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وةرطيَران
عبدالرمحن بامةرنى

ئايّ و ذْ و ضيِةًا
ُةواي ضةعداوى
عبداهسمحّ باًةزُى
ئيَلةَ جاز بوو د شازؤكيِيىَ دا ئةش ضوومية ضيِةًىَ ،دا فوٌىَ (بريت ئةظيِى) ببيٍِ .دطةي ًّ ذى دآ ،ةز
ئيَم ذ بابىَ ًّ و دةيلا ًّ و بسايىَ ًّ يىَ ًةشْ بوو ،كو وى حةش ذ ًوشيلىَ و ضيِةًىَ دكس و ذ واُا ئايِى د
زةظى ،دا ئاًريىَ (عودىَ) برةُيت و دطةي ٓةظاال خوة (صوفيىَ) ضرتاُاْ بيَريت .دةيلا ًّ ذى حةش ذ
(هةهيال ًوزاد) دكس و بابىَ ًّ دطوتىَ ،تو ب جواُيا خوة و دةُطىَ خوة وةكى ويَى ،دةيلا ًّ خةوْ د
دينت ،كو ببيتة ٓوُةزًةُدةن و ي ضةز غاغىَ هظيِيَّ جادوطةزى ئةجناًبدةت و ب ًةاليِاْ حةذيَلةز ٓةبّ
و ُة كويوةيا شةالًةكى بتِىَ بيت ،بيَى ب بيِيت و د دةزشا و ثستيَّ غيػةى زا ديتبيت و غوى ثيَلسبيت.
ًّ حةش ذ ًاًوضتايىَ ئايِى ُة دكس ،ذبةزكو وى بسايىَ ًّ د ديت ،ذ ًّ شيسةكرتة .ضةزةزاى وى خوة د
ضةز ديوازاْ زا دٓاظيَت و ذ قوتاخباُىَ دزةظى و دضوو ًوشيلىَ و حةذيَلسُىَ .ئةش ذى دبووًة شيِداُا باغي َ
ى
و ًيَصا دازى و بتِىَ دطةي خةوُيَّ ٓػيازيىَ و ًّ عود د ذووزا خوة ظة دذةُىٓ ،ةز وةن ئةش خسابيةكىَ
بِٔيَِى دكةَ! ضةًا ذى خةوُا ذياُا ًّ يا ُة بةزئاقى بوو .ثطيازا د تةًةُىَ ًّ خسةكىَ دا و تا ُوكة
هدةف ًّ :بوضى شازؤن شيَدةتس حةش ذ ًوشيلىَ و ضةًايىَ دكةْ ،ذ ًاًوضتا و واُيَّ ئايِى؟
ضةزةزاى ٓةوهيَّ ُويلسُا ٓصزا ئايِى يا بةزدةواَ تا ئةظسو ذى ،بةىلَ ٓصزا ئايِى ٓةز ٓػم دًيِيت ،وةن
ضةزخيَ بةزيّ و ًا جودآيةن هدةف ثرتيِا فةقئيَّ ُوى دا ٓةية ،دطةي واْ ييَّ بةزى واْ و باوةزيا واْ
ب ًافىَ شةالًى ،كو ٓةظريِا خوة ب ضةزدةظ و بىَ ديدةظاْ ،تةالق بدةت؟
دةًا شازؤن حةش ذ واُيَّ ئايِى دكةْ ،وةن ضاواْ حةش ذ ًوشيلىَ و ضيِةًايىَ و ضةًايىَ دكةْ .دةًا
زةوغتىَ ذُىَ و كةزاًةتا وىَ دبيتة زةوغتىَ شةالًى و كةزاًةتا وىٓ ،يِطىَ بتِىَ ئاًاجنا ُويلسُا د ٓصزا
ى ٓوُةزى ية ياْ كو
ئايِى دا دزوضت دبيتً .ا جةوٓةزىَ دزوضتىَ ئايِى ُة ٓةز جةوٓةزىَ دزوضت َ
حةذيَلسْ و جواُى و زاضتى و ئاشادى و باغى و دادى و ضاخوةًى و كةيف خوةغى ية؟
ثةزتؤكةكا ُوى دةزكةتية و خواُدُةكا كويس د دةتة ثةيوةُديا دُاظبةزا ئايِى و ذُاْ دا ي ضيِةًىَ .ئةظ
ثةزتوكة ذ ُظيَطيِا (دُياي كوتسازا) ًاًوضتايىَ ئةًسيلى ي شاُلويا (تلطاع)ة .ئةو خبوة قةغة بوو ،بةىلَ
ذبةز حةذيَلسُا وى بؤ ضيِةًايىَ ديَس ٓيَال .ذ فوٌيَّ عةزةبى ذى ،كو ُظيَطةزى د ثةزتؤكا خوة دا ذىَ
بةحطلسى ،فوٌىَ (دةزطةٓيَّ طستى) ،ذ دةزٓيَِاُا (عاتف حةتاتة) ي ضةز شازؤكةكىَ ًوضوٌاْ ،ي ضةز
دةضتىَ كوًةكا ئايِى يا تريوزضت ي ضةز خاتسا خودىَ ،بؤ كوذةكةكى دٓيَتة طوٓوزيّ و ي ضيِةًىَ دٓيَتة
ُيػاُداْ .زوهةن كو ٓةظدذييَّ دُاظبةزا طياُى و هةغى دا دياز دكةت .دُاظبةزا ٓوغيىَ و بىَ ٓوغيىَ دا و
عةقى ذى ٓةضت ب ُة وةكٔةظيا بٔاييَّ زةوغتى و دوو ضةزكيا كوًةاليةتى و ٓةظسكييَّ بىَ دووًآيم
دُاظبةزا تػتىَ ثريوش و يىَ ثيظ ،تاكى و كوًةىلَ دا دكةت ،ديطاْ ئيطتيغالهلسُا زذيٌَيَّ ضياضى بؤ
ثيَدظيياتييَّ ًسؤظي ييَّ ضسوغتى ذ خازُىَ و ئاضايػىَ و حةذيَلسُىَ و ضلطى ،بؤ شاهبووْ ي ضةز عةقوىَ
خةهلى و كوًلسُا ثازةى.

فوٌىَ (دةزطةٓيَّ داخطتى) ،بةزى ٓةذدة ضاالْ ٓاتية منايػلسْ و ضةُديّ خةالت وةزطستيِة،
زةخِةطساْ ذى ذ فوٌيَّ طسُط د ًيَروويا ضيِةًا ًطسى دا دايِة ُاضلسْ .بةىلَ دكةظيتة بةز ثسضيازا
جئاُىَ ًرويى دكةت :بوضى و ضاواْ ًسؤظ ذ ثيَخةًةت خودىَ دبيتة كوذةن؟
فوٍ كازيطةزييَّ دةزووُى د ُاظ ًسؤظى دا دياز دكةت و كازيطةزييَّ ئابوزى و شاُطتى ،كو طةجناْ بةزٓةظ
دكةْ كو خةهلى كافس بلةْ .ضاواْ طةجنةكىَ ضِيَوة دىَ ُصيلرتيّ كةضىَ خوة ثػتى بطةٓيتة كوًةهةيةكا
ئايِى ،كافس كةت؟ ضاواْ ثيَدظياتييَّ وى ييَّ ضلطى دٓيَِة ئيطتيغالهلسْ ،كو بلةُة كوذةن .ئةو باوةزى
بؤ دزوضتلسى كو دىَ ضيتة بةٓةغتىَ و دىَ كضيَّ كضني بؤ ٓيَِة داْ.
فوٍ كوًيَّ تريوزضت ُيػاُددةت و د طوثيتلا ضاالكيا خوة دا بوو ،بة َىل ذ ئيَم حةفتى شيَدةتسُ ،ةٓاتة
ُيػاُداْ.
ى جواْ زةوغتى باش كةت و زةوتيَّ خساب ذُاظ ببةت بؤ عةقويَّ طةجناْ ئةءيَّ ُيَساْ
د غياُداية ٓوُةز َ
بةزةظ توُدوتيريىَ ظة دبةْ ،كو ذْ ب (كةزةضتة) ٓاتية ُيػاُداْ .شةالًى ئةو ًاف ٓةية و بيَى ثطياز
كسْ وىَ ئيطتيغالي بلةت و ضيِةًا دغيَت ٓصزا ئايِى ظةذيِيت ،ذبةزكو ئةو ٓوش و ُةٓوغيَّ ٓةضت و بىَ
ٓةضتيىَ داطريدكةت و تايبةتى ذى ،شازؤن و كوزاْ ،كو ئةو ٓيَػتا هدةضتجيَلا تةًةُىَ خوةُة.

ئةو ذ دةيبابيًَ خوة ل كيظةيية
ىةوال ئةهطةعداوى
عبداهسمحً بامةزىى
ئةزىَ ذٌ ياٌ شةالو دغيًَ ئاشاد بنب و كةضةكىَ دى واٌ ب خوةداٌ بلةت؟ ئةزىَ وةالتةن دغيَت ئاشاد ببيت
و ئةو ل ضةز ٍازيلازييًَ ذ دةزظة دذيت؟ ئةظ ثسضة د ضةزىَ مً دا دشظسيتٍ ،ةز دةما بابةتىَ ذٌ و شةالماٌ
ٍاتة ئاشزاىدٌٍ ،ةز ذ دةما ٍازيلازييًَ ئةمسيلى ييًَ دزيَرخايةٌ كةهةكة بوويً ل ضةز ئيَم و ذ دةما
"ضادات" بوية ضةزوكىَ مطسىَ.
بريا مً هطوتيا بابىَ مً دٍيَت" :شةالو و ذىيًَ ئاشاد ذبوى بةزٍةميًَ خوة و خوٍا ئةىيا خوة ىةغيًَ ض
خبوةٌ" ،بابىَ مً زةخيةطسىَ طوتييًَ ظةطيَساى بوو و ذواٌ" :ذىا ئاشاد ذ مةمليًَ خوة ىا خوةت" ،ئةو ذى
دةزبسييةكا خاثييؤكا ٍةظدذة ،كو ذىاٌ دطةٍييتة تومخىَ غريدةزاٌ ،ضةزةزاى كو ذ تومخىَ مسؤظاىة،
مافيًَ ذىاٌ ذى دىاظ دوكيوميَيتاٌ دا ٍةتا ئةظسو دبةزشةىة .بابىَ مً ل ضاال ئيَلىَ ذ ضةزخىَ بيطتىَ ذ
دايلبووية .د خواىدىا خوة دا ل (ئةشٍةز و ماال شاىطتى و داديا ياضايى و شاىلويا ماموضتاياٌ) يىَ شيسةن
بووية .بةزبريَس بوو ذ بؤ طةغتىَ بؤ فةزةىطا ،بةىلَ ٍةظاهةكىَ ذ وى كيَه غياىرت و ىصيلى دةضتَةالدازاٌ،
جَىَ وى د طةغتىَ دا بدةضت ظة ئييا .طةغت كس و ثاغى ذ ثازيظ ظةطةزيا ،دا ببيتة وةشيس ياٌ
بريمةىدةكىَ مةشٌ.
ضيَدبوو بابىَ مً د ميَروويىَ دا ىاظداز ببا ،ئةطةز وى طوٍدازيا دةضتَةالتا بويد كسبا ،بةىلَ ئةو ذبريكسى و
ى وةشازةتا شاىني
دووزكسى ذيياٍ .ةظسكىَ حوكنىَ مةهةكى و شوزدازيا ئيطويصاٌ ،زةخيةطسىَ ثةيسةو َ
(مةعازف) و ضاشييًَ ئاييى ،غيَخىَ ئةشٍةز ذى ب مةهلىَ ضاكطاش دطوت .د ىظيَراٌ ذى دا الظيًَ تةمةٌ
دزيَريىَ بؤ دكسٌ .خودىَ وى بؤ وةالتى ب ثازيَصيت .بابىَ مً ذ جَىَ وى ٍاتة دووزكسٌ ،دا ببيتة قاشى ل
دادطةٍيًَ غةزعى .بةزٍيطازى كوميًَ دةقيًَ ظةبس ييًَ ىة هظ بوو ،ئةظيًَ ىة د ئامادة ،بؤ ٍةوهداىى
(اجتَاد) و ثيَداضووىىَ .ئةظيًَ دةىطيًَ واٌ بويد ىةبيت ،بتيىَ بؤ واٌ تػتيًَ طسيَدايى ذىاٌ ىةبً و بابىَ مً
هطوىداٌ ذيا بوو .ذٌ ديتبووٌ دةما عةزد ب تةظسى غني دكسٌ .خوازٌ ب خوٍا خوة بةزٍةو دئييا .دطةل
شةالمى مةشاخنت ل خيَصاىا خوة دكس ياٌ وىَ بتيىَ .دةما ٍةظرييىَ وىَ ب (بةهلازضيا) دمس ،ياٌ ضةزدةظ
تةالق د دا ،دا بيَرت تو بةزداى (تاهق) خوة ثػتى غيظىَ ظاال دكس ياٌ ذىةكا دى دئيييت ،بتيىَ كو يىَ ذ
بريخوة ضووى .دوا و ضيا و ضازاٌ ياٌ توىلَ ذيَظةكةت ياٌ ذ ماهباتا وىَ ،خوة ذ كوزىَ خوة ياٌ كضا خوة
بىَ بةزى دكةت .ضةىد تسع و حاهةتاٌ ،ذٌ دبيتة خوداىلسىا خيَصاىىَ يا بتيىَ ياٌ دووزكسى ذ ماهباتا وىَ.
ئاماز تيَلدضً ذ كازىَ جوتياز و بةزماهيياٌ و ضوخسيًَ ضةثاىدى ل ضةز ذىاٌ و بىَ بةزامبةز ،ضةزةزاى ئةو
ضتووىا ئابوزى يا ضةزمايةطوشازى ىة ،ذ ثةيدابووىا ضيطتةمىَ تةبةقى يىَ بابطاالزى ياٌ كويالتيىَ .دةوهةت
مافيًَ ذىاٌ د ياضايا بازىَ كةضايةتى دا ثػت طوٍـ دكةت و ياضاييًَ ضصاداىىَ و ئةظ ياضاييًَ دى ،ذبةز كو
ئةو بىَ ٍيَصيًَ ضياضى ييًَ زيَلخطتى ىة ،واٌ ض ئيَلةتييًَ ذىاٌ ىييً بػيًَ فػازىَ و طسدبوىةظةيىَ ثيَم
بييً ،وةن ئيَلةتيا كسيَلازاٌ ياٌ ئيَلةتييًَ كويالٌ ل ضةز دةمىَ كويالٌ دا .ذبريكسىيًَ كوميًَ دةقيًَ
ىةطوٍوزيًَ ظةبس ،بؤ بيَصازيا مرياتى و ىفػى و تةالقا ضةزدةظ و فسة ذىيىَ و تػتيًَ دى ،كو خيَصاىىَ د

ٍووةغييني و ٍةمى طاشىداٌ ذيَدكةٌ .ذ  58ضاالٌ وةزة ،بابىَ مً ثػتةظاىيا مافيًَ ذىاٌ ذ مرياتى ل
دادطةٍيًَ غةزعى كسية ،ئةظيًَ ٍةظرييىَ وىَ شازدةظ بةز د دةت ،ثػتى كو ضاهيًَ طةجناتيا خوة بلازكسىا
دىاظ عةزدى دا بوزاىديً ،ضاواٌ ياضا مافيًَ وىَ د عةزدى دا بةزشة دكةت ،بتيىَ ذبةزكو ٍةظرييىَ وىَ ثةيظا
مً تو بةزداى (تاهق) ،بةزى مبسيت يا طوتيىَ؟.
بابىَ مً ثػتةظاىيا مافىَ ذىاٌ كسية بؤ خوة بةزداٌ ذ ٍةظرييى .زذدى هدادطةٍىَ كسية ،بةزى ياضايا خوة
بةزداىىَ بييظ ضةزخى بدةزكةظيت .ئةظ مافىَ د غةزيعةتى دا يىَ زيَ ثيَدايةٍ ،اوضةزطريى ذ مسؤظةكىَ
زةوغت بويدىَ (ىة موضوناٌ) كو يىَ بةزٍةظ بيت بؤ موضوناٌ بووىىَ ،بةىلَ بابىَ مً طوتىَ" :غةىططتة
جةوٍةزىَ مسؤظى ية ،مً باوةزى ب كضا خوة ٍةية ،باوةزيىَ ب ئاشاديا ٍةهبرازتيا وىَ دئييه ،وةن ضاواٌ
باوةزى مبةزةما ٍاوضةزطرييىَ يا ثيضةٍ ،ةز وةكو باوةزيا ب مرياتى"ٍ ،ةظاىلَ مً ذى ىوذداز بوو ل
ىةخوغخاىا ىةخوغييًَ ضييطى ،ذ ىةضاخيًَ خوة توغى ىةخوغييا ٍياظاٌ بوو ،ئةظيًَ ئةوى ضاظديَسيا واٌ
دكس ،بئةطةزىَ ذ بةزضووىا خوييىَ مس ،بةزى ئةو دطةل ئيَم بريً.
ئةظ زؤذا دووز ذ تةمةىىَ مً ،د ثةزتووكا مً يا بياظىَ (الثةزيًَ مً ذياىا ميً) ،ئةظا ل بةزى ضازدة ضاالٌ،
دوٍى ٍاتية بريا مً و ئةشا دووظضووىا ضةزكةفتييًَ ذىاٌ ل توىطىَ دكةو .بؤ وةكَةظيا دىاظبةزا ذٌ و
شةالماٌ دا ،هدووظ دةضتوزىَ توىطىَ ،ئةظىَ ٍةهبرازتيا ذىاٌ بؤ ٍةظرييى ذ ىيظا ئاشاديا وىَ يا كةضايةتى و
ئاشاديا وذداىىَ دةزدبسيت .الداٌ ذ ديتيا ئاييى و زةطةشى و زةطةشىامىَ .بريا مً ل بابىَ مً ٍات ،ئةظىَ بةزى
غيَطت ضاالٌ مسى و وى و دةيلا مً ثػتةظاىيا مً كسى ،ل ضةز باوةزيىَ و تةزكيصىَ ل ضةز جةوٍةزىَ
مسؤظى و الداٌ ذ ديتيا خوة ىيػاىداىىَ و دوبةزةكيا بؤ ماى.

ذْ ضاواْ شةالًةكىَ تريوزضت دزوضت دكةت؟
ُةواي ضةعداوى
عبداهسمحّ باًةزُى
ٓةظاال ًّ ٓاتة ضةزةداُا ًّ و ُةظيىَ وىَ يىَ شازؤن ذى دطةهدا بوو ،ظيا وى ب دةًاُطةكا بطووكظة ًرووي
بلةت  ،تبال خوة ي ضةز جةهةبلا وىَ دغداُد و ضسيطليَّ ئاطسى ذيَ د ثةغني و قيرييَّ شازؤكى ييَّ كةيفىَ
بوِد دبووْ .تةق تةق! خاُيىَ ًّ ترى دةُط بووٓ ،ةز وةكو غةز و ثيَلداُاُاْ ًّ .طوتىَ ٓيظيدازَ ظى
شازؤكى تريوزضت دووز بيَخة ،ذ ًّ توزة ُةبوو ،ئةو دشاُيت ئةش غيَواشىَ ثةزوةزدةكسُا شازؤكيَّ كوز زةخِة
دكةَ ،تايبةت ثةزوةزدةكسُا داثريىَ و دةيلىَ ،كو ي بةز د زاوةضتيياُة دا شازؤن ًةشْ ببيت و ببيتة "شز
كوز" ياْ كو شةالَ بٔةًى زاًاُا خوة و ٓةظطازىَ ذُىَ كةتة د دةضتىَ خوةدآ ،ةظاال ًّ ذبريكسية كو ئةو
هنب ضيبةزا شةالًةكى دٓاتة ئةغلةجنةداْ و ٓةظطازىَ وىَ د دةضتيَّ ويدا بوو.
ثةيظيَّ ٓةظاال ًّ ض جودآى ذ ثةيظيَّ داثريا ًّ ُةبووْ ،دةًا تةًةُىَ ًّ حةفت ضاي و دطوتة بسايىَ ًّ
يىَ ًةشْ ،كو ًّ ثاغظة ببةت ،دا د ئايِدةيدا يا طوٓداز بيت و ذ طوتِا ٓةظريِىَ خوة دةزُةكةظيت .بسايىَ
ًّ ُة دغييا ًّ ثاغظة ببةت ،ذبةز ٓيَصا ًّ يا ثاغظةبسُىَ ئةظا ذ خوداوةُديَّ ًطسييَّ كةظّ بؤ ًّ ًايى و
ي قوتاخباُىَ ذى ئةش ذوى شيسةكرت بووَ.
بسايىَ ًّ يىَ ًةشْ بؤ ًّ ئازيػة بوو ،ذبةزكو داثريا ًّ و ًةتيَّ ًّ و خاهةتيَّ ًّ و ٓةًى تاكيَّ خيَصاُ َ
ى
ئةو ُاشداز دكس ،بتِىَ دايم و بابيَّ ًّ ُةبّ ،ئةطةز باوةزيا بابىَ ًّ ب يةكطاُيىَ و دادثةزوةزيىَ و ٓيَصا
دةيلا ًّ و كةضاتيا وىَ و باوةزيا وىَ يا تةًاَ ب ًّ ُةباُة ،دا ئايِدىَ ًّ يىَ بةزشة بيت و دا ُوكة مبة
بيرُةن زووُػتى د ًاهيَظة و د دةزدىَ بتِيَبووُىَ و خةًوكييَدا دُاهيت ياْ ذُةكا هةُطةز و ٓةظريِىَ وىَ دا
بةزةظ كطيَّ بطوون زةظيت ياْ دبيت د غةظا بووكيِييَدا ًّ خوة د ثةجنةزيَدا ٓاظيَتبا ،ضاواْ "فاتّ  .ع"
ئةظا ي ُةخوغخاُا "قةوص" يا ُاظةُدى دزيَركسى ،ئةظ كازة دطةي خوة كسى ،ضةُد غلةضنت و خووْ
زيَتِا ًةذى ،ثتػى خوة د ُٔوًىَ ضازيَدا خوة ٓاظيَتى و دطوت " ئةش غوو ُاكةَ و دظيَت خواُدُا خوة
بدوًآى بيٍِ" ،ئةش دتةًةُىَ خوة يىَ دةٓـ ضاهيىَ دا بووَ و ًّ ئةظ ثةيظة دوبازةدكسْ ،بةىلَ بوِدآيا
ثةجنةزةيا ًّ ِٓد ُةبوو ،كو بليَس ًسُىَ بٔيَت.
دكتاتوزيةتا ُيَساْ ،دىَ ٓةز دةضتٔةالتا خوة ي ضةز خيَصاُىَ و كوًةهطةٓى ضةضجيِيت ،ئةظا ذ ضاهيَّ ضالْ
ذ ضةزخىَ بوزى و تا ُوكة ،ضيطتةًىَ ثةزوةزدىَ و زةوغِبريكسُىَ ُةغيياى ظاْ بةٓاياْ د وذداُا
ًسوظايةتييَدا بطوٓوزْٓ ،ةز ذ ثةيدابووُا ضيطتةًىَ بابطاالزى د ًيَرووييَدا ،بةهلو ي ضةز كطاْ شيَدةتس
هئَاتّ و منوُا داثوغيِىَ و دةزضوكىَ ،دطةي بوِدبووُا ٓيَصيَّ ئايِى و شيَدةبووُا ظاالتيا دُاظبةزا ٓةذاز و
شةُطيِاُدا.
ٓةظاال ًّ ،دكتوزا ي ُوذدازييا عةمساُى ي شاُلويا ُيويوزن بدةضتظة ئيِايةً ،اجطتةز ذى ي ُوذدازيا
شازؤكاْ ي شاُلويا ضوزبووْ ،بةكاهوزيوضا ُوذدازى ذى ي شاُلويا قآرية بدةضتظة ئيِايِةُ .وكة ذى
ًاًوضتايا غريةتلازة ي ًةشُرتيّ ُةخوغخاُاْ ،دذى زووداُيَّ تريوزىَ د زؤذُاًاُدا د ُظيطيت .د ضةز ظيَ
ضةُدىَ ذيسا ُةظيىَ خوة خبوةداْ دكةت ،دا ببيتة شةالًةكىَ تريوزضتٓ ،صزيَّ كوغتِىَ وةزدطسيت ،تريوز د
ٓصزةكيَدا ي ًةذى دةضت ثيَدكةت ،اليةُطرييا توُدوتيريىَ و طوٓطستِىَ و ُةضازكسُىَ دكةت (ُة داْ و

ضتاُدْ و ثطيازكسْ و ٓةهبرازتّ)ً ،ةذىً ،ةضجةكىَ د دةتة ئاقوى ،كو كازُةكةت و بؤ شةظوةكيَّ دةضتى
بؤ كازكسُىَ و بؤ تبويَّ دةضتاْ ،دا غريى ياْ دةًاجنىَ بطسْ و داُاُا تبوىَ ،ي ضةز جةهةبلىَ.
ٓةًى تػتيَّ جئاُىَ بؤ كوغتِىَ و غةزى ٓاتيِة طوٓوزيّ و يازييَّ وةزشغى ذى بويِة ٓةظسكي ،تيَدا ثازة
دٓيَِة ًةشاخنت و طياْ دٓيَِة ٓوليَػاْ ،ئآةُطيَّ بووُىَ ذى بؤ بةزيلاُيَّ ئاطسى ٓاتيِة طوٓوزيّ .وةالتىَ
ًة ب ًويازاتاْ ثازةى د ًةشيَخّ بؤ كسيِا بوًبا و دةًاجنيَّ شازؤكاْ ،ذبوى ضةُدةكا باشزطاُاْ كةع ًفاى
ذيَ وةزُاطسيت ،دطةي دوثاتلسُا ٓصزا تريوزا ضةكدازى د ئاقى و وذداُيَدا .ضةزًايةطوشازييا دةوىل ًةشُرتيّ
باشزطاُيا خوة ب ثػت بةضتِىَ ذ هةش و ضةن و ًادديَّ بئَوغلةز و دةزًاُيَّ جواُيىَ بدةضتظة دئيِيت،
د دةًةكيداُ ،يظا طةالْ دبّ ٓيَال ٓةذازييَدا دذيّ .كوغتِا بلوَ و زيَتِا خويِىَ يا بووية تػتةكىَ ئاضايى،
ضةزوكىَ ًةشُرتيّ دةوهةت ذى ،كو دبيَرُىَ ضةزكيَػا دميوكساتيةتىَ ،يا بووية ًةشُرتيّ ضةزكيَػا تريوزىَ.
ٓةظاال ًّ ذ ضةكةزديَّ ذُيَّ ُاظخوةيى و جئاُيية ،ئةظيَّ ضةز ب بصاظيَّ ضوفيطةزى و زوحاُيظة ،كو خوة
برُةكا ئاشاد ددةتة ُاضلسْ ،ي ضةز منوُىَ بصاظيَّ ذُيَّ ًةضيحى و يةٓودى ي ئةوزوثا و ئةًةزيلآ .ةظاال
ًّ ضةبازةت خوة دبيَريت "ئةش زوحاُيٌةُ ،ةن عوٌاُى يا ئايِى"ٓ ،ةظاال ًّ ثةزتوكيَّ ًيَروويى
ُةخواُديِة ،خوة ثةزتوكةكا بتِىَ ذى بيت ،دةزظةى تايبةمتةُدييا وىَ يا ُوذدازىُ .ةشاُية كويالتيا ًسؤظاْ
و تايبةت كويالتيا ذُاْ ي ًيَروويا ًسوظايةتيىَ ذ ئةجناًىَ جوداكسُا هةغى ذ طياُى ثةيدا بووية و ذْ ذ
ًسؤظةكا تةًاَ بةزٓةًٔيَِةزا ٓصز و شاُيِىَ بؤ هةغةكىَ ثيظ و كيٍَ ئاقى ٓاتية طوٓوزيّ ،شةالَ ذى بؤ
ًةشُىَ وىَ يىَ ب ئاقى و ئةو طياُىَ ثريوشة ،غازضتاُيةتا ًسؤظايةتيىَ يا كةظّ غلةضت ،ئةظا زيَص ي ذْ و
شةالًاْ ثيَلظة دطست ،بةهلو ذُاْ شيَدةتس زيَصا خوة ٓةبوو ،دةيلىَ زيَصةكا طةهةن ًةشْ ٓةبوو ،ذبةزكو ئةو
بؤ شازؤن ذ بابىَ دةضتجيَلى د ثازاضت ،كو واُاْ خبووت ،ضاواْ د شازوكيِيا ًِدا ،دةيلا ًّ ئةش ذ بسايىَ ًّ
يىَ ًةشْ ثازاضتيٍ.

دكتوزة ،تو يا بةزدايى!
ٌةواه ضةعداوى
و ،عبدالسمحَ باوةزٌى
دكتوزة ه شاٌكويىَ واووضتايا ئابوزىَ بوو ،ئةو وَ بٍةشاُ طوٌةِباز دكةت ،دةوا ئةش ه ضةز بابةتيََ ذٌاُ د
ٌظيَطي ،دفٍا خوة بمٍد دكةتٌ" :ةواه ئةظة طوتٍيََ ِيض و ثوضَ ،ئابوز دايٍةوويىَ ويَرويىَ ية" ،دا بيَروة
وىَ :ذُ ٌيظا وةالتى ية ،وةالت و ئابوز بيَى ذُ ئاشاد ٌابَ ،د ويَروييَدا ضيطتةوىَ تةبةقى دطةه يىَ باب
ضاالزى جودا ٌابيت ،ئابوز طسيَداية ب ضكطى ،ضياضةتىَ ،زةوشةٌبرييةتىَ ،شاٌيٍىَ ،جظاكى و زةوشتى و
ئايٍى و  ..و ..و.
واووضتايا دكتوزة طوِىَ خوة ٌة ددا وَ ،ه حةفتياُِ ،ةظريٍىَ وىَ بؤ واووضتايىَ شةزيعةتى و بؤ ئيَك ذ
ضتيَسيََ شاٌيٍىَ و ئيىاٌىَ ،شةزيعةت و ئابوز ثيَكظة طسيَدداُ ،بةٌكا باوةزيبووٌىَ و بةزةكةتا زوو ظةبيٍىَ،
(تريبووُ) دكسة ضةزىَ خوة ،ئةوا ذ حيجابىَ ثيَشكةفتيرت و وكياج و ضوزاظا توخا ه ضةز ليَظيََ خوة ذى
دِيَال .ثشتى ضاليََ ِةشتيياُ ذى ضاظيََ وىَ ييََ كمداى دكوٌا ثيَضةيىَ زا دةزدكةتَ ،ضةزوضاظيََ وىَ و
لةشىَ وىَ دبَ ثةزوكةكىَ زةشىَ ضتووز زاِ ،اتٍة ظةشازتَ و ٌة دةٌط و ٌة ثيَرُ ،بتٍىَ شواٌىَ وىَ بةزداى
وا .ه دةزطةِاٌددا ،د ِاظيَريتة ِةز كةضىَ ه ضةز ئاشادييا ذٌاُ باخظيت ياُ طوِوزيٍا ياضايا ِاوضةزطرييىَ
و ذ ئيَك جودابووٌىَ و دوو جازكى ه بةزاوبةزى د زاوةضتاِ .ةوى واف بؤ شةالوى دِيَالُ و ئةو ذ ِةز
بةزثسضاتيةكا زةوشتى بةزاوبةزى ِةظريٍا وى و شازؤكيََ وى بيَطوٌةِـ دكس ،شةالً ذى وةك ِةضجاُ ب زِـ
و مسبيَن و بيَى ِيض زيَكخطتٍةكا ياضايى دةزكةتَ ،كضا بضووك بتٍىَ بةزثسضاتيا زةوشتى بةزاوبةزى
شةالويََ شةوبوش دِةلطست ،ئةً قوزباٌييََ الواش ضصا د دةيَ و ئةظيََ بّيَص ،بٍاظىَ شةزيعةتى ئاشاد دكةيَ.
ثشتى دةزكةفتٍا ٌظيَطيٍىَ د ويَروييَداِ ،ةً طسيَبةضت ِاتٍة ٌظيطاٌدُ و ذ دةضتجيَكىَ ذى طسيَبةضتيََ
دٌاظبةزا تةزش و كةواىل و عةقازاتيََ خاٌيدا و تا ِاوضةزطرييىَ و بةزداٌىَ ،ياضايا ٌظيطيكى بؤ تشتةكىَ
باوةزثيَكسى و دٌاظ ِةوى واوةليََ وسؤظاٌدا و ه ِةوى وةالتاُ ثسيَظةضوو و ذواُ توٌظ ،وةغسب،
ئةٌدةٌووضيا ،واليصيا ،دازضتاٌيََ ئوضرتاليا و ئاضيا و ئةفسيكيا و بتٍىَ ه وةالتىَ وة ٌةبيت ،شةالوىَ وصسى
و تا ٌوكة دشيَت ضيٍطىَ خوة ترى ِةوا بكةت و بيَريت "تو يا بةزداى"ِ ،ةظريٍا وى و شازؤكيََ وى و بيَى
ِيض طسيَبةضتةكا ٌظيطكى ،دىَ خوة ه جاددىَ بيٍَ .وصس ،بؤ دوواِيا وةالتاُ ئةظيََ تايبةت ب
طةٌدةلييَظة و بمٍدتسيَ زيَرا بةزداٌىَ ىلَ ثةيدا ببيت ،تا ضةزوكىَ وةالتى لدوواِيىَ داخاشكسى كو جودابووُ
ذى ه دةف ٌظيطيٍطةِا واووضتايىَ ئايٍى بّيٍَة بةلطة كسُ ،بةىلَ واووضتايا ئابوزى ب توزةيظة دةٌطىَ
خوة بمٍد كس :ئابوز خبوة ئازيشةيةٌ ،وكة داخواشكسٌا بةلطةٌاوا جودابووٌا ضةزدةظكى ذبمى بطسة و بكيَشى
و تيَكداٌىَ ض دى ٌائيٍيت ،بةزداٌا ضةزدةظكى د دةقىَ شةزعيدا يا ِاتى و وة بةضة ب ياضايا ضوشاُ
ووبازةك ،كو ِةظريَ ٌةضازكسيٍة ِةظريٍا خوة يا ئيَكىَ ئاطةِداز بكةت بةزى ِاوضةزطرييىَ دطةه يا دوىَ دا
بكةت ،ئةظة ذى ثيَضةواٌةى شةزيعةتى ية و شةالوى ِةوى ئاشادييا ِةى يا بةزداٌىَ و فسةذٌيىَ .ه ضةز ذٌا
ووضمىاُ ذى ثيَدظى ية بتٍىَ يا زاشةوةٌدى ئةوس و ٌةِييََ خودىَ بيت ،ياضايا ضوشاٌىَ بوية ئةطةزىَ
بالظبووٌا بةدزةوشتيىَ ،شةالً بةزةظ ذُ ئيٍاٌا دةظكى (شواج عسفى) بسيٍة ،دا كضاُ دووزى ضاظيََ
حكووةتىَ وةِس بكةُ ،خودىَ و ثيَغةوبةزى زيَطة ثيَدايٍةٌ .ابيت ئةً واُ تشتاُ قةدةغة بكةيَ ،ئةظيََ

خودىَ و ثيَغةوبةزىَ وى بؤ وة حةاله كسيَ ،بةزداُ و ذيَك جودابوووُ ييََ وشة بويَ ذبةز شيَدةبووٌا
ِةذازيىَ ،دطةه طساٌبووٌىَ و تيَكضووٌا ئابوزى و ضاواُ بةزةلاليا زةوشتى ثشتى شوزةشا يةٌايسىَ ثةيدا
بوى و ديوازىَ تسضىَ ِاتية شكاٌدُ ،كضيََ ضةزبةزداى بيَى شةزً ئاشاديا خوة دبةٌة ضةزِ ،صزيََ جودا و
ِةظدذ دطةه بةِاييََ وة ييََ زؤذِةالتى و شةزيعةتىَ وة ،بالظة دكةُ.
ئةظة ٍِدةك ذ ليَدواٌيََ دكتوزا ئابوزى بووُ ئةظا طةلةك ذ ذُ و شةالواُ توزة كسيَ ،ئةظيََ ٌةظيايَ
شازدةظكى ِةظريٍيََ خوة بةزدةُ ياُ ثسوضا فسةذٌيىَ بةزدةواوى ِةبيت ،ثيَضةييا واووضتا ئابوزى بؤ
(تريبووُ)ىَ ِاتبوو كوزتكسُ ،ثشتى شوزةشا 03ى يوٌيويىَ و كةفتٍا ئيخواٌاُ .بسيَكا تةلةفوٌىَ دةٌطىَ
ٍِدةك ئةٌداويََ زيَكخساويََ ذٌاُ ِاتة وَ و ئيَكىَ ذواُ ب توزةيظة طاشيدكس :ئاخفتٍا وىَ يا ظااليةٌ ،ةواه ه
ضةز تة ثيَدظى ية تو بةزضظا دكتوزا ئابوزى بدةى ،وَ ب وةٌدةِوشى ظة طوتىَ ،ثا كا بصاظيََ ذٌاُ؟ وة ب
ضةداُ و ِصازاُ زيَكخساو و كووةليََ ذٌاُ ييََ حكووى و ٌة حكووى ِةٌة ،بوضى دةٌطيَ وة ثيَكظة بمٍد
ٌابيت؟ بتٍىَ بؤ بةلطة كسٌا جودابووٌىَ لدةف واووضتايىَ ئايٍى ياُ دادوةزى ،بةلكو بؤ دةزكسٌا ياضايةكا
ٌوى بؤ خيَصاٌا وصسى ،كو دطةه دةضتوزى بطوجنيت ،ياضايةكا ضظين يا ئيَكطستى داديىَ و يةكطاٌيىَ ،بؤ
ِةوى تاكيََ طةىلَ وصسى ب دةضتظة بيٍيت ،دووز ذ بةزيَخوةداٌا زةطةشى ياُ ئايٍى ياُ وةشِةبى ياُ
تةبةقىَ ياُ تائيفىَ ياُ تشتيََ دى ،ب وميوٌاُ ذُ ه جيّاٌىَ دذى دوٌالد تساوب ضةزوكىَ ئةوسيكا
خوةثيشاٌداٌيََ وةشُ كسُ ،ذبةز ضياضةتا وى يا زةطةش ثةزضتى و تةبةقى و باب ضاالزى و دذى ذٌاُ و
ِةذازاُ و وسوظيََ زةش و كوضبةزاُِ ،يَصا ذٌاُ يا زيَكخطتى دشيَت عةزشيََ جيّاٌىَ بمظيٍيت ،ياضا و
زيَكخطتٍاُ بطوِوزيت ،ئةطةز ئيَكطستَ دطةه ِةذاز و شةالً و طةٌج و شازؤكاُ ِاتة كسٌىَ؟ طوت :بةىلَ.
ثاشى زؤذا ثاشرت دةٌطىَ وىَ ِاتة وَ و يا دبيَريتٌ :ةواه تو ِصز بكة ،دِى ِةظريٍىَ واووضتايا ئابوزى يا
طوتيىَ "دكتوزة تو يا بةزدايى" و ئةو ئةظسو يا ضةزطةزوة بؤ زيَكخطتٍا خوةثيشاٌداٌةكىَ ،دذى بةزداٌا
شازدةظكى.

رىةكا ىاصكا كورةن
ىةوال طةعذاوى
و ،عبذاهشمحً بامةسىى
ئةص مؼاسىَ كاسةباى و ماكييةكا هةحينى ٍةهبطشو ،بؤ مً
خوػرتة كو ئةص كوثةكىَ ضايىَ ضيَلةو ،ئةظة طوتييًَ
رىةكا مصشى بياظىَ (ئةحالو تاسق ئيرباٍيه) بووٌ ،ل
باريَشىَ (غةسدةقة) ل ثاسيَضطةٍا (بةحشو هئةمحةس).
وةن دياس ثةيظ د هيَلذاى بووٌ ،ربةسكو بشييا ئاطيى ب
مؼاسىَ كاسةباى كاسىَ صةالماىة و ضيَلشىا ضايىَ رى كاسىَ
رىاىة .ئةظ دابةػلشىا كاسى رى ل طةس ػةىطظتىَ جوسىَ سةطةصيية ،ىة ياطايا عةمساىى ياٌ يا طشوػتةكىَ
ىة طوٍوسة ،بةهطة رى بةسدةواو دٍيَتة طوٍوسيً ،بةىلَ صاىظتىَ دةسووىى يىَ ىوو ،خوة ل بةس كاسواىىَ
طوٍوسيييًَ بوةص ييًَ دةسووىىَ مشؤظايةتيىَ ىةػيَت بطشيت .هظىَ جاسىَ ميَياتى ياٌ ىيَشاتى خوة ىابيييت،
داٍيَياٌ و كةطاتييا وىَ ،مشؤظاتييا وىَ يا سةطةٌ رىَ د طتيييت ،بةىلَ ئايا ىورداسةن دػيَت د رىةكا ريش و
بةسٍشةمةىذ بطةٍيت ،ثؼتى بريدوصيًَ (طيجنوٌ فشويذ) و ثيَضاىيييًَ ىيَشاتييا ثريوص ربةسكشيً؟
ثشاىيا ىورداس و ئةديب و ٍضسمةىذيًَ ل مصشىَ و جيَاىىَ دبيَزٌ ،رٌ تةظيةكة و كةغ ىةػيَت تيَبطةيَت ،دىَ
بيَزى ئةو سةطةصةكة ىة ر سةطةصىَ واٌ ،وىَ خةوىيًَ ٍضسى و كةسامةتا مشؤظايةتيىَ ىيية ،مةصىرتيً تؼتىَ وىَ
كةيف خوةش دكةتٍ ،اوطةسطريية دطةل ئيَلى رواٌ و ضيَلشىا ضايىَ بؤ وى و ئةو يىَ دسيَزكشى ل طةس ىظييا
خوة ياٌ سووىؼتيية ل ثؼت ميَضا خوة و ٍضسا دكةت ياٌ ثةستوكةكىَ دخويييت.
مة ٍةظزيييًَ ٍضسمةىذيًَ مةصٌ ل مصشىَ و دةسظةى وىَ ىاطلشيية ،ض رواٌ ٍةظزيياٌ ر دةسظةى ماال خوة
خةوٌ ىةبووٌ ،وىَ ض كةطايةييَت طةسبةخو ر بوى ٍةظزييىَ خوة ىييً ،خوػييًَ خوة ر خوػييًَ وى
وةسدطشيت و بذةطتظة ٍاتيا كةطاتييا وى ،دىاظ خوةريذا خةماٌ ل طةس كةطاتييا خوة يا بةسصة سادكةت،
ب خةموكيىَ ياٌ رى ب ثةجنةػيَشىَ ىةطاخ دبيت .دبيت رى بةسةظ خوةكوػتييَظة بضيت ،ئةطةس ر بةس تشطا
طضاداىا خودىَ ىةبيت ،مة ٍوىةسمةىذيًَ داٍيَيةس و ئةديبيًَ ٍضسمةىذ رى ىاطلشىة ،مصش و ربوى مصشيياٌ
رى ،طةهةن رواٌ بتيىَ ياٌ بىَ ٍةظزيً ريايية ،دا ل طةس كاسىَ خوة يىَ داٍيَياىىَ د بةسدةوامنب ،ثشاىيا
ىورداسيًَ دةسووىى ىضاىً كو رىاٌ كةطاتيةكا طةسبةخو ر يا ٍةظزيييًَ خوة ياٌ خيَضاىا خوة ٍةية ،مةصىرتيً
خةو رى درياىا رىاىذا دةما ىةػيًَ كةطاتيا خوة بذةطت ظة بييً و ىة ػةكةطنت د حةريَلشىىَ ياٌ
ٍاوطةسطرييىَ ياٌ رى د دةيلييييَذا ،بوضى رىةن خوػييا بشييا ئاطيى ب مؼاسىَ كاسةباى ب طةس ضيَلشىا
كوثةكىَ ضايىَ دئيَخيت؟
دبيت خاىيًَ ٍيَضىَ ر خوداوةىذيًَ مظشى (ئةصيع) ياٌ ر داثريا وىَ يا جوتياس ئةظا بتةظشى عةسد دكيَال ،بؤ
مابً ياٌ ر دةيلا خضمةتلاس ئةظا تاطيًَ بةسا د داىاىة طةس طةسيَخوة و ب طةس ثيَظرتكاٌ دكةفت ،بةىلَ يا
طشىط ساٍيَياىة ٍةس ر صاسؤكيييىَ( .ئةحالو ئيرباٍيه) ٍةس ر صاسؤكيييا خوة دطةل بابىَ خوة ل جَىَ
ئاطيطةسيىَ كاسدكش ،بابىَ وىَ تيَطةٍؼنت و صيشةكاتى ٍةبوو ،دا (ويشاطةت)ىَ بؼليَييت ،كضا خوة ل طةس

بشييا ئاطيى ب ئاطشى فيَشكشبوو ،خوة طوجناىذٌ دطةل ئاطتةىطيياٌ بَيَضةكىَ ر يا صةالمى صيَذةتش بيت،
دبيت وى ض كوس ىةبً ياٌ بابىَ د ساٍيَياىا كوسىَ خوةدا طةسكةفنت ىة ئييابيت.
ر باػيا ضةىظىَ وىَ ،دا بابىَ وىَ بشايةكىَ تةمبةل ٍةبيت و ػووىا كوسىَ خوة ثؼت بةطتيىَ ل طةس
ويَبلةت ،دبيت رى وىَ كضىَ حةص ر ٍوىةسىَ ئاطيطةسيىَ كشبيت و داٍيَياٌ تيَذا كشبيت ب ساددةيةكى ،كو
ى ضايىَ .ثةيظيًَ رظى سةىطى رى
بشييا ئاطيى ب مؼاسىَ كاسةبىَ بؤ وىَ ئاطاىرت بيت ر ضيَلشىا كوثةك َ
ى و خوػى ر كاسىَ
كةطةن ىا دةسئيَخيت ،بتيىَ ئةطةس مشؤظةن ىةبيت تاميةكشبيتة خواسىا طةسفةساصي َ
داٍيَياىىَ وةسىةطشتبيت ،دطةهذا رى ئاصادي و طةسبةخوي د خوػييا بذةطتظةئيياىا كةطايتييَذا تامذكش،
ئةظة رى طةسةكاىييًَ بةختةوةسييا ساطت و دسوطنت بؤ ٍةس مشؤظةكى.
طوتييًَ رىا ئاطيطةس د طادة و طةسدةظ بووٌ ،بةىلَ ئةوىَ ر ىاخىَ كةطةكا بوينةت ،يا خوػييا
طةسبةخوبووىىَ ر سةوػت و تيتاهيًَ ٍضاساٌ طاالٌ ل طةس ئيَم تةخةبوويً تاملشى و وىَ بريا مً ل ئيَم ر
قاسةماىيًَ جيَاىىَ ييًَ ساكشىا طةىطى ئييا ،دطوت" :ساكشىا طةىطيًَ ئاطيى بؤ مً طظلرتة ر كاسيًَ
خضمةتلشىىَ" .كاسىَ رىاٌ خضمةتلشىة دىاظ خاىيذا و دطةهذا طوٍذاسى و ثابةىذبووٌ بؤ دةطتَةالتا صةالمى و
هظيَشة رى ثاػظةبشٌ و خةموكى دصيًَ ،ئةظا رٌ تيَذا دريً.
ٍةس ر صاسؤكييا خوة مً حةص ر كاسىَ هيَياىطةٍىَ و خضمةتا ىاظناىلَ ىة كشية ،ئةطةس صةالمةكى ٍةوهذا و خوة
ئةو قاسةماىةكىَ ىيؼتيناىى رى بيت و ظيا مً بضظشيييتة ثيؼةيىَ خضمةتلشىىَ ،ىةػيَت ض تؼتى ر رياىا مً
ٍةهليَؼيت ،هذةطتجيَلا رياىا خوة يا ىورداسى ،مً ىةػتةسطةسييا طييطى دكش ،بشييا دةطت و ثياٌ ب
مؼاسى بؤ مً ئاطاىرت بووٌ كو ئةص ثيظاصةكىَ د هيَياىطةٍيَظة طجى بلةو ،طاهوخةتيًَ رىاٌ رى خوة د
طجيلشىا ثيظاصاٌ و ثاقزكشىا دةطتئاظاىذا دبييً ،دطةل مةصاختيا ل طةس ماىلَ ب بةػذاسييا مةصىىَ خيَضاىىَ و
بيَى طوثاطى ياٌ ٍيض ػوكوسداسيةكىَ.
ثا رىا خوة طوسيلةسا فةهظتييى ،ئةظا ضووىا خوة بؤ ىاظ طوثايىَ ئاصادكشىا ىيؼتيناىى ،ب طةس رياىا ىاصن
دىاظ خيَضاىيَذا دئيَخيت؟ ضاواٌ ٍةهطشتيا كالػييلوفىَ ب طةس ثيَؼليَؼلشىا ضايىَ بؤ ٍةظزييىَ خوة د
ئيَخيت؟ ضاواٌ خيَويىَ بؤ ظةػاستيا ضةكى د ٍةهطشيت و ىة ظةػاستيا طةسوضاظيًَ خوة؟ ضاواٌ كوػنت
دبيتة كاسةكىَ قةسةماىاىة و ىة كاسةكىَ صةالمييى بتيىَ ،دطةل ىاصكيا ميَياتييا وىَ ىاطوجنيت؟
د صييذاىيَذا مً رىةن ديت صةالمىَ خوة كوػتبوو ،دةما دىاظ ىظييا خوةدا ب بةس رىةكيَظة ديتى .طةهةن يا
ىاصن بوو ،كةطىَ باوةسىةدكش ئةو دىَ ػيَت ثيَؼيةكىَ رى كوريت ،مً طوٍويَبوو دطوت "ئةص ىةػيَه
ثيَؼيةكىَ بلورو و ئةص د ػيَه صةالمةكى بلورو"..

