
 

 هة كةُاضى ئاوةكاُى بابيوَوْ
 ث.ى.ز. حمٌس ععيع غعيس

 ٓةوهَيط –ظاُلَوى غةالذةززيّ 
 (وةضطَيِطاْ)

 

 
 ئةَ تابوَويةى كَيؿاوة( 7391وَيِةكَيـ ثابوَو ثيلاغَو هة ذوظةيطاُى  62/4/7391لا هة ضُييازةوةضى بَوضزووًاُى ؾاضى طيو )هة

 



 ثَيؿةكى:
ئيِطويعى. هة زوايني  -عةضةبى -و ضريَون خوَيِسُةوةَ ٓةبووة. بة غآ ظًاْ : كوضزىهةكاتى الوميةوة، ئاضةظووى ؾيعط 

طةؾتٍ هة فِطَوكةخاُةى َُيو زةوَهةتى ئةغتةُبوي، هة ثةضتوون خاُةكة بة ِضَيلةوت كتَيبى " ثةجنا كوضتة ضريَوكة ًةظُةكاُى 
 ُةوةى كطز.ئةًةضيلاَ ٓاتة بةض ضاو. بة تاًةظضَوييةوة كِطيٍ. زةغتٍ بة خوَيِس

ثِطَوفيػوض ًيَوتَوْ كطاْ ثِطَوفيػَوضى ئةزةبى ئيِطويعى ظاُلَوى  6002هة غاَهى   ثةجنا  كوضتة ضريَوكة ًةظُةكاُى  ئةًةضيلا
 جَوضد واؾِتَوْ ئاًازةى كطزووْ و ثَيؿةكى بَوُوغيوْ و بة ضاثى طةياُسووْ.

ةو ظَوض تاَ ضَيصَ ىَل وةضططت. بَوًةبةغتى طةياُسُى هةًاوةى زووًاُطى ثؿووى ٓاويّ ظوضبةى ضريَوكةكامن خوَيِسةو
ًةعطيفةت و ِضَوؾِبريى بة ئاضةظووًةُساُى طةهةكةَ ) طةىل كوضزوغتاْ( بطياضَ زا ٓةُسَيلياْ وةضبطَيطَ بَو غةض ظًاُة 

َوشزا تواُيٍ ؾةف ِض  16هة ًاوةى ثاضاوةكةًاْ ) ظًاُى كوضزى( و زةوَهةًةُسكطزُى ئةزةمباْ بة ئةزةبى طةالُى ئةًةضيلا.
 ضريَوكياْ وةضبطَيِطَ.

 َىوضرَيكى يةكةَ ) هةكةُاضى ئاوةكاُى بابيوَوْ( بة زةُطى خَوَ هة يوتيوب تَوًاضَ كطزوةو وخوَيِةض هةَ هيِلةوة زةتواُى ط
  بيػتى بَيت.

https://www.youtube.com/watch?v=G1eQ8OUbD8w&feature=youtu.be  

خوَيِةضاُى كوضزغتاْ بة ٓيواى ِضَوؾِبريكطزُياْ بة ئةزةبى  زةغتىزةخيةيِة بةض  ئةَ ؾةف كوضتة ضريَوكةهَيطةزا 
 .يلى ئةًةض

غووثاؽ و ثَيعاُيٍِ ئاضاغتةى ِضَيعزاض غةضَوكى ظاُلَوى غةالذةزيّ ثِطَوفيػَوض زكتَوض ئةمحس ئةُوةض زظةيى زةكةَ كة هةغةض  
 ئةضكى ظاُلَو هة ضاثداُةى ظاُلَوى غةالذةزيّ بة ضاثى طةياُس.

 6073وةضطَيط  تةًوظى 

 
 

  زةظةضى ثؿسةض ٓاتَوتة زُيا. –هة ؾاضى قةاَلزظَى  61/3/7399وةضطَيط هة 

 .خوَيِسُى غةضةتايى و ُاوةُسى و زواُاوةُسى هة قةاَلزظَى تةواوكطزووة 

  ٌاُى بةثوةى يةكةَ هةغةض يعيا/كَوهَيصى ظاُػت/ظاُلَوى غوَيبِطواُاًةى بلاهَوضيَوغى هة بةؾى ف 62/2/7311هة
 خؿطاوة.ئاغتى ظاُلَو وةزةغت َٓيِاوة و خةاَلتى غةضَون كَوًاضى ثَى بة

  بِطواُاًةى ًاغتةضى هة بواضى كةؾِاغى هة ظاُلَوةى بطًِطٔاَ هة وواَلتى بةضيتاُيا وةزةغت  7320/ 76/76هة
 َٓيِاوة.

  بِطواُاًةى زكتوضاى هة بواضى طةضزوُِاغى هة كَوهَيصى ظاُػت/ ظاُلَوى بغساز وةزةغت َٓيِاوة. 69/2/6007هة 

  هة بة ثوةى ثطَوفيػَوضى ياضيسةزةض وةكوو ئَيػتا بةضزةواًة هة ِضاشة هة ظاُلَو زاًةظضاوة و تا 79/77/7311هة
 ٓةوهَيط.-ظاُلَوى غةالذةززيّ

 

https://www.youtube.com/watch?v=G1eQ8OUbD8w&feature=youtu.be


 ]يةكةَ[
 ُووغيِى غتيفّ ظيِػِت بيِيت : هة كةُاضى ئاوةكاُى بابيوَوْ

BY THE WATERS OF BABYLON: STEPHEN VINCENT BENET 
ُوغةضى ئةًةضيلى غتيفّ ظيِػيِت  كوضتة ضريَوكة ًةظُةكاُى  ئةًةضيلاهة كةُاضى ئاوةكاُى بابيوَوْ يةكَيلة هة ثةجنا  

بَو يةكٍ جاض بآلو كطاوةتةوة. ئةَ ُوغةضة ؾاعري و ضريَون ُووؽ و ِضَوًاْ ُووؽ  97/1/7391بةُيت ُوغيويةتى و هة 
غاَهيسا كَوضى  44ًةُى هة تة 79/9/7349هة وياليةتى ثِػوعاُيا هة ئةًةضيلا هة زايم بووة و هة  66/1/7239بووة. هة 

 زوايي كطزوة.
كوضتة ضريَوكى هة كةُاضى ئاوةكاُى بابيوَوْ بة ؾَيوةى طَوضاُى و بة ؾَيواظى ضريَون خوَيِسُةوة بة زةُط هة يو تيووب تَوًاض 

   كطاوة خَوَيِةض  هةئةَ هيِلاُةوة زةغتى زةكةوَى:
https://www.youtube.com/watch?v=M3YMRmCAbnU 
https://www.youtube.com/watch?v=uTnspbSjKVc  

 وةضطَيط كطزوويةتى بة كوضزى. 97/1/6072غاَي هة ُووغيِى ضريَوكةكة واتا هة  27زواى 
هة ٓةضَيٌى باغم    (Guernica )لا  يةكى بَوضزوًاْ كطزُى ؾاضى طيوضُيوغيوة وةكو كاضزاُةوةُوغةض ئةَ ضريَوكةى ُو

 7391هةكاتى ؾةضى ؾاضغتاُى  )غيعيوى( ئيػجاُيا. ٓةض هةَ غاَهةزا هة ًاُطى ذوظةيطاْ  62/4/7391وواَلتى ئيػجاُيا هة 
 وَيِةكَيؿى ُاوزاضى ئيػجاُى ثابوَو ثيلاغَو تابوَوى يازةوةضى كَيؿاوة.
" ى بَو زاُاوْ - Gods  ظاَُيت بَوية ثوة و ثايةى " خواكاُْووغةض كوشضاواُى ئةَ بَوضزووًاُة ظَوض  هة ؾةٓيساْ بةضظتط زة

 = ؾوَيِى خواكاْ = ؾوَيِى ًطزووةكاْ". Place of The Godsواتا " 
بَو ِضَيع ططتِى باضى كَوًةاَليةتى وواَلمتاْ , بةبامشاْ ظاُى هة جياتى ووؾةى "خوا "ووؾةى "ؾةٓيس" بَو ًطزووةكاْ 

 ُلة هة ؾةضيعةمتاُسا  ؾةٓيس بووْ بةضظتطيّ ثوةية..بةكاضبَٔيِني هةَ ضريَوكةزا ضو
باؾووض ؾوَيِى باؾّ بَو ِضاوكطزْ، ضووْ بَو ِضَوشٓةالت ِضَيطا ثَيِةزضاوة. ضووْ بَو ؾوَيِى ؾةٓيساْ  باكوض، ِضَوشئاوا ،

ؾة ياْ كوِضى قةؾة ِضَيطا ثَيِةزضاوة ، جطة هة طةِضاْ بة زواى ًَيتاَي زا و ئةوةى زةغت هة ًَيتاَي بسات زة بَيت قة
بَيت. هة زواييسا ، ثَيويػتة ثياو و ًَيتاَي ثان بلطَيِةوة. ئةًاُة ِضَيٌِاييةكاْ و ياغاكاُّ، ظَوض باف زاِضَيصضاوْ. 
ثةِضيِةوة هة ِضووباضة ًةظُةكة و تةًاؾاكطزُى ؾوَيِى ؾةٓيساْ ِضَيطا ثَيِةزضاوْ. بة ٓيض ؾَيوةيةن ِضَيطاياْ 

ُابةيّ ، ٓةضضةُسة ُاوةكةى زةظاُني.  ئةو ؾوَيِةية كة خَيو و جَِوكةكاْ هَيى زةشيّ. ئةو  ثَيِازضَي. ئَيٌة ُاوى
ِضَيطا ثَيِةزضاوْ ، هةو ِضَوشةوةى كات  –ؾوَيِةية كة خَوَهةًَيؿى غووتاُة طةوضةكةى ىَل ية. ئةًاُة ِضَيطا ثَيِةزضاوْ 

 زةغتى ثَيلطزووة.

ًةتة ؾوَيِى ًطزووةكاُى ُعيلٌاْ. يةكةَ جاض هةطةَي باوكٍ ضووَ، باوكٍ قةؾةية و ًِيـ كوِضى قةؾةَ. ًّ ضوو
زةتطغاَ. كة باوكٍ ِضَويؿتة ُاو خاُووةكة بَو طةِضاْ بة زواى ًَيتاَي زا، هة ُاو زةضطاكة زاُيؿتٍ و ٓةغتٍ كطز زَهٍ 

 بطوون و الواظة. 

ت ، ٓةضضةُسة ئَيػقاتى كَوْ هة غووضى بَوُى ثياوى ىَل ُةزةٓا خاُووى  ثياوة ًطزووةكة بوو، ًاَهى ِضووذةكاْ.
و بَيسةُط بووَ.  طوجناو ُةبوو كوِضى قةؾة برتغَى. تةًاؾاى ئَيػقاُةكامن  هة غَيبةضةكةزا كطز شووضةكة ٓةبوو.

https://www.youtube.com/watch?v=M3YMRmCAbnU
https://www.youtube.com/watch?v=uTnspbSjKVc


ثاضضةيةكى باؾى بةَٓيع . بة ٓةضزوو ضاوى غةيطى  -و ًَيتاَهةكةى بة زةغتةوة بوو باوكٍ هة خاُووةكة ٓاتة زةضةوة
ِضاَ ُةكطز. ًَيتاَهةكةى زاًَى  ٓةَهيبططَ و ُةًطزَ. ظاُى كة ًّ كوِضى ِضاغتةقيِةى ئةوَ و هة زآاتوو  كطزَ و ًِيـ

بة ٓةض ذاَي ، ٓةضضةُسة بطاكامن ِضاوضى باف بووْ بةاَلَ ُةياْ زةتواُى -زةمب بة قةؾة. ئةًة هة كاتى الويٍ بوو
هة غووضَيلى ئاططزاُةكة زاُيؿتٍ ، بةضزةواَ باوكٍ غةيطى  ئةَ كاضة ئةجناَ بسةْ. ثاضضة طَوؾتَيلى باؾياْ زاًَى و

زَهدَوف بوو كة زةمب بة قةؾة. كاتَيم بةبَى َٓو ؾاُاظييٍ بلطزاية ياْ بططياباَ ئةوا هة بطاكامن ظياتط -زةكطزَ
 ئةًة ضاغتيةكةيةتى.  –ئةؾلةجنةى زةزاَ 

واى ًَيتاَي زا بطةِضَيٍ و ؾاضةظاى ِضَيطاكاُى خاُووى زواى ًاوةيةن ِضَيطاَ ثَيسضا بطٌة ُاو خاُووى ًطزووةكاْ بة ز
ئةطةض زةغتت ىَل بساباْ ،  -ئَيػقاُةكاْ غوون و كَوْ بووْ -ئةطةض ئَيػقاْ باَ ئةوا ُةزة تطغاَ –ًطزووةكاْ بووَ 
 ئةًةف طوُآَيلى طةوضة بوو. -زةبووْ بة خَوَي

ياْ فَيطى ضَوُيةتى ِضاططتِى خوَيِى بطيِةكاْ كطزبوو ًِ -ًِياْ فَيطى غطووز و خوَيِسُةوةى هة غةضةخَو كطزبوو
 باوكٍ بةضزةواَ زووثاتى زةكطزةوة. –قةؾة زةبى ظَوض هة َُٔيِيةكاْ بعاَُى  -َُٔيِيةكاْ فَيطكطا بووَ –

ئةطةض ِضاوضييةكاْ وا بعاُّ ئَيٌة ٓةًوو ؾتَيم بة غطووز و خوَيِسُةوةى هة غةضةخَو ئةجناَ زةزيّ، باوةِضياْ 
 -ئةوا ئاظاضياْ ُازات. ًّ فَيطى خوَيِسُةوةى كتَيبة كَوُةكاْ كطابووَ و فَيطى ضَوُيةتى ُوغيِياْ بوو بووَ -وابَى

وةكو كَوجة ئاططَيم وابوو هة ُاو زَهٍ زا  –ئةًةف غةخت بوو ، كاتى ظَوض بطز. ًةعطيفةمت زَهدَوؾى كطزبووَ 
ِضَوشاُى ِضابطزوو مب ، طَوَى بيػتى ضريَوكةكاُى ؾةٓيساْ مب.  بَوَيػةى زةزا. ظَوضبةى كات ، ذةظَ زةكطز طوَى بيػتى

بةاَلَ وا باؾرت بوو ثطغياضةكاْ هة خَوَ بلةَ. ؾةواُة ِضازةكؿاَ و بة  -ظَوض ثطغياضَ هةخَوَ زةكطز و وةاَلًٍ ُةبوو
 فِطْ.وا ٓةغتٍ زةكطز كة زةُطى ؾةٓيسةكاُة بة ٓةوازا زة –خةبةض بووَ و طوَيٍ  هة ِضةؾةبا زةططت 

شُةكامناْ خوضى زةِضَيػّ و قةؾةكامناْ ِضَوبى غجى  -ئَيٌة وةكو خةَهلى جةُطةَي ٓيض ؾتَيم ثؿت طوَى ُاخةيّ
هةبةض زةكةْ. طةضاى كطًى غةضزاضةكاْ ُاخَويّ، ُوغيِة كَوُةكامناْ هة بري ُةضَوتةوة، ٓةضضةُسة تَيطةيؿتِياْ 

ذةظَ زةكطز ظياتط بعامن. كاتَى  -ت هة ُاخٍ زا ضةقي بووْئةغتةًة . بة ٓةض ذاَي، ًةعطيفةت و كةًى ًةغطيفة
ِضَيطاَ ثَيبسة". غةيطَيلى كطزَ و زةغتى بة ِضيؿى  -بووَ بة ثياو ، ضووًة الى باوكٍ وومت" كاتى طةؾتةكةَ ٓاتووة

 كاتى ٓاتووة". -زا َٓيِاو ووتى " بةَهَى

ت ُوَيص ططتٍِ( كطز. جةغتةَ ئاظاضى ئةزاَ بةاَلَ ئةو ؾةوة هة خاُووى قةؾةكاضى زا، زاواى ثان كطزُةوةَ ) زةغ
ِضووذٍ وةكو بةضزَيلى غاضز وابوو. باوكٍ بوو ثطغياضى خةوُةكاُى ىَل زةكطزَ. ُاضاضى كطزَ تةًاؾاى زووكةَهى 

ِضووباضو ئةو زيوى ِضووباض ، ؾوَيِى ًطزُى  -ئةًةف ٓةض ئةوة بوو كة بةضزةواَ بيِيبووَ –ئاططةكة بلةَ و بيبيٍِ 
ضيرت باوكٍ  -هة وَيؿةوة ِضَيِطةوى ؾةٓيسةكاْ، بةضزةواَ بريَ ىَل زةكطزةوة، بة ِضوو ططشيةوة غةيطى زةكطزَ –ةظْ ً

ئةو قةؾة بوو. ووتى " خةوَُيلى بة َٓيعة". وومت خةوُى خَوًة و ٓةض هةو كاتةزا زووكةَهةكة ؾةثَوىل زاو  -ُة بوو
 غةضَ غوون بوو.



ةغتَيطةياْ زةطووت ، وةكو ظيعةى ًَيـ ٓةُط بوو هة ًَيؿلٍ زا. ثطغياضى ىَل كطزَ ، هة شووضةكةى زةضةوة طَوضاُى ئ
قةؾةكاْ ض جَوضة جوَيلياْ هةبةض كطزبوو؟ ًِيـ ثَيٍ طووت. هة كتَيبةكاُةوة زةظاُني قةؾةكاْ ض جَوضة جوَيم 

زةغتةكةى ٓةَي زاو هة ؾَيواظى زةثَوؾّ. ًّ ئةوامن زيت و وابووْ، هة ثَيـ ًّ بووْ. كة تةواو بووَ ، غَى جاض زاض
 كةوتِة خواضةوةى زةكَوَهيةوة.

ووتى " خةوَُيلى ظَوض بة َٓيعة" هة واُةية بت خوات. بة ٓةضزووضاوَ غةيطَ كطزو وومت "ًّ ُاتطغٍ". زةُطٍ هة 
زاًَى. ووتى طوَيٌسا غوون بوو، َٓوكاضةكةؾى زووكةَهةكة بوو. زةغتى هة غيِط و ُاوضاوامن زاو غَى تري و كةواَُيلى 

وةضى بططة. طةؾت بةضةو ِضَوش ٓةاَلت ِضَيطا ثَيِةزضاوة. ُاكطَى هة ِضووباض بجةِضيتةوة. ِضَيطة ُازضَى بطيت بَو ؾوَيِى 
 ؾةٓيساْ. ئةًاُةى وومت ٓةًووياْ ِضَيطة ثَيِةزضاوْ، بةاَلَ زةُطٍ بوو قػةى زةكطز، ِضووذٍ ُةبوو.

جاضَيلياْ خةوُى ُوَيٍ زةزيت. ئةطةض خةوُةكاُت  ُةختوْ، ئةوا زةبيت  جاضَيلى تط تةًاؾاى كطزَ ، ووتى كوِضَ،
 بة قةؾةيةكى ًةظْ. ئةطةض خةوُةكاُت بتدَوْ ، ئةوا ٓةض كوِضى ًّ زةًَيِيتةوة،  ئَيػتا بِطَو بَو طةؾتةكةت.

ات هة طووُسةكة زووض ِضَويؿتٍ ، بة ِضَوشوو بووَ ، جةغتةَ ئاظاضى زةزاَ، بةاَلَ زَهٍ ئاضاَ بوو . كة بةضةبةياْ ٓ
كةوتبووًةوة و زياض ُةًابووَ. زةغت ُوَيصَ ططت و ُوَيصَ كطز. ضاوةِضَيى غيطِاَي بووَ . غيطِاَهةكةف باظَيم بوو 

 بةضةو ِضَوشٓةاَلت فِطى.

ٓةُسَى جاض ،  خَيوة خطاثةكاْ غيطِاَهةكاْ زةَُيطْ. هةغةض تاؾة بةضزَيلى تةخت ضاوةِضَيٍ كطز. بة ِضَوشووَ ، 
ٓةغتٍ بة ئامساْ هة غةضووًةوة و ظةوى هة شَيطَ زةكطز. ضاوةِضَيٍ كطز  -واضزْ ُاخَوَ. ظَوض بَى زةُط بووَخ

 تاوةكوو خَوض زةغتى بة ئاوابووْ كطز.

غَى ئاغلة كَيوى بة زَوَهةكةزا بةضةو ِضَوشٓةاَلت ضَيياْ ططتة بةض و ٓيض طوَيياْ بة ًّ ُةزا ، ًِياْ ُةبيِى. بةضلة 
َُيطي غجياْ هةطةَي بوو . غيطِاهَيلى ظَوض ًةظْ. زووض و ُعيم زواياْ كةومت. ضاوةضَيى ِضووزاو بووَ. زَهٍ ًاًعَيلى 

زةهةضظى ضوُلة بةضةو ِضَوشٓةاَلت زةِضَويؿتٍ. ظاُيٍ كة زةبَى بِطَوَ. غةضَ هةطةَي بة ِضَوشوو  بووُةكةَ طَيصى 
ووة ًاًعة َُيطةكةؾٍ ُةزى. بةاَلَ ثَيـ ئةوةى بعامن ، كةواُةكة تةُاُةت قةَهٌباظى ثَوِطةكة بَو غةض بَيط –زةخواضز 

ئاغاْ ُةبوو. بة يةن تري ثَوِطَيم بلووشى ، تريةكة  –هة ُاو زةغتٍ بوو، ٓاواضَ ىَل كطز، ثَوِطةكة غةضى ٓةَي بِطى 
ةوة. خى بووةوة و ظةوى بةُاو ضاوى زا ِضَويؿت ، هة ًَيؿلى ضةقى. ثَوِطةكة ٓةوَهى قةَهةًباظى زا بةاَلَ ًطزاض بوو

ظاُيٍ كة ئةًة طةؾتى ًِة. ؾةو ٓات ،  ئاططَ  -بةًةف ظاُيٍ كة زةبَى بةضةو ِضَوش ٓةاَلت بِطَوَ—ٓةَي زةزِضى
 كطزةوة و طَوؾتٍ بطشاُس.

هةَ طةؾتى ِضَوشٓةاَلت ٓةؾت خَوض )ِضَوش( زةخايةَُى ثياو بة طةىَل ؾوَيِى ًطزووةكاُسا تَيسةثةِضَى. خةَهلى جةُطةَي 
زَوخة زةتطغّ ، بةاَلَ ًّ ُاتطغٍ. جاضَيم هة ُعيم ؾوَيِى ًطزووةكاْ بة ؾةو وة هة بةضةبةياْ زا كطزةوة. هة 
خاُووى ًطزووةكاْ ضةقَويةكى باؾٍ زَوظيةوة، كةًَيم شةُطاوى بوو. بطوون بوو،  بةاَلَ زَهى طةوضة كطزَ. 

 ٓةضكاتَيم غةيطَ زةكطز، زةٓاتة ثَيـ تريةكةَ.



ة ئآةُطى ِضاوضييةكاُى خةَهلى جةُطةَهسا تَيجةِضيٍ ، ُةياْ بيِيٍ. ظاُيٍ كة تةهيػٌةكةَ بة َٓيعة، زووجاض ب
 طةؾتةكةَ ثاكة،  ٓةضضةُسة ،  ياغا ِضَيطاى ثَيِةزاوَ.

كاتى ئاوا بووُى خَوضى ٓةؾتةَ ، طةيؿتٌة كةُاضى ِضووباضى ًةظْ. زواى ُيو ِضَوش طةؾت كة ِضَيطاى ؾةٓيسَ بِطيبوو 
تاؾة بةضزى طةوضة. ِضَويؿنت بة  -ِضَيطاكاُى ؾةٓيساْ بةكاض ُآَيِني ضوُلة ٓةًووى غةخت و بةضزاوى بووْ –

زاضةكاْ ئةغتووض بووْ. هة  -جةُطةَي زا غةالًةت تطة، بةزضَيصايى ِضَيطا ئاوَ زةزيت هة زاضةكاْ زةٓاتة زةضةوة
طاواْ بوو. هةغةض ٓةَهسَيطةكة وة ، ِضووباضَيلى طةوضة كَوتاييسا هة جةُطةَي ٓامتة زةضةوة و ؾوَيَِيلى كطاوةى ف

هةخواضةوة زياض بوو،  وةكوو ظةبةالذَيم هة خَوض زا. ظَوض زضَيص و  فطاواْ.  ِضووباضَيم زةتواَُى ٓةًوو جَوطةهةكاْ 
 " بوو ، واتا  ثريَوظة زضَيصةكة.Ou-dis-sunقوت بسات و َٓيؿتا ٓةض تيِوو بَيت. ُاوى " 

ثياوَيلى خَيَوةكةى ًّ ُةى زيتوة. قةؾةى باوكيؿٍ ُةى بيِيووة. ئةًةف تةهيػٍ بوو ، ُوَيصَ كطز. ضاوَ ٓيض 
ٓةَهرِبى و تةًاؾاى باؾووضَ كطز. ؾوَيِى ؾةٓيسامن بةزى كطز. ُاظامن ضَوْ باغى بلةَ كة ضَوْ بوو. تَو ُاظاُى، 

اُوو بّ. هةوَى بوو ، تيؿلى غووضى هةغةض بوو. ظَوض هةوَى بووْ ، ِضةُطياْ غووض بوو ظَوض طةوضةتط بوو هةوةى خ
طةوضة و زاِضًاو بووْ. ظاُيٍ كاتَيلى تط ؾةٓيسةكاْ زةَ بيِّ. بة زةغتةكامن ٓةضزووضاوَ ططت ، بة خؿلةيى 

 ضووًة ُاو جةُطةَهةكة.

ٓةضذاَي، بةزضَيصايى  بةزَهِياييةوة ئةًة بةؽ بوو بيلةَ و بصيٍ. بة زَهِياييةوة بةؽ بوو، ُعيم ُةزة بووًةوة. بة
ؾةو زةًعاُى كة زةبَى هة ِضووباضةكة بجةِضًةوة و بةزواى  ؾوَيِى ًطزووةكاْ زا بطةِضَيٍ. ٓةضضةُسة ، هةواُةية 
ؾةٓيسةكاْ مبدَوْ. تةهيػٌةكةَ ياضًةتى ُةزاَ،  ئاطط هةُاو جةغتةَ ٓةَي زةقواَل،  ئاططَيم هة ُاو بريو َٓوؾٍ 

 زابوو.

َ ظاُى طةؾتةكةَ بَيطةضزة. ئَيػتا هة طةؾتةكةَ زةطةِضَيٌةوة ًاَهةوة. خَو ئةطةض ئاواف بريَ كة خَوض ٓةاَلت ، وا
ئةطةض  -بلطزايةوة، ُةَ زةتواُى بطةِضَيٌةوة. ئةطةض بِطَويؿتٌايةتة ؾوَيِى ؾةٓيسةكاْ ، بة زَهِياييةوة زةًطزَ

اؾرتواية ، بةضزةواَ، شياْ هة زةغت بطَيت ، ُةضووًا باية ، ٓةضطيع جاضَيلى تط هةطةَي ِضووذٍ ئاؾتيٍ ُةزةزى. ب
 ُةن ِضووح هة زةغت بسةيت. بةتايبةت ئةو كةغة قةؾة بَيت ياْ كوِضى قةؾة بَيت.

بة ٓةض ذاَي، كة بةهةًةكةَ زضوغت كطز ، فطًَيػم هة ضاوَ ٓات، خةَهلى جةُطةَهةكة ًِياْ زةكوؾت، بة بَى ؾةِض، 
كاتَيم بةهةًةكة تةواو بوو، ثَيؿيِةيةكٍ بَو ًطزْ طوت ، خَوَ بَو ًطزْ  ئةطةض ٓاتباْ بَوالَ ، بةاَلَ ُةٓاتّ.

ِضاظاُسةوة . زَهٍ غاضز بوو وةكو بَوق و ئةشَُوكامن وةكو ئاو، بةاَلَ غووتاُةكةى ُاو بريو َٓوؾٍ ِضَيطاى ثَى ُةزةزاَ هة 
وتِى طَوضاُى ًطزْ. ئةًةف ًافى خَوَ ئاؾتيسامب. كاتَيم بةهةًةكةَ هة كةُاضى ئاوةكةوة ثاَي ُا ، زةغتٍ كطز بة و

 بوو، طَوضاُيةكى خَوف.

 ًّ ُاوَ )جَوْ( ة، كوِضى جَوْ..........

 طةهةكةَ ، طةىل ططزةكةْ ، ئةواْ ثياوْ.........



 زةضٌة ُاو ؾوَيِى ًطزووةكاْ، ًّ ُة كوشضاوَ..........

 ...ًَيتاَهةكة هة ؾوَيِى ًطزووةكاْ زةضزةَٓيٍِ، ًّ ُةتةقيوًةتةوة...

 بة ِضَيطاى ًطزووةكاُسا طةؾت زةكةَ، ًّ ُاتطغٍ .....

 ئَى...ثَوِطةكةَ كوؾت، بةضلة ًاًعةكةَ كوؾت.......

 ئَى...ضووًة ِضووباضة ًةظُةكة... ٓيض ثياوَيم ثَيؿرت هةًّ ُةضوو بوو....

 ِضَويؿنت بَو ِضَوشٓةاَلات ِضَيطا ثَيِةزضاوة، بةاَلَ ًّ ِضَويؿتٍ... 

 ووباضة ًةظُة ِضَيطا ثَيِةزضاوةكة، بةاَلَ ًّ هةوَيٍ....ِضَويؿنت بَو ِض

 زَهت بلةوة، ِضووذت بلةوة، طوَى هة طَوضاُيةكةَ بططة.....

 ئَيػتا زةضٍ بَو ؾوَيِى ؾةٓيساْ، ُاطةِضَيٌةوة.....

 ضةغتةَ بَو ًطزْ ِضاظاوةتةوة  ، هَيوةكامن الواظْ....

 زةبَيت... كاتَى زةضٍ بَو ؾوَيِى ؾةٓيساْ ، زَهٍ طةوضة

كاتَى كة زةضٍ بَو ؾوَيِى ؾةٓيساْ ، ٓةًووى وةكو يةن واية ، زةتطغاَ ، زةتطغاَ . تةوشًى ِضووباضة ًةظُةكة ظَوض 
بةهةًةكةَ و غةوَهةكامنى بطز . ئةًةف بَو ِضووباضةكة تةهيػٍ بوو ، ضوُلة ِضووباضةكة فطاواْ و  –بة َٓيع بوو 

ةو ؾاوة زا هة زةوض و ثؿتٍ ٓةغتٍ بة ِضووذى جَِوكةكاْ زةكطز ، هةو كاتةى بة هةغةضةخَو بوو. هة بةضةبةياَُيلى زض
ٓةوَهٍ زا  –ِضووباضةكةزا زةِضَويؿتٌة خواضةوة ، هةغةض ًوٍ ٓةغتٍ بة ٓةُاغةياْ زةكطز.  ٓةضطيع وا تةُيا ُةبووَ 

ع هة ًةعطيفةمت زا ُةًابوو ، بري هة ًةعطيفةت بلةًةوة. بطيتى بوو هة كَوًَيم بةِضووى مسَوضةكاُى ظغتاْ . َٓي
بة تةُيا هة ِضووباضة ًةظُةكةزا ،  -ٓةغتٍ كطز بطووكٍ ، وةكوو ظةضُةقووتةيةكى ِضووتى تاظة هة َٓيولة جووقاو

 كَويوةى ؾةٓيسةكاْ .

زا زواى ضةُس غاتَيم ، ضاوةكامن كطزةوة ، ٓةضزوو كةُاضى ِضووباضةكةَ زيت ، جاضَيم بيِييٍ ِضَيطاى ؾةٓيساْ بةوَى 
تَيجةِض زةبوو. ئَيػتاكة ٓةضضةُسة ؾلاوْ و كةوتووْ وةكو  قةزى ِضووةكَيلى ؾلاوة. ظَوض ًةظْ بووْ ، غةضُخ 
ِضاكَيـ بووْ و هة ظةًاُى غووتاُة طةوضةكةوة  ؾلا بووْ ، ئةو كاتةى ئاطط هة ئامساْ زةكةوتة خواضةوة. بةضزةواَ ، 

 ز ، كةالوةيةكى طةوضة ٓاتة ثَيـ ضاووَ.تةووشًى ئاوةكة ًِى بةضةو ؾوَيِى ؾةٓيساْ زةبط

ئَيٌة خةَهلى ططزةكاُني. ٓةوَهٍ زا بةهةًةكة بة جةًػةضةكةى كَوُرِتَوَي بلةَ ، بةاَلَ  --ِضةوؾتى ِضووباضةكاْ ُاظامن  
ووِضة هة ؾوَيِى خَوى زةخواليةوة . واَ ظاُى ِضووباضةكة زةَ بات بَو ئةو زيوى ؾوَيِى ؾةٓيساْ و زةضةوةى ِضووباضة ت

بة زةُطَيلى بة َٓيع وومت " ًّ قةؾةَ ، كوِضى قةؾةَ" ؾةٓيسةكاْ  –ئةفػاُةكة . تووِضةبووَ ، زَهٍ بةَٓيع بوو 
ؾةٓيسةكاْ ُيؿاُياْ زاَ ضَوْ غةوَهةكة هة جةًػةضى بةهةًةكةوة بَو اليةن ببةَ. تةوشًى  –طوَى ياْ هَيٍ بوو 

 َويؿتٍ.بةضةو ُعيم ؾوَيِى ؾةٓيساْ ِض –ئاوةكة طَوِضا 



كاتَيم ظَوض ُعيم بووًةوة ، بةهةًةكةَ ؾلاو ٓةَي طةِضايةوة ، زةتوامن هة زةضياضةكةًاْ ًةهةواُى بلةَ ، بة 
ًةهةواُى بةضةو كةُاضى ِضووباضةكة ضَِِويؿتٍ ، بعًاضَيلى طةوضةى شةُطاوى هة ِضووباضةكة ٓاتبووة زةضةوة ، خَوَ ثَيوة 

اْ و تريةكاْ و ضةقَوكةى هة ؾوَيِى ؾةٓيساْ زَوظيبووًةوة كة ًِياْ ٓةُاغةَ زا. كةو –ططتةوة و زاُيؿتٍ 
 ثاضاغتبوو َٓيؿتا ثَيٍ ًابووْ.

ؾَوِض بَووة ُاو ئاوة بةتةووشًةكة. غةيطى بةهةًةكةَ كطز و بريَ كطزةوة خَو ئةطةض ِضاى مبا  بةهةًةكة خواليةوة و
كةواُةكٍ بةغت و ئاًازةَ كطزو بةضةو ؾوَيِى ؾةٓيساْ بة َهيٌاباية ئةوا بة بَى ئاظاض زةًطزَ . بة ٓةضذاَي ، تريو 

ِضَيلةومت. ٓةغتٍ كطز ظةوى هة شَيط قاضٌة ، ُةى غووتاُسَ . ئةوةى ثَيؿيِاْ زةياْ طووت ، كة ظةوى ٓةتا ٓةتاية ، 
زةكطَى و  زةت غووتَيَِى ، ِضاغت ُةبوو. هَيطة و هةوَى ُيؿاْ و بَويةى غووتاُة طةوضةكة هة غةض كةالوةكاْ بة زى

ِضاغتة. بةاَلَ ُيؿاْ و بَويةكاْ كَوُّ. ئةوةى ٓةُسَى هة قةؾةكاْ زةياْ طووت، زووضطةية و جواْ و زَي ِضفَيِة و بة 
ًةظْ تطة هة ؾوَيِى ئةو ًطزواُةى ئَيٌة زةى ظاُني. هة  -تةَ زاثَوؾطاوة ، ِضاغت ُةبوو. واُية. ؾوَيِى ًطزوو ًةظُة

س بةزى زةكطَى. ظَوضبةياْ ِضووخاوْ و تَيم ضووْ. هة ٓةًوو اليةن تاوةضى ِضووخاوى ٓةًوو اليةن ِضَيطاكاُى ؾةٓي
 بةضظى ؾةٓيساْ بة زى زةكطَى.

ُاظامن ضَوْ باغى بيِيِةكامن بلةَ؟ بة ٓةغتياضييةوة ِضَويؿتٍ ، كةواُةكةَ ثَيية ، ئاًازةَ بَو بةضةُطاض بووُةوةى 
كاْ هة ٓةًوو اليةكةوة زةٓات. كاتى طةيؿتٍِ ِضَوشَيلى ظَوض خَوف و ًةتطغى . ُاَهةى ِضووذةكاْ و ٓاواضى جَِوكة

طيا هة َُيواْ تاؾة بةضزة ؾلاوةكاْ ؾني بوو بوو.  -ئاضاَ بوو. با و باضاْ و ِضيقِةكةضةكاْ كاضى خَوياْ كطزبوو
س هةوَى زووضطةيةكى خَوؾة، بَوية ؾةٓيسةكاْ خاُوةكاُياْ هة وَى زضوغت كطزووة. ئةطةض ًِيـ وةكو ؾةٓي

 بووًاية ، ئةوا ًاَهَيلٍ زازةًةظضاُس.

ُاظامن ضَوْ باغى بيِيِةكامن بلةَ؟ ٓةًوو تاوةضةكاْ ُةِضووخا بووْ، هَيطةو هةوَى ضةُس تاوةضَيم ًابووْ، وةكو 
 وْ.زاضَيلى ًةظُى ُاو جةُطةَي و َٓيالُة بةضظةكاُى باَهِسةكاْ. تاوةضةكاْ كوَيط بووْ ، ضوُلة ؾةٓيسةكاْ ِضَويؿتبو

باظة ًاغى ططةكةَ زيت، هة ضوباضةكة ِضاوى زةكطز. ثةثووهة غجيية غةًاكةضةكامن بيِى ، هة غةض تاؾة بةضزة 
ؾلاوةكة غةًاياْ زةكطز.ضووًة ئةوَى و غةيطى خَوًٍ كطز. بةضزَيلى الض بووةوةى ال تيص،  ببو بة زوو ثاضضة بة 

)   UBTREASاَلَ هة ًاُاكاُى تَيِاطةَ. وتياْ زى زةكطا. زةتوامن ثيتةكاُى غةض بةضزةكة خبوًيٌِةوة ، بة
باَهةخاُةيةكة هة ُيويَوضن( . ثةيلةضَيلى ؾلاوى  ثياو ياْ ؾةٓيسى هة غةض بوو. هة بةضزى غجى زضوغت كطاوة ، 

بوو ، ثةيلةضى يةكَيم هة ؾةٓيسةكاُة ) جَوضد  ASHINGثطضى زضَيصى  وةكو شُاْ هةثؿت غةضى بةغتوة ، ُاوى  
 َوكى ثَيؿووى ئةًةضيلا(.هةغةض ثاضة بةضزةكة ُووغطابوو و خوَيِسًةوة.غةض -واؾِنت

ٓةضضةُسة ئةَ ؾةٓيسة ُاُاغٍ ، واَ ظاُى شيطيية ُوَيص بَو ئاؾيِط بلةيّ . بةضةو باكووض بةِضَى كةومت ، ٓةوَهٍ ُةزا 
هةَ كاتةزا ًّ ضيرت خَوَ بؿاضًةوة. ئةطةض ؾةٓيسةكاْ ياْ جَِوكةكاْ ًِياْ بسيتباية، هةواُةبوو مبطزباَ. 

 ُةزةتطغاَ.



ئاضةظووى ًةعطيفةت ُامخى زةغوتاُس ، ئةوةُسة ظَوض بوو هَيى تَيِةزةطةيؿتٍ. زواى ضةُس غاتَيم ٓةغتٍ بة 
بطغييةتى كطز. زةكطا بَو طَوؾت ِضاو بلةَ ، بةاَلَ ِضاوَ ُةكطز. ظاُطاوة ؾةٓيسةكاْ وةكو ئَيٌة ِضاو ُاكةْ. خواضزُياْ 

جواْ و غةضُخ ِضاكَيـ بَو زَيت. ٓةُسى جاض ، ٓةُسَى هةئةَ خواضزُاُة هة ؾوَيِى ؾةٓيساْ بةزى هة ُاو قووتووى 
 زةكطَيّ.

كاتَيم ًِساَي و طةًصة بووَ ، يةكَيم هةَ قووتوواُةَ كطزةوة و تاًٍ كطز، ؾرييّ بوو. باوكٍ ظاُى و غعاى زاَ. 
ًاوةيةن بةغةض ضووة ضووًةتة ِضَيطا ثَيِةزضاوةكاْ  ضوُلة خواضزُةكة ًاوةى بةغةض ضوو بوو و ًطزبوو. ئَيػتاكة

 . ضووًة ُاو تاوةضة خَوؾةكاْ ، زةطةِضاَ بَو خواضزُى ؾةٓيسةكاْ.

هة ُاو كةالوةى ثةضغتطا ًةظُةكةى ُاوةُسى ؾاض ، خواضزُةكةَ زَوظييةوة. ثةضغتطايةكى ظةبةالح ، بّ ًيطةكاُى 
َيطةكاْ هة ؾةو زا. ئةواُةَ زةبيِى  ، ٓةضضةُسة ِضةُطةكاْ كاَي بَويار كطابووْ ، هةغةض ؾَيوةى ئامساْ و ئةغت

 ببووُةوة. شَيط ظةًيِةكةى هة ؾَيوةى توَُيى و ئةؾلةوت بوو. هة واُةية كَويوةكاْ هةوَى بةُس كطابووْ. 

َوًةَهطاياْ ُةِضَويؿتٍ. جوضجةكاْ ثان ُني ، هةواُةية طةىَل ك -باظَ زاية خواضةوة ، طوَيٍ هة ظيلةى جوضجةكاْ بوو 
ٓةبَى. هة ُعيلياُةوة هة ُاوةُسى كةالوةكة ، هة ثؿت زةضطا كطاوةكة ،  خواضزمن زَوظييةوة. تةُيا ًيوةكامن خواضز ، 
ظَوض ؾرييّ بووْ. هة ُاو بوتَوة ؾووؾةكاْ خواضزُةوةف ٓةبوو. خواضزُةوةى ؾةٓيساْ بةَٓيع و خةغتة ، تووؾى 

اضزُةوة هةغةض تاؾة بةضزةكة هَيى خةومت ، تريو كةواُةكةَ هة تةُيؿتٍ غةض غووِضاُى كطزَ. زواى خواضزْ و خو
 بوو.

كةخةبةضَ بووة وة ، خَوض َٓيؿتا ُعَ بوو. هةالى خواضةوة غةطَيلٍ زيت ، هةغةض ثاؾةَهى ٓةَهتووتةكابوو ، ظًاُى 
ى و خَوَهةًَيؿى بوو، طةوضة بوو زةضَٓيِابوو ، وةن ئةوة وابوو ثَيبلةَُى. غةطَيلى طةوضة بوو، ِضةُطى ثَيػتى ، قاوةي

بةقةز بااَلى طوضطَيم. باظَ زاو ٓاواضَ هَيلطز ، هة جَيطاى خَوى ُةجوواَل. هة ؾوَيِى خَوى ًايةوة، وةكو ثَيبلةَُى 
وابوو. كةيفٍ بةَ زَوخة ُةزةٓات. بةضزَيلٍ بَو ٓاويؿت ، خَوى هة بةضزةكة الزا. هةًّ ُة زةتطغا و واى زةظاُى 

َ. زةًتواُى بة يةن تري بيلوشَ ، بةاَلَ ُةَ زةظاُى غةطى تطى هَيية ياْ ُا. خَوض بةضةو ئاوابووْ خواضزُى ئةو
 زةِضَويؿت.

تةًاؾاى زةوضو ثؿتٌٍ كطز ،  هة ُعيلٌةوة ِضَيطايةكى تَيلطووى ؾةٓيس بةضةو باكووض ٓةبوو. تاوةضةكاْ بةضظ بووْ ، 
بةاَلَ ؾوَيِى زاُيؿنت ًابوو. بةضةو ِضَيطاى ؾةٓيس ِضَويؿتٍ . غةيطى  ظَوض بةضظ ُةبووْ، ًاَهى ؾةٓيساْ ِضووخا بووْ ،

بةضظيى كةالوةكامن زةكطز ، غةطةكةف زواَ كةوت.كة طةيؿتٌة ِضَيطاى ؾةٓيس ، زيتٍ غةطَيلى ظَوضَ هة زواوةية. 
 ئةطةض خبةوتاباَ ، ئةوا بةغةض جةغتةًسا ٓاتبووْ و قوِضطياْ زِضاُسبووَ. 

ْ هةًّ بَى طووًاْ بووْ و بة ثةهة ُةبووْ. ضووًة ُاو خاُووى ؾةٓيس ، غةطةكاْ بةضزةواَ زياض بوو ، غةطةكا
بَى طووًاْ ضاوةِضَيى ِضاوَيلى ضةوضياْ زةكطز. بةاَلَ غةطةكاْ ُاتواُّ زةضطاكة  -تةًاؾاى ُاو زةضطاكةياْ زةكطز

َهلو ذةظ هة ؾوَيِة بةضظةكاْ زةكات. بلةُةوة. هة كتَيبةكاْ زةًعاُى كة ؾةٓيس ذةظ ُاكات هةغةض ظةوى بصى. بة



غةطةكاْ ثةهةياْ كطز. ٓا.. ، هةالياْ جَيى غةضغووِضًاْ   –ٓةض هةَ كاتةزا ظاُيبووَ كة زةتوامن زةضطاكة بلةًةوة 
 بوو كة زةضطاكةَ بة ِضووياْ زا زاخػت. زةضطايةكى باف ، هة ًَيتاَهَيلى بة ٓيع زضوغت كطابوو.

 -هة وةِضيِياْ و ذةثة ذةثياْ بوو. وةاَلًٍ ُةزاُةوة. هة ؾوَيَِيلى تاضيم وةغتابووَهة ثؿت زةضطاكةوة ، طوَيٍ 
قازضًةكامن زَوظيةوة، غةض كةومت. قازضًةى ظَوضى ىَل بوو. بة زةوضى خَوَ زا زةخوالًةوة. تاوةكو طَيص بووَ. 

هة  -ووضَيلى بطووكى زضَيصؾوَيِى كويوةكةَ زَوظيةوة و زةضطاكةَ كطزةوة. ش -هةغةضةوة زةضطايةكى تط ٓةبوو
هةواُةية ووؾةيةكى تةهيػٌى ٓةبَى  –ًِيـ ٓيض ضاضَ ُةبوو  -اليةكيةوة زةضطايةكى بِطَوُعى ٓةبوو،  ُةزةكطايةوة

زةضطاكة بلاتةوة. ئةَ ووؾةيةَ ُةزةظاُى. تةًاؾاى ثؿتى زةضطاكةَ كطز، قفَوةكة ؾلا بوو ، زةضطاكةَ كطزةوة و 
 ضووًة شووضةوة.

ةكةزا ، ؾوَيِى طةوضةى زةوَهةًةُسةكاُى هَيبوو. ئةو ؾةٓيسةى هَيطة شياوة ، ؾةٓيسَيلى ظَوض ًةظْ بووة. هةُاو شووض
بَو ًاوةيةن ضاوةِضَيٍ كطز. بة ِضووذةكامن طووت ، ًّ بة ئاؾتى  -يةكةَ شووض ، شووضى زاُيؿتِى بةياُياْ بوو

 ، بةضزةواَ بووَ.ٓاتووَ ، زظ ُيٍ. وا ثَى زةضوو كاتياْ ٓةبوو طوَى بيػتٍ بّ

ٓةضواف ثَيؿبني زةكطا. ثةجنةضة طةوضةكةى بةغةض  –ئاى،  ضَوْ زةوَهةًةُس ! ظَوض كةَ ، ثةجنةضةكاْ ؾلابووْ 
ؾاضزا زةى ِضواُى ُة ؾلابوو،  ٓةضضةُسة ،  خَواَلوى بوو ، تةًةُى غااَلُى ثَيوة زياض بوو. هة ظةًيِى شووضةكة ، 

 ض كاَي ُةبووبووُةوة ، كوضغييةكاْ ُةضَ و قووَي بووْ.ِضاخطاو ٓةبوو، ِضةُطةكاُياْ ظَو

زةغلَيم طوَي هة ُاو ئيِحاُةكةزا بوو.  -ٓةُسَى وَيِة بة زيواضةكاُةوة بووْ. ظَوض غةض غووِض َٓيِةضو جواْ بووْ
ياْ ُيؿاْ ئةطةض هَيى ُعيم ببوايةوة ، ٓيطت ُةزةبيِى ، جطة هة ِضةُط. كة هَيى زووض زةكةوتيتةوة ، طوَهةكاْ وا خَو

زةزا، وةكوو بَوَيى زوَيِى هَيلطاوُةوة. زَهٍ ئةَ وَيِةيةى هة ال غةيط بوو. غةيطكطزُى ثةيلةضى باَهِسةكةى غةض 
 ًَيعةكة كة هة قوِض زضوغتلطابوو، ظَوض هة باَهِسةكاُى الى خَوًاْ زةضوو.

ُوغطابووْ ، هَيياْ تَيِةزةطةيؿتٍ. ئةَ ؾةٓيسةى هة ٓةًوو اليةن ، كتَيب و ُووغني ٓةبوو.  ظَوضبةياْ بة ظًاَُيم 
 هَيطة شياوة، ؾةٓيسَيلى شيطو ًةعطيفةت زاض بووة. ٓةغتٍ كطز هةوَيٍ و باغى ًةعطيفةمت كطز.

ئاو ُةبوو. هةواُةية ؾةٓيسةكاْ هة ٓةوازا  -غةضجنِطاكَيـ بوو. ؾوَيِى خَو ؾووؾنت ) طةضًاو( ى هَيبوو -بةٓةض ذاَي
ُاُسيّ)ضَيؿتداُة( ى هَيبوو. ئاططزاُى ُةبوو. ًَوَ و ضطاؾى ىَل ُةبوو. ٓةُسَى ؾتى هَيبوو بة  خَوياْ ؾووؾتبَى.

ضطا زةضووْ بةاَلَ ُةوت و ثَويتةياْ تَيسا ُةبوو. ئةًاُة ٓةًووى تةهيػٍ بووْ ، ًّ زةغتٍ هَيساْ وٓةغتٍ ثَى ياْ 
بَوَيٍ. هةطةضًاوةكةزا ؾتَيم ٓةية ثَيي زةَهَيّ "طةضَ"  تةهيػٌةكة هة ُاوياْ زا ُةًابوو. ِضَيطاَ ثَيبسةْ ؾتَيم –كطز 

بةاَلَ طةضَ ُةبوو،  ؾتَيم ٓةية ثَيى زةَهَيّ "غاضز" بةاَلَ غاضز ُةبوو. زةبَى ئةًة تةهيػٌَيلى بة َٓيع بووبَى ، 
 ذةظَ زةكطز مب ظاُيباية. –ؾَيوةياْ ٓةية  -ًّ تَى ُاطةَ -ِضَويؿتووة ،  هَيطة ُةًاوة

كةزا ، جى و بةضطى خواَلوى و وؾلى ؾةٓيساُى ىَل بوو. وومت جازوو طةضةكاْ ِضويؿتووْ،  بةاَلَ ِضاغت هةُاو ًاَهة
كةضةغتة جازووييةكاْ ِضَويؿتووْ، بةاَلَ ؾتةكاُياْ ُةِضَويؿتووْ ، ٓةض هَيطة ًاوْ. هة زةوضوثؿتٍ ٓةغتٍ بة  -ُية



بةاَلَ ئةًؿةو  -هة ؾوَيِى ًطزوواْ )طَوِضغتاْ( ُةخةوتووَِضووذةكاْ زةكطز ، خَوياْ بة غةضَ زا زةزا. هة شيامن زا 
ثَيويػتة هَيطة خبةوَ. كاتَيم بريَ هةًة كطزةوة ، ظًامن هة ُاو قوِضطٍ زا ووؾم بوو. ٓةضضةُسة ئاضةظووى زضكلطزُى 

 ًةعطيفةمت ٓةبوو. زةبواية بطٌة خواضةوة و ِضوو بةِضووى غةطةكاْ ببٌةوة. بةاَلَ ُةضووًة خواضةوة.

ُةضووًة ُاو ٓةًوو شووضة تاضيلةكاْ. ٓةغتٍ بة ؾتَيم كطز، طةِضاًةوة شووضة طةوضةكةى بةغةض ؾاضزا زةِضواَُى، 
ئاططَ كطزةوة، ئاططزاُى ىَل بوو، كَوًةَهَيم زاضى غوتاُسُى هَي بوو. باوةضُاكةَ ، هَيطة خواضزُياْ زضوغت كطزبَى. خَوَ 

 ظَوض ٓيالن بووَ.—اططزاُةكة هَيى خةومتبة ِضايةخى شووضةكة زاثَوؾى و بةضاًبةض ئ

ئَيػتا باغى تةهيػٌى بةَٓيع زةكةَ. هةُيوةؾةوزا خةبةضَ بَووة، ئاططةكة كووشابووةوة، غةضًاَ بوو. وا ثَيسةضوو، 
زةوضو ثؿتٍ ضطثةو زةُطة زةُطياْ هَيوة زةٓات. بَو ئةوةى بَيسةُطياْ بلةَ ، ضاوةكامن زاخػت. بَوَيى جاضَيلى تط 

 ةوة،  هةو باوةِضةزا ُيٍ. ٓةغتٍ زةكطز ِضووذةكاْ ، ِضووذٍ ِضازةكَيؿّ ، وةن ًاغييةن هة ئاو زةضى بَٔيِى.خةوتبٌ

بَوضى زضَو بلةَ؟ ًّ قةؾةَ و كوِضى قةؾةَ. ٓةضوةكو زةَهَيّ، ئةو ِضووذاُة هة ؾوَيِة بطووكةكةى ًطزووةكاْ هة 
ظياْ هة قػةكطزْ ُية. هة زواى ئةَ غااَلُة زةظامن ، ُعيم ئَيٌة ٓةْ. هة ؾوَيِة ًةظُةكةى ؾةٓيسةكاْ ُني.ذة

ِضاكَيؿاُى ًاغى بة قووالب. هة جةغتةَ ضووًةتة زةضةوة. خَوًٍ زةبيِى هة  وةكوو  ٓةغتٍ كطزووة ِضاكَيؿطاوَ 
 ثَيـ ئاططزاُة غاضزةكة، خةوتبووَ ، بةاَلَ ًّ ُةبووَ. ًّ ، ِضاكَيؿطابووَ تاوةكو ؾاضى ؾةٓيساْ ببيٍِ.

ؾةبةُطى —زةضوو ، تاضيم بوو، ضوُلة ؾةو بوو. بةاَلَ تاضيم ُةبوو. هة ٓةًوو ؾوَيَِيم ِضووُاكى ٓةبوو وا ثَى
 –زةٓةظاض اليت )تَوضض( ئةَ ِضووُاكيةى ُةزةبةخؿى. ئامساْ زةزضةوؾايةوة —تةًى ِضووُاكى باظُةيى—ِضووُاكى

بة َٓيع" و زةهةضظيٍ. هة ُاو طوَيٍ زا ، ٓاؾة بة ئاغتةَ زةتواُى ئةغتَيطةكاْ ببيِى. وومت ، ئةوةية "تةهيػٌى 
ٓاؾَيم، هة ؾَيوةى ٓاشةى ِضووباض زةٓات. ضاوةكامن بة ِضووُاكيةكاْ و طوَيٍ بة ٓاؾة ٓاؾةكاْ كطاُةوة. ظاُيٍ ًّ 

 ؾاضةكة زةبيٍِ بة ٓةًاْ ؾَيوةى ئةو كاتةى ؾةٓيسةكاْ هة شياْ زا بووْ.

ئةًة ِضووُاكى بوو: ٓةضطيع هة جةغتةًسا ُةًسةبيِى. ئةطةض مببيِيباية ، هة ِضاغتيسا ، ئةًة بيِني بوو، بةَهَى ، 
ئةوا جةغتةَ زةًطز. هة ٓةًوو اليةكةوة ، ؾةٓيسةكاْ ، بة ثيازة و بة طاهيػلة زةِضَويؿنت. شًاضةياْ ٓةشًاض 

طةَي خَوض ُة  ُةزةكطا ، طاهيػلةكاْ ؾةقاًةكاُياْ ططتبوو. بَو خَوؾيى خَوياْ  ؾةوياْ كطزبوو بة ِضَوش. هة
زةخةوتّ. زةُط و ُاَهةى ٓاتوو ضَوياْ، زةُط و ٓاشةى ئاوةكاْ بوو. ئةًة تةهيػٍ بوو. زةتواُني بيلةيّ،  تةهيػٍ 

 بوو كطزياْ.

هة ثةجنةضةيةكى تطةوة تةًاؾاى زةضةوةَ كطز، ِضووةكة ًةظُةكاُى ثطزةكاْ، ضةًابووُةوة. ِضَيطاكاُى ؾةٓيس ، بةضةو 
 ٓةاَلت بووْ.ِضَوش ئاوا و ِضَوش

! ضةُس توَُيَولياْ هة شَيط ِضووباضةكاْ ىَل زابوو.  بةبَى ووضاْ، بةبآ ووضاْ ، ؾةٓيسةكاْ بةضزةواَ هة جووَهة زابووْ
ٓةًوو ظةوياْ زاطري كطزبوو. ئةطةض  -بةٓةوازا  فِطيّ. بة ئاًَيطى باوةِض ثَى ُةكطاو، كاضى ًةظُياْ ئةجناًسا



ة بةؾةكاُى تطى جئاْ زاواياْ زةكطز. ٓةضزةَ ٓةضوةكوو كاضياْ زةكطز و ئاضةظووى ؾتَيلياْ بلطزاية، ه
 زةذةغاُةوة، بة ٓةًاْ ؾَيوة ئآةُط و خَوؾياْ زةطَيطا. هَيياْ زةزا وةكوو زَهى ثياو.

زَهدَوف بووْ ، زَهدَوؾى ؾةٓيساْ ضية؟ًةظْ بووْ، ظةبةالح بووْ، ظَوض قةؾةُط بووْ، ُاخَوؾى طوظةضاْ بووْ. 
تةًاؾاى خَوياْ و تةهيػٌةكةيامن زةكطز، وةكوو ًِساَهَيم ٓةغتٍ زةكطز. كةًَى ظياتط ، ِضازةكؿَيِة خواضةوة.  كاتَيم

زةًبيِني ، هة طةَي شيطيى ، هة زواى شيطيى ، ًةعطيفةت هة زواى ًةعطيفةت. ئةوةى زةياْ كطز ٓةًووى باف 
 تاوةكوو ٓةًووى زةبوو بة ئاؾتى.شيطييةكاُياْ ُةف و مناى زةكطز  -ٓةضضةُسة زةَ بيِى -ُةبوو

هة كَوتاييسا بة ضاضةُووغى خَوياْ طةيؿنت، ووتةيةكى غةختة. ضاضةُووغياْ ٓات، هةو كاتةى ؾةقاًى ؾاضةكةياْ 
ثياوامن زةزى زةًطزْ. بة ؾَيواظى ؾةِضى ؾةٓيسةكاْ هةطةَي  -زةبِطى. هة طةَي خةَهلى جةُطةَهةكة هة ؾةِضزا بووَ.

ضة ضةكَيلياْ بةكاض زةَٓيِا ُاظاُني ضية. تَوثة ئاطط و تةًى شةٓطاوى هة ئامساْ زةٓاتة ؾةٓيسةكاْ ُةبوو.جَو
خواضةوة. كاتى غووتاُة طةوضةكة و وَيطاْ كطزُةكة بوو كة بة ٓةًوو اليةن زا ِضاياْ زةكطز.وةكوو ًَيطووهةكاْ 

 ؾةٓيسة ٓةشاضةكاْ ، ؾةٓيسة ٓةشاضةكاْ. -هةغةض ؾةقاًى ؾاضةكةياْ

اْ زةغتياْ كطز بة كةوتِة خواضةوة. ٓةُسَيلياْ ِضاياْ كطز ، بةَهَى ٓةُسَيلياْ ، ضريَوكة ئةفػاُةييةكة وا تاوةضةك 
زةَهَى. زواى ضةُس غاَهَيليـ هةوى كة ؾاضةكة ببو بة ؾوَيِى ًطزوو ، َٓيؿتا شةٓطةكة هةغةض ظةوى ٓةض ًابوو. 

 غةض ؾاضةكةزا ٓاتبو ،  بة كووَي ططياَ . ِضووزاوةكةَ زى ، زوا ثياوةكامن زى ًطزبووْ. تاضيلى بة

ئةًاُةَ ٓةًوو زيت، ٓةضوةكو باغٍ كطز، بةاَلَ هة جةغتةًسا ُةبوو. كاتى بةياُى، ٓةَهػاَ هة خةو، بطغيٍ بوو.  
 يةكةَ جاض بريَ هة بطغيةتييةكةَ ُةكطزةوة، بريَ هة ؾَيواويى زَهٍ زةكطزةوة و ؾَيواو بووَ.

زةظاُى ، بةاَلَ ُةَ زةظاُى بَوضى ِضوويسا. واَ ٓةغت زةكطز، كة ُةزةبواية ِضووبسات ،  َٓوكاضى ؾوَيِى ًطزووةكامن
هةطةَي ئةو تةهيػٌاُةى ٓةياْ بوو. بةُاو خاُووةكةزا ِضَويؿتٍ، زةطةِضاَ بَو وةاَلَ. طةىَل ؾت هةُاو خاُووةكةزا بوو، 

ئةوة وابوو هة كةُاضى ِضووباضة ًةظُةكة بيت و ٓةضضةُسة ًّ قةؾةَ و كوِضى قةؾةَ. وةكوو  –هَيى  تَيِةزةطةيؿتٍ 
 ٓيض ِضووُاكييةن ُةبَى ِضَيطاكة ببيِى.

ؾةٓيسَيلى ًطزووَ بيِى، هةغةض كوضغيةكةى زاُؿتبوو، هةثَيـ ثةجنةضةى شووضَيم كة ًّ ُةَ بيين بوو. يةكةَ 
وضةكة زاخطابوو، ووؾم و جاض واَ ظاُى ظيِسووة. ثَيػتى ثؿت زةغتيٍ بيِى، وةكوو ضةضًَيلى ووؾم وابوو. شو

تطغةكةَ ِضةوييةوة. زاُيؿتبوو  -بَى طووًاْ ئةًة َٓوكاضى ًطزُةكةيةتى. هةغةضةتازا تطغاَ هَيى ُعيم ببٌةوة -طةضَ
ُاظامن ضةُس  -ُة طةُخ ُة ثري -تةًاؾاى ؾاضى زةكطز. جى و بةضطى ؾةٓيساُى هةبةض كطزبوو. تةًةُى ُاوةُس بوو

غةًطيِى هة زةَ و ضاوى زا بة زى زةكطا. وا زياضة ِضايِةكطز بوو. زاُيؿتبوو، تةًاؾاى  غااَلْ بوو. بةاَلَ شيطى و
 ًطزُى ؾاضةكةى زةكطز ، خَوؾى ًطز.



ئةًةف هة زةَ وضاوى زةبيِطا كة ِضووذةكة هةزةغت  -هة زةغتساُى يةكَيم باؾرتة هة هةزةغتساُى ِضووذَيم
ٓةضضةُسة ٓةُسَى ؾت هة زةَ و ضاوى زا ٓةبوو ،  ُة  –ة خَوَي ُةضووة. زةًعاُى ئةطةض زةغتى ىَل بسةَ زةبَيت ب

 زةخوَيِسضايةوة.

 

ئةوة ٓةًوو ضريَوكةكةًة، زةًعاُى كة ئةوة ثياوة، ظاُيٍ كة ٓةًووياْ ثياوْ، ُةؾةٓيسْ و ُة عفطينت. عفطيتَيلى 
بةاَلَ ثياو بووْ. زواى ئةوة تطغٍ بة ِضَيطايةكى تاضيم زا ِضَويؿنت،  -ًةظُة ، غتةًة باوةِض بلةى. ئةواْ ثياو بووْ

ُةًا و ُةتطغاَ بطةِضَيٌةوة ًاَهةوة. ٓةضضةُسة زوو جاض هة طةَي غةطةكاْ ؾةِضَ كطز و يةن جاضيـ خةَهلى 
 جةُطةَي ِضاوياْ كطزووَ.

كوِض، كة باوكٌٍ بيِى ، زةغت ُوَيصَ ططتبوو، ُوَيصَ كطز. زةغتى هة هَيوةكامن و غيِطٍ زا، ووتى"ِضَويؿتيت وةكوو 
طةِضايتةوة وةكوو ثياو ، وةكوو قةؾة" ومت بابةطياْ، ئةواْ ٓةًووياْ ثياو بووْ! ضووًة ؾوَيِى ؾةٓيسةكاْ و 

 بةاَلَ ًّ ٓةض زةظامن كة ئةواْ ثياو بووْ. -ٓةًوويامن بيِى، ئَيػتا غةضَ برِبة، مب كووشة ، ئةطةض ئةًة ياغاية

كطزت. هة شيامن زا ًّ  -ئةوةى كطزت -غاكاْ ٓةًاْ ؾَيوةياْ ُيةبة ضاوةكاُى غةيطى كطزَ. ووتى"ٓةًوو كات ، يا
ُةَ زةتواُى ئةجناًى بسةَ، تَو هةزواى ًّ ٓاتى و ئةجناًتسا. بَوَ باؽ بلة". بَوَ باؽ كطزوو ئةويـ طوَيى 

ى بة َٓيعة ، هَيِطاططمت، ذةظَ زةكطز بَو ٓةًواُى باؽ بلةَ، بةاَلَ باوكٍ ثَيى باف ُةبوو. ووتى " ِضاغتى ، ًاًعَيل
ئةطةض ِضاوى بلةى ، ئةطةض بةيةن جاض ٓةًوو ِضاغتيةكاْ خبَوى ، هةواُةية مبطى. بَى َٓو ُية كة باثريامناْ ؾوَيِى 

 ًطزووةكاُياْ ِضَيجَيِةزاويّ" .

يفةتياْ باؾرت واية ِضاغتيةكاْ كةَ كةَ بسضكَيِى. ظاُيٍ ، قةؾةكاْ هة ِضَوشاُى ِضابطزووزا ، ًةعط –باوكٍ ِضاغتى كطز 
ظَوض خَيطا خواضزووة. بة ٓةض ذاَي، ئَيٌة غةضةتاكةًاْ زةغت ثَيلطز، بة تةُيا بَو خاتطى ًَيتاَهةكة ُية زةضني بَو 

بةاَلَ  -بةَهلو بَو كتَيبةكاْ و ُووغيِةكاُة. فَيطبووُياْ ظةمحةتة. َٓوكاضى تةهيػٌةكاْ ؾلاوْ -ؾوَيِى ًطزووةكاْ
 اْ هَيبسةيّ. بة اليةُى كةَ ، غةضةتاكة زةغت ثَيبلةيّ.زةتواُني غةيطياْ بلةيّ و غةضجني

ؾاضى  -كاتَى بووَ بة غةضَوكى قةؾةكاْ، زةِضَويّ بَو ئةو زيوى ِضووباضة ًةظُةكة. زةضني بَو ؾوَيِى ؾةٓيساْ
ةواُى ُيويَوِضن،  يةن ثياوة،  بةَهلوو ،  كَوًةَهَيم ثياوْ.  غةيطى وَيِةى ؾةٓيسةكاْ بلةيّ ، ؾةٓيس ئاؾيِط و ئ

ؾةٓيساْ ئةبِطآاَ هيِلَوهني و بيَوتيٌَوض و ًَوظؽ. ثياوةكاْ بووْ ؾاضياْ زضوغت كطز، ؾةٓيسةكاْ و  -تط بسَوظيِةوة
ثَيويػتة  -عفطيتةكاْ ُةبووْ. ثياو بووْ. زةَ و ضاوى ًطزووةكةَ هة يازة. ثياوةكاْ هة ثَيـ ئَيٌة هة وَيبووْ

 جاضَيلى تط ، ؾاض بيِا بلةيِةوة.
 

 



 ]وةَزو [

 ُوغيِى ئريُػت ٓيٌِطواى -ثياوي جئاْ 

 A Man of the World- Ernest Hemingway 
    

ُوغةضى  ( يةكَيلة هة ثةجنا  كوضتة ضريَوكة ًةظُةكاُى  ئةًةضيلاA Man of the Worldثياوى جئاْ ) 
" ُوغيويةتى. ئةَ ُوغةضة  Ernest Miller Hemingwayئةًةضيلى ئريُػت ًيووةض ٓيٌِطواى" 

" هة  Illinoisهة وياليةتى ئيويَِويؼ "  67/1/7233ِضَوشُاًةُووؽ و ضريَون ُووؽ و ِضَوًاْ ُووؽ بووة. هة 
"  بة خَوكوؾنت  Idahoغاَهيسا  هة وياليةتى ئيسآَو "  26هة تةًةُى  6/1/7327ئةًةضيلا هة زايم بووة و هة 

طواى هة ؾةضى جئاُى يةكةَ وةكو ؾَوفَيطى ئةًبوالُؼ بةؾساضى كطزوة. هةغاَهى كَوضى زوايي كطزوة. ئريُػت ٓيٌِ
 ى هة ئةزةب ثَى بةخؿطاوة.-خةاَلتى َُوبَى 7394

و باؽ هة ثياوَيلى كوَيط زةكات كة بَى ًاَي و ذاَي بووة. بةضزةواَ  ضريَوكَيلى ئةًةضيليية ثياوى جئاْ كوضتة
طةكاُى ياضى قووًاض هة غاهَوُةكاْ.  ئةَ ثياوة ٓةغتى بَوْ كطزُى باف خةضيلى قوًاضكطزْ بووة هة غةض ئاًَي

" ُاو بربَى بةَهلو ذةظى هة ُاظُاوى " كوَيطة" بووة كة  Blackieُةبووة و ذةظى ُةكطزووة بة ُاوى ِضاغتةقيِةى" 
ًطَوظَيلى ًةظْ بووة و  هة ئةجناًى ؾةِضكطزْ هة طةَي يةكَيم هة بطازةضةكاُى كَوض بووة. كوَيطة ُيؿاُةى ثياوةتى و

ئيؤاًى ضريَون ُووغيِى بة ُووغةض بةخؿيوة. ُاوى ضريَوكةكة" ثياوى جئاْ" ووتةيةكة هة ئةزةبى ئيِطويعى  
 بَو ثياوَيلى ًةظْ و ِضةغةْ و ئاظا و هة خَو بووضزوو بةكاض زةَٓيِطَيت.

. ُاظامن ضةُس كاتى بطزبوو تاوةكوو زةُطى ثياوة كوَيطةكة زةُطى ٓةًوو ئاًَيطةكاُى ياضى كطزُى قووًاضى زةُاغى
ٓةًوو ئاًَيطةكاُى ُاغى بوو. بةاَلَ بةزَهِياييةوة كاتَيلى باؾى بطزووة ضووُلة ئةو ٓةض كاتةى هة يةكَيم هة 

" باف  The Flatsًةخياُةكاْ كاضى زةكطز. هة زوو ؾاض كاضى كطزبوو ٓةضضةُسة  كاضى يةكةجماضى هة غاَهَوُى " 
 " تاضيم بوو.Jessupؾاضى " تاوةكوو  و ِضَيطابوو 

ٓةَهي و بيِى زة  ؾَوفَيطةكة كوَيطةٓات و بةاليتةكاْ بوو ئوتَوًَوبيوَيم  طوَى ى هة زةُطى هةاليةكى ِضَيطاكة وةغتا و
بططَى  و بيطةيةَُيتة ؾوَيِى ًةبةغت. ئةطةض ُا ، ئةوا ُاضاض زةبَى  ية ثَى ًوى ِضَيطا بة غتةَهةكة بططَيتةبةض. 

َهططتِى ثةيوةغتة بة بووُى ؾوَيّ هة ُاو ئَوتَوًوبَيوةكة و ضةُس ئافطةتى ٓةَهططتوة ضوُلة ثياوة كوَيطةكة ٓة
 ٓةغتى بَوْ كطزُى  بة تايبةت هة ظغتاْ زا بة َٓيعة. 

اْ بة زَهِياييةوة ٓةًوو كةغَيم بَوى زةوةغتَيت و ٓةَهيسةططَيت ضوُلة ثياوَيلى كوَيطة. ٓةًووياْ زةيِاغّ و ُاوي
 Theُابوو "كوَيطة"  هةُاوضةكةزا ئةَ ُاوة ُاوَيلى باف بوو بَوى و ئةو غاهَوُةى كاضى باظضطاُى  تَيسازةكطز ُاوى " 

Pilot  " بوو. هة ُعيليةوة غاهَوَُيلى تطى هَيبوو ؾوَيِى خواضزْ وخواضزُةوة و قووًاض كطزُى ٓةبوو ُاوى "The 

Index اكاُى ُاوضةكة وةضطريابوو. غاهَوُةكاْ باف بووْ و ًةخياُةكاُياْ  " بوو. ُاوى غاهَوُةكاْ هة ُاوى ضي



 The" هةوي تط باؾرتة و جرِيةى طَوؾتةكةى " The Pilotؾاضغتاُيةتى كَوُياْ ثَيوة زياض بوو. خواضزُى غاَهَوُى " 

Index .بة ٓةغت تطة " 
تاوةكوو   ةكات و هة خَوض ٓةاَلتةوةغةضهةبةياُياْ كاض ز" بة زضَيصايى ؾةو كطاوةيةو The Indexغاَهَوُى " 

 Jessupلةف زةكات. ئةَ زوو غاَهَوُة تةُٔا غاَهَوْ بووْ هة ؾاضى " ؿثَي ةوةى غةض هة بةياُى خواضزُ 70كاتصًَيط 
 " و ُةزةبوو ئةَ جَوضةكاضاُةياْ تَيسا بلطَى بةاَلَ زةياُلطز ضووُلة ئةًة ِضةوؾتى كَوًةاَليةتى ُاوضةكةية.

" زةكطز ضوُلة ئاًَيطةكاُى ياضى كطزُى هةالى زيواضى زةغتى  The Pilotوى كاضكطزُى هة غاَهَوُى " كوَيطة ئاضةظو
ضةث بووْ بةضاًبةض باِضةكة. ئةًةف بَوكوَيطة باف بوو وكَوُرِتَوَهى هةغةض ٓةبووْ باؾرت هة واُةى كة هة غاَهَوُى " 

The Index بوو و طةىَل شووضى ٓةبوو. ئةو ؾةوة بةِضاغتى هة " ٓةْ و ثةضت و باَلو بووْ و َٓوَهةكة فطاواُرت 
زةضةوة غاضز بوو و كوَيطة ٓاتة شووضةوة و ضوووضة بة مسَيَويسا ؾَوِض بوو بوةوة و ضوووضةى بطوكيـ هةغةض بطشاُطى 
 بةزةضكةوتبووْ و ئةًةف باف ُةبوو، بَوُلطزُيؿى ُةًابوو بةاَلَ زواى ئةوةى زةضطاى غاَهَوُةكةى زاخػت ٓةغتى
كطز. بَوًّ غتةَ بوو غةيطى بلةَ بةاَلَ غةيطَ كطز ضوُلة كوَيطة بةضزةواَ بة ثَى زةِضَويؿت و ًّ ٓةضطيع ُةَ 

 بيِيبوو ئاوا غةضًا بيبةغتَيت. هة كَوتاييسا ثطغياضَ هَيلطزوو وومت:
 "كوَيطة هة كوَيوة ٓاتووى؟"

ؾةًةُسةفةضةكة زاى بةظاُسَ و ئَوتَوًَوبيوى تط ُةبوو ، ُاضاض بة ئَوتَوًَوبيوى ويووى غةويةض ٓامت و هة شَيط ثطزى 
 بووَ هة وَيوة بة ثَى بَيٍ.

 " بَوضى وا زووض زاى بةظاُسى؟" يةكَيم ثطغى..
 ووتى" ضووُلة بَوَُيلى ظَوض ُاخَوؾٍ ىَل زةٓات"

 ٓيطى زةغت ُةكةوت.هةَ كاتةزا يةكَيم ئاًَيطى قووًاضةكةى خوالُسةوة ، كوَيطة طوَيى هة زةُطةكةى ططت . 
 كوَيطة ىَل ى ثطغي " كَيية ياضى زةكات؟"

 " ُاى بيػتيت؟"
 "ُةخَيط"

 " كةؽ ُية. ضواضؾةممةية"
 " زةظامن ضيية. ثَيٍ ًةَهَى ئةًؿةو ضيية"

كوَيطة ِضَويؿتة خواضةوةو ٓةًوو ئاًَيطى ياضييةكاُى بةغةض كطزةوة بعاَُى ؾتَيم هة يةكَيم هة ثةضزاخةكاْ زا بة 
طةِضايةوة باِضةكة   ًابَى ، ئاغايى بوو كة ٓيض ؾتَيم بةجَى ُةًابَى و ئةًةف يةكةَ بةؾى ئاضةظووةكةى بوو. ٓةَهة

" زاواى ىَل كطز خبواتةوة. كوَيطة ووتى  "ُا ، ُاخَوًةوة، زةبَى َٓوؾياض مب هةَ  Al Chaneyبَوالى ًّ و " 
َيطاياُة؟" . تَو تةُٔا بة ِضَيطايةن زا زةِضَوى هة َُيواْ ئَيطةو ِضَيطاياُة". يةكَيم هةو الوة ووتى " ًةبةغتت ضيية هة ِض

 "The Flats .َكوَيطة ووتى ًّ بة طةىَل ِضَيطازا ِضَويؿتووَ و ٓةًوو جاضَيم ِضَيطا زةطَوِض ." 



َٓيع ُةبوو. يةكَيم هةو الوة ًػتةكَوَهةيةكى بة ئاًَيطى ياضييةكةزا زا وةكو جَوضَيم هة ُاِضةظايى ، ًػتةكَوَهةكة بة 
غِت( ى  69كوَيطة هة ؾوَيِى خَوى ٓةَهبةظييةوة. ضاضةكى ئاًَيط بوو. ئةو بطازةضة طةجنةى ياضى زةكطز ضاضةطَيم ) 

 زاية. كوَيطة ٓةغتى ثَى كطز ثَيـ ئةوةى بيداتة طريفاُى.
 ووتى " غوثاؽ". " تَو ٓةضطيع هة يازت ُاضَيت".

ٍِ" و ضاضةطةكةى بطزةوة ُاو ئاًَيطةكة و  جاضَيلى تط ِضاى كَيؿايةوة. بطازةضة طةجنةكة ووتى " خوؾراَهٍ بة ظاُي
 جاضَيلى تط ثَييلا و ظَوض باف بوو. ضاضةطَيلى خػتةوة ُاو ئاًَيطةكة و ضاضةطَيلى تطى زا بة كوَيطة.

 كوَيطة ووتى " غوثاؽ"، " تَو ظَوض باؾيت".
 بطازةضة طةجنةكةى ياضى زةكطز ووتى " ئةًؿةو ؾةوى ًِة".

كوَيطة ووتى " ؾةوى تَو ، ؾةوى ًِة" و بطازةضة طةجنةكة بةضزةواَ بوو هة غةض ياضى كطزْ بةاَلَ ياضييةكةى باف 
ُةبوو و كوَيطة بة ووضةيةكى بةضظةوة هة تةُيؿتى وةغتابوو ، ظَوض تطغِان بوو و هةكَوتاييسا بطازةضةكة واظى هة 

تواُى زواى بلةوَى بةاَلَ ٓةغتى ثَى ُةكطز ضوُلة بطازةضةكة ٓيطى ياضى كطزْ َٓيِا و ٓاتة الى باِضةكة. كوَيطة زةى 
 ُةطووت، كوَيطة زةغتى بة ئاًَيطةكاُسا َٓيِاو زاُيؿت ضاوةِضَيى يةكَيلى تطى زةكطز بَيت ياضى بلات.

كةغى ىَل ُةبوو ياضى بلات و كةغيؼ ياضى قووًاضى ُةزةكطز، قووًاضضييةكاْ زاُيؿتبووْ غةضظةُؿتى يةكرتياْ 
زةكطز و يةخةى يةكرتياْ زازةزِضى. ئَيواضةيةكى خاًَوف هةَ ٓةفتةيةزا و ٓيض جَوف و خطَوؾى ُةبوو. ؾوَيِةكة 
ثَيِخ غةُتى ُةزةَٓيِا، جطة هة باِضةكة، ظَوض خَوف و جواْ بوو تا ئةو كاتةى كوَيطة ٓات. ٓةًووياْ بريياْ 

 ةوة." ياْ بِطَوْ بَو ًاَه The Indexزةكطزةوة بِطَوْ بَو " 
 " تَوَ، تَو ضى زةكةى؟" فِطاُم ، ًةى فِطَوؾةكة ثطغياضى هَيلطز. " زةِضَوَ بَو ًاَهةوة"

 " زةَ ويػت ثاَي بَِيٍ".
 " ئةَ ثَيلة بططة".

 heavy Oregonفِطاُم ثطغياضى هة بطازةضة طةجنةكة كطز، جوى ئاغايى هة بةض بوو ، جوى ئةغتووضى ئَوضيطَوُى"

Citiesؾةبقةيةكى ِضةؾى هة غةض ُابوو، ِضيؿى جواْ تاؾيبوو ، زةَ و ضاوى بةفط  " هة بةض كطزبوو و
 غووتاُسبووى.

 " تَو ضى زةخَويتةوة؟ بطازةضة طةجنةكة ٓةًاْ خواضزُةوة زةخواتةوة"
 ". Old Foresterويػلى " 

 تةًاؾاَ كطزو ثَيلةكةَ بَوى بةضظ كطزةوة و ٓةضزووكٌاْ َُومشاْ كطز.
ةكاْ بوو. وابعامن ٓةغتى كطزبوو ئةطةض بَيتة الى زةضطاكة ، ئةوا كةؽ ُايةت. خَوؾى كوَيطة هةو غةضى ئاًَيط

 ٓةغتى ثَيسةكطز. بطازةضة طةجنةكة ثطغياضى هَيلطزَ
 " ئةَ ثياوة ضَوْ ضاوةكاُى هة زةغت زاوة؟"

 فِطاُم ووتى " هة ؾةِضزا". وومت " ُاظامن".
 ابوو.ثياوة ُةُاغطاوةكة ووتى " هةؾةِضزا؟؟" غةضى ثَيل



 فِطاُم ووتى "بةَهَى".
 " ٓةضطيع ُةَ بيػتووة" تَوَ ، ثَى ى بَوَى " ئةَ زةُطة بةضظ و طِطةى هة ٓةًاْ ؾةِضزا ثةيسابووة".

فِطاُم ووتى " ُةخَيط،  وابعامن تَو ُةت بيػتووة". ِضاغتة ُةَ بيػتووة. تَو ، هةوَى ُةبويت، بةِضَيع، ئةو ؾةوة 
ؾةوَيلى غاضز بوو وةكوو ئةًؿةو. هةواُةية غاضزتط بووبَى. ؾةِضَيلى خَيطابوو. غةضةتاكةَ ُةبيِى. هةُاو زةضطاكةى 

 "The Index  " ؾةِضةكة قةوًا. ُاوى "Blackie " ية و ئَيػتا  ثَيى زةَهَيّ كوَيطةي ، كوِضةكةى تطيـ "Willie 

Sawyer هة يةكرتياْ زةزا بة ؾةق و بة ئةشَُو ، ضاوةكاُى "    " بووBlackie بيِى هة ئةجناًى هَيساْ ٓاتِة َ "
اليتى ُاو زةضطاو  زةضةوة . هةغةض غةَٓوَهى ِضَيطاكة ؾةِضياْ زةكطز. بةفط هةَ الو ئةوالى ِضَيطا كةَهةكةى كطزبوو

" هةثؿت ويوى غةويةض وةغتابوو ئةوكاتةى  Hollis Sands" ِضووُاكى كطبوةوة . "  The Indexغاَهَوُى " 
ضاوى ٓةَي زةكَوَهى  و َٓوَهى غاُسؽ ٓاواضى زةكطز " قةثاَهى ىَل زةططَى ، قةثاَهى ىَل زةططَى" ٓةض وةكوو بَوَهووى تطَى 

 بَيت.
هة زةَ و ضاوى ويوى غةويةض زةزاو زةى ٓةشاُس، بَوكؼ هة زواى بَوكؼ و كةوتِة غةض بالكى بَوكػى بة َٓيعى 

غةَٓوَهةكة و ويوى غةويةض قةثاَهى ىَل زةططت بَو ئةوةى بةضى بسات و واظى هَيبَٔيَِى و بالكى ٓاواضَيلى ىَل ٓةغتا 
 ٓةضطيع ُةبيػرتاوة. ظَوض خطاثرت هةوةى بةضاظَيلى َُيط غةضبرِبى.

ةضةو ِضووياْ ٓات ، بَومناْ كطز، طةِضايةوة. قةثاَهى ىَل زةططت ٓةضوةكوو َٓيؿووى تطَى بَيت، بة زةُطى بةضظ كوَيطة ب
ٓاواضى زةكطز و غةضى بةضظ و ُعَ زةكطز." ئةًة ضاوى ضةثيةتى، ئةوى تطيؿٍ بيِى" غوِضاُسًيةوة بةبَى ئةوةى 

 بيبيٍِ. "ئةوةف بةؾة خطاثةكةى بوو، خَوى ؾَيواُسبوو".
ةتوامن باؾرت ؾةِض بلةَ ، بةاَلَ ضاوى زةضَٓيِاَ، ثَيـ ئةوةى بعامن ضى ِضوويسا. بة ٓةَهلةُةضَيم ضاوًى زةضكطز.. ز

 كوَيطة بة بَى ِضق و قيِة ئةًةى طووت. " ئةًةف كَوتايى ِضَوشى ؾةِضةكةَ بوو".
 بة فِطاُلٍ طووت" ثَيلَيم بسةْ بة بالكى"

، بيِيت ، ؾايػتةَ. ئةوة ٓةض ئةو بطازةضةية كة ئةًؿةو بة ِضَيطاكةزا ثاَهى ُاوى كوَيطة ، تَوَ ، ؾايػتةى بووَ
 ثَيوةُاَ. بطازةض هة ضاو بسات ،  ٓةضطيع ُابَى بة بطازةض.

ثياوة ُةُاغطاوةكة ووتى " تَو ضيت هَيلطز؟" . كوَيطة ووتى " ٓةضضى كاتَيم بيِيت زةى ُاغييةوة. وةكو غوضثطايع 
 ئَيطة". بة ُةُاغطاوةكةَ طووت " تَو ُاتةوَى بيبيِى؟" ، واى هَيسةكةَ بَيت بَو

 كوَيطة ووتى" ئةوة يةكَيم هة َٓوكاضةكاُة، ٓةُسَى جاض زةًةوَى بيبيٍِ". زةًةوَى باف غةيطى بلةَ.
فطاُم ثَيى طووت " زةظاُى ؾَيوةى ضَوُة، تَو جاضَيم ضوويت زةغتت هةغةض زةَ و ضاوى زاُا. كوَيطة ظَوض بة 

وة طووتى ئةًؿةو زووباضةى بلةوة. " هة بةض ئةَ َٓوية بوو ًِى هة ئَوتَوًَوبيوةكة فِطَى زاية خواضةوة. زَهدَوؾيية
 ٓيض ٓةغتَيلى خَوؾى ُيية".

هة ؾةوَيلى غاضز زا ثَيٍ طووت، خَوت باف بجَيطةوة تاوةكو غةضًات ُةبَى. تةُاُةت ٓةغتى ُةكطز كة ئةًة تةُٔا 
 ُابَى بة "ثياوى جئاْ". طاَهتةية و ويوى غةويةض ٓةضطيع



فِطاُم طووتى " بالكى ، تَو كةغت هة ًاَهةوة ٓةية". " ًّ ُاتوامن بت طةيةمن، ضوُلة ًّ هة كَوتايى ئةَ ؾةقاًة 
 زةشيٍ". بةاَلَ تَو زةتواُى هة ثؿت ئةَ جَيطاية خبةوى. فِطاُم هةواُةية ئةًة باف بَيت بَو تَو.

 ًّ ضيرت بالكى ُيٍ، ُاوَ "كوَيطة "ية. " Blackieتلاية ضيرت ثَيٍ ًةَهَى " 
 كوَيطة ووتى " بةَهَى، طةوضةَ".  "كوَيطة، ثَيلَيم ٓةَهسة".

زةغتى طةيؿتة ثةضزاخةكة و بَو ٓةضغَيلٌاُى بةضظ كطزةوة. ووتى ئةًة "وَيوى غةويةضة" هة واُةية بة تةُيا هة 
 ًاَهةوة بَيت.

 ضَوْ خوف طوظةضاْ زةبَيت... ئةَ وَيَوى غةويةضة جاضَيلى تط ٓةضطيع ُاظاَُى
 
 
 

 ]غَى ٓةَ [

 زَوضَوغى ثاضكةضُووغيِى   -غةضباظةكاُى كَوًاض
The Soldiers of Republic -  Dorothy Parker 

 

 ( يةكَيلة هة ثةجنا  كوضتة ضريَوكة ًةظُةكاُى  ئةًةضيلاThe Soldiers of Republicغةضباظةكاُى كَوًاض )

ُوغيوويةتى. ئةَ ُوغةضة  7391" هة غاَهى  Dorothy Parkerُوغةضى ئةًةضيلى خاتوو زَوضَوغى ثاضكةض"  
هة وياليةتى ُيوجريغى "  66/2/7239ؾاعري و ضريَون ُووؽ ِضةخِةطط و قػةخَوف و ُوكتة باظ  بووة. هة 

New Jersey يسا  هة وياليةتى ُيويَوِضن " غاَه 14هة تةًةُى  1/2/7321" هة ئةًةضيلا هة زايم بووة و هة
New York  .ًاَهئاوايى هة شياْ كطزوة  " 

و باؽ هة شياُى ؾةف غةضباظ زةكات هة كاتى ؾةِضى غيعيوى  ضريَوكَيلى ئةًةضيليية غةضباظةكاُى كَوًاض كوضتة
هةُػيا هة ِضوويسا. ئةَ ؾةف غةضباظة هة ضاَهةكاُى بةضةكاُى جةُط هة ؾاضى ظة 7391ئيػجاُيا كة هة غاَهى 

كاتصًَيط ًَوهةت وةضزةططْ و زَيِة يةكَيم هة كافةتريييةكاُى ظةهةُػيا بَو ثؿووزاْ و  42ئيػجاُيا ًاوةى 
 جطةضةكَيؿاْ و قاوة خواضزُةوة.

ثاف ُيوةِضَوى يةكؿةممة بوو هةطةَي كطة غويسييةكة هة كافةتريياى ؾاضى ظةهةُػية زاُيؿتبوويّ. ؾةضابى 
ثةضزاخة ئةغتوضةكاُسا زةخواضزةوة. غةَٓوَهى ِضةُط خَوَهةًَيؿى بةتاًى ٓةُطويِى طوَي هة "ظَيطًاوؽ" ًاْ هة 

ؾَيوةى ؾةف ثاَهوو هة ثةضزاخةكاُسا بوو. "غاقى"يةكة ظَوض ؾاُاظى بة غةَٓوَهةكةى زةكطز و ُةى زةويػت 
 ثةضزاخةكاْ هة غةض ًَيعةكة بةجَى بَٔيَوَى.

و اليةكى شووضةكة ضةثَوةياْ هَيسةزاو ٓاواضياْ زةكطز تاوةكو غةضجنى غاقى بةزواى ئةضكةكةيسا ِضَويؿت. هة ٓةًو
 بَوالى خَوياْ ِضابلَيؿّ. ئةويـ هةغةضؾاُيةوة بةهووتى بةضظ غةيطى زواوةى زةكطز.



زةضةوة تاضيم بوو، تاضيلى بة خَيطايى ُاوضةكةى زةثَوؾى. هةبةض ُةبووُى اليتةكاْ هةغةض ؾةقاًةكاْ، تاضيلييةكة 
تاضيلى ُيوةؾةوى ِضَوشاُى ِضابطزوو خَوى زةُواُس. هةواُةية هةالت غةيطبَى كة َٓيؿتا ًِااَلْ ُةخةوتبووْ و  وةكو

 ٓةض بة خةبةض بووْ. ًِااَلْ هة كافةتطياكة بووْ . ًِااَلْ بة بَى ثؿوو و ووضاْ هة زةوضوثؿت بووْ.
ُعيلٌاْ زاُطابوو. باوكى جوَيلى طةوضةى هةبةض ًِساَهَيلى بطوون تةُٔا " ؾةف ًاُطاْ" زةبوو هة غةض ًَيعةكةى 

كطزبوو، ؾاُةكاُى ؾَوِض كطزبووةوة، باف كَوى كطزبووةوة و هةغةض ئةشَُوى زاُابوو. ئةو ثياوة ٓيطى ُةزةكطز، شُة 
الواظةكةى هةطةَهسابوو. غلى طةوضة بوو و جوى بَى ئةزةباُةى ثَوؾيبوو. زاُيؿتبوو بة جَوف و خَوؾييةوة تةًاؾاى 

ةوضو ثؿتى زةكطز، قاوةكة هة بةض زةًياْ غاضز ببوةوة. ًِساَهةكة وةكوو ِضَوشى يةكؿةممة غجى بوو؛ جوةكاُى هة ز
قووًاؾَيلى ُاغم زوضوابوو، ظَوض غجى، غَيبةضى هةغةض زضوغت كطزبوو. غةضى ًِساَهةكة بة ؾطيتَيلى ؾني 

 ِضاظاُسضابووةوة ، ظَوض باف هووي زضابوو و ؾَوض كطابووةوة.
طيتةكة ٓيض غووزى ُةبوو؛ قصى ئةوةُسة ُةبوو ثَيوةى ببةغرتَيتةوة. هووي كطزُةكة تةواو بوو، ِضاظابووةوة، ؾ

 تَيلةاَلوى هةطةَي ثطضةكةى باؾبوو.
 بةخَوًٍ طووت " ئاى، بَو خاتطى خوا، ئةوة ِضاططة" . 

ِضَويؿت، بةبَى ئةوةى ٓيض خبوات،  " ظَوض باؾة، ثاضضة ؾطيتَيلى غجى بة غةضى ًِساَهةكةوةية. ظَوض باؾة، زايلى
زةؾَى جواْ بَيت كاتَيم ًَوَهةت وةضزةططى و زَييتةوة ًاَهةوة. ظَوض باؾة ، ئةوة ئيؿيةتى ؛ ٓيض ثةيوةُسى بة تَووة 

 ُيية. ظَوض باؾة، ٓيض ثةيوةُسى بة تَووة ُيية تاوةكوو بَوى بططى".
بوو. ئةو بةياُيية فِطَوكة جةُطييةكاْ ؾاضةكةياْ  شووضة طةوضة تاضيلةكة قةضةباَهذ بوو بة جَوف و خطَوف

بَوضزوًاْ كطزبوو، ؾاضةكة بة ِضَوش ظَوض تطغِان بوو. خةَهلى ُاو كافةتريياكة ٓيض زَي تةُط ُةبووْ. ٓيض كةؽ 
 ُاضاضى هَيبووضزْ ُةبوو. قاوة ياْ ثةضزاخَيم هيٌَوياْ خواضزبووةوة. كاتَيلى خَوف ، ثاف ُيوةِضَوى يةكؿةممةية.
زةُطة زةُطَيلى) غَوبة غَوب( ظَوض، ٓةًووياْ هة ٓةًاْ كاتسا قػةياْ زةكطز و هة ٓةًاْ كاتسا طوَيياْ زةططت و 

 وةاَلًياْ زةزايةوة.
غةضباظَيلى ظَوض هة شووضةكة بووْ. وا زةضزةكةوت جوى بيػت جوضة غووثاياْ هةبةض كطزبَى بةاَلَ هة ِضاغتيسا يةن 

يِياْ جياواظ بوو. شًاضةيةكى كةًياْ بطيِساض بووْ، هَيطة و هة وَى بة َٓوؾياضييةوة بووْ ، بةاَلَ ؾَيواظى ثَوؾ
ٓةُطاوياْ زةُا، خَوياْ ٓاويؿتبووة غةض طَوضاْ  ياْ زوو زاض خةيعةضاْ. يةكَيلياْ ، ِضةُطى زةًووضاوى واى ُيؿاْ 

 زةزا ، كة بةضةو ضان بووُةوةية.
اضغتاُياْ هةبةض كطزبوو، ٓةُسَيلياْ غةضباظى ًَوَهةت ثَيسضاو بووْ ثياوطةهَيلى ظَوضى هَيبوو، جى و بةضطى ؾ

زةِضَويؿتِة ًاَهةوة و ٓةُسَيلؿياْ كاضًةُسى ًريى بووْ هةطةَي ٓةُسَى ٓاواَلتى تط. ٓةُسَى ٓاوغةضى زَي خَوؾى 
ُط. طةىَل كطى جواُى هَيبوو باوةؾَيِى كاغةظياْ بة زةغتةوة بوو هة طةَي ٓةُسَى ثريةشُى وةكوو ُةوةكاُياْ  بَيسة

 هَيبوو ، بةاَلَ ٓةغتت ُةزةكطز بة بووُى " جَوضى ئيػجاُى ِضووخَوف" بَوَى ى " ئةَ كطة جواُة". 
 جوى شُةكاْ تاظة ُةبووْ ، قوًاؾةكةياْ ظَوض غازة بووْ ُيؿاُةى طةضةُتيةكاُياْ ثَيوة ُةًابوو.



هة ؾوَيَِيلى وةكوو ئَيطة كةؽ جى و بةضطى باؾى هة  بة كطة غويسيةكةَ  طووت" ؾاياُى ثَيلةُيِة" ، "ضَوْ زةبَى
 بةض ُةكطزووة" . كطة غويسييةكة طووتى " تلا زةكةَ؟".

كةؽ ُةبوو، غةضباظى ئاغايى، ؾةبقة هةغةض بلات . يةكةجماض كة ٓاتني بَو ظةهةُػيا ، هة طةِضةكَيم زةشياَ ، خةَهلى 
وو كة بة خةتَيلى ُاخَوف هة غةض زةًوو ضاوَ ُوغطابوو " ؾةقاًةكة ثَيٍ ثَيسةكةُني. َٓوكاضةكةكةى ئةوة ُةب

West End Avenue  . " 
زكتَوضةكاْ كاضةكاُياْ بةجَى َٓيؿتبوو   -خةَهلى ظةالُػيا ئةًةضيلييةكاُياْ خَوف زةويػت ، خةَهلى باؾياْ بيِيبوو

ةتى. كاتَيم بةضةو ثَيـ ِضَويؿتٍ ، شْ و ٓاتبووْ بَو ٓاوكاضى كطزْ. ثةضغتاضَيلى طةجنى بَيسةُط، ثياوةكاُى َُيوزةوَه
و ثياوةكاْ ظَوض بة خَوؾيةوة زةغتةكاُتياْ بة زةَ وضاوياْ و زةَ و ضاوى ًِساَهةكاُسا زةَٓيِا، بة زَهجاكيةوة خَوياْ 

"، ظَوض جواْ، ؾةبقةكةَ بَوياْ  بةضظكطزةوة ؛  !Oleزةضزةخػت ، ظَوض زَهدَوف، ئاًاشةياْ زةكطزوو زةططياْ " 
 ُني ُةًا، ؾةبقةكاْ زضَيص ُةبووْ، ؾةبقةى ئاغايى بووْ.ثَيلة

كافةتريياكة ثَط بووبوو جَيطا ُةًابوو، ًَيعةكةَ بةجَي َٓيؿت بَو قػةكطزْ هةطةَي يةكَيم ضووَ بَو ئةوغةضى  
ٌةوة شووضةكة. كة طةِضاًةوة ؾةف غةضباظ هة ًَيعةكةى ًّ زاُيؿتبووْ. ظَوض قةضةباَهذ بوو بة ثاَهة ثةغتَو طةيؿت

الى كوضغيةكةَ. ثَيسةضوو ظَوض ٓيالن بووْ، خَواَلوى بووْ ، ثةضتةَهة بووْ بة ؾَيوةى تاظة ًطزوو. يةكةَ ؾت 
زةتبيِى زةًاضةكاُى ًوياْ بوو. ٓةًووياْ قػةياْ هةطةَي كطة غويسيةكة زةكطز. ئةَ كطة، ئيػجاُى، فةضةُػى، 

ى قػة زةكات. ئةطةض ثةؾيٌاُى ٓةبوواية ، ئةوا هةغةض ظًاُى ئةَهٌاُى، ظًاُةكاُى ئيػلةُسُافى، ئيتاَهى، ئيِطويع
َٓوَهةُسيية شةُطاوييةكةى بوو كة ضيرت قػةى ثَيِةزةكطز. تةُٔا زةى خوَيِسةوة، بة ٓةًاْ ؾَيوة ظًاُى 

 ِضَوًاُييةكةى.
ةتةكةياُّ. بة كطة غويسيةكةياْ طووتبوو، ئةويـ بة ئَيٌةى طووت كة ئةواْ هة كَوتايى ضى و ٓةؾت غةعات ًَوَه

هة ضاَهةكاُى بةضةكاُى جةُط ٓاتووُةتةوة، ٓةًوو ثاضةكاُياْ بَو جطةضة كَيؿاْ تةضخاْ كطزووة، ضةُس ؾتَيم بة 
 ٓةَهة ِضَويؿت و جطةضةكاُياْ ثَيِةطةيؿت.

ثاكةتةكةَ زةضَٓيِا، بة ظةضزةخةُة و  -ثاكةتَيم جطةضةى ئةًةضيليٍ ثَيبوو، بة ثاضةى ئيػجاُى ٓيض ُةبوو
وواَلْ و جووَهةى غيِطٍ،  ئةَ ثاكةتة جطةضةية ثَيؿلةف ئةَ ؾةف ثياوة زةكةَ كة بَو جطةضةكَيؿاْ غةضج

 ثةضَيؿاْ بووْ.

كة هة ًةبةغتٍ تَيطةيؿنت ، ٓةًووياْ ٓةَهػاْ و زةغتياْ طووؾيٍ.خوؾراَهٍ بة بةؾساضى كطزُى ئةَ ثياواُة هة 
اُى بةضةكاُى جةُط. ظَوض غووثاغياْ كطزَ. جطةضةكاُياْ بة جطةضةكامن، ئةواُةى بة ُياظى طةِضاُةوةْ بَو ضاَهةك

ثةتَيلى ظةضزى بَوْ ُاخَوؾى بَوْ ئاطط زاطريغاُس، كطة غويسيةكة ئةَ قػاُةى بَو وةضطَيِطايّ، وةكوو زاطريغاُسُى 
 ثَويتةى بَوًب وابوو. قاوةياْ بَوٓات و ؾةكطياْ تَيلطز و زةغتياْ كطز بةقػةكطزْ

سيةكةوة قػةياْ هةطةَهٌاْ زةكطز. بةؾَيوةيةن قػةياْ هة طةَهٌاْ زةكطز وةكوو بَوَى ى ٓيض هةِضَيطاى كطة غوي
ظاُياضييةكٌاْ ُةبَيت. تةًاؾاى زةًوو ضاوًاُياْ زةكطز و ظَوض هة غةضة خَو قػةياْ زةكطز، ثيتةكاُياْ ظَوض بة 



اْ ٓات، ظَوض بة جَوؾةوة بةغةضًاُياُسا ِضووُى زةطووت و هَيوكاُياْ زةجوواَلُس. كة كاتى باغلطزُى ضريَوكةكاُي
 باضاُس، ظَوض ًةبةغتياْ بوو هَيياْ تَيبطةيّ. غووض بووْ كة هَيياْ تَيبطةيّ ، ؾةضًةظاضيية ئةطةض هَيياْ تَيِةطةيّ.

كطة غويسيةكة طووتى" ٓةًووياْ جووتياض بووْ و كوِضة جووتياضْ، هة ُاوضةيةكى ظَوض ٓةشاضةوة ٓاتووْ ، ٓةضطيع 
ظووى بريكطزُةوة هة ئةَ جَوضة ٓةشاضيية ُاكةيت" . طووُسةكاُياْ ُعيم ئةو طووُسةية، كة ثياوة ثريةكاْ و ئاضة

ثياوة ُةخَوؾةكاْ و شُةكاْ و ًِساَهةكاْ بَوى ضوو بووْ . هة كاتى ثؿووزا ، فِطَوكة جةُطييةكاْ ٓاتبووْ و ياضيطاى 
و ثياوة ُةخَوؾةكاْ و شُةكاْ و ًِساَهةكاْ هة زووغةز كةؽ  طاكاُياْ بَوضزووًاْ كطزبوو، شًاضةى ثرية ثياوةكاْ

ظياتط زةبوو. ئةَ ؾةف كةغة، ًاوةى ظياتط هة غاَهَيم هة بةضةكاُى جةُط بووْ و ظَوضبةى كات هة ُاو ضاَهةكاُى 
 ثَيؿةوةى  ؾةضزا بووْ.

ٓةبوو، يةكَيلياْ ثَيِخ ًِساَهى ٓةبوو. ضواضياْ خَيعاُساض بووْ، يةكَيلياْ يةن ًِساَهى ٓةبوو، زواُياْ غَى ًِساَهياْ 
هةو كاتةوةى ِضيؿتبووْ بَو بةضةكاُى جةُط ، تاوةكوو ئَيػتا ٓيض ٓةواَهَيلياْ هة خَيعاُةكاُياْ ثَيِةطةيؿتبوو، ٓيض 
جَوضة ثةيوةُسييةن ُةبوو، زواُياْ ، هة ثياوة ؾةضكةضةكاُى ُاو ضاَهةكاُى بةضةكاُى جةُط، فَيطى ُوغني ببووْ، 

َ ئاظايةتياْ ُةبوو ُاًة بَو ًاَهةوةياْ بِووغّ. ئةواْ ئةُساًى يةكيةتى ثياواْ بووْ، ئةطةض ئاؾلطا ببوباُايا،  بةاَل
 هة غَيساضة زةزضاْ. 

زووشًّ طووُسةكةياُى زاطري كطزبوو، خَيعاُةكاُياْ هة شَيط زةغةاَلتى زووشًّ زابووْ، ئةطةض خَيعاُت ُاًةى 
يةتى ثياواْ طوهوة باضاُى زةكات. بَوياْ باؽ كطزيّ كة ضَوْ ًاوةى غاَهَيلة ، ٓيطياْ هة ثَيبطات و ئاؾلطا ببَيت، يةك

باضةى خَيعاُةكاُياْ ُة بيػتووة. بة ئةزةبةوة ياْ بة ططشييةوة ياْ بة ؾاُاظييةوة بَوياْ باؽ ُةزةكطزيّ، بةَهلو 
 ضَوْ بَوياْ بطوجناباية ، ئاوا باغياْ زةكطز.

هة ُاو ضاَهةكاُى بةضةكاُى جةُطّ، زةجةُطّ. ٓيطتاْ هة باضةى شُةكاُتاْ و ًِساَهةكاُتاْ ُة ئَيوة ًاوةى غاَهَيلة 
بيػتووة، ئةواُيـ ٓيض هة باضةى ئَيوةوة ُاظاُّ، ًطزووْ، ظيِسووْ ياْ كوَيط بووْ. ئَيوةف ُاظاُّ ئةواْ ضياْ 

 ني.بةغةض ٓاتووة. ثَيويػتة قػة هةطةَي كةغَيم بلةيت، ئاوا ثَيياْ زةطووت
يةكَيلياْ ؾةف ًاُط هةًةوثَيـ، هة ِضَيطاى شْ بطاكةى هة فةضةُػا، زةُط و باغى خَيعاُةكةى و غَى ًِساَهةكةى 

طووتى ، ضاوياْ ظَوض جواُة. ثَى ى طووتبوو، ٓةًووياْ ًاووُّ ِضَوشاُة قووتوويةن فاغَوهيا  –ثَيطةيؿتبوو 
وةضزةططْ. خَيعاُةكةى طاظاُسةى هة خواضزُةكة ُةزةكطز. تاكة كَيؿةى خَيعاُةكةى ئةوةبوو زاوى ُةبوو جوى 

 ًِساَهةكاُى ثَيبسووضَيتةوة ، ئةًةف بَوى ببوو بة كَيؿة.
 ت " شُةكةَ زاوى ُيية"،" خَيعاُةكةَ ، زاوى ُية، بيسووضَيتةوة، زاوى ُية". بةضزةواَ زةى طوو

هةوَى زاُيؿتني طوَيٌاْ هة كطة غويسيةكة زةططت، قػةكاُى بَو وةضزةطَيِطايّ. هةُاكاو يةكَيلياْ تةًاؾاى 
ةَهيسا خَيطا قػةياْ كاتصًَيطةكةى كطز، بة جَوف ، وةكوو ثياو ٓةغتاُة غةض ثَي، باُطى غاقييةكةياْ زةكطز، هةط

زةكطز، ٓةًووياْ، زةغتٌاُياْ طووؾى. ظَوض بة ثةضَوؾةوة ثَيٌاْ طووتّ كة ئةَ جطةضاُةى ًاووْ بياُبةْ هةطةَي 
ضواضزة جطةضة بَو ؾةف غةضباظ، ببةْ بَو جةُط. جاضَيلى تط زةغتياْ طووؾني. ٓةًووًاْ طوومتاْ "  –خَوياْ 



Salud! ٓةض ؾةؾياْ ِضاياْ كطزة زةضةوةى كافةتريياكة، ًاُسوو بووْ، خَواَلوى "، ؾةف هةواْ و غَى هة ئَيٌة ،
 بووْ، ثةضتةَهة بووْ، وةكوو طةهَيلى ًةظْ، بطوون بِوَيَِى.

زواى ِضَويؿتِياْ ، تةُٔا كطة غويسيةكة قةغةى زةكطز. كطة غويسيةكة هة غةضةتاى ؾةضةوة هة ئيػجاُيا بوو. 
طوهوة تَوث بطيِساض بوو بووْ كطزبوو. طواغتةضةوةى بطزبوو بِو بةضةكاُى  ثةضغتاضى ثياوةكاْ ، كة بة ثاضضةى

جةُط، ظَوض قوضؽ، زةطةِضايةوة ُةخَوؾداُة. ظَوضياُى بيِيبوو، ظَوضى بيػتبوو كة ضةُسيِياْ هَيسضابووْ و ثَيسةُط 
 بوو بووْ، تَيجةِضيبووْ.

بةضظ كطزةوة غةض غةضى، زوو ضةثَوةى هَيسا بَو  ئَيػتا ، كاتى ِضَويؿنت ٓاتووة، كطة غويسيةكة ٓةضزوو زةغتى
 باُطلطزُى غاقييةكة. غاقييةكة ، غةضو زةغتى جواَلُس، زووض كةوتةوة.

 غةضباظةكاْ ، ثاضةى خواضزُةوةكامناُياْ زابوو... 

 
 

 ]ضواضةَ  [

 ُووغيِى ويوياَ كاضَهَوؽ ويوياًؼ -َٓيِاُى َٓيع بةكاض

The Use of Force - William Carlos Williams 
 

غةضى وُو ( يةكَيلة هة ثةجنا  كوضتة ضريَوكة ًةظُةكاُى  ئةًةضيلاThe Use of Force) بةكاض َٓيِاُى َٓيع
و بَو  ُوغيوويةتى 7392" هة غاَهى  William Carlos Williams" ويوياَ كاضَهَوؽ ويوياًؼئةًةضيلى 

 ئةًةضيلا هة زايم بووة و هة وياليةتى ُيوجطغى هة  71/3/7229 . ئةَ ُوغةضة هةيةكةجماض باَلوى كطزَوتةوة
 غاَهيسا  ًاَهئاوايى هة شياْ كطزوة.  10هة تةًةُى هة ُيوجطغى ئةًةضيلا  4/9/7329

كطَيلى ًِساَي  زةكات كة تووؾى ُةخَوؾى  ٓةَهػوكةوتى و باؽ هة ضريَوكَيلى ئةًةضيليية كوضتة بةكاضَٓيِاُى َٓيع
 ُةخَوؾيةكةى هة كةؽ وكاضى زةؾاضَيتةوة و  ِضَيطا ُازات ثعيؿم ثؿلِيِى بَو بلات .كَوكة ِضةؾة بووة  . ئةَ كطة 

(. تلاية بة ثةهة وةضة خواضةوة، كطةكةَ  Olsonهةالى ًّ ُةخَوؾى تاظة بووْ،  تةُٔا ُاوةكةَ زةظاُى، ئَوَهػّ ) 
 ظَوض ُةخَوؾة.

و ؾةضًّ. بةئاغتةَ ووتى،  ئةوة زكتَوضة؟ ِضَيطاَ كة طةيؿتٍ، زايليٍ بيِى. شُيَّلى طةوضةى تطغِان، ظَوض خاوَيّ 
 بسةْ بَيٌة شووضةوة. 

 هة ثؿتةوة ووتى،  هَيٌاْ ببووضة ،  زكتَوض، كطةكةَ هة ُاُسُة، ئَيطة طةضًة، ٓةُسَى جاضيـ تةِضو ُاخَوف طووظةضاُة. 

زاُيؿتبوو .باوكى ٓةوَهى زا ، هة ُعيم ًَيعى ُاُسْ ، هة باوةؾى باوكيسا  بووكطزكطةكة جى و بةضطى باؾى هةبةض 
ٓةَهبػتَى ، بةاَلَ ثَيٍ طووت ٓةَي ًةغتة، قاثووتةكةَ زاكةُس و تةًاؾاى زةوضوو ثؿتٍ كطز. ٓةغتٍ كطز كة 

ؾةثطظةْ، هةغةضةوة تاوةكوو خواضةوة بة بَى باوةِضى غةيطياْ زةكطزَ. هةَ غاتةزا  ٓةًوو ؾتَيلٍ ثَى ُاَهَيّ ، ثَيٍ 
 ةية ئَيوة غَى زوالضَ زةزةَُى.طووتّ، بَو ئةَ ًةبةغت



كةًَيلى ًابوو كطةكة مب خوات، ضاوةكاُى غاضز و كـ و ًات، هة زةَ و ضاوى زا ٓيض جَوضة ٓةغتَيم ُةًابوو.  هة 
 جَى ى خَوى ُةجوواَل،  وا ثَيسةضوو هة ُاخيسا ، ئاضاَ و غةضُخ ِضاكَيـ وة هة ِضواَهةت زا طَوهم بَيت. 

ٓةَهطةِضابوو،  ظَوض بة خَيطايى ٓةُاغةى زةزا،  ظاُيٍ كة تاييةكى بةضظى هَيية. قصّيلى  بوَوُسى زةَ و ضاوى غووض 
 ظياز هة ثَيويػت ٓةية، وةن يةكَيم هة وَيِةى ًِسااَلْ هة بةؾى وَيِةى ِضَوشُاًةكاُى ِضَوشاُى يةكؿةممة.

 ة.باوكى طووتى،  غَى ِضَوشة تاى ٓةية و ُاظاُني هة كوَيوة بَوى ٓاتوو
ٓاوغةضةكةَ ٓةضوةكوو خةَهلاُى تط، ٓةُسَى ؾتى زاوةتَى، بةاَلَ بَيػووز بوو. طةىَل ُةخَوف هة زةوضو ثؿتٌاْ ٓةية. 
ئةطةض بةِضَيعتاْ غةيطى بلةْ و ثَيٌات بَوَى ى ضييةتى. ٓةضوةكوو ثعيؿلاْ ، خاَهى زةغت ثَيلطزْ،  ئايا ٓيض جاض 

 تووؾى ٓةو كطزُى قووِضط  بووة؟
 يلى بةيةكةوة وةاَلًياْ زاًةوة،  ُةخَيط....ُةخَيط،  زةَهَى قووِضطى ئاظاضى ُازات.باون و زا

 زايلى ىَل ى ثطغى ، قووِضطت زَيؿَى؟  بةاَلَ زةضبِطيِى كطةكة ُةطَوِضا، ضاوةكاُى بةِضووَ زا ٓةَي ُةططت.
 غةيطت كطز؟

اضةيةن كةيػى كَوكة ِضةؾةًاْ ٓةبوو هة ٓةًاْ زايلى ووتى ، ٓةوَهٍ زا ،  بةاَلَ ٓيطٍ ُةبيِى.  ٓةضوةكوو زياضة شً
قوتاخباُة كةًاُطى ِضابطزوو ئةَ كطة زةواًى ىَل  كطزبوو،  ئَيٌة ظَوض بة ثةضَوؾةوة بريًاْ هة كَوكة ِضةؾة زةكطزوة، 

 ٓةضضةُسة تاوةكوو ئَيػتا كةؽ باغى هَيوة ُةكطزووة.
ظةضزةخةُةيةكى جواْ و ُةضَ  ثطغياضى ُاوى كطةكةَ طوومت،  ثَيويػتة يةكةَ جاض تةًاؾاى قووِضطى بلةيّ. بة 

 ( وةضة ثَيؿةوة ، زةًت بلةوة با تةًاؾاى قووِضطت بلةيّ. ٓيطى ُةكطز. Mathildaكطز و طوومت، ًاغيَوسا ) 
ة ئَى،  وةضة،  زةًت فطاواْ بلةوة  با تةًاؾاى بلةَ. ٓةضزوو زةغتةكامن وااَل كطز و طوومت،  ٓيطٍ ثَى ُية، ِضَيطاَ بس

 با تةًاؾاى بلةَ.
ئةَ ثياوة هة طةَي زايلت باؾة، بعاُة ضةُس هةطةَهتا باؾة. طووتى ، وةضة،  ثعيؿلةكة ضى زةَهَى بة قػةى بلة. 

ئاظاضت ُازات. ززاُةكامن بة ُاِضةظاييةوة ضرِي كطز. ئةطةض ووؾةى " ئاظاض" ياْ بةكاض ُةَٓيِابا،  هةواُةبوو ؾتَيلٍ 
ثةهةَ ُةكطز و خَوَ ُةؾَيواُس، بةَهلوو بة َٓيٌِى قػةَ زةكطز و وضزة وضزة  هة كطةكة ُعيم بلطزباية.  بةاَلَ  ٓيض 

زةبووًةوة. كاتَيم كة كوضغيةكةَ تَوظَيلى تط ُعيم كطزةوة،  هةُاكاو،  وةكوو جوَهةى ثؿيوةيةن بة خَيطايى 
، ضاويولةكةَ فِطى، ٓةضضةُسة ُةؾلا، اغتيسا يةن ًؿتةكَوهةى هة زةَ و ضاووَ زا}ثةجنةكاُى بَو ضاووَ َٓيِا. هة 

 كةوتة غةض ظةوى ُاُسُةكة.
ٓةضزوو زايلى و باوكى بة ؾةضًةظاضى و هَيبووضزُةوة ضووُة اليةن . زايلى طووتى،  تَو كطَيلى خطاثى، بةزةغتَيلى 

 ططتى و ِضاى وةؾاُس. غةيطكة، ضيتلطز هةَ ثياوة باؾة.......
اوى باؾٍ. ًّ هَيطةَ بَو ئةوى تةًاؾاى قووِضطى بلةَ،  هةواُةية تووؾى ُةخَوؾى بَوخاتطى خوا،  ثَى ى ًةَهَى ًّ ثي

 كَوكة ِضةؾة بووبَى و مبطَى. ئةَ قػاُة ٓيض كاضيطةضى هةغةض كطةكة ُةبوو.
بة كطةكةَ طووت،  غةيطى ئَيطةبلة،  تةًاؾاى قووِضطت زةكةيّ. تَو ئةوةُسة طةوضة بوويت تَى بطةيت ًّ ضى 

 زةًت زةكةيتةوة ياْ ئَيٌة زةًت بلةيِةوة؟ زةَهَيٍ. خَوت



ٓيض ُةجواَل ، زةضبِطيِةكةؾى ُةكَوِضا. غات هة زواى غات ٓةُاغةى خَيطاتط زةبوو.  ؾةِضةكةًاْ زةغتى ثَيلطز. 
ثَيويػت بوو بيلةَ. بَو ثاضاغتِى خَوى ، زةبوو تةًاؾاى قووِضطى بلةَ.  يةكةَ جاض بة زايلى و باوكيٍ طووت ، 

 ةغتة بة ئةواُةوة.ئةًة ثةيو
ثَيٍ طووتّ كة كةيػةكة تطغِاكة و بة ظَوضيـ بَيت ثؿلِيِى قووِضطى زةكةَ،  ئَيوة ثَيويػتة بةضثطغياضيةتى 

ٓةَهبططْ. زايلى بة غةضظةُؿتيةكى تووُس طووتى،  ئةطةض بة قػةى ثعيؿلةكة ُةكةى، ئةوا ُاضاضزةبي بطيت بَو 
 ُةخَوؾداُة.

ِضاغتة واية. ظَوض ذةظَ هة زِضُسايةتى و بَى ؾةضًى ئةَ كطة كطزبوو. زايلى و باوكى بةظةضزةخةُةيةكةوة طوومت،  
هة الَ بطوون و الواظ زياض بووْ. هة غةضةتاى ؾةِضةكة و ٓةوَهةكامنةوة،  ٓةضزووكياْ وضزة وضزة خطاثرت زةبووْ،  بًى 

 كى و تووِضةييةكةى ، ًِى  تطغاُسبوو.ئووًَيس و بَى َٓيع زةبووْ.  بةاَلَ كطةكة ،  بة زَهِياييةوة ، بَى با
باوكةكةى ظَوض ٓةوَهى زا. ثياوَيلى ًةظْ،  بةاَلَ كطيةتى، ضى بلات،  ؾةضًى هةِضةوؾتى كطةكةى زةكطز ، تطغى 

ئاظاضزاُى كطةكةى، واى هَيلطزبوو،  هة زَوخَيلى  ُاخوف زابَيت. ضةُس جاضَيم خةضيم بوو غةضكةوتوو مب، هةواُة 
 بوو بيلوشَ.

غى تووف بووُى كطةكة، بة ُةخَوؾى كَوكة ِضةؾة واى هة باوكى كطز،  زاواَ ىَل بلات بةضزةواَ مب هة كاضةكةَ. تط
بةضزةواَ بة، ٓةضضةُسة خَوؾى خةضيم بوو هة َٓوف خَوى بطَيت،  هةَ كاتةزا،  زايلى زةٓات و زةضوو، زةغتى 

 ى هة زَهسا بوو.بةضظ و ُعَ زةكطز و ئَيؿى ثَيؿبيِى ِضووزاوَيلى ُةخواظضاو
هة باوةؾتسا زاى بَِى و ٓةضزوو زةغتى بططة. كة هة باوةؾى زاُا ، ًِساَهةكة زةغتى كطز بة قيصاُسْ. واًةكة،  ئاظاضَ 
زةزةى. زةغتةكامن بةضزة. ثَيت زةَهَيٍ زةغتةكامن بةضزة. بةؾَيوةى ٓيػرتى و تطغِان ٓاواضى زةكطز. بةضَ زة، بةضَ 

 زة،  تَو زةَ كووشى!
لى طووتى،  زكتَوض،  تَو ثَيت واية كطةكةَ زةتواَُى. ٓاوغةضةكةى ثَى ى طووت، بِطَو زةضةوة، تَو زةتةوَى كطةكةًاْ زاي

 بة ُةخَوؾى كَوكة ِضةؾة مبطَى؟
 طوومت ، وةضة،  بيططة.

بةزةغتى ضةثٍ غةضى كطةكةَ ططت و ٓةوَهٍ زا ظًاُة تةختةكة خبةًةوة َُيواْ ززاُةكاُى. بةضططى كطز، 
اُةكاُى هةغةض يةن زاُا و ظَوض بة تووُسى و بة ُاضاضى! هةَ كاتةزا ًِيـ هة ًِساَهةكة تووِضة بووَ  بووَ. ٓةوَهٍ زز

 زا خَوَ كَوُرِتَوَي بلةَ ، بةاَلَ ُةًتواُى.
بَو زةظامن ضَوْ قووِضطى بَو ثؿلِني بلةًةوة. باف ٓةوَهٍ زا. هة زواييسا ظًاُة تةختةكةَ بطزة زواوةى ززاُةكاُى  

ُاو بَوؾايى زةًى. بَو غاتَيم زةًى كطزةوة، بةاَلَ ثَيـ ئةوةى ٓيض بلةَ زةًى زاخػتةوة و طاظى هة ظًاُة 
 تةختةكة ططت و  بة كةَهجة ززاُةكاُى ٓاِضى و ؾلاُسى ثَيـ ئةوةى بتوامن زةضى بَٔيٌِةوة.

 تَو ؾةضَ ُاكةيت،  بةضاًبةض زكتَوض،  ئاوا زةكةى؟



لَيلى هووغٍ بَو بَٔيِة،  ٓةض جَوضَيم بَي.  ثَيويػتة َُوِضيِى بَو بلةيّ. زةًى ًِساَهةكة بة زايليٍ طووت،  كةوض
خوَيِى ىَل زةٓات. ظًاُى بطيِساض بوو بوو و ظَوض بة ٓيػرتياييةوة ٓاواضى زةكطز. هة واُة بوو واظ بَٔيٍِ  ، زواى 

 وو.كاتصًَيطَيم ياْ ظياتط ، جاضَيلى تط بَيٌةوة. بَيطووًاْ باؾرت ب
بةاَلَ ًّ زوو ًِساَهٍ زيتبوو ًطزبووْ هة ئةجناًى ئةَ جَوضة ثؿت طوَى خػتِة. ٓةغتٍ كطز ياْ زةبَى ئَيػتا 

َُوِضيِةكة ئةجناَ بسةَ ياْ ٓةضطيع ُةيلةَ. هة ٓةًووى ُاخَوؾرت ئةوةبوو كة ًّ ظَوض بة زواى َٓوكاضةكاُسا 
ثاضضة ثاضضة بلةَ و ضَيصى ىَل ببيٍِ. ضَيص بوو َٓيطف بلةًة ِضَويؿتبووَ. هة كاتى تووِضةييٍ زةًتواُى ًِساَهةكة 

 غةضى ، زةًوو  ضاووَ هة طةَهيسا زةغووتا.
كطة ًاَي وَيطاُةكة، خَوى باف بة ؾَيواوى ثاضاغتبوو. زةتوامن بَوَيٍ ئةواُى تطيـ زشى ثاضاغرتاو بووْ. ئةًةف 

تووِضةييةكى كوَيطاُة. ٓةغت كطزْ بة ؾةضًةظاضييةكى  ثَيويػتيةكى كَوًةاَلتيية. ئةًاُةف ٓةًووى ِضاغتة. بةاَلَ
 طةوضة. ثةضوةضزةيةكى زيطَيص و بةِضةاَلكطزُى ًاغووهلةكاْ.

ثَيويػتة كاضةكة ئةجناَ بسةيّ تاوةكوو كَوتايى. بة ئةؾلةجنةيةكى بَى َٓو ، ًى و ؾةوَيولةى ًِساَهةكةَ ططت. ثاَهٍ 
ٓةضزوو  –بة كةوضلة غيوعةضةكةزا ُا بَو ثؿت ززاُةكاُى و ؾَوِضَ كطزةوة ُاو قووِضطى تاوةكوو ِضؾايةوة. ئةوةتا 

اياُةى زةكطز بَو ئةوةى ُةَ َٓيَوَى َُٔيِيةكةى بعامن. غَى ِضَوش بوو هةوظةى بة ثةضزة زاثَوؾطابوو. بةضططيةكى ئاظ
 ٓةوى قووِضطى ؾاضزببوةوة. ثؿتى بة زايم وباوكى زةبةغت بَو خَو زظيِةوة هة َ زَوخة.

هة ئَيػتا بة ِضاغتى كطةكة تووِضةبوو.  هة ثَيـ ئَيػتا بةضططى كطزبوو،  بةاَلَ ئَيػتا َٓيطؾى كطاية غةض. ٓةوَهى زا  
 باوةؾى باوكى زةضبطَى و باظزاتة غةضًّ . فطًَيػلى زَوِضاُسْ ضاوةكاُى كوَيط كطزبوو.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 ] ثَيِحةَ [

 ئيوويّ بطووكؼ وايت -كاتى بَى ئوًَيس بووْ 
The hour of Letdown - Elwyn Brooks White     

 

 هة ثةجنا  كوضتة ضريَوكة ًةظُةكاُى  ئةًةضيلا( يةكَيلة The Hour of Letdownكاتى بَي ئووًَيس بووْ )

ُوغيوويةتى و بَو  7397" هة غاَهى  Elwyn Brooks Whiteُووغةضى ئةًةضيلى ئيوويّ بطووكؼ وايت" 
هة وياليةتى ُيويَوِضن، ئةًةضيلا هة زايم بووة و هة   77/1/7233يةكةجماض باَلوى كطزَوتةوة. ئةَ ُوغةضة هة 

غاَهيسا  ًاَهئاوايى هة شياْ كطزوة. ئةَ ُووغةضة ًاوةى ظياتط  22، ئةًةضيلا هة تةًةُى هة ُيويَوضن 7/70/7329
 غاَي كاضى ُوغني و ٓوُةضى هة طَوظاضى ُيويَوضكةضى ئةًةضيلى زا كطزووة. 90هة 

ضزُةوة، و باؽ هة ثياوَيم زةكا، زضَيتة ُاو باِضَيم بَو خوا ضريَوكَيلى ئةًةضيليية كاتى بَى ئووًَيس بووْ كوضتة
ئاًَيطَيلى قػةكةضى ثَى ية، زةَهَيت ئاًَيطة قػةكةضةكةى ، هة ًاوةى غَى ِضَوشى ِضابووضزوو زا ثَيِخ ٓةظاض زَوالضى هة 

 ياضى ؾةتطُخ  بطزَوتةوة.
شووضَيلى فطاواُى بةكاض  ُةٓاتوو، ٓةغتت زةكطز كة " غاقى" يةكة بةزَهى ُةبوو ، ئةَ ئاًَيطة ُاؾرييِة هةوَى زابَِى 

( هة طةَي زوو ثةضزار ئاو." غاقى ٓةضزوو قاضى تَيم ئااَل، ضووُلة  ryeثياوةكة طووتى، " زوو ثَيم ويػلى ِضاى)  .
 بة ؾَيوةى كالغيلى كاضى زةكطز، بةاَلَ هة ًَيؿلى زا زاواكاضييةكةى ٓةَي زةغةُطاُس.
ط، تلاية زوو ثَيم و زوو ئاو" زواى ًاوةيةن، ثطغياضى كطز " ويػلى زةبَى"ت زةوَى؟  ثياوةكة طووتى " ُةخَي

 ِضاغتةوخَو غةيطى "غاقى" يةكةى كطز، ُةن وةن ُازَوغتَيم، بةَهلو وةن ُازَوغتَيلى تةواو.
غااَلَُيلى ظَوض خواضزْ ثَيؿلةف كطزْ بَو جَوضةٓا خةَهم كة زةٓاتّ بَو غاهَوُةكة، ؾاضةظاييةكى تةواوى زابوو بة 

 غاقى و كَوُرِتَوىل ًَيؿلى زةكطز. 
بةٓةضذاَي، بة زَهِياييةوة، غاقى ٓيض ئاضةظووى ُةبوو خعًةت بةَ ثياوة و ئاًَيطةكةى بلات. جطةضةيةكى 
زاطريغاوى هة ِضَوخى ئاًَيطى ثاضة تَوًاضكطزُةكة ٓةَهططت و قووًَيلى هَيساو بة بريكطزَُيلةوة هة ؾوَيِةكةى 

 لطزوو ثاَهى ثَيوةُا بَو بةضزةَ ثياوةكة.زايِايةوة. زووثَيم ويػلى ِضاى هة طةَي زوو ثةضزار ئاوى تَي
خةَهم تةًاؾاياْ زةكطز. ئةطةض ٓةض ؾتَيلى ُاغطوؾتى بطوون ِضووبسات، بةخَيطايى بة َٓيَوى باِضةكةزا باَلو 
زةبَيتةوة، خةَهلةكة كَو زةكاتةوة. ثياوةكة وا خَوى ُيؿاْ ُةزا كة ئةو ئاًاجنى خةَهلةكةية. ثَيِخ زَوالضى هةغةض 

زاُا. ثَيلَيلى ويػليةكةى َُوف كطزو ئاوةكةؾى بة زوازا خواضزةوة. كووُى ئاًَيطةكةى كطزةوة و ثَيلة  باِضةكة
 ويػليلةى تطو ئاوةكةى تَيلطز.

غاقى بة تووِضةييةوة، تةًاؾاى كطز، بة زةُطَيلى ئةغتووض طووتى" غةيط ُيية". " ٓاوةَهةكةت، ؾوَيِى ظَوض زاطري 
 ختةيةى ُعيم زةضطاكة زاى ُاَُى ى و هَيطةف جَيطا فطاواُرت زةبَيت؟"كطزووة، بَوضى هةغةض ئةو تة

 ثياوةكة طووتى" هَيطة ؾوَيّ ظَوضة، جَيطاى ٓةًوواْ زةبَيتةوة."



غاقى طووتى " ًّ ثَيِاكةمن"." زةَهَيٍ، ئةَ ؾتة ُةفطةت هَيلطاوة هة ُعيم زةضطاكة زابَِى، كةؽ زةغتى ىَل ُازا". 
 طووتى" ئةطةض ئةَ زوا ُيوةِضَوية بت زيتبا" . ثياوةكة بة ظةضزةخةُةوة 

ًَيؿم!  –" ظَوض ُاياب بوو. ئةًِطَو غَييةَ ِضَوشى ِضكابةضييةكة بوو. بريى هَيبلةوة، غَى ِضَوش كاضى بةضزةواًى 
طياُة، بةضاًبةض ياضيلةضة بااَلكاُى وواَلت. هة غةضةتاى ياضييةكة، زةغت ثَيـ خةض بوو، بَو ًاوةى زوو كاتصًَيط بة شي

وةبةض َٓيِةض بوو، بةضاًبةضة طةوضةكةى ِضاو ُابووة غووضَيلى ياضييةكة. كةضةُتى هة ُاكاوى غواضةكة و يةكػاْ 
 بووُى ئةغجى ؾةتطُخ، ياضييةكةًاْ بطزةوة. ٓةًوواْ ووتياْ ، زةظاُى هةَ غَى ِضَوشة ضةُس ثاضةى بطزَوتةوة؟"

 غاقى ثطغياضى كطز" ضةُسى بطزَوتةوة؟".
طووتى" ثَيِخ ٓةظاض زَوالض"." ئَيػتا زةيةوَى بَى ئووًَيس بَيت، زةيةوَى غةضى طةضَ بلات". غاقى  ثياوةكة

خاوهيةكةى بةغةض ٓةُسَى ثةَهةى تةِضى ًَيعةكةزا َٓيِا. غاقى بة تووُسى طووتى" بيبة بَو ؾوَيَِيلى تط، با هةوَى 
 غةضى طةضَ بلات"." ًّ كَيؿةَ ظَوضة".

يةكةوة، غةضى جواَلُس." ُةخَيط، ئَيطةًاْ ثَي خَوؾة" ئاًاشةى بة ثةضزاخة بةتاَهةكة كطز. " ثياوةكة بة ظةضزةخةُة
تلاية؟ جاضَيلى تط ، ثِطياْ بةكةوة". غاقى هةغةضةخَو غةضى جوواَلُس. بة طَيصى و غةض ثَيطييةوة ، غاقى فةضًاُى 

 ظاْ تَيِاكةَ".كطز، " ئةَ ؾتة بؿاضةوة، هَيطة الى ببة". " ًّ ويػلى بَو ُوكتة با
باظاْ". ٓةُسَيم هة زووض باِضةكة، ثياوَيم بة خَيطايى غَى  –ئاًَيطةكة طووتى" ُوكتة باظاْ" ،" ووؾةكة، ُوكتة 

ثَيلى خواضزبووةوة، ئاًازةبوو، بةؾساضى ئةَ طفتوو طَوية بلات، كة ٓةًووًاْ طوَى بيػتى بوويّ. ثياوةكة تةًةْ 
َيتةكةى بةًوى زا ؾَوِض كطزبووةوة. ئاَهقةى قةضةوَيتةكةى كطزبووةوة. تاظة ثَيلى ًاًِاوةُس بوو. بةثةضَوؾةوة قةضةو

غَى ٓةًى تةواو كطزبوو، زياض بوو ئةهلٔووهةكة تيِوايةتيةكةى ؾلاُسبوو. ثياوةكة بة " غاقى"يةكةى طووت" 
 ئةطةض، ئاًَيطةكةَ، ثَيلَيلى تطى زةوَى، بيسةضَى". " با بةضاًبةض يةن ُةوةغتني".

وى خاوةْ ئاًَيطةكة ِضووى كطزة بطازةضة تاظةكةى و ئاظاياُة زةغتى بةضظكطزةوة بَو بطازةضايةتى كطزُى، ثيا
بةبةضضاووططتّ و غووثاؽ كطزُى ٓاوِضَييةتييةكةى. قػةكاُى ئاضاغتةى ئةو كطز و بة ئةُقةغت غةضظةُؿتى غاقى 

خواضزُةوةت زةوَى". ٓاوضَى كةى وةاَلًى زايةوة" بة  يةكةى كطز. " تَو زةظاُى ، بة بريكاضى ثَى زةكةى، زةظاُى ضَوْ
 زَهِياييةوة، زةظامن". " غطوؾت تطيّ ؾتة هة جئاْ."

ضاالكى و غَوبة غَوبَيلى ظَوض هة ُاو باِضةكة ٓةبوو، ٓةُسَيلياْ اليةُى غاقى يةكةياْ ططتبوو و ٓةُسَيليؿياْ 
َيلى زضَيصى زَي تةُط، زةغتى بة قػةكطزْ كطز. طووتى" اليةُططى كَوًةَهى ئاًَيطةكة بووْ. هة ُعيلٌةوة ، ثياو

بيَى، ويػليةكى تطَ بسةضى." و " ؾةضبةتى هيٌَوى تَيلةَي بلة." ئاًَيطةكة بة زَي تةُطيةوة طووتى" تطؾةَهَوكى 
 ثيلطيم".

ا " ئةَ ؾتة " هةَ ؾوَيِاُة ؾةضبةتى هيٌَو بةكاض ُآَيِّ" ، غاقى طووتى" ئةوةية" يةن ًػتى هة ًَيعى باِضةكةز
هَيطة البة، ياْ ًّ فِطَى ى زةزةًة زةضةوة. ثَيت زةَهَيٍ، ًّ هة زَوخَيلى باؾسا ُيٍ. ئةَ غاَهَوُةَ ٓةية، زةبَى بيبةَ 
بةِضَيوة، قػةى ئةَ ًَيؿلة ئاًَيطة ياْ ٓةض ُاوَيلى تطى ٓةية يةَ ُاوَى." ثياوةكة ئةَ ئاطازاضكطزُةوةيةى ثؿت طوَى 

 وى بطازةضةكةيسا زةكطز، كة ثةضزاخةكةى بةتاَي بوو بوو.خػت و قػةكاُى بة ِضو



بة ئةزةبةوة طووتى" تةُٔا ئةوة ُيية زواى غَى ِضَوش ياضى ؾةتطد ٓيالن بوو بَى". " زةظاُى، ئايا َٓوكاضَيلى تطة، 
 ئاًَيطةكة ثَيلَيلى تطى زةوَى؟"

 بطازةضةكة طووتى"ُةخَيط"."بَوضى؟"
 ثياوةكة طووتى" فَيَوى كطز"

كاتةزا ئاًَيطةكة ثَيلةُى. باَهَيلى كةًَيم ؾَوِض بووةوة ، ِضووُاكيةن هة ثالكةكة زضةوؾايةوة. بطازةضةكة ططش بوو. هةَ 
وةكو ئةوة وابوو كةضاًةتى ئاظاض زضابَى، ٓةضضةُسة، باوةِضى بة ئاغتَيلى تط زابوو. طووتى" هة ؾةتطُخ كةؽ ُاتواَُى 

طُخ ٓةًوو ؾتَيم هة غةض تةختةكة زةكطَيتةوة. غطوؾتى باضى ؾةتطُخ بة فَيَى بلات". " ظَوض ئةغتةًة". "هة ؾةت
 ؾَيوةيةكة، فَيى كطزْ ئةغتةًة."

ثياوةكة طووتى" ًِيـ، ٓةضوا بريَ زةكطزةوة". " بةاَلَ ، ِضَيطايةن ٓةية!". " بةٓةضذاَي، بَوًّ ٓيض غوضثطايع 
 ُية"، بة غاقييةكةى ُيؿاْ زا.

ظاُيٍ فَيَى باظة"." ثياوةكة طووتى" زوو ثَيم ضاى و ئاو". غاقى طووتى" ويػليت " يةكةَ جاض ئةَ ؾتةَ بيِى، 
 ُازةًَى"، " غةيطى ًَيؿلة ئاًَيطةكةى كطز." ضَوْ بعامن كة غةضى طةضَ ُةبووة؟"

 ثياوةكة طووتى" ئاغاُة، ثطغياضى هَيبلة". خةَهلةكة جوواَلْ و تةًاؾاى ئاوَيِةكةياْ كطز. ٓةًوواْ تاوةكوو ًوٌاْ
 هةو ؾتة تَيوةطالبوويّ. ضاوةِضَيٌاْ كطز. غاقى جوواَل.
 غاقى طووتى" ثطغياضى ضى ىَل بلةيّ؟ وةكوو ضى؟"

ٓيض جياواظى ُيية، زوو شًاضةى طةوضة ٓةَهبصَيطة، هَيى ببجطغة جاضاُياْ ضةُس زةكات. ئةطةض غةضى طةضَ بووبَى، 
 تواُى؟"ُاتواَُى، زوو شًاضةى طةوضة جاضاُى يةكرتى بلات. تَو زة

ئاًَيطةكة كةًَيم جوواَليةوة، وةكوو ئةوة بوو خَوى ئاًازة بلات. غاقى زِضُساُة طووتى" زة ٓةظاض و ٓةؾت غةزوو 
ؾةغت و زوو ، جاضاُى ُةوةت و َُوى بلة". زياض بوو غاقى زوو َُوى بةكاضَٓيِا بَو ئةوةى ىَل ى ططاْ بلات. ئاًَيطةكة 

 وو. بة ًووضِطكَيلةوة ؾوَيِى زةغتةكاُى طَوِضى. ئاًَيطةكة طووتى،هةضظى، يةكَيم هة طَوَوثةكاُى ثِطب
" يةن ًويَوْ و ذةفتاو ثَيِخ ٓةظاضو غَى غةز و غى و ٓةؾت"". بة زضَيصايى باضةكة، ثةضزاخةكاُياْ بةضظ كطزةوة. 

اْ زةكطز. خةَهلةكة بة زَي تةُطيةوة تةًاؾاى ئاوَيِةكةياْ كطز. ٓةُسَيلاًاْ تةًاؾاى زةًووضاوى يةكرتمي
 ٓةُسَيليـ، زةُلة "كاضَ "ياْ زةططتة ثياوةكة و ئاًَيطةكة.

هة كَوتاييسا، الوَيم، بريى ظيطةن، قةَهةًَيم و ثاضضة كاغةظَيلى زةضَٓيِا، بةضةو خاُةُؿيِى ِضَويؿت . زواى ٓةُسَى 
حا ٓةًووياْ تةًاؾاى شًاض كطزْ طووت" تةواوة، كاضزةكات"." ُاتواُى بَوَى ى ئاًَيطةكة غةضخَوف بووة". ئيِ

غاقيياْ كطز. ئةويـ بة ِضةخِةططيةوة، زوو ثَيم ضاى تَيلطزوو زوو ثةضزاخى ئاوى ِضاكَيؿا. ثياوةكة ويػليةكةى 
 خواضزةوة. ثَيلةكةى تطى زا بة ئاًَيطةكة. طَوَوثى ئاًَيطةكة الواظتط بوو. يةكَيم هة باَهةكاُى ؾَوِض بووةوة.

ات بوو،  وةكوو بةهةًَيم هة ُاو ِضووباضزا هة كةف و ٓةوايةكى خاًَوف. واثَيسةضوو، بَو ًاوةيةن غاهَوُةكة كـ و ً
ٓةضيةكَيم هة ئَيٌة ٓةوَي بسات زَوخةكة ٓةضؽ بلات. بةبَى زةُطى ٓةُسَى ثةضزار، بة ئةهلٔوىل بَوُساض ثِطكطاُةوة. 

ضةوَيتة كطاوةكة، بِطياضى خَوى زا . هة زوايني زازطاى طاظُسة. بطازةضة قة –ظَوضبةًاْ تةًاؾاى ئاوَيِةكةًاْ كطز 



غةضةخَو ِضَويؿت و هةَُيواْ ثياوةكة و ئاًَيطةكة زاُيؿت. باَهَيلى هة ثياوةكة و باَهةكةى تطيؿى هة ئاًَيطةكة ئااَلُس. 
َي غةضى طووتى" با هَيطة بِطَويِة زةضةوة و  بطني بَو ؾوَيَِيلى باف." ئاًَيطةكة تَوظَيم طةؾايةوة. وا ثَيسةضوو تَوظ

 طةضَ بوو بَى. ثياوةكة طووتى" ظَوضباؾة"، " بَوًّ كَيؿة ُية، ئَوتَوًَوبَيوةكةَ هة زةضةوة وةغتاوة."
خواضزُةوةكةى تةواو كطز و بةخؿيؿى زاُا. بةبَى زةُطى ئاًَيطةكةى هووي زا و خػتية شَيط باَهى. هة طةَي ٓاوِضَى ى 

ؾةقاَ. غاقى بةضزةواَ ىَل ى زةِضواُني. ئيِحا خعًةت طووظاضييةكةى ؾةوى ، ضووُة ُاو زةضطاكة و ِضَويؿتِة غةض 
زةغت ثَيلطزةوة. بة طاَهتة ثَيلطزَُيلى قوضؽ طووتى" ئَوتَوًَوبَيوةكةى هة زةضةوة ِضاططتووة"، " توو خوا ، جواْ 

 ُيية!"
كاُى الزا، تةًاؾاى ًيواُةكةى ُعيم زةضطاكة، خواضزُةوةكةى بةجَى َٓيؿت و ضوو بَو الى ثةجنةضةكة، ثةضزة

زةضةوةى كطز. بَوًاوةيةن تةًاؾاى كطز و طةِضايةوة ؾوَيِةكةى خَوى. ِضووى هة غاقى كطز و طووتى" ظَوض جواُرتة 
 هةوةى كةتَو بريى هَيسةكةيتةوة".

 " كازيالكة، بةِضاى تَوْ هةو غَى ياُة ، كاًياْ ؾَوفَيطى زةكا؟".
 
 

 ]ؾةؾةَ [

  ُوغيِى ئَيطويّ ؾَو – ٓاويِةوةكطةكاْ بة جى و بةضطى   

The Girls in Their Summer dresses: Irwin Shaw     
ُووغةضى ئةًةضيلى  يةكَيلة هة ثةجنا  كوضتة ضريَوكة ًةظُةكاُى  ئةًةضيلا  كطةكاْ بة جى و بةضطى ٓاويِةوة 

هة   61/6/7379ُوغيوويةتى و بَو يةكةجماض باَلوى كطزَوتةوة. ئةَ ُوغةضة هة  7392ئَيطويّ ؾَو هة غاَهى 
غاَهيسا  بة ُةخَوؾى  17هة ؾاضى زاظَوؽ هة غويػطا هة تةًةُى  72/9/7324ُيويَوِضن هة زايم بووة و هة 

 . ؾَيطثةجنةى ثِطَوغتات ًاَهئاوايى هة شياْ كطزوة
و باؽ هة شياُى شْ و ًَيطزَيلى ئةًةضيلى زةكات.  ضريَوكَيلى ئةًةضيليية كوضتة كطةكاْ بة جى و بةضطى ٓاويِةوة

هةًاوةى ٓاوغةضياْ زا ثياوةكة ضاو هة زةض بووة و شُةكةف ئاطازاض بووة و بة غةض خَوى ُةَٓيِاوة . هة ِضَوشَيلى 
اْ زاية ٓةَهى زةِضَيصْ و بِطياضى جيابووُةوة زةزةْ و ثياوةكة  هة ثؿووى يةن ؾةممة زا ٓةضزووكياْ ئةوةى هة زَهي

 زوا غات زا هة جواُى  شُةكةى بة ئاطا زَيتةوة.
كاتَيم بطيعَوضتياْ بةجَي َٓيؿت طةِضةكى ثَيِحةَ خَوضةتاو بوو. ٓةضضةُسة ًاُطى ؾوبات بوو بةاَلَ خَوض طةضَ بوو ، 

ثاغةكاْ ، خةَهم بة جى و بةضكى باؾةوة هةغةضةخَو  -ةن ؾةممة بووٓةًوو ؾتَيم هة ؾَيوةى غةضهةبةياُية و ي
 زةِضَويؿنت بة ؾَيوةى كةثَى) زواُة( و باَهةخاُةكاْ كـ و ًات بووْ و ثةجنةضةكاْ زاخطابووْ.

ًايلى هةَ خَوضةتاوة قَوىل فطاُػيػى تووُس ططت  و بةضةو ضواض ِضَيياُى واؾِنت بة ِضَيلةوتّ. بةظةضزةخةُةوة هة 
 ةضةخَو زةِضَويؿنت ، ضوُلة ؾةوى ِضابوضزوو زضةُط خةوتبووْ وقاوةَهتيةكى باؾياْ خواضزبوو و يةن ؾةممة بوو.غ



 ًايلى ظجنريى قاثووتةكةى كطزةوةو بةغةض ؾاُى زازاو هةكةَي ؾِةباكةزا قاثووتةكةى زةؾةكايةوة.
 فطاُػيؼ ووتى" وضيابة!!" هةو كاتةى هة ؾةقاًى ٓةؾتةَ زةثةِضيِةوة.

 ًوت زةؾلَيِيت!" "
 ًايلى ثَيلةُى ، فطاُػيؼ هة طةَهيسا ثَيلةُى.

 فطاُػيؼ ووتى"ئةوكطة ئةوةُسة جواْ ُيية " ،"جواْ ُيية بةَ ؾَيوةيةى ًوى خَوتى بَو بؿلَيِيت."
 ًايلـى جاضَيلى تط ثَيلةُى " ضَوْ ظاُيت كة ًّ تةًاؾاى ئةو كطةَ زةكطز؟"

ظةضزةخةُةيةن  هة شَيط ؾةبقةكةى غةضيةوة تةًاؾاى ًَيطزةكةى كطز و ووتى فطاُػيؼ غةضى غوِضاُسة اليةن و بة 
 " ًايم ، خَوؾةويػتةكةَ!!"

 ًايلى ووتى " ئَوكةى ، مب بووضة." 
فطاُػيؼ بةُةضًى قَوَهى ًايلوى ططت و ِضاي كَيؿا بة خَيطايى بةضةو ضواض ِضَيياُى واؾِنت ِضَويؿنت و ووتى " 

 ُةبيِني." ، " با ئةًِطَو ٓةضزوكٌاْ ثياغة بلةيّ. تةُٔا ًّ و تَو.بةزضَيصايى ئةًِطَو باكةؽ 
ئَيٌة بةضزةواَ هةطةَي خةَهلني و ويػليةكاُياْ ياْ ويػلى ئَيٌة زةخَوُةوة؛ تةُٔا هة شووضى خةوتّ يةكرتى 

تةُٔا هةًّ طوَى  زةبيِني. زةًةوَى هةطةَي ًَيطزةكةَ بة زضَيصايى ِضَوش هة زةضةوة مب. تةُٔا هةطةَي ًّ قػةبلةيت و
 بططى."

ًايلى ووتى" ضى ئَيٌةى ِضاططتووة؟" ، " غتيعِػِؼ، زةياُةوَى كاتصًَيط يةن بَيّ بَوالًاْ و هةطةَهياْ زا بطني بَو 
 زةؾت."

 ًايم ووتى " غتيعِػِؼ ، ظَوض ظاْ."، " ئاؾلطاية زةتواُّ فيلة هَيبسةْ . زةتواُّ خَوياْ بِطَوْ بَو زةؾت."
 " ًةوعيسة؟"

 بةَهَى ، ًةوعيسة"" 
 فطاُػيؼ خَوى ضةًاُسةوة و الى غةضةوةى طوَى ى ًاض كطز.

 ًايلى ووتى " خَوؾةويػتٍ" ، " ئةًة طةِضةكى ثَيِحةًة."،" با بةضُاًةيةن زابَِيٍ،"
 فطاُػيؼ ووتى " بةضُاًةيةكى يةن ؾةممة بَو زواُةيةكى طةُخ، ثاضة خةضد بلةْ."

 " هة غةض خَوبة."
ضى كطز " با يةكةَ جاض بطني بَو ًووظةخاُةى ًيرتَوثَوهيتاُى ٓوُةضى" ضوُلة هة ًاوةى ٓةفتةزا فطاُػيؼ ثَيؿِيا

 ًايلى زةيويػت  بطَيت بَو ًووظةخاُة.
" غَى غاَهة ُةضووَ بَو ًووظةخاُة ، ئَيػتا بةاليةُى كةَ زة وَيِةى ىَل ية زةًةوَى جاضَيلى تط بياْ بيٍِ. زواى ئةوة 

ةِضَويّ بَو ؾاضى ِضازيَو، غةيطى طةجناْ زةكةيّ كة خويػلةى غةض غةَٓوَي زةكةْ. زةضني بَو غواضى ثاص زةبني و ز
كاظاُة طَوؾتى غتَيم زةخَويّ طةوضة بَيت بة طةوضةيى ثوَيتى ئاغِطةض هةطةَي يةن بوتَى ؾةضاب. زوايى بَو فويٌى 

 بةَهَى، طوَيت هَيٌة؟" – ٓةًوو كةؽ باغى هَيوة زةكات –فةضةُػى كة هة فويٌةضَيت منايـ زةكطَى 



غتايوى زاُػى ٓيٌويتى ٓةبوو ، بة الياْ  –ًايلى ووتى " بةَهَى، طوَيٍ هَي تة." ضاوى هة كطة قص ِضةؾةكة ٓةَي ططت 
 زا تَيجةِضى.

فطاُػيؼ بة ُةضًى ووتى" ئةًة بةضُاًةى ئةًِطَوًاُة." ، " ياْ زةتةوَى ئةًِطَو هة طةِضةكى ثَيِحةَ بَيني و بِطَويّ 
 و ثياغة بلةيّ"

 ًايلى ووتى " ُةخَيط" ، " ُا....ُا"
 فطاُػيؼ ووتى " تَو ، بةضزةواَ ، تةًاؾاى شُاْ زةكةيت"، " هة ٓةًوو ؾوَيَِيم و بَو ٓةض جَيطايةن بِطَويّ"

ًايلى ووتى " خَوؾةويػتٍ"،" ًّ تةًاؾاى ٓةًوو ؾتَيم زةكةَ. خوا ضاوى ثَى بةخؿيووَ ، غةيطى شْ و ثياو و 
ى وفويٌى غيِةًا و طوَهة بطووكةكاُى كَيَوطة زةكةَ. ٓةُسَى جاضيـ تةًاؾاى ئامساْ زةكةَ و ىَل ى ووضز توَُي

 زةمبةوة."
فطاُػيؼ ووتى" ثَيويػتة تةًاؾاكطزُى ضاوت ببيِى" ، " كاتَيم هة طةِضةكى ثَيِحةًةوة، هة ئامساْ ووضز 

 زةبيتةوة"
" ًّ ثياوَيلى ٓاوغةضطريى بةختةوةضَ." منووُةى غةزةى ًايلى قَوَهى فطاُػيػى بة ُةضًى طووؾى و ووتى

 بيػتةَ، ًايم هووًيؼ و خاتوو ًايم هووًيؼ. وةغتاو ووتى با خواضزُةوةيةن خبَويِةوة.
 " تاظة ُاُى بةياُيٌاْ خواضزووة"

ووكٌاْ ًايم ووتى" خوؾةويػتٍ، طوَى بططة،" ووؾةكاُى بة وضياييةوة ٓةَي زةبصاضز"، ِضَوشَيلى خَوؾة و ٓةضز
 زَهدَوؾني، ٓيض ٓوكاضَيم ُية هَيٌاْ تَيم بسات ، با يةن ؾةممةيةكى خَوف بة غةض ببةيّ."

 " ظَوض باؾة، ُاظامن بَوضى زةغتٍ بةَ قػاُة كطز. با هةبري خَوًاُى ببةيِةوة. با كاتَيلى خَوف بةغةض ببةيّ."
بة تةًةُة ئيتاهيةكاْ بة جى و بةضطى يةن زةغتى يةكرتياْ ططت و بة ِضَى كةوتّ بة َُيواْ ثاغةكاْ و ثياوة 

 ؾةممةوة و ئافطةتة طةجنةكاْ بة ثَوؾاكى غلَوتيػةوة  هة ثاضكى ضواض ضَيياُى واؾِنت.
زواى كةًَيم فطاُػيؼ ووتى " بةاليةُى كةَ ثَيويػتة ٓةًوو كةغَيم غاَهى جاضَيم غةضزاُى ًووظةخاُةى 

 ًيرتَوثَوَهيتاُى ٓوُةضى بلات."
بةضظتط هةو زةُطةى هةكاتى ُاخنواضزُى بةياُى بةكاضى َٓيِابوو هة غةضةتاى ثياغةكةياْ" ٓةضوةٓا،  بة زةُطَيلى 

ِضَوشى يةن ؾةممة خَوؾة. خةَهلَيلى ظَوض تةًاؾاى وَيِةكاْ زةكةْ ، وا ٓةغت زةكةى كة ٓووُةضى ؾاضى ُيَويَوِضن 
 " –ٓةضطيع زوا ُاكةوَي 

ؾتَيلت ثَى بَوَيٍ"، " هةًاوةى ثَيِخ غاَهى ِضابطزوو زا ، تةُاُةت جاضَيليـ،  ًايم ظَوض بة ططُطيةوة ووتى " زةًةوَى
 زةغتٍ بة ئافطةت ُةكةوتووة."

 فطاُػيؼ ووتى " ظَوض باؾة"
 " تَو باوةِضَ ثَى زةكةيت، واية؟"

 " ظَوض باؾة."
 بةُاو كوضغية تةختةكاْ و زضةختة بطووكةكاُى ثاضكى ؾاضزا تَيجةِض بووْ.



" ٓةوَهٍ زا تَيبيِى ُةكةَ"، " هة ُاخٍ زا ظَوض زَي تةُط بووَ، كاتَيم بة ُعيم ئافطةتَيم زا تَيجةِض  فطاُػيؼ ووتى
زةبوويّ ، تَو غةيطت زةكطز و تةًاؾاكطزُةكةت هة ضاوت زا زةبيٍِ. ٓةًاْ تةًاؾاكطزْ بوو ، بَو يةكةَ جاض ، 

عيم ِضازَيَوكة وةغتابووى هةُاو ئةو ٓةًوو خةَهلة، غةيطت كطزَ. هة ًاَهى ئةهيؼ ًاكػوَيَى، هة شووضى ًيواْ هة ُ
 ؾةبقةيةكى غةوظت هةغة ُابوو."

 ًايلى ووتى " هة بريًة"
 فطاُػيؼ ووتى " ٓةًاْ تةًاؾاكطزْ" ٓةغتٍ ظَوض خطاث زةكات ، ٓةغتَيلى ظَوض ُاخَوف."

 ف..ف " خَوؾةويػتةكةَ" ف..ف
ِضَويؿنت بَو باِضةكةى ؾةقاًى ٓةؾتةَ بة بَى ئةوةى ٓيض فطاُػيؼ ووتى" ئَيػتا ًّ ئاضةظووى خواضزُةوةيةكٍ" 

قػةيةن بلةْ ، ًايلى ياضًةتى فطاُػيػى زاو بةُاو بةضزةكاْ زا بِطوات و ِضَيطاى ُيؿاْ زةزا بةُاو ئَوتَوًَيبَيوةكاْ 
 زا.

تطوغلة ئاططَيلى  هة باِضةكة هة ُعيم ثةجنةضةكة زاُيؿنت ، تيؿلى خَوض ٓاتبووة شووضةوة و هة ُاو فايط ثوةيػةكة
 جواْ ٓة بوو.

 غاقيةكى شاثَوُى ٓات و ٓةُسَى كَيلى هةغةض ًَيعةكة زاُا و بة ظةضزةخةُةيةكةوة غةيطى كطزْ.
 ًايلى ووتى " زواى ُاْ خواضزُى بةياُى ، ضى زةخَويتةوة؟"

 فطاُػبيؼ ووتى " وابعامن ، بِطاُسى"
 اض."ًايلى بة غاقى ووت " كَوضظَوغياض"، " زوو كَوضظَوغي

غاقى زوو ثةضزاخى َٓيِا و هة خَوضةتاو زةغتياْ كطز بة خواضزُةوةى بطاُسى. ًايلى ُيوةى خواضزةوة و ٓةُسى 
 ئاويؿى بةزوازا خواضزةوة. 

ًايلى ووتى " تةًاؾاى ئافطةت زةكةَ،" ،"ِضاغتة. ُاَهَيٍ ٓةَهةية ياْ زضوغتة. غةيطياْ زةكةَ. ئةطةض بةالياُسا تَى 
 اْ ُةكةَ ، ئةوا خَوَ و تَوف طةًصةزةكةَ."بجةِضَ و تةًاؾاي

فطاُػيؼ بةضزةواَ ياضى بة ثةضزاخة بطاُسةكةى زةكطز و ووتى" تَو بة ؾيواظَيم تةًاؾاياْ زةكةى، وةكوو بَوى 
 ئةواُت زةوَى" ، " ٓةًووياُت بوَى"

ةن ، ِضاغتة، ٓيض ُاكةَ، ًايلى " بة ؾَيوةيةن" بة ُةضًى قػةى زةكطز و ِضووى هة ٓاوغةضةكةى ُةبوو.، بة ؾَيوةي
 بةاَلَ ِضاغتة.

 " زةظامن، بَوية ٓةغت بة زَي تةُطى زةكةَ."
 ًايلى باُطى كطز " بطاُسيةكى تط" غاقى " زوو بطاُسى تط."

 ٓةُاغةيةكى زاو ضاوةكاُى ُووقاْ زو بة ثةجنةكاُى خوضاُسُى.
ضن ذةظى ىَل زةكةَ ٓةظاضاْ ئافطةتة. ئةًةف " ئافطةتامن بةَ ؾَيوةيةى زةضزةكةوْ خَوف زةوَى. ئةوةى هة ُيَويَو

يةكةَ ؾت بوو ٓةغتٍ ثَى كطز كاتَيم بَو يةكةَ جاض هة ئَوٓايَو وة ٓامت بَو ُيو يَوِضن، ًويَوُةٓا ئافطةتى غةضُخ 
 ِضاكَيـ، هة ٓةًوو ؾاضةكةزا زةخوالُةوة، زَهٍ هة قوِضطٍ زا بوو."



 ةغتى ًِساَهة."فطاُػيؼ ووتى " بةِضاغتى ًِساَهيت" ، " ئةًة ٓ
" بى خةًَوَيِة" ًايلى ووتى " بى خةًَوَيِة. ئَيػتا ًّ بة تةًةْ تطَ.، تةًةمن طةيؿتوةتة ثةجناكاْ ، قةَهةو بووَ 
. ئَيػتاف كاتصًَيط غَى هة طةِضةكى ثَيِحةَ ئاضةظووى ثياغةَ  ٓةية هة الى ِضَوش ٓةاَلتةوة هة َُيواْ ؾةقاًى ثَيِحةَ 

 و ؾةقاًى ثةجناو ذةوت.
ٓةًووياْ هة زةضةوةْ ، خةضيلى باظاِض كطزُّ. فةضوى جواُياْ هةبةضكطزوة و ؾةبقةى غةض غوضَٓيِةضياْ هة غةض 

باؾرتيّ فةضو، باؾرتيّ جى و بةضط، جواُرتيّ ئافطةت،  -ُاوة. ٓةًوو ؾتةكاُى جئاْ هة ذةوت بوَون زا كَو بَوتةوة
 خةضد كطزْ ."هة زةضةوةْ بَو  بةغةض بطزُى كاتَيلى خَوف و ثاضة 

 غاقية شاثَوُيةكة بة ِضوويةكى ظَوض خَوف و ظةضزةخةُةيةكةوة، زوو ثةضزاخة بطاُسيةكةى زاُا.
 ووتى " ٓةًوو ؾتَيم باؾة"

 ًايلى ووتى" ٓةًوو ؾتَيم غةضُخ ِضاكَيؿة."
 "--فطاُػيؼ ووتى " تةُٔا زوو قاثوتى فةضو" ، " ؾةبقةى ضى و ثَيِخ زَوالضى 

قاثووتى فةضو ُية، ياْ ؾةبقة. بةَهلو زيلَوضة بَو ٓةُسَى جَوض هة ئافطةت. تَيطةيؿتى." ، " ثَيويػت   ووتى " تةُٔا
 ُاكات طوَى هة ًة بططى."

 " زةًةوَى طوَى بططَ."
" ذةظ هة كطاُى ئَوفيػةكاْ زةكةَ . ِضَيم و ثَيلّ، ضاوَيولةكاُياْ، شيطْ، ُاغلّ، ٓةًوو ؾتَيم زةظاُّ. ذةظَ هة 

قاًى ضى و ضواضة هة كاتى ُاْ خواضزُى ُيوةِضَوزا، ئةكتةضةكاْ هة ٓةفتةزا ٓيض هةبةض ُاكةْ، ذةظَ هة كطاُى ؾة
كطاُى فطَوؾياضةهة كَوطاكاْ.ططُطيت ثَى زةزةْ ، ضوُلة تَو ثياوى ، ئافطةتاْ هة ضاوةِضواُى زا بةجَى زةَٓيَوّ. ئةًاُة 

 كَوبَوتةوة، ئَيػتا تَو ثطغياضَ هَيوةى زةكةى."ٓةًووى هة ًاوةى زة غاَهى ِضابووضزووزا هة ًَيؿلٍ 
 فطاُػيؼ ووتى" بةضزةواَ بة، قػة بلة" 

" كاتَيم بري هة ؾاضى ُيويَوضن زةكةًةوة، بري هة كطةكاْ، منايـ كةضاُى ؾاض زةكةًةوة. ُاظامن ئةًة ؾتَيلة 
ضوةكوو هة غةيطاُبٍ. هة ؾاَُو تايبةتة بة خَوَ، ياْ ٓةغتى ٓةًوو ثياواُى ؾاضة، وا ٓةغت زةكةَ هة ؾاضزا ٓة

ذةظزةكةَ هة ُعيم ئافطةتاْ زابِيؿٍ. جواُة بةُاوباُطةكاْ كة ؾةف كات شًَيطياْ بَو خَو ئاًازةكطزْ بةغةض 
بطزووة بَو تةًاؾاكطزُياْ. كطاُى طةجنى كوَهٌة غووض هة ياضيطاكاْ. كاتَيم كةف و ٓةوا طةضَ زازَى ، كطاْ بة جى و 

 بةضطى ٓاويِةوة."
يلى خواضزُةوةكةى تةواوكطز." ئةًة ضريَوكةكةية." فطاُػيؼ خواضزُةوةكةى تةواوكطز. بة زوو غَى جاض قووتى ًا
 زا.

 "ووتت ًِت خَوف زةوَى؟"
 " تَوَ خَوف زةوَى"

 فطاُػيؼ ووتى" ًِيـ جوامن"، " وةكوو ئةواْ جوامن."
 ًايلى ووتى " تَو جواُى."



طى زةكطز،  ًّ ٓاوغةضَيلى باؾٍ ، شُى ًاَهى باؾٍ." ٓةًوو ؾتَيلٍ بَو فطاُػيؼ ووتى" ًّ بَو تَو باؾٍ" ، بةضط
 كطزوويت."

 ًايلى ووتى " زةظامن" زةغتى باَلوكطزةوة و فطاُػيػى خػتة باوةؾى.
 فطاُػيؼ ووتى" تَو زةتةوَى غةضبةخَوبيت"

 بَى زةُط بة"   –" ف...ف 
 ضَٓيِا.فطاُػيؼ " ِضاغتى بَوَى" زةغتى هة شَيط باوةؾى ًايلى زة
 ًايلى بة غةضى ثةجنةكاُى هة هَيواضى ثةضزاخةكةى زةزا.

 باؾة" ، " ٓةضكاتَيم تَو بَوَى ى" -بةُةضًى ووتى "  ئَوكةى  
 " ِضاغتة، ٓةُسَى جاض ذةظزةكةَ غةضبةخَومب."

 فطاُػيؼ ووتى" باؾة"،" ٓةضض كاتَيم زةتةوَى."
 ةغةض ؾاُى زاُا و ووتى " طةًصة ًةبة"ًايلى كوضغيةكةى جواَلُس بَو ُعيم فطاُػيؼ و زةغتى ه

فطاُػيؼ بة بَى زةُطى زةغتى كطز بة ططياْ و بة زةغتةغِطةكةى فطًَيػلةكاُى زةغِطيةوة. خَوى ضةًاُسةوة بَو 
 ئةوةى كةؽ هة باِضةكةزا ٓةغتى ثَى ُةكا.

 فطاُػيؼ بة ططياُةوة ووتى " ِضَوشَيم زَيت ، بِطياض بسةيت"
 زاُيؿتبوو ، غةيطى خةَهلى ُاو باِضةكةى زةكطز.هيٌَوياْ ثان زةكطز.ًايلى ٓيطى ُةطووت. 

 فطاُػيؼ بة زةُطَيلى ِضةق ووتى " واُيية؟" زةى ثَيٍ بَوَى " واُيية؟"
 ًايلى ووتى "هة واُةية وابَى" كوضغيةكةكةى ِضاكَيؿاية زواوة بَو ؾوَيِى خَوى " ُاظامن كةى".

 ى" ،" واُيية؟"فطاُػيؼ غووض بوو هةغةض قػةكةى" زةظاُ
 زواى ًاوةيةن ًايلى ووتى" بةَهَى " ،" زةظامن."

 فطاُػيؼ هة ططياْ وةغتا. زوو غَى جاض هووتى غِطى و زةغتةغِطةكةى هة زةَ و ضاوى الزاو كةؽ ٓةغتى ثَى ُةكطز.
 فطاُػيؼ ووتى " زةكطَى ضاكةيةكٍ هةطةَي بلةى؟" ،"بةَهَى بة زَهِياييةوة."

ةَ شُة جواُة، ًةَهَى ضاوى جواُة، ًةَهَى ًةًةكاُى جواُة، ًةَهَى ِضووخػاضى جواُة، ًةَهَى " تلاية ضيرت ًةَهَى ئ
 زةُطى خَوؾة و ُاغلة"

 " فطاُػيؼ الغايى زةُطى ًايلوى زةكطزةوة."، " بَوَ باؽ ًةكة"
 ًايلى" زةغتى بَو غاقييةكة بةضظ كطزةوة" ووتى" باؾة ضيرت باغى ُاكةَ."

 ضاُس. " زاواى ثَيلَيلى تطى هة غاقى كطز." فطاُػيؼ الضاوةكاُى خو
 ًايلى ووتى " تلاية زوو ثَيلى تط."

 غاقى ووتى " بة َهَى خامن ، بةَهَى طةوضةَ" و ِضَويؿتة زواوة.
 فطاُػيؼ بة غاضزى ٓةهََػوكةوتى هة طةَي ًايلى كطزو و ووتى" تةهةفَوْ بَو غتيعِػِؼ بلةَ؟"

 " غةيطاُى زةؾت خَوف زةبَيت"



 ووتى " بةَهَى، تةهةفَوُياْ بَو بلة."ًايلى 
 فطاُػيؼ ٓةَهػاو هة شووضةوة بةضةو تةهةفَوُةكة ِضَويؿت.

 ًايلى ضاوزَيطى ِضَويؿتِى فطاُػيػى زةكطز.
 شُة طةجنَيلى جواُة، غةيطى قاضةكاُى بلة، ضةُس جواُة."" تةًاؾاكة، 
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