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  سیناریۆی

  رافیای ترسگجو
 رزگار باھیر   

  
 
 
و  ڕگا..........  ڕۆیه دوا نیوه) .....1(

.............   یه وه ره ده........  بانه
)1(  
  

( ن مه قژ درژی تهشی  کچکی چاو ره
  سواری  م ،  ناوی مریه   ساڵ به)  23
  

کی  یه ڕگا  و به  بووه  پاسکیلكی ژنانه
. کا ر ده ھاتوو چۆی پاسکیلدا گوزه

وری خۆی  یری چوار ده م سه ،که  چۆه  و ناوه ئه  ، دیاره! ستت وه دهناکاو  له
تکی  ر پۆشك و چاکه ،سه  س دیار نیه بت که واوی دنیا ده ته به کاوپاشان  ده

 .  ھین رده ی ده که جانتای پاسکیله   ش له درژی ڕه
قژی   جۆرک که  بهریدا  سه دا به ش ده که چکه کا وله ر ده به له  که ته چاکه

  به   وه کاته دهست ب و ده ی ده که ری  پاسکیلهسوا  بت، دواتر نه  وه ره ده به
  . ر  لدان پایده

  
  

        

  ه) چنار و ربوار(مای  ........... ڕۆیه نیوه دوا) 2( 

  )2...............( یه وه ناوه...........
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  .ن  هژووری چشتخان  بوار لهو رمای چنار

  
ریکی یاری  خه  وێ که که رده ده  وه یه سته جه ساه و به 27نی  مه ته)  ئازاد ( 
  . و میوانه ك دانیشتوه ر کورسیه سه له)  بۆکسنه(
  
ی  )چنار (و    کردنهدروست   ته ریکی  زه ساڵ  خه 30ن  مه ی  ته)ربوار(

 زانیشوه  کردنهدن دروستریکی خوار خهخدوو گیانه  که  رهی دیا و پ ......  
  

  /ربوار   
                              

  کردن ؟رزش وه  به  کردوهستم زانی ئستا منیش ده ئازاد ده                       
  

  / ئازاد 
       

  ؟   ڕاسته به...بوار چۆن کاك ر             
  

/                                                                                                                            ربوار                                                
  .ریکی راکردنم   خه...    ڕاستمه  به به
  

/                                                                                                                ئازاد                                               
  ی  وھیوایه خۆشه، بهڕاستی پم به  زۆر باشه

                                                                                                                             
.                                                                                                                            ریی  سه  وامبی له رده به

                                                                                                                             /             چنار 
                                                                                                                             ھنا ؟                               که شۆقه ڕه شه  رێ کاك ئازاد وازت له ئه

                                                                       /                                                                                         ئازاد 
چنار خان  ؟                                                                                                                    ستت چیه به مه                   

/                                                                                                                            چنار 
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.                                                                                                                               یه که ستم بۆکسنه به مه                    
 .                          وه رگا بکاته چ ده رگا دت و ربوار ده نگی ده نگی زه دا ده تهمکا له
 

/                                                                                                                   نگی ربوار ده                                     
.                                                                                                                            م خان  ژورێ مریه  بابچینه..رموو فه..رموو فه

/                                                                                                                            چنار 
.                                                                                                                            ھات کاك ئازاد وا  ئه

                                                                                                                             . چن  و ژوی دانیشتن ده ره نن و به نگاوده ئازادوچناریش ھه
  یه وه ناوه..........    مه ی مریه وه ماه...........  ڕۆژه) .............3(

 ) ..........3                (                                                                                                              
رماك  ر به سه له  ریکی نوژکردنه ،خه  ساه) 24(م دی برای مریه حمه ئه
  ژووری  له
  

                                                                                                                             .                                                        دانیشتن 
  یه وه ناوه.........  مه ی مریه وه ماه.........  ڕۆیه دوانیوه) .......4(

)...........4(  
  

                                                                                                                              له  ریکی قاپ دانانه ، خه  یه دوعائشه حمه م وئه و دایکی مریه ساه) 47(  فاتمه
ك                                                                                                                          ر کورسییه سه  له  یه مردی فاتمه  که  ساه) 50(جی  ره فه.  ژووری چشتخانه

  کات به دیش خۆی ده حمه مك ئه پاش که.   ڕوانی خواردنه و چاوه  دانیشتوه
                                                                       ژوورا و                                           

..                                                                            نیش  ك داده رکورسیه سه له
  

  /                    ج ره فه                                                
                                                                                                               
  . ب  ده رام تکه ڵ وحه حه  ریکه دا خه م وته ڕاستی له به
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                                                                                                                             /                 فاتمه                                       
                                                                                                                             ؟                                                      .....   که بۆ پیاوه

                                                                                                                 /                                                                                  ج  ره فه
ری                                                                                                سه چی گۆشت ومریشك له ك ده ر الیه نازانم بۆ ھه

...                                                                                                                          ڵ  حه  نووسراوه
/                                                                                                                            د  حمه ئه

                                                                                                                        وه خۆیه  ر له ی ھه وه ملی ئه ی به که گوناھه  جا باوکه
  ...            ڵ  نووس حه ده

/                                                                                                                            ج  ره فه                                  
                                                                                                                              وکامه  رامه حه  کامه بزانین  ب ئمه ئه.....چۆن کوڕم 

                                                                                                      .                                                                     اله حه
  ژووری   کا به ساڵ خۆی ده) 10(ن  مه ی ته دا عائشه م گفتووگۆیه کاتی ئه  له
  

  یه به جه موحه  که  ارهو دی  رو قژی پۆشیوه سه شی له چککی ره دا ،له چشتخانه
                                                                                                                            .

                                                                                                                             /                                                     عائشه
بوو ؟                                                                                    واو نه ته  که نانه  دایه

/                                                                                                                          فاتمه
.                                                                                                                     نم   داده که  ر ئستا نانه ھه  دانیشه ره م وه که کچه..با ..با 
  .کا  ده  که ر دیواره سه ی وه ستی ئه ی ده که یری کاتژمره دا سه م کاته د له مهح ئه

  
  یه وه ناوه..........  مای چنارو ربواره..........  ڕۆیه  دوانیوه)......5(

)...........5(  
  

ر چنا. بوار دانیشتوونی مای چنارور که ژووری دانیشتنه  م له ئازادو مریه
  تیان ربه شه
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.                                                                                                                               یه وه سته ده وکتبکی به  یه پوه بواریش بهن ور بۆ داده
/                                                                                                                            بوار ر

                                                                                                                                       کردسمپشتر با  که  یه که کتبه  وه م خان ئه مریه
                                                                                                        .                                                         دتبت  ی به و ھیوایه بۆت به

.......                                                                                          ن  م  داده بۆ مریه که  ر مزه سه  له   ربوار کتبه که
/                                                                                                                            م  مریه

                                                                                                                              ی ترم بۆ دایته که کتبه..... زۆر سوپاس 
شوو                                                                                                                         ی پ فته وابزانم ھه.... ست چنارخان  ده

                                                                                                                             .                                                                             بوو 
                                                                                                           /                                                                                        ربوار 

                                                                                                           یه وه م خان ،گرنگ ئه یشت مریه ستم گه ده به
.                                                                                                                            رگرتب  سوودت لوه

/                                                                                                                            م  مریه
.                                                                                                                            سوود بوو زۆر سوپاس  به ڕاستی کتبکی به

م  م مریه نن، به نگاو ده ھه  ر بۆیه ھه   وه ره ده  وێ بچنه یانه چناروربوار  ده
تووگۆ                                                                                                                  گف  له
.                                                                                                                            وامه  رده به

/                                                                                                                            م  مریه
تی چنار خان                                                                                                                   تایبه رک بۆتان به ئه بووین به.... ببورن 

.                                                                                                                            تۆ
/                                                                                                                            چنار 

.                                                                                                                            م بجوو   ش واباشه که به بۆ به...رکی چی  کچ ئه
                                                                                                                             .                                                 واو بوو نان حازره کانتان ته ی قسه وه پاش ئه

/                                                                                                            م  مریه
 نا  زوویی بۆم ده ب زۆر به ی ئه چنار خان وانه

  
داوای ل بووردن                                                     وه رئه به  زانی له وم خۆت ده قه ده                  

.                                                                                                                            م  که ده
/                                                                                                                            بوار ر
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ی تری خۆت                                                                                                                     وه ین، ئیتر ئه که ز ده حه  م خان ئمه مریه
.                                                                                                                             زانی ده

                                                                                                                             /       م   مریه
                                                                                                                             .                م ببوورن  ن ،به که ز ده زۆر حه  زانم ئوه ده  وه منیش ئه

                                                                                                     /                                                                                          چنار 
.                                                                                                                     تی خۆتان  یارمه جارێ به  واته ی که ده

م و  مریه،ن  خه داده  که رگای ژووره و ده وه ره ده  چنه ده  وه بوار پکهچنارو ر
ئازاد                                                                                                                     

.                                                                                                                            گفتوگۆ  بهن  که ستده ده
/                                                                                                                             ئازاد
                                                                                                                             بین و           وه که یه م زیاتر به که زده م خان من حه مریه

.                                                                                کتری ببینین   زیاتریه
/                                                                                                             م  مریه

و واقعیش                                                                                                                      زکردن جیایه م حه م به که زده منیش حه
.                                                                                                                              شتکی تره

  
          

/                                                                                                                            ئازاد                                              
زیاتر کات                                                                                                                      کرێ ئمه ده  وروپایه ئه  ڕاستی ئره به

ندروست                                                                                                                        بیارکی ته ی وه ك بۆ ئه یه  ین به بده
                                                                                                                                                                                            .ین  بده

                                                                                                                        /                                                                      م  مریه
ت ژیانی                                                                                       نیسبه م به به..  یی وایه ی تۆ ده وه ئه

شتوانم                                                                                                                        ئه م ونه توانم کاتت بده ئه ، من نه جیایه  وه منه
کانم                                                                                                                          موو کاته ی من ھه وه ر ئه به بین ،له  وه پکه

.                                                                                                                               ژمرراوه ر سه له
                                                                                                                             /         ئازاد 

                                                                                                         م                         دووه  مه م ئه که ده  م ماه راستی   سوپاسی ئه  به
یشتن                                                                        م تگه خسنن،به ڕه دانیشتنمان بۆ ده  جاره
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                                                                                                                         .  مه سته زۆر ئه   یه وشوه و خراییه وبه به
/                                                                                                                            م  مریه

ئاسانی                                                                                                                        به  ،ناتوانم وابه  م ژیانی من وایه چیبکه
ژیانی                                                                                                                          کرێ له م ،ده نیشان بکهست ژیانی خۆم ده
                                                                                                                             ك بت و                    کانمان بۆ یه تی دا بتوانین کاته ژن و مردایه

م                                                                         ین ،منیش له بکهدروست  وره کی گه ویستیه خۆشه
 .زگارمبت ر  یه چوارچوه

  
/                                                                                           ئازاد                                          

                                                                 ؟                       هوانی....  رگیریه ستت ھاوسه به مه
/                                                                                                                            م  مریه

.                                                                                                                            ویستیمان  ھز کردنی خۆشه بۆ به  که ڕگایه  تاکه وه ئه
/                                                                                                                            ئازاد 

                                                                                                                              نگاوه م ھه لهبیرم   و خراییه م خان من تائستا به م مریه به
                                                                                                                             .                                                                               وه کردۆته نه

/                                                                                                             م  مریه
  .ك ووتم  وه  که ڕگایه  تاکه  وه نھا ئه ته
  
  رپ و سه  سته ده کاو ھه ستی ده ی ده که یری کاتژمره م سه دا مریه مکاته له
  
  .وێ بروا  یه ده
  

/                                                                                                                            م  مریه                      
ب                                                                                                                            بۆ من، ئه  نگه ڕاستی کات دره کاك ئازاد به  ببوره

  .بۆم  
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  یه وه اوهن...............   مه مای مریه......... ........ یه ئواره) ........6(
)...........6                                                                                                                         (

ر مزی نانخواردن دانیشتوون و  سه موو له د ھه حمه وئه  و عائشه ج وفاتمه ره فه
                                                                                                                         له

.                                                                                           س بوات  ده و ھه وه بته ی ده که خواردنه  له  ان ، عائشهدکۆتایی نانخواردن
/                                                                                                                              عائشه

.                                                                                                                               تر سپاگتیمان بۆ بکها  رۆژکیتوخو  دایه
/                                                                                                                              فاتمه

                                                                                                                             م     خواردنی ئه  زت له حه  نده وه نازانم    کچم تۆ بۆ ئه
ك ، یاپراخک                                                      یه ، الی خۆی بیت کفته  یه کافرانه

.                                                                                                          م    که باش بۆت ده  ک، باشه حشیه شخمه                       
/                                                                                                                              عائشه
گیان                                                                                                                  سوپاس دایه.........ھی ...ھی 

  له  وه کی خۆشه ڕویه به  عائشه         .                                      
یری                                                                                          د سه حمه ئه.   وه ره ده  چته ده  ژووری چشتخانه

                                                                                                                             .            کرێ  دیده وه به موچا وییه ده  یی به کا و توڕه ستی ده ی ده که کاتژمره
                                                                         /                                                                                 د  حمه ئه

؟                                                                                                        وه ی دته م که پمنای مریه  باوکه  باشه
/                                                                                                                            ج  ره فه
                                                                                                                             ................                                                 بم چی کوڕم  وه
/                                                                                                                            د  حمه ئه

                                                                                                                             نگ                     ئاوا دره  مین جاره نده چه  مه ئه.......  باوکه
ویش ئاوا                                                           ئه  بۆیه  وه ناپرسنهلی  ،    ئوه  وه دته

.                                                                                                                                 کشاوه شوی لھه
/                                                                                                                            ج  ره فه

                                                                                              ....                 ب چی   پیاو نازان  وروپایه ئه  م ئرهکوڕ
.                                                                                                                            ژوورا   به کا م خۆیده بت و مریه ده  وه کردنه رگا نگی ده ده  گویان لهدا مکاته له

                                                                                                                             /                                         فاتمه
.............                                                                       وه م ھاته مریه  وه ئه
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........                                                                           وه ژووره     دته وێ و   که رده ده  وه که چشتخانه   رگای ده م له مریه
/                                                                                                                            م  مریه
.......                                                                                                                      چۆنن ...یك  له الم وعه سه
/                                                                                                                            ج  ره فه

.........                                                                                                                    م  ریه مه  دانیشه  ره الم وه سه
                                                                                                                             ...............................        نیش  ک و داده ر کورسییه سه  چته ده
                                                                                                                /                                                                          ج  ره فه

نازانیت                                                                                                     ... ن تۆ نازانی کچی کت پده  باشه
؟                                                                                                                              وه نگ ھاتیته ؟ پمب بۆ وا دره  یه مات ھه

/                                                                                                                            م  مریه                                               
ر                                                                                                                             رمانبه فه  من بووم به  زانی تازه خۆت ده  باوکه

..........                                                                                                                   ر زانیم ھه موشتك شاره ھه  له
  وه داته می ده وهبێ و  ی پده ر قسه کسه جی باوکی  یه ره فه

                                                                                                         ....................
                                                                                                                             /                                          ج  ره فه

.                                                      ت وه نگ ھاتنه ر دره سه به  ندی چییه یوه په  وه جا ئه
/                                                                                                                      د  حمه ئه

ك                                                                                                                             درۆیه  ی به ر ڕۆژه وێ ھه یه م خان ده مریه..نا  
.                                                                                                                            تن  ه مانخه ھه

/                                                                                                                            م  مریه
......                                                                                                                       م  که ڵ باوکم ده گه له  من قسه  سه تۆ به

  قاپك شله  که ر مزی نان خواردنه سه له  ربۆیه ھه  بووه  د زۆر تووڕه حمه ئه
                                                                                                         گرێ و          ده ھه
رز  م به مریه ھاوار له............. م دا  موچاوی مریه رو ده سه  یکات به ده  له په به
                                                                                                                   وه بته ده

...                                                                                                                          سن  ده م ھه ش مریه گرێ و فاتمه د ده حمه باوکی ئه
/                                                                                                                              فاتمه

ناب کوڕم بۆ خاتری                                                                                                           ..... ن که ڕۆ بۆ واده یه ئه
                                                                                                                             ...                                          خوا 
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گریان  کات به ست ده م ده مریه
........................................................... 

  
  یه وه ناوه................   مه مای مریه............  وه شه....... ) .....7(

).............7                                                                                                                          (
یری                                                                                                                           سه  وه که ی ژووره ره نجه په و دیو درێ له م نیشان ده ،مریه  مه ی مریه وه ماه

) .                              لۆج نه مه(  به  دوێ واته ڵ ناخی خۆی دا ده گه کات و له ده  وه ره ده
                                                                                               /                                                                                               م  مریه

مان تامی                                                                                                                    ش ژیان ھه ی ئره وه ره ده  تۆ بی له
بون و                                                                                                                         و تووڕه مووی چوارچوه ھه  بت ؟ ،ئره ھه

.                                                                                                                              یشتنه گه ت نه
  ی  وشهشو ی وه دانه  ناسه ھه کش ،به ده م ئاھ ھه مریه

  
.                                                                                                                             کا ماوی و ل ده ته  که ره نجه په
  یه وه ره ده..............   باخکی گشتییه... ............  ڕۆژه) .........8(

)..............8                                                                                                                        (
،                                                                                                کا ڕاده  وه رزشکردنه جلی وه به   ئازاد به. و شاردا ن  له  باخکی گشتییه

ر  سه  له  وامه رده جون و به ستی ده کاو ،ده ش ڕاھنانی بۆکسن دهجارجاری
                                                              .                                                     ڕاکردن 

............... وبان ڕگا.... ............  ڕۆژه....) ....9(
  )9....................( یه وه ره ده
  

سوارك                         جارێ پاسکیل ،جارنه  مه یی مریه میشه ی ھه،ڕگا  و بانی پاسکیله ڕگا
سواری     به     كیتر یانیه مو به هك ھ وه م  چ ،   مریه دت و ده
                                                                                                            وه             یه که پاسکیله

وری خۆی  یری چوارده لدان سه ر مك پایده پاش که چت  ده  رمانگه و فه ره به
                            کات و                                                                                       ده
  ته ری وچاکه سه ی که چکه له  له په به  ر بۆیه ،ھه  هدیار نی س ، کهست وه ده

                              ی                                                                                   که درژه
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                                                                                                                             .                      وه یه که نوجانتایی پاسکیله  یکاته ن وده که داده
.....................   وته مزگه............   ڕۆژه)........... ........10(

)                                                                                  10............( یه وه ناوه
د  حمه و ئه عائشهو  م وکی مریهج با ره ، فه وتکه ی مزگه وره ھۆکی گهناو
                             ریکی نوژ                                                                                    خه

.                                                                ری تردا  نوژکه نو کۆمه  له  کردنه
  یه وه ناوه ......  مه مریهی      رمانگه فه........  ڕۆژه....  .........) .11(

).............11                                                 (                                                               
  ،له  رکه ر کۆمپیته سه  و له ریکی ئیشه م خه مریه.   مه مریه ی   رمانگه ژووری فه

                    الیی                                                                                       
و   ه) مارتن( ناوی  رد که ندی قژ زه هکوڕکی ھۆ  وه استییهستی ر ده
                                                                                                 ساه)29(نی مه ته
                                                                                                                             .                 ریکی کارکردنه خه  شوهمان ھه به

چت بۆ  س وده ده ھه  ر بۆیه کات ،ھه ی کلیکی پرینت ده که ره کۆمپیته مارتن به
                                                                                          الی            

 وه ڕته گه م دا ده الی مریه ھن و به رده ده کان ڕه و په  که ره پرینته ئا مری
                                                                                                                  ونه که وده

...                                                                                                                          گفتووگۆ      
/                                                                                                                            مارتن 

تکی سیاسیم                                                                                                                   دا بابه ڕۆژنامه  م دون له ریهم
                                                                                                                             .                      وه ر کورد خونده سه  له

                                                                                                                             /                                                     م  مریه
ر                                                                         سه ی شت بزانی له که زده بۆ تۆ حه.... ڕاست  به

.                                                                                                                            کورد 
/                                                                                                                            مارتن 
ت ،                                                                                                                         رڕۆژھه سه  م شت بزانم له که ز ده من حه

 .  یه و ناوچه ئه کانی سته ر دهژ  وه ته تی نه تایبه به
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/                                                                                                                            م  مریه                                             
......                                                                                                                       ئاگای   تۆ ئاوا به  که  من زۆرم پخۆشه

/                                                                                                                            مارتن 
                                                                                                                             جیھان دا ئستا                         له  ئاگابم چونکه  بت به ده

.                                                                                خراپی گۆڕاون  کان به ره پوه
/                                                                                                                  م  مریه

                                                                                                                              ره و پوه ستی ئه ده ش قوربانی ئمه  ڕاسته
.                                                                                                                            م  ئستا من لره  ین بۆیه خراپانه

.                                                                                                                            ببینم    یه و ڕۆژنامه کرێ ئه هڕاست د به
                                                                                                                             /                      مارتن 

                                                                                                                             .................                                                       وه دنیاییه به
ی یاری جگا............. ڕۆژه.........)....12(

  )12..........( یه وه ناوه.................بۆکسنه
  
  

  ندی        نوه  له.ن  که رکی بۆکسن راھنان ده کهریند یا ،چه  جگای یاری بۆکسنه
  

و  ست کردوه ده کشی بۆکسنی لهست درێ ده کاندا ئازاد نیشانده هر یاریکه
  ریکی     خه
  

  .    ڕاھنانه
  
  
  
  مه ی مریه وه ماه..............  وه شه)...........13(

  )13...........( یه وه ناوه............
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ریکی  و خه یدا دانیشتوه که ژووره  نھا له ته م به مریه.  مه ی مریه هو ماه
  ی   وه خوندنه

  
  .  رگرتوه ڕبواری وه  له  که  یه که کتبه

  
  
  یه وه ناوه............  ی ئازاده وه ماه............     وه شه)...........14(

) .........14(  
  
  

گفتوو گۆ  و  دانیشتوون  وه اوڕێ ی پکهئازاد و ڕبوا ری ھ.   مای ئازاده
  ن  که ده
  
  

  /ڕبوار                                                     
                      

  یزانم کچکی زۆر باش  ی من ده وه م  ئه به                            
                                  

  نده رچه ، ھه  نهکانی جیھا و ئاگاداری گۆڕانکاریه دیاره                            
  خزانکی   له
  

  . داخراودایه                            
  

  /ئازاد                                                     
  

  یانناسن؟  چۆن ده  کاك ربوار ئوه  باشه                                 
  
  /ڕیبوار                                                    
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   ئمه  یه و شووقه ناو ئه  ڕاستی کات ھاتنه به                              
  
                                                                             نده رچه دان،ھهتیمان زانیمان کوردن یارمه  که
  .بت م نه نھامریه ن ته ویش ناکه تکه  ز به وان حه ئه
  

/                                                       ئازاد                                                 
.                                                                         بۆ ئره  وه ڕته گه ناسینتان ده  واته که
/                                                                                                                            بوار ر

                                                                                                                               وی                   ند جارك له بندڕه م چه ، به  به
                                                                                                 ،                                          مان کردووه م دا قسه ڵ مریه گه له مان که نھۆمگه

ڵ دا بوو                                                                                                                      گه چناریشم له  که جاران   جارك له
                                                                                                                             ر مژووی                       سه  پرسیاری کتبکی لکردم له

                                                                     خوندنگا  ویست له کورد ،بۆ ڕاپۆرتکی ده
.                                                                                                                    یدا کرد  داوایان لکردبوو،منیش بۆم په

/                                                                                                                            ئازاد 
ڵ                                                                                                                             گه و بوونتان له ھۆی تکه  بۆته  وه ئه  دیاره
                                                                                                                             .            م  مریه

                                                                                                                             /                          بوار ر
                                                                                                                             کات                                        ز ده زانیم حه  وه وه م له ، به  ڕاسته  وه ئه

یدا                                                                                 ندێ کتبم بۆ په منیش ھه  ،بۆیه  وه تهبخون
.                                                                                                                            رگرێ  وهسوودی ل   کرد که
/                                                                                                                            ئازاد 

رکی باش نیم و زۆر                                                                                                            ڕاستی من خونه به
 .  وه خونمه م ده که
 

  /بوار ر                                    
  

  ك  و یهك س وه موو که ھه   رجنیه مه                        
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  بت،  وه خوندنه  زی له یان حه  وه بخونته                        
  

  .  ری بۆکسنهیا  زت له تا تۆ حه وه ئه                        
  

  /ئازاد                                    
  

  .  استهزۆر ر  مه ئه                         
  

  /بوار ر                                  
  

  کات ، مرۆڤ درۆ نه  یه وه گرنـگ ئه                         
  

  سکی کات و که نهکیی پشل ئازادی خه                           
  

  .فا بت وه به                           
  

  /ئازاد                                  
  

  .بینم  مدا ده مریه  له  یه و دیارده  منیش ئه  راسته                           
  

  /بوار ر                                         
  

  ؟ ..............چۆن                            
  

  /ئازاد                                                
  

  ،  و کچه ئه  دیاره  وه م دانیشتنه که یه  ر له ھه                           
  

  .بکاتڵ خۆی گه وت درۆ له یه نا                          
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                         وه که یه ك به یه بۆ ماوه  ی که وه لهگرم  دادهمن پ    

  
  ن و  قبوڵ ناکه  وه ئه  ت مای ئمه مدا ده وه  له ،بین                          

  
   و چوار چوانه موو ئه کجار ھه یه منیش ناتوانم به                         

  
  .بشکنم                         

  
  /بوار ر                                                 

  
  ی ؟ بۆ داوای ناکه  با شه                            

  
  /ئازاد                                                  

  
  مکی  من  ھشتا ھیچ وه  زانی که خۆت ده                            

  
  کی  یه دا و پاره م ووته له  گرتوه رنه وهم  وه مانه                           

  
  .م  نابهوتۆش شك ئه                            

  
  /بوار ر                                              

  
   قورسنین  نده وه کانت ئه ردوو ھۆیه ھه                            

  
  .وێ تهر خۆت ب گه ئه                            

  
  /ئازاد                                               
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  بوار ؟چۆن کاك ر                               
  

  /بوار ر                                              
  

  کی زۆری  یه پاره ، ی که دهپش دا تۆ دیاریی  له                          
  

  م ودواتریش م یارماتیتبده ناوێ،منیش ئاماده                          
  

  می کرێ وه و ئه ھزه ت زۆر به که تی کسه بابه                          
  

  توانی  بوو ده ش نه مه ر ئه گه ن،ئه تیفت بده پۆزه                          
  

  ربگریت ، ی  وهزانیمی خ م وه ر مریه سه له                          
  

  . کشه  ی به یکه ئیتر بۆ ده                          
  

  /ئازاد                                              
  

    ال ئاسان کردم منیش پم باشه ت زۆر  که کاره                           
  

  . وه مه بکهل بیری                           
  
  
.....................   دووکانکه..............   ڕۆژه............. ).15(

)                                                                                                                    15.............( یه وه ناوه
کی دن  تی ، خه یهبردن ڕوه یکی بهر خه د  حمه ئه.  رنت کافیه دووکانکی ئینته

  چن   وده
  .   دیاره  پوه وامی  رده بهجموجووکی    
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............ ..  یه رتاشخانه سه............  ڕۆژه) ............16(

)                                                                                                                     16................( یه وه ناوه
نی   مه ته  یه)ماریا(ناوی   ندیدا که ردی ھۆه ستی کچکی قژ زه رده به ئازاد له

)28              (                                        
.                                                                                                                              ریکی قژ تاشینه خه.  ساه

                                                                                                                             /                                                           ماریا 
  ی ؟ که یاری فیتنس ده  دیاره  ،  شت جوانه له
  

                      
                                                                                                                             /   ئازاد                                              

 .... ریکی یاری بۆکسنم  خر خه سوپاس،نه
                   

/                                                                                                                            ماریا                                             
 یر سه  زم له یش زۆر حهمن.....ئۆ.....   ڕاسته به
 

.                                                                                                                            چم بۆ بینینی  تی ،زۆرجاریش ده کردنیه                  
/                                                                                                                            ئازاد 

.                                                                                                                              ادهناوم ئاز....... ناسینت خۆشحام به
                                                                                                                             /                                           ماریا 

.                                                                      ناوم ماریایه........ ھا  روه منیش ھه
.                                                                                                                    تبینم ؟ ده  لره  م جاره که یه

/                                                                                                                            ئازاد 
م                                                                                                                            به....   ئره  م دمه م که ، که ڕاسته
                           

  
بینم ؟                                                                                                                        ده  تۆ لره  م جاره که منیش یه                      

/                                                                                                                            ماریا 
 م                            م، به بت لره ش مانگ ده بۆ شه  وه ئه
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بیفرۆش ،ئیتر نازانم                                                                                                           مایه ته ی به که نه خاوه                     

نا                                                                                                                           ..وت یان  دهیکێ منی ده  ککی تازه یه
  .  سه و که هر ئ سه  وته که ده  وه ئه

                             
                                                                                                                             

                                                                                                                             /                                                    ئازاد 
....                                                                   چ  ست نه ده ت له که ی ئیشه وھیوایه  به

/                                                                                                                            ماریا 
........                                                                                                                     زۆر سوپاس 

......................................                                                                                       ر قژ بینی ئازاد  سه له  وامه رده ماریا به
وتك  رگای مزگه م ده دهر به......  ڕۆژه) .............. 17(

  )17.......( یه وه ره ده............
                                                   

دن   وه کتبی قورئانه مندان کچ و کوڕ به  وتکه ی مزگه وه ره رگای ده م ده رده به
                                                        خۆیان                                                            

  ی قورئان ، عایشه وه دا بۆ خوندن و فر بوونی خوندنه که وته مزگه ن به که ده
ی                                                                                                                          

به نو  کا و خۆی ده ناوه  وه سنگییه به میش کتبکی قورئانی خوشکی مریه
   .وتا  مزگه
        

  یه وه ره ده............. قامکی گشتی  شه.................   وه شه) ........18(
)............18                                                                        (                                                 

  شاندایه  رزشی له کی وه بینین ،جانتایه قامکی گشتی ده ر شه سه ئازاد له     
نگاو                                                                                                                          ھه
مۆبل                                                                                                                          له په  نگاوك به ند ھه ،پاش چه  دایهکی قوو یه وه بیر کردنه  ت و لهن ده
.                                                                                                                            فون کردن  له ته  کات به دهست ھن و ده رده ی ده که فونه هل ته
...........   بوارهمای چنارور.............   وه شه) ......... ..19(

                                                                                        )         19..........( یه وه ناوه
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  کا له رگ ده و بهتکی جلی مارک یکالمهیری ر چنار سه.  مای چنارو ربواره
                                                ھۆی                                                                       

مان ژوور ،پاش                                                                                                      ھه  له  فوونه له ی ته وه م دانه ریکی وه بواریش خهدانیشتن ر
نیش  نیشت چنار و داده ی ته که فه نه ر قه سه  دته کردنفون له ته  وونی لهب واو ته

                                                                                                                            .
                                                                                                                             /   بوار ر

                                                                                                                             ت                      یو پرسیت و ده وای ده اد بوو ھهئاز  وه ئه
                                                              وه که یه ك به یه ازی نابت بۆ ماوهم ر یهمادام مر

.                                                                                                             م  داوایکه  یه وه ر ئه رم ھه سه بین ،چاره
رو ،خۆتان                                                                                                                     به  مه خه تان ده رکه و ئه ئه  بۆیه

کیان لداوای   رگرن و بچنه وهکات                                                                                                                            .
/                                                                                                                            چنار 

                                                                                                                             .                   ھن ین ده ک بکه یهرچ بۆ ئازاد ھه
                                                                                                                       /                                                                     بوار ر

کوردوستان دراوسمان                                                                                        مای باوکیشی کاتك له
                                                                                                                                      ویان تکه  زی به ك حه موو دراوسیه بوون ھه

                                                                                                                                                              .                  بوونماکی چاك  نده وه کرد ، ئه ده
/                                                                                                                            چنار 

  م که فوونیان بۆ ده له ، ته یهیانی زووتر نی به له
                                                 

  .چین بۆ داوای  ده                       
     
  
  نو بازاڕه................  ۆژهر)............... 20(

)                                                           20......(  یه وه ره ده.....................
  م له مریه. ن  ن ،دووکان و بازاڕ کراوه که بازاڕ ھاتوو چۆ ده  کی له خه

ندی                                                                                                                      نوه
.                                                                                                                            رگی مندانا  دووکانکی جل و به  کات  به وێ و خۆی ده که رده دا ده که که خه



   

 

21

                                                                                                                
  یه وه ناوه.....................   مه ی مریه وه ماه.............  ڕۆژه) ........21(

).......21                                                                            (                                           
مك                                                                                                    ، پاش که کۆتایی نوژکردندایه  ژووری نووستن له م له ی دایکی مریه فاتمه

ر پ و                                                                                                                        سه  سته ده ھن ، ھه ی ده که نوژه وعا کردن و کۆتایی بهد به کا ستده ده
ی نگ ده. ی نووستن  ر جگه ژر پشتی سه  یخاته کات و ده د ده قه  که رماه به
رگا                                                                                                         ده

.                                                                     چ ده  که ی ژووره وه ره و ده ره به  ،فاتمه دێ  وه کردنه
  یه وه ناوه.......... ...  مه ی مریه وه ماه..............  ڕۆژه) ........... 22(

) ......22                                                                                                        (
  یکی خواردنی پیه ند کیسه ج چه ره فه.  مه مای مریه ی  ژووری چشتخانه

                                                                                                ر                          سه له
.                                                                                                   ژووری  چشتخانه  دته  ،فاتمه ن دایده  که مزی نان خواردنه

/                                                                                                                              فاتمه
....                                                                                                                           وه ته ت ھناوه میوه  که رێ پیاوه ئه
/                                                                                                                            ج   ره فه
ی ؟                                                                                                                           که ر دهم بۆ پرسیا ت ، به  ئافره به

                                                                                                                             /                                            فاتمه
                                                                نھۆمی     له  ی که چناره بواروو ر مای ئه

                                                                                      .                                     من،  دن بۆ مامان    دووه
/                                                                                                                            ج  ره فه

                                                                                                          ھیچ                                          ؟ خۆ ئمه  دن بۆ ئره مانایچی 
.                                                                                                                              یهیاندا نی گه کمان له یهو تکه

                                                                                                                                                         /                    فاتمه
                                                                                                                                                   ...........                                          بم چی نازانم  ال وه
                                                                                   /                                                                        ج  ره فه

.                                                                                                  با  رحه کوجا مه  وانه و ئه ئمه.......   یره سه
..............   ی یاری بۆکسنه جگه..........  ۆژهر).............. 23(

)                                                                                                                23....... (  یه وه ناوه
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  اھنانی یاری بۆکسنهریکی ر رك خه ڵ راھنه گه ،ئازاد له  اریگای بۆکسنهی
ندێ                                                                                                  ،ھه

                                                                                                                             .       دات  گرێ و تبینی ده ایدهی ر که ره جار راھنه
  یه وه ناوه................   مه ی مریه وه ماه.........  یه ئواره) ......... 24(

) ..........24  (                                                                                                                     
م پانتۆڵ و بلوزی                                                                  مریه. ی خۆیانن  که ژووره  ی خوشکی له ڵ عائشه گه م له مریه

ریکی  خه  زرۆوه تامه زۆر به  عائشه  ربۆیه ،ھه کیوه  بۆ عائشه نوی  
                                                                                                            ی          وه کردنهتاقی
.                                                                                                                               کانه تازه  جله

                                                                                                       /                                                                                           م  مریه
ی                                                                                                                   که زده ، حه  رته به  پ به  زۆر جوانه

                                                                                                       .                                                رکه به له  مانه ئه یانی بۆ خوندنگا  به
..............................                                                                                                کا می خوشکیا   ده مریه  ش به هباو  عائشه
/                                                                                                                              عائشه

                                                                                                                             .....                             م  مریه  زۆر سوپاس داده
                                                                                                          /                                                                            م  مریه

گیان   عائشه یاخوا پیرۆزتب                                                                                                          .
/                                                                                                                              عائشه

م بچم بۆ                                                                                                                      که ز ده م من زۆر حه مریه  داده
.                                                                                                                              که مه له یت په ر ده کردن ، تۆش ھه له مه

                                                                                                                             /            م  مریه
                                                                                                                            م                                       ت قسه ڵ مامۆستاکه گه وتی له ی پم نه ئه

  دا باوکم و                                                     دهو رچۆنكب ھه ، ھه کردووه
.                                                                                                                             رازیبکادایکم                        

                                                                                                                             /                            عائشه
                                                                                                                             م ؟                                                            مریه  ی داده ئاخر که ده

                                                                                     /                                                                                            م  مریه
ش                                                                                                                     وه ل ناکرێ ،دوای ئه په له په  به  وه ئه

ی ئستا                                                                                                                       ده...... زان ت ده مامۆستاکه
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                                                                                                          .                                                                                کانت بگۆڕه جله
کانی  ڕینی جلهبۆگۆ دا ی خوشکیده تی عائشه یارمهم  مریه

                    ........................                                                                                                                                
..............   بوارهری چنارو وه ماه...........   وه ،شه) .............25(

)                                                                                         25....(  یه وه ناوه
.                                                                                                                            ن  که فون گفتووگۆ ده له ته ڵ ئازاد به گه  و له ژووری دانیشتنه  بوار لهر
                                                                                                                             /                          بوار ر

                                                                                                                         و نانکیشمان                                                        کوڕی باش  با بھاتیتایه
                                                                                            تا ئمه  خوارد ،دانیشتیتایه ده  وه که یه به
.                                                                                                                              وه ڕاینه گه ده
بوار  می ر ب ، وه نگی ئازاد ده ده  مان لهگو  وه که فوونه له ھۆی ته به
.                                                                                                                               وه داته ده

/                                                                                                                            ئازاد 
اھنانی                                                                                                                      ر  ب کاك ربوار له بواتھه
                                                                                                                             .                                                        بووم بۆکسن

                                                                                                                   /                                                                                  بوار ر
ھنی ،توو                                                                                                              کوڕی باش ئیتر تۆ ژن ده

.                                                                                                                              بنه  م بۆکسنه ری خۆت واز له سه
/                                                                                                                            ئازاد 

                                                                                                                                 وه ھنانهژن  کی به ییهند یوه په چ  وه ئه
                                                                                                                             .                                      یه ھه
                                                                                                                    /                                             بوار ر
                                                                             نیه  ندی پوه یوه ی په که ستدهار

 ر تکشکانی سه له م بۆکسن  به
         

.                                           وی که رده ت سه که ره رامبه ی بهی الشه                         
                                               ساغی                                        به  موو کات گۆزه ش ھه وه ئهدوای
ئ کوڕی باش بۆ                                                                                                              .......   وه ڕته ناگه

.                                                                                                                              تر بکهرزشکی وه
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/                                                                                                                            ئازاد 
...                                                                                                                          بنیین    هو بوار با جارێ واز لهکاك ر

                                                                                                                             /                                      بوار ر
                      ئستا کات                                         .    ببووره... گیان   کاکه  باشه

                                                                                            ب       ، دهم   که ده گه ت له  یانی قسه ،به  نگه رهد
                                                                                                                                                            .                       بۆین

    یه  وه ره ده..................    قامکه شه..........  وه شه) ................26(
).............26                                                                                                                    (
  دیاره.  ڕوا و ده  شاندایه  ی له که شییهرز انتای وهبینرێ ج قامك ده ئازاد له شه
                                                                                                ئستا     

و  یه وه سته ده ی به که مۆبله  ر بۆیه ،ھه  وه بۆته فوونکردن   له ته له
                                                                                     و       وه تهنیکوژ ده
                               نگی مۆبل              ده دا  م کاته ڕۆیشتن ،    له  له   وامه رده به  و  وه گیرفانیه   یخاته ده
ی  که و مۆبله با ست بۆ گیرفانی ده ی ئازاد دێ ، ئازاد ده که فوونه له ته
ھن و                                                                                               رده ده
.                                                                                                                              وه بداتهم وێ وه یه ده
  یه وه ناوه...........   نو ئۆتۆمۆبیلکه...........   وه شه) ........ 27(

)...............27                                                                                                                        (
  که ئۆتۆمۆبیله  ،دیاره  ناوه  وه گویه فونی به له و ته نو ئۆتۆمۆبیلکه  ماریا له

ئیش                                                                                                                         
  .                                          ستاوه وه  ر بۆیه ناکات ھه

/                                                                                                                            ماریا                                                 
                                                                                                                             ......                  ت باش ئازاد  ئواره

.                                                          ی ماریاوه که فوونه له ی ته ڕگه  له نگی ئازاد دێ ده
/                                                                                                         ئازاد 
......                                                                                                                       ت باش ماریا  ئواره
/                                                                                                                            ماریا 

                                                                                                                             ب                                               ر کاتت   ھه گه هم ئ که ز ده حه
.                                                                                                                            وه  ره ده  بچینه  وه و پکه مشه ئه
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  هی وه ره ده.....................   ڕگاو بانه...............   وه شه) ........28(
) .............28                                                                                                                   (

ی  که رزشییه ئازاد جانتای وه.  کانی الی مای ئازاده ك و کۆنه ڕه گه
                                                                                      و                                      یه وه شانه به
.                                                                                                          فون  له ته به  کردنه  ریکی قسه نگاونان و خه ھه  له  وامه رده به

/                                                                                                                            ئازاد 
.......                                                                                                                      و  مشه ئه  یهکاتم نی  ببوره

..............                                                                                                               بت  می ماریا ده وه  گومان له  وه ی ئازاده که فونه له ی ته ڕگه له
                                                                                                                             /                                ماریا 
                                                                                                                             ......                                                          تربۆ کاتکی  واته که  چاکه

.                                                                                                               کی خۆش  یه ئواره
/                                                                                                                            ئازاد 
 ......شبۆ تۆ  کی خۆش یه ئواره

  
...................   مه مای مریه.........   وه شه) ...............29(

                                             )                                                                        29............( یه وه ناوه
                                                                                                                 ما           ك و باوکی مریهڵ دای گه  بوارو چنار لهر.   مه ژووری دانیشتنی مای مریه

.                                                                                                                            د ج  به  که ن و ژووره ن بۆ دادهم چایا ن ،مریه که ووگۆ دهدانیشتوون و گفت
                                                                                                                             /                  ج  ره فه

                                                                                                                             .                                     یه لره  مکه ده  و کوڕه رمووت ئه فه  باشه
                                                                                                     /                                                                                            بوار ر

...                                                                                                                          بت  چوار ساك ده....   به
/                                                                                                                            ج  ره فه
م                                                                                                                             ی له وه می مانه چۆن تائستا وه  ی باشه ئه

؟                                                                                                                              رتووهگ رنه وه  ووته
                                                                                                                             /                          بوار ر

                                   ی                               گه به و  ھزه شی به که ڕاستی کسه به
                                                                             .    رگرت  می وه م ھاکا وه به... زۆریشی پیه

/                                                                                                                            چنار 
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                                                                                                                              .ڕزه و به رخۆ سه تا بی کوڕکی له خوا ھه به
/                                                                                                                              فاتمه

؟                                                                                                                            ....   ژ کردندا چۆنهرستن و نو ڵ خوا په گه له
                                                                                                                             /                                    چنار 

 . ویژدانه و زۆر به ترس و موسومانه خوا ده  له
                            

د  حمه مك ئه ش کهبت و پا ده  وه رگا کردنه گی دهن ده  دا گومان له م کاته له
                                                                                             کا   خۆی  ده

                                                                                                                             .                                                                        ژوورا  به
.....................   مه مای مریه.............   وه شه) ........... 30(

                                                                                                      )             30............(  یه وه ناوه
  وه گته ده  م چیرۆك بۆ عائشه ،مریه  یه م و عائشه ژووری نوستنی مریه

                                                                                                                    له  ،عائشه
.                                                                                                                               هوتو ی خۆی پاکه که ر جگه سه

/                                                                                                                            م  مریه
  یان دوو رمۆزک ك تهموو ڕۆژ ھه

                                                                                                                  
                                                                                                                                                                   وه ڕواته فرۆش و ده ده  چلووره رمۆز ته

.                                                                                                                دایکی  به دا ی ده که ما پاره
                                                                                               /                                                              عائشه
                                                                                                    ؟                                                              یهچیرمۆز  ته  باشه

/                                                                                                                            م  مریه                                             
                                                                                                                                                ی وورهچل  که  یه قوه  و قاپه رمۆز ئه ته

                                                                                                                                                 وه                   تهتو ی نه وه پارزن بۆ ئه تیا ده
                                                            /                                                                          عائشه
؟                                                                                                                            ......   یهخۆی ناوی چی  باشه
/                                                                                                                            م  مریه

  ..... یه ناوی کورده
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                                                                                                     /                                                                                                عائشه
.                                                                                                                              یه ناوکی خۆشی ھه  ئای که

/                                                                                                                            م  مریه
زۆر دی                                                                                                                        ی کورده م کاره دایکی به

مردی                                                                                                                         ی نه وه ئه ر به  بت ،له دهخۆش
                                                                                                                             .                     ن هدتی ب تا یارمه  وره کوڕی گه  و نه یه ھه

                                                                                                                      /                                                                               عائشه
......                                                                                                       کردو ئه ی دایکی بۆ کاری نه ئه

                                                                                                                                            کا؟        کوا منداڵ کا رده
                                                                             /                                                                                   م  مریه
             خۆشی                                                      شی نها تووکارکردن له   دایکی
                                                                                                                                کوردوستان                    ش له وه ی ئهدوا بووبو

                                                             کا       ژاری، مندایش ئیشده ر ھه به  له
                                            و                                                  شهم ی ئستا ئه ده...... کان  وره ك گه وه

.                                                                                                                             وه واو بوو ،ئیتر کاتی خه مان ته که چیرۆکه
/                                                                                                                              عائشه

 .  کهی توخوا تۆزکیتری لباس ده
  

/                                                                                                                            م  مریه                                        
                                                                                                                                م ،                                            تریت بۆ باس ناکهوی ی ئه کهر واب گه ئه
                                                                                                                             .      وشاد  شه... وه ی بخه ده
  ی ئازاده وه ماه.............   وه شه)............ 31(

)                                                                                                                    31..........( یه وه ناوه..................
و  داناوهمی خۆی  رده ی به که ر مزه سه کی له یه ،ئازاد بیره  مای ئازاده

                                                                                                       .           وه خواته ده
ی و  که فونه له بۆ مۆبل ته با   ست  ده فون  بۆ ربوار بکا، ده له وێ ته یه ده
                            ست                                                                                             ده
  قسه  وه رخۆیه به له...  وه بته دهشیمان م په یدا،به که فونه له هت  ژماره  ن به ده
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.                                                                                                                               کا ده
/                                                                                                          ئازاد 

ر                                                                                                                             گه ئه  ی باشه ئه.... نگه دره...نا....نا
فونیان                                                                                                                        له ته  ر بوایه یان دخۆشکه که مه وه

........                                                                                                                     کردم  بۆ ده
پ   م له ، به فون بکا  له وێ ته یه ی و ده که هبۆ مۆبل با دهست دیسان   ده

شیمان                                                                                                               په
.                                                       که فه نه ر قه سه  داته دهف  که و مۆبله  وه بته ده
  
  یه وه ناوه...............   مه ی مریه وه ماه............  ڕۆژه)........32(

)..............32                                                                                                                   (
ڕوات بۆ  کات و ده ده    خواحافیزی     کاو دایکی ده  ماچی  عائشه ژووری چ

                        .                                                                                      قووت
ر                                                                                                                            سه ژوورێ له  جی مردی دته ره ،فه  ریکی چا  تکردنه م خه دایکی مریه  فاتمه

م  دا مریه م کاته می ،له رده به  خاته ك ده چایه  نیش ،فاتمه ك داده کورسییه
                                                                                         وێ                                    یه ده

 .کات  م باوکی بانگی ده به  وه ره بوات بۆده
  

/                                                                   ج  ره فه                                            
............                                                                                             ره وه  م ئا  تا ئره مریه
........................................                                                                                     خ  تبه م دت بۆ ژووری مه مریه
/                                                                                                                              فاتمه

......                                                                                                                       شتك بخۆ   دانیشه
/                                                                                                                            م  ریهم

                                                                                                                             ؟                  یت باوکه چی ده........  برسیم نی یه
                                                                                                                             /                                                                   ج  ره فه

                                                                                       یه ندیت ھه یوه نابت ھیچ په پم ب جه  باشه
و داوایکردویت                                                                                                                 م شه ی ئه م ئازاد ناوه ڵ ئه گه له

/                                                                                                                            م  مریه
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.                                                                                                                            خر  ووتم نه  وه مم دایته ویش وه شه  باوکه
                                                                                                                             /   ج  ره فه
                                                                                                                             ؟                                            ....داوات   ی بۆ ھاتۆته ئه

                                                                                                                 /                                                                            م  مریه
.                                                                                                 س  و به زانم کوڕکی باشه ده  نده وه نھا ئه ته

/                                                                                                                              فاتمه
؟                                                                                                                            ..م  ھا  مریه.....عنی چی  یه  مه ئه
کات  داخول ده ر ته کسه دت و یه  وه و دیوه د له حمه ئه

................................  
                                                                                                                             

                                                                                                                             /                      د  حمه ئه
                                                                                                                             ..                                           ھا..... ناسی  ده  و کوڕه کوێ تۆ ئه  له  باشه

؟                                                                                                ...ھا ....   کوێ بینیوته  ی له ئه
/                                                                                                                            م  مریه

کوێ بینیومه و                                                                                                                 له  ك نی یه یه له سه یان مه وه ئیتر ئه
                                                                                                                              .یناسم  چۆن ده

/                                                                                                                            ج  ره هف
                                                                                                                                         ره تیوی به ی کچه ھه  ك نی یه یه له سه چۆن مه
...                                                                              پم ب..... ھا.......

/                                                                                                         م  مریه
مای کاك ڕبوار ،کتبکم ال ھنا بوو  بۆم                                                                                      له

.                                                                                                                            وێ بینیم  ،له وه برده
/                                                                                                                            ج  ره فه
                                                                                                                              م مولحیدانه مای ئهھاتوو چۆی   مه ئه...ھا...ی  ھه
                                                                                                                             .                                                ب  ده ی ب ئه ھه...ی که ده
                                                                                                              /                                                                            د  حمه ئه
و                                                                                                  الی ئه ك جاری تر ببینم بچی به با پت بم ،یه ده

.....                                                                                                                        م  که زانم چیت لده ،خۆم ده  یه ماه
/                                                                                                                            م  مریه
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ھا ؟                                                                                                                         ....ی  که ده چیم ل
  هو کاته رز ده ست به کی ل دات ده یه وێ زله یه د ده حمه ئه

                                                                                                  ...........................
                                                                                                                             /                                                    ج  ره فه
خاتری                                                                          به  بیکه  م جاره ئه..... ی کوڕم  که نه

.                                                                                                                            خۆم 
.                                                                                                                            ی ماڵ  وه ره ده  چته ده  وه ییه توڕه  و به له په گریان وبه کات به ست ده م ده مریه

                                                                                                                 
  یه وه ناوه..............   یه وانگه له مه..........   ڕۆژه) .......... 33(

)..................33                                                                                                                  (
  ته و ب تاقه ك دانیشتووه ر کورسییه سه و له  یه وانگه له مه  له  عائشه
ی                                                                                                                   ه،منداکانی ھاوڕ

ش جل  کردنن ،عائشه له ریکی مه و خه وه و خۆیان ڕووت کردۆته دیان خۆشه
                                                              رگ و                                                      وبه
  ی دته دا مامۆستاکه م کاته کات ، له یری ھاوڕکانی ده و سه ردایه به  چکی له له

و                                                                                                           وه الیه
  .ی دا  گه  له  گفتووگۆوه  وته که رو شانی دا دن و ده سه ستك به ده
  

/                                                                                                                          مارخۆت                                               
دم بۆ                                                                                                                         م زووانه ، به عائشه  به دگران مه

م  ڕازیان                                                                                                                     ده وده الی دایك و باوکت ،زۆر ھه
                                                                                                                              ی ،چونکه بکه  له مه  یستهتۆ پو  ،که..  م بکه
                                                                                                                             .                                  و زۆر پویسته ی خوندنه وانه

.                                                         کات  کاو ماچی ده مامۆستا ده  ش به ر پ و باوه سه  سته ده ھه  عائشه
/                                                                                                                            عائشه

؟                                                                                                                            ........مامۆستا گیان  ڕاسته به
/                                                                                                                            مارخۆت 

میش دا                                                                                                                        ڵ مریه گه ،له...  ڕاستمه  به  به
                                                                  ...  م کردووه قسه
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..............   مای چنار وڕبواره..............   ڕۆژه)........... 34(

)                                                                                                                   34.........(  یه وه ناوه
یان ئازادو ڕبوارو چنار دانیشتون   که ھۆی دانیشتنه  ،له  نارو ڕبوارهمای چ

ب -                                                                                                                         
                                                                                                                             .                    ریکی گفتووگۆن  و خه دیاره  تیان پوه تاقه

                                                                                                                             /                                               ڕبوار 
....                                                                          جوغرافیا گۆڕاون  نھا به ته  مانه ئه
و                                                                                                               می  نی یه وه  یه س ھه ھا که نده نا چه ده

                                                                       - می  وه  که ر کچه سه یان له....  ژنی ھناوه
                                                                                                                             .                      رگرتووه ی خزانی وه وه مانه                           

                                                                                                                             /                                                          ئازاد 
،                                                                                   مم نی یه من کاتی خۆی پم گووتن من وه

.                                                                                                                              قورسه  وه ر ئه به له
/                                                                                                                            چنار 

ی                                                                                                                             وه د ئه قه به  م نی یه وه  له سه بوات ب مه
.                                                                                                                            کرد  ردنیان دهوان پرسیاری نوژ ک ئه

                                                                                                                             /                                ڕبوار 
                                                                                                                                                                             به  یان کردووه که  ردوو خاه وان ھه نا ئه

.                                                                                                                ن  ده م نه ی مریه وه ھۆی ئه
/                                                                                                                            چنار 
م نوژ                                                                                                                        که ی یه جه ره ده  م به به.....   ڕاسته
.....                                                                                                                          کردنه
/                                                                                                                             ئازاد
                                                                                                                             ،                       کا مسومان نی یه ی نوژ نه وه بۆ ئه

م                                                                 کات به نوژو ڕۆژوژ ده  یه ك ھه خه
.                                                                                                                     کاو ویژدانیشی نی یه درۆ ده
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/                                                                                                                            ڕبوار 
 کان له سه ت سه یری مه ڕواه نھا به وان ته ئه
  

.                                                                                                                            ن  که ده                            
/                                                                                                                            چنار 

.                                                                                                                            ت  و چی ده ئه  مه م کاك ئازاد گرنگ مریه به
/                                                                                                                            ئازاد 

یووت من                                                                                                                       هو د ئه.  کاك ڕبوارم وتووه  زووتر به
                                                                                                                             ندیم                               یوه وان په ی ئه وه ره ده ،ناتوانم له کاتم نی یه

مای باوکم زۆر توندو تیژن  ،                                                                                بت ،چونکه ھه
  .دواکردنی مان کرد له له ش بوو په وه ر ئه به  ر له ھه                         

  
                                                         

/                                                      ڕبوار                                                   
ڵ                                                                                 گه  له  بۆ چوونی من ئازاد خۆت قسه  به

.                                                                                                                              باشتره  وه یته م بکه مریه
/                                                                                                                            ئازاد 
.................                                                                                                              ڕاسته

...............   مه ی مریه دائره.... .........  ڕۆژه)............35(
)                                                                                                                       35...........( یه وه ناوه
انی دا                                                                                                                       ر ش سه ی به که شه ڕه  و قژه  ی خۆی دانیشتووه که ژوره  له  دائره م له مریه

دا مارتن                                              م کاته ،له  دیاره  وه موچاوییه ده  تی به م ب تاقه خوارێ ،مریه  ھاتۆته
ڕوات                                                                                         م دا  ده الی مریه به  یه وه سته ده ی به قه ره  وه رێ کۆمه ده  وت بچته یه ده
.                                                                                                                              ته م ب تاقه بین  مریه ده

/                                                                                                                            مارتن 
                                                                                                                             کانت   ر لوه سه نین له مۆ پکه م ئه مریه  چی یه
                                                                                                                             .                                                              ت دیاریت  ب تاقه....   تۆراوه

/                                                                                                       م  مریه
رمام بووب،                                                                                                                   چت تۆزێ سه ده وه له....  ھیچ نی یه
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.                                                                                                                              مك تك شکاوه م که الشه  بۆیه
/                                                                                                                            مارتن 

........                                                                                                                     یت  بکهت  ئیسراحه  وه ی بۆ ناڕۆیته ئه
                                                                                                                             /                                            م  مریه

  ..............  باشم شتکی وانی یه..نا...نا
                                                                                                                                                                                            

.......................   نو بازاڕه..............   ڕۆژه)............ 36(
)                                                                                                                    36.....(.......  یه وه ره ده

م  دایکی مریه  تمهچن ،فا ده و کی دن ن خه کان کراوه ،دووکانه  نو بازاڕه
                                                                                                            وێ، که رده ده

            چ  شتی تیاب ،         کش و  پیده دوای خۆیدا   راده به  کی  دوو پچکه جانتایه
  سای     ) 55(ن  مه خانی ته)  عیمه نه(موچاوی  ده  ق به ته ده    مووچاوی پ ده  له
  

  حموود دایکی مه
     

/                                                                                    عیمه نه                                                
                                                                                                             ج چۆنه ره خان ،کاك فه  چۆنی فاتمه
چۆنن،                                                                                                                          د وعائشه حمه ئه  توخوا کاکه

.                                                                                                                              م چۆنه مریه  ی داده ئه
/                                                                                                                              فاتمه

                                                                                                                                      خان ،ئوه  عیمه سوت نه رگت نه جه
                                                                                                                             کان باشن                                                          چۆنن،خۆشکور منداه

/                                                                                                            عیمه نه
و                                                                                                                             ری ئوه ی سه سایه  موویان باشن له ھه

...                                                                                                                            وه وره خوای گه
/                                                                                                                              فاتمه

.........                                                                                                                    .....بن  ده باش ئینشائه
                                                                                                                             /                                  عیمه نه
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                                                                                                                        بین بۆ                                                       م زووانه ماین به ته خان به  فاتمه
 ت یان بۆ شتکی تایبه م جاره م ئه التان،به

        
                                                                                                                             .....                                   دین، خواڕکی بخا                            

                                                                                                 /                                                                        فاتمه
                                                                                                   و،ئمه کاتك دن مای خۆتانه ر ھه
.                                                                                                                              هدی ساحبمایمان نی حه
کردنی خۆیان  گفتووگۆ  وامن له رده مانیش به هچن ، ئ کی دن و ده خه

                                                                                                               ..............
  یه وه ناوه................   زادهی ئا وه ماه..............   ڕۆژه) ....... 37(

)..........37                                                                                                                        (
                                                                                                                             و    ستاوه وه  پوه  ی به که ی ھۆه ره نجه م په رده به  تی ،له ی خۆیه که ماه  ئازاد له

.                                                                                                                کات  فون ده له ته
  یه وه ره ده ........  مه ی مریه رمانگه م فه رده به ........  رۆژه) ........... 38(
)38                                                                               (                                           

م                                                                                                                             مریه.  ستانی پاسکیله ،شونی وه  مه ی مریه رمانگه ی فه وه ره ی دهرگا م ده رده به
وێ  یه و ده وه کاته ی ده که و قوفی پاسکیله یه وه سته ده ی به که سکیلهکلیلی پا

                               وێ                                                                                      رکه سه
  ی له که فونه له ته با ست ده م ده ،مریه درێ ی لده که نگی مۆبله دا زه هم کات له

نو                                                                                                                        
ی  که سته ده بهو   وه داته فون ده له می ته وه ستکی ده ھن ،به رده ی ده جانتاکه

                                                                                             تری                            
.                                                                                                                            نت  ده  پوهپا  که پاسکیله

/                                                                                                                            م  مریه
م                                                                                                                             که سوپاست ده..... کاك ئازاد  به
.                                                                                                                              به...ی تۆ چۆنی  ئه
................                                                                                                             ....بیستین  ده  وه مه ی مریه که فونه له ته ھۆی نگی ئازاد  به ده
/                                                                                                                            نگی ئازاد  ده

تۆ                                                                                                                             خت له ی زه وه ر ئه به ن ،لهم خا مریه
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                                                                                                                                      وه داخه م به م ،ھاتین بۆ داوات به که نه
                                                                                                                             .                                                              بوون   ازی نهتان ر وه ماه
/                                                                                                       م  مریه

.                                                                                                                      یان  گه له  ییت دهچی.....کاك ئازاد   ببوره
  یه وه ناوه..................   مای ئازاده..............   ڕۆژه) ............. 39(

)...........39                                                                                                          (
و ھاتووچۆ  یه وه پوه  به ئازاد.  نی پشووه ری دیمه واو که ته  نه م دیمه ئه         

                                                                                                                          له کا ده
.                                                                                                                             کا ده  قسه   تی و یه گووه ی به که فونه له و مۆبل ته ی  که نوھۆه

                                                                                                                     /                                                             ئازاد 
م                                                                                       دا ھیچ ناوترێ ، بهوان ڵ ئه گه  له

چی ؟                                                                                                                         ی تۆ ده......گرنگ تۆی 
  یه وه ره ده.....................   گاو بانهر...........  رۆژه)........... 40(

)...........40                                                                                                                          (
  وه یه که پاسکیله پانانی  له  وامه رده م به همری.  کانی پشووه هن ری دیمه واو که ته
                                                                                                                     به
                                                                                                                               .کا  فونده له ی تری ته که سته ده ی و بهستك ده

                                        .                                                                                                      
                                                                                                                                   /                                                                            م  مریه

                                                                                                                             .             چی کاك ئازاد بم..نازانم 
بیستین  ده  وه مه ی مریه که مۆبله  نگی ئازاد له ده

                 ...................................                                                                                                                             
                                                                              /                                                                                            ئازاد 

                                                                                                                     وه الی منه وستی تۆ به چی ،ھهچۆن بی
.                                                                                                                              موو شتکه پش ھه

/                                                                                                                            م  مریه
                                                                                                                                                    چ       یڕاستی ھ م به که هزۆر داوای ل بوردن د

                                                                                                                             چ                             یو ناتوانم ھ  یهست مندا  ن ده شتك له
گای خۆت ومنیش بۆ                                                                        تۆ بۆر....... م بکه
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......                                                                                                                       گای خۆمر
  یه وه ناوه................   مای ئازاده..................   ۆژهر)...........41(

)............41                                                                                                                     (
وه  ڕوویه  تی به تاقهئازاد ب.  یه وه کانی پشه نه هدیم  ندی به یوه په  نه م دیمه ئه

                                                                                                                   ،  دیاره
                                                                                                                             .           کا ده  و قسه یه گووه  ی به که مۆبله
                                                                                                                             /                                 ئازاد 
                                                                                                                          ......                                               م  به....... ؟چیی تۆ ئه....... چۆن 

  ..........ی  ئاخر ئه.......  ڕاسته به
  

ر  سه  وته که ده  ورده  دا ،ورده یه وه م دانه م وه کاتی ئه له  یه پوه  ئازاد به
و                                                                                                                          که فه نه قه

.                                                می  رده ی به که ر مزه سه  داته دهی ف که نیش و مۆبله داده  وه بزارییه زۆر به
  
  یه وه ناوه...... .....  یه عائشه خوندنگای.......... ۆژهر) ............. 42(

......).42                                                                                                                     (
                                                                                                                          نھا عائشه ته نو یان دا به ن ،له که دهدرێ یاری نیشانده  مندانی ھاوڕی عائشه

ی                                که ر کورسی و مزه سه دا له که سوچکی پۆله و له ردایه سه رپۆشی له بت سه نه
ی مامۆستا )مارخۆت. (تی یه وه ریکی کۆکردنه و خه ره سه  شتی له کۆمه

                              وێ                                                                                      که رده ده
.                                                                                                                              چت بۆ الی عائشه و ده  یه وه سته ده کی به یه و  نامه

/                                                                                                   مارخۆت 
باوك ودایکت                                                                                                                    هدب  یه م نامه ئه  عائشه
یانی دوای                                                                                                                     بن بهی ئاگادار وه بۆ ئه

تی                                                                                                                            تایبه تان ،به وه ،دم بۆ ماهواوبوونی خوندنگا  ته
.                                                                                                                            م  هک ڵ باوکت ودایکت ده گه له  قسه

                                                                                                                             /                                               عائشه
؟                                                                     ............... مامۆستا   ڕاسته به

   وه یه ناو جانتاکه  یخاته گرێ و ده رده مامۆستا وه  له  که نامه  عائشه
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                                                                              .....................                                                                                    
/                                                                                                                            مارخۆت 

                                                                                                                              له ی داھاتوو مه فته ی ھه و ھیوایه به
                                                                                                                             .   ی  بکه

کات  مامۆستا ده  ش به باوه  عائشه
....................................                                                                                                          ...................

  یه وه ناوه............ یه  وه کار دۆزینه ی نووسینگه........  رۆژه)..........43(
).......43                                                                                     (                             

و                                                                                              واسراوه ز ھه ك کاغه ند الیه  چه  ،له  یه وه ی کار دۆزینه ی جگه وره ھۆی گه
                                                                                ریکی             درێ خه دهربوار نیشان.   کارکردنی تیا نووسراوه ت به باره انیاری سهز

                                                             جار جار  مکی پیه ه و قه ز کاغه و ی کارکردن رباره ده    رییهی زانیا وه خوندنه
.                                                                                                                نگونج ده ڵ خۆی گه له  نووس که ده ند کارێ ی چه رباره زانیاری ده

  یه وه ناوه........ .....  مه ی مریه وه ماه...........   ڕۆژه) ........... 44(
.......).44                                                                                                                          (

                                                                                                                             و له ردایه سه کوکی سپی له  م وعائشه مریه ج باوکی ره فه.   مه ی مریه وه ماه
پ خۆی  له  ، عائشه  خوندنهریکی قورئان و خه اك دانیشتووهرم ر به سه
                                                                                                           کات             ده
.                                                                                                   ست   وه خوندن دهقورئان ژووردا ،باوکی له  به
/                                                                                                                            ج  ره فه

؟                                                                                                                              هچی  ھا  عائشه....العظیم  صدق اله
.....................                                      یه وه سته ده ی  بهی مامۆستا  که نامه  عائشه
                                                                                                                             /  عائشه
                                                                                                                             م بۆی                      مامۆستاکه   یه نامه م ئه  باوکه

                                                                                                                             .                                                                                         ناردووی 
/                                                                                                         ج  ره فه

بۆ چی ؟                                                                                                                        نامه......   یه نامه  وه دیسانه
/                                                                                                                              عائشه

 واو بوونی یانی دوای ته ووتی به
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دم بۆ ماتان ،با باوك و                                                                                                      خوندنگا                                
.                                                                                                                            بن   وه ماه  دایکت له

/                                                                                                                            ج  ره فه
پم                                                                                                                            باشه.....  ت بۆ ئره یه...... چی 

                                                                                                                             ر             گه ئه....؟  وه نای بۆ دت بۆ ماه
                                                                                                                  پی                                                       وه دت ،ئه  له بۆ باسکردنی مه

.                                                                                                            ت ی ر نه ب با ھه
کات  دهبانگ  بت ،عائشه ده  ایکی عائشهی د  نگی فاتمه ده  دا گومان له م کاته له

                                                                                                                   .
/                                                                                                                              نگی فاتمه ده

.                                                                                                                              تا ئره  ره وه ...  عائشه...   عائشه
                                                                                                                             /      ج  ره فه

                                                                                                                    ......                                  وت  دهدایکت چی  بۆ بزانه
  وه کاته دهست دات و ده رك باده جیش سه ره و فه  وه ره ده  ڕواته ده  عائشه

                                                                قورئان                                                          به
.                                                                                                                            ی خۆی  وه خوندنه

  یه وه ره ده....................   بازاڕه..............   وه شه).......... 45(
)................45                                                                                                              (

.                                                                                                                          بینرێ  ده  وه دووره  کان له وبریقی گۆپه،باق  کانه  شفرۆشه له  ته بازاڕی ئافره
دی                                                                                                                            د به حمه کان دا ئه نو ئۆتۆمۆ بیله  ،له  که ڕۆن بۆ بازاڕه ئوتۆمۆبیل دن و ده

.                                                                چت  ده  که و بازاڕه ره خوڕێ وبه کرێ ،ئۆتۆمۆبیل لده ده
یه  وه ناوه.............   هم ی مریه وه ماه..............  وه شه) ............. 46(

)............46                                                                                                                    (
و  ی خۆی دانیشتووه که ر جگه سه ،مریم له  یه م وعائشه ژووری نوستنی مریه

                                                                                                   زۆر                      
ت واته ڵ ناخی خۆی ده گه و له  ته تاقهبلۆج  نه مه(  به  دو                                                                                               . (

/                                                                                                                            م  مریه
ڵ ئازاد بم وخۆشم                                                                                                              گه بۆ نابت له  باشه
                                                                                                                              ،  یبه ،عه  رامه ین حه م ده ی ھه ته وه له.بوت
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کان                                                                                                                           هخۆزگه بیار.   ،ناشرینه  یه غه ده قه
                                                                                                   .                                                         بوو  ست خۆم ده ده به

ا ژوور  کا به خۆی ده  عائشه
                                                   ................................................................

/                                                                                                                              عائشه
دانیشم شت،                                                                                                                     وه مریم ئه  ی داده ده

.                                                                                                                              وه بۆ بگه م   که چیرۆکه
/                                                                                                                            م  مریه

                                                                                                                             بت زۆر                       گیان بوات ھه  عائشه
یگره ھه  تم  تاقهب  کی تر بۆ شهو                                                          .                                                                                                                             

/                                                                                                          عائشه
.                                                                                                                            م گیان مریه  ی داده ده... توخوا ی ده  ده

.....                                                                                                                         ی چیرۆک وه گانه  کا به ستده ناچاری ده  به  وه داته ك ده یه ناسه م ھه مریه
/                                                                                                                        م  مریه

کان                                                                                                                           کۆنه  موو ڕۆژك له ئیتر ھه  کورده
                                                                                                                              وه دخۆشییه وبه کا واو ده ی ته که چلوره

                                                                                                                              ڕۆژکیان منداك له. ما   هو ڕته گه ده
                                                                                                                             فونك               له تهدا مۆبل و کۆنانه کك له یه
                                                                                                                             .                                                                              وه دۆزته ده

/                                                                                                    عائشه
م                                                                                                                         م باسی کورده که زده م من حه مریه  داده

.                                                                                                                            ی  بۆبکه
/                                                                                                                            م  مریه
                                                                                                                              ندی به یوه ش په مه خر ئهئا....باش   باشه
                                                                                                                                           که فونه له تهنی مۆبل خاوه.   یه ھه  وه کورده

                                                                                                               فون بۆ                                                         له تر تهلفونکی ته  ند جارك به چه
کات و داوای                                                                                                     ی خۆی ده که ونبووه  مۆبله
زۆر                                                                                                                            که م منداه ،به وه کاته ی ده که مۆبله

.                                                                                                                             وه مه دهتنا  و ده وه داته می ده شرین وهنا
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/                                                                                                                     عائشه
؟                                                                                                                            ...........کچ  یا  کوڕه  و منداه ئه  باشه
/                                                                                                                            م  مریه
ی                                                                                                                             تا کورده کا ڕده چاوه  که منداه..... هکوڕ

                                                                                                                             ی   که ی مۆبله که فرۆش دت ،کوڕه  چلوره
                                                                                                                             ت                                             و ده چت بۆ الی کورده ده  وه ته دۆزیوه

ی                                                                                     م مۆبله رێ منیش ئه م به تۆ نۆ چلوره  ره وه
                                                                                                                              به رچۆنبت پکدن م ،ھه ده خۆمت ده

ی                                                                                                                             ی دوو چلوره ۆژهر ر م ھه ، به  ش چلوره شه
                                                                                                                             .     اتدب

                                                                                                                             /         عائشه
                                                                                                                      ھی                           وه ئاخر ئه... کورده دا به  که ده فونه له ته یانی 

                                                                                           ؟ریگرێ  وه ب چۆنده  که خه
/                                                                                                                            م  مریه
                                                                                                                                                   ده   کورده  و کوڕه به م ئه ی، به که دهراست

موو منداکی تر                                                                                                               ك ھه میش وه وئه  خۆمهھی
شی                                                                                                                            به  وه ی ئستا بخه ده......  مۆبله  زی له حه
                                                                                                                             .                                                واو  و ته مشه ئه

                                                                                                                        /                                                                       عائشه
.......                                                                                            ی  ده....  واو که تو خوا ئستا بۆم ته

/                                                                                                                م  مریه                                           
و                                                                                                                             ئه ب ئاخر منیش ده...... گیان    هنا عائش

.                                                                                                                            تر وکی ی بۆ شه ده.... وه بخونمه  کتبه
/                                                                                                                              عائشه

                                                                                                                                                              ؟دایه کتبه  و ناو ئه  له  خۆشانه  و چیرۆکه ئه  وه ئه
                                                                                                           /                                                 م  مریه

                                                                     وره با گه  یه وره زۆر درژو گه چیرۆککی   مه ئه
.                                                                                                                            م  که موویت بۆ باس ده وسا ھه بیت ئه

......                                                                                                                         وشاد کردنه ،کاتی شه  وه ی ئستا بخه ده
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 وێ خه کا و ده می خوشکی ده مریه  و شاد له هش  عائشه
                                                                                             ................................

  یه وه ناوه................  یه  عیمه مای نه...............   ۆژهر) ...........47(
).........47                                                                                                                       (
یانی  نانی به  دانیشتووه  عیمه نه   یه ژووری چشتخانه . خانه  مهیع مای نه

                                                                                                        ،                  خوا ده
  به کا بت خۆیده ساك ده) 25(نی   مه ته  مك محمودی کوڕی که پاش که

                                                                                .                                                                             راژوو
/                                                                                                                            محمود 

؟                                                                                                                            ................... باوکم کوا   وه ئه  دایه
/                                                                                                                              عیمه نه

                                                                                                                             خوارێ ،     کان چووه اهڵ من گه گیان له  ڕۆه
                                                                                                                 م ونازانم                                                  ده وت ده مزگه  رك له ووتی سه

  .ک  به دا وت ده کلیلی مزگه
                                          
                                                                                                                             /                 محمود                                       

                                                                                                                             ......................                                       بت   ی خری پوه ده
                                                                         /                                                                                           عیمه نه
؟                                                                                                               ....................ڕوانی مۆ نیوه ئه  یهچ

/                                                                                                                            محمود 
.                                                                                                                            وانیشم  کو شه ڕوانم به ك نیوه مۆ نه ئه  دایه
/                                                                                                                              عیمه نه

                                                                                                                             نی،        دبۆ، تۆ دووڕۆژی تر ژن...... بۆ کوڕم
                                                                                                            .                                                                    کی تۆ نایه که  وان به شه
 اک دهحمود ت چا بۆ مه  وه کردنه  قسهم  ده حمود، به ی دایکی مه عیمه نه

                                                             .................                                                                                            
/                                                                                                                            حمود  مه

وکم                                                                                                                          شه  فته دوو ھه  ، به  هگرنگنی  وه ئه  دایه
ی                                                                                                                             که له سه کرد بۆ مهم تۆ چیت به...... وێ که رده هب
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                                                                                                                             .                                   م  مریه
ڵ دایکیا  گه کردن له  خواردن و قسهچایتكدان و نان  له  مهوا رده حمودیش به مه

       .......                                                                                                                             
/                                                                                                          عیمه نه
خزانی                                                                                                                     باوکیشت به  ڵ باوکتا باسمان کردووه گه له

خانی دایکی                                                                  فاتمه  و ڕۆژه زان ،خۆشم ئه چاکیان ده
  

                                                                                                                             .                           انتت خزمه  دینه  م زووانه گووت بهو پم مم بینی مریه                
                                                                 /                                                                                          محمود 

و                                                                                                                   ری جوانه ی نوژکه به جه م کچکی موحه مریه  دایه
،مادام                                                                                                                         هو الی نی م الو ئه بزانم ھیچ ئهی  نده وه ئه

رست و ئیسالمیان                                                                                                               ماکی چاکی خواپه ش به ئوه
                                                                                                                             و دووی   ك ، یه بۆ من زۆر باشه  وه نن، ئهزا ده
ن و ناو که مهلنن ی خوای لب                                                             .                                                                                                                             
/                                                                                                           عیمه نه

یه کوڕم                                                                                                                    وره بت ، خوا گه دهنسیبمان   به ئینشا ئه
تۆ                                                                                                                             ری موسومانی له تۆش کوڕکی نوژکه

.                                                                                                                            وێ  ناکهست تریان دهباش
 ، وه ۆتهمك سارد ب که  رپ و قۆری چاکه سه  سته ده حمود ھه دایکی مه

ر                                                                                                                        سه  یخاته ده
.                                                                                                       که باخه ته
/                                                                                                    حمود  مه
                                                                                                                       ..........  ن  که دهگیان بتانبینم چی  ی دایه ده
  
  یه وه ره ده........مه  یهمر ی رمانگه رگای فه م ده رده به...... رۆژه)......... 48(

...)48                                                                                                                      (
رپۆشی  بینین سه م ده ،مریه ستانه وهی پاسکیل ، جگه یه رمانگه رگای فه م ده رده به
                                                                                                                          به

ی  که پاسکیله یان که رمانگه رگای فه م ده رده بهراجی  گه  و له  هنی  وه ره سه
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                                                                                                      ن و        ست وه ده
.                                                                                                                        ژوورێ   چته و ده دا قفیده

  یه وه ناوه...............   مه مریه ی رمانگه فه...........  رۆژه)........... 49(
).........49                                                                                                    (

ی  که ژووره  وت ،مارتن له که رده م ده مریه   که رمانگه وی فه راڕه  له  وه دووره  له
                               خۆی                                                                                      

.                                                                                                                            گفتوگۆ   ونه که بین وده م ده یهدا مر که وه اڕهر  چ وله رده ده
                                                                                                                             /                    مارتن 

                                                                                                                             ...................                                          م  باش مریهیانیت به
                                                                                                 /                                                                                              م  مریه

.....................                                                                                                        باش یانیت به
/                                                                                                                            مارتن 

.                                                                                                                              و جوانه موچاوت کراوه ده  یانییه م به ئه
/                                                                                                                            م  مریه

...                                                                                                                          ................................سوپاس
                                                                                                                             /                                                    مارتن 

و                                                                            مباری ئه غه  ر کاتك تۆ ببینم به ھه
   میدیاکانا بینیومه  ی له راجیدیایه ت

                                                                                                                   
 کوردو ئستای عراق ت به باره سه
     

...........                                                                                                                   وه وته که موویم بیر ده ھه                               
/                                                                                                                            م  مریه

....                                                                                                                         کردی تم بتاقه   ببوره    واته که
/                                                                                                                            مارتن 

                                                                                                                             ندروستیت باش                 تۆ ته  یه وه گرنگ ئه
                                                                                        .                                                                       بیت  مبار نه بت و غه
  میش به نت،مریه ده  وه مه ی مریه وانه پچه  نگاو به ،ھه اوێ بو یه مارتن ده

                                 مان                                                                                      ھه
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.                                                                                                                              شوه
                                                                                                                          /                                                       مارتن 

...........                                                                                 وه تر دمهتا تۆزکی
/                                                                                                                            م   مریه

.........................                                                                                                    تا دوایی 
  یه وه ره ده................   قامکه رشه سه..............  ۆژهر).......... 50(

) ...........50                                                                                                                    (
کی  بینرێ جانتایه ئازاد ده.چن  ده و ك و ئۆتۆمۆبیل دن خه  قامکه ر شه سه
رزشی                                                                                                                          وه
چ  ،                     ی یاری بۆکسن ده و جگه ره به  ،دیاره  و ملی ڕگای گرتووه کۆناوه  له
.                                                                                        دیاره  کی زۆری پوه تیه بتاقه  وه مووچاوییه ۆیشتن و دهڕ به
  یه وه ناوه................   مه مریهمای ............  ڕۆژه) ............ 51(

) ...........51                                                                                                                          (
  دانیشتون ،عائشه  ج و فاتمه ره فه.   مه ژووری دانیشتنی مای مریه

                                                                                                                      ی    ومامۆستاکه
.                                                                                                        نیشن  وانیش داده ژوورێ و ئه  دنه

/                                                                                                                            مامۆستا 
می خوشکی                                                                                                                      ی خۆی و مریه که ژووره  عائشه

ك                                                                                                                             ر وه ھه  ڕاستی جوان و پاکه نیشاندام ،به
  .خۆی 

                                                                                                                                                     
/                                                                                                                  فاتمه

                                                                                                                        م          رده ھهو زۆر عاقه  عائشه.... مامۆستا  به
ی                                                                                                                             ی خۆی ،زۆربه که ژووره به دا گرنگی ده

.                                                                                                                              ویه له ، بت  وه ماه له  کات که
                                                                                                                             /              مارخۆت 

                                                                                                                             ر وا عاق و                                        ھه خوندنگاش  له  زۆر راسته
من                                                                                      ڕزان دایك و باوکی عائشه به.   که زیره

.                                                                                                                            م  باسی بکه  ڵ ئوه گه تك له ھاتووم بۆ بابه
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/                                                                                                                            ج  ره فه
بچۆ                                                                                                                            سته ھه  عائشه......... مامۆستا   ببوره
  .ی خۆت  که ژووره

  
                                                                                                              

س ،دایکیشی  ده ھه  وه بزارییه  به  ربۆیه ھه  ن وایه زۆر بیبه ك به وه  عائشه
                                                 ی                                                                        گه له
.                                                                                                                              وه ره ده  چنه س و ده ده ھه
/                                                                                                                            ج  ره فه
....................................                                                                                         رموو  فه

                                                                                                                             / مارخۆت 
                                                                                                                             کم بۆ نارد بوون، بۆ                       یه ك نامه یه فته پش ھه
تاکو                                                                    بن بۆ خوندنگا  ت که که زانهتۆ و خ

ین ،                                                                                                                بکه  ندێ قسه ھه  عائشه  ت به باره سه
می کچتان ناردبوو                                                                                                              مریه  بوو ئوه وه م ئه به
                                                                                                                              له ن مهنا  ئوه  ی پوتم  که می ئوه وه

م بۆ ؟                                                                                                                       توانم بزان بکات ،ده
                                                                                                                             /                             ج  ره فه
                                                                                                       خۆش                                                  ئیسالمین و پمان  ی ئمه وه ئه ر به  له
.                                                                                                             بکات   له مه  کچمان  هنی

/                                                                                                                            مارخۆت 
.                                                                                                                               هخۆش و ناخۆش نی  که له سه خر مهئا
تی  ربه شه رداخ و س په کی پیه وورێ ،سینییهژ  دته  دا فاتمه م کاته له
                                                                                                                یبا   ،   ده ره سه له

                                                                                                                             .                                                          ج  ره بۆ مامۆستاو فه
/                                                                                                                              فاتمه                                                

                                                                                                                             ........................................  رموو  فه
گرێ  ده ھه  که ته ربه شه  وه کی خۆشه ڕویه مارخۆت به

                    ........................................                                                                                                                             
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/                                                                                                           مارخۆت 
.....................................                                                                                        سووپاس 

 ت    ست   ئیشاره ده ،بهیناگرێ  ج ھه ره ،فه با ج ده ره ت بۆ فه ربه شه  اتمهپاشان ف
                                                                                                                ا   د ده
می  رده ی به که ر مزه سه له  ی ماوه که ته ربه هسینی وش  ،فاتمه  وه ناخواته  که

ن                                                                                                                  خۆی دایده
                                                                                                                             .                                                                     نیش   و داده

                                                                                                                             /                                                                  ج  ره فه
ناتوانین  خۆمان گوناھبار                                                                                            مامۆستا  ئمه

                                                                                                                              یه له سه م مه واز له  وه ر ئه به ین ، له بکه
.                                                                                                                              بنه

/                                                                                                                            مارخۆت 
موو                                                                                                                           ك ھه وه  که یه کردن وانه له ڕزان مه به

                                                                                                                             رالند،                    نده  له  تی لره تایبه کانی تر، به وانه
                                                         وه ئاستی ئاوه  له یکیننز  ی ئمه وه رئه به  له
ئیجباری فری                                                                                                          موو منداك به بت ھه ده
.                                                                                                                            کردن بت  له مه
                                                                                                                    /                                                                               ج  ره فه

ین کچمان                                                                                                   ز ناکه حه  کورتی ئمه  مامۆستا به
.                                                                                                                            بکات   له ڕووتی مه م کوڕانا به رده به  له

/                                                                                                                            مارخۆت 
                                                                                                                              روونی عائشه زوو ده زو ئاره حه له ی چی ئه
                                                                                                                                        .     و مندانه ر چاوی ئه به  ی له که ده
                                                                                                                             /                                                          ج  ره فه

کردن                                                                             له تووت مه کانتا نه تای قسه ره سه ئستا له
ئیتر چی  ؟                                                                                                                   ...... هو نا خۆشی نی بۆ خۆشی
/                                                                                                                            مارخۆت 

،                                                                                                                             یه و منداه رونی ئه ستم باری ده به مه  ببوره
سایی                                                                                                                         ی کات تووشی بارکی نائا که لدهچی
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 بب                                                                             .                                                  
/                                                                                                                            ج  ره فه
                                                                                                                              وه مه که ی ده دووباره.   وه مم دایته مۆستا وهما

                                                                                                                             .                      بکات  له وێ مه نامانه
وێ بوات  یه ر پ و ده سه  سته ده مارخۆت ھه

       ...................................................                                                                                                                             
/                                                                                                     مارخۆت 

  .بت بۆم  من ده...یشتم  باش تگه...  باشه
                                                         

....... .......  ی یاری بۆکسنه جگه..........  یه ئواره)...........52(
)                                                                                   52..........(  یه وه ناوه
 کا ڵ یاریزانکی تر ده گه ن له، ئازاد یاری بۆکس  ی یاری بۆکسنه جگه
                                                                                       ریکی                               وخه

ندی  هردی ھۆ ماریای قژ زه. یان  که ره رشتی ڕاھنه رپه سه ڕاھنانن ،به
                              وێ                                                                                      که رده ده
 ی  که ئازادو یاریزانه.کا  یان ده که یری راھنانه سه  هو که هی یاری پشت جگه له

تر                                                                                                                  
 اشیان له و  موچاو ده ق به ره عه  ربۆیه ،ھهناھنانریکی ر خه  مکه ده  دیاره

                             .                                                                                   خوارێ  ھاتۆته
ی  و کاته تا ئهوامن  رده دا ،به که ڕاھنانه  له  توانا تره به  دیاره  وه یاری ئازاده  به

ر                                                                                                                    ڕاھنه
ستن،ماریاش  وه یاریکردن ده  تر لهی که ئازادو یاریزانه. ستن ت بوهکا ھاوار ده

                                                                                ست                                       ده
ستکی  ،ئازاد ده دا  لده  په چه  کا ماریایه یر ده زاد سهلدان ، ئا  په چه به کا ده

                               بۆ                                                                                         
.                                                                                                                              وه کاته رز ده ستی بۆ به ده  مان شوه ھه ماریاش به  وه کاته رز ده به
  یه وه ناوه................   مه ی مریه وه ماه.............   وه شه) ...........53(

)...........53                                                                                                                     (
ی  که ی کتبه هو ریکی خوندنه خهم  ، مریه  یه م وعائشه ژووری نووستنی مریه
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                                                                                                       بوارهر
پ  و له  هوتو ی خۆی پاکه که ر جگه سه لهش  ،عائشه رگرتبو لیوه  که
                                                                                ست                                        ده ھه

          .  وه الی عائشه  چته ن و ده ی داده که م  کتبه مریه
  

/                                                           م  مریه                                              
وتوی ؟                                                                               خه تائستا نه  چییه  وه ئه  عائشه
/                                                                                                                              عائشه

........                                                                                                                       نایهوم م خه مریه  داده... نا 
/                                                                                                                            م  مریه

 ؟..................... گیان   بۆچی عائشه
                  

/                                                                                                                              عائشه                                             
.                                                                                                                            م  بکه له ن مهداخی باوکم و دایکم نا له

/                                                                                                                            م  مریه
                                                                                                                              وه ئواره گیان ،تۆ له  م عائشه گه تدهلت
                                                                                                                                                              م بوات بت خوندنگا ،به  وه ییته ده  مه ئه

ر                                                                            ئیتر تۆ بۆ ھه...ن باوکم ودایکم نا  واز له
.                                                                                                                            ی  که دهت خۆت بتاقه وا  وه ئستا له

  وه که یه ی وبه که ناو جگه  چته کاو ده ی دهو ماچ کا شی پداده م باوه مریه
                                                                                                                             .کشن راده

/                                                                                                                              عائشه
.......                                                                                                                        وه بگهم بۆ  که هم چیرۆک مریه  ی داده ده

                                                                                                                          /                                      م  مریه
                                                              مان که چیرۆکه  گیان، باشه  ئشهر چاو عا سه به
کوێ ؟                                                                                                یانده گه

/                                                                                                                              عائشه
م                                                                                                                           ،به  فونکه له ته  یدا به ش چلوره شه  کورده

.                                                                                                                              ی دوو چلوره ڕۆژهر  ھه
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                                                                                                                             /                  م  مریه
                                                                                                                                                  ش چلوره شه  ی به که مۆبله  ،کورده  زۆر ڕاسته

 کۆنکی تر  وهپاشان چ...و ڕۆیشت   رگرتو وه
                   
                                                                                                                               م به ،به  چلوره.....   یه کرد چلوره ھاواری ده                 

                                                                                                                             و یاری                                             یه وه سته ده ی به که وامی مۆبله رده به
س منداڵ دن                                                                                              .   کاو دی زۆر خۆشه پده

نگی                                                                                                                           دا ده وکاته ن ،له که ی لده داوای چلوره
دت ،                                                                                                                          ی کورده که فونه له تهنگی مۆبل زه

كدا                                                                                                                           دوگمه یه نت به دهست ده  له په ش به کورده
،                                                                                                                             کان منداه  بت بیدا به کان ده ریکی چلوره و خه

                                                                                                                                                                  وه ته کوژاوه ی نه که فونه له نازان ته  م کورده به
کانی                                                                                   چلوره. بیسترێ  ن ده ك ده رچییه ھه  بۆیه

                                                                                              ..                              ت  پیان ده  ناکات بۆیه  و س منداه شی ئه به
بخۆن                                                                                                                           یه و دوو چلوره ئه ب تان نه له ر په گه ئه
ی                                                                                                                             چم بۆ گارگه دهچ ،  عاتم پده ن نیو سهم

،                                                                                                                              هو زۆر زوو دمه  ماکه ی پاڵ سینه وه ئه ،ھال شه
                                                                                                                       ی                                                 ك چلوره ی یه وه به کا کان ڕازی ده منداه

ن تا                                                                                           ڕی بکه ی چاوه وه زیادیان بدات ،بۆ ئه
.                                                                                                                              وه ڕته گه ده

/                                                                                                                              عائشه
س                                                                                                                             خۆکه....کات ده  فون بۆ کورده له ک ته  باشه
  ی نازان ؟  که فونه له ی ته ژماره

                                 
/                                                                                                                            م  مریه                                  

و نازان                                                                                                                      فونی ئه له ته  س ژماره ی که که ڕاستده
                                                                                                                             ؟                زانی کیه م ده به

                                                                                                                             /                                           عائشه
؟                                                   .................................م  مریه  داده  کیه
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/                                                                                                             م  مریه
                                                                                                                              گوی له  ربۆیه ،ھه  یه که فونه له نی ته خاوه

ی                                                                                                                             وه رئه به بت ،له ده  کانی کورده موو قسه ھه
ی                                                                                                                             دوگمه  به  ستی ناوه لدا ده په له په له  کورده

                                                                                                                             .  ی داخستندا ك بدوگمه گرتندا نه ھه
                                                                                                                                                                گوی له  که فونه له نی ته کابرای خاوه  بۆیه

                                                                            له په بت و به ده  کانی کورده موو قسه  ھه
م                                                                                                                        رده چت بۆ به گرت و ده ك ده کسییه ته

.                                                                                                                            ھال  ی شه ی چلوره گارگه
  
کات  پرسیار ده  وه باوشکدانه م ده به  

                                                                   ..........................................................
                                                                                                                             /       عائشه
                                                                                                                             ؟                         ............  ھال چییه ی شه گارگه  باشه
                                                                                                                    /                                                                              م  مریه

 ن،  که دهی لدروست چلوره  که   یه شونهو  ئه
                         

                                                                                                                             ی ئیتر            ده تا باوشك ده وه ، ئه سه به  تا ئره               
                                                                                                                             .                                                                                   وه کاتی خه

/                                                                                                      عائشه
.........                                                                                                                    و  ی شه ویتری بۆ سبه ئه  باشه
 کا وشادی لده و شه وه ره ده تهی د که جگه کاو له می خوشکی ماچی ده مریه

                                                                                                     ..............
  یه وه ره ده................   دارستانکه................ .  ۆژهر)............. 54(

)...........54                                                                                                                      (
دا رستانكنو دا به  ریکی راکردنه و خه ردایه به رزشی له وه رگی ئازاد جلوبه

                                                                                                   ..........
  یه وه ره ده...............   یه خۆشخانه نه...............   ۆژهر) ......... 55(

)...........55                         (                                                                                                
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شوالرو  له ون،به که رده بوار ده،چنارو ر که یه شخانهخۆ رگای نه م ده رده به
                         کانی                                                                          نگاوه ھه

نن و  نگاو ده بوارو چنار ھهر) .   حامیله(  واته   یه سکی ھه ،  چنار دیاره
خۆیان                                                                                                                       

.                                                                                                                            دا  خۆشخانه نه  ن به که ده
  یه وه ناوه............ ...  مه مای مریه.............   ۆژهر)........... 56(

)..............56                                                                                                                         (
ریکی  خان دانیشتوون و خه  عیمه و نه ،فاتمه  ، ژووری دانیشتنه مه مای مریه

                                                                                                        چای                
.                                                                                                                            و گفتوگۆن  وه خواردنه

/                                                                                                                              عیمه نه
                                                                                                                              یه وه رمانه سه ی به یه وره و خوا گه به

ند                                                                                                                            چه  م که که ۆژ دوعای بۆ دهو ور شه
.                                                                                                                              ته حورمهیاو  حه کچکی به

                                                                                                                             /                         فاتمه                                            
                                                                                                            .....                                               خان   عیمه ت بیت نه المه ك سه ده
و  وه نته داده  که  پیاهو  دا ده  چاکه  دا قومك له م کاته خان له  عیمه نه
                                                                                                        .                                                      وه کاته پدهست ده
/                                                                                                                              عیمه نه

                                                                                                                              یه کمان ھه دا ریبیه م غه له  خان ئمه  فاتمه
                                                                                                                              ئوه ر به خوا دمان ھه زیاتر ،به  ئوه  له
س و                                                                                                                           موو که ی ھهج  له  ئوه.  وه کرته ده

                                                                                                                             .                                                           کارمانن 
                                                                                                               /                                                                              فاتمه

خان                                                                                                        عیمه ی نهرمو فه خوا راست ده به
ماکی خۆتان ئاسایی                                                                                                            ریبیه م غه له
.                                                                                                                              نایهس که  بوریمان به بت سه نه
/                                                                                                                              عیمه نه
                                                                                                                             ،  کا مان نه ئوه  له  وره خوای گهك  ده
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                                                                                                                         وێ                                        مانه ش ده ئمه  خان بۆیه  ئاخر فاتمه
تی و                                                                                    خزمایه  ین به مان بکه که هناسیاوی

.                                                                                                                            کوڕی خۆتان  ن به حمودیش بکه مه
/                                                                                                                              فاتمه

   عیمه ،نهخاکیخوا ر.....  ئینشائه
                                 

حمود کوڕکی چاك و                                                                                                             زانم مه خان ده                 
ر                                                                                                                             ،منیش ھه  خوا ترسه رو له نوژکه

.                                                                                                                            کانسیبی ،خوا به  دوعامه  وه ئه
.                                                                                                                             م که زده خوا منیش حه به
                                                                                                                             /                               عیمه نه
                                                                                     .                                                            خان   مت فاتمه ده  ك ھانام به ده
  یه وه ناوه.............   ی یاری بۆکسنه جگه.............   ۆژهر)..........57(

)........57                                                             (                                                        
راھنان تر ڵ یاریزانکی گه ی یاری له جگه  ، ئازاد له ی یاری بۆکسنه جگه

                                                                                                            کا      ده
  به  توانایی دیاره وریای و به ئازاد.ی  که ره اھنهرشتی ر رپه سه به
،                                                                                            وه یه که اھنانهر

                                                                                                                             .                       دات  تبینیان ده ر جارجار راھنه
    که وری یارییه کی چوارده جیه ا لهژوور به کا ماریای ھاوڕی ئازاد خۆی ده

                                                                                                                
ی                                                                                         کامراکه ھن و به رده ی ده که فونه له ته، پاشان مۆبل کا یر ده نیش و سه داده

ستن بۆ  بووه کا ر ھاوار ده دا راھنه م کاته گرێ ، له ی ئازاد ده دوو س ونه
ند                                                                                                      چه

ر  کسه یه  که  ستانی راھنانه ڵ وه گه ، ماریا له  اوزهپ  به ب کك ده خوله
خۆی                                                                                                           جی له
  دانراوه   که نزیك جی یارییه  له که  ك  خاولییه چ  س و ده ده ھه
ێ و                                                                                                   گر یده ھه
  .یبا بۆ ئازاد  ده
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/                                                                    ماریا                                                
........                                                                                             رموو فه...باش ت وکاته ئه

  یداته ی دهھنابو  وه که ی یارییه تی جگه ر په سه به  ی که که ماریا خاولییه
.                                                                                                         ستی ئازاد  ده

/                                                                                                                            ئازاد 
  .ھاتووی مزانی که پاس ماریا، نهسو

                                                      
ی بت ئاو بۆ ئازاد دن  که ره اھنهر. سێ  چاوی دهمو ده  که خاولییه ئازاد به

                                    ، ئازاد                                                                                  
  .ناسن  کتری ده یه ی به که ره ماریای ھاوڕی و ڕاھنه

                           
  یه وه ره ده......................   گاو بانهر....... .....  رۆژه)............. 58(

).............58(  
  
م  ن ،مریه که چۆدهپاسکیل ھاتو کی به ، خه  اسکیلهگاو بانی ھاتووچۆی پر

وێ                                                                                                    که رده ده
یری  سه  هنی  وه ره سه و ھیچی به ووته،قژی ر  وه یه که سواری پاسکیله هب

                            وری                                                                                         چوارده
جانتای  له ست و وه ،ده  وه بته مده ی ھاتووچۆ که و کاته ئه کا تا خۆیده

ی                                                                                                                         که پاسکیله
  که ته رکردنی چاکه به له  به کا دهست ھن و ده رده ی ده که درژه  ته چك و چاکه له

              ،                                                                                                           
شی  که چکه  و له وێ که ی ده که یدا پاسکیله که کهچ کاتی پۆشینی له م له به

                                     .                                                                شوێ  لده
ی و  که ست بۆ پاسکیله ده  وه هبزاری  و زۆر به  وه داته دهکی قو یه ناسه ھه
ی                                                                                               که چکه له
.                                                                                                                             با ده
  یه وه ناوه.............   مه ی مریه وه ماه. ............  ۆژهر) ......... 59(

) .........59(  
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  ریکی شفته م خه ی دایکی مریه ، فاتمه  یه ،ژووری چشتخانه  مه ی مریه وه ماه

                        سوور                                                                                         
                                                                                                             ژوورا             به کا دهم خۆی ج باوکی مریه ره فه. رۆندا  کی پ له یه تاوه  له  یه وه نهکرد

 کا ست ده و ده  که چشتخانهر مزی  سه  یخاته و ده شتی پیه  کی پ له یه کیسه
                                                                                                                             به

  .  ڵ فاتمه گه گفتوگۆکردن  له
  
  

                                                                                                                             /             ج  ره فه                                                 
                                                                                                                             زۆر                                         بکه  م مریشکانه یری ئه ت سه ئافره

.                                                                                                 رزانن  و ھه ه جوان و قه
/                                                                                                                              فاتمه

..............                                                                                                                ڵ بن حه  یه وه گرنگ ئه
/                                                                                                                            ج  ره فه
شتك                                                                                                                          ر ، ھه  که قی ژنه ئهخوا ب  به
                                                                                                                             ..                      یکم  بت چۆن ده ڵ نه حه

  یه وه سوورکردنه  ریکی شفته وامی خه رده به به  فاتمه
                 ....................................                                                                                                                             

/                                                                                                             فاتمه
...................                                                                                                            که ئ چوزانم پیاوه

  یه وه ره ده................   گاوبانهر............  رۆژه) ..........60(
). .................60                                                                                                                        (

                                   ته چك و چاکه ، له ر لدانه  ریکی پایده بینین خه ده  وه اری پاسکیلهسو م به مریه
ی  که ی پاسکیله دواوه ی یری تایه ست و سه وه پ ده و له  ردایه به  ی له که درژه 

                                                                                                                   کا   ده
ی  که پاسکیله  اری لهناچ به  ربۆیه ،ھه  ره نچه ی په ی دواوه بینت تایه ده

                              زێ و                                                                                          به داده
.                                                                                                                            ر  به گرته یو ملی ڕگا ده نان پاپوه  به کا ستده ده
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  یه وه ناوه...........   مه ی مریه وه ماه...........   یه ئواره)......... 61(
)...........61                                                                                                                        (

نگی  ده.   کانه ھاتووچۆی نوان ژووره وی  ، راڕه  مه ی مریه وه ماه
                                                                                            وه رگاکردنه ده
ژووری  ی دایکی له ا ، فاتمهژوور کا به م خۆی ده دا مریه لم کاته دێ

                                                                                                                  که چشتخانه
.                                                                                 خوندنهریکی قورئان ژووری دانیشتن خه  ه، باوکیشی ل  شتنهریکی قاپ خه

/                                                                                                                            م  مریه
..............                                                                                                               تان باش   م کاته ئه

نگی  ده گومان له  واته.   وه داته می ده وه  وه  شتخانهژووری چ ی دایکی له فاتمه
.                                                                                                                             ب ده

                                                                                                                             /                         فاتمه
                                                                                                         ...                                                   یك له المو عه کچم تۆ ب، سه

  چ م ده و الی مریه ره و به وه هکات ی ده که رگای ژووره ده  دا عائشه م کاته له
                                                            .............                                                       

  ش له عائشه یدات، و ده ھن رده ك شیرینی بۆ ده یه ی کیسه جانتاکه م له مریه
خۆشیدا                                                                                                   

  له ب م ده ج باوکی مریه ره نگی فه ده پاشان گومان له.. کا مده ماچی مریه
ژووری                                                                                                                      

                                                                                                                             .                       کات  م ده بانگی مریه  وه که دانیشتنه
                                                                                                                             /                                        ج  ره نگی فه ده

............                                                                     ره وه  م تائره مریه...م  مریه
ھن بۆ ژووری دانیشتن  ده نگاو ھه ھه ب نگی باوکی ده ده  ی لهگو م که مریه

                                                                                           .....                                                                       
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  یه وه ناوه..............   مه ی مریه وه ماه..........   یه ئواره) ............ 62(
)..........62                                                                                (                                       

دی برای                                                                                         حمه ،ئه  ژووری دانیشتنه  مه مای مریه.   که) 61(نی  ری دیمه واو که ته
  م ، مریه  خوندنهریکی قورئان خه  و باوکیشی  ژدایهوونی نوواو ب ته م  له مریه

                     خۆی                                                                                           
   یخاته ده خاو کاو پاشان دایده ماچده  که ،باوکی قورئانهژوورا کا به ده

  ی هک رمزه سه
  
     .می رده به
  

/                                                                                                                            ج  ره فه                                                
؟                                                                                                                            ...   وه نگ ھاتیته م بۆ وادره مریه
/                                                                                                                            م  همری

                                                                                                                             .                ر بوو هنچ ی په م تایه که پاسکیله  باوکه
                                                                                                                             /                                                                    ج  ره فه
وی ؟                                                                                         که وا دواده  م جارته نه تۆ چه  مه ئه

/                                                                                                                            م  مریه
.......                                                                                                                      م  ناکه گه خۆ درۆت له  باوکه

می  ك و وه ر کورسییه سه  چته کاو ده د ده ی قه که رماه و به س ده د ھه حمه ئه
م                                                                                                                        مریه

                                                                                            .                                                       وه داته ده
/                                                                                                                            د  حمه ئه
.......                                                                                                                      والتریش  یت و ئه که  درۆ ده به

ر مزی                                                                                                                        سه ، له  ره سه رمۆزی له و ته ك پیاه ێ و سینیهژوور  ی دایکی دته فاتمه
  .نیش  ك داده ر کوورسییه سه نت و خۆشی له دایده  که ڕاستی ژووره ناوه

  
/                                                                                                                            ج  ره فه                                             
نابت                                                                                                                          جه  باشه. د  حمه هئ  بهنگ تۆ بده

                                                                                                                                                کردووه   فونم بۆ مامۆستاکه له ووتت ته
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                                                                                                                             .                                                                                ناوت نوسیوه  گوایه
  /                     م  مریه

  
                                                                                                                                            

ست                                                                                                                            ی داھاتوو ده فته و ھه ناوم نووسیوه
                                                                                                                              م باوکه به... رگرتن وه  وانه م به که ده

م                                                                                                                             ی بهند یوه فربوونی ئۆتۆمۆبیل په
                                                                                                                             ؟                                                    چییه  یه له سه مه
                                                                                                                    /                                                                               ج  ره فه

ت                                                                                                         انهم بیانو ست ئه ده ی له وه بۆئه
رزگارم ب                                                                                                                             .

/                                                                                                                            م  مریه
؟                                                                                                                              بیانوی چی باوکه

                                                                                                                             /        ج  ره فه
                                                                                                                          .                         وه نگ دیته ك دره بیانویه ی به ۆژهر ر ھه

 وێ بوا یه و ده نت نگاو ده کانی باوکی ، ھه قسه بت له ده  م زۆر تووڕه مریه
                                                 م                                                    ،به

.                                                                                                                             ست وه ده  ،بۆیه کا دهدایکی بانگی
/                                                                                                                              فاتمه                                                 

.                                                                                                                              دانیشه  لره  ره تۆ وه  م گیان ده مریه
                                                                                                                             /          م  مریه
                                                                                                                             یری                                         ن بچن سه ناکهبوام پ  ئوه

.                                                                                  استی ن بۆ درۆو ر م بکه که پاسکیله
/                                                                                                                              فاتمه

واو، مادام                                                                                                                    ته  ته و بابه کچم ئه..نا ...نا
                                                                                                                              کشه  وه ی ئه که ده  یاره خۆت فری سه

ژیانکی                                                                                                                        چیته ش تۆ ده وه ،پاش ئه  نییه
                                                                                                                                                نده رچه ك بخۆ ھه چایه  ره وه....   وه تره

                                                                                                                             .                                                                                   هخواردو نانت نه
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/                                                                                                          م  مریه
؟                                                                                                                              ستت چی یه به مه

/                                                                                                                              فاتمه
.                                                                                                                            نم  یه زابی باتتگه قهب  دانیشه  ره تۆ وه ده

  له په ی دایکی به نیش ،فاتمه ادهد چ ن و ده نگاو ده ھه  وه دوودییه  به م مریه
                     کی                                                                                               چایه

                                                     .                                                                                         کا بۆ تده
/                                                                                                                              فاتمه

مان                                                                                                                           ڵ باوکتا قسه گه مۆ زۆر له م ئه ریهم
                                                                                                                             .      کرد  ت که ی شووکردنه له سه ر مه سه له

  وه کرته نگ و ڕووی ده تۆزێ ڕه ب ی دایکی ده یه م قسه گوی له  م که مریه
                        ...........                                                                                                                             

/                                                                                                                   ج  ره فه
دی براشت                                                                                                                      حمه ئه  وه کچم  ئه  بگرهگو

.                                                                                                                              ده مان به و کوڕه ئه  ، ئمه  دانیشتووه
رم  ،زیاتر  بۆ شه  وه ییه تووڕه  له  گۆڕت ، واته ی دهموچاو واوی ده ته م به مریه

گوێ                                                                                                                       
                                                                                                                             .                                             ب کانی باوکی و دایکی ده تی قسهبیس

                                                                                                                       /                                                                                  فاتمه
                                                                                                  ره خواترسو نوژکه  تا بی له کوڕکی ھه

ی                                                                                                                            ر ده خوا ھه ر باوکی ،به سه  وه ك چۆتهر
.                                                                                                                              ره شخ عومه

/                                                                                                                            م  مریه
؟                                                                                                                            .......... ن  که دهباسی ک  ئوه  وه ئه
                                                                                                                             /                                                 ج  ره فه

رو                                                                                  حمودی کوڕی شخ عومه باسی مه
دین و                                                                                                                       به  و خزانه ین ،ئه که خان ده عیمه هن

                                                                                                                              ز به س حه موو که ھه ی ڕزه به
.                                                                                                                             کا تیان ده خزمایه
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/                                                                                                                            م  مریه                                           

                                                                                                                             ..........                   م  من جارێ شووناکه  باوکه
جد  به  که نت و ژووره نگاو ده ھه  وه ییه تووڕه و  به ر پ سه  سته م ھده مریه

..........  
  

/                                                                                                                            د  حمه ئه                                           
                                                                                                                             م  ؟ جارێ شوو ناکه   مانای چیه

                                                                                                                             !                               بوو  ازی ئهر  کافره  و ئازاده ی بۆ به ئه
                                                                                       /                                                                                  ج  ره فه
مان                                                                                                           قسه  له مان مابو مه ر ئه ھه  ه وه
  .رچ  ده
  
  
  یه وه ناوه...........   بوارهمای چنارو ر..........   وه شه..) .......63(

) .............63                                                                                 (                  
ریکی                                                                                                                          ،چنار خه ن     دانیشتن    ژووری بوار لهچنار ور.   مای چنارو ربواره

و  یه وه سته ده فونی به له بواریش تهنو ماپك ،ر  نکاتهیا ده  زکه هند کاغ چه
ریکی                                                                                                                      خه

                                                                                                                             .                                                              لدانه  ژماره
  یه وه ناوه............   کافتریاو باڕکه..........   وه شه) .......... 64(

) ...........64                (                                                                                                            
رو                                                                               ك دانیشتوون، سه ر مزو کوورسیه سه کافتریاوباڕك له  ئازادو ماریا له

نگی مۆبل                                                                                                                     نگی زه ده. ریکی گفتوگۆن  و خه مدایه رده به  تیان له ربه گس شه
.                                                                                                                            ی ئازاد دت  که فونه له ته
  

/                                                                                                                            ئازاد                                                  
ت باش کاك                                                                                                                     و کاته ئه.....  ئازاد  به
                                                                                                                             ............       بوار ،چنار خان چۆنهر
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                                                                                                                             ت                                           تاقهب  یه م ماوه ڕاستی ئه به  بورهب
.                                                                                                                  بووم 

  یه وه ناوه..............   بوارو چنارهمای ر...........   وه شه. ) .........65(
)..........65(  

  
بواریش ، ر  یه که زو ماپه ریکی کاغه خه ،چنار  نی پشووه ری دیمه واوکه ته
                                                                                                   وامه رده به
.                                                                                                              ڵ ئازاد  گه کردن لهفون له ته  له
/                                                                                                                            بوار ر

.                                                                                                                            ھزتر بی  به  وه له ب ڕاستی تۆ ده به
....                                                                                                                           باشه..ئ..  به....   به......... 

.                                                                                                                              وھیوایه ی به ده..... وورده  وورده
                                                                                                                             .              وه م بۆ ھاته که ریکه می شه ئازاد وه

                                                                                                       .                                                           یه  و ئیشه  ئه   به به..... 
  یه وه ناوه.................   کافتریاو باڕه..............   وه شه) ......... 66(

)...............66                                                    (                                                                  
مان کوورسی ومزی  رھه سه ماریاو ئازاد له.   نی پشووه ری دیمه واوکه ته

نی                                                                                                                 دیمه
.                                                                                                                            بوار ڵ ر گه  فونکردن له له ته له  وامه رده ئازاد بهپشوو دانیشتوون ،

  
  
  

/                                                                                                                            ئازاد                                                 
ست                                                                                                                            ده  وه ی داھاتووه فته ھه له  واته که

                                                                                                                                           زۆرم پخۆشه...   به...ی  که پده
یاخوا پیرۆزت ب  .  
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بیسترێ  ده  وه ی ئازاده که فوونه له مۆبل ته نگی ربوار له ده
......                                                                                               ..............................

                                                                                                                             /                                                           بوار نگی ر ده
واكت                                                                                           رواویستم ھه ھه... زۆر سوپاس

.........                                                                                                                    بوو  بزانم ،ئیش کارکت نه
/                                                                                                                            ئازاد 

......                                                                                                                       م  که ،زۆر سوپاست ده  ه وه نه
.                                                                                                                            ت  که وه سوپاس بۆ لپرسینه  دووباره

                                                                                                                             /                                             بوار نگی ر ده
.                                                                                وکی شادو خۆش  ،  شه  باشه ده

/                                                                                                                            ئازاد 
.                                                                                                                            چنارخان   به  نه یه سوم بگه..... و شاد  شه

ن  میان دایده رده ر مزی به سه و له وه خاته ی داده که فونه له ئازاد ته
                                                                                                     ........................

کی زۆر نزیکم                                                                                                                  ھاوڕیه  وه ماریا ئه  ببوره
 ی     فته ھه  وتووه کهست کاری ده  بوو ،تازه

                              
.................                                                                                                             کا ستپده داھاتوو ده                      
/                                                                                                                            ماریا 

یرۆز                                                                                                                         ، منیش پ زۆر ئاساییه... نا...... نا
                                                                                                                             ست                                         ی کاری ده وه م بۆ ئه که بایی لده

.                                                                                                             وتووه که
  یه وه ناوه...............   مه مای مریه.............   وه شه).......... 67(

) ............67                                                                                  (                                         
میش                                                                                                                         و ،مریه وتووه لکهوی خه  شهعائ.   مه و مریه ژووری نووستنی عائشه

پاش                                                                                                                            وه یخونته ده  یه وه سته ده ی به که وکتبه وه ته داوهایی پ که ر جگه سه له
                                                                                                                              به  اتهدوێ و ڵ خۆی ده گه و له  وه کاته رسنگی و بیر ده سه  یخاته مك ده که
.                                                                                                        لۆج  نه مه

/                                                                                                                            م  مریه
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ئازاد                                                                                                                          م به کرد شوبکه زم ده حه  من بۆیه
                                                                                                                             وان بوو                         بوارو ئهھاوڕی کاك ر  چونکه

وان                                                                   و ، ئه وه کرده ده یوانیش بیر ك ئه وه
ی                                                                                                            ره م ئستا سه به... بوو دیان زۆر به
                                                                                                                              عیمه رو نه ی مای شخ عومه که زیندانه

                                                                                                                              وه زیندانکه  تی، له یه که ووشکه  خانو کوڕه
                                                                                                                             .     بۆ زیندانکی تر 

  له په م به بین مریه و ،ده وه کاته م ده ی مریه که رگای ژووره د ده حمه ئهپ له
ی                                                                                                            که هکتب
بێ  ی ده  وه بیر کردنه  له باو رسنگی الده سه

                                              ........................................                                                                                                                         
/                                                                                                                            د  حمه ئه
؟                                                                                                                              کوێ داناوه  ت له که رماه به  وه ئه

/                                                                                                                            م  مریه
.........                                                                                                                      دایکمهالی .....چوزانم 

  یه وه ره ده.... ................  دارستانه...............   ۆژهر) ........... 68(
) ..............68                                                                                                                       (

                       وه اکردنهم ر ده ، جارجار به  ریکیرڕاکردنه خه  وه رزشییه رگی وه جلوبه ئازاد به
.                                                                                                                             کا شاندن ده راھنانی بۆکسوه

  یه وه ناوه.... .......  مه مریه ی رمانگه فه...........   رۆژه ).........69(
..........).69                                                                                                      (
، ره کۆمپیتهریکی  و خه م دانیشتووه مریه.   مه مریه ی رمانگه ژووری فه

                              رکی                                                                                       رمانبه فه
ژووردا و  به کا ده مارتن خۆی.   پرینت کردنه ریکی  خه  والوه تریش له
                               کی                                                                                    یه ڕۆژنامه

.                                                                                            یه وه سته ده به
/                                                                                                                            مارتن 

م                                                                                                                             یری ئه سه..... تان بم  هببوورن د
                                                                                                                             ند                واکی چه ن ،ھه بکه یه  ڕۆژنامه
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                                                                                                                             .                                                                           ناخۆشی تدایه
/                                                                                                    م  مریه

؟                                                                                                                            ............ وای چی  ھه
                                                                                                                             /     مارتن                                                  

                                                                                                                                                                      ژده کچکی ھه تکردنی تن و ئهکوش
.                                                                                                      م شاره ساڵ له

 کا یری ده گرێ و سه رده مارتن وه  له  که ڕۆژنامه  له په م به مریه
                                                                                       .........................

/                                                                                                                            م  مریه
ڕاستی                                                                                                                         به....  شه کی ئره خه  مه ئه
.                                                                                                                              نج و جوانه گه  و کچه ئه بۆ  وه داخه به

                                                                                                                             کوشتن                    س الی ئمه زانی به من وامده
                                                                                                                             .                                                                                            یه ھه

/                                                                                                      مارتن 
کوشتن                                                                                                                          م دنیایه موو شونکی ئه ھه  له
.                                                                                                                            جۆرێ  و به ر شونه ھهم  ،به  یه ھه

/                                                                                                                            م  مریه
ف زۆر                                                                                                                         ره هر ش سه له  ،الی ئمه  استهر

                                                                                                                             کلتووری                               له  شکه به  کوژن که ت ده ئافره
.                                                                                      وتویی   زانین و دواکه نه

/                                                                                                                          مارتن 
رونی و                                                                                                                        شوانی باری ده له  ش بریتیه لره

 . تی  ستی مرۆڤایه کیسچوونی ھه  له
                                

و کوڕکی   ساه) 36(نی  مه و ته)  یانه(ناوی  ی تری ھاوڕیان که که ره رمانبه فه
                                                                                  با                                      

گرێ  رده ست وه ده یان له که م ڕۆژنامه بۆ الی مارتن و مریه دێ  رزی چاو شینه به
                   و                                                                                                    

                                                                                                                             .        کا یری ده سه
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                                                                                                                             /           یان  
                                                                                                                                                                  چته ستی ده نازانم مرۆڤ چۆن ده

.                                                                                یره ڕاستی سه خونی مرۆڤ ؟ به
  یه وه ناوه..................   مه مای مریه...............   ۆژهر) ........ 70(

) ............70                                                                                 (       
  رێ ،دیاره ده  مام دته حه  د له حمه ئه.   کانه وی ھاتووچۆی نو ژووره اڕهر

خۆی                                                                                                                       
                                                                                                                             یان که وه ی راڕه ر ئاونه به  چته ،ده  وه کاته دهقژی ووشك خاولی ،به  شتووه

                                                                                                                             .                    رێ  ده ی خۆیان دته که ژووری نوستنه دایکی له
                                                                                                                             /                                                             فاتمه

بینی                                                                                       من تۆم نه  وه د کوڕم ئه حمه ئه
.                                                                                                                            سی بۆ نوژ کردن ھه  یانییه م به ئه
/                                                                                                                            د  حمه ئه

خوا گیانم                                                                                                                     ی به که گیان ڕاست ده  دایه
ر ئستا                                                                                                                       ھه  زۆر خراپ تکشکاوه

                                                                               .                                    وه  مهیگ زا ده قه چم به ده
                                                                                                   

  
  

                                                                                                                             /                             فاتمه                                          
                                                                                                                             .                                             ت  که ئیشه  وی له که بادوانه  ی زووکه ده
/                                                                                                    د  حمه ئه
فونم                                                                                                                         له ستام ته ھه ر که ھه..... نا... نا

.                                                                                                                            بۆ کردن ووتم تۆزێ ناساغم 
/                                                                                                                              فاتمه

.........                                                                                                                     ت گرتب درمهو  چت ئه ده وه له
                                                                                                                             /                        د  حمه ئه

                                                                                                                             .........................                                                     ؟   کام درمه
/                                                                                                   فاتمه
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..............................                                                                                               ت  مه ھه
/                                                                                                                            د  حمه ئه

رحاڵ کوا باوکم                                                                                                                ھه ، به  ئیتر نازانم چییه
؟                                                                                                                              نگی نایه ده

                                                                                                                             /                     فاتمه
                                                                                                                             .                                                 یه وعیدی ھه ڕۆیشت بۆ سۆسیال مه

/                                                                                                  د  حمه ئه
                                                                                                                         ھز بووه ی به که ھۆندییه.. نا ..... نا

  .  نییه  ئمه  پویستی به  ئسته
                                         

/                                                                              فاتمه                                         
تۆزێ                                                                                                        .   وه ش بۆته کۆڵ ئوه باشتر له

.                                                                                                                            م که ده  خراکه نانت بۆ ئاماده
ی خۆی  که بۆ ژووری نووستنه چ دیش ده حمه و ئه  چ بۆ چشتخانه ده  فاتمه

                                                                                                    .......
  یه وه ناوه.............   مه ریهمای م..............   ۆژهر) ......... 71(

) ..............71                                                                                                                         (
و  ئه  واته  که والته ر مزی ته سه  د له حمه ، ئه  د ه حمه ژووری نووستنی ئه

                                                                                                                         ی مزه
ند  وچه گرێ ده نرێ،بۆنك ھه ر داده نجکی له سه بۆنوشتی پویستی گه که

                                        ك                                                         یه  پرژه
                                               .کردن قژشانه کا  به سده کا و ده ده  که ر مزه ی سه ری ئاونهی و سه دا ده خۆی  له
  له په ی به که م کتبه چۆن مریه که  وه وته که ی ده وه وشه دا بیری ئه م کاته له

   وه شارده
  

کا  ستده م وده ی مریه که چ بۆژووره ده  له په ست وبه وه کردن ده شانه له  ربۆیه ھه
   به
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 بین کتبکی با و ده ی الده که رجگه ی پشتیی سه وکاته ڕان تا ئه گه
   که کتبهژردایه، ه
  
ھواشی  به  وه رخۆیه به کا وله ی ده که رگه یری به گرێ وسه ده ر ھه کسه یه
  . وه یخونته ده

                                                                                                                   
                                                                                                     /             د  حمه ئه

                                                                       ...                                              س ێ ك......رع و ژن سکس و شه
  کسه ،یهدا ری باده و سه وه بته قده باو چاوی زه  دهال  که کتبه رگی پاشان به

                                                                                      کا        بانگده ایکید
  .  دایه...  تائره  ره وه.....  دایه.......  دایه

    
                                                    

  یه وه ناوه. ............  بوارهمای چنارو ر.............   رۆژه) .......... 72(
)...........72                                                                                                 (

و   ردایه به  ی له وه جلی ماه  یه وه ماه نھا له ته چنار به.   بوارهمای چنارور
                                                                                                 ریکی                      خه

  که سه ڕه م لدانی جه ب ، به س ده ڕه نگی جه ده چنار گوی له......  دانهگسك
                           زۆر                                                                              

  له په چناریش به. درێ  س لده ڕه ر جه سه س له ڕه جه  ،واته ب نائاسایی ده
                                                                                                                           گسکه
.                                                                                                                              وه رگا کردنه بۆ ده چ و ده وه تهکوژن ده  که باییه کاره

.........   یه روه ده....... ..  بوارهمای چنارو ر.........   رۆژه) ......... 73(
)73                                                                                                                            (

دی                   حمه ، ئه  بوارهرگای مای چنارو ر م ده رده به.   نی پشووه ری دیمه واوکه ته
.                                                                      دا رگا ده ده  و له دیاره  تووڕهو  یه وه سته ده و کتبکی به ستاوه اوهبرای مریم ر

/                                                                                                                            چنار 
..                                                                                                                           چۆنی باشی....د  حمه خر کاك ئه

  یه و زۆر توڕه بێ نار دهچ  کردن به د قسه حمه ئه
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                                                                                    .........................................
                                                                                                                             /          د  حمه ئه
                                                                                                                             چاکوچۆنی                                   پویستیم به و نه خره نه
ڕبواری مردتم                                                                          یر ئاده...  نابتانه جه

.                                                                                                                            ی  بۆ بانگ ناکه
/                                                                                                                            چنار 

                                                                                                                              بوار له، ر  بکه جوانی قسه تۆزێ به
                                                                                                                             .  هماڵ نی

                                                                                                                             /       د  حمه ئه                                              
                                                                                                                             م                                 ین ، به که ده  جوانی قسه  به  ئمه

ڕبواری مردت ب ھیچ قبومان                                                                             به
خوشکی                                                                                                                         به یتانی بدا کتبی شه  نییه
نا                                                                                                                            مین جار بت ده دواھه  مه ئه.... من 

.                                                                                                                            م  که دهزانم چی خۆم ده
، چناریش  ڕوا ده  له په و بهوی  ر زه سه  داته فده  که د کتبه حمه ئه

و                                                                                                                        وه وته نه داده
                                                                                                                            .                                                              وه گرته ده ھه  که کتبه

  یه وه ناوه..............   خوندنگایه.............   ۆژهر) ......... 74(  
) ..............74                                    (                                                                                        

ڵ                                                                                                     گه له  ی عائشه ، مامۆستاکه  یه عائشه ری خوندنگای به ڕوه وری بهژو
رکی                                                                                                                  به ڕوه سووك و ، بهوپیاوکی رۆح  ساه) 50(نی   مه ته  که) پتسی(

                                                                                                                                                         .            ن  که ده هقس   ی عائشه رباره ، ده دسۆزه
                                                                                                                             /                                مارخۆت 

                                                                                                                                                                              م جۆره روا به ھه  پتسی ناکرێ عائشه
.                                                                                                                    وه بمنته
/                                                                                                                            پتسی 
ی                                                                                                                             وه نرم بۆ ئه تریان بۆ دهکی یه نامه  ڕاسته

.                                                                                                                            ین  دا بکه گه یان له سه زیاتر قه
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                                                                                                                             /                    مارخۆت                                              
                                                                                                                         دون                                                        بۆچوونی من پویستناکا به
م                                                                                          یه م کشه کما باسی ئه ڵ ھاوڕیه گه له

ی                                                                                                                             وانه بۆ ئه  یه جلك ھه کرد،ووتی ئستا
وقی                                                                                                                           ته پۆش له موو گیانیان داده ئیسالمن ھه

ن،                                                                                                                            بکه له توانن مه تا قاچیان و ده ھه  وه ریانه سه
،منیش                                                                                                                         ھن یم بۆ ده که سه دره ئه  انهم نزیک به
                                                                                                                             تاکو بۆی                                          می خوشکی عائشه مریه  م به یده ده

.                                                                                             زگارمان بت ر  یه م کشه بکێ و له
/                                                                                                                            پتسی 

وان پی                                                                                                                       ئه  یه وه م گرنگ ئه ،به  زۆرچاکه
.                                                                                                                            ازیبن ر

                                                                                                                             /  مارخۆت 
                                                                                                                             می خوشکی                                ازیبن ، مریهم ر و بوایه له
ر                                                                         به ڕوونی باسی کرد له به  ھات بۆ ئره که
........                                                                                                                     شتی ناھن  وتنی قژو له رکه ده
مان ھۆیان                                                                                                                     ھا باوك و دایکیشی ھه روه ھه

.                                                                                                                              وه کرده  دووباره
  

                                                                                                                             /         پتسی                                                
                                                                                                                             می خوشکی                                      ك بۆ مریه یه ی نامه که زده حه
.                                                                                                              نرین  ده

/                                                                                                                            مارخۆت 
،                                                                                                                             ناکا  نامه بۆچوونی من پویست به به

ئاۆز                                                                                                                          که ته ی دایك و باوکی بابه وه بۆ ئه
                                                                                                                              ندی به یوه فون په هل ته ن من به که نه

                                                                                                                             .                                  م  که ده  وه مه مریه
                                                                                                                             /                                                             پتسی 

تیمان                                                                                     م یارمه ر مریه گه ئه  منیش پم چاکه
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.                                                                                                                            بدات 
/                                                                                                                            مارخۆت 

،                                                                                                                              یشتوه و تگه کچکی کراوه  م بینیوهم مریه
.                                                                                                                            پم  وهفونی دا له ته  خۆشی ژماره

  یه وه ناوه....... .....  یاریگای بۆکسنه...........   یه ئواره) ........... 75(
........... )75                                                                                                                     (
  ئازاد به.کا ی راھنان ده که ره ڵ راھنه گه ،ئازاد له ی یاری بۆکسنه جگه

                                                           وامی                                              رده به
ی                                                                                                              مه سکشی مالکه ی ئازاد ده مان شوه ھه ی به که ره اھنهشن ، ر وه بۆکس ده

جو و  دا ده که وری جگه چوار ده گرێ و به ادهکانی ئازاد ر و بۆکسه ستدایه ده هل
ئازاد                                                                                                                     

  . کا تبردنی ده مه رگری و ھه بهکنیکی  فری ته.......... تی  یه دواوه به
  
  یه وه ره ده................. قامك  شه..............   یه ئواره) .......... 76(

).............76                                                                                                                         (
  ریکی لخوڕینه ئۆتۆمۆبیلکی سووردا خه  بینرێ له ،ماریا ده قامکی گشتیه شه

                                                                                                                 .
  یه وه هناو.............   مه مای مریه............  یه ئواره)........... 77(

) ............77                                                                                                                         (
یری  د و باوکی دانیشتون ،سه حمه ، ئه  مه ژووری دانیشتنی مای مریه

                                                                  فیزیۆن                                 له ته
کۆتایی  له کا ده  ك قسه الیه و مه  یه زیرهنای ج ر که سه له  که ن  که ده

                                        تی                                                                                  کانیایه قسه
.                                                                                                                            کات  ی خوشکی بانگ ده د عائشه حمه ئه  ربۆیه ھه
/                                                                                                                            د  حمه ئه

.                                                                                                                              تائره  ره وه  ئشهعا.......   عائشه
بت  واوده فیزیۆن ته له ی ته که رنامه به

..........................................                                                                                                             ................
                                                                                                                             /                                                                       ج  ره فه



   

 

70

؟                                                                                              ..  وکه موو شه ھه  یه رنامه م به ئه
ا ژوور کات به دا خۆی ده م کاته له  عائشه

                                                                          ...................................................
/                                                                                                                            د  حمه ئه

مان                                                                                                                           ھه ، له  ی جارکه فته ھه  نا باوکه
                                                                                                                              ائشهی ع ئاده........ ك ئستا  کاتدا وه

                                                                                                                             .                                                  می خوشکتم بۆ بانکه مریه
                                                                                               /                                                                                           عائشه

.......                                                                                                                     خوا م نانده مریه  ئاخر داده
/                                                                                                                            د  حمه ئه                                             

..............                                                                                                                 کهووتم بۆ بانگی
  یه وه ناوه............   بوارهمای چنارور...........   یه هئوار)........... 78(

)...........78                                                                                                  (
ن چای دانیشتوو  ژووری چشتخانه ، چناروربوار له  مای چنارو ربواره

.                                                                                                                              وه خۆنه ده
                                                                                                                             /                                                                   بوار ر

                                                                                            وتۆته چۆن که  م کتبه م ئه من تناگه
ی  ؟                                                                                                                          م برایه ستی ئه ده

/                                                                                                                            چنار 
                                                                                                                              چته ده  ، دیاره چ دی پیسب ده وه له

                                                                                                                             .           ی  که ژووره
                                                                                                                             /                                 بوار ر

                                                                                                                        قی                                                          ھه وان به ش ئه وه دوای ئه... بۆنا 
                                                                                                    و کتبانه ست بۆ ئه می نازانن ده مریه

.                                                                                                                            رێ  به
/                                                                                                                            چنار 

زووی                                                                                                                          ئاره ھن به وروپا بیت نه ئه  له  ره وه
بژری یان                                                                                                                    سك ھه یان که  وه خۆت بخونیته
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                                                                                                            یان                                که ر کچه گه ، دواتریش ئه  وه ره ده  بچیته
  .  فه ره شهن ب ستیان ده ده رایکرد له

  
                                                                                                                             /                       بوار ر                                             

                                                                                                                                                     س به س به ندێ که چی ھهی جا ده
باتی سوود                                                                                             جوغرافیا گۆڕاون ، له 

ت                                                                                                                             وتن و شارستانیه گۆڕان و پشکه له
.                                                                                                                            رگرن  وه
  یه وه ناوه.... ...........  مه مای مریه...........   یه ئواره. )........79(

..........) .79                                                                                                                      (
جلی  م به ن ،مریهد دانیشتو حمه ، باوکی و ئه  مه ژووری دانیشتنی مای مریه

                                                                                                                       وه ره ده
.                                                                                           ا ژوور  کا به خۆی ده

/                                                                                                                            د  حمه ئه
                                                                                                                              وه خونیته دهورئان م تۆ قو مریه  باشه

                                                                                                                             .                                       یتانی  یان کتبی شه
                                                                                                        /                                                                       م  مریه

.                                                                                           چووی  تك  وه دیسانه......   چیه  وه ئه
/                                                                                                                            د  حمه ئه
بوار تکی                                                                                                                   ی کاك ر که چووم کتبه تك نه.. نا

.                                                                                                                            داوم 
/                                                                                                                            م  مریه

                                                                                                                             و               کتبکی ئاساییه  وه ئه.....   هچی  وه جا ئه
  .                                  وه یخونمه ده
  

/                                                                                                                            ج  ره فه                                                  
                                                                                                                         وو،                      م ب مان که مه رئه م خان ھه مریه
                                                                                        نی کوجا                                                              فه  بوارهو مای ر تۆ  باشه

.                                                                                                                     ھا ..... با  رحه مه
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/                                                                                                                            م  مریه
بوار                                                                                                                        زانیم کا ک ر  وه ھۆی ئنتر نته به من
بینیم                                                                                                                         دا که وه بندڕه  له  ،بۆیه نووس ده

                                                                                                                             .       م لکرد  و کتبه داوای ئه
                                                                                                                             /                                           د  حمه ئه

ی                                                                    جوانه  و کتبه داوای ئه ..ما ھیچ نه
!                                                                                                                            ی  کهلب

/                                                                                                                            م  مریه
.........                                                                                                                     کا تده ئ خۆ باسی دییانه

                                                                                                                             .       ....................ر پ  سه  سته ده بت و ھه ده  هواوی تووڕ ته د به حمه ئه
                                                                                                                             /                        د  حمه ئه

                                                                                             خر ، باسی                                                    نه...؟  کا باسی چی ده
کرد،                                                                                                رع و ئیسالمی ده سکس و شه

ك                                                                                                                            دژی ئیسالمن وخه ن که و کتبانه ئه
  .گن  رده دین وه له
  

/                                                                                                                            ج  ره فه                                        
                                                                                                                              وه ما بیخونیته م ناخان  ھیچ نه مریه باشه

و ڕۆژ                                                                                                                         شه  بوایه ده الی خۆی. ب نه  و کتبانه ئه
.                                                                                                                              هکردن بوویتایتم ریکی قوورئان خه خه
                                                                                                                             ؟                                  وه ت برده که د تۆ بۆ کتبه حمه ئه  ی باشه ئه
                                                                                                      /                                                                                           د  حمه ئه

                                                                                                              وه تر فری ئهتکی ڕه ی که وه بۆ ئه  وه بردمه
.                                                                                                                            م  مریه  ن به یتانی بده بن کتبی شه نه

/                                                                                                                            م  مریه
.                                                                                                                             کا اسی ئیسالم دهب  وه ئه....  یتۆ ھیچ نازان

                                                                                                                             /                         د  حمه ئه
                                                                                                                             .                                          ی تۆ  که ییه ره یان به..... من ھیچ نازانم 

/                                                                                                ج  ره فه
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............................                                                                                                   سه د به حمه ئه
/                                                                                                                            د  حمه ئه
مزانی چۆنم                                                                                                                    بوو خۆم ده ر باوکم نا ئه گه ئه

                                                                                                                             .   کردی  عاق ده
 کا ده  رز قسه نگی به ده  ێ و بهژوور  م دته ی دایکی مریه فاتمه
........................  

                                                                                                     
  

/                                                                                      فاتمه                                           
......                                                                                                ھا ....   نگه ده  نگه و ده ئه  چیتانه  وه ئه
/                                                                                                                            د  حمه ئه

؟                                                                                                                            ...... بینی  ت نه که تۆ خۆت کتبه  دایه
/                                                                                                                              فاتمه

...................                                                                                                          ..................بۆ ؟ ...... با
                                                                                                                             /                                  د  حمه ئه

............                                                          وێ ترت دهزیاتر چی  وه ئ ،له
/                                                                                                                     فاتمه

...............                                                                                                               ی ناوێ وه کتبك ئه ..د حمه ئه
/                                                                                                                            ج  ره فه
م                                                                                                                             مه ، جارکی تر ئه وه بیبنه......  سه به

ت  نهگوێ لك                                                                                                                     م به مریه. بھیچ جۆر
                                                                                                                             .                           بمن   و ماه ڵ ئه گه ندیت له یوه ب پهنا

یشتی ؟                                                                                                   تگه
  یه وه ره ده .........  م یاریگای بۆکسنه هرد به...........   وه شه) .......... 80(

).........80                                                                   (                                                  
،  وه ره ده  رگای یاریگای بۆکسن دته ده  ، ئازاد له  م یاریگای بۆکسنه رده به

کی                                                                                                                     جانتایه
وێ ماریا  که رده ده  که قامه ری شه وسه ئۆتۆمۆبیلکی سوور له..  شاندایه  له

خوڕێ،                                                                                                                     لیده
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بۆالی  ن او دهنگ ست ، ئازادیش ھه وه م یاریگای بۆکسن و ده رده به  دته
    ئۆتۆمۆبیله

  
وێ، پاشان  که ر ده و سه وه کاته ده  که رگای ئۆتۆمۆبیله ی ماریاو ده که سووره

که                                                                                                                   ئۆتۆمۆبیله
                                                                                                                             .        وێ   که ڕێ ده به
  یه وه ناوه.. ..........ناو ئۆتۆمۆبیل .............   وه شه) .......... 81(

) ............. 81                                                                                                                        (
خوڕێ و ئازادیش  ماریا ئۆتۆمۆبیل لده.   ی ماریایه که ناو ئۆتۆمۆبیله

                                                                                                    نیشتیا                        ته له
.                                                                                                                       ن  که گفتوگۆ ده  وه و پکه دانیشتووه

/                                                                                                                            ماریا 
................                                                                                                             اھناندا چۆنی ؟ ڵ ر گه له

/                                                                                                                            ئازاد 
زۆر                                                                                                                            یه م ماوه م ئه که اھنانهڕاستیا ر له

                                                                                                                             .                                                   هقورسبو
                                                                                                     /                                                                           ماریا 

...................                                                                                                  ؟   هبۆچی قورسبو
/                                                                                                                            ئازاد 

،                                                                                                                              کی زۆری پمه م بوایه که ره اھنهر
رکی                                                                                                                          ڵ یاریکه گه م له یاری بکه وێ یه ده

                                                                                            .                             تردا 
/                                                                                                                            ماریا 

.                                                                                                                            وتو بیت  رکه بینم سه ادهمنیش لت
/                                                                                                                            ئازاد                                         

                                                                                                                              وه یته ببه  که ر یاریه گه ئه  دهم  که ره اھنهر
.                                                                                                                            ێ و که ست ده شت ده ك پاره یه رده چه

وێ ، ئازادو ماریا  که رده قامکی تر ده شه  ی ماریا له که سووره  ئۆتۆمۆبیله
                                                                                                                   وامن له رده به
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.                                                                                                                            گفتوگۆ کردن 
/                                                                                                                            ماریا 

.                                                                                                                            بی تۆ زۆر ھیالكده  قی خۆته هھ
/                                                                                                                            ئازاد 

..................                                                                                                           .......  و ھیوایه به
                                                                                                                             /                             ماریا 

                                                                                                                        چین خواردنکی زۆر خۆش                                                          ئستا ده
  .  وه باته بیر ده  مۆت له خۆن،ھیالکی ئه ده

                                                                                                                 
ر ڕۆیشتن  سه له  وامه رده به  که ئۆتۆمۆبیله

                                                                    .........................................................
  یه وه ناوه..............   مه مای مریه............   وه شه) .............. 82(

) ...............82                                                                                                                   (
و  دانیشتووه ی خۆی که ر جگه سه م له مریه.   یه م و عائشه ی مریه که ژووره
                                                                                                                         عائشه

.                                                                                                        ژوورێ   دته
/                                                                                                                              عائشه

م                                                                                                                             که ی چیرۆکه شت ،ده  شمدانی  وه م ئه مریه  داده
                                                                                                                             .                                                     واو بکه بۆ ته
                                                                                                                        /                                                                        م  مریه

................                                                                                         گیان   تم عائشه ڕاستی بتاقه به
/                                                                                                                              عائشه
.................                                                                                                             ی وك واده موو شه تۆ ھه
/                                                                                                                            م  مریه

                                                                                                                              ، تاقه وایه گیان ژیانی من  م عائشه چی بکه
                                                                                                                                                               وه بینی کتب خوندنه خۆشیم لده شتك که

ریك                                                                         رحاڵ با تۆ خه ھه به.. ھن  ویش نا بوو ئه
.                                                                                                             که ر چیرۆکه سه  وه ،بابینه وه ته و بابه م به که نه

 کا کا وماچی ده می خوشکی ده مریه  ش به باوه  عائشه
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                     ......................................                                                                                                                             
/                                                                                                                  عائشه

..........                                                                                                                   وکی تر  مزانی بۆ شه نه...نا
/                                                                                                                            م  مریه

ی خۆت ،ئستا                                                                                                                  بۆ جگه  سته تۆ ھه
                                                                                                                             .              وه گرمه ت بۆ ده که چیرۆکه
  میش دته وێ و مریه که ی خۆی وپاده که ر جگه بۆ سه ن نگاو ده ھه  عائشه

                                                                                                   و                  وه الیه
.                                                                                                                             وه چیرۆك گانه  به کا ست ده ده
  

/                                                                                                            م  مریه                                                  
                                                                                                                              به  له په به  که فوونه له نی ته وتمان خاوه

ھال ،                                                                                                                         ی شه م گارگه رده بۆ به کسی دێ ته
تا                                                                                                                            کا ڕێ ده چاوه  که فوونه له ی تهن خاوه
                                                                                                                             ی     گارگه  به کا دێ و خۆی ده  کورده
                                                                                                                             ر پۆلیسی ل                                            کسه ، پاشان یه  که چلوره

.                                                                                          گرن  ده  کات و کورده ئاگادار ده
/                                                                                                                              عائشه
.                                                                                                                              من زۆرم پناخۆشه......   هگوناھ  کورده
/                                                                                                                            م  مریه

دایکی بانگ                                                                                                                     وه سخانهپۆلی له  ر بۆیه ھه
                                                                                                                             باسی                            ب ناچار ده  ن ، کورده که ده
، پۆلیسیش                                                              بکا  که وتنی  مۆبله ستکه ده
                                                                                                    وه دۆزنه ده  و منداه چن ئه دا ده ڵ کورده گه له
ویش                                                                                                                           ، ئه  کورده  به ی دابو که مۆبله  که

مووی                                                                                                                          ھه م له به.  کا ی باس ده که ڕاستییه
؟                                                                                                                              عائشه  یهانی چز یرتر ئه سه

                                                                                                                             /                             عائشه
  ........................م ؟ مریه  داده  چی یه
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/                                                                                                                            م  مریه                                           

                                                                                                                                         ر کورده سه ھۆی پرسیارکردنی پۆلیس له به
                                                                                                                                                                               که کا ده  وه ناچاری باسی ئه  دایکی به

.                                                                                          چ رده کچ ده  کورده  ، واته  کچه ،،،ی که کوڕه
/                                                                                                                              عائشه

.........                                                                                                                    یانزانی ؟ کانی تر نه چۆن منداه
/                                                                                                                            م  مریه

س                                                                                                                             و که وهخۆش بو ی دایکی نه وه ر ئه به له
                                                                                                                             قژی                                    چووه  ، کورده ئیشیان بۆ بکا  بووه نه

                                                                            ،بۆیه  رکردووه به  ی له و جلی کوڕانه تاشیوه
.                                                                                                                              کچه  یزانیوه س نه که

/                                                                                                                              عائشه
.............                                                                                                                ؟ب ر الی پۆلیس ده ھهی  ئه

/                                                                                                                            م  مریه
                                                                                                                             .      وه ڕواته ڵ دایکیا ده گه ن و له که ی ده ره به

                                                                                                                             .....                                                      چیرۆککی خۆش بوو.....   ھا عائشه
/                                                                                                                عائشه

  .................م  مریه  زۆر خۆش بوو داده
  
  
...................   یه چشتخانه................   وه شه) .......... 83(

                                                                                            )                          83.......... (  یه وه ناوه
گفتوگۆ   وه خواردنهم نان ده اد و ماریا دانیشتون به، ئاز کی چاینییه یه چشتخانه

                                                                                   .                                                                              ن که ده
/                                                                                                                            ماریا 

چی ؟                                                                                                                          ت ده که ره پارزه  ی باشه ئه
/                                                                                                                            ئازاد 

                                                                                                                             ویت،     بۆم کرد  ی پویسته وه  ئه و ده ئه
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                                                                                                                             .                                                     یت  ڕکه چاوه  ماوه  وه نھا ئه ته
/                                                                                                   ماریا 

ب                                                                                                                         دهر چۆن می پارزه ێ بابزانین وهجار
ر                                                                                                                             سه له  و کاته ،ئه  وه تیف ھاته گه نه  ر به گه ئه

.                                                                                                                            ریگریت  توانی وه من ده
/                                                                                                                            د ئازا
                                                                                                                             .....................              ؟   ب یان چۆن ده وه ئه

                                                                                                              /                                                                     ماریا 
کانی                                                                                کارییه ،وردهک ری یه ھاوسه   ب ببینه یان ده وه ئه

.                                                                                                                            زان  ر ده تری پارزه
/                                                                                                                            ئازاد 

                                                                                                                              ڕوانیه م چاوه رچۆنك بت له ی ھه وھیوایه به
                                                         .                          زگارم بت ر

/                                                                                                                            ماریا                                             
نوان                                                                                                                          له  یه وه ت بخۆ گرنگ ئه که ئازاد نانه

.                                                                                                                              دایك بووه ویستی له ردووکمان خۆشه ھه
                                                                                                                             /             ئازاد 

                                                                                                                             ................................                                  ی  که است دهر
                                                                                        /                                                                                  ماریا 

.............................                                                                                                 وی خۆشم ده
می ئازاد  بۆ ده با خواردن ده  وچککی پ له ا کهماری

                                                                                   ..........................................
  یه وه ره ده.............. قامك  شه.... .............  ۆژهر) ..........84(

) .................84                                                                                                                      (
م  درێ ، مریه امك نیشان دهق شه  ی لهیئۆتۆمۆبیلکی فربوونی شۆفر

ریکی                                                                                                                          خه
.                        دات  و ئامۆژگاری ده پایدایه  تیش له کی ئافره تی ، مامۆستایه لخوڕینییه

  یه وه ناوه...............   که یه گارگه.............   ۆژهر) .......... 85(
) ...............85                                                      (                                                                 
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ڕیزکردنی  ر له ریکی کارکردنن ، ھه کان خه ، کرکاره  که یه ی کارگه ینهنج گه
کارتۆن و                                                                                                            

  وه ره سواری ئامری بندکه ربوار به. کانی تر  رهر پالت و کا سه  خستنه
وێ                                                                                           که رده ده به
  .   کردنهریکی ئیش خه
  
  
  
  
  
  

................   مه مای مریه...............  وه شه. ) ..........86(   
)                                                                                       86.............(  یه وه ناوه

                                                                                              و  ی خۆی راکشاوه هک ر جگه هس م له ، مریه  یه م و عائشه ژووری نووستنی مریه
م   ری مریهی سه   ژوورێ ،   دته خوشکی    ی عائشه دا   مکاته له.   ته بتاقه

                                                                                                  کا            ده
.                                                                                                                     م  بۆ الی مریه چی ر ده کسه ،یه  ت دانیشتووه قهبتا

/                                                                                                                              عائشه
.........                                                                                                                    تی ؟  م بۆ وا بتاقه مریه  داده
/                                                                                                                            م  مریه

                                                                                                                             .........              چی گیان نازانم بم  عائشه
                                                                                                                             /                                                               عائشه
....                                                                                     ی  که تی کتبه زانم تۆ بتاقه من ئه

.                                                                                                                              که وره گه   چیرۆکه
/                                                                                                                            م  مریه

                                                                                                                              و کتبه ئه.   گیان وایه  ڕاستی عائشه به
                                                                                                                              ندێ شت که ھه  له  وه ئاگارداری کردمه

                                                                                                                             مووی                        ھه م له زانی ، به مده پشتر نه که
.                                                             کردبوو واوم نه بوو ھشتا ته  وه ناخۆشتر ئه
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/                                                                                                                         عائشه
.....                                                                                                                         بازاڕ بیکه  یانی بچۆ له ، به داده  باشه

/                                                                                                                            م  مریه                                               
و                                                                                                                             هکوردی به  و کتبه ك ئه یان ، یهگ  عائشه

ھی کاك                                                                                                                         و کتبه ، دوو ئه  هبازاڕدا نی له
                                                                                                                             ر        گه م ئه ، سیه  بواری دراوسمانهر

                                                                                                                   ڕکی                                             د بزانن شه حمه باوکم و ئه  مجاره ئه
نازانم زۆر                                                                                           .......  ب دروست ده  وره گه
.                                                                                                                            م  واوی که م ته که زده حه

/                                                                                                                              عائشه
؟                                                                                                                            ... وه ت بۆ بھنمه که من بچم کتبه  داده
/                                                                                                                            م  مریه

                                                                                                                                                               ب گیان ، بابزانم چۆنده  عائشه..نا...نا
                                                                                                                                                                          م قسانه م ئه به. م  دهوسا خۆم پت ئه
.                                                                                                                  ی  که نهس باس الی که له

/                                                                                                                              عائشه
......................                                                                                                       م  ناکهباسی... نا ..نا

ن  که دا دهك یه ش به باوه  م و عائشه مریه
...............................................  

  
  
  
  
  
  
  یه وه ره ده.................   باخکه..................  ۆژهر) ............. 87(

)................87                                                         (                                                           
ن  که ادهنو باخکا  ر  له  وه رزشییه جلی وه ئازادو ماریا به

                                                                                             ................................
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  یه وه ناوه............   مه ی مریه رمانگه فه...............   ۆژهر)...........88(
..........)88                                                                                                          (

  و دانیشتووه یان  که رمانگه کافتریای فه م له همری،  مه ی مریه رمانگه کافیتریای فه
                         ك                                                                                         کۆفییه

دا  م قومکی لده جارجار مریه   می دانراوه رده ی به هک ر مزه سه له
                                                                                                               کاتدا     مان ھه ،له

.                                                                  کا سكده فون بۆ که له ته  دا ،دیاره لده  و ژماره یه وه سته ده هی ب که مۆبله
/                                                                                                                            م  مریه

                                                                                                                              ببوره....بوارت باش کاك ر وکاته ئه
م                                                                                                                           تان کرد ،به وه فونم بۆ ماه له ته
کاتم                                                                                                                          له ۆخ.....بوو نه  وه ماه س له که
                                                                                                                             ی ؟                                                         کردو نه
 ب نگی ربوار ده ده گومان له  وه مه ی مریه که فونه له ی ته ڕگه له

                                     .....................                                                                                                    
/                                                                                                                     بوار نگی ر ده
چنار تا                                                                                                                      ..... گرتووم کاتت نه له..نا ..نا
ی،                                                                                                                            که ی منداه له سه بۆ مه  چووه  خۆشخانه نه
.                                                                                                                              می تۆمانه خه  م ئمه به

                                                                                                                             /                     م  مریه
                                                                                              ڕاستیا کاك                                                  م، له که زۆر سووپاستان ده

  دی  حمه ئه  که ربوار زۆرم پناخۆشبو
                      

                                                                                                                             .          وه ھنایه  یه و شوه ی به و کتبه برام ئه                   
  یه وه ناوه......................   یه کارگه.............   ۆژهر)............. 89(

) .............89           (                                                                          
                                                                        م له ی مریه مان شوه ھه ، بهکا ربوار کاری تا ده  که  یه یه و کارگه کافتریای ئه

، ربوار   ڕۆیه ی نیوه وزهو کاتی  پا دانیشتووه  که کافتریای کارگه
ی                                                                                                                      که فونه له تهمۆبل

می  رده ی به که ر مزه سه له.م  ڵ مریه گه له  کردنه  ریکی قسه و خه یه گووه به
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بواردا                                                                                                                      ر
                                                                                                                             .      نان   ڵ دوو پارچه گه له  ره سه قاپکی سووپی له

                                                                                                                             /                                                   بوار ر
                                                                             و جۆره ئه  چونکه  ئاساییه  وه الی منه به
ڕو                                                                                                                      نھا شه زمانی گفتوگۆ نازانن ته  سانه که
.                                                                                                                            ب  نه  شه ڕه ھه
 ب گولده  وه ی ربواره که فونه له ی ته ڕگه  مان له نگی مریه ده

                                                                                                    .........................
/                                                                                                                            م  هنگی مری ده
                                                                                                                             شی                             ئوه   ی مای  ئمه ڕاستی گی کشه به

داوای                                                                         وه موویانه ناوی ھه  ، من به وه گرته
.                                                                                                                            م  که لبوردنت لده

/                                                                                                                            بوار ر
                                                                                                                              نده وه ڕاستی دا من و تۆ ئه له... م خان  مریه

زمانی                                                                                                                          م  چونکه ، به ان ناسیوهکترم یه  هنی
                                                                                                                            .                هکمان نی یه ھیچ کشه  یه مان ھهگفتوگۆ
                                                                                                                      ر کارك                                                              م بۆ ھه ش ئاماده وه دوای ئه

.                                                                                                                            من بکرێ  به
  یه وه ناوه...... .........  مه مریه ی رمانگه فه.............   رۆژه)........... 90(

...........)90                                                                                               (
رپ و  سه  سته ده ی خۆی ھه که جگه م له ، مریه  مه مریه ی رمانگه کافتریای فه

                              م                                                                                       ده  به
.                                                                                                                            رچوون  رگای ده ی دهو ال ره به ن نگاو ده ھه  گفتوگۆوه

                                                                                                                             /                                    م  مریه
                                                                                                                                                                                 م به که ستت ده من زۆر سوپاسی ھه

موو                                                                                                               وستی تۆ بۆ من ھه ڕاستی ھه
....                                                                                                                           وایه...   به. ..........   شتکه

بوار                                                                                                                        م کاك ر به...م  که سوپاست ده
ھشتا                                                                                                                          چوونکه  وه وته م ده که کتبه



   

 

83

                                                                                                                             .........          به......   هکردو واومنه ته
  وه مه ی مریه که فوونه له ی مۆبل ته ڕگه  بیستین له بوار دهنگی ر ده

         ........................                                                                                                               
/                                                                                                          بوار نگی ر ده
م گرنگ خۆتی ،                                                                                                               به..ر چاو  سه به
.                                                                                                                            بت خۆت  ب زۆر ئاگات له ده
  
  
/                                                                                                                            م  مریه                                   

                                                                                                                              بت زۆر ئاگام له ده  کاك ڕبوار ، وایه
                                                                                                                             ی  بۆ                        تکا عائشه فرسه  له. خۆم بت 

                                                                                                                  .                                                                                            نرم  ده
/                                                                                                      بوار نگی ر ده
یه                                                                                                                            وانه له  منداه  م خان ،عائشه م مریه به

.                                                                                                                             ت بکا تووشی کشه
/                                                                                                                            م  مریه

                                                                                                                              دووباره.. .. ترسه تۆ ھیچ مه.. نا...نا
                                                                                                               .                                                  م  که سوپاست ده

  یه وه ناوه.............   کافیهدووکانی ئینترنت...........  ژهۆر) ......... 91(
)..........91         (                                                                                                

رن  تهوریکی کۆمپی سك دانیشتوون و خه ند که ،چه  کافیهدووکانی ئینترنت
                              ،دوو                                                                                               

. کردنن فوون له ریکی ته و خه کی تدایه فون کردنیش خه له ی ته کابینه
دیش                                                                                                                   حمه ئه
و داوای  کیارك دێ. ک  ری کۆمپیتردهی و سه ك دانیشتووه ر کورسییه سه له

کارتکی                                                                                                      
پاشان . گرێ رده ی لوه دات و پاره ی ده که د کارته حمه ،ئهکا فوونی لده له ته

                                                                                                         یه کی           کیژۆه
رك  تهور کۆمپی سه  چته و ده کا د ده حمه ئه  ورێ و پرسیار لهژو  رد دته قژ زه
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                                                 د                                                                 حمه ،ئه
                                                                                                                                          . کا ده  که یری کچه چاوتی و سه  وامی چاوه رده به به
  
  
  یه وه ناوه............ م  ی مریه وه ماه............    یه ئواره) ......... 92(

).............92                                                                                                                       (
قورئان   دانیشتوون ،عائشه  ج و عائشه ره ، فه  مه مریهژووری دانیشتنی مای 

بۆ                                                                                                                          
                                                                          .                                                           وه خونته باوکی ده

/                                                                                                                              عائشه
ذنا إن نسینا أو أخطأنا ربنا و                                                                                                ؤاخربنا ال ت

علی الذین                                                                                                                      هکما حملتالتحمل علینا إصرآ 
                                                                                                                             ......                                                       من قبلنا 

                                                                                                                          /                                                                            ج  ره فه
.                                                                                              وه یانم بۆ بخونه مه ئه  باشه...   باشه

بژرێ ، بۆ  ده ی خۆی ھه ته و ئایه ر ئه سه  خاته ده  نجه ست به ده ج به ره فه
                                                                                                                   ی عائشه وه ئه
.                                                                                                                              وه یخونتهب

/                                                                                                                              عائشه
                                                                                                                             .....   هخوندو یانمان نه وه ئه  باوکه

بۆ  کا ، ھاواریان لده  وه ژووری چشتخانه  دێ له  ئشهی دایکی عا نگی فاتمه ده
                                                                                         نان                             

.                                                                                                                            خواردن 
/                                                                                                                              نگی فاتمه ده
  . وه بته تان بخۆن با سارد نه که رن نانه وه
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  یه وه ناوه..........   ی یاری بۆکسنه جگه..........  یه ئواره)......... 93(

).........93                                                                       (                                                  
ڵ                                                                                                 گه و له ردایه به رزشی له ی یاری بۆکسن ، ئازاد جلی وه جگه  له  ژوورکه

  ر مزی نوانیان دانراوه سه زك له کاغه  ڕه ند په چه ، ی دانیشتووه که ره اھنهر
                                                                                                                            .

تی  ھاوڕیه ازادیھی ئ  دیاره  کی پیه جانتایه و ژوورێ خاولی  ماریا دته
ر                                                                                                                           اھنه،ر
.                                        ستی ئازاد  ده  یداته گرێ ده ده ھه  که ر مزه کانی سه زه کاغه ڕه په
/                                                                                                    ر  اھنهر

زیاتر                                                                                                                          وه وێ ، من زۆر له نھا ئیمزایکی ده ته
اھنانت                                                                                                                      ر  ند مانگه چه  وه بینم ،ئه تۆ راده له

باشی                                                                                                                          کانت زۆر به موو قۆناغه م ھه که پده
خۆ                                                                                                                            ھزو ك پنگ به ی وه وھیوایه ، به بیوه

                                                                                                                             .                                                                          ڕاگر بیت 
                                                                                /                                                                                           ماریا 

ی                                                                                                                 وت و جووه سوکه ،ھه کا ھرمان راست ده
ر                                                                                                                             به تر، لهکانی یاریزانه  له  تۆ زۆر جیاواز تره

.                                                                                                                              ڕته وتن چاوه رکه سه  وه ئه
/                                                                                                                            ئازاد 

                                                                                                                             ڕاستی زۆر دخۆشتان                       به...م  که دهسوپاستان
  .کردم 

  
  

ی دابویان پی  زانه کاغه  ڕه و په ، ئه  که ر مزه می سه ه قه  داته ست ده ئازاد ده
                                                                                                            ست             ده
.                                                                                         کا و ماچیده وه بته ماریا نزیكده. ئیمزا کردنیان   کا به ده

/                                                                                                                            ھرمان 
تم کۆنتراك که یه پیرۆزتب                                                                                                            .................
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/                                                                                                                            ئازاد 
...........                                                                                                                  .........سوپاس....... سوپاس
                                                                                                                             /                                            ماریا 

.                                                          ئازادگیان ...م که دهخۆمان  من پیرۆزبایی له
/                                                                                                                      ھرمان 
وتنی تۆ                                                                                                                       رکه سه ت به هم یاری ر ئه گه ئازاد ئه
،                                                                                                                             ب روا ده بوای من ھه به ت ،کهبکۆتایی
ی                                                                                                                             ك پاره یه رده چه ، به دێدوادا  ریشی بهیاری ت
                                                                                                                             .                                             زۆرتر 
                                                                                                                             /                                                            ئازاد 

  ..........................................  وھیوایه به
  
  
  
  
  
  
  
  
.............. ....قامك  شه...............   وه شه) .............. 94(

)                                                                                                     94................( یه وه ره ده
  له  که ر شۆسته سه دا له که قامه شه کی الیه ، له  قامکی پر روناکی و گۆپه شه
                                                                                                            ند              چه

مك  پاش که....ڕی کیارن  ستاون و چاوه وه  تی جوان وڕازاوه شونکا ئافره
                                                دی                                                                   حمه ئه

شونی  له  وه بته وت نزك ده که رده سواری ئۆتۆمۆبلك ده م به برای مریه
                                                                                                                           ته ئافره

ست جامی  وه رز ده ردی با به تکی قژ زه م ئافره رده به  کان و له وهازار
ی                                                                                                                   که ئۆتۆمۆبیله



   

 

87

ری سوا  که ته ن ،پاشان ئافره که گرێ و تۆزك گفتوگۆ ده بۆ داده
د                                                                                          حمه ی ئه که ئۆتۆمۆبیله

.                                                             چ رده کادر ده  ڕوا و له ده   که  ب ، ئۆتۆمۆبیله ده
................   مای ئازاده...............   وه شه) .............. 95(

                                                          )                                                             95........... (  یه وه ناوه
و   هوتو مدا پاکه ده ك به یه فه نه ر قه سه ، ئازاد له  ژووری دانیشتنی مای ئازاده

نھا                                                                                                               ته
مان  ھه تی ، له ساج کردنیه ریکی مه ، ماریا خه  پدایه  کی کورتی له رپیه ده

کاتدا                                                                                                                        
.                                                                                                                             کا ری ھاوڕی دهبوار ڵ گه و گفتوگۆ له یه وه سته ده فوونی به له ته

                                                                                                                             /                                           ئازاد 
کی وا                                                                   خۆم بۆ یاریه  خته ند وه چه  مه ئه

.                                                                                                                     بوار م کاك ر که ده  ئاماده
  وه ی ئازاده که فوونه له ی مۆبل ته ڕگه  بیسترێ له بوار دهنگی ر ده

                                                                                                    .........................
/                                                                                                                            بوار نگی ر ده
......                                                                                                                       ترسم  گیان من زۆر ده م ئازاد به

                                                                                                                             /                       ئازاد 
  ھا  روه و ،ھه یه خۆم ھه من بوام به

                                             
.                                                                                                                              شم بوای زۆری پمه که ره اھنهر                    

  یه وه ناوه...............   رهبوامای ر.............   وه شه.... ) .......96(
) ..............96                                                                                             (

  که ر مزه سه له  مکی داناوه ه زو قه  کاغه بوار کۆمه، ر  مای ربواره
                                                                                                                     چ ده وه له
.                                                                 ڵ ئازاد  گه فون له له ته به  ریکی گفتووگۆ کردنه ستا بت ، خه نووسین وه له
/                                                                                                                            بوار ر

م                                                                                                                           ،به  هتوانات نی ئازاد من گومانم له
کی                                                                                                                            ، یاریه  ره ته خه  یارییانه  م جۆره ئه
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                                                                                                                             .                   هنۆرماڵ نی
  وه  بوارهی ر که فونه له ی ته ڕگه سترێ لهبی نگی ئازاد ده ده

......................                                                                                                                   ..........
                                                                                                           /                                                                                     نگی ئازاد  ده
بوار،                                                                                                              کاك ر   ش نیه یه وهوش کجار به یه

                                                                                                                              مه ش شه که بن یاریه  ئوه  یه وه گرنگ ئه
.                                                                                                                            تی  یه که ئواره

/                                                                                                                            بوار ر
                                                                                                                                   همان نی تی ھیچ کشه یه که وارهمادام ئ
                                                                                                                           .                                                                               دین 

ر  سه نت و له بواری مردی دادهرداخك ئاو بۆ ر ژوورێ په  اردتهچن
                                                               کی                                                         کوورسییه

.                                                                                                                    گرێ ده  وه سته ده ندی به هنیش و کتبکی فربوونی زمانی ھۆ ری داده رامبه به
/                                                                                                                            نگی ئازاد  ده                                      

م،زۆر                                                                                                                         ت پده که سی شونه دره دواتر ئه
                                                                                                                             .                 یه زم بۆ چنار خان ھهر

                                                                                                                             /                                               ڕبوار 
......                                                                            و شاد  شه.... م  که سوپاست ده

چناری خزانی   کاته وودهو ر وه خاته داده  که فونه له ته بوارر
                                                                             .....................................

......................                                                                                                       پرسیت  وای ده ھه
  /                                چنار 

                            
                                                                             که یه ماوه  وه بوارئهر  چیه.م که سوپاسی ده                       

.                                                                                                                            وێ  رناکه ئازاد ده
/                                                                                                                            بوار ر

کچکی                                                                                                                          یا ووتی تازه تای گفتووگۆکه ره سه  له
ریکی                                                                                                                          شدا خه وه ڵ ئه گه ه،ل  ندیم ناسیوه هھۆ

                                                                                                                             دا یاری                      داھاتو  تی له یه که انی بۆکسنهاھنر
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.                                                                                                       یه ھه
/                                                                                                               چنار 

.....                                                                                                                          یه رزانیم شتك ھه من ھه... واب  ده
/                                                                                                                            بوار ر

  .                                      ی خوارد و کوڕه ئه یڕوانی بکا چاوهی چی ده
/                                                                                                                            چنار                                       

.                                                                                                                            تی  قی خۆیه ھه  ستم ھیچ نی یه به مه.. نا... نا
  یه وه ره ده .............  مه م مای مریه هرد به..........   ۆژهر.....)..97(

) ............97                                                                                                                    (
ئۆتۆمۆبیلکی فر   مه کانی مای مریه م شوقه دهر ، به  مه کانی مای مریه شوقه

بوونی                                                                                                                      
رگای  مك ده پاش که.  کا م ده ڕوانی مریه کاندا چاوه هم شووق رده به شۆفری له

                                                                                                               کی    ره سه
و الی  ره و به وه ره ده  ی خووشکی دنه م و عائشه مریه  وه کرته ده  که شووقه

                                                        ئۆتۆمۆبیلی                                                         
م ماچی  مریه.... ن  که ده  که ست سو بۆ شۆفره ده چن ، به ده  که فربوونه

                                                                                                                      عائشه
و خواحافیزی  یه وه سته ده  ش قورئانکی به عائشه. کا ی لدهو خواحافیز کا ده
                                                                                                                        له

. خوندن قورئانچ بۆ  وت ده بۆ مزگه  ن دیاره نگاو ده کا و ھه م ده مریه
میش                                                                                                                    مریه

،   که ی لخوڕینی ئۆتۆمۆبیله جگه  چته و ده وه کاته ده  که رگای ئۆتۆمۆبیله ده
                                                                            مامۆستای                                

.                                                                                                                              دانیشتووه    وه نیشتیه ته فربوونی شۆفریش له
  یه وه ناوه...............   نو ئۆتۆمۆبیله...........   ۆژهر) ............ 98(

) ............98                                                                                                                        (
و )  ھانسه(ناوی  ی فر بوونی شۆفری که ، مامۆستای وانه  ۆتۆمۆبیلهنو ئ

نی                                                                                                                        مه ته
  ش لهمی ، مریه  دانیشتووه ک ده ی یه جگه  بت له ساك ده)  50بۆ  45(
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ی                                                                                                                           جگه
.                                                                  گفتوگۆ   ونه که و ده  دانیشتووه  که لخوڕینی ئۆتۆمۆبیله

/                                                                                                                      ھانس 
................                                                                                                             م ؟  مریه  خوشکته  وه ئه

/                                                                                                                            م  مریه
  ...............................   به

                              
/                                                                                                                            ھانس                                          

؟                                                                                                                            ...   وه و کتبه به چ بۆ کوێ ده  وه ئه
/                                                                                                                            م  مریه

......                                                                                                                       وندنی قوورئان وت بۆ خ بۆ مزگه
                                                                                                                             /                                   ھانس 

                                                                                                                 موو                                                         م ھه که زده یرم حه تکی سه منیش ئافره
ی                                                                                                  ر وانه سه  وه ر حاڵ بابینه ھه شت بزانم ، به

.                                                                                                                            ی خۆمان  که فربوونی شۆفرییه
..............   یاریگای بۆکسنه.............   یه ئواره).......... 99(

  )99........... ( یه وه ناوه
  
م  ی ،به که ره ڵ راھنه گه له  ریکی راھنانه ، ئازاد خه  ارگای بۆکسنهی
                                                ی                                                            که اھنانهر

.                                                                                                                              دیاره  ئازاد ھیالکی پوه    ربۆیه ھه،       قوورسه
  یه وه ناوه.................   مه مای مریه............   وه شه) ....... 100(

) ..............100                                                                                                                    (
مان                                                                                                                ھه و له  فیفه موجه  به  یه وه کردنهقژ ووش ریکی م خه ، مریه  مه یهژووری مر

                                                                                                           ژوورێ و                و دته یه وه سته ده ی خوشکی کرمکی به ، عائشهکا ی ده کاتدا شانه
ست  و ده ست وه کردن ده فیفه موجه  م له پاشان مریه. م  ستی مریه ده  یداته ده
                                                                                                                          به کا ده

.                                                                                                                             کرم لدان
                                                                                                                             /                                    عائشه
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                                                                                                   .                                                        م  مریه  قژت داده  جوانه  نده چه  ئه
  وه که ساسییه که خوارێ و به  ر شان وملی دا ھاتۆته سه م به ی مریه که جوانه  قژه
                                 یری                                                                         سه

  وه داته می ده و وه کا ی خوشکی ده عائشه
                                                                            .................................................

/                                                                                                                            م  مریه
گیان                                                                                                                           چی عائشه  ئمه  بهجوانی قژ .. جا 
                                                                                                                                                    موو شوینك به ھه  توانم له من نه  که
                                                                                                                             .                                                                       م  ریخه زووی خۆم ده ئاره به

/                                                                                                                 عائشه
کانی                                                                                                                          ی بۆچی منداه ئه......   وایه  وخوایه به

؟                                                                                                                              یه وه ره ده موویان قژیان به ھاوڕم ھه
/                                                                                                                            م  مریه

ێ                                                                                                                            ند گیان تۆ ھشتا بچووکی ھه  عائشه
                                                                                                                            د                                      حمه ی ئه و کتبه ی،ئه تناگهلی  یه شت ھه
ھا                                                                               نده ویش چه بوار ئهبۆ مای کاك ر  وه بردیه

بۆچی                                                                                                                          و باسی وای تدابوو که پرسیاری ئاوا
.                                                                                                                            ت نا  م  بۆ ئافره به ب بیکا  بۆ پیاوده

/                                                                                                                              عائشه
و                                                                                                                             پرچ  ن به م قژم بکه که زده منیش زۆر جار حه
                                                                                                                         .                                                               بچم بۆ خوندنگا

رو قژی دا دن و  سه ست به ی خوشکی ده عائشه  له  وه بته م نزیك ده مریه
                                                                                                                                                       کا ماچی ده

/                                                                                                         م  مریه                                             
الی                                                                                                                           وتنی قژ له رکه ئاخر ده.... گیان   عائشه

و                                                                                                                             یبه عه و رام ش حه نده وه ، ئه رامه ئیسالم حه
توانین                                                                                                                   نه  یان بۆ دروست کردووین که غه ده قه
                                                                                                                             .                      کو ھاوڕکانمان بژین  وه
                                                                                                ن                                           ناھن ، ده  یه له مه زت له تا تۆ حه وه ئه
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تا                                                                                    وه ئه.   یبه وێ عه که رده شت ده  قژ و له
زوی خۆم                                                                                                                       زو ئاره حه منیش ناتوانم کتبك به

تی                                                                                                                            بژرم یان ھاوڕیه سك ھه یان که  وه بخونمه
.                                                                                                                            م  کك بکه یه

                                                                                                                             /       عائشه
                                                                                                                             م                                 له نار مه زی و ھه کو که منیش وه  خۆزگه
.                                                                                  پرچ   به  و قژیشم بکردایه بکردایه

/                                                                                                                            م  مریه
پرچ ،                                                                                                                         م به گیان ، با قژت بۆ بکه  عائشه  ره وه
زوی خۆت قژت                                                                                                                   ئاره  مان به که ژووره له
                                                                                                                             .           بکه ره به

                                                                                                           جوان و  قژه  ست دن به ده با و ی خوشکی الده ی عائشه که کهچ له م   مریه
      .پرچکردنی قژی  به کا ست ده یداو ده که خاوه

  
  یه وه ناوه..............   خوندنگایه...........   رۆژه) ............ 101(

) .............101                                                                                                        (
موویان جانتایان  ھه  ی عائشه که ، مندانی پۆله  یه عائشه ی پۆلی خوندنگاکه

                                                                                                                           له
  که ی پۆله وه ره و ده ره کان به قووتابیه  ربۆیه چن ، ھه کردن ده له و بۆ مه کۆناوه

.                                                                                                         چن  ده
                                                                                                                              کك له ،یه  دانیشتووه  که کی پۆله ر کوورسیه سه تی له ب تاقه ش زۆر به عائشه

تی دت بۆ الی  نی خۆیه مه و ھاو ته  یه)لیسا مه(ناوی   کانی ھاوڕی که قووتابیه
                                                                                                                            .

                                                                                                                             /                                             لیسا  مه
ئاو ،بۆچی                                                                    ترسی له بۆ ئه....   عائشه

کردن ؟                                                                                                                      له بۆ مه ی بۆچی نایه
مامۆستا ...... یش ن کی تر داده ر کوورسییه سه  چته و ده مه ب وه  عائشه

                                                                                                                کا خۆی ده
.                                                                                                                             کا ده  که لهپۆ یری ژووردا سه به
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                                                                                                                             /            مارخۆت 
                                                                                                               ............                                   ی بۆ  ده  لیسا خراکه مه

.                                                               یا  گه گفتوگۆ له به کا ست ده و ده  بۆ الی عائشه  ڕوا مارخۆتی مامۆستا ده
وادانیشتووی ؟                                                                                                                  چی یه  وه ئه  عائشه
/                                                                                                                              عائشه

.......                                                                                                                        هتم نی م  مامۆستا تاقه نایه
                                                                                                                             /مارخۆت 

                                                                                                                             ...                          بۆت   یه واکی خۆشم ھه ھه  عائشه
  .       بابۆین   سته ی ھه ده

                        
                                                                                                                             /     عائشه                                          

                                                                                                                             .......!                                م  وای خۆش بکه ھه  چی له
                                                                                                                 /                                                                                مارخۆت 
                                                                                                            ندی به یوه په  که خۆشه  واه ئاخرھه

  .  سته ی ھه ، ده  یه ھه وه کردنه له مه
                           

/                                                                         عائشه                                       
..................                                                                                             مامۆستا ؟  ڕاسته به

  چنه ڵ مامۆستا ده گه و له س ده و ،ھه وه کرته ووچاوی دهم ده  عائشه
..............                                                                                                    رێ ده
..............   یه عیمه مای نه...........   ۆژهر) ............ 102(

)                                                                                                                       102............( یه وه ناوه
و  ژووری دانیشتن دانیشتووه  حمود له ی دایکی مه یمهع ، نه  یه عیمه مای نه

ڵ                                                                                                                        گه له
                                                                                                                             .                             ن  که فون گفتوگۆ ده له ته  م به ی دایکی مریه فاتمه

                                                                                                                           /                                                                         عیمه نه
ی                                                                                              که ته ر بابه سه  وه خان بابینه  فاتمه

رێ                                                                                                                            خان گیان ئه  فاتمه. . . خۆمان 
حمودی                                                                                                                         ی مه که له سه چیتان کرد بۆ مه
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.                                                                                                                              به....   به.... م گیان  مریه و مکوڕ
  یه وه ناوه..............   مه مای مریه...........   ۆژهر)........... 103(

) ..............103                                                                                                                      (
  که ژووری چشتخانه  و له یه پوه  م به ی دایکی مریه ، فاتمه  مه مای مریه

                                                                                              ریکی                          خه
رشونی                      سه ود ، لهحم مه دایکی    ی عیمه نه  ڵ گه له فۆن   له ته  به   گفتوگۆیه

  فاتمه  ، دیاره  وه ته بو کراوه  وزه  سه کۆمه  که فر شتنی چشتخانه ده
ریکی                                                                                                                          خه

.                                                                                                                            پشتر   بووهی   وه پاکردنه جنین و
/                                                                                                                              فاتمه

                                                                                                                             ڵ باوك و                       گه ،له ب  خر ده ئینشائه
                                                                                                                  .                                                                              م کردووه شی قسه براکه

ی                                                                                                     که وره برا گه پرس به کا زده ج حه ره فه
ند جارێ                                                                                                                       ژی ، جا چه کوردوستان ده  له بکا،

ن                                                                                                                           ده  هماڵ نی  له  فونی بۆ کردووه له ته
ڵ                                                                                                                             گه ی له قسه  وه ھاته  ولر ، که بۆ ھه  چووه

                                                                                                                             بن و         کتر ده نسیبی یه  ئینشائه..... کا  ده
                                                                                         .                                                                  بت  ردوو الده دی ھه به
  یه وه ناوه..............   یه عیمه مای نه..............   ۆژهر) ...........104(

)............104                                                      (                                                               
ژووری   له  عیمه ، نه  یه عیمه ، مای نه کانی پشتره نه ری دیمه واو که ته

                                                                                                                هدانیشتن
.                                                                                                                            م  ی دایکی مریه ڵ فاتمه گه گفتوگۆ کردن له  له  وامه رده به
/                                                                                                                              عیمه نه
                                                                                                                             ئیتر                 ........ مت ده  ی ھانام به ده

                                                                                                                             و                                                          وره تی خوای گه ڕی ھیمه چاوه
  .ین  ئوه
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  یه وه ناوه ..........  یه ی عائشه رمانگه فه..........  ۆژهر)..........105(
)...........105                           (                                                                        

  ی عائشه ، مارخۆت مامۆستاکه کا   تیدا کارده  که  یه ی عائشه رمانگه فه
                                                                                                قسه فۆن له ته به
.                                                                                                                             کا  ده  می خوشکی عائشه ڵ مریه گه له
  یه وه ناوه..... .......  مه مریه ی رمانگه فه....... ...  ۆژهر )..........106(

........... )106                                                                                                    (
ی                                                                                                                     که مزه ر سه له   ی که فونه له ته  م  مریه ،      مه ی   مریه رمانگه ژووری فه

ی  که فونه له هنگی مۆبلت دا ده م کاته ، له  هر ریکی کۆمپیته و خه می داناوه رده به
                                                                                         م                            مریه

.                                                                                                 وه داته م ده گرێ و وه ده ی ھه که فونه له تهبا مۆبل ستده و ده دێ
/                                                                                                                            م  مریه

دوای                                                                                                                         .......... می  ڵ مریه گه له..   به
.                                                                                                                             ڕۆت باش نیوه

  یه وه ناوه..........   یه عائشه خوندنگای.........   رۆژه) ......... 107(
)..........107                                                                                                                      (

  عائشه ی خوندنگاکه  له  ، ژوورکه  هکانی پشتر نه ری دیمه واوکه ته
                                                                             ی                                           ،مامۆستاکه

.                                                                                                                             کا م ده ڵ مریه گه  ون گفتوگۆ لهف له ته به  عائشه
/                                                                                                                            مارخۆت 

فونم                                                                                                                          له ته  گرم ، بۆیه کاتیشت ده له ببوره
                                                                                                                              له بۆ مه  پیه واکی خۆشم بۆ کردی ھه

  .   ی عائشه که کردنه
  
  
  
  
  یه وه ناوه.............   کسنهی بۆایاریگ.........   وه شه) ........108(

) ...........108                                                                                                                       (
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                                                                                                     ی یاری بۆکسن دانیشتون و                لبه وری حه چوارده  کی له ، خه  یاریگای بۆکسنه
دا ماریا ھاوڕی ئازاد  که که ندی خه نوه هکانن ، ل ڕی یاریزانه چاوه
                                                       درێ                                                                   دهنیشان

ندی  نوه  بینرن له بوار دهھا چنارو ر روه ،ھه  دانیشتووه  هو ڕیزی پشه له
راندا                                                                                                                     بینه

ژوورێ بۆ   م دته که یه دا یاریزانی م کاته کی دێ ،له نگی خه ده. دانیشتوون 
نو                                                                                                                       

.                                                                                                                             بوان  ئاماده  ا بهک ی دهش پشکه یش بژیوانو، نا  ویش ئازاده ی یاری ئه جگه
                                                                              /                                             ناوبژیوان 

یشتو                                                                                   پگه  الوی تازه ئازاد یاریزانی
کی                                                                                                                 پش بکیه  ندا له هھو  له م جاره که بۆ یه

                                                                                                                              ی ببته وھیوایه به..... زێ به داده وا  
.                                                                                                                            شی یاری بۆکسن  کی گه یه ستره ئه

تی ماریاو چنارو  تایبه ن ، به هد بۆ ئازاد لده  په ندکیان چه ران ھه پاشان بینه
                              بوارو                                                                                       ر

ناوبژیوان                         مان شوه ھه ژووردا به به کا م خۆی ده یاریزانی دووه. ی  که ره راھنه
.                                                                                                                            کات  رانی ده شی بینه پشکه

                                                                                                                              که  یه الوه  تازه  ره ویاریکه نت ئه که
کی کورتدا ناونیشانی پنگی                                                                                                     یه ماوه له
ھیوادارین کاتکی                                                                                                             ....   رگرتووه وه

.                                                                                                                            رن ربه سه به ڵ یاریزانان گه خۆش له
  وان ، ردوو بۆکسه ستی ھه کانی ده ست کشه پشکنینی ده به کا س ده ناوبژیوان ده

  
ست  تی ده و ئیشاره وه کاته رز ده ست به کتری و ده هری ی رامبه به  یانھنته ده

پکردنیان                                                                                                                    
                                                                                                                    درێ    کی نیشان ده ند جارێ خه چه....... کا سپده ده  که دات ، یاری بۆکسنه ده
درێ  بوار نیشان دهھا ماریا و چنارو ر روه ، ھه کانه ریکی ھاندانی یاریزانه خه

                                                           ھانی                                                          
.                                                                                                                            ن  ده ئازاد ده
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  دیاره  کی زۆر باشی پوه رم و گوڕیه و گه چ ر ده سه مکی بهند گ چه  که یاریه
                               و                                                                                       تا ئه
ری  رامبه ھز، یاریزانی به بۆکسکی به  وت به که هكدزاد رلك بۆ ئا ی ھه کاته

                                                                                                                  دا  ده
رز  ستی ئازاد به ناوبژیوان ده....  یاریکردن دێ وی داو کۆتایی به زه به
                                                                                                                  و      وه کاته ده

بوار چنارو ر  ، کا   ماریا ھاواری بۆ ده.....   کا  ی ئازاد ده وه تۆماری بردنه
                                              ی                                                       په چه

.                                                                                                                             کا شی پداده شی باوه که ره ھنهان ، ر ده بۆ لده
  یه وه ناوه.............   مه مای مریه............   وه شه) .......... 109(

) ............109                                                                                                                       (
  نھا له ته به  ، عائشه  یه شهم و عائ نیشتنی مریه، ژووری دا مه مای مریه

                                                                                                                        یه که ژووره
شکی می خو مك مریه ، پاش که  خوندنگایهی کتبی  وه خوندنهریکی  خه

                                                                                                                  کا   خۆیده
.                                                                                                                            ا ژوور به

/                                                                                                                            م  مریه
ڵ                                                                                                                             گه م له باش قسه  بۆیه  و کاته ئه  وه ئه
ر                                                                                                                             به له  وه دایته ئه مم نه کردی و وه ئه نه

.........                                                                                                                    د بوو  حمه وباوکم و ئه دایکم
                                                                                                                             ھن   نه  وه بزانن دیسانه  یه وانه وان له ئه

                                                                                                                             .                                                                کردن  له بچیت بۆ مه
                                                                                                     /                                                                                              عائشه

.                                                                                                                       وێ  رناکه ئ خۆ ئیتر ھیچ شونکم ده
/                                                                                                                            م  مریه

زانن گومان لگرن                                                                                                             ده   مان نه ئاخر ئه
ن                                                                                                                             ر بکه سه لهی  وێ قسه شیانه ده نه

                                                                                                                             وام                          کاتی ده  ی له من سبه....ی  گه تده
ت                                                                    که چم جله گرم و ده رده تك وه ڕوخسه
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.                                                                                                                            کم بۆ ده
/                                                                                                                              عائشه

........                                                                                                                     یه ؟ کوێ ھه  وزانی لهجا تۆ چ
/                                                                                                                            م  مریه

                                                                                                                             ی   که سی دووکانه دره ت ئه مامۆستاکه
                                                                                                                             .                                                                         پداوم 
                                                                                                          /                                                                                         عائشه

.                                                                                                                چ بیرتنه یانی له گیان به  وخوا دادهت
  

/                                                                                م  مریه                                               
ك                                                                                                            خوا وه به... قوربان ناچ بهبیرم له

.                                                                                                                              تۆ پمخۆشه
/                                                                                                                              عائشه

الی                                                                                                                           ت له که م منیش بچم کتبه مریه  ادهد
                                                                                                                             ؟              وه بوار بۆ بھنمهمای کاك ر

                                                                                                                             /                                                        م  مریه
.......                                                                                   مانه ترسی ئه جارێ ناورم له

/                                                                                                                              عائشه
یھنم و                                                                                                                       ده  وه دزیه چم به من ئه  داده
.                                                                                                                             م ناو جانتای خوندنگاکه  مه هیخ ده

یگوشت و ماچی  ده  وه خۆیه  و به کا   ی خوشکی  ده عائشه  ش به م باوه مریه
،                                                                                                                  کا    ده
  م و عائشه بین مریه ، ده کا ژوور ده ی دایکیان خۆی به دا فاتمه م کاته له

                                                                                                     شیان                   باوه
.                                                                                                                            کدا  یه به  کردووه
/                                                                                                                              فاتمه

                                                                                                                             .            کدا یه به  رتان کردووه واسه  چی یه  وه ئه
                                                                                                                             /                                                                   م  مریه

............                                                                                     ؟    یه غه ده ویش قه ئه  بۆ دایه
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/                                                                                                                              فاتمه
م                                                                                                                             ،مریه نی یه  وه ستم ئه به نا کچم مه.... نا

.                                                                                                                            م   ڵ بکه گه  ت له و قسهك دو م یه که زده حه
  قسه  به کا ستده ده نیش و ی کچی داده ی عائشه که ر جگه سه کیان لهیی دا فاتمه
.                                                                                                                             کردن

ت                                                                                  ڵ باوکت و براکه گه م له مریه  بگرهگۆ
ی                                                                                                                             ڵ قسه گه وانیش له ، ئه م کردووه قسه
.                                                                                                                            منن 
                                                                                                                             /                                                                  م  مریه

...............                                                                                          ؟   چی بووه  بۆ خر دایه
/                                                                                                                              فاتمه

فونی بۆ کردم                                                                                                                  له مۆ ته خان ئه  عیمه نه
و ماه                                                                                                                        کچم ئه........ی تۆ که له سه بۆ مه
دوایدا                                                                                                                        هر ب ن ،ناکرێ ھه ڕی ئمه چاوه
                                                          .                                                               ین  بخه
/                                                                                                                            م  مریه
ی                                                                                                                             له سه مه  م ،تازه پم ووتن شوناکه  دایه

                                                                                                                             .      کردووه ر مشکم ده  شوکردنم له
                                                                                                                             /                                                      فاتمه

شوو                                                                      ب ر ده کچم تۆ ھه  یه ی قسه که  وه ئه
  .ی  مۆ ب یاسبه یت ئه بکه
  

/                                                                              م  مریه                                       
.........                                                                                                      لبنن س جارێ وازم به  ئ باشه

/                                                                                                                              فاتمه
رست و                                                                                                                         کوڕی واچاك و خوا په.... کچم 

.                                                                                                                            وێ  ناکهست موو ڕۆژێ ده ن ھهرما نوژکه
                                                                                                                             /                                 عائشه

                                                                                                                             ...................                                                 ز ناکا خۆی حه   دایه
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/                                                                                                        فاتمه
.                                                                                                                نازانی  النه سه و مه ،تۆ ھیچ له مت داخه تۆ ده
/                                                                                                                            م  مریه

م                                                                                                                             ز ناکه حه کا و راستده یه  ستی ھه ویش ھه ئه
                                                                                                                             .             م  شوو بکه

  ر پو زۆر تووڕه سه  سته ده کیان ھهیی دا فاتمه
.                                                                                                                            ......................................ب ده

                                                                                                      /                                                                                            فاتمه
                                                                                                                ئمه  تازه ی ناوێ وه و ئه مه م ئه مریه
.                                                                                                                              وه ته باوه  مان تیا کردووه قسه

گریان  به کا ست ده میش ده رێ ، مریه ده  هڕوات ده  وه ییه تووڕه دایکیان به
ش                                                                                                   وعائشه

  . کا ده شی پیا باوه
  
  وه ناوه..............    باڕو کافتریایه......... ...  وه شه) .......... 110(

) ..............110                                                                                                                     (
خۆن  دانیشتوون ده   که که خه  زۆر له... چن و دهن کی د ، خه نو باڕکه

.                                                                                                         وه خۆنه وده
کی  دانیشتوون ویه  ازاوهوری مزکی ر ده ئازادو ماریاو چنارو ربواریش له

                                                 کپ                                                                      
ن و  که کدا و پرۆست ده یه ن به ده کانیان ده رداخه و په یه وه سته ده رابیان به شه
ست                                                                                                      ده
.                                                                                                                              دیاره مووچاویان خۆشی پوه و ده  وه خواردنه ن به که ده
.........  کانه وری شووقه چوارده..... .......  ۆژهر)....... 111(

)                                                                                                                       111.......... ( یه وه ره ده
ب  سواری پاسکیل به م به ، مریه  مه کانی مای مریه ری شووقه وروبه ده

رپۆش                                                                                                                          سه
و  ماته ته تی له و پیه کی پیه یه جی باوکی کیسه ره دا فه م کاته وێ ، له که رده ده

                                                                                                                  میوه



   

 

101

سواری  و به هخۆی نی میش ئاگای له چ ، مریه ده وماڵ ره وێ به که رده ده
                                                                                                    وه سکیلهاپ

مووچاویان  و باوکی ده م ردووکیان مریه پ ھه ، له  وه نزیکی باوکی بۆته
یا                                                                                                                      کتر یه به
  هنی  وه ریه سه و ھیچ به ئاوا قژی  رووته بین م ده مریه  ی که، باوکق ته ده
ر                                                                                                                     کسه یه
و  ماته ،ته دا ی  فێ ده که وهو می که ماته ته  پ له  ب و کیسه مووچاوی گرژ ده ده

                                                                                                                     همیو
  ڵ بینینی باوکی  به گه میش له مریه.......  وه بنه وی بو ده ر زه سه له

                                                                                                                 وه که پاسکیله
.                                                                                                                            نی داھاتوو دیمه  بوانه.  کا وت و ھاوار ده که ده
............   مه مای مریه.............   وه شه).......... 112(

)                                                                                                                      112............( یه وه ناوه
  م له ،مریه مه ژووری مریه. یه ھه  وه) 111(نی  دیمه  ندی به یوه په  هن م دیمه ئه

ی                                                                                                                     که جگه
و  ئه  واته ، کا و ھاوارده وه بته ری ده به و خه خه  پ له  و له وتووه خۆیدا خه

ی                                                                                                                      نه دیمه
ھاواری   مان کاتدا به ھه ،له س ده م ھه مریه. و بوو ویدا خهور  پشوو که

                                                                                      م                                      مریه
.....                                                                                                    کا می خوشکی ده یری مریه و سه  هو بته ری ده به ی خوشکیشی خه عائشه
/                                                                                                                              عائشه

........................                                                                                                     ؟  م چیته مریه  داده
/                                                                                                                            م  ریهم

                                                                                                                       ...............                 وم بینیوه خه  هھیچ نی
  یه وه ره ده.................   نو بازاڕه................   ۆژهر)..........113(

) ...............113                   (                                                                      
   

ر قای کیارن ،  کان سه دووکانه ندێ له چن ، ھه کی دن و ده خه  نو بازاڕه
م                                                                                                         مریه
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و دووکانی  ره به  ردایه به لهی  که درژه  ته اکهچك و چ وێ له که رده ده
فرۆشتنك                                                                                                                     جل
.                                                                                                                       ا ژوور کا به ی خۆی ده و کاته تائه  وامه هرد کانی به نگاوه ، ھه ڕوا هد
  یه وه ناوه............. ناو ئۆتۆمۆبل ............  ۆژهر) ........... 114(

)...........114                                                                                                                       (
ن  که گفتوگۆ ده  وه م لخوڕینه ده ی ماریان ، به که ناو ئۆتۆمۆبیله ئازادو ماریا له

                                                    .                                                                                                                    
/                                                                                                                            ماریا 
ی                                                                                                                             یه پاره  م به م ئه که ویسته خۆشه

که ی تری                                                                                                                      ین، پاشان باقیاته ده ده
                                                                                                                              که انجی ئارایشگاقاز  له  مانگانه
                                                                                                                             .                                       ین  یده خۆی ده

                                                                                                                             /                                                                  ئازاد 
م                                                                                     که ره اھنهم ر ، به  رکی چاکه سه چاره

ر                                                                                                                             سه  نه یخه ی ده یه و پاره یووت بی ئه ده
ئیتر سۆشیال                                                                                                                    که کا م ،واده که بانکه
.                                                                                                                            دات  م نه ی مانگانه پاره

                                                                                                                             /  ماریا 
                                                                                                                             ی من ئیشی                            ئه...   هنی  ش کشه وه ئه

                                                                  قازانجی ئارایشگاکه  م ، تۆش له که چی ده
.                                                                                                          گریت  رده وه  وه زیاده ی خۆت به که مانگانه

/                                                                                                                            ئازاد 
.                                                                                                                            بوو یانم نه مه ی من بیری ئه که تۆ ڕاست ده

/                                                                                                                            ماریا 
                                                                                                                                                 وان پاه  بووی به  تۆ تازه ش وه دوای ئه

                                                                                                                                                   م زووانه یگووت به ت نه که ره اھنهی ر ئه
ی                                                                                               وه م بۆ ئه خه دهکی ترت بۆ ڕك یاریه

منیش                                                                                                                         .......زووترین کات بناسری  به
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وتویی                                                                                                                         رکه سه ش به م یارییه زۆر دنیام ئه
.                                                                                                                             وه یته هب ده
  
  
  
  
  
  
  یه وه ناوه...........  نهدووکانی جل فرۆشت........  ۆژهر.... ) .......115(

) ............115                                                                                                                     (
  دا قسه که انهندکی دووک ڵ کارمه گه م له ، مریه  ناو دووکانکی جل فرۆشتنه

                                                                                                           ،              کا ده
                                                                        نووسین ، وادیاره  به کا ست ده ھن و ده رده رك ده هفت ده  که نده پاشان کارمه

.                                                                                                                            داھاتوودا بۆی بھنن  له کا م جلك داوا ده مریه
  یه وه ره ده.............   گاو بانهر.............   رۆژه) ............ 116(

) .............116                                                                                                                       (
م  رده به  و دنه  ئازادو ماریای تدایه وێ که رده ی ماریا ده که ئۆتۆمۆبیله

دووکانی                                                                                                                      
زن و خۆیان  به ستن ، پاشان داده وه ده و کرد ی ماریا ئیشی تیاده ئارایشگاکه

                                                                                                                  ن       که ده
.                                                                                                                           دا  ئارایشگاکه به
  یه وه ره ده.............   کانه شووقه...........   ۆژهر)...........117(

) ..............117                                                                                     (
ی مای  که وت بۆ نھۆمی شووقه که رده سه  قادرمه ه بینین ب ده  عائشه
بوار،                                                                                                       چنارور

                                                                                                        شاندایه  له کی خوندنگای کا ، جانتایه وری خۆی ده هی چوار دیر زوو زوو سه
                                                                                                      .       رگا لدان  ده به کا سده ربوار و ده ر مای چنارو به  گاته تاده ن نگاو ده ھه
..........   مه مریه ی رمانگه م فه رده به..........   ۆژهر) .........118(

                                                                )                                        118........( یه وه ره ده
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ن و  ده پوهستکی پاسکیل پا ده م به مریه.   مه مریه ی رمانگه م فه رده به
ستکی                                                                                               ده به

.                                                                                                                              ریکی گفتوگۆکردنه خه  وه گویه به  ی ناوه که فونه له همۆبل
/                                                                                                                            م  مریه

...........                                                                                                                  .......گرتبی ھیوادارم کاتم نه
  وه مه ی مریه که فونه له تهھۆی مۆبل ب به نگی ربوار ده ده گومان له

               ..............                                                                                                                             
/                                                                                                                            بوار نگی ر ده
                                                                                                                             کارو               گرت له ستم ھه نا زووتر ده..... نا 

                                                                                                                     ی میوانم                                                           وه ر ئه به رگرت له تیم وه یارمه
زوی خۆت                                                                                                   ئاره به  وه رئه به ، جا له  یه ھه

.                                                                                                                              بکه  قسه
/                                                                                                                            م  مریه

......                                                                                                                       وت ئازاد ببینم  مه بوار دهکاك ر
  یه وه ره ده....... ....   م دووکانکه رده به..........   ۆژهر) ........... 119(

........ )119                                                                                                                     (
                 و به یه وه سته ده ی به ك میوه یه بوار کیسه، ر  فرۆشه  وزه م دووکانکی سه هرد به
ڵ  گه و گفتوگۆ له  وه هگو  به  ی ناوه که فونه له تهی تری مۆبل که سته ده

                                    و                                                                کا مده مریه
.                                                                                                                            ی  که و الی ئۆتۆمۆبیله ره به ن نگاو ده ھه
/                                                                                                                            بوار ر

ی                                                                                                                             ر ژماره گه م، ئه رچاو من پی ده سه به
                                                                                                                             .   م توانم بده ده  ماوه یشت النه که فونه له ته
  یه وه ره ده.............   و بانه گهر.........   رڕۆژه) .........120(

............... )120               (                                                                        
  ی به که فونه له ی و ته که پانانی پاسکیله له  وامه رده م به ، مریه  گاو بانهر

                                                       و                                                                یه گووه
.                                                                                                                              ریکی گفتوگۆیه خه
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                                                                                                                             / م  مریه                                            
 بوار تۆش وت کا ك ر مه ڕاستی دا ده هل

                                       
ی                                                                                                                             و بیاره رئه سه ر ئازاد له گه بیت ، ئه ئاگادار                     

م و                                                                                                                           م شووی پبکه وا من ئاماده ئه خۆی ماب
                                                                                                                             .                     تر بژین شارکی  بین و بچینه ھه
  وه ره ده........ ...  م دووکانکه رده به............   ۆژهر) ........... 121(

.......... )121                      (                                                                                               
بوار ،ر  یه که فرۆشه  وزه دووکانی سه م رده به.   کانی تره نه ری دیمه واوکه ته
                                           ناو                                                                              له

م  ڵ مریه گه له کا فون گفتوگۆ ده له ته  و به وهی دانیشتو که ئۆتۆمۆبیله
  ی که ئۆتۆمۆبیله.
  
.                                                  که فرۆشه  وزه م دووکانی سه رده به له  ستاوه ی پارکیرین وه جگه  بوار لهر 

/                                                                                                                          ربوار 
بۆ                                                                                                                             نگه توانم بم دره م خان ده مریه

زانی بۆ ؟                                                                                                                     ده....  و بیاره ئه
  یه وه ره ده.............   کانه م شووقه رده به..... ......  ۆژهر) ......... 122(

) ..........122                                                                                                                      (
  ئازادو ماریا  به.   بوارهم وچنارو ر کانی مای مریه شووقه م رده به

ی                                                                                                                          که ئۆتۆمۆبیله
پاش ....... ستن  وه ی پارکیرین ده جگه کان له م شووقه رده به  ماریا دنه

  مك   که
  

رتاپای  ،سه وێ که ر ده اری پاسکیل دهسو م به دا مریه تهم کا زن ، له به داده
                                                                                                                    داپۆشراوه

و  دا ستن و قوفی ده یوه کان ده ی پاسکیله جگه  کان و له م شووقه رده به  دته
                                                                                                          و          ره به
کی  ره رگای سه م ده رده به ، له ن نگاو ده ھه   وه ژووره  چوونهرگای  ده
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                                                     دا                                                                     که شووقه
.                                                                                                                            بینن  کتری ده م و ئازاد و ماریا  یه ك کاتدا مریه یه له

  ربۆیه بین ، ھه ده  وه که یه ئازادو ماریا  به  که  ب م تووشی شۆك ده مریه
شۆک و                                                                                                                   په ده
 و ناکا ڕوانی بندڕه ڕوا و چاوه کان دا ده پپلیکانه  به  له په به

                                                                                                      .......................
  یه وه ناوه.............   مه مای مریه............    یه ئواره) .........  123(

.....)....123                                                                                              (
و  وه کاته کلیل ده کی مای خۆیان به ره رگای سه م ده ، مریه  مه مای مریه      
                                                         ژوورێ،                                                                دته

و ڕووی                                                                                                         ره ر به کسه یه ب رگا ده ده  وه کردنه گوی له م که ی خوشکی مریه عائشه
م  مریه ك به یه ستهڕ  له په و به  چرپه و به کا    شی پیا ده چ و باوه م ده مریه

.                                                                                                                              ده
                                                                                                                             /    عائشه

                                                                                                                             ی                       م بۆ ھناوی ،ئه که م کتبه مریه  داده
ت بۆ ھناوم ؟                                                                         که له تۆ جلی  مه

/                                                                                                                     م  مریه
...............                                                                                                              ین  که ده  و قسه دوایی شه

/                                                                                                                              عائشه
.                                                                                                                            ژووری دانیشتنن   باوکم و دایکم له

  ته زۆر بتاقه  که  ی دیاره وه م دانه مووچاو و  وه ده م به مریه
                                                                                               ..............................

                                                                                                                             /                                                     م  مریه
.                                                                            ین   که ده و قسه شه  باشه...   باشه

  یه وه ناوه...........   بوارهمای چنارو ر...........   وه شه ) .........124(
) ..........124                                                                                  (                

بوار دانیشتوون                                                                                                ئازادوماریا و چنارو   دانیشتنه ، ژووری  بوارهمای چنارو ر
.                                                                                                                            ن  که ده و گفتوگۆ وه خۆنه ده چای

  



   

 

107

/                                                                                                                            بوار ر                                              
                                                                                                                              وه دنیاییه ،به  ئیشکی چاکتان کردووه

                                                                                                                             .                                                             بت  می ده رھه به
                                                                                                          /                                                                                          ئازاد 

نا من و                                                                                                                    ی ماریا بوو، ده فکره  مه ئه
ھا                                                                                                                            روه با ، ھه رحه ئارایشگا کوجا مه

.                                                                                                                            وه ناومه ئاسانی ناکرێ به ئیشیش به
/                                                                                                                            چنار 

                                                                                                                             .....                ؟   وه ناوته  کاك ئازاد بۆ ناکرێ به
                                                                                                                         /                                                                    ئازاد 

م                                                                                             و ئیشه ی ئهی من دبلۆم وه ر ئه به له
ش  من  تائستا                                                                                                                وه ، دوای ئه  هنی
.                                                                                                                              هتم نی زاره می وه وه
/                                                                                                                            بوار ر

                                                                                                                              یه وه ، گرنگ ئه  هیان گرنگ نی وه ئه
                                                                                                                             .                                          وێ  کتریتان خۆش ده یه  ئوه

                                                                                        /                                                                                  ماریا 
  .......                                                              ڕاسته ی ی ربوار ده وه ئه
  

                                                                                                                             / بوار ر                                     
                                                                                                                                                   یارییهم ئیتر واز له  م من پم باشه به

                           .                                                                                               بنی 
/                                                                                                                            ماریا 
وه                                                                                                                            هو یاری ھۆی ئه به  تا ئمه وه ئهبوار؟ بۆ ر

                                                                                                                             .                                         مان کی  و ئارایشگایه ئه
                                                                                                                    /                                                                                  بوار ر

و                                                                                               یه کی ترسناك ودڕندانه ی یارییه وه ر ئه به له
.                                                                                                                             مووکات وا کۆتایی نای ھه

/                                                                                                                            ئازاد 
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.                                                                                                                              خۆمه بوار من زۆر بوام بهکاك ر..نا..نا
                                                                                                                             /                       چنار 
                                                                                                                             .                                       س  وێ و به تی تۆمان ده المه ر سه ھه  ئمه

/                                                                                                     ماریا 
                                                                                                                      کانی به ئازاد ، یاریه  به  منیش بوام زۆره

                                                                                                                              ربۆیه ھه...  وتوویی کۆتایی دێ رکه سه
م                                                                                                                             ری بۆ چاکه سه س که م که که م یه که زده حه
  . وان ب دا ئازادی پاه ارایشگاکهئ  له
  
  
  
  یه وه ناوه..............   مه مای مریه...........   وه شه) .......... 125(

) ............125                                                                                                                        (
ن  که دانیشتوون گفتوگۆده  مه و مریه ه، ژووری نووستنی عائش  مه مای مریه

                                                                                                                       ......
                                                                                                                             /                                              عائشه
                                                                                         م ؟                                                        بکه  له توانم مه ی ئه ی که ئه...  داده  باشه
م  وه  زی له حه  نده وه و ئه وتووه ی خۆی پاکه که ر جگه سه و له ته م بتاقه مریه
                                                                                                                      وه دانه

.                                                                                                                              هنی
                                                                                                                             /                                                           م  مریه

،                                                                                    گیان پم ووتی داوام کردوه  عائشه
ھات بۆیان                                                                                                                      ی دت نازانم، که ئیتر که

.                                                                                                                            ن  دهفون پم له ته به
/                                                                                                                              عائشه
بی                                                                                                                            ده  بۆ واتوڕه  ادهد  باشه....   باشه

                                                                                                                             وم ئیتر بۆ خۆت کتب                       خه من ده وه ئه
                                                                                                                             .                                                                                          وه بخونه

/                                                                                                           م  مریه
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.                                                                                                                            دش رم ،تۆزێ سه  گیان ببوره  عائشه
/                                                                                                                              عائشه
                                                                                                                              که یه ماوه  نده رچه وشاد ،ھه ، شه  باشه

                                                                                                                             .           وه چیرۆکیشم بۆ ناگیته
  یه وه ناوه...............   ئارایشگایه.............   ڕۆژه) ........... 126(

 ...............)126                                                                                                                    (
  کرد ،ئستا بووه ئیشی تدا ده که  ی ماریایه که ، ئارایشگا کۆنه  ناو ئارایشگایه

                                                                                                                            به
.                                                                                                                              یه وه ناوی ماریایه ز به ر کاغه سه ئارایشگای ماریاو ئازاد له

،ماریاش  ر چاکردن دانیشتووه ر کوورسی سه سه و له  م ئاونه رده به  ئازاد له
ریکی                                                                                                                      خه

یھن  و ده یه وه ریکی بۆیاخ گرتنه ریا خهستی ما رده تی،کچکی به قژ چاکردنیه
بۆ ماریا                                                                                                                   

  خۆشهو دیان نینه پکه یان ڕوویان بهموو ری ئازاد ، ھه سه یدات له ویش ده ئه
         ........                                                                                                             

.                                                                                      که کانی دووکانه نگه هنگاو ر ره  ر گۆپه سه  چته کامرا ده
  یه وه ناوه...............   دیسکۆیه............   وه شه) .......... 127(

) ...............127                                                                                               (
کی                                                                                                                           ، خه  وه کرته ده  وه نگی دیسکۆکه نگاو ڕه بالجکتۆری ڕه  ، کادر له  دیسکۆیه

ندی کچان  نوه  ن ، له که ما ده کی خرا سه یهر مۆسیقاو گۆران سه ئازادی له به
وکوڕان                                                                                                                     

  وخساری گۆڕاوهرو ر ئازاد سه. مان  رمی سه رگه هس درن ریاو ئازاد نیشان دهما
            ،                                                                                                            

.                                                                                                       کردووه) ردی   زه(   واته  نگی  بلۆنده هقژی ر
  یه وه ناوه.............   مه مای مریه............   وه شه) ..........128(

) .............128                                                                                                 (
م  ی دایکی مریه  فاتمه.  کی دێ ره رگای سه ی ده قه نگی ته ، ده  مه مای مریه

ریکی                                                                                                                      خه
ژووری دانیشتن ، باوکی  ی له که ماهر ر به سه له  سبیحاته دووعا کردن و ته
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                         ریکی                                                                                              خه
کا  خۆی ده  عائشه.   دانیشتووه  فه نه ر قه سه و له  خوندنهقورئان              

                                                                                                                             .       ا ژوور به
                                                                                                                 /                                                                                  ج  ره فه

  ؟  وه دی برات بوو ھاته حمه ئه  عائشه
  

/                                                  عائشه                                                 
....................................                                                                         به

 کا د ده قه   که رماه ر پ و به سه  سته ده و ھه  وه بته دوعا کردن ده  ی له فاتمه
                                                                                                                  یداته و ده

.                                                                                                                              ستی عائشه ده
/                                                                                                                              فاتمه                           

می                                                                                                                            مریه به   بده  هرما و به ئه  عائشهی  ئاده
                                                                                                                             .                                       خوشکت 

 خا رگا داده و ده  وه ره ده  تهچ گرێ و ده رده وه  که رماه به  عائشه
          ..............................                                                                                                                             

/                                                                                                      ج  ره فه
م ؟                                                                                                                         ی مریه که له سه چیتان کرد بۆ مه  فاتمه
/                                                                                                                              فاتمه

وسا                                                                                                                           م ئه واوی پبکه تی ته ناعه زم کرد قه حه
.                                                                                                                            م  ناکه جارێ شوو  ده... م بپت
                                                                                                                             /                                           ج  ره فه
                                                                 و ماه ت ،ئه چی ئافرهی تۆ ده  وه ئه
خوا                                                                                                       شیان له که ڕاستی ئیسالمن و کوڕه به

                                                                                                                                                     ب شووی رده ھه  وه ر ئه به ،له  ترسه
  . پبکا
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/                                                                                                                              فاتمه                                             
تی                                                                                                                            ناعه خۆم قه  وورده  ب  وورده قت نه تۆ ھه
                                                                                                                             .          م  که پده

                                                                                                                             /                        ج  ره فه
                                                                                                                       ست و بردی                                                     تۆزێ ده  کت کردووه هرچی ھه

.                                                                                                                              لبکه
  یه وه ناوه.............   یاریگای بۆکسنه.............   ڕۆژه)........... 129(

) ...........129                                                                                              (
 کا راھنان ده  ھزو روخسارکی نووه کی به بوایه  ئازاد به.   یاریگای بۆکسنه

                                و                                                                                        
.                                                                                                                             کا ڵ ده گه اھنانی لهر  وه گرنگییه  شی زۆر به که ره هاھنر
  یه وه ره ده................   یه خۆشخانه نه...........   ۆژهر) ......... 130(

.....) .......130                                                                                                                   (
  خۆشخانه رگای نه م ده رده به بوارو چنار لهر.   یه خۆشخانه رگای نه م ده رده به
                                                                             ون                                      که رده ده

ی  که بۆ پشکنینی سکه  جاران،دیاره له  وه رز بۆته چنار زیاتر سکی به
                                                                                                   چنارھاتوون بۆ 

.                                                                                                                              وه و ژووره ره نن به نگاو ده ردووکیان ھه ، ھه  خۆشخانه نه
  یه وه ناوه............   نو ئۆتۆمۆبیله... ...........  ۆژهر) .......... 131(

) ...........131                                                                                                                    (
ئازادو ماریا   ۆیشتندایهر  له  که ئۆتۆمۆبیله.   ماریایه ی که ناو ئوتۆمۆبیله

ریکی                                                                                                                          خه
.                                                                                                                        گفتوگۆن 

/                                                                                                                            ماریا 
ی                                                                                                                             مه که  هم کات سوود له ب ده  واته که
                                                                                                                             .                                        رگری  وه  متا ماوه رده به له

                                                                                     /                                                                                   ئازاد 
                                                                                                          ھیچ کاتکم به ب ی ، ده که راست ده

.                                                                                                                            م  ده فیۆ نه به
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/                                                                                                                            ماریا 
ی شانازیمی                                                                                                                    جگه....... لت ناترسم 

                                                                                                                             .                     م  که ویسته خۆشه
ھا  روه ، ھه کا ماچکی ئازاد ده  وه یه که لهم لخورینی ئۆتۆمۆبی ده ماریا به

                                                                                                     ئازادیش                  
.                                                                                                                          کا ماچی ماریا ده  مان شوه ھه هب
  یه وه ناوه...........   مه مای مریه.............   وه شه)........... 132(

) ............132                                                                                                        (
ی  که ژووره  م له ، مریه  یه م و عائیشه ژووری نوستنی مریه.   مه مای مریه

و                                                                                                                       خۆیدایه
  دوێ به ڵ ناخی خۆی ده گه و له ی داناوه ناگه ژر چه  ستی له و ده ته بتاقه

.                                                                                                                         لۆج  نه مه
.                                                 هوتو ی خۆی خه ر جگه سه شکیشی لهی خو عائیشه

                                                                                                   /                                                                                               م  مریه
و                                                                                                                           بیر کرد،ئه ئازادیش منی زۆر زوو له

،                                                                                                                             ڵ بکا گه ویستیم له یویست خۆشه هد
وت                                                                                                                            زهموو شتکی ل م من ترس ھه هب

نھا                                                                                                                           ته به نما ھه م جه له ربۆیه ھه........ کردم 
                                                                                                                             ب                                   ش م ،ئه وێ شوو بکه من نامه..... .ماوم 

 .   م خودایه چی بکه........ م  شووی پ بکه
                       
م ،                                                                                                                           بکه بت شتك ده ..م ر من ھه گه ی ئه ئه                     

                                                                                                             تاریك و                               له ب ده  تایه تاھه ھه..ر نیشم  گه ئه
.                                                                                                        ترسا بژیم 

  یه وه ناوه................   یه کتبخانه................   ۆژهر) ........... 133(
) ...........133                                                                      (                                       

بوار کتیبکی دانیشتوون ، ر  وه که یه ئازادو ربوار به.   یه کتبخانه
و                                                                                                                          ستایه رده به له
.                                                                                                                            ریکی گفتوگۆن  هخ
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/                                                                                                                            ئازاد 
                                                                                                                             ...................           ؟   ئستا چنار خان چۆنه

                                                                                                       /                                                                  بوار ر
،                                                                                                ب ھا ده روه ، ھه  باشه  خراپ نیه

م دوو                                                                                                                         ئه  وه وه ھۆی ئه ڕاستی دا به له
ر شتکیش                                                                                                                      به ، له  ئیجازه  م کرد به ۆژهر

                                                                                                                              نا زۆرم لنه زم کرد تۆش ببینم ، ده حه
                                                                                                                             .                               کردی  ده

                                                                                                                             /                                              ئازاد 
ز                                                                             بوار منیش زۆر حهبوات بت کاك ر

کی                                                                                                                یارییه  م تازه م زوو زوو بتبینم ، به که ده
م ،                                                                                                                           وی بۆبده ب زۆر ھه پش ده  ترم بۆ ھاتۆته

 .بی بۆ بینینی  ب ده  وه یه و بۆنه بهر  ھه
  

/                                                                                                                            بوار ر                                          
ر                                                                                                                             به م نازانم بۆ چنار له م بم ،به ده وده ھه

تی                                                                                                                            تایبه زم کرد به حه  ئازاد بۆیه. ی  که سکه
.                                                                                                                            گرتی ده م نهکات نا له ك بوو ده ر ھۆیه به بتبینم له

/                                                                                                                            ئازاد 
.                                                                                                                            یت مای باوکت  ر نه بوار ھهخر کاك ر

 نت دووات بوه ئیرۆم بۆ ناردنه) 500(ب  .                                                                                                                             
                                                                                                                             /                                                          بوار ر

.                                                                               هنی  ته و بابه م ئه ، به  ووهزۆر چاکت کرد
/                                                                                                                            ئازاد 

........................                                                                                                     بوار ؟ کاك ر  هی چی ئه
/                                                                                                                            بوار ر

ش                                                                                                                             وه وشه ڵ کردم ،ئه گه هی ل م قسه مریه
                                                                                                                             زم                 حه  که ر دانیشتنه به ر ماریاو له به له
  .م  بکه  کرد قسه نه
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  یه وه هناو.............   مه مای مریه............   وه شه) .......... 134(

) .............134                                                                                                                          (
  ریکی ونه خه  ، عائشه  مه و مریه  ژووری نووستنی عائشه.   مه مای مریه

                                                                                             ،                             کردنه
کات  د خۆی ده حمه پ ئه ،له وه یخونته تی ده یه که ریکی کتبه میش خه مریه

                                       ژووردا،                                                                                به
د                                                                                                                            حمه انی ، ئهژر ر  یخاته با و ده ال ده  که وێ کتبه که ریا دهف  له په م زۆر به مریه

م  وێ بزانت مریه یه ده  ، دیاره  وه دی خۆی کردۆته حه  اوی زیاد لهردوو چ ھه
ریکی                                                                                                                     خه

                                                                                       .                                                             چی یه
/                                                                                                                            م  مریه

........................                                                                                                     وێ ؟  ھا چیت ده
/                                                                                                                            د  حمه ئه

؟                                                                                                                              الی تۆیه  که رماه به........ ھیچ 
                                                                                                                             /                                            م  مریه

.................                                                                          هخر الی من نی نه
و  کش  ده م ئاھك ھه مریه...... . ڕوا   خا  و ده رگا داده د ده حمه ئه
                                                                                    چته ده  س و ده ھه

زان  واوی ده ته ی به وه ،پاش ئه ن ده  وه رگاکه ده ك به و گویه رگاکه الی  ده
دی                                                                                                                      حمه ئه

.                                                                                                                            کا ده  قسه  چرپه شکی و بهی خوو الی عائیشه  چته ، ده  برای ڕۆیشتووه
                                                                                                                             /                     م  مریه
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                                                                                                                             د چاودریم                                                 حمه چت ئه ده  وه له  عائشه
م                                                                                            ناب ئه  کمان کردوه رچییه بکات ، ھه

.                                                                                                                            ستی  ده  وته بکه  م کتبه ئه  جاره
/                                                                                                                              عائشه
                                                                                                                                                               م کانی خوندنگاکه و جانتای کتبهنا  ره بیخه

                                                                                                                             .             ریھنه ی ویستت ده که
قن  له ری ڕازی بوون ده ، پاشان سه  وه کاته ست و بیر ده وه م تۆزێ ده مریه

      ...............                                                                                              
  یه وه ره ده..............   ناو دارستانکه..........   ۆژهر) ...........135(

) ..............135                                                  (                                                                    
ش بۆکس  ، جار جارهکا راده  وه رزشییه جلی وه  ئازاد به.   ناو دارستانکه

ھاوت،                                                                                                             ده
.                                                                                                                             کا راھنان ده  هوادیار

  یه وه ناوه............   خوندنگایه...... .......   ۆژهر) .......... 136(
) .............136                                                                                                   (

ش  ڕۆن دن ،عائشه ،مندانی ھاوڕی ده  یه ی عائشه که ، پۆله  خوندنگایه
کی                                                                                                                     ری خه

ھن و  رده می خووشکی ده ی مریه که ی کتبه ناو جانتاکه تی، له یه جانتاکه
                                                              یری                                                            سه
.                                                                                                                      ی  جانتاکه  وه یخاته ده   ربۆیه ، ھه م ھیچ حای ناب کات به انی دهک ڕه په
  یه وه ناوه............   مای ئازاده.............   وه شه) .......... 137(

) ............137                                                                                                                        (
رزشی  جلی وه  به  کی ئازاده یه واسینی ونه ھهریکی  ،ماریا خه  مای ئازاده

ستکشی                                                                                                                    وده
ماریا .   وه و شووشه چوارچوه  ته خراوه  که ونه. کاتی یاریدا  له  وه بۆکسنه
ی                                                                                                                    هو پاش ئه

.                                                                                                    کا واسی ئازاد بانگ ده ده ھه  هک ونه
/                                                                                                                            ماریا 
.                                                                                                                            ژوورێ   ره وه  ئازاد ئسته..... ئازاد 
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ند  گرێ وچه ر چاوی ده کسه ،ماریا یه که ژووری دانیشتنه  نته نگاو ده ئازاد ھه
نگاوک                                                                                                                   ھه
ر چاوی ال  سه ستی له و ده که ونه  کاته پش و پاشان ڕوی ئازاد ده  یباته ده
  . با ده

/                                                                                                                            ماریا                                              
.................                                                                                                            م  که ویسته خۆشه  یرکه سه

موو چاوی  ر ده سه  کی خۆش دته یه کات و بزه ی خۆی ده که یری ونه ئازاد سه
                                                                                                                     ........

                                                                                                                             /                                                   ئازاد 
م                                                                              که ده،زۆر سووپاست  ئۆ زۆر جوانه

.                                                                                                                           ڕاستی جوانه م به که ویسته خۆشه
/                                                                                                                            ماریا 

...............                                                                                                              بۆتۆی ئازا  هھیچ نی
رو قژی ،وورد وورد  بۆ سه با ت دهس گرێ و پاشان ده ستی ئازاد ده ماریا ده

ستی                                                                                                                       ده
می  بۆ نو ده با م ده و ده وه کاته ی ده که سهی کرا رسنگی و قۆپچه دن بۆ سه

                   ......                                                                                                     
دات ،پاشان  ی ئازاد نیشان ده که ی کراسه م پارچه که وی یه ر زه سه کامرا له

                                                                                                                         وتنه که
.                                                                                                                            وی  تکه ردووکیان به کانی ھه جله  وی پارچه ر زه سه

  یه وه ناوه...........   یاریگای بۆکسنه..........   وه شه) .......... 138(
) ...........138                                                                                                                     (

ڕیزی  ماریا له. ن  که یارییه ی رانکی زۆر ئاماده ، بینه  ی یاری بۆکسنه جگه
                                                                                                                     وه پشه

.                                  دایه که گشتییه  که نو خه  بواریش لهر.   دایه که ره ڵ راھنه گه له
رمی ھاوار کردنن ،ئازاد  رگه ران سه بینرێ و بینه ده  وه که یارییه رموگوڕی به گه

                                                     ی                                                              جووه
تك  رفه ناکاو ده له، دیاره  وه ش و الریانه له به  مه شه گمی شه  زۆر تره،دیاره

                                                                                                                 بۆ یاریزانی
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و خۆ بۆ  استهھزی ر ك بۆکسی به یه  ربۆیه ت ،ھهب ری ئازاد دروست ده رامبه به
رو                                                                                                                   سه
  وه ادهچاوی ئاز وی ،کادر له ر زه سه  یخاته مووچاوی ئازاد دت و ده ده
  و کوژته وه ده
  
.                                                                                                                             ب ش ده ره
  یه وه ناوه..............   یه خۆشخانه نه...........   ۆژهر... ..) ......139(

) ............139                                                                                                                      (
مووچاوی  و ده  اکشاوهرك  یه وه ره ر قه سه بینین له ، ئازاد ده  یه خۆشخانه نه

شین                                                                                                                          
و شۆربا  پایدایه ، ماریاش له  دیاره  وه مووچاویه ده  و ئاوساوی به  وه بۆته

                                                                                                                   کا         ده
بوار دا چنارو ر م کاته سێ ، له می ده سك ده ده مك به و پاش که  وه میه ده به
                                                                                                                            به
خرھاتنیان  ردووکیان به ژوورێ ، ماریا و ئازاد ھه  دنه  وه پکك گوه چه
.                                                                                                                            ن  که ده

/                                                                                                                            ماریا 
.........................                                                                                                    .باش رۆژتان
                                                                                                                             /                             چنار 

                                                                                                                     .................                                                ین    که سوپاستان ده
/                                                                                                    بوار ر

...................                                                                                                          ین  که سوپاستان ده
/                                                                                                                            ماریا 

توانم تا الی                                                                                                                  ن ده لره  م تا ئوه ئه
ی بچم ؟                                                                                                                       که دکتۆره

ن  ده تی ده ردوو یارمه بوار ھهچنارو ر
.....................................                                                                                                     ........................

                                                                                                                             /                                                                  چنار 
...................                                                                                        رموو  رموو ، فه فه
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                                                                                                                             /                     بوار ر
                                                                                                .                                                      رگره تی خۆت وه رموو ، ئیسراحه فه

ن  که ست ده ده  وه بنه نزیك دهرێ چنارو ربوار زیاتر لی ده  ڕواته ماریا ده
                                                                         ......                                                                   گفتوگۆ  به
رتادا زۆر                                                                                                                     سه له  ڕاستی ئازاد ئمه به

ھیچ جۆرێ                                                                                                                      تۆ به  تك چووین ،چوونکه
.                                                                                                                            مابوو  هخۆت ن  ئاگات له

                                                                                                                             /                            ئازاد 
                                                                                                                       ....................                                                 بوار کاك ر  راسته

/                                                                                                  بوار ر
و                                                                                                                           تا زووتر واز له  ئازاد گیان بوا بکه

.                                                                                                                              بنی قازانجته  ڕانییه شه  یارییه
/                                                                                                                            چنار 

.                                                                                                                              ئازاره کی به یارییه ڕاستی کاك ئازاد به
                                                                                                                             /                              بوار ر

                                                                                                                         ،                                                      یه ئیشکتان ھه  گیان  ئستا ئوه  کاکه
یا و                                                                                               گه ی له ریك ناکه ئیتر تۆش بۆ خۆت خه

.                                                                                                                            دوور بگری   به  ریاته ته م خه ژیانی خۆت له
/                                                                                                                            ئازاد 

....                                                                                                                         ، نازانم  استهر  کانی ئوه ڕاستی قسه به
....                                                                                                                         ..  وه مه که دهم بیری ل به....... ئستا

                                                                                                                             /                                                بوار ر
                                                                         وه ئه  ی باشه وه ی ئه وھیوایه خۆت ئازادی،به

.                                                                                                                            ی  بکه
بوار ی چنارو ر که ، گوه  خۆی ھناوه ڵ گه ژوورێ و گودانکی له  ماریا دته

ھنابویان                                                                                                                 
.                                                                                                                              وه که ودانهناو گ  یکاته ده

                                                                                                                             /ماریا 
                                                                                                                        ...................                     جشم ھشتن  ببورن به
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  یه وه ناوه...............   ئارایشگایه.............   ۆژهر) ............ 140(
) ...............140                        (                                                                                             

ھا                                                                                        روه ، ھه کا ك چاكده یه ، قژی کیژۆه  نهریکی کارکرد ، ماریا خه  ئارایشگایه
.                                                                                                                            کرێ  تریش قژی بۆ چاك دهککی نیشتی یه کی ته ر کورسییه هس له
  یه وه ناوه.............   مه مای مریه.........   ۆژهر) ............ 141(

) ..............141                                                                                                                      (
،   نییهسی ل که  م وعائشه ی مریه که ژووره  چته د ده حمه ، ئه  مه مای مریه

م                                                                                                                     رده به له
 کا ست ده خرایی ده پاشان زۆربه ، کا یرکی خۆی ده یان سه که ژوورهی  ئاونه

                                                                                                                       به
ی  دا فاتمه م کاته له..   ڕێ وایه ی بۆ شتك بگه وه ك ئه یان وه که پشکنینی ژووره

                    دایکی                                                                                                 
.                                                                                                                            ژوورێ   دته

                                                                                                                       /                                                                                 فاتمه
کوڕم ؟                                                                                                       و ژووره ی له که چی ده  وه ئه
                                                                                                                             /                                      د  حمه ئه

م شتمان  ل                                                                  م مریه که ست ده ھه  دایه
                                                                                                       پویسته  وه ر ئه به ، جا له  وه شارته ده

کو                                                                                                                            وه ی بپشکنین نه که جار جار ژووره
.                                                                                                                              وه بنته  لعونه مه  و ڕبواره کتبی ئه

/                                                                                                                              فاتمه
ی                                                                                                                             که م  واو، ده ته  وه ئه  نا کوڕم تازه.. نا

                                                                                                                             ك                                        یه کیسه  پانزه  یت و ده کارتۆن ڕۆنی زه
مان                                                                                      خوا ھیچ کولیچه ئاردم بۆ دنی ،به

ش                                                                                                                             وه ك میوانك بت ،دوای ئه نه  ماوه نه
.                                                                                                                             که ئیتر داوای ناوساجیم ل مه

/                                                                                                                            د  حمه ئه
.................                                                                                                            ...............بابزانم   باشه
                                                                                                                             /                                    فاتمه
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                                                                                                                        باوکت بم                                                            ر نایھنی با به گه ئاخر ئه
                                                                                                    ر له گه خوا ئه به..... مشورك بخوات 

.                                                                                                                            وت  ئه ستانم نه که زانی به ۆتۆمۆبیلم دهئ
/                                                                                                                            د  حمه ئه
                                                                                                                             عد ب وه.   باوکم مه  نا به. .....نا
                                                                                                                             موویت بۆ چم  ھه ده ب ر کاتکم ھه ھه
                                                                                                                                                                          ب ب ئه ر تۆش نه به خۆ له. کم  ده
.                                                                                             بچم   که ر ناوساجییه به له
  یه وه ره ده.......   م یاریگای بۆکسنه رده به. .....  رۆژه) .......... 142(

...... )142                (  
م  رده به  وێ و دته که رده ده  وه که قامه ری شه و سه له  هو یه که ئۆتۆمۆبیله ماریا به

رگای                                                                                                                  ده
رگا یاریگای بۆکسن  و ده ره زێ و به به ست و داده وه یاریگای بۆکسن و ده

                                                                                  چ  و                                     ده
.                                                                                                                            ژوورێ   ڕواته ده
  یه وه ناوه..............   مای ئازاده...........  یه ئواره) ........... 143(

) .............143                (  
  که فیزیۆنه له ر ته رامبه ی به فه نه ر قه سه ما له ،ئازاد له  مای ئازاده
      و         دانیشتووه

  
م  له.  کا فیزیۆن ده له یری ته و سه ایهستد رده به  ی له و بت بیره  ته ب تاقه

دا                                                                                                                            کاته
.                                                                                                                            ژووردا   به کا ریا خۆی دهمك ما که رگا دت و پاش ی ده قه نگی ته ده

                                                            /                                             ماریا 
...........................                                                                                                  ھا ئازاد چۆنی                           

  /                                                                                         ئازاد 
                                                                                                                             .................                           ی تۆ چۆنی  من باشم ئه                          

                                                                                                                       /                                                                                 ماریا 
چت تۆ باش                                                                ده وه م له به.... من باشم 
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  . بیت نه                            
  

/                                                                                     ئازاد                                           
....................................                                            نا باشم ..نا                         

/                                                                                                                            ماریا                                              
ی بۆ                                                                                                                          ناگری ؟ ئه ون ھهف له ی بۆ ته ئه                        

                                          مۆ وا                      اھنان ؟ خۆتۆ ئهچووی بۆ ر نه
ست                                                                 ت ده که ره اھنهڵ ر گه بریار بوو له                       

                              .                                                  وه یته پ بکه                       
  /    ئازاد                                         

  
  بووم ت ڕاستی زۆر ب تاقه ریا گیان بهما                       

  
ی                                          وه ر ئه به گرت،له ده نه فونم ھه له ته  بۆیه                      
.                                                                                                                            کی زۆر قودا بووم  یه وه بیرکردنه  له                      

/                                                                                                                            ماریا 
                                                                                                                             وای لکردوی   ی چی ؟ که وه بیر کردنه

                                                                                                                             .                                                         گری  نه فونیش ھه له ته
                                                                                                     /                                                                                               ئازاد 

یاریکردنی                                                                                                                دام واز له وه ی ئه وه بیرکردنه  له
  .بۆکسن بنم 

                                                                                                                             
  

  /  ماریا                                        
  

  .................بۆکسن دنی   واز له! چۆن                     
  

  /ئازاد                                          
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ر وازبنم ؟                                                   گه ئه   واز دنم ، چی تیایه به                   
  /ماریا 

  
.......                                                هروا ئاسان نی ئاخر واز ھنان ھه                  

  /                                                                                       ئازاد 
  ......تۆین  و ؟ گرنگ من  هبۆ ئاسان نی                  
  

/                                                                                      ماریا                                         
                                        تۆ کاتك جوانی                      ..... ازی نیم ئاخر من ر                   
وری                                                       چوار ده به  ی که تانه و په نو ئه له                  
ك                                                  ، نهی یاری بکه  یاری بۆکسن ھاتووه                 

  . ی بی وه ره ده له                 
  

  / ئازاد                                         
  

  مان؟ که ویستیه ی خۆشه یت چی ؟ ئه تۆ ده  وه ئه                 
  

  /ماریا                                         
  

  مان           که هویستی خۆشه  ستی تۆیه ده یان به وه ئه                
  

  یان نا ؟                                                                وه منته ده                
  

  /ئازاد                                        
  

  ؟وێ  ده  وه یاریکردنه منت به  یه وه ستت ئه به مه                
  
  

  /         ماریا                                          
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.......................                                   یه وه ستم ئه به  مه به                

     
                                                                                                                                                           

/                                                                                                                            ئازاد 
بیارمدا واز                                                                                                                   ئستاوه  وا له با بزانی ئه ده
  . نم بیاری بۆکسن  له
  
  وه ره ده  رگای چوونه و ده ره ن به نگاوك ده ند ھه چه ماریا 

..................................  
  

  /ماریا                                           
  

  ..........................کاتکی خۆش                         
  

  /ئازاد                                           
  

  ی   ی ، ئهیت چی تكچو تۆ ده  وه ئه                       
  

  .مان  که ی ئیشه ئه                       
  

  /ماریا                                          
  

  .  یه وه ناوی خۆمه  و به  ھی منه  که ئیشه                        
  

  وه کاته ی تر بۆ دهکان کلیله ی له که ماریا کلیلی ماه
.................................................  

  
  /ئازاد                                           
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  بۆ  ی داومه یه موو پاره و ھه ی ئه ئه                       

  
  ؟  و ئیشه ئه                      

  
  ڕواته و ده وه می ناداته می و وه رده ی به که هر مز سه  خاته ی بۆ ده که ماریا کلیله

  و وه ره ده
  
  ی که که بیره  چ بته ده وای ھه ته و به وه بته ئازاد سوور ده.  خا داده  رگاکه ده
 ر سه له
  

جلی  به  ی خۆی که که ونه  یگرته گرێ و ده ی ده تی ھه میه رده ی به که مزه
  رزشی و وه
  
  که ی ونه  ، شووشهیواسی بو ی ماریا ھهکاتی خۆ و  یه وه سکشی بۆکسنه ده
  و شک ده
  

الی  ی م ئاونه رده به  چته اشان دهپ. خوارێ   وته که کات و ده ده  ھاڕه
  ست لی ده غسه مه
  

  ڕوانته یی ده تووڕه  ی دا دن ، زۆر به که بلۆند کراوه  قژه  ستك به ده  که شتنه
  .خۆیی 

  
  یه وه ره ده..................   بازاڕه.............   ۆژهر....... ) ....144(

) .................144(  
                                                                                                                

نت  ده  و پای پوه یه وه سته هد کی شت کینی به یه بانه ره وێ عه که رده د ده حمه ئه
  و خۆی
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  .رمارکتك دا  سۆپه  به کا ده
  
  یه وه ره ده. .......  هم مریه ی رمانگه م فه رده به.......   ژهۆر) ......... 145(

) ..........145(  
  
  یچك ب له رێ جلکی جوانی به ده  دته  رمانگه فه  ، مریه م له  مه م  مریه رده به
  
و  ره خوارێ ، به  ر شانیا ھاتۆته سه ی به که جوانه  شه ڕه  ، قژه  ردایه به له

  ستانی ی وه جگه
  

ی  که پاسکیله کا یر ده کان سه ی پاسکیله جگه  گاته ،کاتك ده چ کان ده پاسکیله
  دیار

  
واوی  ته م  به مریه.   م بسووده به کا و الی خۆی ده ئهمالو یری ئه ، سه  هنی

    شپرزه
  
رگای  م ده رده بۆ به  وه ڕته گه نگاوك ده ند ھه کات ، چهب و نازان چی ده
  ، رمانگه فه
  
بین  ر ، ده ده  دته  رمانگه رگای فه ده  ی کاری لهدا مارتنی ھاوڕ م کاته له

  م  مریه
  
   .وپیری  ره ڕوا به ر ده کسه ، یهشۆکاوه په
  
  
  

  / مارتن                                               
  

  بووی؟  م وا شپرزه مریه  چی یه  وه ئه                             
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  /م  مریه                                               

  
 ................  میان دزیوه که پاسکیله                            

  
  /ارتن م                                           

  
   دزینهی پاسکیل م دیارده ئه......   وه داخه به                        

  
  ئمینت کرد بوو ؟ ی ته ، ئه  زۆره                        

  
  /م  مریه                                           

  
  ..........................................خر  نه                        

  
  /مارتن                                               

  
  با  ره وه....   وه ره که مهی لڕۆی بیر تازه                        

  
  .نم  یه گهتب                       

  
  /م  مریه                                           

  
  .............................. نا سوپاس..نا                      

  
  /مارتن                                             

  
  ...................؟   وه ڕۆیته ی چۆن ده ئه                     
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  /م  مریه                                           
  

  .......................پاس   یان به  پ  به                      
  

  /مارتن                                            
  

  ، بۆ تۆ هی من ئۆتۆمۆبلم پ نی ئه                   
  

  !ڕۆی  ده  یه و شوه به                  
  

  /م  مریه                                         
  

  .......................  ره تا بازاڕم به  باشه ده                
  

  /مارتن                                             
  
  ................م  تبه ده ی بۆ کوێ ده                   
  
  یه وه ره ده............   م بازاڕکه رده به...........   ۆژهر) ............. 146(

).............146(  
  
ئاردو   له یت پیه ن ده  وه ی شت کینه بانه ره عه  م پاڵ به مریه دی برای حمه ئه

  ڕۆن و
  

  وه که بانه ره عه  پاڵ بهی  که و الی ئۆتۆمۆبیله ره د به حمه ئه. کرو شتی تر  شه
  ، ن ده
  
رنجی  وێ سه که رده ش ده هرزی ر ۆتۆمۆبیلکی ئاودی مۆدل بهدا ئ م کاته له
  د حمه ئه
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  ندی  هردی ھۆ بین کوڕکی قژ زه ، دهکا یر ده زیاتر سه  د که حمه ئهکش ،  ادهر
  

  ربۆیه ھه.   می خوشکی دانیشتووه پایشیا مریه  خوڕێ و له لده  که ئۆتۆمۆبیله
  د حمه ئه
  
م و مارتن  ، مریه ب ڕ ده تپه  که ب ،ئۆتۆمۆبیله ی خۆی وشك ده جگه له
  رقای سه
  

  .د نین  حمه گفتوگۆن ئاگاداری ئه
  
  یه وه ناوه.............   مه مای مریه...........   ۆژهر) ............. 147(

) ...........147(  
  

  وه که یه دی کوڕی به حمه ج و ئه ره فه  ، ژووری دانیشتنه  مه ی مریه وه ماه
  گفتوگۆ 

  
  .ن  که ده 
  

  /ج  ره فه                                             
  

  ..............چاوی خۆت بینیت ؟ تۆ به                            
  

  /د  حمه ئه                                             
  

  ی خۆم م چاوانه  به بیال   وه وه                            
  

  .بینیم                            
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  /ج  ره فه                                               

  
  .  که مه  ھیچ قسه  ر خۆبه سه تۆ جارێ له                           

  
  /         د  حمه ئه                                              

  
  ............م  که نه  ھیچ قسه...... چۆن                            

  
  /ج  ره فه                                               

  
  زانی بۆ ؟ دواتر ده....... تم جارێ و                           

  
ژوورێ   و دته وه کاته رگا ده ده  فاتمه

.................................................................  
  

  /  فاتمه                                            
  

  تان نگه ده  نگه و ده زا بن ئه رێ ب قه ئه                           
  
  ؟ هچی له                          
  

  / ج  ره فه                                           
  

 .................................  هھیچ نی                         
 
.............   بازاڕه...............   ۆژهر) ............148(

  )148................. ( یه وه ناوه
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  یه وه سته ده چککی به نو مارکتك له له وێ که رده م ده ، مریه  ارکتکهم
  ریکی خه
  

  ك و دوو م ب یه مریه،  دا ی لده که فونه له دا مۆبلته کاتهم  له..... تی  هکینی
  

  .  وه خاته دایده
  
  یه وه ناوه............   مای ئازاده.........   یه ئواره) .......... 149(

) .............149(  
  

، قژی پاك   ك دانیشتووه یه فه نه ر قه سه  له  یه وه ماه  ، ئازاد له  مای ئازاده
   تاشیوه

  
  ریکی ژماره و خه یه وه سته ده ی به که فونه له ، مۆبل ته سفری کردووه  واته

  ، لدانه
  

  ربۆیه ، ھه  وه می ناداته س وه م که به دا وده ك ھه ر یه سه س جار له دوو
  ڵ  گه له
  

  .  وه کاته دوێ و بیر ده خۆی ده
  

  /ئازاد                                              
  

  بینیومی  ندیه ھۆه  و کچه ڵ ئه گه له  تازه                          
  

  ..ناگرێ ی ھه                         
  
  ستانی پاسه اوهجگای ر.........   یه ئواره... ) .....150(

  )150.........( یه وه ره ده...........
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وتنی  رکه ی سه بۆ جگه خرایی دێ زۆر بهم  ، مریه  ستانی پاسه اوهی ر جگه

  .کان سهپا
  

گیرفانی  ی له که م مۆبله ،مریهم دێ ی مریه که نگی مۆبله گی زهن ده  وه دیسانه
  ھن  رده ده
  

  .  وه خاته دای ده  زان ئازاده ی ده وه ، پاش ئه کا یری ده و سه
  
  یه وه ناوه............   مه مای مریه............   وه شه) ........... 151(

) .............151(  
                                    

ریکی  م خه ، مریه  مه و مریه  ، ژووری نووستنی عائشه  مه مای مریه 
  ی وه خوندنه

  
م  ا، مریهژوور  کات به خۆی ده  پ عائشه  تی ، له یه که شی کتبه دوابه 

  ی زۆر وه رئه به له
  
  ر چاو ناھ ، پاشان که به له  که هر کتب کسه یه  وه خونته ده  وه ئاگادارییه به

    عائشه
  
  .  وه بته ر ده بین ھوه ده
  

                                                                                                                             
  /م  مریه

  
  .......................ترسام ! تۆ بووی                             

  
  /  عائشه                                               
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  کرد ؟ واو نه ر ته ت ھه و کتبه ی ئه ده                          

  
  / م  مریه                                                

  
  ....شی کۆتاییدام به ،له  ماوه زۆرم نه                         

  
  /  عائشه                                               

  
  .چیرۆك   ی ، نه که پرچم بۆده تۆ ئستا نه                        

  
 خا ی داده که ر کتبه کسه م یه همری

...................................................................  
  

  /م  مریه                                               
  

  م چیرۆکی م ، ھه که م پرچت بۆ ده ھه  ره وه                          
  

  .  وه گمه مۆی خۆمت بۆ ده ئه                         
  

م  م مریه رده به  چته و دهدن   که ر مزی الی ئاونه ی سه س شانه ده م ھه مریه
.....  

  
  /  عائشه                                             

  
    م من له مریه  داده......  ند خۆشه چه .. ئه                         

  
  یم ژوور زم له نھا حه مای خۆماندا ، ته                         

  



   

 

133

  .  نهخۆما                        
  

  /م  مریه                                               
  

  ...................؟   م ژووره نھا ئه بۆ ته                        
  

  /  عائشه                                              
  

  م و که ووت دهی بۆ خۆم قژم ر وه ر ئه به له                        
  
  پرچ و چیرۆکی خۆشیشم  به ی که بۆم ده                      
  

  ی که چیرۆکه  ی داده ده.......   وه گیته بۆ ده                     
  

  .............................  وه خۆتم بۆ بگه                        
  

  /م  مریه                                             
  

  ھیچ  به  وه گمه رتك بۆت ده شه م به به                        
  

  د حمه الی دایکم و باوکم و ئه  جۆرك له                       
  

  .ی  که باسی نه                       
  

  /  عائشه                                            
  

   وه ی ئه م ، ئه س باسی ناکه ی کهخوا ال به                       
  

  و  ی مندایه جانتاکه ت دایم له که کتبه  هنی                      
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  .س نازان  که                      

  
پرچ   به یکا ده  یه ریکی قژی عائشه خه  هو کردنه م قسه ده م به مریه

...........................  
  

  /م  مریه                                          
  

  موو من ھه.....  باش عائشه  باشه                      
  

  پاسکیل  چم بۆ ئیش به ده  که رۆژێ                     
  

  .چم  ده                     
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  یه هو ره ده.........   مه مریه ی رمانگه م فه رده به.... ....  ۆژهر) ........ 152(

)..........152(  
  
دا  خۆیان  حمه ی ئه که ناو ئۆتۆمۆبیله  جی باوکی له ره د و فه حمه ئه
  م رده به ، له شارداوه حه
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  .م  مریه ی که رمانگه فه
  

  /د  حمه ئه                                              
  

  ب وام ب  ،ئیتر ده پی کاتی ده به                       
  

  .وێ  رکه ده                      
  

  /ج  ره فه                                            
  

  تی ؟ یه که رمانگه فه  مه  ئه ا کوڕم  ،ک دهج                     
  

  /د  حمه ئه                                          
  

  ......  یه مه ی ئه که سه دره پی ئه به  باوکه                    
  
 ی که رمانگه م فه رده به  گاته کی دهی دای که سواری پاسکیله م به گفتوگۆدان مریه  له

  م  ، مریه
  
خوارێ   ر شان و ملیدا ھاتۆته سه و قژی به  پچاوه قژی نه  چکی له له

................  
  

  خۆ ئستا،   یرکه تی سه خۆیه  وه ئه  باوکه                    
  

  ر گه ،ئهکا بینیت چۆن قژی ڕووت ده                   
  

   تیوه و ھه ی بین ئه دواوه تۆزك زیاتر به                   
  

                  بینین  ڵ ده گه شی له هندی هھۆ.  
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  /ج  ره فه                                       

  
  دزی به اخۆ چیتر بکاراستت کرد ئ                    

  
  .  وه ئمه                    

  /د  حمه ئه                                            
  

  ...حمود ناکا مه  شوو به  ی بۆیه ئه                         
  

  /ج  ره فه                                             
  

  ....................بۆ کوڕم . ...بۆ                         
  

  /د  حمه ئه                                            
  

  .......  ی بردووه فی ئمه ره شه  مه ئه                       
  
ڕۆن  ئیش و ده  خاته ی ده که د ئۆتۆمۆبیله حمه ئه

................................................  
  
  یه وه ره ده...............   گاو بانهر............   رۆژه........ )..153(

) .............153(  
  

  و ردایه سه و کاسکتکی له دا ر لده پایده  وه سواری پاسکیله بهبینین  ئازاد ده
  

  .  قژی تاشیوه  دیاره
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  یه وه ناوه. ........... رگه دووکانکی جل و به........   ۆژهر) .......... 154(
)..........154(  

  
ی داواکرد  که م ھات جله مریه  که  یه و دووکانه ،ئه  رگه دووکانکی جلوبه

  ندکی کارمه.
  

  . کا فون ده له و ته یه وه سته ده  زکی به کاغه  که مارکته
  

  /یۆپ                                                
  

  مارکتی  ی له که ده  ڵ یۆپ دا قسه گه له                            
  

  .........ت باش  و کاته ئه....   وه فۆخه                            
  

  ی داوات کردبوو ی مندانه له و جلی مه ئه                           
  

    مه ۆژی شهتا ر  ئستاوه  ، له یشتووه گه                           
  

  .  وه یته بیبه توانی ده                            
  
  یه وه ناوه............   مه مریه ی رمانگه فه........   رۆژه) ....... 155(

) .............155(  
  
  و به هتی ودانیشتوو ی خۆیه که ژووره  م له مریه   مه ی مریه رمانگه فه

   ی که فونه له مۆبلته
  
  . کا توگۆ دهککیتر گف ڵ یه گه له
  

  /م  مریه                                                



   

 

138

  
   واته م ،که که سوپاست ده  زۆر چاکه                           

  
  .دم بۆی   مه ۆژی شهر                           

  
..........   مه مریه ی رمانگه م فه رده به.......   رۆژه ) ........ 156(

  )  156......... ( یه وه ره ده
  زێ به م  و داده ی مریه که رمانگه م فه رده به  دته  وه یه که سواری پاسکیله ئازاد به

  
کا  پاشان خۆی ده. ستانن  جی پاسکیل وه  باته ی ده که اسکیلهو پ
  . دا که رمانگه فه به
  
  یه وه ناوه......... .  مه ی مریه که رمانگه فه.........   رۆژه) ......... 157(

........... )157(  
  
 با  ندك پۆست ده و ھه پرسگه  ه،مارتن دت  یه پرسگه،  مه ی مریه که رمانگه فه
  دا م کاته له
  

یری   و سه وه کاته ك ده مارتن الیه. پرس  م ده وای مریه و ھه پرسگه  ئازاد دته
  ئازاد 

  
  .  وه اتهد می ده ش وه ندی پرسگه ، کارمه کا ده
  

  /ۆبن ر                                           
  

  ...........................ڕزت ؟  ناوی به                           
  

  /ئازاد                                            
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  .......................................ئازاد                            
  

  ندی به یوه گرێ و په ده فون ھه له ۆبن تهڕوا ، ر با و ده کان ده مارتن پۆسته
    مه مریه

  
  . کا ده  وه
  
  یه وه ناوه.............   یه خۆشخانه نه...........   ۆژهر) ........... 158(

) .............158(  
  
  ره سیسته  تر کهککی ڵ یه گه ون ، ئازاد له که هرد ، ئازادو چنار ده  یه خۆشخانه نه

  پاڵ
  
ئازاری   ، چنار دیاره  ری ڕاکشاوه سه له  نن که ده  وه ی چناره که بانه ره عه به

   زۆره
  
  .تی  یه که ھۆی سکه ویش به ئه
  
.......   مه مریه ی رمانگه م فه رده به ........  یه ئواره) ........ 159(
  )     159.(....... یه وه ره ده.

و  ی خۆی دانیشتووه که ناو ئۆتۆمۆبیله  د له حمه ، ئه  مه مریه ی رمانگه م فه رده به
  ڕی چاوه

  
سك  ند که م ، چه ستانکی که اوهپاش ر.... رێ  ده  تی بته خوشکیهمی  مریه

  چن و رده ده
  
ویش مارتن  دوای ئه رێ دوابه ده  و دته ب یدا ده میش په یهڕۆن ، مر ده
  وێ که رده ده
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مان  ھه میش به ، مریهکا و خواحافیزی لده  وه کاته رز ده هم ب ستك بۆ مریه ده
  . شوه

  
  گاته زێ و ده به داده  که ئۆتۆمۆبیله له  له په  د به حمه ئه ڕوا ی مارتن ده وه پاش ئه

  .م مریه
  

بین تووشی شۆك  د ده حمه هئ  که  ربۆیه ،ھه  پچاوه قژی نه  چکی له م له مریه
  . ب ده
  

  /د  حمه ئه                                                 
  

  .................م  مریه..... م  مریه                             
  

  ژاوه و زۆر شه با رو قژی ده ست بۆ سه ده  له په م به مریه
..............................  

  
   عائشه  نی یه  وه ختی ئه م وه یهمر                             

  
  ندروستی زۆر ته  ئۆتۆمۆبیل لیداوه                            

  
  .  یه خۆشخانه نه  و له خراپه                           

  
دی  حمه ڵ ئه گه ھیچ شتك نامن ، له  گریان و ئاگای له به کا ست ده م ده مریه
  برای 

  
  . ب ی ده که سواری ئۆتۆمۆبیلهڕوا و  ده  له په به
  
  یه وه ره ده............   گاو بانهر...........   یه ئواره....... ) ....160(

) ............160(  
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وێ و  که رده کی دوور ده یه ر رگه سه د له حمه ی ئه که ، ئۆتۆمۆبیله  گاو بانهر

  میشی مریه
  
کی  یه ر ڕگه سه  چته دا ده الده  که ر رگه سه  هل  که پاشان ئۆتۆمۆبیله .  دایه گه له

   .خۆڵ
  
  یه وه ناوه............   ناو ئۆتۆمۆبیله..........   یه ئواره) ....... 161(

) ...........161(  
  

  گۆڕێ مووچاوی ده م ده ، مریه  کی چۆه یه، ڕگا  ده حمه ئه ی که ناو ئۆتۆمۆبیله
  

دهترسی ل  نیش .  
  

  /م  مریه                                             
  

  .  خۆشخانه بۆ نه  ڕۆی ، بمبه بۆکوێ ده                          
      

و خونی   دیاره کی زۆری پوه مووچاوی گرژیه ، ده  ریکی لخوڕینه د خه حمه ئه 
 ل  

  
  .بارێ  ده
  

  /د  حمه هئ                                              
  

  ف ره ی ب شه ی چی ،ھه خۆشخانه نه                             
  

  ر  سه  چته رئاوا بۆت ده زانی ھه واده                             
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  ڵ کوڕی گه یت و له  بکه ره قژی لبه                             
  

  .ھۆندیا ڕابوری                             
  

  / م  مریه                                              
  

  ابواردنی چی بۆ خاتری خوا ؟ تۆزێر                            
  

  .ویژدان                            
  
  

  /د  حمه ئه                                                
  

  .....نم  ھه بۆ جه  گره ھه  تانه به  م قسه ئه                          
  

رووی   که ، ئۆتۆمۆبیله  که ۆتۆمۆبیلهبات بۆ سووکانی ئ ست ده م ده مریه
  و گۆڕێ ده
  
گرێ  راده  که د ئۆتۆمۆبیله حمه ، پاشان ئه ن ده  وه مه مریه  دیش پاڵ به هحم ئه

  وێ یه وده
  
رگای  ك بت دهرچۆن م ھه م مریه ست ملی بگرێ وبیخنکن ، به ده به

   که ئۆتۆمۆبیله
  
م  ،مریه یگرێ و ده ری سه  گاته د ده حمه و ئه کا نگاوك راده ند ھه و چه وه تهکا ده

  زۆر
  

  بۆگیرفانی با ست ده د ده حمه ،ئه  م ب سووده به دا وی خۆ ڕزگار کردن ده ھه
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ك  ست وه وه ئۆتۆمۆبیلك ده  وه دووره دا له م کاته ھن ،له رده ك ده قۆیه چه
  ی وه ئه
  

  .  وایه بکا  که یری ڕووداوه سه
  

قۆ  چه به کا ست ده د ، ده حمه قۆی ئه وچه ست ر ده سه  وه ڕته گه کامرا ده
  لدانی،

  
  .  کا نگ ده م ھاوارکی ب ده مریه

  
  یه وه ناوه...............   یه خۆشخانه نه.............   وه شه)........... 162(

....) .........162(  
  
 دا دایك بوونیشان ده له  کی تازهی مندا واوی ونه ته ، کادر به  یه خۆشخانه نه

   ڵ  گه ،له
  
بینرێ ژووری  ده  وه کرته واوی ده ته پاشان کادر بهدایك بوونی ، نگی له ده 

   ، ریه رگه شته نه
  

  .ن وه وری چناره چوارده  بوار بهر ور پزیشکك و دوو سیسته
  
  یه وه ناوه...............   مه مای مریه...........   وه شه) ......... 163(

) .............163(  
  

،  کردنهفون هل ریکی ته و خه یه وه سته ده فونی به له ، باوکی ته  مه مای مریه
  ش فاتمه

  
  بهکا  د خۆی ده حمه ئه.   دانیشتووهك  ر کوورسییه سه ش له و عائشه یه پوه به

  ا،ژوور
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  . کا د ده حمه ی ئه پرسیار ئاڕاستهر  کسه و یه وه خاته داده  که فونه له باوکی ته

  
  /ج  ره فه                                               

  
  فونت له ته  وساوه کوی له نابت له جه                         

  
  م ؟ که بۆ ده                         

  
  /  فاتمه                                              

  
  ، تۆ نازانی ؟ وه ھاتۆته م تائستا نه مریه                         

  
  /ج  ره فه                                            

  
  .  باره و ناله ئه  بۆ بزانین چی لھاتوه ده                         

  
  / د  حمه ئه                                            

  
  چۆن قژی  یانییه م به تبینی ئه ی نه ئه                          

  
  .  کرد بو ره به                         

  
  /ج  ره فه                                             

  
  .بابۆین   هنی  انهم قس ختی ئه ئستا وه                         

  
ڕن  م دا بگه دوای مریه  وێ بۆن به یانه نن و ده نگاو ده د ھه حمه ج وئه ره فه

...........  
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  /  فاتمه                                             

  
  ...............چی ؟ ن ده  ئوه  وه ئه                         

  
  / ج  ره فه                                            

  
   وه گمه موو شتکت بۆ ده دواتر ھه                        

  
  .  فاتمه                       

  
دایکیا   ش به ش باوه ڕۆن و عائشه وان ده ئه
  ........................................کا ده
  

  /  عائشه                                           
  

  ................................؟   دایه  چی بووه                         
  

  /  فاتمه                                           
  

  ی که ، بۆ ژووره  که پرسیار مه  نده وه تۆ ئه                         
                         
  .خۆت بنوو                          

  
  یه وه ناوه............    پۆلیسه ی رمانگه فه.........   رۆژه) ......... 164(

) ............164       (  
ر  سه ڵ دوو پۆلیس له گه  جی باوکی له ره دو فه حمه ، ئه  پۆلیسه ی رمانگه فه

  کوورسی 
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نووسین  به کا ست ده کان ده پۆلیسه  کك له ن ، یه که دانیشتوون و گفتوگۆ ده
  د حمه ،ئه

  
  .  نگه ب ده  واته)  میوتییه(  نه م دیمه ئه. کردن  قسه  له  وامه رده به
  
  یه وه ناوه..............   مه مریه ی رمانگه فه.........   رۆژه) ........ 165(

) ............165(  
  
ی  پرسگه  م دته مریه دی برای حمه ڵ ئه گه ، پۆلیسك له  مه مریه ی رمانگه فه
  .  رمانگه فه
  

  /پۆلیس                                            
  

  ............................باش یانیت به                           
  

  /یۆپ                                             
  

  ...........ن رموو باش ، فهیانیتان به                         
  

  /پۆلیس                                           
  

  پرسین ناوی نازانین سك ده وای که ھه                      
  

  . ب شوه نه نھا به ته                     
  
  

  /یۆپ                                             
  

  ......؟  یه لره  سه و که ئه  جاک ده                    
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  /د  حمه ئه                                          

  
  ............ کا وام ده ده   ، لره به                     

  
  یه وه ناوه.............   پۆلیسه ی رمانگه فه...........   رۆژه) ......... 166(

) ...........166(  
  
  وه جلی ئاسایی خۆیانه ، ریشاردو ڕۆبن دوو پۆلیسن به  ۆلیسهپ ی رمانگه فه

  دانیشتوون
  

  .ن  که ڵ مارتن ده گه له  وه لکۆینه
  

  /ڕیشارد                                             
  

  و تا ، به گه له  بووه ندی ھه یوه م په مریه                         
  

   ناو ئۆتۆمۆبیل له ی پرێ له او نیشانهن                        
  

  .نزیکی بازاڕی کرۆنن بورخ بینراون                        
  

الپتۆپ   کان به مه کردنی پرسیارو وهتایپ  کا به ست ده رۆبن ده
........................  

  
  یه وه ناوه...........   یه خۆشخانه نه..........   ۆژهر) ..........167(

) ................167(  
  
  ژوورکی  ی دانیشتوون له که بوار الی چنارو منداه، ئازاد و ر  یه خۆشخانه نه
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  .  خۆشخانه نه
  

  /چنار                                              
  

  ....  واکی ناخۆشه ڕاستی ھه به                        
  

  /ئازاد                                              
  

  ..بوار؟چی کاك ر تۆ چۆنی بۆ ده                        
  

  /ربوار                                        
  

  مان ب یا راکردن ب ،یا نه                      
  

  و ، ئه شتکیتر ب  رجۆره ھه                     
  

  ، ر پرسیاره ی برای به ده هحم ئه                     
  

  .یا   گه ڕاستی خراپ بوو له به                     
  

  /ئازاد                                   
  

  ................بینیم   ۆژهو ر ئه                    
  
  /بوار ر                                
  

  ....................؟  بۆ تۆ بینیوته                   
  

  /ئازاد                                
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  می خوشکی و ڵ مریه گه  جارك له به                  

  
   کانی ئوه م شووقه رده به دایکی بوو له                  

  
  .زین ی دابه که ئۆتۆمۆبیله  بینیم له                  

           
  

کش  ادهرنجیان ر ریان و سهگ به کا ست ده ده  که ساوه  منداه
...............................  

  
  
  یه وه ناوه..........   ی پۆلیسه رمانگه فه.........   رۆژه) ........ 168(

.........)168 (  
  
نی پشوو دانیشتوون  مان ژووری دیمه ھه  یشادو ڕۆبن له،ر  ی پۆلیسه رمانگه فه
  و
  

  .  وامه رده ڵ مارتن به گه له  هو لکۆینه
  

                                  
  /مارتن                                              

  
  ناوی ئاز یان ئازا ناوکی وابوو                          

  
  می وێ داوای مریه و له پرسگه  ھاته                         

  
  کی ووتی کرد خه ی ده وه کرد ،له                         
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                          الی خۆیان ب .  
  
  ی که فونه له ته با ست ده ی ریشاد دێ ، ریشاد ده که فونه له نگی مۆبل ه نگی زه ده
  
  .  وه داته م ده ھن و وه رده ده
  

  /یشاد ر                                        
  

   ی له که الشه....  به..... ریشاد                       
  

  .ر ئستا دم  ھه..........  ؟  کویه                     
  
  یه وه ره ده...........   که شتاییه ده................  ۆژهر) ..........169(

) ..............169(  
  
بیلی پۆلیس و ئۆتۆمۆبیلی ئۆتۆمۆ  می تدا کوژراوه مریه  یه یه و جگه ئه

  وتن فریاکه
  
  گاته ی ده که ئۆتۆمۆبیله  شاد بهدا ر م کاته من ،له ی مریه ی الشهور چوارده  له

  ی جگه
  
  .  یبین مارکه س ده م که که یه  که ووداوهر
  

  /یشاد ر                                           
  

  ...............؟  وه ته چۆن دۆزراوه                        
  

  /مارك                                           
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  .  وه هیپارز  ھۆی گرووپی ژینگه به                      
  

م  رمی مریه اشان بۆ الی تهکانی ترو پ والی پۆلیسه ره به ن نگاو ده ریشاد ھه
  . چ ده
  

و  یه وه سته ده کی نایلۆنی به یه وری بوون کیسه چوارده  ی له وانه پۆلیسك له
  مۆبل 

  
  . دا و نیشانی ریشادی ده  ی تدایه تانه ئافره ند شتکی فونك و چه له ته
  
  یه وه ره ده............ بوار م مای ر رده به..........   رۆژه) .......... 170(

) ...........170(  
  

رگا  ن ، ربوار ده ده رگا ده هد  بوارن و لهم مای ر رده به  دوو پۆلیس له
  .  وه کاته ده
  

  /پۆلیس                                         
  

  ڕزت ئازادی؟ به... ت باش  م کاته ئه                         
  

  /بوار ر                                        
  

  .................بوارم خر من ر نه                         
  

  /پۆلیس                                        
  

  ن الیه دوای ئازادا،له ھاتووین به  ئمه                      
  

  .  داواکراوه  وه پۆلیسه                      
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  یه وه ناوه....... ....  هپۆلیس ی رمانگه فه...........  رۆژه) .......... 171(

......... )171(  
  
ن  که ڵ ئازاد ده گه له  وه ۆبن دانیشتوون لکۆینه، ریشادو ر  ی پۆلیسه رمانگه فه
   به  که
  

  .  ریان دانیشتووه رامبه
  

  /ئازاد                                              
  

  یمانی دواجارم بوو بینیم ، په  مه ئه                         
  

  ......دانیشین   م زووانه به دام که                        
  

  /ریشاد                                           
  

  .....؟  کیه  ی تۆ خۆت شکت له ئه                       
  

  /ئازاد                                     
  

   دی برای ،چوونکه حمه ئه  ك شك له وه                    
  

  ی و ڕۆژه ئه. ی  گه زۆر خراپ بوو له                     
  

  د حمه رێ ئه ده  ھاتمه  که  رمانگه چووم بۆ فه                    
  

  ، دیار ی دانیشتبو که ناو ئۆتۆمۆبیله  هل                   
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  .کرد  می ده ڕی مریه بوو چاوه                   
  

  /یشاد ر                                     
  

  و  رمانگه یبرد بۆفه ده  حمه بزانی ئه ك وه                   
  

  ؟  وه یھنایه ده                   
  

  /ئازاد                                    
  

  ....چوو  پاسکیل ده خر خۆی به نه                   
  

الپتۆپ   کان به مه وه تۆمارکردنی پرسیارو  له  وامه رده رۆبن به
............................  

  
  /ریشاد                                  

  
  ی ؟ گه د بۆ خراپ بوو له حمه ئه  باشه                  

  
  یه وه ناوه............   مه ی مریه وه ماه.............   وه شه) ......... 172(

) .............172(  
  
ر  سه و له ته زۆر ب تاقه  ، عائشه  مه ومریه  ی عائشه که ، ژووره  مه ای مریهم

  ی که جگه
  
یاکی زۆر  خه  و له  که وییه ر زه سه  ته و چاوی بیوه وتووه ما پاکه ده به

    ، له  قودایه
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  وه کی خۆشه ڕوویه بین به م ده ی مریه یاڵ ونه خه به  که وییه ر زه سه له
  ستی ردوو ده ھه به
  

  .دوێ  ده  وه ر خۆیه به دا له م کاته له  بچ بۆ الی ، عائشه کا تی بۆ ده ارهئیش
  

  /  عائشه                                                
  

  چاومایت و  ر له م تۆھه مریه  داده                             
  

  م مامۆستا ده چم به ئه ی، ناکه  قسه                           
  

  .  وه م چیرۆکم بۆ ناگته مریه                           
  
  یه وه ناوه..... ........   پۆلیسه ی رمانگه فه...........   رۆژه) ......... 173(

...........)173(  
  
  پچه له و که  هد دانیشتو حمه ، ئه  ی ریشادورۆبنه که ، ژووره  سهپۆلی ی رمانگه فه
  ست ده له
  

پ  ، له کا د ده حمه و چاودری ئه ستاوه رگا وه رده به  و پۆلیسکیش له  دایه
  رگا  ده
  
  .ژوورێ   ۆبن دنهجی باوکی و ر ره فه  وه کرته ده
  

  /ۆبن ر                                            
  

   ، چوونکهواو بیت  ی زوو ته ھیوایه به                        
  

  .کی تر  یه بۆ جگه  وه گوزرته ده                        
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گفتوگۆ   ونه که و ده وه مننه د ده حمه ج و ئه ره و فه وه ره ده  چته ۆبن دهر

....................  
  

  /ج  ره فه                                         
  

  .....................کوڕم   دانیشه                            
  

نیش  دیش داده حمه و پاشان ئه ك دانیشتووه ر کوورسییه سه باوکی له
...................  

  
  ؟  ڕاسته ی ی پۆلیس ده وه ئه                          

  
  /د  حمه ئه                                             

  
  ......................نازانم .... نا                          

  
  

  /ج  ره فه                                           
  

  ستی تۆی م ج ده ن ، مریه پۆلیس ده                       
  

   تۆ له  ماوه ی دیارنه وئواره و، له یه پوه                       
  

  ڵ گه و له تگرتووه ھه وه انگهرم م فه رده به                       
  

  کی زۆری یه ش ج تایه وه ئهی دوا.  تۆدا بووه                       
  

   که ی ڕووداوه جگه  ی تۆ له که ئۆتۆمۆبیله                       
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   یه ھه                      

  
ر پ  سه  سته ده بت وھه ده  تووڕه  حمه ئه

..........................................................  
  
  

  /د  حمه ئه                                            
  

  م، مریه  بووی له  من زیاتر تووڕه تۆ له  باوکه                        
  

  .ی کهست خۆشیم ل وام زانی ھاتووی ده                        
   
شانیا  به دا ده ست ر پ و ده سه  سته ده جیش ھه ره فه 

........................................  
  

  /ج  ره فه                                              
  

  ....  و دانیشه  ر خۆبه سه کوڕم تۆ له                        
  

گفتوگۆ  به  وه نه هک ست ده ده  وه نیشنه ی خۆیان داده جگه  له  وه ردووکیان پکه ھه
.........  

  
  موو شتك گرنگتر ھه  کوڕم ئستا له                       

  
  زیندان رچی له تۆ ده  یه وه ئه  بۆ ئمه                      

  
  .زیندان   له  وه م بمنیته یان کاتکی که                      
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  /د  حمه هئ                                         
  

  ............؟   دادگا چی بم باشه له                       
  
  باته ری ده ، تۆزك زیاتر سه کا وری خۆیان ده یرکی چوار ده هج س ره فه

  .  وه پشه
  

  /ج  ره فه                                        
  

  ف ره هر ش سه بت بی له کوڕم  ده                       
  

  دا کلتوری ئمه  ب له.   کوشتومه                      
  

  دزی باوك و براو دایکی کچ ناتوان به                      
  

  رع شه  به  که ڵ پیاوكدا ب گه له                       
  

  رگریم من به  وه ر ئه به ، له ب مردی نه                       
  

  م که فی خزان و کلتورو دینه ره شه  له                        
                    

  .یشتی  تگه   کردووه                         
  
یشتووم  ی ب زۆر چاك تگه وه ك ئه قن ، وه له رك ده د سه حمه ئه

...................  
  
  یه وه ناوه.............. ..  دادگایه............   ۆژهر) ............. 174(

) .............174(  
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ڵ  گه ھۆکا و دانیشتوون ، له  ن له م ئاماده ، باوك ودایکی مریه  دادگایه
  ردوو ھه
  

بواریش رتن و ئازاد و رمان کاتدا ما ھه د ،له حمه م و ئه ری مریه پارزه
  ن، ئاماده

  
  ی که ره ار دانیشتوون، پارزهاوشکڵ دوو ر گه ر له ش دادوه وه ره سهشی  به له
  

  .دوێ  ی دت و ده ره سه   که)ھنك(ناوی   م که مریه
  

  /ھنك                                            
  

  دادگا ش به ی پشکه گانه و به پی ئه به                      
  

   وهوال کی کار به ھاوڕیه  کراون ، مارتن له                      
  

  ڵ کوژراوا گه کی تری له ندیه یوه په  ھیچ جۆره                     
  

  مارتن خۆی خزانی.   بووه م نه مریه  واته                     
  

  ھا وه ره ھه......  و باوکی منداکه یه ھه                     
  

  ی هو ته کی ھاونه ھاووتیه  ئازادیش له                      
  

  .  هیاتر ھیچی تر نیکوژراو ز                     
  

ھواشی  کورتی و به نو خۆیاندا زۆر به ی  له که اوشکارهردوو  ر رو ھه دادوه
  رنجی سه
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  .گرن  رده کتری وه یه
  

  /ر  دادوه                                   
  

  ی باسیان هک ره د و پارزه حمه ی ئه وه ئه                    
  

  م ھۆی کووشتنی مریه  کرد و کردیانه                   
  

  م له  م  به. ف و کلتوور بوو  ره شه                   
  

  ك رێ نادا ھۆیه  دا ھیچ جۆره ووته                  
  

   .ك ب بکوژرێ رھۆیه ھه مرۆڤك به  که                  
  

  کانیش و دان پیانانی ھا پشکنینه هرو ھه                  
  

  لماند یان سه وه ی ،ئه که تاوانه د به حمه ئه                   
  

  می خوشکی ج بکوژی مریه ره د فه حمه ئه                   
  

  دادگا بیاری ئازادکردنی  ربۆیه ھه.تی خۆیه                    
  

 ساڵ) 14(ری مارتن و ئازادی داو بیا               
  

  .جیشی دا  ره د فه حمه زیندانی کردنی ئه                 
                  

    
................. (  یه وه ره ده...............   برانه رقه سه...........ۆژهر) ............ 175(        
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  ون ، عائشه که دهر بران ده ر قه سه ی له و مامۆستاکه ، عائشه  برانه رقه سه
  پک چه
  

و  ره نن به نگاو ده و ھه  شاندایه  له ی خوندنگاکهو جانتای  گوی پیه
  ی که گۆڕه

  
و  وه وته نه می خووشکی و داده ی مریه که ر گۆڕه سه  گاته ده  عائشه. م  مریه
  ش باوه

  
م  بۆ مریه  وه گریانه قوڕگی پ له ن و به ی بۆ داده که کاو گوه ده ی  که گۆڕه به
  .دوێ ده
  

  /  عائشه                                            
  

  د حمه ئه  م باوکم ووتی کاکه مریه  داده                        
  

  ت که چکه ی له وه ر ئه به تۆی کوشت،له  بۆیه                       
  

  . رخستووه ت ده که انهجو  شه هر  و قژه فێ داوه                       
  

  که وییه ر زه سه  داته و فی ده با ری ال ده ی سه که چکه له با هست د ده  عائشه
......  

  
  ی وه م ، دم بۆ الت بۆ ئه که تۆ ده یمنیش بیر                      

  
  . ی پرچم بۆ بکه                       

  
کاتی خۆی   ھن که رده م ده ی مریه که و کتبه وه کاته ی ده جانتاکه  عائشه

  دی برای و حمه ئه
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  غه ده یان لیان قه وه ماه

  ........................................................................کردبوو
  

   وه که یه ھاتم بۆ الت به  که  ته که کتبه  وه ئه                       
  

  ئاویشا  و ، له وه یخونینه ب ترس ده به                       
  

  .ین  که ده له مه                       
  

کاو ماچی  ده  عائیشه  ش به شی باوه که، مامۆستا کا ده  که ماچی کتبه  عائشه
  . کا ده
  
  

  ........واو  ته                                           
  


