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(تةنانة! مة�طيش حة$ بة ها�ِ�َيةتيم ناكا!. ئةطينا تاكو ئة� تةمةنة� شتَيكي هة� لَيد�كر��، يا� هة� هيض نةبو��ية 
 �

َ
ي3 سة�ئَيشة* ئة� 1يانة ����ئةكة�تمة��.. ئا� لة��نةية مة�/ ��- ثاييز* ساال

َ
بةبز�ية- ��يخة��ند�3 لة جةنجال

ة بخا!؟!).
َ
َييت ئؤتؤمؤبيلَيك ببَيتة مة�/3 شةكةتي ماند��� لة جو�ل

َ
ة� لَيبد�..! تؤ بل

َ
���نط ثةل

ؤثة ئةكة�تنة سة� ِ���خسا�* 
َ
م3 لة ��متة�� ��- �ل

َ
بة��� �َيو� ��- شَيتةكاني ئةمِر1Cطا�� ئة� قسانة ئةبو�� بةهةل

د�� بة���بو�! ����* ئة� شؤستة� شةقامانة 
َ
ي ��شي بة�بو�* لة مال

َ
ماتة��بو�!، ئاهي سا��* خةمةكا�3 ���كةل

ئا����بو��كاني تؤ* تيا بةجَيد�هَيشتن.  ة 
َ
��كة�تن كة تؤ ثيا ��ِ�Cيشتيت3 سة�ما �شكي ئةكر�نة��� جَيثَيي ثاتال

نةبو�يت،  ثֲר  ئةهَينا.. 
َ
هةل هةنطا�!  شةكةتبو����  ئة1نؤ*  لة�$�  لة�$�  بة  كؤِ����كة،  شَيلر��*  قوِ��ليتة  ضةشني 

تؤقيو�كاني طر�ني3 
َ
3 سا����سِريي ها�ِ�َيي بَي ئةمة-3 ناسيا��ني ئة� �1Cطا��� خةمة هةل

َ
J* منا�كو �1ني 1�3 ئا$�

َ
بةل

ةكانت، 
َ
ة* كر�بو�يت.. ئة� ئَيو���ية* كة ضةشني ئة� شَيو�ية ئا$��* 1�3 منال

َ
سة���مي نةهامةتي ثֲר� بَي حة�سةل

 خةمة 
َ

Jطر! � لةطة Kبَي شَيوكر�� بةجَيت هَيشتن. تةنيايي خؤ! با�� �هَيرشيا� بؤ هَينايت3 ئةستؤيا� كوتايت. ناضا
ي 

َ
كؤنةكاني سة� شةقا�3 سة�طة���ني ���ختة ���تةكاني شا��� بو�يتة ها�ِ�َ*.. مةيخؤ� نةبو�يت، ئةطينا ئا$��� طينطل

ة! ثَي سة�خؤK ��كر�.. تا$� بةتا$�يش هةست بةخؤ! ��كةيت3 لة� شة�� تةنيا ��شة�� بֲר لة تو�شهاتي 
َ
حةظد�سال

يشد� هة� تةنيا بو�يت ��يك � با�كة 
َ
خؤ! ��كةيتة��.! بֲר لة ��ستضو�ني ال�*3 1ياني هة�$�كا�يت ��كةيتة��.. لة مال

كرَيكا��كة!، كة لة كا�طة* توتن3 جطة��كة، يةكيا� ناسي3 تةنيا تؤيا� بؤ بة�هة� ها!. بة��ما�* تؤ* تاقانةيا� 
 بة��ستهَينا؟! �1C تا ئَيو��� ��نجيا� بؤ 

َ
Jقا$�نجَيكم لة 1يا�3 1�3 ما O -1يا�.. 1يا� ضيية؟! نا$�نم Qثَيطةياند.. (-ئا

ة* ��ئֲר�� خستؤتة قو�باني بؤ ئة���، كةضي هَيشتا ثَينا$�نن3 منةتبا�� ��كة�. مني نامؤ 
َ
ئة���، خزمةتي ضةندين سال

ها��� مة�طى ثِر لة����

 ئيִר�هيم
َ
شةما�
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.. نةيا� بةشا�� ��نطينةكة* خؤ�.. هَيند�* بؤ ئة��� ئة1يم، بؤ خؤ� نا1يم.. 
َ

Jبة1�3 منا �ئة� 1يانة هيضم.. نةيا -��
يشة�� نا$* 1�3 السا�يي 

َ
تةثَيكر�نم3 لة مال

َ
بةجلي كؤ�3 ثؤشاكي بةسة� ضو� 1يا� ئةطو$��َينم.. لة ��ئֲר� شةِ�* طال

كةلَينَيكي  كة  ���نيو�ِ�Cمة،  ��1Cنة*  كا�*  بَيت  ئا��مبةخشم  تةنيا شوَينَيك  بة�Cكم ��طرَيت..  3 سةعينةكر�نيا� 
َ

Jمنا
 ِ���ناكبֲר��3 هونة�مةند�ني ها�ِ�َيمد� ثةيد� 

َ
Jيي $ياتريشم لةطة

َ
ئابو��*3 سةختي ئة� 1يانة* بؤ ثِركر���مةتة��� تَيكةل

كر����� خةمةكانيشم بֲר ئةضَيتة��.
لة ثاK ثياسةية- كة� كة� لةسة� شؤستة* شةقامةكاني شا��� ��ئةنيشتيت3 لة� �َيبو���نة! ئةِ���ني كة بةتةنيا، 
 ملت ناية��.. لة طؤشة* 

َ
Jما �����3 النةكانيا� ��بو�نة��. بؤية تؤيش 

َ
Jما �����كانيانا ��َ*3 ها�سة�ها�ِ 

َ
Jيا� لةطة

كنةكة! بينية�� كة تةنيايي3 ��$يلي با�كي شَيت3 كةفتةكا�* كر�بو�، 
َ
ة��نَي. كوِ�� �يشهاتو�� ضل

َ
نة تا�يكةكة* مال

َ
كؤال

ة كؤنةكةيا� ��كشابو� كة ئةمَيستا تَيكد��بو��3 بؤ با$�طانةكا� كر�بو�� بة كؤشك. ئة� كوِ�� كةفتةكا��، 
َ
بة��مبة� مال

كة نةهامةتي سة�� �يشي سثي كر�بو� ها�ِ�َيي ضايخانة* جا��نت بو�. خوشك3 بر�كاني تر* لة بةشي مֲר�تييةكة* 
بةتانييةكي  لةسة�  ئة��تا  تَيكد��  مَيشكي  شَيتَيتي  بؤية  ئةميش  كر�،  ���بة���يا�  تةنيا3  لَيكر���  غة��يا�  با�كي 
لَيت ثرسي:. من ئةناسيت؟!.. ئة�  شِر ئةخة�َيت. هةناسة* مة�/ ئة��� ناشمرَيت. ئة� جا��* كة تا$� تَيكضو�بو�، 

سة�سوِ�مانة�� تةماشا* كر�يت3 �تي:. بؤضي من خؤ� ئةناسم تاكو تؤ بناسم؟!
توتا� ئةلة�$*. بةتانييةكة! بؤ 

َ
ثاK ئة� بֲר����يية هاتيتة الية��� لةبة� سة�ية�� ����ستايت. ضا��نوقا� � هةل

��َيذكر��� ثيا�� ��ية��. ئينجا ثَيت �!:.
-من تؤ ��ناسم، ئة* بَيكةسةكة* ها�ِ�َيي جا��نم.. بنو�.. خؤ$طة� بةخؤ!.. من لة تؤ تةنيا تر�.. تؤ بةتةنيا بةسة� 
 بَيز��! ناكة�.. لة��نةية مة�طيش تؤ* خؤشنة�َيت3 ��كو من تةماشا! بكا. بؤية �� بةبَيد�نطي 

َ
Jبةيت3 1�3 منا��

حة�شةيةكي  كا��با3  بَي  َيكي 
َ
مال تا�يك3  نَيكي 

َ
كؤال  3

َ
طل �يو��َيكي  تؤ  من3  نَيو��  جيا��$يي  ئةضَيذين..  ئا$��  ثَيكة�� 

ة نايلؤنةكة! لة الية�� بيني- 
َ
َيكي ثِر لة ئا$��� ���� لة خؤشة�يستيية.. نانة ِ��قة��بو��كة� قاثة بةتال

َ
ة��نيية. مال

َ
ضؤل

ئاهَيكي  كاتي  بر�نة��يةكي  تاسة   Kثا ئة��..  مة�طيا�  هةناسة*  ��قيكر�بو�نة���  سة�ما  الية��  بةتةنيا  ئة��نيش 
ةكاني نا� حة�شةكة 

َ
 بو�يتة��. ���طا* ������* حة�شةكةتا� ��نةخر�بو�. ��1�* مال

َ
Jما �����كَيشا� 

َ
طة�مت بؤ هةل

ؤثي جو�� جو�� ضر�* نة�تي تيا ئةسو�تا. ئةطة�ضي نة�تيش طر�� بو�.. ئة� �يمةنة �يمةني 
َ
بَي كا��بابو��. لة بر* طل

ة 
َ
ئة� ال�َييانة* ئةهَينايتة�� بة�ضا� كة ثَيشمة�طة بو�يت3 النة* حة��نة��* شؤِ�شةكةتا� بو�.. خؤ! كر� بة��1�* مال

ةكانت بةتةنيشت ��يكيانة�� خة�يا� 
َ
كزبو��كةتا.. جَيطة* نو�ستني هةمو�يا� ��خر�بو��، بةX هيني تؤ نةبَيت. منال

لَيكة�تبو�.. لةبة� خؤتة�� بةئةسثايي ��ستت كر� بةقسةكر��:. (باشة خؤ هَيشتا $���. لة��نةية بَي كا��بايي خة�* 
لَيخستبَيتن.. تةنيا تؤيت نابَي بخة�يت، ضونكة ��- جا��� جَيطاكة! بؤ ��نةخر���).

كة�تبو�. ���� لة ثَيخةفة ��نةخر���كة* تؤ. سيما* مؤ�3 ضا��كاني نيو� نوقا3 ئةهاتة 
َ
1نةكةيشت لة� اليةنا�� ثال

تة! ثَيي ها!. تا�مايي مة�/ لة نا� مَيشكتا ���كة�تة��3 ��ستي 
َ
بة�ضا�. هة� كة ضا�! بةمؤنيي 1نةكة! كة�!، طال

كر���� بةهاتوضؤكر��.. شَيوكر�نةكةيشت بֲרضؤ��..
�َييت.  شَيو�ية-  بةهة�  بةخؤتة��..  بمطوشَينة  1نةكة�  جياتي  لة   ����� ئا$�يت،  طة�  ئا$يز،  مة�طي  ئة*   *��-
����.. با لة جياتي لة$�تي 1� خؤشي لة تؤ ببينم. ��* ئة* مة�طي خؤشة�يستم برسَيتيم لة بֲרبة����.. ئةطة� حة$� 
بَينة. ئيد* هةقت نةبَي، خؤ� �َيم بؤ ال!3 ماضت ��كة�. تاكو منيش ضةشني 

َ
ثَيد�كةيت بةX بؤ جا�َيك ضا�� بؤ هةل

ؤ$3 بَيتا�3 سا�� �$طا�� 
َ
د��� هة�$�كا��كا� بة����* عةشقي تؤ�� بتوَيمة��� لة سة�ئَيشةY 1ياني سةخت3 1ني ئال

َ
�ل

بَيت.. ��* ئة* مة�/ من حة$ ��كة� تؤ لة ئامَيز* خؤتم بطر*3 بةهؤ* تؤ�� بؤني نةمر*3 1ياني بَي كؤتاييم بكة�..
(بة��� ئة� قسانة�� بَي ئة��* خؤ! بطؤِ�يت، ضو�يتة ال* 1نةكةتة��، كةضي 1نةكة! ���يكر�يت. حة$! ��كر�، 

ִِרَيذيت.. كةضي 1نةكة! بةقَيز��� �تي:.
َ
كا�* خةمةكانت هةل

َ
ئةطة� بؤ ���� جا�يش بَي ���� ضل

-الضؤ.. بضؤ ئة�ال��. بؤنت لَي �َيت. ��قيشم مةكة����.
-بؤ�؟! بؤني ضي؟!

-ئة$�نيت ضةند ��1C خؤ! نةشتو��؟!
َييت، بؤني ماند��َيتيية.. بؤني كاسثي3 ثا��ية بؤ ئَيو� ��تؤ جا�َ* با..

َ
-ئة� بؤنة* ئةيل

ةكانم خةبة�يا� نةبَيتة��.. خة�� 
َ
 بؤني تةنيايي خؤتا بخة��. با منال

َ
Jلةطة Cالضؤ، كة* ئَيستا كاتي ئة��ية..! بِر-

.*َ�
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-ئة* بؤ تاكو ئَيستا نةخة�تو�يت3 ضا��كانت بز�يا� �َ*؟!
ي؟!

َ
-جا تؤ ��هَيل

بةناضا�* ����كة�تيتة��، كة�تيتة سة� كومبا�� ��قوتةقةكة.. ضا�!  ِ��نتا،  بة ال  لةقةية-  (لة ثاK ها�يشتني 
* ثَيد�كر��� ���* تؤ* ثَي ئا�ثِر1َين ��كا!:.

َ
نوقاند، كةضي خة� نةضو�� ضا�!، 1نةكةيشت ماند��َيتي سكاال

ي ماند��َيتيد� ئة��\ 
َ
يال بة  ئَيو� خؤ� سوتاند���3 هةمو� �1Cَيك  1ياني  بذَيويي  بؤ  نيية.. من  ناهةقما�  -هيضما� 

نة��يتا� ��كة�.
َ
ة لة� 1َيرخانة�� بةكرَيضَيتيةتي �ل

َ
ئةِ�َيذ�، هيضيش بةهيض ناكة�.. ئة��تا شانز�، هةظد� سال

بة��ست  مر����..  ةكانتة�� 
َ
منال خزمةتكر�ني  شؤ���3  حاجة!  بة��ست  ��1Cنة  1يانة�.  ئة�  �1ني  1ني  -منيش 

ي حة�شةيد� طو$���� ��كة�. هةناسة سو��بو��.. ماند��� منيش 
َ
كي هةمو� مال

َ
 خةل

َ
Jَينم، لةطة

َ
�1�3 ئا$��* تؤ�� ئةنال

ماند���.
َيم ضي؟! تؤ 1نيت3 منيش ثيا�!

َ
� من بل

َ
-ئة$�نم خانم.. بةال

ي خؤيد�ية، كةضي من هة� ئةبَي لة� 1َيرخانة�� كرَيضي بم3 هة� لَير�شد� 
َ
-��فيقي من لة خانو�* سة�بةخؤ� مال

بمر�.
� ضي بكة�، 1ياني من ئةطة� ��بَي! جةستة� ئا��قة* ماند��َيتي لَيئةتكَي- لَيثرسر���كا� 

َ
-نا، ناهةقت ناطر�، بةال

خةبا!3  ��خوَيننة��،  ��مة$����كا�  تا$�  ناسيا�*3  تةنيا  نا���..  ئَيمة�مانا�  بةتو�نا*  طرنطي  نֵר،  جا���   -��
تَيكؤشاني جا��نما� فت..

-تؤيش ثيا� بة� خؤ! بة�� ثَيشة��.
-1نةكة ئة��* بة��� ��كرَ* بة من ناكرَ*..
-بؤضي ثֲרبو�يت، يا� ئَيكسثاية�بو�يت؟!

كو تؤ منت ثֲרكر���� بؤية �� تةماشا� ��كةيت.
َ
-نا، نة ثֲר بو��3 نةئَيكسثاية�.. بةل

تا بيطو$���ناية..
َ
-من؟! خؤ$طة هةمو� 1نَيك ��- من بة��فا بو��ية، ��- من ئا�� لةطةل

-كا� ��فا.؟! ئة��تا تةنانة! هةقي خؤشم نا��يتَي.
-�� بز�نم تؤ $C� هةقي منت ���� تاكو منيش بتد�مَي.
-ئاخر بة� شَيو�ية 1�3 مَير��يةتيما� سا�� ئةبَيتة��.

ة تيايد� حةثسو� $نجֲרكر���.. هَيشتا ثَيي نا$�نيت3 
َ
-��مَيكة سا��بؤتة��، ��كو سا��يي ئة� 1َيرخانة* شانز� سال

باقيت ���َيتة��؟..
ثة* ����* �����، بة�طة* سةختي3 طر�نيي 

َ
-بِر�� بكة 1نةكة ماند���.. بؤ لَيم ناطةيت؟! نة موضة* ��ئֲר�� نة هةل

ئة� 1يانة ناطرَيت..
-ئيد* ناتو�نم.. جةستة� ماند���� بة�طة* ناطر�..

-شة� ��َيذ�� هيضت ثَينةما�� ���* بِر*. ئَيو���! لَي �َ*3 خؤ! ئة��* بة ئة�$�� منيش هيض..
� 1يانةكةما� سةخت3 ���1��، ئةبَي حة��نة�� بةخؤ� بد��، خؤ$طة ئة� 1يانة ��كو جا��ني 

َ
-ِ��ست ��كة*، بةال

لَيد�هاتة��، ��كو جا��� بةية- مو�ضة 1يانما� ئةطو$���ند3 منيش ����* نيو�ِ���� ثشو�� ئة��� ثَيكة�� خؤ�3 خؤ!3 
ةكا� طةِ��نَيكما� ئةكر�، سةير��3 خؤشيما� ��كر�.

َ
منال

ةمةند ئةخو�� ئة1*.. ئَيمة* هة�1�� نةبو�يش تيائةضֵר.
َ
-1ياني ئَيمة تة���. سة�ماية���� ���ل

خؤ*  ثةنجة��كة��  لة  ���ناكيية-  كر���  كؤضي  شة�  ثَيبز�نن  ئة��*  بَي  لَيكة�!..  خة�تا�  قسة��  بة��� 
و�سر���كة* ��1��كةتاني ��.. تؤ بةئاطاهاتيتة��3 بةيانييةكي $�� لةجياتي مة�/ ضاكوضؤنييةكي 

َ
نيشاني ثة��� هةل

لَيفة*  1َير  بؤ  هَينا.. جةستة!  بةلَيوتا  $مانَيكت  هَينايت3  بؤ   *�C$ ئا��$��!  نو�ستبو�،  هة�  1نةكة!  كر�يت، 
َ
لةطةال

يية��.
َ
ند� لةشي نة�مونؤل

َ
1نةكة! طو�ستة��، بةئةسثايي3 بَي خشثة لةشت ئاال

� ��مَيكة لَيم ����يت..
َ
-ئا* كة خؤ3K طة�ميت. هَيشتا طةنجَيتيت ثَيو� ما��، بةال

خة�!  ئينجا  ند، 
َ
��ئاال قاضي  لة  قاضةكانت  ��يكتة���  بةسنطي  ئةنا  سة�!  ئةبو�.  سة�ما!  بو�يت   

َ
Jمنا (كة 

لَيد�كة�!.. كة طة���بو�يت، كتَيب بو� بةها�ِ�َيي تةنيايي شة�!3 ئة� شة��* الثةِ�� ��شةكاني كتَيبةكا� ضا��كاني 
ماند�� نةكر�يتاية ��سبة����* نةئةبو�يت. ئةمَيستا ئةتة�َ* ئةطة� بؤ ����جا�يش بَيت سا��يي ئة� بة��بةيانيانة بة 
1نةكة! طة�� بكةيتة��. طؤ��نييةكة* حةسة� $ير�- $يند��كةيتة��.. كةضي ئة��تا 1نةكة! بةئاطا ها!3 ��كو شة�َ* 
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لةقةيةكي لَيها�يشتيتة��� لة خؤ* ����* خستيتة��، لةشَيكي سا���� نا� لةشَيكي ضِرضبو� خا�* كر�يتة��. بة��� 
خة����، �تي:.

-الضؤ لةشم ثيس مةكة..
-سة�مامة� ئةمة�َيت تؤ$َيك خؤ� طة�� بكةمة��.

َيم الضؤ لةشم ثيس مةكة، با نوَيذ�كة* بةيانيم نةضَيت.
َ
-ئةل

� حة$� لَيية.. نوَيذيش نةما��.
َ
-بةال

-بةهةفتة خؤ! ناشؤيت، ضؤ� ئَيستا �� �َييتة المة��؟!
-خؤ� ئةشؤ� جا�َ* با....

-تؤ هة� فَير* بةثيسي بَييتة المة��..
غي بة� ئَيمة 

َ
ي نا� ثةيد�كر�نم بؤتا�، حةمامي ئة� خانو��يش لةبة� قة��بال

َ
-ئَي ضي بكة�؟! بو��� نيية. سة�قال

ناكة�َيت..
-بضؤ بؤ حةمامي ������..

-بةضي؟! بةمو�ضة $C��كة�؟!
-خانو�يةكي سة�بةخؤ بطر�..

-ئة$�ني تؤ $C� ئةِ�Cيت3 خة�يكي ثَيى لَيِر�ئةكَيشيت.. نا$�نم تؤ بؤ �� ��كةيت؟!
-ئاخر موستةهةقيت..

-بؤ ضيم لَيكر���يت؟! طوناهم ضيية؟!
-لةبة�ئة��* كا! نا$�نيت.. لةبة�ئة��* هة� بؤ ئة� شتة منت ���َ*..

-ئاخر هة��� فريا��كة��..
-��بِرC هة��� فريابكة��..

 
َ

Jبة� ثَيشو�،  ��قوتةقةكة*  كومبا��  سة�  كة�تيتة��  تلَيكتد��  كر����.  قاضةكانت  ئا��ستة*  تر*  (لةقةيةكي 
مة�طي ��شت  كر����..  بنميضة ��شةكة!  تةماشةيةكي  لةسة� سة�ينةكةتة��  فةقֲרيت“..!)  ”بةخو�  بةخؤ! �!:. 
ت ثِربو� لة سؤ$* 

َ
بينيية��، ثَيت ثَيد�كةنَي. نا� بةنا� ضا�! لَي $يت ��كاتة�� (خؤ! بكو�1..) بة كةساسييةكة�� �ل

بةخؤكوشتن   ������ لة  لةما�،  لَير��   ���� باشة  ثَيم   .:!� بةمة�طت  تةما�ييةكانتة��  ضا��  لة  خؤ!3  بؤ  بة$�يي 
مة�حةباييم بكةيت.

ةكانت ��ية��. ��- ئة��* ���� 
َ
ؤc ئةشك بة ال ���مةتتد� هاتنة خو��َ*. ئا�ِ�َيكت بؤ 1�3 منال

َ
ئةمة! 3! � ��� �ل

بو��3 ��ستي ��يكيا� بةسة� الملياند� ��َيذببو��. كة لة كاتذمَير� 
َ
ةكانت لةية- ئاال

َ
ئا��ييا� لَيبد�يت. منال

َ
سة�نجي مال

ئة*   .:!� بةمة�طت   
َ

Jبةخةيا نا��.  ةكانت 
َ
منال بؤ  هة��ييت  ماضَيكي  سايتة سة�ثَي3 

َ
هةل خَير�  ���ني  و�سر���كة! 

َ
هةل

ةكانم بَيت..
َ
َي ئاطا* لة منال

َ
مة�/، ����* �Cيشتنم بة 1نةكة� بل

نةكةتانا ها�ِ�َ* ��ما�� كؤنةكة* خؤ! بيني، سة�ما� برسَيتي ��قي 
َ
(بةبرسَيتي هاتيتة ������� لة طؤشة* سة� كؤال

هَينابو�. ئا��تت بو� ئة� مة�طة* 
َ
كر�بؤ��� بةمة�طي خؤ* شا��� شوكر ببو�. قا3c نانةِ��قة��بو��كةيش كةِ���يا� هةل

نةكة�� 
َ
ي كؤال

َ
ي 1يا� �$طا�! بَيت.. خؤ� طة�� بو�. لةبة� ���طا* مال

َ
ئة� ��خسا�* تؤيش شا� بكا3 ��كو ئة� لة جةنجال

ةكةببو��..
َ
ةكةياند� كةل

َ
 �شكانة بو� كة لة ����كة* بة�مال

َ
1نَيكت بيني بةطسك خة�يكي كؤكر�نة��* ئة� طةال

بؤ  تةنكةكة* سة�*  ��ستَيكي سة�ثؤشة  بة  كر�يت،  بؤ  نيطايةكي  بؤ طسكد�� ضةماية���  1نةكة   ،�� سة�نجت 
 طسكد�نا كة�تنة لة�ينة��� لة نا� هةستة تينو��كةتا، لة ضا�� 

َ
J$كر�يتة��. سينة� مةمكة سثيية خرثنةكاني لةطة�بة

كو لة خؤشيانا نةتد�$�ني 
َ
ةقبو��كانتا ئا��$� سيمفؤنيايةكيا� ���ستكر�، كة نة- ها���* مة�طي بֲרبر�يتة��، بةل

َ
ئةبل

كة ببيت، كة بة����* تة�مي 
َ
يي ئة� خةل

َ
ي جةنجال

َ
ضؤ� لة ضا�� نيطا* مةستي 1نةكة�� بثةِ�َييتة سة� شةقامةكة� تَيكةل

ها�ِ�َ* تةنياكةتة�� بة��� طؤِ�ستانَيكي نا�يا� ��ِ�Cيشتن..).


