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 ثيَشةكى

 

  بةُاوى ثةسوةسيَِى ًةصمن طوثاغ و طتايؽ بؤ خوداي ثشِ ًئشةبامن كة ًِى  طةياُذؤتة ئةو ضشكة طاتة

طةهيَلى  قةتيع ًاوى ُاو ُاخ  وات هيَذةكةْ  ػت  طةهيَلى جواْ دسووطت بلةى سِاصى ٓةًووصؤسجاس ووػة     

ىةيةكى فشة جواُي ىلَ دسووطت  دةبووػاُةي كة ُةووتشاوْ وةن ًوسوو بة سيض كشدُياْ ًوواُل ئةو   

ى بة جواُرتيّدسووطت بوُى ًشؤظةكاْ هةو طةسدووُة صهليَضة جواُرتيّ طةسةتا بوو خوداى طةوسة ًشؤظةكاُ  

 ػيَوة دسووطت كشدو ٓةس ًشؤظةو ػيَوة  سِووخظاسيَلى دايَي و هة طةس صةوى ُيؼتةجيَي كشدْ وة  رياُى 

ّطق و سِؤصياُةى كة طةسضاوةى رياُكشد هةو سِ فةسآةَ   

 بةهَاَ ٓةسجؤسة و قةدةسيَم و ضاسةُوطيَلى دا بة ]بةُى ئادةَ[ ٓيض كاَ هة ئيٌَة ُية كاًىَ بيَ

ةبيِني ضةُذةٓا كتيَب  و ُووطةسًاْ ٓةية ٓةَ بياُى ٓةَ كوسد ٓةس ٓةًووياُة هة ُووطيِىوةن د  

دةطتياْ ثيَلشدووة وةن ئيٌَة كةطاُى ئاطايني بؤية ػتيَم هة رياْ تةسن بلة ......ًةتشطة ووػةيةن   

شدووة ًّ صؤستشغ دووست دةخاتةوة هة ٓةًوو ئةو بريو طةسكةوتِاُةى كة صؤس دةًيَلة ًيَؼلتى داطري ك  

دةخويٌَِةوة  وة ئةًةؾ واى هيَ كشدبووَ كة ضةُذةٓا سِطتةى جواْ هة بريو صئٍِ دسووطت بيبَ دةًيَلة   

دةطتٍ ُةداية قةهَةًةكةَ و ُةًتواُى ئةو ووػاُةى هة ُامخذاْ بٔيَوٍَ هة دايم بنب كات بةهَاَ ٓيض     

ثيَلشدو تشطٍ كوػتبةخؤبووُةًةوة دةطتٍ  بةهَاَ ئيذى بة ٓةًوو بشِوا                                                               

 

                                                                                                                  

 



شيرين بةطوفتار   

 

 
4 

 

تٍ  طةسديوةيةن  ٓيواَ  سِواُذبيَ هةئةوةؾ  يةكةَ  بةسٓةًى  ًِة بة ثي دي ئيَف خواصياسَ  كة تواُيبيَ  

دهَتاْ و بوبيَتة ٓؤى ئاساًيتاْ بة سِةخِةكاُتاْ طةوسةَ دةكةْ  بةهَاَ  ئةطةس  سِةخِةكاْ بووُياتذةس بّ   

ئةوة ئةو كتيَبة بضووكة دةبيَتة جواُرتيّ دةطتجيَم بؤ ًّ   

تا ٓةهَةؾ  ُةكةيّ فيَش ُابني .هة كةَ و كوستيٍ ببوسْ هة كؤتايؼذا ٓةًووًاْ ثشِيّ هة ٓةهَة  وة   

 

 

 

 

 

7\11\2019                                                                                                              

   ♥      ♥  ٓةوهيَش
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قظة كشدُيةوة ثيَِاطة ًشؤظ بة قظة كشدْ يةكيَلة هة طيفاتة ٓةسة طةسةكيةكاُى طشوػتى ًشؤظايةتى ,  

بؤيةضؤْ كةطايةتيةكى ٓةية  دواُذُى كةطيَم بؤت سِووْ دةبيَتةوة كة  دةكشىَ صؤسجاس بة ضةُذ دةقةيةن   

ثوةو ثاية و بشِواُاًة ثيَوةس ُية بؤ قظة كشدْ ٓةُذىَ ووػة و دةطتةوارة ٓةْ كاتىَ هة كشيَلاسيَلى    

ُاًة ُةتبيظتوة  ٓةُذيَ كات كةطيَلى سيَم ثؤؾ دةبيِى كةُةخويَِةواس دةبيظتى هة كةطيَلى خاوةْ بشِوا  

جوةكاُى ٓةًوو ًاسِكةْ هة دهَةوة بة خؤت دةهَيَي ئاخؤ دةبيَ ضةُذة سؤػةُبريو هة قظةدا هيَضاْ بىَ بةهَاَ   

كاتيَم ُضيلايةتى هةطةأل ثةيذا دةكةى دةبيِى...   

سِووكاسى دةسةوةى صؤس دووسة هة يةكرت, كةطيئةوةى تؤ ثيَؽ بيِيت بؤ دةكشد بووُى ُية و قظة كشدْ و    

طوفتاس ػرييّ وةن ئةو طوهَة واية كة هة ُاو طةوصايي باخضةدا دةدسةوػيَتةوة وة كاتيَليؽ هيَي ُضيم   

دةبيةوة بؤُى عةػق دةدا , با ئيٌَةؾ يةكيَم بني هةو طوالَُةى ئةو باخضة جواُة    

ٓاتووة ٓةويَ بذة دووسبى هة طشري و قظةى دهَؼليَّ بؤ ئةوةىسِووى خؤؾ و طوفتاسى جواْ هة بةٓةػتةوة   

ببيتة جيَطاى دهَدؤػي خةهَلاُى تش وةن داسيَلى ثشِ بةسٓةَ و طةوص بة كة هة دووسى ضةُذيّ كيوؤًةتش   

طةوصيةكةى بذسةوػيَتةوة وة بةسوبوًةكةػي طوود بةخؽ بيَ بؤ خةهَلاُى تش .    

باون و ئةواُةى هة دةوسوبةسًاُّ هةطةهٌَاْ دةدويَّ   دايم وكاتةى هة دايم دةبني ٓةًووًاْ هةو   

تا ئةو كاتةى كة ُضيم دةبي هةوةى ووػةكاْ دةسبلةيّ ئيرت ٓةًاْ ئةو ووػاُة دووباسة دةكةيِةوة كة    

 فيَش كشاويّ , دوو جؤس دواُذْ ٓةية ئةوةي يةكةَ صؤس بة جواُى فيَشى قظة كشاوة و ًِذاهَيَم

ػرييّ كةالَ دةسدةضيَ   

 جؤسى دووةَ فيَشى كؤًةهَى ووػةى ُاػشيّ و جِيَو كشاوة ئةواُةى دةوسوبةسى بة سِق و دةُطى بةسص وةهَاًى

يةكرت دةدةُةوة  هةو ُيَواُة ئةو ًِذاهَة بيَبةؾ دةبآ هة قظةى ػرييّ و سةفتاسى جواْ ٓيض كات هة دوُياى    

 ئاساًى دا ُاري
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 طوفتاسى ػرييّ و سِوويَلى بةخؼِذة هة ٓةًوو ػويَِيَم ػلؤ و ُاصداسى خؤى ٓةية

ًشؤظة كة واى ىلَ دةكات ٓةًيؼة طوفتاس ػرييِى دسوطتلشاو ُية بةهَلو دسووطت دةكشىَ , ئاكاسيَلى بةسصى  

صوباُى بة ػرييِى بةكاس بٔيَِىَ   

 ضةُذة جواْ دةبىَ وةهَاًى ٓةًوو قظة ُاخؤػةكاْ بة ػرييِى بذةيِةوة كة تةُٔا ػةسًةصاسى بؤ كةطي

بةساًبةس مبيَِيَتةوة     

سو بى هة طةهَياْتةُاُةت ئارةهَةكاُيؽ ُةطوهَةكاْ بة ػرييّ دواْ و ُاص كيَؼاُياْ دةكشيَِة   خوُضة  

ُةسًى دةُويَِّ بةساًبةست , ئاصاسى سِؤحيَلى ػةكةت طوفتاس ػرييِى  ٓةس ٓيض ُةبآ بةػيَلى طاسيَز دةكات    

 كةطاُى ػرييّ طوفتاس حةص دةكةى  بةسدةواَ هة ُضيلتةوة بّ ضوُلة بوُياْ ئاساًى و دهَِةوايي دةدا بة ديَ

م كؤًةهَيَم طوفتاسى ػرييّ و ئاًؤرطاسى جواْ بةكاس بٔيَِى ضةُذة جواْ دةبيَ هةساًبةس ٓةهَةى ًِذاهَيَ  

 با ٓةًووًاْ هةوةدا وةن طةسوةسى ًشؤظايةتى ]حمٌذ [  )دسوودى خوداى هيَ بيَ(  بني ُةسَ وئاساَ بةخؽ

بني  و خؤػةويظتى بالَو بلةيِةوة دووسبني هة ئاكاسى خشاث و سِق و كيِة ٓةًيؼة بة خؤػةويظتيةوة   

بذويَني .    
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 ئاطاداسى ئةو ] ترية [ بة  كة هة  دةطتى خؤت  داية ثيَؽ  ئةوةى هةكةواْ دةسضيَت

 

 ًشؤظةكاْ ضةُذيّ طةدةية هةطةس ئةو صةوية دةريّ  و بة ضةُذيّ قؤُاغذا  تيَجةسِيوْ و رياُياْ ئةصًووْ

كشدية هة بضووكرتيّ دآيَِاْ دةطتياْ  ثيَلشدية طةبش طةبش ػت فيَشبووْ  تا طةيؼتؤتة ئةو سِؤرةى ئةًشِؤ   

ُايةكظاُيةكاُى رياْ وسدة وسدة ٓةوهَى يةكظاْ بووُياْ دسا بةهَاَ ......   

بيَ بايةخ هةطةأل ئةو ٓةًوو ثيَؼلةوتِة ًشؤظ دهَى بة رياْ خؤؾ ُية ئةو ػتاُةى كة دةبوو بايةخذاس بّ  

بووُة ٓاوسِيَلاْ دهَي يةكرت دةػليَِّ دايم ئاًادة ُية طويَبطشىَ بؤ كضةكةى باون ٓةطتى كوسِةكةى بشيِذاس   

دةكا بشا وةن بيَطاُة هةطةأل خوػلةكةى سِةفتاس دةكا .   

ديَ [ قظةو طوفتاسى ػرييِياْ هيَ ووْ بوة بريياْ ضؤتةوة قظة صبش و تاهَةكاْ ئيَظم ُاػليَِّ بةهَلو ]  

 ووسد و خاؾ دةكةْ وة دةُطى ئةو ػلاُة كةطيؽ ُايبيظتىَ

 ئاصاسى قاض ػلاُيَم ٓيض ُية بة بةساوسد بة ػلاُى ديَ ٓةسوةن وةن ضؤْ جةطتة ُةخؤؾ دةكةويَ بةٓةًاْ

ضةػّ ُاخ و دةسووْ توػى ُةخؤػى دةبآ صاًذاس بووُى جةطتة ضةُذ سؤريَم دةخايةُىَ بةهَاَ  بؤ ضةُذيّ   

طاأل ئةو بشيِة طاسِيَز ُابىَ كة تووػى ديَ دةبىَ .   
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طوأل هةطةس بةسد ُاسِويَ                                    -ًةوالُاى دهَاْ دةفةسًوويَ :  

ببة بة طأل دةبيتة طوهَظتاْ                                        

 

 

 

ئةطةس ئيٌَة هة خؤًاُة دةطت بةوة ُةكةيّ كة ئيذي يةكرتًةوالُا هةو دوو ديَشة ثيٌَاْ دةهيَت  كة   

ُةػليَِني و واص هةو قظة صبشاُة ُةٓيَِني ئةوة هة باخضةى رياُذا يةن طوهَيؽ ُاسِوىَ .   

 ٓةًيؼة ئاطاداسى ئةو ووػاُة بّ كة هة صاستاْ ديَتةدةس ضوُلة طةسِاُةوةى ُية وةن ئةو ئةو ترية واية كة

دةسدةضيَ وة سِةُطة دهَي ئاصيضيَلت بجيَلىَ .بة خيَشايي هة كةواْ    
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يةهة ضةػِى  فشيؼتة طشُطي بذة بةو ٓاوسِيَيةى كة  

 ٓةًيؼة هة طةهَتة ٓاوبةػى ٓةًوو طةختيةكاُتة دهَؤثة فشًيَظلةكاُت دةطشآ ثيَؽ ئةوةى بةطةس طؤُاتا 

 ووػم بيبَ....

طويَت بؤ سِادةديَشيَخؤػةويظيت ثيَ دةدات طشُطي بة بؤضووُةكاُت دةدا   

 توُذ دةطت بطشة بةو ٓةًوو ًوحيبةتة  ضوُلة ئةو جؤسة كةطاُة تايبةتّ سِةُطة رياْ دةسفةتى دووباسة

بووُةوةى كةطيَلي هةو ضةػِةت ثيَِةدات .   
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 كاغةسة ووسدة فشِيوةكاْ  كؤكشدُةوةى تاقةت ثشِوكيَِة

 

ًاًؤطتاكةى ....ًيِا بة دهَيَلى ثشِ هة غةَ ضوة الى   

 ًاًؤطتاكةى ٓؤكاسى ئةو ػجشصةيي و ديَ تةُطيةي هيَجشطي  ًيِا طةسى بةسص كشدةوةو بة غةًيَلى صؤسةوة

طةيشي ضاواُى ًاًؤطتاكةى كشدوو و ثييَ ووت كة ئةًشؤ هة كاتى ًؼت و ًشِ كشدْ ُةيتواُى خؤى كؤُرتِؤأل   

بلات و قظةى ُاخؤػي بة ٓاوسِيَلةى ووتوة .   

تى : ًاًؤطتا ًّ صؤس دأل تةُطٍ ضوُلة ئةو ٓاوسِيَيةَ كةطيَلى  بة جةسط و ًئشةباُة وة ٓةًيؼةًيِا وو  

هةطةهٍَ بووة ياسًةتيذةسَ بووة هة طؼت باسودؤخيَم بةالََ ًين طةًزة هةطةس ػتيَلى كةَ بايةخ قظةى   

ُاخؤؾ هة دةًٍ ٓاتة دةس   

كشد كة كاغةصيَلي طجى بٔيَينَ ئيِحا ثيَي ووت بيلة ًاًؤطتاكةى ويظتى واُةيةكى فيَشبلات داواى هة ًيِا  

بة ضةُذيّ ثاسضةى صؤس صؤس بضوون ًيِا ئةوةي كشد كة ًاًؤطتاكةى ووتى , ئيِحا ًاًؤطتاكةي ووتى   

ٓةًوو ئةو ثاسضة كاغةصة ووسداُة فشِيَبذات و تاكو بة ٓةًوو ػويَِاكذا بالَو ببِةوة , ئيِحا ثيَي ووت بشِؤ   

سضاُة كؤبلةوة ًيِا دةطتى كشد بة كؤكشدُةوة بة سِاكة سِاكة بةًالو بةوال سِاى دةكشد باىٓةًوو ئةو ثا   

طشوػت ٓةس ثاسضةيةكى بةاليةكا  بشدبوو ًيِا صؤس  ٓيالن بوو طةسِاوة الى ًاًؤطتاكةى و دةطتةكاُى   

ُيؼاْ دا كة تةُٔا    

 ضةُذ ثاسضةيةكى كؤكشدبؤوة ....
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ةى كشدَ ئةوةت بؤ سِووْ بلةًةوة كاتىَ ئةو قظاُةى هة صاس دةسدةضّ وةن ئةوًاًؤطتاكة ووتى ويظتٍ هةً  

ثاسضة كاغةصة ووسداُة كة بةٓةًوو طؤػةيةكذا بالَو بووُةوةو كؤكشدةوةى طةخت بوو ٓةًاْ ػت ئةو   

ووػاُةى هة صاس ديَِة دةس ُاتواُى بياْ طةسِيَِيةوة .   

ُاتواُىَ قةسةبووى دهَؼلاُيَم بلاتةوةوة ٓةُذآ كات داواى هيَبووسديَلى طادة   

 

 

 

 

 

 ٓاوسِيَ باػةكاْ ياسًةتيت دةدةْ بة دؤصيِةوةى ػتة طشيِطةكاْ كة ووُت كشدووة 

 وةن....

 صةسدةخةُةت , ئاصايةتيت , ًتٌاُة بةخؤبووُت , 

 بريت دةخاتةوة كة تؤ تةُٔا ُــى

 هة ٓةًوو طاتيَم كةطيَم ٓةية كة ٓاوسِيَطاتة
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 سِؤرةكة تةواو بوو ئةو فشؤػياسةى كة ػرييِى دةفشؤػت ضووة الي ئةو فشؤػياسةى كة تشػي دةفشؤػت 

 هيَي ثشطي بؤضى خةهَليَلى صؤس ػتياْ الى تؤ كشِي هة كاتيَم كةَ كةغ ٓاتِة الى ًّ بؤ كشِيِى  ػرييِى

ة بة صًاُيَلى تشؾ دةفشؤػى ئةويؽ وةالًَى داوة : ًّ تشػى بة صًاُى ػرييّ دةفشؤػٍ بةالََ تؤ ػرييِيةك  

 بيِيتاْ كة قظةى جواْ و سِوخظاسيَلى صةسدةخةُاوى...  ض ثةسجويَم دةخوهَقيَِىَ

 دهَةكاُيؽ بؤ كشدُةوةياْ و ضووُة ُاوياْ

ثيَويظتاْ بة كويوى طوفتاس ػرييِى و سِوويَلى خؤػة    

 

 ] ًوحظني ئةًني [
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  و عةػقةوة بطوصةسيَِني دووسكةويِةوة هةو ٓةًوو ضى دةبيَت ئةطةس ئةو رياُة بة ًوحيبةت

كاهَفاًياُة  سِةفتاسة   

 ضى دةبيَت ئةطةس بةساًبةس ٓةًوو طةختيةكاُى سؤرطاس خؤسِاطش بني

 ضي دةبيَت ئةطةس ٓةًيؼة بة طياْ وةالًَى بةُطلشدُةكاْ بذةيِةوة

 بؤ دةبىَ يةكرت بؼليَِني ؟

ة هة جيَي ٓةًوو ئةو  قظة صبش و ُاخؤػاُة طوفتاسي ػرييِىئايا ٓيض كات ئةو ثشطياسةت هة خؤت كشدوو  

ٓةُطويّ بةكاسبٔيَِني ضي دةخوهَقىَ !   

 دوُيايةن جواُى  دةخوهَقيَ... كةوُيَم ًئشةباُى دةخوهَقيَ

 بؤْ وبةساًةى عةػق بة ٓةًوو ػويَِيَلذا بالَودةبيَتةوة 

اتةي تيَيذايواص بيَِة هةو بريكشدُةوة سِةػبيِياُةت ضيَزببيِة هةو ط  

 سِابشدووت فةساًؤؾ بلة و دةطت ٓةهَطشة هة ُيطةساْ بووْ بؤ بةياُى

 ضيَزببِة هة جواُيةكاُى رياْ هة دميةُى سؤرئاوا بووْ و 

 ثةهلة صيَشِيِةى ئامساُة ػيِةكاْ

 هة بيِيِى دايلت و صةسدةخةُةى باوكت

 هة خؤػةويظتى ٓاوطةسةكةت و دةطت طشتِى ثةجنة ُةسًةكاُى كؤسثةكةت 

 ًةٓيَوة بيَبةؾ بى هةو ٓةًوو جواُية

 دهَِيابة رياْ جواْ ُابيَ ًةطةس خؤت جواْ بني بى  .
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 ًةوالُاى دهَاْ دةفةسًوويَ :                             ًشؤظ هة سيَطاى طويَيةوة قةهَةو دةبيَ

ئارةهَيؽ هة سيَطاى قوسط و ُؤػيةوة                                                                         

 

 ووػة ُاطلةكاْ ئاساًى دةدةْ بة ديَ , يةن ووػةى ػرييّ  بؤ ًشؤظ وةن ئةوة واية ثشِ  بة طلى خؤى

يؼة بة طوفتاسى ٓةُطويّخواسدُى خواسدبيَ كاسيطةسي قظة ثؤصةتيعةكاْ سِؤح و طياْ قةهَةو دةكةْ ٓةً   

ئاطا بذويَ   

 كاتيَ كةطيَم بريؤكةى تؤي دةويَ  كة ئايا ػيَواصي قزي جواُة ياْ ُا سِاطتةخؤ ًةىلَ ئةوة ُاػشيِة

طيٌاػتى ُاػشيّ كشدووة تؤ بةو ػيَواصة قظةية ٓةطتى ئةوة هةالى ئةو دسووطت دةكةى كة ئةو خؤى هة   

قزى تؤ ٓةس خؤي جواُة وة سِةُطةكةى هيَت وةػاية بةالََ ئةطةس بة ئةصةهةوة ُاػشيِة , طةسةتا ثيَي بوىَ   

جؤسة ػيَواصيَلى  تش بيبةطتى صياتش هيَت جواْ دةبيَ   

 سِةخِة ًةطشة هةو ػتاُةى كة ًشؤظ دةطتى ُية هة دسووطت كشدُى  ٓاوسِيَلةت ًةسِوخيَِة بةوةى ثيَي بوَيَى

اهَتةية .... ٓةًوو ػتيَم ئى طاهَتة ُية تؤ ُاصاُى بةوباهَاى تؤ صؤس كوستة بة بياُوى ئةوةى ئةوة ط   

قظةيةي دةيلةى ضى هة سِؤح و طياُى ئةو كةطةدا دةخوهَقيَِى  .   

 ٓةُذآ كةغ ٓةْ ػيَواصى قظة كشدُياْ ٓيَِذة ُايابة كة ُاتةويَ ضشكةكاْ تيَجةسِ بّ كاتيَ هة طةيَ ئةو

ة ٓيضت بؤ ُةكشووة  ُاخى جواْ و ػرييِى طوفتاس هةوتوويَز دةكةى , قاض بِىَ  بة طياُتا الت واية ك   

ٓةًوو ػويَِيَلى ئةو كةوُة خؤػةويظتت دةكا .   
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 صؤس جاس دةبيِني دايليَم ضؤْ قظةى سِوخيَِةس بة ًِذاهَة الطاسةكةى دةهَيَ ئةو ًِذاهَة دة ػليَِيَتةوة هة

تةًةُيَلى صؤس صووةوة واي هيَ دةكات ٓةطت بة كةًى خؤي بلات هة ٓةًوو ػويَِىَ بيَذةُطى ٓةهَبزيَشيَ   

ضوُلة ٓةًيؼة ئةو دايلة ئةو ًِذاهَةى  دةَ كوت كشد هةبةساًبةس ٓةًوو الطاسييةكاُى ئاًؤرطاسى ُةكشد و   

م دةي ئيذى دةبىَ ئاًادةيي ئةوةػتاليةُة باػةكاُى ُةخظتة بةس دةطتى  تؤ كة بشِياست دا ببى بة داي   

تيَذا بيَ هة ٓةًوو باسودؤخيَم خؤسأطش بى .   

 كضاُيَم ٓةْ هة ٓيض  كاَ ئةو ثيَذاويظتياُةياْ  كةَ ُية كة دهَياْ دةيةويَ ٓةس ػتيَم ئاسةصووي بلةْ

ديـَتة بةسدةًياْ بـةهَاَ ػةيذاي يةن ووػةى خؤػة كة بيبيظتـىَ هة دايم و باوكى هة دهَى دا صيِذاُيَم   

دسووطت بوة كة خواصياسة سؤرةن ئاصادى ببيِىَ  دهَى كضةكاْ بة تةُٔا كشاطي جواْ و ثيَوَاوى ثارُة بةسصى    

غةَ بةسدةواَ هة دهَى دا ػةثؤيَ دةدا . ُاويَ ئةو ػتاُة هةالى ئةو ًاُا ُابةخؼيَ هة كاتى  كاُياوى   

 تـؤى دايم و باون كض و كوسِةكاُتاْ فةساًؤؾ ًةكةْ ٓةًيؼة هةطةس ٓةهَة بضووكةكاْ طةسكؤُةياْ

ًةكةْ ,دةًلوتياْ ًةكةْ ٓاوسِيَياْ بّ طويَياْ بـؤ بطشْ سِاصةكاُى دهَياْ ببيِّ ئاسةصووى صؤس ٓةية هة   

طةس ثاهَجؼيت بى؟دهَى ًِذاهَةكاُتاْ ضي دةبآ ئة   

 ضى دةبـىَ هة طةهَياْ داُيؼّ طفتوطؤ بلةْ ئةوةى بة قظةى ُاخؤؾ بؤى سِووْ دةكةيةوة دةتواُى بة دوو

ووػةى ػرييِى ٓةُطويِى بؤى سِووْ بلةيةوة ....   
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ــا   خوداي طةوسة دةفةسًووىَ  ]
ً
ــاِس ُحْسن

ّ
وا ِللن

ُ
ول

ُ
(  38:البقرة [  )َو ق  

ػرييِى و سِةفتاس جواُى دةبىَ ًوطوهٌَاْ خؤى بريِاصيَِيَتةوة ُةن هةبةس  سِاصى كشدُى دهَى بةساًبةسطوفتاس   

بةهَلو هةبةس ئةوةى خوداى طةوسة داواى ] حوطّ [ى كشدووة,خوداى طةوسة طوفتاس ػرييِى خؤؾ دةويَ و   

رت بلةيّ و بة خؤػةويظتيةوةداوا دةكات كة بة قظةى ػرييّ هةطةأل يةكرت بذويَني و ضاكة هةطةيَ يةك   

طةيشى يةكرت بلةيّ .   
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 ٓةًوو بةياُيةن كة ضاوةكامن دةكةًةوة بةخؤَ دةهَيٍَ

 دةتوامن وا هة خؤَ بلةَ ئةًشِؤ دهَدؤؾ مب

 ياْ دهَتةُط مب

 دةتوامن ٓةهَبزيَشَ كاًياْ مب , دويَينَ ًشد

 طبةيِىَ ٓيَؼتا ُةٓاتووة تةُٔا يةن سِؤرَ ٓةية

 ئةًــــشِؤ

 بؤية تيَيذا دهَدؤؾ دةمب .

 ] كاسأل ًاسكع [

♥♥    ♥♥  ♥♥  ♥♥  ♥♥      

 ٓةًيؼة ئةوةت هة ياد بيَت

 طةسكةوتّ

 خؤػطوصةساُى

 ٓيَض و ثوة و ثاية

 ػتاُيَلّ كة خؤسِطم دسووطت ُابّ بةهَلو دةبىَ خؤت ٓةوهَى بة دةطت ٓيَِاُياْ بذةى

طةسكةوتِةبةسةُطاسبووُةوةى ػلظت ئةجناًى   

 ًةوةطتة هة ٓةويَ داْ ًةٓيَوَة كةغ طاسدت بلاتةوة

 ًشؤظ ضةُذى ًيَؼلى هةطةس بريكشدُةوةى جواْ

 سِابيَِيَت جئاُى ًشؤظ ئةوةُذة جواُرت دةبيَ
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 ػـاُـاصى بة بووُتةوة بلــة

 

بىَ بةوبة ٓةبووُى ٓةًـوو ئةو ػتاُةى هة تؤداية ػاُاصي بلة تؤ هةو جئاُةدا تاكى خؤتت قبوأل   

كة ٓةى ػاُاصى بلة بةو بةٓشةيي كة هة تؤ داية ػاُاصي بلة بة سِةفتاست .. بة دةطتجاكيت بة ػيَوةيةي   

ساطتـطؤيت   

 هةطةأل كةطاُيَم رياْ بلة ػاُاصيت ثيَوة بلةْ ًةبة يةدةط هة رياُى ٓيض كةغ  هةو ػويَِة بة كة بووُت

طشيِط بىَ   

كاساُةت بذة كة خةهَلاُى تش ثيَت دةهَيَّ تؤ ُاتواُى ئةوة بلةىبةٓيَض بة ٓةوهَى جذى بؤ ٓةًوو ئةو   

 بطشى صياتش هةوةى دهَت دةيةوىَ بطشى ٓةًذيظاْ ٓةهَظةوة طةست بةسص بلةوة بة ػاُاصيةوة بة سِيَطادا بشِؤ

 خؤػةويظتى ببةخؼة ضاكةياْ هةطةأل  بلة ضاوةسِيَي طتايؽ ًةبة

ةغ هة خؤت طشيِطرت ُيةصياد هة ثيَويظت طشُطى بةكةغ ًةدة ٓيض ك  

 بة بووُى ٓيض كةغ دسووطت ُةبووى تا بة ُةبووُياْ بشِوخيَي

 ػاُاسى بة خؤتةوة بلة كة كؤثي كشاوى كةغ ُي تةُٔا خؤتى

 ػاُاصى بة خؤتةوة بلة كاتىَ ثيَت دةهَيَت طوثاغ بؤ ئةوةى كة ٓةى

 

 ٓةًيؼة جياواص بة..
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يض تةُٔا خؤت ووْ دةكةىبة الطايي كشدُةوةى ئةَ و ئةوة ُاطةى بةٓ  

 با ٓةًيؼة ػتاُيَم هة تؤدا ٓةبّ كة تايبةت بّ بة خؤت

 طوىَ ًةطشة بؤ قظةى ٓيض كةغ ئةو كاسة بلة كة بة سِاطتى دةصاُى

 تؤ ُاتواُى بة دهَى ٓةًوو كةغ بى وة دهَى ٓةًواُيؽ هة خؤت سِاصى بلةى 

غ ُاتواُىَ ػويَِت بطشيَتةوة ئةوة هةبري ًةكة تؤ جياواصى تؤ جواُرتيّ و ُايابرتيِى كة  

 تؤيةكى تش ٓيض كات دسوطت ُابيَتةوة .

 

 

 

 

 

 

 بةٓيَضبة ..  كؤيَ ًةدة ..  ًةوةطتة 

 ػاُاصى بةخؤتةوة بلة , بشِياس هة دةطتى خؤتة  كة بتةوىَ خةهَم بة طةوسةيي بتبيِّ يــــاْ

.بة كةَ بايةخ و بيَ ٓيَض هيَت بشِواُّ   
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 يةكيَم هة ياطاكاُى ػلؤًةُذى ًشؤظـ 

 ئةوةية

 كةغ ُاضاس ُةكةيت طشيِطيت ثيَبذا و ٓةواهَت بجشطىَ

 كةطيَم كة بةسِاطتى خؤػى دةويَي

 بة دوات  دةطةسِيَت وةن ئةوةى 

 ػتيَلى بة ُشخى ووْ كشدبيَت

 طشُطى ثيَذاْ طيفةتيَلة دسوطت ُاكشيَ

 بؤية كةغ ُاضاس ًةكة طشيِطيت ثيَبذات 

كاتة وةن ئةو كةطةت هيَذيَت ئةو   

 كة دسةختيَلى ثالطتيلى ئاو دةدات 

 و

 ضاوةسِيَي بةسوبوًى هيَذةكات 

 

 " ُضاس قةباُى " 
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 با ٓةوهَبذةيّ خؤًاْ خؤؾ بويَ ٓةًوو ئةو طيفاتة جواُاُةًاْ خـؤؾ بوىَ كة هة ئيٌَة داية تةُاُةت

توسِةيي و طةسػيَتيةكاُى خوَمشاْ خؤؾ بويَ ئةو طاتاُةمشاْ خؤؾ بوىَ كة هة ُاو تةُيايي دا طوَ بوو   

 ُيطةساُى ئةوة ًةبة كة خةهَم ضؤْ بري هة تؤ دةكةُةوة ئةوةُذة بةطة تؤ ًتٌاُةت بة خؤت ٓةبىَ

ذة كة ٓيض  كات كؤألئةو كاساُة بلة كة دهَدـؤػت دةكةْ و ئاطوودةيت ثيَ دةبةخؼّ بةهَيَّ بة خؤت ب  

ُةدةى.....   

 بةهَيَّ بذة كة بةبةٓيَضي مبيَِيةوة  ئةطةس هة تشِؤثلى بىَ ٓيوايؽ  دابي ئةوطا ببيِة رياْ ض سِةُطيَم  دةدا

كؤُرتِؤهَى ٓةًوو توسِةييةكاُت بلة ػلؤى ئاساًيت ًةػيَويَِة سيَطة ًةدة خةهَم بة سِةفتاسة كةَ   

ةُط بلةْ ػيَواصى ئةواْ بةكاسًةٓيَِة با ٓةًيؼة طوفتاسى ٓةُطويّبايةخةكاُياْ  دةسياى ٓضست ً   

ًيَواُى طةس هيَوةكاُت بىَ , طةست بةسص سِابطشة ًتٌاُةت بةوة ٓةبىَ كة دةيلةيت خةهَم الياْ طشيِط ُية    

كة ضي دةكةيت   

 بؤية ػيَواصى رياُت ًةطؤسة بؤ ئةوةى ئةواْ سِاصى بلةى هة ٓةًوو ضشكةكاُذا خؤت بة .

 ئاطاداسى ئةو دهَة بىَ خةوػةت بة كة هة طيِةت داية بة دووسى بطشة هة سِق و كيِة دووسى خبةسةوة هةو

كةطاُةى كة ٓةًيؼة ٓةوهَى ػلاُى دةدةْ  دهَةكاُى ئيٌَة ئةٓوى  سِق و كيِة ُني بؤية    

 ئاطاداسى بة....

ةكة ضيياْ بةساًبةس كشدىهيَبووسدة بة بةهَاَ طاويولة ًةبة .... هيَبووسدة بةهَاَ هة بري ً  
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 تؤ خؤسيت  دسةوػاُةوةى خؤت ببيِة

 بِؤسِة سِووُاكى تيؼلةكاُت كاتىَ خيَضاُةكةت ثيَت دةهَيَّ

 ػاُاصيت ثيَوة دةكةيّ

 بؤ ئةواُةي كة طةيشى دسةوػاُةوةت دةكةْ

 دةبىَ هة دووسةوة طةيشت بلةْ

 ضوُلة تيِى سِووُاكيةكةت ئاصاسى ضاوةكاُياْ دةدات

 

♥♥  ♥♥  ♥♥  ♥♥  ♥♥   ♥♥  ♥♥  
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...ٓةطتةوة  

 

 ٓةًووًاْ سِؤراُيَلى خشامثاْ ٓةبووة هة طوصةسى رياُذا

 ٓةًووًاْ بة كؤًةهَى باسودؤخى درواسدا تيَجةسِيويّ

 طةس تةواوى سِؤرةكةت بة خشاثي تيَجةسِى ئةوة ٓةَ ديظاْ ٓةطتةوة طةس ثىَ

 ٓةُذىَ جاس ُائوًيَذى باأل دةكيَؼيَ بةطةستا 

 دوُيايةن ُيطةساُيت ثيَ دةدا

 هةطةيَ ٓةًوو ئةواُةؾ ئريادةى خؤت هة دةطت ًةدة

 ٓةًوو ُا ئوًيَذيةكاْ كاتني 

 هة ثاؾ ٓةًوو ٓةوسيَلى سِةػى باساُاوى سووُاكى خؤس دةسدةكةويَتةوة
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ٓةبىَ  ٓةًوواْ وةن تؤ  بةبةخت ُني خيَضاُيَلى طؼتطريياْ ٓةبيَ ٓةًوواْ وةن تؤ بةبةخت ُني ًاهَيَلياْ  

 وة ٓةًوواْ وةن تؤ ًافى ئةوةياْ ُية كة خؤياْ بشِياسى رياُى خؤياْ بذةْ بة ٓةصاساْ كةغ ٓةْ هةو

ة هة ػويَّ تو بىَصضى دةسباسةى ئةو كةطةى ٓيوا خوا ئةى ثةسِي خشاثي دا دةريّ   

هةؾ طاغى بؤ ؤوةن ت وػي ػيَشثةجنة بوة خةوْ بةوة دةبيِىَ ئةى ضي دةسباسةي ئةو كةطةى ت  

ا كة كة كاسدةكات هة طاسدى صطتاُذ ى ضى دةسباسةى ئةو ًِذاهَة دةطت تةصيوةىئة بطةسِيَتةوة   

 خةيايَ دةيباتةوة ُاو رووسيَلى طةسَ 

 طوثاغ طوصاس بة ......

دةكةْ دووسكةوة هة ًشؤظة سِةػبيِةكاْدووس كةوة هةو ٓةًوو ئةو ػتة ُةسيَِياُةى ٓيوا بشِاوت   

 ٓاوسِيَيةتى كشدْ كةطاُى سِةػبني كاسيطةسى هةطةست دسووطت دةكةْ ٓةسوةن ضؤْ بووُى دداُيَلى طاغ 

 هة تةُيؽ دداُيَلى خشاث دداُة طاغةكةؾ بةسةو خشاث بووْ دةبات

 ئةطةس هة تةواوى رياُت توػي ُظلؤو ُاخؤػي ُةٓاتى ئةوة ٓيض  كات  قةدسى سؤرة خؤػةكاْ ُاصاُى بطشة 

 ضيَزيؽ ىلَ ُابيِى 

 كاتة طةختةكاْ فيَشت دةكةْ ضؤْ هةطةس قاضةكاُت بوةطيت وة دةتلةْ بةو كةطةى كة ثيَويظتة ببى 
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 ديظاْ طوفتاس ػرييّ بة  

 

ٓؤكاسو طةختياُةى باطٍ كشد ئةوة ٓةَ ديظاْ طوفتاس ػرييّ بة  طةسِةسِاي ئةو ٓةًوو  

 كويوي ٓةًوو ئاطوودةيي و كشاُةوةى قوفوَى دةسطاى ًوحيبةت طوفتاس ػرييِية

 طةس بتةوى خؤػةويظتى ُيَو خةهَم بى ئةوة ديظاْ طوفتاس ػرييّ بة

 كاتيَم ووػةى صبشت هةطةهَذا بةكاس دةٓيَِّ   كاتيَم ئاصاست دةدةْ 

ُٔا بــيَذةُط بــة...تة  

 ئيِحا ببيِة كة ئاصاسى ويزداْ ضؤْ خةوى هة ضاواُياْ تؤساُذوة

 تؤ بة جؤسيَم باؾ بة كة ٓةس كةغ ٓةهَةى بةساًبةس كشدى ثشِ بيَت هة ثةػيٌاُى 

 ضوُلة تؤ صًاُت ثاساطت هةقظةى صبش و ُاخؤؾ 

 باػةكاْ ٓيض  كات ٓيض هة دةطت ُادةْ 

 بةهَلو هة دةطت دةدسيَّ
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 ] ٓةس هةو طاتةى ئةوة ديَشة دةخويَِيتةوة بة ئاصيضيَلت بوَآ خؤػٍ دةويَي [

 

 

واكاُت بة تةُايف تشطةوة ووػم ببيَتًةٓيَوَة ٓي  

 

 ئةطةس ٓةوهَيَلى صؤسيؽ بذةى

 ئةطةس صؤسيؽ ٓيالن و ًاُذوو بي 

 بةآلَ برتطـــى

 ئةوة ُاطةيت بة ٓيض

هة ووتِى ئةو ووػة ُةوتشاواُةى ُاخت تشغ ًشؤظ آليَ دةكات , سِيَطش دةبيَت  

 سِيَطش دةبيَ هة دةطت ثيَلشدْ بؤ بةدئيَِاُى خةوُةكاُت

 ئةطةس دةطت ٓةهَِةطشى هة تشطاْ 

 ئةوة ٓةًوو سِؤر ٓيواكاُت بةبةسضاوتةوة ٓةهَذةوةسْ

 بويَشبة , ٓةوهَبذة , صاأل بة بةطةس تشطةكاُت 

ةطةأل ُاخى خؤتذا بلةىبؤ ئةوةي بةطةس تشطا صاأل بيت دةبيَت قظة ه  

َبوَيَ ًّ دةتوامن ئةوة بلةبة خؤت   
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 ثالُت ٓةبيَ , كاتيَم تةسخاْ بلة بؤ ئةو ػتةى ٓةوهَى طةسكةوتِى دةدةى

 بةسةُطاسى ٓةًوو ئاطتةُطةكاْ ببةسةوة 

 ئةطةس ػلظتيؼت ٓيَِا 

 ٓةطتةوة

 ٓةَ ديظاْ ٓةوأل بذةسةوة 

 هةُاوبشدُى تشغ بويَشيت ثيَذةدات 

ُةوةطتى هة ٓةويَ داْكة   

 تشغ هة طةسكةوتّ طةسةتاى ػلظتة

 

 

 

 

 ئةو طيَ خاهَة ثةيشِةو بلة بؤ ئةوةى تشغ ُاخت ثةُط ُةدا 

 

 ًةتشطة

 ًةتشطة

 ديظاْ ًةتشطة
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 ئةوجاسةياْ با طوفتاسة ػرييِيةكاْ هة ٓاُذاُذا ببيِيِةوة بؤ ئةواُةى تشطياْ ٓةية و ٓةوهَيؽ دةدةْ

طةسكةوتوو بّ   

يَم داواى ئةوةى ىلَ كشدى ياسًةتى بذةى هةو ثشِؤرةيي كة هة ًيَؼلى داية ياْ كاسى هةطةس دةكات طةس كةط
 بةآلَ

تشطى ٓةية..   

 تؤ ببة دةسطايةكى ٓيوا بؤ ئةو 

 ٓةتا ئةطةس ئةو ثشؤرةيةػي قوسِغ و صةمحةت بآ ,ثيَي ًةهَىَ ئةوة صةمحةتة تؤ ُاتواُى

 ٓةتا ئةطةس بة كشدةوة ُةتواُى ياسًةتى بذةى 

 بريى خؤت خبةسةوة كة طوفتاسة ػرييِةكاْ هة ٓةًوو كاتيَلذا ٓيوا بةخؼّ

 قظة ئةسيَِيةكاْ صؤس ثيَويظنت و كاسيطةسي دسووطت دةكةْ  وةن ئةوة واية بةػيَم هة كاسةكةيت

بؤ ئاطاْ كشدووة    

طةسدووُة بة ٓؤى تؤوة ٓةطت بة ٓيَض و ًتٌاُة بلة   ضةُذة ُايابة كةطيَم هة ُيَو حةػاًاتى ئةو   

 

 

 

 

 

 

 

 



شيرين بةطوفتار   

 

 
29 

 ُاخت ثشِ طويَ بيَت

 ٓيَِذة طوأل هة ُاخت دا بشِويَِة كة هة صًاُتذا طوأل بوةسيَت

 ضاوةكاُت سِةُطى طوأل بطشيَت

 هة دةًاسةكاُتذا بؤُى طوأل ثياطة بلات 

 خؤت ببة بة خوُضة و خوُضةيةكيؽ بة 

 هة باخى ٓةًوو دهَيَلذا 

 بة دسِن بووُت

 ُاطةيت بة ٓيض

 دسِكةكاْ هة ُاختذا ًةثاسيَضة 

 دسِكةكاْ دأل بشيِذاس دةكةْ

 دةًاسةكاُت دةبشِْ

 ٓةُاطةداُت  طةخت دةكةْ

 ٓةُطاوةكاُت سِادةطشة

 ًشؤظةكاُت ىلَ بة دووس دةطشْ

 وةن طوأل بة... 

 ٓةًوو بةٓاسيَم وةسصيَلى ُوآ تاقيبلةوة

 سِوخظاست دووباسة دسووطت كةوة و 

 بؤُيَلى تاصة , جواُيَلى تاصة , ُاخيَلى تاصة بشِويَّ

 طوأل بة و طوأل بضيَِة
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 ئةو ضةُذ ديَشة ُاواصةية كة دوُيايةن جواُى ٓةهَطشتوة ُاخ دةكات بة طوهَظتاْ 

 ػرييِى ػةكشى هيَ دةضؤسِىَ

كؤتا با طوفتاسةكاُى ٓةُذة ُاطلّ حةصت دةكشد سؤًاُيَلى بيَ  

 ضةُذة حةصَ دةكشد ئةو ضةُذ ديَشة ُاصداسة ٓى ًّ باْ

 دةبآ ئةو كةطة ضةُذة ٓةطت جواْ و سؤح ػرييّ بآ 

 حةصَ دةكشد بضامن ُووطةسى ئةو ضةُذ ديَشة كيَية بةآلَ بةداخةوة هة ػويَِيَلى بىَ ُاوُيؼاْ خويَِذًةوة

 

 

 

 

 

 

طاُى تش  بلة , بؤ ئةوةى هيَويَلى جواُت ٓةبيَت ] بؤ ئةوةى ضاويَلى جواُت ٓةبيَت طةيشى جواُى كة  

 تةُيا ووػةى جواْ و ًئشةباُـى ثيَ دةسبشِة , وة بؤ ٓاوطةُطى هةطةأل  صاُظت بشِؤ

 كة ٓيـض كات تةُيات ُاكات[

{ئؤدسى ٓيَجبيَشْ  }  
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 وةن طوهَة بةيبووْ بة 

جواُى بةخؼةس بة كاتيَم هة دووسى ضةُذيّ كيوؤ ًةتشةوة طةيشت دةكةْ     

 ػيفا بةخؼةس بة كاتىَ داواى ياسًةتيت هيَ دةكةْ 

 بؤْ و بةساًة بآلوبلةسةوة كاتآ باوةػى ًوحيبةتياْ بؤ كشديةوة

 

 ♥♥  ♥♥  ♥♥  ♥♥  ♥♥  ♥♥  ♥♥   ♥♥   ♥♥   ♥♥   ♥♥   ♥♥  
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طشيِط بىطشيِطى ثيَذةس بة تا   

 

 طشيِطى ثيَذاُةكاْ ٓةهٌَةطشْ بؤ دوايي

 ئيَظتا دةطت ثيَ بلة , ٓيض  كات دسةُط ُية بؤ دةطت ثيَلشدْ

 خؤػةويظتى ببةخؼة ...

 عةػق بآلوبلةوة

 طشيِطى ثيَذاُةكاْ ٓةأل ًةطشْ بؤ دوايي

 دوايي دةبآ بة غةَ

 دةبيَت بة ُيطةساُى 

 دةبيَت بة ثةػيٌاُى

بلة , ثيَي بوَيدةطتةكاُى دايلت ًاض   

تؤَ بة تةواوى ئةو سِةجناُة خؤؾ دةوآ كة بؤ ًِت كيَؼاوة   

 توُذ باوكت هة باوةؾ بطشة , ثيَي بوَآ

 تؤَ بة ئةُذاصةى ٓةًوو ئةو تاهَة طـجياُة خؤؾ دةوآ كة بؤ ثيَطةياُذُى ًّ طجيت كشدووة

 دةطتةكاُى ٓاوسِيَلةت توُذ بطوػة , ثيَي بوَي

كةطاُة خؤؾ دةوآ كة سِقياْ هيَتةتؤَ هة جيَي ٓةًوو ئةو   

 بشِؤ ديذاسى ٓةًوو ئةو كةطاُةى كة سِؤراُيَم بة يةن طوفتاسى ػشيِيؽ بآ ياسًةتى داوى

 بؤى دووثات بلةوة كة خؤػت دةوىَ

 ئةوة هة ياد ًةكة سؤريَم ديَت دةسفةتى ٓيض كاَ هةًاُةت ُابآ  ... بؤية ئيَظتا دةطت ثيَبلة !
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 طشيِطى ثيَذاْ يةكيَلة هة ثاسضة طشيِطةكاُى طوفتاس ػرييِى 

 ئةطةس بتةوىَ دةطت بةوة بلةى كة طشيِطى ثيَذاُةكاْ دةسبربِي

 ئةوة ثيَويظتت بةوةية طوفتاست ػرييّ بلةى , بة ػرييِى ٓةُطويِةوة بة ئاصيضاُت بوَآ

ووُت ٓةية . كاتآ هة ُضيلٌى] تؤَ خؤؾ دةوآ , بوُى تؤ بؤ ريامن طشيِطة , ضةُذة باؾ بوو كة ب  

ئاساًى دةدةى بة سِؤحٍ [    

  

 طشيِطى ثيَذاْ ثةيوةُذيةكاْ ثتةو دةكات ... دايم ٓةطت دةكات ضةُذة طشيِط و خوػةويظتة بؤ

سؤهَةكاُى باون ٓةطتى ًاُذوويَتى دةسِةويَتةوة كاتآ ئةو ٓةًوو طشيِط ثيَذاُة دةبيِآ   

ات كاتآ خؤى هة ُيَو ئةو ٓةًوو طشيِطى داُة دةبيِيَتةوةٓاوسيَ ضةُذة ٓةطت بة كةيف خؤػي دةك  

طاأل دةريّ ياْ 05ٓيض  كات يةكرت ئئٌاي ًةكةْ كةمساْ ُاصاُني كة ضةُذ طاأل دةريّ كةطاُآ ٓةْ   

ٓةًاُة تةُٔا يةن طاأل تةًةْ دةكا دةبَيَتة ثةثوهةو بةسةو بةٓةػت باأل دةطشيَت   

صؤسى هة ريَش دةطتة  كة خؤػةويظتى ببةخؼيَ طشيِطى بذاتطايَ دةرى دةسفةتيَلى  05ئةو كةطةى   

بة ئاصيضاُى   

 ضاكة بلات هة طةأل خةهَلى , دةسفةتيَلى صؤسى ٓةية تا بة ئةصيضاُى بوَيَت خؤػٍ دةويَّ

 با ريامناْ بة سِق و كيِةو ئئٌاي كشدْ بة سِيَ ُةكةيّ  ضوُلة كاتآ سِةؾ

بة سِيَ ُةكةيّ  ضوُلة كاتآ سِةػةباى ًةسط ٓات با ريامناْ بة سِق و كيِةو ئئٌاي كشدْ   

 جطة هة ثةػيٌاُى ٓيضى تش هةطةيَ خوَت ُابةى 
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ثةًةيى   

 

 ًاًؤطتاى ٓوُةس ٓاتة رووسةوة داواى هة قوتابيةكاْ كشد كة دةفتةسى ٓوُةس خبةُة طةس تةختةكة 

 ئةو ويَِةيي كة هة خةياهَياُة بيليَؼّ

 ٓةس ٓةًوو قوتابيةكاْ دةطتياْ كشد بة ُيطاس كيَؼاْ و خةسيلى ويَِةكاُيِاْ بووْ 

 ًاًؤطتاكة يةن يةن دةضوة الى قوتابيةكاْ ٓؤكاسى كيَؼاُى ويَِةكةى ىلَ دةثشطني

 يةكيَلياْ ويَِةى ػاخ و تاظطةى كيَؼابوو

 يةكيَلى تشياْ ويَِةى طوهَى كيَؼابوو

كيَؼابوويةكيَلى تشياْ ويَِةى تؤثيَلى   

 هةُاو ئةو ٓةًوو جةجناهَيةى ثؤي قوتابيةكى صؤس ٓيٌَّ طةسجنى ًاًؤطتاكةى سِاكيَؼا 

 ًاًؤطتا ضوة الى ثيَي ووت ئةو ويَِةية ضية كيَؼاوتة 

 ووتى ئةوة  ويَِةى بةسديَلى ثةًةيية

 ًاًؤطتا ووتى ُاوت ضيية؟

  [ةكضة ريلةهَةكة بة ُاصةوة طةسى بةسص كشدةوة ووتى : ُاوَ] ثةهني

 ًاًؤطتاكة ووتى ثةهني ضةُذة ُاويَلى دهَدواص و ُايابة 

 ئيِحا ووتى باػة بؤضى هة ُاو ئةو ٓةًوو جواُيةى طشوػت بةسديَلت  ٓةهَبزاسد كة ويَِةى بليَؼى ئةى

؟بؤضى ثةًةيي  
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تةثةهني ووتى : ًاًؤطتا طياْ ئةو كاتةى ٓةًوو دوُيات بة جواُى بيِى ئةو كات بةسدةكاُيؽ دةبيَ    

يةكيَم هة جواُيةكاُى طشوػت هةالت ًِيؽ سةُطى ثةًةيٍ بة ػايظتةى ئةو ٓةًوو جواُية صاُى    

طاهَة ! 2ًاًؤطتاكة طةسى طوسًِا هةو وةآلًة جواُةى ثةهني كة تةُٔا   

 

 

 

 

 بريبلةوة ئيٌَة ٓيض كات هة جواُى بةسدةكامناْ سِواُية؟

ةٓا بةسدى جواُى تيَذاية؟ ئايا ٓيض كات بريًاْ كشدؤتةوة ئةو جئاُة ٓةصاس  

 ئايا ٓيض كات هة جواُى دميةُى ػةبةُطت سِواُية كة دواي باساْ باسيّ دةسدةكةوىَ ؟

 ئايا ٓيض كات ضيَزت هة سِيَزُة باساْ و هيَضًة باساْ بيِيوة ؟

دةكات؟ئايا ٓيض كات ضيَزت هة ياسى كشدُى ئةو ًِذاهَة بيِيوة كة بة دةطتةكاُى سووخظاسى خؤى تؤصاوى   

 ئةو ٓةًوو ػتة هةو دوُيا بىَ ئةُذاصة فشاواُة سِوو دةدات ئايا ٓيض كاَ هةو دياسداُة طةسجنتى سِاكيَؼاوة !
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 كاتيَم ٓةهَةيةن دةكةى تةُيا طيَ ػت ٓةية 

لةى ...ُثيَويظتة بيا  

 داُيجيَذاُىَ , هيَوةى فيَشبة , دووباسةى ُةكةيتةوة .

 ] ثؤي بشاياُت [

 

ةــةهَــٓ  

 

 هةو كاتةى بؤ يةكةَ جاس بة ثةجنةكاُت قةهَةًت طشت ضةُذيّ جاس ٓةهَةت كشد تاوةكو فيَشى ُووطيِى

ثيتةكاْ بووى , كاتيَم هة تاقي كشدُةوةى قوتاخباُة هةيةكيَم هة ثشطياسةكاْ ٓةهَةت كشد بةو ٓؤيةوة   

منشةى تةواوت ُةٓيَِا بةآلَ هةو ٓةهَةيةوة وةآلًة سِاطتةكةت صاُى.   

ذىَ كات ثيَويظتةٓةهَة بلةى بؤ ئةوةى ببى بة ًشؤظيَم بة دواى سِاطتى ٓةهَةكاُت دا بطةسِيَيٓةُ  

 بٔيَوَة ٓةهَة بلةى تا فيَش ببى

 ٓةًوو صاُيِيَم هة ٓةهَةوة دةطتى ثيَلشدووة 

 بةآلَ ًةٓيَوَة ٓةهَةكاُت ٓةس بة ٓةهَةيي مبيَِِةوة 

دةطت ثيلشدُت ٓةهَةت تيَذا كشدووة ئةصًووْ وةسطشة هة ٓةًوو ئةواُةى هة طةسةتايي  

 تؤ بؤ ئةوة دسوطت ُةكشاوى ٓةًوو رياُت بؤ فةسآةَ بلشىَ

 هيَ طةسِيَ با ػلظت بيَِى  با ٓةهَة بلةى با ُائوًيَذ بي

 ئةواُة دةتلةْ بة ًشؤظيَلى بةٓيَض  

 كاتيَم خؤت ٓةهَة دةكةى ئةوةؾ بؤ كةطاُى تش بة ػايظتة ببيِة
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ساًبةس كشدى هيَياْ ببوسةكاتيَم ٓةهَةياْ بة  

 ٓةوأل ًةدة ٓةًاْ ٓةهَةياْ بةساًبةس بلةيت

 طةس وابآ ٓيض جياواصيةكت ُية هةطةأل ئةواْ 

 ٓةهَة بة ٓةهَة ضاسةطةس ُاكشىَ

 

 

 فشوغى فشوغضاد دةهَىَ

 

 دهَت بتةكيَِة 

ٓةهَةكاُت  كةوتِة طةس صةوى ًةٓيَوة ٓةس هةوىَ مبيَِِةوةكاتيَم   

ٓةهَة كاُت دا تةجشوبةيةن بليَؼة دةسةوةتةُٔا هة ُيَو   

 بيدة ضواس ضيَوة و بيذة هة ديواسى دهَت 

 ٓةهَة كشدْ ٓةهَة ُيية , هة ٓةهَةدا 

 ًاُةوة ٓةهَةية !
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 ُيوَظؤْ ًاُذياَل دةهـَيَ:

ُاُيَمسِؤريَم هةطةأل ضةُذ ثاطةواُيَم كة بة جى و بةسطيَلى طادةوة حةصَ دةكشد هة ضيَؼتداُةيةكى ػاس   

بةيةكةوة خبؤيّ , كة ضوويِة رووسةوة داُيؼتني طاسطؤُى ضيَؼتداُةكة ٓات و ٓةس كةطة و خواسدُى خؤى   

ثيَ طووت دواى كةًيَم خواسدْ ٓات و دةطتٌاْ كشد بة ُاْ خواسدْ هة طوضيَلى سِيَظتوسِاُت كة كةطيَم   

و طومت ئةو ثياوةى ئةو طووضةو بؤ بيَِةداُيؼتبوو صؤس  ػجشصة بوو , يةكيَم هة ثاطةواُةكامن باُط كشد    

طةس خواُةكةَ و باُطى بلةْ   

 ثاطةواُةكامن طةسياْ طوسًِا يةن هة ثاطةواُةكامن ضوو بؤ الى ثيَي طووت فةسًوو بةسِيَضَ ئةو ثياوة حةص

دةكات هةطةهَى داُيؼيت و خضًةتت بلات   

واسدْ و ُة ًّ قظةَ كشد و ُة ئةويؽكابشا ٓات و ئةويؽ خواسدُى خؤى ٓات و دةطتٌاْ كشد بة ُاْ خ  

قظةي كشد , بةآلَ ػوَةراوييةكى  صؤس بة سِوخظاسييةوة دياس بوو كابشا خواسدُةكةى تةواو كشد و طوثاطي    

 كشدَ و سؤيؼت ,ثاطةواُيَلٍ ثشطى

صى وبةسِيَضَ ٓةسضةُذة دةعوةتى جةُابتاْ بوو بةآلَ ئةو ثياوة هة كاتى  ُاْ خواسدْ دا دةطتةكاُى دةهةس  

 سِةُط و سِوخظاسى و باسى دةسووُى تيَم ضوو بوو

 ًاُذيَال وةآلًى دايةوة و طووتى دةصاُّ ئةوة كىَ بوو ثاطةواُةكاْ ووتياْ ُةخيَش , ًاُذيَال ووتى ئةوة ئةو

كةطةية كة كاتيَم صيِذاُى بووَ وة هة ُاخؤػرتيّ باسى دةسووُى و طةسًا بشطييَتى و بيَدةوى و ئاصاسى    

دا بووَ ٓاواسَ دةكشد تةُيا بؤ ثةسداخيَم ئاو تةُيا ثةسداخيَم ئاو  جةطتةيي  

 ئةو كابشاية ئةو كةطة بوو ثاطةواُى صيِذاُيةكاُى دةكشد

 ٓةسجاسيَم ٓاواسَ بلشداية بؤ ئاو ئةو دةٓات ًيضى دةكشد بة طةسو دةَ و ضاوًذا
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 ئيَظتا ًِى ُاطييةو بؤية وا باسى دةسووُى تيَم ضوو 

ثيَي بوَيٍَ ًّ ٓةهَة بة ٓةهَة سِاطت ُاكةًةوة و ُةبووَ بة طةسوَكيؽ بؤ ئةوةى تؤهَةتاْ هيَحةصَ كشد   

بلةًةوة   

 بؤ ئةوةى خضًةتاْ بلةَ و بة ٓةًووًاْ والَت بةسةو ثيَؼةوة بةسيّ 

 ئايِذةيةكى ثاكرت و طةػرت و جواُرت بِيات بِيَني 

 

[ُيوَظؤْ ًاُذيَال]  

 

 

 

 

هة رياْ ُةكـشدووة ئةو كةطةى ٓيض ٓةهَةيةكى   

 ٓةسطـيض ٓيض  ػتيَلى ُويَي تاقيِةكشدؤتةوة

[ئةهبيَشت ئةُيؼتايّ]  
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 هة كاتآ ٓةًووًاْ ًةحلوًني بة ٓةهَة كشدْ كةواتة بٔيَوة ٓةهَة بلةى  دؤسِاْ قبويَ بلة بؤ ئةوةى ضيَز هة

طةسكةوتّ ببيِى, كاتيَ ويظتت فيَشي صًاُيَلى بياُى ببى...   

ى قظةى ثيَ بلةى قظة بلة با ٓةهَة بلةى تؤ هةو ٓةآلُةت  فيَشي دةطتةوارة  سِاطتيةكاْ ًةتشطة هةوة 
 دةبي

 كاتيَ دةتةوىَ طيٌيِاسيَم ثيَؼلةؾ بلةى ًةتشطة هةوةى هة ُاو ئاثؤساى ثؤهذا ٓةهَة بلةى با ٓةهَة بلةى

تش رياْ بلةى صياتش ٓةهَةئةو ٓةهَةية وات هيَ دةكات جاسيَلى تش صؤس باػرت خؤت ئاًادة بلةى ضةُذى صيا  

دةكةى و ئةصًووْ هة ٓةهَةكاْ وةسدةطشى    

 وة كاتيَليؽ ٓةهَةت بةساًبةس كشا ئةو كةطة بةيةن جاسى ًةطشِةوة هة رياُت بةهَلو هيَي ببوسة بةآلَ 

 ئةصًووْ وةسطشة هة ٓةهَةكةى هةبري ًةكة ئةو ٓةهَةية ضي بوو بؤ ئةوةى ُةتواُّ ٓةًاْ ٓةهَةت بةساًبةس

بلةْ   

 بةآلَ ٓيض  كات ....ٓيض كات ٓةهَةيةن ُةكةي طةسِاُةوةى ُةبىَ

 : ٓةُذآ ٓةهَة ٓةْ ضان كشدُةوةى ُية بةهَلو دوُيايةن ثةػيٌاُى و دةسدت ثيَ دةدةْ بؤ منووُة

 تؤ دةطتت بضيَتة كوػتِى كةطيَم ئايا بةوة دةوتشىَ ٓةهَة؟ ئايا ضان كشدُةوةى ٓةية ؟

هةُاوبشدُى كةطيَم بيَ بةؾ كشدُى سؤحيَم هةو رياُة كة وةن ئيٌَة ُةخيَش ئةوة ثيَي دةوتشىَ  

 حةصى دةكشد بطات بة خةوُةكاُى
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 دايلٍ جواُرتيّ ئافشةت بوو كة هة ريامنذا 

 بيِيوًة , بة ٓةًوو بوومنةوة قةسصداسى دايلٌٍ

 ٓةًوو طةسكةوتِةكاُى ريامن دةطةسِيٌَِةوة بؤ 

 ئةو ثةسوةسدة و ئةخالَقى و جةطةدى و 

 سِؤػةُبريييةى كة هة ئةوَ وةسطشتووة

[جؤسج واػِتؤْ]  

 

 قـةدسيـاْ بـضاُة

 

 ٓةًوو ئةو ضشكاُةى كة تيَيذا ثيَلةُيوى 

 ٓةًوو ئةو سؤراُةى كة تةُذسوطت بووى

 ٓةًوو ئةو ٓةفتاُةى ثياطةيةكى ثشِ ضيَزت بةسِىَ كشدووة هة طةيَ ئاصيضيَلت

ئةو ًاُطاُةى طةػتيَلى ُايابت بةسِىَ كشدووة هةطةيَ خيَضاُةكةتٓةًوو   

 ٓةًوو ئةو طاآلُةى ُيطا ثشِ طؤصةكاُى دايلت و باوكت هةبةس ضاواُت بووُة

 قةدسياْ بضاُة

 قةدسى ٓةًوو ئةو طاتاُةى بضاُة كة ثشِ بةديَ ثيَلةُيوى و ٓةطتت كشدووة دهَدؤػرتيّ كةطي 

داُيؼتِاُة بضاُة كة هةطةيَ ئةو كةطاُة بةطةست بشدووة بةػيَم بووُة هةقةدسى ٓةًوو ئةو طةػت و   

رياُت   

ٓةطتت كشدووة كة ضةُذة طشيِطى و ضةُذة خؤػةويظتى   

 

 



شيرين بةطوفتار   

 

 
42 

 

 قةدسى ٓةًوو ئةو قظة و طوفتاسة ػرييِاُة بضاُة كة دايم و باوكت بؤ دهَدؤػى تؤ كشدووياُة 

وْ و ُةبووْ ٓةوهَياْ داوة تؤ ٓةطت بةكةًى خؤتٓةًيؼة باوةػى ًوحيبةتياْ بؤ كشدوويةوة  هة بو  

ُةكةى و ُةياْ ٓيَؼتوة هة ٓيضت كةَ بيَت , خواسدُةكةى بةسدةَ خؤياْ بؤ تؤ داُاوة ػةواْ بة طلى   

بشطيةوة خةو بشدووُويةتةوة , قةدسى ٓةًوو ئةو ػتاُة بضاُة كة تؤ خاوةُياُى ٓةًيؼة طوةيي ئةوة   

ٓةية و ًّ ُيٌة , ئاوات بة رياُى كةغ ًةخواصة ضوُلة ػويَِةكةت بةًةكة بؤضي ٓاوسِيَلةَ ئةوةى    

بةتاهَي دةًيَِيَتةوة    

 ئةوة بضاُة كةطاُيَليؽ ٓةْ ٓيوا بة رياُى تؤ دةخواصْ
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 دةسٓيَِةسى طةوسةى طوسى ]ًظتةفا عةقاد[ دةهَيَت :

 

ٓةهَةَ دواى ئةوةى دايلٍ ٓةػت دسؤى هةطةيَواَ دةصاُى دايم ٓةسطيض دسؤ ُاكات بةآلَ بؤَ دةسكةوت ًّ   

ئةوةؾ ئةو ٓةػت دسؤيةى دايلٍ كة هةطةيَ ًِى كشدووة تا بضاُّ دايم ضؤْ دسؤ دةكات كشدَ   

 

خواسدُى ثيَويظتٌاْ ُةبوو بيدؤيًّّ هة خيَضاُيَلى صؤس ٓةراس هة دايم بووَ , بة ًِذاهَى صؤس جاس   

دايلٍ بةػةكةى خؤى دةكشدة ُاو قاثةكةى ًِةوة  و دةيوت تؤصيَم بشجنٌاْ دةطتلةوتباية ٓةسكاتيَم   

بشجنةكة خبؤ ًّ بشطيٍ ُية! كوسَِ ٓةًوو   

  

 

 كة تؤصيَم طةوسةتش بووَ دايلٍ دةضوو هة ضؤًيَلى ُضيم ًاهَى خؤًاْ ًاطي سِاو دةكشد صؤس جاس ٓيضى دةطّ

طةسِايةوة ًاهَةوة و ئاًادةى كشد وُةدةكةوت ,جاسيَلياْ بةخت ياوةسى بوو دوو ًاطي سِاو كشدبوو خيَشا    

ًاطيةكةى خظتة بةسدةًى ًّ كاتيَم ًّ ثاسضةيةكٍ دةخواسد ئةو ثامشاوةكةى ًِى ٓةهَذةطشتةوة ٓةسدوو   

دهٍَ ثيَي طووتا ًاطييةكةى تشَ بؤ داُا ومت داية طياْ ئةًة خبؤ , بؤى طةسِاُذًةوة و وتى كوسَِ دةخيواسد   

ُية!حةصَ هة ًاطي  خؤت بيدؤ ًّ   

  

 طةوسةتش بووَ و دةبوو بضٌة قوتاخباُة بةآلَ ثاسةى ثيَويظتٌاْ ُةبوو بؤ خةسجى قوتاخباُة ُاضاس 

هةطةأل  دوكاُيَلى كوتاهَفشؤؾ سِيَلةوتبوو كة كوتاهَى بؤ بفشؤػيَت بة كؤأل كوتاهَى بةطةس ًاهَةكاُذا دايلٍ  

و كشِيَوة بوو دايلٍ دسةُط  كةوت ًِيؽ سِؤيؼتٍ  ثيَي دةفشؤػنت , جاسيَلياْ صطتاْ و باساْ بوو دةطيَشِا و   
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كؤآلُةكاْ طةسِاَ بيِيٍ هة كؤآلُيَلذاية و باساْ ٓةًوو الػةى تةسِ كشدووة   دوايذا بة  

طبةيِآ ئةواُةى ًاوة بياُفشؤػة  وومت داية طياْ طةسًاية و دسةُطة و تؤؾ ٓيالكيت وةسةوة ًاهَةوة و  

وتى كوسَِ خةًت ُةبيَ ًّ ًاُذوو ُيٍ !   

 

 سِؤريَلياْ دوا تاقيلشدُةوةًاْ بوو هة خويَِذُطة, دايلٍ طووس بوو هةطةس ئةوةى هةطةهٌَذا بيَت 

 ًّ ضووًة رووسةوة و ئةو هة دةسةوة هةبةس ئةو طةسًاية وةطتا بوو ضاوةسِواُى ًِى دةكشد, كة ٓامتة دةسةوة

خودا طةسكةوتووت بلات,دةبةيةكى بضوون ئاوى ثيَبوو ثيَيذاَ ًِيؽ هة باوةػي طشمت و ثيَي وومت هة   

ثةالًاسًذا و دةطتٌلشد بة خواسدُةوةى ضاوَ ضوة طةس ُيطاكاُى دايلٍ كة ئاسةقى ثيَذا دةٓاتة تيِويَتيذا   

ئاوةكةَ ثيَذا و ومت داية طياْ تؤؾ خبؤسةوة , وتى كوسَِ بيدؤسةوة ًّ تيِوَ ُية ! خواسةوة   

 

 

بوو ٓةَ باوكٍ كؤضي دوايي كشد ٓةًوو بةسثشطياسيَتييةكة كةوتة طةس ػاُى دايلٍ خؤى ٓةَ دايمكة   

حاهٌَاْ خشاث بوو ًاًيَلٍ ٓاوكاسى دةكشديّ و خواسدُى دةدايِىَ , دساوطيَلاْ بة دايلٌياْ ووت بؤباون    

خؤػت طةجنيت , دايم سِةتى ُاكةيتةوة و ثياويَم ٓةبيَت ئاطاى هيَتاْ بيَت و خةسجيتاْ بليَؼيَت و ػوو   

ٓاوطةسطريى بلات و وتى ًّ ثيَويظتٍ بة خؤػةويظتى ُية ! كشدةوة   
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 خويَِذمن تةواو كشد و هة صاُلؤ دةسضووَ كاسيَلى تا سِادةيةن باػٍ دةطتلةوت, ومت ئيرت كاتى ئةوةية

بوو و طةسِاُى ُيَو كؤالَُةكاُى ُةًاثؼوو بذات و ًّ خةسجى ًاهَةو بليَؼٍ هةو كاتةى دايلٍ تواُاى  دايلٍ   

باصاسِ ًيَضيَلى داُا بوو طةوصةى هةطةس دةفشؤػت ٓةسضةُذَ كشد واصى هة كاسةكةى ُةٓيَِا, بؤية هة ُاو   

ًووضةكةَ بؤ تةسخاْ كشد بةآلَ وةسى ُةطشت و وتى كوسَِ ثاسةكاْ ٓةهَطشة بؤ خؤت و تؤ بةػيَم هة   

خؤَ ثاسةَ ٓةية !ًّ بةػي  ثيَويظتت ثيَي دة بيَت    

 

  

هة ثايَ ئيؼةكةًذا دسيَزةَ بة خويَِذُيؽ دا و ًاطتةسَ وةسطشت, بة ٓؤيةوة ًوضةكةَ صياد بوو و ثوةػٍ   

بووةوة ,ئةو كؤًجاُياى كاسَ هيَذةكشد داواياْ هيَلشدَ بضٌة هقى طةسةكى كؤًجاُيا هة ئةهٌَاُيا هةوىَ بةسص   

كاس بلةَ    

خةوُيَلى هةًيَزيِةَ ديَتة دى و ريامن خؤؾ دةبيَتًِيؽ صؤس دهَدؤؾ بووَ كة   

 سِؤػتٍ و خؤَ سِيَلدظت و ُاسدَ بة ػويَّ دايلٌذا تا بيَت هةطةيَ ًِذا بزي , بةالََ هة تشطى ئةوةى طشفتٍ بؤ

دسوطت بلات ُةٓات و وتى كوسَِ ًّ ُاتوامن ئيَشة بةجيَ بيَوٍَ و حةصَ هة رياُى خؤػى ئةوىَ ُيية!   

 

وو و توػي ُةخؤػي ػيَشثةجنة بوو ًِيؽ ويظتٍ هةالى مب , بؤية كاسةكةَ جئَيَؼت ودايلٍ ثري ب  

الى بيِيٍ صؤس الواص بووة و ُةخؤػى صؤسى بؤ ٓيَِاوة و ئةو دايلةى جاساْ ُيية طةسِاًةوة بؤ   

وامنذاُةػتةسطةسمياْ بؤ كشد بةالََ باػرت ُةبوو , كة بيِيٍ بةو حاهَةوة خؤَ ثيَِةطرياو فشًيَظم بة ضا  

خواسةوة ,بةالََ ئةو ويظتى دهَِةوايي ًّ بلات و وتى: كوسَِ خةفةت ًةخؤ ًّ باػٍ و ٓةطت  بة ٓاتة   

.دواى ئةوةى واى ثيَومت ضاوةكاُى هيَلِا و ئيرت ٓةسطيض ُةيلشدةوة .,   ئاصاس ُاكةَ   

 ئةطةس تا ئيَظتا دايلت هة رياُذا ًاوة ئاطاداسى بةو قةدسى بضاُة 
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ثاسضةيةكى طةوسةى رياُة و رياُت ثيَذةبةخؼيَدايم   

 

 

 

 

  

 دةطتة ًاُذووةكاُى باون بطوػّ و

 ًاضي بلةْ بة الطاييلشدُةوةى ئةوَ  و ئةو ػلؤى باون ًةػليَِّ طوةيي

 ًةكةْ هةوةى بؤ ئةوةى تؤ ُيتة كةطاُى تش ٓةياُة

 هة كاتىَ ػةو و سِؤر باون بؤ تؤ كاسدةكات
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سِؤًى دةفةسًوىًَةوالُاى   

 

 باون و كوسِيَلياْ بشدة بةسدةَ دادوةس , دادوةس فةسًاُى دا

 ٓةس يةكةياْ طةد داسى ىلَ بذسيَت 

 يةكةَ جاس باوكةكةياْ ٓيَِا و طةد داسياْ هيَذا و دةُطى ُةبيظرتا 

 كاتيَم كوسِةكةياْ ٓيَِا و يةكةَ داسياْ هيَذا باون كةوتة ٓاواسكشدْ

ةى طةد داسى خؤت طشتهيَياْ ثشطي تؤ بةسط  

 بةآلَ 

 بةسطةى داسيَلى كوسِةكةتت ُةطشت؟

 ئةويؽ ووتى داسةكاْ هة ثيَظتٍ دةدساْ بةآلَ

 ئيَظتا هة جةسطٍ دةدسيَّ

 كاتيَم هة كوسِةكةَ دةدسىَ
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 ئةوة هةبري ُةكةيّ كة ٓةسضى طوفتاسى ػرييّ و ُاصداسة با بيلةيّ بة دياسى بؤ دايم و باوكٌاْ

دسووطت كشاويَلى بةسصى ئةو جئاُةْئةواْ   

 كة دووباسة بووُةوةياْ ُية وة ٓيض كةطيؽ ُاتواُىَ جيَطاياْ بطشيَتةوة

 خوداى طةوسة ئةواُى بة ثريؤصى خوهَقاُذوة ٓةس بؤيةؾ ٓةًيؼة هة طةأل 

 ئيٌَةدا ًئشةباْ بووُة

كاُىدايم ًئشةباُى دةبةخؼيَ قوسباُى دةدا ضاوثؤػي دةكا هة ٓةهَةى سِؤهَة  

 باون كؤػؽ دةكا كاس دةكا ًاُذوو بووْ دةضيَزي تا ًِذاهَةكاُى ثيَبطةيِى

 با ئيٌَةؾ قةدسى ئةو ٓةًوو طؤصة بضاُني

 قةدسياْ بضاُني و ضاكةياْ هةطةيَ بلةيّ ٓةتا هة رياُذاْ

 ضوُلة ئةو كاتةى ئةواْ دةسِؤْ ػيَت و ػةيذاى يةن ووػةى ئةواْ دةبّ

. بةالََ ٓيض دةُطيَم ُابيظتى   
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 كويويَم بة

 

اْيويَم بة بؤ دةسطاى دهَة تةُطةككو  

ٓةًوو ئةو قفآلُةى جاسيَلى تش ًةيوى كشاُةوياْ ُية بؤكويويَم بة   

 ٓةًوو ئةو دآلُةى ٓةطت بة دؤسِاْ دةكةْ

 ٓةطت بة بىَ ئوًيَذى دةكةْ

 ٓيض كويويَم ػم ُابةْ

 بؤ كشدُةوةى دةسطايةكى ُويَي ئوًيَذ

كويوةتو ببةسة ئةو   

 قفوَةكاْ بلةسةوة 
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بشِاصيَِةوة سِؤحت  باخضةى خؤت طوهَشِيَز بلة و  

 هةبشى ئةوةى ضاوةسِيَي كةطيَم بلةى 

 بؤ ئةوةى طوهَت بؤ بييَنَ

ظريؤُيلا ػؤفظتؤيَ[]   

 

ت ٓةبـىَةـاُـٌـًت  

 

 هة طةخرتيّ كاتةكاُى رياُذا ئةو كاتةى غةًةكاْ خةسيلة دةختِليَِّ 

 هةو كاتةى رياْ ٓةًوو دةسطاكاُى بةطةستذا داخظتوة 

 ُاتواُى بة ئاطوودةيي ٓةُاطة بذةى , ٓيض تشوطلايةكى ٓيوا ُابيِى

 رووسةكةت خاًؤؾ و بيَذةُـــط

 كتيَبةكاْ تؤصى ئئٌاهياْ هةطةس ُيؼتوة

 خؤصطة بة ًةهة فشِيوةكاُى ئامساْ دةخواصى كة ضةُذة بة ئاصادى دةفشِْ

ٓةبـيًَتـٌاُةت   

 ٓةًوو ئةواُة تيَذةثةسِْ

 ٓيض تؤفاُيَم تا ٓةتايي ُيية
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 ٓيض ضريِؤكيَم بيَ كـؤتايي ُية

 ئةو كاتةى وا ٓةطت دةكةى ٓيض كاتيَم رياْ بة سِووتذا ثيَِاكةُيَت

 ًتٌاُةت بة خودا ٓةبيَ

 ئةو سؤرة دآ ضاواُت فشًيَظلى ػادى دةسِيَزْ 

خةياهَت بؤى ُةكشدووةثةسجويَم سِوو دةدات كة ٓيض  كات   

 بةٓيَضبة , ًتٌاُةت ٓةبيَ

 سِؤريَم ديَت بةو سِؤراُة ثيَذةكةُى كة خةًت بؤى خواسدووة 

 سؤراُيَم ٓةطت بة الواصى خؤت كشدووة و خؤت بة ػلظتدواسدوو صاُيوة ئةو طاتاُةى

 دةُطى قاقاي كةطاُى تش الت ػتيَلى ُاًؤ بووة , هيَوةكاُت صةسدةخةُةكاُى تؤساُذوة 

ئةو طاتاُةى دةطتت بؤ كاسيَم بشدووة تيَيذا طةسكةوتوو ُةبووى    

ئةو طاتاُةى خؤت بة بةؾ خوساوى ٓةًوو ئةو خؤػياُةى صاُيوة    

 كة كةطاُى تش ٓةياْ بووة

ئةو سؤراُةى هووت بةسصى كةطاُى تش بةطةس تؤدا دهَتى تةصاُذووة   

هة بىَ ٓيَضى خؤت كشدووة ئةو طاتاُةى بة دةطت ُةخؤػيةوة ُاالَُذووتةوة و طوةيت  

 خؤ بةساوسد كشدُت هةطةيَ  كةطاُى تش كة رياُياْ فةسآةَ بووة هة ٓةًوو ػتيَم 

 تةُيا هةبةس ئةوةى ًتٌاُة ُابيِى ًاُاى ئةوة ُية بووُى ُية

 ُاتواُى ٓةوا ببيِى هة كاتيَلذا بةبةسدةواًى ٓةُاطة دةدةى
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ٓاوسِيَي خؤًاْدةبيَ فيَشي ئةوة بني كة ببني بة باػرتيّ   

 فيَشى ئةوة ببني هة طاتة طةختاكاُذا خؤسِاطش بني و ٓيوا هة دةطت ُةدةيّ

 ضاوةسِيَي ئةوة ُةبني كةطيَم دةطتٌاْ بطشيَت و هة تاسيلى دةسًاُبٔيَِيَت 

 خودايةن بةو ٓةًوو طةوسةييةى كة ئيٌَةى طةياُذؤتة ئةًشِؤ 

 ٓةس ئةويؽ دةتواُىَ ُاخؤػيةكامناْ هةطةس البةسىَ

 ًتٌاُة بووْ بة خودا و بة خودى خؤت كويوى ئاطوودةيي  و بةسةُطاسيةكاُة

 ُاخؤػيةكاْ تةواو دةبّ .....

 ًتٌاُةت ٓةبىَ .
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ـوآي  

 

 ًاسيا هة خيَضاُةكى ٓةراس ٓاتبؤوة دوُياوة كضيَلى سؤح طوون و بةٓيَض بوو كة ٓةًيؼة جيَطاى ػاُاصى 

باسودؤخيَم دا خؤسِاطش بوو و كؤهَى ُةدا خويَِذُى بة جوى خشاث و طريفاُى بةتايَخيَضاُةكةى بوو هة ٓةًوو   

وطلى بشطي  بةسِيَ كشد وة بة طةسكةوتوويي قؤُاغى قوتاخباُةى تيَجةسِاُذ    

 هة بةػيَلى باؾ هة يةكيَم هة صاُلؤكاْ وةسطريا صؤس ًتٌاُةى بة خؤى بوو كة يةكةًى طةس بةػةكةى خؤى

اس ثيَياْ دةوت تؤ ئةوةُذة بة ػاُع ُي , تؤ ُاتواُى , تؤ هة خيَضاُيَلى ٓةراسى ُاتواُىضةُذيّ ج بيَت   

بطةية ئةو ئاطتة   

 ًاسيا ٓةًوو ئةو قظة سوخيَِةساُةى فةساًؤؾ كشد ًتٌاُةى بة خؤى ٓةبوو كة دةتواُيَ ئةوة بلات

ى يةكةَ بة دةطت بييَنَٓةس ضواس طاهَى خويَِذُى تةواو كشد تواُى ئةو خةوُة بيَِيَتة دى و ثوة  

 بةآلَ ئةو دهَدؤػيةى ًاسيا طؤسِا بؤ ُاخؤػةكيةكى قوسِغ

 باوكى توػى طةكتةى ديَ ]جةهَتة[ ٓات و باسودؤخ و طوصةساُياْ صؤس قوسِغ بوو بةَ ٓؤيةؾ كةغ ُةبوو

خويَِذْطايَ بوو واصى هة  61كاسياْ بؤ بلاو خةسجياْ بليَؼيَ ُاضاس بشا طةوسةكةى كة تةُٔا تةًةُى   

ٓيَِاو دةطتى كشد بة كاس كشدْ بؤ ئةوةى ًاهَةوة بزييَينَ    

 ًاسيا صؤس داسِوخاوبوو ئةو غةًاُة وةن ػاخيَم بوو بةطةس ػاُيةوة ضوُلة صؤس ػويَّ طةسِا بؤئةوةى كاسيَم

ةًى طةسبذؤصيَتةوة بةالََ بةداخةوة ٓةًوو جاسيَ بة بىَ ٓيوايي دةطةسِايةوة ًاهَةوة وة هةطةيَ ئةوةى يةك  

بةػةكةى خؤى بوو هة صاُلؤ بةآلَ داُةًةصسا   
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بؤية هة ًاهَةوة سِؤراُة كاسة ًاهَةوةى دةكشد خضًةتى باوكى دةكشد وةسصػى بة دةطت و قاضى دةكشد تا    

بلةوُةوة جوهَة    

 رياْ ئةوةُذة ًاسياى خظتة ُاخؤػى كة تواُاى ُةبوو بة ئاطوودةيي ٓةُاطة بذة

سؤرة بيَت ػتةكاْ باؾ ببِةوة ٓةًيؼة بة يةقيِةوة داواى هة خودا دةكشد ٓيواى دةخواطت كة ئةو  

سِةمحةتى بة سِوويذا بلاتةوة , ٓيواى هة دةطت ُةدا ٓةًيؼة دةى ووت سؤريَم ديَت ٓةًوو ػتيَم دةسطايةكى   

باؾ دةبيَت   

ة ٓةواهَياْ ثيَذا كة ئةوطاآلُيَم رياُى بةو جؤسة تيَجةسى ٓةًيؼة بة ٓيواوة دةريا تا سؤريَلياْ هة صاُلؤو  

داًةصساوة دةتواُىَ وةن ًاًؤطتا هة صاُلؤ واُة بوَيتةوة ٓةس ئةوةُذة ُا...   

 خودا طةوسة بؤى كشدة دوو خؤػى ًاسيا داواكاسى ٓاتوو و ضووة ُيَو رياُى ٓاوطةسيةوة 

 ئةوةبوو ئةجناًى ئةو ٓةًوو بةٓيَضى و ًتٌاُة بةخؤبووُة 

ة ٓةًوو ُاخؤػيةكاْ كؤتايي ديَتًتٌاُةت بة اهلل ٓةبيَت ك  

 ًتٌاُةت بة خؤت ٓةبىَ كة دةطةى بة خةوُة ًةحاهَةكاْ 
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 ٓاوسِيَيةتى ضيية؟

 دوو سِؤحة ُيؼتةجيَي يةن جةطتةْ

[ئةسيظتؤتاأل]  

 

 

 ٓاوسِيَي باؾ بؤُى طويَ دةدا

 

 ٓاوسِيَ وػةيةكى ثيَِض ثيتية بةآلَ دوُيايةن ًاُاى جواْ دةدا

 ٓاوسِيَ باػةكاْ دياسى خوداْ بؤ ئيٌَة كة هةو ثةسِي بيَ ئوًيَذى دةبِة ٓةصاس ئوًيَذ ,خؤػةويظتيت ثيَذةدات 

ٓاوسِيَ باػةكاْ طةوٓةسيَلّ كة خودا بة ٓةًوو كةطي ُادات ػاُةكاُى بة تؤ دةطتجيَشى هةو كاتةى   

هَة بةيبوُيةكاُى خؤى بة تؤ دةداتبة كةطيَلة طةس بلةيتة طةس ػاُى ,ٓاوسِيَي ًئشةباْ طو ثيَويظتت   

كشدُى تؤ دةدات هةكاتى دوُياييَ غةَ هة دهَى خؤى دا ٓةية ئاًادةية طوىَ هة قظةكاُى تؤ ٓةوهَى دهَدؤؾ   

دسةُطاُى ػةويؽ بيَ , ٓيوات ثيَذةدات , ًتٌاُةت ثيَذةبةخؼيَت بطشيَت ئةطةس   

ضةُذة بةٓيَضى    بة هةطةيَ ئةو بووُت ٓةطتى ئةوةت هةال دسوطت دةبيَت كة  

 ٓاوسِيَي سِاطتةقيِة ئةو كةطةية ثؼتيواُت دةبيَ بؤ بةسدةواَ بووُت هةطةس كاسة جواُةكاُت و بة كاسة

ٓةهَةكاُيؼت دةهَيَ بوةطتة , ٓيض كةطىَ ُية هة دوُيا ثيَويظتى بة ٓاوسِيَ ُةبىَ   
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 وةن ابّ قيٍ اجلوصية دةهَيَ: ٓاوسِيَي باؾ هة ُةفظي خؤت باػرتة ضوُلة ُةفظت فةسًاُى خشاثةت

ثيَذةكات بةآلَ ٓاوسِيَي باؾ فةسًاُى ضاكةت ثيَذةكات   

 

  

 ٓاوسِيَيةتى ثةيوةُذيةكى ثريؤصة كة دوو كةغ بتواُّ ًتٌاُةيةكى ثتةو دسوطت بلةْ هة ٓةًوو ػتيَلى

دهَِيا بّ هةكاتى ُٔيَِيةكاُى خؤياْ هةال يةكرت باغ دةكةْ ُةهَىَ با ُيَواُى خؤًاْ بىَ,  يةكرت   

 ئةو ٓاوسِيَيةتيةى كة سِؤراُيَم هةو ثةسِي خؤػةويظتى و ًئشةباُيةوة ثيَلةوةتاْ طوصةساُذبيَ بةآلَ كاتيَم

سِيَلةت الى ئةَ و ئةو باغ بلةى عاجضيةن كةوتبيَتة ُيَواُتاْ ئةو ثةسِى ٓيضية كة بضيت ُٔيَِيةكاُى ٓاو   

 بةهَلو دةبيَت ئةو ُٔيَِياُة هةطةهَتذا بضيَتة ريَش طىَ .

 

 

 

 

كيَ بلةيِة ٓاوسِيَي خؤًاْ : ئةو ٓاوسِيَيةى كة هةكاتىَ ٓةًوو دوُيا ثؼتت تيَذةكات ئةو هةطةهَتذا 
 مبيَِيَتةوة

لات تةُٔا بؤ ئةوةى هة تةُذسوطتيت بجشطيَتهة ٓيض باسودؤخيَم هةطةهَتذا ُةطؤسِيَت , ثةيوةُذيت ثيَوة ب   

 هة خؤػيذا هةطةهَت ثيَبلةُيت و هة ُاخؤػي دا فشًيَظلةكاُت بظشِيَ 

 ئةو ػتاُةى خؤؾ بويَت كة تؤ خؤػت دةويَت هة ضاواُى ئةودا تؤ جواُرتيّ و باػرتيّ بيت 

يِى ووْ ُةكات و طشيِطيت ثيَبذات و طوفتا سػرييّ بيَت تةُاُةت هة كاتى توسِةيؽ طوفتاس ػري  

 ٓةسضي طوفتاسى جواُة وةن ًوواُلة و دةطت بةُذ بيلاتة بةست , ٓيض كات ٓةطت بة ئئٌاي بووْ ُةكةى
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كاتىَ هةطةأل ئةو داى, ٓاوسِيَي سِاطتةقيِة بيَ ٓيض بةسرةوةُذيةن هةطةهَت دةبيَت خؤػى دةويَي وةن ئةوةى   

ٓةًوو كاسة باػةكاُت دةكا ٓاُت دةدا بؤ ئةوةى صياتش ثيَؽٓةى ٓةهَةكاُت سِاطت دةكاتةوة ئافةسيِى  كة   

. بلةوى   

 

 

 

 

 

 هوقٌاُى حةكيٍ دةهَىَ: ئةى كوسِي خؤَ يةكةَ ػت كة بةكةهَلت بيَت و سِصطاست بلات دواى باوةسِ بةخودا

ٓاوسِيَي ضاكة بةسِاطتى ٓاوسِيَي ضان وةن داسخوسًا واية ياْ هة طيَبةسى دادةُيؼى ياْ هة هةبةسة   

. دةخؤى ياْ طود هة هقةكاُى وةسدةطشى ػرييِةكةى   
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 ٓاوسِيَ و ُيويَم

 

 دةطيَشُِةوة باصسطاُيَم بة كوسِةكةى وت: ضةُذ ٓاوسيَت ٓةية ؟

 كوسِةكةؾ وتى : ضى ٓاوسِيٍَ ٓةية  

 باصسطاُةكةؾ وتى: كوسَِ ًّ بةو تةًةُة تةُيا ٓاوسِيَ و ُيويَلٍ ٓةية 

 ثاػا طويَي هةو قظةية بوو طةسى طوسًِا!

 هة داسو دةطتةكةى ثشطي يةكيَم تيٍَ بطةيِيَت ٓاوسِيَ و ُيويَم واتا ضي؟

سِيَ ُاصاُني وتياْ: دةصاُني ٓاوسِيَيةن واتاى ضي بةآلَ ُيو ٓاو  

 ثاػا وتى: بشِؤْ ئةو باصسطاُةَ بؤ باُط بلةْ باصسطاُةكةياْ ٓيَِاية كؤػم 

 ثاػا هيَي ثشطي: ثيٍَ بوَيَ ٓاوسِيَي و ُيو ٓاوسِيَ واتاى ضي؟

 باصسطاُةكة وتى: قوسباْ ُاتوامن بة قظة بؤت سِووْ بلةًةوة

 ثاػا وتى: ئةى ضؤْ دةتواُيت؟

اْ بذة كة سِؤري ٓةيِى باصسطاُةكة هة طيَذاسة دةدسىَ ضوُلة تاواُيَلىباصسطاُةكة وتى: قوسباْ فةسً  

ئةجناَ داوة طةوسةى   

 خةهَليَلى صؤس كؤبوُةوة و ثاػا وةطتابوو ضاوةسِيَي هة طيَذاسةداُى باصسطاُةكة بوو

سِصطاس بلةثياويَم ٓات و بة ثاػاى ووت طةوسةَ ًّ ئاًادةَ ُيو ئةو ثاسةيي ٓةًة بيذةَ تلاية ٓاوسِيَلةَ   

 ثاػا وتى طةس ٓةًوو طاًاُةكةػتٍ بـذةيي ُابيَت

 ٓاوسِيَلةت تاواُيَلى طةوسةى ئةجناو داوة
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 ثياوةكة بة باصسطاُةكةى ووت ٓاوسِيَلةَ طويَت ىلَ بوو ٓةًوو طاًاُةكةَ بةخؼي هة ثيَِاوت بةالََ ثاػا

سِاصى ُةبوو ئايا بةوةفا بووَ؟   

بشِؤ خةًى ًِت ُةبيَباصسطاُةكة وتى بةهَيَ ئيَظتا   

 دواتش ثياويَم بة سِاكشدْ ٓات و بة ثاػاى وت 

 ئةتةوىَ ئةو باصسطاُة هة طيَذاسة بذةى , ئةو بيَتاواُة ًّ تاواْ باسةكةَ سِووى كشدة خةهَلةكة و وتى

 خةهَليِة باصسطاُةكة بىَ تاواُة 

 ًّ ئةو كاسة خشاثةَ كشدوة ًّ ػايةُى ًشدمن ُةن باصسطاُةكة 

ى: صؤس باػة تؤ هة طيَذاسة دةدةيّ هة جيَى ئةو ثاػا وت  

 ثياوةكة وتى: بةهَيَ ًّ هة طيَذاسة بذة ًّ تاواُباسَ 

 ثاطةواُةكاْ ثةتياْ كشدة ًوى ٓاوسِيَي باصسطاُةكة ٓةتا هة طيَذاسةى بذةْ 

 ثاػا ثيَي  وت: ثةػيٌاْ ُابيتةوة؟

 ثياوةكة وتى: ُةخـيَش با ٓاوسِيَلةَ بطةسِيَتةوة ُاو ًايَ و ًِذاهَى طةوسةَ 

 ثاػاْ باصسطاُةكة بة صةسدةخةُةيةكةوة بة ثاػاى وت

 طةوسةَ ئيَظتا صاُيت جياواصى ُيَواْ ٓاوسِيَيةن و ُيو ٓاوسِيَ ضيية؟

 ٓةسكةغ بة ًايَ و طاًاُةكةى ٓاوسِيَت بوو ئةوة ُيو ٓاوسِيَية 

  . طياُى خؤى ثيَبةخؼيت ئةوة يةن ٓاوسِيَية ٓةسكةطيؽ

 

 

ئةوةية منووُةى جواُى ٓاوسِيَيةتى كة طياُى خؤى فيذا بلات بو طةالًةتى تؤ   
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 وةن ثيَع دةهَيَت

 ٓاوسِيَ ئةو كةطة ُية كة هة ثيَِاوت خةهَم دةكوريَ 

 ٓاوسِيَ ئةو كةطةية كة هة ثيَِاوت دةًشى

  

 

 

 

 

 ] كؤتـايـي [

 


