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إن مـســرحـة التـاريخ لـيـست بالفن اجلــديدT فـقـد جلــأت إليـهـا شــعـوب
اRعمـورة في ظروف تاريخـية استـثنائية وخـاصةT فـجنت من هذه التـجربة

نتائج ايجابية طيبة.
Tشــــروع مـــــســــرحــــة حــــيــــاة األبـطال الـكُردRوح� نـحــــاول في هـذا ا
والشخـصيات التـاريخية الفـذةT نهدف بالدرجة األسـاس الى إزالة ما حلق
بتـاريخنا من تهمـيش وتزوير وغ� من ناحـيـةT والى تقد� العـبرة واRثـال

احملتذى به لألجيال الناشئة من ناحية أخرى.
غـيــر ان للمــسـرحــة شـروطهــاT ومن اولى هذه الشــروطT حـرية تـصـرف
Tوعـدم الـتـزامـه بـتـفـاصــيل احلـدث التــاريخي Tادة التـاريخــيـةRالفنان بـا

وضرورة االنتصار للفن على التاريخ.
غير أننا في هذا اRشروع سنحاول - وألسبـاب عديدة - اجراء ما يشبه
اRصاحلـة أو التوفيق ب� األمانة للحـدث التاريخي واالصالة الفنية. بـغية
حتقـيق الفائدة اRرجـوة واRتعة اجلـمالية للجـيل الذي نتوجـه إليهT آمل� ان
يحـالفنـا النجـاح قـدر اRسـتطاع عـلى الصـعـيـدين الفنـي والتـاريخي. وان
تسمح لنا الظروف �تـابعة هذا اRشروع - الطمـوح - في سلسلة مسرحـية

تاريخية تتناول كل حلقة منها حياة ونضال شخصية كردية فذة.
ويســعـدنا ان نتنـاول في احللقـة األولـى من هذه السلسلـة حـيـاة ونـضـال

أحد عظماء شعبنا الكُردي مال مصطفى البارزاني.
مـا نرجـوه هو مـشـاركـتكـم لنا في اجنـاح هذه السلسلـة �ا تقـدمـونه من

مالحظات وآراء سديدة.
qO"UL(≈ qO"UL(≈ bL%√
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١- شــرف خــان الـبــدليــسي - اRؤرخ الـكردي اRعــروف صــاحـب كــتــاب
شرفنامه.

٢- ميران
٣- سازڤان

‰UHÞ√

٤- زانا
٥- محمد
٦- سامان
٧- سول�

∫w½U¦�« Èu²�*«  UOB�ý ≠

١- مال مصطفى البارزاني - القائد والبطل الكردي
٢- الشيخ أحمد البارزاني - أخو مال مصطفى 

٣- اجلنرال روبنسون - الضابط االنگليزي
٤- جنديان من قوات احلكومة

٥- الپيشمرگه حمو
٦- العجوز

٧- الفتى نعمان 
٨- الشاب

٩- الراعي محو
١٠- األسير 

١١- عناصر الپيشمرگه.
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"Ê«dO∫ هل هذا العجوز هو بابا نويل يا محمد?
"×bL∫ نعم ياميران.
»UHÞô‰∫ بابا نويل?!

©ÕdHÐ ÊËœœd¹ r¼Ë Áu×½ ÊuŽdN¹®

 q¹u½ UÐUÐ Îö¼√ Îö¼√ ìq¹u½ UÐUÐ ìq¹u½ UÐUÐ

»w#?O$b?³$∫ (d?G??²?ÝUÐ»«) لست بابا… أنـا ياأطفـال… اسـمـعـوا ياأحـبـائي
دعوني أتكلم ياأعزائي…

©w�O�b³�« ‰uŠ ÊË—Ëb¹ r¼Ë œöO*« bOŽ WOMž√ ‰UHÞ_« œœd¹®

»UHÞô‰∫ ليلة عيد ليلة عيد…
»w#O$b³$∫ (Ëd�Ð—) شكراً… شكراً ياحلوينT لكنني لست…

“»½U∫ هل جئت لزيارتنا يابابا نويل?
»w#O$b³$∫ نعم ياولديT لكنني…

»UHÞô‰∫ (ÕdHÐ) هيه…
ÊU"UÝ∫ وهل ستقدم لنا الهدايا يابابا نويل?

»w#O$b³$∫ أجل يابنيتيT لكنني لست…
»UHÞô‰∫ (ÕdHÐ) هيه…

©w�O�b³�« ‰uŠ ÊË—Ëb¹ r¼Ë —Ëd�Ð ÊuMG¹®
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ÊUÑ“UÝ∫ (Q−C…) اسمعوا ياأصدقاء… اصمتوا قليالً.
©lOL'« XLB¹®

©±® q1U5
Êu?B?!d?¹Ë ÊuMG¹ rŁ —UM#« ÊËb?!u?¹ ‰U?HÞ√ ¨W?%U?Ž W??ŠU?Ý ∫ÊUJ*«®
ÎU'?O( ÁdNþ vKŽ qL?×¹ u¼Ë w'O#b?³#« ÊUš ·dý qšb¹ ¨U?N#uŠ
Êu?'??%U?N??²¹Ë h!d#« sŽ Êu??HJ¹ ¨‰U??HÞô« t?O#« t??³?²M¹ ¨ÎU?Ð«d?ł Ë√

©·ušË »«dG²ÝUÐ
uÝ$5∫ من هو?

"×bL∫ إنه غريب ياسول�.
ÊU"UÝ∫ وعجوز جداً. 

ÊU?Ñ“UÝ∫ التخـشـوا شـيئـاً يا أصـدقـاءT هذا العـجـوز ال¥كن أن يكون من
الشرطة.

»UHÞô‰∫ (u�Ð·) الشرطة?!
ÊUÑ“UÝ∫ اطمئنوا.

"Ê«dO∫ ما هذا اجلراب الذي يحمله ياسازڤان?
ÊUÑ“UÝ∫ الأعرف.

“»½U∫ انه يشبهه ¦اماً ياأصدقاء.
uÝ$5∫ يشبه من يازانا?

“»½U∫ وهذه اللحية الشيباء الطويلة… إنها تشبه حليته أيضاً.
ÊU"UÝ∫ تشبه حلية مَن يا زانا?

“»½U∫ بابا نويل.
»UHÞô‰∫ بابا نويل?!

“»½U∫ نعمT انظروا اليه جيداً.
©q¹u½ UÐUÐ wC dEM�« ‰UHÞ_« oKb¹®

"×bL∫ اي والله صدقت.

١١١٢
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»UHÞô‰∫ كال?!!
? "×bL∫ من أنت إذاً

»w#O$b³$∫ أنا شرف خان البدليسي.
»UHÞô‰∫ شرف خان البدليسي?!

»w#O$b³$∫ نعمT أنا صاحب كتاب شرفنامهT ألم تسمعوا به?
»UHÞô‰∫ (oOCÐ) ياخسارة.

uÝ$5∫ ظننت ان هذا اجلراب ©لوء بالهدايا
ÊU"UÝ∫ وأنا كذلك.

"×bL∫ لكنه ليس بابا نويل.
»UHÞô‰∫ ياخسارة.

»w#O$b³$∫ اطمئنوا ياأحبائي.
»UHÞô‰∫ نطمئن?!

»w#O$b³$∫ نعمT الن هذا اجلراب ©لوء بالهدايا فعالً.
»UHÞô‰∫ ©لوء بالهدايا?!

»w#O$b³$∫ نعم.
R ∫ÊU"UÝن ستقدمها.
“»½U∫ هل ستقدمها لنا.

»w#O$b³$∫ نعم.
»UHÞô‰∫ لنا?!

»w#O$b³$∫ أجل ياأحبائيT إنها هدايا ليلة رأس السنة.
»UHÞô‰∫ هيه… (U−C Êu²LB¹…) رأس السنة?!

»w#O$b³$∫ نعم ياحلوين.
"×bL∫ لكن غداً ليس عيد رأس السنة ياخال.

"Ê«dO∫ هذا صحيح ياخال.

"×bL∫ ماذا حدث ياسازڤان?
“»½U∫ قل ياصديقي.

ÊUÑ“UÝ∫ من يذكر لي اسم الشهر اجلاري?
"Ê«dO∫ انه شهر آذار.

ÊUÑ“UÝ∫ أحسنت ياميرانT ومن يذكر تاريخ هذا اليوم?
ÊU"UÝ∫ طبعاً نحن في العشرين من آذار.

ÊUÑ«“UÝ∫ أحسنتِ ياسامان?
“»½R ∫Uاذا تسأل ياسازڤان?

uÝ$5∫ ما الغاية من هذه االسئلة?
ÊUÑ“UÝ∫ بصراحة ياسول�…

ÍœUM¹ ¨lOL'« sŽ bF²³¹ ¨WHÞUš …dE½ w�O�b³�« v�« dEM¹®

©Êu�<UN²¹ Æ‰UHÞ_« tÐ jO×¹ ¨WF¹dÝ …—UýSÐ tKUC—

ÊU"UÝ∫ اي والله.
uÝ$5∫ هذا صحيح باسازڤان.

"?Ê«d?O∫ نعمT يوم احلـادي والـثـالث� من شـهـر كـانـون األول هو ليلة رأس
السنة وليس يوم العشرين من شهر آذار.

ÊU"UÝ∫ لكن من هو هذا العجوز?
ÊUÑ“UÝ∫ الأعرف.

»w#O$b³$∫ ماذا حدث ياأطفال?
©bŠ√ VO−¹ô®

- Rاذا تنظرون إلىَّ هكذا?!
"Ê«dO∫ من أنت ياخال?

ÊU"UÝ∫ ألست بابا نويل?
»w#O$b³$∫ كال.

١٣١٤
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ÊUÑ“UÝ∫ لقد تأخرنا.
»UHÞô‰∫ هيا…

©ÃËd)UÐ ÊuLN¹®

»w#O$b³$∫ انتظروا ياأطفال.
»R ∫‰UHÞôاذا?!

»w#O$b³$∫ اقتربوا ياأحبائي.
»UHÞô‰∫ لكن…

»w#O$b³$∫ اقتربواT أال تريدون احلصول على هداياكم?
»UHÞô‰∫ بلى.

»w#O$b³$∫ إنها هدايا جميلة ومشوقة ياحلوينT هيا اقتربوا .
©»«d'« `²H¹ u¼Ë tO�≈ ÊËdEM¹Ë ‰UHÞ_« tÐ jO×¹®

- انظرواT انظروا جيداً ياحبائيT إنها الهدايا التي ارسلها نوروز
©WO�¹—U²�« V²J�« iFÐ rNOKŽ ÷dF¹®

“»½U∫ أين كرتي?!
"Ê«dO∫ أين حذائي?!

uÝ$5∫ أين لعبتي اجلميلة مثلي.
ÊU"UÝ∫ أين لعبتي الشقراء احللوة مثلي.
ÊUÑ“UÝ∫ الأرى شيئاً سوى بعض الكتب.

Tغريب ∫bL×"
ÊUÑ“UÝ∫ أين األلعاب ياخال?

»w#O$b³$∫ لم أجلب أية لعبة ياأحبائي.
»UHÞô‰∫ اوه…

? "R ∫Ê«dOاذ جئت إذاً

»w#O$b³$∫ بل هو عيد رأس السنة ياأطفال.
 ©…dO(«  «dE½ ‰UHÞ_« ‰œU³²¹®

- إنه عيد رأس السنة الكردية ياأعزائي 
»UHÞô‰∫ عيد رأس السنة الكردية?!

»w#O$b³$∫ نعمT إنه عيد نوروز ياحلوين.
»UHÞô‰∫ نوروز?!

»w#O$b³$∫ وقد أرسل لكم نوروز هدايا كثيرةT إنها داخل هذا اجلراب.
»UHÞô‰∫ (ÕdHÐ) هيه…

©Ã—U)« u×½ ÊuIKDM¹®

»w#O$b³$∫ الى أين تذهبون ياأطفال.
»UHÞô‰∫ الى النوم.

"×bL∫ سننام باكراً هذه الليلة.
uÝ$5∫ سأنام وأحلم بالهدية.

“»½U∫ أريد كرة قدم جميلة.
"Ê«dO∫ وأنا أريد حذاءاً جميالً مثل حذاء رونالدو.

ÊU"UÝ∫ وأنا أريد لعبة شقراء مثلي.
uÝ$5∫ وأنا أريد لعبة سمراء وجميلة مثلي.

ÊU"UÝ∫ (W¹d��Ð) أنت جميلة?!
uÝ$5∫ طبعاً جميلة.

ÊU"UÝ∫ من قال لك ذلك?
uÝ$5∫ أميT إنها تقول دائماً: سول� أجمل فتيات احلي.

ÊU"UÝ∫ (p×Cð) أنت?
"×bL∫ هيا الى النوم ياأصدقاء.

١٥١٦
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∫‰UHÞô«
أهال أهــــالً       شــرف خــان
جـــئت أهـالً       من ســـوران
جـئت سـهالً      مـــــــن بابان
مــن اربــيــل      ومــــــــن وان
ابق احـــــك       ارو مـا كـان
عن مـهـاباد      عــــن بارزان
احــــــك ارو     يا شـرف خـان

»w#O$b³$∫ حاضرT حاضر ياأوالد. سأروي وأحكي ما كان.
»UHÞô‰∫ (ÕdHÐ) هيه..

»w#O$b³$∫ كان ياما كان… نسمع أم ننام?
»UHÞô‰∫ نسمع.

»w#?O$b?³$∫ حـسنT لكن من أيـن نبـدأ? من سـيـرة بدرخـانT أم من سـيـرة
مهاباد? أم من سيرة سيد رضا? أم…

»UHÞô‰∫ ال فرق يابابا بدليسي.
»w#?O?$b?³$∫ أحـسـنتم ياحلويـنT ال فـرق ب� ســيـرة بوتان ومــروان وال ب�

سيرة القاضي او احلفيدT لكن…
©Î«dJH< XLB¹®

»UHÞô‰∫ احك يابابا بدليسي.
»w#O?$b³$∫ (Ëd?�Ð—) حاضـر ياأبنائيT لقـد وجدتهـاT إنها السـيرة اRناسـبة

اآلن… 
يتأمل أحد الكتب بسرورT يخفيه عن نظرات األطفال

الفضولية)
»UHÞô‰∫ أية سيرة? 

ÊUÑ“UÝ∫ قلت لكم: إنه ليس بابا نويل…
“»½U∫ وال أي بابا.
ÊU"UÝ∫ أي والله.

»w#O$b³$∫ انظروا إلى هذه الهدية ياأعزائي… إنها هدية رائعة.
 ( ÎUÐU²g rNOKŽ ÷dF¹) إنها سيرة إمارة سوران

»UHÞô‰∫ (dG²ÝUÐ»«) سيرة إمارة سوران?!
»w#O$b³$∫ نعمT وهذه هدية أخرىT تعالوا وانظرو إليهاT إنها سيرة إمارة

(dš¬ »U²g  U×H[ VKI¹) .بوتان
»UHÞô‰∫ إمارة بوتان?!

Tوهذه سـيرة الشـيخ سعـيد Tوهذه سـيرة مـحمـود احلفيـد Tنعم ∫w#O?$b³$«
tM?Ž ‰U??HÞ_« b???F??²???³¹) …وهذه ســيــرة جگرخــوين وهذه ســيــرة
5³zUš) انتظروا ياأطفال… التذهبواT أال تريدون احلصول على

هديةT إنها هداياكمT الهدايا التي ارسلهـا نوروزT هل ترفضون
هدية نوروز?! حسنT سأعلم نوروز باالمر.

(U?HÞ_« nI¹‰) سـأقول له: ان األطفـال الكُرد رفـضـوا استـالم
هديتك يانوروزT حينها سيزعل نوروز. سيزعل كثيراً.

d????O???(«  «d?E½ ‰U????HÞ_« ‰œU????³????²¹)…) وح� يزعـل ســيكـف عن
اجمليء إليكم.

»UHÞô‰∫ ماذا?!
"Ê«dO∫ لن يأتي?!

»w#O$b³$∫ نعمT سيذهب الى أطفال آخرين.
©ÃËd)UÐ w�O�b³�« rN¹®

- واآلن إلى اللقاءT بل الوداع… الوداع ياأطفال.
©ÊuMG¹ r¼Ë Áu×½ ÊuŽdN¹ rŁ ì «dEM�« ‰UHÞ_« ‰œU³²¹®
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»UHÞô‰∫ ماذا?
»w#O$b³$∫ إسمهاT أال تعرفون اسمها?

»UHÞô‰∫ ال.
»w#O$b³$∫ حسنT اسمها بارزان.

»UHÞô‰∫ بارزان?!
»w#O$b³$∫ نعم.

»UHÞô‰∫ (ÕdHÐ) هيه…
"Ê«dO∫ عرفته.

ÊUÑ“UÝ∫ أنا أيضاً عرفته.
ÊU"UÝ∫ وأنا ايضاً.

»w#O$b³$∫ حسنT من هو?
"×bL∫ انه البطل…

"Ê«dO∫ (tFÞUI¹) البطل مال…
5$uÝ∫ (tFÞUIð) البطل مال مصطفى

»UHÞô‰∫ مال مصطفى البارزاني. 
»w#?O?$b?³$∫ أحــسنتم ياأبنـائيT إنه البطل مــال مـصـطفى بن مــحـمــد بن

عبدالسالم بن الشيخ تاج الدين البارزاني. الذي ولد في…
»UHÞô‰∫ (t½uFÞUI¹) الرابع عشر من آذار سنة ١٩٠٣.

»w#O$b³$∫ أحسنتم.
Áu×½ ÊuFC«b²¹ ¨w½«“—U³�« vHDB< …dOÝ »U²g rNOKŽ ÷dF¹®

©‰uCHÐ

»UHÞô‰∫ (ÕdHÐ) هيه… 
©U< WOMž√ ÊuMGÐË ÊuBKd¹®

»w#O?$b³$∫ اسـمـعوا ياأبنـائيT من منكم يذكـر اRناسـبة التـي احتـفل بهـا
شعبنا الكردي قبل ستة أيام من تاريخ هذا اليوم?

©…dO×Ð ÊdJH¹ ‰UHÞ_«®

"Ê«dO∫ قبل ستة أيام?
»w#O$b³$∫ نعم.

"×bL∫ يعني في السادس من هذا الشهر?
»w#O$b³$∫ كال.

ÊUÑ“UÝ∫ بل في الرابع عشر من هذا الشهر يافهمان.
»w#O$b³$∫ هذا صحيح ياسازڤانT في مـثل هذا اليوم من الشهر. أي في
الرابع عــشـر مـن شـهــر آذارT وقـبـل مـائة عــام ولد احــد ابطال

شعبنا العظماءT فمن هو هذا البطل?
©Êu�¡U�²¹Ë ÊËdJH¹ ‰UHÞ_«®

“»½U∫ لكن أين ولد هذا البطل يابابا بدليسي?
»w#O$b³$∫ ولد في كردستان العراق يازانا.

"Ê«dO∫ وفي أي مدينة من كردستان العراق ولد البطل?
»w#O$b³$∫ في أربيل ياميران.

©…dO×Ð ‰UHÞ_« dJH¹®

uÝ$5∫ في أي حي ولد?
»w#O$b³$∫ لم يولد في أحد أحياء مدينة أربيل.

»UHÞô‰∫ ماذا?!
»w#O$b³$∫ بل ولد في إحدى قراها.

ÊU"UÝ∫ ما اسم القرية يابابا بدليسي?
»w#O$b³$∫ إسمها… إسمها.

١٩٢٠
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w0U6!« bNA*«
w* oKIÐ ¡w?−¹Ë ÕËd¹ aO?A#« ¨b?L?Š√ aO?A?#« XOÐ ∫ÊUJ*«®

©vHDB% ö% »UA#« qšb¹ ¨—«b#« ¡UM*
"vHDB" ö∫ ها قد حضرت ياأخي.
»$bLŠ√ aOA∫ تعال يا مال مصطفى.
"vHDB" ö∫ ماذا حدث يا شيخ?

»$bLŠ√ aOA∫ األعداء ياأخي.
"vHDB" ö∫ االعداء?

»$bLŠ√ aOA∫ أعداؤنا يريدون إذاللنا يا مال مصطفى.
"vHDB" ö∫ ماذا?! ألم يتعظوا من هز¥تهم بعد غزوتهم لكركال?

»$bLŠ√ aOA∫ من تقصد?
"vHDB" ö∫ طبعاً اRرتزقة.

»$bL?Š√ aOA∫ ال أقتـصد الرئيس القـذر لتلك العشيـرة. إنهم ليسـوا اعداء
حقيقي� لنا ياأخي.

"vHDB" ö∫ (dG²ÝUÐ»«) ماذا?!
»$bLŠ√ aOA∫ إنها احلقيقة يا مال مصطفى.

"vHDB" ö∫ إذآً فهو الرئيس اRرتزق للعشيرة األخرىT أليس كذلك?
»$bLŠ√ aOA∫ كال.

"vHDB" ö∫ (dJH¹) أية عشيرة تقصد ياشيخ?
»$bLŠ√ aOA∫ إنهم األسياد يا مال مصطفى.

"vHDB" ö∫ أسيادهم? حسن.
©ÃËd)UÐ rN¹®

»$bLŠ√ aOA∫ الى أين?

‰Ë_« bNA*«
b??Šô ‰U???ł— ¨Ê«“—UÐ Èd???! Èb??Š≈ ‰U??(d???( W¹d???! ∫ÊUJ*«®
v{uH#« s% W#UŠ ¨W¹dI#« ÊËeG¹ 5!eðd*« dzUAF#« ¡UÝƒ—

©ÊUJ*« œu'ð dŽc#«Ë
»*eðd‚ ±∫ قولوا للشيخ أحمد: إن هذه الغزوة لن تكون األخيرة.

»*eðd‚ ≥∫ وقولوا له: ليرد عليها إن استطاع ذلك.
»*eðd‚ ≤∫ لننسحب يارجالT بسرعة.

»*W(eðd∫ هيا
rN²F²<√ ÊuFL−¹ W¹dI�« q¼√ ULOC ¨bOFÐ s<  «u[√ ¨Êułd�¹®

©…d¦F³*«

*u( ±∫ احلقوا بهم ياشباب.
*u( ≥∫ الشاب مال مصطفى يلحق بالغزاة.

*u( ≤∫ ياله من شهمT اتبعوه يا أخوة.
*u( ¥∫ احلقوا بالغزاةT اتبعوا أخا الشيخ أحمد.

٢١٢٢



»$bLŠ√ aOA∫ ال بأس.
"vHDB" ö∫ لكننا لن نركع لهم.

…(VO−¹ô) ∫bLŠ√ aOA$«
"vHDB" ö∫ لن ننفذ رغبة احلكومةT أليس كذلك?

…(VO−¹ô) ∫bLŠ√ aOA$«
"vHDB" ö∫ (oOCÐ) إنهم يريدون إذاللنا يا شيخ.

»$bLŠ√ aOA∫ أعرف ذلك.
"vHDB" ö∫ لسنا عبيداً ألحد.

»$bLŠ√ aOA∫ نعم.
"vHDB" ö∫ ولدنا أحراراً وسنموت أحراراً.

»$bLŠ√ aOA∫ نعم.
"vHDB" ö∫ إذاً لن تنفذ رغبة احلكومة?

»$bLŠ√ aOA∫ اطمئن يا مال.
"vHDB" ö∫ وال أمر احلاكم البريطاني?

»$bLŠ√ aOA∫ اطمئن.
"vHDB" ö∫ (bLŠ√ aOA�« q³I¹) شكراً ياأخي وشيخي.

»$b?LŠ√ aO?A∫ (r�?²?³¹) ياحلـمـاستكT لكـن الشجـاعـة وحـدها التكفي يا
مال. في مثل هذه الظروف البد من الفكر أوالً.

"vHDB" ö∫ حاضر يا أخي.
»$bLŠ√ aOA∫ هل الرجال جاهزون?

"vHDB" ö∫ إنهم دائماً جاهزون للدفاع عن كرامتهم.
»$bLŠ√ aOA∫ أعلم ذلك.

"vHDB" ö∫ سنكون كجبالنا قوة وصالبة.
»$bLŠ√ aOA∫ أعلم ذلكT ناد الرجال لوضع خطة الدفاع. 

"vHDB" ö∫ الى األسياد اRرتزقة لهؤالء العشائر.
»$bLŠ√ aOA∫ انتظر.

"vHDB" ö∫ سأجعلهم عبرة لآلخرين.
»$bLŠ√ aOA∫ (oOCÐ) قلت انتظر يا مال مصطفى 

"vHDB" ö∫ (q−�Ð) حاضر ياأخيT لكن…
»$bLŠ√ aOA∫ (tFÞUI¹) خذ

©5²�UÝ— t� ÂbI¹®

"vHDB" ö∫ (dG²ÝUÐ»«) ما هذه الرسائل?
»$bLŠ√ aOA∫ اقرأ وستفهم كل شيء.

"vHDB" ö∫ حاضر.
©v�Ë_« W�UÝd�« √dI¹®

- خسئت احلكومة.
»$bLŠ√ aOA∫ اهدأ

"?vHDB?" ö∫ إنهـا تطلـب منك احلـضـور إلى قـائم مـقــام الزيبـار العـالن
الوالء والطاعة.

»$bLŠ√ aOA∫ اقرأ الرسالة الثانية. 
"vHDB?" ö∫ (d?I¹√) مـاهذا الكالم… إنها من احلـاكم البـريطانيT يطلب

منك اخلضوع و… خسأ احلاكم البريطاني.
»$bLŠ√ aOA∫ هل عرفت اآلن من هم األعداء احلقيقون لنا?

"vHDB" ö∫ نعم. 
»$bLŠ√ aOA∫ احذر العجلة مرة أخرى. 

"vHDB" ö∫ حاضر.
»$bLŠ√ aOA∫ ففي العجلة الندامة دائما.

"vHDB" ö∫ إني اعتذر ياأخي.
٢٣٢٤
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Y!U6!« bNA*«
‰«dM'« ¨Ê«“—UÐ vKŽ Âu?−?N#« -UOK?LŽ …œU?O?! dI?% ∫ÊUJ*«®

©wJKÝö#« d³Ž Àb×²¹ Êu'MÐË—
»'dM»‰∫ نعم أنا اجلنرال روبـنسـونT إننا في حـالة هجـومT مـاذا? أرجـو ان

يستمر القصف على بارزان حتى اRساء… حول.
©ÍbMł qšb¹®

ÍbMł∫ احترامي سيدي اجلنرال.
»'dM»‰∫ تكلم ايها اجلندي.

ÍbMł∫ العـقــيـد احلـاج ســري قـائد قـوات داي يتــقـدم بقـواته نـحـو بارزان
ياسيدي .
»'dM»‰∫ عظيم.

ÍbMł∫ والبارزانيون ينسحبون من أمام قواته دون مقاومة ياسيدي.
»'dM»‰∫ رائع.

ÍbMł∫ إنهم يغنون وهم يتقدمون نحو بارزان ياسيدي.
»'dM»‰∫ ©تازT أيها اجلندي.

ÍbMł∫ أمرك سيدي.
»'dM»‰∫ اذهب وتنزه مع رفاقك الذين يتقدمون نحو بارزان.

»'ÍbM∫ حاضر ياسيدي.
©Ãd�¹®

»'dM»‰∫ (�t?�?HM) سـترى ياشـيخ أحمـدT قـال بارزانيون قـال… شيء حلو.
(wJKÝö�UÐ Àb×²¹ ¨—Ëd�Ð Êb½b¹)

٢٢٠٬٢٢٠ حـــولT جـنونا فـي نزهة حـــولT ســــتكون بـارزان حتت
أقدامنا بعد ساعة واحدة حول.

"vHDB" ö∫ خطة الدفاع?!
»$bLŠ√ aOA∫ نعمT لن ينتظر عدونا طويالTً سيعلن علينا الهجوم قريباً.

"vHDB" ö∫ وسيجدنا بانتظاره… وسيندم.
©r�²³¹ u¼Ë vHDB< ö< bLŠ√ aOA�« q<Q²¹®

٢٥٢٦
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ÍbMł ≥∫ حاضر ياسيديT لكن ماذا ستفعل عندما يصل إليك ياسيدي?
»'dM»‰∫ مَن?

ÍbMł ≥∫ مال مصطفى ياسيدي.
»'dM»‰∫ اغرب من هنا.

ÍbMł ≥∫ حاضر ياسيدي.
©WO³BŽË ·u�Ð ‰«dM'« Àb×²¹ ¨ÍbM'« Ãd�¹®

»'dM»‰∫ ٢٢٠ حــولT أنا اجلنرال روبـنسـون حــولT ال لم تـكن نزهة حــول.
Tالـبارزانيـون قـادمون حـول Tنعم كـذبت حول Tأجل قلت ذلك حـول

انقذوني حول.
ÍbMł ≥∫ (qšb¹) لقد وصل الى هنا ياسيدي.

»'dM»‰∫ مَن?
ÍbMł ≥∫ مال مصطفى ياسيدي 

»'dM»‰∫ اغرب عن وجهي ياغبي.
(œuF¹ rŁ ÆÍbM'« Ãd�¹) قلت اغرب من هنا. هيا

ÍbMł ≥∫ إنه بالباب ياسيدي.
»'dM»‰∫ مَن?

ÍbMł ≥∫ مال مصطفى ياسيدي.
»'dM»‰∫ (wJKÝö�UÐ) احلـقوني حـولT مـال مصـطفى بالباب حـولT ياغـبي
حول. (tÖdLAOá�« d[UMŽ qšbð) ٢٢٠ تكلم مع البارزاني� حول.

©≤ ÍbMł qšb¹®

ÍbMł ≥∫ سيدي اجلنرال.
»'dM»‰∫ هل دخلت قواتنا بارزان?

ÍbMł ≥∫ كال ياسيدي.
Tوسيشربون ويأكلون فيها Tسندخلها بعد ساعة واحدة Tياخسارة ∫‰«dM'«

انصرف.
ÍbMł ≥∫ لقد خُدع العقيد ياسيدي.

»'dM»‰∫ من خدعه?
ÍbMł ≥∫ مال مصطفى ياسيدي.

»'dM»‰∫ مال مصطفى?!
ÍbMł ≥∫ أخو الشيخ أحمد ياسيدي.

»'dM»‰∫ أخو الشيخ أحمد?!
ÍbMł ≥∫ نعم ياسيدي.

»'dM»‰∫ ايه…
ÍbMł ≥∫ سقطت قواتنا في كم� نصبه لها هذا الشاب ياسيدي.

»'dM»‰∫ أي شاب?
ÍbMł ≥∫ مال مصطفى ياسيدي.

»'dM»‰∫ مال مصطفى.
ÍbMł ≥∫ نعم ياسيديT وهو اآلن قادم نحو اRقر ياسيدي.

»'dM»‰∫ مَن?
ÍbMł ≥∫ مال مصطفى ياسيدي.

»'dM»‰∫ مال مصطفى.
ÍbMł ≥∫ نعم ياسيديT وهو اآلن…
»'dM»‰∫ اغرب عن وجهي ياغبي.

٢٧٢٨
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©≤® q1U5
»UHÞô‰∫ (ÕdHÐ) هيه…

»w#O$b³$∫ وانتصر الثوار انتصاراً ساحقاً.
»UHÞô‰∫ عاش الثوار.

»w#O?$b³$∫ وعـرفت هذه اRعركـة باسم مـعـركة دوالقـازي التي أبلى فـيهـا
الشاب الشجاع مال مصطفى بالءً حسناً.

(ÊuMG¹) ∫‰UHÞô«
دوالقـــــــــازي   دوالقـــــــــازي
جنـــم بــــــــــزغ   لـــيــل جـــلـــي
قمر شـــــــــع   في سما وطني
دوالقـــــــــازي   دوالقـــــــــازي
بـطل نــــــادى   حـــــرة أرضـي
أرض جدودي   سهلي وجبلي
دوالقـــــــــازي   دوالقــــــــــازي

»w#O$b³$∫ (oHB¹) أحسنتم… أحسنتم ياأطفال.
“»½U∫ ياله من انتصار عظيم.

ÊUÑ“UÝ∫ يالها من معركة عظيمة.
"Ê«dO∫ هل كانت هذه اRعركة هي أول معركة للبارزاني يابابا بدليسي?

»w#O$b³$∫ طبعاً ال يا ميران.
"?Ê«d?O∫ لقـد علمـنا أنه شـارك وقـاد مـعـارك عـديدة ضـد بعـض العـشـائر

اخلونة.
»w#O?$b³$∫ وضـد العدو ايضـاTً فـح� كان شـاباً صغـيـراً شارك في حـملة

النقاذ اخواننا األرمن من مذابح اجلندرمة الترك.
»UHÞô‰∫ اجلندرمة الترك?!

»w#??O$b??³$∫ نعمT وقــد ســـبق ان ¦رد جــده عــبــدالســالم وأخــوه الـكبــيــر
عبدالسالم على هؤالء األعداء.

»UHÞô‰∫ ايه?
»w#O$b³$∫ فأعدموهما.
»UHÞô‰∫ والبارزاني?١
»w#O$b³$∫ لم يعدموه.

»UHÞô‰∫ احلمد لله.
»w#O$b³$∫ بل سجنوه وهو طفل في الثالثة من العمر.

»UHÞô‰∫ الثالثة من العمر?!
. »w#O$b³$∫ نعمT كما اعتقلوا أمه وأسرته أيضاً

»UHÞô‰∫ مسك�.
»w#O$b³$∫ (p×C¹) مسك�?!

»UHÞô‰∫ أجل.
»w#O$b³$∫ لو كان البارزاني حياً وسمع منكم هذه الكلمة لزعل كثيراً.

»R ∫‰UHÞôاذا?!
»w#O$b³$∫ ألنه لم يكن يحب الشفقة من أحد.

ولذلك درس وعلم نفـسه وحـ� كبـر قاوم االعـداء وشارك وقـاد
اRعارك الكثـيرة مـثل معركـة گور…تو ومعـركة مـةزنةT ومعـركة

خيرزوك… وغيرها وغيرها
. ÊUÑ“UÝ∫ كان بطالً عظيماً

"Ê«dO∫ آه لو خلقني الله بطالً مثله.
©W¹d��Ð ÊU<UÝ p×Cð®

- Rاذا تضحك� ياسامان?!
ÊU"UÝ∫ هل تريد ان تصبح مثل البارزاني?

٢٩٣٠
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»w#O$b³$∫ عيب ياأوالد.
(W¹d��Ð wMG¹) ∫Ê«dO"

بـندورة حــــــمـــــرا يـاحـــــمــــــرا
مـــهـــروســـة وعــفـنة ياحـــمـــرا
وجــــــهك بـنـدورة ياحــــــمــــــرا
©ÊU<UÝ wJ³ð Æ‰UHÞ_« p×C¹®

»w#O$b³$∫ (ÃUŽe½UÐ) كفى ياأطفال.
©lOL'« XLB¹®

- ماهذا? أين احملبة? أين االحترام?
"Ê«dO∫ إنها السبب يابابا بدليسي.

ÊU"UÝ∫ بل أنت السبب.
"Ê«dO∫ بل أنتِ. 
ÊU"UÝ∫ بل أنت.

»w#O$b³$∫ كفى. هيا اعتذر من سامان ياميران.
"Ê«dO∫ لن اعتذر منهاT إنها الباديء يابابا بدليسي.

»w#O$b³$∫ اعتذري من ميران ياسامان.
ÊU"UÝ∫ لن اعتذر من ولد وقح.

"Ê«dO∫ أنت الوقحة.
ÊU"UÝ∫ بل أنت.

»w#O$b³$∫ حسنT يجب أن أرحل.
»R ∫‰UHÞôاذا?

»UÐ rN¹ u¼Ë) ∫w#O$b³$(ÃËd) الأستطيع اRكوث وسط أطفال ال يحبون
وال يحترمون بعضهم بعضاً.

Ê–√ wC ÊUÑ“UÝ fLN¹ ¨V²F�«Ë …dO(«  «dE½ lOL'« ‰œU³²¹®

ÆrF½ ∫Ê«dO"
©p×Cð ÊU<UÝ®

- Rاذا تضحك�?
ÊU"UÝ∫ لكن هذا مستحيل.

"R ∫Ê«dOاذا?
ÊU"UÝ∫ هل أذكر السبب?

"Ê«dO∫ نعم.
"×bL∫ الن الله لم يخلقك بطالTً أليس كذلك ياسامان?

ÊU"UÝ∫ ال.
uÝ$5∫ الن ميران ليس رياضياً.

ÊU"UÝ∫ الT هل أذكر السبب?
»UHÞô‰∫ اذكري.

ÊU"UÝ∫ ألنه مثل الصوص ¦اماً.
©‰UHÞ_« p×C¹®

"Ê«dO∫ أنا صوص يابندورة?!
ÊU"UÝ∫ أنا بندورة?

©‰UHÞ_« p×C¹®

"Ê«dO∫ نعمT انظري إلى وجهك أال يشبه البندورة ¦اماً?!
bF²³ð ÊU<UÝ ZŽeMð ¨ÊuJ×C¹Ë ÊU<UÝ tłË v�« ‰UHÞ_« dEM¹®

©‰UHÞ_« sŽ

»w#O$b³$∫ هذا اليجوز ياأحبائيT أنتما صديقان.
"Ê«dO∫ إنها عدوتي يابابا بدليسي.

ÊU"UÝ∫ انت ايضاً عدوي ياصوص أفندي.

٣١٣٢
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©UNLC rJð ÊU<UÝ®

»w#O$b³$∫ أحسنت ياميرانT التنس حب العلم والوطن.
»UHÞô‰∫ (dG²ÝUÐ»«) أحسنت?!

. "Ê«dO∫ (Ëd�Ð—) حاضرT لن أنسى ذلك أبداً
»w#O$b³$∫ أحسنت.
»UHÞô‰∫ أحسنت?!

"?×?b?L∫ كـيـف ذلك يابابا بدلـيـسي? ان الله لـم يخلق مــيـران بطالً مــثل
البارزاني بل خلقه…

. ÊU"UÝ∫ صوصاً

»UHÞô‰∫ سامان.
(UNLC rJð) .حاضر ∫ÊU"UÝ

»w#O$b³$∫ لم يخلق الله البارزاني بطالTً بل خلقه مثلكم ياأحبائي.
»UHÞô‰∫ مثلنا.
»w#O$b³$∫ نعم.

»UHÞô‰∫ مثلنا نحن?!
»w#O$b³$∫ نعم.
ÊUÑ“UÝ∫ غريب.

"×bL∫ ماذا تقول يابابا بدليسي?
“»½U∫ هل استطيع أن أصبح مثل البطل البارزاني?

»w#O$b³$∫ نعم.
“»½U∫ (ÕdH�« s< ÎUO�UŽ oK×¹) هيه. 

"×bL∫ لكن كيف?
»w#O$b³$∫ ح� تصغون لسيرة هذا البطل جيداً ستعرفون اجلواب.

"Ê«dO∫ قل يابابا بدليسي.

ULNM< qg iCd¹ ¨ÊU<UÝ Ê–√ wC 5�uÝ fLNðË ¨Ê«dO<

©dš_« s< —«c²Žô«

-الوداع ياأطفال.
"Ê«dO∫ بابا بدليسيT اني اعتذر.

»w#O$b³$∫ اعتذر من سامان.
"Ê«dO∫ (œœd²Ð) أنا صوص يابندورة?

»UHÞô‰∫ ميران.
"Ê«dO∫ إني اعتذر ياسامان.

ÊU"UÝ∫ وأنا اعتذر ياصوص.
»UHÞô‰∫ سامان.

ÊU"UÝ∫ إني اعتذر يا… ميران.
»w#O$b³$∫ عظيم.

(ÊuMG¹) هيه (ÕdHÐ) ∫‰UHÞô«
نحـن األصـــدقـــاء   دائمــــاً أوفـــيـــاء
دربنـــــــــــا ورود     ســــمـــاؤنـا بدور
بالــود نعــــيـش      للجــــد نســــيــــر
كلـنا أصــــحــــاب    نســـــــــائـم ونور
نحـن األصـــدقـــاء   دائمــــا أوفـــيـــاء

»w#?O$b?³$∫ أحـسنتم يـاأحـبـائيT باحلب واالحـتـرام سنحـقـق اRرادT وبهـمـا
صار البارزاني بطالً ياميران.

Tسأحب اجلـميع واحـترم اجلـميع Tإذاً سأصـبح مثله يابابا بـدليسي ∫Ê«dO"
وسأكون شجاعاً أيضاً.

©W¹d��Ð ÊU<UÝ p×Cð®

»UHÞô‰∫ (d¹c×²Ð) سامان.

٣٣٣٤
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l-«d!« bNA*«
s% W?%bI?²?% WKŠd?% w* w½«“—U?³#« ¨w½«“—U³#« d?I?% ∫ÊUJ*«®
Ã—Uš -«u.√ lL'¹ ¨dOG. ŸU¹c% v#« XBM¹ t½≈ ¨dLF#«
©tÖdLAOá#« œ«d*√ bŠ√ ÍœUM¹ ÆXBM¹Ë ŸU¹c*« oKG¹ ¨dI*«

»w½«“—U³$∫ حمو.
©uLŠ tÖdLAOá�« qšb¹®

uLŠ∫ نعم ياسيدي.
»w½«“—U³$∫ مع من كنت تتحدث? الصوت غريبT أليس كذلك?

uLŠ∫ رجل عجوز وحفيده جاءا في حاجة ياسيدي.
»w½«“—U³$∫ ليدخال.

uLŠ∫ (dD{UÐ»«) إنها حاجة غير الئقة.
»w½«“—U³$∫ غير الئقة?!

uLŠ∫ أقصد…
»w½«“—U³$∫ (oOCÐ) ادخلهما.

uLŠ∫ (Ãd×Ð) لكنني صرفتهما.
»w½«“—U³$∫ ماذا?!
uLŠ∫ قلت لهما…

. »w½«“—U³$∫ نادهما حاالً
uLŠ∫ لقد ابتعدا عن اRقر كثيراً ياسيدي و…

»w½«“—U³$∫ احلق بهما حاالً.
uLŠ∫ حاضر.

qšb¹ qOKK bFÐ ¨UÐU¼–Ë W¾Oł ÊUJ*« w½«“—U³�« Ÿ—c¹ ¨uLŠ Ãd�¹®

©ÁbOHŠË “u−F�«

“»½U∫ اسمعوا ياأصدقاء
ÊUÑ“UÝ∫ صمتاً ياأصدقاء
"×bL∫ قل يابابا بدليسي.

©‚uAÐ w�O�b³�« ÊuDO×¹®

»w#?O$b?³$∫ حـاضــر ياأحـبــائيT في احـدى اRرات وبيـنمـا كـان الـبـارزاني
ينصت لصوت…

©»U²J�«  U×H[ w�O�b³�« VKI¹®

٣٥٣٦
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»$u−F“∫ اوهT إنه مجتهد ياسيدي.
»w½«“—U³$∫ أحسنت.

»$u−F“∫ إنه مثل جده ¦اماTً فهمان كثيراً
»w½«“—U³$∫ (p×C¹) أحسنت يانعمان.

»$v²H∫ ح� أكبر سأصبح پيشمرگه.
»w½«“—U³$∫ (p×C¹) أحسنت يابطل.

»$u−F“∫ ألم أقل لك ياسيدي: إنه فهمان وشجاع مثل جده.
»w½«“—U??³$∫ (p×???C¹) لكنـنا نحــتــاج الى اجملــتــهــدين أيضــاً يانعــمــان.

واجملتهد في اRدرسة كالپيشمرگه في اRعركة.
»$v²H∫ پيشمرگه?!

»w½«“—U³$∫ نعم.
»$v²H∫ يعني أنا اآلن پيشمرگه?

»w½«“—U³$∫ نعم.
»$v²H∫ إذاً سأجتهد كثيراً.
»w½«“—U³$∫ أحسنت يابطل.

»$u−F“∫ أنت بطل الكُرد ياسيديT وأنت أبو الكُرد 
»w½«“—U³$∫ لست سوى خادم الكُرد ياخال.

»$u−F“∫ ادام لك عزك ياسيديT ونستأذنك الرحيل.
»w½«“—U³$∫ التنس دروسك يانعمان.

»$v²H∫ حاضر ياسيدي.
»w½«“—U³$∫ مع السالمة يابطلT مع السالمة ياخال.

©uLŠ qšb¹ ¨uLŠ ÍœUM¹ ¨ÊUłd�¹®

- رافق الضيوف حتى مشارف قريتهما.
uLŠ∫ حاضر ياسيدي

»$u−F“∫ السالم عليكم ياسيدي.
»w½«“—U³$∫ وعليكم السالم ورحمة الله وبركاته.

»$u−F“∫ اعتذر ياسيديT لم أكن أعلم أن الوقت غير مناسب.
»w½«“—U³$∫ قل حاجتك ياخال.

العجوز هذا الولد ياسيديT (�UAK«) هل قبلت يد سيدك ياولد?
©ÎUF½U2 Áb¹ w½«“—U³�« V×�¹ ¨w½«“—U³�« b¹ qO³I²Ð b�u�« rNÐ®

- إنه حفـيدي يا سيديT واسـمه (�UAK«) قل ما اسمك ياولد هل تريدني
أن أذكر اسمك أيضاً?

»$v²H∫ اسمي نعمان ياسيدي.
»$u−F“∫ واسم والده حاجي. وهو ابني البكرT مات منذ زمن قريب

»w½«“—U³$∫ رحمه الله.
»$u−F“∫ قل لسيدك: ما هي حاجتك ياولد.
»$v²H∫ أريد شهادة نقل مدرسية ياسيدي.

Tتريد?! هل تظن نفسك آغـا ابن آغا ياولد?! قل أرجو (oO?CÐ) ∫“u−F$«
كن مؤدباً مثل أبيكT ايه رحمك الله ياحاجي.

»w½«“—U³$∫ قل يانعمانT ماذا تريد ياولدي?
»$v²H∫ شهادة نقل مدرسية من مدرسة عقرة ألقدمها Rدرسة قلعه دزه.

»w½«“—U³$∫ حسن.
©v²HK� UN<bI¹Ë  ULKg lCÐ UNOKŽ j�¹ ¨¡UCOÐ WK—Ë ‰ËUM²¹®

- اذهب إلى صاحب هذا العنوان واعرض عليه حاجتك.
Tاشكر سيدك ياولد (v²HK�) .أطال الله عمرك Tشكراً يا سيدي ∫“u−F$«

Tًإنك التثلج قلبي أبدا Tآه ياولد
»$v²H∫ شكراً ياسيدي.

»w½«“—U³$∫ التشكرني يابنيT بل اجتهد
٣٧٣٨
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f'U)« bNA*«
©tÖdLAOá#« d.UMŽ bŠ√ qšb¹ ¨t'H½ ÊUJ*«®

tÖdLAOÄ∫ قوات اجلحوش ياسيديT إنها تتقدم نحونا ياسيدي.
»w½«“—U³$∫ (dG²ÝUÐ»«) ورجالناT رجال قوات الفوج األول ماذا يفعلون?

tÖdLAOÄ∫ إنهم في استراحة ياسيدي.
»w½«“—U³$∫ استراحة?!

t?Öd?L??A?OÄ∫ نعم ياســيـديT مـنحـهم آمــر الفـوج اســتـراحــة Rدة سـاعــت�
ياسيدي. بعد قتال دام يوم�.

©tðœË—UÐ jI²K¹ rŁ  UE×K� dJH¹®

»w½«“—U³$∫ اتبعني إذاً.
tÖdLAOÄ∫ الى أين?

»w½«“—U³$∫ طبعاً الى جبهة القتالT يجب صد هجوم اجلحوش ياأخي 
tÖdLAOÄ∫ وحدنا?! 

»w½«“—U³$∫ نعم هيا ياأخيT الواجب يقتضي منا ان نفعل ذلك وحدنا.
tÖdLAOÄ∫ لكن ياسيدي.

»w½«“—U³$∫ بال لكنT اتبعني وكفى.
tÖdLAOÄ∫ حاضر.

©ÊUłd�¹®

©ÃËd)UÐ rN¹®

»w½«“—U³$∫ حمو.
uLŠ∫ نعم يا سيدي

»w½«“—U³$∫ التكرر ما فعلته اآلن.
uLŠ∫ ينسى الناس أنك القائد ياسيدي

»w½«“—U³$∫ قلت: التكرر ما فعلته ياحمو.
uLŠ∫ حاضر ياسيدي.

©ÂUL²¼UÐ XBM¹ ¨lC«b<Ë  UIKÞ  «u[√ ¨uLŠ Ãd�¹®

٣٩٤٠
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- عاشت الپيشمرگه
- عاشت

©ÈdÝ_« bŠ√ UN<U<√ lCbð w¼Ë tÖdLAOá�« d[UMŽ qšbð®

tÖdLAOÄ ±∫ (�dOÝú) تقدم أيها اجلبان.
tÖdLAOÄ ≥∫ ستموت جزاء ما فعلت
tÖdLAOÄ ≤∫ ترفقوا بهT إنه أسيرنا

tÖdLAOÄ ¥∫ بل مجرم.
µ tÖdLAOÄ∫ إنه اجملرم الذي جرح القائد.

پيشمرگه ٦: ماذا?
tÖdLAOÄ ±∫ سينال جزاءاً عسيراً

tÖdLAOÄ ¥∫ القائد لن يرضى بذلك يارفاق.
µ tÖdLAOÄ∫ قلت لك: إنه اجملرم الذي جرح القائد.

tÖdLAOÄ ≥∫ يجب أن يعدم.
tÖdLAOÄ ∂∫ احذروا.

©dOÝ_« vKŽ tÖdLAOá�« s< d[UMŽ r−Nð®

»_dOÝ∫ النجدة.
»w½«“—U³$∫ أيها الرجالT دعوه.

©œœd²Ð lOL'« nI¹®

tÖdLAOÄ ±∫ إنه اجملرم الذي أصاب ساعدك بجراح 
»w½«“—U³$∫ أعرف ذلك.

tÖdLAOÄ ≥∫ ويجب أن يعاقب.
»w½«“—U³$∫ قلت: دعوه

»$tÖdLAOá∫ حاضر.

”œU&!« bNA*«
w* -U?????IK?D#«Ë l?*«b*« -«u????.√ ¨q?³????'« `?H????Ý ∫ÊU?J*«®
©bOF³#« u×½ dEM¹ ¨tÖdLAOá#« d.UMŽ bŠ√ qšb¹ ¨ŸUHð—«

t?Öd?L?A?OÄ ≥∫ مـاهذا?! اجلـحــوش تتـقـدمT ياإلهيT األخ حـاجـي يتـصـدى
لقـوات اجلـحـوش وحـدهT ال… أحـد األخـوة يقـاتل مـعـهT إنه
يقـاتل بشـجـاعـة. من هو ياترى? ياإلـهي… إنه القـائدT إنه
ÍœU?M¹ u?¼Ë ¡w−?¹Ë ÕËd¹) .إنه في خـطر Tمـــال مــــصطفـى

(»«dD{UÐ

-أيهـــا الرفـــاقT أيهــا األخـــوةT القـــائد في خـطرT القـــائد في خطـرT الى
السالح…

WN³ł u×½ WNłu²< Õd�*« d³Fð ¨tÖdLAOá�« s< WŽuL−< qšbð®

©WgdF*«

∫)«u*«
- انسحب ياسيدي

- احموا القائد
- البارزاني في خطر

- جرح البارزاني
- تقدموا يارفاق

©tŠdł r¼bŠ√ Z�UF¹ ¨`¹dł u¼Ë w½«“—U³�« qšb¹ ¨ «u[_« uKFð®

(qš«b�« s<) )«u*√
- اجلحوش تفر

- األعداء ينهزمون
- انتصرنا

٤١٤٢
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»w½«“—U³$∫ ال.
tÖdLAOÄ ≥∫ سنودعه السجن فقط.

»w½«“—U³$∫ بل سنطلق سراحه.
»$tÖdLAOá∫ ماذا?!

»w½«“—U³$∫ إنه أمر يارفاقT مفهوم?
»$tÖdLAOá∫ مفهوم.

»w½«“—U³$∫ حسن.
©dOÝ_« s< »d²I¹®

(Ãd�¹) Tإنهم رجال طيبون Tلن ¥سك أحد بسوء Tالتخف ياأخي -
االسير: إني آسف ياسيديT أرجو اRعذرة.

tÖdLAOÄ ±∫ منافق.
tÖdLAOÄ ≥∫ هذا اليجوز ياشيار.

tÖdLAOÄ ±∫ لكنه منافق.
tÖdLAOÄ ≥∫ إنها رغبة القائد ياصديقي.

tÖdLAOÄ ±∫ حاضر.
tÖdLAOÄ ≥∫ (لألسير) هيا أيها األخ.

tÖdLAOÄ ±∫ أخ.
»_dOÝ∫ حاضر.

©lOL'« Ãd�¹®

»w½«“—U³$∫ ابتعدو عنه.
©dOÝ_« sŽ lOL'« bF²³¹®

tÖdLAOÄ ¥∫ إنه جريح ياسيدي.
»w½«“—U³$∫ ضمدوا جراحه حاالً.

tÖdLAOÄ ∂∫ حاضر.
©dOÝ_« Õ«dł ∂ tÖdLAOÄ Z�UF¹®

tÖdLAOÄ ≥∫ ودمك ياسيدي? 
tÖdLAOÄ ≤∫ يجب ان ننتقم لدمك.

»w½«“—U³$∫ تنتقمون?!
µ tÖdLAOÄ∫ نعم ياسيدي.

tÖdLAOÄ ±∫ إنه دمك.
»w½«“—U³$∫ (بضيق) اسمعوا ايها األخوةT ال أريد انتقاماً من أجل دمي.

tÖdLAOÄ∫ انه دم البارزاني.
»w½«“—U³$∫ البارزاني واحد من الپيشمرگـه ياأخيT الپيشمرگه التي تقاتل
من أجل الوطن فقطT لنتقاتل جميـعاً من أجل كردستان فقط.
(lOL?'« XLB¹) هيا ياأخوتيT ضمـدوا جراح الضيف واعتنوا

به.
tÖdLAOÄ ±∫ (fLN¹) ضيف?

tÖdLAOÄ ≥∫ نعتني به?!
»_dOÝ∫ اني آسف ياسيدي.

»w½«“—U³$∫ حسن.
tÖdLAOÄ ≤∫ ومتى سنحاكمه ياسيدي

»w½«“—U³$∫ لن نحاكمه.
tÖdLAOÄ ±∫ سنعدمه

٤٣٤٤
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»w#O$b³$∫ الT سيأتي إليكم جميعاTً اطمئنوا ياأحبائي.
»UHÞô‰∫ سيأتي.

»w#O$b³$∫ نعمT لكن…
»UHÞô‰∫ ماذا?

ÊUÑ“UÝ∫ ماذا حدث يابابا بدليسي?
"×bL∫ تكلم يابابا بدليسيT هل تشكو من شيء ما.

“»½U∫ هل أنت مريض?
»w#O$b³$∫ ال ياأحبائيT اني بخير لكن نوروزT نوروز في خطر 

»UHÞô‰∫ نوروز في خطر?!
»w#O$b³$∫ نعمT األعداء يتربصون به.

ÊU?Ñ“U?Ý∫ اطمــئن يابابـا بدليــسيT ح� يشــاهد األعــداء هذه النيــران لن
يجرؤوا على االقتراب من نوروز.

u?Ý$5∫ هذا كـالم صــحـيحT األعـداء كـالـوحـوش الضـاريةT يخــافـون من
النيران كثيراTً هذا ماقاله والدي.

»w#O?$b³$∫ لكن األعـداء يتـربصون به علـى الدرب الذي يأتي منه نوروز
دائماTً وقد نصبوا له الكمائنT وصوبوا نحوه فوهات البنادق.

»UHÞô‰∫ البنادق?!
©…dO(«Ë ·u)«  «dE½ Êu�œU³²¹®

“»½U∫ وهل سيقتلونه?
»w#O$b³$∫ إنهم يحاولون ذلك منذ زمن بعيد.

uÝ$5∫ إذا قتلوا نوروز فسنبقى بال عيد.
»w#O$b³$∫ أجل.

ÊU"UÝ∫ ولن نخرج الى البرية لنمرح ونلعب.
البدليس: هذا صحيح.

©≥® q1U5
“»½U∫ بدأت النيران تخمد ياأصدقاء.

"×bL∫ انتبهوا ياصدقاء.
"Ê«dO∫ اجلبوا الوقود بسرعة.

ÊUÑ“UÝ∫ هيا بسرعةT يجب ان تبقى نيران نوروز متقدة دائماً.
Êu?B?Kd??O?C ¨VNK�« uKF¹ ¨Ê«d??OM�« ·u?ł v�« U?NÐ Êu??F?Cb¹Ë œ«u?Ž_« iFÐ Êu??F?L?−¹®

©Õd0 UN�uŠ

"R ∫Ê«dOاذا التشاركنا الرقص يابابا بدليسي?
ÊU"UÝ∫ تعال يابابا بدليسي.

¨“Ë—u½ sŽ U< WOMž√ ÊuMG¹Ë ¨hKd�« W³KŠ v�« w�O�b³�« Êu³×�¹®

©VF²�UÐ fŠ√ bKË hKd�« WIKŠ s< w�O�b³�« V×�M¹

"×bL∫ ابق يابابا بدليسي
uÝ$5∫ اكمل هذه الرقصة يابابا بدليسي.

ÊUÑ“UÝ∫ يجب ان ترقص يابابا بدليسي.
»w#O$b³$∫ ال استطيع

“»½U∫ سيزعل نوروز يابابا بدليسي.
»w#O$b³$∫ لقد تعبت ياأحبائي.

©Ê«dO< «bŽ hKd�« sŽ lOL'« nJ¹®

»UHÞô‰∫ ألن يغضب نوروز منا?
»w#O$b³$∫ ال.

"Ê«dO∫ تابعوا الرقص ياأصدقاءT سيزعل نوروز.
»w#O$b³$∫ كفى ياميران.
"Ê«dO∫ ألن يزعل نوروز?

٤٥٤٦

‰UHÞú� WOŠd�< ∫w½«“—U³�«



ÊUÑ“UÝ∫ حاضر.
TقـدامRفـان هذا البطـل ا Tوكـمــا سـمـعـتـم ياأحـبـائي احلـلوين ∫w#?O$b?³$«
واألســد اRغــوارT قــد حــارب األعــداء الذين اعــتــرضــوا طريق

نوروزT ونصبوا له الكمائن.
»UHÞô‰∫ ايه?

»w#O$b³$∫ قاتل األعداء ببسالةT لكن األعداء وجهوا نحوه البنادق.
»UHÞô‰∫ ايه.

"Ê«dO∫ ماذا حدث له?
»w#O$b³$∫ هاجر.
"Ê«dO∫ الى اين?

»w#O$b³$∫ الى بلد بعيد عن أرض الوطن.
“»½U∫ عــمي أيـضــاً هاجــر الى بلـد بعــيــدT أبي يـقــول : انه يعــيـش هناك

بسعادة.
ÊU?"UÝ∫ يقـول أخي سيـبان: ان األطفـال في تلك البالد يعـيشـون بسعـادة

كبيرة.
ÊUÑ“UÝ∫ والكبار أيضاً.

"×bL∫ آه لو أستطيع الهجرة مثلهم ألعيش بسعادة
"Ê«dO∫ وهل هاجر البارزاني ليعيش بسعادة?

»w#O$b³$∫ ال
? R ∫5$uÝاذا هاجر اذاً

»w#O$b³$∫ طارده األشرار حتى خارج الوطن.
»UHÞô‰∫ ايه.

»w#O$b³$∫ لكنه عاد مرة أخرى.
»UHÞô‰∫ (ÕdHÐ) هيه 

ÊUÑ“UÝ∫ واحلل?
»w#O$b³$∫ (dJH¹) بصراحة?

»UHÞô‰∫ نعم.
»w#O$b³$∫ ال أعرف.

? ÊUÑ“UÝ∫ من يعرف احلل إذاً
»w#?O$b?³$∫ اسـمــعـوا ياأطـفـالT في قـد� الـزمـانT كـان نـوروز يأتي الى
الوطن دائماً دون ان يعترض أحـد طريقهT وفي أحد اRرات قرر
األعـداء اخلروج من كـهوفـهم واعـتراض طريق نوروز الذي كـان

يحمل للصغار والكبار الهدايا اجلميلة واالشياء احللوة.
»UHÞô‰∫ ايه?

»w#??O$b??³$∫ وح� تأخـــر قــدوم نورزو الى الـوطنT وســاد احلـــزن في كل
مكانT هب رجل اسمه كاوا…

»UHÞô‰∫ كاوا احلداد?
»w#O?$b³$∫ نعمT حـارب األعـداءT وطاردهم الى كـهـوفـهمT حـينهـا تسنى

لنوروز الدخول الى الوطنT وفرح اجلميع بقدوم العيد.
“»½U∫ واألعداء يابابا بدليسيT ألم يخرجوا من الكهوف مرة أخرى.

»w#O$b³$∫ بلى.
»UHÞô‰∫ ايه?

»w#O?$b³$∫ لكن في كل مـرة كـان األبطال يتـصـدون لهم ويحـررون نوروز
من الكم�.

ÊUÑ“UÝ∫ كيف?
»w#O$b³$∫ (dJH¹) كيف… آه البد إذاً من اكمال سيرة البارزاني.

ÊUÑ“UÝ∫ لكن…
»w#O$b³$∫ اصغ جيداً السيرة هذا البطل ياسازڤان وستعرف الكثير.

٤٧٤٨
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l-U&!« bNA*«
-u?. b??O?FÐ s% v¼UM?²¹ ¨d?O?G??. d?N½ sŽ …—U?³??Ž ∫ÊUJ*«®
s% W???Žu???L???−???% qšbð ¨-u???B#« »d???²???I¹ ¨w?ŽU???L??ł ¡U?Mž

©wMGð w¼Ë tÖdLAOá#«
tÖdLAOÄ ±∫ وقوف قف.
»t/dLAO³$∫ ماذا حدث?

tÖdLAOÄ ≥∫ دعنا نكمل السير ياخوشناو
tÖdLAOÄ ≤∫ كف عن اRزاح ياأخي.

tÖdLAOÄ ¥∫ لنتقدم يا پيشمرگه ثورة أيلول.
©Êu<bI²¹®

tÖdLAOÄ ±∫ وقوف قف.
»$tÖdLAOá∫ (oOCÐ) هو هو.

tÖdLAOÄ ≥∫ كف عن اRزاح ياخوشناو.
tÖdLAOÄ ±∫ اني جاد ياصديق.

tÖdLAOÄ ≤∫ ما احلكاية?
tÖdLAOÄ ±∫ نهر صغير يعترض طريقناT فإلى أين اRسير?

tÖdLAOÄ ≥∫ سنجتازه.
tÖdLAOÄ ≤∫ هل تخشى اجتياز األنهار الصغيرة ياخوشناو?

tÖdLAOÄ ±∫ بل أخشى عليكم من البلل ياصاحبي.
tÖdLAOÄ ≥∫ اليهمني البلل.

tÖdLAOÄ ±∫ حسنT تفضل يابطل.
µ tÖdLAOÄ∫ قف ياأخي.

tÖdLAOÄ ≥∫ لن أقفT سأخوض في مياه النهر يعني سأخوض.

»w#O$b³$∫ عاد من أجل الوطنT من أجل ان ¥هد الدرب لنوروز.
ÊUÑ“UÝ∫ وماذا فعل األعداء?

»w#O$b³$∫ وجهوا نحوه فوهات البنادق مرة أخرى. وحاربوه
"Ê«dO∫ ماذا حدث له?

»w#O$b³$∫ قاد ثورة عظيمة ضدهم.
»UHÞô‰∫ ثورة?!

»w#?O?$b?³$∫ هبّ االبطال الـكُرد في احلـادي عــشـر من ايـلول سنة ١٩٦١
وسـاروا خلف البـارزاني Rقـاتلة األعداء الـذين اعتـرضـوا طريق

نوروز.
»UHÞô‰∫ (ÕdHÐ) هيه.

٤٩٥٠
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ثابية.
µ tÖdLAOÄ∫ حسنT ثبتها إذاً.

tÖdLAOÄ ¥∫ لن أثبتها حتى أرى خوشناو مبلال مثلنا.
tÖdLAOÄ ±∫ ليثبتها سكڤان

µ tÖdLAOÄ∫ أخشى ان يؤثر البلل فيّ كثيراً.
tÖdLAOÄ ±∫ اطمئن ياصاحبيT سأدعو لك بالسالمة والعافية.
©—u³F�UÐ rN¹ ¨qNg tÖdLAOÄ t²ICdÐË w½«“—U³�« qšb¹®

µ tÖdLAOÄ∫ التعبر ياسيدي.
»R ∫w½«“—U³$اذا?!

tÖdLAOÄ ±∫ إحدى األحجار غير ثابتةT ولقد سقط في النهر كل من عبره
»R ∫w½«“—U³$اذا لم يثبتها العابر األول منكم?

qšb¹Ë tOKł— sŽ w½«“—U³�« dLA¹ ¨q−)«  «dE½ lOL'« ‰œU³²¹®

©dNM�« wC

»$qNJ$« tÖdLAOá∫ ماذا تفعل ياسيدي?
tÖdLAOÄ ±∫ انظر ياسيدي.

µ tÖdLAOÄ∫ سأثبتها عوضاً عنك ياسيدي.
©œuF¹Ë Î«bOł d−(« w½«“—U³�« X³¦¹®

»w½«“—U³$∫ تفضلوا بالعبور ياپيشمرگه ثورة أيلول
©qNJ�« tÖdLAOá�«Ë w½«“—U³�« vI³¹ ¨Êułd�¹ ¨dNM�« ÊËd³F¹®

(ÊuMG¹) ∫tÖdLAOá$« )u*
قائــــــــدنا بارزاني  ياشمس األعـالي
معك عل األعادي  پيشمرگه طواري
ســــــر يـاأســــــدنا  يـاروح شــــــعــــــبنـا
ســتــبــقى قــائدنا  يا أمـــــــــل أمــتنا

R ∫µ tÖdL?AOÄاذا تفعـل ذلك واألحجار التي تصـل ب� ضفتـيه مـوجودة.
(—U−Š_« ÊUJ< v�« dOA¹) Tانظرو إليها

tÖdLAOÄ ±∫ محظوظ.
tÖdLAOÄ ¥∫ لنعبر بسرعة قبل ان يصل القائد.

tÖdLAOÄ ≥∫ اطمئنT سأنطلق فوق األحجار كاحلصان.
tÖdLAOÄ ±∫ انطلق ياحصان ثورة أيلول.

»$tÖdLAOá∫ (ÊuJ×C¹) حصان ثورة أيلول?!
tÖdLAOÄ ≥∫ نعمT أنا حصان الثورة. انظروا كيف سانطلق.

.Á …اثنان Tواحد (Õd0) ∫tÖdLAOá$«
©dNM�« wC jI�¹ Èdš_« WHC�« v�« qB¹ Ê« q³KË ÆWŽd�Ð oKDM¹®

©lOL'« p×C¹®

tÖdLAOÄ ±∫ واآلن من سيعبر?
tÖdLAOÄ ≤∫ أنا سأعبر كالصاروخ وليس كاحلصان.

tÖdLAOÄ ±∫ تفضل ياصاروخ أفندي.
.Á …اثنان Tواحد ∫tÖdLAOá$«

©lOL'« p×C¹ ¨≤ tÖdLAOáK� ÀbŠU< t� Àb×¹®

tÖdLAOÄ ±∫ وسقط الصاروخ كالصاروخT من يعبر كالطائرة.
tÖdLAOÄ ¥∫ عبور النهر اليحتاج الى صاروخ أو طائرة ياخوشناو

tÖdLAOÄ ±∫ الى ماذا يحتاج ياحكيم?
tÖdLAOÄ ¥∫ الى احلذرT وإال كان مصيره البلل.

dNM�« wC jI�¹ ¨W²ÐUŁ dOž d−Š QD¹ 5Š `ł—Q²¹ ¨—c×Ð d³F¹®

©ÊuJ×C¹

tÖdL?AOÄ ¥∫ (d?NM�« wC u¼Ë) وجدتهـاT هذه احلجر هي الـسبب إنها غـير

٥١٥٢

lÐU��« bNA*«‰UHÞú� WOŠd�< ∫w½«“—U³�«



s'U6!« bNA*«
aHM¹ u¼Ë …d?/. vKŽ fK?−¹ u×?% wŽ«d#« ¨t'?H½ ÊUJ*«®
œœd??²?Ð d??NM?#« —u??³???Ž »U??ý ‰ËU???×¹ ÆÎUM¹e???Š ÎUM( t?¹U½ w*

©u×% wŽ«d#« tO#≈ t³²M¹ ¨—cŠË
»$wŽ«d∫ اعبر والتخف أيها الشاب.

©wŽ«d�« s< »d²I¹ ¨dNM�« »UA�« “U²−¹®

»$UA«∫ شكراً ياعماه
»$wŽ«d∫ إلى أين تنوي الذهاب بابني?

»$UA«∫ (œœd²Ð) إلى…
»$wŽ«d∫ (p×C¹) إلى البارزانيT أليس كذلك?

»$UA«∫ (dG²ÝUÐ»«) كيف عرفت?!
»$wŽ«d∫ هل تريد االلتحاق بالثورة فعآلً?

»$UA«∫ نعم.
©W¹d��Ð wŽ«d�« p×C¹®

- Rاذا تضحك ياعماه?! هل قلت ما يدعو إلى الضحك?
»$wŽ«d∫ قل لى يابني: Rاذا كنت تخشى السقوط في مياه النهر?

الشاب : كيال ابتل.
©W¹uHŽË W¹d��Ð wŽ«d�« p×C¹®

- Rاذا تضحك?
»$wŽ«d∫ وهل يخشى الثائر من البلل?!

»$U?A«∫ طبــعـاً الT لكـنني أخـشـى أن يؤثر البلل فـي صـحــتيT فـأصــاب
بالزكام.

»$wŽ«d∫ وهل تخشى الزكام? 

بانســر جــبــالي     يا قــمــر الليــالي
قائدنا بارزاني     يا شـمس األعالي

»w½«“—U³$∫ (oOCÐ) ماهذا?!
الپيشمرگه الكهل: إÂ يغنون قائدهم.

»w½«“—U³$∫ لكن هذا اليجوز.
الپيشمرگه الكهل: كيف اليجوز وأنت البطل وع� الشعب و…
»w½«“—U³$∫ بل أنا خاَدم الكُرد وابن الشعبT هيا نلحق بالرجال

الپيشمرگه الكهل: حاضر.
©ÊUłd�¹®

٥٣٥٤
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»$wŽ«d∫ ها… البد أنه يعـرفنيT البـارزاني يعـرفنا جمـيـعـاً يا بني. لكنني
عاتب عليه.

»$R ∫»UAاذا?
»$wŽ«d∫ ألنه سيـتنازل عن كركوكT اسـمع أيها الشـابT ح� جتده قل له:

إن تنازلت عن كركوك يا مالT فانه محو لن يقبل بذلك أبداً.
©»UA�« p×C¹®

- التضحك ياولدT عيبT لم أرو لك طرفةT إني أحتدث عن البارزاني.
»$UA«∫ البارزاني لم يتنازل عن كركوك ياعماه.

»$wŽ«d∫ ماذا?
»$UA«∫ صدقني ياعماه.
»$wŽ«d∫ هل أنت جاد?

»$UA«∫ طبعاTً ألم تسمع ماذا قال عن كركوك?
»$wŽ«d∫ ماذا قال?

»$UA«∫ قال: كركوك قلب كردستان.
? اسمع يا ولدT قل الصدق وكفى. »$wŽ«d∫ (Ëd�Ð—) حقاً

»$UA«∫ إني أقول الصدق يا عماهT وقال أيضاً:…
»$wŽ«d∫ عن كركوك.

»$UA«∫ نعم.
»$wŽ«d∫ قل: ماذا قال?

»$UA«∫ قال: ستبقى كركوك كردية حتى لو لم يبق فيها كردي واحد.
? »$wŽ«d∫ (ÕdHÐ) حقاً

»$UA«∫ نعم.
Tقلت لآلغا: الـبارزاني لن يفعلها Tأحسنت يا مال (ÎUO�U?Ž eHI¹) ∫wŽ«d$«
يا آغــاT صــدقني يا آغــاT لكـن اآلغــا أصـر عـلى رأيه وقــال: بل

»$U?A«∫ طبــعــاً الT بل أخــشى ان يرفـض البــارزاني ضــمي الى صــفــوف
الپيشمرگه ح� يجدني مريضاً.

»$wŽ«d∫ (XLB¹) هذا صحيح ياولديT هل تعرف ماذا سيفعل حينها?
»$UA«∫ ماذا سيفعل?

»$wŽ«d∫ سـيـقــدم لك العـالج والدواء ويقــول لك مع السـالمــة يابني. أنت
التعرف البارزاني جيداً.

»$UA«∫ بل أعرفه ياعماه.
»$wŽ«d∫ تعرفه?!

»$UA«∫ نعمT مَن من الكُرد اليعرف البارزاني ياعماه?
»$wŽ«d∫ (bNM²¹) ايه يا مال.
»$UA«∫ ماذا حدث يا عماه?

»$wŽ«d∫ ال شيء.
»$UA«∫ (u�Ð·) هل أصاب القائد مكروه? 

»$wŽ«d∫ ال يا ولديT اطمئنT القائد بخير لكن…
»$UA«∫ قل ياعماه.

»$wŽ«d∫ اسـمع يابنيT ح� تـلتـقي بالبـارزاني قل له: إن مـحـوT مـحـو بن
مجيد البرواري عاتب عليك كثيراً.

»$UA«∫ من هو محو بن مجيد يا عماه?
»$wŽ«d∫ أنا…

(tJ×{ r²J¹) !?أنت ∫»UA$«
»$R ∫wŽ«dاذا تضحك يا ولد?!

(p×C¹) …لكن ∫»UA$«
»$wŽ«d∫ قل أيها الشابR Tاذا صمت?
»$UA«∫ هل يعرفك البارزاني يا عماه?

٥٥٥٦
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l(U9!« bNA*«
-u???. qš«b#« s% l?L??'Ô¹ ¨W???F??Ý«Ë —«œ W???ŠU??Ý ∫ÊU?J*«®
w½«“—U?³#« ¨ÊU?łd??/¹ ¨d?O?G?B#« tMÐ«Ë w½«“—U??³#« -UJ×?{
t?HKš d?OG?B#« fKł b?!Ë …d?OG?. …—U?O?Ý Ë√ Wł«—œ œu?I¹

©tÖdLAOá#« d.UMŽ bŠ√ qšb¹ ¨Õd0 …œUOI#« ÊôœU³²¹
tÖdLAOÄ∫ سيدي…

»w½«“—U³$∫ انتظرT الصغير يلعب.
©≤ tÖdLAOÄ qšb¹ dOGB�« l< VFK�« qLJ¹®

tÖdLAOÄ ≥∫ سيدي األعداء.
»w½«“—U³$∫ انتظرT الصغير يضحك.

©≥ tÖdLAOÄ qšb¹ dOGB�« l< VFK�« qLJ¹®

tÖdLAOÄ ≤∫ سيدي األعداء قادمون.
©¥ tÖdLAOÄ qšb¹®

tÖdLAOÄ ¥∫ سيدي األعداء قادمون نحونا.
dOGBK� r�²³¹ u¼Ë ¡Ëb¼Ë XLBÐ dOGB�« sŽ w½«“—U³�« bF²³¹®

 «u[√ ÆÕd0 VFK�« qLJ¹ dOGB�« ULOC tÖdLAOá�« l< Ãd�¹

©Ã—U)« wC uKFð  UIKD�«

يفـعلهـاT أنت التعـرف البارزاني يـا محـو (p×?C¹) أنا من يعـرف
البارزانيT اسـمع يا بنيT ح� تقايل البارزاني قل له: إن مـحو بن

مجيد يسلم عليك ويقبل جبينك.
(UA�« q³I¹«) هذه للمال (WO½UŁ tK³I¹) وهذه للپيشمرگه.

»$UA«∫ وأنا?
»$wŽ«d∫ (UA�« q³?I¹Ë p×C¹«) وهذه لكT رافقتك السالمة يا بني التنس

أن تسلم عليه وتقبله…
»$UA«∫ حاضر يا عماه.

ÆÎUÐdÞ tÝ√— eN¹Ë Î«bOFÝ ÎUM( t¹U½ wC wŽ«d�« aHM¹ ¨»UA�« Ãd�¹®

©”UL×Ð rN� ·eF¹ dNM�« ÊË“U²−¹ r¼Ë »U³A�« iFÐ b¼UA¹

٥٧٥٨
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"×bL∫ بل معقول يا صديقي.
5$u?Ý∫ (ÎU??O�U??Ž t??F??CdðË w½«“—U??³?�« »U??²?g j?I??²Kð) بل غـيــر مـعــقـول يا

صديقي أنظر.
»UHÞô‰∫ ما هذا?!

uÝ$5∫ الهدية.
»UHÞô‰∫ الهدية?

uÝ$5∫ سيرة البارزاني.
"×bL∫ سيرة البارزاني?

ÊUÑ“UÝ∫ هل نسيتها يا محمد?
"×bL∫ طبعاً ال. 

"Ê«dO∫ ال أم نعم يا محمد? قل الصراحة.
"×bL∫ اسمعوا (w�O�b?³�« bKI¹) البطل مصطفى البارزاني بن مـحمد بن

عبدالسالم بن تاج الدين البارزاني.
ولد في بارزان التابعة الربيل سنة ١٩٠٣

وتوفي في األول من آذار سنة ١٩٧٩ وتعلم وهو…
©bL; ‰UHÞ_« oHB¹®

- هل اكمل
ÊU"UÝ∫ اكمل.

"×bL∫ سأكملT لكن بشرط.
»UHÞô‰∫ ما هو?

"×bL∫ أن يكون هذا الكتاب من نصيبي
»UHÞô‰∫ ماذا?!

©U¼b¹ s< »U²J�« Ÿ«e²½ô 5�uÝ u×½ ‰UHÞ_« lC«b²¹®

“»½U∫ بل من نصيبي.

©¥® q1U5
VFK?#« sŽ Êu?H?J¹ ¨Õd0 Êu??³??FK¹ ‰U??HÞ_« ¨t??'?H?½ ÊUJ*«®

©»«dG²ÝUÐ rN#uŠ Êu²H²K¹ …Q−*
ÊUÑ“UÝ∫ أين هو?
“»½U∫ لقد اختفى?

ÊU"UÝ∫ إلى أين ذهب?
©ÊUJ*« ¡U×½√ wC Êu�u−²¹ r¼Ë w�O�b³�« ÊËœUM¹®

"R ∫Ê«dOاذا أنت صامت يامحمد?
R ∫ÊU"UÝاذا التنادي بابا بدليسي مثلنا?

"×bL∫ بابا بدليسي?
ÊU"UÝ∫ نعم.

"×bL∫ أظن أن بابا بدليسي لن يردَّ عليكم.
»R ∫‰UHÞôاذا?

. "×bL∫ ألنه كان حلماً
»UHÞô‰∫ كان حلماً?!

"×bL∫ نعم.
©Êu�<UN²¹ r¼Ë »«dG²Ýô«  «dE½ Êu�œU³²¹®

uÝ$5∫ كان حلماً.
“»½U∫ لكنني رأيته بعينيّ هات�.

"Ê«dO∫ كان رجالً عجوزاً.
ÊUÑ“UÝ∫ له حلية شيباء.
ÊU"UÝ∫ ويحمل جِراباً.

“»½U∫ غير معقول.

٥٩٦٠
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"Ê«dO∫ نوروز
»UHÞô‰∫ نوروز?

"Ê«dO∫ نعم نوروز قادم نحونا يا أصدقاءT اسمعوا.
‰UHÞ_« œœd¹ ¨bOFÐ s< ÂœUK ¡UMž  u[ lL�Ô¹ ÆÊu²BM¹®

©ÊuBKd¹Ë ÊuMG¹ ¨WOMž_«  ULKg

©W¹UNM�«®

wKA'UI!«
Â≤∞∞≤Ø±±Ø∂
„≤∂±¥Ø±±Ø∂

ÊUÑ“UÝ∫ بل من نصيبي.
"Ê«dO∫ إنه لي.

uÝ$5∫ لن أعطيه ألحد.
ÊU"UÝ∫ هسT اصمتوا يا أصدقاء.

»UHÞô‰∫ ماذا حدث?
ÊU"UÝ∫ انظروا

©lOL'« dEM¹ ¨bOFÐ ÊUJ< v�≈ dOAð®

“»½U∫ إنه ضوء.
ÊU"UÝ∫ نعم.

uÝ$5∫ لكنه بعيد.
ÊU"UÝ∫ نعم.

ÊUÑ“UÝ∫ إنه قادم نحونا يا أصدقاء.
©d¦g√ ÁU³²½UÐ ÊËdEM¹®

"×bL∫ ها هو?
"Ê«dO∫ هس.

»UHÞô‰∫ ماذا حدث?
"Ê«dO∫ انصتوا جيداً يا أصدقاء.

©ÁU³²½UÐ lOL'« XBM¹®

“»½U∫ إنه صوت غناء
"Ê«dO∫ هذا صحيح.

ÊUÑ“UÝ∫ من هو?
"Ê«dO∫ إنه هو يا أصدقاء.

»UHÞô‰∫ من?

٦١٦٢
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”dNH!«
- االهـداء                                                            ٥
- مقـدمة                                                             ٧
- شخصيات اRسرحية                                               ٩
- فاصل (١)                                                      ١١
- اRشهد األول                                                     ٢١
- اRشهد الثاني                                                    ٢٢
- اRشهـد الثالث                                                   ٢٦
- فاصل (٢)                                                      ٢٩
- اRشهـد الرابع                                                    ٣٦
- اRشهد اخلامس                                                  ٤٠
- اRشهـد السادس                                                 ٤١
- فاصل (٣)                                                      ٤٥
- اRشهد السابع                                                   ٥٠
- اRشهـد الثامن                                                   ٥٤
- اRشهد التاسع                                                   ٥٨
- فاصل (٤)                                                      ٥٩
- اRؤلف في سطور                                                ٦٣

—uD( w5 V<UJ!«
- أحمد إسماعيل إسماعيل

- مواليد سوريا- قامشلي ١٩٦١.
- يعمل في سلك التعليم.

- عـضـو جـمعـيـة اRسـرح في احتـاد الكتـاب -
دمشق.

- ينـشـــر في صـــحـف ودوريات عـــديـدة داخل
سوريا وخارجها.

- عُـرض له العــديد من اRسـرحـيــات - عـربيـاً
وكردياً.

∫t� —b[

- مسرحنا اRأمول - دراسات مسرحية ¦هيدية - دمشق ١٩٩٧.
- عندما يغني شمدينو - مسرحيات - دمشق ١٩٩٩.
- توبة الثعلب - مسرحيات لألطفال - دمشق ٢٠٠٠.

- رقصة العاشق - قصص - الشارقة ٢٠٠١.

∫t� —bBOÝ

- احلقل اRنيع - مسرحية لألطفال - أبوظبي.
- الثغرة - مسرحية للفتيان - دمشق.

∫UNM< ez«u'« s< b¹bF�« ‰U½

- جائزة الشارقـة لالبداع - االمارات العربية اRتحدة عن مـجموعته القصـصية
رقصة العاشقT سنة ٢٠٠٠.

- جـائزة ثقــافـة الطفل العـربي - االمــارات العـربيـة اRتـحــدة - أبوظبي - عن
مسرحيته احلقل اRنيع - سنة ٢٠٠١.

- إضافة إلى جوائز محلية أخرى.

٦٣٦٤


