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هة لَيو بو� ��كة�تة سة لَيو، هة طيا	 بو� ��كة�تة 
 ��ِ  هة  �  كةمة ��كة�تة  بو�  ��ست   هة طيا	،  نا� 
 

َ
تَيكة� جةستة   ��� طةمايي   .��ِ نا�  ��ضو��  بو� 

��� هةست. $ شֲרينن ساتةكاني  ئا�َيتةبو�ني  بة  ��بو� 
ئامَيز'	!...  خة�نةكاني  لة,�+ بةخشة   $ بو�	! 

َ
تَيكةل

ئةمة ئؤخذني تينوَيتييةكي ئة,�لي تا سة ئَيسقانة ثة� 
�'�َيذَيت، ئةمة تكا � ثاِ'نة��5 ِ�طة,� طِر��طرَيت، ئةمة 
نيية، بةكَيشكر�ني  مذين � ال�'ندنة��5 جةستة5 ئة�ي6 
 ،���نبو�يةكي ئة,�لي � لةمَيذينةية بؤ نا� قو�آلييةكاني ِ
ئةمة خؤ5 حةسر�تة،  ية>.  بة  ��بن  كة  شوَينة  ئة�  بؤ 
حةسر�تي شكاندني ياسا � حةسر�تي ال�'	 لة فةماني 
حةسر�تا�5  <ياني  قة��غة.  تامي  حةسر�تي   � ة@ 

َ
موتل

شكاندني  كسثةئامَيزتر   � شֲרين6  لة�يش  كسثةئامَيز�، 
تا   �تَيثةِ'ندني سنو� تا ئة�ثةِ5 طوَينة�'	،  حةسر�تة 

ثَيناسةيا	  ية>  ضركانة   Dئة ضَيذ.   � �يست  كؤتاييةكاني 
هةية: خؤ�'نة ��ست بةستَيني ِ��باَيكي ئا'D � بر�ني 

جةستة � ِ�� تا ئة�ثةِ5 ئةبة�ية+...
لة� كاتانة�' ��نطي با �َيتة بة طوF، سريو�5 بايةكي 
نةمة   	'هة,'  � ما$  ثضثضة5  لة  ثِر�  كة  ئةفسونا�5 
 Dنة ثَيخةفة  لة�  ئة�'نيش  ثَيية...  لة,�تي  ئؤفـي   �  Kئا
ئة�  نةمي  هةناسةياند'، شنة5  هانكة5  لة  نيانةياند'،   �

بايةيا	 هةست ثآ ��كر�.
 هة نا,'نم  كؤتاييم.   �<ما فِرNكة5  فِرNكة�'ني  من 
بةَِيكة�تة يا	 قة��� كة بو�مةتة خا��ني ئةD فِرNكةية. 

ضةند مانطَيكة ِ'طوَيز'�ينةتة ئةD بنكةية.
هة كة خوَيندني قوتابخانةما	 تة�'� كر� ئَيمةيا	 بر� 
بؤ ئة�F، بؤ مةشق � ِ'هَينا	. من لةD بو''نة�' ئة��ند� 
خولةكد'  ية>  ما��5  لة  ��تو'نم  كة   D',�شا  � 'هاتة ِ

            
� نوتفة� جيها�� � نوتفة� جيها� �  

سةعيد سلَيماني
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ئَيمة  بنكةية5  ئة�  ئاسما	.  ناخي  بطةيةنمة   DكةكةNفِر
,�بةال�.  فةماند�5   �  <Nسة لة  بو�  ثِر  'هاتֵר ِ تَييد' 
ئة�'	  هةبو�.  تايبةتما	  سةNكَيكي  خؤشما	  ئَيمة 
خؤيا	 هاتوضؤيا	 ��كر�، بةآلD ئَيمة هة ��بو'ية لة�َيد' 
 .����� بضينة  ناتو'نֵר  كة  ئَير�   <��هة بمَينينة��، 
ية> N, .يستومانة� 	5 خؤماN, بة+ ئةمة، بةشَيكي

َ
هةل

 
َ

لةطة� كة  كر�ين  فَير5  كر�ين،  فَير5   <Nشتانة سة لة� 
كةR نة��َيֵר، هةميشة ئالَير��' بֵר � ضا��َِيي فةما	 
لة  ئة�   .+'��� فةما	  خؤ5   5�>Nِ ئة�  تا  بمَينينة�� 
ئَيمةية.  سة�كيي  با�كي  ئالَير�شد'   � ثَيشو�  بنكة5 

هيضما	 لة فةماني ئة� النا��ين.
نيية.   Sناخؤ شوَينَيكي  ئَير�  ئةمانةشد'   

َ
لةطة�

بنكةيةكي سةبا,يي ثاَيز'�� كة خؤ5 خا��ني سينةما، 
ثَيد'�يستييةكي   �جؤ هةمو�   � ضَيشتخانة   � كتَيبخانة 
حة�'نة��شما	  شوَيني   � خؤيةتي  بة  تايبة+  �يكة5 
,�فة5 ثآ  هيض شتَيك   � ,��يد'ية  <َير  ��يا	 مي56  لة 
كة�تو�� 

َ
نابا+. لة ِ'ستيد' نا,'نم ئَير� لة كوَيي ,��يد' هةل

بةآلD ئة��ند� ��,'نم كة خؤما	 � فِرNكةكانما	 لَير�ين � 
ضا��َِيي فةمانֵר � هةميشةS ضا��ِF ��مَينينة��.

N< كة ضو�D بؤ كتَيبخانةكة5 ئَير�، كضَيكم بيني ِ Dيةكة
كة كتَيبد'5 ئة�F بو�، من لةمَيذ بو� كة ضا�D بة ئافر�+ 
ئافر�تما	  تةنانة+   � �'ين   هة هةمو�ما	  نةكة�تبو�. 
 !Rبة  � ��ناسֵר  خؤما	   هة ئَيمة  ضؤتة��،  بֲרيش  لة 
'هَينا	 ـئة� كتَيبانة5 ِ لة كتَيبةكاني  لةمَيذيش بو� جطة 
كة هة تةنيا شةِيا	 تَيد'يةـ هيضي �يكةD نةخوَيندبؤ��، 

كة�+ َِيم كة�تة كتَيبخانة.
َ
شاية�يش هة�' بةهةل

 كضة�' ها�َِيم، ما��يةكة بو�ينة �Nست 
َ

ئَيستاكة لةطة�
خو',5 يةك6. ئة��5 ِ'ست بَيت من ئةD شتانةD لةمَيذ 

َ
� �ل

كر�   5ثَيشنيا خؤ5  ئة�   Dبةآل كر�بو�،   Sمؤ'فة بو� 
ئاخر  خوَيند���،   Dهةستة ئة�  ضا��كانيد'  لة  منيش   �
ئينسا	 هةضةند ��� بكة�َيتة�� �يسا	 شتانَيك لة ِ�حيد' 
خؤ5،  غةيز�5   � سة سر�شت  ��يباتة��  كة  جَيطֲר� 
ئةمةD هة لة� كاتة�� كة ثَيما	 نا��تة ئةN� Dخة��، بؤ 
من  �Nستايةتيي   5,'ِ بة  'شكا�'نة ِ  Rكة كة�تو��. ��
� ئة� نا,'نآ ئةطةيش بز'نن �يا� كة ��ضا5 سز'يةكي 

!Wتوند ��بينة�� تةنانة+ مة
لة ضا�5 هةمو'	   بة هة شَيو�ية> بو�، ���  Nئةمِر
� بة هة,' ضةمةسة5 كضةD هَينا��تة ئَير�، بؤ شوَيني 
 هة لَير�  ئاخر   .Dكة5 خؤ���> بؤ  حة�'نة��5 خؤما	، 
كةسة <��5 تايبةتي خؤ5 هةية، لةD <َير,�مينة�'. ئة��تا 

ئَيستا بةيةكة��ين.
لة   	'��نزطة  � خة�تن  لة,�تبةخشة   $ كة   5��

ضةند�  شةنطة�'،   �كوِ  Dئة جةستة5  قوسايي  <َير 
كسثةئامَيز�! ��5 $ ئا'ميية> � $ فَينكايية> ��بةخشن 
لَيية  ...هة ئَيستاكة طوَيم  لَيو� طةمانة5!   Dحم ئة�بة ِ
��نطَيكي نةفر�تي � ناقؤآل بانطي ��كا+ � ��يهة�F لة 
لَي   Dلة,�تة ثاضة   Dئة  Fيهة��� بَينَيت،   5�� با��شم 
��ستم   ���  هة بِر�'+.  م 

َ
ناهَيل من   Dبةآل بكا+،   +��,

ئةمة   ،Dخؤ بؤ  كر����  ,��تم   � ملي   �  كةمة خستؤتة 
نا�  لة  ثَيش  ضركة  ضةند  تا  ��ستم  لة,�تة،   5Nطةما
كةمةند5  كر���مةتة  ئَيستاكة   Dبةآل بو�،  قذ�كانيد' 
 Fيهة��� N, ئة��تا�... بة ،+'�جةستة5، بؤ ئة��5 نةِ
 Dي ئة��يةتي بِر�'+، ��ستي طرتو�

َ
لَيم جيا بَيتة��، هة�ل

 لة كةمة5 خؤ5 ��كاتة��. ئة��تا ئة�� هةستاية N, بة �
نا،  ��ترسَيت،  نةفر�تيية  ��نطة   Dلة َيي 

َ
��ل سة ضؤ>، 

 �م... ئة��تا �يسا	 ��ستيم طر+ � ِ'مكَيشا � ���با
َ
ناهَيل

جةستةييم كَيشاية�� بةسة جةستةمد'... ئةD لةشة5 ئة� 
ضةند� طةمة!... كوِ� طيا	 مةِN... ئة��تا ��5... ��ست 
بكة ملم... لَيو�كانم بؤ تؤ... ضا��كانم بؤ تؤ... سينط � 
 N�حم بؤ تؤ، تةنيا مةِِ � Dكم بؤ تؤ � هةمو� جةستةNبة

� بمَينة��!
ئة��تا بانطم ��كة	... ئة�� ��نطي سةNكة، فةماني 
 ...DNبآ بِر�� ،Dماني ئة�ئة��، بانطم ��كا+. من طوF لة فة
 ��ستم لة نا� ��ستي ئةD كضة ����هَينم، N, ئة��تا، بة
ئَيستا فِرNكةكةD ضا��َِيمة، من <ما� كؤتاييم، لة ��'5 
�ست بة شوَين ئة�'ند'، ��بآ � Dبةآل ،DNبآ بِر�� 	هةمو'
لة  نا،  نامهَيآل،  كضة   Dئة ئة��تا   ...Dبة  Sهَير  �  DNبِر
فةماني سةN> النا��D، ئةمة ئةكي منة لة ئة,�لة��... 
ئةF، ئةمة ��نطي خؤيةتي، ��نطي فةماند�ية، من لة 
لَيم   !��بة ��ستم  كضة   ...Dناكة سةثَيضي  ئة�   5بِريا
فِرNكةكةD ضا��َِيمة،  بِرDN، سةN> ضا��َِيمة،  با   Fطةِ

ئاسما	 ضا��َِيمة، جيها	 ضا��َِيمة!
هَيناية  مني  با�كم   ،Dبنكةية  Dئة ئافر�تي  تةنيا  من 
ئَير�ية.  فةماند�كاني  لة  يةكَيك  خؤ5  با�كم  ئَير�، 
 ،+'��� ضي  فةماني   � كوَيية  لة  با�كم  نا,'نم  ئَيستاكة 
 Dلة بֲר ئةD كوِ� شؤخة هةمو� شتَيكي  ئاخر جةستة5 
 بر�Nتة��. من كتَيبد'5 كتَيبخانة5 ئةD بنكةيةD، يةكةمجا
 Dلة�'ني �يكة نة��ضو�، خوَيني طة بينيم،  لة كتَيبخانة 
ئَير�  ئاخر سةبا,'ني  تر�سكةها�َيذ،  � ضا��كانيشي  بو� 
هةمو�يا	 خوَينسا�	 ��> بة� ضما جةستةيا	 لة ئاسن 
 D�ست كر'�� � ِ�حيا	 لة ثؤآل، بةآلD ئة� تة,��يةكي طة�
هةميشة لة ضا��كانيد' بة�5 ��كرَيت، هة ئة� ِN<� ,'نيم 
طر5 ثةيامَيكة، من بؤ �N,ينة��5 

َ
كة بني ضا��كاني هةل

ئة� ثةيامة لَيي نزيك كة�تمة�� � بو�مة ها�َِيي. ئةمِرN بة 
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ي هاتو�مةتة ئَير� 
َ
�,ية�� � ��� لة ضا�5 هةمو'	 لةطةل

لة   ���� كة  ئة�  با��شي  با��شيد'،  لة   D'�  Sئَيستا  �
طرمةطرمةكاني نا� ئةD بنكةية.

من ��بآ بِرDN � فةماني سةN> جَيبةجآ بكةD، ��بآ 
هَيرS بةD بؤ تة�'�5 ,��5، ئاخر ئةمة فةماني سةNكة 
فةماني  لة  ئة�  فةماني  ضما  َي، 

َ
ناهَيل كضة   Dئة  Dبةآل

ضما   D�'�  5Nطةما ��ستةكاني  بة  بةهَيزتر�،   ،<Nسة
طةما5N ��ستةكاني ئة� لة طةما5N تة�'�5 سةبا,'ني 
لةمة   Dبֲר ثَيش6  من   ،Dبكة ضي  نا,'نم  بةهَيزتر�.  �نيا 
نةكر�بؤ�� � هةستم بةD هَيز� لةشكاننةهاتو� نةكر�بو�... 
 Sمؤ'ئة��تا ئَيستا هَيو'S هَيو'S ��نطي سةNكيش فة
��كةD، سةN> ئي6 ��نطي ناية، نو�,�5 بِر'��. ئاطاD لة 
و��' ��ِN	، ئَيستا 

َ
فِرNكة�'نةكاني �يكةية كة هةمو� بة هةل

هةمو�يا	  ئَيستاكة   هة من،  لة  ئاما��	 جطة  هةمو�يا	 
ن، ��ضن ئاسمانيش �َير'	 ��كة	.

َ
ئةD بنكةية بةجآ �َيل

لة  فةماني  طشتيية��،  فةماند�يي  نا��ند5  لة 
�'ني ��'جا�كي فِرNكة�'ني سةثَيض ��كر'!'�

فِرNكةكا	 � فِرNكة�'نةكاني  �يكةS هةستا	 � هةمو� 
هةمو�   � فة�تاند  ئا�َيكيا	  هةمو�  كر�،  �َير'	  �نيايا	 
 َيكيا	 سو�تاند، هيض ,يند���َيكيا	 نةهَيشتة�� لةسة'�
,��5، ��'جا خؤشيا	 هةطيز نةطةِ'نة��، تةنانة+ بنكة 
ةمَيش �'ثؤشر'. كةضي 

َ
سةبا,يةكةS بة ِ��ثؤشَيك لة خؤل

لة سو�تا	  ـبَيئاطا  بَيمةترسيية�'   �  D'ئا <َير,�مينة  لة� 
كضة��  بةسةجةستة5  هَيشتا   �كوِ �نياـ  كا�لكايي   �
هاتبو�،  ئؤخذنيا	  لة,�تد'  بةهةشتي  لة  طةضي  بو�، 
لَيو5 يةك���6، ��� كةسي خةيكي  لَيو بة   '�بةآلD هة
نةمة ال�'ندنة��5 يةك6 بو�	 � لة هةمانكاتيشد' نوتفة5 
 �  '��طو� بو�  خةيك  كضة�'  د'ني 

َ
مند'ل نا�  لة  َيك 

َ
مند'ل

ي ��طر+.
َ
شكل
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