٍَآ داوَطتابىوخىاسيَؼي ئاوطابىو.ٌاوض
واّ زيَ ِاتبىو كُ ٌُوذَتىاٌِ بُخُوًٌؽ بًبًةٍي. ِةُسوا بةُو ذاَلةُوَ و لُبةُس ٌاسَِذةُتًاُ       

 ُِسدوو دَطتي بُسِووّ ئامساًٌَذا َُِلربِيَ و طكاآلً بشدَوَ الّ خىا.
وَ ض ضاسٌَىوطًَكُ قَُلُوت بةؤ لًَةذاوً؟   خىدايُ ئُوَ ض ٌُطبُتًُكُ بُطُس وَ ديَت؟ ئُ -

  ُ  ،خىدايُ خؤ بؤ خؤ  ئاطاداسّ و دَصاٌِ كُِؤّ ئُو رياٌُ ٌاُِوىاسَ ُِوىوّ بابةُ طُوسَوة
وَ ُِسطًض لًَِ خؤؾ ٌا  و ٌُفشَتًؼِ زيَ دَكًُ و ُِسطًض لُ طىٌاُِكاًٌؼِ ٌابىوسً كُوٍِ 

خىايةُطًاُ ِةُسطًض لةُ طىٌاِةُكاٌِ      تؤؾ ،ئاوا بُو سؤرَ سَِػُ طُياٌذو ئاواّ بُدبُخت كشدً
 ُِصاساُ ٌُفشَتت زيَ... ،بابُطُوسَ ٌُفشَتت زيَ بآ كُ بُو سؤرَ سَِػُ  طُياٌذً ،ٌُبىوسّ

بُدٌَطًَكِ بُسصَوَ ٌُفشَمت لُ بابُ طُوسَّ دَكةشد و دَػةطشياً. دواّ طةُعاتًَك طشيةاُ     
 ُ وَّ كةةُوًَك ضةةىووُ ذةةُواوآ و دواّ ذةةُواوًَؽ دَوىضةةاوً بةةؤدسَ كةةشد بةةُ ًِةةىاّ ئةة

ػًٍايًًُدَوىضاوً وتًَكضىوٌآ بةُس ضةاوَكامن وَػةًَشً تةا كةُورت يةاُ ثًَةىَ دياسبةآ. بةُآلً          
 دَوىضاوً واػري ببىوٌُوَ كُ بُ بؤدسَ لًَذاًٌَؽ ُِس ٌُوتىاٌِ ػري بىوٌُوَكُياُ وَػًَشً.
يتٍآ وّ بُسَ بُسّ ًٌىَسِؤيُ بىو و تاصَ لُ ئًؼاُ ببىووُوَ  كُ حمُػيُد ِاتُوَ واَلآ. بةُد 

دَو دَوُوَختُّ سؤريَذا صؤس طُسطةاً بةىوً وثةًَي طةُيشبىو.ئُو بةُبًاٌىوّ بشدٌةِ ػةتًَكُوَ        
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دواّ ِاتٍُويَؼةةِ دَطةةُأل ئةةُو سقةةُّ لًَؼةةًي بةةىو بةةُسَو ثرييةةُوَ ضةةىوً و  ،ِةةاتبؤوَ واَلةةآ
 بُخًَشِاتٍُوًَ كشد.

ىضةاوَ بةى   حمُػيُد وَآلوِ ٌُداوةُوَ و طةُيشيَكِ تىوسِاوياٌةُّ كشدوةآ. بةُ ديتٍةآ دَو      
دساويًُكُوُوَ كتىثشِ ًَِشػِ كشدوآ و ثُالواسّ داً و طُسو ثشضىِ دَ ُِسدوو دَطتُكاًٌُوَ 

 ئاآلٌذ و بُدٌَطًَكِ بُسصَوَ ػريِاٌذّ:
بابضامن داخىا خامن لُ كةىآ و لةُكاً ئاِةٌُطًَكِ داوَتةَ وا ئةُو ئاسايؼةتُ خُطةتُتاُ         -

 كشدووَ؟
َ دووبةاسَ كُوتةُوَ طًةامن بُلًَةذاٌآ و ِةاواسّ      بُس لُوَّ دَسفُتِ وَآلوذاٌُوَ بذؤصوةُو 

 كشدَوَ:
كاتآ كُوَ لُ دَسَوَ بُُِس كىلُ وُسطًًُك خُسيكِ ثُيذا كشدٌآ ثاسووَ ٌاًٌَكًي كةآ   -

دَصاٌآ لُو كاوه بىوَيذا ض باطُ؟ ئُدّ وةَ ٌابةآ بةضامن بةؤ ضةًت وا خةؤ تًةف تًفةُ داوَ و         
 لُبُسكآ؟

طُس و ضاوً دَكُوتَ بةُدًَ ًٌُِظةكِ طشيةاًٌَىَ    دَبَ وظت و ثًَمُقُ و كىتاًٌَكِ كُ بُ
 طىمت:
تًٌُا لُبةُس ػةاسدٌُوَّ ػةري     ،بُ خىداّ بُ وُسطِ با  بُتُواّ ًِض جًًَُك ٌُبىو وً -

 بىوٌُوَكاٌِ دَوىضاووي بؤدسَ لًَذاوَ.
حمُػيُد بُبًظتٍآ قظُكامن واصّ لُ لًَذاًٌَي ًٍَِاو دَطتِ كًَؼايُوَو بُتىوسَِيًُوَ ِةُسدوو  

 دَسكُكُّ بُدوا خؤيذا ثًَك داداٌُوَو لُ واَلآ ضىوَ دَسآ. ال
 دووباسَ بُلُػِ بشيٍذاسَوَ ضىووُوَ طُس ضاسثايُكُو تا ػُوآ ُِس طشياً.

حمُػيُد لُػُواٌِ دّ صووتش ِاتُوَ واَلآ و كُ ٌاُ و ضاّ ذاصسيؼةِ ٌةُديت ِاتةُ رووسّ    
بةُآلً بةُ ثًَضةُواٌُّ بةؤ ضةىوٌُكاٌِ       ٌىوطتٍآ. ضاوَسِآ بىوً دووباسَ داوطشيَتُوَ بُ لًَةذاٌآ 

وٍةُوَ بةةُ دٌَطًَكةِ ئةةاساً و لُطةُسَخؤوَ بةةاٌطِ كةشدً و لُطةةُس لًَةىّ ضةةاسثايُكُوَ لةةُ      
تًٌُؼتىُوَ داًٌؼت و كُوتُ دَطت بُطُس داًٍَِاٌِ طةُسو ثشضةي و بةُدٌَطًَكِ لُسصؤكةُوَ     

 طىتِ:
دويٍَآ ػُويَي ئاطا لُ خؤ  ،كًُُِقًؼتُ داواّ لًَبىوسدٌت زيَ دَ ،سَِا دَصامن لًَي بًَضاسّ -
 تكا  زيَ دَكًُ سيبىوسَ. ،واٌذوو بىوً ،ٌُبىو
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دَطُأل بًظتٍآ ئُو قظاٌُضيذا ُِسضِ س  و كًٍُ و ٌُفشَتًَكِ كُ بُساوبةُسويي دَدَلًةذا    -
 لُ جًَىَ ُِطتاً و طىمت: ،بىو ُِوىوً بُخؼِ

ضي ٌةاُ و ضةايُكِ ئاوةادَ    تاكى كُوًَك دَذُطًًَُوَ وًٍؽ دَ ،وَ لُ تؤ بًَضاسًٌي ،ٌا -
 دَكًُ.

حمُػيُد دَطتِ طشمت و بُسَو الّ خؤيُوَ ساكًَؼاً و لُتًٌُؼت خؤيُوَ دايٍةاً. بًُِىاػةِ   
لُ تًٌُؼت حمُػيُد دَطتًَكِ وَبُس ضٌُاطُّ َُِلًٍاً و سووّ بُالّ خؤيذا طىوسِاٌذً. لُ ديتٍآ 

طةُسخؤ جًًَةُ ػةري َُِلطةُسِاوَكاٌِ     لُ ،ػري َُِلطُسِاٌآ دَوىضاو و ُِآلوطاًًٌَاُ تًَكةشِا بةىو  
 دَوىضاوّ واض كشدً و صؤس بُ طؤصَوَ طىتِ:

خىا سيكىرآ كُ ئُو دَوىضاوَ جىاٌُمت ئاوا زيَ كشدووَ. بُآلً سَِا بَُلًََ دَدًَ كُ ئُوُ  -
دوايري جاسبًَت دَطتت زيَ َُِلًٍَىُوَ. ئًَظتاؾ تؤ ثًَىيظتًت بُ ثؼىوداُ و ذُطاٌُوَيُ دَضي 

 ىاسدُ ديٍَىُوَ و ثًَكُوَ دَخيؤيَ.لُ دَسآ خ
بُثُلُ لُ جًَِ خؤيُوَ قًت بؤوَ و بؤ خىاسدُ ًٍَِاٌُوآ وَدَسكةُو . وٍةًؽ ُِطةتاً و    
ضىووُ ذُواوآ و دووباسَ لُػُكىتشاو و وسد و خاػُكًُ تاويَك وَبُس ئاوّ طةُسً دايةُوَ تةا    

و ٌةاخ و دَسووٌةِ داطشتبةىوً    بُو ِؤيُوَ ًٍَِذيَك لُو ئاصاسَ طًاُ ثشِووكًٍَةُ كةُ طًةاُ و دأل    
 داوشكًٍَىُوَ 

ئُو ػُوَ و ضٌُذ سؤريَكِ دواتشّ طفت و بَُلًٍَُكُّ خؤّ بشدَ طةُس. دوو ُِفتةُ بُطةُس    
ئًُ سووداوَدا دَضىو و حمُػيُد ُِوىو سؤرآ بؤ ًٌىَسؤرَّ دَِاتُوَ واَلآ و ػُواٌُؾ ُِس صوو 

وةُوَ. صطةتاُ داِةاتبىو و طةُسوا و     دَِاتُوَ ووٍِ دَبشدَ طًٍُوا و بؤ واَلةآ بةاسيِ دَبشد  
طؤَلُّ تىٌذ و تًزّ صطتاٌآ واّ كشد بىو صؤسبُّ كاتُكاُ ِةُس لةُ واَلةآ   و ٌُضةىُ دَسآ.     
ًٌىَسؤرَ ئاوادَبىو و بُضاوَسِيًًَُ حمُػيُديةُوَ داًٌؼةتبىوً و كتًَبةًَكي دَخىيٍَةذَوَ ٌضيكةِ      

ػةرييًٍُوَ ِاتةُوَ واَلةآ و وًةىَو     ًٌىَسِؤيُ حمُػيُد بُ دوو ٌُِطَمِ ثةشِ لةُوًىَ و قىتىيَةك    
 ػرييًٍُكاٌِ دايُ دَطتي و طىتِ:

سَِا ئُواٌُ طُسوبُسكُ وخرياكُ و صووتش ٌاٌُكةُ بًٍَةُ بًدةؤيَ ئُوػةؤ دايكةي و بةشا و        -
 بُ ياسوُتًت ضِ دَكشآ ئاوادَّ كُ.  ،خىػكُكامن باٌط كشدووُ و ديٍَُ ئًَشَ

كِ بُبُسدا ِاتةُوَو ئةاساً و ئاطةىودَيُ    وًٍؽ ػادو خٌُذاُ بُوَّ كُ رياٌُكًُ ئاٌُِطًَ
طةُسقاَلِ وةاأل خشِكشدٌةُوَو     ،ُِس دواّ ًٌةىَسؤرَ وسؤيؼةتٍُوَّ حمُػيةُدّ بةؤ طةُس ئًؼةآ      

 ئاوادَكشدٌآ بُسو واَلآ بىوً.
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 ػُوآ وًىاٌُكاُ طُيؼذي و بُدٌَطُ دٌَط و ِا  و باتُوَ ِاتٍُ رووسآ.
 ّ رووسّ وًىاٌامن زيَ كشدُ.بُدٌَطًَكِ بُسصَوَ ُِوىوً بُخًَشًٍَِاُ و فُسوىو

جُوًمُّ بشارٌآ حمُػيُدّ بٌُابُدَلًُكُوَ ضاويَكِ بُ واَلًَذا خؼاٌذ و كاتِ تًَثُسِ بةىوًٌَىِ  
بُ بُسدًَ ئاويٍَُ باآلصيايُكُّ رووسآ وًىاٌاٌذا ثُدمُيُكِ بُطةُس ئاويٍَُكةُدا ًٍَِةا و بةٌُاصو     

 باصيَكُوَ طىتِ:
خةؤ   ،تًَكِ بُ ئاويٍَُكُيذا بًٍَُ باًٍَِذَ تؤص ٌُطشآسَِا طًاُ ُِسكُ دَسفُتت بىو دَط -

 وٍذاَلت ًٌُ لُبُسواُ ثًَت ٌُكشآ و بَمًَِ كامت ًٌُ.
 لُ ػُسواُ طىوس َُِلطُسِاً و بُ دٌَطًَكِ لُسصؤكُوَ طىمت:

 بُآلً وَ ئُوشؤ ُِوىو جًًَُكي كؤ كشدؤتُوَو طشِيىوٍُوَ و ثُسِؤً ثًَذاًٍَِاوٌُوَ. -
 ُسَو الّ وىبًمُ كاٌُوَ دَضىو تا داًٌؼآ طىتِ:جُوًمُ ُِسوا كُ ب

وَك بضامن ثًَذَضآ ُِس تةًٌُا ئةُو كاتاٌةُّ     ،دياسَ لُبري  ضىوَ ئاويٍَُكُّ ثاك كُيُوَ -
 وًىاٌت دآ واَلآ كؤكُيُوَو دَطتًَكِ ثًَذا بًٍََِ؟

تُواػايُكِ حمُػيُديي كشد تا بَُلكُ ئآ ئةُو سيطاتةآ و بطاتةُ فشيةاً كُضةِ سووبةُسِووّ       
طُسدمًَكِ سِقاوّ ئُو بىووُوَ. دواّ داًٌؼتٍآ وًىاٌاُ ضىووُ وتبةُخآ تةا ضةاّ تًَكةًُ و     

 بؤياُ ببًُ.
 حمُػيُد خًَشا ثاَلًَكِ ثًَىٌَاً و َُِلًذاوُ اليُكِ وتبُخًَىَ و طىتِ:

-   ُ  ،وُطُسطُد جاسً ثآ ٌُطىتىوّ كُطىكاسّ وَ صؤس طشيٍطًُ بُ ثةاك و خاويًٍَةُ دَدَ
اُ خةةاويََ كشدبايةةُوَ ئًَظةةتا ئةةاوا لةةُ ئاقةةاس واُ تةةُسيق و ػةةُسوُصاس ئُطةةُس واَلُكةةُ  جةةى

 ٌُدَبىووُوَ.
 بٌُاسَذُتًُوَ طىمت:

ًًَةُك ثةاك و خاوَيٍةُ؟ وةَ لةُ وُبُطةتِ           - باػُ ئُدّ بؤ خؤ  ٌةابًٍِ كةُ ِةُوىو ج
جُوًمُّ لُو دَطت خظتٍُ بآ جًًَاٌُّ ٌاو رياٌِ ئًَىُّ تًٍَاطًُ و ٌاصامن بؤ ُِوًؼةُ ِةُس   

 و تُقُالّ تًَكذاٌِ ئاساوِ و ئاطىودَيًًُ رياٌِ ئًَىُيُتِ؟ُِوأل 
 حمُػيُد ُِسوَك ػًَتاُ ُِسدوو دَطتِ دَخٍدٍؤكآ ٌاً و بُسِقُوَ طىتِ:
 ئُطُس يُكحاسّ دّ طىوكايُتِ بُ بشارمن بكُّ دَختٍكًٍَي تًَطُيؼتِ؟

       ُ بَ ثًَؽ ئُوَّ ًِض قظُيُك بكةًُ لةُ وتبةُخآ ضةىوَ دَسآ و ضةؤوَ الّ وًىاٌةاُ. لة
 لًَىاٌُوَ طىمت:
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 خىدا ئُوؼُو بُخًَش بطًَشِآ و سَظيآ بكا كُ ئُو ٌُطٍاطُ ئاطشيَكِ ٌُكاتُوَ. -
 ،ضاً تآ كشد و بشدً. كاتًَكِ كُ طًًًٍُكًُ لُبُسدَوِ خُطىوً ساطش  تا ضاّ ِةَُلطشآ 

 ضاويَكِ لُحمُػيُدّ تشوكاٌذ وطىتِ:
 ٌُخظتىوَ؟ بضامن داخىا ًَِؼتا طىاسَ طىكَُلًَكتاُ ُِس وَسِآ -

 لُػُسً و لُتُسيقًاُ سوووُمت طىوس َُِلطُسِاُ و ًِضي ٌُطى  خُطىوً دسيَزَّ دايُ:
سَِا طًاُ ثًَتىاًٌُ خُسيكُ دسٌَط دَبآ وًٍؽ ذُص دَكةًُ وٍةذاَلِ حمُػيةُدّ لةُ بةُسو      

 باوَؾ طشً...
 جُوًمُؾ لُوالوَ دَطُأل قظُكاٌِ خُطىووذا طىتِ:

 كضُ صآ ٌُبآ...خىا بكا سَِاؾ وَك دايكِ ُِس  -
ساطتًُكُّ ًَِؼتا ئاصاسّ  ،بُ سِ  و تىوسَيًُكُوَ طُيشيَكِ جُوًمًُ كشد و ًِضي ٌُطى 

 لًَذاٌُكامن ُِس لُبري ٌُضىو بؤوَ.
ئُو طاتُ ذُصً دَكشد لُ جًاتِ وَ حمُػيُد وَآلوِ ئُو رٌُ لُخؤ سِاصّ و خؤ بُػةت صاٌةُ   

ُِوىو  ،ُِسطًض قظُّ دَوس و بُسَكُّ ٌُدَبًظتبُآلً حمُػيُد وَك كُسِ و الآلُ بىو،  ،بذاتُوَ
 ِؤػًَكِ ُِس بُالّ وٍُوَ بىو كُ ٌُكا بآ  سيَضيُك بُ دايكِ يا بُ بشارٌُكُّ بكًُ.

ًَِؼتا طُعاتًَكًاُ بُطُس ِاتًٍَذا ٌُضىو بىو كُصٌَطِ دَسكآ بَمٍذ بىو و حمُػيُد ساثةُسِّ  
 و بُ ًٌطُساًٌُوَ بُسَو الّ وٍُوَ ِا  و ثشطِ: 

 تؤ ضاوَسيَِ كُطِ؟   -
 طُسيَكي بادا و طىمت:

 بشِياس ٌُبىوَ كُغ بًَتُ واَلآ وُ. ،ٌُْ  -
 حمُػيُد بُ دَطتُ ثاضُيًًُوَ طىتِ:

 بشِؤ دَسكآ بكُوَ ئُطُس ئًؼًاُ بُ وَ بىو بَمآ لُ واأل ًٌُ. -
 طُسً لُ دَطتُثاضُيًًُ حمُػيُدّ طىوسِوا بُآلً ساطت  ٌُبىو لُالّ وًىاٌاُ ِؤيُكةُّ زيَ 
بثشطي بُسَو الّ دَسكِ ذُطاسيَىَ ضىوً و دَسطاكةًُ كةشدَوَ. بةُ ديتٍةآ دايةك و بابةامن صؤس       

 دَلؼاد بىوً و بُخؤػراَلًُوَ فُسوىوّ رووسيَي زيَ كشدُ.
حمُػيُد دًٌََى دَسكُّ رووسيَذا ساوَطتابىو ُِس بُ ديتٍآ دايةك و بابةُّ طةُس و طةُكىتِ     

ُ بضآ و بُخًَشِاتًٍاُ بكا لةىوتِ خةؤّ َُِلةٌُطاو  و    تًَكضىو و بُبآ ئُوَّ كُ بُسَو ثرييا
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بُسَو رووسيَِ بادايُوَ. بابُ و دايُ بُو بآ ئُدَبًًُّ حمُػيُدياُ صاٌةِ بةُآلً كُطةًاُ بُطةُس     
 خؤياُ ٌُيٍا. دايُ ثشطِ:  

ٌةُواٌضاٌِ وًىاٌتةاُ ُِيةُ! لةُخؤسِا و لةُ ٌاوَختةذا لًَىةاُ         ،دََلًَِ لُ ٌاوَختذا ِاتري -
 تًَكذاُ...

 قظُكًُ زيَ وَسطشتُوَ و طىمت:
خؤ وًىاُ غُواسَيةُك ٌةري كُطةىكاسّ حمُػيةُديَ ئُوؼةُو وًةىاٌِ        ،قظُّ وا وُكُُ -
 ئًَىُُ.

سيٍَىايًُ دايك و بابًُ كشد بؤ رووسآ و بؤ خؤػةي بةُ دواياٌةذا. كُطةىكاسَكُّ حمُػيةُدّ      
ئةُواًٌؽ   ،اسيةذا كةشد  ُِسيُكُو ضاك و ضؤٌِ و ئُذىاَلثشطًًُكِ طاسدو طشِياُ دَطُأل دايك و ب

وَك بًَطاٌاُ ضىوُ لُ اليُكًةُوَ داًٌؼةذي.سووياُ لةُ ِةُس يةُكًَك لةُ وًىاٌةُكاُ دَكةشد و         
دَياٌذواٌذُ بُ كىستُ وَآلوًَك طُسوبٍِ وُطُلُكُياُ دَبشِاٌذَوَ و واياُ ثًَؼاُ دَدا ذةُصياُ  

ّ سووّ خةؤّ تًَكٍةا   لُ دسيَزَثًَذاٌآ قظُكاُ ٌُبآ. داكآ حمُػيُدّ بُديتٍآ دايك و بابةُّ وا 
دواّ  بُخًَشًٍَِاُ و ضاك ،ُِس كُطًَكِ بًذيبايُ ُِس لُ دووسَوَ دَيضاٌِ ضاوّ ثًًَاُ َُِلٍايُ

وضؤًٌُكِ طاسدوطةِش دَطةُأل دايةك و بابُيةذا ضةىو لةُ اليُكًةُوَ داًٌؼةت و ئًةذّ قظةُّ           
 ٌُكشدٌُوَ.

 دايكُّ بآ ئاطا لُ ًِض سووّ دَوّ كشد و طىتِ:
س بًَذٌَطَ؟ دَػتًَكِ بَمًََ بةا ئًَىةُؾ طةىوديَك لةُ فُسوايؼةُكاٌتاُ      ئًَىَ ئُو ػؤ صؤ -

 ببًٍري. 
 داكآ حمُػيُدّ ضاويَكِ قًض كشدَوَ و دَ وَآلوِ دايُ يذا طىتِ: 
كُ قظُكُس صؤس بىوُ ئادَوًضاد دَسفُتِ قظاٌِ ٌاوًٍَآ بُ تايبُتًؽ ئًَىَ خؤ واػَُلآل  -

 وؤَلُتآ قظاُ بُ كُغ ٌا دَُ.
دايكُ بُ ئاػكشالُو وَآلوةُّ كُبًظةتِ سٌَطةِ طةىوس      ،و لُػي وَلُسصَ ِا لُ ثشِ ُِوى

 َُِلطُسِا و بُدٌَطًَكِ لُسصؤكُوَ طىتِ:
ًَبةىسدُ دَكةًُ ضةىٌكُ وةَ ِةُس لةُ ِاتٍةُ          - بُسِاطتِ وَ ئُطُس صؤسً طىتبةآ داواّ ل

ذا كةشدووَ و  رووسَويَىشِا تًٌُا ُِس ضاك و ضؤٌِ و ئُذىاَلثشطًي دَطُأل تاك تاكُّ ئاوادَبىواٌة 
 ًِضِ دّ و ض قظُيُكِ ديي ٌُكشدووَ.

 دايكُ كُوآ سِاوَطتاو دواّ طاتًَك دسيَزَّ دايُوَ:
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ساطتًُكُّ ٌةُواٌضاٌِ كةُ ئًَةىَ ئُوؼةُو لًَةشَ       ،دياسَ ئًَىُ ئُوؼُوواُ زيَ تًَك داُ -
 وًىاٌَ دٌَا ٌُدَِاتري و داًٌؼتٍُكُتاصياُ زيَ تًَك ٌُدَداُ. 

 ُ وَآلوِ دايكىذا طىتِ:خُطىو بُبآ ػُسوًُوَ ل
 ثًَىىاًٌُ ًِض دايكًَك لُ واَلِ كىسَِكُيذا وًىاُ بآ بَُلكُ خاوَُ واَلُ. -

 دايكي خاكُ سِاياٌُ وَآلوِ دايُوَ:
وَ  وُبُطتُكًُ خشاث بؤِةا  و طةىمت يةا ئًَةىَ ئُوؼةُو قظةُكاٌِ        ،ُِقتاٌُ ،بَُلآ -

 بىوَ وًٌؼىُ...وَ ُِسطًض وُبُطتي ػتِ ٌابُجآ ٌُ ،وٍتاُ زيَ خؤؾ ٌايُ
ُِس بؤ ئُوَّ كىتايًؽ بُ دَوُقاَلًًُكُ ياُ بًٍَي خًَشا ضىووُ وُتبةُخ و قةاثِ وًةىَ و    

 ػرييًٍي دَطُأل دَطتِ خؤوذا ًٍَِاُ و فُسوىوً زيَ كشدُ.
 داكآ حمُػيُدّ وَك ئُو ػُوَ ُِس بؤ ػُسِ و ُِسايُ ِاتبآ طىتِ:

يًٍُ  كشِيىَ: ُِس بؤيُ دَرياٌِ خؤتةذا  وا ئُو ُِوىو وًىَ و ػري ،حمُػيُد ئُوَ ض باطُ -
ُِس لُبُياًٌُوَ تا ػُوآ ئًؼآ دَكُّ ِةُس بةؤ وَّ    ،قُ  ٌابِ بًُِض و ًِض بُ ًِض ٌاكُّ

 اليُكِ طُالُ طًَذاُ و تًَكُو لًَكُّ رٌُكُ  بطشّ و ثشِكُيُوَ 
َطتِ لُسصيَكِ واً ِاتآ تُواوّ بُدٌَِ طششيُوَ لُ ذُروُتاُ قاثِ وًىَوػرييًٍُكًُ لُ د

 بُسبؤوَ طُس عُسدّ وػكا.
 جُوًمُ بُ دٌَطًَكِ بُسصَوَ طىتِ:

ُ     ،ئُوَ ِؤػت لُ كىيًَُ؟ وا ئُو قاثُ ٌاصداسَ  ػكاٌذ - صؤس  ،واّ ذةُيف بةؤ ئةُو قاثاٌة
ئُودَيىيظت ئةُو ئةاطشَّ    ،بٌُشخ بىوُ. دَو دَوُو طاتُوذا وُبُطتِ جُوًمُّ ضاك دَصاٌِ

 اًًٌَُ.كُ ُِوىو دَوآ لُطُس ُِآليًظ ،خؤؾ كا
حمُػيُد كُ ُِسوَك وشؤظِ قىسوًؽ )كؤك( كشاو ضاوَسِيَِ قظًَكِ بىو تا لُجًَِ خؤيُوَ  -

 دَسثُسِآ لُ جًَىَ بَمٍذ بؤوَ و بُ ِاواسَوَ طىتِ: 
دََلًَِ وةاسّ ثًَةىَداّ كةُ قاثةُكاٌت ئةاوا بةُو جةؤسَّ         ،ضٌُذ دَطت و ثآ طثًمكُّ -

 بُسداٌُوَ ُِّ ًِض و ثىوض.
طاتُؾ بًَذٌَط لُاليُكُوَ داًٌؼتبىو و ئاطاّ لُُِوىو سووداوَكاُ بىو بُ بابُ كُ تا ئُو 

 دٌَطًَكِ لُطُس خؤوَ طىتِ:
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ئًَظتا ُِس باؾ بىو كُ دَطت و ثًَِ بشيٍذاس ٌةُبىو. بةُ ياسوةُتِ ئًَةىَ ِةًض خؤتةاُ        -
بؤ  ًِض ٌُبىوَ وَ بَُلًََ بُ ُِسدووكتاُ دَدًَ صؤس لُواٌُّ خؤتاُ ضاكرتتاُ ،ٌاسَذُ  وُكُُ

 بكشِوُوَ و بؤػتاُ بًٍَىُوَ. 
 دايكي بٌُاسَذُتًُوَ لُ جًَىَ ُِطتاو سِووّ دَوَ كشد وثشطِ:

ئُواٌُ ِةُوىوّ   ،ُِسطًض ٌاسَذُ  ٌُبِ ،بابضامن دايُخاُ دَطت و ثًَت بشيٍذاس ٌُبىويٍُ -
دَ ُِسخؤػت تًَك وُ ،بُآلوَطًَشِّ خؤ  بَ ئُوَ ُِوىوّ قُصا و قُدَسَ و وَقاثُكاُ كُوتىوَ

تاقىُكُّ ساذًمُؾ ُِس سِاطت وَك ئُوَّ تؤيةُ قةاثِ وًةىَ و     ،و وَُلآ تاقىُكُ كُض دَبآ
 ػرييًًٍُكُيت بؤ ديٍَىُوَ.

 ئُوجا بُسِقًكُوَ طُيشيَكِ حمُػيُدّ كشد و طىتِ:
باػُ خىا كشدّ و صؤسيؽ طىثاغ بؤ خىا كُ تؤ ٌاياُ كشِيُوَو ثاسَكُياُ ٌادَّ كُ ئةاوا   -

سٌَطُ ئُو قاثُ بآ ٌشخ و بُِاو ًِضاٌُّ كُبُالّ واَلةُ بشاكُتةُوَ    ،يٍَِبُطُس سَِايذا دَػريِ
 صؤس بٌُشخ بَ لُ واَلآ وُ طُد داٌُ قاثِ ئا ئاوا بُ قىسباٌِ تاَلُ وىويُكِ طُسّ كضُكاصيُ.

خُطىوً كُلُاليُكُوَ داًٌؼتبىو وَك فٌُةُسآ لةُجًَِ خؤيةُوَ دَسثةُسِّ و بةُدٌَطًَكِ      
 ايكي كشد و طىتِ:بُسصَوَ سووّ قظاٌِ دَد

بةُسو   ،بُطًُتِ بًربَِوَ خةامن ًٍَِةذَواُ بةُسوجًاصّ كضةُكاٌتاُ بُضةاويذا وُدٌَةُوَ       -
بُسوجًاص بُ بىوكًَىَ جىاٌُكُ بُداخُوَ كضُكُّ ئًَىَ ئُو بايُخُّ ُِس ًٌُ و ِةًض   ،جًاصضًُ
 ٌاًٍَِآ.

ىاًٌةُ بةا  و   تا دَِا  ُِساّ دايكي وداكآ جمُػيةُدّ بةُسَو رووستةش دَضةىو كةُ بٌُاوبزي     
ػىوبشاكًُ ًَِىس بؤوَ و داوشدَوَ. دايك و با  ُِسدووكًاُ بٌُابةُدَلِ و ثُػةًَىاًٌُ ِاتًًٍَةاُ    
واَلآ وُياُ بُجآ ًَِؼت و سؤيؼتٍُوَ. ئُو ػُوَ خُطىوً ُِسضِ ٌاكشآ ثًَِ كشدً و تاتىاٌِ 

ئٌُقُطةت ػةتًَكِ   تاٌُ و تُػُسو تاٌىوتِ زيَ باسكشدً و ُِسكُ بًَذٌَطًؽ دَبؤوَ جُوًمُ بُ 
دَطى  و قظًَكِ دَكشدَوَ و طُس لٌُىآ ئاطشّ خُطىووِ خؤؾ دَكشدَوَ و دَطًةاٌِ وٍةِ   
بُسدَدايُوَ. حمُػيُديؽ اليٌُِ ئُواُ بىو و ئُو جًٍَىاٌُّ صؤس بةُبآ ػةُسوًُوَ ِةُوىوّ بةُ     

 دايك و با  داُ.
يُكِ وُتبُخًَىَ و بُبآ وَ كُ لُوصًَ داٌُوا و ضًذيكًُ خؤ ثآ سِاٌُطريا ثٌُاً بشدَ بُس ال

ُِوىو ٌاسَذُتًُكُػي ُِس لُ حمُػيُدّ بىو كُ ضؤٌاوضؤٌِ ئةُو ِةُوىو    ،دٌَطِ بُكىأل طشياً
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ضاكُ و ثًاوَتًًُّ دايك و باسيِ لُبري خؤّ بشدؤتُوَ و سيَضّ ئُواٌِ ئةاوا خظةتبىوَ ريَشثةآ و    
 ئُو ُِوىو ِاسيكاسيًُّ ئُواٌِ لُبريضىو بؤوَ.

اً كُ حمُػيُد ِاتُ وُتبُخآ و بُدٌَطًَكِ بةُسصَوَّ وا كةُ ِةُوىو    لُ وُتبُخًَذا دَطشي
 ئُواًٌذيؽ طىيًَاُ لًَبآ طىتِ: 

 بؤ وا لًَشَ ضُقًىّ و فشوًَظكاُ بُسدَدَيُوَ؟ ٌاكا دايك و بابت وشدبَ؟ ،ضًُ -
 لُ سِقاُ و لُبًَضاسياُ طُيشيَكِ حمُػيُدً كشد و بُدٌَطًَكِ بُسصَوَ ِاواسً كشد:  

ُ  ،ُسً و بآ ئابشِووُِّ بآ ػ - ّ     ،ػُسً لُ خؤ  بكة ئُطةُس   ،ئةُواُ كةُوًاُ بةؤ ٌةُكشد
ًَؼكت ِةُبًَت و ُِطةت بكةُّ تًَذَطةُّ كةُ لُبُساوبةُس ئةُو ِةُوىو لةُ خةؤ            كُوًَك و

تًَطُيؼتِ! ئُوَؾ ثًةاوّ خةؤّ دَوآ    ،بىوسدَيًُّ ئُواُ دَبآ بًََِ دَطت و ثًًَاُ واض كُّ
 ُ .كُ ُِسطًض لُ دَطت يُكًَكِ وَك تؤ ٌاي

 حمُػيُد ثؼتُ دَطتًَكِ واّ لُ دَوِ داً كُ دَوي بُ تُواوّ ثشِبىو لُ خىيََ.
 ئُواٌُّ لُوآ بىوُ ُِوىوّ كًَؼاٌُ وُتبُخآ.  ،دٌَطِ دَوُ قاَلِ وَ و حمُػيُد

 خُطىوً بُ بُدٌَطُوَ ِاتٍآ حمُػيُدّ بُ تىوسَِيًًُوَ بُسَوالوُوَ ِا  و طىتِ:
وتةةُ! دايكةةت كضةةًَكِ ضةةاكِ ثةةُسوَسدَ كةةشدووَو ِةةُّ ئافةةُسيَ لةةُو ػةةريَّ خىاسدو -

ٌاسدوويُتًُ واأل و وًَشدّ دَصاٌَ رًٌَك كُ بُطُس وًَشدَكُيذا بقًزيٍآ دَبآ قىسِقىمشِ دَصاسّ 
ضن طاآلمن دَطُأل وًَشدّ خىالًَدؤػبىوً لُبَ طاثًتًَكِ بُطةُس بةشد و دَطةُأل ِةُوىو      ،كُّ

طىٌةاِِ تؤًٌةُ خةُتاّ     ،يةذا بةُسص ٌةُكشدَوَ   خشاثًًُكاًٌؼًذا تٌُاٌُ  جاسيَكي دٌَط بُ سوو
دياسَ دايكت ُِس بُطُس بابتذا دَقًزيٍَآ بؤيُ تؤؾ ئاوا  ،دايكتُ كُ ئُو ػتاٌُّ فًَشٌُكشدووّ

 فًَش بىو وّ و ساِاتىوّ؟
 بُ ُِوىو تىاٌايُكىُوَ قًزاٌذً:

ِ  ،بًربَِوَ بُطُ - بةآ   دايكةي ٌةُك ِةُس تةًٌُا     ،بؤ  ًٌُ بًُِض جؤسيَك ٌاوّ دايكي بًٍَة
 ئُوَ ُِس ئًَىَُ كُ كىسِيَكِ ئاوا دسٌِذَ و بآ صيُكتاُ ثُسوَسدَ كشدووَ... ،طىٌاُِ

دسيَزَّ قظُكامن دًٌََى وظت و ثًَمُقُّ حمُػيُديذا وٌبىو. تةًٌُا دٌَطةِ جًٍَىَكةاٌِ ئةُو     
وٌاواقىوَلًًُكاٌِ داكآ حمُػيُديي دَبًظذي. ئُو دٌَطُّ وّ كُ بُسدَواً ِةاٌِ حمُػيةُدّ دَدا   

 كرتً لًَذا و بُِا  و ِاواسيَكِ بُسصَوَ دَيطى :ضا
ًٍَِذَّ تًََُّلذَ تا دَتىاٌِ تا جاسيَكِ ديكُ ٌُتىاٌآ لُ سوو  َُِلطُسِيَتُوَو ض خشاثةُ   -

 ثًَت بكا و ثًَت بَمآ.
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ئُجماسَؾ بٌُاوبزيُ بشاطُوسَكُّ حمُػيُدّ دَطتِ لُ لًَةذاًٌَي ِةَُلطش  و دَطةُأل دايةك و     
 اُ بُجآ ًَِؼت.بشاكُيذا واَلُكُي

وَ و كؤَلُ غًُ و خُفُتًَك و ٌُِاطُّ طةاسد وايٍةُوَ. بةُياٌِ ثرييَةزٌآ خةاوَُ خةاٌىو       
ًَؼةىوّ ثشطةِ و ِةؤّ ئةُو ِةا  و ِةاواسَّ ػةُوّ         باٌطِ وٍِ كشد و بُطُسِاتِ ػُوّ ث
سابشدووّ ثشطًُوَ. دوايةُؾ صؤس بةُسِيَضَوَ داواّ لًَبةىسدٌِ دٌَطةذاٌآ خاٌىوَكةُّ كةشديَ و       

 طىتِ:
كضُكًُ وَ تاصَ تُوُمن تًَثُسِيىَ و ثريو كٌُُفت بىو وً تىاٌاّ بًظتٍآ ػةُسِو ِةُسا و    -

صٌَاّ دَوس و بُسامن ٌُواوَ. جطُ لُوَؾ وَ ػُسوي بُخؤيُ و ذُصٌاكًُ ُِوىو سؤريَكِ خةىا  
كُ وًَشدَكُ  ِاتةُوَ بَمةآ بةا     ،دايٍاوَ دٌَطِ ِا  و ِاواسو قًزَو صسيكًُ لُ واَلآ ُِطتآ

 خاٌىويَكِ ديكُ غىا.  غُوآ لُ
ٌُوذَتىاٌِ طُيشّ ضاوَكاٌِ بكًُ.  ،طُسً بُسدايُوَ و طىيَي بؤ قظُكاٌِ ثرييَزٌآ ػن كشد

 بُػُسوًَكُوَ طىمت:
بَُلًََ بآ ُِس حمُػيُد بًَتُوَ واَلآ بُطُسِاتُكُّ ثآ بَمًَي و دَسباسَّ ِا  و  ،بُ ضاواُ -

 كُ ٌاسَذُشياُ كشدبَ. ِاواسّ دويٍَآ ػُويَؽ ػُسوٌُذًَ دَبآ ببىوسُ
 ثرييَزُ بُ وًّشَباًٌُوَ طىتِ:

كضُكًُ تُ ًَِؼتا كاَلِ و ثًاواُ ٌاٌاطِ. ُِس يُكةُّ بةُدوواُ بةُرٌاُ َُِلةذَثشِريَ و      -
كُضِ تىاٌاّ دوو قظُّ سِاطت و سَِواُ و ذًظابًًاُ ًٌُ. ئُطُس بُقظُّ وةَ دَكةُّ كةُورت    

ُ دووسبِ دٌَا ئُطُس ُِسوا بةشِوا كاستةاُ تةُواوَ.    دًَ دَ دَوِ وًَشدَكُ  بٍآ تا لُ لًَذاٌآ ب
 ًِىاداسً قظُكامن وَك ئاوؤرطاسّ دايكًَكِ دَلظؤص زيَ قبىأل كُّ.

 طىثاطِ ثرييَزًٌَي كشد و ِاشيُوَ رووسآ.
سؤرّ دواتش و سؤرَكاٌِ ديؽ حمُػيُد  ،ئُو ػُوَ حمُػيُد ُِواَلًَكِ ٌُبىو و ٌُػّاتُوَ واَلآ

اوَّ يُك ُِفتُ ئاطاً لُ حمُػيُدّ بشِا و كُ ٌُػذَِاتُوَ لُ دَلُوَ ثةًَي  و ،ُِس ٌُِاتُوَ واَلآ
خؤؾ بىو. دَوضاٌِ وَك وٍذاآلُ لُ واَلُوَ تؤساوَ و تةىوسَِ بةىوَ و ضةؤتُوَ واَلةآ دايكةِ و      
ذُصً دَكشد تؤساُ و تىوسَبىوٌُكُّ تابآ ُِس دسيَزَ بكًَؼةآ و ٌُيُتةُوَ واَلةآ و واوَيةُكِ     

 ديؽ ُِسوا بآ.
ُطُس ِاتُكاٌِ ئُو ػُوَوَ ُِسضٌُذ جاسيَكِ كُ بُ تُلةُفؤُ قظةًُ دَطةُأل دايةك و     لُ ب

باسيذا دَكشد دَلًٍاً دَكشدٌُوَ كُ دواّ سؤيؼتٍُوَّ ئُواُ ِةًض سووّ ٌةُداوَ ووةَ و حمُػيةُد     
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ثًَكُوَ بُ ئاطىدَيًًُوَ رياًٌَكِ خؤؾ بُطُس دَبُيَ. بُآلً دواّ تُلُفؤٌُكًُ دَطُأل دايك و 
 ُ دٌَطًَكِ بُسص و بُكىَلىَ دَطشياً و ٌُفشَمت لُ بُختِ سَػِ خؤً دَكشد.باسيذا ب

دواّ ُِفتُيةُك حمُػيةُد ِاتةُوَ واَلةآ و وةَ بٌُاضةاسّ ضةىوً قظةًُ دَطةُأل كةشدَوَو           
 ساطثاسدَّ ثرييَزًٌَي ثآ ساطُياٌذ.

ػةاسّ  دواّ يُك واٌط طُسِاُ و طىوسِاٌُوَ تا حمُػيُد لُيُكًَك لُ طُسَِكُ بةُد ٌاوَكةاٌِ   
خاٌىويَكِ بُكشآ طش  و طىاطتىاٌُوَ ئُوآ. ئُو خةاٌىوَّ حمُػيةُديؽ بةُكشيَِ طشتبةىو ئةِ      
بًَىَرًٌَكِ جرًََمِ تُسِ و تؤأل بىو كُطآ وٍذاَلِ طُلكُو بٍكُّ ِةُبىوُ و بةؤ دابةري كشدٌةآ     

 خُسجًًُ واُ دوو رووسّ بُكشآ دابىوُ.
ُ واَلآ باسيِ زيَ قُدَغُ كةشدووً و  لُو ػُوَوَّ كُ ُِسايُكُواُ ببىو ئًذّ حمُػيُد ضىوٌ

بؤ ئُوَّ وًٍؽ جاسيَكِ دّ ًِض بُِاٌُيُكِ ٌُدَوُوَ دَطتآ و ِةُساّ ديكةُّ زيَ ثُيةذا    
 ٌُبًَتُوَ خؤً وا  كشدووَو ًِض ٌاَلًَي.

جُرٌِ ٌُوسؤصيَؽ حمُػيُد ُِس تًٌُا جاسيَكِ بشدوُوَ واَلآ با  و ئُويؽ طُعاتًَكِ ٌُبشد 
 كشدً بضًٍُوَ واَلآ خؤواُ.قًت بؤوَ و داواّ لًَ

حمُػيُد ئًَىاساُ لُ سؤرَكاٌِ دّ  ،طآ واٌط بىو ضىو بىويٍُ خاٌىوَكُّ وىذتُسًَ خاصيًَىَ
صووتش دَِاتُوَ واَلآ و بُطُس و سوويُكِ خؤؾ و بُ وًّشَباًٌُكُوَ ضاك و ضؤٌِ دَكشد. لُو 

دوِ خًَةش لًَةك دَدايةُوَ و    ئةُو طؤسِاٌاٌةُّ حمُػيةُديي  بةُو     ،طؤسِاٌاٌُّ ويي طُس طةىوسِوابىو 
بُخؤػِ و ػاديًُكُوَ ضىووُوَ وُتبُخآ و ثًاَلُ ضايُكِ تاصَ دَوي بؤ تًَكشد و بؤً ًٍَِايةُ  
رووسآ. حمُػيُد بُسدَواً خُسيكِ طُوُو جُفٌُطاُ بىو و وًٍؽ ئُوَ بُكىأل و جؤػُوَ ِةُسوا  

و ػةٌُطىَلًذا ٌةاٌِ ئًَىاسيَىةاُ    بُ دواّ ِؤّ ئُو طؤسِاٌُ كتىثشِاٌُدا ويََمي. لُكُػًَكِ صؤسػةاد  
 خىاسد دواّ ئُوَؾ كُ قاثُكاٌِ طُسوًَضَكًُ كؤكشدٌُوَ حمُػيُد باٌطِ كشدً و طىتِ:

 سَِا داًٌؼُ دَوُوآ ًٍَِذيَكت قظاُ دَطُأل بكًُ. -
 لُوَآلوذا طىمت:

ئُطُس كُوًَك ساوَطتِ تا قاثُكاُ دَػؤً و ثًاَلُ ضةايُك و ٌُِةذآ وًةىَ  بةؤ ديَةٍي       -
 وِ ثًَكُوَ دادًٌَؼري و قظاُ دَكُيَ.ئُودَ

حمُػيُد قاين بىو و وٍةًؽ بةُ تاطةُو كةُفىكىَلًَكِ صؤسَوَ ضةايُكًُ طُياٌةذآ و وًةىًَ        
دَقاثًَكِ جىاُ و ساصاوَ كشد و دواّ ػىوػتٍآ قاثُكاًٌؽ ضةىووُوَ رووسآ و ثًاَلةُ و ضةا و    

ايُكُّ طةاسدٌُبؤتُوَ  قاثُ وًىَكًُ لُطةُس وًَضَكةُ داٌةاُ. داواً لةُ حمُػيةُدّ كةشد تةا ضة        
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بًدىاتُوَ و وًٍؽ طًَىيَكي بؤ ثاك كشد لُطُس قاثًَكِ وًىَ خىاسدًٌَي داٌا و لُطةُس وًَضَكةُ   
ًَؼةىُوَ حمُػيةُد دَطةتِ طةشمت و بُطةُسدمًَكِ          لُبُسدَوًي داٌا. كاتةآ كُويظةتي دَطةتي بك

 عاػقاٌُوَ طىتِ:
 آ.ئُوؼُو دَوُوآ ُِواَلًَكِ خؤػت بذَو ،تؤ فُسوىو داًٌؼُ -

وًٍؽ كىسطًًُكي بُسَوالّ خؤوُوَ ساكًَؼا و داًٌؼتي. ضاوً دَدَوِ حمُػيُديُوَ بشِّ تةا  
طىيَي لُ قظُكاٌِ بآ. ذُصً دَكشد تا صووَ ئُو ُِواَلُ خؤػًُ بذاتآ كُ دَيُّوآ ثًَي بَمآ. بةُ  

 تاطُوَ طىمت:
 دَّ خًَشاكُ ئُو ُِواَلُ خؤػًُ بذَيُ. ،ُِوىولُػي طىيًَُ -

َخًٌَُكِ ِاتآ و بُثُدمُكاٌِ كُوتُ دَطت بُطُس داًٍَِاٌِ ئُو طُسو ثةشض و  حمُػيُد صَسد
 قزاٌُّ بُطُس ػاٌُكاصيذا ِاتبىوٌُ خىاسآ و طىتِ:

دَوُوآ وزدَيُكِ خؤػت بذَوآ بُوُسجًَك بَُلًََ بذَّ كُ ياسوةُتًي دَدَّ و ثؼةتي    -
 دَطشّ.

 صؤس بُ تاطُوَ طىمت:
 ٌاكًُ. دَلًٍابُ ئُوَّ لُ دَطتي بآ دسيَغِ -

 حمُػيُد ُِسوا كُ صَسدَخٌُُّ بُلًَىاٌُوَ بىو طىتِ:
لُو سؤوَ بشِياسَ كُ ساطثاسدَّ دسووٌِ جمِ رٌاٌُؾ قبىأل بكًُ و ئُوُؾ ياٌِ ساطثاسدَ  -

و دَطكُوتِ صياتش بُآلً دَبآ تؤؾ دَوكاسَيذا ياسوُتًي بذَّ ئُو ئًؼُّ كُ تؤ دَبآ بًكُّ 
 اصَيذا ياسوُتًي بذَّ.ئُوَيُ كُ ُِوىو سؤرآ دًٌََى وىغ

 بًٌُطُساًٌُوَ طىمت 
 بُآلً خؤوَ دسووواُ ٌاصامن. -
تًٌُا تؤ لُاليُكِ وىغاصَكُوَ ئٌُذاصَّ وؼةتُسيًُ رٌةُكاُ    ،ثًَىيظت ٌاكا تؤ بذسووّ -

دَطشّ و ئُوًٍؽ بؤياُ دَدسووً. دواّ دسووًٌَؽ بُطىيَشَّ ئُو ٌاو و ًٌؼاٌاٌُّ وؼتُسيًُكاُ 
يُوَ بُس دَسكآ واَلًًَاُ و دَياٌذَيُوَ، بًُ جؤسَ ثاسَّ بشدٌُوآ جمُكاًٌؽ داواياٌُ بؤياُ دَبُ

 وَسدَطشّ.
لُبًظتٍآ قظُكاٌِ حمُػيُدّ و ئُو كاسَّ بؤّ دَبُسضاوطشتبىوً داضَمُكًي و بٌُاسَذُتًُوَ 

 طىمت:
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تؤ بؤ خؤ  دَصاٌِ كُ ئًَىُ ثًَىيظتىاُ بُو جؤسَ ثةاسَ   ،ُِسطًض كاسً بُو كاسَّ ُِسًٌُ -
خؤ ئُطُس ثًَىيظتًؼىاُ بُ ثاسَّ بىو ئةُوَ ُِسضةٌُذيَكِ سياٌةُوآ بةا       ،ُيذاكشدٌُ ُِس ًٌُث

 دَواٌذاتآ.
 حمُػيُد بُ تىوسَِيًًُوَ طىتِ:

ًٍَِذًَ لُو قظاٌُ بًظت واٌذوو بةىوً ئُوٌَةذَّ طةاواُ و ثةىه و      ،ثاسَّ با  ،ثاسَّ با 
ذُصدَكًُ بؤ خةؤً   ،كي بُ ثاسَّ بابت ًٌُخاتىوُ وَ ًِض ًٌاصيَ ،ثاسَّ بابتي بُضاوّ دادَيُوَ
 باػُ ئُوَ طىٌاُِ؟. ،خُسجًُ رياٌِ خؤً دابري كًُ

بؤ ئُوَّ ديظاٌُوَ ػُسِو ُِساواُ ٌُبًَتُوَ قبىَلي كشد و لُبُياٌِ ئُو سؤرَوَ ُِوىو سؤرآ 
 بُياًٌاُ دَطُأل حمُػيُديذا دَضىويٍُ ػىيٍَِ ئًؼُكُّ كُ ُِس وىغاصَكُّ با  بةىو دَضةىوً و  

 ئٌُذاصَّ ئُو رٌاًٌُ دَطش  كُ بؤ جن دسووٌآ دَِاتَ و ئُوجا دَوذايُوَ حمُػيُدّ.
بُدسيَزايِ سؤريَؽ حمُػيُد بُ بًاٌىوّ ُِوُ جةؤس و جًةاواصَوَ وىغةاصَو كاسَكةُّ بةُجآ      

 دًََِؼت و دواّ ضٌُذ طُعاتًَكاُ كُوٍِ بُتًٌُا لُ وىغاصَكُ بُسَُِلذا دَكشد دَِاتُوَ.
ُ دَوثشطِ ضىو بىويُ كىآ؟ ًِض وَآلوًَكِ سِاطةت و سَِواُ و سووٌةِ   ُِوىو جاسيَكًؽ ك

 ٌُدَداوُوَ دَلي ئاوآ غىاتُوَ.
ضٌُذ واٌطًَك بًُ جؤسَ سابشدُ ووَ طُسَ دَسيي لُ كاسَكاٌِ حمُػيُدّ دَسٌةُدَكشد. ِةُس   
جاسيَكِ كُ وىغاصَكُّ بُجآ دًََِؼت و بُ بًاٌىوّ ئًؼًَكًُوَ وٍةِ بةُ تًٌُادًََِؼةتُوَ    

ئُطُس ثًاويؽ بةىوُ داوايةاُ    ،ُسدَواً سايذَطثاسدً وىغاصَكُ بُجآ ًٌََُِمي و ٌُضىُوَ واَلآب
 زيَ بكًُ ضٌُذ طُعاتًَكِ ديكُ بًٍَُوَ.

وَ ئاطةا ِاتبىووةُوَ كةُ واوَيُكةُ كاتةآ كُجمةُكاُ ئاوةادَّ         ،وًٍؽ قبىوَلي دَكةشد 
اص وٍِ بةؤ دَسَوَّ وىغةاصَّ   ويَذاٌُوآ و بشدٌُوآ دَبىوُ ئُو بُجىسَِا بًاٌىوّ جًاواص جًاو

بُسِآ دَكشد و ثًَؽ ِاتٍةُوَّ وٍةًؽ جمةُكاٌِ ِةُوىو قةُد دَكةشدُ و دَيثًَضةاٌُوَو كةُ         
 دَػّاشيُوَ ٌاو وىغاصَكُ بُطتُ جمُكاٌِ دَدايُ دَطتي تا بًاٌبُوُوَ واَلآ خاوٌَُكاًٌاُ.

بةىو خةؤً   ئةُو جةاساُ ثًَةِ خةؤؾ      ،طُيشً بُو طؤسِاٌاٌُّ سَفتاسَكاٌِ حمُػيةُدّ دَِةا   
لُثؼًمؤكاًٌؽ داثؤػي كُضِ ئًَظتا ٌاصامن ضبىوَ واضٌُذ طُعاتامن لُ وىغاصَّ بُتٌُآ بةُجآ  

 دًَََِمآ ويا دَوًٍَشيَتُ بُس دَسكُّ واَلُ وؼتُسيًاُ ئُوَ دَوَّ ٌاطًُ.
سؤريَكِ طاسدو طؤَلُّ ئُطفٌُذ واٌطةآ بةىو بايةُكِ تىٌةذّ دَِةا . جمةِ يةُكًَك لةُ         

و و حمُػيةُد ثُلةُّ بةىو تةاصووَ جمةُكاُ بُسوةُوَ واَلةآ خةاوٌَِ و         وؼتُسيًُكاُ تُواو ببى
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بًاٌذَوُوَ. ضٌُذًَ ثآ داطش  تا ُِسوا كُوًَك خؤػرت بًَتُوَ ٌُضىوَ طىيَِ و قبىَلِ ٌُكشد و 
 طىتِ:
 ئُو ػؤ جمُكاًٌاُ ثآ دَويََ و دَبآ تا صووَ بًاٌذَيٍُوَ. -

 ىتؤصّ سَِذُواخظتبىو طىمت:بايُكِ تىٌذّ دَِا  و تُث ،طُيشيَكِ دَسَوًَ كشد
تاويَةك   ،باػةُ خةؤ ئًَظةتا تةا ػةُوآ صؤسّ وةاوَ       ،ئًَظتا ئُوَ تاصَ ُِوََلِ بُياًٌُيُ -

 ساوَطتُ با ُِوا خؤػرت بًَتُوَ.
 حمُػيُد بُ وًّشَباًٌُوَ طىتِ:

ئُوَ جمُكاُ كُوايُطًًُكًاُ ُِبىو با ُِس ٌةُبآ دَسفةُتِ ئةُوَواُ بُدَطةتُوَ بةآ       -
 َكاًٌاُ بربِيَ.طمُيِ و طاصاٌذ

بُ ُِس ػًَىَيُك بىو وٍِ سَواٌُّ واَلآ خاوَُ جمُّ كشد. طىاسّ تاكظِ بةىوً و بةُسَو   
ئُو ٌاوًٌؼاٌُوَ ضىوً كُثًَي بىو. لُ سِيًَُ بايُكِ بةًَُِضّ دَِةا . كاتةآ كُلةُ تاكظةًُكُ      

ُس دابُصيي صؤس بُطُختًي ٌُِطاو داويؼةت. تةُثى تةؤص و بةا بُسضةاوياُ طشتبةىوً دَطةتي بُبة        
ضاووُوَ طش  و سيَضكُّ ػُقاوًَي تا واَلآ وؼتُسيًُكُّ دايُ بةُسآ كةُ دووثًةاو بةُجن و     
بُسطِ تايبُتِ خؤياٌُوَ سيًَاُ ثآ طشمت. يُكًَكًاُ كاستًَكِ لةُ طريفةاٌِ ثاَلتؤكةُّ دَسيٍَةاو     

 سووبُوٍُوَ طىتِ:
ؽ. طًَةزو  ويَزاٌةُ   ئًَىَ دَبآ دَطَُلُوُدا بًٍَُ ئاطاي ،خاتىوُ! ئًَىُ ئُفظُسّ ئاطايؼري -

 طُيشيَكي كشدُ و ثشطًي:
بةُ ياسوةُتِ خؤتةاُ ثةًَي بَمةًََ ض       ،باػُ بؤ، وُطُس وَ ض َُِلُ و طىٌةاًَِكي كةشدووَ   -

 سوويذاوَ؟
 يُكًَكًاُ طُيشيَكِ ئُويذيكُياٌِ كشد و طىتِ:

 ياسؤ دياسَ صؤس كاسكشدَ و كاساوُيُ طُيشّ ضؤٌِ خؤ لُ طمًَمًُ داوَ. -
 اوًَىَ ثاَلًَكِ ثًَىٌَاً  وطىتِ: ئُوجا بُسَو ػُق

 لُ دَفتُسآ ُِوىو ػتًَك سِووُ دَبًَتُوَ. -
ُِسدووكًاُ تا بَمًَِ سَفتاسياُ وػك و بُ تُواوَتِ ساػكاواٌُ بىو. طةُيشيَكِ دَوسوبةُسيَي   

 كشد و ٌاكاواٌُ لُ ٌاطًاويَكِ طُسِاً تا ئُواٌُ تآ بطُيٌُآ.
ُد ئاطاداسبًَةت و بةُوَ بضاًٌَتةُوَ ض دَكةاو ضةِ      دَوطاتُيذا برييَكي كةشدَوَ ئُطةُس حمُػية   

بُطُسدآ. خؤ ئُطُس كُطىكاسً بُو باغ و خىاغ و وُطُالٌُ بضاٌَ ئُوَ ض ئابشِوو ضىًٌَكِ زيَ 
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دَكُويَتُوَ. بًٌُطُساًٌُوَ طُيشيَكِ دَوسو بُسَكًُ كشدَوَ بةُآلً ِةًض كةُغ و ٌاطةًاويَكي     
ًٍاُ بشدَ ئاطايؽ بُآلً ِؤّ طشتٍُكُياُ ُِس ثآ ٌُديت. بٌُاضاسّ دَطَُلًاُ وَ سِآ كُومت و و

دَلًٍاً كشدٌُوَ كةُ   ،ٌُطىمت. تا طُيؼتٍُ ئاطايؼآ ُِس طشياً و تكاً زيَ كشدُ بُسَُِلذاً بكُُ
لًًَاُ تًَكضىوَ و بُ َُِلُ ضىوُ و وَ ًِض كاسيَكِ ٌابُجًَي ٌُكشدووَ. بُآلً ئُواُ ُِسوا وػك 

ُ وَختًَكِ صؤس كًُ ئُوًَ بُ خُياَلذا ِا  كُ دَطةُأل دوو  و بآ طًاُ دَِاتٍُ بُسضاو. بؤ طات
 ثُيكُسدا دَدويَي.

ئًَىَ ٌاصاٌَ دَوطاتُوَختُ طُختُدا ضًي بُطُسِا  دَطُأل ئُوَػذا كُ وَ لُ بآ طىٌاًُِ 
خؤً دَلًٍا بىوً بُآلً ُِوىو ئٌُذاوُكاٌِ لُػي وَك بًزؤكآ دَلُسصيَ ئُويؽ لُتشطةِ ئةابشِوو   

ُد و كُطىكاسَكُّ. دَتشطةاً طرياٌُكةًُ ببًَتةُ بًةاٌىوّ قظةُ و قظةَُلؤكِ       ضىوٌآ الّ حمُػي
طُسصواٌِ حمُػيُد و كُطىوكاسَكُّ. ئُّ ئُطُس حمُػيُد ئاوادَ ٌُبىو دَطُأل رًٌَكِ ثُسوٌَةذَ  
داسدا بزّ و ِاوطُسيُبكا ئُو دَوِ قىسِّ كىآ بُ طُسّ خؤوذا بكًُ؟ بُوَؾ كُ ٌةاوّ بةاسيي   

 دَلُسصيي.لُكُداسكشدبىو صياتش 
بُ ُِس ػًَىَيُك بىو دًٌََى تُواوّ طًَةزاوَكاٌِ بةريو خُياَلُكاصيةذا طُيؼةتًٍُ ئاطةايؽ و      
بشدوًاٌةةُ رووسيَكةةُوَ. دَطةةُأل ضةةىوٌُ رووسَويَىةةذا بُطةةتُ جمةةُكاًٌاُ لَّةةىَسطشمت و دواّ    

 طُعاتًَكًؽ بشدوًاٌُ رووسّ لًَكؤَلًٍُوَ.
تبةىو ًٍَِةاّ لُطةُس وًَضَكةُّ داٌةا و      يُكًَك لُو ئُفظُساٌُّ كُ جمُكاٌِ لةُوَ وَسطش 

 لُوالتشَوَ ساوَطتا. كا  بُطظتِ دَسِؤيِ و دَلًؼي بُ تىٌذّ لًَِ دَدا.
بةةُ تشطةةًَكُوَ طةةُيشّ ئةةُوالواليامن دَكةةشد و ثةةشِ بةةُ دأل داواً لةةُخىداّ خةةؤً دَكةةشد و 

ِاتةُ  دَثاساوُوَ بُصووتشيَ كا  لًَشًَ سصطاسكا. ئاغايُكِ ثةريَ بةُجن و بةُسطِ فُسوًةُوَ     
رووسآ و ئُو ئُفظُسَّ وًٍؼِ دَطتطري كشدبىو يُك ثآ لُ ثًَؼىاصيًُيذا سِاوَطتا. وًٍؽ لُ 
جًَِ خؤً قًت بىووُوَ لُطُسَخؤً بُخًَشِاتَ كشد. ئُو ثًةاوَؾ ئاغةاّ وىستةُصَوّ طةُوسَ     
ئُفظُسّ فُسواٌطُّ ئاطايؽ بىو بةُ وسدّ طةُيشيَكِ كةشدً و وَآلوةِ بةُخًَش ًٍَِاٌُكةُّ       

 داوُوَ.
ًًَُكةُّ خةؤً داًٌؼةىُوَ. دوايةُؾ بةُسَو الّ        ب ًًَطُياٌذً كةُ لةُ ج ُ ئاوارَّ دَطت ت

 وًَضَكُوَ ضىو بُطتُ جمُكُّ لُطُس وًَضَكُ َُِلطش  و سِووّ دَوِ تًَكشدً و طىتِ:
 بابضامن ئُو بُطتُيُ ِِ ئًَىَيُ؟  -

 بُدٌَطًَكِ لُسصؤكُوَ طىمت:
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 كُ بؤً دَبشدَوَ. جمِ يُكًَك لُ وؼتُسيًُكاٌِ وىغاصَيُ،ٌُْ  -
 ُِسوا كُطُيشّ ًٌَى ضاوّ دَكشدً طىتِ:

ثًًَاُ ساطُياٌذوويَ كُ ئًَىَ بُ بًاٌىوّ جن بشدٌةُوآ وؼةتُسيًاُ وةاددَ ِؤػةبُسَكاُ      -
 ئًَىَ دداُ بُو تاواٌُّ خؤتاٌذا دًٌَََ؟ ،بآلو دَكُيتُوَ

ًٍَِذَياُ ٌُوابىو بُصاسّ بُػُوَ طىيَي بؤ قظُكاٌِ سَيًظِ ئاطايؽ ساداػتبىو و ضاوَكامن 
لُقُثًَمكآ بًٍَُ دَسآ و دَسثُسُِ. ٌاباوَسِاٌُ طىيَي بؤ قظةُكاٌِ ػةن كشدبةىو و ضةاوَكاصيي تةآ      

ِةُسطًضيؽ بةريً لةُوَّ ٌةُدَكشدَوَ كةُ       ،بشِيبىوُ و تٌُاٌُ  تىاٌاّ ضاو تشوكاًٌَؼي ٌُوابىو
 ً وطىمت:وًٍاُ لُبُس ػتًَكِ ئاوا دَطتطري كشدبآ. ٌا باوَسِاٌُ لُ جًَىَ ُِطتا

ضةةِ؟ بةةُ تةةاواٌِ وةةاددَّ ِؤػةةبُس؟ يةةاٌِ ئًَةةىَ وُبُطةةتتاُ ئُوَيةةُ كةةُوَ وةةاددَ  -
ِؤػبُسَكامن بآلو كشدؤتُوَ؟ ئُوَ كَِ وا دََلآ؟ دَلًٍاً لًَتاُ تًَكضىوَ دٌَا وَ ئِ ئُو كاساٌةُ  

 ًٌي.
 ئًذّ وَطشيُ ِامت و بُطشياُ و صاسيُوَ طىمت:

ُ   بُخىداّ دسؤياُ كشدووَ وَ ُِسطًض ئِ ئ - بةُخىداّ   ،ُو كاسَّ ًٌي وئًؼةِ وٍةًؽ ًٌة
َُِلُيُك دَوكاسَيذا ُِيُ! ئُو بُطتُ جمُّ كُبةُوَ بةىو دَتةىاٌَ بًكٌُةُوَو طةُيشّ كةُُ       

 كُُِس جمُ و ًِضِ دّ. 
 ئاغاّ وىستُصَويؽ بُطثايًًُكُوَ طىتِ:

 ئًَظتا ُِوىو ػتًَك سووُ دَبًَتُوَ. -
كشديُوَو جمُكُّ بُ ُِواوَ َُِلتُكاٌةذ.   لُطُس خؤ ئُو بُطتُيُّ كُ حمُػيُد دابىويُ وَ

ثشيَظكُ ًَِشؤيًٍُكاٌِ لُطةُس   ،لٌُاو جمُكاٌُوَ ضٌُذ ثشيَظكُّ ضىوكَُلُّ ًَِشؤيري بُسبىوٌُوَ
 وًَضَكُّ بَمٍذكشدُ و بُبُس ضاووًُوَ ساطشتَ و ثشطِ:

 ئًَظتاؾ ُِس ون ٌادَّ؟ -
شد. خُسيك بىو ػةًَت دَبةىوً و لةُ    بُضاوَ دَسثُسِيىَكاصيُوَ طُيشيَكِ صَسفُ ٌايمؤٌُكامن ك

ٌاخُوَ دَثاسِاوُوَ كُ ئُوَ لُ وؤتُكُّ صيٍذَ خُوًٌَك بُو الوَتش ٌُبًَت. لُتشطاُ صسيكاٌذً و 
 بآ ئاطا بُسبىووُوَ. 

 
                          *           *           * 
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ٌَا و خىاسديةُوَ.  سَِا ثُسداخُ ئاويَكِ لُطُس وًَضَكةُ ِةَُلطش  و يُكظةُسَ بُدَوًةُو    
دوايُؾ ٌُِاطًَكِ قىوَلِ َُِلكًَؼا و دَطتِ بشدَ ٌاو قزيُوَو طُسدمًَكِ وسدّ لًَذاً و ئُوجا 

 دسيَزَّ دايُوَ:
دواّ بُئاطا ِاتٍُويَي خؤً دَرووسيَكِ  ديكُدا وبُ طُسّ ثًَضشاوَوَ ديتُوَ. كاتآ كةُ   -

ػةكابىو. طةُسً ئةاصاسيَكِ صؤسّ    لُ ِؤؾ ضىو بىوً طُسً بُتىٌذّ بُكىسطًًُكِ كةُوتبىو و  
ُِبىو، بُطُختِ لُجًَِ خؤً ُِطتاوُوَو ضىوً لُطُس تُختُجًًَُكُ داًٌؼتي و طُسً دًٌََةى  
دَطتُكامن طش  و بُ كىأل طشياً. ئًذّ ًِض ػاٌظِ ئُوًَ طىواُ ٌُدَكشد ئُواٌُ بُبآ طىٌةاِي  

ؤسّ قاضةاغ فشؤػةًًُ بةًٌَُى    ُِسطًض ئُوًَ بُ خُياَلذا ٌُدَِا  كُ سؤريَك لةُ سؤراُ وة   ،بضاٌَ
ضُواًٌَىَ بمكآ. طُعاتًَك ٌُضىو بىو كُ ُِوذيع بشدوًاٌةُوَ ِةُواُ رووسَكةُّ ثًَؼةىو و     
لًَكؤَلًٍُوَ دَطتِ ثًَكشد. ُِوىو جةاسيَكًؽ بةآ ئاطايًًةُ خةؤً لةُو ًَِشؤيًٍةُّ دووثةا         

فةُسواٌِ دا  دَكشدَوَ و بُدًَ طشيةاًٌَىَ ِةُوىو ػةتُكامن دَطًَشِايةُوَ. ئاغةاّ وىستةُصَوّ       
 حمُػيُديؽ دَطتطريكُُ و بًًٍٍَُّ ئاطايؽ.

لُبُسدَوِ حمُػيُدّ دووباسَ ُِوىو ػتُكامن بؤ ئُفظُسَكاٌِ ئاطايؽ باغ كشدَوَ. بةُآلً  
ٌُضىوَ ريَشباسّ ًِض ػتًَكُوَ و وٍِ بُ بآلوكشدٌُوَّ واددَ ِؤػبُسَكاُ تاواٌباس كةشد ئةُو   

 طىتِ:
 ،كُ دَوُويظت دَطتُجمًَك قُدكًُ و بِ ثًَضىُوَ ساطتًتاُ دَوآ طُسكاس ُِسجاسيَكِ -

خاتىوُ دَيطى  لُبُس ئُوَّ طُلًقُّ رٌاُ بؤ ئُو كاساٌُ باػرتَ بؤوٍِ لًَطُسِآ و وًٍؽ كُ 
ّ   ،ئاطاً لُ وُظيىدّ بآ صَواد ٌُبىو قبىَلي دَكشد طةُيشً دَكةشد كةُ ِةُس جةاسيَكِ       ،ئةا ئةُ
جؤساوجؤسَوَ وٍِ لةُ وىغةاصَّ وَدَسدٌَةا و     بًىيظبايُ دَطتُجمًَكِ بثًَضًَتُوَ بُ بًاٌىوّ

 دَيٍاسدً بؤ ئًؼًَكِ.
 ئاغاّ وىستُصَوّ صؤس بُ وسدّ طىيَِ دابىوَ قظُكاٌِ حمُػيُدّ و دواّ كُوًَك ثشطٌ:

خًَضاٌُكُتاُ ضؤٌِ ئُو ػتاٌُ ديٍَاٌُ ًٌَى وىغاصَيُوَ و ئًَىَ ئاطاتاُ لًٍَُبىو؟ حمُػيُد لُ  -
 تًَكشِابىو بُآلً ُِس صوو خؤّ طشتُوَو طىتِ: ثشطًاسَكُّ ئاغاّ وىستُصَوّ

ئاغا ُِسوَك بؤ خؤتاُ دَصاٌَ وَ دَبةىو بُطةُعا  ئةُوً دَوىغاصَيةذا بُتةٌُآ جةآ        -
ًَِؼتبايُ تابتىامن بُطُسوَختِ كشِيٍِ دَسصّ و دَصوو و قُيتاًٌُوَ بضي و ئًذّ ضةىوصامن ئةُو   

وٍةِ قةىسِ بُطةُس     ،كةاسّ خةؤّ كةشدووَ   دياسَ دَوكاتاٌُدا كُ تةًٌُابىوَ   ،ػشِوػاآلتاٌُ بكشًِ
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ضىوصامن ضِ لُ بَ طُسيذايُ و خُسيكِ ضًُ. ُِسطًضيؽ ثًَي واٌُبىوَ كُ خةاتىوُ ئةُو كاساٌةُ    
 بكا تا وسيا  و ئاطاً لًَِ بآ و ُِس ٌاوَ ٌاوَ ٌاو وىغاصَكُّ بثؼكٍي و بطُسِيَي...

 لُ ذُروُتاُ ِاواسً زيَ ُِطتاو لُ جًَِ خؤً ُِطتاً و طىمت:
ساطتًُكُّ ِةُوىو ػةتُكاُ َُِلذَطًَشِيَتةُوَ ئاغةاّ      ،ئاغا دسؤ دَكا بُخىداّ دسؤدَكا -

 وىستُصَوّ بُدٌَطًَكِ طشَِوَ وٍِ بًَذٌَط كشد و فُسواٌِ دا سيبٌُُ دَسآ.
ُِس خىا دَصاٌآ حمُػيُد ض دسؤيُكِ َُِلبُطذي كةُ دواّ يةُك ُِفتةُ ئةُوياُ بُسَُِلةذا و      

بُِاسِا  و وَ طاَلِ تاصًَ بُصيٍةذاٌآ   ،رامن ببىوَ طشيُو صاسّوًٍاُ بٌُذ كشد. كاسّ ػُو وسؤ
ُِس ضٌُذ صياتشً بريدَكشدَوَ سَفتاسَ طىواٌاويًُكاٌِ كُ حمُػيُد دَيكشدُ يُكُ  ،دَطت ثًَكشد

 يُكُ يامن لُالصياتش سووُ دَبؤوَ.
ئًذّ دَوضاٌِ حمُػيُد وٍِ بةؤ بةشدَ دوكةاٌِ بُسطذسووٌُكةُّ و بةُِؤّ ضةًُوَ ِةُوىو        

ريَكِ ضٌُذ طُعاتًَكاُ لُ وىغاصَّ دَضىوَ دَسآ. لُوَؾ كُ ُِسوا صووّ بةؤ ثًَةىَ بةىوً    سؤ
خؤً طُسصٌَؼت دَكشد. ٌُفشَتًَكِ واً لُحمُػيُدّ دَدَلِ خؤوذا ُِطت ثآ دَكةشد كةُ ذةُصً    
دَكشد ُِس بُو دَطتاٌُّ خؤً بًدٍكًٍَي. ثًاويَك كُ بؤ دَسباصبىوٌِ لُو طىٌاِاٌُّ كشد بىوٌِ 

 ًَت رٌُ بآ طىٌاُِكُّ تىوػِ صيٍذاٌآ كا  ػاياٌِ ئُوَيُ لُطًَذاسَدسآ.ئاوادَب
دواّ تًَثُسِبىوٌِ طآ واٌطِ ديؽ و ِاتٍِ ِاويٍةآ ًَِؼةتا ِةُس دَصيٍذاًٌَةذا ضةاوَسِيَِ      
بُسََلآل بىوٌآ بىوً لُوَّ كُ دًٌََى رٌاٌِ بُدٌاودا طريابىوً وسدَ وسدَ وتا دَِةا  ِاوكًَؼةُّ   

ُِسوَك ػةًَتامن زيَ ِةاتبىو. دَو واوَيُيةذا دايةك و بةا  ِةُسدوكًاُ       خؤوي لُ دَطت دَداو 
دَِاتٍُ طُسدامن و دَلًاُ دَداوُوَ. بةا  ثةاسيَضَسّ طشتبةىو و ئةُو بةُ كاسَكةامن سِادَطُيؼةت        
دَواوَّ ئُو ضٌُذ واٌطاٌُّ كُبُطُسطشتٍُكُوذا تًَذَثُسِّ حمُػيُد تٌُاٌُ  جةاسيَكًؽ ضةًُ   

اّ تري واٌطآ بىو كُ دادطا ياُ داٌاو بشدوًاٌُ دادطايُ بُدًَ طشياًٌَىَ ٌُِاتُ طُسداًٌَي. طُسَت
و لُبُس ضاوّ ُِوىواُ ُِوىو ػتًَكي باغ كشد و طًَشِايُوَ و صؤس بُكُطاطةِ و الٌُواصيًةُوَ   

 تكاّ بُسبىوًٌَي كشد:
دواّ ضٌُذيَ طُعا  ثشطًاسو وَآلً كةُ ئًةذّ كآلفةُ ببةىوً بةُ ضةاوّ طُسطةاوًُوُوَ        

بُسبىوًٌَي دَسضىو. ٌاصامن ضؤًٌاُ ثُّ بُبآ طىٌاًُِ وَ بةشد و بُسياٌةذاً بةُآلً ِةُس     فُسواٌِ 
ضًُك بىو ُِس لُوآ ُِس دوو دَطتي بُساوبُس خىداّ بُسصكشدَوَو طىثاطِ خىاً كشد. دايكةي  

 بُضاوّ ثشِ طشياٌُوَ دَباوَػًَِ طشمت و ئُويؽ ُِس طىثاطِ خىاّ كشد.
 كُ يُكحاس صؤس وًّشَباُ بىو طىتِ:كاتِ بُسداًٌَي ئُفظُسَ ثريَكُ 
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كضُكًُ لُ وُودوا بُضاوّ كشاوَوَ ئُو كاساٌُ قبةىأل كةُ و بًاٌكةُ كةُثًَت دَطةثًَشُ.       -
 ئاخريَكُّ دواّ ضىاسواٌط و ًٌى ئًَؽ و ئاصاس و طشياٌِ بُسدَواً بُسدساً.

ٍاٌُّ دايك و ئُو سؤرَّ كُلُ صيٍذاٌآ ِاشيُ دَسآ دَطُأل ئُو ُِوىو تكا و داوا و ثًَذا طشت
با  ُِس ضىووُوَ واَلُكُّ خؤً. دايك و با  ًٍَِذَ لةُ حمُػيةُدّ بًَةضاس ببةىوُ صؤس بةُطشاٌِ      
سيًَاُ داً دووباسَ بضىُوَ ئُو واَلُ. لُبُس دَسكآ واَلآ دايك و با  كُوى صؤس ذُصياُ ٌُدَكشد 

تُكُوذا بكُُ ُِس ِاتٍُ بًٍَُ رووسآ بُآلً ُِس بؤ ئُوَّ يُك دوو قظاُ دَطُأل وًَشدَ بآ غريَ
 رووسآ.

ُِوىو رووسَكاُ ثةُس  و بةآلو بةىوُ و تًَةك      ،لُ ديتٍآ ػًَىاويُ واَلُكُّ ٌاسَذُ  بىوً
َُِلؼًَمشابىوُ بُآلً حمُػيُد دياس ٌُبىو كُ دايك و با  واَلُكُياُ بُو جةؤسَ ػةًَىاويًُوَ ديةت    

 ا بشدَوَ واَلآ با .ٌُياًٌَّؼت واَلُكُ سيَك خُوُوَ و وًٍؼًاُ دَطَُلُ خؤياٌذ
خىػكُكامن كُ ًِض كاوًَكًاُ بُطشتٍآ وًٍاُ ٌُدَصاٌِ و ئاطاياُ زيَ ٌُبىو وًٍاُ صؤس بةُ  
ثُسؤػُوَ دَباوَؾ طش  و لُبُس ئةُوَؾ كةُ ضةٌُذيَ وةاٌط بةىو ٌُضةىوبىووُوَ طمةُيًًاُ        

ذاٌُ حمُػيُدّ دَكشد. واوَّ ُِفتًَكِ لُ واَلآ با  واوُوَ و دَطُأل ئُو وَآلواٌُّ بابًؼي دَي
كُضِ ئُو ُِس ٌُِاتُ واَلآ با . ٌاضاس واأل ئاوايًي لُ دايك و بةا  كةشد و بةُسَو الّ وةازيَ     

 خؤواٌُوَ كُوشيُسِآ. 
ثًَؽ ئُوَّ بضىُوَ واَلآ بشِياسً دا بضىُ وىغاصَكُو ئُوَّ لُدَوي بًَتُ دَسآ و الّ خىا 

ُ   ،ٌاخؤػُ ثًَِ بكًُ سً و دصيَةىَّ بًَةضاس بةىوً ذةُصً دَكةشد      ًٍَِذَ لُو ثًاوَ قًَضَوُ وبةآ ػة
ُِسضِ صووَ ئُو قظاٌُّ كُ دَو ضٌُذ واٌطُّ لُطُس دَلةي خشببىوٌةُوَ ِةُوىوّ ثةآ بَمةًَي.      

 ئُوجا كًَشديَكِ تابَ دَطكاُ دَدَلِ ضُقًٍَي.
طُضيُ وىغاصَكُّ بُآلً دَسطاّ وىغاصَكُ داخشابىو. ٌاضاس بُسَوالّ واَلآ بىووُوَ دَ دأل 

وذا وَك ثَمًٍطآ بشيٍذاسً دَطشواٌذ و جًٍَىً ثآ دَدا. كاتآ كُ طُيؼتىُوَ واَلآ و ٌُِاوّ خؤ
ًَؼةتا لةُ خةُوآ َُِلٍُطتابىو.طةاتًَكِ لةُ تًٌُؼةتًَىَ ساوَطةتاً و         حمُػيُد لُ واَلآ بىو و ِ
بُبًَضاسيًُكُوَ طُيشيَكًي كشد دوايُؾ بُ ُِسضِ ًَِضو تىاٌايُكًةُوَ كةُ ِةُوبىو وظةتًَكي     

ا. بُ ثُػؤكاويُوَ لُجًَِ ساطةتبؤوَ و بةُ ديتٍةآ وةَ ضةاوّ ئةُو  بةىوُ و        دَكُلُكُّ كىت
 طُيشيَكِ كشدً. بُ دٌَطًَكِ ضاثمىوطاٌُوَ طىتِ:

ٌاصاٌِ ضٌُذ ػةادً بةُ بةُسبىوًٌَت! ِةاواسً      ،بُسياٌذاّ ،بُسِاطتِ خؤتِ ،ئُوَ تؤّ سَِا -
 كشد:
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ّ  تؤ دَب ،ُِّ ٌا ثًاوّ بآ غريَ  ،بًَذٌَط بُ ُِّ بآ ئابشِوو - تةؤ   ،ىو لُ ػةُسواُ سيةش
وةَ   ،ثًاويَك ًَِشؤيًٍآ بذاتُ دَطت رٌُكُّ بؤّ بآلوكاتُوَُِس بؤ وشدٌآ ضاكُ ،غريَتت ًٌُ

ثةًَي   ،ئًذّ ئاوادًٌَي تٌُاٌُ  طُعاتًَك ضًُ دَطُأل تؤدا لُبَ يُك طاثًتُّ رياُ بُطةُسبُسً 
 ػُسوُ بَمًَي تؤوًَشدوِ.

بُسَو الوُوَِا  و بُ وًّشَباًٌُوَ قؤَلِ طشمت و حمُػيُد خًَشا لُطُس جًًَُكُّ ساطتبؤوَ و 
 طىتِ:
ُ   ،ُِقِ تؤيُ ،دَصامن - بةُآلً ُِوىوػةًي لةُ ثًٍَةاو      ،وَ َُِلُيُكِ طُوسًَ كةشد قبىَلىة

 ئاطىودَيِ و بُختًاسّ تؤدا ئُدماً داوَ و كشدوووُ.بُتُوطًَكُوَ ثًَكًٌُي و طىمت:
صياتش بُختُوَسو ئاطةىودًَ كةُ ئًٍكةاسّ     دياسَ ثًَتىابىوَ دَصيٍذاًٌَذا ،بؤ ئاطىودَيِ وَ

ُِوىو ػتًَكت كشد و ئُوَ  ثآ باػرت بىو كُ وؤسّ قاضاغضًُتِ بًٌَُى ضةُواٌِ رٌُكُتةُوَ   
 وََلآلِِ ئُطُس ًٍَِذَّ يُك دٌَكُ ُِسصٌت غريَ  ُِبايُ دَبىو خؤ  َُِلىاطِ. ،بًٍَِ

ئاصاسّ طًاٌثشووكًٍَِ ًٌَةى   فشوًَظكي وَك صسياٌِ دَسيايُ لُ ضاواُ ِاتبىوٌُ خىاسآ. دَسدو
دأل و دَسوومن واياُ ضٍط لُ ٌُِاوً دَدا لُثُه و ثؤياُ كشدبىوً و ًَِضو تىاٌايةاُ زيَ بشِيبةىوً.   

ئًذّ دَو دًٌا بآ بُصَيًةُ تٌُطُبُسَيةذا خةؤً     ،تُواوّ ُِوىو لُػي لُ تىوسَِيًًاٌذا دَلُسصّ
تٌُاٌةُ    ،ثؼةتًَكي دَرياٌةذا ٌةُوابىو   تاك و تًٌُا و بآ ثٌُا دَِاتُ بُسضاواُ. ئًذّ ًِض ثاَل

 ،ُِوىو ٌُخؼُكاٌِ رياٌِ ئايٍذَػي ببىوٌُ بَمقِ طُس ئاو ،سووّ ضىوٌُوَ واَلآ بابًؼىي ٌُبىو
ئُو ُِوىوًِىاو ئاوا  و ذُصو ئاسَصوواًٌُ ِةُوىوّ ٌاكةاً بةىوُ. دَوةاوَّ ئةُو دووطةاأل و       

  ُ قةُلالً تةًٌُا ئةُوَ بةىو ريةاًٌَكِ      ًٌىَّ ِاوطُسيُتًًُ دَطُأل حمُػيُديذا ِةُوىو ِةُوأل و ت
 طُسوىوطىسِو ثشِ لُ خؤػُويظتِ ِاوبُؾ ثًَكُوًٌََي كُضِ ضًي بٌُظًب بىو و ضًي بؤ دَسضىو.  
ئُطُس بابُ طُوسَ دَطتِ دَوكاسَّ وَسٌُدابايُ و ياُ با  ئًدتًةاسّ خةؤّ دَدَطةتِ وّ    

ُتًاٌةُ ٌةُدَبىوً. ثةاَلي بةُ     ٌٌُابايُ وَ ئًَظتا تىوػِ ئُو ُِوىو ئًَؽ و ئةاصاس و دَسدو وُيٍ 
ذُصً دَكةشد بُِةُوىو ًَِةضو تىاٌةاّ      ،ديىاسيُوَ دا و بُلُسصَ لُسصَوَ لُطُس عُسدّ داًٌؼتي

خؤً كُ ُِوُ ِاواسكًُ وُِسضِ ٌاطىتشآ دَو دًٌايُيذا بُو ثًاوَ بآ طؤص و بُصَيًًةُّ بَمةًَي   
ً كةُ ضةىاس وةاٌط و ًٌةىً     بُآلً طىودّ ضبىو؟ ئًذّ تاصَ وَ رًٌَكِ ثًَؼًٍُداسّ بُدٌاو بىو

 صيٍذاٌِ دَثُسوٌَذَيذا بىو. ُِس ضاوَسيَِ دَسفُتًَكًؽ بىوً بًكىرً.
 

                     *          *          * 
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سَِا بًَذٌَط بىو لُ ٌاسَذُتًاُ ثؼةىوّ طةىاس ببةىو و بةُطشاٌِ ٌُِاطةُّ َُِلذَكًَؼةا.        
سَ ويُك بري خىاسديُوَ. دَوىضةاوّ طةىوس   ثُسداغُ ئاوَكُّ طُس وًَضَكُّ َُِلطش  و يُكظُ

دَلؤثُ ئاسَقُّ بًٌُُِايُوَ سيض ببىوُ بُ ثؼتُ دَطتًَِ ئاسَقُكُّ  ،َُِلطُسِابىو وَك تاّ لًَبآ
 طشِيٍُوَ و سووّ دَوِ دَ سَِبابُ خاصيًَىَ كشد كُ لُ طُسَ خؤّ فشوًَظك بُسدَداٌُوَ طىتِ:

خت و ضًَؼتًَكِ خؤمشاُ بةؤ لًٍَةًََ، ضةىٌكُ    بُ ياسوُتِ خؤ  ئُوسِؤ ئًَىاسآ ٌاًٌَكِ ثى -
 دَوُّوآ طثًَذَ خاصيآ بؤ ئًَىاسآ داوَ  كًُ. طىثاطِ سَِاً كشد و طىمت: 

بُداخُوَ وَ ُِس دَبآ بضىُوَ واَلآ تا سَِػٍىوطُكامن بؤ بُياٌِ ئاوادَكةًُ. ِةُسوَك    -
بًاخنىيًٍََتةُوَ تةا    بؤ خؤػت دَصاٌِ ئاغاّ وريصايِ ُِوىو سؤرآ بُياًٌاُ ٌىوطًٍُكاصيِ دَوآ

 صووتش بُ ضاثًاُ بطُيٌُآ...
 سَِا ِاتُ ًٌَى قظُكاصيُوَ و طىتِ:

واص  زيَ ديٍَري و طُعاتًَكت وؤَلُ  دَدَيَ بةُ تةًٌُا ٌىوطةًٍُكاٌتاُ سيَةك      ،قُيٍاكا -
 خؤ ئًذّ بُِاٌُّ سؤيؼتًٍَؼت ٌُوا. ،خٌُُوَ و طُسو بُسياُ كُُ

كشد و سَِبابُ خةاصيًؽ لةُ جًَةِ خؤيةُوَ ُِطةتاو       بُصَسدَخًٌَُكِ ساصيبىوٌآ خؤوي بُياُ
 طىتِ:
ئُوَ وًٍؽ دَضىُ وُتبُخآ تا خُسيكِ ٌاُ و ضًَؼةتِ ئًَةىاسآ   بةُآلً تكةا دَكةًُ       -

ئُطُس ويظتتاُ بُطُس ِاتُكاُ دَطت ثآ بكٌُُوَ ًٍَِةذيَك بةُسصتشّ بَمةًََ تةا وٍةًؽ طةىيَي       
 لًَبآ.

 سَِا ثًَكٌُِ وطىتِ: 
ًَىىايُ ئُوسِؤ تا ئًَشَ بُغ بآ. دَبآ ًٍَِذيكًؼي ئاطا لُ طثًَذَ خاصيةآ  ث ،ٌا سَِبابُ خامن -

 بآ كُ صؤس واٌذوو بىو وُ.
 دَ وَآلوِ سَِايذا طىمت:

ئُطةُس بةؤ خؤتةاُ واٌةذوو ٌةُبىو وُ ئًَىةُ طةىآ لُبُطةُسِاتُكُتاُ          ،تؤ لُوَ طُسِآ -
 وُ طؤظاسآ.ضىٌكُ تا صووَ دَبآ داطتاٌِ رياٌُكُتاُ بؤ ضاثكشدٌآ بذَ ،سادَطشيَ

وَ ػُسوُصاسّ  ،ثُلُ وُكُ كا  بؤ ضاثكشدٌآ داطتاٌِ ئًَؽ و ئاصاسو دَسدو سَِدمي صؤسَ -
ئًَىَػي كُ بُطًَشِاٌُوَّ سؤراٌِ ثشِ سٌَِخ و غُوِ خةؤً ئًَةىَؾ ٌاسَذةُ  دَكةًُ كةُ سَبابةُ       

ووتةشَ  خاصيًؽ دَلًٍابىو سَِا ًِضًذّ بُطُس ِاتُكُ ٌاطًَشِيَتُوَ ضىوَ وُتبُخآ تةا ُِسضةِ ص  
 ػاوآ ئاوادَكا.
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وَ و سَِاؾ كُوتًٍُ طُس بابةُتِ ئًَةشَ و ئةُوآ. ٌةاٌِ ئًَةىاسيَي دَ كُػةًَكِ ثِشوًّةشو        
 خؤػُويظتًذا خىاسد و دواّ ػاوًَؽ واأل ئاوايًي كشد و ِاشيُوَ واَلآ.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                (7) 
 

ئاغاّ وريصايِ و بُثُلُ بُسَو واَلةآ سَِايةُوَ   بُياًٌُكُّ سؤرّ دوايِ ٌىوطًٍُكامن داٌُ 
 ضىوً.

واوَّ دَ سؤرً وؤَلُ  لُ ئاغاّ وريصايِ وَسطش  تا بُكاوَ خؤو وسدتشيُكِ صياتشَوَ طىآ 
بذَوُ قظُكاٌِ سَِةاو بَُلًًٍَؼةي دا تةا دواّ دَ سؤرّ دّ تةُواوّ بُطةُسِاتُكاٌِ سَِةاّ       

صايًؽ قبىَلِ كشد و وًٍؽ بُطةُس و دَلًَكةِ   سِادَطت كًُ و بؤ ضاثًاُ ئاوادَكًُ. ئاغاّ وري
خؤػُوَ بُسَو واَلآ سَِايُوَ ضىوً. سَبابُ خامن و سَِا ُِسدووكًاُ طةُيشياُ بةُ ديتٍةًَي دَو    
دَوىطُعاتُّ سؤريَذاِا  بُآلً بُوًّشَباًٌُوَ فُسوىوّ ضىوٌُ رووسيًَاُ. لًَكشدً بُطُسِاتِ 

 دوو دَطتِ ثًَك داداُ و طىتِ: دَ سؤر وؤَلُتُكُوي بؤ طًَشِاٌُوَ. سَِا ُِس
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كُواتُ بةُس لةُوَّ وةَ دَطةت بُطًَشاٌةُوآ بكُوةُوَ تةؤ بضةؤسَوَ واَلةآ خؤتةاُ و            -
ثًىيظتًُكاٌِ خؤ  ُِسضِ ُِيُ دَطُأل خؤتذا بؤ ئًَشَ بًٍَُ. ضىٌكُ ثًَي خؤػُ ئُو ضٌُذ سؤرَ 

 لُ واَلآ وَ، وًىاُ بًت. ،واوَكُوُ
سدا بُآلً طىوس بىوٌآ سَِةاّ واّ لًَكةشدً داوايُكةُّ    تؤصيَكي لُو داوايُّ سَِاّ خؤ كٌُا

بطشوُوَ و قبىَلِ بكًُ. ضىووُوَ واَلةآ و ٌُِةذآ كةُه و ثةُزي ثًَىيظةتِ تايبةُتِ خةؤوي        
 دَجاٌتايُكِ بضكؤلُ ِاويؼت و ِاشيُوَ واَلآ سَِاّ.

ًَؼةتُّ دًٌََةى واَلُكُيةذا          كاتآ كُ طُضيُوَ واَلآ سَِةاّ ًٌةىَسِؤ ببةىو و بةُبؤٌآ ئةُو ض
 بآلوببؤوَ ئًؼتًاً بضوو .

دواّ ٌاخنىاسدٌآ سَبابُ خامن بُخؤو بُطًًًٍُكِ دوو فٍحةاُ قةاوَ بُطةُسَوَ ِاتةُوَ ولةُ      
تُكىاٌُوَ داًٌؼت. دواّ ئُوَّ كُوَ و سَِِا قاوَكاصيةاُ خةىاسدَوَ سَبابةُ خةامن بُطاَلتةُوَ      

 طىتِ:
ّ ًِض ئًؼةًَكِ ديةي   باػُ دَّ دواّ ئُوَّ طًًًٍُكًُ بشدَوَ وُتبُخآ و ِاشيُوَ ئًذ -

 ًٌُ و ئاوادًَ طىآ لُ ثامشاوَّ داطتاٌِ رياٌُكُتاُ بطشً.
ثًَؽ ئُوَّ دَسفُتًَؽ بُسَِا خاتىوٌآ بذا قظًَكِ بكا لُجًَِ خؤّ ُِطتاو طةًًًٍُكُّ  

 بشدَوَ وُتبُخآ و ُِس دواّ ضٌُذ دَقًقًَكاُ ِاتُوَو بُسَِاّ طى :
 دَّ وَ ئاوادًَ طىآ لُ ثامشاوَكُّ بطشً  -

سَِا بُوًّشَباًٌُوَ صَسدَخٌُُيُكِ بُدًَ سَبابةُ خةاصيًَىَ كةشد و دَطةتِ بةُ طًَشاٌةُوآ       
 كشدَوَ. 

 
                         *         *         * 

حمُػيُد بُصواٌُ ضُوس و ػرييٍُكُّ ئاطشّ دَسووصيِ كُتا دَِا  صواٌُّ دَكًَؼاو بَمًظُّ 
 دَدايُوَ داوشاٌذَوَ ئُو دَيطى :

ُو خىدايُّ قُطًُ لُو واوَيُّ كُ ئُتؤّ تًَذا دَصيٍذاًٌَةذا بةىوّ ػةُو و سؤر ٌةاصامن     ب -
دَوضاٌةِ كةُ ئُطةُس خةؤً      ،ضٌُذ جاسامن خؤ سِاٌاوَ بًَىُ ئاطايؽ و خؤً بٍاطًٍَي بةُآلً تشطةاً  

كُوُوَ دَبةآ ضةٌُذيَ    بَمًَي بُالٌِبٍاطًٍَي و دداُ بُ ُِوىو ػتًَكًذا بًٍَي و ُِوىو ػتُكاُ 
ًَكاُ لُو ديى وًمِ دَسطاّ بٌُذخياٌُيذا سيًٍَىُوَ بُآلً ئُواٌةُ كةُ دَئًؼةُكاٌِ خؤياٌةذا     طاَل

لًَضاُ و كاساوُُ صوو لُ باسّ دَسووٌِ تؤ طُيؼذي كةُبآ طىٌةاِِ و بُسَُِلةذا  ُِسدَكةُُ و     
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بةُآلً بةَُلًٍَت دَدَوةآ كةُ      ،ئُوَتا ُِسوَك دَبًٍِ وُصٌَذَ و بؤ ضىوٌُكامن ساطت دَسضىوُ
ُس كاس و ئًؼًَكِ ئُتؤ ثًَت خؤؾ بآ ئُوَّ بكًُ و بآ دَلًُ  ٌُكًُ و ثآ دَبةُسثًَِ  ئًذّ ِ

 ًٌٌَُي و ٌُِطاوآ ٌاويَي.
ئُو سؤرَ حمُػيُد ًٍَِذَّ لُبُس ُِأل خىيٍَذً تا واّ زيَ كشدً ضاو لةُ ِةُوىو طىٌاِةُكاٌِ    

خىاصيةاسّ ريةاُ   بثؤػي ولًَؼِ ببىوسً بُجؤسيَكِ واؾ كُ ثًَضُواٌُّ بؤ ضىوٌِ دايةك و بةا    
بُطُس بشدٌآ دَطُأل حمُػيُديذا بىووُوَ. دواّ ئةُوَ حمُػيةُد لةُو ثًَظةتُوَ ضةىوَ ثًَظةتًَكِ       

ئًذّ سيَِ ضىوٌُ واَلةآ بةاسيِ    ،خؤؾ سَوػت و ثًاويَكِ صيىوٌُّ رياُ و خؤػُويظتِ ،ديًُوَ
ري و لًَبىسدًٌَِ زيَ ٌُدَطشمت.بؤ خؤػِ ُِس ػُويَكِ دَطَُلُ وٍذا ِاتُ واَلآ با  و داواّ بُخؼ

 زيَ كشدُ و بَُلًٍَِ دا لُ وُودوا َُِلُكاٌِ ساطت كاتُوَ.
صؤسبُّ سؤراُ ثًَؼًٍاسّ ضىوٌُ واَلآ باسيِ بؤ دَكشدً تا ديذاسيَك تاصَكُوةُوَ. وُطةُلُّ   
ًَؼي لُ تةُواوّ خةضً و كةُغ و ٌاطةًاواًٌؽ ػةاسدبؤوَو ذةُصً ٌةُدَكشد دواّ         كُوتٍُ صيٍذاٌ

سٌَِطُ ِةُس   ،اآلٌُ بُ وَبري ًٍَِاٌُويًَاُ بُخؤ ٌاصيٍُكامن بشيٍذاسكُوُوَبُطُسضىوٌِ ئُو سؤرَ ت
ثًَؼي ػُسً بىوبآ كُ ئُواُ ثُّ بُ ضؤًٌُتِ حمُػيُديؽ بُسُ. بُبًاٌىوّ  صؤس ػةتاٌُ وَ داواّ  
لًَبىسدٌِ ٌُضىوٌِ ئُو ضٌُذ واٌطاًٌُ بؤ طةُسداوَ  و طةُسداُ و وًىاًٌةاُ ديٍَايةُوَ ضةٌُذ      

با  ُِوًؼُ ضاويَكِ ِةُس دَ حمُػيُديةُوَ    ،بُسِاطتِ خؤً بُبُختُوَس دَصاٌِواٌطًَك بىو كُ 
بىو ٌُكا كُتًٍَكِ دّ بكاتُوَ. دواّ ئُوَؾ كُ حمُػيُد ِؤّ قاضاغ فشؤػًُكُّ بُون دَطت 

تٌُاٌةُ  لةُ كشِيٍةِ ثًَىيظةتًُكاٌِ ًٌَةى       ،كىستِ و ٌُداسيًُدا ًٍَِا با  بُ ِةُوىو جؤسيَةك  
بةُآلً وَك بَمًَةِ    ،دَكشديَ تا بًاٌىوّ حمُػيُدّ لةُكاسّ بةآ جةآ  بةربِآ    واَلًَؼذا ِاسيكاسّ 

بُختُوَسّ ُِوًؼُ لُوَ طأل بكاتُوَو َُِلآ. بُختُوَسيًُكًُ تًٌُا ِةُواُ ئُوٌَةذَ وةاوَ    
كىستُّ ئُو ضٌُذ واٌطاٌُّ دواّ ِاتٍُويَي بىو لُ صيٍذاٌآ.ضٌُذ سؤريَك بىو بؤٌِ ُِس ػةتًَكي  

ِا  و ًََِمٍحي دَِاتآ ُِسكُ خىاسدًٌَكًؼي دَديت يُكظةُس بةُ ديتٍةآ    دَكشد دَلي تًَكُأل دَ
خىاسدٌُكُّ تًَك دَضىوً. وُطُلُكًُ بؤ دايكي باغ كةشدو ِؤيُكةُيي زيَ ثشطةٌ. دايكةي بةُ      
خؤػراَلًُوَ واضِ كشدً و وزدَّ داوآ كُ بُو صوواٌُ دَبًُ دايك و وٍذاَلت بُصطِ كُوتىوَ. 

ئةُوجا   ،شِياسيؼي دا دَطُأل دايكىذا بضىُ الّ دكتؤس تا دَلًٍا ب ،دَثًَظتِ خؤوذا ٌُدَذُطيًي
 ُِواَلِ صطُكًُ بُ حمُػيُدّ بَمًَي. دكتؤس ضٌُذ تاقًكاسيًُكِ جؤساوجؤسّ بؤ ٌىوطًي و طىتِ:

وَ لُبُس دَلًٍايًًُ طةُالوُتًًُ ئًَةىَ ضةٌُذ تاقًكاسيًةُكِ جةؤساو جةؤسً ٌىوطةًىَ.         -
 وَآلوُكُيامن بؤ بًٍٍَُوَ. ،ًُكاُبُياسوُتِ دواّ ئُدماوِ تاقًكاسي
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بُياٌِ سؤرّ دوايِ ضىووُوَ واَلآ با  تا دَطُأل دايكىذا بضةًٍُ تاقًطةا بةؤ ئُدماوةذاٌِ     
دَوضاٌِ تةا طةُعاتًَكِ    ،تاقًكاسيًُكاُ. ضىٌكُ دكتؤس كُدَبآ تاقًكاسّ طُسجًًَّبؤ بكشآ
ىذا بُسَو تاقًطاوَ دَضةىوً  ديكُ دَسدَكُوآ كُ ِؤّ ئُو دأل تًَك ُِآلتًٍُ ضًُ؟ دَطُأل دايك

كُ ُِس بُسِيَىَ لُثشِ ُِطتي كشد ئُو ثًةاوَّ ضةىوَ وىغاصَكةُوَ حمُػيةُدَ. دايكةي ئاطةاداسّ       
ًٍَةذيَك دووس كُوتًٍةُوَ          ،حمُػيُدّ ٌُبىو ًَثةُسِيَ و ِ كاتةآ كةُ بةُ بةُسدَوِ وىغاصَكةُدا ت

الّ وىغاصَكةُوَ  بُبًاٌىوّ تُواػةاكشدٌآ بمىوصيَكًةُوَ لةُ دايكةي جًةا بىووةُوَ و بةُسَو        
لةُو ديىجاخماٌُكةُوَ صؤس بُئاطةاًٌي حمُػيةُد زيَ ديةاسبىو. حمُػيةُد        ،ضىووُوَ ئاوسِيَكي دايُوَ

بمىصيَكِ رٌاٌُّ صؤس ػًك و جىاٌِ بُ دَطتُوَ بىو و دَطُأل بمىوص فشؤػُكُيذا دَدوا. ديةاسبىو  
     ُ ػيةُديؽ دَطةتِ   بمىوصَكُّ ثُطةٌُذكشدبىو ضةىٌكُ فشؤػةًاسَكُ بمىوصَكةُّ ثًَضةايُوَ و حم

دَطريفاٌآ ٌا تا ثاسَّ داتآ. دَو طةاتُيذا دَثًَظةتِ خؤوةذا ٌُدَذةُطيًي ثًَىىابةىو حمُػيةُد       
بًٌُاصَ تا بُو بمىوصَّ غةافأل طةريً كةا. بؤيةُ بةُبآ ئةُوَّ خةؤً لةُ حمُػيةُدّ ئاػةكشاكًُ           

 بُطُسودَلًَكِ خؤؾ و ػاديًُوَ دَطُأل دايكىذا بُسَو تاقًطاوَ ضىوً.
قًىاٌُّ يُك بُدواّ يُكذا وَ ودايكي لُ ضاوَسواٌِ وَآلوِ تاقًىاٌُكاٌذا دواّ ضٌُذيَ تا

داًٌؼتري تا لُ دوايًذا و دواّ ضٌُذيَ طُعا  ضاوَسِواٌِ وَآلوِ تاقًىاٌةُكاُ ئاوةادَبىوُ و   
وَآلوُكُ ئةُسيَِ بةىو و وةَ     ،بُدٌَطًَكِ بُسصَوَ ٌاوياُ خىيٍَذوُوَ. وَآلوُكامن وَسطشتٍُوَ

ُصوويِ دَسيُ دايك. بُ ثًَؼًٍاسّ دايكي ًٌىَسِؤيُؾ لُ واَلآ واُ بىوً و ٌاًٌؼةي  دَلًٍابىوً كُ ب
ُِس لُوآ خىاسد و دواّ ٌاخنىاسدًٌَؽ بُخُياَلِ ئةُوَّ كةُ حمُػيةُد لُطةُس ئًؼةًًَُ ضةىووُ       
وىغاصَكُّ تا ُِواَلِ صطُكُوِ بذَوآ و خؤػراَلِ كًُ. بُآلً بُ ثًَضُواٌُّ وُصٌَذَّ وةَ  

صَّ ٌُبىو. لُ كشيَكاسيَكِ كُ واٌطًَك بةىو دَ وىغاصَكُيةذا ئةًؽ دَكةشد و     حمُػيُد لُ وىغا
 ػاطشدّ حمُػيُدّ بىو ثشطًي:

 ٌاصاٌِ حمُػيُد ضؤتُ كىآ؟ ،ئاغا سَصا -
 ئاغا سَصا برييَكِ كشدَوَ و طىتِ:

ِةُسوا ضةٌُذ طةُعاتًَكاُ ديَةَ و طةُسيَكِ       ،ٌا ئُو ضٌُذاٌُ ئاغا صؤس ٌايٌُُ وىغاصَّ -
َ و دَسِؤٌُوَ بُآلً بُوًٍؽ ٌاَلًََ لةُ كةىيََ و دَضةٍُ كةىآ. ئاغةا سَصا برييَكةِ       خىاسدَكٌُُو

 كشدَوَ بُآلً لُ ثشِ ػتًَكِ وَبريِاتُوَ و دسيَزَّ دايُوَ:
 ٌُِذآ جاساُ دََلًََ ئُطُس كاسيَكي ثًًَاُ بىو ئُوَ لُ واَلًََ. ،ساطتًُكُّ -
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و خىدا ذافًضيي لًَكشد و بُسَو واأل لُ قظُكاٌِ ُِو  واً بُآلً ًِضي بُطُس خؤً ًٌٍَُِا 
 بىووُوَ.

دَلُ خىتُيُكِ ٌاخؤػي كُوتآ.دَلي طُواًًُِ ُِواَلًَكِ ٌاخؤػِ دَدا. بُدًَ سيَىَ كُوشيُوَ 
بريو خُياَلِ قظُو ئاوؤرطاسيًُكاٌِ دايكي و دَبريو خُياآلٌُوَ ضىوً. دَدَلةِ خؤػيةذا ٌُخؼةُ    

أل حمُػيُديذا سَفتاسكًُ تاكىاٌىوّ واَلُكًُ ُِس طُسً دَكًَؼا كُ لًَشَ بُ دواوَ ضؤٌاو ضؤُ دَطُ
   ِ لةُوَؾ   ،و طُسورتيؽ بآ.بريً دَكشدَوَ ضؤٌاو ضؤٌِ ُِواَلِ بىوٌةُ باوكايُتًًُكةُّ بةذَو

كًٌُاصّ بىو غافَمطريً كا ثًَكًٌٍُي ِا  ضىٌكُ بؤ خؤػِ ٌُيذَصاٌِ كةُوَ ِةُواَلًَكي ثًًَةُ    
 ئُوّ ثآ غافَمطري دَكًُ.

وَ ٌُخؼُّ غافَمطرييُ حمُػيةُديي دَكًَؼةا كمةًمي دَقفَمةِ دَسكًَةذا بةادا و       دَذاَلًَكذا كُ
بةاوَسًِ بةُو دضيٌُةُّ كةُ بُساوبةُس       ،ضىووُ رووسآ. ضاوَكامن لُ ذُروُتاُ صَ  صَ  بىوٌُوَ

ضاوَكامن بىو ٌُ دَكشد. حمُػيُد و وىذتُسًَ خامن ُِس دووك ثًَكُوَ لُطُس لًَىّ ذُوصآ بةُدًَ  
 وَ.يُكُوَ دَتشيقاٌُ

ُِس كُ ضىووُوَ رووسآ ئُو بمةىوصَّ كةُ ِةُس ئةُو سؤرَ حمُػيةُد كشِيبةىوّ ٌاطةًىُوَ.        
بَُلآ وىذتةُسًَ بمىوصَكةُّ لُبةُسكشد بةىو و بةُ دووسيًةُ        ،بمىوصَكُ لُبُس وىذتُسَوآ بىو

 ًٌىوُتشّ لُ حمُػيُديُوَ دووستش لُطُس لًَىّ ذُوصآ داًٌؼتبىو.
ُياُ لُطُس لًَىاُ وػةك بةىو و ضةاوياُ بُوٍةُوَ     كُ وًٍاُ ديت صَسدَ خٌُ ،ُِس دووكًاُ

 ئُو  وا.
ساوَطتابىوً و ػًَتاٌُ طُيشً دَكشدُ وَك بَمًَِ ًَِؼتا فًَشّ قظاُ ٌُبىو  ِةًض قظةُيُكي   

حمُػيُد ُِزي لُو بًَذٌَطًًُّ وَ قؤطةتُوَو بةُ خةؤ داِاتةُو بةُ دٌَطًَكةِ        ،لُبري ٌُوابىو
 قُسصداس باسكشدٌُواٌُوَ ثشطِ:

ئًَظتا لُ كىآ بىوّ؟ باػُ ٌابآ بضامن تؤ لُ كىآ وكُّ لةُ وةاأل دَضةًُ دَسآ و     ئُوَ تا -
ئةُوَ ض   ،كُّ ديًَُوَ؟ ِاشيُوَ بضامن ًِضت بؤ واَلآ ٌاوآ كُضِ ئةُوَ دوو طةُعاتُ ضةاوَسِيَي   

 ٌُبىوَ رياُ ُِس كاتًَكِ...
 ٌُِطاويَك ضىووُ ثًَؼآ و قظُكُيي بشِّ و لُبَ لًَىاٌُوَ طشواٌذً:

ئُوَ بؤ خؤػت دَصاٌِ كُ ُِسضِ ثًَىيظةتًُكِ واَلًَىاٌةُ ئةُوَ بةا       ،  طًَمِئُوَ خؤ-
ئُدّ ثةًَي ٌةاَلًَِ    ،دابًٍِ دَكا  و بؤواُ ديًٍََتُوَ و ئُوَّ دَمشًًٍََتُوَ ئُوَ بؤ خؤً دَيكشً

بؤ دَو ٌاوَختُ سؤرَيذا ِاتىويُوَ واَلةآ و بُقظةُّ خؤػةت دوو طةُعا  ضةاوَسِيَىِ؟ ئةُوَ       
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بؤ ًٍَِذَ بُ ئُوُك و ُِ  ػىٌاطِ كُطىكاسّ وٍِ و ُِوىو سؤريَةي ِاٌةذَدَّ    ئًَظتا دَصامن
بضىُ وآ؟ دَوُقاَلًُ وَ و حمُػيُدّ َُِلكؼةا. وىذتةُسًَ لُاليُكًةُوَ ساوَطةتابىو و صَسدَ     
خٌُُيُكِ بآ ػُسواٌُّ بُاللًَىاٌُوَ بىو. لُ ثشِ حمُػيُد صلمُيُكِ تىٌذّ لُطُس و ضةاوّ داً و  

 ِاواسّ كشد:
ئةُوَ ػةُسوآ    ،ثًَتىايُ ِةُوىو كُطةًَكًؽ وَك تةؤُ    ،ئُوَ ُِّ ،خؤ  ُِسضِ ُِّ -

ٌاكُّ تؤوُتآ وَثاأل وىذتُسًَ خاصيآ وا ٌُجًب دَدَّ؟ تُسيق ٌابًُوَ ئُوَّ ػاياٌِ خةؤ  و  
 كُطىكاسَكُتُ بُو رٌُ بُسيَضَّ دََلًَِ.

 وىذتُسَوًؽ لُو طُسّ ذُطاسيَىَ طىتِ:
ئُطُس ٌاتىاٌِ صاسّ رٌُكُ  بطشّ ُِيةُ كةُ دَتىاٌةآ     ،غادَك دَطتت ٌُسِصآ حمُػيُد ا -

 دَوِ بطشيَت و ئُو صاسَ ثًظُػِ ثشِكا  لُ خؤأل.
 ئُوَكًًَُ دَيُّوآ صاسّ وَ بطشآ ِا؟ ٌاكا تؤيُكِ كُثًاوّ غُواسَ دابًٍت دَكُُ؟ -

 وىذتُسًَ سووّ لُ حمُػيُدّ كشد و طشواٌذّ:
ًذّ تىاٌاّ ئةُو طةىوكايُتًاٌُيي ًٌةُ. حمُػيةُد     طىيَت لًًَُ ض دََلآ ياٌُ ٌا؟ ئًذّ وَ ض -

 بُسِقُوَ بُسَو الّ وٍُوَ ِا  و ثشطِ:
 وُبُطتت لُو قظاُ ضًُ؟ بًَذٌَط دَبِ ياُ بؤ خؤً بتدٍكًٍَي و بًَذٌَطت كًُ؟ -

 بُالقشتًَىَ ثًَكًٌُي و طىمت:
ٌَ  ،ياٌِ ئًَىَ ُِس دووكتاُ بُدوواُ دَواٌاّ قظُكاٌِ وَ ٌاطُُ - َ بةُآلً  دَوضاٌِ كةُود

بابضامن ئُو بمىوصَّ دَبُسيُتِ كةآ بةُ ديةاسّ بةؤّ ًٍَِةاوَ؟ ِاضةبىو؟        ،تائُو ئٌُذاصَيُؾ ٌا
بًَذٌَط بىوّ؟ سٌَطت ثُسِّ؟ باػُ دَّ قُيٍاكا تؤ ئُطُس ٌاويَشّ بُ بُسصيُوَ بًَمًَِ ئُوَ وةَ  

ىو و بُضةاوّ  ئُوسِؤ بؤ خؤً ئاطاً لُ كشِيٍِ ئُو بمةىوصَّ بة   ،بَُلآ ئاغا ،خؤً ياسوُتًت دَدًَ
 ثًاويَكِ ًٍَِذَ بُ غريَتِ دياسَ لُواٌٌُِ؟ ،خؤؾ غريَ  ،خؤً ديتي

لُ ثشِ حمُػيُد ثُالواسّ داً و ضٍطِ لُطُسو ثشض وقزً طريكشدو سِاكًَؽ سِاكًَؽ سايكًَؼةاوُ  
 رووسآ و طشواٌذّ:

 وَسَ تا ثًَت بَمًَي تؤوُتباسكشدُ ياٌِ ضِ؟ -
سطاكُّ لُ ثؼتُوَ داخظت و بُوظةت و ثًَمةُقاٌِ دا   حمُػيُد ثاَلِ داوُ ديىّ رووسآ و دَ

وىذتُسَوًؽ ِةاتبىوَ   ،طشمت. بُ ُِوىو ًَِضيُوَ و صؤس بُتىٌذّ لًَِ دَداً و جًٍَىّ دَطىتَ
 ثؼت دَسكُّ و باٌطِ وّ دَكشد و بٌُاصَوَ دَيطى :  
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ئًَةىَ  ذةُيف ًٌةُ    ،تىبِ ئُو خىدايُّ بُطُ ،ٌاواقىَلِ كشد ،واصّ زيَ بًٍََ حمُػيُد اغا -
 خىيٍَِ خؤتاُ لُ ثًٍَاو ئُو بىوٌُوَسَ بآ ٌشخ و بُِايُيذا ثًع دَكُُ.

جًٍَىَكةامن ئُوٌَةذَّ ديكةُياُ     ،ُِسوا كُلًَي دَدسا جًٍَىً بُ حمُػيُد و وىذتةُسَوآ دَدا 
حمُػيُد لُ لًَذاًٌَي ػًَمطريتش دَكشد. دواّ ئُوَؾ كُلُ لًَذاٌآ وَ واٌذوو و وَسَِص بىو بةُجًَِ  

ضىوَ رووسَكُّ وىذتُسَوآ و تاػُو دسٌَطاًٌَك ُِس لُوآ وايُوَ و ٌاٌِ ئًَىاسيَؼِ  ًَِؼتي و
 ُِس دَطُأل ئُو و وٍذاَلُكاًٌذا خىاسد.

 ِ  ،بُئٌُقُطت بُدٌَطِ بُسصَوَّ دَطُأل وىذتُسًَ ووٍذاَلُكاًٌذا قظُ دَكشدُ و ثًَذَكةٌُ
. بشِيةاسً دا بضةىُوَ واَلةآ    وىذتُسَوًؽ ُِسوَتش بُدٌَطِ بُسصَوَ ثًَذَكٌُِ و ٌاصّ دَكشدُ
ئاخش خؤبًَحطةُ لةُ وٍةًؽ     ،با  و بُيُكحاسّ واص لُو رياٌُ بًٍَي دَطَُلُ ويذا بُآلً ٌُوتىاٌِ

 يُكًَكِ ديكُؾ ُِبىو كُ ثُيىٌَذّ و وابُطتُّ ئُو واَلُو ئُو ثًاوَّ بىو.
حمُػيةُد ِةُس   ئُوػُو و سؤراٌُّ دّ صؤس بُثُلُ و بُخًَشايِ دَسؤيؼذي و تًَذَثةُسِيَ بةُآلً   

لُطُس َُِلع و كُو  و سَفتاسَ دصيَى و كشيَتُكاٌِ خؤّ بُسدَواً بىو و ٌاكؤكًًُكاًٌؼىاُ سؤر 
بُ سؤر تا دَِا  ُِس صيادّ دَكشد. وسدَ وسدَ حمُػيُد وا بآ ػُسً و ضُقاوَطىو بىو كُ بُسؤر 

ظت بايةُ بةؤّ   و بُػُو ضٌُذ طُعاتًَكاٌِ لُ رووسآ وىذتُسَوآ بُطُس دَبشد و ُِسضِ ثًَىي
 دَكشِّ. سؤراٌُ كاتآ كُ ًٌاصّ ضىوٌُ دَسيَِ ُِبايُ بُدٌَطًَكِ بُسصَوَ دَيطى :

كُ ئًؼُكاٌت تُواو بىوُ بضاٌُ داخىا وىذتُسًَ خامن ًِض ئًؼًَكِ ًٌُ ياسوةُتِ   ،سَِا -
 بذَّ. ئُوجا بُ دٌَطًَكِ بُ ئُدَباٌُوَ سووّ دَوىذتُسَوآ دَكشدَوَ ودَيطى :

 وَ وادَضىُ طُس ئًؼآ ئُطُس ئًؼًَكتاُ بىو وٍذاَلًَكِ بًٍَةشُ تةا ثةًَي    وىذتُسًَ خامن -
 بَمًََ.

 وىذتُسَوًؽ بٌُاصو باصيَكُوَ دَِاتُ ذُطاسآ و دَيطى :
ثًَىىاًٌُ ًِضىاُ بىآ بُآلً ئُطةُس ػتًَكًؼةىاُ ويظةت     ،دَطتتاُ ٌُسِصآ و ُِس خؤؾ بَ

بُسدَدَيَ. حمُػيُديؽ بةُ وًّشَباًٌةُوَ    دَلًٍابَ ٌاسَذُتتاُ ُِس دَكُيَ و ئُو صَظيُتُتاُ وَ
 وَآلوِ دَدايُوَ.

ئُو قظاٌُ ضري؟ بُخؤػراَلًُوَ ئُوَّ لُ دَطتي بآ بؤتاُ ئُدماً دَدًَ ػُو  ،تكا دَكًُ -
و سؤرَكاُ دَِاتَ و دَضىوُ و تًَذَثُسِيَ وَ و حمُػيُد يُك وػةُمشاُ قظةُ دَطةُأل يُكرتيةذا     

ي دَِاتُ بُسضاو و ذُصً دَكةشد ٌةُبًبًٍي و ٌُطىيَؼةي لةُ     ٌُدَكشد. وسدَ وسدَ وَك بًَطاٌُيُك
دٌَطِ بآ. كاتآ كُ حمُػيُد لُ واأل ٌُدَبىو وىذتُسًَ قظُّ بآ جآ و ٌاطكِ ثةآ دَطةىمت و   
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ئاصاسّ دَداً. بشِياسً دا بؤ ئُوَّ لىوتِ ئُو رٌُ بآ ػُسوُّ لُ عةُسدّ دًَ حمُػيةُدّ صيةاتش    
ِةُسدَبىو ِةُواَلِ بىوٌةُ     ،كةًُ ئةُوَؾ ضةؤُ بكةًُ    ئىوًَذَواس و دَلِ صؤستش بُ رياُ خةؤؾ  

 باوكًُتًُّ بذَوآ.
 تُواوّ سَفتاس و قظُكاٌِ ئُو دوواًٌُ دَديذي و دَبًظذي بُآلً بُخؤوي دَطى :

قُيٍاكا دوايًًُكُّ سؤريَك حمُػيُد ثُّ بُ َُِلُكاٌِ خؤّ ُِسدَباو دَطُسِيَتُوَ ٌاو واأل  -
كُثًَي ٌُطىتىوَ صطي ُِيُ تا بُ واأل و ذاأل و ريةاٌِ   و رياٌِ خؤّ. ساطتًُكُّ طىٌاِِ خؤوُ

خؤّ دَلدؤؾ و ئىوًَذَواسكًُ بُآلً لًَشَ بُدواوَ دَصامن ضذَكًُ تا ئُو رٌُّ لةًٌَُى رياٌُكةُّ   
 خؤً دَسيٍَي و دووسّ خُوُوَ.

 ػُوآ كُ طىيَي لُ دٌَطِ دَسكِ ذُطاسآ بىو بُ ثُلُ بُسَو الّ ذُطاسيَىًَ سِاكشد.
دوو ٌُِطَمِ ثشِ لُوًىَوَ ِاتُ ذُطاسآ و ُِس بُثآ دَسطُكُّ بةُدواّ خؤيةذا    حمُػيُد بُ

 ثًَىَدايُوَ. بُ دٌَطًَكِ كضََلُّ لُسصؤكُوَ باٌطي كشد:
 حمُػيُد وَسَوَ ئًؼي ثًَتُ. -

حمُػيُد بُسَو الّ رووسآ وىذتُسَوًةُوَ ضةىو و صَسفةُ وًىَكةاٌِ لُبةُس دَسكةآ رووسآ       
ُ و بُسَو الّ وَ ِاتُوَ و صؤس ال لىوتاٌُ طُيشيَكِ كشدوآ و وىذتُسَوِ لُطُس عُسدّ داٌا

 ثشطِ:
 ض ئًؼًَكت ُِيُ؟  ،ضًُ -
 بُ دٌَطًَكِ ثشِ لُ ثاسِاٌُوَوَ طىمت: -
 وَسَ بضًٍُ رووسآ ئًؼي ثًَتُ. ،لًَشَ ٌاكشآ قظاُ بكُيَ -

 حمُػيُد بُبآ ذُوطَُلُيًًُكُوَ كُوتُ دواً و كاتًَكًؽ كُ ضىويٍُ رووسآ طىتِ:
 صوو قظُكُ  بكُ دَضي ٌاٌِ دَخؤً.  -
 بُثاسِاٌُوَوَ طىمت: -

حمُػيُد بؤ لُقُ لُو رياٌُواُ دَدَّ؟ بؤ بُ دَطتِ خؤ  ئُو رياٌُواُ دَئةاطشّ داويَةِ و   
وَسَ  بالًَشَ بطىاصيٍُوَ و  ،دَيظىوتًٍَِ؟ بؤ دَبآ بضًُ واَلِ رًٌَكِ بًَطاٌُو لُوآ ٌاٌِ غؤّ

ٌِ طُيشّ رياصياُ كُ خىا َُِلٍاطشآ ئُوَ رياُ ًٌُ وَ تاك و تةًٌُا  تؤ خؤ  بُجىا ،لًَشَ بشِؤيَ
داًٌؼي و ُِس ضاو لُ سِيَِ تؤ  و تؤؾ دَطُأل بًَىَرًٌَكِ تُآل  دساو دا كاكُ و بشالةُّ بكةُّ   

 ئُوّ بُطُسوٍذا بؼكًًٍَُوَ! حمُػيُد بُ تىوسَِيًًُوَ طىتِ:
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ايُ ئًَظتا دَبىو يُك دوو وٍةذاَلت بةُ   ئُطُس تؤؾ وٍذاَلت بىوب ،كىيَشايِ لُ ضاو  دايُ -
ٌُك ئاوا بُ تاقِ تٌُآ لةُ كةىدمًَكِ رووسآ وَك كىٌذَبةُبؤّ     ،دَوسو بُساٌذا َُِلبُصُ ودابُصُ

ضىٌكُ تؤ وٍذاَلت ٌابآ بؤيُ بًٌُاصً وىذتُسَوآ  ،َُِلًٍؼِ، ساوَطتُ با دوا قظُوت ثآ بَمًَي
َ  سٌَِطُ ُِس يُكحاسيؼِ واسَكُ ،بُطًغُ واسَكُوُوَ ِ    ،ً خةَُلكِ ضةىوصاٌ  ،ِةُس تةؤ دَصاٌة

ئُطُس تؤؾ دَتُوآ تُآلقت ٌُدًَ دَبآ بابت وىغاصَكُ غاتُ طةُسوَ و بةُ ٌةاوّ وٍةِ كةا      
ئُطُس بابت رياٌِ كضُكُّ خةؤّ دَوآ دَبةآ    ،تًَطُيؼتِ و طىيت لًًَُ! ُِس ئُوَيُ كُ طىمت

ػةِ تةؤ بةىو ِاشيةُ     وىغاصَكُيي بٌُاوكا بؤ تؤ ثًَتىابىو وةَ لُبةُس ضةاوّ جةىاُ و بةشؤّ سَ     
وَ ُِس لُ ُِوَلًَىَ ًٌاصً  ،خُوٌت ديىَ خًَشَ ئًؼاَلآل ،خىاصبًًٍَت و تؤً ًٍَِا. ٌُخًَش خاتىوُ

ئًَظتاؾ دسٌَط ٌُبىوَ بؤ ئُوَّ تُآلقت ٌُدًَ بُ  ،وابىوَ بابت  وىغاصَكُ بٌُاوّ وٍُوَكا 
ىضُواٌِ كضُكُيُوَ بٍةشآ  بابُطًاٌت بَمآ حمُػيُد طىتىويُتِ ئُطُس ٌايُّوآ وؤسّ تُآلقآ بًٌَُ

 با وىغاصَكُّ بٌُاوّ وٍُوَ بكا .
وَك ًٌىَ بآ  ،قاضُكامن ػن بىوٌُوَ ،طُسً طىوسِا تُواوّ دًٌايًُ لُ ثًَؽ ضاواُ تاسيك بىو

واً ُِطت دَكشد ثؼتي كىوسِ  ،تىاٌاّ ًِض جىوَلُيُكي ٌُوا ،ِؤػًُكِ بُسبىووُوَ طُسعُسدّ
داسًَ زيَ ِةاتبىو كةُ بةُباّ بةًَُِضو تىٌةذّ صَواٌةُّ        بؤتُوَ و ضُوًىوُوَ. ساطت وَك ئُو

 لًٌَُىَسِاطتًَىَ دوو لُ  بىوَ. حمُػيُد كُ ئاواّ ديتي غريَتِ صياتش بضوو  و طىتِ:
ًِض ثًاويَك ئاوادَ ًٌُ تا كؤتايِ تُوٌُِ دَطُأل رًٌَكِ ٌُصؤكذا بزّ. ئُطُس ئُوَّ بُ  -

ُس ئةُوَّ وىغاصَيةُك لةُ بُساوبةُس تُوةًٌَُك      لُبة  ،بابت بَمًَِ دَلًٍاً كُ قبىَلِ ِةُس دَكةا  
 ذُطشَتِ وٍذاأل ٌُبىوًٌَذا يُكحاس صؤس كًُ و ًِضُ.

 ًَِضو تىاٌايُكي دَ ئُرٌؤيُكاصيذا ُِطت كشدُ و لُ جًَىَ ساطت بىووُوَ و طىمت:
صطُكةةًُ طةةآ  ،ئةةُو تةةريَ  بُضةةُثُّ ِاويؼةةت ضةةىٌكُ وةةَ صطةةي ُِيةةُ و ئاوطةةي   -

 دَبًُ خاوَُ وٍذاأل واٌطاٌُيُوُِسوا بُو صوواٌُؾ 
 حمُػيُد بُ بًظتٍآ ئُو قظُّ داضَمُكِ و ٌُِطاويَك ِاتُ ثًَؼآ و طىتِ:

دَصامن كُ دسؤ دَكُّ، خًَشاكُ دَّ صوو بَمآ كةُ دسؤ  كةشدووَ. بةؤ طةاتُ      ،دسؤ دَكُّ -
 وَختًَكًي خؤ بُطُس كُوتىو صاٌِ ثًَكًًٌٍَُكِ تُوطاويي كشد و طىمت:

 ًطا ئُوَ دَطُغيًٍََ.دكتؤس و تاق ،سِاطتُ ،ٌا -
ضٌُذ دَقًقُيُكِ ٌُبشد كُوتُوَ طُس خةؤّ   ،حمُػيُد تاويَك ساوَطتاو دَبري وخُياَلُوَ ضىو

 و طىتِ:
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ئُطةُس تةؤؾ بتةُوآ وَك     ،كُواتُ واباػرتَ كُ باؾ طىآ بكُيتُوَ و باؾ طىآ بذَيُّ -
وايُ بضاٌةِ ئُطةُس   باػةرت  ،دايكت يُك دوو دَطتُ كضاُ لًَشَ سيضكُّ دَبآ بَمةًَي ئةُوَ ٌةاخىا   

تًَطُيؼةتِ ضةًي    ،وٍذاَلُكُ كض بآ دَبآ ُِس لُ ٌُخؤػداٌُوَ يُكظُس بضًُوَ واَلةآ بابةت  
 طى ؟

 حمُػيُد لُ رووسآ ضىوَ دَسآ و وٍِ تًَىاو و ثُسيَؼاًٌؼِ تًٌُا بُجآ ًَِؼتُوَ.
و بىو وًٍَكِ كُ دَوكا  و طاتاٌُدا ثًَىيظتًي بُو و دَلذاٌُوَ و دَطت بُطُس داًٍَِاٌِ ئُ

بُتًٌُاّ جآ ًَِؼتىُوَ و ضؤوَ طُسو طؤساغآ وىذتُسًَ و وٍذاَلُكاٌِ. طُسً بُسص كشدَوَ و 
 دَطتُكامن بُسَو ئامساُ َُِلربيَ و ٌاآلٌذً:

خىايُ بؤ دَبآ بُػِ وَ لُ رياٌذا ُِس ئُوَ بآ؟ بؤ ُِسدَبىو ِاوطُسّ ثًةاويَكِ ئةاوا    -
َّ ٌابىوسً كُ بىوَ ِؤّ تُواوّ ئُو بُدبةُختِ و  ضُثُأل و بآ بُصَيِ  ؟ ُِسطًض لُ بابُ طُوس

ُِس ئُو بىو وٍِ ئاوا ِاويؼتُ ئُو دؤصَخُوَ و دَويًَذا دين كشدً. بةُخىداّ   ،ضاسَ سَِػًاًٌُ
خىدايُ وَ لُو دَسد و سٌَخ و ئًَؽ و ئةاصاسَّ سصطاسكةُ يةا     ،ُِتا سيًٍَي ُِس ٌُفشَتِ لًَذَكًُ

    ّ ئُطةُس ئُواٌةُؾ ٌاكةُّ ئةُوَ وةَ بكةىرَ و        ،حمُػيُدّ بًٍَُوَ طةُس ِةؤؾ و طؤػةِ خةؤ
 سيرُطًٍَُوَ.

سؤر و ُِفتُكاُ دَِاتَ و تًَذَثُسِيَ و رياٌِ وًٍؽ ُِس ُِواُ ضاسَ سَِػةًُكُّ جةاساُ   
ُِس قظُكاٌِ حمُػيُديي دووباسَ دَكشدٌةُوَ و دَلدؤػةِ خةؤً     ،بىو. سؤراٌُ بُتًٌُايِ خؤوُوَ

ئةُو ِةُس ضةٌُذ ضةُثَُلًؽ بةآ دَطةت  لةُ         ،ٍآدَدايُوَ كُ حمُػيُد ُِس ويظتىويُتِ سيرتطًَ
دَلًٍاً ُِسكاتآ كُوٍذاَلُكُّ ببًٍآ طؤص و وًّشَباًٌةُ   ،جطُسطؤػُكُّ خؤّ ُِس َُِلٍاطشآ

 بابايُتًُّ لُ ئُدماوّئُو كاساٌُّ ُِس دَطًَشِيَتُوَ.
وسدَ وسدَ بُ سَفتاسَ طاسد و طشَِ بآ طًاٌُكاٌِ بُساوبُس بُ خةىدّ خةؤً تًَطُيؼةتي كةُ     

ضِ طىتىويُتِ ساطتُ و ئُو وٍِ ُِس بؤ ئُوَ خىاطتىوَ تا با  وىغاصَكُّ بةٌُاوكا ٌةُك   ُِس
 لُبُس خىدّ خؤً و ئُو عًؼقُّ لُطُسَتاوَ دَوِ تآ وَسدَدا. 

ئًذّ بُ يُكحاسّ بؤً دَكُو  و لُالً سووُ بؤوَ كُوٍِ تًٌُا و تًٌُا ُِس لُبةُس خةاتشّ   
ثشديَةك بةؤ طُيؼةذي بةُ ئاوادمةُ دصيَةى و كشيَةت و        طاواُ و دَطتىايُّ با  بىوَ و وٍِ وَك 

 ثًظُكاٌِ سَبُس ضاو طشتىوَ.
 

                          *          *         * 
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حمُػيُد كةُوًَكِ وىذتةُسًَ لةُ     ،ضٌُذ واٌطًَكِ ديؽ ضىوُ صطُكًُ بىوَ ػُؾ واٌطاٌُ
خىداً دَكشد كُ لةُ خةُيازي    بري بشدبؤوَ و كُورتّ خؤ تًَذَطُياٌذ و وًٍؽ لُ دَلُوَ طىثاطِ

وىذتُسَوآ ِاتؤتُ دَسآ. دَلدؤػِ خؤػي ُِسوا دَدايُوَ كُ حمُػيُد ِةُس ضةًًُكِ طىتةىوَ    
 تًٌُا جُفٌُط بىوَ و وُبُطتِ ديكُّ دَقظُكاًٌذا ٌُبىوَ. 

بُ ثًَضُواٌُّ تُواوّ رٌُ دوو طًاٌُكاُ كةُ وًَشدَكاًٌةاُ ُِوًؼةُ ئاطةاداسّ خةىاسدُ و      
ػُو و سؤرً  ،اٌَ حمُػيُد ًِض ئاطايُكِ لُوَ ٌُبىو و خؤّ تآ ٌُ دَطُياٌذًجؤسّ خىاسدٌُكاًٌ

بُدأل ساصو ًٌاصً  دَطُأل خىدايذا  ،ببىوَ غًُ و خُفُ  خىاسدُ و تشطِ لُ دايكبىوٌِ وٍذاَلُكُ
تا حمُػيةُد   ،دَكشد و ُِسضًُكي بُ خُياَلذا ِاتبايُ ٌُصسً دَكشد ُِس ًٍَِذَ وٍذاَلُكًُ كىسِ بآ

ُ ِؤّ ئًَؽ و ئاصاسو دَسدَطُسيي. كُطةىكاسَكًُ كةُ ئاطايةاُ لةُ ِةًض ٌةُبىو بةُ دوو        ٌُبًَت
طًاًٌُكةةًُ صؤس ػةةاد و خؤػةةراأل بةةىوُ و دايكةةي طةةُسطُسوِ ئاوادَكشدٌةةآ جةةن و بةةُسطِ   

 وٍذاَلُكُّ بىو.
دايكي صؤس بُ ًٌطُساًٌُوَّ طُيش دَكشدً و لُ كةضو الواصّ و سٌَِطةُ ثُسيىَكةُّ وةَ صؤس     

 ئُو جاسَِاّ جاس لًَِ دَثشطًي: ثُػؤكاو بىو.
 سَِا دَطُأل حمُػيُديتذا ًِض طشفتًَك ُِيُ؟  -

 لُ ذاَلًَكذا كُ واً ثًَؼاُ دَدا لُ وُبُطتُكُّ ٌاطًُ دَوثشطِ:
 وُطُس ضؤُ؟ ًِض بىوَ كُ ئُو خُياَلُ  كشدؤتُوَ؟ ،ٌا -

 دايكي دَوَآلوًَىذا طىتِ:
ُِس جاسيَكِ كُ دَتبًٍي لُ جاسّ  ،ذَثُسِآئُوَ ضٌُذيَ واٌطت بُطُس دوو طًاًًٌُدا تًَ -

 ثًَؼرت سٌَط ثُسِيىو داكُوتىوتشّ؟ ٌاكا خىاسدٌُكاٌت باؾ ٌُبَ؟ 
 ِاشيُ ًٌَى قظُكاٌِ دايكىُوَ و بُ سِواَلُتًَكِ ػادَوَ طىمت:

ُ       ،ٌا - بةُسدَواً   ،حمُػيُد ئًَظتا صؤس لُ جةاسامن صيةاتش بةُ ثُسؤػةُوَيُ و صؤسّ ئاطةا لًَىة
و خةةؤساكًي بةةؤ ديًٍََتةةُوَ، صؤسً طشٌطةةِ بةةُ خىاسدٌةةآ دَدا   بةةُآلً ٌةةاتىامن خةةىاسدٌِ ضةةاك 

ثًَىىايُ سٌَِط ثُسِيَ  ،تؤصقاَلًَكًؼًاُ زيَ غؤً. ُِس كُ ضاوً بُ خىاسدٌآ كُو  دَلي تًَكُأل دآ
 و كضو ٌُواويًُكُػي ُِس ئِ ًٍَِذآ بآ. 

بةىوًٌَكِ صؤسَوَ بشدوًةُ الّ   دايكي كُ بُقظُكاصيِ باوَسِ ٌُكشد بىو بُ ثًَذاطشتَ و طةىوس  
 دكتؤسو باطُكُّ دَطُأل تاوتىآ كشد. دكتؤس دواّ ثؼكًًٍٍَي طىتِ: 
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خاتىوُ ئُوَ تؤ ضًت لُ خؤ  و ئُو كؤسثُيُ  كشدووَ؟ وَك وةَ لةُدواّ ثؼةكًٍٍتاُ     -
بؤً دَسكُوتىوَ بُو كًَؽ دابُصيٍُّ كُتىوػتاُ بىوَ وٍذاَلُكُ لةُ ئٌُةذاصَّ طشوػةتِ خةؤّ     

ئُطُس ئًُ باسو دؤخُؾ ُِسوا بشِوا لُواٌُيُ وٍذاَلُكةُ  لُباسبضةآ و خةؤ ئُطةُس      بضىوكرتَ و
لُباسيؽ ٌُضىو لُواٌُيُ كًُ ئٌُذاً بآ. ئُطُس دَتُوآ خؤ  و كؤسثُكُ  طُالوُ  بَ ئةُوَ  

 دَبآ خؤ  داوُصسيًٍَُوَو لُ ُِس دَواسطشريُكِ ُِيُ خؤ  بثاسيَضّ...
 تِ ثًَكشدَوَ:دكتؤس َُِلىيَظتُيُكِ كشدو ئُوجا دَط

 دَتىامن ثشطًاسيَكِ تايبُتًت زيَ بكًُ؟ -
 بُطُيشيَكُوَ تُواػايُكِ دكتؤسيي كشد و وَآلوي دايُوَ:

 تكا دَكًُ فُسوىوُ. ،بَُلآ -
 دكتؤس بُ وسدّ ضاويَكِ بُسِوووذا خؼاٌذو ثشطِ:

 ئًَىَ و ِاوطُسَكُتاُ ًِض تٌُطىضَُلُوُ و طشفتًَكتاُ ثًَكُوَ ُِيُ؟ -
 لُالّ ئُو ُِسطًض ٌُدَكشا ساطتًُ بَمًَي بُ تىوسَيًُكُوَ طىمت: ،ُ دايكي كشدضاويَكي ل

ٌا ُِسطًض ئُو قظاٌُ ضري دَياٌكةُّ؟ وًَشدَكةًُ ِةُوىو ِةُوأل و تُقةُلالّ خةؤّ        ،ٌا -
تُسخاُ كشدووَ ُِس بؤ ئُوَّ كىدمًَكِ ئاساً و ئاطىودًَ بؤ بظةاصيٍَآ. دكتةؤس بٌُاباوَسِيًةُوَ    

 بُ دٌَطًَكِ تايبُتِ ئُو تؤ طىواٌاوّ بُقظُكاٌِ وَ طىتِ:طُيشيَكِ كشدوُوَ 
تؤ بؤ خؤ  ُِوَلذَ تا لُ ُِوىو دَواس طشريًُك بُدووس بًةت و خؤتةاُ    ،بُآلً واثًٍَاضآ -

 بؤ خؤتاُ ئاساوِ و ًَِىسّ و خىيََ طاسديتاُ بثاسيَضُ.
 ئُوجا سووّ لُ دايكي كشدو طىتِ:

ؤتاُ ئُو ضٌُذ سؤرَ ٌاطكاٌُ ئاطاتةاُ لُكضةُكُتاُ   بُ بؤضىوٌِ وَ وا باػرتَ ئًَىَ بؤ خ -
 بًَت و ضاوَديَشيًُّ بكُُ.

 دايكي طُسدمُ وًّشَباٌُكُّ تًَىَ بشِيي وطىتِ:
 جا ئُطُس خؤّ ساصّ بآ وَ لُ خىداً دَوآ. -

 صَسدَخٌُُيُكِ خؤػًُ طُس لًَىَكاٌِ دكتؤسّ داطش  و سووّ لُوَ كشدو طىتِ:
 خؤّ و وٍذاَلُكُيُوَ بآ ئُوا قبىَلِ دَكا.  ئُطُس بُ ثُسؤػِ  تٌُذسوطتِ -

دواّ خىدا ذافًضّ الّ دكتؤس ِاشيُ دَسآ. بؤ خؤً كُوي بريو خُياأل ُِبىوُ دكتؤس ضٌُذاُ 
 ًٍَِذَّ ديؼِ ِاويؼتٍُ طُسآ.



 123 

دايكي داواّ زيَ كشدً تا ئُو ضٌُذ واٌطاٌُّ دووطًاًٌُّ واويؼىُ بضىُوَ واَلِ ئُواُ تةا  
اوّ لًَي بًَت و ئاطاّ لُ خىاسدُ و ًَِىسيةُ بةريو خُياَلُكاصيةُوَ بًَةت و     بؤ خؤّ لُ ٌضيكُوَ ض

ياسوةةُتًي بةةذا . دَتشطةةاً داوا و ثًَؼةةًٍاسَكُّ قبةةىأل كةةًُ و حمُػيةةُديؽ بُتةةًٌُا دَطةةُأل  
دَتشطاً ثًَؽ لُ دايكبىوٌآ كؤسثُكًُ ئُو وىذتةُسَوآ   ،وىذتُسَوًَذا لُو واَلُّ بُجآ بًَََمي

 بًٍَآ.
بًاٌىوّ جؤسا و جؤسَوَ ومي بُتكاو ثًَؼةًٍاسَكُّ دايكةي ٌةُدا و بةَُلًٍَي دا     لُبُس ئُوَ بُ

ُِوىو سِؤرآ بُ سؤر بضىُ واَلِ ئُواُ وػُويؽ بًَىُوَ واَلآ. ضٌُذيَ ُِفتةُ ئاواضةىو. لةُو    
سؤرَوَّ كُ دايكي لُ خىاسدٌِ باؾ و وًىَّ صؤسّ طشمت و بؤ خؤّ بُطُسً  سِادَطُيؼةت وسدَ  

طىوسِأٌُكًُ ٌُوا. ػُويَكًاُ دواّ ٌاخنىاسدٌِ ئًَىاسآ صوو ضىووُ ٌاوجةآ   وسدَ طُسئًَؼُو طُس
و ٌىوطتي حمُػيُد ُِسوا داًٌؼتبىو و طُيشّ تُلُفضيَىٌِ دَكشد. ٌاصامن ضٌُذ طُعا  ٌىوطتبىوً 
كُ ئاصاسيَكي لُ كُلُكُّ وَطتا و بُ ئاطاّ ًٍَِاوُوَ و لُ خةُوّ كةشدً. كاتةآ كُلةُ جًَةىَ      

 ُد لٌُاو جًًَُكُيذا ًٌُ. صؤس بُئُطثايِ باٌطي كشد: ُِطتاً ديتي حمُػي
 ئُوَ ًَِؼتا ُِس ٌٌُىوطتىوّ؟ ،حمُػيُد -

بُطىواٌِ ئةُوَّ كةُ حمُػيةُد ضةؤتُ وُتبةُخآ ئةاو        ،بُآلً طىيَي لُ ًِض وَآلوًَك ٌُبؤوَ
 غىاتُوَ لُ جًَِ خؤً سِاكؼاوُوَ بُآلً ٌٌُىوطتىُوَ و ُِس ضاوَسِيَِ ِاتٍُوَّ ئُو بىوً.

ُعاتًَكِ ثآ ضىو كُ طُيشً كشد ئُوَ حمُػيُد بةُ دصيةُوَ لُطةُس ثُدمةُّ ثًَةِ ديَتةُوَ       ط
رووسآ و لُطُسخؤ دَخضيَتُوَ ٌاو جًَطاكُّ. وَ خؤً لُ خُوكشد و ًِضي ثآ ٌُطى . ضةٌُذيَ  
سِؤر بةةًُ جةةؤسَ تًَثةةُسِيَ و وسدَ وسدَ وُطةةُلُكُّ ئةةُو ػةةُوَو ػةةُواٌِ دواتةةشيؽ وًٍةةاُ  

خظتُ طىواٌُوَ تا ئُو كاتُّ وَختِ داٌآ كشيَِ خاٌىوآ ِةا . ئُوػةُوَ   لُكاسَكاٌِ حمُػيُد 
حمُػيُد صؤس ػادو ػةٌُطىأل و بُكةُيف دَِاتةُ بُسضةاو و بةُسدَواً لةُبَ لًَىاٌةُوَ ٌاسٌَةاسّ         

 ػًعشيَكِ بىو و جاسجاسَؾ دَضىوَ بُس ثُدمُسَّ و طُيشيَكِ دَسَوَّ دَكشد. 
دَكشد بُآلً سيَِ ئُوًَ بُخؤػي ِةُس ٌةُدا ِةًض    دَطُأل ئُوَػذا كُ طُسً لُكاسّ وّ دَسٌُ

 سووً دَ حمُػيُدّ كشدو طىمت: ،بثشطي
بُياٌِ بُس لُوَّ بضًُ وىغةاصَّ كشيَةِ خاٌىوَكةُ لُطةُس      ،كشيَِ خاٌىو  لُبري ٌُضآ -

 وًَضَكُ داٌآ تا بُياٌِ بًذَوُ وىذتُسَوآ.
 حمُػيُد وَك بَمًَِ ضاوَسِيَِ ُِلًَكِ وابآ طىتِ:
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دَتشطي لُ ثمًكاٌُكاُ بُسبًُوَ وَ خؤً  ،ت ٌاكا تؤ بُ ثمًكاٌاٌذا بضًُ خىاسآثًىيظ ،ٌا -
 كشيًَُكُّ دَدَوآ.

 بُاللىوتًَكُوَ طىمت: -
ثًَِ ٌاوآ تؤ كشيًَُكُ بُسّ بؤخةؤً بةُياٌِ كُضةىووُ خةىاسآ ثاسَكةُّ دَدَوةآ.        ،ٌا -

 ٌذولُ وَآلوًَىذا طىتِ:حمُػيُد ئًذّ ًِضِ ٌُطى  وثًَِ داٌُطش . ُِس تًٌُا ػاًٌََكِ َُِلتُكا
ًٍَذَ ذُص دَكةُّ و واطةىوسّ لُطةُس ئةُوَ خةؤ  ثاسَكةُّ بذَيةُ. دواّ         ،باػُ - كُ ِ

 طُعاتًَك خؤً بؤ ٌىوطتٍآ ئاوادَ كشد و لُحمُػيُدً ثشطِ:
 وَ دَضي دٌَىوً تؤ ٌاٌىوّ؟ -

 حمُػيُد خؤّ دَ تُواػاكشدٌآ تُلُفضيًٍَذا وُ كشد و طىتِ:
 ئُو بُسٌاوُيُّ خؤً دادًٌَؼي كُ ذُصً لًًَُتِ.ٌا، طُعاتًَكِ ديؽ بؤ  -
 كُواتُ وَ دَضي دٌَىوً، ًِضت ٌاوآ؟ -

 حمُػيُد ُِسوا بُدًَ طُيشكشدٌآ تُلُفضيؤٌُوَ طىتِ:
 ػُوباؾ. ،ٌُْ  -

لُ سَفتاسو َُِلع و كُوتُكاٌِ حمُػيُدّ كُوشيُ طىواٌُوَ و دًٌََى جًًَةذا سِاكؼةاً و ضةاوً    
وذا بُدواّ بَُلطُيُكذا دَطُسِاً تا ئُو طىواٌاًٌُ بشَِويًٍََتةُوَ. دَلةُ   دَبريو خُياَلِ خؤ ،لًَكٍا

ُِسواكُ بريو خةُياَلِ خةؤً ديٍَةا و دَبةشد      ،خىتُيُكِ طُيشً لًَبىو و دَلي خًَشاخًَشا لًَِ دَدا
ُِطتي كشد حمُػيُد تُلُفضيؤٌُكُّ كىراٌذَوَ و بُطثايِ لةُ جًَةِ خةؤّ قًةت بةؤوَ و بةُسَو       

وَك بَمًَةِ دَيىيظةت    ،تآ كُ طُيؼتُ دَسكةآ ساوَطةتاو ُِطةتًَكِ ساطةش     رووسيَىَِا . كا
ئُسخُياُ بآ كُوَ ٌىوطتىوً. ضٌُذ دَقًقًَكاُ سِاوَطتا ودوايُؾ وَك طةًَبُسّ بًَةذٌَط لةُ    
واَلآ ضىوَ دَسآ و دَسطاكُّ بُ دواّ خؤيذا داخظت. طىيَي لُ دٌَطةِ ثًًَةُكاٌِ بةىو كُلةُ     

تبُجآ لُ جًَىَ ُِطتاً و ضىووُ بُس ثُدمُسَّ ذةُصً دَكةشد   دَط ،ثمًكاٌُكاُ دَضىوَ خىاسآ
بُآلً ضةٌُذّ ساوَطةتاً حمُػيةُد لةُ ذُطةاسآ ٌُضةىوَ        ،بضامن بُو ٌاوَختُّ ػُوآ دَضتُ كىآ

دَسآ. ًٌىطُعاتًَكِ بشد لُ ثؼت ثُدمُسيَىَ بىوً و طُيشّ ذُطاسيَي دَكشد بةُآلً حمُػيةُد لةُ    
ُ  ذُطاسآ ٌُضىوَ دَسآ. ئًذّ دَلًٍابىوً بةُآلً بةُو ٌاوَخةت و     ،كُ ئُوَ لُالّ وىذتُسَوًًَة

 طُعاتُّ ض كاسيَكِ بُواَلآ وىذتُسَوآ بىو؟
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بُ دسيَزايِ رووسيََي دَطت بُ سِاويَضكاُ كةشد و ضةاوَسِيَِ حمُػيةُد بةىوً بةُآلً ديظةاٌُوَؾ       
واً  ،طىوطُيُكِ ُِس ٌُبىو. طُيشّ طُعاتًَي كشد ٌضيكُّ يُك طُعا  بىو ضةىوبىوَ خةىاسآ  

 خُياَلذاِا : بُ
 ُِسدَبآ ضىوبًَتُ الّ وىذتُسَوآ تا كشيًَُكُّ بذاتآ.  -

 بُآلً قًٍامت ٌُبىو و لُ وَآلوذا طىمت:
بُآلً خؤ بشِياسبىو بُياٌِ وَ ئُو كاسَّ بكًُ ئُدّ ئُو ض كاسيَكِ بُوىذتُسَوًًَُ ٌاكا  -

 ئُو و وىذتُسًَ...
 طاً و بآ ساوَطتاُ دَلِ خؤوي دايُوَ:لُو بريو خُياآلٌُّ ِؤسوروًاُ بؤ وًَؼكي ًٍَِا تش

قُ   ٌابآ حمُػيُد تةا ئةُو ئٌُذاصَيةُؾ ِةًض بةآ. طةُعاتًَكِ        ،ُِسطًض واًٌُ ،ٌا ،ٌا -
ديكُؾ ضىو بُآلً حمُػيُد ُِس ٌُِاتُوَ واَلآ طةُيشّ طةُعامت كةشدَوَ طةآ طةُعا  دَبةىو       

ايِ رووسيَةذا دَِةامت و   بُ طشريًُكِ صؤسَوَ بُ دسيَةز  ،ضىوبىوَ واَلآ وىذتُسَوآ و ٌُِاتبؤوَ
لُبآ ئاوَصيُ خةؤً و   ،دَضىوً و جًٍَىً بُ ئُسصو ئامساٌاُ دَدا.بًَضً لُ خؤً دَبؤوَ كُ بؤًَِؼتي

لُبُس ٌُصاًٌُ خؤً صاَلًُ زيَ ُِطتا بىو. ًٌىَ ػُو ػُ  ببىو بُآلً حمُػيُد ُِسوا بةآ طىوطةُو   
ىوً لةةُ ثُدمةةُسَّ دَسكةةُّ ِةةُواأل بةةىو بٌُاسَذُتًةةُوَ بةةُسَو الّ رووسآ وىذتُسَوًةةُوَ ضةة

رووسيَىَوشِا دَتىاٌِ حمُػيُد و وىذتُسَوآ ببًٍي. ُِسدووكًاُ ثاَلًاُ دابؤوَو خُسيكِ ثًَكٌُري 
و قظاُ بىوُ. وىذتُسًَ بُعًؼىَو ٌاصَوَ دَلِ لُ حمُػيُدّ دَطتاٌذ و حمُػيُديؽ وا دَويذا وُ 

َوًذا بىو صاًٌي كُ جًَِ ئُو ػُوَّ ببىو ًِض ئاطاّ لُ خؤّ و لُ دَوسو بُسيَِ ٌُوابىو. دَو د
حمُػيُدّ بؤ ضؤأل بىو ووٍِ طًَمًؽ ُِوىو ػُوآ دَكُوشيُ خُوّ بةآ ئاطايًًةُ و ئةُو دووَؾ    
طىودياُ لُبآ ئاطايًُ وَ دَديت. بُديتٍآ واُ و ئاوا بًُ جؤسَؾ خىيٍَي وَجؤؾ ِا  و بُبآ 

ًَِ خؤياُ وػةك بةىوُ حمُػيةُد    لُ دَسطاداُ دَسطاً كشدَوَ و ضىووُ رووسآ. ُِسدووكًاُ لُ ج
بُطُسطاوًُكُوَ طُيشّ دَكشدً و ًِضِ ٌُدَطى . ضٌُذ دَقًقًَكةاُ بةُ بًَةذٌَطِ تًَثةُسِّ     
بُسِقُوَ طُيشّ ُِسدووكًامن دَكشد لُ تىوسَِيًاُ ددامن دَضريَِوَ دَبشدُ. حمُػيُد لةُ جًًَُكةُّ   

 خؤّ ُِطتاو بُسَو الّ وٍُوَ ِا  و طىتِ: 
 ا؟ ِاتبىوً كشآ خاٌىوَكُّ بذًَ.ئُوَ ُِطتاّ سَِ -
ئةُوَ ئةُو    ،ِاتبىوّ كشيَِ بذَّ؟ ئُدّ وَ ٌُوطى  بُياٌِ بؤ خؤً ئُو كاسَّ دَكةًُ  -

 ػؤ ِاتبىوّ كشيَِ بذَّ ئُدّ ػُوَكاٌِ دّ بؤضِ ِاتبىوّ؟
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حمُػيُد بًَذٌَط بىو و بُدواّ وَآلوًَكِ طىدماودا دَطةُسِا. بُطشاًٌُكةُوَ طةُيشيَكِ ئةُوً     
 يَزًَ دايُوَ:كشدَوَ و دس

ئُوَ ػُسوآ ٌاكُّ و تُسيق ٌابًًُوَ؟ رٌُ دووطًاٌُكُّ خؤ  لُ واَلآ بُجآ ًَِؼتىوَ  -
و دَطُأل بًَىَرًٌَكًتذا طُسً كشدووَ؟ تؤ لُ واَلآ رًٌَكِ سَِبٌُِ بآ وًَشد بُو ػُوَ ٌاوَختةُّ  

رٌُيةُوَ  ضذَكُّ؟ ئًَظتا دَصاٌِ طاعا  ضٌُذَ و ضةٌُذ طُعاتًؼةُ لًَةشَّ و لةُ ثةٌُا ئةُو       
 داًٌؼتىوّ؟

 دوايُؾ ضاويَكي دايُ وىذتُسَوآ و طىمت:
ضةًت لةُ طًةاٌِ وًَةشدّ وةَ دَوآ؟ بةؤ دَطةت         ،لُ خىداّ برتطُ ،ػُسوآ بكُ رٌآ -

لُيُخُّ وًَشدَكُّ وَ َُِلٍاطشّ و واصّ زيَ ٌاًٍَِِ؟ بؤ بُو خؤًٍَِاُ و بشدُ و خؤ باداٌاٌُ  
ُو ػةًَىَ ٌاػايظةتُيُّ دَطةُأل ثًةاويَكِ بًَطاٌةُ      خُسيكِ السِيَِ كُّ؟ تُسيق ٌابًُوَ ئاوا بة 

داًٌؼتىوّ و خؤ  دَبُس كشدووَ ٌىقىسضاٌت زيَ بطشآ؟ وىذتُسًَ لُ جًَىَ دَسثُسِّ و دَطةتِ  
 بُػاتُػا  و ِاتى ِاواسآ كشد:

تؤ تُسيق ببُوَ كُ تؤوُتِ  ٌاسَِوا لُ خَُلكِ دّ دَدَّ. وَ كُّ بؤ وًَشدّ تةؤً خةؤ    -
خؤً باداوَ؟ كُّ ويظتىووُ وًَشدَكُ  السِآ كًُ؟ئُطُس ٌاصاٌِ ساوَطتُ بةا   ًٍَِاوَ و بشدووَ و

ثًَت بَمًَي تا بضاٌِ كُحمُػيُد خؤػِ ٌاويَِ و سِقًؼِ لًَت دَبًَتُوَو ساوَطتاوَ تةا وٍذاَلُكةُ    
دَبآ ئُو دَوِ تُآلقًؼت دَدا باػُ؟ بؤ واً تُواػا دَكُّ؟ باوَسٌِاكُّ؟ وَسَ ئةُوَ حمُػيةُد   

بةًٌُاصَ وةَ    ،دَػضاٌِ دواّ تؤؾ بًٌُاصَ كآ بًٍَِ؟ دَّ ئًذّ ئُوَّ ٌاصاٌِ ،ثشطُلُ خؤّ ب
 خؤ باؾ تًَطُيؼتِ خاتىوُ! ،وُسجِ ػىو ثًَكشدًٌَؼًي تُآلقذاٌآ تؤيُ ،ئُّ طًاٌُ ،بًٍَآ
 بُصاسّ بُػُوَ طُيشّ حمُػيُدً كشدَوَ و ٌاباوَسِاٌُ ثشطًي:  -
 حمُػيُد ئُوَ ئُو رٌُ دََلآ ضِ؟ -

 د ػاٌُكاٌِ َُِلتُكاٌذُ و طىتِ:حمُػيُ
 خؤ كُسٌِِ تآ ٌُطُّ؟  ،بؤ خؤ  طىيَت لًَبىو ضِ طى  -

دَوُوَسّ و بطشَ وبُسدَّ ًٌَىاُ وَ و وىذتةُسَوآ بةُسصبؤوَ. لةُ ثةشِ حمُػيةُد دَطةتِ       
بُسصكشدَوَ و صلمُيُكِ واّ لُ بٍاطىيَِ داً كُلُ تىٌذ ياٌِ طُسً بةُ ديةىاسّ كةُو  و ئًةذّ     

 ُوا.ئاطاً لًُِض ٌ
تًٌُا ُِس دَطشياً و بةُدًَ ًٌُِظةكِ    ،تاويَكِ ثًَضىو تا تىاًٌي بُطُس خؤوذا صاأل ببىُوَ

 طشياًٌَىَؾ بُ حمُػيُدً طى :
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بًَض   ،ئًذّ تٌُاٌُ  بؤ تاويَكًؽ ضًُ ٌاتىامن دَطَُلُ تؤدا بزيي ،ئًذّ ٌاتىامن خؤً ساطشً -
 زيَ دَكُوُوَ.

شمت و بُسِقُوَ ساكًَؽ ساكةًَؽ طةُعا  يةُك و    حمُػيُد ئُوَّ لُ خىداّ دَويظت دَطتِ ط
ًٌىّ ػُوآ وَدَسيَِ ٌاً و لُواَلًَِ دَسكشدً. لُتشطاُ ًٍَِةذَّ ٌةُوابىو صيشَِبكةًُ و بتةؤقي.     
 ،ٌُوذَصاٌِ تاك و تًٌُا بُو ًٌىَ ػُوَّ لُو كؤآلٌُّ ضبكًُ. واَلآ با  يُكحاس صؤس دووسبةىو 

لُوَّ دَتشطاً يُكًَك لةُ ِاوطةًَكاُ بًَتةُ     ،لُ ثآٌُطُس ثؤػًَكي بُطُسيُوَ بىو ٌُ ثًَآلويَك 
 دَسآ و ئاواً ببًٍآ. لُثؼت دَسكآ ثاسِاوُوَ:

ئُطُس خَُلكِ  ،بابًَىُوَ رووسآ ،تكا  زيَ دَكًُ دَسكُّ بكُوَ ،حمُػيُد دَسكُّ بكُوَ -
 تىوبِ و خىدا دَسكآ بكُوَ. ،بضاٌَ ض دََلًََ

ُّ بًظت دَقًقاُ لُ ثؼت دَسكُّ ساوَطةتاً  بُتىٌذيي لُ دَسكُّ داو ُِس دَػطشياً ٌضيك
و لُ دَسكًُ داو ٌاآلٌذً تا حمُػيُد سآ بذا بضةىُوَ رووسآ. بةُدٌَطِ كشاٌةُوَّ قفَمةِ دَسكةآ      
ٌُِطاويَك كؼاوُوَ دوايُ. حمُػيُد دَسكُكُّ كشدَوَ و طةُسثؤؾ و ثًَآلوَكةاٌِ بةؤ فشِيذاوةُ     

 دَسآ و تىٌذ دَسكُكُّ ثًَك دادايُوَ و سؤيِ.
ٌُوذَصاٌِ ضبكًُ بُتشغ و لُسصَوَ ثًَآلوَكامن لُثآ كشدُ و طُسثؤػُكُػةي بُطةُسً   ئًذّ 

دادا و كُوشيُ سِآ. بُثُلُ ساوذَكشد و دَطشياً. دٌَطِ طشياٌُكًُ بًَذٌَطًُ ػُويَِ دَػةَمُقاٌذ  
ساوَطةتاً و طةُيشيَكِ الّ واَلةُوًَ     ،و دٌَاخِ تاسيكُ ػُويَذا وُ دَبىو. طُضيُ طُسّ كؤآلٌآ

 ،بةُآلً ٌةُدَكشا   ،ذُصً دَكشد دووباسَ بطُسِضيُوَ و ثٌُا بُسوُوَ بُس كىدمِ رووسَكةًُ  ،َكشدَو
باؾ دَوضاٌِ كُ ئًذّ حمُػيُد دَسكًُ زيَ ٌاكاتةُوَ. دووبةاسَ لةُ قىَلثةُّ طشيةاًٌَي دايةُوَ و       

دَطةتي بةُ دَػيةُوَ ٌةا تةا دٌَطةِ طشياٌُكةًُ         ،بُدٌَطًَكِ بُسصَوَ دَطتي كشدَوَ بةُطشياٌآ 
 دَتشطاً ٌُك خَُلكِ وَ ئاطابًٍَي. ،ُدَسٌُي

ضٌُذ ػُو طُسِ وكؤآلُ كى  و بُسََلآليُكًؽ ئاطشياُ دًٌََى تٌُُكُيذا كشدبؤوَ و خةُسيكِ  
قظُّ قؤسِو بآ تاً بىوُ دَطُأل يُكرتّ. خؤً دايُ كٌُاسّ ديىاسّ و بُطةثايِ دَسِؤيؼةتي  تةا    

شِيبىو كُلُ ثشِ لُ دواوَ دٌَطًَكي بًظةت  ئُواٌُ ثًَي ٌُصاٌَ. ٌضيكُّ طُد وُتشً ثًادَ سِؤيُكُ ب
 كُوٍِ باٌط كشد:

 ئُطُس لُ جًَِ ٌىوطتٍآ دَطُسِيَِ ئًَىُ لُ خضوُتذايَ. ،باجِ -
بُبآ ئُوَّ ئاوسِ لُالّ دٌَطُكُ بذَوُوَ ٌُِطاوً ُِسوا و خًَشاتش كشدُ. دٌَطةِ ضةٌُذيَ   

شتبىوً. طُستاثا لُػي لةُسصيَك  كُطي دَبًظت كُ بُدواوُوَ بىوُ و دَ سِيَزٌُّ وُتَُلُكاًٌاُ ط
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دايطشتبىو وُثشطُ. ُِسضِ ًَِضو تىاٌاً ُِبىو دَقاضةُكاصيذا كشكشدبةؤوَ و سِاوةذَكشد. كةؤآلُ     
 كىتُكاًٌؽ لُ دواوُوَ  بُدٌَطِ بُسصَوَ ثًَذَكٌُري.

لُوَّ  كُ ُِس لُوآ لُ ثؼت دَسكُّ ٌُواوُوَ و ِاشيُ طُسػُقاوآ ثُػًىاُ بىووُوَ و 
لُ بآ غريَتِ حمُػيةُد و بةُخت ِسَػةًُ خةؤً دَبةؤوَ. ِةُوَلي دا طةىآ ٌُدَوةُ          لُدَلُوَ بًَضً

 ٌاواقىَلًُ بُسََلآل و كؤآلُ كىتاُ بُآلً ٌُدَكشا يُكًَكًاُ طىتِ:
 بابضامن لُ وًَشدَكُ  تؤساوّ؟  -

 يُكًذّ دَيطى :
 وَسَ وًَشدَكُمت ثآ بَمآ تا ئًَظتا ومِ بؼكًٍَي. ،وُطُس وَ وشدووً -

 ُكي كشد و بُسَو الّ ئُواُ طُسِاوُوَو بُ ثاسِاٌُوَوَ طىمت: َُِلىَطتُي
 ئًَىَو ئُو خىدايُ واصً زيَ بًٍََ.  -

 يُكًَكًاُ سووّ لُواٌِ ديكُ كشد و طىتِ:
 دياسَ ياسؤ لُواٌُ ًٌُ. ،كىسِيٍُ  بابشِؤيَ -

 يُكًذّ طىتِ:
-   ِ اغ ٌُبؤتةُوَ و  واوَ وَسُ تةا بُطةُسواٌذا طة    ،بَُلآ طُيشّ كُ خُسيكُ دَلةِ سِاوَطةت

 بُومىاٌذا ٌُِاتىوَ باتا صووَ بطُسِيًٍَُوَ.
ِةةُوىوياُ سِآ و سِآ لةةُ كىيَةةىَ ِةةاتبىوُ طُسِاٌةةُوَ. ًَِؼةةتا ضةةٌُذ ِةةٌُطاويَك دووس     

 ٌُكُوتبىوٌُوَ كُ يُكًَكًاُ ئاوسِّ دايُوَ و بُ بُسصيُكُوَ طىتِ: 
بؤ تؤوُ و ضاكُّ تةؤً  بُآلً لُبُس ئُوَّ وَ  ،ببىوسَ باجِ وُبُطتي طىوكايُتِ ٌُبىو -

كٌُُدَبىو بُو ٌاوَختُّ ػُوآ بًًَُ دَسآ و ئاوا  ،طُسَكُ صؤس بُػُسوًؼُوَ ئُوَ  ثآ دََلًَي
 بُ تًٌُاؾ واَلآ بُجٌَ بًََمِ.
 صؤسً طىثاغ كشد و طىمت: 

ساطتًُكُّ بؤ خؤػي لُوَّ كُ بُو ػُوَ ٌاوَختُّ ٌاضةاسً بةىو وً واَلةآ بةُجآ بةًََمي       -
 ٌاسَذُمت.
 ُيشيَكِ ئُو الو الّ كشد و طىتِ:الوَ ط

 ئُطُس ذُصيؽ دَكُُ تا ئُو جًًَُّ دَتاٌُوآ بالُطَُلتاُ بًَي تاكُغ ٌاسَذُتتاُ ٌُكا.  -
 صؤسً طىثاغ كشد و طىمت:

 ثًَىيظت ٌاكا ًٍَِذَّ ٌُواوَ بؤ واَلآ. -
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ُوتٍةُوَ  الوَكُ ضؤوَ ٌاو ئاواَلُكاٌِ و كُوتُوَ قظةاُ دَطَُلًاٌةذا. وسدَ وسدَ لةًَي دووس ك   
وَك بَمًَِ قظُكاٌِ وَ كاسّ دَدَلِ كشدبَ يا ثُسجىوَكِ خةىايِ بةىو كةُ ئةاوا لةُو سِيًَةُّ       

دَلي ُِسوا تُثُّ بةىو و خًَةشا خًَةشا لًَةِ      ،لًَىَّ ِاتبىوُ طُسِاٌُوَ. طُضيُ ػُقاوُكُّ دواتش
كةُّ ئةُو   لُوَّ دَتشطاً بُسََلآليُكِ دّ سيَطاً ثآ بطشآ. دَتشطاً تىوػِ يُكًَكِ دي ،دَدا

تؤ  قظُّ ٌُضتُ طىآ و كاسّ تًٍَُكا و تىوػِ ئًَؽ و ئاصاسو دَسدَ طُسيًُ كا. كةُ ئُواٌةًُ   
ًٍَِايُ ثًَؽ ضاوّ خؤً ٌُِطاوَكامن خًَشاتش كشدُ و بُثُلُتش كُوشيةُ سِآ كُلةُثشِ بةُدٌَطًَكِ    

 ئاػٍا لُ جًَِ خؤً ضُقًي.
ُد خىاسصاّ وًَشدَكًُ بىوكُ وٍةِ  صؤس بُتشطُوَ طُيشّ دواوًَ كشد و ئُظيُدً ٌاطِ. ئُظي

ٌاطًبىو و باٌطِ دَكشدً. ساوَطتاً و لةُ دَلةُوَ طىثاطةِ خةىاً كةشد. ديتٍةآ ئُظيةُدّ دَو        
طُعاتُّ ػُوآ و دَو باسو دؤخُيذا كُ ُِطتِ تًَىاوّ و تشغ و لُسص صؤس ٌُوابىو لةُ ثةُه و   

 ثؤً غُُ بُساطتِ ثُسجىوَكِ خىدايِ بىو.
 و بُطُس طاوًًُوَ ثشطِ: ئُظيُد بُسَو الوُوَ ِا 

 خاَلؤرُ ئُوَ لًَشَ ضذَكُّ؟ -
 طُيشيَكِ ئُو كىسَِ ُِسصَكاسًَ كشد كُ دَطُأل ئُظيُدّ بىو و لُ ئُظيُدً ثشطِ: 

 ئُدّ تؤ بُو ػُوَ دسٌَط وَختُ ضذَكُّ لُ دَسآ؟  -
 ئُظيُد طُيشيَكِ بشادَسَكُّ كشد و وَآلوِ دايُوَ:

واُ ثًَكُوَ طةُعًىاُ دَكةشد و ئًَظةتاؾ بةًٌُاص بةىوً      ئُوري بشادَسوُ و وَ لُ واَلآ  -
 بضىُوَ واَلآ تىوػِ ئًَىَ بىوً.

 ئُظيُد طُسدمًَكِ ثشطًاساوّ بًُ الوالدا طًَشِاو كُكُطِ لُو دَوسو بُساٌُدا ٌُدّ ثشطِ:  
ئُدّ خاَلُ حمُػيُد كىا؟ ئُو لُ كىيًَُ؟ ئًَىَ ٌُتاٌطى  بةُو ػةُوَ ٌاوَختةُّ ضةذَكُُ      -
 لًَشَ؟

 ك ساوَطتاو كًُِض وَآلوًَكِ لُوَ ٌُبًظتُوَ دسيَزَّ دايُوَ:تاويَ
ئًَىَ ٌاصاٌَ ِاتٍُ دَس دَوكاتاٌُّ ػُويَذا ضٌُذ تُلُصطُيُ؟ وَ خةاَلىي صؤس ثةآ طةُيشَ     -

 كًَُِؼتىويُتِ ئُويؽ بُو ػُوَّ بُتًٌُا لُ واَلآ بًًَُ دَسآ. 
 ئُظيُد بًَذٌَط بىو لُثشِ ػتًَكِ وَبري ِاتُوَ و ثشطِ:  
 خاَلي ًِضِ زيَ قُوواوَ؟ ،دادَّ خاَلؤرُ -

 بُطُس وَآلوًَكِ ٌُسيًَاًٌُ دايُوَ و طىمت:
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 وَسَ بابشِؤيَ لُ سِيًَُ ُِوىو ػتًَكت بؤ باغ دَكًُ. -
كاتةآ كةُدَلًٍابىوً    ،ئُظيُد خىدا ذةافًضّ لةُ بشادَسَكةُّ كةشدو ئًَىةُؾ كُوتًٍةُ سِآ      

 سِاٌُوَوَ طىمت:بشادَسَكُّ ئًذّ طىيَِ لُ دٌَطىاُ ٌابآ بُ ثا
 تكا  زيَ دَكًُ تا واَلآ باسيي دَطُأل وَسَ. ،ئُظيُد طًاُ -

 ئُظيُد بُطُيشيَكُوَ ثشطِ:
خاَلؤرُ ئُدّ ئُوٌَابآ بضامن ض قُوواوَ؟ ُِس ٌُبآ لُوَ دَلًٍةابَ و بةاغ و خىاطةُكًُ      -

 ثآ بَمًََ بَُلكُ بتىامن ػتًَكي لُ دَطت بآ... 
 َ و طىمت:ِاشيُ ًٌَى قظُكاٌِ ئُظيُديُو

 تًٌُا ُِس ئُوٌَذَّ بضاٌُ كُ خاَلت دَسّ كشدووً. -
 ئُظيُد بُطُيشيَكُوَ تُواػاّ كشدً بُ ُِساطاًٌُوَ طىتِ:

ضِ؟ تؤّ دَسكشدووَ؟ باػُ بؤ؟ تكا  زيَ دَكًُ بُطةُسِاتُكًُ بةؤ بطًَةشَِوَ بةاوًٍؽ      -
 بضامن بُطُسِاتُكُ ضًُ؟

لُ دواّ وًَشدكشدًٌَىةُوَ   ،ُوىو بؤ طًَشِايُوَُِسوا بُدًَ طشياٌُوَ باغ و بُطُس ِاتُكًُ ِ
ئُو يُكةُوري كُطةًَك بةىو طةىآ بةؤ طةكاآلكامن ػةن كةا  و بضاٌةآ كةُ دَو ضةٌُذ طةاَلُّ             
ِاوطُسيُتًُ حمُػيُديذا ض ئًَؽ و ئاصاسو سٌَخ و ٌاخؤػًُكي كًَؼاوَو خةؤً دَ بٍةذا سِاطشتةىوَ.    

 ئُظيُد صؤس بُ داخُوَ طُسيَكِ لُ قاٌذو طىتِ: 
بؤضىوٌِ وَ ئًَظتا و دَو طُعاتُ وَختُّ ػُويَذا ساطت ًٌُ كُطةىكاساُ ٌاسَذةُ    بُ  -
ئُو بُطتُصواٌاٌُ ِةُس ُِتشَػةًاُ دَضةآ واباػةرتَ بضةًٍُوَ وةاَلِ ئًَىةُ بةُياًٌؽ          ،كُيَ

 كُطىكاساُ ئاطاداس دَكُيٍُوَ.
سّ قظُكاٌِ ئُظيُديي بُالوَ لُ جًَِ خؤّ بىو ُِس ٌُبايةُ خىػةكُكُّ حمُػيةُدّ ئاطةادا    

سَفتاسَ دصيىَكُّ بشايُكُّ دَبىو. دَودًَ و طةُعاتُّ ػةُوآ تةًٌُا ِةُس لةُبَ طةاثًتُكِ       
دَطُسِاً تا ِةُس ٌةُبآ لةُو بةاسو دؤخةُ ٌاواقىوَلةًُ سصطاسكةا  و سيؼةاسَيتُوَ. لُبةُس ئةُوَ           
ًَؼًٍاسَكُيي قبىأل كةشد و دَطةُأل ئُظيُديةذا ضةىووُ واَلةآ دػةُكًُ. ِةُس ضةؤًٌَكِ بةىو           ث

 ُسطُسداًٌُ ضاكرت بىو.لُطُسجادَ و ط
 

                                   *          *         * 
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ُِس بُصيٍذاًٌةُكِ دَضةىوً كةُ تةاصَّ لةُ صيٍةذاٌآ        ،دَوطاتُيذا تُواوّ بُدَمن دَلُسصّ
سِاكشدبآ و تشطِ ئُوَّ ُِبآ دَ ُِس ئاُ و طاتًَكًذا بًطشٌُوَ. طُعا  ٌضيكُّ دووّ بُياٌِ 

ًٍُ واَلآ دػُكًُ. ئُظيُد كمًمِ ثآ بىو بُآلً صٌَطِ زيَ دا تا دايك و بابِ بًََ بىو كُ طُيؼت
دَسكُّ بكٌُُوَو ئاطاياُ لُِاتٍآ وَ بآ. ُِوىو ئُواٌُّ واَلةآ دَخةُوّ ػةرييٍذا بةىوُ و     

ئُظيُد ٌاضاس بىو ضٌُذ صٌَطًَكِ ديؽ لًَذا تا يُكًَك ُِطتآ و دَسكُّ بكاتُوَ.  ،ٌىوطتبىوُ
ك سابشد طَمؤثِ طُس دَسكُّ َُِلبىو. دٌَطِ خُواَلىوّ ئًرباًِىِ وًَشدّ دػُكًُ ضٌُذ دَقًقًَ

 ِا  كُ ثشطِ: 
 كًًَُوَ؟ -

 ئُظيُد وَآلوِ دايُوَ:
 بُ ياسوُتًت دَسطاكُ بكٌُُوَ. ،وٍي بابُ -

دٌَطِ ثًَِ بشاضياغاّ بُسص بؤوَ كُبُسَ و الّ دَسكِ ذُطاسيَىَ دَِةا  و لةُبَ لًَىاٌةُوَ    
 دَيطشواٌذ:

طُد جاسً طىتىوَ ػُواٌُ ًٍَِذَ دسٌَط وُيُوَ واَلآ يا ُِس ٌُبآ كمًمَِ دَطُأل خؤتةذا   -
 بُسَ تا بُو ٌاوَختُّ ػُوآ ئاطىودَيًُو ذُواٌُوآ لُُِوىواُ تًَك ٌُدَّ. 

 ئُظيُد طُيشيَكِ وٍِ كشد و صَسديَكِ ِاتآ و لُطُس خؤ طىتِ: 
َ ٌاسَذُ  وُبَ وةَ دَطةُأل بؤَلةُ بةؤَلِ     ئُوَ ضىٌكُ لُ خُوً كشدووَ  واٌاسَذُتُ ئًَى -

 دايِ و باباُ سِاِاتىوً.
ئًرباًِي ئاغا  قفَمِ دَسطا ئاطٍُكُّ بُ دٌَطًَكِ وػكُوَ كةشدَوَ و دَسكةُّ واآل كةشد    
ُِس كُ ضاوّ بُوَ كُو  طاتُ وَختًَكِ كؽ و وا  و ُِو  تًَىُوَ سِاواو طُيشّ كةشدً و  

بُػُسً و تُسيقًُوَ طُآلوً كشد و ئًرباًِي  ئاغا خؤّ دوايُؾ ضاويَكِ لُ ئُظيُدّ كشد. صؤس 
 خشِكشدَوَ و بُوًّشَباًٌُكُوَ طىتِ:

 صؤس صؤس بُخًَشبًَِ فُسوىوٌُ رووسآ تكا دَكًُ.  ،طُآلو لُوٍُوَ سَِا خاتىوُ -
 ئُوجا لُبُس دَسكآ الضىو و بُئاوارَّ دَطت وٍِ بؤ ٌاوذُطاسآ فُسوىو كشد. 

ئًرباًِي ئاغا  ،ؤ ٌاو ذُطاسآ ئُظيُديؽ دواّ وَ ِاتُ رووسآدواّ ضىوٌُ رووسَوَّ وَ ب
 طُسيَكِ لُ كؤآلٌآ خىاس كشدَوَ و طىتِ:

 ئُدّ حمُػيُد ئاغا تُػشيفًاُ ًٌٍَُِاوَ؟ ئًَىَ ُِس تًٌُاُ؟ - 
 بُػُسوُصاسيُوَ طىمت:
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 كُ بُو ٌاوَختُّ ٌاسَذُمت كشدووُ داواّ لًَبىوسدُ دَكًُ. ،بَُلآ -
 طُكُّ سيَك خظتُوَ و خًَشا خًَشا قؤثضُكاٌِ داخظذي و طىتِ:ئًرباًِي ئاغا كشا

فةُسوىوُ وَسٌةُ رووسآ تةا دَضةي      ،واَلآ خؤتاٌُ ،ئُو قظاٌُ ضري دَياٌكُّ ،تكا دَكًُ -
 ومىكآ َُِلذَطتًٍَي.

داواّ لًَبىوسدمن لُ ئًَرباًِي ئاغاّ كشد و ضىووُ رووسّ  داًٌؼتٍآ و ُِسوَك وٍةذاَلًَكِ  
 بُواتِ داًٌؼتي. ك لُ غُسيبًُدا لُ كىدمًَكُوَ دووسَ دايك و باو

دواّ ضٌُذ دَقًقًَكاُ بُ ديتٍآ ومىك خاصيًَىَ غًُ و كُطُسّ ٌاو دأل و ٌُِاوً وَك الفاوآ 
ُِطتاٌُوَ و فشوًَظكي بُ لىوصَو بُ ضاواٌذا ِاتُ خىاسآ. لُجًَِ خةؤً ساطةتبىووُوَ و ضةىوً    

 طشياً. خؤً دَئاوًَضآ ومىك خاصيآ ِاويؼت و بُ خىسِ
ومىك خامن بُطُيشيَكُوَ ضاويَكِ لُوَ و ئُوجا ضاويَكِ لُ ئًةرباًِي ئاغةاّ كةشد كُلةُ     

 دواّ وٍُوَ ِاتبىوَ رووسآ وبُ دٌَطًَكِ لُسصؤكُوَ طىتِ:
 حمُػيُد ضِ زيَ قُوواوَ؟  ،سَِا خاتىوُ ،ضبىوَ -

ُو دَلةُ خىسثةُّ دَ   بُطُس لُقاٌذًٌَىَ وَآلوًَكِ ٌُسيًَاًٌُ دايُوَ. ومىك خامن كُ دَلُساوكة 
 دٌَطًذا ػُثؤلًاُ دَدا ثشطِ:

بةُو ٌاوَختةُّ ػةُوآ ضةذَكُّ لةُ دَسَوَّ       ،تةؤ  ،ئُدّ باػُ ض قُوواوَ؟ تىخىا بَمآ -
 واَلآ؟ ئُويؽ ئاوا بُتاقِ تٌُآ؟

 بُدًَ ًٌُِظك و قىَلثُّ طشياًٌَىَ ٌاآلٌذً:
زيَ تًَك داً و كاوزي كةشد   حمُػيُد ًَِالٌُ و واَلِ ،وَ خؤ ئًذّ تاصَ واَلي ًٌُ ،كاً واأل -

 و وًٍؼِ لُو كاولُّ وَدَسٌا و دَسيكشدً. 
 ومىك ًٍَِذيَكِ لُ خؤّ تُكاٌذوُوَ و طىتِ:

وَسَ  ،دََلًَِ ضِ؟ حمُػيُد ٌاواقىوَلِ كشد ُِتا طُسّ َُِلةذَطشآ تةؤ لةُ واَلةآ دَسكةا      -
 داًٌؼُ بابضامن ض سوويذاوَ و ضبىوَ و ض قُوواوَ؟

ً و لُ ثٌُاّ خؤيُوَّ دادٌَاً بُ ئُظيُدّ كُتاصَ ِةاتبىوَ رووسآ  ُِسوا كُ دَطتِ طشتبىو
 طى :
ًٍَةُ و ئةاطشّ بةَ كرتيًُكةُؾ         - سؤَلُ طًاُ بآ صَظيُ  ثُسداغُ ئةاويَكِ بةؤ خاَلؤرٌةآ ب

 َُِلكُوَ تا ضايُكِ لًًٍََي.
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ئُظيُد دَطتبُجآ ساطتبؤوَ و لُ رووسآ ضىوَ دَسآ. ومىك خةامن بةُ وًّشَباًٌةُوَ سِووّ    
 كشدَوَ و طىتِ:لُوَ 
حمُػيُد ئُوَّ ٌاًٍَِآ تؤ خؤّ بؤ ٌاسَذُ  كُّ جا ض  ،تىوبِ ئُو خىدايُّ ئُوا وُطشّ -

دَّ جا ُِس كاتآ ئاساً بىويتُوَ بؤً بطًَشَِوَ ض قُوواوَ و ض سوويذاوَ  ،جاّ ئُوَّ بؤّ بطشّ
 و تؤ و حمُػيُد لُطُس ضًتاُ ػُسِو ُِسا بىوَ.

سدووكًاُ بُ بًَذٌَطًُوَ طُيشّ َُِلىَساٌذٌِ فشوًَظكُكاٌِ ومىك خامن و ئًرباًِي ئاغا ُِ
 وًٍاُ دَكشد و ئًرباًِي ئاغا جاسجاسيَكاًٌؽ لُ سِووّ بُصَيِ و داخُوَ طُسيَكًؼِ بادَدا.

ئُظيُد بةُخؤو بةُ ثُسداغةُ ئةاوَوَ ِاتةُوَ رووسآ و ومةىك خةامن ئاوَكةُّ ِةَُلطش  و          
داغُ ئاوَكًُ  زيَ وَسطش . دَطتي وا دَلُسصّ فُسوىوّ ثآ لُوَ كشد. صؤسً طىثاغ كشد و ثُس

دواّ خىاسدٌُوَّ قةىوًَكِ ٌُِاطةًَكِ    ،كُبشَِ ئاويَك بُطُس ضاسػًَىَكًُ و طُس عُسديذا سِرا
قىوَلي َُِلكًَؼا. ضٌُذ دَقًَقًَكِ بشد تا تىاًٌي دَطت بُ طًَشِاٌُوَّ وُطُلُكاُ بكًُ. ئةُوجا  

ُو سؤرَوَّ خُطةىوً و جُوًمةُ بةُ وًىاًٌىاٌةُوَ     بُ ئاساوًُكِ تُواوَوَ كًَؼةُكامن ِةُس لة   
ِاتبىوُ تا دوايري ػُسِّ ئًَظتاوامن ُِوىو لُ ُِوىو طًَشِايُوَ. جاسّ وابىو لُبُس ٌاسَذةُتًاُ  
لُ ثشِوُّ طشياًٌَي دَدا و قظًُ ثآ ٌُ دَكشا. طُس طىسِواُ و ُِوتِ بُئاػكشا بُ دَوى ضةاو و  

 ايُوَ دياسبىو و دَبًٍشا.طُس و سِووّ ومىك خامن و ئًرباًِي ئاغ
ئُواُ بُصاسّ بُػُوَ كؽ و وةا  طىَيًةاُ بةؤ قظةُكاٌِ وةَ سِاداػةتبىو و لةُ كؤتةايِ         

 قظُكاًٌؼىذا طىمت:
وَ ُِس لُ طُسَتاوَ دَوضاٌِ كُ حمُػيُد وُبُطتِ وَ ًٌةُ و دوايةًؽ  وُبُطةتُكُّ     -

 لُو ِاوطُسطرييُّ بؤ سووُ كشدوُوَ و ثًَِ طىمت.
-  ُ س َُِلةُ بًةت و حمُػيةُد ئةُو وُبُطةتُّ دَو ِاوطةُسطرييُيذا ِةُس        لُواٌُيُ تؤؾ ِة

 ٌُبىوبآ؟  
 ٌُِاطًَكي َُِلكًَؼا و طىمت:

َُِلُّ ضِ! كاتآ كُ ئُو بُ صواٌِ خؤّ بُوَ بَمآ كُ بُ ض ِؤيُكُوَ وٍةِ ًٍَِةاوَ و    -
 ًِض دَوًًٍََتُوَ، و ئُوَ ًِض َُِلُيُكِ تًَذايُ؟  ،وُبُطتِ ض بىوَ

 ثؼكٍاٌُ ثشطِ:ئًرباًِي ئاغا خش
 وَطشّ ِاشيُوَ و طىمت: 
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ذُصدَكًُ ئًَىَ بؤ خؤتاُ داوَسيًُكُّ بكةُُ و سِاّ خؤتةاُ بةذَُ داخةىا ئةُوَ ساطةتُ        -
 وًَشديَك ئاوا بُ رٌُكُّ بَمآ...

 ثُسداغُ ئاوَكًُ لُطُس وًَضَكُّ َُِلطش  و قىوًَكِ ديكًُ لًَذا ئُوجا دسيَزًَ دايُ:
لىو  بُوٍذا ٌاًٍَِآ  ووٍِ ٌةاوآ و دوايةًؽ ِةُس خةؤّ      صؤس ضاكي دَصاٌِ كُ حمُػيُد -

ساٌُطش  و ثًَِ طىمت كُ تا بابت  وىغاصَكُ ٌُخاتُ طُس وَ و بُ ٌاوّ وًٍُوَ ٌةُكا   ِةُس   
 بؤ ثًَتىايُ وَ عاػقِ ضاو و ئُبشؤّ تؤ ببىوً كُ ِاتىووُ خىاصبًًٍَُ ؟ ،ئُوَ ذاَلتُ

كِ يُكرتياُ كشد. ئًرباًِي ئاغا لةُ سووّ داخ  ئًرباًِي ئاغا و ومىك خامن ٌاباوَسِاٌُ طُيشيَ
 و دَلظؤصيُوَ طُسيَكِ بادا و طىتِ:

ئُوَ ٌضيكُّ طةآ طةاَلُ كةُوَ     ،ئُوَيُ كُ دََلًََ كُغ دَلِ كُطِ ثآ ٌاخىيٍَذسيَتُوَ -
 صاواّ ئُو بٍُواَلُيًُ كُضِ ًَِؼتا حمُػيُدً ُِس ٌٌُاطًىَ.

 بًٌُطُساًًٌُوَ ثشطًي:
كةَِ   ،تىامن ثؼتِ ثآ ببُطتي؟ ضةؤُ بتةىامن بةاوَسِ بةُ قظةُكاٌِ بكةًُ      ئًَىَ ثًَتاٌىايُ ب -

دَتىاٌآ طشٌَتِ ئُوَ بذا  كُ دواّ بٌُاو كشدٌآ وىغاصَكُؾ وَ تُآل  ٌةادا و وىذتةُسَوآ   
 ٌاًٍَِآ.

 ومىك خامن بُ ٌاقايمًُوَ طىتِ:
ً ٌاواقىوَلًُ دَكا دَضةآ بًَىَرٌةآ دَيٍةِ. بةُخىداّ قُطةًُ ِةُسبًبًٍي ئةُوَّ لةُصاس         -

قىسبُطُسّ كُ رٌُ جىاُ و ٌةاصداس و ٌُجًبُكةُّ    ،بآ غريَتُّ ٌا ثًاوَ ،بًَتُدَسآ ثًَِ دََلًَي
ئُوَ ُِس دََلًَي ئُو رٌةُ ٌىوػةتُ و كؼةتُك و دوعايةُكِ بُصاسيةذا       ،خؤّ بُ بًَىَرًٌَكِ بذا

 كشدووَ يا...
 ئًرباًِي ئاغا بُبآ ذُوطَُلُيًًُوَ قظُكُّ ثآ بشِّ و طىتِ:

حمُػيُد ُِس بؤ خةؤّ لةُو رٌةُّ دَوَػةًَتُوَو قابًةن       ،قظاٌُ ضري دَياٌكُّ ٌابابُ ئُو -
وػاياُ و ػايظتُّ ويًُ ضةِ بُطةُس ٌىوػةتُ وكؼةتُك و ئُفظةىوٌاٌُوَيُ! كضةُكًُ تةؤؾ        

 كاسيَكِ ضاكت كشدووَ كُ ِاتىويُ ئًَشَ.
 بُػُسوًَكُوَ طىمت:

ُ تىوػِ وّ بىوً صاٌةًي  ئُوػؤ بُختي ُِبىو كُ كاكُ ظيُدً ديت و ُِس دَو طاتُػذا ك -
كُ خىدا ًَِؼتا سِووّ لُوٍِ بآ دَطُآل  و بٌُةذَّ ًِضةِ خةؤّ وَسٌةُطًَشِاوَ و بةُسََلآلّ      

ئًذّ تىاٌاّ ئُو ُِوىو طىوكايُتًًُ ًٌُو ئُو رياًٌُ ئاوا ثآ ٌاضًَتُ طةُسآ و لةُ    ،ٌُكشدووَ
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ُّ رياٌةًُ ِةُس   تىاٌاّ وَ بُدَسَ بؤيُ ُِس ضؤًٌَكِ بةىوَ دَبةآ طةُسَ ثةُتًَكِ ئةُو طَمؤَلة      
ببًٍىُوَو بُخؤً دابًَىُوَ و ئُطُس طُسيؽ ٌُكُومت ئًذّ ئُوَ ُِسضِ تاٌى ثؤّ ئةُو رياٌُيةُ   

 ُِوىوّ دَثظًٍَي.
ٌاصامن ضٌُذ طشيابىوً كاتآ كُ طُسً َُِلًٍَايةُوَ ضةاوَكاٌِ    ،طشياُ سيَِ قظاٌِ زيَ طشتبىوً

ًٌي خظتٍُ ٌةاو دَطةتُكاصيُوَو ثةًَي    ومىك خاصيًَؽ لُبُس طشياٌآ طىوس َُِلطُسِابىوُ. دَطتُكا
 طى :
-  ُ ُ        ،تكا دَكًُ سيبةىوس ئُطةُس   ،ئًَةىَ و ئًةرباًِي ئاغاػةي بةُ قظةُكامن ٌاسَذةُ  كةشد

 بُياٌِ صوو دَضىُوَ واَلآ با . ،بفُسوىوُ ُِسئًُ ػُو لًَشَ  
ُِسوا كُ دَطتُكامن دَ دَطتِ ومىك خاصيًذا بىوُ ئُو ُِس دَلدؤػِ دَداوةُوَ و ِةُوَلِ   

 َدا بُقظُكاٌِ بشِيَكي لُ ئًَؽ و ئاصاسو سٌَخ و راٌُكاُ كًُ كاتُوَ.د
 ئُوجا بُ دٌَطًَكِ لُسصؤكُوَ ثشطًي: ،طُسً بَمٍذ كشد و دَضاوَكاًٌُوَ ساواً

لُ كىيَي سآ َُِلُ كةشدووَ و السِآ بةىو    ،بُالّ ئًَىَ لُكىيَِ ئًُ رياٌُوذا بَُُِلُ ضىو وً -
ِ حمُػيُدّ بىوً؟ كُطىكاسً دَسُِقِ ئُو ريةامن كةُوًاُ ضةاكُ    وً؟ ئايا بُسِاطتِ رًٌَكِ خشاث

دَطُأل كشدوويَ؟ باػُ دَبىو لُوَ صياتش ضًاُ كشدبايُ كُ كشدووياٌُ و ض واوَ ٌُيكُُ؟ حمُػيةُد  
ضِ لُ طًاٌِ وَ و كُطىكاسَكًُ دَوآ! ئُو رٌُ تُآلقذساوَ ضِ ثًَىَيةُ وا حمُػيةُدّ ػةًَت و    

ثشطًاسطُلًَكَ كُ خُسيكَ وَ  ،تُواوّ ُِوىو ئُو ثشطًاساٌُػُيذا و ػًفتُّ خؤّ كشدووَ؟ 
ػًَت دَكُُ كُضِ وَالوًَكًؼًاُ بؤ ٌا دؤصوُوَ. ئُوَؾ ٌُ لُبُس ئةُوَّ كةُ وَآلوةُكاًٌاُ    

وَ ُِس ئُوَّ ٌاصامن كُ حمُػيُد بؤ بُساوبُس تُواوّ خؤػُويظةتًُ كُطةىكاسَكاٌِ    ،ٌا ،ٌاصامن
ُ رياٌةذا ضةِ دَوآ كةُوَ ٌةاتىامن بًةذَوآ؟ دووبةاسَ       باػُ ئةُو لة   ،وَ  اللىو  و دسِدؤٌطُ

بُ دٌَطِ بُسصَوَ دَطشياً و ػاٌُكامن لُبُس ًٌُِظكِ طشياٌآ َُِلتُك َُِلتةُكًاُ   ،طشياوُوَ
بىو. ومىك خامن و ئًرباًِي ئاغاؾ ُِس دَلًاُ دَداوُوَ. ئًرباًِي ئاغا ثًَِ وابىو كةُ لةُ دوا   

سّ لُبُسد بذا  و ئُو دَوِ ثُّ بةُ َُِلةُكاٌِ خةؤّ    دوايًًُكُيذا حمُػيُد سؤريَك ُِسدآ طُ
 بُسآ.

 ومىك خامن بُ دٌَطًَكِ تىوسَِوَ طىتِ: 
ذُصدَكًُ ئُو طُسَّ بُو لُػُيُوَ ٌُوًٍَآ بُآلً ثُّ بُ َُِلةُكاٌِ خةؤّ ببةا  و ِةُس     
ئُوٌَذَؾ بضاٌآ كُ ئُو وٍذاَلُ بُطتُصواٌُ بآ طىٌاُِ جىاٌِ و جاذًََمِ و وًَؼكِ خةؤّ بةُ   
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باٌِ ئُو رياٌةُّ كةشدووَ و ًِضةِ ثةآ ٌةُواوَ دَطةُأل ئُوَػةذا كةُ بشاوةُ بةُآلً ثةًَي            قىس
 كُطشوكُوايُطًًُ بشايُكِ ئاوا الطاس و بآ غريَتِ وَكى ئُوً ُِيُ.

 ئُوجا سووّ دَوَ كشد و بُوًّشَباًًٌُوَ طىتِ:
تا ئًَظة  ،تكا  زيَ دَكًُ ُِس ئاساً و لُطُسخؤبُ. دوايةُ ِةُوىو ػةتًَك ضةاك دَبًَةت      -

تؤثًَىيظتًت بُ خُو و ذُطاٌُوَيُ. خىا سَظيآ بُ تؤو بُو كؤسثَُلُّ بكا كُ دَصطتذايُ بَُلكُ 
 ّ ُِطةتُ بضةؤ ئةاويَكِ بةُ دَطةت و       ،ئُو ُِتًىَ بآ ئُقَمَُّ بًًََتُوَ طُس ِؤؾ و سِيَِ خةؤ

ك ئاصيضَكًُ ئةًؽ بةُ طشياٌةآ ثًَة     ،دَوىضاوتذا بكُ ًٍَِذَ طشياوّ سٌَِطت بُ سِوواٌُوَ ٌُواوَ
حمُػيُد ػاياٌِ ئُو لًَّاتىويِ و قىسباًٌاٌُّ تؤ ًٌُ و لًَِ ٌايُ. بُساطةتِ   ،ٌايُ  و ضاك ٌابآ

 تؤ لُوٌاُ و صيُك بُذُساً و بآ غريَتُ خُطاسّ.
دَطُسَتاّ صطتاًٌَذا بىويَ و بةُو بايةُ    ،بُ صؤسيُ ومىك خاصيآ ُِطتاً و ضىووُ ذُطاسآ

 ذاِاتُوَ و ًٍَِذيَكي دأل داوشكايُوَ.طاسدَّ لُ دَوىضاوّ داً فًٍَكايُتًي ثًَ
ئاويَكي بُ دَوىضاواوذا كشد و ِاشيُوَ رووسآ. ومىك طًٍِ ضا و وًىَّ ًٍَِابىوٌُ رووسآ. 
ضىٌكُ صؤسيؽ لُ ػُوآ سابشدبىو ُِطتي بُ بشطًًُتًُكِ صؤس دَكشد. تكةاً لةُ ومةىك خاصيةآ     

ىك خامن كُ بؤ خؤػِ ُِس بشطةِ  كشد كُ ئُطُس ضًَؼتِ ئًَىاسآ ًِض واوَ بؤً بًٍَآ بًدؤً. وم
بىو ثًَؼًٍاسَكُوِ صؤس ثآ خؤؾ بىو و ًٍَِذيَكِ ضًَؼت طُسً كشدَوَ و ُِوىو لُ ُِوىو لةُ  

 دَوسّ طفشَّ خشِبىويٍُوَ و ٌاصياُ خىاسد.
دواّ ٌاخنىاسدٌآ و ضا خىاسدٌُويَؽ دوو دَطتُ ٌىيٍَِ ُِس دَ ُِواُ رووسدا ساخظت. طُسً 

وا. كُ بُطُسدمُ ثشطًاساويًُكاٌِ وَ صاٌِ بُسلةُوَّ وةَ قظةُيُك    لُ دَطتُ ٌىيٍَُكاُ طىوسِ
 بكًُ طىتِ: 

ثًَىىابىو سٌَطُ بُ تًٌُا ٌىوطتٍآ دَو رووسَيذا  ،ئُوَ جًًَُكًاُ بؤ تؤو ئُويذيؽ بؤخؤً -
 بؤيُ لُالّ تؤ دٌَىوً تا بُ ئاطىودَيِ و بآ غًُ و خُياأل بٍىوّ و عُطًًَتُوَ. ،برتطِ

دَلظؤصيًُيي كشد و ضىووُ طُسجًَِ بُآلً تةا طةبُيًٍَي خةُو ٌُضةىوَ      طىثاطِ ئُو ُِوىو
 ضاواُ و تا بُياٌِ ضاوً لًَك ٌٌُاُ.

 ،بُياٌِ صوو لُجًَِ ِاشيُدَسآ و بُو طةُسواّ صطةتاٌُّ كُوشيةُ سِاويَضةكاُ لةُ ذُطةاسآ      
 دٌَُِاوّ خؤوذا وا دَطىوتاً كُ ُِطتي بُ طُسواّ صطتاٌآ ٌُدَكشد. طُعاتًَك ضىو تاومىك

 خامن و ئُوا ًٌذيكُؾ لُ خُوآ ُِطتاُ.



 137 

كُ ومىك خامن ُِطتاو وٍِ لةُ ذُطةاسآ ديةت ساويَكضةاُ دَكةًُ  بًٌُطُساًٌةُوَ ِاتةُ        
 ذُطاسآ و طىتِ: 

سَِا طًاُ، ئُوَ بةؤ بةُو كةُسِّ بُياًٌةُو بةُو طةُسوايُّ لةُ دَسيَةِ؟ وَسَوَ رووسآ          -
وَسَ رووسآ بةُ ثًاَلةُ ضةايُكِ     ،ًُدَكة  ،ُِس ئًَظتا قاوََلتًًُ ئاوادَ دَكًُ ،طُسوا  دَبآ

 طُسواّ لُ لُػت دَسكُ.
ومةىك خةاصيًؽ بةُ وريَباًٌةُوَ وَآلوةِ       ،بُسَوالّ ومىك خاصيًَىَ ضىوً و طآلوً زيَ كةشد 

طآلوَكُّ داوُوَ و دَطتًَكِ بُسوووُتًَؽ داًٍَِا و لُ ديتٍآ دَوىضةاوً كةُ بةُ طةُسوايُ     
 طىوس َُِلطُسِابىو صَسديَكِ ِاتآ و طىتِ:

-    ُ ساطةت وَك رٌةُ ديّاتًًةاُ لًَىَكاٌةت وَك      ،وَسَ لُبُس ئاويٍَُّ طةُيشيَكِ خةؤ  كة
 غىٌضُّ ثؼكىتىوُ! ٌاصاٌِ كُ بُو جؤسَ ضٌُذ جىاٌرت دَبآ.

ومىك خامن بُسدَواً طُسّ دَكشدوُ طُسآ تا تؤصآ لُو غًُ و خُفُتاٌةُّ دَدَلىةذا بةىوُ    
 ُ ظيةةُدّ قاوََلتًىةةاُ دَكةةُؾ و طةةىوك بكةةا. بةةُ صؤسيةةُ ومةةىك خةةامن و ئًةةرباًِي ئاغةةا و ئ

دَوسوبُسيَكِ طُسوىطىسِ و ثشِطؤصدا خىاسد. دواّ قاوََلتًُ وؤَلُمت لةُ ومةىك خةامن و ئًةرباًِي     
ئاغاّ خىاطت تا دَطُأل ئُظيُديذا بضىُوَ واَلآ با  بُآلً ئًرباًِي ئاغا ٌُيًَّؼت و سِيَِ ٌُدا 

َ  بةُبآ ئةُوَّ كةُ كُطةىكاسَكًُ     و داواػِ لُوَ كشد ًٍَِذيَك ساوَطةتي بَُلكةُ ئةآ بتةىاٌ    
ٌاسَذُ  و ًٌطُساُ كُُ دَطةُأل حمُػيُديةذا قظةاُ بكةُُ و واّ زَي بكةُُ كةُ دَطةتبُسداسّ        

 وىذتُسَوآ بًَت و خاٌىويَكِ بطشُ و لُوآ بطىاصٌُوَ.
دَطُأل ئُوَػذا كُ وَآلوُكُّ حمُػيُديي دَصاٌِ و ػاسَصاّ درَكشداسَكُّ بىوً بُآلً لُبةُس  

امن و ِاوطُسَكُّ وابريٌُكٌُُوَ كُوَ َُِلٍاكًُ و دَطُأل وًَشدَكُوذا ٌاطىدمًَي ئُوَّ ومىك خ
و ٌايُوُ سَِدايُ و ُِس ئُو كُلمُسَقًاٌُّ وَ بىوَ كُرياٌِ بُو سؤرَ طُياٌذوويَ قبىَلي كةشد.  
ئًرباًِي ئاغا خؤّ ئاوادَكشد و دَطُأل ئُظيُديةذا ضةىوٌُ وىغاصَكةُّ حمُػيةُدّ تةا قظةُّ       

كُُ و ئُويؽ دَطَُلُ خىياٌذا بًٍٍَُوَ واَلآ خؤياُ. بُو ًِىايُّ بتةىاٌَ بةُ قظةاُ    دَطَُلذا ب
 واّ زيَ بكُُ بًَتُوَ طُس ِؤؾ و دَطُأل واأل و رياُ ورُ و كؤسثُكُيذا بظاصآ.

ضٌُذ طُعاتًَك بُطُس ضىوٌآ ئًرباًِي ئاغا و ئُظيُديذا دَضىو و وَ وومىك خامن ئةاساً و  
ىو. بُ باػِ دَوضاٌِ كُ حمُػيُد ضؤًٌاُ سووبةُسِوو دَبًَتةُوَ و ئةُوَؾ    ئؤقشَواُ زيَ َُِلطريا ب

 ُِسدَبىوَ وايُّ ػُسوُصاسيُ وَ.
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ُِوا بُتُواوّ  ،واوَيُك سابشد بُآلً ئًرباًِي ئاغا و ئُظيُد و حمُػيُد ض ُِواَلًَكًاُ ٌُبىو
َلآ ومةىك خةامن بةُ    تاسيك ببىو كُ ئًرباًِي ئاغا و ئُظيُد بُطىوس َُِلطُسِاويًُوَ ِاتٍُوَ وا

ديتٍآ دَوىضاوّ ئُواُ ُِوىو ػتًَك تًَطُيِ و بُبآ تاقُتًُوَ لُطةُس وىبًَمُكةُ داًٌؼةت.    
وَ ُِس لُطُسَتاوَ ُِوأل و كؤػؽ و دَطت  ثًَؼدُسيُ وامن بؤ ٌاو بزيى ئاػتبىوٌُوآ دَصاٌةِ  

َوآ و كُ بآ ئُدماوُ. صؤس ضاكي دَصاٌةِ كةُ حمُػيةُد واػةًَت و ػةُيذا و ػةًفتُّ وىذتةُس       
عًؼقِ وّ لُبري بضةًَتُوَ.   ،دَطَُلُويذا بىوَ كُ ئُطتُوُ ُِسوابُئاطاٌِ و بُ ضٌُذ قظًَكاُ

ئًرباًِي ئاغا بُ سوخظاسيَكِ طىوس َُِلطُسِاو و تىوسَِوَ و بآ يُك وػُ داًٌؼةتبىو و طةُيشّ   
 ئُو َُِلىُّ دَكشد لُ ثًاَلُّ ضايُكُوَ َُِلذَطتا. ومىك خامن خؤّ ساٌُطش  و ثشطِ:

لُوَتُّ ِاتىويُوَ ُِس قظًَكِ  ،ئُوَ ٌُبىوَ ئًؽ ،دَ ػتًَكِ بَمآ ثًاوَكُ ،باػُ دَّ -
ٌاكُّ ُِس ٌُبآ بَمآ ضبىو ض ٌُبىو؟ حمُػيُد  ديت قظُ  لُطُأل كشد؟ ياُ ٌا؟ وَآلوِ ضةبىو؟  
ساطتًُكُّ حمُػيُد ئُو جؤسَ ئًؼاٌُ بؤ دَكا؟ وُبُطةتِ ضةًُ؟ ئًةرباًِي ئاغةا طةُسّ بةُسص       

 بُتىوسَِيًًُوَ طىتِ: كشدَوَ و
ض بَمًَي خةامن؟ وََلةآل ِةِ ساطةتًُكُيت دَوآ بًَذٌَطًُكةُّ وةَ لُبةُس خةاتشّ سَِةا           -

ئُو ثًةاوَ   ،وَ ػُسوُصاسّ ئُوَيي كُ تٌُاٌُ  قظُكاٌِ بشايُكُ  ُِس بكُوُوَ ،خاتىوًًٌَُ
ئُو رٌُ فشيؼتُ  ضٌُذ ٌضً و بآ ئابشِوو بىوَ و ئًَىُ ٌُواٌضاًٌىَ. ساطتًُكُيت دَوآ وَ ثًَىىايُ

بىوَ كُ تا ئًَظتا تىاًٌىيُتِ دَطَُلُويذا بزّ لُ ساطتًذا ئُو كًَىيَك بىو كُ تةا ئًَظةتا خةؤّ    
 ساطشتىوَ و وسد و خاؾ ٌُبىوَ.

 ئًرباًِي ئاغا كُوًَك وَطتا و دَطتِ ثًَكشدَوَ:
واَلةآ  كاتآ كُ بشايُكُ  صاٌِ سَِا خاتىوُ لًَشَيُ و دويٍَآ ػُوآ ئُظيةُد ًٍَِاويُتةُوَ   

خؤواُ دَطتِ بُػُسِ و ُِسايُ كشد دَطُأل وَ و ئُظيُديذا و بُطزواُ داِا  كُ بُقظُّ كَِ 
ًَِؼتىوواٌُ يا ًٍَِاوواٌُتُوَ ئًَشَ. وَ و ئُظيُديذيؽ ُِسضِ كشدواُ و كشاٌذواُ و لُ ُِس 

ًَتُ ِةُسطًض قظةُّ ٌاضة    ،اليُكًُوَ بؤّ ضىويَ ٌُواٌتىاٌِ دَطَُلُ خؤواًٌذا بًًٍٍَةُوَ ئًَةشَ  
ًَؼكِ و ًِض وَسٌاطشآ و ُِس لُطةُس طةآ جةاس بًظةتُّ خؤيةُتِ و ئةُو ِةُوىو صؤسّ و         و

 ثًَذاطشتَ و طىوسبىوٌاٌُّ وَ و ئُظيُدّ بآ ئاكاً بىو و ٌُِا  و ٌُِا .
 ئُوجا ئًرباًِي ئاغا سووّ دَوَ كشد و طىتِ:

َّ ِةُس بَمةًَي   وَ ػُسوُصاسّ تؤػي كضُكًُ كُبىووُ وايُّ ئاصاسداًٌَت بُآلً دَبآ ئُو -
و صؤسيؽ سردَ لُطُس ئُوَّ كُ تةاصووَ   ،كُ حمُػيُد ِاتؤتُ طُس ئُوَّ كُ تؤ ُِس تُآل  بذا 
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دَبآ ئُو كاسَ ئُدماً بذسآ و تُواوببآ. بُكىأل دَطشياً و لُ ٌاخِ دَلُوًَ تةىوك لةُ حمُػيةُدّ    
ئاغاً ُِطت بةُ   دَكشد كُ ئاوا ػُو و سؤرّ زيَ كشدوووُ طشياُ. بُبًظتٍآ قظُكاٌِ ئًرباًِي

ذُصً دَكشد طُسً لُ ديىاسّ دابايةُ و بةُ ِةُوىو     ،وسد و خاؾ بىوً ،داسِواً ،طىكايُتًُ كشد
 ٌُفشَ  لُ تؤؾ رياٌِ... ،ٌُفشَتت زي بآ حمُػيُد ،ًَِضّ خؤػي ِاواسً كشدبايُ

 ومىك خامن بُطثايِ دَطتًَكِ بُطُسيذا ًٍَِاً و بُسِقًَكِ ئاػكشاوَ طىتِ:
ثًَةت واٌةُبآ بةؤ دَلذاٌةُوَو ًَِىسكشدٌةُويَت       ،حمُػيُد لُ تؤ ٌاوَػًَتُوَ ،وُطشّ ئاصيضً -
لةُوَّ ضةاكرت كةٌُاوّ ثًةاويَكِ وا       ،ٌا بُ خىداّ ُِس بُسِاطتِ لُ تؤ ٌاوَػًَتُوَ ،وادََلًَي

بُ خىداّ وَ ػُسوُصاسّ تؤ و كُطىكاسَكُػتي. ِةُسوَك ئاطاداسيؼةِ وةَ     ،لُطُس ٌُوًٍَآ
ثًَتىايةُ لُبةُس ضةِ؟ ضةىٌكُ      ،ًٍَِاوُ و ِاوىػؤيُكِ واػي دَطَُلةذاٌري صؤس دَوًَكُ واصً زيَ 

وًٌُزَّ بؤ تُآل  دا؟ ُِس لُبةُس ئةُو    ،ثًَتىايُ ثًاوَكُّ وًٌُزَّ  ،لُبُسََلآليًًُ ياُ بًَضاسً
بُسََلآليِ و بآ بٌُذ و باويًُّ ٌُبىو، وََلآلِِ ٌاضاس ٌةُ  ِةُس بةُ صواًٌؼةي داٌايةُ كةُوَ       

 كاسو بٍُواَلُػي. خاوٌَِ ئُو كُغ و
دواّ طُعاتًَك باغ و طفتىطؤ دَسباسَّ حمُػيُد و سَفتاسَ ٌالُباسَكاٌِ داواً لُ ومىك خامن 
و ئًرباًِي ئاغاّ كشد تا بضىُوَ واَلآ با . ومىك خامن صؤسّ ثُلُ كشد كُ ئُو ػُوَؾ ُِس لُ 

 واَلآ واُ   و بُياًٌؽ بضىُوَ واَلآ با  بُآلً ومي ٌُدا.
 شد تا صووَ ثٌُا بُسوُوَ بُسو باوَػِ دايكي.  ذُصً دَك

كُ ومىك خامن وٍِ بُو ذاَلُ ثُػًَىَوَ ديت ئًذّ ضًذيكُّ ثآ داٌُطش  و وٍةِ دَطةُأل   
ئًرباًِي ئاغايذا ٌاسدَوَ و بؤ خؤّ لُ ػُسوآ سوواُ سووّ ٌُدَِا  ضةاوّ بةُ ضةاوّ بةا  و     

يِ سيًَُ بةُسدَواً دَلةِ دَداوةُوَ و    دايكي كُوآ بؤيُ بؤ خؤّ ٌُِا . ئًرباًِي ئاغا بُ دسيَزا
داواّ زيَ دَكشدً تا دَكشآ ُِس لُطُسَ خؤو ئاساً   و بُ غُواُ خؤً لُ ٌاو ٌُبًُ ضىٌكُ ًِض 
كاسيَك بُ غُواُ ثًَك ٌايُ و لُو باوَسَِػذابىو دوايًًُكُّ حمُػيُد ُِس ديَتُوَ طُس واأل و ذاأل 

ًةرباًِي ئاغةا بةُ ػةُسوُوَ و بةُكىستِ ػةُوّ       ئ ،و رياٌِ خؤّ. دواّ طُيؼتٍُوآ واَلُ با 
ثًَؼىو و ضىوٌآ وٍِ بؤ واَلُ خؤياُ بؤ با  و دايكي طًَشِايُوَ و دواّ طُعاتًَك قظُو بةاغ و  

 طفتىطؤ دَطُأل با  و دايكىذا خىا ذافًضّ كشد و ضؤوَ واَلآ خؤياُ. 
يَي و داوايةاُ زيَ  با  و دايكي ُِسدووكًاُ بُ داخُوَ لُوَّ كُ سوويةذاوَ كُوتٍةُ دَلذاٌةُو   

كشدً كُ ُِسضِ بىوَ و سوويذاوَ ُِوىوياُ بُ دووس و دسيَزّ بؤ باغ بكًُ و بؤياُ بطًَشِوةُوَ.  
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وًٍؽ بُدًَ لؼىُلؼىِ طشياًٌَىَ ُِسضِ ُِبىو ُِوىويي بؤ طًَشِاٌُوَ و لُ كؤتايِ قظةُكاصيذا  
 طىمت:
اتَ تًٌُا ئًَىَ و بابُ ِؤّ ُِوىو ئُو بُد بُختِ و سٌَخ و ٌاخؤػًاٌُّ كُتىوػِ وَ ِ -
ئُوَ ُِس ئًَىَ بىوُ كُ تًٌُا ذًظابتاُ بؤ سِوواَلُتِ دَسَوَّ كُطاًٌَك كةشد و بىوٌةُ    ،طُوسَُ

ِؤّ ُِوىو ئُو ٌاخؤػًاٌُّ وَ. بريتاٌُ ضؤٌتاُ طىآ ٌُدايُ داد و بشِؤ و طشياٌِ وَ ووٍتةاُ  
ٌُدَِاشيُوَ ئًَةشَ و ئةُوَؾ   وَك ػتًَكِ صيادَ طُيشكشد؟ ئًَظتاؾ ئُطُس جًًَُكي ُِبايُ ُِس 

 ضاك بضاٌَ ُِتا وا  و سيًٍَي طُسدٌَِ ئًَىَ و بابُ طُوسَّ ُِسطًض ئاصاد ٌاكًُ و ٌاتاُ بُخؼي.
بابُ طُسّ بُسدابؤوَ و ًِضِ ٌُدَطى  و دَبريو خُياآلٌُوَ ضىو بىو. دايكي بُ كىأل دَطشيا 

 و بٌُاَلُ يُكُوَ طىتِ:
ئةُو ئةًَؽ و ئةاصاسو سَدمُػةت كًَؼةاوَو قظُػةت       باػُ تؤ ضؤُ ئةُو ِةُوىو واوَيةُ     -

ٌُكشدووَ؟ ئُوَ ئًَظتا بضامن بؤ تا دَِا  سؤر بةُ سؤر ِةُسكض و الواصتةش دَبةىوّ و دَبًٍَظةاّ      
دَصامن وَ و بابت بُساوبُس تؤ و رياٌِ تؤ صؤس كُوتُسخةًُ بةىو ويةَ بةُآلً طةىيٍَذآ دَخةؤً       

 ،ئًَظتاؾ ٌُضةىوَ بضةآ و دسٌَةط ٌةُبىوَ     ،كُلًَشَ بُ دواوَ ًِض كاتآ بُ تًٌُا  جآ ٌاًََِمي
غُوآ وُخؤ ُِطتُ بضؤوَ رووسَكُّ جاساٌت و ًٍَِذيَك وَذُطآ و ئًؼةُكاٌِ دّ بةؤ بابةت    
لًَطُسِآ. ضٌُذ سؤريَك بُطُس سؤيؼتٍآ وةَ وِاتٍةُويَي بةؤ واَلةآ بةا  كُضةِ حمُػيةُد ِةُس         

ضٌُذ جاساُ با  ضىو بىو تةا   وًَؼًؼِ زيَ وًىاُ ٌُبىو و ًِض ٌُِطاويَكِ ئاػتبىوٌُويَِ ٌٌُا.
بًذويٍَآ و قظُّ دَطُأل بكا  بُآلً ض جاساٌِ ٌُديبؤوَ و وَك بَمًَِ بىوبًَتةُ دَلؤثةُ ئاويَةك و    

 عُسد قىوتِ دابآ.
 دايكي دَيطى :

كضُكًُ دًٌََى بٍُواَلُّ وُدا وا باوَ كُ رُ بُ جمِ بىوكًًٍَُوَ دَضتُ واَلُ وًَةشدّ و   -
 ُ رُ ٌابةآ لُطةُس ِةُوىو ٌةاكؤكِ و      ،واَلةُ وًَةشدّ ديَتةُ دَسآ    ُِس بُكفٍِ طثًًُوَؾ لة

ئًَظتا ئًذّ ئُو رياٌُ ُِس تًٌُا ئِ تةؤو   ،كًَؼىُكًَؼًَكِ لُ واأل و ذاأل و رياٌِ خؤّ بتؤسآ
حمُػيُدّ ًٌُ بَُلكُ ئُو كؤسثُّ دَصطًؼتذايُ ئُويؽ وافِ رياٌِ دَطُأل دايك و بابًذا ُِيُ و 

َُِلٍاطشآ لُبُس خؤتاُ ئُو ُِقُّ لةُو وٍذاَلةُ بةآ طىٌاِةُّ      ُِقِ بُطُستاٌُوَ يُو خىاؾ
بظتًٍٍَُوَ. حمُػيُد ٌاَلآ ئُو رٌُّ ديٍَآ ئُدّ كىا؟ ئُدّ بؤ ٌايًٍَّآ؟ ئُطُس ئُو ساطةتذَكا   
ئُدّ بؤ ٌايُ تؤ تُآلقذا؟ ئُوَ ٌضيكُّ ثاصدَ سؤرَ تؤلًَشَّ ئُدّ بؤ ئُو تا ئًَظتا ِةٌُطاويَكِ  

 ٌٌُاوَ؟
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قظُكاٌِ دايكُكُّ ثؼت ساطت دَكشدَوَ بةُآلً وةَ دوو دَلةِ قظةُكاٌِ      وبابُكُ بُطُس
دايكي بىوً ساطتدي و يا ئُوَّ كُ حمُػيُد بُسِاطتِ ًٌاصّ جىدابىوٌُوَّ لةُ وةَ ِةُبآ ئًةذّ     
ئُوًَ بُ يُكحاسّ لُال طاغ بؤوَ كُ وُبُطتِ حمُػيُدّ لُو ُِوىوئًَؽ و سٌَِةخ و ئاصاسداٌةُّ   

 كاسَكًُ ٌاضاسكا وىغاصَكُّ بٌُاو كُيَ.وَ تًٌُا ُِس ئُوَيُ كُطى
 ،ٌضيك ًٌىَسِؤّ ذُظذَُِوري سؤرّ واٌطِ صطتاٌآ بىو كةُصٌَطِ دَسكةِ ذُطةاسآ لًًَةذا    

طاالس سايكشدَ ذُطاسآ و دَسكُّ كشدَوَ و دواّ ضٌُذ دقًقًَكاٌِ باٌطِ دايكُّ كشد. دايكُ 
ًقًَكةاُ دايكةُ بةُ    طُسثؤػِ بُطةُسّ دادا و ضةىوَ بةُس دَسكةِ ذُطةاسآ. دواّ ضةٌُذ دَق      

سٌَِطًَكِ ثُسِيىَوَ ِاتُوَ ًٌَى واَلآ ئُو ٌاوُيُّ ثؤطتُضِ ًٍَِةا بةىوّ دايةُ دَطةت بةا .      
تُواوّ دًٌاً بُطُسدا سِوا. حمُػيُد  ،ئاطاداسيُ دادطاّ بىو كُوًٍاُ بؤ دادطاّ ثآ داواكشد بىو

َواواُ دَطةُأل يةُكرتدا   ػكايُتِ لُوَ و ئُظيُدّ كشد بىو كُ ئًَىُ ُِسدووكىاُ ثُيىٌَذّ ٌاسِ
وةَ دَطةُأل حمُػيةُديي ػةُسِ و      ،ُِيُ و بُطىيَشَّ بشِياسيَكِ ثًَؼرت كُ دَطةُأل ئُظيةُدّ دساوَ  

ُِسابىوَ و لُ واَلآ ضىووُتُ دَسآ. بابُ دواّ خىيٍَذٌُوَّ ساطُياٌذٌُكُ صؤس بُطُختِ لُسصّ 
ىاٌُوَ دَيطشواٌذ. طةُسدمًَكي دايةُ   و لُ تىوسَِيًًاُ و لُسِقاُ دداٌِ دَضريَِوَ دَبشدُ و لُبَ لًَ

سٌَطُ ثُسِيىَكُّ سوخظاسّ دايكي و ثؼتاو ثؼت كؼاوُوَ و ثاَلي وَ ديىاسيُوَ دا. دًٌةاً لةُ   
 ثًَؽ ضاواُ تاسيك و ٌىوتُك بىو و ئًذّ ئاطاً لُ ًِض ٌُوا.

كاتآ كُ وَئاطاِاشيُوَ و ضاوً َُِلًٍَاٌُوَ با  طةُسّ دٌَةاو دَطةتُكاٌِ خةؤّ طشتبةىو و      
فشوًَظك بُضاوَ  ،ُطثايِ لُ دَوىوضاوّ دَداً. دايكي لُطُس و سووّ خؤّ دَدا و دَيضسيكاٌذب

 ثًاواٌُكُّ باسيذا ِاتبىوٌُ خىاسآ و بُئاساوِ دَيطى :  
طىيٍذ بُو خىدايُّ ُِس كاسيَكِ لُ دَطتي بآ بؤ  دَكًُ ُِس ئُوٌَذَ تؤ بَمآ تا وَ بؤ  

 ئُدماً بذًَ.
 بُ طشياٌُوَ طىمت:

وَ ػتُ لُ دَطت ضىوَكامن لُ تؤ دَويَتُوَ ػةتِ ئةُو سؤرَ خةؤؾ و ػةاديًُ بةآ       بابُ -
 ئاطايًاٌُّ ُِوبىوُ بشِؤ و ئُواًٌُ بؤ لُ بابُ طُوسَّ بظتًٍَُوَ.

 بابُ وٍِ بُطًٍطِ خؤيُوَ طىػِ و بُكىأل طشيا و بُدًَ طشياًٌَؼُوَ ُِس دَيطى :
 ،تةُوَسّ و خؤػةِ تؤوةاُ دَكةشد    وَ و بابُ طُوسَ تًٌُا و تةًٌُا ِةُس ئةاسَصووّ بُخ    -

 باوَسِكُ.
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ئُو واَلُ ثشِ ُِيًاِىوَ جُدماَلُ ببىوَ ثشطُ و واتًُ. ُِسيُكةُ بةُدواّ كةىدمًَكِ ضةؤَلذا     
دَطةةُسِا تةةا لةةُ خةةَُلىَتطاّ خؤيةةذا بةةُطشياٌآ غةةًُ و كُطةةُسَ دأل ثشِووكًٍَةةُكاٌِ خةةؤّ     

 داوشكًًٍََتُوَ.
ياُ كُ بةؤ خؤيةاُ ِةؤّ ساطةتُقًٍُّ     دايك وبا  لُذُروُتِ ضاسَ سَِػًُ جطُس طؤػُكُ

بىوُ فشوًَظكًاُ دادَباساٌذ. ساذًمُ كُ تاصَ طُسوَختِ ػؤسِو ػةادّ و طيىجةؤَلِ بةىو لُبةُس     
غُوُ طًاُ ثشِوكًٍَُكُّ خىػكِ فشوًَظكِ دَسِػت و وًٍؽ بةؤ ضاسٌَىوطةِ ئةُو وٍذاَلةُّ     

 دَصطىذا بىو غُوباس بىوً.
و ػُيتاًًٌُ ِةَُلطشتبىو و بةُ صؤسّ لُاليةُكِ    طاالسيؽ ئًذّ دَطتِ لُبضؤصّ و جُدماَلِ 

جاسّ وابىو كُ دايكُّ بُضاوّ  ،رووسيَىَ بآ دٌَط و طٌُط ياسّ بُ ئىتؤوبًَمؤكُكاٌِ دَكشد
طشياٌُوَ دَديت خةؤّ داويؼةتُ كةؤؾ و باوَػةًُوَ و بُضةاوَ جىاٌةُكاٌِ بًٌُطُساًٌُكةُوَ        

 دَيشِواًٌُ دَوىضاوَ غُواويًُكُّ دايكُ و ئُواًٌذّ.
 لُ سؤرّ دادطا ٌضيكرت دَبىويٍُوَ وَ دَلُ خىتُ و غُوُكامن صؤس تش دَبىوُ. تا

تشطِ ئابشوو ضىوٌآ وًٍاُ ًٍَِابىوَ ٌضيكِ  ػًَت بىوٌآ. ٌُوذَصاٌِ دَبآ ضبكًُ و ضةؤٌا  
ضةىوٌِ وةَ بةؤ واَلةآ واُ وايكةشد       ،وضؤُ ضاوً لُبُس ومىك خاصيآ و ئًرباًِي ئاغاّ ِةَُلًٍَي 

ُكُداس بآ. ئُو ثًاوَ ضٌُذ ثًع وبآ ػُسً و ئابشِوو بىو كةُ ئاوةادَ بةىو    ئُواًٌؽ ئابشِووياُ ل
تؤوُتًَكِ ئاوا وَثاأل خىاسصاكُّ خؤّ بذا؟ ئُوَ وٍِ خؤؾ ٌُدَويظت و لُبًاٌىويَكِ دَطُسِا 

ئُدّ ئُظيُد دَو ًٌَىَيذا طىٌاِِ ضبىو؟ ئُدّ طىٌةاِِ ومةىك خةامن و     ،تالُ وَ جىدا بًَتُوَ
ُوَلًاُ دَدا ثًَكىاُ بًٍٍَُوَ و ئاػتىاُ كٌُُوَ ضبىو كُ وؤسّ ٌاثاكًًُّ ئًرباًِي ئاغاّ كُ ِ

 بُكىسَِ ئاصيضَكُياٌُوَ لكاٌذبىو؟  
دوايًُكةةُّ ئةةُو سؤرَ ديةةاسيكشاوَ ِةةُس ِةةا . وةةَ دَطةةُأل دايةةك و باسيةةذا لةةُ دادطةةاّ 

طةُسَّ  ئاوادَبىويَ. حمُػيُديؽ بُ تًٌُا ِاتبىو و وضٌُذ وُتشيَك بةُو الوَتةشَوَ وَطةتابىو.    
دادطايًُوُ ِاتبىو و ئًَىُياُ باٌط كشدَ داًٌؼتٍآ دادطايُ. ُِس لةُ ضةىوٌُ رووسَويَةىَ وةَ     
ػًَتاٌُ دَطشياً. لُبُسدَوِ قاصيي طىيٍَذ خىاسد كُ قظُكاٌِ حمُػيُد دسؤيةُ و ساطةتًُ بُطةُس    

 ِاتُكًُ طًَشِايُوَ بُآلً ٌُػاًِذيَكي ُِبىو ٌُبَُلطُيُك.
و وَ بُ ديتٍآ ئُظيُدّ دَطُأل دايك و بابًذا ئُوٌَذَّ ديكةًُ   دادطا ئُظيُديؼِ ًٍَِابىو

كىَلِ طشياٌآ ُِطتا و ُِسلُبُسدَوِ قةاصيؽ داواّ لًَبةىوسدمن زيَ كةشدُ كُضةىووُتُ وةاَلِ      
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ئُواُ و بىووُتُ ِؤّ ٌاو صسِاٌِ كىسَِكُياُ. قاصّ داواّ لُ حمُػيُدّ كشد تةا قظةُكاٌِ خةؤّ    
 ُسوًُوَ طىتِ:بكا و حمُػيُديؽ بُ تُواوّ بآ ػ

جٌُابِ قاصّ واوَيُكُ ئُو رٌُ دَطُأل خىاسصايُكُوذا ثُيىٌَذيًةُكِ ٌاسَِوايةاُ ُِيةُ.     -
    ِ ضةٌُذّ   ،ئُو ػُوَؾ بُ طىيَشَّ بشِياسيَكِ ثًَؽ وَختُ كشديُ ِةُساو صٌَةا و ػةُسِو ٌاخؤػة

ُ لًَةذاٌِ ِةُس   ُِوَلي دا ًٌََُِمي  بضتُ دَسّ واَلآ ٌُوتىاٌِ  وئًذّ دَطتي زيَ َُِلًٍَا و كُوشي
بؤ ئُوَّ سِيَِ دَسيَِ زيَ بطشً و ًٌََُِمي واَلآ  بُجآ بًََمآ  بُآلً ديظاٌُوَؾ ُِس ٌةُوتىاٌِ و  
لُ واَلآ ضىوَ دَسآ و ئُوَّ وًٍؽ تًًَطُيؼتىوً ػُوآ دَطُأل خىاسصايُكُوذا بىوَ و ثًَكُوَ 

 ػُوياُ سؤر كشدؤتُوَ.
 تاو ِاواسّ كشد:ئُظيُد خؤّ ثآ ساٌُطريا و لُجًَِ خؤيُوَ ُِط

 كُورت دسؤياُ بكُ.  ،تُسيق بُسَوَ و ػُسً بتطشآ ،بُطًُتِ خاَلُ -
قاصّ داواّ لُ ئُظيُدّ كشد تابًَتُ جًًَُ تايبُتًًُكُّ ساوَطتاٌآ. ئُظيُد وُطةُلُ كةاُ   

 ضؤُ  بىوُ وضؤًٌاُ سوودابىو وَكى خؤّ طًَشِاٌُوَ و لُ دوايًؼذا طىتِ: 
اُ ُِوىو ػاًِذُ كًُ تا دسٌَطاًٌَكِ ػُوآ لُ وةاَلِ ئةُواُ   ئُوري بشادَسً و واَلُوَػً -

طُعًي كشدووَ و كةاتًَكًؽ كةُوَ تىوػةِ خةاَلؤرمن بةىوً لةُ طةُسجادَّ طةُسطُسداُ بةىو          
 ئُوًًٍؼي ُِس لُطُأل بىو و ػاًِذَ.

 ئًرباًِي ئاغا لُجًَِ خؤيُوَ ُِطتا و سووّ كشدَ قاصّ و طىتِ:
بؤتاُ دَطُغيًٍَي كةُ ئةًُ خاتىوٌةُ و كىسَِكةُّ وةَ       جٌُابِ قاصّ وَ ،ئُطُس سيَي بذَُ -

ساطتًُ دََلًََ. و ئُو كُطُّ كُ ثُيىٌَذّ ٌاسَِوا و ٌا بُجًَِ دَطُأل رٌُ خاوَُ واَلُيذا ُِيةُ  
 ئُوَ ئًُ ثًاوَيُ.

بُ ثُدمُ ئاوارَّ بؤ حمُػيُدّ كشد و بُ قًَضَوَ تًَةِ سواٌةِ. حمُػيةُد لةُ جًَةىَ ساثةُسِّ و       
 ِاواسّ كشد:

باوكًَك كُ ثُسدَ ثؤػًُ بؤ كىسَِكُّ دَكا  و ئًؼُ ضُوتُكاٌِ  ،ُيشكُ جٌُابِ قاصّط -
 بؤ ساطتذَكاتُوَ كىسَِكُّ ئُو جؤسَ ٌاواقىوَلًاٌُّ زيَ دَوَػًَتُوَ.

 ومىك خامن لُ جًَىَ ساطتبؤوَ و ِاواسّ كشد:
ًًُ بُو رٌةُ  ٌاواقىوَلًُ دَكُّ كُ لُكُّ ٌٌُط و ػىوسَي ،بًربَِوَ ثًظايًًُ صاس  بطشَ -

 ٌُجًب و ثاكُ  و بُو كىسَِ لُ طىأل خاويٍَرتَوُوَ بًٍَِ!
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قاصّ داواّ بًَذٌَطًُّ لُ ئاوادَبىواٌِ دادطايُ كشد. بُ ياسوةُتِ قةاصّ ئًةرباًِي ئاغةا     
ضٌُذيَ كُطِ ِاوطًًَُكاٌِ واَلآ وىذتُسَوِ كُ دٌَطِ ػُسِ و ُِساّ وَ و حمُػيُدياُ طىآ 

وىو ثاساٌُواٌُّ وَ بىوَ لُ حمُػيُدّ كُ داواً زيَ كشدووَ دَسطاكةًُ  زيَ بىوَ و ئاطاياُ لُو ُِ
زيَ بكاتُوَ ُِوىوّ دَطَُلُ خؤيذا ًٍَِابىوٌُ دادطايةُ. بةُ ػةاًَِذيُ ِةُوىو ئُواٌةُ قةاصّ       

 فُسواٌِ بآ طىٌاًُِ وَ و ئُظيُدّ دا و بُوَ و ئُظيُديؼِ طى :
ُّ ئًَىَػةُ كةُ بةؤ طًَشِاٌةُوَّ     لُبُس ئُوَّ بآ طىٌاِِ ئًَةىَ طةُغيا وةافِ ساطةتُقًٍ     -

ئًعتًباسّ خؤتاُ داوا لُو كابشايُّ بكٌُةُوَ و ػةكا  بكةُُ و ئُطةُس واػةبكُُ ئةُوا ئةُو        
 تؤوُتباس دَبآ و دَضًَتُ صيٍذاًٌَىَ.

 طُيشيَكِ دَوىضاوّ دايك و بابًُ كشد و ثًَؽ ئُوَّ قظُبكًُ بابُ طىتِ:
ًُ تًٌُا ًِىاواُ ئُوَيُ كُ ئةُو بةُخؤّ   ٌا جٌُابِ قاصّ ئًَىُ ًِض ػكايُتًَكىاُ لُو ٌ -

 دابًَتُوَ و َُِلُكاٌِ خؤّ ضاك كاتُوَ.
 قاصّ بُحمُػيُدّ طى :

 رُ و كُطىكاسَكاٌِ تؤ ئُوٌَذَ وشؤظَ بُآلً تؤ لُ بُساوبُس ئُواٌذا...
 قاصّ بُ داخًَكُوَ طُسيَكِ لُقاٌذو دسيَزَّ ٌُدايُ.

 شدَوَ و طىتِ: دواّ طاتًَك بًَذٌَطِ قاصّ سووّ دَ ئُظيُدّ ك
 ئًَىَؾ ئُطُس ػكايُتًَكتاُ لُو ئاغايُّ ُِبًَت دَتىاٌَ سِادَطتِ دادطاّ كُُ. -

 ئُظيُد طُسدمًَكِ ثشِ بُ صَيًًاٌُّ دايُ حمُػيُدّ و طُسيَكِ بادا و طىتِ:
دَبآ ُِوىو كُطًَكِ بُ ئٌُذاصَّ ُِطت و ٌُطت و تًَطُيؼتًٍَِ  ،ٌُخًَش جٌُابِ قاصّ -

وَ خؤً  ،كُطًَك كُ ُِطت و ٌُطتِ ٌُبىو ػكايُ  و ػكايُتكاسيؽ ٌاًٍَِآ ،َُِلظٌُطًٍَِ
 بُػتِ ئُواوَ واٌذوو ٌاكًُ.

 ئُوجا قاصّ طىتِ:
دَطُأل ئُوَّ كُ داوا كشاواُ ًِض داوايُكًاُ لُطُس تؤ ًٌةُ بةُ فةُسواٌِ دادطةا ئًَةىَ       -

اُ ًٌُ ثآ دَو طُسَِكُّ لُطُستاُ ثًَىيظتُ بُ صووتشيَ كا  لُو طُسَِكُّ بطىاصٌُوَو ئًذّ بؤت
ًٌٍَُوَ و ُِسوَِاؾ بؤتاُ ًٌُ و بُ ًِض ػًَىَيُك ًِض جؤسَ لًَذاُ و جًٍَى و قظةُّ طةىوك و   
ٌاػرييَ دَطُأل ِاوطُسَكُتاُ بُكاسبًٍََ و ئُطُس واتاُ ٌُكشد ئُوَ ِاوطُسَكُتاُ بةؤّ ُِيةُ   

 ػكاتتاُ زيَ بكاو ئُو دَوِ دَكُوٌُ صيٍذاًٌَىَ.
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ًٌؼتٍُكُّ دادطاّ ساطُياٌذ. دواّ تُواو بىوٌِ داًٌؼةتٍُكُؾ بةا  و   دوايُؾ كؤتايِ دا
ًًَةاُ كةشد. حمُػيةُد وةا  و طةُس كضََلةُ         دايكي طىثاطًَكِ صؤسّ ئًرباًِي ئاغا و ومةىك خاصي
لُاليُكًُوَ بًَذٌَط ساوَطتابىو و دٌَىختُيُكًُوَ سِاوا بىو. بُو ِةُوىو ِةُوأل و تُقةُلال و    

ُس بؤ خؤػةِ ِةؤّ ئةُوَ بةىو وةَ بًبُوةُوَ و دَوُيةذا ًٌَةذا         كؤػؼُيُوَ ُِس دؤسابىو و ِ
 طُسكُوً.

حمُػيُد كُوتُ سِآ و بُ تًٌُؼت ئًَىُدا سِابشد بآ ئُوَّ تٌُاٌُ  ضاويَك َُِلربِآ و طُيشيَكِ 
ئاوادَبىواُ بكا. ومىك خامن باٌطِ كشدَوَ حمُػيةُد ئةاوسِّ دايةُوَ دَطةُأل ئاوسِداٌُويًَةذا تةا       

 كِ لُال سوووُتآ دا و طىتِ:دَطتِ ًٍَِا صلمُيُ
ُِس لًَشَوَ خىػك و بشايُتًًُ وَ و تؤ تُواو بىو. وةَ ئًةذّ بشايةُكي ًٌةُ بةُ ٌةاوّ        -

ضىٌكُ  ،تؤ تاصَ بُالّ وٍُوَ كُوتىويُ ضاَلُ طىويُوَ و دَويَذا خٍكاوّ و تؤثًىّ ،حمُػيُديُوَ
يشيَكِ قىوَلِ ومىك خةاصيًَِ  ذُيفُ بُ تؤ بَمًَي وشدووّ. ئُوجا تفًَكِ كشدَ عُسدّ. حمُػيُد طُ

كشد و بآ ئُوَّ يُك وػُػِ بُطُس صواٌِ دابآ لُ داًٌؼةتٍُكُّ دادطةاّ ضةىوَ دَسآ. لةُ     
تاصَ ئًةذّ حمُػيةُد    ،ئًذّ ذُصً ٌُدَكشد دَطُأل حمُػيُديذا بزيي ،دادطايُوَ ضىووُوَ واَلآ با 

 ئُوَّ ٌُدًٍََِا غُوِ زيَ غؤّ و بؤّ بُ داخُوَ بِ.  
   
   
    
 
 
 
 
 
 

                                  (8  ) 
   

 دوو سؤر ثاػرت حمُػيُدبُخؤ و بُ ضُثكُ طىَلًَكِ طُوسَوَ ِاتُ بُس دَسكآ واَلُ با .
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با  ٌُيًَّؼت بًَتُ رووسآ و ُِسضِ ٌاطىتشآ ثًَِ طى  و دَسكُػِ زيَ ٌُكشدَوَ بُآلً ئُو 
سكُّ ُِأل ٌُدَطش  و بُسدَواً ُِس لًَِ دَدا و ُِس واصّ ٌُ دًٍََِا و دَطتِ لُطُس صٌَطِ دَ

بُ دٌَطًَكِ بُسصيؼُوَ دَو كؤآلٌُيذا داواّ لًَبىوسدٌِ لُ وَ و لةُ بةا  دَكةشد و بةآ وضةاُ      
 ِاواسّ دَكشد:

بَُلًََ دَدًَ ُِوىو ػتًَكِ قُسَبىو بكُوُوَ. ئًذّ بُطُ ثُيي بةُ ِةُوىو َُِلةُكاٌِ     -
ؤً كُ سِابىسدووّ ُِوىو قُسَبىو بكُوُوَ. سَِا تكا  زيَ خؤً بشدووَ و بُ خىداّ طىيٍَذ دَخ

 دَكًُ سيبىوسَ...
ًٍَِذَّ لُ دَسكآ دا و ًٍَِذَّ لُ كؤآلًٌَىَ ِاواس كشد تا خةَُلكًَكِ صؤسّ زيَ خشِبىوٌةُوَ   

 بُآلً واؾ با  دَسكُّ ُِس زيَ ٌُكشدَوَ.
دداٌةِ دَضةريَِوَ دَبةشدُ و     با  لُ سِقاُ بُطز عُسد و ئامساٌاٌذا دَضىو و جًٍَةىّ دَداُ و 

سٌَطِ طثِ َُِلطُسِابىو. كُ دايكي ئاواّ ديت ضةؤوَ وُتبةُخآ و بةُ خةؤ و بةُ ثةُسداغًَك       
 ثُسداغُكُّ دايُ دَطتِ و بُ صؤسّ ٌاضاسّ كشد ُِوىوّ غىاتُوَ. ،قٌُذاوَوَ ِاتُوَ الّ با 

 ئُوَ حمُػيُديؽ ُِسوا لُبُس دَسكآ ساوَطتاوَ و ِاواس دَكا:
وىَلكِ تكا دَكًُ بًََّمَ با دَطةُأل سَِايةذا بةزيي، سَِةا بةَُلًََ دَدًَ ُِسضةِ        ئاغاّ -

َُِلُكاٌِ ثًَؼىووُ ُِوىواُ قُسَبىوكُوُوَ، تٌُاٌُ  ئاوادًَ ُِوىو ئُواٌُ  بُ ٌىوطري بةؤ  
 بٍىوطي...

بُآلً با  ُِس لُطُس قظُّ خؤّ بىو و ٌُيًَّؼت بًَتُ رووسآ. حمُػيةُد ضةٌُذيَ طةُعاتاُ    
لُ ثؼت دَسكآ ساوَطتا بىو و دَثاسِايُوَ كُ صاًٌؼةِ ثاسِاٌةُوَكاٌِ دادّ ٌةادَُ و بةآ      ُِسوا
لُو سِيًَُّ لًَىَّ ِاتبىو طُسِايُوَ. بُياٌِ و دوو بُياًٌُكُّ ئُو سؤرَؾ ئًؼةِ ِةُس    ،طىودَ

 ئُوَ بىو بًَتُوَ ثؼت دَسكِ واَلآ و بُداد و ِاواس و بشِؤوَ داوا لُ وَ و با  بكا بًبُخؼةري. 
بُآلً با  تا دَِا  كُلمُ سَِقرت و تىوسَِتش دَبىو. ساطت )دَ( سؤرّ تُواو حمُػيةُد ئةُوَ كةاسّ    
بىو ُِس لُثؼةت دَسكًَةىَ ساوَطةتآ و بثاسَِيتةُوَ. دَ وةاوَّ ئةُو )دَ( سؤرَػةذا بةا  واصّ         

 ِ بكةا.   لُُِوىو ئًؼُكاٌِ خؤّ ًٍَِابىو و ُِس لُ واَلآ بىو تا ٌُكا حمُػيُد ئاَلؤصو بَمؤصيًةُك
     ُ حمُػيةُد ِاتةُ رووسآ تةا ض     ،سؤرّ ياصدًَُِ بُ ٌاوبزيىاًٌُ دساوطةآ بةآ ئاطةا لةُ ًِضةُكا

ِ    ،قظُيُكِ ُِيُ بُوَ و باسيِ بَمةآ  ثًَؼةًٍاُ طىتىوياٌةُ ))تؤبةُّ طةىسط      ،بةُآلً تةاصَ ضة
 وُسطُ((.

                        *          *         * 



 147 

ؼتُ دَطتِ فشوًَظكُكاٌِ طشِيٍُوَ. سَِةا طةُيشيَكِ   سَِا بًَذٌَط بىو و سَبابُ خامن بُ ث
 وَ و سَبابُ خاصيًَِ كشد و طىتِ:

لُوَّ كُ بُطًَشِاٌُوَّ سِابىسدووّ خؤً و ًٍَِاٌُ ٌاوَوَّ ئةُو سؤرَ ثةشِ ئةًَؽ و ئةاصاس و      -
سٌَخ و ٌاخؤػًاًٌُ دَو ضٌُذ سؤراٌُ دا ئاصاسً دابةَ و ٌاسَذةُمت كةشدبَ داواّ لًَبىوسدٌتةاُ زيَ     

كًُ بُآلً ضبكًُ كُوًٍؽ ذُصً ٌُدَكشد دايك و بابًَكِ ٌُصاُ و بةآ بةريو لًَكذاٌةُوَ ئةاوا     دَ
 ببٍُ ِؤّ بُدبُختِ و ضاسَ سَِػِ كضُكُياُ. سَبابُ خامن لُ جًَىَ ُِطتا و طىتِ:

ئُطُس بفُسوىوُ ػتًَكِ خىاسدًٌَتاُ بؤ بًٍَي تا ًُِ  ئًَىَ دَوًَك ظىوَلًٍََ و ِةًُ طةثًَذَ   
 ويَك وَ ذُطًََ و ثؼىويُك بذَُ.خاصيًؽ تا

 ُِسدووكىاُ طىثاطِ سَبابُ خاصيًَىاُ كشد و ئُويؽ ضؤوَ وُتبُخآ.
سَِا دَوىضاوّ طىوس َُِلطةُسِابىو. دَطةُأل ئُوَػةذا كةُ سؤرَ ٌةاخؤؾ و ٌالةُباسَكاًٌؽ       

سٌَةخ  بُطُسضىو بىوُ و تًَثُسِيبىوُ بُآلً ياد و بريَوَسيًُكاًٌؼًاُ بؤ ئُو ُِس ئًَؽ و ئاصاس و 
 و ٌاخؤػِ بىوُ و طشر و تىوسَِياُ دَكشدَوَ.

لُ عُطشاٌُّ دَطتِ سَبابُ خاصيًَىاُ خىاسد و لُطُس داواّ سَِاؾ بؤ ثًاطةُّ لةُ واَلةآ    
ضىويٍُ دَسآ. لُ ٌضيك واَلُكُّ سَِاػُوَ ثاسكًَكِ تا بَمًَِ جىاُ  ُِبىو و ضةىٌكُ جًًَةُكِ   

يٍَِ يةاسيكشدٌِ وٍذاآلٌةُوَ لُطةُس    باػًؽ بىو بةؤ ثًاطةُّ ضةىويٍُ ئةُوآ. لةُ ٌضيةك ػةى       
التُختًَكِ داًٌؼتري و سَِا طُسدمُ ثشِ ذُطشَتُكاٌِ دَو وٍذاآلٌُّ لةٌُاو ثاسكُكةُ ياسيًةاُ    
دَكشد بشِيبىو. ُِطتي كشد ضاوَكاٌِ ثشِبىو وُ لُ فشوًَظك. دَ دَلِ خؤوذا طىمت: ياٌِ دَبآ لُ 

ُبآ سَِةا ُِطةتِ دَلًٍةايِ و ئةاساوِ و     تُواوّ ئُو دًٌايُ ثاُ و ثؤسِو ِةُساوَدا ػةىيًٍََك ٌة   
ئاطىودَيِ تًَذا بكا  و ئُطُس بؤ طاتًَكًؽ بآ ئةًَؽ و ئةاصاس و ٌاخؤػةًًُكاٌِ تًَةذا لةُبري      

 بضًَتُوَ؟ 
طُعاتًَك لُوآ بُ تًٌُؼت ػةىيٍَِ يةاسيِ  وٍذاآلٌةُوَ بُتُواػةاّ يةاسّ و ػةُيتاٌِ و       

ثًاطُّ دَثاسكًَذا. كاتآ ِاتًٍُوَ واَلةآ  ئُوجا كُوتًٍُ  ،َُِلبُص و دابُصّ ئُواٌُوَ داًٌؼتري
بؤُ ضًَؼتِ سَبابُ خاصيآ ئُوَّ تًَشيؽ بايُ بشطِ دَكةشد. سبابةُ خةامن طةفشَيُكِ سٌَطًٍةِ      
ساصاٌذبؤوَ و ئُو طُوصيًُ تُسِو تاصَ و ئةُو تةىوسَ ئُغيؤداٌةُ ئُوٌَةذَّ ديكةُياُ طةُسوًَضَكُ       

 َكُ ضُثَمُيُكِ لًَذاو طىتِ:طُػاٌذبؤوَ و. سَِا بُ ديتٍآ وًَضَ سٌَطري و. ساصاو
بُه بُه! ُِس بُ ديتٍآ وًَضيَكِ وا سِاصاوَ ئادَوًضاد تًَشيؽ بآ بشطةِ دَبًَتةُوَ. دواّ    -

 ٌاخنىاسدٌِ ئًَىاسآ سَبابُ خامن داواّ لُ سَِاّ كشد ثامشاوَّ بُطُسِاتُكُ بطًَشيَتُوَ.
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 سَِا ثًَكٌُِ و طىتِ:
اتش بُ تاطُّ بًظتٍآ قظُكاٌِ وٍُوَُ بُآلً سٌَطُ وا دياسَ كُ ئًَىَ لُ طثًَذَ خاصيآ صي -

 ئُطُس ياسوُتِ ُِبآ بُياٌِ ثامشاوَّ داطتاٌُكُ دَطًَشِوُوَ. ،ئًُ ػُو طثًَذَ خامن واٌذووبآ
سَبابُ خامن بُتاطُوَ طُيشيَكِ دَوىضاوّ كشدً تابضاٌآ وَ دََلًَي ضِ و ضىوُ وٍةًؽ بةُ   

 بآ طىمت:  تاطُوَ بىوً طىيَي لُ دسيَزَّ بُطُسِاتُكُ
ئُطُس ئًَىَ واٌذوو ٌُبىوبَ وَ واٌذوو ًٌي و ئاوادَػي طىآ لةُ دسيَةزَّ بُطةُسِاتُكُ     -
 ساطشً.

 سَِا صَسدَيُكِ كشد و طىتِ:
ئُويؽ ئُطُس بفُسوىوُ دواّ ئُوَّ سَبابُ خامن قاوَيُكىاُ لُقاوَ بٌُاوباٌطُكُّ خؤّ  -

طُسِاتُكُّ. سَبابةُ خةامن وَك وٍةذاآلُ    بذاتآ بًدؤيٍُوَ ئُودَوِ دَكُويٍُوَ دسيَزَداٌآ بُ
 ضاثىكاٌُ لُ جًَىَ قًت بؤوَ و طىتِ:

 بؤ ئُوَّ كُ ئًَىَؾ بًاٌىوتاُ ٌُوًٍَآ ُِس ئًَظتا قاوَكُّ زيَ دًٌََي. -
وَ و سَِِا ُِسدووكىاُ لُقاقاّ ثًَكًٌٍُىاُ دا و سَبابُ خاصيًؽ ضىوَ وُتبةُخآ  قةاوَّ   

 سَبابُ خاصيًَىَ بىو طىتِ: زيَ بٍآ. سَِا ُِسوا كُ ضاوّ بُدواّ
ٌاصاٌِ ض رًٌَكِ دَلظؤصَ ُِسوَك دايكًَك ئاطاداسيًًُ دَكا  و ضاوّ لًَىُو بةُ قظةُّ    -

خؤػِ  وَك دََلآ ئُطُس خىداوٌَذ وٍذاَلًَكًؼِ ٌُداوَتآ لُجًاتًاُ وٍِ داوَتآ. ئةُويؽ دَ  
ػةِ دَسك دَكةا ضةىٌكُ    رياٌِ خؤيذا صؤسّ سٌَخ كًَؼاوَ و دياسَ ُِس ئُوَػُ كُوَ ئاوا بُ با

 دياسَ ثًَك دَضري. خشاث ًٌُ ئُطُس سؤريَكًؽ داًٌؼري و طىآ لُويؽ بطشيَ.
لُ دَ دَقًقًَكاُ كُورتّ قاوَكُ ئاوادَكشد و ِاتُوَ طُزيَ. دواّ قاوَ خىاسدٌةُوآ سَِةا   

 ُِسوَك بَُلًٍَِ بُ سَبابُ خاصيآ دابىو دَطتِ بُ طًَشِاٌُوَّ دسيَزَّ باطُكُّ كشدَوَ.
 
                      *          *         * 

ُِس ًٌطُساٌِ ئُو وٍذاَلُّ بةىوً   ،ًِض ئاَصوويُكِ رياًٌَكِ تاصًَ دَطُأل حمُػيُديذا ٌُبىو
تًٌُا دَلُ خىتُّ ئُو و رياٌِ ئايٍذَّ وّ بىوً. ٌُوذَصاٌِ ضةبكًُ لُاليُكًةُوَ    ،دَصطىذابىو

س و ٌاخؤػِ بةىو و لُاليةُكِ ديؼةُوَ ئةُدّ ئةُو      رياُ دَطُأل حمُػيُديذا ُِوىوّ دَسد و ئاصا
 وٍذاَلُّ ض لًَبكًُ كُ دَصطىذايُ و طُسَدماوِ بُ ض دَطا؟
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تُواوّ ئُو قظاٌُّ حمُػيذيؽ دَيكشدُ ُِس ُِوىوّ بؤٌِ دسؤ ودووسِوويًًاُ لًَىَ دَِةا   
ا لُبةُس  قظُيُك لُدَلُوَ بًَت دَضةًَتُ ًٌَةى دآلٌةُوَ جة     ،ُِسوَك لُ ثًَؼًٍاًٌؼُوَ طىتىوياٌُ

ئُوَّ قظُكاٌِ حمُػيُدّ ُِوىوّ دسؤ و دَلُطُو فًَأل و تَُلُكُباصّ بىوُ تؤصقاَلًَك بةُ دَلةِ   
وَ و باسيُوَ ٌُدٌَىوطاو ػىيٍَُواسيَكِ ٌُبىو. ُِوىو لُ ِةُوىوواُ وَكةى يةُك طةىوسبىويَ     

 لُطُس جىدابىوٌُوآ و كؤتايِ ًٍَِاٌِ يُكحاسَكِ بُرياٌِ ِاوبُػًىاُ.
و ثاسِاٌُوَّ حمُػيُدّ ٌُياٌتىاٌِ لُبشِياسَكُّ خؤوي ثاػطُصكٌُُوَ ِةُس بؤيةُ   ٌاَلُو ِاواس 

بُ ِاسيكاسيًُ با  بُ دواّ وَسطشتٍُوَّ تُآلقُكُوذا كُوشيُ ُِوَلذاُ و بُدواداضةىوٌآ و دواّ  
واوَيُك لُ حمُػيُدّ جىدا بىووُوَ. لُ سؤرّ دادطايُ حمُػيُد ئاوادَ ٌُبىو و لُبُس ئُوَؾ كُ 

ضٌُذ جاسيَكِ ديؼِ داوا كشدبىو ئاوادَّ دادطا بًَةت و ئةُو ِةُس ٌةُِاتبىو بةُبآ وّ      دادطا 
 تُآلقُكًُ وَسطش .

دواّ جىدا بىوٌُوًَ لُ حمُػيُدّ ٌُِاطُيُكِ قةىوَلِ ئاطةىودَيًًًُ َُِلكًَؼةا.واوذَصاٌِ    
ً تاصَ لُ دايكِ خؤً بىووُتُوَ بُآلً ُِس ضٌُذ جاسيَكًؽ ضاوً بةُ صطةُ َُِلثؤصيىَكةُّ خةؤ    

دَكُو  ُِسضِ ئؤقشَ و ئاساوًَكِ كُبىوً ٌُدَوا و يُكظُس دَبىوٌُ تةؤ  و صسيةاًٌَكِ دَلةُ    
 سِاوكُ و تشغ و لُسصو ًٌطُساٌِ.

كُ با  ذاأل و باَلِ طؤسِاو و ػًَىاوّ وٍِ واديت بؤ واوَّ طآ ِةُفتاٌِ دَطةُأل دايكىةذا    
تةُوَ طةُس خةؤ و عُطةًَتُوَ. دواّ     ٌاسديٍُ ئُو ويًُلاليُّ باكىوس تا بَُلكُ وًَؼكي بشِيَك بًَ

تُواو بىوٌِ طآ ُِفتُكُؾ ُِسوا بُطًاًٌَكِ واٌذوو و ئةاَلؤصَوَ ِاتًٍةُوَ تاساٌةآ. دايةك و     
با  ُِس ضًًُكًاُ لُ دَطت ِاتبايُ بؤ دَسًٍَِاُ و دووس خظةتٍُوَّ وةَ لةُو بةاسو دؤخةُّ      

ؤ و بةآ طةىود بةىو دَطةُأل ئةُو      دسيَغًاُ ٌُ دَكشد و دَياٌكشد بُآلً ُِوىو ُِوَلُكاًٌاُ بُفًَش
طًاٌُ تًَكؼكاوَّ وٍذا. ُِوىو سؤرَكامن ُِس بُ ضةاوَسوواًًٌُ ِاتٍةُ دًٌةاّ كؤسثُكُوةُوَ     
بُطُس دَبشد و تاطُّ ديتٍِ كؤسثُكًُ ضاسٌَىوطِ وٍِ  بُرياٌُوَ خؤػُويظت و طُسوىطىسِتش 

 دَكشدَوَ. 
تا بىوً كُ صٌَطِ دَسكةآ لًًَةذا.   سؤريَكًاُ دواّ ًٌىَسِؤيُ تاصَ لُ خُوّ ثاؾ ٌىيَزاُ ُِط

لُ ثُدمُسَّ رووسيَىشِا تُواػا ًٌَى ذُطاسآ كشد تا بضامن كآ لُ ثؼت دَسكًَىَيُ. ُِوةذيع بةؤ   
جاسّ دووًَ دٌَطِ صٌَطِ دَسكآ لًَذسايُوَ. بُآلً ٌُ دايكي و ٌُطاالس بؤ دَسكُ كشدٌةُوآ لةُ   

 ي و طاالسً كشد:واَلآ ٌُِاتٍُ دَسآ. لُ رووسآ ِاشيُ دَسآ و باٌطِ دايك
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لُ دَسكُّ دَدَُ ئُوَ بؤ كُغ ٌاضآ دَسكُّ بكاتةُوَ؟ كةُغ وَآلوةِ     ،طاالس ،دايكُ -
ٌُدايُوَ. بًَذٌَطًًُطِ طشاُ ئامساٌِ واَلُكُّ داطشتبىو. صاًٌي كةُغ لةُ واَلةآ ًٌةُ ضةىووُ      

ٌُوآ ذُطاسآ دَسكآ بكُوُوَ. ثًَىىابىو يا دايكىُ يا طاالسَ لُثؼت دَسكًََ دواّ دَسطا كشد
لُ ثشِ ُِوىو لُػي يُكثاسضُ طشِّ طش . بؤ طاتُ وَختًَك طُسدمُكاصياُ لًَكًاُ دا و ُِوةذيع  
جاسيَكِ تشيؽ دوو ثا  بىوَوَ. ُِسدووكىاُ طُسدمُكاصياُ لُ يُكرت دصيٍُوَ. بَُلآ ئىوًَذ بةىو  

ويَكِ لُبُس دَسكآ ساوَطتا بىو و بُ ضاويَكِ ثشِ لُ ذُطةشَتُوَ طةُيشّ دَكةشدً. ئىوًَةذ ضةا     
 بُصطُ َُِلثؤصيىَكُوذا خؼاٌذ.

 بُآلً ُِس دَطتبُجآ طُسدمُكُّ الدا و طآلوّ كشد.  
بُدَطتُ ثاضُيًًُوَ ُِسدووالواُ طآلوو ئُذىاَلثشطةًًُكِ طةُسثًًَاٌُواُ كةشد و ئىوًَةذ     

 كاستًَكِ بىوكًًٍَُّ بؤ ساداػتي و بُ دٌَطًَكِ لُسصؤكُوَ طىتِ:
 ػشيف بًٍََ و خؤػراَلىاُ كُُ.ًِىاداسً ئًَىَ و واَلُوَتاُ تُ -

 بُدَطتًَكِ لُسصؤكُوَ كاستِ بىوكًًٍَُكًُ لُ ئىوًَذّ وَسطش  و طىمت:
 ثريؤصَ ئًؼاَلآل ئُوَ كاستِ بىوكًًٍَُ كًًَُ؟  -

 ئىوًَذ سووّ بُالّ كؤآلًٌَذا وَسطًَشِا و بُ دٌَطًَكِ ًٌُِظكاويًُوَ طىتِ:
 ض.كُ كاستُ كُ  كشدَوَ تًًَذَطُّ. خىدا ذافً -

بُس لُوَّ قظُيُك بكًُ ئىوًَذ بُ ثُلُ  لُبُس دَسكةآ دووسكُوتةُوَ و سؤيةِ. بةُآلً لةُ      
دوايري طاتذا كُ كاستُكُّ دايُ دَطتي ضاوَكاٌِ تُسِ كشد بىو كُ ئُوَؾ وٍِ لةُ جًَةِ خةؤً    

 وػك كشد.
ئىوًَذ سؤيؼت و وًٍؽ لُ دواوَ طُيشّ دووس كُوتٍُوَكُيي دَكشد. َُِلىيَظتُيُكِ كشد و 

اوسِيَكِ زيَ داوُوَتا قظًَكِ بكا. بُآلً وَك  بَمًَِ ثُػًىاُ بىو بًَتُوَ دووباسَ كُوتُوَ سِآ. ئ
طُيشيَكِ كاستُكًُ كشد بُ خىيٍَذٌُوَّ ٌاوّ صاواّ بآ ئًدتًاس فشوًَظكي بةُ ضةاواٌذا ِاتٍةُ    

ظتُوَ و خىاسآ. بَُلآ كاستِ بىوكًًٍَُ و صاوايُتًًُ خؤّ بىو. ضىووُوَ ذُطاسآ و دَسكًُ داخ
ًَِؼةتاؾ   ،ثاَلي وَ ديىاسيُوَدا. كاستُكًُ بُطًٍطِ خؤوُوَ طىػِ و فشوًَظكي داباساٌذٌةُوَ 

 لُ دَلُوَ ِاواسً كشد: ،ُِس عاػقِ وّ بىوً
وَ كُ سوويُكِ بُختُوَسّ و خؤػًًُ ٌُديت بُآلً لُ كةشؤك و ٌةاخِ دَلىةُوَ     ،ئىوًَذ -

 ئاواتُ خىاصً تؤ خؤػبُخت و ػاد و كاوُساُ بًت.
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بُدٌَطِ باداٌآ كمًمِ ٌاو قفَمِ دَسكةُّ لةُ دَسكةآ كؼةاوُوَ. دواّ دَسكةُ كشدٌةُوآ       
 سَحياٌُ ِاتُ ذُطاسيَىَ. سحياٌُ بُ ديتٍآ ضاوَ فشوًَظكاويًُكامن ثشطِ:

 ض قُوواوَ؟ ،ضبىوَ سَِا -
 بُ ثُلُ فشوًَظكُكاصيي طشِيٍُوَ و وَآلوي دايُوَ:

 ثًَؽ ِاتٍُوَ  ئىوًَذ لًَشَ بىو.  ،ٌا -
 َحياٌُ طُسيَكِ بادا و طىتِ:س
 ِاتبىوَ ئًَشَ؟ ،ديتي ،بَُلآ -

 خًَشا فشوًَظكُكامن طشِيٍُوَ و وَآلوي دايُوَ:
ًٍَابىو. ٌةاصامن بةؤ ِةُس بةُ ديتٍةآ كةاستِ بةىوك و         - بَُلآ كاستِ بىوك و صاوايُتًًُّ ِ

 صاوايُتًًُ ئىوًَذّ بآ ئًدتًاس بىوكًًٍَُ خؤوي وَبريِاتُوَ.
 يَكِ دَلظؤصاٌُوَ طىتِ:سَحياٌُ بُ ئاواص

ِ   ،خىػكُ باػُكًُ - ِ  ،ئةُوَّ سؤية تةاصَ غةًُ و ذُطةشَ  و ئُفظةىغ خةىاسدُ       ،سؤية
دياسَ دوايًًُكُّ ُِس ٌاضاس بىو ون بةؤ   ،بُكَُلكِ ضِ دآ... بُآلً صطي بُ ئىوًَذّ دَطىوتآ

 ويظتِ باوكِ ػؤسِكا؟
 بُطُس طاوًًُوَ ثشطًي:

 وُطُس ئُو ًٌاصّ رُ ًٍَِاًٌَِ ٌُبىو؟  بؤ؟ وُطُس ئىوًَذ ضِ زيَ قُوواوَ؟ بؤ -
 سَحياٌُ دَطتِ طشمت و طىتِ:

 وَسَ بابضًٍُ طُس ثمًكاٌُكاُ داًٌؼري تا بؤ  باغ كًُ. -
ًٍَةاٌِ ٌاضةاسّ بةىوَ غةًُ لًَىاٌمًَةىّ دَلةِ         بُ بًظتٍآ ئُوَّ كُ ئىوًَذيؽ تىوػةِ رُ ِ

لُ وَ دووّ سَحياٌةُّ كةُومت و   داطشمت. ُِس بؤ ئُوَّ صووتشيؽ لُ بُطُسِاتُكُ ئاطاداس  بُ ثُ
 لُطُس ثمًكاٌُكاُ بُ تُكًُوَ داًٌؼتي و بُتاطُوَضاوً دَدَوًُوَ بشِّ.

 سَحياٌُ صَسدَيُكِ كشد و طىتِ:
ًُِ تؤ و ًُِ ئىوًَذيؽ رياٌتاُ لةُ كةًع ضةىو. ساطةتًت      ،بُ ٌُصاًٌُ كاسّ بابُ طُوسَّ

ؤػاسدَوَ ٌُوَكى ٌاسَذُ  بًةت و  دَوآ با  و دايكي ُِسدووكًاُ ئًُ وُطُلُ و باطُياُ لُ ت
 بتؤسيَِ.

 سَحياٌُ طُسدمًَكِ وسد و قىوَلِ داوآ و ثشطِ:
 بَُلًََ دَدَّ لُوَّ كُدَيبًظِ ٌاسَذُ  ٌابِ؟  -
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 بُبآ ذُوطَُلُيًًُوَ وَآلوي دايُوَ:
 دَخًَشاكُ قظُكُ  بكُ بضامن دََلًَِ ضِ!  ،دَّ -

 تِ:سَحياٌُ تُواػايُكِ ثشِ بُصَيًًاٌُّ كشدً و طى
 بُآلً تاطفت و بَُلًََ ٌُدَّ ًِضي زيَ ٌابًظِ. -

 بًٌُؼاٌُّ ساصيبىوًٌَي طُسيَك بادا و طىمت:
 دَّ قظاُ بكُ ئًذّ ًٌىَ طًاٌت كشدً. ،بَُلًََ دَدًَ -

 سَحياٌُ ٌُِاطًَكِ قىوَلِ َُِلكًَؼا و طىتِ:
ِةُقِ ساطةتُكِ   بةُآلً   ،ٌاصامن بُوَّ كُ ئُوَ  ثآ دََلًَي كاسيَكِ ضاك دَكًُ ياٌُ ٌةا  -

 خؤػتُ ئاطاداسّ ُِوىو ػتًَكًؽ بِ.
 سَحياٌُ َُِلىيَظتُيُكِ كشد و بُسدَواً بؤوَ:

داواّ تؤ لُ بةا    ،بابِ ئىوًَذّ كُ ئاطاّ لُو دَصطرياًٌُّ تؤ ٌابآ ،دواّ دَصطرياًٌُ تؤ -
 دَكاتُوَ بُآلً با  ثًَِ دََلآ كُ ضٌُذ سؤريَكُ سَِا بُ دَصطرياُ ضىوَ.

ذّ كُ طىيَِ لُو قظُّ دَبًَت دَطُأل بابُيذا لًًَاُ دَبًَتُ دَوةُقاَلِ وبُبابةُّ   بابِ ئىوًَ
دََلآ خؤ ئًَىَ بُ ضاكًتاُ ئاطا لُ ثُيىٌَذيًةُ ئىوًَةذ و ِسَِةاّ بةىو و تٌُاٌةُ  بةُ ئًَىَػةي        
طىتبىو كُ سَِا بىوكِ خؤوُ و داواػي كشد تا بُ فُسوِ بًَىُ خىاصبًًٍَُّ بُآلً ئًَىَ طىتتةاُ  

ا كاتِ تاقًكشدٌُوَكاٌِ سَِايُ و ذُصٌاكُيَ بريو ِؤػِ وزووه كُيَ. ئُدّ بؤ بةُوٍت  ئًَظت
 ،ٌُطى  تا سَِا خىيٍَذٌُكُّ تُواو ٌُكا  ئًَىُ بُ وًَشدّ ٌادَيَ ودَبآ تا ئُو كاتِ ساوَطةذي 

كُضِ بُوريديؼتاُ دا. كُ دَػتاٌضاٌِ ئىوًَذ و سَِا ثُيىٌَذيًاُ ُِيُ و ئًَىُؾ ِةُس لُبةُس   
كُ سَِا خاتىوُ ًَِؼتا خىيٍَذٌُكُّ تُواو ٌُكشدووَ و لُطُس داواّ ئًَىَؾ بشِياسواُ دا  ئُوَّ

كُضِ ئًَظتا ئُوَ ض دَبًظي؟ سَِاتاُ بُ وًَشد داوَ! و بُدَصطرياُ ضةىوَ؟   ،تاِاويٍآ سِاوَطتري
 بُالّ ئًَىَوَ دَبآ ض وَآلوًَكِ ئىوًَذّ بذَيٍُوَ؟

 وِ ويذا طىتبىوّ:بابًؼي كُ بُ ُِقِ وّ دَصاٌِ دَ وَآل
بُخىداّ وَ و خًَضامن بآ طىٌاِري. ئُوَ با  بةىو سَِةاّ بةُوًَشد دا و بةَُلًٍَِ دابةىوَ       -

 صاوايُكًُ دٌَا تٌُاٌُ  سَِا بؤ خؤػِ بُو وًَشد كشدٌُّ ساصّ ًٌُ و ٌُبىوَ.
دواّ ئُوَّ كُ بابِ ئىوًَذّ بُوَّ دَصاٌآ تؤ بُو وًَشدكشدٌُّ ساصّ ٌُبىو ويةت و تؤيةاُ   

 بُ صؤس بُوًَشد داوّ دووباسَ دَوُقاَلًًُكِ تُواوياُ زيَ ثُيذا دَبًَتُوَ.
 ٌُِاطًَكي َُِلكًَؼاو بُ داخًَكُوَ طىمت:
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بُآلً ض طىود كُ ئُو دسٌَطِ خىاصبًًٍَُ تاصَكُ وَبريِاتبؤوَ. ئُطُس ئُو ضةٌُذ سؤريَةك    -
ًاٌُ ٌةُدَبىوً و ئةُو   صووتش وٍِ لُ با  خىاصتبايُ تىوػِ ئُو ِةُوىو دَسدَطةُسّ و ٌاخؤػة   

ُِوىو ئًَؽ و ئاصاسو دَسد و سَدماٌُػي ٌُدَضًَؼت. سَحياٌُ؟ بُآلّ تؤوَ بؤ خىو وخذَ و ٌُسيَت 
ًٍَِ رُ و كضةاُ؟ ئةُدّ بةؤ رُ و كضةاًٌؽ ئةُو         وايُ كُ ُِس دَبآ كىِس و ثًاو بضةٍُ خةىاصب

ًاُ بةؤ دَسبةشُِ و   ُِقُياُ ًٌُ كُ بُُِس ثًاو وكىسِيَكِ كُ جآ ثُطٌُذياٌُ خؤػُويظتِ خؤياٌ
 يا ضىوصامن ئُواًٌؽ بضٍُ خىاصبًًٍَُ كىسِ وثًاواُ؟
 سَحياٌُ بُ دٌَطًَكِ بُسصَوَ ثًَكٌُِ و طىتِ:

رواسَيةُكِ صؤس داًٌؼةتىوُ و كةاكِ صاوا وَك بىوكةآ طةًٍِ       ،دَ تؤ بةريّ زيَ بكةُوَ   -
 بُدَطتُوَ ديَتُ ٌاو وُجمًظُكُوَ بُسِاطتِ ثًَكٌُري ئاوَسَ.

طتُكشدٌآ دضيًٌَُكِ وا قاقا ثًَكًٌُي بُآلً ضىٌكُ باوَسِيؼي ُِس وابىو كةُ  وًٍؽ بُ بُسجُ
ُِوىو كضًَك دَبآ ُِقِ سِا دَسبشِيٍِ خؤّ ُِبآ و بُطُسبُطتِ بريوبؤضىوٌُكاٌِ خةؤّ بَمةآ   

 دووباسَ طىمت:
ٌُ ُِس لُو طُيشَ ضؤُ تا ئًَظتا ػتًَكِ وا ٌُبىوَ بُآلً خؤ ئُطُس ُِس لُ صووَوَ بؤ صيىو -

صَواٌُوَّ كُ خىاصبًًٍَُ كضاُ و رٌاُ بىو بُ باو ُِس ئُو دَوًؽ بةُ ثًَضةُواٌُوَ خةىاصبًٍَِ    
كىسِو ثًاواًٌؼًاُ كشدبايُ باو ئُوسِؤ ئًذّ بُسجُطتُ كشدٌآ ئُو دضيٌُاٌُ ًٍَِذَ طُيشو ثًَكٌُري 

 ئاوَس ٌُدَبىوُ.
 سَحياٌُ بُ دًَ دسيَزَّ قظُكاًٌُوَ طىتِ: -
وًَذّ دواّ دَوُقاَلًًُكِ طُسً بُ تىوسَِيِ لُ با  جًا دَبًَتُوَ تٌُاٌُ  كةاتِ  بابِ ئى -

دايةك و بةابِ ئىوًَةذّ     ،سؤيًٍَؼِ خىدا ذافًضيُ لُ با  ٌاكا و دَسِوا. دواّ طىاطتٍُوَّ تؤؾ
صوسّ كضِ خضً وخىيَؽ و ٌاطًاو و ئاػٍا و سؤػٍاياُ بؤ َُِلذَدَُ بُآلً ئُو ُِس قبىأل ٌاكا تا 

تاكُّ ُِسوا ضاو لُ دووّ سَِاّ دادًٌَؼِ ئُو تاصَ وًَةشدّ   ،ّ كُبابِ بُ ئىوًَذّ دََلآئُوَ
كشدووَ و ُِس بًٍُ لُو سؤراٌُػذا وٍذاَلًَكًؼِ بىو ئًةذّ ٌُخؤػةت فشيةى دَو ٌُذُطةشَتًؽ     
بُدَلِ ئًَىُوَ بٍآ. ئىوًَذ لُ وَآلوِ بابًذا دََلآ كُ ًٌاصّ وايُ خىيٍَذٌُكُّ دسيَزَ ثآ بةذا   

آلً بابِ ثًَؼًٍاس دَكا  رُ بًٍَآ وئىوًًَؽ بُ خُياَلِ ئُوَّ كُ بابِ تا دواّ تُواو كشدٌِ بُ
خىيٍَذٌُكُّ واص لُ بشِياسَكُّ ديٍَآ قبىَلِ دَكا  بُآلً ُِس دواّ تُواو كشدٌةآ خىيٍَذٌُكةُّ   
طُيش دَكا  كُ بابِ ُِسوا لُطُس قظُّ خؤيُتِ و تا دآ ثآ دادَطشآ و طىوسَ لُطُس طفتِ 

 خؤّ تا لُ دوايًذا  ئىوًذ ساصّ دَبآ و قبىَلِ دَكا.
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وًىك( فشاٌكي بًظتىوُ ِةُس ئُويؼةُ    –ئُواٌُ ُِوىوئُو قظاٌُ بىوُ كُ لُ ثىوسَ )ثمك 
 كُ باغ و خىاغ و ُِواآلُ بؤ دايُ و بابُّ ديٍَآ.

سَحياٌُ قظُّ دَكشدُ و ئُوًٍؽ دَطشياً. كاتآ كُقظُكاٌِ سَحياٌُّ تةُواووبىوُ ئُطةُس   
بُتايبُتِ كاتآ كُ بًظتي رُ ًٍَِاٌُكةُّ   ،بُس خاتشّ كؤسثَُلُكًُ ٌُبايُ خؤً ُِس دَكىػتلُ

 ئىوًَذيؽ ُِس ٌا بُدَلُ و لُبُس ئُو بَُلًٍَُّ كُ بُ بابِ داوَ ئُو كاسَّ دَكا.
سَحياٌُ كُ لُ تُواوّ سِووداو وبُطُسِاتُكاُ بآ ئاطابىو صؤس بُ دَلظؤصّ و طُسوىطىسِيةُوَ  

ىوًَذ و ون ٌُداٌِ بؤ ئُو رُ ًٍَِاٌُّ باغ دَكشد و دَيطًَشِايُوَ بُآلً ٌُػةًذَصاٌِ  ٌاسَصايًُ ئ
كُ دَطُأل ُِس سطتُيُكًذا كُ دَيطى  خىيًَُ بُ كؤٌُ بشيٍُكاٌِ وٍةُوَ وَسدَكةا. ئةُو بةآ     
ثظاٌُوَ قظُّ دَكشد و دَلِ دَئاوسّ داويؼتي. ئًةذّ خؤساطشتٍةآ ئةُو رياٌةُّ بةُو ِةُوىو       

اسياٌُوَّ بؤ وَ صؤس طُخت و درواسببةىو. لةُ سَحياٌةُّ جًابىووةُوَ و وَك     ٌاخؤػِ و ٌا لُب
ػًَتاُ ثٌُاً بشدَوَ بُس رووسَكًُ دَسطاكًُ لُطُس خؤً داخظت و لُطُسجًَِ ساكؼاً و بةُكىأل  

 طشياً.
دايكي ِاتُوَ واَلآ و لُو طؤسِاٌُّ ذاَلِ وَ طُسطاً بىو و ِاتُ ثؼةت دَسكةآ و بةاٌطِ    

ُطُسجًَِ ساطتبىووُوَ و دَسكًُ كشدَوَ. دايكي بُ ديتٍآ فشوًَظكُكامن كُ كشدً. بُ ٌاضاسّ ل
 بُ ثاٌايًُ دَوىضاووذا دَِاتٍُ خىاسآ ٌُِاطُيُكِ َُِلكًَؼا و بُ وًّشَباًٌُوَ طىتِ:

تاكُّ دَتُّوآ ػُو و سؤر  ُِسوا بُ طشياٌآ  ،تؤ ُِس خؤ  كىػت ،ئاصيضّ دَلي ،كضُكًُ
ئُو  ،  و ئُو وٍذاَلُّ بكُوَ كُ لُ تؤ صياتش كُطِ ديكُّ ًٌُبُطُسبُسّ؟ ُِس برييَك لُ خؤ

وٍذاَلُ بآ طىٌاُِ بؤ دَبآ ُِوًؼُ دَصطتذا ُِس ئاصاس بضًَزآ؟ باػةُ بةؤ بةُطشياٌِ وَخةت و     
 ٌاوَخت  خؤ  و ئُو وٍذاَلُ بآ طىٌاُِّ ٌاو صطت وا ئاصاس دَدَّ؟ ُِسوا كُ دَطشياً طىمت:

باػُ بؤ بُوٍتاُ ٌُطى  كُ بابِ ئىوًَذّ  ،اطتِ كاساوُُئًَىَ و بابًؼي دوو دسؤصٌِ بُسِ -
 خىاصبًٍَِ كشدووً؟

ًَؼةاو ِاتةُ  رووسآ. لُطةُس لًَةىّ تُختةُ بٌُذَكةُّ ٌىوطةتًٍَي         دايكي ٌُِاطًَكِ َُِلك
 داًٌؼت و بُ ئاساوِ طىتِ:

دوايًًُكُّ ُِسصاًٌت؟ بُ خىداّ وَ ئاطةاداس ٌةُبىوً دواّ بةُ دَصطرياًٌةُ حمُػيةُديت       -
ا بابت بُوٍِ طى  و ئُويؽ ئُو دَوُّ بىو كُ قظةُكاٌت بةُ وةَ طىتبةىوُ و وٍةًؽ      ئُوج

ضىوً بؤ بابتي طًَشِاٌُوَ. ُِس دووكىاُ ٌاسَذُ  و بُ داخُوَ بىويَ بُآلً ض ٌُدَكشا. كاس لُكاس 
تشاصا بىو و بُ طًَشِاٌُوَػِ بؤ تؤ ئُوٌَذَّ ديؽ دَبىويٍُ وايُّ ٌاسَذُتًُ تؤ. لُبُس ئُوَ وَ 
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وكت ُِسدووكىاُ واواُ بُباػرت صاٌِ كُ ًِض ػتًَك لًُ باسَيُوَ بُتؤ ٌَُلًَري. ديظاٌُوَؾ و با
دََلًَي كُ تؤ و ئىوًَذ ضاسَتاُ لًَكذّ طشآ ٌُدسابىو دٌَائُطُس واٌُبايُ ئُسصو ئامساًٌؽ طُسياُ 

ىوًَةذّ  لًَك دابايُ ُِسدَبىو بؤ يةُكرتباُ و ثًَكةُوَتاُ صَواوٌَةذ كشدبايةُ. واباػةرتَ تةاصَ ئ      
لُبريخؤ  بُسيُوَ وبري لُ رياٌِ خؤ  بكُيتُوَ دايكي بُبآ طىيَذاٌُ ُِطت و ٌُطتُكاٌِ وةَ  
لُ جًَىَ ُِطتا و وٍِ بُكؤَلًَك غًُ و خُفُتُوَ بُتًٌُا جآ ًَِؼةت. ضةٌُذيَ طةُعاتاُ دَ    

دًٌاّ رووسَكُوذا داًٌؼتي وبريً كشدَوَ. ئاطاً لُ تًَثُسيٍآ وَخت و دًَ وكاتاُ ٌُبىو وَك لُ 
دَوسو بُسّ خؤً دابشِا  و دَ دًٌايُكِ ديذا غىلًَىُوَ. كاتآ كُ سَحياٌُ ِاتُ رووسَكةًُ و بةؤ   
ٌاخنىاسدٌِ ئًَىاسَّ باٌط كشدوُ طُسوًَضآ ئُو دَوًي طُس بَمٍةذ كةشد و تُواػةايُكِ دَسيَةي     

خؤوةذا  كشد. ُِوا بُ تُواوَتِ تاسيك ببىو دَو ضٌُذ طُعاتاٌُّ كُ بُتًٌُاؾ دَطةُأل خةىدّ   
دَخَُلىَيذا بىوً طاالسيؽ ٌُِاتبىوَ طؤساغًَي و تًٌُايًًُكُّ زيَ تًَك ٌُدابىوً. سٌَطةُ ِةُس   

 دايكي  ٌُيًَّؼتبآ و ويظتبًَتِ دَطُأل بريكشدٌُوَكاصيذا تًٌُا .
 تُواوّ سؤرَكاٌِ دواتشيؼي ُِسبري لُ ئىوًَذ و بىوك و صاوايُتًًُكُّ دَكشدَوَ.

ضُ بُختُوَسَّ بشِياسَ ببًَتُ ِاوطُسّ ئىوًَذّ ببًةٍي. ئريَيةًي   ذُصً دَكشد تا صووَ ئُو ك
ثآ دَبشد و خؤصطًُ ثآ دَخىاطت. ذُصً دَكشد طُسً لُ ثًٍَاو داٌابايُ بُآلً لُ جًَةِ وّ بةاً.   
سؤراٌُ ئىوًَذً بُ تُك بىوكُ جىاٌُكُيُوَ بُسجُطتُ دَكشد و بآ ئًدتًاس فشوًَظةكي لُضةاواُ   

 دَِاتُ خىاسآ.
ٌَذّ ئىوًَذّ ِا  و بُثشِكًَؼةًُ سَحياٌةُ و ساذًمةُّ  ٌاضةاسّ ئاوةادَبىوٌِ      سؤرّ صَواو

صَواوٌَذَكُ بىوً. دَطتًَك جمي َُِلبزاسد و ُِسوا بُبآ تاقُتًُوَ دَطتًَكًؼي بُ طُسو كةؤَلِ  
خؤوذا ًٍَِا. جىاٌرتيَ جمًؼي لُبُس طاالسّ كشد دَطُأل با  و دايكي و خىػكُكاصيذا بُسَو الّ 

بىوكًًٍَُكُّ ئىوًَذيُوَ ضىويَ. لُ سِيًَُ دايكي دَطاتًَكِ طىدماودا بُ ثاسِاٌةُويَىَ  صَواوٌَذّ 
 طُسّ دَبَ طىيَِ ٌاً و طىتِ:

ئُطُس دَصاٌِ ِاتٍت بؤ صَواوٌَذَكُّ ئىوًَذّ ئاصاس  دَدا  تا بًاٌىويَكِ  ،سَِا طًاُ -
 وَبًٍي و ُِس دووكىاُ بطُسِيًٍَُوَ واَلآ؟

 كِ ٌُسيًَاًٌُ دايُوَ و بُ ذاَلُتًَكِ تا داساٌُوَطىمت:بُطُس باداًٌَكِ وَآلوًَ
 ٌا بُالٌِ كُوُوَ دَوُوآ ػاًِذّ خؤػبُختًُ ئىوًَذّ  . -

 دايكي  ئًذّ قظُّ ٌُكشد و تًٌُا بُ طُسدمًَكِ بُصَيِ ئاوًَضَوَ واصّ ًٍَِا:
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ثريواٌةُوَ  ضىيٍُ صَواوٌَذَكُوَ ُِس دَطُأل ٌُِطاوّ ضىوٌُ رووسَويَىاُ دايكِ ئىوًَذّ بُ
ِا  و بُ ديتٍآ وَ يُكظُس ضاوّ ثشِبىوُ لُ فشوًَظك و بُ دٌَطًَكِ بُطؤصَوَ بةُخًَشِاتٍِ  
ُِوىوواٌِ كشد و بُطُسدمُ ذُطشَتاويًُكاًٌُوَ ُِوًؼُ دَوًٍُوَ دَسِواٌِ. لةُ اليُكًةُوَ   

َطةتِ  داًٌؼتي و كُوشيُ تُواػاكشدٌآ وًىاٌاُ. طاالس ُِوًؼُ بُ كىسطًًاُ َُِلذَطةُسِا تةا د  
بطاتُ طُس وًَضَكُ و وًىَو ػرييًٍاُ َُِلطشآ و وٍِ ٌاضاس دَكشد تا تُواوّ ِةؤؾ و طؤػةي   
بُالّ ئُوَوَ بًَت و ُِس خُسيكِ ئُو  و ئاطاً لًَِ بًَت و دوايًُكُّ خؤً سِاٌةُطش  ودٌَطةي   

 دا و طىمت:
 تؤ ئًذّ وٍذاأل ًٌت ئاوا وَك وٍذاآلُ بضؤصّ و ػُيتاًٌاُ دَكُّ! -

ىاُ بُطُسِاتًٍَذا سادَبشد كُضِ ًَِؼةتا بةىوك وصاوا ِةُس ٌُِاتبىوٌةُ ِؤَلًَةىَ.      طُعاتًَك
ُِوىو ُِس ضاوَسِواٌِ ِاتٍِ ئُو دوو كةؤتشَ طةثًًاٌُ بةىوُ. ٌُوةذَتىاٌِ بُسطةُّ كةُؾ و       
ُِواّ صَواوٌَذَكُ بطشً. ُِسكُ بىوك و صاوا دَطت لُ ٌاودَطت ِاتٍُ ٌاو ِؤلًَىَ ُِوىو لُ 

صبًًَاُ لًَىَ بُسص بؤوَ بُآلً وَ تًٌُا يُك ػتي دَبًظت و ئُويؽ ِاواسيَك خؤػًاُ ِاواسّ ثريؤ
 بىو كُ لُ قىوآليِ بىوصيُوَ َُِلذَطتا:

دايُ تًٌُا ئُوَتاُ دَويظت؟ تةًٌُا دَتاٌُويظةت وةَ دَ سؤريَكةِ وادا ػةاًِذّ       ،بابُ -
وَ سؤيباوايةُ و  وُسطِ ذُصَكامن  ؟ بؤ ٌُدَبىو وَ لُ جًاتِ ئُو كًزَ ػاُ بُػةاٌِ ئىوًَةذَ  

وَآلوِ دَسبشِيٍِ ػاديًُكاٌِ ئُو خَُلكًُ دابايُوَ؟ بؤ دَبىو سؤرّ بىوكًًٍَةًُ تةاَلرتيَ سؤرّ   
 ريامن بآ؟ ئُو سؤرَّ كُ ُِوىو كض و كىسِيَك ضاوَسِيَِ ِاتٍِ دَكُُ؟

ئًذّ تري و تىاٌاّ خؤ سِاطشتٍِ صَواوٌَذَكًُ ٌُوا. راٌةُ صطةي كةشدَ بًةاٌىو و لُِؤَلُكةُ      
دَسآ. لُ ذُطاسآ لُ ثًَؽ ُِيىاٌآ ساوَطةتابىوً و طةُيشّ ئامسةامن دَكةشد. دَدًٌةاّ       ضىووُ

ًًًٍَةُكِ طةثِ و داوةُُ دسيَةزدا بُتةُك ئىوًَذيةُوَ دَديةت كةُ            خُياَلذا خةؤً دَجمةِ بىوك
ُِسدوكىاُ خؤػراأل و ػاد وخٌُذاُ بُسِووّ يُكرتدا دَتشيقايٍُوَ و دَطت لٌُاودَطت دَطةتِ  

وكؤسِّ صَواوٌَذّ بىوك و صاوايًًُواٌةُوَ و بةؤ وَآلوذاٌةُوَّ دَسبشِيٍةِ     يُكرتّ دَضىويٍُ ٌا
ُِطةةتِ ئاوةةادَبىواًٌؽ دَطةةتىاُ َُِلذَتُكاٌةةذ. ٌةةُوضاٌِ ضةةٌُذ دَقىآليًًةةُ دًٌةةاّ ذةةُصو 
ئاسَصووَكاصيذا طُسطُسداُ و ويَأل و وَيالُ بىوً كُ دٌَطًَك وٍِ َُِلذاػتُوَ ٌاو دًٌةاّ تةاَلِ   

ُتُكاًٌَكِ كةُداً لةُ دًٌةاّ ػةرييَ ِاشيةُوَ دَسآ و دووبةاسَ خةؤً        وطىيَشّ ساطتُقًٍُوَ. ب
بةةُالّ دٌَطُكُوةةذا ئاوسِدايةةُوَ. ئىوًَةةذ بةةىو  ،دَدًٌةةاّ ٌاخؤػةةِ و ٌالُباسيُكاٌةةذا ديتةةُوَ

بُساوبةةُسً سِاوَطةةتا بةةىو. دَ ضةةاكُ  و ثةةاٌتؤَلًَكِ تىوطةةًذا ئُوٌَةةذَّ دّ جةةىاٌرت و       
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ضٌُذ طاتًَكِ وَك سؤراٌِ سابشدوو دَلي بةؤّ كُوتةُوَ   طُسدمشِاكًَؼرتً ِاتُ بُسضاواُ. ُِسوا بؤ 
ثُلُ و بُآلً ُِسوا لُ خؤوَ و بآ ئاطاياٌُ بُخؤ ِاشيُوَ و صاًٌي كةُ ئةُو ئةِ وةَ ًٌةُ و ئةِ       
يُكًَكِ ديكُيُ. ئىوًذ ًٌاصّ بىو بضًَتُوَ ٌاو ثًاواُ.بُ دٌَطًَكةِ ثًاواٌةُ و ثشِلةُ طةؤص و     

َبُكُّ ُِوًؼُيُوَ كةُوٍِ ثةآ ػةًَت و ػةُيذا و     وًّشَباًٌُوَ ُِس بُُِواُ دٌَطُ بُ ئُد
ػًفتُّ خؤّ دَكشد بُصَسدَخٌُُيُكُوَ كُ لُ خؤػًاُ ٌا بَُلكُ لةُ غةًُ و خُفةُ  و راُ و    

 ذُطشَتُوَكُ ُِس بُدٌَطِ ًٌىَ طشياًٌَك دَضىو طىتِ:
 بُخًَشِاتِ سَِا خاتىوُ. -

 بُدٌَطًَكِ لُسصؤكُوَ طىمت:
ئىوًَذَواسً خؤػبُخت و كاوُساُ بَ و ُِوًؼُ ِاوبُػِ  ،ثريؤصَ ئًؼاَلآل ،صؤس طىثاغ -

 خؤػِ و ػاديتاُ  . 
بآ ئًدتًاس فشوًَظكي بُ ضاواٌذا ِاتُ خىاسآ و بؤ ئُوَّ ئىوًَةذيؽ ٌةُصاٌآ دَطةتبُجآ    
سووً وَسطًَشِا و ثؼت لُوَوَ سِاوَطتاً. طةُسوِ طةُسدمُكاًٌي بةُ باػةِ لُطُسثؼةتي ُِطةت       

 تُ ثًَؼآ و ُِسوا ساوَطتاو بُ دٌَطًَكِ تُواو لُسصؤكُوَ طىتِ: ثًَذَكشد ئىوًَذ ٌُِطاويَك ِا
 سَِا! -

 طىمت:
 وُبُطتي ٌاسَذُ  كشدٌآ ئًَىَ ٌُبىو. ،تىوبِ و ئُو خىدايُ ئىوًَذاغا سيبىوسَ ،بَُلآ.. -

 ئىوًَذ ٌُِاطُيَكِ َُِلكًَؼا و بُدٌَطًَكِ لُسصؤكُوَ طىتِ:
ئةُّ دأل سَِ    ،ِةاتِ تةاصَ ضةًت لًَبكةًُ    ٌؤرداسِوويُكِ و دوا بُدواّ وةُسطِ طةىِشا    

صووتش دَِاتِ دٌَطِ ًٌُِظك و ثشِوُّ طشياًٌَي بةُسص بةؤوَ. دَطةتبُجآ دَطةتي بةُ       ،خؤصطُ
دَػيُوَ طش  و لًَىّ خؤً طُصّ تا دٌَطِ طشياٌُكًُ صياتش دَسٌُيةُ. ئىوًَةذ بةُ ثُلةُ لةُوَ      

ثًاوَكاُ. صاًٌي كةُ ئاطةاّ لةُ    دووسكُوتُوَ و بُ ٌُِطاوّ خًَشا وٍِ بُجًًََّؼت و ضىوَ ٌاو 
 تُواوّ رياصيُ.

طاالس كُبُ دَوسو بُسوُوَ ياسّ دَكشد بُدٌَطِ طشياٌُكًُ بُسَوالً ِاتُوَ و قاضُكاٌِ لُ 
 باوَؾ طشمت. داًٌؼتي و دَ ئاوًَضوًَي طش  و دَوىضاوَ جىاٌُكُيي واضكشد.

السً ئُطثاسدَوَ دايكي تا ئًذّ ٌُوتىاٌِ بضىُوَ ٌاو صَواوٌَذَكُ و خؤً ثآ سِاٌُدَطريا طا
ئاطاّ لًَبآ. لُو واوَيُّ كُلُ واَلآ با  بىوً طاالس بُ تُواوَتِ ئؤطشّ وةَ ببةىو و طةشِووّ    
دَطش  تا ُِوًؼُ دَطَُلُ خؤوِ ببًُ ولًَي جًا ٌُبًَتُوَ. بُآلً وَ لُبشدٌُوَّ طاالسّ ومةي  
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ُوَ. ُِسكةُ طُضيةُوَ واَلةآ وَك    ٌُدا و بُثُلُ صَواوٌَذَكًُ بُجًًََّؼت و بُسَو واَلُوَ ِاشية 
بَمًَِ داس وديىاسّ واَلًَؽ غُوِ زيَ ببةاسآ. ئُويَؼةي بةُالوَ تٌُطُبةُسو ُِوايةُكِ قىسطةِ       
ُِبىو. بؤ لُ خؤ دووسكُوتٍُوًَ بُسَو الّ واَلِ خاَلىُوَ كُوشيُ سِآ. ُِسوَك ػًَتاُ بُسِيًَُدا 

 سِيَ. بُطشياٌُوَ دَوطى :دَسؤيؼتي و خؤً بُو خَُلكاٌُدا دَداكُ بُالوذا تًَذَثُ
ديذتاُ كُ ئُوسِؤ وَ وُسطِ ذُصَكاصيي بُ ضاوّ خؤً ديت! لُ وشِؤؾ بُ دواوَ دًٌا ًِض  -

 واٌاو وُبُطتًَكِ بؤ وَ تًَذا ٌُواوَ.
خَُلكِ بُطُسدمُ ثشطًاساويًُكاًٌاٌُوَ بُسِيًَاُ دَكشدً. طُضيُ واَلآ خامل و دَطتي بُصٌَطِ 

اُ ٌُكشدَوَ دَطةتي لُطةُس َُِلٍةُطش . وَك بَمًَةِ تؤَلةُّ ُِسضةِ       دَسكًَىَ ٌا و تا دَسطاػً
ٌاسَذُتًُكامن ُِيُ لُصٌَطُكُّ كُوُوَ. خاَلؤرُ بُ ثُػؤكاويًُكُوَ دَسطاكُّ كشدَوَو ُِس 
ًٍَِذَؾ ضاوً بُ خاَلىرٌآ كُو  خؤً دَباوَػآ ِاويؼت و بُكىأل طشيةاً. خةاَلؤرُ دَطةتًَكِ    

 كُوَ ثشطِ:  بُطُسو ثشضِ داًٍَِاً و بُطؤصيَ
 ئُوَ ضًُ ٌاكا ضىوبًُ صَواوٌَذَكُّ ئىوًَذّ؟ -

 بُطُسطاوًُوَ طُيشيَكي كشدآ و طىمت:
 ساطتُ تؤ لُ كىيَت صاٌِ؟ -

 خاَلؤرُ  صَسدَخٌُُيُكِ كشد و بُوًّشَباًٌُوَ طىتِ:
ضٌُذ سؤريَك لُوُوبُس دايكت لًَشَ بىو باطةُكًُ لةُو بًظةت. صؤس دَوًَكةُ ضةاوَسِيَتي       -

 ُِس ديَِ.   دَوضاٌِ
دَطُأل خاَلؤرًٌَذا ضىويٍُ ًٌَى واَلآ. ًٍَِذَ طشيةاً تةا كفةت بةىوً. دواّ ئةُوَّ ًٍَِةذيك       

 ِاشيُوَ طُسخؤ تاصًَ ُِطت بُيُكًَكِ غُواسَ كشد لُ واَلآ خاَلي.
ئاغاّ كٌُعاٌِ بشادَسّ خةاَلي بةىو و بةُوًىاٌِ ِةاتبىوَ واَلةآ ئةُواُ. لُبةُس وَّ كةُ         

و بُدٌَطِ بُسصطشيا بىوً تُسيق بىووُوَ و داواّ لًَبىوسدمن لُو و لةُخاأل  ٌُوضاًٌبىو ئُولُويًَُ 
 و خاَلؤرًٌؼي كشد.

 ،ئاغاّ كٌُعاٌِ ثًةاويَكِ تُوةُُ ٌضيكةُّ ضةن طةاآلٌُ بةىو كةُ لُاليةٌُِ داسايًًةُوَ         
طىصَساًٌَكِ صؤس باػِ ُِبىو. كٌُعاٌِ ُِسوا بُطُسطاوًُكُوَّ تُواػا دَكةشدً. كاتةآ كةُ    

شّ ديي داواّ كشد كُوًَك قظًُ دَطَُلذا بكا  و كُ بًَذٌَطًُوًٍؼِ ديةت ِاتةُ   بشِيَك ًَِىست
 ثًَؼُوَ و ضاك و ضؤٌِ كشد و طىتِ:
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ببىوسُ، وَ بُبآ ئُوَّ ويظتبًَتي ُِوىو قظُكاٌِ ئًَةىًَ طةىآ لًَبةىو. بةُآلً بةُالّ       -
ّ بةؤ بكةُّ و   وٍُوَ ًِض ػتًَك دَو دًٌايُيذا ئُوَّ ٌاًٍَِآ كُ ئاوا بُو جؤسَّ طشيةُ و صاس 

خؤ  ئاوا  الواص ثًَؼاُ دَّ و يا ئاوا  خؤتةاُ ئةاصاس دَُ. دَريةاٌِ ِةُوىو ئادَوًضاديَكًةذا      
ئاسيؼُّ وا ديٍَُ ثًَؼآ كُ صؤس ئُطتًُ و طشاٌُ و ِةُوىو ئةادَوًَضاديَكًؽ طريوطشفتةِ ِةُس     

 ُِيُ.
شآ ػةُو و  ٌُِذيَك طريوطشفتِ صؤستشَ و ٌُِذيَكِ كُورت. بُالّ تؤوَ ُِوىو ئُواٌةُ دَكة  

ًَظةكاُ بُسدٌَةُوَ؟ بةؤ صيىوٌةُ يةُكًَك لةُو خةاوَُ            سؤر دَطتُو ئةُرٌؤ ِةُس بطشيةُُ و فشو
طريوطشفتاٌُ وٍي. وَ ئُوَ ٌضيكُّ دواصدَ طاَلُ لةُ ِاوطةُسَكًُ جًةا بىووُتةُوَ و بُتةًٌُا      

ؤس بَُلكُ بةُ ص  ،ٌُخًَش ،ئُوَؾ بُواٌاّ ئُوٌَا كُ دَطتىاُ لًَك بُسدابآ و تُآلقي دابآ ،دَريي
ِؤوَ لُواٌُؾ كُ وَ بآ تىاٌايِ بُدًٌَي ُِيُ و سووٌرتّ بَمًَي ِاوطةُسَكًُ ٌاتىاٌةآ وٍةذاَلِ    

   ُ ئًةذّ ئةُوَّ كُلةُ اليةٌُِ      ،لُوَ ببآ و ئُو وُطُلُيُؾ طةُوسَتشيَ طريوطشفتةِ ئًىُية
سَوػتًُوَ ُِس دووكىاُ دوو جُوظُسّ جًاواصيَ و و ُِسطًضيؽ تًَك ٌاطُيَ ُِس بةؤ صيىوٌةُ   

طُوصً ذُص لًًَُ و ثًَي جىاٌُ بُآلً ِاوطُسَكًُ سقِ لًًَُتِ جا بةُ سِيَةك كةُوتٍِ     وَ سٌَطِ
 ُِس دووالواُ واواُ بُباؾ صاٌِ كُ دووس لُيُكرتّ بزيَ.

ئاغةةاّ كةةٌُعاٌِ صؤسّ دَسبةةاسَّ ريةةاٌِ خةةؤّ و ٌاسَذةةُتِ و ٌاخؤػةةًًُكاٌِ ريةةاٌِ    
ِ ِاوطةةُسّ و ثُيىٌَذيًةةُ ِاوبُػةًُّ كةةُ ضُػةةتبىوّ صؤس دوا و لةةُ سَفتةةاسَ ٌاػايظةةتُكاٌ 

الواصَكُياُ ُِسوا داد و بشِؤّ بىو. جالُبُس ئُوَّ صؤس اليةٌُِ ِاوبُػةِ دَطَُلُوٍةذا ِةُبىو     
ُِطتي دَكشد بُ ضاكًي دَسك دَكا  و تًَي دَطةا  و ئةُوً وَكةى غةًُ ِسَوَيًٍَكةِ بةؤ خةؤً        

بةؤ بةاغ كةشد.     ُِوىو لُ ِةُوىو  ،دؤصيُوَ. تُواوّ رياٌِ خؤوي ُِس لُطُسَتاوَ تا كؤتايِ
ئُوكاتُ ُِسدووال ُِطتىاُ كشد كُ ضٌُذ لًَكُوَ ٌضيكري و ِةُسدووكىاُ ض بُآليةُكىاُ بُسطةُ    
طشتىوَ. صاًٌي ض ئاصاسو ٌاخؤػًًُكِ ِاوبةُمشاُ ُِيةُ و دَ صؤس ػتاًٌؼةذا بةريو بةاوَسِ و بةؤ       

ثةًَؽ خةىدا    ضىوصياُ وَك يُكُ. دواّ طُعاتًَك طكاآلو دَسدَ دأل ئاغاّ كٌُعاٌِ ُِطتا بشِوا.
 ذافًضيُ سووّ لُوَ كشد و طىتِ:

ُِوَلذَ رياٌِ طُأل حمُػيُديت لُ دَطةت   ،سَِا خاتىوُ ئًَظتا كُ ئىوًَذ  لُ كًع ضىوَ -
 ٌُدَّ، ُِوَلذَ لُبُس كؤسثُكُتاُ ُِس ضؤًٌَك بىوَ دَطُأل وًَشدَكُتاُ ئاػت ببٍُوَ.

 صَسدَيُكي ِاتآ و طىمت:
 كِ ديؽ بضىُوَ ٌاو ئُو دؤصَخُّ؟ ياٌِ بُالّ ئًَىَوَ دَبآ جاسيَ -
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 ئاغاّ كٌُعاٌِ طُسدمًَكِ ثشِ بُ صَيًًاٌُّ لًَذاً و طىتِ:
 ذُص  لًًَُ ساطتًت ثآ بَمًَي؟ -

 بُئاوارَّ طُس وَآلوِ ئُسيًَاًٌُ دايُوَ. ئاغاّ كٌُعاٌِ طىتِ:
ُ  ،بَُلآ - وَؾ دَبآ بضًُوَ ٌاو ئُو دؤصَخُّ و ػاًٌؼِ بذَيُ بُسآ و خؤػِ بؤ سِاطشّ ئة

ُ     ،ٌُك لُبُس خاتشّ خؤتاُ دَبةآ خةؤ بةؤ سَفتةاسَ      ،بَُلكةُ تةًٌُا و تةًٌُا لُبةُس كؤسثُكةُتا
ٌاػايظةةتُكاٌِ ِاوطةةُسَكُتاُ ساطةةشّ و ُِوَلةةذَّ بَُلكةةُ بتةةىاٌِ بًطةةؤسِّ. وةةافِ سَواّ   

 كؤسثُكُتاٌُ كُ ًُِ بُتُك با  و ًُِ بُتُك دايكًُوَ بزّ.
 بٌُاقايمًُوَ قظُكُيي بشِّ و طىمت:

رياُ؟ ئُو رياٌُّ كُ طُساٌظُسَكُّ ُِس جًٍَى وقظةُّ طةىوكُ؟ رياًٌَةك كةًُِض     كاً  -
طُسدمًَكِ دَلظؤصاٌُّ تًَذاًٌُ؟ رياًٌَك كُتةًٌُا وػةُيُكِ خؤػُويظةتِ تًَةذا ٌايةُو ٌاضةآ؟       
 رياًٌَك كُ بُسدَواً ُِوىوّ ُِس ثًَك َُِلثشِريٍُ؟ تؤ لُ قظُكاٌِ وٍُوَ ضًت دَطتكُوتىوَ؟

 لُطُسخؤ طىيَِ دايُ قظُكامن و كُصاًٌؼِ بًَذٌَط بىوً طىتِ: ئاغاّ كٌُعاٌِ صؤس
بشِياسَكُ وابىو كُوَ ساطتًًُ بُتؤ بَمًَي و ًَِىداسيؼي لًَي صيض ٌُبآبُآلً لُواٌُيةُ تةؤؾ    -

وَكى ثًَىيظت رياٌت دَطُأل حمُػيُدّ بُطُس ٌُبشدبآ؟ بؤ؟ ضىٌكُ تؤ ِةُس لةُ طةُسَتاوَ لًَةِ     
اّ دَطةت ثًَكشدٌةِ رياًٌؼةتاٌُوَ ُِسيُكةُ و دَلتةاُ لُاليةُكِ       بًَضاسبىو وّ. ُِس لُ طةُسَت 

بُآلً ئًَظتا كُ ئىوًَذيؽ رٌِ ًٍَِاوَ ئًذّ ًِض ئىوًَةذيَكت بةُو عًؼةقُ لةُ      ،ديكُوَ بىوَ
 دَطت ضىوَتاُ ٌُواوَ صياتش دَتىاٌَ بًٍَُوَ طُسوَختِ بُسدَواوًُ رياُ و طىصَساٌتاُ.

ه و تُقُلاليةُكي داوَ تةا بًطًَشِوةُوَ طةُس سيَةِ      ئًَىَ ضىوصاٌَ وَ ض ِةُو  ،ُِسطًض واًٌُ
ضىوصاٌَ ضٌُذً صووخاو و خىيٍَِ دَلِ خؤً خىاسدؤتُوَ تا وسَّ وَبُسًٌَىةُوَ و   ،ساطتُكِ رياُ

تىوػةِ ضةبىوً؟    ،بُرياٌِ ِاوبُػًىاٌِ ًِىاداسكُوُوَ. بُآلً ئُفظىوغ لُوَّ بٌُظًبي بةىو 
كِ كُ بُوٍِ طؤسِيُوَ! بةَُلآ ئُواٌةُ ِةُوىوّ    دَلًَكِ ثشِ غًُ و خُفُ  و قزّ طثِ بًَىَرًٌَ

ػتطُلًَكَ كُ لُ رياٌِ ِاوبُػًُواٌذا دَطُأل ئُو ٌاثًاوَيذا بٌُظًبي بىو. ئًَىَكُ باطةِ لةُ   
خؤبةةىوسدَيِ و قىسبةةاٌِ و فًذاكاسيةةُ دَكةةُُ ئةةُدّ بؤضةةِ دَطةةُأل خةةىو و سَِوػةةتُكاٌِ     

اٌتاٌذا بُ تُواوّ ئُوَ وَدَسدَكُوآ لُقظُك ،ِاوطُسَكُتاُ َُِلٍُكشد و خؤتاُ لُبُس سِاٌُطش 
ئةُدّ ئًَةىَ بةؤ خؤتةاُ سِاٌةُطش  و       ،كُ ًٌىَّ ٌالُباسّ و بُدخىويًُكاٌِ حمُػيُديؼِ ٌُبىوَ

 َُِلتاٌٍُكشد و ئُوَ دواصدَ طاَلُ بُتًٌُاو جًا لُيُكرتّ دَريَ؟ 
 ضىٌكُ وَ وٍذاَلي ٌُبىو. -
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قظُيُكِ طادَ و طاكاس بةىو بةُآلً    وَآلوُكُّ وػكِ كشدً. دوا وتُكُّ ئُو بُ سِوواَلُ 
 لُ ٌاوَوَ صؤس واٌاداس بىو. صَسدَخٌُُيُكي كشد و طىمت: 

سٌَطُ وَ تا ئًَظتا لُبُس ًِىابىومن بُرياُ دَطُأل ئىوًَذيذا واّ زيَ  ،بَُلآ ُِقِ ئًَىَيُ -
ُِسضةِ   ،وٌَُكشد  بًَىُوَ طُس رياٌِ واأل و ذاَلِ خؤً بُآلً دَلًٍابَ كُ ُِس لُ ئًَظتا بُ دوا

 ُِوأل و كؤػؽ و تُقُلاليُ دَيذًَ تا دووباسَ دَطُأل حمُػيُديذا بزيَىُوَ.
 ئاغاّ كٌُعاٌِ طُسيَكِ لُقاٌذو بُ سوو خؤػًُوَ طىتِ:

تؤ رًٌَكِ تا بَمًَِ ئاقأل و تًَطُيؼتىوّ ووَ دَلًٍاً كُ طُسيؽ دَكُوّ دواّ سؤيؼتٍِ  -
دَطُأل كشدوُوَ و ِاًٌاُ داً طُس لُ ٌىآ ريةاًٌَكِ  ئاغاّ كٌُعاٌِ خاأل و خاَلىرمن صؤسياُ قظُ 

تاصَ دَطُأل حمُػيُديذا ثًَكُوَ ًٌَىُوَ. كُ واَلآ وامن بُ جًًََّؼت ئًذّ ريامن لُال ًٍَِذَ بًَضساو 
ٌُبىو. طُيؼتىُوَ واَلآ و بؤ ئُوَؾ وًَؼكي كُوًَك ئاطىودَبآ ضىووُ ذةُواوآ و ئةاويَكي   

تبىووةُ دَسآ كةُدايك و بةا  و خىػةكُكامن و طةاالس      بُ خؤوةذاكشد. تةاصَ لةُ ذةُواوآ ِا    
سَحياٌُ وساذًمُ بآ ئُوَّ ًِض ذًظابًَك بؤ طًاُ و ٌاخ و دأل و ُِطةتُكاٌِ وةَ    ،طُيؼتٍُوَ

بكُُ بُباغ كشدُ و طًَشِاٌُوَّ صَواوٌَذَكُ صؤسيةاُ دَسدو سٌَةخ و ئةاصاس داً. ئةُواُ ِةُسوا      
كةُو بةُو قظةاٌُياُ ض ئةاوسيَكِ دَ دَلةِ وٍةذا       بُدسيَزّ سووداو و بُطةُسِاتُكاٌِ صَواوٌَذَ 

ثًَذَكُُ و ضؤٌِ خىآ بُطُس صاً و بشيٍُكاٌِ دَلىذا دَكُُ. سَحياٌُ بةآ ئاطاياٌةُ لةُ ُِطةتِ     
 دَسوومن طىتِ:

ئاّ ئُفظىوغ كُ تا كؤتايِ صَواوٌَذَكُ ٌُوايتُوَ تا بؤ خؤ  دَلبُسيةُكاٌِ بةىوك و    -
 صاواّ بُضاوّ خؤ  ببًٍِ.

ًَِ لُ سوخظاسَ واتُكُّ وٍُوَ ئاطاداسّ ُِطةتُكامن بىوبًَتةُوَ بةُئاوارَ    ساذًمُ وَك بَم
سَحياٌُّ تًَطُياٌذ كُ قظُكاٌِ بىوٌُتُ ِؤّ ٌاسَذُتًُ وَ. سَحياٌُؾ دَطةتبُجآ قظةُكاٌِ   
بشِيَ و واٌذووَتِ كشدَ بًاٌىو وضىوَ رووسَكةُّ. دواّ ئةُوَّ كةُ سحياٌةُ و ساذًمةُ واصيةاُ       

 ّ صَواوٌَذَكُ ًٍَِا ضىووُ وُتبُخآ تا ثُسداغُ ئاويَكِ وَخؤً.لُباطكشدُ و طًَشِاٌُوَ
 دايكًؼي ُِس ِاتُ وُتبُخآ كُوًٍؼِ لُوآ ديت طىتِ:

ئىوًَذ بُ دواتذا دَطُسِا و لًَِ دَثشطًت و كُ صاًٌؼِ صَواوٌَذَكُػت بُجآ ًَِؼةتىوَ   -
ُ وَك لُثشطةُّ  طُسوضاوَ تًَك ٌاو و طشرَكُّ ئُوٌذَّ ديؽ تًَةك ٌةاو طشربةىو. بُطةتُصواٌ    

 وُسطِ خؤّ داًٌؼتبآ بُػًَىَيُكِ وا طشر ببىو كُ كُطىكاسّ بىوكًَِ وَ دٌَط ًٍَِا.
 دايكي طُسدمًَكِ ذُطشَتاوياٌُّ دايُ دَوىضاوً و دسيَزَّ دايُ:



 162 

 دَصاٌِ ئُودَوِ ضًي وَبريِاتُوَ؟ -
ُوَ لُبُسضاوّ خؤً دَذاَلًَكذا كُ دَ ٌىختًَكًُوَ سِاوابىوً و ئىوًَذً ئاوا بُ واتِ و طشريً

 بُسجُطتُ دَكشد وَآلوي دايُوَ:
 سؤرّ ػُكشاو خىاسدٌُوَّ وَ و حمُػيُدّ. -

 دايكي بُطُس لُقاٌذٌآ قظُكُّ ثؼت ساطت كشدوُوَ و طىتِ:
ساطةةتُ. صَواوٌَةةذّ ػةةُكشاو خىاسدٌُوَكةةُّ تةةؤ و حمُػيةةُدّ و ِةةًٌُا طشرَكةةُّ تةةؤً  -

ئُو ٌاثًاوَّ دَػكا و بؤ ِاسيكاسيُ ٌُدَضةىوَ   وَبريِاتُوَ. ئاّ خؤصطُ قَُلُوِ دَطت و ثًَِ
  ّ ئةةاواّ ئةةُو ثريَوًَةةشدَ طةةادَ و طةةاكاسَ    ،الّ بابةةُ طةةُوسَ  و بةةُو خةةؤ سَِثًَؼةةكشدٌُ

َُِلٍُدَخَُلُتاٌذ ئاّ خؤصطُ طىيَىاُ دَدايُّ وبُقظُواُ دَكشدّ و ٌُواٌذَدايتةُ ئةُو. ئةاّ    
 قبىأل ٌُدَكشد.خؤصطُ تؤؾ ٌُدَضىويُ ريَشباسو ئُو وًَشد كشدٌُ  بُ وّ 

 بُئاخ و داخُوَ ٌُِاطًَكي َُِلكًَؼاو طىمت:
 ئاّ خؤصطُ.  ،ئاّ خؤصطُ -

 دوايُؾ بآ ئُوَّ قظُيُك بكًُ لُوُتبُخآ ضىووُ دَسآ 
 

                     *          *          * 
 سَِا بًَذٌَط بىو و ضٌُذ ٌُِاطُيُكِ قىوَلِ َُِلكًَؼا و لُثشِ ِاواسّ كشد:

 ضًَؼتُكُواُ طىوتا. ،بُ خامنسَبا -
سَبابُ خاصيآ بٌُذَّ خىداّ وا بَُُِلُ داواٌُوَ لُجآ بُسص بةؤوَ و بةُسَو وُتبةُخًَىَّ     -

 سِاكشد كُلُ طاأل و تُوٌُِ ويًُوَ صؤس دووس بىو. سَِا صَسدَخٌُُيُكِ ِاتآ و طىتِ:
داسً ُِس بةآ ًٌةىسِؤرَ   ًٍَِذَ ضىو بىويٍُ ٌاو سِابىسدووَوَ خؤمشاُ لُ بريضىو بىوَوَ، ًِىا -

 ٌُوًًٍٍَُوَ.
 سَِا بُ دٌَطًَكِ بُسصَوَ بُ سَبابُ خاصيًَِ طى : 

 ضبىو؟ ضًَؼتُكُ طىوتا؟ ،سَبابُ خامن -
 سَبابُ خامن لُ ًٌَى وُتبُخًَىَ وَآلوِ دايُوَ:

 بَُلآ. -
 سَِا طُيشيَكِ وٍِ كشد ئُوجا بُدٌَطًَكِ بُسصَوَ ثشطِ:

 َتُوَ ٌُفظِ طىٌاِباسّ ثآ كىيَش كُيٍُوَ؟ياٌِ ػتًَكِ واػِ زيَ ٌُواو -
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 سَبابُ خامن لُ وُتبُخآ ِاتُ دَسآ و طىتِ:
بُداخُوَ ضًَؼتُكُ طىوتاوَ و كَُلكِ بشِاوَ. دَبآ بؤ ًٌىَسِؤيُ غةُوآ لةُ خةىاسدًٌَكِ     -

 و ُِسواؾ كُ بُسَو الّ ئًَىُوَ دَِا  دسيََزَّ دايُ:  ،دّ غؤً
ً بَمًَي كُ ئُو سِؤ ًٌىَسِؤيُ ضٌُذ طُعاتًَك دسٌَطرت ٌةاُ  ضىٌكُ ٌاضاس ،تكا دَكًُ سيبىوسُ -

 دَخىسآ.
 سَِا لُ جًَىَ قًت بؤوَ و طىتِ:

وَ ُِسطًض ٌاتىامن تا ضٌُذ طةُعاتًَكِ ديكةُ خةؤً ساطةشً. بةُ ياسوةُتِ خةؤ  ئةُو          -
 صَظيُتُّ بكًَؼُ و لُ دَسَوَواُ خىاسدُ بؤ بًٍَُ.
 تِ:دوايُؾ ضاوَ جىاٌُكاٌِ دَوٍُوَ بشِيَ و طى

 طثًَذَ طًاًٌؽ دياسَ دَواٌبىوسآ كُ ئاوا بُو جؤسَّ ثًَؼىاصّ و بُخًَش ديٍَري. -
 لُطُس وؤبًَمُكُ ُِطتاً و طىمت:

 بُالّ وٍُوَ ًِض ٌُبىوَ بُآلً ذُيف كُلُ دَطت و لًٍَاٌُكُّ سَبابُ خاصيآ بىويَ. -
ُوَ ضىو بؤ ئةُوَّ صوو  سَبابُ خامن طىثاطِ كشد و بُدًَ داواّ زيَ بىسدًٌَىَ بُسَو رووسَكُي

 خؤّ ئاوادَكا و بؤ خىاسدُ ًٍَِاٌآ وَ دَسكُوآ.
 سَِا سووّ دَوَ كشد و طىتِ:

وَ ثًَؼًٍاسيَك دَكًُ و ئُطُس ئًَىَ و سَبابُ خامن ساصّ بَ ُِوىوواُ ثًَكُوَ لةُ دَسآ   -
 بذَيَ.  ٌاٌِ غؤيَ تا ُِس بُو بؤٌُػُوَ لُو ضىاس ديىاسَّ بضًٍُ دَسآ و بايُكِ باَلِ خؤواُ

بُ سِاصّ بىوٌآ وَ و سَبابُ خاصيآ ُِوىوواُ ئاوادَبىويَ و بؤ ٌاخىاسدٌآ ًٌىَسِؤيُ ضىويٍُ 
 يُكآ لُو سيَظتؤساٌُ جىاُ وبُ ٌاوباٌطاٌُّ ٌضيك واَلآ سَِاّ.

سَِا ٌاًٌَكِ باػِ ساطثاسد. طُعاتًَكِ ٌُبشد كُ وًَضَكُ بةُ صَآلتةُو جؤسَِةا خةىاسدٌِ     
فٌُطُ خؤػُكاٌِ سَِا و سَبابُ خاصيًَىَ ٌاٌُكُّ ًٌىَسِؤيةُواُ خةىاسد و   ئًَشاٌِ ساصايُوَ. بُجُ

 ِاتًٍُوَ واَلآ. 
خُو ضاوّ ُِسطًَكىاٌِ قىسغ كشدبىو. ُِسيُكةُواُ ضةىويٍُ رووسّ خؤوةاُ و كُوتًٍةُ     

 ثشخُّ ًٌىَسِؤ خُويَكِ ػرييَ و قىوَلُوَ.
وَ ئاطةا ِاشيةُوَ و ضةىووُ    لُ بؤٌِ سؤُ و ثًاصيَكِ داغ كُ ُِوىو ٌاو واَلُكُّ داطشتبىو 

وُتبُخآ. سَبابُ خامن خُسيكِ ضًَؼت لًٍَاٌِ ئًَىاسآ بىو و سَِاؾ ياسّ بُ فٍحاٌِ قاوَكُّ 
دَكشد. ضىووُ وُتبُخآ طآلوً كشد. سَبابةُ خةامن و سَِةا ِةُسدووكًاُ  بُطةُسوِ وَآلوةِ       
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    ُ طةُس وًَضَكةُ   طآلوَكُياُ داوُوَ. سَِا بؤ خؤّ ُِطتا و فٍحاًٌَةك قةاوَّ بةؤ تًَكةشدً و ل
 لُبُسدَوِ داٌاً. طىثاطي كشد و قاوَكًُ خىاسدَوَ. سَبابُ خامن طىتِ:

ئُطُس ئًَىَ و طثًَذَ خامن ساصّ بَ بؤ ئُوَّ وَك ًٌىَسِؤيُ بآ ػةًَى ٌُوًًٍٍَةُوَ و ئةًُ     -
جاسَؾ ضًَؼتُكُواُ ٌُطىوتآ ُِس لًَشَ ثامشاوَّ قظُكاٌتاُ دسيَزَ ثًَبذَُ تا وًٍؽ ئاطايُكي 

 ؼتُكُوَ بآ. لُ ضًَ
 سَِا ويظتِ ٌاساصّ بآ و وَ طىمت:

بُالّ وٍُوَ ثًَؼًٍاسيَكِ ضاكُ وَ ذُص ٌاكًُ جاسيَكِ دّ لُ ضًَؼت لًٍَاٌِ دَطةت و   -
 ثُدمُكاٌِ سَبابُ خاصيآ بًَبُؾ  .

 سَبابُ خامن بُوًّشَباًٌُوَ طُيشيَكِ كشدً و طىتِ:
 تًٌُا ساصيبىوٌآ خاصيآ واوَ. ،منبُوَّ كُ ئًَىَ لىتفتاُ دَطَُلُ وٍذا ُِيُ وُوٍى -
 

 سَِاؾ بُ ٌاضاسّ ساصّ بىو و دَطتِ بُ طًَشِاٌُوآ كشدَوَ.
 

                     *          *          * 
بؤ بُياٌِ ئُو سؤرَ ضىووُ وىغاصَكُّ حمُػيُدّ بُآلً بُ تُواوّ طُسطةاوًُوَ ديةتي كةُ    

ٌُاضاسّ بُسَو واَلُتاصَكُّ حمُػيُديُوَ ضىوً و وىغاصَكُ لُاليُُ دادطاوَ وؤس و وؤً كشاوَ. ب
طؤساغِ حمُػيُديي لُ خةاوَُ خاٌىوَكةُ كةشد. رٌةِ خةاوَُ خاٌىوَكةُؾ كةُوٍِ ٌاطةِ بةُ          

 دَلظؤصيًُكُوَ طىتِ:
بُآلً ضةاسًٌَُ و ًِىاداسيؼةي    ،ئُطُس ساطتًت دَوآ وَ ذُص ٌاكًُ ئُو ُِواَلُ  بذَوآ -

ضٌُذ سؤريَك لُوُو ثًَؽ ِاوطةُسَكُتاُ دَطةُأل    ،وآسيبُخؼِ كُ ُِواَلًَكِ وا ٌاخؤػت دَدَ
دَآلَلًَكًذا ِاتٍُ ئًَشَ و صؤسبُّ كُه و ثُلُكُتاٌِ بًٌُىَّ ٌشخِ خؤّ ثآ فشؤػةت تةا كشيَةِ    
خاٌىوّ ثآ بذا  و ئُوَّ واػُوَ لُطَُلآلبُيُكًاُ باسكشد و بشدياُ. ضٌُذّ وةَ و وًَشدَكةًُ   

 شؤػآ كَُلكِ ٌُبىو و ئُو طىتِ:ثشِكًَؼًىاُ كشد كُه و ثُزي واَلُكُ ٌُف
 ٌا! ،ضاسَضًُ خؤ دَبآ قُسصّ ئًَىَ ُِس بذَوُوَ -

 وًَشدَكًُ لُ وَآلوًذا طىتِ:
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-    ُ ِةُس كاتةآ ِةُبىو ئةُو دَوةِ بًةذَُ.        ،ئًَىُ ًِض ثُلُيُكىاُ لُ كشيَةِ خةاٌىو ًٌة
كُ ئةُوً   ديظاٌُوَؾ حمُػيُد ئاغا ُِس طىيَِ ٌُدايُ وًَشدَكًُ و كُه و ثُلُكاٌِ ُِس فشؤػت.

 ئاوا بُ ٌاسذُتًُوَ ديت طىمت:
ئًَىَ خؤتاُ ٌاسَذُ  وُكُُ ضىٌكُ تاصَ واأل و ذاَلي تؤصقاَلًَةك بةُالوَ ِةًض ًٌةُ كةُ       -

ئًذّ كُه وثُه و واأل وذاأل بُكَُلكِ ضِ دآ؟ بٌُاضاسّ بةُسَو   ،ئادَوًضاد رياٌِ زيَ تًَكضىو
ًَكِ وًّشَباُ بىو و ِاوطًَِ واَلةآ  الّ واَلآ وُعظىووُ خاصيًَىَ ضىوً. وُعظىووُ خامن رٌ

 وىذتُسَوآ بىو و بؤ ػايُ ديُؾ ِاتبىوَ دادطايُو دَمشضاٌِ حمُػيُدّ خؤؾ ٌاوآ.
بُفُسوىو فُسوىوّ ئُوَوَ ضىووُ رووسآ و ُِس دواّ تؤصيَةك وُبُطةتِ ضةىوٌُكُوي بةؤ     

َ دوايةُؾ روةاسَ   واَلُكُياُ  ئاػكشاكشد و داواً لًَكشد تا ئُطُس حمُػيُدّ ديت ئاطاداسً كاتُو
تُلُ فؤٌُكُّ واَلُ بابًؼىي دايُ. وُعظىوً خامن طُسّ بُسدايُوَو بُ دٌَطًَكةِ دؤطةتاٌُوَ   

 طىتِ:
لُواٌُػُ خؤتآ َُِلقىستاٌذًٌؽ بآ بُآلً ئُطُس لُوٍت دَوآ و بُقظُّ وَ دَكةُّ واص   -

 لُ حمُػيُد و رياٌِ حمُػيُدّ ديٍَِ وتًَِ َُِلذَدَّ.
ظىووُ خاصيًَىَ ُِوىو لُػي لُسصّ و صاًٌي كُ ئةُو ػةتطُلًَكِ   لُقظُ ساػكاوَكاٌِ وُع

 دَصاٌآ و دَيُّوآ بًاٌؼاسيَتُوَ. بُ ثاسِاٌُوَوَ طىمت:
 ضىٌكُ ُِقُ بًضامن. ،ضبىوَ؟ تكا  لًَذَكًُ ُِسضِ دَيضاٌِ بُوًٍؼِ بَمآ -

ي وُعظىووُ خامن طُسّ بُسدايُوَ. كُوًَكِ خؤ ًٍَِا و بةشد و كُصاًٌؼةِ ِةُس ضةاوَسِيَ    
 طىتِ:
دَصاٌِ وَكى وَ بضامن بُ طىيَشَّ ئُو قظاٌُّ وىذتُسًَ كُبُس لُضٌُذ سؤريَةك الّ وةَ    -

 كشدٌِ تًَطُيؼتي كُحمُػيُد ُِوذيع ِاتى ضؤّ واَلُكُّ دَكاتُوَ.
ئُو تًٌُا تشوطةكُ ًِىايةُّ دَدَلًؼةىذا دَدسوػةايُوَ ئةُويؽ       ،بُبًظتٍِ قظُكاٌِ ئُو

 لُ وَآلوذا طىمت: ٌُوا. صؤس بُطُختًي خؤ سِاطش  و
ئُدّ بؤ حمُػيُد واّ خؤثًَؼاُ دَدا كًُِض ثُيىٌَذيًةُكِ بُوىذتةُسَوًىَ ٌةُواوَ؟ و     -

 ضٌُذيَ سؤر لُثؼت دَسكُّ واَلآ باسيُوَ ُِس خىاصياسّ رياٌِ ِاوطُسّ و ِاو بُػًىاُ بىو؟
 وُعظىووُ خامن ػاًٌَكِ َُِلتُكاٌذ و وَآلوِ دايُوَ:

 َصاٌآ تًٌُا ُِس خىدا بؤ خؤّ د -
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ُِسضٌُذَ ًِض ثُيىٌَذيًُكًؼي بُ حمُػيُديُوَ ٌُبىو بُآلً ُِطتِ ئريَيًًُ ضٍطِ لةُدأل و  
ئريَيِ بُ رًٌَك كُجًَِ وٍِ لُ رياٌِ ِاوطُسيُوذا طشتبؤوَ. بُدٌَطًَكِ  ،دَسوومن طري كشدبىو
 لُسصؤكُوَ طىمت 

-   ُ بكةُ و ئاطةاداسً    تكا دَكًُ ئُطُس حمُػيُد  ديت دَطتبُجآ تُلُفؤُ بؤ ئةًُ رواسَية
 كُوَ.
وُعظىووُ خامن طُسدمُ ثشِ بُصَيًًُكُّ لُطُس وَ طىاطتُوَ و ِةُوَلِ دا فشوًَظةكِ    -

ضاوَ وًّشَباٌُكاٌِ كُ دَضاويذا قُتًع وابىو لُوَ بؼةاسيَتُوَ بةُآلً ٌةُيتىاٌِ. ئةُو رٌةُ      
ٍةةِ بًَطاٌُيةةُ ئُوٌَةةذَ وًّشَبةةاُ و خؤواٌةةُ بةةىو كةةُ بةةُو خؤػُويظةةتِ و دَلظةةؤصيُيُوَ و

 ػُسوُصاسّ خؤّ كشدبىو. دَطتي خظتُ طُس دَطتِ و طىمت:
طىيٍذ  بؤ دَخؤً ُِسطًض وُبُطت و ًٌةاصً ئةُوَ ٌةُبىوَ ئًَةىَ دَو رياٌةُّ خؤوةُوَ        -

 بُآلً ضبكًُ لُبُس خاتشّ ئُو كؤسثُّ دَصطىذايُ ٌاضاسً. ،بطمًٍَي و ئاواتاُ ٌاسَذُ  كًُ
 شد و طىتِ:وُعظىووُ خامن صَسدَخٌُُيُكِ ِاكُ صاياٌُّ ك

 ،طىٌاَ طىٌاِِ وًَشدَ بآ طؤصو بُصَيًًُكُتُ. وَ داخِ ئًَىًَ ٌاضةًَت  ،خُتاّ ئًَىًٌَُ -
كاتآ كُ ئًَىَ دَبًٍي ئاوا دَطُأل ئُو ُِوىو دَسدو سٌَخ و ئًَؽ و ئاصاسَّ ضُػتىػتاٌُ كُضِ 

دَطةشآ. بؤيُػةي   دووباسَ ُِس ُِوَلِ ثًَكُوَ رياًٌَكِ ِاوطُسيتاٌُ دَلي دَكىَلآ و دَسوومن طةشِ  
 ًٍَِذَ دأل دَطىوتآ كُ كاسيَكي لُدَطت ٌايُ و ٌاتىامن ًِضتاُ بؤ بكًُ.

لُو جًا بىووُوَ و ِاشيُوَ واَلآ با . ضٌُذيَ سؤر دواتش كاغُصيَكىاُ لُ دادطاوَ بؤ ِةا   
كُ حمُػيُد داواّ دووباسَ رياٌِ ِاوطُسيُواُ دَكا  و لُوَؾ بُوالوَ ُِسَِػُّ كشدبةىو كةُ   

لُ دايكبىوٌِ وٍذاَلُكًُ ئُوً زيَ دَطتًًٍََتُوَ. بُتشطًَكُوَ طُيشيَكِ دَوىضاوّ دايةك  دواّ 
 و باسيي كشد و ثشطًي:

 دَكشآ بتىاٌآ وٍذاَلُكًُ زيَ جىدا كاتُوَ ولًَي بظتًًٍََتُوَ؟ -
 بَُلآ. -
 كُ ُِس وايُ وَ دووباسَ دَضىُوَ الّ و دَطَُلًذا دَريي. -
ِ سَِا ئُوكاسَّ تؤياٌِ ضى - يةاٌِ ضُػةتٍُوَّ ئةًَؽ و ئةاصاسو      ،وٌُوَ ٌاو رياٌِ دؤصَخة

ُِسوَك ػاسَصاّ ئُو ثًاوَيَ ئُجماسَياُ كُثُّ بٌُىختُ الواصيُكةُّ   ،سَدمًَكِ لُ جاساُ صياتش
 تؤ بشد صياتش سَد و ئًَؽ و ئاصاس و دَسدو غُوت دَداتآ.
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ُ لةُ كؤسثُكُوةُوَ   بُآلً وَ بُسطُّ لُ دَطتذاٌآ كؤسثُكًُ ٌاطشً. ُِس بُ ًِىاّ ٌضيكًة 
 دَوشً. ،رياٌُكُ بُطُسدَبًُ و خؤ ئُطُس سؤريَكي كؤسثُكًُ زيَ دووسخٌُُوَ

بُسواسّ داًٌؼتٍآ دادطاّ لُضٌُذ سؤريَكِ بُوالوَتش ٌُوابىو ووَ ًَِؼةتا ِةُس دوو دَلةِ    
 ئُوَ بىوً كُ ُِسوا بُجًا بزيي يا لُبُس خاتشّ بىوٌِ كؤسثُكًُ دَطَُلُويذا بزيي. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                   (9  ) 
      

لُ سؤرّ داًٌؼتٍآ دادطاّ سَصاوٌُذّ دووباسَ ثًَكُوَ ريامن دَطُأل حمُػيُديذا ساطُياٌذَوَ و 
طُس لٌُىيَي رياُ دَطَُلُ  ويذا دَطت ثًَكشدَوَ بُآلً ئًُ جاسَياُ بُو ثُسِّ س  و دوو دَلًةُوَ.  

ًًُكي بُقظُو طفت و بَُلًٍَُكاٌِ ٌةُوابىو و ضاكًؼةي دَصاٌةِ كةُ     ئًذّ ًِض وتىاٌُ و دَلًٍاي
بًَذٌَطِ ئُو وَك ريمُوؤّ بَ خؤَلُ وًَؼًًَُ. دوواّ ضٌُذ سؤريَكاُ كىسَِكةًُ ِاتةُ دًٌايةُ و    
ئًذّ حمُػيُد ئُو تريَػةِ ِةُس بُضةُثُّ ِاويؼةت و ئةُو بًاٌىوَػةِ بةشا لُطةُس سَطةُصّ          

 آ و بَمآ:وٍذاَلُكُّ طشَوآ بكاو بًاٌىواُ بطش
 تؤؾ وَك دايكُكُ  ُِس كض صاّ. -
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ًَِؼتاؾ ُِس لُالً ػاساوَ و وُطُلُيُكُ كُ حمُػيُد ضؤٌُ وا خىاصياسّ دووبةاسَ ثًَكةُوَ   
ئُويَك كُ ئاوادَبىو لُبُس وىذتُسَوآ ُِوىو رياٌِ ئًَىةُ تًَةك وثًَةك دا ضةؤٌُ وا      ،رياصياٌُ

ئةُو   ،َُلُ وٍةذا وا بةُالوَ طةشٌط بؤتةُوَ    دووباسَ بُدوا ثُيظُسّ وٍذا ِاتؤتُوَ و رياٌِ دَط
وُطُلُيُ  تا دَِا  ُِس ئاصاسّ دَداً. ُِسضٌُذَ ًِض ئاسَصوويُكِ ثًَكُوَ ريةاًٌَي دَطَُلةُ   
ويذا ٌُبىو بُآلً ُِس لُبُس خاتشّ بىوٌِ كىسَِكًُ ُِوَلي دَدا سِابىسدوو لُبريبُسوُوَ و ِةُوىو  

ِ تاصَ دَطةُأل حمُػيةُد و كىسَِكُوةذا بُطةُس     ػتًَكِ طُس لٌُىآ دَطت ثآ بكُوُوَ و رياًٌَك
بُسً. ًِىاداسيؽ بىوً بىوٌِ كىسَِكًُ و يا ئُولًَك دابشِاٌُّ ثًَؼىوً لةُ حمُػيةُدّ بًًًٍََّتةُوَ    
طُس ئُقن وبُ رياٌِ ئاػٍاكشدبًَتُوَ. ضٌُذ واٌطًَك ئاوا بُ ًٌىضُ ئاساوِ و ئاطىودَيًًُكُوَ 

ُكاٌِ ثًَؼىوػي تا دَِا  بةُ فُساوؤػةِ دَطةثاسدُ و    تًَثُسِّ و وسدَ وسدَ ُِوىو بُطُسِات
لُبريً دَبشدٌُوَ. تا سؤريَك وُعظىووُ خامن ِاتُ واَلآ وُ و حمُػيةُد بةؤ خةؤّ دَسكةُّ زيَ     
كشدَوَ. حمُػيُد بُ ديتٍآ وُعظىووُ خاصيآ ًٌَى ضُواُ و بشؤّ تًَكٍاُ و بآ فُسوىو لًَكشدًٌَِ 

 ِاتُوَ ًٌَى واَلآ و طىتِ:
 اٌُوَ ئُو رٌُ ذُيتُيُ ثُيذا بؤوَ و والُبُس دَسكآ ساوَطتاوَ.سَِا ديظ -

 بُطُس طاوًًُكُوَ ثشطًي:
 ذُيتُ رُ كًًَُ؟ -
 ضىوصامن تؤ خؤ  بضؤ بضاٌُ ضِ دَوآ؟ -

لُ واَلآ ِاشيُ دَسآ و بُسَ و دَسكِ ذُطاسيَىَ ضىوً. بُ ديتٍآ وُعظةىووُ خاصيةآ ِةًُ    
وُعظىووُ خامن دَباوَؾ وَسيٍَةاو واضةي كةشد و    طُسطاً بىوً و ًُِ خؤػراأل. بُطُسوًىُوَ 

فُسوىوّ ًٌَى واَلًَي زيَ كشد. وُعظىووُ خامن! بُصؤسّ ثشِكًَؼًُ وَ ِاتُ رووسآ و بُ ديتٍةآ  
 كُه و ثُزي ًٌَى واَلآ طىتِ:

 ثريؤصَ ئًؼاَلآل. واَلًَكِ جىاٌكًمُتاُ ُِيُ. ،بُه بُه -
ىداببىويٍُوَ و حمُػيةُديؽ ِةُوىو ًٌَةى    ُِسوَك ئاطاداسّ وَ و حمُػيُد لًَك ج ،طىثاغ -

واَلُكُّ فشؤػتبىو بُآلً دواّ ثًَك ِاتٍُويَىاُ بُ ِاسيكاسيُ حمُػيُدّ و بُياسيًُبا  تىاًٌىةاُ  
 دووباسَ واَلُكُواُ بُ تاصَيِ ثًَكُوَ بًًٍٍَُوَ.

 بَُلآ بُآلً صؤسبُّ كُه و ثُلُكاٌتاُ جىاُ و لؤكظرتُ لُ جاساُ. -
قاثًَك وًىَ و ػرييًٍُوَ بةُسَو الّ وُعظةىووُوَ دَضةىوً طةُسدمًَكي      دَذاَلًَكذا كُ بُ

 دايُ حمُػيُدّ كُ بُسِوويُكِ طشرَوَ طىيَِ بؤ قظُكاٌِ ئًَىُ ساداػتبىو و طىمت:
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ًَؼةىوً خؤػةرت دَويظةذي ضةىٌكُ ئةُواُ ُِسضةًُك بةىوُ          - دياسَ وَ كُه و ثُلةُكاٌِ ث
 َ ضؤٌُ وا وَبري  ِاتىويٍُوَ؟ با واص لُواٌُ بًٍَري ئُو ،بُسوجًاصّ خؤً بىوُ

ُِوًؼُ لُ حمُػيُد ئاغاً ُِس زيَ ثشطةًىُ   ،ساطتًُكُّ وَ ُِوًؼُ ئًَىًَ ُِس لُبريَ  -
 بُتايبُتًؼي طآلو بؤ ٌاسدووُ. ،و لًَؼتاُ دَثشطي

 طُسدمًَكِ طُيشً دايُ وُعظىووُ خاصيآ و حمُػيُدّ و ثشطًي:
 ُ كىآ دَديت؟لُحمُػيُديتاُ زيَ دَثشطًي؟ باػُ ئُوتاُ ل -
صؤسبُّ سؤراُ حمُػيُد ئاغاّ لُ طةُِسَكآ خؤوةاُ دَبًةٍي بةؤ وُطةُس تةؤ ٌةاصاٌِ؟ كةُ          -

 بًَذٌَطًُ وٍِ ديت طىتِ:
ثًَىىاٌُبىو ئاطاداس ٌُبىوبِ و ٌُتضاًٌبآ لُوَؾ كُ ُِواَلُكًُ ئاوا  ،ئُّ واّ تىخىا سيبىوسَ

. بُطةُس طةىسِواًٌَكُوَ طةُيشيَكِ    بُدًَ داِاتىوَ و لًَي ِةَُلىَسيىَ داواّ لًَبىوسدٌةآ دَكةًُ   
دَوىضاوّ وُعظىووُ خاًٌَي كشد و ئُويؽ بُ ضاو داطشتًٍَكُوَ تًًَطُياٌذً كُ بةُ ئٌُقُطةت   

 لُالّ حمُػيُدّ ئُو ُِواَلُّ داوَتُ وَ. 
دواّ ضٌُذ دَقًقًَكاُ وُعظةىووُ خةامن خةىدا ذةافًضّ كةشد و سِؤيةِ. بةُ ُِوتًَكةُوَ         

 وا وا  و بًَذٌَط داًٌؼتبىو و ثشطًي:طُيشيَكِ حمُػيُدً كشد كُ ُِس
 تؤ ئًؼت ضًُ لُو طُسَِكُّ كُ ُِوىو سؤرآ خىا دايٍاوَ بضًُ وآ؟ -

حمُػيُد ُِسوا بًَذٌَطُ و وَآلوًَكِ ٌُدايُوَ. ُِسوا كُ بًَذٌَطًًُكةُّ ويةي ديةت دسيَةزًَ     
 دايُ:
ّ ضةت دَوآ  باػُ تؤ لُ رُ و وًَشدايُتًُتذا ضت دَوآ كُوَ ٌُوتىاًٌبآ بتذَوآ؟ ئًذ -

 ،بًَكًُ تا تؤ وا لًَبكًُ و بتًٍَّىُوَ ٌاو باوَػِ طُسوىطىسِّ واأل و ذاأل و خاو وخًَضاٌِ خؤ 
 ضًي ٌُكشدووَ تا بًكًُ؟

 حمُػيُد بُ تىوسَِيًًُوَ طىتِ:
ياسّ وٍذاآلٌُّ )دايُ وُوذَ بُطىسطِ( ً دَطُأل وُكةُ. تةؤ ئةُو رٌةٌُِ      ،ُِطتُ دَّ -

 ُكُوَ تًَىشِواٌِ و طىمت:كُوَ دَوُوآ. بُ تىوسَِيًً
وَ كُ لُتؤ جًا بىووُوَ ئُدّ بؤضِ ضٌُذيَ سؤراٌت ثؼت دَسكآ واَلُ با  بُسٌةُدَدا   -

باػُ ئُّ بؤ دواّ لًَك دابشاًٌَىاُ ػكايُتت كشد كُ وُِذيي زيَ  ،و دَثاسِايتُوَ تا لًَت ببىوسً
اطةىودَيًًُّ ئةُو   دَطتًًٍَتُوَ. كُ تؤ وٍت خةؤؾ ٌةاوآ ئةُدّ ئةُو ئةؤقشَ و ئةاساوِ و ئ      

 دوايًًُ  بؤضِ ُِوىو زيَ تًَكذاوُوَ كُ دَطَُلِ ساِاتبىووُوَو وَدَطتي كُوتبؤوَ؟
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 حمُػيُد صَسدَيُكِ واٌاداسّ كشد و وَآلوِ دايُوَ:
لُبُس ئُوَّ جاسآ ئًؼي ثًَتُ و ُِس كاتًَكًؽ ئُو ػتًُ دَطتكُو  كُ بؤ خؤً دَيَمًَي  -

 كًُ... دَلًٍابُ ضشكُيُكت دَطُأل  َُِلٍا
 ِاواسً كشد:

ٌةُ ئةُوَّ كةُ تةؤ دَطَُلةُ وٍةذا        ،ئُوَ ُِس وٍي كُ دَطُأل تؤدا َُِلذَكًُ ِةُّ ثةًع  
ُ   ،َُِلكُّ ئةُوَ   ،ئُوَياُ تؤّ كُ تٌُاٌُ   تؤصقاَلُ طؤصيَكت بُساوبُس كؤسثُكُػت ِةُس ًٌة

وَآلػيةذا   تؤّ كاتآ كُ دََلًَي طُوصَ و طؤػتِ بكشَِ تا ػةؤسباويَكِ بةؤ وٍذاَلُكةُّ لًٍَةًَي دَ    
دََلًَِ بؤ ئًَىُ بُ ضِ طُوسَ بىو ويَ؟ دايكىاُ ُِوىو سؤرآ ػؤسباّ بؤ زيَ دٌَايَ تا طةُوسَّ  

      َ ثًؼةًٍاُ   ،كشديَ يا ٌا كا ُِوىو سؤرآ واًِضُّ وةُسِيَِ دابًٍةآ دٌَةا طةُوسَ ٌةُ دَبةىوي
بُساوبُس  ئُوَيُ طؤصّ باوكايُتِ ،طىتىوياٌُ.. وٍذاهَ بُ ضَمىِ خؤّ تًَش دَخىا و طُوسَ دَبآ

 ئُوَيُ وشؤظايُتِ؟ ،جطُس طؤػُّ
 حمُػيُد لُ جًَىَ ُِطتا و بُسَو الّ وٍُوَ ِا  و طىتِ:

كةآ   ،ُِس لُبُس ئُوَّ طؤػت و طُوصًَ بؤ تىَلُكُ  )بًَضىوَ طُط( ٌُكشِيىَ بآ طةؤصً  -
 كآ طشٌَتِ ئُوَ دَدا  ئُوَ وٍذاَلِ وٍُ ِا!... ،دََلآ ئُوَ لُوٍُ

 دَطتي بُ طىيًَُكاصيُوَ ٌا و ِاواسً كشد: ،شدبُتشطًَكُوَ طُيشً دَك
ِ  ،تؤ ٌُخؤػِ ،تؤ ػًَتِ ،ئًذّ ٌاوُوآ طىيَي لُ قظُكاٌت بآ ،بًربَِوَ - تةؤ   ،تؤ طاغ ٌة

 كاً وشؤظًَكِ ئاقأل تُػىآ لُ سَِطِ رياٌِ خؤّ دَدا؟ ،ُِس وشؤظ ٌِ
 ُِسوَك ػًَتاُ قاقا ثًَكٌُِ و طىتِ:

 وَ... ،وَ   ،وَ   -
 بشِؤ دَسآ جادووطُس. ،شِؤ دَسآ ػًَتُب ،بشِؤ دَسآ -

حمُػيُد دووباسَ ِاتُوَ طُس وىبًَمُكُ و داًٌؼتُوَ و دَذاَلًَكذا كُ صَسدَخٌُُيُكِ ئةاصاس  
 دَساٌُّ بُ لًَىيُوَ بىو طىتِ:

وَ تا بُ وشاص و ًٌاص و وُبُطتِ خؤً ٌُطًُ ُِسطًض لًَشَ ٌاضىُ  ،لًَشَ ضاكرت بضىُ كىآ -
 دَسآ...
 لُ واأل و رياٌِ وَ وَدَسكُوَ و بضؤ دَسآ و وٌبُ لُبُس ضاوً. ،دَسآطىمت بشِؤ  -

 حمُػيُد بُ تىوسَِيًًُوَ ِاواسّ كشد:
 ديظاُ دَطتت كشدَوَ بُصواُ دسيَزيُ! باػُ ُِس بُو صوواٌُ صواٌت لُ طُسوو  دَسديٍَي. -
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 وًٍؽ ِاواسً كشد:
ئةُوَّ ٌةُتكشدووَ    ،دَكشآبا بضامن ضت ثآ  ،ُِسضِ ٌاواقىوَلًُكِ لُ دَطتت دآ بًكُ -
صووكُ دَّ ُِطتُ و بشِؤ دَسآ و ُِس ٌاواقىولًُكت ذُص لًًَُ  ،لُوَّ تُسِ تُسِ ٌُباػُد ،بًكُ
 بًكُ.

لُ بُسوَّ لُدَطت ُِسَػُو طىسَِػُكاٌِ وَ صاَلةُ ِةاتبىوً و واٌةذوو ببةىوً بةُسَو الّ      
 دَسكًَىَ ضىوً و دَسكًُ كشدَوَ و طىمت:

ويَك واأل و وٍذاَلِ خؤّ ثآ بُ خًَى ٌُكشآ ُِس بؤ ثةٌُاو ثُطةًىاُ   ثًا ،صووكُ بشِؤ دَسآ -
تؤ لُ ثًاوَتًُدا بُغ ومّىسِيُكُّ فًَشبىو وّ ض ٌاواقىوَلًةُكِ دَكةُّ دَو واَلُيةذا؟     ،باػُ

ئُوَ ُِس تؤ ًٌت كاتآ كُ با  وىغاصَكُّ زيَ طتاٌذيُوَ وَطةىاَلآ كةُوتِ و بةُ ثاسِاٌةُوَ و     
ئُطةُس ِةُسوا    ،ُ تةؤ ثًةى و وىغاصَكةُ  لةُبا  بةُكشآ طشتةُوَ      الآلٌُوَوَ خؤ  كشدَ وؼك

كُوًَكت ِؤؾ و طؤؾ و تًَطُيؼذي ُِبآ و ضاو  َُِلًٍَِ دَصاٌِ كةُ تةُواوّ ئةُو رياٌةُّ     
 ُِتُ ُِوىويت لُ باسيُوَيُ و تؤ بؤ خؤ  خاوٌَِ ًِض ًٌت.

 حمُػيُد لُ جاساٌِ بُسصتش ِاواس كشد:
 بابتتُوَ ًٍَِاوَ وادًَ لُ واأل و رياٌآ وَسدَدَّ... كاً واأل و رياُ؟ دياسَ لُ طؤسِّ -

 بُتىوسَِيًًُوَ طُيشيَكًي كشد و طىمت:
دَو ضةٌُذيَ طةاَلُّ    ،ٌاثًاوّ ًِض و ثىوض ،تؤ ئُواٌُ  لُ طؤسّ بابتُوَ دَسًٍَِاوُ ،ٌا -

آ؟ كُوًَشدً تًَذا كشدووَ كاً دٌَكُ ػداستُيُكت كشِيىَ و ًٍَِاوتُتُوَ و خظتىوتُتُ طُس واَل
تةُواوّ   ،تؤ بُ ثًَضُواٌُّ ُِوىو ثًاواٌُوَ لُ جًاتِ ئُوَّ بؤ واأل و رياٌِ خؤ  خُسد كُّ

كُه وثُزي رياٌِ واَلًَت فشؤػت و لُقُسديت دايُوَ. باػرت كُ ئُو ضةٌُذ طةاآلٌُؾ ُِوًؼةُ    
بُخىداّ بُخىداّ ئُطُس يُك قظُّ ديكةُّ بكةُّ    ،ُِس ٌاخنؤسّ با  بىو وّ ُِّ بُد بُخت

ًَظتا تُلُفؤٌآ بؤ با  دَكًُ بًَت بُ ػُقاٌت لُ واَلآ وَدَسٌآ. ُِسضٌُذَ ضاكًؼةِ زيَ  ُِس ئ
دَصاٌِ خؤ   بًًٍَُ ذاَلِ جاوآ و ُِس كُ ضاو  بُ با  كُو  لُتشطاُ خؤ سيشيٍَةِ و بكُويةُ   

ا  لةُ  ِاواسو ٌاَلُ و دادو بشِؤيُ و بَمًَِ بَُلآ ٌاواقىوَلًي كشد و ٌُوضاٌِ و لًَي ببىوسُ. تؤ ئاطة 
ضًُ كُ ُِس بُ ضٌُذ سؤريَكاُ جاسيَك دايكي ديَتُ ئًَشَ و ُِسضِ ٌاطىصووسضياٌةُ دَيةربِآ و ضةِ    

سؤريَكًاُ دََلآ ضىو بىويٍُ باصاسّ بابت ضاوّ بةُو كشاطةُّ كةُو  و     ،ثًَىيظتًىاٌُ دَيًٍَّآ
ُصّ لةُو  سؤريَكِ دّ دََلآ ضًَؼتي لًٍَابىو بابت طىتِ سَِةا ذة   ،ذُصّ ضىويُو بؤ ئًَىَّ كشِّ

ضًَؼتُيُ بؤّ َُِلطشَ. ُِوىو جاسيَكًؽ كُ ئُواٌُ دَبًٍي دَوشً و دَريُوُوَ. بُآلً تؤ ضِ؟ 
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لُجًاتِ ئُوَّ بًَِ خُسيكِ ئًؽ و كاسو رياٌِ خؤ  بِ دَطت لةُو رٌةُ بةآ طةُسو ثايةُّ      
ُيةُ  تا ئةُو سِؤرَ ُِسواوةذَصاٌِ لُواٌ   ،َُِلٍاطشّ ئًذّ واٌذوو بىوً. ئًذّ دَطَُلتذا َُِلٍاكًُ

بًًَُوَ طُس ِؤؾ و طؤؾ و ئُقَمِ خؤ  بُآلً ئُو سِؤ تًَطُيؼتي تؤ ئُو ثًاوَ ًٌت ػاياٌِ ئُو 
ثًاويَك كُ بُس عؤدَّ ًِض طفت و بَُلًًٍََك ٌةُبًَت   ،رياٌُ بًت و كَُلكِ ئُو رياٌُ  ثًَىَ بآ

ئُواٌةُ  سٌَطُ ثًَتىابآ ئُواٌةُ ًِضةًاُ ئةُسكِ تةؤ ٌةُبَ و       ،دَرياٌِ خؤيذا ُِس ٌُبآ باػرتَ
 ُِوىوياُ ئُسكِ با  بَ ئًَىُ بُخًَىكُُ!؟

 حمُػيُد بُلًَىَ خٌُذَيُكُوَ طىتِ:
ٌُك ُِس ئُسكِ وَ و لُون وَ ًٌُ و يا باػرت بَمًَي بُالٌِ كُوُوَ تةا كةاتًَكِ بابةت     -

بُػُ ورياتِ خؤتت ٌُداتآ وًٍؽ ًِض جؤسَ ئُسكًَكِ واأل لُ ئُطتؤ ٌاطشً. با بابت  داًٌؼآ 
ئةُو دَوةِ    ،كتابآ بكا  و بُػُورياتِ تؤ ثىختُ و تُواو بٌُاوّ وٍُوَ بكةا   و ذًظا  و

 وًٍؽ بُ ُِوىو ػًَىَيُك بؤ واأل و ذاأل و رياٌآ خُسد دَكًُ.
 لٌُاباوَسِيًاُ خُسيك بىو ضاوً لُ قُثًَمكِ دَسثُسِآ بُ ٌاسَذُتًُوَ طىمت:

ًَي تؤ بُ صيٍذيًُ ضاواُ ًَِؼةتا  ئُسآ بُساطت تؤ دَصاٌِ دََلًَِ ضِ؟ وَ بضي و بُ با  بَم -
 صيٍذوو و بُ ثًَىَّ ئُوَ وًَشدَكًُ داواّ بُػُ ورياتًَِ كشدووَ؟

جا بؤ ُِس دَبآ دواّ وشدٌآ بابت ئُوجا دَطةتىاُ لةٌُاُ و ئةاو و ٌُوايةُكِ طريبةآ؟        -
 قُيذّ ضًُ باتا بابت بؤ خؤّ واوَ بىوُ و واَلِ وٍذاَلُكاٌِ بُ ضاوّ خؤّ ببًٍآ. 

ًَِضّ خؤوُوَ ثشِوذايُ ئُو ػُكشداٌُ ضةًًٍُّ طةُس وًَضَكةُّ بةُسدَوي و سِيَةي      بُُِوىو 
 ِاآلٌذآ و ِاواسً كشد:

 ثًظِ بآ ئابشِوو الضؤ لُبُس ضاوً دووسكُوَوَ.   -
حمُػيُد بُ دٌَطًَكِ بُسصَوَ قاقا ثًَكٌُِ و لةُواَلآ ضةىوَ دَسآ و ِةُسوا بةُدًَ ضةىوٌُ      

 دَسيَىَ طىتِ:
ووباسَ ئاوادَبىوً دَطَُلتذا بزيي؟ ثًَتىابىو ُِسوا لُ خةؤوَ ئاوةادًَ   ثًَتىابىو لُبُسضِ د -

ٌةُخًَش خةامن    ،ئُو ُِوىو تشِو فًض و خؤ ًٍَِاُ و بشدٌاٌُ و خؤباداٌآ كُطةىكاسَكاٌت ِةَُلطشً  
خُوٌت ديىَ و خًَشبآ ئًؼاَلآل. وا باػرتَ تؤ ئُقَمِ خؤ  خىسدكُيُوَو داوا لُ بابت بكةُّ تةا   

   و كًتابِ واأل و طاواٌُكُّ بكا .  صووَ دَطت بُ ذًظا
ئُوَ وَ سؤيؼتي تةؤؾ كةاتِ تةُواو  بةُ دَطةتُوَيُ ذًظةابًَك و برييَةك لةُ قظةُكامن          

 بكُيتُوَ.
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حمُػيُد لُ واَلآ ضىوَ دَسآ و وًٍؼِ دَطًَزاوّ طُسطاوِ و ٌاباوَسِيُدا سؤبشد. ئُو وةشؤظ  
صّ كةُ دَطةتِ طةُد جادووطةُسّ     ٌُبىو ُِس ساطت ػُيتاًٌَك بىو لُ فًَن و طةضّ و تَُلُكةُبا  

ًََمًَكةِ طةُسّ ٌةُدَطش  لةُ سَِيًةُكِ ديَكةُوَ و بةُ          لُثؼتُوَ بُطتبىو. ُِس جاسيَكِ كةُ ف
ػًَىاصيَكِ ديكُ دَِاتُوَ وُيذاٌآ. ئُوَػي ضاك دَصاٌِ كةُ ِةُسطًض واصّ لةُ وىذتةُسَوآ     

ًٍَِاٌةُوَّ وةَ و    ًٌٍَُِاوَو دَطتبُسداسّ ٌُبىوَ و واصيؼِ زيَ ٌاًٍَِآ تًٌُا وُبُطتًؼِ لُ
رياٌِ دووباسَّ ثًَكُوَواُ ُِس ئُوَ بىو كُ ضاوّ بشِيبىوَ بىوُ و طةاواٌُكُّ بةا  و دَطةت    
طُيؼذي ثًَِ. لُبُس ئُوَؾ كُ ُِأل خَُلُتابىووُوَو طُس لٌُىآ ضىو بىووةُوَ الّ و دَطةَُلِ   

آ دواّ ضةىوٌُ  ئاػت ببىووُوَ بًَضً لُ خؤً دَبؤوَ و ٌُفشَمت لُ خةؤً دَكةشد. ِةُس دَطةتبُج    
دَسَوَّ وّ لُ واَلآ وُِذيي بُ باوَػآ دادا و ثاؾ ئُوَؾ كُ ٌاطٍاوُّ حمُػيُد و وُِذّ و 
خؤوي َُِلطش  لُ واَلآ ِاشيُ دَسآ. بُ دَلًَكِ ػكاو و ضاوّ ُِأل ثٍىةاوَوَ خةؤً طُياٌةذَوَ    

 واَلآ با  و ثاَلي بُصٌَطُكُوَ ٌا. 
آ ضةاوّ بُطشياصيةُوَ دَ ِةُوىو ػةتًَكِ     دايكي دَسطةاّ زيَ كشدوةُوَ و ِةُس بةُ ديتٍة     

طُيؼتُوَ بُثُلُ وُِذّ لُ باوَػآ وَسطشمت. ئًذّ ًِضي بُ بُسَوَ ٌُوابىو و ًَِضً زيَ بشِابىو 
بَ ثًمِ طشمت و ياسوُتِ ضىوٌُ رووسَويَِ داً. دايكي طاالسّ باٌط كشد و وُِذّ بُو طثاسد و 

 طىتِ:
 ُِذّ طُواُ بكُو وًََُِمُ بطشيا.بُ ياسوُتِ خؤ  دَطُأل و ،باجًت باؾ ًٌُ -

طاالس بُطةُس طةاوًُكُوَ دَ دَوىضةاوَ طةىوس َُِلطُسِاوَكُوًةُوَ دَسِواٌةِ و ُِطةتِ        
 ٌُدَكشد و لُ جًَِ خؤّ ٌُدَجىوآل. دايكي بُ دٌَطًَكِ بُسصتشَوَ طىتِ:

 ئُوَ ِؤػت لُ كىيًَُ كىسَِ؟ ئُدّ ئُوَ ٌاَلًَي وُِذّ ببُ رووسَكُّ خؤ ؟  -
 ؤِاتُوَ و وُِذّ لُ باوَػآ كشد و ُِسوا بُدًَ ضىوٌُ رووسيَىَ طىتِ:طاالس بُ خ

خاَلُ طًاُ وَسَ بابضًٍُ رووسّ خاَلِ خؤ  تا خاَلةُ ُِسضةِ ئىتةؤوبًَمِ جةىاٌِ      ،وَسَ -
 ُِيُ ُِوىويت بذاتآ ياسيًاُ ثًَبكُّ.

ضةىو  وُِذّ بُبآ ًِض ئا و ٌايُك ضىوَ باوَػِ. طاالس ُِسوا كُ بُسَو رووسَكُػةًُوَ دَ 
كُ ضِ ضاوّ ُِس لُطُس َُِلٍُدَطشمت. دايكي تٌُاٌُ  وػُيُكًؼةِ دَسبةاسَّ ػةُسِّ وةَ و     

 حمُػيُد و ياُ ضبىوَ ض ٌُبىوَ ٌُثشطِ. 
 ُِسضٌُذَ ثًَىيظتًؽ بُ باغ و دووباسَكشدٌُوَّ ػُسِو ُِسايُكُواُ ٌُبىو.  
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ٌِ ػةاسَصاببىوُ.  دَواوَّ ئُو طآ طاَلُّ ريامن دَطُأل حمُػيُديةذا لةُ تةُواوّ سَفتاسَكةا    
دايكي بُ تُلُفؤُ سووداوَكُّ بُ با  ساطُياٌذ. دواّ طُعاتًَكِ با  خؤّ طُياٌةذَوَ واَلةآ.   
بُديتٍآ دَوىضاوَ واتُكُّ با   خؤً دَئاوًَضيَِ ِاويؼت و بةُدٌَطًَكِ بةُسصَوَ  طشيةاً و    

 طىمت:
ؤ لةةُ سِيَةةِ ئةةُوسِ ،ًَِؼةةتاؾ حمُػيةةُد دَطةةتبُسداسّ وىذتةةُسَوآ ِةةُس ٌةةُبىوَ ،بابةةُ -

 ،وُعظىووُ خاصيًَىَ صاًٌىُوَ كُ ثُيىٌَةذّ ِةُس  دَطَُلذايةُ و ِاوىوػؤػةِ ِةُس دَكةا       
 ئُوسؤً صاٌِ كُ ُِوىو سؤرآ بُ بًاٌىوّ ضىوٌُ وىغاصَيُوَ ساطت دَضتُ الّ وىذتُسَوآ.

 با  دَطتًَكِ بُطُس و ثشضِ داًٍَِاً و طىتِ:
بَمةآ بةضامن ضةبىوَ. بةُ ثؼةتُ       ،سِاطةشَ  ُِس لُطُس خؤبُ و خةؤ   ،تكا دَكًُ ئاصيضَكًُ -

 دَطتًَي فشوًَظكُكاٌِ دَوىضاوً طشِيٍُوَ و طىمت:
حمُػيُد ئُوسِؤ دداٌِ بُوَ داٌا كُ وُبُطتِ لُ دووباسَ ثًَك ِاتٍُوَيَىاُ تًٌُا ِةُس بةؤ    -

 ،ئُوسِؤؾ دَيطى  دَبآ بابت بُػُ ورياتةِ خةؤ  بةذاتآ    ،وَضٍط كُوتٍآ وىغاصَكُّ بىوَ
ئُو قظاٌُّ ئُو  بؤ دووثا  دَكُوُوَ تُسيق دَسيُوَ بُآلً ٌاضاسً ُِس بؤ ئةُوَّ  بابُ وَ كُ 

 ئًَىَ ئُو وشؤظُ ديَى طًفُتُ باػرت بٍاطَ ٌاضاسً ُِوىو ػتًَكت بؤ بطًَشِوُوَ و ثًَت بَمًَي.
بُدًَ ًٌُِظكِ طشياًٌَىَ تُواوّ ُِوىو سووداوَكًُ بؤ طًَشِايُوَ. طشياُ طُسووّ طشتبةىوً  

طِ قظًُ بؤ دَكشا ئًذّ بُسبُطتِ فشوًَظكُكاصيي ثآ ٌُكشا. دَذاَلًَكذا كُ فشوًَظكي و بُ قىس
 بُطُس و ضاواٌذا دَِاتُ خىاسآ دسيَزًَ دايُوَ:

تكاتاُ زيَ دَكًُ لُ دَطتِ ئُو بٌُاو وشؤظًُ سصطاسكةُُ. بًكةُُ لةُ ساِةِ خةىا لةُو        -
دَطُأل ئُوَيذا ٌُواوَ ئًذّ لةُوصًَ   ئًذّ وَ تىاٌاّ خؤ سِاطشتٍآ ريامن ،بُدبُختًًُ دَسيٍٍَُوَ

دَواوَّ ئُو ثًَةٍخ طةاَلُيذا وا    ،دَسضىوَ و ُِطتذَكًُ كىوسِ بىووُتُوَ و ثؼتي ضُوًىَتُوَ
ئاوادًَ قُسَواػةًُ تةؤ و دايكةي     ،تٌُاٌُ  لُ ٌاوَكُػِ دَتشطي ،دَصامن ثُدما طاأل ثريتش بىووً

 بكًُ بُآلً ًٌُ بٌُُوَ ئُو واَلُ دؤصَخًُّ. 
ًٌَةةى ضةةُواٌِ وةةاض كةةشدً و بةةُ دَطةةتُ لُسصؤكةةُكاٌِ فشوًَظةةكُكاٌِ طةةشِيٍىُوَ و بةةا  

 دَذاَلًَكًذا كُ دٌَطًؼِ دَلُسصيُوَ طىتِ:
ئةُو   ،ثًَِ خؤ  و كىسَِكُ  باُ ضاوَكاُ ،تؤ تاجِ طُسّ وَ و دايكتِ ،قُسَواػِ بؤ -

األ؟ كاً رياُ؟ بؤ وُطُس ٌاثًاوَ بآ ضاو و سِووَ بؤ تاصَ بُ ِؤّ وٍُوَ بؤتُ واأل و رياوَ؟ كاً و
قشِاًٌَكِ دَو واأل و رياٌُيذا خُسد كشدووَ كُ ئًَظتا ئاوا داواّ واأل و طاواٌِ وةَ دَكا؟ئةُو   
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تٌُاٌُ  ضَمىِ لىوتِ خؤّ ثآ َُِلٍالىوػشيَتُوَ ض جاّ ئةُوَّ بًَةت و ببًَتةُ خةاوَُ وةاأل و      
تةا   ،وَ لُبريّ ٌُضةًَتُوَ طاواُ وداسايِ. وُسجُ دَبآ ورياتًَكِ واّ بذَوِ كُتا عىوشّ وا

ئًَظتاؾ كُ دٌَطي ٌُكشدووَ ُِس لُبُس خاتشّ ئُو وٍذاَلُ بىوَ كُ طىتىووُ باوَ ٌُسيُ ِةؤّ  
ئًذّ لًَشَوَ بُطُ ُِسضِ خىا لُ ضاسَّ ئُو وٍذاَلُػِ ٌىوطةًىَ ِةُس ئُوَيةُ و     ،بآ بابًُّ

 ُِس ئُوَؾ باػُ...
 ِاشيُ ًٌَى قظُكاٌِ باسيُوَ و طىمت:

ذةُص ٌاكةًُ بةُ ديتٍةآ ئُواٌةُ       ،ًَكي لُو رياُ و وةاأل و ذاَلةُّ ٌاويَتةُوَ   وَ ًِض ػت -
بريَوَسيًةةُ دووجةةاس تًَكؼةةكاوَكامن لةةُ رياٌةةذا و ئةةُو سؤرَ ثةةشِئًَؽ و دَسدو ئاصاساٌةةاو يُػةةي 
صيٍذووكُوُوَ تًٌُا تكايُكي لُ ئًَىَ ُِس ئُوٌَذَيُ وًََُِمَ وُِةذيي زيَ وَسطشيَتةُوَ. ذةُص    

ُبَ دَطتِ ثًاويَكِ دسٌِذَ ئاطا طُوسَ ببآ. بُسَصاوٌُذيًُ دايك و با  طُس ٌاكًُ وٍذاَلُكًُ ل
 لُ ٌىآ داواّ تُآلقي كشدَوَو ضاوَسِيَِ ثآ ساطُياٌذٌُوَّ دادطاّ بىووُوَ.

 
                        *             *            * 

ُطُسِاتِ رياُ و تةُآل   وسدَ وسدَ تُواوّ خضً و كُغ و كاسو بٍُواَلُ بُطُس طىصَػتُو ب
وَسطشتًٍَىًاُ صاٌِ. ُِس سؤرَّ ٌُِذيَكًاُ دَِاتٍُ طُس داًٌَي و تُواوّ ئُو دؤطت و ئاػةٍا و  

 سِؤػٍاياٌُؾ ِاوبُػًُ غُوِ خؤياُ بؤ دَسدَبشِيي.
بابُ طُوسَ و دايُ طُوسَؾ بُ ُِواَلُكُياُ صاٌِ و بؤ ديذًًٌَُ ِاتٍُ واَلآ با . بُآلً وةَ  

ًَ بُِؤّ ساطةتُوخؤ و ساطةتُقًٍُّ تةُواوّ ِةُوىو ئةُو بُدبةُختِ و سٌَةخ و        كُ بابُ طُوس
بؤيةُ ِةُس بةُ     ،ئاصاساٌُ دَصاٌِ كُ ضُػتبىوً دَوضاٌِ ضاوً ثًًَاُ َُِلٍايُ و ٌاتىامن بًةاٌبًٍي 

 طُيؼتًًٍَاُ بؤ واَلُ با  ضىووُوَ رووسآ و دَسطاكًُ لُ ثؼتُوَ داخظت.
اسيَكِ لُ دَسكُّ دا و بُ خُياَلِ ئُوَّ كُوَ ئاطاً دواّ ضٌُذ دَقًقًَكاُ دايكي ضٌُذ ج

 لُ ِاتٍآ بابُ طُوسَّ ًٌُ طىتِ:
بُياسوةُتِ خةؤ  وَسَ ِةؤَلِ     ،سَِا طًاُ ئاغاّ طُوسَ بؤ ضةاو ثًَكةُوَتًٍَت ِةاتىوَ    -

 دَياٌُوآ ضاوياُ ثًَت بكُوآ. ،وًىاٌاُ
 بُ ٌاسَذُتًُوَ طىمت:

 بُآلً وَ ذُص ٌاكًُ ئُواُ ببًٍي. -
 بُ دٌَطًَكِ ٌىوطاوَوَ طىتِ:دايكي 
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 بابُ طُوسَ ٌاسَذُ  دَبآ. ،تكا دَكًُ سَِا -
 ِاواسً كشد:

بةةؤ ئةةُو ِةةًض طةةىيَِ دايةةُ ٌاسَذُتًةةُ وةةَ. ِةةُسوا بةةُ   ،ٌاسَذةةُ  دَبةةآ باػةةرتيؽ -
خؤتًََُّلقىستاٌذًٌَكِ بآ جًَىَ تىوػِ ئُو سؤر سَػًُّ كشدً. بُ ياسوةُتِ خةؤ  لةُ صوةاٌِ     

َِا ذُص ٌاكا  ئًَىَ ُِس ببًٍآ و ذُص ٌاكا ضاوّ بُ ضةاوّ ئةُو كُطةُ    وٍُوَ ثًًَاُ بَمآ كُ س
ُِس بكُوآ كُ بىوَ وايُّ ثًٍَخ طاَلِ سَبُقِ ئًَؽ و دَسد و سٌَخ و ئاصاسّ. ُِسضٌُذ دايكةي  
ثًَِ داطش  وَ صياتش طىوستش بىوً. ئُو سؤرَ دَطُأل ئُو ُِوىو ثًَذاطشتٍاٌُّ دايةك و بابًؼةي   

 بابُ طُوسَ بُ دَلِ ػكاوَوَ واَلِ باسيِ بُ جًًََّؼت. ،ُِس ٌُضىوً بًاٌبًٍي
ئُو دَوِ تابَمًَِ س   ئُطتىوس و تىوسَِ و تؤطَ و داخ لُ دأل بىوً، ئًذّ ذُوطَُلُّ ُِساو 

ِةُس كاتةآ ئةُوًَ     ،ِىسياو دٌَطُ دٌَطِ صؤس و وًىاُ سؤيؼذي و فةُسوىو فةُسوىويامن ٌةُبىو   
ِ ًٌَةى واَلةآ بةىوً و لةُ ِةُوىو داًٌؼةذي و كةؤسِ        بريدَِاتُوَ كُ طُس دَواًٌَك دَطكُ طةىلَ 

وكؤبىوٌُوَ و وًىاٌذاسياٌذا باغ ُِسباطِ جىاٌِ و ثتُوّ و خشِو خُثاٌِ وَ بىو و حمُػيةُديؽ  
لُبُس طاواٌِ باوكي وٍِ خىاطتىوَ  و بًَىَرًٌَكِ تُآلقذساوّ بُطآ وٍذاَلُوَّ بُطةُس وٍةذا   

ٍُ خىاسآ و دَلي دَبىوبُ ئةاو. ُِفتُيةُك بُطةُس    ػكاٌذؤتُوَ بآ ئًدتًاس فشوًَظكُكامن دَِات
ئًُ سووداوَدا ضىو سؤريَكًاُ عُطش بىو ُِواّ طُسوِ وىسداد واٌطآ كآلفةُّ كشدبةىوً ٌُلةُ    
واَلًَي خؤ بُخؤ دَطش  و ٌُ تاقُتِ ضىوٌُ دَسَوَػي ُِبىو لُ واَلآ. ُِسيُكحاسّ ذُوطةَُلًُ  

 ٌُوابىو كُ ساذًمُ باٌطِ كشدً و طىتِ:
 يُكًَك لُ دَسكآ تؤّ دَوآ.سَِا  -

 بآ ذُوطَُلُ ثشطًي:
 كآ ِاتىوَ؟ بُياسوُتِ خؤ  بَمآ سَِا لُ واَلُوَ ًٌُ. -

 ساذًمُ صَسدَخٌُُيُكِ ػُيتاٌاٌُّ كشد وطىتِ:
بُياسوُتِ خؤ  تا دَسكةِ   ،ئًَظتاؾ ُِسوا لُويًَُ ،بُآلً وَ ثًَي طىتىوَ لُ واَلُوَيت -

 ذُطاسآ بضؤ بضاٌُ ضِ دَوآ؟
 كُلُطُس تُختُ بٌُذَكُّ َُِلذَطتاً ثشطًي:ُِسوا 

 كًًَُ؟  -
 ساذًمُ دَو ذاَلُيذا كُلُ رووسآ دَضىوَ دَسآ وَآلوِ دايُوَ:

 ٌاصامن قُمت ٌُ ديىَ. -
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طُسدمًَكِ قىوَلي دايُ ساذًمُّ باؾ دَوضاٌِ طُسً دَكاتُ طةُسآ. لةًٌَُى واَلةآ ضةىووُ     
 ا دَطتِ دَ القاُ وَسيٍَاً و طىتِ: دَسآ و بُسَو ذُطاسيَىَ ضىوً. وُِذّ لُ ثؼتُوَسِ

 دايُ ئُوَ دَضًُ كىآ؟ وًٍؽ ديَي. -
 ئُوً لُباوَػآ كشد و واضي كشد. ئُوجا ُِسوا كُ ئُوً دادٌَايُوَ عُسدّ طىمت: 

بُ ياسوُتِ تةؤ بضةؤ دَطةُأل طةاالسيذا      ،ُِتا ذُطاسآ دَضي ،ٌاضىُ ض جًًَاُ ئاصيضَكًُ -
 ياسّ بكُ.

وَ و ُِس بُ ديتٍآ ئىتؤوبًَمؤكُكُّ طاالسّ وُِذّ بةُسَو الّ  طاالس باٌطِ وُِذّ كشدَ
ويًُوَّ ساكشد و لُ وَ دووسكُوتُوَ. ضىووُ ذُطاسآ صؤس بُ تاطُوَ بىوً بةضامن كًًَةُ لُبةُس    
دَسكآ ضاوَسِيَىُ. كاتآ كُ طُضيُ دَسكةِ ذُطةاسآ طةُسدمُ خشثؼةكًٍُكًُ بُطةُس تاطةُسّ       

دَسكآ بشدَ دَسآ و لُ ثشِ ػةرييٍي بةُ ِةُواُ ثًَكًٌٍُةُ     كؤآلًٌَذا طًَشِا كُطي ٌُديت. طُسً لُ 
جىاٌُ لُ دآلُ ئاصيضَكُّ جاساٌُوَ ديت. بُ ديتٍآ ػرييٍِ قشيؼكُيُكِ ػاديي لًَةذا و تىٌةذً   
دَئاوًَضآ طش  ُِس دوو دؤطت دواّ ثًٍَخ ػُؾ طاآلُ فشوًَظكِ تاطُو خؤػًُواُ داباساٌةذ  

وَكةُفىكىأل ِةاتبىوً و دَثًَظةتِ خؤوةذا ٌةُ       و صؤسواُ يُكرت واض كشد. بُ ديتٍةآ ػةرييٍآ  
دَذُطيًي. ػرييَ يادطاسّ سؤراًٌَكِ خؤؾ و ػرييٍِ ثًَؼىوً بةىو. ساذًمةُؾ لةُالّ دَسكةِ     

 ذُطاسيَىَ ساوَطتابىو و ثًَذَكٌُِ. بُ كُفىكىَلًكُوَ ثًَي طى :
 بؤ صووتش ثًَت ٌُطىمت كُ ػرييٍِ ئاصيضً ِاتىوَ؟  ،ئاّ كُ بُد فُطاَلِ ساذًمُ -
 ساذًمُ تُواػايُكِ ػرييًٍَِ كشد و طىتِ: 
 وَ و ػرييَ ُِسدووكىاُ بشِياسواُ دا جُفٌُطًَكت ثآ بكُيَ. -

دَطُأل ػرييَ و ساذًمُيذا ضىويٍُ ِؤَلِ وًىاٌاُ و ػرييٍي لُ جاساُ جىاٌرتو تةُسِ و ثةاساوتش   
و بَمآ لةُكىآ دَرّ.  ِاتُ بُس ضاواُ. داواً لًَكشد باطًَكِ باسّ طىصَساُ و رياٌِ خؤيي بؤ بكا 

ػرييَ بُ كىستِ بؤّ طًَشِاوُوَ كُ وًَشدّ بُ ثًاويَكِ دَلدىاصّ خةؤّ كةشدووَ و ِةُسوا بةُو     
صوواٌُؾ دَبًَتُ خاوَُ وٍذاأل. ُِسوَِا بُسدَواوًؼُ لُ خىيٍَذٌآ و خؤّ و وًَشدَكُّ ئًَظةتا  

 وُوَ سِاواو طىتِ:قىتابِ داًٌؼطاّ ثضيؼكري ئُوجا ػرييَ َُِلىيَظتُيُكِ كشد و دَ سوخظاس
دَوىضاو و سوخظاس  ئُو تُسِو تةؤَلِ و طُػةًُّ جاساًٌةاُ ثًَةىَ ٌةُواوَو وَك ثةرياُ        -
 ض باطُ وا بُ ُِس دوو دَطتاُ بُ رياُ و بُ وًَشديُوَ ٌىوطاوّ و خؤ  والًَكشدووَ؟ ،دياسّ
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آ بؤيةُ  لُ طُوُو جُفٌُط ولؤدَطًًُ ػريًٌَىَ صاًٌي كًُِض ػتًَك دَباسَّ رياٌِ وَ ٌاصاٌ
بشِياسً دا ُِوىو ػتًَكِ بؤ باغ بكًُ و داواػِ زيَ بكًُ كُ قُدسّ وًَشد و رياٌُ خؤػةُكُّ  

 بُتُك ئُوَوَ بضاًٌَت.
ػةرييَ ضةاوّ ثةشِ بةىوُ لةُ       ،دواّ طًَشِاٌُوَّ بُطُس ِا  و رياٌِ تفت و تاَلِ سابةىسدووً 
 طشياًٌَؼًُوَ طىتِ:فشوًَظك و بُتىٌذّ دَئاوًَضيَِ وَسيٍَاً و بُكىأل طشيا. بُ دًَ 

ُِسطًض ثًَىىا ٌُبىو سؤريَك لُ سؤراُ ئُو طاتُ وَختُ تاآلٌةُ ئةاوا    ،بُسِاطتِ بُ داخُوًَ -
بُ ضاوّ خؤً دَبًٍي. ثًَىىابىو رياًٌَكِ ئاطىودَ و خؤؾ و ئاساوت ُِيةُ. ئةُوسِؤ كةُ صاٌةًي     

لُو قظاٌُ  بطشً  لًَشَّ ٌاصاٌِ بُ ض تاطُو خؤػِ و ػاديًُكُوَ ِاشيُال . ذُصً دَكشد طىآ
و تؤؾ باطِ ئُو سؤرَ خؤػاٌُّ طُأل وًَشدَكُمت بؤ بطًَشِيُوَ كُ دَطَُلُ ويذا و بُتُك ئةُوَوَ  
بُطُسّ دَبُّ و سيٍىايًُ وًٍؽ بكُّ دَرياٌِ رُ و وًَشدايُتًًُدا. بُساطتِ بُ داخُوًَ كُ 

ظتا دَصامن ئُو سٌَطُ  بةؤ  سؤراًٌَكِ وا ثشِ دَسدو ئًَؽ و سٌَخ و ئاصاس  بُطُس بشدووَ ئُوا  ئًَ
وا ثُسِيىَو بؤ ًٍَِذَ كضو الواص بةىو وّ. ػةرييَ دَطشيةا و وًٍؼةِ وَطشيةاُ خظةتُوَ. دواّ       
طُعاتًَكِ دّ ئُوجا ُِطتا و خىدا ذافًضّ كشد و بُ ضاوّ بُطشياٌُوَ بُجًَِ ًَِؼتري بةُآلً  

 ًََمًَتُوَ.ثًَؽ سؤيؼتٍآ طفتِ دا كُ طُسً ُِس زيَ دَداتُوَ و بُ تًٌُايًي ٌاِ
 سؤرَكاُ يُك بُ دواّ يُكذا تًَذَثُسِيَ و ئُوَ وًٍؽ ُِس ضاوَسِيَِ سؤرّ دادطاً.

 وَك صيٍذاًًٌُكِ دَضىوً كُ دوا سؤرَكاٌِ صيٍذاًًٌُكُّ بُطُس دَبا . 
سؤرَكاُ بُطظتِ تًَذَ ثُسِيَ و وَ بؤ سؤرّ دادطةاو دَسضةىوٌِ فةُسواٌِ تُآلقُكةًُ سؤر     

ُسوَك طفتِ دابىو ُِس ضٌُذ سؤر جاسيَك دَِاتُ طُس داٌةًَي. ضةٌُذيَ   روًَشيي دَكشد. ػرييَ ِ
جاسامن دَطُأل وًَشدَكُيذا ِاتٍُ طُسداُ و ديذًٌَُ و دياسّ جىاًٌةاُ بةؤ وُِةذّ ًٍَِةا بةُآلً      
ضىٌكُ وًَشدَكُّ خَُلكِ وُػُّد بىو  دواّ ضٌُذ واٌطًَكاُ ضىوٌُوَ وُػُّد و سؤيؼذي. بُ 

و ػاداٌُؾ كُ دَطُأل ػرييَ و ِاوطُسَكُضيذا ُِبىوُ كؤتايًًةاُ   سؤيؼتٍآ واُ ئُو سؤرَ خؤؾ
ِا  وَك بَمًَِ سؤرّ خؤػِ و ػاديًُكاٌِ وَ ُِس لُ ُِوََلًَىَ بُ كىستِ ٌىوطشابَ و غةُوِ  

 سؤيؼتتِ ػرييًٍَؼي ِاتُ  طُس غُوُكاٌِ دّ.
طايةُو لةُوآ   ئاخشيُكُّ سؤرّ دادطايُ ِا . دَطُأل دايكي و باسيذا ضىويٍُ كؤبىوٌُوَّ داد

ئاوادَ بىويَ. با  ثاسيَضَسّ بؤ طشتبةىوً تةا بتةىامن بةُ خًَةىكشدٌِ وُِةذّ بةُالّ خؤوةُوَ         
ًََمىُوَ ضةىٌكُ بةا  ضةاك دَيضاٌةِ كةُ وةَ بةُبآ وُِةذّ          وظؤطُس بكًُ و لُالّ خؤوِ بّ

 َُِلٍاكًُ. ثًَؽ دَطتثًَكشدٌآ دادطاّ دَذاَلًَكًذا كُ صؤس بُكىأل دَطشياً بُ باسيي طى :
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ئًةذّ   ،لُ دَطتذاٌِ ريةامن  ،وَ دواّ ،تكا  زيَ دَكًُ  ًٌََُِمِ وُِذيي زيَ بظتًٍٍَُوَ -
ضىٌكُ لُوَ دَلًٍاً كُ حمُػيُد وُِةذّ ِةُس دَداتةُوَ     ،بُسطُّ لُ دَطتذاٌآ وٍذاَلُكُوي ًٌُ

تٌُاٌُ  ُِس بري زيَ كشدٌُوَػِ دَيرتطاٌذً كةُ ضةؤٌاو ضةؤٌِ     ،وىذتُسَوآ تا ئاطاّ لًَِ بآ
 دَطَُلذا دَكا  لُتاواُ ُِوىو لُػي دَلُسصّ.سَفتاس 

طُسً بُ ػاٌِ با  كشد و بُ كىأل طشياً. بُ وَبري ِاتٍةُوآ   ،طشياُ ٌُيذًََِؼت قظاُ بكًُ
سَفتاسّ وىذتُسَوآ كُ ضؤٌاو ضؤٌِ دَطُأل وٍذاَلُكاٌِ خؤيذا سَفتاس دَكشد كُ ِةُس لُطةُس   

ُ ُِوىو لُػي دَلةُسصّ. يةُكًَك دَطةُأل    ػتًَكِ بضكؤالٌُ ضؤٌِ وَبُس وظت و ثًَمُقاُ دَدا
وٍذاَلُكاٌِ خؤّ ئاوابآ و وا سَفتاسبكا وَك سؤرّ سووٌاكي ال سووُ بىو كُ خشاثرتّ لُ وُِذّ 
دَكشد. لُ ػًَىاوّ و دَلُ خىتُيذا صؤس ٌُوابىو دَلي ساوَطتآ. بُدَلذاٌُوَّ دايك و بةا  تؤصيَةك   

ادطاّ ئاوةادَبىوً. قةاصّ دواّ طةىآ ساطشتٍةآ     ِاشيُوَ طُس خؤ و ددامن بُ خؤوذا طش  و لُ د
لُوَ و لُ ثاسيَضَسَكًُ داواّ سووٌكشدٌُوَّ لُ حمُػيُدّ كشد و حمُػيةُديؽ ِةُوىو قظةُكاٌِ    
ئًَىُّ بُ دسؤ خظتُوَ. لُبُس ئُو ُِوىو ٌُفشَتُّ كُ بُساوبُس بُو ثًاوَ ًِض و ثىوض و بةآ  

 طُ ٌُفُغ بىو بىوً.جًًَُّ دَدَلىذا بىو بُ طشاًٌي ٌُِاطُ دَدا و تٌُ
قاصّ ُِوَلِ ئاػتبىوٌُوَ و ثًَكّاتٍُوَّ وَ و حمُػيُدّ دَدا بُآلً حمُػيُد بُسدَواً طةىوس  
بىو لُطُس لًَك جىدابىوٌُوآ. كاتآ كُ حمُػيُديؽ ثآ داطشيُ ثاسيَضَسَكُوِ ديت بؤ واٌةُوَّ  

ُ وةَ. داواً لةُ   وُِذّ و داٌُوَّ بُوَ بُ ًِض جؤسيَك ئُوَّ قبىأل ٌةُكشد كةُ بًذاتةُوَ بة    
ثاسيَضَسَكًُ كشد لُ بُساوبُس داٌُوَّ وُِذّ بُوَ دَطت لةُ ِةُوىو وةافًَكِ سَواّ خةؤً     

 َُِلذَطشً. بُآلً ئُو جاسَؾ حمُػيُد قبىَلِ ُِس ٌُكشد. 
كاتآ كُ باسو دؤخ و َُِلىيَظتُكامن ئاوا ديذي ثُػًىاُ بىووُوَ و داواً كةشد بضةىُوَ طةُس    

ُ وًَشدّ خؤً ضىٌكُ ٌُوذَتىاٌِ دَطت لُ وُِذّ َُِلطشً و واصّ زيَ واأل و ذاأل و رياُ و واَل
بًٍَي بُآلً حمُػيُد ُِس طىوس بىو لُطُس تُآل  داًٌَي. جا لُبُس ئُوَّ دادطايًُكُّ َُِلطشتةُوَ  
بؤ داًٌؼتًٍَكِ دّ و بُسواسّ داًٌؼتٍُكُػِ بؤ واوَّ واٌطًَك داٌةا و دَطتًٍؼةاٌِ كةشد.    

 اّ لُ ثاسيَضَسَكُوي ثشطِ:دواّ تُواوبىوٌآ دادط
ئُطُس حمُػيُد قبىَلِ ٌُكشد وُِذيي بذاتُوَ الّ وَ بآ ئايا ًِض سيًَُكِ ياطايِ ديكةُ   -

 ُِيُ بتىامن ثًَِ زيَ بظتًٍَىُوَ؟
ئاغاّ وىطُوّ كُ ثاسيَضَسيَكِ صيَذَ داٌظقُ و بُ ئُصوىوُ بةىو بةُ داخًَكةُوَ طةُسيَكِ     

 باداو طىتِ:
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كُ وًَشدَكُتاُ ًِض بَُلطُيةُكِ واّ بُدَطةتُوَ ًٌةُ كةُ دايةك      ضىٌ ،بُداخُوَ ٌُخًَش -
ئًَىَؾ لُ سِاصيكشدٌِ دَلةِ وًَشدَكةُتاُ    ،دَتىاٌآ طُسثُسػتِ وٍذاَلُكُّ ثآ لُ ئُطتؤ بطشآ

 بُو الوَ ًِضِ ديكُتاُ ًٌُ.
بُ دَلًَكِ وا  و ثشغُوىخُفُتُوَ دَطةُأل دايكةي و باسيةذا ِاتًٍةُوَ واَلةآ. لةُو طةاتُ        

ُ صاًٌي ًِض سَيًُكِ ديي بؤ وَسطشتٍُوَّ ًٌةُ جطةُ لةُوَّ كةُ بضةىُوَ ٌةاو ئةُو        وَختُوَ ك
طُسّ دًٌايةًُ زيَ ويَةك    ،دؤصَخُّ و دَطُأل ئُو ثًاوَ طىوك و ضشووك و ًِض و ثىوضُيذا بزيي

 ِاتُوَو بُسضاوً تاسيك بىو وريامن زيَ تفت و تاَلرت بىو.
كًُ ُِس ًٍَِذَ ئُو لُ دَطةت ٌةُدًَ.   لُبُس خاتشّ وُِذّ ئاوادَ بىوً طًاٌِ خؤً بُخت 

دوايُؾ بشِياسً دا بضىُ الّ حمُػيُدو قظُّ دَطَُلذا بكًُ بَُلكُ ئآ بتىامن ساصّ كًُ و وُِذّ 
زيَ بظتًٍَىُوَ. بآ ئُوَّ دايك و با  ئاطاداس كُوُوَ لُو بشِيةاسَّ كةُ دابةىوً بُياًًٌُكةُّ     

كُ طاتُوَختًَكًؼي ػةادّ و بريَوَسيًةُكِ   سؤرّ دادطايُ ضىووُ واَلآ حمُػيُدّ. ئُو واَلُّ 
خؤؾ تًَذا ٌُديبىو، بُآلً حمُػيُد لُ واَلآ ٌُبىو طؤساغِ حمُػيُديي لُ رٌِ خةاوَُ خاٌىوَكةُّ   
كشد. بُ بًظتٍآ ٌاوّ حمُػيُدّ ػىيٍَُواسّ غةُوًَِ بُسوويةُوَ لكةاو دَطةتِ طةشمت و لُتةُك       

 خؤيُوَ دايٍاً و طىتِ:
و واوَيُيذا كُ وًَشدَكُ  تؤّ ٌاضاسّ سؤيٍآ كشد لُ واَلآ داًٌؼُ با بؤ  باغ كًُ. دَ -

 بؤ خؤيؼِ ُِس ٌاواقىوَلًُكِ ثًَِ كشا و لُ دَطتِ ِا  كشدّ.
 بُ تاطُوَ داًٌؼتي و طىيَي بؤ ػن كشد. ئُويؽ بؤّ طًَشِاوُوَ:

دواّ ئُوَّ وًَشدَكُ  تؤّ لُ واَلآ دَسكشد وًٍؽ داواً لُوّ كشد خاٌىوَكُّ ضؤأل كا  -
ً ئُو بُداد و ِاواس و بشِؤوَ طىتِ تا طُسوَختِ قُساسو بشِيةُ ضةؤَلكشدًٌَِ ضةٌُذ واٌطًَةك     بُآل

واوُ و لُ واَلآ ضىوَ دَسآ و لُو سؤرَ بُ دواوَ ػُواٌُؾ ُِس ٌُِاتةُوَ تةًٌُا ئةُو جاساٌةُ     
ٌُبايُ كُ ػتًَكِ ثًَىيظتبايُ َُِلًذَطش  و دووباسَ دَسِؤيؼتُوَ. ِةُسطًض دياسًٌةُ بةؤ كةىآ     

 آ و ض كاس دَكا. دَض
 ئُو بؤٌُ ضًُ وا بُواَلآ وَسبىوَ؟ -

دَطُأل وًَشدَكُوذا ثًَكُوَ ضىويٍُوَ ذُطاسآ ووًَشدَكًُ صاٌِ كةُ حمُػيةُد ئاغةا دَطةُأل     
ضٌُذ بشادَسيَكًذا ِاتؤتُوَ واَلآ و طفشَّ تشيةاك و خىاسدٌةُوَياُ زيَ ساخظةتىوَ. وًَشدَكةًُ     

كشد و ُِسكُ ِاتًؼُ دَسآ داواّ لًَكشد تا صووَ ئةُو   خؤّ ثآ ساٌُطرياو باٌطِ حمُػيُد ئاغاّ
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بُسو طفشَيُّ ساّ خظتىوَ بًثًَضًَتُوَ بُآلً حمُػيُد بُِا  و ِاواسَوَ دَيكى  واَلآ خؤوُو 
 ضِ ذُص بكًُ دَيكًُ.

لُ ِا  و ِاواسّ حمُػيُديُوَ بشادَسَكاًٌؼِ ُِوىو ِاتٍُ دَسآ و بُ وًَشدَكًُ وَسبىوُ و 
ُقاًٌاُ ٌا. لُ داد و بشِؤ و ِاواس ِاواسّ وٍُوَ دَسو دساوطةآ ِةُوىو وَطةُس    دَبَ ػُ  و ثًَم

واَلآ طُسِاُ و ًَِضّ ًٌضاوًًاُ ئاطاداس كشد بةُآلً حمُػيةُد و بشادَسَكةاٌِ ِةُوىو ِةُآلتَ. و      
ضىٌكُ ػُسَِكُػًاُ طُيبىوَ رووسَكُّ ئًَىَؾ وُقاَلُ و ػتُكاٌِ دّ ُِسوا دَرووسَكُتاٌذايُ 

 ًَبآ دَتىاٌِ بًَِ و بًبًٍِ.ئُطُس ذُص  ل
دَطُأل ئُوَػذا كُ ضاوً بُسايِ ٌُدَدا ذاأل و باَلِ واَلُكُ ببًٍي بُآلً ُِس بؤ ئُوَّ بةضامن  
حمُػيُد ض بُآليُكِ بُطُس واَلُكُيذا ًٍَِاوَ ضىووُ ذُطاسيَىَ وبةُ ِةٌُطاوّ لُسصؤكةُوَ لةُ     

َلُّ دَلي تًَكضىوو فشوًَظةكي بةُ   ذُطاسآ سَتبىوً وضىووُ رووسَكًُ. لُ وَصعِ ئُو واأل و ذا
ضاواٌذا ِاتُ خىاسآ. ضٌُذيَ وُتشّ فُسػُ بٌُشخ وطشاٌُكًُ طىوتا بىو و خَُلىوص و خؤَلُوًَؽ 

 بُ تُواوّ رووسيَذا بآلو ببؤوَ.
لُبُس ػىوػُّ خىاسدٌُوآ بؤًٌَكِ ٌةاخؤؾ ِةُواّ رووسَكةُّ داطشتبةىو. بةُديتٍآ ئةُو       

 دَلُوَ ٌاآلٌذً:َ َُِلكًَؼاو بُ ئُرٌؤدا ِامت و لُ دضيٌُُّ ٌُِاطًَكِ قىوَلي لُ ٌاخُو
خىدايُ ئُو بُختُسَِػُ ضبىو داشيآ؟ خىدايُ ئُطُس ُِوىو ئُواٌةُ تاقًكشدٌةُوَُ ئةُوَ     -

 ُِس خؤ  ثؼت و ثٌُا و ياسيذَسً بُ تا بُطُس بَمٍذيُوَ لًَِ دَسضي.
 ُِسوا كُ فشوًَظكي بُ ضاواٌذا دَِاتُ خىاسآ  بُدًَ طكاآلوَ طىمت:

بابُ و دايُ لُ كىيََ تا بُ ضاوّ خؤتاُ تُواوّ ئُو كُه و ثُالٌُ ببًٍَ كُ سؤرآ لُ سؤراُ -
بُ ُِصاس ًِىاو ئاوا  و تاطُ و ئاسَصووّ فشاواٌُوَ بؤ رياٌِ كضُكُتاُ كشِيبىو ئًَظةتا ئةُوَتا   

الوَّ بؤ بؤتُ خؤَلُوًؽ. بابُ طُوسَ دَ وَسَ و بُختُوَسيًُ ٌُوَكُ  ببًٍُ. وَسَ و بضاٌُ ئُو 
ًٍَةاوَ!         دابًٍكشدٌِ ئايٍذَ  دؤصضيُوَ ض بُآليةُكِ بُطةُس وةاأل و ذةاأل و ريةاٌِ ٌُوَكُتةذا ِ

 خىدايُ وَ ُِسطًض لُ ِؤكاسّ ئُو كاسَّ ٌابىوسً و تؤؾ لًَِ وُبىوسَ.
دواّ تاويَك ُِطتي كشد طُسً دَطًَزَوَ دآ دَ ُِواّ رووسَكُيةذا خةؤ سِاٌةاطشً و تىوػةِ     

بُطشاٌِ لُ جًَىَ ُِطتاً و ضاويَكِ ثشِ داخ و ذُطشَمت  ،و طىاسيُ ِاتىوًتٌُطُ ٌُفُطِ و ثؼى
بُطُس تاطُسّ رووسَكُدا طًَشِاو كُ رٌُ خاوَُ خاٌىوَكُ ئُوٍِ ئةاوا ديةت بةَ بةاَلِ طةشمت و      

 بشدوًُ رووسَكُّ خؤياُ و فٍحاٌُ قٌُذاغًَكِ بؤ ًٍَِاً.
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ك باػةرت بةىو بةُآلً ديظةاٌُوَؾ     ذةاَلي ًٍَِةذيَ   ،دواّ خىاسدٌُوَّ ضةٌُذ فةشَِ قٌُةذاغًَك   
ٌُوتىاٌِ بُس بُداباسيٍِ فشوًَظكُكامن بطشً. دَطتي بُ دَوىضاووُوَ ٌا و لُ بةاٌطِ طشيةاًٌَي   
دا. خاصيِ خاوَُ خاٌىوَكُ ُِسضِ بُطُس صواًٌذا دَِا  بؤ دَلذاٌُوَّ وَ دَلِ ثآ دَداوةُوَ  

 َلي بُس بىو بىو.بُآلً ٌُيتىاٌِ تؤصقاَلًَك لُو ئاطشَ داوشيًٍََتُوَ كُلُ د
دواّ طُعاتًَك طشياُ بؤ بُختِ سَِػي خىدا ذافًضيي لُ رٌُ خةاوَُ واَلُكةُ كةشد و ِاشيةُ     

 دَسآ. بُ ضاكِ دَوضاٌِ كُ حمُػيُد دَو واوَيُيذا ػُواٌُ تا بُياٌِ لُ كىآ بىوَ.
ً بُسَو الّ وىغاصَكُّ حمُػيُديُوَ كُوشيُ سِآ ُِسضٌُذَ دَوضاٌِ لُ وىغاصَكُؾ ًٌُ بُآل

ُِس بؤ ئُوَّ دَلًٍا  ضىووُ وىغاصَكُّ. حمُػيُد لُوآ ٌُبىو و ػاطشدَكُػةِ ُِسكةُ وٍةِ    
ديت صؤس بُسِيَضَوَ لُبُسً ُِطتاو بُطُسوِ بُخًَشِاتٍِ كةشدً و لةُوَؾ كُحمُػيةُد بُسِاطةتِ     
ًٌاصّ دَطبُسداسّ بىوٌِ وٍِ ُِيُ صؤسّ ثآ ٌاخؤؾ بىو. لُ ٌاخِ دَلىُوَ طىثاطةِ خةؤّ و   

 و ِاودَسديُيي كشد و طؤساغِ حمُػيُدً كشد. طُسّ بُسدايُوَ و طىتِ:ُِطتِ ئُ
حمُػيُد ئاغا ئُو ضةٌُذ سؤراٌةُ بةُسِيَكِ ٌايُتةُ طةُس ئًؼةآ ِةُس         ،ساطتًت دَوآ خامن -

كاتًَكًؽ كُ ديٍَُوَ وىغاصَكُ لُبُسوُطتِ و طُسخؤػًاُ خؤ بُ ثًَىَ ٌاطشُ. ئَُلبُتةُ ِةُس   
ُِس ئًَظتا كُ لُبُسدَوِ تؤداً ئةُوَ ضةٌُذ    ،يُ ئاَلىودَ  بىو بآثًَىىا ،لُ ًٌَىاُ خؤواٌذا بًَت

سؤرَ ئُوً ٌُديىَ بةُآلً لُبةُسوَّ وةَ ػةاطشدً و سؤراٌةُ وَسدَطةشً ِةُوىو سؤرآ لةُكا  و         
طُعاتِ خؤيذا ديَي و دَسطاّ وىغاصَّ دَكُوةُوَ و ػةُواٌُؾ دَوَختةِ خؤيةذا دَسطاكةُّ      

ٌُذ سؤريَكةُ لةُالّ باوكتةُوَ لةُ دادطةاّ داواّ      دادَخُوُوَ و َُِلذَطشً. ُِسضٌُذَ ئُوَ ضة 
ُِسوَك كُدَػضاٌِ حمُػيُد ئاغا تا ئًَظتا وىغاصَكُّ ضؤأل ٌُكشدووَ بؤيُ ػكاتًؼًاُ  ،دَكُُ

 زيَ كشدووَ.
با  ُِسطًض لًُ باسَيُوَ ًِضِ بُوَ ٌُطىتبىو دياسيؼةُ   ،لُ خؤػًاُ ضاوً دَبشيظكاٌُوَ
ِ وَ لُ خؤً ضاكرت دَصاٌةَ و ػةاسَصا ِةُُ و ٌُياٌىيظةتىوَ     كُ دايك و با  ذاأل و باأل و سؤراٌ

لُوَّ صياتشً تىوسَِ و ٌاسَذُ  كُُ. بُقظُكاٌِ ػاطشدَكُّ حمُػيةُدّ لةُ ٌاخةُوَ خؤػةراأل     
بىوً. صاًٌي كُ خىدا ُِس لُطُس ُِقُو حمُػيُد ُِس دَبآ بُطضاّ كاسَكاٌِ خؤّ بطةا. ئًَظةتا   

وىذتُسَوًؽ لُ واأل و رياٌِ خؤّ دَسداوآ و بًُ ػةًَىَ  كُ ئُو ئالىودَ بىوَ بُ دَلًٍايًًُوَ 
 وَ دَوتىاٌِ بُخًَىكشدٌآ وُِذّ بُ ئُطتؤوَ بطشً و بًًٍَّىُوَ الّ خؤً.

ِؤيُكِ ديكُّ خؤػراَلًًُ ئُوَ بىو كُ ئُطُس با  وىغاصَكُّ لُ حمُػيُدّ طةتاٌذبايُوَ  
كشآ بطشآ بُو ِؤيُػُوَ كةاس و  ئًذّ ًِض ثاسَو ثىولًَكِ ٌُبىو تا بتىاٌآ وىغاصَيُكِ دّ بُ
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طُسضاوَّ دَطتكُوتًؼِ لُ دَطت دَدا و بُ لُ دَطتذاٌآ كاسو ئًؼُكُػِ وَ ِةٌُطاويَكِ  
 ديؽ بؤ وَسطشتٍُوَ و بُخًَىكشدٌِ وُِذّ دَضىووُ ثًَؽ.

بُ خؤػراَلًُوًَ خىدا ذافًضّ لُ ػاطشدّ وىغاصَكُّ كشد و لُ وىغاصَكُّ ِاشيُ دَسآ. 
ُ ػاطشدَكُّ حمُػيةُدّ بةُسَو واَلةآ وىذتُسَوًةُوَ ضةىوً و ٌضيكةُّ       دواّ خىدا ذافًضّ ل

طُعاتًَك لُ ثٌُايُكًُوَ ساوَطتاً تا بَُلكُ ئآ حمُػيُد لُ واَلآ وىذتُسَوآ بًَتُ دَسآ بُآلً 
 ض طىوطُيُكِ ٌُبىو.

ًََمي و بضةىُوَ واَلةآ بةا . صؤس لةُوَّ         بشِياسً دا تا صووَ ئُو طُِسَكُ بُد ٌةاوَّ بةُجآ بة
 شطاً با  بُوَّ بضاًٌَتُوَ كُ ضىووُتُ ئُو طُسَِكُ بُدٌاوَّ. دَت

ٌُِطاوً ُِساوتش داويؼذي تاصووتش لُ كؤآلٌُكُ دَسضي كُ لُ ثشِ وُعظىووُ خامن بُسَو ٌةاو  
كؤآلًٌَىَّ بادايُوَ و تىوػِ يُك بىويَ. ُِسكُ وُعظىووُ خامن ضاوّ ثًَكُومت لةُ خؤػةًاُ   

تىٌذّ دَئاوًَضيَِ وَسيٍَاً و واضِ كشدً و بُوًّشَباًٌُوَ ِةُواَلِ   ِاواسيَكِ زيَ بَمٍذ بىو و بُ
 ضاكىضؤًٌُّ ثشطًي و خشثؼكٍاٌُ طىتِ:

 ئُوَ ئًؼًَكت ُِيُ وا ِاتىويُ ئًَشَ؟ -
 وبُس لُوَؾ وَ وَآلوًَك بذَوُوَ ئُو ُِس بُسدَواً بىو:

طةِ ضةىٌكُ دَصامن   دَبآ ببىوسّ لُوَّ كُ ِاشيُ ٌاو لًَشَ بىوٌُكُ  بُآلً ِةُس بؤيُػةي ثش  
 ًِض خؤػًُكت لُ وىذتُسَوآ و لُو طُسَِكُّ ٌُديىَ و ئُو ثشطًاسَػي ُِس بؤيُ كشد.

وًٍؽ بُ ذُوطَُلُيُكِ تُواوَوَ بُطُس ِاتُكًُ بؤ طًَشِايُوَ و داواّ ياسوُتًؼي لًَكةشد.  
 كُ وُعظىووُ خاصيًؽ لُبُطُس ِاتُكُ ئاطاداس بؤوَ طىتِ:

ُ بُخؤتةذا بطةشّ ئًَظةتا ِةُوىو ػةتًَكِ تًَذَطةُّ.       ئُطةُس كةُوًَك دطةا    ،كضُكًُ -
وُعظىوً خامن بَُلًٍَِ دا تا بُبًاٌىويَكًُوَ بضًَتُ واَلآ وىذتُسَوآ و وؼةىوؤَلًَكِ بكةا و   

و ِةُواَلًَكي بةذاتآ. صؤسً طىثاطةِ     ،بضاٌآ داخىا حمُػيةُد لةُ واَلةآ وىذتُسَوًًَةُ ياٌةُ ٌةا      
ذتةُسَوًَىَ ضةىو. وٍةًؽ ضةىوً لةُ ثؼةت       وُعظىووُ خاصيآ كشد و ئُويؽ بُسَو واَلةآ وى 

داستًَمِ كاسَبايُكُ ضٌُذ وُتشيَك لُ خىاستشَوَ بىو خؤً ثةٌُادا. وُعظةىووُ لُبةُس دَسكةآ     
واَلآ وىذتُسَوًَىَ ساوَطتا و طُيشيَكِ ئُو الوالّ كشد و لُ دَسكًَةِ دا. طةىيَي لةُ دٌَطةِ     

كشد. وُعظىووُ خاصيًؽ بةُ  كىسَِ بضكؤلُكُّ وىذتُسَوآ بىو كُ دَسكُّ كشدَوَ و طآلوّ 
 طُسوًُكُوَ وَآلوِ طآلوَكُّ دايُوَ و صؤس وًّشَباٌاٌُ ثشطِ:

 دادَّ سؤَلُ بضامن دايكت لُ واَلُوَيُ؟  -
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 كىسِيزطُكُ بُ دٌَطًَكِ وٍذاآلٌُوَ طىتِ:
 بَُلآ ُِس ئًَظتا باٌطِ دَكًُ. -

 وُعظىووُ خامن طىتِ:
تبىوً قظاُ دَطُأل حمُػيُد ئاغايذا بكًُ ئًؼي ثًَِ ٌاوآ باٌطِ كُّ وَ ِا ،ٌا ئاصيضَكًُ -

 بُوّ بىو داخىا حمُػيُد ئاغا لُويًَُ؟
 دووباسَ وٍذاَلُكُ بُ دٌَطًَكِ بُتاً و ضًَز و خؤػُوَ طىتِ:

 ئاخش ئُو لُ دايكىِ دا و لًَِ... ،ئًذّ دايكي ٌايَُلآ حمُػيُد بًَتُوَ ئًَشَ ،ٌُْ  -
ُكُّ باٌط دَكشدَوَ ٌُيًَّؼةت قظةُكُّ تةُواو    دٌَطِ وىذتُسَوآ بُسص بؤوَ كُ وٍذاَل
 كا . وىذتُسًَ ُِس لُ ذُطاسيَىَ ثشطِ:

 وُطعىد ئُوَ دَطُأل كًَذا قظاُ دَكُّ؟ -
 وُطعىد دَ وَآلوِ داكًذا بُ دٌَطًَكِ بُسصَوَ طىتِ:

 يُكًَك ِاتىوَ ئًؼِ بُ واوُ حمُػيُديُ. -
بُ ثُلُ  بُسَو دَسكةِ ذُطةاسيَىَ   دٌَطِ ٌُِطاوَ خًَشايُكاٌِ وىذتُسَوآ بُسص بؤوَ كُ 

 دَِا  ُِسوا بُدًَ ِاتًٍَىَ بُ دٌَطًَكِ بُسصَوَ طىتِ:
ٌا ثًاوَّ ٌاوُسدَ، تؤؾ بشِؤ بةابضامن ئةُوَ    ،ئُو ٌا ثًاوَ ٌاوا قىوَلِ دَكا واوِ تؤ بآ -

 كًًَُ ئًؼِ بُو ٌاثًاوَ خىيَشِيُ ُِيُ.
 دََلُػًَشّ ٌُسِاٌذّ:وىذتُسًَ ِاتُ بُس دَسكآ و بُ ديتٍآ وُعظىووُّ وَك 

ضتذَوآ؟ ئُوَ ضًُ ُِس كُطًَكِ ئًؼِ بُو ٌاثًاوَ طُطبابُ بىو سوو لًَشَ دَكةا    ،ضًُ -
و دَيتُ ئًَشَ بُ دوايذا: بؤ وُطُس وَ لةُ لةُو قُسَواػةِ ئةُوً كُطُسوطةؤساغِ لةُوَ و لةُ        

 وٍذاَلُكامن دَكُُ؟
 وُعظىووُ خامن بُ دٌَطًَكِ بُ ئُدَباٌُوَ طىتِ:

ساطةتًُكُّ وًَشدَكةًُ دَيىيظةت كشاطةًَكِ بةذسوآ ضةىو بةىوَ        ،ىذتُسًَ خامنطآلو و -
ئاخش بًظتىمشُ كةُ بُتةُواُ    ،ُِس بؤيُ طىمت سٌَِطُ ِاتبًَتُوَ ئًَشَ ،وىغاصَكُّ لُوآ ٌُببىو
 ثريؤصَ ئًؼاَلآل. ،ثًَكُوَ صَواوٌَذ بكُُ

 وُعظىووُ خامن ًٍَِذيَك ساوَطتاو ئُوجا دسيَزَّ دايُوَ:
 طُ ِاتبًَتُوَ طُسيَك لُ ئًَىَ و لُ وٍذاَلُكاُ بذا.طىمت سٌَ -

 وىذتُسًَ وَك بَمًَِ داغِ دَلِ تاصَ بىوبًَتُوَ ٌُِاطًَكِ َُِلكًَؼاو طىتِ:
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كآ طىتِ وَ دَوُوآ وًَشدّ ثآ بكًُ؟ خَُلكِ بآ ئًؼَ ُِس دادًٌَؼةَ و قظةاُ بةؤ     -
تةُوَ وا دَكةًُ ِةُس دوو ثًَةِ     ئًذّ َُِلذَبُطذي. بُ خىداّ ئُطُس ئُو ٌاثًةاوَ ثةآ ديَشَدًٌََ  

ثًًَىابىو ػُيذاو عاػقِ ضاو و بشؤّ بىو وً و ئًَشَؾ ئىتًَمُ كةُ   ،ٌا ثًاويَكِ فًََمباص ،بؼكًٍََ
ُِسدًَ و طاتًَك وَسِآ كُوآ و بًَتُوَ ئًَشَ و داواّ ثىوأل و ثاسَّ بكا. خىا بةؤ خةؤّ دَصاٌةآ    

وٍةًؽ وٍةذاأل و تةاأل و كةىسِو      ،دَكشدً  ضٌُذ سؤريَك لُوُوبُس ِاتبؤوَ ئًَشَ و داواّ ػتِ زيَ
كاَلِ طُسَِكًَي زيَ قاودا ػتًَكِ واّ بذٌَِ تا واوَ تاوُكُّ ُِس دَبَ صواًٌذا بآ و لُ بةريّ  
ًَتُوَ. جا لُو سؤرَوَّ كُ وٍذاَلةُكاٌِ ثةآ سِاطُيؼةذي ئًةذّ لةُو دَوًةُوَ بةًُ ٌةاوَدا          ٌُض

 ٌُِاتؤتُوَ و.
كشد و ثًَؽ ئُوَّ كُ وىذتُسًَ دَسكآ داخاتُوَ وُعظىووُ خامن طىثاطِ وىذتُسَوًَِ 

 ثشطِ:
 ئًَىَ ٌاصاٌَ لُ كىيَِ دَتىاٌري ببًًٍٍُوَ؟ -

 وىذتُسًَ صؤس بُبآ قُيذيُوَ وَآلوِ دايُوَ:
ُِس ضٌُذَ ثًَي واًٌةُ خةاكًؽ وَخةؤّ بطةشآ و      ،ضىوصامن سٌَطُ لُ طؤسطتاًٌَِ وَ بًٍَ -

 بتىاٌآ دَطَُلِ َُِلكا.
طاكُّ بُ تىٌذّ ثًَكذادايةُوَ. وُعظةىووُ خةامن بةُ لًَةىّ ثةِش لةُ        دوايُ وىذتُسًَ دَس

 ثًَكًٌٍُُوَ بُسَوالً ِاتُوَ و طىتِ:
ُِسضٌُذَ ئُو رٌةُ دَطةتِ طةًرشباصاٌِ لةُ      ،طىيَت لًَبىو؟ وىذتُسَوًؽ دَسيكشدووَ -

دواوَ بُطتؤتُوَ و ٌابآ  ٌُبُ خؤّ و ٌُبُقظُكاٌِ بشِوا بكُّ بُآلً وَ ُِس لُطُس ُِطةتي و  
 ئاطاً لًًَُ تا ئُطُس دَو طُسَِكُوذا ديت دَطتبُجآ ئاطاداس  دَكُوُوَ. 

صؤسً طىثاطِ ُِوىو ئُو ِاسيكاسيًاٌُّ كشد كُبآ دسيغًاٌُ دَطَُلًذا كشدووً و بُسَو الّ 
واَلآ باسيُوَ كُوشيُوَ سِآ. لُ ٌاخِ دَلُوَ بُو ُِواآلٌُ خؤػراأل بىوً كُ وَدَطتي ًٍَِةابىوُ و  

خىاّ دَكشد كُ حمُػيُد ُِس بةُ صوويةُكِ صوو سووّ ئةُو ديةىّ ديكةُّ ريةاُ       صؤسً طىثاطِ 
 ببًٍآ.

طُيؼتىُوَ واَلآ و ضىووُوَ رووسآ و دايكي لُ دٌَطآ داخظةتٍُوَّ دَسكةآ ِاتةُ ًٌَةى     
 ذُطاسيَىَ و بُ ثُلُ بُسَو الوُوَ ِا  و بُ دٌَطًَكِ ًٌطُساٌُوَ ثشطِ: 

وٍذاَلُ ًٍَِذَ طشيةاو و ٌاسَذةُ  بةىوَ ًَِةضّ      ئُوَ دَصاٌِ ضىو بىويُ كىآ؟ ئُو ،سَِا -
 تًَذا ٌُواوَ.
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 وُِذّ كُ بُسِاكشدٌُوَ بُسَو الوُوَ دَِا  بُ لىوسَيًًُوَ ثشطِ:
 لُ كىآ بىوّ؟ ئُدّ بؤ ئُوًٍؼت ٌُبشد؟ -

و بُدٌَطِ بُسصَوَ لُ باٌطِ طشياًٌَِ دا. بُ وًّشَباًٌُوَ بَمٍذً كشد و بُ تىٌذّ دَباوَػآ 
و بُ خؤوُوًَ طىػِ و واضةي كةشد. وُِةذّ ِةُسوا بُسِكةُوَ خةؤّ ِاويؼةتُوَ        خؤً وَسيٍَا 

باوَػِ دايكي و سِووّ لُ وَ وَسطًَشِا. خؤً بؤ ٌاسَذُتًُ وّ ساٌُطش  بؤيُ طةُس لةُ ٌةىآ لةُ     
 ُ  ،باوَػِ دايكىي كشدَوَ و دَ باوَػًَي وَسيٍَايُوَ. دوو داٌُ ػؤكؤالتًُ لُ جاٌتايُكًُ دَسيٍَةا

 ِذّ و طىمت:و داوٍُ دَطت وُ
 يُكًاُ بؤ كاكُ وُِذّ طىأل و يُكًؽ بؤ خاَلُ طاالس. -

وُِذّ بُ ديتٍةآ ػةؤكؤالتُكاُ ٌاسَذُتًُكةُّ لةُ بريضةؤوَ. ِةُس دوو ػةؤكؤالتُكاٌِ        
 دَوظتِ خؤيذا طىػري و طىتِ:

 ُِس دووكًاُ ئِ خؤوَ ٌايذَوُ خاَلُّ. ،ٌُخًَش -
 طىمت:

واّ دايُيةذا ٌُطشيةُّ ئةُوَ بةا ِةُسدوو      ئُطُس بةَُلًََ بةذَّ كةىسِّ ضةاك بةِ و بةُ د       -
 ػؤكؤالتُكاُ بؤ خؤ  بَ... باػُ سِؤَلُ بَُلًََ دَدَّ؟

وُِذّ بُجًا لُ ئاسَصووّ ٌاخِ ٌاوَوَّ و ِةُس بةؤ ئةُوَّ ػةؤكؤالتُكاُ ببٍةُ ئةِ وّ       
 بُطُس سِاوَػاٌذًٌَكُوَ سَصاوٌُذّ دَسبشِّ. وُِذيي داٌايُوَ و طىمت:

 غؤ تا وَ و دايُ طُوسَ  ًٍَِذيك ثًَكُوَ قظاُ بكُيَ.دَّ ساكُ بضؤ ػىكؤالتُكاٌت  -
 وُِذّ بُسَو ٌاو واَلًَىَّ سِاكشدَوَ و دايكي كُ ُِس ضاوّ بُ دوايُوَ بىو طىتِ:

تىوػِ دَلُ خىتُيةُكِ واببةىوً ًٍَِةذَّ     ،لُ بُياًٌُوَ تا ئًَظتا دَلي ُِصاس سِيَِ كشدووَ -
ػةتًَك جمةُكاٌت بطةؤسَِ و ئةاويَكِ بةُ دَطةت و       ئًَظتا ثًَؽ ُِوىو  ،ٌُوابىو دَلي سِاوَطتآ

 دَوىضاوتذا بكُ و وَسَوَ وُتبُخآ وًٍؽ دَو ًٌَىَيذا ضايُكِ زيَ دًٌََي.
طىثاطِ دايكىةي كةشد و ضةىووُوَ رووسَكةًُ. لُبةُس ئاوَيٍةُّ ساوَطةتاً و بةُ وسدّ دَ         

خظذي و بةُ ديتٍةآ   ئاويٍَُكُوذا طُيشّ خؤً كشد و دَطتًَكي بشدَ ٌاو قزَكاصيُوَ و بُاليُكىذا 
 ضٌُذ تاَلُ وىويُكِ طثِ ٌُِاطًَكِ قىوَلي َُِلكًَؼا و بُ خؤوي طى :

خىدا ِؤكاسّ صوو ثري بىوًٌَي بُ لُعٍُ  كا. باػُ كاً رًٌَك دَو طاأل و تُوٌُُّ وٍةذا   -
 ًٍَِذَ وىوَ طثًًُّ دَطُسو قزيذايُ؟

 يٍَُكُ وَسطًَشِا.بُ ديتٍآ وىوَ طثًًُكاٌِ طُسً ٌاسَذُ   بىوً و سِووً لُ ئاو
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جمُكامن بُ ثُلُ طؤسيَ و ضىووُ وُتبُخُكُ. ذُصً ٌُكشد دايكةي ئُوٌَةذَ دَضةاوَسِواًٌذا    
بًََّمىُوَ. دايكي بُ ثًالُيُك ضاّ تاصَ دًَ و قاثًَك ػرييًٍُوَ ثًَؼةىاصّ زيَ كةشدً و وٍةًؽ    

طىيَِ دايُ قظةُكامن.  تُواوّ بُطُسِاتُكامن بؤ طًَشِايُوَ. دايكي طُسيَكِ سِاوَػاٌذ و بُ وسدّ 
 لُ كؤتايِ قظُكاصيذا لًَي ثشطِ:

 ئُدّ بؤضِ تؤو با  ًِضتاُ بُوَ ٌُطى  كُ ػكايُتتاُ زيَ كشدووَ؟ -
 دايكي طُسدمًَكِ وًّشَباٌاٌُّ تًَطشمت و طىتِ:

ضىٌكُ ذُصواُ ٌُدَكشد ٌاسَذُتت كُيَ. ثًَىةىا بةىو ِةُس بةؤ خةؤ  لةُ ئُطةُسّ لةُ          -
بىوّ ئًذّ وَ و بابًؼت ثًَىاُ ساطت  ٌةُبىو ئُوٌَةذَّ ديؼةت    دَطتذاٌِ وُِذّ ٌاسَذُ  

 ٌاسَذُتِ بؤ صيادكُيَ.
 صَسدَخٌُُيُكي بُ سِووّ دايكىذا كشد و طىمت:

-  َ  ،تكا دَكًُ لًَشَ بُ دواوَ ُِس باطًَك كُ ثُيىٌَذّ بُ حمُػيُديُوَ دَبآ بُوًٍؼِ بَمةًَ
 بَُلًََ دَدَُ؟

 ٌذو طىتِ:دايكي بُ وًّشَباًٌُوَ طُسيَكِ لُ قا
 بَُلًََ دَدًَ. -
 سَِا لُقظاُ وَطتايُوَ و طىتِ: 
وَ بُسِاطتِ خُوً ديَت و ئُطُس قبةىوأل بفةُسوىوُ ثامشاوَكةُّ     ،ئًَىَ واٌذوو ٌُبىو وُ -

 بُياٌِ دسيَزَ ثآ دَدَيَ. وَ لُبُس واٌذووَتًاُ بُ صَظيُ  ضاوً بؤ َُِلذيََ.
 سَبابُ خامن كُ ُِسوا باويَؼكِ دَداُ طىتِ:

 وَ صؤس دَوًَكُ خُوً ديَت  بُآلً ثًَي ذُيف بىو بضي و بٍىوً. -
 وًٍؽ ٌىوطًٍُكامن سِيَكدظتٍُوَ و طىمت:

 بؤ ئًُ ػُو بُطُ ضىٌكُ ثُدمُكامن تىاٌاياُ تًَذا ٌُواوَ ضٌُذ ديَشِيَكِ ديًاُ ثآ بٍىوطي. -
ُو رووسَّ ُِس طًَكىاُ لُ جًَىَ ُِطتايَ و ُِسيُكُواُ ضىويٍُوَ رووسَكاٌِ خؤوةاُ. ئة  

كةُ ِةُس لةُ يُكةًُ ضةىوٌُ       ،سَِِا دابىويُ وَ تابَمًَِ صؤس ػًك و ديكؤسيَكِ جةىاٌِ ِةُبىو  
 رووسَويًَىذا ثآ خؤؾ بىو.

 ثُسدَ تؤسِيًُ طثًًُ ئُتَمُطًُ بٌُشخُكاُ رووسَكُياُ جىاُ و كشاوَ و ػًكرت كشد بىو.
وَ داوَتِ ُِس بًٍُسيَكِ تُختُ بٌُذيَكِ تاك كُطِ بُ ضُسضُفًَكِ طاتاٌِ طىَلذاسّ كاَلُ

 بؤ طُعاتًَك ثؼىو دَكشد.
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لُطُس تُختُكُ ساكؼاً و ًٍَِذيَكي دًٌََى جًًَُكُيذا ئُوالوالكشد و دَو ًٌَى سووٌاكًُ كةضو  
كًُ سٌَطًُو دَو ًٌَى ػُوَ كًُ  تشوطكايًًُّ خُويَذا كُوشيُ طةُيش و تُواػةاكشدٌآ ِةُوىو    

 يَىَ.كىُ و كُلُبُسو طؤػُو ثٌُاو ثُطًىّ رووس
تا بمؤيُكِ ضىاس وَسصّ بُ ديىاسيةُوَ خةؤّ ثًَؼةاُ دَدا. لُتُختُكةُّ ِاشيةُ خةىاسآ و       
 ،طَمؤثُكًُ ثًَكشد. دَطةُأل ئُوَػةذا كةُ صؤس جةاسّ ديؼةي تُواػةاّ ئةُو تابمؤيةُّ كشدبةىو         

ديظاٌُوَؾ ُِس ذُصً دَكشد ضٌُذ دَقًقُيُكِ ديكُػِ بُساوبُس ساوَطتي و بُ وسدّ وَسص بُ 
يُكُ طُيشكُوُوَ و خؤً دًٌََى دضيٌُةُكاٌِ ِةُس وَسصيَكًةذا بُسجُطةتُكًُ. بةآ      وَسصّ تابمؤ

ئًدتًاس دَبُس جُطتُكشدٌآ خؤً دَدضيٌُِ وَسصّ صطتاًٌَذا طُسواً دَتُواوّ لُػِ طُسِا و بآ 
ساوَطتاُ طَمؤثُكًُ كىراٌذَوَ و ضىووُ دًٌََى جًًَةُوَ و سِاكؼةاً. ضةاوً لُطةُس يةُك داٌةاُ.       

بىوً بُ ثًَضُواٌُّ ػُوَكاٌِ ديًُوَ دَطتبُجآ كُوشيةُ ٌةاو ػةرييَ خةُويَكِ     ًٍَِذَ واٌذوو 
 قىوَلُوَ.

 
       

  
 
 
 

                               (10       ) 
 

 بُ ضٌُذ لًَذاًٌَكِ ٌُسً و لُطُسخؤّ دَسكآ ضاوً كشدَوَ و بُطثايِ طىمت: 
 فُسوىو بؤ رووسآ دَسطا كشاوَيُ. -

 لُطُسخؤ  طُالوِ كشد و طىتِ: ،رووسآسَبابُ خامن ِاتُ 
 خاتىوُ ضاوَسِيَِ ئًَىَيُ تا ثًَكُوَ ٌاُ غؤُ. ،قاوََلتِ ئاوادَيُ بفُسوىوٌُ طُسوًَضآ -
 ُِس ئًَظتا ديَي. -

لُتُختُ بٌُذَّ ِاشيُ خةىاسآ و طةُيشيَكِ كاتةزوًَشَ بضةكؤلُكُّ طةُس وًَضَكةًُ كةشد        
 ( ٌؤّ بُياٌِ بىو.9طُعا  )
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كىَلكٍِ وَك وؼكًَي لُطُس فُسػُكُّ ضاوَسِآ بةىو. بُثُلةُ ٌُعمةُكامن    جىوتُ ٌُعمًَكِ 
بُطُس ثًَىَ كةشد و ئةاويَكي بةُ دَطةت و دَوىضةاووذا كةشد و دواّ ضةٌُذ دَقًقًَكةاُ خةؤً          

 ئاوادَكشد.
كاتآ كُ ضىووُ ِؤَلآ سَِا لُوآ ٌُبىو. سَبابُ خةامن لةُ ٌةاو وُتبةُخًَىَ بةاٌطِ كةشد و       

 طىتِ:
 خاتىوًٌؽ ُِس لًَشَيُ. ،وىوُفُس ،طثًَذَ خامن -

ضىووُ وُتبُخآ و سَِا بُطُسوًُوَ بُسَو ثًمي ِا  و فُسوىوّ طةُسوًَضّ قاوََلتًًةُّ   
 سَِا قظُكُّ ثآ بشِيي و طىتِ: ،زيَ كشدً. داواّ لًَبىسدمن لُ دسٌَط ُِطتاًٌَي زيَ كشد

اًٌَةك  وًٍؽ ُِسوا تاصَ لُ خةُوآ ُِطةتاوً. طىٌةاِِ وٍةُ كةُ بُقظةُكامن تةا دسٌَط        -
 ٌُوًَّؼتىوَ ثؼىويُك بذَُ و عُطًٍَُوَ.

 طثًَذَ خامن ذُص  لُ فٍحاًٌَك قاوَيُ يا ثًاَلُيُك ضا؟ -سَبابُ خامن ثشطِ:
 بُياسوُتِ خؤ  فٍحاًٌَك قاوَ.  -

سَبابُ خامن تشك فٍحاًٌَك قاوَّ لُبُسدَوِ داٌاً و وًَضَكُػِ بُ قىتىوَ وشَبةاو كةُسَ و   
ىاسدٌُوَّ قاوَكُ بُ تُواوَتِ خُوَكًُ سَويُوَ و يةُكحاسّ ِاشيةُوَ   ثٌُري... ساصاٌذَوَ. بُ خ

طُس خؤ. دواّ قاوََلتًًُ دَطُأل سَِايُ ضةىويٍُ ػةت كشِيٍةآ و طةُعاتًَكىاُ ثًَضةىو ئةُوجا       
ِاتًٍُوَ واَلآ. ُِسكُ ضىويٍُوَ رووسآ سَبابُ خاصيىةاُ بةُ ثًمةُوَ ِةا  و صَسفةِ وًةىَ و       

 طشتري و بشدًٌُ وُتبُخآ.ُِوىو ػتُكاٌِ ديؼِ لُ دَطت وَس
دواّ خؤ طؤسِيٍآ دَطُأل سَِايذا ضىويٍُوَ ِؤَلآ و سَبابُ خاصيًؼىاُ بُ ثًَؼىاصيُوَ ِةا .  
سَِا بُ بًَذٌَطًُوَ ضاوَسِآ وا تا سَبابُ خاصيًؽ كاسَكاٌِ دَطتًَك ثًَةذاًٍَِاُ و ِاتةُوَ الّ   

 اٌِ دا.جُوآ. سَِا دواّ ثًَؼُكًًُكِ كىس  بًُ جؤسَّ دسيَزَ بُ قظُك
                            *        *       * 
ضٌُذ سؤريَك بىو ٌُ دَذُوايُوَ و ُِس بًةاٌىوّ دَطةش  و بةُ     ،ئُو سؤرَ وُِذّ ئاَلؤص بىو

قظُ وٍذاآلٌُيًُكاٌِ دَلِ وَ و ُِوىو كُطىكاسَكاصيِ َُِلذَثشِووكاٌذ. وُِذيي دَئاوًَض طش  
داٌا و لُ طُسخؤ ساوزاٌذ تا بًٍىيٍَي كُ دٌَطِ تُلةُفؤٌآ   ئُوجا لُطُس قاضُكامن ،و واضي كشد

 بُسص بؤوَ و ثاؾ تاويَك سَحياٌُ باٌطِ كشدً و طىتِ:
 خاصيًَك ٌاوّ وُعظىووُيُ و ئًؼِ ثًَتُ. ،سَِا -

 بُ ثُلُ وُِذيي دايُ سَحياٌُّ و طىػًًُكًُ َُِلطش . وُعظىووُ خامن طىتِ:
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وثًَؽ وٍذاَلُكاُ حمُػيُدياُ ديىَ ضةؤتُوَ واَلةآ   ٌضيكُّ ًٌى طُعا  لُ وُ ،سَِا طًاُ -
 ئُطُس دَتُوآ بًبًٍِ ئُوَ صوو وَسَ. ،وىذتُسَوآ

طىثاطًي كشد و تُلُفؤٌُكًُ داٌايُوَ. بُثُلُ لةُ واَلةآ دَسضةىوً و خةؤً طُياٌةذَ واَلةآ       
وىذتُسَوآ. وُعظىووُ خاصيي لُطُسّ كؤآلٌآ لُ ضاوَسواٌِ خؤوذا ديت. ضةىووُ ثًَؼةآ و   

 كشدئُويؽ بُ وًّشَباًٌُوَ وَآلوِ طآلوَكُّ داوُوَ.طآلوً 
ويظتي بُسَو الّ واَلآ وىذتُسَوًَىَ بضي و ثاأل بُ صٌَطِ دَسكًَىًٌََي بةُآلً وُعظةىووُ   

 خامن ٌُيًَّؼت و طىتِ:
ئُطُس وىذتُسًَِ بضاٌةآ ًٌةاصّ قظةُكشدًٌَت     ،بُالّ وٍُوَ ُِس لًَشَ ضاوَسِواُ بِ باػرتَ-

 ُِيُ ذُشيُُ ٌاًََِمآ.دَطُأل وًَشدَكُتذا 
 بؤضىوٌُكُيي بُالوَ ثُطٍذ بىو و دَضاوَسواًٌُدا ساوَطتاً. وُعظىووُ خامن طىتِ:

 وًَشدَكُ  وَ بُالّ تؤوَ ٌُبًٍآ باػرتَ. -
ئُوجا خىدا ذافًضّ كشد و لُوَ جىدا بؤوَ. طُعاتًَكِ ضاوَسِواًٌُ تًَثُسِّ بةُآلً حمُػيةُد   

ُوَ ضىو بىوً داخىا كُ سووبُسِووّ حمُػيُدّ بىووُوَ ضةِ ثةآ   ُِواَلًَكِ ٌُبىو. دَبريو خُياآلٌ
وَك بثشطَ  ،بَمًَي. جاسجاسَ ساطىصَساًٌَك بُالوذا تًَذَثُسِيَ و طُسدمًَكِ طُستاثاّ وًٍاُ دَدا

 كُوَ بؤ لًَشَ وَطتاوً.
ِةُس بُِاتٍةُدَسآ حمُػيةُد     ،بُدٌَطِ كشاٌُوَّ دَسكُّ واَلآ وىذتُسَوآ بُ خؤِاشيةُوَ 

 ٍِ كشد و ثًَِ صاًٌي و بُ طُسدمًَكِ سكاويُوَ طىتِ:ُِطتِ و
 واس طريّ دَدصا طرييؽ دَضىو لُ دَسكِ كىٌآ ػري دَبىو. -

 ضىووُ ثًَؼآ و طىمت:
 حمُػيُد دَوُوآ ًٍَِذيَكت قظُ دَطَُلذا بكًُ. -

 حمُػيُد بُ تىٌذيًُكُوَ طىتِ:
ا صووَ لةُ ض سيًَُكًةُوَ   ئًَىُ ًِض قظُيُكىاُ دًٌََىاٌذا ٌُواوَ بًكةُيَ. ئًَظةتاؾ تة    -

ِاتىوّ ُِس بُويَؼذا بطُسِيَىَ و بشِؤ ذُصٌاكًُ بُ ديتٍآ تؤ واَلآ لُ خؤً خشاث كًُ و لةُوَؾ  
 صياتش بُدبُخت و ضاسَ سَِػرت .

 بُ ثاسِاٌُوَوَ طىمت:
 تكا دَكًُ ُِسوا ضٌُذ دَقًقًَكامن طىآ لُ قظُكاُ سِاطشَ. -

 اواسّ كشد:حمُػيُد بُ دٌَطًَكِ وُيمُو بُسصَوَ ِ
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بُالّ وٍُوَ ًُِ تؤ و  ،ساوَطتُ باقظًَكت ثآ بَمًَي و خُياَلت ئاطىودَبآ و دَلت داكُوآ -
ًُِ وُِذّ و ًُِ ئُو رياٌُ ُِوىو لُ ُِوىو وشدووُ. تًَطُيؼتِ ياٌُ ٌا؟ ئًَظتاؾ واصً زيَ 

 بًٍَُ كُ ُِسطًض ذُوطَُلُّ تؤو طشياٌُكاٌتي ًٌُ.
ُ كُوشيُ دواّ. ُِس حمُػيةُد دَسِؤيةِ و وٍةًؽ لةُ دواوَّ     حمُػيُد كُوتُ سِآ وًٍؽ بُثُل

دَسؤيؼتي و لًَِ دَثاسِاوةُوَ. ئًةذّ ػةاٌاصيًُ خةؤوي لةُبَ ثةآ ٌةابىو و خةؤً دَ صََلكةاوآ          
ِاويؼتبىو و لُو ثًاوَ ًِض و ثىوض و ٌاكُغ بُضُيُ دَثاسِاوةُوَ ئةُويؽ ِةُس تةًٌُا لُبةُس      

لُطةُس ٌةُبشِآ. ِةُسكاتًَكِ وُِذيؼةي وَبةري      كىسَِكًُ. بؤ ئُوَّ ُِس ٌُبآ طًَبُسّ دايكِ 
باػةُ بةؤ دَبةآ كىسَكةًُ لةُ بةابًَكِ دَلظةؤص و         ،دَِاتُوَ ئاطشً دَ دأل و ٌُِاواُ بةُسدَبىو 

بؤ دَبىو ِاتبايُتُ دًٌايُ و بةابًَكِ وَك حمُػيةُدّ ُِبايةُ. ثًَىىابةىو      ،وًّشَباُ بًَبُؾ بآ
ُالٌِ كُوةُوَ دَتةىامن ًٍَِةذيَكِ لةُو     ئُطُس بتىامن حمُػيُدّ ساصّ كةًُ وُِةذيي بذاتةُوَ بة    

ٌاكاوًاٌُ بؤ ثشِكُوُوَ و ُِس ئُوَؾ بىو ِؤّ ئُوَّ ًٍَِذَ لُو ثًةاوَ ضةُثَُلُّ بثاسِيَىةُوَ.    
حمُػيُد تاويَك وَطتا و ئاوسِيَكِ زيَ داوُوَ. طُيشيَكِ دَوىضاويي كشد لُو طُسٌخ و ئُضيا ثشِ لُ 

لًَىيُوَ بىو يُكثاسضُ ُِوىو لُػي لُسصّ. حمُػيُد  ًَِىاياٌُّ و لُو صَسدَ خٌُُ ػُيتاًٌُّ بُ
 طُسدمًَكِ طُس تاثاّ داً و بُ ئاواصيَكِ تايبُتًُوَ طىتِ:

تًٌُا بُيُك وُسد سِآ دَدًَ وُِذّ الّ تؤبآ ئُويؽ ئُوَيُ كةُ باوكةت وىغاصَكةُو     -
 ًٌىَّ طاواُ و داسايًًُكُّ بٌُاوّ وٍُوَ بكا .

دواوَ ِاشيُوَ. طىودّ لُ طشياُ و ثاساٌُوَكاٌِ وَ ديبىو لُوقظاٌُّ ئُو ٌُِطاويَك بُسَو 
و ًٌةةاصّ ِةةُبىو بةةُوَ ٌاضةةاسً كةةا  وُبُطةةتُكاٌِ بًٍَىةةُ دّ و ثًًَةةاُ ساصيةةبي. بُطةةُسدمُ  
ٌاباوَسِيًُكامن تًَىُوَ سواٌِ بُآلً ٌُوذَصاٌِ ض وَآلوًَك بذَوُوَ. ئُطةُس قبةىَلي كشدبايةُ بةُ     

سؤرآ بُبًاٌىوَ جؤساو جؤسَكاًٌُوَ خىاطت و ذةُص و  دَطتِ خؤً دَبىووُ ِؤّ ئُوَّ ُِوىو 
ئاسَصووَكاٌِ بُطُس وَ و كُطىكاسو بٍُواَلُكُوذا بظُثًٍَآ. خؤ ئُطُس قبىَلًؼةي ٌُكشدبايةُ   
دَبىو ئايٍذَّ وُِذّ بُ كؤتايِ و ٌابىوتِ و ٌاكاوِ ببًٍي و دَوذيت. كُحمُػيةُد بًَذٌَطًةُ   

 ك ِاتُ ثًَؽ و طىتِ:وٍِ ديت ًٍَِذيَكِ غريَ  بضوو . ٌُِطاويَ
ئُطُس سؤرّ دادطا باوكت بُطٌُُدو كؤوثًالُ وىغاصَكُ و ًٌىَّ طاواُ و داسايًًُكُّ  -

 بٌُاوكشدً ئُوَ باػُ دٌَا داخ و غًُ و خُفُتِ دووسيُ وٍذاهَ و كضُ دوسِداٌُكُّ َُِلطشآ.
ُوَو لًًَةذا  حمُػيُد كُوتُوَ سِآ و بآ ئُوَّ ُِس تٌُاٌُ  تًمُ ضاويَكًؼي داتةآ دووسكُوتة  

سؤيِ. بُ ٌُِطاوّ ػن و ػؤقُوَ ِاشيُوَ واَلآ. ُِوًؼةُ لةُ ِةُلًَكِ دَطةُسِاً تةا طةُسّ       
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باطُكُ دَطُأل دايك و باسيذا بكُوُوَ و بُطُسِاتُكُياُ ثآ بَمًَي. كاتآ كُ ِاشيُوَ واَلآ بابةُ  
اخظةت.  طُوسَ لُ واَلآ وُبىو. بآ ئُوَّ بضىُ ِؤَلِ وًىاٌةاُ ضةىووُوَ رووسآ و دَسكةًُ د   

دايكي ِاتُ ثؼت دَسكآ و داواّ زيَ كشدً تا دَطت لُو واٌطشتٍُّ َُِلطشً و واص لةُو وٍةذاأل   
باصاسِيُّ بًٍَي و بضىُ الّ بابُ طُوسَ. ُِسوا كُ لُ طؤػُيُكِ رووسَكُوَ داًٌؼتبىوً ودَطتي 

 دَ ئُرٌؤياُ وَسيٍَابىو طىمت:
كِ بًَي و قظاٌِ دَطَُلذا بكةًُ ئةُوَؾ   بُ ض صواًٌَ ،تىوبِ و خىدا دايكُ واصً زيَ بًٍََ -

ًِض كُ ُِسطًض ِؤكاسّ بُدبُختًُكامن ببىوسً و طُسدٌَِ ئاصادكًُ. ئُوَ ئًَىَ ئاطاتاُ لُ ذاأل 
و سؤرّ وَ ًٌُ و ٌايبًٍَ؟ تىو وُسطِ خؤتاُ ئُو ُِوىو ٌاسَذُتِ و بآ ئةؤقشَ و ئاساوًةُّ   

بىو بَمةآ وةَ دَسيةُ كةُفًمِ ئةُو       وُِذّ ٌابًٍَ؟ ئُوَكآ وَآلوذَسَوَّ وَ و وُِذيُ؟ كآ
طُدمؤيُ؟ ئُوَكآ بىو بآ ئُوَّ وَ ُِس بُ وشؤظًؽ دابٍآ طفت و بَُلًٍَِ وٍةِ بةُو ٌاكةُغ    
بُضُيُدا؟ باػُ جطُ لُوَّ كُ ئُو سؤراٌُ بابُطُوسَ وٍِ وَك ػتًَكِ صؤس بةآ ٌةشخ تُواػةا    

وسِيَِ بؤ ئُواًٌةذيؽ   دَكشد ووٍِ بُوًَشددا ًِضِ دّ ُِبىو تا تىوػِ ئُو بُدبُختًُّ كشدً
 خؤؾ كشد؟

ئًَظتاكُ بُ ًٌاص و وُبُطتِ خؤّ طُيىَ ضًذيكُّ دَوآ؟ يةا دَيّةُوآ ئةًَؽ و ئةاصاس و     
وُيٍُتًًُكامن ببًٍآ و طُيشياُ كا؟ ئُوَ ئًَظتا بؤيُ ِاتىوَ تاقُد و باآلو ثؼتُ ضةُواوَكُّ  

طى  و تاواًٌَكِ طُوسًَ لةُ  ثًَِ بَمًََ ئُوَ ُِس جاسيَك بىو دٌَطي ٌُكشدو ًِضي ٌُ ،وَ ببًٍآ
خؤً كشد و باجُكُيي دا بُآلً ُِسطًض ئاوادًٌَي جاسيَكِ دّ بًبًٍىُوَ. ثًَؼِ بَمةًََ كُئًةذّ   

 تاصَ ئُو ٌُوَيُكِ ًٌُ بُ ٌاوّ سَِاوَ. سَِا وشدووَ، وشدوو.
ئًذّ خؤوي ثآ سِاٌُدَطرياو  ،بُ دٌَطًَكِ بُسصَوَ دَطشياً و لُطُس و ثؤتُآلكِ خؤوي دَدا

ُسطُّ ئُو ُِوىو دَواسطشريةًُ ٌةُدَطش  و لةُ تىاٌاوةذا ٌةُوابىو. بُسطةُّ ئةُو ِةُوىو         ب
 ٌاخؤػًاًٌُ ٌُدَطش . دايكي بُ دٌَطًَكِ لُسصؤكُوَ طىتِ:

باػُ وَ بُ بابُطُوسَ دََلةًَي   ،ُِس ضؤًٌَكِ بآ خؤ  سِاطشَ ،تكا  زيَ دَكًُ ئاصيضَكًُ -
 ذَ بَُلًََ بذَ كُ ٌاطشيُّ.بُغ تًٌُا ئُوٌَ ،كُ سَِا ًَِؼتا ٌُِاتؤتُوَ

دايكي سؤيِ و طُس لُ ٌىآ بًَذٌَطًًُكِ كؼىوا  تُواوّ رووسَكُّ داطشتُوَ. فشوًَظكِ 
ضاوَكاًٌؼي ئُوا ُِس وَك دوو سووباس بُ لىوصَو دَِاتٍُ خىاسآ. دواّ طةُعاتًَكِ طةىيَي لةُ    

ؽ ِةُسوا لةُ كةىدمًَكِ    خىدا ذافًضيُ بابُطُوسَّ بىو. واَلًَِ بُجًًََّؼت و سِؤيِ و ئُوَ وًٍ
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رووسَكُوَ داًٌؼتىوً و بريدَكُوُوَ. لةُ ِةُلًَكِ دَطةُسِاً تةا طةُسّ قظةاُ دَطةُأل باسيةذا         
 بكُوُوَ. دَوِ ٌاٌِ ئًَىاسآ دايكي باٌطِ كشدوُ طُس طفشَّ ٌاخنىاسدٌآ.  

بُ ضاوّ ُِآلوطاوَوَ ضىووُ طُس طفشَّ و لُطُسخؤ طآلوً كشد. با  و دايكي ُِسدووكًاُ 
دمًَكِ غُواويُوَ وَآلوِ طآلوَكُياُ داوُوَ. ُِوىو جاسآ وُِذّ لُطُس طفشَّ ٌاٌِ بُطُس

 ئًَىاسآ وسِك )طشِوو( ّ دَطش  و دَطشيا. با  بُبآ ذُوطَُلُيًًُوَ طىتِ:
 ئًذّ تًَىاوً ضبكًُ تا بَُلكُ ئآ بتىامن ًٌََُِمي سَِا و كىسَِكُّ لًَك ُِأل بربِيََ. -

 طىمت:ُِسوا كُ طُسً بُسدابؤوَ 
 سيًَُك ُِيُ بُآلً دَلًٍاًٌي لُوَّ كُ قبىوَلِ كُُ. -

 با  بُطُسطاوًُوَ طُيشيَكِ كشدً و طىتِ:
ُِس ضًُكِ بآ قبىوَلىُ وَ بؤ طًَشِاٌُوَّ تؤ و وٍذاَلُكُ  بؤ طُس واأل و رياٌِ خؤتةاُ   -

 ئًَظتاؾ تؤ ثًَتىايُ دَبآ ضبكًُ؟ ،ُِسضًًُكي لُ دَطت بآ دَيكًُ
 وَ و طىمت:طُسً بُسصكشدَ

 ئُوسِؤ حمُػيُدً ديت و قظُػي دَطُأل كشد. -
 با  و دايكي ُِسدووكًاُ بُيُك دٌَط طىتًاُ:

 حمُػيُد  ديىَ و قظُػت دَطَُلذا كشدووَ؟ -
 وَآلوي دايُوَ:

صؤسيؼِ زيَ ثاسِاوُوَ تةا ساصّ كةًُ وُِةذيي بذاتةُوَو بةُوٍِ       ،بَُلآ قظًُ دَطُأل كشد -
ً حمُػيُد دَوَآلوِ وٍذا طىتِ تًٌُا بُوُسجًَك ئُويؽ ئُوَيةُ كةُ   بظثًَشآ بُ خًَىّ كًُ بُآل

 بابت وىغاصَكُو ًٌىَّ طاواُ و داسايًًُكُّ بُ ٌاوّ وٍُوَ بكا .
 با  طُسيَىكِ لُقاٌذو طىتِ:

 دَبآ بُو ئاواتُوَ طُس بًٍَتُوَ. ًٍَِذَّ دَسَِتًٍَي تا لُ خؤّ بًَضاس دَبآ. -
 بُ دَطتِ وُِذيًُوَ ئُوَ لُبُس حمُػيُدّ َُِلذيَري. ػُوآ دَخُوًٌَىذا ديتي كُ دَطت

با  بُطىاسّ فشِؤكُيُكُوَ وَ و وُِذّ لُ دَطت حمُػيُدّ سصطاس كشد. بُ ُِساطاًٌُوَ لُ 
خُو سِاثُسِيي و ئُو خُوٌُّ كُ ديبىوً ًٍَِاوُوَ بُسضاوّ خؤً. بؤ تا ئًَظةتا بةؤ ئةُوَ ٌُضةىو     

ُ    ،بىوً ػيةُدّ بثاسِيَىةُوَ بةريً لةُ ِةُآلتٍآ خةؤً و وُِةذّ        بؤ لُجًَِ ئةُوَّ ًٍَِةذَ لةُ حم
ٌُكشدؤتُوَ. بُ دؤصيٍُوَّ سيَطايُكِ وا صؤس خؤػراأل و ػادو ػٌُطىأل بىوً و تا واوَّ ضةٌُذ  

 طُعاتًَكاُ تا بُياٌِ ُِس خُسيكِ لًَك داٌُوَو ٌُخؼُو ثالُ داٌاُ بىوً.
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ًُكاٌِ خةؤً و لةُ ًٌَةىاُ    بُياٌِ سؤرّ دواتش كُوشيةُ كؤكشدٌةُوَّ كةُه و ثةُه و ثًَىيظةت     
ػتُكاٌذا ٌاطٍاوُّ خؤً و وُِذيي دَسيٍَاُ ُِس ضٌُذَ ئُواٌةُ ئةُو ػةتاٌُؾ ٌةُبىوُ كةُوَ      
لًًَاُ دَطُسِاً. بُ دواّ ئُو ثُطاثؤستُوَ بىوً كُ دواّ دووًَ جاسّ ضىوٌُوًَ بؤ الّ حمُػيةُدّ  

 دَسً ًٍَِا بىوكُ بُ ًِىاّ طُفُسيَكِ كىستًمُّ دَسَوَّ وآل  بىوً.
ويٍَُّ وُِذّ بُ ثاطثؤستُكُوَ بىو و بُبآ ًِض بُسبُطتًَك دَوتىاٌِ لُ وآلتِ دَسكةًُ.  
ئُو سؤرَّ كُ بًٌُاصّ دَسيٍَاٌِ ثاطثؤستًؽ بىوً حمُػيُد بؤ ئُوَّ خؤّ لُ دَطت سِاكُ سِاكُ و 
وَسَ و بشؤيُ سصطاسكا بُ تُواوّ سَصاوٌُذيًةُوَ ُِسضةِ واوَُلةُّ كاسَكةاُ ُِيةُ ِةُوىوّ       

ٌُوَ وَ و صؤس بُ ئاطاٌِ و بُبآ دَسدَ طُسّ ويٍُّ وُِذيؼًاُ لُ ثاطةثؤستُكُّ وةَ   دابىو
دابىو. دواّ ئُوَّ كُ ثاطثؤستُكًُ دؤصيُوَ بُخؤػراَلًُوَ لُ واَلآ ِاشيةُ دَسآ و بةؤ بمًةت    

 كشِيَ و ثُيذا كشدٌآ ويضَّ ٌُِطاوً ٌا.
 ُّ ئاطاداس كشدَوَ. تًٌُا ضٌُذ سؤريَكِ وابىو بؤ فشِيٍآ كُ واَلُوَوامن لُو باط

 باوكي و دايكي ُِسدووكًاُ بُ ُِوتًُوَ طُيشّ وًٍاُ كشد و با  بُ طُيشيَكُوَ ثشطِ:
 دَتُوآ دَطُأل وُِذيذا َُِلًَِ؟ باػُ بؤ كىآ؟ -
 دَطُأل وُِذيذا دَضًٍُ دوبُّ ولُويَؼُوَ بؤ وآلتِ... -

 با  ِاتُ ًٌَى قظُكاصيُوَ و طىتِ: 
 تؤ ٌاتىاٌِ ئُوُ بكُّ.  ،اياطايًًُبُآلً ئُوُ كاسيَكِ ٌ -
كاً ياطا؟ ئُو ياطايُّ كُ ُِسضِ وافًَكِ دايكُ دَخياتُ ريَشثآ. ياطايُك كةُ ًٌةاصّ    -

 ُِيُ وَ و جطُس طؤػُكًُ لًَكرت دابربِآ؟ 
 بُآلً ئاصيضَكًُ تؤ ٌاتىاٌِ بُبآ ئُدماوذاٌِ ثًَؼُكًُ كاسَكاُ لُ وآلتِ بضًُ دَسآ. -
 تُواو بىو وُ و طآ سؤرّ ديكُ دَطُأل وُِذيذا دَفشِيَ. ُِوىو ثًَؼُكًًُكاُ -

دايكي بًٌُطُساًٌُوَ طُيشيَكِ وَ و باسيِ كشد. طاالسيؽ واصّ لُ ياسّ ًٍَِابىو و طةُيشّ  
 ئًَىُّ دَكشد. دايكي بُ ثاسِاٌُوَوَ طىتِ:

 ضذَكُّ؟ ،باػُ لُ وآلتِ غُسيبايُتًُدا بُ خؤ  و بُ وٍذاَلًَكًُوَ -
 كاسيَكِ ُِس دَكًُ. ،خىا طُوسَيُ -
 ئُدّ ٌابآ بضاٌري تؤ ضًت دَوًَؼكًذايُ؟ ،ئُوَ ٌُبىوَ وَآلً ،كاسيَكِ ُِس دَكًُ ضًُ -
كاتآ كُلُ دوبُّ جًَطري بىوً ئُو دَوِ ثُيىٌَذيتاُ ثًَىَ دَكًُ و لُ ِةُوىو سووداو و   -

 بُطُسِاتُكاٌتاُ ئاطاداس دَكُوُوَ بُآلً بُس لُواٌُ تكايُكي لُ با  ُِيُ.
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 با  طُسدمًَكِ ئاَلؤصكاوّ لُوَ دا و وَ دسيَزًَ دايُ:
 تكا دَكًُ ثاسًَ بذٌَآ تا دوايِ لُ... -

 با  قظُكُّ بشِيي و طىتِ:
 ئُوَّ ُِس دَكُيَ بُآلً تؤ بري  لُ دوايًًُكُّ ئًُ كاسَ كشدؤتُوَ؟ -
ض ػةًَىَيُك  بؤ خؤتاُ دَصاٌَ كةُ بةُ ِةً    ،تكا دَكًُ بابُ لًَي طُسِآ با ئُو كاسَّ بكًُ -

 ٌاتىامن لُ كىسَِكًُ دووس كُووُوَ و بُسطُّ دووسّ وّ ٌاطشً.
 دواّ قظُ وباطًَكِ صؤس با  و دايكي وا زيَ كشدُ بُو كاسَّ ساصّ بَ.

بُياٌِ سؤرّ دوايِ دَطُأل دايكىذا بؤ كشِيٍةِ ػةتِ ثًَىيظةت ضةىويٍُ دَسآ و بُسَبةُسّ      
 خؤساوايُ ِاتًٍُوَ واَلآ.
. داواً لُ دايك وبا  كشد بؤ بُسِيكشدًٌَىاُ ٌُيٌُُ فشؤكُخاٌُ تا بتىامن سؤرّ دياسيكشاو ِا 

 ئاطىودَتش لُ ئًَشاُ و واَلُوَواُ َُِلقًٌَُي و بُسَو دياسّ غىسبُ  بضي. 
دايك و با  بُ ثًَضُواٌُّ ذُصو ئاسَصووّ ٌاخِ دَسووًٌاٌُوَ وَك صؤس جاسّ ديؽ دٌَطًاُ 

سِاكًَؼةا. طةُعاتًَك دواتةش فشؤكُكةُ دَفةشِّ و وٍةًؽ       ٌُكشد و ومًاُ بؤ خىاطةتُكاٌِ وةَ   
دَوتىاٌِ دَطُأل وٍذاَلُكُوذا بؤ تا ُِتايةُ ئاطةىودَّ ػةُسِّ دَطةتِ حمُػيةُدّ  . بةُوَّ       
كٌُُوًَّؼتبىو لُ وُِذّ دابربِيَي خؤػةراأل و ئاطةىودَ بةىوً و بةُسدَواً طةُيشّ دَوةزوًَشً       

ياُ ٌةُبىو و بةُكاوَخؤ دَطةُسِاُ و وًٍةاُ     دَكشد. وًمُكاٌِ طُعاتآ ُِسوَك جاساُ ًِض ثُلُ
 ػًَت و ِاس دَكشد.

بؤ وَسطشتٍُوَّ بمًت و وؤس كشدٌآ ثاطثؤستُكُ ضىووُ بُػِ ثؼكٍري تةا ثًَؼةُكًًُكاٌِ   
فشِيٍآ ئُدماً دًَ كُ لُثشِ ئةُو فُسواٌبةُسَّ ثاطةثؤستُكاصيِ وةؤسزيَ دَدا لُجًًَُكةُّ خةؤّ       

ضةىو و وستةُ وستًَكةِ دَبةَ طىَيًةذا كةشد و ِةُس        ُِطتا و بُسَوالّ فُسواٌبُسيَكِ ديكُوَ 
 دووكًاُ ِاتٍُوَ الّ وَ. ئُوجا فُسواٌبُسيَك لُ ثؼت وًَضَكُيُوَ ِاتُ دَسآ و طىتِ:

 خاتىوُ بُ ياسوُتِ خؤ  دَطَُلُوٍذا وَسَ  -
باػُ بؤضِ؟ تكا دَكًُ ئاغا تىو طًاٌِ ُِس كُطًَكِ كُ خؤػتاُ دَوآ ئاصاسً وةُدَُ و  -

 دسٌَط دَبآ. ،بشِؤً لًَطُسِيََ با
 دَلًٍابَ فشؤكُكُ بُبآ ئًَىَ َُِلٍاطتآ و ٌافشِآ. -
ئُوَ لُ كُيُوَ فشؤكُيُك طُعاتِ ُِطتاًٌَِ لُبُس خاتشّ كُطًَكِ  ،خؤ وَ وٍذاأل ًٌي -

 طؤسِيىَ تا ئًُ جاسَ بًطؤسِآ.
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 بُ ُِس ذاأل خاتىوُ ئًَىَ ُِس دَبآ دَطَُلُوُدا دبًََ. -
اٌبُسَّ كُومت و ئُويؽ بشدوًُ ٌىوطًٍطُيُكِ ٌاوفشِؤكُخاٌُكُوَ. بٌُاضاسّ وَ دواّ فُسو

ئُوجا لُ ثًاويَكِ ٌضيك بؤوَ كُ لُ ثؼت وًضيَكًُوَ داًٌؼتبىو و ػتًَكِ بُ طىيًَذا ضةشثاٌذ.  
 دَلي وَك ضىيَمُكُيُكِ ُِساطاُ ُِسوا خؤّ بُقُفُصَّ طًٍطي دادَدا.

 فُسواٌبُسَكُ بُوٍِ طى : 
 بُخًَشبًََ. خامن ئًَىَ فُسوىُ -

 ئُوجا بؤ خؤّ لُ ٌىوطًٍطُكُ ضؤوَ دَسآ و دَسطاكُّ بُ دواّ خؤيذا داخظتُوَ.
 ثًاوَكُّ لُثؼت وًَضَكُوَ داًٌؼتبىو طىتِ:

 خاتىوُ تُػشيف بؤ كىآ دَبُُ؟ -
 دوبُّ. -

 طُيشَ دوبُّ و دياسَ دَطُأل وٍذاَلُكُتاٌذا؟
 بَُلآ بؤ ض عُيبًَكِ ُِيُ؟ -
ُِيُ ئُويؽ ئُوَيُ كُ خاتىوُ دَطُأل وًَشدّ ثًَؼةىويذا لًَةك جةىدا    ئَُلبُتُ عُيبًَكِ  -

 بىوٌُتُوَ و لُطُس وَخؤطشتٍِ وٍذاَلُكُياُ تا ئًَظتا كًَؼُياٌُ.
 بُدَوِ بُػُوَ تُواػاّ ثًاوَكًُ كشد و طىمت:

تا ضٌُذ  ،ئُوَكآ ئُو قظُ ُِلمُ  وُلمُقاٌُّ ِؤٌذووٌُوَ ،وَ دَ قظُكاٌِ ئًَىَ ٌاطًُ -
 تكا دَكًُ ئاصاسً وُدَُ. ،ُكِ دّ فشؤكُكُ َُِلذَطتآدَقًقُي
 خاتىوُ ئًَىَ ٌاضٍُ ض جًًَُكِ. ئًَىَ ضىوٌُ دَسَوَتاُ قُدَغُيُ. -
 لُبُس ضِ؟ -
لُبُس ئُوَّ كُ وًَشدّ ثًَؼىوتاُ ػةكايُتِ زيَ كةشدووُ و دََلةًََ كةُ ئًَةىَ ًٌاصتاٌةُ        -

 وٍذاَلُ طاوايُكُّ بفشِيٍََ.
 ىوَلِ كشد كُ ئُو قظُيُّ كشدووَ.وريدّ ثًَؼىوً ٌاواق -
 بُُِس ذاأل خاتىوُ ئًَىُ ٌاتىاٌري سيَِ ضىوٌُ دَسَوَ  بذَيٍآ. -

 ُِس ٌُبآ خؤ دَتىاٌَ سيَي بذَُ تا كُطىكاسً ئاطاداسكُوُوَ.
 ئَُلبُتُ فُسوىوُ.  -

بُ تُلُفؤُ بُطةُس ِاتُكةًُ بةُ بةا  ساطُياٌةذ و دواّ ضةٌُذ دَقًقًَكةاُ حمُػيةُد ِاتةُ          
 طُكُوَ صؤس بُ سِقُوَ طُيشيَكِ كشدوآ و طىتِ:ٌىوطًٍ
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 تاصَ كُوتىويُ كاسّ وٍذاأل فشِاٌذٌآ؟ ،ئُو كاسَ ٌىيًَُ  ثريؤص -
 بًربَِوَ. -
ُِسضٌُذَ ئُو كاساٌُ لُ تؤ بُ دووسٌري. بُآلً بُو كاسَ  دَبآ ذُصّ وَخؤطشتٍآ وُِذّ  -

 ببُيُ طؤسَِوَ.
كؼةِ. ثًاوَكةُّ كُلةُ ثؼةت وًَضَكةُوَ      دٌَطِ دَوُقاَلًَِ وَ و حمُػيةُدّ صيةاتش ُِلَ  

 داًٌؼتبىو داواّ بًَذٌَطًًُّ زيَ كشديَ. ئُوجا لُ حمُػيُدّ ثشطِ:
 ئًَىَ ضؤٌتاُ بُو ضىوٌُ دَسَّ خاصيآ صاٌِ دَطُأل كىسَِكُتاٌذا؟ -
ضٌُذ سؤريَك لُوُوبُس بُبُسواَلِ باوكًاٌذا سِؤيؼةتي   ،لُو جًًَُّ كُ خىداّ بُطُسَوَيُ -

ًَي لُوَّ كُ ًٍَِذًَ دَسَِتًٍََ و ًٍَِذًَ ديٍََ و دَبُُ واٌذوو بىووً. لُ دَسكةًُ دا  تا ثًًَاُ بَم
 و بشا بضىوكُكُّ ِاتُ بُس دَسكآ و داواً زيَ كشد تا خاتىوٌآ باٌط كا ئُو طىتِ:

 باجِ لُ واَلُوَ ًٌُ. -
 ثشطًي:

 ئُدّ لُ كىيًَُ؟ -
 طىتِ:

ئةاخش ضةٌُذ    ،بؤ باجِ و بؤ وُِذّ بكشُِ دَطُأل دايكىذا ضىوُ جن و بُسط و ثًَىيظتِ -
 سؤريَكِ دّ ئاظِ و وُِذّ دَضٍُ دوبُّ.

لُقظُّ بشاكُيشِا صاًٌي كُ ئُو رٌُ بُ ًٌاصّ ضًُو ضِ لُوًَؼكًذايُ. بُطةُسداٌِ اليةٌُِ   
ثُيىٌَذيذاس ضىوً ػكايُتِ ئُو ًٌاصاٌُو ئُو ُِوآلٌُيي زيَ كشد و ٌُوًَّؼت كىسَِكًُ لُ وآلتةِ  

 بضتُ دَسآ.
تٌُاٌُ  ُِس بُبرييؼىذا ٌُدَِا  كةُ حمُػيةُد    ،بريً بؤ ُِوىو جًًَُكِ دَضىو طاالس ٌُبآ

بىيَشآ بًَتُ واَلآ وُ و طاالس ُِوىو ئُو ػتاٌُّ ئاوا بؤ باغ بكا. بُو جؤسَ حمُػيُد سيَِ ٌُدا 
 وَ و وُِذّ لُ وآلتِ بضًٍُ دَسآ.

س وخةاوَُ ٌفىصَكاًٌةُوَ طةُسّ دَ    بُكىستًًُكُّ با  لُسِيَِ دؤطتُ دَطت سؤيؼتىو و ديا
دوو حمُػيُدّ ٌاو طُسّ لُطُس َُِلٍُطش  تا ئةُوَّ كُحمُػيةُد بًَةضاس بةىو و كاطةُّ طةُبشّ       
لًَىَسِيَز بىو و ٌُيًَّؼت وُِذّ بًَتةُوَ الّ وةَ و ِةُوىو داوا و تكايةُكاٌِ لةًُ باسَيةُوَ       

 سَتكشدَوَ.



 198 

ّ تُآل  و جًابىوٌُوًَ كشد بىو ٌةُك  سؤرّ دادطايُ بُ فُسواٌِ قاصّ لُبُس ئُوَّ وَ داوا
ُِس واسَيِ و ُِػتًُكًُكًُ وُِذيؼي كُ ضىاس طاآلٌُ بىو ٌُياٌذاوآ و لًًَاُ ئُطتاٌذوُوَ. 
ػُو و سؤرً زيَ بىوَ طشياُ. دواّ جىدا بىوٌُوَّ يُكحاسَكًي لُ حمُػيُدّ دابشِاٌآ وُِةذّ لةُ   

لُ كىدمًَكِ دادًٌَؼتي و دٌَىختُيُكًةُوَ  ثُه و ثؤّ كشدً و ريامن زيَ بُآلبىو. ُِسوَك ػًَتاُ 
سِادَواً. با  و دايكي ُِسضًًُكًاُ بُ بريو خُياآلٌذا ِاتبايُ بؤياُ دَكةشدً بةُآلً بةآ طةىود     
بىو. ًِض ػتًَك و ًِض كُطًَك جًَِ وُِذّ بضكؤآلٌُوِ ٌُدَطشتُوَ و جًًَُضؤَلُكُّ وّ بؤ 

 ثشٌُِدَكشدوُوَ.
اتَ و دَلًاُ دَداوُوَ و ُِسكاوًَكًاُ ػتًَكِ بةُ بةريو   تُواوّ خضً وكُطُ ٌضيكُكامن دَِ

خُياأل و وًَؼكًذا ِاتبايُ دَياٌطى . بُآلً تًٌُا كاسيطُسيًةُكِ قظةُكاًٌاُ كُلُطةُس وةَ     
ُِبىوبآ ئُوَ بىوكُ فشوًَظكُكامن دادَباسيٍُوَ و ئاصاسَكةامن دادَوشكاٌةُوَ و ئةاوسو بَمًَظةُّ     

 دَسوومن دادَوشدَوَ.
ابىسد بُ طىيَشَّ فُسواٌِ دادطا حمُػيُد لُطُسّ بىو كةُ سؤراٌةِ كؤتةايِ    ُِفتُّ يُكًُ س

ًَتُوَ واَلةآ بةا  و ػةُػياًٌؽ دووبةاسَ بًَةت و دَطَُلةُ خؤيةذا         ًٍَ ُِوىو ُِفتُيُك وُِذّ ب
 بباتُوَ.

ئُو سؤرَّ كُ بشِياسبىو وُِذّ بًًٍََتُ ئُو ثاسكُّ طُسّ كؤآلٌآ ُِس بُياٌِ صوو لةُ خةُو   
ىػت و خؤً سيَك و ثًَك وئاوادَكشد ضىٌكُ ذُصً ٌُ دَكشد وُِذّ بُ سٌَِةط  ُِطتاً و خؤً ػ

و سِوويُكِ ثُسِيىَوَ سيبًٍآ. لُ خؤػًاُ دَطت و ثًَِ خةؤوي زيَ وُ ببةىو. بةُ ثُلةُ ضةىووُ      
ًَثةُسِيَ بةُآلً وُِةذّ           ثاسكُكُ و بةُ ضةاوَسِواًٌُ وُِذيًةُوَ داًٌؼةتي. ضةٌُذ طةُعاتًَك ت

سؤرًَ لُ ثاسكُكُ طُياٌةذَ ػةُوآ بةُآلً حمُػيةُد وُِةذّ ِةُس       طىوطُيُكِ ُِس ٌُبىو. ئُو 
ًٌٍَُِا. ئُو ثًاوَ ًٍَِذَ الطاس بىو كُ تٌُاٌُ  طىيَِ بُ فُسواٌِ دادطاؾ ُِس ٌُدَدا. بُياٌِ 
ئُو سؤرَؾ طىوطُيُك لُ حمُػيُد  ووُِذيًُوَ ُِس ٌُبىو. بٌُاضاسّ دَبىو تةا ُِفتةُّ دادآ   

ش  ُِفتُيُكِ ديؽ وُِذٍ ٌُبًٍي. ُِس سؤريَكي بةُ قةُسًٌَِك   ساوَطتي. بُآلً ئاخؤ خؤً سادَط
زيَ دَسِؤيِ. جاسَِاّ جاس دَِاشيُ طُس ئُوَّ بضىُ طةُس حمُػيةُدّ و ِةؤّ ئةُو ًٌٍَُِاٌةُّ      
وُِذّ زيَ بثشمسُوَ بُآلً ُِس دواّ تاويَك بشِياسَكًُ دَطؤسِا و ثُػةًىاُ دَبىووةُوَ. واً بةُ    

ِ ثُسضُكشداسّ حمُػيُد  . ئًذّ ضٌُذيَ جاس بابُ طُوسَ ِاتُوَ ضاك تش صاٌِ سِاوَطتي و ضاوَسِيَ
طُس داًٌَي بُآلً وَ ُِس ٌُضىوً بًبًٍي. ئُوٌَذًَ سِ  زيَ ُِطةتابىو و ًٍَِةذًَ دَدصا تٌُاٌةُ      
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ٌُوذَتىاٌِ بؤ ضشكُيُكًؽ بًبًٍي. ٌُوذَتىاٌِ بُسطُّ ديتٍآ ثريَوًَشديَكةِ لةُ خةؤ سِاصّ و    
 ً كُ رياٌِ وٍِ لٌُاو بشدبىو و ئاطشّ تًَبُسدابىو و طىوتاٌذ بىوّ.خؤثُسطت و خؤطُثًََ بطش

وسدَ وسدَ لُ صواٌِ دايكي و با  و ئًذيكةًُ دَبًظةتُوَ كةُ بابةُ طةُوسَ لُبةُس ئةاصاسّ        
ويزداٌِ كُ سؤرّ وٍِ بُو سؤرَ طُياٌذووَ تىوػِ ٌُخؤػِ دَسووٌِ و ٌُخؤػِ دأل بىوَ. ئةُو  

ِ ببىوً كُ بُ بًظتٍِ ئُو قظاٌُ ٌُك ِةُس ٌاسَذةُ  ٌةُبىوً    سؤراٌُؾ وا دأل سَِ  و بآ بُصَي
 بَُلكُ خؤػراَلًؽ بىوً و بُطُس لُقاٌذًٌَكُوَ طىمت:

ئُطةُس ئةاوا ٌُبايةُ لُواٌةُبىو      ،ُِقُ وظتِ بآ دَبآ طضاّ كاسَكاٌِ خؤّ وَسطشيَتُوَ -
 طىوامن لُ دادّ خىدا كشدبايُ.

ًُ دايك و بابًؼةىذا سوو بةُ سِوو دَبىووةُوَ    دَطُأل ئُوَػذا كُ صؤس جاساُ دَطُأل ٌاسَصايُت
بُآلً ًِض طىيًَُكي ٌُدَدايُ ٌاسَِصايُتًًُكاًٌاُ و لُ دَلةُوَ ضةًَزً لةُو ئةاصاسو ٌاسَذُتًاٌةُّ      

 بابُطُوسَّ وَسدَطش . كُ بُتًٌُاؾ تُك بىووُوَ طىمت:
صاساٌةُّ  ًٍَِذَّ بضًَزَ ٌُبًَتُوَ تاِةُس ٌةُبآ تؤصقةاَلًَكِ ئةُو ئا     ،ُِقِ خؤتُ بًضًزَ -

بًضًَزَ تا بضاٌِ ٌُدَبىو بةاآل دَطةتِ و تُوةٌُِ     ،ذُو  طاَلُّ وَ دَسك كُيت و ثًَِ بضاٌِ
بًضًَزَ تا تًَبطُّ كُ ٌابةآ   ،صؤس  ئاوا ٌالُباساٌُ بُكاسبًًٍَت و طىودّ بآ جًًَاُ زيَ وَسطشّ

 ُ ثاٌذٌِ بةريو سِا و  بُ سوواَلُتِ دَسَوَّ كُطاٌِ ديكُوَ ُِأل غَُلُتًَِ. بًضًَزَ تا بضاٌِ كُ طة
 بؤ ضىوٌِ خؤ  بُ صؤسَ ومَِ بُطُس كُطاٌِ ديكُدا ساطت ًٌُ. 

 صَسدَ خٌُُيُكِ ئؤخًُ كُوتُ طُس لًَىاُ و دَلي داكُو .
وُِذّ ُِس ًٌٍَُِا تا جطُس طؤػةُكًُ   ،ُِفتُّ دووَوًؽ ِا  كُضِ ُِوذيع حمُػيُد

ٍذَّ طُسبشِاو ُِس خةؤً بًَشوبُويَةذا   ئًذّ لُ وصَدا ٌُوابىو و لُ دووسّ وُِذّ وَك باَل ،ببًٍي
دَدا و دَطشياً. ضٌُذيَ جاسً بشِياس دَدا بضىُ بُس دَسكآ واَلآ حمُػيةُدّ و بةُِا  و ِةاواسو    

 داد و بشِؤوَ ِؤّ ًٌٍَُِاٌُوَّ وُِذّ زيَ بثشطي بُآلً ذريطي ٌُيذًٍََِا. بُخؤً طى :
يةٌُِ الواصّ خةؤوِ ًٌؼةاٌذًَ.    حمُػيُد ذُص دَكا ئاصاس كًَؼاٌُكاٌِ وَ ببًٍآ. ٌابآ ال -

ئُطُس ئُو بُو ُِطت و طؤص و ُِوىو ئُو ثُسؤػًاٌُّ وَ بضاٌآ ًٍَِذَّ ديكًُ صيةاتش ئةاصاس   
 دَدا  و ًٍَِذَّ ديؽ ٌايَُلآ وُِذّ ببًٍي.

ُِسوا بُو جؤسَ دووواٌطِ ديؽ تًَثُسِيَ و وُِذّ بضكؤالٌُوي ُِس ٌةُديت. تةا دَِةا     
صَسد و ثُسِيىَتش دَبىوً. لُ ثشِ ومىك و وًَشدَكُيي وَبريِاتٍةُوَ.   سؤر بُ سؤر كضو الواصو سٌَِط

 سٌَطُ ئُواُ بتىاٌَ ػتًَكي بؤ بُػتًَك بكُُ. 
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ضىووُ  واَلآ ومىكآ و لُ دَسكًُ دا. ومىك خامن بةؤ خةؤّ دَسطةاّ زيَ كشدوةُوَ. دواّ     
 َ طىتِ:ديتٍِ وَ ضٌُذ طاتًَكِ بُ ُِوتًُوَ تًَشِواًٌي و بُدٌَطًَكِ وًّشَباٌاٌُو

 صؤس صؤس بُ خًَشيَِ. ،فُسوىو بؤ رووسآ ،واّ ضٌُذ بُ ديذًٌَت خؤػراَلي ،سَِا طًاُ -
ضىووُ رووسآ و بُسَوالّ رووسّ داًٌؼتًٍَىَ ضىوً و لُاليُكًةُوَ داًٌؼةتي. ومةىك خةامن     

 ضىوَ وُتبُخآ تا ػتىوُكِ وًىاٌذاسيًُ ئاوادَكا.
الً دَكشد. ئُوَ ُِواُ ئُو رووسَ بةىو كةُ   بُ تًٌُا لُ رووسآ داًٌؼتبىوً و طُيشّ ئُوالو

ًٍَةابىو. كاتةآ كةُ بةريً لةُ سِابةىسدوو دَكةشدَوَ         تًٌُا و بآ ثٌُا دًٌَىَ ػُويَكًذا ثٌُاً بؤ ِ
دَوذيت ئُو ذُو  طاَلُّ رُ و وًَشدايُتًُ وَ و حمُػيُدّ خىداوٌَةذ ضاسٌَىوطةِ وٍةِ لةُ     

ًَةذابىو. ومةىك خةامن ِاتةُ رووسآ و بةُ      خَُلىوصآ سَِؾ بَُلكُ لُ خةَُلىوصيَؽ سَِػةرت قَُلةًُ ل   
سِوويُكِ خؤػُوَ ضاك و ضؤٌِ و ئُذىاَلثشطًًُّ كشدً. دوايُؾ بُ بؤٌُّ لًَك جىدابىوٌةُوَّ  
يُكحاسَكِ وَ و حمُػيُديُوَ صؤسّ دأل داوُوَ و غُوىكُطُسّ خؤػِ ِةُس بةُو ِؤيةُوَ بةؤ     

 ذا طىتِ:دَسبشِيي كُ صؤسّ ثًٍَاخؤؾ بىوَ. ومىك خامن دًٌََىاُ قظُكاًٌ
سَِا طًاُ ساطتُ كُ جىدا بىوٌُوَ كُتامن دَطُأل حمُػيُديةذا صؤس ثًٍَةاخؤؾ بةىوَ بةُآلً      -

 ،ثًٍَاخؤػبىوٌُكًُ ُِس صياتش لُبُس ئُوَيُ كُئًذّ خةاَلؤرًٌَكِ ديكةُّ وَكةى تةؤً ٌابًَتةُوَ     
ٌآ تةؤ لةُ   ُِسضٌُذَ دَػضامن كُ حمُػيُد لُ تؤ ٌُدَوَػايُوَ و ػًاوّ تؤ ٌُبىو بُآلً لُ دَطتذا

ُِوى ػتًَكِ صياتش دَلطشاُ و ٌاسَذُ  كشدً و دَبآ ئُوَؾ ُِس بَمًَي كُ لًَك جىدايًًُ تةؤ و  
ِةُسوَك جةاساُ و لةُ جةاساًٌؽ      ،حمُػيُدّ ُِسطًض ٌاتىاٌآ بريو باوَسًِ بُاليٌُِ تةؤوَ بطةؤسِآ  

ً طىثاطةِ  سيَضداستشّ. خىدا بؤ خؤّ دَصاٌآ كُلُ خىػك و بشايُكاصيي صياتش خؤؾ دَويَةِ. صؤس 
 ومىك خاصيآ كشد و طىمت:

لُبُس لًَك دابشِاٌآ حمُػيُدّ ًٌُ بَُلكُ لةُ تةاو وُِذيًةُ. ئةُوَ      ،ِاتٍآ وًٍؽ بؤ ئًَشَ -
ٌضيكُّ طآ واٌطُ ٌُوذيىَ و ُِس ئُوَػُ كُ ُِساطاٌِ كشدووً و ئةؤقشَّ زيَ بشِيةىً. ئًةذّ    

 بُسطُّ دووسيًُ جطُس طؤػُكًُ ٌاطشً...
 شِيي و طىتِ:ومىك خامن قظُكُّ ثآ ب

بؤ خؤػت دَصاٌِ كةُوَ   ،كُ بًظتي دادطا وُِذّ داوَتُوَ حمُػيُدّ صؤس ٌاسَذُ  بىوً -
يُكحاس صؤس ٌاسَذُتِ ئايٍذَّ ئُو كىسًَِ. دَتشطي حمُػيُد ئُويؽ وَك خؤّ وشؤظًَكِ الطةاسو  

 بُس َُِلذاو ًِض ثىوض باس بًٍَّآ.
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ِا  كؤأل و باسّ غُوِ طُس دَلىةِ  ومىك  خامن ُِس قظُّ دَكشدُ و بُقظُكاًٌؼِ تا دَ
قىسغ وطشاٌرت دَكشد. ُِس ئُو قظةُّ دَكةشدُ و وٍةِ دَثشِووكاٌةذ. دَلةُ خىستةُّ ئايٍةذَّ        
وُِذّ ِؤػِ ثآ لُ خؤ بشِيبىوً و لُثُه و ثؤّ خظتبىوً. ُِس دَطشياً و ٌُفشَمت لةُ بةُختِ   

 سَِػِ خؤً دَكشد. بُ دًَ طشياًٌَىَ لُ ومىكًَي ثشطِ:
 ذّ لُ كىيًَُ و ئًَظتاكآ ئاطاداسيُّ دَكا؟ٌاصامن وُِ -

ومىك خامن ثاكُتُ دَطتُطشَِكاغُصَكُّ بؤ ساطشمت و وَ بةُدًَ طةشِيٍُوَّ فشوًَظةكُكامن    
 دسيَزًَ دايُ:

طآ واٌط بُطُس جىدا بىوٌُوَّ وَ و حمُػيُديذا دَسِوا و بُ طىيَشَّ فُسواٌِ دادطا كُ  -
وُِذّ لُالّ وَ بآ بُآلً حمُػيُد تٌُاٌُ  لُطةُس   بشِياس بىو دوو سؤرّ كؤتاٍ ُِس ُِفتُيُك

 ئُو طفت و بشِياسَؾ ُِس ٌُوايُوَ و ثًَىَّ ثابٌُذ ٌُبىو و وُِذّ ًٌٍَُِايُوَ ديذًًٌَُ.
 ومىك خامن لُ داخاُ طُسيَكِ بادا و طىتِ:

ئُطُس حمُػيُد واّ ٌُكشدبايُ ػتًَكِ طُيش دَبىو. جا ئُو ثابٌُذّ ض ػتًَكًُ تا ثابٌُذّ  -
ئُوَّ بآ. ساطتًُكُّ لُو دَوًُوَ كُ ئُو بىختاٌُّ لُ دادطاّ بُ تؤو بُ ئُظيُدّ كشد ئًذّ 
لُو دَوًُوَ ضاوً بُ ضاوّ ٌُكُوتؤتُوَو بةُالّ وٍةُوَ ئةُو وةشدووَ. بةُآلً لًَةشَ و لةُويَي        

وُِذّ بشدؤتُوَ الّ دايكي تا بُخًَىّ كا  و ضةاوّ تًَةىَّ بةآ بةُآلً      ،بًظتىوَ كُ حمُػيُد
لُبةُسوَّ   ،ُِسوا دواّ ضٌُذ سؤراُ لُ ئاطاداسّ و بُخًَىكشدٌِ وُِذّ ثُػًىاُ بؤتُوَ دايكي

بُسدَواً طشياوَ و داواّ تؤّ كشدؤتُوَ. ئُوجا حمُػيُد بُ ٌاضاسّ وُِذّ دَباتُ الّ جُوًمُّ 
و ئًَظتا لُالّ جُوًمُيُ و ئُو بُخًَىّ دَكا بُآلً وَك بَمًَةِ جُوًمةُؾ داواّ لةُ حمُػيةُدّ     

ووَ ثاسَّ بُخًَىكشدٌآ وُِذّ بذاتآ و بشِياسَ حمُػيةُد واٌطاٌةُّ خةُسجِ بةُخًَىكشدُ و     كشد
 ُِقِ واٌذوو بىوٌآ بذاتُ جُوًمُّ.

لُبًظتٍآ قظُكاٌِ ومىك خاصيًَىَ طُسً دَطًَزَوَ ِا  و خاٌىوَكًُ لُ بُسضةاواُ طةىوسِا.   
ُِوىو لُ ِةُوىو ئةُو    دياسَ دَو طآ واٌطُيذا وُِذيًُ بضكؤالٌُكًُ دَسدّ دًٌايُّ ديىَ.

ياُ بُضاوّ غُواسَيُك طُيشدَكشد و لُ بُخًَىكشدًٌَِ سِاصّ ٌُبىوُ و بُخؤياُ ٌُدَطش . ئةُوَ  
 ض ياطايُكُ كُدايك وافِ ئُوَّ ٌُبآ وٍذاَلُكُّ بطشيَتُ خؤّ و بُخًَىّ كا؟

  ُ ِةذّ  ُِسوَكى بؤ خؤً ػاسَصاّ سَوػتِ حمُػيُدّ بىوً دَلًٍابىوً لُوَّ كةُ بُلًَةذاًٌَِ و
 تُوبآ كشدووَ تا ًٌََُِمآ وسِك و بًاٌىواُ بطشآ.
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بٌُُِطاوّ لُسصؤك و َُِلُ  و ثَُلُتُوَ خىدا ذافًضيي لةُ ومةىك خاصيةآ كةشد و ِاشيةُوَ      
 واَلآ.
 

                   *           *           * 
 سَِا لُ ثُدمُسَّ وُتبُخًَىَ تُواػايُكِ دَسيَِ كشد و طىتِ:

 قظاٌُوَ ُِس ئاطاواُ لُ وَخت و صَواٌاُ بشِاوَ. واضىويٍُ ٌاو  -
وَ و سَبابُ خاصيًؽ ُِسدووك ثًَكُوَ طُيشيَكِ دَسيَىاُ كةشدو لُطةُيشّ تاسيكًةُ دَسآ    

( دَّ ػةُو بةىو و كةُمساُ    10ضاوواُ دَطُعاتُكُّ طُس ديىاسّ وُتبُخًَىَ بشِّ. طُعا  )
وو بىوٌةآ بكةُيَ طىيَىةاُ بةؤ     ئاطاواُ  لُ طُعاتآ ٌُوابىو. بُبآ ئةُوَّ ُِطةت بةُ واٌةذ    

قظُكاٌِ سَِاّ ػن كشدبىو. سَِا ٌُِاطةًَكِ قةىوَلِ َُِلكًَؼةا و قةؤأل و باصووَكةاٌِ لًَةك       
 بآلوكشدُ و طىتِ:

لُ و ضٌُذ سؤراٌُّ دوايًذا كُ ُِس لُ بُياًٌُوَ تا ئًَىاسآ قظاُ دَكًُ ػُوآ كُ دٌَىوً  -
وً زيَ بكُوآ و بٍةىوً. دٌَطةي دَوًَؼةكىذا    دٌَطِ خؤوي دَطىيًَذا دَصسٌطًَتُوَ و ٌايَُلآ خُ

دووباسَ دَبًَتُوَ و ئُوَّ دَسؤريَذا دَيَمةًَي ػةُويَي ِةُوىو ديٍَةُوَ بُسضةاوّ و دَخُويًَاٌةذا       
 دَبًٍىُوَ.

 سَبابُ خامن بُ دَلظؤصيًُكُوَ طىتِ:
دَو ذُو  طاَلُيذا كُوِ ئًَؽ و ئاصاس و دَسدو سٌَةخ ديةىَ    ،بُطتُصواٌُّ بآ دَسَتاٌُ -

 ؤيُ ئًَظتاؾ وؤتُكُ واصّ ُِس زيَ ٌاًٍَِآ و دَطتِ لُ يُخُّ ٌاكاتُوَ.ب
 سَِا دَطتًَكِ بُ صطِ خؤيذا ًٍَِاو طىتِ:

لُ خىسَِ خىسِّ ُِوُ جؤسَّ صطي ُِساطاُ بىووً بُ ياسوُتِ خؤ  تا صووتش  ،سَبابُ خامن -
ابُ خامن بةُ طىتٍةآ   ػاوآ ئاوادَكُّ و ثُلُّ بكُّ بَُلكُ واطؤّ ئُو صطُ ٌُعمُتًًُ  . سَب

))بُ ضاواُ ُِس ئًَظتا(( وًَضّ ساصاٌذَوَ. بُو خىاسدٌاٌُّ كةُ سَبابةُ خةامن لًًٍَةابىوُ تةُواو      
 وَطُس ئًؼتًاكُوتبىوً و صؤس بَُُِلثُوَ دَطتي بُ خىاسدٌآ كشد.

طُعا  لًٌُىَ ػُويَِ الدابىو كُ ضىووُوَ رووسَكًُ و خةؤً بةؤ ٌىوطةتٍآ ئاوةادَكشد و     
ؼاً. ٌاصامن ضٌُذ ٌىوطتي كُ لُ ثشِ لُ دٌَطِ ِاواسيَكِ لةُ خةُو سِاثُسضيةُوَ و لةُ     دَجًًَذا سِاك

تىوػِ ػَمُراُ و دوو دَلًُ بىوً داخىا ُِس بُساطةتِ   ،طُسجًًَُكًُ داًٌؼتي. دٌَطُكُ بشِابؤوَ
يُكًَك ِاواسّ كشدووَ يا وَ خُومن ديىَ؟! بًَذٌَطًًُكِ قىسغ ِةُوىو جًًَةُكِ تةًٌُبؤوَ و    
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يُكِ داطشتبىو. ثًَىىابىو تىوػِ سوىوصٌُّ ِاتىوً و دٌَطُكةًُ دَخُويةذا طةىآ زيَ    ُِوىو ال
بىوَ. دووباسَ دَجًًَُكُيذا ساكؼاوُوَ و ضاوً لُطُسيُك داٌاٌُوَ. لُ ثشِ ُِطتي بُ ٌُِاطةُّ  

 يُكًَكِ كشد خًَشاخًَشا دَ رووسَكُيذا دَطُسِآ.
َ رووسيَةذا ديةت كةُ خةؤّ بةُ دَسطةاّ       ضاوً َُِلًٍَاٌُوَ و دَ تاسيكًُ ػُويَذا يةُكًَكي د 

رووسَكُوَ ٌىوطاٌذبىو و لُ كُلًٍَِ دَسكًَىَّ طُيشّ ٌاو داآلٌُكآ دَكشد. ويظتي لُ جًَِ خؤً 
ُِطتي بُآلً ئُو خُدمُسَّ بُ دَطتًُوَ بىو لُ جًَِ خؤوِ وػك كةشدً. دَتاسيكًةُ ػةُويَذا    

كايُوَ. طىيَي لُ دٌَطِ قظةُّ  صؤس بُ ئاطاًٌي بشيظكُّ دَوِ خُدمُسَكُّ دَديت كُ دَبشيظ
 سَِا ثشطِ: ،سَِا و سَبابُ خاصيآ بىو

 دَلًٍاّ يُكًَكت ديىَ؟ -
خاتىوُ! ِاتبىوً كُوًَك ئاو وَخؤً كُلةُ ثةشِ يةُكًَكي لةٌُاو ِؤَلُكةُدا ديةت و        ،بَُلآ -

 ِاواسً كشد.
 سَِا ثشطِ:

 ئُدّ كىا؟ ضىوَ كىآ؟ -
ػتًَكِ بؤ بُسطشيُ خةؤً ثُيةذا كةًُ. ئًةذّ      ٌاصامن وَ بُسَو الّ وُتبُخًَىًَ ساكشد تا -

خاتىوُ بُ ياسوُتِ خؤ  تُلُفؤُ بؤ ثؤلًظِ فشياكُوتَ بكُُ تةا صووَ   ،ٌاصامن ئُو كىيَىَ ضىو
 بطٌُُ ئًَشَ.

بًَذٌَطًًُك ُِوىو جًًَُكِ طشتُوَ. ئُوَ وًٍؽ ُِسوا طُيشّ ئُو كُطُّ دَكًُ كُ لةُ  
كُ ًٌىَ كشاوَكُوَ طىيَِ لُ قظُكاٌِ سَِا و سَبابُ ثؼت دَسكًَىَ ساوَطتاوَ و لُكُلُلًٍَِ دَس

خاصيآ ساطشتىوَ. صاًٌي كُ ئاطاّ لُوَ ًٌُ لُويَي. دَبىو تةا صووَ بشِيةاس بةذًَ داخةىا ِةُس لةُ       
جًًَُكُّ خؤً سيًٍَىُوَ و ٌُجىوَلًَي تا ٌُصاٌآ لُويَي يا ئُوَتا لُ جًَِ بًَىةُ دَسآ و ثةُالواسّ   

تًَكِ دَطًَشًِ بؤ بُسطشيُ ئُطُسّ ُِس ثُالواس و ًَِشػًَكِ بُآلً بذًَ. ئُوَ ُِس ضاواًٌؽ لُ ػ
ًِض ػتًَكِ واً دَطت ٌُكُو . تًَىاو و دَطتُوطتاُ طُيشّ ئُوالوالً دَكةشد و ٌُمشةذَويَشا   

 لُ جًَِ خؤً فضصَّ بكًُ. دٌَطِ سَِاّ دَ ُِواّ داآلٌُكآ طُسِا:
يٌٍُُ ئةًُ ٌةاو وًٌؼةاٌُ... دصيَةك     ثؤلًظِ فشياكُوتٍُ ُِسضِ صووتشَ خؤتاُ بطُ ،ئُلؤ -

 دًٌََى واَلًَذا ديرتاوَ.
سٌَطةُ   ،وةَ لةُو ياسؤيةُّ دَتشطةي     ،خاتىوُ تىوبِ و خىدا بَمآ باصوو خؤياُ بطُيٌٍُآ -

ُ    ،ًَِؼتاؾ ُِس دًٌََى واَلًَذا بآ ًَِؼةتاؾ ٌةاصاٌري    ،بُآلً ِاتٍآ ثؤلًظةِ ئةُسكًَكِ فُسوًة
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كِ ديكةُ و بةًٌُاصيَكِ ديكةُوَ ِةاتىوَ. كُطةِ      داخىا بُساطتِ دص بىوَ يا ئُوَتا بةؤ ػةتًَ  
ٌٌُاطًؽ ئُوَ دَو بًَذٌَطًًُيذا طىيَِ بؤ قظُكاًٌاُ ساداػتىوَ. طةُسدمًَكِ الّ ثُدمُسَكةُّ   
دا تا بضاٌآ داخىا لُويَىَ سِيَِ ُِآلتٍآ ُِيُ  بةؤ دَسآ ياٌةُ ٌةا. بةآ ئاطةا لةُوَ بةُسَو الّ        

  ُ ختاٌُ ثُدمُسَكةُ لةُ عُسديةُوَ دووس بةىو و     ثُدمُسَيُوَ ضىو و ثُدمُسَكُّ كةشدَوَ. خؤػةب
 ٌُيذَتىاٌِ لُويَىَ َُِلآ.

كُطُ ٌٌُاطشاوَكُ طُسّ لُ ثُدمُسَيشِا بشدبىوَ دَسآ و طةُيشّ بُسصايًًةُ ًٌَةىاُ عةُسد و     
ثُدمُسَكُّ دَكشد. وَك بَمًَِ ساويَزّ دَطَُلُ خؤيذا دَكشد ئُطُس لُ ثُدمُسَكُوَ خؤّ َُِلذاتُ 

 دَبآ ياٌُ ٌا؟ خىاسآ داخىا سصطاسّ
بُبآ دٌَطِ لُ تُختُبٌُذَكُّ ِاشيُ خىاسآ و بُسَو الّ دَسكةِ رووسيَةىًَ تةآ تُقاٌةذ.     
دَذاَلًَكًذا كُ ِاواسً دَكشد و ِاٌاً وَبُس سَبابةُ خاصيةآ و سَِايةُ دَبةشد دَسثُسِضيةُ دَسآ و      

ً بُبُسخؤوُوَ دَسكُّ رووسَكًُ داخظت. دًٌََى داآلٌُكًَذا ساوَطتابىوً و دَطتطريَّ دَسكُكُ
سادَكًَؼا تا ًٌََُِمي كابشاّ ٌٌُاطًاو َُِلآ. سَِا و سَبابُ خةامن ِةُسدوو خؤيةاُ طُياٌةذوآ و     
كُوتٍُ ِاسيكاسّ و ثؼتًىاًًٌُ. دَطتطريَّ دَسكُكُواُ صؤس بُ تىوٌذّ بُسَو الّ خؤواٌُوَ  

 سادَكًَؼا تا ًٌََُِمري بكشيَتُوَ.
و الّ خؤيُوَ دَ دَسكُكآ دٌَىوطا تا بتىاٌةآ بًَتةُ   كابشاّ ٌٌُاطًاويؽ صؤس بُ تىٌذّ بُسَ

 دَسآ. لُ ثشِ سَِا قًزاٌذّ:
 ئُطُس دَطتت بُتاَلُ كمًمِ ٌاو قفَمِ دَسطاكُ بادَ و دَسطاكُ كَمؤً كُ.  ،سَبابُ خامن -
 خاتىوُ دَطتُكاٌِ تؤً لُطُس دَطتري. ٌاتىامن دَطتاُ ظىوَلًٍَي.  -

دًَ ثًَكًًٌٍَُىَ كمًمُكُّ دَقفَمُكُيذا بادا و دَسكُكُّ سَِا بُ َُِلُكُّ خؤّ صاٌِ و بُ 
كَمؤً كشد. دَطُأل ئُوَػذا كُ دَسكُكُ كَمؤً ببىو كُضِ وَ و سَبابُ خامن ِةُس ٌةُ دَويَةشايَ    
دَطتطريَّ دَسكُكُّ بُسدَيَ. سَِا بُ طةُيشيَكُوَ تُواػةاّ ِةُسدووكىاٌِ دَكةشد و كةُ      

 طىتِ:  ديتًؼِ ًِضىاُ دَطتطريَكُواُ بُس ٌُدا
 ئُوَ ضاوَسِيَِ ضري؟ ئُوَ بؤ وا لُ خؤوَ تآ دٌَىوطًََ؟ -

 سَبابُ خامن بُ ًٌطُساًٌُوَ ثشطِ:
دَطةتِ   ،دَلًٍا بَ. دَّ دَظىوَلآ سَبابةُ خةامن   ،دَلًٍاُ كُ دَسطاكُ بُ تُواوّ داخشاوَ -

 طثًَذَ خاصيًَت دَبَ دَطتاٌذا ثَمًؼاٌذَوَ.
 َطتُكاٌِ ػن كشدُ و دَطتطريَكُّ بُسَُِلذا. سَبابُ خامن بُتشغ و بُ ثاسيَضَوَ د
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دَطتي طشوؤَلُ ببىوُ و تُصيبىوُ  ،ُِقِ سَِاّ بىو. كاتآ كُ ويظتي دَطتطريَكُّ بُسدًَ
و ئاصاسيَكِ صؤسياُ تَِ طُسِابىو. سَِا دَطتُ طىوس َُِلطُسِاوَكاصيِ دًٌََى دَطتِ خؤيُوَ طشتَ 

 و بُ وًّشَباًٌُوَ طىتِ:
ئًَىُّ بآ ئاطا لُ دَطتِ ئةُو بٌُةذَّ    ،وٍذاَلُ ثاكُ ضِ زيَ ِاتىوَ طُيشّ دَطتِ ئُو -

خىدايُ لُجًاتِ ئُوَّ تري بذَيٍُ دَطتطريَّ بُُِوىو ًَِضو تىاٌاّ خؤواٌةُوَ دَطةتِ ئةُو    
بُطتُ صواٌُواُ ُِأل طَمؤفًةىَ. كةابشاّ ٌٌُاطةًاو لةُثِش يةُك دوو جةاسّ لةُ دَسكةُّ دا تةا          

اُ بةؤ ثًَؼةطرييُ ٌُِاتٍةُ دَسيَةِ ثًَكةُوَ دَطةتطريَكُّ       بآ ئًدتًاس ِةُسدووكى  ،بًكاتُوَ
 دَسكًَىاُ ثشِدايُوَ. سَبابُ خامن بُ دٌَطًَكِ بُسصَوَ قاقايُكِ لًَذاو طىتِ:

 خاتىوُ ئُدّ ئُتؤ دَسطا  داٌُخظتبىو؟ -
وَ و سَِا ُِسدووكىاُ تُواػاّ يُكرتواُ كشد. ُِقِ سَبابُ خاصيآ بىو. دَسطاكةُ كَمةؤً   

 بىو بكشيَتُوَ و لًَىَّ بًَتُ دَسآ.بىو ئًىَّ ٌُ
 دٌَطِ صٌَطِ دَسكآ بُسص بؤوَ. سَِا سووّ دَ سَبابُ خاصيآ كشد و طىتِ:

 بُياسوُتِ خؤ  دَسطاكُياُ زيَ بكُوَ. ،ذُشيُُ ثؤلًظِ فشياكُوتٍُ ِاتىوُ -
دواّ ضٌُذ دَقًقًَكاُ ضٌُذ ثؤلًظًَكِ فشياكُوتٍآ بُ جن و بُسطِ فُسوًًُوَ ِاتٍُ ًٌَةى  

اَلًَىَ و بُ ضاوطاغًُ سَبابُ خاصيآ ِاتٍُ ٌّؤوِ طُسآ و كابشاّ ٌٌُاطًاوياُ طش  و دَطَُلةُ  و
خؤياٌةةذا بةةشد. كةةاتِ ضةةىوٌُوَ دَسآ داوايةةاُ لةةُ سَِةةاّ كةةشد بةةُياٌِ سؤرّ دوايةةِ بضةةًَتُ 

 ثؤلًظداٌُّ و ثُسوٌَذَيُك بكاتُوَ.
ُتبةُخآ تةا طةُسو    دواّ سؤيؼتٍِ ئُواُ بُ ثًَؼةًٍاسّ سَِةاّ ِةُس طةًَكىاُ ضةىويٍُ و     
 ثًاَلُضايُك غؤيٍُوَ. خُوواُ بُ تُواوَتِ لُ ضاواُ تُسيبىو. سَِا ثشطِ:

 بؤواُ بطًَشَِوَ داخىا ضؤٌت ئُو دَرووسيَذا ذُثع كشد؟  ،طثًَذَ طًاُ -
سَبابُ خامن بُتاطُوَ ضةاوّ دَوٍةُوَ بشِيبةىو و ضةاوَسِآ بةىو تةا ُِسضةِ صووَ باطةُكُ         

 كشد:بطًَشِوُوَ. وًٍؽ دَطتي ثًَ
 لُ دٌَطِ ئُو قشيؼكُّ دَواَلآ طُسِا وَ ئاطا ِامت و سِاثُسيي...  -

 تُواوّ داطتاٌُكًُ طًَشِايُوَ. سَبابُ خامن طىتِ:
 بُآلً كاتآ كُ طشتًاُ ًِض طاسدَ ضُكًَكِ ثًٍَُبىو. -

سَبابةُ خةامن ساطةتًذَكشد. لةُ جًَةىَ       ،وَ و سَِا ُِسدووكىاُ طُيشيَكِ يةُكرتضياُ كةشد  
 طىمت:ُِطتاً و 
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 دَلًٍاً لُ رووسيَِ ػاسدؤتُوَ. -
ُِسطًَكىاُ بُسَو الّ رووسّ طُسَوَ ضىويَ. سَبابُ خامن طَمؤثُكاٌِ ثًَكشد و رووسَكُ بةُ  
تةةُواوَتِ سووٌةةاك بةةؤوَ. رووسَكةةُ ِةةُسوا وَك خةةؤّ سيَةةك و ثًَةةك و دَطةةت زيَ ٌةةُدساوبىو. 

صيةاُ زيَ كشدبايةُ كُلُواٌُيةُ    ُِسطًَكىاُ ِةُس جًًَةُكىاُ بةُبري و خُياَلةذا ِاتبايةُ و طىوا     
 خُدمُسَكُّ زيَ ػاسدبًَتُوَ دَطُسِايَ. بُآلً ػىيٍَُواسيَكِ ٌُبىو. سَِا طىتِ:

 سٌَطُ لٌُاو دَسثًًَُكُّ يا بُسِاًٌُوَ بُطتبآ و ػاسدبًَتًُوَ. -
 بُطُس ساوَػاٌذًٌَكُوَ وَآلوًَكِ ٌُسيًٍَي دايُوَ و طىمت:

ثؤلًظُكاُ لُػِ دَثؼكٍِ. بُآلً ًِض ضُكًَكِ ثآ  ئُدّ ٌُتذيت كُ طشتًاُ يُكًَك لُ -
 ٌُبىو.

 كُوًَكي بريكشدَوَ و دسيَزًَ دايُوَ:
 ُِس دَبآ لُ جًًَُكِ ػاسدبًَتُوَ. ،دَلًٍاً خُدمُسيَكي بُ دَطتًُوَ ديت -

 سَبابُ خامن باويَؼكًَكِ دا و طىتِ:
 و بٍىاُ كشد.بُآلً لُ كىآ؟ خؤ ئًَىُ ُِوىو رووسَكُواُ تًَك و لًَك ٌاو طُس -
 سَِاؾ باويَؼكًَكِ ِاتآ و طىتِ: -
واباػرتَ ُِس طًَكىاُ ُِسيُكُ و بضًَتُ وَ رووسَكُّ خةؤّ و بٍىويٍةُوَ. بةُياٌِ لةًُ      -

 باسَيُوَ صؤستش دَدويَري.
سَِا و سَبابُ خامن لُ رووسَكُ ضىوٌُ دَسآ و وًٍاُ بُتًٌُا بُجًًََّؼت. طىيَي لةُ دٌَطةِ   

 ُ سَبابُ خاصيًَِ طى :سَِا خاتىوٌآ بىو كُ ب
 بُ ياسوُتِ خؤ  ثًَؽ ٌىوطتٍآ قفَمِ دَسطاكاُ بُطُس كُوَ.  -

 و سَبابُ خامن طىتِ:
دَلًٍابَ بُوَّ كُ سوويذا ئًذّ ُِوىو ػُوآ و لُوُودوا ثًَؽ ٌىوطتٍآ ضٌُذ  ،بُ ضاواُ -

 جاسيَكاُ قفَمِ دَسطاكاُ بُطُس دَكُوُوَ.
ؼي ئُو دضيٌُُ ًٍَِايُوَ بُسضةاوّ خةؤً كةُ ديبةىوً و     خؤً دَبَ جًَىَ ٌا و ضٌُذ جاسيَكاًٌ

صؤس بُ سووًٌي بشيظةكُّ دَوةِ    ،لُبُس ضاوّ خؤوي بُس جُطتُ كشدَوَ، بَُُِلُؾ ٌُضىو بىوً
بُآلً ئُو كُطُ ٌٌُاطًاوَ لُ كىيَِ ئاخًٍبىو و ػاسدبىويُوَ؟ بُياٌِ كُ لُ  ،خُدمُسَكُ ديتبىو

ؤوَ ُِس دًٌََى جًًَُكُيذا داًٌؼتي و ضاوً طَمؤفري. لةُ  خُو ُِطتاً ُِوا بُ تُواوَتِ سووٌاك بب
ثشِ كُوشيُ طُس يادّ سووداوَكُّ ػُوآ. لُ ًٌَةى جًَةِ ِاشيةُ دَسآ و بةُسَو الّ ثُدمُسَكةُوَ      



 207 

ضىوً. ثُدمُسَكًُ كشدَوَ. ُِواّ طاسدّ صطتاٌُ ًَِشػِ ًٍَِايُ رووسآ. لةُسص دايطةشمت. ِةُس    
   ُ واوآ. ئاوَطُسوُكةُّ بةُخؤً داكةشد ًٍَِاوًةُوَ     صوو ثُدمُسَكًُ داخظةتُوَ و ضةىووُ ذة

طُسخؤ. دواّ طُعاتًَكِ ضىووُ ٌّؤوِ خىاسآ بُآلً كُغ لُ واَلآ ٌةُبىو. بةاٌطِ  سَِةا و    
 سَبابُ خاصيًَي كشد.

 ئُوَكُغ لُ واَلآ ًٌُ؟ ،سَبابُ خامن ،سَِا خاتىوُ -
صَ دًَ ِةُواّ ٌةاو   بُآلً ًِض وَآلوًَك ٌُبىو. بُسَو الّ وُتبُخًَىَ ضىوً. بؤٌِ ضةاّ تةا  

وُتبُخُكُّ ُِوىو داطشتبىو. ثًاَلُ ضايُكي بؤ خؤً تًَكشد و ضةىٌكُ وًَةضّ ٌاخنىاسدٌُكةُؾ    
ُِوىو ػتًَكِ لُطُس بىو بُ تًٌَُي قاوََلتِ كشد. طُعاتًَك ٌُضىو بىو كةُ دٌَطةِ كشاٌةُوَّ    

ابةُ خةامن بةُ    دَسكآ وسياّ كشدوُوَ. لُ وُتبُخآ ِاشيُوَ دَسآ و بُسَو ذُطاسيَىَ ضىوً. سَب
خؤو بُ صَوبًمُيُكِ ثشِّ ػتىوُكِ خىاسدًٌَىَ طُيًًُ ذُطاسآ و دَسطاكُّ ثًَىَدايُوَ. ُِس 

 صوو بُِاٌايُوَ ضىوً و دَطتًَكي دَطُأل دايُ تا ػتُكاُ بُسيٍُ وُتبُخآ.
 سَِا خاتىوُ ًَِؼتا ُِس ٌُطُيؼتىوٌُتُوَ؟ -

 دَ وَآلوًًَذا طىمت:
 اشيُ خىاسآ كُغ لُواأل ٌُبىو.ٌُخًَش كاتآ كُلُ طُسيَىَ ِ -

 سَبابُ خامن وًىَ و طُوصَواتُكُّ كشِيبىوياُ بُ دًَ ػىوػتٍُويًَاٌُوَ طىتِ:
 سَِا خاتىوُ بُياٌِ صوو ضىوٌُ ثؤلًظداٌُ و داواياُ لُ وَ كشد ئًَىَ ٌاسَِذُ  ٌُكًُ. -

ىَ تا ئُطُس وًٍؽ ًٍَِذيَكي ػت دَويظت بًاٌكشًِ. ثًَؽ ضىوٌُ دَسيَؼي ِاشيُ رووسَكُّ ئًَ
بُ ئاطابىوٌايُ ثًَىطىتباُ كُ دَضىُ دَسآ بُآلً لُبُس ئُوَّ لُ ذُواوآ بةىوُ دَطةتًَكي بةُ    
رووسَكُدا ًٍَِا و سِيَكي خظتُوَ و ضاً بؤ لًٍَاُ و قاوََلتًي بؤ ئاوادَكشدُ و ئُوجا ضىووُ ػت 

 كشِيٍآ.
 ًَتُوَ دووباسَ ثشطًًُوَ:سَبابُ بًَذٌَط بىو بُآلً وَك بَمًَِ ػتًَكِ بُ وًَؼكًذا ِاتب

 خؤ تا ئًَظتا بآ قاوََلتِ ٌُواويُوَ؟ قاوََلتًت كشدووَ؟ -
 طىثاطي كشد و وَآلوي دايُوَ:

 دَلًٍابُ بآ دَلًُ خؤً ٌاكًُ  ،قاوََلتًي كشدووَ ،بَُلآ -
 سَبابُ خامن ثًَكٌُِ و طىتِ:

 كشدٌآ صطُكُيُ. طُسّ كاسَكاُ ُِوىوّ ُِس بؤ صطًُ. ُِوَلِ ئادَوًضاد ُِس بؤ تًَش -
 دٌَطِ كشاٌُوَّ دَسكِ ذُطاسآ ِا . سَبابُ خامن بُ تاطُوَ طىتِ:
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 سَِا خاتىوًٌؽ تُػشيفًاُ ًٍَِايُوَ. -
و بُ ٌُِطاوّ خًَشا و بُ ثُلُوَ بُسَو ثًمِ خاتىوٌُكُيُوَ ضىو و بةُ سِوويةُكِ خؤػةُوَ    

َباٌُوَ وَآلوِ سَبابُ خةاصيِ  بُخًَشِاتٍُوَّ كشدَوَ. سَِا طُيؼتُوَ ٌاو ِؤَلُكُ و صؤس بُ ئُد
 دايُوَ. ئُوجا ثشطِ:

 طثًَذَ خامن ُِطتاوُ؟ -
 بَُلآ لُ وُتبُخًََ.

 طآلوّ كشد و طىتِ: ،سَِا بُبآ ئُوَّ كُ جمُكاٌِ بطؤسِآ ِاتُ وُتبُخآ
ئًَةةىَؾ دَبةةآ بةةؤ ًٍَِةةذيَك وَآلً و ثشطةةًاساُ دَطَُلةةُ وٍةةذا بًٍَةةُ      ،طةةثًَذَ خةةامن -

 ثؤلًظداٌُ...
  ِاتُ ًٌَى قظُكاٌِ سَِاوَ و طىتِ:سَبابُ خامن

 باػُ بؤ؟ خؤ طثًَذَ خامن ًِضًاُ ٌُكشدووَ! ُِس ئُويؽ بىو كُ ئُو ثًاوَّ طش . -
سَِا لُ سووّ طؤصو خؤػُويظتًُوَ صَسدَخٌُُيُكِ بُ سووّ ثرييةزٌآ طةادَ دَلةذا كةشد و     

 طىتِ:
غًَكةِ بُدَطةتِ   ضىٌكُ وَ لُ ثؤلًظداٌُ طىتىووةُ كةُ وًىاٌُكةًُ تً    ،ٌا ئاصيضَكًُ -

ئُوَوَ ديىَ بُآلً لُكاتِ دَطتطري كشدًٌذا ًِض تًغًَكِ ثآ ٌُبىوَ داوايةاُ لةُ طةثًَذَ خةامن     
 ئُوَيُ بضًَتُ ثؤلًظداٌُ و ديذي و بؤ ضىوٌُكاٌِ خؤّ تؤواسبكا. 

يُكظُس دَطُأل سَِا خاتىوٌآ لُ واَلةآ وَدَسكةُومت و ضةىووُ ثؤلًظةداٌُ و ُِسضةًُكِ      
ً طًَشِايُوَ. ُِس ضًُكي ُِبىو دَثُسوٌَذيَكًذا سيض بٌُةذ كةشاو ٌىوطةشا و    ديبىوً بؤ ئُفظُسَكُ

دواّ طُعاتًَكًؽ ضٌُذ ثؤلًظًَكِ ئًُ  بىواسَ بؤ ديتٍُوَّ ضُكُ طاسدَكُّ كابشاّ ٌٌُاطًاو 
 ِاتٍُ واَلآ سَِاّ و ُِوىو جًًَُكًاُ ثؼكٍِ.

كةُ دَذاَلًَكًةذا بةُ ضةاوّ     طُعاتًَكِ ٌُبشد ئُوَّ لًَِ دَطُسِاُ ديتًاٌُوَ. سَبابُ خةامن  
 ئُبَمُقُوَ طُيشّ دَوِ خُدمُسَكُّ دَكشد تفًَكِ قىوتذايُوَ و ثشطِ:

 ببىوسُ ئاغاياُ ئُوَتاُ لُ كىآ ديتُوَ؟ -
 يُكًَكًاُ كُ خُدمُسَكُّ بُ دَطتُوَ بىو طىتِ:

 لُريَش دؤػُطِ تُختُ بٌُذيَكًُوَ ئاخًٍبىو.
 بىو و طىتِ:سَبابُ خامن لُ تشطاُ ِاواسيَكِ زيَ بَمٍذ

 ياٌِ طثًَذَ خامن بُدسيَزايِ ػُوآ لُطُس ئُوػتُ تشطٍاكُّ ٌىوطتبىو؟ -
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 باػُ ئُدّ ضؤٌِ ئاطا ٌُكشدووَ و ٌُيضاًٌىَ؟
 ئُفظُسّ كاسا وَآلوِ دايُوَ:

خُدمُسَكُّ لُبَ دؤػُطُكُّ طُس لًَىّ تُختُكُ لُ ثُيٍطاٌآ ػاسد بؤوَ. ئةُوَ ثًَةِ    -
آ كُ ضُكِ تًَذابآ. بُ دؤصيٍُوَّ ئةُو ضةُكُؾ تةاواٌِ دصَّ    وابىوَ كُغ بؤ ئُو جًًَُّ ٌاض

 طشاٌرت دَبآ.
دواّ ضٌُذ دَقًقًَكاُ ثؤلًظُكاُ لُ واَلآ وَدَسكُوتَ و خُدمُسَكُياُ بشد تةا ئةُويؽ    -

غٌُُ ثاأل ثُسوٌَذَكُوَ. باس و دؤخُكُ ئاطايِ بؤوَ و بُ دًَ جُفٌُطِ بُطُسِاتُكُّ دويٍَةآ  
ُ خىسا. ُِسيُكُ و باطِ ئُو تشطُّ دَكشد كُ لًَِ ًٌؼتبىو و بةُ دًَ  ػُوَوَ ٌاٌِ ًٌىَسؤرَك

ثًَكًٌٍُُوَ ًَِشػُكُّ ُِسطًَكىاصياُ بؤ طُس دَطتطريَكُ طًَشِايُوَ. سؤرّ دواتةش لةُ اليةٌُِ    
ثؤلًظداٌُوَ ُِواَلًاُ دايُوَ سَِايُ كُ كابشاّ ٌٌُاطًاو دطاٌِ بُوَداٌاوَ كُ ِةُس تةًٌُا بةؤ    

َُِلٍاوَ. ضىٌكُ صاًٌىيُتِ كُ ئُو واَلُ تًٌُا دوو رٌِ تًَذاُ كُيُكًَكًاُ  دصيُّ واَلآ سَِاّ
بُتُوٌُُ و ثريَ. بُو دطاُ ثًَذاٌاٌُّ ئُو كُ دطاٌِ ثًَذاٌابىو بُالٌِ كُوُوَ بُضٌُذيَ واٌط 

 صيٍذاٌِ ذُبع دَكشا و تاواٌباس دَبىو. و ٌاسد ياٌُ داد  
اوَوَ دَلًٍابىو كُوتةُوَ طًَشِاٌةُوَّ ثامشةاوَّ    دواّ ئُوَّ كُ سَِا لُاليُُ كابشاّ ٌٌُاطً

 بُطُسِاتُكُّ رياٌِ خؤّ.
 

                       *         *         * 
بُدَلِ ػكاو و لًَىاُ لًَى لُ غًُ و خُفُتُوَ لُ ومةىك خاصيةآ جةىدا بىووةُوَ و ِاشيةُوَ      

َوىضةاوَ طشياٌاويًُكةُّ   واَلآ.ػُو وسؤر ُِس بُطُس و ثؤتُآلكِ خةؤوي دادَدا و دَطشيةاً. د  
وُِذيي ديٍَايُوَ بُسضاوّ خؤً و كىَلِ طشياًٌَي ًٍَِذَّ دّ َُِلذَطةتا. دوو وةاٌطِ ديكةُؾ    

وُِذّ ُِس ًٌٍَُِا. ثًٍَخ واٌط بىو كىسَِكُوي ٌُديبىو ئةُو   ،تًَثُسِيَ بُآلً ُِوذيع حمُػيُد
ػيُدضيذا بُطُس بشدبىو. لُ سيَةِ  ثًٍَخ واٌطاٌُػي لُو ثًٍَخ طاَلُّ لُال ٌاخؤػرتبىو كُ دَطُأل حمُ

 باسيُوًَ ػكايُ  لُحمُػيُدّ كشدَوَ. 
ًَتةُ         ًٍَ دادطا حمُػيُدّ سِاثًَض دا و بُطُسيذا طةُثاٌذ كةُ ِةُوىو ِةُفتًَكِ وُِةذيي بةؤ ب
ديذًٌَُ. ئُوجاسَؾ حمُػيُد كُوتُوَ دسؤياُ و دَ بُساوبُس ُِوىو ئُواٌُّ لةُ دادطايةُ بةىوُ    

 طىتِ:
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يَ جةاسً ئةُو وٍذاَلةُ بشدؤتةُ الّ دايكةِ بةُآلً ئةُو رٌةُ سووّ زيَ         ضٌُذ ،جٌُابِ قاصّ
 وَسطًَشِاوَو ٌُيىيظتىوَ بًبًٍآ و طىتىويُتِ ذُصٌاكا وٍذاَلُكُ ببًٍآ.

 ئًذّ لُ دسؤيُكاٌِ وّ جاسِغ ببىوً بُِا  و ِاواسَوَ داواً لُ دادطاّ دَكشد طضاّ بذَُ.
 سووً دَقاصّ كشد و طىمت:

كًَك ثًَِ خؤؾ ًٌُ جطُس طؤػُكُّ خةؤّ ببًٍةآ؟  كةاً دايكًَةك     بُالّ ئًَىَوَ ض داي -
دَتىاٌآ سووّ لُ ديتٍآ وٍذاَلُكُّ وَسطًَشآ؟ ئُوَ ًِض ياطةا و بشِياسيَةك ًٌةُ قةىسِ بةُدَوِ      
وشؤظِ ئاوا دادا  و دَوكىتِ كا؟ باػُ بؤ كُطًَك بُ دٌَط رًٌَكِ بًذَسَتاٌِ ضاسَ سَػُوَ 

خؤّ لُ كًع دا؟ بؤ دَبآ دواّ تُآل  داًٌَؽ وٍةذاأل ِةُس   ٌايُ  كُُِوىو جىاٌِ و جاذًََمًُ 
الّ باوك بآ و دايك ُِقِ بُ خًَىَكشدُ و وَ خؤطشتٍآ جطُس طؤػُكُّ ٌُبآ؟ باػُ بؤ دادطا 

 ٌابآ لُ طىدماٌآ بابُكُ بثشطًَتُوَ؟
 قاصّ داواّ لُطُس خؤيًًُّ زيَ كشدً و ويظتِ سيَك و ثًَكًُ دادطاّ تًَك ٌُضآ.

دّ بُسصَفت كشد تا ُِوىو ُِفتُيُك وُِذّ دَطُأل وةُئىىسيَكِ كةُ دادطةا    دادطا حمُػيُ
ًََمآ وةَ و وُِةذّ يةُكرت ببًةٍري ئةُوَ         ًٍَآ و بُوٍِ بظثًَشآ و خؤ ئُطةُس ٌةُِ دايٍابىو بًّ

 ساػكاواٌُتشّ دَطَُلذا دَجىوَلًٍَُوَ.
ا بةىوً.  ضٌُذيَ واٌط ئاوا ُِوىو ُِفتُيُك سؤراٌِ كؤتايِ ُِفتُ دَثًَؼىاصيًُ وُِذيةذ 

بُآلً ُِوىو جاسيَكِ وُِذيي بُ دَوىضةاويَكِ ػةري َُِلطةُسِاو و دَطةتِ داغ كةشاو وجةن و       
بُسطًَكِ ػشِو وسِ و دسِاوَوَ وَس دَطشتُوَ. بُديتٍآ ئُو طُسو وَصعُ ٌاِةُوىاسَّ وٍذاَلُكةًُ   

ُكاًٌي ئاطشً دَجطُسّ بُسدَبىو و فشوًَظكي بُ ضاواٌذا دَِاتُ خىاسآ. جًَِ ػري بىوَوَ و داغ
واض دَكشد و ٌُفشَمت لُ ِؤكاسَكُّ دَكشد. ُِس جاسيَكِ كُ وُِذّ دَِاتُوَ الّ وَ بُ دًَ 
كىَلِ طشياًٌَىَ خؤّ دَباوَػآ داويؼتي و خؤّ وةا  دَكةشد و ِةُس بُطشياًٌؼةُوَ داواّ زيَ     

 دَكشدً تا ُِس لُالّ خؤوِ بًََّمىُوَ و ئًذّ ٌُيًٍَشوُوَ واَلُ واوِ.
دايُوَ و ًَِىسً دَكشدَوَ. ذُصً ٌُدَكشد بُوادَو بةَُلًٍَِ بةآ جةآ ِةَُلِ     بٌُاضاسّ دَلي دَ

خَُلُتًٍَي و ُِسوا لُ خؤوَ بُ تُواّ كًُ. دَبىو ُِس ضؤًٌَكِ بآ دَطُأل ئةُو بةاسو دؤخُيةذا    
سِابآ. دَبريّ ئُوَيذا بىوً ضؤٌاو ضؤٌِ لُ حمُػيُدّ بظتًٍَىُوَ. ُِوىو ُِوأل و تُقةُلالً ِةُس   

كُ دَواوَّ ئُو ضن و ُِػت طةُعاتُّ كُلةُالّ وةَ بةىو كةاً طةاعُتًَكِ        بؤ ًٍَِذآ بىو
 خؤػِ و ػاديًُ ئُوَياٌِ بؤ بشَِخظًٍَي. 
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دايك و بابًؼي لُو اليٌُُوَ صؤسياُ ِاسيكاسّ دَكشدً. ئُواًٌؽ ُِس ضةًًُكًاُ بُخُياَلةذا   
دَبُس دَطتِ دٌَاً ِاتبايُ بؤ وُِذيًاُ دَكشد و ئُدماوًاُ دَدا. با  بُقُدَس ثًَىيظت ثاسَّ 

 و دَيذاوآ تا بؤ خؤً ُِس ضؤًٌَكي ذُص لًًَُ بؤ وُِذّ خُسد كًُ.
وسدَ وسدَ وُِذّ بُ ِةُوياّ ِاتٍةُوَّ كؤتةايِ ُِفتةُوَ سؤرَكةاٌِ بُطةُس دَبةشدُ و        

 كُورتّ بًاٌىو دَطشتَ. ضٌُذيَ سؤر بىو بابُ طُوسَ ٌُخؤؾ كُوتبىو و دَجًًَذا بىو.
ُ دَوّةُوآ سَِةاّ ببًةٍي و داواّ طةُسدَُ  ئاصاديًةُّ زيَ      بُسدَواوًؽ وَآلوِ دَداُ ك

 بكًُ.
بةةُ صؤسيةةُ دايةةك و بةةا  ساصّ بةةىوً بضةةي طةةُسيَكِ زيَ بةةذًَ. كاتةةآ كةةُ ضةةىووُ رووسّ 
ٌىوطتٍُكُّ بابُ طُوسَّ صؤس لُو دَوُّ ثريو ثُسِثىوترتً ِاتُ بُسضاواُ كُِا  وٍِ ٌاضةاسّ  

ٌىيٍَُكُيذا ساكؼابىو و طُسدمُ بةآ تشوطةكُكاٌِ دَ   وًَشد بُحمُػيُد كشدٌآ كشد. بابُ طُوسَ دَ
دَوىضاووُوَ بشِيبىوُ. بُصَسدَ خٌُُيُكِ غُواويًُوَ طآلوً كشد. بابُ طُوسَؾ بةُئاساوِ و  
لُطُس خؤيًًُكُوَ وَآلوِ طآلوَكُّ داوُوَ و دَطتُ ثريو ضةشض و لؤضةاويًُكاٌِ بةُسَو الّ    

 وٍُوَ دسيَز كشدُ و طىتِ:
واػةَُلآل ئًةذّ    ،ئًَظتا ئُوَ ذُو  طاَلُ ضاوَسِيَِ ديتًٍَتي ،تِ سَِائاخشيُكُّ ُِس ِا -

 ًٍِذيَكِ ديؽ وَسَ ثًَؽ با ضاكت ببًٍي. ،ئًَظتا بؤ خؤ  خاتىوًٌَكِ
ضىووُ ثًَؼرت و لُطُس لًَىّ تُختُكُ بُتُك ئاغاّ طُوسَوَ داًٌؼتي. بابُ طُوسَ دَطةتِ  

 دَلي طىػشا بُ دٌَطًَكِ الواصَوَ ثشطِ:   دٌَاو دَطتُكاٌِ خؤّ ٌاً. بُ لُسصيٍآ دَطتُكاٌِ
 صؤس  سِ  زيَ دَسيُوَ؟ -

 ويظتي ٌُيَمًَي بُآلً ئُو دَطتبُجآ دسيَزَّ دايُوَ:
وةَ   ،وَ رياٌِ تؤً كىيَش كشدَوَ و ويَشامن كةشد  ،ُِقًؼتُ ،دَصامن لًَي بًَضاسّ ،وَُلآ ٌا -

دَوّةةُوآ َُِلةةُو   ئًَظةةتاؾ ،بىووةةُ وايةةُّ بُدبةةُختًت و خؤػةةي بةةُ طىٌاِبةةاس دَصامن   
وَ لُو طةاتُ   ،تكا  زيَ دَكًُ ضاكي طىآ بؤ قظُكاُ سِاديَشَ ،سابىوسدووَكامن قُسَبىو كُوُوَ

 .وَختاٌُّ كىتايِ تُوُصيذا تكايُكي لًَتُ كضُكًُ
 طُسً بُسدايُوَ طىمت:

 ئُوَّ دَتُوآ بًَمآ بُ ضاوّ وٍُتُوَ قبىوَلىُ. -
ُكُّ بُ صَظيةُ  جىوآلٌةذَوَ و ًٍَِةذيَكِ خؤسِاٌةا.     بابُطُوسَ لُػُ لُسِ و الواص و ثُسِثىوت

 ئُوجا طىتِ:
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-   ّ داثةًَي بَمةآ داخةىا دَوبةىوسّ؟ طةُيشيَكِ       ،تكاً ئُوَيُ سيبىسّ و طُسدَمن ئةاصاد كةُ
 دَوىضاوَ ثريو داكُوتىوَكُيي كشد. دَوىيظت بَمًَي:

ؤ  دا طىآ لُ باػُ تؤ بُصَيت بُوٍذا ِاتُوَ؟ ئُواُ سؤراٌُ ئُوٌَذَ صَظيُتُ  وَبُس خ -
قظُكاٌِ وًٍؽ بطشّ و بضاٌِ بؤ طُسثًَضِ لُ فُسواٌُكاُ دَكًُ؟ ئًَظةتاؾ ض لةُ ػةؤخِ و    
الوَتًُ بُطُس ضىو و ئُو وٍذاَلُ دأل ػكاوَّ بكًُ؟ ئًَىَ ضاوَسِيََ كُوَ ُِوىو ئُواٌُ لةُبري  

ىَ خؤػةبىوً  بُسوُوَ و ضاو لُ طىٌاُِكاٌِ ئًَىَ بثؤػي؟ واّ دابًٍََ وَ ئُوَػي كشد و لُ ئًَة 
ئُدّ ئُو وٍذاَلُّ كُُِوىو سؤرآ لًَِ دَدسآ و يا لُطُس دٌَكُ ػؤكؤالتُيُكِ داغ دَكشآ ض 

 لًَذَكُُ ئايا ئُويؽ دَتاٌبُخؼآ و لًَتاُ دَبىوسآ؟
بُآلً كاتآ كُ ضاوً بُ دَوىضاوّ ئاغاّ طُوسَ كُو  يُكظُس دَلي لُتُواوّ ئُو ٌُفشَ  و 

ثشِ ولًَىاُ لًَىّ دَلي بىوُ. ُِسضِ داد و بشِؤيُكاٌَ دٌَاعيذا ٌةُواُ  بًَضاسياٌُ ثاك  بؤوَ كُ ثشِاو 
و طؤصو خؤػُيظتًي بُساوبُس بُو ثريَوًَشدَ سَدمىوسو سٌَط ثُسِيىَيُ جًَةِ ِةُوىو ئُواٌةُّ    

 طشتُوَ. كُ ئُويؼي ُِس ئاوا دَضاوَسواًٌُ وَآلوذا ديت لُطُسَخؤ طىمت:
ُ     خؤصطةُ ئةُو    ،وَ طُسدٌَتاُ ئاصاد دَكًُ -  ،سؤراٌةُ لةُبريّ خؤػةبُختًُ وٍةذا دَبةىو

ُِسضٌُذَ وَ خؤػًي لُ خؤً ٌُديت و ًَِؼتاؾ ُِس بًُِىاّ ئُو بُختُوَسيًُوَ سؤراُ بُطُس 
 دَبًُ.

فشوًَظك بُ ضاوّ ئاغاّ طُوسَداِاتٍُ خىاسآ و داباسيَ. بُدَطةتُ لُسصؤكةُكاٌِ دَطةتِ    
 يُكِ بآ  سٌَطِ كاَلُوَ طىتِ:بُسَو الّ خؤيُوَ بشدً و واضِ كشد. ئُوجا بُصَسدَخٌُُ

ئىوًذَواسً لُوُودوا رياٌت ُِوىوّ ُِس خؤػةِ و   ،بُوَّ كُ بُخؼًتي صؤس خؤػراَلي -
 ػادّ و بُختُوَسّ بآ.

ضٌُذ طُعاتًَكاُ الّ بابُطُوسَوَ داًٌؼتي و قظًُ دَطُأل كشد. بُوَؾ كةُ بُخؼةًبىوً و   
راأل و ئاطةىودَ بةىوً. بابُطُوسَتشطةِ    دَلي لُو سِ  و كًٍُو ٌُفشَتاٌُّ ئُو ثةاك ببةؤوَ خؤػة   

ئُوَّ ُِبىو كُوَ ُِس طُس صاسَكِ ئُوً بُخؼًبآ و بُدأل ٌُبىوبآ. بةُسدَواً دَقظةُكاًٌذا   
لًَِ دَثشطًىُوَ كُ ُِس بُ سِاطتِ و لُ دَلةُوَ ئةُوً بُخؼةًىَ و لًَةِ خؤػةبىو وً و ًِضةي       

ٌاخِ دَلىُوَ بُخؼةًىَ و ًِضةي    دَدَلًذا ٌُواوَ؟ وًٍؽ دَلًٍاً دَكشدَوَ كُ ئُوً لُ كشؤك و
 دَدَلًذا ٌُواوَ بُساوبُسّ. لُ واَلآ ئاغاّ طُوسَ ِاشيُوَ دَسآ و طُساوُوَ واَلآ.

كاتُكاُ بُطظتِ دَسِؤيؼذي و وَ ُِس ضةاوَ ضةاوّ سؤرّ ثًَةٍخ ػةُػيًُ بىو.ئًةذّ تاكةُ       
 خؤػِ وَ تًٌُا ِاتٍِ سؤرَكاٌِ كؤتايِ ُِفتُ و لُباوَؾ طشتٍِ وُِذّ بىو.
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ذ سؤريَك دواّ ضىوٌُ الّ بابُطُوسَ ئاغةاّ طةُوسَ باسطةُو بٍةُّ كؤضةِ تاُِتايةُّ       ضٌُ
ثًَضايُوَ و ئؤغشّ فُسوىو و لُ دواّ خؤػًُوَ وَطًُتٍاوُيُكًؼةِ بُجًًََّؼةت بةىو. دواّ    
بُطُس ضىوٌِ سآ و سَمسِ بُخاك طثاسدُ و ثشطُ داٌاٌةآ كاتةآ كةُ ِةُوىو قةُوً و قًمةُ و       

َلآ ئةُو خىالًَدؤػةبىوَ كةؤ ببىوٌةُوَ وَطةًُتٍاوُكُ لُاليةُُ       خضوىكُغ و ٌضيكُكاُ لُ وا
ثاسيَضَسَكُيُوَ كشايُوَ و خىيٍذسايُوَ. لُبُسدًَ و ضةاوّ ئُبَمةُ  و ذةُوقِ ِةُوىو ئاوةادَ      

ثاسيَضَسَكُ بُ دٌَطًَكِ بةُسصَوَ ٌةاوَسؤكِ وَطةًُتٍاوُكُّ خىيٍَةذَوَ و ِةُوىوّ       ،بىواٌذا
ّ داسايًُكُّ بُوَ بُخؼًبىو و دابىوّ بةُوَ و بةُوَ    ُِو  و طُسطاً كشدُ. بابُطُوسَ ًٌىَ

ويظتبىوّ َُِلُكاٌِ خؤّ ثآ قُسَ بىو كاتةُوَ. دَكؤتةايِ وَطًُتٍاوُكُػةذا وٍةِ طةىيٍَذ      
 دابىو تا بُ تُواوّ لًَِ ببىوسً و لُطىٌاُِكاًٌؼِ خؤؾ ببي.

ُّ كةُ  دواّ سؤرّ ضمُّ وشدًٌَِ تُواوّ داسايًًُكُّ ذًظا  كشا و ًٌةىَّ ئةُو داسايًًة   
بشيتًبىو لُ ومًَىٌُِاشيُُ  ثاسَّ كاؾ و ضٌُذيَ وىغاصَو ثاسضُ صَوّ و خاٌىو و دوو ظًُلالّ 
ٌاوضُّ ػًىاه ئُواٌُ ُِوىوّ بُػًَىَيُكِ فةُسوِ و ٌىوطةشاو بةٌُاوّ وٍةُوَ كةشاُ. بةُآلً       

وّ ٌُثىوه و ثاسَوطاواُ و ٌُواأل و خاٌىو و صَ ،ُِوىو ئُواٌُ وًٍاُ دَلدؤؾ و ساصّ ٌُدَكشد
ئُواٌُ ًِضًاُ دَلُ ػكاوَكُّ وًٍاُ ثآ ٌُدَدسايُوَ و دَسدّ وًٍاُ دَسواُ ٌةُ   ،و ٌُظًُلال

 دَكشد.
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سؤرَكاُ ُِسوا يُك بُ دواّ يُكذا تًَذَثُسِيَ و ئُوًٍؽ ُِس بُ ًِىاو ئةاواتِ ديتٍةُوَّ   
ؤراًٌُ بُطُس دَبشدُ. ثىوسَ فشاٌك و وًَشدَكُػِ كُ ئًَظتا خاوٌَِ دوو وٍةذاَلِ  وُِذّ ئُو س

جىاُ بىوُ. ضمُّ واتُوًٍِ بابُ طُوسَياُ لُ واَلآ خؤياُ بؤ طشتبىو و ُِسضِ خضً و كُغ و 
قُوً و قًمُ و ئاػٍا و سؤػٍايُ ُِوىوياُ باٌط كشدبىو. دَطُأل دايك و بةا  و خىػةكُكامن و   

لُ ُِوىو ضىويٍُ واَلآ ثىوسَ فشاٌكآ. ُِس دَطةُأل يُكةًُ ِةٌُطاوّ ضةىوٌُ      طاالسدا ُِوىو
 ،ثةىوسآ واَلةآ   رووسآ القُكامن لُ دوو ٌُِاتَ. ئىوًَةذ بةُ كشاطةًَكِ سَػةُوَ لةُ ذُطةاسآ      

طُسقاَلِ ِاسيكاسيُ ئُواٌِ ديكُ بىو و ًِض ئاطايُكِ لُ والواليةاُ ٌةُبىو. ِةُسوَك طةاآلٌِ     
و و تًٌُا جًاواصيًُكِ دَطُأل جاساٌذا ئُوَ بىو كُ دَوىضةاوَكُّ  جىاُ و بُخؤوَ بى ،ثًَؼىوؾ

لُ كشض و كاَلًُ الوَتًًُوَ ببةىوَ دَوىضةاوّ ثًةاويَكِ ثىختةُو تةُواو. ِةَُلع و كةُو  و        
قظُكاًٌؼِ ُِسوَك جاساُ بُ ئُدَباٌُو طٌُطري بىو. ًَِؼتاؾ وًّشَباٌِ دَ دٌَطًذا ػُثؤزي 

 ضو طُوسَيًًُوَ باٌط دَكشدُ و ٌاوّ ديٍَاُ.دَدايُوَ و ُِوىو كُطًَكِ بُ سيَ
دايكي بُطثايِ دَطتًَكِ لُ ػامن داو وٍِ لةُ دَسيةاّ بريوخُياآلٌةُوَ ًٍَِايةُوَ دَسآ و     
وسياّ دَوسو بُسيَِ كشدوُوَ. خؤػبُختاٌُ كُغ ئاطاّ لُ ِاتٍةُ رووسَوَّ وةُ ٌةُببىو. بةُ     

 ُطشَتِ سؤراٌِ سابىسدووً دَخىاسد.دصيُوَ لُ بٍُوَوشِا طُيشّ ئىوًَذّ دَكشد و لٌُاخُوَ ذ
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كُوشيُ يادّ يُكُوري جاسّ ديتٍآ ئىوًذّ و ُِسوَك ئُو سؤرَ دَلي بؤّ لُ تاطةُوَ ضةىو.   
 لُ ثشِ رٌُ جرًََمُيُكِ جىاُ لُ ئىوًَذيُوَ ٌضيك بؤوَ و طىتِ:

 لُ ويَىاُ ئًؽ ثًَتُ. ،بُ ياسوُتِ خؤ  تا وُتبُخآ وَسَ ،ئىوًذ -
 وَآلوِ دايُوَ:ئىوًَذ بُ ئُدَباٌُوَ 

 ُِس ئًَظتا بُخضوُ  دَطًُ. ،وَّ بُ ضاواُ -
 دايكي لُطُسخؤ طىتِ:

 ئُو خاصيُّ كُ قظُّ دَطُأل كشد ئُوَ رٌُكُيُتِ. -
بُ وسديًُكُوَ دَ سوخظاسّ رٌُ جرًََمُكًُ سوواٌِ. رًٌَكِ جىاُ و باآل بةُسص بةىو لةُؾ و    

يَزيَكِ وًَؽ كشاو كُ ًٍَِذَّ ديكُّ جىاُ قز دس ،السو ئٌُذاً سيَك و ثًَك و ضاو طُوسَ و جىاُ
كشد بىو. رٌُ جرًََمُكُ بآ ئاطا لُ ِاتٍُ رووسَوَّ وُضؤوَ ًٌَى واَلآ و ئىوًَذيؽ كاسَ ًٌىضُ 

 تُواوَكُّ واص زيَ ًٍَِا و بُ دواّ رٌُ جرًََمُكُيذا ئُويؽ ضؤوَ ًٌَى واَلآ.
بُسَو ثًمىاُ ِا  و ِةُوىوواٌِ  ثىوسَ فشاٌك بُ ُِػتاويًُوَ  ،كاتآ كُضىويٍُ ًٌَى واَلآ

فُسوىوّ ِؤَلِ وًىاٌاُ كشد. دَو ضٌُذ طُعاتُّ كُ لُ واَلآ ثةىوسَ فشاٌكةآ وًَةىاُ بةىويَ     
ضٌُذ جاسيَكامن ئىوًَذ دووساو دووس ديت بُآلً ئُو كُ لُ ِاتٍآ وُ بآ ئاطا بىو ِةُس خةُسيكِ   

قظاٌُوَ دَطُأل ِاوطةُسَكُيذا  ئُدماوذاٌِ كاسَكاٌِ بىو. ُِس ضٌُذجاسيَكِ كُ ئىوًَذً بُ دًَ 
دَديت دَلي وَلُسصَ دَِا  و ئاطشّ ذُطىوديًُ دَدَلًةذا بَمًَظةُّ دَطةتاٌذ و لةُ ذُطةشَتاُ      

 ٌُِاطًَكي َُِلذَكًَؼا.
جاسيَكًاُ كُ ئىوًَذ دَطُأل ِاوطُسَكُيذا خُسيكِ قظاُ بىو لُ ثشِ ضاوّ بُ وَ كةُو  و  

لُقاٌةةذ و بةةُ ئاوةةارَّ طُسطةةآلوّ كةةشد.  صاٌةةِ بُويًةةُوَ خةةُسيكي. بةةُ ئُدَباٌةةُ طةةُسيَكِ
ِاوطُسَكُّ كُ ئاطاّ لُ َُِلظىكُوتِ وّ بىو بُسَو الّ طُيشكشدٌُكُّ ئىوًَذيُوَ سوواٌِ و 

 كُوًٍؼِ ديت صَسدَيُكِ ِاتآ و ئُويؽ طآلوّ كشد.
 ُ ٌاضةاس بةُسَو الّ    ،دَبىوَ بآ ئُدَبِ ئُطُس ٌُضىوباوايُ ثًَؼآ و ضاك و ضؤًٌي ٌُكشدباية

ىوً و لُطُسَخؤ طةآلويَكي كةشد. ئىوًَةذ و ِاوطةُسَكُّ ِةُسدووكًاُ بةُ ئُدَبةُوَ        واٌُوَ ض
 وَآلوِ طآلوَكُياُ داوُوَ و لُ ئُذىاَلًاُ ثشطًي.

 ئىوًَذ كُ طُسدمُ ثشطًاساويًُكاٌِ ِاوطُسَكُّ ديت طىتِ:
سَِةةا خةةامن ٌؤػةةًٍِ  ،بةةشاصاّ خاَلؤرٌةةُ فةةشاٌكي ،ئاصيضَكةةًُ جةةٌُابًاُ سَِةةا خةةاتىوٌَ -

 وَ.ِاوطُس
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 ٌؤػري وَك بَمًَِ لُ ثًَؼذا ػتًَكِ لُ باسَّ وٍُوَ بًظتبآ طىتِ:
 ئُوَ سَِا خاتىوُ ئًَىَُ؟ -

 بُطُيشيَكُوَ تُواػايُكًي كشد و ثشطًي:
 بؤ وُطُس؟  ،بَُلآ -
بًظتىووُ كُ بابُ طُوسَّ خىا لًَدؤػبىوتاُ ًٌىَّ طةاواٌُكُّ داوَ بةُ ئًَةىَ.     ،ًِض -

 اٌبًٍي.ُِس بؤيُ صؤسً ذُص دَكشد بت
طُيشيَكِ ئىوًَذً كشدَوَ كُ دَطُأل ِاوطُسَكُّ خُسيكِ قظاُ بةىو ئةُوجا لةُ ٌؤػةًٍي     

 ثشطِ:
 دَتىامن ِؤّ ئُو خشثؼكًٍُتاُ بضامن و بثشطي؟ -

 ٌؤػري صَسدَ خٌُُيُكِ جىاٌِ ِاتآ و طىتِ:
مةُو  ُِسضٌُذَ ٌاػطىتشآ بُآلً داطتاٌِ رياٌِ ئًَىَ دًٌََى ُِوىو واَلُ خضً و قُوً و قً -

كُطىكاساٌذا طُسِاوَ و باطِ جىاًٌُ تؤػي لُ ُِوىواُ صؤس طةىآ زيَ بةىوَ. دَصامن كةُ ثًَؼةاُ     
 يُكًَكت خؤػىيظتىوَ بُآلً بابُ طُوسَتاُ ٌُيًَّؼتىوَ تؤ و ئُو ثًَكرت بطُُ و بؤ يُكرت بدي...
ئىوًَذ بُ ضٌُذ ٌُسوُ كؤكُيُكِ دسؤصٌاٌُّ طاختُوَ ثًَؼِ بةُ قظةُّ رٌُكةُّ طةش  و     

 تِ:طى
ُ    ،ئاصيضً - سَِةا خاتىوٌةآ ٌاسَذةُ      ،بُ ياسوُتِ خؤ  بُ وَبةري ًٍَِاٌةُوَّ سابةىسدووا

 وُكُُ.
ضىٌكُ ُِساطاٌِ ئُوَّ بىوً كُ بضامن دًٌََى بٍُواَلُ و خاو خًَضاٌُكاٌذا دَسباسَّ وَ ضًاُ 

 طىمت: ،طىتىوَ
 ٌا ُِس ذُصدَكًُ بضامن ِاوطُسَكُتاُ لُ باسَّ وٍُوَ ض دَصاٌَ؟ 

 بُ ئاواصيَكِ بُطتُصواٌاٌُوَ طىتِ: ٌؤػري
ببىوسُ، باػُ خؤ دَصاٌةَ جةاسّ    ،خىدا دَصاٌآ وَ ُِسطًض ًٌاصّ ٌاسَذُتًُ وًَ ٌُبىوَ -

 وايُ جَمُوّ صوامن بُ دَطتُ خؤً ٌاوًٍَآ. 
 بُ ئاساوًًُكُوَ بُ دًَ ئاواصَ ساطتطؤيًاٌُكُيُوَ ثًَكًٌُي وطىمت: 

ثًَؼت ٌُطىمت ض ػةتًَكتاُ   ،وَ ًِض ٌاسَذُ  ًٌيضىٌكُ  ،ئًَىَ خؤتاُ ٌاسَذُ  وُكُُ -
 دَسباسَّ وَ بًظتىوَ؟
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ٌؤػري تُواػايُكِ دَوىضاوّ ئىوًَذّ كشد و كُ ٌاسَصاوٌُذّ دَدَوىضةاوّ وًَشدَكُيةذا   
 خىيٍَذَوَ طىتِ:

 واصّ زيَ بًٍَُ و قظُكامن بُ ًٍَِذ ُِأل وُطشَ. ،ًِض -
 ئُوجا دَطتِ ئىوًَذّ طش  و دسيَزَّ دايُ:

خاَلؤرٌُ ئًَىُّ بؤ ئًؼًكِ ٌاسد بؤيُ بةُ تةُواوَتًي لةُ     ،سيٍاٌبىوسُ ،ياسوُتِ خؤتاُ بُ -
 بريجؤوَ.

دوايُؾ بةُ كىستةُ خةىا ذافًضيَكًةُوَ دَطةتِ ئىوًَةذّ طةش  و بةُدوا خةؤّ دا. دواّ          
سؤيؼتًٍاُ ئًذّ ئىوًَذً ٌُديتُوَ. طُعاتًَكِ ديؽ لُ واَلآ ثىوسَ فشاٌكةآ وايٍةُوَ و وةَ    

ّ ديتٍُوَّ جاسيَكِ ديكُّ ئىوًَذيُوَ دَِةُوىو جًًَُكىةُوَ دَسِواٌةِ بةُآلً     ُِسوا بُ ًِىا
ئىوًذ طىوطُيُكِ ٌُبىو. بُغًُ و خُفةُتًَكِ يةُكحاس طشاٌةُوَ لةُ واَلةآ ثةىوسَ فشاٌكةآ        

 ِاشيُدَسآ و دَطُأل دايك و باوكىذا ِاشيُوَ واَلآ.
د. ِةُس جةاسيَكًؽ   سؤرَكاٌِ دواتشيؼي ُِسوا بُ ًِىاّ ديتٍةآ وُِذيًةُوَ بُطةُس دَبةش    

كُوُِذيي لُال بىوايُ ئُوَّ بُ خُياَلىذا ِاتبايُ بؤ دَلدؤؾ كشدٌِ ئُو وٍذاَلُ بضكؤالٌُيُّ 
خؤوي ئُدماً دَدا. ئُو ورياتُّ بابُ طُوسَ بؤّ بُجًًََّؼتبىوً تىاٌاّ ئُوَّ دابىووةآ داوا و  

ّ دَطت لُبُس با  ثاُ ويظتُكاٌِ ئُو وٍذاَلُ بضكؤالٌُيُوِ ُِوىو ثآ بًٍَىُ دّ. بُبآ ئُوَ
كُوُوَ لُو ُِوىو ومًؤٌاٌُ ورياتًًًُ بؤ دَلدؤػًُ كىسَكًُ خُسد دَكشد كُ ُِوبىو. ُِوىو 
ُِفتُيُك ئُوً بُ جؤسَِا جن و بُسطِ جىاُ وياسيِ وٍذاآلٌُوَوَ دٌَا سدَوَ واَلآ جُوًمةُّ  

ن و بةُسطِ ثةًع و   بُآلً ُِفتُّ دواتش كُ وُِذّ دَِاتُوَ طُسداًٌَي ديظاٌُوَ بُُِواُ جة 
 دسِاوَوَ دَِاتُوَ و ًٍَِذَ ٌابىو   بىو ُِس كُطًَك بًذيبايُ صطِ ثًَِ دَطىوتا.

بُػًَكِ طاواٌُكُوي دايُ دَطت با  تا لُ جًًَُكًىذا بؤ سًٌََِىبًٍَآ و بؤً دَئًؼةًَكًُوَ  
ُ  ،غا يةُكًَك   بابًؼي دَضٌُذيَ كؤوثاًٌا و كاسخاٌاًٌذا كشدوُ ِاوبُؾ و بًُ ػًَىَيُؾ بىووة

لُثؼكذاساٌِ طُوسَّ ػاسّ تاساٌآ. داواً لُ با  كشد ضىًٌُتِ َُِلظىوسِاٌذُ و طُسثُسػةتِ و  
 بُسِيؤَ بشدٌِ كاسَكامن فًَشكا  و بابًؼي قبىَلِ كشد و ثًَؼِ خؤؾ بىو.

صؤس بُ وسديي طىآ بؤ قظُكاٌِ با  سِادَطش  و بُقظًُ دَكشد و لُ واوَيةُكِ صؤس كىستةذا   
سَكاُ ػاسَصا بىوً و ئُوجا بُ تًٌُا كاسوباسَكامن ُِوىو طشتٍُ دَطةت. دَرياٌةذا   لُ ػًَىَّ كا

لًُِض ػتًَكي كًُ ٌُبىو و تًٌُا ٌاخؤػًًُكِ كُ ُِوبىو ئُو وَصعُ ٌالُ باسَّ وُِةذّ بةىو   
 كُ بُسدَواً جُوًمُ ئاصاسّ دَدا.
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ُ بشِياس بىو وُِذّ ئُو سؤرَ بُ ُِصاساُ ًِىا و ئاوا  و ئاسَصووَوَ ضىووُوَ ئُو جًًَُّ ك
لُوآ وَسطشوُوَ و ُِسوَك جاسَكاٌِ دّ ئُو وُئىىوسَّ كُ ُِوىو ُِفتُيةُك وُِةذّ بةؤ    
دَيٍاوُوَ لُ كا  و طاتِ دياسيكشاودا وُِذّ دايةُوَ دَطةتي. ِةُس بةُ ديتٍةآ ئةُو طةُس و        

ي بةُ  وَصعُّ وُِذيًُوَ باوَػي ثًَذاكشد و كُوشيُ طشياٌآ. بُ قىسباُ و طُدَقُّ بىوً و دَطت
 لُ وُِذيي ثشطِ: ،طُسيذا ًٍَِا و دَلي دايُوَ

وُِذّ طًاُ ئُدّ ئُوَ بؤ ئُو جمُ جىاٌاٌُّ كُ ُِفتُّ ثًَؼىو بؤً كشِيت لُبُس ٌاكُّ  -
و ئةةُو جمةةُ كةةؤُ و دسِاو و ثةةًع و ثؤخآلٌةةُ  دَبةةُس كةةشدووَ؟ وُِةةذّ بةةُ دٌَطةةُ ثةةاك و 

 وَ بُسدا: وٍذاآلٌُكُّ خؤيُوَ دَوِ قظاٌِ كشدَوَ و ئاطشّ دَدَلِ
ئُو جالٌُّ دََلًَِ صؤسً خؤػذَويََ و ذُصيؼي لًًَاٌُ بُآلً واوؤرٌُ جُوًمُ ئةُواٌِ زيَ   -

طتاٌذوُوَ و ئُواٌُّ دَبُس كشدوُوَ. دَػَمآ كُ ئُو جمةُ ػةشِ و دسِاواٌةُؾ لةُ وٍةذاَلًَكِ      
 ُِتًىََلُ ُِس صيادَ. 

 تِ:وُِذّ بًَذٌَط بىو بُآلً لُ ثشِ ػتًَكِ بُ بريِاتُوَ و طى
دايُ وَ ذُص ٌاكًُ ياسيًُكاٌِ خؤً بذًَ بُوٍةذاآلٌِ ديكةُ بةُآلً وةاوؤرُ ئةُوامن زيَ       -

كاتةآ كةُ دَضةي ياسيًةُكاصيًاُ زيَ      ،دَطتًٍَآ و دَياٌذاتُ ئاسواُ و ئُوري  ياسيًاُ ثِ بكةُُ 
 بظتًٍَىُوَ واوؤرمن بُطُسوذا دَقًزيٍآ و لًَي دَدا. ئُوَتا تاصَؾ داغِ كشدووً.

 لُ ذُروُتاُ دَوِ خؤوي طش  ٌُكا دٌَطِ ِاواسً بُسص بًَتُوَ. لُ تاواُ و 
 بُ ضاوّ فشوًَظكاويًُوَ طُيشيَكِ وُِذيي كشد و ثشطًي:

 ئآ باػُ بؤ داغِ كشدّ. -
 وُِذيؽ كُ كىَلِ ُِطتا بىو بُ دٌَطًَكِ بُسصَوَ لُطُآلّ طشياًٌَِ دا وطىتِ:

ئةُو لةُ سِقةِ وةَ      ،ُكةُوِ ػةكاٌذ  ئةاخش ئةُو ئىتؤوبًَم   ،دَطُأل ئاسواًٌىاُ ػُسِ بىو -
لةًَي دا. وةاوؤرًٌؽ قةزّ طةُسّ طةشمت و       بُ عُسدّ دادا و ػكا وٍةًؽ تىتؤوبًَمُكُّ تىٌذ 

بشدوًُ وُتبُخآ و بُ كُوضكِ طُسً ثؼتُ دَطةتِ داغ كةشدً. كاتةآ كةُوَ لُبةُس ئةاصاسآ       
 قًزاٌذّ:دَوقًزاٌذو فىوً لُ دَطتُ طىوتاوَكًُ دَكشد واوؤرُ دَطتِ لُطُس صاسّ داٌاً و 

ئةُجماسَ بؤيةًُ داغ كةشدّ تةا تةُوبآ بةِ و        ،بًَذٌَط دَبِ يا بؤ خؤً بًَةذٌَطت كةًُ   -
 ٌُخَُلُتًَِ جاسيَكِ دّ دَطتت لُ ئاوؤصايُكاٌت بُسصكُيتُوَ.

وُِذيًُ ريكُآلٌُكًُ بُدًَ ًٌُِظكِ طشياٌِ ئُو سؤرَ طُخت و ٌاخؤػةاٌُوَّ بُطةُسّ   
 ُِس ئُوٌَذَ بىو ػًَت ٌُدَبىوً.بشدبىوُ وٍِ وَك ػًَتاُ زيَ كشد بىو و 
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وُِذيي دَئاوًَضآ طش  و واضي كشد. بشدوُوَ واَلةآ و دَطةتُ طةىوتاوَ ُِوكشدووَكةُيي     
وُسًُِ كشد.رواسَّ تُلُفؤٌِ واَلآ باسيي دايُ وُِذّ و داواً زيَ كشد ُِس كاتآ واوؤرٌُكُّ 

. ًٍَِةذًَ دَسبةاسَّ ئةاصاس و    لًَِ دا و يا ئاصاسّ دا تُلُفؤمن بؤ بكا و ُِسضِ ُِبىو ثةًَي بَمةآ  
سَفتاسَ دسٌِذاٌُيًًُكاٌِ جُوًمُّ بُاليٌُِ وُِذيًُوَ دَ دَلًذا بىو كُ بآ ئًدتًاس ئُو سؤرًَ 
تا ئًَىاسآ دداُ زيَ دَضريَِوَ دَبشد. ُِس بُ دواّ ئُوَوَ بىوً ضاويَكِ لُ جُوًمُ و كىسَِكةاٌِ  

وا تُوبآ كةًُ جةاسيَكِ ديكةُ صا  ٌةُكا      طىوس كُوُوَ و بًاٌرتطًٍَي. بشِياسً دابىو جُوًمُّ
 وُِذّ ئاصاس و ئُػكُدمُ بذا  و داغِ كا.

ئُو ُِفتُيُؾ وُِذيًُ بضكؤالٌُكُوي بشدَوَ ثاسك و سيَظتؤساُ و ُِوىو جؤسَ ياسيًُكِ 
وٍذاآلٌُ و جن و بُسطِ تاصَ و جىامن بؤ كشِيُوَ. بُ سِوواَلُ  ثًَذَكةًٌُي و دٌَاخًؼةذا خةؤيٍَي    

دَلي خىيٍَِ زيَ دَضؤسِا. ُِس جاسيَكِ كُ ضاوً بُ دَطةتُ بشيٍذاسَكةُّ وٍذاَلُكةًُ     ديٍَايُوَ و
دَكُوتُوَ دَلي دَطىػشا و ئاطشّ تؤَلًُ دَ دَلًذا طضاسَّ دَكًَؼةا. بةُآلً دووبةاسَ كةاتِ لًَةك      

ٌاضةاس بةىوً كةُ وُِةذّ بُسوةُوَ و سِادَطةتِ كُوةُوَ.         ،دابشِاٌُوآ ِاتُوَو بةُ ٌاضةاسيُوَ  
 وُِذّ ذُصّ ٌُكشد ياسيًُكاٌِ دَطَُلُ خؤيذا بُسيَتُوَ و طىتِ: ئُجماسَياُ

 باػُ؟  ،ئُطُس سآ بذَّ ياسيًُكامن دَطَُلُ خؤوذا ٌُبُوُوَ -
 ُِسضٌُذَ ِؤّ ئُو كاسَيي ضاك ُِطت دَكشد ثشطًي:

 بؤ ئاصيضَكًُ؟ وَ ئُواًٌُ ُِوىو بؤ تؤ كشِيىُ. -
    ّ و بةُ دًَ َُِلطشتٍةُوَّ ئىتؤوبًَمةُ     وُِذّ طةُسدمُ ثشِتاطةُكُّ دَ ياسيًُكاٌةُوَ بةشِ

 ثؤلًظًًُكُيُوَ وَآلوِ دايُوَ:
ثًَي خؤػُ ئُواٌُ ُِوىوياُ لًَةشَبَ تةا ُِفتُيةُكِ ديكةُ كةُ ِاشيةُوَ ياسيًةاُ ثةآ          -

تًٌُا ئًُ ئىتىوبًَمُ بضىوكُياُ كُ دَطريفاصيةذا جًَةِ    ،بكُوُوَ ذُصٌاكًُ ئُواٌُؾ خشاث بدي
 و بُ دصيُوَ ياسيِ ثآ دَكًُ. دَبًَتُوَ دَطَُلُ خؤوًذا دَبًُ

بُ دَوًُوَ ثًَكًٌُي و واضي كشد و بُ طؤصيَكُوَ داواً لًَكةشد ُِسضةًًُكِ ذةُصّ لًًَةُو     
ثًَِ ساطتُ با وابكا. دَلًٍاػةي كةشدَوَ لةُوَّ كُِةُس ضةٌُذيَكًؽ ياسيًةُكاٌِ خةشاث كةُُ         

 بآ و غُوآ غىا.ديظاٌُوَ ُِس بؤّ دَكشِوُوَ و ٌابآ بُ خشاث بىوٌآ ياسيًُكاٌِ ٌاسَذُ  
كاتِ خىا ذافًضيُ وُِذّ و طاالس دَطتِ يُكًاُ طش  و ضٌُذ ٌُِطاويَك لُ ثًَؽ وٍُوَ 
دَسؤيؼذي تا طُيؼتٍُ ػىَيٍِ سِادَطةت كشدٌةُوَّ وُِةذّ. طةُيشً كةشد وُِةذّ بُضةشثُوَ        
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ػتًَكِ بُ طىيَِ طاالسيذا دَضشثًٍَآ. ُِسضٌُذًَ طىآ َُِلدظةت ٌةُوضاٌِ باطةُكُياُ ضةًُ.     
 ىسّ وَسطشتٍُوَّ وُِذٍ ضاوَسِيَِ وُبىو. وُئى

وُِذيي بُو طثاسدَوَ و ئُواُ بُسَو الّ واَلآ جُوًمُوَ كُوتٍُ سِآ. ئُواُ سؤيؼذي و تالُ 
ضاويؽ وُ بىوُ ُِس طُيشّ دَطت َُِلتُكاٌذٌُكاٌِ وُِذيي دَكشد و دَطشياً. دواّ سؤيؼتٍِ 

 ئُواُ لُ طاالسً ثشطِ:
 ًِض ثًَىيظتًُكِ ُِبىو لُوٍِ بؼاسيَتُوَ؟  وُِذّ بُدصيُوَ ضِ دَطى ؟ -

 طاالس طُسدمُ غُواويًُكُّ بُسدايُوَ و طىتِ:
وُِذّ ئُوَّ بؤ باغ كشدً كُ واوؤرٌِ ُِوًؼُ ُِس ئاسوةاُ و ئةُوًٍِ لةُ بةاوَؾ      -

دَكا  و واضًاُ دَكا بُآلً قُ  جاسيَكِ ئُوّ لُكؤؾ و باوَػاُ ٌاكا.كاتًَكًؽ كةُ سؤراٌةُ   
بُآلً ثًًَاُ دََلآ كُ  ،ئُوًٍِ ٌاداتُ ئُو تا ئُويؽ وَك ئُواُ ػتِ ثآ بكشِآ دَداتُ ئاسواُ و

ػتتاُ كشِّ بُػِ ئُويؽ بذَُ. ئُو دَوِ ثاسضُيُكِ بضكؤالٌُّ بؤ سِادَديَشُ يا َُِلًذَدٌَةُ  
طُس عُسدّ. واوؤرًٌؼِ ضاوّ لًًَُ كُ كىسَِكاٌِ ػةتُكُّ بةؤ َُِلذَدٌَةُ طةُس      ،بُسدَوِ

َ عُسدّ و ض دٌَطاًٌ وةشدوو   ،ؽ ٌاكا. كُ وُِذيؽ تىوسَِ دَبآ و ٌاخيىا بُطزيذا ديَ و دََلةًَ
 وشاوَ ئُويؽ وَك دايكُكُّ ثشِفًع و ئًفادَ و سوح صلُ...

وُِذّ طكاآلّ دَلِ خؤّ كشدبىو و طاالسيؽ طكاآل  وٍذاآلٌُيًُكُّ وُِذّ دَطًَشِايُوَ 
بؤ ضشكُيُك لُ سؤيؼةذي وَطةتا و    و بٌُذ بُ بٌُذّ طًاُ و لُػِ وٍِ دَطىوتاٌذ. طاالس ُِسوا

 سووّ دَوَ كشد و ثشطِ:
باجِ! ئُوَ ٌاكشآ كاسيَكِ وابكُّ وُِذّ بًًٍٍَةُوَ الّ خؤوةاُ؟ ذُصٌاكةًُ وُِةذّ      -

باػُ بؤ بؤ ئُواُ ُِيُ وُِذيًاُ لُال بةآ بةُآلً  ئًَىةُ بؤوةاُ ٌةُبآ       ،بضًَتُوَ واَلآ واوِ
 وٍذاَلِ خؤواُ بُخًَىكُيَ؟

 ُو دَلؤثُ فشوًَظكُّ طُس بشرؤَلُكاصيي طشِيُوَ و وَآلوي دايُوَ:طُسً بُسدايُوَ و ئ
تؤَلُّ ئُوَّ كُ بؤ بُحمُػيُدّ ساصّ ًٌي دَطَُلًةذا بةزيي و    ،بؤ ئُوَّ تؤَلًُ زيَ بكٌُُوَ -

بؤ خؤػي وٍذاَلُكُّ بُ خًَىكًُ. بُآلً خىدا بؤ خؤػِ ئاطاداسَ و دَصاٌآ ضًي ٌةُكشد ِةُس بةؤ    
تا ٌُبًٍي بُآلً كَُلكِ ٌُبىو و ُِوىوّ َُِلىَػايُوَ. ئًذّ بُػِ وَ ئُوَّ ئُو سؤراٌُّ ئًَظ

 و وُِذّ ئُوُ بىو.
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جا ٌاصامن دَ واٌاّ قظُكامن طُيؼت و ًِضِ ٌةُطى  يةاُ    ،ئًذّ طاالس ًِضًذّ ٌُطى  
ُِس بُ دواّ تًَطُيؼتٍِ قظُكاٌِ وٍُوَ بىو كُ ئاوا بًَذٌَط بىو و وٍِ ئاوا دًٌََى ئُو بريو 

 شِ لُ ئاصاساٌُدا بُجًًََّؼت. خُياَلُ ث
ئاّ كُ ٌُصاُ بىوً كاتآ كةُ ثًَىىابةىوَ    ،طاالس صؤسّ باطِ ذُطشَتُكاٌِ وُِذّ بؤ كشدً

بُو ضن و ُِػت طُعاتُّ كُلُالً دَوًًٍََتُوَ دَتىامن ُِسضِ ٌاطىصووسيُكاٌِ ُِيُ ُِوىوّ 
 بؤ بربًِ و بؤّ قُسَبىو بكُوُوَ.

خاصيًَىشِا صاٌِ كةُ حمُػيةُد و وىذتةُسًَ بىوٌُتةُ رُ و      بُتُلُفؤٌُكاٌِ دَطُأل وُعظىووُ
 وًَشدّ تُواو و ُِوىو سؤرآ ِا  و ِاواسّ وُذتُسَوآ لُ واَلًَىَ بُسصَ. 

 وُعظىووُ خامن دَيطى :
حمُػيُد ئاَلىودَ بىوَ وَك لًَشَ و لُويَؼي بًظةتىوَ وىغةاصَ و تًةك و دسووواٌةُ كُػةِ      -

 قاضاغ فشؤػتًًٍَُ و ُِسبًٍا دَو سؤراٌُػذا طريا. بُسَُِلذا كشدووَو خُسيكِ قاضاغ  و
ُِسضةٌُذَ حمُػيةُد وًَشديَكةِ ضةاكًؽ      ،قظُكاٌِ وُعظىووُ خاًٌَي صؤس ثآ ٌاخؤؾ بةىو 

ٌُبىو بُآلً لُبُس ئُوَّ بابِ وٍذاَلُكًُ بةىو ذةُصً ٌةُدَكشد سؤرّ بةُو سؤرَّ طُيؼةتبايُ و      
 ىتِ:ئاواّ ببًٍي. وُعظىووُ خامن دَ دسيَزَّ قظُكاًٌذا ط

ضٌُذ جاسامن وىذتُسًَ ديىَو قظًُ دَطَُلذا كشدووَ ُِس ئُوَّ الّ خىا ٌاخؤػُ ئةُوَّ   -
ٌاسِاصيًًُكُّ صياتش لُطُس ئُوَ بىو  ،بُ حمُػيُدّ طىتىوَ و بُو رياٌُّ دَطُأل حمُػيُدّ ٌاسِاصيًُ

خؤً كةُوَ  وٍذاَلُكاٌِ  ،كُ حمُػيُد ًٌاصّ وابىوَ وُِذّ بُسيَتُ الّ ئُو. وىذتُسًَ دَيطى 
ضةِ بةُ خُياَلةذاِاتىوَ ٌاكةا وابضاٌةآ       ،ئُويؽ دَيُّوآ تىَلُ طُطُكُّ خؤّ بًًٍََتُ الّ وَ

وَّ لةُو خةىو و     ،ئُطُس طةُسً لُطةُس داٌابةآ ٌاضةىُ ريَةش ئةُو بةاسَوَ        ،قُسَواػِ ساطشتىوَ
 سَوػتُّ كُ ُِيُتِ ئًَظتاؾ ُِس ٌؤّ وّ بُطُس دَّ وُ دايُ كاكي! 

ِ   دََلآ ٌابآ بةًٍَُِاٌِ   بةشارمن طىٌةاِِ ضةًُ كةُ ٌاتىاٌةآ جطةُ لةُ         ،وُِةذّ ٌاقايةن بة
و ئًَىُؾ وُِذّ بكُيٍُ طةُسباس   ،و واوؤطتايًُؾ بكا ،وٍذاَلُكاٌِ خؤّ صياتش بُ خًَىكا 

و بَ باسّ كاسو ئُسكُكاٌِ؟ وًٍؽ دَ وَآلوًذا طىمت بُس لُوَّ كُ رٌُكُ  تُآل  دَّ دَبةىو  
 برييَكِ ئًُ سؤراٌُ  كشد بايُوَ. 

دوايةري   ،ُسًَ ضاو وبشؤّ بادَداُ و بُ ئاو و تاوَوَ دَسباسَّ ٌاسَصايُتًًةُكاٌِ دَدوا وىذت
 جاس كُ ديتىُوَ ثًَِ طىمت:
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ئُوَ ئًَظتا دَصامن ئُو بُطتُصواٌُ بٌُذَّ خىدايُ ضِ بُدَطت ئُو ثًةاوَوَ ضًَؼةتىوَ.    -
 ،دَطَُلًةذا بزيةُ    ذُو  جُسطِ ُِبىوَ كُ تىاًٌىيُتِ ئُو ثًٍَخ طاَلُّ دَطَُلذا ِةَُلكا  و 

ُِس ضٌُذَ ئُو دَوِ ئاَلىودَ ٌُبىو كُضِ لُ بُخت سَػةًُ وةَ ئةاَلىودَؾ بةىو. بةؤ خةؤً و       
وٍذاَلُكاُ كًُ بىويَ  ئُويؼي زيَ بىوَ طُسباس. ضٌُذ جاسيَكامن بشِياسدا بضي و بُطتادّ بُسطشّ 

لُطةُس سووّ ريةاٌِ    و صؤساٌباصّ وادَ ِؤػبُسَكاُ بَمًَي و بًُ جؤسَ طايُّ ػىووِ ئُو ثًاوَ
 خؤً البُسً بُآلً تشطاً.

ضٌُذيَ جاساًٌؼي ويظتىوَ خؤوِ ثآ بُ تُآلقذاُ بذًَ بُآلً لُوَّ تشطاوً حمُػيُد ياُ خؤً 
 ضىٌكُ ئُو ثًاوَ دسٌِذَيُ ُِسضِ بَمًَِ لًَِ دَوَػًَتُوَ.  ،ياُ وٍذاَلُكامن بكىرآ

يََ ُِقُ وظتىُوُِقِ خؤوُ! ئُوَ باؾ دَصامن كُ تُواوّ ُِوىو ئُو بُآلياٌُّ بُ طُسً د
ُِوىوّ ئاِى ٌُِاطُّ ئُو رٌُ بًَذَسَتاٌُيُ كُوٍِ بُو سؤر سَِػةًُ طُياٌةذووَ وُعظةىووُ    
خامن ُِسوا قظُّ دَكشد و بُػُو  و صَوقًَكِ صؤسَوَّ باطةِ ئاَلىودَيًًةُ حمُػيةُدّ و داد و    

اس و خًض و ٌاُِوىاس و صَلًن بشِؤّ وىذتُسَوآ دَكشد بُآلً وَ بُوَّ كُحمُػيُد ئاواّ خؤ خى
كشدبىو كُ وىذتُسًَ وا بُ ئاػكشا لُالّ ُِوىو ضاك و خشاثًَكِ ضةِ خةشاث بةىو دَيطةى .     
ٌاسَذُ  بىوً. ُِسضٌُذَ وَ ًِضي لُ دَطت ٌُدَِا  و ئُوَ سِيًَُك بةىو حمُػيةُد خةؤّ بةؤ     

ُ دَطةتي ِاتبةآ   خؤّ َُِلبزاسدبىو و ٌُِطاوٍ تًَذا داويؼت. ثًَؽ جًا بىوٌُوَواُ ُِسضِ لة 
ئُدماوي داوَ تا ضاسٌَىوغ و سؤرواُ بًُ سؤرَ ٌُطا. بُآلً حمُػيُد دَواُ سؤراٌذا واػًَت و ػُيذا 
و طريؤدَّ وىذتُسًَ و َُِلظىكُوتُ جشثٍاٌُكُّ بىو بىو كُ رياٌِ بةُ ِةُسدووكىاُ بةُوَ و    

وىذتُسًَ خاٌةآ   خؤّ تاأل كشدبىو. تا طُسَدماً بُ ئاسَصووّ خؤّ طُيِ كُ ئُويؽ طُيؼذي بُ
بىو. وىذتُسَوًؽ بُ ويظتُكاٌِ خؤّ طُيؼت و حمُػيُدّ بُسَو الّ خؤيُوَ ساكًَؼةا. بةُآلً   

 ئًَظتا دَبآ ئؤباَلِ تاواٌِ ويَشاُ كشدُ و كىيَشكشدٌُوَّ رياٌِ وَ َُِلطشآ.
 وسدَ وسدَ كؤتايِ سؤرَكاٌِ طاَلآ ٌضيك دَبىوٌُوَو دَطُيؼذي و بشِياسً دا حمُػيُدّ ببًٍي و
داواّ زيَ بكًُ سؤراٌِ ثؼىوّ ٌُوسؤصآ وُِذّ بُسوُ الّ خؤً. ثًَؽ ئُوَؾ حمُػيُدّ ببًةٍي  
دَبىو باطُكُ دَطُأل  دايك و باسيذا بًٍَىُطؤسِآ. دواّ ًٍَِاٌُ طؤسِآ بؤ ضةىوٌُكًُ و وَسطشتٍةِ   
و سَصاوٌُذيًُ دايك و با  ضىووُ واَلآ وىذتُسَوآ. لُ دَسكةًُ دا و ساوَطةتاً. خةؤً بةؤ سِو    
 ،بُسِوو بىوٌُوَّ وىذتُسَوآ ئاوادَكشدبىو. واوذَصاٌِ وىذتُسًَ ُِس ضةاوّ بةُوَ بكةُوآ   

دَسكُكةةُ  ثًَكةةذادا و سووّ وَسطًَةةشِآ و قظةةًُ دَطةةُأل ٌةةُكا . بةةُآلً بةةُ ثًَضةةُواٌُّ بةةؤ   
ضىوٌُكاصيُوَ وىذتُسًَ دَسكُّ كشدَوَ و ُِسكةُ ضاويؼةِ بةُوَ كةُو  ضاكىضةؤٌِ كةشد و       
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كشدً. ُِسكُ ضىووُ ٌاو رووسآ ُِوىو كُه و ثةُزي ٌةاو وةاأل و ياسيًةُ      فُسوىوّ رووسيَِ زيَ
وٍذاآلٌُكامن ٌاطًٍُوَ. ُِواُ ئُو كُه و ثُالٌُّ كُ سؤراًٌَك دايك و با  بُو ثةُسِّ ػةادّ و   
ذُص و ئاسَصووَوَ بؤياُ كشِيبةىوً. ِةُواُ ئةُو كةُه و ثُالٌةُّ كةُ دواّ تةُآلقًَي تٌُاٌةُ          

ٍُوَ. ضىٌكُ ذُصً ٌُدَكشد دَطُأل ديتٍآ ُِس يُك  لُو ػةتاٌُ ئةُو   كُوضكًَكًؼي زيَ ٌُويظت
سؤرَ تاآلٌُّ سابىسدووً وَبري بًٍَُوَ. وَك بَمًَِ وىذتُسًَ لُطُسٌخ و سوواًٌٍُكامن طُيبآ. بُو 
صَسدَ خٌُُيُوَ كُ ُِوًؼُ ثًَِ تًَكشِا دَبىوً و بُ ُِواُ عًؼىَو ٌاصَ تايبُتًُكُّ خؤيُوَ 

 ثشطِ:
 بُ داخ و ذُطشَتُوَ طُيشّ ػتىوُكُكاُ دَكُّ؟ضًُ صؤس  -

 بُ اللىوتًَكُوَ ػاٌُكاصيي َُِلتُكاٌذُ و وَآلوي دايُوَ: ،طُسدمًَكِ القشتًًَاًٌُ دايُ
ٌُ لُبُس حمُػيُد و ٌُلُبُس ًِض كُطًَكًؽ ُِوىو ئُواًٌُ لُال ثىولًَكِ قَُلبُ. يُكًَك  -

ُِس لُ ٌاخؤػِ و بطشَو بةُسدَ و ٌةُداسّ و   بُذُطشَتُوَ دَسِواٌآ كُ بُ ُِوىو تُوٌُِ خؤّ 
ٌُبىوًٌُدا طُوسَ بىوبآ ٌُك وًٍَك كُ لُ واَلَََُ باسيذا ُِسضةِ دَطةتي بةؤ بشدبةآ بُئٌُةذاصَّ      

 تُواوّ تُواوَوَ ُِبىوَ  وتٌُاٌُ   ئًَظتا لُ جاساًٌؽ صياتش. 
ُ جاسِيُكةُوَ  وىذتُسًَ كُ قظُكاصيِ بُالوَ صؤس ًِض و ثىوض و بآ واٌا ئُرواسد بُطاَلت -

 لًَىيَكِ باداو طىتِ:
 دواّ تُآلقذاًٌَؼت؟ -

 بًٌُؼاٌُّ ثُطٌُذيُ قظُكاٌِ طُسيَكي لُ قاٌذ و طىمت:
دواّ تُآلقًؼي. ُِس ئًَظتاكُ ئُوٌَذًَ طاواُ و بىوُ و داسايِ ُِيُ كةُ كُطةاٌِ وَك    -

ئُوَ بةىوَ كةُ   ئًَىَ بُ خُوًٌؽ ٌايبًٍَ، ئُطُس طُيشّ ػتىوُكُكاًٌؼي كشدبآ ُِس تًٌُا بؤ 
 ئُوُكًاُ بؤ وَ ٌُبىو ئًذّ دَلًٍاً كُ ئُوُ كًاُ بؤ تؤؾ ُِس ٌابآ.

 وىذتُسًَ راسَ خٌُذَيُكِ كشد و طىتِ:
ئُو ُِوىو سيًَُ  بشِيىَ و ِاتىوّ ُِس بؤ ئةُوَّ طةاواُ و بىوٌُكةُ   بةُسِووّ وةَ       -

ُاللىوتًًُكُوَ و بةآ  دادَيُوَ؟ دَّ باػُ ثًَي واًٌُ لُوَ صياتش ًِض ئًؼًَكِ ديكُ  ُِبآ. ب
ِةةًض طىيَذاٌةةُ قظةةُكاٌِ ئةةُو ضةةىووُ الّ طةةُسَوَّ رووسَكةةُو داًٌؼةةتي. طةةُسدمًَكِ وسدً 

 لُطُستاثاّ ويًُوَ دا و دَوَآلوًذا طىمت:
ُِيُ. ِاتىوً  ،ٌا وَ ئًؼِ طشٌطرتً لُ بُضاو داداٌُوَّ واأل و طاواٌُكًُ بُسووّ تؤدا -

 ُِسطًض ٌُدَِامت. كُوًَك وَطتاً و ئُوجا طىمت:حمُػيُد ببًٍي ئًؼي ثًًَُتِ بؤيُ دٌَا 
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بًظتىووُ حمُػيُد لُوَتُّ تؤّ ًٍَِاوَ ئًَظتا صَظيُتِ ئًؽ كشدًٌَؽ وَ بُسخؤّ ٌةادا.   -
 بُسِاطتِ ثًاويَكِ صيىوٌُ  بؤ رياٌِ خؤ  ديىَتُوَ!

 وىذتُسًَ كُ لُو طضاسَ و وُتَُلُك و ثالس وتريو تىادماٌُّ وةَ وَ صاَلةُِاتبىو خةؤّ ثةآ    
 سِاٌُطريا و طىتِ:

ئًؽ كشدُ يا ٌُكشدٌِ حمُػيُدّ ثُيىٌَذّ بُ خؤواٌُوَيُ ثًَىىاًٌُ ثُيىٌَذّ بُ ئًَةىَوَ   -
 ُِبآ ٌاكا ئًَىَ ثاسيَضَسو طُوسَّ ئُو خَُلكُ بَ و ئًَىُ ٌُواٌضاًٌبآ؟

 طُسيَكي لُقاٌذ و بُ دٌَطًَكِ طشَِوَ طىمت: ،بشؤيُكامن َُِلتُكاٌذُ
بُساطتِ تؤ ُِس وريدّ ئاَلىودَ و بآ ئًؽ و كاسو قاضاغ  ،فشّ تًٍَاكاخىا كًَى ٌُبًٍآ بُ -

 فشؤػت زيَ دَوَػًَتُوَ و قابًمتُ و بُغ.
 وىذتُسًَ قًزاٌذّ:

وَ دَصامن ئُوَ طةضاّ ئةُو    ،ئًذّ ئاوادًٌَي يُك وػُّ ديكًُ طىآ لًَت بآ ،بُطًُتِ -
ئةُوَؾ   ،ُ دَسُِقِ تةؤ كةشدووَ  كاساٌُّ ثًَؼىووُ كُ كشدوووَ دَيبًٍي، دَصامن كُ صؤسً خشاث
بُ خىداّ ئُواٌُ باؾ دَصامن و ُِس  ،ضاك دَصامن كُ بؤ طُيؼتٍُ حمُػيُديي رياٌِ تؤ كىيَشكشدَوَ

بُآلً بُ خىداّ وَسَِص بىو وً و  ،طضاو تؤَلُّ كشداسَ خشاثُكاًٌؼىُ كُ دَياٌبًٍي و ئاصاسً دَدَُ
آ. ُِس ٌُبآ تؤؾ ئًةذّ خةىيَي  بُبشيٍاٌةذا    ضًذيكًُ تىاٌاّ ئُو رياٌُّ ًٌُ و خؤً ثآ سِاٌاطري

وُكُ. بؤ خؤً بشطًي، وٍذاَلي بشطري! ِةًض ثةاسَ و ثىولًَكىةاُ ًٌةُ ثًَةِ بةزيَ، ثةًَؽ وًَةشد         
بُحمُػيُد كشدًٌَي رووسَكامن بُكشآ دَداُ  و ثاسَّ ئُواُ رياًٌَكِ وُوشَ و وةُرضياُ ثةآ سايةِ    

ئًَظتا ئُو خىدا ٌٌُاطُ ٌاًََِمآ رووسَكاُ بُكشآ  دَكشد و دَطُأل وٍذاَلُكاٌذا ثًَِ دَريايَ بُآلً
دََلآ ذُصٌاكًُ ثًاويَكِ غُواسَ ثآ بًٍَتُ ئُو بُس و واَلُوَ كآ دََلآ ئةُجماسَياُ تةُآل     ،بذًَ

 ئُوَ بؤ خؤػِ ًِض كُ تىاٌاّ ًِض كاسيَكِ ًٌُ. ،لُ وًٍؽ وَسٌاطشّ و وًَشد بُو ٌاكُيتُوَ
دَلي َُِلضىو بةُآلً ٌةاخي وا ثةشِ و لًَىاٌمًَةى بةىو لةُ       لُ بًظتٍآ قظُو دَسدو غُوُكاًٌُوَ 

بًَضاسّ و لٌُُفشَ  كُ بُ ًِض جؤسيَك طىيَي ٌُدايُ دَسدو طكاآليُكاٌِ وبٌُُِذً َُِلٍةُطشتَ.  
دَوطا  وكا  وئُو واوَيةُّ كةُ لُواَلةُواُ بةىوً بةُو ثةالس و تةىاٌخ و وُتَُلةُك وتاٌةُ و          

طاتاٌُدا ذُصً دَكشد ئًَؽ وئاصاس و صاوُكاٌِ ِةُوىو   تُػُساًٌُ ئاطشً لُطًاٌِ بُسدابىو. دَو
ذُصً دَكشد بُ ديتٍِ ئُو و بًظتٍآ طشياٌُكاٌِ ًٍَِذيَك غًُ و خُفةُتِ   ،بُ ضاوّ خؤً ببًٍي

 دَلِ خؤوًاُ ثآ بذَوُوَ.
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ثًَي خؤؾ بىو ئُو فشوًَظكاٌُّ ػُواٌُ لُ ضاوّ وَ ِاتبىوٌُ خىاسآ و داباسيبىوُ ئًَظةتا  
 َوَ بًٍَُ خىاسآ و داباسُ.لُ ضاوَكاٌِ ئُو

وَ ئًذّ ئُو سَِايةُ دَلٍةُسً و بُطةؤصو بةُصَيِ و وًّشَباٌةُّ جةاساُ ٌةُبىوً دَطةتِ         
ًٍَةذَّ غةُدسو طةتًُ و صؤسداسّ ثةآ ِسَواديةتي كةُ سَِةاّ دأل ٌاطةك و          ٌاُِوىاسّ صَواٌُ ِ

 وًّشَباٌِ كشدبىوَ رًٌَكِ دَلشَِقِ تابَمًَِ بآ بُصَيِ.
ًؼتباوايُ و سٌَخ و ئاصاس و ئُػكُدمُو غُوِ ئُو رًٌُ ديبايةُ  ذُصً دَكشد بُطُعا  داٌ

و ضًَزً زيَ وَسطشتبايُ. طُعاتًَكِ لُ واَلآ وىذتُسَوآ داًٌؼتي و بةُثالس و تةريو تىادمةُكامن    
خُسيكِ ُِطتاٌآ بىوً بشِؤً حمُػيةُد ِاتةُ رووسآ. كةُوٍِ     ،تاتىاًٌي ئاصاسً دا و خُفُمت دايُ

 ُيُكِ ئاصاساوياٌُّ كُوتُ طُس لًَىاُ و طىتِ:ديت تًَكشِابىو. صَسدَخٌُ
دََلًَةةِ بؤيةةُ ِةةاتىوّ تةةا دَو خاٌىوَيةةذا  ،صؤسبةةُخًَش بًَةةِ ،سَِةةا خةةاتىوُ ،بةةُه بةةُه -

 بريَوَسيًُكاٌت ٌىآ كُيتُوَ؟
 طُسدمًَكِ كًٍُ تؤصاٌُ و بُسِقُوًَ دايُ و بُتىٌذيُكُوَ طىمت:

بًَتُوَ صيٍذاٌآ تا بريَوَسيًُ تاأل و ثةشِ   تا ئًَظتا كاً صيٍذاًًٌُكت ديىَ دووباسَ بؤ خؤّ -
ئاصاسَكاٌِ سؤراٌِ صيٍذاٌآ وَبري خؤّ بًًٍََتُوَ؟ وَ لُ ياد و بريَوَسّ ئُو سؤر و ػُواٌُّ كُ 
دَطُأل تؤوذا لُبَ طاثًتًَكًذا بُطُس بشدووُ تُسيق دَسيُوَ و ػُسً دَوطةشآ ض جةاّ صيٍةذوو    

ئًُ صبَمذاٌُؾ و ثًَي ديَشَ ٌاوَ لُبُس ئُوَّ بىوَ كةُ  كشدٌُوَّ ئُو ياداٌُ. ئُطُس ِاتىومشُ ٌاو 
 سؤراٌِ ثؼىوّ ٌُوسؤصآ وُِذّ بُسوُ الّ خؤً.
 حمُػيُد لُو قظاًٌُ تُواو تىوسَِ بىو و طىتِ:

َ  ،كُوًَك ًَِىاػرت .. دَصامن كةُ ضةاوَسِيَِ ئةُوَّ ٌةِ     ،ساوَطتُ و دابُصَ با ثًَكُوَ بةشِؤي
آلً ُِس بؤ ئُوَّ كةُ بضاٌةِ وةَ صؤس لةُوَ طةُوسَتش و      وُِذّ بذَوُ تؤ و بُ تؤّ بظثًَشً بُ

 بُوالوَ تشً كُ تؤ بريّ زيَ دَكُيتُوَ باػُ و ًِض قظُيُكي ًٌُ بُآلً وُسجي ُِيُ.
صاٌةةًي ئةةُو ِةةًض و ثىوضةةُ دَيةةُوآ وُِةةذّ بكاتةةُ طةةُسًٌََضَّ طُيؼةةذي بةةُ ئاوةةاٌخ و 

 وَوَ دَطتبُجآ طىمت:وُبُطتُكاٌِ خؤّ. بُو ػاسَصايِ و ٌاطًٍُّ خىو و سَوػتُكاٌِ ئُ
ئًةذّ   ،ثًَىيظت ٌاكا خؤتامن لُطُس طشاُ كُُ ضىٌكُ ثُػًَىاُ بىووُوَ و ُِطةتاً بةشِؤً   -

ضىٌكُ بُو صوواٌُ وًَشدّ دَكُوُوَ و لُواٌُػُ بىوٌِ وُِةذّ   ،لُوُودوا ُِس باطًؼِ ٌاكًُ
آ كُ سؤراٌةِ  سٌَطُ ِاوطُسَكًُ بُو ُِس ساصّ ٌُب ،ُِس ببًَتُ وايُّ ٌاخؤػِ و بُدبُختًُػي

 واٌطِ ٌُِطىيٍىاُ بُ وُِذيًُوَ بُطُس بُسيَ.
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حمُػيُد بُبًظتٍِ قظُكامن دَبريو خُياآلٌُوَ ضىو. دَوضاٌِ ئًَظتا لُبُس خاتشّ تًَكةذاُ و  
َُِلىَػاٌذٌُوَّ وًَشدكشدٌُوَ دسؤيًٍُكًُ ِةُس ضةىًٌَكِ بةىوَ وُِةذيي بُطةُس دَكاتةُوَ و       

ِ ثًَشؤصوٌُذاٌةًُ كُوتةُ طةُس لًَةىاُ. لةُ جًَةىَ قًةت        دَيًٍَشيَتُوَ الّ وَ. صَسدَ خٌُُيةُك 
 بىووُوَ و طىمت:

بُآلً ئًَظتا كُ بُباػِ بري زيَ دَكُوُوَ طُيش دَكًُ  ،وَ بؤ بشدٌُوَّ وُِذّ ِاتبىوً -
بؤيُ ثُػًَىاُ بىووةُوَ   ،بىوٌِ ئُو دَبًَتُ بُسطشّ و لُوثُسّ بُختُوَسّ و خؤؾ طىصَساًًٌُ

بؤيُ تكا دَكًُ سؤراٌِ ثؼىوَكاُ لُبةُس وَّ وًَشدَكةًُ ديَتةُوَ     و ئًذّ ئًؼًَكِ ديؼي ًٌُ.
ذُصٌاكًُ بُ ديتٍةآ وُِةذّ بشِياسَكاصيةاُ لًَةك      ،واَلآ خؤواُ با وُِذّ ُِس لُالّ خؤ  بآ

 ُِأل بىَػًٍَُوَ.
بُبآ خىا ذافًضّ واَلُكُيامن بُجًًََّؼت و حمُػيُديؼي دَطًَةزاوّ بةريو خُياآلٌةذا بُتةٌُآ     

َو واَلآ بابُّ بىووُوَ. وَك سؤريَي السووُ بىو كةُ حمُػيةُد، وُِةذيي ِةُس بةؤ      ًَِؼتُوَ. بُس
دًٌََشيَتُوَ. ُِسطًض بُ برييذا ٌُِا  كُدَطتِ دَ صاغِ ٌشاوَ و َُِلدُتاوَ. دَسِيًَُوذا بشِياسدا 
بضي و ًٍَِذيَك ػت بكشًِ ضىووُ ًٌَى ػاسيُوَ و لُ كؤطايُكِ طُوسَ ضةىووُ رووسآ و بةُ سَو   

سخِ بمىوصاٌُوَ ضىوً و ضةُسخُكًُ بةادا. طةُسقاَلِ َُِلبةزاسدٌآ بمةىوصيَكِ بةىوً كةُ        الّ ضُ
 دٌَطًَكِ ئاػٍا بُسَو الّ خؤّ بشدوُوَ.

 خاتىوٌآ  ئُظيُدّ ضؤٌَ؟ -
بُالّ دٌَطُكُوذا ئاوسِيَك دايُوَ. ئاغاّ كٌُعاًٌي لُبُس دَوِ خؤوذا ديةت. بةُ ديتٍةآ    

ُ ضةاك و ضةؤٌِ و ئُذىاَلثشطةًُّ ئاغةاّ كةٌُعاٌِ      ويي صؤس دَلدؤؾ بىو و بُ طُسوًُوَ كُوشي
كشاطًَكِ ثًاواٌُّ كشيبىو. ساوَطتا تا وًٍؽ لُ كشِيٍآ بىووُوَ و ثًَكُوَ لُ كؤطاكُ ِاتًٍُ 
دَسآ. لُطةةُسداواّ ئةةُو ضةةىويٍُ قاوَخاٌةةُّ     )تةةُسيا(  و بةةاٌطِ كًَةةك و قةةاوَّ كةةشد.  

 بُوًّشَباًٌُوَ طُيشيَكِ وٍِ كشد و طىتِ:
َ ئًَظتا لُ باسَّ سٌَط و سوو و باسّ دَسووًٌُوَ لُ بةاس و دؤخًَكةِ بةاؾ داُ و    وَك دياس

لُجاساُ طُػرت ديٍَُ بُسضاواُ وٌَا؟ دَذاَلًَكًذا كُ صَسدَخًٌُُ بُلًَىاٌُوَ بىو ضاوً بُسداٌةُوَ  
 و وَآلوي دايُوَ:

ٌُواوً تا  لُوَتُّ دَطَُلُويذا ،ساطتًُكُّ ضٌُذ واٌطًَكُ لُ وريدَكًُ جًا بىووُتُوَ -
تًٌُا ئاسيؼُيُكِ كةُ ٌاسَذةُمت    ،دآ سؤر بُ سؤر ذاَلي ضاكرت دَبآ. وسدَ وسدَ ديَىُوَ طُسَخؤ

دَكا  و ئاصاسً دَدا دووسضيُ لُ وُِذّ كىسِوُوَ كُ بُطىيَشَّ بشِياسّ دادطا دساوَتُوَ بةابِ و  
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ُ خةؤوَ ٌةاطشآ   وُِذّ بة  ،الّ ئُوَ. بابًؼِ دواّ رًٌٍَّاٌُوَّ و بُ ِؤّ ئُوَّ كُ رٌُكُّ
 ُِطتاوَ بشدوويُتًُوَ الّ واوِ و بُخًَىكشدٌآ وُِذّ بُ واُ طثاسدووَ. 

ئاغاّ كٌُعاٌِ بُ داخًَكُوَ طُسيَكِ باداو كُوتُ بريو خُياآلٌُوَ. دواّ ضٌُذ دَقًقًَكاُ 
 بًَذٌَطًُكُّ ػكاٌذ و ٌُِاطًَكِ دسيَزّ َُِلكًَؼا و طىتِ:

ُتُوَ و دَطتي زيَ كشدؤتُوَ. ئًَظتا بُتًٌُا دَريي وًٍؽ ُِس لُ ِاوطُسَكًُ جىدا بىوو -
 و سؤراُ بُسِآ دَكًُ، بؤيُ صؤس ضاك ُِطت بُ تًٌُايًًُ تؤ دَكًُ و دَقظُكاٌت دَطًُ.

ئاغاّ كٌُعاٌّبًَذٌَط بؤوَ. ثُدمُّ دؤػاو وزَّ بُطُس لًَىّ فٍحاٌِ قاوَكُيةذا ديٍَةا و   
وّ بريو خُياآلٌُوَو وَ بةُ ئُفظىوطةُوَ تةًَي    دٌَطؤكُكِ ٌضوِ زيَ ديٍَا. كُوتبىوَ ًٌَى طًَزا

 َُِلذَسِواٌِ وطُيشيي دَكشد. لُ ثشِ طُسّ بَمٍذ كشد و ساطتُوخؤ دَضاواصيُوَ ساوا و طىتِ:
ئُطُس سآ بذَيت و بؤ خؤ  ئاسَصوو  لُطُس بآ ُِس لُبُس ُِوىو ئُو ويَكضىوٌُ ُِوُ  -

ٌاٌُّ ًٌَىاصيةاُ باريةاًٌَكِ ِاوبُػةِ    اليٌُاٌُّ كُ ُِواٌُ و لُبُس ُِوىو ئُو وُسجُ يُكظةا 
ثًَكُوَ دَطت ثآ بكُيٍُوَ. بُ ُِس دووكًؼىاُ حمُػيُدّ ساصّ دَكُيَ تا وُِذيؼت بذاتةُوَ  

 و لُبشّ ئُوَؾ ُِسضِ بًُوآ دَيذَيٍآ.
بآ ُِطت و خىطت ضاوً لُ دَوِ كٌُعاًًٌُوَ بشِيبىو. ئُويؽ بُ كةُفىكىأل و تاطةُيُكِ   

ٍذَ و ئُو سؤرَ خؤػاٌُ دَدوا كُ ثًَكُوَ دَطةُأل وُِذيةذا ثًَكًةُوَ    صؤسَوَ دَسباَّ رياٌِ ئاي
دًٌََري و دَواٌبآ. بَُلًٍَِ دا ئُطُس ثًَؼًٍاسَكُّ قبىأل كًُ ُِسضِ لُ دَطتِ بآ بؤ طًَشِاٌُوَ 

 و ًٍَِاٌُوَّ وُِذّ بؤ بُسوباوَػي دسيَغِ ٌُكا.
رياٌةُ بةآ ئاكاوةُّ طةُأل      ئةُو  ،قظُكاٌِ ئاغاّ كٌُعاٌِ وًٍاُ دَبري و خُياآلٌُوَ بةشد 

حمُػيُديي وٍِ بُساوبُس تُواوّ ثًاوّ دًٌايُ بآ وتىاٌُ كشدبىو. ذُصً ٌةُدَكشد جةاسيَكِ دّ   
تةاصَ دَِةا  وسدَ وسدَ    ،دووباسَ ئُو رياٌُ تاأل و ثشِئًَؽ و ئاصاسَّ سابىسدووً تاقِ بكُوةُوَ 
َلكاتُوَ و جًَِ ئُو ئاساوًُّ بًَىُوَ طُسَخؤ و ًَِىس ببىُوَ ٌُوذَويظت تؤفاًٌَكِ ديي زيَ ُِ

بطشيَتُوَ. لُوَؾ كُ ئاوا ساطتُو خؤ و بىيَشاٌُ و بآ ثٌُا و ثُسدَ ويظت و داوايُكةُّ بةُ سِوو   
ئًذّ ًِضِ ديكًُ خؤ ثةآ بُساوبةُس ئةُو وادَ وبَُلًٍَةُ ػةن و ثُيتاٌةُّ        ،داداً تىوسَِ بىوً

 ساٌُطريا كُ ثًَِ دَداً. 
 َكُ َُِلطش  و بُ تىوسَِيًُوَ طىمت:بُسِقُوَ جاٌتايُكًُ لُطُس وًَض

 بُدوعا ئاغاّ كٌُعاٌِ. -
 كُ ئاغاّ كٌُعاٌِ صاٌِ تىوسَِ بىو وً بُ داواّ لًَبىسدٌُوَ طىتِ: 
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 بُياسوُتِ خؤ  سيبىوسَ. ،ببىوسَ، دََلًَِ قظُكامن ٌاسَذُتًاُ كشدّ -
 ُِسوا بُ دًَ ُِطتاًٌَىَ طىمت:

 ذ َُِلٍُطشً و طىيًَاُ ٌُ دَوآ.ُِوَلذَدًَ قظُكاٌِ ئُو سؤتاُ بُ ٌُِ -
ئاغاّ كٌُعاٌّبُبآ ساوَطتاُ ثاسَّ وًَضَكُّ دا و بُ دواّ وٍذا بُسِاكشدٌُوَ ِاتةُ دَسآ  

 و لُ دواوَسِا باٌطِ كشد:
 تكا دَكًُ ضٌُذ دَقًقًَكاُ ساوَطذي. ،خاتىوٌآ ئُظيُدّ -

 ُِسوا بُدًَ ٌُِطاو ُِساو كشدًٌَىَ طىمت:
 ًَىَدا ًٌُ ئاغا.وَ ض قظُيُكي دَطُأل ئ -
تكا دَكًُ ُِسوا كُوُ دَسفُتًَكي دٌَآ تا ُِس ٌُبآ بُالٌِ كُوُوَ داواّ لًَبىسدٌتةاُ   -

 زيَ بكًُ و ثؤصػتاُ بؤ بًٍَّىُوَ.
 ثؤصػُكُتامن قبىوَلُ. -
تةًٌُا ذةُصً    ،بُآلً باوَسِكُُ ًِض وُبُطةتًَكِ خةشاثي ٌةُبىوَ    ،دَصامن ُِس لًَي دَلطريُ -

ُو ذُصاًٌُ كُ دَوًَكُ ُِوَ و ُِسطًض ثًًَاُ ٌُطُيؼتىوً ػتًَك بَمًَي. تكا دَكشد ًٍَِذيَكِ ئ
 دَكًُ كُوًَك ساوَطذي.

 ٌاضاس ساوَطتاً و سووً دَ ئاغاّ كٌُعاٌِ كشد و طىمت:
ئاغاّ ئاصيض وَ ٌُ بُسدّ طُس دآلُ و ٌُ ثُيزَّ ثًَذا طُسكُوتَ و طُيؼذي ثًَِ بُذُصو  -

 ئاسَصووَكاٌتامن.  
اٌّكُوٍِ ًٍَِذَ بُسِ  و تىوسَِيًًُوَ ديةت دَطةتِ بةُ ًٌؼةاٌُّ سِادَطةتًُ      ئاغاّ كٌُع

 بُسصكشدٌُوَ و طىتِ:
داخةىا بُطةُ يةاُ     ،داواّ لًَبىوسدُ دَكًُ ،داواّ لًَبىسدُ دَكًُ ،داواّ لًَبىسدُ دَكًُ -

 ُِوذيع دووباسَّ كُوُوَ؟
 لُو كشدَيُّ خؤً ثُػًَىاٌبىووُوَ و طىمت:

 ُ دَكًُ ٌُ دَبىو ئاوا َُِلضي.وًٍؽ داواّ لًَبىسد -
 ئاغاّ كٌُعاٌِ بُدٌَطًَكِ دَلذاسياٌُوَ طىتِ:

ٌا ئًَىَ ُِقتاُ بىو لُ بُساوبةُس قظةُ بةآ ثُسوايةُكاٌِ وةَ تةىوِسَبَ. ضةىٌكُ ئًَةىَ          -
كىتُكًَكِ قىسطِ رياٌتاُ وآ كُوتىوَ. ُِس بؤيةُ ُِقتاٌةُ كةُ ٌةُتىاٌَ ِةُسوا بةُ ئاطةاٌِ        
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وَ ئةُو ُِقةُتاُ دَدَوةآ و لةُو بةآ ثُسوايًًةُّ كةُ         ،ىأل كُُرياًٌَكِ ِاوبُػِ ديكُ قب
 بُطُوسَيِ خؤ  سياٌبُخؼَ.  ،ِاتًؼُ طُس صوامن و بُ صاسوذا ِا  داواّ لًَبىسدُ دَكًُ

 بُ ئاوارَّ دَطت  داواً لًَكشد كُ ًِضًذيكُّ لُطُس ٌُسِوا و طىمت:
 تكا دَكًُ ئًذّ ئُو باطُ ُِس لُ بري بُسٌُوَ.  -
 اٌُوآ ئاواً وَآلوِ سَتكشدٌُوَ بذٌَُوَ؟ياٌِ دَت -

ثًَكًٌٍُي بُ ضُقاوَ طىويًُكُّ ِاتآ. بُسِاطتِ ثًةاويَكِ ضُقاوَطةىو بةىو و ِةُسوا بةُ      
ئاطاٌِ واص ٌُدًٍََِا. ئاغاّ كٌُعاٌِ كُوٍِ بُ ًَِىسّ ديتُوَ صياتشّ غريَ  ثُيةذا كةشدَوَ   

ٌُِطاو بُ ٌُِطاو ضةىوَ ثةًَؽ. بةُ     ،دووباسَ دَسكُّ قظاٌِ كشدَوَ و ئُجماسَياُ بُ ثاسيَضَوَ
ثًَضُواٌُّ ويظتِ ئاغاّ كٌُعاٌِ كُ ذُصّ دَكشد ُِسضِ صووتشَ وَآلوةِ دَوةُوَ خةؤً لةُ     
طًَمًُ دَدا و دوايُؾ لُ بُساوبُس ثشِكًَؼِ و طىوسبىوُ و ثًَذاطشتٍةُكاٌِ ويةذا داواً زيَ كةشد    

 واَلُوَواٌذا ساويَزيَكِ بكًُ.وؤَلُ  بذا دَسباسَّ ئُوُ ًٍَِذيَك بري بكُوُوَ و دَطُأل 
دواّ طُعاتًَكِ خىدا ذافًضيي زيَ كشد و بُسَو واأل كُوشيُوَ سِآ. دَتُواوّ ئةُو سيًَُيةذا   

 ُِس بريً لُ قظُو ثًَؼًٍاسَكاٌِ ئاغاّ كٌُعاٌِ دَكشدَوَ.
دَتشطةاً ئةُويؽ ِةُس وَك حمُػيةُدّ تةًٌُا       ،لُ قبىأل كشدٌآ ثًَؼًٍاسَكاٌِ دوو دأل بةىوً 

بُختُوَسيُ بذا  و بُكشداسيؽ ٌُِباٌُّ بُتاأل بآ. ُِسكُ طُضيُوَ واَلةآ صؤس بُطةُس    دسومشِ
طىسِواٌُوَ وُِذيي ديت ئُوَ لُ ذُطاسآ دَطُأل طاالسيذا طُواُ دَكا. لُ خؤػًاُ قشيؼكاٌذً 
و ئُويؽ كُ بُديتًٍَي بُ سِاكشدٌُوَ بُسَو الّ وٍُوَ ِا  دَباوَػًَي طش  و واضةباسامن كةشد.   

باػُ حمُػيُد ئاوا صوو َُِلدَُلُتاو بُ خُياَلِ خؤّ ويظةتبىوّ   ،دَوذيت باوَسًِ ٌُدَكشد بُوَّ
 خؤػًُكًُ زيَ تًَك دا  و وريد كشدٌُوَكًُ زيَ َُِلىَػًًٍََتُوَ. 

 ثًَكًٌٍُي بُ طًَمًُتًًُ حمُػيُدّ ِا  و بُ ػادواًٌُوَ لُ وُِذيي ثشطِ:
 ئاصيضَكًُ كآ تؤّ ًٍَِايُوَ ئًَشَ؟ -

 ّ بُصواًٌَكِ ػرييٍُوَ كُلُ خؤػًاُ دٌَطِ دَلُسصّ و طىتِ:وُِذ
بابةُ طةىتِ     ،بابُ حمُػيُد وٍِ ًٍَِا و سيَِ داوَ تا تُواوّ سؤرَكاٌِ جةُرٌآ الّ تةؤ     -

 سؤراٌِ جُرٌآ ُِوىو ُِس الّ دايكت بُ تا خؤً بُ دواتذا ديَىُوَ.
  دووباسَ وُِذيي دَئاوًَض طشتُوَ و واضي كشدَوَ و طىمت : 

 بُخًَشبًًَُوَ. ،ُِس بُخًَش بًًَُوَ ئاصيضّ دَلُكًُ -



 230 

بُ طاالسً طثاسدَوَ تا ياسيًُكُياُ تُواوكُُ. ِاشيُوَ ٌاو ِؤَلةآ و بةاٌطِ دايكىةي كةشد.     
دايكي لُ وُتبُخآ بىو و باٌطِ كشدوُ ئُوآ. ضىووُ وُتبُخآ و طآلوً كشد. دَذاَلًَكذا كةُ  

 سوًُوَ واض دَكشدُ طىمت:سوووُتُ طُسوىو طىسَِكاٌِ دايكىي بُ طُ
 بُ ياسوُتِ خؤ  سيبىوسَ كُ ئُوسِؤً بُتًٌُا بُ جًًََّؼذي. ،واٌذوو ٌُبِ -

 دايكًؼي بُ طُسوًُوَ وَآلوِ طآلوَكُّ داوُوَ و طىتِ: 
ٌاصامن ئُوسِؤ خؤس لُكاً الوَ ُِآلتىوَ كةُ حمُػيةُد بةؤ خةؤّ وٍذاَلُكةُّ ًٍَِاوَتةُوَو        -

 ّ دايكت بُ تا بؤ خؤً بُ دواتذا ديَىُوَ.ثًًَؼِ طىتىوَ جُرٌآ ُِس لُال
 بُ دٌَطًَكِ بُسصَوَ ثًَكًٌُي و طىمت:

دَوضاٌِ طًَمُ بُآلً ُِسطًض ثًَىىاٌُبىو تا ئُو ئٌُذاصَيُ طُوزَ وطًَن و طُحلؤو كةُودَُ   -
 بآ و ئاوا بُ ئاطاٌِ َُِلدَُلُتآ!

 دايكي بُطُسطاوًُوَ طُيشّ كشدً و ثشطِ: -
 ىتىوَ كُ َُِلدَُلُتاوَ؟بؤ؟ باػُ ضًت ثآ ط -

 كىسطًًُكًُ بُسَو الّ خؤوُوَ سِاكًَؼا و بُ دًَ داًٌؼتًٍَىَ طىمت:
ئُطُس ئًؼت ًٌُ فُسوىوُ داًٌؼَ ضىٌكُ بُطُسِاتُكُ دووس و دسيَزَ وبُ ثًَىَ واٌةذوو   -
 دَبَ.

 دايكًؼي كىسطًًُكِ بُساوبُسّ وَ ساكًَؼايُ بُسَ خؤّ و طىتِ:
َ بابضامن ض بىوَ و ض جادوويُكت لُ ياسؤّ كشدووَ! ُِس لةُ ضةشكُّ   خًَشاكُ صوو بًطًَشَِو -

ًَؼةًٍاسآ         سِوو بُسِوو بىوٌُوآ وىذتُسَوآ و ضةىوٌُ وةاَلًَِ وتةا ديتٍةآ ئاغةاّ كةٌُعاٌِ و ث
خىاصبًًٍَُكُّ ُِوىويي بؤ طًَشِايُوَ. ثًَكًٌٍُي بُ جىوَلُ جىوَلةُكاٌِ دايكةي دَِةا  ضةىٌكُ     

كِ سووّ طُؾ دَبؤوَ و ٌُِذَ دَقًقاُ خةُياآلوّ دَِاتةُ بةُس    جاسيَكِ طُسّ بادَدا و طاتًَ
 ضاواُ. دواّ تُواو بىوٌآ قظُكامن دايكي ثشطِ:

 ،دَصامن تؤ بؤ خؤ  ئُصوىوٌِ تُواو  ُِيُ كُ لُوَآلوذاٌُواٌذا ثُلُ ٌُكُّ ،سَِا طًاُ -
ئاغةاّ  ئُطُس ذُص  لًًَُ وًَشدّ بكُيُوَ واضةاكرتَ ساوَطةتِ تةا بابةت و خاَلةت دَسبةاسَّ       

 كٌُعاٌِ قظًَكِ بكُُ و دَسباسَّ وّ ثشغ و سِايُكِ تُواو و لًَكؤَلًٍُويَكِ بكُُ.
 ػامن َُِلتُكاٌذ و طىمت:
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ساطتًًُكُّ ًِض بشِياسيَكي ًٌُ لُوَّ صياتش ئُو ضٌُذ سؤراٌُّ كُ وُِذّ وًىاٌِ وٍةُ   -
كِ بةىوَ كةُؾ و   بُسٌاوُيُكِ داًٌَي كُ صؤس بُخؤػِ ئُو ضٌُذ سؤراٌةُ سابةىيَشآ و ُِسضةؤًٌَ   

 ُِوايُكِ ػادّ و خؤػًًُّ بؤ بشَِخظًٍَي.
 دايكي ثشطِ:

 ئُدّ وَآلوُكُّ ئاغاّ كٌُعاٌِ  دَبتُضِ؟ -
 ُِسوا بُ دًَ ُِطتاًٌَىَ لُطُس كىسطًًُكُّ طىمت: 

دواّ جُرٌآ كُ طُسً طىوك بىو برييَكِ ذًظابًؽ لًُ باسَيُوَ دَكُوُوَ، ذُص ٌاكةًُ   -
طؤػُكُوي لُ اليُ بريّ خؤً لُوّ صيةاتش بًُِضةِ ديًةُوَ طةُسقاأل     ئُو ضٌُذ سؤراٌُّ جطُس 

 كًُ.
كىسطًًُكًُ بشدَوَ جًَِ خؤّ و بُسَو الّ رووسَكُوةُوَ كُوشيةُ سِآ تةا ُِسضةِ صووتةشَ      

 جمُكامن بطؤسًِ. دايكي باٌطِ كشدوُوَ و طىتِ:
دَتشطي  ،كُخؤ  طؤسِّ بُ ياسوُتِ خؤ  وَسَوَ وُتبُخآ با صووتش ئًؼُكاُ تُواوكُيَ -

 لُ ثشِ وًىاُ بًََ و ئًؼُكاُ بُ ًٌىَ ضَمِ سيًٍٍَُوَ.
 بُُِوتًُكُوَ ِاشيُوَ وُتبُخآ و ثشطًي:

 بؤ ئًُ ػُو وًىاصياُ ُُِ؟ -
 دايكي طُيشيَكِ ٌاقايالٌُّ كشدوآ و طىتِ:

ئُوَ ِؤػت لُ كىيًَُ؟ ئُدّ ئُو ػؤ بشِياس ًٌُ خىاصبًًٍَُ ساذًمُّ بًََ؟ بُثؼتِ دَطتي  -
 ىضُواٌآ خؤً دا و طىمت:لُ ًٌَ
باػةُ ِةُس ئًَظةتا ديَىةُ      ،ُِس لُبرييؼي ٌُبىو، يُكحاسّ و بُتُواوَتًي لُبريضىو بةؤوَ  -

ياسيتاُ.بُخؤػراَلًُوَ ضىووُ رووسآ و بُ ثُلُ جمُكاصيي طؤسِيَ و ضىووُوَ وُتبُخآ و كُوشيُ 
ريو خُياَلِ خؤػيذا ياسيذَداٌآ دايكي. بُسدَواوًؽ ئُو قظُّ دَوُّويظت بًكًُ دَوًَؼك و ب

 ديٍَاو دَبشد ٌُكا ببًَتُ ِؤّ سَِدماٌِ دايكي. دايكي كُ بُ ئاَلؤصيًُكُّ صاًٌي ثشطِ:
 سَِا ًِض بىوَ؟ ٌاسَذُمت ديًَُ بُسضاواُ. -

 طُسدمُ ثشِ غًُ و ذُطشَتُكُوي دَ سووخظاسَ وًّشَباٌُكُّ دايكىُوَ بشِّ و طىمت:
 لُ با  بكًُ.دَوُّوآ داوايُكِ لُ ئًَىَ و  ،بَُلآ -

دايكي كُ ضاوَ ثشِ لُ فشوًَظكُكاٌِ وٍِ ديت ئًؼةُكُّ بةُجآ ًَِؼةت. بًٌُطُساًٌةُوَ     
 طُيشيَكِ كشدً و طىتِ:
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دَلًٍابُ ئُطةُس لةُ دَطةت ئًَىةُبآ ِةُس ضةًُك بةآ بةؤ           ،ُِس ضًُكت ثًَدؤػُ بًَمآ -
 دَكُيَ.

 طُسً بُسدايُوَ و طىمت:
 تكاو و داوايُكًُ بؤ خؤً ًٌُ.  -

 ُ جاسِغ ببىو طىتِ:دايكي ك
 ئُدّ بؤ كًًَُ؟ وُِذّ! خًَشاكُ كضآ قظُكُ  بكُ ًٌىَ طًاٌت كشدً! -

 دَذاَلًَكذا كُفشوًَظكُكامن دَِاتٍُ خىاسآ و ثًَؼربِكًَِ داباسيًًٍَاُ بىو طىمت:
 ٌُْ   دَسباسَّ وُِذيؽ ًٌُ بَُلكُ دَسباسَّ ساذًمُيُ. -

 و دسيَزًَ دايُ:ضاوَ تُسَِكامن دَ سوخظاسّ دايكىُوَ بشِيَ 
تكا دَكًُ رياٌِ وَ و ُِوىو ئُو ئًَؽ و ئاصاس و دَسد و وُيٍُتًًاٌةُّ كةُ ضُػةتىَ     -

بًاٌكٌُُ ثٌُذ و ئاوؤرطاسّ و لًَطُسِيََ باساذًمُ بؤ خؤّ بشِياسّ رياُ و ئايٍذَّ خؤّ بةذا  و  
 ُِسضةةٌُذَ ،ئًَةةىَ بةةُ ٌاضةةاسّ و بةةُ ٌابةةُدَلِ خةةؤّ بةةُوًَشدّ وةةُدَُ و ٌاضةةاسّ وُكةةُُ  

 خىاصياسَكُػِ لُ ُِوىو طُسيَكُوَ تُواو كاوأل بآ.
واضًَكِ طُسوِ لُ سِوووُتآ كشدً و بُ دٌَطًَكةِ   ،دايكي بُ طؤصَوَ دَ باوَػًَِ وَسيٍَاً

 لُسصؤكُوَ طىتِ:
ًَؼةتت وةَ و بابةت ثٌُةذ و           ،دَلًٍابُ كضُكًُ - لةُو ريةاُ و دَسد و ئةاصاسَّ كةُ تةؤ ض

ضاٌِ ئُوَ ُِس تًٌُا تؤ بىو وّ كُ دَسد و ئةًَؽ و ئةاصاس    ئاوؤرطاسضياُ وَسطشتىوَ سٌَطُ واػب
ضُػتىوَ بُآلً خىدا بؤ خؤّ ػايُدَ كُ دَسدو ئًَؽ و ئاصاسّ وَ و بابًؼت لُ ئِ تةؤ كةُورت   

ضٌُذيَ ػُو بُ بآ تؤً بُطشياُ تا طبُيٍآ سؤر كشدؤتُوَ و ضةٌُذيَ ػةُواُ بابةت تةا      ،ٌُبىوَ
 ،وا بُ بًَةذاسّ داًٌؼةتىوَ و دَبةريو خُياآلٌةُوَ ضةىوَ     بُياٌِ ضاوّ خُويَِ لًَك ٌٌُاوَ و ُِس

 ثًَىىايُ ُِس تًٌُا ئُو َُِلُيُ و ُِواُ ئُوجاسَ بؤ ُِوىو ئًَىُ بُطُ.
 دَلي داكُو  و خُياَلي ئاطىودَ بىو. ،طىثاغ -

 دايكي صَسدَخٌُُيُكِ ِاتآ و طىتِ:
 خًَشاكُ ُِس بًٍُ وًىاٌُكاُ طُيؼتٍُجآ و ِاتَ. -

 صياُ طُسَ و بُسَكشدُ و خؤواُ بؤ ثًَؼىاصيًُ وًىاٌاُ ئاوادَكشد. بُ ثُلُ ئًؼُكا
ئُو ػُوَ وًىاٌُكاُ ِاتَ و خىاصبًًًٍَُكُ لُكُؾ و ُِوايُكِ خؤػِ و ػاديذا ئُدماً دسا 
و بشِياس دسا ُِفتُّ دواتش سآ و سَمسِ ػُكشاو خىاسدٌُوَكُؾ بُسِيَىَ بضآ. بشِياسّ واسَبشِيَ و 
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بؤ سؤراٌِ ثؼىوّ جُرٌِ ٌُوسؤصآ. بةُجمؤسَ ساذًمةُؾ بةُسِيَىَ بةىو تةا      طىاطتٍُوَؾ َُِلطريا 
 رياًٌَكِ تاصَ دَطت ثًَبكا.

ِةُوىو سؤرآ دٌَطةِ قاقةاّ     ،سؤرَكاُ ُِسوا بُ خؤػِ و ػايِ و َُِلثُسِكًَىَ تًَذَثُسِيَ
 ثًَكًٌٍُآ كُغ و كاس و ػادّ و ػٌُطىَلًُ وُِذّ دَ تُواوّ ًٌَى واَلًَذا دٌَطةِ دَدايةُوَ و  
صسوُّ بىو و ئُو ٌاوَّ ثشِ دَكشد. جُرٌِ ٌُوسؤصآ بةُ ِةُوىو خؤػةًُ بةُِاسآ و بُتةُواوّ      
جىاًٌُكاًٌُوَ طُيؼتُجآ وِا . ُِوىو ئٌُذاواٌِ واَلآ بُ خاو خًَضاٌةُوَ ِةُس لةُ بةُياٌِ     
صووَوَ َُِلذَطتاُ و تا دسٌَطاًٌَكِ بُ ئًؽ و كاساٌُوَ خُسيك دَبىوُ دَطةُأل ئُوَػةذا ػةُو    

 كِ ػُوآ ًٌىَّ ئًؼُكاُ ُِسوا بُ ًٌىَضَمِ دَواٌُوَ.دسٌَطاًٌَ
دوايًًُكُّ سؤرّ دياسيكشاو ِا  و دواّ ػةايِ و صَواوٌَةذو ئاِةٌُطًَكِ تًَةشو تُطةُه      
ساذًمةةُؾ ضةةىوَ ٌةةاو وةةاأل و ذةةاأل و ريةةاٌِ خؤيةةُوَ. بةةُوَّ كةةُ دَوةةذيت بُتةةُك وًَةةشدَ  

 صيىوٌُيًًُكُّ خؤيُوَيُتِ خؤػراأل بىوً.
جُرٌِ ٌُوسؤصآ ُِوىوّ بُ ػادّ و َُِلثُسكآ و خؤػةًًُوَ تًَثةُسِّ و   ثؼىوّ سؤرَكاٌِ 

دووباسَ غُوِ دووسيًُ وُِذّ ُِوىو طًاٌِ داطششيُوَ. سؤرّ ثاصدَُِوِ فُسوَسديٍآ بىو كُ 
حمُػيُد ِا  و وُِذّ دَطَُلُ خؤيذا بشدَوَ و بُ سؤيٍُوآ وُِذّ سؤرَ خةؤؾ و ػةاديًُكاٌِ   

 وًٍؽ بُطُس ضىوُ.
ُ ئاغاّ كٌُعاٌِ بُ ِؤّ خاأل و خاَلؤرًٌَىَ دَيٍاسد كُ ئُطُس سِآ بذَيَ بًَتةُ  ضٌُذيَ جاسا

خىاصبًًٍَُ. با  ٌاسِاصّ بىو و ٌُيذَ طُغياٌذ. جًاواصّ ًٌَىاُ صؤسيُ تُوُصياٌِ كشدبةىوَ بًةاٌىو و   
 ببىوَ سيَطش لُ بُسدًَ ِاوطُس طرييُوُ.

 
                  *        *        * 

 ٌط بىو و بُ سَبابُ خاصيًَِ طى :سَِا بًَذَ
طةُسووً دَطةىوتًَتُوَ و صوةامن     ،يا ثًاَلُ ضايُكي بةذٌَآ  ،بُ ياسوُتِ خؤ  كُوًَك ئاو -

 وػك بىوَ.
سَبابُ خامن لُجًَِ خؤيُوَ ُِطتا و دوو ثًاَلُ ضاّ تًَكشد و لُ بُسدًَ وَ و سَِةاّ داٌةا.   

 اصيآ كشد وطىتِ: سَِا ثًاَلُ ضايُكُّ خىاسدَوَ و سِووّ دَ سَبابُ خ
ئُو سؤراٌُ ًٍَِذًَ ضٌُُ داوَ كةُ دَلًٍةاً    ،ئُطُس ػاً ئاوادَيُ بُ ياسوُتِ خؤ  ٌاُ داٌآ

 طثًَذَ خامن واٌذوو بىويٍُ و ػُو تا بُياٌِ خُوٌآ بُ قظُو ضٌُُ لًَذاٌآ وٍُوَ دَبًٍآ.
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 لُو جُفٌُطُّ سَِاّ ُِس طًَكىاُ بُ ثًَكٌُري ِاتري و لُ وَآلوًذا طىمت:
ئًَىَ ًٍَِذَ ػرييَ دَدويََ كُوَ ئاطاً لةُ تًَثةُسِيٍِ طةُعاتُ وَختةاُ      ،ُ ثًَضُواٌُوَب -

كاتآ كُ طُس لُطُس ٌىوطًٍُكامن َُِلذَطشً ئُو دَوِ دَصامن ضٌُذ وَخت تًَثةُسِيىَ و   ،ٌاوًٍَآ
 وَ ُِس ئاطاػي زيَ ٌُبىوَ.

 سَبابُ خامن بُ طاَلتُوَ طىتِ:
دَبآ طثًَذَ خامن داًٌؼآ و  ،ُسِاتُكُّ خؤتاُ طًَشِايُوَئُوجا دواّ ئُوَّ كُ ئًَىَ بُط -

 طىآ بؤ قظُكاٌِ وَ بطشآ.
 سَِا بُدٌَطًَكِ بُسصَوَ ثًَكٌُِ وطىتِ: -
ُِس ٌُبايُ ساوَطتابايت تا وَ بُطُس ِاتُكةًُ دَطًَشِايةُوَ    ،تىو بِ و خىدا سَبابُ خامن -

ي طثًَذَ طًاُ بُطةُس ِاتُكةُّ   دَتشط ،بُو قظُّ كُ كشد  ،ئُو دَوُ ئُو قظُيُ  كشدبايُ
 وَ بُ ًٌىَ ضَمِ بُجآ بًََمآ و بُ ثًًَُكاُ بطشآ و بآ ثًًَُكاُ واص زيَ بًٍَِ. 

 صَسدَخٌُُيُكي كشد و طىمت:
وَ بُِةُوىو ئاسَصوويَكةُوَ بةؤ قظةُكاٌتاُ دادًٌَؼةي و طىيَتةاُ زيَ        ،بُ َُِلُ ضىووّ -

صوويِ بضةًَتُ ٌةاو جًَطةا. و وةَ و سَبابةُ      دَطشً.دواّ ٌاٌِ ئًَىاسآ سَِا وؤَلُتِ خىاطت بُ 
خاصيًؽ دواّ طُعاتًَك دَوُتُقآ ُِسيُكُواُ ضىويٍُ رووسَكُّ خؤواُ و خؤواُ خضاٌذَ ًٌَى 

 جًَطا طُسوىطىسَِكاصياٌُوَ تا خؤواُ بؤ سؤريَكِ ديكُ و باطًَكِ تاصَ ئاوادَ كُيٍُوَ. 
طةاسدّ صطةتاٌآ طةُسواً دَ    بُياٌِ صوو لُ خُوآ سِابىوً و ضةىووُ ذُطةاسآ. بةُكضَباّ    

تُواوّ لُػًذا طُسِا. ُِوا ّ ثاكِ بُياٌِ خُوّ لُ ضاوً سَواٌذَوَ و وَجؤػِ ًٍَِاً. ِاشيُوَ 
وىػُػيا باساًٌُكُوي دَبُس كشد و لُ واَلآ ضىووُ دَسآ. ثًَي ذُيف بىو دَو ِةُوا   ،رووسَكًُ

ؾ و دَلفشِيٍُّ لُ كًع خؤً بذًَ. ثاكُّ بُياًٌُدا لُ واَلآ سيًٍَىُوَ و سِاويَضكُّ ئُو ُِوا خؤ
بٌُُِطاوٌاُ بُسَو ثاسكُكُّ ٌضيك واَلآ سَِاوَ ضىوً و طُعاتًَكي دَ ثاسكًذا ثًاطةُ كةشد و   
ضًَزً لُو كضَباّ بُياًٌُّ وَسدَطش  كُ لُ دَوىضةاوّ دَداً. ُِطةتي بةُ بشطةًًُتًُكِ صؤس     

سَبابُ خةامن و سَِةا    ،َ رووسآدَكشد بُ ٌاضاسّ بُسَو واَلآ سَِاّ بىووُوَ. كاتآ كُ ضىووُو
 ُِس دووك ُِطتابىوُ.

 سَبابُ خامن بُ ديتٍآ وَ بُ ثًَكًٌٍُُوَ طىتِ:
ساطتًُكُّ بُياٌِ صوو كُ ِاشيُ رووسَكُتاُ و ضاوً بُ جًًَُ  ،طآلو طثًَذَ خامن ِاتٍُوَ -

 ضؤَلُكُتاُ كُو  بُ ثُلُ ضىووُ الّ خاتىوٌآ و طىمت:
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  ُِس بُسِاطتِ ساطتِ ُِآلتىوُ.خاتىوُ ثًَىىايُ طثًَذَ خامن -
 بُطُسطاوًُوَ طُيشيَكي كشدآ و ثشطًي:

 جا باػُ بؤ ثًَتىابىو وَ ُِآلتىوً؟ -
 سَِاؾ كُ ِاتبىوَ ذُطاسآ و ئاطاّ لُ قظُكاٌِ وُ بىو طىتِ:

سَبابُ خامن دَيطى  قظُكُّ دويٍَآ ػُوآ كُ طىمت طثًَذَخامن دَبآ طىآ بؤ قظةُكاٌِ   -
 واّ زيَ كشدووَ َُِلآ. وًٍؽ بطشآ ُِس ئُوَ

كُوشيُ يادّ قظُكاٌِ ػُوّ ثًَؼرتّ سَبابُ خامن و سَِةاّ. كُوشيةُ ثًَكةًٌٍُآ و تةاصَؾ     
ثُيي بُ وُبُطتُكُّ سَبابُ خاصيآ دَبشد. ُِسطًَكىاُ ضةىويٍٍُوَ وُتبةُخآ و ُِسكةُ ضةاوً     

 بُوًَضّ ساصاوَّ خىاسدٌآ كُو  صؤس بُ ئًؼتًاوَ دَطتي بُ خىاسدٌآ كشد.  
ضكُّ ٌاو ئُو ُِوايُ ثاك و بًَطُسدَ بىوَ ِؤّ ئُوَّ دوو ًٍَِذَّ سؤراٌِ دّ غةؤً.  ساويَ

 كاتآ كُ سَِا صاٌِ بؤ ثًاطُّ لُ واَلآ وَدَسكُوتىوً طىتِ:
-     ّ وةَ   ،ئاّ خؤصطُ باٌطِ وًٍؼت دَكشد تا ِةُسدووكىاُ ثًَكةُوَ ضةىوبايٍايُ ثًاطةُ

 بُتايبُتِ ُِواّ بُفشو باساٌاوّ. ،ػًَتِ ثًاطُّ ٌاو ُِواّ ثاك و بًَطُسدّ بُياًٌامن
دواّ قاوََلتًُ ُِوىو ثًَكُوَ ضىويٍُ ِؤَلِ وًىاٌاُ. سَِةا طةُيشيَكِ طةُعاتًَِ كةشد و     

 طىتِ:
طثًَذَ خامن ئُوسِؤ ًٍَِذيَكي ئًؽ ُِيُ و دَبآ طُعاتًَكتاُ بةُ تةٌُآ بةُجآ بةًََمي خةؤ       -

 ٌاسَذُ  ٌابَ بُ تًٌَُتاُ بُجآ ديََمي؟
جىاٌُكُّ سَِاً كشد ودَذاَلًَكًذا كُ دَدَلذا طتايؼِ جىاًٌةُ سَِةاً    طُيشيَكِ دَوىضاوَ
 دَكشد وَآلوي دايُوَ:

تكادَكًُ وَ بُ سيَطشّ كاسَكاٌِ خؤتاُ داوًٌََُ و ِةُسوَك سؤرَكةاٌِ ثةًَؽ ِةاتًٍَي      -
 كاسّ سؤراٌُّ خؤتاُ ئُدماً بذَُ.

كشد و دواّ طُعاتًَك لةُ  سَِا باطِ لُ ئاوادَبىوٌِ خؤّ لُ يُكًَك لُ كاسخاٌُجاتُكاٌذا 
واأل ضىوَ دَسآ. ضىوُ سَِا سؤيؼت و تا ِاتٍُويَؼِ كاسو ئًؼًَكي ٌُبىو بًكةًُ واً بةُ ضةاك    

 صاٌِ طُسيَك لُ ٌىوطًٍطُّ طؤظاسَكُ بذَوُوَ.
ُِوىو ِاوكاسَكامن بَُُِلُداواٌُوَ بُسَو ثًمي ِاتَ  ،كاتآ كُ ضىووُ رووسّ ٌىطًٍطُكُوَ

طًي و ضاك و ضؤًٌاُ لُطُأل كشدً. ئاغاّ وريصايًؽ ِاتُ طَُلةُ واُ  و  و بُطُسوًًُوَ لًًَاُ ثش
 طىتِ:
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ُِس ٌُبآ بةُالٌِ   ،ُِوىوواٌت تًَكشِا لُ بري ضؤتُوَ ،بُتاطُّ بًًٍٍُوَّ خاصيًَىَ بىويَ -
كُوةةُوَ ِةةُس بُضةةٌُذ سؤراُ جاسيَةةك تُلةةُفؤًٌَكِ بكةةُُ و لةةُ ذةةاأل و ئةةُذىاَلِ خؤتاصيةةاُ   

  لًَىاُ بثشطَ. بُػُسوًَكُوَ طُسً بُسدايُوَ و طىمت:ٌاَلًَري ،ئاطاداسكٌُُوَ
-  ُ باوَسِيؼةةتاُ  بةةآ ًٍَِةةذَ طةةُسقاَلِ كؤكشدٌةةُوَ و سيكدظةةتٍُوَّ     ،ِةةُقِ ئًَىَيةة

ٌىوطًٍُكاصيي كُ ئاطاً لُ بُطُسضىوُ و ِاتٍُوَّ ػُو و سؤراًٌؽ بشِاوَ. ػُواٌُ كُ ئًؼةُكامن  
وُّ كُ بُالّ تُلُفؤٌُكُوَ دَضىوً دَوضاٌةِ  تُواو دَبىوُ طؤظاسَكًُ وَبري دَِاتُوَ. ئُو دَ

 طؤظاسَكُتاُ جآ ًَِؼتىوَ وضىوٌُتُوَ.
 ئاغاّ وريصايِ صَسدَيُكِ كشد و طىتِ:

 ئًَظتاؾ ُِس لُ خىداّ بُ صيادبآ كُ جاسجاسَ بُدسٌَطًَكُوَ ئًَىُ  وَبريديَتُوَ. -
      ِ بًٌُؼةاٌُّ   بُوُيمُو تىوسَيًًُكُوَ طةُيشيَكًي كةشد. ئاغةاّ وريصايةِ ِةُسدوو دَطةت

 سِادَطت بَمٍذكشدُ و طىتِ:
باوَسِتاُ بآ ُِس وُبُطتي طاَلتُ بةىو و ًِضةًذّ. بةا     ،وَ داواّ لًَبىسدٌتاُ زيَ دَكًُ -

 بابضامن ئُوسِؤ بُ دَطتِ ثشَِوَ ِاتىوٌُوَ ياٌُ ٌا؟ ،لُواٌُ طُسِيَري
 ُ دَكُوُوَ.بؤتاُ سِوو ،ئُطُس تؤصيَكي لًَطُسِيََ و ًٍِذًَ بُقظاُ طُسٌُكٌُُ طُسآ -

 ئاغاّ وريصايِ قاقايُكِ لًَذا وطىتِ:
 فُسوىوُ ئُوَ ُِوىوواُ بًَذٌَط دَبري تا ئًَىَ دَسفُتِ سووٌكشدٌُويَتاُ بؤ بشَِخظآ. -

 ئُو ٌُِاطُيُّ دَطًٍُوذا ساوطشتبىو بُسَُِلذاً كشد و طىمت:
اتُكةُّ سَِةاؾ   ُِوىو ٌىوطًٍُكاصيي بؤ ًٍَِاوٌُوَ و ثًَىىايُ ئًذّ لُ كؤتايِ بُطُس ِ -

 ٌضيك بىوسيُوَ. ئاغاّ وريصايِ ُِسوا بُ دًَ ضىوٌُوَ الّ ٌىوطًٍطُّ كاسَكُيُوَ طىتِ:
بُياسوُتِ خؤ  دَطَُلىذا وَسَ ٌىوطًٍطُّ تا دَسباسَّ ئُوُ ًٍَِذيَك صياتش بذويَري بةُ   -

واّ ئاغاّ وريصايِ بُ ئاوارَّ دَطت دا ،دواّ ئاغاّ وريصايًذا ضىووُ ٌىوطًٍطُّ كاسَكُّ
لًَكشدً داًٌؼي. دَسطاكًُ بُدواّ خؤوذا داخظتُوَ و لُطُس كىسطةًًُكِ كةُ بُتةُك وًَةضّ     

 كاسَكُيُوَ بىو داًٌؼتي و دَطٍىوطُكاًٌؼي خظتٍُ طُسوًَضَكُّ.
ئاغاّ وريصايِ ٌىوطًٍُكاٌِ َُِلطشتَ و ُِسوا طُسثًَِ ضاويَكِ ثًَذا خؼاٌذُ. بُ سواَلُ  

 كُ دَطتٍىوطُكاصيِ دَخظتُوَ طُسوًَضَكُ ثشطِ:دياسبىو ساصيًُ. دَذاَلًَكًذا 
 دياسَ ئُواٌُ ئاوادَُ بؤ ضاث؟ -

 بُطُس لُ قاٌذًٌَكُوَ بؤ ساطتًُ قظُكُّ طىمت:
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تا ئًَىَ ثًَؼُكًُ ضاثكشدٌآ ئُواٌةُ ئاوةادَ دَكةُُ ئةُوًٍؽ ثامشةاوَّ ٌىوطةًٍُكامن        -
 ديٍَىُوَ و دَتاٌذَوآ.

 ُوَ طُيشيَكِ ٌىوطًٍُكاصيِ كشدَوَ و طىتِ:ئاغاّ وريصايِ بُ سَِصاوٌُذّ و خىسطٌُذي
 ُِس لُوشِؤوَ ئًَىُؾ كاسّ ضاث دَطت ثًَذَكُيَ. -

 لُ جًَىَ ُِطتاً و طىمت:
-    ّ دَلًٍةاً ئةُواًٌؽ ئًَظةتا     ،بُياسوُتِ ئًَىَ وًٍؽ دَضىُوَ واَلةآ خاتىوٌةآ ئُظيةُد

 دَسآ. ِاتىوٌُتُوَ. خىدا ذافًضيي لُ ئاغاّ وريصايِ كشد و لُ ٌىوطًٍطُّ ِاشيُ
دَطُأل ِاوكاسَكاًٌؼي ضٌُذ دَقًقًَكاُ كُوشيُوَ قظاُ و ئُوجا لةُ ٌىوطةًٍطُّ طؤظةاسآ    

 بُسَو واَلآ سَِايُوَ ِاشيُ دَسآ.
ُِس دَسِيًَُدا بشِياسَكًُ طؤسِا و واً بُ ضاك صاٌِ طُسيَكًؽ لُ واَلُكةُّ خةؤً َُِلًٍَىةُوَ    

 ٌذيَ سؤر بىو تاصَ دَِاشيُوَ. كمًمُكًُ دَقىفَمُكُيذا بادا و ضىووُ رووسآ. ئُوَ ضُ
ديَشو دَويَي َُِلشِواٌِ ُِسطًض دَطُأل واَلآ سَِةاّ بةُساوسد ٌةُدَكشا. ئةُو ِةُوىو تةابمؤو       

 دضيٌُُ ساصاواٌُّ ئُوآ لُكىآ كُ وَ ػًَتًاُ بىو بىوً و ئًَشَ لُ كىآ.
 :بُ خُياَلًَكِ ئاطىودَوَ لُطُس التُختًَكِ ختًَأل بىوً و لُ بَ لًَىاٌُوَ طىمت

 بُسِاطتِ ًِض جًًَُك وَك واَلُ خؤ  ٌابآ. -
 طُيشيَكِ ئُوالواليامن كشد و كُوشيُ خُياآلٌُوَ:

وَ ُِس ػُيذاّ واَلآ خؤوي و ُِس ئًَشَػي ثًَدؤػُ جا باًِضًؽ لُوػتُ جىاٌكةاسّ و   -
تابمؤ و لؤكظاٌُػِ تًَذا ٌُبآ. لُواَلآ خؤوذا ئاطىودًَ و ئُو دَلًٍايًًُؾ بةُ ِةًض ػةتًَكِ    

و ئُو دًٌايُّ ٌادًَ و ٌايطؤسِوُوَ. دَلًٍاً ئُطُس لُ سَِاؾ بثشطي ئُو واَلةُ  بةُ ِةُوىو    ٌا
بُطُسِاتُ تاأل و طىيشَكاٌِ سابىسدووتُوَ ثآ خؤػرتَ يا ئًُ ئاثاسشياٌُ طةادَ و بضةكؤالٌُ بةُ    

ذُشيُُ ئُو ئاثاسشياٌةُ طةادَ و بضةكؤلُو بةآ ػةتىوُك و كةُه و ثُلةُّ         ،رياًٌَكِ ئاساوُوَ
 َبزاسد.َُِلذ

طُيشيَكِ طُعامت كةشد صؤس دسٌَةط ببةىو لةُ جًَةىَ ُِطةتاً. صؤس بُتاطةُوَ طةُيشيَكِ         
 ئُوالواليامن كشد ذُصً ٌُدَكشد بُجًَِ بًََمي بُآلً ضاسَ ٌُبىو ُِس دَبىو سؤيباً.

دَطتي ساداػت ثاأل بُ دوطىُّ صٌَطُكةُوًٌََي   ،كاتآ كُ طُضيُوَ بُس دَسكُّ واَلآ سَِاّ
سَِةةاً ديةةت لةةُ  ،ئىتىوبًََمًَةةك وسيةةاّ كشدوةةُوَ. طةةُيشيَكِ دواوًَ كةةشد دٌَطةةِ ئًظةةتؤثِ

ئىتؤوبًَمًَكِ دابُصّ و كشيًَُكُّ دا. ُِس دووكىاُ بةُ دًَ صَسدَخٌُةُوَ طةُيشّ يةُكرتواُ     
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لةُوَؾ كُلةُ ثةًَؽ وٍةُوَ      ،كشد. بُديتٍآ سَِةاّ ٌُِاطةُيُكِ ئاطةىودَيًًًُ َُِلكًَؼةا    
 ٌُطُيبؤوَ واَلآ خؤػراأل بىوً.

 ئًَىَ تُػشيفتاُ بشدبىوَ دَسآ؟ ،آلوط -
 وًٍؽ ُِلُكًُ قؤطتُوَ و طُسيَكي لُ ٌىوطًٍطُّ طؤظاسَكُ دايُوَ.  ،بَُلآ -

 سَِا بُ دًَ دَسكُ كشدٌُويَىَ وَآلوِ دايُوَ:
كاسيَكِ ضاكتاُ كشدووَ كاتآ كُلُ واأل دَضىووُ دَسآ و ٌاضاس بىوً كةُ بُتةًٌَُتاُ لةُ     -

سَذُ  بىوً بُآلً ئًَظةتاكُ ئًَةىَؾ دَسفةُتًَكتاُ ثُيةذا كةشدووَ تةا       واَلآ بُجآ بًََمي صؤس ٌا
ٌاصاٌِ دَلي ضةؤُ َُِلذَضةىو بةُسدَواً     ،بضٍُوَ ٌىوطًٍطُّ طؤظاسَكُ صؤس ئاطىودَ و خؤػراَلي

 دَدَلِ خؤوذا دَوطى  ئًَظتا طثًَذَ خاصيي ُِس زيَ تىوسَِ بىو وُ.
وًذا تًَذَثةُسِيي و ضةىووُوَ ذُطةاسآ    كاتآ كُ بُبُسدَ ،سَِا خؤّ الدا تا بضىُوَ رووسآ

 دَخُياآلٌُوَ ضىوً: 
 بُطتُصواٌُ ٌاصاٌآ وًٍؽ لُو خشاثرت بىوً. -

سَبابُ خامن لُ دٌَطِ كشاٌُوَ و داخظتٍُوَّ دَسكآ ِاتُ ٌاو دَسكُّ واَلًَىَ و كةُ ِةُس   
 دووكًؼىاٌِ ثًَكُوَ ديت ثشطِ:

 ئًَىَ ثًَكُوَ بىوُ؟ -
 ذا طآلوواُ كشد ئُوجا سَِا طىتِ: وَ و سَِا ثًَكُوَ لُيُك كات

 لُبُس دَسكآ تىوػِ يُكرتّ بىويَ. ،ٌا -
 سَبابُ خامن وؼُػيا باساًًٌُكُّ لُ ُِسدووكىاُ وَسطش   و طىتِ: -
تا ئًَىَ ثؼىويَكِ دَدَُ و واٌذووتاُ دَذُطةًَتُوَ وٍةًؽ ػةتًَكِ خىاسدٌةُويَتاُ بةؤ       -

 ئاوادَ دَكًُ.
دواّ ئةُوَّ وؼةُػيايُكاٌِ بةُ داسيَةىَ كةشدُ بةُسَو الّ       طىثامساُ كشد و سَبابُ خاصيًؽ 

 وُتبُخًَىَ ضؤوَ. ثًَؽ ئُوَّ بضًَتُ رووسّ وُتبُخًَىَ لُ سَِاّ ثشطِ:
 ئُسآ بُ سِاطت خاتىوُ كاسَكاٌتاُ تُواو كشدُ؟ -

 سَِا بُ دًَ لًَكشدٌُوَّ طىَلِ طُسّ وَآلوِ دايُوَ:
َك ثًَىيظت بُ دَلةِ ِةُوىواُ بةىو و بةُ     بُ خؤػًًُوَ ئُوشِؤكاسَكاُ ُِوىوّ و ،بَُلآ -

 ثًَضُواٌُّ جاسَكاٌِ دّ ًِض طريو طشفتًَكي ٌُِاتُ سِآ.
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خؤ ئُطُس طريوطشفتًَكًؽ ِاتبايُ ثًَؽ ُِس ًِض ٌُبىو بُ دَلًٍايًًُوَ بابتاُ ِاسيكاسّ  -
 ُِس دَكشدُ و بُِاٌاتاٌُوَ دَِا .

قةزَكاٌِ بُطةُس ػةاُ و والٌةذا     سَِا دَطتُكاٌِ بشدٌةُ ٌةاو قزيةُوَ و دَذاَلًَكًةذا كةُ      
 بُسدَداٌُوَ طىتِ: 

ثةًَي خؤػةُ بةؤ خةؤً      ،ذُصٌاكًُ لُ ئُدماوذاٌِ كاسَكاصيذا داواّ ياسوُتِ لُ با  بكةًُ  -
 بُتٌُآ كاسَكاُ ئُدماً دًَ و سِاياٌثُسيٍَي.

لُو ويظتُ تىٌذ و تؤأل و باوَسِ بُ خؤبىوٌُ ثتةُوَّ خؤػةراأل بةىوً. ئةُو رياٌةُ طةُختُّ       
 ذا تًَُسِيبىو رًٌَكِ ثتُو و بُ خؤ و بُ ًَِض و تىاٌاّ زيَ دسوطت كشد بىو.كُثًًَ

سَبابُخامن لُدواّ ضٌُذ دَقًقًَكاُ بُ طةًًًٍُك و دوو ثةُسداغ ئةاوّ ثشتةُقاأل بُطةُسَوَ      
 ِاتُوَ ِؤَلآ. ُِسوا بُ دًَ داٌاٌآ ثُسداغُكاٌُوَ لُطُس وًَضَكُّ بُسدَػياٌُوَ طىتِ:

 يًٍَىَ تا ئًَظتا ضاوً بُ دَسكًَىَ خًَن بىو. لُ طبُ ،دَلي دَسضىو -
 سَِا كُ ثُسداغُ ئاوَ وًىَكُّ َُِلذَطش  طىتِ:

جةاساُ   ،وَك بَمًَِ لُ وَتُّ طثًَذَ خامن ِاتؤتُ ئُو واَلُّ وُ ئًَىَ خىوتاُ خشاث بىوَ -
 ٌُبىو.  ُِس لُ بُياًٌُوَ تا ئًَىاسآ بُ تٌُآ لُ واَلآ دَوايتُوَ و ُِسطًض ٌاسَِصايُتًًُكًؼت

 سَبابُ خامن لُطُس قٌُُفُكُ بُتًٌُؼت سَِاوَ داًٌؼت و طىتِ:
 ئُدّ ٌاصاٌَ دَو ضٌُذ سؤراٌُدا ضٌُذً خىو بُ ئًَىَوَ طشتىوَ. ،ئُسآ بُ خىداّ -

 سَِا ثًَكٌُِ و طىتِ:
كُواتُ ُِس لُ ئًَظتاوَ طثًَذَ طًاُ دَبآ بَُلًٍَىاُ بذاتآ كُ واص لُ كاسوبةاسّ طؤظةاسآ    -
 بًَت لًَشَ دَطَُلُ وُدا بزيُ . بًٍَآ و

لُو ُِوىو لىتف و طؤص و خؤػُويظتًُّ ئةُواُ تةُسيق    ،صَسدَ خٌُُيُكي ِاتُ طُس لًَىاُ
 دَبىووُوَ بؤيُ طىمت:

بُآلً ضبكًُ ٌةاتىامن واص لةُ    ،باوَسِتاُ بآ وًٍؽ ُِس ئاوا و صياتشيؽ ئؤطشّ ئًَىَ بىوضيُ -
ضةىٌكُ ئُطةُس بةُكاسوباسّ ئةُو طؤظاسَػةُوَ       ،  ئًؽ و كاسّ طؤظاسَكُبًٍَي و دَطتبُسداسّ

بؤيُ دوا بُدواّ دوصيٍُوَو ثُيةذاكشدٌِ   ،ٌُبىايُ وَ ُِسطًض بُ ئًَىَّ ئاصيضاُ ئاػٍا ٌُدَبىوً
 خؤػُويظتاٌِ وَك ئًَىَ لُو سيًَُوَ ُِس دسيَزَ بُ ئًَؽ وكاسَكاٌِ خؤً دَدًَ دَو طؤظاسَيذا. 

 ري. سَبابُ خامن لُ جًَىَ قًت بؤوَ و طىتِ:ُِسدووكًاُ بُقظُ قىتُكاٌِ وَ ثًَكٌُ
 بُ ياسوُتِ خؤتاُ خًَشاكُُ وَسٌُ طُسوًَضآ ٌاٌُكُ طاسدبؤوَ. -



 240 

 دَطتِ وًٍؼِ طش  و قًتِ كشدوُوَ. ،سَِا بُطىتٍآ ))بُ ضاواُ(( لُجًَىَ ُِطتا
 بُ دًَ ضىوٌُ طُس وًَضيَىاٌُوَ سَِا طىتِ:

 وَ كىرساو و وشدووّ فُسواٌِ ئاواً. -
بُخامن ُِسوَك جاساٌِ ثًَؼىو بُ طُلًقُيُكِ تُواوَوَ وًَضَكُّ ساصاٌةذبؤوَ. قةاثًَكِ   سَبا

طُوسَّ صَآلتُ دٌَاوَسِاطتِ وًَضَكُيذا ضاوّ لُ ئةادَوًضاد دادَطةش . طةُبُتُّ ضةىوكَُلُّ     
 طُوصَواتِ ثشِ لُ تىوسّ ئُغيؤدَ ئًؼتًاّ ُِوىو كُطًَكًاُ دَبضواٌذ.

ُ ئاسوآ و ٌُعٍاّ وػك وكؼىًؽ و طىيَض ئةاوّ لةُ دًَ و   كؤجًمُ واطتِ بضكؤالٌُّ ثشِ ل
 لُوطاُ ديٍَاُ. سَِا بُ ديتٍآ وًَضّ وا ساصاوَ دَطتِ ثًَكذاداُ  وطىتِ:

 بُسِاطتِ كاباًٌَكِ تابَمًَِ لًَىَ ػاوَُ. ،وَ ػُيذاّ طُلًقُّ سَبابُ خاصيًَي -
بةُسَو الّ وًَضَكةُوَ   سَبابُ خامن كُ بُخؤو بُ لُوةُ بشدمًَكةِ طةثِ بُصَعفةُساُ ساصاوَ     

 دَِا  طىتِ:
 تكا دَكًُ لُوًَ صياتش ػُسوُصاس وُكُُ.  ،ئًَىَ ُِوًؼُ دَطَُلُوٍذا بُلىتفَ ،خاتىوُ -

بُلُوُ بشدمُكُّ زيَ وَسطش  و لُطُس  ،سَِا بَُُِلُداواٌُوَ كُوتُ ياسوُتًًُ سَبابُ خاصيآ
 وًَضَكُّ داٌا و طىتِ:

 طًض لُ خؤوَ بُكُطذا َُِلٍادًَ.ئاصيضً تؤ بؤخؤ  دَصاٌِ كُوَ ُِس -
 وًٍؽ بُاليٌُطشيُ سَِايُوَ طىمت:

وًٍؽ ُِس دَطُأل سَِا خةاتىوًٌَي و ثًَىىايةُ ئًَةىَ لةُ طةُلًقُ و واَلذاسيًةُدا وَيٍةُو         -
 ِاوتاتاُ ًٌُ.

سَبابُ خامن ئُجماسَياُ بُ قاثًَكِ قةىوَلِ فةُخفىوسّ ثةِش لةُ ػةمُّ قًىةُ طةُوصيُوَ لةُ         
 آ و طىتِ:وُتبُخآ ِاتُوَ دَس

 واّ تىخىدا ًٍَِذًَ ٌاص وُدٌَآ دَتشطي لُ خؤػًًاُ ػمُكًُ زيَ بُسبًَتُوَ. -
 سَِا ُِسوا بُ دًَ صَسدَخٌُُيُكِ اللًَىاٌُوَ طىتِ:

ًٍَةذَ بةُ سَبابةُ خاصيًَةذا َُِلةذَدَّ طةثًَذَ طًةاُ! سَبابةُ خةامن           - دَّ دَّ ئُوَ ضًُ ِ
 يُكحاسيؽ واًٌُ ٌُ.

 بُ دًَ قاقاّ ثًَكًٌٍُُوَ طىتِ: ،ا طاَلتُّ لُطُأل دَكاسَبابُ خامن دَيضاٌِ سَِ 
 ئًذّ تاصَ دَبآ خؤ  طاغ كُيُوَ داخىا لُاليٌُطشاٌِ وٍِ يالُ ٌُياساُ.

 لُطُس كىسطًًُكُ داًٌؼت و طىتِ: ،سَِا كىسطًًُكِ بُسَو الّ خؤيُوَ سِاكًَؼا
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شطةآ سراٌةِ قاثةُ    بةُآلً ضةبكًُ لُت   ،تؤ بؤ خؤ  دَصاٌِ وَ لُتاكُ اليٌُطشَكاٌِ تؤً -
 ػمُكُّ ٌُبآ جاسجاسَ ٌاضاسً بضىُ سيضّ ٌُياساٌُوَ.

ئًُ دَوُتُقًًَُ بىوَ صَوًٍُّ طُسكشدٌُ طُسّ يةُكرتّ ًٌَةىاُ سَِةا و سَبابةُخامن ًٌةىَ      
سؤرَواُ دَ كُػًَكِ خؤػِ و ػةاديذا خةىاسد. دواّ ٌةاُ خةىاسدًٌَؽ وةَ و سَِةا كُوتًٍةُ        

اسدٌآ طُسوًَضَكُّ و ػىػتٍآ قاثُكاٌةذا. سَبابةُ خةاصيًؽ    ِاسيكاسيًُ سَبابُ خاصيآ لُ َُِلىيَز
 دواّ تُواو بىوٌآ ئًؼُكاُ دوو ثًاَلُ ضاّ فُسيكِ بؤ تًَكشديَ و طىتِ: 

تكا دَكًُ بفةُسوىوُ تةا ضةايُكاٌتاُ طةاسد      ،ئُوسِؤ ُِس بُ يُكحاسّ ػُسوُصاستاُ كشدً-
 ٌؤػِ طًاًٌاٌكُُ. ،ٌُبىوٌُتُوَ

ىوّ ضةاوّ ُِسطةًَكىاٌِ قةىسغ كةشد و ضةاوّ داطةشتري       خةُو ثًََمة   ،دواّ ضا خىاسدٌةُوآ 
ُِسيُكُواُ بُ صَظيُ  خؤواُ طُياٌذَوَ رووسَكاصياُ و كُوتًٍُ خُويَكِ ًٌىَسِؤرَّ ػرييَ و 

 قىوَلُوَ.
 ضاوً َُِلًٍَاُ و لُطُسخؤ ثشطًي: ،بُضٌُذ لًَذاًٌَكِ دَسكُّ

 بَُلآ؟ -
 دٌَطِ سَبابُ خاصيآ لُ ثؼت دَسكًَىَ بُسص بؤوَ:

سَِا خاتىوُ ضاوَسِواٌتاٌُ تةا ثًَكةُوَ عُطةشاًٌَكِ غةؤُ. ِةُسوا بةُ دًَ        ،طثًَذَ خامن -
 باويَؼك داًٌَىَ دَسكُّ رووسَكًُ كشدَوَو طىمت:

وَ ُِسطًض ذُصً لُ خىاسدٌِ عُطشاٌُ ًٌُ بُياسوُتِ ئًَىَ تا خةاتىوُ ػةتًَكِ دَخةىا     -
 وَ دَضي ئاويَكِ بُخؤً دادَكًُ و ديَىُوَ خضوُ .

 ابُ خامن صَسدَ خٌُُيُكِ لُدآلُ ئاصيض و خؤػِ بُ سِوووذا كشد و طىتِ:سَب
 ثُياوُكُتاُ بُ خاتىوٌآ سادَطُيُمن. ،ضؤٌتاُ ذُص لًًَُ -

ًَتُ ٌّةؤوِ خةىاسآ وٍةًؽ بةُسَو الّ         سَبابُ خامن بُسَو الّ ثمًكاٌُكاٌُوَ ضةىو تةا بضة
 لُ ثمًكاٌاُ ِاشيُ خىاسآ.ذُواوًَىَ ضىوً و دواّ طُعاتًَك دَلؼاد و سووطُؾ و صيتَُلُ 

سَِا لُ ذُطاسآ لُبُس تًؼكُ الواصَ كًُ سٌَِطُكُّ سؤرآ لُطُس كىسطًًُكِ داًٌؼةتبىو  
دَدَلةِ خؤوةذا طتايؼةِ     ،وػاَلًَكِ بُطُس قاضُكاًٌذا دابةىو. ِةُسوا كةُ بُاليةُوَ دَضةىوً     

خةةؤؾ  جىاًًٌُكةةُيي دَكةةشد. سَِةةا دَخىيٍَذٌُوَيةةُكِ قةةىوَلِ كتًَبًَةةك ساضةةىو بةةىو و قةةزَ 
سٌَطُكُػِ بُ ػًَىَيُكِ جىاُ لُطُس تُوقُ طُسيُوَ كؤكشدبةؤوَ و طةُداُ ًٍَِةذَّ ديؼةِ     
خظتبىوَ طُس جىاًًٌُكُّ. بُ بًظتٍآ دٌَطِ ثًَِ وَ طُسّ بَمٍذكشد و ضاوّ لُطُس الثُسَّ 
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كتًَبُكُوَ َُِلطش  و خظتًُ طُس وَ. بُديتٍآ وَ بُسِآ و سَمسِ ئُدَبُوَ ُِطتا و طةآلوّ  
 َآلوِ طآلوَكُيي دايُوَ و طىمت:كشد. و
 ُِوايُكِ خؤؾ و دَلفشيٍَتاُ بؤ خىيٍَذٌُوآ َُِلبزاسدووَ. -

 سَِا كتًَبُكُّ ثًَكُوَ ٌايُوَو طىتِ:
 لُبآ واصياُ بشِياسً دا ًٍَِذيَكِ وَخىيٍَي. -

 ئُوجا يُكحاسّ ُِطتاو طىتِ:
 ُِس تُسَِ. دَتشطي طُسوا  بآ. ًَِؼتا طُستاُ  ،باتا صووَ بضًٍُوَ رووسآ -

 ضىٌكُ قزَ تُسَِكًُ واّ كشد ُِطت بُ طُسوايُ بكًُ. ،ثًَؼًٍاسَكُيي ثُطٌُذكشد
 ُِسوا كُ دَطُأل سَِايُدا بُسَو الّ رووسيَىَ دَضىووُوَ ئُو ثشطِ:

 ئُدّ بؤ قزتاُ وػك ٌُكشدؤتُوَ؟ -
 ضىٌكُ ))وىجُفًفُ(( كُوي لُ بري كشدبىو بًًٍَّي ػُسوي ِاتآ و دَوَآلوذا طىمت:

 ذُصً ٌُدَكشد ئًَىَ لُ وَ صياتش دَضاوَسواًٌُ خؤوذا بًََّمىُوَ. -
 سَِا دَ طُسوضاويُوَ سواًٌي و طىتِ:

ئًؼةةًَكِ واطشيٍطىةةاُ ٌةةُبىو تةةا برتطةةًت دوابكةةُوآ. واباػةةرتَ تةةا صووَ بضةةِ قةةز    -
 طؼىاسكُّ.

اصيًَِ ويظتي بًاٌىويَكِ ديكُ ببًٍىُوَ كُ سَِا دَطت ثًَؼدُسّ كشد و بةاٌطِ سَبابةُ خة   
 كشد و طىتِ:

 بُ ياسوُتِ خؤ  طؼىاسَكُّ وَ بذٌَُ طثًَذَ خاصيآ. ،سَبابُ خامن -
دواّ ضٌُذ دَقًقًَكاُ كُ قزً بُ تةُواوَتِ وػةك بةؤوَ لُتةُك سَِةاوَ داًٌؼةتي و داواّ       
ًَؼةتىوَ. سَِةا ِةُسوَك ُِوًؼةُ بةُ صَسدَخٌُةُ            ًَبىوسدمن زَي كةشدَوَ كةُ ئةاواً بةُجآ ِ ل

 ٌاطك و سيَك و ثًَكُكُّ ساصاٌذَوَ و طىتِ:جىاٌُكُيُوَ لًَىَ 
 دَطُأل ثًاَلُ ضايُكِ فُسيكذا ضؤٌَ؟ -
 طىثاطِ ئُو لىتفُ  دَكًُ. -

ئُوجا سَبابُ خامن ثًاَلُيُك ضاّ بؤ ًٍَِاً و وًٍؽ طىثاطًي كةشد. ئةُويؽ بةُ تُكىةُوَ     
 لُطُس قٌُُفُكُ داًٌؼت و سووّ دَ سَِاّ كشد و طىتِ:

 ًَ طىآ لُ ثامشاوَّ قظُكاٌتاُ بطشً دَّ وًٍؽ ئاواد ،باػُ -
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ئُوجا طُسدمُ ثشِ لُ تاطُكاٌِ دَ سوخظاسّ سَِاوَ بشِيَ تا ثامشاوَّ بُطُسِاتُكُ لُ صاسّ 
 ئُوَوَ ببًُ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                             (12        ) 
 

باطةُ لًَىةاُ بةىوَ     با  ُِسطًض بُو ِاوطُسطرييُّ ساصّ ٌُبىو. جاسَِاّ جاس لُطةُس ئةُو  
دَوُقاَلِ و بطشَ و بُسدَ دَطُأل دايك و باسيذا. با  ُِسوا ثًَةِ لُطةُس بةريو سِايةُكاٌِ خةؤّ      
دادَطش  و ٌُيذًََِؼت ئُو كاسَ طُسبطشيَت. جا بؤ ئُوَّ لةُو ٌةاوَ دووسكُووةُوَ و باػةرت     

لةُ وةاأل و كُطةىكاس    ِاشيُ طُس ئُوَّ واوَيةُك دووس   ،بتىامن دَسباسَّ رياٌِ خؤً بشِياس بذًَ
 بُطُسبُسً تا بشِياسَكامن ثتُوتش و طاٌا و ئاطىودَتشبآ.
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ئاوادَّ طُفُسآ بىوً و ضىووُ وُػُّد. ثًَؽ سؤيؼتًٍَي با  و دايكىي ئاطةاداس كشدٌةُوَ   
كُ دواّ طُسِاٌُوًَ دَضىُ يُكًَك لُو خاٌىاٌُّ بابُ طُوسَ بةُ وةريا  بةؤّ جةآ ًَِؼةتىوً و      

 لُوآ دادًٌَؼي.
وَّ واٌطًَكِ ضىوً لُ ضاكرتيَ ئىتًَمُكاٌِ وُػةُّدآ دابةُصيي و صؤسبةُّ وةاوَّ     بؤ وا

 سؤرَكاًٌؼي دَطُأل ػرييَ و وًَشدَ دَلظؤصَكُيذا بُطُس دَبشد.
ئُو ُِوىو ثشِكًَؼِ و ثًذاطشتٍُ بُسدَواواٌُّ ػرييَ و وًَشدَكُػةِ ٌةُياٌتىاٌِ سيًٍٍَّةُ    

َُلُ واٌذا سيًٍَىُوَ. طُسَسِاّ ئُوَؾ سؤراٌُ دَطُأل طُس ئُوَّ ئُو واوَيُ لُ واَلآ واُ   و دَط
ئُواٌذا لُ طُسِاٌِ ٌاو ػاسّ يا لُ واَلِ ئُواُ بةىوً و ػةُواٌُؾ دَضةىووُوَ ئةىتًَمَِ. كضةُ      
بضكؤلُكُياُ )ػادّ( بُسِاطتِ ػادّ بؤ بُ ديةاسّ ًٍَِابىوٌةُ ٌةاو واَلةآ. ووٍةًؽ صؤسبةُّ       

 وَ بُطُس دَبشد.سؤرَكامن دَطُأل ػاديذا بُ يادّ كىسَِكُوُ
ئُو طُعاتاٌُّ لُ ئىتًَمًَؽ بىوً ُِس بري و خُياَلي بُالّ ثًَؼًٍاسَكاٌِ ئاغاّ كةٌُعاٌِ و  
ٌاسَصايُتًًُ دايك و باسيُوَ بىو. ئُوجا دواّ بريكشدٌُوَيُكِ صؤس و دَبةُس ضةاوطشتٍِ تةُواوّ    

 اليٌُُكاٌِ بشِياسّ ػىوكشدٌُوًَ بُ ئاغاّ كٌُعاٌِ بشِياسدا.
سضىوٌِ واٌطًَك و بريو خُياأل كشدٌُوَ لًُ باسَيُوَ دَلًٍابىوً كُ دَطُأل ئاغةاّ  دواّ بُطُ

كٌُعاًٌذا رياًٌَكِ ػاد و ئاطىودَ و ئاساوي دَبًَت و بُخؤػِ دَريي. خىدا خافًضيي لُ ػةرييَ  
و وًَشدَكُّ كشد و ِاشيُوَ تاساٌآ. ُِس بُ طُيؼتٍُوَّ تةاساًٌَي و يُكةُوري ضةاو ثًَكةُوتٍآ     

 واُ دوا بشِياسّ خؤوي ثآ سِاطُياٌذُ. با  ٌاسِاصّ بىو و بُ ٌاسَصاوٌُذيًُوَ طىتِ:واَلُوَ
ئُتؤ ًِض بري  لُ جًاواصيًُ ئةُو تُوٌُةُ    ،ئاغاّ كٌُعاٌِ لُ جًَِ بابتُ ،باػُ ئاصيضً -

صؤسَّ ًٌَىاٌتاُ كشدؤتُوَ؟ ذُصٌاكًُ طُسَسِؤياٌُ بشِياس بذَّ باؾ  بري لةُ دوا سؤرّ ئةًُ كةاسَ    
 .بكُوَ
ئُوَ يُك واٌطِ سَبُقُ بري لُو وُطةُلُّ دَكُوةُوَ ثًَتاٌىايةُ واٌطًَةك واوَيةُكِ       -

 كُوُ؟ 
ئُطُس بريو بؤضىوٌِ ئًَىُ  طُسَكُ واوَيُكِ كُوُ بُساوبةُس واوَيةُكِ صؤسّ    ،بَُلآ -
 ،بةُس لةُوَّ دسٌَطبةآ بُباػةِ بةري لُاليٌُةُكاٌِ ئةًُ كاسَبكةُسَوَ         ،سَِا ئاصيضَكًُ ،رياُ

 اسّ دووَوًؽ دَرياٌذا ٌىػىطت بًٍَِ و بكُويُوَ.ذُصٌاكًُ ج
ضةىٌكُ بةُ    ،دَو ثًَكُوَ رياٌُيذا ُِسطًض ٌىػىطت ٌاًٍَِي و ٌاكُوً ،دَلًٍابَ بابُ طًاُ -

ُِوىو ذُصو ئاسَصووّ خؤوةُوَ ئةًُ وًَةشدَ دَكُوةُوَ و ِةُس وًَةشد كةشدًٌَكًؽ  كةُ بةُ          
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ُوَ ثاػةُ سؤرّ ُِسػةادّ و خؤػةِ و    خؤػُويظتِ و ئُويَ و ثُيىٌَذيًُوَ بكشآ  بُدَلًٍايًً
 بُختُوَسّ دَبآ. لُ جًَىَ ُِطتاً و دسيَزًَ دايُ:

وَ دوايري قظُّ خؤوي بؤ ئًَىَ كشد و ذُصيؽ دَكًُ طبُّ بُياٌِ ئًَىَؾ وَآلوِ بٍُبشِّ 
دَلًٍاؾ بَ ئُطُس  بُو وًَشدكشدٌةُؾ ٌةاسِاصيبىوُ وٍةًؽ ئةُو كةاسَّ ٌاكةًُ        ،خؤتامن بذٌَُوَ

ؼُ سَصاوٌُذيًُ ئًَىًَ لةُ ِةُوىو ػةتًَكِ دّ بةُالوَ طشيٍطرتَ.ضةىووُوَ      ضىٌكُ وَ ُِوً
ًًَةاُ            ًًَُكًُ دسيَةز بةىوً. طةىيَي لةُ قظةُّ بةا  و دايكةي بةىو بةُآلً ت رووسَكًُ و لُطُس ج

 ٌُدَطُيؼتي و ٌُوذَصاٌِ ض دََلًََ.
بةةُياٌِ سؤرّ دوايةةِ بةةُ ثًَضةةُواٌُّ لًَكذاٌةةُوَّ وٍةةُوَ كةةُ ثًَىىابةةىو سوو بةةُ سِووّ   
ٌاسَصايُتًًُ دايك و با  دَسيُوَ ُِسدووكًاُ ساصّ بىوُ و قبىَلًةاُ كةشد و لةُ سِيَةِ خاَلىةُوَ      

 ئاغاّ كٌُعاًًٌاُ ئاطاداس كشدَوَ كُ دَتىاٌآ بًَتُ واَلآ بؤ خىاصبًًًٍَُ.
ئاغاّ كٌُعاٌِ ُِس بُياٌِ ئُو سؤرَ بُ خؤو بُ دَطتُطىَلًَكِ جىاٌُوَ ِاتُ واَلةآ وةُ و   

ئُدماً دسا. ئاغاّ كٌُعاٌِ دواّ تُواو كشدٌآ ُِوىو طفت و بشِياس و بَُلًٍَةُكاُ  خىاصبًًًٍَُكُ 
 طىتِ:
 ًَِؼتا بابُتًَك واوَ كُ وَ ٌُوطىتىوَ. -

 ئُوجا سووّ دَوَ كشد و طىتِ: 
ئُويؽ ئُوَيُ كُ وَ ئُو طفتُّ بُ سَِا خاتىوٌآ دَدًَ  تا ئةُو كاتةُّ وُِةذّ لةُ      -

ئةُو ٌُطىاصوةُوَ و ِةُس دَبةآ      ،و ٌُخيُوُوَ كؤؾ و باوَػِوريدَكُّ ثًَؼىوّ ٌُطتًٍَىُوَ 
وُِذّ بكُوُ دياسيِ ئاِةٌُطِ رُ و وريدايةُتًىاُ و ريةاٌِ دَطةُأل وُِذيةذا بةؤ بكُوةُ        

 ٌىقآلٌُ.
دَطُأل ئُوَػذا كُ دَوضاٌِ ئُوُ كاسيَكِ ٌُكشاوَ بةُآلً ِةُس طىثاطةي كةشد و داواً لةُ       

 خىداّ كشد تا ثؼتًىاٌِ ئُو كاسَّ بآ.
بُياٌِ ئُو سؤرَوَ ئاغاّ كٌُعاٌِ بةُسدَواً دَضةىوَ الّ حمُػيةُدّ و قظةُّ دَطَُلةذا       لُ

دَكشد تا بَُلكُ ئآ ئُوَ خىايُ حمُػيُد ساصّ كا  وُِذيي بذاتُوَ. بُآلً حمُػيُد ُِس جاسَّ بُ 
 داواّ ػتًَكُوَ ٌا ئىوًَذّ دَكشدَوَ.

ِ دَطةت لةُ داواكاسيةُكاٌِ    بُآلً ئاغاّ كةٌُعاًٌؽ لةُو ثًاواٌةُ ٌةُبىو ِةُسوا بُئاطةاٌ      
َُِلطشآ. ُِس سؤرَّ لُ سؤرَكُّ دّ صياتش ثآ دادَطش  و بةؤ طُيؼةتٍُ ئاوادمُكُػةِ ِةُس     
جاسَّ ثًَؼًٍاسيَكِ تاصَّ بؤ حمُػيُدّ دَكشد. حمُػيُديؽ كُ طىوسبىوٌُكاٌِ ئاغةاّ كةٌُعاٌِ   
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اًٌةذا دَسِػةت و   ئاوا دَديذي ئُوٌَذَّ ديكُ بُ سِ  دادَضىو و سقُكُػِ بةُوَ و ئاغةاّ كٌُع  
 سووّ لُ ثًَؼًٍاسَكاٌِ وّ وَسدَطًَشِا.

لُ يُكآ لُ سووبُسِوو بىوٌُوَكاٌذا ئاغاّ كٌُعاٌِ ثًَؼًٍاس دَكا ئُطُس بُ داٌُوَّ وُِذّ 
 ساصّ بآ ئُوَ بًٌُؼاٌُّ طىثاغ و ثًَضاًًٌٍَىَ داكآ حمُػيُدّ دًٌََشيَتُ ذُجِ واَلآ خىداّ.

ُ ديذاسّ ئُو دوايًًُػذا بُ حمُػيُدّ طىتبىو ئُطُس ساصّ بآ بُآلً حمُػيُد ُِس قبىأل ٌاكا. ل
ئُوَ ذُطاسيَكِ لُطُسووّ ػاسّ ُِيُ بٌُاويًُوَ دَكا بُآلً حمُػيُد واؾ ِةُس قبةىأل ٌاكةا و    
ٌايُّوآ و بؤ ئُوَؾ وَ صياتش ئةاصاس بةذا ثةُياً و ساطةثاسدَيُكِ بةُ ئاغةاّ كٌُعاًٌةذا بةؤ         

 ٌاسدبىوً:
وُطُس حمُػيُد سيشآ دٌَا تا واوَ وُِةذّ بةُالّ خؤيةُوَ     ،بَمآ لُصاسّ وٍُوَ بُ سَِاّ -

 ٌابًٍآ.
ئاغاّ كٌُعاٌِ كُ ئُو قظاٌُّ زيَ بًظتبىو لًَِ كُوتبىوَ ثاسِاٌُوآ و داوا وتكاّ زيَ كشد 
بىو كُ واص لُو س  و كًٍُيُ  بًًٍََت و بُو كاسَّ ساصّ بآ. بُآلً ئُو ُِوذيع ٌُضىو بىوَ ريَش 

كشدبىو. ئاغاّ كةٌُعاٌِ كةُ لةُو يةُك دٌَذَيًةُّ حمُػيةُدّ وَ صاَلةُ دآ بةُ         باس و قبىَلِ ٌُ
 حمُػيُدّ دََلآ:

دَطُأل ئُوَػذا دَصامن كُ قاضاغ فشوػًُؾ دَكةُّ جةا كةُ     ،وَ دَصامن كُ تؤ ئاَلىودَّ -
 ئًَظتا بُصواٌِ خؤؾ ٌايُ سَِدايُ، دَلًٍابُ لُسيَِ ياطاوَ وُِذيتاُ زيَ دَطتًٍَىُوَ.  

وايُّ ئاغاّ كٌُعاٌِ حمُػيُدّ ئُوٌَةذَّ دّ تةىوسَِ دَكةا  ودَطةُأل ئاغةاّ      قظُكاٌِ د
حمُػيةُدّ  صؤس   ،كٌُعاًٌذا تًَكُوَ دَطمًََ. دَوُقالًًُكُياُ ثُسَ دَطًًٍََت و ئاغاّ كٌُعاٌِ

بُ طُختِ بشيٍذاس دَكا . ًَِضّ ئاطايؽ دَطاتآ و دَياٌبٌُُ ثؤلًظداٌُّ و لُ بةُسوَؾ كةُ   
سو لىو  و دوو ثُساطىوّ ضُثِ حمُػيُدّ دَػكًٍَآ بُ تاواٌباس دادٌَةشآ و  ئاغاّ كٌُعاٌِ  طُ

 دَيبٌُُ صيٍذاٌآ و ػُؾ واٌطِ صيٍذاُ بؤ دَبشٌُِوَ.
ئًَظتا ئُوَ طآ واٌطُ دَصيٍذاًٌَذايُ. طُسَسِاّ تةُواوّ ئةُو ِةُوأل و كؤػؼةاٌُّ وةَ و      

وَّ ضةىٌكُ حمُػيةُد    كُطىكاسيؼي كُضِ ُِس ٌُواٌتىاٌِ بُس َُِلذاّ كةُيَ. ئةُوَؾ لُبةُس   
داواكاس و ػكايُتكاسّ تايبُتِ و ساطتُوخؤّ ئاغاّ كٌُعاًًٌُ و ُِس دَبآ حمُػيةُد ساصّ بةآ   

 دٌَا ُِس دَبآ ػُؾ واٌطُكُّ تُواوكا.
ئُوجا طةُسدمًَكِ صؤس دلظةؤصاٌُّ لةُوَ     ،سَِا بًَذٌَط بىو و ٌُِاطًَكِ قىَلِ َُِلكًَؼا

 داو طىتِ:
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طاَلتُ و طُدمُفُّ طُيشّ تًَذايُ خؤ ئُطُس ئُواٌةُ لةُ خةؤ     طثًَذَ طًاُ  رياُ طُوُ و -
ٌُقُووًََ و بُطُس خؤ  ٌُيُُ ُِسطًض لُواٌُ ًٌُ باوَسِكُّ. دواّ صيٍذاًًٌُ ئاغاّ كٌُعاًٌؽ 
بؤ تؤَلُ طٌُذٌُوآ لُ حمُػيُدّ ضةىووُ دادطايةُ و لُطةُس ئاَلىودَبىوٌُكةُيي ػةكا  لًَكةشد.       

كايُتُكًُ بُ ضِ و بُ كىآ طُيىَ. ضىووُ ٌاو دادطةُسايُ و  ُِفتُّ دواتش ضىووُوَ تا بضامن ػ
لُطُس التُختًَكِ دَضاوَسِواًٌُدا داًٌؼتي تا طُسًَ دآ. لُ ثشِ ئىوًَذ بُ سووخظةاسيَكِ طةشرو   
ئاَلؤص و تًَك ضشِراوَوَ لُ رووسّ دادطايُ ِاتُ دَسآ. ُِس دواّ كُوًَكِ تةشيؽ لةُ ئىوًَةذّ    

ُ بُالّ ئىوًَذدا تًَثُسِّ و سؤيِ ئىوًَذيؽ بآ ئاطا لُ دَوسو ِاوطُسَكُّ ِاتُ دَسآ و بُ ثُل
 بُسّ خؤّ لُ ِؤَلُكُ ضىوَ دَسآ. بُ ديتٍآ وّ لُو ٌاوَ طُسً طىسِوابىو.

دَبريو خُياَلُكاٌِ خؤػيذا جًٍطأل دَدا و طًَزً دَخىاسد كُ باٌطًاُ كشدً. لُ جًَىَ ُِطتاً 
ًَظةتا ئىوًَةذّ زيَ ِةاتبىوَ دَسآ. دواّ    و ضىووُ ئةُو رووسَّ كةُ ضةٌُذ دَقًقًَةك ثةًَؽ ئ     

ئُدماوذاٌِ كاسَكاٌِ خةؤً لةُ دادطةاّ ِاشيةُ دَسآ. تةُواوّ بةري و ِؤػةي بةُالّ ئىوًَةذ و          
ِاوطُسَكُيُوَ بىو و بُ دواّ وَآلوِ ئُوَيذا ويَأل بىوً كُ ئُو دوواٌُ ضًاُ دَكشد لًَةشَ و بةؤ   

 لُ دادطايُ بىوُ. واً بُ خُياَلذا ِا :
ىوًَذ و ِاوطُسَكُّ تىوػِ كًَؼُيُك بىوبَ و كًَؼُكُؾ ًٍَِذَ قىوأل بىوبآ لُواٌُيُ ئ -

و كاسياُ بُ دادطا طُيبآ؟ ياُ لُواٌُػُ ئىوًَذ و ِاوطُسَكُّ لًَك... ِؤسيٍِ ئىتةؤوبًَمًَكِ  
بُخؤّ ًٍَِاوُوَ و دَدًٌاّ رياٌِ ئىوًَذو ِاوطُسَكُّ ًٍَِاوُوَ دَسآ. ئُو دَوِ صاًٌي كةُ  

ًَمُكةُ بةُ        ئُوَ كُوتىووُت ُ ٌاو ُِوىو ئةُو ئىتىوبًاَلٌةُّ ديَةَ و دَضةَ. ػةىفًَشّ ئىتىوب
 دٌَطًَكِ ٌاسِاصيًاٌُوَ طىتِ:

ئُطُس بُصَيًتاُ بُ الوَتًًُ خؤتاٌذا ٌايُتُوَ ُِس ٌُبآ  ،ئُوَ ِؤػتاُ لُ كىيًَُ خاتىوُ -
 خؤتاُ بآ.ثُسِيٍُوآ ئاطاتاُ لُ و دواّ بُ صَيًًُكتاُ بُ رُ و وٍذاَلِ ئًَىُدا بًَتُوَ 

 داواّ لًَبىوسدمن لُو ػىفًَشَّ كشد كُ تا دَِا  تىوسَِتش دَبىو و بُسِيَِ خؤوذا سؤيؼتي.
كاتآ كُ طُضيُوَ واَلآ ئُوَّ لُ دادطايًُ ديبىو ُِوىوً بؤ دايكةي طًَشِايةُوَ و دايكًؼةي    

 ثشطآ.بَُلًٍَِ دا بُ دواّ ئًُ سووداو و بُطُسِاتُ بكُويَت و بؤ ئُوُؾ لُ ثىوسَ فشاٌك ب
دواّ ُِفتُيُك دايكي لُ ثىوسَ فشاٌكِ بًظتبىو كُ ئىوًَذ و ِاوطُسَكُّ لُبةُس ٌُِةذآ   
ِؤّ وَك لًَك ذاَلِ ٌُبىوٌآ لًَك جًابىوٌُتُوَ. ئىوًَذ بؤ خاَلؤرٌِ طًَشِابؤوَ كُ ِاوطُسَكُّ 

 اٌآ.خىو و سَِوػتِ صؤس وٍذاآلٌُيُ و جشثٍؤكُيُ و ئىوًَذيؽ ئُواٌُّ ثآ قبىأل ٌاكشآ و ٌاتى
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بُُِس جؤسيَك بىوَ ئىوًَذيؽ لُ ِاوطُسَكُّ جًاببؤوَ و ئُويؽ وَك وَ تةاوِ كةُوتٍِ   
 يُكُوري ئُصوىوٌِ رياٌِ رُ و وًَشدايُتًًُّ ضًَؼتبىو.

ثىوسَ فشاٌك داواّ لُ دايكي كشدبةىو تةا سؤرّ ِةُيٍِ     ،دواّ طفتىطؤيُكُّ ثىوسَ فشاٌكآ
ُسوِ ِاويٍآ لُو باغةُ خةؤؾ ئةاوو ِةُوا و     دَطَُلُواٌذا بضًٍُ باغِ ػُوريا  و سؤريَكِ ط

 فًٍَكُّ ئُوآ بُطُس بُسيَ. دايكًؼي صؤس بُ خؤػًُوَ قبىَلِ كشدبىو.
سؤرّ ُِيٍِ بُياٌِ صوو ُِوىو خاو خًَضاُ بُسَو باغِ ػُورياٌاتِ واَلةآ ثةىوسَ فشاٌكةآ    

 كُوتًٍُسِآ. با  لُ سيًَُ لُ دايكىِ ثشطِ:
 ٌط كشدووَ؟فشاٌك بًَحطُ لُوُ كُطِ ديكُّ با -

 ثًَىىاًٌُ ضىٌكُ فشاٌك لًُ باسَيُوَ ًِضِ ٌُطىتىوَ.
طاالس لُ ئىتىوبًَمَِ دابُصّ و دَسطا ئاطٍُطُوسَكُّ باغِ بةؤ   ،كاتآ كُ طُيؼتًٍُ باغِ

ضىوٌُ رووسآ ئىتىوبًَمُكُ كشدَوَ. با  ئىتىوبًَمُكةُّ لًَدىسِيةُ ًٌَىبةاغِ و ئةُوجا ِةُوىو      
َمُكُّ لُطُس ػاٌِ داٌا بةىو لًَىةاُ ٌضيةك كُوتةُوَ و صؤس بةُ      دابُصيَ. باغُواٌِ باغِ كُ بًَ

ئُدَبُوَ بُ خًَشِاتٍِ ُِوىواٌِ كشد و ضاك و ضؤٌِ و ئُذىاَلثشطِ كةشد. بةا  لةُ باغةُواٌِ     
 ثشطِ:
 كُغ دَباغًذاًٌُ! ئُدّ ئاغا سَصا و ئُواًٌذّ لُ كىيََ؟ ،وُػُدّ -

 وِ دايُوَ:وُػُدّ ئًرباًِي دَطُأل بًَأل لُ عُسد داٌاٌآ وَآل
وََلآلِِ ًَِؼتا كُغ ٌُِاتىوَ بُآلً ئًَظتا وسدَ وسدَ ثُيذا دَبَ. بةُآلً ئىوًَةذ ئاغةا     -

 ئُوَ ضٌُذ سؤريَكُ تُػشيفًاُ لًَشَُ.
بُبًظتٍِ ٌةاوّ ئىوًَةذّ ِةُوىو لُػةي وَلةُسصَِا . بُبًظةتٍُوَّ ٌاوَكةُّ عًؼةقُ         

ٌذَوَ وطضاسَّ كًَؼايُوَ. ئىوًَذيؽ لةُ  ٌىوطتىوَ ضٌُذ طاَلُكُيي دووباسَ دَ دَلًذا بَمًَظُّ طُ
باغِ بىو و لُوَؾ ضاكرت ٌُدَبىو. طُس لُ ٌىآ كُوشيُوَ طُس ذاأل و باَلِ ئُو كضؤَلُ و ِةُسصَ  
و كًزوكاآلٌُّ تاصَ دَطٌُآ و يُكُوري جاسياٌُ تاوِ عًؼةق و دلذاسيًةُ دَضةًَزُ و ِةُس بةُ      

 بًظتٍُوَّ ٌاوَكُّ دَلي كُوتُوَ تُثُ تُثآ.
ضاوطًَشِاًٌَكِ ُِوىو كىُ و كُلُبُسو طؤػُو كٌُاسيَكِ بةاغًي بةُدواّ ئىوًذيةذا    ُِس بُ 

 ثؼكٍِ بُآلً طىوطُيُكِ ٌُبىو.
 دٌَطِ با  بُ ئاطاّ ًٍَِاوُوَ كُ لُ وُػُدّ ئًرباًِىِ ثشطِ:

 ئُدّ ئىوًَذ ئاغا كىا؟ دياسًٌُ. -
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َ ئُطثًَكًُ كُ ضٌُذ ئُوَ لُوطُسّ باغًُوَ خُسيكِ ساًٍَِاُ و وُػق ثًَكشدٌِ جىاٌىو -
ُِس ئًَظةتا ئاطةاداسّ    ،سؤريَك لُ وُوبُسَوَ كشِيىيُتِ. ئىوًَذ ئاغا ئاطاّ لُ ِاتٍِ ئًَىَ ًٌُ

 دَكُوُوَ.
 با  بُسَو ئُو اليُّ وُػُدّ ئًرباًِي ئاوارَّ كشدبؤيُ طُسدمِ دا و طىتِ:

 دَضًٍُ الّ. دواّ داطشتَ و طُسو بُسكشدٌآ ػتىوُكُكاُ بؤ خؤواُ ،ٌا ثًَىيظت ٌاكا -
 وُػُدّ ئًرباًِي ُِسوا كُ بُالّ ئىتىوبًَمُكُوَ دَضىو طىتِ:

 وَ ػتىوُكُكاُ دَبُوُ ٌاو خاٌىوآ. ،ئًَىَ بضٍُ الّ ئاغا ئىوًَذ -
 ئُوَ طاالسيؼُ ُِس ياسوُتًتاُ دَدا . ،طىثاغ وُػُدّ ئًرباًِي -

ؽ دَطُأل باسيذا بُسَو ئُو طاالس بَُُِلُداواٌُوَ بُدًَ وُػُدّ ئًرباًِىُوَ ضىو و ئُواًٌذي
اليُوَّ كُ وُػُدّ ئاوارَّ بؤ كشدبىو ضةىويَ. لةُ واوَيةُكِ ٌُضةٌُذاُ دووسَوَ ئىوًَةذً      
بُطُسثؼتِ ئُطثًَكِ صؤس جىاٌُوَ ديت كُ ئُو ػاُ و ػكؤيُّ طُد ئُوٌَذَّ ديكُّ جىاٌرت 

يؼةِ ئةُو جىاًٌةُيي    كشدبىو. ُِسوَك طاآلٌِ ثًَؼىو بُ ديتٍآ ويي دأل داخىسثا و لُ دَلُوَ طتا
ًٍَذَ طُسطُسً و طُسقاَلِ طةىاسّ و باصداٌةآ طةُس لُوثةُساُ بةىو كةُ تةا بةُ          كشد. ئىوًَذ ِ

 تُواوَتِ زيَ ٌضيك ٌُبىويٍُوَ ئاطاّ لُ ِاتٍُ ًٌَى باغِ ئًَىُ ٌُبىو.
بُآلً لُ ثشِ ضاوّ بُو كؤوَُلُّ ًٌَى باغِ كُو  و سوخظاسّ بُ صَسدَخًٌَُكِ طُؾ بةؤوَ.  

لُ ئُطثُكُ دابُصّ و ِةٌُطاوّ خةرياو سوخظةاسّ بُصَسدَخةًٌَُكِ طةُؾ بةؤوَ.       طىطتاخاٌُ 
طىطتاخاٌُ لُ ئُطثُكُ دابُصّ و بٌُُِطاوّ خريا و ُِساوَوَ خؤّ طُياٌذَ وُ و بةُدٌَطًَكِ  
بُسصَوَ طآلوّ كشد. ُِوىو ثًَكُوَ وَآلوِ طآلوَكُضياُ دايُوَ وَك ُِوىو جاساُ بُ ئُدَبُوَ 

ُأل يُكُيُكُّ ُِوىواُ كشد و خؤػراَلِ بُديتٍآ وةُ دَسبةشِّ. ئًةذّ    ئُويؽ ضاكىضؤٌِ دَط
وَك سؤراٌِ ثًَؼىو و طاآلٌِ سابىسدوو ئُو كاَلِ و كشضِ و دَطت و ثآ طةثًًايُتًُّ جةاساٌِ   
دََُِلع و كُوتاٌذا ٌُوابىو. دَطُأل ئىوًَذيذا تاويَك دَباغًذا طُسِايَ و بةُ دٌَطةِ ِةؤسِيٍِ    

 ُوىو بُسَو ئُو اليُوَ ضىويَ كُ ئىتىوبًَمًاُ زيَ سِادَطش .بُسدَواوِ بؤ ٌاوباغِ ِ
ِاتىِاواسيَكًاُ دَباغًذا بُسثا كةشد كةُ    ،دَطتىوظتِ يُكرت بىوُ و واض ووىضِ يُكرتّ

ئُو بًَذٌَطًًُّ تاويَك بُس لُ ئًَظتاّ باغِ دَطُأل دٌَطِ وُه و باَلٍذَكاُ تًَكُأل بىو ئًَظتا 
 َمىوبُّ دوو خًَضاٌاُ.بىوَ سؤرّ ذُػشآ و جٌُطِ وُغ

طاالس و وٍذاَلُكاٌِ ثىوسَ فشاٌكآ كُوتٍُ طُواُ دَباغًذا. ساذًمُ ووًَشدَكُػِ وُجًةذ  
كُوتٍُ ثًاطُّ دَباغًذا و با  و ئاغا سَصاؾ كُوتٍُ تاوَلُكشدٌآ. لُبُس ئُوَّ كُلُاليُكًُوَ 
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طِ ثىوسَ فشاٌكةآ وٍةِ   داًٌؼتبىوً و طُيشّ ياسيًُكُّ ئُوامن دَكشد واٌذوو بىو بىوً كُ دٌَ
 بُالّ خؤيذا وسيا كشدَوَ:

 ثىوسَ طًاُ ئُوَ بؤ َُِلٍاطتِ و تاويَك دَطُأل ئىوًَذيذا ثًاطُيُكِ دًٌََى باغًذا بكُُ؟ -
 ئىوًَذ بُ بًظتٍآ قظُّ ثىوسَ فشاٌكآ يُكظُس لُجًَىَ ُِطتاو طىتِ:

 صؤسيؼي ثآ خؤػُ. -
 ئُوجا ضاوّ دَ سوخظاسيُوَ بشِيي و طىتِ:

 َلبُتُ ئُطُس ئًَىَ ثًَتاُ خؤؾ بآ.ئُ -
 دَذاَلًَكًذا كُ ُِوَلي دَدا لُسصَّ دٌَطُكًُ كؤٌرتؤأل كًُ وَآلوي دايُوَ:

 ئُطُس ٌابًَتُ ِؤّ ٌاسَذُتًتاُ... -
-   ُ ِةُس دَمشىيظةت طةُسيَكِ لةُ ئُطةثُكًُ       ،ئَُلبُتُ ئُوَ ًِض كُ ٌاسَذُتًًةُكِ ًٌة

 ًُ.بذَوُوَ! ئًَظتاؾ دَطُأل تؤدا ئُو ئًؼُ دَك
دَطُأل ئىوًَذيذا وَ سِآ كُوتري ئُوَ ثىوسَ فشاٌك و دايكًؼي صؤس بُ تاطُوَ تًَىاُ دَسِواٌَ. 

ُِس دووكىاُ بُ تُك يُكُوَ ٌُِطاوواُ دٌَا دَطُأل ئُوَػذا كُ  ،واوَيُك ُِسوا بُ بًَذٌَطِ
  ٌَ طًًُكةُّ  ُِسيُكُواُ دًٌايُك قظُّ ٌاكشدًٌَىاُ بؤ كشدٌآ ثآ بىو. لُ دوايًةذا ئىوًَةذ بًَذ

 ػكاٌذ وطىتِ:
طُسَدماً ئًؼُكُّ تؤ و وًَشدَكُّ ثًَؼىوتاُ بُ كىآ طُيِ؟ ئَُلبُتُ ئُطُس ٌُبًَتُ خةؤ   -

 تآ َُِلقىستاٌذُ ذُص دَكًُ بضامن ئًَظتا خُسيكِ ضري و ضذَكُُ؟
تا ئًَظتا بُدواّ وَسطشتٍُوَّ كىسَِكُوُوًَ و دواّ دووجاس ئاػتبىوٌُوَ دَطُأل حمُػيُديةذا  

ُكُّ ُِس لًَك جىدا بىويٍُوَ. ئَُلبُتُ ئُو سؤرَّ كُ ضىوبىووُ دادطاّ خاٌُوادَ ئًَةىَ  دوايًً
 و ِاوطُسَكُتامن لُ دادطاّ ديذي.

 ئىوًَذ بُ طُسطاوًُوَ الّ زيَ كشدوُوَ و ثشطِ:
 ئًَىَ ئُو سؤرَ لُ دادطا بىوُ؟ ئُدّ بؤ وَ ئاطاً لُ ئًَىَ ٌُبىو؟ -
 ُوطري بىوُ ًِض ئاطايُكت لُ دَوسبُسّ خؤ  ٌُبىو.ضىٌكُ ئًَىَ ًٍَِذَ ٌاسَذُ  و غ -
 تابضامن لُويََ؟ ،ئُدّ ئًَىَ بؤ باٌطتاُ ٌُكشديَ -
ُِسوَك دَصاٌِ ئةُوًٍؽ ئةُواُ    ،ضىٌكُ ذُصً ٌُدَكشد دَواُ طاتاٌُدا ٌاسَذُتتاُ كًُ -

لًَك... طاتاًٌُ تاقًكشدووٌُوَ و ضاكي ُِطت بُ ذاأل و باَلتاُ دَكشد. ئًَىَ و ِاوطُسَكُػتاُ 
 بُآلً ئىوًَذ بُ ًٌؼاٌُّ ئُسآ طُسيَكِ لُقاٌذ و طىتِ: ،لُ دسيَزَّ قظُكامن تُسيق بىووُوَ
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ُِس ئُوآ سؤرآ وَ و ِاوطُسَكًُ بُ يُكحاسّ لُيُكرت جًا بىويٍةُوَ. ِةُس لةُ     ،بَُلآ -
  ضىٌكُ لُطُس داوا و طىسبىوٌِ ضٌُذيَ جةاسَّ بةا   ،ُِوََلًَىَ ِاوطُس طرييًُكُواُ َُِلُبىو

 ومي لُبُس ئُو ِاوطُسطرييُ ٌا بُدَلُّ ٌا...
 ئىوًَذ كُوًَك وَطتا ئُوجا بُسدَواً بؤوَ:

 لُواٌُيُ بثشطِ بؤ لُطُس داوا و ثًَذاطشتَ و طىوس بىوٌِ با  رمن ًٍَِا؟ -
طةةُيشيَكِ ئامسةةاٌِ كةةشد و بًَةةذٌَط بةةىو. وَك بَمًَةةِ  ،ئىوًَةةذ ٌُِاطةةُيُكِ َُِلكًَؼةةا

ّ وػُطُلًَكذا  بطُسِآ تا ئاطاُ و ئاطىودَتش قظُكاٌِ ثةآ دَسبةشِآ.   دَوًَؼكِ خؤيذا بُ دوا
 ئُوجا لُطُسخؤ طىتِ:

ئُطُس ساطتًُكُيت دَوآ وَ ُِوًؼُ ُِس باوَسًِ بُ يُكُوري عًؼق وئةُويَ ودَلةذاسّ    -
بىوَ و ُِسواػي. وَ باوَسًِ وايُ ُِسكض وكىسِيَك كُ يُكُوري جاس ثًَكرت ئاػٍا دَبَ و عاػقِ 

 َبَ بًاٌذَُ بُيُكرتدٌَا ُِسطًض تاوِ خؤػِ و بُختُوَسّ ٌاضًَزُ.يُكرت د
دواّ ئُوَّ كُصاًٌي تؤ ػىو )وريد(  كشدووَ بشِياسً دا ُِسطًض ُِتاواوً رُ ًٌٍَُِي. بُآلً 
با  طفت و بَُلًٍَِ لُ وَ ئُطتاٌذ كُ دواّ تُواوكشدٌآ خىيٍَةذًٌَي ِةُس كضةًَكِ ئةُواُ بةؤً      

لُطُسبآ و بُ طىدماوّ بةضاٌَ وةَ بًًَّةٍي. ضةٌُذيَ سؤر و واٌطةامن       ببًٍٍُوَ و سَصاوٌُذيًاُ
درايُتًًُ ويظتُكاٌِ با  كشد و ومي ُِس ٌُدا بُآلً لُ دوايًًذا لُ قبىأل كشدٌآ بةُوالوَ ِةًض   
ضاسَيُكِ دّ ٌُوا. ضىٌكُ ٌامشُوآ ُِسطًض ئاصاسّ دايك و باوكًؼي بذًَ و دَلًاُ بًَؼًٍَي بؤيُ 

ُ صياتش ئًَؽ وئاصاس و وُيٍُتِ بذًَ. باوكي و دايكي ِةُسدووكًاُ دَيةاٌضاٌِ   دَلي ٌُِا  لُوَيا
ساوَطتاُ وواٌُوَّ وًٍاُ بآ طةىود   ،ضٌُذًَ ئُتؤ خؤػذَوآ و كُصاًٌؼًاُ تؤ وريد  كشدووَ

لُطُس رًٌٍَّاًٌَي طىوسبىوُ و كُوتٍُ ثًَةذاطشتٍآ. ٌاضةاس قبةىَلي كةشد بةُآلً       ،و بآ ِىدَ صاٌِ
ُكِ ٌا بُدأل ُِس لُ طُسَتاوَ دياسَ. وَ و ِاوطةُسَكًُ لُبةُس جًاواصيًةُ    ُِوىو ِاوطُسطريي

خىو و سَوػتىاُ رياصياُ لًَكرت تاأل كشدبىو طُسَدماً بُ سِيَكُوتَ و سَصاوٌُذيًةُ ِةُسدووالواُ   
بُيُكحاسّ لًَكرت تشاصايَ و ُِسيُكُواُ بُاليُكًذا ضةىويَ و ِةُس كُطةُ و سيًَةُكِ تةاصَّ      

ًٍَاٌةآ رياٌتةةاُ و        بؤخةؤّ طةش . سٌَِطة    ُ سيَكُوتُكةُؾ ِةُس ئةُوَ بةآ كةُ دواّ ػكظةت ِ
 تاقًكشدٌُوَّ ٌاكاوِ رياُ بتاُ بًٍىُوَ...

دَوضاٌِ كُ ئىوًَذ دَقظُكاًٌذا وُبُطتِ داواكشدُ و ًٍَِاٌِ وٍُ بؤيُ قظُكُيي ثآ بةشِّ  
 و طىمت:
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ُ  ،ئًَةىَ و ِاوطةُسَكُتامن   ،ئُو سؤرَّ كُلُ واَلآ ثىوسَ فشاٌكةآ  -  ،كةُوَ ديةذي  بُتةُك ي
ُِسطًض ثًَىىاٌُبىو كُ دَرياٌتاٌذا تىوػِ طريو طشفت و ٌاخؤػًًُك دَبةَ و لةُ دَلةُوَؾ كةُ     
ئًَىًَ ئاوا بُ بُختُوَسّ و خؤػراَلًُوَ دَديت  يُكحاس دَلؼةاد بةىوً و بةؤ بةُسدَواوِ ئةُو      

 خؤػِ و بُختُوَسيًُتاُ ٌضاً كشد و ثاسِاوُوَ.
 ً دَسفُمت ٌُدايُ و طىمت:ئىوًَذ وُبُطتِ بىو قظًَكِ بكا بُآل

ئُطُس سآ بذَُ لةُبَ  طةًَبُسيَكِ داًٌؼةي و     ،صؤس ذُصدَكًُ ئُط  طىاسيُكُتاُ ببًٍي -
 طُيشّ طىاسضاكًُ ئًَىَ بكًُ.

 ئىوًَذ بُكىأل ِاتبىو و طىتِ:
 ئُطُس دَصاٌَ بُو كاسَّ خؤػراأل دَبَ و ثًَتاُ خؤػُ بُ ضاواُ قبىوَلىُ. -

لُوَ دووسكُوتُوَ و خةؤّ طُياٌةذَوَ ئُطةثُكُّ و بُطةىاسّ      ئُوجا بُ ٌُِطاوّ خًَشاوَ
 بُسَو الّ وٍُوَ ِاتُوَ و طىتِ:

 ئُطُس ذُص بكُُ دَتىاٌري فًَشّ ئُط  طىاسيًُػتاُ كُيَ. -
 لُبَ داسَكاُ جًًَُكِ طىدماوً ديتُوَ و ثاَلي وَ داسيَكًُوَ دا و طىمت:

 ط  طىاسيًُ ئًَىَ بكًُ.ثًَي خؤػُ طُيشّ ئُ ،لُ ئُط  طىاسيًُ دَتشطي ،ٌا -
ئىوًَذ لُطةُسَخؤ و بةُ ٌةُسوِ ئُطةثُكُّ لًَدةىسِّ و وٍةِ بةُ بريكشدٌةُوَّ خؤيةُوَ          
بُجًًََّؼت. طُعاتًَك بُ تُواػاّ ئُط  طىاسيًُ ئىوًَذيُوَ داًٌؼةتي تةا دوايًًُكةُّ ئةُو     
و واٌذوو بىو و ئُطثُكُّ بشدَوَ تُويمُّ و دَسكُكُّ داخظةت و بةُسَوالّ وٍةُوَ ِاتةُوَ     

 طىتِ:
دَلًٍاً كُ صؤس ضاك واٌذوو بىو ويت ئُطُس ذُصدَكُّ با ًٍَِةذيك ثًاطةُّ بةُ باغًةذا      -

 بكُيَ دوايُؾ دَضًٍُوَ الّ ئُواًٌذّ.
 ُِسوا بُدًَ خؤتُكاٌذًٌَىَ وَآلوي دايُوَ:

 ئُطُس ًِض لُ طؤسِآ ًٌُ بابضًٍُوَ الّ دايكي و با  صؤس دَوًَكُ بُجًَىاُ ًَِؼتىوُ.  -
 رييَكِ كشدَوَ و طىتِ:ئىوًَذ ب

 دَتىامن تكايُكتاُ زيَ بكًُ؟ -
 دَذاَلًَكًذا كُ طُسدمُكاصيي زيَ دَدصيٍُوَ وَآلوي دايُوَ:

 ئَُلبُتُ فُسوىوُ. -
 سآ دَدَّ ٌاوَ ٌاوَ ُِسضٌُذَ كًُ و كىستًؽ بآ ضاويَكي ُِس ثًَت بكُوآ؟ -
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 ساطتًًُكُ  دَوآ ٌاصامن ض بَمًَي بُآلً... -
 بشِيي و طىتِ:ئىوًَذ قظُكُّ 

 تكا دَكًُ سآ بذَ. -
 بُديتًٍَت خؤػراأل دَ . ،قُيٍاكا -
ئُطُس سيَؽ بذَّ ًٍَِذيَك ئاو بذَوةُ ئُطةثُكًُ ئةُوجا     ،بًُ جؤسَ خُياَلي ئاطىودَ بىو -

 ثًَكُوَ دَضًٍُوَ الّ ئُواًٌذّ.
 وًٍؽ دَضىُوَ الّ با  و ئُواُ.  ،دَّ ئًَىَ بُ ئُطثُكُتاُ سابطُُ -

ِةُسوا بةُ وُيمةُو     ،ذّ جًا بىووُوَ و بةُ ِةٌُطاوّ خًَةشا لًَةِ دووسكُوشيةُوَ     لُ ئىوًَ
ساكشدًٌَكُوَ لًَي سِادَكشد. بؤ خؤػي ٌُوذَصاٌِ بؤ َُِلذيَي بُآلً ُِطتي دَكشد كةُ دَبةآ لًَةِ    

 دووسكُووُوَ تا دَسفُتًَكِ بريكشدٌُوَ ثُيذاكًُ.
ُطُيشيَكُوَ تًًَاُ دَسِواٌةًي و ثةىوس   دايكي و ثىوسَ فشاٌك لُوَّ كُ بُتًٌُا طُسِابىووُوَ ب

 ثشطِ:
 سَِا طًاُ ئُدّ ئىوًَذ كىا؟ -

 خُسيكِ ئُطثُكُّ بىو.
 دايكُ ثشطِ:

 ئُدّ ئُتؤ بؤضِ ِاتًُوَ؟ -
 ًٍَِذيَك واٌذوو بىوً ثًَي خؤػبىو بًَىُوَ. -

دَ وسدَ كاتُكاُ بُخًَشايِ و بُثُلُ تًَذَثُسِيَ و تا دَِا  لُ ئًَىاسَ ٌضيكرت دَبىويٍُوَ. وس
ُِس دوو خًَضاُ ئُو كُه و ثُه و ػتىوُكاٌُّ ًٍَِابىوياٌَ كؤياُ كشدٌُوَ و خظةتًاٌٍُوَ ٌةاو   

 ئىتؤوبًَمُكاُ. ثىوسَ فشاٌك بُس لُوَّ طىاسّ ئىتىوبًَمَِ بًَت لُ ئىوًَذّ ثشطِ:
 دَلًٍاّ كُ ثًَت خؤؾ ًٌُ دَطُأل وُدا بًًَُوَ؟ -
 شَيُ.ثًَىيظتًي بُ بًَذٌَطًًُ ئًَ ،ٌا طىثاغ -

دواّ خىا ذافًضّ لُ ئىوًَذّ ُِوىو بُ طةىاسّ ئىتىوبًَمًَةىَ لةُ بةاغِ دَسضةىويَ. بةُ       
دسيَزايِ سيًَُ بُ ئاساوِ دًٌََى بريَوَسيًُكاٌِ سابىسدوودا خىَلي دَخىاسد. لُ سوواَلُتةذا ئةاساً و   

بًَتةُوَ و   بؤ دَبىو بًبًٍي؟ بؤ دَبىو ئىوًَذ ئًَظتا لُ ِاوطُسَكُّ جًةا  ،لُ ٌاخُوَؾ دَطشياً
ئُوسِؤ باطِ عُػقِ خؤيي بؤ بكا  و ًٌاصَكاًٌي بؤ دَسبشِآ؟ خىدايُ ئةُوَ ض بُصوًَكةُ وٍةت    
تًَىَ طالٌذووَ؟ بؤ ئًَظتا كُ تاصَ خُسيكي دَطةُأل ئاغةاّ كٌُعاًٌةذا ريةاًٌَكِ ٌةىآ ثًَكةُوَ       
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و ًٌَىةةُوَ ِةةُوىو ػةةتُكاُ تًَةةك ضةةشِراُ؟ بةةؤ دَبةةىو ئاغةةاّ كةةٌُعاٌِ بكُويَتةةُ صيٍةةذاًٌَىَ  
 ِاوطُسطرييًُكُواُ دواكُويَت؟ بؤ؟ بؤ؟ 

دياسبىو ئىوًَذ ًِض ئاطاّ لُ ئاغاّ كٌُعاٌِ ٌُبىو و ُِسطًضيؽ باوَسِّ ٌُدَكشد كةُ وةَ   
 بَُلًٍَِ وًَشدكشدًٌَي بُ ئاغاّ كٌُعاٌِ دابآ.

طُيؼتًٍُوَ واَلآ و ضىٌكُ ُِوىوؾ واٌذوو بىويَ صؤس صوو ضةىويٍُ ٌةاوجًَِ و كُوتًٍةُ    
 ُوَ.خُويَكِ قىوَل

بُياٌِ صوو لُ خُوآ ُِطتاً و بآ ئًدتًاس كُوشيُوَ بريّ ئىوًَةذ و بُطةُسِاتُكاٌِ سؤرّ   
ثًَؼرت. ُِس دًٌََى جًًَذا دَبريو خُياآلٌشِا ضىوً. دوو باسَ عًؼةق و ئةُويٍي دَدَلًةذا بَمًَظةُّ     

اآلبةُسصَّ  ئىوًَذ ُِسوَكى جاساُ سيك و ثًَك و بُرُ و باآلجىاُ بىو. ئُو بةُرُ و ب  ،دَطٌُذَوَ
كُوٍِ طُسطاً كشدبىو. بآ ئًدتًاس كُوشيُ بُساوسد كشدٌآ ئىوًَذ و ئاغاّ كٌُعاٌِ. ئىوًَةذً  
دَتاّ تُساصويَكِ و ئاغاّ كٌُعاًٌؼي دَتايُكُّ دّ ٌا و ئةُو اليةُّ ئىوًَةذيي قىسطةرتِاتُ     

ًَذ الويَكةِ  بُسضاواُ. لُساطتًذا ُِسطًض ئىوًَذ و ئاغاّ كٌُعاٌِ ثًَكرت بُساوسد ٌُدَكشاُ! ئىو
بُرُ و باآليُكِ بُسصّ وا كُ دَلِ ِةُوىو كضةًَكِ بةؤ خةؤّ      ،جىاُ وطُسٌخ سِاكًَؽ ،تُسِ وبشِ

وًّشَباُ و قىسغ و طٌُطري و ثشِ ئُصوىوُ كةُ ِةُوىوّ لةُ     ،سادَكًَؼا بُآلً ئاغاّ كٌُعاٌِ
كِ تةابَمًَِ  ٌاخؤػِ و ٌاُِوىاسيًُكاٌِ رياٌُوَ وَطُسيُك ٌابىوُ وتًًَاٌذا قةاأل ببةؤوَ. ثًةاويَ   

 تُواو و لُ كىوسَ دَسضىو كُ دَوتىاٌِ ثؼتِ ثآ ببُطتي و جًَِ وتىاٌُ و دَلًٍايًًُ ريامن بآ.
عًؼقُ كؤٌُكُّ ئىوًَذّ يا طةؤص وخؤػُويظةتًُكُّ    ،ٌُوذَصاٌِ دَبآ كاوًاُ َُِلبزيَشً

 ئاغاّ كٌُعاٌِ؟
 دٌَطِ دايكي بُ ئاطاّ ًٍَِاوُوَ:

 ًَؼتٌُطاوَ.ئُوَ َُِلٍاطتِ؟ ئُوَ ض ،سَِا -
بُثُلُ لُطُسجًَِ ساطتبىووُوَ و كُوشيُ خةؤ طؤسِيٍةآ. لةُ رووسآ ضةىووُ دَسآ. دايكةي      
لُطُس قٌُُفُّ داًٌؼتبىو و كتًَبِ دَخىيٍَذَوَ. بُضةىوٌُ ٌةاو ِةؤَلًَي دايكةي ضةاوّ لُطةُس       

 كتًَبُكُ َُِلطش  و ثشِ بُضاوّ خؤػُويظتًُوَ تًَِ سواًٌي و طىتِ:
 قاوَلتًي بؤ داٌاوّ. -

طىثاطِ دايكىي كشدو ضىووُ وُتبُخآ. دواّ قاوََلتًًُ ِاشيُوَ الّ دايكةي و بُتُكًةُوَ   
 لُطُس قٌُُفُكُ داًٌؼتي. دايكي كتًَبُكُّ ويَك ٌايُوَو لُو الّ داٌا. 

 ئُوجا طىتِ:



 255 

 دويٍَآ دَطُأل ئىوًَذيذا باطِ ضتاُ كشد؟ ،باػُ دَّ بؤً بطًَشَِوَ بضامن -
 كرتَ بُكىستًت بؤ وَطًَشًِ تا وَسَِص ٌُبَ.قظُ صؤس بىوُ بُآلً واضا-

 دايكي بُ تاطُوَ دَ سوخظاسوُوَ سِاوا و طىتِ:
 لُوَؾ دَلًٍابُ ُِسطًض لُ قظُكاٌت وَسَِص ٌا . ،دَّ ضاوَسِيَي بَمآ -

 دويٍَِ ئىوًَذ خؤػُويظتًُكُّ خؤّ بؤ دسكاٌذً و دداٌِ بُبآ ئاطايًًُ وًَشدكشدًٌَىذا...
اٌُّ ًٌَىاصياُ بؤ دايكي طًَشِايُوَ. دايكي بُ داخًَكُوَ طُسيَكِ باداو تُواوّ ُِوىو ئُو قظ

 طىتِ:
ضاكي  لةُ بةريَ دايكةي     ،ٌاصامن ئُوَ ض ضاسَ ٌىوطًَكُ خىا بؤّ بشِيىيُوَ ،صؤس بُ داخُوًَ -

بةُخت وٌاوضةُواٌِ جةىاُ     ،خىا بكا  خىدا لُ جًاتِ دَوىضاوّ جىاُ ،ُِوىو جاسآ دَيطى 
ئُوَ ئًَظتا ثُّ بُقظُكاٌِ ئُو خىدازيَ خؤػبىوَّ دَبًُ كُ ضِ طىتةىوَ.  بذاتُ ئادَوًضادّ. 

تؤ و ئىوًَذ تابَمًَِ لةُ بةُرُ و بةاآل وجةىاٌِ و سيَةك و ثًَكةِ و لةُؾ والسّ جةىاُ و ػةمك          
خىداّ طُوسَ لُ دسوطتكشدًٌَتاٌذا ئُو ثُسِّ طُخاوَتِ ٌىواٌذووَ بُآلً  ،وٌاطكًُدا خىا ثًَذاوُ

 اُ...بُداخُوَ ٌاوضُواٌت
 فٍحاٌِ قاوَكًُ َُِلطش  و طىمت:

 دويٍَآ ئىوًَذ وُبُطتِ ثًَؼًٍاسّ ػىو ثآ كشدًٌَىِ ُِبىو بُآلً وَ دَسفُمت ٌُدايُ. -
 دايكي بًٌُطُساًًٌُوَ طُيشيَكِ كشدً و طىتِ:

 ئُطُس داوا  بكاتُوَ دََلًَِ ضِ؟ -
 دَبآ باؾ بريّ زيَ بكُوُوَ. ،ٌاصامن دايُ

ُدّ ئاغاّ كٌُعاٌِ ضِ؟ ئُو بٌُذَّ خىدايُؾ لُبةُس تةؤ و وُِةذّ    ئ ،ٌاصامن وَآلً ًٌُ -
 كُوتؤتُ صيٍذاٌآ.

طىمت دَبآ دَسباسَّ ئًُ بابُتُ ضةاك   ،دَصامن دَصامن دايُ! خؤوَ ٌُوطىتىوَ وًَشد دَكًُ -
 بريبكُوُوَ و بريِياسيَكِ ساطت بذًَ.

 دايكي بُبآ واصيُوَ طىتِ:
 خؤ تاصَ ثُػًَىاُ ٌابًُوَ! ،غاّ كٌُعاٌِ داوَض بشِياسيَك؟ دواّ ئُوَّ طفتت بُ ئا -

خؤ خَُلكِ طاَلتُجاس و قُمشُسيِ تةؤٌري. سؤريَكةِ بَمًَةِ باػةُ وًَةشد بةُ ئًَةىَ دَكةًُ و         
 كُيُكًَكِ ديؽ دواتش ثُيذابىو ثُػًَىاُ ببًُوَ و بَمًَِ با برييَكِ زيَ بكُوُوَ.

 ىمت:لُجًَىَ ُِطتاً بضىُوَ رووسَكُّ خؤً و ُِسوا بُ ثًَىَ ط
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 ،يُكًُ خىدّ ئاغاّ كٌُعاٌِ وُسجِ كشدووَ تةا وُِةذّ وَسٌُطشيَتةُوَ وةَ ٌةًٍَُِآ      -
 دووَوًؽ ٌُئىوًَذ داواّ ػىوثًَكشدًٌَِ زيَ كشدووً و ٌُوًٍؽ ئُسيَي داوَ.

ثةٌُاً بةةشدَوَ بةةُس رووَكةةًُ و لةةُ دواوَ دَسكُكةةًُ داخظةةت. لُطةةُس وؤبًمةةُّ كةةٌُاسّ  
وَ سِوواٌِ. وَسَص ببىوً، ُِقِ دايكي بىو وَ ٌاُِ   بةىوً  ثُدمُسَكُوَ داًٌؼتي و دَذُطاسيَىُ

 بُآلً دَكشا؟ ،كُ بري لُ ػىوكشدٌُوَ بُ ئىوًَذّ بكُوُوَ
ػُوآ با  ِاتُوَ واَلآ. دايكي بُ دصيُوَ ُِسضِ ُِبىو و ٌُبىو ِةُوىوّ بةؤ طًَشِابةؤوَ.    

 طىيَي لُدٌَطِ با  بىو كُ دَيطى :
بذَّ! ضٌُذ جاسً طةى  ئاغةاّ كةٌُعاٌِ ِةاو تُوةٌُِ       ضٌُذً طى  ٌابآ بُ ثُلُ بشِياس -

كضةُتًى ثًًَىابةىو وًَةشد قاتًةُ و بةشِاوَ و بةُ        ،وٍُو وَك بابِ دادٌَشآ بُآلً كَِ طىيَِ لًًَُ
ئًَظةتا دََلةآ ضةِ؟     ،دؤصيٍُوَّ ئُو ثًاوَ بآ دَطت و ثمُ لُتشطآ ذُلًىآ كُوتُ دَوُدمَُلآ

 ٌُعاًًٌُوَ بًٍَت و ئابشِووواُ بُسآ.واّ بُذاَلِ ئُطُس دَطت بُ سِووّ ئاغاّ ك
 طىيَي لُ دٌَطِ دايكًؼي بىو كُ بُ ثاسِاٌُوَوَ دَيطى :

ُِس تًٌُا وُصٌَذَّ  ،ئُوَضتُ! خؤ ئُو ٌُيطىتىوَ بًٌُاصَ ئُسآ بُ ئىوًَذّ بذا ،وغ غ -
 كشدووَ كُ ئىوًَذ ويظتىويُتِ داواّ بكا  و ًِضِ دّ.

 با  بُُِواُ ئاواصَوَ طىتِ:
رتَكُ ُِسطًض داواّ ٌُكاتُوَ و خؤ ئُطةُس سؤريَكةًؽ داواّ كةشدَوَ سَِةا دَبةآ      واباػ -

 ُِوىو ػتًَكِ ثآ بَمآ كُ لُ ثًَؼذاّ طفت و بَُلًََ بُيُكًَكِ ديكُ داوَ وًَشدّ ثآ بكا.
 ئًَظتا تؤ بُطُس وًَؼكِ خؤتذا صاأل بُو ِاواس وُكُ. ،صؤس باػُ ،صؤس باػُ -
 وَ كُّ ِاواسً كشدووَ؟ -

بًَذٌَط بىو و بًَةذٌَطِ تةُواوّ ًٌَةى وةاَلًَِ داطةش . طةاالسيؽ دَطةتِ لُطةُواُ         با  
َُِلطشتبىو و بُ بًَذٌَطِ لُاليُكًُوَ داًٌؼتبىو. تا ئًَظتا لُبابُّ سووٌةُدابىو ئةاوا بًكاتةُ    
ًَظةتا بةاسيي ئةاوا بةُ          ِا  و ِاواس و دٌَط و صٌَا. وَ كُوٍذاَلِ طةُوسَّ وةاأل بةىووً تةا ئ

 ٌُديبىو. تىوسَِيًًُوَ 
بُطثايِ دَسطاّ رووسَكًُ داخظت و لُطُس جًَِ لًَةِ سِاكؼةاً و بةُ دٌَطًَكةِ بةُسصَوَ      
كُوشيُ طشياٌآ. بؤ دَبآ ًٍَِذَ بُدبُخت و ضاسَ سَؾ  ! بؤ دَبآ ُِوًؼُ سؤرطاس ُِس اليٌُةُ  

ُ بؤ دَبآ بُػِ وَ دَرياٌذا تًٌُا ُِس غُوى كُطُس خةىاسد  ،تفت و تاَلُكُّ بُوَ ًٌؼاُ بذا
 و ٌُِاطُ َُِلكًَؼاُ بآ؟



 257 

دوو سؤر دواتش طىاطتىُوَ ئًُ خاٌىوَ. دايكي و با  ُِسدووكًاُ بُو كةاسَّ ٌةاسِاصّ بةىوُ    
بُآلً ئًذّ وَختِ ئُوَّ ِاتبىو كُ بؤخؤً بُ تًٌُا و طةُسبُخؤ بةزيي. لةُو سؤرَوَّ ئىوًَةذً     

لُاليُكًُوَ ئاغاّ كٌُعاٌِ  ديتبؤوَ لُ دوو سِياًٌَكِ تًَىابىوً. ئًَظتا ٌُوذَصاٌِ دَبآ ضبكًُ
بؤ وَسطشتٍُوَّ وٍذاَلُكُّ وَ كُوتُ صيٍذاٌآ و خىا ِةَُلٍاطشآ بةُالوَّ بٍةًَي. و لُاليةُكِ     
 ،ديكُػُوَ ئىوًَذ ثًاوّ خُوٌُكامن ئُو كُطُّ كُ ُِوًؼُ خؤً دَجمةِ طةثِ بىوكًًًٍَةُدا   

سَ ِاتبؤوَ طُس سيًَةًُ و  دَطت لُ ٌاو دَطتِ ويذا دَ دًٌاّ ذُص و ئاسَصووَكاصيذا دَديت دووبا
 ًٌاصّ داواكاسيُ وًٍُتِ ضؤُ دَتىامن ضاوّ زيَ بثؤػي.

دواّ يُك ُِفتُ سَبابةُ خةامن ِاتةُ واَلُكةًُ ووٍةِ لُتًٌُايًًةُ سصطةاسكشد و ِةُسوَك         
 دايكًَكِ دَلظؤص بىوَ ئاو دٌَطِ و ِاودَوِ سؤراٌِ تًٌُايًًًُ.

عاٌِ بؤّ ثًَؽ ًٍِابىو وٍةِ لةُ ديتٍةآ    حمُػيُد لُبُس ئُو دَسدَ طُسياٌُّ كُ ئاغاّ كٌُ
وُِذّ ٌاطضووس كشد و ضىٌكُ ٌُمشىيظت ثُيىٌَذيًُكاُ لُوَّ خةشاثرتبَ ِةًض ٌاسَصايُتًةُكي    

 دَسٌُبشِّ و طىيَي ٌُدايُ و دَطُأل سَبابُ خاصيًَذا ضىويٍُ ويًُلاليُكُّ ٌاوضُّ ػًىالًَي. 
 ىأل و ئاساً بُطُس بشد.لُويَي دَطُأل سَبابُ خاصيًَذا يُك ُِفتُّ ػاد و ػٌُط

كاتًَكِ ضاك بىو بؤ بُ خؤداِاتٍُوَو كُوتٍُوَ طُسخؤ و بشِياسداٌِ كؤتايًي. ُِوا خؤؾ و 
طاصطاسَكُّ ػًىازيَ تا ئٌُذاصَيُك طًاٌِ وَ بُس ٌاوُوَو ًَِىسّ و ئاساوًًُكِ خؤػةًاُ ثةآ   

 بُخؼًىُوَ.
و بُ ئىوًَذّ كُوتُوَ. ئىوًَةذ  دواّ ِاتٍُوًَ لُػًىاه جاسيَكِ ديؼي دَسيَظتؤساًٌَكًذا ضا

 دواّ يُك صدمريَ ثًَؼُكِ طىتِ:
ئًَظتاؾ بؤ ئُوَّ جاسيَكِ ديكُػتاُ لُدَطت ٌُدَوُوَ ِاتىووُتُوَ التاُ تا داواتةاُ   -

 بكُوُوَ. تكا دَكًُ لًَشَ بُ دواوَ وَ بُِاوبُؾ و ِاوسِيَِ رياٌِ خؤ  بضاٌُو واّ داٌآ.  
بؤ ئُوكا  و طاتاٌُؾ ئاوةادَكشدبىو ُِوةذيع دَطةُأل     دَطُأل ئُوَػذا كُ لُ ثًَؼذا خؤً

بًظتٍآ قظُكاٌِ ئىوًَذّ و داواّ ػىو ثًَكشدٌُويَىًذا ِةُوىو لُػةي يُكثاسضةُ لةُسصّ. بةُ      
 دَطتُثاضُيًًُوَ وَآلوي دايُوَ:

ساطتًُكُّ ديتٍِ ئًَىَ و داواكاسيًُكُتاُ ئُوٌَذَ ضةاوَسِواُ ٌةُكشاو بةىو كةُ ٌةاصامن ض       -
ُوَ. بُآلً ئُطُس ئًَىَ سآ بذَُ ذُص دَكًُ طُسَتا كةاسّ كىسَِكةًُ يُكظةُسَ و    وَآلوًَك بذَو

 سووُ بًَتُوَ ئُوجا دَسباسَّ وًَشدكشدٌُوَ برييَك دَكُوُوَ.
 بُ ئُدَباٌُوَ طىتِ: ،ئىوًَذ كُ بُتاطُوَ طُيشّ دَكشدً و طىيَِ بؤ قظُكامن دَطش 
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و دَلًٍةاؾ بةَ ِةُس كةاسيَكِ     بُياسوُتِ خؤ  ذًظابًَكًؽ بؤ ِاسيكاسيُ وةَ بكةُُ    -
 ثًَىيظت بآ ئُدماوِ دَدًَ تا ُِسضِ صووتشَ ئُو طشفتُتاُ ٌُوًٍَآ.

 ضاوً بُسدايُوَ و بُػُسوًَكُوَ طىمت:  -
ثًَىيظت ٌاكا خؤتاُ ٌاسَذُ  كُُ. ئُوَّ ثًَىيظتُ كشاوَ و ئًَىَؾ لُصؤسػت كُ ُِيةُ   -

 وُ دَكُوُوَ.بآ ئاطاُ كُ لُ دَسفُتًَكِ ديذا بُ دسيَزّ بؤتاُ سو
ئىوًَذ ثًَِ داطش  تا ُِس ػتًَكِ كُ ثًَي ضاكُ ثًَِ بَمًَي بُآلً ضىٌكُ ذُصً ٌةُدَكشد ئةُو   

 لُدَطت خؤً بذًَ طىمت:
 تكا دَكًُ سآ بذَُ لُ دَسفُتًَكِ ديكُدا و دَكاتًَكِ طىدماو تشدا بؤتاُ سووُ كُوُوَ. -

ًَي بُآلً ضىٌكُ ذُصً ٌُدَكشد ئُو لُ ئىوًَذ ثًَِ داطش  تا ُِسػتًَكِ كُ ثًَي ضاكُ ثًَِ بَم
 دَطت خؤً بذًَ طىمت:

 تكا دَكًُ سآ بذَُ لُ دَسفُتًَكِ ديكُدا و دَكاتًَكِ طىدماوتشدا بؤتاُ سووُ كُوُوَ. -
ئىوًَذ قبىَلِ كشد و بشِياس ِاتُ طُس ئُوَّ كُتا ُِفتُيُكِ ديكةُ ئةُوجا بًَتةُوَو وَآلً    

ِ سؤيٍآ جُختِ كشدَوَ كةُ داًٌؼةتٍآ دواتةش دَبةآ ئةُو      وَسطشيَتُوَ و دَطُأل ئُوَػذا وَخت
 ػتاٌُّ بؤ باغ بكًُ كُ ٌُطىتشاوُ.

 
                    *         *         * 

سَِا بًَذٌَط بةىو و طةُسّ دًٌََةى دَطةتُكاٌِ طةش  و دَذاَلًَكًةذا كةُ طةُسّ بُِةُس          
 دووالياٌذا بادَدا طىتِ:

ياُ طُوُيُكِ تاَلِ ديكُّ بؤ دَبُس ضةاوطشتىووُوَ و  بُسِاطتِ ٌاصامن ضبكًُ؟ دووباسَ ر -
بُسِاطتِ دَو كا  و طاتاٌُدا ثًَىيظتي بُ ياسوةُتِ و ثؼةتًىاًٌُ    ،لُطُس دوو سِياًٌَكِ داٌاوَ

ُِس كاتآ بري لُو دوواٌُ دَكُوُوَ باٌطِ دَسووُ وٌاخِ ٌاوَوًَ ِاواس دَكا  ،ِاوبرييَكِ ُِيُ
ا كُ رياُ دووباسَ ئُوّ بؤ ًٍَِاويُوَ ال  تؤؾ سيَةضّ ئةُو   ئًَظت ،))ئىوًَذ(( ّ لُدَطت وُدَ

دياسَ قًظىُ  وابىوَ كُ ئاغاّ كٌُعاٌِ خؤّ وةُسجِ   ،دَسفُتُ بضاٌُ و بُس َُِلذاّ وُكُوَ
ًٍَاوَتُ ٌةاوَوَ تةا تةؤ و ئىوًَةذ ثةًَكرت بطٌُةُوَ. بةُآلً         ًٍَاٌُوَّ وُِذّ ِ ئُطتاٌذٌُوَ و ِ

ُوَ دَخىسِآ ئُدّ ئاغاّ كٌُعاٌِ ضِ؟ ئُو ُِوىو ضاكُيُّ لُاليُكًؼُوَ ئاوَص )ئُقأل( ً تًَى
 ئُو  لُبريضؤوَ؟ ياٌِ ُِسوا بُ ئاطاٌِ دَتىاٌِ دَلِ وّ بؼكًٍَِ و ئىوًَذّ َُِلبزيَشّ؟
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ئُو كاتُّ كُ ئاغاّ كٌُعاٌِ لُ ثًٍَاو جطُسطؤػُكُتذا طُسّ بُ ُِوىو جًًَُكذا دَكةشد  
 ُوَ ئىوًَذ لُكىآ بىو؟و لُ ُِوىو دَسكًَكِ دَدا تا بؤ  وَسطشيَت

سَِا وَسَص و بًَضاس و طُس زيَ ػًَىاولُ جًَىَ ُِطتاو دَطتِ بُسِاويَضكاُ كشد. سٌَطِ سَؾ 
و وا  دَِاتُ بُسضاو. وَك كُطًَك دَضىو ٌُِاطُياُ زيَ بشِيبآ و خُسيك بَ بًدٍكًٍََ. خًَشا 

ئًدتًةةاس دَطةةتِ بةةآ  ،خًَةةشا، وطةةشر لُبُسخؤيةةُوَ ٌاسٌَةةاسّ دَِةةا  و ِةةٌُطاوّ داويؼةةذي 
سادَوَػاٌذُ و ػتًَكِ دَطى . لُ جًَىَ ُِطتاً و بُسَو اليُوَ ضىوً. دَطتًي دًٌََةى دَطةتِ   

 خؤً ٌا و كُوشيُ ًَِىسكشدٌُوَّ.
 سَِا طُيشيَكِ وٍِ كشد و طىتِ:

 ئُطُس ئًَىَ لُجًَِ وَ باٌايُ كاوًاٌتاُ َُِلذَبزاسد؟ -
 دايُوَ: طُيشيَكِ سوخظاسَ غُواويًُكُيي كشد و وَآلوي

دَصامن بشِياسداُ تا بَمًَِ طُخت و طشاٌُ و درواس بُآلً باوَسِكُُ ًِض ػتًَك لُدَطتِ وةَ   -
و ياًِض كُطًَكِ ديكُ ٌايُ بَُلكُ ئُوَ َُِلبزاسدًٌَكُ كُ ُِس دَكُويَتُوَ طُسخؤ  و دَبةآ  

 بؤ خؤ  بُتًٌُا ئُدماوِ دَيت.
وَ. سَِا ُِسوا كةُ بةُسَو الّ قٌُُفُكةُوَ    داواً لُ سَِاّ كشد تاويَك داًٌؼآ و ًَِىسبًَتُ

 دَضىو طىتِ:
دَبآ دَو  ،بُياٌِ دواّ ًٌىَسِؤيُ ئىوًَذ ديَتُوَ الً و ئًذّ وَ دَسفُتِ بريكشدٌُوًَ ًٌُ -

 واوَ كىستُيذا يُكًَكًاُ بؤ تا ُِتايُ لُ خؤً بشَِدمًٍَي بُآلً كاوًاُ؟
ُوَ و ضةةىووُوَ رووسَكةةًُ و سَِةةا دَبةةريو خُياآلٌةةُوَ ضةةىو. ٌىوطةةًٍُكامن سيَةةك خظةةتٍ 

تةًٌُا دَبةىو ضةاوَسِيَِ    ،ػتىوُكُكاصيي كؤكشدٌُوَ. ئًةذّ كةاسيَكي لةُ واَلةآ سَِةاّ ٌُوابىو     
تًَثُسبىوٌِ كا  و ِاتٍِ سؤراٌِ ئايٍذَّ ٌُضٌُذاُ دووس  تةا سَِةا بشِيةاسّ كؤتةايِ بةذا .      

آ. بُآلً بُسِاطتِ كاوُياُ ئىوًَذ يا ئاغاّ كٌُعاٌِ يُكًَك لُو دوواٌُ دَبىو لُرياٌِ بًٍَُ دَس
بُ دَطتِ فُساوؤػِ دَطثًَشدسيََ و لةُ بةري دَضةٍُوَ و تةًٌُا ٌةاو و بريَوَسيًةُكاٌِ دَِةضس        

 ووًَؼك و خُياآلٌذا دَوًًٍََتُوَ؟
بُسِاطتِ بشِيةاسداُ كةاسيَكِ طةُخت و طةشاُ و      ،بؤ طاتُ وَختًَكًي خؤ لُجًَِ سَِاّ داٌا

سَبابةُ خاصيةآ كةشد و ضةىووُوَ واَلةُ خةؤً. دواّ ضةٌُذ         درواس بىو. خىدا ذافًضيي لُ سَِا و
تا  ،سؤريَكِ دواّ ِاتٍُويَي. تا دسٌَطاًٌَكِ ُِسوا خُسيكِ سيَك خظتٍُوَّ ٌىوطًٍُكامن بىوً

 بُياٌِ دواّ ضىوٌُوًَ بؤ ٌىوطًٍطُّ طؤظاسَكُ ٌىوطًٍُكامن بذَوُوَطُس ٌىوطُس.
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دَسبةاسَّ بشِيةاسو سيَكةُو  و ئةُو      بشِياسً دا ُِفتُّ جةاسيَكِ بضةىُوَ واَلةآ سَِةاّ و    
 سووداواٌُّ سووياُ دابىو ئاطاداس .

بُياٌِ سؤرّ دوايِ ضىووُ ٌىوطًٍطُّ طؤظاسو ٌىوطًٍُكامن داٌُ ئاغاّ وريصايةِ و بشِيةاس   
لُطُس ئُوَ دسا تا ُِفتُّ داِاتىوكاسّ طُسطىصَػتُّ سَِاّ بُضاث بطا  و دَطت ثآ بكا. 

اطا بىوً و ٌُوذَصاٌِ طُسَدماً ئاغةاّ كةٌُعاٌِ بةُ ِاوبُػةِ     ضٌُذيَ سؤربىو لُ سَِاّ بآ ئ
 رياٌِ َُِلبزاسدووَ ياُ ئىوًَذ؟ 
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                               (13       ) 

 
 ،ضىووُوَ واَلةآ سَِةاّ و ثةاَلي بةُ دوطىةُّ صٌَطُكةُوَ ٌةا        ،سؤرّ ثًٍَخ ػُػيُ كُِا 
كُ خؤً بُ بًَطاٌُ ٌُدَصاٌِ دَسطاكًُ كشدَوَ و ضىووُ ذُطاسآ. دَسطاكُ ًٌىَكشاوَ بىو و ضىٌ

كىسِيزطُكِ بضكؤالٌُ دَذُطاسيَذا خُسيكِ طاَلتُوطُوُ و ػُيتاًًٌاُ بىو. بُ وٍةذاَلًَكِ صؤس  
ريكَُلُ و جىاُ و طُسدمشِاكًؼي ِاتُ بُسضاواُ. بُوَّ كُ صؤس بةُ سَِِةاّ دَضةىو صاٌةًي ئةُوَ      

فتُ ديَتُوَ الّ دايكِ و وا ِاتؤتةُوَ. بةُوَّ ػةاد و خؤػةراأل     وُِذيًُكُ دوا سؤرَكاٌِ ُِ
بىوً كُ سَِا دواّ ضٌُذيَ ُِفتاُ دوباسَ تىاًٌىيُ وٍذاَلُكُّ ببًًٍَتُوَ. بُديتٍآ دَوىضاو و 

 ُ بةآ ئًدتًةاس داًٌؼةتي و دَوىضةاوَ جىاٌُكةُيي دًٌََةى        ،بُسَضاوَ ػري بىوَوَكُّ وٍذاَلُكة
 و بًَطُسدَ وٍذاآلٌُكُيُوَ ساواً و طىمت:دَطتُكامن طش  دَ سوخظاسَ ثاك 

 طآلو كاكُ بضكؤلُ ئُوَ ئُو دَوىضاوَ جىاٌكًمُ  بؤ واّ زيَ ِاتىوَ؟ -
وُِذّ كُ بُ ديتٍآ وَ واقِ وسِوابىو كُوًَك كؼايُوَ و بُسَو الّ رووسيَةىَّ ساكةشد و   

 باٌطِ كشد:
 ئُوَ رًٌَك ِاتؤتُ ذُطاسآ. ،سَبابُخامن ،سَبابُ خامن -

خامن بُ ثُلُ لُ دَسكآ ِاتُ دَسآ و ُِسكُ ضاوّ ثًَكُومت بُوًّشَباًٌةُوَ طةآلوّ    سَبابُ
 كشد.

ٌُِاطُيُكِ خؤػًًُّ َُِلكًَؼا و فُسوىوّ رووسيَِ زيَ كةشدً. ضةىووُ ِةؤَلِ وًىاٌةاُ     
 بُآلً بُ ثًَضُواٌُّ ضاوَسِواًٌُوُوَ سَِا لُ واَلآ ٌُبىو. لُ سَبابُ خاصيًَي ثشطِ:

 ُ لُ واأل ٌري؟ئُوَ سَِا خاتىو -
 وُِذّ ُِسوا كُ دَطتِ سَبابُ خاصيًَِ دَدَطتًذا بىو يُكظُسَ دواّ وَ طىتِ:

 دايكي لُ كىيًَُ؟ ،وَ دايكًُ دَوآ -
 سَبابُ خامن دَطتًَكِ بُطُسّ وُِذيذا ًٍَِاو  طىتِ:

بؤيُ دَبآ تا ديَتةُوَ كةىسِيَكِ ضةاك بةِ و يةاسّ بُػةتُكاٌت        ،دايُ صوو ديَتُوَ واَلآ -
 .بكُّ

سَبابُ خاُ دَطتِ وُِذّ ساكًَؼاو بشديُ رووسَكُّ. كؤوُلًَك ياسيِ وٍذاآلٌُّ ٌايُ بةُس  
 دَطتِ و طىتِ:
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باػةُ   ،ُِس لًَشَؾ داًٌؼُ و ياسّ بُػتُكاٌت بكةُ تةا دايكةت ديَتةُوَ     ،وُِذّ طًاُ -
 ئاصيضَكًُ؟

 وُِذّ بُصواٌُ ػرييٍُكُيُوَ دووباسَ طىتِ:
 بُآلً وَ ُِس دايكًُ دَوآ. -
دايكت كاسيَكِ بؤ ثُيذا بىوَ ٌاضاس بىو لُ واَلةآ بضةًَتُ دَسآ.خةؤ     ،طىمت كُ ئاصيضَكًُ -

خةؤ تةؤ خةؤ      ،ئُطُس دايكت بضاًٌَتُوَ وسِكّئُو  طشتىوَ ٌاسَذُ  دَبةآ و غةُوآ دَخةىا   
 ذُصٌاكُّ دايُ غًُ غىا؟ ذُصدَكُّ؟ وُِذّ بُ ُِواُ ئاواصّ ػرييٍِ وٍذاآلٌُوَ طىتِ:

 دايُ غُوباس بًَت.ُِسطًض ذُصٌاكًُ  -
 كُواتُ ساكُ بضؤياسّ بُكُه و ثُزي ياسيًُكاٌت بكُ. -

وُِذّ كُوتُ طُواُ. سَبابُ خامن ِاتُوَ الً و لُطُسخؤ بُػًَىَيُك كُ وُِذّ طىيَِ زيَ 
 ٌُبآ طىتِ:

 ٌاصامن داخىا ئاطاداسّ ػري بىوٌُوَّ دَوىضاوّ وُِذّ ُِيت ياٌُ ٌا؟ -
 طىمت: بُطُس وَآلوِ ئُسيَي دايُوَ و

 ،دَطُأل ِاتٍُ رووسَويَىذا دَوىضاوَ ػري َُِلطُسِاوَكُّ وٍذاَلُ طُسدمِ ساكًَؼةاً  ،بَُلآ -
 بُ ديتًٍَِ صؤس ٌاسَذُ  بىوً.

 سَبابُ خامن لُبَ لًَىاٌُوَ طىتِ:
سَِا خاتىوٌآ بُطتُصواُ! دَبآ بُديتٍآ ئُو ذاَلُّ جطُسطؤػُكُّ ضِ بُطةُسِاتبآ.   -

 ٌآ طُوُّ وُِذيًُوَ داًٌؼتبىويَ ثشطًي:دَذاَلًَكذا بُتُواػاكشد
 ٌُتاٌطى  ضىوٌُتُ كىآ؟ -

ًَظةكًَكُوَ تةُسِو داثؤػةشابىوُ بُاليةُكِ          سَبابُ خامن كةُ ضةاوَ واٌةذووَكاٌِ بُصيةُ فشو
 طُسثؤػُكُّ طشِيُوَ و طىتِ:

ئُوسؤ سَِةا خةاتىوُ دواّ ديتٍةآ دَوىضةاوَ ػةًٍُكُّ وُِةذّ خةؤّ ساٌةُطش  بةؤ           -
ِ  تًَطُيؼتٍآ ئُوَّ ضى  ،وَ واَلآ بشايُكُّ حمُ ػيُدّ و ًَِؼتا ٌُِاتؤتةُوَ. صؤسً دأل ثًَىَيةُت

ٌُ ٌاو وًٌؼاٌِ واَلآ بشايُكُّ حمُػيُدّ دَصامن و ٌُدَػتىامن ئُو وٍذاَلُّ بُتٌُآ بُجآ بًََمي و 
 كاسيَكِ بكًُ.

 ئُوَ بؤ خؤػتاُ دَصاٌَ وُِذّ بُسدَواً ُِس دايُ دايُيُتِ.
 بًٌُطُساًٌُوَ طىمت:
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ًَتةُ         ،س ٌُبايُ بابًت ئاطاداس كشدبايُوَُِ - ئةُوَ ِةًض كةُ سَِةا دَطةُأل جُوًمةُّ دَب
 دَوُقاَلًًاُ.

 سَبابُ خامن كُ تاصَ بُتاصَ واَلُ بابِ سَِاّ وَبريِاتبؤوَ بُ دَطتُ ثاضُيًًُوَ طىتِ:
 وَسَ ُِس لُطبُيًٍَىَ تا ئائًَظتا لُبريً ٌُبىوَ ئاغاّ فُسِادّ ئاطاداسكًُ. ،ئُّ واّ -
َبابُ خامن بُ ثُلُ بُسَو الّ تُلُفؤًٌَىَ ضىو و رواسَكُّ لًَذاو دوواّ ضةٌُذ دَقًقًَكةاُ   س

دَطتِ بُ قظاُ كشد و بُطُسِاتُكُّ بُواَلُبابِ سَِاّ طى . طُعاتًَك ضىو بُآلً ِةُواَلًَك  
 ٌُ لُ سَِا و ٌُلُواَلُ بابِ ٌُبىو. ئُوَ وُِذيؽ ُِسوا بُسدَواً وسِكِ دايكًُتِ.

َ بُطشياُ ِا . داواً لُ سَبابُ خاصيآ كشد ٌاوُيةُكِ بةؤ سَِةاّ بةُجآ بًََمةِ و      وسدَ وسد
 وُِذّ بباتُوَ واَلآ بابُطُوسَّ تا لُوآ، وُِذّ كُورت وسِك بطشيَت و كُورت بطشيُ .

خىدا ذافًضيي لُ سَبابُ خاصيآ كشد و لُ واَلآ سَِاّ ِاشيُدَسآ. سَبابُخامن تا بةُس دَسكةِ   
ً. ثًَؽ جًابىوٌةُوًَ لةُ سَبابةُخاصيآ داواً لًَكةشد تةا ُِسِةُواَلًَك بةىو        ذُطاسيَِ بُسِآ كشد

 تُلُفؤمن بؤ بكا  و ئاطاداسً كاتُوَ.
طُيؼتىُوَ واَلآ و ضٌُذيَ طُعاتاُ لُبَ تُلُفؤٌآ دَضاوَسِيَِ ُِواَلًَكِ سَِا خاتىوًٌَذا 

 داًٌؼتي.
ُلُفؤٌِ ٌُكشد. لُ سَِا و لةُو  بُآلً ئُو سؤرَ سَِا ُِواَلًَكِ ٌُبىو. سَبابُ خاصيًؽ ُِس ت

بُطُسِاتُّ لًَِ سوودابىو بآ ئاطا بىوً و ُِس ئُو بآ ئاطايًًُؾ تا دَِا  وسدَ وسدَ بًَضاسّ 
دَكشدً. سؤرّ دوايِ بشِياسً دا دووباسَ بضىُوَ طُسداٌآ سَِاّ. ِةُيٍِ بُياًًٌُكةُّ صوو لةُ    

 داو ضاوَسِآ ساوَطتاً بُآلً كُغ واَلآ ِاشيُ دَسآ و ضىووُوَ واَلآ سَِاّ. صٌَطِ دَسطاً زيَ
ًَؼةتا ِةُس ٌىطةتىوُ دووبةاسَ         وَآلوِ ٌُدايُوَ. بُخُياَلِ ئُوَوَ كُ سَِةا و سَبابةُ خةامن ِ
صٌَطُكًُ زيَ دايُوَ. واوَيُك ساوَطتاوُوَ بُآلً ديظاٌُوَ ُِسكُغ دَسكُّ ٌُكشدَوَ. ضٌُذ 

ُواَلًَك ِةةُس ٌةةُبىو. ٌاضةةاس بةةؤ جاسيَكةةامن صٌَطُكةةُ زيَ دا و زيَ دايةةُوَ بةةُآلً ديظةةاٌُوَ ِةة
وَدَطتًٍَّاٌِ طُسَ داويَكِ كُوشيُ طُساٌآ بًٌَُى طُستاٌظُسّ ػاسيذا. طُعاتًَكِ ُِسوا بةآ  

صؤسً ذةُصدَكشد صووتةشً وُطةُلُكُ دَطةت كُوتايةُ و سيضاًًٌايةُ        ،ئاواٌخ بُػاسيذا دَطةُسِاً 
ػاسيذا دووباسَ ضةىووُوَ واَلةآ   لًٌَُىاُ سَِاو جُوًمُيذا ض سوويذاوَ و ضبىوَ. دواّ طُسِاُ بُ

سَِاّ و صٌَطي لًَذايُوَ. ُِسوَك جاسَكاٌِ ثًَؼىو كُغ ٌُِا  دَسكُّ بكاتُوَ ٌاضاس بةُسَو  
 واَلآ خؤواُ بىووُوَ.
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سؤرّ دوايِ، دواّ ئُدماوذاٌِ ئًؽ وكاسَكامن صووتش لُ سؤرَكاٌِ ثًَؼةرت لةُ ٌىوطةًٍطُّ    
خىدايةُ   ،َِاّ. صٌَطي لًَذا. لُدَلُوَ دَثاسِاوةُوَ طؤظاسآ ِاشيُ دَسآ و خؤً طُياٌذَوَ واَلآ س

ِاتبٍُوَ واَلآ. دواّ طاتُ وَختًَكِ دٌَطِ سَبابُ خامن بُسص بؤوَ كةُ بةُدٌَطًَكِ بةُسصَوَ    
 ثشطِ:
 كًًَُوَ؟ ساوَطذي ئُوا ِامت. -

 سَبابُ خامن دَسكُّ كشدَوَ. بُديتًٍَي تىٌذ بُثؼتِ دَطتِ خؤّ دادا و طىتِ:
ديةاسَ   ،خؤوَ ُِس لُبريً ضةؤوَ تُلةُفؤًٌَكت بةؤ بكةًُ     ،آ طثًَذَ خامندَك خىا سيكؤر -

 صؤس  ضاوَسِيَِ تُلُفؤٌِ وَ كشدووَ؟
لُ ديتٍآ سوخظاسَ ػُسواويُكُّ سَبابةُ خةاصيًَىًَ صؤس صك ثًَةِ طةىوتا. بُوًّشَباًٌةُوَ      

 صَسدَخٌُُيُكي كشد و بُطُسوًُكُوَ طآلوً كشد. دَ وَآلوِ وضيذا طى :
ضٌُذيَ جاساُ ِاشيُوَ ئًَشَ بُآلً كةُغ   ،ضاوَسِآ بىوً و كُ ُِواَلًَكتاُ ٌُبىوصؤس  ،بَُلآ -

ُِس لُواَلآ ٌُبىو. ٌاسَذُ  وُبَ ئًؼُكُّ وَ جؤسيَكُ كُ بؤ ثُيذا كشدٌآ ُِواَلًَكِ ِةُس  
دَبآ دَِاتىضؤيُدا و بُ ثًَىَ  و ئُو ِاتىضىوٌاٌُؾ ٌاسَذةُمت ٌاكةُُ. ئًَظةتا سَِةا خةاتىوُ      

 لُكىيََ؟
 ًضِ ٌاخؤػِ زيَ ٌُقُوواوَ؟خؤِ

 سَبابُ خامن خؤّ لُبُس دَسكِ ذُطاسآ الدا تا بتىامن بًَىُوَ رووسآ. ئُوجا طىتِ:
طىثاغ بؤ خىا بؤ خؤيةاُ ًِضةًاُ زيَ    ،سَِا خاتىوُ لُ واَلًََ ،بفُسوىوُ وَسٌُ رووسآ -

 ٌُقُوواوَ بُآلً...
ِ و   بُثُػؤكاويًُوَ ًَِؼةتُوَ  سَبابُ خامن بًَذٌَط بىو و وٍِ بُواقِ وسَِوَ وبُطُسطاو

 طُيشيَكِ دَوىضاويي كشد و ثشطًي:
 بُآلً ضِ؟  -

 سَبابُ خامن طُيشيَكِ واَلًَِ كشدَوَ وطىتِ:
خاتىوُ بؤ خؤّ ُِوىو ػتًَكتاُ بةؤ دَطًَشِيَتةُوَ، ثًَىىايةُ     ،دَتؤ فُسوىو وَسٌُ رووسآ -

 سووداوَكاُ لُخؤيُوَ ببًظَ باػرتَ.
خةةامن دَسطاكةةُّ بةةُدواّ وٍذاداخظةةتُوَ. بةةُسَو الّ ًٌَةةى   ضةةىووُ ذُطةةاسآ و سَبابةةُ

واَلًَىَضىويَ و لُثمًكاٌاُ وَطُسكُوتري. سَبابُخامن بُ دٌَطًَكِ بُسصَوَ باٌطِ سَِاّ كةشد و  
 طىتِ:
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 طثًَذَ خامن ِاتىوَ. ،خاتىوُ، وًىاٌتاُ ُِيُ - 
ِ وًىاٌةاُ كةُ صؤسّ   دواّ طاتًَك سَِا بَُُِلُداواٌُوَ بُسَو ثًمىُوَ ِا  و بشدوًُ ِةؤلَ 

ػاسَصا بىوً. ضٌُذ دَقًقًَكاُ ُِسوا بُضاك و ضؤًٌُوَ سابشد. بُ وسديي دَطةُستاثاّ سَِايةُوَ   
سَِةا بةُ سِوواَلةُ ، طةاغ و طةُلًي بةىو و بضةىوكرتيَ         ،سِواٌِ. سَبابةُ خةامن ساطةتِ دَكةشد    

 ٌُطىمت؟ سووػاًٌَكِ ثًَىَ ٌُبىو. ئُدّ ئُو باطُّ كُ سَبابُ خامن طًَشِايُوَ و ثًَِ
ًٍَخ ػُػيُكُوَ لةُ سَِةاً ثشطةِ. سَِةا طةُسواّ ببةىو و بةُ دٌَطًَكةِ          لُبابُ  سؤرّ ث

كةةُ لًَةةىَ جىاٌةةُكاٌِ ئُوٌَةةذَّ ديةةؽ   ،ٌىوطةةاوَوَ بةةُدًَ صَسدَخٌُُيةةُكِ سَصاوٌُذاٌُوَ 
 جىاٌرتكشدبىو طىتِ:

ئاخشيُكُّ حمُػيُد لُكُسّ ػُيتاُ ِاتةُ خةىاسآ و دواّ ضةٌُذيَ وةاٌط لةُ دووسيًةُ        -
سَصاوٌُذّ بُيُك طُيؼتٍُوَ و ديتٍُوَّ دايةك و فشصٌَةذيَِ دا. سؤرّ ثًَةٍخ ػةُػيُ      ،ِذّوُ

 ّ وُِةذّ ٌاًٌَشيَتةُوَ الً    ،بةُطىواٌِ ئةُوَوَ كةُ حمُػيةُد     ،ُِسوَك ُِفتُ سابىسدووَكةاٌِ د
ٌُضىووُ جًَِ وَسطشتٍُوَّ جاسَكاٌِ ديكُّ وُِةذّ. بُياًًٌُكةُّ طةُسقاَلِ خىيٍَذٌةُوَّ     

كُ صٌَطِ دَسكُّ لًَِ دا. دواّ ضٌُذ طاتًَكِ ئُوجا وُِةذّ دَطةُأل سَِبابةُ     كتًَبًَكِ بىوً
خاصيًَةةذا ِاتٍةةُ ِةةؤَلِ وًىاٌةةاُ. بُبًظةةتٍآ دٌَطةةِ وُِةةذّ ػةةاد و خؤػةةراه كتًَبُكةةًُ   
ثًَكُوٌَايُوَ و بُسَو ثًمًُوَ ضىوً. بُ ديتٍآ دَوىضاوَ ػري َُِلطُسِاوَكةُّ جطُسطؤػةُكًُ   

ُطت دَكشد بُيُكحاسّ دًٌاً بُطُسطُسيذا ويَةشاُ بةىوَ. تةُواوّ    لُجًَِ خؤً سَ  بىوً. واً ِ
بةةُدَمن طةةشِّ زيَ َُِلذَطةةتا. وَك ئةةُو كُطةةًُ زيَ ِةةاتبىو كةةُ وُقاَلةةُ ئاطشيَكًةةاُ بُطةةُس  
لُػًذاكشدبآ بآ ساوَطتاُ وُِذيي دَباوَػآ طش  و لُبابُ  ػةري بىوٌةُوَّ دَوىضةاويي زيَ    

 ثشطِ.  
دَبآ طُبُبكاسّ ئُو ئًؼُّ صؤس بُتىٌذّ تُوبآ كةًُ جةا   دَدَلِ خؤػيذا طىيٍَذ خىاسد كُ 

باببآ. ُِسوا كُ ضاوَسِآ بىوً وُِذّ بُدًَ طشياًٌَىَ دَطتِ بةؤ بُطًَشاٌةُوآ    ،ُِسكُطًَك بآ
كشدً كُ جُوًمُ لًًَذاوَ و ئُو رٌُ دسٌِذَيُ وٍذاَلُكُوِ بُو ذاَلُ طُياٌذووَ. ِؤّ لًَذاٌُكُيي 

 تُصواٌُ ثاك و بآ طىٌاُِكًُ دَ وَآلوذا ضِ طى :دَصاٌِ وٍذاَلُ بُط ،زيَ ثشطِ
   ّ ٌُِاطةًَكِ دووسو دسيَةزّ َُِلكًَؼةا و     ،سَِا بًَذٌَط بىو. بُ ئاػةكشا دٌَطةِ دَلةُسص

 دسيَزَّ دايُ:
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واوؤرٌُ جُوًمُ لُتؤَلُّ ػكاٌِ ثُسداغًَكِ كُ لُ دَطةتي بةُسبؤوَ و    ،وُِذّ طىتِ -
بُ دًَ لًَذاًٌَؼىُوَ جًٍَى وقظُّ ٌاخؤػًؼِ بةُتؤ   ػكا صؤس تىوسَِ بىو و ئاواّ لًَكشدً. ُِسوا

 دَطىتَ.
ئُو رٌُ لُ خىا بآ ئاطايُ ُِس تًٌُا لُبُس ػكاٌِ ثُسداغًَكِ بآ ٌشخ ئاواّ لةُو وٍذاَلةُ   
       ِ  ،بًَطىٌاًُِ كشدبىو. ذُصدَكًُ بمىصَكةُّ وُِةذّ َُِلذَيةُوَ و ػةًًٍُ طةُس لُػةِ ببًٍة

ّ ئاطاً لُ خؤً ٌُوا وُِذيي بُ سَبابُ خاصيآ طةثاسد  ُِسضٌُذَ لُ دَوىضاويشِا دياسَ ضؤٌُ. ئًذ
و بؤ خؤػي بُثُلةُ لةُ واَلةآ ِاشيةُ دَسآ. سقًَكةِ وا دايطشتبةىوً ذةُصً دَكةشد بُِةُسدوو          
دَطتُكامن جُوًمُّ غٍكًٍَي. دَذاَلًَكًذا كُ جًٍةىً بةُ ئةُسصو ئامساٌةاُ دَدا طُضيةُ واَلةآ       

طاياُ ٌةُكشدَوَ دَطةتي لُطةُس َُِلٍةُطش .     جُوًمُّ. دَطتي لُطُس صٌَطُكُّ داٌا و تا دَس
بَُلًٍَي بُخؤً دابىو ئُطُس بًَت و جُوًمُ دَسكُّ بكاتُوَ وظتًَكِ واّ لةُ دَوةِ دًَ صاسّ   
ثشِكًُ لُ خىيََ بُآلً بُ ثًَضُواٌُوَ كىسَِبضكؤلُكُّ جُوًمُ دَسكُّ كشدَوَ و بُ ديتٍآ وةَ  

 طىتِ:
 طآلو واوؤرُ. -

 وُكُيي دايُوَ وثشطًي:بُوًّشَباًٌُوَ وَآلوِ طُال
 دايكت لُواَلُوَيُ؟ ،ئاسواُ طًاُ -

 ئاسواُ لُوَآلوِ وٍذا ضاويَكِ لُذُطاسآ كشد و وَآلوِ دايُوَ:
 ئًَظتا باٌطِ دَكًُ. ،بَُلآ -

 ويظتِ بُسَو الّ رووسيَىَ بضآ و دايكِ باٌط كا  وَ ٌُوًَّؼت و طىمت:
 قُيٍاكا ئاصيضَكًُ. بؤخؤً دَضىُ طُسوَختِ. -
 وًمُ ِاتُ بُسدَوِ دَسكِ رووسآ و بُ بُسصيًُكُوَ لُ ئاسواٌِ ثشطِ:جُ
 ئاسواُ ئُوَ كًًَُ لُبُس دَسكًًَُ؟ -

 ئاسوامن واوَ ًٍَِاو ضىووُ ذُطاسآ و دَ  وَآلوِ جُوًمُوذا طى :
ِةةاتىوً بثشطةةي بةةؤ لُوُِةةذيت داوَ؟ ئةةُوَ بةةؤوا دَطةةُأل وٍذاَلُكةةُّ وٍةةذا    ،وةةٍي -

 دَجىوَلًًُوَ؟
 يَكِ بُطُستاثاوذا خؼاٌذ و طىتِ:جُوًمُ ضاو

جا بُتؤضِ لًَِ دساوَ؟ ئُطُس ًٍَِذَ ٌاسَذُتِ دَتىاٌِ بًًَُوَ طُسواأل و ذةاأل و ريةاٌِ    -
 خؤ  و وٍذاَلُكُ  بؤ خؤ  بُخًَىكُّ.
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 ٌُِطاويَكي َُِلًٍَايُوَ ثًَؼآ و سِاطت لُبُسدَوِ جُوًمُّ ساوَطتاً و قشيؼكاٌذً:
 دوايري جاس  بآ دَطت لُ وُِذّ َُِلًًٍَُوَ دٌَا...ِاتىوً ثًَت بَمًَي ئُوُ  -

 دَطتِ دَ كُلُكآ ٌا وطىتِ: ،جُوًمُ ًٍَِذيَك ِاتُ ثًَؼرت
باثًَت بَمًَي كُ ٌةُتؤ و ٌةًُِض كُطةًَكِ     ،دٌَاضِ؟ كآ دَتشطًٍَِ؟ ثًَتىايُ صؤس تشطاوً -

بةاصووّ خةؤ     ديكُ ٌاتىاٌآ ًِض ٌاواقىوَلًُكِ بكا. ئًةذّ كةُورت سوو لًَةشَ بكةُ و قةؤأل و     
ثًَي باػُ بضاٌِ ئًُ جاسَيةاُ كةُوِ خةىاسدووَ جةاسيَكِ دّ صيةاتش       ،دَسخُو وٍذاآلُ برتطًٍَُ

 ٌؤػِ طًاُ دَكا  و دَخيىا جا بابضامن كَِ دَتىاٌآ قظاُ بكا! 
 دَذاَلًَكذا كُلُ سِقاُ دٌَطي دَلُسصّ طىمت:

ًا يُك جاسّ دّ دَطةتِ  ذُص دَكًُ تًٌُا ُِس جاسيَكِ دّ، طىيَت لًًَُ ضًي طى ؟ تٌُ -
 زيَ بُسصكُيتُوَ ئُو دَوِ دَبًٍِ داخىا دَطتت دَػكًٍَي ياٌُ ٌا؟

 جُوًمُ راسَ خٌُذَيُكِ كشد و طىتِ:
لًَىً ئاوسَّ دَسدَدا، ثًَي طةىتِ ئُطةُس    ،وَسَ و تىوبِ خىدا ًٍَِذًَ وُتشطًٍَُ طىٌاِي -

دَطةةاكاّ و دَريةةاّ و ًٍَِةةذَ ٌاسَذةةُتِ دَِةةاتِ لُطةةُس دَسثًَةةِ خةةؤ  دادًٌَؼةةتِ و دا 
وٍذاَلُكُػت ئاوا لُو واَلُ و واآلُ ٌُ دَبىو. ئُوَ ضؤٌُ واُِطتِ دايكايُتًًُ  بضووتةىوَ و  

 وَبري  ِاتؤتُوَ؟
 بُُِواُ ئُو سقُوَّ كُتا دَِا  صياتش دَبىو قشيؼكاٌذوُوَ:

يًاُ ئُوجالٌُّ كُ ُِوىوُِفتًَكِ بؤ وُِذيًاُ دَكشًِ لُبُس و ،خؤتؤ صَسَس  ٌُكشدووَ -
وٍذاَلُكاٌت طةاَلِ جاسيَةك ئىتؤوبًمؤكُيةُكِ     ،دادَكٌُِ و دَبُس وٍذالُكاٌِ خؤتًاُ دَكُّ

ٌايمؤُ بُخؤياٌُوَ ٌابٍَ بُآلً ئًَظتا لُ طايُّ طُسّ وُِذيًُوَ ُِوىو ِةُفتاُ بةُ ِةُوىو    
جؤس و بُػًَكِ ياسّ وٍذاآلٌُّ كؤكًًُ بٌُشخُكاُ ياسّ دَكُُ و بةؤ خؤػةت ئةُوَ ئاوةادَّ     

طُد جاساُ بؤ ُِصاستىواٌِ بةُقىسباُ و طةُدَقُّ حمُػيةُدّ بًةت كةُ واٌطاٌةُ كشيَةِ        سؤرّ 
 ئاطاداسيًُ وُِذيًُ دَتذاتآ.

جُوًمُ بُ دووضاوّ صَقِ دَسثُسِيىَوَ لًَي ِاتُ ثًَؼرت. ًٍَِذًَ زيَ ِاتُ ثًَؼآ دَوىضاوّ 
طةةُسابىو بةةُ دَوىضةةاووُوَ ٌةةابىو و ٌُِاطةةُّ وَ دَوىضةةاوً دَكةةُو  لةةُ سِقةةاُ طةةىوس َُِل

 قشيؼكاٌذّ:
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كآ بؤ ُِصاس تىواٌِ طُد جاساُ بُقىسباُ و طُدَقُّ حمُػيُدّ دَبآ؟ ِةا بؤخةؤ  بةشِؤ     -
لُ واَلًَي وَ دَسكُوَ دٌَا بؤ خؤً وَدَسيَت دًٌََي؟ خًَشاكُ لُواَلُكةًُ بضةؤسَ دَسآ تةا     ،دَسآ

 ًٌُ خٍكاٌذووّ. 
دَسكاتُ دَسآ. وًٍؽ كُِةُس لةُ    جُوًمُ ًَِشػِ بؤ ًٍَِاً تا وَدَسً ٌآ و لُ واَلُ خؤيي

 بًاٌىويَكِ دَطُسِاً تا دَطَُلِ تًَىَطمًَي دَطَُلِ كُوشيُ دَوُوَسيًُ و طُيؼتًٍُ لًَكذاٌآ.
لُبُس ئُو ُِوىو صؤس وطتًُ و كاسَ ٌابُجًًَاٌُّ دَطُأل وُِذيؼًذاكشدبىوُ دَلةي لًَةِ ثةشِ    

دَطتُكُّ ديكُػي تةاًَِضً تًَةذابىو   دَطتًَكي دَ طُس و ثشضِ ٌاو بُ  ،بىو و خىيٍَِ زيَ دَتكا
وظتًَكي لُ دَوِ دا. ُِسوَك ثًَؼرت بشِياسً دابىو بةُو كةاسَّ تؤَلةُّ ًٍَِةذيَكي لةُو جًٍَةىو       
قظٌُابُجآ و ٌاواقىآلٌُّ زيَ كشدَوَ كُ بُ وُِذّ دابىوُ. ُِس دووكىاُ تًَك ئةاآليَ و ِةُس   

لًَذاًٌَِ ٌُدَكشد. جُوًمُ ٌُِاطةُبشِكآ  جًًَُكِ يُكرتضياُ وَبُس دَطتاُ ِاتبايُ تُخظريضياُ بُ
ببىو و دَذاَلًَكًذا كُ دَطشيا لُ جًٍَى و قظُّ ٌاػرييَ و دصيَى و قًَضَ وٌةِ خةؤّ ٌُدَكةُو     

ئُوًٍؽ دَطُأل ُِس جًٍَى و قظُيُكِ ٌاػرييٍِ تا دَطتي دَيًٍَّا وظتًَكي  ،كُ بُوٍِ دَداُ
ضاكي لًَذا. لُ ِا  و ِاواس و دٌَطُ دٌَطةِ   لُطُس و ضاو و دًَ و ػُويالكاُ دَدا. لًَذاًٌَكِ

وَ و جُوًمُّ داكآ حمُػيُدّ كُلُ واَلآ واُ وًىاُ بةىو ِاتةُ دَسآ. ُِسكةُ ضةاوّ بةُوَ      
كُو  دَوِ جًٍَىو قظُّ ٌاطك و ٌاواقىوَلِ زيَ كشدوُوَ. دَ ُِلًَكِ طىدماو و لُ باسدا خؤً 

تةُوقاتًَكِ واً دَ دًَ و ػةُويالكاُ   طُياٌذَ ئُويؽ و بُُِسضِ ًَِضّ دَطت و باصووً ُِيةُ  
كىتا طُسّ بُديىاسّ كةُو . بةُِا  و ِةاواسَوَ لُطةُس عةُسدّ داًٌؼةت و طةُسّ دًٌََةى         

 دَطتُكاٌِ ٌا. سووً تًَكشد و ثًَىطى :
ئُو تُوقاتًُ لُ جًاتِ ئُو قظُبآ جآ و سِيًَاٌُ  لًَذاّ كُ بةُوَ و كُطةىكاسَكُوت    -
 ُضًَتُوَ.ًِىاداسً ُِسطًض لُ بري  ٌ ،طىتَ

جُوًمُ دووباسَ ثُالواسّ داوُوَ و ُِوةذيع تًَةك ئاآليٍةُوَ. لةُو دادو بةشِؤ و ِةا  و       
ِاواسَّ وُ دَسو دساوطآ ئاطايؼًاُ ئاطاداسكشد. ًَِضّ ئاطةايؽ ِةا  و لًَكةِ كشديٍةُوَ و     
ُِوىوّ بؤ ثؤلًظداٌُّ بشديَ. لُوآ ُِوىو بُطُسِاتُكًُ بةؤ ئُفظةُسّ لًَكؤَلةُسَوَ بةاغ     

فظُسّ ئاطايؽ بؤ طُغياٌذُ و سِاطت و دسؤّ قظُكاٌِ وَ دَطتىسّ دا وُِذّ بًٍٍَةُ  كشد. ئُ
ثؤلًظداٌُّ. وُِذّ كُلُ واَلآ با  بةىو دَطةُأل باسيةذا ًٍَِشايةُ ثؤلًظةداٌُّ و ئُفظةُسّ       
لًَكؤَلُسَوَ بُ ديتٍآ دَوىضاوَػري َُِلطُسِاوَكُ و لُػُ بشيٍذاسَكُّ وُِذّ لةُتاواُ طةُسّ   

كاسيُ وّ ػكايُمت لُ جُوًمُو حمُػيُدّ كشد. بَُلًًٍَاُ لُ جُوًمُّ وَسطش  كةُ  بادا و بُِاسي
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ئًذّ ٌابآ جاسيَكِ ديكُ لُ وُِذّ داتُوَ لُحمُػيُديؼًاُ ُِس بةَُلًََ وَسطةش  كةُ ئةُويؽ     
ٌابآ دسيغًُ لُ بُخًَىكشدٌآ و ئاطالًَبىوٌآ وُِذّ بكةا ئُطةُس واٌةُكا وٍذاَلُكةُّ بذٌَةُوَ      

ػيُد ٌاضاسَ وُِذّ بُسيَتُوَ الّ وىذتُسَوآ تا بؤخؤّ ضةاوَديَشّ بكةا  و   بُوَ. ئًَظتا حمُ
 بُخًَىّ كا.

سَِا بًَذٌَط بىو. بُ ثًَضُواٌُّ ضٌُذ دَقًقُيُك لُوُوثًَؽ سَصاوٌُذو طةُؾ و دَلدةؤؾ   
 دَِاتُ بُسضاواُ. تؤصيَك ساوَطتا و دووباسَ دَطتِ ثآ كشدَوَ:

كُ دَطت ثًَذَكا ياسيًُكُ لُوُودوا خؤؾ دَبآ. ئُوَ لًُ سؤوَ تاصَ بٍاػتِ بُطُسِاتُ -
بُسَو سِوو بىوٌُوَّ وىذتُسَوآ دَطُأل ئُو باطُيذا خؤػُ. صؤس باؾ دَصامن كةُ ئةًُ جاسَيةاُ    
وىذتُسًَ طُسّ ثًَك ٌُِاتٍآ دَطُأل حمُػيُديذا لًَك دَدا  و ُِس بُ صوويِ ٌاضةاسّ دَكةا    

 وُِذّ بؤ وَ بًًٍََتُوَ.
دياسبىو و بًُِىايُكُوَ دَدوا. بُوَّ دَلدؤؾ بىو كُ ُِس بُو صوواٌُ سَِا ػاد و ػٌُطىأل 

 وُِذّ لُالّ خؤيُتِ. لُ جآ ُِطتا و طىتِ:
 بُآلً ئُو وُطُلُ و باطُّ كُ ئًَىَّ ًٍِاوَتُ ئًَشَ! -

 بُُِوتًُكُوَ دَسوخظاسَ جىاُ و دَلفشِيٍَُكُّ ساواً و ثشطًي:
 ئُو باطُّ كُ ئًَىُّ ًٍَِاوَتُ ئًَشَ؟ -

 سَِا بُدٌَطًَكِ بُسصَوَ ثًَكٌُِ و طىتِ:
 ئُوَ ِؤػت لُ كىيًَُ؟ ئُدّ ئًَىَ ٌُِاتبىوُ  بضاٌَ ض وَآلوًَكِ ئىوًَذيي داوَتُوَ؟ -

 لُثُدَطتًَكي لُ ًٌَىضُوامن دا و وَآلوي دايُوَ: ،لُ ثشِ ُِوىو ػتًَكي وَبري ِاتُوَ
 ُِوىو ػتًَكي بُ تُواوّ لُبريضىو بؤوَ. ،ُِقتاٌُ -

بُسَو الّ ثُدمُسَكةُوَ ضةىو و طةُيشيَكِ ٌةاو ذُطةاسيَِ كةشد. دووبةاسَ سوخظةاسَ          سَِا
جىاٌُكُّ تًَكٍايُوَ و طشر بىو و غةًُ تةُواوّ طةُس و سِووّ داطشتةُوَ. ٌُِاطةًَكِ قةىوَلِ       

 َُِلكًَؼا و طىتِ:
رياٌِ وَ وَك طُسَثُتِ طَمؤَلُ بًًٌَُُكُ ُِس جةاسَّ طةُسيَكِ دَبًًٍةُوَ طةُسَكُّ      -

 وُ دَبآ.ديكُّ 
 سَِا دووباسَ لُ جًًَُكُّ خؤّ داًٌؼتُوَ و طىتِ 

بُياٌِ ئُو سؤرَّ كُ ئًَىَ لُالّ وَ سؤيؼتٍُوَ لةُ سيَظةتؤساًٌَكِ ضةاوً بةُ ئىوًَةذّ       -
 كُو .
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ئىوًَذ بؤ ٌةاخنىاسدٌِ ئًَةىاسَّ داوَ  كةشد بةىوً. دَ سَيظةتؤساًٌَكِ جةىاُ و ساصاوَ ٌةاٌِ        
ئىوًَذ ُِس دَسباسَّ ٌُخؼةُ و ثةالُ و ذةُصو ئاسَصووَكةاٌِ      ئًَىاسَواُ خىاسد. دَذاَلًَكذا كُ

 رياٌِ ئايٍذَ دَدوا و بًَذٌَطًًُكُّ وًٍؼِ ئاوا ديت ثشطِ:
 ٌاكا بُو قظاًٌُ بًَضاسً كشدبِ؟ -
 بُ وسدّ ئاطاً لُقظُكاٌتاٌُ. ،ٌا ُِسطًض ٌا -
 ذوو بىو وُ.ئًَىَ صؤس بًَذٌَطَ و بًَذٌَطًًُكُػتاُ واّ كشد واتًَبطًُ بًَضاسو واٌ -
 طىمت ئاطاً لًَتاٌُ. ،ٌا -

ئىوًَذ دووباسَ دَطتِ بُقظاُ كشدَوَ و صؤس بُ تاطُ و كُفىكىَلُوَ دَسباسَّ ئُو يُكُوري 
 جاسَّ دَدوا كُوٍِ تًَذا ديبىو:

دَتؤ بريّ زيَ بكُوَ بُو ُِوىو ئُويَ و خؤػُويظتًُوَ لُ ثشِ  ،واّ ٌاصاٌِ ضًي زيَ ِا  -
ًَك واٌاّ ٌُوا لُالّ وَ.ُِواَلِ خىاصبًًٍَتا  من بًظت. ئًذّ ًِض كُغ و ًِض ػت

ئُطُس لُتشطِ خىدا و لُبُس دَلِ دايك و با  ٌُبايُ  ،ئًذّ رياُ ئُو جىاًٌُّ جاساٌِ ٌُوا
ضىٌكُ ئُو بةُ بةاسيِ طىتبةىو تةا سَِةا       ،بآ لُسِووداواُ ٌُفشَمت لُبابت دَكشد ،خؤً دَكىػت

دَلًٍابَ ٌُ تًٌُا ُِس بُ ئًَةىَ   ،ًٍَِ وِاتٍُ ثًؼًَتاُ ٌادًَخىيٍَذٌُكُّ تُواوٌُكا  سيَِ خىاصب
سؤريَكًاُ دايكي ُِواَلِ دَصطرياًٌةُ ئًَةىَ و    ،بُآلً ُِس دوواّ واٌطًَك ،بَُلكُ بًُِض كُطًَك

 وًَشدّ ثًَؼىوتاٌِ داوآ...
ئىوًَذلُ باسَّ ثمُّ ئةُويَ و خؤػُويظةتِ خةؤّ دَسذةُ  بةُوَ دَدوا و دووبةاسَ سؤرَ       

وَ تاَلُكاٌِ دَوًَؼكىذا صيٍةذوو دَكشدٌةُوَ. دواّ طةُعاتًَك قظةُكشدُ ِاتةُ طةُس       سابىسدو
 ئُطَمِ بابُتُكُ و طىتِ:

ئُويَ و خؤػُويظتًُ وةَ دَسِةُ  بةُ ئًَةىَ ئةِ       ،ُِسوَك ضؤُ دَبُسايًُدا ثًَىطىتَ -
    ُ س سؤريَك و واٌطًَك و طاَلًَك ًٌُ بَُلكُ ئِ طاآلًٌَكِ لُوُو ثًَؼُ و ئًظةتاؾ كةُ ئًَىةُ ِة

ئُطةُس سياٌةُوآ قةُسَبىوّ ئةُو تةاأل و       ،دووكىاُ دَرياٌِ ثًَؼىوواٌذا طُس ٌُكُوتري و كُوتري
 داخىا ساصيت؟ ،طىيَشياٌُّ سؤراٌِ ثًَؼىو ثًَكُوَ بكُيٍُوَ ض دََلًَِ

 طُسً بُسدايُوَ و دَذاَلًَكذا كُطُيشّ فٍحاٌِ قاوَكُوي دَكشد وَآلوي دايُوَ:
 ُياُ ًٌي بُداخُوَ ُِسطًض ئاوادَّ ئُو -
بؤ ئاوادٌَري تاأل  ،بؤ؟ ئُو كُوتٍُ دَرياٌذا دَبآ ثمُيك بآ بؤ ُِطتاٌُوَ و ثًَؼعُ ضىوُ -

 و طىيَشيُكاٌِ رياٌِ ِاوطُسيُ ثًَؼىوتاُ لُبري بُسٌُوَ؟ 
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-  ُ بَُلكةُ لُبةُس وُِذيةُ كةُدَلي لًَىاٌمًَةى دَسد و غةًُ و        ،ُِسطًض وُطُلُكُ ئُوُ ًٌة
 كُطُسَ. 

 َدَوآ ُِسضِ لُ دَطتي بآ بؤ ًٍَِاٌُوَّ وُِذّ بؤتاُ دسيَغِ ٌُكًُ.وَ بَُلًٍَتاُ د -
 وَ حمُػيُد بٍاطي ٌُتؤ و ًٌُِض كُطًَكِ ديكُ ًِضِ لُدَطت ٌايُ. -
 ياٌِ دَتُوآ بَمًَِ كُ... -

 قظُكُيي بشِّ و طىمت 
تا كاتآ وُِذّ بُتُك خؤوةُوَ ٌةُبًٍي بةري لةُ ِاوطةُسَيتِ و ػةىو كشدٌةُوآ         ،بَُلآ -
 وَ.ٌاكُوُ

ذُصً ٌُدَكشد ئةُويَك   ،ئىوًَذ واوَيُك غًُ دايطش  بُآلً ُِوَلِ دا غُوُكُّ بؼاسيَتُوَ
 كُ ُِوىو عًؼق و ئُويَ و دَلذاسيي بىو كض و وا  و غُوطري ببًٍي بؤيُ طىمت:

تؤ دَتىاٌِ دَطُأل كضًَكِ ديكُدا بُختُوَسبِ بُآلً وًٍَك بةُ   ،تكا دَكًُ دَسكي كُّ -
ُ ُِسجاسيَك بُطُس و ضاوّ ػةري وثؼةتُ دَطةتِ داغ كةشاوَوَ ببًةٍي ضةؤُ       بىوٌِ وٍذاَلًَك ك

ِ       ،دَتىامن بريلُرياٌِ ِاوطُسيَتِ بكُوُوَ ئًَةىَ   ،تةؤ ِةُسطًض دَطَُلةُ وٍةذا بُختةُوَس ٌةاب
ًَِؼتاؾ ُِسوا دَصاٌَ وَ سَِا ػاد و ػٌُطىَلُ دَلدؤػُكُّ طاآلٌِ ثًَؼىوً بُآلً بُداخةُوَ  

 ًًُ صَواٌُّ ًٌُ...كُ ئاطا  لُطتًُ وبآ بُصَي
 ئىوًَذ قظُكُّ ثآ بشِيي و طىتِ:

وَ جطُ لُ ئًَىَ بري لًُِض كضًَكِ ديكُ ٌاكُوُوَ. وَ تُالسّ ذةُصَكامن بةُ ئًَةىَوَ     -
ُ   ،َُِلٍاوَ كُواتةُ تةا ئةُو دَوةُّ تةؤ سَصاوٌُذيًةُ بةُ رُ و         ،بىوكِ خُوٌُكامن ِةُس ئًَةىَ

ئًَىَوَ بزيي. تكا  زيَ دَكًُ ئُوٌَةذَ  لةُوَ    وًَشدايُتًُواُ دَدَّ بًََّمُ باُِس بُ خُياَلِ
 ضاو ٌُبآ.

طُيشيَكِ سوخظاسَ جىاُ و دَلفشِيٍَُكُيي كشد. بُ دواّ وَآلوًَكًذا دَطةُسِاً بةُآلً ضةٌُذًَ    
 بريو خُياأل كشدٌُوَ ًِض وَآلوًَكي ٌُديتُوَ. لُ جًَىَ ُِطتاً و طىمت:

آلقذساويَك وَكى وَ تا دسٌَطاًٌَك لُ بُياسوُتِ خؤتاُ دَضىُوَ واَلآ. ساطت ًٌُ رٌُ تُ -
 دَسآ سيًًٍََتُوَ.

 ئىوًَذيؽ لُ جًَىَ ُِطتا و طىتِ:
 ئُطُس سآ بذَُ بتاٌطُيُمن. -
 ئًَىَ ٌاسَذُ  ٌاكًُ. ،صَظيُ  وُكًَؼَ -
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ئُويؽ ئُطةُس بُالتاٌةُوَ    ،ذُصدَكًُ واَلُ تاصَكُػتاُ ببًٍي و ٌاو و ًٌؼاٌُكُػِ بضامن -
 طشاُ ٌُبًَت.
َطُأل ئىوًَذيذا وَسِآ كُومت و ئىوًَذ تا بُس واَلًَِ بشدوُوَ لُ ئىتىوبًَمُكُ دابُصيي ٌاضاس د

 و طىمت:
تكا دَكًُ ئًُ سؤراٌُ كُ خؤػةرتيَ سؤرَكةاٌِ رياٌتاٌةُ ِةُسوا بةُ       ،دووباسَ دَيَمًَىُوَ -

 ئاطاٌِ لُ دَطتِ وُدَُ و لُبُس وَ الوَتًتاُ بُفريِؤوُدَُ. 
 ُو كاتُيُ كُ دَطُأل تؤدا رياًٌَكِ ِاوبُؾ و طُس ثًَكُوَ ًٌَري.خؤػرتيَ سؤراٌِ ريامن ئ -

 ئىوًَذ ئىتىوبًَمُكُّ لًَدىسِّ و بُ ِؤسًٌَكِ كىس  خىا ذافًضّ زيَ كشدً. 
 دَذاَلًَكًذا كُ بُ ضاوامن بُسِآ دَكشد لُبَ لًَىَوَ وستُ وستًَكي كشد:

ُ  بُ ًِىاّ سؤريَكِ بآ دَسدو غًُ و سَ ،بُ ئىوًَذّ ديذاس - ريةاًٌَكِ   ،دمِ ِةُس دووكىةا
لُ ثشِ بابُتًَكي وَبريِاتُوَ و صَسدَخٌُُيُكي ِاتُ طُس  ،ئاساً ثًَكُوَ بًٍَري. ِاشيُوَ ًٌَى واَلآ

 لًَىاُ.
ئىوًَذ ئُوَّ لُ بريضؤوَ كُ دَبىو دَسباسَّ بُطُسِاتًَكِ كُ طىتبىوً لًًَةاُ بةآ ئاطةاّ    

 بثشطًَتُوَ.
بُآلً  ،كُّ ئاغاّ كٌُعاٌِ بؤ بطًَشوُوَ خؤػراأل بىوًبُوَؾ كُ ٌاضاس ٌُببىوً بُطُسِاتُ

 ئُّ دوايُ ضِ؟ ئاخرييُكُّ ئُو كاتُ ُِس ديَت كُ دَبآ ُِوىو ػتًَكِ بؤ سووُ كُوُوَ.
 سَِا بًَذٌَط بىو و طُسدمِ دٌَىختُكًُوَ بشِّ. باؾ دَوضاٌِ بري لُ ضِ دَكاتُوَ:

 ًَي؟دَبآ ض بُ ئىوًَذّ بَمًَي و ضؤٌاو ضؤًٌؼِ ثآ بَم -
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سؤرَكاُ بُخًَشايِ سادَبشدُ. كاسّ ضاثكشدٌآ بُطةُسِاتُكُّ سَِةاّ دَطةتِ ثًَكشدبةىو.     
بُطُسِاتُكُّ سَِاّ ُِفتُّ سؤريَكِ ضاث دَكشا. وسدَ وسدَ تةا دَِةا  تةريارّ طؤظاسَكةُ     

 ِ صؤس بةؤ طؤظاسَكةُ دَكةشاو تةُواوّ خىيٍَةذَواساٌِ       َُِلذَكؼاو ُِوىو سؤريَكًؽ تُلةُفؤًٌَك
بُطُسِاتُكُّ سَِاّ ذُصياُ دَكشد صووتش كؤتايِ داطتاٌُكُ بضاٌَ. ُِسوا الفاوّ ٌاوُ بىو و 
دَطُيؼتُ ٌىوطًٍطُّ طؤظاسآ و ُِوىوؾ ُِس داواّ ئةُوَياُ بةىو كةُ داطةتاٌُكُّ ريةاٌِ      

ىاٌشآ ُِس ٌُبآ ُِفتاٌُ بُػًَكِ صياتشّ سَِاّ بُػًَىَّ سؤراٌُ بُضاث بطا  و يا ئُطُس ٌاػت
زيَ ضاث بكشآ تا خىيٍَذَواساٌِ صووتش لُكؤتايِ داطتاٌُكُّ ريةاٌِ سَِةاّ ئاطةاداس ببٍةُوَ.     
صؤسّ ٌاوُ و تُلُفؤٌُكاُ ئًؼُكُوِ لُ ٌىوطًٍطُّ طؤظاسآ دووبُسابةُس كشدبةىو. لةُ دَلةُوَ     

ذّ بُسَِاّ بظثًَشيَتُوَ و سَِاؾ ًِىاً دَخىاطت تا ُِسضِ صووتشَ حمُػيُد طُسثُسػتًُ وُِ
دَطُأل وشؤّ خُوٌُكاًٌذا رياًٌَكِ ًَِىَ و ئاطىودَ دَطت ثآ بكاتُوَ. بةُآلً ئُفظةىغ كةُ    
سؤرطاس لُوَ دَلشَ  و داخ لُدَلرتَ كُ سوويةُكِ خؤػةِ ثًَؼةاُ بةذا  و ئةاوسِيَكِ ئؤخةُّ زيَ       

َسبةاسَّ سووداوّ دّ قظةاُ   بذاتُوَ. ُِس دَسفةُتًَكي بةؤ سَخظةابايُ طةُسيَكي زيَ دَدا تةا د     
 بكُيَ.

لُيُكًَك لُطُسداٌُكاصيذا طُيشً كةشد يةُكحاس صؤس غةُوباسَ. ِؤيُكةُيي ثشطةِ سَِةا دَ       
 وَآلوذا طىتِ:

ضةةٌُذيَ سؤرَ ئىوًَةةذ ثُلُيةةُتِ تةةا صووَ ريةةاٌِ ِاوطةةُسيُتُواُ ثًَةةك بًَةةٍري و ِةةُس  -
 وَآلوًؼِ لًَي دَوآ.

 س ثآ ٌُطىتىوَ؟تاًَِؼتا وُطُلُكُّ ئاغاّ كٌُعاًٌت ُِ -
دَتشطي ئىوًَذ بُبًظتٍآ قظُكامن دواّ ئُوَؾ ُِس لًَي ٌُبًَتُوَ و ُِوذيع ِةُس   ،ٌُْ  -

 بًَتُوَ و لُبريّ ٌُضىُوَ.
 ئُدّ ضذَكُّ؟ خؤ ُِس دَبآ وُطُلُكُّ ثآ بَمًَِ وٌَا!؟ -
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س دَصامن كُ تائًَظتا دسٌَطًؽ بةىوَ دَبةىو صووتةشً لةُو سووداوَ و بُطةُسِاتاٌُ ئاطةادا       -
ذُص ٌاكًُ ئُو لُدَطت خؤً بةذًَ. ٌةاصامن ضةِ ثةآ      ،كشدبايُوَ بُآلً ضبكًُ بُدَطت خؤً ًٌُ

 بَمًَي؟
سَِا بًَذٌَط بىو و كُوتُ خُياآلٌُوَ. وَك بَمًَِ دٌَاخِ خؤيذا بؤ وَآلوًَةك بطةُسِآ. صؤس   

 باػي دَصاٌِ كُ ئُو بُسِاطتِ دَُِه و وُسجًَكِ درواسدا ثُلُ قارَيُتِ.
ٌُيذَتىاٌِ دَطُأل دَلِ خؤيذا دَطتُثاضُ بىوَطةتآ و دَلةِ غاتةُ ريَةش ثًَةىَ و      لُاليُكُوَ 

لُاليُكِ ديؼُوَ ئُطُس وَآلوًَكِ ٌُسيَِ ئاغاّ كٌُعاًٌؼِ دابايُوَ ئةُوَ دووضةاسّ ئةاصاسّ    
بُآلً  ،ويزداُ دَبىو. صؤسً ذُص زيَ بىو بُِاٌايُوَبضي و ئُوَّ لُ دَطتي دَِا  ئُدماوي دابايُ

ٌُوَ و ٌُكُطِ ديؽ ًِضىاُ ثآ ٌُدَكشا. تُواػايُكِ سوخظاسَ جىاٌُكُيي كشد.  ،بُداخُوَ
بُوٍذاَلًَكِ دَضىو كُ ُِس بًٍا لُ ثشِوُّ طشياٌآ بذا. بشِياسداٌِ ئُو تابَمًَِ طُخت و ٌةاخؤؾ  
بىو. دَخُياَلِ خؤوذا ُِس بُ دواّ سيَطُ ضاسَيُكُوَ بىوً بؤّ. ُِس دَوطاتُػةذا كةُ ئةُوًَ    

 كُ تىوػِ ضاسٌَىوطًَكِ ئاوا ٌُِاتىوً ئاطىودَو خؤػراأل بىوً. ػًعشيَكي ِاتُوَ ِاتُ خُياأل
 بري كُ بؤ يُكُجماسّ يُكرت ديتًٍَىاُ سَِا بؤّ خىيٍَذبىووُوَ:

 ٌُخؼُكًَؼِ غُيب  ،طاقِ ثًاَلُيُك وُيي بذَيُ
 ضِ دٌَُخؼًٍَآ  ،لُثُسدَّ ساصا ،ًِض كُغ ٌاصاٌآ               

بؤ ئُو طُوُ طُخت و درواسَّ بةؤ وّ َُِلبةزاسدووَ؟    ،ِ ضُثطُسدّ رياٌُُوذَصاٌِ ضُسخ
بؤ ئُو رٌُ جىاُ و ٌاصداسَ ٌُ دَبىو وَك ُِوىو رٌاٌِ ديكةُ خةاوَُ وةاأل و ذةاأل و ريةاًٌَكِ      

 ئاطىودَ و ئاساً بآ؟ 
 سَِا طُسّ بَمٍذ كشدَوَ و ثشطِ:

 اٌايا كاوًاٌٍتاُ ُِأل دَبزاسد؟ بُالّ تؤوَ كاوًاُ َُِلبزيَشً؟ ئُطُس ئًَىَ لُجًَِ وَ ب -
 لُثشطًاسَكُّ سَِاّ تًَكشِابىوً و طىمت:

ساطتًت دَوّ ُِس ئًَظتا وًٍؽ بريً لُو وُطُلُيُّ دَكشدَوَ كُ كاوًةاُ بةؤ ريةاٌِ     -
 ئايٍذَتاُ طىدماوتشَ؟

ئُطةُس وًَةشدّ بةُ وّ بكٌُةُوَ ِةًُ جطةُس        ،بُطىيَشَّ قظُكاٌِ ئاغةاّ كةٌُعاٌِ بةآ   
دَبآ و ًُِ لُ ثةٌُاّ ِاوطةُسّ ئايٍذَػةتاٌذا دَبٍةُ خةاوَُ ريةاًٌَكِ        طؤػُكُ  الّ خؤ 

 ئاطىودَ وئاساً وػرييَ و دَلًٍا.
 ئاوّ ًٌَىصاسوي قىتذايُوَ و دسيَزًَ دايُ: ،كُوًَك وَطتاً
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دياسَ لُبُس ئُوَؾ كُ ئاغاّ كٌُعاٌِ لُخىا ثًَذاٌآ وٍةذاَلِ بًَبُػةُ و وٍةذاَلِ ٌابةآ      -
 َّ وَك جطُس طؤػُّ خؤّ خؤػذَوآ.دَلًٍاً وٍذاَلُكُّ ئًَى

 سَِا طُسدمُ غُواويًُكُّ دَوٍُوَ بشِّ و طىتِ:
 ئًَىَ ثًَتاُ وايُ؟ ياٌِ وَ لُ ثٌُاّ ئاغاّ كٌُعاًٌذا بُختُوَستش دَ ؟  -

بًٌُؼاٌُّ ٌُسيَىَ طُسيَكي بادا و ئُو ٌُِاطُيُّ دَطًٍطىىذا ذةُثع كشدبةىو بُسوةذا و    
 طىمت:
ُ  ،ٌا - ً ئةُوَ ٌةُبىو. ِةًض كةُغ دَسبةاسَّ ئايٍةذَو سووداوَكةاٌِ        دياسَ كُوُبُطةتُك

 ئاطاداسًٌُ و ًِض ٌاصاٌآ.
لُواٌُيُ رياٌت دَطُأل ئىوًَذيذا كُ دَوًَكُ خؤػتذَوآ بُتاً و ضًَزو ػةرييَ تةش بةآ وَك    
دَطُأل ئاغاّ كٌُعاًٌذا. وَ تًٌُا ُِس وَك بؤ ضىوًٌَك قظُكًُ كشد دٌَا  دوابشِيةاسّ خؤتةُ.   

ىَ لُ كؤتايًذا ُِس دَبآ ضاو لُ يُكًَكًاُ بثؤػَ جا يا دَبآ ثةآ لةُ ذةُصَكاٌِ    بُُِسذاأل ئًَ
دَلت بًٍَِ و يا ضاو لُويزداٌتاُ بثؤػةَ. بةُآلً واباػةرتَ جةاسآ ِةُوىو اليٌُةُكاُ لةُ ثةًَؽ         

 ئُوجا وَآلً بذٌَُوَ. ،ضاوبطشُ
ت الّ داُ و ئُو وىواٌُّ ِاتبىوٌُوَ طةُس ًٌَىضةاواٌِ بُدَطة    ،سَِا ٌُِاطًَكِ َُِلكًَؼا

 طىتِ:
ُِسوَك لُطُسَتاوَ بؤً باغ كشدُ دايكي و با  بُِاوطُسيُتًُ وةَ و ئاغةاّ كةٌُعاٌِ     -

كُ ئُواٌُ كضةُكُياُ   ،ٌاسِاصّ بىوُ ضىٌكُ با  ثًًَىابىو خَُلكِ ثاػُومُ قظاُ دَكُُ و دََلًََ
ُوَ لُبُس ئُوَّ طفت ثآ بُخًَى ٌُكشا بؤيُ داوياٌُتُ ثًاويَك بُبابِ دَػآ بُآلً لُاليُكِ ديؼ

و بَُلًًٍَاُ دَطُأل خؤياٌذا كشدووَ كُ ئًذّ ُِسطًض دَطت ٌُخٌُُ ٌاو رياٌِ وٍذاَلُكاًٌاٌُوَ و 
بشِياسياُ بؤ ٌُدَُ و قظُياُ دَقظاٌذا ٌُكُُ ئاغاّ كةٌُعاٌِ ِاتةُ خىاصبًًٍَةًُ. وُطةُلُكُ     

وىو واٌةذوو بةىوُ و لةُخؤ    ئُوَيُ كُوَ ٌاتىامن لُبُس خاتشّ طُيؼتٍي بُ ئىوًَذّ ضاو لُو ُِ
ئُطةُس وًَةشديؽ بةُ ئاغةاّ كةٌُعاٌِ       ،دَػرتطي ،بىسدَيًًُّ ئُو وشؤظُ ثاك و ثريؤصَ بثؤػي

بكًُ ضاوً ُِس لُ دووّ ئىوًَذّ بًَت و ٌُتىامن وَك ثًَىيظت كُػاياٌِ ئاغةاّ كةٌُعاٌِ بةآ    
ّ بةؤ بشَِخظةًٍَي   ِاوطُسيَكِ باؾ و بُ ئُوُك   و ئُو كىدمُ طُسوىطىسَِ ثشِ خؤػِ و ػاديًُ

 كُ ضاوَسِيًَُتِ.
سَِا بُثاٌِ و بُدسيَزيُ رووسَكُيذا كُوتةُ ساويَضةكاُ. بةُ ِاتىضةىوًًٌَذا دَتضاٌةِ ضةٌُذ       
ثُػؤكاو و ئاَلؤصَ داواً زيَ كشد تا دَطَُلُ خؤيذا ساطتطؤبًَت و ُِس كاوًَكًاٌِ بؤ رياٌِ خؤّ 
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ِةا بُساوبةُسً داًٌؼةت و ساطةت ضةاوّ      و وٍذاَلُكُّ بُالوَ ثُطٌُذتشَ ئُوياُ َُِلبزيَشآ. سَ
 دَضاويُوَ بشِيي و طىتِ:

ساطتًُكُّ ئىوًَذيؽ ُِس ثًَِ طىتىوً ئُطُس وًَشدّ ثآ بكةًُ بُِةُس جةؤسيَكِ بةىوَ      -
وُِذّ ديًٍََتُوَ. دواّ ئُوَّ كُ لُوكاسَّ تُواو بىو ُِس ضٌُذيَكِ ثاسَ تةآ بضةآ ُِوَلبةذا    

بؤ دَسيًٍََتُوَ و يُكحاسّ بًداتُ طُس خؤّ. بةُآلً  ٌاطٍاوُّ بٌُاوّ خؤّ وبٍُواَلُّ خؤيُوَ 
دَتشطي ئُطُس وًَشد بُ ئىوًَذّ بكُوُوَو لُويؼي وٍذاَلًَك ببآ. دياسَ لُبُس ئُوَّ ٌةا كُلةُ   

بَُلكُ لُوَّ دَتشطي ئُودَوِ ئىوًَذ دَطُأل بىوٌآ وُِذيةذا َُِلٍةُكا و    ،وٍذاَلبىوٌآ دَتشطي
َسد وسَِدمِ وُِةذّ. ِةُس ئُوَػةُ كةُوٍِ ئةاوا تىوػةِ       الو ًٌى ببًَتُ ِؤّ ئًَؽ و ئاصاسو د

 ،تشطِ ٌاوًّشَباًٌُ ئىوًَذّ بُساوبُس بُ وُِذّ ،دَلُسِاوكآ و دوو دَلِ كشدووَ. تشطِ ئايٍذَ
تشطِ ئُوَّ كُ بُدَطتِ خؤً ببىُ وايُّ ئاصاسو ئًَؽ و ٌاسَذُتِ طًاٌِ وُِةذّ. ئُواٌةُُ   

 ساٌُدَوَطتاً و ئُسيَي بُ ئىوًَذّ دَدا. كُوًٍاُ ػًَىاٌذووَ و دٌَا يُك طاتُوَختًؽ
ُِسوَك ضؤُ ئًَىَ طىتتاُ ئُطُس دسؤدَطُأل خؤوذا ٌُكًُ و و دواّ دَلةِ خةؤً كةُوً ئةُوَ     
ساطت ئىوًَذّ َُِلذَبزيَشً بُآلً كاتًَك بُ ئُقَمُوَ طُيشّ وُطُلُكُ دَكًُ طريوطشفتًَكةِ صؤس  

 دَو وُطُلُيذا دَبًٍي.
 لُ سَِاً ثشطِ:

 ٌعاٌِ ضٌُذ واٌطِ ديكُّ صيٍذاٌِ واوَ؟ئاغاّ كُ -
 سَِا برييَكِ كشدَوَ و طىتِ:

ٌضيكُّ واٌطًَكِ دّ. وَ دَبآ دَوواوَ كُوُيذا بشِياسّ خؤً بذًَ و وَآلوةِ طىدمةاو    -
 بذؤصوُوَ.

 ُِسضٌُذًَ بري دَكشدَوَ دَطُأل تُواوّ ئُو قظاٌُّ كشديؼىَ بُ...
بشِّ. سَبابُ خامن طىػًُكُّ َُِلطش  و دواّ صٌَطِ تُلُفؤٌآ لًَِ دا و قظُكُّ بُسَِاّ 
 ضٌُذ كىستُ قظًَكاُ باٌطِ سَِاّ كشد و طىتِ:

 دايكتاُ دَيُوآ قظُتاُ دَطُأل بكا . ،خاتىوُ -
سَِا ُِطتاو بُداواّ لًَبىسدٌُوَ بُسَو الّ تُلُفؤٌُكُوَ ضىو. وًٍؽ خىدا ذةافًضيي لةُو   

دووس ٌُكُوتبىووُوَ كُ ئىتىوبًَمًَكِ ػًك و  كشدو لُواأل وَدَسكُومت. ًَِؼتاضٌُذ ٌُِطاويَك
وؤدين بُسص لُبُس دَسطاّ واَلآ سَِاّ ساوَطتا. و ثًاويَكِ طُسٌخ سِاكًَؽ و سيَك و ثًَكِ باآل 
بُسص لُ ئىتىوبًَمُكُ دابُصّ و صٌَطِ دَسطاّ زيَ دا. بُطىيَشَّ ئُو سووٌكشدٌُواٌُّ كُ سَِةا  
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اطًىُوَ و تًَطُيؼتي كُ بةؤ بشِياسداٌةآ سَِةاّ تةا ئةُو      دَسباسَّ ئىوًَذّ دابىوّ بُ ئاطاٌِ ٌ
ئٌُذاصَيُ طُخت و طشاُ و درواسَ. دَوضاٌِ ئىوًَةذ بةؤ قظةُ دَطةُأل كشدٌةآ سَِةا و طةُسٌخ        
ساكًَؼاٌِ وّ ِاتؤتُ ئُوآ تا ُِس ٌةُبآ بتىاٌةآ ِةؤّ ئةًُ خؤدصيٍةُوَ و وَآلً ٌُداٌاٌةُوَّ       

 بضاٌآ.
ُػًَىاُ بةىوً. صؤسً ذةُص دَكةشد بطُسيَىةُوَ و     بُوَّ كُلُواَلآ سَِاّ ِاتبىووُ دَسآ ث

ئاطاً لُ قظُكاٌِ ئُو دوو ئُويٍذاسَ دَلرباواٌُ بايُ كُ دَطتِ صؤسداسيةُ صَواٌةُّ كشدبىوًٌةُ    
طاَلتُجاسِّ خؤّ. كُوًَك وَطتاً دوو دأل بىوً داخىا بطُسِيَىُوَ يا ِةُسوا بُتةًٌُا واصيةاُ زيَ    

ثًَكرتّ بَمًََ و بشِيةاسّ ئايٍةذَّ خؤيةاُ بةذَُ و بطٌُةُ       بًٍَي تا بُدَلِ خؤياُ ضًاُ دَدَلًذايُ
 طُسَدماوًَكِ باؾ.

طُسِاٌُوًَ بؤ واَلآ سَِاّ بُ ٌاجىاُ صاٌِ. ُِس بؤيُؾ ومِ سِيَِ خؤوي طةش . ئةُوَ بةريو    
 ِؤػًؼي ُِسوا لُ دَوسوبُسّ واَلآ سَِاؾ دَخىلًَتُوَ.

ٍآ ئُوسِؤّ ئىوًَذّ و ئُو وَآلوةُّ  بشِياسً دا بُياٌِ بضىُوَ واَلآ سَِاّ  و دَسباسَّ ديت
داويُتُوَ بذويَي. تُواو ئُو طا  و كاتاٌُّ ئُو سؤرَّ ُِس بريً لُ سَِاّ كشدَوَ. ٌُوضاٌِ لُ 
دوايُ ضِ كشدؤتُوَ؟ ئايا وَآلوًَكةِ طىدمةاوّ خىاطةتُكاٌِ داوَتةُوَ يةا ئةُوَتا خةؤّ لةُ         

 وَآلوذاٌُوَكاُ الداوَتُوَ و خؤّ زيَ دصيىٌُتُوَ؟
سؤرّ دواتش ضىووُوَ ٌىوطًٍطُّ طؤظاسَكُو وزووزي ئًؼآ بىوً. كا  و طةاتُكاُ  بُياٌِ 

بُطظتِ تًَذَثُسِيَ و بًَضاسياُ دَكشدً و تةا طُيًةُ ئةُوَّ وًمةِ طةُعاتآ وَخةؤ كةُوتَ و        
 تُكاًٌَكًاُ وَبُس خؤدا. 

بُِاتٍِ كاتِ طُسداٌآ سَِاّ خؤػراأل بىوً ػتىوُكُكامن كؤكشدٌُوَ. خةؤً بةؤ ضةىوٌُوَ    
 َلآ سَِاّ ئاوادَ دَكشد كُ بُسِيَىَبُسّ طؤظاسآ بُ دوايذا ٌاسدوُ الّ خؤّ.وا

بُياسوُتِ خؤتةاُ بةُصووتشيَ كةا  خؤتةاُ بطُيٌٍُةُ دادطةاّ روةاسَ... و دَسبةاسَّ          -
 وُطُلُكُ ثُسوٌَذَّ ساثؤستًَك ئاوادَبكُُ.

طةتاٌُكُّ  ئًَىَ بؤ خؤتةاُ دَصاٌةَ وةَ طةُس قةاَلِ تةُواوكشدٌِ دا       ،بُآلً ئاغاّ وريصايِ
 سَِاً...

بَُلآ دَصامن بُآلً ئا ئًَظتا جطُ لُ ئًَىَ كُطًَكِ دّ ًٌُ تا بُو ثُسوٌَذَيةُ سِابطةا  و    -
ُِسوَك ضؤُ خؤػةتاُ دَصاٌةَ طؤظاسَكةُ ئًؼةِ ِةُس تةًٌُا ضةاث و         ،ساثؤستًَك ئاوادَبكا 
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ثةُسَكاٌِ  بآلوكشدٌُوَّ داطتاٌِ ئُو خاتىوٌُّ ًٌُو ُِس تًٌُا بُضاثكشدٌِ ئُو داطةتاٌُؾ ال 
 طؤظاسَكُ ثشِ ٌابًَتُوَ.

بٌُاضاسّ قبىَلي كشد ُِسضٌُذَ لُ ئاغاّ وريصايًؽ بُداخ بىوً بُآلً ٌاضةاسبىوً بةُصووتشيَ   
 كا  ئُو ساثؤستُ ُِس ئُدماوذًَ و ئاوادَّ كًُ.

ًَؼةتا دادطةا دَطةتِ ثةآ ٌةُكشدبىو.         ضىووُ ِؤَلآ قَُلُباَلغ و ثةِش راوَ راوّ دادطةاوَ. ِ
ًةاوَ لةُرٌِ دووَوةِ كُصِسَكةُّ ئةاصاسو ئُػةكُدمُ دابةىو خةَُلكًَكِ صؤسّ         ػكايُتِ ئُو ث

 ساكًَؼابىوَ دادطايُ.
 ّ ٌاكةا ػةكايُتِ حمُػيةُدبآ لُوىذتةُسَوآ؟ ٌاكةا وىذتةُسًَ        ،لُ ثشِ ُِوىو لُػي لةُسص

 وُِذّ بآ دَسَتاٌِ ئاصاسو ئُػكُدمُدابآ؟
اً تا لُ دَسفةُتًَكِ طىدمةاودا   دًٌََى ُِوىو ئاوادَبىواٌذا بُدواّ ػكايُتكُسَكُيذا دَطُسِ

ضاوثًَكُوتًٍَكِ دَطَُلذابكًُ كُلُ ثشِ ضاوً بُوٍذاَلًَكِ طُس ثًَضشاوَّ خىسدَ طاأل كُو  كةُ  
دَباوَػِ ثًاويَكًذا طشوؤَلُ بىو. ضٌُذ ِةُوَلي دا دَوىضةاوّ وٍذاَلُكةُّ ببًةٍي بةُآلً ِةُس       

ذُلُ حمُػيُدً ٌُديبىو ٌُوذَتىاٌِ  بُآلً تا ئُو ،ٌُوتىاٌِ. طُيشيَكِ دَوىضاوّ ثًاوَكًُ كشد
بًٍاطي. دَوىيظت لُجًَِ ثُياوًٍَشاٌُوَ بثُسِوُوَو خؤً بطُيُيُصيُ ئةُواُ كةُ بُساطُياٌةذٌِ    
دَطت ثًَكشدٌِ دادطا ٌاضاس بىوً لُجًًَُكُّ خؤً داًٌؼىُوَ. كاتآ كُ قاصّ ٌاوّ ئُو ثًاوَّ 

ِ دَطُأل حمُػيُديذا بُتةُواوَتِ جةىدا   ضىٌكُ ُِوىو ػتُكاٌ ،ساطُياٌذ ٌُِاطًَكي ِاتُوَ بُسآ
 بىو. 

ضٌُذ طُعاتًَكاُ ثًاوَكةُ دَسبةاسَّ سَفتةاسَ ٌاػايظةتُكاٌِ رٌةِ دووَوًَةِ بُساوبةُس        
وٍذاَلُكُّ رٌِ ثًَؼىوّ قظُكشد و داواّ تُآلقذاٌآ رٌُكُّ كشد. دادطةا ضةٌُذ طةُعاتًَكاٌِ    

دادطةةا بُفةةُسواٌِ لًَةةك دسيَةةزَ كًَؼةةا ودَطةةُأل صؤس لُطةةُس سؤيؼةةتٍآ قةةاصيؽ طةةُسَدماوِ  
 جىدابىوٌُوَّ ئُو دواٌُ كؤتايِ ِا .

ًٍَةذَ بُقظةُكاٌِ ئةُو ثًاوَيةُوَ         داًٌؼتٍآ دادطاّ تُواو بةىو. لةُدادطا ِاشيةُ دَسآ. ِ
ًٌطُساُ بىوً كُواصو و ذُوطَُلُّ ًِض ئًؼًَكًي ٌُبىو. بُسَو واأل كُوشيُوَ سِآ. بُ دًَ سيَةىَ  

ٍذآ كُغ ئاوا دسٌِذَ ئاطاُ كُ دَتىاٌَ دَطةُأل وٍةذاَلًَكِ   دَخُياَلِ خؤوذا طىمت كُ بؤضِ ًَِ
 ئاوا خىسدَ طاأل و بآ ثٌُا بًُ جؤسَ سَفتاسبكُُ. 

بؤ ًٍَِذيَك ئادَوًضاد تًٌُا ُِس ٌاوياُ ئادَوًضادَ دٌَا خىوياُ ُِوىوّ ُِس خىوّ دسٌَِذَو 
دَوىضةاوً   ،ِاشيةُوَ  طُصٌَذاٌُ؟ًٍَِذَ لًُ باسَوَ دَبريو خُياآلُ ساضىو بىوً كاتةآ كةُ بةُخؤ   
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ػُآلَلِ فشوًَظكاُ بىو بىو.ُِس كاتًَكِ كُ دَوىضاوّ ئُو وٍذاَلًُ ديٍَايُوَ بُسضاوّ خؤً كُ 
بُو تُوٌُُ كىس  و كُوُيُوَ ئُو ُِوىو ئاصاسو ئُػكُدمُّ بُدَطت صسِداكًَىَ ضُػتىوَ دَلةي  

صاًٌي كُ  ،وَبريِاتُوَ دَلُسصّ و فشوًَظكي بُلىوصَو دَِاتٍُ خىاسآ. بؤ واوَيُكِ كُوي سَِا
ئُويؽ كاتآ كُوُِذّ داد و بشِؤّ بىولُ دَطت ئاصاسو ئُػكُدمُّ جُوًمُّ ضِ زيَ دَِا . 
ياكُ وُِذّ بُطُسو ضاوّ ػري َُِلطُسِاوَوَ دَبًٍِ ضؤُ ُِوىو لُػِ دَلُسصّ و دَلةِ راٌةِ   

 تآ دَصا.
 ُ بَمًَي:ذُصً دَكشد يُك  بُخؤً ِاواسكًُ و بُتُواوّ رُ و ثًاواٌِ دًٌاي

بؤ سصطةاسكشدُ   ،تكاتاُ زيَ دَكًُ كُوًَك بري لُ ئايٍذَو دواسِؤرّ وٍذاَلُكاٌتاُ بكٌُُوَ -
   ُ ئةُو طةىأل غىدمةُ ٌُثؼةكىتىوَ      ،و دَسباصبىوٌآ خؤتاُ لٌُاِةُوىاسّ و ٌاخؤػةًًُكاٌِ ريةا

ٌَةذّ  ٌاطكاٌُ وُدٌَُ دَطت سَػُبا و صسياٌِ تىٌذ و تًزّ صَواٌُ و بةُلًَىاسّ َُِلةذيَش و خُس  
 لٌُاو ضىوًٌاُ وُطثًَشُ. 

سؤرَكاٌِ ديؽ ُِس دَسفُ  ٌُبىو سَِاّ ببًٍي و طُسداٌِ بكُوُوَ. ُِسوا لةُو و لةُو    -
 وَآلوُّ كُ بُ ئىوًَذّ دابؤوَ بآ ئاطا بىوً.

دواّ يُك ُِفتُ ئًؼِ بُسدَواً و بآ وَطتاُ ضةىووُ الّ سَِايةُ. سَِةا بةُ ديتًٍَىةُوَ      
 مىُوَ ِا .ػاطُػكُ بىو و بُطُسوِ بُثً

لُدوا سؤرَكاٌِ كؤتايِ طاَلذا بىويَ ُِواّ طةاصطاس و خؤػةِ دوايةري سؤرَكةاٌِ وةاٌطِ      
 ئُطفٌُذآ واّ لًَكشديَ تا لُبُس بُسِؤضكُّ داًٌؼري و بكُويٍُوَ قظاُ.

سَِا خؤّ دَػاَلًَكِ خىسّ سٌَط صَيتىًٌُوَ ثًَضابىو كُ ئُوٌَذَّ ديؼِ جىاٌرت كشدبىو. 
كشدبىوياٌةُوَ كًةزوكاَلًَكِ    ،ثِ و ئُوبمىوصَ طثًًُّ كُلُبُسيؼِ كشدبىوئُو ثاٌتؤَلُ جًٍُ ط

وَك كضؤَلُ تاصَ ثًَطُيؼتىوَكاُ و ػاد و خؤػةراأل دَِاتةُ بُسضةاو و ِةُسوَك وٍذاآلًٌؼةِ      
 باطِ خؤػًًُ ُِواّ دَكشد. سَِا سووّ دَوَ كشد و طىتِ:

ًًَةُ كةُوَ ِةُس لةُ وٍذاَلًةُوَ ػةُيذاّ بةُِاس و        - جىاًٌةُكاٌِ بةىو وً    ئُتؤ ئاطا  ل
بُجؤسيَكِ وا كُ دايكي جاسَِاّ جاس طىتىويُتِ دَبا ٌاوً بًٍََ بُِاس. بُُِس ذاأل ئًُ طاَلًؽ 

ٌؤ طاأل لُوُو ثًَؽ دووباسَ بُجىاٌِ وػكؤوٌُذيًُوَ دَبًةٍي. ضةىٌكُ    ،بُِاس ُِسوَك ُِػت
شؤ كةشدوودا تًؼةكِ   ثؼكىتٍِ غىٌضُّ ٌىآ و تاصَ ض ،دَطُأل ئاواصّ ئاػقاٌُّ وُه و باَلٍذاُ

ًِىاً دَدَلًذا دَدسَػآ سَِا تابَمًَِ بُو ثُسِّ ػادّ و خؤػًًُوَ قظُّ دَكشد و وًٍؼةِ وَ  
 ُِلُكُطُوا ًٍَِابىو لُ سَِِاً ثشطِ:
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دواجاس كُلُ تؤجًابىووُوَ ئاغايُكِ جرًَأل صٌَطِ واَلآ وَّ لًَذا كُثًَىىابآ ُِسدَبآ  -
 ًُ ساطتبىوَ ياٌُ ٌا؟ويظتي بضامن وُصٌَذَك ،ئىوًَذ بىوبآ

 سَِا ُِسوا كُ صَسدَخٌُُيُكِ جىاٌِ بُلًَىاٌُوَ بىو طىتِ:
ئىوًَذ بىو و ئاّ كُ بُسؤيؼتًٍَت ٌاسَذُ  بىوً. ذُصً دَكشد ئًَةىَؾ ئىوًَةذتاُ    ،بَُلآ -

ديبايُ بُآلً ئًَظتاؾ كُ ئُوتاُ ديىَو ٌاطًىيؼتاٌُ صؤسخؤػراَلي. سَِا تاويَك بًَةذٌَط بةىو و   
 طِ:ئُوجا ثش
 ُِلبزاسدٌُكًُ ضؤٌُ ئايا ئًَىَؾ  وَك وَ بُ ثًاويَكِ لًَىَػاوَتاُ ِاتُ بُسضاو؟ -

 ًٍَِذيَكي خؤ ًٍَِاو بشد و طىمت:
وًٍؽ ُِسوَتش ثًَي خؤؾ بىو طُسِاباوُوَ و ئاطاً لُ طفتىطؤكاٌتاُ بايُ. بُآلً واً  ،بَُلآ -

 ُس بؤً باغ دَكٌُُوَ. بُباػرت صاٌِ ٌاسَذُتتاُ ٌُكًُ ضىٌكُ دَوضاٌِ كُ ئًَىَ ِ
سَِا ُِسوا كُفٍحاٌِ قاوَكُّ بُدَطتُوَ بىو ضًزّ لُ َُِلىِ طُسوِ فٍحاٌةُ قاوَكةُّ   

 دَطتِ وَسدَطش  طىتِ:
ُِس دواّ سؤيؼتٍِ ئًَىَ دواّ ضٌُذ دَقًقُيُك صٌَطِ واَلآ لًَِ دا. وَ واوضاٌةِ كةُ    -

 شد تا دَسطاكُ بكاتُوَ.ئًَىَُ و ػتًَكتاُ زيَ بُجًَىاوَ داواً لُ سَبابُ خاصيآ ك
بُذُثُطاويًُكِ تُواوَوَ ئىوًَذً ديت كُ دَطُأل سَبابُ خاصيًَةذا ِاتٍةُ ِةؤَلِ وًىاٌةاُ.     
ئىوًَذ ُِسوَك جاساُ دواّ ثًَؼُكًًُكِ دووس و دسيَةز وُبُطةتِ ِاتٍُكةُّ بةؤ وةاَلًَي سووُ      

كشد وئاخريَكُّ بشِياسً كشدَوَ و داواّ وَآلوًَكِ سِاطت و سَواٌِ زيَ كشدً. ًٍَِذيَكي وٍُ وَ 
 دا وُطُلُكُّ ئاغاّ كٌُعاٌِ ثآ بَمًَي.

ئىوًَذ طُسَتا لُ قظُكامن تًَكشِابىو بُآلً ًٍَِذَ بُ ئُدَ  و لُطةُسخؤو ِةًَىَ  بةىو كةُ     
طىيَِ بؤ ُِوىو قظُكامن بُوسدّ و بُ ذُوطَُلُيُكِ تُواوَوَ ساطش . كاتآ كُ قظُكامن تُواو 

سدَوِ كُ دَبٍُ وايُّ دَسدَ طُسّ و ٌاخؤػةِ بةؤّ صَسديَكةِ    بىو و ئُو ِؤياٌُػي خظتُ بُ
 ِاتآ و طىتِ: 

بُوَّ يُكحاس صؤس خؤػراَلي كُ ساطتطؤياٌُ ُِوىو ساطتًًُكاٌت بةؤ طًَشِاوةُوَ. بةُآلً     -
      ُ  ،دَبآ ئُوَياُ ُِس بَمًَي كُ تشطاُ لُثؼت طةىآ خظةذي و وَالوَ ٌاٌةآ كىسَِكةُتاُ بةآ جًًَة

ئاغاّ كٌُعاًٌي ُِبىوَ بُآلً كُلُطُسَتاوَ دٌَطةي ٌةُكشدووَ و   ضىٌكُ وًٍؽ ئُو وُسجاٌُّ 
ثًَي ٌُطىتىوُ ػُسوُصاسً. ِؤّ طُسَكِ جًابىوٌُوَّ وَ و ِاوطُسَكُػي ُِس بُِؤّ وٍةذاأل  
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وًٍؽ ُِسوَك ئاغاّ كٌُعاٌِ لةُ بُخؼةؽ وًٌعىةُتِ باوكايةُتِ بةآ       ،ٌُبىوٌآ وٍُوَ بىو
 بُػي.

ًُ وُطُلُيًُ ٌُبىو. ضىٌكُ دَتشطاً ئُجماسَػت بةؤ  ئُو سؤرَ لُ ثاسك غريَتِ باطكشدٌِ ئ
ُِس بُ دواّ دَسفُتًَكًُوَ بىوً تا ثًَؽ ِاوطُسيُتًُواُ ئةًُ   ،جاسّ دووًَ لُدَطت بذَوُوَ

 ،باطُ بًٍَىُوَ طؤسِآ. ئًَظتا خؤػراَلي كُ ئُو دَسفُتُ سَخظا تةا ئاطةىودَتش قظةُكامن بكةًُ    
يظت ٌاطٍاوُّ وُِذّ غُوةُ طةُس بٍُواَلةُّ    يُكًَك لُو وُطُالٌُؾ ئُوَ بىو كُ دَوُّو

 خؤواُ و بٌُاوّ خؤوًُوَ ٌاطٍاوُ بؤ دَسيٍَىُوَ.
ئىوًَذ بُقظُكاٌِ ًِض بًاٌىويُكِ بُدَطتُوَ ًٌَُِؼتي و ُِوىوّ بشِيَ و وًٍَكةًؽ كةُ   
خؤً ئاوادَ كشدبىو تا وَآلوِ ٌُسِيَِ بذَوُوَ دووباسَ خظتىًُوَ طةُس دووسِيةاًٌَكِ ديكةُوَ.    

داواّ لًَكشدً لُ دَطتًٍؼاُ كشدُ و َُِلبزاسدًٌَذا ثُلُ ٌُكًُ و بُ بَُلطُو بُلؤريكًَكِ  ئىوًَذ
تُواوَوَ ِاوطُسّ ئايٍذًَ َُِلبزيَشً. ئُو تٌُاٌُ  ئُوَػِ بُوَ طى  ئُطُس ِا  و سؤريك لُ 
سؤراُ وَآلوُكُّ وَ بُ واطؤ و ٌُسيَؽ بذَيتُوَ ُِوذيظاُ تؤ ُِس ُِواُ ئةُو وشؤظةُّ كةُ    

سؤرَكاٌِ ُِوََلآ لُالً بُسِيَض و خؤػُويظتِ و دَ ُِوىو كاتًَكًؼذا ئاوادًَ ِاسيكاسيت  وَك
بكًُ و بُِاٌاتُوَ بًَي و ئُوَؾ بضاٌةُ كةُ ُِوًؼةُ دَتةىاٌِ ذًظةا  لُطةُس ِاسيكةاسّ و        

 ياسوُتًًُكاُ و ثؼتًىاًٌُ وَ بكُّ.
ياُ ض جُفٌُطًَكةةُ بُضةةاوّ ئُبَمُقةةُوَ دَ سَِِاوةةُوَ دَسِواٌةةِ و ذُثُطةةابىوً كةةُ ئُوةةُ

 ضاسٌَىوغ ًٍَِاويُتُ سِيَِ و دَطَُلًذا دَطت ثًَكشدووَ. لُ سَِِاً ثشطِ:
 ئًَظتاضِ؟ ئُسآ بُكاوًاُ دَدَّ؟ -

 سَِا ُِطتاو ُِسوا بُدًَ طُيشكشدٌِ ئامساًٌَىَ طىتِ:
واطؤ كشدٌِ ُِس كاوًَكًاُ ياٌِ تُوةًٌَُكِ تةُواو دَسد و وُيٍةُتِ و ئةًَؽ و      ،ٌاصامن -
ثًَىىايُ ئىوًَذ دَباسو دؤخًَكذايُ كُ دَتىاٌةآ بةُ ئاطةاٌِ رُ بًًٍََتةُوَ بةُآلً ئاغةاّ        ،ئاصاس

ٌاتىامن ُِسوا بةُ ئاطةاٌِ    ،ثًاويَكُ تًٌُا و بُساطتًؽ ئًَؽ و ئاصاس ووُيٍُ  ديذَ ،كٌُعاٌِ 
ّ سوو لُو ُِوىو سٌَخ و صَظيُ  كًَؼاٌاٌُّ وّ وَسطًَشًِ وضاوياُ زيَ بثؤػي و ئًَظتاؾ كُ بةري 

سٌَطُ وَ و ئىوًَذيؽ  ،زيَ دَكُوُوَ طُيشدَكًُ ئُو صياتشّ ثًَىيظت بُوٍُ تا دَطاتُ ئىوًَذ
ُِس ٌظًبىاُ لًَك طشآ ٌُدسابآ بؤ يُكرت ببري ئُواٌُّ ديتًؼىاُ ُِس تًٌُا طُوُيُكِ تاأل بىو 

كةُ واطةؤّ   رياُ ثًَِ كشديَ. ُِس ئًَظتا كُ لُبُسدَوِ ئًَىَ لًَشَ داًٌؼتىوً بشِياسّ خؤً داوَ 
ئىوًَذ بكًُ و وَآلوِ ٌُسيَِ بذَوُوَ. دَوُوآ ضةاوَسواٌِ بةُسبىوٌآ ئاغةاّ كةٌُعاٌٌ   تةا      
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دواّ بُسبىوٌُكُّ دَ سِآ و سَمسًَكِ  طادَ و طاكاسدا وًَشدّ ثآ بكًُ. ذُصً لًًَُ ئُجماسَياُ 
 وَ طاَلتُ بُضاسٌَىوغ بكًُ و ثًَِ ثًَبكُمن.

ياُ و ئايٍذَّ خؤّ بُثٌُاّ ئاغاّ كٌُعاًًٌُوَ دَدوا سَِا ُِس قظُّ دَكشد و دَسباسَّ ر
بُآلً وَ دَخُياَلِ ئُوَيذا بىوً داخىا بَُُِلُ ٌُضىوَ؟ ئايةا باػةرتيًٍاٌِ َُِلبةزاسدووَ؟ سؤرو    
ُِفتُكاُ سابشدُ و لُبُس ٌضيكبىوٌُوَّ طاَلِ ٌىيَؽ لُ سَِاّ بآ ئاطا بةىوً. سؤراٌةِ ثؼةىوّ    

ضةىووُوَ ٌىوطةًٍطُّ طؤظةاسآ و ِةُسوَك سؤراٌةِ ثًَؼةىو       ٌُوسؤصيَؽ تُواو بىوُ و دووبةاسَ  
 كاسوباسَكاُ دَطتًاُ ثًَكشدَوَ.

طُسوىو طىسِّ وضىطت و ضاالكًًُك دًٌََى كىسَِكاٌةذا دَديةرتا. ئاغةاّ وريصايةِ ِةُوىو      
 لُُِوىوّ كؤكشدٌُوَو طىتِ:

اٌةُوَ  خىػك و بشاياُ بُِؤّ ثؼىوَكاٌِ جةُرٌِ ٌةُوسؤصَيَىَ لةُباسَّ ِةُواأل و ساثؤست     -
ًٍَِذيَك وَدواكُوتىويَ بُآلً ُِسطًض ًٌطُساًٌؽ ًٌي ضةىٌكُ دَصامن بُثؼةتًىاٌِ و كؤوُكًةُ    

 ئًَىَوَ ُِسوا بُو صوواٌُ ئُو دواكُوتٍُ قُسَبىو دَكُيٍُوَ...
ئاغاّ وريصايِ دًٌََى يُك وتاسّ دووس و دسيَزدا و )با( دَكُوأل كشدٌآ كىسَكاٌذا قظةُكاٌِ  

 بُكؤتا ًٍَِاُ.
ً دا ُِس لُيُكُوري دَسفُتذا طُسيَكِ سَِاّ بذًَ و ضاوً ثًَِ بكُوآ. ُِواّ خةؤؾ  بشِياس

و طاصطاسّ بُِاسّ و ئاواصّ وُه و باَلٍةذَكاُ ِةُوىو وشؤظًَكةِ وَجةؤؾ و خةشؤؾ ديٍَةا و       
دَخيظتُ ُِلُكُ طُوا. ذُصً دَكشد دَواُ طاتاٌُدا تا بتىامن دَو ُِوا بُِاسيُيةذا بةاّ بةاَلِ    

ذيَك ثًاطُّ بكًُ. ضٌُذيَ ػُقاوِ وابىوُ بؤ واَلآ سَِاّ ُِوىوً بُ ثًًَةاُ  خؤً بذًَ. ًٍَِ
 بشِّ. بُالّ ثاسكًَكذا سَتذَ بىوً كُ طىيَي لُ دٌَطًَكِ ئاػٍابىو باٌطِ كشدً:

 دياسَ بُسَو واَلِ ئًَىُوَ دَضِ؟  ،طثًَذَ خامن -
ئُوً ضاك دٌَاطِ. سَِةا   ئاوسِيَكِ دواوًَ دايُوَ و بُدواّ خاوَُ دٌَطُكُوذاضاو دَطًَشِا.

بُسِوويُكِ طُؾ و بُخؤػراَلًُوَ كُ دَطتِ وُِذّ بُدَطتُوَ بىو لُبُسدَوي قًةت بةؤوَ و   
بُ دَػيُوَ ثًَذَكٌُِ. لُوَؾ كُ دٌَاوَسِاطةتِ سؤرَكةاٌِ ُِفتُيةذا وُِةذيي بُاليةُوَ ديةت       

. سَِةا تةابَمًَِ   سَِا و وُِذيي بُطُسوًًُكُوَ واض كشدُ و و لُ ُِواَلي ثشطةري  ،طُسطاً بىوً
خؤػراأل و ػةاد و ػةٌُطىأل و بُكةُيف بةىو و ِةًض غةًُ و خُفةُتًَكِ بُطةُس و سِوواٌةُوَ          

دَطُأل ئُو و وُِذيذا ضىويٍُ ثاسكآ تاوُِةذّ ًٍَِةذيَك    ،دياسٌُبىو. لُطُس ثًَؼًٍاسّ سَِاّ
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طُواُ بكا. دواّ ئُوَّ وُِةذّ لةُياسيطاّ ثاسكةآ وةزووزي طةُواُ بةىو سَِةاؾ لُطةُس         
 تًَكِ لُتُكىُوَ داًٌؼت و بُطثايًًُوَ طىتِ:التُخ
 دَصاٌِ ئًَظتا خؤً بُبُختُوَسيٍرتيَ كُطِ طُس دًٌايُ دَصامن. -

 بُُِوتًًُكُوَ تًَِ ساواً و بُثًَكًٌٍُُوَ طىمت:
 بُو بًظتٍُّ تابَمًَِ خؤػراَلي بُآلً دَتىامن بثشطي ِؤّ ضًُ؟ -

 ِ:سَِا بُضاوَ جىاٌُكاًٌُوَ طُيشيَكِ كشدً و طىت
ئُطُس لًَي طُسِيَِ دواّ ئُوَّ لُواَلآ وًىاٌذاسيًُكِ ضاكي كشدّ ئُو دَوِ ثًَت دََلةًَي   -

 ُِسضٌُذَ دَػضامن دَحتُثُطًٍَي و طُسطاوًؼت دَكًُ.
سَِا بًَذٌَط بىو و كُوتُ تُواػاكشدٌآ ياسّ و طُوُّ وُِذّ طىايُ وَك بَمًَةِ ٌايةُوآ   

ٌُ بآ ئاطابآ. ضاك دَوضاٌِ كُ طُيشكشدٌآ وُِذّ لُبُس خاتشّ قظاُ لُطُيشّ ئُودضيٌُُ جىا
بُالّ ئُوَ وَ لُُِوىو كاسيَكِ دًٌايُ بُتاً و ضةًَزتشَ. ئةُو ُِسضةِ ًِةىاو ئةاواتِ ِةُبىو       

 ُِوىوّ لُ بىوٌِ وُِذيذا خشِكشدبؤوَ.
ُِسدووكىاُ طُعاتًَكىاُ بُطُيش كشدٌآ وُِذيًُوَ بُطُس بشد. تةا لةُ دوايًةذا دَطةتِ     

 و بُسَوالّ سَِاوَ ِاتُوَ و بُػرييَ صواًًٌُكُوَ طىتِ:لُياسّ َُِلطش  
 سَبابُ خامن ئًَظتا كًَكِ ئاوادَكشدووَ؟ ،دايكُ ئًذّ واٌذوو بىوً -

 سَِا لُطُسَخؤ سوووُتِ وُِذّ طىػِ و طىتِ:
 ُِسوَك بَُلًٍَِ داويُّ ئًَظتا جىاُ و صَسيف كًَكُكُّ دسوطت كشدووَ دايٍاوَ.   ،ئُدّ -

 ِاّ طش  و بُسَو الّ خؤيُوَّ ساكًَؼاو طىتِ:وُِذّ دَطتِ سَ
 وَ صؤسً ذُص لُو كًَكاٌُيُ كُ سَبابُ خامن دسوطتًاُ دَكا. ،كُواتُ صووكُ دايكُ

 سَِا بُ دًَ ثًَكًًٌٍَُىَ لُجآ ُِطتاو طىتِ:
بةُآلً دَبةآ بةَُلًََ بةذَّ صؤسّ ٌةُخؤّ و دواّ كًَةك        ،ٌُوطَ ُِطتُ دَّ ،صؤس ضاكُ -

 ت ثاك بؼؤيت.خىاسدًٌَؽ دداٌُكاٌ
 وُِذّ ًٌَى ضُواٌِ تًَكٍا و طىتِ:

 ئًَظتاٌابآ وَختِ ٌىوطتٍآ بًاٌؼؤً؟ -
 سَِا بُطُسطاوًُوَ ثشطِ:

 خؤ تؤ قُ  كىسِيَكِ تُوبُأل ٌُبىويتُ؟ ،لُبُس ضِ -
 وُِذّ طُسّ بُسدايُوَو طىتِ:
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 ئاخش ذُص دَكًُ تاوِ كًَكُكًُ ضٌُذ طُعاتًَكاُ دَ صاسيذا سيًٍَآ. -
ا ُِس دووكىاُ بُ دٌَطًَكةِ بةُسصَوَ ثًَكةٌُري و كةُ وُِةذيؽ ثًَكًٌٍُُكةُّ       وَ و سَِ

 ئًَىُّ ديت لُ ػُسواُ طُسّ دَكؤػآ داكًذا ػاسدَوَو بٌُا بُدَلًُكُوَ طىتِ:
 ئُوَ ضًُ؟! ،ئآ -

 سَِا كُ ُِس ثًَذَكٌُِ طىتِ:
ػةت  تؤ ذُص دَكُّ تاوِ كًَكُكةُ  ضةٌُذ طةُعاتًَكاُ دَصاسيةذا وَوًٍَةآ و بُوكاسَ      -

 داوَتِ وًكشؤباُ دَكُّ.
ُِوىو ثًَكُوَ بُسَو واَلآ سَِةاّ بىويٍةُوَ. بُدسيَةزايِ سَيًةُ وُِةذّ ِةُس خةُسيكِ        
ػُيتاًٌاُ بىو و ضشكُيُك ضًُ داٌُ دَطاتا و ئاساوِ ٌُدَطش  و سَِاّ ٌاسَذُ  دَكشد بةُآلً  

و ُِسبةُ صوةاٌِ   سَِا بُ ذُوطَُلُوَ ًَِىسّ دَكشدَوَ و َُِلع و كُوتُكاٌِ بُسصَفت دَكةشد  
 وٍذاآلٌُ دايذَطاتاٌذَوَ.

سَبابُ خامن ضؤٌِ بَُلًََ بُ وُِذّ دابىو ئاواّ كًَكُكةُ ئاوةادَكشدبىو و    ،لُواَلآ سَِاّ
 لُطُسوًَضيَِ داٌابىو.

وُِذّ ضىوَ رووسَكُّ خؤّ و طُسقاَلِ طُوةُ كشدٌةآ بةىو بةُ      ،دواّ خىاسدٌِ عُطشاٌُ
 ياسيًُكاٌِ.

ابىو وُِذّ طُسقاَلِ طُواٌةُ و طةىآ لُقظةُكاٌِ وةُ ٌةاطشآ      دواّ ئُوَّ كُ سَِا دَلًٍ
 لُطُس قٌُُفُكُ بُ تًٌُؼتىُوَ داًٌؼت و بُ دٌَطًَكِ لُطُس خؤوَ طىتِ:

باوَِس دَكُُ ئُطةُس بَمةًَي لًَةشَ بةُ دواوَ بةؤ ُِوًؼةُ وُِةذّ دَطةُأل وٍةذا دَرّ و           -
 دَوًًٍََتُوَ!

 سَِاً كشد و ثشطًي:خؤػراأل و طُسطاً و بٌُا باوَسِيًُوَ طُيشيَكِ 
 بُآلً وًَشدّ ثًَؼىوتاُ ضؤٌاوضؤُ ساصّ بىو؟ ،بُسِاطتِ -

 ًٍَِذيَكِ خؤ ًٍَِاو بشد و طىتِ: ،سَِا كؤكُيُكِ كشد
 حمُػيُد بؤ خؤّ ٌاسدبىوّ كُ ُِس كاتًَك سيُوآ دَتىامن وُِذّ بًٍَىُوَ الّ خؤً. -

بىو بضامن سَِا طاَلتةُ دَكةا يةاُ    بُصاسّ بُػُوَ طىيَي دايُ قظُكاٌِ سَِاّ و ُِوَلِ ئُوًَ 
 بُسِاطتًُتِ؟ سَِا كُوٍِ وا بُ ذُثُطاويًُوَ ديت طىتِ:

 باغ كًُ. طىآ بطشَ تا بؤتاُباوَسِ ٌاكُُ؟ باػُ دَّ باؾ  -
 ئُوجا بُتاكُ كؤكُيُكِ طًٍطِ خؤّ طا  كشدَوَ و طىتِ:
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كشدَوَ. بُخُياَلِ سؤريَكًاُ، صٌَطِ دَسكآ لًَِ دا. ُِسوَك ُِوًؼُ سَبابُ خامن دَسكُّ 
ئُوَّ كُ ئُوَ ئىوًَذَ و ِاتؤتُ طُسداًٌَي ضىووُ ذُطاسآ بةُآلً بُذُثُطةاويًُكِ تةُواوَوَ    
وىذتُسَوي ديت جمًَكِ سَػِ دَبُسدايةُ و بةُ دَوىضةاويَكِ غةًُ و خُفةُتباسَوَ دَطةتِ       

 وُِذّ بُدَطتُوَ دًٌََىَ سِاطتِ ذُطاسيَذا دَطُأل سَبابُ خاصيًَذا قظاُ دَكا.
سكُ وُِذّ ضاوّ ثًَكُومت بُسِاكشدٌُوَ لُ ثمًكاٌُكاٌُوَ بُسَو طةُسَوَ ِةا  و خةؤّ    ُِ

دَباوَػآ ِاويؼتي. ُِسكُ وىذتُسَوًؽ ضاوّ بُوَ كُو  فشوًَظةكِ بةُ ضةاواٌذا ِاتٍةُ     
خىاسآ و بُسَو الوُوَ ِا . فُسوىوّ ِؤَلِ وًىاٌامن كشد و لُ ذةاأل و بةاَلًي ثشطةِ و ضةاكى     

كشد. وىذتُسًَ لُ جاساُ ثريو داكُوتُتش دَِاتةُ بةُس ضةاواُ. داواً لةُ     ضؤًٌُكِ طُسوًؼي لًَ
 سَبابُ خاصيآ كشد تا وُِذّ بُسيَتُ رووسَكُّ خؤّ.

 ئُوجا سووً دَوىذتُسَوآ كشدَوَ و طىمت:
 ًِض ػتًَكِ ٌاخؤؾ و دَلتُصيََ سوويذاوَ؟ بؤ وا ثُسيؼاُ و ئاَلىصو ثُػؤكاوّ؟ -

 وَ فشوًَظكِ دَسِػذي طىتِ:وىذتُسًَ كُ ُِسوا بُ بًَذٌَطًُ
 حمُػيُد داواّ لًَكشدً تا وُِذيتاُ بؤ بًٍَىُوَ و ئُو ٌاوُػِ دَطَُلذا بؤ ئًَىَ ٌاسدووَ. -

 وىذتُسًَ ثاسضُكاغُصيَكِ بؤ ساداػتي و لًَي ثشطِ:
 ئُدّ حمُػيُد بؤ خؤّ لُكىيًَُ؟ بؤ بؤ خؤّ وُِذّ ًٌٍَُِايُوَ؟ -

ُطةُآلّ طشيةاًٌَِ دا. بةُ ذُثُطةاويًُوَ طةُيشيَكًي      ئًذّ وىذتُسًَ خؤّ ثآ سِاٌُطرياو ل
 كشدَوَ دَلي ُِواَلًَكِ ٌاخؤػِ دَداوآ. دووباسَ ثشطًىُوَ:

 قظاُ بكُ: طىمت حمُػيُد ئًَظتا لُ كىيًَُ؟ -
 وىذتُسًَ طُسّ بُسدايُوَ و بُ دًَ ًٌُِظكاٌُوَ طىتِ:

 حمُػيُد وشدووَ. -
 دا و ثشطًي: لُطُسطاوِ و باوَسٌُِكشدًٌَىَ قشيؼكُيُكي زيَ

 ياٌِ ضِ؟ باػُ ئُوَكُّ و ضؤُ وشد؟ -
 وىذتُسًَ ُِسوا بُ دًَ طشياًٌَىَ دَطتِ بُ طًَشِاٌُوآ كشد:

واوَيُك دواّ ئُوَّ كُ وًَشدً بُ حمُػيُدّ كشد ئُوجا صاًٌي كُ ئاَلىودَ بةىوَ. حمُػيةُد    -
ثةاسَو ثةىولًَكِ ثُيةذا     فًَشَ ًَِشؤيَ ببىو وكاسّ بُسطذسووٌُكُّ بُسََلآل كشدبىو. بُ صَظيةُ  

ئُوَّ دَطتًؼِ كُوتبايُ ُِس دَيذايُوَ بُ وةاددَ ِؤػةبُسَكاُ. وسدَ وسدَ دَطةُأل     ،دَكشد
بشادَسيَكِ قاضاغ فشؤػِ خؤّ كُوتُ فشؤػتٍِ وُواددّ قاضاغ. لُوَّ كُ دَيفشؤػةت ثةاسَّ   
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ِ طىدماودا ثًَىَ خُسجًًُ خؤّ و ئًَىُػِ زيَ دَدا. تا وُئىىساُ كُوتٍُ دواياُ و دَ دَسفُتًَك
دَبَ. دَو جاٌتايُّ بُحمُػيُدّ دَبآ بشِيَكِ صؤسّ ئةُو وةُواددَ قاضةاغُ تًَةذا دَبةآ كُلةُ       
دادطايُ بشادَسَكُّ ٌكىَلِ لُُِوىو ػتًَكِ دَكةا  و دََلةآ ئةُو وُوادداٌةُ ِةُوىوّ ئةِ       

سط بُطُس حمُػيُديُ. فُسواٌِ لُطًَذاسَداٌِ ُِسدووكًاُ لُ دادطايُوَ دَسدَضآ و فُسواٌِ وُ
ُِس دووكًاٌذا دَدسآ. لُ دوايري ضاوثًَكُوتٍُويَىذا دَطُأل حمُػيُدّ ئُو بؤ خؤّ ئًُ ٌاوُيةُّ  

 داوآ و داواػِ لًَكشدً تا وُِذيؽ دَطُأل ئًُ ٌاوُيُدا بؤ تؤ بًٍَىُوَ.
بُذُثُطاويًُوَ طُيشّ وىذتُسَوًَي دَكشد و طىيَي بؤ قظُكاٌِ ػن كشدبىو. بُ دَطتًَكِ 

ئُو ٌاوُيًُ ُِلثضشِّ كُ وىذتُسًَ دابىووًُ. ئُوَؾ ٌاوُكُيُ كةُ حمُػيةُد بةؤّ     لُسصؤكُوَ
 ٌىوطًىً و بُِؤّ وىذتُسَوًَىَّ ٌاسدووَ. واضاكرتَ ئًَىَ بؤ خؤتاُ بًدىيٍٍَُوَ.

سَِا ٌاوُيُكِ لُطةُس وًَضَكةُ َُِلطشتةُوَو دايةُ دَطةتي. طةُيشيَكِ سَِةا و دوايةُؾ         
ًَذا خؼاٌذ. سَِا بةُ ئاوةارَّ طةُسداواّ لًَكةشدً ٌاوُكةُ      طُيشيَكِ ٌاوُكًُ كشدو ضاويَكي ث

 غىيٍَىُوَ. ٌاوُكًُ كشدَوَو دَطتي بُ خىيٍَذٌُوَ كشد:
دَصامن كُ ئًذّ كَُلكِ قظاٌِ ثًَىَ ٌةُواوَ بةُآلً ويظةتي لةُو ضةٌُذ طةاتاٌُّ        ،طآلو -

 ُ دَخىيًٍَتةُوَ   كُلُتُوُصيذا واوَ ًٍَِذيَك لُباسّ طىٌاُِكامن طىوك كًُ. كاتآ كُ ئًُ ٌاوُية
وَ ضٌُذيَ سؤرَ طُيؼتىووُتُ واَلِ تا ُِتاّ خؤً. ئُوٌَذَ ديشِاٌُػي بؤيُ ٌىوطري تا طُسدَمن 

 ُ بةُآلً وَك   ،ئاصادكُّ ُِسضٌُذَ دَػضامن داوايُكُػي جآ ووايُّ ثًَكٌُري و طاَلتُ ثًَكشدًًٌَة
بُخؼةِ. داواً لةُ   ئُوَّ كُ بؤخؤً ػاسَصاّ تؤو دأل و طًاٌُ طُوسَكةُمت دَصامن كةُ ِةُس دَو   

 وىذتُسَوآ كشد تا وُِذيت بؤ بًًٍََتُوَ و خؤ  طُسثُسػتِ بكُيت و طُوسَّ كُّ.
ئىوًَذَواسً كُ وٍذاَلُ بضكؤالٌُكًُ لُكؤؾ و باوَػِ تؤدا و بُتُك تؤوَ تاً و ضًَزّ رياُ 

 و بُختُوَسيًُ بكا.
لةُ دوا سؤردا ِةًض   ػُسوِ سابشدوو داوذَطشآ و تُسيق دَسيُوَ و تكاػي لُ تؤئُوَيةُ كةُ   

ػتًَك دَسباسَّ ئُو خشاثِ و صؤسّ و طتُواٌُّ كُ دَسُِقِ تؤً سَِوا ديذي و دَطَُلىذا كةشدّ  
ًِضًاُ بؤ وُِذّ ٌُطًَشِيُوَو ثًَِ ٌَُلًَِ ُِسضٌُذَ دَػضامن وةَ ػةاياٌِ ئةُوَؾ ٌةًي. صؤسً     

دَدًَ كُسيبُخؼِ  ٌاسَِوايِ دَسُِقِ تؤ و وُِذّ كشدووَ بؤيُ بُطًاٌِ ئُو وُِذيًُ  طىيٍَذ
 و ضاو لُ طىٌاُِكامن بثؤػِ.

 حمُػيُد  ،وًَشد و باوكِ طىٌاِباس                                        
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    ّ صَسفُكةًُ دايةُوَ دَطةت     ،دووباسَ ٌاوُكًُ ثًَضةايُوَ و بةُ وسدّ خظةتىُوَ صَسفُكةُ
 سَِاّ.
 ًٌؼتبىو دسيَزَّ دايُ:سَِا ٌاوُكُّ وَسطشتُوَ و دَوتًُ و غُوُ كُ بُسوخظاسيُوَ  
دواّ ئُوَّ كُ وىذتُسًَ وُِذّ و ٌاوُكُّ داٌُوَ وَ لُجآ ُِطتا تا بضًَتُوَ واَلُ  -
 دَطتًي طش  و داوٍايُوَ. لًي ثشطِ: ،خؤياُ
ئًَظتا دواّ سِؤيٍآ حمُػيُدّ خُسجِ خؤ  و وٍذاَلُكاٌت ضؤٌاو ضؤُ دَسديٍَِ و دابًٍةِ   -

 طايُكُوَ دَياٌزيًٌُت؟دَكُّ و بُض ػًَىَيُك و بُكاً سيَ
 وىذتُسًَ طُسدمُ غُواويًُكاٌِ دَ عُسديُوَ بشِيَ و بُػُسوًَكُوَ وَآلوِ دايُوَ:

سٌَطُ ُِس بُكاسَكُسيُ بًاٌزيُمن، ضىٌكُ ثًَؽ وًَشدكشدًٌَي بةُ حمُػيةُدّ ثةاسَّ     ،ٌاصامن -
ُسيذا كَُلُكةُ  كشيَِ خاٌىوً وَسدَطش  و خُسجي دَكشد بُآلً لُبُس قُسداسيةُ حمُػيةُدّ كُبُطة   

ئًَظتاؾ ُِسضِ ًِىاو ئاواتًَك ضةًُ   ،ببؤوَ ٌاضاس بىوً خاٌىوَكُ بفشؤػي تا ٌُكُويَتُ صيٍذاٌآ
 بؤ خؤً خؤَلي بُطُسّ خؤوذا كشدووَ و تاصَؾ باجُكُّ دَدًَ. ،ٌُػياوَ

لُجآ ُِطتاً و لٌُاو قاطةُيُكِ ئاطةٍذا تةاثؤّ يةُكًَك لةُو خاٌىاٌةًُ دَسَيٍةا كةُ لةُ          
ُ وريا  بؤً وابؤوَ و داوةُ دَطةت وىذتةُسَوآ. وىذتةُسًَ بُطُسطةاوًُوَ      بابُطُوسَوَ ب

 جاسيَك طُيشّ وَ و جاسيَكًؽ طُيشّ تاثؤيُكُّ كشد كُ بؤً ساداػتبىو و ثشطِ:
 ئُوَ ضًُ؟ وَ ض لُو تاثؤيُّ كًُ؟ -

 دَ وَآلوًذا طىمت:
بشِيةاسً دابةىو   وةَ   ،تًٌُا ئُوٌَذَ ،ثاداػتِ ئُوَيُ كُ كىسَِكُوت بؤ ًٍَِاووُوَ ،ًِض -

ئًُ خاٌىوَ لُقُبُأل ئُو كُطُكًُ كُ وُِذيي بؤ بًًٍََتُوَ و ئُوَ ئًَظتاؾ وَ بشِياسَكُّ خؤً 
 بُياًٌؽ وَسَ تا ثًَكُوَ بضري و خاٌىوَكُ  بٌُاو بكًُ و بًدُوُ طُس تؤ. ،بُجآ ًٍَِا

ِ  ،وىذتُسًَ ٌاباوَسِاٌُ طُيشيَكِ وَ و طُيشيَكِ تاثؤيُكُّ كشدَوَ لةُوَّ كةُ    وَك بَمًَة
دَيبًٍآ و دَيبًظآ دَلًٍاٌُبآ. بُآلً كاتآ كُ ساػكاويًُ وَ و بشِياسَكةُوِ ديةت صاٌةِ كةُ     
فًََمِ زيَ ٌاكًُ و بُطاَلتًُ ًٌُ و ٌاوُوآ ئاصاسّ بذًَ تا ثؤيُكُّ زيَ وَسطشمت وويظةتِ دَطةتي   

 واض بكا بُآلً وَ ٌُوًَّؼت.
 ؤيِ.دواّ طىثاطًَكِ صؤس واَلِ بُجًًََّؼت و لًًَذا س

وىذتُسًَ ٌُيذَصاٌِ كُ ئاوادَبىوً ُِسضِ ُِوُ لُبشّ وُِذّ بًذًَ ُِس ًٍَِذَ وُِذيي 
ئُو ئُوَػِ ٌُدَصاٌِ كُلُ بُساوبُس ًٍَِاٌُوَّ وُِذّ وًٌةىَّ وةاُ و    ،وَ دَطت كُويَتُوَ
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صؤس لُوَ صياتشّ ثآ قُسداسً كُبريّ زيَ دَكاتُوَ. دواّ سؤيؼةتٍِ وىذتةُسَوَِ    ،بىوٌُكُوذا
يَ جاسّ ديكُػي ٌاوُكُ بُوسدّ خىيٍَةذَوَ. بُلُطةًَذاسَداٌآ حمُػيةُدّ ذُثُطةابىوً و     ضٌُذ

باوَسًِ ٌُدَكشد حمُػيُد وشدبآ. داخِ ئُوًَ ٌُدَضىو كُ بؤ ئُو ضاسٌَىوطًَكِ ئاوا ػىووآ بةؤ  
وٍةًؽ ضةاوً    ،وَ و خؤّ كًَؼابىو و بُآلً ضىٌكُ بُطًاٌِ وُِذّ طىيٍَذ دابىوً تا بًبُخؼي

 ُِوىو طىٌاُِكاٌِ ثؤػِ و ذُصً دَكشد خىداوٌَذيؽ بًبُخؼآ. لُ تُواوّ
طاَلِ ٌىيَي دَطُأل وُِذّ و بُتةُك كُطةىكاسَكاصيُوَ دَطةت ثًَكةشد. دَثؼةىوّ جةُرٌِ       
ٌُوسؤصيَذا بؤ طُسداٌآ ضىووُ واَلآ خاَلي. لُواَلآ خاَلي  تُواوّ بُطُسِا  و سووداوَكامن ِةُس  

داٌآ حمُػيُدّ و بشِياسداٌآ ػىوكشدٌُويَي بُ ئاغةاّ كةٌُعاٌِ   لُ خىاصبًًٍَُ ئىوًَذيُوَ تا لُ داس
 ُِوىوً طًَشِاٌُوَ.

خاَلي و خاَلؤرمن كُ ُِس صوو ئاطاياُ لُو ثُيىٌَذيُّ وَ و ئىوًَةذّ بةىو و دَيةاٌضاٌِ لةُو     
ئاوؤرطاسيًةاُ   ،بؤػايًًُّ كُ دًٌََىاصياُ كُو  ضًي بُطُسِا  و ضٌُذً ٌاسَذةُتِ ضًَؼةتبىو  

سوا ثآ لُ خىاطتُكاٌِ دَلِ خؤً ًٌٌَُي و ُِسوا لُ سووّ ُِطةت و طؤصيؼةُوَ   كشدوُوَ كُ ُِ
 بشِياسّ بُثُلُ ٌُدًَ.

دواّئُوَّ كُ قظُكاٌِ خاأل و خاَلؤرمن تُواو بىوُ دَلًٍةاً كةُ دواّ قىَلبىوٌُوَيةُكِ صؤس    
 ًؼي.طُيؼتىووُتُ  ئُو طُسَدماوُ و ُِس لُطُس بشِياسّ خؤمشي و ُِس ضاوَسِيَِ ئاغاّ كٌُعاٌ

ضٌُذيَ سؤر بُطُس دَطت ثًَكشدٌِ طاَلِ تاصَدا دَسِؤيِ. دَطُأل وُِذيذا ضىووُ طُسداٌآ 
ئًىاً سَصاّ تا ئُو ٌُصساٌُّ بؤ طُسِاٌُوَّ ئةاساوِ و ئاطةىودَيًًُ ريةامن و دَطةتكُوتٍُوَّ     

 وُِذيي لُ خؤ طشتبىوُ بًاٌكًُ.
الٌُكةُياُ و وُِذيةذا   ُِفتًَكِ لةُ وُػةُّد واوةُوَو دَطةُأل ػةرييَ و خًَضاٌةُ خٍحً      

 سؤراًٌَكِ خؤمشاُ سابىاسد.
لُوُػُّد لُ ذُسَوِ ئًىاوِ ُِػتُوذا طشياً و داواً لًَكشد لُ َُِلبزاسدٌِ دووَوًَىةذا  

ُِسوَك ُِوًؼُ خةؤوي دايةُوَ    ،دَِاٌاً بًَت و ياسوُتًي بذا . داواً لًَكشدُ ض باػُ ئاوابآ
 ،ِةُس لُيُكةُوري ضةاوثًَكُوتٍُوآ ئىوًَذضيةذا     دَطت ضاسٌَىوغ. كاتِ طُسِاٌُوَ بشِياسً دا تةا 

وَآلوِ كؤتايِ ثآ بذَوُوَو تكاػِ زيَ بكًُ بؤ تا ُِتايُ وةَ لةُبريخؤّ بباتةُوَو دَطةُأل     
يُكًَكِ ديذا لُ بُختُوَسيًُ بطُسِآ و بًذؤصيَتُوَ دوو سؤرً لُ طُسِاٌُوَّ تاساٌآ تًَذَثُسِّ كُ 

ثىوسَ فشاٌكًَِ بًظتبىو كُ وُِذّ لُالّ وٍةُو بةؤ    ئىوًَذ بؤ خؤّ ِاتُ طُسداًٌَي. ئىوًَذ لُ
 ثريؤصبايًًُ ِاتبىوَ واَلآ.
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ُِس لُ ِاتٍُ رووسَ ويَِ وَك جاساُ دَلي لُسصّ، بةؤ طةاتُوَختًَكِ لةُو بشِيةاسَّ دابةىوً      
دووبةاسَ بشِيةاسً    ،ثُػًَىاُ بىووُوَ بُآلً كُ ئاغاّ كةٌُعاٌِ و قىسباًًٌةُكاًٌي وَبريِاتٍةُوَ   

 َكًُ واطؤكُوُوَ.دايُوَ بشِياس
ئىوًَذ طُسقاَلِ طُواُ بىو دَطُأل وُِذيذا طُيشيَكي كشدُ. ئىوًَذ بُ ئٌُقُطت تؤ ثُكُّ 

كاتآ كُ وُِذّ بؤ ًٍَِاٌةُوَّ تؤثُكةُ لةُ ئًَىةُ دووس كُوتةُوَ ئىوًَةذ        ،َُِلذايُ ذُطاسآ
 طُسدمًَكِ ئاػقاٌُّ تًَطشمت و طىتِ:

ّ وُِةةذّ ئًةةذّ بًةةاٌىوّ واطةةؤ كشدٌةةِ  ئًَظةةتا دوايةةري بًةةاٌىو  بةةشِا و بُِاتٍةةُوَ  -
 ثًَؼًٍاسَكُمشت ٌُوا. 

سقي لُخؤً دَبةؤوَ. طةُسً بُسدايةُوَو بةُدواّ      ،لُوَؾ كُ ٌاضاسبىوً ئُوّ لُخؤً بتؤسيٍَي
 وَآلوًَكِ طىدماوَوَ بىوً كُ ئىوًَذ خؤّ بًَذٌَطًًُكُّ ػكاٌذ و طىتِ:

 ّ ساصيبىوًًٌَُ داخىا وايُ؟ بؤ بًَذٌَط بىوّ!؟ ثًَؼًٍاُ طىتىوياٌُ بًَذٌَطِ ًٌؼاٌُ -
بةُآلً بُداخُوَكةُ ٌُوةذَتىاٌِ. دووبةاسَ بًَذٌَطًًةُكِ خُطةت        ،ذُصً دَكشد ِاواسكةًُ 

 واَلُكُّ داطشتُوَ. كُ ئىوًَذ بًَذٌَطًًُكُّ وٍِ ديذ بُطثايِ طىتِ:
 ٌاكا بَمًَِ ئاغاّ... ،بؤ بًَذٌَطِ؟ تىوبِ خىدا ُِس قظًَكِ بكُو سصطاسً كُ -

 طُسً بًٌُؼاٌُّ ئُسيَىَ لُقاٌذو طىمت: ،ثُػؤكا بىو ،ٌِ قظُكُّ تُواوبكائىوًَذ ٌُيتىا
 قُسصداسّ ئاغاّ كٌُعاًٌي. ،ضاكِ تًَطُيؼتىوّ ،بَُلآ -

 ئىوًَذ بُ تىوسَِيًًُوَ طىتِ:
وَ ٌاصامن ئُو ُِوىو طىوسبىوٌُ  لُثاّ ضًُ كُخؤ  بُ قُسصداسّ ئُو بضاٌِ. ئةُو كةُ    -

ئةُّ كُواتةُ قةُسصداسّ ضةِ      ،ُوَّ وُِذيؽ ًِضِ لُدَطت بآٌُيتىاٌِ بؤتؤ و بؤ ئُطتاٌذٌ
 ئُوّ؟

لُوَّ كُببىووُ ِؤّ تؤساٌِ ئىوًَذّ ٌُفشَمت لُخؤً دَكشد بُآلً ضاسَيُكًؼي ٌةُبىو و لةُ   
 وَآلوذا بُ ئاساوِ طىمت:

ساطتُ كُ ئُو ًِضِ بؤوَ و وُِذّ لُ دَطت ٌُِا  بُآلً ئُوَّ ثًَؼِ كةشا كةشدّ و    -
 طُيؼتٍُوَّ وَ و وُِذّ ػُؾ واٌطاُ كُوتُ صيٍذاٌآ. تٌُاٌُ  بؤ بُ يُك

 ئىوًَذ بُ سِقُوَ طُيشيَكِ كشدً و طىتِ:
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ئُواُ لُبُس بُيُك طُيؼتٍُوَّ تؤو وُِذّ ٌُكُوتٍةُ صيٍةذاٌآ بَُلكةُ     ،ٌُخًَش خاتىوُ -
بؤ ئُوَياٌت قبىأل ًٌُ و ُِوأل دَدَّ  ،لُبُس بُيُك طُيؼتٍِ خؤّ بُتؤ بىو كُ كُوتُ صيٍذاٌآ

 ؤ  غَُلُتًٍَِ؟خ
ئُو ثًةاوَ بةُ بابةت دَػةآ، جاسيَكةت ريةاُ زيَ        ،تكا دَكًُ تؤصيَك لؤريكًاٌُبريبكُسَوَ

 تًَكضىو بُغ ًٌُ دَتُوآ جاسيَكِ ديكُػِ خشاث كُيُوَ و تًَك و ثًَكِ دَيُوَ؟
سيَةك ضةاوً دَضةاويُوَ بةشِّ بةُآلً تةُواوّ        ،لُ جًَىَ ُِطتاً و بُساوبُس ئىوًَذ ساوَطتاً

دَطةةتِ بُلةةُسصيٍآ كةةشد و ٌةةُوتىاٌِ قظةةًَكِ بكةةًُ. طةةُسً بُسدايةةُوَو بةةُسَوالّ  بةةُدَمن
 ثُدمُسَكُوَ ضىوً.

 ئىوًَذ دووباسَ بًَذٌَطًًُكُّ ػكاٌذَوَ و ساطت و سَِواُ طىتِ:
بؤ خؤػت ضاك دَصاٌِ كةُ   ،لُضاوتُوَ دياسَ ،خؤ  ُِأل وُخَُلُتًٍَُ دَصامن خؤػتذَويَي -

بؤ ذُص دَكُّ سؤَلةِ قاسَواًٌةُتِ    ،و بىوُ و صَظيُتُكاٌِ دَوآئُو  ُِس تًٌُا لُبُس واٌذو
بطًَةةشِّ؟ ئًَظةةتاؾ كةةُ خةةؤ  ذُصٌاكةةُّ و ٌةةاتىاٌِ داواّ زيَ بكةةُّ بةةؤ ُِوًؼةةُ لًَةةت    

ئُوَ وَ ئُو كاسَ دَكًُ و داواّ زيَ دَكًُ ٌُبًَتُ وايُ و لُوثُسّ بُختُوَسّ  ،دووسكُويَتُوَ
 ئًَىُ.

 ُوَ و طىمت:بُتشطًَكُوَ ئاوسِيَكي زيَ داي
بؤ ئُوَ  ثآ قىو  ٌاضآ كُوَ  ،ئُطُس ئُوَّ بكُّ طىيٍَذ دَخؤً كُ ُِسطًض ٌُتٍاطي -

 ئُوً خؤػذَوآ و دَوُّوآ رياٌِ تاصَوِ دَطَُلذا دَطت ثآ بكُوُوَ. 
 ئىوًَذ ٌُِطاويَك بُسَو ثًَؽ ِا  و ِاواسّ كشد: -
اويَك كُ بُبابت دَػةآ  دسؤدَكُّ صؤسضاكًؽ دَصاٌِ كُ دسؤدَكُّ ئُو  خؤػذَوآ. ثً -

و تؤ بُضاوّ فشصٌَذّ خؤّ طُيش دَكا، باػُ وَ بؤ ُِوًؼُ لُ رياٌِ تةؤ ديَىةُ دَسآ بةُآلً    
واباػرتَ ثًَؽ ئُوَّ دسٌَط بًَت ًٍَِذيَك لؤريكًاٌةُتش بريبكُيتةُوَ ئَُلبُتةُ ئُوَػةي لُبةُس      

بَُلكةُ   ،ؤ ديَىُدَسآضىٌكُ ُِسوَك طىمت وَ بؤ ُِوًؼُ لُ رياٌِ ت ،خاتشّ خؤً ًٌُ وا دََلًَي
 تؤ ُِسطًض ٌاتىاٌِ تُوًٌَُكِ دووس و دسيَز دسؤ دَطُأل خؤتذا بكُّ. ،ُِس لُبُس خاتشّ خؤشيُ

ئىوًَذ سؤيِ و بُتىوسَِيًًُوَ دَسطاكُّ بُ دواّ خؤيةذا ثًَكذادايةُوَ. ئةُو تٌُاٌةُ  بةؤ      
سآ و سوخظةاسياُ  دوايري جاسيؽ خىدا ذافًضّ لُوَ ٌُكشد. فشوًَظكُكامن بُخىسِ دَِاتٍُ خةىا 

بُتُواوَتِ تُسِ كشدبىوً. وُِذّ بُطُسطاوًُوَ تًَىَّ دَسِواًٌي و ِةؤّ ئةُو داد و ِةاواسَّ    
   ّ  ،ئىوًَذيؼِ ٌُدَصاٌِ. باٌطِ سَبابُ خاصيًَي كشدوداواً لًَكشد وُِذّ بُسيَتةُ رووسَكةُّ خةؤ
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ىسيؼةِ  بُآلً وُِذّ خؤّ دَباوَػآ ِاويؼتي و دَطتِ بةُطشياٌآ كةشد. ِةُس بةؤ ئةُوَّ ًَِ     
دَطتبُجآ فشوًَظكُكاصيي طشِيٍُوَ و دَطتي بُياسيِ كشدٌةآ دَطَُلُويةذا كةشد. كةُ      ،كُوُوَ

 وُِذّ ًَِىسبؤوَ داواً لُ سَبابُ خامن كشد بًباتُوَ رووسَكُّ خؤّ و بًدافَمًٍَآ.
سَبابُ خامن وُِذّ بشدَوَ رووسَكُّ خؤّ و دواّ ضٌُذ طاتًَك دٌَطِ طُوُ و يةاسيكشدُ  

 ِ بُسصبؤوَ. ئًذّ خؤً ثآ سِاٌُطريا ضىووُ رووسَكُّ خؤً و لُطُآلّ طشياًٌَي دا.و ثًَكًٌٍُ
ئةُويَك كةُ    ،ئىوًَذ بؤ تا ُِتايُّ بُجًًََّؼتي و سؤيِ. وَ ئُوً بؤ تاُِتايةُ لةُكًع دا  

ثًاوّ خُوُ و خُياَلُكامن بىو و تُواوّ خؤػِ و ػادّ دًٌايًُ لُودا دَديت. ئىوًَذ سؤيؼت و 
ا تا خؤً لُ دَطت ئُو ئاصاس و سٌَةخ و وُيٍُتًةُ بًَّىداٌةُ سصطاسكةًُ و بؤتةا      وًٍؽ ُِوَلي د

ُِتايُّ لُبري بُسوُوَ و بري لُو رياٌُ تاصَيُّ طُأل ئاغاّ كٌُعاٌِ بكُوُوَ. بُآلً بُداخُوَ 
 كُ ٌاتىامن و ُِوًؼُ دَطُأل يادو بريَوَسيًُكاٌِ ئىوًَذيذا دَريي.

فشوًَظةك دَوىضةاوّ ِةُوىو     ،َُلربِّ وطةُيشً كةشد  كاتآ كُ طُسً ِة  ،سَِا بًَذٌَط بىو
داثؤػًبىو لُجًَىَ ُِطتاً و بُبآ ًِض قظُيُك بُجًَي ًَِؼت. صاًٌي ئُو ُِوأل دَدا خؤّ ُِأل 

تا ئٌُذاصَيُك لةُ   ،خَُلُتًٍَآ و دَيُّوآ بُ خؤدَسخظتٍِ خؤّ وَك خؤػبُخترتيَ رٌِ دًٌايُ
ك كا . بةُآلً دَكةشآ ئةادَوًضاد دسؤ دَطةُأل     غًُ و خُفُتِ ٌاخِ ٌاوَوَّ دأل و ٌُِاوّ طىو

 خؤػًذابكا! 
دَ سؤر بُطُس دوايري ديذاسّ وَ و سَِايذا تًَذَثُسِّ. ضةٌُذيَ جةاسامن بةُ تُلةُفؤُ قظةُ      
دَطَُلذا كشدبىو. ُِوىو جاسيَكًؽ بُ كىستًي لُ ذاأل و ئُذىاَلِ دَثشطِ. سَِةا بةُ سِوواَلةُ     

بىوّ جطُ لُ رياٌِ ئايٍذَّ دَطُأل ئاغاّ كٌُعاًٌذا بري ئاساً بىو و ُِسوَك ضؤُ لُ ثًَؼذا طىت
 لًُِض ػتًَكِ دّ ٌاكاتُوَ.

دَسِؤر دواّ ديذاسً بىو دَطُأل سَِايُ كُضىووُوَ ٌىوطةًٍطُّ طؤظةاسآ. ٌاوُيةُكِ صؤسً    
لُطُس وًَضَكُّ بىو ٌاوُكامن َُِلطشتٍُوَ و طُيشّ ٌاو وًٌؼاٌِ يُكُيُكُّ ٌاوُكامن كشد كةُ  

 ،ٌاوُكاٌذا ضاوً بةُكاستِ داوَتٍاوُيةُك كةُو . دَطةتبُجآ صَسفُكةُيي كةشدَوَ       لُثشِ لًٌَُى
بُخؤػةةراَلًُوَ ٌةةاوّ سَِةةاً بُطةةُس كاستُكةةُوَ خىيٍَةةذَوَ. ضةةاوً بُطةةُسكاستًَكِ بةةىوك و 

 صاوايُتًًُ يُكحاس جىاٌُوَ ئُو  بىو.
 ،))ئًذّ ئاخشيُكُّ سَِا كاسّ خةؤّ ِةُس كةشد(( طةُيشّ بةُسواسّ صَواوٌَذَكةًُ كةشد       

كؤتايِ ُِفتُبىو. دَلؼادو خىسطٌُذبُكؤتاِاتٍِ طُختِ و ٌاخؤػةًًُكاٌِ سَِةاوَ طةُسقاَلِ    
 كاسّ سؤراٌُ بىووُوَ.



 292 

تاِاتٍِ سؤرّ صَواوٌَذَكُ دَطتي بُ كؤكشدٌُوَّ ُِواأل و سِاثؤستِ سووداو و بُطُسِا  و 
 ئاسيؼُ جؤسبُجؤسَكاُ كشد.  

  تا خؤً بؤ ِاوبُػِ و ئاوادَبىوٌآ ئةُو  سؤرّ صَواوٌَذّ بىوكًًٍَُ سَِاّ وؤَلُمت وَسطش
 ئاٌُِطُّ طاصكًُ.

خُسيكِ ئاوادَكشدٌآ جمُكامن بىوً كةُ صٌَطةِ تُلةُفؤٌِ واَلةآ لًَةِ دا. طىػةًًُكُيي       
دٌَطِ سَبابُ خةاصيًَي ٌاطةًُوَ دواّ ضةاك و ضةؤًٌُكِ دوسو دسيَةز       ،َُِلطش  و وَآلوي دايُوَ

 سَبابُخامن طىتِ:
كُ ئُطُس دَكشآ ُِس ئًَظةتا بطٌُةُ اليةاُ ضةىٌكُ دَياٌّةُوآ      خاتىوُ داواياُ كشدووَ  -

 قظُتاُ دَطَُلذا بكُُ.
سَبابُ خاصيي دَلًٍاكشدَوَكُ تا طُعاتًَكِ دّ الّ سَِا خاتىوًٌَي. بُثُلةُ خةؤً ئاوةادَّ    
ضىوٌُ ئُو ئاٌُِطُّ كشدو بُسَو الّ واَلِ سَِاوَ كُوشيةُ سِآ. دَوضاٌةِ سَِةا وُبُطةتًُتِ     

 رياٌُكُّ بُكؤتابًٍَآ.ئُوسؤ داطتاٌِ 
طُضيُ واَلآ سَِاّ و دَسطاكًُ بةًٌُىَكشاوَيِ ديةت. صٌَطةي زيَ دا. سَبابةُ خةامن بُثُلةُ       
لُواَلآ ِاتُ دَسآ و كُ ضاويؼِ بُوَ كُو  لُبُس دَسكآ ضةاوَسِيَي ثًَكةٌُِ و بةُ ئاوةارَّ     

 دَطت طىتِ:
 ئُوَ بؤ لُبُس دَسكآ ساوَطتاوُ؟ ،بُياسوُتِ خؤ  وَسَ رووسآ -

 لُ سَبابُ خاصيًَي ثشطِ:
 ئُوَ بؤ دَسطاتاُ داٌُخظتىوَو بُكشاوَيًتاُ بُجآ ًَِؼتىوَ؟ -

 سَبابُ خامن كُلُ واٌذووَتًاُ واصّ قظاًٌؼِ ٌُوابىو طىتِ:
وَسَصبةىوً ًٍَِةذَّ بضةي ودَسكةآ      ،لُبُياًٌُوَ تا ئًَظةتا ئُوٌَةذَياُ صٌَةط زيَ داوَ    -

سوا بًٌُىَكشاوَيِ ًَِؼتُوَ تا ئُواٌُّ كُخؤواٌُُ بكُوُوَ بُ ثًَؼًٍاسّ خاتىوٌآ دَسكًُ ُِ
ساطت بًٍَُ رووسآ دَطُأل سَبابُ خاصيًَذا ضىووُ ِؤَلآ. بُديتٍآ سَِاّ دَكشاطِ طثِ ودسيَةزّ  
بىوكًًًٍَُ دا ُِو  بىوً. سَِا لُ سؤراٌِ ثًَؼرت جىاٌرتو دَلفشِيٍَرت دَِاتُ بُسضةاواُ و كشاطةِ   

  ٌُ ًٍَةذَّ دّ كةشد بةىو. تةاجًؽ جىاًٌةُ قةزَ خةؤؾ        طثِ و دسيَزيؽ جىاًًٌُكةُياُ ضة ذاُ ِ
 سٌَطُكُّ وا ساصاٌذبؤوَ جًمىَيُكِ تايبُتِ ديكُّ بُسوخظاسّ دابىو.

ضٌُذيَ طُعاتِ بؤ ئاٌُِطُكُّ وابىو. سَِا ُِس لُئًَظتاوَ ئاوادَببىو. ضىووُ ثًَؼآ و 
يٍَرت لةُ جةاساُ دَِاتةُ    دَكشاطِ طثِ و دسيَزّ بىوكًًًٍَةُدا جةىاٌرتو دَلفةشِ    ،ثريؤصبايًي لًَكشد
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بُسضاو سَِا بُطُسدمُ ثشطًاساويًُكاٌِ وٍِ صاٌِ. بُوًّشَباًًٌُوَ دَطةتِ طةشمت و لُثةٌُاّ    
 خؤيُوَ داٌاً. ئُوجا بُ كُفىكىأل و طىسد و طؤَلًُكِ صؤسَوَ ثشطِ:

 دَكشاطِ بىوكًًًٍَُدا ضؤمن؟ لًَي دآ؟ -
 بُضاوّ طتايؼُوَ طُيشيَكي كشدآ و وَآلوي دايُوَ:

بُآلً تا دَطت ثًَكشدٌِ سِآ و سَمسُكُ ضٌُذطُعاتًَكِ بةُ   ،بَُلآ بُساطتِ جىاُ بىو وُ -
 ثًَتاُ واًٌُ صووتاُ خؤ ئاوادَكشدووَ؟ ،بُسَوَيُ

 سَِا بُقاقاوَ ثًَكٌُِ و طىتِ:
 ياٌِ وُبُطتت ئُوَيُ صؤس بُثُلًُ. -

 ِ:ويظتي وُبُطتُكًُ سووٌرتكُوُوَ بُآلً سَِاكُ ُِسوا ثًَذَكٌُِ طىت
ساطتُ ُِقِ ئًَىَيُ بُآلً ضىٌكُ ذُصً كشد ئُوسؤ داطتاٌِ رياٌُكًُ كؤتايًًُكِ خؤػِ  -

ُِبآ صووتشً خؤ ئاوادَكشد و داواػي لُ ئًَىَ كشد بًٍَُ ئًَشَ. ِؤّ ئُوَؾ كُ ضٌُذ طةُعاتًَك  
اغاّ صووتشً داواّ ئًَىَكشد بًٍَُ ئًَشَ تا بؤ خؤتاُ ػايُدّ ُِوىو سووداوَكاُ بَ و بُسلُوَؾ ئ

ئًَظةتاؾ   ،( دَ سؤرَيذا سوويذاوَ ُِوىويتاُ بؤ وَطًَةشًِ 10ئُوَّ دَو ) ،كٌُعاٌِ بًَتُ تُالسآ
تا طُعاتًَكِ دّ كُ ئاغاّ كٌُعاٌِ طفتِ خُآلتًَكِ ثًَذاوً. طُعا  ضىاسّ دواّ ًٌىَسؤيةُ  

 بشِياسَ ُِوتِ خُآلتًَكي كا.
ػايُد بًت. لُبُس ئةُوَؾ   وًٍؽ ذُصً كشد ئًَىَؾ دَو دَوًذا لُوآ بَ. و خىدّ خؤ  

ًَؼةَ واً بُضةاك صاٌةِ طةُسَتا ئاوةادَ  و ئةُوجا دَطةت            كُ لُ واٌُيةُ قظةُكامن دسيَةزَ بك
 بُطًَشِاٌُوَّ وُطُلُكاُ بكًُ. 

سَِا ُِس لُجًَِ خؤيُوَ تُكاًٌَكِ دا و لؤضُكاٌِ كشاطُ طثِ و جىاٌُكُّ سيَك خظتُوَو 
 دَوىضاوّ جىاُ و دَلفشِيٍَرت كشد: ئُوجا ثًَكٌُِ كُ ثًَكًٌٍُُكُ ًٍَِذَّ ديكُ

دواّ ئُوَّ كُ باطؤّ ئىوًَذيي بُ ٌُسآ دايُوَ دووباسَ سؤر و طُعاتُكامن ِةُوىو لةُال    -
بآ تاً و بآ واٌا بىوٌُوَ. لُبُس خاتشّ ئىوًَذّ كُوٍذاَلًَكِ صؤس ُِطتًاسو صيتَُلُ و وسيايةُ  

ًٌؼاٌذًَ. دواّ ئُوَّ ئىوًَذيؽ بُجًَِ  ٌاضاس بىوً سوواَلُتِ خؤً بثاسيَضً و خؤً ػادو بُكُيف
ًِض ضاسَيُكِ ٌاوًٍَآ لُوَّ بُوالوَ كُ بةُبا  بَمةآ بؤيةُ دَضةتُالّ بةا .       ،ًَِؼتي و سِؤيِ

ئىوًَذ ُِس لُ سؤرّ ضاوثًَك كُوتٍُكُواُ لُ دادطايُ و داواّ خىاصبًًًٍَُكةُوَ ِةُوىوّ بةؤ    
. داوا لُبا  دَكا دَطُأل دايكىةذا بًٍَةُ واَلةآ    با  دَطًَشِيَتُوَ و ِاٌاّ وَبُسدَبا ياسوُتِ بذا

وَ و سيذويٍََ و لُو باسَيُوَ قظامن دَطَُلذا بكُُ. دايكي و با  لُطةُس داوا و سيَةضّ داواكةُّ    
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ِاتٍُ الّ وَ. ئُواُ ثُياوُكُّ ئىوًَذياُ بُوَ طُياٌذَوَ بُآلً وَ بشِياسّ خؤً دابىو. ِةُس  
ًَذً دابؤوَ. كاتآ كُديتًاُ وَ بشِياسّ يُكحاسَكِ خةؤوي  ُِواُ ئُو وَآلوًُ داٌُوَ كُ بُئىو

داوَ ئًذّ ثشِكًَؼًاُ ٌُكشد و بُتًٌُائاسَصووّ بُختُوَسّ وَ و ئاغاّ كٌُعاًًٌةُوَ ئًَىةُياُ   
ئًذّ ًِض ثُياوًَكِ ديكُّ  ،بُجًًََّؼت و ضىوٌُوَ. لُو سؤرَ بُدواوَ ئًذّ ئىوًَذً ٌُديتُوَ

 بىوّ ئاوا بؤ ُِوًؼُ لُ رياٌِ وَ ِاتبىوَ دَسآ.بؤ ٌٌُاسدوُوَو ُِسوَك ضؤُ طىت
دَطةةُأل باسيةةذا ضةةُثكُطىَلًَكِ جىاصيةةاُ  ،سؤرّ بةةُس َُِلةةذابىوٌآ ئاغةةاّ كةةٌُعاٌِ ِةةا 

ئاوادَكشدو بُثًَؼىاصيًُ ئاغاّ كٌُعاًًٌُوَ ضىويَ. ئاغاّ كٌُعاٌّبُديتٍِ ئًَىةُوَ يةُكحاس   
دَوىضاوَوًّشَباٌُكُيذا بُتُواوَتِ صؤس ػادو كُيف خؤؾ ببىو. ػىيٍَُواسّ طُسطاوًًُّ دَ 

 ئُو طىتِ: ،دياسبىو
ِةةُسطًض ضةةاوَسِيَِ ِةةاتٍِ ئًَةةىًَ لُبةةُس دَسكةةآ ٌةةُدَكشد. ثًَؼةةي واٌةةُبىو ِةةُس بةةُ    -

 ثًَؼىاصيؼىُوَ ديََ. 
بُصؤسيُ با  ُِوىو لُ ُِوىو ضىويٍُوَ واَلآ با  و ٌاٌِ ئًَىاسيَىاُ دَ كُؾ و ُِوايةُكِ  

ىاسد. دواّ ٌاخنىاسدٌآ با  وُطُلُّ وشدٌآ حمُػيةُدّ و ئةُوَّ كةُ    ػاد و ثشِ خؤػُويظتًذا خ
سوويذا بىو بُتايبُتِ دَو واوَيُيذا كُ ئُو دَصيٍذاًٌَذا بىوَ ِةُوىوّ بةؤ طًَشِايةُوَ. ئاغةاّ     
كٌُعاٌِ بُبًظتٍآ وشدٌِ حمُػيُد صؤس ًٌطُساُ و دَلطريبىو و لُبُس ئُوَؾ كةُ صؤس واٌةذووبىو   

تا سؤرّ دواتش بؤ باطكشدٌآ واسَيِ و ضؤًٌُتِ سيَى سَِمسِ طىاطةتٍُوآ  وؤَلُتِ لُبا  خىاطت 
 بًَتُوَ واَلآ واُ تاثًَكُوَ طفتؤطؤّ لُطُس بكُُ.

با  ساصّ بىو و ئاغاّ كٌُعاًًٌؽ طُعاتًَك دواتش ضؤوَ واَلآ. ػُوآ لُواَلآ با  واوُوَ 
سيَىسَِمسًَكِ طةادَ و طةاكاسو   و تا دسٌَطاًٌَك دَطُأل دايك و باسيىذا ُِس قظُكشدُ. دَوىيظت 

بآ دٌَط و بٌُط و ثٌُّاٌِ بُسِيَىَبضآ. ذُصً دَكشد سيَىسَِمسِ ئاٌُِطُكةُ تةابكشآ يةُكحاس    
صؤس طادَو طاكاسبآ. داواً لةُدايك و بابًؼةي كةشدَوَ كةُ ِةًض قظةُيُك لةُباسَّ ئىوًَةذ و         

 خىاصبًًًٍَُكُيُوَ دَطُأل ئاغاّ كٌُعاًٌذا ٌُكُُ.
ئاغةاّ كةٌُعاٌِ ِاتةُوَ واَلةآ بةا  و ثًَكةُوَ ضةٌُذ طةُعاتًَكًاُ          بُياٌِ سؤرّ دوايِ

 طفتىطؤكشد.
ُِسضٌُذَ وَ و با  ُِوَلىاُ دا و ثًَىاُ داطش  تاسِآ و سَِمسُكُ بُ طادَيِ  وبآ دٌَةط و  
بٌُط و بآ ُِساو صٌَا بُسِيَىَبضآ ئاغاّ كٌُعاٌِ ٌُيظُغياٌذ و ُِسطىوس بىو لُطُس ئُوَّ كُ 

 ًَدؤػُ ئاوابُسِيَىَ بضآ.بؤ خؤّ ضؤٌِ ث
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دواّ ضٌُذيَ طُعاتاُ طفتىطؤ ئاغاّ كٌُعاٌِ طُسكُو  و ض وةَ و ض بةا  ِةُسدووكىاُ    
 دَبُساوبُس ويظت و ذُصَكاٌِ ويذا سِادَطت بىويَ.

ئاغاّ كٌُعاٌِ ثًَؽ ُِس ػتًَك ٌاطٍاوُكُّ وُِذّ لُوَ وَسطش  تا دَسباسَّ ٌاطٍاوُ 
كُوًٍؼةِ ػةَمُراو و دوودأل ديةت طةىتِ      ،ئًؼُكُ تُواوكاتاصَكُّ ٌُِطاوّ ثًَىيظت بٍآ و 

لُفُسواٌطُّ ٌفىغ كُطًَكِ َُِلٍاوَ كُ صؤس بُ ئاطةاٌِ و بةُصووتشيَ كةاتًؽ ٌاطةٍاوُكُّ     
 دَداتُوَ دَطتِ.

ًَؼةت بةُآلً تاطةآ سؤراُ         ئاغاّ كٌُعاٌِ دواّ ٌةاخنىاسدٌِ ًٌىَسِؤيةُ واَلةآ بةاسيِ بُجًَّ
 . وسدَ وسدَ واً بُخُياَلذا دَِا  كُلةُو رُ ًٍَِةاُ و رُ و   ٌُِاتُوَ الّ وَ و ٌُطُسداٌآ با

وريدايُتًًُّ وَ ثُػًَىاُ بىوبًَتُوَ و واصّ ًٍَِابآ وابىو بةُآلً دوو سؤر ثًَؼةرت طةُسداًٌَكِ    
كشدوُوَ. ُِطتي كشد ػتًَك سوويذاوَ بُآلً ئُو واٌذووبىوٌِ كشدَ بًةاٌىو و طىايةُ دَو ضةٌُذ    

ك خظتٍُوَو بُطُس سِاطُيؼتٍُوَّ كاسوباسَكاٌِ بىوَ كُثًَِ ٌةُكشاوَ  واوَيذا لُبُس سيَك و ثًَ
دياسبآ. ئاغاّ كٌُعاٌِ بُ سوواَلُ  خؤػراأل و بُكُيف و دَوةاغ دَِاتةُ بُسضةاو بةؤ تةًٌُا      
طاتًَكًؽ صَسدَخٌُُّ لُ لًَىاُ ٌُدَبشِا بُآلً ٌاصامن بؤ وا ُِطت دَكةًُ كةُ صَسدَ خٌُةُكاٌِ    

َُلًذا ضىووُ باصاسِّ و ضاكرتيَ و جىاٌرتيَ جن و خؼأل و صيَشِّ بةؤ  ُِوىوّ دَطتكشدبىوُ. دَط
كشِيي. بُُِسدووكىاُ كاستِ بىوكًًًٍَُواُ َُِلبزاسد. دواّ َُِلبةزاسدٌِ كاستةُكاُ ئةُو خةؤّ     

 كاستُكاٌِ الّ خؤّ طمذايُوَ و طىتِ:
 ئُسكِ ٌىوطًٍِ كاستُكاُ و دابُػكشدًٌاُ بُطُس وًىاٌاٌذا لُطُس وَ. -

ًَؼرت ُِوا تا دَِا  بُسَو تاسيكًُوَ دَضةىو كةُ ئاغةاّ كةٌُعاٌِ داواّ لًَكةشدً      سؤرّ ث
 و كُِؤّ ئُوَػي زيَ ثشطِ طىتِ: ،ئُوسِؤ كُوًَك صووتش ئاوادَ  و جمِ بىوكًًًًٍَُ دَبُسكًُ

 خُآلتًَكي بؤ ئاوادَ كشدووّ كُ ذُص دَكًُ ثًَؽ ضىوٌُ تُالسآ ئُو خُآلتُ  بذَوآ. -
آ بًََمآ ضٌُذ جاسيَكاٌِ جُخت كشدَوَكُ طُعا  ضىاسّ تُواو ضاوَسِيَِ بُس لُوَّ واَلآ ج

 .  
 ُ ئةُو خةُال     ،ئُو بَُلًٍَِ دا كُ سِاطت يُك طُعا  ثًَؽ دَطت ثًَكشدٌِ سِآ و سَمسُكة

 )دياسّ( َّ كُ بؤّ ئاوادَ كشدووً خُآلمت كا  و سيذاتآ. 
 ضن خىلُك بىو. سَِا طُيشيَكِ طُعاتُ صيَشَكُّ وُضُكِ كشد. طُعا  طآ و

 بَُُِلضىوًٌَكُوَ طىتِ:
 ُِسوَك بَُلًٍَِ داوَ تا بًظت دَقًقُّ دّ دَطاتُوَ. - 
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سَِا لُجًَىَ ُِطتاو بُسَو الّ ثُدمُسَّ ِؤَلِ وًىاٌاٌُوَ ضىو. طُيشيَكِ ذُطاسيَِ كةشد  
ضةكاُ  دواّ ضٌُذ دَقًقًَكًاُ ضاوّ لُ ثُدمُسَكُّ وَسطًَشِا و دًٌََى ِؤَلًًَةذا دَطةت بةُ ساويَ   

كشد. وًٍؽ وَك سَِاّ صؤس بُ تاطُوَ بىوً تا صووَ ئاغاّ كٌُعاٌِ بطاتُوَ جآ و ئُو خُآل  
 و دياسيًُّ كُ بؤ سَِاّ ئاوادَ كشدووَ بُدياسّ بًذاتآ.

 لُخؤوي ثشطِ:
ئاغاّ كٌُعاٌِ دَيُّوآ ض ػتًَكِ بكاتُ خُآل  و بًذاتُ سَِةاّ بةُ ديةاسّ؟ ئُطةُس      -

و لُالّىّ ٌُريابايُ وُصٌَذًَ دَكةشد وُِةذّ بةؤ وَسطشتؤتةُوَ      وُِذّ لُالّ سَِاّ ٌُبايُ
 بُآلً ئًَظتا؟

ُِس ضٌُذ بريً دَكشدَوَ وَآلوًَكي ٌُ دَدؤصيُوَ طةُيشيَكِ سَِةاً كةشدَوَ لُطةُس ئةاو و      
 ئاطشاُ بىو و ُِس ٌاوَ ٌاوَ دَضىوَ الّ ثُدمُسَكُوَ و طُيشيَكِ دَسيَِ دَكشدَوَ.

 لُ سَِاً ثشطِ:
 وُِذّ لُ كىيًَُ؟ ،ٍيوُِذّ ٌابً -

 سَِا ِاتُ الوُوَ و بُساوبُسً داًٌؼت و وَآلوِ دايُوَ:
دَطُأل ئاغاّ كٌُعاًًٌُ. دَو ضٌُذ سؤراٌُ دا خىوّ ثًَىَطشتىوَ و ئةؤطشّ بةىوَ. ػةُوآ     -

 ديَتُ تُالسآ.
طُيشيَكِ طُعاتِ طُس ديىاسّ ِؤَلُكًُ كشد. لُضٌُذ دَقًقًَكاٌِ بُو الوَتش بةؤ طةُعا    

وابىو. دٌَطِ ِؤسٌِِ ٌُثظاوَّ ئىتىوبًَمًَك ِاتُ طىآ. سَبابةُ خةامن بةُ ثُلةُ ِاتةُ      ضىاس ٌُ
 ِؤَلُكُو طىتِ:

 خاتىوُ وَك بَمًَِ ئاغا تُػشيفًاُ ًٍَِابًَتُوَ. -
 سَِا بُػَمُراويًُكُوَ لُجآ ُِطتا وطىتِ:

 بُياسوُتِ خؤ  دَطتًَكي لُطُأل بذَيُ و كشاطُكًُ سيَك خُسَوَ. -
 ُالّ سَِاوَ ِا  و كشاطُكُّ بؤ سِيَك خظتُوَ. سَِا ثًَكٌُِ و طىتِ:سَبابُ خامن ب

بُسِاطتِ ئُو ثًاوَ خؤؾ طفت و بَُلًٍَُ. وَك بَُلًٍَِ دابىو لةُكاتِ خؤيةذا ِاتةُوَ تةا      -
 دَطُأل خؤضيذا بُسيَتُ تُالسآ.

ُوَ. سَبابُ خامن بُثُلُ لُ ِؤَلآ ضىوَ دَسآ تا دَسكِ ذُطاسآ لُطُس ئاغاّ كٌُعاٌِ بكات
 سَِا بُطثايِ طُسّ لُبَ طىيَِ ٌاً وطىتِ:

 ٌاصاٌِ ضٌُذ ثشِ كُ  و كىَلي... -
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دٌَطِ ثًَِ يُكًَكِ كُ دَِاتُ ِؤَلًَةىَ سَِةاّ ٌاضةاس كةشد بًَةذٌَط بةآ. ِةُسدووكىاُ        
ضاوواُ دَ دَسكِ ِؤَلًَىَ بشِّ لُثشِ سَِا لُ ذُثُطاويًاُ قشيؼكُيُكِ زيَ دا. ئُوَّ كُِاتةُ  

 ىوًَذ بىو ٌُك ئاغاّ كٌُعاٌِ!رووسّ ِؤَلآ ئ
ئىوًَذ دَ ئاطتاٌُّ دَسكًَذا ساوَطتابىو و بُدًَ سَِايُوَ ثًَذَكةٌُِ. ئاغةاّ كةٌُعاًٌؽ    

 لُثؼتُويًُوَ ساوَطتا بىو و بُ دٌَطًَكِ بُسصَوَ بُ سَِاّ طى :
 ئُوَؾ ئُو خُآلتُّ كُبَُلًٍَي دابىو. ،سَِا خاتىوُ -

 وَ ثًَؼآ و بُ دٌَطًَكِ لُسصؤكُوَ طىتِ:سَِا بُطُسطاوًًُكُوَ ٌُِطاويَك ضى
 بُياسوُتِ كُطًَك بؤً سووُ كاتُوَ. ،بُآلً وَ طًَز و ويَزً ،ئُوَ دياسَ ضًُ لًَشَ -

ئاغاّ كٌُعاٌِ بُدًَ ثًَكًٌٍُُوَ ِاتُ ثًَؼآ و لُبُسدَوِ سَِاّ ساوَطةتاو بةُدٌَطًَكِ   
 كُ لُ خؤػًاُ دَلُسصّ طىتِ:

ئىوًَةذَواسً   ،و سؤرَكةاُ بؤتةؤو ئىوًَةذّ دَخةىاصً     ًِةىاو ئةاواتِ طةُعا     ،كضُكًُ -
ُِسدووكتاُ لُثٌُاّ يُكرتيذا رياًٌَكِ ػاد و ئاطىودَ و بُختُوَس بُطُسبُسُ. ئىوًَذيؽ ئةُو  

 خُآل  و دياسيًُ بىو كُ بَُلًٍَي دابىو.
سَِا بُِاد و واجًًُكُوَ جاسيَكِ طةُسدمِ لةُ ئاغةاّ كةٌُعاٌِ و جةاسيَكِ طةُسٌخ لةُ        

 دا. ئاغاّ كٌُعاٌِ كُ ثُػؤكاوّ و ذُثُطاويًُ سَِاّ ئاوا ديت طىتِ:ئىوًَذّ دَ
 وَسَ تاويَك داًٌؼُ تا بؤ  بطًَشِوُوَ. -

سَِا دَطتبُجآ بُساوبُس ئاغاّ كةٌُعاٌِ لُطةُس قٌُُفةُّ داًٌؼةت و ضةاوّ دَدَوةِ       
 ويًُوَ بشِّ. 

 و ئىوًَذو سَبابُ خاصيآ كشد و طىتِ: ،ئاغاّ كٌُعاٌِ ضاويَكِ لُوَ
ًَىَؾ ُِس فُسوىوُ داًٌؼَ تا وَ ئاطاُ و ئاطىودَتش وُطُلُكاُ بطًَشِوةُوَ. ئةُوجا   ئ -

 سووّ دَ سَِاّ كشد و طىتِ:
بةةُياٌِ ئةةُو سؤرَّ كةةُ بةةؤ قظةةُكشدٌآ دَسبةةاسَّ وةةاسَيِ و ضةةؤًٌُتِ سِآ و سَِمسةةِ   -

وَ خةاَلتي  صَواوٌَذَكُ ِاشيُ واَلآ بابتاُ ضىووُ طُسداٌآ خاَلت. بُثًَضُواٌُّ ضاوَسِواًٌُ وٍُ
 بُطشرّ ديت.

ًَؼةآ ئةُو دَطةتبُجآ قظةُكاٌِ دَطةؤسِّ         ُِسكاتآ كُباطِ ِاوطةُسطرييُواُ دَِاتةُ ث
بُػًَىَيُك كُتًَطُيؼتي ًِض ذُصٌاكا دَسباسَّ ئُو وُطُلُيُ بذوآ. بُدواّ ِؤيُكُيذا ضىوً 

ا ِؤيُكةُيي  بُآلً ئُو ُِس خؤّ دَدصيُوَو لًَِ  الدَدا. كُ بُيُكحاسّ لُوٌا ئىوًَذ بىوً ئُوج
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لُ خاَلؤرٌت ثشطِ كُ ئُو كابشايُ بؤ وايُ ئةُويؽ ِةُس ٌُيذَويظةت وَآلوةِ ساطةت و سَِوامن      
بذاتُوَ و ُِوَلِ دَدا ٌكىَلِ لُوُطُلُكُ بكا بُآلً كُ صاٌةِ وةَ ِةُس واص ٌةاًٍَِي و ضةٌُذ      

َؾ جاسيَكامن باطُكُ دووباسَ كشدَوَ و ُِس ثًَي داطش  دَوةِ قظةاٌِ بةؤوَ. بةُآلً ديظةاٌُو     
 خاَلت ُِس ٌاقاين بىو. بُ تُواوَتِ وَسَِص ببىوً.

ًِضًاُ لُقظُكاُ ٌُدَطُيؼتي. كىستًُكُّ خاَلتي بُطًاٌِ تؤ طىيٍَذ دا كةُ ساطةتًُكُّ   
ضًُ ئُوًَ ثآ بَمآ. ئُويؽ سووداوّ تُآلقِ ئىوًَذ و جًابىوٌُوَّ لةُ ِاوطةُسَكُّ ثًَؼةىوّ    

خىاصبًًٍَُ ئىوًَةذّ لةُتؤّ ًٍَِايةُ طةؤسِآ و      دواّ طرياٌِ وَ ُِوىوّ بؤ طًَشِاوُوَ. دوايُؾ
 طىتِ:
سَِا بُتُواوّ ُِوىو ئُو ثُيىٌَذيًُّ كُ بُ ئىوًَذيُوَ ُِبىوَ و ُِيُتِ بُآلً ضىٌكُ  -

ئُسيَِ بُ تؤداوَ سووّ لُ ئىوًَذّ وَسطًَشِاوَ و خؤّ بُ قُسصداسّ تؤو ُِوىو ئُو واٌذووبىوُ و 
وَو ًٍَِاٌُوَّ وُِذّ بُدَطت حمُػيُدتُوَ كًَؼةاوَو ِةُس   صَظيُتاٌُّ تؤ دَصاٌآ كُ بؤ طًَشِاٌُ

 بُو ِؤياٌُػُوَيُ كُ بُ ِاوطُسيُتًًُ تؤ قاين بىوَ.
بُبآ خةىدا ذةافًضّ لةُواَلآ واُ ِاشيةُ      وَك ػًَتامن تُواػاّ خؤً دَكشد.دَواُ طاتاٌُدا 

 دَسآ و ئُوامن بُجًًََّؼت. 
ُ خاَلتي بًظتبىوُ صؤس باػي بريكشدَوَ. ضىووُوَ واَلآ خؤواُ و دَسباسَّ ئُو قظاٌُّ كُل

كُ باػًؼي بريكشدَوَ لُخؤً تُسيق بىووُوَ. كاتآ كُبرييؼي لُجًاواصيًُ ًٌَىاُ تُوٌُِ خؤً و 
تةةؤؾ كةةشدَوَ ًٍَِةةذَّ دّ ػةةُسً طششيةةِ. تًَكُيؼةةتي كةةُوًٍؽ َُِلُيةةُكِ صؤسً كةةشدووَ   

ّ و لةُجًَِ كضةىِ.   كُويظتىووُ تؤ بًَةٍي كُبةُالٌِ كُوةُوَ بًظةت طةاأل لةُوَ بضةىوكرت       
 دَبُساوبُس طًاٌُ طُوسَكُّ تؤدا خؤً صؤس بُبضىوك و ًِض ِاتُ بُس ضاواُ.

بؤيُ بشِياسً دا ئُو َُِلُيًُ ساطت كُوُوَ. ضىووُوَ الّ بابت و باطُكًُ ِةُوىو ًٍَِايةُ   
 طؤسِآ. 

َ بُِاوكاسيًُ بابت و خاَلت قظُواُ دَطُأل ئىوًَذّ كشدَوَ و ئُوواُ ساصّ كشد تةا وةَ د  
صدمريكُوتٍآ سصطاسكا  و لةُجًاتِ وةَ ئةُو تةُوقِ كؤياليةُتِ و بٌُذايُتًًةُ دَومةِ كةا.         
ُِسضٌُذَ كاسيَكِ طشاًٌؽ بىو بُآلً ئاخرييُكُّ ُِس طُسكُومت و ئُوً ساصّ كشد لُجًاتِ وَ 

 بكُويَتُ داوّ عًؼق و ئُويٍِ تؤوَ.
 ُ ثَمُواُ بةؤ ئةُو ِةُوىو    ُِوىوواُ لُو جُفٌُطُّ ئاغاّ كٌُعاٌِ بُثًَكٌُري ِاتري و ضة

فًذاكاسّ و قىسباًًٌاٌُّ لًَذا كُ دَسُِ  سَِاّ ئُدماوِ دابىوُ. ُِس دَو باسَػةذا ئافةُسيٍِ   
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خىدّ خؤّ و ئُوطًاٌُ بُسصَضياُ كشد كُ ُِيُتِ. فشوًَظكِ ػادّ دَضاواٌِ سَِايذا قةُتًع  
ُِطتاو لُبُسدَوِ  واُ و بُدٌَطًكِ لُسصؤكُوَ طىثاطِ ئاغاّ كٌُعاٌِ كشد. ئىوًَذ لُجًَىَ

 سَِاّ سِاوَطتا.
سَِاؾ لُجًَِ خؤيُوَ ُِطتاو ػُيذاياٌُ دَضاوّ ئىوًَذيةُوَ سِاوةا. ئىوًَةذ دَذاَلًَكًةذا     

 صَسدَخٌُُيُكِ كًٌُؼاٌُّ عًؼقِ ئاطشيٍِ بؤ سَِايُ بُطُس لًَىاٌُوَ بىو لًَِ ثشطِ:
َكُ  بُُِوىو خؤػةِ و  ئايا ئاوادَّ تُوًٌَُكِ دووس و دسيَز لُثٌُا عاػقُ دأل واٌذوو -

 ػادّ و غُوًَكُوَ بُطُس بُسّ؟
سَِا طُسدمُ ئاػقاٌُكُّ لُطُس ئىوًَذّ وَسطًَشِا و بُسيذاٌُوَ و دَذاَلًَكًةذا كةُ دٌَطةِ    

 بُتُواوَتِ دَلُسصّ. بُػُسوًَكُوَ طىتِ:
 ساطتًًُكُّ لُسِووّ ئاغاّ كٌُعاًٌذا تُسيق دَسيُوَ ئُسآ بُئًَىَ بذًَ. -
 بُطُسطاوًًُكُوَ لُجآ ساطتبؤوَ و ثشطِ: ئاغاّ كٌُعاٌِ 
 بؤ كضُكًُ؟ -
 ضىٌكُ تُواوّ ئُو خُسجًًاٌُ ئًَىَ داوتاٌُ. -

 ئاغاّ كٌُعاٌِ طىتِ:
ئُطُس وُبُطتتاُ ثاسَو خُسجِ كشِيَ و سِآ و سَِمسِ ئُوسِؤيُ ُِوىوّ خىدّ ئىوًَةذاغا   -

 يؼاتُكاٌِ ئُوً ئُدماً داوَ.داوياٌُ و وَ تًٌُا ُِس ٌىيٍَُسّ ئُو بىوً و وىو بُوىو فُسوا
ئىوًَذ دووباسَ بُدٌَطًَكِ ئاػقاٌُتش لُوَّ ثًَؼىو ثشطًاسَكُّ لُ سَِاّ كةشدَوَ. سَِةا   

 ئُجماسَياُ بُخؤػراَلًُوَ دَضاوّ ئىوًَذّ سوواٌِ و وَآلوِ دايُوَ: 
 ئُوَ ئُو ثُسِّ ئاسَصوو وئاواشيُ ))بَُلآ(( -

دَطةت لةٌُاو دَطةت     ،وجا  ئُو دوو وُلُ عاػقاٌُدووباسَ ُِوىو ضُثَمُواُ لًَذايُوَ. ئُ
بةةٌُاو ضةةُثَمُو ِةةىسِاّ ئاوادَبىواٌةةذا لةةُِؤَلآ ضةةىوٌُ دَسآ و بُطةةىاسّ ئىتىوبًَمةةُ ػةةًك و 

 جىاٌُكُّ ئاغاّ كٌُعاٌِ بُسَو تُالسيَىَ جىوآلُ.
كاستِ داوَتُكًُ لُجاٌتاكًُ دَسيٍَا و طُيشيَكِ ٌاوّ صاواً كشد و دَتُواوّ طُسطةاوًًُدا  

يتي ٌاوّ ئىوًَذّ بُطُسَوَيُ. طُسً بُسصكشدَوَ و طُيشيَكِ ئاغاّ كٌُعاًٌي كشد كةُ ِةُسوا   د
تُواػاّ دووسكُوتٍُوَّ ئىتىوبًَمُكُّ دَكشد. طُوسَيِ و طًاٌُ بُسصَكُّ ئُو وًٍاُ ُِو  
كشدبىو. وًٍؽ بُسَو تُالسّ صَواوٌَذَكُوَ جىوآلً. دَذاَلًَكًذا كُلُ خؤوي دَثشطةِ: سَِةا   
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ا ئةةُو ثًةةاوَ طةةُوسَدا خؤػةةبُخت و بُختةةُوَستش دَبةةىو يالةةُ ثةةٌُا كُطةةِ خةةُوُ و  لُثةةٌُ
 خُياَلُكاًٌذا؟

 ُِسضٌُذَ ضاسٌَىوطًؽ ئىوًَذّ بؤ ئُو َُِلبزاسدبىو و دياسّ كشدبىو.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                    
         

 ويٍَُّ )وَسطًَشِ(                            
 

سؤرّ يُك ػةُػيُ وَسطًَشِاٌُكةُّ تةُواوبىوَ.    7.00عا   طُ 18/1/2009ئًَىاسَّ  -
 )غُسيب(

 سؤرّ ُِيٍِ  تايثُكُّ تُواوبىوَ. )ػىاسآ( 2.30طُعا   20/2/2009ئًَىاسَّ  -
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 لة بةريةمة ضاثكراوةكانى وةرطيَرِ
 شاَلى ضاثكردنى ناوى نووشةر ناوى كتيَب ز

1 
ئؤلدوز و بووكة شووشةى 

 قصةكةر
 وةرطيَراى لة فارشييةوة 1984 شةمةدى  بيًرةنطى

 ديوانى شيعر 2001 غةريب ثشدةرى نوقَمآ 2
 وةرطيَرِاى لة فارشييةوة 2001 يؤرى طراشهى ئةفصانةكانى خؤريةآلت 3
 وةرطيَرِاى لة فارشييةوة 2001 ئيرباييمى يونصى دايكم دووجار طريا 4
 ديوانى شيعر 2002 غةريب ثشدةرى ذانى وةرزةكاى 5
 وةرطيَرِاى لة فارشييةوة 2005 عةزيس نةشني ئاخرى زةماى مهداَلى 6

7 
وةرطيَرِاى لة فارشى و  2004 كؤمةَلة ضريؤك بةدةم ريَى دوورةوة

 عةرةبيةوة
 وةرطيَرِاى لة فارشييةوة 2005 كؤمةَلة ضريؤك زةنطوَلة 8
 وةرطيَرِاى لة فارشييةوة 2006 ئيرباييمى يونصى طؤرِةشتانى غةريباى 9

1  وةرطيَرِاى لة فارشييةوة 2006 مةنوضةيرى كةريم زادة وو يةقيانةيةم 0
1  وةرطيَرِاى لة فارشييةوة 2007 كؤمةَلة بريةوةريةك لةطوَلسارى ئةزموونةكانةوة 1
1  ديوانى شيعر 2008 غةريب ثشدةرى ثاييسة ماض 2
1  وةرطيَرِاى لة فارشييةوة 2008 ئيرباييمى يونصى دادةشرييو 3
1  وةرطيَرِاى لة فارشييةوة 2008 عةزيس نةشني مووخؤركة 4
1  وةرطيَرِاى لة فارشييةوة 2008 كؤمةَلة ضريؤك شةماى مةرط 5

 
 بةريةمة ضاث نةكراوةكانى وةرطيَرِ لة

1  شآ كؤمةَلة ضريؤكى:    وةرطيَرِدراو لة فارشييةوة 6
1  ثةرِ:     رؤماى 7
1  طيانمةبةراى بةكةم مةطرى: جيًانى طيانمةبةراى 8
1  ضاكرتيو باوكى دونيا :  شانؤنامة 9
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