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خا��� قة��


يمؤند �يلسن�ِ
لة ئينطليزيية��: عةبد�لخالق قة���
غى

ة
	 شؤِ� 	بؤ
	، شةقامةكا� 
َ
غةكاند� بة�	
 مال

َ
َيكى بضو
كى هة���بو
، بة ثةلة بة نَيو شةقامة قة�	بال

َ
(مايك) مند�ل

 
	هَينا 
كَيكى .-� 
 ئؤتؤمؤبَيلَيكى .-�# لةخؤطرتبو
، (بــــا)& بؤ� 
 بة��مى خو��نى ئة
 ئَيو��	ية# 	بر
َ
خةل


كانى (ئةلفؤ� ليطر-0) خا
	نى  3	
ناكةكة# بة�
ؤثة �
َ

 شةقامةكانى تةنيبو
. لة كؤتاييد� (مايك) لة �َير طل �

َ
كؤال

 
 ثا�  	موضا
َيكى  

ة
َ
قةل ثيا
َيكى  (ئةلفؤ�)  
�َ#، ميستة� 
�  	

 ضو كر

َ

�ال مايك 	�طاكة#   .	
قة�.� طֲרساية

مى 
َ
	مَيكى بضو
كى هةبو
، لةسة� مَيزَيك �نيشتبو
، ميستة� (ئةلفؤ�) 
تى: ئَيو��	; با& كوِ�	 بضكؤلةكة. مايك 
	ال

.3	�
�ية
	: ئَيو��	; با& طة

َ#؟	-ضيت 

بة  توتةية# كة  بة
 ثةنجة  (ئةلفؤ�)  بد	يتَى. ميستة�  ثا�	3  
تى: ئةمة
َ# هةندَ#  
كَيشا
َ
مايك هةناسةيةكى هةل


تى: ثَيويستم  
	
كنةكةية
َ
تؤ ضل

َ
ةكة& 	ستى خستة نا
 ثال

َ
	موضا
# خو��ند، مند�ل ،	
تونى ��.َينر�بَو

َ
مستيلةيةكى ئال


تى: (ئة# هةمو
ما� ثَيويستيما� بة ثا�	 نيية؟ مايك 
تى:  	
بة ثا�	 هةية طة
�	3، ميستة� (ئةلفؤ�) بة ثَيكةنينة
3 هةندَ# كة0 .ياتر ثَيويستى ثَييةتى.

َ
بةال
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نيا بم 
َ
ل &	
3 من ثيا
َيكى خا
	� كا�3، طة� ثا�	 بة تؤ بد	3 ئةبَى لة

َ
مستة� (ئةلفؤ�) 
تى: ��ستد	كة# بةال

	مَيكى بضوكى  F لةية.  	
	موضا 
ئة  .
G كربو
َ
بؤ قوال مايك طوَيكانى   ! نا  يا�   	
بيطةِ�َينيتة ئةتو�نى  لة
	# كة 


	كةيد� هةستى كر كة بة�َيكى 
َ

	ستا بو
، ثاشا� قاضةكة# تر# �طر;، لة نا
 ثَيال Fقا Jية! مايك لةسة� ية	ثَيو

ينا�  	�يكيشم .-� نةخؤشة، بة��مبة� بة
 ئيشة# 	يكة3 هةفتة#  ،	

تَيد�ية. مايك 
تى: طة
�	3 من با
كم مر
	بَى �يكم بة�3 بؤ سة�  3	�
	طر3. ميستة� (ئةلفؤ�) بة 	ستة سِر	كة# 	موضا
# سِر#، ثاشا� مايك 
تى: طة�	

	3 تا .-� بة خَير�يى 	 

َ
L
كتؤ� 
�يو;، 
تى لة
َ# ضاJ ئةبَيتة
	، منيش هةمو
 �-�َ# كا�	كة3، .-�يش هة ،Nشا

.	
ثا�	كة; بؤ بطةِ�َينمة
	موضا
يد�  لة  ��ِ��يى   
 ثةشَيو#   ،�	 هةناسة#  خَير�يى  بة   �-. كة  ِ��ما،  مايك  لة  كةمَى  (ئةلفؤ�)  ميستة� 

ب ناهَينَى، ميستة�
َ
ةِ��
كَى ال# ثيا
# خا
	� كا� يةJ ثوP قةل

َ
ل 
3 ناخؤشى 

َ
	خوَينر�ية
	، بةال


كانةكة3، هة���� كى َين بؤ 
َ

�# ِ�-� شة� .-� 	بَى، خةل
�، ِ�-� لة 	 خؤ# 

َ
Lلةطة 	

نيية
�	 (ئةلفؤ�) لة 


	ستنة
	. نةخَير بة خؤ# 
; نةخَير 	3 هةندَ# جا� �# ئة3 
َ
.-�يش هة����، .-� جا� 	ية
َ# ثا�	يا� بد�تَى، بةال

ִِר# 
 ضا
	كانى ثر بو
� لة 
َ
ة بضوكةكة ناتو�نم يا�مةتيت بد	3. مايك سة�َيكى هةل

َ
من خا
	� قة�.3، نةJ قة�.��، منال

فرمَيسك.
-نا
; ضيية؟

 3	�
-مايك طة
-ثا�	; هيض ثَيية؟

ينا�، ئة
يش هةقى ئيشةكةT منة. 	-
-مايك ئة.�نى ئة3 يانسيبة ضى ية؟ئة# ئة.�نى ئة3 بليتانة ضֵר؟

-ئةمة بليتى يانسيبة، ئةمة يةكَيكة لة
 بليتانة، سَيشةممةكة# تر 	�ئةضَى لة
�نةية بؤ تؤ 	�ضَى، طة� نمر	يةكى 
 3

َ
بذَير# 500 هة.�� ينا� 	�ئةضَى، لة
�نةية بة3 بليتة هةمو
 ثا�	كة بة�يتة
	. مايك 
تى: ئا
�تةخو�.3، بةال

َ
ِ��ست هةل

 خة�Z بكة3، ثَينج ينا�3 ثَى 	مَينَى ئة# ضى بكة3؟
َ
P تة طة� ثَينجى�
ينا�  	ئةمة هةفتة# بةختة، 

-بֲרكة�	
	 ئةمة باش]ين هةلة بؤ يا�مةتيد�نى �يكت.
.
ةكة لة نَيو ئة3 ثرسيا��نة� نوقم بو
بو

َ
َيم ثَينج ينا�3 
	�طرتو
	؟ 	موضا
# منال

َ
-ضؤ� بة �يكم بل

.	

َى 
نم كر
َ
ة
	 بل

َ
-بة مال

�يكمد� بكة3. 
َ

Lلةطة -�-تؤ مةبةستت لة
	ية 
3 طة� ئاكامَيكى باشى هةبَيت.

َ

َ# ئاسايية، بةال	 ئة
 كةسة# خؤشت 

َ
Lلةطة �-مايك هةندَ# جا� �-كر

كنةكة# لة طֲרفانى 	�هَينا، هةفتةيةJ ئيش، هةفتةيةJ خو��� بد	# بؤ 
	�طرتنى 
َ

 ثَينج ينا�	 ضل
-مايك هة�

ئة3 بليتة ِ�	نطا
 �	نطة.
ةكة كر، ئة
 نمر	ية 

َ
-ئة
 بليتة3 بة�َ#، ميستة� (ئةلفؤ�) بة 	ستة سثيية نة�مةكانى بليتةكة# ئاِ��ستة# مند�ل

	بةيتة
	 كة خة
نى ثَيو	 	بينى (012639) ثَينج ينا�	كة# �نا 
 بليتةكة# خستة طֲרفانى.

با�# شا�� ئؤقر	# طرتبو
، خانو
	كةيا� لة تةنةكة# �-� 
مايك لة ئامَيز# هة���ترين 
 نزم]ين شوَينى نزيك ِ�
 

 ،�
كةية، سَى �نى توِ�	 بةطذ يةك]يد� 	ضو

َ

ست كر�بو
، بؤنَيكى ناخؤ& هةميشة ميو�نى ئة3 خةل� b

 سند

ثة نانى 	خو��، سةطَيكى برسى بة لةتة 
َ
ثيا
 لة �َير ِ�-شنايى ضر�يةكى كز� يا�# كاغة.يا� 	كر، ثيا
َيكى تر بة هةل

�يكيشى خةند	 طرتى 
 بة 	موضا
	 جو�نةكةية
	 بة  ،	
	ها;، مايك 	�طاكة# كر
َ
نانَيكة
	 بة�	
 تا�يكييةكة هةل

�كة
تى. مايكى 
;: ضؤنى؟ 


جا� طةِ��مة
	 سة� كا�	كة3. 
َى 
َ
بةل

بؤضى؟ 

 	
ى بد
َ#، هة�ضةند	 	موضا
َ
�يكى 
يستى بة تو
ِ�	يية
	 لةطةل ،	
- ثَينج ينا�3 
� كربو
 ثَيويست بو
 بيد-.مة

	نَى! �نيشة نانةكة; 	جو�نةكة# .-� تؤقَينة� بو
�، كوِ�َيكى باشة، .-�يش ئيش 	كا;، كةضى ثا�	يةكى كةمى 
 

َ
Lلةطة #-� #نانخو���. لةبة�خؤية
	 ئةيو; جا�َيكى  	ستى كر بة  
بخؤ، سندقَيكى هَينا
 لةسة�# �نيشت 

�بو
، كة كربو
ية 	غيلة، سامانةكة# بريتى بو
 لة  0
َ
ناكة3، بؤ بةيانى بليتةكة# لة سوضَيكى ئة
 سند
قة� مةال
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 3	
# سة� مستيلةكة لة بة�

َينةيةكى خؤ#، مستيلةيةJ كة لةسة� شةقامةكة -.يبويية
	، مستيلةيةكى جو��، �
.	

شاية	�	
	J تيشك  �تيشكى خؤ�

بةال# (مايك)	
	 بةنرخ]ين شتة.
د	
�سرَ#، طة� بليتت 

َ

�يى بة�	
 شوَينى بليتةكا� ملى نا، هةمو
 سَيشةممةيةJ يانسيبةكة لة سينةما هةلبؤ ِ�-�# 

.#َ�

ثَى بَى 	تو�نى بضيتة �
 ،
غييةكة� تا ضو
	 نا
 سينةماكة
	. شة& سند
قى لَيبو

َ
مايك بة خؤ# 
 بليتةكةية
	 خؤ# كر بة نا
 قة�	بال

� كة جلي شينيا� ثؤشيبو
، ئة3 شة& 	ة 
َ
تؤيةكى سو
�# لةبة��بو
 ئاما�	# بة
 شة& مند�ل

َ
ثيا
َيكى .لة كة ثال

بة  ثاشا�   ،	
�ما�	كةيا� 	خوَيند	 بة خَير�يى   �-. كانيش 
َ
مند�ل  ،
طرتبو

َ
هةل ئا
�تى هة.��	ها كةسيا�   
ة حة.

َ
مند�ل

ى 
َ
هَيو�شى9-8-7-6 هَيو�ش] 2،3،4،5، هَيو�ش] (0) ئينجا 
	ستا�. ئةمة يةكة3 نمر	# بليتةكة# مايكة، ئينجا مند�ل

.
 نوَيذ# 	كر	

	3 سند
قةكة# خوَيند	
	 لة نمر	 (1) 
	ستا، ثاشا� 0،1،مايك لةبة� خؤية
	 ئةثاِ��ية

�يا�  .ياتر  نمر	#  سَى   !(0،1،2) نمر	  ثاشا�  
	ستا،   2 نمر	  لة   	
خوَيند	 �ما�	كانيا�  تريش  ةكانى 

َ
مند�ل

�يكم 	طةيةنمة سة� شاN، تاكو ثشو
يةJ بد�;، مايك لةبة� خؤية
	 ئةثاِ��ية
	، ئينجا سند
قى  
ئةبةخشَيتة �يكم 

 سينةماكة# بةجَيهَيشت. ئَيو��	 	
	�	 	ضو��	3 لة نمر	 (5) 
	ستا، مايك بة 	موضا
# ثِر لة فرمَيسكة
	 ��يكر
� مستيلةكة بفر-شَى لة
�نةية 5 يا�  Tثاشا� بِريا� ،�
لة ِ�-�نامةكا� ��ئةما ئة
 نمر�نة# 	خوَيند	
	 كة 	�ضو
بو

شَيتة
	، لة
�نةية 	�	ينا�يش بكا;، مستيلةيةكى .-� جو�نة 
	J تيشك  10 ياخو لة
�نةية 20 ينا� تا سة
 
ةتَينَى 
 ثا�	يةكى كةمم بد�تَى، ميستة� (ئةلفؤ�) 	�با�	# مستيلةكة شتَيك 	.�نَي، ثاشا� بة�	

َ
م خةل

َ
يةكَى هةل

.��

	خست كة مايك خؤ# كر بة ��
كانةكة#  

كانةكة# ميستة� (ئةلفؤ�) ��يكر، ميستة� ئةلفؤ� خة�يكبو
-ثيا
	 بضوكةكة ئَيو��	; با &، هيو���3 خةبة�َيكى خؤشت ثَيبَيت.

كا�  هة�   3	نا
َ
كؤل بةآل3   ،	
	نةبر هيضم   
  ;
	ستنةكة شتم  بضوك]ين  تةنانة;   ،3	�
طة نةخَير  
تى:  -مايك 

ئةكة3...
 Jية
	ستم لة خاكَيكى ئة
 شاخانة طֲר	بَى 
 ثاشا� خانو 
-هةميشة كا� ئةكة3 تاكو 5 هة.�� ينا� بة	ست َينم 

.	
�يكيشم ضاJ ئةبَيتة 

يى خؤ3 	. �	
طةيةJ ئيشد	كة3، ئةبمة خا
َ

ست ئةكة3 بؤ �يكم 
 لة كَيل� لةبة�


َ#؟	-ميستة� (ئةلفؤ�) 
تى: تؤ ضيت 
-طة
�	3، مستيلةيةكم هةية 	مَيكة -.يومةتة
	، مستيلةيةكى جو�نة، بةآل3 ثَيويستة بيفر-شم، ضةند 	كا;؟

 3
َ

ناكييةكة تاكو بد�	
شَيتة
	، ميستة� (ئةلفؤ�) ها
��# كر: ئا# ضةند جو�نة، بةال
(مايك) مستيلةكة# �ية بة� ِ�

لة كوَيي -.يتة
	؟
.b�.	لِر
-لة
 شةقامة -.يمة
	 كة بة�	
 ال# ثاثؤِ�	كا� شؤِ�	بَيتة
	، شةقامى عةبد

-كو3�ِ ئة3 مستيلةية هى �نةكة3 بو
، ئة
يش هى �يكى بو
، بِريا�3 �بو
 هة� كةسَى بيد-.َيتة
	 5 هة.�� ينا�# 
بد	مَى.


 سامانة#  ;	

 (مايك) حةثةسا لة
 هةمو
 سة�كر
َ

-ميستة� (ئةلفؤ�) كليلةكة# 	�هَينا
 سند
قة ثتة
	كة# 
�ال
كة بينى..


 خؤ& �يا� ئةخاتة
	 جةستة نيو	 
 بَيطة� Jشنة بايةكى ثا ،	
�يكى ئةطاتة شاخةكا� 
 جا�َيكى تر ئة�َيتة-

	كة# �يكى، لة ميستة� (ئةلفؤ�) ِ��ما بو
 كة 5000 ينا�# 	�هَينا.
مر

..	

شَيتة	�
ناكيى تيشكى ئاطر ئة
� J	
-ميستة� (ئةلفؤ�) 
تى: مستيلةكة3 بد	�َ#، مستيلةيةكى جو�نة، 
َيم، سبة# بة يد��# شاخةكا� شا ئةبֵר، 

َ
-(مايك) 
تى: سوثا0 .-� سوثا0 ثَيويستة خَير� ��بكة3 بة �يكم بل

.#َ�	 	
ةكة بة خَير�يى ضو
َ
	ستى يةك]ييا� طوشى 
 مند�ل

ةكة 
َ

كانةكةيد� ئؤقر	# بةست. سةيا�	# خؤل 3	
كانةكة# �خست 
 ضةند 	قةيةJ لة بة�-ميستة� )ئةلفؤ�( 

لةبة�	ميد� تَيثةِ�#، ئة
يش مستيلةكة# توِ��ية نَيو سةيا�	كة
	، ثاشا� لة شةقامةكة ثةِ�يية
	 بة�	
 ئة
 قا
	خانةية 
. ئةخو��

َ
P #	بة تةنها شَيو# ئَيو�� #َ
ملى نا، كة هةمو
 شة

-هةمو
 جا�َيك 
 هةمو
 ئَيو��	يةJ بة تةنها �يانى ئةبر	 سة�، ئا
�تى ئة
	# ئةخو�ست كة �نَيكى هةبو�ية.
 سة�ضا��:

 … The money - Lender and other stories كتَيبى-


