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شة�� 
ناشرينةكا�

ما	يؤ بنيديتي
�. سابֲר شاكر مةلو�

ثاشما���  كة  طؤنا�،  سة�  كة�تؤتة  يية� 
َ
ضال لَي  نائاسايي.  ناشرينَيكي  ناشرينة،   �هة����كما ���خسا�� 

ة سو�تا�يية� ال ���مةتي من ياني ئة� 
َ
& ئة� ثةل

َ
يد) بؤ� ئةنجامد�)��، بةال

َ
نةشتة�طة�ييةكة، لة تةمةني هةشت سال

ضم، كا�� ئاطركة�تنة��يةكي طة���� سو�تمانَيكي بَي ��/)ية، كة لة تا- 
َ
�)غمة� نيشانة بة��� نزيك طؤشة� ��&4 فل

هة�/�كا�يمد) ���يد).
تي ئة� عة�)لةتة ئيالهيية لَيك بد�َيتة��، كة هةمو� جو)نييةكي لَي 

َ
نا، ناكرَ� ضا�� جو)�4 نيطا� نة�مما� بةخةال

سةندينة��، نا نا ئةمة بة� جؤ�� �)ظة ناكرَ�، طو)ية ضا�� ئة�يش ��� ضا�� من ثِر� لة هةستي ميهر�باني4 ��نطة 
 4�ئؤطربو�نما هؤ�  بو�بَيتة   �نةختة سياضا��ييةشما ئة&  ��نطة  بَي4   �بة�بةختيما لة  نةختَيك  نوَينطة�  نيشاند��� 
��نطة �شة� ئؤطربو�نيشما� �شةيةكي لة با�� طونجا� نةبَي، نا من ��مة�َ� ئاما�B بة� �قة بد�& كة هة�ية� لة ئَيمة 
��َيذ�) بؤ �����لة �يزَيكي  بة�)مبة� بةناحة/يي ���خسا�� خؤ� هةيةتي! لةبة� ���طا� سينةمايةكد) يةكما� بيني، 
& بة �َيككة�تنَيكي تةما��، لة�يا�) لة 

َ
تةماشا� فيلمَيك �)��ستابو�ين، لة�َيد) لة يةكH �)ماين بةبَي هيض ئة�ينَيك، بةال

يةكة& نيطا�) هة�ية� لة ئَيمة هةستي بة تةنيايي ئة�يH كر�. لة� �يز��) هةمو� بةجو�J يةكيا� طرتبو� لف4 ��)نة� لَيك 
�4 مَير�، بو��4 B .طرتبو� ���شا��، ها�ئاهةنطييةكي سة�نجِر)كَيشيا� ثَيكد�هَينا، لة� �يز��) هةمو� ��� بة��� جو�تيا
�)��4J ضؤثيكَيش هةمو�  �K� ،��Kست4 ��/طֲר)�، طر)��4 ئة�يند)�، ���طيستي4 كوِ�� حةير) ،Mعاشق4 ماشو� ،(�(/
 ���طرJ، هة� ال�َيك لة تة� Bنَيكد) تةنيا من4 ئة� ��ستما ���ستي يةكHيا ���كر� يا Hلة ملي يةك ���ستيا ��َيكِر) يا
��طو�شي!  �َي هة� بة تةنيا ثةنجة� خؤما

َ
بةل ة� �َيكنر)�، 

َ
��ستما� ثةتي.. ثةتي4 طرمؤل ..

َ
Oبةتا �ي.. ��ستما

َ
خال

ة 
َ
با�� هة�)، بة لو�تبة�/�4 فيز���، بة كرَيسي4 فز�ليانة لة ناشريني4 �/َيويي يةكد� �)ماين، ضا�& بةسة� طؤنا ضال

ييةكة�، 
َ
تو�� خؤ& كر�، كضة هيض شة�مي نة��كر�، ���شال

َ
/بر�كةيد) خشاند4 يةكسة� هةستم بة ال ���مةتي قرP هةال

� تةماشا� ��كر�&، ضا�� �� �طوستاخي4 ضا�قايميةكة� كا�يطة��4 شوَيني لةسة� �)نا&، بةنيطا� قوBبن ثشكني ��
لة ال ���مةتي لو�4S بَي مو�& -ئة� نيشانة� كة ئاسة�)�� سو�تانة كؤنةكةية- نة��طو)ستة��. ��)جا� �����B كة�تֵר، 
& من لة سَيبة��) بو�& بؤية لة جَيطاكة� خؤمة�� 

َ
لة ��� جَيطا� جيا �)نيشتֵר، ��لَي نزيك ئة� نةيد�تو)ني بمبينَي، بةال

4 ���� بكة&، ئة� طوَييانة� لة جَيطة� ���متو)ني مو�� /���� طة��ني جيابكةمة��، ��متو)ني تةماشا� طوَيي جو)
.�سر��شتيي خؤياند) بو�
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ي 
َ
ة�)ني فيلمةكة� �يمةني ناسكي جنس4 سَيكس، �ل

َ
بة��َيذ)يي سةعاتَيك4 ضل ��قيقة سة�سا& بو�ين بةجو)نيي ثال

لَي سةندبو�ين، الني كة& من لةالية� خؤمة�� ��متو)ني ضَيذ لة جو)ني بكة&، هة�ضي �4M كينةشة بؤ ���خسا�� خؤ& 
 �د�طرJ، هةندَ� جا�يش لة ئاسما�4 فةلة�.. هة���تر �قم لة ناشرينةكا

َ
طرتبو�، ياني �قم لة ���خسا�� خؤ& هةل

َ
هةل

بة/�يي  بة  ئاستياند)  لة  نةمد�تو)ني   &
َ
بةال هاتباية��،  ناشرينةكاند)  ��موضا�  بة  بة/�ييم  ��باية  ��نطة  ��بو����، 

بم، ئاخر بؤ من ��� ئا�َينة �)بو��! هةندَيك جا� بֲר& ��كر���� ضي كا��ساتَيك ��قة�ما ئةطة� ئةفسانة� نَيرسيس 
ي باية، يا� ���خسا�َيك كة 

َ
4 ضال

َ
Oالني كة& ���خسا�َيك كة طؤنايةكي شو�خا ����خسا�َيكي ناحة/� ناشريني باية، يا

ي شكابا! لة ������� سينةماكة ضا��ِ�َيم كر�، ضةند 
َ
تَيز)W بيسو�تاناية، يا� نيو لو�J، يا� نا�ضة�)�4 هةنية� تة�َيل

 �قا�، هةستم كر
َ
هةنطا�َيك لة تةكية�� �Kيشتم، ��)تر ��)ند&4 سة�� قسة& كر����، كضة �)��ستا، نيطاكانما� تَيك ئال

و)فرKشيد) بؤ 
َ
قم كر� كة بضֵר لة قا��خانة� كافةيةكد) يا� لة ضايخانةيةكد) يا� لة ��كانَيكي حةل

َ
4 نيطة�)نة خول

َ
O����

ِرَيذين، 
َ
ما� هةل

َ
��� قسة� خؤY بةيةكة�� بكةين4 �)/� �ل �ي خؤما

َ
�)نيشֵר4 سة� بةسة�يةكد) بطرين4 بة�ل �خؤما

 �������B ساتي ضو�نة &
َ
��ستبةجَي هاتة �َيي4 �)/� بو�. ��كاني حةلو)فرKشيةكة لة مشتة�ييا� جمة� ��هاJ، بةال

 ���ست، يا ��Bبةئاما ���كر � بو�، كاتَيك بةنا� مشتة�ييةكاند) �Kيشتֵר لة ��)� خؤمانة�� هةستما
َ

Oئَيمة مَيزَيك ضؤ
َين �)� لة& جو�تة!

َ
ضا�، يا� سة� ��ل

من هةميشة هةستة����كانم ئاما��بو�� بؤ قؤستنة��� فز�لةكا�، ئة�� هةستَيكي سا�يانة بو� بة�)مبة� ئة�)نة� 
& ئةمجا��يا� ثَيويستم بة& هةستة 

َ
نيا� هةبو�، لة مند) ثَيكد�هاJ، بةال

َ
كة ���خسا�َيكي سر��شتي4 �َيكوثَيك4 لةبة� �ال

نةبو�، ضونكة ضرثة ضرثةكا�4 تريق4 هؤِ��كا�4 حيزخةنةكا�4 منطة منطة ��ستكر��كا� لة& طوَيمة�� ��K�ِيشتن4 
��� ���خسا��  &

َ
��ضو��، ئاخر تاقة ���خسا�َيكي ترسنا� هةستي فز�4O كرَيس �����Bَينَي، بةال���لة� طوَيمة�� 

 
َ

Oبَي لةطة��ناشرين4 كرَيت ئة�� هة� مةثرسة فز�لَيكي طة���تر، �يمةنَيكي ئا�) شتَيكي عاجباتي4 نا�)/�ية، شتَيك 
كد) تةماشا� بكرَيت لة تةنيشت ثيا�َيكة�� يا� لة تة� Bنَيكة��. ئة& شتة سةير� سةمة�)نة، شايستة� ئة��� كة لة 

َ
خةل

 ��� �(�(�َي ���� سةير� �يمةنطةلي ئا�) بةضا��بانط! �)نيشتֵר 
َ
كد) بةشد)�بֵר4 ها���نط، بةل

َ
 خةل

َ
Oتةماشاياند) لةطة

 بو�- ئا�َينةيةكي بضكؤلة� لة جانتاكة� ���هَينا� قذ�كة� 
َ

O�S جيالتيما� كر�، ئا/)� بَي ثة��) -كة ئةمةشم /�K بة
َ
طال

شانةكر�، بسك4 كة/يية جو)نةكة�.
ثرسيم: بֲר لة ضي ��كةيتة��؟

ةكة� سة� طؤنا� شَيو�� طؤِ�)، �تي: شوَينَيكي خؤمانة، هة� 
َ
ئا�َينةكة� خستة جانتاكةية��� ثَيكةني، بֲר� قو�ل

شوَينَيك بَي بةمة�جَي هة� خؤما� بֵר4 كةسي �يكة بة����مانة�� نةبَي!..
 ��)�)� قا��� تا/�ما ،���َيذ�كةما�������)ين، ��)� سةعا4J نيوَيك بؤ ئة��� بة����)مي بد�ينة �)نيشتنة  �K/
 4Jكا��لة شَيلطֲר�  ��َيֵר، كة هةِ��شة ��ئا/)بةخش   (� بةِ�)ست4 ���)نييةكي  ئَيمة  ثِر�) هةستم كر�، كة  لة   ،�كر
ة� 

َ
كاكل نيشانةكة�  نا��ِ�)ستي  لة  بد�&  �)ستة�خؤ   (� بِريا�&  بؤية   !Mنيفا  � ���ِ���يي  لة  شَيو�ية�  سة�  ��طؤِ�َيتة 

مةبةست بد�كَينم لةبة� هةندَ� طوتم:- تؤ �) هةست ��كةيت كة لة& �نياية�) تةنيا� �)نيية؟
َي �)ية.

َ
لة كاتَيكد) هة��) لة ضا�& �)مابو� طوتي: بةل

-ئة�يش، �)ستة شَيت4 شةيد)� شؤخؤشةنطةكا�4 عاشقي ���خسا� سر��شتييةكا�4 ئاشو�فتة� ��/) سو�كةكاني4 
ئا�)تةخو)/� ���خسا�َيكي سر��شتي ��� ��موضا�� ئة� كضة� ال� �)ستي خؤJ هةبَي، طة�ضي تؤ /ير��4 /�نطيت4 

ةJ طَيل4 طة�)� �يا��.
َ
ئة�يش طة� بةيةكة& نيطا حوكمي بةسة��) بد�ين بةِ���)ل

َي!
َ
*بةل

يةكة& جا� بو� كة نةتو)نم طؤشةنيطا� بؤضو�ني خؤ& بسة_َينم.
��/)ني طريمانة� ئةطة�َيك هةية؟ ئة�يش ئةمةية ثَيكة�� بطةينة شتَيك؟ &

َ
-منيش خو)/يا�� ئة��&، بةال

*P شتَيك؟
ي بو��، نا�� ضيي لَيد�نَييت 

َ
-بؤ نمو�نة يةكما� خؤY بوَ�، يا� بطةينة جؤ�َيك لة ها���نطي4 شَيو�ية� لة ية� حال

& هة� تةنيا ئةطة�َيك هةية! نا�ضة�)ني تَيكنا، ئايديا� بֲרKكةكة� من لة مَيشكيد) نة��طونجا، 
َ
بنَي، بةئا��/��� خؤJ، بةال

!Jكة� هيو) تَيبطاKنةيد��يست لة هيض شتَيكد) لة بֲר
تة� قةشمة��؟

َ
��يتَي كة مةسةلةكة بةجد� بطر�4 نةيكةيتة طال��-طفتم 

��مَي.��*ثةيمانت 
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َي شة�� تة�)�، بةهةمو� تا�يكي4 
َ
َي بةل

َ
��� كة�)تة تاقة ئةطة��كة ئة��ية كة طة��كمة �Kبضينة نا� شة����، بةل-

َيم ضي؟
َ
��يجو�يية��، تَيم ��طةيت ��ل

 تَيناطة&!
َ
ال

َ
*نة��ل

ييةكة� 
َ
��بَي تَيمبطةيت، تا�يك4 نو�تة�، بةجؤ�َيك لة�َيد) نة تؤ بتو)ني من ببينيت4 نة منيش تؤ!! ثَيكةني، با�� ضال-

طةِ�).
َ
طؤنا� طؤِ�)� سو�� هةل

��Bيم. (�-من لة& نزيكانة لة شوقةيةكي ضكؤلة
خوَيندنة���  طة�هة��  بة  طةيشتن  بؤ  نائومَيد)نة  َيكي 

َ
هة�ل ناسينم،  بؤ  َيكد) 

َ
هة�ل لة  َينا� 

َ
هةل ثرسيا����  بة  سة�� 

كةسايةتيم تَيمة�� �)ما� طوتي: هةستة با بِرKين!
 ،(����)ية�� لة تةنيشتمة��، �)كشابو�-هةناسة� (���� لؤكانيشم  ��كو هةمو� ثة�

َ
ؤثةكانم كوB)ند���، بةل

َ
نة� هة� طل

ثشو�يةكي خؤY نة� ماند��، نةيخو)ست لة �)كةندني جلةكانيد) يا�مةتيي بد�&.
& تو)نيم هةست بكة& بةتة�)��تي ئا�)مة� سريو�� لَيو�ناية -ضا��ِ�َيي ��كر�- بة��ياييةكي 

َ
��، بةال��من هيضم نة

سةختة�� ��ستم ��َيذ كر�� سينة� بة�/يم ال�)ند���، بة��ستة كوتة� من4 لة ئاكامي ��ستبا/ييةكانمد) ئة�يش ئا/)يةتي4 
/��M طرتي، تا�� سةند4 طة�& �)هاJ. لة �َيطة� ��ستمة�� بست بةبست جةستةييم بيني4 ��ستةكاني ئة�يش لةشي 
 (���م 

َ
��باية ��ستثَيبكة&4 لة& ��Kية� ���بَينم كة خؤ& ���ستم كر�بو�، يا� هة�ل (�منيا� ثشكني4 ناسي! لة& ساتة

���ستي بكة&، هةمو� شتَيك ��� بر�سكة �)بر�: ئَيمة �) نةبو�ين نا ئَيمة �) نةبو�ين!:
-مة�� بو�ين مة��، مة��� ��ند-

ة 
َ
ضال  �نا� ���خسا��  بة���  ��ستم  ئا�)&  ئا�)&  هَيد�4  هَيد�   ،�كر هة��)شم  كؤبكةمة��  ئا/)يةتيم  هةمو�  ��باية 

.��ترسناكةكة� �K/يية��، /�K لةسة�خؤ ��مال�)ند���، لة �)ستيد) ثةنجةكانم /�Kجا� بةسة� فرمَيسكةكانيد) �)بر
طةيشتن4  ��ستةكاني   �نة��كر ضا��ِ��)نيم  كة  ساتَيكد)  لة   -���بز�) ئا/)يانة  ��)تر  ��لة�/ين4   (�سة��تا -لة 
ة سو�تا�ييةكة� ال ���مةتميد) هَينا� بر�- ئة� بةشة 

َ
��موضا�ميا� ال�)ند���، بةسة� ثةل 4Jلة ضنط طر ����خسا�ميا

ي لة مو��� كة نيشانة بة��كة� سة� ���خسا�مة.
َ
لو�سة خال

��)جا� هةتا بةياني طرياين، ��� شا��كا�4 بةختة����كا� طرياين، ��� ناشا�4 بة�بةختةكا� طرياين. ��)� ئة�� 
.(���� لؤكاني سة� ثةنجة��كانم ال ��هةستا&4 ثة�
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َ
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َ
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َ
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