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 ٓةوهَيش –صاُلَوى طةالحةديّ  -كَوهَيزى ثةسوةسدةى بِةِسةتى

 
ى ُووطةس و  باصسطاْ و ِسَورُاًة ُووغ و ثةستوون ُووطى ئيِطويض بوو،  و كاسى  طيخوِسي كشدووة . هةطاَه ،داَُيَى ديفَو

 ّضريَوكى ِسَوبِظ 52/4/0301كَوضى دواييلشدوة. هة  0370هة هةُذةْ هة دايم بووة و ٓةس هةهةُذْ هةطاَهى  0661
ظّ كشَوطَو داُشاوة باَلوى كشدَوتةوة.ضريَوكى ِسَوبِ يتاُيا بة ضاخ طةياُذوة وكشَوطَوى هة ضاثخاُةى وهياَ تةيوةس هة بةس

بةدووةَ كتَيب دواى ئيِذيى بَو صَوسى باَلو بووُةوةى هة ٓةًوو دئاْ. وةسطَيش هة ثؼووى كشمساغ و طةسى طاَي هة َُيواْ 
 وسدى.هة ئيِطويضيةوة وةسيَطِشاوةتة طةس صًاُى ك 5/0/5155تاوةكوو  54/05/5150

 ٍطةػتبةػى يةكةَ: يةكةَ 
هة ػاسى يَوسن هة  0675 ةَ دةطت ثَيبلةَ ، حةصدةكةَ ٓةُذَيم باطى خَوًتاْ بَو بلةَ. ًّ هة طاَهىثَيؽ ئةوةى ضريَوكةك

  ًاوةيةكىبَو رياْ و كاسكشدْ ٓاتبووة ئيِطوتةسا. دواى  ، باصسطاْ بوو،ٌاْ بوو هة دايم بووَ. باوكٍ ئةَه ِطوتةسا يباكووسى ئ
ُاصُاوى  َوبِظّ كةهةدايلبووَ ُاوياْ ُاَ ِس و كةَوبِظّ بوو ، لٍ ئيِطويض بوو. ُاصُاوى دايلٍ ِسكةَ دايلٌى خواطتبوو. داي

 دايلٌة.
ةصى دةكشد ئيؼبلةَ و رياَُيلى بةختةوس و قوتاخباُةيةكى باؾ. ح  ةسكةوتوو بوو و ًِى ُاسدبووةباوكٍ هة كاسةكاُى ط

)  .حةصَ دةكشد ببٍ بة كةػتيةواََْ. بةاَلَ ًّ ئةوةَ ُةدةويظت. ئاسةصووى رياُى طةخت و طةسكَيؼى بووٌّ بةطةس ببةَٓي
 و طةػتى ُاو دةسياكاْ بلةَ. بة دايلٍ و باوكٌٍ طوت. ٓةسدووكياْ بة ئاسةصووةكةَ دَهخَوؾ ُةبووْ. دةسياواْ(

باوكٌٍ صَوس  رياُى طةخت و ًةتشطيذاسة. دةسياواُى .باوكٍ ووتى ...... كوِسَ تلات هَيذةكةَ ًةِسَو . دَهخَوػِابيت
 خَوَ ببةًةوة.بريذا بريَوكةى طةػتى دةسيا هة دةسياواُيٍ دَهخَوػِةبوو، ٓةوَهٌبة بريَوكةى  خَوػذةويظت و ئةويؽ

هةػاس ٓاوِسَييةكٍ بيِى، باوكى كةػتى  ،ُضيلةى طاَهَيمدواى هة خةياَهٍ بوو،  ًيؼةو ٓةخَوًى ببةًةوة هة بريُةًتواُى 
 0620ىل بةًؼَيوةية هة يةكى ئةيوو طبةى بة كةػتى دةِسَويّ بَو هةُذةْ، بَوضى ُايةى هةطةَهٌاْ؟ ٓةبوو. ٓاوسَيلةَ طووتى 

بايةكى صَوس بة دواى ضةُذ ِسورَيم هة طةػتةكةًاْ بةكةػتيةكة ِسَويؼتني بَو هةُذةْ.  و ِسَورى دوايي (ٓةَي)ضووَ بَوػاسى 
 َٓيض ٓةَهيلشد. دةسيا صَوس تشطِان و ٓةوداْ بوو، كةػتيةكة بةسص و ُضَ دةبووةوة. صَوس دةتشطاَ و صَوس ُةخَوػبووَ.

  .طشياَ، "ئاى، ُاًةوَى مبشَ"." ئةًةوَى بزيٍ! ئةطةس بزيٍ، دةطةِسَيٌةوة ًاَهةوة و ٓةسطيض داسَيلى تش ُاضٌةوة ُاو دةسيا!"
. بشادةسةكةَ "بَوب" ثَيلةُى. ئَيظتا ضَوُى؟ بايةكة صَوس خشاخ ايةكة ُةًا، دةسيا َٓيٌّ بووةوة، دواْ بووِسِورى دوايي ب

 ُةبوو! طشياَ، ئةوة دةهَيى ضى! صسياَُيلى تَوقَيِةس بوو!
م خبَووة. دواى خَوتى ببةوة. وةسة ثَيلَي. هةبريبشادةسةكةَ وةاَلًى داًةوة"ئَيى، ئةوة صسياْ ُةبوو. تةُٔا بايةكى طوون بوو

يةكةَ ُةًا و بِشياسَ دا ُةطةِسَيٌةوة ًاَهةوة. ًةتشط ٓةطتٍ كشد باػرتَ. ضةُذ ثَيلَيم هةطةَي بشادةسةكةَ  خواسدُةوةى
 ٍ ثَيبلةُّ.َهةكةَ ثَيبِةًايظت ٓاوِسَيلامن و ُةًو

كةػتيةكة داواى هَيلشدَ هةطةَهيذا بِشَوَ بو كاتَيم كاثتِى  دةسيا.ُاو َوَ بَو ذةْ ًاًةوة، بةسدةواَ دةًويظت بِشًاوةيةن هة هةُ
 كيِيا هة كيؼوةسى ئةفةسيقيا، ِساصيبووَ. بَوداسى دووةَ ضووًةوة ُاو دةسيا.



 دةسدةىبووًةوة . كةػتيةكى َويؼت، بةاَلَ داسَيلى تش ُةخَوػكةػتيةكى باؾ بوو، هة طةسةتادا ٓةًوو ػتَيم بة باػى دةِس
ػةسَيلى قوسغ و دسَيز ِسوويذا، كاتَيم ػةِسةكة تةواو بوو ،  و كاتى ُاو  دةسيا بووْ.تووسن بة دواًاُةوة بوو. دصى ئة

 دةطتياْ بة طةس كةػتيةكة و ئَيٌةدا طشت و بةديوياْ طشتني و صيِذاُياْ كشديّ.
 مباْ فشَوػّ. . ويظتياْ وةكوو كَويوة هة باصاِسدياُني بَو ػاسى "طاىل" هة واَلتى ًةِساكؽكابتِة توسكةكة و ثياوةكاُى بش

بةطةس  ةستَوقَيِو اَُيلى هة ُاكاو خَويذا ًِى بشدةوة ًاَهةوة. طَوِسكابتِة توسكةكة بِشياسى دا ًّ بَٔيَوَيتةوة بَو خَوى و هة طةَي 
 و كابتِى تووسن طةوسةًة. ريامنذا ٓات. بووَ بة كَويوة

 بةػى دووةَ: ضووْ بَو كةُاسى ئةفةسيقيا
بريَ هة ٓةاَلتّ  ِورَيمبةطةسبشد. هةُاو ًاَي و هةُاو باغ ئيؼٍ دةكشد، ٓةًوو ِس وةكوو كَويوة ريامنز دوو طاَهى دووس و دسَي 

 َ ٓةسطيض ُةدةطودما، ػةو و ِسَور بريَ هة ٓةاَلتّ دةكشدةوة.دةكشدةوة، بةاَل
هةطةَي كوِسَيلى  (ًَوَهى)ُاوى ، بةسدةواَ ًِى هةكةَي خَوى دةبشد. ثياوَيم بة دةكشدطةوسةكةَ ئاسةصووى ِساوة ًاطى بة بةهةَ 

ثَيى طووتني ، ٓةُذَى هة ٓاوِسَيلاُى دةياُةوَى طبةيَِى بَيّ بَو ِساوةًاطى.   ِسَورَيلياْ طةوسةكةَ طةُر هةطةَهٌاُذا ٓاتّ.
 بةهةًةكة ئاًادة بلةْ! 

ِسَورى دوايي ضاوةسواُى طةوسةكةَ و بةهةًةكةًاْ ئاًادةكشد و خواسدْ و خواسدَُيلى صَوسًاْ هة ُاو داُا، و طةسهةبةياُى 
ٓاوِسَيلاُيٌاْ كشد. كاتَيم طةوسةكةَ طةيؼت، بةتةُيا بوو. ثَيى طوومت،" ٓاوِسَيلامن ُاياُةوَى ئةًِشَو بَيّ بَو ِساوةًاطى." تَو 

 هةطةَي ًَوَهى و ئةو كوِسة بِشَوْ بةػى خواسدُى ئَيواسةتاْ ًاطى بطشْ!
 خَوًٍ طووت هةواُةية ئَيظتا بتوامن ٓةَهبَيٍ.بة َ هةُامخذا صَوس بة دَوػبووَ.َهَى طةوسةَ، بةاَلدايةوة ومت بة بةَٓيٌِى وةاَلًٍ

بَوضةُذ طاتَيم بة َٓيٌِى ِساوةًاطيٌاْ  تني بَو ُاو دةسيا.لاُى و ئَيٌةؾ بة بةهةًةكة ِسَويؼطةوسةكةَ طةِسايةوة الى ٓاوِسَي
 ًةهة بلة بَوكةُاسى ئاو. بَو ُاو ئاو. بةطشياُةوة ٓاواسَ هَيلشد، ًةهةبلة، ٍ ثَيوةُا، ئيِذا ضووًة ثاؾ ًَوَهى و ثاَه كشد

بةخَيشايي  طةوسةكةَ ئاسةصووى ِساوكشدُى باَهِذةكاُى دةسياى دةكشد، ٓةسبَوية ضةُذ تفةُطَيلى هةُاو بةهةًةكة ٓةبوو.
ِشَو بطةِسَيوة بَو كةُاسى دةسيا، هةوَى ًةهةواُى تفةُطَيلٍ ٓةَهطشت. ًَوَهى هةثؼت بةهةًةكة ًةهةواُى دةكشد، ٓاواسَ هَيلشد. ب

ًَوَهى طةِسايةوة و  هةطةست دةدةَ. صَوس دووس ُية. ًّ ئاصاست ُادةَ. بةاَلَ ئةطةس هة بةهةًةكة ُضيم ببيةوة ، ئةوا طوهوة  -بلة
 صَوس بة خَيشايي بةًةهةواُى بةسة و كةُاس ِسَويؼت.

ةطةس ٓاوكاسيٍ ُةكةى، دةمب، بةًةسدَيم ياسًةتيٍ بذةى. ئًّ ٓاوِسَييةكى باػت خوسى" بوو، ثَيٍ طووت ،  كوِسةكة ُاوى "
بة ٓاوكاسيلشدمن. بةطشياُةوة طووتى" ًّ ئاًادةَ هةطةَي تَودا بضٍ  ٍ بَو ُاو دةسيا! خوسى دَهخَوػبووئةوا تَوؾ ثاَهجَيوةدةَُي

 بَو ٓةًوو دئاْ". 
دةتشطاَ هة كةُاسى دةسيا دووس بلةوًةوة. بةهةًةكة بضوون بوو. بَو ضةُذ  ويظتٍ بِشَوَ بَو "دووسطةكاُى كةُاسى"، بةاَلَ

دةتشطايّ، بةاَلَ ُاوة ان، و ئاَرةَهى  كَيوى صَوس هَيبوو. واَلتَيلى تشطِِسَورَيم بةسة و باػووس ِسَويؼتني. ئاوًاْ صَوس كةَ ثَيبوو. و
لى كَيوى كشد، ُةًضاُى ضيبوو. طَوػتةكةى تةقةيةكٍ هة ئارةَهَي وى خواسدُةوة.ُاوة دةبوو بضيِة كةُاسى دةسيا بَو َٓيِاُى ئا

َويؼتني. طةسبةسةو خواسى كةُاسةكاُى كيؼوةسى كوو دواصدة ِسَور بةسةو باػووس ِسوة خواسدَُيلى خَوػبوو. ُضيلةى دة تا
 ة و طشر بووْ.ئةفةسيقيا ػَوسؾ بوويِةوة. ِسَورَيلياْ ٓةُذَى خةَهلى ُاًَوًاْ بيِى، خةَهلى كَيوى، تووِس

َ ُاضاسبوويّ بِشَويّ بَو كةُاسى دةسيا. ِساطتةقيِة بوو. دةتشطايّ، بةاَل ثَيويظتيٌاْ بة ياسًةتى اْ صَوس كةَ ثَيبوو،خواسدمن
هةطةسةتادا ئةواُيؽ هة ئَيٌة دةتشطاْ، هةواُةية ٓيض ًشَوظَيم ثَيى ُةُابَيتة ئةَ كةُاسة دةسياية. صًاُى ئةوامناْ ُةدةصاُى، 

 بَوية دةطتٌاْ و دةًووضاوًاْ بةكاسدةَٓيِا تاوةكوو ثَيياْ بَوَيني بشطيٌاُة.ٓةس



ٌذا َهطشت و تةًاػاياْ دةكشديّ. ٓةوَهُاوبةهةًةكةًاْ ٓةكؼاُةوة دواوة. خواسدُةكامناْ بَو خواسدُياْ بَوَٓيِايّ، بةثةهة 
ةوة ٓاتِة خواسةوة بَو وة كَيوى طةوسة هةػاخةكاُدوو ثؼيدةًَى.  طووثاطياْ بلةَ، بةاَلَ ٓيضٍ ثَيِةبوو هةبةساًبةس بياْ

بةثةهة تفةُطةكةَ  كةُاسى دةسيا. وابضامن ثَوِط بووْ. خةَهم هةجمَوسة ثؼيوة كَيوياُة دةتشطّ و ئافشةتاُيؽ دةقيزَيِّ.
 ئةوى تشياْ ِساى كشدة ُاو ػاخةكاْ. ٓةَهطشت و تةقةَ هة يةكَيلياْ كشد.

ِطة ْ. بةاَلَ دَهخوػبووْ بة بيِيِى ثَويخةَهلى ئةفةسيقيا، و هة دةُط و دووكةَهةكةى دةتشطاتفةُط ػتَيلى تاصةبوو بَو 
داَُى و ئةواُيؽ هةبةساًبةسدا ئاو و خواسدُياْ دايَِى.  ئَيظتا ئاو و خواسدُى صَوسًاْ  طَوػتى ثَوِطة ًشدووةكةَ ًشدووةكة.

َ ى، بةاَلةيؼتيِة دووسطةكاُى "كةيح ظَيشدى". دووسطةكامناْ دةبيِبةسدةواًبوويّ هة ِسَويؼنت. دواى ياصدة ِسَور ط ثَيية.
كشد. هةُاكاو خوسى باُطى هَيلشدَ، تةًاػاكة، كةػتى! ِساطتى كشد!  ُةًاُذةتواُى بضني ضووُلة باى ُةدةٓات، ضاوةِسواُيٌاْ

 ا. باُطٌاْ هَيلشدْ، ٓاواسًاْ هَيلشدْ، بة ٓةًوو تواُايةكٌاْ بةهةًةكةًاْ ثاَهجَيوةدةُ
 ى صَوس دةكا. دواى ضةُذخوهةكَيم ،. تفِطةكةَ بريكةوتةوة كة هةكاتى تةقاُذْ دووكةَهَيلئَيٌةياْ ُةبيِى دةسياواُةكاْ

كابنت  بةطةسٓاتةكةًاْ طشت. كةػتيةواُةكاْ ئَيٌةياْ ديت و طةِساُةوة. ضويِة ُاو كةػتيةكة. كاثتِة ثشتوطاَهيةكة طوَيى بَو
ِساصيبوو ياسًةتيٍ بذات، داواى ٓيضى هَيِةكشدَ بةساًبةس ياسًةتيةكةى.ويظتٍ ثاسةى بذةًَى، بةسةو بةساصيى دةِسَويؼت. 

 طووتى هةواُةية ِسَوَيم ًِيؽ ثَيويظتيٍ بةياسًةتى بَيت، يةكَيم ياسًةتيٍ بذات. وةسيِةطشت.
ػٍ. دواى ئةو ٓةًوو ًةتشطياُة ُةًذةويظت خوسى وةكوو كَويوة بفشَو ثاسةى بةهةًةكةى داًَى. خوسى وةكوو كَويوة هَيلِشيٍ.

لى باػبوو. ووتى" دواى دةطاَي نت ببَيت بة خاوةُى. كابنت ثياوَيَ خوسى دَهخَوػبوو كاباْ. بةاَلو طةسكَيؼياُةى بةيةكة ديتٌ
  خوسى ئاصاد دةكةَ".

كشد بة  َويؼتٍ، دةطتٍِسى كشد و كةػتيةكةَ بةدَئَيؼت. دواى طَي ٓةفتة طةيؼتيِة بةساصيى، ًاَهئاواييٍ هة كاثنت و خوس
 .رياَُيلى ُوَي

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 بةػى طَئةَ: صسياْ و تَيلؼلاُى كةػتى

َورَيلياْ ٓاوِسَييةكٍ ٓات بَوالَ و وَهةًةُذ بووَ.... بيضاس بووَ. ِسم هة بةساصيى ًاًةوة، ئيؼى باػٍ دةكشد و دةطاَهَي ضةُذ
ةًةُذ دةبني. صَوس ْ؟ دواى ئةَ طةػتة ٓةًووًاْ دةوَهادةِسَويّ بَو ئةفةسيقيا بَو ئيؽ كشدْ، بَوضى ُايةى هةطةَهٌ ووتى،

  تش ضووًةوة ُاو دةسيا. داسَيلي 0621طةًزةبووَ ! هة بةساصيى رياَُيلى ئاطايي و ئاطوودةَ ٓةبوو. ِساصيبووَ.هة طاَهى 



ُاو دةسيا و هةدةطتٌاُذاْ.  تِةوهةطةسةتادا ٓةًوو كاسةكاْ بةباػي دةِسَويؼت، صسياَُيلى تَوقَيِةس طةسئةَهذا. طَي ثياوًاْ كة
 كةػتيةكة هةضةُذاليةكةوة كوْ بوو.

طةسهةبةياُى ِسَورَيم، يةكَيم هة ثياوةكاْ صةوى بيِى، ٓةس هةَ طاتةدا رَيشى  بةخَوًٍ طووت، ئةجماسة ٓةًووًاْ دةًشيّ.
دةسيا ٓةوَهى تَيلؼلاُذْ و  وة.كةوت. كةػتيةكة تواُاى دواَلُى ُةًا و كةوتيِة ًةتشطيية ئاوةكة  كةػتيةكة بةس صةوى رَيش

دةسيا هة  و هة كةػتيةكة دابةصيّ. ُةبوو، بةثةهة بةهةًَيلياْ داطشت،كامتاْ  ثاسضة ثاسضةكشدُى كةػتيةكةًاُى دةدا.
 بوو، بةهةًةكةًاْ تواُاى بةسطشيلشدُى ُةبوو. ٓةوداُذا

تةًاػاى دةوسو ثؼتٍ كشد، كةطٍ ُةبيِى.  يِة ُاو ئاو.دواى ُيوكاتزًَيش، دةسياى تووِسة بةهةًةكةًاُى ٓةَهطَيِشايةوة و كةوت
ئةو ِسَورة، بةختٍ ٓةبوو، دةسيا بةسةو كةُاس ثاَهى ثَيوةُاَ. صةويٍ ُةدةدى ، هة ٓةس ضواس الوة ضياى ئاو بوو.  تةُيا بووَ.

ُاس ثاَهى ثَيوةُاَ، كةومتة طةس هةُاكاو هة رَيش ثَيٌذا ٓةطتٍ بةصةوى رَيش دةسيا كشد.ػةثَوهَيلى تشى ضياى ئاو ٓات و بةسةو كة
 ملى تةِس. 

هةطةسةتا طووثاطى خوداَ كشد كة َٓيؼتا صيِذووَ. وسدة وسدة ٓةطتاًة طةس ثَى و صياتش بةسةو كةُاس ِسَويؼتٍ، هةوَيوة 
 ُةبوو،كةغ هة ئاوةكةػذا  كشد . كةػتيةكةَ هَيوة دياس بوو، تَيلؼلابوو ، هة ُضيليةوة كةطى هَيِةبوو. تةًاػاى دةسياَ

تاسيم دآات، صَوس  ًّ صيِذوو بووَ ، بةاَلَ هة واَلتَيلى كَيوى، ئاو و خواسدْ و تفةُطٍ ُةبوو. ٓةًوو ٓاوِسَيلامن خِلابووْ.
. ضووًة طةسداسَيم و بةدسَيزايي ػةو هةطةس  ٓيالن بووَ ، دةتشطاَ هة كةُاسى دةسيا خبةوَ. هةواُةية ئارةَهى كَيوى هَييَب

 داسةكة ًاًةوة.
 بةػى ضواسةَ: رياَُيلى ُوَي هة دووسطةيةكذا

بةخَوًٍ طوت، دةتوامن بة ًةهةواُى  تةًاػاى كةػتيةكةَ كشد، هة ػوَيِى خَوى ًابوو. و دةسيا َٓيوس ببوةوة. َور ٓةاَلتِس
دةوسيذا بةسةو كةُاسى دةسيا ِسَويؼتٌة خواسةوة ، ثاؾ ًاوةيةكى كةَ هةُاو كةػتيةكة بووَ و بة بضٌةوة ُاو كةػتيةكة.

كشد.بةاَلَ ضَوْ ضووًة ُاو كةػتيةكة، كووَُيلٍ هةاليةكى كةػتيةكة دَوصيةوة و ثَييذا ضووًة ُاوةوة، ئاطاْ  ًةهةواُيٍ
 ُةبوو.

ثَيؼةوةى كةػتيةكة ُقووَ بوو بوو، و دواوةى  كةػتيةكة ثِش هةئاو بوو بوو.خاكى رَيش دةسيا كةػتيةكةى ِساطشتبوو.
شابوو. صَوس بشطيبووَ ، تيةكة داُصَوس خَوػحاَي بووَ ضوُلة ٓةًوو خواسدُةكة هةالى دواوةى كةػ كةػتيةكة بةسص بوو بوةوة.

 دةطتٍ كشد بة خواسدْ. بِشياسًذا ٓةُذَى خواسدْ هةطةَي خَوَ ببةَ، بةاَلَ ضَوْ ٓةَهيطشَ؟ ضَوْ بيبةَ؟
بةديلشد. ئةوةى ثَيويظتٍ بوو بة ثةتَيم تةختةيةكٍ  تةًاػاى دةوسو ثؼتى كةػتيةكةَ كشد،دواى ضةُذ خوهةكَيم، ثاسضة

طَوػتى خوَيلشاو، ُاُى ِسةقى كةػتى و ضةقَوى بةَٓيضى تيز و  بشُر، -هة تةختةكةَ بةطت. يةخذاَُيلى طةوسةى ثِش خواسدْ
   ئاًَيشى تش.

طةساًةوة كةُاسى و ضاسَوكةى كةػتى، كاغةص، قةَهةَ، ثةستوون و حةوت تفةُط. ئاًادةبووَ. هةطةسةخَو بةوسياييةوة  ثةت
بوو ثاسَيضطاسى ػتةكامن بلةَ هة تةختةكة بةسُةبِةوة.هة كَوتاييذا طةيؼتٌة كةُاس. ثَيويظتيٍ بة ػوَيَِيم  صَوس طةخت دةسيا.

ٓةُذَى طشد هة دةوسوثؼتٍ ٓةبوو، بِشياسًذا هةطةس يةكَيم هةو طشداُة خاُوويةكى بضوون  بوو ػتةكاُى تَيذا بجاسَيضَ.
 ًة طةس بةسصتشيّ طشد، هةوَيوة تةًاػاى خواسةوةَ كشد.دسوطتبلةَ. ضوو

ٓيض دَهخَوػِةبووَ، صاُيٍ ًّ هة ُاو دووسطةيةكٍ. دوو دووسطةى بضوون هةدووسى ضةُذ كيَوٌةتشَيم دياس بوو. هةدواى 
، ئةػلةوتَيلٍ دَوصيةوةدواى ًاوةيةن هة اليةكى طشدةكة،  .كيوَوًةتش هةدواى كيوَوًةتش، تةُٔا دةسيا و ٓيضى تش ُادووسطةكاْ، 



ثَيؼى ئةػلةوتةكة ػوَيَِيلى طودماو بوو بَو دسوطتلشدُى ًاَي. بة ثةت و ضاسَوكةى كةػتيةكة و ٓةُذَى ثاسضة تةختة، بة 
 كاسَيلى طةخت ، ِسةمشاَهَيلى بضووكٍ دسوطتلشد.

"ُاُذْ". ئةو ػةوة هةًاَهةكةَ  اهَيِ ئةػلةوتةكةى ثؼت ًاَهةكةَ، ػوَيَِيلى صَوس باػبوو بَو ثاساطتِى خواسدُةكةَ و ُاوَ
خةومت. ِسَورى دوايي بريَ هةًةتشطيةكاُى ُاو دووسطةكة كشدةوة. ئايا ئارةَهى كَيوى ياْ ًشَوظى كَيوى هةطةس ئةَ دووسطةية 

ى ةبِشى، بةدةوسبِشياسًذا ػووسةيةكى بةَٓيض بةدةوسى ًاَهةكةًذا دسوطتبلةَ. ٓةُذَى داسَ  ٓةية؟ ُةًذةصاُى و صَوس دةتشطاَ.
 ةكةًذا ػووسةيةكى بةَٓيضَ ثَى دسوطتلشد.ِسةمشاَه

ٓةُذَى هةو ثةتاُةى كة هة كةػتيةكةوة َٓيِابووَ بةكاسَ َٓيِا بَو دسوطتلشدُى ػووسةكة. هة كَوتاييذا ػووسةيةكى بةَٓيض 
بة  لى قوسطة، ثَيويظتيٍسةيةن كاسَيوةن بةسد كةغ ُةتواَُى تَيجةِس ببَيتة ُاوةوةى ياْ بةدةوسيذا بِشوات. دسوطتلشدُى ػوو

 ِاُى ثَيذاويظتيةكاْ.ٌةوة ُاو كةػتيةكة بَو َٓيػت بوو. بِشياسًذا داسَيلى تش بطةِسَي طةهَي
بةياُى ِسَورى دوايي تةًاػاى  هة دواصدةٓةَ داسًذا ، صسياَُيلى تشطِان ٓةَهيلشد. داس ٓاتووضَوى كةػتيةكةَ كشد. دواصدة

هةخَوًٍ ثشطى"بَوضى ًّ هةرياُذا ًاووَ، بَوضى ٓاوِسَيلامن ًشدْ؟".  بووَ. صَوس ُيطةساْ ةًابوو.دةسياَ كشد كةػتيةكة ُ
 بةتةُيايى هةطةس ئةَ دووسطةية ضيٍ بةطةسدَى، بةبَي ٓاوِسَى؟ ضَوْ دةتوامن دةسباصمب؟

بووْ و بة  كامن ٓةية. طةُربةخَوًٍ دةطووت، ًّ بة بةختٍ، بةبةختٍ كة هة رياُذا ًاووَ، بةبةختٍ كة خواسدْ و ئاًَيشة
بةخَوًٍ طووت، كةػتيةكاْ ُايةْ بَو  َٓيضى دةطتة بةختة. دةًضاُى كة دووسطةكةَ، ػوَيَِيلة هة ئةًةسيلاى باػووس.

 0621ًاوةيةكى صَوس هةَ دووسطةية دةًَيٌِةوة! هةطةس تةختةيةن ُووطيٍ: ًّ هة طى ئةيووىل طاَهى  كةُاسى ئةَ دووسطةية.
 دواى ئةوة بِشياسًذا ٓةًوو ِسَورَيم ػتَيم هةطةس تةختةيةن بِووطٍ. دووسطةية.ٓامتة ئةَ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 بةػى ثَيِذةَ: فَيشبووُى رياُى تةُيايي

ػت ويظتٍ ئةػلةوتةكةَ طةوسة  صَوس ػتٍ ثَيويظت بوو . "طوومت، ًّ دسوطتياْ دةكةَ". ٓةًوو ِسَورَيم كاسًذةكشد.  يةكةَ
دواى ضةُذ ِسَورَيلى كاسى طةخت، ئةػلةوتَيلى طةوسةَ هة قةدثاَهى طشدةكة  ُا،بلةَ. بةسدَ هة ئةػلةوتةكة وةدةسدة

 دسوطتلشد.



ويظتٍ ػوَيَِيلٍ  ثَيويظتيٍ بة كوسطيةن و ًَيضَيم بوو، ئةوة ئيؼى دآاتووَ بوو.دةبوو كاتَيلى صَوس ئيؼى هةطةس بلةَ.
 ظتيٍ بة ثاسضة تةختةيةن ببواية دةبوو داسَيم برِبًةوة.ثَيوي . ٓةسكةواسدْ و ئاًَيشةكاْ و تفةُطةكامنٓةبَى بَو داُاُى خ

. هةًاُطى دآاتوو فَيشبووَ  و صاُيٍ كة دةبَى هةطةَي  ئةوةؾ كاتَيلى صَوس و هةطوسةخَوى دةويظت و بة صةمحةتبوو.
 ثةهةكشدْ ثَيويظت ُةبوو، ٓةًوو كاتى دئامن هةبةس دةطتذابوو. ئاًَيشةكامن ريش مب.

طَوػتٍ  ٓةًوو ِسَورَيم دةِسَويؼتٌة دةسةوة، دةطةِساَ. بةسدةواَ تفةُطٍ ثَيبوو . ٓةُذَي داسيؽ ئارةَهَيلى كَيويٍ دةكوػت و 
كة تاسيم دادةٓات، دةبوو بضٌة ُاو دَيطاكةَ، ضوُلة ِسووُاكيٍ ُةبوو. ُةًذةتواُى بِووطٍ و  وةدةطت دةَٓيِا بَو خواسدْ.
ة ًشدووةكاْ كَوتاييذا فَيشبووَ ضةوسى ئارةَه بَو ًاوةيةكى صَوس ُةًذةصاُى ضي بلةَ. هة دةبيِى.خبوَيٌِةوة، بةػةو ٓيضٍ ُة

 بةكاسبَٔيٍِ بَو وةدةطت َٓيِاُى ِسووُاكى.
كةػوٓةواى طةس دووسطةكة صَوس طةسَ بوو، ٓةُذَي داسيؽ باساُى صَوسى بةخوِس دةباسى و صسياْ دةطتيَجذةكشد. ًاُطى 

س باساْ بوو. صَوسبةي كات ُةًذةتواُى بضٌة دةسةوة. بَو ضةُذ ٓةفتةيةن ُةخَوػلةومت، وسدة وسدة طة حوصةيشاْ  طةستا
ئارةَهة كَيويةكٍ كوػت، دواييؽ  ئيؽ كاتَيم بةَٓيض بووًةوة دةطتٍ كشدةوة بة ضووُةدةسةوة. يةكةَ ضاكبووًةوة.

 كيظةَهَيلى طةوسةَ دةطتلةوت.
هةَ دةًاُطةدا ئيؼى قوسطٍ كشد هةطةس  بةػةكاُى تشى دووسطةكةَ ُةبيِيبوو. دووسطةكة بووَ، َٓيؼتا هة دةًاُط بوو

سى طةسةتا بةكةُا تشى دووسطةكة ببيٍِ. فشاواُلشدُى ئةػلةوتةكة و ًاَهةكةَ و ػووسةكةى.ئيِذا ئاًادةبووَ بةػةكاُى
دواى دةػتاييةكة ، داس و دسةخت و  .بوو ِسووباسَيلى بضوكذا ِسَويؼتٍ. تووػى دةػتاييةن بووَ ٓيض داسو دسةختى هَيِةِسوا

بشياسًذا ًيوةيةكى صَوس كَوبلةًةوة و هةبةس خَوس وػلياْ بلةًةوة و ٓةَهيبطشَ بَو ضةُذ ًاَُيم  ًيوةدات بةدةسكةوتّ.
 بةػٍ بلا. 

طشدةكة. ةوة بَو دووةجماس هةطةس داسَيم خةومت. ِسَورى دوايي هة طةػتةكةَ بةسدةواًبووَ.طةػيتٌة كشاوةيةكى ئةوػ
وَيوة ًاَهةكةًٍ ةه ٓةًووػتَيم هةبةس ضاوَ طةوص بوو، طوَهظتاْ هة ٓةًوو اليةكةوة، باَهِذة و ئارةَهى صَوس هة و ُاوة ٓةبوو.

بةدى دةكشد، هة خشاثرتيّ ػوَيِى دووسطةكة دسوطتٍ كشدبوو. طَى ِسَور ًاًةوة، ئيِذا طةِساًةوة ًاَهةوة. صَوس داسيؽ 
 ُى الكةى تشى دووسطةكة.دةضووًة ُاوضة طةوصةكا

 ةبووَ.ةبووَ. تووػى بةطةسٓات و كَيؼةؾ دبةجمَوسة، ريامن بةسدةواًبوو. ٓةًوو ًاُطَيم فَيشى دسوطتلشدُى ػتَيلى تاصة د
, َٓيِذةى ُةًابوو مبلوورَى! ُاضاسبووَ اداِسً  ةَسغ دةطتيجَيلشد. بٌِيضى ئةػلةوتةكداسَيلياْ صسياْ و باساَُيلى قو

 خواسدمن صَوس بوو، هةطةس ئاطش ئاًادةَ دةكشد و ٓةُذَى داسيؽ هةبةس ٓةتاو وػلٍ   ةى صَوس دسوطتيبلةًةوة.بةثاسضةتةخت
ٓةسبَوية هةو ًاُطاُةى باساْ دةباسى ، ُةًذةتواُى بة تفةُطةكة بضٌة دةسةوة، بةسدةواَ  طَوػتٍ ٓةبوو. فَيشى  دةكشدةوة.

 توُذ دسوطتبلةَ، هةطةس ئاطش ُةػلَى.و بجاسَيضَ. ٓةوَهٌذةدا قاثَيلى بةَٓيض  قاخ و قاضاخ دسوطتلشدْ بووَ، خواسدُياْ تَيذا
 ٌذا، هةطةسةتادا طةسكةوتوو ُةبووَ.صَوس ٓةوَه

 َ ُةػلاْ. ضةُذض. ِسةُطى قاثةكاْ طَوِسا، بةاَلى بة َٓيِسَورَيلياْ بةختٍ ٓةبوو، ٓةُذَى قاثٍ دسوطتلشد و خظتٌِة ُاو ئاطشَيل
هةطةس ئةو دووسطةية ئاوى  َٓيؼنت ، كاتَيم طاسدبووُةوة، بةَٓيض و ِسةق بووْ. ئةو ػةوة صِوس دَهخَوػبووَ. كاتزًَيشَيم بةدَيٍ

بضووكٍ دَوصيةوة، هةطةس كةػتيةكة  يةخذاَُيلىَورَيلياْ وة ُامن ٓةبوو، ئةوةؾ بةختة. ِس طةسًٍ ٓةبوو.
واسدُى ًشيؼلةكاُى تَيذا ًابوو. ٓةُذَيلٍ فِشَيذاية . ٓةُذَى خدةثاساطتٓةَهٌاُطشتبوو.خواسدُى ًشيؼلةكامناْ تَيذا 

 لةيةكى بضووكى طةمنةػاًى.ديت. دواى ػةؾ ًاُط بوو بة كَيَو طةسصةوى. دواى يةن ًاُط ٓةُذَى ػتى طةوصى بشيقةداسَ



دسوطتلشدُى ُاْ هة  ئاطاْ بوو بَوَيى ُاُى خَوَ بلةَ، بةاَلَ صةمحةت بوو. صَوس دَهخَوػبووَ. ئَيظتا دةتوامن ُاُى خَوَ بلةَ.
 ،ًى بة بَى ياسًةتىكةغ دةتواَُى هةطةمنةػا صَوس ُاْ دةخَوْ بةاَلَ ئايا ضةُذطةمنةػاًى ئةسكَيلى صَوسى دةوَى. خةَهلاَُيلى 

 ويظتيٍ بة فَيشبووْ بوو، دواى طاَهَيم تواُيٍ ُاُى خَوَ بربرَيٍِ و بيخَوَ.دسوطتبلات؟ بَو طةهَي ػت ثَي ُاْ
طااَلُة ٓةسطيض بريَوكةى ٓةاَلتّ هةَ دووسطةية خةياَهٌى بةدَي ُةدةَٓيؼت . كاتَيم طةػتٍ دةكشد بَو  ئةو ٓةًوو طات و

دووسطةى تشيؼٍ دةبيِى، بةخَوًٍ دةطووت، هةواُةية بة بةهةَ بتوامن بِشَوَ بَو ئةو  كاُى دووسطةكة، هة دووسةوة ٓةُذَىبةػة
 ٌةوة ئيِطةهتةسا.َياُةية َسَورَيم بَيت بتوامن بطةِسدووسطاُة. هةو

داسةكة. كاسَيلى طةخت و طشاْ بوو.دواى  بِشى، دةطتٌلشد بة ٓةَهلَوَهيِى داسَيلى طةوسةَ بِشياسًذا بةهةًَيم دسوطتبلةَ.
 ػةؾ ًاُط بةهةًَيلى خِذيالُةَ دسوطتلشد. دةبَى بيبةًة خواسةوة بَو ُاو ِسووباسةكة، بةِساطتى طةًزةبووَ.

بةهةًةكة صَوس قوسطبوو، ُةًتواُى بيذوَهَيٍِ! ساًلَيؼاو ثاَهٍ  ةى بةهةًةكة دسوطتبلةَ؟ئةو بَوضى بريَ ُةكشدةوة ثَيؽ
ثَيوةُا ، ٓةًوو ٓةوَهَيلٍ دا، هةدَيى خَوى ُةدوواَل. بَو ًاوةيةكى صَوس دَهِيطةساُبووَ. كاتَيم ئةًةَ بةطةسٓات ضواس طاَهبوو 

بةهةًةكة صَوس  هة دووسطةكة ثَيى دةسباصمب.  وطتلشد، ٓةوَهٍ ُةداهة دووسطةكة بووَ. طاَهى ػةػةَ بةهةًَيلى بضوكٍ دس
 بضوون بوو ػياوى طةػتى دووس ُةبوو، ُةًذةويظت هة دةسيادا مبشَ.

تشى دووسطةكة  دواى يةن دوو طاَي هة الكةي ئَيظتا دووسطةكة بووةتة ًاَهٍ، بةُذخياُة ُية، دَهخَوػبووَ كة هة رياُذا ًاووَ.
ئَيظتا دوو ًاَهٍ ٓةية. هة بةياُيةوة تاوةكوو ػةو ريامن  وة ًاَهى دووةًٍ هةوَى دسوطتلشد. وطتلشد.بةهةًَيلى تشَ دس

 طةسقاَهبوو. ٓةسدةَ ػتَيم ٓةبوو بيلةَ. فَيشبووَ دى و بةسط هة ثَيظتى ئارةَهة ًشدووةكاْ دسوطتبلةَ.
َيشةكاْ و بضُةكَيويةكامن هة ٓةسدوو ًةَهةكةًذا دوةكاْ صَوس ُاًَو بووْ، بةاَلَ هةباساْ دةياُجاساطتٍ . خواسدْ و ئاً

و ػووسةى بةسصَ بةدةوسةياُذا دسوطتلشد بَو ئةوةى ةكة ٓةبوو. كَيَوطةى باػٍ ٓةبوو بضَُيلى صَوس هةدووسط دةثاساطت.
كَيَوطةى بضُةكاْ بجاسَيضَ. بضُةكاْ فَيش بووْ خواسدمن هَيوةسبطشْ، ٓةًوو ِسَورَيم ػريَ ٓةبوو بيخَوًةوة. هة 

 واى طاَي تَيجةِس دةبوو، ٓةطتٍ ثَيِةدةكشد.دةكشد. طاَي هةد طةمنةػاًيةكةؾ ئيؼى باػٍ
 بةػى ػةػةَ: ػوَيّ ثَى

كشد، ِسَورَيلياْ ػتَيلٍ هة طةس ملى كةُاس دةسيا دة طاهَبَيلياْ ، ػتَيلى ُاًَو و تشطِان ِسوويذا. صَوس داس هةكةُاسى دةسيا ثياطةَ
ػوَيّ ثَيى ثياوَيم!  -ووًةوة و بةوسدى تةًاػاًلشد، وةن طوسثِشايضَيم هةُاكاو وةطتاَ. ػوَيّ ثَيبووبةديلشد. هَيى ُضيلب

كشد. ٓيض ُةبوو. وسدة وسدة تشطٍ صيادى دةكشد  طشت، ضاوةِسواُيٍ كشد و طوَيٍ دةبَى كَى بَى؟ دةتشطاَ، تةًاػاى دةوسوثؼتٍ
بة ٓةًوو اليةكذا  ياُة بَي كة ثياوةكاُى تشى كووػتووة و خواسدووُى.و صياتش دةتشطاَ. هةواُةية يةكَيم هةو ثياوة كَيو

ُاطَى ،  ةكَيم هةطةس ئةَ دووسطةيةية. هةواُةية مبَيى تشى هَيِةبوو. بةخوًٍ طووت، يِسواُيٍ، كةطي هَيِةبوو، ٓيض ػوَيِج
 هةواُةية ئَيظتا هةثؼت داسَيلةوة تةًاػاَ دةكا. هةواُةية بيةوَى مبلوورَى.

ئةوػةوة ُةُوطتٍ. ِسَورى دوايي تفةُطةكامن ئاًادةبووْ، تةختةو داسى صياتشَ هة دةوسو ثؼتى خاُووةكةَ داُا. ئَيظتا كةغ 
 طَى ِسَور ئةمشةوتةكةَ بةديََِةَٓيؼت. طاَي تةُيايى هةطةس ئةَ دووسطةية، دةتشطاَ، ُاًبيَِى . دواى ثاصدة

هةُضيم ًاَهةكةَ ًاًةوة، دووس ُةكةومتةوة.  طاَي ٓةسدةتشطاَ. ًاوةى دوو دةسةوة.هةكَوتاييذا،  بَو بضْ دَوػني دةبوو بضٌة 
دةضووةوة، وسدة وسدة ٓةطتٍ بري ُة ػوَيّ ثَييةكةَ هة بَو ئةوةى ٓيض دةُطَيم دسوطت ُةبَى، تفةُطةكامن بةكاس ُةدةَٓيِا.

 بةدَهخَوػى دةكشد.
ة هة قوواَليي دةسيا شَ دةبيِى، و هة وَيوطةكة بووَ، هةوَيوة دووسطةطةكاُى تطاَهى دوايي ، ِسَورَيلياْ، هة الى ِسَورئاواى دووس

ئةطةس بةهةًت ٓةبَى، بريًلشدةوة، ئةطةس بةهةَ ٓةبَى، ئاطايية بجةِسيةوة. هةواُةية ئةوة تةفظريى ػوَيّ  بةهةًٍ دةبيِى.



ى دووسطةكةدا، ةِساْ بة دةوسُة دةطتٍ كشد بة طو. بةطةسبةطتاهة يةكَيم هةَ دووسطاُة بةطةسداْ ٓاتبَى كةطَيم -ثَييةكة بَى
 بةخَوًٍ طووت" ٓيض ثياوى كَيوى ُايذَوصَيتةوة". ئةػلةوتةكة ػوَيَِيلى صَوس َُٔيِى بوو. و خاُووى طَئةَ دسوطت بلةَ.

كةُاسى دةسيا ثياطةَ دةكشد. طاَهَيلياْ ػتَيم ِسوويذا، ٓةسطيض هةبريَ ُاضَيتةوة. دووباسة هةالى ِسَورئاواى دووسطةكة بووَ و هة 
 ػتَيلٍ بيِى، ُةخَوػى كشدَ. ضةُذ كةهوة طةسَيم ، قَوَي، ثَى، طةىَل ثاسضةى هةػى ًشَوظ، هة ٓةًوواليةكةوة كةوتبوو.

 بَوطاتَيم ُةًتواُى بريبلةًةوة، دوايي تَيطةيؼتٍ.
هةطةَي ديوةكاْ ٓاتووُةتة ئَيشة، بياُلوورْ،  ا.ٓةُذَى داس ػةِس هةَُيواْ ثياوة كَيوييةكاُى دووسطةكاُى دةوسو بةس ِسوودةد

 دةبَى كاسى وا بلات. بياُلةْ بة ػيوو و بياخنَوْ. هةطةسةخَو ِسَويؼتٌة ًاَهةوة، صَوس تووِسة بووَ، ضَوْ ثياو
وْ و ة كَيوييةكاْ ٓاتوبَو ضةُذ ًاُطَيم، ضاودَيشى دوكةَهى ئاطشَ دةكشد، بةاَلَ ٓيضٍ ُةبيِى. ٓةس ضَوَُيم بَى ثياو

ئةواْ صَوس بووْ و ًّ تةُيا بووَ.   ةبووَ، دةتشطاَ. دةًويظت ٓةًووياْ بلوورَ،وِستو ْ ٓةسطيض ُةًبيِني.ِسَويؼتوو
 َ دوايي ئةواْ دةًلوورْ و ثاسضة ثاسضةَ دةكةْ".دوو ياْ طَيياْ بلوورَ" ،" بةاَل بةخَوًٍ طووت "هةواُةية

 بةػى حةوتةَ: ٓةيِى ثياو
ٓةطتٍ بة تةُيايي دةكشد، دةتشطاَ، ػةواَُيلى صَوس خةو هة ضاوَ  بةبَى تفةُط ُةضووَ بَو ٓيض ػوَيَِيم.بَو ًاوةى دووطاَي 

بووَ. بةياُى ِسَورى دوايي،  ُطةطوَيبيظتى تةقةى تفهة ُاو دةسيا دةصِسا. ػةوَيم صسياَُيلى خشاخ ٓةَهيلشد.وةكوو بَوَيى 
بة ثةهة طواسى بةهةًةكةَ بووَ و  سةوة دووس ُةبوو.كةوتبوو، هة كةُا بيِى. هةطةس اليةنتةًاػاى دةسياًلشد، كةػتيةكٍ 

 بووْ.وتش هة دةسيادا وُبو دةسياواُةكاُىِسووةو كةػتيةكة ِسَويؼتٍ.الػةى دوو ثياوى ًشدوو هةطةس كةػتيةكة كةوتبوو، 
ظتا دةوَهةًةُذَ، بةاَلَ ثاسة جاُى و ثاسةى صيووييٍ ٓةَهطشت . ئَيبةسط و ئاًَيش و طةُذوقَيم صَيِشى ئيظ ٓةُذَى دى و

......كةطَيلٍ خةَهلٍ دةويظت، ٓاوِسَيٍ دةويظت، كةطَيلٍ دةويظت قظةى هةطةَي بلةَ.ضى ٓةية بيلِشَ؟  ضيذةكات بَوًّ؟
 بةياُيةكياْ ، ٓةَهظاَ هة خةو و ثالَُيلٍ داُا. دةويظت ياسًةتيٍ بذات هةَ دووسطةية دةسباص مب.

بذات  دةبَيت كة بزى و هةواُةية ياسًةتيٍ يةكَيم هة ديوةكاُى ثياوة كَيوييةكاْ بطشَ". " دَهخَوؾ بةخَوًٍ طووت"ٓةوَهبذةَ 
ئيِذا ِسَورَيلياْ، ثَيِر بةهةَ ٓات.  كشد، ٓيض بةهةًَيم ُةبوو. هةَ دووسطةية دةسباصمب". بَو ًاوةى دوو طاَي و ُيو ضاودَيشيٍ

ةطةس خَوَي ئاطشياْ كشدةوة و بة دةوسةيذا، ٓةَهجةِسيّ. يةكَيم هة ديوةكةياْ ، دوو ديوياْ ثَيبوو. هُضيلةى طي ثياو دةبووْ
ديوى دووةَ هةرَيش داسةكاْ ضاوةِسَيي دةكشد، دوو ثياو ضاودَيشياْ دةكشد. هةُاكاو ديوةكة ِسووى  كووػت و طَوػتةكةياْ بشراُذ.

ةى ئاطشةكة طةسقاَهبووْ و ئاطاياْ هَيِةبوو و ُةياُضاُى وةسطَيشا و ِسايلشد.دوو ثياوةكة بة دواى كةوتّ و ئةواُى تش هة دةوس
ضى ِسوويذا. ديوةكة وةكوو بضُة كَيوى ِسايذةكشد، ديتٍ بةسةو قةدثاَهى طشدةكةى ًّ ٓات. صَوس بة خَيشايي هة طشدةكة ٓامتة 

 خواسةوة. باصًذاية ُاو داسطتاُةكةى َُيواْ ديوةكة و دوو ثياوةكة.
هةتةقةى  دوواَل.د. ديوة ٓةراسةكة هة دَيى خَوى ُةثياوى يةكةًٍ دا و تةقةَ هة ثياوى دووةَ كشبةقَوُذاغى تفةُطةكةَ هة 

و طاتةدا ثياوى هة باُطٍ هَيلشد، ٓةوَهٌذا ُيؼاُى بذةَ كةًّ ٓاوَسَيٍ. هةطةسةخَو ٓات و هَيٍ ُضيلبووةوة.  تفةُطةكةَ تشطا.
كشد، هَيى تَيطةيؼتٍ كة ػريةكةًى دةوَى. بة بيظتِى ضةُذ  وةكة قظةىيٓاتةوة و ٓةطتاية طةسثَى. د ئاطايةكةَ بة 

 ووػةيةن صَوس دَهخَوػبووَ! ػريةكةَ دايَى، دةطتبةدَى دوورًِةكةى طةسبِشى.
ةى دووثياوةكةًاْ هةرَيش طةاَلى داسةكاُذا ػاسدةوة و ئةو ُاوضةيةًاْ بةدَئَيؼت. ديوةكةَ بشد بَو ئةػلةوتة بةثةهة الػ

ةى تشى دووسطةكة. خواسدْ و ئاوًذاية .خةوى هَيلةوت. ديوةكة ثياوَيلى طةدمى دواُبوو، تةًةُى ُضيلةى َُٔيِيةكةَ هة الك
ة)ثِش دةطتة( بوو، دةًوضاوى بة بةصةييي و صةسدةخةُةى دواْ. ثَيظتى قاوةيي ٌ، بااَل بةسص و تووكبيظت و ثَيِر طاَي دةبوو



. بِشياسًذا ُاوى هَيبَِيٍ "ٓةيِى"، ضووُلة كة يةكةجماس بيِيٍ ِسَورى و قزى ِسةؾ و  ضاوى دسةوػاوة و دداُى طجى بة َٓيض
 ٓةيِى بوو.

ًّ هة كَيَوطة بووَ، بضُةكامن دةدَوػى، كِشُووػى بَو بشدَ و طةسى َٓيِاية الى بةياُى كة هةخةو ٓةَهظا بة ِساكشدْ ٓات بَوالَ. 
َيي بطةيةمن كة ًّ ٓاوِسَيي ئةوَ. دةطتٍ كشد بة فَيشكشدُى ثَييةكامن. تَيطةيؼتٍ كة دةيةوَى طووثاطٍ بلات و ٓةوَهٌذا ت

 . بيظتِى دةُطى ثياوَيلى تشصًاُى ئيِطويضى، هةًاوةيةكى كةًذا تواُى ُاوى خَوى بَوَى، و "ًاًَوطتا" و "بةَهَي" و "ُةخَيش"
 ِساطتى خَوػبوو.بة

دةسيا دةِسَويؼتني، ٓيض بةهةَ و ثياوى كَيوى هَيِةبوو. تةُٔا دواى ئةو ِسَورة ضوويّ بَو ًاَهى يةكةًٍ. بة وسياييةوة هة كةُاسى 
خوَيّ و ئَيظقاْ هة طةس ملةكة بوو. كة ضوويِة ًاَهةكةَ ، ٓةُذَى ثاُتَوَهٍ دا بة ٓةيِى، ضاكةتَيم و ػةبقةيةكٍ بَو 

ذا خبةوَى. بَو ضةُذ ٓةفتةيةن بضووكٍ بَو دسوطتلشد، تَيي ةسطة تاصةكاُى بوو.  ِسةمشاَهَيليدسوطتلشد. صَوس حةصى هة دى و ب
وو. هةواُةية ٓةيِى َٓيؼتا ٓةس ثياوى كَيوى بَي ػةو ٓةوَهبذات مبلوورَى. ةَ هة ُاو دَيطاػذا ٓةس هة طةَهٌب، تفةُطةك

تفِطةكةَ دةكشد  ةطةَي تفةُطةكةَ دةكشد و داواى هةٓةُذَى داس قظةى ه هةطةسةتادا ٓةيِى صَوس هة تفةُطةكةَ دةتشطا.
 .ُةيلوورَى

هة كَيَوطةى طةمنة ػاًيةكاْ و دَوػيِى  ٓةيِى بة خَيشايي فَيش دةبووْ و ِسَور هة دواى ِسَور ئيِطويضيةكةى باػرت دةبوو.
ضَيزَ هة فَيشكشدُى ٓةيِى دةبيِى، بةٓةسحاَي، ٓاوسَييةن ٓةبَي قظةى  َيي باؾ.ياسًةتى دةداَ. صوو بويّ بة ٓاوِس بضُةكاْ

 يّ كاتى ٓةًوو طاَهةكاُى طةس دووسطةكة بوو.هةطةَي بلةى. ئةًةؾ خَوػرت
ٍ بَو باغ كشد و باطى رياُى يايّ. ضريَوكى ريامن و طةسكَيؼير ًّ و ٓةيِى بَو ًاوةى طَي طاَي صَوس بةخَوػى بةيةكةوة 

دووسطةكة  ِسَورَيلياْ هةطةس هووتلةى بةسصتني طشدى ئيِطةهتةساَ بَو كشد. ئةويؽ باطى وواَلتةكةى و خةَهلةكةى بَو كشدَ.
هة ُاكاو صَوس بة دَوؾ و  بويّ، تةًاػاى دةسياًاُذةكشد. ِسَورَيلى بَيطةسد بوو و تا دووسيةكى صَوس دةسيا بةدى دةكشا.

 خشَوػةوة ٓةيِى دةطتى كشد بة ٓةَهجةصيّ.
ةسة و هةوَيية! ب. تةًاػاكة "وواَلتةكةَ دةبيٍِ "ٓةيِى بةطشياُةوة وومت "ضية؟" طةوسةَ"تةًاػاكة" ، "تةًاػاكة" ،

شد، هةَُيواْ ئامساْ و دةسيا، ثاسضة صةويةكى دسَيز و تةُط بةدى دةكشا. دوايي صاُيٍ ئةو خاكة باكووسى ِسَورئاوا تةًاػاًل
ووباسى " ئَوسُيوكَو"ية و دةكةوَيتة باكووسى كةُاسى ئةًةسيلاى و  دووسطةكةى ًِيؽ هة دةسواصةى ِس"تشيِيذادة" دووسطةى 

 باػووس.
كشد بة بريكشدُةوةى ػَيواصى دةسباص بوومن هةَ دووسطةية. هةواُةية ٓةيِيؽ بيةوَى بطةِسَيتةوة ًاَهةوةى، هةواُةية  دةطتٍ

َ دواى ئةوة ضى ِسوودةدا؟ ئايا ٓةيِى ٓةس بشادةسايةتيٍ دةكا، ياْ بضني بَو وواَلتةكةى ٓةيِى. بةاَلٓةسدووكٌاْ بةيةكةوة 
 ئايا طةهةكةى دةًلوورْ و دةخمَوْ؟

ٓةيِيٍ بشد بَوالكةى تشى دووسطةكة و بةهةًة طةوسةكةَ ُيؼاُذا. هةرَيش داسةكاْ بوو. كووُى صَوسى تَيذا ثةيذا بوو بوو. هة 
طووتى" ئاى، بةهَي" ئةَ بةهةًة دةتواَُى خواسدْ و  ٓةيِيٍ ثشطى، ئةَ بةهةًة دةتواَُى مباْ طةيةُةتة وواَلتةكةت؟

. ٓةيِى بةهةًَيلى تش وةكوو ئةًبةهةًة دسوطتذةكةيّ و تَوؾ دةتواُى بِشَويتةوة ًاَهةوةخواسدُةوةى صَوس ٓةَهبطشَى.وومت، 
 اى كشدَ و ووتى" بَوضى تَو هَيٍ تووِسةى؟" " بَوضى دةتةوَى مبَِيشيةوة ًاَهةوة؟"صَوس بةُيطةساُيةوة تةًاػ

، بةاَلَ ئةطةس دةتةوَى ،مبلوورةؾ هةطةَهٌذا بَيى. َويتةوة ًاَهةوة". " بةهَي، بةاَلَ دةبَى تَووومت "واًضاُى تَو دوتةوَى بِش
َييةكى ِساطتةقيِةية و ِساصيبووَ هة طةَهى بِشَوًة وواَلتةكةى. دةطتبةدَى كاسًاْ صاُيٍ ٓةيِى ٓاوِس  .ًةخةوة!"دووس هةخَومت 

داسةكامناْ بِشيّ. كاسَيلى هةًّ باػرت دةيضاُى ضى دَوسة داسَيم باػة و  -هةطةس بةهةًةكة كشد. ٓةيِى داسةكاُى ٓةَهبزاسد



َو ئةو دةطتٌاْ بة خَوئاًادةكشدْ كشد، ب صَوسًاْ كشد و هة ًاُطَيلذا بةهةًةكة تةواو بوو. دواى دوو ٓةفتة بشدًاُة ُاو دةسيا.
 طةػتة دووسو دسَيزة.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 بةػى ٓةػتةَ: ٓةاَلتّ هة دووسطةكة

ذا طةمنةػاًييةكاْ َهَيلى تش هَيشةمب. صَوس ٓةوَهٌاُئةَ دووسطةيةَ، ُةًذةويظت طا ئَيظتا بيظت و حةوت طاَهة هةطةس
دةفشةى طةوسةًاْ بَو ئاو ٓةبوو. . لشاو خوَي ًيوةى ووػللشاو و طَوػتى ئاًادةبلةيّ و ُاَُيلى صَوسى هَي دسوطتبلةيّ.

ى. دواى كةًرت هة ئَيواسةيةكياْ ٓةيِى ِسَويؼتة دةسةوة بَوطةِساْ بة دواى كيظةَهذا بَو ًةبةطتى طَوػتةكةي و َٓيولةكاُ
 كاتزًَيشَيم ،طةِسايةوة، صَوس دةتشطا.

" طةوسةَ"،"طةوسةَ" بة طشياُةوة،"كةػتيةكى طةوسة ُضيم دووسطةكةًاُة و ثياواْ هَيي دادةبةصْ و بةبةهةَ بةسةو 
ِشايضَيلى طةوسة، بَو كةُاس ئاو. طوسث دووسطةكةًاْ دَيّ". ٓةطتاًة طةسثَي و بةِساكشدْ هة طةَي ٓةيِى ِسَويؼتيِة خواسةوة

ةسطيض هَيشةوة تَيِاثةِسْ. هةواُةية دةسدة بّ! َ بَوضى هَيشةية؟ كةػتى ئيِطويضى ٓبةاَل ةوسةَ بيِى!كةػتيةكى ئيِطويضى ط
 باُطى ٓةيِيٍ كشد، ٓةيِى با ُةتبيِّ. " هة ُاو داسةكاْ خَوًاْ حةػاسدا و ضاودَيشمياُلشد".

طياُياْ ديى بووْ. قَوَهياْ بةطرتابوو بةاَلَ القياْ بةسةاَل بوو.، دةياُتواُى بِشَوْ. ثياوةكاْ ثاصدة ثياو هة ُاو بةهةًةكة بووْ، 
ٓةُذَيلياْ هةطةس  بةسةو كةُاس ثاَهياْ بة ديوةكاُةوة دةُا و ثَيياْ ثَيذةكةُني، هَيياْ دةداْ و بةطةسياُذا ٓاواسياْ دةكشد.

ذَيليؼياْ دةطةِساْ و تةًاػاى ئةَ الو ئةو الى دووسطةكةياْ دةكشد. دوو خَوَي داُيؼنت و دةطتياُلشد بة خواسدُةوة. ٓةُ
ٌِى دةطةِساْ و هةكةُاس ئاو هة رَيش داسَيم داُيؼنت، هَيٌاْ َٓي دةكشد. ديوةكاْ بة ، ضاودَيشياْثياو هة ُاو بةهةًةكة ًاُةوة

 صَوس ُيطةساْ و خةًِان بووْ. دووس ُةبووْ.
ثؼتياتةوة ٓةطتاًة طةس ثَي و هة ُاو داسةكاُة وة بة ئيِطويضى باُطٍ هَيلشدْ. وومت"ًةتشطّ". " ًّ صَوس بة َٓيٌِى ، هة 

ديوةكة ئاوِسياْ دايةوة و تةًاػاياُلشدَ. هةطةسةتا وةاَلًياْ ُةداًةوة.  طَي ئيِطويضَ، هةواُةية بتوامن ياسًةتيتاْ بذةَ". ٓةس
بوو كة هة  ياْ دآاتبَى كةًّ ثياوى كَيويٍ، بةَٓوى ئةودى و بةسطاُةى هةبةسًذاهةواُةية بة بري بَوياْ. بوو صَوس طوِسثِشايض

 بةتةًةُةكةياْ قظةي كشد. قز و ِسيَؼلى دسَيز.  طتٍ كشدبووْ،ثَيظتى ئارةَي هَيشة دسو



دةسدةكاُى  ووتى " ًّ كاثتِى ئةو كةػتيةَ"، ئةو دوو ثياوة ئةفظةسى يةكةَ و دووةًّ. دوَيَِى ػةو ياخى بووْ ِسوويذا،
دووسطةية مبشيّ. وومت " ئايا دةسيا كةػتيةكةياْ هَي طتاُذَ. ئَيظتا ٓةسطَيلٌاْ هَيشة بة دَيذةَٓيَوّ بَو ئةوةى هةطةس ئةَ 

 بووةكاْ تفةُطياْ ثَيية؟" ، وةاَلًى داًةوة" تةُٔا دوواُياْ تفةُطياْ ثَيية" ، ئةواُيؽ هةطةس بةهةًةكةْ. ىياخ
ةكةًاْ هَي طتاُذُةوة، دةبَى هةطةَي خَوتاْ مب بةُةوة بَو اْ دةدةُطني"، بةًةسدَيم كة كةػتيهةطةَهيوومت "صَوس باػة"." 

سًةتيةكةًى كشد. ٓةيِى بةِساكشدْ طةِسايةوة ًاَهةوة صى بوو، صَوس بةطةسًى طووثاطى ياكاثتِةكة دةطتبةدَى ِسا ئيِطةهتةسا.
 لٌاْ داُا.َُيثال كاثنتو و ٓةًوو تفةُطةكاُى ٓيَ ِا، و ًّ 

بةػى يةكةًى ثالُةكةًاْ صَوس ئاطاْ بوو، ضووُلة ئةواْ ئاًادةى ػةِسكشدْ ُةبووْ. ٓةسدوو ثياوى طةس بةهةًةكةًاْ 
و يةكةَ كةغ بوو  ع " بوو هة ٓةًووياْ خشاثرت بوو ،كووػت، كاثنت ثياوَيلى تشيؼى كووػت. ئةو ثياوة ُاوى"تَوَ مسي

 ياخى بوو بوو.
ِر ثياوةكةى تشدا كشد و ِساصى بووْ ٓاوكاسى بلةْ. ئةواْ ُةياُذةويظت ياخى بنب، بةاَلَ ُاضاس بووْ ثَيهةطةَي  كاثنت قظةى

ضوُلة هة تَوَ مسيع دةتشطاْ. بةكاثتٍِ ووت، ئَيظتا دةبَى كةػتيةكة وةدةطت بَٔيِيِةوة،. ضةُذ ثياو هةطةس كةػتيةكةْ؟ 
َى بطةِسَيِةوة ًاَهةوة. ضووُلة هة ئيِطةهتةسا، ًشدْ ضاوةِسَيى ياخى كاثنت ووتى بيظت و ػةؾ، و ػةِسدةكةْ ضوُلة ُاياُةو

 ِني."دَهِياَ ٓةُذَيلياْ ياسًةتيٍ دةدةْ".بةاَلَ ٓةًووياْ خشاث بوواْ دةكا.
 .اْ دى هة كةػتيةكةوة بةسةو كةُاس دةٓات. دة ثياوى ضةكذاسى تَيذا بوو. ِساًاْ كشدة ُاو داسةكاْ و ضاوةِسَيٌاْ كشدبةهةًَيلٌ

ػةِسَيلى قوسمساُلشد، بةاَلَ ػةوٓات و تاسيلذآات، ئةوةؾ ياسًةتيذايّ. هة ُاو داسةكاْ ِساًاْ دةكشد بَو ئَيشةو ئةوَى، 
ياخى بووةكاْ ئَيٌةياْ ُةدةديت و ُةيِذةصاُى ضةُذ كةطني ػةِس دةكةيّ. ئةفظةسى  باُطٌاْ دةكشد و ٓاواسًاْ دةكشد.

ى هةطةًهذاية. دةتواُني ٓةًووتاْ ةكةْ! كاثنت ثةدما ثياوى ػةِسكةسْ داَُيّ، ػةِسًيةكةَ ٓاواسى هَيلشدْ. تفةُطةكاُتا
 بلووريّ.

ياْ وةطتاُذ و تفةُطةكامناْ هَي وةسطشتّ. طَيياْ ِساصيبووْ بطةِسَيِةوة الى كاثنت، ئةواُى تشًاْ هة ياخى بووةكاْ ػةِس
دةكشد و كاثنت هة ثَيِاوى كةػتيةكة طةِسايةوة بَو  ئةػلةوتةكةَ صيِذاُى كشدْ. ًّ و ٓةيِى ضاودَيشى ديوةكامناْ

ةوة وبةدسَيزايي ػةو تةقةى تفةُط و ٓاواس دةٓات، بةاَلَ طةس هة بةياُى ِسَورى دوايي كة خَوس ٓةاَلت كاثنت ببو ػةِسكشدْ.
ة كةػتيةكةًاُة". بةَ بةطشياُةوة ووتى" ٓاوِسَيي ئاصيضَ، ئةً ِسَويؼتٌة خواسةوة بو بيِيِى كاثنت. طةسكشدةى كةػتيةكةى.

كةػتية بَو كوَيت دةوَى دةتبةَ ،دةتبةَ بَو كَوتايي دئاْ ئةطةس ئاسةصوو بلةى. باوةػٍ ثَيذاكشد ، ثَيلةوة طشيايّ و 
 دووسطةية بة دَيذةَٓيَوٍ!ني. ضةُذ دَهخَوػبووَ كة ئةَ ثَيلةُ

َٔيؼت. بِشياسًاُذا ُةياُلووريّ، دةتواُّ هةطةس ئةَ ٓةيِى ٓاوِسَيٍ هة طةَهذا ٓات و ياخيبووةكامناْ هةطةس دووسطةكة بةضَي
دةطت ثَيبلةْ. ٓةس طَي ًاهةكةَ و كَيَوطةى طةمنة ػاًيةكاْ و بضُةكاْ  و ٓةًوو ئاًَيشةكامن  رياَُيلى ُوَي دووسطةية 
 دابوو.طةختةى طااَلَُيم ئةدماًٍ  ةُذ طاَهَيم رياُياْ خَوػذةبَيت بة َٓوى ئةو ٓةًوو كاسةبَو ضُيؼاُذاْ. 

دواى بيظت و حةوت طاَي و دوو ًاُط و َُوصدة ِسَور ًاَهئاواييٍ هة دووسطةكة  0666هة ِسَورى َُوصدةى كاُووُى يةكةَ طاَهى 
 كشد و طةِساًةوة ًاَهةوةَ هة ئيِطةهتةسا.

 بةػى َُويةَ: ًاَهةوةَ هة ئيِطةهتةسا
كة طةِساًةوة ئيِطةهتةسا، هة وواَلتةكةى خَوَ، وةكوو ُاًَويةن ٓةطتٍ دةكشد. صَوس ػت طَوِسا بوو، ٓةًووياْ ًِياْ 

ن ، دايلٍ و باوكٍ و دوو بشاكةَ هة رياُذا ُةًابووْ. دوو كوِسى يةكَيم هة بشاكامن ُةدةُاطيةوة. ضووَ بَو ػاسى يَوس
 ًِيؽ دَهخَوػبووَ كة تواُيٍ ٓةُذَى هة بِةًاَهةكةَ بذَوصًةوة. و هة رياُذا ًاووَ.دَوريةوة. صَوس دهًَخَوػبووْ بة بيِيٍِ 



هة ثِشتوطاَي. ٓةُذَى بشادةسَ ٓةبوو، هةواُةية بتواُّ ياسًةتيٍ بذةْ صةويةكةَ  ًاُطَيم بِشياسًذا بِشَوَ بَو هؼبَوُة دواى ضةُذ
هة هؼبَوُة  قيِةَ بوو.ةسدةواَ ٓاوِسَييةكى باؾ و ِساطتةب طةَهٍ ٓات.هة بةساصيى بَو بفشَوػّ. ثَيويظتيٍ بة ثاسة بوو. ٓةيِى هة

 .بةساصيى كاثتِة ثِشتوطاَهيةكةَ دَوصيةوة، ئةوى يةكةجماس ًِى بشد بَودواي ئةو ٓةًوو طااَلُة، ، 
ًاَهةوة هة ِسَيطاى صةويةوة. صوو ئاًادةبووَ بطةِسَيٌةوة  كاسةكامن. ِساثةِساُذُيبةبيِيِى دَهؼاد بووَ، صَوس ياسًةتى داَ هة 

بةِساطتى طةػتَيلى طةخت و دووسو دسَيز بوو. دةبوو ضياكاُى َُيواْ ئيظجاُيا و  طةسكَيؼى و ًةتشطى دةسيا بةطة بَوًّ.
 بة فشَيلى صَوسى قووَي باسيبوو. ٓةيِى ٓةراس صَوس هة بةفش دةتشطا.، فةِسةُظا بة صطتاْ برِبيّ 

 ، حةصى هة صطتاُى طاسد ُةدةكشد.ةسًبوووواَلتةكةى ٓةيِى بةسدةواَ ط
دوو بشاصاكةَ ٓاتّ هةطةَهٍ بزيّ.  يٍ، رياَُيلى َٓيٌّ و خَوػٍ دةطتجَيلشد.دَوصيةوة، كِشطةِسايِةوة ئيِطةهتةسا، خاُوويةكٍ 

َٓيِا، طَي ، و ًِيؽ ػوَيَِيلٍ هةطةس كةػتيةن بَو دابيِلشد. دواى ًاوةيةن رمن  دةسياواْطةدمةكةَ ويظتى بيَب بة  بشاصا
رُةكةَ ًشد، و بشاصاكةَ ببو بة كاثنت و ٓات بَو ًاَهةوة بَو الَ مببييَن. دةيضاُى ًّ حةص  ًِذاَهٌاْ بوو، دوو كوِس و يةن كض.

 هة رياُى َٓيٌّ ُاكةَ.
ُايةى؟ بَو ِٓذطتاْ، ًااليا، فيويجني، بَوضى هةطةَهٍ  -َ بَو ئيظت ئيِذىةػتيةكى دواْ و باػٍ ٓةية. دةِسَوووتى، ًاًة، ك

ِسَويؼتٌةوة دةسيا و طةهَي طةسكَيؼى تشَ ٓةبوو. هةواُةية ِسَورَيم، بتوامن كتَيبَيلى تش دةسباسةى  0614داسَيلى تش، هة طاَهى 
 بِووطٍ..... كَوتايي.
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