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   َننننننننٔ خوَيٓننننننننةري ٖننننننننةَوو زننننننننؤرة
نثنننناوَيهِ ، برَيننننو يننننةو نثاواْننننة تووظنننني 

ضننني  تننور ة بننوومن دةنننةٕ ، نننة     و ئنناَيؤزي 
يننننننننننة  زؤر ْاخايننننننننننةَْيج دةينننننننننناْبورّ و 

نثاوخاْةنةَنننننننننننننندا يننننننننننننننة زَيطنننننننننننننناي   
 تايبةمتةْدي خؤياْدا دايإ دةَْيِ ..

     خوَيٓدْنننننةوةي ٖنننننةر نثاوَينننننو ينننننةى
ٌَ و بؤضننننننننننووْي ٖننننننننننة ْطاو يننننننننننة ضننننننننننةق

 ْةوة دوورّ دةخاتةوة ..خيًََةنيا
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      ئنةّ قوْاةنةي تياينندا دةبينٔ بةْندة بننة

ني دادةْنننَيِ ، رؤَاَْينننو  قؤْننناةَيهي ْنننةزؤ 
دةْووشنننننِ رةْطنننننة ٖنننننةر شنننننةد نةشنننننَيو   

ثننننننننننةوة ، رؤخ و رةوامن خننننننننننؤي  بيخوَيَٓي
وة بنننؤ شنننةردةَي ئننناوط بنننوٕ و    ٖنننةَيطرد

 خوَيٓدْةةي ٖةَوو زَيطري.
 ج َننننٔ طؤظننننةطريو نننننذ و  َينننندةَي نننننَي

تننننننننةْياّ .. َننننننننٔ يننننننننة نثاوخاْةنةَنننننننندا 
 ٖاودةَي ٖةزارإ ئاظٓاّ .. 

   ٔطننننننرْك ْيننننننة نننننننابرا يننننننة    بننننننؤ َنننننن
د بنننناػ بٓوشننننَيج يننننا خننننو    بةرٖةَةنننننةّ
ئننننننننننةوةّ بننننننننننةالوة طرْطننننننننننة  خننننننننننرار ، 
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 .َي خوَيٓدوةتةوة نثاوةنة
     ناتَيننننو يننننة ْووشننننيا رؤَاَْيننننو يننننا

ْووشننننننيَٓيو دةةننننننةوة ئةطننننننةر خننننننةَيهي 
ظنننادييةي ببنننةٕ ننننة  و خنننةي بنننةو ينننةزةح  

َنننٔ بردوَنننة خةَيهةننننة دةنؤظنننإ بننن  بنننة 
 ْووشةر .

  تةَننننةمن نورتننننة ، بؤيننننة  نننننننَننننا َرؤ
ُنننةوة وة دةْووشنننِ ، تنننا ٖةشنننج    دةخؤَيٓ
 ةَننننةرطي ْةنننننةّ ، يننننة دوايينننندا   بننننة زواْ

ةنةري ظننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننرؤخ و رةوامن تةَا
 َةوزوديةتي شةر زةويِ بَيج .

   ، ّناتَيو ية نثاوخاْةنةَدا تاى و تنةْٗا
شةرتاشننننننةري ْووشننننننةري نثاوةنننننننإ يننننننة    
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نثاوةناْةوة شنةريإ وةدةر َٖيٓناوة دوو دَينِ    
 ْازامن ٖاودةَي ناَيإ مب ؟..

  من ضننننوار نيًنننننؤ زَيننننر  ٖنننننةَيطرّ   ْنننناتوا
بننننننننةآلّ خننننننننةَا نيًننننننننؤ نثنننننننناوّ خننننننننَي     

 ٖةَيدةطريَيج .
   .. ٖنننناح و وةتنننني   خوشننننرةو زنننناف

بنننننننؤ ينننننننة نثننننننناوو خوَيٓدْنننننننةوة تَينننننننرح   
ْنننننةخوارد ..؟  ون   َٓنننننيغ وةننننننو تنننننؤ   

 !!  ةخؤرّ ، تؤ ية خارة َٔ ية نثاوتَيرْ
    َننننٔ بننننة دواي خؤَنننندا ويًََننننِ ، نثنننناو

 رؤبَينننننننننو ينننننننننة رؤبإ ضننننننننناو شننننننننناقُة و
 ةَطةيةَْيثة ٖةوارطة .د
   ٕئةواْننننةي بننننَي خوَيٓدْننننةوة و نثنننناو
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ٍَ و بَي َيطراوٕ . ، الّ  واية بَي بةرَا
 
 
       َاَيَينننو خنننر بَينننج ينننة نثننناو ، خنننرة ينننة

 خةَيو ، خرة ية بريور اي بة نةَيو .
   بنننة الي َٓنننةوة بنننؤْي نثننناو ينننة بنننؤْي

 باوةظي ئافرةتَيهي ْازدار خؤظرتة  
   خننننؤر ة ئنننةّ زيٗاْننننة بننننةربآلوة خننننإ و

 بة خوَيٓدْةوة بضوى دةبَيثةوة  تةْٗا
   خؤزطنننننة ةثواْيبنننننا ينننننةى ينننننة شنننننةر

 ضواري خوَيٓدْةوة وةرزظِ نردبا ...
 ةوة ، ئةوةي رؤب ْية زاَةنامن ْةنويَيث

 تيُارّ دةناح خوَيٓدْةوةية و بةط .
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    تةَةمن ضةفثاو دوو شناَية ، ضنةفثاو دوو
نثنناوي زؤراوزننؤرّ خَيعهةظنني نثاوخاْننةي 

ٌَ و شنةرطةردامن    نوردي  نردووة ، نةضني وَين
 بة دواي نثاوَيهي تازةيدا تا بيخوَيُٓةوة .

   ظننناناَي و ئَيرةيننني بنننة خؤظنننبةخ
طننةوص و طَيًننةنإ دةبننةّ ، ئةوةشننا َننٔ يننة  
بةدبنننةخ  و دؤزةخننني تَيوهنننرئ و طنننر و    

 طًَدةي خوَيٓدْةوةدا دةشوتَيِ .
   تنننننةوراح ، ئيٓسينننننٌ ،   [شنننننَي نثننننناو

ر ةوةي بياْينننننإ ََيننننن وو و رةو ]قورئنننننإ 
طنننؤر ي ، نةواتنننة بةظنننةريةح ٖةَيعنننة ينننة 

 طؤر اْهاريداية .
     َننٔ ٖننةر ئننةو طةَننة ينناخي و خننؤ بننة

زيساْننةّ ، خوَيٓدْننةوة وايًَيهننردّ خننؤّ بننة  
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 .بسامن  ننننَافوري بَير خاي َرو 
    ِٓينننننننةّ شنننننننةردةَةيدا زؤر ْووشننننننني

ٖةيننننننننة ، خننننننننارَيسّ نننننننننردووة و بننننننننآلوّ    
ْةنردوْةتننننننننننةوة ، يننننننننننة شننننننننننةْدوقَيهي 

آلييٓنننندا خاراشننننثؤَ ، يننننةوةي دَيٓينننناّ  خؤ
يننة خَيعننة نًيننٌ بننة دةشننثَيو ئننةو       رؤبَيننو
 قة دةناتةوة ..شٓدو

  طنننرْك ْينننة بنننة خؤظننني ينننا ْاخؤظننني
طرْطنننة تنننا بينننامن بنننة شنننةر بنننردووة ئنننةوة  

 . خَيُهرا نثاوّ خوَيٓدوةْةوة
 ي ينننننننة بنننننننةزّ و بةرْاَنننننننةي دةربنننننننار

نثاوخاْةنةَننننندا بنننننةوةي ظنننننادَامن ينننننةو 
 ي طَير ّ ..بةزَةيدا شاقي و َة
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   دةبينننناّ تننننةْٗا ٍَ خؤزطننننة ٖننننةزار شننننا
 ية بةر خوَيٓدْةوة و ْووشني .

 
 
 ّئةطنننننننننةر نثاوَينننننننننو  َنننننننننٔ يةواْنننننننننة

خبوَيُٓننننةوة و يننننةى وظننننةي يننننَي فَيننننر مب   
خننننننننننننننؤّ بننننننننننننننة قننننننننننننننةرزاري دةزامن وة   

 ْووشةرةنةيِ ية بري ْاضَيثةوة .
   دةتننننوامن يننننة ئاظننننة َةنيٓننننةو ٖننننةراو

 بةزَدا خبوَيُٓةوةو بٓووشِ ، بة َنةرزَيو 
ينننةى ْاشنننياوي تينننادا ْنننةبَيج ، رؤَننناْي      
)طننننننةَاٍقّ يننننننة قاوةخاْةيننننننةني ظنننننناري 

 يةْدةْدا ْووشيوة .
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     ئةطننننننةر دةتننننننةوَي طؤر اْطنننننناري يننننننة
ةيج دةشنننننننج بنننننننة خؤتنننننننا ئنننننننةَاّ بننننننند

 بةو بةط .. داََيا خوَيٓدْةوة
 
 

  ، ٕبرَيننننننو يننننننة ْووشننننننيٓةنامن رؤَننننننا
ظننننننننننننننننيينر ٖننننننننننننننننةروةٖا دينننننننننننننننننسايا   

 تةالرشازيةنامن ية خودا دةياْبيِٓ .
 

  ئَيُةي نورد ، َٖيعثا بة وردي ئاطاداري
ََيننن ووي رابوردووَنننإ ْنننني ضنننوْهة ينننةنسار 
ننننةّ دةخوَيٓيٓنننةوة بؤينننة ْننناتواْني بنننة وردي 
 دةربارةي رابوردوي َيًةتةنةَإ بٓووشني .

    بننننؤ ْووشننننيا نثاوَيننننو ٖننننسار ظننننةو
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ي ْنننننناْوّ ، نةضنننننني ئننننننةو بننننننؤ خننننننةو دة  
 خوَيَٓيثةوة ..!

    ناتَينننننننننو نثاوَينننننننننو دةخوَيُٓنننننننننةوة
ؤظننننننننننننننننِ بيننننننننننننننننناْي تايبنننننننننننننننننةتي  دةن

 ْووشةرةنةظي بسامن .
   برَيننننننننو خوَيٓننننننننةر ْنننننننناوي نثنننننننناو و

ْووشنننننةرةنةي زؤر ينننننة بنننننةرة .. نةضننننني  
 ية ْاو نرؤني نثاوةنإ بَي خةبةرة .

 
    ٔنثاوخاْنننننننة ، شننننننناَاَْيهة ينننننننة بننننننن

ْاينننةح ، ئنننةَر ؤ ٖننني َٓنننة ، شنننبةي ٖننني     
، بؤينننة خنننؤّ بنننة بةخعنننةْدة دةزامن  تؤينننة 

 .نثاوةنامن دةبٓة ٖي يةنًيهي تر و
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    خؤزطننة بننة ئةْنندازةي بَننارةي نثننَي
نثاوخاْةنننةّ ٖنناور َيِ ٖةبوايننة .. ٖنناور َيي 

 باػ ..
  ئةواْننننةي ٖننننؤطري شةرظننننؤر ي شننننةر

بننننننننننٔ ، شننننننننننةر بننننننننننؤ زؤردارإ   نثنننننننننناو 
 . داْاْويٓٓوة

  ينننننننةّ شنننننننةردةَةيدا زؤربنننننننةي زؤري
رؤبْاَنننننننننةو طؤ ارةننننننننننإ خنننننننننةروةردةي  

 ئاوي طةْيوٕ بؤية بؤْيإ دَيج .
   شنننننننةدإ ينننننننةّ رؤبطنننننننارةدا رةْطنننننننة
ؤبْاَننننننننننننننة و طؤ نننننننننننننناري رؤباْننننننننننننننةو  ر

َاْطاْننننننة بآلودةبٓننننننةوة ، ٖننننننةر   ٖةفثاْةو
ناْيإ خبوَيُٓننننننننننةوة دةزامن َنننننننننننناْعيثة
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ٍَ بةْي ناّ بةزَٔ ..  دةٖؤ
     نثننننننننناو َاَؤشنننننننننثايةني شنننننننننةالرو

 بَيدةْطة ..
  نثننننناو خردَيهنننننة بنننننة شنننننةر رووبننننناري

 زةٖايةتدا ..
 
 

    نننننننننابرا َٖيعننننننننثا فَيننننننننري نننننننننوردي
 ْووشننننننني ْننننننةبووة ، نةضنننننني نثنننننناو يننننننة

 ضار دةداح .
      ينننننة ْننننناو َيًًنننننةتي ننننننوردا رَيننننن ةي

خوْدْنننةوة زؤر نةَنننة ، ضنننوْهة زؤربنننةي    
زؤرَننننننننننإ ضننننننننننةقًي خَيًةنياْننننننننننة يننننننننننة 
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ْامخاْنننننننندا خننننننننؤي َننننننننةآلط داوة يننننننننة   
 طرفثةناْدا خؤي وةدةر دةخاح ..!!

 
     برَينننننننننننننو نثننننننننننننناو ٖنننننننننننننةٕ ننننننننننننننة

دةياخنوَيُٓنننننةوة ينننننَيِ دةبنننننٔ بنننننة طور ْنننننة  
تةَيننننة و دةشننننثيإ يننننة يةخننننةّ ْانةْننننةوة   

 يةطةَيُدإ. خةيوةشثة
 

    نننننة دةر ؤَننننة ْيننننو نثاوخاْةنةَننننةوة
   دةنةوَة بريي ئةّ ئايةتةوة

ق خَي خاوط أخَلع نَعَليك اِنََك يف واٍد مَُقدَس ) 
بننة ، تننؤ يننة دؤيَيهنني خننريؤزداي ، بؤيننة بننة    

 رَيسةوة دةزوَيَيُةوة .
   وةى زاْراوة بَارةيةني زؤر نثاوّ ٖةينة
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   ّ  ، زؤر ظنننج ٖةينننة ينننة بنننريّ ننننردووٕ ، بنننةآل
دةزامن وة ينننة بنننريّ َننناوة ٖنننةر داْةينننةى ينننةو    
نثاواْة ية نوَيندا نر يوَنة و ضنومن بنة دةشنج      

 َٖيٓاوٕ ئةظٗةدو دزراوي تيادا ْية ..!!
  ّبرَيهننننني زؤري ينننننة بةرخرشننننناْي ئنننننة

دةورو زةَاْنننة ْنننة بنننة تنننةييوؤٕ و ْنننة بنننة      
دينننن  بننننة دةشننننج ْايننننةٕ ، بويننننة بةْنننندة    
نثننننننناوة بنننننننَي ْنننننننر  و ننننننننةّ باينننننننةنامن    

 بةرزةناْةوة .دةخةَة خاْة 
  ّنثنننننناو وايًَيهننننننردّ دةزامن والتةنننننننة

ينننننة داٖننننناتوودا ضننننني بنننننة شنننننةر دَينننننج و  
خنننننننننننؤَيغ ينننننننننننة بةرزةخننننننننننندا ينننننننننننة    

 خاْةيهداّ ..
    زؤربةي زؤري ْووشيا ئنةّ شنةردةَة
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عننثٓة و ْننة بننؤ خَيطةيعننثٓة ،    ْننة بننؤ تَيطةي 
ٍَ بةْي  ية و بةط .دةٖؤ

   نةّ رؤَإ ْوط ٖةٕ بثوأْ ية بينإ و
 ؤي دور نةوَيثةوة .زيٓدةطي تايبةتي خ

 
    ٕشنننننةيرة زؤر ننننننةط ينننننة ْووشنننننةرا

شنننننننةَانةرو ٖةَيدةرنَيهنننننننةري دةٖنننننننؤَيي  
ٍَ ئةوةشنا     ٔضيسبةناْ ، بةْدة بة بنَي دةٖنؤ

َةشنننج و َةدٖؤظننني شنننةَاي ضاظنننكاْةّ  
بننرؤ ) َننةوالْا و رازي ْننةي ق خبوَيٓننةوة   

  . شةَايةنِ تيادا نردووة
    ٕئةطنننننننننةر ورد ببيثنننننننننةوة طنننننننننةرَيا

ْووشننننةري ٖةَيهننننةوتوو  خنننناوةْي طننننةيَي  



 خوسرەو جاف

16 

بنننننننوة نةضننننننني ئةورؤننننننننة ْووشنننننننةراْي    
طنننةرَيإ بنننَي ْنننازٕ و بووْةتنننة قوربننناْي     

 ظارضَي  .
   اري دةشنننةآلح و ْنننة  بةْننندة ْنننة قنننةرز

ْي بنننننناخريَِ ، ْنننننننة  دةبدةبننننننةي خاظنننننننانا 
بٓةَاَينننة ، ئنننةوةي خَيننني قنننةرزارّ     دارايننني
 ٍَ  ضَي ي نردّ نثاوة و بةط . و تا

 
 

     تننا دةشننةآلتي نننورد ٖننةروا بةراَبننةر 
رؤظنننٓبريإ بنننَي رَينننسو نةَثةرخنننةّ بنننٔ ،     
دَيٓينننابٔ ئنننةّ َيًًثنننة ينننة قؤْاةَيهنننةوة بنننؤ  

 قؤْاةَيهي تر ْار واح .
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 هنننننننني زؤري ْووشننننننننةراْي ئننننننننةّ  برَي

شننننةردةَة يننننا يننننة ترشننننا يننننا يننننة برشننننا ،  
ٍَدبووْننننننة بننننننة  بةْنننننني ضيسبننننننةنإ  ةٖننننننؤ

 َيي نابرا ية تَيري دةدوَي ؟َة
 
    ِئةطنننننةر خوَيٓدْنننننةوة ْةبواينننننة ضننننني

وةى داضعننننننننَيو خننننننننؤّ   نردبننننننننا ؟ خننننننننؤ 
 دةتةقاْدةوة .

 

     نثنناو ئننةوةي خوَيٓرَينن و دزو دةخننةيي
طنننةالٕ ٖةينننة خصنننثويةتة بنننة ضننناو ، دينننارة  
زؤربنننننننننننةي زؤري بةرخرشننننننننننناْي ننننننننننننورد 
ْاخوَيٓٓةوة يا بَيبانٔ ، ٖةرناَيإ بنٔ قنور    
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 بة شةر ئةّ َيًًثة ..
   خوَيٓدْننننةوة فَيننننري شننننةبرو تنننناَويي

نننننننردّ ، بويننننننة الّ وايننننننة دةتننننننوامن بننننننة    
 ضةرةباْة نةروَيعو بطرّ .

 
    خوَيٓننننننةري راشننننننثةقيٓة دةتواَْيننننننج

يننننة ئننننافرةتي ظننننؤ  و ظننننةْك و خننننارةي    
زؤر تَينننننر بَينننننج ، َةضاَينننننة بثواَْينننننج ينننننة  

 خوَيٓدْةوة تَير بَيج ,
 

  خَيعننننننننُةرطةو ْووشننننننننةر ٖننننننننةر دوو
 بةْدةي خةرشثطايةني خريؤزٕ .

   ئَيُنننةي ننننورد َرياتننني   بننناو بننناخرياْي
بننة زننَي ْننةٖي وئ ،   رؤظننٓبرييإ زؤر بننؤ
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بةآلّ َاْاي ئةوة ْية دةشج بنةرداري بنني   
و بنننننة دةشننننن  ْنننننةَٖيٓني و َنننننرياح بنننننؤ     

 ْةوةنامنإ بة زَيٓةٖيًََني.
      ٖةَووَإ ٖنةر يةننةو بنة ئةْدازةينةى

ٖنننناور َيي دَيصننننؤزَإ ٖةيننننة ، ٖنننني  يننننةو    
ٖاور يياْنننننننة ْاطةْنننننننة دَيصنننننننؤزي نثننننننناو    

 خوَيٓدْةوةيدا .
   إ واينة  ين برَيو ية بةرخرشناْي ننورد ال

، ئننيرت    ٖةياْننة دةشننج بننؤ ٖننةر ضنني بنن  
 بة نثاو خوَيٓدْةوةية ..! إْيازي
 دةخوَيُٓننننننةوة  تننننننا نثاويننننننو زؤرتننننننر

زؤرتنننننر خنننننةي بنننننة َنننننةزْي خنننننةروةردطار    
 دةبةّ .
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     ، بةْننندة دوو نارطنننةي خنننريؤزّ ٖةينننة
يةننننننننةَيإ نثاوخاْةنةَنننننننة ، زَيطننننننناي  
زاخننناوي ضةقًَُنننة ، دووٖنننةَيإ نارطنننةي   

رة ٖوْةريةنامننننة ، خةيهنننةر شنننازي و ننننا  
 ٖةوارطةي زةرافةح و زواْية ...

خوَيٓدْننننننةوة فَيننننننرو ٖننننننؤطري ةننننننةََيهي  
 ّ  وٖةَيعةيي و رَيسداري نرد

  خوَيٓدْننننننننننننةوة خصننننننننننننثُية ئننننننننننننةو
بنننناوةرةوة "بننننةرزة " بينننناْي دووبننننارةو    
زَيطننننننننننةي خنننننننننناى و خاوَيٓطردْننننننننننةوةي 

 رؤضة ..
    بةْدة تةْٗا ترشَيهِ ية َنةر  ئةوةينة

ٓاْةي ، َننننننةوداّ ْننننننةداح ئننننننةو ْووشنننننني   
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 ْةَٓووشيوٕ بياْووشِ ..
     ِرؤب ْينننننة قصنننننةي خنننننر و خنننننو  زاَننننن

ْةنويَيَٓيثننننننةوة ، بننننننة تايبننننننةح نةْاَيننننننة    
خننننةْا  اتةيةفسيوْيننننةنإ ، بؤيننننة يننننة تنننناو   

 دةبةَةوة بيُارشثاْي نثاوخاْةنةّ . 
    ِناتَينننو زاْهنننؤّ تنننةواو ننننرد ، رواْننني

ئةوشنننننننا ٖننننننني  ْنننننننازامن بؤينننننننة بووَنننننننة   
 َوريدي نثاو و نثاوخاْة ..

  ِٖننننننةر ديننننننساييَا تننننننةالر شننننننازييةن
نردبَيننننج و ئننننةَاَِ دابَيننننج وةى وابَيننننج 

خةر ةييِ ْووشيبَيج ، ٖةر  011نثاوَيهي 
 ْةبَيج خؤّ وا دةزامن ..

 باوةنننإ  وآلتنني ئَيُننةدا ئنناََيرة تننازة يننة



 خوسرەو جاف

22 

بننووٕ بننة نةَيننةطاو خننةتاو تنناضوٕ و ئافننةتي     
وآلتاْننةي يَيننوةي  وخوَيٓدْننةوة ، نةضنني يننة 

ةتة ئَيُة ئةطةر رؤَاَْيو ْٖاتووٕ و طةيعثو
زنننننار ينننننة ضنننننار    21ينننننة ضنننننار بننننندرَيج   

وَيٓٓننةوةو خيدةدرَيثننةوة ينناْي خةَيهةنننة دة 
 ئاََيرةناْيغ بة زواْي بة نار دةبةٕ .

      زارو بنار بةرٖنةَي زنواْي ْووشنةرَيو
دةخوَيُٓننننةوة الّ وايننننة ئننننةوة يةنننننةَني و    

 دواٖةَني نثاوة دةخيوَيُٓةوة .
 
   يي َننننٔ بننننؤّ رووٕ ْةبؤتننننةوة طةَنننن ة

بيٓيثيهيننننة يننننإ بننننَي شننننةواديية ؟ ٖننننةر    
ناَيننننإ بَيننننج ئَيرةينننني بننننة خؤظننننبةخ   

 طةَ ةيي دةبةّ .
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      ينننننة ٖنننننةر َاْطَيهننننندا دة تنننننا خنننننازدة
نثنننناو دةنننننرّ و دةياخنوَيُٓننننةوة ، طننننوَي  
ينننننة شنننننٔ و شننننناب ْنننننادةّ ، زنننننارو بنننننار     
نثاوضنننننننننةي )تنننننننننؤّ ئةْننننننننند زنننننننننريي و    

 شوخةرَإ قيغ دةخوَيُٓةوة .
  ي َيًًننننننةتاْي ديهننننننة دةيننننننَئ نثنننننناو

بننناػ ينننة ينننريةي زَينننر  باظنننرتة ، ينننة وآلتننني 
ئَيُنننننةدا رةْطنننننة بةرٖنننننةَي ْووشنننننةراْي   
نننننورد بننننة زَيننننر  ْننننةزاْرَيج ، خننننؤ يَيننننرة و  
ينننةوَي زينننوي تينننا دةبيٓرَينننج ، ئنننةي بنننؤ      

 وا بَي خَيوو خاوةٕ و خوَيٓةرٕ ؟.
  وا بنننننننننننننناوة و وتننننننننننننننراوة نننننننننننننننة وا

 ٓدْنننننننننننننننننةوة دةواي دةردي بنننننننننننننننننَيخوَي
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 رّ دةرَاْة ، نةضي َٔ ٖةروا دةردةدا
    نننننةّ بٕ يننننة خوَيٓدْننننةوةي بننننةردةواَي

ٖاوشةرةنةي رازيية و نثاو بة ٖةوَيي خنؤي  
 05دةزاَْينننج ، بَيضنننارة خَينننساي َنننٔ خؤَنننة     

نثناودا بنؤ   ٖةزار ٖةوَيِ ينة روخصنارو بنةرطي    
 َٖيٓاوةتة َاَيةوة .

    خنننننَيِ شنننننةيرة ئنننننةو شياشنننننةمتةدارة
ئةوةْننننننندة َنننننننٌ ننننننننة  و طنننننننوَي طنننننننري    

داواي ْةخوَيٓدْةوةيننننننة ، ئينننننندي ضننننننؤٕ  
 ئازادي بؤ َيًًةتةنةي دةناح ؟.

      ئةطنننةر نثننناو ضنننوار تاينننةو شنننوناْي
 ٖةبواية زؤر نةط يَيي دةخور ي .

  نثننننناو َنننننؤََيهي داطريشننننناوة ئةطنننننةر
تننننناريهي زيٗنننننإ بهنننننةيج بنننننة يَيوةينننننةى  
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 ْاتواْيج دايدؤظَيج .
 ُننننةي نننننورد زؤرَننننإ َنننناوة تنننناّ و  ئَي

ٓدْنننننةوة بنننننة باظننننني بنننننساْني  ي خوَيضنننننَي
ةنامنإ ْننننةنوآلوة عننننثبؤيننننة زؤربننننةي ضَي

 ٔ .تاّ و خوَي و بَي
   تننننننننا يننننننننة خوَيٓدْننننننننةوةي نثاوَيننننننننو

دةةنننننننةوة ، نثننننننناوَيهي تنننننننر زَيطنننننننةي     
دةطرَيثنننةوة ، ئننناخر خننناى و خنننؤٍ ضنننؤٕ     

 ية بري دةضَيثةوة .؟ يباراْ
     خؤزطننننننة ضننننننةوح شننننننةرو ضننننننواردة

ضننناوي تيننن ّ ٖةبواينننة تنننا ينننة ينننةى ناتننندا   
 ضةوح نثاوّ خبوَيٓدبايةتةوة .

   ، دَينننننننننننج ننننننننننننورة وةرة ةهنننننننننننوبة
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نثننننننننننناوَيهِ ينننننننننننَي دةشنننننننننننثَيَٓيج بنننننننننننؤ  
ةوة ، ئننننةي دزي َٗيَٓيثننننيخوَيٓدْننننةوة و ْا

 شورة يا رةظة ...؟
     ي ئةطنةر  يةنَيو ينة خسَنامن وتني   فآلْن

نثاو ْةبواية ئَيصثا ًَيوَْير بووينج ، ون    
وَينٌ  ٖةر نةشَيو بة دواي طوَبووي خؤَيدا 

 .و شةرطةرداْة 
     ّ بةْنننننندة زارزننننننار نثاوَيننننننو دةنننننننر

زَاْةننننننننةي ْنننننننازامن ، دَيٓيننننننناّ ينننننننةوةي   
دَينننننج ننننننوردَيهي خوَيٓننننندةواري رؤبَينننننو 

 َاْة ْيازي بةو نثاوة دةبَيج .ئةو ز
   ّشةرةتاي بيإ و ٖةر ةتي الويِ ، طاَيثنة

بننة ضيعننل دةنننرد ، خوَيٓدْننةوة واي يَيهننردّ  
ئةوةشا ينة ضيعنكدا دةشنوتَيِ شنةد رة نةح      
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  ْي َةوالْا نة فةرَويةتيية رؤخ و رةوا
    ٍَ ) خننناّ بننندّ ، خخثنننة ظننندّ ، شنننوخثِ ق ننننا

 بووّ ، برباّ ، شةرئةَاّ شوتاّ .
     ناتَينننو ْووشنننةرَيو دةبينننِٓ باوظنننَيو

وة َنننةنثننناوي بةدةشنننثةوةية طنننةيَيهِ بةال  
ا بةرخرشنننَيو ضنننٌ خاشنننةوإ  رَيسدارتنننرة تننن
 بَيج . بة دوايةوة

   ِٖننننةر خةيهننننةرَيو تننننةواو دةنننننةّ خننننَي
هِ ْووشنننيوة ، ضنننةي  ننننةّ   واينننة نثننناويَ 

 نةط ئةو نثاوةي دةخوَيَٓيثةوة .
   ْةْاشنننننننراوَيهدا ٍَ ناتَينننننننو ينننننننة طنننننننة

داْيعننننننِ و بهةوَننننننة راوَينننننن ةوة ، دةزامن  
ة   بنننوارَيهي ئنننةو نةشنننة خوَيٓننندةوارة و  

زؤرتنننننننننننر خوَيٓدؤتنننننننننننةوة ينننننننننننا ٖنننننننننننةر  
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 ْةخوَيٓدةوارة .
  يننننننننننننة وآلتنننننننننننناْي خَيعننننننننننننهةوتوو و

تَيطةيعنننثودا فنننرة بنننواري زنننؤراو زنننؤري   
ا نثاو ٖةية، ئَيُةي نورد خ ٕ و ْووشي

بنؤ   َةْٗةزيةمتإ ْينة ْنة بنؤ خؤَنإ ، ْنة     
إ ، منَٓداَينننننةنامنإ ، ْنننننة بنننننؤ ظنننننارةنا 

ضنننننوْهة ْووشنننننةرو ضننننناو شننننناقي ئنننننةو     
ْينننة و ٖةَوظنننثَيو دةزاْنننني و  َإاْنننةبوار

 ٖي  بوارَيو بة وردي ْازاْني .
 فنر ي بنة    ة ئنةي  دةيَينج طناَيؤى   نابرا ب

شننةر وي داْننةوة ْيننة ، تننا خراخننة وةشننثا      
ر بَيننج ضننانة ْاننناح ، نةضنني خننةروةردةطا  
 خَينننننرو بةرةننننننةتي دوْيننننناي بنننننة شنننننةرا    
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رباْندووة ئَيُننةي رؤظنٓبرياْيغ يننة تننةْك   
ْنننننننإ و بياْننننننندائ ئنننننننةوة   ةَةييَةو ضننننننن

ئننننةي ئةطننننةر ضيهُننننةح ْيننننة  ضيهُةتننننة ؟
 ضيية ؟

  يةَةو بةر نثاوي ٍَ     ضٌ و خَيٓش شا
رٕ شنننننننننننهوح قي خرؤفيصنننننننننننور ) دو قننننننننننن

ة ضةبدوحلوشنةئ زةريننٔ نننومب خوَيٓدبويننةو 
وة ينننة نثاوخاْةنةَننندا بنننة دواي نثاوَيهننندا  
دةطننةر اّ ، ٖننةَإ نثنناوّ ٖاتننة دةشننثةوة ،     
دووبننننننارة خوَيٓدَننننننةوة ، رواْننننننيِ فهننننننري 

ٍَ   ئَيصننثاّ زةوي تننا  ئامسننإ زينناوازة يةطننة
دا ، بؤية نردَة نوردي و خصنثُة  رابوردوي

ديةوة تا ية فهري خةَيهيندا  نثَيبخاْةي نور
ئةْدَيعنننننننننةي خوخثنننننننننةيي و  ر ابنننننننننوردؤوة
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 طوراْهاري خثةوتر نةّ .
 
  ة بوورةنةَنننننندا نثاوَيننننننو  ئةطننننننةر ينننننن

بوورةنننننننننةّ خةَننننننننةرةي  خبوَيُٓننننننننةوةو
تينننننننننننننادا ْنننننننننننننةبَيج ، الّ واينننننننننننننة دةرو  
دةروازةي دوْيننننناّ يَيهراوةتنننننةوة ئيننننندي   

   ْيازّ بة خةَةرةية ؟.
 
     ئنننننننةوةي ينننننننة تةْٗاييننننننندا ٖنننننننؤطر و

ٖنننناواَيي ةةَننننةنامنٔ نثنننناوة و َننننؤزيهي   
 ضريفاْية و بةط .

       زارو بار ينة خنؤّ دةخرشنِ ، تنؤ بًََيني
يننة خوَيٓدْننةوة خؤظنننرت ٖننةبَيج ؟ نةضننني    
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ننابرا بنة ظناْازييةوة دةيَينج   شننةرقاَيِ و     
ناتي خوَيٓدْةوةّ ْينة ، ئنةويغ ٖنةقَي     

 ، بةوة خؤظطاية ..!! 
 
  ار شننننننننننننننةردةَدارو شياشننننننننننننننةمتةد

 َيًًنننننننةتاْي تَيطةيعنننننننثوٕشةرَةظننننننكي  
ٕ وا زؤريننننإ خوَيٓدوتننننةوة ، يننننة   ةئةواْنننن

 وآلتي َٓدا خَيوةرةنة خَيضةواْةية .
 

   ناتَيننننننننو يننننننننة نثنننننننناو و َةْٗننننننننةزي
وةزارةتنننننني خننننننةروةردة  ورد دةةننننننةوة ،  
دب بننننننننننننة ئايٓنننننننننننندةي َٓداَيننننننننننننةنامنإ  

 دةشوتَيج ..
   خوَيٓدْننننةوة َننننرؤ  نننننةّ ضةيبنننندةناو
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ٖنننننني  َرؤ َيننننننو بننننننَي ضننننننةي  و تننننننةواو     
ٌَ و تنننننةواوة   ْنننننةخوَي كاوة ، ئنننننةوةي ناَننننن

 تةْٗا خوايةو بةط .
 

    شنةنض و نثنناو دوو بننواري خَيويصنن
بؤ بنةردةواَي بينإ ، نةضني خنةَيهاَْيهي     
زؤر تننةْٗا بننري يننة ) شننةنض ق دةنةْننةوةو    

 ئةوي تريإ ية بري نردووة .
     بنننووّ رةفنننةي نثاوخاْنننةّ ينننة ٍَ َٓننندا

َنننناَيي باونُنننندا دةدي خننننَيِ شننننةير بننننوو ، 
امن بنننؤ ئنننةو رةفاْنننةي تينننادا َننناَيي خسَنننةن

 وةدي ْانرَيج ؟.
   ينننننننننة خنننننننننَيغ ٖؤالنؤظننننننننندا نثننننننننناو
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شنننننوتَيٓراوة ، خنننننَيِ شنننننةيةرة ، بنننننؤ ٖنننننةر 
ٖؤالنننننؤ بننننةدْاوة ؟ َننننةطر فننننآلٕ و فننننآلٕ    
نثاويننننننننننإ ْةشننننننننننوتاْدو ْةياخنصننننننننننثة 

 روبارةوة ؟ رووباري دجيًةوة ..؟
    ينننة وآلتننني َٓننندا خوَيٓدْنننةوة نةَنننة و

ج ، ْننننةيثواْيوة ضننننةقًي خيًََننننةني بطؤر َينننن  
ْابيا ية خنؤر ا بٕ دةنوبرَينج و ... الينإ    
 واية ظةرةف تةْٗا ية ْاوطةَيداية و بةط .

 ُٓنننةوة وا  و نثننناو دةخوَيو برَيننن ناتَيننن
ٍَدةزامن زةَاَْي ْووشننننةرةنةيدا  هننننة يةطننننة

دا  و ئاظننننٓاّ ، نةضنننني يننننة ََينننن     َيٖنننناور 
 .ْاويعيِ ْةبيصثووة 

      ترشننننَيهِ يننننَي ْيعننننثووة ، ئننننةويغ
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َي ئةوةيننننننننننننة ، ئاننننننننننننناّ و شننننننننننننةرةَا
 .. نثاوخاْةنةَة وا بة زَيةي ديًََِ

   زنننننارو بنننننار خوَيٓدْنننننةوةي نثاوَينننننو
تننننننور ةّ دةنننننننا و تننننننور ي دةدةَننننننة الوة ،  
نةضننننني ئنننننازا شةرظنننننؤر اْة دةطةرَيُنننننةوة 
اليننننةوةو داواي يَيبننننوردْي يننننَي دةنننننةّ و  
ا بنننننة ظنننننةرَةوة دةينننننَيِ   ببنننننورة يةطنننننةَيث

 ْيِ ..!!
      ينننننة ْننننناو َيًًنننننةتي َٓننننندا ئةوشننننناو

برَيهننننننني زؤري ئَيصنننننننثاػ بنننننننة ظننننننناضري  
دةَينننَئ ظنننايةر ، بنننة ْوشنننةر دةَينننَئ َنننريزا  
بٓننننوط ، بننننة ٖوْةرَةْنننند دةَيننننَئ يننننؤتي ، 
تننا ئننةو نننةيثورة بَيسينناوة يننة ْنناو ئَيُننةي       
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نننننوردا وةدي نرَيننننج بننننة تننننةَاي بينننناْي   
 شةردةَاْة َةبة .

  ٖةر بةو َيًًةتإ فةرٖةْطيإ زياوازة ،
ئةْدازةظنننننة زنننننؤري خوَيٓدْنننننةوةيإ تينننننادا 
 زياوازة ، برَيو يةو فةرٖةْطاْةخوَيٓدْةوةي 
) فيسينناي فننةزائي ق بنناوة يننة ْاوياْنندا بننة الي   
َيًًنننةتاْي تنننرةوة ئنننةو بنننوارة بنننة تةيةشنننِ و   

 زادو دةزأْ .
 
  َننننننٔ خننننننَيِ شننننننةيرة خوَيٓدْننننننةوة يننننننة

وآلتةنةَدا بنةّ ئاشنثة ْسَبَينج ، نثَيبخاْنة     
بَننارة نةَننة بَيننج ، ظنناْؤ و طةيننةري و  بننةو 

خةيهننةر وةنننو دةضبننا تَينني بننراؤْ ، نةضنني   
 تةَاضطريي دوْياي َؤدَيرْسَةظني .
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  ئنننننننننةوةي نؤَنننننننننةَيطا دةظنننننننننَيوَيَٓيج
َاْعننننننننننننننَيج يةبةرةناْننننننننننننننة ، ْننننننننننننننةنو 
ْةخوَيٓننننننننندةوارإ تيننننننننن  خةراْنننننننننة ينننننننننة   
داخاضننننيا ضةقيكةتننننةنإ ْننننة دوو ديننننٔ     

 .. نةرْٕة شٌ 
 دةطُننننةٕ يننننة ِ شننننةيرة نننننابرا بننننة  خننننَي

ثننةوة ، نةضننني  َٓيو دةخوَيهدا نثاوَينننشنناييَ 
تننةرازو بننة دةشننثةو يننةوة شننةيرتر ئةوةيننة   

 واح .قصةظي دةر 
     ٕبرَيو ْووشةر بة ظنَيوةيةى ينة ظنَيوةنا

بةدواي دةٖؤأل بةْيدا طةر اوٕ وة شنةير ينةوة   
داية بة ئاشإ بة دةشثيإ َٖيٓناوة ْنابيا     

 بةزََيهيإ ْاوةتةوة ..؟
  و يَينننننني دةربَيننننننج ، ييننننننؤإ خننننننر بننننننو
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خوَيٓدْةوة ية ئاش  ََيعهي َرؤ دا ْية 
، بؤيننة ََيعننو بننَي بننٔ و بيخننة و خوَيٓننةر     
دةشننج بننةرداري خوَيٓدْننةوة ْابَيننج و تننا   

دةشج بةرداري خوَيٓدْةوة ْابَيج و َاوة 
 . الي واية شةرةتاي خوْدْةوةيةتي

   ِبةْنندة َيننوامن زؤرة و ديوةخاْةنةظنن
ة ، ئنننةوةي بنننة ظننن  ْايابنننةوة رازاوةتنننةو  

ئننازارّ دةداح نننةّ نننةط يةواْننة ئنناور  يننة    
 نثاوخاْةنةّ دةدةْةوة .

  بةْنننندة نننننةّ رؤبْاَننننةي ئننننةّ قوْاةننننة
دةخوَيُٓننننةوة ، ضننننوْهة ْاَننننةوَيج خننننؤّ   

 بةو ظةرة زَٓيوة خةريو بهةّ .
  ، ٖنننننةَوو دزي نردَْينننننو ْاخةشنننننةْدة
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بةْنننندة يننننة ننننناتي نننننارنردمن بةظننننةخةوّ   
يننننننننة نننننننننناتي ْننننننننإ خنننننننننواردمن دةدزّ و   

 خوَيٓدْةوة . يةَة شةر ناتدةخي
 ٓنننننندةواري بننننننة  زؤر ٖةبووْنننننن٘ ْةخوَي

ٓننننننننننننننندةوار ضيهُنننننننننننننننةح ننننننننننننننننةّ خويَ 
طةيعنننننثووْةتة ئنننننةو خًنننننةو خاينننننةي ئنننننةو 

 ْةخوَيٓدةواراْة .
    َننننننٔ ْنننننناَيَيِ ضيسبننننننةناْي ئننننننةَر ؤي

نوردشنننثإ خنننةَيو بنننَي شنننةواد دةننننةٕ ،     
بنننننةَيهو تنننننةَاضطريي ئنننننةوةّ ئةْنننننداَاْي   
ئننننننةو ضيسباْننننننة بهؤظننننننٔ ضيسبةنننننننةيإ    

 ةوارتر بهةٕ .خوَيٓد
     َننننٔ نننننة دةْوارَننننة نثاوخاْةنةَنننندا
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ْووشنننننننةراَْي ئاَنننننننابةّ بنننننننؤ دةننننننننةٕ و    
 دةَيَئ   وةرة دووبارة ةاخنوَيٓةوة .

  ئننننةو خننننارة زؤرةي بننننؤ َٖيٓنننناْي خننننَيآلو
تايننةي ئؤتؤَبَيننٌ شننةرف دةنرَيننج يننةى يننة   
دةي ئنننةو خارةينننة بنننؤ نثننناو َٖيٓنننإ شنننةرف  

 نرابا ظةقُإ ية قةَةر دةدا .
  ئننةوةتا زاَيننة بننة شننةر نثنناو زؤر ئازايننة

سةناْدا و زؤربنننننةيإ ْطَيَيًًةتنننننة ظنننننةرة 
 خوَيٓدةوارٕ و ٌَ نةضي نثاوٕ..

   و شننننةرطةردامن بننننة دواي ٌَ بؤيننننة وَينننن
 نثاودا تا خؤَي تيادا بدؤزَةوة .

     خنننننواو خنننننةَيو ، شنننننةرةتاو خايننننناْي
 نثاوي خواية .
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     بنننننننناوةر بهننننننننةٕ ناتَيننننننننو نثاوَيننننننننو
 بةدةشنننننننننثةوة دةطنننننننننرّ ٖةشنننننننننج بنننننننننة   
طياًْةبنننةري ئنننةو نثننناوةي دةننننةّ ئيننندي    
ضنننننؤٕ رَينننننس ينننننة طياًْةبنننننةر ْنننننةطرّ ٖنننننةر 

 يةنةو بة طوَيرةي خؤي .
     خنننَيِ شنننةيرة برَينننو نثننناو شنننَي شنننةد

الخةر ةيننننننة َننننننٔ بيٓووشننننننِ بنننننناي شنننننني     
 خةرةية .
 
 

     خنننننَيغ ٖننننناتووة تنننننةْٗا دَيرَينننننو ينننننة
نثاوَيهنننندا بننننريو بننننؤ ضننننووْي ْووشننننيا   
 نثنننننننننناوَيهي شننننننننننةد الخننننننننننةر ةيي خننننننننننيَ 
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 ناّ بةخعةْدة واية ؟بةخعيوّ ، 
    بةْننننندة ضاظنننننكي َؤزةخاْنننننةنامن ينننننة

طةظنننننثةنامندا ننننننةتار خَيويصنننننثيِ بنننننة  
ضاوشننناقي ْننناو َؤزةخاْنننة ٖنننةبووة ئنننةوة  

دا ضاوشنننناقي بننننؤ يننننة يننننة ََينننن خوَيٓدْةوة
 نردووّ .

      نثننننننناو زَنننننننريو خةيوةْننننننندي ْينننننننو
فةرٖةْطةناْننننننننننةو وةرطَيننننننننننرإ خننننننننننردي 

 َْيواْياْة .
 
 

  نثننننناوي بننننناػ و خنننننراو ينننننة ضنننننةقًَي
 دا زَي خؤي دةناتةوة.َرؤ 
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  فثاو دوونثننننناوّ ةتننننا بنننننة ئنننننةَرؤ ضننننن

ْووشنننننيوة ، بننننننؤّ طنننننرْك ْيننننننة بننننننة الي   
خةَيهةوة ضني و ضؤْٔ ، ئةوةْدةي دةزامن 

ٓهنناوي ) ئنناآلٕ قدا ،  يننة ئاشنن  تننةرَي خ 
ةشنننننثة د َنننننٔ و ْووشنننننني و بؤضنننننوْةنامن

ينننننة   بؤينننننة خةيوةشنننننثة نيْخاضنننننةو زةبنننننو 
 تةقةالداّ تا باري زةبوْيِ نةّ نةَةوة .

 ؤيننننة دةخوَيُٓننننةوة تننننا َيًًةتةنننننةّ   ب
 وةى خرد بةشةرَا بطوزةرَي .

 
 

     خوَيٓدْنننننةوة   ينننننة ٖؤظنننننياريدا و
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ينننننة خنننننةودا فهنننننرو زننننننري َنننننرؤ  دابنننننني 
دةنننننناح خنننننَيغ ْاينننننةح ظنننننواَْيهي ئنننننةو  
دةظنننننج و دةرة خنننننةو ببنننننيَا خنننننةريهي  
خيننننننناْؤ بةْيٓنننننننة ، ينننننننإ تةَاظنننننننانةري   
ظنننننننننناْؤية و ئوخريايننننننننننةني فرٖننننننننننةْطي 

 دووري طةالْة .
 
  بننننناوةر بهنننننٔ زؤرّ ال خؤظنننننة برؤَنننننة

ئاودةشنننثة تَيهرايينننةنإ تنننا ْووشننننراوي    
ْننناو ئاودةشنننثةنإ خبوَيُٓنننةوة تنننا خنننةي    

 بة ئاش  فهريي ئةو توَي ة ببةّ .
 

 
   وةو ٖننني نثننناو ئاوَيٓنننةمناي رابنننوردو
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 شبةي و ئةَر ؤي ئَيُةظة
  بةْدة خسّ و ضةظريةتَيهي زؤرّ ٖةية

، بننننننةآلّ ئننننننةوةي فرينننننناّ نننننننةوتووة ْننننننة  
َةحلةَنةو رابوردووياْنةو ْننة بنةٕ و بنناوي    
خاظننناناْي بننناخرئَ بنننةَيهو ئنننةوةي فريننناّ 

 .  و خؤْدْةوةيةنةوتووة تةْٗا نثاوة
 بنننننننننننننننة ٖنننننننننننننننؤي خوَيٓدْنننننننننننننننةوةي 

زؤربننننننننةي زؤري زننننننننةببارإ  بةردةواَةوة
و شنننننةردةَداراْي رابنننننوردوو دةْاشنننننِ ،   

  ٕ  دةتنننننوامن بنننننة ئةْننننندازةي وةزيرةناْينننننا
َيرّ خراخننننةيإ ٖةَينننندةّ و بياْنننن َ ضننننانةو

 ٖي ئةّ شةردةَةػ !!
     َننننٔ نننننور ي بٓةَاَيةيننننةني َريْعننننني
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بووَة ، ئَيصنثا نثاوخاْنة ْعنيِٓ ، ئةطنةر     
باخريةنامن زيٓدوو بووْةوةو بًَنَئ وةرة بنا   
بياْطؤر يٓنننةوة بنننة تةئهيننند رازي ْنننامب وة    
ٍَ َريْعنننيا خؤتنننإ بنننؤ    دةينننَيِ ئاةنننا طنننة

 خؤتإ وة خةَيوةتطاي َٓيغ بؤ خؤّ.
  زودَنننننننةوة بةْننننننندة بنننننننة تنننننننةواوي و

دةْووشنننِ و ينننة فهرةنامنننندا تواَةتنننةوة ، 
ناتَينننو نثننناوي ) َنننةوالْا و رازي ْنننةي قّ  
دةْووشننني ينننة شنننةر ئاٖنننةْطي َؤشنننيكاي  
ضريفننناْي شنننةَانةي َةوالْاظنننِ دةننننرد ،  
بنننننننننةوة رازي ْنننننننننةبووّ خةيهةرةنةظنننننننننِ  

 شازاْدووة .
   خوَيٓدْننةوة نًيًنني زؤر رازة ، نةضنني
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َٖيعننثا  طرْطنني نثنناو و رازي خوَيٓدْننةوة  
 بنننة دروشننن  ٖةيٓنننةَٖيٓراوة ٖنننةروا رازةو 

َوو زننَي بيٓننة ، تننةْٗا  وةى ضنناو وايننة ٖننة 
 خؤ ْةبيٓة بوية رازةنةي بَي نًيًة .

 
   ئننننننةو شننننننَي نثنننننناوة ئامساْيننننننة يننننننة

بٓنننننننننةَاوة نؤَنننننننننةَيطاي بةظنننننننننةريةتيإ  
طؤرينننننوة ينننننةو ناتنننننةوة تنننننا بنننننة ئَيصنننننثا     
َيًياردةٖننننا نثنننناو ْووشننننراوٕ ، نةضنننني    
َٖيعننننننثا شننننننايةو شننننننَيوةري ئننننننةو شننننننَي 

 نثاوة زؤربةي زةوي داخؤظيوة .
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    ٕخوزطنننننننننة تنننننننننةواوي زاْيارينننننننننةنا
دةنراْننننننننة يننننننننةى نثنننننننناو تننننننننا َٖيٓنننننننندة    

اي نثنننننننننناوة دةربننننننننننةدةرو ويآلْنننننننننني دو 
 .زؤراوزؤرةنإ ْةدةبووّ

  ناتَيننننو خةيهننننةرَيو دةشننننازَيِٓ تننننةْٗا
بَارةينننننةني ننننننةّ دةيبينننننٓٔ و َنننننةوداي   

خننننَي  ْنننناو خايثةخثةنننننةَي  ظننننةقاَةناْي
نثنننناوي خننننر ْننننادرَي خيننننةي دةيننننَيِ .. زؤر 

ينننننة ضيهُنننننةح ٖنننننةٕ و تنننننا بنننننة ئَيصنننننثا     
ْةخوَيٓراوْةتننننننةوة ييننننننإ زويننننننر َةبننننننة    

دَيننننج وةنننننو ئَيصننننثا بنننني ْنننناز    رؤبَيننننو دا
بَينننج بةرةنننننةح ننننةٕ شننننةردةّ داراْنننني   ْا

 ئةَرؤي نورد .
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  ّْننننننننننننننننةوةدةنإ رؤَنننننننننننننننناْي ) رازق
ْووشننننننننني َةالينننننننننةى ينننننننننة رؤبْاَنننننننننةي  

بننننننؤ رةوازنننننني ضةًَننننننةي   )ٖاوننننننناريقدا
خيننا نننرد نننةوا ئننةّ     َيئيُنناْي شننةداّ خننو  

ْووشنننننننننةرة رواص دةداتنننننننننة ) زنننننننننٓض ق   
ئةحلنننننةم طرفثننننناري بنننننؤ دروشنننننج ننننننردّ 
شنننةير ينننةوة داينننة ٖنننةَإ َنننةال ئةورؤننننة   
ينننننننننة ٖةرَيُننننننننندا زَيطنننننننننةو ظنننننننننوَيَٓيهي  

ةرخإ نننننننننننراوة رؤظننننننننننٓبريي بننننننننننؤ تنننننننننن
 ئةظننننننٗةدو اليننننننةقي ْيننننننة وةى ٖةَيعننننننة

 زوَيُة ية رؤظٓبريإ دةنرَيج .
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    خنننردي شنننةر رووبارةننننإ بنننة درَيننن ي

زةَننننإ دةٖننننةروبَئ بَارةيننننةى يننننة يننننةى    
َيًًننننةتي بةشننننةردا دةطننننوزةرَي ، خننننردي   
رؤظنننننننننٓبريي ينننننننننة ٖنننننننننةروبإ ْاينننننننننةو    
َيًًننننننةتاْي زؤراوزننننننؤري بننننننة شننننننةردا    

 دةطؤزةرَي .
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 ٖاح و وتي   تؤ   ضةظريةتَيهي ؟ 
 ون   نثاو 

 وتي   ية ناّ تريةي ؟
 ون   الخةرةنإ 

 وتي   نور ي نيةي ؟
 ون   قةَيةّ

 وتي   خةَيهي ناّ دة ةري ؟
 ون   نثاوخاْة
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  وابَينننننننننننننج ة ينننننننننننننةنَيو الي رةْطنننننننننننن

ٕ .. خَيوةرةننننننننإ بنننننننؤ زنننننننواْي طنننننننؤر او   
َٓننننننننيغ دةيننننننننَيِ وايننننننننة ، بننننننننةآلّ دواي  
خَيننننننننوةري خننننننننودي زننننننننواْي خَيننننننننوةرة    

 ْؤيةنإ دةشج خَيدةنةٕ .
   يننة نؤَننةَيطاي تَيطةيعننثودا داراينني و

دةشةآلح ية خسَةتي رؤظٓبريإ داية ، ية 
نؤَننننننةَيطاي خَيٓةطةيعننننننثودا ت وريةنننننننة   

 خَيضةواْةية بٓوارة الي خؤَإ .
       دينننارة ئَيُنننةي ننننورد بنننري ينننة داٖننناتوي
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طنننننننةٍ و وآلح ْانةيٓنننننننةوة بؤينننننننة طرْطننننننني  
ْادةيٓننننننة شيصننننننثةَي خننننننةروةردة نننننننردٕ و 

اداْننننننةي َٓداَيننننننةنامنإ دةخيننننننوَيٓٔ ئننننننةو َ
 . ٖي زةَاْي دةقياْوشة

     بنننة الي زؤربةَاْنننةوة ئننناََيري َوزينننو و
ظننننننياوي بننننننؤ  تَيهننننننرا ٖوْننننننةر خَيطةيننننننةني   
ج ٖنننننةزار َاَينننننة  داْنننننةْراوة بؤينننننة ينننننة بيصننننن  

ننننوردا نثننناوَيهي ْؤتنننةي َوزينننو ْنننابيا ينننة   
خةيهنننننننننةرَيهي دة ٖنننننننننةزار َاَيننننننننندا رةْطنننننننننة 

بضننننهؤالْة ببيٓرَيننننج يننننة ٖننننةر خَيننننٓش ٖننننةزار    
َاَيننندا رةْطنننة تابًؤينننةني بنننة فرضنننة و رؤْننني    

 ي نرَيج يا ْةنرَيج ..!!رةْطي وةد
 خينننننٓش  دوو ٖنننننةزارو رد ئَيُنننننةي ننننننو

شننننةد شنننناَية ٖننننةر ظننننةر َيهُإ نردبَيننننج     
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ْدوَاْننننننة ضننننننوْهة يننننننة نثنننننناوة دور   دورا
طرْطيُنننننننإ بنننننننة خوَيٓدْنننننننةوة   بويٓنننننننةو

ْننننةداوة و تننننةْٗا خعننننثُإ بننننة  عننننَير     
 بةشثو بوة .

   نننننننة زاْهننننننؤ تننننننةواو نننننننردٕ دةرطاية
ي بوْننننننننننننناو ننننننننننننننورةي زاخاوداْنننننننننننننةوة

  .ئةْديعةوفيهر 
   ئنننةو ْووشنننةراْة ينننا ئنننةو ظننناضرياْةي

دةنةوْنننننننننة ناوَيننننننننن  نردْننننننننني خؤينننننننننإ 
 ْةْوشٔ باظرتة ,

   َٕوظننننننةني ئامساْننننننة خاْوخؤرةنننننننا
 خوَيٓدْةوةيةو بةط ,

  رْك ْةبواينننننة خنننننوا  ئةطنننننةر نثننننناو طننننن
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 نثاوي داْةدةْاو ْةيدةْارد بؤ َرؤ ننن .
    خوَيٓدْنننننننننننننةوة َةزاروَسطنننننننننننننةوتي

خوَيٓنننننننننةرة ، تَيطةيعننننننننن  بةٖةظننننننننن     
 َةوضودة .

 
  وةى خاْننننةقاي  ةنثنننناوي ْننننةخوَيٓراو
 .شؤفية ، وةى َيطراوي بَي نثاوة بَي
  شننننةير يننننةوة دايننننة تننننا دةخوَيُٓننننةوة

 باظرت دةزامن ن٘ ٖي  ْازامن .
 ٓةوة نةّ دةدوٕ ٓئةواْةي زؤر دةخوَي

، قننور بنننة شنننةر طنننوَيطري ئةواْنننةي ضنننةْد  
 تةوة .ةنثاوَيهيإ خوَيٓدو

   ينننننة ْنننننناو نؤَننننننةَيطاي خَيٓةطةيعننننننثو
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زةَاَْيننننننو ئنننننناََيرة  تَيٓةطةيعننننننثودا تننننننا  
 و ضننننننننننةبوةي تننننننننننازة باوةنننننننننننإ َننننننننننني 

 نوظةْدةٕ .
 
 
 

  ناتَينننننننننو رووبنننننننننةروي ئنننننننننافرةتَيهي
خوْنننننندةوار يننننننا ٖوْةرَةْنننننند دةةننننننةوة    
شنننةد ْونننريا ئنننةو خةييونننةو شنننةآلتيا     
ئيصنننننن َةي دةنننننننةّ ضننننننؤٕ تواْيوياْننننننة  
ضنننةرةّ شنننةرايإ ٖنننةبوة .. بنننرؤ نثننناوي     

ضةرةَصننننةراو خةشنننناوةنإ قي بةْنننندة    )
 خبوَيٓةوة .
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 و دةخوَيُٓننننننةوة نننننننة ورد دةةننننننةوة 

شةرشنننناّ دةمب الخةر ةيننننةى ناةننننةز ضننننؤٕ   
زَيطنننناي ئننننةو ٖننننةَوو زواْيننننةي تيننننادا     

 دةبَيثةوة ..؟
 
 

   ٓ ةوةو ٓنننننننئةواْننننننةي نثاوَيننننننو دةخوَي
دةٕ وةى طرْطي بة ْاوي ْووشنةرةنةي ْنا  

واينننننة خنننننةيرةوي ئايَٓينننننو بنننننٔ و ْننننناوي     
 . خةياَبةرةنةي ْةزأْ

 
    َنننننا ْووشنننننةر زوَيَُيهننننني زؤرّ ينننننة
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 ٍَ خَيننننسامن نننننردووة زؤربننننةي بيننننامن يةطننننة
دوة ْنننننازامن خوْدْةوةيننننندا بنننننة شنننننةر بنننننر

 ئةطنننننةر تةَنننننةَْيهي ْوَينننننإ خنننننَي بنننننداَا     
دةننننننرد ننننننة ينننننة ََيننننن دا  ٖنننننةَإ زوَيُنننننِ 

 ..؟ نردوَة
 

 
 
  ثنننناوَيهِ ْووشنننني بيننننج و يننننة   نٖننننةر

خًنننِ ْووشنننيا بوَةتنننةوة ضنننةْدئ زنننار   
تةقاْنننننننندوةو ْيننننننننو خويننننننننةى شننننننننةَاي    

 ظَيثاْةّ نردوة .
   نننننننننة نؤيَينننننننن ّ تننننننننةواو نننننننننرد يننننننننة

خيعننننننننننةنةَدا يننننننننننة بوارةناْنننننننننندا يننننننننننة  
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نؤرةناْنننننندا دةَننننننِ دةبننننننوو بننننننة تةَيننننننةي  
شنننثاْي ْنننناو  تنننةقيو بؤينننة شننننةرايَي ي ضر   

 نثاوخاْةنإ بووّ .
    نثاوخاْةننننننةّ زاةاْةينننننة ، يننننناْي

تنننننننننةواوي نثاوةننننننننننامن روخؤظننننننننندارٕ و 
ةى يننننننننةى وإ و ٖننننننننةَوو ضنننننننناوةناْي و 

ينننةى ئةْننندازةو ينننةى ئنننةبينادٕ ، خاْةينننةى  
يننةو خاْاْننةّ تننةرخإ نننردوة بننؤ نثنناوي      
ْايننننناة و دةطُنننننةٕ ، برَينننننو ينننننةو نثننننناوة 
دةطُةْاْنننننةي تةَنننننةْيإ ضنننننوار شنننننةد و   
ٍَ زيننناترٕ ينننة شنننةر ئنننةو      خَينننٓ  شنننةد شنننا
خاْةينننننننننننةّ ْووشنننننننننننيوة ) قةدةةةينننننننننننة  

اْةوةشنننننثاوّ رَةيهنننننةرةوة ق بةوةظنننننةوة 
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ةي ًَننني َنننةر ّ خَينننوة زةْطوَيةينننةني طنننةور
ٖةَيواشننننيوة تننننا ئةطننننةر يننننةنَيو يننننةو بننننَي  
دةربةشننننننثاْة دةرطنننننناي ئننننننةو خاْةيننننننةي 
ننننننردةوة طنننننوَيِ ينننننة دةْطننننني زةْطةننننننةي 
دةبَيننننج ، بننننة داخننننةوة زؤر زننننار زةْطننننة    
ٖةَيواشنننننراوةنةي ًَنننننني َنننننةر  ئاطننننننادارّ   
دةناتنننةوة ئنننةوة ئنننةو خاْةينننة نراينننةوة ،    
ئنننةو نثاواْنننة برَينننو ننننةط بنننة دةشنننثيةوة 

نريصنننننثاَيَيهي ْاشنننننو ةى واينننننة طرينننننج و
 بةي بة دةش  َٓداَيَيهةوة .

    يةرؤبطارَيهننننندا دةبينننننٔ ننننننةّ ننننننةط
نثننناو دةخوَيٓٓنننةوة ينننةوةػ ننننةَرت رَينننس     

 ية ْووشةرةنةي دةطريَيج .



 خوسرەو جاف

61 

 
     ْٔننننننننننننة َنننننننننننردّ توخنننننننننننوا بنننننننننننسا

ٖاوشننننةرةنةّ نننننةَي بننننة دةشننننج نثنننناوة  
ْةضنننَي اوة ، ئنننةو ناتاْنننةي ٖننني ئنننةو بنننؤة   
نثنننننناو بردويننننننةتي ئننننننةوةي ئننننننةو خَينننننني   
ْننناخؤػ بنننؤة نثننناو نردوينننةتي ننننة ضننني   
وةى شنننننننةْطي شنننننننةبور بنننننننة بَيننننننندةْطي   

 خؤي الواْدوةتةوة .
   ننننننننننننابرا روخؤظننننننننننني خاْوةننننننننننننةي

َةر َنننننةر ي ئيثايينننننة ، قةْةفنننننةناْي ٖننننني   
ديننننسايا يننننوئي ضننننواردةٖةَة ، َننننافورة    
راخراوةنننناْي ناظنننإ و ْائيٓنننة بنننو خنننوا   

 ثاوَيو ية َاَييدا وةدي ْانرَيج .ن
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    شنننننثطا  ننننننة خَيعنننننةْطاي نثننننناوي دة

طننننننةورةناْي ضنننننناخةَةْي يننننننة ٖننننننةويَيرو  
شنننننننننننًَيُاْيدا خَينننننننننننو دةَٖيٓرَينننننننننننج زؤر  

ثنننننناوي ياشننننننار و قةدةةننننننة نننننننراو نننننننة ن
بيٓرينننننةٕ دة زؤربنننننةيإ ئنننننايٓني ، ينننننةويرا

ر ريننننةٕ يننننةوةػ شننننةيرت  بننننة خيهنننناة دةب 
 نةط ْازاَْيج بؤ نوَي دةبرَئ .؟

 
      ، نثننننناو توظننننني بنننننَي رَينننننسي دَينننننج

ةي دةشننوتَيٓرَيج ، دةنرَيثننة يويننةي ْاوننن   
إ و بنننة ، ئنننيرت تنننةر بوي بنننار  طوَيةبنننةرؤبة 

خنننننةتي  خنننننؤراني َورياْنننننة بنننننوٕ خنننننةح    
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زؤراوزنننؤر ، بنننةآلّ زةوٖنننةري َاْاننننةي   
 ٖةر وةى خؤي دةََيَٓيثةوة .

 

  برَيننو يننة َاَؤشننثاياْي ئننايا زطننة يننة
نثاوة ئايٓيةنإ خوْدْةوةي نثاوي ترينإ  
بنننة طوْننناخ و تننناوإ داْننناوةو بنننة الياْنننةوة     

و زيٓدةطية ضيهُةتي  ضةرخي ئةّ طةردوٕ
 َةضكوٍ و َةْكوٍ دةيطريي .

 

 
  زارو بار نثاوَيهي باػ دةخوَيُٓةوة

ترشنني تننةواو بننووْي داَنندةطرَيج و ييننةي  
ورد دةةةوةو ية بَير ييوة دةَيَيِ ئةي خوا 

 خؤ زؤري ْةَاوة تةواو بَيج ..
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     ، برادةرَينننننننننننننو ٖننننننننننننناح و وتننننننننننننني

فآلْننننننني ئنننننننةو نثننننننناوة ْاياباْنننننننةح بنننننننؤ   
باظنننننننننننة ٖنننننننننننان و  ْافرظننننننننننني..؟ ون.. 

 فرؤظثِ بياْدةّ بة ضي..؟
     زؤر نثننناو دةخوَيُٓنننةوة خنننؤَي تينننا

ْابيُٓةوة بؤية خةيوةشثة ية خوْدْنةوةي  
بننةردةواّ داّ بنننةَيهو خننوا يارَنننةتيِ بنننداو   

 خؤّ بدؤزَةوة .
 
   بنننة خنننرار ْنننازامن   نثاوَينننو َنننٔ ٖننني 

الشييييييج عَإىلَيييييع    ٖنننننةتاوةنو نثننننناوي )
ئةطنننننننننةر نثننننننننناوي خنننننننننرار    قصييييييييي   
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ؤٕ زينننناوازي خبةيٓننننة  ْةخويٓيٓننننةوة ضنننن 
 ْيوإ باػ و خراخةوة ..؟

   ئةوةي دةَيَيج دزيا نثاو رةواية بنَي
 وي داْة بَي ئاييٓة بَي خواية .

 
     ٕنثننناو بنننة الي خنننوداوة طنننةيَيو َنننةز

و بننننننة بةٖايننننننة ، بؤيننننننة دةيَٓيريننننننج بننننننؤ  
ةناْي ، ئنننننننةوةي زَينننننننر و زؤرو خةياَبننننننةر 
ٖةينننننننننننننة دةي بةخعنننننننننننننَيثة   شننننننننننننناَإ

 ةبَيج .دةوَيةَةْدإ تةْٗا نثاو ْ
 
 بننننة شنننناخورتةو يننننة زؤر    َيٓدْننننةوةخو

يننننننننننننة بازطننننننننننننة و خنننننننننننناَيي خعننننننننننننهٓني 
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 دةتطوزةرَيَٓيج .
   خننننؤ ْانرَيننننج تننننةواوي ٖاوريننننةناْج

فنننوٍ خوْننندةواربٔ ينننإ فةيًةشنننوف بنننٔ ،  
نثننننننننناويغ زؤراوزنننننننننؤرٕ وة ٖنننننننننةَوو   

 ضةظٓة.
 دةشنةآلح   زؤربةي ئَيُةي نورد ئةطةر

دارامنننننإ خوْنننندةوار باْننننا بننننة ئاشنننناْي     
ٕ وة رؤبطارَنننننننننننننننإ ٖةَيٓةدةخةَينننننننننننننننةتا

ْةدةطةيعنننننثة ئنننننةّ دةورةو زةَاْنننننةي وا   
تيننادائ ، شننةير يننةوة دايننة دواي شننةدإ   

ٍَ ئاػ ٖةَإ ئاظة .  شا
   َٓداَيةننننننننننةّ ْنننننننننةخؤػ دةنةوينننننننننة

دةيبةَننننننة دنثننننننؤر ، نثنننننناوَيهِ بنننننندر َيج    
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 بةالي ضاوشاقةوة ضاني دةنةَةوة .
 
 ةشننننَيو وةى وايننننة نثنننناو بنننندةي بننننة ن

 َنننننةر  بننننندةي بنننننة دةّ طورطنننننةوة ينننننةوةػ 
شنننةيرتر ئةوةينننة داواي نثننناوّ ينننَي بهنننةٕ  

 ْاتوامن ْةيدةّ .
 

     خسََيهِ ٖةية دزي ْاشنراوي نثناوة بنة
دزيا نثاو ينةّ و ينةو نثاوخاْةينةني خَينو     
َٖيٓننننناوة ناتَينننننو دَينننننج بنننننؤ شنننننةردامن ننننننة 

 دةرواتةوة بَي ظةرَاْة دةيدعهِٓ .
 

 رضنننننننننننننننناوية ضيًًننننننننننننننننةتي زؤري شة
رابنننننوردوي َيًًنننننةتإ دةزامن و ْنننننةبووْي 
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وا بنننة وردي بنننَي ئاطننناّ ينننة    ةشةرضاوةظننن
 رابوردوي َيًًةتةنةّ .

   و يننننة ٖننننةر نوَينننندا طرْطنننني بننننة نثنننناو
خوْدْننننةوة ْننننةدرَيج زننننَي ضننننؤٍ نننننراوة    

خنننننننننؤخًَي و َنننننننننيغ و بنننننننننؤ خيصننننننننني و 
ََيعنننننننننننوية و َةطنننننننننننةز و دةشنننننننننننةآلتي   

 طةوزاْة .
   َِنننننا ْووشنننننةر نثاوَينننننو دةْووشننننن

دةرطاينننننننننننننةى ، ٖنننننننننننننةَإ  دةدةّ ينننننننننننننة 
ْووشننننننننيا َننننننننٔ شننننننننةد دةرطننننننننا يننننننننة   

 دةناتةوة. يةخوَيٓةرةن
     ْينننازي بنننة نثننناوي وَيٓنننةدارة ٍَ َٓننندا

   ٍَ ْيننننازي بننننة ضننننريؤني َٓداآلْةيننننة َٓنننندا
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بنننننووّ داينننننةٕ و يةينننننةّ ٖنننننةبوو ظنننننةواْة  
ضهاينننننةتي خؤَاَييننننننإ بننننننؤ دةون بؤيننننننة  

 تةوضِ نَيعاية الي رؤَاْةوة .
   دوو بننننننننننننوار يارَةتينننننننننننندةرة بننننننننننننؤ

خننننننة .. يةنننننننةّ ضيعننننننكة ،   طةيعننننننثٓة خؤ
دووٖننننةّ خوْدْةوةينننننة ، ٖنننننةَوو ننننننةط  
ْاتواَْيننننج بطاتننننة ضيعننننل بننننةآلّ ٖننننةَوو    

 وَيَٓيثةوة .نةط دةتواَْي خب
    َرؤ نننننننننن بنننننة زة نننننةح بثنننننواَْي بنننننة

تنننننةْٗايي بننننن ي ، ْينننننازي بنننننة ٖننننناودةّ و 
ْاشنننراوو دؤشنننج و ئنننةضباة ٖةينننة خنننَيِ     
شننننننةيرة ضننننننؤٕ وا نةَثننننننةر خةَننننننة يننننننة   

باظنننرتئ ة نننن ئاشننن  خوْدْنننةوةي نثننناو 
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 ؟دؤشثة .
  َّننننننٔ باشنننننني وةفنننننناي نثنننننناو ْانننننننة

باشننننني زنننننةفاي دةننننننةّ و دةطنننننةرَيِ بنننننة 
دواينننداو ْينننة بيخوَيُٓنننةوة ئيننندي زنننةفا     

 ؟يةوةي زؤرتر .
     ينننننننة وآلتننننننني َٓننننننندا شنننننننودي ر ةواو

ْننننننار ةوا َةقبوَيننننننة نةضنننننني نننننننةّ نننننننةط 
 توخا شودي نثاو دةنةوٕ .

      بةْنننندة نننننة رؤَاَْيننننو دةْووشننننِ يننننة
ضننننةْد الخننننةرةي  داوة ََينننن دا بر يننننارّ ْننننة  

ي روداوةنننناْي دةننننةّ ينننة  بَينننج بنننة طوَينننة 
ٖننننةر نوَينننندا خننننؤي تننننةواو نننننرد ئينننندي      
خنننننةٍ و خنننننؤي ينننننَي ْانةَنننننةوةو تنننننةواوي 
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 دةنةّ .
    ّٖننننننةزارإ نثنننننناوّ خوْدوةتننننننةوة ال

ون بؤيننننة بننننَي وضننننإ يننننة  وايننننة روح و قنننن
خؤظنننننننننثة بووْنننننننننداّ تنننننننننا   خةينننننننننةقابةي

 ضورةتةنامن داخؤظِ .
  ْووشننةرَيهي ٍَ و زَٓيننالّ خؤظننة يةطننة

فرؤظننندا خبوَنننةوة تنننا وةنينننٌ و وةزينننرو   
 طسرَيهي ْةخوْدةوار .

    نثنننناو خننننةٍ و خننننؤي زؤرة بوارةننننناْي
زؤرازنننؤرة ، ئنننةو زَيطاْنننةي ٖةَيدةبننن َيرّ   
 خؤّ ْةَساْيوٕ يا تيايدا الوازو بَي َٖيسّ .

     رؤبطارَيننننننو دَيننننننج خًننننننةي زاْصنننننن
َرؤ نننننننننننن دةطاتنننننننة ئاشنننننننثَيو ظنننننننةخؤيي   
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ارإ دةْطنننةنإ ننننة ينننة ئامساْننندا ينننة ٖنننةز 
و ًَيؤْٗننننننا شنننننناَيةوة رةٖننننننا و بننننننةرةآلٕ    
دةطريَيننننننننٔ و دةبيصننننننننرَئ و يننننننننة يننننننننةى   
دةدرَيٓننننننةوةو زاْياريننننننةنإ وةى خننننننؤي    
دةبنننٔ بنننة َنننوَيهي بةظنننةريةح وة زؤر ينننة     
درؤو دةيةشنننننننننننننننةي ْننننننننننننننناو نثننننننننننننننناوة 
ََي وويننننننةنإ و نثننننننناوي تننننننريغ تنننننننؤر    

 رَيٓة الوة بة ئوََيدي ئةو رؤبة .ددة
 اينننننننننا درؤ ننننننننننردٕ خةشنننننننننًَةتَيهي   ئ

ينننة ينننا ْينننازَيهي نؤَةآليةتينننة ..؟    بايةيؤب
ٖنننةر ناَينننإ بَينننج نثننناوة ئامساْينننةنإ     

رووداوة خوَيٓاوينننننننننننننننننةنإ زؤر دواوٕ و 
ؤنارينننإ بنننووة درؤينننغ ٖنننةروا  درؤ ٖ ننننة



 خوسرەو جاف

72 

يننننننة َْيننننننو بةظننننننةريةتدا بةردةواَننننننة بننننننة  
 تايبةح ية ْاو ئوَةتي ئيص َدا .

  بنننننة ينننننةى بنننننةيج ظنننننيينردا ضنننننؤْيةتي
فهننننننننرو تَيٓننننننننواريا شننننننننةردةََيو وةدةر   
ٍَ يةَنننةو   دةننننةوَي وردبنننةوة دوو شنننةد شنننا
خنننننننننَيغ ضنننننننننةزرةتي بيصننننننننناراْي ضننننننننني  

 فةرَووة   
 اف ْةي ظار خةرَؤرة ْاشةٕشةر 

 ٕ ةنةشاشنننن زةي بازاردا طننةوٖنةر
دةفننةرَوَي   رؤبطارَيهننة دةشننةآلح دارإ و   

زيناوازي خبةْنة    توأْزؤربةي خةَيهةننة ْنا  
نةراْننننننننةو طةوٖننننننننةرةوة ، ةْيننننننننوإ َوروط

نةراْننننة ئننننةو َورطننننة ظننننيٓاْةية وا   َوروطة
ي ئَيصرتو طوَي درَي يإ دةنرد ئةوشا ية ًَ
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 ضةْد ئةَرؤ ية دوَيَا دةضَيج ..!!! ،
 
   يةَةو بنةر ٍَ ية بريَة خةَاو ضوار شا

بننننننننؤ يةنننننننننةَني زننننننننار ظننننننننيينرَيهِ يننننننننة 
ةننننةّ رؤبْاَرؤبْاَةيةننندا بننآلو نرايننةوة    

دايننة بٓدةشننثِ و ضننوَة ْنناو خننةَيهي و الّ  
 بَننننارة ووابننننوو ئننننةو خةَيهننننة دةزاْننننٔ يننننة 

رؤبْاَةينننننةدا ظنننننيينري َنننننا تياداينننننة و  
 ظَيينرةنة يإ بةالوة زؤر خةشةْدة.

 
 
 
  برَينننننننو ْووشنننننننني ئازايينننننننة ، برَينننننننو
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ديننننسايا تننننةالر شننننازي ئازاييننننة رةْطننننة    
زؤر ننننةط تواْننناي ئنننةو ْووشنننني و ئنننةو     

بوبَينننننننننج بنننننننننةآلّ  ديسايٓنننننننننةيإ تينننننننننادا 
 وشنننننننننٔ و ْنننننننننةْنننننننننةياْوَيراوة ْنننننننننة بيٓو

 ئةَاَي دةٕ .
 
   ِْنننةزاْني تننناواَْيهي بنننَي شنننساية ، خنننَي

 شةيرة زؤربةي تاواْبارإ زاْيارٕ .
 

  ، خوَيٓدْننننننننةوة زاخنننننننناوي ََيعننننننننهة
َؤشننننيكا الواْدْننننةوةي رؤضننننة ، زننننواْي    

 ٖاْدةري ٖةردوونياْة .
 

 فةرَوويةتي   خةياَبةري خوا 
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ق يناْي   خنودا   عُحبُ اجلمي     مجيلُ و  ن اهلل) 
ؤػ دةوَي ,, ئننةي زواْننة و زواْيعنني خنن 

زةرافنةح و  َٔ ئةّ ٖنةَوو خةيهنةرة خنر ينة     
زواْينننةي دةبينننِٓ رةواينننة خَيننني شةرشننناّ  

زةرافنةح و زواْينة    ؟ رةواية رَينس ينةو  ْةمب 
؟ رةواينننة خايثةخثةننننةّ َنننةضروّ   ْنننةطرّ 
 ..؟زةرافةتي ونراوة ية
 

   ناتَيننننننننو َؤْننننننننؤََيٓ  ظننننننننةٖيداْي
نوردشنننننثامن دروشنننننج دةننننننرد طوَيثنننننةو    
خاينننةناْي ٖنننةر وةٖننننا خةيهنننةرةناْيِ يننننة    
َةر َنننةر  دةشنننازإ و دةتاظننني، نؤَنننةَيَيو   
ٖاتٔ بؤ ديثُٓإ نة َٓيإ بنة شنةرو خنر     
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 و ريعي تؤزاويةوة دي يةنَيهيإ وتي  
ئننةّ نابرايننة دةَييننةي يننة قننوآليي ََينن ووة      

َينننج شنننةدةي بيصنننج و طةراوةتنننةوةو ْازاْ
 يةنةَة .

  ئنننةوة اْنننةي زؤر شنننةر بنننة شنننةر نثننناو
خوْدْةوةوة ظؤر  نةْةوة َةضاَية شةر بنؤ  

 زؤردارإ ظؤر  نةْةوة .
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 ]خوشرةو زافظ 

   يننننناْي  1492-0-51ينننننة ََيننننن وي
الر ٖاتوةتننة ظننةوي ْننةورؤز يننة ديننةي نننة    

ةر ينننةويرا تنننةواو دوْيننناوةو شنننةرةتايي ٖننن
 نردوة .

 ية ظناري خناْكي    ْاوةْدي و شاْةوي
 و بةةدا تواونردوة .

     ينننة زاْهنننؤي تنننارإ نويَيننن ي ٖوْنننةرة
زواْةنإ )رظثةي َيينُاريق تةواونردوة 

 ٖةر يةويرا َازصثريي وةرطرتوة .
   رؤيعنننثوتة رينننسي   1490ينننة شننناَيي

خَيعننننُةرطةوةو ٖننننةر يننننة طةرَياْنننندا يننننة     
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خَيعنننُةرطايةتيدا طةيعنننثوتة خًنننةي شنننةر  
 يكي .

     ينننة ٍَ دةرةوة وةى ْسيهنننةي بينننج شنننا
 خةْابةرَيو بياوة .

    تننننننا ئَيصننننننثا ضننننننةفثاو دوو نثنننننناوي
يننننة ضننننار دراوة برَيننننو يننننةو  زؤرازننننؤري 

 نثاواْة ضةْدئ بةرطٔ .
  خوشننرةو زنناف بننة خنناوةْي يةنننةَني

دائريةتومليننناري  دةْاشننرَيج يننة ضَيراقنندا    
يةنننةَني بننةرطي يننة   1494نننة يننة شنناَيي  

ضنننننننننننار دراوة ئَيصنننننننننننثا بةرطنننننننننننةناْي    
 ر  .بة 50طةيعثوْةتة 

 بَيُنننني شننننةداّ يننننة دواي ٖننننةرؤباْي ر
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نةشننننننيإ  111شةرتاشننننننةري ضَيراقنننننندا 
ٖةَيبنن ارد بننة ْؤَيٓةرايننةتي طننةالْي ضَيننرام   

نةشننة خوشننرةو زنناف    111يننةنَيو يننةو  
 بووة .

  ينننننننة دةورةي دوٖنننننننةَي خةرينننننننةَاْي
ضَيراقننننننننننندا ديصننننننننننننإ بنننننننننننة ْؤَيٓننننننننننننةر   

 ٖةَيب يردراوةتةوة .
     ضةْدئ خنةآلح و طنروةي ئنةدةبي وة

ينننة دةرةوةو وة ينننة وآلتننندا خنننَي   َيينُننناري 
 بةخعراوة وةرطرتوة .

    خننننننةآلتي دونثننننننوراي يننننننة زاْهننننننؤي
ننننننة بنننننة ننننننؤْرتئ   وةرطرتنننننوة  نننننناَ يش

دةبََيردرَينج  زاْهؤي شةرتاشةري زيٗإ 
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ٖنننةروةٖا باآلبنننةرزترئ زاْهنننؤي زاْصننن   
 زيٗاْة .

 نثوراي زاْهؤي ئانناديي  خةآلتي دو
 ئةَريهي خَي بةخعراوة .

  ةآلتي زواٖري بنؤ  خ 5110ية شاَيي
ئنننةدةبياح خنننَي خبعنننرا ننننة بنننة بنننةرزترئ   

 خةآلتي ئةدةبي ضَيرام دةبََيردرَيج .
     َةدايياي زَيريا ئنةدةبياتي ينةنَي

ْووشننننةراْي ضَيراقنننني خننننَي بةخعننننرا نننننة   
وَيٓننننننةي خننننننؤي يننننننة شننننننةر َيداييةنننننننة    

 ْةخعَيٓراوة .
    ضوار شةدو ٖةظثا ئةْندازياري تنةالر

تننننة شننننازي رؤبٖننننةآلتي ْاوةراشننننج و وآل  
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عنننن نةي َيينُنننناري دا ضةرةبننننةنإ يننننة خَي
 ٕ خنننننرؤبةي َؤْننننننؤََيٓ     بةظننننندار بننننننوو

ظننننةٖيداْي نوردشننننثإ نننننة ديسايٓننننةرو     
ئةَاَدةرةنننةي خوشننرةو زنناف بننوو بننة    

 دوٖةّ دةرضو .
  خوشنننننرةو زننننناف بَارةينننننةني زؤري

دروشننج نننردوة يننة َايةنننةي دا   يخةيهننةر
بنننة بنننةر ضننناوي خصنننثوةو َاَيةننننةي وةى     

تي وة ْةتةواينننةتي َوزةخاْةينننةني تايبنننة
 يَيٗاتوة .

   شنننةر ئنننةَاّ بنننةر  و دينننسايا ٖنننةر
ضةفثاو دوو نثاوة ْوشراوةناْي بؤ خؤي 

 ْيطارةناْي نَيعاوٕ .
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