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طابرَيل طا�سيا ما�كيز
ةيي

َ
�: موعتةسة� سال

بَي  
	�مؤ��  طة� 
َ
كَيل خَير	يي  بة  ر	بو�، 

َ
كؤل

َ
هةل خا�   �
بة� لة  كة  
��ضو�  تونَيلة��  ئة�  لةنَيو  شةمةند�فة��كة 

كؤتايية ِ�َيكوثَيكةكاني 
�بِر�، هة�	� ئة� ساتة��ختة شَيد	�بو�، 
	يك � كض لةنَيو فا�طؤنةكة
	 هةستيا$ بة شنةبا� 
ة ئاسنةكة�� ضةند 

َ
 هاتة -������، بةسة� ِ�َيطا با�يكةكة� تةنيشتي هَيل

َ

��يا نة
�كر
، لة ثِر تة�-مَيك لة ضِر�
��كة.

سو��  كة�ثو�ضي  لة  كة  
�بينر	$  فة�مانطةية/  ضةند  با�كر	بو�$،  سة��  مؤ��  بة  ِ�	يد�كَيشا$  طا  كة  عة��بانةية/ 
 ��
يا� كاتذمَير�  
�كر	$،   �
بة �يش 

َ
ثة�شوبال بة��يةكي  خانو�  ضةند  تَيد	بو�.  كا��باييا$  ثانكة�   � 
	مة��	بو�$ 
نيو�7�ِ بو�، هَيشتا تيني طة�ماكة �يا
� نةكر
بو�، كة -نةكة بة كضةكة� �5:

.
َ

- ��ها ضاكة ثةنجة��كة ثَيو� بد�يت، ئةطينا سة� � ثرضت ثِر 
�بن لة هيسي 
��كة.
كضةكة �يستي ثةنجة��كة ثَيو�بد	5، بةآل@ بةهؤ� -�نط هةآلتو�يية�� بؤ� 
	نةخر	، هة�
��كيا$ لةنَيو فا�طؤني 
ي مةكينة� شةمةند�فة��كةيش بَيوضا$ ثةنجة��كة� 
�بِر� � بة ِ���ياند	 
�ثذ	، كضةكة ناضا� 

َ
ثلة سَيد	 بو�$ � 
��كةل

َيك كة بة ثا�ضة 
َ
شوَينةكة� خؤ� بةجَيهَيشت � شتومةكةكاني 
	نا، كة بريتي بو�$ لة كيسةية/ نايلؤ$ � ضةثكة طول

�7-نامةية/ ثَيضر	بو����، كضةكة 
��� لةثةنجة��كة بة�	مبة� بة 
	يكي بةسة� كو�سييةكة�� 
	نيشتبو�، هة�
��كيا$ 

� ساآل$ 
�بو�، بؤ يةكة@ جا�بو� لة -يانيد	 �	�
ة�� تا�َيبا�ييا$ لة بة�
	بو�، كضةكة تةمةني 

َ
جلوبة�طي ِ��شي شِر7ل

كة سو	�� شةمةند�فة� ببَيت. ئافر�تةكةيش طة��� � بةتةمة$ 
يا�بو�، ثَينة
�ضو� كة 
	يكي ئة� كضة بَيت � 
�ما�� 
و�� ضا��كانيية�� ��7بو�$، جةستة ال�	� � بَي نمو�
�كة� لةنَيو جلوبة�طة ِ��شةكةيد	 كة لة ثؤشاكي 

َ
شֵר بة با$ ثَيل

 ��	
قةشة 
�ضو� نوقم ببو�، ثشتي 
	بو�� كو�سييةكة�� � جانتاكةيشي بة
�ستة�� طرتبو�، كة لة ثَيستةيةكي بريقة
ِ��نط ضو���� 
��ست كر	بو�، لة جَييةكة� خؤيد	 ئؤقر�� طرتبو� بة شَيو�� كةسَيك كة لةسة� هة-	�� ِ�	هاتبَيت.   

  نيو�ِ��خة�� 
ِ���ِ���� سَيشةممة� سَيشةممة
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�قة شةمةند�فة��كة لة �َيستطةيةكد	  �

� تيني طة�ما� نيو�7�ِكة �يا
� كر
، بؤ ما��� �	�
نزيك كاتذمَير� 
طةكا$ بة ِ�َيكوثَيكي 

َ
وَيستة� كر
 بؤ ئة��� ئا� ���بطرَيت، هيض شا� � شا�7ضكةية/ بة
� نة
�كر	$، بة تةنيا كَيل

َ
هةل

ة� 
َ
كشوما5 
�بينر	$، بؤني ثَيستة� خؤشةنةكر	� لةنَيو فا�طؤنةكة
	 هةستي ثَيد�كر	، كاتَيك شةمةند�فة��كة جو�ل

كر
 � كة�تةِ�َ�، ��7 بةثةلة � خَير	يي بة��� ثَيشة�� ملي 
�نا، لةنَيو 
�� شا�
	 ��ستا كة خانو�بة��كانيا$ بة ية/ 

��ستكر	بو�$ � بة بؤية� بريقة
	�يش ِ��نط كر	بو�$، سة�� ئافر�تةكة ال�بو���� � خة� بر
ية��  �	

�ضو�$ � بة
كَيشا� تةِ�� 

َ
ةكة� لة ئا� هةل

َ
��كاني لة ثَيي خؤ� 
	كةند � 7�ِيشت بؤ -���� ئا�
�ست، ضةثكة طول

َ
� كضةكةيش ثَيال


	يكي خؤ�	كي 
	نا�� � ضا��ِ��	نيي 
�كا5، ثا�ضة ثةنֲרَيك � ثا�ضة نانَيكي لة  
كر
، كاتَيك طةِ�	ية�� تةماشا� كر
طةنمة شامي 
��ستكر	� � ثا�ضة ثسكيتَيكي 
	ية 
�ستيية��، لةنَيو كيسةكة
	 هة� ئة��ند�يشي بؤ خؤ� 
��هَينا. 
لة� كاتةيد	 كة خؤ�	كيا$ 
�خو	�
، شةمةند�فة��كة هَيد� هَيد� ثر
َيكي ئاسنيني بِر� � بةنَيو شا�َيكد	 ِ��تبو� كة 
لة شا��كاني ثَيشو� 
�ضو�، بةآل@ بة ية/ جيا�	�يية�� ئة�يش ئة��بو� كة لة مةيد	نةكةيد	 لة -َير تيشكي خؤ��تا�� 
ثَيد�شتييةكي  لة  طةكا$ 

َ
كَيل شا��كة��  لة�سة��  
�-�ني،  �	-يا$  بة�	-�  مؤسيقايةكي  كةسانَيك  ة 

َ
كؤمةل  	
طة�مةكة

شةقا� شةقا�� �شك � برينطد	 كؤتاييا$ ثَيد�ها5، ئافر�تةكة لة خو	�
نةكة� بو���� � �تي:
��كانت لة ثَي بكة.

َ
- ثَيال

ةكة بة�ال�� هيضي تر� نةكة�تة بة�ضا�، شةمةند�فة��كة 
َ
كضةكة تةماشايةكي 
������ كر
، لة ثَيد�شتيية ضؤل


	يكي  ،���
��كاني لة ثَيكر
َ
سة�لةنوَ� بةخَير	يي كة�تة��ِ�َ�، كضةكة ثا�ضة ثسكيتةكة� خستة�� نَيو كيسةكة � ثَيال

شانةيةكي 
�بةستيية�� � ثَيي �5:
- ثرضت شانة بكة.


�هَينا، شةمةند�فة��كة شو�تي لَيد	، -نةكة بة ثةنجةكاني ئا��قة� 
�موضا�� خؤ� 	
لة�كاتةيد	 كة كضةكة قذ� 
سِرية��، هة� كة كضةكة لة شانةكر
ني سة�� بو����، شةمةند�فة��كة بة نَيو خانو�بة��� شا�َيكي طة���
	 ِ��تبو�، 

بةآل@ ئة� شا�� لة شا��كاني تر خامؤشLبو�. -نةكة �تي:
 Lطرنط �لة هةمو� ئا�5 
�ستناكة�َيت،   Lبخنكَييت ضي تينوَيتيد	  لة  بيكة، ضونكي طة�  ئَيستاكَي  - ضيت هةية 

نامة�َيت طوَيم لة طريا$ � نو��� نو��5 بَيت.
ئؤتؤمبَيلة   �-	��-	�  � شةمةند�فة��كة  شا���  
�نطي   

َ
لةطة. طة�@  �شكي  بايةكي  لةقاند،  بؤ  سة�َيكي  كضةكة 

 	
 ثاشما��� خؤ�	كةكة
َ

كؤنةكا$ لة مياني ثةنجة��كة�� هاتنة -������، ئافر�تةكة كيسة نايلؤنةكة� لو�لد	� لةطة.
ثةنجة��كة��  ضو	�ضَيو��  لة  سَيد	  مانطي  سَيشةممةية�   �-7�ِ لة�  شا��كة  
�ستيية��،  جانتاكة�  نَيو  خستيية 
ةكة� بة 7�ِ-نامة تةِ��كة ثَيضاية�� � نةختَيك لة ثةنجة��كة 
���كة�تة�� 

َ
ثِرشنطد	� خؤ� 
�نو�	ند. كضةكة ضةثكة طول

� ضا�� بِرية 
	يكي. شةمةند�فة��كة بة هَيو	شي � لة سة�خؤ ِ�َيطة� 
�بِر� � شو�تي لَيد�
	. ثاN تا�َيك ��ستا. 
با
�@ سَيبة��   ��	
 كة  ئة� شَوستة�  لةسة�   � لة�بة� جا
�كة��  نة
�كر	.   �
بة  	
�َيستطةكة لة  تاقة كةسَيك 

��طا� �	آل بو�، شا��كة نوقمي طِر� طة�ماكة ببو�. 
	يك � كض 
	بة�ين  $
ي بليا�
� يا�يكر

َ
خستبو��سة�، بةتةنيا هَول

ِ���يانكر
 بةال� سَيبة��كاند	.  ِ���	بو�$. هة�
��كيا$   	
ةكةيا$ بةجَي هَيشت. نة�مة طياية/ لة@ ال�ال
َ
� �َيستطة ضؤل

كي هةآل-	بو�$O ضا�يا$ طة�@ 
�كر
، شا��كةيش 
َ
كاO5 ��خت نزيكة� 
��� ثاN نيو�7�ِ بو�، لة� كاتة
	 هةمو� خةل


���	��يا$ 
	خستبو�، بؤ  � /��
 ���

	ية��� 
�كا$ � با�	ِ�� قوتابخانةكا$ هة� لة كاتذمَير� يا� ، 	
�
��نة��� 
�َيستطة�  بة�	مبة�  ئوتَيلي   .���

�كر 
��طاكانيا$  سة�لةنوَ�  ثاشنيو�7�ِ  ضو	��  كاتذمَير�  ثَيش  تريش  جا�َيكي 

	ية��� ثؤستة بة تةنيشتي مةيد	نةكة�� هةمو� 
��طايا$ �	آل�  � 
ي بليا�

َ
 مةيخانةكة � هؤل

َ
شةمةند�فة��كة لةطة.


�	بو�نة��. 	
ةكا$ كة لةسة� شَيو	�� كؤمثانياكاني مؤ� 
	مة��	بو�$، 
��طايا$ 
	خر	بو�، ثة�
�كانيشيا$ 
َ
كر	�� بو�، مال

ةكا$ ��7 طة�@ بو�، بةِ�	
�ية/ 
	نيشتو�	نةكانيا$ هة� لة -������ نيو�7�ِ-�يا$ 
�كر
، هةندَيك 
َ
كةشوهة�	� نَيو مال

بةسة� كو�سييةكانيانة�� لةسة� شةقامةكاند	 � لة -َير ساية� 
	� با
�مةكاند	 نيو�7�ِ خة�يا$ 
�كر
 � ضا�يا$ ضو�بو�� 
كةكة بشَيوَينن، لة-َير سَيبة�� 
	� با
�مةكاند	 هةنطا�يا$ 
�نا� يةكسة� 

َ
خة�، -نةكة � كضةكة بةبَي ئة��� هةآل-	ني خةل

ي 
َ
َيسةكة. ئافر�تةكة بَو ضةند جا�َيك ثةنجة� كَيشا بة شو�شة� ثةنجة��� 
��طا� مال

َ
ي قةشة� كل

َ
ِ���يانكر
� مال


�نطي ثانكةيةكي كا��بايي  ،	
قةشةكة
	، تا�َيك ضا��ِ��	ني كر
� بؤ جا�َيكي تريش ثةنجةكاني كَيشا بةسة� شو�شةكة
لة -������ �-��-� 
�ها5، -نةكة � كضةكة طوَييا$ لة ترثة� ثَي بو�، كة لة -������ بة��� ِ���يا$ 
�ها5. لة ثشتي 


��طاكة�� 
�نطَيك ثرسي:
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	5؟�
- كَيية لة 
��طا 
-نةكة �يستي لة ثةنجة��� 
��طاكة�� تةماشا بكا5 � ئة�جا هاتة ��آل@: 


�مة�َيت ضا�@ بةجةنابي قةشة بكة�َيت. -
- ئَيستا ِ�	كشا�� � خة�� لَيكة�تو��.

- كا�َيكي ��7 ثَيوست � طرنطم ثَييةتي.
ئافر�تَيكي  كر	ية��،   ����ِ لة  
��طا  ضرثة  بةبَي  
	�	كا�ييةكة�،  لةسة�  بو�  سو��   �7� كة  
يا�بو�  
�نطيد	  لة 

يا�بو�$،  
ة�� ���
با�� قذ ِ��نط ئاسن 
��كة�5، لة ثشت ضا�يلكة ئةستو���كةية�� ضا��كاني ��

َ
بةتةمةني قةل

لةبة� 
��طاكة
	 �تي:
-فة�مو�$ بَينة -������.

 � 
	�ين  كو�سييةكي  ال�  طةياند�  هة�
��كياني  ئافر�تةكة  �ببو����، 
َ
بال تَيد	  ي 

َ
طول بؤني  كة  -���َيكة��  ضو�نة 


�ستيشي  ��
ثةنجة� بؤ 
�َيذكر
$ تا��كو 
	بنيشن، كضةكة 
	نيشت بةآل@ 
	يكي بة�	قوِ�مانة�� بةثَيو� ��ستا � بةهة�
ةكة 

َ
مال -ني  ئة���   Nثا  ،	Lبيس�
نة تر  
�نطَيكي  هيض  بة�ال��  ثانكةكة   �-��-� 
�نطي  لة  طرتبو�. 

َ
هةل جانتاكة� 


يا�نةما، بؤ جا�َيكي تر لة�سة�� -����كة�� لةال� 
��طاكة�� 
��كة�5 � بة
�نطَيكي نة�� �تي: 
َيت ��ها ضاكة سةعا5 سَي بَينة��، هةمو�� بؤ ثَينج 
�قة 
�ضَيت كة خة�� لَيكة�تو��. 

َ
- ئة��تا 
�ل

-نةكة ��آلمي 
	�� � �تي:
. 5	��ِ�
 	
- بةآل@ شةمةند�فة��كة لة كاتذمَير� سَي � نيو

ةكة بؤ يةكة@ جا� بز�يةكي كر
� �تي:
َ
��آلمي ئافر�تةكة كو�5 �ثِر لة بِر�	 بةخؤكر
$ بو�، -نة� مال

- تَيطةيشتم.
كاتَيك 
��طاكة 
	خر	 -نةكة بةتةنيشتي كضةكةية�� 
	نيشت، -���� ميو	$ تةنط � ساكا� � ثا/ � خا�َين بو�. لة� 
َيسة بة 

َ
د	نَيك � 
�فتة�� كل

َ
َيك 
	ثؤشر	بو�، ئامَير� ضاثد	$ � طول

َ
سة�� -����كة�� مَيزَيك 
	ند�	بو�، كة بة ثا�ضة كوتال

سة�ية�� 
	نر	بو�$، ��ها 
يا� بو� كة -����كة لةال� قةير� كضَيكة�� ِ�َيكخر	بو�، 
��طاكة� ئة�سة� كر	ية��� قةشةكة 
و���� 
��كة�5 � بة 
�ستةسِر�كة� ضا�يلكةكة� 
�سِرية��، هة� كة ضا�يلكةكة� كر
� ضا�� بةباشي 

َ
بة ضا�� خة�	ل

ةكة بو�، قةشةكة ثرسي:
َ

يا�بو� كة بر	� ئافر�تي نَيو مال

- ضؤ$ 
�تو	نم يا�مةتيت بد�@؟ 
-نةكة لة ��آلمد	 �تي:

- بة كليلي طوِ�ستانةكة.
ةكةيشي لة ئامَيز طرتبو�، لة خو	����يش هة�
�� ثَيي �	ستO ضةS لة يةكL طֲר 

َ
كضةكة 
	نيشتبو�، ضةثكة طول

ة 
َ
كر
بو�، قةشةكة ِ���	نيية كضةكة � لة ثاشاند	 
يقةتي -نةكة� 
	، ئة�سا لة ثةنجة��كة�� تةماشايةكي ئاسمانة سامال

شينة بَيطة�
�كة� كر
، بة -نةكة� �5: 
- بؤضي بة@ طة�ماية هاتو�يت؟ نة
�بو� ضا��ِ��	نيت بكر
	ية تا��كو 7�ِ- ئا�	 
�بو�؟! 


�فتة�َيكي 
��هَينا، كة بة موشةما  	
-نةكة بة بَيد�نطي سة�� با
	، قةشةكة بة��� ئة�بة� ضو�، لة نَيو 
7آلبةكة
ة@ � مة��كةبيشي 
��هَينا. بة�	مبة� بة مَيز�كة لَيي 
	نيشت. 
�ست � ثةنجةكاني ��7 تو�كن 

َ
ثؤشر	بو�، هة���ها قةل

بو�$ بة ثَيضة�	نة��� كةللة سة�ية�� كة ���تابو����. لة -نةكة� ثرسي:
-كا@ طؤ5�ِ مةبةستة كة سة�� لَيبد�يت؟

-نةكة �تي: 
- طؤِ�� كا�لؤU سانتيانؤ. 

قةشةكة هَيشتا بة باشي لة قسةكة� تَينةطةيشتبو�، -نةكة بة هةما$ 
�نط � سة
	� ثَيشو� �تي: 
-ئة� كابر	 
��� كة هةفتة� �	بو�
�� لَير�
	 كو-�	. من 
	يكي ئة�@. 

طةِ�	 � سة�� 
	طر5 
َ
قةشةكة بةباشي لَيي ��
 بو����، -نةكةيش بة توند� ضا�� تَيִِר�، قةشةكة ِ��نطي سو��هةل

ثَي  ئة��� خؤ�  بؤ   
كر -نةكة  لة   �	�	
 كاتةيد	 كة قةشةكة الثةِ��كة� 
�نو�سي  لة�   ،
نو�سֵר كر بة  
�ستي  �
��كاني لة 

َ
ي بة كو�تي هةمو� شتَيكي �5، كضةكة ية/ لة 
��	� ية/ ثَيال

َ

ل��
بناسَينَيت � بَيتةطؤ. ئافر�تةكة بةبَي 

ثَيي خؤ� 
	كةند.
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	 � لة كاتذمَير� سَيي شة�
	، لة 
���يي ضةند خانو�بة��ية/ لة� شوَينة�� ��
لة 7�ِ-� 
��شةممة� هةفتة� ِ�	بر
هةمو� شتَيك ِ���يد	، ��بيكا� بَيو�-$ بة تا/ � تةنيا لة خانو�يةكي ثِر لة شتومةكد	 
�-يا، سة��ِ�	� ئة��� با�	$ 
بةفر بة نة�مي ثِر��شة� 
�كر
، بةآل@ لةثِر 
�نطَيكي كة�تة بة�طوَ�، كةسَيك لة 
����� �يستي خؤ� بكوتَيتة نَيو 
ي جلوبة�طةكانيد	 
�مانضةيةكي كؤني 
��هَينا، كة 

َ

��طا� حة�شةكة� ��بيكا بة ثةلة لة خة� ِ�	ثةِ�� � لةنَيو با��ل

ؤثةكا$ 
	بطֲרسَينَيت ضو�� -���� 
َ
هة� لة سة�
�مي ثايةبة�� (ئؤ�ليانؤ بيونديا)�� بةكا�نةهَينر	بو�، بةبَي ئة��� طل

ي -ياني 
َ

	نيشتنة��. بة��� ِ���� 
�نطي ضركةضركي كليلي 
��طا� -����كة 7�ِيشت، بة
�َيذ	يي بيست � هةشت سال

كو 
َ
هَيند�� ئة� ئا$ � ساتة نةترسابو�، لة مَيشكي خؤيد	 بةU بةتةنيا 
��طاكة� نةخستبو�� ثَيش ضا�� خؤ�، بةل


�ستي 
�مانضةكة� طر5 �  ��
ؤمةكةيشي 
�ستنيشا$ كر
بو�، بة توند� بة هة�
َ
نديي كليل � كل

َ
بةتة�	��تي ئاستي بل

 Nمانضة بةكا�بهَينَيت. ثا�
ضا�� نو�قاند � ثةنجة� ناية سة� ثةالثيتكة� 
�مانضةكة��، يةكةمجا�� بو� كة لة -يانيد	 
تةقة� طوللة� 
�مانضةكة، لة 
�نطي خرمة� با�	ني سة�بانةكة بة�ال�� طوَيي لة هيض شتَيكي تر نةبو�، ��7� ثَينةضو� 

�نطي بة�بو�نة��� ثا�ضة ئاسنَيكي لةسة� ��مينة ضيمةنتؤ ِ�َيذ�كة
	 كة�تة بة�طوَ�، لة ثاشاند	 
�نطَيكي نة�مي ثِر 

لة شةكةتيي بيست، كة �تي: (ئا�” 
	ية”!) 
َيكي 

َ
ةكة
	 بينيية��. كةثو�� بة تة�	��تي 
	ِ��	بو�، ثانتؤل

َ
بؤ بةياني تة�مي كابر	يةكي كو-�	�يا$ لة بة�
�مي مال

تةنكيشي  ِ��نطا�ِ��نطي  فانيلةيةكي خة5 خةتي  بةستبو�.  نَيوقة
ية��  بة  طو�يسَيكي  لةبر� ثشتَين  كة  بة�
	بو�  لة 
لةبة�
	بو�. بة ثَيخا�سي � بةبَي طيا$ ية/ تةختة لَيي ِ�	كشابو� ”هيض كةسَيك لة شا��كة
	 نةيناسيية��” كاتَيك كة 

قةشةكة لة نو�سֵר بو���� هةندَ� مرخةمرخي كر
 � ئة�سا �تي:
- كة�	تة كو-�	��كة نا�� (كا�لؤU سانتيانؤ)ية؟

-نةكة �تي:
- سانتيانؤ ئةثاال، تاقة كوِ�� من بو�.

و	سر	بو�$، كضةكة ��ها� بة مَيشكد	 
َ
قةشةكة طةِ�	ية�� بؤ ال� 
7آلبةكة، كة تيايد	 
�� كليلي -�نطا�يي طة��� هةل

د�ضو� هةما$ شتي بة مَيكشد	 هاتبو�، 
َ
ها5 كة ئة� كليالنة هي ثاكمةند (ثوترU)$، هة���ها 
	يكيشي كة تا�� هةل

الثةِ��  سة�  خستيية  
��هَينا�  كليلةكاني  قةشةكة  هةبو�،  بؤضو�ني  هةما$   $	-7�ِ لة  7�ِ-َيك  قةشةكةيش  تةنانة5 
نو�سر	��كة � ثةنجة� 
�َيذ كر
 � بة -نةكة� �5:

- لَير�
	 ثةنجةمؤ� بكة.
كضةكةيش  يية��، 

َ
هةنطل -َير  جانتاكةيشي خستبو��   �  
كر تؤما�  نا�� خؤ�  -نةكة   

َ
ثَيكة.  �  

َ
تَيكة. بةخةتَيكي 

قةشةكة  
	يكي،  بِريبو��  بةسة�ساميية�� ضا��  
�نا�  هةنطا��  قو�سي  بة  طرتبو�،  بة
�ستية��  ةكة� 
َ
طول ضةثكة 

كَيشا � �تي:
َ
ي هةل

َ
هةناسةيةكي قو�ل

- قة5 7�ِ-َيك ِ�َينماييت نةكر
 � ِ�َيي ِ�	ستي � 
��ستيت ثيشاني نة
	؟
ثا/ بو�.

َ
- كوِ��كة@ مر7يةكي 
ل

قةشةكة ِ���	نيية -نةكة � ثاشLيش تةماشايةكي كضةكة� كر
، سة�� سو�ِ�ما سةبا��5 بة��� كة بؤ� 
��كة�5 
يد	ية � بةهةما$ 
�نطي ثَيشو�� �تي:

َ
هة�
��كيا$ بَيبا/ بو�$ � بةتةما� طريا$ نةبو�$، -نةكة هةل

تريشة��  لةاليةكي   ،
بةآل@ سة�ثَيضيي قسةكانمي 
�كر نةكا5،   ��
بة�ال��  ثَينا�� خَو�	/  لة  �تبو� كة  ثَيم   -
ئة�  ئاكامي  لة   � 
�كشا 	�ِ  	
جَيطا نَيو  لة   -7�ِ سَي  ما���  بؤ  
�هاتة��،  بؤكسَين   � ة 

َ
مشتةكؤل يا�يي  لة  هة�ضةند 

مشتةكؤآلنة� كة بة�� كة�تبو�$ ئا�	�� 
�كَيشا، كضةكة قسة� بة 
	يكي بِر� � �تي:
بكَيشر	ناية،
	يكي قسةكة� سة]اند � �تي:

َ

	نةكاني نَيو 
�مي هةل

�بو� هةمو�  -

 	

	 كة لة 7�ِ-	ني شةمو��
- ئةمةيشيا$ ِ�	ستة، هة� ثا���ية/ كة 
�ضو�� نَيو 
�ممة��، تامي ئة� مشتةكؤآلنة� 
بة� كوِ��كة@ 
�كة�تن.

قةشةكة �تي:
- ئيش � كا�� خو	 كةU سة�� لَيد��ناضَيت.

ضني بو�. با�َيشكي 
َ
يية�� ئة� قسةية لة 
�مي قةشة�� 
��ضو�، ضونكة تֵר � طِر� طة�ماكة تةنطي ثَيهةل

َ

ل��
 بة 


	 � خة�يك بو� ضا�	ني بنو�قَين � خة� بيباتة��.�


�7نة��، �
 سانتيانؤ)   Uكا�لؤ) طؤِ��  شَيو�ية/   \ بة  كة  ِ���نكر
نة��  بؤياني   � ثَيد	$  كليلةكة�  ثاشاند	  لة 
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د	 
َ
كو كليلةكة لة -َير 
��طا� مال

َ
يا$ نة
�$، بةل

َ
ثَييانيشي ِ�	طةياند كة لة كاتي طةِ�	نة��ياند	 لةسة� قةبر لة 
��طا� مال

ي ِ�َينماييةكاني قةشةكة 
َ
َيسة بد�$، -نةكة طوَيِر	يةل

َ
ن، طة� لة تو	نايشياند	 هةية ��ها باشة يا�مةتييةكي كل

َ
بةجَي بهَيل

ثِر قةشةكة سيما� كةسَيكي كة�تة ثَيش ضا� كة  لة   .
كابر	� قةشة� كر � مؤنة�� سوثاسي  بةِ���يةكي طر-  بو�. 
يا$ 

َ
َيكيش بة تةنيشتيية�� كؤمةل

َ
لو�تي نو�ساندبو� بة ثةنجة��� 
��طاكة�� � تةماشاياني 
�كر
، هة���ها ضةند منال

��يا$ لَيكر
 � 7�ِيشتن. لة� كا5 � ساتة
	 ��ها 
َ
بةستبو�، هة� كة قةشةكة 
��طاكة� كر
���، ئيL يةكسة� هةمو� بال

��ستابو�$،  ثَيو�  بة  كةسانَيك  ضةند  
	�با
�مةكاند	  لة-َير  بةآل@  نةبو�	ية،   	
�����
 لة   Uكة كة  
�كر	  ضا��ِ��	$ 
قةشةكة ضا�� بة جا
�كة
	 طَيِر	، كة طة�ماييةكي ��7 خؤ� بةسة�يد	 كَيشابو�، لة ثاشاند	 هةمو� شتَيكي بؤ ِ���$ 

بو����، بة هَيمني 
��طاكة� ثَيو�
	 � بةبَي ئة��� تةماشا� -نةكة بكا5 ثَيي �5:
- ��ها ضاكة ثةلةنةكةيت � تا�َيك خؤ5 
�	بخةيت.

لة�سة�� -����كة�� خوشكي قةشةكة 
��كة�5، كة 7�ِبَيكي ِ��شي خة�تني لةبة�
	بو�، قذ�كةيشي بةسة� شا$ 
�ببو����. قةشةكة ثرسيا�� لَيكر
 � �تي:

َ
� مليد	 ثة�N � بال

- ضي ِ���يد	��؟
��تة��تَيكي كر
 � �تي:

.���
كةكة 
��كيا$ بة هةمو� شتَيك كر
َ
- خةل

قةشةكة بة 
	يك � كضةكة� �5:
 نة
�$ � لة 
��طا� ثشتة�� خؤتا$ 
��با� بكة$.

َ
.
كي 
	[ لة 

َ
- ��ها باشة خؤتا$ ثيشاني خةل

خوشكي قةشةكة �تي:
.��	
ةكةيا$ 

َ
كةكة لة هةمو� اليةكة�� ئاثو���يا$ كر
��� � طةما�7� مال

َ
- جيا�	�يي نيية، ضونكي خةل

تةماشا�  ثةنجة��كة��  مياني  لة  بكا5.  شل  قةشةكة  قسةكاني  بؤ  طوَ�  نةيويست  كةمتة�خةميية��  بة  -نةكة 
شةقامةكة� كر
. بة��� 
��طاكة هةنطا�� نا � كضةكةيشي بة
��� كة�5.

قةشةكة ئاطا
	�� كر
��� � ثَيي �5:
 مةكة � ضا��ِ��	ني 7�ِ-ئا�	بو�$ بكة.

َ
- ثةلة مةكة � خؤ5 تو�شي طَيضة.
خوشكي قةشةكة هاتة قسة � �تي:

كو ضةترَيكتا$ 
َ
د�ثِر��كَين، ضا��ِ��	ني بكة$، بةل

َ
- طة�ما� ئة@ قرضة� نيو�7�ِية لة كَيشد	 نيية � هة�
��كتا$ هةل

ثَيد�سثَير@.
-نةكة ��آلمي 
	ية��� �تي:

.�Lةما$ ثَي ضاك
َ
- سوثاست 
�كة@ ئَيمة ئة@ حال


�ستي كضةكة� طر5 � بةجو�تة بؤ سة� جا
�كة 
��ضو�نة 
����� � 7�ِيشتن.


