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 ساڵژمێری ژیان و نووسینەکانی لیۆنیکۆالیۆڤیچ تۆلستۆی

 
صتتپ آ( ( ُە نٞٗتتذی  :( ڕۆژی بیضتتو ٝ ٛەعتت ەٓن ٓتتاٗتن ئتتٞٝ   2:93

 221ٓڵکتتتن تاٗتتتو ٗیکا یتتتاۆی  ەاُضتتت ای ٛەڵکەٝەتتتٞٝ ُە  "یاصتتت٘ایا یاُیاٗتتتا" 
ٝ ٓاەیتا « ٗیکا یتاۆی »تیِآەە ین ٓاصکا  ُیا چتٞرەمٓیٖ ٓ٘تذرڵن ب٘ەٓتاڵەی 

 ٗیکا یاۆ٘ا  ُە دریک بٞٝ.
 دریکن تاچن دٝرین ت د. (2941
 باٝتن دمٓ ێ. (ب٘ەٓاڵەی ەاُض ای تاچ دمتەٕ با ٓاصکا ٝ ُەٝێ2948
ٝمصتلن  . ئتا. »( یەتەٓیٖ ئەزٓتٞٝٗن ئەدمبیتن ەاُضت ای بە ٗتاٝی 2951

 باڵٝ دمبێ ەٝم.« ئێ نٞٝصکاۆیا
( ُە زرٗکتتتتای هتتتتازرٕ ُە تتتتتاُی ی زٓاٗەتتتتتاٗن ڕۆژٛە   ٝ ڕۆژرٝر 2955

 بەعن ەٞەتن ٝ ػەەمبن دمصو دمتا بە خٞێ٘ذٕ.
 ( درٝری ت د بتٞێزەێ ەٝم بٞ تاُی ی ٓاف.2996
ئەٝمی بڕٝرٗآە ٝمەن ێ دمص ن ُە خٞێ٘ذٕ ٛەڵت   ٝ ڕٝٝی  ( بێ2958

تتتت دم ڕربتتتٞرەدٕ ٝ خاعتتتتٞزمەرٗن  دٝری ٓتتتاٝمیەۆ نەڕریەٝم بتتتا "یاصتتت٘ایا 
 یاُیاٗا" ٓڵکن باٝتن.
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چی ۆتتن ژمٗیتاەم »(یەتەٓیٖ ئەزٓٞٝٗن ب٘ەٝمعین ئەدمبن بە ٗاٝی 2961
 دمٗٞٝصێ.« ٗاٝچەییەتإ
ذر "ٓ٘تتتتتذرڵن"  "ٓێ ٓ٘تتتتتذرڵن"  ( نە ڵەی ڕۆٓاٗێتتتتتک ُە چتتتتتٞرە هاٗاختتتتت2962

"خاٗاصیٖ" ٝ "نەٗجن" دمصو یێذمتا. ٛەە ئەٝ صاڵە بە ٝیضت ن ختای دمچێت ە 
در  ڕیتتتزی ئەەەەعتتتن هەكوتتتازمٝم ٝ ُە بەەمۆتتتاٗن ت دٗتتتن عتتتاەی ص(اصتتت ایاٍ

 بەعذرەی دمتا.
 "تازرخەتتتتتتإ". تە یەتێتتتتتک ُە عتتتتتاتاەمتاٗن ( "ٛێ عتتتتتن عتتتتتەٝرٗە".2963
 ٗٞٝصەەم.
 ٗیغاٗە درٗەەێک".( "بی مٝمەییەتاٗن 2964
 ( "تاٗییەۆ ُە ُێڕمٝرەدر".2965
( زٗجیتتتت م چی ۆتتتتتن "ص(اصتتتت ایاٍ"ی ٗٞٝصتتتتن تە ُەٝێتتتتذر باصتتتتن 2966

ئتتتازریەەن ٝ ؿی مەتتتن صتتتەەبازمتإ دمتتتتا  ُە تتتتاەن بەەمۆتتتاٗن هاەمٓاٗتتتاٗە ُە 
 عاەی "ص(اص ایاٍ". دٝرزدمٛەٓن ٗٞرٓ( ی ئەٝ صتاڵە دمچتێ بتٞ ی ت ز بتاە .

ێ٘چتاەۆ""  "ی  چتا""  "چڕٗیغکضتکن"  "صتاُ یکا" ُەٝێ ُەنەڵ "ەاەن٘یڤ"  "ن
 عێچ ێٖ"  "ئاص  ۆۆضکن" ٝ ... ئاع٘ا دمبێ.

( "دٝٝ صٞرەم ٗیزرّ"  "باەرٕ"  "صەەدرٗن صتەەبازخاٗە"  "بەەمبەیتاٗن 2967
یەۆ ختتتتإ"  "ڕرٝ" دمٗٞٝصتتتتێ. ئەٝ تە زۆە ٛتتتتان ی باعتتتت   بتتتتٞٝٗن ژیتتتتاٗن 

ٝرژمتإ" ڕزنتتاە بکتتا   نٞٗذٗغتتی٘ەتإ بتتٞٝ  دمیتتٛەٝێ ئەٝرٕ ُە بەٗتتذی "صتتێ 
 دمدر بە ڕمػیەەەتاٗن خای. بایە بەعێک ُە زمٝی ٝ درەص اٗەتاٗن

( صەكەە دمتا  با ٝ ەەتاٗن كەڕمٗضا ٝ صٞیضڕر ٝ ئاڵٔإ  ُە ژێت  2968
«. ٛەصتت ن ئتتازردی دمٗٞٝصتتێ»تتتاەیتەەین ژیتتاٗن تتتآە یەەین ئەٝەٝٝیتتادر 

ن دڵ ەزێ٘تتن تٞعتت ن بە ّ ُەٝ ٓتتاٝمیەدر تە ُە یتتاەیش بتتٞٝ چتتاٝی بە دیٔەٗتت
تەصێک بە نیاەیٖ دمتەٝێ  ٛەە بایە ٛەصت ن ڕم ٝ بێتزرەی ٗتاخن دردمنت ێ 
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ٝ دمصتت ەٝبە ێ ُە یتتاەیش دمڕٝر. ەاُضتت ای ص ٝعتت ن صٞیضتتڕری بە دڵە ٝ 
بەٝ بتتتاٗەٝم چی ۆتتتتن "ُٞٝصتتت ێٖ" دمٗٞٝصتتتێ تە ُەٝدر بتتتێ بەزمییتتتاٗە در  ٝ 

 ٗەەی ن تآەڵتای باەژٝرزی دمدرەە بەە ڕمخ٘ە.
 ئاُ(ێ  ". "دمص ٘ٞٝصەتاٗن عازردم ٗاخِیذۆ""." (2968
دمٗٞٝصێ تە صەباەم  بە ٓەەنن بەژرٗن « صێ ٓەە »چی ۆتن  (2969

ٗە ی(تتزردمیەۆ ٝ ٓەەنتتن ئتتاەرٓن ٓٞٝژیکێتتک ٝ ٓەەنتتن یتتڕ عتتکای درەێکتتن ُە 
 ڕیغە دمەٛاەٞٝم.

 ( ڕۆٓاٗن "ٛاٝصەە نی ین بەخ ەٝمەرٗە".:296
م ەاُض ای ٝمٛا ٛەژرٗتذ ب٘تاؿەی ( ٗیکا ی ب ری ٓ د ٝ ئەٝ ڕٝٝدر2971ٝ

ئیٔتتتاٗن خضتتت ە ُەەزیتتتٖ ٝ هاعتتتای ُە ٛتتتاٗەە تتتت د. ُەٝ تتتتاەەدر دمٗٞٝصتتتێ; 
ڕرصتت ەهی٘ە عتت ێکن ە صتت٘اتە... بە ّ بێتٞٓتتإ ٛەەتتا تاەێتتک تە ئەّ ٓەیتتَ ٝ »

درختتٞرزییە بتتا دۆزیتت٘ەٝم ٛەیە  ٛەٝڵ دمدمیتتٖ بیتتذۆزی٘ەٝم ٝ بە ٝەدی باصتتن 
ەای ڕمٝعتو ٝ ئاتتاە بتا ئتێٔە ٓتاٝمەەٝم. ەەٗیا ع ێکە تە ُە ٝر بکەیٖ. ئەٓەط

ئەٓەط بێتتتتتٞرٕ ەەٗیتتتتا تتتتتاەێکە تە ئەٗجتتتتآن دمدمّ. بە ّ ٗەۆ بە عتتتتێٞمی 
ٓ٘یظ ئی ت  ەٞرٗتاین ئەٝمّ ٗیتیە  ٛٞٗەەی ئێٞم. چٞٗکە ٛٞٗەە دەۆیەتە ٝ بەس 

هٞەابختتاٗەیەۆ ُە "یاصتت٘ا یاُیاٗتتا" بتتا ٓ٘تتذرڵن « ئەّ دەۆ  تتٞرٗەّ ختتاط بتتٞٝێ.
ا  ٝ ختتتتای دمبێتتتت ە ٓآاصتتتت ایإ ٝ دڵضتتتتازرٗە ڕمػیؼ ەتتتتتإ دەٝصتتتتو دمتتتتت

 دمەصیإ یێذمڵێ ٝ ٛان یإ دمبێ.
دیضتتإ صتتەكەە دمتتتا بتتا ئاڵٔتتإ  صٞیضتتڕر  كەڕمٗضتتا  بەەی اٗیتتا ٝ  (2971

بەُ یتتتتک. ُە ُەٗتتتتذمٕ چتتتتاٝی بە "ٛەەزمٕ" ٗٞٝصتتتتەەی عاڕعتتتتتێڕی ڕٝٝس 
دمتەٝێ تە ُەٝێ یەٗتتابەە بتتٞٝ ٝ چایختتاٗەی ئتتازردی ڕٝٝصتتن درٓەزەرٗتتذبٞٝ. 

ٝ یەتەّ بەعن ڕۆٓتاٗن « دتاب یض ەتإ»صو دمتا  بە ٗٞٝصی٘ن ڕۆٓاٗن دم
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تە ئەّ ڕۆٓتتتاٗەی دٝرییتتتإ دیضتتتآ( ی « یاُیکاعتتتکا»ٝ « عتتتەڕ ٝ ئاعتتت ن»
 ەەٝرٝ دمبێ. 2973

 دمٗٞٝصێ.« چی ۆتن ئەصپێک»ٝ « ەەعن ڕێضەتإ( »2972
دمٗٞٝصتتێ. ٛەە ُەٝ « نتتاەرٗن ئاعتتواٗە» ٝ « ەیختتٕٞٝ ٝ ٓا ٗیتتا( »2973
ُە بتتتٞرەی ڕرٛی٘اٗتتتذر بتتتاڵٝ دمتتتتاەەٝم  ُەٝ « یاصتتت٘ایاُیاٗا»ناۆتتتاەی صتتتاڵەدر 

ناۆتتاەمدر زٗجیتت م ٝەاەێتتک دمٗٞٝصتتێ تە ُەٝدر ڕٝرٗتتتەی ختتای صتتەباەم  بە 
ٛەە ُەٝ صاڵەعتتذر ُەنەڵ تچێکتتن ٛەژدم  ػآالٗتتذٕ ٝ ڕرٛێ٘تتإ بەیتتإ دمتتتا .

صتتا ٗن  ی رٗیتتإ بە ٗتتاٝی "صتتٞٝكن ئاٗتتذەیاۆ٘ا" تە تچتتن یزیغتتکێک بتتٞٝ بە 
ٝی "ئا. بێٛ " تە یێغ   دڵن یێٞمی بٞٝ  زمٓاٝمٗذ دمتا   ڕمٗتتذرٗەٝمی ئەّ ٗا

دڵتتتذرەییەط دٝرەتتت  ُە ت ێ(تتتن "ئاٗاتاەی٘٘تتتا"در ختتتای ٗٞرٗتتتذ ٝ ُەۆتتتیٖ ٝ تی تتتن ٝ 
یەتەّ تتتتٞڕی  2974ئەٝی٘ەتەیتتتإ  ت ٞٓتتتو ەاُضتتت ای ٝ صتتتٞٝكیٖ. صتتتاڵن 

ُە دریتتتتک بتتتتٞٝ  ەاُضتتتت ای صتتتتێزدم ٓ٘تتتتذرڵن بتتتتٞٝ تە « صتتتتێ نن»بەٗتتتتاٝی 
 ُە دریک بٞٝ. 2999صاڵن « ئیکإ»بەەمتەیإ یاعە

 دمٗٞٝصێ.« یاُیکاعکا»( ڕۆٓاٗن 2974
عتتەڕ ٝ ئاعتت ن تە یەتێتتک ُە  ( دمصتت ن تتت د بە ٗٞٝصتتی٘ن ڕۆٓتتاٗن2975

 ەەٝرٝی ت د. :297نەٝەمە یٖ ڕۆٓاٗەتاٗن دٗیا دێ ە ئەٓاە ٝ صاڵن 
 ( یەتەّ تآەڵە بەەٛەٓن ەاُض ای ُە دٝٝ بەەنذر باڵٝ ت ریەٝم.2976
ٝ بە ٝەدی ٛەٓتٞٝ بٞرەمتتاٗن ناڕمیتاٗن « بٞەدٝدی٘تا»( دمچێ با 2978

 عەڕ ُێکذمدرەەٝم.
دێتت ە بتتازرڕمٝم. « عتتەڕ ٝ ئاعتت ن»( دٝٝ چتتاین  یتتاٝرز ُە ڕۆٓتتاٗن :297
ٝەتتتاەێکن ەاُضتتت ای بە ٗتتتاٝی "چەٗتتتذ ٝەە « ڕۆۆضتتتکن ئەەخ٘تتتا"»ناۆتتتاەی 

ٝم ّ  صتتەباەم  بە ت ێ(تتن عتتەڕ ٝ ئاعتت ن" بتتاڵٝ دمتتتاەەٝم. ەاُضتت ای ٝێتتڕری
درٗەٝمی ڕمخ٘ەن متتتإ  ڕمصتتەٗایەەین بەەٛەٓەتەی ٝ صتتەەچاٝمی ٓێ ٝٝیتتن 
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تەڵتتک ُتتێ ٝمەنیتت رٝ ٗتتاٝ دمبتتا  ٝ ڕٝرٗتتتەی كەُضتتەكین ختتٞی صتتەباەم  بە 
 ٓێ ٝٝ بەیإ دمتا .

( ٝمەنێڕرٗتتتن "ئەٝصتتتاٗەتاٗن ئیتتتزۆک". "چی ۆتتتتن یەەیتتتإ". "باصتتتن 2981
 ی هەٓاصن".كیزیا". "ئاژمڵ٘اصن". "نیاٗاصن". "ٓێ ٝٝ". "عیؼ 

 چەٗذ چی ۆۆ با ٓ٘ذر ٕ دمٗٞٝصێ. 2:82-2:83
 «.دٝٝ ٛاٝصەكەە«. »خٞدر ڕرص ییەتإ دمبی٘ێ«. »دیِن هەكواز( »2983
( بابەەێک صەباەم  بە "هاەٞهڕین صاەرٓا". دمص ن ت د بە ٗٞٝصی٘ن 2984

 ەەٝرٝی ت د. 2987ئاٗاتاەٗی٘ا ٝ صاڵن 
بەعتتتتتتتتن دٝٝٛەّ. « دتاب یضتتتتتتتت ەتإ»( یەتەّ بی مٝمەییەتتتتتتتتتإ. 2989

 بەعن صێٜەّ.« دتاب یض ەتإ»
( درٗپیاٗإ. ٖٓ تێْ؟ ٛەە ُەٝ صاڵەدر ناڕرٗن بیت  ٝ بتاٝمەین ئتایی٘ن :298

بە تەٓتتاڵ دمنتتا  ٝ بەٝ ئاتتتآەط دمنتتا  تە یاصاٝڕێضتتای ئتتایی٘ن ٝ تِیضتتا 
 ئەٗذێغەتاٗن ئەٝ یەۆ ٗان ێ ەٝم. ُەنەڵ

اٗن ُە بەەمۆتتتتتت»  «ڕمختتتتتت٘ەی خٞرٝمٗتتتتتتذم دمٓتتتتتتاە ن ژمتتتتتتتإ( »2991
«. ُە تتتاەن ەتتاهیک دٗەٝمی كەڵەٓێکتتذر«. »تتتازرخن ڕرتتت دٝٝ»ٝ «. تچتتاڵەیەۆ

چی ۆتتن چتاخن «. »ڕٝٝس صتەباەم  بە«. »صەەمەای چی ۆتێکتن خەیتاڵن»
 «.یێ  ی ٓەزٕ
 «خەڵک بەچن دمژیٖ؟»( ٝمەنێڕرٗن چٞرە ئی٘جیَ. 2992
( دمصتتو دمتتتا  بە تتتاەی تغتت ٞتاڵ   ِتتٞبەەنن ٝمەزێتتڕرٕ ُە بەە 2993
ٝ ەەٗتتتاٗە  ٝرز ُە ناعتتتو ختتتٞرەدٕ دێ٘تتتن ٝ دمصتتتو دمتتتتا  بە نیتتتا  دمتتتتا 
 خٞرەدٕ.

( بەەختتتتادرٗن ٗەەێ٘تتتتن ُە ٛەٓتتتت(ەە صتتتت ەٓذر  ٛەە ٝمٛتتتتا ٝەتتتتاەێکن 2993
 ٗٞٝصن صەباەم  بە صەە ژٓێ ی.
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 «.تِیضا ٝ دمٝڵە ( »2994
دمصتتو «. یادرعتت ەتاٗن عتتێ ێک»ی ٗٞٝصتتن. «ئیٔتتاٗن ٓتتٖ چیتتیە( »2995

ەەٝرٝی  2997ەەنتتن ئیکتتإ ئیِتتی " ٝ صتتاڵن دمتتتا  بە ٗٞٝصتتی٘ن ڕۆٓتتاٗن "ٓ
 دمتا .

( "دمبتتێ چتت(کەیٖ". تتتآەڵە چی ۆتیتتک بتتا چتتاک ُە "یتتا صتتێ دٗیک" 2996
ختٞدر »  «ئەٝیٖ ُە تتٞێیە»  «ئیِیاس»  «دٝٝ ب ری ئاڵ ٞٝٗن»ئآادم دمتا ; 

دٝٝ »  «عتتتتاٗذۆٍ»  «ئتتتتان ی تتتتتٞژرٝم ٛەەنیتتتتز ٛەڵ٘تتتتات ێ ەٝم»  «ُەٝێتتتتیە
 ٝ...« یەۆ ٓ ۆ" چەٗذمی زمٝی یێٞیض ە»  «تاٗو ئیکإ»  «یی مییاٝ

 «.صەباەم  بە ئیٔاٗن»  «ەٞرٗاین عەٝم زمٗگ»  «ئێٔە تێیٖ( »2997
ٝ « صتتاٗاەن ت ۆۆی زێتت  »( دمصتتو دمتتتا  بە ٗٞٝصتتی٘ن ڕۆٓتتاٗن 2998

ەەٝرٝی دمتتتتا ە ُەٝ ڕۆٓتتتاٗەدر ٝمٛتتتا بە ەٞٗتتتذی ڕمختتت٘ە ُە ٝیضتتتو ٝ  :299
 می صاٗضاڕی ڕٝٝصیا ڕێتتە بە بی ۆتەتاٗن چی٘ن دمصە ەذرە دمن ێ تە دری

 چاک ت دٗن ٗادر .
 ( ٝەاەێکن ُە صەە ژیإ ٝ ٛاٗەەی ناناٍ ٗٞٝصن.2999
( ٝمۆ صەەمەای صێیەٓیٖ دمٝمەمی ژیتاٗن ەاُضت ای دێت ە ئەژٓتاە :299

 ٝ دمتەٝێ ە ژێ  نٞعاە ٝ هەی رٗن هٞٝڵن ئایی٘ییەٝم.
 «.عەی إ«. »یەەٝمەدم ٝ باەٛێ٘إ(. »:299
ڕۆٓتتاٗن «.  تتٞرٗن ُە ٛتتاٗەەدر»  «میە بەختتادر بێیتت٘ەٝمتتتاەن ئەٝ( »29:1

 «.باٝتە صێ نن»
«. یادٓاٗەتتتتتتاٗن دریتتتتتک«. »صتتتتتەباەم  بە ٛتتتتتاٗەە ٝ ٗتتتتتاٛاٗەە» 29:2

 «.صەػا  ك ۆط«. »یەتەّ یِەی هاڵذەٓە«. »هاەٞهڕی صەباەم  بە»
ی ئەٝ دمتتت ێ ە عتتاٗا ٝ دمچێتت ە «تٔیتتذیای زرٗتتیٖ»( عتتاٗاٗآەی 29:3

 2997ٝ صتتاڵن « دمبتتێ چتت(کەیٖ؟»بە ٗٞٝصتتی٘ن  صتتەە یەەدم. دمصتتو دمتتتا 
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ُە  ەەٝرٝی دمتتتا . ب٘ەٓتتاڵەی ەاُضتت ای ُە عتتەهآێک بە ٗتتاٝی "ختتآٞٝٗیکن"
 ت رٝمەە "ٓازمخاٗەی ەاُض ای". ٓاصکا ٗیغ ە ێ دمبٖ تە ئێض ا

یێغتتتەتییەۆ بتتتا تتتتا «. ئەٝیتتتٖ بتتتایەخن»  «ڕمٝعتتتو ٝ ئتتتاییٖ( »29:4
 بەەٛەٓن "نن دٝ ٓایاصإ" دمٗٞٝصێ.

 ٝەمی ٓەصتتتتتتتتتتی این ٝ»ٝ « ئاؿتتتتتتتتتتا ٝ ٗتتتتتتتتتتاتەە»ۆٓتتتتتتتتتتاٗن ڕ (29:5
 دمٗٞٝصێ.« ٗیغ ٔاٗپەەٝمەی

 
كێت  ٝ ەەڵەتەی «. »بەەختٞدرٗن ٗەەێ٘تن»( چەٗذ ٝەاە صتەباەم  بە 29:6

ُە ّ ٝەتتتاەمی دٝرییتتتذر « ئەٓە عتتتەەٓەزرەییە«. »بتتتاخەڵکن چتتتیٖ«. »تِیضتتتا
 صزردرٗن  ەص ەین ت ێکاە ٝ  ٞٝەیاەرٕ ئیذرٗە دمتا .

ٝ ٛەەتا صتاڵن « ها ن ٓت رد»بە ٗٞٝصی٘ن ڕۆٓاٗن ( دمصو دمتا  29:7
 دمخایێ٘ێ. 2:15

ٛتٞٗەە »ٝ « ئاع ن ٗآەیەۆ با ُی( رُەتتإ«. »ٗیغ ٔاٗپەەٝمەی( »29:8
 ی ٗٞٝصن.«چییە؟

دمٗٞٝصێ. ٛەە ئەٝ صتاڵە دمچێت ە ٛاٗتای « ەەەٓن زی٘ذٝٝ»( عاٗاٗآەی 29:9
ٕٝ  ُە ژیتاٗێکن خەڵکن ُێوەٝٓاٝی "ەتا " تە بە ٛتای هتاەٞهڕییەٝم ەتاڵ ٝ ٗاُەبتاەدر بٞت

ٝری ٓغتت ٞٓڕ ٝ دمٓەەەهتتێ ُەنەڵ ڕمخ٘ەنتت ی « هتتاەٞهڕی»ٝ ٝەتتاەی  دمٗٞٝصتتێ. د
 «.تٞٝین»ٗاٝدرە "ئا. تٞٝین" دمص ن ت د بە ٗٞٝصی٘ن ٗاۆِێ ن 

بە ٛەٓٞٝ ەٞرٗایەٝم دمصتو دمتتا  بە ٗٞٝصتی٘ن دٝریتیٖ عتاتاەی  (::29
ُەنەڵ بەٗتذییە ە دمچتێ بتا صتەەدرٗن بەٗتذییەتإ ٝ «یەصتاڵٕ»خای  ڕۆٓتاٗن 

صیاصتتییەتإ دردمٗیغتتێ ٝ صتتەباەم  بە بی ٝبتتاٝمڕ ٝ ئآاٗجەتاٗیتتإ زرٗیتتاەی 
ٗتتآەبا «. »ڕرٛێ٘تتاٗن ٓەصتتی ن«. »تتتایِەین صتتەەدمٓن ئتتێٔە»تادمتتتاەەٝم. 

 ٝ ٗآە با صٞیذییەۆ صەباەم  بە تاٗلڕرٗضن  ٛە دمٗٞٝصێ.« ئەكضەەێک
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ەەادۆتضتتن ڕٝٝس  ( "صتتێ٘و صتتی٘اد" تەصتتایەەین یتتایەبەەزی تِیضتتای ئا2:12
بەٛتتای بیتت ٝڕری یتتڕ ُە دژریەەیتتن ەاُضتت ای صتتەباەم  بە تِیضتتای ئاەەتتادۆتش  

ٝم ّ بتا »ٓەصەُەی بێت(ەەی ت دٗتن ئەٝ ُە تِیضتا ڕردمنەیێ٘تێ ٝ ەاُضت ای ٝەتاەی 
ڕرصتت ە ٓتٖت ُەنەڵ »دمٗٞٝصتتێ ٝ بەّ عتتێٞمیە ٝم ٓتتن دمدرەەٝم; « صتتێ٘و صتتی٘اد

ّ ئیٔإ ٝ باٝمڕّ بە خٞدریەۆ ٛەیە تە با بی ٝباٝمڕمتاٗن تِیضای ئێٞٙ ٗاتاتْ  بە 
ٝ عتت ێکە. ٕٝ ٝ ب٘ەٓتتای ٛەٓتٞت ٞرٗییە ٝ بتٞت ە « ٓتٖت ڕۆو ٝ ئەعتتن ٝ  تت خەڵتتک دمڕژێت٘ت

ٝری ٓتتاٝمیەۆ بە ٛتتای  ٕ. د عتتەهآەتإ ٝ  یەٗت یتتن خایتتإ ُە ەاُضتت ای دمەدمبتتڕ
ٗەخاعییەٝم دمچێ با "ناصپاەر" ُە "تەەیٔە". بیضو ٝ عەعەٓن ٓاەس ٗآەیەۆ با 

زرە  "ٗیکتتتا ی ٝری ُێتتتذمتا  یاصتتتای خاٝمٗتتتذرەێ ین زمٝیتتٞت ّ" دمٗٞٝصتتتێ ٝ در دٝٝٛە
معێ٘ێ ەٝم  چٞٗکە ص ەٓێکە ُە خەڵک دمت ێ ٝ ٗاٛێڵێ بە ٝیضو ٝ ئآاٗجەتاٗن  ٛەٞڵ

ٝر تاەی ُە صەە دمتا .  خایإ بتەٕە چٞٗکە زمٝیٞزرە ٛن ئەٝ تەصەیە 
 ( دمنەڕێ ەٝم با نٞٗذی "یاص٘ا یاُیاٗا".2:13
دمٗٞٝصتتێ تە ٗٞٝصتت رٝمیەتە « ڕمصتتٔن صتتەٓای بتتاُەدٝری ڕێٞ( »2:14

«. چی ۆتتن دڵتذرەی»ٝ « صتەباەم  بە عەتضتپیەە»صەباەم  بە صەەبازێک. 
 «.ٓەە  ٝ ٗەخاعن«. »تاە»

صتتێ ٓەصتتتەُە بتتتا ئاعتتت ن «. »ئاصتتاەٛادۆٕ یاعتتتای ئاصتتتٞٝەی( »2:16
بە یەەۆعەٝم دمڕٝرٗێ ە «. صەباەم  بە تاەی  ەص ەین«. »خٞرزرٗن صیاصن

ٝم صیاصتتتیاٗەی تە عتتتەڕی ڕٝٝس ٝ ژریتتتاٗن ُتتتێ دمتەٝێتتت ەٝم ٝ ڕٝٝدر ئەٝ
 «.ٝرباعە ئاه  بٖ ٝ بەخادربێ٘ەٝم»ٝەاەێک دمٗٞٝصێ ُە ژێ  صەەدێڕی; 

درەدمصتت ن » «دیتتاەدمی عاڕعتتن ڕٝٝصتتن»  ٝەتتاەی «بتتاچن؟( » 2:17
  یێغتتتەتییەۆ بتتتا "دۆچێ غتتتکا" ٗتتتاۆِێ ن چێختتتا" ٝ چەٕ بتتتابەەیظ «صتتتەٝز

 یەەین ڕٝٝصیا دمٗٞٝصێ.صەباەم  بە بزٝٝە٘ەٝمی تآە 
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ُە دٗیتادر ٓ ۆۆتن »دمصو دمتتا  بە ٗٞٝصتی٘ن ٗاۆِێ ێتک بە ٗتاٝی  (2:18
ٝەاەێتتتتک صتتتتەباەم  بە ٛاتتتتتاەی بتتتتاەٝدۆخن ەتتتتاڵ ٝ «. ختتتتاٝمٕ ەٞرٗتتتتا ٛەیە

 دڵ ەزێ٘ن ئەٓڕۆی ٝ ەە ٓەصی ییەتإ ٝ بە ەای(ە  خەڵکن ڕٝٝصیا.
ُەٝم زیاە  (. »ئیِٜاّ ٝمەن ەٖ ُە ۆیک اەٛاتا«   ەٞرٗاین ٓ٘ذرڵن( »2:19

بی مٝمەین دردنتاین «. »دڵضازی نٞە «. »چاتەتاەی«. »ٗاەٞرْٗ بێذمٗگ بْ
 «.یاصای زٝڵْ ٝ یاصای دڵضازی«. »صەەبازێک
نە ڵەی ٝەتتتٞٝێ  »  «یتتتاٍٝ نادەیتتتاچ» «  ی٘ایەەکتتتاەرٕ تتتتێٖ؟( »:2:1

 دمٗٞٝصێ.« ص ٝٝدی نٞٗذ ٗغی٘ەتإ»  «ُەنەڵ ڕێ(ٞرەێک
  «ڕێتتتای ژیتتإ»  «باەم  بە عتتێ نصتتە«. »صتتێ ڕۆژ ُە نٞٗتتذ( »2:21

دمٗٞٝصێ. ٛەەٝمٛتا صتەباەم  بەٝ تاەمصتاەەی « زمٝین یڕییو ٝ بەەمتە »
ُە تاەن ڕێٞڕمصٔن ەاج ُە صتەەٗاٗن ٗیکتا ی دٝٝٛەٓتذر ُە "خذی٘ضتکایایاُیە" 
ڕٝٝی در ٝ ُەٝ ڕٝٝدرٝمدر تە خەڵک با ٝمەن ە٘ن دیاەی ُە دمصت ن ەێتزرە بە 

ٝچکإ  چەٗتذ تەس تەٝەت٘ە ژێت  یتێ ٝ نیاٗیتإ صەە ٝ تاڵن یەت  در ٛەڵذمڕٝ
ُە دمصتتتتو در  ەاُضتتتت ای بتتتتابەەێکن بە ٗتتتتاٝی "ختتتتذی٘کا" ٗٞٝصتتتتن. ٗاٝبتتتتاٗتن 
ەاُضتت ای ٛەٓٞٝصتت٘ٞٝەمتاٗن  یٜتتاٗن ەێپەڕرٗتتذ. ەەٗتتاٗە  ناٗتتذین نەٗتت  تە 
بەەٛەٓەتتتاٗن ئەٝی خٞێ٘تتذمٝم تەٝەە ژێتت  تتتاەیتەەین بەەختتٞدرٗن ٗەەێ٘تتن ٝ 

خای ُەٝ تاەەدر ُە ٛەٓتٞٝ عت ێک بێتزرە ٝ  تاڕز  ئاەرٓن ئەٝ  بە ّ ەاُض ای
ُە یاددرع ەتاٗیغتتتیذر « ڕۆهێکتتتن هٞەصتتتْ ٛەیە.»بتتتٞٝ  بە تتتتچەتەی دمڵتتتێ; 

بتتایە ٗیتتٞم عتتەٝێک ٛەڵذمصتت ێ ٝ « زۆە ەاصتتەباەی ڕۆیغتت ْ...»دمٗٞٝصتتێ; 
"یاص٘ایا یاُیاٗا" بە ێذمٛێڵێ. دٝری ٓاٝمیەۆ ەٞٝعتن ٛەٗاصەصتٞرەی دمبتێ ٝ 

ئیضتت ایا"" ُە صتتەە ڕێتتتای "تاەصتتک" دمٓێ٘ێتت ەٝمە بە ٗاچتتاەی ُە ٝێضتت تەی "
ختایەٝم بتا ەەٗیتاین ٝ هەصتاٗەٝم  ڕۆهتن ٓتٖ بە ٛەٓتٞٝ ەٞرٗتای»دمٗٞٝصێ; 

دمنەڕێ  بایە بتا ٛە ەتٖ ُە دمصتو ئەٝ تێغتە ئاعتک ریەی ُە ٗێتٞرٕ ئیٔتإ ٝ 
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ُە ئاتآتتتذر "ەزنتتتتاەی"  ژیاٗتتتذریە دمبتتتێ ٛەٝڵ بتتتذمّ ٝ ختتتتاّ دمەبتتتاز بتتتکەّ.
ٗاٝێتتتک بتتتٞٝ تە ەاُضتتت ای ُە ٓەەنتتتن ٗتتتابٞٝە ُە  بەەمٝییتتت ی دێ. ڕزنتتتاەی

چتاٝی  2:21تاەاییتذر صتەػاەن عەعتن ڕۆژی یەتغتەٓٔە بیضت ن ٗاۆتآ( ی 
 یٜتاٗیظ تە ُە دمەنتاٗەی عتەڕ  ُێک ٗا ٝ ٓاڵئاٝرین ُە ژیإ ٝ ٗٞٝصتیٖ تت د.

ٝ ب رتتتتتتٞژییەتن نەٝەمی ٓێتتتتت ٝٝدر صتتتتتاەە یتتتتتڕ ُە خەّ ٝ دڵەخٞەیەتتتتتتاٗن 
ُە نەٝەمەتتتت یٖ خەٓختتتتاە ٝ ڕێ٘تتتتٞێٖ ٝ  ڕردمبتتتتٞرەد  بتتتتای دمەتەٝ  یەتێتتتتک

یێـەٓتت(ەەی ئاعتت ن ٝ یتتاتین ختتای ُە دمصتتو درٝمە یی مییتتاٝێکن ٓەزٕ تە ُە 
ٝ  صٞٝچن ٓاڵێکن نٞٗتذی "یاصت٘ایایُٞیاٗا" صت ٝٝدی ئەعتن ٝ خاعەٝیضت ین

ب ریەەیتتن بە نتتٞێن خەڵکتتن چەٝرعتتە ٝ نتتٞٓڕری صتتەدمی بیضتت ەٓذر دمخٞێ٘تتذ  
ێ٘ەیەتتن بەٗ ختن ئەدم  ٝ هتیکٔە   تە ُە ەەەٓێکتن صتڕ ٝ بتێ نیتإ ٝ خەز

ەەٓەٗێتتک تە »ٛتتی  عتت ێکن دیتتکەی ُتتێ ٗەٓتتاٝمەەٝم ٝ ڕۆٓەٕ ڕۆ ٕ نتتٞەەٗن; 
 تاەاین ٛا .« صاڵ ناڕمیاٗن ەێکاعاٗن یی ۆز بٞٝ 93
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 پێشەکی

ەاُض ای بێ نٞٓتإ یەتێتک ُە نەٝەمەت یٖ ٗٞٝصتەەرٕ ٝ كەیتِە صتٞٝكاٗن 
بەدمەی ٛەیە ٝ ٗاٝبتتتتاٗتن  صتتتەدمی بیضتتتت ەٓە ٝ ئاعتتتتن ٝ  یەٗتتتتت ی ُە ڕردم

ٛەٓٞٝ ص٘ٞٝەمتاٗن  یٜاٗن بڕیٞم. صەد ٝ چەٗذ صاڵ دٝری ٓەەنیغن ٛێغ ا 
ٗٞٝصەەێکن ە  ُە یاٗ ای  یٜاٗتذر ٛەڵ٘ەتەٝەتٞٝم بە ڕردمی ئەٝ خاعەٝیضت ن 
خەڵتک ٝ تآەڵتتای ٝێتت م ٝ ئەدم  بتێ. ئەٝ ەەٗتتاٗە  ُە تتاەن ژیاٗغتتیذر تە ُە 

 یەٗت رٗتتتتن بتتتتا صتتتتەەدرٗن ئەٝ  نٞٗتتتتذێکن چکتتتتاڵە دمژیتتتتا  دمصتتتت ە دمصتتتت ە
یێـەٓتت(ەەمی "یاصتت٘ایاُیاٗا"  دمچتتٕٞٝ بتتا ئەٝ نٞٗتتذ چکتتاُە ٝ دٝٝەمدمصتت ە ٝ 
ئەٝ ٓەڵ(ەٗذم ُە صایەی بٞٝٗن ئەٝ نەٝەم ییاٝمٝم بٞٝبٞٝم ٗاٝمٗتذێکن ییت ۆز 
ٝ ژٝرٗتتتن هەڵەّە بتتتایە ٛەٓیغتتتە یتتتڕ بتتتٞٝ ُە ڕۆعتتت٘(ی  ٝ بی ٓەٗتتتذ ٝ خەڵکتتتن 

 ئەدمبذۆصو ٝ یاەی هەڵەّ.
ای  تتتتتتە ُە  یٜتتتتتاٗ(ی٘ن ٝ ڕرٝرٗتتتتتتەی ڕٝٝٗتتتتتاتن بتتتتتا ژیتتتتتإ ٝ ەاُضتتتتت 

ٓ ۆۆذۆص ن خاٝمٗن كەُضتەكەیەتن ئتایی٘ن ەتای(ەەن ٓەصتی ن بتٞٝ تە بەدٝٝە 
ُە ٛەٓٞٝ كێڵٞەەڵەتە ٝ دمٛا ٝ ٓەەرین ٝ دەۆٝدمُەصەیەۆ بٞٝ. ەاُضت ای ُە 
ٛەٓٞٝ ٓاٝمی ەەٓەٗیذر ٛەٝڵن دمدر دی٘ن ٓەصیح بەٝ  تاەم بە خەڵتک ب٘تٞێ٘ن 

 1«ژرٕ باەیضتتو»مەتتن ػیضتتا ٝ بەە ُە ئەٝ در ٓەزەێ٘ەەرٗتتن ەتت  ٝمۆ تە هەزە
ٛێ٘ابٞٝیإ ٝ باٗتەعەیإ با دمت د. ٛەە بایە ەاُضت ای ُە صتەە ئەٝ بتاٝمڕم 

                                                           

 تەصێک تە ػیضای صەەرٗغا ت د ٝ بە ٗاٝی ٓەصی ن بە خەڵکن ٗاصاٗذ. jean Batisteت 2
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بٞٝ تە دی٘ن صەەمەای ٓەصیح بەەٛەهە ٝ ُە زۆەبەی ت ێت  ٝ ٗٞٝصتی٘ەتاٗیذر 
ُێتتتتتتتن دمدٝێ. ُە یاددرعتتتتتتت ەتاٗن ڕۆژرٗەی خایتتتتتتتذر ُەٝ بتتتتتتتاەمٝم دمڵتتتتتتتێ; 

ذێغتتەیەتن ٓەزٕ ەەٝرٝی ڕۆهتتن درن ەتتّٞٝ ٝ ٛەصتتو دمتەّ ُە ڕێتتتای ئەٗ»
ئەٝ ئەٗذێغتتتتەیەدر ئآتتتتادمّ ژیتتتتاٗن ختتتتاّ بتتتتکەٓە هٞەبتتتتاٗن  ئەّ ئەٗذێغتتتتەیە  
ب٘تتتتاؿەدرٗەەی ئتتتتای٘ێکن ٗتتتتٞێ  ئتتتتایی٘زری ٓەصتتتتیح بە ّ ئتتتتایی٘زریەتن بەەی ُە 
دمٓتتاەن ژی ٝ ڕێضتتای ٝعتتک ٝ ەەٓتتٞٓ رٝییە... بتتا یەتێ تتن خەڵتتک ُە ڕێتتتاەن 

ەٝم  دمبتتێ بە ٝی درٗێکتتن یتتاۆ ٝ ڕٝٝٗتتاتەٝم ٛەٗتتتاٝ ب٘ێتتن ٝ یتتێ ب٘ێیتت ە ئتتایی٘
 «ناڕمیاٗن ت دمٝمٝم.

ئیٔتإ ٝزمی بتزٝێ٘ەەی ژیتاٗە ٝ بە بتێ ئەٝ »ُە عٞێ٘ێکن ە در دمٗٞٝصتێ; 
ٗتتاەٞرٗن ب یتتن. بی ٝبتتاٝمڕی ئتتایی٘ن ُە ناڕمیتتاٗن بەەی٘تتن ئتتاٝمز ٝ ئەٗذێغتتەی 

ێتتتٞمزٓەی ژیتتتاٗن دمدرەەٝم  ٓ ۆۆتتتذر صتتتەەٛەڵذمدر ٝ ٝم ٓێتتتک تە ئتتتاییٖ بە د
 «هٞٝڵ  یٖ ٝ ژی رٗەە یٖ ٝم ٓە.

ەاُضتتتت ای بیتتتت ۆتە ٝ ڕرٛێ٘تتتتاٗن ٓەصتتتتیح بە یێتتتت٘  ختتتتاڵ دربەط دمتتتتتا; 
بەەبەەمتتتتاٗێ ُەنەڵ ەٞٗتتتذٝەی ی  یتتتاەێزت دٕ ُە درٝێتتتٖ ییضتتتن  ٗەختتتٞرەدٗن 
 «صٞێ٘ذ  ٝم ّ ٗەدرٗەٝمی خ ریە بە خ ریە  دٝژٓ٘ایەەن ٗەت دٕ ُەنەڵ خەڵک.

یتتا ئیٔتتاٗن بە ٓەصتتیح ٗەبتتٞٝ  بەڵکتتٞٝ ئیٔتتإ ٝ بتتاٝمڕی بە ەاُضتت ای ەەٗ
ەەٝرٝی ئەٝ ڕێتت(ەەم ػەهڵییتتاٗە بتتٞٝ  تە بتتا بەخ ەٝمەیتتن ڕرصتت ەهی٘ەی خەڵکتتن 

دمٛێتتٖ٘. ٛەە بتتایە ختتای بە ٓ یتتتذ ٝ درەێذمتاعتتٖ ٝ یاصاٝڕێضتتایەتن ەتتازم 
  تٞٗلاصتتیاس  2ڕێتت(ەەی بی ٓەٗتتذرٗن نەٝەمی ٝمۆ بتت مٛٔەٕ بتتٞٝدر   ئٞەضتتە

 ٝ ...دمزرٗن. 3یضاینزمەدمعو  ئ

                                                           

 ٝم.صاڵ بەە ُە ٓەصیح ُە دریک بٞ 711كەیِەصٞٝكن نەٝەمی چی٘ن  Lao-Tseuت  3 
یەتێک ُە چٞرە یێـەٓ(ەەی نەٝەمی یەٛٞٝد ُە صتەدمی ٛەعت ەٓن بەە ُە زریتیٖ ٝ  Isaieت  4

 ٗٞٝصەەی ت ێ(ێک بە ٗاٝی  ت ێ(ن ئیضاین(.
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ٛتتاٝدمەدییەتن بتتێ ٝێتت٘ە تە ەاُضتت ای بتتا خەڵتتک ٛەصتت ن یێتتذمت د  بتتا 
صاەێک ئەٝی ُە ٛەٝڵ درٕ با بەڕێٞمب دٗن یاصای ختٞدرین ئەعتن ٝ ب ریەەتن 
یاعتتتتەز ٗەدمتتتت دمٝم. دمەتتتٞرٗیٖ ئەٝمط بڵێتتتیٖ ەتتتا ئێضتتت ا ٛتتتی  تەس ٝمۆ 

خەڵک ك ٓێضکن ەاُض ای بە عادی خەڵک عاد ٗەبٞٝم ٝ بە خەّ ٝ یەژرەمی 
ٛەڵ٘ەٝمەرٗتتتتتتتذٝٝم. ٛتتتتتتتاٝدڵن ٝ دڵضتتتتتتتازین ئەٝ بتتتتتتتا خەڵتتتتتتتک ٗەۆ ٛەە ُە 
ٗٞٝصی٘ەتاٗیذر بەڵکٞٝ ُە ژیاٗن ڕۆژرٗەعیذر ڕمٗتتن دربتاٝم. ُەنەڵ  ٞٝەیتاەرٕ 
ٝ ڕمػیەەەتاٗن یاص٘ا یاُیاٗا  اەێک ٛەڵضتٞتەٝەن دمتت د تە ٛەٓتٞٝ ئەٝیتإ 

ەزێ متتإ دمنتٞ   بە یاە ٝ خەٓخاەی خایإ دمزرٗتن. دمەصتن بە ٓ٘تذرڵن ٝم
یتتاەین ُەنەڵ دمتتت دٕ  ٛەٝڵتتن دمدر صتتەەچاٝمی خەّ ٝ ئازرەمتتتاٗن خەڵکتتن 
نٞٗذمتەیإ بذۆزێ ەٝم ٝ بە دڵضازی ٝ ٛتاٝخەٓن ٝ یاەٓەەیتذرٕ ٛیٞریتإ یتێ 

 ب(ەخغێ ٝ ٛێٔ٘ایەەن بخاەە ٓاڵ ٝ دڵەتاٗیاٗەٝم.
یەصتتاڵٕ دٝریتتیٖ بەەٛەٓتتن نەٝەم ٝ عتتاتاەی ەاُضتت ایە ٝ ڕۆٓتتٖ ڕۆ ٕ 

بە ٗٞٝصتی٘ن ئەٝ ڕۆٓتاٗە ٛەصتو «. ٝمصیە  ٗآەی ٛتٞٗەەین ئەٝم; »نٞەەٗن
دمصت ن « عتەڕ ٝ ئاعت ن»ٝ « تازرخەتتإ»دمتەی ٗٞٝصەە تە بە ٗٞٝصتی٘ن 

یێک دٝٝم بە چ تەٓاڵێک نەیغ ٞٝم ٝ كایِن ٓەزٕ ٝ دمٝڵەٓەٗذی یڕُە ٛەصتو 
دمیێچێتتتت ەٝم ٝ ختتتتای بتتتتا  ٝ ٛتتتتٞٗەە ٝ ٓ ۆۆذۆصتتتت ن ٝ ڕمٝعتتتتو ٝ  تتتتٞرٗن
صتتاڵن  81ئآتتادم دمتتتا. ئەٝ ُە تتتاەن ٗٞٝصتتی٘ن یەصتتاڵٗذر صتتەكەەی ڕزنتتاەی 

ەەٓەٕ بٞٝ ٝ بی ٝ ڕۆهن ئێض ا بە صتەە ٛەٓتٞٝ تەس ٝ ٛەٓتٞٝ عت ێکذر زرڵ 
بتتتتٞٝ. هاەٓتتتتاٗن ڕۆٓتتتتاٗەتە ژٗتتتتێکە بە ٗتتتتاٝی ٓاصتتتتِاۆا ٝ ییاٝێتتتتک بە ٗتتتتاٝی 
ٗاخِیتتتذۆ". ٛەە ٝمۆ ُە عتتتاتاەمتاٗن دیکەعتتتیذر ختتتٞێ٘ەە بتتتای دمەدمتەٝێ 

ٝ « ئاٗاتاەٗی٘تتتا»ٝ "ُەۆتتتیٖ"ی ڕۆٓتتتاٗن « تازرخەتتتتإ»"ئتتتاُێ٘یٖ"ی ڕۆٓتتتاٗن 
  ەاُضتت ای «ٛاٝصتتەەنی ین بەختت ەٝمەرٗە»"صتتێ نن ٓیختتائیِاۆی "ی ڕۆٓتتاٗن 

زٓتتتاٗن ئەٝرٕ ٝ ئاتتتتاە ٝ  ختتتایەەن ٝ ڕۆو ٝ ٛەصتتتو ٝ ٝیضتتت ەتاٗن ختتتای ُە
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یتتتظ در "ٗاخِیتتتذۆ"; ٛەە «یەصتتتاڵٕ»ڕمٝعتتت یاٗذر ٗٞرٗتتتذٝٝمە ُەّ ڕۆٓتتتاٗەی 
عتتاتاەمتاٗن بآتتإ  ٗ٘تتآەی ئەٝ نەٝەم ییتتاٝم ٝختتایەەن  بە خٞێ٘تتذٗەٝمی ژیا

دمەدمتەٝێ  ەاُضتتت ای دمیتتتٜەٝێ ُە ڕێتتتتای ٗٞٝصتتتی٘ەٝم دٗیتتتای دمەٕٝٝ ٝ 
ڕۆهتتتن ٓەزٗتتتن ختتتای ییغتتتإ خەڵکتتتن بتتتذر  ٝ ُەڕرصتتت یذر دمەتتتٞرٗیٖ بڵتتتێٖ 

 ٗٞٝصی٘ەتاٗن ئاٝێ٘ەی ڕۆهن ئاعن ٝ ڕٝٝٗاۆ ٝ ٗاصکن خایەەن.
ین ٝ كیتتذرتاەی ٝ ڕۆهتتن ُەّ دٝریتتیٖ بەەٛەٓەیتتذر بەڕٝٝٗتتن ُە ختتاب دٝٝ

نەٝەم ٝ كەُضتتتەكین ەاُضتتت ایٔإ بتتتا دمەدمتەٝێ ٝ ەێتتتذمنەیٖ تە ئەعتتتن ٝ 
خاعەٝیضتت ن چتتإ ُەنەڵ ژیتتإ ٝ نیتتإ ٝ ئەٗذێغتتیەی ئەٝ ئتتاٝێ ە بتتٞٝم ٝ 
صەەُەبەەی ەەٓەٗن خای با ەەەختإ تت دٝٝم. بتایە بە دڵ٘یتایییەٝم دمەتٞرٗیٖ 

ٗن یەصتاڵٕ ئتاٝێ٘ەی ٛەٓتٞٝ بڵێٖ ەاُض ای یێـەٓ(ەەی یاتن ٝ ڕرص ییە. ڕۆٓتا
زٝڵْ ٝ ص ەّ ٝ بێ ػەدرڵەەییەتاٗن ئەٝ صتەەدمٓەی ڕٝٝصتیایە ٝ ٗیغتاٗذمەی 

هٞتٞٓەەن ئەٝ تا  خەڵکیتإ ەێتذر  ڕمعاٗەیە تە تِیضا ٝ ئەٝ ەاەیکن ٝ عەٝم
ٝ دمص (ەصەە ت دبٞٝ  ڕرعکاٝرٗە ٛاٝرە دمتتا  تە دمصتە   چ ەا ٝێتک  دیَ

ُە بیت ی تەیتق ٝ ٗەٛەٗتگ  ەذرەرٕ چەٗتذمبە نەەٝٝی خەڵکذر دمتا  ٝ دمصە 
ٝ خاعتتتتتتتتتتٞزمەرٗن درٕ ٝ چتتتتتتتتتاٗیظ خەڵکتتتتتتتتتن ڕمعتتتتتتتتتتٞڕٝٝ  ٝ ٛەژرە 
دمچەٝصێ٘٘ەٝم  ەەەّ ٝ ئێضتکن خەڵکتن دمتەٗە بەەدمبتاز بتا یەڕیت٘ەٝم بەەمٝ 
دمصە ەن زیاە  ٝ تاژ تن صەەی ٛەژرەرٕ دمتەٕ بە یِِە بتا صتەە تەٝەتٖ ٝ 

ایە ئەٝ ڕۆٓاٗە ُە صتەە دمٓتن خایتذر نەیغ ٖ بە ئآاٗ  ٝ ئاٝرەەتاٗیإ. ٛەە ب
ڕێتتتەی باڵٝتتت دٗەٝمی یتتێ ٗەدەر ٝ چەٗتتذیٖ صتتاڵ دٝری ٓەەنتتن ەاُضتت ای ٝ 

 ناڕرٗن هٞتٞٝٓە  باڵٝ ت ریەٝم.
ُە ەەٓەٗتتن ٗتتازدم صتتاڵیذر ڕۆٓتتاٗن ئاٗاتاەٗی٘تتاّ خٞێ٘تتذمٝم ٝ بە یێتتن بیتت  ٝ 

 دٝٝباەمیتتذر زرٗیتتاەین ئەٝ صتتەەدمٓە زۆەّ چێتت  ُتتێ ٝمەنتت    ُە خٞێ٘تتذمٝمی
بڕیاەٓتتتتتذر ٝمەبتێتتتتتڕٓەٝم. ُە دٝری ٝمەنێڕرٗتتتتتن ئاٗاتاەٗی٘تتتتتا  3119صتتتتتاڵن 
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ئەٝمٗتتذمی دیتتکە ئاعتتون ەاُضتت ای بتتّٞٝ ٝ چێتت ّ ُە بی ٝبتتاٝمڕ ٝ كەُضتتەكەی 
ئەٝ نەٝەم ییتتاٝم ٝمەنتت  . بتتایە ٛتتاۀە صتتەە ئەٝمی ٛەٓتتٞٝ بەەٛەٓەتتتاٗن 

 ین ٛاٝصتەەنی»  «ٓەەنتن ئیکتائیِی »ٝ  « ئاٗاتاەٗی٘تا»ٝمەنێڕٓەٝم. ەا ئێض ا 
  «دیِتتتتن هەكوتتتتاز»  «ئاؿتتتتاٝ ٗتتتتاتەە»  «بتتتتاٝتە صتتتتێ نن»ٝ « بەختتتت ەٝمەرٗە

ّ ٝمەنێڕرٝمەەٝم ئەنەە ەەٓەٕ ٓەٝدر «یەصاڵٕ»ٝ « عەی إ»  «تازرخەتإ»
ٝ « صتتتتاٗا  تتتتتٞەەێزی »ٝ « هتتتتا ن ٓتتتت رد»ٝ « عتتتتەڕ ٝ ئاعتتتت ن»بتتتتذر  

 ٝ بەەٛەٓەتاٗن دیکەعن ٝمەدمنێڕٓەٝم.« یاُیکاعکا»
ێڕێکتتتن ئەٓاٗەەتتتذرە بتتتْ ٝ ڕۆهتتتن ئەٝ نەٝەم بەٝ ٛیتتتٞریەی ەتتتٞرٗێ( ْ ٝمەن

ٛٞٗەە ٝ ڕێ(تازی ەاُضت ای ُتێْ  بکەّ ٝ ئاعواٗن ییاٝمی ٓێ ٝٝ ُە خاّ ڕرزی
 دڵٔەٗذ ٗەبٖ.

 ئەٓیٖ نەەدیتالٗن
 باتإ 3124ٛاٝی٘ن 
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 یەک

 

ٝٗەەەٝم ٝ دمصتتتو ُە ئەدنتتتاە ٝرٗێکن بەەەەصتتتکذر تابتتٞت ی صتتتەدرٕ ٓتتت ۆ" ُە یتتتا
ە بە ّ ەاٝمتتتتإ ُە تتتتاەن  ص ٝعتتتو ٝمەدمدمٕ ٝ ختتتاۆ بە بەەد ٝ چەٝ دردمیاعتتٖت

ٖ. ُەنەڵ ئەٝمعتذر  خایاٗذر چەتەەم دمدمٕ  عی٘کە ُێٞت بە ختاتەٝم دمٗتێٖ ٝ دمڕصتکێ
ٝدمی دمتەٕ ٝ درە ٝ دمٝمٕ ُە بتتتتتتێخەٝم  ٝز ٝ ٗەٝ  ڕٓتتتتتٞت بە دٝٝتەڵتتتتتتن خەڵتتتتتٞت

دێە بە دمعتتو ٝ بیاباٗتتذر  ٛەڵتتذمتەٖٗ ٝ یەُەٝمە ٝ ئتتاژم ٕ دمەتتاەێٖ٘  بە ّ بەٛتتاە
ٝ  یەتەٝم  ەێذمیەڕێ ٝ خا دمتا بە عتاەمتاٗذر ُەنەڵ ٛتاە٘ن بەٛتاە ن ٝنیتا ُە ٛەٓٞت
ٕ. تەٗتاەی عتەهآەتإ  ٝر نەعتاٝم ٝ یتڕ بەەرٓە دمتە صەە ٛەڵتذمدمٕ ٝ زمٝی ٝ ٛە
ە دمەێ   ەٝم  نیتتاٝن ی خاڕصتتک ُە دەزی صەٗتلەڕعتتەتاٗەٝم دێت٘ت ڵ دمڕرزێت٘ت بە نتٞت

ٖ. تتتاژ ٝ صتتپیذرە بە نە  إ ٛەڵتتذمچ ی ەەەچتتک ٝ یتتڕ بەەرٓەی بەەمٝ باٝمعتتن ئاصتٔت
ٖ. هغتوەڕم  چ ۆ بەصەە ُون زیزكاٗەٝم نایکە دمتا ٝ خای ئآادم دمتا بتا یغتکٞٝە
ٝ بەٛاەێتتک عتتاد ٝ چتتا ۆ خەەیکتتن  ٝ ٛەٓتٞت خ ن ٝ تتتاە  ٝ چتتاُەتە  ٝمتتٞت ٝ تٞتتٞت
ٝژێ٘ەٝم ٝ دمصتتتو دمتەٕ بە  ٖ. ٓێغتتتەتإ بە ەی٘تتتن ٛەەتتتاٝ دمبتتٞت ٛتتتێالٗە چتتتێ تتتت دٗ
ٝیزمٝیز. یەڕۆۆ ٝ ٓاەٝٓێ ٝٝ  ئتاژمڵ ٝ ن ٝنیتا نەعتە ٝ عتادی دمزێت ە ٗاخیتإ ٝ 
بەدمّ بەٛتتاەمٝم زمەدم دمنتت ٕ  ٓەختتابٖ ُەٝ ٝمەزم یتتڕ نەعەٝٗەعتتەیەدر  ٓ ۆۆتتن 
ٞرٗییەی  ٝ  تت م دمتتتاەەٝمە ُە ٛەٓتت(ەە ئەّ ٛەٓتٞت خایەەمصتتو بیتت  ُە ٓەەریتتن ٝ ئتتاژٝر
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ٛإ بتا باٝمعتن ئاعت ن ٝ عتادی ٝ بەٛاە ٝ بەیاٗین یڕ ُە ئاٝٗگ ٝ بەەرٓەدر  تە  ی
صتتتازناەی ٝ ئەٝیتتٖت باٗتٛێغتتت ٖ دمتتتتا  تەٓتتت ەەخەّ ٝ بتتتێ ٓٞبتتتا ەەە ەەٗیتتتا بیتتت  ُە 

ٗاٗەٝم با ٛاٝڕمنەزمتاٗن ٝ یِەٝیایە ٝ بەەژمٝمٗذی خای دمتاەەٝم.  دٝر
ُەٝ بەٛتتتاەم  تتتٞرٕ ٝ ڕرزرٝمیەدر  بەٗتتتذیخاٗەی یاەێزنتتتا بەەی ُە عتتتادی ٝ 

بەٗتتذیخاٗەدر بە نەەٓە باصتتن ٗآەیەتیتتإ نەعەٝٗەعتتە بتتٞٝ. ُە ٗٞٝصتتی٘تەی 
دمت د تە ڕۆژی ڕرب دٝٝ ُە خاٗەی دردمٝم ٛتاە(ٞٝ  ُەٝ ٗتآەیەدر ٗٞٝصت ربٞٝ 
تاە ٓێ  ٗای بەیتاٗن بیضتو ٝ ٛەعت ن ئاۆ یتَ  دٝٝ ژٕ ٝ یەۆ ییتاٝی بەٗتذی 
بتتت(ەٕ بتتتا دردنتتتا. ٛەەٝمٛتتتا ُە ٗتتتآەتەدر ٛتتتاە(ٞٝ تە یەتێتتتک ُەٝ دٝٝ ژٗە تە 

 بە  یا ٝ بە هاڵ(ەصو ت رٝی بیٛێٖ٘.ەاٝرٗەتەی هٞەص  م  
صەەیاصەٝرٕ با ٛێ٘اٗن ئەٝ دٝٝ ژٗە ُە در ٗێکن ەاەیکەٝم ەێپەڕی ٝ چٞٝ 
با ٗێٞ بەٗذیخاٗەتە. زی٘ذرٗەٝرٕ ژٗێکن صتەە صتپن بتٞٝ  بە یغت ێٖ ٝ هەٓتایِن 
عتتیٖ ٝ صتتەەهاڵن تەُتت(ەدٕٝٝ تتت رٝمٝم ٓتتا  ٝ بتتێ ەتتاهە  ُەٝێ درٗیغتت (ٞٝ. 

 د ٝ نٞەن;چاٝێکن ُە صەەیاصەٝرٕ ت 
 تت ٛاەٞٝی ٓاصِاۆا ب(ەی؟

بەبتتتێ ئەٝمی چتتتاٝمڕٝرٗن ٝم ّ بتتتێ ُە  ێتتتن ختتتای ٛەصتتت ا ٝ دمەنتتتای 
بەٗتتذمتەی تتت دمٝم. دمٗتێکتتن ٝعتتک ُە در ٗەتەدر بتتٞٝ بە زریەڵە ٝ بتتانەٕ ُە 

 بەٗذمتاٗەٝم بەەمٝ دمەێ ٍُٞٝ بٞٝ.
 تت ٓاصِاۆا خای ئآادم بکا  با دردنا!

عتتەی بەٗتتذیخاٗەتە  بە ّ ُە در ٗە ەەٗتتگ ٝ صتت ٝم بتتاٗن بەٛتتاەی دێ٘تتا بتتا هەٝ
ٝری بتتتانەٕ ٝ هێتتتزمٕٝ چتتتڕ بٞٝبتتتاٝم. بتتتاٗن ییضتتتن ٝ دمەٓتتتاٗن  ەاەیکەتاٗتتتذر ٛە
ٝ ٝ ئەٝمی ُە دمەمٝم دمٛتاەە ژٝٝەێ بتانەٕ تتاس  نەٓاەبەە ٝ زبتاڵە ەتێکەڵ بٞٝبٞت
ٝدمیە  ێ٘ە ڕٓتٞت ٝی بەٝ عتٞت ٝرٗن صەەصتتپن تە ختٞت ٝ ٝڕی دمتتت د. ەەٗتتاٗە  زی٘تتذرٗە

 با صەەدرٕ دمچٞٝم ژٝٝەێ ٛەٓٞٝ نیاٗن دردمنی ر. ن ە(ٞٝ  تاەێک
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 تت ٓاصِاۆا  زٝٝتە  خا  ٓەن٘خێ٘ە!
ُە دٝٝەمٝم دمٗتەدمٗتتتتگ دمٛتتتتا . ژٗتتتتإ یتتتتێکەٝم هضتتتتەیإ دمتتتتت د ٝ بە 
یێخاٝصتتن بە ٗێتتٞ بەٗتتذمتەدر دمٛتتاەٖ ٝ دمچتتٕٞٝ. زۆەی ٗەخایایاٗتتذ ٓاصتتِاۆا 

هتٞ . بەصتەە  نٞەج ٝ خێ ر ٛاەە دمەێ. ٛێغ ا   ێ  بتٞٝ  ختڕیالٗە ٝ ٓەٓتک
چتتتتاتە  ٝ ەەٗتتتتٞٝەم صتتتتپییەتەیذر ڕٝٝیاعتتتتێکن خاڵەٓێغتتتتن بەٗتتتتذیخاٗەی 
ُەبەەت دبتتتٞٝ. ناەمٝییەتتتتاٗن دمزٝٝ بتتتٕٞٝ ٝ تەٝعتتتەتاٗن ختتتٞرەٝخێ . ُە 
تەُێ٘تتن ُەچتتکەتەیەٝم چەٗتتذ ەیضتتک ُە هتت م ڕمعتتەتەی ٛتتاە(ٞٝم دمەێ. ڕمٗتتتن 

ٝ ٝ ٛەڵ(زەتابٞٝ. عتەط ٓاٗتگ ُە عتٞێ٘ێکن درخت رٝدر ٓتاباٝم ٝ ەیغتکن ٛەەتا
ٛەٝری یاۆ ُە ڕٝٝخضاەی ٗەتەٝە(ٞٝ. ٝمۆ یەەاەەیەۆ ٝربٞٝ تە چەٗتذ ٓاٗتگ 
ُە ٛەٓ(اەدر ٓابێ ەٝم. دمصت ەتاٗن ٗاصتک ٝ دەێت ۆتە بتٕٞٝ. صتٞٝچێکن  ٓتِە 
صتتتتپییەتەی ُە ژێتتتت  ِٓیتتتتٞرٗەی ت رصتتتتەتەیەٝم دیتتتتاە بتتتتٞٝ. چاٝمڕمعتتتتەتاٗن 

 ٝ.ە ٝٝصکەی ٝەیاییإ ُێ دمباەی. یەتێک ُە چاٝمتاٗن عی یٖ خێَ بٞ
صتتتتتی٘تن دمەیەڕرٗتتتتتذبٞٝ ٝ صتتتتتەەی بەەز ڕرن ە(تتتتتٞٝ. نەیغتتتتت ە ٗزیتتتتتک 
زی٘تذرٗٞرٗەتە  ن ێکتن نتت  . یی ێ ٗێکتن دمٓٞٝچتتاٝ چ چُٞتاچ بە دٝریتتذر ٛە   
ەتتاتٞٝ عتت ێک بە نٞێیتتذر بچ یێ٘تتێ  بە ّ زی٘تتذرٗەٝرٕ هتتاڵن ٓاصتتِاۆای نتت   ٝ 
ی تێغایە دمەێ ٝ دمەنای بەٗذمتەی یێٞمدر. یی ێ ٕ دمٓٞٝچاٝی بە دمەبتیجە

 بەٗذمتەٝم ٗٞٝصاٗذ ٝ ٛاٝرەی ت د;
 زیادی ٗەتەیە ٛەە ئەٝم بڵێ تە یێغ   نٞەٞٝەە. تت ُە بی   بێ هضەی

 تت چ  یاٝرزییەتن ٛەیە؟ خا ُەٝم زیاە  بە هٞڕدر ٗاچٔە خٞرەێ!
 صەەیاصەٝرٕ ئی   ٓاٝمی یێ ٗەدر بیە ەٞٝڕمین نٞەن;

 تت زٝٝتە  ڕێکەٝم!
ٝریتتتتذر ڕۆیغتتتتو. ٝەد ٝ خێ  اۆا بە د رخێتتتت ر ٛەٗتتتتتاٝی دمٗتتتتا. بە هاڵتتتتذەٓە ٓاصتتتِت

ٖ. ئێتت مط ُە بەٗتتذی  ٝرٗتتذر ەێتتپەڕی بەەدی٘ەتاٗتتذر درنەڕرٕ ٝ بە در ٗتتن بەٗتتذیخاٗەی ییا
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ٝ. ُە یغتتو دمەبتتیجەی ٛەە بەٗتتذێکەٝم تەصتتێک  مژٝر ٝ هێزمٝٗ تت  بتٞت ژٗتتإ یتتڕ ژٝر
ٝ ٝ چتتاٝی ُە دمەێ دمتتت د. ٛەەتتا ٗٞٝصتتی٘تەی ن ەٞٝختتاٗە ٓەٝدریەتتتن  مصتت ا بتٞت ڕٝر

ٝ  بەەی صن ٗٞٝصی٘تەتە ُە یغو ٓێتزمتەی درٗیغت (ٞٝ  ٛەە تە چتاٝی تەٓیإ ٓابٞ
اۆا تەٝ  ٗتتآەیەتن در بە یەتێتتک ُەٝ دٝٝ صتتەەبازمی تە چەۆ ُە عتتإ ُە  بە ٓاصتِت

مص ا بٕٞٝ  ٗآەتە باٗن ەٞٝە٘ن ُێ دمٛا ;  ٗزیکن ڕٝر
 تت بی(ەٕ.

صتتتتتەەبازێک تە صتتتتتٞٝەمتاەم ٝ خُٞێ تتتتتتاٝی بتتتتتٞٝ ٝ ُە نٞٗذٗیغتتتتتی٘اٗن 
ٗی ٗن ٗاٝنٞەٝٝد بٞٝ  ٗآەتەی ٝمەن   ٝ خض یە ٗێٞ نی كتاٗن دمٝەٝبەەی 

صتەەهاڵییەٝم  ُە بەٗتذییەتەی ڕٝرٗتن ٝ چتاٝی ُە ٛاٝهەەتاەمتەی ه ەاٗتذ تە ُە 
بتتٞٝ. ٛەەصتتێکیإ ُە دمەنتتای بەٗتتذیخاٗەتە چتتٞٝٗە دمەێ ٝ  4خێڵتتن چٞٝئتتاط

 بەەمٝ عاە ٝمڕێکەٝەٖ.
ەتا دمنتاەە كەەٓتاٗ(ەە ٝ ڕێ(ٞرەرٕ  ُە ػاەمباٗەچن ٝ دٝٝتاٗذرەمٝم بت م  ٛە

ت ێکتتتاە ٝ خزٓەەکتتتاە  تاەێتتتک ئەٝ ژٗەیتتتإ ُە ٗێتتتٞرٕ دٝٝ صتتتەەبازی چەۆ ُە 
عتتاٗذر دی ٝرهیتتإ ٝڕٓتتا. ٛێ٘تتذێکیإ دمتەٝەتت٘ە نتتآن بی ٝخەیتتاڵەٝم  صتتەەیإ 

هەەتتٔەٕ دزیتتن تتت دٝٝم یتتإ ییتتاٝی »دمُەهاٗتتذ ٝ ُە دڵتتن خایاٗتتذر دمیتتاٗتٞ ; 
٘ذر ٕ بە ە س ٝ ُەەزمٝم چاٝیتإ ٓ« تٞع ٞٝم ٝ ەٞٝعن ئەّ بە یە ٛاەٞٝم!
ٗابێ ب  صٖ. ئەّ دٝٝ صتەەبازم یێغتن »ُێذمت د ٝ ُە دڵن خایاٗذر دمیاٗتٞ ; 

ٝمەزێڕێتتک تە تتتاڵێکن ئێزٗتتگ « یتتێ دمنتت ٕ ٝ ٗتتاٛێڵٖ ئتتازرەی تەصتتێک بتتذر !
ٛێ٘تتابٞٝ بتتا عتتاە ٝ ك ۆعتت (ٞٝی  ئێضتت ا دمچتتٞٝ ُە هاٝمختتاٗەیەۆ درٗیغتتێ ٝ 

ەٝ  زۆەی بەزمیتتن یێیتتذر ٛتتا . چتتٞٝم چتتایەۆ بختتٞرەەٝم  تە چتتاٝی یێتتن ت

                                                           

خێڵێکٖ ُە باتٞٝەی ڕٝٝصیا ٝ ٗزیک كەٗالٗذ دمژیٖ ٝ خەڵکێکن ٝەدیتِە ٝ تتز  Tchouachت 5
 ٝ ڕمٗگ بزەتإٝ.
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یێغتتێ ختتاچن ختتای تێغتتا ٝ یەۆ تتتایکن ُە نی كتتاٗن دمەٛێ٘تتا ەتتاتٞٝ بیتتذرەێ. 
 ٓاصِاۆا صٞٝە ٛەڵتەڕر  صەەی درخضو ٝ ُەبٖ ُێٞمٝم ع ێکن نٞ .

م. ٗەی دمٝیضتتتو  ی خەڵتتتک چاٝیتتتإ ُەٝ بڕیتتٞت ٝٝر اۆا ٛەصتتت ن دمتتتت د ەە ٓاصتتِت
ٝرٗتتن. ئەّ  چاُٝەچتتاٝی خەڵتتک بکتتا . ٛێ٘تتذێ  تتاە بە  چاٝێتتک ُە خەڵتتکەتەی دمڕ

ٝری بانەٗن بەٗذی  ٝرٗی٘اٗەط ئەٝی ڕرزی دمت د. بە ص ٝمی بەٛاەی تە ُەنەڵ ٛە ڕ
ٝ بەڕێتذر ٗەڕۆیغت (ٞٝ  ٗکە ٓتاٝمیەۆ بٞت ٝرز بٞٝ  نەعاباٝمە بە ّ چٞت  خاٗە زۆە  یا
ٞرەٝخێچەٗەتاٗن بەٗذیخاٗەط  هن دمنٞعتن ٝ ئتازرەی دمدر. بتایە  تەٝعە ڕمم ٝ خ

ٝت   ٛەڵێ٘ێتت ەٝم. ُە بەە دٝٝتتتاٗن نەٗتْت ك ۆعتتێک  چەٗتتذ ٛەٝڵتتن دمدر ٛە ٗتتتاٝی صتٞت
ٖ. بتاڵن یەتێکیتإ ُە  ٝری یەتذر ٛەڵذمٛاەٖ  ُەٗاتاٝ ٛەڵلڕی ٞرەد ٝ بەد تاە  درٗیإ دمخ
ٝرٗذمٝم. زمەدمیەتتن نت   ٝ دیضتإ  ڕٝٝٓەەن دەٝر ٝ ع٘ەی ٛەڵل یٖ ڕٝخضاەی  

 نەڕریەٝم با دٗیای ڕرص ەهی٘ە ٝ ٛەٗاصەیەتن ٛەڵکێغا.
 

 دوو

صتتەەب دمی ئەٝ ژٗە زۆە صتتادم بتتٞٝ. دریکتتن ٝ دریەنەٝەمی ُە ٓەزەریەتتتن 
نەٝەم نتتتاٝرٕ بتتتٕٞٝ تە ختتتاٝمٗەتەی دٝٝ یی متچتتتن دمٝڵەٓەٗتتتذ ٝ ختتتاٗەدرٕ 
بتتٕٞٝ. دریکتتن زۆە ژٗێکتتن دڵتت ەڕ بتتٞٝ. ٛەە  تتاەمی ئاعتتون ییتتاٝێکن ڕێ(تتٞرە 
دمبتتتٞٝ ٝ دمصتتت ن ُەنەڵ ەتتتێکەڵ دمتتتت د. زۆە  تتتاەیظ زنتتتن یتتتڕ دمبتتتٞٝ. تە 

٘ذرڵیغتتن دمبتتٞٝ بە یێتتن در  ٝ ٗەەی تتن نٞٗتتذمتە  ٓ٘تتذرڵەتەی صەەرٗغتتا دمدر. ٓ
بە ّ ئەٝ تە با ب ێٞی ژیإ ٗاچاە بٞٝ عتإ بتذرەە بەە تتاەی ەتاهەەپڕٝٝتێٖ  

 ٗەیذمەٞرٗن بە باعن بە ٓ٘ذرڵەتاٗن ڕربتا ٝ زۆە زٝٝ دمٓ دٕ.
یێتتت٘  ٓ٘تتتذرڵن بەصتتتاٝرین ٓتتت دٕ. ٓ٘تتتذرڵن عەعتتتەّ تە یادنتتتاەی ییتتتاٝێکن 

ٞرەی ەا یتتتک بتتتٞٝ ٗێٞچتتتاٝرٗەتەی ٛێ٘تتتای ٝ زی٘تتتذٝٝ ٓتتتایەٝم. بەصتتتەە ڕێ(تتت
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ٛاەەتەعن بەّ عێٞمیە بتٞٝ  ڕۆژێتک یەتێتک ُەٝ دٝٝ خٞعتکە هەیت میە چتٞٝ 
بتتا نەٝڕمتە ەتتاتٞٝ ژٗە نتتاٝرٗەتە صتتەەتاٗە بکتتا  تە بتتاچن هەیٔتتتاخن ئەٝ 
ڕۆژم ەتتتآن  تتتاەرٗن ٗەبتتتٞٝ  بە ێتتتن ژٗە چتتتاٝی بە ٓ٘تتتذرڵێکن صتتتاٝر تەٝ  ٝ 

ا تە بتتاچن ئەٝ ژٗە ٓ٘تتذرڵە عتتی مخاەمتەی ُە نەٝمڕمتە بە صتتەەی صتتٞٝڕٓ
 ێتتن ٛێغتت ٞٝم ٝ ڕۆیغتت ەٝم بەدٝریتتن تتتاەی خایتتذر. ٛێ٘تتذێ ُە ژٝٝە صتتەەی 

 ٓ٘ذرڵەتە ڕرٝمص ا ٝ چاٝی ُە  ٞٝڵە ٝ باڵەەەیێن ت د.
 ٓ٘ذرڵەتە ٛێ٘ذم  ٞرٕ ٝ ُە بەەد ٕ بٞٝ ڕٝهٔن بای بزٝٝ .

 ٗغا ٝ بٞٝبە دریەخێٞی.با صەەر دریکن ڕرزی ت د ٝ ٓ٘ذرڵەتەی ب د
ڕزنتتاە »ٛەە بتتایە ئەٝ ٓ٘تتذرڵە تە ُە ٓەە  ڕزنتتاەی بٞٝبتتٞٝ  ٗاٝیتتإ ٗتتا 

 «.بٞٝ
تاە یٖ ٓاصِاۆا صێ صاڵن ەەٓەٕ بٞٝ تە دریکتن ٗەختاط تەٝ  ٝ تتاچن 
دٝرین ت د. دریە نەٝەمعن ناٝرٕ بٞٝ ٝ ٗەیتذمەٞرٗن ئانتادرەین ُتێ بکتا . ئەٝ 

ڵەتە ن ە(تٞٝ  صتەە یەەعت ن ئەٝیتإ دٝٝ هەی م تچە چتٞٗکە خٞٝیتإ بە ٓ٘تذرُ
 ٝمئەص ا ن  .

تچتتتتاڵە ٝەدم ٝەدم نەٝەم بتتتتٞٝ. تی ێکتتتتن چتتتتاٝڕمط ٝ  تتتتٞرٕ ٝ ُە د  
عی یٖ  با ئەٝ دٝٝ خٞعکە چاتەتاەمط بٞٝ بە ٛای عادی ٝ دڵ ەصاٗەٝم. 
صٞۆیا ئیکاٗاۆ٘ا  یەتێتک ُەٝ دٝٝ خٞعتکە تە دریەخێتٞی ئەٝ ٓ٘تذرڵە بتٞٝ  زۆە 

ٞٝ بە ّ خٞعتتکە نەٝەمتەی ٓاەیتتا ئیکاٗاۆ٘تتا زۆە ٓێٛ مبتتإ ٝ بە بەزمیتتن بتت
ەتتٞٝڕم ٝ بە ی ەەٝبتتاڵە بتتٞٝ. صتتاۆیا خٞێ٘تتذٗەٝم ٝ ٗٞٝصتتی٘ن كێتت ی ئەٝ تتتچە 
دمتتت د ٝ ئەٝی بتتا بتتٞٝٗە ختتاەٞٝٗێکن ٓتتاهٞڵ ٝ ختتاٗەدرٕ یەەمٝمەدم دمتتت د  
بە ّ ٓاەیتتا بە یتتێچەٝرٗەی ئەٝ ُە صتتەە ئەٝ بتتاٝمڕم بتتٞٝ تە ئەٝ تتتچە دمبتتێ 

بک ێ تە ُە درٛاەٞٝدر ب(ێ ە خزٓەەکتاەێکن بتاط ٝ دڵضتاز.  اەێک یەەٝمەدم 
ٛێ٘ذێ  اە بەٛاٗەی یێذمن   ٝ دمیتٞڕرٗتذ بە صتەەیذر  تە ڕهیغتن ٛەڵذمصت ا  
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ُێن دمدر ٝ درخن دڵتن ختای یتێ دمڕعتو. ٛەە بتایە تتاە یٖ ٓاصتِاۆا بە دٝٝ 
عێٞم ڕرٛێ٘إ نەٝەم بٞٝبٞٝە ٗیتٞمی ختاْٗ بتٞٝ  ٗیتٞمی خزٓەەکتاە. ُە ٓاڵێتذر 

ەی نەصتتک ُێتتذرٕ  ەتتازەەتێٖ  ُێ٘تتاٗن هتتاٝم  یاتٞختتاٝێ٘ن ٝ چ٘ی٘تتن ٓیتتزی تتتا
ختتتتٞرەدٕ ُە ئەصتتتت ای ئەٝ بتتتتٞٝ. ٛێ٘تتتتذێ  تتتتاەیظ ُە ی ئەٝ دٝٝ خٞعتتتتکە 
دردمٗیغتتتتو ٝ ت ێ(تتتتن بتتتتا دمخٞێ٘تتتتذٗەٝم. ئەٝرٕ ٗە ٝمتتتتتٞٝ خاٗەدرٗەتتتتتإ بە 
تاە ی٘یتتتإ دمنتتتٞ  تاەیتتتا ٝ ٗە ٝمۆ تتتتچە تڵلەەێتتتک تاەی٘کتتتاە یێیتتتإ دمنتتتٞ  

تە ٗە ئەٓیإ بٞٝ ٗە ئەٝیإ. چەٗذ خٞرزبێ٘یغن با ٛا . ئەٝ ەتآن  تاەیٞٝعا 
ژیتتتاٗن ئاصتتتٞٝدمی چێغتتت (ٞٝ  هە  ئآتتتادم ٗەبتتتٞٝ ب(ێتتت ە ژٗتتتن  ٞٝەیتتتاەێکن 

 ئاصاین ٝ ٛەٓٞٝ ەەٓەٗن بە دژٝرەی ٝ چاەمڕمعن ڕربٞێ ێ.
عتتاٗزدم صتتا ٗە بتتٞٝ تە بتتا یەتەّ  تتاە ػاعتتن بتتٞٝ ٝ بتت رزری ئەٝ دٝٝ 

چەٗتتتذ ٓاٗتتتگ ُەٝێ ٓتتتایەٝم. ئەٝ تتتتٞڕم نەٗتتت  ٝ ییتتت متچە ٛتتتا  بتتتا نٞٗتتتذ 
خٞێ٘تتتذتاەی زرٗکتتتا بتتتٞٝ. ٗەیٛێغتتتو ٛتتتی  تەس ُە ڕرزی ئەٝ ئانتتتادرە بتتتێ ٝ 
عەٝرٗن زۆە بە یاد ٝ خەیاڵن ئەٝمٝم خەٝ دمی( دمٝم. دٝٝ صاڵ بە صەە ئەٝ 

ُە خەٕٝ ٝ خەیاڵن عی یٖ. تتاٗ ن  ٝ تە چتٞٝ  ڕۆژرٗەدر ەێپەڕی تە یڕ بٕٞٝ
ەتت  ٛتتاەەٝم بتتا نٞٗتتذمتە ٝ ٓتتاٝمی چتتٞرە ڕۆژ ُە  ی بتتا صتتەەبازی   تتاەێکن 

یٞٝەمتاٗن ٓایەٝم. ئەٝ ُەٝ ٓتاٝم تتٞەەەدر تتچەی ٛەڵل یٞرٗتذ ٝ دٝریتیٖ عتەٝ 
 ٛەەا بەیإ ُەنەڵن ڕربٞرەد ٝ تاەن ڕۆیغ ٖ نە یەتن صەد ڕۆبڵین یێذر.

ٝ ئی تتت  بتتتا عتتتاەدٗەٝم  ُە چتتتاٝی در دٝری یێتتت٘  ٓاٗتتتگ زنپتتتڕ بتتتٞٝٗەتەی
اصتتک ٝ  ی٘تتتزی بٞٝبتتٞٝ ُەڕێتتٞم دمەٛەڵتتذمبٞٝ ٝ ڕهتتن ٗەدمبتتٞٝ. ٝمٛتتاط دڵ٘

ئاٝرەێکن ٗەبٞٝ  تە ُەٝمی ٛەەچن زٝٝەت  ُەٝ صتەە عتاڕییە  ٛەڵذمص ا. ٛی 
ڕزنتتاەی بتتتێ. ڕم ٝ عتتتێٞرٝی ٝری ُێکتتت د بەنتتت  ئەٝ دٝٝ خٞعتتتکەدر چتتتٞٝ ٝ 
ڕٝٝٛەڵٔاڵتتذەرٝرٗە درٝری ُێکتت دٕ هیضتتا  ٝ تی تتابەتەی بتتا بتتکەٕ ٝ ئتتازردی 

  تە ُەٝم ٛی  چاەمیەتیإ ٗەبٞٝ. بکەٕ. ئەٝ دٝٝ خٞعکەط
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تاەێتتک ُەٝ ٓتتاڵە ٛتتاەە دمەێ ٝ ُەنەڵ دژٝرەی بەەمٝڕٝٝ بتتٞٝ  زۆەی در  
ٝخەكە  ختتٞرەد بە ّ یەعتتیٔاٗن صتتٞٝدی ٗەبتتٞٝ. بتتا ب یتتٞی ژیتتاٗن ُە ٓتتاڵن 
ئەكضەەێکن عتاەمٝرٗن بتٞٝ بە خزٓەەکتاە  بە ّ ُەٝێ زۆەی ەتاهە  ٗەٛێ٘تا ٝ 

صتتاڵەتەی ەەٓتتاهن ەێکتت د بتتٞٝ. ڕۆژێتتک  ڕۆیغتتو. چتتٞٗکە ئاؿتتا یەٗجتتا ٝ چەٗتتذ
باٝمعتتن بە ٓاصتتِاۆادر ت دبتتٞٝ ٝ بە زۆە ٝیضتت (ٞٝی دمصتت ن ُەنەڵ ەتتێکەڵ 
بکا   بە ّ ٓاصِاۆا چٞٗکە   ێ  ٝ بە ٛێز بٞٝ یاڵێکن بە یی م ییتاٝمٝم ٗتا ٝ 
كڕێیتتذر بتتا صتتٞٝچێک ٝ ەخێڵتتن تتت د. دٝری ئەٝ ڕٝٝدرٝمط ئ یتت  ُەٝ ٓتتاڵە ێن 

ٞٝ بتا تتاەن زریٔتاٗەتەی. چتٞٝ بتا نٞٗتذێکن ٗزیتک یێ ُێ  بتٞٝ. زۆەی ٗەٓتا بت
عاە ٝ ُە ٓاڵن بێٞمژٗێکتذر تە ُە باڕێتک تتاەی دمتت د ٝ ٓآتاٗێکن عتاەمزرط 
بٞٝ  ژٝٝەێکن بەت ێ نت   ٝ ٛەە ُەٝێ ٓتایەٝم ٛەەتا ٓ٘تذرڵەتەی بتٞٝ. بە ّ 
بەدرخەٝم دمص ن ڕٓٞٝدمی ٓآاٗەتە ئەٝی ەٞٝعن یاٝی ٓ٘ذڵذرٕ ت د. ٗاچاە 

 ە ب٘ێ ٕ با دریەٗتە تە ُە ڕێتا نیاٗن ُە دمصو در.بٕٞٝ ٓ٘ذرڵەت
ڕۆژێتتک تە ٓاصتتِاۆا یتتێ ٗتتایە ئەٝ ٓتتاڵەٝم  صتتەد ٝ بیضتتو ٝ هەٝ  ڕۆبڵتتن 
یاعەتەٝ  ٛەبٞٝ  تە صەد ڕۆبڵن ُە ب ی ُە دمص ذرٗن تچێ٘ن بە دمصو ٛێ٘ا 
بتتتٞٝ ٝ بیضتتتو ٝ هەٝ  ڕۆبڵیغتتتن یاعتتتەتەٝەن تتتتاە ٝ زمهٔەەەتتتتاٗن بتتتٞٝ. 

ٓاڵەبڕٝر  ەەٗیتا عتەط ڕۆبڵتن بتا ٓتاباٝم. یتاەمی بە ڕۆژێک تە دمیٞیضو ُەٝ 
دمص ەٝم ٗەدمٓتا  یتإ ٛەڵەخەە تن دمتت د یتإ دمیتذر بە ٛەژرە ٝ ئاەا ەتتإ. 
خاٝمٕ ٓاڵەتەعن ُەٝ ٓاٝمیەدر هیضابێکن زۆەی خض (ٞٝم صتەە عتاٗن. چتَ 
ڕۆبڵن ت ێ خاٗٞٝ ُێ ٝمەن ە(ٞٝ  چَ ڕۆبڵیغن ٝمۆ هەەز ُە چ٘تن دمەٛێ٘تا 

ڵیغتتن ٝمۆ هیضتتابن تڕی٘تتن  ِتتٞبەە  ٝ عتتی ی٘ن ٝ ب دٗتتن بتتٞٝ. بیضتتو ڕۆب
ٓ٘تتتتذرڵەتە بتتتتا دریەٗتتتتتە ُتتتتێ صتتتتەٗذبٞٝ ٝ بەٝ عتتتتێٞمیە نی كتتتتاٗن ٓاصتتتتِاۆای 

 ٛەڵ ەتاٗذبٞٝ.
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ٝڕریەٝم.  ٝری تتتاەدر ٝ زۆە صتٞت اۆای دمصتت  ەٗگ ٝ بتتێکەس ڕۆیغتتو بە د ٓاصتِت
ٝ  ٛەە ُە   ەٗتەڵ(اٗێک ٝمۆ خزٓەەکتاە ٝمەیتت  . ئەٝ ییتاٝم ئەنەە چتن ژٗیغتن بٞت
ٝ. بە ّ ٓاصِاۆا خای  یەتەّ ڕۆژمٝم بە دمٝەیذر دمٛا  ٝ ٓڕٝٝی ُێ خاط ت دبٞ
ٝ. ختتای بە درە ٝ  بە دمصتت ەٝم ٗەدر. تتتاب ری  ەٗتەڵ(تتإ زۆە تتتاەرٓە ٝ كێڵەبتتاز بتٞت
  ٝ بەەددر دمدر بتا ئەٝمی دمصت ن ُەنەڵ ەتتێکەڵ بکتا . ژٗەتەی تە صٞٝصتەی ت دبتٞت

ٝ. ڕۆژێ ُە هٞژب٘ێتتک ٝریتتاٗەٝم بتٞت بەصتتەەیاٗذر دمچتتێ. ٛەە دٝٝ ژٗە  ٝمۆ ٗیضتتێ بە د
اۆایإ دمە  ئاٝهای یەۆ دمبٖ ٝ دمص یإ ُە ه ی یەت   نیت  دمتەٕە ُە ئاتآتذر ٓاصِت
هتتاڵێکن  تتت د ٝ ٛەهذمصتت ن ئەٝ ٓاٝمیەعتتیإ ٗەدریە. ژٗەی ُتتێ هەٝٓتتاٝ تە ٛتتی  ٓاٞڵ
 ٝ ٝ. ٓتاٝمیەۆ بٞت ٝەی صتەهاف بٞت ٝ. یەٗای با ٓاڵن یٞٝەی ب د. ٓی دمتەی یٞت ٗەبٞ

ە ب مٝ تەٝە(ٞٝ  بە ٛای چاەمڕمعییەٝم ڕٝٝی ُە ئەڵکاڵ ت دبٞٝ ٝ ئەٝ تاەمتەی ُ
ەازم درٛاەەط تە بٞٝی ُەٝ ڕێتایەدر دری٘تا. ژٗەتەی بەٗاچتاەی ُە ٓاڵێتذر دمزنتایەتن 
ٝەی یێتذرن ین تت د تە ُە  ە ٓتاڵەتەی دربتیٖ دمتت د. یٞت درٗا ٝ ُەٝ ڕێتایەٝم ب یٞی ب٘ت

ر یاەٓەەین بذر   بە ّ ٓاصِاۆا ئانتای ُە  ی ئەٝ بٔێ٘ێ ەٝم ٝ ُە تاەٝباەی  ِغاەیذ
ٝەییەٝم.  ٝرتتاەییەتەی یٞت ٝرەی  ِغاەی ٛەبٞٝ  بایە ٗەچٞٝم ژی  باەی در تاەی دژ
ەٝم ٗتاەدی بتا ٓتاڵن خاٗٔێتک تە  ٝری هەٝەٞٝیەۆ بێکاەی  ٗٞٝصی٘تەی تتاە دۆزی٘ت د
ڕم  ٝیەتن ٗەخایاٗتتتتذ تتتتٞت ٝ. هەٝەتتتٞت ٝرٗاٝمٗتتتتذین ٛەبتتتٞت ڕی خٞێ٘تتتتذتاەی د دٝٝ تتتتٞت

تە ەازم ڕیظ ٝ صٔێڵن ٛاە(ٞٝ  دمص ن ُە دمەس ٝ هٞەابخاٗە ٛەڵتت   نەٝەمتەیإ 
ٞرەذ دریکتن ٗاچتاە  ٝ. تٞڕم ٝمٛا ٛێٔ٘ایەەین ٓاڵەتەی عتێ ٝ عێ اٗە ئاعون ٓاصِاۆا بٞ

ٞر  بکا .  بٞٝ ٓاصِاۆا  
دیضتإ بە دٝری تتاەدر ٛەڵختٞ  ٝ ٛەٓتتٞٝ ڕۆژێتک صتەەی ُە ٗٞٝصتتی٘تەی 

ایاٗەدر بٞٝ ُەنەڵ ژٗێکن هاڵ بە بازٕ تاە دۆزی٘ەٝم ٛەڵذێ٘ا. ٛەە ُەٝ ٛاەٞٝچ
ٝ هآتتک یتتڕ ُە ئەٗتٞصتت یِە ٗاصتتیاٝین یەیتتذر تتت د. ئەٝ ژٗە تاەێتتک بەصتتەەٛاەن 
ٓاصِاۆای بیضو  باٗتٛێغ ٘ن ت د با ٓاڵەتەی ختای. ٓاصتِاۆا هەبتٞٝڵن تت د 
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ٝ ڕۆژێتتک چتتٞٝ بتتا ٓتتاڵەتەی. ژٗە زۆە بە نەەٓٞنتتٞڕی ٓیٞرٗتتذرەین ُێکتت د ٝ 
ا. صتتتەػاەێکن ٗەخایاٗتتتذ ییتتتاٝێکن  ێکەٝەتتتٞٝی عتتتەڕر  ٝ عتتتی ی٘ین بتتتا ٛێ٘تتت

تەڵەنەەن صەە ٓاعٞب ٗجن خای ت د بە ژٝٝەێذر  ُە یاڵ ٓاصتِاۆادر درٗیغتو 
ٝ صتتەەی نتتاڵ ە ٝ یێکەٗی٘تتن تتت دمٝم. ژٗە ییتتاٝمتەی بتت دم ژٝٝەێکتتن دیتتکە ٝ 

دٝری چەٗتذ « ٗاعاەمزریە ٝ ُە نٞٗذمٝم ٛاەٞٝم با ئێ م!»ص ەاٗذی بە نٞێیذر; 
ئەٝ ییتتتاٝم ٗٞٝصتتتەەم ٝ ٝمۆ »بتتتا  ی ٓاصتتتِاۆا ٝ نتتتٞەن;  ختتُٞەۆ نەڕریەٝم

 «دمڵێٖ یاەمی ُە یێض ە نآێغذریە  بایە درٝر  ُێذمتەّ دڵن ڕرزی بکەی.
ٓاصتتِاۆا دڵتتن تتتاب ری ٗٞٝصتتەەی ڕرزی تتت د ٝ ٗٞٝصتتەەی دمٝڵەٓەٗتتذ بە 
بیضو ٝ یێ٘  ڕۆب  ٗاز ٝ خاعەٝیض ییەتەی هەەمبٞٝ تت دمٝم ٝ بەڵێ٘تن یێتذر 

ا صەەدرٗن. ٓاصتِاۆا بەٝ یتاەمیە هەەزمتەی یتٞٝەی دریەٝم ٝ دیضإ دێ ەٝم ب
ت رس ٝ تاڵٝێکن  ٞرٗن با خای تڕی. دٝری چەٗتذ ڕۆژ  ٗٞٝصتەەی زمٗتتیٖ 
دیضإ ٗاەدی بە عٞێ٘یذر ٝ ئەٓجاەمط بیضو ٝ یێ٘  ڕۆبڵن یێذر ٝ یێغ٘یاەی 
یێکتت د ختتاٗٞٝیەۆ بەتتت ێ بتتت ێ ٝ ٝمۆ یاعتتٔاڵەی ئەٝ ُەٝ ٓتتاڵەدر درٗیغتتێ. 

هەبتتتٞٝڵن تتتت د. ختتتاٗٞٝیەتن بەتتتت ێ نتتت   ٝ بتتتٞٝ بە یاعتتتٔاڵەی  ٓاصتتتِاۆا
 ٗٞٝصەەی خاعتٞزمەرٕ.

چەٗذ ٓتاٗتن ٗەخایاٗتذ دیضتإ ٓاصتِاۆا ئاعتون نەٗجێکتن ٛەەزم بتٞٝ  ئەٝ 
تٞڕم كەەٓاٗ(ەەی ٗٞٝصی٘تەی بازەنتاٗییەۆ ٝ دەرٝصتێن ٓاڵەتەیتإ بتٞٝ. ئەٝ 

دربٞٝ  ُە ٗاتاٝ  نەٗجە كەەٓاٗ(ەەم ئەنەەچن بەڵێ٘ن ٛاٝصەەنی ین بە ٓاصِاۆا
ڕۆیغتتتتو بتتتتا صتتتتەكەە ٝ ئی تتتت  ٗەنەڕریەٝم. ٓاصتتتتِاۆا دمیٞیضتتتتو ن ێ(ەصتتتت ن 
ختتتاٗٞٝمتە ەتتتازم بکتتتاەەٝم ٝ بە عتتتێٞمی صتتتەەبەخا بتتت ی  بە ّ یتتتاُیش ُە 
تاەٝبتتاەمتەی ئانتتادرە بٞٝبتتٞٝ ٝ بە عتتێٞمی كەەٓتتن یێتتن ڕرنەیاٗتتذ تە دمبتتێ 
ن یضتتتتُٞٝەی زمەدی ٓتتتتاڵەەن ُەعل ۆعتتتتن ٝمەنتتتت ێ ٝ بەەدمٝرّ صتتتتەەدرٗ

یزیغتتتکن ژٗتتتإ بکتتتا . بە ٗاچتتتاەی نەڕریەٝم بتتتا  ی یتتتٞٝەی. یتتتٞٝەی تە بە 
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ت رصن ٛەٝەێغْ ٝ تاڵٝی  ٞرٗەٝم دی ن  بەڕێتزمٝم ٝمەیتت   ٝ یێتن ٝربتٞٝ 
خٞعکەزرتەی ُە ٗێٞ چی٘ن دمٝڵەٓەٗذی تآەڵتادر  ێتتای ختای تت دۆەەٝم ٝ 

 . ُە ختتای ڕرٗەدی درٝری ُتتێ بکتتا  ُە تاەٝبتتاەی  ِغتتاەیذر یتتاەٓەەین بتتذر
ٓاصِاۆاط ئی   ئآادم ٗەبٞٝ ُە عٞێ٘ێکن ٝمۆ  ِغاەی تتاە بکتا   چەٗتذیٖ 
تتتتاە ٓێ  ُە ٗێتتتٞ ٛەڵتتتْ ٝ صتتتابٞٝٗذر ئتتتاەمم بڕێتتت ێ  ەتتتاٗە ٝ ەەعتتتەەی ژٗتتتاٗن 
ٗەختتاط ٝ بێچتتاەمی  ِغتتاەییەتە ەآتت  بکتتا  ٝ ُە بەیتتاٗییەٝم ٛەەتتا عتتەٝێ 
ذر بغتتٞر  ٝ ئٞەتتٞٝ بکتتا  ٝ ەەٗتتاٗە  ُە صتتەەٓا ٝ صتتەؿِەەن چتتِەی زص اٗیغتت

ُەبەە یەٗتتتجەەمی ئتتتاٝم   ِتتتٞبەەنن چڵکتتتٖ ٛەڵتٞڵتتتاكێ ٝ زٝٝختتتاٝی ڕمط 
 ٛەڵێ٘ێ ٝ زٓاٗن ٗەنەڕێ.

صەەُێغتتتتتێٞرٝییەتەی زٝٝ تاەتتتتتاین ٛتتتتتا . ژٗێتتتتتک تە تچتتتتتاٗن ػتتتتتازمبن 
ٛەڵذمك یٞرٗتتتتتتتذ ٝ ُە درٝی دمخضتتتتتتت ٖ  بە ٓڵٞٓتتتتتتتات دٕ عتتتتتتتٞێ٘ەتەی ئەٝی 

چتاەی ختای دۆزییەٝم. ٓاصِاۆا تە ُە چ٘گ صەەنەەدرٗن ٝمزرڵە ٛتاە(ٞٝ بە ٗا
بە دمص ەٝمدر. ٓاٝمیەۆ بٞٝ تە كێ ی دٝٝتەڵ بٞٝبتٞٝ   اەٝبتاە عەڕربیغتن 
دمخٞرەدمٝم. عەڕربیغن ٗەۆ ُەبەە ەتاّ ٝ صتەەخاط بتٞٝٗەتەی  بەڵکتٞٝ بتا 
ُەبیتتتتتتت  بتتتتتتت دٗەٝمی چاەمڕمعتتتتتتتییەتاٗن ختتتتتتتای دمیختتتتتتتٞرەدمٝم. تاەێتتتتتتتک 
صەەخاعتتتتتییەتەی ٗەدمٓتتتتتا ٝ ٝعتتتتتیاە دمبتتتتتاٝم  خەّ دریتتتتتذمن   ٝ بتتتتتای 

 تە چ ژیاٗێکن یٞٝچ ٝ كەٝەاٝی ٛەیە. دمەدمتەٝ 
ژٗە صەەمەا یٞٝەی ٓاصِاۆای ڕرزی ت د  یاعإ چٞٝم بٖ نٞێن ٓاصتِاۆا 
ٝ یێن نٞ  ئەنەە ژٗێکن باط ٝ نٞێڕریەڵ بتێ  دمی(تا بتا یەتێتک ُە  ٘تذمخاٗە 
ٗٔتتتت م یەتەتتتتتاٗن عتتتتاە ٝ دمەٝٝی صتتتتآإ ٝ خاعتتتتتٞزمەرٗن بە ڕٝٝیتتتتذر 

ی ُەبەە دمّ بتتٞٝ; یەتیتتإ ئەٝمی ب(ێتت ە دمتتت ێ ەٝم. ٓاصتتِاۆا ەەٗیتتا دٝٝ ڕێتتتا
خزٓەەکاەێکن بێ ٗ   ٝ بەەدمٝرّ ُەنەڵ ییاٝرٗن ٓتاڵێ ُە تێغتە دربتێ ٝ ب(ێت ە 
ژێتت  چەیتتاتەی ئاؿتتا ٝ ختتاْٗ ٝ ٓ٘تتذرڵە ەاهاٗەتاٗیتتإ  دٝٝٛەّ ئەٝمیە تە ب(ێتت ە 
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ُەعل ۆعن كەەٓن ٝ ُە ژێ  چاٝمدێ ین یاصا ٝ ڕێضادر تتاە بکتا ٝ تەصتپێکن 
یا ٝ دریٔن ٛەبێە دٝری ٛێ٘ذی بیت  تت دٗەٝم ڕێتتای دٝٝٛەٓتن یڕ درٛا  ٝ دڵ٘

 ٛەڵ( رەد.
یێتتتن ٝر بتتتٞٝ بەٝ تتتتاەم ەتتتاڵە ُە  ەٗتتتابن ٗٞٝصتتتەە ٝ  ٝی كەەٓتتتاٗ(ەەی 
ٗٞٝصی٘تە ٝ ٛەٓٞٝ ئەٝ تەصاٗە دمتاەەٝم تە ك یٞیتإ درٝم  ُەٝم بە دٝرٝم ُە 
زڵکتتتاٝی ٛەژرەی ٝ دمصتتت ەٗتن ڕزنتتتاەی دمبتتتێ. دمی تتتٞرٗن ٛەە  ِٞبەەنێتتتک 
هەزی ُێی(تتتٞٝ بیکتتتڕێ   ِتتتٞبەەنن ٓەختتتٔەە ٝ ئتتتاەٓٞٝط بپاعتتتێ  ت رصتتتن 
چەصپ ٝ عەٝچەیکەٕ ُە بەە بکا  ٝ هاڵن صتپن ٝ ٗاصتک ٝ ٓەٓکتن هتٞ  ٝ 
ڕٝٝەتتن ٝمدمەبختتا . زیتتاە  ُە ٛەٓتتٞٝ عتت ێک هەزی ُە ت رصتتن ٛەٝەیغتتٔن 
زمەد بتتتتٞٝ بە یەڕرٝێتتتتزی ٓەختتتتٔەەی ڕمعتتتتەٝم. تەڵتتتتکەڵەی ئەٝعتتتت اٗە دڵتتتتن 

ێ خاط بٞٝ  ُە ٛەٓ(ەە زٓاِٗٞٝصییەتاٗن ئەٝ ژٗەدر ٛتی  درن ە(ٞٝ. ٛێ٘ذمی ی
چەعتتت٘ە ختتتاڕرن ییەتن ٗەتتتت د ٝ بڕٝبیتتتاٗٞی ٗەٛێ٘تتتایەٝم  ٛەە ئەٝ عتتتەٝمط 

 ُەنەڵیذر چٞٝ با ُەعل ۆعخاٗەی تی ایا".
ٝ بە ُەعتل ۆطە تەصتپێکن دمصتو  ُەٝ تاەەٝم ٓاصِاۆا بە عتێٞمی كەەٓتن بٞت

ٝ بە ّ یێ ت د تە ُەنەڵ بەەژمٝمٗذی تآەڵتتا ٝ ئەهکتا رین صتازناە ٗەبٞت ٓن خٞت
چٞٗکە دمٝڵەەەتإ ٗاچتاەٕ یاەێزنتاەی ُە هتازرٗ  ٝ بەەژمٝمٗتذین تآەڵتتا بتکەٕ  
ڕێتتتای یێتتذمدمٕ ٝ یغتت یٞرٗین ُتتێ دمتەٕ.  ێتتتای ئآتتاژمیەئەٝ تەصتتاٗەی دمتەٝٗە 
صتتەە ئەٝ ڕێتتتایە  ُە ٛەە دم تەس ٗتتا تەصتتتیإ ەٞٝعتتن ٗەخاعتتن ٓەە صتتتیذرە 

دمبتتٖ ٝ ٓەەنتتن زٝٝڕمس بەەۆتیتتإ دمنتت ێ. ژیتتاٗن  دمبتتٖ  زٝٝ ییتت  ٝ  تەٝەە
 عەٝ ٝ ڕۆژی ئەٝ ژٗاٗە بە عێٞمیەتن یەتٛاٝی ەێتذمیەڕێ; عتەٝێ ُەنەڵ ییتاٝرٕ
ەس  ٛاٝصتتتەەی٘ن ٝ ٗزیکتتتن دمتەٕ ٝ ٓەی دمٗاعتتتٖ ٝ بەەمبەیتتتاٗن خەٝێکتتتن هتتٞت
رەدٗەٝم  بە ختتاُٝین  رەدٕ ٝ ختٞت دریاٗتتذمن ێ  دمەٗتتتاٗن ُە یتتێخەف دێتت٘ەدمەێ  ختٞت

ب ەەنن خەٝمٝم بە ٗیتٞت ژٝٝەی خەٝمتەدر دێتتٖ ٝ دمچتتٖە ُە تەُێ٘تتن هەٓتتاّ ٝ  ِتٞت
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یەەدمتاٗەٝم چتاٝ ُە تتا ٕ دمتەٕ  ُەنەڵ یەت ت  دمٓەەەهتێ دمتەٕ  ڕۆٗتن باٗتذرە 
ێ ەتاهن دمتەٗەٝم  ُەنەڵ ختاْٗ چەُەهتاٗێ  بەەنن ٗٞت ٕٝ   ِٞت ُە ُەعیإ ٛەڵذمصٞت

ٕ ەیل تتتتیلە دمتەٕ  ُە بەە ئتتتاٝێ٘ە دردمٗیغتتتتٖ ٝ بە دمٝەی خایاٗتتتتذرد دێتتتتٖ  خایتتتتا
بەەنن یتڕ زەیوەٝبت یوە ٝ  ەصت ە  دمدمٕ  خٞرەدٗن چەٝە ٝ عی یٖ دمختإ   ِٞت
ٗیتاەی  ٘تذمخاٗە ُە ژێت   ٗٞێٖ ُەبەە دمتەٕ  عتەٝرٗە دمچتٖ بتا ٛتاڵن یتڕ ٗەخغٞت
ێ بتا  عاهن چِچ رتإ دردمٗیغٖ ٝ چاٝمڕٝرٗن ٓغ ەەی دمبٖ  صتەٓا دمتەٕ  نٞت

دم ڕردمنتتت ٕ   تتتتەەم دمتێغتتتٖ ٝ ٓەعتتت ٝ ٝ  دمختتتاٗەٝم  ُەنەڵ ئتتتاٝرزی دێٔتتٞت
رٕ صتتاڵ   ٝ  تتاەم ییاٝێتتک دمصتتو ەتتێکەڵ دمتەٕ  ُەنەڵ ییتت  ٝ نەٗتت  ٝ ٗێتٞت ٛەٓتٞت
ُٝەتە ٝ ەاەتتاە  ٛەژرە ٝ دمٝڵەٓەٗتتذ   ییتتاٝرٗن ڕمبەٕ ٝ ختتاٝمٕ ژٕە ئەەٓەٗتتن   تٞت
ٝڕم ٝ ەاصتتٖ   صتتاؽ ٝ ٗەختتاط  ییتتاٝرٗن ٓەصتتو  ییتتاٝرٗن ٛەٝمصتت(از  ییتتاٝرٗن ەتٞت

عتتتتک ی  خٞێ٘کتتتتاەی زرٗکتتتتا ٝ هٞەتتتتابین ییتتتتاٝرٗن ٗەەّ ٝ ٗیتتتتإ  دمٝڵەەتتتتن ٝ ُە
ٝ چی٘ێکتتتن تآەڵتتتتا ٝ ُەنەڵ  ٝ تەصتتتێک ٝ ُە ٛەٓتتٞت دٝرٗاٝمٗتتتذی ٝ ُەنەڵ ٛەٓتتٞت
ٝ عتتکَ ٝ هە كەەێتتک ٛاٝبتتاٝمط دمبتتٖ...  ٝ چەعتت٘ە تتت درە ٝ ُەنەڵ ٛەٓتٞت ٛەٓتٞت
 ٝ بەەمبەیتتاٗن خەٝیتتإ ُتتێ دمتەٝێ... ئەٝمیە چی ۆتتتن ژیتتاٗن ئەٝ ژٗتتاٗە  تە ٛەٓتٞت

تە ُەٝمط ٛەٓٞٝ هەٝەٞٝیەۆ با هتایْ ت دٗتن یتێتە ڕۆژێ دٝٝیا  دمبێ ەٝم ٝ  
ٝ بتتتتاەٝدۆخن خایتتتتإ دمبتتتتێ صتتتتەەدرٗن تاەبەدمصتتتت اٗن دمصتتتتو ڕۆیغتتتت ٞٝی 
عاەمٝرٗن ٝ كەەٓاٗ(ەەرٗن یتایەبەەزی دمٝڵە  بتکەٕ ٝ بە باعت  یٖ ٝ عتی ی٘  یٖ 
ٝیەۆ بتتا یغتتک٘یٖ بچتت٘ە  ٝ هەٝەتٞت ەٝم بچتت٘ە ئآێزیتتإ ٝ ٛەٓتٞت ٗتتاز ٝ تەعٔٞٗەعتٔت

٘ی٘اٗەط ٛێ٘تتذێ  تتاە  یتتذدی ٝ بتتڕی  تتاەیظ ُە نتتاە م  ی یزیغتتک. ئەّ یغتتک
ئەٗجاّ دمدمەێ ٝ یەەدمی عەەّ ٝ هەیا دمدڕێ٘ێە تە دیاەم عتەەّ ٝ كٛێتو ٗەۆ 
ٝ زۆەبەی ئاژمڵەتتتاٗیظ ُێتتن بتتێ بەط ٗتتیٖ.  ٛەە خغتت  ٝ زمٓتت(ەەی ٓتت ۆۆە بەڵکتٞت
دٝری ئەٝ یغتتک٘ی٘اٗە دیضتتإ ئەٝ تتتاەم دەێتت می ٛەیە. ٛتتاٝیٖ ٝ صتت إ  یتتاٝرزی 

 ژرٗن دمٝرّ ٝ یغٞدرٕ با ئەٝرٕ ٝمۆ یەۆ ٝریە.ٗییە  ڕۆ
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ٓاصتتتِاۆا هەٝ  صتتتاڵن ڕمبەم بەٝ عتتتێٞمیە ڕری(تتتٞرەد. ُەٝ ٓتتتاٝمیەدر دٝٝ 
 اەی  ٘ذمخاٗە ناڕی ٝ چەٗذ ٓاٗگ ُە ٗەخاعخاٗە تەٝ . هە  صتاڵ دٝری 
دمصت پێک دٗن ُەعل ۆعتن ٝ ٛەعتو صتاڵ دٝری یەتەّ دمصتو ەتێکەڵ ت دٗتتن 

ن  ُە ەەٓەٗتن بیضتو ٝ عتەط صتاڵیذر تەٝەە یڕ ەاٝرٕ ٝ ُە دمصتو درٗتن تچی٘ت
بەٗذیخاٗە ٝ عەط ٓاٗتگ ُەنەڵ دز ٝ  ەەدم ٝ ییتاٝ تٞژمتتإ ُە بەٗتذ دربتٞٝ 

 ٝ ئێض ا ُە ٗێٞرٕ دٝٝ صەەبازی چەۆ ُە عاٗذر بەەمٝ دردنا دمچٞٝ.
 

 سێ

 
ُەٝتاەەدر دٝٝ یاصەٝرٗن چەۆ ُە عإ ٓاصتِاۆایإ بە یێیتإ ٝ عتەتە  ٝ 

ە ٝ دەێتتت در دمبتتت د بتتتا دردنتتتا  یتتت ٗش دیٔی تتت ی ٓاٗتتتذٝٝ بە ڕێتتتتایەتن دٝٝ
ئیکتتاٗاۆی  ٗاخِیتتذۆ" ەتتازم ُە خەٝ ٛەصتت ا بتتٞٝ  ُە صتتەە یتتێخەكە ٗەەٓەتەی 
ٛەٗیغتتکن دردربتتٞٝ. ئەٝ بتت رزری ئەٝ دٝٝ هەیتت م تتتچە بتتٞٝ تە ٓاصتتِاۆایإ ُە 
ٓتتاڵن خایاٗتتذر نەٝەم ت دبتتٞٝ  ٛەە ئەٝ تتتٞڕم بتتٞٝ تە یەتەّ  تتاە تتتچەی ُە 

نەڵ ەتتێکەڵ تتت د. ٗاخِیتتذۆ" هتتایچەی بەەنە خەٝم خغتت ە بتت د ٝ دمصتت ن ُە
ٛەٝەیغٔی٘ە ٛاڵەٗذییەتەی ت دباٝم ٝ  تەەمی دمتێغا. چاٝی ُە صتٞٝچێک 
بڕی(ٞٝ. ڕٝٝدرٝمتاٗن دۆیغەٝ ٝ تاەمتاٗن ئەٓڕۆی بی ی بە ختایەٝم خەەیتک 
ت دبٞٝ. عەٝی ڕرب دٝٝ ٓیتٞرٗن ب٘ەٓتاڵەی تاەچتانیٖ بتٞٝ. نٞٓتإ دمتت ر تە 

ەڵ تتتتتچە ەاهتتتتاٗەتەی ئەٝ ب٘ەٓتتتتاڵە دمٝڵەٓەٗتتتتذ ٝ ٗتتتتاٝدرەم ئەٝ بەّ زٝٝرٗە ُەن
زمٓاٝمٗتتتتذ بکتتتتا. ٛەٝدری خەٕٝ ٝ خەیاڵەتتتتتاٗن ەێتتتتک ٛتتتتا  بتتتتٕٞٝ. هتتتتٞٗچکە 
 تەەمتەی كڕێ در ٝ دمص ن ب د تە ُە هٞٝەتٞٝی زێتٞی٘ن  تتەەمتەی  تە ُە 
صتتەە ٓێزێکتتن چکتتاڵەی یتتاڵ چ یتتاتە درٗتتذەر بتتٞٝ   تەەمیەتتتن دیتتکە ٛەڵتتت ێ. 
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ەژیتتٞرٕ بتتٞٝ بێتت ەٝم  دمصتت ن تێغتتا دٝرٝم ٝ  هە ٗەەّ ٝ بە ّ ٝمۆ ئەٝمی ی
صتپییەتاٗن بە ُێتتٞرەی چ یتتاتەدر عتتاڕ تتت دمٝم ٝ ُە صتتەە ەەەتتتن ژٝٝەمتەی 
درٗتتإ. ٗەػتتِەتەی ُەیتتێ تتت د ٝ ٛەصتت ا صتتەە یتتێ ٛێتتٞرط ٝ نتتٞەج چتتٞٝ بتتا 
ژٝٝەمتەی ەەٗیغتتتو تە بتتتاٗن ػەەتتت  ٝ ئادتڵتتتإ ُە یاٗ تتتا ٝ درە ٝ دیتتتٞرەی 

ختتای عتتاەد.  ەصتت ەی صتتپن ٝ  ٝ صتتابٕٞٝ ٝ ُلتتکە دمٛتتا . بە ئتتاٝی صتتاەد
 ٓاصُٞٝکەدرەی ٛێ٘ذێکن ییتٞ ٝ چەٝەی ُەختا ن ە(تٞٝ. بە ختاُٝییەتن ڕمٗتتیٖ
صتتتتەە ٝ نیتتتتاٗن ٝعتتتتک تتتتت دمٝم . ڕٝٝعتتتتاەییەتن ٓەڕٓەڕمی ُە صتتتتٞٝچن 
ژٝٝەمتەٝم بٞٝ. چٞٝم بەە ئاٝی٘ەتە ٝ بە نەەدمیەتن صپین باٗختاط دمّ ٝ 

ژێ  ٗی٘اخەًاٗن خاٝێٖ ً دمٝم ًە ٓتاٝمیەى ددرٗن عاەد. باٗن ُەدمص ن در  
بتٞٝ ٛێغتت (ٞٝیەٝم  دمصتت ن بە ٓتتِە ئەصتت ٞٝەمًەی ٝ. عتتاٗٞباٛا بەٛێزمًەیتتذر 

با ژٝٝەمًەی ە .  ِٞبەەنن  تٞرٕ ٝ ختاٝێٖ ٝ ٓتادمی ٗتٞێ  ٛێ٘ا ٝ ڕۆیغو
ٝ ًەٝعتتن بتتا یتتاؽ ًتت رٝ ٝ بتت یوەدرەی بتتا ئآتتادم ً ربتتٞٝ. ًتت رس ٝ هتتا  ٝ 

ُە باعتت  یٖ ٝ ن رٗ(تتایی  یٖ  تتاە بتتٕٞٝ. ەتتا  بای٘(تتا  ٝ هتتایچەی صتتەە هتتاڵن
ٓتتاٝیەى ُەٓەٝبەە بتتا ٛەڵ( رەدٗتتن  ِتتٞبەە  ٝ بای٘(تتا  زۆە ٝەد بتتیٖ بتتٞٝ 

 بە ّ بەٗێیي بٞٝ نٞێن بەّ ع اٗە ٗەدمدر ٝ زۆە ًەّ ن ی٘تن یێذمدر.
ڕۆیغو با ٛاڵن ٗإ خٞرەدٕ ًە یتڕ بتٞٝ ُە   ِٞبە  دٝری ُە بەە ً دٗن

ذ ًەصتتن  دیتتن ەەەًتتن درەی٘تتن ژٝٝەمًەیتتإ ًەُتتٞیەٍ. عتتەٝی ڕربتت دٝٝ چەٗتت
عتتتتاەد بتتتتاٝم ٝ ە ٝٝصتتتتٌەی دمٛتتتتا . ٓێزێٌتتتتن  ًێغتتتتن درەی بەڕٝٝ ًە 
ڕٝٝٓێزییەًتتتن زۆە ٗاصتتتي ٝ ختتتاٝێ٘ن بەصتتتەەدر ًێغتتت ربٞٝ  ُە ٗێٞمڕرصتتت ن 
ٛاڵەًە درٗذەربٞٝ. یێچٌەی ًٞەصن ٝ ٓێزمًإ ٝمى هاچن عێ  ەاع ر بتٕٞٝ. 

بتٞٝ; یەى هتاٝمخاەی زێتٞێٖ ٛەڵٔتن  ٗاع این ُە صەە ٓێزمًإ ًە ئآادم ًت ر
باٗخاعتتتن ُتتتێ ٛەڵذمصتتت ا  هەٗتتتذرٗن زێتتتٞێٖ   ًتتتٞٝزٝٝی صتتتەە ەتتتٞێن عتتتی   
دمك ێٌتتن یتتڕ ُە ەاعتتە ٝ دمك ێٌتتن ەتت  یتتڕ ُە ٗتتاٗن ەتتازم بتتٞٝ. چەٗتتذ ٗتتآەی 
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 دٝٝ»نەیغتت ٞٝ  ڕۆژٗتتآەی بەیتتاٗن ٝ دٝریتتیٖ ژٝٓتتاەمی ناۆتتاەی كەەمٗضتتین 
و ٗاخِیتذۆ" درٗیغتو ٝ یەًەّ یظ ُە صەە ٓێزمًە درٗذەربٕٞٝ. تاٗت«  یٛإ

ٗتتتآەی ٛەڵپچتتتڕی. ٛێغتتتا یەًەّ دێتتتڕی ٗەخاێ٘تتتذباٝم ًە ژٗێٌتتتن هەڵەٝ ٝ بە 
صا چٞٝ ٛا  با ٗێٞ ٛاڵەًە.  ِٞبەەنن ڕمعتن ُە بەەدر ٝ ەتاڕێٌن ڕعیغتن 
بەصتتەەیذر دربتتٞٝ. ئان رۆ٘تتا ی  ۆۆ٘تتا ٛەٓتتٞٝ ٓتتاٝمی ەەٓەٗتتن ُە ختتزٓە  دریٌتتن 

ٗاخِیتذۆ" ٓت د بتٞٝ ٝ ئان رۆ٘تا ئێضت ا  ئەٝدر ەێپەڕ ً دبٞٝ. زۆە ٗەبٞٝ دریٌن
ًەی(تتتتاٗٞٝی ٓتتتتاڵەًەی بتتتتٞٝ. ئەّ ژٗە ٓتتتتاٝمی دم صتتتتاڵ ُە ختتتتزٓە  دریٌتتتتن 

دمەمٝم ٓاباٝم ٝ ٝمى خاەٞٝٗێٌن بەڕێز ٝ ختاٗەدرٗن  ٗاخِیذۆذر  ُە ٝ ەەًاٗن
 ُێ ٛاە(ٞٝ.

 ت ئەّ ًاەە  باط  دیٔی  ی ئیکاٗاۆی !
 ت صپاس ئان رۆ٘ا... ٛەٝرڵن ەازم چییە؟

 ا ٗآەیەًن دریە دمص ن.ئان رۆ٘
تتتت خزٓەەٌتتتاەی عتتتازردم ناەچتتتاًیٖ بەیتتتاٗن زٝٝ ئەّ ٗتتتآەیەی ٛێ٘تتتا ٝ ُە 

 دمەمٝم چاٝمڕٝرٗن ٝم ٓە.
ٗاخِیتذۆ" ٗتآەًەی ُتێ ٝمەنت  . ئان رۆ٘تتا بزمیەًتن ٓاٗتادرە ٗیغت ە صتتەە 
ُێٞی  دمەتٞ  دمیٛەٝێ ەێن بتەیێ٘ێ ًە ُە ٛەٓٞٝ عت ێي ئانتادرەم ٝ دمزرٗتێ 

ًٝەختتاٗن درٛتتاەٞٝ  عتتازردم ختتاْٗ ٓیضتتن ٗتتاەدٝٝیەەن  بە ّ ًە ئەّ ٗتتآەیە بٞ
بتتای دمەًەٝ  ٗاخِیتتذۆ" ٗتتایەٝێ ُە بەە چتتاٝی ئەٝ عتت ێي ٝمڕٝٝی ختتای 

 بێ٘ێ. بزمًەی ًاڵ باٝم!
  ّ بێ.مەچانیٖ دمڵێْ چاٝمڕٝرٗن ٝتٞٝت بە خزٓەەٌاەمًەی عازردم 

 ئان رۆ٘ا ٓاٛٞٝ  صتڕێٌن ُە صتٞٝچن ژٝٝەمًەی ٛەڵتت ەەٝم ٝ ُە  ێتتای
خای دری٘ایەٝم ٝ ُە ژٝٝەمًە چٞٝم دمەێ. ٗاخِیتذۆ" یتاًەەە باٗخاعتەًەی 

 ٛەڵپچڕی. ٗآەًە ُە صەە ًاؿەزێٌن ئەص ٞٝەی زێڕًلو ٗٞٝص ر بٞٝ;
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ئەٓڕۆ بیضو ٝ ٛەعت ەٓن ئتاۆ یِە ٝ ەتا ئەٝ  ێتیەی ئانتادرەّ ُە صتەە »... 
ەی باٗتٛێغ ٘ن دردنای ەاٝرٗەًتإ دمبتێ بچتن بتا دردنتا ٝ ُەنەڵ ُێت ٗەی درٝم

ٛاًٝتتتاەی بتتتٌەی. ًەٝریە  ًتتتاەن ئەٝم  ٗیتتتیە بێتتتن بتتتا ّ ٝ ئەٝ  تتتاەمی ًە 
ٛەص ن ٗاصٌن ەا دمخٞرزێ ٝ بەڵێ٘یو بە ٖٓ درٝم  ُەنەڵ ئاؿای ًاُاًضتا" 
بچیٖ با ییغاٗتای ٝێ٘ەنەەیە ٓەنیٖ ُەبەە دڵن ٓتٖ بڕیتاە بتذمی ٝ ُە چتٕٞٝ 

ڕی٘تتن بتتا دردر یاعتتتەز بیتتیەٝم ٝ صێضتتەد ڕۆبتت   ەەیتتٔە بتتذمی ًە یتتاەمی ً
 «ئەصپێٌە. عازردم ّ. ى.

دریٌتْ درٝر  ُێتذمًا ًە ئەٓتڕۆ بێتن »ُەٝ دیٞی ًاؿەزمًەط ٗٞٝصتی(ٞٝی; 
با  ٓإ. ٛەە ًاەێي بێن با ئتێٔە صتەەبەەزییە. ُەبەە ئێتٞم ختٞرەدٕ دەمٗت ت  

 «ئآادم دمًەیٖ! ّ. ى.
ٗاخِیتتذف ٗێتتٞ چتتاٝرٗن ەێتتي ٗتتا. ٛەصتت ن دمًتت د ئەّ ٗتتآەیە یەًێتتي ُەٝ 

ەیە ًە ُە دٝٝٓاٗگ ُە ٓەٝبەەمٝم ُە هاچن ئتا ٝم ٝ دمیتٛەٝێ نەٝمی زٗجی رٗ
ئتتتازردین ُتتتێ زمٝ  بٌتتتا  ٝ بیختتتاەە درٝی زمٓاٝمٗتتتذ ًتتت دٗەٝم. ئەٝ عتتت ە ًە 
ٗەیذمٛێغتتتو زٝٝەتتت  بڕیتتتاە بتتتذر ػەعتتتوەًاٗن ڕربتتت دٝٝی ٗەبتتتٞٝە ەەٗتتتاٗە  
ٓاصتتتِاۆای ٛەە ُە بیتتت  ٗەٓتتتابٞٝ ًە ًچێ٘تتتن ٝ ئتتتابڕٝٝی بە ەتتتا ٕ بتتت د بتتتٞٝ. 

ربت دٝٝ بەصتەە چتٞٝ بتٕٞٝە بە ّ ئێضت ا ُەنەڵ ژٗێٌتن ٓێت ددرە ػەعوەًاٗن ڕ
 ًەی٘تتٞبەی٘ن ئەٝی٘تتذرەرٗەی ٛەبتتٞٝ  ئەٝیتتظ بەە بەصتت ێٌن نەٝەم بتتٞٝ ُە صتتەە
ڕێتاًەیتتتذر. ئەنەە چتتتن ئی تتت  ُە  یەٕ ئەٝمٝم ٛتتتی  هەز ٝ ەتتتآەزەۆیییەى ُە 
ئاەردر ٗەبتٞٝ  بە ّ عتەەّ ٝ هەیتا ٗەیذمٛێغتو ەەًِیلتن ختای ُەنەڵ ئەٝ ژٗە 
یەًالین بٌتاەەٝم. ٗاخِیتذۆ" ُە ٛەٓت(ەە ژٗاٗتذر زۆە عتەەٖٓ ٝ بە هەیتا بتٞٝ  
ڕمٗتتتە ٛە ئەٝ عتتەەٓ٘ییەط بتتٞٝ بێتت ە ٛتتای ئەٝمی صتتەەٗجن ژٗتتإ بتتا  ی 
ختتتتای ڕرًێغتتتتێ ٝ نتتتتڕی ٛەٝمصتتتتیإ بتەعتتتتی٘ی ەٝم . دٝریتتتتیٖ نتتتت رٝی ئەٝ 
ٛاٝصتتەەی ٓاەعتتاڵێي بتتٞٝ ًە یِەٝیتتایەی ٓاەعتتاڵن بە خە   ٝمەن ە(تتٞٝ  بە 
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ین ٗاخِیتتتذۆ" ٝ ٛاٝڕێیتتتاٗن بە ٗتتتٞێ٘ەەی ئەٗجتتتٞٓەٗن خاٗەدرٗەًتتتإ یغتتتتی 
ٛەڵ( ێ دەربٞٝ. ئەٝ ژٗە بە ٛەزرە ٓەً  ٝ ٗاز ٝ ٗیٔ٘تاز ئەٝی خضت (ٞٝم درٝی 
ئەعون خایەٝم ٝ یتێٌەٝم زۆەیتإ ڕربٞرەدبتٞٝ. ئەنەەچتن ٗاخِیتذۆ" ك یتٞی 
ی ٓەً ٝكێڵەًتاٗن ئەٝی خٞرەدبتٞٝ  بە ّ ُەٝ ًتتاەەٝم ٓەصتەُەی زمٓاٝمٗتتذمًە

ٝمڕرصتتتتو نەڕربتتتتٞٝ  بە یێٞیضتتتت ن دمزرٗتتتتن یێٞمٗتتتتذین ختتتتای ُەنەڵ ژٗەًەی 
 ٓاەعاڵ بپضێ٘ێ.

خٞدر ٝ ڕرص إ ئەٝ ڕۆژم ٗآەیەًن ُە ٓاەعاڵن ٓێت دی ژٗەط بە دمصتو 
نەیغ (ٞٝ. ٗاخِیذۆ" ًاەێي ٓاە ٝ خەەن ٓاەعاڵن بەصەە یتاًەەن ٗتآەًەٝم 

بێە بە ّ ًاەێتي دی  ە صن ُێ ٗیغتو. ُەٝم دمە صتا ٗٛێ٘یتیەًەی ئاعتٌ ر بتٞٝ
ٗتتتآەًەی ٛەڵپچتتتڕی  دڵتتتن هەصتتتایەٝم. ٓاەعتتتاڵ درٝری ُێٌ دبتتتٞٝ ُە ًتتتاڕی 
ەتتای(ەەن ٗتتٞێ٘ەەرٗن یاەێزنتتادر بەعتتذرەی بٌتتا  ًە ٓتتاٗتن ٓەی یێٌتتذێ ٝ ُەٝ 
ًاڕمدر یغ تی ین ُتێ بٌتا ە ُەٝ ًتاڕمدر بڕیتاە بتٞٝ صتەباەم  بە بتاەٝدۆخن 

بڕیتتاەی ن ی٘تتگ بتتذمٕ  كێ ًتت دٕ ٝ باەٛێ٘تتإ ٝ تەەەتتن ڕێتاٝبتتإ بٌتتاڵ٘ەٝم ٝ 
 ئاصاییغە ئەٝ  اەم بڕیاەرٗە دژریەەین ٗٞێ٘ەەرٗن خایاەێزی ُێ دمًەٝەەٝم.

ٓاەعتتاڵ صتتەە بە  یەٗتتن ُی(تت رڵ بتتٞٝ ٝ ُە صتتەە ئەٝ بتتاٝمڕمط بتتٞٝ ًە بە 
ٛاًٝتتتتتتتاەین ٛتتتتتتتاٝبی رٗن صیاصتتتتتتتین ختتتتتتتای دمەتتتتتتتٞرٗێ ُە ٛەٓتتتتتتت(ەە ئەٝ 

ەٓەٝم صتەەی ًاٗەیەەمص ییەتذر ڕرٝمص ێ ًە ُە صەەدمٓن ئەٌُضاٗذەی صتێٛ
ٛەڵتتتتذربٞٝ. ئەٝ ُە ٛەٓتتتتٞٝ عتتتت ێٌذر ختتتتای بە ختتتتاٝمٕ بڕیتتتتاە دمزرٗتتتتن  بە ّ 

 صەباەم  بە ٛەصو ٝ صەەمڕۆین ئاعواٗەی ژٗەًەی ٛیچن ٗەدمزرٗن!
بەی٘ە ئاعتتواٗەًاٗیذر ُەبیتت   ٗاخِیتتذۆ" زۆە ًتتا  ٝ صتتاەن ەتتاڵن ُە ٓتتاٝمی ًەی٘تٞت

م ٝ خەەیٌتتت ٝ ٓاەعتتتاڵ بە ًتتتاەمًەی زرٗیتتٞت ٝربتتٞت ٝ. ٓتتتاٝمیەى یێتتتن  ن ٓەعتتتون بتتٞت
ٝ ەتتاًٞٝ ختتا بتتا دۆئێتَت ئآتتادم بٌتتا . ڕۆژێتتتي ًە ُەنەڵ ژٗەًەی  ەی ٛتتاٝێ ی بتٞت
 .ٝ ٕٝ بتتا باخێتتي  ُەنەڵ ژٗە ًێغتتە ٝ دمٓوڕمیتتإ ُتتێ یەیتتذر بٞٝبتٞت ٓاەعتتاڵ چٞٝبتٞت



  ةسآلنث
 

41 

ٝرٕ ڕۆیغتت (ٞٝ بتتا ئەٝ صتتەەی بتتاخەًە ٝ ٝصتت (ٞٝی ختتای بختتاەە  ژٗەط بە ٛەڵەدر
ٝری ئە م  ٗتتآەیەًن بتتا ٗێتٞت ٛەصتتێڵەًەٝم ٝ ختتای بخٌ٘ێ٘تتێ. ٛەعتتو ڕۆژ د ٝ ڕٝٝدٝر

ٝری ُێٌ د بتا ٛەٓیغتە خاعەٝیضت ییەًەیإ ُە بیت   ٛاٝصەەی ٓاەعاڵ ٗٞٝصن ٝ در
 ٝ ٝرٕ بٞت بەەێ ەٝم  چٌٞٗە ُە بەەژمٝمٗتذین ٛەەدًٝٝیتإ دریەە بە ّ ٛەەچتن چتاٝمڕ
ٝم ٓتتن بتتا ٗەٛتتاەەٝم. ٛاٝصتتەەی ٓاەعتتاڵ ٗە ُەٝ ڕۆژرٗەدر ٛتتاە(ٞٝ بتتا  ی ٝ ٗە بە 

ٝ. ٗاخِیتتذۆ" ُەّ  ٝ  بیضتت (ٞٝیەٝم ًە ُەّ یضتتاٗذٗن یێٞمٗتتذییەً ەط ڕرزی بٞٝبتٞت
ٝرڵە ئەنەەچتتن  ٝرییتتاٗەدر ژٗە ُەنەڵ ئەكضتتەەێٌن  ٝ ًٌِیتتإ ەێتتي ٛا ٗتتذٝٝم. ئەّ ٛە د
ٞر بٞٝ بەّ عێٞمیە ژٗە دمصت ن ُە ًتاڵ بٌتاەەٝم  ەٞٝعن ئێ مین ً دبٞٝ بە ّ بە ٛی

بە دمصتتو نەیغتت (ٞٝ  ٝ ُە دمصتت ن ڕزنتتاە بتتێ. ٗآەیەًیغتتن ُە  یەٕ نزیتت مًەیەٝم
ە بتتذر  ًە ەتتازم ٝمى بەعتتەٓاڵن دریٌتتن یێتتن  ٝ صتتەەێي ُەٝ ٓڵتٌت ٝری ُێٌ دبتٞت ًە در
مبەەێ. بە  ە بەڕێتٞت ّٝ بٌتتا  ًە چتتإ ًاەٝبتتاەی ئەٝ ٓڵتٌت ٝ  ەتتاًٞٝ بتتای ٓەػِتٞت بڕربتٞت
ەًە دٝٝ ڕێتتتای ٛەیە; یتتإ دمبتتێ دەێتت م بە  می دٗن ٓڵتٌت ٝری نزیتت مًەی  بەڕێتٞت بتتڕ

ٝم  یتإ دمبتێ بتا ن زیتاە  ُەٝ  صیاصەەن ئێضت ا بتذر  ًە ُە ًتاەن ژیتاٗن دریٌیتذر بٞت
ێ٘ێي بە  ٝمەزێتتتڕرٗە ٝمەنتتت ێ ًە ُە صتتتەە زمٝییەًتتتاٗن ًتتتاە دمًەٕ ٝ ُە ٛەە عتتٞت
ەٕ ٝ درٛتاەن زمٝییەًتاٗیظ  یێٞیض ن زرٗن ً ێٌاە بت ێ ەاًٞٝ خایتإ ًغت ًٞاڵ بٌت
ٝ ًە ٗتاەدٗن صتێ  ٝەدٗن ً دبٞت ٝری ُێ(ٞت زۆە زیاە  دمبتێ. نزیت مًەی ُە ًاەاییتذر در
ٛەزرە ڕۆب  ُە بەعن ئاؿا ٝمدەمٗگ ًەٝەٞٝم ٝ ڕٝٝٗتن ً دبتاٝم ًە  ٞٝەیاەمًتإ 
ا  ُە  ٝم بە عتتێٞمی كەەٓتتن صتٌت م  بتتایە ٗاچتتاە بتٞت هیضتت ەًاٗیإ ُە ًتتاەن خایتتذر ٗەدٝر
ٞردرەم بە زٝٝەتتتت یٖ ًتتتتا  ئەٝ هیضتتتت اٗە  دژی  ٞٝەیاەمًتتتتإ بەەز بٌتتتتاەەٝم ٝ ٛیتتتت

ٕ.ٝمەن ێ ٝ بەعن ئەەبا  بە یاص ەدر ب٘ێ ێ ە خزٓە  ەن هەزەمەن ٓەز
ٗتتآەًەی نزیتت  ُەنەڵ ئەٝمدر ًە عتتادی ً دبتتٞٝ ُە ٗتتاخن دڵتتیەٝم ئتتازرەی 
دمدر. ئەنەەچن ٛەص ن بە ؿٞەٝٝە دمًت د ًە ختاٝمٗن ٓڵٌێٌتن ئتاٝر بەەیتٖ ٝ 
یتتتتڕ درٛتتتتاەە  بە ّ ُە دڵەٝم ڕرزی ٗەبتتتتٞٝ. ٝمبیتتتت ی ٛتتتتاەەٝم ًە ئەٝ ًتتتتاەەی 
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ە عتاٗازییەٝم  یەٗت یتن خٞێ٘ذًاەی زرٌٗا بتٞٝ یەًێتي ُەٝ ًەصتاٗە بتٞٝ ًە ب
ٛاٝصتتتتتەٗتین »دمًتتتتت د. ئەّ بی ٓەٗتتتتتذم ُە ً ێ(تتتتتن  5٘ضتتتتتەەێُە ٛێ بێتتتتت   صپ

در بە ٝەدی عتت ۆۆەی ًتت دٝٝم ًە ػەدرڵەەتتن ًتتآە یەەن ُەنەڵ «ًتتآە یەەن
ٓڵٌتتتایەەین زمٝی بە ٛتتتی  عتتتێٞمیەى یەى ٗتتتان ێ ەٝم ٝ ئەّ كەُضتتتەكەیە ُەٝ 

صتەە ئەٝ ب٘ەٓتایە ٗٞٝصتن. صەەدمٓەدر ٝمٛا ًاەی ەێٌ د ًە ەێزی زرٌٗای ُە 
ڕٝرڵەەەٕ ٛەٓتتتتٞٝ عتتتت ێي ُە صتتتتەە ًتتتتاؿەز  تتتتٞرٕ ٝ دڵتتتتت م  بە ّ ُە ًتتتتاەن 
ً دمٝمدر  ًێٞێي ُە ًاصپ ٝ ەەنەەم ڕێتا  ُێ دمەەٖٗ. صەكا ٝ ڕرص ن ەاكن 
 ٝی ەێن نەیاٗذبٞٝ ًە زمٝی ٗابێ ب(ێ ە ًەەمصەی چەٝصتاٗذٗەٝمی ڕمػتیە  

ەی بە ٓیتت ر  یێتەیغتت (ٞٝ چتتإ ٝ ٝمەزێڕمًتتإە بە ّ ئێضتت ا ًە ٓڵٌێٌتتن زۆ
ڕرزی دمبٞٝ ُە دٝٝصەد ٛێٌ اە زمٝیٞزرەی ٓی رەتن چاٝیاعتن بٌتا ؟ ئتاٝرەە 
دڵت مًتتاٗن صتتەەدمٓن زرٌٗتتا ئی تت  ٛەصتت ن ٗەدمبزٝرٗتتذ. ئەّ زمٝیتتٞزرەم ەەٗیتتا 
ًەەمصتتتەی ب یتتتٞی ئەٝ بتتتٞٝ. ٗەیذمٝیضتتتو ب(ێتتت ە كەەٓتتتاٗ(ەەی دمٝڵە  ٝ بە 

ٗەیذمٝیضتتو دمصتتو ُە ژیتتاٗن یتتڕ  دمەٓتتاڵەیەًن ٓەٓتت ٓەژی ژیتتإ ڕربتتٞێ ێ.
ب یوٞبتتام ٝ ًەیتتق ٝ خاعتتن ٝ ئاصتتٞٝدمین ٛەڵتتت ێ. ئەٝ بی ٝبتتاٝمڕمی ُە 
ەتتتاكن  ٝی ٝ ًتتتتاەن زرٌٗتتتتادر ٛەی(تتتتٞٝ  ئاصەٝرەیغتتتتن ٗەٓتتتتابٞٝ. ئەٝ  تتتتاەم 
خاٗٞرٗتتتذٕ ٝ هضتتتەی ًەڵە ًەڵە ٝ ًتتتاەی صتتتەی  ٝ صتتتەٓەەمی ەتتتای(ەەن ئەٝ 

٘ضتەە" ٝ "ٛتاٗ ی ێبێت   صپصەەدمٓە بتٞٝ. ئەنەە ئەٝ ًتاەە ئەٗذێغتەًاٗن "ٛێ 
 تتتتاەج" هاٗؼیتتتتإ ً دبتتتتٞٝ ًە ٓڵٌیتتتتإ ُەنەڵ ػەدرڵەەتتتتن ًتتتتآە یەەن یەى 
ٗتتتان ێ ەٝم  ئەٓتتتڕۆ نزیتتت مًەی بتتتا بەٛتتت م ٝمەن ە٘تتتن زیتتتاە  ُە زمٝیتتتٞزرە ٝ 
دمصتتتت ڕمٗجن ڕمػیەەەًتتتتإ ئانتتتتادرەی دمًتتتت دمٝم. ُەنەڵ ئەٝمدر خەٝٗەًتتتتاٗن 

 زرەی دمدر.ڕرب دٝٝی بەبا چٞٝبٞٝ  ٛەص ێٌن ەاڵ ٝ ٗادیاە ئا

                                                           

( ًە ئەٗذێغتەی ڕێلآختٞرەی 2:14ت 2931 اٗن  بی ٓەٗذی ًآەڵ٘اصن ب ی H.spenser ت 6 
 ٛەبٞٝ.
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 چوار

 

ٗاخِیتتذۆ" هتتاٝمیەًن ختتٞرەدمٝم ٝ ٛەصتت ا بچێتتو بتتا ژٝٝەی ًتتاەمًەی 
ەتتتتتاًٞٝ ٝم ٓتتتتتن ٗتتتتتآەی عتتتتتازردم ٓیضتتتتتن ب٘ٞٝصتتتتتێ ەٝم ٝ  تتتتتاەێٌن ەتتتتت  
باٗتٛێغتتت ٘آەًەی دردنتتتا بختتتٞێ٘ێ ەٝم. ژٝٝەی ًتتتاەمًەی دیتتتٞرە بە دیتتتٞرەی 
 ًتتتتاەنەی ٝێتتتت٘ە نەەیتتتتیەًەی بتتتتٞٝ. ُەّ ًتتتتاەنەیەدر چەٗتتتتذ ٝێتتتت٘ە ٝ ەتتتتابڵا بە
دیٞرەمًتتتتاٗەٝم ٛەڵٞرصتتتت ر بتتتتٕٞٝ ٝ ەتتتتابڵایەًن ٗیتتتتٞمچڵیظ ٛێغتتتت ا ُە صتتتتەە 
صتتێپەًەًە بتتٞٝ ًە دٝٝ صتتاڵن ًتتاە ُە صتتەە ً دبتتٞٝ. ٛەە ًاەێتتي دمصتت ن بە 
ًاەێٌن ٗٞێ دمً د  دڵ٘یا بٞٝ ًە زۆە زٝٝ عاًاەێي دمختٞڵوێ٘ێ  بە ّ دٝری 

ٗەەدر چەٗذ ڕۆژ بێ ەٞرٗاین خای بتا دمەدمًەٝ . ئەٝ درٓتاٝییە ُە بتٞرەی ٛتٞ
زۆەی ئازرە دمدر. ٝێذمچٞٝ یێن ٝربتێ ڕۆهتن ٗاصتٌن ٝ ٛتٞٗەەی یتڕ بەٛت می 

 ُە ٛی  چٞرەچێٞمیەًذر ٗانٞٗجێ.
هەٝ  صتتتتاڵ ُەٓەٝبەە بەٝ ٛیتتتتٞریە ٝرزی ُە خزٓەەتتتتن ئەەەەط ٛێ٘تتتتا ًە 
بەٛتت می ٛتتٞٗەەین ختتای ەتتتاهن بٌتتاەەٝم. ٓتتاٝمیەى ُە ُتتٞٝەٌەی خەیتتتا ٝین 

ٛەٓتٞٝ چەعت٘ە ًەصتپێٌن بە ٝم  ٛٞٗەەمٝم چاٝی ُە ٛەٓٞٝ عت ێي دمًت د ٝ
صٞٝى ٝ بێ ٗ   بٞٝ  بە ّ ئێض ا بتای دمەًەٝە(تٞٝ ًە ەٞٝعتن چ ٛەڵەیەى 
بٞٝم. ٛەە ًاەێي یێن دمٗایە ًاەنەی ٛٞٗەەمًەی دڵتن دمنیت ر. ئەٝڕۆژمط بە 
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دڵ ەٗتتتن ٝ بتتێ ەتتاهەەییەم چتتٞٝم ٗێتتٞ ًتتاەنەًە ٝ بەبتتێ ئەٝمی ُەٝێ ڕرٝمصتت ێ 
نەٝەم ٝ دڵلەەێتتتتتتح بتتتتتتٞٝ  ُە بتتتتتتاەی نەڕریەٝم بتتتتتتا ژٝٝەی ًتتتتتتاەمًەی ًە 

 ڕرزرٝمییغەٝم ٛی  ًەًٓٞٞٝڕییەًن ٗەبٞٝ.
دمەٛێ٘تا. بتای « ًتاەم خێ رًتإ»باٗتٛێغ ٘آەًەی دردنای ُە چۀًە ەی 

دمەًەٝ  دمبتتێ صتتەػا  دمی بەیتتاٗن ُەٝێ ئآتتادم بتتێ. دڵتتن ئاصتتٞٝدم بتتٞٝ. 
درٗیغتتو ًە ٗتتآەیەى بتتا عتتازردم ٓیضتتن ب٘ٞٝصتتێ ٝ صپاصتتن ُتتێ بٌتتا  بتتا 

ٛێغ ٘ەًە  بە ّ ٛەەچن دمی٘ٞٝصن بە دڵن ٗەبتٞٝ. ُە یێغتذر ٗتآەًەی یتڕ باٗت
خاعەٝیض ن ٗٞٝصتن. یێتن بتاط ٗەبتٞٝ. دڕرٗتذی  ٗتآەیەًن دیتٌەی ٗٞٝصتن  
زۆە ٝعتتي ٝ كەەٓتتن بتتٞٝ  ئەٝمعتتن بە دڵ ٗەبتتٞٝ. هتتآٌن بە زمٗتتتەًەدر ٗتتا. 
خزٓەەٌاەێتتي بە بەەٛەڵ(ێتت٘ەی خاڵەٓێغتتی٘ەٝم ٛتتاەە ژٝٝەێ  ڕیغتتن بە باعتتن 

 یل یلە دربٞٝ  ُەعضاؽ ٝ  یذدی دیاە بٞٝ.ە
 ت ڕرصپێ م كەی ٞٝٗێي بێٖ٘.

 ت بە چاٝرٕ نەٝەمّ.
ەٝم صتپاس ُە عتازردم  ت بە خزٓەەٌاەًەی ب٘ەٓاڵەی ناەچاًیٖ بڵتێ ُە زٓتاٗن ٓ٘ت

.ٕ ٝٝر بٞٝ  خاّ دمًەیەٗٔە ٓاڵیا  ٓیضن بٌا  ٝ یێن ڕربتەێی٘ێ ًە ًاەمًەّ ەە
 ت بە چاٝرٕ هەزەمەن ٓەزٕ!

یێتتن ٝربتتٞٝ ًتتاەێٌن باعتتن ٗەًتت دٝٝم  بە ّ چیتتن یتتێ دمًتت ر؟  ٗاخِیتتذۆ"
ەاهەەن ٗٞٝصی٘ن ٗە بٞٝ! ُەٝمط زیتاە  دمەكەەتن ٗەبتٞٝ. ُە ٓتاڵێ ٛتاەە دمەێ  
كەی ٞٝٗێي ُە بەە دمەنتا چتاٝمڕٝرٗن بتٞٝ. كەی تٞٝٗەٝرٗەًەی دمٗاصتن. ٛەەًە 
ە ئەصپەًإ ٝمڕێٌەەٖ  كەی تٞٝٗەٝرٕ ئتاٝڕێٌن دریەٝم ٝ ُەنەڵ ئەٝمی چتاٝی ُ

 تاٗو ٗاخِیذۆ" ً د  زمەدمیەًن ن  ;
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ت هەزەمەن ٓەزٕ! دۆیغەٝ ًاەێي نەیغ ٔە بەە دمەنتای ٓتاڵن ناەچتاًیٖ  
ەتتازم ەەعتت یل إ ُەٝێ ڕۆیغتت (ٞٝ. دمەنتتاٝرٗەتە نتتٞەن هەزەمەتتن ٓەزٕ ەتتازم 

 ەەع یلن ڕۆیغ ٞٝم.
ەەٗتتتتاٗە  ػەڕمبتتتتاٗە چییەًتتتتاٗیظ ئانایتتتتإ ُە »ٗاخِیتتتتذۆ" بە ختتتتای نتتتٞت ; 

ٓاڵن ناەچاًیٖ ٛەیە. چ(ٌەّ؟ یاٗن دمبتێ ُەنەڵ عتازردم ٓیضتن ٛاەٞچای ٖٓ با 
ٝ. ی صتیاەم بتێ ٝم ٓەًتاٗن ەەٗیتا یەًێتي ٝ « زمٓاٝمٗذ بٌەّ؟ ٛی  ٝم ٓێٌتن ٗەبٞت

ٝ; یەًچتتتاٝ دمبتتتاٝم.  ٕٝە ٛاٝصتتتەەنێ ی بتتتا ئەٝ هتتتازرٗجێٌین ٛەبتتٞت دٝٝرٕ ٗەبتتٞت
ەمٝ بەەٗآەی باًا  ٝ عەٝ ٝ ڕۆژًاٗن خای دردمٗتا ٝ ژیتاٗن ٛتاٝبەط ئەٝی بە

ئاًاە ٝ ً دمٝمی باط دمبت د. ُە ٛەٓٞٝعتن ن ٗییت ت  هەزی دمًت د ب(ێت ە بتاٝى 
ٝ ییتتاٝم ڕمبەٗەًتتإ ُەٝم  ٝ ژیتتاٗن ٓاٗتتایەًن ەتتازم ُە ختتا بتتت ێ  بە ّ ٝمى ٛەٓتٞت
دمە صتتا ئتتازردییەًەی ُە دمصتتو بتتذر  ٝ ٛەٝصتتاەی ًاەٝباەمًتتاٗن ختتای بتتذرەە 

ٝٗەٝمەێٌن یت ٝ ٝ دمصت ن ژٗێتتي. ژٕ ٛێغت ا بە ی ئەٝمٝم بتٞت ڕ ُە ڕرز ٝ ٗٛێ٘تتن بتٞت
 ەٞٝعن دەدۆٗتن ٝ یەعًٞاٝین دمً د.

ی ٗضضن خاعەٝیضت ن ًە ٗتاٝی ٓتاەی ٝ بە ٓیضتن بە ٗتاٝ باٗتگ بتٞٝ  ُە 
ەتتتتاەمٓەی عتتتتازردمًإ بتتتتٞٝ. ًە عٔٞٗەعتتتتْ ٝ هضتتتتە ًتتتت دٕ ٝ یێٌەٗتتتتیٖ ٝ 
خٞڵوٞخٞٝی ٝمى عازردمًإ دمچٞٝ; بە باعتن ُە ٗاخِیتذۆ" ەتێ دمنەیتن ٝ 

یتذۆ" ٝەە ٝ ڕمك تاەی ئەٝی بە دڵ بتٞٝ ٝ یەصت٘ن دمدر. ڕێزی با دردمٗا. ٗاخِ
ەەٗیا ٗیتەەرٗتن ئەٝ ئەٝمبتٞٝ ًە عتاًچن بیضتو ٝ هەٝ  صتا ٕ ُەٝرٗەیە بەە 
ُە ئەٝ دڵن بە ییاٝێٌن دیٌەٝم بٞٝبێ. ؿی مەن ییتاٝرٗەی ڕێتتای یتێ ٗەدمدر ًە 
ٛاٝصتەەمًەی ًەصتتێٌن دیتتٌەی ختاط بتتٞێ. یتتاٗن باعت   ٗەبتتٞٝ ًچێٌتتن ًەّ 

ٛاصتتەەی ٛەڵ( ێتت ێ  بتتا ئەٝمی ُە ڕربتت دٝٝی ژیتتاٗن دڵ٘یتتا بتتێ؟  ەەٓەٗ تت  بتتا
ٛاًاەی ڕرزی ٝ دژٝرز یتێٌەٝم یەًضتإ بتٕٞٝ ٝ درٗٞٝیتإ یتێٌەٝم ٗەدمًتٞ . 
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بٞەیتتتتذرٗن ٝمبی ٛتتتتاەەٝم ٝ یێٌەٗتتتتن.  6ٗاخِیتتتتذۆ" چی ۆًتتتتن نٞێتتتتذەێ مًەی
 ٗەیذمزرٗن چ(ٌاە زمٓاٝمٗذ بٌا  یإ ٗەیٌا ؟ بڕیاەدرٕ ٛەەٝر ئاصإ ٗەبٞٝ.

ی دمصۀُاٗذ ًە ٛەەا ئەٝ ًاەەی ٓاەیا ۆاصیِیک٘ا ٛاٝصتەەی ٓاەعتاڵ بەخا
ٝم ٓتتتن ٗەدرەەٝم ٝ بە عتتتێٞمی كەەٓتتتن یێٞمٗتتتذین ُەنەڵ ٗەیضتتتێ٘ێ  ٗتتتابێ ُە 
زمٓاٝمٗذ ً دٕ یەُە بٌا. بەەژمٝمٗذین ُەٝمدر دمدی ًە  تاەێ دمصتو ڕرنت ێ 

 ێ!ٝ ئەٓڕۆ ٝ ص(ەی٘ێ بٌا  ٝ دمٝەٝبەەییەًاٗن چاٝمڕٝرٕ ٝ ٛیٞردرە ڕرن 
كتتتاەٞٝٗەًە بە ەتتتایەی  یتتت مٝم  بە بتتتێ ەەهًٞتتتٞ  بەصتتتەە صەٗتلەەۆعتتتن 
عەهآذر دمڕۆیغو ٝ ٛی  ًەس ٗەیذمزرٗن ٓێغتٌن ٗاخِیتذۆ" چیتن ەێتذریە ٝ 
بیتت  ُە چتتن دمًتتاەەٝم. ًاەێتتي نەیغتت ە بەە بی٘تتای ختتاٗەی درد  بیتت ی ػەعتتن ٝ 

مەیتذر ئێض ا تاەن ًتاەێٌن  یتذدەی م! دمبتێ ُە ُێت ٗەی درٝ»زمٓاٝمٗذی ٝم ٗا. 
ُە ڕٝٝی ٝیتتتت درٗەٝم بیتتتت ٝڕری ختتتتاّ دمەبتتتتڕّ. یێٔتتتتٞریە ئەٓتتتتڕۆ ُە دردنتتتتا 

ُە كەەیتتتتٞٝٗەًە دربەزی ٝ « ڕٝٝدرٝێٌتتتتن صتتتتەی  ٝ صتتتتەەٗ  ڕرًتتتتێظ دمبیتتتتْ٘.
 ڕۆیغو با ٗێٞ بی٘ای خاٗەی دردنا.

 

                                                           

بی ٓەٗتتذی كەڕمٗضتتن صتتەدمی چتتٞرەدمٛەّ. بتتا ٗٞرٗتتذی دٝٝدڵیتتن كەُضتتەكن   Buridan ت 7
ًەەێتتي بتتا ٗٔتتٞٝٗە دێ٘ێتت ەٝم ًە بەیەى ڕردم ب صتتن ٝ ەی٘تتٞٝم. صتتەەڵێي ئتتاٝ ٝ ەتتٞٝەمًەیەى 

 ( ێ ێ ٝ با ًاّ   بڕٝر!  ای ُە یەى ًاەذر ُە دٝٝ  ٝم با دردمٗێٖ ٗازرٗێ ًآیإ ٛەڵ
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 پێنج

 
ًاەێي ٗاخِیذۆ" چٞٝم ٗێٞ بی٘ای خاٗەی دردنتاٝم  در ٗەًتإ یتڕ بتٕٞٝ ُە 

یێغتخزٓە  ٝ كەەٓتاٗ(ەەرٗن ختاٗەی درد  ٛەە ًتاّ بە خەڵي ٝ  ٔەی دمٛتا . 
باٝمعێي كایَ ٝ یەەٝمٗذم ٝ هًْٞ ٝ ٗآەی ئیذرەییەٝم  دمٛتاەٖ ٝ دمچتٕٞٝ. 
ەاهٔێتتتتي بە یەُە ٝ ٛەڵەدرٝرٕ ٝ ٛێ٘تتتتذێ ًەصتتتتیظ ەاهەەیتتتتإ ٗەبتتتتٞٝ ٛەٗتتتتتاٝ 
ٛەڵێ٘تتت٘ەٝم ٝ  هیتتتإ ُە ػەەزی دمخغتتتاٗذ. یتتتاەێزمە ٝ دردیتتت س ٝ دردیتتتاە ٝ 

ٛەەًاّ ُە صٞٝچ ٝ هاژب٘ێي خایإ خاكاڵٗتذبٞٝ. دردیتاەرٕ ٝ ًاەڕێٌخەەمًإ 
صتت ەٌٓاەرٕ  بتتێ ەتتاٝرٕ ٝ ەاٝرٗ(تتاەرٕ عتتإ بە عتتاٗن یەى دمڕۆیغتت ٖ یتتإ ُە 
صتتتتتتتتەە ًٞەصتتتتتتتتییەًإ چتتتتتتتتاٝمڕٝرٕ درٗیغتتتتتتتت (ٕٞٝ. ٗاخِیتتتتتتتتذۆ" ژٝٝەی 

 دردناییٌ دٗەًەی ُە یێغخزٓەەێي ی صن.
 تت چ دردنایەى؟ یاصاین یإ ەاٝرٗەتإ؟

 ەی درٝمەی درّ.تت ٖٓ ُە ُێ ٗ
تت ًەٝریە دمبێ بچن با دردنای ەاٝرٗەًإ... بە دمصت ە ڕرصت ذر بتڕۆ  یاعتإ 

 بای دمٝم با  ی چەک  دمەنای دٝٝٛەّ.
ُەبەە دمەنتتاًە دٝٝ ًەس ُە ئەٗتتذرٓاٗن ُێتت ٗەی درٝمەی ڕرٝمصتت ا بتتٕٞٝ. 
یەًێتتتي ُەٝرٕ بازمەنتتتاٗێٌن ًەڵەنە  ٝ ڕٝٝختتتاط ٝ هەڵەٝ بتتتٞٝ. دیتتتاە بتتتٞٝ 

ٝیڕی ٗإ ٝ ٓەعڕٝٝ  خٞرەدٝٝم ٝ عاد ٝ ًەیلخاعە. دٝٝٛەٓتن بەیاٗن ەێ 
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 تتتُٞٝەًە بتتتٞٝ ٝ هیضتتتابذرەی بازمەنتتتاٗییەى. خەەیتتتي بتتتٕٞٝ باصتتتن ٗ ختتتن 
خٞەییتتإ دمًتت د. ًاەێتتي بازمەنتتاٗن ٓەعتت مف ختتاط بتتای دمەًەٝ  تتتاٗ ن 

 ئەٗذرٓن ُێ ٗەی درٝمەییە  بە دمص ن ٗەەّ ٝ ناع ٘ن دمص ن ئەٝی نٞعن.
ٖ بە بی٘ی٘تو! ٝردیتاەم ەەٗیتا ئتێٔە ٗیتیٖ ًەٝەتٞٝی٘ە ٗێتٞ تت بەخێت  بێتن  عتادی

ئتتتاٝەمٝم. ٓ٘تتتیظ بچتتتًٞٝن ئێتتتٞم باًالعتتتاۆن بازەنتتتاْٗ ٝ ئەٗتتتذرٓن یەًێ یتتتن 
 خاٝمٌٗاەرٕ. ەٌایە ئێٞمط ٗاٝی بە ڕێزەإ بلەەٕٓٞٝ.

 ٗەی درٝمەی. ُێتدٝری ئەٝ ٗاصیاەییە  ٛەەصێٌیإ یتێٌەٝم چتٞٝٗە ژٝٝەی 
یإ ٛتاە(ٕٞٝ.  تتە ُە یەًیتإ ًە  ِتٞبەەنن  ٗەی درٝمەی ٛەُٓٞٝێئەٗذرٓاٗن 

صتتتەەبازین ُەبەەً دبتتتٞٝ  ئەٝرٗتتتن دیتتتٌە ٛەٓٞٝیتتتإ  ِتتتٞبەەًن ئاصتتتاییإ 
ُەبەەدربتتٞٝ  ٛێ٘یتتذێٌیإ دڵەدٝری ًتتاە ٝ ًەصتتپەًەیإ بتتٕٞٝ  ٛێ٘ذێٌیغتتیإ بە 

بتتتا بە عتتتذرەیٌ دٕ ُە بی ٝڕردمەبڕی٘ێٌتتتن ئتتتاٝر ن ٗیتتتگ  دڵ یێیتتتإ خاعتتت(ٞٝ
یإ ًە یەً  یإ دمٗاصن  یێٌەٝم صەەی هضتەیإ باٗتێغ ٖ ً رٕٝ. چەٗذ ًەص

ً دباٝم. باصن بەٛاەی زٝٝ ڕمس ٝ باەٝدۆخن ًەصپًٞاەی خایتإ دمًت د. 
ٗاخِیتتذۆ" چتتاٝمڕٝرٕ بتتٞٝ ٛەٓٞٝیتتإ ُە دمٝەی ئەٝ ًتتاب(٘ەٝم ٝ ڕێتتزی بتتا 
درٗتتتێٖ. ختتتای ُەٝرٗتتتن دیتتتٌە بە زیتتتاە  دمزرٗتتتن ٝ یێتتتن ٝربتتتٞٝ بتتتا ٛەٓتتتٞٝرٕ 

ەڵ ًەصتتتتایەەییەًن بتتتتا ی ٝمى ئەٝ ٛەصتتتت ٖ ٝ عتتتتاٗازییەًن نەٝەمیە ًە ُەن
درٗیغٖ. بە ّ ئەنەە ًەصتێي ُێتن بپ صتی(ایە بتاچن ختا  ُە خەڵتي بە زیتاە  
دمزرٗتتن  ٝم ٓێٌتتن ئەٝەتتای ٗەبتتٞٝ ئەٝ هەٗتتاػەەە بە بەەرٗتت(ەەمًەی بێ٘تتێ. ُە 
ەەٝرٝی ٓتتاٝمی ەەٓەٗیتتذر ًتتاەێٌن بەەچتتاٝی ئەٗجتتاّ ٗەدربتتٞٝە ەەٗیتتا عتتاٗازی 

ٗن زۆە بە باعتتتن بە زٓتتتاٗن كەڕمٗضتتتن ٝ ئی٘تِیتتتزی ٝ ئەٝم بتتتٞٝ ًە دمی تتتٞر
ئەڵٔتتاٗن هضتتە بٌتتا .  ِتتٞبەە  ٝ بای٘(تتا  ٝ هایچەًتتاٗن صتتەە هتتاُن بتتاط ٝ 
ن رٗ(تتاین بتتٕٞٝ. بتتایە یێتتن ٝربتتٞٝ ٛەە ئەٝ عتت اٗە بتتا  یتتاٝرزین ئەٝ بەصتتٖ ٝ 
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ئەنەە بە ئاصتت ەّ بیزرٗی(تتایە ًەصتتێي دمیتتٛەٝێ ًەصتتایەەن بەەزی ئەٝ بە ًەّ 
 ٛەڵذمچٞٝ. بزرٗێ  ُە ڕێٞم

ُەٝ ەاهٔەدر ەەٗیا ًەصێي ئەٝی دمٗاصنە ًە ٗتاٝی یی ێت  ن رصتیٔاۆی  یتإ 
ع ێیەًن ُەٝ عێٞمیە بٞٝ. هەەتیظ ئەٝ ییتاٝمی بە عتیاٝی ئەٝم ٗەزرٗی(تٞٝ ًە 
ٗاٝمًەی كێ  بتێ. ئەٝ چەٗتذ صتاڵ ُەٓەٝبەە ٓآاصت ای خٞعتٌەزرًاٗن تاٗتو 

ٝمەزط ٓآاصت ا بتٞٝ.  ٗاخِیذۆ" بٞٝم ٝ ئێض ا ُە هٞەابختاٗەی دٝرٗاٝمٗتذین
ن رصیٔاۆی  ًە بە یێن خٞٝختذم ُەنەڵ ٛەٓتٞٝ ًەس خآتاٗە هضتەی دمًت د  

 ًاەێي چاٝی بە ٗاخِیذۆ" تەٝ   ٛا  با ی.
تتت دیٔتتاٗە  بەخێتت   یتتاٗن ئەٝم ەتتای؟ ًەٝریە ەتتاط ًٌِتتو بە ەەڵەٝم بتتٞٝمە 

 بەڕرص ن چاى یێٞم بٞٝیٖ.
 تاٗو ٗاخِیذۆ" ن ژ بٞٝ.

  اەێي ئەەًە! ن رصیٔاۆی  دری ُە هاهای یێٌەٗیٖ. ت ن ی٘گ ٗییەە ئەٓە خای
هضتتە هتتاڕم! ب صتتییەەن ٝ بتتێ خەٝیتتو ٗەًێغتتاٝم ًە  تتت ئەەى! ئەەى! ئەٝ
 ئەەًو ُە بی  بچێ ەٝم!

ٝر یێتتتذمًەٗن ٝ ٗاخِیتتذۆ" ٗەیذمٝیضتتتو ُەٝم زیتتاە  دمّ ب٘ێتتت ە  ن رصتتیاۆی  ٛەە
ی ییتتتاٝێٌن دمٓتتتن ٝ ُێتتتن دٝٝە ًەٝەەٝم. چەٗتتتذ ًەس ُە ٗتتتذرٓاٗن ُێتتت ٗەًە ُە دمٝە

ڕٝەی٘ێٌن ەتتای(ەەەٝم باصتتن  ٝٗەٝم ٝ ئەٝیتتظ بە نتٞت ٝ بتٞت ًەڵەنە  ٝ ەەڕیتتاط ًتتا بتٞت
ٝ ُە دردنتتا ُێتتن بٌتتاڵ٘ەٝم.  ٝەدمًتتاەین یەەٝمٗتتذمیەًن دمًتت د ًە ئەٝ ڕۆژم بڕیتتاە بتٞت
ٝمى هتتازییەًن ًتتاەرٓە یتتإ یتتاەێزمەێٌن عتتاەمزر هضتتەی دمًتت د. دمەتتٞت  ئەٝ ەەٗیتتا 

م ئانادرەم. ئەٝ رٗن دیٌە ٗەیتإ دمزرٗتن ئەٝ ڕۆژم چ ًەصتاٗێي ُە ًەصێٌە ُەٝ ڕٝٝدٝر
ٝرٕ دەمٗت تت   ٖ. ٗاخِیتتذۆ" ئەنەە چتتن ُە ٛەٓتٞت صتتەە ًٞەصتتین ەتتآە  دردمٗیغتت
مصت ێ ٛەەتا درٗیغت ٘ن دردنتا دمصتو یێتذمًاە  ٛاە(ٞٝ  دیضإ ٗاچاە بٞٝ ٓتاٝمیەى ڕٝر

.ٝ  چٌٞٗە یەًێي ُە هازییەًاٗن دردنا ٗەٛاە(ٞ
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 شەش

 
 (ٞٝم دردنتا. یێتاٝێٌن ًەڵەنە  ٝ هەڵەٝ ٝ صەەۆًن دردنتا زۆە زٝٝ نەیغت

 ڕٝٝٓەەتتن ٓاعتتٞب ٗجن بتتٞٝ. ئەنەەچتتن ژٗتتن ٛەبتتٞٝ بە ّ دڵتت ەڕ ٝ  ٓتتٞٝی
ەا ز بٞٝ  ژٗەًەعن ُە ختای دڵ ەڕەت ە ٛەەدًٝٝیتإ ئانایتإ ُە ًتاەی یەً ت  
بتتتٞٝ بە ّ ڕێتایتتتإ ُە یەً تتت  ٗەدمنتتت  . بەیتتتاٗین ئەٝ ڕۆژم  تتتٞرٗە ژٗێٌتتتن 

بەەمٝ ی  زبتاە  دمڕۆیغت ْ ٝ ُێت م  ّ در  ُە »ٝ; صٞێضن یەیآن با ٗتاەدبٞ
ئەّ « ًاە ٓێ  صێ ٛەەا عەعن دٝرٗیٞمڕۆ ُە ٛٞەێَ ئی اُیا چاٝمڕٝرٗتو دمبتْ.

ژٗە ًالەر یەەص اەی صٞیضن بٞٝ. ًە ٛتاٝی٘ن صتاڵن ڕربت دٝٝی ُەنەڵ ئەٝرٕ 
ڕربٞرەدبتتٞٝ. ئێضتت اط صتتەەۆًن دردنتتا ُە بیتت ی ئەٝمدربتتٞٝ ئەٓتتڕۆ زٝٝەتت  بتتا 

ردنتتا دمصتت (ەتاە بێتتو ٝ بە یەُە ەەٝرٝی بٌتتا   بتتا ئەٝمی ُە ًتتاەن درٗیغتت ٘ن د
خەٗیتتتتتیە ٝ ئەعتتتتتوە  خایتتتتتذر بتتتتتتاەە  ی ئەٝ عتتتتتەٗتەژٗە ٓێٛ مبتتتتتإ ٝ هتتتتت 
 نەەٓٞنٞڕمًەی ٛاٝی٘ن ڕرب دٝٝ صەە ُە ٗٞێ ب یێ٘ێ ەٝم.

صتتەەۆًن دردنتتا بە یێتتن ختتذمی ٛەٓتتٞٝ ڕۆژێٌتتن  دمەنتتای ژٝٝەمًەی ُە 
ُە چەًتتٔە ەی ٓێتتزمًەی دمەٛێ٘تتا بتتٞٝ ٝ ٗێتتٞمٝم درخضتت (ٞٝ ٝ دمٓ(ێِەًتتاٗن 

بەبتتێ ڕرٝمصتت إ دمصتت ن ً دبتتٞٝ بە ٝمەزط. بیضتتو  تتاە بتتا صتتەەێ  بیضتتو 
 اە با خٞرەێ  یاعإ صێ  تاە درٗیغتو ٝ ٛەصت ایەٝم. ُە صتەە ئەٝ بتاٝمڕم 
بتتتٞٝ ًە ٛتتتی  عتتت ێي بەهەد هەٓتتتآن ئتتتاٝ ٝ ٝمەزط بتتتا ُەبتتتاەین ئەٗتتتذرّ ٝ 
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مٓ(ێِەًتتاٗەٝم بە ەٞٗتتذی بە دمٝەی ُەعضتتاؿن بەهتتازرٗ  ٗیتتیە. چەٗتتذ  تتاە بە د
خایتتذر ٛەڵضتتٞٝڕر. ًەصتتێي ُە دمەنتتای در ٝ بەیەُە دمٓ(ێِەًتتاٗن خضتت ەٝم ٗێتتٞ 

 چۀًە ەًە ٝ دمەناًەی ً دمٝم.
 تت ب(ٞٝەم  ەٗابن صەەۆى!

یەًێي ُە هازییەًإ بٞٝ. ٝەدیِە ٝ چاٝیٌِە ُە چاٝە ًتاە ٓێ ێٌن ئتاڵ ٞٝٗن 
 ٗٞرٗذ.ُە دمص ذر بٞٝ  ئاڵەەن ٝ بێ ەاهەەن دم

 تت ٓاەکێ ٗیٌی ی  دیضإ ٝمدەمٗگ ًەٝەٞٝم؟
 تت ئەٝم ٛەە ًاەی ئەٓڕۆی ٗییە. ٛەەا ًاەاین ەەٓەٗن ٛەەٝر دمبێ.

 هازی بە ەٞٝڕمین درٗیغو ٝ هٞەٞٝی  تەەمًەی دمەٛێ٘ا.
 تت بەڵێ  ەٗابن صەەۆى  ٝمدەمٗگ دمًەٝێ ٝ خە اڵەەیظ ٗاًێغێ.

ین ئەٝ ڕۆژم ُەنەڵ ژٗەًەی هازی بە ڕٝرڵە  ییاٝێٌن ڕێٌٞیێي بتٞٝ. بەیتاٗ
ًێغەیإ ُێ یەیذر بٞٝبٞٝ. ژٗەًەی ٛەە صەەمەای ٓاٗگ ٓٞٝچەًەی عتی٘خاە 

ئەٓتتڕۆ ٝ عتتەٝێ چتتاٝی بە كتت رٝێٖ ٝ »ً دبتتٞٝ ٝ ٛەڕمعەعتتن ً دبتتٞٝ ًە 
بەڵتتێ! ٛەە ئەٝمیە ئاًتتآن »ئەٝیتتظ ُە ٝ ٓتتذر نٞڕرٗتتذبٞٝی; « عتتێٞ ٗتتاًەٝێ!

ئێضتتت اط ًە صتتتەەۆًن !« ەەٓەٗێتتتي ئتتتاەمم ڕعتتت ٖ ٝ ژیتتتاٗن عتتتەەركەۀەٗذرٗە
دردنای ُە ٛەٓ(ەە خایذر دمدی ًە ُەط صاؽ ٝ ڕٝٝخاط  دمص ە صپیٞصتاڵ 
ٝ ٗەەٓەًاٗن ُە صەە ٓێزمًە درٗتاٝم  درختن ُتێ دمٛتا . ُە دڵتن خایتذر نتٞەن; 

ئەەێ! ئەّ ییاٝم ٛەٓیغە عاد ٝ دڵخاعە  ٓ٘یظ بەەدمٝرّ دمبێ در  ٝ دیتن »
 «ُە دڵٔذر بێ ٝ زٝٝخاٝی ڕمط ٛەڵێْ٘!

صتتیاەی دردنتتا ٛتتاەە ژٝٝەێ ٝ یەەٝمٗتتذمی ئەٝ ڕۆژمی ُە صتتەە ٓێتتزی ٗٞٝ
 صەەۆى درٗا. صەەۆى  تەەمیەًن درنی صاٗذ.

تتتتت صتتتپاس. بە بتتتڕٝری ئێتتتٞم ًە یەەٝمٗتتتذمًەەإ خٞێ٘تتتذۆەەٝم ٓەبەصتتت ن 
 صەەمًن چییە؟
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 تت بەبڕٝری ٖٓ دمەٓاٗذرٝ ً دٕ بە ٓەبەص ن ًٞع ٖ دمصپێٌێٌن باعە.
ئەنەە بەّ عتتتتێٞمیە بتتتتڕٝرەە یێغتتتتێ صتتتتەەۆًن دردنتتتتا بیتتتت ی ًتتتت دمٝم  

درٗیغ ٘ەًە بەە ُە ًاە ٓێ  چٞرە ًاەاین یێ دێ ٝ ُە ًاەن خایتذر دمنتاەە  ی 
 ًالەری  ٞرٕ ٝ ٗازمٗیٖ.

 تت بەڵێ. ئاٝر باع  م. خەبەەەإ ُە ٓاەکن ٗیٌی ی  ٛەیە؟
 تت ٛێغ ا ٛی  ٛەٝرڵێٌٔإ یێ ٗەنەیغ ٞٝم!

 تت بێ ێٞم ٛاەٞٝم؟
 ُێ میە.تت بەڵێ  ئاؿای بێ ێٞم 

تت ُە زٓاٗن ٓ٘ەٝم بە بێ ێٞم بڵێٖ بە باس ٝ ُێٌتاڵی٘ەٝم ُە صتەە دمەٓاٗتذرٝ 
 ً دٕ دمصو یێذمًەیٖ.

بێ ێتتٞم دردٝمەی ُێٌتتاڵی٘ەٝم بتتٞٝ ٝ دمبتتٞٝ بەەنتت ی ُە صتتٌا ٗآەًە بٌتتا. 
ٗٞٝصیاە ًاەێي ُە ژٝٝەی صەەۆى ٛاەە دمەێ  ُٞٝەن بە ُٞٝەن ئەٝدر ەەهتن. 

ا دمەكەەتتتتن ٗەً دبتتتتٞٝ هتتتتایچەی  تتتتِە صتتتتەەی بە خٞزدرن ە(تتتتٞٝ ٝ ٛێغتتتت 
كەەٓییەًتتاٗن دربختتا.  اٗ تتایەًن نەٝەمی ٗتتابٞٝم بتتٖ بتتاخەڵن ٝ بەٛەڵەدرٝرٕ 

 دمڕۆیغو.
 ت صەەۆًن دردنام دمیٛەٝێ بزرٗێ ئێٞم ئآادمٕ؟

 ت ٖٓ ٛەٓیغە ئآادمّ. دیاەییإ ً دٝٝم بابەەەًە ُە صەە چن دمبێ؟
 ت ًٞع ٖ بە ٛای دمەٓاٗذرٝ ً دٕ.

 ت زۆەباعە.
ی بەدمٓذر ٛا  بە ّ بی ٝبتاٝمڕی ٝر ٗەبتٞٝ ٝ «زۆەباعە»دٝمە ٝعەی در

ٛێغتت ا ٓێغتتٌن بە باعتتن ًتتاەی ٗەدمًتت د  چتتٌٞٗە عتتەٝی ڕربتت دٝٝ چتتاٝی ُە 
صەە یەى درٗەٗابٞٝ. ُەنەڵ چەٗذ ٛتاٝڕێیەًن دێت یٖ ًابٞبتٞٝٗەٝم  عتەەربیإ 
خٞرەدباٝم ٝ هٞٓاەیإ ً دبٞٝ. ًاە ٓێ  دٝٝی ٗیٞم عەٝیظ چٞٝ بتٕٞٝ بتا 
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اٗەی ُەعل ۆعإ. ت ئەٝ عتٞێ٘ەی ًە ٛەەتا عتەط ٓاٗتگ ُەٓەٝبەە ٓاصتِاۆا خ
ُەٝێ ًتاەی دمًت د. ت ەەٗتتاٗە  دمەكەەتن ئەٝی ٗەبٞٝبتتٞٝ  اەێتي یەەٝٗتتذمًە 
بختتتٞێ٘ێ ەٝم ٝ ئێضتتت ا دمیٞیضتتتو بەەُە دمصتتتو یێٌ دٗتتتن دردنتتتا  چاٝێتتتي بەٝ 

ئآتتتتادمی ً دبتتتتٞٝ.  صتتتتٌا ٗآەیەدر بخغتتتتێ٘ێ  ًە یەًێتتتتي ُە یاەیتتتتذمدەمًاٗن
ٞٝصتتتیاەی دردنتتتا ُەٝم ئانتتتادرە بتتتٞٝ ٝ بە ئاٗوەصتتتو یێغتتت٘یاەی ً دبتتتٞٝ ًە ٗ

صتتتەەمەا بە ُێٌتتتاڵی٘ەٝم ُە صتتتەە دمەٓاٗتتتذرٝ ًتتت دٕ دمصتتتو یتتتێ بتتتٌەٕ ٝ بەٝ 
عتتێٞمیە ٛەٓتتٞٝرٕ بختتاەە درٝمٝم. ئەّ ییتتاٝم ُە ُی( رڵەًتتإ بتتٞٝ ٝ ٛەٝڵتتن دمدر 

خایتاەێزم  یِەٝیایەیەًن ن ی٘گ بە دمصو بێ٘تێ. بە ّ یتاەێزمە بە یتێچەٝرٗە ُە
ًاٗەیەەصتت ەًإ بتتٞٝ. ٝمًتتٞٝ ەەٝرٝی ئەٝ ئەڵٔاٗییتتاٗەط ًە ُە درٓٞدمزنتتای 

 ڕٝٝصەًإ ًاەیإ دمً د  دمٓاەن  ٝ صەخ تی  بٞٝ.
 چ بڕیاەێي دمدمٕ؟ 7ت  ەٗابن دردٝمە! با یەەٝمٗذمی صٌای ضییەًإ

ت چەٗذ  تاەّ نٞەتٞٝم ًە ٗتآەٝێ دٝٝە ُە چتاٝی عتاٛیذرٕ یەەٝمٗتذمًەّ 
 نا.ب(ەّ با درد

 ت یێٔٞر ٗییە عاٛیذ یێٞیضو بێ.
 ت ٝر ٗییە. ٖٓ ئآادمّ ُە ٛەٓٞٝ دردنایەى هضەی خاّ بضۀُێْ٘.

دردٝمە بە ئاٗوەصتتتتتو یەەٝمٗتتتتتذمی صٌای ضتتتتتییەتاٗن دمخضتتتتت ە دٝرٝم ٝ 
بیتتاٗٞٝی ئەٝمی دێ٘تتایەٝم ًە عتتاٛیذرٕ نتتٞیڕریەڵن ئەٝ ٗتتیٖ. دڵ٘یتتا بتتٞٝ ئەنەە 

ن ُێت ٗەی درٝمەرٗتن ڕٝٗتاً(ی در بێت ە ئەّ یەەٝٗذمیە ُە دردنایەى ٝ ُە ٛەٗ ەعت
ئتتتتاەرٝم  ك ێتتتت  بتتتتٞٝٗن ەآەە(تتتتاەرٗن ڵتتتتن دمًەٝێتتتت ەٝم. بەّ عتتتتێٞمیە ُەنەڵ 

                                                           

ەاهٔێتتي بتتٕٞٝ ًە ًآەڵتایتتإ بە نەٗتتذمڵ دمزرٗتتن ٝ ٗەیادمٛێغتتو ەٞٝیتتإ ُتتێ  Skoptsyت  8
ەًاٗیإ بێتت٘ە ٗێتتٞ ًآەڵتتتایەًن ئەٝەتتاٝم. ُەٝ صتتەە دمٓەدر ئەٗتتذرٓاٗن ئەٝ ڵبٌەٝێتت ەٝم ٝ ٓ٘تتذر

(ەصتتو ًتت رٕ ٝ دمصتت ەیە ًە بەٝ عتتێٞمیە ُەنەڵ نەٗتتذمڵین ًآڵتتتا بەەبەەمًاٗێیتتإ دمًتت د  هاڵ
 صزر دەرٕ.
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صتتتتەەۆًن دردنتتتتا ڕرٝێتتتت ی ًتتتت د بتتتتٞٝ ٝ بەٝ ئاًتتتتآە نەیغتتتت (ٕٞٝ ًە ئەّ 
یەەٝمٗتتذمیە ب٘ێتت ٕ بتتا یەًێتتي ُە عتتاەم دٝٝەمدمصتت ەًإ ەتتاًٞٝ ُە ٛەٗ ەعتتن 

 ن دمٓاەن   هًٞٔەًەیإ با دمەچێ.ُێ ٗەی درٝمەرٗن یێٌٛاەٞٝ ُە ٝمەزێڕرٗ
ٗێتتتٞ در ٗەًتتتإ ژرٝمژرٝی دمٛتتتا  ٝ هەەمبتتتاڵؾ بتتتٞٝ. ُە بەە دردنتتتای ٓتتتاف 
ەاهٔێي ًا بٞٝبٞٝٗەٝم ٝ بەصەەصٞٝەٓاٗەٝم چاٝیإ ُە یی ێ ٗێتي دمًت د ًە 
بە یێن هًٞٔن دردنا ەەٝرٝی بتٕٞٝ ٝ صتآاٗن ختای ُە دمصتو دربتٞٝ. نتٞریە 

ٝ صتتآاٗن ئەٝ یی ێتت ٗە صتتەەُەبەەی ٛتتن ًەصتتێي دیؼتتایەی ًتت د بتتٞٝ ًە ٓتتاڵ 
ئەٝم ٝ یتتتتتاەێزمەی بە ەٞرٗتتتتتا ٝ ُێتتتتتزرٕ  بە ٝمەن ە٘تتتتتن دمٛەزرە ڕۆبتتتتت  ٝ بە 
ٛێ٘اٗەٝمی بەڵتەی هایْ ٝ ٓەهٌەٓە یەصەٗذ  بەەٛەم بتٞٝٗن ب یتت ەەی ختای 
صتتۀُاٗذبٞٝ. هازییەًتتاٗن دردنتتا دمیتتاٗزرٗن ٛەهتتن بەدمصتتو ٗیتتیە ٝ دیؼتتایەی 

بتتتێ   ّ ُە ٛەٓتتت(ەە ٓەٗ تتتن ٝ بەڵتەٛێ٘تتتاٗەٝمیب یت ەەًەعتتتن بتتتێ ب٘ەٓتتتایە  بە
ٝێتتتت٘ەی ئەّ یتتتتاەێزمەمدر  ًەٝری دمٗٞرٗتتتتذ هضتتتتەی ەێتتتتذر ٗەبتتتتٞٝ  بە هتتتتازرٗجن 
ب یتتت ەەًەی ئەٝ دمٗتیتتإ دربتتٞٝ. دٝری ًاەتتاین ٛتتاە٘ن دردی صتتن  یی ێتت ٗەًە 
ًاڵٝێٌتتتتن نٞڵتتتتذرەی ُە صتتتتەە ً دبتتتتٞٝ  ًتتتتاس ٝ ٝرم ٝڕٓتتتتاٝ ی صتتتتیاەی ُە 

بتتٞٝ ٛێغتت ا ەێ٘ەنەیغتت ٞٝم چ هٞڕێٌیتتإ بتتا  یتتاەێزمەمًەی ختتای دمًتت د. دیتتاە
ن ەتتتاەەٝم. یتتتاەێزمەمًەی چتتتاٝی ُە نتتتٞڵن ًتتتاڵٝمًەی دمًتتت د ٝ هضتتتەی بتتتێ 
صتتەەمٝبەەمی دمًتت د ًە زیتتاە ی ەٞٝعتتن صەەصتتٞٝڕٓإ دمًتت د. ەاهٔێتتي ُە 
دمٝەی یتتاەێزمەی صتتەەًەٝەٞٝ ًتتا بتتٞٝ بتتٞٝٗەٝم ًە ئتتاٝر عتتاەمزریاٗە ٛەهتتن 

ٕ بەٝ ُێتتتتتزری٘ییە بتتتتتێ ٝێتتتتت٘ەیەی یآتتتتتاڵ ً دبتتتتتٞٝ ٝ ٛەٓٞٝیتتتتتإ ئاكەەمٗیتتتتتا
دمنٞ .ٛەٓٞٝیتتتإ بە چتتتاٝی ڕێتتتزمٝم ُە یاەێزنتتتاەی بتتتێ ٝێتتت٘ە ٝ ب یتتتت ەە 
بەخ ەٝمەمًەیتتتإ دمڕٝرٗتتتنە بە ّ ٛتتتی  ًەس ئتتتاٝڕی ُەٝ یی ێتتت ٗە بێچتتتاەمیە 

 ٗەدریەٝم ًە بە ٗاٛەم ەەٝرٝی ٛەین ٝ صآاٗەًەی ُە دمصو دربٞٝ.
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 حەوت

 
ێ ٗیٌی ی  ٛتا . كەەٓتاٗ(ەەی بەعتن دٝری ٓاٝمیەًن زۆە چاٝمڕٝرٗن  ٓاەک

چتتاٝمدێ ین دردناعتتن ُەنەڵتتذر بتتٞٝ  ئەٝ ییتتاٝێٌن درڵتاعتت ن ٓتتَ دەێتت  ٝ ُتت  
عاڕ  زۆە تاەهتایْ ٝ دەٝصت ٌاە بتٞٝ. ختاٝمٗن بڕٝرٗتآەی بتا ی زرٌٗتا بتٞٝ. 
ٛێ٘تتذێ  تتاە ُە ختتٞرەدٗەٝمدر زێتتذمڕمٝین دمًتت د  ٛەە بەٝ ٛایەعتتەٝم ٛتتی  

اٗتگ ُەٓەٝبەە ُە صتەە درٝری ًاٗ ضتێکن ًاەێٌن با ٓضانەە ٗەدمبٞٝ. صتێ ٓ
دمص ڕۆیغتتت ٞٝ ًە ٗێتتتٞرٗێٌن نەەٓٞنتتتٞڕی ُەنەڵ ژٗەتەی ٛەبتتتٞٝ  ەٞرٗی(تتتٞی 
ب(ێ ە كەەٓاٗ(ەەی بەعتن چتاٝمدێ ین دردنتا. ئەٝ ڕۆژم ٛەە ئەٝ بتٞٝ چتٞٝ بتا 
 ی ُێتتتت ٗەی درٝمەرٕ ەتتتتاًٞٝ ُە ئآادمبٞٝٗیتتتتإ دڵ٘یتتتتا بتتتتێ. صتتتتەەمەا ەتتتتازێ 

بازەناٗن خاعٔەع مف هضەی خاعن دمًت د  چاٝیٌِەًەی ئەٓ(اەمٝباە ً د.
 ٝ بە یێٌەٗی٘ەٝم نٞەن;

 ت ٛەٓٞٝرٕ ئآادمٕ  ٛی  ًەس ؿای  ٗییە.
تتت ُەنەڵ ئەٝمعتتتذر ڕێتتتتاّ یتتتێ بتتتذمٕ ٗتتتاٝی بەڕێتتتزرٕ ُە ڕٝٝی ًتتتاؿەزمٝم 

 بخٞێ٘ٔەٝم.
ٗتتاٝ ٝ ییغتتەی ٛەە ًەصتتێٌن دمخٞێ٘تتذمٝم ُە ژٝٝە چتتاٝیٌِەًەیەٝم ەێتتن 

 دمڕٝرٗن.
 اەٓەٗذی یایەبەەزی ٝ  .ت ئاؿای ٗیٌیلاەۆ"! ً
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 ت ُێ مّ.
ڕٝرڵەەێٌن ٓەٗذ ٝ ٓاهٞٝڵن ٛەبتٞٝ  ُە ًاەٝبتاەی ٓتاف ٝ بەڕێٞمبەەریەەیتذر 

 خاٝمٕ بی ٝڕر بٞٝ.
 ت صەەٛەٗتن خاٗەٗغیٖ  بەڕێز ئیکإ صیٔ٘اۆی  ئیکاٗا".

 ت ئآادمّ!
  ٝرز ٝ بەُەباەیٌە ٝ  ِٞبەەنن صەەبازین ُەبەەدر بٞٝ.

 ٕ  ئەٗذرٓن یەً ێین خاٌٝٗاەرٕ!ت یی ێ  باًالعا"  بازەنا
 ت ُە دمٝە  نەڕێْ  ٓ٘یظ هازە ٝ ئآادمّ!

 ت ئەكضەەی ناەد  تاٗو دیٔی  ی ٗاخِیذۆ"!
 ت ُێ مّ!

چتتاٝمدێ  ُە ژٝٝە چتتاٝیٌِەًەی ٝ بەڕێتتزمٝم چتتاٝێٌن ُتتێ ًتت د ٝ صتتەەی 
 درخضو.

ت ٓتالزّ یتٞٝەی دیٔی  یتاۆی  درٗچٌ٘تا"! ن یتتاەی ئەكیٔتاەی  ًاُچتا"  
 ّ عێٞمیە ٛەٓٞٝ ٗاٝمًاٗن خٞێ٘ذمٝم. ەەٗیا دًٝٝەس ٗەٛاە(ٕٞٝ.بازەنإ! بە

 ت ئێض ا بەڕێزرٕ كەەٕٓٞٝ با ٛاڵن دردنا!
ٛەٓتتتٞٝ ٛەصتتت اٗە صتتتەەیێ. ُەبەە دمەنتتتاًە كەەٓتتتٞٝی یەً  یتتتإ ًتتت د. ُە 
در ٗتتێٌەٝم ەێتتپەڕیٖ ٝ نەیغتت ٘ە ٛتتاڵن دردنتتا. ٛتتاڵێٌن نەٝەم ٝ یڕعتتٌا بتتٞٝ. 

ێ یِتِە ُە ەەەًتن ٛتاڵەًە بەەزەت  بتٞٝ;  ێتەی صەەۆًن دردنا ٝ هازییەًإ ص
ُەّ عتتتتٞێ٘ە ٓیزێٌتتتتن نەٝەمیتتتتإ درٗتتتتابٞٝ  ڕٝٝ ٓێزییەًتتتتن ٓەیِەٝصتتتتەٝزیإ 
بەصەەدر ًێغابٞٝ ًە یەەرٝێزمًاٗن ەتا  بتٞٝ. صتێ ًٞەصتن ُە یغتو ٓێتزمًە 
بتتتٕٞٝ ًە دمصتتتٌەًاٗیإ یتتتڕ ُە ٗەخغتتتٞٗیتاە بتتتٞٝ  ئەٝ ًٞەصتتتییاٗە ُە درەی 

ٝٝی ئەٝ عتتتٞێ٘ە ٝێتتت٘ەی صتتتەەەایای بەڕٝٝ دەٝصتتتو ً ربتتتٕٞٝ. ُە  ی صتتتەە
ئیٔپڕرەاە ٛەڵٞرص ر بتٞٝ   ِتٞبەەنن كەەٓیتن ُەبەەدر بتٞٝ بە هەٓتایِن صتێ٘و 
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ئاٗذەێٞم  هاچێٌن ٛێ٘ابٞٝم یێغتێ ٝ دمصت ن ُە صتەە ٓغت ٞٝی عٔغتێ مًەی 
درٗابٞٝ. ُە صٞٝچن ڕرص ن ٛاڵەًە ٝێ٘ەی هەزەمەن ٓەصیح بە ەتا ن ٓغتاەم 

ی ُە ی ڕرصتتو ٝ  ێتتتای ٗٞٝصتتیاەی درەمٝم بەەچتتاٝ دمًەٝ .  ێتتتای هتتاز
دردنتتتا ُە ی دمصتتت ە چەیتتتن عتتتٞێ٘ەًە ٛەڵٌەٝە(تتتٞٝ. عتتتٞێ٘ن ەآەە(تتتاەرٕ ُە 
صتتٞٝچێي بە  تتآە ُە عتتٞێ٘ەًاٗن دیتتٌە  یتتا ً ربتتاٝم. ُە صتتەە هاڵتتذەٓەًاٗن 
 ی ڕرصتتتو  دٝٝ ڕیزیتتتإ ًٞەصتتتن بتتتا ُێتتت ٗەی درٝمەرٕ درٗتتتابٞٝ. ًٞەصتتتین 

 .یاەێزمەمًإ زۆە ُەٝرٗەٝم دٝٝە ٗەبٕٞٝ
بە   آەیەًن درەیتٖ  ێتتای ەەٓاعتاچییەًإ ُە بەعتەًەی ەت   یتا ً ربتاٝم. 
رەژٕ ٝ دٝٝ ییتتتاٝ درٗیغتتت (ٕٞٝ ًە بە  ُە صتتتەە ًٞەصتتتییەًاٗن ڕیتتتزی یەًەّ چتتٞت
ٝڕٓاٗەٝم چاٝیتتإ بە  ٕٝ  بە صتتەە صتٞت ڕٝرڵە  ُە خزٓەەٌتتاە یتتإ ً ێٌتتاە دمچتٞت

ایەدر دمنێتتتڕر ٝ بە صتتت ەە هضتتتەیإ  رەی ئەٝ ەتتتا ەم یڕعتتٌت ُەنەڵ یەً تتت  درەٝدیتتٞت
ُەى دٝری ٛتاە٘ە ژٝٝەی ُێت ٗەی درٝمەرٕ  ًتاەنێڕی چتاٝمدێ ی  دمً د. چەٗتذ خٞت

 بە دمٗتێکن بەەز ٝ كەەٓإ یێذمەرٗە دمصپێٌن ًاڕمًەی ڕرنەیاٗذ.
ٛەٓٞٝ ئآادم بٞٝرٕ با ڕێزن ەٖ ُە ٛتاە٘ن هازییەًتإ ئاخێزیتإ ًت د. ُە یتێظ 

ٝ  ٛەٓٞٝیتتاٗەٝم صتتەەۆًن دردنتتا ٛتتاەە ژٝٝەێ ًە هە كەە ڕرٝی ٛەبتٞت ێٌتتن ەێٌضتٔت
م دیتاە  م عتاٝمیییەًن ەتای(ەەن یێٞت ه م ٓاعٞب ٗجییەًەعن ُە صەە  ڕٝٝٓەەن ُێٞت
بٞٝ. بە دٝری ئەٝیغذر دٝٝ هتازین ەت  ٛتاە٘ە ژٝٝەێ. هتازین ئتاڵەەن ًە چتاٝیٌِەی 
ٝڕمە ی دمٗٞرٗتتتذ. ژٗ(تتت رًەی ًە  ٝ  نتتت ژ ٝ ەتتٞت م زێڕی٘تتتن ُە چتتتاٝدر بتتٞت چٞرەچێتتٞت

  ٝ ەًەی یتێ ڕرنەیاٗتذ; كێ یاەی ًاەٝبتاەی ٓتاف بٞت ُە ٗێٞت در ٗەًە یەیتآن خٞعٌت
ری كتت رٝێٖ ٝ عتتێٞ ٗەبتتێ.» ەن; « بە ٛیتٞت خەّ ٓەختتا ٛتتاٝڕێن »بە یێٌەٗیتت٘ەٝم نتٞت

 بەڕێز! ئەٓڕۆ یێٌەٝم ُە ڕیض اەرٗو ٗاٗن ٗیٞمڕۆ دمخایٖ.
 هازین ٓڕٝٓاچ بەٝ ناڵ ەیەی ئەٝ زیاە  دڵٔەٗذ بٞٝ.
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دەمٗتگ دمٛتا . چتاٝی  هازییەًەی دیٌەط ٓاەکێ ٗیٌی ی  بتٞٝ ًە ٛەٓیغتە
نەٝەم ٝ ڕیغتتتن یڕٝەتتتاک بتتتٞٝ. ٛەٓیغتتتە نەدمی دمٛێغتتتا. ئەٝ ڕۆژ صتتتەە ُە 
بەیتتاٗن یزیغتتي یغتتٌ٘ی٘ن بتتا ً دبتتٞٝ ٝ دمەٓتتاٗن ەتتازمی بتتا ٗٞٝصتتی(ٞٝ. ٛەە 
بەٝ ٛایەط دەمٗت ت  ُە ًتاەن ئاصتاین ٛتاە(ٞٝ. ژرٗتن نەدمی ٛێ٘تذمی ەٞٝعتن 

ن دردنتا  بە خەیاڵیتذر ٛتا  كیٌ  ٝ بی ئاڵازی ً دبٞٝ  ًاەێي یێن ٗایە ٗێتٞ ٛتاڵ
ًە ُەبەە دمەناًەٝم ٛەەا عٞێ٘ەًەی خای  ٛەٗتاٝمًتاٗن ب ٓێت ێ. ئەنەە ئەّ 
ژٝٝٓاەمیە بەصتەە ڕمهەٓتن صتێذر دربەط بٌت ێ  دمەٓتاٗن ەتازمی یزیغتي بتا 
ئەٝم دمبتتتێ دڵتتتن یتتتێ ختتتاط بٌتتتا . بە بیضتتتو ٝ عتتتەط ٛەٗتتتتاٝ نەیغتتت ە 

م ٝ بتٞٝ بە بیضتو ٝ عٞێ٘ەًەی ختای. ٛەٗتتاٝێٌن نچتٌەی دیتٌەی ٛەڵێ٘تایەٝ
هەٝ  ٝ بە دڵ٘یتتاییەٝم ُە صتتەە ًٞەصتتین دردٝمەی درٗیغتتو. بیضتتو ٝ هەٝ  

 ژٝٝٓاەمیەًن یی ۆز بٞٝ  بەصەە صێذر دربەط دمً ر!
ێتز زێتڕی٘ەٝم  ٞرٗەی یەەٝر بەەنن كەەٓن ٝ ِٓی صەەۆى ٝ هازییەًاٗن دردنا بە  ِٞ

ٝ. هازییەًإ خا ٝرڵەەێٌن زۆە عٌآەٗذیإ ٛەبٞ ێ درٗیغ (ٕٞٝ ٝ ڕ یتإ زۆەیتإ نٞت
مًإ  ٝرڵە  ٗەدمدرە خاًەڕر ٝ هاەصا  ُە صەە ًٞەصییە خەڕرەن ً ٝر بە صەٗتی٘ین ڕ
ٕ. ُە صتتەە ٓێتتزم صەٝزیاعتتەًەی بەە دمٓیتتإ ٛێ٘تتذێ عتتو ٝمبەە چتتاٝ  درٗیغتت (ٞٝ

ٝەی  چەٗتذ 8دمًەٝەٖ  ٝمى یەیٌەەی صێ صەەی ٛەڵای ئیٔپڕرەٞٝەی  دمك ێٌن بِٞت
 ًاؿەزی صپن. هەڵەّ ٝ یەڕمٓٞٝچ ٝ  ەٝٛەە ٝ یەڕم

دٝری ٛتتاە٘ن هازییەًتتإ  دردیتتاە بە  اٗ تتای بتتٖ ٛەٗتتتڵەٝم ٛتتاەە ژٝٝەێ  ُە 
صەە  ێتای خای درٗیغو ٝ بەبێ خان٘خاٗذٕ یەەٝمٗذمًإ ٝ  یەڕمًتاٗن ُە 
 اٗ اًەی دمەٛێ٘ا ٝ ُە صتەە ٓێتزمًە بتاڵٝی ًت دمٝم  یاعتإ دمصت ن ًت د بە 

                                                           

ت ئەٝ یەیتتٌەەمیە ئتتاٝێ٘ەی ػەدرڵەەیغتتیإ یێتتذمنٞ . ُە صتتەە ٛەەًتتاّ ُە صتتێ ٌٗتتاُن ئەٝ  9
یەیٌەەمیە ڕصت ەیەًن یێ ت ی ٓەزٕ صتەباەم  بە ٓتاكن ًتآە یەەن ٝ ػەدرڵە  ٝ هٌتٞٝٓەەن 

 مٗذەر.یاصا ٛەڵٌەٗذەر بٞٝ. ئەّ یەیٌەەمیە بە عێٞمیەًن ئاصاین ُە صەە ٓێزی هازییەًإ درد
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ا  ٝ صتتتتاەەًاٗن خٞێ٘تتتتذٗەٝم ٝ ڕێٌٞیێتتتتي ً دٗیتتتتإ. ًەڵٌتتتتن ُە ٛەٓتتتتٞٝ ًتتتت
ٝمەدمنتت   ەتتاًٞٝ بتتا ٓەهٌتتّٞٝ ً دٗتتن ەآەە(اەمًتتإ ئآتتادم بتتێ  چتتٌٞٗە ُە 
صتتەە ئەٝ بتتاٝمڕم بتتٞٝ ُە ٛەە دردنتتایەى ًە ٗتتٞێ٘ەەێٌن دردصتت اٗن ُەنەڵ بتتێ  

 ەاٝرٗ(اە ٝ بێ ەاٝرٕ دمبێ ٓەهٌّٞٝ بٖ!
ٗٞٝصتتیاەی دردنتتا بەەمٝ ڕٝٝی ئەٝ درٗیغتت (ٞٝ  ەەٝرٝی یضتتُٞٝە ٝ بەڵتتتە 

آادم ً دبٞٝ ًە ُە ًتاەن خایتذر بی٘تٞێ٘ێ ٝ ُە ژێت  ًاؿەزمًاٗیغتذر ٗآەًاٗن ئ
ژٝٓتتاەمیەًن عتتەٝٗآەی عتتاەدباٝم ًە ەتتازم ُە ٗێتتٞ عتتاەدر بتتاڵٝ بٞٝبتتاٝم. 
ٗٞٝصەەی عەٝٗآەًە ئەٝ باصەی ُە صەە دردیاەی بەڕێزی دردنتا ٗٞٝصتی(ٞٝ 
ٝ یەەەی خضتت (ٞٝم صتتەە ئتتاٝ ٝ یەەدم ُە صتتەە ڕٝخضتتاەی كتتێاڵٝی ٝ ٗایتتاًن 

ذرباٝم. ٗٞٝصتتتیاە دمیٞیضتتتو ُە ًتتتاەێٌن ُەبتتتاە ٝ نٞٗجتتتاٝدر  عتتتەٝٗآەًە ٛەڵتتت
 یێغإ هازین ڕیغٖ بذر  ًە ُە بٞرەی صیاصیذر ٛاٝڕێ(از بٕٞٝ.

 
 

 ھەشت

صەەۆًن دردنا چاٝێٌن ُە ًاؿەزمًاٗن صەە ٓێتزمًە ًت د  چەٗتذ ی صتیاەی ُە 
ٗٞٝصتتتیاە ٝ ًتتتاەنێڕی چتتتاٝمدێ ی ًتتت د ٝ دمصتتت ٞٝەی در ەآەە(تتتاەرٕ بێتتتٖ٘ بتتتا 
ٝچن ٛتتاڵەًە دمەنتتایەى ًتت ریەٝم ٝ دٝٝ  ٝ ُە صتٞت بەەدمٓتتن دردنتتا. زۆەی یێ٘ەچتٞت
ٝدمٝم  ُەیتتتێظ صتتتێ ەآەە(تتتاەمٝم ًە  صتتتەەبازی عٔغتتتێ  بەدمصتتتو بە ًاڵٝختتٞت
ٕٝ بتا  تێتەی ەآەە(تاەرٕ. ییتاٝی  ییاٝێي ٝ دٝٝ ژٕ بٕٞٝ  ٛتاە٘ە ژٝٝەێ ٝ چٞت

كاڵن  ٝ  ػەبتایەًن كغٞت ُەبەەدر ٝ ەآەە(اە ٝمەزێ ێٌتن ه خەٗەیتن خُٞێ ًتاٝی بٞت
ن  ٝ  ٛەەدٝٝ باصتٌت صتتەەهاڵە دەێ مًتتاٗن بە هتتآٌن ئەصتت ٞٝە ٝ خەەیتت ەی ن ە(تٞت
ەٞٗتتذ بە ختتایەٝم ٗٞٝصتتاٗذبٞٝ. ُە صتتەەێٌن ًٞەصتتییە دەێتت مًە درٗیغتتو ەتتاًٞٝ 
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ٝ. بە  ەط ٛەبتتتێ. چتتتاٝی ُە صتتتەەۆًن دردنتتتا بڕی(تتٞت  ێتتتتای دٝٝ ًەصتتتەًەی دیتتٌت
مٝم. عتتت ێي ب ی دمبزٝرٗتتتذە ٝمى ئەٝمی ُە بتتتٖ ُێتتٞت ڵتتتێ. ەآەە(تتتاەی ٛێٞرعتتتن ُێتتٞت

ٝ. ئەٝیتتتظ ُە ەتتتاەمٓەی  ٝ ەەٓەٗتتتن ُە چتتتَ صتتتاڵ زیتتتاە  بتتٞت دٝٝٛەّ ژٗێتتتي بتتٞت
ەًەی ُەبەە ِٓیتتذر ەٞٗتتذ ن ێتتذر  ٝ  ػەبتتایەًن كغتتن ُەبەەدر ٝ ُەچتٌت ٝمزێڕمًتتإ بتٞت
ٝ. ًاەێتتي ٛتتا  ُە صتتەە ًٞەصتتییەًە  ٝەٍٛٞٝ ٝ بتتێ ٓتت ۆڵ ٝ بتت ۆ بتٞت ٝ. صتٞت بتٞت

ە ًەُێ٘تتن ًٞەصتتییەًەی درٗیغتتێ  چٌٔتتن ػەبتتاًەی ُە ەەختت ەًە نێتت ر. بە ٛێٞرعتتن ُ
 دمەًێغا  ٛێٖٔ ٝ ُە صەەمخای دمٗٞرٕ دٝ ُەٝم ٗەدمچٞٝ یەعێًٞابێ.

صێٛەٓیٖ ەآەە(تاە ٓاصتِاۆا بتٞٝ. ًاەێتي یێتن ٗتایە ٗێتٞ ٛتاڵەًەٝم  چتاٝی 
ٝ  ٛەٓتتتٞٝ ییاٝمًتتتإ ُە صتتتەە بەژٗٞبتتتا ی نی صتتتایەٝم. دمٓٞچتتتاٝێٌن صتتتپن

ٓەٓتتتٌە صتتتەەٗ  ڕرًێغتتتن ٛەبتتتٞٝ  چتتتاٝم ڕمعتتتەًاٗن ە ٝٝصتتتٌەی دمٛتتتا   
ُە ژێتت  ػەبتتا كغتتەًەیەٝم دیتتاە بتتٞٝ. ەەٗتتاٗە  صتتەەبازم عٔغتتێ   هٞەەًتتاٗن

بەدمصتتت ەًەط ٗەیتتتذمەٞرٗن چتتتاٝی ُە صتتتەە ٛەڵتتتت ێ ٝ ەآەزەۆیتتتاٗە چتتتاٝی 
ەێ(ڕی(تتتتٞٝ. ٓاصتتتتِاۆا ٝمى ئەٝمی ەتتتتازم ەتتتتاٝرٗەًەی ختتتتای بتتتتا دمەًەٝە(تتتتێ  

 ٛەٗاصەیەًن هٞٝڵن ٛەڵٌێغا ٝ چاٝی ُە یەٗجەەمًەی ڕٝٝبەڕٝٝ بڕی.
اەرٕ ُە  ێن خایإ درٗیغ ٖ. صەەۆى ئآاژمی بە ٗٞٝصتیاە ًت د ٝ ەآەە(

ەەع یلاەن ئاصتاین دمصت ن یێٌت د. صتەەمەا ٗتاٝی ئەٗتذرٓاٗن ُێت ٗە درٝمەییتإ 
خٞێ٘ذمٝم  بە ێن دٝٝ ًەصە ٗاٛاەٞٝمًە ًە  ێتاًەیإ خاڵن بتٞٝ  بڕیتاە دەر 

ًەیتإ دٝٝ ئەٗذرٓن  ێ ٗغیٖ باٗگ بٌەٕ ٝ ئەنەە ئەٝ دٝٝ ًەصتە بتا ٗەٛاە٘ە
بەڵتتتتەی ڕٝٝٗیتتتإ بە دمصتتت ەٝم ٗەبتتتێ  ؿەڕرٓە بٌتتت ێٖ. بتتتا ٛەڵ( رەدٗتتتن دٝٝ 
 ێت مًە  صەەۆى ٝمى عٞػ(ەدمبازرٕ دمص ن ُە هاڵە كغٞكاڵەًەی دمەٛێ٘تا 
ٝ ً دی بە ٗێٞ دمك ێٌن بِٞٝەی٘ذر ُە ٗێٞ ئەٝ ٗاٝرٗەدر ًە ُە صەە یضُٞٝەیەى 

هەعتەی باٗتگ ًت د  ٗٞٝص ر بٕٞٝ  دٝٝ ٗتاٝی دمەٛێ٘تا ٝ خٞێ٘تذییەٝم. یاعتإ
 ەاًٞٝ ڕێٞڕمصٔن صٞێ٘ذ خٞرەدٕ بەڕێٞم بەەێ.
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ە بە دمٓٞچتتاٝی یەٗەٓیتٞت ٝ ًەەًەیەتتتن هتتاٝمییەٝم ٛتتا .  هەعتتەی ییتت  ٝ ٝەدیتِت
ٝ. بە ٛەٗتتاٝی ٝەدٝ  ٞرصی(ٞ خاچن زێڕیٖ ٝ ٗازرْٗ چ ٗیغاٗێٌن ە  بٞٝ  بە ِٓیذر ٛەڵی

ەی هەزەمەتن ٓەصتیح ُەٝێ ُە صتەە  ٝچێي ًە ٝێ٘ت صتێپەًێي ٗەەّ ڕۆیغو بتا صٞت
ٕٝ بتا ئەٝ  مەی ٛەص اٗە صەە یێ ٝ ٛەٓٞٝیإ چٞت ٝ. ئەٗذرٓاٗن ُێ ٗەی دٝر درٗذەر بٞ
ٝ بەعتێٞمی كەەٓتن ُە دردنتا خەەیٌتن  صٞٝچە. هەعە ٓاٝمی چَ ٝ عەط صاڵ بٞت
ٞرە صتتاڵن ەتت  دمنەیغتت ە  ٝ. ئەنەە دمصتت ن ئە ەٍ ٗەیتالٗتتذبایە صتتێ چتت ئەٝ ًتتاەم بتٞت

ەی  ٝ. ًِیضتا ٛەە ُە یەٗجایەٓیٖ صاڵن ختزٓە  ً دٗتن. ەتازم یِت ئاصتواكین یێتذەر بٞت
صەەمەاٝم ئەٝی ً د بٞٝم بەە ی س ٝ ًانێڕی ڕێٞڕمصٔن ئتایی٘ین دردنتا. ەتا ئێضت ا 
ٝ. زۆە ُە ًاەمًەی ڕرزی بٞٝ  ٞرەدبٞ دمیإ ًەس ُە صەە دمص ن ئەٝدر صٞێ٘ذیإ خ
ًٝە ُەنەڵ ئەٝمی  مدمً د. ئەّ ڕٝٝهتتتتاٗییە ئەەً٘تتتاس ٝ ڕۆهضتتتٞت ٝ عتتتاٗازین یێتتٞت

ٝە خزٓەەن بە ًِ یضا ٝ دمٝڵە  دمً د  ُە ًًٞ دٗەٝمی ٓتاڵ ٝ صتآاٗیظ ؿاكت  ٗەبٞت
ٝی ُە  ە ٛەٓتٞت ٝ  ٛەەٝمٛتتا صتتن ٛەزرە ڕۆبتَت یتتاەمی ٗەؿتتذً  ٓتتاڵێٌن نەٝەمی ٛەبتٞت
ن بە ئی٘جیِن  ٝ. ُەنەڵ ئەٝمدر ًە خەٌڵ ٓآەڵەی یڕ هازرٗجذر با صەەٓایەنٞزرەی درٗابٞ

ٝری ُێذمً دٕ ُە ٛەم ٝ ڕرصت ن   ٗەدمٕ  ًەچتن چاٝیاعتین یی ۆز صٞێ٘ذ دمدر ٝ در
ٌٗە ییغتەیەًن  ٝ  چٞت ُە  درٗەًاٗن خای دمً د. زۆە ُە ًەصتپەًەی ختای ڕرزی بٞت
ێ ێٌن  ٝ چتیٖ ٝ ەٞت ٝ. ُەنەڵ ًەصاٗن  اەٝر اە ُە ٛەٓٞت ٛەٓیغەین ٝ یڕ درٛا  بٞ
بەی٘ن  ًآەڵتتتا ٗاصتتیاٝین یەیتتذر دمًتت د. ُەنەڵ یتتاەێزمەم ًتتاەرٓە ٝ ُێزرٗەًتتإ ًەی٘تٞت

ٝرٗن بە خە ٝ. ئە ە  ەتا ئێضت ا ٛەبٞ ٖ. بتا ٝێ٘ت ڵٌتن دمٗاصتاٗذ ٝ دم  ٗەی ُتێ ٝمەدمنت ە
ٝ ًە ئەٓتتڕۆ یی ێتت ٗە ًتتاڵٝ  چەٗتتذیٖ ٛەزرە ڕۆبڵتتن ُەٝ یتتاەێزمەم ًتتاەرٓەیە ٝمەن ە(تٞت
نٞڵذرەمًەی ٓەهٌّٞٝ ً د ٝ ٛەٓٞٝ درەٝٗەدرەمًەی ُە چ٘گ دمەٛێ٘ا  ئەٝ یاەێزمەم 

ٌٗە ئەٝ ًتاەم بتاط ٝ یتڕ ًاەرٓەیەط ئەّ نٞژٓە یاەمیەی بە نیإ ٝ دڵ یێذربٞٝە چٞت
.ٝ  درٛاەەی بە ٛای  ەٗابن هەعەٝم ٝمنی  ًەٝە(ٞ
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هەعە ًاەێي ُێ ٗەی درٝمەرٗتن ُە ەەٗیغتو ختای دی  درٗەٝی ٝ ئەٝ چەٗتذ 
 چڵە ٓٞٝمی ڕێٌٞیێي ً د تە بەصەەیەٝم ٓابٞٝ ٝ نٞەن;

 ت دمص ن ڕرص ەەإ ٛەڵێٖ٘ ٝ هآٌەًاٗ إ بەّ عێٞمیە یێٌەٝم ب٘ٞٝصێٖ٘!
ًەی ٛەڵێ٘تتتتا ٝ دمٗتتتتتن دمُەەزی. هآٌەًتتتتاٗن  اەێتتتتي دمصتتتت ە ناعتتتت ٘ە

 ٗٞٝع اٗذ باٝم ٝ ٓغ ن هٞٝچاٗذبٞٝ  دمەتٞ  ع ێٌن ُە ٓغ یذر عاەدۆەەٝم.
تتت ٓتتٖ ڕٝٝ ُە ختتٞدری ختتاّ دمًەّ ٝ صتتٞێ٘ذ بە ئی٘جیِتتن ییتت ۆز ٝ ختتاچن 

 ژیاٗ(ەخظ دمخاّ ًە ُە ٛەم ٝ ڕرص ن  ٗەدمّ...
نەٗجتتن ُێتت ٗەًە ًتت د ًە  ن ێٌتتن نتت   ٝ ئآتتاژمی بە یەًێتتي ُە ئەٗتتذرٓاٗن

دمصتت ن درٗەٝرٗتتذبٞٝ ٝ درٝری ُێٌتت د دمصتت ن ٛەڵێ٘تتێ. صتتەەٛەٗتن خاٗەٗغتتیٖ 
ًتت رٝ ٝ ًتتاەنێڕی یتتایەبەەزی دمٝڵە  ٝ بازەنتتاٗن خاعٔەعتت مف  بە دمٗتتتن 
بەەز ٝعەًاٗن دمەدمبڕی بە ّ ئآادم بٞٝرٕ بەهاڵ ناێیإ ُە دمٗتن دمبتٞٝ. 

ە ٝ بە ٛێٞرعن دمەدمبتڕی ٝ ٛێ٘تذێ ٛێ٘ذێ ُە ٝعەًاٗیإ بە عێٞمی درٗاەدرٗا
 اەیظ ئەٝمٗذم بە ٗەەٓن ٝ بێ ەاهەەن دمەیاٗذمبڕی دمەتٞ  دۆػا دمخٞێٖ٘ە 
ەەٗیتتا ٛێ٘تتذێ  تتاە ُە ە صتتن ٗتتاڕمزریەەین هەعتتە ٝمختتا دمٛتتاە٘ەٝم ٝ دمٗتیتتإ 
ٛەڵذمبڕی. ٛێ٘ذێ ًەس ٝمٛتا ٓغت یإ دمهٞٝچاٗتذ  دمەتتٞ  دمیتاٗٛەٝێ ددرٕ 

ز ُە ڕم ٝ ەتتٞٝڕمین بێتتٖ٘. ُەٝ ٗێتتٞرٗەدر ەەٗیتتا بە  ەەنتتن خایاٗتتذر ب٘تتێٖ ٝ ٝر
هەعتتە ڕرزی ٝ دڵختتاط بتتٞٝ  ٝرعتتن دمٗٞرٗتتذ ًە ًتتاەێٌن ن ی٘تتگ ٝ بەًەڵتتي 
ئەٗجاّ دمدر. دمٗتا ئەٝرٗتن ەت  ٛەەًەس صتٞێ٘ذی دمختٞرەد  ە صتێي دمعتٌایە 

 دڵن ٝ بە ئاٝرەەٝم بٞٝ ُە زٝٝە یٖ ًاەذر ئەّ ڕێٞڕمصٔە ًاەاین بێ.
دردنا درٝری ُە ُێ ٗەی درٝمەرٕ ًت د ًە ُە  دٝری صٞێ٘ذ خٞرەدٕ صەەۆًن

ٗێٞ خایاٗذر صەەۆًێي ٛەڵ( ێت ٕ. بە یێغت٘یاەی یەًێتي ُە ئەٗتذرٓاٗن ُێت ٗەًە  
ٛەٓٞٝ دمٗتیإ در بە ًاەنێڕی یایەبەەزی دمٝڵە  ًە ُە ًاەٝبتاەی ئیتذرەی ٝ 

 ٓاف صەەی دمەدمچٞٝ ٝ زرٗیاەین ەەٝرٝی ٛەبٞٝ.
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  ٝ ٛەٓٞٝیتتإ ُە صتتەە  ێتتتای صتتەەۆًن دردنتتا بیتت ٝڕری ُێتت ٗەی ٝمەنتت 
 خایإ درٗیغ ٖ.

بێ ئەٝمی صتەەۆى زمٗتتەتە ُتێ بتذر یتإ ًەصتێي ئانتادرە بٌتاەەٝم  ًاەمًتإ بە 
یێٌییە بتا ئەً ەەرٗتن عتاٗاًە  ێتن ڕمزرٓەٗتذی  ٝٗە یێغتێ ٝ ئەّ ڕێٌٞت خێ رین دمچٞت
ٕٝ ًە ئەەًتتتتن ًتتتتآە یەەین خایتتتتإ بە ٝەدی ٝ  ٝ. ٛەٓٞٝیتتتتإ دڵختتتتاط بتتتٞت بتتتٞت

ٕ. ٗاخِیذۆۆیظ ٛەص ن بە ڕمزرٓەٗذی دمً د.ڕێٌٞیێٌن ئەٗجا  ّ دمدم
صتتتەەۆًن دردنتتتتا بە ًتتتٞەەن ئەەى ٝ بەەی صتتتتایەەین ُێتتت ٗەی درٝمەرٗتتتتن 
ڕٌٝٝٗ دمٝم. صتەەۆى ُە ًتاەن ئاخاك ٘تذر  ٛێ٘تذێ  تاە بتا  ی ڕرصتو ٝ بتڕێ 
 اەیظ با ی چەک خای خٞرە دمً دمٝم ٝ ٛێ٘ذێ  اەیظ دمصت ن ُە هەڵەّ 

 مدر.ٝ ًاؿەزی صەە ٓێزمًە ٝمەد
بەّ عتێٞمیە ئەٗتذرٓاٗن ُێت ٗە بایتإ دمەًەٝ  ئەنەە هضتە یتإ بابەەێٌیتإ 
ٛەبتتێ  دمبتتێ ُە صتتەە ًتتاؿەز بی٘ٞٝصتتٖ ٝ بیتتذمٕ بە هازییەًتتإ بتتا ئەٝمی ُە 
ەآەە(اەمًاٗن بپ صٖ. دمبٞٝ بەڵتە ٝ ًەُتٞیەُن ەتاٝرٕ بە ٝەدی ٛەڵضتەٗتێٖ٘ 

ًەٝ  ُەنەڵ ٝ ەەٝرٝی  یەٗەًتتتتتإ ُەبەە چتتتتتاٝ بتتتتتت ٕ. ئەنەە باعتتتتتیإ دمە
ٛەەًتتاّ ُە ەآەە(اەمًتتإ خزٓتتایەەن ٝ ٗاصتتیاٝییإ ٛەیە  ُە ئەٗتتذرّ بتتٕٞٝ ُە 

 ُێ ٗەًە بٌغێ٘ەٝم ٝ ٝرزی ُێ بێٖ٘.
ٛەٓٞٝیإ بە ٝەدی ٝ ڕێتزمٝم ناێیتإ بتا هضتەًاٗن صتەەۆًن دردنتا عتَ 
ً دبتتٞٝ. بازەنتتاٗن خاعٔەعتت مف ًە دمٓتتن بتتاٗن ٓەعتت ٝٝبن ُتتێ دمٛتتا  ٝ 

م ٛەەتتا ٓتتالٕ ختتٞرەدٝٝیەەەٝم  ُە یەصتت ا ٗتتزنەەمی دیتتاەبٞٝ بەیتتاٗین ئەّ ڕۆژ
 دمدر ٝ ٛەەچن ٛەٝڵن دمدر ٗەیذمەٞرٗن یێظ بە ٗزنەەمًەی بت ێ.
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 نۆ

 
 صەەۆًن دردنا دٝری ئەٝ ئاخاك ٘ە  ڕٝٝی ُە ەآەە(اەمًإ ً د ٝ نٞەن;

 ت صیٔإ ًاەەن ٗیٌیٖ  ٛەص ە صەە یێ!
 صیٔإ ٛەص ا صەە یێ. دیاە بٞٝ ەٞٝڕم ٝ خەٓ(اەم.

 ت ٗاٝ  چییە؟
 ت صیٔإ یێ  ۆ" ًاەەن ٗیٌیٖ.
 ت خەڵٌن چ عاە ٝ ٗاٝچەیەًن؟

 ت عاەی ەا . ٗاهیەی ً رین ٝیٖ. ٗاٝچەی ًاییاٗضي. نٞٗذی بٞٝەًن.
دیتتاە بتتٞٝ ُە یتتێظ در دمیزرٗتتن چ ی صتتیاەێٌن ُتتێ دمًتت ێ ٝ ٝ ٓەًتتاٗن ُە 

 زی٘ذرٗذر ئآادم ً دبٞٝ.
 ت ەەٓەٕ؟

 رە ٝ ٛەع ضەد ٝ...ت صن ٝ صێ صاڵ. ُەدریٌ(ٞٝی ٛەز
 ت ئاییٖ؟

 ت ئایی٘ن خەڵٌن ڕٝٝصیاە ئاەەادۆًش.
 ت ژٗو ٛەیە؟

 ت ٗا  ٛێغ ا ژْٗ ٗەٛێ٘اٝم.
 ت ًەصپ؟

 خزٓەەٌاەّ ُە ٛٞەێِن ٓاەی اٗن.
 ت ەا ئێض ا ًاە  ًەٝەٞٝمەە دردنا؟
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 ت ٗا هٞەبإ. ٖٓ یێغ   ُە...
 ت نٞەو ًە ٛیچٌا  با دردنا باٗگ ٗەً رٝی؟

 دمخاّ ًە ٛیچٌا  باٗگ ٗەً رّٝ. ت ٗا نەٝەمّ! صٞێ٘ذ
تتتت ڕٝٝٗٞٝصتتتن صتتتٌا ٗآەەإ بە دم  نەیغتتت ٞٝم؟ دمزرٗتتتن بتتتاچن باٗتتتگ 

 ً رٝی با دردنا؟
 ت بەڵێ.

 ت درٗیغە!
صتتەەۆًن دردنتتا درٝری ُە دٝٝٛەٓتتیٖ ەآەە(تتاە ًتت د ٛەصتت ێ ە صتتەە یتتێ. 

 بە ّ صیٔإ ٛەەٝر ُە  ێتای خای ڕرٝمص ا بٞٝ.
 ٌیٖ!ت نٞەْ درٗیغە  صیٔإ ًاەەن ٗی

 ًاەەن ٗیٌیٖ  ٞٝڵەی ٗەً د. چاٝم دێ  ٛە   با ی ٝ دمٓن ب دم بٖ نٞێن.
 ت درٗیغە!

صیٔإ خێ ر درٗیغو ٝ ُە ٗێٞ ػەبا كغٞكاڵەًەی ڕۆچٞٝ ٝ صتەە ُە ٗتٞێ 
 دمٓن ًەٝەەٝمًاە  دمەتٞ  ُەنەڵ خای هضە دمًا.

 .ٝ ەآەە(اەی دٝٝٛەّ ژٗێي بٞٝ بە ٗاٝی باچٌاۆاە چَت ٝ صتێ صتاڵن ەەٓەٕ بٞت
ٝ. ٛیچٌا  با دردنا باٗگ  9ُە چی٘ن ٓیظ چیٌ٘ا ٝ. یێغخزٓەەن ٛاەێَ ٓاەی اٗن بٞ بٞ

ٝرٗە ٝ  اڵتذەر ٝ. باچٌاۆتا ڕٝٝٛۀڵ ٝ. ڕٝٝٗٞٝصن دردٗآەی بە دمصو نەیغت (ٞ ٗەً ربٞ
ٕٝ  بەبتتتێ ئەٝمی  بتتٞت ٝٝر بەدمٗتتتتن بەەز ٝم ٓتتتن دمدریەٝم. ًاەێتتتي ی صتتتیاەمًإ ەە

ٝرٗن كەەٓاٗن صەەۆى بێ  ُە صەە  ێتا  ی خای درٗیغ ەٝم.چاٝمڕ

                                                           

ي بە هەٝ  چتتیٖ دربەط دمًتت رٕ. خاٗەدرٗەتتتإ ٝ ییغەصتتازرٕ  ُە ڕٝٝصتتیای ًتتإ خەڵتت ت :
 ًاصپٌاەرٕ ٝ بازرڕیإ  خإ ٝ ٓٞٝژیي ٝ ً یٌاەرٕ  ٓغاٌٗا ُە چی٘ن ً ێٌاەرٕ بٞٝ.
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ٝڵە  ٝ. ًاەێتتتي ٗتتتاەمی ئەٝ ٛتتتا   بتتتێ  تتٞت صتتتێەٛەٓیٖ ەآەە(تتتاە ٓاصتتتِاۆا بتتٞت
درٗغتتت (ٞٝ. صتتتەەۆى بە ٗەەٓتتتن ٝ ٓێٛ مبتتتاٗن درٝری ُێٌتتت د ٛەصتتت ێ ە صتتتەە یتتتێ. 
ن  ٝ. بە ٗاصٌت كاڵەًەیەٝم دیتاە بٞت ٓاصِاۆا ٛەص ا. بەەزرین ص٘تن ُە بٖ ػەبتا كغٞت

 ًەی  بزمی ەێ نەڕربٞٝ.ٝ ٗازمٝم هضەی دمً د. چاٝم ڕمعە عی یٖ خێِە
 ت ٗاٝ  چییە؟

 ت یێْ دمڵێٖ ٗەەٓاڵ نیإ!
ٝرٗن نتت ژ ًتت د ٝ  صتتەەۆى دمیٞیضتتو دەێتت م بە ی صتتیاە بتتذر . هتتازی ٗێتٞت چتتا
 ع ێٌن چ یاٗذ بە نٞێیذر. صەەۆى صەەی ُەهاٗذ ٝ دیضإ ٗاٝمًەی ُێ ی صییەٝم.

نیتتإ ختتا  ٗتتاٝ  ٗیتتیە  ٗتتاٝی ڕرصتت ەهی٘ە  بڵتتێە ئەٝ ٗتتاٝمی ٝر  ٗەەٓتتاڵتتت 
 باٗتو بە نٞێذر دەرٝم.

 ت یێغ   یێیإ دمنٞەْ ًاە یٖ.
ٝڕٓابٞٝ. ُە ختتای دمی صتتن  ئەّ ژٗە ٛەە ئەٝ ًتتچە  ٗاخِیتتذۆ" صتتەەی صتٞت

ی در ٝ عتتەٝێ ٛەەتتا  ٗیتتیە ٝر ُە ٓتتاڵن یٞٝەمًتتاٗن ئاعتت٘ایەەن ُەنەڵ یێٌٛێ٘تتا  ك یتٞت
م ٝ! ٛەە ئەٝ ًتچە ٗیتیە ًە ٗیٞت م  بەیاٗن ُە باٝعتن نەەّ ٝ ٗەەٓیتذر بٞت ختاْٗ ٝ ٗیٞت

ی؟  ٝ بە دریٌەخێتتتٞت ٝ بتتتٞت خزٓەەٌتتتتاە بتتتتاە ٛتتتتاە(ٞٝ ٝ یەًێتتتتي ُە یٞٝەمًتتتتاٗن بتتتٞت
ٗاخِیتتذۆ" ُە ٗاًتتاٝ ٛەصتت ن ًتت د ەآەە(تتاەی صتتەەمًن ختتایەەن ٝ ُە ٛەٓتت(ەە 
ٝرٕ ٝ ٗتاٝی زڕرٝم  خەڵٌتن  دردنادر درٗیغ ٞٝم. ٛەص ن ً د باەە بەەُتآەی ٛەٓٞت

ە ٝری دمٗٞرٗتتذ ییتتاٝمیە ً ٝ دمڵتتێٖ ئەٝ ٛەە ئەٝ هتتآٌن ئآتتاژم بتتا  ی ڕردمدێتت ٕ
 ڕرصو ٝ بەعەڕمكە  بە ّ ئەٝ ژٗە بەص ەزٓاٗەی ەٞٝعن ڕۆژم ڕمعن ً دٝٝم!

ئەەێ  بە ٛەڵە ٗەچٞٝبٞٝە ٛەەًەس ًەصایەەییەًن ەتای(ە  بە ختای ٛەیە  
ٛەەًەس خاٝمٗن خذم ٝ ئاًاەێٌە ًە ەەٗیا ەای(ە  بە ختایەەن ٝ بەس. ڕمٗتگ 

هتٞٝ ین ڕۆهیتذر بتٞٝ  ُە  بزەًاٗن ئەٝ ژٗە ٛی  ع ێٌن ٗەدمنتاڕی. ئەٝمی ُە
ُێٞرٗیذر  ُە چاٝم عی یٖ خیِەًەیتذر  ُە صتەە ەایایتذر  ڕمٗتتذرٗەٝمیەًن ەتای(ەەن 
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ٛەبتٞٝ. ٗاخِیتذۆ" بە ڕٝرٗی٘ێتي ٛەٓتٞٝ عت ێٌن دی (تٞٝ ٝ ٛەصت ن یێٌ دبتٞٝ. 
 صەەۆًن دردنا دەێ می بە ی صیاەمًاٗن در;

 ت ٗاٝی باًٝو؟
 ت ٖٓ ڕۆڵەی ئەعوْ!

 ت بابەخێٞ  ٗاٝی چ(ٞٝ؟
 ت ٓیخائیِا"

 ٗاخِیذۆ" ئی   نٞٓاٗن ُە   ٗەٓابٞٝ ًە خایەەن.
 ت بە چ ٗاٝێي دمە٘اصٖ؟

 ت ٓاصِاۆا.
 ت ُە ًاّ چی٘ن ًآەڵتای؟

 ت ٓغاٌٗا.
 ت ئاییٖ؟

 ت ئاەەادۆًش.
 ت ییغە؟

 ت ُە ٓاڵیي ًاە دمًەّ.
 ُە چ  اەم ٓاڵێي؟

تتت  ەٗتتابن صتتەەۆى! ییتتاٝرٕ ئەٝ  تتاەم ٓتتا ٗە زۆە بتتاط عتتاەمزرٕ! چەٗتتذ 
ەس دریإ ُە هاهای یێٌەٗتیٖ. صتەەۆًن دردنتا بە ئآتاژمیەى بێتذمٗتن ًت دٕ. ً

ٗیتا ٝ بزم ٝ دمٓٞچاٝی ٓاصِاۆا عت ێٌن صتەی ی یێتٞم دیتاە بتٞٝ ًە عتٞێ٘ن 
 ُە صەە ڕۆهن ٓ ۆ" دردمٗا.

 ت چەٗذ  اە با دردنا باٗگ ً رٝی؟
 ت ەا ئێض ا یێْ ٗەٗاٝمەە ئەّ  اەم  ێتایاٗە.

 یێذرٝی؟ت ڕٝٝٗٞٝصن صٌا ٗآەیإ 
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 ت بەڵێ.
 درٗیغە.

ەآەە(اە بە ٗازێٌەٝم درٝێ٘ن ػەباًەی ڕێٌٞیێي ً د ٝ بە ٗەەٓٞٝٗیتاٗن ُە 
 ێن خای درٗیغ ەٝم. دمص ە صپن ٝ ٗاصٌەًاٗن ً د بە ٗێٞ صەە هتاڵە دەێت  

 ٝ دمڵ(ەًەیذر ٝ ٛەەٝر چاٝی ُە صەەۆى بڕی.
ٗەٝم عاٛیذرٕ ٝ یزیغي ٝ ًاەٗاس ُە  ێتەی خایتإ ٝ ُە ٗێتٞ ەەٓاعتاچیا

چتتاٝمڕٝرٗن ٗتتاەمی خایتتإ بتتٕٞٝ. ٗٞٝصتتیاەی دردنتتا ٛەصتت ا صتتەە یتتێ ٝ بە 
ی ٝمى یەى «ٍ»ٝ « ە»دمٗتتتتن بەەز صتتتٌا ٗآەًەی خٞێ٘تتتذمٝم. دٝٝ یی تتتن

بێ م دمً د. ڕرٝێ مًەی یەًٛاٝی ٝ زیتاە  ٝمۆ ٝی مٝیت  دمچتٞٝ ٝ بە باعتن 
م ٝ ُێتتن ەتتێ ٗەدمنەیغتتت ن. هازییەًتتإ ٛەە  تتتاەمی بە یەًتتذر یاڵیتتتإ دمدریەٝ

ٛێ٘تتذێ  تتاەط بتتا یێغتتەٝم دردٛتتاە٘ەٝم. بتتڕێ  تتاە چاٝیتتإ دمهٞٝچاٗتتذ  بتتڕێ 
 تتاەیظ چاٝیتتإ ٛەڵتتذێ٘ا ٝ بە صتتەە هضتتەیإ دمًتت د. یەًێتتي ُە صتتەەبازمًإ  
عٔغێ  بە دمصو  ەاهەەن بەصتەە چتٞٝ بتٞٝ ٝ باٝێغتٌن دمدر. ًتاەەن ٗیٌتیٖ  

ٌاۆتا ئەنەەچن ٓا  ٝ بێ  تٞٝڵە درٗیغت (ٞٝ  دمٓتاەی ڕٝٝٓەەتن دمكتڕی. باچ
 ُٞٝە(ەەزرٗە درٗیغ (ٞٝ ٝ بە ٗٞٝتن هآٌن صەەی خای دمخٞەرٗذ.

ٓاصِاۆا ٛێ٘ذێ  اە ًەٓ ەەخەّ بٞٝ  ٛی٘تذێ  تاەیظ ٛەڵذمصت ا صتەە یتێ 
دمبتتٞٝ چەهتتا  ُێتتذریە ختتٞێ٘ن ٗەدمٛتتا . صتتٞٝە ٛەڵتتذمنەڕر ٝ  ٝ ٝمٛتتا ئتتاڵەەن

ٛەٗاصتتەی ٛەڵذمًێغتتا  دمصتت ن ڕردمٝمعتتاٗذ ٝ چتتاٝی بە دمٝەٝبەەی خایتتذر 
ًە ٛەەٝر  ر. ً تتٞیڕیظ ٛێتتٞە دمبتتاٝم  نتتٞێن بتتا ٗٞٝصتتیاەی ڕردمنتت   دمنێتتڕ

 خەەیٌن خٞێ٘ذمٝمی صٌا ٗآەًە بٞٝ.
ٗاخِیتتذۆ" ًە ُە ڕێتتزی یەًەٓتتن ئەٗتتذرٓن ُێتت ٗەی درٝمەی درٗیغتت (ٞٝ  بە 
چاٝیٌِەی یەًچاٝمٝم چاٝی ُە ٓاصِاۆا بڕی(ٞٝ ٝ ەاكاٗێٌن صەی  ٛێٔ٘تایەەین 

 ڕۆهن عڵەژرٗذ بٞٝ.
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 دە

 
آەیەى تە ٗٞٝصتتتیاەی دردنتتتا دمیخٞێ٘تتتذمٝم  بەّ عتتتێٞمیە بتتتٞٝ; صتتتٌا  ٗتتت

ڕۆژی ٛەۆذمٛەٓن ژرٗٞییەی صاڵن... بازەناٗێتي بەٗتاٝی صتٌِٔا"  ئەٗتذرٓن »
یەًێ ین خاٝمٌٗاەرٕ  خەڵٌن نٞٝەًاٗن صی(ی یا  ُە ٛاەێِن ٓاەی تاٗن دمٓت ێ. 
یزیغتتٌن یاصتتا ٓەەنتتن ئەٝ بازەنتتاٗە بە ٛتتای زێتتذمڕٝمٝی ُە ختتٞرەدٗەٝم ٝ 

مص اٗن دڵ دمزرٗێ ٝ بەەنەی ٗاع ٘ن ٗاٝب رٝ ئیٔزر دمًا. چەٗذ ڕۆژ دٝری ڕرٝ
ٓەەنن صٌِٔا"  یەًێتي ُە ٛاٝەێیتإ ٝ ٛاًٝتاەرٗن ئەٝ بە ٗتاٝی ەەٓتٞٝچیٖ  
ًاەێتتي دمیتتٛەٝێ بتتڕٝر بتتا ی  ٝنتت رد ٝ ُەٝێتتٞم ەێتتذمیەڕێ  ُە ًتتاچن دٝرییتتن 

 اٗن یاصتا ٛاٝڕێٌەی ئانادرە دمبێ. یێٞعاێ٘ن ڕٝٝدرٝمًە دمن ێ ٝ ًاەبەدمص
ئانادرە دمًاەەٝم ًە ٓەەنن صٌِٔا"  ێتن نٞٓتاٗە ٝ یێٞیضت ن بە ُێٌتاڵی٘ەٝم 
ٛەیە. بە دٝردر چتتتتتٕٞٝ ٝ ُێٌتتتتتتاڵی٘ەٝمی بەە ی صتتتتتتاٗن یاصتتتتتتا نٞٓتتتتتتاٗەًەی 
ەەٓتتتٞٝچیٖ یێغ ڕرصتتتو دمًەٗەٝم ٝ ئێضتتت اط ئەٝ ختتتا ٗەی ًە یێٞمٗتتتذین بە 

 «ەآەە(اەرٗەٝم ٛەیە بەّ عێٞمیە ئاڕرص ەی دردنای دمًەیٖ;
تتت صتتٌِٔا" چەٗتتذ ڕۆژم بەە ُە ٓەەنتتن بتتڕی صتتێ ٛەزرە ٝ ٛەع ضتتەد 2»

ڕۆبڵتتن ُە هیضتتابن بتتاٌٗییەًەی ٝمەنتت ەەٝٝم  ًەچتتن ەآتتاە ً دٗتتن ٛەیتتن ٝ 
صتآاٗەًەی ُە دٝری ٓ دٗتتن دمەیتتذمخا  ًە ەەٗیتتا صێضتتەد ٝ دٝرزدم ڕۆبتت  ٝ 

 «عازدم ًایي یاەمی با ٓاٝمەەٝم.
ەعل ۆعتتإ ٝ ٛٞەێتتَ تتت صتتٌِٔا" ڕۆژی یتتێظ ٓتت دٗەًەی ُە ختتاٗەی ُ 3»

ٓاەی تاٗن ُەنەڵ ًتاە یٖ ٓاصتِاۆا ڕری(تٞرەدٝٝم. ئەٝ ژٗە ُە صتەە درٝری ختتای 
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چتتتٞٝ بتتتٞٝ بتتتا ژٝٝەمًەی صتتتٌِٔا" ٝ ُە بەە چتتتاٝی ئتتتاكێٔن باچٌاۆتتتا ٝ 
صیٔإ ًاەەن ٗیٌیٖ  ًە ٛەەدًٝٝیتإ خزٓەەٌتاەی ٛتٞەێِەًە بتٕٞٝ  دمەنتای 

ە چتاٝی خایتإ ُە ٗێتٞ  اٗ اًەی ً دۆەەٝم ٝ خزٓەەٌاەمًإ ئەٝ یاەمیەیإ ب
 « اٗ ای ٗاٝب رٝدر دی ٞٝم.

تتت ُێٌاڵی٘ەٝمًتتإ دمەیتتذمخا  ًە دٝری ڕۆیغتت ٘ن صتتٌِٔا" ُە ختتاٗەی  4»
ُەعل ۆعاٗەٝم با ٛٞەێَ  ًاە یٖ ٓاصِاۆا بە ٛاًٝاەی صیٔإ ًتاەەن ٗیٌتیٖ  

 «نەەدمیەًن صپین ً دۆەە ٗێٞ ٓەع ٝٝبن صٌِٔامٝم ٝ دمەخٞرەدی درٝم.
ن بازەنتتتإ  ًتتتاە یٖ ٓاصتتتِاۆا ئەٗتٞصتتت یِەیەًن تتتت ڕۆژێ دٝری ٓەەنتتت5»

ئەڵٔاصن بە خاەٞٝٗن خاٝمٌٗاەی كڕۆع ٞٝم ٝ نٞٝەٞٝیە صٌِٔا" بە دیاەی 
 «یێن درٝم.

تتت ئتتاكێٔن باچٌٞۆتتا  ًە یەًێتتي ُە ەآەە(تتاەرٗە  ڕۆژێتتي دٝری ٓ دٗتتن  6»
صتٌِٔا" بتتڕی ٛەزرە ٝ ٛەع ضتتەد ڕۆبتت  دمختتاەە صتتەە هیضتتابن بتتاٌٗییەًەی 

 «خای.
دمصو ٛێ٘اٗن ئەّ بەڵتاٗە  یاصا دمصت ٞٝەی ٛەڵتذرٗەٝمی نتاڕ  درٝی بە» 

ٝ ەٞیٌتتتاەین ئەٗتتتذرٓن ٗاٝب رٝیتتتإ دمەًتتت د  ُە ًتتتاەن ەٞێٌاەیتتتذر دمەًە  ًە 
نەدمی ٓتتتت دٝٝمًە بتتتتڕم ژەرێٌتتتتن ەێتتتتذریە ًە بتتتتا ًٞعتتتت ٘ن ئەٝم بەصتتتت٘ذمی 

 «ً دٝٝم.
ُە ًتتاەن ُێپێچتت٘ەٝمدر  باچٌاۆتتا ٝ ًتتاەەن ٗیٌتتیٖ ەاٝٗەًەیتتإ ُە ئەصتت ا »
 ەتتتٞٝم. ٓاصتتتِاۆاط نٞٝەتتتٞٝیەەن ُە صتتتەە درٝری صتتتٌِٔا"  چتتتٞٝم بتتتا ٗەن

ٛتتتٞەێِن ٓاەی تتتاٗن ٝ ُەبەە چتتتاٝی دٝٝ خزٓەەٌتتتاەمًە دمەنتتتای  اٗ تتتاًەی 
ًتت دۆەەٝم  چتتَ ڕۆبڵتتن ُتتێ دمەٛێ٘تتاٝم ٝ ئی تت  دمصتت ن بتتا یاعتتٔاٝمی یتتاەمًە 
ٗەب دٝٝم. ٓاصِاۆا هاعا ُە دمەٓاٗذرٝ ً دٗتن صتٌِٔا" دمًتا ٝ دمڵتێ ًاەێتي 

نٞەتٞٝیە  ٛٞەێِەًە  ُە صەە درٝری ًاەەن ٗیٌیٖ نەەدمیەًن صپن ًەچٞٝم با 
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دمەٓاٗن خەٝم  ً دٝٝیەەە ٗێٞ ٓەع ٝٝبن صٌِٔاۆەم با ئەٝمی ٛێٞە بێت ەٝم 
ٝ زۆەی ئتتتازرە ٗەدر  صتتتەباەم  بە ئەٗتٞصتتتت یِە ئەڵٔاصتتتەًەط نٞەتتتتٞٝیە ًە 

ەی صٌِٔا" ُە درٝی ُێذرٕ ٝ ئتازرەدرٗێٌن زۆە  بتا ئاعت ن ٝ دڵتذرٗەٝم بە دیتا
 «یێن درٝم.

ئتتاكێٔن باچٌاۆتتا نٞەتتٞٝیەەن ُە یتتاەمی ٗێتتٞ  اٗ تتاًە ئانتتادرە ٗەبتتٞٝم ٝ »
ەەٗتتتاٗە  یێتتتن ٗەٗتتتاٝمەە ٗێتتتٞ ژٝٝەی بازەنتتتاٗەًەٝم. ٓاصِاۆاعتتتن ەآەە(تتتاە 

 «ً دٝٝم ًە ًِیِن  اٗ اًەی یێ بٞٝم ٝ ەەٝرٝی یاەمًەی دزیٞم.
ٓاصتتتتِاۆا ًاەێتتتتي ئەٝمی بیضتتتتو  ُە  ێتتتتن ختتتتای ٛەصتتتت ا ٝ بە دمٓتتتتن 

 ەهاٝمٝم  بەصەەصآن چاٝی ُە باچٌاۆا بڕی ًە ُە یاڵیذر درٗیغ (ٞٝ.درچ
ئتتاكێٔن باچٌاۆتتا ُە صتتەە ئەٝم یێتتذرن ی دمًتتا ًە ئەٝ ٛەزرە ٝ ٛەع ضتتەد »

ڕۆبتتڵەی دٝری ئەٝ ڕٝٝدرٝم خضتت ٞٝیەەە صتتەە هیضتتابن بتتاٌٗییەًەی  یاعتتەًەٝەن 
 «چەٗذیٖ صاڵ زمهٔە  ٝ ًاەی بێ ٝچاٗن خای ٝ ًاەەن ٌٗیٖ بٞٝم.

 ّ صیٔإ ًاەەن ٗیٌیٖ ُە ُێپێچی٘ەٝمی صەەمەاییذر درٗتن یێتذرٗاٝم ًە بە» 
ٓاصتتِاۆا  ئەٝ ٝ ئتتاكێٔن باچٌاۆتتای بتتا ئەٝ دزیتتیە ٛتتإ درٝم ٝ یاەمًەیتتإ ُە 
ٗێتتتتٞرٕ خایاٗتتتتذر دربەط ًتتتت دٝٝم  درٗتتتتن بەٝمعتتتتذر ٗتتتتاٝم ًە ئەٝ دمەٓتتتتاٗن 

 «م.خەٝٛێ٘ەەی درٝم بە ٓاصِاۆا ًە بیٌاەە ٗێٞ خٞرەدٗەٝمی بازەناٗەًەٝ
ٝ! دمیٞیضتو هضتە بٌتا   ٓاصِاۆا دیضإ ُە  ێن خای ڕریەڕی. صٞٝەٛەڵتەڕربٞ

ٝری ُێٌ د ئاەّر ٝ بێذمٗگ ُە ێن خای درٗیغێ.  بە ّ چاٝمدێ  ٗەێٛێغو ٝ در
ُە ُێپێچی٘ەٝمًاٗن دٝرییذر  ًاەەن ٗیٌیٖ ٌُٗٞٝن ُە ٛەٓٞٝ ع ێي دمًتا . »

ٝمى ئتتتاكێٔن هاعتتتا ُە دزی ٝ بەعتتتذرەی ًتتت دٕ ُە ًٞعتتت ٘ەًەدر دمًتتتا  ٝ 
باچٌاۆتتتا یێتتتذرن ی دمًتتتا  ًە ئەٝ ٛەزرە ٝ ٛەع ضتتتەد ڕۆبتتتڵە  دمصتتت ڕٗجن 
چەٗتتذیٖ صتتاڵ ًتتاە ٝ زمهتتٔە  بتتٞٝم ٝ ٓیٞرٗتتاٗن ٛٞەێتتَ ٝمى دمص خٞعتتاٗە 

 «یێیإ درٕٝ  یاعەًەٝەیإ ً دٝٝم ٝ دمیاٗٛەٝێ یێٌەٝم زمٓاٝٗذ بٌەٕ.
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٘ذ دٝری ئەّ هضتتتاٗە  چتتتاٗیەەن بەەمٝڕٝٝ ًتتت دٗەٝمی ەآەە(تتتاەرٕ ٝ صتتتٞێ
ُە »ختتتٞردٗن عتتتاٛیذمتإ ٝ بیتتت ٝڕری ًاەٗاصتتتإ  بە ٝەدی بتتتاس ًتتت ر بتتتٞٝ; 

ُێپێچی٘ەٝم ٝ ُێٌاُی٘ەٝم ٝ بەڵتەًاٗذر ًە ئاڕرصت ەی دردنتا ًت ر  ٝر دمەدمًەٝێ 
صیٔإ ًاەەن ٗیٌیٖ صن ٝ صێ صا ٕ ٝ ئاكێٔن باچٌاۆا چَ ٝ صێ صتا ٕ 
یە ٝ ًتتتتاە یٖ ٓاصتتتتِاۆا بیضتتتتو ٝ هەٝ  صتتتتا ٕ  ڕۆژی هەۆتتتتذمٛەٓن ژرٗتتتتٞ

دمصتتتتت یإ درٝمەە دمصتتتتت ن یەى ٝ بتتتتتڕی دٝٝٛەزرە ٝ یێ٘جضتتتتتەد ڕۆبتتتتت  ٝ 
ئەٗتٞص یِەیەًن ئەڵٔاصیإ ُە صٌِٔاۆن بازەنإ دزیتٞم  خاعتیإ دمەٓاٗتذرٝ 
ً دٝٝم ٝ ًٞع ٞٝیاٗە. دردیاە ەتاٝرٗن ەآەە(تاەرٕ بە یێتن بەٗتذمًاٗن چتٞرەمّ 

إ ٝ ٝ یێ٘جەٓتتن ٓتتادمی ٛەزرە ٝ چٞرەصتتەد ٝ صتتن ٝ یێ٘جتتن یاصتتای ەاٝرٗەًتت
ٓادمی دٝٝصەد ٝ یەًن ڕێٞعٞێ٘ن دردی صتین صتزرًإ بە نٞٗجتاٝ دمزرٗتێ ٝ 
درٝر ُە دردنای با  دمًتا  ُە ٛەٗ ەعتن ُێت ٗەی درٝمەرٗتذر  صتزری ەآەە(تاەرٕ 

 «دیاەی بٌا .
ٗٞٝصتتتتیاەی دردنتتتتا  درٝری خٞێ٘تتتتذٗەٝمی ئەّ صتتتتٌا ٗآە دٝٝەٝدەێتتتت م  

تتتای ختتای درٗیغتتو. ًاؿەزمًتتاٗن بەە دمصتت ن ڕێٌٞیێتتي ًتت د ٝ ُە صتتەە  ێ
ٛەٓتتٞٝ ئآتتادم بتتٞٝرٕ ٛەٗاصتتەیەًن ئاصتتٞٝدمیإ ٛەڵٌێغتتاە بەٝ ٛیتتٞریەی بە 
زٝٝەتتت یٖ ًتتتا  ەەٓتتتٞٓ مًە بتتتڕمێ ەٝم ٝ ڕرصتتت ییەًإ ئاعتتتٌ ر بتتتٖ ٝ دردنتتتا 
ەاٝرٗ(اەرٕ صتزر بتذر   ًەیضتەًەط بە صتەًەٝە٘ن ٛەم ٝ ػەدرڵتو ًاەتاین یتێ 

ٝ بیت ی  ی ئەٝرٗن ە  بٞٝبێ. ُەٝ ٗێٞمدر  ەەٗیا ٗاخِیذۆ" ٛەص ن بە یێچەٝرٗە
ُە چاەمٗٞٝصتتتن صتتتآ٘اًن ٓاصتتتتِاۆا دمًتتت دمٝم  ٓاصتتتِاۆایەى ًە دم صتتتتاڵ 
ُەٓەٝبەە ًچێٌن یاى ٝ بێ ەاٝرٕ بٞٝ  بە ّ ئێض ا ەٞٝعن ئەٝ نێت رٝم بتٞٝم 

 ٝ خەەیٌە ەێیذر ٗٞهْ دمبێ.
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 یازدە

 
صتتەەۆًن دردنتتام دٝری دمٓەەەهییەًتتن ًتتٞە  ُەنەڵ هازییەًتتإ  درٝری ُە 

إ ًاەەن ٗیٌیٖ  ەآەە(تاەی ژٝٓتاەم یەى ًت د ُە  ێتن ختای ٛەصت ێ ٝ صیٔ
ٝم ٓتتن ی صتتیاەمًاٗن بتتذرەەٝم. ەآەە(تتاە ٛەصتت ایە صتتەەیێ  دمصتت ن ەٞٗتتذ بە 

 یاٗ اڵەًەیەٝم ٗٞٝصاٗذ بٞٝ ٝ بێ ئیخ یاە ُێٞی دمبزٝرٗذ.
ت ەا ەآەە(تاەی ًە ڕۆژی هەۆتذمٛەٓن ژرٗتٞییە ُەنەڵ ئتاكێٔن باچٌاۆتا ٝ 

ۆا   اٗ اًەی صٌِٔاۆ إ ً دۆەەٝم  دزی إ ُێٌت دٝٝم ٝ نەەدی ًاە یٖ ٓاصِا
ئاەص٘یٌ إ درٝم بە ًاە یٖ ٓاصِاۆا ًە بیٌاەە ٗێٞٓەعت ٝٝبەًەیەٝم. درٕ بەٝ 

 ەآەەاٗەدر دمٗێن؟

ٓتتٖ... ٓتتٖ ئەٝ ًتتاەمّ ٗەًتت دٝٝم  بتتێ ەتتاٝرْٗ  ئتتێٔە بە ئەەًتتن صەەعتتاٗن  تتت
 خآاٗن دمزرٗیٖ خزٓە  بە ٓیٞرٗەًإ بٌەیٖ. ٗا...

 ت  اەێ ُەٝ ع اٗەنەڕێ  ئێض ا یێٔإ بڵێ ئەٝ ەآەەاٗە  هەبٞٝڵە یإ ٗا؟

 ت ٖٓ بێ ەاٝرْٗ ەەٗیا دمٓٞصیو...

 ت دٝرە  دمچی٘ە صەە بابەەەًاٗن ە .

 ت ٖٓ...ٖٓ ٛیچٌا  دزیْ ٗەً دٝٝم. ٓ ۆۆْ ٗەًٞع ٞٝم. ٖٓ...
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چتتاٝمدێ  صتت ەاٗذی بە نٞێیتتذر ٝ ٛێتتٞەی ًتت دمٝم. ًتتاەەن ٗیٌتتیٖ ُە  ێتتن 
رٗیغتت ەٝم. صتتەەۆًن دردنتتا ئەٝ ی صتتیاەمی ُە ەآەە(تتاەی دٝٝٛەٓتتیظ ختتای د

 ً د.

تتت ئتتٞكٔن باچٌاۆتتا! ەتتا ەآەە(تتاەی ًە ڕۆژی هەۆتتذمٛەٓن ژرٗتتٞییە ُەنەڵ 
صیٔإ ًاەەن ٗیٌیٖ ٝ ًاە یٖ ٓاصِاۆا ُە ٛٞەیِن ٓاەی تاٗن ئەٗتٞصت یِەیەًن 
ئەڵٔتتتاس ٝ نتتتٞژٓەیەى یاەمەتتتإ ُە  اٗ تتتاًەی صتتتٌِٔاۆن بازەنتتتإ دزیتتتٞم ٝ 
بەعتتتتت إ ًتتتتت دٝٝم  ٛەەٝمٛتتتتتا بازەناٗەًەعتتتتت إ دمەٓاٗتتتتتذرٝ ًتتتتت دٝٝم ٝ 
ًٞعتتت ٞٝەاٗە. درٕ بەٝ ەآەەتتتاٗەدر دمٗێتتتن؟ باچٌاۆتتتا بە  ێتتتن هضتتتە ًتتت دٕ 

 دمیتٞڕرٗذ  دمیتٞ  بٞ عەڕًٝێغە ٝ ٛەەر ئآادم ٝ ُە صەە یێیە.

ت ٖٓ بێ ەاٝرْٗ. ٖٓ یێْ ٗەٗاٝمەە ژٝٝەی صتٌِٔا". ٛەەچیتیەى ڕٝٝیتذربێ 
 ٝ چەەیٞم صەڵی ەیەدریە ًە ُە یاڵ ٓ٘ذر درٗیغ ٞٝم.ُە ژێ  صەەی ئە

 ت ئەّ هضاٗە ٛەڵت م با دٝریین.

تتت ٓتتٖ ٗە یتتاەمّ ُە ًەصتتێي دزیتتٞم  ٗە ژٛ یغتتْ ًتت دۆەە ٗێتتٞ ٓەعتت ٝٝبن 
ًەصێٌەٝم. ئەنەە ُەٝێ بٞریەّ  ٗەٓذمٛێغو ئەٝ ًٞڵٌەی صتەە بە ختٞێ٘ە ئەٝ 

 ییاٝم بێچاەمیە بٌٞٝژێ.

 ڵە؟ت ًەٝریە ئەٝ ەآەەاٗە  هەبٞٝ

 ت ئەٝرٗە ٛەٓٞٝی دەۆیە  بٞخ اٗە ٖٓ...

تتت باعتتە  باعتتە درٗیغتتە... ئیضتت اط ٗتتابەی ەتتایە ًتتاە یٖ ٓاصتتِاۆا. ەتتاط بەٝم 
ٝی بتتتتا ٛٞەێتتتتَ ٝ یتتتتاەم ٝ  ەآەە(تتتتاەی ًە ُەٝ ٓتتتتاڵەٝم ٝر ًتتتتاەی ُێتتتتذمًەی چتتتٞت
ٌِاۆو  م. دٝری بەعتٌت دٗن یتتاەمًە  صتٔت ئەٗتٞصتت یِە  ُە  اٗ تتاًەی بازەنتتإ دزیتٞت

ەێِن  ٓاەی تتتتاٗن ٝ ژرە  ًتتتت دۆەە ٗێتتتٞت ٓەعتتتت ٝٝبەًەیەٝم ٝ بتتتت دٝٝم بتتتتا ٛتتتٞت
 ًٞع ٞٝەە. ددرٗن یێذردمٗیێ ًە ئەٝ ەاٝرٗە  ئەٗجاّ درٝم؟
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صتتەەۆًن دردنتتا ٗەەّ ٝ ُە صتتەەمخا هضتتەی دمًتت دە دمەتتتٞ  عتتیؼ ێٌن 
 ُەبەەم ٝ دمیخٞێ٘ی ەٝمە

 ت ٖٓ بێ ەاٝرْٗ  ٛی  هضەیەًیغْ با نٞەٖ ٗییە.
 رە ٝ یی٘جضەد ڕۆبڵذر ٗەبٞٝم؟ٛەز ت ًەٝریە ەا دمص و ُە دزی٘ن دٝٝ

 ت ٗا  ٖٓ ەەٗیا چَ ڕۆبِْ ُە  اٗ اًە دمەٛێ٘ا.
 ت ئەٝ ەآەەە  هەبٞٝڵ ٗییەًە ژرە  ً دۆەە ٗێٞ ٓەع ٝٝبن صٌِٔاۆەٝم؟

تتت ٗتتا  هەبتتٞٝڵْ ٗیتتیە. ٓتتٖ یێٔٞربتتٞٝ ئەٝ نەەدم دمەٓتتاٗن خەٝٛێتت٘ەەم ٝ ٛتتی  
 صەەدر ٗەبٞٝم.ٓەە صییەًن ٗییەە صٞێ٘ذ دمخاّ ًە خەیاڵێٌن خ ریْ ُە ژێ  

 ت ًەٝریە ٛیچٌاّ ُە ەآەەەًإ ُە ئەص ا ٗان ی؟
تتتت ەەٗیتتتا ئەٝمّ هەبتتتٞٝڵە ًە نەەدّ ُە ٓەعتتت ٝٝبین صتتتٌٔڵا" ًتتت دٝٝم. 

 ئەٝیظ یێْ ٝربٞٝ ٛێٞەی دمًاەەٝم ٝ خەٝی ڵن دمًەٝێ.
ت ئیضت ا ًە درٕ بەٝ عت اٗەدر ٗتاٗێن  بە ٝەدی ُە ٗتًٞٝەٝم بآتإ بتێتڕمٝم 

 در. چن ڕٝٝی
نتتا دمصتت ن ُە صتتەە ٓێتتزم صەٝزیاعتتەًە درٗتتا ٝ چتتاٝی ُە صتتەەۆًن درد

 ەآەە(اە بڕی. ٓاصِاۆا با صاەێي بێذمٗي بٞٝ.
ت بەٝەدی بآإ باس بٌە. بەدرٕ ییاٗتاٗن صتادهاٗە بتاەی ەتاٝرٗەًەی ختا  

 صٞٝى بٌە.
تتتت ًاەێتتتي نەیغتتت ٔە ٛتتتٞەێِەًە صتتتٌِٔا" صتتتەەخاط بتتتٞٝ. یەًجتتتاە زۆە 

ێٔە دمەێ یێغتن یێتت ەْ. ًاەێتي صەەخاط بٞٝ. ٛەەًە ٝیضت ْ ُە ژٝٝەمًە بت
ی دمًتتت د ە صتتتێي بتتتاڵن بە صتتتەە ڕۆو ٝ چاٝرٗیتتتذر دمًیغتتتا ٝ «ئەٝ»باصتتتن 

دمعتتتڵەژر. ٗەیتتتذمەٞرٗن ڕٝٝدرٝمًتتتإ ُە زمٗیتتتن خایتتتذر ڕرص ەٝیاصتتت ە بٌتتتا ٝ 
 دمەی(ڕێ.

 ت یاعإ چن ڕٝٝیذر؟
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ت دٝرەت ؟... ٛێ٘تذێي ُەٝێ ٓتآەٝم ٝ نەڕرٓەٝم بتا ٓتاڵێ. دردیتاەًە ُە صتەە 
ای یاڵن درباٝم  درٝری ُە صەەۆًن دردنتا ًت د ًە ڕێتتای یتێ بتذر  ێتاًەی خ

 چەٗذ ی صیاە ُە ەآەە(اە بٌا .
 ت دمٓەٝێ بزرْٗ ٓاصِاۆا بەە ُەٝ ڕٝٝدرٝم صیٔإ ًاەەن ٗیٌی٘ن ٗاصیٞم؟

صەەۆًن دردنا ی صیاەمًەی ئەٝی دٝٝیا  ًت دمٝم. ٓاصتِاۆا بە ە صتەٝم 
 چاٝی ُە دردص إ دمً د.

 دمٗاصن. ت بەڵێ  ٖٓ صیٔاْٗ
ت دمٓەٝێ بزرْٗ ئەٝ ئاع٘ایەەییە ەاج ڕردمیەى بٞٝ؟ چ یێٞمٗذییەى ُە ٗێٞرٕ 

 ئەٝ ٝ صیٔاٗذر ٛەبٞٝم.
ت چ یێٞمٗذییەى؟ صیٔإ دمٛا  ٝ ٓ٘تن دمبت د بتا  ی ٓیٞرٗەًتاٗن ٛٞەێتَ  

 یێٞمٗذیٔإ ەەٗیا ئەٝمٗذم بٞٝ.
یٔإ ت با زیاە  ڕٌٝٝٗ دٗەٝمی بتابەەەًە  ەآەە(تاە یێٔتإ بڵتێ بتا چتن صت

ًاەەن ٗیٌیٖ ئەٝی ب دٝٝم با  ی ٓیٞرٗەًاٗن. بتا ُە ٗێتٞرٕ ئەٝ ٛەٓتٞٝ ژٗەدر 
ئەٝی ٛەڵ( رەدٝٝم؟ دردیاە بزمیەًن كێڵەبازرٗەی ٛاەێ. ٓاصِاۆا ەاٝێتي چتاٝی 

 ُە ئەٝ دمً د ٝ ەاٝێي ُە صەەۆًن دردنا. ە س صەەەایای درن ە(ٞٝ.
د. صتتتەەٗجن تتتت ٗتتتازرْٗ بتتتا. صتتتیٔإ ٛەەًتتتا  دمٛتتتا   یەًێٌتتتن ٛەڵتتتذمب رە

ە صتتت٘اًن بە ٗێتتتٞ ٛتتتاڵەًەدر صتتتٞٝڕر ٝ بتتتا چتتت ًەیەى ُە صتتتەە ٗاخِیتتتذۆ" 
نی صایەٝم. تاٗو خەٓێي عٌایە دڵن ٝ ە صا ٗاصی(ێ یەٝم. ٓاصِاۆا چتاٝی ُە 

 صەە ُێ ٗەی درٝمەرٕ نٞێض ەٝم ٝ ُە دردیاە ٝەد باٝم.
تتت دیتتاەم ەآەە(تتاە ٝ صتتیٔإ ًتتاەەن ٗیٌتتیٖ یتتێٌەٝم ًەٗیٞبەٗێٌیتتإ ٗەبتتٞٝم. 

 ە  اەێ ٛی  ی صیاەێٌْ ٗییە.بای
دردیتتتاە هەڵەٓتتتن ُە صتتتەە ًتتتاؿەز درٗتتتا ٝ ٝری ٗٞرٗتتتذ ًە عتتت ێٌن ن ی٘تتتگ 
دمٗٞٝصتتێ  بە ّ ُە ڕرصتت یذر ٛیچتتن ٗەدمٗٞٝصتتنە ەەٗیتتا بتتا ئەٝمی ختتای ٝر 
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ییغإ بذر  ٝەدبی٘ە ٝ ٓٞٝ ُە ٓاصو دمەدمًێغێ   صاین دردیاە ٝ یاەێزمەم 
صتت ەە ُەنەڵ هتتازین چتتاٝیٌِە ُە  ٗاٝدرەمًتتاٗن دمًتت دمٝم. صتتەەۆًن دردنتتا بە

چتتتتتاٝ ًەٝەە ئاختتتتتاك ٖ ٝ ئەٝ ی صتتتتتیاەرٗەی ُێٌتتتتتذریەٝم ًە ُە  یەٕ ُێتتتتت ٗەی 
 درٝمەرٗەٝم ٛاە(ٞٝٗە ناڕێ ٝ دەێ می در بە ُێپیچی٘ەٝم ُە ٓاصِاۆا.

 ت یاعإ چن ڕٝٝیذر؟ ًاەێي ُە ٛٞەێِەٝم نەڕریەٝم با ٓاڵێ چیو ً د؟
ەٝەتتْ  بە ّ ٛێغتت ا چتتاّٝ تتت زۆە ٓاٗتتذٝٝ بتتّٞٝ. چتتٞٝٓە ژٝٝەمًەّ ٝ خ

خزٓەەٌاەی ٓاڵەًەٓإ  خەبەەی ًت دٓەٝم ٝ نتٞەن « ب ێو»نەەّ ٗەً دبٞٝ  
ٛەصتتت ە ٝمەم ختتتٞرەێە ئاعتتتوەًە  دیضتتتإ ٛتتتاەٞٝم ٝ بەزّ ٝ ٛەەری صتتتاز 
ًتتت دٝٝم. ُە یەصتتت ا درٝری ٓەعتتت ٝٝ  دمًتتتا بتتتا ًچەًتتتإ  بتتتێ ئەٝمی ەتتتاهە 

ًٞەٝەن چتاٗە ٝ ٛتی  ڕۆبڵێٌن ُە نی كاٗذر بێ. دمٓزرٗن خاٗٔن صتەەۆى ٛەڵضت
درٝرًتتاەییەى بە هەەز هەبتتٞٝڵ ٗاًتتا . ٗاچتتاە بتتّٞٝ بچتتٔە ختتٞرەێ. صتتٌِٔا" 
ًِیِن  اٗ اًەی یێذرّ ٝ نٞەن بچْ دمەنای  اٗ تاًەی بتٌەٓەٝم ٝ چتَ ڕۆبڵتن 

 با بٛێْ٘.
صەەۆى بە ٛێٞرعن ُەنەڵ هازییەًإ دمدٝر ٝ بی  ٝ خەیاڵن ُە  ێتتایەًن 

ە ٛەٓٞٝ عت ێي ەێتذمنا ٝ نتٞێچٌەی ٛەەزٕ دیٌە بٞٝ  بە ّ ٝری دمٗٞرٗذ ًە ُ
 ٛەڵذمن ێ.

 ت دمی  یاعإ چن ڕٝٝیذر؟ ُە ٛاەێَ چی إ ً د؟
تتت صتتیٔإ ٝ ئتتاكێٔن باچٌاۆتتاّ ئانتتادرە ًتت د. ئەٝرٗتتیظ ُەنەڵتتْ ٛتتاەٖ بتتا 

 ژٝٝەمًە.
 باچٌاۆا  هن ُە زمٝی ًٞەا ٝ نٞڕرٗذی;

 تتتتت دەۆ دمًتتتتا. ٓتتتتٖ یتتتتێْ ٗەٗتتتتاٝمەە ئەٝ ژٝٝەمٝم. بتتتتاٝمڕ بە هضتتتتەی ئەٝ
 صًٞٝٞچ ًٝٝە ٓەًەٕ!

 باچٌاۆایإ ٛێٞە ً دمٝم ٝ ٓاصِاۆا دەێ می بە هضەًاٗن در;
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تتت ُەبەە چتتاٝی ئەٝ دٝٝ ًەصتتە دمەنتتای  اٗ تتاًەّ ًتت دمٝم  چتتٞرە نە ی 
 صٞٝەی دم ڕۆبڵیْ ٛەڵت  .

 دردیاە ی صیاەێٌن ٗٞێن ُێ ً د.
 تتت ًاەێتتي ەآەە(تتاە چتتٞرە نە ی دم ڕۆبڵتتن ٛەڵت ەتتٞٝم  بتتای دمەًەٝەتتٞٝم

  اًە چەٗذمی یاەم ەێذر بٞٝم؟ اٗ
ٛەە ًاەێي دردیاە ی صیاەێٌن دمً د  ٓاصِاۆا دمعتڵەژر ٝ زٓتاٗن دمًەٝەە 

 ەەەەڵە ً دٕ. ٛەص ن دمً د دردیاە دمیٛەٝێ بەدرٝییەٝم بٌا .
تتت ٓتتٖ بتتاهین یاەمًتتاْٗ ٗەبتت رەدە بە ّ بتتاّ دمەًەٝ   اٗ تتاًە نە ی صتتەد 

 ڕۆبڵیغن ەێذریە.
 صەد ڕۆبڵین بە چاٝی خای دیٞم.ت ًەٝریە ەآەە(اە یاەمی 

صتتەەۆًن دردنتتا چتتاٝی ُە تتتاە ٓێ مًەی ًتت د ٝ دەێتت می ڕٝٝدرٝمًەی ُە 
 ٓاصِاۆا ی صن.

 ت ٖٓ چَ ڕۆبڵەًەّ ٛەڵت   ٝ نەڕرٓەٝم با ٓاڵێ.
 ت ُەٝێ چن ڕٝٝی در؟

ت یاەمًەّ در بە صٌِٔا". دمصو ٛەڵتی  ٗەبٞٝ. دیضتإ ٓ٘تن ُەنەڵ خایتذر 
 ب دمٝم با ٛٞەێَ.

 ەدمًە  ً دم ٗێٞ ٓەع ٝٝبەًەیەٝم؟ت چإ نە
 ت زۆە ئاصاین. نەەدمًەّ ً دم ٗێٞ ٓەع ٝٝبەًەیەم ٝ درٓە دمص ن.

 ت باچن ئەٝ نەەدم  دمخٞرەد در؟
 ٛەٗاصەیەًن هٞٝڵن ٛەڵٌێغا.

صتتاٗن ً دبتتّٞٝ. بە ٗاچتتاەی چتتّٞٝ ەرتتت دمصتت ن ُە ًتتاڵْ ٗەدمًتت دمٝم. ٛە
بیتت ێٌْ بتتا بتتٌەٝم   صتتیٔاْٗ باٗتتگ ًتت د ٝ یێٔتتتٞ  ًە زۆە ٝمڕمز ٝ عتتەًەەْ.

بتتتتزرْٗ چتتتت(ٌەّ؟ صتتتتیٔإ بەصتتتت ەی نەەدمًەی یێتتتتذرّ ەتتتتاًٞٝ بتتتتیٌەٓە ٗێتتتتٞ 
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ٓەعتت ٝٝبەًەیەٝم. ًاەێتتي چتتّٞٝ بتتا ژٝٝەمًەی  صتتٌِٔا" هتتاڵن زٝە عتتڕ 
بتتتٞٝ. ُەبەە یەەدمًەدر ًەٝە(تتتٞٝ بە زمٝیتتتذر ٝ درٝری ُێٌتتت دّ ٓەعتتت ٝٝبن بتتتا 

ێتتتتتٞ بەەّ. بەەڵێتتتتتي عتتتتتآپاٗن ُە صتتتتتەە ٓێتتتتتزمًە بتتتتتٞٝ. نەەدمًەّ ًتتتتت دم ٗ
ٓەعتت ٝٝبەًەٝم ٝ عتتڵەهاٗذّ. یەەدرختتێٌْ بتتا ەێٌتت د یەً(تتیٖ ٗتتای بەصتتەەیەٝم. 
خٞدر دمزرٗێ ٖٓ ڕۆهیغْ ُەٝم ئانادرە ٗەبتٞٝ ًە ئەٝ نەەدمیە دمەٓتإ بتێ ٝ 

 بیٌٞٝژێ.
 ت ئێض ا باصن ئەٗتٞص یِەًەٓإ بتابٌە. چتإ ئەٝ ئەٗتٞٝصت یِە ئەڵٔاصتە 

 ٝمدمصو ًەٝ ؟
ەێتتَ  دیتت ْ هتتاڵن زۆە ختت ریە. نتتٞەْ تتت ًاەێتتي ُە ٓتتاڵێٞم نەڕرٓەٝم بتتا ٛٞ

دمٓتتٛەٝێ بچتتٔەٝم بتتا ٓتتاڵێ  دمصتت ن ًتت د بە ُێتتذرْٗ. بە ٓغتت ەًاڵە ُە صتتەەی 
ڕردمًێغاّ. عتاٗەًەی صتەەّ عتٌا. ئی ت  ئآتادم ٗەبتّٞٝ بتا چت ًەیەى ُە  ی 

یێغتتتن یێتتتت ەْ ٝ ُە بەەّ یتتتاڕریەٝم  ئەٗتٞصتتت یِەًەی درًەٗتتتذ ٝ بە  بٔێتتت٘ٔەٝم.
 خاعْ بٌا  ٝ ُە  ی بٔێ٘ٔەٝم.دیاەی یێن درّ. با ئەٝمی دڵ

دردیاە دیضإ ُە  ێن خای ٛەصت ا  ئیزٗتن ُە صتەەۆًن دردنتا ٝمەنت   ٝ 
ُە ەآەە(اەی ی صن ەا چ ٓاٝمیەى ُە ژٝٝەمًەی صٌِٔا" ٓای ەٝم؟ ٓاصِاۆا 

 دیضإ ە س عٌایە نیاٗن.
 ت ُە بی ّ ٗەٓاٝم چ ٓاٝمیەى ُەٝێ ٓآەٝم.
ێ ًاەێتتي ُە ژٝەمًەی صتتٌِٔا" ڕمٗتتتە ەآەە(تتاە ئەٝمیغتتن ُە بیتت  ٗەٓتتاب

 ٛاەەدمەێ  چٞٝ با ژٝٝەێٌن ە ؟
 ت ئەەێ ُە بی ٓە چّٞٝ با ژٝٝەمًەی ەەٗیغو.

 ت باچن چٞٝی با ئەٝمی؟
 ت چاٝمڕٝرٕ بّٞٝ ًاەەن ٗیٌیٖ باٗتن ػاەمباٗە بٌا.

 ت ًاەەن ٗیٌیٖ ُەنەڵ ەادر ٛا  با ئەٝ ژٝٝەم؟
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 ت بەڵێ.
 ت بە چ ٓەبەص ێي ٛا ؟

 ابٞٝ. ٛێ٘ابٞٝی یێٌەٝم بیخای٘ەٝم.ت ٛێ٘ذێي عآپاٗن ٓ
ختتتتٞرەدمٝم؟ هەەتتتتٔەٕ زۆەەتتتتإ یتتتتێٌەٝم  تتتتت ًەٝریە یتتتتێٌەٝم عتتتتآپاٗی إ

 هضەً دٝٝم  ُە بی ەاٗە باصن چی إ دمً د.
 ٓاصِاۆا صٞٝە ٛەڵٌەڕربٞٝ.

تتت باصتتن عتت ێٌن ن ی٘تٔتتإ ٗەًتت د. ەەٗیتتا هضتتەی ئاصتتاین  ختتا ٓتتٖ ٛەٓتتٞٝ 
 ًْ ٗییە  ٖٓ بێ ەاٝرْٗ.ع ێٌْ با ئێٞم باصٌ د.  تە ُەٝم ٛی  هضەیە

دردیاە دیضإ ُە  ێن خای درٗیغ ەٝم ٝ عت ێٌن ُە صتەە ًتاؿەز ٗٞٝصتن; 
« ٓاصتِاۆا ٝ صتتیٔإ ٝ ًتتاەەن ٗیٌتتیٖ ٓتاٝمیەى یتتێٌەٝم ُە ژٝٝەێٌتتذر بتتٕٞٝ.»

 صەەۆًن دردنا دیضإ درٝری ُە ەآەە(اە ً د ئەنەە هضەیەًن ٛەیە بیٌا .
 ت ٖٓ ٛی  ع ێک ٗەٓاٝم بیڵێْ.

ا عتتتت یٌن ٗٞٝصتتتتن ٝ صتتتت ەاٗذی بە نتتتتٞێن یەًێتتتتي ُە صتتتتەەۆًن دردنتتتت
هازییەًاٗتتتذر. دم ختتتُٞەًن یغتتتٞٝدرٕ ڕرنەیاٗتتتذ ٝ ُە  ێتتتن ختتتای ٛەصتتت ا ٝ ُە 
ٛتتتاڵەًە چتتتٞٝم دمەێ. ئەّ ٝچتتتاٗە ُە صتتتەە درٝری هتتتازییە ٗەخاعتتتەًە بتتتٞٝ. 
چٌٞٗە نەدمی ژرٗن دمً د ٝ دمیٞیضو ُەٝ ٓاٝمیەدر ًەٝچٌێتي ُەٝ عتەەبەەە 

 بەیاٗن بای ٗٞٝصی(ٞٝ. بخٞرەەٝم ًە یزیغي ئەٓڕۆ
ُێتت ٗەی درٝمەرٕ ٝ دردیتتاە ٝ یتتاەێزمەرٕ ٝ عتتاٛیذرٗیظ بە دٝری هازیەًاٗتتذر 
ُە ٛاڵەًە چٞٝٗە دمەێ. عتەهًٞٞەن ًٞەصتییەًإ ُە ٛەٓتٞٝٝ  یەًەٝم بەەز 
بتتتتاٝم. ٗاخِیتتتتذۆۆیظ ٛتتتتا  بتتتتا ژٝٝەی ەتتتتای(ەەن ُێتتتت ٗەی درٝمەرٕ  ُە یتتتتاڵ 

 یەٗجەەمًەدر درٗیغو ٝ خەیاڵ ٛەڵیت  .
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 دوازدە

 
خای بٞٝ. ڕرصو ًاەیٞعا بٞٝ. ٗاخِیذۆ" چاٗییەەین ئاعت٘ا بٞٝٗەًەیتاٗن 
ُە ڕۆژی یەًەٓەٝم ٛێ٘ایەٝم بی ی ختای. ُەٝ صتاڵەدر  ئەٝ خٞێ٘تذًاەی صتاڵن 

ئآتادم « خاٝمٗتذرەێ ین زمٝیتٞزرە»صێٛەّ بٞٝ ٝ ەێزی ًٞەایین صتەباەم  بە 
ی زۆزرٗتتتتن ً دبتتتتٞٝ  بتتتتا ڕربتتتتٞرەدٗن یغتتتتٞٝی ٛتتتتاٝی٘ە چٞٝبتتتتٞٝ بتتتتا ٓەزەر

یٞٝەمًاٗن. ئەٝ یغٞٝی ٛاٝی٘ە زیاە  ُە ٓڵٌن دریٌن یتإ خاعتٌن ڕردمبتٞرەد 
ًە ُە ٗزیي ٓاصٌا ٛەڵٌەٝە(ٞٝە بە ّ ئەٝ صتاڵە خٞعتٌن عتٞٝی ً دبتٞٝ ٝ 
دریٌیغن با ًەڵي ٝمەن ەٖ ُە ئاٝی عیلابەخغن نڕرٝ چٞٝبٞٝ بتا دمەمٝمی 

اط زرٗن بچتێ بتا ٝ  . ٗاخِیذۆ" ًە دمیٞیضو ەێزمًەی ب٘ٞٝصن  ٝری بە ب
ٓتتتاڵن یٞٝەمًتتتاٗن ًە عتتتٞێ٘ێٌن ختتتاط ٝ بێتتتذمٗگ بتتتٞٝ ٝ ئەٝیتتتظ ًە ەەٗیتتتا 
ٓی رەتتتت ی ئەٝرٕ بتتتٞٝ زۆەیتتتإ خاعذمٝیضتتتو. ٗاخِیتتتذۆ" زۆەی هەز ُەٝ 
ژیاٗە ئاەرّ ٝ صاًاەمی یٞٝەمًاٗن بتٞٝ. تاٗتو ٗاخِیتذۆ" ُەّ ٛتاٝی٘ەدر دڵتن 

ٌە یەًەّ ئاٝی ً دبتٞٝ ٝ چێت ی ُە ٛەصت ن  ٝرٗەی ختای ٝمەدمنت   ە چتٞٗ
 تتتاە ُە صتتتەە ٝیضتتت ن ختتتای  ٗەى ُەنەڵ ئەٓتتتٞئەٝ  دمچتتتٞٝ بتتتا نەعتتتو ٝ 
ڕربتتتٞرەدٕ. خەەیتتتي بتتتٞٝ  تتتٞرٗن ٝ ٓەزٗتتتایەەین ژیتتتاٗن بتتتا دمەدمًەٝ   ُە 
ن ی٘تتتتایەەین ئەٝ ڕۆڵە ەێذنەیغتتتو ًە ٓتتت ۆ" ُە ٓتتتاٝمی ژیاٗیتتتذر دمًەٝێتتت ە 
ئەص ای  بای دمەدمًەٝ  ًە چإ خای ُە دٗیتای خەٕٝ ٝ خەیتاڵ بە دٝٝە 
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تتت ێ ٝ ُەنەڵ ڕرصتت ییەًإ ئاعتت٘ا بتتێ ٝ بە دڵێٌتتن یتتڕ ٛیتتٞر ٝ ئەەخەیتتاٗییەٝم ب
ڕێتتتتتتای ًەٓتتتتتاڵ ٝ یێتەیغتتتتت ٖ بتتتتتت ێ ەبەە. ُەٝ صتتتتتاڵەدر  ُە زرٌٗتتتتتا ً ێ(تتتتتن 

ٛێ بێتت   صپەٗضتتێ ی خٞێ٘تتذبٞٝ ٝ بیتت ٝ بتتڕٝری « ٛاٝصتتەٗتین ًتتآە یەەن»
ئەٝ بی ٓەٗتتتذم صتتتەباەم  بە خاٝمٗتتتذرەێ ین زمٝیتتتٞرە  زۆەی عتتتٞێٖ ُە صتتتەە 

ابٞٝ. ب٘ەٓاڵەی ئەٝرٕ یەًێي ُە ٓتاُیٌە نەٝەمًتإ بتٕٞٝ. ئەنەەچتن بتاًٝن درٗ
ٓاڵ ٝ صآاٗێٌن زۆەی ٗەبٞٝ  بە ّ دریٌن زیاە  ُە دمٛەزرە دۆٗتْ زمٝیتن بە 
ٓیتتت ر  یێتەیغتتت (ٞٝ. دٝری خٞێ٘تتتذٗەٝمی چڕٝیتتتڕی ئەٝ ت ێتتت(ە  ەێتەیغتتتو تە 

بەدٝٝەم ُە خاٝمٗتتذرەێ ین زمٝیتتٞزرە چەٗتتذمی زٝڵتتْ ٝ بتتێ ػەدرڵەەتتن ەێتتذریە ٝ 
چاًە ٝ بەزمین ٝ ٓ ۆۆذۆص ن. ٛەە بەٝ ٛایە  زمٝییەًاٗن بتاًٝن  ئەنەەچتن 
زۆەیتظ ٗەبتٕٞٝ  ُە ٗێتٞرٕ ڕمعتایییەًاٗذر دربەط ًت د. ئەّ چتاًە ٝ بەخغتی٘ە 
ڕۆهتتن ئەٝی ُەنەڵ چتتاًە ٝ ییتتاٝمەن ئتتاٝێ ە ًتت د ٝ چێ ێٌتتن بتتێ ٝێتت٘ەی یتتێ 

باڵٝبٞٝبتتتاٝم.  بەخغتتتنە ئەٝ ٛەصتتت ە عتتتی ی٘ە بە ٗێتتتٞ دمٓاەمًتتتاٗن ُەعتتتیذر
با ەێزی ًاەتاین زرٌٗتاط ٛەە « خاٝمٗذرەێ ین زمٝیٞزرە»ٛەڵ( رەدٗن بابەەن 

 بەٝ ٛایە بٞٝ.
ُە ٓەزەری زۆزرٗتتتتتن یٞٝەمًتتتتتاٗن  بەیاٗیتتتتتإ زٝٝ ٛەڵذمصتتتتت ا ٝ ٛێغتتتتت ا 
ەەٓتٞٝٓ ی بەیتتإ ٗەڕمٝی(تتاٝم  ُە ٗێتتٞ ًاٗیتتاٝی بەە نتت دمًەدر  ختتای دمعتتو. 

ٔن صتتەە یەٌُتتن ٗاصتتٌن نتتتٞ ٕ ًاەێتتي دمنەڕریەٝم بتتا ٓتتاڵێ  ٛێغتت ا عتتتەٝٗ
 دمص ن ٛەەاٝیإ یێ ٗەنەیغ (ٞٝ.

ٗٞٝصتی٘ن ەێتزمًەی بەًەڵتي  هاٝمیەًن دمخٞرەدمٝم ٝ ئەٝ ً ی(اٗەی ًە بتا
بٕٞٝ ٓ ا ی دمً دٕ ٝ یادرع ن ُێ ٛەڵذمن ەٖ. ٛێ٘ذێ  تاە ً ێت  ٝ هەڵەّ ٝ 
ًتتتاؿەزی بە ێذمٛێغتتتو ٝ بتتتا نەعتتتو ٝ صتتتەی رٕ دمچتتتٞٝ بتتتا ٗێتتتٞ بێغتتتە ٝ 

ٝەٝبەە ٝ یتتتێظ ٗێتتتٞمڕۆ دمنەڕریەٝم بتتتا ٗێتتتٞ بتتتاخەًەە دٝری ٓەزەرًتتتاٗن دم
یغتتتتتٞٝدرٗێٌن ًتتتتتٞە  ُەنەڵ یٞٝەمًتتتتتاٗن ٗتتتتتاٗن ٗیتتتتتٞمڕۆی دمختتتتتٞرەد ٝ بە 
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نتتاڵ ەٝنەک ٝ هضتتەی ختتاط صتتەەنەەٓن دمًتت دٕ. ٛێ٘تتذێ  تتاە دمچتتٞٝ بتتا 
ئەصپ صٞرەی ٝ نەٓتیە ُێختٞڕیٖ. عتەٝرٗەط یتإ خەەیٌتن ً ێت  خٞێ٘تذٗەٝم 

ردمٗیغتتو ٝ دمصتت ن دمًتت د بە دمٓەەەهتتێ ٝ دمبتتٞٝ یتتإ ُە  ی یٞٝەمًتتاٗن د
ناڵ ە ٝ یێٌەٗیٖ. عەٝرٗن ٓاٗتەعەٝ ًە خەٝی ُتێ ٗەدمًەٝ   دمچتٞٝ بتا ٗێتٞ 
بتتاخەًە ٝ ٛەەتتا نزٗتتتن بەیتتإ ُە صتتەەچڵًٞٝن درەمًتتاٗن دمدر  ُە ٗێتتٞ بیتت  ٝ 

 خەیاڵن عی ی٘ذر ٗٞهْ دمبٞٝ.
 ٓتتاٗتن یەًەّ زۆە بە خاعتتن ٝ ئاصتتٞٝدمین ەێتتپەڕی ٝ تاٗتتو ٗاخِیتتذۆۆن
 ٝ ٛی  صتەەٗجێٌن ًاەێٞعتای چتاٝڕمط ٝ ٗەەّ ٝ ٗاصتٌن ٗەدر. ٛێغت ا زۆە 
نەٗتت  بتتٞٝ  ەتتا ئەٝ ًتتاەە ُە باٝمعتتن نەەٓٞنتتٞڕی دریٌیتتذر ژیتتابٞٝە ژٗتتن بە 
ٓ ۆۆێٌن بەڕیز ٝ یاًذرٝێٖ دمزرٗن ٝ یێن ٝربٞٝ دڵضاز ٝ خەٓختاەی ڕۆڵە ٝ 

مٓاٝمٗتتذ  ب٘ەٓتتاڵەًەیەەن ٝ ەەٗیتتا ئەٝ ًتتاەە دمەتتٞرٗن ُێتتن ٗزیتتي ب(تتیەٝم ًە ز
 ُەنەڵ ً دبێ.

ڕۆژێتتي ًەٝەە بتتتاەٝدۆخێٌەٝم ًە بە یەٝم عتتت ێٌن ٗتتتٞێ بتتتٞٝ. ئەٝ ڕۆژم 
ژٗێٌتتتتتن  ی رٗیتتتتتإ ُەنەڵ ًٞڕێتتتتتي ٝ دٝٝ ًچتتتتتن ًە ٛەەصتتتتتێٌیإ هٞەتتتتتابین 
دٝرٗاٝمٗتتتذی بتتتٕٞٝ  بە ٓیتتتٞرٗن ٛتتتاەٖ بتتتا ٓتتتاڵن یٞٝەمًتتتاٗن. عتتتێٞمًاەێٌن 

ٕٞٝ بتتا بتتا  ٝ  ٝیغتتیإ ُەنەڵتتذر بتتٞٝ. دٝری ختتٞرەدٗەٝمی چتتاین   ٝمًتتإ چتت
ٓێت نەًەی ٗزیتي ٓتاڵێ. ًاەیاعتاط ُەنەڵیتإ چتٞٝ. بتا عتادی ٝ صتەەنەەٓن 

بەٝ عتتتێٞمیەًە یەًێتتتي «. دریەٓەٓتتتذم بە نتتتٞەنێ »دمصتتت یإ ًتتت د بە یتتتاەین 
دمبٞٝ بە نتٞە  ٝ ٝمدٝٝی ئەٝرٗتن دیتٌە دمًەٝ . دٝٝ ًەس دمبتٞٝ یتێٌەٝم 

یەٕ نتتٞەنەٝم بتتٖ ٝ ٛەەتتا ئەٝ ًتتاەەی دمصتت یإ ُە دمصتت ن یەً تت در بتتٞٝ  ُە  
ٛێ عتتتن ٗەدمًتتت ریە صتتتەەە بە ّ ُەٝ ًتتتاەەدر ًە دمصتتت یإ بەەدمدر بتتتا ئەٝمی 
ٛاٝرڵەًەیتتإ بتتتاڕٕ  نتتٞەنە ٛێ عتتن بتتا دمبتت د ٝ ئەنەە ًەصتتێٌن بت ە(تتایە  
دمبتتتٞٝ  ێتتتتاًەی ُەنەڵ نتتتٞەنەًە بتتتتاڕێ ٝ بەٝ عتتتێٞمیە یتتتاەی دەێتتت می 



تؤلستؤيو ليَ  

 

84 

ٝ دمصتتت ن یێتتتذمدەر. ٗاخِیتتتذۆ" چەٗتتتذ  تتتاە ُەنەڵ ًاەیاعتتتا بتتتٞٝ بە  تتتٞٝ  
یەًیتتإ دمنتت   ٝ یێتتذمًەٗیٖ ٝ ڕریتتإ دمًتت د. بە ّ تتتاٗ ن  ٝ بەخەیاُیغتتیذر 

 ٗەدمٛا  ًە ڕۆژێي ئاعون ئەٝ دمبێ.
 ٝی عتتتێٞمًاە ًە یەەٝمەدمی نٞٗتتتذ بتتتٞٝ  نٞە ٞنتتتٞڵ بتتتٞٝ ٝ ًاەێتتتي 
ٛەڵذمٛا  ٛیچٌەس یێن ٗەدمنەیغ ەٝم. ًاەیاعا ئآاژمی بە ٗاخِیتذۆ" ًت د 

إ بغاەٗەٝم  ُە یغو درەمًإ ٗاخِیذۆ"  هن ُە ًە ُە یغو دمٝمٗەًإ خای
صتتتەە چتتتیٔەٗەًە ختتتزی ٝ ًەٝەە ٗێتتتٞ  تتتانەیەًەٝم  ًە ٛەصتتت ایەٝم ٛەٓتتتٞٝ 
دمٓٞٝچاٝی بە ئاٝمٗگ خٞٝصا بتٞٝ. بە یێٌەٗیت٘ەٝمِٛە  تانەُەًە ٛتاەەدمەێ  

 خای نەیاٗذم ًاەیاعا ٝ دمص ن ن  .
 ت دڕى ُە دمص و ٗەڵ٘ەچەهیٞم؟ زۆە بە ەٞٗذی ًەٝەن!

 اّٝ ُە بەە یێن خاّ ٗەً د  ًەٝۀە ٗێٞ  انەُەًەٝم.ت چ
زیتتاە  ُێتتتي ٗزیتتتي بتتتٞٝٗەٝم. ٛیچٌتتتاّ ٗەیاٗتتتذمزرٗن چتتتن دمًەٕ. ًاەیاعتتتا 
دمصتت ن ٗاخِیتتذۆۆن نٞعتتن ٝ ُێٞیتتإ بە ُێتتٞی یەًەٝمٗتتا. ًاەیاعتتا دمصتت ن 

 ٗاخِیذۆۆن بەەدر ٝ ٛە  .
 ت ًاەن ٛە ە٘ەتە نٞە  ٗاەٞرٗن بٔت ێ.

ەًەی ن   ٝ ئاٝڕی دریەٝم. ٛێغت ا ُێتٞی ەەڕی بە دمص ن ٌُن یاصە صپیی
ٝ نەەٓاین ٓتاچەًەی یێتٞم بتٞٝ. ئەٝ ڕۆژم دڵیتإ بتا ی یەً ت  كتڕی. ُەدٝری 
ئەٝم ٛەە ًاەێتتتي ٗاخِیتتتذۆ" چتتتاٝی بە ًاەیاعتتتا دمًەٝ  بە بەە ٛەڵ(ێتتت٘ەی 
صپییەٝم  دٗیا ُە بەە چاٝی ٗٞهٔن  تٞرٗن ٝ ڕٝٝٗتاًن دمبتٞٝ  ٛەٓتٞٝ عت ێي 

نەعتتاٝمە ی دمٗٞرٗتتذ. ٛەصتت ن تاەیاعتتاط دمەمم بە  ُەبەە چتتاٝی  تتٞرٗ   ٝ
ئەٝ ٛەٝر بتتٞٝ. بتتا ٗاخِیتتذۆ" دٗیتتا ڕمٗتتگ ٝ بتتاٗێٌن ەتتازمی ُە ختتا ن ە(تتٞٝ. 
ًاەێي ٗآەیەًن دریٌن بە ٛەٝرڵێٌن ٗاخاط ٓتاەن دمًت د  یتإ بە ٛتای ەێتزی 
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زرٌٗاًەیەٝم ەٞٝعن ن كتو ٝ ًێغتە دمبتٞٝ  یتإ خەّ ٝ خەكەەێتي دڵتن ڕێتي 
 یاعا ٛەٓٞٝ ئەٝرٗەی ُە بی  دمب دمٝ ٝ دمیتەعاٗذمٝم.دمنٞعن  دی ٘ن ًاە

ئەنەەچتتتن ًاەیاعتتتا ُە ٓاڵێتتتذر زۆە صتتتەەهاڵن ئتتتیظ ٝ ًتتتاە بتتتٞٝ  ًتتتاەن 
بێٌاەیغن زۆە بٞٝ. ٗاخِیذۆ" ً ێ(ەًاٗن دۆص ایاۆضٌن ٝ ەتاەن٘یکن یێتذمدر 

ی ەاەن٘یکن ُە ٛەٓٞرٕ یێخاع   «ٛێٔ٘ایەەن»بیخٞێ٘ێ ەٝم. ًاەیاعا چی ۆًن 
اٝی ئەّ ٝ ئەٝ زۆە یتتێٌەٝم ٗەدمدٝرٕ. ُە در ٕ ٝ بەە ٛەیتتٞرٕ بتتٞٝ. ُە بەە چتت

ٝ ٛەە عتتٞێ٘ێي ًە چاٝیتتإ بە یەً تت  دمًەٝ  عتت ێٌیإ دمەدمبتتڕی. ٛێ٘تتذێ 
 تتاە ٗاخِیتتذۆ" دمچتتٞٝ بتتا ژٝٝەی ٓاە ٗتتا خزٓەەٌتتاەی بەصتتا چٞٝ ُەٝێ 
چتتتاین دمختتتٞرەدمٝم ٝ هضتتتەی ُەنەڵ ًاەیاعتتتا دمًتتت د. دمەتتتتٞ  ُە ەەٗیتتتاین 

ُە ەەٗیاییذر چاٝرٗیإ یێٌەٝم دمدٝرٕ. ٓاەیاٗا ئیکاٗاۆ٘ا یٞٝەم  دمە صێٖ. چٌٞٗە
ەتتٞٝڕم ٝ صتتەخ تی مًەی ُەٝم دمە صتتا بتت رزرًەی زیتتاە  ُەٝم دڵتتن نیتت ۆدمی 
ًاەیاعابێ ٝ ٛاط ٝ ئاٝمزی بذۆڕێ٘ێ. ە صتن ئەٝ بتێ ٛتا بتٞٝ. ٗاخِیتذۆ"  
ًاەیاعای زۆە یاى ٝ صادهاٗە خاعذمٝیضو ٝ ٛەص ن ئەٝ ُە ص٘ٞٝەی ڕێز 

اعەٝیضتتتت ین ەێ٘ەدمیەڕرٗتتتتذ. صتتتتٞٝكن ئیکاٗاۆتتتتا یتتتتٞٝەم ُە صتتتتەەمخا ٝ ٝ خ
ٓێٛ مباٗەًەعن  ٝمى خٞعتٌن دڵەدٝر بتٞٝ. ئەٝیتظ دمە صتا بت رزرًەی ٝمٛتا 
بٌەٝێ ە دٝری ئەٝی٘ن ًاەیاعا ًە ٗەەٞرٗێ ٝرزی ُێ بٛێ٘ێ ٝ عٌا ٝ عاٗازین 
ب٘ەٓاڵەًەیتتتتتإ ُە بەە چتتتتتاٝ ٗەنتتتتت ێ ٝ ُە نەڵ ئەٝ ًتتتتتچە بتتتتتێ ڕمچەڵەۆ ٝ 

 درٗە ژیاٗن ٛاٝبەط یێي بێ٘ێ.ٗاخاٗە
ئەنەە ٗاخِتتتذۆ" زیتتتاە  ُە ٓاٗتتتای ئەٝیتتتٖ ەێتەیغتتت (ایە  ئەنەە ەٞٝعتتتن 
ًاصپێي بتٞٝریە  ئەنەە یٞٝەمًتاٗن یڕًێغتیإ بٌت دریە ٝ ئەٝیتإ ُە ًاەیاعتا 

 یاٝرزییەًتتتتتتاٗن  دٝٝە بخضتتتتتت ایەەەٝم  ڕمٗتتتتتتتە ڕهتتتتتتن ٛەصتتتتتت ایە ٝ ەەٝرٝی
صتتاًاە زمٓاٝمٗتتذی بٌتت دریەە ەٞٝڕٛەڵتتذریە ٝ ُەنەڵ ًاەیاعتتای درٝێتتٖ یتتاى ٝ 

بە ّ ٝمڕٝٝی خایتتتتتتإ ٗەٛێ٘تتتتتتا ٝ ٛیچیتتتتتتإ ٗەنتتتتتتٞ . ٛتتتتتتی  ًاصتتتتتتپي ٝ 
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بەەبەص ێٌیغتتیإ ٗەخضتت ە صتتەە ڕێتتتاًەی  بتتا ئەٝمی بەڕهتتذر ٗەچێتتو ٝ نتتڕی 
 ئەعوەًەی بڵێضەدرەە  ٗەبێ.

ٗاخِیتتذۆ" ٛەصتت ن ئاعتتواٗەی ختتای زۆە بە عتت ٌن صتتادم ٝ ص ٝعتت ن 
ًٝٝیتتاٗن دڵغتتاد دمًتت د ٝ چێ ێٌتتن دمزرٗتتن. ئەّ ٛەصتت ە ٗاصتتي ٝ یتتاًە ٛەەد

ڕۆهتتتتن ُە ٗاخیاٗتتتتذر عتتتتەیاُن دمدر. ُە ًتتتتاەن خٞدرهاكیزیتتتتذر  چتتتتاٝی یتتتتڕ ُە 
ك ٓێضتتٌن ًاەیاعتتای دی ٝ عتتڵەژر. ٛەەتتتا چەٗتتذ ڕۆژ دٝرەتت یظ یێتتن ٝربتتتٞٝ 
عتت ێٌن ن ی٘تتتن ُە ٓتتاڵێ یٞٝەمًتتاٗن ُتتێ بە ێٔتتاٝم  ًە ُەٝ عتت ە باعتت   ٝ بە 

ٝ ٗتتابێە ٛەەتتا ٓتتاٝمیەًن زۆەیتتظ  ٗ خ تت ی ُە ەەٝرٝی ٓتتاٝمی ژیاٗیتتذر ٗەبتتٞٝم
 ئەٝ ٛەص ە دڵن ڕێي دمنٞعن.

ًاەیاعتتتاط دٝری ڕۆیغتتت ٘ن ٗاخِیتتتذۆ"  چتتتٞٝم صتتتٞٝچێي ٝ ك ٓێضتتتٌن 
 ٛەڵٞمەرٗذ  ئەٝ ٛەص ە خەٓاٝییە ٛەەا چەٗذ ڕۆژ ُە صەە دڵن ٗەڕمٝییەٝم.

 

 سێسدە

 
صتتتێ صتتتاڵ دٝری ئەٝ ڕٝٝدرٝم  دیضتتتإ ٗاخِیتتتذ" ڕێتتتن ًەٝەەٝم ٓتتتاڵن 

ی ٛتتتتاٝی٘ەٛەٝرەمًەی ئەٝرٕ ُە صتتتتەە ڕێتتتتن ئٞەدٝٝنتتتتای یٞٝەمًتتتتاٗن. ٓەزەر
صتتتتەەبازییەًەی ٛەڵٌەٝە(تتتتٞٝ. تاٗتتتتو ٗاخِیتتتتذۆ" ئی تتتت  ئەٝ  ٝم دڵپتتتتاى ٝ 
صاًاەمی صێ صتاڵ ُەٓەٝبەە ٗەبتٞٝ. ُەٝ صتەەدمٓەدر زۆە ًتٞڕێٌن ٓێٛ بتإ 
ٝ ُە دڵەٝم ٗزیي ٝ كیذرًاە بٞٝە بە ّ ئێضت ا بە یتێچەٝرٗەی ئەٝ ًتا    ٝێٌتن 

ێتتتتتتتٖ ەەڕ بتتتتتتتٞٝ. بتتتتتتتادیٛەٝر ٝ ەەڕ یتتتتتتتاط ٝ ٛەەزم ٝ خایەەمصتتتتتتتو ٝ درٝ
خاعتتتٞزمەرٕ  ُەنەڵ ئەٝمعتتذر نتتڕی ئەعتتن ُە ٛەٗاٝیتتذر بڵێضتتەی دمًێغتتا ٝ 
ەآەزەۆیتتتاٗە ٝمدٝٝی هەز ٝ ٓتێزمتتتتاٗن دمًەٝ  ٝ دمیٞیضتتتو دمصتتت ن بە 
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ٛەٓٞٝ ڕرزم ٗٛێ٘ییەتاٗن  یٛإ ڕربتا. ئێض ا ەا زی ٝ ٛەٝص(ازی یەًێي ُەٝ 
 ەصتتتت ەی ەتتتتآەزەۆی یێتتتتن دمهەصتتتتایەٝم. ُەٝ چێتتتت م ڕۆهییتتتتاٗە بتتتتٞٝ ًە 

صتتتەەدمٓەدر بە ٛەصتتت ێٌن هتتتٞٝڵ ٝ یڕعتتتٌاٝم بەەمٝ ص ٝعتتتو ٝ  تتتٞرٗییە 
ٝرەایییەًتتتتتإ دمًێغتتتتت ر ٝ ئێضتتتتت ا  تتتتتتە ُە ڕربتتتتتٞرەدٕ ٝ خٞعتتتتتتٞزمەرٗن ٝ 
ٛەڵضًٞەٝ  ُەنەڵ ٛاٝڕێیاٗن ٗاباە ٝ درٝێٖ ییش ٛی  عت ێٌن دیتٌەی بە ٝم 

ەێٌن ڕرزرٝی ٝ دڵتتڕكێٖ دمزرٗتتن ًە ن ٗیتتگ ٗەبتتٞٝ. ئەٝ ًتتا  ژٗتتن بە بتتٞٝٗەٝم
ئەٝ ڕرز ٝ ٗٛێ٘ییاٗە ئەٝی  ٞرٗ   ٝ دڵڕكێ٘   دمً د  بە ّ ئێض ا ژٗن ەەٗیا بتا 
درٓ ًاٗتتتذٗەٝمی ئتتتاٝەی ٛەٝمس دمٝیضتتتو. ُەٝ صتتتەەٓەدر یێٞصتتت ن بەیتتتاەم 
ٗەبٞٝە یەى ُە صەە صتێن ٓاٗتتاٗەًەی دریٌتن ُیتن صتەەٝ زیتاد بتٞٝ. ەەٗتاٗە  

ٓیتتت ر  ُە بتتتاًٝن بتتتای ٓتتتاباٝم بەعتتتێٞمیەًن ٓڵتتتي ٝ زمٝییەًتتتاٗن ًە ٝمى 
 تتتتٞرٓێ رٗە بەصتتتتەە ٝمەزێڕمًاٗتتتتذر دربەط ً دبتتتتٞٝ  ئێضتتتت اط ُەنەڵ ئەٝمی 
ٛەٓتتٞٝ ٓاٗتێتتي ٛەزرە ٝ یێ٘جضتتەد ڕۆبڵتتن ُە دریٌتتن ٝمەدمنتت    خەە ەًەی 
بٞٝبتتٞٝم چەٗتتذ هتتا  ٝ بەەدمٝرّ ُە صتتەە ٓەصتتەُە ٓاڵییەًتتإ ُەنەڵ دریٌتتن ُە 

ٞٝ ًەصتتایەەین خەڵتتي یێٞمٗتتذین بە ڕمك تتاە ٝ ًێغتتەدر بتتٞٝ. ئەٝ ًتتا  یێتتن ٝربتت
ئاًاەی ٝرەاین ئەٝرٗەٝم ٛەیە  بە ّ ئێض ا ًەصایەەین ٛەەًەصێٌن ُە عتإ ٝ 

 باٛا ٝ ٝزمی ٛەٝمصن ئەٝدر دمدی.
ئەّ ئتتتاڵٞناڕم ٛاًتتتاەمًەی ڕٕٝٝ ٝ ئاعتتتٌ ر بتتتٞٝە ُەٝ صتتتەەدمٓەدر بتتتا 

بەیتتێچەٝرٗە ەێتەیغتت ٖ ُە ڕرصتت ییەًإ بە ٝەدی بیتت ی دمًتت دمٝم بە ّ ئێضتت ا 
دٗیتتای ُە چتتاٝی خەڵٌیتتیەٝم دمدی ٝ ئەٝمی خەڵٌتتن دمیتتاٗتٞ  ئەٝ دٝٝیتتاەن 

بە  نەیغ ٖ دمً دمٝم. دیاەم ئازرە ًێغإ ٝ ُە ڕێتای دەٝصو ٝ هیضابییەٝم
ڕرص ییەًإ ًاەی ٛەٓتٞٝ ًەس ٗیتیە. ئەٝیتظ ڕێتتا ئاصتاٗەًەی ٛەڵ( رەدبتٞٝ. 

إ ٝمەنت ێ  خەەیٌتن بە ێن ئەٝمی یاەٓەەن ُە ئاًاەی یاى ٝ ٝزم ڕۆهییەًت
درٓ ًاٗتتذٗەٝمی ٛەٝمصتتە هەیتتٞری٘ییەًەی بتتٞٝ. ُەٝ ڕۆژمٝم یێتتن ٗتتابٞٝم ئەٝ 
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ڕێتتتتا یتتتڕ ًەٗذُٝەٗتتتذمٝم دمٝەٝبەەییەتتتتاٗن خاعتتت اڵ بتتتٕٞٝ. ٛاٗیتتتإ دمدر. 
 چەیڵەیإ با ُێذمدر ٝ ئآێزی نەەٓٞنٞڕیإ با دمً دمٝم.

مًتت د ٝ ُەٝ صتتەەٝبەٗذمدر ًە ٗاخِیتتذۆ"  یەٗت یتتن ُە ٛەم ٝ ػەدرڵە  د
ڕمختتتت٘ەی ُە ًەیتتتتق ٝ ٗەٛەٗتتتتتن زۆەدرەرٕ ٝ چاەمڕمعتتتتین ەتتتتاهەەپڕًٝٝێ٘ن 
ٛەژرەرٕ دمنتت    دریٌتتن ٝ یٞٝەمًتتاٗن ٝ ٛەٓتتٞٝ ًەصتتاٗن دمٝەٝبەەی ُچیتتإ 
ُێ ٛەڵذمهٞٝەەاٗذ ٝ دمیاٗذریە بەە یِالەی ەاٗە ٝ ەەعەە ٝ بە ًەصێٌن كغتە ٝ 

ٔتتتتتادمی بتتتتتێ ٓ(ا ەیتتتتتإ دمزرٗیتتتتتن بە ّ ئێضتتتتت ا ًە ناڕربتتتتتٞٝ  چی ۆًتتتتتن دێ
دمخٞێ٘تتتذمٝم ٝ دمچتتتٞٝ بتتتا دی ٘تتتن عتتتاٗای هتتتاڕ ٝ بتتتێ ەتتتآن كەڕمٗضتتتن  ٝ 
هەعتتٔەەی ٝ هەٗەًچێ یتتن ٝمڕێ دمخضتتو  ٛەٓتتٞٝرٕ چەیڵەیتتإ بتتا ُێتتذمدر ٝ 
ئاكەەمٓیتتإ یێتتذمنٞ . ئەٝ ًتتاەەی ًە ٛەڵەخەە یتتن ٗەدمًتت د ٝ ٓەعتت ٝٝبن 
 ٗەدمختتتتٞرەدمٝم   ِتتتتٞبەەنن صتتتتاًاەی ُەبەە دمًتتتت د ٝ ختتتتاًەڕر ٝ خەڵتتتتي

بتتتتتٞٝ  ٛتتتتتاٝڕێ ٝ ًەصتتتتتًٞاەمًاٗن بە ًەصتتتتتێٌن نەٓتتتتت م ٝ  خاعەٝیضتتتتتو
دمصتتت (اڵٝیإ دمزرٗتتتن  ئێضتتت اط ًە بتتتا ڕرٝ ًتتت دٕ ٝ ڕربتتتٞرەدٕ ٝ نتتتاڕی٘ن 

بە ُێغتاٝ یتاەمی خەەج ً د ٛەٓتٞٝرٕ ڕێزیتإ بتا  ًەُٞیەُن ژٝٝەی ًاەمًەی
دردمٗتتا ٝ بە ًەصتتێٌن ژیتت  ٝ بە ٓغتتٞٝەیإ دمزرٗتتن ٝ دیتتاەین بەٗ خیتتإ بتتا 

درٝێ٘پتتتاى ٝ بە دٝٝە ُە ٛەٝر ٝ ٛەٝط بتتتٞٝ ٝ هەزی دمٗتتتاەد. ئەٝ ًتتتا  ًە 
ٗەً د خای ەٞٝعن زمٌُاٝی بتێ ئتابڕٝٝین بٌتا   دریٌتن خەٓتن ئەٝمی بتٞٝ 
ًتتتٞڕمًەی ُەعضتتتاؽ ٝ ییتتتاٝ ٗەبتتتێ. بە ّ ًاەێتتتي ختتتزّ ٝ ًەصتتتەًاٗن دی یتتتإ 
ًەٝەتتاەە صتتەە ڕێچٌەیەًتتن ٗتتٞێ ٝ بتتاەە ییتتاٝێٌن هیضتتابن ٝ ُەنەڵ ژٗێٌتتن 

ی٘ن ٛەیە  دڵیتتإ ئاصتتٞٝدم بتتٞٝ. ئێضتت اط ًە بەصتت اًەی كەڕمٗضتتن ًەٗیتتٞبە
ئانتتادرە بتتٕٞٝ ئەعتتون ًاەیاعتتا ُە دڵیتتذر ڕمنتتن درًٞەتتاٝم  ئاەرٝهاەریتتإ ُتتێ 
ٛەڵتی ربٞٝ ٝ دمە صإ ُەنەڵ ئەٝ ًچە بتێ ًەصتًٞاە ٝ ٗاختاٗەدرٗە زمٓاٝمٗتذ 

 بٌا  ٝ ب٘ەٓاڵەًەیإ ەٞٝعن صەەعاڕی بٌا .
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یتاەی ٓتاڵ ٝ صتآاٗەًەی ًاەێي ٗاخِیذۆ" نەیغ ە ەەٓەٗن یاصاین ٝ ئیخ 
ختتای بە دمصتت ەٝم نتت    ئەٝ زمٝیتتٞزرەمی بە ٓیتت ر  یێتتن بڕربتتٞٝ  بەصتتەە 
 ٞٝەیاە ٝ ڕمعایییەًاٗذر دربەعن ًت د  ُە  یەٕ ختزّ ٝ ًەصتەًاٗییەٝم دەریە 
بەە یالەی ەاٗە ٝ صەەًاٗە ٝ دمیاٗتٞ  ئەٝ بەخغیٖ ٝ ەەخغتإ ٝ یەخغتاٗە 

یەُیإ ُێ هەٝی دمًا  ٝ ەەیِاس ٝ  ٗەى بە هازرٗجن  ٞٝەیاەرٕ ٗییە  بەڵٌٞٝ
ەەٝمزمٍ دمبتتٖ. بە ّ ًاەێتتي چتتٞٝم ڕیتتزی ئەەەەعتتەٝم. عتتەٝ ٝ ڕۆژ ُەنەڵ 
ٛاٝڕەێیاٗن خاٗەدرٕ ٝ ٗە ی(تزردمی خەەیٌتن هٞٓتاە ٝ خاعتتٞزمەرٗن بتٞٝ ٝ 
خەە تتن زۆە نەٝەمی دمًتت د ٝ ٛێ٘تتذێ  تتاە دمًەٝەە ژێتت  بتتاەی هەەزێٌتتن 

ٕ ٗەبتتٞٝ. دریٌتتن ئەٝ ًتتاەرٗەی بتتا هتتٞەس ٝ نتت رٗەٝم  دریٌتتن ٓێغێٌیغتتن ٓیتتٞر
ییاٝێٌن ُە چی٘ن خاٗەدرٕ ٝ صآاٗذرە بە ع ێٌن ص ٝع ن دمزرٗن ٝ ەەٗتاٗە  
دڵخاعیظ بتٞٝ ًە ًتٞڕمًەی ئاهت  بتٞٝم ٝ ُەنەڵ دۆصت اٗن ٛاٝعتاٗن ختای 
 ٛەڵذمص ێ ٝ دردمٗیغێ ٝ خای بەڕربٞرەدٗن باط ٝ عایض ەٝم صەەهاڵ دمًا.

رٝی ناڕرٌٗاەیتذر ٗتٞهْ ٗەبتٞٝە صتەەمەا ٗاخِیذۆ" ٛەەٝر بە صاٗاین ُە نێ 
ٛێ٘ذێ دٝٝدڵ بتٞٝ  ٛەصت ن دمًت د ئەٝمی ٝی درٗتن ٓت ۆ" ئتازرە دمدر بە ی 
ختتتتزّ ٝ ًەصتتتتەًاٗییەٝم عتتتتیاٝم ٝ هەزی یتتتتێ دمًەٕ  بە ّ ئەٝمی ٝیتتتت درٕ 
هەبُٞٝێ دمًا دمٝەٝبەەییەًإ ُێتن بێتزرەٕ. ٓتاٝمیەى بەّ عتێٞمیە ٛەٝڵتن در 

ًتت د  بە ّ ٝەدم ٝەدم بتتڕٝر بەختتا بتتٞٝٗن ُە  ٝ ُەنەڵ ًێغتتەًە بەەبەەمًتتاٗێن
ئی ت  ٛتاٝرەی ٝی درٗتن ٗەدمبیضتو ٝ ەەٗیتا  دمصو در ٝ ەێتٞمنال. ٝری ُتێ ٛتا 

دمٗتێي ًە دمی(یضتو ٛاٗتذرٗن ختزّ ٝ ٛاٝڕێیتاٗن بتٞٝ بەەم ٝ ڕێتتا چەٝەەًە. 
ُەنەڵ ئەٝمعتذر ەێتتپەڕیٖ ُەٝ ڕێچتتٌە ٝ ڕێ(تازم زۆە زمهتتٔە  بتتٞٝ. بتتا ئەٝمی 

ٝم  یەٗای با دًٝٝەڵ ٝ ٓەعت ٝٝ  دمبت د. زۆەی ٗەمخایاٗتذ خای ُەبی  ب(اەە
 ٛێٔ٘ایەەین ُەدمصو چٞٝی خای دی ەٝم. خٞٝی بەٝ ئاًاەم ەازمیە ن   ٝ
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با دٝٝەًەٝەت٘ەٝم ٝ یتاەێزت دٕ ُە دڵ٘اصتٌن ٝ ٝی درٗتن یتاى  ٗاچتاە بتٞٝ 
ٛاٝرەی ٝدی درٕ ُە ٗاخن خایذر بخٌ٘ێ٘تێ ٝ ەەٗیتا نتٞێ بتا دمٝەٝبەەییەًتاٗن 

دٝری ٛاە٘ن با ی  زبتاە  ختٞٝی بەّ ناڕرٌٗتاەییە نت   ٝ ًاەێتي  عَ بٌا .
بەەنتتن ئەكضتتەەین نتتاەدی ُەبەە ًتت د  ئی تت  صتتەەم دمەزیتتیەى ُەٝ ٛەصتت ەی 

 یێغٞٝ ُە ٗاخیذر ٗەٓابٞٝ.
خزٓەەن صەەبازی بە عێٞمی ئاصاین  ٝرٕ بەەم ٝ نٞٓڕرین ٝ ُەعتت رٗن 

ئی ت  ٛتی  ًتاەێٌن بە  دمًێغێ  چٌٞٗە  ٝرٕ ًاەێي ئەٝ  ِٞبەنە ُەبەە دمًەٕ
ًەڵي ئەٗجتاّ ٗتادمٕ  ختا ُە ئەەًە ًآە یەەییەًتا دمبتٞێ ٕ  بیت  ٝ ٓێغتٌیإ 
دمًەٝێ ە چٞرەچێٞمی ڕێزدرٗإ بتا ئتا  ٝ  ِتٞبەە  ٝ یِەٝیتایەٝم. زٗجیت می 
یِەبەٗذی ٝ دمەم ەی ئەكضەەی ُە ٛەٓٞٝ ع ێي زیاەە  بە یتاٗەٝم نت ی٘تە ٝ 

ن دٗیتتا ٛەە ئەٝمیە ٝ دمبتتێ ٛەە ًەصتتەی ەەٗتتاٗە  یێیتتإ ٝریە ًتتاەی ب٘ەڕمەیتت
بەصەە ًەصن خٞرە خایتذر زرڵ بتێ ٝ زٝڵٔتن ُتێ بٌتا  ٝ كەەٓتاٗن یتێ بٌتا ٝ 

 نٞێڕریەڵن خاٝمٕ یِەًاٗن صەەٝٝی خای بێ.
نٞێڕریەڵن ًٞێ رٗە  ڕێزدرٗاٗن صاخ ە ٝ دەۆًتآیٖ بتا  ِتٞبەە  ٝ دمە ە 

ٝ دڵتڕمهییەى  ٝەدم ٝەدم بە  ێیەى دمنا ًە ٛەٓٞٝ چەعت٘ە زٝڵتْ ٝ نەٗتذمڵن
ُەٝ چٞرە چێتٞمیەدر ئاصتاین ب٘تٞێ٘ێ ٝ ەێٌتڕر یێڕمٝیتن ُتێ بتٌەٕ. ُەّ ٗێتٞرٗەدر  
ئەكضتتتتەەرٗن نتتتتاەدی ئیٔپڕرەتتتتاڕی ًە ًەصتتتتاٗێٌٖ ُە ب٘ەٓتتتتاڵە ٝ ًەصتتتتًٞاەی 

ب٘ەٓتاڵەی  خاٗەدرٗە دمصە ەذرەمًإ  بە ٛتای ٗاصتیاٝی ٝ ٛەڵضتًٞەٝ  ُەنەڵ
مییاٗە دمبتٖ. ٗاخِیتذۆۆیظ ئیٔپڕرەاڕ ەٞٝعن خایەەص ییەًن عێ اٗە ٝ بێ بەز

ُەٝ ڕۆژمٝم  ِتتٞبەەنن ئەكضتتەەرٗن نتتاەدی ئیٔپڕرەتتاڕی ُەبەە ًتت د  ەٞٝعتتن 
ٗەخاعتتتتین خایەەصتتتت ن بتتتتٞٝ. دٝری ئەٝم دمصتتتت ڕمٗتی٘  یٖ ٝ ٗاصتتتت رٝە یٖ 
بەەنتتذەٝٝمًإ  ِتتٞبەەنن صتتەەبازییإ بتتا دمدەٝٝ ٝ ن رٗ(تتایی  یٖ یتتاەچەی 

ً د. دمٓتتتاٗچەًەی دمًتتتڕی  ًاڵٝمًەعتتتن باعتتت  یٖ ًتتتاڵٝدەٝٝ بتتتای صتتتازدم
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ًەصێٌن ە  بای دمصڕی ٝ ب یوەی یێ دمخضو. ئەصپە ڕمصەٕ ٝ ەیت ڕۆًەی 
چەٗذ ٓەی ەە ٝ بەی تاڵ یێتن ڕردمنەیغت ٖ ٝ ەیٔاەیتإ دمًت د  زی٘یتإ دمًت د ٝ 
ەەٗیتتتا ًتتتاەی ئەٝم بتتتٞٝ صتتتٞرەی بێتتتو ٝ ُە ناڕمیتتتاٗن ٓەعتتتون صتتتەبازخاٗە 

عٔغتتی  چٞرەٗتتاڵ  ئآتتادمبێ  هی ٞهتتاز ُە صتتەە ٓتتاڵن زیتتٖ درٗیغتتێ. دمصتتو بە
ؿاەی دمدر ٝ ەاهٔێٌن كێ ی ٓەعن ٝ صٞرەًاەی دمً د. ئەكضتەەرٗن یتایەبەەز 
ٝ ەیزرە خای ُەٝێ ئآادم دمبٕٞٝ ٝ ئەكضتەەرٗن ناەدیتإ ەەعتٞین دمًت د ٝ 
ئەٝرٗیتتتإ بە عتتتاٗازین ًآەڵتتتتا دردمٗتتتا. ٗاخِیتتتذۆ" دٝری خزٓەەتتتن ڕۆژرٗە 

ًتإ  ُەنەڵ ٛاٝهەەاەمًتاٗن دمچٞٝ با باعتای ئەكضەەرٕ یتإ بتاڕم بەٗاٝباٗتە
خەەیٌتتتتن ختتتتٞرەدٕ ٝ ختتتتٞرەدٗەٝم دمبتتتتٞٝ  زۆەی ٛەڵەخەە تتتتن دمًتتتت د ٝ 
عەٝدەمٗتإ دمچٞٝ بتا عتاٗا یتإ ًتاڕی صتەٓا ٝ ٛەڵپەڕًتێ ٝ ُەنەڵ ژٗتإ 
ڕریتتذمبٞرەد  بەّ عتتێٞم ژیتتاٗن بە صتتٞرەًاەی ٝ عٔغتتێ بازی ٝ ەی مٗتتذرزی ٝ 

 خٞرەدٗەٝم ٝ خاعتٞزمەرٗن ڕردمبٞرەد.
ٗەی ئەكضتتەەرٕ ًآەڵتتتا ەٞٝعتتن نەٗتتذمڵن ٝ خ ریەًتتاەی ئەّ عتتێٞم ژیتتا

دمًتتتتا . ُە ٗێتتتتٞرٕ كەەٓتتتتاٗ(ەەرٗن دمٝڵەەیغتتتتذر ٛەٕ ًە بەّ عتتتتێٞمیە ڕۆژ ٝ 
عتتتتەٝیإ ڕردمبتتتتٞێ ٕ  بە ّ  ٗتتتتیٌەّ ئەٝرٕ ُە ٛەٓتتتت(ەە ٝی درٗتتتتن خایاٗتتتتذر 
عەەٓەزرە دمبٖە ًەچێ ئەكضەەمًإ یێیإ ٝریە ژیإ دمبێ بەٝ عێٞمیە بێ ٝ 

ٛەصتتتو بەصتتتەەبەەزی دمًەٕ  ُەڕۆژرٗتتتن عتتتەڕدر ەەٗتتتاٗە  ُەختتتا دمكغتتتٖ ٝ 
دمصتتو دمًەٕ بە عاەٞعتتٞٝ  ٝ خاڕرٗتتإ. ًاەێتتي عتتەڕی ٗێتتٞرٕ ڕٝٝصتتیا ٝ 

ڕٝٝی در  ٗاخِیذۆ" ٝ ٛاٝ هەەاەمتتاٗن خایەەمصت اٗە كیزیتإ بە  10ػٞصٔاٗن
تەصاٗێکن ٝمۆ ئێٔە خەباەتێڕ ٝ كیذرتاە »صەە تآەڵتادر ُێذمدر ٝ دمیاٗتٞ ; 

                                                           

اٗن صتتاڵن  21 بە ٗتتاٝب یٞرٗن یتتاەیش ًاەتتاین یتتێ ٛتتا . ُەّ  2967ت عتتەڕی ڕٝٝصتتیا ٝ ػٞصتٔت
   اٗیاط بەعذرە بٕٞٝ ٝ ُە ًەەیٔە ُەنەڵ صٞیای ەیزرە ەێي ٛەڵچٕٞٝ.عەڕمدر كەڕمٗضا ٝ ب ی 
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ەم ژیاٗەٕ ٝ دمبتێ بە خاعتن ڕری(تٞێ ٕە چتٞٗکە ئەّ تەیتق ٝ عایاٗن ئەٝ  ا
 «خاعتٞزمەرٗین با ئێٔەٝٓاٗإ یێٞیض ە!

بیت  ٝ  تاٗو ٗاخِیذۆ" ُەٝ ًاەەدر ًەٝە(ٞٝم ژێت  ًتاەیتەەین ئەٝ چەعت٘ە
خەیتاڵە ٝ ئەٝ ئاتتاەرٗە بتا ئەٝ ٝمى  اەێتي ٗەخاعتین ُتێ ٛتاە(ٞٝ. ئەٝ ٛتتی  

رد دمزرٗتن. خایەەصت ییەًەی ُە ص٘ٞٝەێٌن ٗەدمٗاصن ٝ خای بە ًەصێٌن ئتاز
ڕردمی ەێپەڕرٗذبٞٝ ٝ ڕرصو بەٝ خەصڵە  ٝ ئاًاەمٝم دٝری صێ صاڵ دیضتإ 

 ڕۆیغ ەٝم با ٛاٝی٘ەٛەٝرەی ٓاڵن یٞٝەمًاٗن.

 

 چاردە

 
ٝ بتتا ٓەیتتذرٗن عتتەڕ ٝ ٛتتاٝی٘ەٛەٝرەی یٞٝەمًتتاٗن ُە صتتەە  ٗاخِیتتذۆ" دمچتٞت

ٝەم بە صتتاڵذر چٞٝمًتتاٗن زۆە  تتاە  ٝ. یتٞت ٝ ڕێتتتاًەی ٛەڵٌەٝە(تٞت درٝریتتإ ُێٌ دبتٞت
ی  ٝ. ٝمێتتذمچٞٝ دێتٞت بچتتێ بتتا صتتەەدرٗیإ. ًاەیاعتتای عاخٞعتتەٗتیظ ُەٝێ بتٞت
ٛەٝمس ُە ٗاخیتتذر زٗجیتت ی صتتپاٗذبێ ٝ بتتێ ئیخ یتتاە بەەم ٝ ئەٝێتتن ڕرًێغتتێ. یتتإ 
ٝەم دڵضتتازمًاٗن  ڕمٗتتتە ٝرط ٗەبتتێ. صتتەەمەا ب یتتاەی در چەٗتتذ ًتتاە ٓێ  ُە ی یتٞت

ٝەرٗەی ًە ٛێ٘تتذێ  تتاە ٝم ى ٓەڵتت ەًە دمٛتتاە٘ە بەەچتتاٝی  ُە بٔێ٘ێتت ەٝم  ئەٝ یتٞت
 هاڵٞباڵیإ ئانادرە بێ ٝ بەەمٝ ئٞەدٝٝنای صەەبازی ٝمڕێ بٌەٝێ.

بەكتت  ُە ژێتت  ُێتتزٓەی  11ًاەتتاین ٓتتاٗتن ٓتتاەس بتتٞٝ  ڕۆژی ٛەی٘یتتن ییتت ۆز
باەرٗێٌن بەخٞڕدر دمەٞرٗەٝم ٝ  انە ٝ  اباەرٕ یت  بٞٝبتٕٞٝ ُە ئتاٝ ٝ  كتاٝ 

ٝ. ًاەێتتي ختت ٓەی یێتتن ئەصتتپ ٝ ٛەصت ابٞٝ. ٗاخِیتتذۆ" صتتەەەایای خٞٝصتتابٞ
                                                           

ت ڕۆژێک ًە بە باٗەی صاڵٞمنەڕی ًاچن دٝریتن ٓەصتیح ُە ًِێضتە ڕێٞڕمصتٔێي بەڕێتٞم  22
 دمبەٕ.



  ةسآلنث
 

93 

صتتیڕمی ًاعتتە ُە یغتتو هەٝعتتەی ٓتتاڵن یٞٝەمًتتاٗییەٝم ٛتتا   هەزی دمًتت د 
یەًەّ ًەس ًاەیاعا بەەم یی ی بێ. ٛێغ ا هەٝعەًە یڕ بٞٝ ُە بەك ە چٌٞٗە 
ُە زص اٗذر صەەباٗەًاٗیإ دمٓتاڵن ٝ بەك مًاٗیتإ دمًت دم هەٝعتە ٝ ُە صتەە 

ە دٝ ژٗتتتن نٞٗذٗغتتتیٖ ًەٝ  ًە بە چتتتاٝی ب یەى دمبتتتٞٝم ُتتتادم. ُە دٝٝەمٝم
ەەٗتتٞٝەمی كتتظ ٝ یتتڕ چیتت٘ەٝم صتتەەڵن یتت  ئاٝیتتإ بەدمصتت ەٝم بتتٞٝ ٝ ەەەًتتن 
ٛەیٞرٗەًەیإ دمعاەدٝم. ەیخٕٞٝ خزٓەەٌاەی بەصتا چٞٝ  ًە بەە ٛەڵ(ێت٘ەی 
ُێذربٞٝ چاٝی بە ٗاخِیذۆ" ًەٝ  ٝ بە ٛەڵذرٝرٕ ٛا  با ی. یٞٝەم صٞٝكن 

درە بٞٝبتتتتٞٝ  بە ًتتتتاڵٝ ٝ  ِتتتتٞبەەنن تتتتت ط ًە ُە ٛە ە٘تتتتن بتتتت رزرًەی ئانتتتتا
 ٛەٝەیغٔی٘ەٝم ٛا  بەەمٝ یی ی.

ت زۆە ًاەێٌن باعو ً د ٛتاەن  ٓاەیتا هتاڵن بتاط ٗیتیە  ُە ًِێضتە ٓاٗتذٝٝ 
 بٞٝم  خەەیٌە یغٞٝ دمدر.

 ٗاخِیذۆ" دمص ن یٞٝەی ٓاچ ً د.
 ت یٞٝەێ نیإ! ب(ٞٝەم ً رصەًەەْ ەەڕ ً د.
ٝەێ ختا  ٝعتي بتٌەٝم. ئەٝ ت صەەەایا  خٞٝصاٝم  زًٝٝە بتا بچیت٘ە ژٝ

 صٔێڵەعو زۆە ُێ دمتاڵێ ەٝم!
یٞٝەم صٞٝكن باٗتن ًاەیاعای ً د ٝ دمصت ٞٝەی یێتذر هتاٝم صتاز بٌتا . 

 دمٗتن ًاەیاعا ُە در ٗەًەٝم ٛاەە نٞێ.
 ت بە چاٝرٕ ٛەە ئێض ا صازی دمًەّ.

ٝمى ئەٝمی « ًەٝریە ئەٝ ٛێغتتتت ا ُێتتتت میە!»ٗاخِیتتتتذۆ" ًەٝەە دڵەًتتتتٞەە. 
 ن خاە دڕ بە ٛەٝەی ڕمط بذر  ٝ دٗیا ڕٝٝٗاى بٌاەەٝم.یڕع٘تن زێ ی٘

عاد ٝ دڵختاط بەدٝری ەیخٞٝٗتذر ڕۆیغتو ٝ چتٞٝم ژٝٝەێتي ەتاًٞٝ  تِە 
خٞٝصتتاٝمًاٗن بتتتاڕێ. هەزی دمًتت د ەیختتٞٝٗن بەصتتا چٞٝ بتتذٝێ٘ێ ٝ بتتای 
دمەًەٝێ ًاەیاعتتا چتتتن دمًتتتا؟ ُە چ باەٝدۆخێٌتتتذریە؟ عتتتٞٝی ًتتت دٝٝم یتتتإ 
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ٕ ٛێ٘ذم بەڕێز ٝ ئەدمبەٝم هضەی دمً د ٝ ئتاٝی دمزنی رٕ درەم؟ بە ّ ەیخٞٝ
بەدمصتت ذر دمًتت د ًە دمصتت ن بغتتٞر  بە ٗاچتتاەی یاعتتتەز بتتاٝم ٝ ەەٗیتتا هتتاڵن 

ٝ یٌُٞٝتتتإ صتتتەنە « بتتت ردمە»ٗەٝمًتتتاٗن ٝ ٛێضتتت  م ییتتت م ًە ٗاٝیتتتإ ٗتتتابٞٝ 
یی متەی ٓێتەُن ی صن ٝ بای دمەتەٝ  یُٞٝکتإ صتاڵن ڕربت دٝٝ ٛتاە بتٞٝم 

 ن ەٞٝم.ٝ چەٗذ ًەصن نٞٗذمًەی 
دمصتتتو ٝ دمٓٞٝچتتتاٝی عتتتاەد ٝ  ِەًتتتاٗن نتتتٞڕی. ەتتت یەی یێیەًتتتن ُە 
در ٗەًەٝم بیضتتتتو. دمصتتتت ێي بە ٛێٞرعتتتتن ُە دمەنتتتتاتەی در ە یتتتتن یتتتتێ ٝ ُە 
دمەنادرٗەًەی ٗاصییەٝم. ەەٗیا ئەٝ ُەٝ ٓاڵەدر بەٝ عێٞمیە بەڕێذر دمڕۆیغو ٝ 

 ئاٝر ُە دمەنای دمدر.
 دمٝم.باڵ ە ەەڕمًەی بەعاٗیذر در ٝ دمەناًەی ً 

 ت ٝمەم ژٝٝەێ!
ٝ. ٛەە بەٝ چتتاٝم  رٗ   بٞٝبتٞت ٝ. زۆە  تٞت ٝ. ٗەنتتاڕر بتٞت ٝ. ًاەیاعتتا بتٞت ختتای بتٞت
ٝ. ٛەە بەٝ عتتێٞمیە دمیڕٝرٗتن. ٝمى  تتاەرٕ  ڕمعتاٗەٝم ًە ەتازێ عتتی یٖ خێتَ بٞت
ٝ. صتتابٞٝٗن باٗختتاط ٝ ختتاُٝین هەٓتتاّ ٝ ختتاُٝین  بەەٛەڵ(ێتت٘ەی صتتپن ُێتتذر بتٞت

ٝ عت  ٝ. ٛەٓٞت ێي ختاٝێٖ ٝ ڕێٌٞیێتي  ًاەیاعتا دمصو ٝ دمٓٞٝچاٝی بتا ٛێ٘تا بٞت
ٝە ٝ  م صتتتتٞت ٝ. ُێتتتتٞت رٕ ٝ یتتتتتاى ٝ ختتتتتاٝێٖ بتتتتٞت رەدٝٝ  تتتتٞت خاعتتتتتن ٝمى ڕربتتتتٞت
 خٞٗچەییەًەی ٛەەٝر دڵلڕێٖ ٝ دمٓٞچاٝم صپن ٝ ٗاصٌەًەی صٞٝە ٛەڵتەڕربٞٝ.
تتت دیٔی تت ی ئیکتتاٗاۆی ! بەخێتت  بێتتن. یتتٞٝەم ختتاْٗ ختتاُٝن ٝ صتتابٞٝٗن بتتا 

 ێٞم هەزی یێذمًەٕ.ٗاەدٝٝی. ئەّ صابٞٝٗە باٗن نٞڵەباخن ُێذێ ٝ ئ
صتتتتابٞٝٗەًەی ُە صتتتتەە ٓێتتتتزمًە درٗتتتتا ٝ ختتتتاُٝییەًەی بەصتتتتەە ًەٓەی 
ًٞەصتتییەًەدر در. ٗاخِیتتذۆ" ًە ُەّ صتتا ٗەدر زۆەی ئەزٓتتٕٞٝ ًتتا ً دبتتاٝم  
دٝٝدڵ بتتتٞٝ ًە خآتتتاٗە هضتتتەی ُەنەڵ بٌتتتا  یتتتإ بە عتتتێٞمیەًن ٝیغتتتي ٝ 

 كەەٓن؟
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 ت چاٗن  باعن؟
 ت عًٞ  با خٞدر باعْ!

و ٝر ب٘تٞێ٘ێ ًە ٓیتٞرٗن ەتازم ٛتاەٞٝم  ٛەٓتٞٝ عت ێٌن ەیخٕٞٝ ًە دمیٞیض
 ُەنەڵ خای ٛێ٘اٝم   اٗ ا زرەى ئاٝم ًەی ٛێ٘ایە یێغێ ٝ نٞەن;

 ت هەزەمەن ٓەزٕ! ٛەٓٞٝ ع ێي ئآادمیە!
 اٗ اًە یڕ بٞٝ ُە ٛەٓٞٝ چەعت٘ە عتاٗە ٝ ػەەت  ٝ صتابٕٞٝ ٝ عت ن بتإ 

ٞٝ. خاعتتتن ەتتت  ًە بتتتا عتتتاەدٕ ٝ باٗخاعتتتٌ دٗن صتتتەە ٝ ُەط یێٞیضتتتو بتتت
ٗاخِیذۆ" درٝری ُە ًاەیاعا ً د صتپاس ُە یٞٝەمًتاٗن بٌتا  ًە ئەٝ ختاُٝن 
ٝ صابٞٝٗەیإ ٗاەدٝٝم. ًاەیاعتا بە عتیِە بتزمیەى ُێتٞم صتٞٝە ٝ  تٞرٗەًەی 

 ً ریەٝم ٝ ُە ژٝٝەم ًە چٞٝم دمەێ.
یٞٝەمًتتتاٗن ًە ب رزرًەیتتتإ بە هەد ڕۆو ٝ نیاٗیتتتإ ختتتاط دمٝیضتتتو  بە 

ٝ چتتٌٞٗە ئەٓجاەمیتتإ دمچتتٞٝ بتتا بەەنەی نەەٓٞنتتٞڕی یێغتتٞرزییإ ُێکتت د 
 عەڕ ٝ نیاٗن ُە ٓەە صیذر بٞٝ  زیاە  ُە  اەرٕ ڕێزیإ ُێت   ٝ  ٝرٗذیاٗەٝم.
ٗاخِیتتتذۆ" دمیٞیضتتتو ڕۆژێتتتي ُەٝێ بٔێ٘ێتتت ەٝم بە ّ ًاەێتتتي چتتتاٝی بە 
ًاەیاعا ًەٝ   یێِٔن یێتذرن ین یٞٝەمًتاٗن بتٞٝ ًە دٝٝ ڕۆژی ەت  بٔێ٘ێت ەٝم 

بتێ  ٛەە بتتایە ەیتِەڕركێٌتن بتا عتاٗ(ًٞٝن ٛتتاٝڕێن  ٝ  ەژٗتن یتاى ُەنەڵیاٗتذر
 ً د ًە ُە ئەدصا چاٝمڕٝرٗن بٞٝ ٝ درٝری ُێٌ د بێو با  ی.

ٛەە ُە یەًەّ دیذرەدر ٛەص ن ً د ئەٝی٘تن ڕربت دٝٝ ُە ٗاخیتذر ژیتاٝمەەٝم. ٛەە 
ەی  ًە چتتاٝی بە بەەٛەڵ(ێتت٘ە صتتپییەًەی دمًەٝ   یتتإ زریەڵەی دمٗتتتن ٝ ه یغتٌت

ٝەٛەڵذمنەڕر. ئاعتن یێٌەٗیٖ ٝ ە یەی ی ێن دمبیضو  دڵن دمًەٝەە ًٞەەًٞ  ٝ صٞت
 .ٝ درین بٞت بٞٝبٞٝ. صن صاڵ ُەٓەٝبەە ئەٝیٖ ُەبەە چاٝی یاى ٝ یتڕ ُە ڕرزی خٞت
هەزی دمً د ئەٝ ٛەصت ە بغتاەێ ەٝم ٝ بە ٛتی  ًەصتن ٗەڵتێە بە ّ ئێضت ا ئەٝیتٖ 
ٝ. ئەنەەچتتن ُە صتتەە ئەٝ بتتاٝمڕمبٞٝ ٓتت ۆ" ُە ٓتتاٝمی  بتتا ئەٝ عتت ێٌن ەتت  بتٞت
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ژیاٗیذر ەەٗیا  اەێي ئاعن دمبتێ  بە ّ ئەٓجاەمیتإ ٗەیذمٝصتو زۆە ختای بختاەە 
 زمهٔەەەٝم ٝ بی  ُە ئاًآن ئەّ ئەعوە بٌاەەٝم.

ٝمى ٛەٓٞٝ ٓ ۆۆەًإ خاٝمٗن ًەصایەەییەًن دٝٝ یاٗە بتٞٝە ُە  یەًەٝم 
ییاٝێٌن یاى ٝ خێ خٞرز بتٞٝە زۆە ن ی٘تتن بە ئەختالم ٝ ئاًتاەی  تٞرٕ دمدر 

ٓٞٝ ًاەێٌیذر بەەژمٝمٗذین خای ٝ خەڵٌتن ُەبەە چتاٝ دمنت   ٝ یێتن ٝ ُە ٛە
ُەبەڕمی ختتتای زیتتتاە  ڕرٗەدمًێغتتتاە ُە  یەًتتتن دیٌەعتتتەٝم ًەصتتتێي بتتتٞٝ ًە 
دمیٞیضو بە دڵتن ختای چێت  ُە دٗیتا ٝمەنت ێ ٝ ٛەٓتٞٝ دٗیتا بٌتاەە هٞەبتاٗن 
صاەێي ًەیق ٝ ٗەٛەٗگ ٝ ڕربٞرەدٕ. ُەّ دٝرییاٗەدر  ئتاٝ ٝ ٛەٝری ی  زبتاە  

ٓتتتتاٗەٝم ُە صتتتتەەبازخاٗە ٝری ُێٌتتتت د بتتتتٞٝ یتتتتاز ٝ ٛەٝر ٝ خایەەصتتتت ن ُە  ٝ
ٓێغٌیذر صەە ٛەڵ(ذر  ٝ ٛەص ن ٓ ۆۆاٗە ُە ڕۆهیتذر ٓ دبتٞٝ  بە ّ بە دی ٘تن 
ًاەیاعتتتتتتا ئەٝ ٛەصتتتتتتو ٝ دڵ٘ەەٓییتتتتتتاٗە ُە ٗاخیتتتتتتذر ژیتتتتتتاٝم. ُەٝ ڕۆژمدر ًە 
 ڕێتتٌەٝەەًەی ُەنەڵ  ێ ٗتتن یتتاى بتتٞٝ  ئەّ دٝٝ ڕۆهە یتتاى ٝ ٗایتتاًە یتتێٌەٝم

 ًەٝە٘ە ِٓٔالٗێ ٝ ئاەر ٝ هەەرەیإ ُێٛەڵت  .
ئاڵاز بتێ  ڕربٌتا  ٝ  ٛێ٘ذێ  اە بی ی دمً دمٝم یێظ ئەٝمی ًاەمًەی ُێ

ُە ٓاڵن یٞٝەمًاٗن دٝٝە ًەٝێ ەٝم  بە ّ ٗەیذمەٞرٗن ٝرز ُەٝ ٛەٓتٞٝ خاعتن 
 ٝ چێ م ڕۆهییە بێ٘ێ ٝ بچێو با صەەبازخاٗە ٝ بەەمنەی عەڕ.

اٌٗٞعتتتن ًِێضتتتە  بتتتا بەەز ٝ ییتتت ۆز هەعتتتە ٝ   12عتتتەٝی  ێ ٗتتتن یتتتاى
ڕێتتتا  13ڕرن ە٘تتن  ێتت ٗەًە ٛتتاەٖ بتتا ٓتتاڵن یٞٝەمًتتاٗن. ئەٝرٕ صتتێ ٝێ صتت یإ

بڕی(تتٞٝ ٝ چتتٌٞٗە بەكتت مًە ەٞربتتاٝم بە صتتٞرەی ًاعتتە بە ٗێتتٞ هتتٞڕ ٝ چڵپتتاٝدر 
ٛتتاە(ٕٞٝ. ٗاخِیتتذۆ" ٝ یٞٝەمًتتاٗن ٝ ٛەٓتتٞٝ خزٓەەٌتتاەرٕ ُەٝ ڕێٞڕمصتتٔذر 

ە صتتتەە ًاەیاعتتتا ٛەڵ٘ەدمنتتت   ًە بەعتتتذرەیإ دمًتتت د. تتتتاٗ ن  ٝ چتتتاٝی ُ

                                                           

  ت ڕێٞڕمصٔن ئایی٘ن  ێ ٗن یاى ُە ڕٝٝصیا ًە عەٝرٗە بەڕێٞم دمچێ.23

   ٛەزرە ٝ عەصو ٝ هەٝ  ٓەە م. Verste ت ۆێ صو 24
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ەڵێٌتتن یتتڕ ُە صتتٌڵن بەدمصتت ەٝم بتتٞٝ ٝ ُە ٗزیتتي دمەنتتاًە ڕرٝمصتت ا بتتٞٝ. ٗوٓە
دٝری ًاەاین ٛاە٘ن دۆػا ٝ یاڕرٗەٝم  ٗاخِیذۆ" دمصت ن هەعتە ٝ یٞٝەمًتاٗن 
ٓتتاچ ًتت د ٝ ڕۆیغتتو بتتا ژٝٝەی خەٝمًەی بە ّ ُە در ٗەًە نتتٞێن ُتتێ بتتٞٝ 

ُەنەڵ ًاەیاعتا بچێتو بتا ًِێضتە ٝ ُەٝ ٓاە ٗای بە صا چٞٝ نٞەن دمیتٛەٝێ 
ڕێٞڕمصتتٔەدر بەعتتذرەی بٌتتا  بتتا ئەٝمی ُە بەەمًەەتتن ًەیٌتتن  ێ ٗتتن یتتاى 
بێتتت(ەط ٗەبتتتێ. ٗاخِیتتتذۆۆیظ ٛتتتاەە صتتتەە ئەٝمی بچێتتتو بتتتا ًِێضتتتا. ًاعتتتە ٝ 
كەی ٕٞٝ با ەێپەڕیٖ ُەٝ هٞڕ ٝ زێالهەیە بەًاە ٗەدمٛتا   بتایە دمصت ٞٝەی در 

بتتای زیتتٖ بتتٌەٕ   ِتتٞبەەنن « بتت ردمە» ییتت م ئێضتت  مًەیإ ًە یێیتتإ دمنتتٞ 
ئەكضتتەەی ٝ یتتاٗ اڵن ەەٗتتتن ُەبەەًتت د ٝ یتتاڵ ای ئەكضتتەەی بە عتتاٗیذر در ٝ 

 صٞرەی ئێض  م یی م بٞٝ ٝ بەەمٝ ًِێضە ٝمڕێٌەٝ .
 

 پازدە

 
ٗاخِیذۆ" ٛیچٌا  بی ٝمەین ئە عەٝمی ُە بی  ٗەب دمٝم. ًاەێي نەیغت ە 

ییتت م ئێضتت ێ مًە ئتتاٝ بە هەٝعتتەی یتتڕ ُە هتتٞڕ ٝ بەكتت رٝی یغتتو ًِیضتتاًە  
 هەب ؿەیذر دمچٞڕر. عتڵێٞمی دمًت د ٝ نتٞێچٌەی ئێضت ێ مًە ُە ژێت  ًُٞتٞٝم 
بەك ی ئاٝمًیذر ب یوەی دمٛا . یەٗجەەمی ًِیضاًە عاهن ُتێ دمڕژریە دمەێ. 
ٝمەزێ مًتتإ ًاەێتتي بایتتإ دمەًەٝ  ئەٝ بتت رزری عتتازردم خاٗٔەًتتاٗە  بەیەُە 

   ٝ بەڕێتز ٝ هتٞەٓەەەٝم ڕێ٘ٞێ٘ییتإ چٕٞٝ بتا ی  باەنی٘ەًەیتإ ُتێ ٝمەنت
 ً د با ٗێٞ ٛاڵەًە.

ُە ٗێٞ ٛاڵەًەی ًِیضادر ییاٝرٕ ُە بەەی دمصت ە ڕرصتو درٗیغت (ٕٞٝ. ییت م 
ییاٝمًإ ػەبای عاڕیإ ُەبەە ً دبٞٝ  ٛەەا چاًیإ بە بەُەًپتێ  یێچتابٞٝ ٝ 
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 یتتێاڵٝی درەی٘ەیتتإ ُەیێتتذر بتتٞٝ.  ٝمًتتإ  ِتتٞبەەنن ٓاٛٞٝەیتتإ ُەبەەدربتتٞٝ 
ًەٓەەبەٗذی صپییإ بەص (ٞٝ ٝ  زٓەیإ ُەیێ ً دبٞٝ. ژٗتإ ُەبەەی دمصت ە 
چەک درٗیغتت (ٕٞٝ.   ێڵەًاٗیتتإ ُەچتتٌەی ٛەٝەێغتتٔی٘ن صتتٞٝەیإ بە صتتەەدر 
دربتتتتتتٞٝ  ەێِەنتتتتتتن ٓەختتتتتتٔەەی صتتتتتتٞٝە ٝ ەەٗتتتتتتٞٝەمی صتتتتتتەٝز ٝ عتتتتتتیٖ ٝ 
ڕمٗتاٝڕمٗتایإ ُەبەەدر ٝ ًەٝعن یتاژٗە ەەه ەهیِەیتإ ُە یێتذربٞٝ  یی ێ ٗەًتإ 

ِتتتتٞبەەنن ٓەیِەٝخاڵەٓێغتتتتی٘یإ ُەبەەدر ٝ ُەچتتتتٌەی صتتتتپن بە صتتتتەەمٝم ٝ  
یتتێاڵٝی درەی٘یتتإ ُە یێتتذربٞٝ  ُە ڕیتتزی دٝرٝم درٗیغتت (ٕٞٝ. ُە ٗێتتٞرٕ ئەٝ دٝٝ 
دمص ەیەعتذر ٓ٘تتذر ٕ بە ِتتٞبەەنن ٗتتٞێ ٝ صتەەٝه ی عتتاٗە ًتت رٝ ٝ ڕۆٕ ُتتێ 
ٕ دەرٝمٝم درٗیغتت (ٕٞٝ. نٞٗذٗغتتی٘ە بەصتتا چٞٝمًإ ُە یەصتت ا ختتاچن خایتتا

دمًێغا. ُە بەە دمٓن ختاچەنەٝەمًەدر صتەەیإ دردمخضتو ٝ ٛێ٘تذێ  تاەیظ 
چاًیإ دردمدر. یی ێ ٗەًإ چاٝیإ ُە عتەّ ٝ عتەٓذرٗە درییضتاٝمًإ بڕی(تٞٝ 
ٝ ُەٝ ڕٝٝٗتتاًییە یتتڕ ُە ڕرزم ڕرٓتتابٕٞٝ ٝ ختتاچن خایتتإ دمًێغتتا. ٓ٘تتذر ٗیظ 

ەصاین صتەەٗجن  صاین نەٝەمًاٗیإ دمً دمٝم  بەەای(ە  ئەٝ ًاەاٗەی ًە هٞ
نەٝەمًاٗیتتتإ ُە صتتتەە خایتتتإ ٛەصتتتو یێتتتذمً د  ُە بەە خایتتتاٗەٝم ٝەەەیتتتإ 

 دمٛا  ٝ دۆػایإ دمخٞێ٘ذ.
ٗاخِیتتتذۆ" چتتتٞٝ بتتتا ڕیتتتزی یەًەّ. نەٝەم ٝ خاٗەدرٗەًتتتاٗن ٗتتتاٝچە ُەٝ 
عٞێ٘ە درٗیغ (ٕٞٝ. یەًێي ُەٝ ٓاُیٌاٗە  ِٞبەەنن ئەكضەەرٗن ٛێزی دمەیتاین 

ڵەًەی ٝ ەیِتەڕركچن ٝ صەەۆًن  ەٗتذەٓەًإ ٝ ُەبەەدربٞٝ  ُەنەڵ ژٕ ٝ ٓ٘ذر
هایٔەهتتتاّ ًە ٓیتتتذرُیایەًن ُەٓتتتَ ً دبتتتٞٝ  ٛەەٝمٛتتتا ُەنەڵ چەٗتتتذ بازەنتتتإ  

ٝ ًاەێٞعتتتا ُە یغتتو صتتتەەی  ئیکاٗاۆ٘تتاُەەەٗیغتت ن یەى درٗیغتت (ٕٞٝ. ٓاە ٗتتتا 
ئەٝرٗەٝم بٕٞٝ. ٓاە ٗا ً رصێٌن ٓەخٔەەی ب٘ەٝعن ُەبەەدر ٝ عتاڵێٌن صتپین 

ٗیذر دربتتٞٝ. ًاەێٞعتتا ًەٓەەمیەًتتن ٓەیتتِە ٝ عتتی٘ن ُە یەعتتٔی٘ەی بە صتتەە عتتا
ً رصتتە صتتپییەًەی بەصتت (ٞٝ ٝ بە هتت دیِەی صتتٞٝە بضتتٌە ڕمعتتەًەی  صتتەە
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ڕرزرٗتتتذباٝم. ٛەٓتتتٞٝ ًەس ٝ ٛەٓتتتٞٝ عتتت ێي ڕمٗتتتگ ٝ بتتتای  ێ ٗتتتن ُە ختتتا 
 ن ە(ٞٝ. عادی ٝ  ٞرٗن ُە ٛەٓٞٝ  یەًەٝم خای دمٗٞرٗذ.

بە ِٓیتتذر ٛەڵٞرصتتی(ٞٝ.  هەعتتە بەػەبتتای ٓەُتتیِە دۆزیتتیەٝم  ختتاچن زێڕی٘تتن
دۆػتتاخٞێٖ ٝ  اٌٗٞعتتەًاٗن ًِیضتتا ػەبتتای زمڕییتتإ ُەبەەدربتتٞٝ بەیەەرٝێتتزی 
زێتتٞی٘ەٝم ٝ عتتەٓذرٗن زێٞٗییتتإ بەدمصتت ەٝم ن ە(تتٞٝ. ن ٝٝیتتن صتت ٝٝدٝێ رٕ 
 ِتتتٞبەەنن ٗٞێیتتتإ ُەبەەدر ٝ ڕۆٗیتتتإ ُە ه یتتتإ دربتتتٞٝ  دٝری ٛەە ئاٝرزێتتتي  

ە ٝ  اٌٗٞط ٝ دۆػا خٞێ٘ەًإ ٛەٝریەًن خاعن دیٌەیإ دمص پیذمً د. هەع
بە ٗێتتتٞ ٛتتتتاڵەًەدر دمنەڕرٕ. هەعتتتتە ٓزنێ٘یتتتن بە ئآتتتتادم بتتتتٞٝرٕ دمدر ًە ُەّ 

یەصتتتتاڵٗن » ێتتتت ٗەدر خێتتتت  ٝ بەەمًەەتتتتن ختتتتٞدر بە ُێغتتتتاٝم ٝ یێتتتت ۆز بتتتتاین 
ًتت دٕ ٝ ٛیتتٞری بە دڵیتتإ دمبەخغتتن. ٛەٓتتٞٝ عتت ێي ُە بەە مُتتێ د« ٓەصتتی ن

ٞرٗ   ًاەیاعتا بتٞٝ ًە بە چاٝی ٗاخِیتذۆ"  تٞرٗن دمٗٞرٗتذ  ُە ٛەٓٞٝعتن  ت
 ەً رصن صپن ٝ ًەٓەەمی عیٖ ٝ ه دێِەی صٞٝەمٝم ًە ه ی یتێ ڕرزرٗتذباٝم

ئەٝمٗتتذمی ەتت  دڵتتڕكێٖ  چتتاٝم نەعەًاٗیغتتن ًە ە ٝٝصتتٌەی بزمیتتإ ەێتتزر بتتٞٝ
 .بٕٞٝ

 ٗاخِیذۆ" ٛەص ن دمً د یەیُٞٝەی ص ًن ٗیتای ًاەیاعتا بەدٝٝی ئەٝدر
بچتتتێ بتتتا  ی ٓێ تتت ربەًە ٝ دمنەڕێ  ًاەێتتتي ُە  ێتتتن ختتتای ٛەصتتت ا ەتتتاًٞٝ 

بەەمًە  ُە دمصتت ن هەعتتە ٝمەنتت ێ  ُە ٗزیٌتتن ًاەیاعتتا ن ێٌتتن نتت   ٝ ُە 
یتٞٝەم ختاْٗ نٞەیتإ ٗتاخەٝیٖ ەتاًٞٝ دٝری ًاەتاین ٛتاە٘ن »صتەەمخا نتٞەن; 

 « یإ. ڕێٞڕمصٔەًە بچیٖ با
ختتیِەًەی  تاەیاعتتا صتتٞٝە ٛەڵتتتەڕر ٝ ٝمى ٛەٓیغتتە چتتاٝم ڕمعتتە عتتی یٖ

 بزمی ەێزر.
 رْٗ.ت بەڵێ  دمز
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ػتتتا خٞێ٘ەًتتتاٗن ًِێضتتتە ًە دمك ێٌتتتن ٓضتتتی٘ن یتتتڕ ُە ئتتتاٝی ۆیەًێتتتي ُە د
ٓ لەڕًن بەدمص ەٝم بٞٝ  بەبێ ئەٝمی ُە ڕرز ٝ ٗٛێ٘ن دڵن ئەٝرٕ ئانادرە بتێ  
ًەٝەە ٗێٞرٗیاٗەٝم ٝ ئاٝی ٓ لەڕًن ُە صتەە ٝ ڕٝخضتاەی ٗاخِیتذۆ" یڕژرٗتذ. 

ُە ٛەٓتتٞٝ  دۆػتتا ختتٞێٖ ٗەیزرٗتتن ئەٝمی ُەّ ًِێضتتەیە بەڕێتتٞم دمچتتن ٝ ئەٝمی
دٗیتتاط بەڕێتتٞم دمبەٕ ُە بەە چتتاٝی ئەٝ ەٞٝەێتتي ٗتتاژی ٝ ُە بەە چتتاٝی ئەٝ 
 ًاەیاعتتتا ٗاٝمٗتتتذی  یٛتتتاٗە! ختتتاچن نەٝەم دمب صتتتٌایەٝم  ٓآەًتتتإ ُە ٗێتتتٞ
عتتتتەٓذرٗن ٝ چِچ رًاٗتتتتذر ە ٝٝصتتتتٌەیإ دمٛتتتتا   ن ٝٝیتتتتن صتتتت ٝٝدٝێ رٕ 

دمخٞێ٘تتتذ ٝ ٗاخِیتتتذۆ" ئەّ ٛەٓتتتٞٝ  تتتٞرٗن ٝ عتتتٌا ٝ  خاعتتت  یٖ ئاٝرزیتتتإ
ەمٝعتتاٗەٝمی ەەٝرٝی ُە چتتتاٝی ًاەیاعاعتتذر دمخٞێ٘تتتذمٝم ًە ئەٝیتتتظ ئەٝ د

 ن ٝٝیتتتن ٛەصتتت ە ُە دڵیتتتذریە ٝ ٛەٓتتتٞٝ عتتت ێي ُە ٝ تتتٞٝدی ئەٝدر دمبی٘تتتێ.
 ص ٝٝدٝێ رٕ ئەّ عیؼ میإ دمنٞ ;

 ئەی دڵە ٓێٛ مباٗەًإ!» 
 ئەّ عەٝ ٛەٓٞٝ ئاصٔاٗەًإ  ێ ٗیاٗە 

 ئەی دڵە ٓێٛ مباٗەًإ!
 ئاعواٗە  ڕێي بٌەٕٝ ُەنەڵ ئاصٔإ

 «ئەی دڵە ٓێٛ مباٗەًإ!
ئەٝ دٝٝ نەٗجە دڵذۆڕرٝم ٛەص یإ دمً د  ن ٝٝین ص ٝٝدٝێ رٕ ٝمصتلن 
ئەعتتتتتتتتتوەًەی ئەٝرٕ دمًەٕ ٝ ئاصتتتتتتتتتٔاٗەًإ ئەٝ  ێ ٗەیتتتتتتتتتإ بتتتتتتتتتا ئەٝرٕ 

 ٝمڕێخض ٞٝم.
ًاەێي ڕێٞڕمصٔەًە ًاەاین ٛا   ٗاخِیذۆ" دڕی بە ئتایاەمی خەڵتٌەًەدر 

زمٝم ڕێتایتتإ بتتاً دمٝم ٝ ئەٝ ًەصتتاٗەی ٝ ٛتتاەەدمەێ. نٞٗذٗیغتتی٘ەًإ بەڕێتت
ٗەیاٗذمٗاصتتتن دمٓیتتتإ دمبتتت دم بتتتٖ نتتتٞێچٌەی ٛاٝڕێٌەیتتتاٗەٝم ٝ ٗاٝمًەیتتتإ 
دمی صن  تاٗو ٗاخِیذۆ" ئەٝمی یاەمی ُە نی كاٗیذر بتٞٝ  بە صتەە صتٞرڵٌەە 
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ٝ ٛەژرەمًاٗتتذر دربەعتتن ًتت د ٝ ُە هاڵتتذەٓەًإ ٛتتاەەخٞرەێ. تتتا  ُە ٗیٞمعتتەٝ 
ٗەی ُە صتتتتتەە بەەدی ناڕمتتتتتتاٗن دمٝەی ًِێضتتتتتە  یتتتتتذربٞٝ. ئەٝ نٞٗذٗغتتتتتی٘ا

درٗیغتت (ٕٞٝ  یەى یەى ٝ دٝٝ دٝٝ ٛەصتت إ ٝ ڕۆعتتی ٖ. ٛێغتت ا ًاەیاعتتا ُە 
 ًِیضا ٗەٛاە(ٞٝم دمەێ  ٗاخِیذۆ" ُە دمەمٝم چاٝمڕٝرٗن بٞٝ.

ٝ ًاەێتي بەهاڵذەٓەًاٗتذر  نٞٗذٗیغ٘ەًإ یاٍ یتاٍ ُە ٛتاڵەًە دمٛتاە٘ەدمەێ
ەًاٗیتتإ ُە صتتەە بەەدمًتتإ  ەەهًٞتتٞەن دردمنەڕرٕ  یاعتت٘ەی ًەٝعتتە ەەه ەهیِ

دمٛتتتا  ٝ ختتت ٓە ٝ ەەهەیەًتتتن ٝعتتتي ناڕصتتت اٗن بەە ًِیضتتتاًەی درن ە(تتتٞٝ. 
یی مییاٝێي ًە یێغ   ئاعپەزی یٞٝەمًاٗن بٞٝ  تتاٗ ن  ٝی ٗاصتییەٝم  ٛتاەە 
 یێغتتێ ٝ  ێتت ٕ ٓەبتتاەمًین ُێٌتت د ٝ صتتێ  تتاەی ٓتتاچ ًتت د. ژٗەًەی ًە ییتت  ٝ

ُەچٌەیەًتتن ئاەٓٞٝعتتن دریاعتتی(ٞٝ  ٛتتاەە ختتڕیالٗە بتتٞٝ  یتت چە صتتپییەًەی بە 
یێغێ ٝ ٛێٌِەیەًن بە زمػلەەرٕ ڕمٗگ ً رٝی یێغٌەط بە تاٗتو ٗاخِیتذۆ" 
ً د. دٝری ئەٝ نەٗجێٌن ًەڵەنەەن چٞرەعتاٗە باٝمعتن بە ٗاخِیذۆۆتذر ًت د ٝ 
صێ  اە ڕٝٝٓەەە باٗخاط ٝ ەیل یلە دەرٝمًەی ٓاچ ً د ٝ ٛێٌِەیەًن ڕمٗگ 

ٗاخِیتتذۆ" درٝێ٘تتن یڕچی٘تتن ً رصتتەًەی ٓاە ٗتتا ٝ ًتت ٝری یێتتذر. ُەّ ًتتاەەدر  
بەدٝری ئەٝدر یتتتت چە ڕمعتتتتەًەی ًاەێٞعتتتتای بە هتتتت دێِەی صتتتتٞٝەمٝم دی ٝ 

ی نەعتتایەٝم. ٓاە ٗتتا ٝ ًاەیاعتتتا ُە بەە دمەنتتاًەدر ن ێٌیتتإ نتتت   ەڕٝخضتتا
ەتتتاًٞٝ صتتتەدمهە بتتتذمٕ بە كەهیتتت  ٝ خٞرزمڵاًەًتتتإ. ُەٝ ًتتتاەەدر صتتتٞرڵٌەەێٌن 

اەێٞعتادر یتاٌٗ دمٝم ٝ ئەٝیتظ بە ڕٝٝیەًتن ُٞٝ  نٍٞ دمص ن ُە بەەدمٓتن ً
خاعەٝم دەرٝێٌتن خضت ە ُەیتن دمصت ییەٝم ٝ صتێ  تاە ڕٝٝٓەەتن ٓتاچ ًت د  
ٛەە ُەٝ ًاەەدرعذر ًە صٞرڵٌەەێٌن نُٞن دیٌەی ُە باٝمط ن   بتٞٝ  چتاٝی 

یتتإ  ئەٝ ًتتاەمی ئەٝی بەدڵە»بە ٗاخِیتتذۆ" ًەٝ . دمەتتتٞ  ُیتتێ دمی صتتێ; 
ئەەیە خاعەٝیضتتتت ەًەّ. ەتتتتا »ریەٝم; تتتتتاٗ یظ بە چتتتتاٝی ٝم ٓتتتتن د« ٗتتتتا؟

 «.ٛەەًاەێي بٌەی ٖٓ بە دڵٔە ٝ خاعْ دمٝێن



تؤلستؤيو ليَ  

 

122 

ُە هاڵتتذەٓەًإ ٛتتاە٘ە ختتٞرەێ. ٗاخِیتتذۆ" چتتٞٝم یێغتتێ. ٓاە ٗتتا بە ُتتای 
دمصتتٔاڵەًەی ُێتتٞی ختتای صتتڕی ٝ ڕٝٝٓەەتتن تاٗتتو ٗاخِیتتذۆۆن ٓتتاچ ًتت د. 
ٓاە ٗتتا ٛەصتت ن دمًتت د ڕۆژی یەصتتاڵٗن ٓەصتتیح بەصتتەەدر ٛتتاەٞٝم ٝ چتتٌٞٗە 

رٕ یتتتتێٌەٝم یەًضتتتتإ بتتتتٕٞٝ ە ٛەژرە ٝ صتتتتآاٗذرە ٝ عتتتتازردم ٝ نەدر ٛەٓتتتتٞٝ
 یەً  یإ ٓاچ دمً د. ًاەێٞعا ٛاەە یێغێ.

 ت دیٔی  ی ئیکاٗاۆی ە یەصاڵٗن ٓەصیح یی ۆز بێ ە
دٝٝ  اە یەً  یإ ٓاچ ً د ٝ با چەٗذ چ ًەیەى چاٝیإ ُە چاٝی یەً ت  

ّ ٓتاچیظ بتٌەٕ؟ صتن یێٞیضت ە صتێٛە بڕی. دمەتٞ  بە چاٝ ُە یەً  یتإ دمی
ٝم ٓەًەی ئەەێ بٞٝ. صێٛٔەٓیٖ نٞڵەٓاچیإ ُە ڕٝخضتاەی یەً ت در  چاٝیإ

 ٝ یێٌەٗی٘ێٌن ئاعواٗە ُێٞیاٗن نەعاٗذمٝم.
 ت ًاەێٞعاە دیضإ دمچییەٝم با ی هەعە؟
 ت ٗا  ٛەە ُێ م ڕردمٝمص یٖ ٛەەا هەعە دێ.

 ًاەێٞعتتتا عتتتاد ٝ نەعتتتاٝم  بە چتتتاٝم  تتتٞرٕ ٝ ٓێٛ مبتتتاٗەًەی ُە تتتتاٗ ن
دمڕٝرٗتتن. خاعەٝیضتت ن ًاەێتتي دمنتتاەە ُتتٞٝەٌەە ٗە ڕێتتتا بە ئتتاٝمز دمدر بێتت ە 
ٛەەێتتتٔە ییتتت ۆزمًەیەٝم ٝ ٗە ٛەٝمس. ٗاخِیتتتذۆ" ُەٝ عتتتەٝی  ێتتت ٗەدر بەٝ 
ُتتتتتتٞٝەٌەیە نەیغتتتتتت (ٞٝ. ُە ٓێغتتتتتتٌن خایتتتتتتذر یەیٌەەمیەًتتتتتتن ُە ًاەێٞعتتتتتتا 
دەٝص ٌ دبٞٝ بەه ی ڕمط ٝ ً رصتن ی چی٘تن صتپن ٝ ئەٗتذرٓن ٗەەٓٞٗتاڵ ٝ 

ٓێ  ربتتن نیتتاٗن خایتتذر دری٘تتابٞٝ  ٛەە تتاەێ ًە  ٗیتتٞم خەٝرڵتتٞٝمٝم  ُەچتتاٝرٗن 
ٝمبیتت ی دمٛتتاەەٝم ئەٝ ًتتچە چەٗتتذم ڕٝٝختتاط ٝ ٓێٛ باٗتتاٗە ڕٝٝٓەەتتن ئەٝ 

  ی دمخٞعن ٝ عەیذری دمبٞٝ. صٞرڵٌەەم نُٞەی ٓاچ ً د  زیاە  دڵن با
صتاەێي ختای ُە صتتەە  ئەٝ عتەٝم ئەٝیتٖ ُە نیتتإ ٝ دڵیتذر ڕصتٌابٞٝ ٝ بتتا

ئەعتتتن ٝ یتتتاًن ٛەصتتتو یێٌ دبتتتٞٝ. ُەٝ ًتتتاەەدر ُە ژٝٝەی ُێتتت ٗەی ُتتتٞٝەٌەی 
درٝمەی ٝ ُە یاڵ یەٗتجەەمًەدر درٗیغت (ٞٝ  ختای صتەەًاٗە دمًت د ٝ بەختای 
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دمنتتٞ  ئەنەە ئەٝ عتتەٝم ُە یتتاًن ٝ ئەعتتون ڕرصتت ەهی٘ە ەێ(تەیغتت(ایە ٝ ڕرز ٝ 
ٝرەای ئەٝ صاەە یی ۆزمی بتا دمەبٌەٝەتایە  ئێضت ا ًاەێٞعتا ُە صتەە ًٞەصتین 

 ەە(اەی درٗەٗیغ (ٞٝ.ەآ
 

 شازدە

 
ًاەێتتتي ُە ًِیضتتتا نەڕریەٝم  ٗاخِیتتتذۆ" ُەنەڵ یٞٝەمًتتتاٗن ُە صتتتەە ٓێتتتز 
درٗیغتتتو ٝ عتتت ێٌن ختتتٞرەد  بتتتا ئەٝمی عتتتەًەەین عەٝرٗەعتتتن ُە ٗێتتتٞ بچتتتێ  
ییتتتاڵەیەًن عتتتەڕر  ختتتٞرەدمٝم. یاعتتتإ ڕۆیغتتتو بتتتا ژٝٝەی خەٝمًەی ٝ بە 

رەتت  دمصتت ێي ُە  ِتتٞبەەنەٝم ُە صتتەە ەەختت ەًەی ڕرًغتتا. چەٗتتذ ختتُٞەى دٝ
دمەنتتتاًەی در. خەبەەی بتتتاٝم  دڵتتتن خەبەەیتتتذر ًە دمبتتتێ ختتتای بتتتێ. ٛەصتتت ا 

 دمص ێٌن بە چاٝیذر ٛێ٘ا.
 ت ًاەێٞعاە ەای؟ ٝمەم ژٝٝەێە

 دمەناًە ًەُێ٘ێٌن یێذەر.
 ت عێٞ ئآادمیە ٝ چاٝمڕٝرٗن ئێٞمٕ.

ٛەە ئەٝ ً رصتتە صتتپییەی دٝێغتتەٝی ُەبەەدر بتتٞٝ  هتت دێِە صتتٞٝەمًەی ُە 
م. ٗاخِیتتتتذۆ" ُە ًەُێ٘تتتتن دمەنتتتتاًەٝم دی تتتتن ٝ عتتتتەًەەن ٝ هتتتت ی ً دبتتتتاٝ

 خەٝرڵٞٝین ُە صەەی یەڕی.
 ت ٛەەئێض ا دێْ.

ٛەص ا صتەەی درٛێ٘تا. ُە ٗاًتاٝ ٝمختا ٛتاەەٝم  عتاٗەًەی ُە صتەە ٓێتزمًە 
درٗتتا ٝ ٛە   بتتا در ٗەًە. ًاەێٞعتتا خەەیتتي بتتٞٝ بە ٛەٗتتتاٝی ٝەد ٝ خێتت ر 
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ْە بتتاچن ٗەٌٓێغتتایە ژٝٝەێ ٓ٘تتیظ چەٗتتذم نەٝ تت»دمڕۆیغتتو  ًەٝەە دٝری... 
 ٗەیذمزرٗن چن ُە ًاەێٞعا دمخٞرزێ.« ٓاچن بٌەّ؟

 ت چیو یێٞیض ە؟
 ت ٛی ە...

 چٞٝم  یێغ  مٝم ٝ باٝمعن یێذرً د.
 ت ٗا  ٝرٓەًە... ٗابێ...

ًاەێٞعتتتا صتتتٞٝە ٛەڵتەڕربتتتٞٝ  بە دمصتتت ە ٗەەّ ٝ ٝەدیِەًتتتاٗن  ختتتای ُە 
ا دٝرٝم. دمصت ن عتَ باصٌن بە ٛێزی تاٗو ڕریضٌاٗذ. ٗاخِیتذۆ" ەتازێ ًغت

دمەٝٝٗەٝم یێتتن نتتٞ  ًە یتتاًن ٝ  تتٞرٓێ ی ٗەختتاەە یغتتو  بتتاٝم. ٛاٝرەێتتي ُە
نتتٞێ. ە یتتن بتتاٝم. ٛتتاٝرەمًەی ٗتتاخن زۆە بەٛێتتز ٗەبتتٞٝ  یغتتٞٝی ٛتتاەەٝم 

نەٝ ە  بتتا ڕرٝمصتت اٝیە عتتەم ُە بەخ تتن »صتتەەخا. دمٗتێٌتتن ەتت  ٛتتاٗن در; 
 «خا  ٛەڵٔەدم. هەەو ئاٝر با ٛەڵ٘اًەٝێ.

یێذر ً دمٝم. ُێٞی بە  ِٓە ٗاصتٌەًەیەٝم ٗتاٝ ٓتاچن ًت د. دیضإ باٝمعن 
ئەّ ٓتتتتاچە زۆە ُەنەڵ ئەٝ ٓتتتتاچەی صتتتتێ صتتتتاڵ ُەٓەٝبەەی بتتتتٖ درەیاصتتتتە 
ب٘ەٝعەًە  یاٝرز بٞٝ. ٛەەٝمٛا ُەنەڵ ٓاچەًەی عتەٝی  ێ ٗتن یتاًیظ زۆە 

بٞٝ. ًاەێٞعا صەەًاٗەی ً د. ٝمى ًەصتێي ًە ٓ٘تذرڵیي ُە عتٌاٗذٗن   یاٝرز
 بتێڕێ ەٝم. دمك ێٌن ن رٗ(این

 ت باچن ٝردمًەی؟
 خای ُەباٝمعن ڕریضٌاٗذ ٝ بە ٛە ەٖ ڕۆیغو.

ُە صەە ٓێزی عێٞ  تە ُە یٞٝەمًاٗن ًە خایإ ُە نٞڵذربٞٝ  چەٗذ ًەس 
ُە دەرٝصتتێٌإ ٝ یزعتتیٌن نٞٗتتذمًەط ُەٝێ بتتٕٞٝ. ٛەٓتتٞٝ عتت ێي ختتاط ٝ 

ٝ ٝ خآتاٗە بتتٞٝ  بە ّ ُە ٗتاخن ٗاخِیذۆۆتتذر ەاكتإ ٝ ڕمعتتەبایەى ٛەڵیک دبتتٞ
ئاەرٝهتتتاەری ُێٛەڵت ە(تتتٞٝ. دمٗتتتتن ٛتتتی  ًەصتتتن ٗەدمبیضتتتو. بیتتت ی ٛەە ُە ی 
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ًاەێٞعتتا بتتٞٝ. ەتتآن ٓتتاچەًەی ٗێتتٞ در ٕ ٛەەٝر ُە صتتەە ُێتتٞی بتتٞٝ. ًاەێتتي 
ًاەێٞعا ٛا   چاٝێٌن ُێٌ د. ٛاە٘ن ًچە ُەەزی عٌاٗذم نیتاٗن. دمە صتا چتاٝ 

 ُە چاٝی بٌا .
ەٓتتتٞٝ دمٗتتتگ ٝ دٝری عتتتێٞ ڕۆیغتتتو بتتتا ژٝٝەمًەی ختتتای. نتتتٞێن بتتتا ٛ

ە یەیەًن در ٗەًە عَ ً دبٞٝ  دمیٞیضتو نتٞێن ُە ەت یەی یێتن ئەٝ بتێ. ئی ت  
ئەٝ ٓتتتتتت ۆۆەی صتتتتتتێ صتتتتتتاڵ ُەٓەٝبەە ٗەبتتتتتتٞٝ ًە بەعتتتتتتێٞمیەًن صتتتتتتادم ٝ 

دمصتت ن ًاەێٞعتتای دمنتت   ٝ ٛەڵتتذمٛا . ئی تت  ئەٝ  خاعەٝیضتت ییەًن یتتاًەٝم
یەٝم ُە ٓ ۆۆەی چەٗذ ًاە ٓێ  ُەٓەٝبەەیتظ ٗەبتٞٝ ًە بە ئەعتن ٝ ەتآەزەۆیی

ڕێٞڕمصتٔەًەی ًِیضتادر چتاٝی ُە ًاەێٞعتا بڕی(تٞٝ. دێٞێتي ُە ٗاخیتذر صتتەەی 
 ٛەڵذربٞٝ ٝ ئاه م ٝ ئاەرٓن ُێٛەڵت ە(ٞٝ.

ئەٝ ڕۆژم ڕٝٝی ُە ٛەە  یەى دمًتت د  ٗەیتتتذمەٞرٗن ُەنەڵ ًاەیاعتتتا ەەٗیتتتا 
بتتٌەٝێ. ًاەیاعتتا ٗەیتتذمٝێ ر ُێتتن ٗزیتتي بێتت ەٝم  بە ّ ئەٝ ٛەەٝر ُە دمەكەەێتتي 

ڕیتتاە بتتٞٝ ئەٝ عتتەٝم یزیغتتي ُەٝێ بٔێ٘ێتت ەٝم. ًاەیاعتتا ٛتتاە(ٞٝ بتتا دمنەڕر. ب
ژٝٝەمًەی ەەٗیغتت ن ٝ خەەیٌتتن ڕێٌٞیێتتي ً دٗتتن ٗتتٞێٖ ٝ یێخەكەًتتإ بتتٞٝ. 
ٗاخِیتتذۆ" بەبتتێ چتت یە ختتای ًتت د بەٝ ژٝٝەمتەدرە دڵتتن بەیڕەتتاٝ ُێتتن دمدر. 
ًاەیاعتتتتا خەەێٌتتتتن ڕێٌٞیێتتتتي ً دٗتتتتن باُیلەًتتتتإ بتتتتٞٝ. ئتتتتاٝڕی دریەٝم ٝ 

. بتتزمًەی بەٛتتای عتتادییەٝم ٗەبتتٞٝە ەتت س عتتٌابٞٝم نیتتاٗن. زمەدمیەًتتن نتت  
ٝێذمچٞٝ بیٛەٝێ بەٝ بزم ٓەزڵٞٝٓاٗەیە بەزمیتن ئەكضتەەی  ٝ ب(زٝێ٘تن. ئەٝ 
بتتزمیەی ٝێتتذمچٞٝ صتتەەًاٗەیەًن بتتێ دمصتتە ەاٗەی ُە ٗتتاخن خایتتذر هەعتتاە 
دربتتێ. ٗاخِیتتذۆ" ٛێغتت ا دٝٝدڵ بتتٞٝ. ٛێ٘تتذێ  تتاە دمٗتتتن ُەەزۆًتتن ئەعتتون 

ٝیضتت ە ٗەكضتتاٗییەًەی بە ٛێزەتت  بتتٞٝ. ئەّ ٝیضتت ە چ٘تتتن ُە دمبیضتتو  بە ّ 
ٗاخن نی  ً دبٞٝ ٝ ٗەیذمەٞرٗن بەەبەەمًتاٗێن ُەنەڵ بٌتا . عتاٗن ًاەیاعتای 

 ن    ُە صەە ەەخ ەًە دری٘یغاٗذ ٝ ُە یاڵیذر درٗیغو.
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ئەٝ ًتتاەم ٓەًە.  تتت دیٔی تت ی ئیکتتاٗاۆی ! خاعەٝیضتت ەًەّ! ەٌتتا  ُێتتذمًەّ
  ا دێو با ئێ م.ٓاە ٗا ئیکاٗاۆ٘ا ٛەە ئێض

 ت نٞێ بت م ًاەیاعا  ئەٓغەٝ دێْ با   . بەەەٗیای؟
 ت ٗا  ٓەیە. ەاخٞدر ٓەیە!

ئەنەەچن درٝری ُێٌ د ٝرزی ُێ بێ٘تێ  بە ّ خاعتن ٗەیتذمزرٗن چتن دمڵتێ 
ٝ چیتتن دمٝێ. ٓاە ٗتتا ًە بەەتتاٗییەًن بەدمصتت ەٝم بتتٞٝ ٛتتاەە ژٝٝەێ. چتتاٝێٌن 

ەیاعتتتا ەتتتاٝڕم بتتتٞٝ ًە بتتتاچن صتتتەەًاٗەئآێزی ُە ٗاخِیتتتذۆ" ًتتت د ٝ ُە ًا
 بەەاٗین ُەنەڵ خای ٗەٛێ٘اٝم.

ٗاخِیتتتتتتذۆ" ٛیچتتتتتتن ٗەنتتتتتتٞ  ٝ چتتتتتتٞٝم دمەی. ەەٗتتتتتتاٗە  ٛەصتتتتتت ن بە 
عتتەەٓەزرەیظ ٗەدمًتت د. ئەنەەچتتن ُە ڕٝخضتتاەی ٓاە ٗتتادر خٞێ٘تتذبٞٝیەٝم ًە 
چتتإ صتتەباەم  بە ئەٝ بیتت  دمًتتاەەٝم  بە ّ ن ی٘تیتتن بەٛتتی  عتت ێي ٗەدمدر ٝ 

دمەٝٝی٘تتن خایتتذر بتتٞٝ. دمیٞیضتتو دمصتتو ُەنەڵ ەەٗیتتا ُە بیتت ی ئتتاەمزٝٝی 
 ًاەیاعا ەێٌەڵ بٌا  ٝ  تە ُەٝمط بی ی ُە ٛی  ع ێٌن دیٌە ٗەدمً دٝم.

 ی یٞٝەمًتاٗن  ئەٝ عەٝم ئاه می ُێ ٛەڵتی ربٞٝ. ٛێ٘ذێ  اە دمچتٞٝ بتا
ٝ ُە یإ دردمٗیغو. ٛێ٘ذێ  اە دمچٞٝ با بەەٛەیٞرٗەًە ٝ ُەٝێغتەٝم یەٗتای 

ی ختتتای. ًاەیاعتتا ختتای ُتتتێ دمدزیتتیەٝم ٝ یتتتاەێزی دمبتت دمٝم بتتا ژٝٝەمًە
 ُێذمً د. ٓاە ٗاط ٛەەدًٝٝیاٗن خض (ٞٝم ژێ  چاٝمدێ ی.
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 حەڤدە

 
چتتٞٝ بتتا ژٝٝەی  ەتەئێتتٞرەم بەصتتەەدر ٛتتا  ٝ ٝ   ەاەیتتي درنەڕر. یزیغتتٌ

خەٝمًەی. یٞٝەمًاٗیغن چتٕٞٝ بتا ژٝٝەمًەی خایتإ ٝ ٓاە ٗتا ئیکاٗاۆ٘تاط 
ر   ِەًاٗیتتإ درًەٗتتٖ. ٗاخِیتتذۆ" دمیزرٗتتن ُەٝ ُەنەُیتتإ چتتٞٝ یاەٓەەییتتإ بتتذ

ًتتاەەدر ًاەیاعتتا ُە ژٝٝەی ەەٗیغتتو چێغتت خاٗەًە بەەەٗیتتایە. بەهاڵذەٓەًاٗتتذر 
درنەڕر ٝ چتتٞٝم بەە ٛەیتتٞرٗەًە. ٛەٝر ەاەیتتي ٝ نەەّ ٝ عتتێذرە بتتٞٝ. صتتەٛاڵن 
چآەًە دمعٌإ ٝ ەەٓٞٓ ی بەٛاەی ٝ ەن درن ە(ٞٝ. ٗاخِیذۆ" بە ٗێٞ هٞڕ 

ەًتتتن هەٝعتتتەًەدر ەێتتتپەڕی. ٛێ٘تتتذێ  تتتاە بەٛتتتای عتتتڵەژرٗەٝم ٝ زیتتتالهەی ەە
دمًەٝەە دڵەًتتتتٞەێ ٝ ُەٝرٗەبتتتتٞٝ ٛەٗاصتتتتەی ڕرٝمصتتتت ێ. ُە ژٝٝەی ەەٗیغتتتتو 
چێغتت خاٗەًە چ ریەًتتن چٌتتاڵە درییضتتابٞٝ. ًاەیاعتتا بەەەٗیتتا ُەٝێ ُە یغتتو 
ٓێزێتتي درٗیغتت (ٞٝ  خەیتتا ٝی چتتاٝی ُە عتتٞێ٘ێي بڕی(تتٞٝ. ختتٞڕم ٝ ٛتتاژمی 

ە نٞێ. ٛێ٘ذێ  اە صەٛاڵ ٝ هاڕهتاڕم ەێتي دمعتٌإ چآەًە ُە دٝٝەم دمٛاە
ٝ دمٗتێتتتتن ٝمى عتتتٌاٗن عٞٝعتتتە بێتتتذمٗتین عتتتەٝی دمچڕژرٗتتتذ. تتتتاٗ ن  ٝ 
ٛێ٘تتذێ  تتاە دڵضتتازرٗە چتتاٝی ُە ًاەیاعتتا دمًتت د  بە ّ ٛەصتت ن دڵضتتازی 
ٗەدمبتتتٞٝم بەەبەصتتت ێي بتتتا ئەٝمی بیتتت  ُە دمصتتتو ەێٌەڵٌتتت دٕ ٗەًتتتاەەٝم ٝ 

 چاٝیاعین ُێ بٌا .
ای درن ە(ٞٝ. بەًٗٞٝن هتآٌن ُەدمەبتیجەًەی در. ًاەیاعتا ٛەٝمس صەەەای

ٝمى ئاصتتتٌن صتتتڵاى ُە  ێتتتن ختتتای دمەیەڕی. ەتتت س صتتتەەەایای درن ە(تتتٞٝ. 
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بەیەُە ٛتتتا  بتتتابەە دمەبتتتیجەًە. دمصتتت ن ًتتت دم ٗضتتتێن چتتتاٝی ٝ صتتتەەی بە 
عٞٝعتتەًەٝم ٗتتا ٝ ەەٓاعتتای دمەمٝمی ًتت د. چتتاٝی بە ٗاخِیتتذۆ" ًەٝ  ُە 

ن  ٝ عتڵەژربٞٝ. ًاەیاعتا هە  ئەٝی بەٝ عتێٞمیە ەاەیٌیذر ڕرٝمص ا بٞٝ. تاٗ 
  یذدی ٝ ن ژ ٗەدی (ٞٝە ٗە یێذمًەٗن ٝ ٗە  ٞٝڵەی دمً د.

بە دمصتتت ن ئآتتتاژمی بە تاەیاعتتتا ًتتت د ًە بچێتتتو بتتتا  ی. ًاەیاعتتتا بە 
ُەهاٗتتتتتذٗن صتتتتتەەی ەێیتەیاٗتتتتتذ ًە ئەٝ ًتتتتتاەم ٗاًتتتتتا . ٗاخِیتتتتتذۆ" دمصتتتتت ن 

ر  ًە ُە دٝٝەمٝم دمٗتێٌتن ٛەڵ٘ەدمن  . دمیٞیضو بە ٓغو ُە دمەبیجەًە بذ
 بیضو. بای دمەتەٝ  ٓاە ٗا با ئێغێي باٗتن ًاەیاعا دمًا .

بتٞٝ   تتە ُە عتاهن ٓەیِەٝصتٞٝەی ئەٝ  عەٝێٌن ەاەیي ٝ ئەٗتٞص ەچاٝ
چتتت ریەی ژٝٝەی ەەٗیغتتتو چێغتتتخاٗەًە  ٛتتتی  عتتتاهێٌن ەتتت  ُەٝ دمٝەٝبەەم 

ٌتذردەرٕ ٝ ٝمبەە چاٝ ٗەدمًەٝ  . ٛاژمی چآەًە ٝ ٛێ٘ذێ  اە ەەهٞەتاهن یێ
عتتتٌاٗن هاڕهتتتاڕم صتتتەٛاڵ ئتتتاٝێ ە دمبتتتٕٞٝ. ًەڵەعتتتێ ێي ُەٝ ەاەیٌەعتتتەٝمدر 
خٞێ٘تتذی ٝ چەٗتتذ ًەڵەعتتێ ی ەتت  ٝم ٓیتتإ دریەٝم. ٗاخِیتتذۆ" ُە ٗێتتٞ هتتٞڕ ٝ 
زیتتتالهەی هەٝعتتتەًەدر ڕرٝمصتتت ابٞٝ. دیضتتتإ ڕۆیغتتت ەٝم بتتتابەە یەٗتتتجەەمًە. 
ر ًاەیاعتتتتای دی نەڕرٝمەەٝم عتتتتٞێ٘ەًەی ختتتتای درٗیغتتتت ٞٝم. چتتتت رًە ٛەەٝ
درییضتتتابٞٝە دیضتتتإ ُە دمەبتتتیجەًەی در. ًاەیاعتتتا ژٝٝەمًە ٛتتتاەەدمەێ ٝ ُە 
صتتەە هاڵتتذەٓەًإ ڕرٝمصتت ا. ٗاخِیتتذۆ" بتتێ ئەٝمی هضتتەیەى بٌتتا  باٝمعتتن 
یێتتتذرً د. ًاەیاعتتتا ختتتای ُە باٝمعتتتن ەٞٗتتتذً د ٝ ٗەەّ ٝ ًەٝی ُێتتتٞی بتتتا 

 ٓاچەًاٗن عَ ً د.
 ت ًاەیاعا!

ًاەیاعتتا ُە باٝمعتتن تاٗتتو دمٗتتتن ٓاە ٗتتا بتتٞٝ ًە دیضتتإ بتتاٗتن دمًتت د. 
ٗاخِیذۆۆن  ٝ ٛاەە دمەێ ٝ ختای ًت د بەژٝٝەێتذر. بێتذمٗتن دیضتإ بتاڵن بە 
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صتتەە ٝ ەتتذر ًێغتتایەٝم. چتت ر چٌتتاڵەًەط ًتتٞژریەٝم. ەەّ ٝ ەتتاەیٌن ئتتاٝێ ەی 
 یەى بٕٞٝ. بە ّ ٛاژمی ڕٝٝباەمًە ٛەەٝر دمٛاەە نٞێ.

ُە ٗاخِیتتتتتذۆ" دیضتتتتتإ ڕۆیغتتتتت ەٝم بتتتتتا بەە یەٗتتتتتجەەمًە ٝ بە هآتتتتتي 
عٞٝعتتتەًەی در. ٛتتتی  ٝم ٓێٌتتتن ٗەبیضتتتو. نەڕریەٝم بتتتا ژٝٝەی خەٝمًەی. 
خەٝی ُێ ٗەدمًەٝ . ٛەص ا ٝ بەدر ٗە ەاەیٌەًەدر ەێتپەڕی. دمیزرٗتن ًاەیاعتا 
چتتتاەە ژٝٝەی خەٝمًەی ختتتای ًە ُە یتتتاڵ ژٝٝەمًەی ٓاە ٗتتتا ٛەڵٌەٝە(تتتٞٝ. 

 د. ًاەێي نەیغ ە بەەدمەنای ژٝٝەمًەی ٓاە ٗا  ن ێٌن نت   ٝ نتٞێن عتَ ًت
ٓاە ٗتتتا ٗەەّ ٝ ُە صتتتەەمخا یتتت خەی دمٛتتتا . ەتتتازێ ڕرٝمصتتت ا. خزٓەەٌتتتاەی 
بەصتتا چٞٝ ًتتاخن. ًەٝەە صتتەە عتتاٗەًەی دیتتٌەی ٝ بە ئتتاەرٓن ٛەٗاصتتەیەًن 
ٛەڵٌێغتتتا ٝ خەٝێٌتتتن هتتتٞەس دریتتتت  . ٗاخِیتتتذۆ" چەٗتتتذ ختتتُٞەى ڕرٝمصتتت ا. 
ٛەٗاصەی ُە صی٘تیذر ًا ً دمٝم. ًاەێي ٛەص ن ً د ٛەٓٞٝ خەٝەٕٞٝ چتٞٝم 

. بە یتتاەێزمٝم دمڕۆیغتتو بتتا ئەٝمی ُە صتتەە ەەەًتتن درەی٘تتن در ٗەًە یێغتتێ
ەتتتت یەی یێتتتتن ٗەیە. نتتتتٞێن بە دمەنتتتتای ژٝٝەمًەی ًاەیاعتتتتاٝم ٗتتتتا. یتتتت خەی 
ٗەدمٛتتا   دیتتاە بتتٞٝ ٗەخەٝەتتٞٝم. بە ئتتاەرٓن بتتاٗتن ًتت د. ًتتچە ُە یتتێخەكەًەی 

 ٛاەە دمەێ ٝ ٛا  با ی دمەناًە ٝ ُێن یاڕریەٝم ٝ صەەًاٗەی ً د.
ًاەێٌە دمیٌەی؟ ەٌا  ُێذمًەّ ٝرزّ ُێ بێت٘ە. ئەنەە یتٞٝەم ختاْٗ  ت ئەٝم چ

 بزرٖٗ ئابڕّٝٝ دمچێ. ٗازرٗن چیٔإ یێذمڵێٖ؟
ئەنەەچن هضەتاٗن ەتٞٝڕمین یێتٞم دیتاەبٞٝ  بە ّ ەەٝرٝی نیتاٗن ٛتاٝرەی 

 ٗاخِیذۆۆیظ زۆە باط ُەٝم ەێتەیغ (ٞٝ.« ٖٓ ٛن ەاّە»دمً د; 
  دمٓێتت٘ٔەٝم ٝ دمڕۆّ  ەەٗیتتا یەى تتت دمەنتتاًە بتتٌەٝمە ەەٗیتتا خُٞەًێتتي ُە 

 خُٞەى.
بیتتت ی ُە ٓاٗتتتای هضتتتەًاٗن ختتتای ٗەدمًتتت دمٝم. ەەٗیتتتا دمیٞیضتتتو عتتت ێٌن 
نٞە(ێ. دمص ن ًاەیاعا ُە ەاەیٌیذر ئتاڵوەڕێزی دمەنتاًەی دیت ەٝم ٝ ًت دیەٝم. 
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ٗاخِیذۆ" بەبێ ڕرٝمص إ ٛەە ُەڕێٞم باٝمعن یێذرً د ٝ ب دیە صەە ەەخ تن 
 خەٝمًە.

 زّ ُێ بێ٘ە. ئەٝم با ئاٝر دمًەی؟ت چن دمًەی؟ ٝر
 ٗاڕمزریەی ن دمەدمبڕی بە ّ زیاە ی خای ُە باٝمعن ەٞٗذ دمً د...

عەەٓەزرە ُە صەە ەەخ ن خەٝمًە ٛتاەە ختٞرەێ ٝ ُە ٝ ًاەێي ًە عڵەژرٝ 
   ن ێٌن ن  . دمیٞیضو زیتاە  بیت  ُەٝ ًتاەم بٌتاەەٝم ًەێژٝٝەمًە ٛاەە دمە

 ڕٝٝی دربٞٝ.
زێٞئاژٕ ً دبٞٝ. عتٌاٗن صتەٛاڵ ٝ ٛتاژمی چتاّ  ًازیٞمی بەیإ ئاصای

ٝ ەەهًٞٞەن هاڕهاەم زیاە  بٞٝبٞٝ. ٓ ی بەەمبەیإ ٛێٞە ٛێٞە ٗەٝی دمبتاٝم 
ٝ ُە ٗێتتتتٞرٕ ەەٓەًەٝم ٓاٗتتتتگ ٝمًتتتتٞٝ دمٓە درصتتتتێٌن باەیتتتتي ُە صتتتتٞٝچێٌن 

 ئاصاٝم دیاەبٞٝ.
ٗاخِیتتذۆ" ُەٝ ڕٝٝدرٝم صتتەەی صتتٞٝڕٓابٞٝ. ٗەیتتذمزرٗن ختتای صتتەەًاٗە 

ێتتت ە باٝمعتتتن خەٝێٌتتتن خاعتتتەٝم؟ ئتتتاخ ی ختتتای بە نتتتٞ ە بٌتتتا  یتتتإ بچ
ٛەەًەصێٌن ە  ُە  ێن ٖٓ بٞٝریە ٛەە ئەٝ ًاەمی دمً د. با ُەختاڕر بیت ی »

بەٝ بیت  ٝ خەیتاڵەٝم چتاٝی ُێتي ٗتاٝ « خاّ ئاڵٞز بتٌەّ ٝ ختاّ ئتازرە بتذمّ؟
 خەٝێٌن ئاەرّ باڵن بەصەەدر ًێغا.
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 ھەژدە

 
هەەتتاەی ٗاخِیتتذۆ" ُە صتتەە عتتەٝی دٝریتتن  عتتٕٞٝ بتتٞٝى ٛتتاٝڕێ ٝ ٛاٝ

باٗتٛێغ ن ئەٝ نەیغت ە ٓتاڵن یٞٝەمًتاٗن. ئەٝ بە ٛەڵضتًٞەٝەن ٗەەٓٞٗیتإ ٝ 
ئەدم  ٝ دمصتتت ٞدڵ(ازی ختتتای ُە دڵتتتن ٛەەدٝٝ یٞٝەمخاٗٔتتتذر ً دبتتتتاٝم. ُە 
ٛەٓٞٝعتتتتتتن زیتتتتتتاە  دمٛەٗتتتتتتذین ٝ دمصتتتتتت (اڵٝییەًەی ئەٝرٗتتتتتتن ەٞٝعتتتتتتن 

یەڕرٗتذ ٝ دمبتٞٝ صەەصٞٝڕٓإ ً دبٞٝە چٌٞٗە  اەی ٝربٞٝ ُە بەخغی٘ن ەێذم
ًە درٝری خێ ی دمً د چەٗذ ڕۆبڵن یێتذمدر.  بەٛەڵەخەە ن. صٞرڵٌەەێٌن ًٞێ 

ٝمى دمص خاعتتتاٗە یتتتازدم ڕۆبڵتتتن بە ٛەە ًتتتاّ ُە خزٓەەٌاەمًتتتإ در. ًاەێتتتي 
چاٝی ًەٝ  بە صٞٝزێو  صەنە صپن ٝ ًٞڵٌ٘ەًەی یٞٝەم صٞٝكن  ًە  هتن 

ُە نی كتاٗن دمەٛێ٘تا ٝ ب ی٘ذرە بٞٝبٞٝ  دمص ەصڕم ٗاصي ٝ ٛەٝەێغتٔی٘ەًەی 
با یێچا. یٞٝەمًاٗن ٗاخِیذۆ" ەا ئێض ا نەٗجێٌن ئتاٝر ڕۆهضتٞٝى ٝ ُە   هن

د عتتی یٖ ٝ دمصتت ٞدڵ(ازیإ ٗەدی(تتٞٝ. ئی تت  ُەٝم ئانتتادرە ٗەبتتٕٞٝ ًە عتتٕٞٝ 
بتتٞٝى  ٗتتیٌەّ دٝٝصتتەد ٛەزرە ڕۆبتت  هەەزدرەم ٝ ٗتتایٛەٝێ بیتتذرەەٝم. بتتایە 

ێٌن ُە صەە نی كإ ٝ بتاەی ٓتاڵین بیضو صن ڕۆب  ًەٓ   ٝ زیاە  ٛی  عٞێ٘
 ئەٝ درٗەدمٗا.
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عٕٞٝ بٞٝى ەەٗیا ڕۆژێي ُەٝێ ٓایەٝم ٝ عەٝێ ئەٝ ٝ ٗاخِیتذۆ" بەەم 
ٝ ئٞەدٝٝنتتای ئەكضتتەەرٕ ٝمڕێٌەٝەتتٖ. ەتتاًٞٝ ُە ٛەُتتن نٞٗجتتاٝدر بتتڕۆٕ بتتا 

 بەەمنەی عەڕ.
ٗاخِیتتتتتذۆ" دٝریتتتتتیٖ ڕۆژی ُە ٓتتتتتاڵن یٞٝەمًتتتتتاٗن زۆە بە دڵ ەٗتتتتتتن ٝ 

. ُە  یەًەٝم چێ ی ٛاٝباٝمط بتٕٞٝ ُەنەڵ ًاەیاعتای بتا ئاڵازییەٝم ڕربٞرەد
ٓاباٝم ًە زۆە خاط بٞٝ ٝ بە ئاٝرەن دڵتن نەیغت (ٞٝە ُە  یەًتن دیٌەعتەٝم 
خەٓن ئەٝمی بتٞٝ ڕرزمًەی ُتێ ئاعتٌ ربێ ٝ یٞٝەمًتاٗن بە چتاٝێٌن صتٞٝى 
ُێن بڕٝرٖٗ. خزٓەەٌاەرٕ ٝ ڕمػیەەەًاٗیظ بە ًەصتێٌن درٝێ٘پیضتن بتزرٖٗ. ُەٝ 

ر ەەٗیتتا عتت ێي ًە بیتت ی ُتتێ ٗەدمًتت دٝم ًاەیاعتتا ٝ ئاًتتآن ًتتاەمًەی ٗێتتٞرٗەد
خای بٞٝ. ەەٗاٗە  خاڕرٗإ بٞٝم ٛای ئەٝمی چی ۆًن ختای ٝ ًاەیاعتا بتا 

 عٕٞٝ بٞٝى بتێ ێ ەٝم.
تتت ئێضتت ا ەێتەیغتت ْ بتتا ئەٝمٗتتذم  ٓتتاڵن یٞٝەمًاٗتتو یێخاعتتە ٝ دمچیتت ە 

 ٝەمٞەیغتو بەصتەە یتًەٝریە با ئەٝم ُێ م ٓایەٝم ٝ ٓ٘ە صەەدرٗیإ! ٗاڕمصەٕ!
یی مًاٗ ذر ً د ًە ُە یإ ٓاٝیەەەٝم. ٛەە ًەصێٌن دیٌەط ُە  ێن ەا بتٞٝریە 

 ٛەە ئەٝ ًاەمی دمً د. چٌٞٗە بە ڕرص ن ًچێٌن  ٞرٕ ٝ عاخٞعەٗتە!
ئەنەەچتتن ٗاخِیتتذۆ" بەدرخەٝم بتتٞٝ ًە ٗتتاەٞرٗن زیتتاە  ُەٝێ بٔێ٘ێتت ەٝم ٝ 

ٝ ختتتتای ُەٝ  دیضتتتتإ چێتتتت  ُە باٝمعتتتتن نەەٓٞنتتتتٞڕی ًاەیاعتتتتا ٝمەنتتتت ێ
صەەچاٝمی ئەعتن ٝ ٛەٝمصتە ەێت رٝ بٌتا   بە ّ بتا ڕۆیغت ٘یظ زۆە بەیەُە 
بتتتٞٝ. دمەتتتتٞ  دمیتتتٛەٝێ زٝٝەتتت  ختتتای دمەبتتتاز بٌتتتا  ٝ ئەٝ ًتتتچە ُە بیتتت  
بەەێتتت ەٝم. بتتتا هەەمبتتتٞٝی ەاٝرٗەًەعتتتن ًەٝەە بیتتت ی ئەٝمی یتتتاەم بتتتذر  بە 

یە  بە ّ ُە ًاەیاعاە ئەنەەچن دمیزرٗن ئەٝ ًچە ٛی  یێٞیض ییەًن بە یتاەم ٗیت
 خەیاڵن خایذر ئەٝ ًاەمی بە  اەێي ییاٝمەن ٝ  ٞرٓێ ی دمزرٗن.
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دٝرییٖ ڕۆژ  دٝری خٞرەدٗن ٗاٗن ٗیٞمڕۆ  ُە در ٗەًە ڕرٝمصت ا ٝ چتاٝمڕێ 
بٞٝ ًاەیاعا ُەٝێتٞم ەێتپەڕێ. ًاەێتي ًاەیاعتا چتاٝی یێتن ًەٝ   یاعتەٝیاط 

  بتتا  ی ٝ نەڕریەٝم ٝ ٝیضتت ن ختتای دمەبتتاز بٌتتا   بە ّ تتتاٗ ن  ٝ ٛە 
 ٗەیٛێغو بڕٝر.

 ُێ بٌەّ. ئەٓەط... ت دمٓٞیضو خٞدر هاكیزیو
یاًەەێتتتي ًە نە یەًتتتن صتتتەد ڕۆبڵیتتتن ەێخضتتت (ٞٝ  دریە دمصتتت ن. ًاەیاعتتتا 
ٗێٞچاٝرٗن ەێتي ٗتا. ُێتن ٝمەٗەنت  . ٗاخِیتذۆ" یتاًەەەًەی خضت ە ٗێتٞ چی٘تن 
ٝ ً رصەًەیەٝم ٝ بەیەُە ڕۆیغو با ژٝٝەمًەی خای. خەٓ(تاە ٝ ُەط درنیت ر

بٞٝ. بە ٗێٞ ژٝٝمًەدر دمٛتا  ٝ دمچتٞٝ ٝ ئازرەیتي ُە ٗتاخەٝم ٛەڵیذمچاهاٗتذە 
 ٝمى ٗەخاعێٌن ُەع(ەباەرە ٛەص ن بەژرٕ ٝ ب تێٌن ەاهەەپڕًٝٝێٖ دمً د.

ختتا ًتتاەێٌن ختت ریْ »ٝەدم ٝەدم ٛێتتٞە بتتاٝم. دڵخاعتتین ختتای دمدریەٝم; 
ًت د. ٗەً دٝٝم  ٛەە ًەصێٌن دیٌەط ُە  ێتن ٓتٖ بتٞٝریە ٛەە ئەٝ ًتاەمی دم

عٕٞٝ بًٞٝیظ ُەنەڵ ًچە خزٓەەٌاەمًەیإ ئەٝ ًاەمی ً دٝٝم. خای بتای 
نێڕرٓەٝم. ٓتآە ن یغتاط ئەٝ ًتاەمی ًت دٝٝم. ەەٗتاٗە  بتاًٝن خاعتْ زنتن 
ًچێٌن نٞٗذٗغی٘ن یتڕ ًت د ٝ ًتٞڕێٌن بتٞٝ ًە ٗێٞیتإ ٗتا ٓی یٌ٘تا ٝ ئێضت اط 

ٞٝرٕ زمم ٝ زی٘تتتذٝٝم ٝ زڕبتتت ری ٓتتت٘ە! ئەنەە ئەٝ ًتتتاەم ختتت رک بتتتٞٝریە  ٛەٓتتت
 «ٗەیاٗذمً د.

بەّ هضتتە خاڕرییتتاٗە ٛەٝڵتتن دمدر ختتای ئتتاەرّ بٌتتاەەٝم. ُە ٗاخیتتذر نڕێتتي 
بڵێضتتتەی دمًێغتتتا. بەەدمٝرّ ٛتتتاٝرەێٌن ُە ٗتتتاخن ختتتایەٝم دمبیضتتتو ٝ یێتتتن 

ەای خٞێڕی ٝ ٗایاى ئی   ٛەهن ئەٝم  ٗییە خا  بە ًەصێٌن یتاى »دمنٞ ; 
مٝم بت ی  ٗاچتاە بە ّ بتا ئەٝمی بە دڵێٌتن ختاط ٝ عتاد« ٝ عەەیق بزرٗتن.

 بٞٝ ئەّ بی  ٝ خەیا ٗە ُە بی خای ب(اەەٝم.
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ٓتتاڵن  بەّ عتتێٞمیە  ٓتتاٝمیەى دٝری عتتەڕ عتتەٝێٌن دیتتٌەط ٛتتاەەٝم بتتا
بە ّ  یٞٝەمًتتاٗن ٝ بە ٛیٞربتتٞٝ دیضتتإ ًاەیاعتتا ب(ی٘تتێ ٝ ُێتتن ٗزیتتي بێتت ەٝم 

ًچە چەٗذ ٓاٗگ یێظ ٛاە٘ن ئەٝ بە دٝٝنیاٗن ُەٝێ ڕۆیغ (ٞٝ ٝ ُە عٞێ٘ێٌن 
ٓ٘تتذرڵەًەی بٞٝبتتٞٝ. زۆەی بیتت  ًتت دمٝم. دمیٞیضتتو ڕێٌەٝەتتن ُە دریتتي ٗادیتتاە 

یٞٝەمًاٗن دمیتاٗتٞ  « بڵێن ٓ٘ذرڵن ٖٓ بێ؟»بٞٝٗن ٓ٘ذرڵەًەی با دمەًەٝی. 
دریتتي خاڕمصتتەٗە  ختتای دۆڕرٗتتذبٞٝ. نتتٞێن بتتا ئەٝ  ئەٝ چەەیتتٞم درٝێ٘تت ەڕ ٝ

عا درٝمەییەی یٞٝەمًاٗن عَ دمً دە چٌٞٗە ەاٝرٗەًە دمًەٝەە ئەص ای ًاەیا
 ٝ ئەٝ ك ێَ دمبٞٝ!

صتەەمەا ُە بیت ی ئەٝمدر بتتٞٝ ًاەیاعتا ٝ ٓ٘تتذرڵەًەی بتذۆزێ ەٝم. ٓتتاٝمیەى 
صاەرخن ن ەٖ ٝ ی صیاەی ً د  بە ّ زۆە زٝٝ خض یە یغو نتٞێ. دمیزرٗتن 
ٝمدٝرًەە٘ن ئەٝ بە هازرٗجن ٗییە ٝ ەەٗاٗە  بی  ًت دٗەٝم ُەٝ ًتاەمط ئتازرەی 

 دمدر.
ٝ ڕٝٝدرٝمدر ەێپەڕی(تتٞٝ  چتتاٝی بە ئێضتت اط ًە چەٗتتذیٖ صتتاڵ بە صتتەە ئە

ًاەیاعتتا ًەٝە(تتاٝم ٝ ئەٝ ڕٝٝدرٝرٗە ٛێ عتتیإ ً دبتتٞٝم صتتەە ٓێغتتٌن  بتتای 
دمەدمًەٝ  ًە چەٗتتذم ییتتاٝێٌن ختتٞێ ی ٝ بتتێ بەزیتتن بتتٞٝم. دمصتتاڵ بە صتتەە 

ڕۆژرٗەدر ەێپەڕی(ٞٝ  ئەٝیظ ُەٝ صا ٗەدر بەبتێ ئەٝمی ڕێتزمیەى بیت ی ُە  ئەٝ
عتتاد ٝ بتێ خەّ ڕری(ٞرەدبتٞٝ. بە ّ ٛێغتت ا  چاەمٗٞٝصتن ًاەیاعتا ًت دبێ ەٝم 

ٗەیذمٝیضو ڕرزمًەی ئاعٌ ر بێ. ُەٝم دمە صا ًاەیاعا بی٘اصتێ ەٝم. ٛەصت ێ ە 
 صەە یێ هآٌن ەآەەن با ڕردێ ێ ٝ صەەُەبەەی ڕٝٝدرٝمًە بتێڕێ ەٝم.
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 نۆزدە

 
 ُەٝ ەەٗتتت م دمەٝٝی٘تتیەدر نیتت ی ختتٞرەد بتتٞٝ ٝ  تتتەەمی بە ٗاخِیتتذۆ" 

صتتاٗذ ٝ نتتٞێن بتتا دمٓەەەهێتتن ٛاًٝاەمًتتاٗن عتتَ ًتت د بتتٞٝ. ی دمن تتتەەم در
بازەناٗن خاعٔەعت مف ًە بەیتاٗن ەێ یتڕی خٞرەدبتٞٝ ٝ خٞرەدبتاٝم  باصتن 
ئەٝ ٛەٓتتٞٝ زێتتذمڕمٝییەی صتتٌِٔاۆن دمًتت د ُە ختتٞرەدٗەٝم ٝ ٛەٝصتت(ازیذر ٝ 
ٛەەٝمى ُە زٓتتتتاٗن ەآەە(تتتتاەرٗن بیضتتتت (ٞٝ  ەتتتتاەیلن ئەٝ ٛەٓتتتتٞٝ ًەیتتتتق ٝ 

 رەدٗەی ئەٝی دمً د.چێ ٝمەن ەٖ ٝ ڕربٞ
ت بەٝم دمڵێٖ ًەیق ٝ ڕربٞرەدٕە ُەنەڵ ٛەٓٞٝ ًچإ یاەین هاٗەهتذیِە دمًتا 
ٝ ٗەی ٞرٗیتتتتٞم دمصتتتتو ُەٝ ًتتتتچە عاخٞعتتتتەٗگ ٝ بەژٕ زەرۆەط ٛەڵتتتتت ێ. 

 بەڕرص ن بەٝم دمڵێٖ ییاٝ!
ن رصیٔاۆی   كەەٓاٗ(ەەی یتِەبەەزی دمٝڵە  ٝ صتەەۆًن ُێت ٗەی درٝمەرٕ 

ەمزر بتتتٞٝ  هیضتتتابذرەی  تتتُٞٝەًەی ًێغتتتابٞٝم ًە ُە ٛەٓتتتٞٝ ًاەمًاٗتتتذر عتتتا
صٞٝچێي ٝ بە ناڵ ە ٛێ٘ذێ ع ن یێذمنٞ  ٝ یێتذمًەٗیٖ. ٛەە ًەس دمٛتا  ٝ 
عتت ێٌن ُە ٗاخِیتتذۆ" دمیڕصتتن  بە چەٗتتذ ٝعتتە ٝم ٓتتن دمدریەٝم ٝ ُەًتتاڵ 

 خای دمً دمٝم.
ٛتاڵن  ًاەێي ًاەبەدمص ن چاٝمدێ ی  ُێت ٗەی درٝمەرٗتن باٗتگ ًت دمٝم بتا

" دمە صتتا یەەدم ُە صتتەە ڕرزمًەی ٛەڵتتذەێ ەٝم ٝ ئتتابڕٝٝی دردنتتا  ٗاخِیتتذۆ
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بچێ. ٝمى ەاٝرٗ(اەێي دمچٞٝ ًە ە س صەەەایای درن ە(ێ ٝ ٗەٝێت ی چتاٝ ُە 
چتتتتاٝی ٛتتتتیچٌەس بٌتتتتا . صتتتتەەی درخضتتتت (ٞٝ  بە نتتتتٞە ن ُە هاڵتتتتذەٓەًإ 
ٝمصتتتتەەًەٝ  ٝ ُە یتتتتاڵ صتتتتەەۆًن ُێتتتت ٗەی درٝەرٗتتتتذر درٗیغتتتتو  چتتتتاٝیٌِە 

 یێٞم خەەیي ً د.یەًچاٝمًەی دمەٛێ٘ا ٝ خای 
ەآەە(تتاەرٕ ًە ُەٝ ٓتتاٝمیەدر ب دبٞٝیتتاٗ٘ە دمەێ  دیضتتإ ٛێ٘ایتتاٗ٘ەٝم بتتا 
عٞێ٘ن خایإ. ئەٓجاەمیإ ًەصاٗێٌن ەازم ُە ٛتاڵەًەدر ٝمبەەچتاٝ دمًەٝەتٖ. 
ئەٝرٗەی ەازم ٛاە(ٕٞٝ عایەدی ڕٝٝدرٝمًە بٕٞٝ. ٗاخِیذۆ" ُە ب٘ەٝم ٛەٓٞٝ 

ێتٞ عتایەدمًاٗذر درٗیغت (ٞٝ ًە عٞٗێٌن خضت (ٞٝم ژێت  چتاٝمدێ ی. ژٗێتي ُە ٗ
ٓاصتتِاۆا چتتاٝی ُە صتتەە ٛەڵ٘ەدمنتت  . هەڵەٝ بتتٞٝ  ً رصتتێٌن ٛەٝەێغتتٔی٘ن 
ن رٗ(تتاین ُەبەەً دبتتٞٝ ًە ُە چەٗتتذ عتتٞێ٘ەٝم بە ٓەختتٔەەی ڕمط ڕرزربتتاٝم. 
هتت ی ڕرزرٗتتذباٝم ٝ ًاڵٝێٌتتن نەٝەمی بە ەەٗزیِتتن یتتاٗەٝم ُە صتتەە ٗتتابٞٝ  ُە 

آٌەًتاٗن یتڕ ُە ئەٗتٞصت یِە بتٕٞٝ ٝ ڕیزی یەًەٓتن عتایەدمًإ درٗیغت (ٞٝ. ه
دمصتت ن ًە ٛەەتتا ٗزیتتي بەُەٓ ًتتن ڕٝٝ  بتتٞٝ  یتتڕُە بتتازٗە ٝ خ ختتاڵ بتتٞٝ. 
ٗاخِیذۆ"  بێ ئەٝمی ی صتیاە ُە ًەصتێي بٌتا   ەێتەیغتو ًە دمبتێ ئەٝ ژٗە 

 صەەۆًن ئەٝ ٓاڵە بێ ًە ٓاصِاۆا ُەٝی ًاەی ً دٝٝم.
ە ختاچێٌن ئتاڵ ٞٗن ُێپ ص٘یەٝم ُە عایەدمًإ دمص ن یێٌ د. هەعەی یی  ً

ُە ِٓذر بتٞٝ  یەى ُە دٝری یەى عتایەدمًاٗن بت د بتا بەە ٝێت٘ەًەی ٓەصتیح ٝ 
بەڕێٞ ێ صٞێ٘ذی درٕ ٝ یێن ٝربتٞٝ ًتاەێٌن زۆە ن ی٘تگ ٝ بەصتٞٝد ئەٗجتاّ 
دمدر. دٝری ئەٝ عتتتتاٗایە  عتتتتایەدمًاٗیإ یەى ُەدٝری یەى باٗتتتتگ ًتتتت د بتتتتا 

ٌەیإ ُتێ ی صتیٖ. ختاٗٔن ُێپێچی٘ەٝم ٝ ٗاٝ ٝ عاەم  ٝ ئاییٖ ٝ زۆە ع ن دی
صتتەەۆى ًە بە ٓتتادرّ ًی ایکتتا بە ٗاٝباٗتتگ بتتٞٝ درٝیتتإ ُێٌتت د ئەٝمی دمیزرٗتتێ 
بایتتإ بتتاس بٌتتا   ئەٝیتتظ ٛەەٝر ًە بتتزمی ُە صتتەە ُێتتٞ بتتٞٝ  ُەنەڵ ٛەٓتتٞٝ 
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ٝعەیەى صەەی دمُەهاٗذ ٝ زٓتاٗن ڕٝٝصتین بە زرەرٝمی ئەڵٔتاٗن دمەدمبتڕی  
 ڕٝٝدرٝمًەی ُە ًٗٞٝەٝم نێڕریەٝم;

مەا صیٔاٗن خزٓەەٌاە ٛتا  بتا ٛتٞەێِەًە ٝ نتٞەن دمیتٛەٝێ ًچێتي ت صەە
 تٞرٕ ٝ ن ٗەەٓتاڵبەەێو بتا بازەنتاٗێٌن صتآاٗذرەی خەڵٌتن صتی(ی یا. ٓ٘تیظ 

ُەنەڵ ٗاەد. دٝری ئەٝم ئاؿا ُە ٛتٞەێِەٝم ٛتا  بتا ٓاڵەًەٓتإ  ٛەەتا ّ ٗاصٌاڵە
بتٞٝ. ەٞرٗین ٓەع ٝٝبن خٞرەدمٝم ٝ ًچەًاٗن باٗگ ً د ٝ ُەنەڵیإ ٛاٝییتاڵە 

ٓیتتٞرٗییەًن عتتاٛاٗەی صتتازً د ٝ نی كتتاٗن ختتای ٛەڵ ەًاٗتتذ ٝ دٗیتتاەێٌن ەێتتذر 
دیتاە بتٞٝ ئەٝ ًتچە عتا    نیاْٗ ٗاەد بتا ژٝٝەمًەی ٗەەٓاڵٗەٛێغو. ٓ٘یظ 

 ٝ ٗاصٌاڵەیەی ًەٝەاەە بەە دڵ ٝ ٓ ٔاٗەی ەەٝرٝی یێیەەن.
خاْٗ صەەۆى چاٝی نێت ر ٝ ُە ٓاصتِاۆا ڕرٓتا. ٗاخِیتذۆ" بتای دمەًەٝ  

ِاۆا هضتتەًاٗن ختتاٗٔن بە دڵە ٝ زمەدمی دمنتت  . بە ّ بتتزمًەی ئەٝ ًە ٓاصتت
زۆە ُە بەە چتتاٝی صتتٞٝى ٝ  تتاڕزًەەی دمٗٞرٗتتذ. ڕم ٝ بەزمیتتن ُە ڕۆهیتتذر 
ئتتاٝێ ە بٞٝبتتٕٞٝ ٝ ِٓٔالٗێیتتإ دمًتت د. یتتاەێزمەی دمص ٘یغتتاٌٗ رٝ  ًە كێ ًتتاە 

ٓتتادّ ُە  بتتٞٝ ٝ ُە  یەٕ دردنتتاٝم بتتا یاەێزنتتاەی ُە ٓاصتتِاۆا ٛەڵ( ێ دەربتتٞٝ 
 «بی ٝڕری صەباەم  بە ەآەە(اە چییە؟»ًی ایکای ی صن; 

ت بە بڕٝری ٖٓ زۆە ًچێٌن باعەە زۆە ژی  ٝ ٝەیتا ٝ ڕۆهضتًٞٝەە زٓتاٗن 
ً رٝم. ٛێ٘ذێ  اە ُە  كەڕمٗضیظ دمزرٗێ. ُە ب٘ەٓاڵەی خاٗەدرٗەًاٗذر یەەٝمەدم

خٞرەدٗەٝمی ٓەع ٝٝبذر زێذمڕمٝی دمًا  بە ّ ٛیچٌا  ٗەٓتذیٞم صتەەخاط 
 ێ ٝ ئەهِن ُە دمصو بذر .ب

ٓاصتتِاۆا بتتا صتتاەێي چتتاٝی ُە صتتەە ختتاْٗ صتتەەۆى ٛەڵتتت   ٝ چتتاٝی ُە 
ُێتت ٗەی درٝمەرٕ ًتت د. چتتاٝی بتتا چتت تەیەى ُە صتتەە ٗاخِیتتذۆ" نی صتتایەٝم. 
عی یٖ خێِییەًەی زیاە  بٞٝبٞٝ. تاٗو ُەنەڵ ئەٝمی ە صا بتٞٝ  ٗەعتیذمٝێ ر 

ٗاصتتیٞمەەٝم ٝ ئەٝ  چتتاٝی ُە صتتەە ٛەڵتتت ێ. ٛەصتت ن دمًتت د ٓاصتتِاۆا ئەٝی
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عتتەٝمی ٝمبیتت  ٛتتاەەٝم. عتتەٝێي ًە ٛتتاژمی ڕٝٝبتتاەمًە ُە دٝٝەمٝم دمٛتتاەە 
نتتٞێ ٝ صتتەٛاڵەًإ ه چەهتت چ دمعتتٌإ ٝ هاڕهتتاەم بە عتتەیاُەٝم ەەهٞتٞەیتتإ 
دمٛا  ٝ ەەٓٞٓ  ٝ ەن درن ە(ٞٝ  ٓاٗتیِەی ئاصتٔاٗن ًاەێتي چتاٝ یتێکەٝ  ًە 

 اە ە رزر بٞٝ.ٛٞر ڕٝٝٗاى بٞٝباٝم ٝ ئی   ئەٝ ًاەە ًاە ُە ً
یێتتن ٝربتتٞٝ ئەٝی ٗاصتتیٞمەەٝمە بە ّ بەٛەڵەچٞٝبتتٞٝ. ٓاصتتِاۆا چتتاٝی ُە 
صتتتەە ئەٝ ٛەڵتتتت   ٝ ُە صتتتەەۆًن دردنتتتا ڕرٓتتتا. ٗاخِیتتتذۆ" ٗتتتیتەەرٕ بتتتٞٝ. 

ٝمى ڕرٝچییەًتتن بە ەتتاڵًٞٝە « ًەٝریە تەٗتتتێ ئەّ درٗیغتت ٘ە ًاەتتاین یێتتذێ؟»
ڕٝهتتْ ٝ بەزمیتتن  دمچتتٞٝ ًە باڵ٘تتذمیەًن یێٌتتابێ ٝ بتتا ئەٝمی باڵ٘تتذم زرٓتتاەًە

 ٗەبزٝێ٘ێ  بیٛەٝێ خێ ر صەەی ب(ڕێ!
ًاەێي ٗاخِیذۆ" نٞێن با هضەی عتایەدمًإ ڕرن ە(تٞٝ  بیت  ٝ خەیتاڵێٌن 

 صەی  خای ُە ڕۆو ٝ ٛەص ن یێچا بٞٝ ٝ خض(ٞٝیە نێ رٝێٌن بەصآەٝم.
 

 بیست

 
ًتتاڕمًە زۆەی خایاٗتتذ. عتتایەدمًإ هضتتەی خایتتإ ًتت د. ًاەٗاصتتإ ٝەەی 

ٝ دردیاە ٝ یاەێزمەمًإ  زیتاە  بتا خاٗٞرٗتذٕ  عت ێٌیإ  خایإ یێغٌەط ً د
ُە عایەد ٝ ًاەٗاصەًإ ی صتن. ئەٝ بەڵتتاٗەی صتەباەم  بەٝ یەەٝمٗتذمیە ًتا 
ً ربتتتٞٝٗەٝم  ُە صتتتەە ٓێتتتزمًە ُە یتتتاڵ یەًتتتذر درٗتتتذەربٕٞٝە ئەٗتٞصتتت یِەیەًن 
ئەڵٔتتاس  بتتاڕییەًن بتتاەیٌن یتتا ٝەٖ ٝ  یتتا ًتت دٗەٝمی ژرە ُەٝ ٗێتتٞرٗەدر  ێتتن 

ٗ  بتتتتتٞٝ. ٛەەًتتتتتاّ ُەٝ بەڵتتتتتتاٗە ئی ٌێ ێٌیتتتتتإ یێتتتتتٞم بتتتتتٞٝ ٝ بەٝەدی صتتتتتەە
 ژٝٓاەمبەٗذییإ ً دبٕٞٝ.
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درٝمەرٕ خەەیکن چتاٝ ُێک دٗتن تەەمصتە ٝ بەڵتتەی  ُەٝ ًاەەٝم ًە ُێ ٗەی
بٕٞٝ  دردیتاە ُە  ێتن ختای ٛەصت ا ٝ درٝری ًت د ڕریتاەەن یزیغتٌن  ەاٝرٗەتە

ُەنەڵ عتتتاخە ژٗتتتن  یاصتتتاین ُە دردنتتتا بخٞێ٘تتتذەێ ەٝم. صتتتەەۆًن دردنتتتا ًە
صٞیضتتڕرین ُە ٛاەێتتَ هەەرەی ژٝرٗتتن ٛەبتتٞٝ  دمیٞیضتتو زٝٝ صتتەە ٝ بەەی 

بە ّ درختتٞرزین دردیتتاە ٓتتاكن یاصتتاین ئەٝ بتتٞٝ ٝ  درٗیغتت ٘ەًە ٝێتتي بێ٘ێتت ەٝم 
 ٗاچاە بٞٝ هەبٞٝڵن بٌا .
ٝمى یەى دمەدمبتتتڕی  بە ڕرٝێ ێٌتتتن « ڕ»ٝ « ٍ»ٗٞٝصتتتیاەی دردنتتتا ًە 

ن خاێ٘تذٗەٝم ًە صتەەمەا باصتن بتاەٝدۆخن یەًٛاٝی ڕریاەەن یزیغٌن یاصای
ڕٝرڵەەیتتتن ەەەٓەًەی ًتتت د بتتتٞٝ; بەژٕ ٝ بتتتا ی ًتتتٞژەرٝمًە صتتتەد ٝ ٗەٝمد ٝ 

صاٗ ن ٓ   بٞٝ. بازەناٗن  ەكەٗت(از ًە ُەدیاڵ ٗاخِیذۆۆذر درٗیغ (ٞٝ   ٛەعو
 صەەی ب دم بٖ نٞێیەٝم ٝ نٞەن;

 بٞٝم! ت ػە ە  زمبە هێک بٞٝمە بێچاەم ٗزیٌەی دٝٝ ٓەە  هەدٝبا ی
ُەٝ ڕریتتاەەەدر دمەدمًەٝ  ًە ًتتٞژەرٝمًە چتتَ صتتا ٕ ٝ هەڵەٝ ٝ زنٛاٗتتي 
ٝ ڕمعت اڵە بتٞٝم ٝ چەٗتذ  ێتتای ُەعیغتتن ختاڵ ٝ یەڵەی ڕمعتن یێتٞم بتتٞٝم. 
ٓتتٞٝی صتتەەی خٞەٓتتاین ٝ ەەٗتتي ٝ هتت ژ بتتٞٝم ٝ بە ئاصتتاٗن ٛەڵٌەٗتتذەرٝم  
ڕ چاٝمًتتاٗن زمم ٝ دمەیاهیتتٞ ٝ دمٓتتن ٗیتتٞم ئتتاٝم   نتتٞێچٌە ٝ نەەٝٝعتتن یتت
 بٞٝم ُە ًەف ٝ چەٝەی  ِٓن ئەص ٞٝە ٝ بەەخەبەبەی عاڕ ٝ نٞع ٖ بٞٝم.
بەّ عتتێٞمیە ُە چتتٞرە  یەڕم ٝ بیضتتو ٝ هەٝ  بەٗتتذدر  چتتاٗیەەین ەەەٓتتن 
ًٞژەرٝمًە بەە ُە ەٞێٌاەین ئەٗذرّ باس ً ربٞٝ. ئآادم بٞٝرٕ بە بیضت ٘ن ئەٝ 

ڕمی خەڵٌتتتن بتتتابەەە  هە كە  ٝ ُەعتتتٞ ەی ئەٝ بازەنتتتاٗە ەتتتا ز ٝ درٝێ٘تتت ە
ایە بەەچتتاٝی خایتتإ ًە ُە بادمٗاعتتن ٝ ٛەٝصتت(ازیذر ٛتتی  ٘تتصتتی(ی یایإ ٛێ

ًەس دمصتتٌن ُە دٝٝ ٗەًتتت دٝٝم. ٗاخِیتتذۆ" ًاەێتتتي ئەٝ ڕریتتاەەەی بیضتتتو  
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بتتتای دمەًەٝ  ًە ًاەیاعتتتای عتتتِي ٝ ٗاصتتتٌن ئەٝ ەٞٝعتتتن بە ەٞٝعتتتن چ 
 دێٞزٓەیەًەٝم بٞٝم.

ٛا   صتەەۆًن دردنتا  ًاەێي باصن چاٗیەەین ڕٝرڵەەن ەەەٓەًە ًاەاین یێ
ئتتتاخەی ُە دڵتتتن نەڕر. یێتتتن ٝربتتتٞٝ خٞێ٘تتتذٗەٝمی ڕریتتتاە  ەەٝرٝ بتتتٞٝم  بە ّ 
ٗٞٝصتیاە بتێ ئەٝمی ٝچاٗێتتي بتذر  دمصتت یٌ دمٝم بەخٞێ٘تذٗەٝمی یاعتتٔاٝمی 
ڕریتتتاەەًە ًە باصتتتن ُە چتتتاٗیەەین ەەەٓەًە یتتتاط ەٞێکتتتاەین  ەصتتت ە دمتتتت د. 

اە بتٞٝ ٝمڕمز ٝ بتێ صەەۆۆ ُە صەە تٞەصییەتە خای ئەٓ(اەمٝبتاە ًت د. دیت
ەتتاهەەە. بازەنتتاٗن  ەكەٗت(تتاز ٛەٝڵتتن دمدر خەٝی ُتتێ ٗەًەٝێ. یاصتتەٝرٗەًإ  

 دمصو ُە صەە ٓغ ٞٝی عٔغێ  بێ  ٞٝڵە ڕرٝمص ا بٕٞٝ.
ُە ڕریتتتاەەن ەٞێٌتتتاەین ئەٗذرٓتتتذر ئەٝمیتتتإ بتتتا دمەًەٝ  ًە ًاصەصتتتەەی 
اؽ ًٞژەرٝمًە ٛی  بت یٖ ٝ عتٌاٗێٌن یێتٞم دیتاە ٗەبتٞٝم  ئێضتٌن ًتاژم ًن صت

بتتتٞٝم  دٝٝ یەڵەی صتتتٞٝەی یتتتازدم ٓیِتتتن ٓەەتتت ی ُە صتتتەە یێضتتت ن ٓێغتتتٌن 
دی  رٝم. یاعإ ُە صیزدم بەٗذدر ٛاە(ٞٝ ًە یغٌ٘یٖ ٝ  یتاً دٗەٝمی ئتاٝمًین 
ٗێٞ نەدم ٝ ڕیخاڵەًاٗن دمەیتذمخا  ًە ٓەەنتن بازەنتإ دمبتێ بەٛتای ژرەی 

ەیپەڕی٘تن ەێٌەڵ بە ئتاڵٌاڵن زۆەمٝم بتٞٝبێ  بە ّ ٗاصتی٘ەٝمی ژرەمًە بەٛتای 
 ًا  ٗەُٞرٝم.

بازەنتتتاٗن  ەكەٗت(تتتاز ًە ٝمٗەٝزی دمدر  چتتتاٝی ٛەڵێ٘تتتا ٝ بە ٗاخِیتتتذۆۆن 
 نٞ ;

 ت ئەٝ دێٞمزٓە هەی ەیە بەەٓیِێي ئاەمهن یەً(یٖ ٛەڵوٞڕرٗذٝٝم!
خٞێ٘تتذٗەٝمی ڕریتتاەەەًە ًتتاە ٓێ ێٌن خایاٗتتذ. دردیتتاە ٛێغتت ا دمصتت ٛەڵتی  

ن ەاهیٌتتاەییە ًیٔیاییەًتتاٗیظ ٗەبتتٞٝ  ُە صتتەە ئەٝم یێتتذرن  بتتٞٝ ًە دمبتتێ ئاًتتآ
 بخٞێ٘ذەێ ەٝم ٝ صەەۆًن دردناط بەٝم ڕرزی ٗەبٞٝ.
 ت خٞێ٘ذٗەٝمی ئەّ بەعەی ڕریاەەەًە ًەڵٌن ٗییە.
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 ت بەبڕٝری ٖٓ دمبێ ئەّ بەعە بخٞێ٘ذەێ ەٝم.
دردیاە بەبێ ئەٝمی چتاٝ ُە صتەەۆًن دردنتا بٌتا  هضتەی دمًت دە ُە صتەە 

بە ٓتاكن یاصتاین ختای دمزرٗتن  هضەی ختای صتٞٝە بتٞٝ ٝ ئەٝ درختٞرزییەی 
بٌتتا . هتتازین ڕیغتتٖ  ًە ئتتازرەی نەدمی  ُتتێبتتایە ٗەیذمٝیضتتو چاٝیاعتتین 

 تتتاڕزی ً دبتتتٞٝ  درٝری ُە صتتتەەۆًن دردنتتتا دمًتتت د درختتتٞرزییەًەی دردیتتتاە 
 هەبٞٝڵ ٗەًا .

 درٗیغ ٘ەًە دەێ  دمًاەەٝم. ت ئەٝ ع اٗە ًەڵٌیا  ٗییەە ەەٗیا ًاەن
 .14ًا  بەكیڕۆدمەمئەّ یاصا ٗٞێیە زۆە بێ ًەڵي ٝ 

هازییەًن ە  تە چاٝیٌِەی دمٝەم ئتاڵ ٞٝٗین ُە چتاٝدر بتٞٝ  ٓ ەهتن ٗەًت د. 
ٗە ئاصتتایەًن ڕٝٝٗتتاًن ُە  ئەٝ ًە ٗە بەٛیتتٞر بتتٞٝ ژٗەًەی ُەنەڵتتن بێتت ە ڕمدر

خایتتتذر بەدی دمًتتت د  زۆە ٓتتتا  ٝ ُەعتتتذرنی رٝ بتتتٞٝ. چتتتاەم ٗەبتتتٞٝ   ژیتتتاٗن
د ٝ هازییەًاٗیظ بیتاٗەٝێ ٝ صەەۆًن دردنا درخٞرزییەًەی دریاەی هەبٞٝڵ ً 

 ٗەیاٗەٝێ ٗاچاە بٕٞٝ نٞێ با ڕریاەەن ەاهیٌاەییەًە ڕرن ٕ;
ڕۆژی یازدمٛەٓن كیٞەیە بە یێن دمصت ٞٝەی ژٝٓتاەم عەعضتەد ٝ صتن »

ٝ ٛەعتتت ن دریتتت می یزعتتتیٌن یاصتتتاین  ەاهیٌتتتاەین ًیٔیتتتاین نەدم ٝ ٛەٗتتتاٝی 
ئەٗجتاّ دەر ٝ  پ صی٘ەٝمێًٞژەرٝمًە بە ئآادمبٞٝٗن  ێت ی بەڕێزی دری می ُ

 «ئاًآەًەی بەّ عێٞمی خٞرەمٝم...
ٗٞٝصتتیاەی دردنتتا ئەٓجاەمیتتإ بە دمٗتێٌتتن بەەزەتت  خٞێ٘تتذییەٝمە دمەتتتٞ  
دمیتتٛەٝێ خەٝرڵتتٞٝین ٝ ُەعتتذرنی رٝین ئآتتادم بتتٞٝرٕ بپەڕێ٘تتێ. ُەّ بەعتتەی 
ڕریاەەەًەدر ًێظ ٝ ئەٗذرزم ٝ چتاٗیەەین صتیپەُي ٝ دڵ ٝ  ەە  ٝ نتٞەچیِە 

ُتتێ ت ربتتٞٝ. صتتەەۆتن دردنتتا بە صتت ەە ُەنەڵ  مًە باصتتنٝ ڕیختتاڵەی ًتتٞژەرٝ
 ً د; صیاەٝهازییەتإ دمدٝر ٝ ئآاژمی بە ٗٞ

                                                           

اٗذر  ێت  ً ر. 25 ضاٗذەی دٝٝٛەٓەٝم ُە دردنًا اژمیە بە ڕێضایەى ًە ُە صەەدمٓن ئەٌُ  تت ئٓا
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 ت دردنا خٞێ٘ذٗەٝمی ئەّ بەعەی ڕریاەەەًە بەبێ ًەڵي دمزرٗێ .
بەەدمٓتن ڕرص ەٝیاصت ە ًت د. دردیتاە  بێذمٗگ بتٞٝ ٝ ًاؿەزمًتاٗن ەٗٞٝصیا

ی درٝمەرٕ ًتت د بێتت٘ە بە ەتتٞٝڕمین  عتت ێٌن ٗٞٝصتتن. صتتەەۆى درٝری ُە ُیتت ٗە
یێغتتێ ٝ بەڵتتتە ٝ ًەەمصتتەی یێٞمٗذیتتذرە بە ەتتاٝرٗەًە ُە ٗتتزیٌەٝم ب(یتتٖ٘ ًە ُە 
صەە ٓێزمتە ڕیزً ربٕٞٝ. ئەٗذرٓاٗن ُی ٗەی درٝمەی ٛەصت إ ٝ ٛتاە٘ە یێغتێ  
ُە ئەٗتٞصتتتتتتت یِەی ئەڵٔتتتتتتتاس ٝ نەدم ٝ ڕیختتتتتتتاڵە ٝ ئەٗتتتتتتتذرٓەًاٗن ٗتتتتتتتاخن 

ٞصت یِەًەی ٛەڵتت   ٝ ُە ًٞژەرٝمًەیإ ڕٝرٗن. بازەناٗن ٓەعت مكخاط ئەٗت
 هآٌن ً د.

 بٞٝیەەن  ە ۆزی بٞٝم!یە ت ئەٝم هآي ٗەبٞٝم ئەٝ دێٞمزٓە
 
 

 بیست و یەك

 
ُی ٗەی درٝمەرٕ بەڵتەًاٗیتإ ُە ٗتزیٌەٝم دیتو ٝ نەڕرٗەٝم صتەە  ێتتاًەی 
خایتإ ٝ درٗیغتت ٖ. صتتەەۆًن دردنتتا ڕریتەیاٗتتذ تە ُیپ صتتی٘ەٝمًإ ًاەتتاین یتتێ 

ٗن ًتت دٕ ُە دردٗتتآەًە ٝ ۆتتاە ًتت د ٛەصتت ێ بتتا بەەمٛتتاەٞٝم ٝ درٝری ُە دردیتتا
ٛیٞردرە بٞٝ ئەٝ بە ًٞەەن بی ٝڕری ختای دمەبتڕێ  ەتاًٞٝ هتازی ٝ یتاەێزمەم 

 بتذمٕ. بە ّ دردیتاە بەزمیتن ٛێ٘ذێي یغٞٝٝ ُەعذرنی رٝ ٝ ٓاٗذٝٝمًإ بڕۆٕ 
ذر ٗەبتٞٝە ئەٝ ٗە بەزمیتن بە هازییەتاٗتذر دمٛتا  ٗە نتٞێن ُە یتٝ ییاٝمەن ُە زرە

زٍ  ەە(اەرٕ بٞٝ. ئەنەەچن زۆە نەُ ا ٝ نەٝ ەییتاٝ بتٞٝ  بە ّ زۆە ڕۆوەآ
تتایِەین ُە دمزنتای »ٝ ُەخاڕرزی بٞٝە چٞٗکە ەێزی زرٗکاتەی صەباەم  بە 
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یتێ بەخغت ربٞٝ  خاعتن ُە ٗێتٞرٕ ژٗتٞژرڵ ٝ  ٓیذرڵیای ئتاڵ ٞٝٗن« ٓاكن ڕۆٓذر
 ٓێٞی٘ەتاٗن تآەڵتادر  یەٗت ی زۆە بٞٝ.

ُ(ەدٝٝٗکتتتتتت رٝمٝم چتتتتتتاٝێکن ُتتتتتتٞٝە(ەەزرٗەی ُە دردیتتتتتتاە  بە ػەبتتتتتتای تە
 دمٝەٝبەەی خای ت د ٝ بەّ عێٞمیە دمص ن ت د بە ئاخاك ٖ;

هتتتتازییە بەڕێزمتتتتتإ! ئەٗتتتتذرٓاٗن بەڕێتتتتزی ُێتتتت ٗەی درٝمەی! ئتتتتێٔە ُێتتتت م »
دمٓتتاٗەٝێ بتتاس ُە ەتتاٝرٗێکن هتتٞەس بکەیتتٖ تە ُە ٛەٓتتٞٝ بتتاەێکەٝم عتتیاٝی 

 «ن ی٘تن یێذرٕ ٝ ُێکاڵی٘ەٝمیە!
ٞٝ ٝەەتتتتتاٗن زۆە بی ٓەٗتتتتذرٗەیە ٝ ئەٝ ختتتتاڵە ەتتتتازم ٝ ختتتتای یێتتتتن ٝربتتتت

ٗەبیضتت  رٝرٗەی ئآتتاژی یێتتذمتا ئەنەە عتتاەمزرە یٖ یتتاەێزمە ٝ ٓاك٘تتاس ُە ٗێتتٞ 
تتتٞڕمتە ٛەبتتێ ەٞٝعتتن صەەصتتٞٝڕٓإ دمبتتێ. بە ّ بەدرخەٝم ەەٓاعتتاچییاٗن 

ەمباٗەچییەۆ ٝ خٞعکن صتیٔإ تتاەەن ٗیکتیٖ ٝ ائەٝ ڕۆژم ب ی ن بٕٞٝ ُە ػ
تە یەتیتتإ بەەنتتذەٝٝ ٝ ئەٝی دیکەعتتیإ ئاعتتپەز بتتٞٝ. بە ّ دٝٝ ژٗتتن دیتتکە 

دردیاە نٞێن ُەٝم ٗەبٞٝ. دمیٞیضو یاٗ این ٛاط ٝ زرٗیتاەین ختای ُە بتٞرەی 
ٓاف ٝ تاەٝباەی تآە یەەیذر ەەٗاٗە  ُەّ عٞێ٘ە بەەەەصکەعذر ب٘تٞێ٘ێ ٝ ُە 

 صەە باەمی دمەٝٝٗ٘اصین ەاٝرٗەتە ٛەڵٞمص ە بکا  ٝ ُێن بکاڵێ ەٝم.
ەٗتذرٓاٗن بەڕێتزی ُێت ٗەی درٝمەی! ئێتٞم ُەنەڵ ەاٝرٗێتک بەەمٝڕٕٝٝ تە ت ئ

ڕمٗتە ُەّ صەدمیەدر ٝێ٘ەی ئەٝمەتإ تەٓ ت  دی (تێ. ئتێٔە خەەیکتیٖ ُە تاەتاین 
صەدمی ٗازدمٛەّ ٗزیک دمبی٘ەٝم. تآەڵتتای ٓ ۆۆتایەەن ُە ٛەٓتٞٝ بتاەێکەٝم 

صەە ەەٝرٝی تەٝەاەە بەە ٛەڕمعە. ٓ ۆۆایەەن ٛاٗٔإ دمدر تە ەیغک بخەی٘ە 
 یەٗە تآە یەەییەتتتتتتاٗن ئەٝ ەتتتتتاٝرٗە ٝ ُە ٛەٓتتتتتٞٝ ٛاتتتتتتاە ٝ بەەٛاتتتتتتاٗن 

 بکاڵی٘ەٝم.
ئەٝمی ُە ت ێ(ذر خٞێ٘ذبٞٝیەٝم  ٛەٓٞٝی ەێک ٛەڵذمتێغا ٝ بە نٞەچتٞٝی 

ٝر ب٘تٞێ٘ێ تە ٝەەبێ ێکتن ُەزمبت م  بتێ ئەٝمی  ئآادم بٞٝرٗیذر دمدر  بتا ئەٝمی
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ن هضتتەی ٛەڵذمڕعتتو. صتتەػا  ٝ تتتٞەەە ٝچاٗێتتک بتتذر  ٝمۆ ب ێغتتکە دمەتتاه
هضتتەتاٗن یتتێ ٗەبتتڕی. ُەٝ  چاەمتێتتک بەّ عتتێٞمیە هضتتەی تتت د ٝ ٛتتی  تەس

 ن تتن نتت   ٝ ەلتتن دمٓتتن هتتٞٝ  در ٝ دیضتتإ ٓتتاٝمیەدر ەەٗیتتا چەٗتتذ چتت تەیەۆ
دەێتت می بەٝەەتتتاٗن دریەٝم. ٛێ٘تتذێ  تتاە بە ٗەەٓتتن دمدٝر بە ّ  اە تتاەیظ 

ەدر ختتتُٞێکن ُێتتتذمدر ٝ دمٗتتتتن بەەز دمتتتت دمٝمە ٛێ٘تتتذێ  تتتاە بە ٗێتتتٞ ٛتتتاڵەت
دمنەڕریەٝم چتتاٝێکن ُە یاددرعتت ەتاٗن دمتتت د ٝ درٝرعتتن ُە ُێتت ٗەی درٝمەرٕ 
دمت د ٝەەتاٗن بضۀُێٖ٘. ٛێ٘ذێ  تاە ڕٝٝی هضتەی ُە یتاەێزمە ٝ هازییەتتإ 
بتتٞٝ  ٛێ٘تتذێ  تتاەیظ ُە ەەٓاعتتاچییەتإ. ُەّ ٓتتاٝمیەدر ەەٗتتاٗە  چتتاٝێکن ُە 

ئەٝمی صتتەباەم  بە زرٗضتتو ٝ ژیتتاە  ەآەە(تتاەرٕ ٗەتتت د. ُە ٓ ُٝٝیایغتتەتەیذر
دمیزرٗتتتن ٝ خٞێ٘تتتذبٞٝیەٝم  ٛەٓتتتٞٝی بتتتاس تتتت د. باصتتتن زرٗضتتت ن ژێ٘ێ یکتتتن 
درٓەزەرٗتتتذ ٝ باصتتتن تەصتتتاٗێکن تتتت د تە تاەێتتتک ُە دریتتتک دمبتتتٖ ەاٝمٗ(تتتاە ٝ 
ییتتاٝتٞژٕ ٝ بتتا ئەٝمط بیتتت ٝڕری بی ٓەٗتتذرٗن ٝمۆ ُآ( ۆصتتا ٝ دێ تتتاەد ٝ 

بتتابەەن ُە عتتاەتا بتتاس تتت د  ٝ ٛەەٝمٛتتا چەٗتتذ15تەصتتاٗێکن دیتتکەی ٛێ٘تتایەٝم
صتتەباەم  بە تآتت  بتتٕٞٝ  ٗتتاتاتن ژیتتإ  ٛیپ٘تتاەیزّ  ەەڵوتتیٖ بەختتا تتت دٕ ٝ 

ٝ ڕمخضاٗذٗن ٛەُن ُەباە با  یەص ن ٝ بێ ٗ خین ڕمنەزی. دٝری یێغەتییەۆ
ِٔکاۆن بازەنإ  تەصتێکن بەٛێتز ٝ ەٞرٗتا ص»بەٝ ئاتآە نەیغو تە  هضەتاٗن

دمصتتتت ٞدڵ(ازی ٝ دڵپتتتتاتییەط ٝری ٝ زۆەیتتتتظ دمصتتتت ٞدڵ(از بتتتتٞٝم  ٛەە ئەٝ 
ُێک دبتتتٞٝ ڕٝٝ بکتتتاەە ڕربتتتٞرەدٕ ٝ ٛەٝمصتتت(ازی ٝ ُە ئاتآتتتذر بکەٝێتتت ە درٝی 
تەصتتاٗێکن دڵڕمعتتەٝم. صتتیٔإ تتتاەەن ٗیکتتیٖ  بە یتتێچەٝرٗە  تەصتتێکە ُە ٗێتتٞ 

                                                           

 29:8( ەتاٝرٕ ٗاصتن ئی اُیتاین صتاڵن 19.9- 1835) Lombroso .C ت صتیزرە ُآ(اصتا 26
چتتتٞٝ بتتتا صتتتەەدرٗن ەاُضتتت ای ٝ بێٛتتتٞٝدم ٝیضتتت ن بیتتت ٝڕری صتتتازناەی ئەٝ صتتتەباەم  بە 

( ُە بتٞرەی 1904-1843) G. De tardeبێ٘تێ. نتاب یەٍ دۆەتاەدەاٝرٗ(اەرٗن زنٔتاتن بە دمصتو 
بیتتت  ٝ بتتتاٝمڕمٝم ُە ُتتتآ( ۆزۆ ٗزیتتتک بتتتٞٝە بە ّ ەاُضتتت ای ٛتتتان ی ژرٕ ٓتتتاەەیٖ عتتتاەتا 

 ( ٝ ُێکاڵی٘ەٝمتاٗن صەباەم  بە ٛیپ٘اەیزّ بٞٝ.29:4-2:36 



  ةسآلنث
 

125 

چی٘تتتن ٝمزیتتت  ٝ نٞٗذٗغتتتی٘ذر صتتتەەی ٛەڵتتتذرٝم ٝ بتتتٞٝٗەٝمەێکن بتتتێ ٗتتت   ٝ 
دیتتتٖ ٝ بتتتێ بی ٝباٝمڕیغتتتە. بتتتاەمتەیە  تەصتتتێکن بتتتێ ڕمٝعتتتو ٝ دڵتتت مم ٝ  

ن رٝمتەعتن  ٝرەە ئتتاكێٔن باچکاۆتتا ٛەەٝمۆ ختای ٝریە ٝ ژٗێکتتن بتتێ ٗتت   ٝ 
ٗتتتاچیزمیە. ٛەەٝمٛتتتا بە ڕٝرٗتتتیٖ ُە ژیتتتإ ٝ بتتتاەی تتتتآە یەەین ەآەە(تتتاەی 
صتتتەەمتین یەەٝمٗتتتذمتە  ٝرەە ٓاصتتتِاۆا باعتتت   ٝ ٝەدەتتت  بآتتتإ دمەدمتەٝێ 

 «ئەٝرٗە چەٗذم خٞێ ی ٝ ٗاتەس ٝ ٛیچٞیٞٝچٖ.
دمڵەیەتن بێ ٗ ختن ٝدردیاە  اەێکن باصن ٓاصِاۆا دمت د تە دمەتٞ  تٞ

 ەاهیتەیە.
تتتت ُێتتت م ُە زٓتتتاٗن ختتتاٗٔن صتتتەەۆتْ بیضتتتو تە ئەّ ژٗە ُە ب٘ەٓتتتاڵەیەتن 
خاٗەدرٗذر یەەٝمەدم بٞٝم  ُەٝێ زۆە باط باە ٛاەٞٝم  خٞێ٘ذٗەٝم ٝ ٗٞٝصتیٖ 

 مدریە تە ئەّ ٝ ەەٗتتاٗە  زٓتتاٗن كەەمٗضتتیظ كێتت  بتتٞٝم. تتتاتڵن باصتتەتەٓإ ُێتت
تچە بێ دریک ٝ بابە ەتاٝرٕ ٝ  ی٘تایە  ُە زرەتن دریە ٝ ُە نەڵیتذر ُە دریک(تٞٝم  
ُەنەڵ ئەٝعتتتتذر ُە ب٘ەٓتتتتاڵەیەتن ٗە یتتتت  ٝ خاٗەدرٗتتتتذر نەٝەم بتتتتٞٝم  بتتتتاط 
یەەٝمەدم تتتت رٝم ٝ خٞێ٘تتتذٝٝیەەن  بە ێتتتن ئەٝمی بەڕێتتتتەی ڕرصتتت ذر بتتتڕٝر ٝ 

ٛەُتن بتا ٛەڵتذمتەٝێ یغتو  تاەی باط ٝ ئابڕٝٝٓەٗذرٗە ئەٗجاّ بذر   ٛەەتە
ُەٝ ب٘ەٓاڵە بەڕێزم دمتا  ٝ بە ێیإ دمٛێڵتێ  ٛەٝصتاەی ئەهڵتن ختای دمدرەە 
دمصتتتو زرەتتتن چەیەڵتتتن ٝ دمصتتتو دمتتتتا  بە ُەعل ۆعتتتن  ٛەەٝمۆ ختتتاٗٔن 
صەەۆۆ نٞەن ُە ٛاٝتاەمتاٗن دیکە ٝەیاە  بٞٝم ٝ خٞرزیاەیغن زیاە  بتٞٝم. 

بتەیەٗتتتتْ تە ُە ڕٝرٗتتتتتە  ُەّ بتتتتابەەەٝم دمبتتتتێ بە ػەەزی ُێتتتت ٗەی درٝمەیتتتتن
بتتتتاط تتتتت رٝم ٝ بەەتتتتای(ە   زرٗضتتتت یەٝم  ُەّ صتتتتا ٗەی دٝرییتتتتذر ُێکتتتتاڵی٘ەٝمی

 ن یٔاٗەی ەەڵویٖ بەخا ت دٗن عاەتا  ٓەصەُەتەی بەباعن ڕٕٝٝ ت دۆەەٝم.
ٛەەٝمۆ ُە یەەٝمٗتتذمتەدر بآتتإ ٛەڵتتکەٝ   ئەّ ژٗە ەٞرٗتتایین عتتەی اٗین 

ٝ دمٝڵەٓەٗتذ  تە ییتاٝێکن  خای دمخاەە تاە ٝ صِٔکاۆن دڵپاۆ ٝ ڕۆهضٞٝۆ
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بەٛێز ٝ خاط باٝمڕ بٞٝم  دمخاەە درٝی خایەٝم. ٛەەٝمٛا تەڵک ُە دڵضتاكن 
ٝ صتتتایِاهین ئەٝ ٝمەدمنتتت ێە صتتتەەمەا ئەٗتٞصتتت یِە ئەڵٔاصتتتەتە ٝ یاعتتتإ 

 یاەمتەی ُێ دمدزێ ٝ دٝرە  زۆە بێ بەزیییاٗە دیکٞژێ.
بتتڕٝرٗە  » ;بە نتتٞێن هتتازین ڕٝٝنتت ژدر صتتەەۆتن دردنتتا بە صتت ەە چ یاٗتتذی

 «چإ تەٝەاەە چەٗەٝێ ؿە!
 ت چەٗەٝمەیظ دمتا  ٝ كڵ ە كڵ یظ.

 دردیاە نٞێن بەٝ هضاٗە ٗەدمبزٝٝ . هیو ڕرٝمص ا بٞٝ ٝ هضەی دمت د;
تتتت ُێتتت ٗەی بەڕێتتتزی درٝمەرٕ! چاەمٗٞٝصتتتن ئەٝ صتتتێ تەصتتتە ُە دمصتتت ن 
ئێتتٞمدریە. ُەٝمط ن ی٘ت تت   چاەمٗٞٝصتتن تآەڵتاتەٓتتإ ٕ بیتت  ٝ ڕری ئێتتتٞم 

ڕٝٝٗتتاتن ٝ بەختت ەٝمەی دمبتتا. ئەنەە بتتڕٝرٗ٘ە ئەّ ەتتاٝرٗە صتتآ٘اتاٗە ٝ بەەم ٝ 
ُە تاەدرٗەٝمی تتآە یەەین ئەٝ بتڕٝرٖٗ  دمٗتگ بە صتزردرٗن تەصتاٗێک دمدمٕ 
تە ٝمۆ ٓاصِاۆا ەاٝرٗیاە ُە دریتک بتٕٞٝ ٝ بٞٝٗیتإ ُەٝ تآەڵتتایەدر ژرەێکتن 

یەەتتتا ٝ  ٓەە صتتتیذرە ٝ تٞعتتت٘ەدمیە. دمبتتتێ بە چڕٝیڕەتتت یٖ عتتتێٞم ُەنەڵ ئەٝ
ٓەە صتتتییە بەەمٝڕٝٝ بیتتت٘ەٝم تە ٛەڕمعتتتە ُە تآەڵتاتەٓتتتإ دمتتتتا ٝ ٛەٝڵ 

 بذمیٖ ٛەەا صەەم چەەٓەتە ئاٝ ٗەی( دٝٝم  چاەمصەەی با بذۆزی٘ەٝم.
ُێذٝرٗن دٝٝە ٝ دەێ ی دردیاە ُێ مدر تاەاین یێ ٛا . ئەٝ ٗەۆ ُەٝم دڵ٘یتا 

خاعتن ەٞٝعتن بٞٝ هضەتاٗن عٞێ٘ن ُە صەە ُێ ٗەی درٝمەرٕ درٗاٝم بەڵکٞٝ 
عتتتڵەژرٕ بٞٝبتتتٞٝ ٝ ٛەەتتتا ٓتتتاٝمیەۆ نێ ٝٝێتتت  چتتتاٝی ُە دمٝەٝبەەی ختتتای 
دمتتتتت د. ٓەبەصتتتت ن ئەٝ ُەٝ هضتتتتاٗە زیتتتتاە  خاڕرٗتتتتإ بتتتتٞٝ ٝ ئەنەە هضتتتتە 
زیادییەتاٗن ٝم ٗێٖ تاتڵن هضەتاٗن ئەٝم بٞٝ تە ٓاصِاۆا بازەناٗن درٝێ٘ت ەڕ 

ەٞرٗیتتٞیەەن  ی ٛەڵل یٞرٗتتذٝٝم ٝ بە ٝمدمصتتو ٛێ٘تتاٗن ٓ ٔتتاٗەی ئەٝٝیِکەٝ صتتا
تِتتیِەتەی ُتتێ ٝمەن ێتتو ٝ دەنتتای  اٗ تتاتەی بکتتاەەٝم  یتتاەم ٝ ئەٗتٞصتتت یِە 
ئەڵٔاصەتەی ُێ دزیتٞم ٝ تاەێتک بتای دمەتەٝەتٞٝم تتاەەن ٗیکتیٖ ٝ باچکاۆتا 
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یێیتتتإ زرٗیتتتٞم  یتتتاەمتەی ُەنەڵ بەط تتتت دٕٝٝە یاعتتتإ بتتتا هایٔکتتتاەی ژرەی 
 ت دۆەە ٗێٞ ٓەع ٝٝبن صِٔکاۆن بازەناٗەٝم ٝ تٞع ٞٝیەەن.

ُەدٝری دردیاە  یاەێزمەی تاەەن ٗیکتیٖ ٝ باچکاۆتا ٛەصت ا ٝ دمصت ن تت د 
بە یاەێزنتتاەی ُە ب یت ەەتتتاٗن. ئەٝ ییتتاٝێکن نەڕرٝمبتتٞٝ.  ِتتٞبەەنن كەەٓتتن 

بە تتتتالٝ ِٓیتتتٞرٗەی صتتتپن عتتتەهٞڕمهەٝم. زۆە بە نتتتڕ ٝ ەیتتت٘ەٝم  ُەبەەدر بتتتٞٝ 
زنتتاەی بەەمۆتتاٗین ُە ب یت ەەتتتاٗن دمتتت د. چتتٞٗکە صێضتتەد ڕۆبڵتتن ٛەهتتن یاەێ

ُێٞمەن ە(تتتٕٞٝ  ب یت ەەتتتتاٗن بە بتتتێ ەتتتاٝرٕ دمزرٗتتتن ٝ ٛەٓتتتٞٝ ەاٝرٗەتتتتاٗن 
دمخض ە ئەص ای ٓاصِاۆا. بە تٞەەن ٝەەتاٗن ئەٝم بتٞٝ تە ب یت ەەتتاٗن ئەٝ 

ُەٝ ژٝٝەمدر ٗەبتتٕٞٝ ٝ ئەٝ یتتاەمیەط تە  تتتاەن تتت دٗەٝمی زرەتتتن  اٗ تتا تە
ٝ ئتتاەمم  تتت رٝمەە ٗێتتٞ هیضتتابن باچکاۆتتاٝم  ٛەهذمصتت ن چەٗتتذیٖ صتتاڵ تتتاە

ڕعت ٘ن ئەٝ دٝٝ خزٓەەکتتاەم بتٞٝم  تە ٛەەتآیتتإ ڕۆژی صتتێ ەتا یێتت٘  ڕۆبتت  
دمص خاعاٗە ُە ٓیٞرٗەتاٗن ٛاەێَ ٝمەدمن ٕ. بە ّ دیاەم ٓاصتِاۆا یاەمتتاٗن 
دزیتتتٞم ٝ ُە عتتتٞێ٘ێک عتتتاەدٝٝیەەەٝم ٝ ُە تتتتاەن صەەخاعتتتن ٝ عتتتەیذرییذر 

بکتا  یێتن  صِٔکاۆن بازەناٗن تٞعت ٞٝم  بتا ئەٝی ەتاٝرٗەتەی ختای صتٞٝۆ
 تەصەعن ەێٞمدرٝم. ئەّ دٝٝ

 درٝمەرٕ تتت د ب یت ەەتتتاٗن ُەٝ ەتتآەەە بەدٝٝە یُە ُێتت ٗە یتتاەێزمە درٝری
بتتتتتت ٕ ٝ ُە بەعتتتتتذرەی تتتتتت دٕ ُەٝ ەآەەەیتتتتتإ ك ێتتتتتَ بتتتتتکەٕ  ُە تاەتتتتتاین 
بەەمۆاٗییەتەیتتذر ئآتتاژمی بە باصتتە زرٗضتت ییەتەی دردیتتاە تتت د ٝ بە هتتاڵەەێکن 

٘ێ یتک ٝ ێذ ُێکاڵی٘ەٝمتتاٗن ئەٝ صتەباەم  بە ژٛەە چەٗ» ناڵ ەئآێزمٝم نٞەن;
خە  بە ّ دیتتتاە ٗیتتتیە ەزنٔتتتاتن ُە ڕٝرٗتتتتەی زرٗضتتت ییەٝم یتتتڕ بتتتای نٗرەاٝرٗ(تتتاە

یت ەەی ٖٓ یاٗن ئاكێٔن باچکاۆا تە دریتک ٝ بتاٝتن ختای  تەصاٗێکن ٝمۆ ب
 «ٗاٗاصێ  چاەمٗٞٝصیإ بە تٞێ دمنا؟
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یتڕ صتتٞٝتایەەییەٝم ُە ٗتا ٝ بە چتتاٝێکن  یەتتذربە دردیتاە بە ەتٞڕمین ددرٗتتن 
 یاەێزمەی ڕٝرٗن.

ٗاەم نەیغ ە یتاێزمەتەی ٓاصتِاۆا تە ٓ ۆۆێکتن هەیتابەخا ٝ زۆە دمٓت ەڕ 
اٗن تتت دٕ ٝ نتتٞەن مۆتتٝ زٓتتإ یتتاەرٝ بتتٞٝ. بەّ عتتێٞمیە دمصتت ن تتت د بە بەە

دزی ٝ تٞعتت ٘ذر ٗەبتتٞٝمە ئەٝ نەەدم صتتپییەط تە  ب یتتت ەەی ٓتتٖ دمصتت ن ُە
تەٝم  یێتتن ٝربتتٞٝم دمەٓتتاٗن خەٝم. ُە ەە ٗێتتٞ ٓەعتت ٝٝبن بازەنتتاٗەیەتتت دٝٝ
ڵێ٘ێ  باصن ژیاٗن ٝبجٞ رٕٝهضەتاٗیغیذر با ئەٝمی ٛەص ن ئآادم بٞ بەعێکن

 ٓاصتتتِاۆای تتتت د ٝ چتتتٞٝم صتتتەە  یەٗتتتن دمەٝٝٗ٘اصتتتن ٝ چی ۆتتتتن ییتتتاٝێکن
نێتتڕریەٝم تە عتتەٝێک ٓاصتتِاۆای ٛەڵخەڵەەاٗتتذٝٝم ٝ ڕچەی ئەّ ڕێتتتا چەٝەە 

عییەی تت دٝٝم. بە بتڕٝری یتاەێزمە  ممڕئەٝ عکاٗذٝٝیەەن ٝ ەٞٝعن ئەّ ڕۆژ
 یاصتا دزیتٞمەەٝم ٝ ئەٝ تتچە ەاٝرٗ(اەی صەەمتن ئەٝ ییاٝم بتٞٝم تە ختای ُە

دم بتتت دٝٝم. بەدرخەٝم یتتتاەێزمە ئەٝ هضتتتاٗەی ٛێ٘تتتذم مبەصتتت ەزٓاٗەی بەٝ ٓەە
صتتتەە ٛتتتی  تەس تتتتاەیتەەین ٗەبتتتٞٝ ٝ ب٘ەٓتتتای  ٗاعتتتاەمزریاٗە دمەبتتتڕی  ُە

درٝری ُێک د ُە  ۆ ٛەڵ ەتاٗذ تە صەەۆتن دردنایاەێزناەییەتەی ٝمٛا ُەبەە یە
 ٗەچێ ە دمەێ. باصن صەەمتن دٝٝە ٗەتەٝێ ەٝم ٝ ُە چٞرەچێٞمی بابەەەتە

ٝری ٝەە ٝ باص ٞرصن یاەێزمەمتإ  دردیتاە ٛەصت ایەٞد صتەەیێ ٝ  تاەێکن ەت   خ
ٝرٗ(تتاەرٗن زنٔتتاتن ٛێ٘تتاٝم نتتاڕێ ٝ درتتتاتین ُە صتتەە تتت د. صتتەەمەا  ن یٔتتاٗەی ەا

ەن;ٝ ٓتتتن یتتتاەێزم ٝری درٗیتتتێٖ » ەمتەی باچکاۆتتتا ٝ تتتتاەەن ٗیکی٘تتتن دریەٝم ٝ نتتٞت
ٝ  باچکاۆتتا دریتتک ٝ بتتاٝتن خاعتتن ٗەٗاصتتێ  ختتا بەٝم ب٘ەٓتتای ن یٔتتاٗەی ژێ٘ێ یتتک

ٝریە تە  ٞرەێتک  ٝرٗ(اەرٗن زنٔتاتن ەٞٝعتن ُەەزیٖت ٗابێتو ٝ ئەّ ن یٔتاٗەیە ٝمۆ دی ەا
ەی ُەڕ« ەٝی زرٗضتتت ن ٛەبتتتێ ٝ بەٝ بایتتتاٗە ٗتتتاڕٝٝخێ.یتتت بەەمڵێختتتن هتتتایْ ٝ   مختت٘ت

تە د  تت« ییتاٝێکن» ایی٘ەتەی یاەێزمەی ٓاصِاۆاط نت   ٝ بە نتاڵ ەٝم باصتنمۆبەە
« ییتاٝم خەیتاڵییە»عەٝێک ئەٝی ٛەڵخەڵەەاٗذٝٝم ٝ بەڵتتەی ٛێ٘تایەٝم تە ئەنەە ئەٝ 
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اۆا چەٗتذیٖ  صتەە ٛەبێ  ٛێ  عٞێ٘ێک ُە بٞٝٗیغن ٗکە ٓاصِت متە درٗتاٗێە چٞت ڕٝٝدٝر
ٝرٕ ٝرٗن صتتتاٝیِکە ٝ بتتتێ ەتتتا ٛەڵتتتذمك یٞێ٘ێ ٝ ەٞٝعتتتن ڕێتتتتای چەٝ  ٝ  صتتتاڵە ییتتتا

 ٗاُەباەیإ دمتا .
ٝەٞٝرٗە ُە  ێن خای درٗیغ ەٝم ٝ صتەەۆتن دردنتا درٝری ُە ەدردیاەصەەت

 ەیە  بیڵێٖ.ٛت دٕ ُە خایإ  با یاەێزناەی ەآەە(اەرٕ ت د ئەنەە هضەیەتیإ
ٝریتتتیٖ بەەمۆتتتاٗی  خایتتتذر ٛیچتتتن ەتتتازمی ٗەنتتٞت  ٝ ٛەە نئتتتاكٔن باچکاۆتتتا ُە د

ٝرٗ(تاەی ڕرصت ەهی٘ە » یێغٞٝی دٝٝبتا  دمتت دمٝم; ٗنهضەتا ٝرٗێکْ ٗیتیە ٝ ەا ٛتی  ەتا
اۆایە. تە  ا  دمتتتت دمٝمیتتتەن ٗیکی٘تتتیظ ٛەە ئەٝ هضتتتاٗەی دٝٝەصتتتیٔإ تتتتا« ٓاصتتِت

ٝ بتاەیک  م  خاەتإ » یێغ   ت دبٞٝی ٝ دمص ن ت د بە یتاڕرٗەٝم; ئتێٔە ِٓٔتإ ُە ٓٞت
در صتزردرٗن ت چاٗ إ ٝرٗن ٝمۆ یتێ خاعتە صتزرٓإ بتذمٕ  بە ّ خٞت ەصتێکن بتێ ەتا

مەی ٝ هٞتٔەتەەإ بکەٗەٝم. ٝرچاتە بی ێک ُە دٝر  «ٖٓ هەبٞٝڵ ٗاتا  ٝ 
ٓاصتتِاۆا ٛیچتتن ٗەنتتٞ . تاەێتتک صتتەەۆۆ درٝری ُێکتت د بەەمۆتتاٗن ُە ختتای 
بکا  ٛەص ایە صەە یێ. چاٝرٗن ٓا  ٝ بەزمین بتزٝێٖ بتٕٞٝ. ٝمۆ ئاصتکێکن 

ختای دمتتا . ەتازێ  دمچٞٝ تە بتا دٝریتیٖ  تاە چتاٝ ُە ڕرٝچیتیەتەی یێک رٝ
 ٗاتاٝ دری هٞڵپەی ن یإ. بێذمٗگ بٞٝ ٝ ُە

ٗاخِیتتتذۆ" ەتتتاهەەن ٗەٛێ٘تتتا. ٛەٗاصتتتەیەتن هتتتٞٝڵن ٛەڵکێغتتتا ٝ ەەزٝٝیەۆ 
ٓەعتتت مكخاط تە ُە یاڵیتتتذر درٗیغتتت (ٞٝ ٛەٗاصتتتە  بازەنتتتاٗن بەنیاٗیتتتذر ٛتتتا .

 «!تٞێو ژرٕ دمتا؟» ٛەڵکێغاٗەتەی تاٗ ن بیضو ٝ نٞەن;
ێضک ُە چاٝیتذر هەەتیش ٓتابٞٝ. بە دمصت میەۆ تاٗو ٝم ٓن ٗەدریەٝم. ك ٓ

ك ٓێضکەتەی صڕی ٝ چاٝیِکەتەی ُە چاٝ ت دمٝم. ُەٝم دمە صا ٗٛێ٘یتیەتەی 
ەٞٝعتن ئەٝ چاەمڕمعتییە  یرٕ بزرٖٗ تە ئەٝ ٓاصتِاۆاُٝێ ئاعک ر بێ ٝ ٛەٓٞ

تتت دٝٝم. ە صتتتن ئتتتابڕٝٝ چتتتٕٞٝ ٝ ٛەصتتت ن یەعتتتیٔاٗن ُە ڕۆهیتتتذر خەەیکتتتن 
 ِٓٔالٗێ بٕٞٝ.
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 ووبیست و د

 
صتەە  یاط دٝرییٖ بەەمۆای٘ن ەآەە(اەرٕ  باصێکن دٝٝەٝدێ  درٓەزەر ُە ُە

ئەٝمی تە ُێ ٗەی درٝمەرٕ ُە چن بکاڵ٘ەٝم. صەەۆتن دردنا بە دمٗتێکن ئتاەرّ 
ٝ ڕرٝێ ێکن ٗەەٓٞٗیإ تتٞەەەی ٝەەتتاٗن ەآەە(تاەرٕ ٝ عتاٛیذرٕ ٝ دردیتاە ٝ 

ی ُێت ٗەی درٝمەرٕ ُەنەڵ یاەێزمەمتاٗن دٝٝیا  ت دمٝم ٝ با ئانادرەین زیاە 
ب٘ەٓتتتای ٓتتتاف ٝ یاصتتتا  بەٝەدی بتتتای بتتتاس تتتت دٕ تە دمبتتتێ ڕٕٝٝ بیتتت ەٝم 
ەآەە(تتاەرٕ چ ەاٝرٗێکیتتإ ئەٗجتتاّ درٝم ٝ بتتا ٝێتت٘ە ئەنەە ەتتاٝرٗەتە دزی بتتٞٝم  

م  یتتتإ بە تِیتتتَ دمەنتتتاتەی ٝدمبتتتێ ڕٕٝٝ بێتتت ەٝم دزمتە دمەنتتتای عتتتکاٗذٝ
ئەٗجتتاّ درٝم. ُە تتتاەن  تتت دۆەەٝم ٝ بەبتتێ ٛەبتتٞٝٗن بەەبەصتت ێک دزیتتیەتەی

دمەبڕی٘تن ئەّ ەتاٝرٗەدر  چتاٝی ُە ٗاخِیتذۆ" بڕی(تٞٝ  دمەتتٞ  دمختٞرزێ ئەّ 
ئەٗتتذرٓە ختتاٗەدرٕ ٝ بەٗاٝبتتاٗتەی ُێتت ٗەی درٝمەرٕ ُە ٝەەتتتاٗن ئەٝ ەێتتذمنا  ٝ 

ێ٘تٞێ٘ن دمتتا. یاعتإ صتەەۆتن دردنتا ٛتاەە صتەە ئەٝمی تە ڕٛاٝتاەمتاٗیغن 
مەٓاٗتتذرٝ تتت دٕ ئاتتتآەتەی ٓەە  بتتێ  تٞعتت ٖ ەتتاٝرٗێکن نەٝەمیە ٝ ئەنەە د

ٝمۆ هەەتتت  چتتتاٝی ُێتتتذمت ێە ئەنەە تٞعتتت ٖ ٝ دزی تتتت دٕ یتتتێکەٝم ئەٗجتتتاّ 
 بذەێٖ  یاصا ٝ ڕێضای ەای(ە  بە خای ٛەیە.
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ەچن دمەكەەێکن ئەٝەای ٗەبٞٝ  یەُەی ئەٝمعن بٞٝ تاەتاین نەصەەۆۆ ئە
ّ ٝ عتتتاخن صٞیضتتتڕرین ُە چاٝمەٝرٗیتتتذر ٗەٛێڵێتتت ەٝم  بە  ێبە تتتتاڕمتە بێ٘تتت

ە ُچکەس دمصتتکن یەە هضتتە ٛتتەٝتاەێتتک دمت  ی ٛەٓیغتتەی بتتٞٝٞٝٛەەٝمۆ ختت
ُە دەێتت می هضتتەتاٗیذر ُێتت ٗەی درٝمەرٗتتن ەێتەیاٗتتذ تە ئەەتێکتتن  .دٝٝ ٗەدمتتت د

صتتەە ئەٝم درتتتاتین تتت د تە ٓتتاكن ئەٝمیتتإ  زۆە ن ی٘تیتتإ ُە ئەصتت ایە ٝ ُە
یەتێتک ُەٝرٕ ُە  بکەٕ. ِیإێبزرٖٗ یإ ُە ەاٝرٕ ك  ٛەیە ەآەە(اەرٕ بە ەاٝرباە

بەعتێک ُە ەآەەەتاٗتتذر بە ەاٝرٗ(تاە ٝ ُە بەعتتێکن ەتت در بە بتێ ەتتاٝرٕ ب٘اصتتێٖ٘ە 
بتکەٝٗەٝم ٝ ُە ڕٝٝی  ەبە ّ بە ٛێ  عتێٞمیەۆ ٗتابێ ُە ٛەم ٝ ػەدرڵە  دٝٝ

دمٝم تە  ٛەصتتو ٝ بەزمیتتن تتتاەییەٝم بیتت ٝڕر دمبتتڕٕە ٛەەٝمٛتتا ڕٝٝٗیغتتن تتت
ردنتتا بتتذٗەٝم ٝ ئەنەە ُەنەڵ ٛەٓتتٞٝ ی صتتیاەمتاٗن د دمبتتێ ٝم ٓتتن ڕٕٝٝ بە

ٝەدی ڕٝٝٗتن بتکەٗەٝم ٝ  ٛەٓٞٝ بەعەتاٗن ئەٝ ی صیاەم تاۆ ٗتیٖ  دمبتێ بە
 بەعەتإ ُە یەت   ٛە ٝێ ٕ.

صتتتەەۆتن دردنتتتا تتتتاە ٓێ متەی دمەٛێ٘تتتا ٝ چتتتاٝێکن ُێکتتت د. ُەٝم زیتتتاە  
 دمەكەەتتن هضتتەت دٗن ٗەبتتٞٝ. تتتاە ٓێ متەی خضتت ەٝم نی كتتاٗن ٝ چتتٞٝم صتتەە

ازی تە ُە ەەٗیغتتت ن درٗیغتتت (ٕٞٝ  ُەیەصتتت ا چاٝیتتتإ ُە باصتتتێکن ەتتت . دٝٝ هتتت
 صتٞٝد بتڕٝری ئەٝرٕ هضتەتاٗن صتەەۆۆ بتاط ٝ بە تاە ٓێ متاٗیإ دمت د. بە

ّ دٝٝەٝدەێتتت  بتتتٞٝ. دردیتتتاە ٝ یاەێزمەمتتتتاٗن ٝ ُێتتت ٗەی درٝەرٕ ٝ  بە بتتتٞٝ
ەەٓاعاچییاٗیظ ئەٝ  اەمیإ بی  دمت دمٝم. ٝێذمچٞٝ صەەۆۆ خاعتن ُەٝم 

کن ن  . عت ێک ٗەٓتابٞٝ باصتن ٗەت دبتێ. بە ّ ئەٝ تە زۆەی ەێتەیغ (ێ. ن ێ
صتتتتەە  چێتتتت  ُە زٓاٗپتتتتاەرٝییەتەی ٝمەدمنتتتت  . دیضتتتتإ چەٗتتتتذ خُٞەتێتتتتک ُە

درٝری ُێکتتت دٕ یابەٗتتتذی   ن ٗتتتتایەی ن ٓتتتاف ٝ ئەەتتتتن ُێتتت ٗەی درٝمەرٕ دٝر
 ڕٝٝی ٝی درٗەٝم بڕیاە بذمٕ. ُە صٞێ٘ذمتەیإ بٖ ٝ
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دمٓتن  دمتت د  ٓاصتِاۆا چتاٝی ُە ُەٝ ٓاٝمیەدر تە صتەەۆتن دردنتا هضتەی
 درٗەبەدرٗەی ٝعتەتاٗن بتێ. ٗاخِیتذۆ" بە دمەتٞ  دمیٛەٝێ نتٞێن ُە بڕی(ٞٝە

 دمەكەەن زرٗن ٝ ُە دٝٝەمٝم چاٝی ەێ(ڕی.
تەصتتتتێک دٝری صتتتتا ٗێکن زۆە خاعەٝیضتتتت ێکن ختتتتای ب(ی٘ێتتتت ەٝم   ٛەە

ُە ڕۆهن دمئاڵێ٘ێ. صتەەمەا ُە نتاڕرٗن ڕٝرڵەەتن دمڕٝرٗتێ  خا ٛەص ێکن صەی 
. ێتتاەن ُەنەڵ ئەٓتڕۆی یتێکەٝم ٛەڵذمصتەٗتێ٘ٝ ٝ ڕٝخضاە ٝ ٛەڵضٞتەٝەن ئە

ٝەدمٝەدم ختتٞٝ بە صتتیٔای ئێضتت ای دمنتت ێ ٝ نتتاڕرٗن ڕٝرڵەەتتن ن ٗیتتتایەی ن 
دمصتتتتو دمدر ٝ بیتتتت  ُە تەصتتتتایەی ن ڕرصتتتت ەهی٘ەی ئەٝ دمتتتتتاەەٝم.  ختتتتای ُە

 ٛەص ە ڕۆهن درن ە(ٞٝ. ٗاخِیذۆۆیظ ئەٝ
ەنن بەٗتتذیخای ُەبەەدربتتٞٝ ٝ ٛێ٘تتذێ ٓاصتتِاۆا ُەنەڵ ئەٝمعتتذر تە  ِتتٞبە

هەڵەٝ بٞٝبتتٞٝ ٝ ٓەٓکتتن نەٝەمەتت ی دمٗٞرٗتتذ ٝ دمٓٞچاٝیغتتن بتتڕێ یتتاٗ   ٝ 
ئەٝ  ٗێٞچتتاٝرٗن ن٘جتتن ەیکەٝە(تتٞٝ  بە ّ ٛەە تاەیاعتتاتەی صتتا ٕ بتتٞٝە ٛەە
ئەٝ  تاەیاعتتایەی تە عتتەٝی  ێ ٗتتن یتتاۆ یتتێکەٝم چٞٝبتتٕٞٝ بتتا تِیضتتاە ٛەە

بتڕٝرٗە دمصت ن زمٓتاٗە . »ٕٝ  ٞرٗن بٞٝچاٝرٗن یڕ ُە ئەٝیٖ  تاەیاعایەی تە
ٓ٘تتتن ٛێ٘تتتاٝمەە ئێتتت م ٝ ُەّ دردنتتتایە بتتتٞٝٓەەە ئەٗتتتذرٓن ُێتتت ٗەی  چتتتن دمتتتتا 
صتەە تٞەصتین ەآەە(تاەرٕ ب(یتْ٘. ختازنە  صاڵ ئەٝ ُە دٝری دم درٝمەییەۆ ٝ

 «!ئەّ درٗیغ ٘ە زٝٝ تاەاین یێ بێ 
کن عت ێ تاٗو ٛێغ ا ٗەیذمٝیضو ەەصِیٔن عەەّ ٝ یەعیٔاٗن بێ. ٛەٓتٞٝ

هەڵەّ دمدر. ٗەیذمٝیضتتو ختتای بتتذۆڕێ٘یێ ٝ دڵتتن  ٝمۆ یتتاەین چتتاەمٗٞٝس ُە
خای بخاەە درٝی خەّ ٝ یەەێغتاٗییەٝم. ٝمۆ صتەنێک دمچتٞٝ تە ٓتاكٞٝەمی 

 زۆەبە ەەەتتتن ژٝٝەێکتتن یتتیش تتت د بتتێ ٝ ختتاٝمٗەتەی یغتتو ِٓتتن ن ە(تتن ٝ 
 ضییەتەی خای ٗابێە بە ّ صەنن بەص ەزٓإ  هە ك ەتێ دمتتا ٝیزی ُە یاڵٔ(

 هٞژب٘ێک بغاەێ ەٝم. ُە ٛەٝڵ دمدر خای دمەباز بکا  ٝ خای



  ةسآلنث
 

133 

ٗاخِیذۆ" ُە تتاەی چەیەڵ ٝ خٞیڕییتاٗەی ختای ەێتەیغت (ٞٝ. ٛەصت ن بە 
یەٗتتجەی بە ٛێتتزی چتتاەمٗٞٝس دمتتت د تە یغتتو ِٓتتن ن ە(تتٞٝە بە ّ ٛێغتت ا 

ەبتتٞٝڵن بکتتا تە بەەی صتتن ٛەٓتتٞٝ ئەٝ چاەمڕمعتتن ٝ تێغتتاٗە هٗەیذمٝیضتتو 
بەٛێتتزم زیتتاە  یغتتو ِٓتتن ڕێتتک دمنٞعتتن ٝ دمیٞیضتتو  جەٓاصتتِاۆایە. ئەٝ یەٗتت

. ٝەی تن ختای یاەرصت ٞڵصاخین ڕٝرەڕ ٝ هٞاپیاٗاٗن بکا. ٛێغ ا ٝیوٗٗاچاە بە در
صتتەە  هتتن درٗتتابٞٝ ٝ  ُە درٗیغتت (ٞٝ   هتتن ُە ڕیتتزی یێغتتەٝمی ُێتت ٗە درٝمەرٕ

چاٝیِکەتەی بە دمصت یەٝم ئەٓ(تاە ٝ ئەٝبتاە دمتت دە بیت ی ُەٝم دمتت دمٝم تە 
اەی ُەنەڵ تاەیاعا زۆە ٗا ٞرٓێ رٗە بتٞٝم ٝ ئەّ دم دٝرزدم صتاڵەی زۆە ڕمك 

 بە عێٞمیەتن بێٛٞٝد ٝ خٞێڕییاٗە ڕربٞرەدٝٝم.
 

 بیست و سێ

 
صتتەەۆتن دردنتتا دٝری تاەتتاین یتتێ ٛێ٘تتاٗن ٝەەتتتاٗن  بەە ی صتتن ُێتت ٗەی 

 ن تە دمبتٞٝ ٝم ّ صتدریە دم درٝمەرٗن باٗگ ت د ٝ ُیضت ەی ئەٝ ی صتیاەرٗەی
عاد ٝ دڵخاط ُە  ێن خایإ ٛەصت إ ٝ ڕۆیغت ٖ  . ئەٗذرٓاٗن ُێ ٗەبذەێ٘ەٝم

بەە  بتتتا ژٝٝەی ڕرٝێ تتتت دٕ. دمەنتتتا یێتتتٞمدەر. یاصتتتەٝرٗێک بە عٔغتتتێ مٝم ُە
یەتتتاٗیظ ُە یهازٝ  ڕمیتتێچەۆ در دمەێ ادمەنتتاتەدر ڕرٝمصتت ا. ەآەە(اەرٗیتتإ بتت

 ٛاڵن دردنا چٞٝٗە دمەێ.
ٗاصتتتەیەتن ئاصتتتٞٝدمیإ ُێتتت ٗەی درٝمەرٕ ُە دمٝەی ٓێزێتتتک درٗیغتتت ٖە ٛە

ٛەڵکێغتتتا. ٛێ٘تتتذێکیإ  تەەمیتتتإ درنی صتتتاٗذ. ئی تتت  ٗاچتتتاە ٗەبتتتٕٞٝ ٝعتتتک ٝ 
ػەبتتٞٝس درٗیغتتٖ ٝ ُٞٝەیتتإ ٛەڵێتتٖ٘. ٛەەتەس بە یێتتن هەزی ختتای عتت ێکن 

 دمنٞ . بازەناٗن خاعٔەع مف باصن بەزمین ٝ بەخغی٘ن دمت د.
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 ت ٛاٝڕێیإ! ئەٝ تچە بێ ەاٝرٗە. دمبێ ڕمهْ ٝ بەزمیٔإ ٛەبێ.
 صەەۆتن ُێ ٗە ئەٝمی هەبٞٝڵ ٗەبٞٝ. نٞەن;

ڕمهتتتتْ ٝ بەزمیتتتتن بە  ێتتتتن ختتتتایە ٗتتتتابێ ُە ڕٝٝی ٛەصتتتتو ٝ صتتتتازمی 
تەصاٗەٝم بڕیاە بذمیٖ. دمبتێ زۆە بە ٝەدی ُێتن بکتاڵی٘ەٝم ٝ ٓتٞٝ ُە ٓاصتو 

 دمەتێغیٖ.
ػەٓیتتذی خاٗەٗغتتیٖ ەتتاەیلن ٝەەتتتاٗن صتتەەۆتن دردنتتای دمتتت د. بازەنتتاٗن 

 ;ٝ نٞەن ەٗیٖخاعٔەع مف دمص ن ت د بە یێک
ن ٝ خ ریتن ٗیتیەە ٓتٖ ەێ ٝیتڕ خەٝەتتّٞٝ. ئەنەە عتتت ٓتٖ تتاەّ بە  یەٗتن با

خزٓەەکتتاەرٗە ٗەتتت دریەەەٝم  ئەٝرٕ ُەٝ  ٝئەٝ تتتچە  اٗ تتاتەی ُەبەە چتتاٝی ئە
 یاەمیە ئانادرە ٗەدمبٕٞٝ ٝ ئەٝ دزییەط ڕٝٝی ٗەدمدر.

 صەەصٞٝڕٓاٗەٝم چاٝی ُێک د.بە یەتێک ُە ئەٗذرٓاٗن ُێ ٗە 
 ەاٝرٗ(اە دمزرٖٗ؟ ەە ئێٞم ئەٝ تچە بت تەٝری

صتتتەە ئەٝ  دمتتتت د ٝ ُە بازەنتتتاٗن خاعٔەعتتت مف  یەٗت یتتتن ُە ٓاصتتتِاۆا
ٗتتتاەٞرٗێ دزی بکتتتا  ٝ ییتتتاٝ بکتتتٞٝژێ. « تتتتچە  تتتٞرٗە» بتتتاٝمڕم بتتتٞٝ تە ئەٝ

ػەٓیتتذی خاٗەٗغتتیٖ بە یتتێچەٝرٗەی ئەٝ یێتتن ٝربتتٞٝ تتتچە ٛەٓتتٞٝ تتتاەێکن ُە 
رٝمەی دمیتتتاٗتٞ  تِتتتیِەتەط ٝ د یدێ. ٛێ٘تتتذێک ُە ئەٗتتتذرٓاٗن ُێتتت ٗە صتتتودم

ئەٗتٞص یِە ئەڵٔاصتەتەط بە ٓاصتِاۆا بتٞٝم  تەٝریە زیتاە  ُەٝرٗتن دیتکە  ێتن 
 هێ دمص ن یێک دبٞٝ ٝ ٛەتەس ع ێکن دمنٞ ;ەنٞٓاٗە. دمٓەە

خاط بتتٞٝم ٝ ەیِەەەٗە صتتەكتتتتت ئەٝ تتتچە ٛتتی  ەتتاٝرٗێکن ٗیتتیە. ئەٝ ییتتاٝم 
 ەٗتٞص یِەیەی یێذرٝم.ئ ی ئەٝدڵذرٗەٝم ُٝێیذرٝمە یاعإ با ئاع ک دٗەٝم 

ٝرٗ(اەمبێ بآإ ڕٕٝٝ بت دم  دیکە؟ تەصەی یإ ئەٝ دٝٝ ێ ەٝم تە ئەٝ تچە ەا
 ت ئەٝ دٝٝ خزٓەەکاەم بێ ەاٝرٖٗ  تِیِەتە بە دمصو ئەٝ تچەٝم بٞٝم.
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كەەٓتتاٗ(ەەی  بتتٕٞٝ ٝ ٛەەتەس عتت ێکن دمنتتٞ . ٓغتت ٞٓڕ ٛەڕٝر خەەیکتتن
یتێ ٝ درٝری  صت ایە صتەەتن ُێت ٗەی درٝمەرٕ ٛەۆٝ صتەە یایەبەەزی دمٝڵەەن

ُێک دٕ ئاەرّ بٖ ٝ بە عێٞمیەتن  یتذدی باصتەتە دەێت م یێ(تذمٕ.  تُٞٝەتەی 
هیضتتتتابذرە بەە ُەٝمی ٝەەتتتتتإ ب٘ەٝعتتتتی  بٖ  بەصتتتتەەٛاەن ُەعل ۆعتتتتێکن 
نیتتتڕریەٝم تە تتتتاە ٓێ ی ٛتتتاٝەێیەتن ئەٝی ُە نی كتتتاٗن دمەٛێ٘تتتاٝم. ػەٓیتتتذی 

تت د. ئەٝی ٓەەمتاٗن ٝ دزییە صەی ٝصتە خاٗەٗغیٖ باصن ُەعل ۆعێکن دیکە
تتاەێکن ُە  صەە ئەٝ باٝمڕم بٕٞٝ تە ژٗن ُەعتل ط ٛەٓتٞٝ ٛەە دٝٝتیإ ُە

 دمصو دێ.
ەتتاتٞٝ ی صتتیاەمتاٗن دردنتتا  ٝممصتتەەۆۆ دیضتتإ ٛەٓٞٝیتتاٗن بێتتذمٗگ تتت د

ٛەٓیضإ بخٞێ٘ذڕێ٘ەٝم. ٛەٓٞٝیإ بێذمٗگ بتٕٞٝ. صتەەۆۆ زۆە ُە صتەەمخا 
 خٞێ٘ذمٝم; ی صیاەمتاٗن

ەن ٗیکتتتیٖ خەڵکتتتن نٞٗتتتذی بتتتٞٝەتن  ُە ەصتتتیٔإ تتتتایتتتإ ئێتتتٞم ڕێتتتت ٛا2ٝ
صتتێ صتتاڵن ەەٓەٗە  بەەاٝرٗ(تتاە دمزرٗتتٖ؟ ئەٝ ٝ ٗتتاٝچەی ت ریتتن ۆێ٘تتا  تە صتتن 

ٛاٝدمصتتتت ن  بەٝم ەآەە(تتتتاەم تە ڕۆژی هەۆتتتتذمٛەٓن ژرٗتتتتٞییەی صتتتتاڵن... بە
ەآەە(اەرٗن دیکە  نەەدی ژرەی تت دۆەە ٗێتٞ ٓەعت ٝٝبن بازەنتاٗەٝم ٝ دٝری 

ٝٛەزرە ٝ یێ٘جضەد ڕۆبت  ٝ ئەٗتٞصتیِەیەتن ئەڵٔاصتن تٞع ٘ن ٗاب رٝ بڕی دٝ
 ُێ دزیٞم. ئێٞم ئەٝ ەآەەاٗە بەڕمٝر دمزرٖٗ یإ ٗا؟

ەتتآەەێکن   تت ئتتاكێٔن باچکاۆتتا  خزٓەەکتتاەی ٛٞەێتتَ  چتتَ ٝ صتتێ صتتا ٕ 3
دەرٝمەە یاڵ تە ُە ی صیاەمتەی صەەمەادر ئآاژمی یێکت ر. ئێتٞم ئەٝ بە ەاٝربتاە 

 دمزرٖٗ یإ ٗا؟
مەە یتاڵ تتٓاصِاۆا  بیضتو ٝ هەٝ  صتا ٕ ەتآەەن ت دمٝمیەتاە یٖ ت  4 ن دەٝر

ٝرٗیاە دمزرٖٗ یإ ٗا؟ تە ُە ی صیاەی صەەمەا در ئآاژمی یێک ر. ئێٞم ئەٝ بە  ەا
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در ٗیتتتتیە ٝ ەُەٝ ەتتتتاٝرٗ تتتتت ئەنەە یێ تتتتإ ٝریە ئتتتتٞكٔن بٞچکاۆتتتتا دمصتتتت ن 5
زرەتتتن ی صتتیاەی یەتەّ ئەٝ ٗتتان ێ ەٝم  ئەٝ ەتتاٝرٗەی دمدمٗە یتتاڵ تە بە تِیتتَ 

  اٗ اتەی صِٔکاۆن ت دبێ ەٝم ٝ دٝٝٛەزرە ٝ یێ٘جضەد ڕۆبڵن دزی(ێ یإ ٗا؟
صەەۆتن ُێ ٗە دٝری خٞێ٘ذٗەٝمی ئەّ بابەەاٗە  ی صیاەی یەتەٓتن دیضتإ 

ٓتن ئەٝ  ٛاٝتتاەرٗن تت د بیت ٝڕری خایتإ دمەبتڕٕ. ٝم خٞێ٘ذمٝم ٝ درٝری ُە
تتاەەن ٗیکتیٖ  تە بتٕٞٝ ٝمڕماصتەە ئەٝ بت ی صیاەم ئەەێ٘ن بٞٝ. ٛەٓٞٝیتإ ُە

 دمصتت ن ُەٝ دزیتتیەدر ٛەبتتٞٝم. ٛەٓٞٝیتتإ ەآەەەتەیتتإ بەڕمٝر زرٗتتن.  تتتە ُە
بتێ ەتاٝرٕ  ییغەصازێکن بە صتا چٞٝبٞٝ  ئەٝ تتاەەن ٗیکی٘تن بە تەصێکیإ تە

ُە ی صتتیاەمتە  یێتتن ٝربتتٞٝ ییغەصتتازی ییتت  دمزرٗتتن. صتتەەۆتن ُێتت ٗە چتتٞٗکە
ٕٝٝ تتت دٗەٝم تە ٛتتی  ەێ٘ەنەیغتت ٞٝم   تتاەێکن دیتتکەی خٞێ٘تتذمٝم ٝ بتتای ڕ

تەس نٞٓتاٗن ُەٝم ٗیتیە تە صتتێٕٔٞ تتاەەن ٗیکتتیٖ بتێ ەتتاٝرٕ بتێ. ییغەصتتازی 
ختای ٛەبتٞٝ ٝ  بابەەەتە هتاڵن بٞٝبتٞٝ  كەُضتەكەیەتن بتا باعن ُە بە یی  تە

ٛاٝتاەمتاٗیغتتن ئآاژنتتاەی « ٓەنتتیٖ ئتتێٔە یتتاۆ ٝ بتتێ ەتتاٝرٗیٖ؟» ;دمیتتتٞ 
باعت  م  ێ بەخغە ٝ ٝرچۆە دمت د ٝ دمیٞیضو یێیإ بضۀُێ٘ێ تە ُێ(ٞەدٕ ز

ەاٝرٗ(تتتتاەرٕ ب(ەخغتتتتیٖ. ٛەەچتتتتن هضتتتتەیإ ُەنەڵ تتتتت د ٝ عتتتتێ ٝڕێٞییإ بتتتتا 
 ٛێ٘ایەٝم  نٞێن ٗەدریە ٝ ٗەچٞٝم ژێ باە.

دٝٝٛەٓتتتیٖ ی صتتتیاە صتتتەباەم  بە بٞچکاۆتتتا بتتتٞٝ. باصتتتێکن دٝٝەٝدەێتتت  
صتەە  ەی ئەٗذرٓاٗن ُێ ٗە ئەٝیإ بەبێ ەتاٝرٕ دمزرٗتن ٝ ُەبدمص ن یێک د. زۆە

 دمصتتتت ن ُەئەٝ  ٝمڕم بتتتتٕٞٝ ٛتتتتی  ٛاتاەێتتتتک ُەبەەدمصتتتت ذر ٗیتتتتیە تەئەٝ بتتتتا
بتتێ  چەٗتتذیٖ ٛتتا بتتٞٝٗێ  یاەێزمەمتەعتتن بەٛەدمەٓاٗتتذرٝ ت دٗتتن صتتِٔکاۆذر 

ٛەٝڵن دمدر ٓاصتِاۆا  ەاٝرٗین ئەٝی صۀُاٗذ بٞٝ. باەزناٗن خاعٔەع مف تە
بختاەە ئەصت ای ئتاكێٔن  عێٞمیەۆ دمیٞیضو ەتاٝرٗەتە ٛەٓٞٝ بە ك ێَ بک ێ 

ذمٝیضتتو یەٗ تە  یٖ. صتتەەۆتن ُێتت ٗەکتتنتت رٝمتەی ئەٝ تتتاەەن ٗی ا ٝبٞچکاۆتت
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چەٗتتتتذ ٛاتتتتتاەی بەٛێتتتتز  بە  صتتتتەە بتتتتابەەەتەدر زرڵ بتتتتێ ٛەصتتتتو ٝ صتتتتاز بە
تاەاییتتذر ٛەٓٞٝیتتإ چتتٞٝٗە صتتەە  هەڵەّ در ٝ ُە بتتێ ەتتاٝرٕ ُە بٞچکاۆتتای بە

ُە  ی صتتتیاەی چتتتٞرەمّ تە بٞچکاۆتتتای ەەٗیتتتابە هضتتتەی ئەٝە بە ّ صتتتەباەم  
صتتەە  إ دریەٝم ٝ ُەیتتەاٝرٗ(تتاە دمزرٗتتن  ٛەٓتتٞٝ ٝم ٓتتن ئەەێ٘ی دزیتتیەتەدر بە

 بتی ێ. ُەبەەچاٝ درٝری ییغەصازی یی  یێغ٘یاەیإ ت د تەٓ  یٖ صزری با
ٓاصتتِاۆا بتتٞٝ بتتاس ٝ دمٓەەەهێیەتتتن  صتتەباەم  بە ی صتتیاەی صتتێٛەّ تە

ەاٝرٗ(تتاە  دزی ٝ تٞعتت ٘ەتەدر بە زۆەی ُتتێکەٝەەٝم. صتتەەۆتن ُێتت ٗە ئەٝی ُە
ػەٓیذی خاٗەٗغتیٖ ٝ  تُٞٝەتەی هیضتابذرە ُەنەڵ ئەٝ ٛتاٝڕر بتٕٞٝ. دمزرٗن. 

ٛەٓتتٞٝ  یەٗتتێکەٝم بەبتتێ ەتتاٝرٕ دمزرٗتتن ٝ  بازەنتتاٗن خاعٔەعتت مف ئەٝی ُە
صتتەە هضتتەی  یەٗێتتک.  ئەٝرٗتتن دیتتکە دٝٝدڵ بتتٕٞٝ ٝ ٛەە  تتاەمی دمچتتٞٝٗە

ٛەٓتتٞٝرٕ ٓاٗتتذٝٝ بٞٝبتتٕٞٝ ٝ هەزیتتإ دمتتت د  ڕرص ییەتەعتتن ئەٝم بتتٞٝ تە
ژیتتاٗن  ٝ تتتاەدٝری  ا  تتتاەمتە یەتالیتتن بتتکەٗەٝم ٝ بتتڕۆٕ بەبەزٝٝەتت یٖ تتت

 خایاٗذر.
ٓاصتتِاۆای دمٗاصتتن ٝ بەٝەدی نتتٞێن بتتا ُێپێچی٘ەٝمتتتاٗن  ٗاخِیتتذۆ" تە

ٗەبتتٞٝ  تاەێتتک ٛەصتت ن تتت د  دردنتتا عتتَ ت دبتتٞٝ ٝ نٞٓتتاٗن ُەبتتێ ەتتاٝرٗین ئەٝ
ذریە ٝ دمصتتت ن تتتت د بە ڵیتتتزۆەیتتت٘ەی ئەٗتتتذرٓإ ُەنەڵ صتتتەەۆۆ ٛتتتاٝڕرٕ  ٛە

ی ت دٕ ُێن ٝ دمیٞیضو بیضۀُێ٘ێ تە ٓاصتِاۆا بتێ ەتاٝرٗە. تێغتەی یاەێزناە
ٝ هضەتاٗیغتن زۆە  تە بازەنتاٗن خاعٔەعت مف بەڵتتە بٞٝ تاەمتەط ُەٝمدر

دٝری صتتا  بتتێ  بتتێ ب٘ەٓتتا ٝ ٗاعتتاەمزریاٗە بتتٕٞٝ. ئآتتادم بتتٞٝرٗیظ صتتا  ُە
کتا. بە ّ بەدرخەٝم ڵەاهە  ٝ ٓاٗذٝٝە  دمبٕٞٝ. ٗاخِیذۆ" دمبٞٝ خای ُێ ٛە

 نیاٗن نی  ت دبٞٝ. ُەٝم دمە صا هضەیەۆ بکتا  ٝ بە  صێکن صەی  چ٘تن ُەە
ڕرز ٝ تەی٘تتٞبەی٘ەتەی  دمٗتتتن ُەەزۆۆ ٝ ڕمٗتتتن ٛەڵ(زەتاٝیتتذر ٛاٝتتتاەرٗن ُە

ُەنەڵ ٝیضت ن  بتێ. ٛەە ڵخایتذر زر صتەە ن بەٗیزمهتٔە  ەتٞر ەێت(تەٕ. زۆە بە
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بڕتتێ. بە ّ  ٛەڵتەڕر ٝ تەٝەە ٛەٗاصتەصٞٝەن ُێ(کا  ٗیدمٓن ب(زێٞێ ٝ بەەمۆا
ٗێٞچتتتاٝرٗەتەی ٛێ٘تتتای ٝ یتتتێظ ئەٝمی زٓتتتاٗن بتتتتەڕێ ن رصتتتیٔاۆی  نەیغتتت ە 

 ;باصێکن ٝەدی درٓەزەرٗذ ئێض ا ٓ ەهن ٗەت دبٞٝ  تە ەا ك یای. ئەٝ
بتابەەەدر بچیت٘ەٝم. ئێتٞم  صتەەمەاٝم بەٝ بتاط دمزرٗتْ ُە ت ٛاٝڕێیإ ٝری بە

ٝرٗیتیە خزٓەەکاەمتتاٗن یِن یێ(ٞٝم. یێ إ ِدمڵێٖ ژٗە یاەمتاٗن دزیٞم  چٞٗکە ت
 ٛٞەێَ  دٝری ڕۆیغ ٘ن ٓاصِاۆا بە تِیِێکن ە  زرەتن  اٗ اتەیإ ت دبێ ەٝم؟

 بازەناٗن خاعٔەع مف بزمیەتن ٛاەێ ٝ ٛەص ایە صەەیێ.
 !ت ڕرصو ٝریەە ب ین  ٛەەٝریە
خٞعتتکزرتاٗن  صتتەەدمٓێک ٝرٗەی بە بتتٞٝ تە ن رصتتیٔاۆی  ئەٝ ٓآاصتت ایە

 ٝری ئەٝ ییاٝێکن ڕمعاتن ٝ ڕٝٝٛەڵٔاڵذەرٝبڕبە تاٗو ٗاخِیذۆ" دمنٞ  ٝ 
بتتتا ئەعتتت رف ٝ خاٗەدرٗەتتتتإ درٗەدمٗتتتا. هضتتتەتاٗن ئەٝ ی بتتتٞٝە چتتتٞٗکە ڕێتتتز
 صەە تاڕمتە درٗا. عٞێ٘ێکن باعن ُە

باەٝدۆخیکتذر  ٓاصتِاۆا ُە ٝ ئەٝم بتزرٖٗ تە ئەّ خاڵەط بذمٕ ێکنت صەەٗج
 ب ٞرٗن یاەم بذزێ ٝ خای بغاەێ ەٝم. ٗەبٞٝم تە

ذ تتت د. ن رصتتیٔاۆی  تەبازەنتتاٗن ٓەعتت   مكخاط دیضتتإ هضتتەتەی ئەٝی یەصت٘ت
ٝری ئەٝ ٛتاە٘ن ئەٝ تتچە  بە ختاڵێکن ەت  تت د تە می بەاژدی ن هضەی بڕدمتا  ئآت بتڕ

ٝرٗتن ٝمصتەە  با ٛٞەێَ ٝ ت دٗەٝمی زرەتن  اٗ اتە ُەبەە چاٝی خزٓەەکاەمتتإ  ئە
.ٝ ٝرٗەتەی بخەٗە ئەص ای ئە  ەەٓاو خض ٞٝم تە یاەمتإ بذزٕ ٝ ەا

ەی٘ەٝم هضتتتەی دمتتتت د. صتتتەەۆتن ُێتتت ٗەط بە ٝنتتتٞڕ صتتتیٔاۆی  زۆە بەن ر
ەاٝرٗ(اە دمزرٗتن.  صەە هضەی خای صٞٝە بٞٝ ٝ ٓاصِاۆای بە ٛەیە اٗەٝم ُە

بتتٞٝ ئآتتادم بتتٞٝرٕ بەٝ  بەڵتەتتتاٗن ٓآاصتت ای ختتاٝمٕ ٛەصتتو ٛێ٘تتذم بەٛێتتز
ٓاصتتتِاۆا ٛیچتتتن ٗەدزیتتتٞم ٝ ئەٗتٞصتتت یِە ئەڵٔاصتتتەتەط  ئاتتتتآە نەیغتتت ٖ تە

ی بەدیتتتتاەی یێتتتتن درٝم. بە ّ ٓەصتتتتەُەی تٞعتتتت ٘ەتە  تتتتتاەی صتتتتِٔکا" ختتتتا
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صتەە ئەٝ بتاٝمڕم بتٞٝ تە  ُە یاەێزمەم یڕ نٞەٝەی٘ەتەی دژٝرەە  ت دبٞٝ. ئەٝ
ٗێتٞ ٓەعت ٝٝبن  دمەٓاٗن خەٝ زرٗیتٞم ٝ تت دٝٝیەەە ٛ می بەمٓاصِاۆا ئەٝ ژ

یتێچەٝرٗەی ئەٝ دمیتتٞ  ەەٗتاٗە  ٓاصتِاۆا  صِٔکاۆەٝمە صتەەۆتن ُێت ٗەط بە
 یێتتیە یەەدرختتن بازەنتتإ تتت دٝٝم ٝ بەٝ ٗتتن ییاٗتتاٝم تە ژمٛتت ی ُەخاعتتن در

 ٗاەٞرٗیٖ بەبێ ەاٝرٗن بزرٗیٖ.
دمٛێ٘ایەٝم  دمیتٞ  ٓاصِاۆا یێن ٝربٞٝم  یبازەناٗن خاعٔەع مف بەڵتە

ٗێتتتٞ یەەدرختتتن صتتتِٔکاۆەٝم ٝ بەٝ  عتتت ێکن خەٝٛێتتت٘ەە ٝمۆ ە یتتتاۆ دمتتتتاەە
 خاٗەٗیغیٖ یێَٔ ٗەدمبٞٝ.ػەٓیذی  ەاٝرٗ(اەی بزرٗیٖ. بە ّ تاەمط ٗات ێ بە

ە یاتیظ دمت ێ تەصێک بکتٞٝژی. ٓتاٝمیەۆ ُەٓەٝبەە ژٗێکتن خزٓتن  ت بە
عتتتیکەتەی دەرٝصتتتێیإ ٗەنەیغتتت (ایەەە یزئتتتێٔە ە یتتتاتن خٞرەدبتتتٞٝ ٝ ئەنەە 

 دمصو دمدر. ك یای  نیاٗن ُە
ٗەەٓتتتن ٝ ٝیوتتتاڕمٝم دمدٝر تە ٛتتتی  تەس  ػەٓیتتتذی خاٗەٗغتتتیٖ ٛێ٘تتتذم بە

هضتتەتاٗن. صتتەەمڕری ئەٝمط  تتُٞٝەتەی هیضتتابذرە ٗەیتتذمٝێ ر بپەڕێتت ە ٗێتتٞ 
 هضەتەی یێ بڕی;

ڕردمی زۆەیتتظ بختتٞر  تتت ئەنەە تەصتتێک كێتت ی بەتاەٛێ٘تتاٗن ە یتتاۆ بتتێ  بە
 ٗآ ێ. خزٓێکن ئێٔە...

 خاٗەٗغتتیٖ ٗەیٛێغتتو هضتتەتەی ەەٝرٝ بکتتا . دیضتتإ دەێتت می بە یػەٓیتتذ
تن ە یتتا باصتتن ئەٝ ژٗەی خزٓیتتإ تە هضتتەتاٗن ختتای دریەٝم ٝ چتتٞٝم صتتەە

 ٗاتاٝ ٛەڵیذریە; ئەٗذرٓاٗن ُێ ٗە ُە خٞرەدبٞٝ. یەتێک ُە
ت ٛاٝڕێیإە ٝردیاەم ئاناەإ ُێ ٗییە چەٗذ صەػا  ەێپەڕیتٞم ٝ ئتێٔەط ٛەە 

 ٝ بێٛٞٝدم ُە صەەی دمڕۆیٖ. خاڕرییٖ نخەەیکن ڕص ٘
 صەەۆتن ُێ ٗە دٝرییٖ هضەی خای ت د;
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یٖ ٓاصتتتِاۆا صتتتەەی ٗەڕۆیتتتٖ. ٛەٓٞٝٓتتتإ دمزرٗتتت ُە تتتت ٛاٝڕێیتتتإ! ئی تتت  بتتتا
تەدر. ەُە ییتتتتاٝ تتتتتٞژیی ەٗ  مەاٝرٗ(تتتتاەم! بە ّ ٗە ُە دزیتتتتیەتەدر بەعتتتتذرە بتتتتٞٝ

تتتاەمدر صتتەەتەەٞٝ  ٓآاصتت ای ختتاٝمٕ ٛەصتتو زۆە عتتاد بتتٞٝ ُەٝمی تە ُەٝ
ئەٝ » صتتەە ئەٝمی ب٘ٞٝصتتٖ; ەنتتاٗن خاعٔەعتتەڕمف یێتتذرن  بتتٞٝ ُەزبتٞٝم. با

ەٗیتا ییغەصتازی ە« بێ ەاٝرٗە ٝ دمبێ تەٓ ت یٖ صتزری بتا ُەبەە چتاٝ بتیت ێ!
صتەە  ٓاصتِاۆا بتێ ەتاٝرٗە ٝ دمبتێ صتزری ُە» یی  بٞٝ دیتٞ  دمبێ ب٘ٞٝصتٖ;

ئەنەە ب٘ٞٝصت ێ  ;بکتا  نتٞەن صەەۆتن ُێ ٗە با ئەٝمی بێتذمٗتن« ٛەڵتی ێ.
ٞٝ ەآەەەتتتتتإ ٓتتتتتٞعتتتت ٘ذر ٗەبتتتتٞٝم  ئی تتتت  ُە ٛە ئەّ ژٗە دمصتتتت ن ُە دزی ٝ

 دمعاەێ ەٝم.
اٗتتتذمزرٗن صتتتەەۆۆ چ كێتتت  ٝ ن ُێتتت ٗە ٛێ٘تتتذم ٓاٗتتتذٝٝ بتتتٕٞٝ ٗەیاٗئەٗتتتذرٓ

یەتەدر یتتُە دز ەاٝرٗ(تتاەم  بە ّ ٗە»ەەڵەتەیەتتتن ُە ژێتت  صتتەە دریە ٝ ڕصتت ەی 
 ؟ُە ڕٝرٗتەی دردناٝم چ ٓاٗایەتن ٛەیە« ُە ییاٝتٞژییەتەدر بەعذرە بٞٝم ٝ ٗە

دردنایەتتتتذر  یتتتاەێزمەێکن تتتتاەرٓە بتتتا صتتتەڵٔاٗذٗن بتتتێ  ُە» دمڵتتتێ; 16ڕربِتتتێ
بیضتو  ٝ بابەەن یاصاین تات دمٝم ٝ بەڵتەەاٝرٗین ب یت ەەتەی خای  زۆەی 

تتاەن دمٗتذرٗتذر  زٓاٗن  ەی٘ن خٞێ٘ذمٝم. ُە چٞرە  یەڕمی بابەەن یاصاین بە ٝ
ٝ  هازییەتتتتإ یێغتتت٘یاەی تتتت د ەەڕ بتتتٕٞٝە یەتێتتتک ُە هازییەتتتتإ زۆە ٓاٗتتتذٝٝ
ەڕ ٛتتا  ەآەە(تتاە ك ێتتَ بتتکەٕ ٝ ئەنەە ٝعتتک ٛتتا  ەٝعتتک ٛەڵتتخەٕ ئەنەە 

 !صزری بذمٕ
 یەتەٝم  ەی درٝمەرٗیظ دمص ن تەٓێکتن ُەٝ چیت ۆتە ٗەبتٞٝ. ُەتاەی ُێ ٗ

 ییاٝتٞژیتتتذرە ُە دزیتتتذر دمصتتت ن ٛەبتتتٞٝم ٗە ُە ُە ٗٞٝصتتتی(ٞٝیإ ٓاصتتتِاۆا ٗە

                                                           

ٗٞٝصتەەی كەڕمٗضتنە ەاُضت ای ئەٝی ٝمۆ یٞٝعتکیٖ ٝ « 25:5ت F.Rabelais«2664 ت27
ٝرٗ ێظ ٝ ٗٞٝصتتەەرٗن ەتت  ُە هەڵەّ دمدر ٝ ُە صتتەە ئەٝ بتتاٝمڕم بتتٞٝ تە دمبتتێ ن ٗتتتن بە صتتێ 

 ٗٞٝص رٝمتاٗیإ بذەێ.
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ەتتاٝرٗن دمەٓاٗتتذرٝ ت دٗتتن صتتِٔکا" ٓەهکتتّٞٝ   یەتتتن دیکەعتتەٝم ئەٝیتتإ بە
عت ێکن بتاس ت دبتٞٝ   دردنا ئەنەەچن ُە ٝەەتاٗیذر ٛەٓتٞٝ ت دبٞٝ. صەەۆتن

 بە»ٝم ٓتتتن  ئەٗتتتذرٓاٗن ُێتتت ٗەی درٝمەرٕ بڵتتتێ ُە بیتتت ی چٞٝبتتتٞٝ بە ّ ُەبە 
بڵتتێٖ ٗتتا. ُێتت ٗەی  ٕایتت بەڕرعتتکاٝی یتتإ بڵتتێٖ ئتتا« زرٗی٘تتن ەآەە(تتاەدر ەاەاٝرٗ(تت

بە ّ هەصتتت ن تٞعتتت ٘ن  مئەەێ ەاٝرٗ(تتتاە»ٝم ٓتتتذر ٗٞٝصتتتی(ٞٝیإ  درٝمەرٕ ُە
ت دبتٞٝ.  ٝرٗن نێ ٞٝ  ُٞٝەتەی هیضابذرە ٛەٓ ػەٓیذصٞێ هضەین  «ٗەبٞٝمە

 ختتتای ٝ دمەیتتتای خەیاڵتتتذر ٗتتتٞهْ بٞٝبتتتٞٝ تە ئانتتتای ُە ٗاخِیتتتذۆ" ٝمٛتتتا ُە
دمٝەٝبەەی ٗەٓتتابٞٝ. ن رصتتیٔاۆی  ُەٝ تتتاەەدر تە صتتەەۆتن ُێتت ٗە ئەٝ بتتابەەە 

ٛەٓٞٝرٗن ٝرژۆ دمتت د  چەٗتذ خُٞەتێتک چٞٝبتٞٝم  كێاڵٝییەی دمٗٞٝصن ٝ بە
 بەە دمصت ذر ٕ ُەبتٕٞٝ ٛەە چییەتیتا ٓاٗتذٝٝ دمەێ. ئەٗذرٓاٗن ُێت ٗەط ٛێ٘تذم
 بایە بێ ئێخ یاە ٝرژۆیإ دمت د.

 صەەۆتن ُێ ٗە زمٗتتن ُێتذر. ٛەٓتٞٝرٕ ٛەصت إ ٝ چتٞٝٗە دمەێ. یاصتەٝرٕ
عٔغتتێ متەی خضتت ەٝم تتتا ٕ. ئەٗتتذرٓاٗن دردنتتا نەڕرٗەٝم عتتٞێ٘ەتەی خایتتإ. 

 بەەدمٓن دردنا. ەآەە(اەرٗیإ ٛەٓیضإ ٛێ٘ایەٝم با
رٗەتەی ُێ ٗەی درٝمەرٗن دریە دمصتو دمٗتذ صەەۆتن ُێ ٗە ئاتآن ڕرٝێ  ٝ

 ٝ صتتتتەەۆتن دردنتتتتا بیتتتت ٝڕری ُێتتتت ٗەی خٞێ٘تتتتذمٝم ٝ بە صتتتتەەۆتن دردنتتتتا
دی ٘تن  درە ئەٝرٗتیظ بە خای ٗنرصەەصٞٝڕٓاٗەٝم تاؿەزمتەی ییغاٗن ٛاٝتاە

 تاؿەزمتە صەەصاّ بٕٞٝ.
 ت دی ٞٝەاٗە چ نەٝ ییەتیإ ٗٞرٗذٝٝم؟
 ئەٝ دٝٝ هازییە ُەنەڵن ٛاٝڕر بٕٞٝ.

 یێتن یاصتا بە ُەنەڵ ئەٝمدر ٝمۆ بێ ەاٝرٗیإ ُەهەڵەّ درٝم  بە ّ بەت بەڵن. 
 بەٗذیخاٗە ٝ تاەی دژٝرە ٓەهکّٞٝ دمبێ.
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ٛغ ضتەد  یبٞٝ تە دمبێ یەٗا با ٓتادم صەە ئەٝ باٝمڕم صەەۆتن دردنا ُە
ٛەەتاەێتتتک بیتتت ٝڕری ُێتتت ٗەی درٝمەرٕ   ٓتتتادمیەدر ٛتتتاە(ٞٝ ٛەژدم بەەٕ. ُەٝ ٝ

ا دمەتتٞرٗێ چاتضتتازین بکتتا یتتإ دمصتت ن ەێٞمەبتتذر. ب٘ەٓتتای یاصتتاین ٗەبتتێ  دردنتت
صتتەە تاؿەزێتتک  تە ژرٗتتن نەدمی  تتاڕزی ت دبتتٞٝ  ُە یەتێتتک ُەٝ دٝٝ هتتازییە

چەٗذ ژٝٓاەمی ٗٞٝصن ٝ یتێکەٝم زێتذمی تت د  ئەنەە ئاتتآن ئەٝ زێتذمت دٗە 
 929ٓتتتادمی ریە  تەڵتتتک ُەٝصتتتەە ژٝٓتتتاەم صتتتێذر عتتتیاٝی دربەعتتتک دٕ بتتتٞ بە

ر تە ژٝٓاەمی بەدمصو ٛاەٞٝ بەصەە صێذر عتیاٝی ٝمەدمنی ر. ُەنەڵ ئەٝمعذ
دربەعتتک دٕ ٗەبتتٞٝ  چتتٞٗکە ٓ ۆۆێکتتن دڵتت٘ەەّ بتتٞٝ ڕمزریەەتتن دمەبتتڕی. بە ّ 

چتتتاٝدر بتتتٞٝ ٝ بەەدمٝرّ  هتتتازییەتن ەتتت  تە چتتتاٝیِکەی چٞرەچێتتتٞم زێڕی٘تتتن ُە
 عەڕمدمٗذٝٝتە بٕٞٝ  ڕرزی ٗەبٞٝ. ٝ ُەنەڵ ژٗەتەی خەەیکن تێغە

دمڵتێٖ  ٛێت ط دمتت ێ ە صتەە ُێت ٗەی درٝمەرٕ ٝڕۆژٗآەتاٗذر  ت ُەیەص ا ُە
زی ٝ ابەبتتتێ ٛتتتی  ٛتتتایەۆ ەاٝرٗ(تتتاەرٕ ك ێتتتَ دمتەٕ. ئێضتتت ا ئەنەە ئتتتێٔە هتتت

ُێت ٗەی درٝمەرٕ  ەآەە(اەێک ك ێتَ بکەیتٖ تەێ بٔاٗٛەٝ دمٓڕرص ن دردنایٖ ٝ
چاٝٓاٗتتذر دمتەٕ ٝ  ٓەهکتتٞٝٓن تتت دٝٝم  ٗتتازرٖٗ ڕۆژٗآەتتتإ چتتإ هآتتک بە

ٓتادمی  ٛی  عێٞمیەۆ ڕرزی ٗیْ تەڵک ُە مخ٘ە. ٖٓ بەدمٓاٗذمٗە بەە یِالەی ڕ
 ٝمەبتی ێ. 929

 صەەۆتن دردنا چاٝی ُە تاە ٓێ متەی ت د.
تتتت تەٝریە ٛتتتی  چاەمیەتٔتتتإ ٗیتتتیە  تتتتە ُەٝمی یێِٔتتتن بیتتت ٝڕری ُێتتت ٗەی 

 درٝمەرٕ بیٖ.
ُە یەصتت ا   ێتتن خایتتإ ٛەصتت إ. صتتەەۆتن ُێتت ٗەی درٝمەرٕ تە ُە ٛەٓتتٞٝ

ە ئآاژمی صەەۆتن دردنتا بیت ٝڕری ُێت ٗەی درٝمەرٕ ئەٝیای دمت د  ب ٝ ئەٓپا
 یەٗەتەی بە دمٗتتتن بەەز خٞێ٘تتذمٝم. هازییەتتتإ   ٝ ٝم ٓتتن ی صتتیاەم چتتٞرە
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ٗٞٝصتتیاەی دردنتتا  یاەێزمەمتتتإ ٝ ەەٗتتاٗە  دردیتتاەیظ صەەصتتاّ بٞٝبتتٕٞٝ ٝ 
 ئەٝمی دمیاٗ(یضو باٝمڕیإ یێ ٗەدمت د.

ۆ درٝری ُە دردیتاە تت د تاەێک ٛەٓٞٝرٕ ُە ێن خایإ درٗیغت ٘ەٝم  صتەەۆ
 بە یێن بی ٝڕری ُێ ٗەی درٝمەرٕ صزری ٛەەتاّ ُە ەآەە(اەرٕ ڕرنەییێ٘ێ.

صتەە ُێت ٗەی درٝمەرٕ درٗتاٝم  دردیاە تە یێن ٝربٞٝ ٝەەتاٗن ئەٝ عٞێ٘ن ُە
ٝ ەآەە(اەرٗیتتإ ٓەهکتتّٞٝ تتت دٝٝم  ُتتٞٝە(ەەزرٗە ٛەصتت ایە صتتەە یتتێ ٝ  ٗتتن 

 ت د; رٝرزۆەی صزری با ٛەەتاّ ُە ەآەباەرٕ د
ٝ بەٗتتتتذی چتتتتٞرەمّ ُە  2562ەن ٗیکتتتتیٖ ٓتتتتادمی ەتتتتت بتتتتا صتتتتیٔإ تتتتتا

  بتتا تتتاە یٖ ٓاصتتِاۆاط :276  بتتا ئتتٞكٔن بٞچکاۆتتا ٓتتادمی 2564ٓتتادمی
 درٝر دمتەّ. 2565ٓادمی 

 ت تاەاین دردناییەتە ڕرنەی٘ذەر.
صتتەەۆتن دردنتتا ٝ هازییەتتتإ بتتا ڕرٝێتت  ٝ دمەت دٗتتن هتتٞتٔن تاەتتاین ُە 

ٗتتتذرٓاٗن ُێتتت ٗە ەتتتازم ٝمختتتا ٛتتتاە(ٞٝٗەٝم ٝ بایتتتإ ٛتتتاڵەتە چتتتٞٝٗە دمەێ. ئە
دمەتەٝە(ٞٝ چ هٞڕێکیإ با ٓاصتِاۆای چتاەمڕمط ن ەتاەەٝم. ن رصتیٔاۆی  ُە 

 تاٗو ٗاخِیذۆ" ڕرخٞڕی;
ت دۆص ن بەڕێز! دمزرٗن ئەٝ بەص ەزٓاٗەٓإ چإ ن ك اە ت دە بەٝ بڕیتاەم 

 ت د.ٗابەەی صاٗەیەی خآإ ئەٝ تچە چاەمڕمعەٓإ ئاٝهای بەٗذیخاٗە 
ٗاخِیتتذۆ" ٝمٛتتا عتتڵەژربٞٝ ُەٝرٗەبتتٞٝ ٛەٗاصتتەی ڕرٝمصتت ێە ئەٝ هضتتاٗەی 

 ٓآاص ای خاٝمٕ ٛەص یظ ئەٝمٗذمی دیکە ژرٗن بە دڵن نەیاٗذ.
 ت بە ڕرص ی ە؟

تتتت ئەی یێتتتو ٝریە نتتتاڵ ە دمتەّ. ئتتتێٔە بەٝ دمٗتتتتذرٗەی خآتتتإ دمزرٗتتتن چ 
ە ەاٝرٗ(تاەم  هٞڕێکٔإ با ئەٝ چاەمڕمعە ن ەەٝم؟ ئتێٔە دمٗتٔتإ در تە ئەٝ ژٗ

بە ّ هەصتتت ن تٞعتتت ٘ن صتتتِٔکاۆن بازەنتتتاٗن ٗەبتتتٞٝم. ٗٞٝصتتتیاەی دردنتتتاط 
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دمیتتتٞ  دردیتتتاە یتتتازدم صتتتاڵ زی٘تتتذرٗن بە تتتتاەی دژٝرەمٝم بتتتا ٓاصتتتِاۆا درٝر 
 ت دٝٝم.

ٗاخِیتتذۆ" ٛێغتت ا بتتاٝمڕی ٗەدمتتت دە درٝری ُە صتتەەۆتن ُێتت ٗە تتت د بتتای 
ادم ٗەبتٞٝ ئەٝ ەتاٝرٗە ڕٕٝٝ بکاەەٝم باچن ئەٝ تاەمی تت دٝٝم. بە ّ ئەٝ ئآت

بت ێ ە ئەص ای ختای ٝ دمیتتٞ  ئەٝ بڕیتاەم بڕیتاەی نغت ییە ٝ ٛەٓتٞٝرٕ ُە 
 صەەی تاۆ بٕٞٝ  ەێکڕرط ٝرژۆیإ ت دٝٝم.

 ن رصیٔاۆی  یێَٔ ٗەدمبٞٝ.
ەآەە(تتاە هەصتت ن  ؟ تاەێتتک دمڵێتتیٖیتتت بتت رتەّ  ئەٝم چ هضتتەیەتە ەتتا دمیتتکە

م  دمبتێ ئەٝ ەآەەەعتن ُە یاٝتٞژین ٗەبٞٝم ٝ ُەٝ تٞعت ٘ەدر دمصت ن ٗەبتٞٝی
 صەە  بەیٖ ٝ ٗەٛێڵیٖ ەێٞمنِێە چٞٗکە ئەٝ ٓەصەُەیە ٝمۆ ڕۆژ ڕٝٝٗە.

تتت ٓتتٖ ئەٝ بتتابەەەّ بە دمٗتتتن بەەز خٞێ٘تتذمٝمە ٛیچکتتاّ ُە ئێتتٞم دژریەەی تتإ 
 ٗەت د ٝ ٗاڕمزریەەی إ دمەٗەبڕی.

ن رصیٔاۆی  ٝمبی ی ٛاەەٝم تە چەٗتذ خاُەتێتک ُە ژٝٝەمتە چتاەە دمەێ 
اەەدر تە ئەٝ ُە ژٝٝەێ ٗەبتتتتتٞٝم ئەٝ بڕیاەمیتتتتتإ دمەتتتتتت دٝٝم. ُە ٝ ُەٝ تتتتتت

ٗاخِیذۆۆیظ ەٞٝڕم بتٞٝ تە بتاچن ٗتاڕمزریەەین دمەبڕیتٞم. تاٗتو ٗاخِیتذۆ" 
 تاس ٝ نێ  بٞٝبٞٝ.

 ت ٖٓ ٝر ُە نآن بی  ٝ خەیاڵذر ٗٞهْ بّٞٝ ئاناّ ُە ٛەٓٞٝ ع ێک بڕربٞٝ.
اٗەط ُە نێتت رٝی تتت ەتتا ٗتتٞهْ بتتٞٝی ُە نتتآن خەیاڵتتذر ٝ ئەٝ ژٗە بەصتت ەزٓ

 چاەمڕمعیذر.
تت ٗتابێ ٛەەٝر دمصتتو ُە صتەە دمصتتو درٗێتیٖە دمبتتێ ئەٝ خەەتایەی خآتتإ 

 هەەمبٞٝ بکەی٘ەٝم.
 ت ٛی  تەڵکێکن ٗییە  ەازم تاە ُە تاە ە رزرٝم.
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ێ٘ن ەآەە(تتاەرٕ  ٗاخِیتتذۆ" چتتاٝی ُە ەآەە(اەمتتتإ تتت د. ٛەەصتتێکیإ ُە عتٞت
ٕٝ صتەە ُێٞت  . ٓاصتِاۆا زمەدمیەتتن ُەدرٗیغ (ٕٞٝ ٝ چاٝمڕٝرٗن بڕیاەی دردنا بٞت

ُەۆ ُەٓەٝبەە ُە  ٝ. تاٗتتو ٗاخِیتتذۆ" خەٓ(تتاە ٝ بتتێ ەتتاهە . ٛەەتتا چەٗتتذ ختٞت بتٞت
تەٝ  »خەیتتاڵن خایتتذر دمیتتٞت ;  ئەنەە ٓاصتتِاۆا ئتتازرد بتتێ دمبتتێ چتتاٗن ٛەڵضتٞت

و با صەەدرٗن ٝ باصن ڕربت دٝٝی بتا بکتا  یتإ بتڕٝر  ێدمبێ بچ« ُەنەڵ بکەّ؟
تە بیتت  ٝ ٓێغتتکن ئتتاڵازربٞٝ ٝ ٝێتتذمچٞٝ ئەٝ ژٗە  ُە بیتت ی ختتای ب(تتاەەٝم؟ ئێضتت ا

ٝ دمصت ن یێتن   ەٝم   چاٝی یێن ٗتاتەٝێیئدمیزرٗن ٝ  ُێوەٝٓاٝم ب٘ێ ٕ با صی(ی یا
 ٝم.تێغاڕرٗەنا  ٝمٛا یەعاتابٞٝ دمەتٞ  بە تٞەک بە صەەیاٗذر 

 

 بیست و چوار

دٕ  یەتەی ن رصتتیٔاۆی  ٝمڕرصتتو نەڕر. هازییەتتتإ دٝری ڕرٝێ تتتییێغتت(ی٘
 عێٞمیە خٞێ٘ذمٝم; تە ٝ صەەۆۆ هٞتٔن دردنای بەّەەٝم با ٗێٞ ٛاڵڕرٗەن

َ  یتتۆژی بیضتتو ٝ ٛەعتت ەٓن ئاۆ ڕبەٗتتاٝی هەزەمەتتن ٓەزٕ ئیٔپڕرەتتاە. »
درٝمەرٕ  ُێت ٗەی دردنای ەاٝرٗەتاٗن یاەێزنا بە صەەٗجذرٗە بی ٝڕری ئەٗتذرٓاٗن

ٝ  882ُە بەٗتتذی چتتٞرەمٓن ٓتتادمی 882ٝ بە یێتتن بەٗتتذی صتتێٛەٓن ٓتتادمی 
ختٞرەمٝم  ەیعتێٞمی ّیاصای صزر ٝ ەاٝرٗەتإ  هٞتٔن ەآەە(اەرٕ بە ی888

صتتیٔإ تتتاەەن ٗیکتتیٖ صتتن ٝ صتتێ صتتا ٕ ٝ تتتاە یٖ ٓاصتتِاۆا » ٘تتێ;ێڕردمنەی
ٛەٓتٞٝ چەعت٘ە ٓتاكێکن ٓەدمٗتن ٝ ەاتەتەصتن بێت(ەط  ُە بیضو ٝ هەٝصتا ٕ

ٝ ٓاصتتِاۆا چتتٞرە صتتاڵ زی٘تتذرٗیإ بە تتتاەی  دمبتتٖ. تتتاەەن ٗیکتتیٖ ٛەعتتو صتتاڵ
ی یاصتتتای صتتتزردرٕ ٓەهکتتتّٞ 39م بتتتا بتتتڕرٝمەەٝم ٝ بە یێتتتن ٓتتتادمی دژٝرە ٝ
 ت رٕٝ.
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ئاكێٔن بٞچکاۆا  چَ ٝ صێ صا ٕ بە بێت(ەط تت دٕ ُە ٓتاكن ٓەدمٗتن ٝ »
ەاتەتەصتتن ٝ دمص(ەصتتەەدر نی رٗتتن ٛەٓتتٞٝ ٓتتاڵ ٝ صتتآاٗەتەی ٝ صتتێ صتتاڵ 

 ی یاصای صزردرٕ ٓەهکّٞ ت رٝم.:5زی٘ذرٕ بە یێن ٓادمی 
یێٞیض ە خەە ن دردنتا ٝ ُێپێچیت٘ەٝمتە بتذمٕ  إتٛەٓٞٝ ٓەهکّٞ ت رٝم»

 «ٝ ئەٗتٞص یِە ٝ یاەم دزەرٝمتەط دمدەێ بە خەزێ٘ەی دمٝڵە .
بتا بڕیتاەی  نتاەەن ٗیکیٖ بەبێ ئەٝمی  ٞٝڵە بکا  ٝ زٓاٗن بتتەڕێ نتٞێ

 چەٗتتانەیە چتتاتن درٗتتابٞٝ ٝ بەەدمٝرّ ەصتت دردنتتا عتتَ ت دبتتٞٝە دمصتت ن ُە
ەە چتاٝ. ٓاصتِاۆا صتٞٝە بخا دمٛاەە مەدم ٞٝ یەٝم. باچکاۆا ئاەرّ ٝ ُە صە

 ڕربٞٝ ٝ ٛاٝرەی دمت د;ەٛەڵت
عت ێکْ یتێ نٞەتٕٞٝ. ٓتٖ ٛتیچْ ٗەعتاەدمٝم ٝ  ت ٖٓ بێ ەاٝرْٗ. ٖٓ ٛەٓتٞٝ
 ڕرص ین ٛەٓٞٝ ع ێکْ نٞ .

صتتەە تٞەصتتییەتە  ٛتتاٝرە ٝ صتتکا ی ُە ٗێتتٞ ٛتتاڵەتەدر دمٗتتتن دمدریەٝم. ُە
بٞچکاۆتتتتتا ُەنەڵ  ەن ٗیکتتتتیٖ ٝەبە در ٛتتتتاە(ٞٝ ٝ ٛتتتتإ ٛتتتتإ دمن یتتتتتا. تتتتتا

ٝر دمن یتتا  یاصتتەٝرٗێک ەیاصتتەٝرٗەتإ ُە ٛتتاڵەتە چتتٞٝٗە دمەێ. ٓاصتتِاۆا ٛە
 هاڵن ن   ٝ بەەزی ت دمٝم.

ێتتک دمنٞعتتن ٝ ػە ٔتتاٗن ُتتێ ڕٗاخِیتتذۆ" یەەێغتتإ بتتٞٝ. خەٓێتتک دڵتتن 
خ یتاە یبتێ ئ« دمبێ یێغن ئەٝ ٗتاػەدرڵەەییە بتت ّ.»; ٛەڵتی ر بٞٝ. بی ی ت مٝم
بەە  ەتت  چتتاٝی بە ٓاصتتِاۆا بتتکەٝێ. ُە ٝمی  تتاەێکنٛە   بتتا در ٗەتە بتتا ئە

درٝرٕ ەدرٝمەی ٝ یاەێزمەمتتتتتتتاٗن دی بەٛەڵ یدمەنتتتتتتاتە ئەٗتتتتتتذرٓاٗن ُێتتتتتت ٗە
بەبتێ ئەٝیتظ  ن یتێ ٛتاەٞٝم.یخاط بٕٞٝ تە تاەمتەیإ تاەتاڵدمڕۆیغ ٖ ٝ د

ئەٝمی بی  ُە یِەٝیتایە ٝ ئتاب ٝٝی ختای بکتاەەٝم  ٛەڵتذمٛا  ٝ دمیٞیضتو بە 
کەتەی ك ٓێضتتکەتاٗن چتتۆا بە ُتتای ُەِاکتتن نتت  . ٓاصتتێٓاصتتِاۆا بتتتاەەٝم. ن 
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بە یەٗایتتذر ەێتتپەڕی. ٓاصتتِاۆا تە خەٓێکتتن هتتٞەس دریت ە(تتٞٝ   ذۆ"یتتٗاخِ
تەٝەە بی ی ئەٝمی صەەۆتن دردنتا ب(ی٘تێ ٝ هضتەی ُەنەڵ  تاٗوئەٝی ٗەدی. 

خزٓەەکتاەی دیتٞی  زێتٞی٘ەتەی ُە بکا . صەەۆتن دردنا باڵ ا ٝ ناچاٗە تەٓە
ٞیضتتو ُە ختتاٗەی درد بچێتت ە دمەێ تە ٗاخِیتتذۆ" یێتتن ی  ٝ دم تتالٕ ٝمەنتت 

 خای یێ ٗاصاٗذ.ٝ نەیغو 
تتت  ەٗتتابن صتتەەۆۆ! ئیتتزٕ بلەەٓتتٕٞٝ عتت ێک إ ػەەز بتتکەّ. ٓتتٖ یەتێتتک ُە 

 درٝمەی بّٞٝ.ی ئەٗذرٓاٗن ُێ ٗە
ێکن عەٝٗغتی٘یذر زیتاەمەْ ڕت تاٗو ٗاخِیذۆ"! خاع اڵْ بە دی ٘تو. ُە تتا

 إ چت ری تتاڕمتە بتٕٞٝ ٝ ُە ٛەٓتٞٝرٕ باعت   ت دٕٝٝ. ٛەە ُە بی ٓە  ەٗاب
 صەٓاەإ دمت د. بلەەٕٓٞٝ چ خزٓەەێکْ با ئێٞم ُە دمصو دێ.

ٝرٗە.ڕەەزەإ بکەّ ئەٝ ژٗەی ئەٓػت دمبێ   ۆ ٓەهکّٞٝ ت ر  بەبڕٝری ٖٓ بێ ەا
ت دٝٝم. ٓ٘تیظ دمزرٗتْ دمەت دردنا بە یێن بڕیاەی ُێ ٗەی درٝمەرٕ هٞتٔن 

ەبٞٝ  بە ّ چت(کەیٖ؟ ختا  ەٗابیغت إ ژێت  ٗون ی بڕیاەی ُێ ٗەی درٝمەرٕ ٓەٗ
ٝرژۆ ت دبٞٝ. ئەنەە ئێتٞم ئەّ ڕصت ەیەەإ یتێ زیتاد ت دبتایە تە  ٕتاؿەزمتەەا

 ەآەە(اە بە ئاٗوەصو دمص ن ُەٝ ییاٝ تٞژییەدر ٗەبٞٝم  ك ێَ دمبٞٝ.
تتت ٓتتٖ بتتا ئەٝ تتتاەم ٛەصتتو بە ەتتاٝرٕ دمتەّ ٝ ٝیتت درْٗ ئتتازرەّ دمدر. بتتا 

ُێوەٝٓتتتاٝم دمبتتتێ تاەێتتتک بکەیتتتٖ  بە بتتتڕٝری ئێتتتٞم چیٔتتتإ ڕزنتتتاەین ئەٝ ژٗە 
 ُەدمصو دێ؟

ت ەەٗیا یەۆ ڕێتا ٛەیەە دمبێ درٝری یێذرچٞٝٗەٝم بتکەی. دمبتێ یتاەێزمەێکن 
 یێٞعٞێ٘ن ئەٝ تاەم بت ێ . ٝ یذر بکەیەدڵضاز ی

صتتەەۆتن دردنتتا تتتاڵٝمتەی ٗتتایە صتتەەی بە ئەدم  ٝ ڕێتتزمٝم هتتاڵن تاٗتتو 
 ٛاە٘ە دمەێ.ٗاخِیذۆۆن ن   ٝ ُە دردنا 
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باعتتتتن بتتتتذەریە  ئەّ ژٗە ُەٝ ەتتتتآەەە  درٝمەرٕ بە یتتتتت ئەنەە بڕیتتتتاەی ُێتتتت ٗە
ٝ ٝ دردنتتاط  ٗتتن زۆە چەٗتتذ ٓتتاٗتن  ی٘تتذرٗن بتتا دمبتتڕیەٝم. دمبتتێ زڕزنتتاەی دمبتٞت

ٝڵن بتتتکەی تە ٗاعتتتاەمزرین ُێتتت ٗە ٝم ٛتتتای ئەٝمی ئتتتێٔە ئەٝ  یهەبتتٞت درٝمەرٕ بتتٞت
اەێزمەێکن تتاەرٓە بتت ی. هٞتٔە بتذمیٖ. ٛەەٝمۆ ػەەزّ تت دٕ   ەٗابتو دمبتێ یت

ٝ بتاٝمڕیێک رٝی بە  بەڵتتەی ڕٕٝٝ ئەٝیظ دمبێ بتا ڕمەکت دٗەٝمی بڕیتاەی دردنتا
  (ەتاەبٖ باع  م.صبێە با ئەٝ تاەمط ٛەەا زٝٝە  دم ٝمەدمص 

بتەیەٗێت ە خای صەەۆتن دردنا ەەٗیا صێ چاەمتە صەػا  تاەن ٛەبٞٝ تە 
ٓن ٝ ڕرٝمصت ا. ٗاٝٗیغتاٗن  ێ ٝرٕ. بە ئآاژمی دمص ن كەی ٞٝٗێک ٛاەە بە دم

 رٗەتە.ٗەٝعەهآن دیکاەیا ٗضکایای در بە كەی ٞٝ
 ت هەزەمەن ٓەزٕ! ٛەە تاەێک ئەٓ  بلەەٕٓٞٝ با خزٓە  ئآادمّ.

دمصتت ن بتتا تاٗتتو ٗاخِیتتذۆ"  دردنتتا ٝ صتتەەۆتن كەی تتٕٞٝ ٝمڕێ تەٝ 
 ڕرەەتاٗذ.

 

 بیست و پێنج

 
دمٓەٝبەٛتتاە  ئاختتاك ٖ ُەنەڵ صتتەەۆتن دردنتتا ٝ ٛەڵٔ ی٘تتن ٛەٝری كێ٘کتتن

ڕردم بەدمە ٛەصتتتت ن  ڕٝرڵەەتتتتذر ُە ٛێ٘تتتتذێک صتتتتٞت٘این بەنیتتتتاٗن بەخغتتتتن. ُە
یەتکتٞٝ ُەٝ ڕٝٝدرٝمە دمبتێ ;»خەیاڵەٝم   ٞٝ بٞٝ ٝ تەٝە(ٞٝم نآن خەّ ٝ

بتتتتا دمەبتتتتازبٕٞٝ ُەٝ تێغتتتتەیە ڕێتەچتتتتاەمیەۆ بتتتتذۆزٓەٝم. دمبتتتتێ بچتتتتْ ُە 
 "٘نێن عتتٓیکتت"ٝ  "كاٗتتاەیٖ"درد ٗاٝٗیغتتاٗن ٗٞٝصتتی٘تەی  ٗٞٝصتتی٘تەی ختتاٗەی

 «بەٗاٝباٗتەتاٗن ٝ ەٖ. ەمیاەێزم یاەێزمە ٝمەن ّە ٛەەدٝٝتیإ ُە
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 هاڵتتذەٓەتإ ٝمصتتەەتەٝ . بتتاڵ اتەی صتتەەُەٗٞێ درتەٗتتذمٝم ٝ دری بە ُە
در ٗەتە  بەەی صتتن دیتتٞی  تتالٕ. بەەُەٝمی بتتتاەە ٗٞٝصتتی٘تەی ختتاٗەی درد  ُە

م چتتٞٝٗە صتتەە درٝری ئەٝ یتتێکەٝ كاٗتتاەیٖ تەٝ . ئەٝی دمٗاصتتن. ُە چتتاٝی بە
 هازییەتاٗە. ژٝٝەێک تە دیاە بٞٝ ٗٞٝصی٘تەی تاەی یەتێک ُە

 یێظ ٛاەٞٝم؟ ت چ(ٞٝم؟ تێغەیەتو با
ٗێتٞرٕ  تن  دمٓەٝێ ٛەٓتٞٝ عت ێک ُەمصەەن صاب ەصە ەت بەە ُەٝمی بچی٘

 خآاٗذربێ ٝ ٗابێ ٗاٝی ٖٓ بێ ە ناڕی.
 ت باعە  دڵ٘یابە.

ّٞٝ ٝ... تە بەصتتەە ٓتتٖ ئەٗتتذرٓن ُێتت ٗەی درٝمەی بتت تە تتت ٓەصتتەُە ئەٝمیە
 ٛاەەتەی نێڕریەٝم صٞٝە ٛەڵتەڕر. كاٗاەیٖ بای دمەتەٝ  تە چإ عڵەژرٝم.

ٝرٗٔا یاصتاین ئەٝ  یعتێٞم بە ەکبتک ێتهٞتْ در. ەکتایە تاە ٕت ئێٔە تەصێکن بێ ەا
معتتێ ەٝم ٝ دردنتتایەتن بتتا ە  صتتەەُەٗٞێ یێتتذرچٞٝٗەٝمی بابکتت تٔە ٛەٞڵ ێ زەتتاا. هٞت

 زیادمٝم دمدمٓێ. مەییەتەعو بەعەەٓەٝم نٞەیغن; ٛەهن یاەێز بە
 ٗاكاەیٖ زمەدمیەنن ن  .

ت ص(ەی٘ێ یەەٝمٗذمتە ٝمەدمنت ّ ٝ دمیختٞێ٘ٔەٝم. ڕۆژی ی٘جغتەٓٔە ٝمەم 
 با ٗٞٝصی٘تەتەّ ٝم ٓو دمدمٓەٝم.

 ٗاخِیذۆ" دٝری هضەت دٕ ُەنەڵ ئەٝ یاەێزمەم ەازێ دڵتن هەصتایەٝم. ُە
صتتت إ. بە ّ هەزی صتتتەە عتتتەهاّ كتتتای ٕٞٝ ٝ ػاەمبتتتاٗە ُەبەە دمٓتتتن ڕردمٝم

یێیإ بڕٝر. ٛەٝرتەی زۆە خاط بٞٝ. باٗن بەٛتاە ٝ ەتن درن ە(تٞٝ.  دمت د بە
 خەٓ(تتتاە ٝ بتتێ ٛیتتتٞر بتتتٞٝ. ُەختتتای ڕرختتتٞڕی; .تاەیاعتتتا دمتتتت دمٝم بیتت ی ُە

باەنی٘ێتتتک بەعتتتەهآەتەدر ەێتتتپەڕیە « ن!بتتتذۆڕێ٘  خەٓتتتن ٗتتتاٝێ  ٗتتتابێ ختتتا»
کن ێعتتەهآ ٞرەبٞٝ. ُەریتتت   ٝ صتتڕە رٓتتٞریەتن ڕردمتێغتتا  ػتتاەم بتتاٗەچییەتە 
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 صتتتٞرەی ػاەمبتتتاٗە ڕۆیغتتتو. دٝری دم دیتتتکە دربەزی. یاعتتتٔاٝمی ڕێتتتتاتە بە
 خُٞەۆ ُەبەە دمەنای ٓاڵن تٞٝەچانیٖ دربەزی.

 
 

 بیست و شەش

ٝ ڕرزرٝمیتإ ٛەبتٞٝ. دمەنتاٝرٗن  ب٘ەٓاڵەی تٞٝەچانیٖ ٓتاڵێکن زۆە نەٝەم
ٛەٓتٞٝرٕ »ە; هەڵەٝ تڕٗاعێکن با تاٗو ٗاخِیذۆ" ت د ٝ بەػەەزی نەیاٗذ ت

تت دیەٝم ٝ   درەی بەڕٝٝ دەٝصتو ت ربتٞٝ دمەنتاتە تە ُە« .چاٝمڕٝرٗن ئەٕٝ
ەی ڕۆیغتتتو بتتتا ی هاڵتتتذەٓەتإ  یەەتتتن زمٗتتتتەتەی تێغتتتا ٝ ٛتتتاە٘ن ٓیتتتٞرٗەت

ڕرنەیاٗتتتذ. تاٗتتتو ٗاخِیتتتذۆ" یتتتاڵ اتەی درتەٗتتتذ ٝ ُە دمەنتتتاٝرٗەتەی ی صتتتن 
 ؟یٖتێ ٓیٞرٗەتإ

 ت  ەٗابن تُٞاصا" ٝ ٓیخائیَ صێ نییاۆی .
 ِتتن ڕمط ٝ دمصت ەٝرٗەی صتتپییەٝم  دمٗتتن زمٗتتتەتە  یێغتخزٓەەێک بە بە

هاڵتتتتذەٓە كەڕط  هتتتتٞەٓەەەٝم ٗاخِیتتتتذۆۆن بە ٝ ٛتتتتا  بەەمٝییتتتت ی ٝ بەڕێتتتتز
دمٝەی  یاعتتتتەتاٗذر بەەمٝ ژٝٝەی ٓیٞرٗتتتتذرەی ڕێ٘تتتتٞێ٘ن تتتتت د. ٛەٓتتتتٞٝرٕ ُە

 ُە صتتٞٝكن ۆاصتتیِاۆ٘ا  دریکتتن تتتاٗ ش ٓیضتتن  تە ٓێتتزمتە درٗیغتت (ٕٞٝ   تتتە
ژٝٝەی خەٝمتەی ٗەدمٛتتتتاەە دمەێ. ُە ی صتتتتەەٝٝی ٓێتتتتزمتە  ەٛیچکتتتتا  ُ

تٞٝەچتتتتانی٘ن ییتتتت  درٗیغتتتت (ٞٝە ُە دمصتتتت ە چەیتتتتن یزیغتتتتکن ب٘ەٓتتتتاڵە ٝ  ی 
ٓاەعاەعتاڵن ئیل یختاەی ٝ ئەٗتذرٓن  ڕرص یغن ئیکتإ ئیکتاٗاۆی  تاُضتا"  تە

ُی(تتت رڵ بتتتٞٝ. ختتتاەٞٝ تەصتتتێکن بەەریەەین باٗتتتک ٝ مئەٗجتتتٞٓەٗن بتتتا ی بەڕێتتتٞ
ەاهتاٗە بت ری  "یێ یتا"ٓیضتن   ی مٗضتشٗەتەی  صا خٞعکە چٞرە   ُەُەی"ەردێ "

ُەتتتتاٗن  یاٛاٝ ٝ یەتێتتتک ُە هٞەتتتابین یتتتاُن دٝرٗاٝمٗتتتذی ٓیضتتتن تەی مٗضتتتش 



  ةسآلنث
 

151 

صتا ٗەی ٓیخاییتَ صتێ نن یتاۆی    چەٗذ تاە یٖ ئاُکضیاۆ٘ا هەی م تچن چَ ٝ
دمٝەی ٓێزمتە درٗیغ (ٕٞٝ. تٞەصتین  ٓیضن  ُەی مٗضش ٓآن  ەێِێتیٖ تٞڕم

 بٞٝ. ٓیضن خاڵن ی مٗضش ن غەەٗی
عتتتتتتێ٘ەین ٗتتتتتتاٗن  بە تاٗییەٝم  زۆەمددرٗە دمصتتتتتت ک د بە تٞٝەچتتتتتتانیٖ تە

تاٗو ٗاخِیتذۆ" تت د  چاٝی ئآاژمی بە  ا ٝ بەص ێن خای ٛە دمخٞرەد  ُە
زۆە بتتتتٞٝ  ندرٗیغتتتتێ. ٗاخِیتتتتذۆ" ٓتتتتاٝمیەت صتتتتەە تٞەصتتتتییە ختتتتاڵییەتە ُە

بە بێتتتزرەییەٝم  ەتٞٝەچتتتانی٘ن ییتتت ی دمٗاصتتتن بە ّ ئەٝ ڕۆژم بتتتا یەتەّ  تتتا
تتت د. ئەّ ٝ ٝ بەەخەبەبەی نٞعتت ٘ن ئە ٝ ُچتتن عتتاڕ چتتاٝی صتتٞٝە ُە چتتاٝی

صەەدمٓەدر تە یاەێزنتاە بتٞٝ زۆە زرڵتْ  ُەٝ   ٞٝمیغییاٝم صآاٗذرەم دمص ڕۆ
بەە زمبتتت ی هتتتآچن ٝ  مػیەەەتتتتاٗن دمدریەڕٝ دڵتتتڕمم بتتتٞٝ ٝ بتتتێ بەزیییتتتاٗە 

 باەرٗیغن دمت دٕ.نُِٞەەەٗاٗە  
ە ُٝ بتتتتا   تتتتٞرٕ ُە دۆ بێتتتتک تە یتتتتڕ بتتتتٞٝ  بەژٕ پإ یێغتتتتخزٓەەن یصتتتت

هایٞهاچتتاخن زێٞیٖ تەٝچتتک ٝ چەەتتاڵێکن دمەٛێ٘تتا ٛتتاەە یێغتتێ ٝ بە ڕێتتزمٝم 
 تڕٗاعێکن ت د;

 خٞرەدٕ بێْ٘. بلەەٕٓٞٝ با !ت نەٝەمّ
ٝ ٗاهەزی دمٗٞرٗذ. ەەٝهە تت دٕ  ئەٝ ڕۆژم ٛەٓٞٝ ع ێک ُەبەە چاٝی هاڕ

صتەە ٓێتزی صتٞٝچن  بتٞٝ. ُە ٗتاخاط ی زۆە یتێتەدمٝەی ٓێزم ٝ نەڕرٕ ُە
ُە هتت ەژرڵەٝم بتتتت م ٛەەتتتا ٓاصتتتن ٝ   ٛەە  ژٝٝەمتە  چەٗتتذیٖ  تتتاە ختتتٞرەدٕ

صتتتەە  هاعتتتێک یەٗیتتت ی خضتتت ە خاۆیتتتاە ٝ زم ەەی  اەرٝ تتتاە ڕیتتتز ت ربتتتٞٝ 
ش ٓیضتتن ٝ تتتاە یٖ ئەُکضتتیاۆ٘ادر درٗیغتتو. ی مٗضتتٗێتتٞرٕ  دمٝەیتتیەتەی ٝ ُە

تتتتتتت د بەختتتتتتٞرەدٕ. ەتتتتتتآەزەۆیییەٝم دمصتتتتتت ن  ٓەدمی بەصتتتتتت ربٞٝ  بە ّ بە
 ناڵ ە نٞەن; تُٞاصا"  ٓاەعاڵن ئیل یخاەی بە
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إ كێ تتتتتَ تتتتتت دٝٝم ٝ بتتتتتێ ٗیتتتتتدرٝمەرٕ ەاٝرٗ(اەر یتتتتتت بیضتتتتت ٞٝٓە ُێتتتتت ٗە
ەاٝرٗەتاٗیغتتتیإ هتتتٞتْ درٝم. ئەٝمط تتتتاەی ٛەٓیغتتتەی ئەٝرٗەە زۆەی نتتتٞێ 

 !ٓەدٕ
ش ٓیضتتتن ی مٗضتتتٗاخِیتتتذۆ" ٝم ٓتتتن یِتتتالەمتەی تُٞاصتتتاۆن ٗەدریەٝم. 

 خآاٗە نٞەێ. بزمیەتن ٛاەێ ٝ زۆە
 ڕمخت٘ە ٛەڵتت ٕ بتا بتاس ٝە م ەەعت یلن ٛێ٘تاٝمزٓیتٞرٗە بەڕێزمتەٓتإ ەتا ت

 دٝرین.
ٗتتتتٞێ  یٖ  تُٞاصتتتتاف دمصتتتت ن ٛەڵ٘ەدمنتتتت  ە دمیتتتتتٞ  ڕۆژٗتتتتآەیەۆ ُە

ەٞٗتتذی ٛێ عتتن تتت دۆەە صتتەە ُێتت ٗەی درٝمەرٕ. ٓیخاییتتَ  ژٝٓتتاەمی خایتتذر بە
ی ش ٓیضتتتن باصتتتن ٝەتتتاەێکن دیتتتکەی مٗضتتتن ٓصتتتێ نن یتتتاۆیچیظ تٞڕمٓتتتا

ُێکاڵەەی بەعن ٓاكن ئەٝ ڕۆژٗآەیەی ت د. ٓیضتن بەیێتن ختذمی ٛەٓیغتەین 
 ِتتتٞبەەنن  تتتٞرٕ ٝ ن رٗ(تتتاین ُەبەەت دبتتتٞٝ ٝ ختتتای ُەنتتتٞڵ دربتتتٞٝ. زۆە 

 ُەصەەمخا ٝ بە ٓێٛ مباٗییەٝم بە ٗاخِیذۆۆن نٞ ;
 !بێ زۆەیغو ب صن ت ٓاٗذٝٝبٞٝی  ڕمٗتە

 ٞمتاەی؟یێغاٗتای عێ ت زۆەّ ب صن ٗییە. ئەەێ ئەٓڕۆ چٞٝی با
ت یێغاٗتاّ خض ە تاەێکن دیکە. چّٞٝ بآاڵن صتا ٓاەا"  یتاەین ناڵلٔتإ 

 ت د. ئاؿای ت ۆتش زۆە باعن یاەی دمت د.
ٝ دڵ هەصتتاٝم بتتٞٝ.  ٓتتاڵە  عتتادٝ ئە تاەێتتک دمٛتتا  بتتا ٗاخِیتتذۆ" ٛەە
ش ی مٗضتتٝ ڕرزرٝمیتتن ٓتتاڵەتە ٝ ٛەڵضتتٞتەٝەن خآتتاٗەی  زۆەی هەز بەعتتکا

بە ّ ئەٓجاەمیتتإ ٛەٓتتٞٝ عتت ێک ُەبەە چتتاٝی  ٓیضتتن ٝ ب٘ەٓتتاڵەتەی دمتتت د.
ٗتتتآای دمٗٞرٗتتتذ. دمەنتتتاٝرٕ  هاڵتتتذەٓەی كەەعتتتک رٝ  ئی٘جتتتاٗەی یتتتڕُە نتتتٞڵ  

ُە ختتٞرەدٗن  اەرٝ تتاە ٝ ەەٗتتتاٗە   یێغتتخزٓەەەتإ  ٓیٞرٗەتتتإ  ٓێتتزی یتتڕ
تەس  ٛەٓتٞٝ بتٕٞٝ. ُە بەە چاٝی ؿەٝرەم ٝ ٗآا ُە  ش ٓیضن خاعنی مٗض
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ی ٛیچٞیتٞٝچ ٝ ُی(ت رڵ ئاصتاین تُٞاصتا"  بتٞٝ. هضتە ٝ ٛەٓٞٝ ع ێک بێتزرە
 إتٞٝەچتتتانی٘ن بەصتتتا چٞٝ  درخیتتت یتتت مٗش هە كەەتتتن نەٝ تتتاٗە ٝ ەتتتا زی

ٛەڵضتتتٞتەٝەە ٗاص ٝعتتت ییەتاٗن  دڵتتتن. زۆەی ڕم ُە ٗتتتاز ٝ صتتتەە خضتتت (ٞٝم
ٓیضتن ُە ڕردێ ی ُەُەی ٓ٘ذرڵەتإ ٛەص ابٞٝ. یێغ   ٛەەتاەێک چتاٝی  خاەٞٝ

صەە ُٞٝەکەی  ٞرٗن  دمكڕی ٝ ئەٝی ُەخەیاڵ  ای خەٕٝ ٝٗیدمت د  بەەمٝ د
ُٞٝەکەی خەیتاڵ ٛتاە(ٞٝم ختٞرەێ. ٓیضتن ُەبەە چتاٝی  دمدی  بە ّ ئەٓڕۆ ُە

ُٞتتتاچن ەێکەٝە(تتتٞٝ. دمیزرٗتتتن چی٘تتتن بضتتتک ٝ  چچتتتاٝی چە تتتٞرٕ ٗەبتتتٞٝ. بە
ٗی٘تاخن هتآکە نەٝەمی  ٛەڵتەڕرٗەٝمی ٓ ۆڵتن دمصت ک دم. ەەٗتاٗە  چتاٝی ُە

ٗی٘تتاخە ٗاباەمتتتاٗن  ٝ ُەم ٝ ٗتتاهەزیتتإ  مدمتتت د ٝ دمیتتذی چەٗتتذ دمص یغتتن
 دمچێ! باٝتن

ن دمتت د ٝ تُٞاصتا" باصتن ٛێ٘تذێک ضتش ٓیضن باصن یاەین ەێ٘یی مٗض
ەتاٗن صتەەدمٓن ٓ٘تذرڵن دمتت د تە زۆە عتێٞمی ەێ٘تیش دمدمٕ. بە ّ ەییُە یا

٘تتتیش عتتت ێکن دیتتتکەیە ٝ یتتتتاەیەتن ێصتتتەە ئەٝ بتتتاٝمڕم بتتتٞٝ تە ە ٓیضتتتن ُە
 خاعە!« یەتجاە»

«. یەتجتتاە»  بڵتێ «زۆە زۆە» ێتتن  بە  ذۆ" كێتت  بٞٝبتٞٝٓیضتن ُە ٗاخِیت
ە صتاز ە صتەٗتاێ بتٞٝ  دمٓەەەهێتن ُ نٛێغ ا ع ێک   تە17ەێ٘یضن صەە چیٔەٕ

بٞٝ. ٓیخاییَ صێ نن یاۆی  ٝ تاە یٖ ئەُکضتیاۆ٘ا ٛتاە٘ە ٗێتٞ باصتەتەٝم بە ّ 
ٗەتتت د.  عتتَاڕزتەەم  تتئەٝرٗتتن دیتتکە بێتتذمٗگ بتتٕٞٝ ٝ نٞێیتتإ بتتا ئەّ باصتتە 

 بە صا  چٞٝ بە ٛەٓٞٝ ع ێک یێذمتەٗن. تٞٝەچانی٘ن
 دژریەەن! ت ٛەە چەُەهاٗێ  ٛەە

ٛەەٝر تە یێتتذمتەٗن ُە  ێتتن ختتای ٛەصتت ا. ٛەصتت إ ٝ ُە دمٝەی ٓێتتزمتە 
صتەە ڕێتز ت ربتٞٝ. دمصتو ٝ  تابٞٝٗەٝم تە دمك ی یڕ ُە ئتاٝی باٗخاعتن ُە

                                                           

 ەێ٘یش ُە صەە عێٞرزی تإ. Lawn Tennisت 28
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ن ٗاخِیتتذۆۆن ُە هضتتە ضتتٝم. ٓیمدمٓیتتإ عتتاەد ٝ دمٓەەەهتتێ دمصتت ن یێکتت د
 ٝ.ٞن ە(

 ت ٛێ  ع ێک ٗییە ٝمۆ هٞٓاە تەصایەی ن ڕرص ەهی٘ەی ٓ ۆ" ٝمدمەبخا .
ٗاخِیذۆ" ٛەص ن دمت د ٓیضن بە بێ ٛی  ٓەبەص ێک باصن هٞٓتاە دمتتا 

 ٝ ڕمٗتە بیٛەٝێ بە عێٞمی ٗاڕرص ەٝخاط ڕمخ٘ەی ُێ(ت ێ.
 ت ڕمٗتە هضەی ەاط بێە ٖٓ ەا ئێض ا بی ّ ُەٝ بابەەە ٗەت دەەٝم.

 ُە دریکْ بذمیٖ؟ ت هەز دمتەی صەەێک
ٝ دڵتتن ٗەنتت یٖ. ُەٝم  تتت  تتا دیتتاەم هەز دمتەّ  بە ّ بەٝ عتتەەەەی صتتەە

دمچٞٝ هەز ٗەتا  بچێ با صەەدرٗن دریکن ٓیضن تە ٗەختاط بتٞٝ ٝ تەٓ ت  
ُە ژٝٝەی خەٝمتەی دٛتتتتتتاەە دمەێ.  تتتتتتتەەمتەی ُە نی كتتتتتتاٗن دمەٛێ٘تتتتتتا ٝ 

ی(تتا  بتتا ەٝ ٗ ٘خاٗتتذ بەڵکتتٞٝ ٓیضتتن ُە بیتت ی بچتت ەٝمندریتی صتتاٗذ. ختتای دم
 ژٝٝەی خەٝمتە دریکن.

 دی ٘ٔإ دڵخاط دمبێ. ت بابچی٘ە صەەێ با ی دریکْ! بە
زەۆییەٝم ەزۆە بە ەتآ» ٗاچاە بٞٝ ُەنەڵن بچتێ. ُەڕٝٝی ئەدمبەٝم نتٞەن;

 «ٗضش.م یدمخٞرزّ بچْ با صەەدرٗن 
یتێخەكەتەی ٗەدمٛتاەە دمەێ. ُە ش صٞٝكن ۆاصیِاۆ٘ا زۆەبەی تتا  ی مٗض
تە یتڕ  ێغٞرزین ُە ٓیٞرٗەتتاٗن دمتت دیٝٝەی خەٝمتەی بٞٝ ُە ژ ڵهەٝ  صا

 .یەیتتکەەمی ٓەك مهتتن ٝ ٛەٝەێغتتْ ٝ ػەەتت  ٝ نتتٞڵ ٝ ٓەختتٔەە ٝ ػتتاج بتتٞٝ ُە
صتت اٗن ٗزیکتتن ب٘ەٓتتاڵەی تٞٝەچتتانیٖ بتتٞٝ ٝ ن یٔتتاٗەی ۆد ُە ٗاخِیتتذۆ" تە

اٗن ٛاٝبەط یێک بێ٘ێ  بەڕێتزمٝم ُە  یەٕ ختاەٞٝ ییضن ژٓئەٝم دمت ر ُەنەڵ 
 . رنی مدە٘اٝم ٝماۆِكن كاصیٞٝص

ەە ەی نەٝەم ٝ چکتاڵە  ژٝٝەی خەٝمتەی تاٗ ش دمەنای بتا صتەە دٝٝ
اە  تیێظ ٗاخِیذۆۆەٝم خای ت د بە ژٝٝەێذر. ٓیضن ٛێ٘ذێ ُە ٛەبٞٝ. ٓیضن 
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 ٞٝن ێکن دمن   ٝ چتاٝی ُە تتاٗ ن خاعەٝیضت ن ختای دمتت د. ٓتاٝمیەۆ بت
میەۆ ٗتازی بتا دمیٞیضو دڵن ُێ بض ێ٘ێ ٝ عٞٝی یێ(کا  بایە بە ٛەٓٞٝ عێٞ

بەە چاٝی عتی یٖ بکتا . ئەٝ ُەٝ تچتاٗە بتٞٝ تە  دمت د ٝ دمیٞیضو خای ُە
دمیٞیضو ییاٝ بخاەە درٝی خایەٝم ٝ ئآادم ٗەبٞٝ ختای بکەٝێت ە درٝی ٛتی  

 عیِەبزمتەی صەە ُێٞی تاڵ باٝمٝم ٝ نٞٝەن; ییاٝێکەٝم.
تتت ٝێتتذمچێ ئەٓتتڕۆ ڕٝٝدرٝێکتتن ختت رک هەٝٓتتابێە زۆە یەەۆط ٝ خەٓ(تتاە 

 اەی!دی
 دردنای با بت ێ ەٝم. یٗاخِیذۆ" ٗەیذمٝصو ڕٝٝدرٝمتە

 ت ٝریە  باط ەێتەیغ ٞٝی.
 ت تەٝریە باّ باس بکە  بزرْٗ چن ڕٝٝیذرٝم.

 ت  اەێ باصن ٛی  ٗەتەّ باع  م  ٗآەٝێ بی  ُەٝ بابەەە بکەٓەٝم.
 ڵێن؟ ەەٗاٗە  بە ٖٓ؟بت یاٗن هەز ٗاتەی ڕرص ییەتەی 

   ٗاەٞرْٗ.ات ٗ
بە یەٝم ن ی٘تتتگ بتتتٕٞٝ.  مڕٝٝدرٝمتتتتاٗن ئەٝ ڕۆژم چەٗتتتذٛەصتتت ن دمتتتت د 

بکا  ٝ ن یتإ ئەٝتتن بتت ێ ٝ ك ٓێضتک ُە چتاٝی  تەن ڕٝٝدرٝمصدمە صا با
چتتتتاٝم ٝ بتتتتزێ. دمیزرٗتتتتن ئەنەە ُە ٛەٓتتتت(ەە ٓیضتتتتیذر ختتتتای  ٝرز ب٘تتتتٞێ٘ێ 

ەتاٗن ب(٘تتتێ  دمتەٝێتتت ە درٝی ٝ دمەبتتتاز بتتتٞٝٗن ٓەهتتتاڵە. ئی تتت  یٓێضتتتکاٝی ك
 .ر ٝ بێذمٗگ بٞٝدەێ می بە هضەتاٗن ٗەد
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 بیست و حەوت

 
تاٗ ش صٞٝكن  دریکن ٓیضن ختٞرەدٗە بەەتاّ ٝ چێت متەی ەەٝرٝ ت دبتٞٝ. 

زۆە  نئەٝ ٛەٓیغە بە ەەٗیاین ٗتاٗن دمختٞرەد. دمیزرٗتن ٗتإ ختٞرەدٕ دیٔەٗێکت
ن ٗەەّ تصتتتەە تٞەصتتتییە  تتتٞرٕ ٝ عتتتاػی رٗەی ٗیتتتیە! دٝری ٗتتتإ ختتتٞرەدٕ ُە

 اٗخاعتن درنی صتاٗذبٞٝ. یەەدرختن هتاٝم ُەدرٗیغ (ٞٝ ٝ  تەەمیەتن بەەنتن ب
ددرٗتن دەێت  ٝ  خٞەٓتاین ٝ هت ی ٝ هەدباەێتک  بە صەە ٓێزمتە بتٞٝ. بتا بەەز

بتتتٞٝ بە ّ ٝمتتتتٞٝ تچتتتاٗن  نەٝەمٝم. ئەنەەچتتتن بەصتتتا چٞٝ چتتتاٝی ڕمط ٝ
  ێتت  ٛەڵضتتٞتەٝەن دمتتت د. تەی٘تتٞبەی٘ن ُەنەڵ یزیغتتکن ب٘ەٓتتاڵە بٞٝبتتٞٝم 

ژٝٝەی  ُە ٗاخِیتتذۆ" بتتاٝمڕی ٗەدمتتت د. بە ّی صتتەە زرەرٕ  ب٘ێغ ەخاعتتکە
یتتاڵ ختتاەٞٝ صتتٞٝكن درٗیغتت (ٞٝ. ڕیغتتە دٝٝكِیوتتاٗەتەی  خەٝمتە یزیغتتک ُە

صتتٞٝچێک درٗیغتتت (ٞٝ  بەڕۆٗێکتتن باٗختتاط چەٝە ت دبتتتٞٝ. تُٞاصتتاۆیظ ُە
 دمصت یذر خەەیک بٞٝ یەەدرخن هاٝمتەی دمعتێٞرٗذ. یەەدرختن ُیکتاەیظ ُەبەە

 خەٝمتەی دریکن ٝ خای نەڕریەٝم. بٞٝ. ٓیضن  ٗاخِیذۆۆن نەیاٗذم ژٝٝەی
ختتٞرەێ   ی ٓتتٖ. ُە بتتا تتت دی  ٝمەم بتتٞٝ ٝ دمەی تتت تاەێتتک دریکتتْ ٝمڕمز

 چاٝمڕێ ْ.
مبێکتن صتاخ ە ٝ دصتٞٝكن بەڕێتز ٝ ئە زمەدمیەتن ن   ٝ ڕۆیغو. خاەٞٝ

 ٗاخِیذۆ" ت د. بزمیەتن زی متاٗەٝم یێغٞرزین ُە
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دردنتا  رْٗ ئەٓتڕۆ ُەبێن دۆص ن بەڕێز! درٗیغتە ٝ بتاّ بتێتڕمٝم بتز ت بەخێ 
ٓ ۆۆێکتتتن  چتتتن ڕٝٝی در. دمیتتتاٗتٞ  زۆە ٗتتتاڕمهە  بتتتٞٝی. ئەّ تتتتاەرٗە بتتتا

 دڵ٘اصکن ٝمۆ ئێٞم باط ٗییە.
 زٓتتاٗن كەڕمٗضتتن دمنتتٞ . ٗاخِیتتذۆ" ُە ٝعتتەتاٗن بە ڕصتت ە ٝە ٛێ٘تتذی ُ

ییاٝ ٛێ٘تذێ  تاە ٛەصتو دمتتا  ٓتاكن درٝمەی »ٝم ٓن هضەتەی ئەٝدر نٞەن; 
 «ت دٗن ٗییە.

 comme c’est vrai.18ت 

ن ڵتد بکتا  ٝ دڵتن بەەرٗت(ەەمتەی هضتە بە صٞٝكن دمیزرٗن چتإی مٗضش 
درٝمەیتتتیەٝم هضتتتەتەی نتتتاڕی ٝ چتتتٞٝم  باصتتتن دردنتتتا ٝ ٛێ٘تتتێ. ُەببەدمصتتتو 

 صەەباصن عێٞمتاەی ٝ ٛٞٗەە.
ریە. بٔ ٞرٗی(تایە بتێْ بتا تتاەنەی عتێٞمتاەییەتەەإ ٝ ٝهاڵْ بتاط بتٞ ت بڕیا

 صەی ی ەابڵٞ ٗٞێیەتاٗ إ بکەّ.
عتتێٞمتاەیْ بە ەەٝرٝی ٝم ٗتتاٝمە ئی تت  دمصتت ْ بتتا هەڵەّ ٝ یەڕمٓتتٞٝچە تتت 

 ٗاچن  ەاهەەْ ٗەٓاٝم.
ەتتتتتاەیق ٝ  ئەدری تچتتتتتاٗەی دمەدێ٘تتتتتا  ُە ش صتتتتتٞٝكن ٛەەٝر تەی مٗضتتتتت

 یێذرٛەڵتٞە٘ەتاٗیغیذر ڕٝٝڕرصو ٗەبٞٝ.
 نٞٓتتتتإ ُە تە 19عتتتتێٞمتاەی ٛێ٘تتتتاٝم. ڕێپتتتتیٖ ُە  تتتتت زۆە بەدرخەٝمّ ٝرز
بە ختتتتآن نتتتتٞ  تاٗتتتتو ٗاخِیتتتتذۆ" نەٗجێکتتتتن  ٛٞٗەەٗاصتتتتییەتەیذر ٗیتتتتیە 

 ەتەٓإ!ی ٝ ەٓایەی عاٗازین ٛٞٗەە بەٛ مٓەٗذم ٝ ڕۆژێک دمبێ ە

                                                           

 ت بەڕرص ن ٝریە.29

تە بەەٛەٓەتتتاٗن ُە بتتٞرەی ٓێ ٝٝیتتن ٝ « 2955تتت2:41»عتتێٞمتاەی ڕٝٝصتتن Repineتتت :2
 تآە یەەیذر بەٗاٝباٗتٖ.
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صتتٞٝكن بەەمٝڕٝٝی ختتای  ٗاخِیتذۆ" ٛەصتت ن بەعتتەەٓەزرەی دمتتت د تە
ٓیتتتتتٞرٗە  نەٝەم دمتتتتتتا. صتتتتتٞٝكیظ بتتتتتای دمەتەٝە(تتتتتٞٝ تە دەۆیەتتتتتتن ئتتتتتاٝر

ٗتتات ێ عتتادی خاعەٝیضتت ەتەی ٛێ٘تتذم یەەۆط ٝ خەٓ(تتاەم بە ٛتتی  زٓاٗێتتک 
بتتکەی. ٗاچتتاە ڕٝٝی ُە تُٞاصتتا" تتت د ٝ صتتەباەم  بەٝ عتتاٗایە ی صتتیاەی 
ُێکتتت د تە ەتتتازم ٛێ٘ابٞٝیتتتاٗە صتتتەە یەەدم. تُٞاصتتتا" ٝمۆ ئەٝمی ختتتای بە 

ٝ یەڕٝیتتتای یێتتتٞم  ڕمخ٘ەن ێکتتتن ٗتتتاٝدرە بزرٗتتتێ  ٛەڵیکٞەتتتایە صتتتەە عتتتاٗاتە
عتاٗایە ٗێٞ هضەتاٗن ٝ  یەٗت ین ُەٝ  ٗەٛێغو. صٞٝكن یەۆ دٝٝ اە یەڕییە

تتتت د بە ّ تاەێتتتک ەێتەیغتتتو تُٞاصتتتا" زۆە صتتتٞٝەم ُە صتتتەە ڕمختتت٘ەتەی  
صتتەە هضتتەتەی ئەٝ ٝ یتتێکەٝم دژ بە عتتاٗاتە بتتٞٝٗە ٛتتاٝ  ٝ ٛتتاەە عتتِەی دریە

 دمٗگ ٝ ٛاٝدمصو.
 ٗاخِیتتذۆ" نتتٞێن بتتا باصتتەتە عتتَ ت دبتتٞٝ بە ّ زۆەی بە ٝم ب٘ەٝمعتتن

 ردمٗا!د نٗەبٞٝ ٝ بە صەەنەەٓن ٝ ڕربٞرەدٗن دٝری ٗإ خٞرەدٗ
صتتەە هضتتەتاٗن خایتتإ صتتٞٝە ٗتتیٖ ٝ ەەٗیتتا  ُە دمعتتیزرٗن تە ٛیچکآیتتإ

نەڕ ٝ ٝمەزعتتن  دمیتتاٗەٝێ دٝری ەێتت  ت دٗتتن زنیتتإ  زرە ٝ زٓاٗیتتإ بتتخەٗە
تا ٝ عەڕر  ٝ ُیکاەی ەێکەڵن خٞرەدبتاٝم ٝ ادُٞاصا" ۆتیێ(کەٕ! بەەای(ە  

ەتەعن ٝمۆ صەەخاعتن ٝمزیت رٕ ٗەدمچتٞٝ یصەەخاط بٞٝبٞٝ. صەەخاعی
ٛەەر صتتاز دمتەٕە ئەٝ  ٝم دمختتاٗەٝم ٝ نتتٞڕ ە دەمٗتتگ دەمٗتتگ ٓەعتت ٝٝ ت

ختتتتتتتتٞٝی بە ختتتتتتتتٞرەدٗەٝم ن ە(تتتتتتتتٞٝ. ئەٝ ٛاەٞٛتتتتتتتتاٝرەی ٗەدمتتتتتتتتت د بە ّ 
ٛەص ەدمٓاەیغن ئاەرّ ٗەبٞٝ ٝ با ٛێٞە تت دٗەٝمی ختای ت دبتٞٝیە صتەەی 

ەٝم. ٗاخِیذۆ" چاٝی بە ەیغکن ٛەەاٝ تەٝ  تە دٝریتیٖ ەیغتکن یٝ ٗەیذمٓاڵی
ای ُە یەٗتتجەەمتەٝم خضتت (ٞٝم صتتەە ڕٝخضتتاەی صتتٞٝكن ٝ تەعٞەٞٝعتتن ختت

چ چُٞاتتتاٗن زیتتاە  ٝمدیتتاە خضتت (ٞٝ. صتتٞٝكن تە ٛەصتت ن ت دبتتٞٝ خەەیتتکە 
یەەەی بکەٝێتت ە صتتەە ئتتاٝ  یەەتتن زمٗتتتەتەی تێغتتا. یزیغتتک تە ُە ٓاڵێتتذر زۆە 
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خآاٗە ٛەڵضٞتەٝەن دمت د  ٛەص ا ٝ بتێ ئەٝمی هضتە بکتا  ڕۆیغت ە دمەێ  
 ن بەدٝریذر بەڕێ ت د.ش صٞٝكیظ صەەٗجی مٗض

 ت كیِیپ! ئەٝ یەەدمیە دردمٝم.
یێغخزٓەەن  ٝ ٝ  ٞرٗچاۆ   ِٞبەەنن  ٞرٕ ٝ ڕێکٞیێکن ُەبەە ت دبٞٝ. 

ە صتتتتتٛەڵ٘ەدمنتتتت   ٝ دەێتتتت می بە با ُە صتتتتەە ش صتتتتٞٝكن چتتتتاٝیی مٗضتتتت
 دمدر. یٞٗەەییەتەٛ

هتتن ۆتت ئەٝ عتاٗایە یتڕ بتٞٝ ُە بیتت ۆتەی صتاكیاٗە. بە بتڕٝری ٓتٖ عتیؼ  ڕ
 ٗەبێ عیؼ  ٗییە  بە ّ یەخغإ دمبێ ُە ػی كإ... اٝێ ەػی كاٗن ئ
  ی كیِیپ. ی بڕی ٝ بی ی ڕۆیغو باتەهضە

 یإ.مەدمی ئەٝ یەٗجەەم نەٝەمیە دردمٝم  ٗەۆ ئەٝەت نٞەْ ی
دمەتتتٞ  بتتا دمەبڕی٘تتن ئەٝ چەٗتتذ ٝعتتەیە تە بە ئاختتاك ن ڕمعتتاتییاٗەی 

ٝ ڕمٗتجە  چەٗتذ ٓت ی دمزرٗن  ڕمٗجن دٗیای ەآ  ت دٝٝم. با دمەباز بٕٞٝ ُە
 ُە یەصتت ا یەصتت ای ُە  تتتەەمتەی در! كیِیتتپ یێغتتخزٓەەن  ٞرٗچتتاۆ ٝ صتتی٘گ
یإ  تڕٗاعێکن ت د با ئەٝمی درٝری ُێ(ٞەدٕ بکا  با خت رک ەێتەیغت ٘ەتەی 

ٛەٗتتتاٝی نتتٞەج ٝ خێتت ر ڕۆیغتتو بتتا ئەٝصتتەەی ژٝٝەمتە ٝ یەەدمتەی  ٝ بە
ُآە دمتت د تە  ەەتەیدرٝریەٝم. ی ٗضش صٞٝكن ٛەەٝر دمی(ا ٗذ ٝ یێغخزٓە

ەی تاەم! ئەنەە ییی ێ ٗتن » ُە دڵن خایذر دمیتتٞ ; خ رک ەێتەیغ ٞٝم. كیِیپیظ
دزێتتتٞ ٝ  ەلتتتیظ ُەٝ ڕٝٝخضتتتاەم ریەّ  ئآتتتادم ٗەبتتتّٞٝ ەەٗتتتاٗە ٝٗاچتتتاە ٗەبتتتٞ

 ەۆ ٝ یەەدرخەتتاٗن ٛەڵتت   ٝڵە ئەدم  ٝ خاتەڕرییەٝم  ەەیتب«  ە  بکەّ.ێت 
ئەٝمی نتتتٞێ بتتتذرەە بتتتٞٝٗن  صتتتەەٓێزمتەی ڕیکٞیێتتتک تتتت د. تاُاصتتتا" بتتتێ

 یێغخزٓەەەتە باصێکن دیکەی درٓەزەرٗذ.
بتڕٝری ٓتٖ ئەٝ  ە. بەکت ن یٔاٗەتاٗن درەۆیٖ ُەّ ڕۆژرٗەدر باەە ب٘ێغ ەخاع

 رص ن.ڕ ڕم ُەین یٔاٗەیە یڕرٝ
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ٗاخِیذۆ" ت د ٝ بی ٝڕری ئەٝی صەباەم  بەن یٔتاٗەی  صٞٝكن ڕٝٝی ُە
 ژێ٘ێ یک ی صن.

 ٗییە. ت ٖٓ ئەٝ ن یٔاٗەیەّ هەبٞٝڵ
تە ٛەەٝر خەەیکتتن ڕێکٞیێتتک ت دٗتتن  ٗاخِیتتذۆ" چتتاٝی ُە كیِیتتپ ب ی(تتٞٝ

یتتتڕمٗش  زمی٘تتتن خایتتتذر ئەٝی ُەنەڵ تُٞاصتتتا" ٝ ژٝٝەی خەٝمتە بتتتٞٝ. ُە
باصتتتکن  زنتتتن زٍ ٝ صتتتەەی صتتتاف ٝ صتتتٞكن ٛەڵذمصتتتەٗتاٗذ. تُٞاصتتتاۆن بە

 بتتتتاەیکەٝم ُەنەڵ صتتتتٞٝكن بە دمٓٞچتتتتاٝی چ چُٞتتتتاچ ٝ ئەٗتتتتذرٓن ڕمهەڵە ٝ
 یەتتتن ەتت   چتتا ۆ ٝ ەٞٗتتذٝەاڵن ُە  یەۆ ٝ كیِیپتتن نەٗتت  ٝ ەاعتت ەٝم ُتدرڵ

 زمٗین خایذر ٛەڵیذمصەٗتاٗذٕ. ٝ ُە دردمٗا
تەٝەتتتتتاەە  ەێتەیغتتتتت (ٞٝ هتتتتتاڵن ٗاخِیتتتتتذۆ" یەەێغتتتتتاٗە ٝ صتتتتتٞٝكن تە

 چٞٝ; ٛاٗایەٝم ەەٗت میەتن دمەٝٝٗییەٝم  بە
  ی. یتتاەچە ٓٞٝصتتیوایەتن ٗتتٞێ ُە تتت ٓیضتتن چتتاٝمڕٝرٗن ئێتتٞمیەە بتتڕۆ بتتا

 ییاٗا باەتاٗن دمژٗتێ  بەڵکتٞٝ ُە كێ بٞٝم  بە 20ٓەتاٗن ڕۆبێ   عٞٝٓإبەەٛە
 خەّ ٝ یەەۆعییە دمەباز بٖ. تن ئەٝچ٘

یێتتن خٞٝختتتذمی ٛەٓیغتتتەی ختتتای دەۆ  ٗاخِیتتذۆ" دمیزرٗتتتن صتتتٞٝكن بە
ُە  دمصتت ن ڕمهەڵە ٝ یتتڕ دمتتتا  ٝ دمیتتٛەٝێ ختتای ب٘تتٞێ٘ێ. ٛەصتت ایە صتتەەیێ.

بە  چتتتٞٝم دمەێ. تە متەنٞعتتتن ٝ ُە ژٝٝەی خەٝ ی مٗضضتتتنئەٗتٞصتتت یِەی 
هاڵذەٓەتاٗتتتذر درنەڕر  چتتتاٝی بە تتتتاە یٖ ئەُکضتتتیاۆ٘ا تەٝ . تتتتاە یٖ صتتتەەی 

 هضەی ُەنەڵ درٓەزەرٗذ. كەڕمٗضن ٝ ڕٝٝصین یێکەٝم ەێکەڵ دمت د;
ُێت ٗەی درٝمەیتذر ُەنەڵ ٛەصت ن ئێتٞم صتازناە  ت ٝێتذمچێ ئەٗتذرّ بتٕٞٝ ُە
 چاٝرٗذر دیاەم. ٗەبٞٝبێە خەّ ٝ یەەۆعن ُە

                                                           

 (.2921ت 2967ئاٝرزدرٗەەی بەٗاٝباٗتن ئاڵٔاٗن   Robert schumannت  31
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دۆخێکتذرّ تە زیتاە  ُە ٛەٓتٞٝ عت ێک  باچتٞٝیە بە ّ ئەٓغتەٝ ُەت چاتن 
 هەز بە بێذمٗتن ٝ ئاەرٓن دمتەّ.
 دڵ ذریە ٛەڵیڕێ ی  ٛێٞە دمبییەٝم. ت بەیێچەٝرٗە  ئەنەە ئەٝمی ُە

 ٛی  ٗەڵێْ. ت ەکایە ُێْ نەڕێ با
 ٝ دمەتتتاٗتٞ  ڕرصتتت ییە ەاڵەتتتتإ هەبتتتٞٝڵ بکەیتتتٖ. تەٝریە هضتتتە تتتت ٛەٓیغتتتە

 ػەەزی ٓەدم ٝ ئەٝ خەّ ٝ یەەۆعییە ُە تاڵ خا  بکەٝم. درٝرتەی خا  ُە
تت دٕ ُە ختای   ینتٛتا  بتا  یتإ. ٗاخِیتذۆ" بتا بەە ش ٓیضیظی مٗض

 ٛی  هضەیەتن هایٔن یێ عک ٗەدمٛا .
اەمیتإ ٓجدمبێ ەاڵ  یٖ ڕرص ییەتإ بذەتێ٘یٖە بە ّ ئە  یغە دمٓتٞ ٓەٛت 

 ت دّٝٝ. باەٝدۆخێک ٛاەاەە یێغێ نێ ٝٝێ ی
 بەط بکەّ. ٛی  تەسٗاتەّ ُەنەڵ  ٝ یەەێغاٗییەط هەزئەّ خەّ 

 ت خاەإ ئازرە ٓەدمٕە خەەای ئێٔەیە زۆە یێذرن ی دمتەیٖ.
ٛەٓٞٝیتتإ ُە ختتاڕر هضتتەیإ دمتتت د ٝ ەەٗیتتا دمیاٗەٝصتتو بێتتذمٗگ ٗەبتتٖ. 
ٗاخِیتتذۆ" ٝمۆ ئەصتتپێکن ەتتاڕ دمچتتٞٝ تە ڕێتتتای ٗەدمدر ٛتتی  تەس زی٘تتن 

 ٞ دمص ە ٗەەّ ٝ عِەتاٗیذر نٞعین.بکا . ٓیضن دمص ن ن   ٝ ەٞٗذ ُە ٗێ
٘ێ هەۀەٕ ٝمەم با  ٓإ. ٛەە چیتیەۆ یێٞمٗتذین بە ئێتٞمٝم ٛەبتێ یت ص(ە

 ٝ هەز ٗاتەیٖ خەّ بخای. ەبا ئێٔە ن ی٘ت
ڕر. ٗەیتتذمزرٗن بەٝ ەٗەبتتٞٝ. صتتٞٝەٛەڵتیتتێ ئی تت  ٛتتی  هضتتەیەتن بتتا نتتٞەٖ 

ڕرٝم یتتإ ٛەڵضتتٞتەٝەن ختتای ەخاعەٝیضت ن دمەبتتڕی٘ەی ٓیضتتن صتتٞٝە ٛەڵتت
 ٗاەمهەەن ت دٝٝم  ٓاڵئاٝرین ت د ٝ چٞٝم دمەێ.

ئەٝیتتظ دمصتت ٛەڵتی  ٗەبتتٞٝ. هەزی  ناۆ٘ا دٝری ڕۆیغتت ٘یضتتکتتتاە یٖ ئەُ
 دمەٛێ٘ێ.ەرزم صەڕدمت د ُەٝ 
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تتتتتت دمبتتتتتێ بتتتتتزرٗیٖ چتتتتتن ڕٝٝی درٝم  ڕمٗتتتتتتە یێٞمٗتتتتتذی بە ڕٝٝدرٝێکتتتتتن 
 تە ئاٝر خەّ دریت ەٞٝم.بێ ٛەص یاەییەٝم 

ین بە ڕٝٝدرٝێکتتن ئەٝی٘تتتذرەرٗەٝم ڕمٗتتتتە یێٞمٗتتذ»; ٓیضتتن دمیٞیضتتو بڵتتێ
بتٞٝ. ئی ت  ئەٝ تتچە عتاد ٝ ربە ّ هضەتەی خای خٞرەدمٝم. دڵتن نی   «ٛەبێ
بتتزمیەی چەٗتتذ ختتُٞەۆ ُەٓەٝبەە ٗەبتتٞٝ. صتتەەی درخضتتو بتتا ئەٝمی  بە ُێتتٞ

 ن ی٘تتگ ٗیتتیە.» . ُە صتتەەمخا نتتٞەن; تتتاە یٖ ٛەصتتو بە عتتێٞرٝییەتەی ٗەتتتا
ن عتتن ئەٝمی بتتٞٝ ٗەتتتا ػاخەٓتت« ۆژێتتک خەٓ(تتاە!ڕۆژێتتک عتتادم ٝ ڕٓتت ۆ" 

 «ٗاصیاٝییە ٝرزی ُێ بێ٘ێ! ٛەٓٞٝ تەی٘ٞبەیٖ ٝ بٞٝبێ ٝ دٝری ئەٝ
ٛی  ع ێکن با ڕٕٝٝ ٗەبتٞٝ. ئاتتاەی ٗاخِیتذۆۆیظ صتەی  بتٞٝ. ئەنەەچتن 

ٗێٞرٗیاٗتذر ٗەبتٞٝ  بە ٗیتتا ٝ بتزم ٝ ئآتاژم  ەا ئێضت ا ٛتی  بەڵتێٖ ٝ یەیٔاٗێتک ُە
ن بە ٛن خای دمزرٗتن ٝ ەەٗتاٗە  زۆە ع یإ بە یەت   نٞە(ٞٝ. ئەٝ ٗاخِیذۆۆ

  یغیذر ٗەدمٛا  تە ڕۆژێک ُە دمص ن دمدر.یبە ب
 

 بیست و ھەشت

 
ڕمٝنەی ٛەٓغتتەییذر ِٓتتن  ٛەەتتا ٓتتاڵێ ٓەٝدریەتتتن زۆە ٗەبتتٞٝ. بە یێیتتإ بە

 ێتٞی بەختای دمدر.٘خەیتاڵ  تٔەی دمٛتا .   ٝ بیت  ڕێن ن ە(ٞٝ ٝ ٓێغتکن ُە
ئەٝ « ٞٝچ ٝ هیتتتزمٕٝ؟!بتتتٞٝٗەٝمەی ٛیچٞیتتت  درٗتتتاڕزێن! عتتتەەّ ٗتتتاتەی ەتتتا»

ختتای صتتەەتاٗە  دمٛتتاە٘ەٝم ٝ نٝمبی یتت  ٓیضتتین نٞە(تتٞٝ دٝریتتیٖ ٝعتتاٗەی بە
ێتک ُە ٗێٞرٗیاٗتذر ٘ت دبٞٝ؟ ڕرص ە ٛتی  یەیٔتإ ٝ بەڵێ دمت د. با خای ُێ ٗآا

ٝردمیەتیإ درٗابٞٝ  ٗە ڕرعکاٝرٗە باصن ژیاٗن ٛاٝبەعتیإ ت دبتٞٝ   ٗەبٞٝ  ٗە
 ردم ٝ بەڵێٖ دمچٞٝ.بە ّ ٛەڵضٞتەٝەیإ ٝمۆ  اەێک ٝ
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ٗەۆ ٛەە ڕمك تتاەی ُەنەڵ ٓیضتتن  بەڵکتتٞٝ ەەٝرٝی ژیتتاٗن ختتای ُێتتٞڕێ  ُە 
  ئنعتتتتتەەٓەزرەی ٝ ٗەك مە(تتتتتاەی دمدی. تاەێتتتتتک نەیغتتتتت ەٝم ٓتتتتتاڵێ  تتتتتتاەٗ

 ی بەٛەڵەدرٝرٕ ٛا  بەەمٝیی ی ٝ تڕٗاعن با ب د.ەتەیێغخزٓەە
 ٛیچْ یێٞیضو ٗییەە بڕۆ بخەٝم! ت

 ت بەچاٝرٕ نەٝەمّ.
بٞٝ. تاەٗئن ژٝٝەمتەی ڕیکٞیێتک دمتت د. ٗاخِیتذۆ" هەزی  چاین ئآادم

ەتت  بتتڕٝر  ٝ بە ێتتن بێڵتتێ. تاەێتتک ئەٝ ڕۆیغتتو  ٝزٝ یێغتتخزٓەەەتەی دمتتت د
در ٗەتەٝم ٛتا . هەزی ٗەدمتت د چتاٝی بە ٛتی  تەس  ە یەی یێتن ئان رۆ٘تا ُە

 بکەٝێ. دمناتەی ُە ژٝٝەمٝم درخضو.
 ێضتت ا ەەٗیتتا چ ریەتتتنصتتێ ٓاٗتتگ ُەٓەٝبەە دریکتتن ُەٝ ژٝٝەمدر ٓ دبتتٞٝ  ئ

ُە ٝێ٘ەی دریکن ٝ باٝتن دمدر. دٝرییٖ ڕۆژرٗن ژیتاٗن دریکتن  یاهەتەعچکاڵە 
ٝمبی  ٛاەەٝم ٝ خای ُآە تت د تە چ ٛەڵضتٞتەٝەێکن ٗتاهەز ٝ عتەەٓاٝمەی 

ن دمدریەٝم  یٗیغتتو ٝ دڵخاعتتدمٞٝم. ئەنەەچتتن ُە ژٝٝە صتتەەی دریکتتن دربتتٛە
 م دریکتتن بٔتت ێ ٝ ئەٝمٗتتذم بە ّ ُە دڵەٝم ئتتاٝرەن دمخٞرصتتو ٛەەچتتن زٝٝەتت

ەتەعن ئەٝم بٞٝ تە ٗەیذمٝیضو بە دی ٘ن ژرٕ ٝ ب تتن یئازرە ٗەتێغێە ڕرص ی
 دریکن ئازرە بکێغێ.

ئەٝ ڕۆژرٗەی  تٞرٗ   ٝمبیت  بێت ەٝم. ەتاتٞٝ چاٝی ُە ٝێ٘ەتەی دریکن بتڕی 
 ڕۆبڵتتن ُتتێ ئەٝ ٝێتت٘ەیە عتتێٞمتاەێکن بەٗاٝباٗتتگ تێغتتابٞٝیەٝم ٝ یێتت٘  ٛەزرە

یکتتتن ت رصتتتێکن ٓەختتتٔەەی ڕمعتتتن ُەبەەدر بتتتٞٝ. عتتتێٞمتاە ٝمەن ە(تتتٕٞٝ. در
ڕٝٝەەتەی  ٓتتِە عتتإ ٝ بەەۆتتتن ٛێ٘تتذم ئتتاٝم  تێغتتاباٝم تە ٓەٓکتتن هتتٞ  ٝ

ئەٝ  بتتٞٝ. چەٗتتذم ٗتتاهەز ٝ عتتەەٓاٝی! صتتێ ٓاٗتتگ ُەٓەٝبەە ٛەە بەدیتتاەمٝم
تە عێٞمتاە ٝێ٘ە ٗیٞمڕٝٝەەتەی ئەٝی تێغا باٝم ٗەختاط ٝ تەُە  ُە  ژٗەی

و ٝ یەصتواٗەتەی ٓتابٞٝە بتانەٗێکن ێضا یێچٞٝ بٞٝ ەەٗیا ی ێذر تەٝە(ٞٝ. ٝمٛ
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ییضتتن ُێتتذمٛا  ٝ ٛەٓتتٞٝ ٓتتاڵەتەی ەەٗی(تتاٝم. دمەتتتٞ  ئێضتت اط ئەٝ بتتانەٗە 
تتت دٝٝم. ٛێضتت ا ٛەصتت ن بەٝ   تتاڕزتەەم ٓتتاٝم ٝ ٛەٝری ژٝٝەمتەی هتتٞەس

بتتانەٗە دمتتت د. دریکتتن ُە تتتاەن نیاٗکەٗغتت ذر بە دمصتت ە ٝعتتک ٝ ڕمهەڵەتتتاٗن 
 ن ە(ٞٝ ٝ ُێن یاڕرباٝم; یٓاصُٞٝکەتاٗن ئەٝ دمص ە صپن ٝ یڕ

ت تتٞڕم خاعەٝیضت ەتەّ! تەصتەتەّ! ٓتٖ ٓ ۆۆێکتن بتاط ٗەبتّٞٝ  نەەدٗتْ 
 ئازردتە!

ٝ یڕ عٞٝەمیین دمٗٞرٗذ. دیضتإ چتاٝی  ٛەٓٞٝ ع ێک ُەبەە چاٝی ٗاهەز
ُە ٝێتت٘ەتەی دریکتتن تتت دمٝم. عتتاٗە صپیٞصتتاڵ ٝ  تتٞرٗەتەی! بتتزمی عتتی ی٘ن 

ٝمبی ٛێ٘تایەٝم  نش ٓیضتیی مٗض  یەتەی ئەٝ ٝێ٘ەیەصەە ُێٞی! بەەۆتە ڕٝٝە
تە عتتەٝێک ئەٝی ب دبتتٞٝ بتتا ژٝٝەمتەی ختتای ٝ ت رصتتە ەتتازمتەی یێیغتتإ 

ەت دبتتتٞٝ  صتتتی٘گ ٝ عتتتإ ٝ ِٓتتتن ڕٝٝ  ٝ ەدربتتتٞٝ. تاەێتتتک ت رصتتتەتەی ُەب
صپیٞصتتاڵەٝم ٛەٝمس بزٝێ٘تتن ٓیضتتن دڵتتن درخٞەیاٗتتذبٞٝ. ٓیضتتن بەٝ صتتی٘تە 

ذر یتی٘مەتەی  ُە زییتکە خ ریکتاەم ُە ختاڕرزیمم ٝ درڕُەنەڵ باٝتن ٓتاەیز ٝ دڵت
 ٝ یڕ عٞٝەمین بٕٞٝ! یێکەٝم تابٞٝٗەٝم. چەٗذ دزێٞ

صتتت ایەەن ٝ دڵتتذرەییە بێتتتْ٘ ٝ ُێیتتتإ ۆدمبتتێ ٝرز ُەٝ د» خەیاڵیتتذر ٛتتتا ; بە
دمبتتێ  چتتانیٖ بپضتتێْ٘.ەدٝٝە بتتکەٝٓەٝم. دمبتتێ یێٞمٗتتذیْ ُەنەڵ ب٘ەٓتتاڵەی تٞٝ

ُە  ئەٝیتظ ٝصتاٝییەتەیەعتوە ٛٓاەیای ٛاٝصەەی ٓاەعتاڵن ئیل یختاەی ٝ ئە
ٝ  ٝمە یێْ بتڕرتدمصو ُەٝ ٛەٓٞٝ ٓڵک ٝ ٓی رەە ٛەڵت ّ  خاّ بەەٓەٝم. یبی 

ٝمۆ ٓ ۆۆێکتتتن ئتتتازرد ٝ صەەبەصتتتو بتتت یْ. بچتتتْ بتتتا ڕۆّ  ئیضتتت اٗ(ٞڵ یتتتإ 
 عٞێ٘ێکن دٝٝەمدمصو ٝ خاّ بە ٝێ٘ەتێغتاٗەٝم ٝ ٛتٞٗەەمٝم صتەەهاڵ بتکەّ.

بتتاط ٗتتیْ   ێکتتنەەعتتزرْٗ ٝێ٘ەنئتتازرد ٝ ئاصتتٞٝدم باختتاّ بتت یْ. ئەنەەچتتن دم
بەڵکتتٞٝ ٓەٝم نتت ی٘تە عتتێٞمتاەی ٗیتتیە    بە میبە ّ ٛەە ئەٝمّ چتتات  م. ئەٝ
ُەّ ژیاٗە یتڕ عتٞٝەمین ٝ ٗتاهەزم. بە ّ ٛەەتا  ەٛەص ن ئازردییە. دمەباز بٞٝٗ
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ەٝم  ٗتتابێ بیتت  ُە ٛتتی  عتت ێکن دیتتکە بێتت اٗن ٓاصتتِاۆا ڕٕٝٝ ٗەیتتبتتاەٝدۆخن ژ
تتتتاەمتەّ بتتتا یەتالیتتتن  ێاەێزمەی دردنتتتا ب تتتٞرٗن یتتتكاٗتتتاەی٘بتتتکەٓەٝم. ڕمٗتتتتە 

 «بکاەەٝم.
بەە چتتتتاٝی بتتتتزە بتتتتٕٞٝ ٝ  بتتتتا صتتتتاەێک ٛەٓتتتتٞٝ ٝێتتتت٘ە ٝ خەیاڵەتتتتتإ ُە

 ی یتٝم. ٝمبەنت ە بەٗذییەتن  ٞرٕ ٝ چاٝڕمط  ێتای ٛەٓٞٝیتاٗن ڕٝخضاەی
 ریەٝم چتتإ دری ُەەٛتتاەەٝم تاەێتتک ئەٝ ژٗە هتتٞتٔەتەی دردنتتای بتتا خٞێ٘تتذ

ەمتەی كڕێتتذر ٗێتتٞ ەەیتتڵەتەتە ٝ  تەەمیەتتتن هتتٞڵپەی ن یتتإ. هتتٞٝٗچکن  تتتە
  دبتٞٝڵ تاەیاعا ڕری(ٞرەُەنە   ٛاەەٝم تەیدیکەی درنی صاٗذ. ئەٝ عەٝمی ٝمب

دٝری ئەٝمی ئتتتیالهەی چەٗتتتذم ەآەزەۆیتتتاٗە دمصتتت ن ُەنەڵ ەتتتێکەڵ ت دبتتتٞٝ. 
ٛتاەەٝم تە ُە ڕێٞڕمصتٔن  ێ ٗتن ی چەٗذم ُە خاباین بٞٝبٞٝ. ٝمبی   ت دبٞٝ
ەییإ ت دبٞٝ. تاەیاعا  ِٞبەەنن صپین ُەبەە ت دبتٞٝ تە یێکەٝم بەعذر یاتذر

چەٗتذمّ یتێ  تٞرٕ بتٞٝە » ڵتذۆزی ت ربتٞٝ.ٞیەەرٝێزمتاٗن بە دمزٝٝی عتیٖ ن
ئەعوەتەّ چەٗذم یاۆ بٞٝە ئەعوێک تە ٛەەتا ئەٝ تتاەە دمەٛەم بە ٛتی  تەس 

دیضتتتإ بیتتت ی تتتت دمٝم. ئەٝ تتتتاەەی ٝمبی ٛتتتاەەٝم تە بتتتا « دڵٔتتذر ٗەبتتتٞٝم. ُە
یاصتتتە   ی یٞٝەمتتتاٗن ٝ ُە ژێتت  درە ێتتزی زرٗکتتتا چتتٞٝ بتتٞٝ بتتتا٘ن ەیٗٞٝصتت

ب٘ەٝعتتەتە تاەیاعتتای ٓتتاچ ت دبتتٞٝ. ئەٝ صتتاز ٝ ئەعتتوە عتتی ی٘ەط چ زٝٝ 
 ڕی(ٞٝ!ەەێپ

ئێ تت  ئەٝ نەٗتتجە بەٛەصتتو ٝ دڵپتتاتەی ئەٝ صتتەەدمٓە ٗەٓتتابٞٝە بٞٝبتتٞٝ  
ئەٝ عەٝم ٛتاە(ٞٝ  ع ێکن دیکە.  یاٝرزین ٗێٞرٕ تاەیاعای یاۆ ٝ عەەٖٓ تە

ئەٓتتتڕۆ ُە صتتتەە تٞەصتتتین  ِیضتتتا  ُەنەڵ ٗەەٓتتتاڵ ختتتاٗن ُەعتتتل ۆط تەت بتتتا
 ەآەە(اەرٕ درٗیغ (ٞٝ ػەەز ٛەەا ئاصٔإ بٞٝ.

بتتٞٝ. درٛتتاەٞٝیەتن  خاعتتن ُەٝ ڕۆژرٗەدر ییتتاٝێکن بەعتتەەمف ٝ  تتٞرٓێ 
بە ّ ئەٝ ٛەٓٞٝ ئاٝر  ٝ ٛیتٞریەی   بەەدمٓذر بٞٝ بێ بڕرٗەٝمی ُەڕٝٝٗاۆ ٝ 
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متت د  ئێضت ا ئاصتەٝرەیإ ٗەٓتابٞٝ. تەٝە(تٞٝم دڵیذر دمڕصکإ ٝ نەعەیإ د ُە
درٝی ژیاٗێکن بێٛٞٝدم ٝ بێ ٓاٗتا ٝ ٛتی  ئآتاٗجێکن ٗەبتٞٝ  دمەبتاز بتٞٝٗیظ 

ەەٗتت میە ٓەهتاڵ بتٞٝ. ُەٝ صتتەەدمٓەدر عتاٗازین بەختایەٝم دمتتت د  ُەٝ درٝ ٝ
ڕێتتتای ڕرصتت ذر  ُە. زرەیتتذر ٗەبتتٞٝ  تتٞرٓێ م. دەۆ ُەٝ عتتەەمف  ییتتاٝێکن بە تە

من  . ئێضتت اط تەٝە(تتٞٝم ٗێتتٞ زمُکتتاٝی دەۆ ٝ ٗاییتتاٝییەٝم. ٛەٗتتتاٝی ٛەڵتتذ
دەۆیتتاٗەٝم ئەٝیتتإ دمٝیضتتو ٝ ڕێزیتتإ بتتا دردمٗتتا.  بەەییەتاٗیغتتن بەٝٝەٝدم

 خٞٝی بەكێ  ٝ دەۆ ن ە(ٞٝە دەۆی ُەنەڵ خای خەڵکن دمت د.
ٓەنتیٖ »ٛەٓٞٝ  یەتەٝم ٛێ عیإ با ٓێغکن دمٛێ٘تاە  ٝ خەیاڵ ُە بی ۆتە

ٓاەیتتا  ٛەٓیغتتە ٝرز ُە ٛەڵتتت ّ؟ ٓەنتتیٖ دمتتت ێ بتتا ٓاەیتتا دمتتت ێ دمصتتو ُە
دمٗتێکتتن  بتتکەّ ٝ بە اعتتن ُەٝ ٛەٓتتٞٝ ٓڵتتک ٝ صتتآاٗەیبٛێتتْ٘؟ دمتتت ێ چاٝ

ییتتاٝ نەیغتت (ێ ُەنەڵ ٝیتت درٕ ٝ  بە ٓیتت ر  بە بەەزیتتظ بڵتتێْ ٓڵکتتذرەییەۆ تە
تاەیاٝعتتا تتت رٝم هەەمبتتٞٝ  ٗیتتیە؟ ٓەنتتیٖ ئەٝ صتت ەٓەی ُە ػەدرڵە  صتتازناە

بڵتێْ  دمصتو درٗتێْ ٝ صتەە دمصتو ُە ! بە ّ ٗابێ ٛەەٝرٗا! ٗات ێ دمت ێ ەٝم؟
ٛاٝتتاەین  دمبێ بە دمصو ٗایەە دمبێ یاەٓەەین تاەیاٝعا بذمّ. ٛیچکاەێکْ ُە

ەی بتتکەّ. اكاٗتتاەیٖ  تە یتتاەێزمەێکن بە ەٞرٗتتا ٝ ُێٛتتاەٞٝم  ُە بەٗتتذیخاٗە ڕزنتت
ئەٝمی بە ئاصتتٞٝدمین  ابتتدمبتتێ صتتآإ ٝ یێذرٝیضتت ن ژیتتاٗن بتتا دربتتیٖ بتتکەّ 

 «ٖ تاەێکە دمبێ بیکەّ!یی. ئەٝمط باع  ب 
چتتتإ نە  صتتتتەد ڕۆبڵیتتتیەتەی خضتتت ە ٗێتتتٞ چی٘تتتتن  ٝمبیتتت ی ٛتتتاەەٝم تە
چەٗتتذم ختتٞێڕی ٝ صتتٞٝۆ ٝ چتت ٝٝۆ بتتّٞٝ. ەەٗیتتا » ت رصتتەتەی تاەیاعتتاٝم.

 ٝ بێ ٝی درٕ تاەی ئاٝر دمتا. ٓ ۆۆێکن چەیەڵ
هضتتەی ُەنەڵ ختتای دمتتت د. « ٓتتٖ ٓ ۆۆێکتتن ختتٞێ ی ٝ صتتٞٝتٞچ ٝٝتْ!

ئەەێ! ەتا ختٞێ ی ٝ بتێ عتەەمكن! » ەتآە  درٗتابٞٝ; نصەە تٞەصتی خای ُە
ُە ژٗەتەی ٓاەعتاڵن  ؟ هەزتت د ٓێت دمتەی ٝ چەٗذم  ٗتآەەدی ُەنەڵ ٓاەیتا
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ٛەڵ( رەدٗتتتذر  ئیل یختتتاەی دمتەی ٝ بەڕٝرڵە  یتتتاەٓەەین ٓێتتت دمتەی دمدمی ُە
 یەتتتتتتن  ػەدرڵە  دمتتتتتتٞەن ٝ ُە  یەتەٝم دمّ ُە ئتتتتتازردی ٝ صتتتتتەەتەٝێ. ُە

صتآاٗە ٓیت رەییەەەٝم عتەٝ ٝ ڕۆژ  بەٛای ئەٝ ٛەٓٞٝ ٓڵک ٝ ٓتاط ٝ دیکەٝم
 ٝ خەەیکتتن ػەیتتظ ٝ ٗتتاط ٝ ڕربتتٞرەدٗن. بتتٞٝیەەە ییتتاٝێکن بەەمڵتتاڵ ٝ ەتتا ز

. بٞٝیەەە خاٝمٗن ئەٝ ٛەٓٞٝ ٓڵک ٝ صآاٗە ٝ دڵیغو بەٝم خاعتە تە مٛەەز
ُە ڕێتتتن یاصتتتایییەٝم یێتتتو نەیغتتت ٞٝم! تەٝریە ئەٝ بی ٝبتتتاٝمڕمی صتتتەەدمٓن 

خەڵکتتن ٛەڵتتذمخەڵەەێ٘ن.  جیتتو تتتٞر؟ ەتتا بتتٞٝٗەٝمەێکن ختتٞێڕی ٝ دەۆزٗتتن!نەٗ
ُەنەڵ ختا  ڕٝٝڕرصتو  دەۆ  ُەنەڵ ٛەٓٞٝرٕ تت دٝٝم. بە ّ ئێضت ا ٝمەم ٝ

 «خاعو بکەی! بە! ٗاەٞرٗن كێ  ُە
ەەعتتتەە  ختتتای  ٝ ختتتای دمدریە بەە  كتتتاٝی ەتتتاٗە یەتەّ  تتتاە ٗەبتتتٞٝ تە

ٗەبتتٞٝ ئتتاٝر بتتێ  ەتەّ  تتاەختتای بێتتزرە بتتٞٝ؟ بە ّ ی صتتەەتاٗە دمتتت د ٝ ُە
ختتای ەاٝرٗ(تتاە دمتتت د ٝ ددرٗتتن بەختتٞێڕییەەن ٝ صتتٞٝتٞچ ٝٝتین  بەزیییتتاٗە

 ئەٝمی ڕۆهن ختای یتاۆ بکتاەەٝم. چەٗتذ خایذر دمٗا. چەٗذ  اە ٛاە(ٞٝم صەە
ٝ هەیتتتت رٗە  ٝ هەی رٗتتتتن ڕۆهتتتتن بٞٝبتتتتٞٝ. ُەٝ تێغتتتتە ەٞٝعتتتتن تێغتتتتە  تتتتاە

 یتتت درٗییە دردمبتتتڕر تەٓتتتاٝمیەۆ ُەٝ ٛەٓتتتٞٝ ٗایتتتاتن ٝ بتتتێ ٝ بتتتا  ڕۆهییتتتاٗەدر
دمٝەٝبەەی  یادٗیتتتت ەەٗتتتتاٗە  چەٗتتتتذ ڕۆژێتتتتک ختتتتای ُە ەدمٝەیتتتتإ ەەٗی(تتتتٞٝ

ٛێٔ٘تتتتایەەن ٝ ڕٝرڵەەتتتتن  دمدزیتتتتیەٝم. بە ّ ئەٝ هتتتتاڵەط زۆەی ٗەدمخایاٗتتتتذ.
ٝ صتتەەُەٗای ٛەٓتتٞٝ عتت ێک  ختتایی٘اتن ژیتتإ ئەٝی بتتا  ی ختتای ڕردمتێغتتا

ڕۆژرٗە  ژیتتتتتاٗندمتەٝەەٝم صتتتتتەەباەی ئاصتتتتتاین. ُە صتتتتت٘ٞٝەم ٗەناڕمتتتتتتاٗن 
ُە خاعتن ٝ  یڕرٝیتڕ بتٞٝ ژیاٗێکن ٗای تە یڕەاٝ بەەمٝ ٗەدمچٞٝم دمەێ ٝ بە

! ٛەٓتتتٞٝ  تتتاەێکیظ دٝری ئەٝ هەیتتت رٗە تتتتٞە  دمچتتتٞٝم یێغتتتێئاصتتتٞٝدمین 
 چاب صی   دمبٞٝ. ەەٓاو ٝ  ێکن ٗەٝی   دردمبەزی ٝ بەصئا خایەٗاٗە  بەەمٝ



تؤلستؤيو ليَ  

 

168 

ُەٓتتاڵن  بتتٞٝ تەٛاٝٗیکتتذر  ئەٝ هەی رٗتتاٗەی ٝمبیتت  دمٛتتاەەٝم. یەتەّ  تتاە ُە
ٝ ٗەعتتتە تە ٛەەتتتا  یٞٝەمتتتتاٗن ٝمٛتتتا تەٝە(تتتٞٝم صتتتەە ٛەٝری دڵ ٝ نەعتتتە

دمەبتتاز ٗەدمبتتٞٝ. دٝٝٛەٓتتیٖ  ٓێغتتکن ُەٝ چٞرەچێتتٞم ٓتتاٝمیەتن زۆە ڕۆو ٝ
ێتتتتای ٗیغتتت ٔاٗذر ڕ خغتتتیٖ ٝ نیاٗلیتتتذرین ُەەخاب بتتتا  تتتاە  تاەێتتتک بتتتٞٝ تە

صتتەە ٗەخایاٗتتذ ٝ ٛتتاەەٝم  یدمیٞیضتتو بچتتێ بتتا بەەمنەی  ەٗتتگە بە ّ زۆە
صتتەكەەی ت دبتتٞٝ بتتا  دۆخەتەی یێغتتٞٝ. صتتێیەٓیٖ  تتاە ئەٝ ڕۆژرٗە بتتٞٝ تە

 تاەەتاٗن خای با ٝێت٘ەنەەی ەەەختإ ت دبتٞٝ. ئەٝ دمەمٝمی ٝ   ٝ ٛەٓٞٝ
 صەە ڕۆهن درٗەٗا. صەكەەمط تاەیتەەییەتن ئەٝەای ُە
اتک دٗەٝمی ڕۆهتتن ختتای ٗەتتت دمٝم. یتت دٝری ئەٝ ڕٝٝدرٝم ئی تت  بیتت ی ُە

تٞە  خایەٗاٗەط ٛیچکتا  ئەٝی ٝمۆ ئەٓغتەٝ ەٞٝعتن  ەتێغ هەی رٕ ٝ ئەٝ
  اەمتتتاٗن ەتت   یتتاٝرز ئەٓجاەمیتتإ ُەنەڵ ٛەٓتتٞٝ ت دبتتٞٝ.ٗەخەّ ٝ عتتڵەژرٕ 

ییتتتاٝ! ٓەنتتتیٖ چەٗتتتذیٖ  تتتاە  ئەی» دمەٝٝٗیتتتیەٝم ٛەصتتت ا; بتتتٞٝە ٛاٝرەێتتتک ُە
بڕیاە  ٗەدر ختا  یتاۆ بتکەیەٝم؟ ٛەٓتٞٝ  تاەێکیظ ٝمصٞمصتەی ٛەٝمس ٝ 

زرڵ دمبتتێ ٝ ختتا  بەدمصتت ەٝم دمدمی؟ ئی تت  ئەٝ صتتەەەذر  خاعتتتٞزمەرٗن بە
دیضتتإ دمچتتیەٝم  تە ؟چ تەڵکێکتتن ٛەیە ەتتاتەی؟ ٝ یتتاەییە نەٓە خاك یتتٞدرٕ ٝ

 ُە ٛەٓتتتت(ەە ٗیتتتتن تە ەتتتتا ٛەڵ٘تتتتان ی؟ ەەٗیتتتتا دمصتتتت ن ُتتتتێ بەزٓەتە ٝ صتتتتەە
ُەنەڵ ئەٝمعتتذر ئەٓغتتەٝ  «ٛەٓتتٞٝرٕ ٝمۆ ەتتإ. ٝمصٞمصتتەتاٗذر خاڕرٗتتان ی 

ڕێتتای  ۆن درن ە(تٞٝ. ٛەصت ن دمتت د ەەٗیتا ُەٝ دڵتن ٗاخِیتذۆ وهاڵێکن ە  ڕۆ
ٛەهیوە  ڕربتا. ٛەص ن دمتت د ئەنەە   ٞرٓێ ی ٝ یاتییەٝم دمەٞرٗێ دمص ن بە

ٝ زٗجی متتتإ بپضتتێ٘ێ.  ئیتت ردم ٝ ُەختتاب دٝٝین ٛەبتتێ دمەتتٞرٗن ٛەٓتتٞٝ بەٗتتذ
یتش  خ ریەتاەییەتاٗٔتذر ب٘تێْ. زمٗجیت ی دەۆ ٝ ڕیتا ئی   بەصە! دمبتێ درٕ بە»

 دمڵتێْ تە نبەدٝرٝم ڕێتای ڕرصو ٝ یاۆ دمن ٓەبەە! بەٓیضت ەکەّ ٝ ُەٓبیش 
ێتتْ٘ ٝ ژیتتاٗن ُتتێ بییتتاٝێکن درٝێ٘پیضتتْ ٝ ٗتتاەٞرْٗ ژیتتاٗن ٛاٝبەعتتن ُەنەڵ یێتتک 
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ٓتتٖ  ٓێتت دمتەی دمڵتتێْ تە ئەٝ ٗتتاڵێْ. بە ٗتتا. ٛتتی  بە ٓاەیتتا دمڵتتێْ... ەیک(تتذمّ. بە
ٝرٕ ییاٝێکن خٞێڕی ٝ ٛیچٞیتٞٝچْ ٝ ژٗەتەیتْ ٛەڵخەڵەەاٗتذٝٝم. ڕرصتو ٝ ڕم

صتەە ٛەژرەرٗتذر  ٛەٓتٞٝ بە ٓتاڵ ٝ صتآاٗەی ٛەٓە ٛەٓٞٝ ع ێکن یێذمڵێْ. ئەٝ
ٓت٘ە  ئەصت ای ٛەٓٞٝ چاەمڕمعییەتاٗن ُە تاەیاعا دمڵێْ تە دربەط دمتەّ. بە

 «ئآادمّ زمٓاٝمٗذیغن ُەنەڵ بکەّ. ٝ
تتتتاەن ٓ٘ذرڵیتتتذر تاەێتتتک دۆػتتتای ە صتتتەە دڵتتتن ختتتای درٗتتتابٞٝ. ُ دمصتتت ن ُە

 .دمخٞێ٘ذ ٛەە ئاٝری دمت د
بتتا  بەەدمّ! یتتاەٓەەیْ بتتذم ٝ ڕێتتتای ڕرصتت ْ بتتخە ختتٞدریە! یتتاەمٓەەیْ بتتذم»

 «ٔەٝم.(دمەتێغْ ٝ یاۆ ب خاّ ُەٝ زمُکاٝم نەٓاەم
دمتتتتتت د ٝ ك ٓێضتتتتتکن  ختتتتتٞدر دۆػتتتتتای دمخٞێ٘تتتتتذ. درٝری یتتتتتاەٓەەین ُە

هتتتٞٝ ین نیاٗیتتتذر بتتتٞٝ  ٛێٔتتتایەەین یێذمبەخغتتتن.  ٛەڵذمٝمەرٗتتتذ. ختتتٞدریەۆ ُە
ژیاٗیتتذر ٗەٓتتاٝم.  ٛتتی  تاصتتپ ٝ ەەنەەمیەۆ ُە ٝبتتٞٝم  ٛەصتت ن دمتتت د ڕزنتتاە

 دڵن درن ە(ٞٝ. ڕۆو ٝ عادی ٝ ٝزم
بٞٝ. ن یتاٗن ئاصتٞٝدمین  چاٝیذر هەەیش ٓابٞٝ. ن یاٗن عادی ك ٓێضک ُە

 هەصتتتاٗەٝم. ن یتتتاٗن ٝمئانتتتا ٛتتتاەٖ. دمەتتتتٞ  ئەٝ عتتت ەی صتتتا ٗێکە ُە ٝ دڵ
 هٞٝ ین نیاٗیذر خەٝەٞٝم  ئێض ا خەبەەی باەەٝم.

ٝری ژٝٝە ٝ. یەٗتتتتتتجەەمی ڕٝٝٛە ەس بتتتتتٞت بتتتتتتاخەتەی تتتتتتت دمٝمە  ُە متە هتتتتتٞت
ٝ. ُە ٝٗێکن دمٛتتتاەە  ٓاٗتەعتتتەٝێکن ختتتاط بتتٞت ەن ەتتتایەی كەكەی تتٞت دٝٝەمٝم ەەهٞتتتٞت

ٝ. بتاخەتە بێتذمٗتن دریتت  . صتێ(ەەی  بٞت ٝٝر ەەتە ەە ٝری چەٗذ چت تە ەەهٞتٞت نٞێ. د
ەٝبەە ُە صتتەە چتتیٔەٗەتە بتتاڵٝ بٞٝبتتاٝم. صتتەەباٗن  تەٓڕمٗتتتن درەی بتتێ نە ی صت٘ت

ٞرٗتذ. یەڕی بتاخەتە ُە (اەی ئەٝئەٗ ٞرعتن دمٗ ٞرٕ ُە ژێت  ەت یلەی ٓاٗتەعتەٝدر صپی ٗێت
ٝ. درەمتاٗەٝم یاین ُک ٝ ٞرەٝٝی باخەتە دیاە بٞ  ەەیٔاٗن خ
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بتتتتاخەتە ڕرٓتتتتابٞٝ تە ُە ژێتتتت  ەتتتت یلەی زێتتتتٞێ٘ن ٓاٗتتتتتذر  ٗاخِیتتتتذۆ" ُە
صتتتتێ(ەەی  عتتتتەٝبا ُە ٝ نیتتتتإ ٝمبتتتتٞٝژێ٘ن دمەمٝعتتتتایەٝم. صتتتت ٝمی كێ٘تتتتک

 ەەا صەەباٗن صپیٞرعن ئەٓ(اەمتە بەٗەەٓن دمخٞعن.ص٘ەٝبەەمتاٗەٝم ٛ
ئەّ ٝعتتاٗە ٝمۆ عتت٘ەی ٗەەّ ٝ « چەٗتتذم  تتٞرٗە! چەٗتتذم  تتٞرٗە! عتتەٝ»

 ەی نیاٗن دمبٞٝ. كێ٘کن عەٝبا ئاٝێ
 

 نۆ بیست و

 
 یێیتإ بە ٗزیک تاە ٓێ  عەعن دٝرٗیٞمڕۆ  ٓاصِاۆا نەیغ ە بەٗتذیخاٗە. بە

ر ڕۆیغتتت (ٞٝ ٝ ٛتتتاە(اٝم. چتتتاڵٞچاڵەد صتتتەە ئەٝ صەٗتلەڕمعتتتە ڕمم ٝ یتتت  ُە
 بٞٝ. بڕیاەی دردناط بە اەێ عڵەژرٗذبٞٝی. ەی٘ٞٝٝ ب صن 
ٝدرٗن دردنتتتادر. تە ُە ٝی تە  تتتتاەن یغتتٞت ُە ٛتتتاڵەتە ب دبٞٝیتتتاٗە دمەێ  دی (تتٞت

رەد. دمٓتتن یتتڕ یاصتتەٝرٗەتإ بە ٝ ُە چ ئیغتت یایەتەٝم ٗتتإ ٝ ٛێِکەیتتإ دمختٞت  بٞٝبتٞت
ٝۆ بکتا  ئاٝ. ب صییەەن زۆەی با ٛێ٘تابٞٝ. ٗەیذمٝیضتو ختا  رٝری ٗتإ ُەدی صٞت

ٝ  ٛەە ٝٗییەەن ٝ ب صتییەەین ەآت  ت دبٞت ُەٝ  یاصەٝرٗەتە بکا . چەٗذ تتاە ٓێ  ەٞت
ٝم. ەەٗتاٗە   یێن ٝربٞٝ خ رک هتاڵن هاڵەعذر بڕیاەی دردنای بیض (ٞٝ. صەەمەا بٞت

ٝ زٗیتتذرٗن  خەٝیتتظ یێتتن بە  ُە دمبتتڕٗەٝم. چتتاٝی ەٝم بتتای هٞەصتتەتتتاەبٝرٗەبتٞت
ٝ. ەتاهەەن بتێ ٛ ٝ هە كەەن ئتاەرّ ەصت ن هتازی ٝ ئەٗتذرٓاٗن ُێت ٗەی درٝمەرٕ بڕی(ٞت
ٝ  بە ّ ٛەصت ن تت د  تتە هٞڵپەی ن یتإ. ٛتاٝرەی دربٞٝی ُە ٗەٛێ٘ابٞٝ ٝ  ت دبٞت

 چاەمیەتن دیکەی ٗییە. ُە هەبٞٝڵک دٗن بێ ػەدرڵەەن
هازییەتتتإ ٝ ئەٗتتذرٓاٗن ُێتت ٗەی درٝمەرٕ زۆەبەیتتإ نەٗتت  یتتإ ەتتاڕردمیەۆ 

ە خاعەٝیض ییەٝم ەییإ دمڕٝرٗن. ٛە ٝ ُە صاز کن یڕچاٝێ نەڕرٝم بٕٞٝە بە
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ەەٗیتتتتا دردیتتتتاە ُەنەڵ  ئەٝمط بٞٝبتتتتٞٝم ٛتتتتای صەەصتتتتٞٝڕٓاٗن. ُەٝ ٗێتتتتٞمدر
تتتاەن درٗیغتت ٘ەتەی دردنتتادر بتتێ بەزیییتتاٗە دمٗتتتن  بتتٞٝ  ُە ٛەٓٞٝیتتإ  یتتاٝرز

 بیتتتتاٗٞٝیەۆ دمٛتتتتا  بە ەتتتتاٝێ بە تتتتتاەن یغٞٝدرٗیغتتتتذر ٛەە ٛەڵتتتتذمبڕی  ُە
دمبتێ بتێ  دمبتاٝم. بتا ٓاٗتادرەمٝم ُێتن ٓتاڕ نێکچاٝ بە ٝ ەەٗیغ یذر ەێذمیەڕی

 دری ُە بتتذمٕ؟ دٝری بیضتت ٘ن هتتٞتٔەتەی دردنتتا بە دمٗتتتن بەەز ەاٝرٗێتتک صتتزر
هتتٞڵپەی ن یتتإ. ٝەدمٝەدم ئتتاەرّ بتتاٝم. ئی تت  ك ٓێضتتک ُە چتتاٝی درٗەدمبتتاەی. 

 . تتەەیەۆ درنی صتێ٘ێ ٗە بەٗذیخاٗە  ُەٝێ درٗیغێ ٝەهەزی دمت د زٝٝە  بت
 تتاەەن ٗیکی٘یتإ ُەنەڵ ئەٝ بتت دم بٞچکاۆتا ٝ  ڕرنەیاٗتذٗن بڕیتاەی دردنتا دٝری

چتتت تەیەۆ  دمٓیتتتذر دمٛتتتا  یێتتتن دمنتتتٞ  ٝ بتتتا ژٝٝەێتتتک. بٞچکاۆتتتا ئەٝی بە
 ٛەڵ٘ەدمن  . صەەی دمص ن ُە

بتتێ. دی تتو چتتإ ٛەهەتەیتتإ  دمەد  بختتا ئەٝم هەهتت(ەی ٛیچٞیتتٞٝچ! دم تتت
 ۆعتتییە. ڕرٝمصتت ە بتتاُەعل  ئێضتت اط بتتا ٛەەتتتٞییەۆ بچتتن تتتاە  ٛەە ی؟یێتتذر

ُتتێ ٛەڵتتذمتەٕ ٝ تاەێکتتو  دمزرٗتتن چتتإ ییتتاٝرٕ ختتا   تتا بتەیتت٘ە صتتی(ی یا
ٗەت دبتتێ.  تتا ئەٝ تتتاەە بە  ەصتت ەی عتتپ زم ٝ دمٝرەی عتتڕی  بە بتتا یێتتذمتەٕ

 ُەعل ۆعن دمتەی؟ُەبەەیەۆ یچڕرٝمٝم بزرْٗ چإ 
ٓاصتتتِاۆا ٛەەدٝٝ دمصتتت ن خضتتت (ٞٝم بتتتٖ بتتتاخەڵن  صتتتەەی درخضتتت (ٞٝ ٝ 

ەیغتتتو  ن ەەنتتتن دم ژرٕ بە ک بڕی(تتتٞٝ. ەەٗیتتتا تاەێتتتک تەصتتتٞٝچێ چتتتاٝی ُە
 بٞچکاۆا دمیاڕریەٝم. دمتەٝەە صکا  ت دٕ ٝ ُە

 ؟ڵْ ٗابییەٝمتا ُە با ەاٝم ٗییە  صەە ٛەڵت م  ٖٓ ٛەهْ بە ت دمص ْ ُێ
ٝ. یەتێتتک ُەانتت بە ٝرٗاٗن چتتاٝمدێ یی ٓن خەیاڵتتذر ڕۆچٞٝبتٞت  بە ختتای تتت د اصتتە

 ژٝٝەێذر.
 ٓاصِاۆا تێیە؟ ت
 ٖٓ. ت
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 بای ٗاەدٝٝی. ژٗە ڕۆبڵە ئەٝ . ئەّ صێێٛاٗ ت
 ژٕ؟ ت تآە

 صەەی ٓەڕۆ. ت ژٗێک ٗاەدٝٝیەەن ئی   ُە
ختتاٗەی ُەعل ۆعتتإ بتتای ٗتتاەدبٞٝ. یتتاەمیە ٓتتادرّ تی ایکتتا  صتتەەۆتن  ئەٝ

ت دبتتتٞٝ ٝ ڕرزیتتتن  دردنتتتا هضتتتەی ٓتتتادرّ تی ایلتتتا ُەنەڵ صتتتەەۆتن ئاصایغتتتن
 عتإ دمصت ەٝرٗە  یت م صتێایۆا ب٘ێت ێ. اِاصڕۆبڵە با ٓ تە ئەٝ چەٗذ ت دبٞٝ

ُە ئەٗتٞصتتت یِەتەی درٝێ٘تتتن  یتتتڕ هتتتآکە بە ٝ دمصتتت ن درتەٗتتتذ هتتتایچەتەی ُە
ُە یغتتتتتو چی٘تتتتتن  نی كتتتتتاٗە عتتتتتاەرٝمتەیذر تە م ٝ ُەیەٝت رصتتتتتەتەی ٛەڵتتتتتذر

ٝ ُەٝ  ٗاصتتتکن دمٛێ٘تتتا ەەٗتتتٞٝەمتەی ٛەڵکەٝە(تتتٞٝ   زدرٗێکتتتن زۆە  تتتٞرٕ ٝ
صتتتتکەٗاس ٝ ٝ ٛێ٘تتتتذێک ئە ُە یضتتتتُٞٝەی  ٘تتتتذمخاٗە بتتتتٞٝ یتتتتڕ تە در تتتتزدرٗە

دەرٝی بیضتتتو صتتتاٗ یٔن ٝ  دٝٝ ٗیتتتٞی ٝ ڕۆبتتت  ٝ هەەمیتتتٞٝڵ  نە یەتتتتن دٝٝ
دردنتتتتتا.  صتتتتتەەۆتن ئاصایغتتتتتن کن دمەٛێ٘تتتتتا ٝ دری بەیتتتتتتٞٝ یەۆ دەرٝی دم

چاٝی ٓتادرّ تی ایکتا  بەە ُە كەەٓاٗ(ەەمتاٗن باٗگ ت د ٝ صەەۆتیظ یەتێک ُە
ٛیچتتن ُتتێ  ٝەەٝرٝی بتتتاەە دمصتت ن ٓاصتتِاۆا  یتتاەمیە بە ئەّ بتتڕم ڕریضتتپاەد تە

 ڕم ٛەص اٝی چٞٝبٞٝم دمەێ. یاعوَ ٗەدەێ. كەەٓاٗ(ەەمتەط بە
 ئەّ یاەم تەّ بایەخە ەتازێ ٓاصتِاۆای دڵختاط تت د. چتٞٗکە دمی تٞرٗن بە

چتإ دمی تٞرٗن  بتٞٝ. ئەٝیتظ تڕی٘تن بەصت ەیەۆ  تتەەم ئاٝرەن ختای بتتا  تە
  تەەمی با بکڕێ؟ ٛی  چاەمیەتن ٗەبتٞٝ  تتە ُەٝمی تەصێک یەیذر بکا  تە

بەدبەخ تتتتن  ابتتتتختتتتاٗەی درد دمیتتتت(ەٗە دمەێ.  ددرٕ بەخایتتتتذر بتتتتتڕێ ٛەەتتتتا ُە
بەٗتذیخاٗە ٝرژۆ  دمبٞٝ ٓاڵەەن نەڕرٗەٝمی ەآەە(اەرٕ با ٗٞٝصیاەی دردنا تە

خەەیتتک بتتٕٞٝ  یاەێزمەمتتتاٗن باٗتتگ ت دبتتٞٝم صتتٞٝچێک ٝ بکتتا  یەتێتتک ُە
 ٝەاەمتاٗن عەٝٗآەیەۆ یێکەٝم دمدٝرٕ. صەباەم  بە
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صتتتتتتەەی ٓاصتتتتتتِاۆا  ئەٝ ژٝٝەمط دمصتتتتتت یإ ُە صتتتتتتٞٝچن ەەٗتتتتتتاٗە  ُە
چتتاٝی تڕیتتاە  بیتتاٗٞٝی  اەرٝ تتاە دمٛتتاەٖ بە ییتت   بە ٛەڵ٘ەدمنتت  . نەٗتت  ٝ

ُێیإ دمڕٝرٗن ٝ یێکەٝم صت ەٞخٞەی إ دمتت د  ئەٝیتظ ٝمٛتا نیت ۆدمی خەّ 
 .بزٝٝ ع اٗە ٗەدم ئازرەمتاٗن خای بٞٝ تە نٞێن بەٝٝ 

ٝرژۆ مڕۆ ٓاڵەە٘تتتآەتە  یتتٞت ٝٗر ٓێ  یێ٘جتتتن د ٕٝر ئەٝیتتتإ ُە تتتتاە   تتتت ر ٝ دٝٝ یاصتتتە
چکاۆتتا ٗیکتتیٖ دٝٝە خضتت ەٝم ٝ ُە ٞب م ب دیتتاٗە دمەێ. ُە ٝ تتتاەەن  ٝٝر  بەە دمەنتتای د

اۆا بیضتتو تتٞت ٗێکن بە بە کن دریدمەنتتای ختتاٗەی درد  ٓاصتِت ٝر ڕمنەز چائتتاط ٝ  یاصتتە
ُێک د ٗإ ٝ ٝری  ەتە  تتەەم ٝ ٗتاٗن بتا تتڕی ٝ در ٝٗر  یاتەەێک  تەەمی با بکڕێ. یاصە

می ن بە یاەمتەی یێذریەٝم. بە یاعٔٝا ٞٗر م  تەەمیەۆ بکێغێ. ٗاچتاە درخەٝم ٗەی   ڕێتٝا
ٝ ددٕر بە صتتەػاەێک  خایتتذر بتتتڕێ ٛەەتتا دمنەٗە بەٗتتذیخاٗە. یاُێتتک بەٗتتذییإ دی تە بتٞت
ٝیتتاٖٗ ڕردمصتت ن ئەٝ بەٗتتذیخاٗە یێغتت   ُە ٛێ٘اٞب  ٝ ٕٝ تتذٞب یإ عتتەٓەٗذمكەە دریتتإ بەزٗر

ٝ ٕٝ ٕ. دمیتتإ تەس بتٞت ٝ  تتاە ُە بتتکە ٝە نەٗتت  ٝٛەٓتٞت ییتت    م ٓ ۆۆێکیتتإ ُەنەڵتتذر بتٞت
زمٗجیت در  هاچیتإ ُە ڕمنەزمتاٗن ە . دمصو ٝ هەّٝ ٝ ڕیظ  ڕٝٝصن ٝ بێ ٝ ڕیغذرە

.ٝ ٝ. زڕمزڕی زمٗجی  در ٗەتەی درن ە(ٞت ٝ یتێکەٝم  ٞب ٝ. ٛەٓٞت زیتإ صتاز ت دبٞت ٞٞە ەەی
ٕ. ٛەەتآیتإ بە ٝ ٝبٞت ٗتا یە هضەیإ دمت د. بتاٗن ئتاەمهە ٝ چەٝەی ٝ ییضتن ەتێکەڵ ٞب

ی هیز ێتک ُێتن ٗزیتک بتاٝم ٝ  ٝ یڕ ٓاصِاۆادر ەێذمیەڕیٖ چٝا ٛەٝمصیإ ەێذمبڕی. ییٝا
ٞەن; ٕ! خەٕٝ دمبیْ٘ یإ بەخەبەەّ؟» ن ٞر ٞەن;« تچن   صتەەی » یەتێکتن دیکەیتإ نت

!ْ ٝ ٝ  یەتێکتتتن دیتتتکەط تە« ڕێتتتز  بتتتا دردمٗەٝێتت٘ت صتتتەەی ٝمۆ چەٝمٗتتتذمە ەاعتتت رٞب
  ٝ ٔێڵێکن بتتابڕی ٛەبتٞت اتەٝم  زٗجیتت متەی ُەٝ  ڕٝخضتتاەێکن دێتتزمبە صتت ٕٞر ە صت٘ت  ٗێتت

معن یێذرت د. ٛآەٗن با ب د تات دمٝم ٝ هاچیذر  ٝ بٝا
 بی  ب دمٝم؟ ٓ٘و ُە ت ٗەەٓاڵ نیإ! ٛاٝڕێن  اەرٗو ٗاٗاصییەٝم. ئاٝر زٝٝ

زُ تتاەەەی  ٛەڵەدرٝرٕ ئەٝ بەٗتتذییە ن زی٘تتذرٕ تە ئەٝ دیتتٔەٗەی دی  بەی(ٗتتا
؟ ٓاصِاۆا ئەٝمٗذم عەتە  ٓاصِاۆای ی صن ُەٝێ چذمتا خض ەٝم ٝ ُە دٝٝە
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یاصتەٝرٗەتإ نتٞەن تە ئەٝیتإ  بٞٝبٞٝ  ەٞرٗاین هضتەت دٗن ٗەبتٞٝ. یەتێتک ُە
 با بەٗذیخاٗە.ٝم دردناٝم ٛێ٘ا ەازم ُە

ٕٝر با م د ت ٛەەا زٝٝم بی(ەٕ با  ی صەەیاصە ە دٝٝزئەّ ڕٝٝدٝر ٞٗر  ا  ٗەب٘ەٝم.یێ
 ت بەچاٝرٕ نەٝەمّ.

ٗەدر  بتتتتتاٗتن  صتتتتتەەی ڕٝٝن زی٘تتتتتذرٕ بتتتتتا ئەٝمی تێغتتتتتە ٝ دمەدمی(ٗتتتتتا
 یاصتەٝرٕصەە بختاەەٝم. صەەیاصەٝرٗن ت د دمص ٞٝەی یێذر زٝٝ ُەٝێن دٝٝە

 تەیاٗتتذ تەیڵەتاٗتذ ٝ ەێی ەتٞٝڕمین ڕر نت   ٝ بە یعتاٗن ٓاصتِاۆا  ٛتاەە یێغتێ
باخەُێتإ یغتک٘ن.  تەەمتتاٗن  نی كتإ ٝ ێنەڵیذر بچێو با بەٗذی ژٗإ. ُەٝەُ
نی كتتتإ ٝ باخەُێتتتذر  کن هاچاخیتتتإ ُەٗێتتتٞ ٗتتتاٗەتەدر عتتتاەدباٝم. ٛتتتی  عتتت ێ ُە
 تە بەیاٗن ٛێ٘ابٞٝیاٗە دمەێ. ب دیاٗەٝم با ئەٝ عٞێ٘ەی ۆزییەٝم ٝدٗە

 

 سی

ێکن ەەٗگ ٝ ەاەیک ٛەڵکەٝە(تٞٝ. بەٗتذی در ٗدٝٝبەەی  بەٗذی ژٗإ ُە ٛەە
٘  ٓەەت  بتٞٝ ٝ بە دٝٝ ێتٗیتٞ ُە ی ٝ ٓاصِاۆا ٝ ٛاٝزمٗجی متتاٗن عتەط ٓەەت 

ٗذی ئاصتت٘ی٘ەٝم  یەٗجەەمتتتإ ڕٝٝیتتإ ُە بەٗتتذی یەٗتتجەەمی چکتتاڵە ٝ عیغتت(ە
ییتتتاٝرٕ بتتتٞٝ. صتتتابایەتن خەڵتتتٞٝزی زۆە تتتتاٗە ُە صتتتٞٝچن ژٝٝەمتە بتتتٞٝ. 
ٝێ٘ەیەتتتتتن ٓەصتتتتیح ٝ ختتتتاچێکن درەیتتتتٖ بە دیتتتتٞرەمتەٝم ٛەڵٞرصتتتت ربٕٞٝ ٝ 

بٞٝ  ُە صتتتٞٝچێکیظ صتتتەەڵێکن رصتتتەە ڕمكەیەۆ درٗتتتذە عتتتەٓذرٗێکن ٓضتتتیٖ ُە
ٝی ٝ عەهٞعتتڕ ٝ چەیەتتتیظ تە دٝٝ زبتتاڵە ٝمبەە چتتاٝ دمتەٝ . ەەخ ێکتتن ٗە

ە ەصتت ێن یاٗ تتای ژٝٝەمتەی درن ە(تتٞٝ  بەٗتتذیەتإ  ێٞباٗیتتإ ُەصتتصتتەە  ُە
 صەەی دمخەٝەٖ. دردمخضو ٝ ُە
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 بەەمٝ بەٗتتذمتە بەڕێکتت ر. ختتاە إ یک٘یغتتٓاصتتِاۆا دٝری ئەٝمی بەٝەدی ی
یتتإ ٗەبتتٞٝ ُە هئی تت  ژٗتتاٗن بەٗتتذی ٛە ئەٝم خەەیتتک بتتٞٝ ئتتاٝر دمبتتٞٝ  دٝری

 ٝ صێ ٓ٘ذرڵ بەٗذ ت ربٕٞٝ. إ بێ٘ە دمەێ. ُەٝ ژٝٝەمدر دٝرزدم ژٕژٝٝەمتەی
تەس ُە ژٗەتتتتإ خەٝیتتتإ ُێکەٝە(تتتٞٝ.  ٛێغتتت ا ٛەٝر ڕٝٝٗتتتاۆ بتتتٞٝ ٝ دٝٝ

اٍ ٝ یتٝ هە نیەتیإ تە باڵ ەتەی بە خایذر دربٞٝ ٝ خەٝە(ٞٝ  ژٗێکن ڕمعات
ٛتتی  تەس ٗەیتتذمزرٗن بتتاچن بەٗتتذ  ٝ تەّ ئتتاٝمز بتتٞٝ  زۆەبەی تتتا  دمخەٝ 

م. یەتێکتتن دیکەیتتإ تە ژٗێکتتن صتتیِذرە بتتٞٝ بە ەتتآەەن دزی دمصتت تی  تتت رٝ
ئێضت اط ختای ُە نەز دربتٞٝ  یتاڵ اتەی ن ٓتاڵە  ت ربٞٝ  تەّ ٝربتٞٝ بتخەٝێە

ت دبتتٞٝ ٝ ٗتتابٞٝیە ژێتت  صتتەەی. بە دمص یغتتن بەە دمٓتتن ختتای ن ە(تتٞٝ بتتا 
 ئەٝمی ُەنەڵ تاخیٖ بەڵـەٓەتەی ٗەیەەەٝم دمەێ.

ٕ. ٛەٓٞٝیتتتتإ  ِتتتتبەٗتتتتذییەتاٗن دیتتتتکە ٛێغتتتت ا بە ٝ بەەنن زبتتتت  ٝ ٞخەبەە بتتتٞت
ٝ. ٛێ٘تتتذێکیإ ُە صتتتەە ەەختتت ەتە درٗغتتت (ٕٞٝ ٝ  ئەصتتت ٞٝەی زی٘تتتذرٗیإ ُەبەەدربتتٞت

 ٝ ٕٝ مصتت ا بتٞت ٕٝە چەٗتتذ تەصیغتتیإ ُەبەە یەٗتتجەەمتە ڕٝر خەەیکتتن دەٝٝٓتتإ بتٞت
ک ُەٝ صتتتێ ژٗەی تە خەەیکتتتن ێتتتچاٝیتتتإ ُە هەٝعتتتەی بەٗتتتذیخاٗەتە دمتتتت د. یەت

ٕٝ  یەتیتتإ ئ ٝ تە بەیتتاٗن ئەٝ ڕۆژم ٛەەتتا بەەدەٝٝٓتتإ بتٞت دمەنتتا بە  ەٝ یی ێتت ٗە بتٞت
ٝ. ئەٝ ٗاٝی تا ٝری ٓاصِاۆادر ٛاە(ٞ ٝ.رد ٝ بە ژٗێکتن هەڵەٝم ٝ ەبِکتا بٞت  ەٞٗتذٝەاڵ بٞت

ٝتەیەتن نەٝەم ُە ڕٝخضاەێکن نت ژ چەٝم. بتاُٞ ٝ.  ٝ یڕچڕچٞڵٞت صتەە ڕٝٝٓەەتن بٞت
ٝم صتەە دٝٝ  ٝم ت خاڵەٓێغتی٘ن ُە بەەخەبەبەی درتەٝە(ٞٝ ٝ بضکن زمەد ٝ ەٝە(ٞت

ٗکە ەەٓتاهن ُە   اٗتن. ٓێت دمتەی بە ٝ. چٞت ە تٞعت (ٞ ٝ تە بیٞت  ُە تتچەتەی ت دبٞت
ٝ. ئەٝ ژٗە دمٓڕرصتتتتو ٝ صتتتتەەنەٝەمی بەٗتتتتذمتەبٞٝ ٝ  ٝی بتتتٞت ٓێتتتت دمتەی یێغتتتٞت

 ٓەع ٝٝبن هاچاخیغن دمك ۆعو.
ٞرزی ژٗتاٗن  دێیتن دمەزیتن ێعت چتاٝ ت دبتٞٝ ٝ بە چتاٝیِکەی ُە بِکتارتاە

یتتتتاڵ دمصتتتت ن  ُە ٝی ختتتتای ن ە(تتتتٞٝ. ژٗێتتتتک تەبەصتتتتێ هتتتتآکن ٝ بەەمٝڕٝ
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 درٗیغتت (ٞٝ ٝ خەەیکتتن دەٝٝٓتتإ بتتٞٝ  ژٗێکتتن ڕمعتت اڵە ٝ ُتتٞٝ  هیتتو بتتٞٝ بە
ُەنەڵ ئەٝمعتتتذر  ڕۆهضتتتٞٝۆ ٝ چتتتاٝی چکتتتاڵە ڕمعتتتەٝم. زۆە ٓێٛ مبتتتإ ٝ

ٛێاڵصتتٖ بتتٞٝ. صتتێ ٓتتاٗتن زی٘تتذرٕ بتتا ٓتتاچڵەتچین  بتتٞٝ. چەٗەٝمە زۆەبڵتتێ ٝ
نتتتادرە ت دبتتتاٝم ٝ بەٛتتتای بتتتێ بڕربتتتاٝمە چتتتٞٗکە دەمٗتتتگ عتتتەٓەٗذمكەەی ئا

 ە خایإ بەیەتذر تێغابٞٝ.ەٓٞبا ەین ئەٝمٝم دٝٝ عەٓەٗذمك
بتتتٞٝ  بە ّ  بتتتٞٝ  ٗتتتاٝی كیتتتذۆزیا صتتتێیەٓیٖ ژٕ تە خەەیکتتتن دەٝٝٓتتتإ

ٛاٝڕێکتتاٗن بەٗتتاٝی كێ٘یچکتتاط باٗتیتتإ دمتتت د. ٛێغتت ا  ٝ بتتٞٝ  دمٓٞچتتاٝی 
 ٝ تتاڵەتەی بە نەط ٝ ٓ٘ذر ٗەٝم! ی چە دەێ  چاٝی عیٖ ٝ ت چٞتاڵ بٞٝ بە

ەآەە(تتتاە ت ربتتتٞٝ تە  دمٝەی صتتتەەی ٛا ٗتتتذبٞٝ. بەٝم یەُتتتکە ٛاٗی(تتتاٝم ٝ ُە
ٓێتت دمتەی دەٓاٗتتذرٝ تتت دٝٝم. دٝری ٛەعتتو ٓاٗتتگ ئتتازردی ٓەە تتذرە ُەنەڵ 

ٝ ن ك ەتاٗیتتإ   یەٗتتێکەٝم تێغتتە ٛەٓتتٞٝ ٓێتت دمتەی ئاعتتو بٞٝبتتٞٝٗەٝم ٝ ُە
ط بٞٝبتٕٞٝ ٝ چاەمصەەت دبٞٝ. خەزٝٝە ٝ خەصٞٝ ٝ ٛێٞەمتەعن ُێن ختا

باعن تاەتاین یتێ ٛتاە(ٞٝ. بە ّ دردنتا دٝری ٓتاٝمیەتن زۆە  ٛەٓٞٝ ع ێک بە
ی  زی٘ذرٗن تەەآەەن دمەٓاٗذرٝ ت دٗن ٓێ دم یەەٝمٗذمتەدر دمچێ ەٝم ٝ بە بە
 ٝ دڵت٘ەەّ بتٞٝ  ئەٝ ُە ژٗێکتن عتاد تاەی دژٝرەمٝم با دمبڕێ ەٝم. كێتذۆزیا بە

غتتتتذر دمخەٝ . زۆەی ٓاصتتتتِاۆا یتتتتاڵ ئەٝی دردمٗیغتتتتو ٝ ُە ۆاِایەٗتتتتای ٓاصتتتت
 خاعذمٝیضو ٝ ُەهضەی دمەٗەدمچٞٝ.

صەە ەەخت ەتە درٗیغت (ٕٞٝ  بە ّ دەٝٝٓاٗیتإ ٗەدمتت دە  ژٗن دیکە ُە دٝٝ
ٝ ڕمٗتتتگ  دمٓٞچتتتاٝێکن ڕمهەڵە یەتیتتتإ ٗتتتزیکەی چتتتَ صتتتاڵن ەەٓەٕ بتتتٞٝ بە

بزەتتتتتاٝمٝم. دیتتتتاە بتتتتٞٝ ژٗێکتتتتن عٞخٞعتتتتەٗگ بتتتتٞٝم ٝ دمصتتتت ن ڕۆژنتتتتاە 
صتتتپن ٝ  ەەەٝم. ٓ٘تتتذرڵەتەی دمٓتتتن ٗتتتابٞٝ بە ٓەٓتتتک تتتٞرٗییەتەی ُتتتێ صتتتەٗذۆ

بە ەتتتتآەەن ئتتتتاژرٝمنێڕی هاڵ(ەصتتتتو ت ربتتتتٞٝ.  نەٝەمتەیەٝم ٝ دمٓیتتتت ی. ئەٝ
ڕۆژێک تە ئاژرٗە ئەصپ صٞرەمتإ چٞٝبٕٞٝ با نٞٗتذمتەیإ ٝ ٝیضت (ٞٝیإ 
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ٝ بیتت(ەٕ بتتاخزٓەەن صتتەەبازی  خەڵکتتن یێغتتیإ بە دمصتت تی  بتتکەٕ  نەٗجێتتک
ٛەٓتٞٝ  بتٞٝ  زیتاە  ُە ٗە تە یٞٝەی تٞڕم نەٗجەتەئاژرٗەتإ ن ە(ٞٝ ٝ ئەّ ژ

ُەنەڵ ئاژرٗەتتتإ بەعتتەڕ ٛتتاە(ٞٝە  خەڵکتتن نٞٗتتذمتە دمٓتتن ب دبتتٞٝم یێغتتێ ٝ
 ئەٝمط ەاٝرٗێک بٞٝ تە با ُێ(ٞەدٕ ٗەدمبٞٝ.

صتەە  یەٗتا صتاباتە ٝ ُە ُە صپن ٝ یغو تاّ بٞٝ ٝ یی ێ ٗێکن صەە ئەٝی دیکە
ٝ ٝ ُەنەڵ تتٞت ەڵە ت دبتٞت ٞرەڕەەختت ەتە ختتای تٞعتٔت صتتا ٕ یتتاەین دمتتت د.  یکن چتت

ڕمتە هتتت ی صتتتەەی ُە ەصتتتابٞٝ  ەەٗیتتتا ت رصتتتێکن تتتٞت  ب٘تتتذر ەاعتتت ربٞٝ ٝ زنتتتن ٛۀڵ
ٝ. بەدمٗتتن بەەز یێتذمتەٗن ٝ صتەە ەەخت ەتەدر ٛە   ٛە ەتن دمتت د ٝ  بە ُەبەەدربٞ

ٝڕمتە دمتتتتت د. بەٝ ٝ تە بە منەٓەی ُەنەڵ یی ێتتتت ٗە یغتتتتو تتتتٞت  ەآەە(تتتتاە ت ربتتتٞت
ڕمتەی ٓتتاڵێک ٝ. ٛاٝدمصتت ین تتٞت م. ژٗێکتتن صتتەبٞٝە ٝ بەەتتاهە  بتٞت ن ئتتاٝە ەێتت(ەەدٝر
ٝ ڕمتەی بتتٞت ٝرٕ دمص(ەصتتتەە تە ئەٝیتتتظ ُە زۆەی خەٓتتتن تتتٞت ٝ.  بەٗتتتذی ییتتتا ت ربتتٞت

ٝرٕ ٓتتتتاڵەتەی بە ێٛێغتتتت (ٞٝ ٝ  ٝری دمص (ەصتتتتەەت رٗن ئە ٝتەتەی د ٗکە بتتتٞت چتتتٞت
ٞر ٝ ڕعک ٝ ئەصپێ ەێن بذر.  دمە صا ٛی  تەس ٗەبێ  ِن تٞڕمتەی بغ

بەە یەٗجەەمتە ڕرٝمصت ا بتٕٞٝ  ٗن دیکەط ُەژ  تە ُەٝ هەٝ  ژٗە  چٞرە
یغتتتتو عیغتتتت(ەٗذی ئاصتتتت٘ی٘ەٝم چاٝیتتتتإ ُەٝ ەآەە(تتتتاەرٗە دمتتتتت د تە  ٝ ُە

دمٓٞچتتاٝی  صتتٞٝە بتتٞٝ بە یەتیتتإ ژٗێکتتن هتت  دمیاٗٛێ٘تتإ بتتا بەٗتتذی ییتتاٝرٕ.
زمەدمڵ ٝ نُٞذٝزرٓەٝمە ِٓیغن تە ُە ِٓیٞرٗەی ت رصە تەیەٝم بەدمەتەٝە(تٞٝ 

 ٝ ڕنتەآەەن دزی زی٘تذرٗن ت ربتٞٝ. دمٗتتن  باە. بە ٝ خاڵن صٞٝە بٞٝ ُە یڕ
 ییاٝرٗە بٞٝ ٝ بەەدمٝرّ  ٘ێٞی دمدر.

یتتاڵ ئەٝدر ژٗێکتتن تتتٞەەە بتتا  ڕرٝمصتت ا بتتٞٝ تە ُە ٓ٘تتذرڵێکن دمصتتا ٕ  ُە
بتتتٞٝ. ئتتتاەەنن ت رصتتتەتەی تەٝە(تتتٞٝم صتتتەە  هە زم نەٝەم ەتتت  ٗەبتتتٞٝ. صتتتەٝ

یەۆ  زۆە ُە ەٝمەییتڕ ختاڵ ٝ یەڵەت م صتٞٝە ٝڕٝخضتاە چتاٝرٗن بە هٞڵەتاٗن.
نتتتٞ  مد بتتتٕٞٝ. بە نتتتاڵ ە یێیتتتإ مٝمبتتتاڵٝ بتتتٕٞٝ. ددرٗە دەێ متتتتاٗن بتتتٚ دیتتتاە
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 ئەٝیتتتظ ئەٝ ٗتتتاٝمی یێ٘تتتاخاط ٗەبتتتٞٝ. بە ەتتتآەەن دزی ٝ ئتتتاٝە«. ژیتتتکەڵە»
 ەێ(ەەدرٗن بە ئاٗوەصو زی٘ذرٗن ت ربٞٝ.

ژٗێکن ە  تە ُە یغو یەٗتجەەمتە ڕرٝمصت ا بتٞٝ  دٝٝنیتإ بتٞٝ. ت رصتێکن 
 ۆە چڵک٘ن ُەبەە دربٞٝ. ٓ ەهن ٗەدمت د.ن زی٘خاڵەٓێغ

ٛێ٘تتتتذێ  تتتتاە ئتتتتاٝڕی دمدریەٝم ٝ بەٝ ژٗتتتتاٗەی یێتتتتذمتەٗن تە خەەیکتتتتن 
 ییەەێغتتإ ٝ عتتڵەژرٝی دمٗٞرٗتتذ ٝ بە ەتتآەەن عتتاەدٗەٝم  دەٝٝٓإ بٕٞٝ.

 ٓاڵن دزی دمص (ەصەە ت ربٞٝ.
ٖٓی ٞرەم ٗیظ چ ە ژ ٝبن هاچتا   تەُ  ن ٓەعت ٝ ٝ  بە ەآەەن ك ۆع٘  بەە یەٗجەەمتە ٞب

ن  ەە دٝٝتیتتٗا  ٛٝ ٓ٘تتذرڵ بتٞت  ٝ ٝ  دریکتتن دٝ ٝ هەڵە ٝ خڕیالٗە  ٕ.  دێیتتن بتٞت تتذر ٝم ز٘ی ٝە(تٞت تە
ٝڕمتە  ەنەڵ یی ێ ٗە یغتو تٞت ٝ تەُ  ٞرەصا ٗەیە ٞب ٝ تٞڕم چ ٕ ئە ٝە یەتیا اەین یتُەنەڵ ٞب

ٝٝ  ت رصتێکن صتادمی  دمت دٝ  ئەٝی دیکەیٕا تچێکن عەط هەٝ  صا ٗن ه  تتاڵ بٞت
ٞٗذٗغتتت٘ی ّ ژٗە ن ٝ. ئە تتتن  ُەبەە دربتتٞت ٝٗر ە یەٗتتتجەەمتەٝم دمیڕ  ُٝ مصتتت ا بتتٞت ٝر تە ڕٝر ەە ە ٛ 

ٝین دمچ٘تتن ەم ٞێن  نتٞت ەە تاەێتتک تە نتت ٞ ُە ٝٛ  ٗێتت  ٝ ٕ هضتتەیەتن ٗتتاخاط دمیتٞت ٞ یتتا ٘ێتت  
ن نتت ژ  ٝٗر ٝ ژٗە هتت دمتتت دچتتا تتن ئە ٝ٘ێ ّ تتتچە هتت  تتتاڵەتەی دمصتت ن بە در ٝەم  . بە  صتٞت

ٝ هضتتە ٞێن بتتا ئە ٝ نتت ی دمدر  ٘ێتٞت   ّ ٝر ٝ تە بەەدم ٝ  ن ە(تٞت َ ت دبتٞت ە عتت تە ژٗە ییضتتٗا
ٝیتاەن دمتت دٝمە  ەبەە ختایەٝم دٝ  ُ ن هەٝعەٝ  بەیەتیٕا دمنٞت ٝ  ٝٗر ه صٞٝەمتەٝ  ییا

ەبەەی بکا !  ُ ێ كێ  بێوٝ  ی ٞٗ ٘ٞێ ەٝێ    دمەتٞ  دمٛی
ە صتەەٝه ێکن ئتاڵازمٝم بهەڵەٝ بتٞٝ   ئتاك مەێکندٝرییٖ ژٕ ُە ژٝٝەمتەدر 

ٝ ٝ یغتت یذر عتتاڕ بٞٝبتتٞٝٗەٝم. یێختتاٝس بتتٞ تە دٝٝ یەُتتکەی ٛاٗی(تتاٝم ٝ بە
بتتٞٝ ٝ بە ەتتآەەن  ات رصتتێکن چڵک٘تتن ُەبەە ت دبتتٞٝ. بتتاٝتن  اٗکٞعتتن تِێضتت

بەٗتذیخاٗەٝم. بتێ  مُە چتا ٝ خضت (ٞٝ تەٝە(تٞٝختای ئەٝمی ٓ٘ذرڵە صاٝرتەی 
ئەٝمی صەەٗجن دمٝەٝبەەییەتاٗن بذر  ُەّ صەەی ژٝٝەمتەٝم دمڕۆیغتو بتا 

 بٞٝ. ئەٝ صەە ٝ بەەدمٝرّ خەەیکن ٛاەٞچا
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 سی و یەک

 
ەٝم تِیتتَ ُە ٗێتتٞ هتتٞكڵەتەدر صتتٞٝڕر  دمەنتتای بەٗتتذمتە تتت ریەٝم ٝ ُەٝ تتتاە

ٓاصِاۆا چٞٝم ژٝٝەێ  ٛەٓٞٝ چاٝیإ ەێ(ڕیە ەەٗاٗە  تچتن  اٗکٞعتیظ تە 
صتتەەەایای  ُە ٗێتٞ بەٗتذمتەدر ڕرٝێچتتکەی دمتت د  ن ێکتن نتت   ٝ بتا صتاەێک ُە

ی ەٝەدباٝم ٝ دیضإ دمص ن تت دمٝم بە ڕرٝێچتکە تت دٕ. تاەربِکتا دمەزیتیەت
یەڕۆی بەەدمص ن ٛەڵچەهاٗتذ ٝ ُە صتەەٝٝی چتاٝیِکەتەیەٝم چتاٝی یتڕ ُە  ُە

 ی صیاەی ەێ(ڕی.
تت دریکەتەّ! دیضإ ٛێ٘ایتاٗیەٝم بتا ئێت م؟ ئتێٔەط چەٗتذم صتاٝیِکە بتٞٝیٖ  

 یێٔإ ٝربٞٝ ئازردیإ ت دٝٝی.
دمٗتێکن نڕ ٝ ییاٝرٗەی ٛەبٞٝ. چاٝیِکەتەی ُە چاٝی درتەٗذ ٝ ٓاصِاۆای 

 ۆزیا بە زٓاٗێکن عی یٖ دڵخاعین دریەٝم.ذا. كێُە یاڵ خایذر درٗ
نیتتإ! ئتتێٔە دمٓتتاٗتٞ  بتتێ ەتتاٝرٗییەتە  بتتا دردنتتا دمەدمتەٝێ ٝ  نتتٞڵەتتتت 

دیتتتتتاەم یێغتتتتت(ی٘ییەتەٓإ ٝمڕرصتتتتتو ٗەنەڕر. خەّ ٓەختتتتتا  ئتتتتتازرد  دمتەٕ. ٝر
دیتاەم  خاعەٝیض ەتەّ! خٞدر نەٝەمیە. ڕمٗتە ئەٝ تاەم هیکٔەەێکن ەێذربێ. ٝر

 ٝ ب صی ە.ٛیچو ٗەخٞرەدٝٝم 
كێذۆزیا چاٝم ٓ٘ذر ٗەتەی ەێ(ڕی(ٞٝ. هەزی دمت د ٛەٓٞٝ ع ێک ُە زٓتاٗن 
خای ب(یض ێ ٝ باەی خەّ ٝ ئازرەمتەی صٞٝۆ بتێ. ٓاصتِاۆا ٛیچتن ٗەنتٞ . 
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صتەەی  ٗاٗەتاٗن ُە صٞٝچێک درٗا. ػەبا ەازرٝییەتەی درتەٗتذ ٝ ُەچتکەتەی ُە
 ێتتت ٗە یغتتتو یی تتتت دمٝم  بضتتتکە ڕمعتتتەتەی ُە دمٝەی ِٓتتتن یەەێغتتتإ بتتتٞٝ.

 ی  ٝ ٛەصتت ا ٛتتا  بتتا ٛێ٘تتا تەیتتاەی تتت دٕ ُەنەڵ ٓ٘تتذرڵە ُە تتتٞٝڕمتە ٝرزی
 ٓ٘تذرڵەتەط ُەنەڵتن ٛتا . تە چاٝێکن دڵضتازرٗەٝم ەێتن دمڕٝرٗتن. بە ٓاصِاۆا.
 ُێٞی تات دمٝم. ٗاٗەتە تەٝ   دمٓن ئاٝی ت د ٝ چاٝی بە

ەٓٞٝیتتإ ٛٛەٓٞٝیتتإ دمیاٗٞیضتتو بتتزرٖٗ ٓاصتتِاۆا چیتتن بەصتتەە ٛتتاەٞٝم. 
ئەٝمی ٗەدر  خایذر ن ە(ٞٝ بتا ٛاٝدمەدی دمزرٗن. ٓاصِاۆا ددرٗن بە ایإ بەخ

ٗتاٗەتە ٝ ٝیضت ن بیتذرەە دمصت ن ٓ٘تتذرڵەتە   ُە هتٞڵپەی ن یتإ. دمصت ن بت د بتا
هٞڕنیتتتذر ەەهیتتتیەٝم. تاەربِکتتتا  ٝ هتتتٞڵپن ن یتتتإ ُە نیتتت رەبە ّ ختتتای یتتتێ ڕرٗ
 دڵخاعین دریەٝم.

یاەێزمەێک بتت م. دمی ٗەەتتٞ   ٝ خەەج بکە یێْ نٞەن یاەم ٖٓ ت تچەتەّ!
 بڕیٞیەەەٝم. چەٗذ صاڵیإ زی٘ذرٕ با

 ُەنەڵ ئەٝمی خەەیک بٞٝ هٞەتٞٝی  تتەەمتەی ُە ٓاصِاۆا ٛەەٝر دمن یا 
ٝٝٓەەیتتتذر دمٛتتتاەە ختتتٞرەێ. هٞەتتتٞٝی ڕ ك ٓێضتتتک بە ٗێتتتٞ ٗتتتاٗەتە دمەدمٛێ٘تتتا 

 هتتت ی  تتتٞرٕ ٝ  تتتتەەمتەی دریە دمصتتتو تاەربِکتتتا. ٝێتتت٘ەی ژٗێکتتتن  تتتٞرٕ بە
ٝێت٘ەی  صەە هٞەٞٝی  تەەمتەٝم بٞٝ. تاەربِکا چتاٝی ُە بە اٝرڵەٝمبەەۆتن ئ

ەێی٘تێ تدمەتٞ  دمیتٛەٝێ ٓاصتِاۆا ەێ  صەەهٞەٞٝمتە ت د ٝ صەەی ڕرٝمعاٗذ
یێٞیضتتو  هەەرّ دمنێتتڕێ ٝ بتتا عتت ێکن بتتاط ٝ ُە یتە بتتاچن یتتاەمتەی ختتا

یاعەتەٝەن ٗاتتا. ُەنەڵ ئەٝمعتذر  تەەمیەتتن درنی صتاٗذ  ٓ ێکتن ُێتذر ٝ دری 
 ٓاصِاۆا. ٓاصِاۆا  تەەمتەی ٝمەن   ٝ ٓ ێکن هٞٝڵن ُێذر. بە

 با بڕریەٝم.ٝم تاەی دژٝرەم ت زی٘ذرْٗ بە
ختتٞدر ٗاە صتتٖە ئەٝرٗە هتتازی ٗتتیٖ  دڕٗتتذمٕ.  تتت ئەٝرٗە ٝی درٗیتتإ ٗیتتیە ٝ ُە
ژٗە  صتەە ٛتی  ٝ ختاەرین ٓەهکتّٞٝ دمتەٕ. تچێکن ئاٝر باط ٝ بێ ەتاٝرٕ ُە
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دمٗتن بەەز دری ُە هاهتای  رٝمص ا بٞٝ  بەیەٗجەەمتە ڕ بەە ُە خ یالٗەتەی ٝر
یێکەٗیٖ. ٝمۆ ٓ٘ذرڵ دمیو عیکاٗذە ٛەڵضٞتەٝەن هەعٔەە اڕرٗەی زی٘تذرٗییەتن 

ٗذی یەٗجەەمتەٝم ەعیغ( هەٝعەتە ئەٝی ٝمیێکەٗیٖ خض (ٞٝ. دمٓٞچاٝی بە
تٞڵٞتتتتٞی ختتتای دردمٓ رتاٗتتتذ.  ٞییضتتت  یٖ  ێتتت ٗٞٝصتتتاٗذبٞٝ. یێتتتذمتەٗن ٝ بە

چەٗتتتذ  ٘ێتتتٞی خەصتتتو بێتتتذمٗتن تتتت د ٝ  ەیذر ٝ بەتاەربِکتتتا نٞڕرٗتتتذی بەصتتتە
ٓاصتتتِاۆا ُە ٓاصتتتِاۆا تتتت د.  صتتتەباەم  بە ڕردمی زی٘تتتذرٗییەتەی ی صتتتیاەی ُە

 ٝم ٓذر نٞەن;
 ت چٞرە صاڵ.

 تەەمیەتتتن دیتتکەی ٛەڵتتت  . ژٗتتن  ٝ ەەڕ بتتٞٝ ك ٓێضتتک  تتتەەمتەی بە
 تتتتەەم ٗیتتتٞم تێغتتت رٝمتەی  چن تە ٛیچکتتتا   تتتتەەمی ٗەدمتێغتتتا ٓتتتاچڵەت

 ٝ نٞەن;  ێکن ُێذرٛەڵت   ٝ ٓ
چییە. ٖٓ  دردیەەٝمەی ٗازرٖٗ ٝی درٕ ٝ دمصو دێ؟ ئەٝرٗە خا ت چیٔإ ُە

ٝچێک باصە دمٗێت٘ەٝم ەتاتٞٝ چاەمڕمعتێک بتخەٗە ٞص ٗذرٗە دمٗاصْ. ُەڕئەٝ د
تەٓ یتتتتتاە ٛەڵتتتتتذمتٞە٘ە صتتتتتەەی ٝ ٝ نتتتتتٞە   ٝچەهەڵ درٝم. یاعتتتتتإ ٝمۆ 

 دڕٗذمط دڕٗذمە ٕ. مدڕٕ. ئەٝرٗە ُەذُەبەەیەتن ٛەڵ
هەٝعتتتتتەتە  چاٝیتتتتتإ ُە یەٗتتتتتجەەمتەط تە بەە ژٗتتتتتاٗەی دم ٝەدم ئەٝٝە

ەتتتآەەن  بە ژٗەی تە دمٝەی ٓاصتتتِاۆا تابتتتٞٝٗەٝم. ئەٝ ُە ٛتتتاەٖ ٝ دمتتتت د 
یاڵ ٓاصِاۆادر درٗیغو. نتاەمٝین  ك ۆع ٘ن ٓەع ٝٝ  دمص(ەصەە ت ربٞٝ  ُە

 دمچ٘ن ٝ هضەی دمت د.
 ت تەٝریە ٓەهکٞٝٓیإ ت دی؟

 ی یێغٞٝی خای صٞٝەبٞٝ;صەە هضە تاەربِکا ٛێغ ا ُە
ٗەدمٛتا .  اەمی بٞٝبٞٝریە ٝ یتاەێزمەێکن بت ەتایە  ئتاٝری بەصتەەیت ئەنەە 

ییاٝێکن تاُکٖ ٝ ُٞٝ  زُە  ئەنەە  بی  چاەەٝم  یاەێزمەێک ٛەیە ٗاٝمتەیْ ُە
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ێ ە ٗێٞ نەٗاٝیغەٝم  ئەٝ ٝیغک ٝ خاٝێٖ دمەیتذمٛێ٘ێ ەٝم. ٓاصتِاۆا ٝییاٝ بکە
 .یاەێزمەێکن ئاٝری دمٝیضو

 بیت ٝڕری ئەٝم ٗەبتٞٝ. ەتازم ُەبەە یەٗتجەەمتەٝم ٛتاە(ٞٝ ٗە خڕیالٗەتە تەژ
 صەەی ڕرٝمعاٗذ ٝ نٞەن;

ئەٝ ەتتق بکتتاەەٝم ٛەزرە   ی یتتاەێزمەێکن ئتتاٝر. تتت ٓەنتتیٖ دمتتت ێ بچتتن بتتا
 ص ێ٘ێ.مد ڕۆبڵو ُێ
 صەدمٓیٖ  اە هضەتەی خای دٝٝیا  ت دمٝم; تٞٝڕمتە با یی ێ ٗە

تەتەی ٓتتٖ ُٞٝەنەڵ ٗتتات ێ. بتت نتتت ٛەەچیتتیەۆ بتتێ  چاەمٗٞٝصتتە ٝ ٛیچتت
ٝ ٓتتٖ ٝ تتتٞڕمتەٓن ەٞٝعتتن ئەّ ڕۆژم  ُەنەڵ ییتتاٝێکن ٗابتتاە تِکتتن ەیکٛا ٗتتذ

 ت د. ٓ ۆۆن ٛەژرە دمبێ  ێتای ٛەە ُە زی٘ذرٕ بێ. ڕمعییە
ُە  ژٗەی ك ۆعیاەی ٓەع ٝٝبن هاچا  تچەتەی تێغایە بەەدمٓن ختای ٝ

 تچەتەیەٝم نٞەن; دۆزی٘ن صەەیدمّ  بە ەصەە تاعن دری٘ا
ك ۆعتتن؟ دم چتتا اُێیتتإ دمی صتتیْ بتتاچن ٓەعتت ٝٝبن ه ەصتت ای ُەٓ٘تتیظ تتت 

 نٞەْ ئەنەە ٓەع ٝٝ  ٗەك ۆعْ ئەی ٗاٗن ٓ٘ذرڵەتاْٗ تٞێ بێْ٘؟
خەیتتتاڵەٝم. درٝری ُە  ٝ  ە نتتتآن بیتتت ضتتتهضتتتەتاٗن ئەٝ ژٗە ٓاصتتتِاۆای خ

صەە هتاڵن ت رصتەتەی ك ٓێضتکن  بەە ێەبذر کا ت د چاڕێکن ٓەع ٝٝ ِتاەرب
 ;ٝ نٞەن چاٝی صڕی

 ت ٛەە ئێض ا با  دێْ٘ە خا یاەمتەیو یێیە؟
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 دوو سی و

 
تاەربِکتتتا.  ٝ دری بە ٗێتتتٞ ٛەٝیتتت ی ٗتتتاٗەتە دمەٛێ٘تتتا یتتتاەمتەی ُەٓاصتتتِاۆا 

تە  بٞٝ. یاەمتەی ییغاٗن ژٗە خڕیالٗەتە در ٝ دڵ٘یتا بتٞٝ تاەربِکا ٗەخٞێ٘ذمٝرە
ادتتا ۆ ٗێٞ زرەتن صتاباتەدر ٝ ب ڵێکتن ڕۆب  ٝ ٗیٞمە چٞٝ دمص ن ت د بە ٝٝد

دمەٛێ٘تتتا. ٛەٓتتتٞٝ چاٝیتتتإ ُێتتتذمت د. تاەیاعتتتا بەڕرتغتتتاٗەٝم ٗتتتاٗن دمختتتٞرەد. 
 ەێک د. كێذۆزیا یەەدرخێکن چاین با

 ت باەاّ ٛەڵت ە(ٞٝ  بەدرخەٝم صاەدباەەٝم.
 تتتٞڕم ُەەێتتک ٗتتاٗەٝم ختتٞرەد. ُەەێتتک ٗاٗیغتتن در بە تاەیاعتتا چتتاییەتەی بە

ادتتای دریە دمصت ن. ۆ ێختدمٓن دمتا. تاەربکا یەەدر دی ن چاٝ ُە چکاڵەتە تە
 ژٗە ختتڕیالٗەتە. تاەربِکتتا ٝ ئەٝ ختتٞرەدمٝم ٝ چاڕێکیغتتن در بە چتتاڕێکن ُتتێ
 ٛەٓتتٞٝرٕ باعتت   بتتٞٝ. ٛەٓتتٞٝ ُە بەٗتتذمتەدر بتتاەٝدۆخن ٓاڵییتتإ دٝٝ ژٗە ُە

ٝ  ٗێتتٞ ٛاٝبەٗتتذم ٛەژرەمتاٗیاٗتتذر  بتتاەژٝر عتت ێکیإ یتتێکەٝم بەط دمتتت د ٝ ُە
 بٕٞٝ!خاٝمٕ یاەم 

 نەەّ درٛتا  ٝ ێۆادتتاتە ختٞرەدمٝم. ەتاز دیتکەی ُە ٓاصِاۆا چەٗذ هٞٓن
ەی ٝەەصتتتتەُن بتتتتا نێتتتتڕرٗەٝم.  صتتتتاین دردیتتتتاەی  بە ڕۆژمی بەصتتتتەەٛاەن ئەٝ
 بی  ٓابٞٝ; ٝەدی ُە ع ێکن بە دمت دمٝم. ٛەٓٞٝ
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ژٝٝەم ەتتاەیکەتەی ٗێٞمڕرصتت ن  ٓتتٖ بتتٞٝ. تاەێتتک ُە تتت ەەٝرٝیتتإ چاٝیتتإ ُە
چتاٝم  ژٝٝەێتذر دمتت د ٝ بە بە یەص ا دمٛتاەٖ ٝ صتەەیإ در ٗەتەط بّٞٝ  ُە

 بیتتتاٗٞٝیەۆ ختتتای هیزمتاٗیتتتإ خەەیتتتک بتتتٕٞٝ ٛەڵِٔٞٝعتتتٖ! ٛەەتەصتتتەی بە
ژٝٝەیتتتتذر . یەتێتتتتک دمٛتتتتا  بتتتتا تتتتتاؿەز  یەتێتتتتک هەڵەٓەتەی ٕٝ  دمتتتتت د بە

 عٞێٖ هٞزمڵوٞەەتەیذر دمنەڕر... ت دبٞٝ یەتێک بە
 هضەتاٗن ئەٝی یغو ڕرصو ت دمٝم ٝ نٞەن; ٓاچڵەتچن ژٗن

عتتی ی٘ن دمٗیغتتٖ! ئآتتادم ٗتتیٖ   تتاەمٕە ٝمۆ ٓتتێظ ُە ٝتتت ٛەٓٞٝیتتإ بە
 ٛەٗتاٝێکن خێ  ٛەڵ(ێ٘٘ەٝم.

ٛەٓٞٝعتن صتەی ە  تاەێتک نەیغت ٔەٝم بەٗتذیخاٗە  ەاهٔێتک زی٘تذرٗییإ  ت ُە
بەتا  ٝ زمٗجی مٝم ٛێ٘ابٞٝ. ٛەەتاّ یِالەێکیإ ەێتذمن ەْ ٝ هەزیتإ دمتت د 

بتّٞٝ  یێذرت دّ  ٗاچاەبٞٝ ٝ باٝمعن  باٝمعْ بت ٕ. یەتێکیإ ٝمٛا ئاٝهاّ ُە
 ك یاّ. زی٘ذرٕ ُەٝێ بٞٝ ٝ نەیغ ە بٞٝ ٗای(ن ُێیذمّ. باط

عتتتێٞم ٝ  عتتتو دمزرٗتتتن  صتتتەباەم  بە دمەتتتتٞ  زۆە ژٗە ختتت یالٗەتە تە
   ٓاصِاۆا ُە ٝم ٓذر نٞەن;ٓاصِاۆا ت د ڕٝرڵەەن تاب ر ی صیاەی ُە

 بٞٝ. صەەی ەاع ربٞٝ. ت ییاٝێکن ڕمع اڵەی صٔێ  زٍ
 ت خایەەن.

 ئەعکەٝەذر نەٝەم بٞٝم. ُە دمڵێن چ  اەم ٓ ۆۆێکە. ٝمت ئە
 ئێضت ا دٝٝ ەتا دٝٝەمٝم دیت ْ. هەٝعەی زی٘تذرٗەتە ُە ت ٗاٝی چیتاُاۆە. ُە

زی٘تتذرٕ ٛە ەتتٞٝم ٝ ن ەٞیتتاٗەەەٝم ٝ دیضتتإ ٛە ەتتٞٝم. یاصتتەٝرٗەتإ   تتاە ُە
 زۆەی ُێذمە صٖ.

ُە صتەە یێٞیضتو دمزرٗتن ٝ  بە  تاەم تەصتاٗەی تت دٕ ُەٝ یتاەێز تاەربِکا
تەصاٗێکن ئاٝر ٓەە صیذرە ٗزیک ب(یەٝم. صەباەم   ٗابێ ُە بٞٝ تە ئەٝ باٝمڕم

ٓاصِاۆا تت د. ئەٝ  ٗاڕمزریەەن دمەبڕیٖ ُەٓەڕ بڕیاەی دردناٝم ی صیاەی ُە بە
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 بتتتا ێنژٗە صەەصتتتٞٝەم دمّ ییضتتتەتە تە نتتتٞ ٗەبتتتٞٝ. ئانتتتای ُەٝ عتتت اٗە ٛەە
 ۆا ڕێ٘ٞێ٘ن بکا .ئەٝمی ٓاصِا هضەتاٗیإ عَ ت دبٞٝ  ٛاەە یێغێ با

ٛێغ اط دەمٗتگ  ت ٗەدمبٞٝ ب٘ٞٝصن ٖٓ ئەٝ بڕیاەمی دردناّ هەبٞٝڵ ٗییەە
 دردیاە. بی٘ێ م با ٗەبٞٝم. ٗآەیەۆ ب٘ٞٝصە ٝ

 تاەربِکا دمەٛەڵ(ٞٝ.
تتای تەٝم  بڕۆ ع ێک ٛەڵوٞەێ٘ن؟ ٝٞٛەٓ خا  ُە ەا درٝم ت تێ ڕێتای بە

 ُێک ٗێ. خآإ دمزرٗیٖ چ(کەیٖ. دمٓو ٝ
 ّ ُەنەڵ ەا ٗەت دٝٝم.هضە ت خآٖ

 ٛاەٞٝی با چاڕێ ۆادتا. ت دمزرْٗ دمەد  چییە. باٗن ۆادتا  ت دٝٝم ٝ
تێغتتتتەتە درٓ تێ٘تتتتێ چاڕێکیغتتتتن بتتتتا ئەٝ ەێکتتتت د.  میٓاصتتتتِاۆا بتتتتا ئەٝ

 صٞٝە ٝ تاەربِکا ەێکٛەڵچٕٞٝ. یٞرٗن ئەٝ تەڵکن ٗەبٞٝ. ه ٗێٞب
 لە با ئەٝ.یئەّ ژٗە با هٞزمُوٞە  ٝ ص٘ذرٕ بخٞرە ۆادتا هە

 صەڵی ەی ٛیچٞیٞٝچ! كێ ی دمٓذەێ ی بٞٝی!ت 
 ەۆ ٛەڵذمهیغێْ٘...یەبەە ُت ئێض ا یغاٗو دمدمّ تێ صەڵی ەیەە ٝمٛا  

 ٘ێتٞ بتا ئەٝرٕ ٝمۆ ئتاٝ ختٞرەدٗەٝم ٝربتٞٝ. صتەد  تاە دژٝێتٖ ٝ هضتتەی 
نٞەچٞٝی یەت ت در. ُە ئاتآتذر ئاٝهتای یەت ت  بتٕٞٝ دمصت یإ  صٞٝتیإ در بە

بِکتتتا ٓغتتت ێکن ُە رٝ چ٘تتتتاٝمط بتتتٕٞٝ. تاە   تتتت دیتتتن ُە هتتت  ٝ بەەۆتتتتن یەۆ
صی٘تن ه صتٞٝەدر ُە صتٞٝچن ژٝٝەمتە ەخێڵتن تت د. ه صتٞٝە درٗەدمصتەت٘ا. 
ٛەصتت ایەٝم ٝ یە ٓتتاەی هتت ی ڕمهیتت(ەتەی در  چ٘تتتن ُتتێ نیتت  تتت د ٝ تێغتتای. 
دیضتتتإ چ٘تتتتاٝمط بتتتٞٝٗەٝم. ٓاصتتتِاۆا ٝ كێتتتذۆزیا چتتتٕٞٝ بتتتا ٗێٞب یتتتٞرٗن 

دمەۆصتت یإ ٗەدمٛتتاەٖ. ه صتتٞٝە ی چتتن  دمیاٗەٝیضتتو ُێکیتتإ بتتکەٝٗەٝم  بە ّ
تاەربِکتتای ُە دمصتت ن ٛا ٗتتذبٞٝ ٝ بە دمصتت ەتەی دیتتکەی ُە صەەٝصتتەتٞەن 
ڕردمتێغتتا. تاەربِکتتاط بە ٓغتتو ُە دمّ ٝ ُتتٞٝەن ه صتتٞٝەی دمدر ٝ نتتازی ُە 
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ٝ ەەٗتاٗە   باصکن دمن  . ٛەٓتٞٝرٕ ٛەٝڵیتإ دمدر ُە یەتیتإ دٝٝە بتخەٗەٝم
ن یتتتێ بەصتتت (ٞٝ ٛتتتاە(ٞٝ بتتتٞ ٗێٞب یتتتٞرٗن. ژٗە صتتتیِذرەمتەط تە تتتتاخە یی رٗتتت

ٗتتتتتابٞٝ ٝ دمن یتتتتتإ. عتتتتتەڕ ٝ  ٓ٘تتتتتذرڵەتإ ُە صتتتتتٞٝچێک صتتتتتەەیإ یتتتتتێکەٝم
تاەتتتاین ٗەدمٛتتتا . ُە یتتتڕ دمەنتتتای بەٗتتتذمتە تتتت ریەٝم  ژٗەی  ێچ٘تەیەڵٔاصتتت

زی٘تذرٗەٝرٕ ٝ صەەیاصتتەٝرٕ ٛتتاە٘ە ژٝٝەێ ٝ  تتٞٝەە هەەیلیتتإ ُێتتک تتت دمٝم. 
صتتٞٝە ت رصتتە دڕرٝمتەی ییغتتاٗن چ٘تێتتک ی چتتن تاەربِکتتا ٛەڵکەٗتتذر بتتٞٝ. ه 

صەەیاصتتتتتتەٝرٕ دمدر. ٛەەتتتتتتتاّ باصتتتتتتن بتتتتتتێ ەتتتتتتاٝرٗن خایتتتتتتإ دمتتتتتتت د ٝ 
تاٗیإ دمتتتت دم عتتتایەد. ژٗەی زی٘تتتذرٗەٝرٕ تە زۆەی ُەٝ تێغتتتەٝ یەٛاٝبەٗتتتذی

 درٝمتەی دۆزییەٝم.ەمٛەەریاٗە دی (ٞٝ ُە ڕێٞم صە
ت ٛەٓٞٝی بە ٛای ٓەع ٝٝبەٝمیە. باٗن دێ. ص(ەی٘ێ صەەۆۆ بەٗتذیخاٗە 

دمتەّ ٝ ەاهٔێک تتتإ دمٗێتتت ّ بتتتا ُێپ صتتتی٘ەٝم. ئێضتتت ا بتتتڕۆٗەٝم صتتتەە ە ادرئانتتت
  ایٖ.  ا ص(ەی٘ێ یێ إ دمڵێْ یٞٝەێک چەٗذ صیەیە.ب ێتای خاەإ ٝ 
ختتای باصتتن تێغتتەتەی دمتتت د ٝ ەتتاٝرٗن دمخضتت ە  نٓەیِتتبە ٛەەتآیتتإ 

ئەصتتتتت ای بەەرٓتتتتت(ەەمتەی. ژٗەی زی٘تتتتتذرٗەٝرٕ ٝ صەەیاصتتتتتەٝرٕ نٞێیتتتتتإ ُە 
غتتت ٖ. ی  تە دی یتتتإ درصتتتەتیٕ٘ٞ  دمەناتەیتتتإ درخضتتتو ٝ ڕۆهضتتتەتاٗیإ بتتتٞٝ

ژٗەتتتإ ٝەدمٝەدم بێتتذمٗگ بتتٕٞٝ ٝ خایتتإ بتتا خەٝەتتٖ ئآتتادم تتت د. یێ ێ ٗتتن 
 ر ت دٕ.ٗزُەبەە خاچەتەدر چاتن دردر ٝ دمص ن ت د بە  یغو تٞٝڕ

ٝ  ٘ێتتتٞێکن بە تاەربِکتتتا در.  ُە  ێتتتتاتەی ٛەصتتت ا دٝری ەاٝێتتتک ه صتتتٞٝە
 تاەربِکاط هی رٗذی;

 دٝٝم؟ چییە دیضإ ئێغ ای ُێذرٗو تت 
ْ ەتتتتت ئەنەە ئەٝرٗە ُە ژێتتتت  چتتتت٘تْ دمەیتتتتإ ٗەٛێ٘تتتتایەی ٛەەدٝٝۆ چتتتتاٝ

 دمەدمٛێ٘ا.
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ٗاٝب یٞرٗییإ دمت د ٝ ٝەدم ٝەدم ئاٝەی ڕهەتەیإ درٓت تیەٝم. ٛەٓٞٝیإ 
 ەزەُتتێکەٝ   ٛێ٘ذێکیغتتإ ی خٞٛاەیتتإ ب خەٝیتتإ ٛێ٘تتذێکیإ ڕرتغتتإ ٝ زٝٝ

ٛێغتت ا ٛەە دۆػتتای دمخٞێ٘تتذ. تچتتن  تتاٗکٞط  بتتاٝم. یی ێ ٗتتن یغتتو تتتٞٝڕ
کەدر دمصتت ن تتت دمٝم بە ڕرٝێچتتکە تتت دٕ. ٓاصتتِاۆا صتتەەەبەٗتتذم بە دیضتتإ ُەٝ

تاەتاین  چتإ ئەٝ ٓتاٝمی زی٘تذرٗە در بتٞٝمبی ی ئەٝ ُە ٛەەٝر بەخەبەە بٞٝ ٝ
ٝمتتٞٝ  بێ٘ێ. ئی   بای دمەتەٝە(ٞٝ زی٘ذرٗییەتن چاەمٗٞٝس ٗادیاە ٗیتیە ٝ یێ

 ی ئەٝ   ەەٗیغتتتو بەەمٝ ُە صتتتەە ێتتتذمت ێ. تاەربِکتتتآەهکٞٝٓێتتتک چتتتاٝی ُ
ی دڵتتن اتٞڵٞتتت هەزی دمتتت د ُەنەڵ تەصتتێک بتتذٝێ ٝ ٝمەصتتٞٝڕر. ٓاصتتِاۆا

 درٓ تێ.
ٗابٖ. تەچتن  خ رییظ دمتەٕ یێٞم ٛێ٘ذێ تەس تاەی ت ٛێغ ا باٝمڕ ٗاتەّ.

 دمبێ بکەٝٓە بەٗذیخاٗە؟ ٖٓ ٗەدزیْ ت دٝٝم ٝ ٗەتەصْ تٞع ٞٝم  با
ٓەتەٝمە ُەٝێظ دمەتٞرٗن ب یتنە ُەٝێتظ  صی(ی یا . بی  ُەت تچْ! خەّ ٓەخا

 درٗآێ٘ن.
 ژیاٗن ئاصٞٝدم ن ەٞٝم. ت ٗآەٝێ ئاٝر ب یْە خّٞٝ بە

 مزری ئەٝ.ڕ بە ت هیکٔەەن خٞدر ٛیچن ُەنەڵ ٗات ێ  دمبێ ڕرزی بن
 دژٝرەم. ت هضەتە  ڕرص ە  بە ّ زۆە دژٝرەم  زۆە

ە تەصتتتتتێک دمن یتتتتتا  ٛەەدٝٝتیتتتتتإ بێتتتتتذمٗگ بتتتتتٕٞٝ. ُەٝ بەەی ەەختتتتت ەت
ەەٝرٝی ٓتتتاٝمی  صتتتاز بتتتٞٝە ه صتتتٞٝە بتتتٞٝ دمن یتتتا. ُە ن یتتتاٗەتەی زۆە بە

ڕۆژی خاعتتتتن   ٝ چتتتتاەمڕمط اتەصتتتتەەیەەٓەٗیتتتتذر  ٘ێتتتتٞی یێتتتتذەربٞٝ ٝ چە
نەٗجێکتتن ت ێکتتاەی  ُە هەزی ٝم.(اٗەدی(تتٞٝ. یەتەّ ئەعتتون ختتای ٝمبیتت  ٛتتاە

صتتو دم تتاەنە ت دبتٞٝ. ڕۆژێتک ئەٝ تتتٞڕم زۆە صتەەخاط دمبتێ  ئتاٝمزی ُە
ٛەصتت یاەە یٖ عتتٞێ٘ن ُەعتتن دمتتتا. ئەٝ ُەبەە  نتتاەن د ُە  ەٝٛەەی دمدر ٝ

ٝ ٛاٝڕێکاٗیغتن یێتن یێتذمتەٗیٖ  ٛاٝرەی دمت د  نەٗتجەتە ژرٕ  ی٘تڵن دمدر ٝ
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 ٝ ناڵ ەیتتإ یێتتذمت د. ئەٝ بیتت مٝمەییە صتتآ٘اتە ٛێغتت ا ئتتازرەی دمدر ٝ  تتتە ُە
ك ٓێضتکن  ٝ دمن یتاا ٗتذ. ٘دمصو ٗەدمٛتا . دمی ن یإ ٛی  تاەێکن دیکەی ُە

ە ٛەٗاصتتەیەتن ٛەڵکێغتتا ٝ ٛەڵذمٝمەرٗتتذ. ٓاصتتِاۆا زۆەی بەزمیتتن یێیتتذر دمٛتتا 
 نٞەن;

 ت چەٗذم چاەمڕمعە!
 تاەربِکا نٞەن;

 خەەای ٖٓ ٗەبٞٝە ئەٝ عەڕمتەی درٓەزەرٗذ. .ت ٓ٘یظ بەزمییْ یێیذر دێ
 

 سێ سی و

 
 د ٛەص ن تت خەٝی عەٝرٗە ڕریەڕی ٝ ُەدٝرین ٗاخِیذۆ" بەیاٗین ڕۆژی 

ئەٝ  ئی   ئەٝ ٓت ۆۆەی دٝێ٘تێ ٗیتیە. عتەٝی ڕربت دٝٝ هتاڵن عتێٞربٞٝ ٝ ئێضت ا
 ەصتتتت ەٝم ٛەصتتتتو یێتتتتذمت د. ئەٝ  نتتتتاڕرٗەی بە ەەٝرٝی ڕۆو ٝ عتتتتێٞرٝی ٝ

صتٞێ٘ذ » دردنا خٞرەدبٞٝی  دیضتإ ٛتاەەٝم صتەە زٓتاٗن; صٞێ٘ذمی دٝێ٘ن ُە
ڕٝٝدرٝێکتتتن « زٓاٗٔتتتذر ٗەیە. صتتتەە ڕرصتتت ن بە ُە دمختتتاّ دەۆ ٗەتەّ ٝ  تتتتە

بتتتٞٝ  ُەٓێتتت  دمصتتتو نەیغتتتو تە زۆە بتتتٞٝ. ئەٝ ڕۆژم ٗتتتآەیەتن بە صتتتەی 
چتتاٝمڕٝرٗن دمتتت د  ئەٝیتتظ ٗتتآەی نتت رٝمتەی  ٝرەە ٓاەیتتای ژٗتتن ٓاەعتتاڵن 

بتا  ٝ كەەرٓاعن دمتتا دمبێ ەٝم ٝ ٗٞٝصی(ٞٝی ُێن  یا ئیل یخاەی بٞٝ. ٓاەیا
 ئاٝر  دمخٞرزێ. بە ٛاٝصەەی درٛاەٞٝعن بەخ ەٝمەی ئەٝ ٝ

تتتتاّ »چتتتاٝ;  بەە ئەٝ ٗتتتآەیەی هتتتاڕ ٝ بتتتێ ٓاٗتتتا ٛتتتاەە ٛەٓتتتٞٝ ٝعتتتەتاٗن
بیتت ی  ُە« ٝ بێ تتآٖ! ژیتتاٗن ٛتتاٝبەط؟ ئەّ هضتتاٗە زۆە هتتاڕ ٛاٝصتتەە؟ تتتاّ

عت ێکذر ب٘تێ ٝ بتا  ٛەٓتٞٝ ٓاڵن ٓێ دمتەی ٓاەیتا  درٕ بە در بٞٝ بچێو بامئەٝ
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بیتت ی  ٓتتٞٝ بتتاەیک   بتتێ. چڕەتت  ەاڵەیتتإ بەخغتتیٖ بچێتت ە بەەدمٓتتن ٝ ِٓتتن ُە
ٓاەعتتاڵ  ُەٝمی تەڵکێکتتن ٛەیە؟  تتتەچ » ەمی بەدڵ ٗەبتتٞٝ.تتت دمٝم. ئەٝ تتتا

عتتەەٓەزرە ٝ  ٛەٓیغتتە ختتای بە ڕٕٝٝ دمبێتت ەٝم ٝ بتتا خیتتاٗەەن ژٗەتەی بتتا
 «بەەُآە دمزرٗێ؟

ٝ  ُەٝ یێٞمٗتتتذییە ػاعتتتواٗە ٓیضتتتن ختتتای دربتتتٞٝ تە دٝێغتتتەٝ بەڵێ٘تتتن بە
 ییە ئانتتتادرە بکتتتا   بە ّ ئێضتتت ا بتتتای دمەتەٝە(تتتٞٝ ئەّ تتتتاەم ُەٝٛەٝمصتتتا

ب٘ەٓتتاڵەتەی  بەەچتتاٝی ٓیضتتن ٝ ٝ ن رٝمتەیتتذر ٗیتتیە ٝ ُە مٝمٗتتذین ختتایبەەژ
 ٝ ڕێتزٝ باع  م ئی   ٛتاەٞچای ٓاڵیتإ ٗەتتا   عەەٓەزرە دمبێ. ٝر صٞٝۆ ٝ

 هٞەٓەەن خای ڕرن ێ.
 ئەٝ یتاەێزت دٗن بە صاٗن دیکە  یاٝرزبٞٝە صەباەم  بەەتاەیاعا ُەنەڵ ت
زی٘تذرٕ.  بچتْ بتا ئەٓتڕۆ ەدمبتێ ٛە»ُە دڵتن خایتذر نتٞەن;  یێٞیضو ٗەدمزرٗن.
(تٞٝەێ. ئەنەە ڕرزی بتێ ئآتادمّ ژیتاٗن بُٔێت(کەّ  یٝ ەکتا چتاّٝ یێتن بتکەٝێ

ٝیتت درٕ ٝ ٛەصتت ن ٓ ۆۆتتاٗە ٝردرەی دمتتت د « ٝبەعیغتتن ُەنەڵ یێتتک بێتتْ٘!اٛ
خەٝ  ختتای كیتتذری تاەیاعتتا بکتتا . ُەٓێتت  بتتٞٝ ئتتاٝر بە عتتەٝم ٝ زمٝهەٝم ُە

زٓەەن دریکیذر صەە ٝ ی چتن صتپن  ی ئان رۆ٘ا تە ُە خ با ٛەڵ٘ەص ابٞٝ. چٞٝ
ٗیتیە.  خزٓەەتن ەتا ٝ بٞٝ  یێیتٞ  ئی ت  یێٞیضت ْ بەّ ٓتاڵە ڕرزرٝمیە ٝ تتاەت د

 ە ٝ دمیتٛەٝێ زمٓاٝمٗتذ بکتا  نئان رۆ٘ا ُێین ەێ٘ەنەیغتو ٝ یێتن ٝربتٞٝ تتاٗ 
دمچێتت ە ٓتتاڵێکن نەٝەمەتت  ٝ یڕعتتکاە . ەٞٝعتتن صەەصتتٞٝڕٓإ بٞٝبتتٞٝ. یتتإ 

 نٞەن; با ڕٕٝٝ بکاەەٝم.یاە ی زٗاخِیذۆ" ٗاچاە بٞٝ 
ٗتتتاخن دڵەٝم صپاصتتتو دمتەّ تە صتتتا ٗێکن زۆە زمهٔەەتتتو بتتتا ٓتتتٖ  تتتت ُە

بتکە چتاتەی ەتاّ بتا ٗتادەێ ەٝم. ٓتٖ ئی ت  یێٞیضت ْ بە ٓتاڵێکن  تێغاٝم ٝ بڕٝر
یتتَ ٝ ەئتتاٝر نەٝەم ٝ بەب یوٞبتتام ٗیتتیە  خاەتتإ چیتتذمتەٕ بتتیکەٕ  ٓتتاڵەتە بە ٓ
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خٞعکْ دێو ٝ ەەتِیلن ٓتاڵ ٝ ٗاەاعای  ێک ٝ یێک بکەٕ ٛەەاڕهەزی خاەإ 
 تإ ڕٕٝٝ دمتاەەٝم.ُەتەُٞیە

 ئان رۆ٘ا نێ ٝٝێ  بٞٝبٞٝ  ٗەیذمزرٕ بڵێ چن.
بە ٓتتتاڵ ٝ تەُٞیەُەتتتتإ   وٗەتەی؟ دٝرەتتت  یێٞیضتتت باعتتت  م ٗیتتتیە یەُە تتتت ٝر
 دمبێ.

تْ بەٝ ع اٗە ٗییە. بە تٞەٗئن بڵتێٖ ئی ت  یێٞیضت ٔإ بە ییەت ٗا  ٛی  یێٞیض 
 ن ٗەبێ.یبێکاە نخەٓ ٓاٗتن ُە زیادی دمدمٓێ با دٝٝئەٝیظ ٗەٓاٝم. یاەمی 

تتت نەٝەمّ ئەٝ بڕیتتتاەم ت تتتٞیڕم  زۆە صتتتەی م. ئەنەە بتتت ٛەٝێ بتتتڕۆی بتتتا 
دمەمٝمی ٝ ەیظ  تاەن نەڕرٗەٝم یێٞیض و بەٝ ٓاڵ ٝ ژیتإ ٝ صتآاٗە دمبتێ. 

   یێٞیض ە.ەیێغخزٓە  ٝ تاەمتە
دەێت ّ ُەبەە ت ٗآەٝێ بڕۆّ بتا دمەمٝمی ٝ  . ڕمٗتتە صتەكەەێکن دٝٝەٝ

 بێە دٝٝە  ُەٝمی بی ی ُێ دمتەیەٝم.
 تتاەێ  ئان رۆ٘تتا صتتەەی ُەٝ تتتاەم ٓاصتتی(ٞٝ. ٗاخِیتتذۆ" بتتای دمەتەٝ  بە

 بڵێ. اصاٗذٝٝم  بایە ٗاچاە بٞٝ ڕرص ییەتەی یێەئەٝ یی ێ ٗەی 
ٓاڵن ُە باعە ٛەٓٞٝ ع ێک إ یێ بڵێْ. تاەێاعا  ُە بی م؟ ئەٝ تچەی  ت ٝر

 یٞٝەمتاْٗ نەٝەم بٞٝبٞٝ؟
 ت ٛیچکا  ُە بی ّ ٗاچێە خاّ دەٝٝٓاْٗ كێ  ت د.

رٓن ُێتتت ٗەی درٝمەی بتتتّٞٝ هتتتٞتٔن ذ٘تتتێ ُە دردنتتتایەۆ تە ٓتتتٖ ئەٗتتتٝێتتتت د
 .زی٘ذرٗن با بڕریەٝم

 چییە؟ یت خٞدریە  ئەٝم دمڵێن چن؟ ەاٝرٗەتە
 ت ییاٝتٞژی. ٛاتاەی ئەٝ چاەمڕمعییەعن ْٓ٘.
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ئەنەەچتن  رۆ٘ا ئان با ت د. یتاٗو ٗاخِیذۆ" باصن ژٝرٗەتەی ئەٝ عەٝم
تاەیاعتتا ئانتتادرە بتتٞٝ  بە ّ صتتەەی ُەٝ تتتاەمی ن بتتٞٝٗ ەتتاڕردمیەۆ ُە نتتٞٓڕر

 ٗاخِیذۆ" صٞٝڕٓابٞٝ.
 ت دمی ن یٔإ ٝرط بێ  ەا با دمبێ ژیاٗن خا  بغێٞێ٘ن.

ت با هەەمبٞٝ ت دٗەٝمی ئەٝ ەاٝرٗەی ت دٝٝٓە  ەەٝرٝی ٓاڵ ٝ صتآاٗەتەّ 
 ُە ڕێیذر خەەج دمتەّ.
بڕٝری ٖٓ خەەای ەتا ٗیتیە. ئەٝ  تاەم  بە خاەەە بە ّ بەت ٛەڵ(ە  ئیخ یاە 

تەس دێ ە یێغێ. خاەن یێٞم ٗتاڕمهە  ٓەتە ٝەدمٝەدم ُە  ڕٝٝدرٝرٗە با زۆە
تەٓ تا تتٞەەن  ەی صن ەاٝرٗن خایەەن. ٓتاٝمیەتەبی   دمچێ ەٝم. ٛەەتەس بە

ُە ژیتتاٗن تاەیاعتتا ئانتتادرەّە بیضتت ّٞٝ تەٝەتتاەە صتتەە ڕێتتتای ختت رک ٝ كێتت ی 
 ن بٞٝم.ُەعل ۆع

 ت ٖٓ ٛاتاە ئەٝ  ڕێ بٞٝٗەی ئەّٝ.
چتتن ُەنەڵ ییتتإ بتتێ ەتتاٝرٕ  ەتتازم تتتاە ُە تتتاە ەتت رزرٝم ٝ ٛ نتتت ەاٝرٗ(تتاە بتت

 ٗات ێ.
ەٝمە یتیت دمزرْٗ دمبێ چ(کەّ . ەاط خەٓو ٗەبێ ُە صەە تاەی خا  دمٓێ٘

...ٖٓ 
تتت ٓتتٖ ختتا خەٓتتن ختتتآْ ٗیتتیە. دریکتتو زۆەی نەٝەمیتتن دمەٛەم بە ٓتتتٖ 

بتتا ٓتتٖ درٗتتاٝم ٛەەتتا ئەٝ تتتاەەی زی٘تتذّٝٝ ئاەتتا ن تەس   ٗتتذممٗٞرٗتتذٝٝم. ئەٝ
ٗتتتتتابْ. ُیتتتتتذری خٞعتتتتتکەزرّ ٓاٝمیەتە درٝرّ ُێتتتتتذمتا بچتتتتتْ بتتتتتا ی. ُێتتتتت م تە 
تاەٝبتتتاەمتەّ ەەٝرٝ بتتتٞٝ  دمچتتتْ بتتتا  ی ئەٝ. ٓتتتٖ زیتتتاە  خەٓتتتن ئێتتتٞمٓە تە 
 خەەیکٖ بڕیاەێکن خت رک دمدمٕە ئەٝیتظ بتا بتابەەێکن ئاصتاین تە بتا ٛەٓتٞٝ

 تەس یێظ دێ.
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اڕربتتٞٝ. نٝ ت دتتتاەی  ەیتتذۆ" خاعتتن صتتەەی صتتٞٝڕٓا بتتٞٝ. ڕمك تتاٗاخِ
ن یئان رۆ٘تتتا ٝ تتتتاەٗئُە ڕێتتتزی بتتتا ژێ دمصتتت ەتاٗن دردمٗتتتا. بە چتتتاٝێکن ەتتت  

ُەنەڵ  دمیٞیضتتو هضتتە ٝ دمتتت د هضتتەتاٗیإ عتتَ دمڕٝرٗتتن. بە دڵ نتتٞێن بتتا
 خزٓەەکتاەمتەی ٛێ٘تذم  ی ئەٝیظ بتذەتێ٘ێ. ئیظ بکا  ٝ ڕرص ییەتإ ُەٗتاە

درٗپیاٗتاٗەتەی  ُە نتە تاٗو ٗاخِیذۆ" چاٝیاعی ب د تڕٗاعن با خاتەڕریاٗە
 ەەٗیا باصن دٝٝ ٓاٗگ ٓٞٝچەی زیادین ت د تە بڕیاەی درٝم بیذرەێ. ت د ٝ
صٞرەی كەی ٕٞٝ ڕۆیغو. ٛەص ن دمت د بتاەە  بە ٓاڵێٞم ٛەەا بی٘ای درد ُە

 بە خەڵکتتتیظ ناڕربتتتٕٞٝ  عتتت ێک ناڕربتتتٞٝ ٗە ٓ ۆۆێکتتتن دیتتتکە. ئەنەەچتتتن ٗە
تەصێکن دمڕٝرٗن. ٛەەا دٝێ٘تێ بیت ی  ٛەٓٞٝ ٝ ع ێک ٛەٓٞٝ کن ەازم ُەچاٝێ

ٝ زمٓاٝمٗتتذ تتت دٕ ُەنەڵ ٓیضضتتن دمتتت دمٝم  ئەٓتتڕۆط ختتای  ُە درٛتتاەٞٝی
ٓاٝمٗذ ت دٕ  ُەنەڵ ٓیضن بٞٝ. ٛەەتا مٗەدمت دمٝم ز ەەٗیا ع ێک تە بی ی ُێ

 ەدٝێ٘تتێ نە ڵەی درٛتتاەٞٝی دٝری یێکٛێ٘تتاٗن ژیتتاٗن ٛاٝبەعتتن ُەنەڵ ٓیضتتن ُ
چتاٝی  زمی٘ن خایتذر دردمڕعتو  ئەٓتڕۆط ەەٗتاٗە  هەزی ٗەدمتت د چتاٝی بە

خەیتاڵن ٓیضتن ٝ ژیتاٗن درٛاەٞٝیتإ بتٞٝ.  ٝ بیت ُە  ٓیضن بکەٝێە ٓێغکن یڕ
تەی٘تتتٞبەی٘ێکْ ُەنەڵ تاەیاعتتتا بتتتٞٝم  دڵ٘یتتتاّ ُتتتێْ  چٓیضتتتن بڵتتتێْ  ئەنەە بە»

اڵن ٝ خەیتت ڕرزیتتظ بتێ بیتت  بکتتا. ئەنەە عتتّٞٝ یتێ دمەتاەێ ٝ هە  ڕرزی ٗتتابێ
دمبتێ  بتْ. ٗتا! تاەیاعا تە دمتەٝێ ە بەٗذیخاٗەٝم  با صتاەێک ٗتاٛێڵێ ئاصتٞٝدم

ئەنەەچتن ڕۆهتن ُە نێت رٝی « خآن ب(ەٓەٝم!ی بی  ٓیضن بٛێْ٘ ٝ ُە ٝرز ُە
خەیتتا ٗەدر بتتٞٝ  بە ّ دڵتتن ڕٝٝٗتتاۆ بتتٞٝ. ئەٝ عتتادییەی ٛەصتت ن  ٝ ئەٝ بیتت 

یتتتتێ  ی غتتتن چێتتتتٗیچێتتتت  بەختتتظ بتتتتٞٝ. ئەٝ نتتتتاڕرٗەی دمەٝٝ یێتتتذمت د زۆە
 دمبەخغن.
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چیتن تت دٝٝم.  دمبێ ص(ەی٘ێ بچتْ بتزرْٗ كاٗتاەی٘ن یتاەێزمەی ختاٗەی درد»
عتت ێکن یتتێ  تاەیاعتتا بتتکەٝێ ٝ ٛەٓتتٞٝ ٝ چتتاّٝ بە دمبتتێ بچتتْ بتتا بەٗتتذیخاٗە

 «بڵێْ.
خەیتتتتاڵن خایتتتتذر دمیٛێ٘تتتتتایە یتتتتێظ چتتتتاٝی تە بەەمٝڕٝٝی تاەیاعتتتتتا  ُە

ەتتاٝرٗەتەی  بە چتتاٝی بڕیتتٞم ٝ هضتتەی ُەنەڵ دمتتتا  درٕ ڕرٝمصتت اٝم  چتتاٝی ُە
ئآتادمی ٛەٓتٞٝ تتاەێکەە ەەٗتاٗە  ئآتادمیە ژیتاٗن » خایذر دمٗێ ٝ یێن دمڵتێ;
  ٛەصت ن بە ژرٗێکتن عتی یٖ نت  دڵن ئاه می دم .«ٛاٝبەعن ُەنەڵ یێک بێ٘ێ

 ُە چاٝرٗیذر دمزر.دمت د ٝ ك ٓێضک 
 

 سی و چوار

 
صتتتتتەەۆتن  در ٗەتە چتتتتتاٝی بە درد  ُەی تاەێتتتتتک نەیغتتتتت ە بی٘تتتتتای ختتتتتاٗە

 ی تەٝ  ٝ ی صتیاەی ُێکت د تە ەآەە(تاەرٕ دٝری ئەٝمی صتزریإ بتا چاٝمدێ
دمبتتڕٗەٝم  دمیتتاٗ(ەٕ بتتا تتتاّ زی٘تتذرٕ ٝ چتتإ دمتتت ێ چتتاٝی یێیتتإ بتتکەٝێ؟ 

ذرٕ  ٘تتتئەٝ تتتتاەەی ٗتتتآەی صتتتزردرٗەتەیإ دمدەی بەزی ئەٝیتتتظ نتتتٞەن ٛەەتتتا
ٓتتاڵەەن چتتاٝیێکەٝە٘یظ بتتا ەآەە(تتاەرٕ ُە ن ەٞٝختتاٗەی تتتاەن ڕردمنیتت ێٖ ٝ 

 دریاە خای بک ێ. ٗاخِیذۆ" صپاصن ُێک د. ُە ردمبێ درٝ
 صەەۆتن چاٝمدێ ی نٞەن;

تتتتاڕمتەی دردنتتا. تاەێتتک تاەمتتتتإ  تتت ٛێغتت ا دردیتتتاە ٗەٛتتاەٞٝم  ٝمەم بتتا
 ەەٝرٝبٕٞٝ  یێکەٝم دمچیٖ با ی دردیاە.

با تتاڕمتەی دردنتا. ُێت ٗەی درٝمەرٕ  ەێپەڕت دٗن تا  چٞٝ ٗاخِیذۆ" با
بەیتتتاٗیەٝم  ەنتتتاٗن خاعٔەعتتت مف دیضتتتإ ُەٛەە ئەٝرٗەی دٝێ٘تتتن بتتتٕٞٝ. باز
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ٝ صتتتەەخاط بتتتٞٝە ٝمۆ ٛتتتاٝڕییەتن دێتتت یٖ  عتتتادٝ ەێ ٝیتتتڕی خٞرەدبتتتاٝم 
ٛەٓتٞٝ تتاەێ ُەنەڵتن  اۆی  خآتاٗەە  ُۀٗاخِیذۆ" ت د. ن رصی یێغٞرزین ُە

یێچەٝرٗەی دٝێ٘تن ئەٝ نەەٓٞنتٞڕی ٝ خآتاٗە بتٞٝٗەی  ٗاخِیذۆ" بە ٝ دٝٝر
 ٗاخاط ٗەبٞٝ. یێ

ەدی باصن یێٞمٗذین ختای ٝ صتزردەرٝمتەی دٝێ٘تێ بتا ٝ هەزی دمت د بە
تتتاەن تتتاڕمتەی  ُە» خەیتتاڵن خایتتذر دمیتتتٞ ; ٛەٓتتٞٝرٕ بکتتا . ەەٗتتاٗە  ُە
دمتەّ  چەٗذ ختُٞەۆ بێتذمٗگ بتٖ ٝ نتٞێ  ٛاٝرە دردنادر ٛەڵذمص ٔە صەەیێ ٝ

چتٞٝم ٗێتٞ  ُەنەڵ ئەٗتذرٓاٗن ُێت ٗەی درٝمەرٕ« بتت ٕ.ڕرئەّ چی ۆتەی ٓتٖ  با
. دیضإ ٝمۆ دٝێ٘ن كەەٓاٗ(ەەی چتاٝمدێ ی بەدمٗتتن بەەز ٛاڵەتەی دردناٝم

 ِتٞبەەنن  دمصپێک دٗن تتاڕمتەی ڕرنەیاٗتذ. صتەەۆتن دردنتا ٝ هازییەتتإ بە
یغتتتتو ٓێزێکتتتتن  ٗە صتتتتەەێ ٝ ُەٞٝچتتتت ەتەِصتتتتێ یِتتتت كەەٓیتتتتیەٝم ٛتتتتاەٖ ٝ ُە

یاعتإ ئەٗتذرٓاٗن ُێت ٗەی  دیضإ چەٗذ صاەێک بێتذمٗتن  ەصەٝزیاط درٗیغ ٖ
 یاصتەٝرٗن عٔغتێ  بە ٞەصییەتاٗن خایتإ درٗیغت ٖ ٝ دٝٝدرٝمەرٕ ُە صەە ت

 یإ ٛێ٘ایە ژٝٝەێ.ەرٗدمصو ەآەە(ا
تتتاب ری دمص(ەصتتەە تتت رٝ بە ەتتآەەن عتتکاٗذٗن هٞكتت  هاڵ(ەصتتو ت ربتتٞٝ. 

ٝ  ەآەە(تتاە بیضتتو صتتاڵن ەەٓەٕ بتتٞٝ.  ٝرز ٝ ڕمٗتتگ بزەتتتاٝ  عتتاٗن درەەییتتٞ
اٗن ُەبەەدربتتٞٝ. ڕٝخضتتاەی خەّ درن ەتتٞٝ. ڕٝٝیاعتتن خاڵەٓێغتتی٘ن بەٗتتذییەت

بە  ت ربتتتتٞٝ تە چاەمڕمعتتتتین ُێتتتتذمباەی. بەٝم ەآەە(تتتتاە ڕٝخضتتتتاەی خەّ ٝ
ٛاٝدمص ین یەتێک ُە ٛاٝڕێکاٗن هاكڵن ئەٗ(اەێکن عکاٗذٝٝم ٝ ٓتاكٞٝەمیەتن 

ک بتتتٞٝم. یتتتهەٝ  تٞ تتتتاٗن دزیتتتٞم تە ٗتتت خەتەی صتتتێ ڕۆبتتت  ٝ عەصتتتو ٝ
اەن دزیتیەتەدر تت تە یاصەٝرٗێک ئەٝ ٝ ٛاٝدمص ەتەی ُە دردٗآەتە ُەٝم دمدٝر

ن ەٞٝم ٝ ب دٝٝٗن با دری می یاُیش  ئەٝرٗیظ ُەٝێ درٗیتإ بە ەاٝرٗەتەیاٗتذر 
ئێضتت ا ەەٗیتتا  ن ەٞٝختتاٗەی دریتت می یتتاُیش ٓ دبتتٞٝ ٝ ٗتتاٝم. ٛاٝدمصتت ەتەی ُە
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دردنتتا. ٓتتاكٞەم تاٗەتەیغتتإ ُە  ەآەە(تتاەی ئەّ یەەٝمٗتتذمیەیإ ٛێ٘تتا بتتٞٝ بتتا
 ت دباٝم. صەە ٓێزێکن نەٝەم باڵٝ

عتتتتاٗاتەی دٝێ٘تتتتن دمصتتتت ن یێکتتتت د. دمُیتتتتَ ٝ بەڵتەیتتتتإ ٗٞرٗتتتتذ. دیضتتتتإ 
عتتاٛیذمتإ صتتٞێ٘ذیإ ختتٞرەد. تاەٗاصتتەتإ هضتتەی خایتتإ تتت د. ُێپ صتتی٘ەٝم 
ئەٗجتتاّ دەر. ئەٝ یاصتتەٝرٗەی تە ەآەە(تتاەمتەی ن ە(تتٞٝ باصتتن ڕٝٝدرٝمتەی 

ٝم ٓن دردیاەدر  یاەێزمە ٓ ُٝیایغێکن ەێ ٝەەصەُن یێغتکەط تت د.  ُە ٝ ت د
ئەٝ  خاٝمٗن ٓاكٞٝەم عڕمتە ت د ئەٝیتظ صتکا ی ختای دمەبتڕێ. ُە درٝریإ

یتإ م ئەٝ ٓتاكٞٝەمیە ٛتن ێکن ٗاباە ٝ ئاڵەەن بٞٝ. تاەێک ُێیإ ی صن ئەٝٝییا
 ی صن; دردیاە ُێن ٛاەٞٛاٝرە. ٗا؟ دمص ن ت د بە

 تەُکٞتەەمّ تەٝەٞٝم؟ بەتاەی چن دێ؟ ت ئەّ ٓاكٞەم دڕرٝم خا ُە
 ٝ دمەٛەڵ(ٞٝ; ٝەٛەڵتەڕرصٞتاب ری خاٝمٕ ٓاكٞٝەم 

ٗتتان ێ ەٝم. ئەنەە  تتت ئەّ ٓتتاكٞٝەم عتتڕم كڕێغتتن بتتذمی ٛتتی  تەس ٛەڵتتن
دمٓزرٗن ئەٝ ٛەٓٞٝ چەەٓەصەەێیەی بەدٝرٝم  زٓتاٗن ختاّ دمبتڕی ٝ صتکا ّ 

بە ّ دژی دزمتە بەەز ٗەدمتتتت دمٝم. ٓتتتٖ ئآتتتادم بتتتّٞٝ بیضتتتو ڕۆبتتت  بتتتذم ُە
دمصتتت ن .  ێ ُەتەصتتتێک ٝ ئەّ ٓتتتاكٞٝەم عتتتڕم بەەێ بتتتا ختتتای ٝ ٗە تتتاەْ بتتت

ٝ ٝەمنەیاص  إ با ئێ م یەُکێظ ت دٝٝم ٝ ٗازرْٗ چی تإ  ئێض اط ٓ٘ن بادرە
 نیاْٗ دمٝێ؟ باچن دمص ْ ُە تاڵ ٗاتەٗەٝم  دیو إ یێک دّ. ُە

ٝ ەآەە(تتتتاەیظ ٝمۆ  ختتتتاٝمٗن ٓتتتتاكٞٝەم عتتتتڕمتە ئەٝ هضتتتتاٗەی دمتتتتت د
نتتادر ٝم ٓتتن صتتەەۆتن درد درٝ تەٝەتتٞٝ ٝربتتٞٝ. ُە ئتتاژمڵێکن بەصتت ەزٓاٗن ُە

 ٗٞٝتەٝم نێڕریەٝم. صتەەمڕری ئەٝمی ٛەٓتٞٝ عت ێک ڕٕٝٝ ٝ ڕٝٝدرٝمتەی ُە
 بە ٝمۆ دٝێ٘تتن دمصتت ن تتت د  ێتتن ختتای ٛەصتت ا ٝ بتتٞٝ  دردیتتاە ُە ئاعتتک ر

ٝ دمُیَ دمیٞیضتو ەآەە(تاە بختاەە درٝمٝم.  ٛێ٘اٗەٝمی بەڵتە بە چەٗەٝمەی ٝ
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ٞمبتتٞٝ. درٝتەٝەتتٞٝم ٝ بەدمٗتتذٝٝۆ یێ بە ّ ەآەە(تتاەی هٞڕبەصتتەە ختتای ُە
 دردیاە ُە تاەاین ٝەەتاٗیذر نٞەن;

 ٓاڵێتتک تتت رٝم ٝ ەآەە(تتاە هتتٞكڵن ئەٓ(تتاەمتەی عتتکاٗذٝٝم ٝ تتت دزیتتیەتە ُە
 صزر بذەێ. ەٞٗذە یٖ عێٞم دمبێ بە تەٝریە چاەە ژٝٝەێ 

 یاەێزمەی بە صٞخ م نی رٝ بەّ عێٞمیە بەەمۆاٗین خای ڕرنەیاٗذ;
  ئتتتاٝمدرٕ ٗەبتتتٞٝم ٝ تتتت ئەٝ ئەٓ(تتتاەمی تە ٓتتتاكٞٝەم عتتتڕمتەی ەێتتتذر بتتتٞٝم

 دٝژٓ٘ن تآەڵتایە. ٝ ٗە ییاٝتٞژم ب یت ەەی چاەمڕمعن ٖٓ ٗە
صەەۆتن دردنا دیضإ ٛەڵیذریە ٝ ئەٝ بابەەاٗەی با ُێ ٗەی درٝمەرٕ بەیتإ 

 در ٛاە(ٞٝم ناڕێ.تەتاەن ُێپ صی٘ەٝم تە ُە ت د
خەیاڵتذر  ٝ بیت  نآن دٗیای دمڕٝرٗن  بە چاٝێکن ٗٞێ ُە ٗاخِیذۆ" تە بە

ٞٝبتتٞٝ. بەٝ هضتتاٗەدر تە ُەّ تتتاڕمدر بیضتت (ٞٝی بتتای دمەتەٝ  تە ئەٝ ڕۆچ
نتاەنەی  یێت٘  صتاڵ ُە ُە ٓ٘ذرڵییەٝم ٛەژرە ٝ چاەمڕمط بٞٝم   ٝم ەآەە(اەم

 ٝ بەەٛەّ ٛێ٘تتتتاٗن ەتتتتٞٝەٖ تتتتتاەی ت دبتتتتٞٝ ٝ ُە تێغتتتتەی ٗێتتتتٞرٕ ت ێکتتتتاە
ٝ. تاەنەتە دمەیتاٗک دبُٞە  درەی خەەا ُە صەەی ئەٝدر عکابٞٝ ٝ خاٝمٗکاەدر 

صتتتەەنەەدرٕ خٞ بتتتاٝم. ٝەدمٝەدم یێتتتن بتتتا  ٝ بتتتێ یەٗتتتا ٝ ٓتتتاٝمیەۆ بێکتتتاە
ە ٓەیختتاٗە ت ربتتاٝم ٝ ئەٝ بتتڕم یاعتتەتەٝەەی صتتا ٗێکن زۆە بەڕمٗتت  ٝ ئتتاەمه

ٓەیختاٗە ُەنەڵ هٞكڵضتازێکن  بتای دردر. ُە دمص ن ٛێ٘ابٞٝ بە ڕع ٘ێکن زۆە بە
بتٞٝ. دٝری دمصتو در ٗەخاط ٗاصیاٝی یەیتذر دمتتا تە تتاەمتەی ُە ٓەیخاە ٝ

یەت تتت  دمتەٝ . عتتتەٝێک تە ٛەەدٝٝ  ٓەیختتتاٗە چاٝیتتتإ بە ەٝم  اەٝبتتتاە ُەئ
تیتتإ صتتەەخاط بتتٕٞٝ  دمچتتٖ هتتٞكڵن ئەٓ(اەێتتک دمعتتکێٖ٘ ٝ یەتەّ عتتو تە 

بە  ئەٝ عتەٝم ٝمدمص یإ دمتەٝێ ٛەڵیتذمن ٕە ئەّ دٝٝ دزم ٗاعتاەمزریە ٛەە
كڵضتازمتە ُە عت ێکذر دمٗتێٖ. هٞ ٛەٓتٞٝ ٓاكٞٝەم عتڕمتەٝم دمنیت ێٖ ٝ درٕ بە

ن ەٞٝختتاٗە دمٓتت ێ ٝ نەٗتتجەتە دمبەٕ بتتا دردنتتا ەتتاتٞٝ ُێپ صتتی٘ەٝمی ُەنەڵ 
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بک ێ ٝ صزر بتذەێە تآەڵتتاط ُە ٛەڕمعتەی بتٞٝٗەٝمەێکن ئتاٝر ٓەە صتیذرە 
 بێ. بەدٝٝە

ئەّ نەٗتتتجە ٛەژرەمط ٝمۆ » دڵتتتن خایتتتذر بیتتت ی تتتت دمٝم; ٗاخِیتتتذۆ" ُە
بە ّ تەصاٗێکن ەەڕیاط  ٓاصِاۆا بە ٓەە صییەتن نەٝەم دمزرٖٗ با تآەڵتا 

ٝ بەڕٝرڵە  ڕێتتزدرەی ٝمۆ ئتتێٔە ٛتتی  ٓەە صتتییەتیإ بتتا تآەڵتتتا ٗیتتیە. ئەٝ 
چاەمڕمعتتتە صتتتزر دمدمٕ ٝ ڕێتتتز بتتتا ٓ ۆۆێکتتتن ٛەٝصتتت(از ٝ ٓاصتتت اٝچن ٝ 
ٛەەزمی ٝمۆ ٓتتتتٖ دردمٗتتتتێٖ  بە ّ تتتتتێ چتتتتٞٝزرٗن ئەّ  ٝم ُە ەەٝرٝی ئەٝ 

 «ٗییە؟ صی  با تآەڵتا بێ ٓەە   تەصاٗەی ُەّ ٛاڵن دردنایەدرٕ
ٗیتتتیە. ٛەەتەصتتتێک  ئەّ نەٗتتتجە خ ریکتتتاەێکن عتتتڕٝدڕ عتتتکن ەێتتتذرٗییە تە»

تتاەرٗە دمبتێ. بتتا ئەٝمی ئەٝ  بکەٝێت ە بتاەٝدۆخن ئەٝمٝم  ەٞٝعتن ئەٝ  تاەم
تەصاٗە نٞٓڕر ٗەبتٖ ٝ دمصتو بتا دزی ٗەبەٕ. ڕێتتایەۆ ٛەیە; ئەٝیتظ ئەٝمیە 

 «بێ. دمبێ ئەّ باەٝدۆخە ناڕرٗن بەصەەدر
ت دمٝمٓتاٗە;  ٝ ەٗتذمڵکاەی ب٘ەبتڕ بکەیتٖ  ئەٓە تتاەنٝمی ئە  ێن ئێٔە بە»

تآەڵتتای دٝٝە دمخەیت٘ەٝم   یەتێک ُەٝ چاەمڕمعاٗە هاڵ(ەصتو دمتەیتٖ ٝ ُە
ٝ چاەمڕمعتتتن ەتتت   ەتتتاتٞٝ ُەنەڵ صتتتەدرٕ هٞەبەصتتتەە ٝمدمیخەیتتت٘ە بەٗتتتذیخاٗە

بەٗتتذیخاٗەط ٗتتاٛێڵیٖ ڕٝٝی  پەڕێ ٝ ُەبتت بێٛتتٞٝدمین ٝ بێکتتاەی ەتتێ بە نژیتتاٗ
 21ئی تٞٝەضتتتک (ێ٘تتتن  ُەنەڵ خێڵتتتن چاەمڕمعتتتاٗن دیتتتکە بەەمٝئاصتتتٞٝدمین ب

 «دٝٝەیإ دمخەی٘ەٝم.

                                                           

 Irkoutsk - 21  تیِتآەە  ُە ٓاصتکا دٝٝەم ٝ ٓەٝدری ُەنەڵ  62:2عاەێکە ُە صتی(ی یا تە
تێِتتٞٓ  م. بەە ُە عتتاڕط بەٗتتذیە دٝٝەخ رٝمتاٗیتتإ دمٗتتاەد بتتا ئەٝێ.  52 52ٝ دیاصتت٘ ک 

تإ ٝ  یەٗتتتتتت ی ڕێکختتتتت رٝی ئتتتتتازردین نەٍ ٝ زی٘تتتتتذری٘یە صیاصتتتتتییەتإ ٝمۆ دێکاب صتتتتتی ە
 بِغاۆیکەتاٗیظ با ئەٝێ دٝٝە دمخ رٗەٝم.
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نتتاڕرٗن ئەٝ بتتتاەۆدۆخەی تە ئەٝ چاەمڕمعتتاٗە ُە درٝێ٘تتتن خایتتتذر  ئتتێٔە بتتتا»
یتێچەٝرٗە دمزنتا  ی٘تایە   یەەٝمەدم دمتا  ٛی  ٛەٗتاٝێکٔإ ٛەڵ٘ەٛێ٘اٝمەەٝم. بە
ە ٝ ت دمٝمتاٗیتإ دمتەیتٖ. یەەٝمەمتإ دمن ی٘ە ژێ  باڵن خآإ ٝ درتاتن ُە تا

ٛی  ٛەٝڵێک با چاتضتازین بتاەٝدۆخن نتاەنە ٝ تاەخاٗەتتإ ٗتادمیٖ. چایختاٗە ٝ 
ٝیض ن خایإ خەەیکتن تتاە ٝ چتا تیٖ ٝ ئاٝڕیتإ  ص اتەخاٗەتإ بەبەنازی٘ا ٝ 

ٗکە یێٔتإ ٝریە ئەّ عت اٗە ُە تآەڵتاتەٓاٗتذر چەهیتإ بەصت ٞٝم ٝ  ُێ٘ادمی٘ەٝم. چٞت
 «ٝ دمبێ ٛەە ب(ٖ. ێ بێ٘یٖٗاەٞرٗیٖ ٝرزیإ ُ

دمی٘ێت ی٘ە  بەٝ تاەرٗە ئێٔە ٛەزرەرٕ ٛەزرە  ی٘ایەەکاە دەٝصو دمتەیتٖ ٝ»
خآتاٗن  تٔإ  ُەچ٘ٗێٞ تآەڵتاٝم ٝ تاەێکیظ یەتێک ُە خ ریکاەرٕ دمتەٝێ ە 

دٝٝەخضتتتت ٘ەٝمی بتتتتا ئی تٞٝەضتتتتک  یێٔتتتتإ ٝریە ئەەتتتتتن  دمەتتتتاەێ٘یٖ ٝ بە
یغت ە ێ بٞٝٗٔتإ بەەەٝرٝی بتا صەەعاٗن خآتإ بە تێ ٛێ٘تاٝم ٝ عتٞێ٘ن ٗ

 «دربیٖ ت دٕٝٝ.
ٗێتتٞرٕ ػەٓیتتذی  ٗاخِیتتذۆ" یەەدمی بەەچتتاٝی  دەربتتٞٝ. ٝمۆ دٝێ٘تتن ُە

عتٞێ٘ن ُێت ٗەی درٝمەرٕ درٗیغت (ٞٝە  خاٗەٗغیٖ ٝ بازەناٗن خاعٔەع مكذر ُە
دمیتإ ی صتیاە ُە زمٗیتذر  نٞێن با ٝەەتاٗن دردیتاە ٝ یتاەێزمە عتَ ت دبتٞٝ ٝ

ئەّ ٛەٓتٞٝ ٓەەریتن  ٝ ٛەٓٞٝ عاٗایە بەتتاەی چتن دێ؟ئە»صەەیإ ٛەڵذمدر; 
بە چتتتاٝم ەی متتتتاٗن دمٝەرٗتتتذمٝەی ٛتتتاڵە « دٝٝڕمٗتیتتتیە چ تەڵکێکتتتن ٛەیە؟ ٝ

بەعتکاتەی دمیغتتک٘ن; چِچ رتتاٗن  ٓێتتز ٝ تٞەصتییەتاٗن   ِتتٞبەەنن عتتاڕ ٝ 
بەب یوٞبام  تتاڵەتە ٝ دیتٞرەی ڕرزرٝم ٝ یتڕ ٗەختظ ٝ ٗیتتاە ُە ژێت  صتەەٗجە 

دمبٞٝٗەٝم. هیضابن دمت د تە ئەّ بی٘تا  ڵتا ذر خەەیک بٕٞٝٝ ٝەدبی٘ەتەی ەی 
نەٝەم ٝ بەعکایەی خاٗەدرد ٝ ٛەٓٞٝ بی٘اتاٗن دیکەی ئیٔپ رەٞٝەین ڕٝٝصیا 

ٝ ئتتایاەمی كەەٓتتاٗ(ەە ٝ هتتازی ٝ  چ بتتٞٝ ەیەتن نەٝەم ٝ ن رٗتتن ٝیضتت ٞٝم
یاصەٝرٕ ٝ ٗآەبەە ٝ خزٓەەکاەی  اەرٝ اە با ئەّ یاەییە هاڕ ٝ نتاڵٝرٗە چ 
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یتاٗن ٝر »! م ٝ چەٗتذم ٓتٞٝچە ٝمەدمنت ٕٝە ێکن ەٞٝعن ئەّ ٝ ەە ت دٝخە
صتتەدی ئەّ ٛەٓتتٞٝ خەە تتن ٝ ٛەٝڵ ٝ زمهٔەەتتاٗە بتتتا  ٗیتتیە یەۆ ُە باعتت  

ب یتتٞی چاەمڕمعتتإ ٝ ُێوەٝٓتتاٝرٗن ئەّ ٝ ەە صتتەەف بکتت ێ ٝ  دربتتیٖ ت دٗتتن
ٝ بتتێ ئەٗٞریتتتاٗە بتتا تتتتاەت دٕ ُە نٞٗتتذمٝم دێتتتٖ بتتا عتتتاە  تاەێتتک ئەٝ ٛەژرە

 «ٝ دمص یإ بت یٖ؟ ەییإ بذمیٖیاەٓە
ئەٝ تتاەەی تە ئەّ نەٗتجە ٛەەزمیە  » ُەٝ بٞرەمدر ٛەەٝر بیت ی دمتت دمٝم;

ٗتتٞر ئەبێکتتاە ٝ صتتەنەەدرٕ بتتٞٝ  تتتێ بە ٛتتاٗەیەٝم چتتٞٝ؟ تاەێتتک بەڕیتتذم ٝ بتتێ 
یەٗای با ٓەیخاٗەتإ دمب د ٝ ییاڵەی ُە ییاڵەی ٛەژرە ٝ ُێوەٝٓاٝرٕ دمدر  تێ 

تاەەدر ٓ ۆۆێکن دڵضتاز  ڕرصو؟ ئەنەە ُەٝ ڕێتایخض ە صەە  دمص ن ن   ٝ
یێتتتن بتٞە(تتتایە; ئیکتتتإ! ئەٝ تتتتاەرٗە  ەێتەیغتتت ٞٝ ئتتتاٝڕی ُتتتێ بتتتذربایەەەٝم ٝ ٝ

ٝ  خەٝی ؿەكتتڵە  ڕریەڕی(تتایە ئاتتتآێکن خ ریتتن ٛەیە!... ڕمٗتتتە ئەٝ نەٗتتجە ُە
 «ەٞٝعن ئەٝ ڕیتا ڕمط ٝ چەٝەە ٗەبٞٝبایە.

 کن بەخێت ی ُتێ ٗەدریەٝم ٝێڕُەٓاٝمی ئەٝ ٛەٓٞٝ صاڵەدر ٛی  تەس ئتاٝ»
بەەمٝ ڕێتتتتتای ڕرصتتتتو یەُتتتتن ٗەنتتتت  . ُەّ عتتتتاەم هەەمبتتتتاڵـەدر ٝمۆ ئتتتتاژمڵ 

 ئەٝمی ئەصتپێ ەێتن صتەەیإ ُەب٘تذر دمەاعتن بتا ٛەڵضٞتەٝەیإ ُەنەڵ دمت د.
ٗەدر. ٛی  تەس ٛەٓیەەن یێ٘ەدمدر. عەٝ ٝ ڕۆژ خاٝمٗکاەرٕ دمیتإ چەٝصتاٗذم 

كێ یتتتتإ دمتتتتت د چتتتتإ دەۆ ٝ عتتتتیِەی نیاٗیتتتتإ دمٓتتتت ی ٝ ُەنەڵ ئەٝمعتتتتذر 
بکتتتا   ٘ێٞ بتتتذر  ٝ ٓەعتتت ٝ  بختتتٞرەەٝم  دمصتتتو بٞمعتتتی٘ێ ٝ دمصتتت ن ُتتتێ 

إ دمدر بتا تتاەی ٗتاهەز ٝ یتبٞمعێٖ٘  چإ كێ ی  ەن ٝ بەەمڵاڵین بێتو؟ ٛاٗ
خٞێڕییاٗە ٝ دٝری ئەٝمی عیِەی نیاٗیتإ تێغتا ٝ بڕصت یإ ُێ(تڕی  ُە تتاەنە 

 ٝ عتتتەهاّ ٝ تاەێتتتک ژرٕ بە ئتتتاٝرەم ٝ ٝمیالٗتتتن تتتتا ٕ دمەیتتتاٗک د ٝ بتتتٞٝ بە
ئێضکن نەیغو ٝ ب صتییەەن ٝری ُێکت د هتٞكڵن دمەنتای ئەٓ(اەێتک بغتکێ٘ێ ٝ 

(یتت٘ە هتتازی ٝ بٓتتاكٞٝەم عتتڕێک بتتذزێ  ن ەیتتإ ٝ دریتتاٗە دمصتت ن ئتتێٔە ەتتاتٞٝ 
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دردٝمە ٝ صزری بتذمیٖ. ئتێٔە تە صتآإ ٝ ٗتاٝ ٝ ٗاٝباٗتٔتإ ٛەیە خآتإ بە 
ٗتیٖ  هە  بی ٓتإ ُەٝم ٗەتت دۆەەٝم ٓ ۆۆێکن ختاٝمٕ ژیتاە ٝ خٞێ٘تذمٝرە دمزر
ەیٖ بتتاچن دمیتتإ ٝ صتتەدرٕ تەس تتە ڕیغتتەی ئەٝ تتتاەرٗە بتتذۆزی٘ەٝم ٝ ەێتت(

ن ێتتتغتتتێٞرٝم؟ ئتتتێٔە تە بە ێتەٝەتتتٞٝٗە ئەٝ بتتتاەٝدۆخەی ئەٝمٝم ٝ صتتتەەیإ ُ
دمدمیٖ ٝ دمخەیت٘ە بەٗتذخاٗە ٝ بتا  بی ت دٗەٝم ٝ بە خادر چٞٝٗەٝم  ئەٝ صزر

ەٓ میٖ  یإ دڵت مم ٝ ختٞێ٘ٔ ! ٛەەچییەتتیظ ەاەرٝنەی دمٗێ یٖ  یإ نێ  ٝ ن
یەُکتتێظ  اٝرزییەتن ئەٝەتتای ٗیتتیە. بە ٛەەهتتاڵ ئتتێٔە ئەٝٓتتإ بتتا ئێتت میتتبتتیٖ  

ئتتتتێٔەیٖ تە خەەیکتتتتیٖ ئەٝ بەەم ٝ ٛەڵتتتتذێ ێکن  متتتتت دٝٝم ٝ ُە ڕرصتتتت یذر ئەٝ
 «یێٞم دمٗیٖ. اڵڕمع   ی

بتتتاەی ئەٝ درٗیغتتت ٘ە ٝ تتتتاەی بەصتتتەەیەٝم ٝتاە ٗاخِیتتتذۆ" نتتتٞێن ٗەدریە
ٝ. یەەدمتاٗن بەە چاٝی  دەر بٕٞٝ. ٛەٓتٞٝ ڕرصت ییەتاٗن دمدی ٝ ەت س ٗەبٞ

ُەٝمط صتەەی صتٞٝە ٓتابٞٝ تە بتاچن ٛەەتا ئێضت ا  خای ُە نیاٗن دمٛا ٗتذ.
 خەڵکیظ ئەٝ ڕرص ییاٗە ٗابیٖ٘؟!ن ییاٗە ەێ ەنەیغ ٞٝم؟ ٛەەٝمٛا باچ ُەٝ ڕرص

 

 سی و پێنج

 
 و ٝ ئی ت  بڕیتاەیچەٗذ خُٞەۆ ٝچإ ڕرنەیاٗذەر. ٗاخِیتذۆ" ُەٝێ ڕۆیغت

ٛەە هٞتٔێتک دمەتەٕ » در بەعتذرەی ٗەتتا .ی دردنتاەاٗٝ درٗیغ ٘ در ُەٝ تاڕ
 یصەە ئەٝ درٓاٝمدر بضەیێٖ٘ ن ٗگ ٗیتیە! ٗتآەٝێ بەعتذرە ٝ ٛەە صزریەۆ بە

٘ایە  ٝ ٗاػەدرڵەەییەی ُێ ٗە درٝمەرٕ ٝ هازییەتتإ بتْ! ٗتآەٝێ یئەٝ ٛەٓٞٝ  
ڕۆیغتتو بتتا ٗٞٝصتتی٘تەی « ْ ٛەبتتێ!ٝ ە صتتەٗاتەدر ڕۆڵتتێک ڵُەٝ یتتاەییە چەیە

 ەٗابن دردیاە تاەن ئەٝمی ٗییە چتاٝی بە ٛتی  » دردیاە. ٗٞٝصیاەمتەی نٞەن;
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ٗاخِیتتتذۆ" ڕێتتتتایەتن باعتتت  ی بتتتا چتتتاٝیێکەٝە٘ن دردیتتتاە « تەس بتتتکەٝێ.
یێتتذر ٗتتاەد بتتا  دۆزیتتیەٝم. ُە در ٗەتە یێغتتخزٓەەێکن باٗتتگ تتت د ٝ یەیتتآێکن

ئەٗتتذرٓن ُێتت ٗەی درٝمەیتتیە ٝ دمیتتٛەٝێ  ٝ ەێیتتذر ٗٞٝصتتین تە یەتێتتک ُە یتتاەدرد
ٝ هە كە  ٝ  تاٗتتتو نبتتتابەەێکن زۆە ن ی٘تتتتن ُەنەڵ بێ٘ێتتت ە نتتتاڕێ. ٗاٝبتتتاٗت

ەەڕیاعتتییەتەی تتتاەی ختتای تتت د. ُەنەڵ ئەٝمعتتذر دردیتتاە زۆە ٝعتتک ٝ بە 
 عێٞمیەتن كەەٓن ٝمەیت  .

 ت چن ڕٝٝیذرٝم؟
ٗتتتاٝی تتتت ٓتتتٖ ئەٗتتتذرٓن ُێتتت ٗەی درٝمەیتتتْ. دمٓەٝێ چتتتاّٝ بە بەٗتتتذییەۆ بە 

 ٓاصِاۆا بکەٝێ.
صتتتٞٝەٛەڵتەڕربٞٝ. صتتتەەمەای ژیتتتاٗن ٗتتتٞێن ئەٝ بتتتٞٝ. دردیتتتاە ییتتتاٝێکن 
چاٝزیتتو ٝ ڕمٗتتگ بزەتتتاٝ  ٓتتٞٝی صتتەەی تتتٞە  ٝ ٓاعتتٞب ٗجن ٝ ڕیغتتن 

 دٝٝكِیواٗە بٞٝ.
تتت نٞەتتو ٓاصتتِاۆا؟ ٗتتاٝمتەیْ ُە بیتت م. ئەّ ژٗە بڕیتتاە بتتٞٝ بە ەتتاٝرٗن ییتتاٝ 

ێکەٝەٖ چیتتتیە؟ ٓتتتٖ دمبتتتێ ُە تٞعتتت ٖ بتتتذەێ بە دردنتتتا. ٓەبەصتتت  إ ُە چتتتاٝی
 ٓەبەص ن ئێٞم ئانادرە بْ.

دردیاە زۆە ُەصەەمخا هضتەی دمتت د. ٗاخِیتذۆ" بە یتێچەٝرٗەی ئەٝ  تاە 
 ُەنەڵ  اە دمٗتن بەەز دمت دمٝم.

 ت دمبێ چاّٝ یێن بکەٝێ. ئەّ چاٝیێکەٝە٘ە با ٖٓ زۆە ن ی٘تە.
 ٓتتإیەەٝمٗتتذمتەی بە تتتٞێ نەیغتت ٞٝم. ئتتێٔە ُێتت م زۆە تتت ٛێغتت ا ٗتتازرْٗ

 یەەٝمٗذم ٛەیە.
 ت دۆی٘ێ ُە دردنا چٞرە صاڵ زی٘ذرٗییإ با بڕییەٝم  بە ّ بێ ەاٝرٕ بٞٝ.

تاەٝبتتاەین ئیتتذرەین  ٛەەتتا تتت ئەنەە دۆی٘تتێ دردنتتاین ت ربتتێ دمبتتێ ڕرٝمصتت ن
یەەٝمٗتتتتذمتەی ەەٝرٝ دمبتتتتێ ٝ هتتتتٞتٔەتەی بە عتتتتێٞمی كەەٓتتتتن بە زی٘تتتتذرٕ 
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دمەٞرٖٗ چاٝەإ یێتن بتکەٝێە ۆژرٗن دیاەیک رٝدر ڕردمنەیێ٘ذەێ. دٝری ئەٝ ُە ڕ
 زۆە ٗاخایێ٘ێ  چەٗذ ڕۆژێک صەب  بت م.

 زٝٝە م چاّٝ یێن بکەٝێ. ت ٖٓ دمبێ ٛەەچن
ٗاخِیتتذۆ" ُێتتٞی دمُەەزی. ٛەصتت ن دمتتت د صتتەەهاڵن یەتەّ ەاهیکتتاەییە ٝ 

 ن ژ ت د. نٗابێ ُە ڕرص ٞێ ی ب  صێ ٝ یێن عەەّ بێ. دردیاە ٗێٞ چاٝرٗ
 ت با ئەٝمٗذم بە یەُەی؟

 بێ ەاٝرٗە. ئەٝ ٗابێ بچێ ە زی٘ذرٕە ەاٝرٗ(اەی ڕرص ەهی٘ە ْٓ٘. ت ئەٝ
 دمٗتن دمُەەزێ. ئەٝمی ٗەدمبٞٝ بیڵێ  دمیتٞ .

 ت باچن خاەإ بە ەاٝرٗ(اە دمزرٖٗ؟
ب د ٝ بٞٝٓە ٛتای ئەٝمی ەٞٝعتن ئەٝ  ّت ٖٓ یەتەّ تەس بّٞٝ ُە خغ ە

دریە   یْ ٗەتباەٝدۆخە ٗاُەباەم ب(ێ. ئەنەە ٖٓ ك یّٞ ٗەدریە ٝ ەٞٝعن نٞٓڕری
 تاەی بەّ  ێتایە ٗەدمنەیغو.

 ت چاٝیێکەٝە٘ن چ تەڵکێکن ٛەیە.
دمٓەٝێ ُە ی ختتتای درٕ بە ەاٝرٗەتاٗٔتتتذر ب٘تتتێْ. ئەنەە ڕرزی بتتتێ ژیتتتاٗن 

بخەٗەٝم ُەنەڵیتذر دمچتْ .  دٝٝەی با صی(ی یا ٛاٝبەعن ُەنەڵ یێکذێْ٘. ئەنەە
 ٝی ُێذمت د.چاٝی یڕ بٞٝ بٞٝ ُە ك ٓێضک. دردیاە بە صەەصٞٝڕٓاٗەٝم چا

ٓەصتتتتەُەتە  یتتتاٝرزم. ئێتتتتٞم دمبتتتێ ئەٗتتتتذرٓن  تتتت ئەنەە هەصتتتت و ئەٝم بتتتێ
 بٖ. 22ی صکات رص٘ أض کێرٝمی ز ڕێکخ

ٗاخِیتذۆۆن بیضت (ٞٝ.  تاٗتودردیاە نٞعاەی با زمی٘ن خای دمٛێ٘ا. ٗاٝی 
 دمٗتن درباٝم. تاەم صەی  ٝ صەٓەەمتاٗن ئەٝ ییاٝم ُە ٗێٞخەڵکذر

 بابەەە یێٞمٗذین بە درخٞرزی ٓ٘ەٝم ٛەیە. ت  ەٗابن دردیاە! یێٔٞریە ئەٝ

                                                           

 Zemestvo krasnopersk- 22  ُە ڕێکخ رٝم ئازردیخٞرزمتاٗن ئەٝ صەەدمٓە بٞٝ تە ەاهٔێتک
 بٕٞٝ ٝ چا تییإ دمٗٞرٗذ.  ُە خاٗەدرٗە ٓ ۆۆذۆصو ٝ ڕٝٝٗات(ی متإ ُەٝێذر ئەٗذرّ
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 ە یتتدمتەّ تە ب تتٞرٗن بچ ایەۆ بتتت ٕ یضتتُٞٝەیەتو بتتا ٝرژۆبٓضتتە تتت ئەنەە
 زی٘ذرٕ. كەەٓٞٝ درٗیغە.

 ٝ دریە دمص ن. دردیاە یضُٞٝەتەی ٝرژۆ ت د
تتت درٝرتتتاەییەتن دیکەعتتْ ٛەیە. ُەٓەبەدٝرٝم ٗتتاٝی ٓتتٖ ُە ڕیتتزی ئەٗتتذرٓن 

 ەی بضڕمٝم.مدرٝ یێ ٗەُ
تتتاەم دمبتتێ بەڵتتتەی هایٔتتو  ٝئانتتادرەی یاصتتا ٛەٕە بتتا ٝرز ٛێ٘تتإ ُە تتت ختتا

 بەدمص ەٝم بێ.
ئەّ دردنتتتایە ٝ ەەٝرٝی  تتتت بەڵتتتتەی ٓتتتٖ ٝمۆ ڕۆژ ڕٝٝٗەە بە بتتتڕٝری ٓتتتٖ

 یدردناتتتاٗن دیتتکە بتتێ تەڵکتتٖە ٛەەٝمٛتتا ٛەٓتتٞٝ تاەمتاٗیغتتیإ بە یتتێچەٝرٗە
 ٝی درٕ ٝ ئی٘ضاٗییەەە.

صتەە ُێتٞی. دمەتتٞ  دمیتٛەٝێ بڵتێ اٗاٗەی ٗیغت ە  دردیاە یێکەٗی٘ێکن عتەی
 اٗایاٗەی زۆە بیض ٞٝم.ُٓەٝ هضە یٞٝچ ٝ بێ 

 تتت چاٝیاعتتن ُە هضتتەتاٗ إ دمتەّ. بتتابەەەتەی خاعتت إ ٛەە چاٗێتتک بە
باعن دمزرٗتٖ بتا ٓەهآتاەن دردمٝمەیتن ب٘ٞٝصتٖ. دردنتاط بتا هەبتٞٝڵک دٕ ٝ 
 ٗەت دٗتتتتن بەڵتتتتتە ٝ ٛاتاەمتەەتتتتإ دمصتتتت ن ئتتتتاٝم یە ٝ بە ؿەەرٓەی ٗەؿتتتتذی

 ٓەهکٞٝٓ إ دمتا.
 ت ٛەە بڕیاەێک بذمٕ با ٖٓ ن ی٘گ ٗییە.

ٛێ٘ەەم ُە ختتای ڕدردیتتاە ٛەٝڵتتن دمدر ٛەە چتتاٗێکە ئەٝ ٓتت ۆۆە صەەصتتٞٝ
 بخاەەٝم. دٝٝە

 ت ٛەەچاٗێک ٓەیِ إ ُێیە ٝربکەٕ هەزەمەن ٓەزٕ.
یەتتإ یاە ٛتاەەدمەێ  یەتێتک ُە هازیتٗاخِیذۆ" تاەێتک ُە ٗٞٝصتی٘تەی درد

  ٝ ڕٝرڵەەتتتتن ڕرزرٝمی تاٗتتتتو ٗاخِیتتتتذۆ" صتتتتەەٗجن ٛتتتتاەە ژٝٝەێ. هە كە
 ٝی ئەٝی ُە دردیاە ی صن.٘اڕرتێغا. ٗاٝ ٝ ٗاص
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ا کٔضتتتتت ێئەٗتتتتتذرٓن ڕێکختتتتت رٝمی ز تاٗتتتتتو ٗاخِیتتتتتذۆ" بتتتتتٞٝ. ٝێتتتتتذمچێ
ت رص٘ای صتتتتتتک بتتتتتتێ. هضتتتتتتەی زۆە صتتتتتتەی ی دمتتتتتتت د ٝ ەەٝرٝ ەٞٝعتتتتتتن 

دیتتتاەم ئەٝ بەڕێتتتزم یەتێتتتک ُە ئەٗتتتذرٓاٗن ُێتتت ٗەی  صەەصتتتٞٝڕٓاٗن تتتت دّ. ٝر
رٝمەەٝم  ڕی٘تتذرٕ ٝ دٝٝەختت رٗەٝمی بتتا بتتززری صتتەٗتت  نبتتٞٝم. ژٗێکتتن  درٝمەی

ئێضتتتتت اط ٛتتتتتاەٞٝم ٝ دمڵتتتتتێ ٓتتتتتٖ ئەٝ ژٗەّ ُە خغتتتتت ە بتتتتت دٝٝم ٝ دمٓەٝێ 
 .ُّەنەڵ بکە یزمٓاٝمٗذ
  ن  ێن صەەصٞٝڕٓاٗە.صت بەڕر

 ت ٗازرٗن بە چ ٛەیە اٗێکەٝم هضەی دمت د.
 ت زۆەیظ نەٗ  ٗەبٞٝ.

 دمتا ٝ ئاڵازی یێکذێ٘ێ. نٞٝعن ٝێ رٗت ئەّ بی ۆتە نەٝ اٗەیە تآەڵتا ە
ت ئەّ  اەم تەصاٗە دمبێ هاڵ(ەصو بک ێٖ ٝ بخت ێ٘ە بەٗتذیخاٗەٝم. بتٞٝٗن 

 ئەٝرٗە با تآەڵتا زیاٗ(اەم.
 

 سی و شەش

 
 خاٗەی درد ٛاەە دمەێ ٝ چٞٝ با ن ەٞٝختاٗەی تتاەن. ٗاخِیذۆ" ُە بی٘ای

ٕ ٛەە ُە ئەٝیتتتاڕمٗتتتتە ٓاصتتتِاۆا ُەٝێ ٗەبتتتٞٝ. صتتتەەۆتن ن ەٞٝختتتاٗە نتتتٞەن 
 كیتڕۆبە صەەمەاٝم ب دبێو با زی٘ذرٗن ٗاٝمٗذی. ٗاخِیذۆ" بەبتێ ئەٝمی تتا  

 بذر  ڕۆیغو با ئەٝێ.
بی ی بٞٝ عەط ٓاٗتگ ُەٓەٝبەە ەتاهٔێکن  ٓاصِاۆا ُەٝێ بٞٝ. دردص إ ُە

هاڵ(ەصتتو ت دبتتٞٝ تە زۆەیتتإ خٞێ٘تتذتاەی صیاصتتن ەێکٞعتتەەرٗن ُە زۆەیتتإ 
هٞەتتتتابین دٝرٗاٝمٗتتتتذی بتتتتٕٞٝ.  ٝزرٗکتتتتا ٝ یزیغتتتتک ٝ ت ێکتتتتاە ٝ ٓآاصتتتت ا 
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ُە  ن ەٞٝختتاٗەی تتتاەن ٝمٛتتا یڕبٞٝبتتٞٝ  ێتتتا ٗەبتتٞٝ. بتتایە ٓاصتتِاۆایإ ٛەە
 صەەمەاٝم ٗاەدبٞٝ با زی٘ذرٗن ٗاٝمٗذی.

ٝر ەاەیتک درٛتاە(ٞٝ  نن ەٞٝخاٗەی تاە ٝ. ٛە زۆە ُە زی٘تذرٗن ٗاٝمٗتذی دٝٝە ٗەبٞت
ٝ. ُەبەە ای زی٘تذرٗەتە بەەز ٝ نەٝەم ٝ ٘تتە ٗاخِیذۆ" نەیغت ە ئەٝێ. بی دڵت رتێٖ بٞت

ٝری تاٗتو ُە ٝرٗێک تێغتکن دمدێت ر. ُە صتەە در زمٗتتن دمەنتاتەی در.  دمەناتە یاصتە
ٝرٗێک دمەبیجە ُٝەتە تت دُە یدمەناتەی ت دمٝم. چتاٝی  ییاصە ەن ئێضت ا  ٝ ضٞت نٞت

ٗاچتتاەی  ٗاخِیتتذۆ" بە تتتاەن صتتەەدرٕ ٗیتتیەە ٓەنتتیٖ صتتەەۆتن زی٘تتذرٕ ئیتتزٕ بتتذر .
ٝ بتتتا ٓتتتاڵن صتتتەەۆتن ٞرە ت زی٘تتتذرٕ چتتٞت ٞرەی بەە دیتتت ٝ.بە دیتتت  ُە ٗتتتذیخاٗەتە بتتٞت
ە یغتتو دمەنتتاتەٝم دمٗتتتن ٓاصتتیوا دمٛتتا . تەصتتێک  هاڵتتذەٓەیەۆ ٝمصتتەەتەٝ ُ.

ەەٗزیِێتتک بەصتت (ٞٝ  دمەنتتاتەی  بەچتتاٝێکن  ییتتاٗای دمژمٗتتن. ژٗێکتتن خزٓەەکتتاە تە
ٝٝمٝم دمٛتتا . ژٗیتتاەمتە یەتێتتک ُە ڕژٝٝەمتەی ڕٝٝبە تتت دمٝم. دمٗتتتن ییتتاٗاتە ُە

ٝ. صتتاەرخن  دمژمٗتتن. ٛێ٘تتذی  تتاەیظ كتتاڵ  23ش ُیضتت نێكتت رٗ  ڕرصتتپادییەتاٗن بتٞت
 صەەۆتن زی٘ذرٗن ُە خزٓەەکاەمتە ن  .

 ت ٛێغ ا ٗەٛاەاەەٝم بآاڵێ؟
 ت تەٗتن دمنەڕێ ەٝم؟
 ت دمبێ بچْ بپ صْ.

چتت تەیەۆ ڕرٝمصتت ا. دمٗتتتن تچێتتک ُەٝ ژٝٝەمٝم  رصتتپادین ُیضتتو چەٗتتذڕ
 ٛاەە نٞێ.

 م.ت باٝتْ ٝێ٘اچێ بەّ زٝٝرٗە بتەڕێ ەٝ
ٝ ٛتتا  بتتا ی   ێتتن ختتای ٛەصتت ا تتتچەی ژمٗیتتاە تٞٗچکتتاٝ بٞٝبتتٞٝ. ُە

چتتتتاٝرٗن خەٓ(تتتتاە ٝ  ڕمٗتتتتگ بزەتتتتتاٝ بە ئتتتتاڵاز ٝ دمەنتتتتاتە. ٗاخِیتتتتذۆ" هتتتت 
 ٓەیِەٝعی٘ەٝم ُەٝێ ڕرٝص ا بٞٝ.

                                                           

 ( ئاٝرزدرٗەەی بە ٗاٝباٗتن ٓە اەص اٗن.2292ت  6881) F. Lisztك رٗ ێش ُیضو ـ  34
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 ت كەەٕٓٞٝ  چکاەێکو بە باٝتٔە؟
 زی٘ذرٗییەۆ بکەٝێ. ت دمٓەٝێ چاّٝ بە

 ٛا؟ ت هەۀەٕ زی٘ذرٗییەتە صیاصییە!
 دردیاە ٝمەن ەٞٝم. یاصن ٗییە. ٓاڵەەْ ُەت ٗا  ص

بتکە. ٛێغت ا  ێ ەٝم. ُەنەڵ ٗای(ن بەٗذیخاٗە هضەڕت ٗازرْٗ باٝتْ تەٗتێ دمنە
 ٗٞٝصی٘تەتەیەەن. ُە

 بەهاڵذەٓەتاٗتذر درنەڕر. ٛێغت ا دمەنتای ٓتاڵەتە ٗاخِیذۆ" صپاصن ُێک د ٝ
 ٝ . ئەّ ڕرصتتتپادییە عتتتادمتە دمٗتتتتن ییتتتاٗا دیضتتتإ بەەز بتتتاٝ درٗەخ ربتتتٞٝ
ٛی   اەێک ُەنەڵ یاٗ ای خەٓ(اەی زی٘ذرٕ صتازناە ٗەبتٞٝە بە ّ  دڵ(زٝێ٘ە بە

بی ی ٓاصِاۆادر بتٞٝ ٝ صتەەمٗجن ئەٝ ٗاصتازناەییاٗەی ٗەدمدر.  تاٗو ەەٗیا ُە
صتٔێ  زُتن دی ٝ عتٞێ٘ن  هەٝعەی یاڵ بەٗتذیخاٗەتەدر ٓالزٓێکتن نەٗت  ٝ ُە

 ُەتەی ییغاٗذر.ضٞٝیٗای(ن زی٘ذرٗن ُێپ صن. بای دمەتەٝ  ٗای  خایەەن. 
ضتُٞٝەیە بتا ن ەٞٝختاٗەی تتاەن ٗٞٝصت رٝم ٝ ُێت م ٛتی  بتایەخێکن یت ئەّ 

تاە ٓێ  دمی بەیاٗن ٝمەمٝم  ڕۆژی ٓالهاەە. دمەتٞرٗن ُە عتٞێ٘ن  ٗییە. ص(ەی٘ێ
 ڕێتە  بذر ُە ژٝٝەێکن ە  چاٝ  یێن بکەٝێ. ٓالهە  یإ ئەنەە صەەۆۆ

ٝ ٛە   ٛە ەە بتێ ئا ٝری ئەٝ ٛەٓٞت تتآە ُەٝێ ڕۆیغتو. دڵتن یتڕ چاەی ٗەٓتا. د
ٝ. خەٓ(تتتاە متتتتاٗن ئەٝ ڕۆژم بٞٝبتتٞت  ٝ دڵ تەیتتَت ڕێتتتتای ٓتتتاڵێن نتتت ەەبەە. ڕٝٝدٝر

ٖ. ئاختاك ٖ ُەنەڵ دردیتاە ٝ ٛاەٞچاتتاٗن دیتکە  دمٛتاەەٝم. ٝمبیت  یبەزمی٘یذر ەێذمیەڕی
ەێ. تاەێتتتک نەیغتتت ەٝم ٓتتتاڵێ دمكتتت ەەی یاددرعتتت ەتاٗن ڕۆژرٗەی  ٝم دڵەتتتٞت تەٝە(تتٞت

ٝ ُێکتتن ٗەت دبتتاٝمٓتتاٝمیەتن زۆ تە ٛەڵتتت   ٝچێکن .ە بتٞت  ژٝٝەمتە ەتتازی ُتتێ صتٞت
ٝ. چەٗذ دێڕی ەێذر ٗٞٝصن  ٝمۆ ئەٝمی یێٞیض ن بە  ٗٞٝصیٖ بێ; ٗیغ (ٞ

ٞربٞٝ ئی ت  دمصتو بتا دٝٝ» ئەٝ تتاەم  صاڵە ٛیچْ ُەٝ دمك ەەمدر ٗەٗٞٝصیٞم. یێٔ
ّ. بە ّ ئەٓتتڕۆ یێٞصتت یْ بەٝمیە ُەنەڵ خآتتذر بتتذۆیْ ٝ باعتت  خاّ  ٓ٘تتذر ٗەیە ٗتتابە



  ةسآلنث
 

227 

ٝ. دمەكەەن ئەٝمّ ب٘ ٝ ع ێک ُە هٞٝ ین ڕۆهٔذر هەەیش ٓابٞ ْ. ُەّ صا ٗەدر ٛەٓٞ اص
ەٝم. ڕۆژی بیضتو ٝ بە ٝ خاّ ٔە صەەێەەژپٗەبٞٝ ب ن ئاۆ یَت ٓٛەعت ە خآتذر بچٔت

ێکتتن  ٝری ەتتاڵ ڕٝٝدٝر ّٝ ٝ د مەیتتن دردنتتایەۆ بتٞت ّ. ئەٗتتذرٓن ُێتت ٗەی دٝر ڕریچڵەتاٗتتذ
بەەنن زی٘تذرٗەٝم چەٗذیٖ صاڵ تاەیاعا ُە صتەە تٞەصتین ەآەە(تاەرٕ دیە ّ بە  ِٞت

ٝ. ُەٝ دردنتتایە ٛەڵەیەۆ ڕٝٝیتتذر تە  ُە ٛەە ئەٝ تاەیاعتتاتە ڕۆژێتتک خغتت ەّ ب دبتٞت
ٝ ٝ ئەٝ بێچتتاەمیە صتتزری زی٘تتذرٕ ٝ دٝٝەختت رٗەٝمی بەصتتەەدر  زیتتاە  خەەتتای ٓتٖت بتٞت

ُە زی٘ذرٕ چتاّٝ   ی دردیاە ٝ ٓاڵەە٘آەیەتْ ٝمەن   تە صەیێ٘ذەر. ئەٓڕۆ چّٞٝ با
ْیێتتن بتتکەٝێ.  ەٝێ بی(یت٘ت ەدٗن ُێتت(کەّ ئەنەە   دمٓتٛت ٝری ُێ(تٞت ێ٘ن بتْت ٝ در دمصتت ەٝدٝر

ٕ! ئێض ا تە ْ. خٞدریە  خٞدری ٓەز ڕۆهْ  ڕرزیظ بٞٝ ژیاٗن ٛاٝبەعن ُەنەڵ یێک بێ٘
 «ٛەیە إ بتەك یاّ ٝ یاەٓەەیْ بذم! ُێٞڕێ م ُە عادی ٝ

 

 حەوت سی و

 
ٞٝ ٝ یتێخەكەتەی ڕرتغتابە ئەٝعەٝم ٓاصِاۆا خەٝ ٗەچٞٝم چتاٝی. ُە صتە

ُە دمەناتە بڕی(ٞٝ. تچن  تاٗکٞط ٛەەٝر بە ٗێتٞ ژٝٝەمتەدر دمٛتا  ٝ  چاٝی
هەٝصا ٕ ڕرصو بٞٝبٞٝٗەٝم ٝ ی خەیإ ژٝٝەمتەی  ُە دمچٞٝ. ئەٝرٗن دیکە

ئەنەە دٝٝەّ » خەیاڵتتتذر ڕۆچٞٝبتتتٞٝ. ٝ درن ە(تتتٞٝ. ٓاصتتتِاۆا بە نتتتآن بیتتت 
 ی  تەس بکەّ.ٛ بخەٗەٝم با صاخاُیٖ یإ عٞێ٘ێکن دیکە  ئآادم ٗیْ عٞٝ بە

ٝێتتتت٘ە ُەنەڵ  ٞبەیٖ صتتتتاز تەّە بتتتتا٘تتتتباعتتتت  م ُەنەڵ تەصتتتتێک تەی بە ّ ٝر
درد  یتإ صتەەبازێک.  یتاٝرزییەتن ئەٝەتای  صەەۆتێک  كەەٓاٗ(ەەێکن ختاٗەی

ی ٛتاەەٝم تە یتاەێزمە  ٝمبی« ناعو دمتەٕ! یِە ییاٝرٕ ٛەٓیغە هەز بە ٗییە!
ٛەڵٔەهتٞٝەن بتکەٕ   دردیاە چإ خەەیتک بتٕٞٝ بە چتاٝٝ ٗٞٝصیاەی دردنا  ٝ
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دمٝەی ٓڵٞٓایتتتإ دمتتتت د.  چتتتإ ُە درد در ٗەتەط كەەٓتتتاٗ(ەەرٗن ختتتاٗەی ُە
خزٓەەکتتاەی بەصتت اتەخاٗە  ٓتتاٝمیەۆ ُەٓەٝبەە ٛتتاە(ٞٝ بتتا صتتەەدرٗن  بێ ەتتا 

ٝ  یێغتت   دمٛتتا  بتتا ٓتتاڵن ٓتتادرّ تی ایکتتا ە(تتٞٝی خٞێ٘تتذتاەێکن زرٗکتتٞ تەٞن
 صێ. ٗاٗەٝری زی٘تذرٗەتەی بٞٝ  ٛەٓٞٝ ڕۆژێک دێو ٝ ٛەٝرڵو دمی ئاعون ئەٝ

ٗتتاٗن زیتتادین بتتا  دٝٝەمٝم دی (تتٞٝ ٝ ٛێ٘تتذێ  تتاە ٛتتاەەٝم تە ئەٝی ُە ٝمبیتت 
ٛەٓتٞٝ عت ێک دمتت دمٝم ُە ٛتاەەٝم. بیت ی  دمٗاەد. زۆە ع ن دیکەعن ٝمبیت 

ەتاكن  ٝی دمتت دمٝم.  صەەدمٓن ٓ٘ذرڵن ُٝە  بی ی ٓ  تە  تە ُە ٗاخِیذۆ".
ن بتٞٝ. ی   بی مٝمەین یەتەّ خاعەٝیضت زمی٘یذر ٗەدمٛا ٝ بی  ئەٝمی هە  بە

 زمی٘تن دمیەڕی. دمەتتٞ  ئەٝ بیت مٝمەییەی ُە ئەّ بی مٝمەییە ەاڵە ٛەٓیغە ُە
هتتتٞٝ ین ڕۆهتتتن خایتتتذر ٝ ُە صتتتٞٝچێکن ەاەیکتتتذر یٞٝع(ەصتتتەە تتتت دٝٝم ٝ 

 خەیاڵیغذر ٗاچێ ەٝم صەەی. ای خەٕٝ ٝیدٗ ەەٗاٗە  ُە
 ئەٝی بە . دٝریتتیٖ  تتتاەٗەٗاصتتتی(اٝم درٗیغتت ٘ەتەی دردنتتتادر ٗاخِیتتذۆۆن ُە

هت ی  ٝ صتٔێڵن هەی تاٗن ٝ ەاعت رٝ ڕیغتن بە  ِٞبەەنن صەەبازییەٝم دی (ٞٝ 
صتتەە ئەٝ تتتاەەدر ەێپەڕی(تتٞٝ.  بە دٝرزدم صتتاڵ تتت ُتتُٞٝەٝم. ئێضتت ا دم تتتٞە  ٝ

ڕیغن ٛێغ (اٝم ٝ زۆە ناڕربٞٝ. ڕمٗتە نتاڕرٗن ڕٝرڵەەتیظ  ٗاخِیذۆ" تاٗو
ٗەبتتتٞٝ ُە ٛتتتی   ین ئەٝمیمڕٝرٗٗەبتتتٞٝبێە ن ی٘تتتگ ئەٝمیە ٓاصتتتِاۆا چتتتاٝ زۆە

 بی مٝمەیتتن ئەٝدر ٓتتاباٝم ُە ئەٝمی ُە صتتٞٝچێکن دٗیتتا چتتاٝی یێتتن بتتکەٝێ ٝ
بتٞٝ ٗاخِیتذۆ"  تە بڕیتاە طعەٝم صآ٘اتذر ٗێ ەربٞٝ. ئەٝ عەٝێکن ەاەیک ٝ

ٓتتاٝمیەتن تتتٞە   ٝ  بتتذرەە ٓتتاڵن یٞٝەمتتتاٗن بەەمنەی عتتەڕ بتەڕێتت ەٝم ٝ ُە
 ە ٛاە(ٞٝ ٝڕۆیغ (ٞٝ.یەُ ٔێ٘ێ ەٝمە بە ّ زۆە بەبُەٝێ 

ٝ چتتتاٝی ٛەەتتتا ئەٝ ٝٗەٝمەێکن  عتتتەٝم ٛێغتتت ا بە ٛیٞربتتٞت یێتتتن بکەٝێتتت ەٝم. بتتٞت
ەٞٗتتتتذی  زۆە بە ٛێ٘تتتتذێ  تتتتاە زنتتتتن خایتتتتذر ٛەصتتتتو یێتتتتذمت د ٝ چکتتتتاڵەی ُە

ٝ یەٝم. بە ٝٗن ئەٝ ٛەصتت ن بە دم تٞت چێ ێکتتن ڕۆهتتن دمتتت دە بە ّ دٝری ئەٝ  بتٞت
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ٝ عتت ێک نتتاڕرٗن بەصتتەەدر ٛتتا . ەەٗتتاٗە  بتت ٞٝٗن ئەٝ ٓ٘ذرڵەعتتن بە عتتەٝم  ٛەٓتٞت
 ب(ڕێ. بڕص ن ُێ هٞەصاییەتەی ُەٝرٗە بٞٝ صەەباەێک دمزرٗن. تە

ٕٝ. ُە تتاەن  ئەٝ عەٝم ٛەەدٝٝ یٞٝەم خاْٗ چاٝمڕٝرٗن ٛتاە٘ن ب رزرتەیتإ بٞت
بٔێ٘ێتت ەٝم  یاعتتإ ئەٝ ەێِتەڕركتتن   یتتإ   زبتتاە  چەٗتتذ عتتەٝ ُەیبتتا  ینەڕرٗەٝم

ٝ تە دمەكەەتتن ٓتتاٗەٝمی ٗیتتیە ٝ زٝٝەتت یٖ تتتا  ختتای بتەێ٘ێتت ەٝم  بەدمبتتێ  ت دبتٞت
 ی ئەٝرٕ  بتتتذر . تاەیاعتتتا دمیزرٗتتتن ُە  بتتتایە ٗتتتاەٞرٗێ ُە یەتە صتتتەەبازییەتەی 

بتتا دی ٘تتن  ٗزیتتک دمبێتت ەٝم  بڕیتتاەی در تە تتتاە ٓێ  چەٗتتذدر عتتەٓەٗذمكەە ُە ٝێضتت
 تە. خای بتەێ٘یێ ە ٝێض ێ تچەٗذ خُٞەتیظ ب ئەنەە بات ٗاخِیذۆ" 

تە. تاەیاعتا دٝری  ٗیٞمعتەٝ دمنەیغت ە ٝێضتعەٓەٗذمكەە تتاە ٓێ  دٝٝی 
 تزٓە تاٗەتتاٗن  یاعتن ٝ ِتٞبەەنن  ت د  ئەٝمی  ێٞباٗن خاٗٔەتاٗن ئآادم

تە ِٓن  ٝ ٝێض بەٛەڵەدرٝرٕ بەەم بەەِٓن ەٞٗذ ت د ٝ ُەیێ ت د  ُەچکەتەی ُە
یێتن ئەٝ ٛەٗتتاٝی  ئاعتپەز بتٞٝ  یتێ بە ڕێن نت  . ٓاعتا ئەٝ تچتاڵەی دریکتن

 دمٗا.
بتٞٝ. ەاٝێتک دمبتاەی ٝ ەاٝێتک خاعتن  ُەٗتێتزم ٝ بٞٝ. باەرٕعەٝی یاییز 

زیتتت٘ەٝمی ڕێتتتتا تتتتاەێکن ۆد دمتتتت دمٝم. بە ٗێتتتٞ تێڵتەیەتتتتذر ٗێٞبڕیتتتإ ُێتتتذر.
ٝ   تڕٝبێتتذمٗگ بتتٞٝ. تاەیاعتتا عتتاەمزری  ُێتتڕمٝرەمتە  نەیغتت ٘ە دژٝرەبتتٞٝ.
 ێ٘ێت ە ٝێضت تە.یٛیٞربٞٝ بەەُە نەیغ ٘ن عەٓەٗذمكەە خای یتە بە ڕێتاتە بٞٝ.

عەٓەٗذمكەە خەەێک بٞٝ ٝمڕێتذمتەٝ . ٛتاڕٗن  گ نەیغ ٘ێ ٝٗرخەٝم دەمبەد
 ُەنەڵ صێیەٓیٖ ٛاڕٕ ٝمەێذمتەٝ . دٝٝٛەٓن تێغا بٞٝ ٝ

درٗە چتتاٝی هەٓاەمتتتإ دمتتت د. ئەٝی ٗەدمدی. ُە  بە تاەیاعتتا ٛەڵتتذمٛا  ٝ درٗە
ٕ. ٝ صتتتەە تٞەصتتتییەتن ٓەخٔەەیتتتاط دٝٝ  ٓتتتالزّ بەەمٝڕٝٝی یەت تتت  درٗیغتتت (ٞٝ

ٝ ُەنەڵ ت رصتتێکن صتتپن.یایەزێ٘یتتإ   دمتتت د. ٗاخِیتتذۆ" یتتاٗ اڵێکن ەەٗتتتن ُەیێتتذر بتٞت
ٝی ُە ە دمصتتتت ن صتتتتڕ ٝب هاهتتتتای دمتێغتتتتا ٝ یێتتتتذمتەٗن. تاەیاعتتتتا  ُە ناتەٝەتتتٞت
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ٝڵەیەتن بتتاەیەٗتتجە م تتت د ٝ  متەی در. ٛتتاڕٗن صتتێیەّ ُێتتذەر. عتتەٓەٗذمكەە  تٞت ٝٝر د
دمصتتتو  ٝەدمٝەدم ٝمەێتتکەٝ . تاەیاعتتإ ُەنەڵ عتتتەٓەٗذمكەەمتە ٛەڵتتذمٛا  ٝ بە

ٝ ٝ تاەیاعتتتاط خێ رەتتت   ئآتتتاژمی دمتتتت د. عتتتەٓەٗذمكەەمتە خێ ریتتتن زیتتتاە  دمبتتٞت
ٝ. ٛتتاٝڕێکەی ٗاخِیتتذۆ" ٛەصتت ا  ٛەٗتتتاٝی ٛەڵتتذێ٘ایەٝم. چتتاٝی ُە  آەتتتإ بڕی(تٞت

ٗەعتتکا. تاٗتتو ٛەصتت ا ٝ بە ٛاٝتتتاەین  درتێغتتێ. هەٝمی یێتتن عٞٝعتتەی یەٗتتجەەمتە
ی زیتتتادیەت تتت   آەتەیتتتإ درتێغتتتا. ُەٝتتتتاەەدر  عتتتەٓەٗذمكەە خێ ٝٝر   ریییەتتتتن بە ەە

ٝ ٝ تاەیاعتتا ٛەەچتتن ٛەٝڵتتن دمدر یێتتن ٗەدمنە غتت ەٝم ٝ ئی تت  ٝمدٝٝتەٝە٘تتێ یت دبٞت
ٝ. چاٝمدێ ی عەٓەٗذمكەەمتە ە صن بٞٝ تتچە بکەٝێت ە ٓەە صتییەٝم تە  تەڵکن ٗەبٞ

ٝری عەٓەٗذمكەەمتەدر ٛەڵذمٛا   بایە  ٝر بە د ٝرەی دمتت د ئا ٝرەەٛتا م  بە ّ  بتڕ ٝٝر د
یێ ب ٝرەی ئەٝتاەیاعتتا نتٞت ٛتتا ٝر ٛەڵتتذمٛا . عتتەٓەٗذمكەە ُە ژێتت   ە ٛەەٝر ٗەدمدر. ٛەە

در  صاباەن ٝێض تە چٞٝم دمەێ ٝ تاەیاعا بە صەە زمٝین خٞٝصتاٝ ٝ بتاەرٕ ُێتذەٝر
ٝر ٛەڵتتتتتتتتتتتتذمٛا . ٝەدمٝەدم عتتتتتتتتتتتتەٓەٗذمكەەمتە دٝٝە تەٝەەٝم ٝ ەەٗیتتتتتتتتتتتتا  ٛەە

.ٕ می دیاەبٞٝ ٝٝر عتا ُە بایەتن ەٞٗذی دمٛتا  ٝ ُەچتکەتەی تاەیا چ رصٞٝەمتاٗن د
ٝەمتەی بەدمّ بتتاٝم دمعتتەتایەٝم.  ٝ. هتت صتتەەی بتتاٝم ٝ بتتاب دی. ەەٗتٞت ی ئتتاڵازربٞ

ٝرەی دمت د; ٝریذر ٛەڵذمٛا  ٝ ٛا  ٓاعای ٝەدیِە بەد
 ب دی. ت ُەچکەتە  با

بەدٝٝتەٝە٘تن بتێ تەڵتکە. ئەٝ  ئی  » ٛە ەٖ بێ تەڵک بٞٝ  ەازێ ڕرٝمص ا.
یێتذمتەٗێ. بە ّ  ُە صەە تٞەصتیِەی ٓەختٔەە یتاط درٗیغت ٞٝم یتاەی دمتتا ٝ

بەٝ بتتتاەرٕ ٝ ُەٗتێتتتزمیە بەدٝری  چڵپتتتاٝدر خٞٝصتتتاّٝ ٝ ٝ ٗێتتتٞ هتتتٞڕ ٓتتتٖ ُە
ٓاعا ەٞٗذ دمص ن تاەیاعای ن ە(ٞٝ ٝ ٗەیذمٛێغو « عەٓەٗذمكەەدر ڕردمتەّ!

 دمن یا. بڕٝر بە ّ ئەٝ زٝٝڕمزٝٝڕ
ەەٗتتٞٝەم خٞٝصتتاٝمتەیەٝم ٗٞٝصتتاٗذبٞٝ ٝ ُێتتن  تتتچە ە صتتا بتتٞٝ. ختتای بە

بیت ی ئەٝمدر بتٞٝ ٛەە  ٓتاڵێ. تاەیاعتا ُە ٝە  بتەڕێت٘ەٝم بتادمیاڕریەٝم تە زٝ
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 دێو ٝ خای بٛتاٝێ ە ژێت  ەایەتتاٗن. ُەٝێ ڕرٝمص ن ٛەەا عەٓەٗذمكەەێکن ە 
  ٔٞ تتاڵن ٓ٘تتذرڵەتەی ٗێتتٞ ٛەٗتتاٝی ٛەصتتو یێتتذمت د. دمەتتتٞ  ئەٝ نیتتاِٗەبەەم

 ٓێغتتتتکن بیتتتت ی خاتتتتتٞژی ُە  ٝ یێتتتتن دمڵتتتتێ زنتتتتن دمدر ُە ٝەدیتتتتِەیە ُەهە
ٝ  زێ ئتتتتاەرّ بتتتتاٝم.  ِەتتتتتاٗن ڕێکٞیێتتتتک تتتتت د. ُەچتتتتکە ەەڕ. ەتتتتادمەبتتتتاٝێ

خٞٝصتتاٝمتەیذر  ئتتاڵاز ٝ مصتتەەٝه  هتتٞڕرٝییەتەی ٛەڵتتت ەەٝم ٝ دمصتت ێکن بە
صتتەػاەێک  ِٓتتن ڕێیتتإ نتت  . دٝری ێٛێ٘تتا. دمصتت ن ٓاعتتای نتت   بەەم ٝ ٓتتاڵ

نەیغتتت ٘ەٝم ٓتتتاڵێ ٝ ڕٝٝدرٝی ئەٝ عتتتەٝم تتتتاەیتەەییەتن هٞەصتتتن ُە صتتتەە 
ئەٝمی  ئەٝعتتەٝم صتتەەمەایەۆ بتتٞٝ بتتا نتتاڕی.خٞڵوٞختتٞٝی ٝ  ڕۆهتتن درٗتتا

 ئیٔتاٗن بەٛەم ٝ ەٞٝعن ئەٝ باەٝدۆخە ئتاڵازم بتێ. ُەٝ عتەٝم بە دٝرٝم ئی ت 
ػەدرڵە  ٗەٓتتا. ٛەەتتا ئەٝ تتتاەە دٗیتتای بە چتتاٝێکن ەتت  دمدی  بە ّ ُەٝ عتتەٝم 

ٝ كڕٝكیغتتتتتتتاڵ دمزرٗتتتتتتتن. ئەٝ ییتتتتتتتاٝمی  بەدٝرٝم ٛەم ٝ ػەدرڵەەتتتتتتتن بە دەۆ
ٗەٛەٗتتتن ختتای  ٝ بەەدربتتٞٝ ٝ دٝری تەیتتق خاعەٝیضتت ن بتتٞٝ  دمصتت ن ُتتێ

ییتتاٝرٗن   یەتیغتتەٝم دمیزرٗتتن ئەٝ ییتتاٝم ُەٝرٗتتن دیتتکە باعتت  م ٝ تەٝە(تتٞٝ. ُە
ئەّ بی ۆتتتاٗە ُە ٓێغتتکیذر نتتٞٝەر ٝ  دیتتکە زۆە ُە ئەٝ دڵڕمعتت  ٕ. دٝری ئەٝم

 نیتتاٗن درنتت  . ٛەەدٝٝ یٞٝەمختتاْٗ تە دی یتتإ ئی تت  ٗتتاەٞرٗێ ٝمۆ  تتاەرٕ بە
ڕۆژ ئتتتاەمم بڕێتتت ێ ٝ ٓاٗذٝٝٗەٗاصتتتاٗە  (کتتتا ٝ عتتتەٝ ٝباعتتتن خزٓەەیتتتإ یێ

بتتتتتتتٞٝٗەٝمەی  نەُتتتتتتتێ ٓتتتتتتتاڵێ ٝمدمەیتتتتتتتإ ٗتتتتتتتا. دٝری ئەٝم تاەبکتتتتتتتا   ُە
 یاٗە ٗێتتٞ باٝمعتتن ضتت. ژٗتتإ درٝیتتإ بتتا ٗتتایەٝم ٝ خی ٗاصتتنصەی ٝصتتەٓەەم

عتتاەمٝرٗییەٝم بتتت م ٛەەتتا  یئەكضتتەەی بتتا  ییتتاٝرٗن ٛەٝمصتت(ازمٝم. ییتتاٝرٕ  ُە
ئەٝیتإ بتا خاعتن ٝ ڕربتٞرەدٕ دمٝیضتو ٝ ُەٝ  یاصەٝرٗن بەٗذیخاٗە  ٛەٓتٞٝ

 ٝ ٛەٝر ٝ چێتت  صتتا ٗەدر ٛتتی  تەصتتن ٗەدی تە  تتتە ُە بەەژمٝمٗتتذین ختتای ٝ
صتتاڵن دٝٝٛەٓتتذر  ٛەٝمس بیتت  ُە عتت ێکن ەتت  بکتتاەەٝم. ٗٞٝصتتەەێکن ییتت  تە ُە

ٝ بی ۆتتاٗەی یتێ ەەڵوتیٖ  كکت  ئەٝەت  خەڵکتن  ُەنەڵن ئاع٘ا بٞٝبتٞٝ  زیتاە  ُە
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ٛەٝصتتتت(از ٝ دمٝڵەٓەٗتتتتذم  ٝری یتتتتێ صتتتتتۀُاٗذبٞٝ تە ت دبتتتتٞٝ. ئەّ ییتتتتاٝم 
ٛتتٞٗەەیظ  ٝ ٝ عتتیؼ  بەخ ەٝمەیتتن ٓتت ۆ" ەەٗیتتا تەیتتق ٝ چێتت ی  ەصتت ەیییە

 ەەٗیا ئەەتن ئەٝمیە ئەٝ  ٞرٗن ٝ چێ رٗە بەە ەص ە بکا !
 بیت ی چێت  ٝ تە ٛەٓتٞٝ تەس دمبتێ ُەی ٝەدمٝەدم ٛاەەصەە ئەٝ باٝمڕم

ٛەهتتیوە  نٞەٞٝیتتاٗە  ە ٛەم ٝصتتەباەم  ب میبەەژمٝمٗتتذین خایتتذر بتتێ ٝ ئەٝ
ٛەٓتتٞٝی كڕٝكیغتتاڵە. ئەنەە تەصتتێکیظ ُێتتن بپ صتتی(ایە بتتاچێ دمبتتێ دٗیتتا ُە 

بضٞٝڕێ ەٝم تە ٛەٓٞٝرٕ خ رک بٖ ٝ با ئتازرە درٗتن یەت ت   صەە ئەٝ ەەٝمەم
ەتتاڵن دەٝصتتو  ڕمٗتت  ٝ چ ٓەبەصتت ێکیظ دٗیتتایەتن ئتتاٝر یتتڕ ُە بە  ٛەٝڵ بتتذمٕ

یەتتتتتن دردمنی صتتتتاٗذ  ۆادتتتتتایەتن  تەەم ٓن كیکتتتت مٝم انتتتت تتتتت رٝم؟ دمتەٝەە
دمختتٞرەدمٝم ٝ ُە باٝمعتتن ییاٝێتتک دمختتزر ٝ ەەٝرٝی بتتاس ٝ ی صتتیاەمتاٗن 

 یغو نٞێ دمخضو ٝ ُەبی ی خای دمب دٗەٝم.
 

 ھەشت سی و

 
بتتتٞٝ. تتتتاە ٓێ  یێ٘جتتتن بەیتتتاٗن ُە خەٝیتتتإ ڕریەڕرٗتتتذٕ.  ۆژی یەتغتتتەٓٔەڕ

 م.خەٝ ٛەص ابٞٝ  ٓاصِاۆای خەبەە ت دمٝ تاەربِکاتە زٝٝە  ُە
در. ٛەٗاصتتەیەتن هتتٞٝڵن  دمصتت ێکن بە چاٝیتتذر ٛێ٘تتا ٝ باٝێغتتکێکنٓاصتتِاۆا 

ٛەڵکێغتتتا ٝ ٛەٝری بتتتانەٗن بەٗتتتذمتە صتتتیپەُکن یتتتڕ تتتت د. زۆە یەەێغتتتاٗ   ُە 
دمٝەٝبەەی ختای تت د. ٛەەتا دٝێ٘تێ چاەمٗٞٝصتن  ڕۆژرٗن ڕرب دٝٝ چاٝی ُە

 بتتتٞٝ  بە ّ ُە ئەٓتتتڕۆٝم ختتتای بە ٓەهکتتتّٞٝ دمزرٗتتتن. هەزی دمتتتت د ٗادیتتتاە
بە ّ ەتتت س ُەخەٝ ە بتتا دٗیتتای بتتێ خەبەەی بەەێ دیضتتإ بخەێتت ەٝم ٝ یەٗتتا

 ێتتن ختتای ٛەصتت ا. ٛەٓتتٞٝ ٛەصتت ا بتتٕٞٝ. ەەٗیتتا ٓ٘تتذرڵەتإ  بەٛێزەتت  بتتٞٝ. ُە
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ژٗەی تە بەەتتاٝرٗن ك ۆعتت ٘ن ٓەعتت ٝٝ  نی ربتتٞٝ  ُە صتتەە  ئەٝ خەە(تتٕٞٝ ٝ
خەٝ ٛەڵ٘ەصتتتتت ێ٘ێ. ژٗێکتتتتتیظ تە  ٛەصتتتتو بتتتتتٞٝ تە تەصتتتتتێک ٓ٘تتتتتذرڵەتەی ُە

ەی ئاژرٝمنێڕی بٞٝ  ُەبەە صابا تاٗەتە ٓ٘ذرڵە بەەٓەٓکاٗەتەی ٝعتک ەاٝرٗەت
 دمیٞیضتتتتتو ژیتتتتت ی بکتتتتتاەەٝم. ژٗە باٝمعتتتتتیذر ڕریذمژمٗتتتتتذ ٝ دمتتتتت دمٝم ٝ ُە

ن ە(تتتتتٞٝ ٝ ٛەٗاصەصتتتتتٞرەی  صتتتتتی٘تن ختتتتتایەٝم صتتتتتیِذرەمتەط دمصتتتتت ن بە
تەط بەڕرتغتتاٗەٝم خەٝٗەتەی عتتەٝی مژٗتتٚ ه صتتٞٝە ٝمٗیخەٗیختتن خضتت (ٞٝ.

ئەٝ یی ێتت ٗەی بە ەتتاٝرٗن صتتٞٝۀاٗن  ەەز دمنێتت ریەٝم.دمٗتتتن ب ڕربتت دٝٝی بە
ەتەدر چتتاتن دردربتتتٞٝ ٝ دۆػتتتای چئاٗوەصتتو دمص (ەصتتتەە ت ربتتٞٝ  ُەبەە ختتتا

ن تِیضتتتا ُە صتتتەە ەەختتت ەتە درٗیغتتت (ٞٝ. ٛێغتتت ا عتتتتچتتتن  اٗکٞ دمخٞێ٘تتتذ.
 ئاڵازرٝمتەی ُە هآکن دمٛا ٗذ. ط ه م زب  ٝیکەڵەخەٝبەەی ٗەدربٞٝ. ژ

دٝٝ  تێتتک ٛتتا . تِیتتَ ُە هتتٞكڵن دمەنتتاتەدر صتتٞٝڕر ٗەتەٝم دمٗ ٗێتتٞ در ُە
بە ژٝٝەێتذر  ٘تن یاٗ اڵەتاٗیإ ٛەڵک دبٞٝ  خایإ تت دیییاٝی بەٗذی تە دمەمُ

بەٗتتذمتە ٛتتاە٘ە  ب دیتتاٗە دمەێ. ژٗەتتتاٗیظ ُە ٝ صتتەەڵن زباڵەتەیتتإ ٛەڵتتت   ٝ
دیضتتتإ ژٗە ه صتتتٞٝەمتە  دمەێ ٝ چتتتٕٞٝ دمصتتتو ٝ دمٓٞچاٝیتتتإ بغتتتإ ٝ

 ٘ێٞیإ  ٛاٝرە ٝ ٝ متەی ەەٗیغ یإ ەێک ٛەڵچٕٞٝ ٝ نٞڕمُەنەڵ ژٗێکن بەٗذ
ِٓتن ناعتت ٘ن  در ٗەتەی درنت  . یاصتەٝرٗێک ٛاەەیێغتتێ ٝ ٓغت ێکن ُە بتتاهەەە

زەٓەتەی ُەٝ در ٗەدر دمٗتتتتن دریەٝم. بە ّ ئەٝ زمبتتت م  ڕرتێغتتتا ٝ ه صتتتٞٝە
 با ه صٞٝە ٝمۆ  ٝرٗذٗەٝم ٝربٞٝ! ەٞٗذم

 رٝم چیْ یێذمڵێ ؟ٞێو ُێ ٗییە ئەٝ ٝرٝرُێک نت ٓەنیٖ 
 ت دمٓو درخە ٝ زٓاٗذەێ ی ٓەتە!...ٛەٓٞٝ خاەإ ئآادم بکەٕ با تِیضا.

ن (صتتەە ٝ هتت ی خایتتذر ٛێ٘تتا. ٗتتای ٓاصتتِاۆا ُەٝ ٓتتاٝم تتتٞەەەدر دمصتت ێکن بە
در  چەٗتتتذ ٓتتتالزّ ٛتتتاەٖ بتتتا بەٗتتتذی ژٗتتتإ. صەەیاصتتتەٝرٕ كەەٓتتتاٗن زی٘تتتذرٕ ٝ

دٝٝ ڕیتز ڕرٝمصت إ.  ر بەٛەٓٞٝیإ بەڕیز ڕرٝمصت ٖ. ژٗەتتإ ُە ٗێتٞ در ٗەتەد
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ئەٝرٗەی ڕیتتتزی دٝٝٛەّ دمصتتت یإ ُە صتتتەە عتتتاٗن ژٗەتتتتاٗن ڕیتتتزی یێغتتتەٝم 
ٝ ؿای(یتتإ تتت دٕ ٝ دٝٝ ڕیتتزمتە بە كەەٓتتاٗن صتتەە یاصتتەٝرٕ  درٗتتابٞٝ. هتتازە

 ێ.ڕێضە تەٝە٘ەِبەەم ٝ ت
تەس  ۆزیا ُە ٗێٞمڕرصتت ن ڕیتتزمتەدر بتتٕٞٝ. ژٗەتتتإ صتتەدذٓاصتتِاۆا ٝ كێتت

ٝ  کەی صتتتتپییإ بە صتتتتەەدر دربتتتتٞٝ ٝ كتتتتاٗیِەزیتتتاە  بتتتتٕٞٝ. ٛەٓٞٝیتتتتإ ُەچتتتت
 ٗێٞیاٗتتتتذر یەۆ دٝٝ تەصتتتتیإ بە ٛێ٘تتتتذێ  تتتتاە ُە ەەٗتتتتٞٝەمی صتتتتپن ُەبەەدر.

ژٗتتتاٗن  ِتتتٞبەە   یەتضتتتاٗییەیإ ەێتتتک دمدر.  ِتتتٞبەەنن ڕمٗتتتتاٝڕمٗتەٝم ئەٝ
 خایتتتتإ ُە ٓەهکتتتتٞٝٓەتەی دم ەٝػدریکتتتتاٗە بتتتتٕٞٝ تە ُەنەڵ  ڕمٗتتتتتیٖ ئەٝ

یِیکاٗەتاٗتذر درنەڕر. ەەهٞتتٞەن بە ئاصت ەٓن ڕیتزی ژٗتإ بە  بەٗذیخاٗە دمژیإ.
صتتتتتت ەە ُەنەڵ یەۆ دمدٝرٕ ٝ  ٛێ٘تتتتتتذێ  تتتتتتاە بە تەٝعتتتتتتەتاٗیإ دمٛتتتتتتا  ٝ

 اەٝبتتتاەیظ هاهایێتتتذمتەٗیٖ. ُە صتتتەە یێچتتتن هادەٓەتتتتإ ٓاصتتتِاۆا  دٝژٓتتت٘ە 
بٞچکاۆتای دی ٝ ییغتإ كێتذۆزیای در. زۆەی ُتێ ٝرەە   دمٓٛەەرعەتەی خای

 بێذمٗگ بٕٞٝ. خاچن خایتإ تێغتا ٝ ٛەٓٞٝدٝٝە ٗەبٞٝ. ُە خٞرە یِیکاٗەتإ 
این تِیضتاتەی ڕٝٝٗتاۆ ٗ تەیغکن زێڕی٘ن چِچ رتتإ یا چٞٝٗە ٗێٞ تِیضاتەٝم.

ەێتتک ە ٗیجتتابٕٞٝ ٝ خایتتإ  ت دبتتاٝم. ژٗەتتتإ چتتٕٞٝ بتتا عتتٞێ٘ن خایتتإ.
یتتتێکەٝم ٗٞٝصتتتاٗذبٞٝ تە  تتتێتەی ٛەٓٞٝیتتتإ ب(ێتتت ەٝم. دٝری ئەٝرٕ ییتتتاٝرٗن 

خاڵەٓێغتییإ ُەبەەدر بتٞٝ. دمصت ە دمصت ە  . ڕٝٝیاعتنێزی٘ذرٗن ٛتاە٘ە ژٝٝە
ُە صتەەٝٝی ەە ەمتەٝم  ٛاەٖ ٝ ُە صەە تٞەصییەتاٗن دمص ە چەک درٗیغ ٖ.

بە زڕم ُتتێ  صتتەەی ەاعتت رٝمٝم ڕرٝمصتت ا بتتٕٞٝ ٝ ن ٝٝیتتن صتت ٝٝدٝێ رٕ بە
ئەٝ هاڵ(ەصتو تت رٝرٗەی  ٛێ٘اٗن زٗجی متاٗیإ ئآادم بٞٝٗن خایتإ ڕرنەیاٗتذ.

 یغو صەەی هٞتْ دەرٝمتإ درٗیغ (ٕٞٝ. بٞٝ  ُەیإ ٗەەاع ر ەٛێغ ا صە
تِیضتای زی٘تذرٕ ُە یەٕ بازەنتاٗێکن صتآاٗذرەمٝم ٗتاژمٕ ت ربتاٝم. دمیتإ 
ٛەزرە ڕۆبڵتتن ەێتتذر خەەج ت ربتتٞٝ. چەٗتتذ ختتُٞەۆ بێتتذمٗگ بتتٕٞٝ. ەەٗیتتا ٛێ٘تتذێ 
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تەس چڵٔەتەیتتتإ ٛەڵذمُٞٝعتتتییەٝم ٝ دمتتتتاخیٖ  یتتتإ ٓ٘تتتذرڵێک   تتتاە چەٗتتتذ
ەیتتک دمدەرٕ ٝ زڕمیتتإ دمٛتتا . ُەٗاتتتاٝ  ٔٞ اڵێتتک  دمیوی رٗتتذ. زٗجی متتتإ

ٗێٞیإ. بەٗذییەتاٗن ٗێٞمڕرص ن ەە ە چٞٝٗە دٝرٝم ٝ ٛاە٘ەٝم یێغتێ ٝ  تەٝەە
 ُە ٝ ڕێتاتەیتتإ تتت دمٝم تە صتتەەۆتن بەٗتتذیخاٗە ب تتٞرٗێ بە ٗێٞیاٗتتذر ەێتتپەڕێ

 یێغیاٗەٝم درٗیغێ.
 

 سی و نۆ

 
 ەصتتتٔە ٛەٓیغتتتەیییەمڕڕێٞڕمصتتتٔن یتتتاڕرٗەٝم دمصتتت ن یێکتتت د. ٛەە ئەٝ ڕێٞ

ٗێتتتٞ  زمڕی دۆزیتتتیەٝم ٛتتتاە(ٞٝ بتتتا كغتتتٞكاڵ ٝ  ِتتتٞبەەنن دەێتتت  ٝ هەعتتتە بە
 اٗکٞعتتتن  دۆػتتتای دمخٞێ٘تتتذ. ٛەڵذمتێغتتتا ٝ ەە ەمتە ٝەتەٗتتتاٗن ُە عتتتەڕر 

بە هیت٘جە ئتایەەن ئی٘جیِتن دمخٞێ٘تذمٝم ٝ ئآتادم  ریەٝم ٝڕتِیضە یەت(یٖ دمیتا
 دێ رٕ تە ئەٝرٗتیظ ُەبٞٝرٕ ٛاٝدمٗگ ُەنەڵن دمیاٗخٞێ٘تذمٝم. ن ٝٝیتن صت ٝٝ

صت ٝٝدمتإ بە  دۆػاتإ ٝ تەصاٗن هٞتٔذەرٝ بٕٞٝ  دمص یإ یێک د. ٛەٓٞٝ
ٓاٗتتتتتتاتەی  بتتتتتتٕٞٝ ٝ ئەٝمی دمعتتتتتتیاٗتٞ  ُە 24زٓتتتتتتاٗن ئیضتتتتتتالٝی تتتتتتتإ

زۆە بە صتادمین  صەەم ڕری ئەٝمط  ڕص ەتاٗیإ ُەبەە بتٞٝ ٝ ٘ەدمنەیغ ٖ.ەێ
ٝم.. ئەٝرٕ بەزٓاٗن عێٞمیەتن ئاصاین ئایە  ٝ ص ٝٝدمتاٗیإ دمخٞێ٘ذم بە ٝ

ختٞدر دمتت د ٝ  ئەٝ ئایەەاٗەی تە خاعتیإ ٗەیاٗتذمزرٗن یتاٗن چتن  درٝریتإ ُە
ئەٝ ڕرٝمصتت اٝیإ بکتتا   ب٘ەٓتتاڵەتەی بپتاەێزێ ٝ  ُێتن دمیتتاڕرٗەٝم ئیٔپڕرەتاە ٝ

چەٗتذیٖ  تاە دٝٝیتا  تت ریەٝم. دٝری ئەٝم   اٗکٞعتن تِیضتا چەٗتذ  طبابەەە
بتێ ەتاّ خٞێ٘تذمٝم تە  ئاٝرزێکن صتاخ ە ٝ بە« یێـەٓ(ەەرٕ ئاتاەی»ئایەەن ُە 

                                                           

 .ا٘تش بەتاەیإ دمٛێۆەادەئا ییضاُِە ت زٓاٗن تاٗن ڕٝٝصەتإ تەت  35
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 ٛتی  تەس ُێتن ەێ٘ەدمنەیغتتو. هەعتەط چەٗتتذ بتابەەن ُە ئی٘جیِتتن ٓەەهەس بە
ػیضتتتا ٓەصتتتیح  دمیتتتتٞ ; تە درٗاەدرٗتتتاە خٞێ٘تتتذمٝم ٝعتتتەی ٝ  دمٗتتتتن بەەز

خٞدرٝمٗتتذی ٝرەە یتتاڵ باٝتیتتذر   ُە بەەُەٝمی ڕۆهتن بەەمٝ ئاصتتٔاٗەتإ بلتتڕی 
 ُییە ٝمبەەچتتتاٝی ٓەەیەٓتتتن ٓە تتتذ ەەدر ٛتتتاەە. ٛەە ُەٝ تتتتاٝمٓەزٕ  درٗیغتتت ٞ

دمٝەٝبەەی ەاەرٗتذ  دٝری ئەٝ ختای ییغتاٗن یتازدم  ڕۆهن هەٝ  عەی اٗن ُە
 ی خەڵکتتن بتتکەٕە كەەٓٞٝعتتن ێتتكەەٓتتٞٝی تە ئی٘جیتتَ ك هەٝرەیتتن ختتای در ٝ
ٛەەتەس ئیٔتإ بٛێ٘تێ ڕزنتاە  ئی٘جیتَ ٗەٛێ٘تێ  نتٞٓڕریە ٝ ٛەەتەس ئیٔإ بە

تەصێک صەەرٗغا بذەێ ُە نٞٓڕرین ڕزنتاەی دمبێە ٛەەٝمٛا كەەٓٞٝعن ٛەە
ٝ ەٞرٗتتتتای  بتتتتێ ٝزم دمبتتتتێ. كەەٓتتتتٞٝی خٞدرٝمٗتتتتذ ٛەەتەصتتتتێکن یێختتتتاط

ٗەختتتتاط ٝ ئەٝ دمصتتتت ن  عتتتتەەیإ ُە ختتتتای ە(تتتتاەێ٘ێ ٝ بە یێذمبەخغتتتتێ تە
ُەع(ەباەرٕ عیلا بذر ٝ بەٛەە زٓاٗێتک تە بتیٛەٝێ هضتە بکتا  ٝ ٓتاەی بتکە ٝ 

 ە  ب٘اعێ.ژرەی ٛە  ٝمۆ عەەب ژرەرٝی بەدمصو بت ێ ٝ
دریە هەعە بە  خٞێ٘ذٝمی ئەٝ ئایەەاٗە دمیٞیضو ەێیإ بتەێی٘تێ تە ئەٝ ییتاٝی خٞت

ێ٘ن ٓەصتتیح.  ٞرٗتتاین ئەٝمی ٛەیە بە دۆػتتا ٗتتإ ٝ عتتەڕر  بکاەتٚت ناعتتو ٝ ختٞت ٝ ە
بەەنە كتتتتظ ٝ دمدر  بە ّ  یتتتتڕ زەیوەٝبتتتت یوەیە زۆەی ئتتتتازرە ئەنەەچتتتتن ئەٝ  ِتتتٞت

 ەتەٝم  صتەەمەا دمصت ن ٛەڵ(تڕی ٝیغو یەەدمی ٓێ  رب ٝمڕٝٝی خای ٗەدمٛێ٘ا. ُە
ٝ دمٝەٝبەەی  دۆػتتای خٞێ٘تتذ  یاعتتإ بەەمٝڕٝٝی ٓێ تت ربەتە چتتاتن دردر ٝ ٛەٓتٞت

ٞرٗتذ تە خای ٓاچ تت د. بە ٝری دمٗ ەٝێ بە ئاتتاەی دیتاەیک ٝر  ٗتإ  ُەٝ صتاەەدر دمیٛت
 ٝ عەڕر  ناعو ٝ خٞێ٘ن ٓەصیح دەٝصو بکا .

یەڵەی دمٗتتن ئەّ بەعەی عتاٗاتە عتکایەتن صەی ٝصتەٓەەمی ٛەبتٞٝ. زر
ئەی ٓەەیەٓتتتن » یغتتتو یەەدمی ٓێ تتت ربەتەٝم ەە ەمتەی درنتتت  ; هەعتتتە ُە

ٛەە ُەٝ تتاەەدر « ئەی یات  یٖ ٝ یی ۆزە یٖ ٝ بەەمتە  بەخغت  یٖ.... یی ۆز!
صتت ٝٝدٝێ رٕ ٛەٝریەتتتن صتتەەك رزرٗەیإ ەێٜەڵکتت د تە ەتتای(ەەن ئەٝ تتتاەە بتتٞٝ; 



  ةسآلنث
 

217 

 ەصتتت ەی یاتتتتو  ەئەی ٓەەیەٓتتتن ییتتت ۆز! بتتتێ ئەٝمی دمصتتت ن ٗتتتآەه مّ ُ»
 دٝری ئەٝ دۆػتا ٝ یتاڕرٗەٝم ٝ« بکەٝێ  ٓەصی و ُە ٛەٗاٝەذر یەەٝمەدمتت د...

 ە صەەیاعتن ُە صتەە یەەدرخە ئتاڵ ٞٗییەتە  در تە یتڕعتئاٝرزم یڕعکایاٗە  هە
یغتو  ٗایە دمٓییەٝم  ُە عەڕربەتە ٛەڵکێغا ٝ یەٗچکێ ٗاٗن ُە عەەر . بٞٝ ُە

ەدرخێکتتن ئتتاڵ ٞٝٗین بەدمصتت ەٝم بتتٞٝ  ئەٝمی یەڵ یەەدمتە ٛتتاەە دمەێ ٝ ُەنە
خٞێٖ ٝ ناع ن ئەٝ بخإ. چەٗذ  ُەبچ٘ە یێغێ ٝ باٗگ ت د  نٓەصی یاەرٗن 

کە ٗتتتاٗێکن ُە چتتتٓ٘تتتذرڵ ٛتتتاە٘ە یێغتتتێ. ٗاٝمتەیتتتإ دمی صتتتن ٝ بە ٛێٞرعتتتن یەٗ
دمیخض ە دمٓیاٗەٝم.  اٗکٞعن تِیضتا دمٓتن صتڕی ٝ  عەڕربەتە ٛەڵذمتێغا ٝ

ختتتتٞێ٘ن ٓەصتتتتی یإ  ەتاٗیظ ناعتتتتو ٝٛەەٝر صتتتت ٝٝدی دمخٞێ٘تتتتذ ٝ ٓ٘تتتتذرڵ
یەەدرخە  دٝری تاەاین ٛاە٘ن ئەّ بەعەی دۆػا ٝ یاڕرٗەٝمتە  هەعتە دمخٞرەد.

 ێتتتتاتەی ختتتای ٝ بە صتتتەە خضتتت یەٝم  ئتتتاڵ ٞٝٗییەتەی ختتتاٝێٖ تتتت دمٝم ٝ
 ٛەٗتاٝی ٝەد ٝ بەنٞڕ ُە یغو یەەدمتە ٛاەەدمەێ.

.ٝ زرەی دیِەتتإ ئەٝمی ئتا هەعتە بتا بەعن صتەەمتین یتاڕرٗەٝمتە تاەتاین ٛتاە(ٞ
بەعێکن دیکەی بە دۆػتا ٝ یتاڕرٗەٝمتە زیتاد  زرٓن دڵیإ صاەێ  بکا   تەّ تاەەٝم ٝ

ەی هەزەمەتن ٓەصتی ذر  تە بە دمٓٞچتاٝ ٝ دمصت ن ڕمعتەٝم  ت دبٞٝە ُەٛەٓ(ەە ٝێ٘ت
ٝ ٝ  تێغ رباٝم  ەتەی ڕٝٝٗتاۆ ت دبٞت چتاتن دردر. عتاهن ٓتآە درنی صتاٝمتإ ٝێ٘ت

ٝ. هەعە  ٝرٕ چاٝیإ ەی(ڕی(ٞ ٞرزێکن زۆە صاخ ەٛەٓٞ ٝ  ەیەۆ ُە ٝەە تە ئتاٝێ  بە عێ
ٝری یەتذر ڕیزت د; ٕ! ئەی » ناەرٗن بٞٝ  ئەّ ٝعاٗەی بەد ػیضای ٓەصیح! بتە ك یآا

ٕ! عتتادی ٝ٘ئەی باعتت  ی ڕزناەیتتذمە! ػیضتتای ٛێٔ٘تتایەەن بە ئەٝێ٘تتذرەرٗو  ن باعتتەتا
ڕزناەیتذمە! ئەی ػیضای   یەٗت رٗو درٓاڵە! یێن ئاعوإ ٝ ب(ەخغە! تا  ٝ زٗجی  ُە

ٞرٗن ٝ خاعییەتاٗن بەٛەعو بە  «ٗضی(ن ئەٝی٘ذرەرٗن خا  بکە.  
ٝ  دمصو ختاچن ختای تێغتا! هەعتە ەازێ بێذمٗگ بٞٝ  تٞەەە ٝچاٗێکن در ٝ بە

ٝرٗیتتتتتإ ٗتتتتایە صتتتتتەە زمٝی. صتتتتتەەۆتن  ٝ چاٗکٞعتتتتەتإ تڕٗاعتتتتتیإ بتتتت د ٗێٞچا
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ٝرٕ ٝ بەٗتتتتذییەتاٗیظ درٛتتتتاە٘ەٝم. ن ٝٝیتتتت طبەٗتتتتذیخاٗە ن تڕٗاعتتتتن بتتتت د. یاصتتتتە
ەن تتتا   صتت ٝٝدٝێ رٗیظ تڕٗاعتتیإ بتت د ٝ زڕم زمٗجیتت  ەە ەمتەی ٝ ٝ ەەهٞتتٞت

ٝریەتتتن ەازمیتتإ دمصتتپێک د ٝ هەعتتە دۆػتتایەتن  درنتت  . ن ٝٝیتتن صتت ٝٝدٝێ رٕ ٛە
ٞرٗتتتاە ی» ەتتتازمی خٞێ٘تتتذ; ٕ! ئەی بەە ُوێ٘ەەی ك یغتتت ەتا ٕ! ئەی ٘ئەی ختتٞت ٞرٗاتتتتا ن بەە

 ڕزناەیتذمەی بتا  ٝ ٓەصی ن خاعەٝیضو! ئەی ٓەصتی ن زرٗتا! ئەی ٓەصتیح! ئەی
ٕ! ئەی ٓەصتتتی ن یتتتاۆ ٝ ییتتت ۆز! ئەی  بایی رٗٔتتتإ  ئەی ٓەصتتتی ن دڵضتتتاز ٝ دڵاۆتتتا

ٕ!  صتتەەبەەز ٝ ٓەصتی ن ٕ! ئەی دڵاۆتتا ٝ! ئەی یتتاەێزمەی ەتتاج ٝ ەەخ ەتتتا صتتەەتەٝەٞ
 !ٕ ٕ! ٓەصتتی ن ختتاتەڕر! ٓەصتتی ن ٓەز ٕ! عتتەكیؼن عتتەٛیذر ئەی تەٓتتاڵن یێـەٓتت(ەەر

ذمی ەابەتتتاە ذم! ئەی بەخغت٘ت ٕ! ئەی یتتاتن بەخغتتن یاەێزنتتاەرٗن ٓەصتتی ن بەخغت٘ت ر
ٝ! ئەی یتتتاۆ! ئەی ٗە ی(  ی٘تتتن ەاتەتتتتاٗن ٓتتت ۆ"! ئەی ٓەصتتتی ن ٗەٓتتت   ٝ بەڕۆژٝ

در! بەزمییتتو بە ڕی ختٞت ٕ! ئەی تتٞت ٝرٗ(تتاەر ێٖ ٝ ڕێ٘یغتتاٗذمەی ەا ٕ! ئەی ڕێ٘تٞت  ٛەەٓتتا
 «ئێٔەدر بێ ٝ ئانا  ُێٔإ بێ!

 اەێتک دمەدمبتڕی ٝ تێغتن یێتذێ٘ا  دیضإ بێذمٗگ بٞٝ. ٝعەی ٓەصتی ن
 دمەتتتٞ  كی تتٞٝ ُێتتذمدر. ػەبتتا ٛەٝەێغتتٔی٘ەتەی ەتتازی ٛەڵکێغتتا ٝ دیضتتإ ُە
ٛەٓ(ەە ٝێ٘ەی ٓەصتی ذر چتاتن دردر. ن ٝٝیتن صت ٝٝدٝێ رٕ  ٛەەٝر خەەیکتن 

« ڕۆڵەی خٞدرٝمٗتذ! ُەنەڵٔتإ بەبەزمیتن بە!ئەی ٓەصتیح! ئەی »; چڕیٖ بتٕٞٝ
دمدرٕ  زڕم  ٝرزمتتاٗن ئتازرە  ٝ بەٗذییەتإ چاتیتإ دردر. زمٗجیت متە  هە ُەڕ

 بەەز باٝم.تا  ٝ زمٗجی  ٝ ەەهٞتٞەن 
تاەتاین « ُەنەڵٔتإ بەبەزمیتن بە!» ئەّ بەعە ُە یتاڕرٗەٝم بە دٝٝیتاەک دٗەٝمی

  بەٗتذییەتاٗیظ دٝری ٛەە 25یێٜا  ٝ ُەنەڵ یتاڕرٗەٝمیەتن ەت  بە ٛەٝری ئەُِتێ ُکیتا
ٝ تڕٗتتاط ٝ ختتاچ ابەٗتتذێک ُەٝ ٛەٝریە  خ چیتتإ دمتێغتتا ٝ ٝەدمٝەدم ئەّ ٛەٓتٞت

                                                           

ٝ  تەُیٔییەتتتإ« ص ایغتتن یەٛتتٞٝد بتتکەٕ!»ٝعتتەیەتن ػی(تت ییە  Allelviaت ئەُِتتێ ُکیتتا  36
 اڕرٗەٝم بە ێ دێٖ٘.ٓەصی ییەتإ بە دٝٝیاەک دٗەٝمی ئەّ ٝعەیە ڕێٞڕمصٔن نازم ٝ ی
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تێغتتاٗە ٓاٗتتذٝٝی تتت دٕ ٝ ەەٗیتتا ُە تاەتتاین صتت ٝٝدمتەدر ختتاچن خایتتإ تێغتتا ٝ 
ٝدمی ٛەڵکێغتتا ٝ  ٝ  ٛەٗاصتتەیەتن ئاصتٞت هەعتتەط تە ٝمۆ ئەٝرٕ ٓاٗتتذٝٝ بٞٝبتٞت
مب دٗن  ڕۆیغتتتو بتتتا یغتتتو یەەدمتە  دٝری صتتتاەێک دیضتتتإ ٛتتتاەەٝم ٝ بتتتا بەڕێتتٞت

ڵتت   ٝ دٝرییٖ بەعن یتاڕرٗەٝمتە  ختاچێکن ئتاڵ ٞٗین نەٝەمی ُە صتەە ٓێزێتک ٛە
ب دی با ٗێٞمڕرص ن تِیضاتە. صتەەۆتن بەٗتذیخاٗە ٛتاەە یێغتێ ٝ ختاچەتەی ٓتاچ 
ت د  دٝری ئەٝ  ێتت متەی ٝ بەدٝری ئەٝیغتذر ئەكضتەە ٝ یاصتەٝرٕ ٝ بەٗتذییەتإ 
تە زمٗجی متاٗیتتإ زڕمی دمٛتتا   بتتا ٓتتاچ ت دٗتتن ختتاچەتە ٛتتاە٘ە یێغتتێ. هەعتتە 

ٝ  ُەنەڵ صتەەۆتن بەٗتذیخاٗە هضتەی دمتت د.  ٛەەٝر تە خاچەتەی بە دمص ەٝم بٞت
یإ ٓتاچ دمتت د عتدمصت ن هەعە  ٛێ٘ذێک ُە بەٗذییەتإ دٝری ٓاچ ت دٗن خاچەتە

ن دۆػتا ٝ  ٝ ئەٝ ٛەص ن بە ەەڕرین دمّ ٝ ُٞٝەیإ دمتت د. بەّ عتێٞمیە ڕێٞڕمصٔت
 یاڕرٗەٝم تاەاین یێٜا .

 

 چل

 
ئەّ تتتاڕمدر  ُە صتتەەەۆتن بەٗتتذیخاٗەٝم بتتت م ٛەەتتا ٓاصتتِاۆا  ٛتتی   ُە ٗێتتٞ

یتتاڕرٗەٝمیەتن ئتتاٝر زۆە ُە  ُەٝ ڕرصتت ییە ٗەدمتتت دمٝم تە نتتازم ٝ ەس بیتت یت
بەٝ ٛەیە تإ  ئاتاەی ٓەصیح بەدٝٝەم. ٓەصیح  ئەٝ ٓەصتی ەی تە ڕرٛێ٘إ ٝ

ٝ هەعتتە ئەٝی بەٝ ٛەٓتتٞٝ عتتکا ٝ ەەٗتت ەٗەٝم  عتتەیذریییەٝم ٗاٝیتتإ دمٛێ٘تتا ٝ
 م ئەٗجتتاّ ُێتت تە بتتٞٝ بێتتزرە ٝ ڕمك تتاەرٗە ەەٝرٝی ئەٝ تتتاە صتت ایظ دمتتت د  ُە

یێڕمٝمتتاٗن ئتاٝر خەەێکتن  یچکا  ٗەیذمٛێغو ئەٝی٘ذرەرٕ ٝٛ رٕ. ٓەصیحەدمد
ٓتاكن ئەٝمی  تەس بتٖ. ٓەصتیح دمیتتٞ   ٛتی  ٝ ٛەڵضتٞتەٝەن ٗاُەبتاە ٝڕێ٘ە
ختتاٝمٕ ئیخ یتتاەی خەڵکتتن بزرٗتتێ. ٓەصتتیح ب غتتکێٖ  یتتایەبەەز ٝ ختتای بە ٗیتتیە
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تإ بتٞٝ. ٓەصتیح دۆػتا ٝ یتاڕرٗەٝمی ٗێتٞ یەەصت تەُە بٞٝ. بایە زۆەیغن ڕم 
 ٗە ٛتاەٞٝٓە صتەەیادمیتٞ  ٖٓ بتا عتکاٗذٗن بتو ٝ ڕٝٝخاٗتذٗن ئەٝ یەەصت تا

ُەٝ  ا. ٓەصتتتتیح دمیتتتتتٞ   دمبتتتتێ ختتتتٞدر ُە عتتتتٞێ٘ێکن خەڵتتتتٞم  ٝ دٝٝەیتتتتدٗ
 دمصتو ٝ یێتن خەڵکتن ٝ ە٘زٗجی  خض  ص ایظ بک ێ. ٓەصیح ُە ٗەیایەەص تا

ٝ  هتن ٝ ئتازرەئەعکەٗجە ٝ ئازرەدرٗیتإ بێزرەبتٞٝ. ٓەصتیح ٛەٓتٞٝ  تاەم دڵڕم
 بەدڕمك اەییەتن بەٗتاڕمٝر زرٗیتٞم ٝ ڕیتتەی یێت٘ەدرٝم. ٓەصتیح دمیتتٞ  ٓتٖ بتا

 زمٝین ئێٞم! دیِەتإ ٛاەٞٝٓە صەە ئازردی ٝ ڕزناەین نی ۆدم ٝ
ُە ٗێٞ ئەٝ تاڕمدر ٛی  تەس ئانادرەی ئەٝ ڕرص ییە ٗەبتٞٝ تە چتاۆ دردرٕ 

دٝژٓ٘تتایەەییە غتتکٞدرە  یت دٗتتن ختتاچن زێڕی٘تتن ڕ ٓتتاچ ُە ٛەٓتت(ەە ٓێ تت ر  ٝ
 تە بەی زێتتتتڕی٘ە چتتتتٞٗکە ئەٝ ختتتتاچە ڕرٛێ٘اٗەتتتتتاٗن ٓەصتتتتیح. ُەنەڵ دیتتتتٖ ٝ

 ەتە ٓەصتی یإ یتێ ُە ختاچ در غکای ٓی٘ا ڕرزرٝمەەٝم  ٛێٔتایەۆ ُەٝ درەمیەیڕ
 یٖ بتٞٝ ٝ یختاچ دەر چتٞٗکە ٗەیتاەی دڵڕمعتن ٝ ئاتتاەی ٗاعت ٓەصیح بایە ُە

م ب دٗتتن ئەٝ ئاتتتاەم ٗتتاٝی ئتتایی٘ن ئەٝ خەەیکتتن بەڕێتتٞ ئەٓتتڕۆ یێڕمٝمتتتاٗن بە
ت ێو ٝ چەیە ٗەٕ تە ئەٝ بتا ُە ٗێتٞ ب دٗیتإ نیتاٗن ختای بەختو تت د. ٛتی  

 عتتەڕربەی بە تەس ُە ٗێتتٞ ئەٝ تتتاڕمدر بیتت ی ُەٝم ٗەدمتتت دمٝم تە ئەٝ ٗتتإ ٝ
ختتٞێ٘ن ٓەصتتیح دمەختتٞرەدی ٓ٘تتذرڵەتاٗن دمدمٕ  ٝمۆ ئەٝم  ٗتتاٝی ناعتتو ٝ
گ ب٘ێیت ە ٗێتٞ  ەە  ٝ چ٘ت ڕٝخضاەی یاتن ٓەصیح بتت ی ٝ ٝریە چڕٗٞٝۆ ُە

ٛەٗتتتتاٝی. ٓەصتتتتیح ٓزنێ٘یتتتتن ئتتتتازردین بتتتتا ٓ ۆۆتتتتایەەن ٛێ٘تتتتابٞٝ بە ّ ُێتتتت م 
 عتەڕربیإ ٗتإ ٝ بەٗتذیخاٗەدر ڕرن ە(تٞٝ ُٝە یێڕمٝمتاٗن ٓ٘ذر ٗن بێ ەاٝرٗیإ 

 خٞێ٘ن ٓەصیح دمەخٞرەد دمدرٕ. ٗاٝی ناعو ٝە ب
بت د تە بی ٝباٝمڕێکن ٛێ٘ذم ی ەٝمٝم ئەّ ڕێٞڕمصٔەی بەڕێتٞم دمە هەعە ب

ا ئەٗجتاّ دمدرە چتٞٗکە ُە ٓ٘تذرڵییەٝم یێیتإ ەەڵوتیٖ یتدمەتٞ  باع  یٖ تاەی دٗ
 ُەٝم ٛیچتن ەت  ٓەصتیح  تتە ئیٔإ ٛەە ئەٝمیە ٝ ڕێتتای ختٞدر ٝ ٞٝ تەبت د
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ٗیتتتتیە. نەٝەم ٝ یاتتتتتاٗن دی٘تتتتیظ تتتتتاە ٝ ت دمٝمیتتتتإ ٛەە ئەٝم بتتتتٞٝم. ُەنەڵ 
ختتٞێ٘ن  ە ناعتتو ٝٗتتإ ٝ عتتەڕر  ٗتتابێ  ئەٝمعتتذر تە دمیزرٗتتن بە دۆػتتای ئەٝ

٘ە. ٓتاٝمی ٛەژدم یتٓەصیح  بە ّ یێتن ٝریە ئەٝ تتاەم یەتێتک ُە تاڵەتەتتاٗن د
ەڕێتتٞمب دٗن ئەٝ ڕێٞڕمصتتْ ٝ بصتتایەی  صتتاڵ ئەٝ تتتاەمی ئەٗجتتاّ دربتتٞٝ ٝ ُە

خەە تتتتن خٞێ٘تتتتذٗن  یتتتتاڕرٗەٝرٗەط ژیتتتتاٗێکن ختتتتاط ٝ ئاصتتتتٞٝدمی ٛەبتتتتٞٝ.
بەبتتێ بەەرٗتت(ەە اٗەیەتن ئتتایی٘ن بختتە هٞەاُتچەتەعتتن  تٞڕمتتتاٗن دربتتیٖ بتتٞٝ 

 دمەصن دمخٞێ٘ذ.
 اٗکٞعتتن تِیضتتاط ٝمۆ ئەٝ ختتاٝمٗن ئیٔتتاٗێکن هتتایْ بتتٞٝ. هتتایْ بتتٞٝٗن 
 ئیٔاٗەتەط بەٝ ٛایە ٗەبٞٝ تە زۆە ُە ئتایی٘ن ٓەصتیح عتاەمزریە  بەڵکتٞٝ بەٝ

ئەٝمی  تِیضا یادرعن زۆە باعیإ یێذمدر با بٞٝ تە ئیٔاٗذرەرٗن صەە بە ٛایە
 ختتٞدر درٝری ُێخاعتت(ٞٝٗیإ بتتا بکتتا . ٝ ُە ٓ دٝٝمتاٗیتتإ بختتٞێ٘ێ بتتا دۆػتتا
ٓەصتیح!  یا» دڵەٝم ٛاٝرەی دمت د; ئیٔاٗێکن هایْ ٝ ُە ٗاخن بەٝ ٛایە بە ٛەە

  صتتازمٝم دمخٞێ٘تتذ ئایەەەتتتاٗن ئی٘جیِتتن ٛێ٘تتذم بەٝ « ُەنەڵٔتتإ بەبەزمیتتن بە!
 ٝمۆ تاصتت(ێک ٝربتتٞٝ تە ئێزٗتتگ ٝ ئتتاەد ٝ یەەتتاەە دمك ۆعتتێ ٝ ُە صتتەە ئەٝ

دمبتێ ُەٝ ٓەڵتتا یێٞیضت ن بەٝ عت اٗەیە ٝ خەە تن ژیتاٗن ئەٝ باٝمڕمیە تە تا
 ڕێتەیەٝم دربیٖ بک ێ.

ٓاٗتتتتای  بە ٝ زی٘تتتتذرٗەٝرٗەتإ نٞێیتتتتإ صتتتتەەۆتن بەٗتتتتذیخاٗە ٝ ئەكضتتتتەە
خ رییتن ئەٝ ڕێٞڕمصتٔاٗە ٗەدمدر  بە ّ  چتاۆ ٝ ڕرص ەهی٘ەی ئتایی٘ن ٓەصتیح ٝ

ێٞڕمصتٔاٗظ ئەّ ڕ ُە صەە ئەٝ باٝمڕم بتٕٞٝ تە ئتایی٘ن ٓەصتیح دمبتێ ب(تێ ٝ
ٝ ەەٗتتاٗە   ەٗتتابن  چتتٞٗکە دمیتتاٗزرٗن ٓەهآتتاەن بتتا  دمبتتێ ئەٗجتتاّ بتتذەێٖە
ئتتایی٘ن ٓەصتتیح ٛەیە ٝ ئەّ ڕێٞڕمصتتٔاٗە بە تتێ دێتتٖ٘.  ەێتتزرەیظ باٝمڕیتتإ بە

 چتتتتٞٗکە زٝڵتتتتتْ ٝ كەەٓتتتتاٗ(ەەرٗن بەٗتتتتذیخاٗە ئیٔاٗیتتتتإ بەٝ ئتتتتتایی٘ە ٛەبتتتتٞٝە
 ی درٗتن یێذمبەخغتیٖ.دڵڕمهییەتاٗن ئەٝرٗن بە خ رک ٗەدمزرٗتن ٝ ٛێٔ٘تایەەین ٝ
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ئەنەە ئەٝ باٝمڕمیإ ٗەبٞٝریە  ٓەهاڵ بٞٝ ب ٞرٖٗ ئەٝمٗذم زی٘تذرٗییەتإ ئتازرە 
تە  صتەەۆتن بەٗتذیخاٗە بذمٕ ٝ بیاٗچەٝصێ٘٘ەٝم ٝ ٓێغێکیغیإ ٓیتٞرٕ ٗەبتێ.

بتتٞٝ ئەنەە بی ٝبتتاٝمڕی ئتتایی٘ن  بتتاٝمڕمئەٝ  ُە صتتەە ییتتاٝێکن ُەصتتەەخابٞٝ 
 ٝی درٗیغتن ئاصتٞٝدم بەزیییاٗەیەی ٛەبتێ ٝ ێٗەبٞٝریە ٗەیذمەٞرٗن ئەّ تاەم ب

ڕمك تتاەێکن خاتەڕریتتاٗەی ٛەبتتٞٝ. ٛێتتذی ٝ  زۆە تِیضتتا بتتێ. ٛەە بەٝ ٛتتایە ُە
 دڵتتن یتتڕ یظٛێ٘تتذێ  تتاە  یێ٘تتاٝ دردمٗیغتتو ٝ ختتاچن ختتای دمتێغتتا ُە صتتەە
چاٝیتتذر هەەتتیش دمٓتتا. ئەٝ تاەتتاٗەی هەعتتە دۆػتتای بتتا  ٝ ك ٓێضتتک ُە دمبتتٞٝ

ٛەڵذمصتت ا ٝ ٓ٘تتذرڵێکن ُە ٗێتتٞ بەٗذییەتاٗتتذر   ێتتن ختتای ٓ٘تتذرڵەتإ دمتتت د  ُە
 دمدۆزییەٝم ٝ ُە باٝمعن دمت د.

بەٗتذییەتإ  یت رٝمەت  بتٞٝ  زۆەبە چەٗتذ تەس تە چتاٝ ٝ نٞێیتإ  تە ُە
بە دڵ ٝ نیتتاٗەٝم دمٛتتاەٖ بتتا تِیضتتا ٝ یێیتتإ ٝربتتٞٝ ختتاچن ئتتاڵ ٞٝٗن  ٓتتآە 

ٛەەچن ُەٝ درنی صاٝمتإ  یەەدرخن زێڕیٖ  ٝێ٘ەی ٓەیضح ٝ ػەبای هەعە ٝ 
کن یڕ ُە ڕرزی ُە خان ەٞٝم تە بتا ەآت  ت دٗتن ئەّ ژیتاٗە ێتِیضایە دریە  ع 

. زۆەبەی ێدژٝرە ٝ یتڕ ەەٗتتٞچەڵەٓەیە یاەٓەەییتتإ دمدر ٝ ٝزمیتإ یێذمبەخغتت
ئەٝ چاەمڕمعتتتاٗە ُە ەەٝرٝی ٓتتتاٝمی ژیتتتاٗن خایاٗتتتذر ٛتتتاەٞچای تِیضتتتایإ 

چاەمڕمعتتن ڕزناەیتتإ  یتتاڕرٝٗەەەٝم ُە نێت رٝی تت دٝٝم ٝ ُە ختتٞدر ٝ ٓەصتیح
ػاتاٗیتتتتإ نیتتتت ر ٗەبٞٝبتتتتٞٝ  بە ّ ٛاتتتتتاەی ئەٝ ۆبکتتتتا ە ئەنەەچتتتتن هە  د

 بەدبەخ ن ٝ ُێوەٝٓاٝیەی خایإ ُە ٗێٞ چاٝی ئاییٖ ٗەدمزرٗتن ٝ ُە صتەە ئەٝ
ئتتاییٖ  بتتاٝمڕم بتتٕٞٝ تە ٗەٛتتاەن ٝ چاەمڕمعتتییەتەیإ بە ٛەڵتتکەٝ  بتتٞٝم ٝ

 یإ دێ.ئەنەە ُەّ دٗیاط تەڵکن ٗەبێ  بەتاەی ئەٝ دٗیا
ٝ. ئەٝیتتتظ ٝمۆ خەڵکتتتن ەتتت  ُە تِیضتتتا  اۆاط ُە صتتتەە ئەٝ بتتتاٝمڕم بتتٞت ٓاصتتِت

ٝ  ٛەصت ن بەڕێتز ی یٛەص ێکن صە ٝ. ُەنەڵ ئەٝمدر ٓاٗذٝٝ دمبٞت ٝ عتکایەتن  ٛەبٞ
ٞرٗن هەعتە  ٓەزٕ دمت د. صەەمەا ُە یغو   آەتتإ ڕردمٝمصت ا ٝ بە باعتن ٗەیتذمە
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 خاٗە ٝ ئەكضتتەەمتاٗن بەصتتەەۆتن بەٗتتذی ٝەدمٝەدم ختتای تێغتتا یێغتتەٝم ٝ ەێ٘تتیب(
اۆادر. ئەٝ ییتاٝم یغتڕ ٝ ه  باعن دمدی. كێذۆزیا ییاٝێکن بە ن بتازمٝم ییغتاٗن ٓاصِت
ٝ تە ُە ٝ. ٓێت دمتەی كێتتذۆزیا بٞت تاەێتتک ن ٝٝیتتن  دٝٝەمٝم چتتاٝی ُە ژٗەتەی بڕی(ٞت

اۆا ٝ صتەباەم   ێ رٕ دمٗتیإ ٛەڵ(ڕی  كێذۆزیا دمٓن بت دمٝص ٝٝد ێن ٓاصِت بٖت نٞت
اۆا تتاە هضتە بتات د.بە ٓێ دمتەی زۆەی  ٝری ئەٝم ٓاصِت بەصتەە ٛتی  تەصتەٝم  ید

.ٝ ٝرٕ ختتتاچن ختتتای  ٗەبتتٞت بتتتێ ئیخ یتتتاە صتتت ٝٝدمتەی ُەنەڵ دمخٞێ٘تتتذٕ  ُەنەڵ ئە
 ٝ  صاین دمت دٗەٝم. دمتێغا
 

 چل ویەک

 
ٛاەە دمەێ. دمٗتن عتی ك ۆط تتا ٗەتەی  ێٓاڵ ِیذۆ" بەیاٗن زٝٝ ُەخٗا

 درن ە(ٞٝ.
 عی ی ەازم! ت ٝمەری عی !

ن صتتەی ی ٛەبتتٞٝ. دٝێغتتەٝ یەتەّ بتتاەرٗن بتتٞٝژێ٘ەەمٝمی بەٛتتاەی دمٗتێکتت
ختتتتاتەٝم ٗتتتتابٞٝ. ُوتتتتن صتتتتپیذرەمتإ چتتتت ۆی  نیتتتتاٝن  ُێٞیتتتتإ بە بتتتتاەی(ٞٝ.

ٓەیِەٝزمەدیإ دمەت دبٞٝ. درەم بٞٝزمتإ ُکن یڕ نە ی صەٝز ٝ ەەەچکیتإ 
 ٛەٓٞٝ  یەتذر باڵٝ ت دباٝم. بە

بتتازرڕی  ٕ. ٗاخِیتتذۆ" بەدمڕربەی درەی٘تتن ٓتتاڵ ٝ دٝٝتاٗەتتتإ ئتتاٝرڵە بتتٞٝ
 ٛەڵتتتتتتذربٞٝ ٝ ٛەٓتتتتتتٞٝ  یەتەٝم خێٞمەیتتتتتتإ تاٗەك ۆعتتتتتتاٗذر ەێتتتتتتذمیەڕی. ُە

صتتتتەە  ِەنتتتتن ٗیٔذرعتتتت یإ بەێیتتتتاٗ اڵ ٝ ٛ ك ۆعتتتتیاەرٗن عتتتتڕمیاط تتتتتا  ٝ
یتإ تەٝعتن تاٗیتإ ٗتابٞٝم  دمص یاٗذر دربٞٝ ٝ با ك ۆع ٘ن ٛەەریإ دمتت د 

 بٖ باخەڵیإ ٝ بەدٝری ٓغ ەەیذر دمنەڕرٕ.
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 ِتتتٞبەەنن ختتتاٝێٖ ٝ یاصتتت اڵن بتتت یوەدرەمٝم ُەبەە   ێکتتتاە بەەاهٔێتتتک ت
 ٓەیخاٗەتإ تا بٞٝبٞٝٗەٝم. ژٗإ خایإ ڕرزرٗذباٝم ٝ بە دمەنای چایخاٗە ٝ

دمچتٕٞٝ.  دمصٔاڵن ڕمٗتاٝڕمٗگ ٝ ت رصن یٞٝڵەتەدرەمٝم دمٛاەٖ ٝ ُەچکە ٝ
ٝ  تەُەتەیتتإ دربتتٞٝ ٝ بە تەٓەەبەٗتتذ یاصتتەٝرٗەتاٗن ئاصتتایظ  دمٓاٗچەیتتإ ُە

دمٝم دمصتٞٝڕرٗەٝم ٝ خەەیکتن چتاٝمدێ ین بتاەٝدۆخەتە بتٕٞٝ. ەهەٓایِن زم
دٝری یەتتذر ٛەڵتذمٛاەٖ ٝ ُە صتەە چیٔەٗەتتإ  صەنەتإ بە ەٞٝەکە ٓ٘ذر ٕ ٝ

یاەییتتإ دمتتت د. دریکتتإ ٝ دریەٗتتن ٓ٘تتذرڵەتاٗیإ ُە صتتەە تٞەصتتییە درەی٘ەتتتإ 
ێغتت ا عتتەهاّ ٛ عاصتت ەی ٗیضتتێن چەٗەٝمەی بتتٕٞٝ. درٗیغتت (ٕٞٝ ٝ خەەیکتتن

خٞٝصاٝی باەرٕ بتٞٝ بە ّ ٗێٞمڕرصت ن عتەهآەتە ٝعتک بٞٝبتاٝم. خت ٓە ٝ 
بتتاەنیٖ ٝ  ٛێِیتت٘تە ٝ ە رٓاۆتتا ٝ صتتٔن ئەصتتپ ەەهٞتتتٞەن ەتتایەی كەەیتتٕٞٝ ٝ

ٝ  زڕمی نازمٗتتگ خەڵکتتن بتتا ڕێٞڕمصتتٔن دۆػتتا ٕٝ. تِیضتتا بەٞئتتاٝێ ە بٞٝبتت
بتٞٝ ٝ ڕرزرٝمیتإ ُەبەە ت د یاڕرٗەٝم باٗگ دمت د. ەاهٔێک  ِتٞبەەنن  تٞرٕ ٝ

ُە تِیضتتای زی٘تتذرٗیظ ئەٝ ڕۆژم ڕێٞڕمصتتٔێکن  .ٕبەەمٝ تِیضتتا بەڕێتتٞم بتتٞٝ
 ئەٝەا بەڕێٞم چٞٝبٞٝ.

صتتٞرەی كەەیتتٕٞٝ ڕۆیغتتو ٝ ُەبەە دمەنتتای  ٗاخِیتتذۆ" ٗیتتٞمی ڕێتتتا بە
بتتتتتا صتتتتتەەدرٗن تەصتتتتتٞتاەیإ ٛتتتتتاە(ٕٞٝ   زی٘تتتتتذرٕ دربەزی. چەٗتتتتتذ تەس تە

بٞخچەیەتیتتتإ چتتتاٝمڕٝرٗن تتتت رٗەٝمی دمەنتتتای بەٗتتتذیخاٗە بتتتٕٞٝ. ٛەەتتتتاّ 
ای بەەزی بەٗتذیخاٗە ٝمبەەچتاٝ ٘اڵ بیی بەدمص ەٝم بٞٝ. چەٗذ بی٘ای چکاڵە ُە

بەە دمەنتتتای بەٗتتتذیخاٗە خەەیکتتتن  عتتتإ ُە بازێکن چەۆ ُەەدمتەٝەتتتٖ. صتتتە
ەەٗیغتتو زی٘تتذرٕ ژٝٝەێکتتن  چتتاٝمدێ ی دمەنتتای زی٘تتذرٕ ٝ عتتەهآەتە بتتٞٝ. ُە

ی ئەٝ بەٗتتذییاٗەی ٗتتاٝ ٞٝچێکن درٗیغتت (ٞٝ ٝصتت ػەەیلێتتک ُە درەیتٖ ٛەبتتٞٝ تە
ٗاخِیتتذۆۆیظ چتتٞٝ . دمٗٞٝصتتن تە تەصتتٞٝتاەیإ ٛتتاە(ٕٞٝ بتتا صتتەە درٗیتتإ

 درٝری ُێک د ٗاٝی تاە یٖ ٓاصِاۆا ب٘ٞٝصێ. با ی ئەٝ ٝ
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 بەٗذییەتإ بکەٝێ؟ ت تەٗتێ ڕێتە دمدمٕ چاٝٓإ بە
 ت دمبێ ڕرٝمص ٖ ٛەەا ڕێٞڕمصٔن ئایی٘ن تاەاین دێ.

 ٗێٞ ٓالهاەچییەتإ.نەڕریەٝم با  ت تاٗو ٛیچن ٗەنٞ  ٝ
 ُە میێتن یەەتن ٝ دمٓٞچتاٝی زرٓتاەمٝ ییاٝێکن عڕمیاط بەتتاڵٝی دڕرٝ ٝ

تەٝەەٝم ٝ چتتتتتتٞٝ بتتتتتتا  ی دمەنتتتتتتای بەٗتتتتتتذیخاٗەتە.  ٓالهاەچییەتتتتتتتإ دٝٝە
 عإ نٞڕرٗذی بەصەەیذر. چەۆ ُە ێکنصەەباز

 ت دمچن با تٞێ؟
 ٓەتە عی متە  ٝیغک دمتا. ەرٛاٝ ت ٗەهی !

ڕریەٝم بتا عتٞێ٘ەتەی ختای. ٛەٓتٞٝ دمصت یإ تاب ری یێخاٝس دیضتإ نە
ٓالهاەچییەتتتإ  ِتتٞبەەنن تتتإ ٝ دڕرٝیتتإ ُەبەە  تتت د بە یێکەٗتتیٖ. زۆەبەی

ٛێ٘ذێکیغتیإ ەەڕیتاط ٝ یتاۆ ٝ  دربٞٝ. ٛێ٘ذێکیإ چڵکٖ ٝ یڵکٖ ٝ عتڕمیاط 
ختتاٝێٖ. ییاٝێتتک ُە یەٗتتای ٗاخِیتتذۆ" ڕرٝمصتت ابٞٝ تە  ِتتٞبەەنێکن ختتاٝێٖ ٝ 

غن ەیل یلەدربٞٝ  دمٓٞچاٝێکن صٞٝەٝصپین ٛەبتٞٝ ٝ ڕی ڕێکٞیێکن ُەبەەدر ٝ
بٞخچەیەتن ٗتابٞٝم بتٖ بتاخەڵن. تاٗتو ُێتن ی صتن یەتەّ  تاەییەەن دێتو بتا 
ئێ م؟ ُە ٝم ٓذر نٞەن دمەناٝرٗن باٗکە ٝ ٛەٓٞٝ ڕۆژرٗن یەتغتەٓٔە دێتو بتا 
ٓالهتاەن بت رتەی تە بە ەتتاٝرٗن ەەزٝیت ی ەتایا دمص (ەصتتەە تت رٝم ٝ چی ۆتتتن 

ڕرصتتو ُەٝ تتتاەەدر تە دمیٞصتتو صتتەەی ُە  .ٝتەٝم بتتا نێتت ریەٝمژیتتاٗن ُە ٗتتٞ
كەی تتٞٝٗێکن یەۆ بتتاەنی٘ە صتتەەٗجن ڕرتێغتتإ تە  تتتاەی ٗاخِیتتذۆ" دمەچتتێ 

ٛێٞرط ٛێٞرط دمٛاەە یێغتێ ٝ ُە ٗزیکتن ئەٝرٕ ڕرٝمصت ا. دٝٝ تەس صتٞرەی 
ڕٝٝی ختتتای دریاعتتتی(ٞٝ  نەٗجێکتتتیظ تە  كەی تتتٞٝٗەتە بٞٝبتتتٕٞٝ  ژٗێتتتک تە

دربەزی  بٖ باخەڵذربٞٝ. تٞڕم نەٗجەتە ُە كەی ٞٝٗەتە ُەبٞخچەیەتن نەٝەمی 
ٝ بتتتا ٗاخِیتتتذۆ" ٝ تتتتاب ری دمەنتتتاٝرٗن باصتتتک د تە ئەٝ ژٗەی ڕٝٝی ختتتای 
دریاعتتتیٞم دمزنی رٗییەەتتتن ٝ ئەّ دمصتتت ەٝرەم ٗتتتاٗە صتتتپییەی ُە صتتتەە درٝری 
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ب٘ەٓتتتاڵەی دمزنیتتت رٗەتەی ٛێ٘تتتاٝم ٝ دمیتتتٜەٝێ بیتتتذر  بە زی٘تتتذرٗییەتإ. بە ّ 
 ەٝرەم ٗاٗەتە بذر  بە تێ.ٗازرٗێ دمص 
ٗازرٗیٖە دمبێ بچن ی صیاە ُەٝ ػەەیلە بکەی تە ُە ٗێٞ ئەٝ دیتٞم  ت ئێٔەط

 درەی٘ە درٗیغ ٞٝم ٝ ٗاٝٗٞٝصن دمتا.
ی٘ن بەٗتتتذیخاٗەتە تتتت ریەٝمە ئەكضتتتەەێک ٝ  ُەٝ تتتتاەەدر دمەنتتتای نەٝەم ٝ ئاصتت٘ت

.ٕ مصتت ا چییەتتتإ ٓالهاە صتتەەبازێک ٛتتاە٘ە دمەێ ٝ ُەٓتت(ەە ٝ ئەٝبەەی دمەنتتاتە ڕٝر
ٝرٗەتە  ٛ ٝٝژٓیتتإ ٛێ٘تتا ێ٘ن ٓالهتتا . یاصتتە ە عتٞت بتتا ئەٝمی زٝٝەتت  خایتتإ بتەیەٗت٘ت

چەٗتتذ ٛەٗتتتاٝ ُەٝ ەتت مٝم  ٓالهاەچییەتتتاٗن دمبتت رەد ... عتتازدم... هەۆتتذم... ٛەژدم... ٝ
ٝرٗێکن ەتتت  دمصتتت ن ُە صتتتەە عتتتاٗن درٗە بە ٝ  درٗەی ٓالهاەچییەتتتتإ دردم ٗتتتا یاصتتتە

ٕ. تاەێک تاٗو بەبەە د ژٓتاەدٕ دمصت ن ُەعتاٗن ئەٝیتظ  مٓیتذر ەێپەڕی بتادمی ٓاەد
ٝتایەەییەی ٝمڕٝٝی ختای ٗەٛێ٘تا. ٗاخِیذۆ" ئەٝ ڕمك اەم یتڕ تٞەا. ٝ  اچتاەٗ صٞت بٞت

 ؿٞٝٝەی خاٗەدرٗییاٗەی خای ب٘ێ ە ژێ  یێ.
دمتەٝ .  ٝێ٘ەیەتتتتن نەٝەمی ٓەصتتتیح ٝمبەە چتتتاٝ ەتەەعتتتٞێ٘ن ٓالهتتتا ُە

م با بەٗذیخاٗە؟ ٓەنیٖ باچن ٓەصی یإ ٛێ٘اٝ» ٗاخِیذۆ" ُە خای دمی صن;
تاٗتتتو بەعتتتێ٘ەین ٛەٗتتتتاٝی دمٗتتتا.  «ٓەصتتتیح ٓزنێ٘یتتتذمەی ئتتتازردی ٗەبتتتٞٝ؟

 ئەٝمی زٝٝەتت  خایتتإ یێغتتن دمتەٝەتتٖ بتتا ٓالهاەچییەتتتإ یاڵیتتإ یێٞمدمٗتتا ٝ
ی  ختای ُە ڕۆهتن ُٓالها . ئەٝ ٛەص ێکن ئاڵاز ٝ  عیغ(ەٗذییغو  بتەیەٗ٘ە

ُە چٞرەچێتتتٞمی ئەٝ  ٗن تەە صتتتن ئەٝ خ ریکتتتاەرٗە عتتتکابٞٝم نیتتتا ٛا ٗتتتذبٞٝ.
بەبتتێ ەتتاٝرٕ  ٕە بەزمیتتن بە تاەیاعتتادر دمٛتتا  تەبتتٞٝبەٗتتذیخاٗەیەدر دیتتَ ت ر

 یەتتن  عەەٓێکن نٞەچٞبڕیظ دمت د! ُە تەٝەاەە ئەٝ زمُکاٝمٝمە ٛەص ن بە
ٝمٛتا تتاس ٝ  ُەنەڵن بەەمڕٝٝ دمبێ؟ دیکەٝم ٛێغ ا ٗەیذمزرٗن تاەیاعا چإ
ٛەڵە چتتتاەە عتتتٞێ٘ن ٓالهتتتاەن ییتتتاٝرٕە  نێتتت  بٞٝبتتتٞٝ تە ٛێغتتت ا ٗەیتتتذمزرٗن بە

یەصت ا ٛتتاٝرەی  ُە تە ٓالهاەچییەتتاٗن دمژٓتاەد ک صتەەمڕری ئەٝمی یاصتەٝرٗێ
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بە ّ تاٗتو صتەەٗجن  ییاٝرٗن ییغإ دمدرٕ  عٞێ٘ن ٓالهاەن ژٗإ ٝ ٝ دمت د
 بەدٝری خەڵکەتەدر ٛاە(ٞٝ با عٞێ٘ن ٓالهاەن ییاٝرٕ. ٗەدربٞٝیە ٝ

 ئەٝ عتتٞێ٘ە. دمٗتەدمٗتتگ ٝ نەیغتت (ٞٝمٗاخِیتتذۆ" دٝریتتیٖ تەس بتتٞٝ تە 
ژرٝمژرٝ عتتتٞێ٘ەتەی درن ە(تتتٞٝ. دمٗتەتتتتإ صەەصتتتٞٝڕٛێ٘ەە بتتتٕٞٝ. تاٗتتتو 

تەس  تەس ُە دمٗتتە دمٗتتە بەەز بتتاەەٝم ٝ ەێ٘ەدمنەیغتو بتاچن ئەّ ٛەٓتٞٝ
هتتاڵن ٗتتابێ. چتتٞٝم یێغتت  مٝم ٝ بتتای دمەتەٝ  ٛاتتتاەی ئەٝ ٛەەرٝٛاەیتتایە 

 ٕٝ بەٗتتذییەتاٗیظ ُەٝ بەەمٝم خایتتا چیتتیە. ٓالهاەچییەتتتإ ُەّ بەەی ٓیِەتتتإ
دمٗتیتإ  ٛەڵتذێ٘ا ەتاتٞٝ ٛەٓتٞٝ یتێکەٝم دمٗتیتإ ٝ بە ٓیِەتاٗەٝم ٗٞٝصاٗذبٞٝ

 بە نٞێن تەصٞٝتاەمتاٗیإ بتا .
ٞرٕ  ێ٘ە ُە دم هەی ٗزیتتتتک ٓتتتتیچەتەٝم ڕٝٝٗتتتتاتین ٝمەدمنتتتت  . ُە ٗێتتتت ئەّ عتتتٞت

ٞرٗ ٕٝ تە ُە ٗێت ٓتیِەیەدر  ن ئەّ دٝٝبەٗذییەتإ ٝ ٓالهاەچییەتاٗذر دٝٝ ڕیز ٓتیِە ٛەبٞت
.ٝ ٝرٗێک دمٛتتا  ٝ دمچتٞت ٞرٕ بەٗتتذی یاصتتە ی ٓەٝدری ٗێتت ٝ ٓالهتتاەچن دٝٝ ٓەەتت   ٗێتٞت

ٞرٗن ُە ٝ. بەٗذی ٝ ٓالهاەچن ٗەیاٗذمە ەٝم. دمصت یا بٞ ٕ بە یەت ت  بتتا یەت ت  ٗزیتک ب(٘ت
ٝریە ەەٗتتتاٗە  دمٓٞچتتتاٝی  ٝ ئەنەە یەتێتتتک ُەٝ دٝٝ  یەٗە چتتتاٝی ٗزیتتتک بتتتیٖ بتتٞت

ٝرەیتتتظ دمٗتیتتتإ بە یەۆ دمنەیغتتتو. تەصتتتەتەی ختتتای ٗەدمدی. زۆە بتتتایە  بە دژ
ٞرٗتتاٝم  ٝ ە ٖ ٝ بە ٛەٓتٞت ٕٝ نٞعتتاە بتتا نەەٝٝی خایتتإ بٜێت٘ت ٛەٓٞٝیتتإ ٗاچتتاە بتٞت

ٝرٕ ٝ ٖ. دمٓٞچاٝی ەێک هٞیای ژٗإ  ییتا ٓتیِە  ٓ٘تذر ٕ بە باٝتتإ ٝ دریکتإ ٝ ب٘ەڕێ٘
ٕ. ٛەەتەس دمٗتتتتتن ُەٝی دیتتتتکە زیتتتتاە  ٛەڵتتتتذمبڕی ٝ ی٘ەتاٗەٝم ٗٞٝصتتتتابٞٝ  ئاصتتت٘ت

ب ۆیتتإ ٝمەدمنتت   ەتتاتٞٝ ٓەبەصتت ن خایتتإ  دمٓٞچتتاٝ ٝ ییتتإ ُە دمصتتو ٝیاەٓەە
ٖ. ٛتتی  تەس دمەكەەتتن بتتا بیتت  تتت دٗەٝم ُە هضتتەی بەەرٗتت(ەەمتەی ٝ ئآتتادم  بتەیەٗتت

ٝ. یت دٗن ٝم ٓن عیاٝ  ٗەبٞ
ٗتتتزیکییەٝم یی ێ ٗێکتتتن  ٗاخِیتتتذۆ" بتتتڕٝری بە چتتتاٝی ختتتای ٗەدمتتتت د. ُە

ٗەی دمُەەزی ٝ چتتتتاٝی ُە ختتت یالٗە ختتتای بە ٓیِەتتتتاٗەٝم ٗٞٝصتتتاٗذبٞٝ  چە
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بەٝەدی نتتٞێن بتتا هضتتەتاٗن   نەٗجێکتتن ڕمٗتتگ بزەتتتاٝی صەەەاعتت رٝ بڕی(تتٞٝ
عتتَ ت دبتتٞٝ. ُە یتتاڵ یی ێ ٗەتەعتتەٝم ییتتاٝێکن نەڕرٝم بە  ِتتٞبەەنن تتتاەمٝم 

هضتتەی دمتتت د تە ڕٝخضتتاەێکن خەٓتتاٝین ٝ  ُەنەڵ بەٗتتذییەۆ ڕرٝمصتت ابٞٝ ٝ
 ٝ مٝم  ٝێکتن ٛەەزم ئەدرن ٛەبتٞٝ. ٛێ٘تذێ ُەٝ  ەت ی٘خاڵەٓێغ ٝ ڕیغێکن یڕ

ژٗێتک تە ُەچکەیەتتن یەعتٔی٘ەی   اەٝباە هاهتای دمتێغتا. ئەەٞرەی دمەدێ٘ا ٝ
ُە صتتەە  صتتەەدر دربتتٞٝ ٝ ٓ٘تتذرڵێکن بە باٝمعتتەٝم بتتٞٝ  ُەبەە ٓیِەتاٗتتذر ٝ بە

زمٝی درٗیغتت (ٞٝ ٝ زٝڕمزٝٝڕ دمن یتتا. زی٘تتذرٗییەۆ تە ٝێتتذمچٞٝ ٓێتت دی بتتێ  
ٝمەتن ختای دمی٘ەڕرٗتذ بتا ئەٝمی دمٗتتن بە ٝ هە بە ٛێز زٗجی ی ُە یێذربٞٝ ٝ

بتا . دمەناٝرٗن باٗک تە ٗاخِیذۆ" ُەبەە دمەنتای بەٗتذیخاٗە  ینٞێن ژٗەتە
ژٗە ڕرٝمص ا بٞٝ ٝ دی٘ەڕرٗتذ بتا ئەٝمی  ژٝٝە صەەی ئەٝ ُەنەڵن ئاع٘ابٞٝ ُە

 ن صەە صاف بٞٝ. دمٗتن بە ب رتەی بتا  تە تٞڕێکن چاٝ زی
ٓەی  ەضتتتتیصئەٝ  ٝ عتتتتڵەژربٞٝٗاخِیتتتتذۆ" ڕهتتتتن ٛەصتتتت ا بتتتتٞٝ. ڕۆهتتتتن 

ن ەٞٝعتتتتن ئەٝ ڕۆژم ڕمعتتتتە تتتتت دٝٝم ٝ ئتتتتاٝر ڵکتتتتٓەهکتتتتّٞٝ دمتتتتت د تە خە
ٝ بتێ ػەدرڵەەیتیە  تاەم ٗاهەزاُەٝ ٛەٓٞٝ ئ یُەنەڵ دمتا. صەە ٕٛەڵضٞتەٝەیا

صٞٝڕ ٓابٞٝ. دمیذی چإ بێ ڕێزی بە ٛەصت ن ٓت ۆ" دمتت ێ ٝ ٓاكەتاٗیتإ 
بتتتتتاەٝدۆخەتە بتتتتتا  یێغتتتتێَ دمتەٕ. ُەٝمط صەەصتتتتتٞٝەٛێ٘ەە  ئەٝمبتتتتتٞٝ تە

 ٛەٓٞٝرٕ  ُە صەەۆتن زی٘ذرٗەٝم بت م ٛەەا یاصەٝرٕ ٝ زی٘ذرٗەٝرٕ ٝ بەٗذی ٝ
 ٓالهاەچن بە عێٞمیەتن ئاصاین ٝ ص ٝع ن چاٝی ُێذمت ر.

خُٞەتێتتک ُەٝێ ٓتتایەٝم. ٛەصتت ن دمتتت د ئەّ بتتاەٝدۆخە  ذٗاخِیتتذۆ" چەٗتت
٘تاٗە بتت ێ. زۆە یڕ ئازرەم ٝ ٗتاەٞرٗێ بەەنەی دی ٘تن ئەٝ دیتٔەٗە ەتاڵ ٝ دڵ ەزێ

اڕێکن ُە هتاڵن ٗتٞهْ یس دڵن درن ە(ٞٝ. ٛەص ن دمت د ُە ٗێتٞ یتاەخەٓێکن هٞ
 بٕٞٝ دریە ٝ صەەی ُە نێ مٝم دێ.
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 دوو چل و

 
 دمبتێ بتا دی ٘تن ٓاصتِاۆا»ٝ ُە دڵن خایذر نٞەن;  ٗاخِیذۆ" ٝمخاٛاەەٝم

چتتاٝی ُە دمٝەٝبەەی ختتای تتت د. چتتاٝی بە ییتتاٝێکن تتتزی  «ٛەٝڵێتتک بتتذمّ!
 ِتتٞبەەنن ئەكضتتەەین ُەبەە دربتتٞٝ ٝ ُە یغتتو صتتەەی  تەٝ  تەصتتٔێ  زٍ 

زۆە بە  دێ ین بتتاەٝدۆخەتەی دمتتت د. چتتٞٝم یێغتتێ.مٓالهاەچییەتتتاٗەٝم چتتاٝ
 ڕێزمٝم هضەی ُەنەڵ ت د.

 ت ەکایە ڕێ٘ٞێ٘یْ بلەەٕٓٞٝ. ٛاەّٞٝ چاّٝ بە ژٗێکن بەٗذی بکەٝێ.
اٗ( دی بتا ت دمبێ بچن با بەعتن ژٗتإ. ئەنەە ُە صتەەمەاٝم ب تٞە(تایە دمیت

 ئەٝ بەعە.
 ت ٛەڵەی خاّ بٞٝ.

 تێ بکەٝێ. ت دمەٜەٝێ چاٝ  بە
 ت تاە یٖ ٓاصِاۆا.
 ت بەٗذین صیاصییە؟

 ت ٗا...
 یإ ٛێغ ا ٗەچٞٝم با دردنا؟ هٞتْ دەرٝم؟ ت

 دردنا هٞتٔن با بڕرٝمەەٝم. ت دٝٝ ڕۆژم ُە
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ئەٝ ئەكضتتەەم ڕمك تتاەی  ٝ ُە صتتەەم ختتا هضتتەی دمتتت د ٗەتتتا زۆە بەڕێتتز
ن یپن بتتتتتا دەٝصتتتتو بکتتتتا . هە كە  ٝ باعتتتتت٘اؿصتتتتٝ تا تەٗتتتتذ بتتتتتاڕێ ٝ

خاٗەدرٗاٗەی ئەٝ تاەی خای ت د. ئەكضەەی صٔێ  زٍ ػەەیلێکتن صتٔێ  زڵتن 
 دیکەی باٗگ ت د.

 ت صیذەۆ"! ئەّ بەڕێزم ڕێ٘ٞێ٘ن بکە دمیٜەٝێ بچێو با بەعن ژٗإ.
 ت بەچاٝرٕ نەٝەمّ.

 إ درٗیغ (ٞٝ  ُەبەەٓیِەتُە زٝٝڕمزٝٝەی ن یاٗن دڵ ەزێ٘ن ئەٝ ژٗەی تە 
ٛەەرٝ زمٗازمٗا ٗەدمبیض  ر. ٛەٓٞٝ ع ێک بتا ٗاخِیتذۆ" ەتازمی دمٗٞرٗتذ.  ەبە

اس ُەٝ ٓتالزّ پبتٞٝ صت ع ێک صەی ە  ئەٝم بٞٝ  ٗاچتاە ٛەٓٞٝ صەی  بٞٝ  ُە
 دمتەٕ. ٘ێکن ئاٝر تاەێُە عٞ ٝ ػەەیلە بکا  تە
ەۆ ەٝ صتتەەی در ٗەتە دمەنتتایتە ُن ئەٝی بتت د بتتا در ٗێتتک ڵػەەیلتن صتتٔێ

  ٖیعٞێ٘ن ٓالهاەن ژٗإ. ُێ مط دٝٝ ڕیز ٓیِەی ئاصت٘ دمچٞٝمٝ  (ٞٝٛەڵکەٝە
دمتتت دمٝم. ُێتت مط  ٓالهتتاەچن ٝ بەٗتتذییەتاٗن ُێتتک  یتتا بە ٓەٝدریەتتتن تەٓ تت  

 ِتٞبەەنن عتیٖ  یاصتەٝرٗێک بە چکەی ئازرە دمدر.ێٝ زمٗازمٗا نٞ ٛەەر ٝ هی م
مچتتتتٞٝ. ُێتتتت مط ٝ صتتتتەەهاڵن زمڕیتتتتذۆزییەٝم ُە ٗێتتتتٞ ٓیِەتاٗتتتتذر دمٛتتتتا  ٝ د

ٓیِەتتاٗەٝم ٗٞٝصتاٗذبٞٝ ٝ ٛاٝرەیتإ  ٓالهاەچن ٝ بەٗتذییەتإ دمٓٞچاٝیتإ بە
بەەێتک بتٕٞٝ ٝ ژٗتاٗن   ِٞبەەنن ڕمٗتاٝڕمٗتەٝم ُە دمت د. ٓالهاەچییەتإ بە

 غتتیإ بەیەاهُٞاه پییإ ُەبەەدربتٞٝ.صتبەٗتذیظ ُەٝ بەەمی دیتکەٝم  ِتتٞبەەنن 
٘ێکن ێەەدٝٝ بەەی ٓیِەتاٗەٝم عتٞٛ . ُەٛاە(ٕٞٝ ئاصاین خایاٗەٝم  ِٞبەەنن

خایإ ٛەڵێ٘ابٞٝ ٝ ُە صتەەٝٝی  هاچُە صەە ٗٞٝتن  چەٗذ تەسبەەاڵ ٗەبٞٝ. 
ُەبەە  ظچەٗتتذ تەصتتی ئەٝرٗتتن دیتتکەٝم هضتتەیإ ُەنەڵ بەەرٗ(ەەمتەیتتإ دمتتت دە

 ٓیِەتاٗذر ُە صەە زمٝی درٗیغ (ٕٞٝ.
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 ُەّ ٗێتتتٞمدر ژٗێکتتتن هەەمج بە ٛتتتاٝرەی دڵتتت ەزێٖ ٝ صتتتەەٝڕٝٝی عتتتێٞرٝ ٝ
تە ٝ صەە ئاڵازمٝم صەەٗجن ٛەٓٞٝرٗن با ی خای ڕرتێغابٞٝ. ژٗێکن تزمڵا

اٝ بٞٝ. ُەچکەیەتن بە صەەیذر دربتٞٝ. ُە ٗزیتک دیتٞرەمتە ڕرٝمصت ا بتٞٝ تزئاڵا
ن ەتتت  تە  ِتتتٞبەەنن عتتتی٘ن تەٓەەدرەی ُەبەە دربتتتٞٝ  تتتُەنەڵ ژٗێکتتتن هەەم

یتتتک ئەٝ رٗتتتذ. ُە ٗز خێ رخێتتت ر هضتتتەی دمتتتت د ٝ ٛەەدٝٝتیتتتإ یتتتێکەٝم دمیاٗوی
صەەبازێک ُە صەە زمٝی درٗیغت (ٞٝ ٝ ُەنەڵ ژٗێکتن زی٘تذرٗن هضتەی دمتت د. 
ٛێ٘ذێک ُەٝ  ە مٝم  ٝێکن نٞٗذٗغیٖ بە تەٝعن درەی٘ەٝم ڕرٝمصت ابٞٝ  دڵتن 
یتتتڕ بٞٝبتتتٞٝ ٝ ُێتتتٞی دمُەەزێ. بەەرٗتتت(ەەتەی ژٗێتتتک بتتتٞٝ بە ه ێکتتتن زمەد ٝ 

ط ٓێت دی بتٞٝ. ُە ُەعٞ ەێکن دڵتڕكێ٘ەٝم. ئەٝ ژٗە كێتذۆزیا بتٞٝ  صتەەبازمتە
ن  ٝێکتتن ٛەەزم ٝ چٞرەعتتاٗەی ه ئتتاڵاز چتتاٝی ُە چتتاٝی ژٗەتەی یغتتەەٗیغ 

ڕرٝمصتت ابٞٝە دٝری ئەٝ چەٗتتذ ژٕ ٝ ییتتاٝی  بڕی(تتٞٝ تە ُەٝ دیتتٞی ِٓیەتتتاٗەٝم
دیکە ٝمبەە چاٝ دمتەٝەٖ تە ٛاە(ٕٞٝ با ٓالهاەن دٝٝ ژٗن زی٘تذرٗن. ٓاصتِاۆا 

بتتٖ دیٞرەێتتک  مەت  تتت د  ژٗێتتک ُەُە ٗێٞیاٗتذر ٗەبتتٞٝ. ٗاخِیتتذۆ" چتتاٝی ُە دٝرٝ
رٝمص ا بٞٝە خای بٞٝ. تەٝەە دڵەتٞەێ  ٛەٗاصەی خەەیک بٞٝ ڕرٝمص ێ. ُە ڕ

 چ تەصتتاەن چتتاەمٗٞٝس ٗزیتتک بٞٝبتتاٝم. ٓاصتتِاۆا ُە یغتتو صتتەەی كێتتذۆزیا
ە(تتٞٝ. ت رصتتێکن صتتپین  بەبتتزم نتتٞێن بتتا هضتتەتاٗن ڕرن ڕرٝمصتت ا بتتٞٝ ٝ ُێتتٞ

ن ڕرتێغتتا. هتت م ڕمعتتەتەی ُە صتتەەٗج یتەەەەٗتتتن ُەبەە دربتتٞٝ. ٓەٓتتکە هتتٞە
صتتٞٝچن ُەچتتکەتەیەٝم ٛتتاە(ٞٝم دمەێ. ٗاخِیتتذۆ" ٗەیتتذمزرٗن چ(کتتا. دمبتتێ 

ٛەەتتا  بتتاٗتن بکتتا  یتتإ ڕرٝمصتت ێ ٛەەتتا ختتای دێتت ە یێغتتێ. ئەٝمٗتتذم ڕرٝمصتت ا
 زی٘ذرٗەٝرٗەتە ٛا  ٝ ُێن ی صن دمیٜەٝێ چاٝی بەتێ بکەٝێ.

 ت تاە یٖ ٓاصِاۆا.
 زٗذرٗەٝرٕ نٞڕرٗذی;

 .یێغێ. ٛاەٕٞٝ با ٓالهاەو ٓاصِاۆا! ٝمەم
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ەە بەٝ هتتتاڵ ەٝم تە بتتتا ٛٓاصتتتِاۆا صتتتەەی ٛەڵێ٘تتتا  صتتتی٘تن دمەیەڕرٗتتتذ ٝ 
ٗاخِیتتذۆ" ٗائاعتت٘ا ٗەبتتٞٝ  ٛتتا  بتتا  ی ٓیِەتتتإ. ئەٝ تەصتتەی ٛتتاە(ٞٝ بتتا 
ٓالهتتاەن  ٗاصتتیاٝ ٗەبتتٞٝ. هە كە  ٝ ڕٝرڵەەتتن ئەٝ ییتتاٝم دیتتاە بتتٞٝ ٓ ۆۆێکتتن 

 ڕ ُە ٓێٜ مباٗییەٝم ەێن ڕٝرٗن.ٝ بە چاٝێکن ی خاٗەدرٗە. زمەمدمیەتن ن  
 ت  ەٗابو ٛاەٞٝی با ٓالهاەن ٖٓ؟

 ت بەڵێ  دمٓەٝێ...
 ٗاخِیذۆ" دمیٞیضو خآاٗە بذٝێ بە ّ ٗەی ٞرٗن.

 ت دمٓٞیضو چاّٝ یێو بکەٝێ ٝ...
ُە یەٗتای ٗاخِیتتذۆ"  ٓاصتِاۆا دمٗتتن ئەٝی ٗەدمبیضتو.  ٝێکتن ٛەەزم تە

 ە ٛی  ٗەدمبٞٝ.ُن مٛای دمنٞڕرٗذ  ٓاصِاۆا نٞیٝڕرٝمص ا بٞٝ 
 ت ڕێتەّ ُێ ٓەن م. ٛەە چاٗێک بێ هەیاەن ُێذمبڕّ.

 ت خای خەەیکە دمٓ ێە یێٞیضو ٗاتا ەا هەیاەن ُێ((ڕی.
ٓاصتتتتِاۆا دمٗتتتتتن ٗاخِیتتتتذۆۆن ٗەدمبیضتتتتو. بە ّ ٝەدمٝەدم ٗاصتتتتییەٝم ٝ 
ٛەٓتتٞٝ بیتت مٝمەییە تتتاٗن ڕربتت دٝٝی ٝمبیتت  ٛتتاەەٝم. ٛێغتت ا بتتڕٝری بە چتتاٝی 

 تەی صەە ُێٞی ٝعک بٞٝ.خای ٗەدمت د. بزم
 ت هاڵن ٗابْ چن دمڵێن.

 ت بایە ٛاەّٞٝ...
ٛتتتاەّٞٝ ڕربتتت دّٝٝ »... ; ٗەی تتتٞرٗن ڕصتتت ەتە بەەەٝرٝی دمە بتتتڕێ ٝ بڵتتتێ

چتتاٝی یتتڕ بتتٞٝ ُە ك ٓێضتتک  ئاٗاهێتتک نەەٝٝٝی نتت    « هەەمبتتٞٝ بتتکەٓەٝم.
دمٓٞٝچتتاٝی بەٓیِەتتتاٗەٝم چەصتتپاٗذ ٝ ددرٗتتن بەخایتتذر نتت   ٝ ن یتتاٗەتەی 

 بٖ نٞێیذر تاب ریەۆ نٞڕرٗذی. ُە خٞرەدمٝم.
 ت بڕۆ بە دٝری تاەی خاەذر!

 یەتێکن دیکەط نٞەن;
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 ت بە خٞدر ٖٓ ئاناّ ُە ٛی  ع ێک ٗییە.
ٗاخِیذۆ" ٝمۆ هٞەابییەۆ تە دمەصەتەی ئەزبەە بێ ٝ ٝم ٓن ی صتیاەی 

 ٓآاص اتەی بذرەەٝم  دمٗتن ٛەڵێ٘ا;
 ت ٛاەّٞٝ درٝری ُێ(ٞەدٗو ُێ(کەّ.

دمدر ٝ دمٗتتتن ٛەڵتتذێ٘ا  تەڵکتتن ٗەبتتٞٝ ٝ دمٗتتتن ُە ٗێتتٞ  ٛەەچەٗتتذی ٛەٝڵتتن
دمٗتن ئەٝرٗن دیکەدر ٕٝ دمبٞٝ. عەەٓێک نەەٝٝی ڕێتک دمنٞعتن. چتاٝی ُە 
دمٝەٝبەەی خای تت د. ٛەٝڵتن دمدر عتەەّ ٝ ەت س ُە ختای دٝٝە بختاەەٝم. 

 صاەە ٝمخ ن ەاهیکاەین نەٝەم بٞٝ!
 ٖٓ ەاٝرٗ(اەّ. ت بٔ(ٞٝەمە

 تتتتٞٝ  ٝ چتتتتاٝی ُە صتتتتەە ٛەڵ٘ەدمنتتتت  . ٓاصتتتتِاۆا ُە  ێتتتتن ختتتتای ٗەدم
ٗاخِیتتتذۆ" ُە ٓیِەتتتتإ دٝٝە تەٝەەٝم. ەتتتاتٞٝ بەەبەٝ ٛتتتاٝرەم بتتتت ێ تە ُە 

 صی٘تیذر یەٗتن خٞرەدباٝم.
 ئەٝ ػەەیلە صٔێ  بابڕمی تە ڕێ٘ٞێ٘ین ت دبتٞٝ بتا ئێت م  ُە هتاڵن ئانتادرە

ٓیِەتتتإ دٝٝە تەٝەتتاەەٝم؟ ٓەنتتیٖ  ُە بتتٞٝ. چتتٞٝم یێغتتێ ٝ ُێتتن ی صتتن بتتا
 ٝێ ُەنەڵ ئەٝ ژٗە هضە بکا ؟ٗایٜە

 یِەتاٗەٝم هضەی ُەنەڵ بکەّ.ٓ ت ٗاەٞرْٗ ُە یغو
 ن   ٝ نٞەن; ػەەیق ن ێکن

 ت ڕرٝمص ە ئێض ا  ێ(ە ێن دمتەّ.
ڕۆیغو ٝ درٝری ُە ٓاەیا تاەُاۆ٘ای زی٘ذرٗەٝرٗن ژٗإ ت د تە ٓاصِاۆا بتا 

 چەٗذ خاُەتێک ب٘ێ ێ با ئەّ دیٞی ٓیِەتإ.
 
 
 



تؤلستؤيو ليَ  

 

234 

 

 

 

 چل و سێ

 
ایإ ُە دمەنایەتەٝم ٛێ٘ا با ئەّ دیتٞی ٓیِەتتإ تە ٛەەتا ئەّ تتاەە ٓاصِاۆ

بە ٛێٞرعن ٛاەە یێغتێ ٝ دٝٝ ٛەٗتتاٝ دٝٝە ُە ٓاصِاۆا ٗاخِیذۆ" ٗەیذی(ٞٝ. 
ڕرٝمص اە بێ ئەٝمی صەەی ٛەڵێ٘ێ  چاٝی ُەبەە یێتن ختای  ٗاخِیٞۆ" تاٗو

(ٞٝم بڕی(ٞٝە ٝمۆ ئەٝ ڕۆژمی دردنا ه م ڕمعەتەی ُە ژێت  ُەچتکەتەیەٝم ٛتاە
ٝ یەٗەٓیتتٞٝ ڕمٗتتگ بزەتتتاٝ. ڕٝخضتتاەی  تتٞرٕ ٝ ئتتاەرّ بتتٞٝ.  ەدمەێ. خەٓ(تتا

صتتتتتەی   ەتنچتتتتتاٝم ڕمعتتتتتەتاٗن ُە ژێتتتتت  یێِتتتتتٞٝم ٓاصتتتتتیٞمتاٗیذر بە عتتتتتێٞمی
 دمٛا . إە ٝٝصکەی

 ػەەیلن صٔێ  زٍ ُێیإ دٝٝە تەٝەەٝم ٝ نٞەن;
تتت ُێتت م دمەتتٞرٖٗ بە ئیغتت یای خاەتتإ هضتتە بتتکەٕ. ٗاخِیتتذۆ" چتتٞٝ بتتا  ی 

 ەٗا دیٞرەمتە ٝ چتاٝێکن ی صتیاە ئتآێزی ُە ػەەیتق تت د  تە دی تنتٞەصین ی
 ٗاتا ُە صەەی درٗیغو. ٓاصِاۆاط ُە یاڵیذر درٗیغو. بەەن ین ُێ

تتت دمزرٗتتْ ُتتێْ ختتاط ٗتتابن. ئی تت  زۆە دەمٗتتتە ٝ ڕمٗتتتە ڕربتت دٝٝ هەەمبتتٞٝ 
 ٗەت ێ ەٝم. بە ّ ٛاەّٞٝ با   ٝ چإ بڵێن ٝردمتەّ.

 ٞٝ.ك ٓێضک ُە چاٝیذر هەەیش ٓاب
 ت چإ ٓ٘و دۆزییەٝم؟
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ٗاخِیتذۆ"  چاٝرٗن ٓاصِاۆا صاەد ٝ بێ ٛەصو بتٕٞٝە عتی یٖ خێتَ بتٞٝ.
 دمەتەٝ  ٓاصتتِاۆا ُەّ صتتا ٗەدر چەٗتتذم نتتاڕرٝم. ُە دڵتتن خایتتذر نتتٞەن; یبتتا
 «خٞدریە! یاەٓەەیْ بذم! بەەمٝ ڕێتای ڕرصو ڕێ٘ٞێ٘یْ بکە!»

 ییەٝم؟ت یێ ێ ٖٓ ئەٗذرٓن ُێ ٗەی درٝمەرٕ بّٞٝ; ەا ٓ٘و ٗەٗاص
 ت ٗا... ئێٞمّ ٗە ٗاصییەٝمە ٖٓ چاّٝ ُە ٛی  تەس ٗەدمت د.

 چین بەصەە ٛا ؟ ٛەٓٞٝ ع ێکْ با باس بکە. ت ٓ٘اڵەتە
 تاەیاعا ڕٝٝی ٝمەنێڕر.

 بٞٝ. یت دٝری ُە دریک بٕٞٝ ٓ د. خٞدر ڕٝهٔن یێک د ٝ ڕزناە
 ت باچن ٓ د؟

ّ.ذر ُە باەٝدۆخێکن خ ریذر بّٞٝە خاٗٓەیرت ٖٓ خاّ ُە تاەن ز  ەەیک بٞٝ بٔ 
 ت چإ یٞٝەمتاْٗ ٛێغ یإ ُەٝێ بڕٝێ؟

ُە ٓەصتەُەتە  ٝ زنپتڕ ڕردمنت ێ؟ زنتْ دیتاەین در ٝ ت تێ خزٓەەکتاەێکن دۆڕرٝ
باصتک دٗن ئەٝ عت اٗە چ تەڵکێکتن ٛەیە؟  ەتازمتەیغ ٖ. ُە ٓتاڵێ دمەیتإ تت دّ . ەێ

 ئی   ٛەٓٞٝ ع ێک ەەٝرٝ بٞٝم  تای تإ بە با ٗەتەیٖ باع  م.
ع ێک ەەٝرٝ ٗەبٞٝمە ٛاەّٞٝ ٛەٓٞٝ ەاٝرٗەتاٗن ختاّ هەەمبتٞٝ  ت ٗا ٛەٓٞٝ

 بکەٓەٝم.
تتت ئەٝ عتت اٗە ئی تت  هەەمەم بتتٞٝ ٗتتات ێ ەٝمە ٓەنتتیٖ ٗەەتتذیٞم تەٝەتتٞٝٓە چ 

 باەٝدۆخێکەٝم؟
ُەبزی صا  ُە دٝری صا  صەەتاٗەئآێزە  دمبٞٝە ٗاخِیتذۆۆن صتەەتاٗە 

٘یتذر یبت دٝٝ ُە زمدمت د. ئێض ا تە دٝری چەٗذ صتاڵ چتاٝی یێتن تەٝە(تاٝم  ڕر
زٗیتتذٝٝ بٞٝبتتاٝم. ٝمبیتت ی ٛتتاەەٝم تە چەٗتتذمی ئەٝ نەٗتتجە هی ٞهتتازم ختتاط 

ڕۆژرٗتتتن  .یتتتادی ئەٝمٝم چتتتاٝی چٞٝبتتتٞٝم خەٝ بە عتتتەٝرٗن زۆە دمٝیضتتتو ٝ
وەٝٓتتتاٗن ختتتای ٝمبیتتت  ٛتتتاەەٝم. چەٗتتتذمی ڕمٗتتت  ٝ ئتتتازرە ێُ معتتتن ٝڕچاەم
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 ئەٝ ٛەٓتتتٞٝ صتتتٞٝتایەەن ٝ چاەمڕمعتتتییاٗەی ەآتتت  ت دبتتتٞٝ. تێغتتتابٞٝ  ئەٝ
ٝ  ن  ێٜێغتت (ٞٝ. صتا ٗێکن زۆە بتتٞٝ یتتاددڵتت ڕۆژرٗە زرٓێکتن هٞٝڵیتتإ ُە صتەە

صتتٞٝچێکن ٗادیتتاەی ڕۆهتتن خایتتذر عتتاەد بتتاٝم   بی مٝمەیتتن ئەٝ ییتتاٝمی ُە
دمەتەٝ  تە ئەٝ  یدمدی. ٝەدم ٝەدم بتتا ختتایی یەٗتتاە بە ّ ئێضتت ا ئەٝی ُ

یەتەّ ٝ ەەەیتتتاط ٝ باٗخاعتتتە  ئەٝ تتتتٞڕم نەٗتتتجە ٗیتتتیە تە  ییتتتاٝم ختتتاٗەدرٕ
بتتٞٝ. ٛەصتت ن دمتتت د ئەّ  ٓێٜ مباٗیغتتذر بتتێ ٝێتت٘ە ئەعتتون بتتٞٝ ٝ ُە یتتاتن ٝ

 ییتتتاٝرٗن دیتتتکە دمیتتتٜەٝێ نتتتڕی ٛەٝمصتتتن ختتتای بە ییتتتاٝمط ٝمۆ ٛەٓتتتٞٝ
عتتٞێ٘ن ُە صتتەە ڕٝرٗی٘تتن درٗتتا. چەٗتتذ  ەٝ ئەّ ٛەصتت  ێ ەصتت ەی ئەٝ درٓ تێ٘تت

 چ تە بێذمٗگ بٞٝ. خەیاڵ ٛەڵیت  .
دٝٝەخضتت ٘ەٝمیإ  تٔن زی٘تتذرٕ ٝتتت ئی تت  باصتتن ڕربتت دٝٝ تەڵکتتن ٗیتتیەە هتتٞ

 .اٗذّٝٝ. ٖٓ زی٘ذرٗیْیبەصەەدر صە
 ٝ هضەی با ٗەدمت ر. ٗاخِیذۆ" نٞەن; ُێٞی دمُەەزی

 ت ٛەٓٞٝ ع ێک دمزرْٗە دمعزرْٗ تە بێ ەاٝرٗن.
دمڵێٖ ئەنەە یاەێزمەێکن باعتْ ٛەبتٞٝریە هتٞتْ  ییاٝتٞژ. ٗە ت ٖٓ ٗە دزّ 

هتٞتٔەتەّ بتکەّ. بە ّ ٓتٖ یتاەم  ٗەدمدەرّ. دمڵێٖ دمبێ درٝری یێذرچٞٝٗەٝمی
 ُە تٞێ بێْ٘؟

 ت ٖٓ ُەنەڵ یاەێزمەێکن عاەمزر هضەّ ت دٝٝمە خەٓو ٗەبێ.
 ت دمبێ زۆە یاەێزمەێکن تاەرٓە بێ با ئەٝمی ب ٞرٗێ ڕزناەّ بکا .

 خەٓو ٗەبێ. ێ دمتەّ  ت بی  ُەٝ ع اٗە ٓەتەٝم. ٖٓ خاّ ٛەٓٞٝ تاەمتإ  ێ(ە
تتتتن تاصتتت(کاەرٗە ٗیغتتت ە صتتتەە ُێتتتٞی ٛەەدٝٝتیتتتإ بێتتتذمٗگ بتتتٕٞٝ. بزمیە

 ٓاصِاۆا.
 ە.یئێٞم ٛەیەە بڕێکْ یاەم یێٞیض ە. ئەنەە یێ ە دم ڕۆبڵْ بذم ت ەکایەتْ ُە
 دیاەم یێٔە. ت بەڵێ  ا
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ە صتتەٝم چتتاٝێکن ُە ە ٗاخِیتتذۆ"  زدرٗتتن یتتاەمتەی دمەٛێ٘تتا. ٓاصتتِاۆا ب
 ػەەیلە صٔێ  بابڕمتە ت د.

 دمص ێٖ٘.ت ٗا. ُەبەە چاٝی ئەٝ یاەمّ یێٔەدمە ُێْ 
بابڕ یغ ن ەێک دٕ  ٗاخِیذۆ"  تزدرٗەتەی دمەٛێ٘تا.  تاەێک ػەەیلن صٔێ 

ەە تە ٝیضتت ن نە یەۆ بتتذرەە دمصتت ن ٓاصتتِاۆا یاصتتەٝرٗەتە ئتتاٝڕی دریەٝم. ٛ
تاٗتتو ٗاچتتاە بتتٞٝ یتتاەمتە ُە ٗێتتٞ ٓغتت یذر ڕرنتت ێ. ٛەصتت ێکن صتتەی  نیتتاٗن 

دمّ ٝتەتەی ئەٝە(تٞٝ تە ئەٝ ژٗە  ُەنەڵ تتچە درٝێتٖ یتاەدرن ە(ٞٝ. بتای دمەت
یەتتتتن صتتتەی  بتتتٞٝ. ڵیزۆە  یتتتاٝرزم. بتتتا صتتتاەێک ەٞٝعتتتن دڕدۆٗتتتتن ٝ دٝٝد

بیت  ُە » ع ێک ٝمصٞمصتەی دمتتا  ٝ دمٗتێتک بە نٞێیتذر دمچ یێ٘تێ; دمەتٞ 
بکەٝمە ەا ٛی  تاەێکو ُە دمصو ٗایە. نە  دم ڕۆبڵییەتەی  ئاتآن ئەٝ تاەم 

 «ن ب(ەٝم!ٝ با ٛەٓیغە ُە بی ی خاە یێ(ذم ٝ خٞدرهاكیزین ُێ(کە
ەتن صتتتتەی  بٞٝبتتتتٞٝ. ٝمۆ ەەەرزٝٝیەۆ دمچتتتتٞٝ تە یٝعتتتتن عتتتتڵەژرٝیٞە

ک بکەٝێتت ە صتتەە یٞٝعتتێ ەڵٛەەدٝٝ ەتتایەتەی یەتضتتإ ڕرٝمصتت اٝم ٝ بێ تتٞٝ چتت
ێ بکتا ؟ ئەٝ دمٗتتە ە تتەایەتیإ  هٞەصت   دمبتێ. ٗەیتذمزرٗن درٝری یتاەٓەەن ُ

صتتتە ێغتتتەٝ ُە ٗتتتاخن نیاٗیتتتذر بیضتتت (ٞٝی ُەنەڵ ئەّ دمٗتتتتە ٝمصٞمٝیتتتاتەی د
ئآێزمی ئێض ا ُە صەە ڕۆهن تەٝە(ٞٝٗە ِٓٔالٗتێ. بڕیتاەی در ُەنەڵ ٓاصتِاۆا 

 بڵێ. ێیبە عێٞمیەتن خآاٗە بذٝێ ٝ ٛەٓٞٝ ع ێکن 
تتت تاەیاعتتا! ٛتتاەّٞٝ درٝری ُێ(ٞەدٗتتو ُێتت(کەّ. ٛێغتت ا ٝم ٓتتو ٗەدرٝٓەەەٝم. 

 بەەرٗ(ەەدر ٛەە تاەێک بڵێن دمیکەّ. ُێْ خاط دمبن؟ ُە
بابڕمتە بٞٝ صٔێ   ی ػەەیلە  ٝ. ٛەٓٞٝ ٛاعن ُەٗەبٞ ٓاصِاۆا نٞێن ُێ

تتتاەێکن باعتتذر یتتاەمتە ُە ٗاخِیتتذۆ" ٝمەنتت ێ. ٛەە تە ػەەیتتق  تە ب تتٞرٗێ ُە
ُە ٓغت ن دمەتێغتا ٝ  ییتاەمتەە یڕی بە دمصت ن ٗاخِیذۆۆتذر تت د  ٝمەصٞٝڕر

 ُە ژێ  تەٓەەمتەیذر عاەدییەٝم.
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 ئەٝ هضاٗە بە بڕٝری ٖٓ زۆە بێ ٓاٗایە. ت
ۆ" ەێتەیغتتتت (ٞٝ تە ُەٝ بتتتاەٝدۆخەدر ٓاصتتتتِاۆا ٛەصتتتت ن ٗاخِیتتتتذ تاٗتتتو

ٛەٓتتتٞٝ عتتت ێک دمڕٝرٗتتتێ  بە ّ ُە عتتتڵەژرٝم ٝ بە چتتتاٝی ڕم ٝ دٝژٓ٘تتتایەەن 
هضتتەی ڕمم ٝ ەێکٞڵتتذرەی ژٗە عتتِٞێن ٗەدمتتت د. بە یتتێچەٝرٗەٝم ٛەەتتا زیتتاە ی 
دژریەەن ٝ ەی ٝەتٞرٗ  ُە ٓاصتِاۆا دمبیضتو زیتاە  یێتذرن ین دمتت د. ڕێتتایەتن 

بٞٝ. ُە دژٝرەی ٝ تەٗذ ٝ تاصپ ٗەدمە صتا. ئەنەەچتن ٛێ٘تذێ  دژٝرەی ُەبەە
دۆٗتتتتتن چ٘تتتتتن ُە نیتتتتاٗن نیتتتت  دمتتتتت د  بە ّ ٝەدمٝەدم ٛەٓتتتتٞٝ ڕ تتتتاە د

ٝمصٞمصەتاٗن ُە خای ەاەرٗذ. ٛەصت ێکن یتاۆ ٝ یتڕ ُە خاعەٝیضت ن ڕۆهتن 
درنتت  . ئەٝ ٛەصتت ە بە  یەٝم عتت ێکن ٗتتٞێ بتتٞٝ. بیتت ی ُە  ەصتت ەی ئەٝ ژٗە 

 ێکن ُەٝ ٗەدمٝیضتوە ەەٗیتا ٓەبەصت ن ئەٝ ن ە٘تن دمصت ن ٗەدمت دمٝمە ٛی  ع
ئەٝ ژٗە بتتتتتتٞٝ بتتتتتتا ئەٝمی ُەٝ نێتتتتتت رٝی چاەمڕمعتتتتتتییەی دمەٛێ٘ێتتتتتت ەٝم ٝ 

 ژیاٗەٝمیەتن ە  ُە ڕۆهن ئەٝدر بەدی بێ٘ێ.
بیتت ٓە ئەٝ تتتاەە ەتتا چەٗتتذ  تتت تاەیاعتتا! بتتا ئتتاٝر هضتتەّ ُەنەڵ دمتەی؟ ُە

 تچێکن یاۆ ٝ بێتەەد بٞٝی.
 ەتە.ت باصن ئەٝ تاەە ٛەە ٓ

ت بتا دمبتێ باصتن بکەیتٖ. دمبتێ ٛەٓتٞٝ عت ێکٔإ ٝمبیت  بێت ەٝم. دمٓتٜەٝێ 
 ڕرب دٝٝ هەەمبٞٝ بکەٓەٝم.

دمیٞیضتتو بڵتتێ ئآتتادمیە ژیتتاٗن ٛابەعتتن ُەنەڵ یێتتک بێ٘تتێ  بە ّ ڕٝرٗی٘تتن 
ختتای  صتتڵاتن تاەیاعتتا یەژیتتٞرٗن تتت دمٝم. ە صتتا عتت ێک بڵتتێ ٝ ٓاصتتِاۆا ُە

 بێ. ب اەێ٘ێ ٝ ُێن زیز
ەەمبەەم ئآادمی ڕۆیغ ٖ بتٕٞٝ. ػەەیلتن صتٔێ  زٍ ٛتا  ٓالهاەچییەتإ ب

با  ی ٗاخِیذۆ" ٝ ٝمبی ی ٛێ٘ایەٝم تە تتاەن ٓالهتا  ەەٝرٝ بتٞٝم. ٓاصتِاۆا 
 ٛەص ا صەەیێ.



  ةسآلنث
 

239 

 ٗەنٞەٞٝی. ْت تاەیاعا! زۆە عو ٛەیە ٛێغ ا یێ
 ەەٝهەی ُەنەڵ بکا   نٞەن; دمص ن ب دم یێغێ

 ت دیضإ دێْ با   .
 یضو ٗاتا زمهٔە  بکێغن.یێٞ ت ٛەٓٞٝ ع ێکو نٞ .

ت ٗا  ٛەٓٞٝ ع ێکْ ٗەنٞەٞٝم  تاەێک دمتەّ تە ُە عٞێ٘ێکن عیاٝ چاٝٓإ 
 بە یەت   بکەٝێ. ٓەبەص ێکن ن ی٘گ ٛەیە دمبێ یێ ن بڵێْ.

تاەیاعا بزمیەتن صاەدٝصڕ ٗیغ ە صتەە ُێتٞی. ٝمۆ ئەٝ بتزم صتاخ اٗەی 
 با ٓغ ەەییەتاٗن دمتەٝەە صەە ُێٞی.

 دمتەیە باعە  ٝمەم.ئێض ا تە یێذرن ی  ت
 ت ەا ُە خٞعکێک با ٖٓ خاعەٝیض   ی.

 ت هضەتاٗو چەٗذم هاڕ ٝ بێ ٓاٗإ!
 صەەی ڕرٝمعاٗذ ٝ ُە دمەناتە چٞٝم دمەێ.

 

 چل و چوار

 
یەتەّ دیتتتذرەدر  ٛەەتە ٓاصتتتِاۆا چتتتاٝی یێتتتن  ٗاخِیتتتذۆ" یێٞربتتتٞٝ ٛەە ُە

دێ ٝ  بکەٝێ ٝ درٝری ُێ(ٞەدٗەتەی ب(یضت ێ  دمصت ەٝبە ێ نتاڕرٗن بەصتەەدر
ڕٝهضٞٝتەتەی یێغٞٝ  بە ّ ڕرصت ییەتإ ُەنەڵ  دمبێ ەٝم بە تاەیاعا یاۆ ٝ

بتٕٞٝ. بە چتتاٝی ختتای  خەیتاڵ ٝ باچتتٞٝٗن ئەٝ ٛەزرەرٕ كەەصتە  ُێتتک دٝٝە
بتٞٝم ٝ ٓاصتِاۆای  بتزە  دی (ٞٝی تاەیاعای ئەٝ صەەدمٓە ئاصەٝرەی ٗەٓاٝم

  ێتای ئەٝ درٗیغ ٞٝم. ئەٓڕۆ ُە
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 صِاۆا بە ٛای هٞتٔەتەی دردناٝم خەٓ(تاە ُٝەٝمط صەی ە  ئەٝم بٞٝ ٓا
  اٗەبە ّ بتتا ُەعل ۆعتتییەتەی ٓێغێکیغتتن ٓیتتٞرٕ ٗەبتتٞٝە ەەٗتت  دڵ ەٗتتگ بتتٞٝ

تەز بێت ەٝم. عتٛەص ن بەڕمزریە  ٝ صەەبەەزیظ دمت د ٝ ٗەیذمٝیضو ُێن یا
بە تەڵتکە ٝ  ٝ تەص(ێکن ٛەبێ یێیٞریە با تآەڵتتا ئاصایییە ٛەەتەس ٛەە تاە

ن ٛەیە. ئەٝ تەصتاٗەی یێیتإ ٝریە دز ٝ صتیخٞڕ ین ٗتایەەٛەٓٞٝ باەیکەٝم  ُە
ٛەصتتو یتتإ  ٝ ییتتاٝتٞژ ٝ ُەعل ۆعتتەتإ تتتاەی خایتتإ بە  ٝم عتتٞٝەمیییە

چتتٞٗکە ڕرصتت ن عتت ێکن دیتتکەیە. تەصتتاٗێک  ەُە ٛەڵەدرٕ  بەعتتەەٓەزرەی دمتەٕ
 ٝ ٝ ەتتاٝرٗن خٞیتتإ یتتإ ٗەٛتتاەن دمصتتو بتتا تتتاەێکن دزێتتٞ تە بە ٛتتای ٛەڵە
بتتاەٝدۆخن خایتتإ ٗتتاڕرزی  یتتێچەٝرٗەی باچتتٞٝٗن ئتتێٔە ُە ەٗەعتتیاٝ دمبەٕ  ب

ٛەٓٞٝ تەس ڕێزیإ با درٗتێ ٝ بتا ئەٝ ٓەبەصت ەط  ٗیٖ  ەەٗاٗە  چاٝمڕٝرٖٗ
ُەنەڵ تەصتتاٗێک ٛەڵذمصتت ٖ ٝ دردمٗیغتتتٖ تەبە تەصتتێکن بەڕێزیتتإ بزرٗتتتێ ٝ 

تە دزمتتإ  ُەنەڵ بی ٝباٝمڕیإ تتاۆ بتێ. ئتێٔە صتەەٓإ ُەٝم صتٞٝڕدمٓێ٘ێ
ٝ ەرٓەین ٝ ُێٜتتتتتتاەٞٝین ٝ ُەعل ۆعتتتتتتەتإ بە ٛەەزمیتتتتتتن عتتتتتتاٗازی بە تتتتتتتا
مهین خایاٗەٝم دمتەٕ. ٛتای صەەصتآ(ٞٝٗن ئتێٔە ئەٝمیە ڕییاٝتٞژرٗیظ بە دڵ

بە ّ تاەێتتک دمبیضتت یٖ   ٗتتاژییٖ ٝ ُەنەڵ ژیتتاٗن ئەٝرٕ ٗتتآایٖ ذرُە ٗێتتٞ ئەٝرٗتت
ڕێتتای ُە صتآاٗن ختای دمتتا  تە  صآاٗذرەێک باصتن بەدمصت ٜێ٘اٗن ٓتاڵ ٝ

صتەەدرەێک باصتن صتەەتەٝەٖ  یتإ بڕۆی خەڵکەٝم بە دمص ن ٛێ٘اٝم ەا ٕ ٝ 
ٛەە ییتتاٝتٞژی ٝ دڵتڕمهییە  یتتإ  تە ٛەٓتٞٝی ٝ هاەمٓاٗییەتتاٗن ختای دمتتتا 

ٓڕۆۆێکتتتتن یتتتتایەبەەز باصتتتتن دمصتتتتە   ٝ ەٞرٗاییەتتتتتاٗن ختتتتای دمتتتتتا  تە 
صتتەەُەبەەی صتت ەّ ٝ چەٝصتتاٗذٗەٝمی خەڵتتکە  صتتەەٓاّ ٗتتابیٖ ٝ ئەنەە ئتتێٔە 

ەتا ٗکەە  تەصاٗە درٝمەین خ رک ٗاتەیٖ ٝ ئەٝرٕ بە ییتاٝتٞژ ٝصەباەم  بەٝ 
تتاەرٗە  تآەڵتایەتذر دمژییٖ تە ئەٝ  تاەم ٝ زرڵْ ٗازرٗیٖ ٛایەتەی ئەٝمیە ُە
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 .ت دمٝمیەتتتن دزێتتٞ ٝ ٗەعتتیاٝ ٗتتازرٖٗ ٝ ەەٗتتاٗە  عاٗازیغتتن یێتتٞم دمتەٕ بە
 ن بەەباڵٝ ٝ ئەٗذرٓێک ُەٝ تآەڵتایەیٖ.یئێٔەط ڕێزمیەۆ ُە یاٗ ا

ٝم  بتاُەعل ۆط تە هتٞتٔن زی٘تذرٕ ٝ دٝٝەخضت ٘ەٝمی بتا بڕر یٓاصِاۆا
م بُٞٝە عٞێ٘ێک دمژیا تە تاەمتەیإ بە ٝم یەصەٗذ بٞٝ ٝ ەتا ئێضت ا یێتن ٗەٗتا

ٝم تە ٗاچاە بێ بی  ُە تاە ٝ ت دمٝمی ختای مبەەك رٝرٗ   ٝ ەازمە  یاٗ ایەتن
ٝ بەخ ەٝمەیتن باعت  یٖ عتادی  بتٞٝئەٝ یێتن ٝر ەبکاەەٝم ٝ بە خٞدر بچێت ەٝم

ُە  ەٝمەنتت ە٘ ێتت نەٗتت   زرٗتتا ٝ ٗەزرٕ  دمصتتە ەذرە ٝ بتتێ دمصتتە    چٝ  ییتت 
ژیاٗتتتذر ٛەیە  بە ّ  عتتت ن دیتتتکەط ُە ئەنەەچتتتن زۆە ژٗتتتاٗن عاخٞعتتتەٗگ ە

صتتەەمتی  یٖ بتتابەەن ژیتتإ ٛەەمصتت(ازییە. ئەٝ تە ختتای بە ژٗێکتتن  تتٞرٕ ٝ 
ە دمصتو ییتاٝرٕ ٗاچاەی ختای دمدری دڵڕكێٖ دمزرٗن  بە خٞرص ن خای یإ بە

تتتتاەمط ختتتای بە  ٝمەنتتت ٕ ٝ بەٝ ُەعتتتٞ ەی  ەصتتت ە بتتتا ئەٝمی چێتتت  ُە
 دمزرٗن با تآەڵتاتەی. ٝ بەتەڵک تەصێکن ن ٗیگ

كەُضتتەكەتەی ئەٝی یەصتت٘ذ دمتتت د. ُەدمتتت   ژیتتاٗن ڕربتت دٝٝ ٝ ئێضتت ای ئەٝ
ێتتتایەۆ دمتتت د  ییتتاٝرٕ ُە دمٝەی  ٛەە  دٝرزدم صتتاڵن ڕربتت دٝٝدر  ڕٝٝی ُە

 ٛەٗتٞٝتە دمیاٗٞیضو نڕی ٛەٝمصیاٗن یتێ درٓت تێٖ٘ ٝ ەتا  د ٝٓڵٞٓایإ دمت
 ییتتاٝێکن ٗەدی (تتٞٝ  تتتە ُەٝم چتتاٝمڕٝرٗییەتن دیتتکەی ُێتتن ٛەبتتێ. ئەزٓتتٞٝٗن

اٗن ەاهٔێتتتک ٓتتت ۆۆە تە ئآاٗجیتتتإ ەەٗیتتتا یتتتدٗیتتتا ناڕم نەیاٗتتتذبٞٝن ەێتتت ژیتتتإ
هتازرٗجن خایتإ   بتا نەیغت ٖ بە تتاٝی دڵ ٝ بەەژمٝمٗتذی ٝ چێ ٝمەن ە٘ە ٝ

ٛەەتتتا  مڕێضتتتییەٝم بتتتت ەەعتتتن دەۆ ٝ ٓەەریتتتن ٝ ُە اەێتتتک دمتەٕ ٝت ٛەٓتتتٞٝ
 ٛی  ع ێک ٗای ی٘تێ٘ەٝم. زۆەمِٓن  ُە دمص ذەێ ی ٝ

بتتێ  تەصتتێکن صتتٞٝۆ ٝ باچٞٝٗتتاٗەٝم ٗەۆ ختتای بە ٝ ٓاصتتِاۆا بەٝ بیتت 
بتتا ە یٖ یِەٝیتتایەی بە ٛەهتتن  ٗ ختن تآەڵتتتا ٗەدمزرٗتتن  بەڵکتتٞٝ ن ٗیت تت یٖ ٝ

 ٝباٝمڕی خای صٞٝە بتٞٝ تە ئآتادم ٗەبتٞٝ خای دمزرٗن ٝ ٝمٛا ُە صەە بی
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ٝ بڕٝریەتتتن ەتت  بتتێ. ئەنەە تەصتتێک هضتتەیەتن  یتتا ُەٝمی  یێِٔتتن ٛتتی  بیتت 
بک دبتتایە دڵتتن دمڕمٗجتتتا ٝ دمەٛەڵتتذمبٞٝ. چتتتٞٗکە ُەەزۆۆ بتتٞٝٗن تتتتاڵەتەی 

ُە ژێتت  بتتاەی ژیاٗتتذر ختتاڕرن ی  ێبی ٝبتتاٝمڕی دمبتتٞٝم ٛتتای ئەٝمی ٗەەتتٞرٗ
ەٝێ دمصت ن بتت ێ ٛتت د ٗاخِیتذۆ" دمیت بکا . ٛەە بەٝ ٛایە تاەێک ٛەص ن

ٝ ُەٝ نێتت رٝم ڕزنتتاەی بکتتا  ٝ بیختتاەە صتتەە ڕێتتتایەتن ەتتازم  ُە ٛەٓەەیتتذر 
 یٞێض ن ن   ٝ یێَٔ ٗەبٞٝ. ُەٝم دمە صا ئەٝ ڕێتا ەتازمیە بەەمٝ ٛەڵتذێ ڵٛە
ێ ٝ ٛەصتت ن بڕٝربەخابتتٕٞٝ ُە دمصتتو بتتذر   ٛەە ُەٝ ڕمٝنەیەعتتذر بتتٞٝ ەەب

ێِتن ٝ یەتەّ خاعەٝیضت ن ُە ختای دمەاەرٗتذ. تە ئێض ا بی مٝمەیتن تتاەن   
یەتتتتن  یاەی ژیتتتإ ٝ بی ٝبتتتاٝمڕی ئێضتتت ابتتتچتتتٞٗکە ئەّ بی مٝمەییتتتاٗە ُەنەڵ 

ٗەدمنتتت ەەٝم ٝ ٛاٝصتتتەٗتییەتەی ُتتتێ ەێکتتتذمدر. ٛەەتتتا ئەٓتتتڕۆ ەٞرٗی(تتتٞٝی ئەّ 
بی مٝمەییاٗە ُە هٞژب٘ێکن ڕۆهیذر ب٘ێ ێ ٝ عٞٝەمیەتن بە دمٝەدر بکێغتێ تە 

ەێتذرٗەبێ. ٝمۆ ٓێغتەٗتٞی٘ێک ٝربتٞٝ تە  غندمەٝٝیەتی ەەٗاٗە  ٛی  دم هە ٝ
ٛەٗتتتتٞی٘ەتەی ُە ژێتتت  خاڵتتتذر عتتتاەدبێ ەٝم بتتتا ئەٝمی ٛتتتی  تەس  یِتتتٞٝەمی

 ێتتن ئەٝمی ٝمۆ ییتتاٝێکن ٗتتٞێ بە  ئەٓتت ۆ بە .دمصتت ن بە عتتیِەتەی ڕرٗەنتتا
ُە ٗاخِیتذۆ" بڕٝرٗتن  ئەٝی ٝمۆ ییتاٝێکن  بی ۆتەی یاۆ ٝ ٗاخن بتێتەەدمٝم

یتاەمٝم ٛتاەٞٝم بتا ی  بە نی كتاٗن یتڕ ُە غ ٞٝ دمدی تەصآاٗذرە ٝ دمص ڕۆی
 کن دیکەی ٗییە.ەص ێٝ  تە ُە ٛاٝ باٝمع(ٕٞٝ ُەنەڵ ٛی  ه

ٗاخِیذۆ" ُە دٗیایەتن دیکەدر دمژیا. تاەێک ُەنەڵ ئایاەمی ٓالهاەچییەتإ 
ٝرچتاتە ٛەٓتٞٝ عت ێکن یتێ »; بیت ی ئەٝمدر بتٞٝ ُە بەٗذیخاٗە چٞٝم دمەێ  ُە

تاەێتک نەیغت ە بەە « ٜٓەٝێ ژیاٗن ٛاٝبەعن ُەنەڵ یێک(ێتْ٘.بڵێْە یێن بڵێْ دم
دمەنای بەٗذیخاٗە دیضإ یاصەٝرٕ دمص ێکن ُە عتاٗن تٞەتا ٝ ئەٝیغتن ٝمۆ 
خەڵتتکەتەی دیتتکە ژٓتتاەد  تاٗتتو ٛیچتتن ٗەنتتٞ . ئی تت  نتتٞێن بەٝ  تتاەم بتتێ 

 ڕێزییاٗە ٗەدمدر.
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 چل و پێنج

 
بتتتتٞڕێ   بتتتاەٝدۆخن ژیتتتاٗن ختتتای ٗاخِیتتتذۆ" بڕیتتتاەی دربتتتٞٝ عتتتێٞم ٝ

ژٝٝەێتک ُە  بتذر بەتت ێ ٝ یەەەم نەٝەمتبختاٗٞ خزٓەەکاەمتاٗن  ٞر  بکا ە
دمیتتتٞ  ٛەەتتا زصتت اٗێ دمصتتو ڕرنتت ٕ  بتتت ێ. ئان رۆ٘تتا ڕرزی ٗەبتتٞٝ ٝ ٛٞەێتتَ

باع  مە چٞٗکە ُە ٛاٝی٘ذر ت ێ٘غی٘ن باط دمصو ٗاتەٝێ.  تتە ُەٝمط دمبتێ 
ٓتاڵێن ُتێ درب٘تێٖ. ٝ تەُٞیەُەتتاٗن  اەێتک بەتت ێ بتت ٕ ٝ هەٗەكە(یێغذر ئەٓ ُە
بێ ئاتاّ بٞٝ. ئەٝ دمیٞیضو خای بخزێ٘ێ ە  ەّ  اەم بڕیاەمتەی ٗاخِیذۆ"ب

 ع ێک ٝمۆ ڕربت دٝٝ ە بە ّ ٛەٓٞٝیٝمۆ خٞێ٘ذتاەێکن زرٗکا ب  هٞژب٘ێک ٝ
یتتظ ُە ٓاڵیتتذر ٝمڕێکەٝە(تتٞٝ. خەەیتتک ەەەمیەتتتن زۆببێ٘ەٝ ُە  ێتتن ختتای بتتٞٝ.

ٞیەُەتتاٗن ٓاڵێیتإ خضت (ٞٝم ٓابتَ ٝ تەُ .ٓاڵەتەیتإ ختاٝێٖ دمتت دمٝم بٕٞٝ
 ئەٓ(اەمٝباەیإ دمت دٕ. ٛەڵیاٗخض (ٕٞٝ ٝ ُەبەە ەاٝ  دمەێ

خزٓەەکاە دمصت یإ  نئەٗاٝ ت یاەیذمدمەمتەی ٝ ژٗن ئاعپەز دمەناٝرٕ ٝ
 بتکەٕ. باعتن  ێ(ە تێ تاەمتتإ بە دربٞٝم دمص ن یەۆ ٝ دمیاٗٞیضو ٛەٓتٞٝ

مەٛێ٘تتتتتتابٞٝ ٝ ٝم ٝ دۆ بەتتتتتتتإ دٝیێغتتتتتتذر  ِٞبەەنەتاٗیتتتتتتإ ُە صتتتتتت٘ذ ُە
ٛەڵیاٗخضتت (ٕٞٝ. ٛێ٘تتذێک ُەٝ  ِٞبەەنتتاٗە ُە یێضتت ن زۆە ن رٗ(تتاین دەٝصتتو 

یاعتإ ٗتاەمی كەڕط ٝ   اەێک ُەبەەٗەت ربتٕٞٝ. ئێض ا با ەاهە ەا ت ربٕٞٝ ٝ
  ە ٛێزیتإ خضت ەتاەبی اعاٗٞباٛ ٓابِەتإ بٞٝ. دمەناٝرٕ ٝ یاەیذمدمەمتەی
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ەەتاٗتذ. بتاٗن ٗەك تاُیٖ ٛەٓتٞٝ ٝ كەڕعتەتاٗیإ  تت د هەٗەكەتاٗیإ ئەٓ(اەمٝباە
چتتاٝی بەٝ  ُە یەٗتتجەەمتەٝم دمیڕٝرٗتتن  ژٝٝەتتتاٗن درن ە(تتٞٝ. ٗاخِیتتذۆ" تە

بە صتتتتەەیەتذر تەڵەتە ت ربتتتتٕٞٝ. ئەٝ ٛەٓتتتتٞٝ هەٗەكە ٝ  تەُتتتتٞیە ٗە تەٝ  تە
بە   ِتتٞبەەنەی بە عتت ێکن بتتێ تەڵتتک ٝ هتتاڕ دمزرٗتتن ٝ عتت ٞٓەۆ ٝ كەڕط ٝ

ڕمٗتتتە ختت رییظ ٗەبتتێ. ئان رۆ٘تتا  ٕ؟ئەٝ تتتاەرٗە چیتتیە دمیتتکە»; خەیاڵیتتذر ٛتتا 
ٝ دمەنتتتتاٝرٕ ٝ یاەیتتتتذمەمتەی ٛێ٘تتتتذێک  صتتتەەهاڵ بتتتتٞٝ. تتتتتٞەٗئن ٝ ئاعتتتپەز

 «دمتەٕ ٝ ٝمەزعێکیغە بایإ!ڵ  ٔٞ ا
بتتاط ٗەبتتێ. ٛەەتا ٓەصتتەُەی ٓاصتتِاۆا ڕٕٝٝ ٗەبێتت ەٝم   ەُتتیظیڕمٗتتە یەُە»

چاتە دمصو ڕرن ّ ٛەەا ٓەػِتّٞ دمبتێ  ناڕی٘ن ئەّ باەٝدۆخە تەڵکن ٗییە. ٝر
 «ٗا؟إ دمبەٕ با ەاەرٝنە ٝ ٖٓ دمەٞرْٗ ُەنەڵن بچْ ی ٓاصِاۆا
بتتتتٞٝ  ئەٝ ڕۆژمی تە بڕیتتتتاە ٛەە بتتتتاەی ٓاصتتتتِاۆاٝم بتتتتٞٝەٝدٝری تاە بە

ن یاەێزمەی بەٗاٝبتاٗتن ختاٗەی كاٗاەی٘با ی  ٝمدٝٝی تاەمتەی بکەٝێ  چٞٝ
ٝ نتتتٞڵ ٝ یەەدمی ن رٗ(تتتاین ٝ  درە بە بتتتٞٝ  ڕرزرٝم درد. ٗٞٝصتتتی٘تەتەی زۆە

بێتو ٝ یتاەمیەتن ٓلت ەی  ی ئەٗ یکە ڕرزرباٝم. ٝێذمچٞٝ ەازم ییتاتەٝەٞٝهەٗەكە
 ڕرزرٗتتتذٗەٝمی ڕٝرڵەەتتتن ژٝٝەمتەی خەەج ت دبتتتێ. ُەبتتتا ێتتتو (دمصتتو تەٝەٝم

ن تە زۆە یڕعکا بٞٝ  ەاهٔێک ُە دمٝەی ٓێزێک درٗیغت (ٕٞٝ. ٗٛاڵن چاٝمڕٝر
دی ٘تتتن ئەٝرٗە  ُە ت ێتتت  ٝ ناۆتتتاەی صتتتەەنەەٓن ٝ بە بتتتٞٝ صتتتەە ٓێتتتزمتە یتتتڕ

ەڕێٞم ژٝٝەی چاٝمڕٝرٗین ددرٗپزیغکو ٝمبی  دمٛاەەٝم. ٗٞٝصیاەی  ەٗتابن ُ
ٝمتیَ تە ُە صٞٝچێکن ٛاڵەتە ُە صەە ٓێزێکن نەٝەم درٗیغت (ٞٝ  صتاڵٝێکن 

ێ٘تێ . یڕرنە بە  ەٗابن یتاەێزمەُە ٗاخِیذۆ" ت د ٝ ڕۆیغو تە ٛاە٘ن  نەەٓن
بازەناٗێتک  تەیەتێتک ُە ب یت ەەتتاٗن  كاٗتاەیٖ ٝ دمەناتە ٗیتٞم تت رٝم بتٞٝ ٝ

كیزین رهتتاٝ صتتٔێڵێکن زُەٝم  خەەیتتک بتتٞٝ خٞد دمٓٞچتتاٝێکن صتتٞٝە بتتٞٝ بە
تیاٗتتتذر دیتتتاەبٞٝ تە ن ێ(ەصتتت ێکن یتتتڕُە ٝبتتت یوەی چتتتاٝی ٛەەدٝ دمتتتت د. بە
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ەاٝرٗن  هازرٗجیإ ٝرژۆ ت دٝٝم ٝ ُە صەەی یێک ٛاەٕٞٝ. كاٗاەیٖ یێذمتەٗن ٝ
 ئەٝ. آە ٗەی دمخض ە ئەص ایٓ ئەٝ  اەم

بەٛەعتوە دۆزم  یێٞصت ین  ٛەٓٞٝرٕ ٗاچ٘ە خا بەڕێز! چ(کەیٖ؟ت كاٗاەی٘ن 
 بە تەصاٗێکن ٝمۆ ئێٔەیە.
 كەەٓایغ ەتە  بە  ێیە! ت بەڵێ دۆص ن بەڕێز!

 یێتتذمتەٖٗ. كاٗتتاەیٖ چتتاٝی بە زۆەی ٛەەدٝٝتیتتإ یێتتذمتەٗیٖە دیتتاەبٞٝ بە
 ٗاخِیذۆ" تەٝ .

 ت كەەٓٞٝ هەزەمەن ٓەزٕ!
ڕۆیغت ٘ن ئەٝ ٗاخِیتذۆ" چتٞٝم دمص ن تاب ری بازەناٗن نٞعتن ٝ دٝری 

 تتٞرٗن ڕێکٞیێتتک  تٞەصتییەتاٗن بە هەٗەكە ٝ تە ژٝٝەمتەی  ەٗتابن یتتاەێزمەم
درٗتتتتذەربٕٞٝ. تاٗتتتتو ُە صتتتتەە ٓتتتتابِێکن ٗەەّ درٗیغتتتتو ٝ  ەٗتتتتابن ٝمتیتتتتَ 

  تەەمیەتن با ڕرن   ٝ خٞڵکن ت د.
 ٓەصەُەی ٓاصِاۆا ٛاەّٞٝە خا ُە بی ەاٗە؟ ت صپاس! ٖٓ با

 خازنە ٛەٓٞٝرٕ ٝمۆ ەا بٞٝریەٕ. ت بەڵێ هەزەمەن ٓەزٕ!
صتا   ییتاٝمی چەٗتذ ٝن كتو ٛەیە. ختا ئە ٔە چەٗتذمٓإ تێغتە ٝئتێٗازرٗن 

ُەٓەٝبەە  دی تە ڕۆیغ ە دمەێ؟  ٗیکەّ دٝرزدم ٓیِیإ ڕۆبڵن یاەمی ٗەؿتذ 
 ن ُێ بض ێ٘ن دڵن دمەاهێ.بڵڕۆ ٛەیە بە ّ نە یەتن دم

 تاٗتتو ٗاخِیتتذۆ"بە  بتتٞٝ تە ٓەبەصتت ن  ەٗتتابن یتتاەێزمە ُەٝ هضتتاٗە ئەٝم
بڵتتتتێ ئتتتتێٔە  یتتتتاٝرزیٖ ٝ ُەنەڵ ئەٝ بازەنتتتتاٗە ڕژد ٝ چکٞٝصتتتتە زمٝی ەتتتتا 

 ئاصٔاٗٔإ كەەم ٛەیە!
تتت بە نیتتاٗن هەزەمەتتن ٓەزٕ ٓێغتتکن ختتٞرەدّ! ٗتتازرٗن چ ییضتتکەیەتە! ختتا 

تەصتاٗە  دیون یێک دّ. بە ّ هەزەمەن ٓەزٕ  هیضتابن ئێتٞم ُەنەڵ ئەٝ  تاەم
 خٞێ٘تتتتتتذمٝم. ەاەن٘یتتتتتتڤ ٝەەٗتتتتتتن; ّەٝەدی یەەٝمٗتتتتتتذمت ٓتتتتتتٖ بە  یتتتتتتاٝرزم.
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ئەٝ یاەێزمەمی با ٓاصِاۆایإ دمص ٘یغإ تت دٝٝم  « ٗاٝمەۆتەتەیْ بە دڵە!»
 «دیاەم زۆە ٗاعاەمزر بٞٝم ٝ ەەٝرٝی ڕێتاتاٗن ُە ئێٔە هەیا  ت دٝٝم.

 ئەی دمبێ چی(کەیٖ؟ ت 
 ئێض ا ػەەزەن دمتەّ. ٛەە  ت

 كاٗاەیٖ نٞ . ٗٞٝصیاەی یاەێزمە ٛاەە ژٝٝەێ ٝ بە ص ەە ع ێکن بە
 ت یێن بڵێ ٛەە ئەٝمیە تە یێٔتٞەٞٝم  تەٓٞزیادی ٗییە.

 ەؿەی یێ زۆەم.ِت ئاخ  ئەٝ ٓەب
 ت تەٝریە هضەی ُێ ٗاتەیٖ.

ڕٝخضتتاەی ُە ڕٝرڵەەتتذر ٓێٜ مبتتاٗن  ەٗتتابن ٝمتیتتَ بتتا صتتاەێک نتت ژ بتتٞٝە 
 ُێٞی; ڕۆیغ ٘ن ٗٞٝصیاە دیضإ یێکەٗیٖ ٗیغ ەٝم صەەدٝری بە ّ 

اهٔێک یێیتإ ٝریە یاەێزمەمتتإ بتێ ئەٝمی تاەێکتو بتا ە ت هەزەمەن ٓەزٕ!
تەصتتێک تە هەەزدرە بتتٞٝم   بتتکەٝم  ُتتێ بتتکەٕ نی كاٗتتو ٛەڵتتذمەەتێٖ٘. بیتت ی

ٛەٓتتٞٝ  ُە ٓتتٖ تتتاەن خایتتذر ٗەدرٝمەەٝم ٝ ەآەە(تتاەیظ بتتٞٝم  هەەزمتەی ُە
ئێضتتت ا ٛتتتاەٞٝم ٝ بە ێتتتن صتتتپاس ٝ  ەەٗت متتتتإ ڕزنتتتاەّ تتتت دٝٝم. ن كتتتو ٝ

ا ٓتتتٖ صتتتاز تتتت دٝٝم. ڕرزی ت دٗتتتن خەڵتتتک تتتتاەی یێتتتزرٗیٖ دمەدمصتتتەەی بتتت
ئێٔە ٗٞٝصتەەرٕ تٞەێتک ُە ناعت ن  هەزەمەن كیِە. ٗازرْٗ تاّ ٗٞٝصەەم دمڵێ;

. ئتتێٔە یاەێزمەمتتتاٗیظ ٛەە ئەٝ 26خآتتإ ُە ٗێتتٞ  ەٝٛەەدر بە  تتێ دمٛیڵتتیٖ
صەە یەەٝمٗذمی ئێٞم... یإ باعت  م بڵتێْ ئەٝ ە نی ٝن ك ەٓإ ٛەیە. ئێض ا بێی٘

ٓەبەصتت  اٗە... دمبتتێ ػەەزەتتإ بتتکەّ صتتەەمڕری ئەٝمی ەەٝرٝی یەەٝمٗتتذمیەی 
ْ بتابەەن یەتٞرٗ  بەٗذمی بچٞٝتو ٞٝبٞٝٗەٝمەڕێتاتإ ُەٝ یەەٝمٗذمیەدر تٞێ  ب

                                                           

ت ئەّ ٝەەیە ەاُضتت ای ٛتتن ختتایەەن ٝ ُە یەتێتتک ُە بەەٛەٓەتاٗیتتذر ٗٞٝصتتیٞیەەنە ُێتت مدر  37
 ٗٞٝصەە ٗوٞەچەۆ ُە خای دمنەەێ.
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ەآەە(تتاەی  بٜێتتْ٘ ٝ دردٗتتآەیەتن بتتاط ئآتتادم بتتکەّ ٝ زۆە بتتاط بەدمصتتو
 ٗاٝب رٝ ك ێَ بکەّ.

تتاؿەزی چتاک  ُە ٗێٞ یەڕم تاؿەزی یڕژٝباڵٝی صەە ٓێزمتەی چەٗتذ یەڕم
تتت رٝی دۆزیتتیەٝم تە بتتا ئەٝ  تتاەم تاەتتاٗە بەتتتاەی دمٛێ٘تتا ٝ بتتابەەەتەی بتتا 

 ٗاخِیذۆ" خٞێ٘ذمٝم;
ٗٞٝصتتتتت رٝمیەۆ ئاڕرصتتتتت ەی دیتتتتتٞرٗن دمٝڵە ... ٝٝٝ... بتتتتتا درختتتتتٞرزین »

هتتتٞتْ دەرٗتتتن ٓاصتتتِاۆا   هتتتٞتٔن ژٝٓتتتاەم... صتتتەباەم  بە ٛەڵٞمعتتتاٗذٗەٝمی
یاصتتای  ی2565ی ەیێتتن ٓتتادمبە تٞعتت ٘ن صتتِٔکاۆن بازەنتتإ تە ب ەآەە(تتاە
 «ڕرٝمەەٝم...ببا  غ ن زی٘ذرٗن بە تاەی دژٝرەمٝمنەاٝرٗن 

 دمەدمبتڕی ٝ بتا ن ێکن ن  . ٝعەتاٗن بە عێٞمیەتن درٗە درٗە ٝ بەٝەدی
 ئەٝمی ن ٗتایەەن تاەمتەی خای ٗیغإ بتذر   زیتاە ی بتا ٗاخِیتذۆ" ڕٕٝٝ

 ٗٞٝص رٝمتە; دمت دمٝم ٝ دیضإ چٞٝم صەە خٞێ٘ذٗەٝمی
ٛتتتای تەٓٞتتتتٞٝڕین تاەٝبتتتاەی دردیتتتاەی ٝ  درٕ ُە  ٞتٔن دردنتتتا بەهتتت»

ٝ ڕێضتتای ٝ   دمبتتێ ٛەڵٞمعتتێ ەٝم. یەتەّ ئیتت رد تە یێٞیضتت ە  ڕمٝنەی یاصتتا
ێکن زۆە ُە ڕریتتاەەن ەاێکتتاەین  ەصتت ەیە عتتن بەٗٗتتذرُەٝ تەیضتتە بتیتت ێ  یەڕ

 ُە یەٕ صەەۆتن دردناٝم.
 .ٗاخِیذۆ" بە صەەصٞٝڕٓاٗەٝم یەڕییە ٗێٞ هضەتاٗن

ک ڵتتبتتێ تە تتت خٞێ٘تتذٗەٝمی بەعتتێکن زۆەی صتتٞٝڕم   ەُەصتتەتە زیتتادی ٝ
 بٞٝە ٛەٓٞٝرٗیظ ُەنەڵ بی ٝڕری صەەۆتن دردنا ٛاٝڕر بٕٞٝ.

ٗتا دەٝصت ەتەی  ی ت  دەٝصتو ٝئت دمبتێ ڕمخت٘ە ُەٝ دردنتاییک دٗە بتیت ێە 
دٝٝٛەٓتتیٖ ڕمختت٘ە ئەٝمیە » ن ٗیتتگ ٗیتتیە. صتتەەٗ  بتتذم دەێتت می ٗٞٝصتت رٝمتە;

 یەٕ صتەەۆتن دردنتاٝم ه ەتاٝم ٝ   تاە ُە ٓاصِاۆا چەٗتذ هضەتاٗن یاەێزمەی
صتتٞٝتایەەن بە تەصتتایەەین ئەٝ ژٗە تتت رٝم. هەصتت ن یتتاەێزمە صتتۀُاٗذٗن بتتێ 
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 بە بە ّ صتتەەۆتن دردنتتا دمەٛەڵ(تتتٞٝم ٝ ەتتاٝرٗین ب یتتت ەەتەی ختتای بتتٞٝم 
ەتەی یبە ّ ڕرصت ی ٝەەتتاٗن یتێ بڕیتٞمە بازٗەی باصەتە ُە بیاٗٞٝی دمەچٕٞٝ

اەێزمە بتتتتٞرەی ئەٝمی ٗەبتتتتٞٝم بتتتتێ ەتتتتاٝرٗین ب یتتتتت ەەتەی ختتتتای ئەٝمیە یتتتت
 «تەصایەەن ەآەە(اە ٗەت ێ. بضەڵٔێ٘ێ ٝ صٞٝتایەەن بە

تاٗو ٗاخِیذۆ" تت د تە ئەٝ بەعتەی  كاٗاەیٖ صەەی ٛەڵ(ڕی ٝ چاٝی ُە
درٗەەبتٞٝم دمیٞیضتو بزرٗتێ بتابەەەتەی عتٞێٖ بەدڵ ٗەبٞٝ ٝ نٗٞٝص رٝمتەع
 ٗا. ُە صەەی یإ

ٗەبٞٝە یاەێزمە ٛێ٘تذمی  ُێ معذر صەەۆتن دردنا ەاٝرٗ(اە اەیٖ!ت  ەٗابن كاٗ
دەێتت دردڕی تتت د تە ٛتتی  تەس ٗەیتتذمزرٗن ٓەبەصتت ن چیتتیە ٝ صتتەەۆتن دردنتتا 

  .ر یذر دمیٞیضو یاەٓەەین بذصُەڕر
هضتەی  . ٓ ۆۆێکتن نەٓت میەە ٗتازرٗێ دْٝٝئەٝ یتاەێزمەم بتاط دمٗاصت ت ٓتٖ

عتتتاٗەٝمی هتتتٞتٔەتە دمبتتتێ ٛەڵٞم هیضتتتابن بکتتتا ە بە ّ ن ٗیتتتگ ٗیتتتیە  بتتتا
 بیاٗٞٝیەۆ بذۆزی٘ەٝم.

 در; ُەنەڵ ئەٝمی یێذمتەٗن دەێ می بە خٞێ٘ذٗەٝمی  ی ەتە
بە ّ ڕمخ٘ەی صێیەّ ئەٝمیە تاەێک صەەۆتن دردنا تٞەەەی دردٗآەتەی »

 بتتا ُێتت ٗەی درٝمەرٕ بتتاس دمتتت د  بە یتتێچەٝرٗەی  دمهتتن ەەبضتتەەمی ٓتتادمی
بڕنە یاصایییەتاٗن ئەّ ەآەەە ٝ  بە صەباەم  ی دمص ٞٝەم یاصاییەتإ 912

بە دمصت ەٝم  ئەەۆ ٝ ئیخ یاەمتاٗن ُێ ٗەی درٝمەرٕ ڕٝٝٗکت دٗەٝمی یێٞیضت ن
ٝ  ٕٗەدرٝم ٝ ٛەە بەٝ ٛتتتایە  ُێتتت ٗەی درٝمەرٕ ەٞٝعتتتن صەەُێغتتتێٞرٝی بتتتٞٝ

 إبایتتتتت هەبتتتتتٞٝڵ تتتتتت دٝٝم ٝإ ُەنەڵ ئەٝمدر تە بتتتتتێ ەتتتتتاٝرٗین ٓاصتتتتتِاۆای
 بە إدمەٓاٗتذرٝ ٗەتت دٝٝم  بە ّ دمٗتیت صتِٔکاۆن بازەنتاٗن ئەٝ دمەتەٝەٞٝم

 درٝم. ەاٝرٗ(اە ت دٗن ئەٝ
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تتتت صتتتەەۆۆ بە  تتتٞرٗن ڕٝٝٗتتتن تتتت دمٝمە خەەتتتای ئتتتێٔە بتتتٞٝ تە یتتتێچەٝرٗە 
 ت د. ٛەڵە ئەٝ بابەەەٓإ ٝرژۆ ٝ بە بڕیاەٓإ در

كاٗتتاەیٖ بتتێ ئەٝمی نتتٞێ بەهضتتەتاٗن تاٗتتو ٗاخِیتتذۆ" بتتذر  دەێتت می بە 
 خٞێ٘ذٗەٝمی بابەەەتەیذر;

ٝم ٓتتن ُێتت ٗەی درٝمەرٕ بەٝ  تتت دٗە  عتتیاٝی بتتاس مٓیٖ ختتاڵ تەچتتٞرە»
دژٝرزییەتتتن ئاعتتک ری یێتتٞم  ٛەیە ٝ بە ٓاصتتِاۆاٝم یێٞمٗتتذین تە ی صتتیاەرٗەیە

ەآەە(تاە تت رٝم بتا ئەٝمی ئەٝ  دیاەم. ٓاصِاۆا بە دمەٓاٗذرٝ ت دٗن صتِٔکا"
مۆ بتتذزێ. بەّ  تتاەم  تتتاەمتەی ئەٝ ٝ بازەنتتاٗە ُە ٗێتتٞ بەەێ ٝ یاەمتتتاٗن ُتتێ

ت دٕ دێ ە ئەژٓاە. ُێ ٗەی درٝمەرٕ ُەٝم ٓن ئەّ ی صتیاەمدر  ٛەٝڵێک با دزی
ئەٝی ُە  ت دٗتن ەەٗاٗە  بەعتذرەی ٓاصِاۆای بەەی ُە ەآەەن دزی زرٗیٞم ٝ

٘تتێ تە ُێتت ٗەی ێئەٓەط ئەٝم دمنەی تتت دۆەەٝم ٝ ەتتا ٗن یتتاەمی صتتِٔکا" ڕمد
ٗکتتتتتت دٗەٝمی بە ّ ڕٝٝ ٛەٓتتتتتٞٝ ەاٝرٗێتتتتتتک بەەی ٗاصتتتتتتیٞم درٝمەرٕ ئەٝی ُە

یاصایییەتإ بتاەە ٛتای  ٝ ب٘ەٓا ەێتەیاٗذٗن ڕێضا دردنا با ٗاەەٝرٝی صەەۆتن
 ٓادمتتاٗن ٛەڵەیإ دمەت دٝٝم. ُە ُێ ٗەی درٝمەرٕ بڕیاەی ەێتەیغ ٖ ٝ خ رک
ی دمص ٞٝەم  ەزریییەتاٗتذر ڕرعتکاٝرٗە ئآتاژم بە ٝ ختاڵە تت رٝم 927 ٝ 919

تەٓٞتتتٞٝڕییەۆ ُە بڕیتتاەی تە صتتەەۆتن دردنتتا ُە تتتاەن بی٘ی٘تتن ٛەە  تتاەم 
بڕیتتاەمتەی خایاٗتتذر  بکتتا  دٝٝبتتاەم بە ُێتت ٗەی درٝمەرٗتتذر دمبتتێ درٝریتتإ ُتتێ

ُە تەٓٞتتتٞٝڕی بتتا ی صتتیاەم  دٝٝە ٝم ٓێکتتن دٝٝبتتاەم ٝ بە بچتت٘ەٝم ەتتاتٞٝ
 یێٞٗذیذرەمتإ دمص ەبەە بک ێ.

 تاەمی ٗەت دٝٝم؟ ٝئە ت باچن صەەۆۆ
 كاٗاەیٖ زمەدمی دمن  .
 ئەٝمیە. ت ی صیاەی ٓ٘یظ ٛەە
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صتتتەٗا ئەّ هتتتٞتٔە ئەٗجتتتٞٓەٗٔن تتتت یێ تتتٞریە ُوتتتن دیتتتٞرٗن بتتتا ی ٝ   ُە 
 ٛەڵٞمعێ٘ێ ەٝم؟

ت دمبێ بزرٗیٖ ئەٝ ڕۆژم صەٗاەاەمتإ ُە صەە چ ٓجێزێکٖ! ئێضت ا صتەەٗ  
دمبتتێ  بابەەتتاٗەی بتتاس تتت ر ٝ ٗتتیٖ ُەڕٝر بە» بتتذم دٝریتتیٖ بەعتتن بتتابەەەتە ...

ٝم هتتتٞتٔن زی٘تتتذرٕ بە تتتتاەی بکەیتتتٖ تە دردنتتتا ٛەهتتتن ئەٝمی ٗەبتتتٞ هەبتتتٞٝڵن
دژٝرەمٝم بە صتتەە ٓاصتتِاۆادر بضتتەیێ٘ێ ٝ ئەّ هتتٞتٔە ُەنەڵ بەٗتتذ صتتێییەٓن 

ی دمصتت ٞٝەی یاصتتاین یەۆ ٗتتان ێ ەٝم ٝ ئەصتتڵە ب٘ەڕمەییەتتتاٗن  88ٓادمیتت  
دردیاەین یێغێَ ت دٝٝم ٝ بە صەەٗجذرٗن ئەٝ بابەەاٗەی باّ باس ت دٕ  ٓتٖ 

بە یێتن ٓتادمی  ە بەڕێزرٗن بتا  بتکەّعاٗن خای دمزرْٗ درٝر ُ بە ئەەتن صەە
 ی39: ٓتتتتتتتتتادمی ٝ 23:بەٗتتتتتتتتتذی دٝٝمٓتتتتتتتتتن ٓتتتتتتتتتادمی  ٝ 21: ٝ :1:

ئەّ هتتتٞتٔە ٛەڵٞمعتتتێ ەٝم ٝ یەەٝمٗتتتذمتە بتتتذەێ بە   دمصتتت ٞٝەمتاٗن یاصتتتا
« ػتاد ٗەی بتا دمەبتکەٕ. یەتێک ُە دردنا ٛاٝەەەرزمتتإ ٝ هتٞتٔێکن عتیاٝ ٝ

آەیە ٛەٝڵێکتتن زۆەّ ئەّ دردٗتت بتتا ٗٞٝصتتی٘ن صتتەەٗ  بتتذم هەزەمەتتن ٓەزٕ...
عاٗضتتن صتتەەتەٝەٖ چتتٞٗکە ڕرصتتو بتتیٖ. ڕٝٝیەۆ نەڵ باعتتە ُە بە ّ ٝر درٝمە

ُە صتتتتتتەە  عتتتتتت ێک یێٞمٗتتتتتتذین بەٝ تەصتتتتتتاٗەٝم ٛەیە تە زۆە تەٓە. ٛەٓتتتتتٞٝ
صتتتتەٗا ٗاصتتتتیاٝەإ ئەٗجتتتتٞٓەٗن ٝڕر دمەدمبتتتتڕٕ. ئەنەە ُە  یەەٝمٗتتتتذمتە بیتتتت
 ب٘ێ بەڵکٞٝ ٛەٝڵێکو با بذمٕ. ٛەیە ڕٝٝیإ ُێ
 یاّٝ ٛەیە.ت ُەٝێ ٗاص

 ٝ ڕرٝمصتت إ ٝمدٝٝی بتتکەٝم. خاعتتو دمزرٗتتن ٛەٓتتٞٝ ییتت  تتت تەٝریە بەبتتێ
تە تتتتٖ ٝ ٗەخاعتتتین بێٞمصتتتی ییإ ٛەیە. ٗتتتاەٞرٖٗ ٓتتتاٝمیەتن زۆە ُە صتتتەە 

ٓتتتاٝمی صتتتێ ٓاٗتتتگ  ٞێی٘ەٝم!ختتتتٞەصتتتن درٗیغتتتٖ ٝ یەەٝمٗتتتذمتە بەٝەدی ب
تەیتإ یێتن ڕردمنەٕ. ئەنەە هٞتٔە ێ٘ێ ٛەەا یەەٝمٗذمتە دمناەە ئەٝێ ٝیدمخا

ُە ختتاٝمٕ عتتکا  ەەٗیتتا ڕێتتتا ئەٝمیە درٝر  بەیێتتن بڕیتتاەی یاصتتاین یەصتت٘ذت د
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 ئاصتإ ُەٝێظ تاەمتە صٞٝۆ ٝ ئیٔپ رەاە بکەیٖ دمص ٞٝەی بەخغی٘ن بذر .
ٗییە. دمبێ درٝری یاەٓەەن ُە دۆص اٗن دمەباە بتکەی. ختاّ ُە دمەبتاە دۆصتو 

 ُێذمتەیٖ.ئەنەە یێٞیضو بٞٝ درٝری یاەٓەەییإ  ٝ ٗاصیاّٝ ٛەیە ٝ
زمهٔەەاٗە چەٗتذمەإ یتاەم  ٝ با ئەٝ ئەەۆ ت زۆە صپاس. ئێض ا بلەەٕٓٞٝ

 بذمٓێ؟
تتتت ٗٞٝصتتتیاەمتەّ ختتتای ئەٝ تتتتاەرٗە  ێ(ە تتتێ دمتتتتا ٝ تاؿەزمتتتتإ دمدرەە 

 ی بکەٕ؟ۆخزٓەە إ ٝرژ
تتتتتت درٝرتتتتتتاەییەتن دیکەعتتتتتْ ٛەیەە ئیجازمٗتتتتتآەیەتن ٓالهتتتتتاەْ ُە دردیتتتتتاە 

ن زی٘تذرٗن ُە تتاەن ٗائاصتاییذر ئیجازمٗتآەی ٝمەن ەٞٝمە بە ّ دمڵێٖ با ٓالهاە
 ُەٝم ئانادرەرٕ؟ ی دمٝێە ئێٞمەەەن یاەێزنا(ەای

 تاەٝباەمتتتتتاٗن بە ٛەٓتتتتٞٝ تتتتت بەڵتتتتێ ٝریەە ئێضتتتت ا یاەێزنتتتتاە ُە صتتتتەكەەم.
زمهتتتٔە   خٞێ٘ تتتاڵە ٝ زۆە بە  ێتتتت متەی صتتتپاەدٝٝم تە ٓ ۆۆێکتتتن نەٝج ٝ

 یێک بێن. دمەٞرٗن ُەنەڵن
 ٓەبەص و ٓاصِ٘یکاۆە؟ت 
 دمی٘اصن؟ بەڵێ ت 

ٗاخِیتتتذۆ"  ٗاصتتتیاٝی. دمبتتتێ بتتتڕۆّ بتتتا ی. ُە زۆە زیتتتاە  تتتت زۆەبتتتاطە
 ٛەصتتت اخٞدرهاكیزین بکتتتا   ژٗێکتتتن ٝەدیتتتِەی زۆە ٗاعتتتی یٖ ٛتتتاەە ژٝٝەێ.

ُەٝ ٗاعی ی٘ییەی بٞٝ ُٞٝ  یإ بٞٝ. ئەٝ ژٗن كاٗاەیٖ بٞٝ. دیاەیظ  ڕمهەڵە ٝ
زییە. ت رصتێکن ُەختاڕر زۆەیتظ بتادیٜەٝر ٝ خای ٗەۆ عتەٓەزرە ٗیتیە بەڵکتٞٝ

هتتتت دێِەی تەصتتتتکەٝم ُەبەە دربتتتتٞٝ  هتتتت م  ەەٗزیتتتتَ ٝ ٓەختتتتٔەەی زمەدی بە
ییتاٝێکن تەڵەنەەتن  ٗێٞچاٝرٗن.   اٗگ ٝ چیٖ ٛێ٘ا بٞٝم صەە ەەٗکەتەی چیٖ

چتاتەەێکن ٛەٝەێغتٔی٘ن ُە بەەدر ٝ  ڕٝٝخاط ٝ دمّ بەیێکەٗی٘ن ُەنەڵتذر بتٞٝ
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اصتتن ٝ ٗٞٝصتتەە (تتاخێکن صتتەٝزی ُەِٓتتن ت دبتتٞٝ. ٗاخِیتتذۆ" ئەٝی دمٗ٘بای
 ٛاە(ٞٝ كاٗاەی٘ن ٓێ دی ُەنەڵ خای ب(ا . ٗاهەزمتە بٞٝ. ژٗە

صتیٔإ ئێکتاٗاۆی  بەڵێ٘تن درٝم عتیؼ م  ت دمبتێ ەتاط بێن تتاڕیکن خاعتە.
ناەعتتی٘ن  صتتەباەم  بە ٗٞێیەتتتاٗن ختتای بختتٞێ٘ێ ەٝمە ەتتاط ٝەتتاەمتەی ختتٞ 

 عاػی  بخٞێ٘ەٝم.
دمتەی تتت د ٝ ٗاخِیتتذۆ" دمیٞیضتتو بتتڕٝر تە ژٗە صتت ەەیەتن ُەنەڵ ٓێتت 

 ٛا  با ی ئەٝ.
ەکتتتتایە ئێتتتتٞمط  تتتتت هەزەمەتتتتن ٓەزٕ! زۆەبە چاٝیێکەٝە٘ تتتتإ خاعتتتت اڵْ.

 ٛەٓٞٝٓإ ٓایەی عاٗازییە. ەەع یق بێٖ٘ با تاڕمتەٓإە ٛاە٘ن ئێٞم با
ئەنەە چتتتن  ەكاٗتتتاەی٘یظ ٛتتتا  بەٛاٗتتتای ژٗەتەیەٝم ەتتتاتٞٝ ڕرزیتتتن بتتتکەٕ

تەس ەٞرٗتتتتاین  ٛەٓتتتت(ەە  تتتتٞرٗن ٝ تەصتتتتایەەین ژٗەتەیتتتتذر ٛتتتتی  دمیزرٗتتتتن ُە
بەٝ یەڕی ئەدمبەٝم   ەتتاهە  بتتٞٝ بتتێ ختتاڕرن ین ٗیتتیە! ٗاخِیتتذۆ" یەەۆط ٝ

بتێ ٝ دٝری  درٝری ُێ(ٞەدٗن ُێک دٕ تە ٗاەٞرٗێ ُەٝ تاڕم عاػی رٗەیەدر ئآادم
ُەٝ ختتاٗٔە  ُە دمەنتتاتە چتتٞٝم دمەێ. ُەنەڵ یێتتٞمدەرٗن دمەنتتاتە  صپاصتتک دٕ

 رەاڵ ت د.خای ڕمز ٝ ئەٝمٗذمی ە  ژٗە ٗێٞچاٝرٗن ەێک٘ا
 ئەدرٝئەەٞرەم.ەڕٝەاک ٝ ت ئەّ ییاٝم چەٗذم بە 

ٛەٓتت(ەە  تە ُە ٗٞٝصتتیاەی  ەٗتتابن یتتاەێزمە تاؿەزمتتتاٗن ئآتتادم ت دبتتٞٝ
بتێ. ٗٞٝصتیاە ُە صتەەمخا  ٛەزرە ڕۆبڵذر ٛەەا تاەاین بە دٝٝی یەەٝمٗذمتەٝم

ٝ بەئەدم  هضتتتتەی دمتتتتت د ٝ دمیتتتتتٞ   ەٗتتتتابن كاٗتتتتاەیٖ ەەٗیتتتتا یەەٝمٗتتتتذم 
 تاٗتو ٗاخِیتذۆۆەٝم ٝ نەٝەین بٍٞٝ دمتا  ٝ ەەٗیا بەٛای ڕێزن ٗیتەتإ هە

 ئەّ تاەم چکاڵەیەی نێڕرٝمەەٝم.
 تێ دمبێ ٝرژۆی بکا ؟ ت ئەّ درٝرتاەییە
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تەكیِتتن تتتاەمتە  ختتای  تتت ەآەە(تتاە ختتای. ئەنەە  ەٗتتابن كاٗتتاەیٖ بتتکەٕ بە
 ە ێک دٗەٝم.(ٝرژۆی دمتا  ٝ دمیخاەە بٞرەی  ێ
دمیتذمّ بەٝ ژٗە ختای ٝ مبەّ بتا بەٗتذیخاٗە ت ئەّ درخٞرزییە ُەنەڵ خاّ د

 ٝرژۆی بکا .
ٗاخِیذۆ" ٛیٞردرە بٞٝ بەٝ باٗەیەٝم دیضإ چاٝی بە ٓاصتِاۆا بتکەٝێ ٝ 

 زیاە ی هضە ُەنەڵ بکا .
 

 شەش چل و

 
ُەتاەن دیاەیک رٝدر یاصەٝرٕ كی لی ەی ُێذر. دمەنا ئاص٘ی٘ەتاٗن بەٗذی ژٗإ 

مٝییەٝم ُە ٗێتتٞ بەٗتتذتەدر دمٛتتاەٖ ٝ ەٝم. ژٗتتإ بە یێتتن یەەتتن یتتإ بە نتتاەٗتتت ر
یتتإ ٞزرڵدمچتتٕٞٝ. ئەٝ ییتتاٝرٗەی بتتا بێتتتاەی ٛتتاە(ٕٞٝ  صتتەەڵە نەٝەمتتتاٗن زبڵ

بتتانەٗن زبڵتتتٞزرڵ ٝ ەتتن درن ە(تتٞٝ. زی٘تتتذرٗییەتإ  ب دیتتاٗە دمەێ. ٛەڵتتت   ٝ
ُەبەە تتت د. ُە ٗێتتٞ در ٗەتتتإ   ِٞبەەنیتتإ دمٓٞچاٝیتتإ عتتاەد ٝ دمصتتو ٝ
ٝ ؿایتت   چتتٕٞٝ ئتتاٝی تٞ ەتتٞٝ  ٛتتاە٘ن هتتازە بەصتتو ٝ دٝری تاەتتاین ڕیزیتتإ

 بێٖ٘ باچاین.
دمٝەی یەۆ درٗیغت (ٕٞٝ  ئەٝ ڕۆژم بەٗذییەتإ تاەن چاین ختٞرەدٗەٝم  ُە

نەەٓە باصتتتتتیإ  دمنەڕر ٝ بە ئەٝ خەبەەمی دمٓتتتتتاٝدمّ ٝ هضتتتتتەیإ دمتتتتتت د.
بڕیتتاە بتتٞٝ ُەبەە چتتاٝی  ییتتاٝی بەٗتذی بتتٞٝ تە ُێتتذرٗن هتتآچن ُە دٝٝ دمتت د 

ن ٗتتاٝی ۆاصتتیِ  ٝێتتک بتتٞٝ بە تەصتتە  دٝٝ إ بتتذمٕ. یەتێتتک ُەٝٛەٓتتٞٝرٕ ُێیتت
بتتتتٞٝ.  صتتتتک ەێ ی ختتتتاٗەیەتن بازەنتتتتاٗن ٝ تتتتتٞڕێکن خٞێ٘تتتتذمٝرە ێتتتتڤ تەی

 ەاٝرٗەتەعن ئەٝم بٞٝ تە ن رٝمتەی ختای ُە هتاڵەەێکن ٗائاصتاییذر تٞعت (ٞٝ.
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  ٝێکن ڕمزر عی یٖ ٝ زۆەیإ خاعذمٝیضو. ٛاٝبەٗذرٗەی ُەنەڵن بٕٞٝ  ئەٝ
زۆە درٗەدمٗٞرٗتتتذ. ٛەە بەٝ ٛتتتایەط  ٝ زٝڵتتتْ بتتتٞٝ. صتتتەەی بتتتا دمصتتت ٞدڵ(از

باعتن  یاصاٝڕێضتاتإ بە ُە تاەبەدمص اٗن ن ەٞٝخاٗە ڕهیإ ُێن بٞٝە چتٞٗکە
بەەمۆتتتای٘ن ُە ٓتتتاكن ختتتای ٝ خەڵکتتتن دمتتتت د. صتتتێ هەٝەتتتٞٝ  ئانتتادرە بتتتٞٝ ٝ

بێتتتاەی. صتتەەڵن زٝبتتاڵەتەی ُە  ُەٓەٝبەە یەتێتتک ُە بەٗتتذییەتاٗیإ ب دبتتٞٝ بتتا
یاصتتەٝرٗێکن یتتیش ت دبتتٞٝ. یاصتتەٝرٗەتە  بەەبٞٝبتتاٝم ٝ  ِتتٞبەەنن صەەعتتإ

 تٞر   ەبێتڤ ُە صتەەی ن یدمەٛەڵ(ٞٝبٞٝ ٝ زۆەی ُە بەٗذییەتە دربٞٝ. ۆاصیِ
نٞە(تتتٞٝی یاصاٝڕێضتتتای  یێغتتتێ عتتتەڕمتەی بڕی(تتتٞٝم بەە ختتتای. ٛتتتاە(ٞٝ ٝ

 زی٘تتتتتذرٗن بتتتتتذمٕ. ئەٝ یاصتتتتتەٝرٗە نٞڕرٗتتتتتذبٞٝی; بەٗتتتتتذیخاٗە ڕێتتتتتتە ٗتتتتتادر ُە
ێتتتڤ ن یۆاصتتتیِ «ُە صتتتەەبێ! تو ٗیغتتتاٗذمدمّ بضتتت ێکن ڕۆٕیاصاٝڕێضتتتایە»

یە دمەێ. یاصتتتەٝرٕ بتتتٞٝت د ٝ بتتتٞٝدر بتتتای ٝ (تتتٞٝدمصتت ن یاصتتتەٝرٗەتەی ن ە
ن ۆاصتیِ بتٞٝصتەەۆۆ كەەٓتاٗن در  ی صەەۆتن بەٗتذیخاٗە  بٞٝمب دم صکا ی

چکتتٞڵە ٝ  ێتتڤ بتتخەٗە بەٗتتذی ەاتەتەصتتن. بەٗتتذی ەاتەتەصتتن ژٝٝەی ەاەیتتکی
 ەاەیتتتتک ٝ ەەٗتتتتگ ٝ مُەّ ژٝٝە دمەمٝم دردمختتتت ر. بتتتتٕٞٝ ٝ دمەناتەیتتتتإ ُە

بتٞٝ ُە  درٗیغت ٖە بەٗتذی ٗاچتاە بتا صاەدرٗەدر ٗە یێخەكێک ٛەبٞٝ ٗە  ێتایەۆ
 تەُٞتتتٕٞ ٓغتتک ُە صتتٞٝچێک ٛەڵکتتٞەٓێ یتتإ ُە ەەەتتتن بەٗتتذتەدر ڕرتغتتێ.

بەٗذیتذر ٛەڵتذمنەڕرٕ. ٓغتکەتإ ٛێ٘تذم زۆە  صەە ٝ ص٘تن بە دمٛاە٘ە دمەێ ٝ
 یێیتإ ازیإ ُە یەٗجە ٝ نتٞێچکەی بەٗتذی دمنت   ٝنٕ بٞٝ ٝ ڕٝٝٛەڵٔاڵذەرٝ

بێچتتاەم بیٞیضتت (ایە دٝٝەیتتإ بختتاەەٝم ُە ن کە ٗتتاٗە. ئەنەە بەٗتتذیچتتٝربتتٞٝ یەٗ
ەاٝرٗ(تتتاە  ختتتای بە ێتتتڤ تەن یصتتتەەٝچاٝیذر ٛەڵتتتذمیڕژرٕ. ۆاصتتتیِ ختتتای  بە

 یتاڵن زۆە بیت(ەٕ. ٛتاەٖ بە ەاتەتەصتن. ٗەدمزرٗن  ٗەیذمٝیضو بچتن بتا بەٗتذی
یتتتاەٓەەین ٝ  خضتتت ٘ەٝم. دٝٝ ٛتتتاٝڕێن زی٘تتتذرٗن ٛتتتاەٖ بتتتای ٝٝەد یێٞمٗتتتإ ٝ

 كتیِەەەٕ ٝ دمص ن یاصەٝرٗەتإ صەٗذمٝم. بە ّ یێ  ۆ"  یاصەٝرٗن ُە یإئەٝ
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ڕرتتتێظ ڕرتتتێظ  بە یاصتتەٝرٗەتاٗن دیتتکە  یتتاەٓەەینە یێغتتێ ٝ ب ٛتتاەە بەٛێتتز 
ەاتەتەصن. تاەبەدمص اٗن ن ەٞٝخاٗەتە بەٛتای بەەختٞدرٗن  ب دیإ با بەٗذی

ٗاەدیتإ بتا  ئآتادم تت د ٝ ەێکیتإەایغت (ٞٝ  ڕریإ ُتێ ٗی٘ذرٗییەتاٗەٝم ە صزی
ُە بەٗتتتذیخاٗە ەاهٔێتتتک ُە ڕریتتتاەەەتەدر ٗٞٝصتتتی(ٞٝیإ;  ەن بتتتا ە تاەبەدمصتتت اٗ

ن تاەبەدمصتتت اٗ ئاژرٝمیتتتإ ٗتتتاٝمەەٝم ٝ یاصتتتەٝرٗەتإ صتتتەەتٞەیإ تتتت دٕٝٝ!
 اعتچن یپتاّ ٗٛاٝدمصت ەتەی ٗێ ێتڤ ٝن یبا ط ُەڕیام دمص ٞٝەیإ در ۆاصیِ
 ٛەەتاّ صن زمب ی هآچییإ ُێذمٕ.

 ربتتتت دٝٝمٝم دمّ بە دمّ نەڕربتتتتٞٝ ٝ ٛەە تتتتتٞێیەۆڕئەّ ٛەٝرڵە ُە ڕۆژی 
كێتتتذۆزیا ٝ ژیتتتکەڵە    ەربِکتتتاابتتتٞٝ. ت بتتتابەەە دمچتتتٞٝی بتتتاس ٛەە باصتتتن ئەٝ

د. تتتت صتتتٞٝچێک درٗیغتتت (ٕٞٝ ٝ باصتتتن ئەٝ ٓا ەەریەیتتتإ دم ٓاصتتتِاۆاط ُە
 خٞرەدبتاٝم ٝ دمٓٞچاٝیتإ صتٞٝەٛەڵتەڕربٞٝ. ٝ ئاەمهیتإ ٛەەچٞرەیإ چاین

دمصتتتتت ٞدڵ(ازرٗە یتتتتاەمی ٓەعتتتتت ٝٝبەتەی دربتتتتتٞٝ. ٓاصتتتتِاۆا ٝمۆ ٛەٓیغتتتتتە 
 تٞڵتتا ەربِکتتاابە ٓەصتت ن ٝ بتتێ ئانتتاین ڕربتتٞێ ٕ. تدمیاٗٞیضتتو ئەّ بەیتتاٗییە 

 هەٗذێکن بەددرٗن دُٝٝە  ت د ٝ نٞەن;
ٜێغت ٞٝم ٗەت دٝٝم  ُە صەە ٛاٝڕێکەی تت دۆەەٝم  ٗەی ت خاتاەێکن خ رین

 زمٓاٗەدر ٛی  تەس ٛەهن ٗییە ُە زی٘ذرٗن بذر. ُێن دمٕ. ُەّ
كێتتتتذۆزیا ُە صتتتتەە ئەٝ بتتتتاٝمڕم بتتتتٞٝ تە ٓاصتتتتِاۆا دمبتتتتێ ُەنەڵ دۆصتتتت ە 

بکتتا بەڵکتتٞٝ ب تتٞرٗێ هتتٞتٔن هتتآچن ُێتتذرٗن  هضتتە دمص ڕۆیغتت ٞٝمتەی ختتای
ُە دۆص ە  بەٗذییەتإ ٛەڵٞمعێ٘ێ ەٝم. ٓاصِاۆا ەێتەیغو تە ٓەبەص ن كێذۆزیا

  ڕۆیغ ٞٝمتەی تییە.دمص
بکتا ە یتتاٗن ئآتادمیە صتتەەی  ٛەٓتٞٝ تاەێتتک ختاە ی ٓتتٖ تت ئآتتادمیە ُەبەە

 ژٗتتن ٓتتاچڵەتچین كێتتذۆزیا ٛەٗاصتتەیەتن ٛەڵکێغتتا. ڕێتتن ٓ٘تتذر درٗتتێ. خاعتتن ُە
ئی تت  ٛتتی  » هضتتەتاٗیإ بتتٞٝ  ُە صتتەە ئەٝ بتتاٝمڕم بتتٞٝ نتتٞین ُە ٛێاڵصتتٖ تە
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 باصتتن ٝمەزێڕێکتتن« ٖ.دمەكەەێتتک ٗەٓتتاٝمە دمڵتتێٖ چتتٕٞٝ ئەٝ دٝٝ تەصتتە بێتت٘
بە ەەٝرٝی ڕٝٝدرٝمتەی  نٞٗتتتذمتەی خایتتتاٗن نێتتتڕریەٝمتە هآچییتتتإ ُێتتتذربٞٝ.

 ٛەٓتٞٝ بێتذمٗگ بتٕٞٝ. دمٗتتە دمٗتگ یەیتذر بتٞٝ. هتاەن صتەەمٝم ٗەنیڕریەٝم  ُە
 دمیتٞ ; ژیکەڵە

 دمدمٕ. هەەتتٔەٕ بە هەصتت ن تٞعتت ٖ ُێیتتإ تتت ٝردیتتاەم خەەیکتتٖ دمیتتاٜٗێٖ٘.
 تتاە یێغتتن بە یێغتتێَ ت دٗتتن  ُە دڵتتٖ. چەٗتتذ یاصتتەٝرٗەتإ زۆەیتتإ ُتتێ در 

 یاصاتاٗیإ ن ەٞٝم.
 ُە هتتتاەن صتتتەەمٝم دمٗتتتگ ٗەدمٛتتتا . ژٗتتتن ٓتتتاچڵەتچن دمصتتت ن تتتت د بە

ٓتتتا ەەری هتتتآچن   یتتتکەڵەژئەٝ دٝری  نێتتتڕرٗەٝمی یاعتتتٔاٝمی ڕٝٝدرٝمتە. ُە
هآچن دڕتذرە تەٝە(ٞٝٗە نیتاٗن ٝ ٛتی   تە چإ بە نێڕریەٝم تِاۆنێذرٗن عێُ

ٝ ٛاٝرەیغن ٗەبیضو. كێذۆزیا ت  یتن چتاین ٝ یەەدرخەتتاٗن  اڵەتەس دمٗتن ٗ
 ٓاصتِاۆا دەٝٝٓتإ بتٕٞٝ ٝ ژٗتن ٓتاچڵەتچن خەەیکتن ەربِکا ٝاتا ت دمٝم. ت

ٝ ئەژٗتتای ُە بتتاٝمط نتت  . ٛەەتتا ئەٝ  ُە صتتەە یتتێخەكەتەی ختتای درٗیغتتو
 باٗتن ت د ٝ نٞەن ٓالهاەن ٛاەٞٝم. تاەەی زی٘ذرٗەٝرٕ ٛا 

 ٛێ٘تتا ٝر عتتکاٝمتە دمصتت ێکن بە صتتەەٝڕٝٝی خایتتذە ئتتاٝێ٘ە ەٓاصتتِاۆا ُەب
 دمیاڕریەٝم. ُێن ُەچکەتەی ڕێکٞیێک ت د. ژٗن ٓاچڵەتچن

ێتتڤ بتتذٕ... باصتتن بتتێ ن یدمیتتاٜٗەٝێ هتتآچن ُە ٝرصتتیِ تتت هەەتتٔەٕ یێتتن بِتتێ
تتاب ری ختاٝمٕ ئەٓ(تاە ختای ئەٝ  ٖٓ ٝ تٞڕمتەٓن بتا بتکە. یێتن بڵتێ ەاٝرٗین

ٛەٓتتٞٝ عتت ێکن یتتێ بڵتتێ.  ٝیە.تتتاەمی تتت دٝٝم. تەصتتێک بە چتتاٝی ختتای دی تتٞ
تتتٞڕمتەّ ٛتتی  ەاٝرٗێکٔتتإ ٗیتتیە. ُەختتاڕر ُەّ  ٓتتٖ ٝ تاەێکٔتتإ بتتا بکتتا. بەڵکتتٞٝ

 بەهٞڕێتی رٝمیإ ت دٝٝیٖ.
تت دمٝم. ٓاصتِاۆا بەڵێ٘تن در  تاەربِکا هضەتاٗن ژٗن ٓاچڵەتچین یغ ڕرصتو

 درٝری یاەٓەەن ُە ٗاخِیذۆ" بکا .
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یەەدرخێکتن دیتکە ٓەعت ٝٝ   بتێ باع   ت ٛەٓٞٝ ع ێکن یێذمڵێْ. ڕمٗتە ٝر
 ئەٝمی ؿی مەْ ب(زٝێ ٝ ئاصٞٝدمە  هضەی ُەنەڵ بکەّ. ٛەڵذمّ با

  تتت د. ٓاصتتِاۆا یەت(تتیٖ ٗتتای بەصتتەەیەٝم ٗیتتٞم تاەربِکتتا یەەدرخەتەی بتتا
 ٘ەٝم نٞەن;یێکەٗیبە  ٝ دمٓن صڕی

 ت بەٝم دمڵێٖ دڵ ٝ ؿی م .
 خِیذۆ".با ٓالهاەن ٗا یاعإ بە دٝری یاصەٝرٗەتەدر تەٝەە ڕێ ٝ چٞٝ

 

 حەوت چل و

 
ٓاٝمیەۆ ٗاخِیتذۆۆیإ ُە یغتو دمەنتای بەٗتذیخاٗە ڕرنت  . تاەێتک چتٞٝم 

 ئیجازمٗآەتەی دردیاەی ییغإ یاصەٝرٗن تێغک در. ٗێٞ زی٘ذرٕ
 ت دمچی ە ٓالهاەن تێ؟

 ت تاە یٖ ٓاصِاۆا.
 ت  اەێ ٗاەٞرٗن بچن. صەەۆتن بەٗذیخاٗە تاەی ٛەیە.

 ُە عٞێ٘ێکن ە ؟ یإ ٗٞٝصی٘تەتەی تاەی ٛەیە ت ُە
 ت ُە ٗٞٝصی٘تەتەی ٗییەە ُە عٞێ٘ن ٓالهاەە.

 ٗذ. دیاەبٞٝ ع ێک دمعاەێ ەٝم.خایاصەٝرٗەتە هضەتاٗن دمن٘
 ت ئەٓڕۆ ڕۆژی ٓالهاەە؟

 عٞێ٘ن ٓالها  تاەێکن ەای(ەەین ٛەیە. ت ٗاە ُە
 ەەتِیلن ٖٓ چییە؟ ت ئەی

 دمبێ ڕرٝمص ٖ ٛەەا صەەۆۆ تاەمتەی ەەٝرٝ دمبێ. ت
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ٗاتتتتاٝ دمەنتتتتایەۆ تتتت ریەٝم ٝ ػەەیلتتتتن ُەەیتتتذمزرٗن چ(کتتتتا  ٗاخِیتتتذۆ" ٗ
ڕٝخضتتتتتتتاەی  بتتتتتتت یوەدرەمٝم ٛتتتتتتتاەە دمەێ. نصەەدٝٝعتتتتتتتی بەٗتتتتتتتذیخاٗە بە

ٝتەڵن  تەەم زمەد بٞٝبٞٝ. نٞڕرٗذی بەصتەە ٝد صٞٝەٛەڵتەڕربٞٝ. صٔێڵن بە
 یاصەٝرٗن تێغکذر;

 ت ئەٝ بەڕێزم  با ڕرن ەٞٝم؟ ڕێ٘ٞی٘ن بکە با ٗٞٝصی٘تەی صەەۆۆ.
 ەۆۆ ُە عٞێ٘ن ٓالهاەە.ت نٞەیإ صە

 عت ێک ڕٝٝدمدر. بەٗتذیخاٗە تاٗو ٗاخِیتذۆ" ٛەصت ن ت دبتٞٝ خەەیتکە ُە
دٝری ئەٝدر یێ تت ۆ" یاصتتەٝرٗن  بتتاەٝدۆخێکن ئاصتتاییذر ٗەبتتٞٝ. بە ػەەیتتق ُە

تەٝە(تتتٞٝم ٛەٗاصتتتەبڕتێ. بە  ُازمٗتتتذمە ٛتتتاەە ژٝٝەێ. ئتتتاەمهەی دمەدربتتتٞٝ ٝ
ػەەیتتق بە  «بتتیٖ. دمە صتتْ ٛەٓٞٝٓتتإ ەٞٝعتتن دمدمصتتەەی» ػەەیلتتن نتتٞ ;

دمەێ.  مُە دمەنتتتتاتە چتتتتٞٝ ٓتتتتاڕمیەۆ بێتتتتذمٗتن تتتتت د. یێ تتتت ۆ" ن ژبتتتتٞٝ ٝ
بتتتتا دمبتتتتێ ٛەٓتتتتٞٝ ەٞٝعتتتتن »بتتتتٞٝ. دەٝصتتتتو ٗاخِیتتتتذۆ" ی صتتتتیاەێکن  

دمصەەی بتٖ؟ بتا ٛەٓٞٝیتإ عتڵەژرٕٝ؟ بتا ػەەیتق ئتاٝر ُەبت٘ەٝم ٓ رهیت  ەدم
 «ٓاٝم ٝ چاٝی ُێذمتا؟

 .ەکایە كەەٕٓٞٝ بچ٘ە ٗٞٝصی٘تەی صەەۆۆ !زت بەڕێ
ەٞٝڕمی دمٗٞرٗتذ.  ٝ ُەٝ تاەەدر صەەۆتن بەٗذیخاٗە ٛاەە ژٝٝەێ. ن ژ ٛەە

 نتٞ  تتاە یٖ ٓاصتِاۆا ُە بەٗتذی ژٝٓتاەم یێت٘  بێ٘تێ بتا یاصەٝرٗن تێغتکنبە 
ڕرنەیاٗتتذبێ. یاعتتإ  ٗٞٝصتتی٘تەتەی. ٝێتتذمچٞٝ ٛتتاە٘ن تاٗتتو ٗاخِیتتذۆۆیإ یتتێ

چتتتتتٞٝٗە ژٝٝەێتتتتتک تە  هاڵتتتتتذەٓەیەتن باەیتتتتتک ٝمصتتتتتەەتەٝەٖ ٝ یتتتتتێکەٝم ُە
صتتتەەۆۆ  تەەیەتتتتن  ٝ تٞەصتتتن. یەٗجەەمیەتتتتن ٛەبتتتٞٝ ُەنەڵ چەٗتتتذ ٓێتتتز

 ٝ نٞەن; دریتی صاٗذ  دمەٛێ٘ا
 ێکن ییضە!پزمهٔەەە! بەڕرص ن تەص ت چ تاەێکن یڕ

 ت زۆە عەتە  دیاەی.
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ُەنیتتاٗن ختتاّ ٝمڕمز بتتّٞٝ. ییتتاٝ ٗاچتتاەم تاەێتتک بکتتا  تە ُەنەڵ بتتاەی  تتت
 چاەمڕمعتاٗە دمڵتێْ ن بەٝدمدر. ٛەەچ ڕۆهیو یەۆ ٗان ێ ەٝم ٝ ٓێغکو ئازرە

 ٝر خایتتإ تتتاەی ٗەتێغتتٖ  تەڵکتتن ٗیتتیە. زۆە ئتتازرە تە ٛەٝڵیتتإ بتتا دمدمّ ٝ
 ێکن یتتتڕپبەڕرصتتت ن تەصتتت بتتتێ ەٞٗتتتذٝەی ی ٗیغتتتإ بتتتذر. دمتەٕ ییتتتاٝ ٗاچتتتاە
ٗاخِیذۆ" ٛێغت ا ٗەیزرٗی(تٞٝ ٛتاە٘ن ئەٝ تاەبەدمصت اٗن  دمەدمصەەیٔإ ٛەیە.

 ٛەصتتت ن ت دبتتتٞٝ ئەٝ ڕۆژم ُەەەٗیتتتا ؟ ئتتتاٝر عتتتڵەژرٗذٝٝم چنبەٗتتتذیخاٗەی بتتتا
 زی٘ذرٕ ع ێک ڕٝٝی درٝم.

ە اتتت تتت بێتٞٓتتإ تتتاەێکن یڕدمەدمصتتەەییە. زۆە ئاصتتإ دمەتتٞرٗن دمصتتو ُە
 ەٝم ٝ خا  ئاصٞٝدم بکەی.یبکێغی

 ٗەبتڕرٝمە دمبتێ زمهتٔە  ٓیت رەْ یتێ ختا ٓڵتک ٝ ت بەدرخەٝم چاەّ ٗاچاەم.
 بکێغْ ٝ...

ٛەڵتت ی.  دمصت ن ُتێ ر  باع  مت بە ّ ئەنەە ئەٝ تاەم ئەٝمٗذم  ئازرە دمد
 تاەی دیکەط زۆەم. ێٞمئ با

تتت دمبتتێ ػەەزەتتإ بتتکەّ صتتەەمڕری ئەٝمی ئتتازرە دمتێغتتْ بە ّ ٝیتت درْٗ 
ٗتتتاڕرزی ٗیتتتیە. ٛەەتتتا ئەٝ  ێتتتیەی ُە ەٞرٗتتتاّ دریە بتتتا ئاصتتتٞٝدمین بەٗتتتذییەتإ 

بتتتێ باەێکیتتتإ ُە صتتتەە صتتتٞٝۆ دمتەّ. ئەنەە  ٛەە عتتتێٞمیەۆ ێذمتاعتتتْ. بەە
ێتتن ٓتتٖ بتتٞٝریە   تتاەێکن ەتت  ٛەڵضتتٞتەٝەن دمتتت د. تتتاەێکن   تەصتتێکن ەتت  ُە

ختا ٗتات ێ  دٝٝٛەزرە تەس ُێ مٕە ئەٝیظ ئەٝ تەصتاٗەی ُێت مٕ! ئاصإ ٗییە.
ٛەەچاٗێتک بتٖ ییتاٝ دمبتێ  صتەەیاٗەٝم ٗەبتێ. ٛەەٝر ٝێڵیإ بکەی ٝ چاٝ  بە

 بذر. بەزمین یێیاٗذربێ. دمبێ ییاٝ یاەٓەەییإ
ئانتتادرە  ختای تاەمتتاٗن زیتاە  ُە صتەەۆتن زی٘تذرٕ بتا ئەٝمی ٗاخِیتتذۆ"

یەٝم تە تتٞژەرٗن رەیکٜەڵچٞٝٗەتاٗن بەٗذیخاٗەی با نێڕ باصن یەتێک ُە بکا  
ُێکەٝە(اٝم. باصتەتەی صتەەۆۆ  دیکەی بٞٝٗن چەٗذ تەصن ب ی٘ذرە تەصێک ٝ
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ُەنەڵ یاصتەٝرٗێک ٛتاەە ژٝٝەێ. ٗاخِیتذۆ"  ٛێغ ا ەەٝرٝ ٗەبٞٝبتٞٝ  ٓاصتِاۆا
دمٓٞچتتاٝی صتتٞٝە ٛەڵتەڕربتتٞٝ. صتتەەی  ەدر دی.ٓاصتتِاۆای ُە ٗێتتٞ دمەنتتاٗەت

ەت س ٛەٓتٞٝ  ٝ یێذمتەٗن. تاەێک ٓاصِاۆا چتاٝی بە صتەەۆۆ تەٝ   دمُەهاٗذ
دمصت ن   ٝمخا ٛتاەەٝم ٝ صتاڵٝی ُە ٗاخِیتذۆ" تت د نیاٗن درن   بە ّ زٝٝ

 بەەٞٗذی نٞعین. تاٗو ەێتەیغو تە ٛەڵضٞتەٝەەتەی ئاصاین ٗییە. ن   ٝ
یتاەێزمەێکن  هتٞتٔەتەّ ٛێ٘تاٝم ٝرژۆی بتکەی. ت درختٞرزین یێتذرچٞٝٗەٝمی

دٝری ٝرژۆ ت دٗتتتن ئێتتتٞم دمیتتتخەٓە  بەٗاٝباٗتتتگ دردٗتتتآەتەی ئآتتتادم تتتت دٝٝم.
 بٞرەی  ێ(ە ێ ت دٗەٝم.

ُە  ُە صتتتتەە ٓێتتتتزمتە دری٘تتتتا ٝ  تاٗتتتتو تتتتتاؿەزمتەی ُە نی كتتتتاٗن دمەٛێ٘تتتتا
 صەەۆتن ی صن;

 دمت ێ ع ێک ب٘ٞٝص ێ؟ ت ُێ م
 خا دمزرٗن ب٘ٞٝصن؟ ەڵەٓێکیظ ٛەڵت م.ٝمەم ُێ م درٗیغە ٓاصِاۆا! ه ت

 ت  اەرٕ دمٓزرٗن.
ٝ درٗیغتتو. هەڵەٓتتن بە دمصتت ە  ەەٗتتٞٝەمتەی بە در تتت د زمەدمیەتتتن نتت  .

ئەٝیتتتتظ  در تتتتتٞێ ٝرژۆ بکتتتتا  ٝ نتتتت  . ٗاخِیتتتتذۆ" ییغتتتتاٗن ختتتت ی٘ەتەیەٝم
 تتتتاە  ٞٝ ٗتتتتذی  ٝرژۆی تتتتت د ٝ  هەڵەٓەتەی ُە  ەٝٛەە ٛەڵکێغتتتتا. چەٗتتتتذ

 ٗایەٝم.خای در هەڵەٓەتەی ُە  ێن
 ت ەەٝرٝ بٞٝ.

 بڵێْ. هضەیەۆ ٛەیە دمبێ یێ ن ت ەەٝرٝ بٞٝە بە ّ ٖٓ
 ت هضەتە  بکە.

ەێکچتتٞٝ. ٝمۆ ئەٝمی عتت ێکن خ ریتتن ٝمبی ٛتتاە(ێ ەٝم. صتتەەۆتن  ڕمٗتتتن
ەەٗیتتا ٗاخِیتتذۆ" ٝ ٓاصتتِاۆا ٝ ػەەیتتق ُە  بەٗتتذیخاٗە ٛەصتت ا ٝ چتتٞٝم دمەێ.

 ژٝٝەمتەدر بٕٞٝ.
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 ھەشت چل و

 
دٝٝە ُە ٓێزمتە ڕرٝمص ا بٞٝ ٝ تاەی بەصتەە ٝ ەمتە یەٗجە ػەەیق ُەبەە

ٗاخِیتتذۆ". ٗەیتذمزرٗن چتتإ دمصتتو  ئەٝرٗەٝم ٗەبتٞٝ. تتتاەێکن ن ٗیتتگ بتٞٝ بتتا
زمٓاٝمٗتتذی  یێکتتا. ختتای ُتتآە دمتتت د تە بتتاچن ُە یەتەّ دیتتذرەدر ٓەصتتەُەی

ٗەٛێ٘اٝمەە ناڕێ. ٓاصتِاۆا ُە هەەرؽ ٓێتزمتە درٗیغت (ٞٝ ٝ تاٗتو بەەمٝڕٝٝی 
دمدی. چ چتتن ی بە  تتٞرٗن دمٓٞچتاٝی ٓاصتتِاۆا ٝٝٗتاۆ بتتٞٝ.ڕ ژٝٝەمتە ئەٝ.

 ٝ زیتتاە  بەزمییتتن یێیتتذر دمٛتتا . بەەچتتاٝی یەٗەٓیتتٞی دمدی ُێتتٞی ٝ صتتٞٝچن
ُە صتەە ٓێتزمتە درٗتا. دمیٞیضتو  اەێتک  چاٝێکن ُە ػەەیتق تت د  ٛەٗیغتکن

 ٗەبێ. هضەبکا  تە ػەەیق نٞێن ُێ
  ێ(ە تێ ٗەبتێ  درٝری ت تاەیاعا! ئەنەە یێذر چٞٝٗەٝمی هٞتٔەتە ُە دردنا

 تاەێک ُە دمص ْ بێ دەێـن ٗاتەّ. ٛەە بەخغیٖ ُە ئیٔپڕرەاە دمتەّ.
ئتاٝرّ بەصتەە ٗەدمٛتا .  ەاٝم یاەێزمەێکن باعْ ٛەبٞٝریە مت ئەنەە ُە صەە

ئەٝ یاەێزمەمی بایإ دمص ٘یغتإ ت دبتّٞٝ زۆە نەٓت م بتٞٝ. بە ێتن ئەٝمی 
تتتاەە ٝ ئەنەە ئە .ڕی(تّٞٝچتتاٝم هیتز ٝ ب صتییەتەی ەێ(هضتەی هیضتابن بکتا   

 ٗەدمنەیغو.  ێیە بیزری٘(ایە ئێٞم ٗاصیاٝی ٖٓ٘  تاەمتە بەّ
یێغتتتٞٝ زۆە   تتتاەی ٓاصتتتِاۆا ُە چتتتاٝ ٗاخِیتتتذۆ" صتتتەەی صتتتٞٝڕٓابٞٝ.

 ناڕربٞٝ. ُەیەص ا هضەی دمت د.
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یی ێ ٗێتک ئەٝ تێغتە ٝ ەەٗتت میە بتّٞٝ  ەکتایەتْ ٛەیە. ت ئێض ا تە ەٞٝعتن 
 ڵضتتتٞز ٝ ٓێٜ مبتتتاٗە. ٛەٓٞٝٓتتتإ دڵٔتتتإ یێتتتند ُە بەٗتتتذمتەی ئتتتێٔە دریە زۆە
تتٞڕمی  تٞڕمتەی بەبێ ەاٝرٕ یێٞم بٕٞٝ. ئەٝ ٝ دمصٞٝەێ. ئەٝ چاەمڕمعە ٝ

ئەٝ ژٗە درٝری  ەێتتت(ەەدرٝم. عتتتٞێ٘ێکیإ ئتتتاٝە ٗەەەیتتتاڵ تەٝئەٝمیتتتإ در ەتتتاٝرٗن
 ُێوەٝٓاٝم. درٓاٝ ٝ ُێک دّ بە ئێٞم بڵێْ یاەٓەەین بذمٕ. زۆە

 صەەی درخضو ٝ ن ژییەٝم.
بەڵکتتتٞٝ  ۆەباعتتتە. دمچتتتْ چتتتاّٝ بە ٓەٗغتتتا" دمتەٝێ ُە بەٗتتتذیخاٗە.تتتت ز
با بک ێ. ٛاەّٞٝ ٓەصەُەیەتن زۆە ەای(ەەیو ُەنەڵ بێ٘ٔە ناڕێ. ُە ٕ تاەێکٔا

 چیْ نٞ ؟ بی ەە  اەی ییغٞٝ
 ت باصن زۆە ع و ت د.

 دمت دمٝم ٝ یێذمتەٗن. چەک خٞرە ڕرصو ٝ بە ٓاصِاۆا صەەی بە
 ن.ت ەکاّ ُێک دی ُە ەاٝرْٗ خاع(

 دێ؟ تاەی چین ئێٞم ت چ تەڵکێکن ٛەیە ُێ إ خاط بْ؟ بە
بتێ.  ت دمٓەٝێ ەاٝرٗن ڕرب دّٝٝ هەەمبٞٝ بکەٓەٝم. دمٓەٝێ دڵتْ ئاصتٞٝدم

یتتێکەٝم ژیتتاٗن ٛتتاٝبەط یێتتک بێ٘تتیٖ ٝ  یتتاتن بتت یْ. بتتا دمٓەٝێ ُەٓەبەٝ ٝم بە
 بٞٝ.  ژنُەنەڵ یەتذر ب ییٖ. ٓاصِاۆا 

 ت صەەّ ُەٝ هضاٗەی ئێٞم دمەٗاچێ.
 ت ٖٓ ُە ڕێتەی خٞدردر بە ئەەتن خآن دمزرْٗ ئەٝ تاەم بکەّ.

تتتت ئێتتتٞم خٞدرەتتتإ ُە تتتتٞێ دی تتتٞٝم؟ باصتتتن تتتتاّ ختتتٞدر دمتەی؟ ٛەە ئەٝ 
 ژم ڕمعە ت دٝٝم؟ۆٓ٘ن ەٞٝعن ئەٝ ڕ خٞدریەی تە

ئی تت  ٗەی تتٞرٗن ٛتتی  بڵتتێ. ٛەٗاصتتەی بتتاٗن ەٞٗتتذی ٓەعتت ٝٝبن ُێتتذمٛا . 
 ئتتتاٝر ەٞٗتتتذٝەی  ٝ ٓاصتتتِاۆاٗاخِیتتتذۆ" ەتتتازم بتتتای دمەتەٝ  بتتتاچن ئەٓتتتڕۆ 

 بێ(اتاٗە هضەدمتا .
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 ت ُە صەە خا بە.
بە ّ  ڕرصتتو ٝ ڕمٝرٕ یێتتو بڵتتێْ. ٓتتٖ ٓەصتت ْ. بتتْ؟ بتتا تتت بتتا ُە صتتەەمخا

دژٝرەمٝم بتا بتڕرٝمەەٝم. ٓتٖ  زی٘تذرْٗ بە تتاەی دمزرْٗ چن دمڵێْ. ٖٓ هٞتٔن
یتاەی بە ئتابڕٝٝی ختا  دمتەی؟  بتا ُەعل ۆعْ. ەتاط ختاٗەدرٗن. عتازردمی.

عتتازردم خاٗٔەتتتإ تەی٘تتٞبەی٘ن ٛەبتتێ  ٗەۆ ُەنەڵ ٓ٘تتن  م دمبتتێ ُەنەڵعتتازرد
چَ ڕۆبت  ُە  بەێ ُەعل ۆط... ٗەۆ ٓ٘ن ُەعل ۆط تە ٛەٓٞٝ تەصێک دمەٞرٗ

 بخەٝێ. رذباٝمعٔ
 ٗاخِیذۆ" بە دمٗتێکن ُەەزۆتەٝم نٞەن;

ئەنەە ٛتا  ٝ ٛتاٝرە صتازتەی  ُە ڕرصت ییەتإ ەێ٘تانەی. ەێ٘تانەی چەٗتذم  ت
 .چەٗذم خاّ ُەٛەٓ(ەە ەادر بە ەاٝرٗ(اە دمزرْْٗ ٝ ٔاُٗەتاەی خاّ یەعی

ٝر صتتەد ڕۆبڵتتو یێتتذرّ؟  ئەٝ ڕۆژم  ُەبیتت م تتت یەعتتیٔاٗن چ تەڵکێکتتن ٛەیە.
 ئەٝ تاەە یەعیٔإ ٗەبٞٝی؟ ئەی باچن

تتتت ڕرصتتتو دمتەی. ٛەٓتتتٞٝ ەێتتتذمنەّ ٝ ئێضتتت ا دمٓەٝێ ُتتتێْ خاعتتت(ن. ٛەە 
 تاەێک بیڵێن دمیکەّ.

زۆە زٝٝ ەەٗتتاٗە  ُە ٓالهتتا  ت دٗیغتتْ دمتەّ  تتت بتتاٝمڕ  یێ٘تتاتەّ. ن ێتتٞ
 یەعیٔإ دمبییەٝم.

ٛێتتتٞەی  بتتتت ێ ٝدمصتتت ن ٗاخِیتتتذۆ" ٝیضتتت ن  هاهتتتای یێکەٗتتتیٖ.ُە دری 
نتتتڕی ەتتتٞٝڕمین   تتتاە ُەنەڵ  تتتاە ٓاصتتتِاۆا دمصتتت ن تێغتتتا دٝرٝم. بکتتتاەەٝم.

 هەتەی بڵێضەدرەە  دمبٞٝ.ڕ
 ئێتت م ٝ ییتتاٝتٞژّ. ەتتا عتتازردمیە دز تتت زٝٝ ُێتت م بتتڕۆ. ٓتتٖ ُە عل ۆعتتْ.

ەەٓاهتو ُە  ٗییە. ەاٝرٗن ەا بە ٛی  ع ێک یتاۆ ٗتابێ ەٝم. ُەّ دٗیتایە ێتای ەا 
دری؟ ڕهتتْ ُێتت ە ٝ ُە صتتەەەایا   ئێضتت ا ُەبیتت ی ئەٝ دٗیتتا  ەصتت ەی ٓتتٖ تتت د 
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 ە. ڕهتْ ُە دمٓٞچتاٝم یتاە  ُێتذەرٝمتەەە.ەچاٝیِکە یەۆ چتاٝمتە بێزرەّ. ڕهْ ُە
 بڕۆ دمصو ُەبەەۆتْ بەەدم. زٝٝ ُێ م

 دمص ن ت دبٞٝ بە  ٘ێٞدرٕ. ػەەیق ٛاەە یێغ  مٝم.دمٗتن ٛەڵ(ڕی. 
یێذرٝی ئاٝر ٛاەٞٛتاٝرە ٝمڕێ بتخەی؟ ٗاخِیتذۆ"  ڕێتەی تێ ت ئەٝم چییە؟

 نەڕێ هضەی خایإ بکەٕ. ُێیإٝ ێ ەٝم عٞێ٘ەتەی خای ڕُێک د بتە ەکای
 ت ٛەهن ٗییە ٛەەرٝٛاەیا صاز تا.

 رّ دمبێ ەٝم.ئاە نەڕێ  یەۆ ت دٝٝ خُٞەۆ ُێٔإ دمتەی. ەەٗیا ت ڕرصو
ختای درٗیغت ەٝم   ػەەیق ڕۆیغ ەٝم بتا بەە یەٗتجەەمتە. ٓاصتِاۆا ُە ێتن

یتتتێکەٝمی نٞعتتتن. ٗاخِیتتتذۆ"  ٝ یەڕرٗتتتذ صتتتەەی درخضتتتو  هآکەتتتتاٗن ەێتتتک
 ٗەیذمزرٗن چن بڵێ.

 ٖٓ دمٜٓەٝێ زمٓاٝمٗذ  ُەنەڵ بکەّ. بە هضەتاْٗ ٗاتەی؟ ت باٝمڕ
 ٗاتەّ. یێ عٞٝ  ٗاتەّ. ئەنەە ُە صێذرەمعْ دمٕ ت ٖٓ عٞٝ  یێ

ت دمٝم یێتو دمصتەڵٔێْ٘ دەۆ  ەب  ٗییە هضە ٝردمتەّە ٛەە ٖٓ نت چإ دمڵێ
 ٗاتەّ.

تتت ٓتتٖ یێٞیضتت ْ بە دڵضتتازی ٝ یتتاەٓەەین ئێتتٞم ٗیتتیە. ختتازنە بٔتت دریەّ ٝ 
 ەٞٝعن ئەّ ڕۆژم ڕمعە ٗەٛاە(ایەّ.

دمصتتتت ن تتتتت د بە ن یتتتتإ. ٛتتتتإ ٛتتتتإ دمن یتتتتا. ن یتتتتاٗن تاەیاعتتتتا دڵتتتتن 
ی ُە هتتٞڵپەی ن یتتإ. تاەیاعتتا صتتەەی ٛەڵێ٘تتا ٝ ٗاخِیذۆۆیغتتن یتتڕ تتت د ٝ در

ن. بە ُتای ُەچتکەتەی چتاٝی بی٘تن ٗاخِیذۆۆ چاٝم ك ٓێضک ەێزرٝمتاٗن تاٗو
یێغتێ ٝ ٝمبیت ی ٛێ٘تاٗەٝم تە تتاەن ٓالهاەەتەیتإ  خای صتڕی. ػەەیتق ٛتاەە
 خای ٛەص ا.  ێن تاەاین ٛاەٞٝم. ٓاصِاۆا ُە

 تٞرٗن بیت  بکەیت ەٝم  بەت تاەیاعا! ص(ەێ٘ن دیضإ دێٔەٝم. دمەكەەو ٛەیە 
 ٝم ْٓ بذمی ەٝم. ٝ
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تەٝ . ُە ٗێتٞ بەٗتذمتەدر  ٓاصِاۆا ٛیچتن ٗەنتٞ  ٝ بەدٝری ػەەیلتذر ٝمڕێ
 ژٗإ دمٝەمیاٗذر. تاەربِکا نٞەن;

متتتتا. د زنتتتاەڕُێتتت م  تتتت تچتتتن بتتتاط! خەٓتتتن ٛیچتتتو ٗەبتتتێ. ئەّ ییتتتاٝم ەتتتا
 صآاٗذرەمتإ ٛەٓٞٝ تاەێکیإ ُە دمصو دێ.

 ٛاٝڕر بٞٝ. ژٗن ٓاچڵەتچن ُەنەڵ ئەٝ
ت با تەصاٗن ٛەژرە ٝ تڵاڵ ەەٗاٗە  عەٝی زمٓاٝمٗتذیظ ُێتٞڕێ م ُە خەّ 
ٝ تەصتەە  بە ّ خەڵکتتن زمٗتتیٖ ٝ صتتآاٗذرە ئتاەمزٝٝی ٛەە عتت ێک بتتکەٕ ُە 

 چاٝە ٝٝتاٗذٗێکذر بایإ ئآادم دمبێ.
ن ئەٗ(تتتتاە دمص (ەصتتتتەە ت ربتتتتٞٝ ٗبە ەتتتتآەەن صتتتتٞٝەاٗذ یێ ێتتتت ٗەتەی ٝر

تتتتاەی ئەٝ ٝ تتتتٞڕمتەی هضتتتەی ُەنەڵ ئەٝ  بە دمیٞیضتتتو بزرٗتتتن صتتتەباەم 
تتتاب ریە تتت دٝٝم؟ ٓاصتتِاۆا ەتتاهەەن ٝم ّ درٗەٝمی ٗەبتتٞٝ. ُە صتتەە ەەختت ەتەی 

 ێتتن ختتای  تتٞٝڵەی  عتتەٝێ ُە درٗیغتتو ٝ چتتاٝی ُە صتتٞٝچێک بتتڕی ٝ ٛەەتتا
ٗەتتتت د. بیتتت  ٝ خەیتتتاڵ ٝمۆ ٛەٗتتتتەژرڵە ُە ٗێتتتٞ تاصەصتتتەەیذر ٛتتتاەٝٝژربٕٞٝ. 

زریەتەٝم تە صا ٗێکن دٝٝەٝدەێت  بتٞٝ ُێتن كە هضەتاٗن ٗاخِیذۆ" ب دبٞٝیە
دمتتت د ٝ ٗەیذمٝیضتتو ُێتتن  كەزریەتتتن ئەٝەتتا ُەصتتڵن ئەٝ ەەٗتتاٗە   دربڕربتتٞٝ 
ێتت ەٝم. بی مٝمەیتتن كەەرٓتتاط تتت رٝ ٛێ عتتیإ بتتا ٓێغتتکن ٛێ٘تتا بتتٞٝ. بٗزیتتک 
عتت ێک ُە درڵـەیتتذر زی٘تتذٝٝ بٞٝبتتٞٝٗەٝم  ئەّ بی مٝمەییتتاٗە ئازرەیتتإ  ٛەٓتتٞٝ

ٓتایەٝم. عتەٝێ ٓەعت ٝٝبن  ک درٛاە٘ن ٛەٝر بەٝ عێٞمیەدمدر. ٛەەا تاەن ەاەی
 تڕی ُەنەڵ ژٗەتاٗن دیکە خٞرەدییەٝم ٝ یەٗای با دٗیای صەەخاعن ب د.
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 چل و نۆ

 
اتە چٞٝم دمەێ  ٗاخِیذۆ" ُەبەە ختایەٝم هضتەی دمتت د. نٓاصِاۆا ُە دە
ەتازم « هضتەتاٗن ڕرصت ە. ٛەەچتن ئەٝ دمیڵتێ ڕرصتو ٝریە!»خای ُآە دمت د; 

چ بە یەتتتتتتتن بەصتتتتتتەە ئەٝ ژٗە بەصتتتتتت ەزٓاٗە ٛێ٘تتتتتتاٝم. ئەنەە  ەێتەیغتتتتتت (ٞٝ
ٗەتەٝەتتتایەەە بیتتت ی هەەمبتتتتٞٝت دٗەٝمی ەتتتاٝرٗەتەی هە  ئەٝڕرصتتت ییەی بتتتتا 

ەەٗتتتاٗە  ٓاصتتتِاۆاط ٗەیتتتذمزرٗن چ زٝڵٔێکتتتن ُێکتتت رٝم. ئێضتتت ا  دمەٗەدمتەٝ .
ٛەٓٞٝ ع ێک ڕٕٝٝ بٞٝبتاٝم ٝ ٛەەدٝٝتیتإ ڕرصت ییەتاٗیإ بە ٛەٓتٞٝ بتاەم 

دمەتەٝە(تتٞٝ  یەزمتاٗیتتاٗەٝم بە چتتاٝی خایتتإ دمدی. ٛەّ ٗاخِیتتذۆ" بتتاٗاه
ٞٝم. ٛتتاەچیتتن تتت دٝٝم ٝ ٛەّ ٓاصتتِاۆا زرٗی(تتٞٝی ەٞٝعتتن چ ڕۆژمڕمعتتییەۆ 

. ُە دڵتن خایتذر خاعتن ُە دڵتن نەڕربتٞٝصەەمەای ئەٝ ناڕرٗەدر  ٗاخِیذۆ" ُە
ٛەص ن بە عادییەتن زۆە دمتت د  بە ّ ٝەدمٝەدم ەت س  ێتتای عتادییەتەی 

ەەٝمە ڕێتایەتن صتەی ی ن ە(تٞٝم بەە  ڕێتتایەتن بتێ نەڕرٗەٝم. ٗەیتذمەٞرٗن ن 
ن بٜێڵێتتت ەٝم ٝ ٝمدٝٝی تەیتتتق ٝ ٗەٛەٗتتتتن ختتتای ڵٛەٓتتتٞٝ عتتت ێک بە ٗێتتتٞمچ

باعتتتتتن دمیزرٗتتتتتن ئەنەە بە دٝری ئەٝ تتتتتتاەمدر بتتتتتڕٝر ٝ ٛەەتتتتتا  بتتتتتکەٝێ  بە
 چ ئاتآێکن ەاڵ چاٝمڕٝرٗییەەن. تاەایییەتەی بچێ ە یێغێ 
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 ٝ صتت٘تن بە ٓیتتذرڵیا بەٗتتذیخاٗە  زی٘تتذرٗەٝرٗێک تە صتتەەُە ٗزیتتک دمەنتتای 
ن ٛەبتتٞٝ  ٛتتاەە  تتٗیغتتإ ٗەخغتتابٞٝ  صتتەەٗجێکن ٓزیتتڕرٗە ٝ دمٓٞچتتاٝێکن ت ێ

 یێغێ. چاٝی ُە دمٝەٝبەەی خای ت د ٝ ٗآەیەتن دریە دمص ن.
 ت هەزەمەن ٓەزٕ! ئەّ ٗآەیە تەصێک بای ٗاەدٝٝی.

 ت تێ بای ٗاەدّٝٝ؟
اصتن. ٓتٖ یصتەەمتەی ختاەٞٝٗێکەە بەٗتذییەتن صت بیخٞێ٘ەٝم ەێتذمنەی. ٗٞٝ

ٗٔە دمصت ن ئێتٞم. ٛەڵت(ە  یەُەٝ بەعە یاصەٝرْٗ. ەکای ُێک دّٝٝ ٗآەتەی بتە
تەی ٓ ۆۆتتاەییەٝم ٗتتُە ڕٝرٗتتتەی یاصتتایییەٝم ئەٝ تتتاەم هەدمؿەیە  بە ّ ُە ڕٝر

  یاٝرزم.
ئەّ زی٘ذرٗەٝرٗە زۆە صٞێ هضتە بتٞٝ. تاٗتو صتەەی صتٞٝڕٓابٞٝ تە چتإ 

ٗتتآەی بەٗتتذییەتن صیاصتتن دێ٘تتن ٝ دمیتتذر  بە ڕێ(ٞرەێتتک. ُەٝم  یاصتتەٝرٗێک
ئانادرە ٗەبٞٝ تە ئەٝ یاصتەٝرٗە هەزی ُە صتیخٞڕییە ٝ ٓەبەصت ن ُە ٛێ٘تإ ٝ 

 تاەمتاٗە! چاەی ٗەبتٞٝ. ٗتآەتەی ُتێُە صەەدمەٛێ٘إ ُە ٛێ٘ذێک   ب دٗن ٗآە
ٓیتتتتتذرد  بە ٗتتتتتآەتەی ٛەڵپچتتتتتڕی. .خاٗە ٛتتتتتاەە دمەێیمەنتتتتت   ٝ ُە بەٗتتتتتذٝ

اەرصتتت (ٞٝ. ٗاخِیتتتذۆ" یختتتای  27ٗەتتتت رٝ  ربٞٝ  ُە ٛێ٘تتتاٗن یی تتتن بێتتت ٗٞٝصتتت
 ;ٗآەتەی خٞێ٘ذمٝم

باّ دمەتەٝەٞٝم  اەٝباە دێن با ئێ م ەتا چتاٝ  بە ژٗێتک بتکەٝێ تە ُە »
ٕ ٛەبتتتتێ. ئەنەە درٝر بتتتتکەی  ازی٘تتتتذرٗن ئاصتتتتایییە. هەزدمتەّ چاٝیێکەٝە٘ێکٔتتتت

یە صتتتەباەم  بە ڕێتتتە  یێتتذمدمٕ بێتتن بتتا صتتەەدرْٗ. ئانتتادرەییەتن زۆەّ ٛە

                                                           

ٛەیە تە دمٗٞٝصتتت ێ بە ّ ٗاخٞێ٘تتتذەێ ەٝم. دٝری  e ت ُە ئەُلتتتٞبێن ڕٝٝصتتتیذر  اەێتتتک 38
ێڕمتإ ئەٝ یی ەیتتتتتإ عتتتتتاڕط ئەٝ ییتتتتت ە ُە ئەُلتتتتتٞبێ صتتتتتڕدەریەٝم. بەە ُەٝمط عاڕعتتتتتت

   ٗەدمٗٞٝصن.
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زۆە ع ن ەت  تە ئەنەە  باەٝدۆخن زی٘ذرٕ ٝ ئەٝ ژٗەی تە یاەٓەەین دمدمی ٝ
 «ٕ.ەاب ٜەٝێ دمی٘ێٔە ئیخ یاە

 بە صپاصەٝم... ٝێ ر بانادٝٝ خاۆضکایا.
ُە نٞٗتتذێکن دٝٝەمدمصتت ن عتتاەی  ٗاصتتییەٝم. ٗاخِیتتذۆ" بیتت ی تتت دمٝم ٝ

. ٝێتت ر  تە ُەٝ ٗتتا نتتاەٝٝد ٝێتت ری دی (تتٞٝ. بتتا ڕرٝی ٝەچ چٞٝبتتٞٝ بتتا ئەٝێ
نٞٗذم ٓآاص ا بٞٝ  ٛاە(ٞٝ با  ی ٝ درٝری یاەٓەەین ٓاڵین ُێک دبتٞٝ ەتاتٞٝ 
ب تتٞرٗن ُە زرٗکتتا دەێتت م بە خٞێ٘تتذٕ بتتذر. صتتا ٗێکن زۆە بە صتتەە ئەٝ عتتەٝمدر 

بە ّ ئێضتتتت ا دۆزی(تتتتٞٝیەٝم ٝ بتتتتای  ەێپەڕی(تتتتٞٝ ٝ ُە بیتتتت ی چتتتتٞٝ بتتتتاٝمە
 بکەٝێ. ی یێندمیٜەٝێ چاٝ دمەتەٝە(ٞٝ بەٗذییەتن صیاصییە ٝ
ٝ ُەٝ تاەەدر تاەمتإ چەٗذم ُە بەە چتاٝی  ئەٝ صەە دمٓەی ٝمبی  ٛاەەٝم

صتتاٗای دمٗٞرٗتتذ ٝ ئێضتت اط ٛەٓتتٞٝ عتت ەتإ چەٗتتذم ئتتاڵٞز ٝ دژٝرە بتتٕٞٝ. 
 ۆژ بەەڕبی مٝمەین ئەٝ ڕۆژرٗە ٝ چاٝیێکەٝە٘ن ٝێ ر زۆە عتی یٖ بتٞٝ. چەٗتذ 

ٝەچ چٞٝبتتٕٞٝ بتتا  بتتٞٝ. ُەنەڵ ٛاٝڕێیتتاٗن بتتا ڕرٝم 28ُە ڕێٞەمصتتٔن یتتاەێز
 ٗاٝچەیەتن دٝٝە تە عەصتو تیِتٞٓەە  ُە ٛێاڵصتٖ دٝٝە بتٞٝ. ڕرٝمتەیتإ بە
باعن دمچٞٝم یێغێ ٝ دٝٝ ٝەچیإ ڕرٝ ت دبٞٝ  چتٞٝ بتٕٞٝ كت رٝێٖ بختإ 

ڕرنەیاٗذ تچتن  ٝ بتەڕێ٘ەٝم با عاە تە خاٝمٗٔاڵ ٛا  ٝ بە تاٗو ٗاخِیذۆۆن
ُە ٛاٝڕێیتاٗن بە نتاڵ ە یەتێتک  .ێهەعەی نٞٗذمتە دمیٜەٝێ چتاٝی یێتن بتکەٝ

 یێن نٞ ;
 تاٗو خازنەّ بە خا ! ت دمبێ تچێکن  ٞرٕ بێ!

بتتا ٓتتاڵن  ٗاخِیتتذۆ" نتتٞین بە نتتاڵ ەی ٛاٝڕێکتتاٗن ٗەدر ٝ ٛەصتت ا ٝ چتتٞٝ
 دمیٞیضو بزرٗێ تچن هەعە چ تاەێکن یێیەەن. هەعە.

                                                           

ت یاەێز ت دٕ ُە ختٞرەدٗن ٛێ٘تذێک ُە خاەرتەتتإ   اەێتک ڕۆژٝٝم ُە ئتایی٘ن ٓەصتی یذر  39
 باٝم.
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ٓتتاڵن هەعتتە ٗزیتتک بتتٞٝ. ٝێتت ر ُەنەڵ دریکتتن چتتاٝمڕٝرٗن ئەٝ بتتٕٞٝ. تچتتن 
ن ُە  ڕمهەڵە بٞٝ. چاتەەێکن هتٞڵەی ُەبەەدر ٝ تاڵٝێکتن یێضتهەعە ٗاعی یٖ ٝ 

. ٕصتتەە ٗتتابٞٝ. ُە صتتەەەایایذر ەەٗیتتا بتتڕٝ تەٝرٗییەتتتاٗن  تتٞرٕ ٝ دڵتتڕكێٖ بتتٞٝ
 دریکن ٝێ ر تاەێک ٗاخِیذۆ" چٞٝم ژٝٝەێ بە تچەتەی نٞ ;

بە  تتتت ٝێتتت ر  تاٗتتتو ختتتای ٛتتتا  بتتتا ئێتتت م. ئێتتتٞم یتتتێکەٝم بە ێتتتذمٛێڵْ بتتتا
 ەٕ.ئاصٞٝدمین هضەی خاەإ بک

ٝری ڕۆیغتتت ٘ن ئەٝ ٗاخِیتتتذۆ" بە ڕێتتتزمٝم ٓەبەصتتت ن چتتتاٝیێکەٝە٘ەتەی ُتتتێ  د
تاٗتتو ٗاخِیتتذۆ" عتتڵەژربٞٝ ٗەیتتذمزرٗن چتتإ ٓەبەصتت ەتەی ختتای بە ە ی صتتن. تتتچ

 ەڵتەڕر بە ّ خێ ر عەەٓەتەی ٝم  ٗاٝ نٞەن;ٛبڵێ. صەەمەا ەازێ صٞٝە
یە. ئێٞم زۆە صادم دمٜٓەٝێ یێ اٗن بڵێْ  یٖٓ...ٖٓ... ئەٝم ت  ەٗابن تاٗو!

خەە تن ڕربتٞرەدٕ  ٛەە چەٗذی ب اٜٗەٝێ خەەج دمتەٕ. ییاٝێکن دمٝڵەٓەٗذٕە
 تتەەم ٝ ... ٓتٖ ئەٝ خەە تاٗەّ ٗیتیە. دمٓتٜەٝێ  ٝ  ِٞبەە  ٝ ٓەعت ٝٝ  ٝ
هتتتتازرٗجْ بتتتتا نەُەتەّ ٛەبتتتتێ  بە ّ بەدرخەٝم  ختتتتزٓە  بەخەڵکتتتتن بتتتتکەّ ٝ

 تاصپێک ُە صەە ڕێٔذریە.
ەاٝم ٗیغتتتتت ە دڵتتتتتن مُە صتتتتتەەڕرصتتتتتو ٝ خآتتتتتاٗە دمدٝر. هضتتتتتەتاٗن ٛەە 

 ێن ئەٝ درٗا ٝ بەزمیین یێیذر ٛا . ٗاخِیذۆ". خای ُە 
 ٗەەتٞەٞٝم ٖٓ چ تاەێکْ ُە دمصو دێ؟ ت ٛێغ ا

ەٝێ بتا دەێت م درٗتن خٞێ٘تذٕ بچْت بتا زرٗکتا.بخت ٖٓ ٓآاص ای هٞەا ّ. دمٜٓت  اٗە
م بتتڕێ یتتاەمّ بە هەەز بتتذم ْ. ئەنەە ئێتٞت ٞرْٗ بچتت م ٝ ٗتتاە ٗێ  بە ّ دمصتت ٞباڵْ بەصتت  ٝر

ٝری تاەتتاین ٛێ٘تتإ بە خٞێ٘تتذٗەتەّ یێ تتإ دمدمٓەٝم.  بەڵێ٘تتن عتتەەمك إ دمدمٓتتن د
ەتإ  ٞرەدٕ ٝەچ ڕٝر دمتتا  ٝ نٞٗذٗیغ٘ت م تە بتا ڕربت ییاٝێکن دمٝڵەٓەٗتذی ٝمۆ ئێٞت

ٝرٗی  یێکیاٗتتذر دمدر  ٝ صتتەەخاط دمتتتا خ ری  یغتتن  صتتەدرٕ تتتاەی ُەٝم نچتتاٝمڕ
ٝر باعە تاەێکن باعتیظ بکتا . ٖٓت ٝٗە زرٗکتا یێٞیضت ْ بە ٛەعت ا بتا  ُێذمت ێ   چٞت
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ٝر تتتاڵڕۆبتت ٝرزییەتن ٗیتتیە ییەّ ٛەیە   تتا یتتێْ بتتذمٕ ٝەە. ئەٝ در ٝ ٓ٘ەەتتو  ٗەیتتذمٕ  یتتا
ّ.ٗاتێغْ  ە ُە تەصێکن دیکەی هەەز دمتە

تە ٓ ٔتاٗە  بە دمتەّ  صپاس یغوزۆە  ت بە یێچەٝرٗە با ٖٓ زۆە  یاٝرزم
 ٛەەتا  م چتاٝمڕێ بەٖٓ ت د ٝ ئاٝر ڕرصو ٝ ڕمٝرٕ هضە  ت د. ەکایە ٛەە ُێت 

 چەٗذ خُٞەتن ە  دمنەڕێٔەٝم.
ٛاٝڕێکتتتاٗن صتتتەەیإ خض ەصتتتەەی ٝ  ێکەی.خٞنەڕریەٝم بتتتا ٓتتتاڵن ختتتاٗە

ٗەدرٕ. چتٞٝ  ناڵ ەیإ یێذمت د تە چتٞٝم بتا  ی تچتن هەعتە. بە ّ نتٞێن یتێ
 ڕۆیغ ەٝم با ٓاڵن هەعە. ُە  زدرٗەتەی دمەٛێ٘ا ٝ ٛەع ا ڕۆبڵن

ٖ دمبێ صپاس ُە ئێتٞم بتکەّ تە بتٞٝٗە ٖٓ ٓەتە. ٓ صپاس ُە ت تچن باط!
 خ ریەدر تاەێکن باط ئەٗجاّ بذمّ. یاڵ ئەٝ ٛەٓٞٝ تاەم ٛای ئەٝمی ُە

ەەٗتتتتاٗە  ٝمبی ٛتتتتاە٘ەٝمی ئەٝ بی مٝمەییتتتتاٗەط بە یەٝم عتتتتی یٖ بتتتتٞٝ. 
ختتتتتتای  ٝمبیتتتتتت ی ٛتتتتتتاەەٝم تە ەەٗتتتتتتاٗە  ُەنەڵ ئەكضتتتتتتەەێکن ٛاٝهەەتتتتتتاەی

مبیتت ی ٛتتتاەەٝم تتتتاەن بەعتتەڕٛاە(ٞٝ تە هضتتتەی صتتٞٝتن بە ٝێتتت ر نٞە(تتتٞٝ. ٝ
 ٝ خاعتتتییەتن ُە ڕردمبەدمە دمتتتت د. نەڕرٗەٝم ُەٝ صتتتەكەەم ٛەصتتت ن بە چێتتت 

صتەە ڕێتتای باەیکتذر  ت د ٝ ٝمڕێکەٝەٖ. باەنی٘ەتإ بە ەەتاٗیإ ُە تاع٘باەنی
 ێٝ دمٕٝ ٝ ٛێ٘تتتذ ٝێ ؿەیتتإ دمتتتت د. ٛێ٘تتتذێ  تتتاە ڕێتایتتتإ دمتەٝەە ٗیتتتٞدرە

یتاین  ٝ کُتبتٞٝ  ە ٛێ٘تذم هتٞەس اەیظ بە ٗێٞ ُێڕمٝرەدر دمڕۆیغ ٖ. بەكت مت
درٛێ٘ابٞٝ. تاەێک ٛەٝر ەاەیک درٛا   ەەٗتاٗە  عتاهن صتکڵن  اٗنتٗاصکن درەم

ێکن نٞە ٞنتاڵ تە ی٘نٞٗذٗغ   یدٝٝەمٝم دمبی٘ذەر. ئاص ُە  تەەمی درییضاٝ
یێیتتإ ٝ ٛێ٘تتذێ  تتاەیظ دمٛتتا   بتتٞٝ  ٛێ٘تتذێ  تتاە بە ٝەٝێتت تە ٝ ڕێ٘ٞێ٘یتتإ

تتتاەەی  صتتکاٗەی دمتتت د تە ئێضتت ا ُەّباصتتن ئەٝ ئا ٞٝ ٝبتتصتتٞرەی تاعتتە دم
دمتت د  نٝەچاٗەعت ەنەەدرٖٗ  باصتن ئەٝەٝ بەص ەڵەتذر ص عەٝدر ُە ٗێٞ بەك 
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ُە هەٝصتتا ٕ  ُە ٗێتتٞ تەٗتتذم ٕ ٝ تتتٞٗە هٞٝڵەتاٗتتذر  ێیتتإ خاعتتک دٝٝم  تە
 ڕرصو بٞٝٗەٝم ٝ ٛەٗاصەی نەەٓیإ ٝمۆ ٛەڵْ ٝ ٛا ٝ دمچێ.

ٛەصت ن  چ ٛەصت ێکن ٛەبتٞٝم.ٗاخِیذۆ" ٝمبیت ی ٛتاەەٝم تتاەن نەڕرٗەٝم 
 بە صتتیپەُکن ٛەٝری صتتاەدی یتتاۆ بتتاەەٝم. یتتڕ دمتتت د ٝی درٗتتن ئاصتتٞٝدمیە ٝ

دمٓٞچتتتاٝی  ٛەڵتتتذمٓ ی ٝ تِتتتٞٝی بەكتتت  تە ُە درەم بەەزمتتتتإ دردمٝمەیتتتٖ 
 دم ٝرٗذمٝم. دمٓٞچاٝی یەتپاەچە صەٛاڵ  بە ّ دڵن نەەّ بتٞٝ. ئێ ت  خەّ ٝ

ئاەمزٝٝ! ئێ   ختای ُتآە  ذر ٓابٞٝ ٗەە صن ُە دڵ تەصەە ُە دڵیذر ٗەٓابٞٝە ٗە
چ زٝٝ ەێپەڕی. ئێض اط  چ عەٝێکن خاط بٞٝ ٝ هەصاباٝم. ٗەدمت د ٝ دڵن

 ئازرەی دمٗٞرٗذ. یڕ ٛەٓٞٝ ع ێک دژٝرە ٝ
ٝ ُەّ تتاەەدر  ئەٝمی ڕٕٝٝ ٝ ئاعک ربٞٝ ٝێ ر بٞٝبٞٝم تچێکن عاەعتتێڕ
یتتذۆۆیظ ٗاخِ ُە بەٗتتذی صیاصتتیذر بتتٞٝ ٝ دمیٞیضتتو دیضتتإ چتتاٝی یێیتت(کەٝێ.

 ژٗإ ٝ یهەزی دمت د ئەٝ ب(ی٘ێە چٞٗکە ٝێ ر ٗٞٝصی(ٞٝی صەباەم  بە بەٗذ
 ٓاصِاۆا زۆە عو دمزرٗێ.

 

 پەنجا

 
ڕٝٝدرٝمتتتتاٗن  بەیتتتاٗین ڕۆژی دٝریتتتن تاەێتتتک ٗاخِیتتتذۆ" ُە خەٝ ٛەصتتت ا 

ڕربتتت دٝٝی ٝمبی ٛتتتاەەٝم ٝ ُە ٗاتتتتاٝ ە صتتتێکن صتتتەی  عتتتکایە نیتتتاٗن.  ڕۆژی
صتٞٝە بتٞٝ ٝ ئەٝ ڕۆژم بەٝ ختای ەمتەی صەەمڕری ئەٝ ە صە  ُە صتەە بڕیتا

ئیجتتازم ٗتتآەیەتن  ەٛتتاەەدمەێ تە بچێتتو بتتا  ی ٓاصتتِ٘یکا" ێهەصتت ە ُە ٓتتاڵ
بتتکەٝێ تە بە ەتتآەەن  "ٓەٗغتتا ُێتتٞمەنەێ ٝ چتتاٝی بە ٓاصتتِاۆا ٝ ٝێتت ر ٝ

 ێتتت ی ن صتتٞٝەاٗذٗن ئەٗ(تتاە دمص (ەصتتەە ت ربتتٞٝ. ُە ٓێتت  بتتٞٝ ٓاصتتِ٘یکاۆ
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ضتتەە بتتٞٝ ئەٝ ُە یەتەتەی ئەٝرٗتتذر بەە یاەێزنتتاەی دمٗاصتتن ٝ ئەٝ تتتاەەی ئەك
ی صن بەعن ٓاڵن بٞٝ. زرٗا ٝ تاەزرٕ ٝ  تە ُە تاەٝبتاەی یەتەی صتەەبازی 

در. بە ّ دٝری مبە ٛتتی  عتت ێکن ەتت  ٗەد ٝ بەەژمٝمٗتتذییەتاٗن ئیٔپ رەتتاە نتتٞێن
زمٓاٝمٗتتتذ تتتت دٕ ُەنەڵ ژٗێکتتتن دمٝڵەٓەٗتتتذ ٝ بڕٝربەختتتا  ُە صتتتەە درٝری ئەٝ 

بتتٞٝ بە  ێتتت ی یاەێزنتتاە. ئەّ ژٗە  ٝ می دمٝڵەەتتننتتٞێزەریەٝم بتتا ڕێکختت رٝ
ٓغتت ن خایتتذر دمنێتتڕر ٝ ٝمۆ یغتتیِەیەتن دمصتت ەٓا  ُە ٓێتت دمتەی ٝمۆ ٓێتتٞ

مك تتاەی ُەنەڵ دمتتت د. زصتت اٗن ئەٝ صتتاڵە ٗاخِیتتذۆ"  اەێتتک چتتٞٝ بتتٞٝ بتتا ڕ
 صەەدرٗن ئەٝ ژٕ ٝ ٓێ دم  بە ّ ژیإ ٝ ٛەڵضٞتەٝەیاٗن بە دڵ ٗەبٞٝ.

ٛاٝڕێن دێ ی٘ن  اٝمعێکن ئاٝرڵەٝم یێغٞرزین ُەڕۆژم ٓاصِ٘یکا" بە ب ئەٝ
خای ت د. دمٓٞچاٝێکن صٞٝە ٝ ناع ٘ن ٛەبٞٝ. بە  ِٞبەەنن ئاصاییغتەٝم 
ُەعن ناع ٖ ٝ صی٘تە یاٗەتەی دیتاە بتٞٝ. ٝمۆ ٛەٓیغتە ڕرزرٝم ٝ ڕێکٞیێتک 
بتتٞٝ. صتتەە ٝ ڕیغتتن بە ٓتتادیِن ڕۆژ چتتاۆ ت دبتتٞٝ. یتتێکەٝم بە عتتێٞمیەتن 

 خآاٗە هضەیإ دمت د.
تاەێکن باعو ت د ٛاەن. خاْٗ بە دی ٘ إ زۆە خاع اڵ دمبێ. ٖٓ ەەٗیتا ت 

 دم ت دٝرزدم خُٞەۆ تاەْ ٛەیە.
بتتا صتتەكەە  ٛەٓتتٞٝ  دمبتتێ ُە تاڕێکتتذر بەعتتذرەی بتتکەّ. یاەێزنتتاە چتتٞٝم

 ع ێک تەٝەاەە ئەص ای ٖٓە بەڕێٞمبڕٗن یاەێزنا بە ٖٓ صپێ دەرٝم.
 ە دڵە.دیاە بٞٝ زۆەی ئەٝ بێ٘ەٝبەەم ٝ ن ك اەییاٗە ب

 ت با چ ئیغێک؟
ت بەٗذیخاٗەی عاە ژٗێکتن ُێتیە ٝ ٛتان ی چاەمٗٞٝصتن بتّٞٝ ٝ دمٓتٜەٝێ 

 بتتکەٝێ. دمڵتتێٖ ٓتتاڵەەەتەی ُە دمصتتو ٘تەی بەٗتتذیخاٗە چتتاّٝ یێتتنیُە ٗٞٝصتت
 ەادریە.
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ٛاٝڕێکەیتذر ت د. بە ّ ُە ٛەٓ(ەە  خای ه ژ تە ٝعەی بەٗذیخاٗەی بیضو 
 ٛەەٝر خاتەڕر ٓایەٝم.

نیتتتإ ٝ دڵ دمیتتتکەّ.  ەە تتتتاەێکْ ُە دمصتتتو بتتتێ بەئتتتازیز! ٛ ٛتتتاٝڕێنتتتت 
 بەدرخەٝم دمەكەەْ ٗییە.

 با ب٘ٞٝصە. ذرمیەتڕت ئ٘جازمٗآەتەّ ُە  یە
 ت نٞەو ژٗێکە؟ بەچ ەاٝرٗێک بەٗذت رٝم؟

ت بە ەآەەن ییاٝ تٞژیە بە ّ بێ ەتاٝرٗە ٝ دردنتا ئەٝ هتٞتٔەی بە صتەەدر 
 صەیاٗذٝٝم.

 ٝ ا ُی( رُتتنەتت ُەنەڵ ٓتتٖ  یتتاٝرزم.ئەٝمط دردناتتتاٗن ئتتێٔە! ٓەەرٓتتن ەتتا  تتت
باٝمڕم  بە چاتضازییە. بە ّ بە بڕٝری ٖٓ چاەمیەتٔتإ ٗیتیە دمبتێ هەبتٞٝڵن 

 بکەیٖ.
29 C’est mon opinion bien arête 

چەٗذ ٝەاەیظ هضتەی تت د تە ُە ڕۆژٗتآە تاٗەیەەصت ەتاٗذر   صەباەم  بە
ٛەەتەصتەی  ەازم خٞێ٘ذبٞٝیەٝم. ٗاخِیذۆ" زمەدمیەتتن نت  . ٗەیتذمزرٗن بتا

دمدرە ئەنەەچن ئەٝ ٛیچن ٗەنٞە(ٞٝ  ەەٗیا ُە   یەٗێکەٝم ن ێ ئەٝ بە هیز  ٝ
صتتەە ئەٝ بتتاٝمڕم بتتٞٝ دمبتتێ ُە دردنتتا نتتٞێ ُە هضتتەی ەآەە(تتاەرٕ بتتت ٕ ٝ 

 اٗن ُە خایتتتإ بتتتکەٕ. ُە صتتتەە ئەٝ بتتتاٝمڕمبٞٝ ُەۆتتتمەبتتتذەێ بە ڕێتایتتتإ یتتتێ
. ُەٝ بڕٝریەدر بتٞٝ تە ٛەٓ(ەە یاصا ٝ خاٗەی درددر ٛەٓٞٝرٕ دمبێ یەتضإ بٖ

هتآچن ُێیتإ  ٝ دمبێ ُەنەڵ بەٗذییەتإ بە  ٞرٗن ڕمك اە بکت ێ ٝ ٗتابێ بەدرە
 بذەێ ٝ ئەعکەٗجە بک ێٖ.

                                                           

 ت ٖٓ ٛەٓیغە ُە صەە ئەٝ باٝمڕمّ. :3
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دمزرٗتتْ تە  ٗتتذمی(تت رُْ یتتإ ٗتتا  ەەٗیتتا ئەٝمُتتت دۆصتت ن ئتتازیز! ٛێغتت ا ٗتتازرْٗ 
دردناتتتتاٗن ئەٓتتتڕۆ بە ٛەٓتتتٞٝ تەٓٞتٞٝڕییەتاٗیتتتاٗەٝم ُە دردناتتتتاٗن ڕربتتت دٝٝ 

 .باع  ٕ
 ٗاخِیذۆ" صەباەم  بە ٓاصِاۆا ٛێ٘ذێکن هضە با ت د.

 ت یاەێزمەمتەی تێیە؟
 . خادمی٘اصن؟ەت كاٗاەی٘

 كاٗتاەیٖٓاصِی٘ا" خای ن ژ ت د ٝ بای نێڕریەٝم تە ٓاٝمیەۆ ُەٓەٝبەە 
ەن ەەٝرٝ ەتتاەیلن ُە اػەٝمۆ عتتایەد بتتا دردنتتایەۆ باٗتتگ تتت رٝم ٝ ئەٝ ٗیتتٞ صتت

 خای ت دٝٝم.
 بە دڵ ٗییە؟ت تەٝریە ەا كاٗاەی٘و 

30ت بەتاەی ەا ٗایە. 
C’est un bimme tare 

تن دیتتکەّ ٛەیە. خاٗٔێتتک تە ٓآاصتت ای ەتتت صتتپاس بتتا ڕێ٘تتٞێ٘ییەتە . ەکتتای
بتتا ٗتتاەدّٝٝ ٝ دمیتتٜەٝێ چتتاّٝ یێتتن  هٞە(ختتاٗەیە ئێضتت ا ُە زی٘تتذرٗە. ٗتتآەیەتن

 بکەٝێ. با ٓالهاەن ئەٝیظ ئیجازمٗآەیەتْ دمٝێ.
 زی٘ذرٗن صیاصییە؟  ت

 ٖ.دمڵێ ت ٝر
دمەتٞرٖٗ چاٝیتإ بە  خزٓاٗن ٗزیکٝ هەۀەٕ دمزرٗن ەەٗیا دریک ٝ باٝۆ   ت

ْ بتتا صتتن صیاصتتن بتتکەٝێ... ٓتتٖ ئیجازمٗتتآەیەتن نغتت یو بتتا دمٗٞٝیزی٘تتذرٗ
 …Jesais que vous n’abusez pas 31ئەٝمی ٛی  بەەبەص ێکو ٗەبێ.
 ت نٞەو ئەٝ ژٗە ٗاٝی چییە؟

 خاۆضکایا.ۆ ت ٝێ ر باناد

                                                           

 ت ٓ ۆۆێکن ٗا اەم. 41

 .ٗان ێ ت دمزرْٗ بە خ رک تەڵکن ُێٞم 42
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 ت  ٞرٗیغە؟
 بەڵکٞٝ زۆەیظ ٗاعی ی٘ە.  ٞرٕ ٗییە  ت ٗەۆ

ٓاصتتتتِ٘یکا" بە دڵضتتتتتازییەٝم چتتتتتاٝی ُە ٗاخِیتتتتذۆ" تتتتتت د ٝ ُە صتتتتتەە 
ٛەڵتت ی ئەّ ٗتآەیە تاٗتو دیٔی ت ی ئیکتاٗاۆی  » ٓاەتذرە ٗٞٝصتین; تاؿەزێکن

ٓاصتِاۆا ٝ ٝێت ر  بە ٗاخِیذۆ" ٓاڵەەن ٛەیە ُە ٗٞٝصی٘تەی بەٗتذیخاٗە چتاٝی
 «خاۆضکایا بکەٝێ. نادٝٝاب

دمبتتتێ  ۆصتتت ن ئتتتازیز؟ ُە بەٗتتتذیخاٗە ٗەزٓێکتتتن ئاصتتت٘یٖ ٛەیە ٝتتتت باعتتتە د
ەاهٔێتتتک ئتتتاژرٝم ب٘ێتتت٘ەٝم ٝ ُەٝرٗەیە بتتتن.   یٛەەٝرط بتتتێ. دمبتتتێ زۆە صتتتەخ ت

چتتاٝمدێ ی. تاەێتتک  ٓتتٖ ٛەٓتتٞٝ عتت ێکْ خضتت اەە ژێتت  دمەدمصتتەە صتتاز بتتکەٕ.
بتا  اەٝدۆخەتە چەٗتذم ُەبتاەم ٝ ٛەٓتٞٝرٕ ڕرزیتٖ.بتبا ئەٝێ ەێذمنەی  چٞٝی

بتتن. چەٗتتذ ڕۆژ ُەٓەٝبەە ُە  تتتاەرٓە ەٝ عتتٞێ٘ە دمبتتێ ُێتتزرٕ ٝبەڕێتتٞمب دٗن ئ
در ُەڕێتٞم  كەەٓتاْٗ .ٗتاباٝم ڕٝٝدرٝێک هەٝٓابٞٝە ەاهٔێک ئاژرٝمیتإ بەٗذیخاٗە

زۆە بە  صتتتەەتٞەیإ تتتت دٕ ٝ ئتتتاژرٝم چییەتتتتإ زۆە بە ەٞٗتتتذی صتتتزر دەرٕ.
ٛێ٘تذێ  ئاصاٗن ٛێٔ٘ایەەن ٓضتانەە بتٞٝ. ٛێ٘تذێ  تاە دمبتێ ٗەەٓٞٗیتإ بتن ٝ

 ٗییە. بێ بەزمین. چاەمٓإ یظ ەٞٝڕم ٝە ا
دمصتتت ن ُە هتتتاڵە عتتتەم ٝ ڕمهەتەی دمەٛێ٘تتتابٞٝ ٝ ٓغتتت ن هٞٝچاٗتتتذبٞٝ  
 هایچەی ٗویْ ئەڵٔاصن صەەهاڵن ە ٝٝصکەی دمٛا   خێ رخێ ر هضەی دمت د.
تتت دمبتتێ بە ٓغتتو بکێغتتن بەصتتەەی ٓ ۆۆتتن ٗاكەەٓاٗتتذر ٝ ُەنەڵ ئەٝمعتتذر 

 .صەەی درٓاٝمتاٗذر دمص ن ٗەٝرزط بێ٘ن بە
ت ٖٓ زۆە ُە باەٝدۆخن بەٗتذیخاٗە ئانتادرە ٗتیْ. ەەٗیتا دٝٝ  تاە چتّٞٝ بتا 

 باەٝدۆخن ٗاُەباەی بەٗذیخاٗە زۆە خەٓ(اە ٝ ٗیتەەرٗن ت دّ. ئەٝێ ٝ
ک ٛاٝتتاەی بتکەی. ئەّ ختاەٞٝٗە ەەٝرٝی یت دمبێ بچن ُەنەڵ تتاٗ ش یاصت

 Elle faitتاەن ختای بتا چاتضتازی بتاەٝدۆخن بەٗتذیخاٗە ەەەختإ تت دٝٝم.
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beaucoop de bien
بە ٛای زمهٔەەەتاٗن ئەٝمٝم تە ٖٓ یتاەٓەەین دمدمّ  32

یەڕی ختتاتەڕرییەٝم ئەٓە دمڵتتێْ! ٝزۆە عتت ەتإ نتتاڕرٗن بەصتتەەدر ٛتتاەٞٝم. بە
ئی تت  ئەٝ بتتاەٝدۆخە ە صتت٘اتەی ڕربتت دٝٝ ُە ٗێٞچتتٞٝم. زی٘تتذرٗییەتإ بەڕرصتت ن 

ٓتتٖ  دڵختتاط ٝ بەختت ەٝمەٕ. ئەّ عتت اٗە بە چتتاٝی ختتا  دمبی٘تتن ٝ ەێتتذمنەی
ُەختتتاڕر عاەٞعتتتٞٝ  ٗتتتاتەّ... بە ّ دیضتتتإ صتتتەباەم  بە كاٗتتتاەیٖ... درٝر  
ُێذمتەّ زیاە  ٝەیا بن. ئەنەەچتن بە باعتن ٗای٘اصتْ  ٛەە ئەٝمٗتذم دمزرٗتْ تە 

 ٓ ۆۆێکن باط ٗییە.
ەتتاەیق ُە ختتای بکتتتا   دردنتتادر  تتاەم ُە تابتتٞٝٗەٝمی  تەصتتێک تە ئەٝ

 دیاەم تەصێکن باط ٗییە.
 ٓەتەی ٝمەن   ٝ صپاصن ُێک د.ٗاخِیذۆ" ئیجازمٗا

 ت ئێض ا دمبێ صەەێک ُە خێزرْٗ ٛەڵێ٘ن.
 ت درٝری ُێ(ٞەدٕ دمتەّە ئێض ا دمەكەەْ ٗییە.

ت ئەنەە بزرٗێ ٛاەٞٝی ٝ چاٝ  یێن ٗەتەٝەٞٝم دڵن ُێو دێغتێ. ئەنەە بتا 
  ی. خُٞەتێکیظ بێ دمبێ بچن با

 ت باعە با  اەێکن ە  ئەنەە دمەكەەْ ٛەبٞٝ دمچٔە خزٓەەن.
کا" بە یێتن خٞٝختذمی ٘یٛێ٘تا. ٓاصتِ یێغخزٓە  ناچتإ ٝ یتاڵ اتەی بتا

 ٛەٓیغەین ٛەەا یەتەّ یێتاڕتەی هادەٓەتإ بەڕێن ت د ٝ نٞەن;
ٓیٞرٗتتذرەی ُە دۆصتتو ٝ  ْتتت یێ٘جغتتەٓٔە هەەتتٔەٕ ٝمەم. ئەٝ ڕۆژم خێتتزرٗ

 ٛاڕێکاٗن دمتا.
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 پەنجا و یەک

 

 ڕۆیغتتتتو بتتتتا ٗاخِیتتتتذۆ" ُە ٓتتتتاڵن ٓاصتتتتِ٘یکا" ٛتتتتاەە دمەێ ٝ ڕرصتتتتو
ُە یێغذر چٞٝ بتا ٓتاڵن صتەەۆتن  ێن با بک ٗیتاە ئاصا میبەٗذیخاٗە. با ئەٝ

 ەی یێغتتٞٝ دمٗتتتن ییتتاٗا دمٛتتا . تچتتن صتتەەۆتنابەٗتتذیخاٗە. دیضتتإ ٝمۆ  تت
ی 33«تِێٔتاٗ ن»ییاٗا بٞٝ  ئەٓجاەمیإ یتاەچەیەتن  خەەیکن ژمٗی٘ی بەٗذیخاٗە

 ٗاخاط ٝ ٗاعاەمزریاٗە دمی مٗن. دمژمٗن ٝ چەٗذمط
بتا ژٝٝەێکتن چکتاڵە بت دی ه دێِەیەتن ُە چاٝێکن بەص (ٞٝ   ڵلەەەتەیإت

 کنڕٝٝیاعتتتتێ ٓێتتتتزێکیظ تە چەٗتتتتذ تٞەصتتتتیِەی ُێ(تتتتٞٝ  تە تٞەصتتتتییەۆ ٝ
یەعتتٔی٘ەی دمصتت چ٘ن بە صتتەەدر تێغتت ربٞٝ. چتت ریەۆ ُە صتتەە ٓێتتزمتە بتتٞٝ 

بتٞٝ. صتەەۆتن ٝ  یەتن ئاباژۆەم تاؿەزییەتەی ٗیتٞم صتٞٝەاٝ ٝ ڕمط درنەڕر
 بە ڕٝخضاەێکن خەٓ(اە ٝ ٓاٗذٝٝمٝم ٛا  با  ی.بەٗذیخاٗە 

 ت ئیغێکو بٞٝ؟
چتتاّٝ بە تتتاە یٖ  ێتت  ێتتت ی یاەێزنتتاە ئیجتتازم ٗتآەیەتن یێتتذرّٝ. دمٓتتٜەٝ

 ٓاصِاۆا ٝ چەٗذ بەٗذین دیکە بکەٝێ.

                                                           

یەتێتک ُە ٓآاصت ایاٗن هٞەابختاٗەی « 2863ت 2943»ئاٝرزدرٗەەی ئی اُیاین Ciementi ت 44
 ٓٞدێڕٗن ییاٗات زۆەبەی ەەٓەٗن ُە ُەٗذمٕ ٓایەٝم ٝ صاٗا  ٝ صەٓلاٗیای زۆەی درٗا.
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. صتەەۆۆ بە دمٗتتن بەەز ن بەٗتذیخاٗەئیجازمٗآەتەی دریە دمصو صەەۆت
یغتتتو ییتتتاٗای دمژمٗتتتن چەٗتتتذ ُە ژٝٝەمتەی ەەٗ درٝری ُە تتتتچەتەی تتتت د تە

بە ّ درٝرتەی   ٛەڵت ێ با ئەٝمی ُە ٓیٞرٗەتەی هتاڵن بتێ دمص ن ُێ خُٞەۆ
 بێ تەڵک بٞٝ ٝ تچە ٛەەٝر دمی مٗن.

 ۆا؟ات كەەٓٞٝ  ٓاەت
 ٓاصِاۆا ت ٗا.

 بەڵێ. ئەٝ بەٗذییە دمٗاصْ. ت بەڵێ 
صتتەەۆتن بەٗتتذیخاٗە ٛەصتت ا ٝ چتتٞٝ بتتا ژٝٝەمتەی ەەٗیغتتو ٝ درٝری ُە 

تتت د چەٗتتذ ختتُٞەۆ دمصتتو ڕرنتت ێ. ییتتاٗاتە بێتتذٗگ بتتٞٝ. صتتەەۆۆ تتتچەتەی 
نەڕریەٝم ٝ  تەەمیەتن درنی صاٗذ تە باٗێکن ٗەەٓن ٛەبتٞٝ.  تەەمیەتتن بتا 

 رنتتت   بە ّ ئەٝ بە ڕێتتتزمٝم درٝری ُێ(تتتٞەدٗن تتتت د ٝ ٛەڵتتتنڕٗاخِیتتتذۆۆیظ 
 ٗەن  .

 ت بەڵێ. دمٜٓەٝێ چاّٝ بە ٓاصِاۆا بکەٝێ.
 ت بەدرخەٝم ئەٓڕۆ ٗات ێ.

 ع ێک ڕٝٝی درٝم؟ ٓەنیٖ ؟ت با
  ە صەە ُێٞی.غصەەۆتن بەٗذیخاٗە بزمیەتن ٓاٗادرە ٗی

ُە ٓەٝ  ئەنەە ٝیضتت و  تتت ەتتاٝرٗەتەی ُە ئەصتت ای ختتاەە  هەزەمەتتن ٓەزٕ!
ٗەدەرٝی  دڵ٘یتا بە یتاەمتە بە دمصتو ُتێ یاەم بذمی بە بەٗذییەۆ بیتذم بە ئتێٔە 

ێ٘تێ یتاەم  ٝد  .دمدمیٖ بە بەٗتذییەتە ەتاتٞٝ بتا عت ن یێٞیضتو خەە تن بکتا
ەٝم. ٛێ٘تذم بتٞٝیٝ خٞرەد ۆادتتا بە بتٞٝدر یٓاصِاۆا. ئەٝیظ ٛەٓتٞٝبە  ٞٝدرب

صەە خاط بٞٝ ئانای ُە خای بڕربٞٝ... ٛەەچن ٛەٝڵ دمدمیتٖ یێغتن ٛێ٘تاٗە 
 ژٝٝەێن ٓەع ٝٝبٔإ با ٗانی ێ.

 ت تەٝریە ٗێٞ زی٘ذرٕ خٞرەدٗەٝم ٝ ڕربٞرەدٗیغن ەێذریە؟
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بێتذمٗگ  دمڵتێٖ ئەٝ زۆە ٕ با بەٗذێکن دیتکە.ت دمص ٞٝەّ درٝم ٓاصِاۆا ب(ە
 ٝ ُەصەەمخایە.

 ٗەبتٞٝ. ٗاخِیذۆ" دٝێ٘ێن ٝمبی  ٛاەەٝم تە بتاەٝدۆخن بەٗتذیخاٗە ئاصتاین
 ع ێک بزرٗێ. دمیٞیضو ٛەٓٞٝ

خاۆضتتتکایاط بتتتکەٝی بەٗتتتذییەتن  ۆادنتتتباٝێتتت ر دمٓتتتٜەٝێ چتتتاّٝ بە  تتتت
 صیاصییە.

 ت دمەٞرٗن ئەٝ ب(ی٘ن.
 هضتەتەی یتێ صەەۆۆ ؿاەیذر ٗێتٞ ژٝٝەمتە ٝصا ٗەتەی  تچە چٞرەت یێ٘ 

 بڕیٖ.
 ٗەتەٝی. ئێ م؟ چاٝ ُە بەەیێن خا  تە ت تچْ! با ٛاەن با

 ٝ تەٝ   تچە تە نٞێن بە هضتەی بتاٝتن ٗەدمدر   هتن ُە كەڕمعتەتە نیت ر
ٗتتایە صتتەە  ی بتتاٝتن. صتتەەۆۆ تتتچەتەی  ڕۆیغتتو بتتا دیضتتإ ٛەصتت ایەٝم ٝ

 ِیذۆ" بڕی(ٞٝ.ُە باٝمعن باٝتیذر چاٝی ُە ٗاخ تاعن ٝ
 ت دمەٞرْٗ ئەٓڕۆ صەەدرٗن ئەٝ ژٗە بکەّ؟

 هەی٘اتا  بچا. ت
 ٗاخِیتتتذۆ" ٝ صتتتتەەۆتن بەٗتتتتذیخاٗە ٛەصتتت إ ٝ یتتتتێکەٝم چتتتتٞٝٗە دمەێ.

دمژمٗتن. صتەەۆۆ  ٞێ دمٗتن ییاٗا بەەز باٝم. یاەچەیەۆ ُە تِێٔاٗ ینٗصەەُە
 دمەدمدڵن با تاٗو ٗاخِیذۆ" دمت د.

بە ّ  ٓاصتتتیوا دمەصتتتن دمخٞێ٘تتتذ تتتت تتتتچەتەّ ٓتتتاٝمیەۆ ُە هٞەابختتتاٗەی 
دمتا ب(ێ ە ژمٗیتاەی ئاەتێضت  ر. ُەنەڵ ٗزیتک  بەەدمٝرّ ٗەبٞٝ ُە صەەیە هەز

بٞٝٗەٝمی صەەۆۆ دمەنای بەٗتذیخاٗە تت ریەٝم. ٛەٓتٞٝ ئانتادرە ڕرٝمصت إ ٝ 
عتتتتإ بە عتتتتاٗن صتتتتەەۆۆ  تٞٗچکتتتتاٝرٗە چاٝیتتتتإ ُە ٗاخِیتتتتذۆ" دمتتتتت د تە

 ٝمٝم صتتەەڵن زباڵەیتتإ ُە صتتەەصتتەەی ەاعتت ر دمڕۆیغتتو. چتتٞرە بەٗتتذی تە بە



تؤلستؤيو ليَ  

 

282 

صتتەەۆتن بەٗتتذیخاٗە  یعتتإ درٗابٞٝ خایتتإ تێغتتا بتتا بتتٖ دیتتٞرەمتە بتتا ئەٝم
ڕمعتەتاٗن  میڕیغکەی ُێ ٗەتەٝێ. یەتێکیإ ٗێٞ چاٝرٗن ن ژ ت دبتٞٝ ٝ چتاٝ

 دمت د.ی باصن تچەتە ب یوەیإ دمٛا . صەەۆۆ ٛێغ ا ٛەە
ٝ ختاٗٞبەەم چکتاڵەی ت ٛٞٗەە ع ێکە یێٞیض ن بە یڕۆۆە ٝ ٛاٗتذرٕ ٛەیە. ُە

 ئێٔەدر تچەتەّ بە ئاصٞٝدمین ٗاەٞرٗێ یڕۆۆە بکا  ٝ زۆە ُە زمهٔە  دریە.
ٝ. ٞێن بەنصەەۆتن بەٗذیخاٗە   دمٝەٝبەەی خای ٗەدمدر ٝ زۆە تەٓ ەەخەّ بٞ
 چ(ٞٝ؟ ت ٗاٝی ئەٝ بەٗذییە

 خاۆضکایا. ۆت ٝێ ر باناد
 دمتەٕ.بەٗذی صیاصییەە دمبێ ٛێ٘ذێ چاٝمڕٝرٕ بن ٛەەا باٗتن  ت ُە

 ٗغتتا" بتتکەٝێ. ئەٝ ٝەٓ تتت ڕێتتتەّ یێتتذمدمی ُەٝ دمەكەەەدر بچتتْ چتتاّٝ بە
 دریکن بە ەآەەن ئاٝەەێ(ەەدرٗن ئەٓ(اەێک بەٗذ ت رٕٝ.

ٕ. ت ٓەٗغا" ُە بەٗذی بیضو ٝ  یەتە. ئەنەە بێو با ئێ م خاەإ ئاصٞٝدم ە 
تتت هەزدمتەّ ُە بەٗتتذمتەی خایتتذر ٓەٗغتتا" ب(یتتْ٘. ٛەڵتت(ە  ئەنەە ئیجتتازم 

 ٕٞٝ.بلەەٓ
 وەیەە هەی٘اتا.یدیاەم  اەێک صەُ مت ئەٝ

تتتت د ٝ  ٝ ڕٝٝخاعتتتن باٗتتتگ صتتتەەۆتن بەٗتتتذیخاٗە ٓالزٓێکتتتن بەُەبتتتاەیکە
یەۆ. ئەٝ  ٝ  درٝری ُێکتت د تاٗتتو ٗاخِیتتذۆ" ڕێ٘تتٞێ٘ن بکتتا  بتتا بەٗتتذی بیضتتو

ختای دربتٞٝ تە  ٝ صٔێڵن ب یوەدرە بٞٝ  بتإ ٝ ػەە ێکتن ُە ٓالزٓە ه ی باە
 ن درن ە(ٞٝ ٝ زۆە بە ڕێزمٝم ُەنەڵ تاٗو دمدٝر.باٗەتەی در ٗن بەٗذمتاٗ

ن ٗتتتتتن بە ڕێکختتتت رٝمی  تتتتت زۆە خاعتتتت اڵیٖ تە تەصتتتتاٗێکن ٝمۆ ئێتتتتٞم
 زی٘ذرٗەتإ دمدمٕ.

تەصتتتەی تە دمٓتتتٜەٝێ چتتتاّٝ یێتتتن بتتتکەٝی بتتتێ ەتتتاٝرٕ تەٝەتتتاەە  تتتت ئەٝ
 بەٗذیخاٗە.
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 ەن;ٞن عاٗن ٛەڵ ەتاٗذ ٝ ٓالزٓن بەُەباەیکە
دمتەٕ.  دمدرە بە ّ زۆەبەی ئەٝرٗە دەۆٛێ٘ذێ  تاە ئەٝ عت اٗە ڕٝٝ بەڵێ  ت

 ٛەٓٞٝرٕ دمڵێٖ بێ ەاٝرٗیٖ.
 یەتەٝم بتانەٕ  ُە ٛەٓتٞٝ بەدٝری ٓالزٓذر ُە در ٗەتەٝم ەێذمیەڕی. تاٗو

بەٗتتذییەتإ ٛتتاە(ٞٝٗە ٗێتتٞ  ٛێ٘تتذێک ُە دمٛتتا . دمەنتتای بەٗتتذمتإ ت ربتتٞٝٗەٝم.
اەیکە بە ئآتتاژمی ٓالزٓتن بەُەبتت یاصتەٝرٗەتإ بە ٗێٞیاٗتتذر دمنەڕرٕ ٝ در ٗەتە.

دمدریەٝم. ٛێ٘تتذێک ُە بەٗتتذییەتإ یاڵیتتإ بە  دمصتتو ٝم ٓتتن ڕێزدرٗتتاٗن ئەٝرٗتتن
ە دمەنتتتتای بەٗتتتتذمتەیإ ٝرهٞڕٓتتتتاٝرٗە ەدیتتتتٞرەمٝم دربتتتتٞٝ. ٛێ٘ذێکغتتتتیإ ُەب
تاٗتتتو ٝ ٓتتتالزّ ُە  ٓالزٓیتتتإ دمتتتت د. ڕرٝمصتتت ابٕٞٝ صتتتەی ی ٗاخِیتتتذۆ" ٝ

ە دمەنتتایەتن ئاصتت٘یٖ چتتٞٝٗە ُ بە ی چەیتتذر بایاٗتتذریەٝم ٝ در ٗەتە ەێتتپەڕیٖ.
نەیغتت ٘ە در ٗتتن دٝٝٛەّ  تە ُە در ٗتتن یەتەّ ەتتاەیک   ٝ بتتانەٗ    ژٝٝەێ ٝ

بٞٝ. ٓالزّ  ێتای ٓەٗغاۆن ُەٝ یاصەٝرٗە ی صن تە ُە ٗێٞ در ٗەتەدر دمٛتا  
 یاصەٝرٗەتە نٞەن; دمچٞٝ. ٝ

  ەٗابن ٓالزّ! ت دمەنای ٛەع ەّ. دمص ە چەک.
 

 پەنجا و دوو

 
ٓالزٓن بەُەبتاەیکەی ی صتن دمەتٞرٗن ُە دمەبتیجەٝم چتاٝ ُە  ٗاخِیذۆ" ُە

بەٗتتذمتإ؟ ٓالزٓتتیظ زمەدمیەتتتن نتت   ٝ بە ئآتتاژم ەێیتەیاٗتتذ تە ئاصتتایییە. 
ٗاخِیتتذۆ" ُە دمەبتتیجەتە ٗزیتتک بتتاٝم. چتتاٝی ُە ٗێتتٞ بەٗتتذمتە تتت د.  ٝێکتتن 
تەڵەنە  ٝ چٞرەعتتاٗەی دی. ڕێغتتکن تتتٞەەن ٛەبتتٞٝ  تتت رس ٝ ژێ یتتاٗ اڵن 

بە ٗێتتٞ بەٗتتذمتەدر دمٛتتا  ٝ دمچتتٞٝ. تاەێتتک زرٗیتتن تەصتتێک ُە  ٝ ُەبەەدربتتٞٝ
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دمەمٝم چتتاٝی ُێتتذمتا  ٗێتتٞ چتتاٝرٗن ەێک٘تتا. ٗاخِیتتذۆ" چتتٞٝم یێغتت  مٝم ٝ ُە 
چاٝێتتتتک بە ە صتتتتەٝم ُە  .بەٗتتتتذێکن دیتتتتکە دمتتتتت د ُە اٝیچتتتتدمەبتتتتیجەتەٝم 

بەٗتتذێکن ەتت در ییتتاٝێکن ٝەدیتتِەی دی ُە صتتٞٝچێک  دمەبتتیجەتە ڕرٓتتابٞٝ. ُە
   خەٝە(تتٞٝ ٝ یتتاڵ اتەی بەصتتەە خایتتذر دربتتٞٝ. ُەم بتتاٝمط ە(تتٞٝئەژٗتتای ُە ن

 ت دبتتتٞٝم صتتتەە چتتتاتن ٝ ُە یبەٗتتتذی چتتتٞرەمّ ییتتتاٝێکن چٞرەعتتتاٗە صتتتەە
صٞٝچێک ٛەڵک ٓابٞٝ. بە بیض ٘ن ەت یەی یێتن تاٗتو ُە  ێتن ختای ٛەصت ا ٝ 

 ٛا  با بەە دمەبیجەتە. خەّ ٝ خەكە  ُە ٗێٞ چاٝرٗیذر عەیاُن دمدر.
دمە صتتتتا ُە  نیتتتتاٗن درن ە(تتتتٞٝ. ئی تتتت ٝ ٛەٓتتتتٞ خەّ ٗاخِیتتتتذۆ" ەتتتت س ٝ

دمەبیجەتاٗەٝم چاٝ ُە ٗێٞ بەٗتذمتإ بکتا . نەیغت ە بەٗتذی ژٝٓتاەم بیضتو ٝ 
یەۆ. یاصەٝرٗێک هتٞكڵەتەی تت دمٝم  ٓەٗغتا" ُەٝێ بتٞٝ.  ٝێکتن ەٞٗتذٝەاڵ 

ُە ی صیاەی ەاٝێک ُە صەە  ٝ ڕیغێکن ەەٗکەٝم. چاٝی یڕ بٞٝ بە ٓڵیکن دەێ 
 ە صەە ٓالزٓن بەُەباەیکە دمنی صایەٝم.ەاٝێک ُ ٗاخِیذۆ" ٝ

 ت ئەّ ییاٝم ٛاەٞٝم یاەٓەەین ەا بذر .
 ت زۆەی صپاس دمتەّ ەەع یلن ٛێ٘اٝم.

 ەتإ ڕرٝمصت ایضتیێغ  مٝم ٝ ُە ٗزیک ٓتیِە ئاصت٘یٖ ٝ ی ٗاخِیذۆ" چٞٝم
 ٝ نٞەن;

دمٓتٜەٝێ ُە زٓتتإ خاەتتاٗەٝم  عتت ْ بیضتت ٞٝم. ٛێ٘تذێ بە ئێتتٞم تت صتتەباەم 
 نٞێْ ُێ(ێ.
تت د بە هضتە تت دٕ.  بەە دمەبیجەتە. ٝەدمٝەدم دمصت ن ا" ٛا  بآەٗغ

ُە ٓتتالزّ ٝ  اەێتتک ُە ٗاخِیتتذۆۆن  ێتتکصتتەەمەا ٛێ٘تتذێک عتتەەٓن دمتتت د.  اە
 . بەصتتەەٛاەن ئەٝ بە ٛەٓتتٞٝ تەٗذُٝەٗتتذمتاٗییەٝم  باصتتن ُە تێغتتە ٝندمڕٝرٗتت

ِەٝم یتتٝمەزێڕێکتتن صتتاٝیِکە دمتتت د. ٗاخِیتتذۆ" بە دڵێکتتن تە چەەٓەصتتەەین
 تتا  ٓتیِەیُە  دۆعتەتن یتڕ ُەهتن بەٗتذمتە  ڕرنت  . ەەخ تن درەیتٖ ٝ نٞێن بتا
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یتیظ ٝ عتێذرە ٝ هە كەەتن درٓتاٝرٗەی ئەٝ  ٝم  دیٞرەی ئاص٘ی٘ن یەٗجەەمتإ 
ُە زٓتتتاٗن ئەٝ  ٝم  دێیتتتیەی  میتتتتزمی ُە دڵتتتن ٛەڵذمصتتت اٗذ. ئەٝ  ُێوەٝٓتتتاٝم
 ەاصتتاٗذ بتتٞٝی. ئەّ  ٝم بتتێٝ  ەٞٝعتتن خەٓێکتتن ەتتاڵن تتت د بتتٞٝ دمبیضتتو 

هتتٞژب٘ە  ٝبٞٝ   ِتتن زی٘تتذرٗیإ ُە بەەتتت د بتتٞٝ ٝ ُەاەاٝرٗەیتتإ ُە نٞٗتتذمٝم ٛێ٘تت
ە(ٞٝ. ئەّ  ٝم ٛێ٘تتتذم صتتتاٝیِکە بتتتٞٝ ٗەیتتتذمزرٗن دەۆ بکتتتا. ٝییضتتتەیإ یەصتتت ا

ەب دمی ختتتتتای بە عتتتتتێٞمیەتن صتتتتتادم دمنێتتتتتڕریەٝم  ییتتتتتاٝێکن ەەەٝرٝی صتتتتت
ێ ٝ ٓەیختتاٗەچن  چەٗتتذ ٓاٗتتگ دٝری زمٓاٝمٗتتذمتەی  ژٗەتەی ُتتێ ٛەڵتتذمك یٞێ٘

یەٗا با ٛەٓتٞٝ تەصتێک دمبتا  ٝ  ٛەڵیذمن ێ. ئەٝیظ با صاٗذٗەٝمی ژٗەتەی
ٗتتادر.  بە ّ ٛتتی  تەس نتتٞێن یتتێ ڕٝٝ ُە زۆە تەیختتٞدر ٝ ییاٝٓتتاهٞٝڵ دمٗتتێ 

تتتاب ری ٓەیختتاٗەچن تە دمٝڵەٓەٗذیغتتە ٝ ُەنەڵ خەڵکتتاٗن دمص ڕۆیغتت ٞٝط 
ٝم صتاٝیِکە ئاع٘ایەەین ٛەیە  ٗاٛێڵن دمٗتن بە ٛی  تٞێ بکا . ڕۆژێک ئەّ  

زۆە ژٗەتەی دمبتتتاەەٝم بتتتا ٓتتتاڵن خایتتتإ دٝری چەٗتتتذ ڕۆژ ژٗە  ٝ ٛەژرەم بە
ٓەٗغتتتتا" بتتتتا  دیضتتتتإ ٛەڵتتتتذێ ٝ دمچێتتتت ەٝم بتتتتا ی تتتتتاب ری ٓەیختتتتاٗەچن 

صتتاٗذٗەٝمی ژٗەتەی دمچێتت ە بەە دمەنتتای ٓتتاڵن ٓەیختتاٗەچن  بە ّ ەاهٔێتتتک 
درەٝدمصتتت ەی تتتتاب ر دمیتتتت ٕ ٝ ختتتٞەی عتتتاەی دمتەٕ  ٛەە ئەٝ عتتتەٝمط 

 (تتاەم ئتتاٝەی ەێتت(ەە دمبتتێ. ئتتاٝە ەێ(ەەدرٗتتن ئەٓ(تتاەمتەط دمخەٗە ئەصتت ایئەٗ
 ٓەٗغا" ٝ دریکن.

 ئەٓ(اەمتە  ئاٝە ەێ(ەە ٗەدرٝم؟ ت تەٝریە ەا
ئەٝ ییتاٝم ختای  ت دۆەەٝم.ٗەت نەٝەمّ! ەەٗاٗە  بی یغْ ُە ئاٝە ەێ(ەەدرٕ 

ٞ  ُە نەڕمتەتە دمیتاٗت بە نت ەٖ بتذر. دریکتْ ئاٝەی ەێ(ەەدرٝم با ئەٝمی ٖٓ ٝ
ٓتتٖ ٝ  ئەٓ(اەمتەعتتن ٝمەدمنتت ێ  بەٝ یێتتیە بتتیٔەی ئەٓ(تتاەمتەی بتتیٔە بتتٞٝم.

ئەٝ یتیالٗەی درڕعت ٞٝم. ئەٝ بتایە  دریکیغْ یێٞم دمتا ٝ ژٗەتەعتْ درنی دمتتا 
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ئاٝەی ن ەتٞٝم  ٓتٖ یتێْ بەٝ نەڕمتەدر ٗەچتٞٝم   تەعەٝمی ئەٝ دمڵێ ئەٓ(اەم
 اەی ئەٝەا بکەّ.خا ٛێ٘ذمیإ ُێذر بّٞٝ خاّ ُە صەەیێ ٗەدمن    ب ٞرْٗ ت

 ت صەی م!
ئەٝ تەصتتەی دمیپەەصتت ن  صتتٞێ٘ذ دمختتاّ تتتاەی ٓتتٖ ٗیتتیە. ەتتا تتت نەٝەمّ 

بتتکە.  یاەٓەەیٔتتإ بتتذم ٝ ئتتێٔەی چتتاەمڕمط ٝ ُێوەٝٓتتاٝ ُەّ ن ك تتاەییە ڕزنتتاە
 ٛی  تەس نٞێ بە هضە ٝ صکا ٓإ ٗادر.
ٝ ٝیضتتت ن تەٝعتتتەتاٗن ٓتتتاچ بکتتتا .  ُە بەە یێتتتن ٗاخِیذۆۆتتتذر چتتتاتن دردر

بەەزی تتتت دمٝم. ٓەٗغتتتا"  ڵن نتتت   ٝابە عتتتەەٓەزرەییەٝم هتتتٗاخِیتتتذۆ" 
 ن چاتەەەتەی ك ٓێضکەتاٗن دمصڕی.نئاەە ٝ بە ٛإ ٛإ دمن یا دمُەەزی 

ٗاخِیذۆ" ئی   ٛیچن ٗەنتٞ . بەڵێ٘تن یێتذر ئەٝمی ُە دمصت ن بێتو دەێـتن 
ٓەٗغتا"  یاصتەٝرٕ دمەنتاتەی درخضت ەٝم ٝ ٗەتا  ٝ ُە بەٗذمتە ٛتاەە دمەێ.

 چاٝی ُە ٗاخِیذۆ" ٝ ٓالزٓن بەُەباەیکە دمت د. ُە دمەبیجەتەٝم
 

 پەنجا و سێ

 
تتتتاەن ختتتٞرەدٗن ٗتتتاٗن ٗیتتتٞمڕۆی بەٗتتتذییەتإ بتتتٞٝ ٝ دمەنتتتای بەٗتتتذمتإ 

یتتاٗ اڵن كتتظ ٝ هتتٞڵە ٝ  ن زمەدی تتتاڵ ٝعتتت ربتتٞٝٗەٝم. بەٗتتذییەتإ بە ڕٝٝیا
ٗەػتتِەٝم درٗیغتت (ٕٞٝ ٝ بە هەصتت مەەٝم چتتاٝرٕ ُە ٗاخِیتتذۆ" دمتتت د. تاٗتتو 

دمصتتٞٝەا. ُەٝ تەصتتاٗە بێتتزرە بتتٞٝ تە زی٘تتذرٗەتاٗیإ ُەّ تەصتتاٗە  دڵتتن یێیتتإ
 ئاخ٘یٞم ٝ عەەٓن ُە خاعن دمت د تە بی٘ەەی ئەّ دیٔەٗەیە.

ُە در ٗەتەی ئەٝ بەە  تەصێک ٛەڵذمٛا   ٗەػِەتاٗن ەەهٞتٞەیإ دمٛتا  ٝ 
تێغتا. چەٗتذ بەٗتذی تە هە كە  ٝ دمدمنەیغ ە ٛەە دمەنتایە  ُەهەیەتتن یێتذر 
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ٓەٗتتذ ٝ ٓتتاهٞٝڵن ٗاخِیتتذۆ" صتتەەٗجن  رتن ڕرزرٝم ٝ تەصتتایەەینصتتەەٝیاە 
 ڕرتێغا بٕٞٝ  دمٝەمیإ در ٝ ٝێڕری ڕێز ٝ صاڵٝ تڕٗاعیإ با ب د.

بەڕێتتز... هەزەمەتتن ٓەزٕ!... ٛەەتەصتتێکن دمصتت ٞٝە بلەەٓتتٞٝ بە ئتتێٔەی   تتت
 بذمٗەٝم. ٝ ُێوەٝٓاٝ ڕربتەٕە ئاٝڕێکٔإ ُێ بێچاەم

 ٛی  تەس ٗیْ. ت ٖٓ بەەێٞم بەەی نغ ن ٗیْ  ٖٓ
  تاەبەدمصت اٗن بتا  بە ت ن ی٘گ ٗییە ٛەەتەصێک بنە صکا ی ئێٔە بتەێیت٘ە

بەڵکٞٝ بتتەٗە ٛاٝرەٓتإ. ئتێٔە ٛتی  ەاٝرٗێکٔتإ ٗەتت دٝٝم. دٝٝ ٓتاٗتن ەەٝرٝم 
 اٝەٞٝم.ص ئێٔەیإ ُەّ هٞژب٘ە یە

 ٗاخِیذۆ" ڕٝٝدرٝمتەی ُە ٓالزٓن ٛاٝڕێن ی صن.
 . ٗاصتت٘آەیإ یتتێتتت رٕٝ ەەدمص (ەصتت ی٘تتگ ٗیتتیەە بە ٛەڵتتکەٝ  تتت عتت ێکن ن

ٕ ٗێتت ٗەٝم بتتا عتتاەی خایتتإ ەتتاتٞٝ ڕٝٝ ٗەبتتٞٝم. ئەٝرٗیتتإ ن ەتتٞٝم ٝ دمیتتإ
بێ ەٝم تێٖ ٝ ئەنەە بێ ەاٝرٕ بٖ ئازردیتإ دمتەٕ. بەدرخەٝم بەٗتذیخاٗەی ئەٝ 

ٗاچاەیٖ ُێ م ڕریتاٗت یٖ ٛەەتا بەٗتذیخاٗەتە ٗتاژمٕ  عاەم ئاٝەی ن ەٞٝم  بایە
 دمتەٗەٝم.

 چتتَ تەس ەی ٗاخِیتتذۆ" تتتا بتتٞٝٗەٝم.ٝدم زیتتاە  ُە م ەتتاهٔێکنٝەدم ٝەد
ُێکت دٕ تەصتێک بە  ٛەٓٞٝیإ یتێکەٝم هضتەیإ دمتت د! ٓتالزّ درٝری دمبٕٞٝ.

ٝمەزێڕێکن ڕٝٝخاط تە ەەٓەٗن ٗتزیکەی  ٗٞێ٘ەەریەەین ٛەٓٞٝیإ هضە بکا .
بتتا ٗاخِیتتذۆۆن بتتاس تتت د تە ئەٝیتتظ ٝمۆ  یەٗجتتا صتتاڵ دمبتتٞٝ  ٛتتاەە یێغتتێ.

کە تێغتتەتەی ٗەبتتٞٝٗن یضتتُٞٝەی ٗاصتت٘آەیە. تاەێتتک دمصتت تی یإ ئەٝرٗتتن دیتت
ئێضتت ا دٝٝ ٓتتاٗتە ُەّ  تتت دٝٝم  یتتازدم ڕۆژ ُە ٓتتاڵەەن یضتتُٞٝەتەی  یتتذرٝم ٝ

 در دیَ ت رٝم.یەبەٗذیخاٗە
 ت ئێٞم چکاەمٕ؟
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نتتٞەٝٝیێکیٖ یتتێکەٝم تتتاەدمتەیٖ. دمڵتتێٖ  تتت ٛەٓٞٝٓتتإ ییغتتەٓإ بەٗ٘تتایییە.
ەتتاٝرٗن ئتتێٔە ٗیتتیە. ختتا ئتتێٔە م . ختتا ئەٝبەٗتتذیخاٗەی عتتاەمتەٓإ صتتٞٝەاٝم

 تاەێکٔتإ بتا نەٝەمّ! ئاٝەٓإ ەێت(ەەٗەدرٝم. بتا دمبتێ ئتێٔە زی٘تذرٗن بکت ێیٖ؟
 ەٓإ بە ٛی   ێتایەۆ ٗانا.رٛاٝ بکە.

ٛەە   ٗاخِیذۆ" نٞێن با هضەتاٗن یی مییتاٝی ڕمزرصتٞٝۆ عتَ تت د بتٞٝ
ٓالزٓتتتن بە ٗێتتتٞ ڕیغتتتیذر دمڕۆیغتتتو.  ُە ئەصتتتپێیەۆ بتتتٞٝ چتتتاٝی درُەٝ تتتتاەە

بە دمصتتت اٗن ئیتتتذرەی ٝ نتتتٞەن  ی خضتتت ە ئەصتتت ای تتتتاەەتتتاٝرٗەتە بەُەبتتتاەیکە
 تە هەزی دمتتتت د تەٓ ەەخەٓیتتتیەتە ُەٝرٗەٝمیە. ُەّ ٗێتتتٞمدر ییتتتاٝێکن ٝەدیتتتِە

 ٛاەە یێغێ ٝ دمص ن ت د بە صکا  ت دٕ; دمەدمدڵن خای ٛەڵڕێ ێ 
 ت ُێ م ٝمۆ صە  ٛەڵضٞتەٝۀإ ُەنەڵ دمتەٕ.

 ەێٞمچٞٝ. ن ڕرٝمص ا بٞٝ ُەنەڵنیاصەٝرٗێک تە ُە ٗزیک
 دمٓو درخە. خا  دمزرٗن... ت ەا

 ت خاّ چن دمزرْٗ؟... خا ئێٔە ٛی  ەاٝرٗێکٔإ ٗەت دٝٝم.
یاصتتەٝرٗەتە نٞڕرٗتتذی بە صتتەەیذر ٝ ئەٝ بێتتذمٗگ بتتٞٝ. ٗاخِیتتذۆ" صتتەەی 
صٞٝڕٓابٞٝ. ُەٝم زیاە  ُەٝێ ڕرٗەٝمص ا ٝ ڕۆیغتو. صتەدرٕ چتاٝ بە دٝریەٝم 

 ُە ٓالزٓەتەی ٛاٝڕێن ت د. اەیبٕٞٝ. چەٗذ ی صی
 ت تەٝریە تەصاٗێکن بێ ەاٝرٗیظ ُەّ بەٗذیخاٗەیەدر ٛەٕ.

ت ٛەٕە بە ّ زۆەبەیإ دەۆ دمتەٕ. ئەنەە نتٞێ بتا ئەٝ بەٗتذییاٗە ڕرنت ی  
 یەۆ تەصیغیإ خای بە ەاٝرٗ(اە ٗازرٗێ.

تتت ئەٝم ٝریە  بە ّ خاەتتإ دی  تتإ تە ٛەٗتتذێکیإ بتتێ ەتتاٝرٖٗە بتتا ٝێتت٘ە ئەٝ 
 تاەن خایذر ٓاڵەەەتەیإ ەازم ٗەت دۆەەٝم.ُە یإ ٗییە یإ یێ٘اصۀەی تە ەاه
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ت چتاٝ ُە ڕٝرڵەەیتإ ٓەتەٕە زۆەبەیتإ تەصتاٗێکن ٓزیتڕ ٝ نەٗتذمڵٖ. ئەنەە 
ٗەبتتتێ  ٛتتتی  تاەێتتتک صتتتەٗان ێ ٝ ٝ   دمبێتتت ە ەێکەُٝتتتێکە. ٛەە  زمب ٝزمٗتتتگ

 تەس ُە بەٗذییەتإ بذمیٖ. دٝێ٘ێ ٗاچاە بٞٝیٖ هآچن ُە دٝٝ
 هآچی إ ُێذرٕ؟  ت

 ت تاەبەدمص اٗن با  دمص ٞٝەیإ دربٞٝ.
 ٓاكن ٓەدمٗن بێ(ەط ت رٕٝ  تێغەیەۆ ٗییە. ت با ئەٝ بەٗذییاٗەی ُە

ٗاخِیتتذۆ" ٝمبیتت ی ٛتتاەەٝم  دٝێ٘تتێ تە چتتاٝمڕٝرٗن صتتەەۆتن بەٗتتذیخاٗە 
هآچییتإ  ەدمەتەٝە(ٞٝ ئەٝ تاە یبٞٝ  باەٝدۆخەتە ٗائاصاین بٞٝ ٝ ئێض ا با

دی (تٞٝی تٞٗچکتاٝی ٝ  ئەٝ ع اٗەی دٝێ٘تێ ینەٗذییە درٝم. بی مٝمەُەٝ دٝٝ ب
ٓێغتتتکیذر ئتتتاٝێ ە تتتت د بتتتٞٝ. بێتتتزی ُەٝ  زرەی ُەێتتتەەصتتتٞٝڕٓإ ٝ ڕم ٝ بص

 ئاتاەرٗە ٛەص ابٞٝ.
چتاٝی ُە دمٝەٝبەەی ختای  بتا هضتەی ٓتالزّ دمنت   ٝ ٗە ننتٞێ ئی   ٗە

تتتت د. نەیغتتت ە ٗٞٝصتتتی٘تەی صتتتەەۆتن زی٘تتتذرٕ. صتتتەەۆۆ ٛێ٘تتتذم صتتتەەهاڵن 
ێ ێ ٝێتڕر باٗتگ بتکەٕ. تاەێتک پبٞٝ ُە بیت ی چٞٝبتاٝم ڕرصت تاەٝباەی ئیذرەی

 چاٝی بە ٗاخِیذۆ" تەٝ   ٝمبی ی ٛاەەٝم.
 درٗیغە. ٛەە ئێض ا دمٗێ ّ بە دٝریذر بیٜێٖ٘. ٝت كەەٓٞ
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 و چوار پەنجا

 
ٗٞٝصتتی٘تەی بەٗتتذیخاٗە دٝٝ ژٝٝە بتتٞٝ بەصتتەە یەتەٝم. ژٝٝی یەتەّ دٝٝ 

. ُە صتتتٞٝچێکیظ ن ٛەبتتتٞٝ٘ن ژٗتتتتاٝیصتتتتن ئایەاٝ صتتتاب چڵکتتتٖ ییەٗتتتجەەم
دمزنایەۆ درٗذەربٞٝ با یێٞرٗن بەژٗٞبا ی دیِەتإ. ٝێت٘ەی هەزەمەتن ٓەصتیح 

بە دیتتتتتٞرەمٝم ٛەڵٞرصتتتتت ربٞٝ. ُە ژٝٝەمتەی دیتتتتتکەط  یەدرُەٝ ئەعتتتتتکەٗجەنا
درٗە ُە صتەە تٞەصتییەتإ  درٗە دٝٝ بیضو تەس بە  یا یتا یتإ دٝٝ ٗزیکەی

کەٝم هضتتەیإ دمتتت د  ئەٝرٗە تەصتتاٗێک ێ ا بتتٕٞٝ ٝ یتتدرٗیغتت (ٕٞٝ یتتإ ڕرٝمصتت
بتتتتتٕٞٝ تە ٓاڵەەیتتتتتإ ٝمەن ە(تتتتتٞٝ ُە ٗٞٝصتتتتتی٘تەی بەٗتتتتتذیخاٗە چاٝیتتتتتإ بە 

 ٗەۆ ُە عٞێ٘ن نغ ن.  ٞتاەمتاٗیإ بکەٝێصتە
صەەۆتن زی٘ذرٕ ُە صەەٝٝی ژٝٝەمتە ٝ ُە ٗزیتک یەٗتجەەمتە درٗیغت (ٞٝ 

رٗیغتتتێ. تاٗتتتو درٝری ُە ٗاخِیتتتذۆ" تتتت د ُە صتتتەە تٞەصتتتین یتتتاڵ ختتتای د ٝ
درٗیغتتتو ٝ چتتتاٝی ُە دمٝەٝبەەی ختتتای دمتتتت د. یەتەّ تەس تە صتتتەەٗجن 

نەەٓٞنتٞڕ   ٞرٗچاۆ بٞٝ. چاتەەێکن تٞەەن ُە بەەدر بٞٝ ٝ ڕرتێغا نەٗجێکن.
ُە ٗزیک ئەٝ یی مییاٝێک  ٝ ەآەزەۆیاٗە ُەنەڵ ژٗێکن چاٝڕمط هضەی دمت د.

د تە  ِتٞبەەنن بە چاٝیِکەی عی٘ەٝم درٗغت (ٞٝ ٝ ُەنەڵ تچێتک هضتەی دمتت 
بەٗذییەتاٗن ُەبەەدر بٞٝ. هٞەابییەتن یاُن دٝرٗاٝمٗذی ُە یاڵیاٗذر ڕرٝمص ا بٞٝ 

 ٝ چاٝی ُە یی مییاٝمتە بڕی(ٞٝ.
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 ٝ تتتٞڕێکن ئەٝی٘تتذرە ُە صتتٞٝچێک درٗیغتت (ٕٞٝ. ٛێ٘تتذێ ُەٝ  ەتت مٝم تیتت 
هتت ی ٝ زمەد بتتٞٝ  تتتٞڕمط چتتاتەەێکن بتتاەرٗین ُەبەەدر  ٝ تتتچە هتت ی تتتٞە 

بە صت ەە هضتەیإ  یٖ بتٞٝ. صتەەیإ ُە یەۆ ب دبتٞٝم یێغتێ ٍُٝٞٝ ٝ چیٖ چ
 دمت د. ژٗێکن صەە صپن بە  ِتٞبەەنن ڕمعتەٝم  چتاٝی ُە نەٗجێکتن  ٝرز ٝ

بتتێ ٝ دمیٞیضتتو هضتتەی ُەنەڵ بکتتا    زمەدمڵ بڕی(تتٞٝ تە ٝێتتذمچٞٝ صتتیِذرە
ٝڕ  ُەەە  تتاس ٝ طدیاە بٞٝ تٞڕیەەن  بە ّ ن یإ ئەٝتن ن ە(ٞٝ. نەٗتجەتە

دمٗٞٝعتت اٗذمٝم ٝ ُتتُٞٝەی دمتتت د ٝ خاعتتن ٗەیتتذمزرٗن چتتذمتا. تتتاؿەزێکن 
تچێتتک بە ت رصتتێکن خاڵەٓێغتتی٘ەٝم ٝ دمٓٞچتتاٝی تتتاڵٞت چ ٝ ُەعتتٞ ەێکن 
ڕێکٞیێکەٝم ُە یغو صەەی دریکن ڕرٝمصت ا بتٞٝ  دمصت ن بە عتاٗیذر دمٛێ٘تا ٝ 
دڵخاعتتین دمدریەٝم. ئەٝ تتتچە ٛەٓتتٞٝ عتت ێکن  تتٞرٕ بتتٞٝ. دمصتتو ٝ یەٗتتجەی 

ەەڕ ٝ ناعتتت ٖ  ُە  هتتت ی تتتتٞە  ٝ چتتتیٖ چتتتیٖ  ُێتتتٞی صتتتک ٗا هەٝیٞهتتتاڵ ٝ
٘ییەتتتتتتاٗن بتتتتتٞٝ تە دمەتتتتتتٞ  ەەٝرٝی یٛەٗتٞ ٙٛەٓٞٝعتتتتتن  تتتتتٞرٗ   چتتتتتاٝ

ٗاخِیتتتتتذۆ" ٛەە ُە یەتەّ  ٝم.ەەٓێٜ مباٗییەتتتتتتاٗن دٗیتتتتتا ُەٝێتتتتتذر تابتتتتتٞٝٗە
چاٝیێکەٝە٘ذر ٗیتای نەەّ ٝ ٓیٜ مباٗن تچە صەەٗجن ڕرتێغتا ٝ تتچەط  تاە 

ٝمەدمنێتڕر ٝ  یا  ڕٝٝێ٘ٛەڵتذ یە تاٗتو صتەە اە چتاٝێکن ُە ئەٝ دمتت د ٝ ت
 چتتتتاٝی ُە ژٗە صتتتتەە صتتتتپن ٝ ڕمعپاعتتتتەتە دمبتتتتڕی. ُە ٗزیتتتتک ئەٝرٕ ژٕ ٝ

ه ی ئاڵٞزتا بٞٝ  دمٓٞچاٝێکن ڕمعت اڵە  صەە ٝ ییاٝمتەٛەبٕٞٝ.  ییاٝێکن ە 
 خێ ر خێ ر ٝ بە ەٞٝڕمین هضەی دمت د.  ٝ خەٓ٘اتن ٛەبٞٝ

ٝەدی ُە ٛەٓتٞٝ   (ٞٝ ٝ بەدرٗیغتبەٗتذیخاٗە  ُە ٗزیک صەەۆتن ٗاخِیذۆ"
تتتٞڕێکن  عتت ێکن دمڕٝرٗتتن ٝ ُە تاەێکتتذر تە چتتاٝمڕٝرٗن ٛتتی  عتت ێک ٗەبتتٞٝ 

 ەاع رٝ ٛاەە بەە دمٓن ٝ بە دمٗتێکن ٓ٘ذر ٗە ُێن ی صن; چکاڵەی صەە
 چاٝمڕٝرٗن تەصێکن؟ ەا بەڕێزت 
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 تٞڕم زۆە  یذدی ٝ خاٝمٕ بی ی دمٗٞرٗذ! چاٝرٗن ٛاط ٝ زی متییتإ ُتێ
 ت دبٞٝ ٝ چاٝمڕٝرٗن ٝم ّ بٞٝ. ەیدمباەی. ی صیا

 ت ٖٓ چاٝمڕٝرٗن ژٗێکْ.
 ت خٞعک ە؟

 ُێ م ُەنەڵ تێن؟ ەا ت ٗا  خٞعکْ ٗییە. ٓآەنیإ!
 دریکْ ُە بەٗذیخاٗەیٖ  ئەٝ بەٗذین صیاصییە. ت ٖٓ ُەنەڵ

ٝ ڕێضتتای بەٗتتذیخاٗە  ٕ ُە یاصتتارصتتەەۆتن زی٘تتذرٕ تە ئەٝ هضتتاٗەی بە  د
 د;ت  یباٗتن دریکن تٞڕم دمزرٗن 

 ت ٓاەیا یاُٝاۆ٘ا! ٝمەم تُٞٝیا ُێ م دٝٝە خەٝم.
یاُٝاۆ٘تتا ٛەە ئەٝ تتتچە تتتاڵ ٝ تتت چە  تتٞرٕ ٝ چتتاٝ ٗەەٓە بتتٞٝ تە  ٓاەیتتا

صەەٗجن ٗاخِیذۆۆن ڕرتێغابٞٝ  ژٗە بە ٛەٗتاٝی نتٞەج ٝ هتایْ ٝ ەتاڕردمیەۆ 
ییتتاٝرٗە ٛتتتاەە یێغتتتێ  دمصتتت ن تُٞٝیتتتای نتتت   ٝ بە ٓێٜ مبتتتاٗییەٝم چتتتاٝی ُە 

 بە زمەدمخەٗەیەۆ ُێٞی یغکٞٝ  ٝ نٞەن; ٗاخِیذۆ" ت د ٝ
تتت هەەتتٔەٕ ُێتتن ی صتتیٕٞ ئێتتٞم تتتێٖ؟ تتتاەی بەصتتەە ٛەٓتتٞٝ عتت ێکەٝمیە. 

 دمیٜەٝێ ٛەٓٞٝ ع ێک بزرٗێ.
دمەتٞ  صتا ٗێکن زۆەم   دمدٝر ٗاخِیذۆ"ٛێ٘ذم ئاصاین ٝ خآاٗە ُەنەڵ 

 دمی٘اصن.
 ت ُێن دمی صیْ ٛاەّٞٝ با ٓالهاەن تێ؟

 دمٗگ ٛا .دیضإ صەەۆتن بەٗذیخاٗە ٝم
 یاُٝاۆ٘ا! بڕیاە ٗەبٞٝ ُێ م ُەنەڵ ٛەٓٞٝ تەس هضە بکەی. ت ٓاەیا

 ت باعە نەٝەمّ  ئی   ٛی  ٗاڵێْ.
ٝ نەٗتتتجە  دمصتتت ن تُٞٝیتتتای نتتت   چتتتٞٝ ُە یتتتاڵ ئەٝ دریتتتکە صتتتەە صتتتپییە

 ٗاخِیذۆ" ُە صەەۆتن ی صن; صیِذرەمتە ڕرٝمص ا.
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 ٓ٘ذرڵە تێیە؟ٝ ت باٝتن ئە
دریکیغتتتتن ٛەەٝر. ئەٝ تتتتتاەەی تەٝەە  تتتتت بتتتتاٝتن زی٘تتتتذرٗییەتن صیاصتتتتییەە

ئەٝ هضتتەی   اەێتتک دٝٝنیتتإ بتتٞٝ. ُە زی٘تتذرٕ ئەٝ ٓ٘تتذرڵەی بتتٞٝم. بەٗتتذیخاٗە
دمتتتت د دمەتتتتٞ  عتتتاٗازی بە ختتتایەٝم دمتتتتا تە ُە ژێتتت  چتتتاٝمدێ ین ئەٝدر 

 ڕٝٝدرٝێکن ئاٝر هەٝٓاٝم.
 ت صەی م! بەڕرص ن صەی م!

 (ی یا.صی ت ئەٝ ٓ٘ذرڵە بڕیاە ٝریە ُەنەڵ دریکن ب٘ێ دەێ با
 ت ئەٝ ژٗە   ێڵە تێیە؟

ت ٝرباعت  م ٝم ٓ تإ ٗەدمٓەٝمە ختاەٞٝ ٝێت رط ٛتاەٞٝم . چتاٝمڕٝرٗە ئێتٞم 
 ب(ی٘ێ!

 ڕرٝمص ابٞٝ. ٝێ ر ُە ٗێٞ دمەناٗەتەدر
 

 پەنجا و پێنج

 
ٝەدیِەی دی  هت ی تتٞە  ٝ  ژٗێکن  ٝرز ٝٗاخِیذۆ" ُە ٗێٞ دمەناٗەتەدر 

ٛتتاەە یێغتتێ ٝ دمصتت ن  ٝێتت ر بتتٞٝ!ٓێٜ مبتتاٗەٝم.  بە ٗیتتتایەتن نەەّ ٝ  زمەد
 تاٗو ٗاخِیذۆۆن نٞعن.

 ت بەڕرص ن نەٝەمییو ٗٞرٗذ ٛاەن. ٓ٘و ُە بی م؟
 ٗاخِیذۆ" چاٝی ُە ٝێ ر بڕی ٝ نٞەن; ٛەەدٝٝتیإ درٗیغ ٖ.

 !ب(یْ٘م  ێخەٝٗیظ ٗەٓذمزرٗن ڕۆژێک ئێٞم ُ ت بە
 ٗیْ. هاڵیغْ زۆە باعە. ت خەٓن ٓ٘و ٗەبێە ُە دۆخێکن خ ریذر
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. ِٓە باەیتک ٝ زمەد ٝ دەێت متەی  بە نخڕمتاٗن ُە تاٗ ن دمڕٝرٗبە چاٝم 
دمٓاەی ٝمدمەتەٝەٞٝمٝم ُە ِٓیتٞرٗە چڵکتٖ ٝ چ چُٞتاچەتەی ٛتاە(ٞٝمدمەێ. 

 یٗتتتذیخاٗە  زۆەەُە ٝم ٓتتتن ٗاخِیذۆۆتتتذر تە دمیٞیضتتتو بزرٗتتتێ بتتتا تەٝەتتتاەە ب
ەێکاعتاٗەتاٗن ختای تت د. زۆە بە عتێٞمیەتن ٗەەّ ٝ یتاەرٝ  چتا تن ٝ باصن
ی دمتتت دە ٝمۆ ئەٝمی بتتیٜەٝێ باٗتەعتتە بتتا ڕی(تتازمتەی ختتای بکتتا ! هضتتە

ٗاٝمٗتتتتذم  ُتتتتک ٝ خەبتتتتاەن چا تتتتتاٗە ٝ ڕێکخ رٝمتتتتتإ ٝ باصتتتتن  ٔٞ تتتتاڵ ٝ
هیزبییەتتتاٗن دمتتت د ٝ یێتتن ٝربتتٞٝ ٛەٓتتٞٝرٕ دمبتتێ ئەٝم بتتزرٖٗە بە ّ تاٗتتو 

 صەەی ُەٝ ع اٗە ٛەە دمەٗەدمچٞٝ!
ٝ بەەدمٗتتەتەی زۆە ەآەزەۆیاٗە ٝ بە ٛەیە اٗەٝم هضتەی دمتت د  ٝ یێتن ٝربٞت

چێ  ُەٝ بابەەە صیاصن ٝ ڕێکخ رٝمیییاٗە ٝمەدمنت ێ. تاٗتو ُەٝ تتاەەدر چتاٝی ُە 
با دمبتێ ئەّ تتچە » خای دمی صن; زی بڕی(ٞٝ ٝ ُەآِن باەۆ ٝ ه ی تٞە  ئاڵ

ئتتتازرەی بەٗتتتذیخاٗە ەآتتت  بکتتتا  ٝ بتتتا ئەّ هضتتتاٗە بتتتا ئەٝ دمتتتتا ؟ ٛەصتتت ن بە 
ٝێتت ر ُەنەڵ بەزمیتتن یێتتذر ٛتتاە٘ن ٓەٗغتتا" ٝ  دڵضتتازی دمتتت د  دڵضتتاییەتەی بتتا

ٝٗە بەٗتذیخاٗە  بە ّ ئەّ  ٝ. ئەٝرٕ بەبتێ ەتاٝرٕ تەٝە(ٞت بەٗذییەتاٗن دیکە  یاٝرز بٞت
ٝ  ختتای بە هاەمٓتتإ دمزرٗتتن. ئآتتادم تتتچە بە یێتتن ختتای ٛتتاە(ٞٝم بەٗتتذیخاٗە ٝ بتٞت

صەە ٝ نیاٗیغن ُەٝ یێ٘تاٝمدر بەختو بکتا ە ئەنەەچتن ٗەیتذمەٞرٗن ڕرعتکاٝرٗە بڵتێ 
بی ٝباٝمڕی چییە ٝ ُە تتاەن صتەەتەٝەٖ ٝ نت ە٘ە دمصت ن دمصتە   چ نٞڵێتک ُە 

 صەەی خەڵک ٝ ٝ ەەتەی دمدر؟
تتت د یتتاەٓەەین  ٝێتت ر دٝری عتتیک دٗەٝمی ئەٝ باصتتاٗە درٝری ُە ٗاخِیتتذۆ"

یەتێتتتتک ُە ٛاٝڕێکتتتتاٗن بتتتتذر تە ٗێتتتتٞی عاصتتتت اۆایە. ئەٝ تەصتتتتە ئەٗتتتتذرٓن 
هاڵ(ەصتو  بەە ُەنەڵ ئەٝ یتێکەٝمیێ٘  ٓاٗتگ ُەٓەٝ ەتەی ئەٝرٕ ٗەبٞٝ ینٞەٝٝ



  ةسآلنث
 

293 

. ُە ٓتاڵن ٝێت ر ڕردمیەتتن 34  تت یتاٍٝێبتا هە ی ی ئەٝیإ ٗتاەد بتٞٝ ت ربٕٞٝ ٝ
زۆە ت ێ  ٝ ٗٞٝص رٝم دمصت ن بە صتەەدر نی ربتٞٝ تە بٞٝبتٞٝم ٛتای ئەٝمی 
عاص اۆا هاڵ(ەصتو بکت ێ. ٝێت ر ُەٝ ڕٝٝدرٝمدر ختای بە بەەیت س دمزرٗتن ٝ 

ی هضتتتە بڕتتتت دٕ ٝ دمص ڕۆیغتتت ٞٝییەٝم درٝری ُە ٗاخِیتتتذۆ" دمتتتت د بە ٛتتتا
بتتێ ەتتاٝرٗە بتتذر . درٝری ُێکتت د یتتاەٓەەین  ئەٝ تتتچە نٛەٝڵێتتک بتتا ئتتازرد بتتٞٝٗ

ۆتتتاۆی  بتتذر  ئەنەە بتتای ٛەڵضتتٞٝڕر تاەێتتک ەٗتتاٝی تا تەصتتێکن دیتتکەط بە
ت ێ(تتتن كەٗ٘تتتن ٝ  بکتتتا  تە تەصتتتٞتاەمتەی ب تتتٞرٖٗ چاٝیتتتإ یێتتتن بتتتکەٝێ ٝ

 بە خٞێ٘ذٗەتەی بذر. زرٗض ین یێ(ذەێ با ئەٝمی ب ٞرٗێ دەێ م
صتتاەرخن ٝ اە  بتتٗاخِیتتذۆ" بەڵێتتن یێتتذر تە صتتەەكەەێک دمتتتا  بتتا ی  ز

ئەٝ تاەرٗە دمن ێ. ٝێت ر صتەباەم  بە خاعتن باصتن بتا تاٗتو تت د ٝ نتٞەن 
بڕٝرٗآەی بەعن ٓآاٗن زرٗکای ٝمەن ەٞٝم  یاعإ چاەە ڕیزی ڕێکخ رٝمی 

ی(تٞٝی تتاەیتەەی ُە صتەە نێڕرٗن ٗاەۆدٗایا ۆاُیاٝم. ئەّ ڕێکخ رٝمیە ەٞرٗڕعا
 ت ێکتتاەرٗن تتتاەنە ٝ تاەخاٗەتتتإ درٗتتێ ٝ  یەٗتتت  بتتا ختتای دمصتت (ەە بکتتا .

ڕێکخت رٝمتە هاڵ(ەصتو ت ربتٞٝ ٝ یتاُیش  بە ّ یەتێک ُە ئەٗذرٓآن یِە یەتتن
ٓاڵەتەیذر بەڵتە ٝ ٗٞٝص رٝمیەتن زۆە دۆزی(اٝم ٝ ەتاهٔێکن زۆە ُە ئەٗتذرّ  ُە

 ڵ(ەصو ت ربٕٞٝ.ٝ  یەٗت رٗن ئەٝ ڕێکخ رٝمیە ها
تتتتت تەٝریە ەتتتتاط دٝری دمص(ەصتتتتەەدر نی رٗتتتتن ئەٝ بەڵتتتتتە ٝ ٗٞٝصتتتت رٝرٗە 

 ؟هاڵ(ەصو ت ری

                                                           

هە یەتتن نەٝەمیە بە كەەٓتاٗن یێ ت ی ٓەزٕ دٝری صتەە  Pierre et paulت یێ ت  ت یتاٍٝ 45
بەەم بەەم صتتاز تتت ر  یاعتتإ یەەمی « 2814ٝەەٓتتن ٓەیهە»تەٝەتتٖ بە صتتەە صتتٞیذییەتاٗذر 

یێتتتتذەر ٝ بە عتتتتێکن زۆە ُە دٝڕنەی صتتتتەٗپێ   ٝ دٝٝ دٝڕنەی چکتتتتاڵەی دیتتتتکەی نتتتت ەەٝم. 
بەٗذیخاٗەی دمٝڵەەن  ئەٓ(اەی چەتٞچتاڵ  تتاەنەی صتکە ُێتذرٕ  ئەٗ تیکە ختاٗەی صتەە بتازی  

 بٕٞٝ.تِیضای صەٗپێ   ٝ چەٗذ كەەٓاٗتەی صەەبازین دیکە ُەّ هە یەدر 
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بە ّ ن ٗێتتگ ٗیتتیەە ٓتتٖ ٝەمیەتتتن  ٝریە بٔ٘ێتت ٕ بتتا صتتی(ی یا تتت بەڵتتێ. بڕیتتاە
 بەەزّ ٛەیە. ُەٝ ع اٗە ٗاە صْە ەەٗاٗە  عاٗازیغن یێٞم دمتەّ!

 یە تیتیە؟ ٝێت ر نتٞەن;ی صتن ئەٝ تتچە چتاٝ ٛەٗتتٞی٘ی یٗاخِیذۆ" ُە ٝێت ر
ٓتتاٝمیەتە ٛتتاەاەە ڕیتتزی ڕێکخ رٝمتەیتتاٗەٝم. ُەنەڵ چەٗتتذ  تچتتن ژٗیتتڕرڵێکە ٝ»

چاک ٝ زۆە ع ن دیکەیإ ٛەبتٞٝم ٝ  یٓەتی٘ە تەصن دیکە ُە ٓاڵێکذر دمژیإ.
با دمص تی ت دٗیإ ٛێت ط دمتەٗە  ێعەٝ ٝ ەٝم ێ٘ەتەیإ دمدۆزێٞیاُیش ع

إ دمتتتتٞژێ٘٘ەٝم ٝ ٗٞٝصتتت رٝم ٝ صتتتەە ٓتتتاڵەتە. بە ّ ٛاٝڕێیتتتإ خێتتت ر چ رتتتت
بەڵتەٗآەتتتتإ ُە ٗێتتتٞ دمبەٕ. ُەٝ ەتتتاەیکییەدر ەەهە ُە ٛێتتتزی یتتتاُیش دمتەٕ. 

یاُیش بە ەٞٗذی بڕی٘ذرە دمبێ. تە تتاەن ُێپێچیت٘ەٝمدر ئەّ  نیەتێک ُە ٛێزمتاٗ
تچە ەاٝرٗەتە دمخاەە ئەص ای خایە ئەنەە چن ُە ٓاٝمی ەەٓەٗیذر دمص ن ُە 

بڕیتتاڕ ٝریە  طئێضتت ا  اٗە  ٗتتاەٞرٗێ ٓێغتتێکیظ بکتتٞٝژێدمٓتتاٗچە ٗەدرٝم ٝ ەەٗتت
 ب٘یێ ٕ با ەاەرٝنە. ٝێ ر زۆە بە ڕێزمٝم باصن ئەٝ تچەی دمت د.

 ٘ن ٛەیە.یٞڵ٘ەدمەم ٝ بی ٝباٝمڕێکن یا یتت زۆە بٞێ  ٝ 
دٝریتیٖ هضتتەتاٗن صتتەباەم  بە ٓاصتتِاۆا بتٞٝ. ٓاصتتِاۆای دمٗاصتتن  هضتتەی 

ەنەڵ تاٗتتو ٗاخِیتتذۆۆن ُە زٓتتاٗن ُەنەڵ ت دبتتٞٝ ٝ چی ۆتتتن یێٞمٗتتذییەتەی ُ
خای بیضت (ٞٝ. درٝری ُە ٗاخِیتذۆ" دمتت د تاەێتک بکتا  ٓاصتِاۆا ب٘ێت ٕ بتا 
بەٗتتذی صیاصتتییەتإ  چتتٞٗکە عتتتٞێ٘ێکن باعتت  م. ئەنەە ٗەعتتک ر بی٘ێتت ٕ بتتتا 

 ێ. چتتتٞٗکە ٗەختتتاط زۆەم ٝ یتتتٗەخاعتتتخاٗەی زی٘تتتذرٕ ٝمۆ یەەصتتت اە ٝمەن
. ٗاخِیتذۆ" صپاصتن ُێکت د ٝ یەەصت اەرٗن ٗەخاعتخاٗە زۆە تەٓتٖ كەەٓاٗ(ەە

 با ڕێ٘ٞێ٘ییەتاٗن.
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 پەنجا و شەش

 
ێتتن ختتای ٛەصتت ا ٝ بەدمٗتتتن بەەز نتتٞەن تتتاەن  صتتەەۆتن بەٗتتذیخاٗە ُە 

ٓالهتتا  تاەتتاین ٛتتاەٞٝم. ٗاخِیتتذۆ" ٛەصتت ا ٝ ختتٞدر هتتاكیزین ُە ٝێتت ر تتت د. 
بە ّ ٗەیذمەٞرٗن ٝرز ُەٝ ع اٗەی دمٝەٝبەەی ختای بێ٘تێ ٝ چاٝیتإ ُە صتەە 

صت ا ٝ دردمٗیغتەٝم ٝ م. ُە ٗێٞ دمەناٗەتەدر نێ کن ن  . صەەۆۆ ٛەڵذٛەڵت ێ
 ُە یەص ا دمیتٞ ;

 ت تاەن ٓالها  ەەٝرٝبٞٝ! تاەن ٓالها  ەەٝرٝ بٞٝ!
ێتتتن خایتتتإ  . ٛێ٘تتتذێکیإ ُە ٕزی٘تتتذرٗن ٝ ٓالهاەچییەتتتتإ خەّ دریت ە(تتتٞٝ
یتێ ٝ ٛەەٝر خەەیکتن دمەدمدڵ  ٗەدم ٞٝ ٕ  ٛێ٘ذێکیغتیإ ٛەصت ابٞٝٗە صتەە

دٕ بتتٕٞٝ  ٛێ٘تتذێکیظ ٛێغتت ا درٗیغتت (ٕٞٝ ٝ ك ٓێضتتک ُە چاٝیاٗتتذر هەەتتیش تتت 
 یٓتتابٞٝ. ُێتتک دربڕرٗتتن دریتتکە صتتەە صتتپییەتە ٝ تتتٞڕم صتتِیذرەمتەی ُە ٛەٓتتٞٝ

دڵٜەژێ٘   بتٞٝ. تتٞڕم نەٗتجەتە دیضتإ تتاؿەڕێکن بە دمصت ەٝم بتٞٝ  ُتُٞٝەی 
ٗەتەی ٗەیذمٛێغو هتٞڵپن ن یتا ن بە خایذر ن ە(ٞٝ ٝٗرددمت د ٝ دمیک دمٝم. د

ٛتتإ دمن یتتا. تتتچە چتتاٝ ٛەٗتتتٞی٘ییەتە تە  ەهێتت ەٝم. دریکتتن ٛتتإ ُە ئەٝتیتتذر ب
ٗاخِیتتتتذۆ" ٗەیتتتتذمەٞرٗن چتتتتاٝی ُە صتتتتەە ٛەڵتتتتت ێ  دڵخاعتتتتین ژٗە صتتتتەە 

عتتتیٖ  هتتتاڵن تتتتٞڕم نەٗتتتجەتەی  صتتتپییەتەی دمدریەٝم. یی مییتتتاٝی چتتتاٝیِکە
ٞێیتتتتذر دمچ یاٗتتتتذ. تتتتت  ٝ تتتتتٞڕم نن ە(تتتتٞٝ  صتتتتەەی دمُەهاٗتتتتذ ٝ عتتتت ێکن بە 

دمصتت ن یەت  یتتإ ن ە(تتٞٝ  بتتێ  ێتتن خایتتإ ٛەصتت ا بتتٕٞٝ ٝ تەط ُە ئاعتتوە
.  ٝێکتتن ٓالهتتتاەچن تە ئەٝمی هضتتە بتتکەٕ چاٝیتتإ ُە چتتاٝی یەت تت  بڕی(تتٞٝ
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ُە ٗزیتک ٗاخِیتذۆ" ڕرٝمصت ا بتٞٝ  بە هتآکن  ٝ چاتەەێکن تٞەەن ُەبەەدربتٞٝ
 ئآاژمی یێذمت دٕ.

 چەٗذم بەخ ەٝمەٕ!  ت
دمصتت یإ ُە  .ڕٝرٗی٘تتن ئەٝرٕ دمتتت ددٝٝ دڵتتذرەمتە ٛەصتت یإ بە هٞەصتتاین 

 یاژٗەیتتإ صتتٞٝڕرٕ ٝ ُە ُە صتتەە  زمەدمیەتیتتإ نتت   بتتٞٝ  دمصتت ن یەت تت در
 دمەناتە چٞٝٗە دمەێ.

تتت ئەٝرٗە ئەٓغتتەٝ ُە بەٗتتذیخاٗە زمٓاٝمٗتتذ دمتەٕ. صتت(ەی٘ێ ئەٝ تتتچە ُەنەڵ 
 ٝمڕێ دمتەٝێ. ٓێ دمتەی بەەمٝ صی(ی یا

 ت ئەّ نەٗجە تێیە؟
ٝرەمٝم با بڕدەرٝمەەٝمە بە ّ ٛەەچییەۆ بێ ٛەصتو ت زی٘ذرٗن بە تاەی دژ
 بە بەخ ەٝمەی دمتەٕ.

ەە صپییەتە ٛێغ ا ٛەە دمن یا. صەەۆتن بەٗذیخاٗە  اەێتک ەکتای صدریکە 
دمتت د ٝ  تاەێکیظ بە ەتٞٝڕمین دمیتٞڕرٗتذ بە صتەەیاٗذر تە زٝٝەت  عتتٞێ٘ەتە 

ٝ دیضإ  درٗێٖ  ٓ ی ُە  تەەم ٓاەیالٗذمتەی دمدر ێز با یاصاڕ چاڵ بکەٕ ٝ
 دمٗتن ٛەڵذمبڕی.

 ت با هاڵن ٗابٖ؟ دمْٓ عَ بتٞٝ ٛێ٘تذمّ یێتتٞەٖ تتاەن ٓالهتا  ەەٝرٝ بتٞٝم.
ٝ  بەڵتتێ! ٓتت ۆ" ُە دێ زمٓتتاٗەٝم ٛەەتتا ئەّ صتتەەدمٓەی ئتتێٔە بە ٛەزرە بەڵتتتە

ڕێتتتا بە  ٝ ڕێضتتایەتن دەٝصتتو تتت دٝٝم ٝ بە یێتتن ئەٝ یاصتتایە بیتتاٗٞٝ یاصتتا
ٝ زمب ٝزمٗتگ.  ٝ بیتاٗخە ژێت  نٞعتاە ەاهٔێک دەرٝم تەصاٗێکن ە  ئازرە بتذمٕ

ٗتادر  كەەٓاٗ(ەەرٗە ڕێتایإ یتێ ُەنەڵ ئەٝمعذر  ٝی درٗن ٛێ٘ذێک ُەٝبەەی س ٝ
ەۆتن ەڕردم ەێپەڕێتتتتٖ٘. صتتتت صتتتت ەّ ٝ دمصتتتت ذەێ ی ُە مٝی بتتتتکەٕ ٝڕزێتتتتذم

 تتٞرٗن دمصتتو بتتا ٛەٓتتٞٝ تاەێتتک بەەێ ُەٝ یبەٗتتذیخاٗە صتتەەمڕری ئەٝمی دم
 ئازرەی دمتێغا.  د ٝٛەص ن بە عەەٓەزرەی دمت تاەمی خای
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ٞٝڕم بتتتتٞٝٗن صتتتتەەۆۆ بتتتتٞٝم ٛتتتتای ئەٝمی بەٗتتتتذی ٝ ەتتتتٝ  نٞڕمنتتتتٞڕ
ٛەەتتتتتاّ بە  یەتتتتتذر بتتتتڕۆٕ.  ٝم  ُێتتتتک ٛەڵ(تتتتڕێٖ ٝ  زٝٝەتتتت ٓالهاەچییەتتتتتإ

یێٞمٗتا.  ئەٝرٗتن دیتکە بەەم ٝ بەٗتذیخاٗە ِٓیتإ عێٞرٝمتە ٝ مٝ ییاٝ صیِذرەمتە
ڕریکێغتتتتا. ٓاەیتتتتا یاُٝاۆ٘تتتتاط دمصتتتت ن تتتتتٞڕمتەی نتتتت   ٝ بە دٝری خایتتتتذر 

عتتیٖ ٝ ٗاخِیتتذۆ" ٝ  ٝم چەٗەٝمەمتەط تە چتتاتەەێکن  یی مییتتاٝی چتتاٝیکِە
هتتتٞڵەی ُە بەەدر بتتتٞٝ  ٝێکتتتڕر بە هادەٓەتاٗتتتذر درنەڕرٕ. ئەٝ  ٝم دیضتتتإ بتتتا 

 ٗاخِیذۆۆن باس ت د;
ت بەٗذیخاٗە عٞێ٘ێکن زۆە خ ریە  عٞت  با خٞدر صتەەۆۆ ییتاٝیکن باعتە  

ٗن ٝ ٓالهتاەچن ئتاٝر بە ئاصتٞٝدمین هضتە زۆە صتەخ تی  ٗیتیە. ڕێتتەدمدر زی٘تذر
 بکەٕ ٝ صٞت٘این بە دڵیاٗذر بێ.

 ت یاٗن بەٗذیخاٗەتاٗن دیکە بەٝ عێٞمیە ٗییە؟
 ت ُەٝێ ەەٗیا ُە یغ ن ٓیِەتاٗەٝم دمەٞرٖٗ یەت   ب(یٖ٘.

ٗاخِیتتتذۆ" ُەنەڵ ئەٝ  ٝم تە ختتتای بە ٗتتتاٝی ٓێتتتذیٖ ەێتتتزۆ" ٗاصتتتاٗذ  
 ە هاٝی ُێک د;بەە دمەناتە  صەەۆتن بەٗذیخاٗ نەیغ ە

 ٝمەمٝم با ٓالهاەن ٓاصِاۆا. ێ٘یت ص(ە
بە  صتتەەۆتن بەٗتتذیخاٗە ٓاٗتتتذٝٝ بٞٝبتتٞٝ ٝ دمیٞیضتتو ُەنەڵ ٗاخِیتتتذۆ"
ُە  عێٞمیەتن دۆص اٗە ٝ خآاٗە ٛەڵضٞتەٝ  بکتا . تاٗتو صپاصتن ُێکت د ٝ

ٗٞٝصی٘تەتە چٞٝم دمەێ. خەٓێکن هٞەس دڵن ڕێک دمنٞعن. یێن ٝربتٞٝ ئەٝ 
تەصاٗێکن ٝمۆ ٓەٗغا" ٝ دریکتن دمتت ێ  بە دٝٝە ُە  ٝ ٗاٛەهییەی ُە ؿەدە

 دڵڕمهٖ ئەٝ تەصاٗەی ەەٗیا بە ەتآەەن ئەخالم ٝ ٓ ۆۆایەەییە. چەٗذم ٓاەێز ٝ
ٝ دمخەٗە  تەصتتتاٗێکن ٛەژرەٝ ُێوەٝٓتتتا  ُٞٝەی ٗاصتتت٘آەیضتتتٗتتتاەەٝرٝ بتتتٞٝٗن 

بەٗذیخاٗە ٝ ڕێتە بە یاصەٝرٗەتاٗیظ دمدمٕ ُەنەڵ ئەٝ بەص ەزٓإ ٝ درٓاٝرٗە 
كەەٓتتاٗ(ەەرٗەی ئاتتتاەی  ئتتاژمڵ ڕمك تتاە بتتکەٕ. چەٗتتذم ٛیچٞیتتٞٝچٖ ئەٝ ٝمۆ
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بە عتتاٗازییەٝم باصتتن تتتاەم  دڕٗتتذرٗەی خایتتإ بە ئەەتتتن صەەعتتإ دمزرٗتتٖ ٝ
 ...!ٗاهەزمتاٗن خایإ دمتەٕ

 بەٗتذیخاٗە ُە ٛەٓٞٝیتإ هتاڕ ٝ نٗاخِیذۆ" یێن ٝربتٞٝ ڕمك تاەی صتەەۆت
ن صپن بتٞٝ بتٞٝ ٝ نەٗجتن ٝ ڕیغ ە چاٗکە ییاٝێکن باط بٞٝ ٝ صەەمدزێٞە 

 ٝۆ ٝاٝ ُەعضاؿین خای ُە دمصو دربٞٝ  ٗاچاە بٞٝ ەٞٗذٝەی ی ب٘تٞێ٘ێ ٝ بت
عتتتتەتەیإ دربتتتتڕێە بە ّ ختتتتای ٛەەتتتتا ئەٝ ڕردمیە ادریتتتتک بە زۆە ُە  تەەن

 ٓ٘ذرڵەتاٗن خای خاعذمٝێ.
ُتێ بٞٝبتٞٝم  یعڵەژر بٞٝ. دٗیتا« ئەّ تاەرٗە با چییە؟» ُە خای دمی صن;

ی ئازرەێکن هٞەصذر ٛەڵذمه چإ. ٛەە ڕٝ  ەص ەی ُە ن ڕۆو چاُەتە. چەەٓە
٘یتتذر صتتەەیإ ٛەڵتتذمدر. ی اەیتتک دمٛتتا  بتتا بەٗتتذیخاٗە  صتتەدرٕ ی صتتیاە ُە زم

 ٛەٓٞٝ  اەێکیظ ئەٝ ی صیاەرٗە بێ ٝم ّ دمٓاٝم.
 

 حەوت پەنجا و

 
ٝ بتتتتا  ی كاٗتتتتاەی٘ن یتتتتاەێزمە. تێغتتتتەی  صتتتت(ەی٘یێ ئەٝ ڕۆژم ٗاخِیتتتتذۆ" چتتتٞت

ٝری ُێکت د بیاٗکتاەە ب یتت ەەی ختای. كاٗتتاەیٖ ٓەٗغتا" ٝ دریکتن بتا بتا س تت د ٝ در
ێ٘ێ ەٝم ٝ ئەنەە تێغتتەتە ٛەە بەٝ عتتێٞمیە بتتێ تە ئەٝ  بەڵێ٘تتن در یەەٝمٗتتذمتە دمختٞت

ٝری ٝ ُە بەٗتذیخاٗە ڕزناەیتإ  دریک ٝ تٞڕم باصتن دمتەٕ  بتێ بەەرٗت(ەە دمتەٝێت ە د
ٝرٗن  ٝ دمتتتا. ٗاخِیتتتذۆ" صتتەباەم  بەٝ صتتتەد ٝٗن صتتتن بەٗتتذییەط تە بە ەتتتا ٗەبتتٞت

ێ٘ن ُە ٗاص٘آەی یإ  ٗاص٘آە ٝری ڕێ٘ٞت ٕٝ  در ٓتاٝم بەصتەەچٞٝ  دمص (ەصتەە ت ربٞت
بە ّ  ب٘اصتتتێ  دمیٞیضتتتو بەەی صتتتن ئەٝ ؿەدە ٝ بتتتێ ػەدرڵەەیتتتیە كاٗتتتاەیٖ تتتت د ٝ

  ەٗابن یاەێزمە ٝم ٓێکن زۆە صەی ی دریەٝم.
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تتت دمی صتتن بەەی صتتەتەی تێتتیە؟ ٛتتی  تەس بەەی صتتیاە ٗیتتیەە ٛتتی  تەس 
ُە دردیتتتاە بپ صتتتن ەتتتاٝرٗەتە دمختتتاەە ئەصتتت ای  ٗتتتازرٗێ. ەەیتتت سختتتای بە ب

 یاەێزناە  ُە یاەێزناەیظ بپ صن  دمخاەە ئەص ای دردیاە.
تتتت تەٝریە دمبتتتێ بچتتتْ بتتتا  ی ٓاصتتتِ٘یکا"ە ڕمٗتتتتە ئەٝ بەەی صتتتیاەمتەی 

 ب٘اصێ.
ٛیتٞردرەّ ختزّ  ٓەدم. ۆڕكی ڕم ە !! تاەن خا  بە ت ٓاصِ٘یکا"؟ تەس ٗا
ٛەّ ٝ ٝ تاڵٝچیتتیە  چتتٞٗکە ئەٝ تتتاب ریە ٛەّ كێڵ(تتاز ٝ دۆصتت ن ٗزیکتتو ٗەبتتێە

 بێ بەزمیین. دڵڕمم ٝ
 ٝ ٘یکاۆیظ بە خت ریە باصتتن كاٗتتاەی٘ن دمتتت د.  تاٗتو یێتتن صتتەی  بٞت ٗکە ٓاصتِت چتٞت

ٝ ڕرصت ییەتاٗن ٝرین  نٞێن بەٝ بەدٝێ ییتاٗە ٗەدر. ەتآەزەۆ بٞت بتا ڕٕٝٝ بێت ەٝم. ٓاڵئتا
٘یکا"  یتتت ی بتت ی یاەێزنتتاە ٝمڕێ ُە یتتاەێزمە تتت د ٝ بەەمٝ ٓتتاڵن ٓاصتِت اٝمڕیێک ٝر

اۆا بتتذمٕ  ٝری ُتتێ بکتتا ٓاصتِت بەعتتن ٗەخاعتتخاٗەی زی٘تتذرٕ ٝ ئەٝ بتٚت تەٝ   ەتتاتٞٝ در
ٝرٗەط ئازرد بک ٝد صە  .ەٕصن تەصە بێ ەا

بەە دمەنای ٓاڵن ٓاصتِی٘کا" هەەم بتاڵؾ بتٞٝ. چەٗتذ كەی تٕٞٝ ٝ ػاەمبتاٗە 
 صتٞرە مٝڕرٝمص ابٕٞٝ ٝ ەاهٔێک بە  ِتٞبەەنن ٗتٞی ٝ صتەەٝیاە رتن ڕرزرٝم

دمبتتٕٞٝ ٝ دردمبەزیتت٘ەٝم. تاٗتتو ٝمبیتت ی ٛتتاەەٝم ئەٝ ڕۆژم یێ٘جغتتەٓٔەیە ٝ 
ڕۆژی ٓیٞرٗتتتتذرەی ژٗەتەی ٓاصتتتتِی٘کاۆەە چتتتتٞٗکە ُە دیتتتتذرەمتەی یێغتتتتٞٝدر 
ٓاصتتتتِی٘کا" باصتتتتن ئەٝ ٓیٞرٗتتتتذرەییەی ت دبتتتتٞٝ. ُە ٗێتتتتٞ ئەٝ بێتتتت٘ەٝبەەم ٝ 

هت دیِە  ُە هەەمباڵـییەدر  یێغخزٓەەێک بە تتاڵٝی خاەٗیغتإ ٝ  ِتٞبەەنن یتڕ
ُە كەی تتتٞٝٗەتەی  ٝ ٓەٗتتتتاڵەٝم  بە ٛە ەتتتٖ چتتتٞٝ بەەمٝ ییتتت ی خاٗٔێتتتک تە

بە ئەٝ ختتاەٞٝٗە دردمبەزی  چتتٞٝم ژێتت  بتتاڵن ژٗە ٝ یتتاەٓەەین در بێتت ە ختتٞرەێ  
دمصتت ە صتتپن ٝ ٗاصتتک ٝ هتتآکە عٞٝعتتەتاٗن درٝێ٘تتن ت رصتتەتەی ٛەڵکتت د ٝ 

 بەُەتە ٗاصکەتەی ٝمدیاە خضو.
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٘ن یاٗەتاٗتتتذر  كەی تتتٞٝٗەتەی تٞٝەچتتتانتاٗتتتو ٗاخِیتتتذۆ" ُە ٗێتتتٞرٕ ػاەمب
ٗاصتتتییەٝم. كەی تتتٞٝٗەٝرٕ تە ییتتتاٝێکن ییتتت  بتتتٞٝ  بتتتا ڕێزنتتت ەٖ تتتتاڵٝمتەی ُە 
صتتەەی درنتت  . ٗاخِیتتذۆ" ەتتا ٛتتا  ُە دمەنتتاٝرٗەتە بپ صتتێ ٓاصتتِی٘کا" ُە 

ختای تەٝ  تە ُەنەڵ یەتێتک ُە ٓیٞرٗەتتاٗن ُە هادەٓەتتإ  ٚتٞێیە؟ چتاٝی بت
یەبەەزی ُەعتک ی بتٞٝ  ُە تتاەن مص ێکن یتاەبەدآیٞرٗەتەی تٛاەە خٞرەێ. دم

ی٘ن بتتا یاەٓەەیتتذرٗن یەٗتتابەەرٕ غتتخٞدرهاكیزیتتذر درٝری ُێکتت دٕ تتتاڕێکن عەٝٗ
 یێک بێٖ٘.

ٝ بە بتاٗەی  ە. با خاٗٔەتتإ ڕربتٞرەدٗێکن خاعتەٗجصەەمٝم هازر ُە دٝٝ  ت
 ئەٝرٗەٝم یاەمیەتن زۆە تادمبێ ەٝم!

Qu’elles s’amousent et que lebon dieu les bennisse!35 
ایەەییە یتتتتایە بەەزمی ئەەەەط چتتتتاٝی بە ٗاخِیتتتتذۆ" تەٝ  ٝ صتتتتئەٝ تە
 ن خای دمەبڕی;ڵیخاع ا
  عاەدۆەەٝم. درخەتەّ اٗاخِیذۆ"! ئەّ تاەە  باط!... ُە ٓێ م ختاٗو ت 
ێتتن ڕۆژی هەعتت م. ڵکا" بتتڕۆ صتتەەی دم٘یبتتڕۆّ. زٝٝەتت  ُەنەڵ ٓاصتتِ ێدمبتت

 toutesێتظ ٛتاەٞٝمت  ضتتادٕتٞٝەچتانیٖ ٝ ب٘ەٓاڵەتەعتن ُێت مٕ. ٗتادیٖ بات

les jolies femmes
ُەنەڵ ئەٝمی هضتتتتەی دمتتتتت د عتتتتاٗن ڕرن ە(تتتتٞٝ  36

عتتاٗیذر. ە صتتە ەیتتڕ زەیوەٝبتت یوە ئەەەەعتتییەتەی بتتذر  ب یێغتتخزٓەەەتە تەەتە
دٝری ڕۆیغ ٘ن ئەٝ ٓاصِ٘یکا" هاڵن ٗاخِیذۆۆن نت   ٝ ئەنەە چتن هەڵەٝ ٝ 

 تإ ٝمصەە تەٝ .نٞع ٖ بٞٝ عإ بە عاٗن ئەٝ بە نٞە ن ُە یِیکاٗە
ٝ ە چتتتتٞٗکە ئەٝ ڕۆژم ەٗەدمت یٓاصتتتتِ٘یکا" ُە خاعتتتتیاٗا یێتتتتن ٝمػەەز

 تەصتتاٗێکن یتتایەبەەزی دمٝڵەەتتیظ ٓیتتٞرٗن ئەٝ ٝ ژٗەتەی بتتٕٞٝ. ڕٝرڵەەەٕ بتتا

                                                           

 ت ٛیٞردرەّ خاٗٔەتإ خاعن ڕربٞێ ٕ ٝ تاڕمتەط خادر بەەمتەەن ەێخا. 46

 ت ٛەٓٞٝ خاٗٔەتإ عاخٞعەٗتٖ. 47
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تەصتتتێکن ٝمۆ ٓاصتتتِ٘یکا" تە ُە نتتتاەدی ئیٔپڕرەاەیتتتذر خزٓەەتتتن ت دبتتتٞٝ  
ن بتتٞٝ. بە ّ ٛتتاەٞچا تتت دٕ ُەنەڵ تەصتتایەەییە یایەبەەزمتتتاٗن دمٝڵە  ئاصتتای

 ێ  ٛەەچتتن زمٓتتإ نتتبە ختتٞێڕییەەن ٝ صتتٞٝتٞچ ٝٝتن دم تەصتتێک تە ختتٞٝ
ەێتتتذمیەڕێ ئەٝ صتتتٞٝتٞچ ٝت   دمبتتتێ. ئەٝ ئەنەەچتتتن ُەٝ ٛاەٞچایتتتاٗە ٛتتتی  
دمصتتت کەٝەێکن ٗەبتتتٞٝ  تەچتتتن ُە ٛیچٞختتتاڕرین عتتتاین ُە دڵتتتن دمنەڕر. ٝمۆ 

  ٝ نٞێیتتذر دێ٘تتێ صتتەنێک دمچتتٞٝ تە ٛەە تاەێتتک ختتاٝمٗەتەی دمصتتو بە صتتەە
ٝمۆ عتێ ن   ٛتای عتادین ُە ڕردمبەدمە بە تِکەصٞٝەێ دمتا ٝ ٛەڵتذمبەزی ٝ

ُێذێ. ٓاصِ٘یکا" ئآادم بٞٝ ٛەٓٞٝ تاەێتک بکتا  ەتاتٞٝ ئەٝ  تاەم تەصتاٗە 
بەٗەعە بٞٝ تە صتەەٗجن  ُەٝ تاەەعذر ٛێ٘ذم عاد ٝ زیاە  صەەٗجن یێ(ذمٕ ٝ

بەەم ٝ ٝ   ٗاخِیتذۆۆن ٗەدمدرە دمصت ن ئەٝی نت  خەیتا ٝین هە كەەن ٓا  ٝ
غتەٝم ەەتِیلتن ختای ُەنەڵ ٗاخِیتذۆ" ڕٕٝٝ ێٛاڵن ٓیٞرٗذرەی ڕریکێغتا  ُەٝ

 ت دمٝم;
ئەنەە تاەێکو ٛەیە ٛەڵیتت م بتا دٝریتنە  تاەێ تتاەن  ەٗابن ٗاخِیذۆ" ت 

دمبتێ بێتن بتا ٓیتٞرٗین  Vous n’avez qu’a ordonner 37  ئەٝ هضتاٗە ٗیتیە
ٗاچتتتاە بتتتّٞٝ  ختتتاْٗ.  تتتاەی یێغتتتٞٝط تە ختتتا  ییغتتتإ ٗەدر ٝ ڕۆیغتتت ن

 ٓاٝمیەتن زۆە ی ەە ٝ باڵەی ەآ  بکەّ.
ٛتتاە٘ن تاٗتتو ٗاخِیتتذۆۆن  خزٓەەکاەێتتک تە ُە بەە دمەنتتاتە ڕرٝمصتت ا بتتٞٝ 

ٛاٝصتەەی ٓاصتِ٘یکا" تە هەزی دمتت د یێتن  ڕرنەیاٗذ  خاەٞٝ ئاٗا ئیت٘اەیاۆ٘ا
ٗاخِیتتذۆ" ٝ زمەدمیەتتتن عتتی یٖ ٗیغتت ە  مبڵتتێٖ ختتاٗٔن ژێ٘تتڕرڵ  ڕٝٝی تتت د

ْ ُەنەڵ چەٗذ ژٗن ە  تە ٛەٓٞٝیإ تاڵٝی نەٝەمیإ ُە صتەە صەە ُێٞی. خاٗ
ُە صتتەە تٞەصتتییەتن دەێتت  درٗیغتت (ٕٞٝ ٝ ُە صتتٞٝچێکن ٛتتاڵەتەط  در بتتٞٝ 

ٗیٞمعتتتتیإ بە  ِتتتتٞبەەنن  ییتتتتاٝرٕ  ٗیٞمیتتتتإ بە  ِتتتتٞبەەنن ئاصتتتتایییەٝم ٝ
                                                           

 ت ٛەەچن بیڵێن ئەٗجآن دمدمّ. 48
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رٝمص ا بٕٞٝ. خاٗٔن خاٗەخای نِەیتن ڕ صەەبازییەٝم  ُە دمٝەی ٓێزی چاین
 دمت د;ُە ٗاخِیذۆ" 

 ت ئەٝم خاە ُە تٞێٞم ٛە ەٞٝم؟ ! ئێٞم ٝ ئێ م!
زۆە  ٗاخِیتتتتذۆ" ختتتتاْٗ دمیٞیضتتتتو ژٗەتتتتتإ ەێتەێی٘تتتتێ تە ُەنەڵ تاٗتتتتو

 ٗەبٞٝ. خآاٗەیە  بە ّ ُە ڕرص یذر ٝر
ئەنەە چتتتن  تتتت كەەٓتتتٞٝ ُە  ی ٓتتتٖ درٗیغتتتە بتتتا خاٗٔەتاٗتتتو یتتتێ ب٘اصتتتێْ٘.
ە ئێضت ا بتاٗتن ٛەٓٞٝیإ دمٗاصنە ٓیضن تچن تاٗو تٞٝەچتانیٖ ُێت میە  ٛە

 دمتەّ;

38 Missy, lvenez donc a notre table. Qn vous apportera votre the. 
دمیٞیضو ٓالزٓێکن نەٗ  ٝ بەُەباەیکە باٗگ بکا  تە ٛاٝڕێن ٓیضن بٞٝ  

 بە ّ ٗاٝمتەی ُە بی  چٞٝ باٝم.
تاٗتتو یتتێکەٝم چتتاین  ەٗتتابن ... ئێتتٞمط ٝمەٕ بتتا ُەنەڵ بەڕێتتزتتت ئێتتٞمط... 

 بخٞێ٘ەٝم.
 ژٗإ بە ص ەە یێکەٝم دمدٝرٕە ژٗێکیإ ٓیضین ییغإ ئەٝرٗن دیکە دمدر.

ٓیضتتن  ٛتتاٝڕێن  نتتت یێتتو ٝریە ئەٝ تتتٞڕم نەٗتتجە... ئەٝ ٓتتالزٓەی ٛتتاٝڕێ
 ەازمیەەن.

 .كڕٝٝ ەت ٓیضن خٞٝیەتن خ رین ٛەیەە هەزی ُە 
 دریإ ُە هاهای یێکەٗیٖ. یەتا ت د ٝ صەەیإ بە

 ی!ت ەاط دمصو ُە ناڵ ەٝنەک ٛەڵ٘ان 
 !كڕٝٝ ەژٗەتإ هەزیإ ُە  ت خا ئەٝم خٞٝیەتن خ رک ٗییەە ٛەٓٞٝ

نتٞڵ دربتٞٝ. تتاڵٝی ُە صتەە  دیضإ هاهایتإ تێغتا. ٓیضتن صتەی  ختای ُە
ت دبٞٝ.  ِەتاٗن بە خەەن ەاخەٝم  ٝمٛتا ُە بەەی ەٞٗتذ بتٞٝ بتٕٞٝ  دمەتتٞ  

                                                           

 ت ٓیضن! ٝمەم با ئێ مە چایی إ با دێٖ٘! 49
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ٝ یێتتتٞمی ُە دریتتتک بتتتٞٝم. تە چتتتاٝی بە ٗاخِیتتتذۆ" تەٝ   یێضتتت ن ُەعتتتیەەن
 ٛەڵتەڕر.صٞٝە

 ت ُێ إ بێ ٛەٝرڵ بّٞٝە یێٔٞربٞٝ چٕٞٝ با صەكەە.
 یەتْ خض ەٝم. صەكەەّ ٛەبٞٝە بە ّ تاەّ با ٛاەە یێغێ ٝ ت خەیاڵن

 ت هەۀەٕ ٝمەم با ٓاڵٔإ دریکْ هەز دمتا چاٝی یێو بکەٝێ.
تیتن بەٝ ی٘تاٗو دمیزرٗتن ٓیضتن دەۆ دمتتاە بە ّ ُە باەٝدۆخێکتذر بتٞٝ ن 

 ع اٗە ٗەدمدر.
 ە صْ دمەكەەْ ٗەبێ.ت دم

ەیغتکەڵە  بٞٝ. ڕۆیغو بتا ئەٝ بەەی ٛتاڵەتە. ٓالزٓتن نەٗت  ٝ ٓیضن ن ژ
یەەدرختتن چتتاییەتەی ُە دمصتت ن ٓیضتتن ٝمەن ە(تتٞٝ ٝ بە دٝریتتذر دمڕۆیغتتو ٝ 

 تا ٗن عٔغێ متەی ُە ٛەٓٞٝ تٞەصییەتإ دمدەر.
 ت خاەٞٝ ٓیضن! ئێٞمط دمبێ تاەێک با یەٗابەەرٕ بکەٕ.

ٛاە٘ە صەە تات دٗەٝمی یاەٓەەن ٓ٘یظ ٛٞٗەەی ختاّ باعەە تاەێک  ت زۆە
 دمٗٞێْ٘.

 ت تەٝریە دمبێ چاٝمڕٝرٕ بیٖ.
یێغتتێ. ختتاەٞٝٗن ختتاٗەخٞێظ عتتاد ٝ  ٛەٓتتٞٝ عتت ێک بە باعتتن دمچتتٞٝم
ٝ خآتاٗەیە ٝ ُەنەڵ ٛەە تەس بە  ٞنٞڕدڵخاط بٞٝ تە تاڕمتەی ئاٝر نەەٓ

 یێن ٓەیِن خای دمدٝر. ُە ٗاخِیذۆۆیظ خاك  ٗەبٞٝ.
ەتەی بە ٗتاٝی صتەەدمٓن ٓ٘تذرڵن زُ تاەەٓێت دّ  ٓێت دم هەڵەٝ ٝ  ت ٓیکتای

خەٓتن بەٗتذییەتاٗەٝمٕ. ٓیکتا  باٗگ دمت د( بای باس ت دّٝٝ تە ئێٞم زۆە بە
ٞٝتە. ضتتتتتبە ّ زۆە ٓێٜ مبتتتتتإ ٝ ڕۆه  ٛەبتتتتتێ نڕمٗتتتتتتە زۆە تەٓٞتتتتتتٞٝڕی

 زی٘ذرییەتإ بە ٓ٘ذرڵن خای دمزرٗێ. ئەٝ ٛێ٘ذم ٓێٜ مباٗە...
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ٞٝ. یی ێ ٗێک بە دمٓٞچاٝی چ چُٞاچەٝم ختای تت د ڕص ەتەی ەەٝرٝ ٗەب
بە هتتت دیِەی ٓەیِەٝصتتتٞٝەمٝم ُە بەەدر  بە ژٝٝەێتتذر  ت رصتتتێکن ٛەٝەێغتتٔی٘ن

بٞٝ. خاەٞٝٗن خاٗە خای بای ن ژییەٝم. ٗاخِیتذۆ" ەتازێ بە ٗێتٞ ٛتاڵەتەدر 
بتا چتاتٞچاٗن ٝ بەخێ ٛێ٘تإ نەڕر. دمچٞٝم  ی ٛەە تەصتێک چەٗتذ ختُٞەۆ 

ٛتتیالۆ بتتٞٝ چتتٞٝ بە دٝری ئەٝمی  ەٓاٗتتای دمەدمبتتڕیبتتێ  ٝعتتەی دٝٝیتتاەە ٝ
 نٞێن ٓاصِ٘یکاۆیذر چ یاٗذ;

 ت دمبێ چەٗذ خُٞەۆ نٞێ با هضەتاْٗ عَ تەی.
 كەەٓٞٝ. ەت ئێض ا تە یێذرن ی دمتەی  باعە

یتتێکەٝم چتتٞٝٗە ژٝٝەێکتتن چکتتاڵە تە بە عتتێٞرزی ژریتتاٗن ڕرزربتتاٝمە ُەبەە 
 یەٗجەەمتە درٗیغ ٖ.

 

 پەنجا و ھەشت

 
ٝ ُە صتتەە ٓێتتزمتە دری٘تتا   " صتتەەمەا ەەیڵەتتتن  تتتەەمتەی ٛێ٘تتآاصتتِ٘یکا

 ; تەەمیەتن درنی صاٗذ ٝ نٞەن
39ت 

Eh bien. jesuis a vous. 
  إ ٛەیە.ُێت دٝٝ ەکاّ 

ی ەٝمٓاصِ٘یکا" نت ژ بتٞٝە ئی ت  ٝمۆ ئەٝ صتەنە ٗەدمچتٞٝ تە بە  ٝرٗتذٗ
ٓاصتتتتِ٘یکا" نتتتت ژ ٝ  صتتتتٞٝەن ٝ ٛەڵتتتت(ەزدربەز.ەختتتتاٝمٗەتەی بکەٝێتتتت ە تِک

ٝٝڕمی دمٗٞرٗذە ٝمۆ صەنێک دمچٞٝ تە نتٞێن هتٞ  ت دبتێ ٝ چتاٝمڕٝرٗن ەٞ

                                                           

 ت ئێض ا ُە خزٓەەو درّ. :4
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ع ێک بتێ. دمەنتاتە ٗیتٞم تت رٝم بتٞٝ ٝ ٛەەر ٝ هاهتا ٝ ژرٝم ژرٝ ُە ٛتاڵەتەٝم 
 زٓاٗن كەڕمٗضن دمیتٞ ; دمٛا . ژٗێک بە

40ت 
Jamais, jamais, jene croirais. 

ٛێ٘تا. چەٗتذ ٘ن ییاتضتادمٗتێکن ییاٝرٗە ٗاٝی تاٗ ش ۆێ ٗ ضا" ٝ ۆیک اە ئ
تەس یتتتێکەٝم  صتتت ەٞخٞەەێکیإ تتتت د ٝ هاهتتتا یێکەٗتتتیٖ. ٓاصتتتِ٘یکا" ُەنەڵ 
ٗاخِیتتذۆ" هضتتەی دمتتت د ٝ نتتٞێن بتتا هضتتە ٝ دمٗتتتە دمٗتتتن ٛتتاڵەتەط عتتَ 

 ت دبٞٝ.
 ت ەکای یەتەْٓ صەباەم  بەٝ ژٗە زی٘ذرٗن ت رٝمیە.

 ت ٛەە ئەٝ ژٗەی دمەتٞ  بە بێ ەاٝرٕ دمص (ەصەە ت رٝم؟
 بەعن ٗەخاعخاٗەی زی٘ذرٕ ٝ ب(ێ ە یەەص اە. ت دمٜٓەٝێ بیذمٕ بە

 ٓاصِ٘یکا" خای نیق ت دمٝم ٝ بە ەٞٗذی ُێٞی بە صەە یەتذر ٗا.
 ت دمە صْ ٗەنٞٗجێ.

تتتت بتتتا؟ بتتتا ٗتتتانٞٗجن! ٝمۆ باصتتتن دمتەٕ ٗەخاعتتتخاٗەی زی٘تتتذرٕ زۆەی 
 یەەص اەیإ تەٓە. ٗەخاط ُێیە ٝ

 ت ٛەەا ص(ەی٘ێ دمص ْ ُێ ڕرن مە ٝم ٓو دمدمٓەٝم.
 صپاس.ت زۆە 

ُە ٛتتتتاڵەتەٝم دمٗتتتتتن هاهتتتتا دمٛتتتتا . ٛەٓتتتتٞٝ یێتتتتذمتەٗیٖ. ٓاصتتتتِ٘یکاۆیظ 
 یێذمتەٗن.

 دریەە ٛەٓٞٝرٕ دمخاەە یێکەٗیٖ. ت ٛەٓٞٝی ُە ژێ  صەەی ۆیک اە
صتتتن تەس بەٗتتتذ تتتت رٕٝ تە ٛتتتی   ٝ تتتت درٝریەتتتتن دیکەعتتتْ ٛەیەە صتتتەد

ذمیە ٓاٗتێکە چاەمٗٞٝصیإ ٗاڕٝٝٗە. ەاٝرٗەتەعیإ ٛەە ئەٝٗ ٗییە ٝ ٕەاٝرٗێکیا
 یإ ٓاٝمی ٛەٝیەتەیإ بەصەەچٞٝم. یەٗیٗاص٘آەیإ یێ 

                                                           

 ت هە  هە  باٝمڕ ٗاتەّ. 51
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 ٓاصِ٘یکا" ٓا  بٞٝ  دیاە بٞٝ ٗاڕمهەەە.
 ت چاٗو ئەٝم با دمەتەٝ ؟

تتت چتتٞٝٓە صتتەەدرٗن بەٗتتذییەۆ. ُە در ٗەتەدر بەٗتتذییەتإ دمٝەمیتتإ درّ ٝ 
 ئەٝمیإ یێتٞەْ.

 چٞٝی با  ی تاّ زی٘ذرٗن؟ ت
تت رٝم. یتاەێزمەێکْ ن ەتٞٝم  ێ ەاٝرٕ بەٗذت تٞڕێکە بە ٗاٝی ٓەٗغا"  بە ب

ٝمدٝری تاەمتاٗن بکەٝێ. با ئەٝ ن ك ێک ُە نٞڕێتذر ٗیتیەە ئەٝمی نت ٗیتە ئەٝ 
 صن تەصەٕ. ٝ صەد

 هن ٛەص ابٞٝ.ڕ ٓاصِ٘یکا"
ڕێکن دردنتا ات ئەّ تاەم یێٞمٗذین بە دردصت اٗەٝم ٛەیەە دمبتێ زۆە خێت ر تت

ک ُە ئەەتەتتاٗن دردصت إ ئەٝمیە ئەٝ تاەم یەتالین بکەٗەٝم. یەتێ یێک بێٖ٘ ٝ
ری دی ٘تن بتاەٝدۆخن بەٗتذییەتإ دمبتێ ڕتە هازییەۆ ب٘ێ ی با بەٗذیخاٗە ٝ ٝێ

تا. ئەنەە دردص إ ئەەتن خای بەڕێٞم ٗەبتا  ٓتٖ ببەٝ تاەم ٗایاصاییاٗەط ڕر
 چ ەاٝرٗێکْ ٛەیە؟

 ت تەٝریە ەا ٛی  تاەێکو ُە دمصو ٗایە؟
 زٝٝ اٗێْە ُەٝ بتتٞرەمدر زۆەتتت ٛەڵتت(ە  ٓ٘تتیظ دمصتتو ُە صتتەە دمصتتو درٗتت

 کاڵی٘ەٝم.ُێدمصو دمتەّ بە 
ن ٝمبیتتت  ٛتتاەەٝم تە نٞە(تتتٞٝی یاەێزنتتتاە ٝ كاٗتتاەی٘ٗاخِیتتذۆ" هضتتتەتەی 

ە نەٝرڵە  ب ٝ هەٝرڵە دردصتتت إ ٛەە تتتتاّ ەتتتاٝرٗەتە دمخەٗە ئەصتتت ای یەت تتت 
نتٞڕمی ٓیٞرٗەتتإ دمٛتا . ٝیێذمتەٕ. ُە ٛاڵن ٓیٞرٗتذرەی ٛەە ٝر ٛەەر ٝ چڕم

هاهایتتإ دمتێغتتا. ژٗێتتک باصتتن ژرٕ ٝ ب تتتن ەتتاهەەپڕٝٝتێ٘ن  د ٝهضتتەیإ دمتتت 
ئتازرەم بتێ.  ن ٗیغتاٗذمەی ئەٝ ژرٕ ٝٝ ٝەەتتاٗ بتێ ئەٝمی دمٗتگ خای دمت د 
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ییاٝێتتک صتتەباەم  بەٝ ژرٗە ەاهەەپڕٝٝتێ٘تتاٗە هضتتەی دمتتت د ٝ هاهتتای دمتێغتتا. 
 نٞەن; ٓاصِ٘یکا"  تەەمتەی تٞژرٗذمٝم  ٛەص ایە صەە یێ ٝ

باعتە بچتیٖ بتا  ە خەٓتو ٗەبتێ. ئێضت ا ٝرّ ێ(ە تێ دمتە ت ٛەٓٞٝ تاەمتإ
  ی خاٗٔەتإ.

 ٗاخِیذۆۆیظ ٛەص ایە صەە یێ ٝ نٞەن;
ت ع ێکن دیکەط ٛەیە دمبێ یێتو بڵتێْە دٝێ٘تن ُە زی٘تذرٕ بیضت ْ هەٓچییتإ 

 تەس درٝم. ُە دٝٝ
 ٓاصِ٘یکا" صٞٝەٛەڵتەڕر.

ێ بەٝ عت ە باع  م نتٞ ت بڕیاە ٗەبٞٝ ُە ٛەٓٞٝ تاصەیەتذر تەٝچک بێە ٝر
با ەازێ زٝٝە  بڕۆیٖ دمٗا ختاْٗ ەتٞٝڕم دمبتێ ٝ یاعتإ . بێ بایەخاٗە ٗەدمیٖ

 باڵە تٞێ ّ دمتا. بە ی ەە ٝ
 بکەٝێتتت ەٝم صتتتەە ٛەٝری بەزّ ٝ ٓاصتتتِ٘یکا" ئەنەە چتتتن خەەیتتتک بتتتٞٝ

  بە ّ ٛەەٝر ُە صتتتەنێک دمچتتتٞٝ تە ختتتاٝمٗەتەی دمصتتتو بە صتتتەەیذر یعتتتاد
ٗاخِیتذۆۆن نت   تە  ەتاهەەە. هتاڵن بتێ ٝ ٓتا  دمیالٝێ٘ێ  بە ّ ٛەەٝر دێ٘ێ ٝ

بتێ  بی(ا  با ٛاڵن ٓیٞرٗذرەی. تاٗو هاڵن ُە دمص ن ٓاصتِ٘یکا" دمەتێغتا ٝ
ُەط درنیت رٝ ُە ٛتاڵن  ختٞدر هتاكیزی بکتا  ٓتا  ٝ بتەڕێ یإ ئەٝمی زٓاٗن

 ٓیٞرٗتتتذرەی چتتتٞٝم دمەێ. ختتتاەٞٝٗن ختتتاٗەخٞێ ُە ٓێتتت دمتەی ی صتتتن چتتتن
ئەٓە عتتتتتێٞرزی خٞدرهتتتتتاكیزین  ;نڕٝٝیتتتتتذرٝم؟ یەتێتتتتتک بە ەەعتتتتتەەمٝم نتتتتتٞە

زُٝٞٝمتتتتاٗن  ُە عتتتێٞرزی خٞدرهتتتاكیزین ;یەتێکتتتن ەتتت  نتتتٞەن كەڕمٗضتتتییەتاٗە!
 ئەك یویا دمچٞٝ. ٓاصِ٘یکا" ُە صەەی ٝم ٞر  ٛا .

 ت ن ٗیگ ٗییەە خٞٝخذمی ٝریە!
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دمصتتت ەیەۆ دمٛتتتاەٖ ٝ دمصتتت ەیەۆ دمڕۆیغتتت ٖ. ٛتتتاەٞچا چەٗتتتذ صتتتەػاەن 
" ٛەەٝر ب٘ێغت ە خاعتەی تتاڕمتە خایاٗذ ٝ عتێٞرزی خٞدرهتاكیزین ٗاخِیتذۆ

 بٞٝ ٝ ٛەە تەس ع ێکن دمنٞ .
با ص(ەێ٘ن ٗاخِیذۆ" ٗتآەیەتن بە دمصتو نەیغتو. ٓاصتِ٘یکا" ُە صتەە 

ٓەصتتەُەی » تتتاؿەزێکن ئەصتت ٞەی ٓاەتتتذرە بە خەەێکتتن ختتاط ٗٞٝصتتی(ٞٝی;
ٗتتاەدٝٝٓە بتتا یزعتتکن  نٞێضتت ٘ەٝمی ٓاصتتِاۆاّ بتتا ٗەخاعتتخاٗە ٗٞٝصتتیٞم ٝ

ٗتآەتەی بە .« ٕٝم بە زٝٝە یٖ تا  ُەٝ بەعە ٝمەیت زی٘ذرٕ ٝ درٝرّ ُێک دٝ
زۆە . تاەاین یتێ ٛێ٘تا بتٞٝ !«نٛاٝڕێن ُە ٓێ ی٘ە  تە خاعن دمٝێ» ڕص ەی

 بە ئەدرٝم ژێ متەعن ٝرژۆ ت دبٞٝ.
ٝریە  بەڕرصتت ن ییتتاٝێکن نەٓتت میە! یێتتن» ;نٗاخِیتتذۆ" ُە دڵتتن خایتتذر نتتٞە

ٗیغتتە عتتاٗازی بتتکەّ تەصتتێکن زۆە نتت ٗیتە ٝ ٓتت٘ەەْ بە صتتەەدر دمتتتا. چاٝمڕٝر
 «ی خای دمزرٗێ!«ٛاٝڕێ» ٖٓ بە
 

 پەنجا و نۆ

 
خەڵتک ئەٝمیە تە یێیتإ ٝریە ٛەە ی یەتێک ُە باٝمڕم بتێ ب٘ەٓاتتاٗن زۆەبە

یەتێتتک  تەس ختتاٝمٗن خٞٝختتذم ٝ ەای(ەۀەٗتتذییەتن ٗەنتتاڕمە یەتێتتک ختت ریە ٝ
نٞە ٞنتتاڵە ٝ  ٝ هەیتتاُە ئەّ چتتا ۆ ٝ باعتتەە ئەّ ٝەیتتایە ٝ ئەٝی ەتت  نێتت 

ُەعتتتتت رٗە... بە ّ ٝرٗیتتتتیە. دمتتتتت ێ بڵێتتتتن كتتتتاڵٕ تەس ٝ ەتتتت  ەەٝمزمٍ  ئەٝی
تەس ەتتا ئێضتت ا بتتا ٛەٓتتٞٝرٕ  یضتتاەمكڵەەەٕ تەصتتێکن ختت رک ٗیتتیەە یتتإ رڕٝ

ٝ بتتتێ كکتتت  ٗیتتتیە. یتتتإ كتتتاڵٕ تەس ُە زۆەبەی  دمەتەٝەتتتٞٝم تەصتتتێکن ٗتتتاٛی 
تاەمتاٗیتتذر زیتت مۆ ٝ چتتا تە  بە ّ ٗتتات ێ ُێ(تتڕرٝرٗە بڵێتتن ئەٝمیتتإ تەصتتێکن 
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باعە ٝ ئەٝی دیکەط زۆە خ رۆەە ئەٓەیإ ٓ ۆۆێکن زیت مۆ ٝ ٝەیتایە ٝ  زۆە
ئەٝی ەتت  ٗەكتتاّ ٝ بتتێ ئتتاٝمزم. بە درخەٝم زۆەەتت  بەٝ عتتێٞم درٝمەی دمتەیتتٖ. 

 بە ّ ختتا  یتتإ ُە یەۆ دمچتتٖٞٝٓ ۆۆەتتتإ ٝمۆ ڕٝٝبتتاە ٝرٕە ئەنەەچتتن ٛەٓ
ٝ  یێغتتەٝم دمخٞعتتێ  ٛێ٘تتذێ  تتاە بە ئتتاەرٓن ٝٝباەەتتإ دیتتٞم  ٛەەٝر تە بتتاڕ

ٛێ٘تتتذێ  تتتاەیظ بە خێ ریتتتن. ٛێ٘تتتذێ  تتتاە دمنتتتاەە عتتتا  ٝ تٞێضتتت إ باەیتتتک 
دمبێ ەٝم  بڕی  اەیظ دمناەە دمعتو ٝ دمبێت ە یاٗتاٝۆ ٝ ەەٗکتاٝ  ُە عتٞٗێک 

ٝ صتتەەەەزێٖە ٛێ٘تتذێ  تتاە ٓەٗتتذ ٝ  ئتتاٝمتەی نەەٓە ٝ ُە عتتٞێ٘ێکیظ صتتاەد
 ٛێ٘ذی  اەیظ بە ُت كە ٝ تەكچتڕێٖ. ٛەٓتٞٝ ٓ ۆۆێتک ٓتاتن باعتە ٝ ئاەرٓە ٝ

ختتت ریە ُە ڕۆهیتتتذر ٛەیەە ٛێ٘تتتذێ  تتتاە ُە صتتتەە باعتتتەتەی دمنەڕێ ٝ ٛێ٘تتتذی 
 تاە ٓتاتە باعتەتەی بە ێ خت ریییەتخەیە ٛێ٘تذ بتاەی  اەیظ دمتەٝێت ە صتەە

   ٛێ٘ذێ  اەیظ خ ریەتەی.ێتاە دمٛێ٘
ُە  .تەصاٗێک ٛەٕ ُە ٗاتاٝ دمناڕێٖ. ٗاخِیذۆۆیظ ُەٝ  اەم تەصتاٗە بتٞٝ

ن بەصتتەەدر ٛتتاە(ٞٝە بە ّ ئەٝ صتتاز ٝ نتتاڕرٗڕٝرٗتتتەی ڕٝرڵە  ٝ دمەٝٝٗەٝم
ڕۆژرٗتتن صتتەەەا ٝ دٝری ڕٝٝدرٝمتەی دردنتتا  ُە ٗاخیتتذر صتتەەی  ٛەڵچتتٞٝٗەی

ٛەڵتتذر بتتٞٝ  دٝری یەتەّ دیتتذرەی ٓاصتتِاۆا ُە زی٘تتذرٕ درٓ تتتایەٝم ٝ ەتت س ٝ 
 بێتتزرەی  ێتتتای ئەٝ صتتاز ٝ ەتتآەزەۆییەی ن ە(تتاٝم. ُە بڕیتتاەمتەی یاعتتتەز

ئەٝمی ٓاصِاۆا ُەٝ زمُکاٝم ڕزناە دمتتا   ٛەەٝر صٞٝە بٞٝ ُە صەە ٗەباٝمە
ٝ ئەنەە ڕرزی بتێ ژیتاٗن ٛاٝبەعتن ُەنەڵ یێکتذێ٘ێە بە ّ تاەێتک دیٔەٗتن ئەٝ 

ئتتازرەی  ای  ٛەٓتتٞٝ عتت ێک ەتتاڵ ٝ یتتڕختتدرٛتتاەٞٝمی دمٛێ٘تتایە یتتێظ چتتاٝی 
 دمٗٞرٗذ.

 چتاٝی بە ٓاصتِاۆا بتکەٝێ. با بەٗذیخاٗە ەتاتٞٝ ڕۆژی دٝرین دیضإ چٞٝ
ڕێتەی یێذر ُە عٞێ٘ن نغ ن بی(ی٘تێ. صتەەۆتن بەٗتذیخاٗە صەەۆتن بەٗذیخاٗە 

ئەنەە چتتن ییتتاٝێکن ڕٝهضتتٞٝۆ بتتٞٝ  بە ّ ئەٓجاەمیتتإ ڕمك تتاەی ناڕربتتٞٝ. 
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 زۆە بە یتتتاەێزمٝم ٛەڵضتتتٞتەٝەن دمتتتت د. دیتتتاە بتتتٞٝ  ێتتتت ی یاەێزنتتتاە ەێتتتن
چاٝێکن  نەیاٗذٝٝم تە زۆە بە یاەێزمٝم ٛەڵضٞتەٝ  ُەنەڵ ٗاخِیذۆ" بکا .

 ُێک د ٝ نٞەن;
تتت چاٝیێکەٝە٘ تتإ ُەنەڵ ٓاصتتِاۆا ٛتتی  ن ك ێتتک صتتاز ٗاتتتا   بە ّ ەکاەتتإ 
ُێتتذمتەّ یتتاەمی ٓەدمٗتتێ. صتتەباەم  بە نٞێضتت ٘ەٝمی ٓاصتتِاۆا بتتا كەەٓتتاٗتەی 

کەتەعتتٔإ یغەەٗذەٝصتت ن زی٘تتذرٕ  بەڕێتتز ٓاصتتِ٘یکا" دمصتت ٞٝەی درٝم ٝ یز
ٝ  اصتەنٞەتٞٝیە ئآتادم ٗیتیە ت ڕرزی بٞٝمە بە ّ ٓاصِاۆا ختای ڕرزی ٗتابێ ٝ

ُەنەٗتتن ٗەخاعتتەتإ ختتاٝێٖ بکتتاەەٝم. نەٝەمّ! دی تتٞٝەە ٓ ۆۆتتن چتتإ ٛەیە! 
 عیاٝی ئەٝم ٗیٖ چاتەیإ ُەنەڵ بکەی.

ٖ. صتتتتەەۆتن ٘ٗاخِیتتتتذۆ" ٛیچتتتتن ٗەنتتتتٞ  ٝ درٝری ُێکتتتت د ٓاصتتتتِاۆا بێتتتت
چتتٞٝ بتتا عتتٞێ٘ن  ٗاخِیتتذۆ" بەٗتتذیخاٗە یاصتتەٝرٗێکن ٗتتاەد بە دٝریتتذر. تاٗتتو

ٓاصتتتِاۆا ُە یتتتێظ ئەٝدر  ٗەبتتتٞٝ. غتتت ن تە ئەٝ ڕۆژم تەصتتتن ُتتتێنٓالهتتتاەن 
 ُە ٓیِەتإ ٗزیک باٝم. اەە یێغێ ٝٛ نەیغ (ٞٝم عٞێ٘ەتە. عەەٖٓ ٝ بێذمٗگ

 ت درٝری ُێ(ٞەدٕ دمتەّ تە  اەی یێغٞٝ بەٝ عێٞمیە هضەّ ُەنەڵ ت دی.
 ت ٖٓ دمبێ درٝری ُێ(ٞەدٕ ُە ئێٞم بکەّ!

ضتإ ڕم ٛەڵتت م. دی ت دمٝم بەٝ هضاٗە؟ ەکایە دمص ْ ُێ وت دیضإ دمص 
 ٝ دٝژٓ٘ایەەن ُە چاٝیذر دیاە بٞٝ.

 ٛەڵت ّ؟ ت با دمبێ دمص  إ ُێ
 ٝرّ یێخاعە. ت

 ت با؟
 ٗێٞچاٝرٗن ەێک ٗا. تاٗو ُە  ێن خای ٝعک بٞٝ.

 ٓاصِاۆا ٛەە بەٝ ٗێٞچاٝرٗە ن ژمٝم نٞەن;
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تتتت ئتتتاٝر ئاصتتتٞٝدم ەتتت ّ. چتتتاْٗ یێختتتاط بتتتێ ٝردمتەّە هەزدمتەّ ختتتاّ 
 ٛەڵٞرصْ.

ی دمُەەزی. بێتتذمٗگ ٝ. ٗاخِیتتذۆ"  ُێتٞت ٝ. ڕهێتتک ُە ٗاخیتتذر ٛتتێالٗەی ت دبتٞت بتٞت
ٛەصتتتت ن تتتتت د تاەیاعتتتتا بە ٛتتتتی  عتتتتێٞمیەۆ ُێتتتتن ختتتتاط ٗتتتتابێ. بە ّ نتتتت ژی ٝ 
ٝ  ٗاخِیتذۆ" ُەٝم  ٞرٕ ٝ ٗاصتک ئتاٝێ ە بٞٝبٞت صاەدٝصڕییەتەی ُەنەڵ ٛەص ێکن  

ٝرٗتتتذمٝم ٝ  ٛەصتتت ە ەێذمنەیغتتتو ٝ ٛەە ئەٝ میە  ەەٓتتتن دڕدۆٗتییەتتتتاٗن ڕم عتتتاەٝر
 ٝ نٞەن;  ێک باٝمعن ُە ڕۆهن ٝمەٛێ٘ایەٝمصٝ ٛە دیضإ صاز

بتکەی؟ بتتا ٝم ٓەتەی  تت تاەیاعتا! دیضتإ یێتتو دمڵتێْ ئآتادمی عتتّٞٝ یتێ
یەُەعتتْ ٗیتتیە. ئەنەە چەٗتتذ صتتاڵیظ بختتایەٗێ صتتەب  دمتەّ ٝ بتتا ٛەە تتتٞێظ 

 بچن ُەنەڵ اّ.
 خای باع   دمزرٗێ.ٓاڵن بکە. ٛەەتەس هی(ِەی  ت چاٗو یێخاعە ٝر
ُەەزیٖ. ئی   ٗەی ٞرٗن هضە بکا . ٗاخِیتذۆ" چتاٝی ُە ُێٞی زیاە  تەٝە٘ە 

 چاٝم عی یٖ خێِەتەی ٓاصِاۆا بڕی ٝ نٞەن;
ت چەٗذ ڕۆژێک دمچتْ بتا نٞٗتذە ُەٝێغتەٝم دمچتْ بتا ی  زبتاە . ٝمدٝٝی 
تتتاەمتەی ەتتا دمتەّٝ. تتتاەی ەتتا  تتتاەی ختتآە. تتتاەی ٛەەدٝٝتٔتتاٗە. ئەنەە 

 بێ بڕیاەی دردنا ٛەڵذمٝمعێ٘ٔەٝم. خٞدر یاە
 ٖٓ ٛی   یاٝرزییەتن ٗییەە ٖٓ... ەڵٞمعێ ەٝم یإ ٛەڵ٘ەٝمعێ ەٝم بات ٛ

 میخایتتذرن   بتتا ئەٝمی تتتٞڵن دڵتتن صتتەەڕێ  ٗەتتتا   بتتا ئەٝبە ددرٗتتن 
 ٛەص ن خای بغاەێ ەٝم  هضەتەی ناڕی;

 ت چاٝ  بە ٓەٗغا" تەٝ ؟
 ت بەڵێ  باٝمڕیغْ بە هضەتاٗن ت د.

 ەتتاٝرٖٗ. تاٗتتو ئەٝمی ُەدریکتتن زۆە ژٗێکتتن كەهیتت  ٝ ٓێٜ مبتتاٗە. ئەٝرٕ بتتێ 
بتتتاەمی ٓەٗغتتتاۆەٝم دی (تتتٞٝی ٝ ئەٗجتتتآن دربتتتٞٝ  ٛەٓتتتٞٝی بتتتا ٓاصتتتِاۆا 
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نێتتڕریەٝم. ٓاصتتِاۆا چتتاٝێکن ُە چتتاٝی تتت د ٝ صتتەەی درخضتتو. بە دمٗتێکتتن 
 عەەٓ٘اٗە نٞەن;

تتت بتتا تتتاەی یەەصتت اەی هضتتەیإ ُەنەڵ تتت دّە ئێضتت ا تە ەتتا هەز  ُێتتیە 
 ٝم دمّ ُە ٓەع ٝٝ  ٗەدمّ.بەٝ  هەبٞٝڵن دمتەّ. بەڵێ٘یظ دمدمّ ُەٓە

 ت زۆە باعە!
بە بێذمٗتن چاٝی ُێذمت د ٝ بە بزم ٝم ٓن دمدریەٝم. ُە  ٗاخِیذۆ" تاٗو

ئەٝ نتاڕرٗەی تاەیاعتا چێت ی « نتاڕرٝم. ێئەٝ بە  تاە» دڵن خایذر دمیتتٞ ;
بە ڕۆهن دمبەخغنە چێ ێک تە ەا ئێض ا ٛەصت ن یێ٘ەت دبتٞٝ ٝ خەەیتک بتٞٝ 

 منەیغو.ٝزمی بەەزی ئەعن ەێذ ُە
ٓاصِاۆا دیضإ نەڕریەٝم با ٗێٞ بەٗذم بانەٗەتە. ڕٝٝیاعتەتەی درتەٗتذ ٝ 
درٗیغتتو. دمصتت ن ُە صتتەە چتتاتن درٗتتا ٝ بتتا دمت دٗتتن عتتەتەەن ٛێ٘تتذێک  هتتن 

صتتیِذرەمتە ٝ ژٗتتن ٓتتاچڵەتچن ٝ دریکتتن ٓەٗغتتاف ٝ   ٞٝ ٗتتذمٝم. ەەٗیتتا ژٗە
ربتتٕٞٝ. تتتچەتەی ذمتە دٗتتتە ٓەٓکتتن دمدر بە ٓ٘تتذرڵەتەی  ُە بە  دریکتتن ٝ دیٔێتت

ٓجێٞەی تِێضە عتەٝی ڕربت دٝٝ بە ٛتای ٗەخغتین ٓێغتکەٝم ب دبٞٝەتإ بتا 
ٗەخاعتتتخاٗە. ژٗەتتتتاٗن دیتتتکەط چٞٝبتتتٕٞٝ بتتتا عتتتیٞت دٕ. ٓ٘تتتذرڵەتاٗیظ ُە 

إ دمتتت د. ژٗتتن ٓتتاچڵەتچن تە نتتاەمٝین دمچ٘تتن  ُە ٓاصتتِاۆای ییتتدر ٗەتە یاە
چڵەتچن ٓاصتتِاۆا ٝم ٓتتن ٗەدریەٝم. ژٗتتن ٓتتا« چتتاٝ  یێتتن تەٝ ؟» ی صتتن;

 إ نٞەن;ضدی
ەدمە دمەكەەتتتتن ئتتتتاٝر زۆە بە دمنتتتتٔەٕ ٔعتتتتەم ُە بەخ تتتتن ختتتتا  ٛەڵتتتت  تتتتت

 ٛەڵذمتەٝێ.
بە ّ هضتتەتەی ٗتتاەەٝرٝ ٛێغتت ەٝم ٝ ٓیِتتن نتتاەمٝین چ٘یتت٘ەتەی ُە تالكتتن 

ٞیە ٓ٘تتذرڵەتإ ٗیتتردیتتاە بتتٞٝ زرٝتتتآٞرتە ٛەڵچەهاٗتتذ ٝ ڕۆیغتتو بتتا در ٗەتە. 
 ب دٝٝیاٗە یاەین یێ(کەٕ.یەتێک ُە تەەمصەی چ٘ی٘ەتاٗیإ ٛەڵت ەٞٝ ٝ 
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نەڕرٗەٝمی ژٗإ ُە عیٞت دٕ ٛێٔ٘ایەەین در ٗەتەی ەێکتذر. ٛەٓتٞٝ یتێکەٝم 
دمدٝرٕ. ٛێ٘ذێکیإ یێخاٝس بٕٞٝ. ٛێ٘ذێکیغیإ ٗەػِیإ ُە یێتذر بتٞٝ. ٛەەتتاّ 
ٗاٗێکیإ ٗابٞٝم بٖ باخەڵیتإ. چەٗتذ تەصیغتیإ دٝٝٗاٗیتإ یێ(تٞٝ  كێتذۆزیا تە 

ا ُە صتٞٝچێک ٓتا  ٝ خەٓ(تاە درٗیغت ٞٝم  ٛە   نەیغ ەٝم دی تن تە ٓاصتِاۆ
 با ی ٝ نٞەن;

ٗاْٗ ٛێ٘اٝم بە چتاییەٝم  ت چن بٞٝم؟ با خەٓ(اەی  ئازیزمتەّ؟ بڕٝرٗە  دٝٝ
 دمیخایٖ.
بەەمٝڕٝٝی ٓاصتتتِاۆا درٗیغتتتو. تاەربِکتتتا ُە ٓاصتتتِاۆای  ٗن درٗتتتا ٝاٗاٗەتتتت
یتتٞرٕ تتت دٕ ُەنەڵ ەتتا یەژ چیتتیە! هەەتتٔەٕ ئەٝ ییتتاٝم ُە زمٓاٝمٗتتذ» ی صتتن;

 باەەٝم  بایە ئاٝر دمص ەٝئەژٗا درٗیغ ٞٝی؟
 ت ئەٝ یەژیٞرٕ ٗەباەەٝمە ٖٓ عٞٝی یێ٘اتەّ.

 ت خا  نەٝج ٓەتە ئازیزمتەّ.
تەس ٗەەتٞرٖٗ یتێکەٝم بت یٖ   كێذۆزیا ُە صەە ئەٝ بتاٝمڕم بتٞٝ تاەێتک دٝٝ

زمٓاٝمٗتتتذ تتتت دٕ ٛەڵەیە. بە ّ ژٗتتتن ٓتتتاچڵەتچن ُەنەڵتتتن ٛتتتاٝڕر ٗەبتتتٞٝ. بە 
 كێذۆزیای نٞ ;

 ت ٓەنیٖ ئەٝ ییاٝم ٓێ دی ەا ٗییە  ُە ٛەٓٞٝ  ێیەۆ بەدٝرەەٝمیە؟
 ئەٝ بە عێٞمی یاصاین ژٕ ٝ ٓێ د ٗییٖە بە ّ ئەٝرٗە...ٝ ت ٖٓ 

 ت نەٓ م! ئەٝ تاب ریە ئآادمیە صەەەایای ٓاصِاۆا ُە ئاڵ ٕٞٝ بت ێ.
 هضە. ٓاصِاۆا ٛاەە

ێ ُەنەڵٔتا بە ٝیضت ن ختای دمیتٜەٝ ت دمڵێ با ٛەەتتٞێ بچتن ُەنەڵ تا دێتْ.
ەبتاە  ٝ ٝمدٝٝی یەەٝمٗتذمتەّ بتکەٝێ. ٛەٓتٞٝ ی زبێ. بڕیاە ٝریە بچێو با 

ٝ دمصە ەذرەمتإ دمٗاصێ. ٓتٖ ٛتی  چتاٝمڕٝرٗییەتْ ُێتن ٗیتیە. چتٞٗکە   ٝمزی
 ٛی  ع ێک با ٖٓ  یاٝرزین ٗییە ٝ بە ٛیٞری ٛیچیظ ٗیْ.
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بتا تاەربِکا دمص ن تت د بە ەٞٝەمتەتەیتذر. ٝمۆ ئەٝمی ُە عت ێک بتتەڕێ. 
 ێکاٗن بەەز بکاەەٝم ٝ خەٓن دڵیإ بڕمٝێ٘ێ  نٞەن;ڕٛاٝٝەمی  ئەٝمی

 ت چاٗە یێکەٝم یێکێک ٛەڵذمیٖ؟
 ٓاصِاۆا نٞەن;

 بخاٗەٝمە ٗاعن نیاٗ إ بێ! ٖٓ ئی   دمّ ُە ٓەع ٝٝ  ٗادمّ. ٕت خاەا
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 یەک

 
اە یٖ ٓاصِاۆا ُە  یەٕ ُوتن ٓتاكن ٝ دٝری یازدم ڕۆژ صکا تەی تٞبڕیاە ب
صتتتەٗاٝم یێتتتذر چتتتٞٝٗەٝمی بتتتا بکتتت ێ. ٗاخِیتتتذۆ" دمیٞیضتتتو بە  ئەٗجتتتٞٓەٗن

بتتتا ئەٝ ڕۆژم ُە ی  زبتتتاە  بتتتێ ٝ بتتتا   اەێتتتک تاەمتتتتإ ڕێتتتک بختتتا  تە
دمص ڕۆیغتتت ٘ن ختتتای  ٛەڵٞمعتتتاٗذٗەٝمی بڕیتتتاەی دردنتتتا تەڵتتتک ُە ەٞرٗتتتاین ٝ

یەٗتا بتا دٝریتیٖ ڕێکتاە  م  ٞرٗن هتٞتٔەتە ٛەڵٞمعتێ٘ێ ەٝعیئەنەە ٗە ەٝمەن ێ
 ئەٗجتٞٓەٗنبەەێ ٝ ُە ئیٔپ رەاە درٝری بەخغی٘ن با بکتا . بەٝ یێتیەی ئەنەە 

صکا ٗآەتەی ٛەڵ٘ەٝمعاٗذریەەەٝم ٝ بڕیاەی دردنتای یەصت٘ذ بکت دریە   41صەٗا
 ٓاصتتِاۆا صتتەەمەای ٓتتاٗتن ژٝئەٕ ُەنەڵ تتتاەٝرٗن زی٘تتذرٗییەتإ بتتا صتتی(ی یا

ئەٝ تتتاەە تاەٝبتتاەی ٓڵتتکەتەی  ێ(ە تتن  ەتتابەڕێ دمتتت ر ٝ تاٗتتو ٗاچتتاە بتتٞٝ 
ەەتِیلتن ختای ُەنەڵ ڕمػتیە  ٝ ٝمەزێڕمتتإ ڕٕٝٝ بکتاەەٝم ٛەەٝمٛا   بکا 

 ٝ ُەنەڵ تاەٝرٗن زی٘ذرٗییإ تەٝێ.
ێو با صتەەدرٗن ٓڵکەتتاٗن ٝ صتەەمەا بچێتو بتا تازٓی٘ضتکایە چبڕیاەیذر ب

ُەٝمی  تە ُە ٛەٓٞٝیتتتإ ٗزیک تتت  بتتتٞٝ. زمٝیٞزرەمتتتتاٗن ئەٝ ُەٝ هەزریە  تتتتە
إ ٝ بەە بتتاڵٝ بتتٕٞٝ. ُە یتتزۆەیتتظ  یی تتٞبەەمتە  بتتٕٞٝ  یتتڕ ٝ ناعتت ەزمٝی

                                                           

ر ئەەتەتتتاٗن دیتتٞرٗن بتتا ی ٝ   ُە ئەصتت ای ُوتتن ٓتتاكن ت ُەەٝٝصتتیای ئەٝ صتتەەدمٓەد 52
 ٓە ِیضن صەٗا بٞٝ.
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صتتتەەدمٓن ٓ٘تتتذرڵن ٝ ٓێ ٓ٘ذرڵیتتتذر زۆە  تتتاە چتتتٞٝ بتتتٞٝ بتتتا ئەٝ دمۆەەم ٝ ُە 
ُەنەڵ   صتتتتتا ٗن ڕرب دٝٝعتتتتتذر دٝٝ  تتتتتاە صتتتتتەەدرٗن ئەٝێتتتتتن تتتتتت د بتتتتتٞٝ

تاەێتتک دریکتتن ٓتتابٞٝ   اەێتتک ُە  ٛەبتتٞٝ.ەەٝرٝی ئاعتت٘ایەەین  طبتتاەٝدۆخەتە
بە ڕمنەز ئاڵٔاٗین نٞٗتذمتە ەتاتٞٝ  ی ی تٞێخا ە درٝری ئەٝ  چٞٝ بٞٝ باصە

بە هیضا  ٝ تی ابەتإ ڕربتەٕ ٝ هازرٗ  ٝ زمەمدمتإ ٛەڵضەٗتێٖ٘  ٛەەٝمٛتا 
یێٞمٗتتذین ٗێتتٞرٕ ٓاُیتتک ٝ ڕمػتتیە  ُێتتک دمٗەٝمە ئەنەەچتتن ئەّ یێٞمٗتتذییاٗە 

 .بٞٝصەەدرٗەٝرٗذٕ ٝ كەەٓاٗ(ەەین ڕمػیەەەتإ ٝ  اەێک تایِەین 
تتتایِەین  ەصتت ەین بە یێتتن یاصتتا ٛەڵٞمعتتایەٝم ٝ ُە یتتاط   2972صتتاُن

ئەٝم ئی   ئاؿا خاٝمٗن ڕمػیەەەتاٗن خای ٗەبٞٝ  بە ّ ٛێغت ا ٝمەزێتڕی تەّ 
ە ٝربتٕٞٝ. یِدرٛا  ٝ ڕمعاییەتإ ُە ٛەٓ(ەە خاٝمٕ زمٝیٞزرەمتاٗتذر ٝمۆ تتا

عتتێٞمیە ٗاخِیتتذۆ" ئانتتای ُە ٛەٓتتٞٝ عتت ێک ٛەبتتٞٝ  ٓڵکەتتتاٗن ئەٝیتتظ بەٝ 
ُە صتتا ٗن ڕربتتت دٝٝمٝم  ڕێضتتایە دمتتتت د  یێ مٝمیتتتن ُەٝ بەڕێتتٞم دمچتتٕٞٝ ٝ

دمیزرٗتتتتتتتن ئەٝ صضیضتتتتتتت ەّ ٝ ڕێضتتتتتتتایە دٝٝە ُە ػەدرڵە  ٝ ٝیتتتتتتت درٗە. ُەٝ 
بتٞٝ  عتەیذری بی ٝبتاٝمڕی  ٛتاٗ ی  تاەج(  صەەدمٓەدر تە خٞێ٘ذتاەی زرٗکٞ

بە صتەە بٞٝ ٝ ئەٝ ٓڵکاٗەی ٝمۆ ٓی ر  ُە باٝتن یێتن بڕربتٞٝ  دربەعتن تت د 
ڕمػیەەەتاٗتتتتتتذرە چتتتتتتٞٗکە ُەٝ صتتتتتتەەدمٓەدر ئاؿتتتتتتایەەن ٝ چەٝصتتتتتتاٗذٗەٝمی 

 ڕمػیەەەتاٗن بە تٞێِەدرەی دمزرٗن ٝ ٝمۆ ەاٝرٗێکن نەٝەم چاٝی ُێذمت د.
تاەێک چٞٝم ڕیزی ئەەەەعتەٝم ٝ كێت ی ٛەڵە خەە تن بتٞٝ  صتاڵن بیضتو 

کیذر ٛەزرە ڕۆبِتتن بە بتتادمدر  بتتایە ٛەٓتتٞٝ ئەٝ بی ٝبتتاٝمڕ ٝ بی ۆتتتاٗە ُە ٓێغتت
صتتڕدەریەٝم. دریکتتن بە ُێغتتاٝ یتتاەمی بتتا دمٗتتاەد  ئەٝیتتظ نتتٞێن ٗەدمدریە ئەٝ 
یاەرٗە ُە تٞێٞم دێٖ ٝ ڕمٗجن عإ ٝ ئاەمهەی ٗتاٝ چتاٝرٗن چ ڕمعتٞڕٝٝ  ٝ 
بێچتتتتاەمیەتٖ. چەٗتتتتذ ٓاٗتتتتگ ُەٓەٝبەە تە دریکتتتتن ٓتتتت د ٛەٓتتتتٞٝ ئەٝ ٓڵتتتتک ٝ 

ٝ  اەزمٝیتتٞزرەم زۆە ٝ زمٝٗتتذم بە ئەٝ بتتڕر ٝ ٗاچتتاە بتتٞٝ ختتای بە صتتەە تتت
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باەمتاٗذر ڕربتا ٝ بە ڕێٞمی بٜێ٘تێ. ئەٝ تتاەە بتٞٝ تە صتەە ُە ٗتٞێ ٓەصتەُەی 
ئاتتتآن  یتتێظ ئەٝمٝ ڕمػتتیە  ُە ٓێغتتکیذر صتتەەی ٛەڵتتذریەٝم. ٓاٗتێتتک  ئاؿتتا

بی ت دٗەٝمتاٗن ئەٝم بٞٝ تە  تە ُەٝم ٛی  چاەمیەتن ەت ی ٗیتیەە ٛتی  تەس 
ُەٝمط نٞێختتا ٝ ەٞرٗتتاین نتتاڕی٘ن ئەٝ صتتی ەّ ٝ یاصاٝڕێضتتایەی ٗیتتیە ٝ  تتتە 

صتتتەەتاە ٝ بتتتا  ٗتتتاتەە تاەٝبتتتاەی ِٓکەتتتتاٗن بەڕێتتتٞمدمبەٕ ٝ ختتتای ُەنەڵ 
ٗتتابێە بەٝ هضتتاٗە ختتای ئتتاەرّ دمتتت دمٝم  بە ّ ئێضتت ا  ڕمػی ەتتتإ بەەمٝڕٝٝ

صەكەەی صی(ی یای ُەبەە بٞٝ . ُەّ صەكەەم یڕٓەە صییەدر تە ُەنەڵ تاەٝرٗن 
ٛەصتتت ن دمتتتت د دمبتتتێ  یێٞیضتتت ن بە یتتتاەمی زۆە ٛەیە  بەٗتتتذییەتإ دمتەٝێ 

ەەٗتتاٗە  ئەنەە ەٞٝعتتن  چاەمٗٞٝصتتن ٓڵتتک ٝ ڕمػیەەەتتتاٗن ڕٕٝٝ بکتتاەەٝم ٝ
زیاٗیظ بێ  ُە هازرٗ  ٝ زیاٗەتإ چاٝیاعن بکا . بەەژمٝمٗذین خای ُەٝمدر 

خا  ٛەٓٞٝی بە ٗ خێکتن تەّ بتذر  بە ٝدمدی تە بە  ێن بەڕێٞمب دٗن ڕرص ە
ایتتإ بتتکەٕ ٝ ُێتتن صتتەە ٝ ٝمەزێڕمتتتإ  ەتتاتٞٝ ئەٝرٗتتیظ صتتەەبەخا تتتاەی خ

 دڵخاط بٖ.
ُەّ بتتٞرەمدر  یێغتت   ٓٞەتتا ی تتت د بتتٞٝ ٝ ُە صتتەە ئەٝ بتتاٝمڕم بتتٞٝ تە بە 
ئیجتتتاەمدرٗن ٓڵتتتک ٝ زمٝیتتتٞزرە بە ڕمػتتتیە  ٝ  ٞٝەیتتتاەرٕ ختتتای ُە خایتتتذر 
 اەێتتتتک چەٝصتتتتاٗذٗەٝم ٝ ەتتتتا ٕ ت دٗتتتتن ئەەۆ ٝ دمصتتتت ڕمٗجەتاٗیاٗە. ُەٝ 

  بێتاەییتتإ بتتا ٕذی ئاؿتتا بتتٞٝصتتەەدمٓەدر تە ڕمػیەەەتتتإ تتتٞیِەی زمڕخ یتت
ەەییەۆ دردمٗەٝرٗتتذ. ئاؿتتا ُە یدمتتت د ٝ صتتەەیإ بتتا ٛەٓتتٞٝ ٗتتاتەەی ٝ صتتٞٝتا
اەمدرٗن جتتتڕردمٓتتتاڵن. بە ئی نڕێتتتن صتتت ەّ ٝ ەٞٗتتتذٝەی ییەٝم دمصتتت ڕمٗجەتەیاٗ

زمٝیتتٞزرەیظ بە ڕمػتتیە . ٛەە ئەٝ ئآتتاٗجەی ُە یغتت ە بە ّ بە عتتتێٞمیەتن 
 اەمط ئەٝم ٗیتتیە بە ّ ٛەٗتتتاٝێکە بتتاٗەەٓٞٗیتتاٗ  . چتتاەمی ب٘ەڕمەیتتن ئەٝ تتت

 در بەٝ عێٞمیە ُەنەڵ ڕمػیەەەتإ بضازێ. یێغەٝمە ٗاخِیذۆ" بڕیاەی
 ٗزیک ٗێٞمڕۆ نەیغ ە تازٓی٘ضکایە.
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دٝری ئەٝ نتتتتاڕرٗە  بە ئاصتتتتاٗن هەٗتتتتاػەەن ڕمچتتتتاٝ ت دبتتتتٞٝ. بتتتتێ ئەٝمی 
ەتتیِتەڕرف بکتتا  ٝ ٛتتاە٘ن ختتای ڕرنەیێ٘تتێ  چٞٝبتتٞٝ بتتا ٝێضتت تە  كەی تتٞٝٗێکن 

ەٝٗەٝرٕ نەٗجێک بتٞٝ  كتاٗیِەیەتن ُە بەەن٘تن ٞٝٗٞٝ ٝ ٝمڕێکەٝە(ٞٝ. كەی ن ە(
ٝعتت   ُەبەەدربتتٞٝ   ی ختتٞرەێن ەەٗتتگ ٝ ٗێتتٞهەدی ڕێتتک نٞعتتی(ٞٝ. ُە صتتەە 
 ێتاتەی خای ختٞرە درٗیغت (ٞٝ بتا ئەٝمی ب تٞرٗێ ُەنەڵ ٓضتاكی متەی هضتە 

ەعتیإ بتٕٞٝ  یەتیتإ دمعتەُن ٝ ئەٝی دیک ڵەبکا . باەنی٘ەتاٗن  ٝرز ٝ ڕمهە
 با  ی چەین دمتێغا.

كەی تتٞٝٗەٝرٕ تە ٗەیتتذمزرٗن ٓضتتاكی متەی ئاؿتتای تازٓی٘ضتتکایەیە  دمصتت ن 
 ;ت د بە باس ت دٗن تٞێخا بە ڕمنەز ئاڵٔاٗییەتەی ئەٝ ٓڵکە یإ ٝ بەەی٘ە

 چ درٓٞدمزنایەتن یێکەٝم ٗاٝم! ئەٝتٞێخایە ت ٗازرٗن
ظ اەنی٘ەتتتتتتتإ ڕردمتێغتتتتتتاە  اە تتتتتتاەیبٛێ٘تتتتتتذێ  تتتتتتاە خەەمزمٗتتتتتتن ُە 

ذمٗا. ئەٝ یتتتێ  تتتاەیظ ُە یەٗتتتا ختتتای دربتتتڕەتەی ٛەڵذمصتتتٞٝڕرٗذ ٝ ٗخەەمزم
دمیزرٗتن چتإ ەتآٞخٞێ بتذر  بە   صتٞێ  هضتە بتٞٝ نەٗتجە زۆە دمّ یتاەرٝ ٝ

 هضە ٝ چی ۆتەتاٗن.
ت ئەٝ تٞێخایە ُەّ بەی٘اٗەدر  ٞٝەێ ئەصتپن تڕیتٞم ڕمٗتیتإ دمڵێتن عتی  ٝ 

ختا! ٛەە ئەّ زصت اٗە  عتەٝی هاٝمیە. ٗازرٗن چ بەزّ ٝ ٓیٞرٗذرەییەۆ ٝمڕێ دم
 ێ ٗتتن ٗائێتتَ  چەٗتتذ دمصتت ەی بتتا ٓتتاڵن ئاؿتتا باٗتٜێغتت ٖ ت دبتتٞٝ. ُە صتتەە 
درەمتتتاژی ٗائێتتَ ئەصتت ێ میەۆ دمدەمٝعتتایەٝم تە ٝێتت٘ەی ٗەبتتٞٝ. ئەّ تتتاب ریە 
ٝمۆ نە  ەتتاڵٞٝ یتتاەم خەەج دمتتتا .  تتا بتتا ٗایکتتا؟ دمەتتٞرٗێ ٝ دمیکتتا! دمڵتتێٖ 

 ٓڵکێکن تڕیٞم صەەٝب٘ن دیاە ٗییە.
اخِیتتتذۆ" بە یەٝم ن ی٘تتتگ ٗەبتتتٞٝ تە تٞێختتتا ئەڵٔتتتاٗییەتەی چتتتإ ٛەڵە ٗ

خەە تتتتتتتتتن دمتتتتتتتتتتا. هەزی ُەٝ صٞێ هضتتتتتتتتتەین ٝ چەهەصتتتتتتتتت ۆییەی  ٝی 
كەی تتٞٝٗەٝرٗیظ ٗەبتتٞٝ. چتتاٝی ُە دیٔەٗەتتتاٗن دمٝەٝبەەی دمتتت د. ڕۆژێکتتن 
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 نەٝرڵە ٛەٝەی ڕمط بە ئاصٔاٗەٝم دمنەڕرٕ ٝ ٛێ٘تذێ  تاە یێغتنخاط بٞٝ. 
چاٝ ٛەەەەی دمت د  تتێڵتەی نەٗتْ بتٞٝ ٝ ٝمەزێڕمتتإ  خاەیإ دمن  . ٛەەا

ُە یەۆ خەەیکن ٝێت٘جەدەٕٝٝ بتٕٞٝ ٝ ُە  یەتتیظ  ٞٝەیتإ دمتت د. ُە ٗێتٞ 
عی٘این ەاخن بەٛاەمتێڵذر  ٞڕمیای٘ە ٝ  ٞڕمهاز خن دمك یٖ ٝ دمٗیغ ٘ەٝم. 
 تە ُە درە بەڕٝٝ تە دەمٗت ت  نە  دمە دمتتا  درەمتتاٗن ەت  ٛەٓٞٝیتإ ەتا ن 

ٝدیتتإ ُە صتتەە ٗتتابٞٝ. ڕمٝمی ئەصتتپ ٝ نتتاڕرٕ بە ئتتازردی بەٝ دمعتتو ٝ زٓڕٝ
بەیتتاەرٗەدر دمصتتٞٝڕرٗەٝم. تاٗتتو چتتاٝی ُەٝ ٛەٓتتٞٝ  تتٞرٗییە دمتتت دە بە ّ ُە 
ٗاتتتاٝ عتتڵەژرٗێک ختتای ُە زمی٘تتن یێچتتا ٝ ٛەصتت ن بە خەٓێکتتن ەتتاڵ ٝ ٗتتاخاط 

 ت د.
تاەێتتتک نەیغتتت ٘ە تازٓی٘ضتتتکایە  ٝمٛتتتا بە تاەٝبتتتاەمٝم صتتتەەهاڵ بتتتٞٝ تە 
ٛەٓتتتٞٝ ئەٝ خەّ ٝ دڵ ەٗتییتتتاٗە ُە صتتتەەزمیٖ ٝ دڵتتتن ڕمٝیتتت٘ەٝم. صتتتەەمەا بە 
هیضا  ٝ تی ابن ٓڵکەتەی ڕرنەیغو. ُەٝ تاەەدر هیضابذرە بە زٓاٗێکن صاتاە 
بتتتای ڕٕٝٝ دمتتتت دمٝم تە یەڵە زمٝیتتتن  ٞٝەیاەمتتتتإ ُە ٗێتتتٞرٕ زمٝیتتتٞزرەی 

ٝ ُە تەڵتتتک دمتەٕٝ  بەەی٘تتتن ئاؿتتتادر ٛەڵکەٝەتتتٕٞٝ ٝ ٛەەتتتا ٓتتتاٝمیەتن ەتتت  ُە
دمصتتت یإ دمبێتتت ەٝم. ڕٝٝٗکتتت دٗەٝمی هیضتتتابذرە زیتتتاە ی ٛتتتإ در بتتتا ئەٝمی 

جتٞر ٝ ئەٝ درٓتاٝرٗە ُەٝ بتاەٝدۆخە ەتاڵە ڕزنتاە ب زٝٝە  ٓغٞٝەێکن ئەٝ تاەم
 بکا .

نەیاٗذ تە دٝٝ  یێذرچٞٝٗەٝمی هیضابەتإ ٝ ئاخاك ٖ ُەنەڵ هیضابذرە ەێن
اٗەٝمیە ٝ بە ُە صتتتەە صتتتێن باعتتت  یٖ زمٝییەتتتتإ بەدمصتتتو ت ێکتتتاە ٝ صتتتەی

ٓەتیتت٘ەی یێغتتکەٝەٞٝی تغتت ٞتاڵ تتتاەی ُە صتتەە دمتەٕ  یەۆ ُە صتتەە صتتێن 
ٗەٝمیە ٝ بە تەەمصتتتتەی تتتتتإ ڕمػیەەەتتتتتازمٝیتتتتیە خ ریەتتتتتاٗیظ بە دمصتتتت ن 

دمیکتتتێڵٖ ٝ تتتتاەی ُە صتتتەە دمتەٕ  بتتتا ٛەە دۆٗٔێکتتتیظ ەەٗیتتتا یێتتت٘  ڕۆبتتتَ 
ێ ٛەهذمصتتو ٝمەدمنتت ٕە ئەّ درٓتتاٝرٗە بتتا بەدمصتتو ٛێ٘تتاٗن یێتت٘  ڕۆبتت  دمبتت
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صتتتاڵێکن ڕمبەم بە عتتتێٞمی تتتتإ صتتتێ  تتتاە بیکتتتێڵٖ ٝ ٝمەدی بتتتذمٗەٝم ٝ 
کەٕ ٝ عتتەٕ ٝ بتتدریچێتتٖ٘  یاعتتإ بە درس بیتتذەٝٝٗەٝم ٝ بە ئتتاژمڵ نێتت می 

ەتإ با ٗیٞمی ئەٝ تاەم  ٗتیکەّ دم ڕۆبت  ٝ صەیاٗ تەٝی بکەٕە بە ّ ت ێکاە
 ٝمەدمن ٕ.

یاٗذر دمصتەیا. ئەٝمی ئاؿا دمیذر بە ڕمػیەەەتتإ  بە ٗ خێکتن نت رٕ بە صتەە
ٛەزرە  ڕمػیەەەتتتإ دمبتتٞٝ ُە دمصتت ڕمٗجن خایتتإ ٛەهتتن ُەٝمڕنە ٝ بێغتتە ٝ

ٝ بەٝ یێیە ٛەٓیغە هەەزدرە بٕٞٝ. زمٝیتیە   اە ٛەم ٝ ٓزی ە  بذمٕ بە ئاؿا
 یەڕ ٝ دٝٝەمدمص ەتاٗیظ بە چتٞرە ٛێ٘تذمی ٗ ختن ختای بە ئیجتاەم دمدەرٕ 

 بە ٝمەزێ متإ ٝ ٛی  درٛاەێکن ٗەبٞٝ بایإ.
خِیتتذۆ" ئەٝمی دمزرٗتتنە بە ّ ئەٓجاەمیتتإ بە چتتاٝێکن ٝەدبی٘ تت مٝم ٝ ٗا

بتتتا ختتتإ ٝ » بە چتتتاٝێکن ەتتتازم دمیتتتڕٝرٗییە تێغتتتەتإ ٝ ُە ختتتای دمی صتتتن;
ئاؿتتاٝر  ُە هاٗتتذی ئەٝ ٛەٓتتٞٝ زٝڵتتْ ٝ زۆەم خایتتإ تتتٞێ  ٝ تەڕ تتت دٝٝم؟ 

درٓتتتتتتتتتاٝرٗە  ەێتتتتتتتتتذمنەٕ چتتتتتتتتتإ ئەٝ ٛەژرە ٝ ئەنەە ُەٝمط ئانتتتتتتتتتادرەٕ ٝ
 «با دمص یإ ُە صەە دمصو درٗاٝم ٝ تاەێک ٗاتەٕ؟دمچەٝصێ٘ەٝم  

تٞێختتتای ئەڵٔتتتاٗن ڕمنەز ُە صتتتەە ئەٝ بتتتاٝمڕم بتتتٞٝ ئەنەە زمٝیتتتٞزرە بە 
ئیجاەم بذەێ تەەمصتەی تغت ٞتاڵ ٝ ئاژمڵەتتإ بە ٛتای تەٓ ەەخەٓیتیەٝم ُە 
هەەرّ دمنەڕێتتتٖ ٝ خەصتتتاە دمبتتتٖ  ٝمەزێڕمتتتتاٗیظ بتتتا ئەٝرٗە دٗیاەێکیتتتإ ُە 

ُە  اەە تاەمتإ ەٞٝعن ئاڵازیٞیڵازی دمبتٖ ٝ تێڵتەتتإدمصو دمەٗایە. ئەٝ ت
ٝێ. تٞێختا بەەدمٝرّ ەاٗییتإ ُێتذمتیٝمزێڕمتتاٗیظ ز ەەٗاٗە   ٖهەەرّ دمنەڕێ

عتتێ  ٝ ڕێتتٞین دمٛێ٘تتایەٝم ٝ دمیٞصتتو بیتت ٝڕری تاٗتتو ٗاخِیتتذۆ" بتتتاڕێ  
بە ّ ئەٝ بڕیاەی ختای دربتٞٝ  دمیٞیضتو ٛەٗتاٝێتک بە هتازرٗجن ٝمزێڕمتتإ 

 ٝ زمٝییەتاٗیإ بە ٗ خێکن زۆە تەّ بە ئیجاەم بذرەێ. ٛەڵێ٘ێ ەٝم
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یەۆ ت دٝٝ ڕۆژمدر  تاەمتتإ  ٝبٞٝ تە بەبێ ڕرٝمصت إ ُە میاەمتەی ئەٝڕب
عتت ٘ن بەەٛەٓتتن ۆیەتالیتتن بکتتاەەٝم ٝ تاەٝباەمتتتاٗن دیتتکە ٝمۆ دەٝێتت٘ە ٝ ك 

ئتتآێ  ٝ تەەمصتتەی تغتت ٞتاڵ ٝ عتت ەتاٗن دیتتکە بە  ٞێضتت ٘ەٝمینئەٓضتتاڵ ٝ 
  بەٝ ٓەبەصتت ە یەیتتآن باصتێ نٞٗتتذی دیتتکەی صتتەە بە هەزری تٞێختا بضتتپێ ێ

ٗاەد تە ص(ەی٘ێ بەیاٗن ُە عٞێ٘ێک تاب(٘ەٝم ٝ هضتەی ُە صتەە  ضکایە٘تازٓی
 بکەٕ ٝ تاەمتە یەتالین بکەٗەٝم.

 تاٗو ٗاخِیذۆ" ەاڕردمیەۆ ُە تتاەمتەی ختای ڕرزی بتٞٝ  نتٞێن بە هضتە
ٝمی ُە بەعتێکن درٛتاەن ئەڵٔتاٗن ٗەدر ٝ ٛتاەە صتەە ئە یٝ بڕٝبیاٗٞٝی تٞێختا

خای چاٝیاعن بکا . ئەٝ ڕۆژم تتاەن ػەصت  ٓتاٝمی صتەػاەێک ُە دمەمٝمی 
ٗتتتٞهْ بٞٝبتتتٞٝ. بە ەەٗیغتتتو  ٓتتتاڵەتەی ییاصتتتەی تتتت د. ُە نتتتآن بی ٝخەیاڵتتتذر

باخچەتەی بەەٓاڵن تٞێخادر ەێپەڕی. نەیغ ە ناڕمیاٗن ەێ٘یش ٝ دی ن ٛەٓٞٝ 
  مٝم. نەیغت ە ڕێتتایەتن ب٘جن خاڕصکن چەهچەهە دریاع رٝم. چٞٝم یێغت بە

ُە ٛەەدٝٝ بەەمٝم درەی زیزكتتتإ صتتتێ(ەەیإ ٝمصتتتەە تێغتتتابٞٝ.  باەیتتتک تە
ٝمبی ی ٛاەەٝم ڕۆژرٗێک خاەٞٝ ت یٔاۆا ٓیٞرٗن دریکن بتٞٝ ٝ ػەصت رٗە عتإ 

ختاەٞٝٗە عاخٞعتەٗتە ُە صتەە ئەٝ ڕێتتایە ییاصتەیإ دمتت د ٝ  بە عاٗن ئەٝ
دمبەخغتتتن. ٛەەٝر بیتتت ی  چێتتت ی بە ڕۆهتتتن  تتتٞرٗن ٝ ٗەەٓٞٗیتتتاٗن ئەٝ ژٗە

ی ٝمزێڕمتاٗذر هضەی ەتازم ڕبی ی ص(ەی٘ێذر بٞٝ تە دمبٞٝ ُە تا دمت دمٝم. ُە
بکتتا  ٝ ئەٝ بابەەتتاٗەی دمیٞیضتتو ُە صتتەەی بتتذٝێ ُە زمی٘تتن خایتتذر ەتتاٝەٞێ 
دمتتت د. دمٝەێکتتن ُێتتذر چتتٞٝ بتتا ٓتتاڵن تٞێختتا. یتتێکەٝم چاییتتإ ختتٞرەدمٝم ٝ 

تٞێختتتای ەێتەیاٗتتتذ تە یتتتذۆ" ٗاخِ  چتتتٞٝٗەٝم صەەباصتتتن ٓتتتٞٝچە ٝ ٓەزەرتە
 بڕیاەی خای درٝم ٝ چاۆ بێ یإ خ رک یاعتەز ٗابێ ەٝم.

تە ٛەٝر ەاەیتتتتک بتتتتٞٝ  نەڕریەٝم بتتتتا دیٞمختتتتاٗن ختتتتای تە ٛەٓیغتتتتە بتتتتا 
خەٝتەی  یٓیٞرٗتتذرەی ئآتتادم ٝ دمەنتتای ُە صتتەە یغتتو بتتٞٝ. ژٝٝەی چکتتاڵە
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ئتتاٝێ٘ەی ێکٞیێتتک ت ربتتٞٝ. ەتتابڵایەۆ ُە دیٔەٗەتتتاٗن ۆێ٘یتتز بە دیتتٞرەمٝم بتتٞٝ. ڕ
ەٝٗتٞێ٘ەتەی یتاۆ ٝ لێُٝ  یەٗجێت مدر درٗتابٞٝ  چ یتا دٝٝٗێتٞرٕ با  ٗٞێ٘یتإ ُە 

ختتتاٝێٖ  ُە صتتتەە ٓێزێکتتتن نتتت دی ەەٗیغتتتو هەەمٝێتتتڵەتە دۆُتتتکەیەۆ ئتتتاٝ ٝ 
یەەدرخێتتک ٝ عتتەٓچەیەۆ ٝ ٓوەصتت ێک بتتا تٞژرٗتتذٗەٝمی ٓتتاّ درٗتتذەر بتتٞٝ. ُە 

ر بتتٞٝ  اٗ تتاتەی ُەبەە ئتتاٝێ٘ە بتتا  ٗتتٞێ٘ەتەدر درٗتتذە صتتەە ٓێزێکتتن نەٝەم تە
 ٗتتتاٝیە ب بتتتٞٝ تتتت دمٝم. صتتتێ ت ێ(تتتن ُەنەڵ ختتتای ٛێ٘تتتابٞٝە یەتیتتتإ ت ێ(ێتتتک

 بە زٓتاٗن ڕٝٝصتن  دٝٝٛەٓتن بە« ٘ەٝمیەۆ صەباەم  بە یاصای صتزرڵیێکاُ»
زٓتتاٗن ئی٘تِیتتزی ٝ صتتێٜەٓن بە زٓتتاٗن ئەڵٔتتاٗن  ٛەەصتتێ ت تت(ەتەط ٛەە ئەٝ 

 ٝ ٝمە بە ّ بیتتت ێ٘ێ ەٞبتتتابەەە بتتتٕٞٝ. دمیٞیضتتتو ُە تتتتاەن هەصتتتاٗەٝمدر بیتتتاٗخ
ٓێغکن ٝمٛا ئاڵاز ٝ یەەێغإ بتٞٝ ەتاهەەن خٞێ٘تذٗەٝمی ٗەبتٞٝ. تەٝەە بیت ی 
ئەٝمی زٝٝەتتت  بتتتخەٝێ ٝ بەیتتتاٗن زٝٝ ٛەصتتتت ێ بتتتڕٝر  بتتتا تتتتتاڕی كە  ٝ 

  ٞٝەیاەمتإ.
تە بە عێٞمیەتن عاەمزریاٗە تەٗذمتاەی ت ربتٞٝ   تاژ تٞەصییەۆ ُە درەی

میەتن چتتتتاٝمڕٝرٕ ٗەتتتتت رٝ ُە صتتتتٞٝچێکن ژٝٝەمتەی دریکتتتتن بتتتتٞٝ  بە عتتتتێٞ
ٛەصتتت ن  ٞٝ ٗتتتذ. ت تتتٞیڕ تەٝەە بیتتت ی ئەٝمی بتتتا ُە ختتتاڕر ٛەٓتتتٞٝ عتتت ێک 
بغتتتێٞێ٘ێ؟ بە ٛتتتای ئەٝ بڕیتتتاەرٗەی ئەٝمٝم زۆە زٝٝ ئەّ دیٞمختتتاٗە تتتتاٍٝ 
دمبتتتێ  بتتتا  ٝ بتتتاخچەتە دمعتتتێٞێٖ ٝ درەصتتت اٗەتإ ٝعتتتک دمبتتتٖ  نەٝڕ ٝ 

ٞتاڵ ٝخێتتتتتٖ٘ ٝ تەەمصتتتتتە ٝ ٓەتیتتتتت٘ەی تغتتتتت ڕدم نەُەختتتتتإ ٝ ئەٗ(اەمتتتتتتإ
دمك ۆعتتت٘ەٝمە ئەصتتتپ ٝ بتتتاەنیٖ ٝ ٓاٗتاتتتتإ دمك ۆعتتتٖ ٝ ئەٝمی صتتتا ٗێکن 
دٝٝەٝدەێ  بە ڕمٗ  ٝ زمهٔە  ٝمصەە یەۆ خ ربتٞٝ ٛەٓتٞٝ ُەبەەیەۆ بتاڵٝ 
دمبێ ٝ ئاصەٝرەی ٗآێ٘ێ. ئەٝ یێن ٝربٞٝ چاٝ یاعتن تت دٕ ُەٝ ٛەٓتٞٝ ٓتاڵ 
ٝ صتتتتتتتآاٗە زۆە صتتتتتتتاٗایە ٝ ٝمۆ ئتتتتتتتاٝ ختتتتتتتٞرەدٗەٝم ٝریە  بە ّ ئێضتتتتتتت ا 

بتتتتا ُە ختتتتاڕر ئەٝ ٛەٓتتتتٞٝ » مصٞمصتتتتەیەۆ ُە ٗاخیتتتتذر صتتتتەەی ٛەڵتتتتذربٞٝ;ٝ



  ةسآلنث
 

325 

كتاٗٔەٝم؟  ێض ا بە ُێغاٝ یتاەمی ڕعت اەە نیئزمٝیٞزرەم ُە دمصو بذمّ تە ەا 
 «ٛەٓٞٝ ع ێک بکەّ ٝ ُە ٗێٞی بەەّ؟ُە یاٗن تاەێکن ئاهاڵٗەیە یغو 

ئەّ ٛەٓتتتٞٝ ٓڵتتتک ٝ » بە ّ دمٗتێتتتک ُە ٗتتتاخن نیاٗیتتتذر ٛتتتاٝرەی دمتتتت د;
ٗیتیە. ن یٔتإ ٛتن ەتاط بتێ  ٓەنتیٖ دمەتٞرٗن ئانتادرەی ُە  ام ٛتن ەتزمٝیٞزرە

؟ ەتتا چەٗتتذ هەٝەتتٞٝی ەتت  ُەنەڵ تتتاەٝرٗن نٛەٓتتٞٝی بتتکەی ٝ ڕمػەٓەُتتن بێ٘تت
ا صتتتی(ی یا  ئی تتت  یێٞیضتتت و بەّ ٛەٓتتتٞٝ زمٝی ٝ ٓڵتتتک ٝ بتتتۆی ڕدیِەتتتتإ دم

 «دیٞمخاٗە ٗییە!
یاە ختا ی با صتی(ی ٞٝن یٔإ ەا چ» دیضإ دمٗتێکن ە  ٝم ٓن دمدریەٝم;

ئەٝ صەكەەم با ٛەەا ٛەەا ٗییەە دەمٗگ یإ زٝٝ دمنەڕێی ەٝم. ڕمٗتتە ژٕ بێ٘تن 
ٝ ٓ٘تتتذرڵو ب(تتتێ. ُەبەە ئەٝرٕ دمبتتتێ ئەٝ ٓڵتتتک ٝ ٓتتتاڵە بٜێڵیتتت ەٝم ٝ ئانتتتادرەین 
ُێتت(کەی ٝ ٓ٘تتذرڵەتاٗو ُەٝ ٓتتاڵ ٝ صتتآاٗە بێتت(ەط ٗەتەی. ڕٝٝخاٗتتذٕ ئاصتتاٗە  

ختتا  بتتکەٝم ٝ  یٛتتاەٞٝرُە دبە ّ صتتاز تتت دٗەٝم زۆە دژٝرەم. ژی رٗەەتت  بیتت  
بڕیاەێکن ئاهاڵٗە بذم. با دمەتٜەٝێ ٛەٓتٞٝ عت ێک بتذمی بە دمّ بتادر! بتا؟ ئەٝ 

ٜتتا ٝ خاٗٞرٗتتذٕ؟ ٗیتتتاەم بتتا ڕرزی ت دٗتتن ٝی درٗتتن ختتا  دمتەی یتتإ بتتا یا
 ی خەڵکن ُٞٝ  ٛەڵێ٘ن ٝ ختای یێتٞم ڕرٗێتن ٝ ٗاصتیاٝ  ڕمٗتە با ئەٝم بێ ُە

 «ٝ ٗەٗاصیاٝ باصو بکەٕ؟
ُە صتەە  ٛەص ن دمتت د هضتەٝ بیت ٝڕری خەڵکتن ٛتی  عتٞێ٘ێک ٗاخِیذۆ"

درٗاٗێ. ُە ٛەٓ(ەە ئەّ ٛەٓٞٝ ی صیاەمدر ٛی  ٝم ٓێکن ٗەبتٞٝ. بتا  یبڕیاەمتە
ئەٝمی ٓێغتتکن ُە دمصتتو ئەٝ ٛەٓتتٞٝ كیکتت  ٝ خەیتتا ٗە ب ەصتتێ ەٝم  ُە صتتەە 

بتکەٝێ. خەٝی  ڕرتێغتا ٝ چتاٝی هٞٝچاٗتذ بەڵکتٞٝ خەٝی ُتێ یچ یاتەی خا
 . ٛەٝری كێ٘تتتک ٝ ەتتت یلەی ٓاٗتتتگ ُە یەٗتتتجەەمی ٗێتتتٞم ئتتتاٝرڵەٝم ٗەدمتەٝ ُتتتێ

ٗێتتٞ بتتاخەتەٝم دمٛتتاەە نتتٞێ ٝ  دمٛتتاە٘ە ژٝٝەێ. هیڕمهیتتڕی بتتام ُە ئەصتت ێ ی
ُێتتک ُەٝ یەڕی ُٞ(ٞٛێ٘تتذێ  تتاە ُەنەڵ چتت یکەی بُٞ(ُٞەتتتإ ەتتێکەڵ دمبتتٞٝ. ب
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باخەتەٝم دمیخٞێ٘ذ ٝ بُٞ(تُٞێکن ەت  ُەّ صتەەی بتاخەتەٝم ٝم ٓتن دمدریەٝم. 
ن بُٞ(ُٞەتە  ییاٗا ژمٗی٘ن تچن صتەەۆتن بەٗتذیخاٗەی ٝمبیت  ٗاخِیتذۆ" دمٗت

ٛێ٘تتتتایەٝمە ٝەدم ٝەدم ٓاصتتتتِاۆای ٝمبیتتتت  دمٛتتتتاەەٝم تە ُێتتتتٞی دمُەەزی ٝ 
ُە خەیتاڵن ئەٝدر ٛەصتێڵن یتڕ ُە بتام ٝ « دمص ْ ُە تتاڵ بتکەٗەٝم!» دمیتٞ ;

تٞێختتتای ئەڵٔتتتاٗن تچتتتن صتتتەەۆتن بەٗتتتذیخاٗە ٝ ٓاصتتتِاۆا یتتتێکەٝم ئتتتاٝێ ە 
 ٕٞٝ.بٞٝب

کن ت دمٝم تاڵەتەی  ەص ەی ٝ صەەی ٗابە دیتٞرەمتەٝم. ُە ختای غٛەٗی
بە ّ « یتتتاٗن ئەٝ تتتتاەمی ٓتتتٖ دمیتتتکەّ تتتتاەێکن بتتتاط ٝ ئتتتاهاڵٗەیە؟» ی صتتتن;

یێضت ن بتتا ٗەدمدۆزیتیەٝم. ُەٝ صتتاەەدر باعت  یٖ تتتاە خەٝەتتٖ  ٝم ٓێکتن یتتڕ بە
 تەٝ . بٞٝ. ٝەدم ٝەدم یێڵٞٝی هٞەس بٞٝ ٝ خەٝی ُێ

 

 دوو

ٗتتتای بەیتتتاٗن خەبەەی بتتتاٝم. بەەی صتتتن ٗٞٝصتتتی٘تەتەی تە ختتتزٓە  تتتتاە ٓێ  
ٝ  بتت یوەی دمٛتتا .  نت دٗتتن تتتاٗ  ٝ  تەٝعتتەتاٗن بتتا بایتتاؽ تتت د بتٞت ُە ئەصتت ا بتٞت
ٝرڵتتتن یێتتتذر تە  ٗێتتٞت بتتتاخن بتتتا ئتتتاٝی كێ٘کتتتن ُە تاٗیتتتاٝمتەی نتتتازمیەۆ ٛێ٘تتتا ٝ ٛە

ٝ در  ٝ ٝٗەەەٝم. ُە یتتتێخەكەتەی ٛتتتاەە دمەێ. ئی تتت  ئەٝ ٛەٓتتٞت  ٝمەزێڕمتتتتإ تابتتٞت
ٝ. ەەٗتتتاٗە  بە ە٘ەی عتتتەٝی ڕربتتت دٝٝ ئاصتتتبٓختتتا ٝرەی ٗەٓتتتابٞ بیتتت  ٛتتتاە٘ەٝمی ٝمە

ٛەصتتت ن بە عتتەەٓەزرەی دمتتتت د.   دڕدۆٗتتتن ٝ ٗیتەەرٗییەتتتاٗن عتتتەٝی ڕربتت دٝٝی
 ٝ دڵخاط بٞٝ تە دمیٜەٝێ تاەێکن خێ  بکا . بەیەُە  ِەتاٗن ُە بەە ت د. ڕرزی

ُە تەٝ   ٝمەزێڕمتتتتإچتتتاٝی بە  ُە یەٗتتتجەەمتەٝم چتتتاٝی ُە دمەێ تتتت د.
ٓەیتتذرٗن ەێ٘تتیش تابٞٝبتتٞٝٗەٝم  ُوتتن چەهتتچەهەی خاڕصتتک ٛەەتتا صتتەەٝٝی 

ٗتتْ  ئەژٗایتتإ دمٛتتا . ٛەٝرتەی ٛەٝەٝٛە  بتتٞٝ. ُە بەیتتاٗن زٝٝمٝم بتتاەرٕ ٗتتْ
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بتاٗن نە  ٝ بتاٗن نیتاٝن   ئاٝیتإ ُێتذمچاڕر. ڕٝٝمۆدمباەی ٝ نە ٝ  صکن 
یەٗتتجەەمتەٝم  ٝ بتتاٗن ختتاتن بتتاەرٕ ُێتتذەرٝ ٝ ەتتن درن ە(تتٞٝ. ٗاخِیتتذۆ" ُە

چتتاٝی ُە ٝمەزێڕمتتتإ تتت د. ٛەە تەس دمنەیغتت ە عتتٞێ٘ن تابتتٞٝٗەٝمتە بتتا 
  ت چاتٞچای٘یإ ُەنەڵ یەت ڕێز ن ەٖ تاڵٝیإ ُە صەەیإ دردمن   ٝ صاڵٝ ٝ

دمت د. بە عێٞمی بازٗەین ُە دمەٝەی یەۆ تابٞٝبٞٝٗەٝم. ٛێ٘ذێکیإ خایتإ 
تت د. تٞێختای ئەڵٔتاٗن  تە یتێکەٝم هضتەیإ دم دربٞٝ بە صەە ناچاٗەتەیاٗذر ٝ

هەڵەٝ ٝ چٞرە عتاٗە بتٞٝ  ٛتا  بتا ی تاٗتو ٗاخِیتذۆ". چتاتەەێکن صتەٝزی 
ِٓیتتٞرٗەی ت رصتتەتەی عتتەم ٝ  نەٝەمی یێتتٞم بتتٞٝ ٝ ُەبەە ت دبتتٞٝ هتتایچەی

باعتت  م  ڕمم ڕرٝمصت ابٞٝ. یێتتن ڕرنەیاٗتذ تە ٛەٓتتٞٝ عت ێکن ئآتتادمیە بە ّ ٝر
  ٝ دٝری تتتاە ٓێ ێکن ەتت  بێتتو ن بختتٞریزۆە یەُە ٗەتتتا . بە ئتتاەرٓن ٗاعتت ا

 با ی كە  ٝ  ٞٝەیاەمتإ. ٗاخِیذۆ" هضەتەی تٞێخای بە دڵ ٗەبٞٝ. نٞەن;
 ت ٗا  چاٝمڕٝرٗیإ ٗاتەّە ٛەەئێض ا دێْ.

دمیٞیضتتو تتتاەێکن  ٛەصتت ن بە عتتەەٓەزرەی دمتتت دە بە ّ ٗەیتتذمزرٗن بتتا.
ٝمط تەی بە ٗ خێکتتن تەّ بتتذر  بە ڕمػیەەەتتتإ ٝ ئەمچتتاتە بکتتا   زمٝیتتٞزرە

ٗزیتتتک بتتتاٝم  ٛەٓتتتٞٝ  عتتتەەٓن ٗەدمیٞیضتتتو. تاەێتتتک ُە تتتتاڕی ڕمػیەەەتتتتإ
زمەد بتٞٝ  یەتێکتن ەت  صتەەئاڵاز ٝ ئەٝی  تڕٗاعیإ بتا بت د. یەتێکیتإ هت ی

دیکە ٓاعٞب ٗجن . چەٗذ تەصیظ صەەیإ صاف بٞٝ.  تاەُەنەڵ  تاە عتەەّ 
بتتتتٞٝ. ٓتتتتا  ٝ بێتتتتذمٗگ  ُە زیتتتتاد بتتتتٕٞٝ ٝ ٗیتەەرٗیتتتتیەتەی ٗاخِیتتتتذۆ" ڕٝٝ

ڕیظ ٝ  ِتٞبەەنن ڕمػیەەەتتإ ئتاٝی  ٝ رٗن. باەرٕ ٛەەٝر دمباەی صەەدمیڕٝ
ڕمنەز ئەڵٔتتاٗن تە دی تتن تاٗتتو بێتتذمٗتە  صتتەەی هضتتەی  یُێتتذمچاڕر. تٞێختتا

ٝ ڕٝٝصتین زۆە بتاط دمزرٗتن  ُە صتەە ئەٝ  ت دمٝم. بە زٓاٗێکن یتاەرٝ دمدٝر
. ێبتتتتاٝمڕمط بتتتتٞٝ تە ٛتتتتی  تەس ٝمەزێتتتتڕم ڕٝٝصتتتتەتإ ٝمۆ ئەٝ ٗاٗاصتتتت

ەێتتزرٝی ُە ٛەٓتت(ەە  صتتپن ٝ زمەدم ٝ ٝ دمٓٞچتتاٝی صتتٞٝە ٛێتتز  ەصتت ەی بە
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ُە هتتاڵن  تزیتتإ   تە دمصتت ن هەڵەعتتیٞ ٝذرڕمػتتیەەە  ٝرز ٝ ڕمٗتتگ یەڕیٞمتاٗتت
 ت رس ٝ چاتەەە تاٗەتاٗیإ ٛاە(ٞٝم دمەی  زمٝی ەا ئاصٔإ  یاٝرز بٕٞٝ.

تتت تاٗتتو ەەعتت یلن ٛێ٘تتاٝم ٝ دمیتتٜەٝێ چتتاتەیەتن زۆە نەٝەمەتتإ ُەنەڵ 
یٞزرەمتەی بە ٗ خێکن زۆە تەّ بە ئێٞم ب(ەخغێە ئەنەەچن ئێٞم بکا  ٝ زمٝ

 عایاٗن ئەٝم ٗیٖ.
 ییاٝێکن صٞٝەٍٛٞٝ ٗاڕمزریەەین دمەبڕی;

ٖ؟ ختتا ئتتێٔە ُە صتتەە ئەٝ زمٝییتتاٗە یتتت  ەٗتتابن تٞێختتا! بتتا عتتیاٝی ئەٝم ٗیتت
ٓتتإ ەتتێکەڵ تتت دٝٝم ٝ ُە بەیتتاٗییەٝم ٛەەتتا عتتەٝێ ُە ختتزٓە  ەختتٞێٖ ٝ ئاەمه

تتتتاٗ ش ختتتٞدر نتتتاڕی یڕتتتتا ُە ٗتتتٞٝە  زۆە دڵضتتتاز بتتتٞٝ یٖ. بتتتٞٝ ەٗابتتتو در
دمەٛەم بە ئتتتتتێٔە ٝ  ەٗتتتتتابن تاٗتتتتتو ٗاخِیتتتتتذۆۆن  ٝیتتتتتظ ەائێضتتتتت ا دڵتتتتتن 
ٗەڕمٗجاٗذٝٝیٖ ٝ خ ریەٓإ ُێ ٗەدیٞم. خٞدر ڕرٝمص اٝیإ تتا! ئتێٔە ەتا ئێضت ا 

ئەٝ زمٝییتتتتاٗە تاەٓتتتتإ تتتت دٝٝم ٝ ُەٓەبەٝ ٝمط تتتتتاەی ُە صتتتتەە  ەصتتتە ُە
 ی ُەباە دی ٝ دمص ن ت د بە هضە ت دٕ;دمتەیٖ. ٗاخِیذۆ" تاەەتە

تتتتتت بتتتتتایە درٝرّ ُێکتتتتت دٕ ُێتتتتت م تتتتتتا ب(تتتتت٘ەٝم  ئەنەە ڕرزی بتتتتتٖ ەەٝرٝی 
 زمٝیٞزرەمتەی ئێ م دمدمّ بە خاەإ.

. ەاصتتا بتتٕٞٝ. باٝمڕیتتإ ٗەدمتتت د. ٓ ەهیتتإ ُە خایتتإ بڕی(تتٞٝڕمػیەەەتتتإ 
 ڕمػیەەێک تە  ِٞبەەنن تاەی ُەبەە ت دبٞٝ ُێن ی صن;

 ە چ عێٞمیەۆ زمٝییەتاٗٔإ یێذمدمی؟ت  ەٗابن تاٗو ب
تتت زۆە صتتادمیەە زمٝییەتتتإ بە ئیجتتاەمیەتن زۆە تەّ دمدمّ بە ئێتتٞم. یتتاٗن 

 ئەٝمٗذم ٛەەزرٕ تە بە ئاصاٗن ب ٞرٖٗ بیذمٕ.
 ع ێکیإ دمنٞ ; تاّڕمػیەەەتإ ٛەە

 ت ٓآەڵەیەتن باعە  بەٝ عەەەەی ئیجاەمتەی زۆە ٗەبێ.
 ٞی ئێٔە ُەٝ زمٝییاٗە یەیذر دمبێ.ت زۆەیغو صپاس دمتەیٖ  چٞٗکە ب ی
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 ت ئێٔە نیاٗێکٔإ بەٝ زمٝییاٗەیە  بە چاٝرٕ هەبٞٝڵن دمتەیٖ.
تاٗ یظ باع  م. ئی   ئەٝ ن ك تاەی ٝ تێغتاٗەی ُە تتاڵ  ەٗابن ت ئەٝم با 

دمبێ ەٝم. یاەمی ئیجاەمتەی ٝمەدمنت ێ ٝ ٝمدٝٝی تاٝبتاەی ختای دمتەٝی. 
 یەۆ ڕزناەی دمبێ.بەڵێ  بەّ عێٞمیە ُە ٛەٓٞٝ دمەدمصەەی

 تٞێخا دمٗتن ٛەڵ(ڕی;
تتتت ئەنەە دمەدمصتتتەەیظ ٛەبتتتێ ٛەٓتتتٞٝی ئێتتتٞم صتتتازی دمتەٕ. ئەنەە بە 

  ٞرٗن تاە بکەٕ ٝ ئەەتن خاەإ بزرٖٗ  ئەّ ٛەٓٞٝ دمەدمصەەم...
 یی م ییاٝێکن  ٝرز ٝ ُٞٝ  باەیک  یەڕییە ٗێٞ هضەتاٗن;

بیاٗٞٝٓتتإ تتت ئتتێٔە دمەدمصتتەەیٔإ بتتا تتتێ صتتاز تتت دٝٝم؟ ەتتا بەەدمٝرّ 
یێذمن ی ٝ ٛاەٞٛتاٝرە صتاز دمتەی   تاەێ دمڵێتن ئێضت  ی كتاڵٕ تەس چتاەە 
نەٗٔەتەٝم ٝ نێ می ت دٝٝمە خا خەەای ئێٔە ٗییە. ُە بەیاٗییەٝم ٛەەا عتەٝێ 

  دمڕێ یٖ. ڕۆژێکٔإ بە صاڵێک ُێ دمڕٝر. خا صتەد چاٝٓتإ یێتٞم ٗیتیە ەئاەمه
 ٝێ٘جەٝم.ٝم ٝ چاەە ٗێٞ نەْٗ ٝ ٝی یضاٗذەصاٝیەص  متە ٛە

 ت ئەەتن ەا ەەٗیا ئەٝمیە ٓ ێش ٝ ئەەت٘اس بن.
ڕمػیەەێکتتتن تەڵەنە  ٝ صتتتەەٝڕیظ ئتتتاڵازی چتتتاٝ زمەد  بەدمّ تٞێختتتادر 

 ٛاەەٝم;
ت ەاط ُە بەیاٗییەٝم ٛەەا عەٝێ ٓ ێش  ٓ ێضتو درٗتاٝم ُێٔتإ! ەتاط بەٝ 

 ٓ ێش  ٓ ێضە دیوو یێک دٝٝیٖ.
ٞٝم دمٝەی ٓەزەرتە ت چ(کەّ؟ عەٝیِکەّ عتَ بتٞٝم ُەنەڵ تإ ٛێ٘تذمّ نٞەت

 ەەیٔاٗن ُێذمٕ.
 ییاٝێکن صەەصاف ٝمدمٗگ ٛا ;

ت تێ ئەٝ تاەمی ت دٝٝم  ئێٔە بیکەیٖ  ئەٝ ٛەٓتٞٝ ٓەزەریە چتإ ەەیٔتاٗن 
 ُێذمیٖ؟
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 یەتێکن ە  نٞەن;
تتت بتتا یەەژیتتٖ ٝ ەەیٔتتإ درە یێٞیضتت ەە درەٓتتإ بتتا بێتت٘ە بتتا دمٝەرٗتتذمٝەی 

 زمٝییەتە ەەیٔاٗن ُێذمیٖ.
 ٛەٓٞٝرٗەٝم دمٗتن ٛەڵ(ڕی; یەتێک ُە یغو صەەی

تتت یتتاەمتە چتتّٞٝ درە بێتتْ٘ بتتا ەەیٔتتاٗن دمٝەی ٓەزەرتە   ەٗتتابن تٞێختتا 
ُە  ٝ بەەۆتتتن نتت ەْ ٝ خضتت ٔیە زی٘تتذرٕ. صتتێ ٓاٗتتگ ُە ٗێتتٞ بەٗتتذیخاٗە ٗا ٗتتذّ

 ڕعک ٝ ئەصپێذر ڕزیْ.
ٗاخِیذۆ" ٛاەە هضە ٝ ُە تٞێخای ی صن ڕرص ییەتەی بڵێ. ئەٝ بە زٓتاٗن 

 ئەڵٔاٗن نٞەن;
ٛەٓتٞٝ صتاڵێک ئەٝ ییتاٝم درەمتتاٗن ٓێغتە  Dererste Dieb im Dorfeتت

 دمدزێ. ئەٝمی ڕێزی با درٗاٗێ ٝ نٞێن یێ٘ادر ٓاكن خەڵکییە.
ٗێیٖ؟ ەتا ٝمۆ ٓتاە ُە اتەس دردمٗێیٖ. ٓەنیٖ ڕێز درٗ ت ئێٔە ڕێز با ٛەٓٞٝ

 یێن ئێٔە ئا ٝی ٝ بڕص و ُێ بڕیٞیٖ.
 تٞێخا ەازێ خاٝ باٝم;

تەصٔإ ئازرە ٗەدرٝمە ئێٞمٕ تاەەتإ ئەزیە  ٝ ئتازرەی ت ب ریإ! ئێٔە ٛی  
 ئێٔەیە.

تتت ئتتێٔە چیٔتتإ تتت دٝٝم؟ ئازرەٓتتإ بە تتتێ نەیاٗتتذٝٝم؟ ُەبیتت   چتتاەەٝم 
یاەمتە ُێ ذرّ ٝ صەە  عکاٗذّ؟ ٛێغ ا  ێتای عکاٝمتەی دیتاەم. ُەّ دمۆەەم 
ئێتتٞمی دمٝڵەٓەٗتتذی ختتاٝمٕ دمصتتە   چی تتإ یێختتاط بتتێ دمیتتکەٕ ٝ ٛتتی  

 ٗاڵێ. ٞڵ تاڵ  ەإ یێتەصیظ ُە ن
ت ُەنەڵ ٛەٓٞٝرٕ بە یێن یاصا ٛەڵضٞتەٝ  دمت ێ! تٞێختا ٝ ڕمػیەەەتتإ 
دمص یإ تت د بە چەُەهتاٗێ. ٛتی  تەس ُە بەەرٗت(ەەمتەی هتاڵن ٗەدمبتٞٝ یتإ 

 یەتتتن ەتت  زۆەی ٝ   یەۆ ەتت س ٝ ەتتٞٝڕمین ٝ ُە ٗانتتا. ُە ٝری دمٗٞرٗتتذ ەتتێ
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ن ەاصتاٗذبٞٝ. بە ّ ُە یتڕ ٝمختا یە ٗاخِیتذۆۆێدمصە  ! ئەٝ تێغتە ٝ دمٓەهتاڵ
 ٛاەەٝم ٝ دمٗتن ٛەڵ(ڕی;

تتتت ئەٝ هضتتتاٗە ٛەڵتتتت ٕ بتتتا تتتتاەێکن ەتتت . بتتتا ُە ٓەبەصتتت ن صتتتەەمتن دٝٝە 
ٗەتەٝیتت٘ەٝم. ئێتتٞم بتتا ئیجتتاەم چەٗتتذەإ بتتا ٛەڵذمصتتٞٝڕێ ٝ چەٗتتذم یێغتت٘یاە 

 دمتەٕ؟
 ت ئاؿا! زمٝی ٛن ئێٞمیە. ٛەٓٞٝ ع ێک ٛەەٛن خاەاٗە. ئێٞم دمبێ دری٘ێٖ.

ذۆ" بڕی ئیجاەمتەی نٞ . ُەنەڵ ئەٝمعذر تە ئەٝ ٗ خە تەٓ   ُەٝ ٗاخِی
ئیجتتاەمیە بتتٞٝ تە ُە ٗتتاٝچە دمدەر  بە ّ ڕمػیەەەتتتإ یێیتتإ زۆە بتتٞٝ. تاٗتتو 

تەٓە بە عتتادی ٝ ڕٝٝی خاعتتەٝم هەبتتٞٝڵ بتتکەٕ   چتتاٝمڕٝرٕ بتتٞٝ ئەٝ بتتڕم
ا بە ّ بە یێچەٝرٗە تەٓ  یٖ تاەیتەەین ُە صەە ڕٝخضاەی ڕمػیەەەتتإ درٗەٗت

ٝ ڕمزریەەتتن ُە ڕٝرڵەەیاٗتتذر ٗەدی. یەۆ ت دٝٝ تەس نٞەیتتإ ئەٝم یتتتاەمیەتن 
زۆەم ٝ بایإ ٛەڵ٘اصٞٝڕێ. چەٗذ تەصیظ بابەەێکن ەازمیإ ٛێ٘تایە نتاڕێ ٝ 
ی صیإ; ئەّ ٛەۆیازییە ەەٝرٝی ڕمػیەەەتإ دمن ێ ەٝم  یإ ەەٗیتا بتا ەتاهٔێکن 

ە صتتەە ئەٝ بتتاٝمڕم ەتتای(ەەە؟ دیضتتإ چەُەهتتاٗێ دمصتت ن یێکتت دمٝم. ەاهٔێتتک ُ
بتتٕٞٝ تەصتتاٗن دمصتت کٞە  ٝ هەەزتتتٞێ  هتت   بکتت ێٖە بە ّ تٞێختتا ت تتٞیڕ 
ٛەڵیذریە ٝ تێغەتەی درٓ تاٗذ  ڕردمی ئیجتاەم ٝ ٓتاٝم یێتذرٗەتەی دیتاەی تت د 
ٝ تاەمتە تاەاین ٛا . ڕمػیەەەتتإ تە ُە بیت ی تتاەی خایاٗتذر بتٕٞٝ  ٛەەٝر 

ٗاخِیتتتذۆ" نەڕریەٝم بتتتا تە یتتتێکەٝم دمدٝرٕ ِٓتتتن ڕێیتتتإ نتتت   ٝ ڕۆیغتتت ٖ. 
دیٞمختتتتاٗەتەی ٝ ُەٝێ بە یتتتتاەٓەەین تٞێختتتتا ٝ بەەی صتتتتن ٗٞٝصتتتتی٘تەتەی 

 ن ێ(ەص ن ئیجاەمٗآەتاٗیإ ئآادم ت د.
تاەاین ٛاە(ٞٝ. ڕمػیەەەتتإ  ٛەٓٞٝ ع ێک ئەٝ  اەمی چاٝمڕٝرٗن دمت ر 

زمٝییەتاٗیتتإ بە صتتن ُە صتتەد تەٓ تت  ُە ٗ ختتن بتتاٝی ئەٝ دمۆەەم بە ئیجتتاەم 
یەٗجا ُە صەد تەٓ ت  بتٞٝم بتاٝم  بە ّ   درٛاەن تاٗو ُە صەە یەۆ ن ە(ٞٝ ٝ
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ٝ  ك ۆعتت ٘ن درەی ٓێغتتە ٛەە ئەٝ بتتڕم یتتاەمیە بتتا ئەٝ صتتەەٝٝ زیتتاد بتتٞٝ. ُە
باعتن  تەەمصەی تاەیظ یتاەمیەتن باعتن دمصتو دمتەٝ . ٛەٓتٞٝ عت ێک بە

ئەٝمعتذر ُە ٗتاخن  ڵمی ڕرزی بتٞٝ. بە ّ ُەنەاەئاتآن ت تاەاین ٛاە(ٞٝ ٝ ُە
بە ّ چەٗذ تەس ُە ڕمػیەەەتإ بتاەم صپاصتێکیإ ُێکت د  دڵەٝم ڕرزی ٗەبٞٝ. 

زۆە بەیتتإ ٗتتاڕرزی بتتٕٞٝ ٝ چتتاٝمڕٝرٗین زیاە یتتإ ٛەبتتٞٝ. ٛەصتت ن دمتتت د 
ُە درٛتتاەەتەی  دیضتإ بە ئآتتاٗجن ختتای  صتەەمڕری بەخغتتی٘ن بە عتێکن زۆە

 ٗەنەیغ ٞٝم.
س ُە ڕیتتتتظ ێن ئەٝ ڕۆژم ن ێ(ەصتتتت ەتاٗیإ ٝرژۆ تتتتت د. چەٗتتتتذ تەی٘صتتتت(ە

صتپییەتإ ٛتاەٖ بتا بەڕێک دٗتن. ٗاخِیتذۆ" صتٞرەی كەی تٞٝٗن ڕرزرٝم ٝ صتتێ 
ٝمڕێکەٝ . ڕمػیەەەتإ تە ُە هەەرؽ ڕێتتاتە  باەنی٘ەی تٞێخای ئەڵٔاٗن بٞٝ ٝ

دمُەهاٗذ. ٗاخِیذۆ" ٗەیتذمزرٗن بتاچن  ڕرٝمص ا بٕٞٝ  ٓا  ٝ ٗاڕرزی صەەیإ
 دمت د. خەٓێکن ەاڵ ٝ خاع اڵ ٗییە ٝ ٛەص ن بە عەەٓەزرەی

 

 سێ

 
ٝمڕێتتتتتکەٝ  تە ُە  ٗاخِیتتتتتذۆ" ُە تازٓی٘ضتتتتتکایەٝم بەەم ٝ ئەٝ ٓڵکتتتتتاٗە

یٞٝەمتتتاٗییەٝم بە ٓیتت ر  یێتتن نەیغتت (ٞٝە ٛەە ئەٝ  ێتتیەی تە تاەیاعتتای ُتتێ 
ٗاصتتی(ٞٝ. دمیٞیضتتو زمٝییەتتتاٗن ئەٝیتتظ بە ئیجتتاەم بتتذر  بە ڕمػیەەەتتتإ ٝ 

ە  صەباەم  بە خای ُە خەّ ٝ تێغەی زمٝیٞزرە ڕزناە بکا . ئەنەە بتٞٗجای
دٝر ڕۆژمتتتتتاٗن ٓتتتتاٗەٝمی تاەیاعتتتتا ُەٝ دمۆەەم ٝ ٓ٘تتتتذرڵەتەی تە بتتتتٞٝیەەن 
ی صتتتتیاە بکتتتتا  ٝ بتتتتای ڕٕٝٝ بێتتتت ەٝم ٓ٘تتتتذرڵەتە بەڕرصتتتت ن ٓ دٝٝمیتتتتإ بە 

 ەّ درٝم.ڵدٝٝیإ ُە هەٓ 
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بەیتتاٗن زٝٝ نەیغتت ە ئەٝێ. ٛەٓتتٞٝ عتت ێک ٝێتت رٕ بتتٞٝ بتتٞٝ ٝ ئتتادرەی بە 
دیٞمختتتتتاٗە ختتتتتاط ٝ ڕرزرٝمیەی ٝ  ٝم ٗەٓتتتتتابٞٝ. ئەٝ ٓتتتتتاڵییەصتتتتتەە یتتتتتادرە

بٞٝبتٞٝم تتاٝ ط. عتی ٝرٗین صتەٝزی ٓتاڵەتە   یٞٝەمتاٗن  چاڵ ٝ  ڕٝٝخاٝ
ُە بەە یەۆ ٛەڵ ەتاٗذ بتٞٝ. ەەخ ەبەٗتذی ەەەۆ  یژمٗتن ٛێ٘ا بٞٝ ٝ با ٛەٓٞٝ

ربٕٞٝ. ە  كڕێتتتتتذ ٝ ئەٝ ٝ دیٞرەمتتتتتتاٗن ٛەٓتتتتتٞٝ ٛەڵکەٗتتتتتذەر بتتتتتٕٞٝ ٝ ُەّ  
تە ەەٗیتا چەٗتذ ُە ەٞتتٞەن ُتێ ٓتاباٝم. هاڵذەٓەی درەی٘تن یتێظ ٝ دٝرٝمی ٓتاڵە

عٞٝعتتەی یەٗجەەمتتتإ دمەٛتتاە(ٕٞٝ ٝ بە ێتتن ئەٝرٕ ەەخ ەیتتإ ەێتی ربتتٞٝ. 
 یژٝٝەمتتتتتاٗن ەتتتتای(ەەن تٞێختتتتا ٝ چێغتتتت خاٗە ٝ نەٝڕ ٝ نەُەختتتتإ  ٛەٓتتتتٞٝ

 ەەٗیا چەٗذ  دیٞرەی بە یێٞم ٓابٞٝ. ەبٞٝبٕٞٝ ەخایٞٝ
ڕرصت (ٞٝ. درەمتتإ بە  ٞرٗن ٝ ڕرزرٝمیتن ختای یا تەەەٗیا باخەُەٝ ٓڵکەدر 

ئتتازردی ٝ بە عتتێٞمیەتن ص ٝعتت ن نەعتتتەیإ ت دبتتٞٝ ٝ ُەٝ تتتاەەی صتتتاڵذر 
ٝ ٛەڵتتٞٝژم ەتتاەری صتتپن ٝ  ٞێٗتتٞهٔن نتتٞڵ بتتٕٞٝ. ُتتن ٝ یتتاین نتتێالس ٝ صتت

 طٝنتتتٞڵن بتتت٘ەبە دمٝمٗتتتن یاصتتتەٓەٕ   یەٓەییتتتن چ ۆیتتتإ بە صتتتەەدر دربتتتٞٝ
یتتتاەین  تاەیاعتتتا بتتتا ٝ بٞٝ ٝ ٝمۆ ئەٝ ڕۆژم  تتتٞرٕ بتتتٕٞٝ تە ئەٝیاعتتت ردر

ُە  ئەٝێ. ئەٝ تەٝە(تتٞٝم ٗێتتٞ هتتٞٝڵکێکەٝم  دڕٝٝ خاعتتاەتێ چتتٞٝ بتتٕٞٝ بتتا
ُە  یاصتتتەٓەٗە یەتەّ نتتتٞڵن ٓتتتاچن دمصتتت ن ٛەڵچەهی(تتتٞٝ ٝ ُە ژێتتت  ئەٝ بتتت٘جە

ڕٝٝٓەەن تاەیاعا چ٘ی(ٞٝ. درەتاژێتک تە یتٞٝەم صتٞٝكیا ئیکاٗاۆ٘تا بە دمصت ن 
ٝز کن زمەد ٝ صتتتتەی٘ئتتتتاُ ختتتتای چەهاٗتتتتذبٞٝی  زۆە ئەصتتتت ٞٝە بتتتتٞٝ بتتتتٞٝ ٝ

ٝ ئەصتتتتت ٞٝە دمچتتتتتٞٝ.  ُە تتتتتتاڵەتەیەتن بەەز صتتتتتاهەەەتەی دریاعتتتتتی(ٞٝ ٝ
یڕٛاژم بٞٝ  ب٘تەڕ ٝ ب ٝێ٘تن هەەرؽ ڕٝٝبتاەمتە  ڕٝٝباەمتە ٛەەٝر تەكچڕیٖ ٝ

 یڕبٞٝ ُە ڕمٝمی ڕمٗتاٝڕمٗتن ئاژمڵ ٝ دمُەٝمڕرٕ.
تٞێختتای ئەٝ نٞٗتتذم  ٝێتتک بتتٞٝ تە ٓتتاٝمیەۆ ُە هٞەابختتاٗەیەتن ئتتایی٘ن 

 ّ خٞێ٘تتذٗن ەەٝرٝ ٗەت دبتتٞٝ. بە ڕٝٝیەتتتن خاعتتەٝم دمەصتتن خٞێ٘تتذبٞٝ  بە
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دمەتتتتٞ    ٛتتتا  بەەمٝییتتت ی تاٗتتتو ٗاخِیتتتذۆ". بتتتزمتەی ٛەٓیغتتتەین بتتتٞٝ
ای ٞٝٗەتەی ئاؿای ك ێن تدمیٜەٝێ ٓزنێ٘ییەتن بذرەێە ٛەە بەٝ بزمیەٝم چٞٝ 

ٝەدم كتتای ٞٗەتە  بە زریەڵە ٝ ٝەدم ی٘ەتتتإ بتتٞٝندر. زڕمی زمٗتتتٞڵەی ِٓتتن باە
 بێذمٗتن ٝ ەن درن  .تەٝەەٝم ٝ  دٝٝە

تاٗو ٗاخِیذۆ" ُە بەە یەٗجەەمی ژٝٝەی تٞێخا درٗیغت (ٞٝ ٝ چتاٝی ُە 
دمەێ دمت د. تچێکن یێخاٝصن نتٞرەم ُە نتٞێ بە ت رصتن یەەرٝێتز نٞڵتذۆزی 

دٝری ئەٝدر ڕمػیەەێتتک بە تەٝعتتن بە تتت رٝمٝم بە بەە یەٗتتجەەمتەدر ەێتتپەڕی ٝ
 دیضتتتتإ بێتتتتذمٗتن هتتتتٞەس ٝ ئەصتتتت ٞٝەمٝم ەەیٞتتتتتٞ  ُەٝێتتتتٞم ەێتتتتپەڕی ٝ

تا ٗەتەی درن ەەٝم. نٞێن با دمٗتن ٗێٞبتاخەتە عتَ تت د. صت ٝمیەتن كێ٘تک 
ٝرٗتذ ٝ ٗێتٞ چتاٝرٗن ئتاەمهە بزُە تەُێ٘ن یەٗجەەمتەٝم دمٛاەە ژٝٝەێ. هت ی دم

ختاتن بتاەرٕ  ٗنت دٝٝی باٝمعتێٖ دمتت د. یەٗتجەەمتەی زیتاە  تت دمٝم ٝ بتا
پٞتٞەێک دمٛتا . ژٗتاٗن ڵعت ُێذەرٝ خای ت د بە ژٝٝەێتذر. ُە دٝٝەمٝم دمٗتتن

نٞٗذٗغتتیٖ  ِتتٞبەە  ٝ ٓە كەیتتإ ُە بەٗتتذرٝی ٗزیتتک ئاعتتەتە دمعتتاەد ٝ بە 
ٞەتتا. ختتٞڕمی ئەٝ ئتتاٝم دمٛتتا  تە دمڕژریە ٗێتتٞ ت ەەختت ەی  ِغتتاەی دمیتتإ

ن ئاعتتتەتەٝم. ٓێغتتتێک ُە ٗزیتتتک نتتتٞێچکەی ٝیتتتزمی دمٛتتتا . صتتتا ٗن بتتتدۆ 
. ئەٝ تتاەیظ دمٗیغتودر ڕرب دٝٝی ٝمبی  ٛاەەٝم تە ڕرصو ُەٝ بەە یەٗجەەمیە
ن ئاعتتتەتە دمٛتتتا  ٝ بتتتٝمۆ ئێضتتت ا عتتتڵپٞتٞەن  ِغتتتاەمتإ ٝ ختتتٞڕمی دۆ 

زرٗتتتتذ. دمەتتتتتٞ  ٛەٓتتتتٞٝ عتتتت ێک دٝٝیتتتتا  یٓێغتتتتێک ُە دمٝەی صتتتتەەی دمیٞ
دمبێت ەٝم. چ یتتایەتن چکتاڵە ُە یغتتو تآتتا ەتە بتٞٝ تە بە هاڵەهتتاڵ  ێتتتای 

بێ تاەیاعتا ٛا  دم تەصێک دمباٝم ُە صەەی بخەٝێ. ٗاخِیذۆ" بە خەیاڵیذر
ُە صەە ئەٝ ەەخ ە ٓ٘ذرڵەتەی بٞٝبێ. ٓخابٖ ُەٝ نەٗجە یاۆ ٝ بتێ كتڕٝكێڵە ٝ 
هەز ٝ خُٞیتتا عتتی ی٘ەتاٗن ٛتتی  ئاصتتەٝرەێک ٗەٓتتابٞٝ. خەٓێکتتن هتتٞەس دڵتتن 

 درن ە(ٞٝ. دمٗتن تٞێخا ٛەٝدری خەیاڵن یضاٗذ.
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 ت صەػا  چەٗذ هەزدمتەی ك رٝێ٘و با بێٖ٘؟
 تەصتیْ ٗیتیە. دمچتْ دمٝەێکتن ٗێتٞ نٞٗتذمت ٛاە تاەێک ٓەیِ إ ُێییە  ٓتٖ ب 

 ُێذمدمّ ٝ دمنەڕێٔەٝم.
بتتتکەٕ. ئێتتت م زۆە  تتتت ژٝٝەمتاٗیتتتإ ئآتتتادم تتتت دٝٝم. ەکتتتایە چتتتاٝێکن ُتتتێ

 یاتٞخاٝێٖ ٗییە...
 ٗاخاەی٘ا دمٗاصن؟ ٓاە  ت باعە با دٝرین. ئەەێ ژٗێک بە ٗاٝی

 نٞەن; ئەٝ ژٗە یٞٝەی تاەیاعا بٞٝ. تٞێخا ٛەە بەٝ بزمیەٝم
ن دمٗاصتتْ. ٛەە ُەّ نٞٗتتذم دمژی. ەەٗیتتا تەصتتێکەتە ٗەٓ ٞرٗیتتٞم چتتات تتت زۆە

هاچتا  دەٝصتو دمتتا  ٝ دمیل ۆعتێ. چەٗتذ  تاە  ئاتاەی بتاڕّ. ٓەع ٝٝبن
ڕردمص ن دردنتای بتکەّ  بە ّ بەزمیتیْ  دژی بەەز بکەٓەٝم ٝ ٝیض ْ صکا  ُە

ٝ خەە تن ٗەٝم ٝەد ٝ ٛەەیٞمتتاٗن ُەٝ  یت میٛا  ٝ یەژیتٞرٕ بتٞٝٓەٝم.  یێیذر
 ێتایەٝم دربیٖ دمتا .ڕ

 ت ٓاڵەتەی ُە تاّ نەڕمتە؟ دمبێ صەەێکن ُێ ٛەڵێْ٘.
ُیتیە ُە دٝٝەمٝم  ت ئەٝ بەەی ئاٝرین  ی دمص ە چەک  ٓتاڵێکن تەەیتٞٝچن

ا ٓتتاڵاچکەیەتن ٛەیە ٝ ەێتتذر دمژی. ٗتتدیتتاەم. یغتت ن ئەٝ ٓتتاڵە تەەیتتٞٝچە  ٓاە 
 ئیزٕ بلەەٕٓٞٝ ُەنەڵ إ دێْ.

ّ دمیتذۆزٓەٝم. بە ڕمػیەەەتتتإ بڵتێ ئەٓتتڕۆ تت ٗتتا ئێتٞم زمهتتٔە  ٗتادمّ. ختتا
 ػەص  ُە عٞێ٘ێک تا ب(٘ەٝم. دمٓەٝێ هضەیإ ُەنەڵ بکەّ.

دمیٞیضو تاەمتاٗن تازٓی٘ضکایە دٝٝیا  بکتاەەٝم ٝ ٛەە ئەٓتڕۆ صتەە ٝ 
 بەەی ٝێک بێ٘ێ.
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 چوار

 
ڕۆیغتو بتا ٗێتٞ دێ.  تادمی نٞٗتذمتە  ُە ژٝٝەمتەی تٞێخا ٛاەە دمەێ ٝ

ئەٝ تتتچەی نتتٞرەمی  بە ٗێتتٞ ُەٝمڕمنەتاٗتتذر ەێتتذمیەڕی. ٛەەیێچە ٝیتتٞٝچ بتتٞٝ 
یەڕی ُە نٞێذر بتٞٝ  بەەمٝڕٝٝی دمٛتا . بەەٛەڵ(ێ٘ەیەتتن ڕمٗتی٘تن بەصت (ٞٝ. 

ن ە(تٞٝ.  ُە باٝمعتن هاچە نٞەج ٝ بەٛێزمتاٗن یەەن بٕٞٝ. تەڵەعێ ێکن ەٞٗتذ
یتتایەی تەڵەعتتێ متە دمُەەزیتتیەٝم ٝ ختتای ُە باٝمعتتیذر ٓتتا  ت دبتتٞٝ. چتتاٝم 

یەۆ دمدر. تتتچە یێخاٝصتتەتە ٛەەتتا ُە  ٝ هتتاچە ڕمعتتەتاٗن ُە ٗن دمنێتتڕرخڕمتتتا
 اٝە  دمتتتت دمٝم. نەیغتتت ە یەٗتتتای ٝختتتتاٗتتتو ٗزیک تتت  دمبتتتاٝم  ٛەٗتاٝمتتتتاٗن 

 ٛەەتتتتا تاٗتتتتو بە ەەٗیغتتتت یذر ەێتتتتپەڕی ٝ ڕرٝمصتتتت ا تڕٗاعتتتتێکن بتتتتا بتتتت د ٝ
 دٝٝەتەٝەەٝم ٛەەٝر صەەی درخضو ٝ  ٞٝڵەی ٗەت د.

صەەڵن نەٝەمی یتڕ ُە ئتاٝی بە ٛەە دٝٝ ٗزیک چا ٝێک یی ێ ٗێک دٝٝ  ُە
صتتتەەی درەیتتتکەٝم ٛەڵٞرصتتتتی(ٞٝ ٝ ُە صەەعتتتاٗن درٗتتتابٞٝ. ٝ بە تآەتتتتتآە 
دمڕۆیغو. تە چاٝی بە تاٗو تەٝ   صەەڵەتاٗن درٗتا ٝ بتا ڕێزدرٗتإ صتەەی 
درخضو. ُەٝ  ی چا ٝمتەٝم ٓاڵن ڕمػیەەەتإ ٛەڵکەٝە(ٞٝ. ڕۆژێکتن نەەّ ٝ 

 ەدم ٛەٝەمتتتتتإ دمچتتتتٞٝٗە یتتتتاڵ یەۆ ٝ بتتتتاەتتتتاٝ ٝ صتتتتاٝ بتتتتٞٝ. بە ّ ٝەدم ٝ
ٝ ٗاخاعتتتن نتتتٞٝۆەۆ ٝ  ەاٗتتتذ ڕریتتتذمدرٕ ەتتتاتٞٝ بەەی ختتتاە بتتتت ٕ. بتتتانەٗن

زبڵتتٞزرڵ ُە تتتا ٗەتەٝم دمٛتتا . ػاەمبتتاٗە دمٛتتاەٖ یەی٘ٞیاڵیتتإ بتتاەدمت د ٝ بە 
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ٛەٝەرزمتەدر صەە دمتەٝەتٖ ٝ دمڕۆیغت ٖ بتا  ی ٓەزەرتتإ. ُە بەە دمەنتای 
عیاتە ٛەڵذەرباٝم. ڕمػیەەەتتإ بە یێخاٝصتن ٝ بە  ٛێ٘ذێک ُە ٓاڵەتإ یەیٖ ٝ

تتتت رس ٝ یتتتاٗ اڵن یتتتیش ٝ ڕیختتتاٝییەٝم  ُە یغتتتو ػاەمباٗەتتتتاٗەٝم بە چتتتاٝی 
ِەی ێهەصتتتتت مەەٝم ُەٝ ییتتتتتاٝم ەەڕیتتتتتاط ٓاهٞٝڵەیتتتتتإ دمڕٝرٗتتتتتن تە هتتتتت د

ُە  ەیغتتتکن خاەمەتتتاٝدر بتتت یوەی دمٛتتتا  ٝ ٛەٝەێغتتتٔی٘ن تتتتاڵٝمتەی ُە ژێتتت 
ػەبەٗٞٝصتتە صتتەە زێتتٞی٘ەتەی ُەزمٝی ٛەٓتتٞٝ ٛەٗتاٝێکتتذر ٗتتٞٝتن ناچتتاٗە 

 دمتٞەا.
ئەٝ نٞٗذٗغتتی٘اٗەی ُە ٗێتتٞ ەەەتتتن ػاەمبتتاٗە خاڵییەتاٗتتذر درٗیغتت (ٕٞٝ ٝ ُە 

  ەێتتتتتتذمیەڕیٖ تاٗتتتتتتو ٗاخِیذۆۆتتتتتتذرٓەزەر دمنەڕرٗەٝم  تاەێتتتتتتک بە ەەٗیغتتتتتتو 
تاڵٝمتاٗیتتتإ ُە صتتتەەیإ دردمنتتت   ٝ بە ڕێتتتز ٝ صەەصتتتٞٝڕٓاٗەٝم چاٝیتتتإ 

ەی ٓاڵەتاٗیاٗتتذر ڕرٝمصتت ا بتتٕٞٝ ٝ چاٝیتتإ ُەٝ ُێتتذمت د. ژٗتتإ ُە ٗێتتٞ دمەنتتاٗ
 بٞٝٗەٝمەم صەی ٝصەٓەەمیە دمت د.

ٗاخِیذۆ" ُە بەە دمەنای چٞرەمّ ەٞٝعتن ػاەمبتاٗەیەۆ بتٞٝ تە یتڕ بتٞٝ 
ُە یەیٖ ٝ بە ەەهٞتٞ  دمڕۆیغو. هەصی ێکیإ ُە صەە یەی٘ەتە ڕرخضت (ٞٝ ٝ 

در ؿتتاەی ٝ دڵختتاط بە دٝری ػاەمبتتاٗەتە ێتت٘  ت عتتەط صتتا ٕ عتتادیتتتٞڕێکن 
ٝ یێتتن ٝربتتٞٝ خاعتت  یٖ ڕربتتٞرەدٗن دٗیتتا ٛەە ئەٝمیە! نٞٗذٗغتتی٘ێکن  ٝ  دمدر

دمیٜێ٘تتتتایە دمەێ.  ێخەەیتتتتک بتتتتٞٝ ُە ٓتتتتاڵ ٛەٝصتتتتاەی ئەصتتتتپێکن ن ە(تتتتٞٝ ٝ
 ٓتتتتای٘ە تەٝ  تە ُە بە دٝریتتتتذر دمەیەڕیتتتتیە دمەێ ٝ یتتتتێظ ئەٝ  ٞرٗتتتتٞٝیەۆ

ٝم بتێ  ُە تە ٝێذمچٞٝ دریکتن ئەٝ  ٞرٗتٞ ەطی٘ػاەمباٗەتەیإ ت دبٞٝ  ئەٝ ٓا
 یەص ا دمی یالٗذ.

ٞڕی ٝ یتاٗ اڵێکن ڕێ خػاەمباٗەیەتن دیتکەط یی مییتاٝێکن یێختاٝس ُێیتذم
ڕێ ٝ ت رصتتێکن ئتتاەە  دەێتت ی چڵک٘تتن ُە بەە دربتتٞٝ  بڕبتتڕمی یغتت ن ُە ژێتت  
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یی مییتتتاٝ ُە ػاەمبتتتاٗەتە دربەزی  ٛتتتا  بتتتا ی تاٗتتتو  ت رصتتتەتەٝم دیتتتاەبٞٝ.
 تڕٗاعێکن با ب د. ٗاخِیذۆ" ٝ

دمبتتێ بتت رزری خاەٞٝٗەتتتاٗن ختتاٝمٗن ئەّ نٞٗتتذبن. ختتٞدر ُێیتتإ تتت  ەٗابتتو 
 خاع(ێو؟

 ت بەڵێ ٝریە.
 ت زۆە بە خێ  ٛاەن نەٝەمّ! بیض ٞٝٓە ٛاەٞٝی هضەٓإ ُەنەڵ بکەی.

دڵ بە هضەٝم بتٞٝ. ٗاخِیتذۆۆیظ هەزی دمتت د هضتەی بتا  یی مییاٝ زۆەی
 بکا .

ُە بتاەٝدۆخن  ت بەڵێ ٛاەّٞٝ هضەەإ ُەنەڵ بتکەّ. صتەەمەا یتێْ بڵتێ بتزرْٗ
 ژیإ ٝ بەڕێچٞٝٗو ڕرزین؟
ٓەتەە ٝمزرڵە ٛاەٞٝیٖ. ٓەە  باعت  م ُەٝ ژیتاٗەی  ت باصن ژیاٗن ئێٔە ٛەە

 ُێوەٝٓاٝیٖ. ئێٔە. درٓاٝ ٝ
 ت با درٓاٝ ٝ ُێوەٝٓإٝ؟

 ژیاٗٔتتإ ەتتاڵ   ُٝەنەڵ صتتاڵ تتت ختتا ئەٝم ژیتتإ ٗیتتیە تتتُٞەٓەەنییە. صتتاڵ 
 ٗاُەباەە  دمبێ.

ی ێضتتکەی دڵتتن ٝ ٞرەێتتک ڕرٝمصتت إ. یی مییتتابتتٖ دی چتتٞٝٗە یێغتت  مٝم ُە
در بە بێتت  یەی٘یتتإ دمتتت دم ٗێتتٞ  تتت دمٝم. دٝٝ ژٗتتن ُەچتتکە بە صتتەەی ییغتتإ

 ػاەمباٗەتەٝم.
عتەط ٝ  ٓاٗتێک ٗەٝد ت ئەٝرٗە  دیٞم؟ ئێٔە دٝرزدم صەە خێزرٗیٖ. ٛەٓٞٝ

 تیِآإ ئاەد دمٝێ. ُە تٞێن بێیٖ؟
 ە؟ت ٓەنیٖ ەا تغ ٞتاڵ ٗاتەی؟ ٓەنیٖ درٛاەو ٗیی
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ئتێٔە  یتاٗن ئەٝ بەعتەی بە ئتێٔە  ت تاّ درٛا  نەٝەمّ؟ درٛاەن زمٝیتٞزرەی
چەٗتتذ خەڵتتٞرەمی بەعتتن ٓتتٖ  دمبتتڕێ  بەعتتن صتتێ تەصتتیظ ٗاتتتا. ئەٓضتتاڵ ئەٝ

 بٞٝ  ٛەەا عەٝی  ێ ٗن ٗائیَ ٛەٓٞٝٓإ خٞرەد ٝ دمٗکٔإ ُێ(ڕی.
 ت تەٝریە چإ بەڕێ دمچٖ؟

 ت ٛەە چاٗێک بێ هٞڕێک بە صەەی خآاٗذر دمتەیٖ.
یەتێک ُە تٞڕمتاْٗ ٗاەد بٞ ت ێکاەی. بڕێکیغْ نەٗتْ ُە ئەٓ(تاەمتەی ئێتٞم 
هەەز تتت د  ئەٝیتتظ ٛەەتتا  ێ ٗتتن یتتاۆ ەەٝرٝ بتتٞٝ. ٛێغتت ا هەەزمتەعتتٔإ بتتا 

 هیض ن ٓاٗتاٗەعٔإ ٗەدرٝم.  ٝمەەٝم ٛی ەرٗەد
 ت هیض ەتەەإ چەٗذمیە؟

ە ەتاڵە ت ٛەە هیض ن هەۆذم ڕۆب . خازنە خٞدر نیاٗن بکێغایەٕ ٝ ُەٝ ژیتاٗ
 ڕزناەٓإ بٞٝریە.

ٗاخِیتتذۆ" درٝری ُێکتت د ٓتتاڵ ٝ ژیتتاٗەتەی ییغتتإ بتتذر . ییتت م ییتتاٝ یێغتتن 
 تن ت دمٝم.ەصەە تانا یەی٘ەتەدر ەێپەڕی ٝ دمەنای تەٝ . بە

 ت كەەٕٓٞٝ نەٝەمّ.
ژٗاٗن ُەچکە بەصەە ُە ٗێٞدمەناٗەتەدر ڕرٝمص ا بتٕٞٝ  خایتإ تتات دمٝم 

 ەٝم ُە بەژٕ ٝ بتتتا  ٝ  ِتتتتٞبەە  ٝبە صەەصتتتٞٝڕٓإ ٝ چتتتاٝێکن ٝەدبی٘تتتاٗ
چکتتاڵە ُە ٓتتاڵەتە  ٝ دٝٝ تچتتن ی٘تتن صتتەە هتتاڵن تاٗتتو ڕرٓتتإڕایچەی زێهتت

دمەیەڕی٘ە دمەێ ٝ صاڵٝیإ ت د. ٗاخِیتذۆ" چتٞٝم ژٝٝەێ. ٓتاڵێکن ەەٗتگ ٝ 
بتتٞٝ. یی ێ ٗێتتک ُەبەە ێڕرەاەیتتک بتتٞٝ. دٝٝتەڵ ٝ هتتٞەّ درەٝدیتتٞرەی ڕمط درن

. هتتاڵن ٛەڵٔتتاڵی(ٞٝ ٝ باصتتکە  ٝرز ٝ ٞٝ چێغتت ن ُێتتذمٗابتتتٞرٗتتٞٝیەۆ ڕرٝمصتت ا 
 ە یی مییاٝ چاٝێکن ُە یی ێ ٗەتە ت د ٝ نٞەن;ەاٝمصٞٝەەتەی ٝمدمە خض (ٞٝ

 .ت ئەّ ییاٝم  ئاؿای نٞٗذمتەٓاٗە. ٛاەٞٝم چاٝی بە ٓاڵ ٝ ژیاٗەتەٓإ بکەٝێ
 ٝ نٞەن; هاڵن درٝریەٝمخێ ر یی ێ ٕ 
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 ت كەەٓٞٝ ٝمەم ژٝٝٝەێ.
 ٝم چاّٝ بە باەٝدۆخن ژیاٗ إ بکەٝێ.ت ٗا  ەەٗیا ٛاەّٞٝ ُە ٗزیکە

تتتتت نەٝەمّ! ختتتتا  بی(یتتتت٘ە. درەٝدیتتتتٞرەی ٓتتتتاڵەتە خەەیتتتتکە بەصتتتتەەٓاٗذر 
دمڕٝٝختتتێ. ئەٓتتتڕۆ یتتتإ صتتت(ەی٘ێ دمڕٝٝختتتێ ٝ چەٗتتتذ تەصتتتٔإ دمتتتتٞٝژێ. 
ٛەەچن بەٝ یی م ییاٝمٓإ دمڵێْ ٓغٞٝەێکن بخا  دمڵێ باّ  ێ(ە تێ ٗتابێ ٝ 

اٗە... خٞرەدٗەتەعٔإ ئەٝم ئێض ا دمەمهەەن خەە ییەتەی ٗایەّ. ئەٝم ٓاڵەتەٓ
 .نُە صەە تٞٝرٗٞٝمتەیە ٝ خا  دمەٞرٗن بی(ی٘

 ت چێغ ن چن ُێذمٗێن؟
ڕمعتتن یی ێتت ٕ ٝمدیتتاە تەٝە(تتٞٝ ٝ دمیٞیضتتو  ٝ ددرٗتتن تەُتتٞیەٍ ٝ زمەد

 خای عی یٖ بکا .
دمختایٖ  یتإ تەٝرس  42ٝرسە  یٖ خٞرەدٗن ئتێٔە ئەٝمیە. ٗتإ ٝ تعت خا

 بە ٗاٗەٝم دمخایٖ!
 ٝێ خٞرەدٗن ئەٓڕۆەإ ب(یْ٘.ت دمٓە

 یی مییاٝ یێکەٗن ٝ نٞەن;
ٖ.  ت ێ چن دمخای  ٛای ژٗەتە! ئەٝ چێغ خاٗەیە ییغاٗن هەزەمەن ٓەزٕ بذم با بزٗر

دمتەی ُەٝ چێغتتت ەی ئتتتێٔەی ڕمػتتتیە  بچێتتت ی؟ ػە ە   ەزهتتتت نەٝەمّ! 
 عتتازردمیەتن! ختتاە ُە تٞێتتٞم ٛە ەتتٞٝم ئەٓتتڕۆ ئتتاٝر تەٝەتتٞٝیە بیتت ی ئتتیٔە؟

ٓڕۆٓإ تٞرس ٝ ٗتاٗن ٝعتکییە. ەتازێکیظ صتٞٝین تەُەەّ. ژٗتإ خٞرەدٗن ئە
ن بی٘تتێ چتتٕٞٝ ُە ڕٝٝبتتاەمتە چەٗتتذ ٓاصتتییەتن چکاُەیتتإ ن ەتتٞٝم. صتتٞٝٝد

صێ دمٗکیغتٔإ یەەتاەە ەێکت دٝٝم. بە دمنتٔەٕ ٛەڵتذمتەٝێ  ٝ ُێ٘اٝمٓاصیٔإ 
 تەصە. مدچێغ یکن ئاٝر باعٔإ ٛەبێ. ئەٓە چێغ ن دٝرز

                                                           

ئتتاٝی ٛەٝیتت ی ەتت ط یتتإ عتتیِەی چێتتٞدرٕ ٝ  تتا دمنتت ٕ ٝ ُەنەڵ ٛێ٘تتذێک  Kwass ت 53
 عیِەی نیاٝن ی ە  ەێکەڵن دمتەٕ.
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 ێذمتەٕ؟ت ئەّ صٞٝیە ع ن دیکەعن ە
تت ٛێ٘تذێ  تاە تە ٗێٞچاٝرٗەتەٓتإ بیٜێ٘تێ  چتاڕی عی یغتن ەێتذمتەیٖ بتتا 

 ئەٝمی صپن بێ.
چەٗتتتتذ تەس ُە بەە دمەتتتتتاتە تابٞٝبتتتتٞٝٗەٝم. یی ێتتتت ٕ چتتتتٞٝم یێغتتتتێ ٝ 
نٞڕرٗتتذی بە صتتەەیاٗذر ٝ دٝٝەی خضتت ٘ەٝم. بتتا ئەٝ عتتاٗازییەتن زۆە نەٝەم 

 .بکا  بٞٝ تە ئەٝ ڕۆژم ەٞرٗی(ٞٝی ُەنەڵ تاٗو ٗاخِیذۆ" هضە
 ! ئێٔە زۆە ُە باەٝدۆخێکن خ رک دریٖ  زۆە خ رک.ّت نەٝەم

ئەٝمی خەّ دریت ە(تتتتتٞٝ  ٛەصتتتتت ن بە عتتتتتەەٓەزرەیظ  ٗاخِیتتتتتذۆ" ُەنەڵ
 دمت د. خٞدر هاكیزین ت د ٝ ڕۆیغو.

ٝ ٛەژرە  تتت د. ختتٞدر  تتت نەٝەمّ! زۆە صتتپاس تە صتتەەدرٗن ئتتێٔەی كەهیتت 
 دمصو بە ػٞٓ   بت ێ.

ەٗتتذ تەس ڕرٝمصتت ا بتتٕٞٝ. تغتتاٗە دٝرٝم ٝ ُە ٗێتتٞ دمەنتتاٗەتەدر ٛێغتت ا چ
تاٗو ٛاەە دمەێ. دیضإ بە ٛەٝەرزی تا ٗەتەدر ٝمصتەە تەٝ . دٝٝ تتٞڕی 
ٓێ ٓ٘ذرڵ ٝمدٝٝی تەٝەٖ. ئەٝمی نەٝەمە  بٞٝ  ت رصێکن چڵکەصٞٝی ُە بەە 
دربتتٞٝ تە ٝێتتذمچٞٝ صتتپن بتتٞٝبێ! ئەٝی چکاڵەتەعتتیإ ت رصتتێکن یەٓەییتتن 

 ۆ" باٗتن ت دٕ;چڵک٘  ی ُە بەە دربٞٝ. ٗاخِیذ
خاەی٘تتتا ُە تٞێتتتٞٝمیە؟ ٓ٘تتتذرڵە تتتت رس  تتتتٞڕم باعتتتەتإ! ٓتتتاڵن ٓاە ٗتتتا تتتت

 یەٓەیییەتەیإ تە ٗاٝی كێذتا بٞٝ یێکەٗن. ت رس صپییەتەیإ نٞەن;
 ت تاّ ٓاە ٗا؟ ڕمٗتە ٓەبەص و ئەٝ یی ێ ٗە...

 بەڵێ  ئەٝ یی ێ ٗە دمڵێْ. ت بەڵێ 
 غاٗو دمدمیٖ.یت ُەٝصەەی تا ٗەتەیە. ئێٔە ُەنەڵو دێیٖ ٝ ی

 خاەی٘ا. تٞڕمتإ ُەنەڵ ٗاخِیذۆ" ٝمڕێکەٝەٖ بەەمٝ  ی ٓاڵن ٓاە ٗا
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 پێنج

 
ٗاخِیتتذۆ" ُەنەڵ ٓ٘تتذرڵەتإ ئاصتتٞٝدمە  دمدٝر ٝ ٝمۆ هضتتە تتت دٕ ُەنەڵ 
 نەٝەمتتتتإ ٛەصتتت ن بە عتتتەەٓەزرەی ٗەدمتتتت د. ٛەە ی صیاەێکیغتتتن دمتتتت د

اڵەە  بتتتٞٝ  تتتٞرٗ   ٝ ٓ٘تتتذر تإ ٝم ٓیتتتإ دمدریەٝم. كێتتتذتا ُەنەڵ ئەٝمی چکتتت
ی صتتیٖ ُەٝ نٞٗتتذمدر تتتێ ُە ٛەٓتتٞٝرٕ  ژی رٗەەتت  هضتتەی دمتتت د. تاٗتتو ُێتتن

 ٛەە یەتن ع ێکیإ نٞ . ٓ٘ذرڵە ئەٝ دٝٝ ٛەژرەە م؟
ٓاەۆتاط  ت ٓیخائیَ ُە ٛەٓٞٝرٕ ٛەژرەە م. صیٔإ باتاەۆۆیظ زۆە درٓاٝم.

 ئی   ٛەە باصن ٓەتە  زۆە كەهی م.
  ە م. ٓاٗتایەتیغن ٗییە. صٞرڵ دمتا.ُە ٛەٓٞٝرٕ كەهی ت ئەی ئاٗیضیا؟

یێت٘   دمتتا  بە ّ ٓاەۆتا ٗییەە ئەٝ صێ تەس بەخێٞ ت ٓاٗتاعن ٗەبێ ن ٗیگ
 تەس...

 ت بە ّ ئاٗیضیا بێٞمژٗە.
 ٓ دٝٝ ٝریە. بە ّ ٝمۆ ت ٓاەۆاط ٝمۆ ئەٝ ٝریەە ٓێ دمتەی ٗەٓ دٝٝم 

 ی صتتتیاەی ُە ٗاخِیتتتذۆ" دمیٞیضتتتو بزرٗتتتێ ٓێتتت دمتەی ٓاەۆتتتا ُە تتتتٞێیە؟
 تٞڕمتإ ت د. كێذتا ٝم ٓن دریەٝم;

 ت ٓێ دمتەی ُە بەٗذیخاٗە ئەصپێ دمتٞٝژێ.
 ئەٝی دیکەیإ نٞەن;
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دٝٝ درەی ُە درەصتت اٗەتەی ئاؿتتا بتتڕیە ُە صتتەە ئەٝم  تتت ٛتتاٝی٘ن ڕربتت دٝٝ
ت دٝٝم. ئێضت ا عتەط ٓتاٗتە ُە بەٗتذیخاٗەیە. ژٗەتەی صتٞرڵ دمتتا.  زی٘ذرٗییإ

 اخِیذۆ" نٞەن;ٗ صێ ٓ٘ذرڵ ٝ دریکێکن یی ی ٛەیە.
 ت ٓاڵن ئەٝ ژٗە ُە تٞێٞمیە؟

تٞڕمتإ ییغاٗیإ در  ٛەە ُەٝ تاەەدر ٓ٘ذرڵێکن ه تاڵ ُەٝ ٓاڵە ٛاەە دمەێ 
ژٗێتتتتک بە  ِتتتتٞبەەنن چڵکتتتت٘ەٝم بە دٝریتتتتذر دمەیەڕی  یغتتتت ەِٓن نتتتت   ٝ  ٝ

ڕریکێغتتتتتایەٝم بتتتتتا ژٝٝەێ. ٛەە ئەٝ ژٗە بتتتتتٞٝ تە ٓێتتتتت دمتەی دٝٝ درەی ُە 
خِیتتذۆ" دیضتتإ دمیٞیضتتو ی صتتیاە ُە ٓ٘تتذرڵەتإ ٓێغتتەتەی ئاؿتتا بڕی(تتٞٝ. ٗا
 بکا  ٝ هضەیإ ُێذمەتێغێ.

 ٗا؟ یإم ت تٞڕمتإ! یێ إ ٗەنٞەْ ٓاە ٗا ژیاٗن چاٗە؟ ٛەژرە
 كێذتا ٓ٘ذرڵە ت رس یەٓەیییەتە بە عێٞمیەتن كەیِەصٞٝكاٗە نٞەن;

 باعە. ت با ٛەژرە دمبێ؟ ئاەمم دمك ۆعێ. ژیاٗن
ٗتتتا. ختتتٞدر هتتتاكیزین ُە ٓ٘تتتذرڵەتإ تتتت د. نەیغتتت ٘ە بەە دمەنتتتای ٓتتتاڵن ٓاە 

ٗیٞ بتٞٝ. ٗاخِیتذۆ"  ٝ دمەنای ٓاڵەتە ت رباٝم. ژٝٝەمتە ٗزیکەی چٞرە ٓەە 
ُە خای دمی صن ئەٝرٗە چإ ُێ مدر دمژیتٖ؟ ُە تتٞێ دمخەٕٝ؟ ُە تتٞێ ٗتإ 
دمختتتإ؟ تەُتتتٞیەُن ئتتتاەمم صتتتازی ُە صتتتٞٝچێک درٗتتتذەربٕٞٝ ٝ یی ێتتت ٕ بە 

عت ٞٓەتن ئاەمهضتازی  ەەهاڵن ئآتادم ت دٗتنیاەٓەەین یەتێک ُە ٗەٝمتاٗن صت
بتتٞٝ. دٝٝ ٗەٝمی دیتتکەی ُە یغتتو صتتەەی تاٗتتو ڕرٝمصتت ا بتتٕٞٝ ٝ چاٝیتتإ 

 ُێذمت د. ٓاە ٗا ٛەە تە چاٝی بەٝ ییاٝم ؿەٝرەمیە تەٝ   نٞڕرٗذی;
 ت ەا تێن؟ چیو دمٝێ؟

 ەإ ُێ(کەّ.ەت ٖٓ ئاؿای نٞٗذمتەّ. ٛاەّٞٝ چەٗذ ی صیا
 ٗاتاٝ ڕمك اەی ناڕر.یی ێ ٕ ەازی ٓا  بٞٝ ٝ ُە 
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ت ب(تٞٝەم نەٝەمّ! ب(تٞٝەم ەتا ن صتەەّ! ٝرٓزرٗتن تەصتێکن خاەێٜەڵوتٞەێٖ 
ٝ تڵتاڵ چتإ خەەمكتاّٝە  ٛاەٞٝم صەە ُە تاەمتاْٗ دمەٛێ٘ێ. بڕٝرٗە ٓ٘تن ییت 

 هەزەمەن ٓەزْٗ ٗەٗاصییەٝم.
 بکەّ. بە ّ بە ەەٗیا. ت دمٓٞیضو چەٗذ ی صیاە  ُێ

ٝ  ییێچتتتابٞٝ بە باٝمعتتتیەٝم ن ە(تتتٞٝ ژٗێکتتتن  ٝرز ٓ٘تتتذرڵێکن ُە یەڕۆیەۆ
صتتتتەەیذر ٝ ُەٝێ دٝٝەی  ُەبەە دمەنتتتا ڕرٝمصتتت ا بتتتٞٝ. ٓاە ٗتتتا نٞڕرٗتتتذی بە

خضتت ەٝم. ٗەٝمتاٗیغتتن تتت دم دمەێ ٝ دمەنتتاتەی یێتتٞمدر. بە  آەُٞٝصتتکێٞم 
هضتتتتەی دمتتتتتت د.  اەێتتتتتک دمدٝر دمەتتتتتتٞ  دمیتتتتتٜەٝێ عتتتتتێؼ ێک بە ئتتتتتاٝرز 

 بخٞێ٘ێ ەٝم.
ئاؿتتای بەەز ٝ ٓتتٖ ی خاعەٝیضتتو  تتت چتتاٝ ُە ٓ٘تتن خەەمكتتاٝ بتتکە  ئاؿتتا

بەڕێتتزی خآتتاْٗ ٗەٗاصتتییەٝمە ٗەٓزرٗتتن عتت٘ەی عتتەٓاڵ بتتاٗن خاعتتن نتتٞڵن 
  بەڕێتتزّ  صتتەەٝمەّ  ەتتا ن صتتەەی ٛەٓتتٞٝرٕ ٝ ٛێ٘تتاٝم! نەٝەمّ  ئاؿتتای بەەز

ڕٝٝی ُە ٓاڵن ٓ٘ن چاەمڕمط ت دٝٝم. هەزەمەتن ٓەزٕ! نەٝٛەەی بتێ ٝێت٘ە! 
 كەەٓٞٝ ُە صەە ئەٝ ص٘ذٝٝهە درٗیغە!

ُە صتتتەە صتتت٘ذٝٝهەتە درٗیغتتتو ٝ یی ێتتت ٗەتەط دمصتتت ن ٗتتتایە ژێتتت  تاٗتتتو 
 چەٗانەی ٝ ٛەٗیغکن دریە صەە ُێٞرەی ٛەەزرڵەتە ٝ درٗیغو.

 ٗیغتت ٞٝم؟ ُە تتت هەزەمەتتن ٓەزٕ! بتتا ئتتاٝر ەێکچتتٞٝی ٝ ڕمٗتتتن یی یتتو ُتتێ
بیتتت ٓە چەٗتتتذم  تتتٞرٕ بتتتٞٝی ٝ دڵتتتن تچاٗتتتو دمڕكاٗتتتذ. خەّ ٝ ئتتتازرەی ژیتتتإ 

 بە  ەەنْ با ئەٝ ٛەٓٞٝ  ٞرٗییە.دمەمهەەن  ەٗابیغو ٛا ؟ درخن 
 ت ُەٝم نەڕێ ٛاەّٞٝ ی صیاەێکو ُێ(کەّ. تاەیاعا ٓاصِاۆا  ُە بی م؟

  ٝ ٝ  خٞعتتکەزّر بتٞت تتت ٓەبەصتت و تتتاە ی٘ە؟ چتتإ ُە بیتت ّ ٗیتتیە. هاعەٝیضتت ْ بتٞت
مەرٗتذ  ئانتاّ  ەٞٝعن چاەمٗٞٝصێکن ڕمط ٛا ! چەٗذمی با ن یاّ ٝ ك ٓێضتکْ ٛەٞڵ

ٝ  ەتتا م بتٞت بەی٘ن ئێتٞت ٝرٗن نتتڕُە تەی٘تٞت ٝ  ەتتا ٝ.  ٝ ٝرٗن ەتتا ٗەبتٞت تڵتتپەی ەتتاكن  ٝی بتٞت
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ٞرەدمٝم  هاٝمەتتتإ ٗاعتتتن  هضتتتە ٝ نتتتاڵ ە ٝ نەک ٝ  تتتیتتتێکەٝم درٗیغتتت ٖ  چایی إ ختتت
ٞرەدبێ ەٝم.  ٕ. ڕمٗتتتە ۆادتاعتت إ ختت ٕٝ  عتتەی إ زمكەەی یێ(تت د یێکەٗتتیٖ  نەٗتت  بتٞت

ٝرٗیظدعتتەی إ ئەٝمی یێکتت دٕ  ۆا  تتتا ەٞٝعتتن ئەٝ ٛەڵەیەی تتت دٕە ُە ڕرصتت یذر ەتتا
ٞرٗتتذ ٝ صتتەد ڕۆبڵتتو یێتتذر. ختتا ٗ ختتن ئەٝ تتتاەم ُەٝم  ٗیتتیە! ەتتاط نەٝەمیتتن ختتا  ٗ
ٝ  بە ّ  ٝ. خٞعتتکەزّر بتٞت م عتتێو ٝ نەٓتت میە ئەهڵتتن ٗەبتٞت ٝ. ئەٝ چەەیتٞت زیتتاە  ٗەبتٞت
ٝ. زۆە  ێتتتتتای بتتتتاط ٝ  دمبتتتتێ ڕرصتتتت ییەتەیو یتتتتێ بڵتتتتێْ  زۆە بەدڕمٝعتتتتو بتتتٞت

ەس ٗەدمصتتتازر. ابڕٝٝٓەٗتتتذرٗەّ بتتتا دیتتت ەٝم بچتتتێ تتتتاە بکتتتا ە بە ّ ُەنەڵ ٛتتتی  تئ
 ٘ێٞی بە ئاؿاتەی دمدر. ٓەنیٖ دمبێ ییتاٝ  ٘ێٞت بە ئاؿتای ختای بتذر ؟ ٛتی  تەس 
ٓتاكن ئەٝمی ٗیتتیە  ٘ێتٞت بە ئاؿتای خاٝمٗکتتاەی ختتای بتذر ! ٛەە بتتایە دمەیتتإ تتت د. 
ی بە  ٝ. تتتاەێکن تتت د دمەی بتتکەٕە دیضتتإ  ٘ێتٞت ٝرٗێک بتٞت ٓتتاٝمیەۆ ُە ٓتتاڵن ٓێغتتە

.ٝ  خاٝمٗکاەمتەی دربٞ
 تەیْ با بکە. خا ەا ُەٝم ئانادرە بٞٝی؟ت باصن ٓ٘ذرڵە

بتٞٝ  ٛەە ئەٝ تتاەەی ُە دریتک  ٓ٘تذرڵەتەی ت ُە ٛەٓٞٝ ع ێک ئانادرە بّٞٝ.
ٗەخاط بٞٝ. دیاە بٞٝ ٗآێ٘ێ. خاّ صەەرٗغتاّ تت د. ٗاەدٓتإ بتا  ی ژٗێتک 

 ئانادرەی ُێ بکا  ٝ یاعإ بی٘ێ ێ با دریەٗتە.
ە ب تٞرٗیٖ صتاەرخن بتت یٖ؟ ٛەی   ت ٗاص٘آەەإ بتا ٝمەنت  ؟ عت ێک إ ُە

 ؟ٓابێ بڵێن
 تتەٝەمّ! خا  ٓاٗذٝٝ ٓەتە. ٓ٘ذرڵەتە ٛەە ئەٝ تاەە ٓ د.

 ت چإ ٓ د؟
تتت ژٗێتتک بتتٞٝ بە ٗتتاٝی ٓالٗتتن. ئەٝیتتظ زۆە ُە ٓێتت م ٓتت دٝٝم. ژٗێکتتن بتتاط 
بتتٞٝ  زۆە نٞە ٞنتتاڵ ٝ ئتتازر بتتٞٝ. تتتاەی ئەٝم بتتٞٝ ئانتتادرەین ُە ٓ٘تتذر ٗن 

یێتت٘    ێتتٞی دمتتت دٕ. تە دمبتتٞٝٗە چتتٞرە تچکتتاڵە دمتتت د ٝ ُە ٓتتاڵن ختتای بەخ
ٓ٘تتذرڵ  ٛەٓٞٝیتتاٗن دمبتت د دمیتتذرٕ بە دریەٗتتتە. ُە ٓتتاڵێ بێغتتکەیەتن نەٝەمی 
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ٛەبتتٞٝ بە هەد ەەخ ێکتتن دٝٝتەصتتن دمبتتٞٝ. چتتٞرە ت یێتت٘  ٓ٘تتذرڵن یتتێکەٝم ُەٝ 
بێغتتتتکەیەدر دمخەٝرٗتتتتذ. تاەێتتتتک دمن یتتتتإ ٓەٓکەٓ میەتتتتتن نەٝەمی دمٗتتتتایە 

 دمٓیإ...
 ە ٓاٝمیەۆ  ی ئەٝ ژٗە بٞٝ؟ت تەٝریە ٓ٘ذرڵەت

 ت ئەٝ ژٗە ٓ٘ذرڵەتەی ٗاەدبٞٝ با دریەٗتە  بە ّ ُە ڕێتا ٓ دبٞٝ.
 ت عک  ٝ عێٞمی ٓ٘ذرڵەتە چإ بٞٝ؟

 ت زۆە  ٞرٕ بٞٝ  ُەنەڵ ەا دمەتٞ  صێٞێکٖ ت رٕٝ بە دٝٝ ُەەەٝم.
تتتت ئەی بتتتاچن ئەٝمٗتتتذم تتتتز ٝ ٗەختتتاط بتتتٞٝە هەەتتتٔەٕ عتتتی  ٝ ختتتاەرتن 

 یێ٘ەدەرٝم.
ی ٓ٘تتذرڵەتەی ُە  بتٞٝ  ژٗێکتتن بتاط بتتٞٝ. بە ّ ٛتی  تەس  ێتتن تت ئەٝ ژٗە

ٓەەنتن  بەڵتەٗتآەیدریک ٗان ێ ەٝم. ئەٝ ژٗە ٛەٓٞٝ تاەمتاٗن یاصاین بتٕٞٝ. 
ٓ٘ذرڵەتەعن ٝمەن ە(ٞٝ. ژٗێکن ٝەیا ٝ زی مۆ بٞٝ. ٛی  تاەێکن صەەبەخا ٝ 

 بەبێ بی ت دٗەٝمی ٗەدمت د.
 

 شەش

ەی دمەنتتتتتاتە ٗەدەێ ٝ ُە صتتتتتەەی درٗەٝرٗتتتتتذ بتتتتتا ئەٝمی ُە صتتتتتەەدمەرٗ
ە ت رس یەٓەین ٝ تت رس صتپییە نٓاڵاچکەتەی ٓاە ٗا ٛاەە دمەێ. دٝٝ تٞڕێ 

ن چتتتاٝمڕٝرٗن بتتتٕٞٝ ٝ ٝەدم ٝەدم خەڵتتتک تتتتا بتتتٞٝٗەٝم. زیاە یتتتإ ژٗتتتاٗ تە
ٓ٘تتذرڵەبەە بتتٕٞٝ ٝ یەتتتن ٓ٘تتذرڵێکیإ بە باٝمعتتەٝم بتتٞٝ. ئەٝ ژٗەط تە ٓ٘تتذرڵە 

 یەعتاتاٝ ٝ ٗتذر بتٞٝ. زۆە عتڵەژرٝٗەخاعەتەی ُە یەڕۆیەۆ یێچتابٞٝ ُە ٗێٞیا
ەٝم دیاە بٞٝ. بزمیەتتن ایدیاە بٞٝ  هآکن دمُەەزیٖ ٝ بێ ئاه مین بە صەەەای

ەەنتتن ٗاخِیتتذۆۆەٝم دمٗتتێ. ُە  ەتتاڵن ُە صتتەە ُێتتٞ بتتٞٝ ٝ دمەتتتٞ  ئتتاٝە بە 
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ٓ٘تتذرڵەتاٗن ی صتتن ئەٝ ژٗە تێتتیە؟ نٞەیتتإ ئەٝم ٛەە ئەٝ ئاٗیضتتیایەتە باصتتٔإ 
  مٝم ٝ ُێتتن ی صتتن چتتإ ب یتتٞی ژیتتاٗن دربتتیٖ تتت د. ٗاخِیتتذۆ" چتتٞٝم یێغتت

دمتتتا؟ ئاٗیضتتیا دمصتت ن تتت د بە ن یتتإ. ٓ٘تتذرڵە ٗەخاعتتەتەی بە باٝمعتتییەٝم 
 ٝ باەیکەتاٗن ٝمۆ ت ّ دم ٞٝ ٗەٝم. یێذمتەٗن ٝ  هە تز

زدرٗەتەی دمەٛێ٘ا ٝ دم ڕۆبڵن یێذر. ٛێغ ا دٝٝ ٛەٗتاٝ دٝٝە  ٗاخِیذۆ" 
ەدٝریتتذر ٛە  . بە دٝری ئەٝیغتتذر چەٗتتذ ٗەتەٝە(تتاٝم ژٗێکتتن ٓ٘تتذرڵە بەەی ەتت  ب

ژٗن دیکە. ٛەٓٞٝ دمیاڕرٗەٝم ٝ درٝری یاەمیتإ ُێتذم تت د. ٗاخِیتذۆ" عەصتو 
 بە باەیکەڕێیەتەدر نەڕریەٝم. یێ(ٞٝ. یەتن دمڕۆبڵن یێذرٕ ٝ ڕۆبڵن

تٞێخا ٛا  بەەمٝیی ی. ٛەەٝر تە بزمی ُە صەە ُێٞ بٞٝ  یێن ڕرنەیاٗتذ تە 
م ٝ نتتٞێ بتتا هضتتەی ئاؿتتا دمنتت ٕ. صپاصتتن ُە ػەصتت  ڕمػیەەەتتتإ تتتادمب٘ەٝ

بە بیت  بکتاەەٝم ٝ ێ ٗێٞ باخەتە ەتاتٞٝ ُە ەەٗیاییتذر ەتاز تٞێخا ت د ٝ چٞٝ با
دربتٞٝ. نیتتای خاڕصتک زمٝیتن درن ە(تتٞٝ  بە ّ  ختادر بێت ەٝم. درەمصتتێٞ نتٞڵن

 ٝ خەیاڵذر ٗٞهْ بٞٝبٞٝ ئەٝ ع اٗەی ٗەدمدی. ئەٝ ٝمٛا ُە نآن بی 
ٝ ٛتتتاٝرەی دٝٝ ژٕ ٛەٝدری  هیتتت م ە ّ ُە ٗاتتتتاٝبتتتاخەتە بێتتتذمٗگ بتتتٞٝ  ب

ژٕ دمیاٗوی رٗتتذ ٝ دمیتتاڕرٗەٝم ٝ  ُێ(تتٞٝ دٝٝ خەیتتاڵن یضتتاٗذ. ُە دٝٝەمٝم نتتٞێن
 ُەٝ ژٗاٗە دمیتٞ ; تٞێخاط زۆە ُەصەەمخا هضەی ُەنەڵ دمت د. یەتێک

 ِْٓ درٓاڵْ. إ ٛەەدمبّٞٝ دمٜٓەٝێ خاچەتە ُۀت ٝمٛا ئی
 غ یٞرٗین ُێذمت د.ژٗەتەی دیکەط ٛاٝرەی دمت د ٝ ی

بە ٓ٘ذرڵەتەی بتذر    ت ئەّ ژٗە هٞڕبەصەەم چ ەاٝرٗێکن ت دٝٝم  چٞٝم عی 
 ٓاٗتاتەیإ یەەن یچڕرٗذٝٝم ٝ چاەە ٗێٞ ٝێ٘جەی ئاؿاٝم.

 هضاٗە ٗەدمدر ٝ دمیتٞ ; تٞێخا نٞێن بەٝ
ت ەەٗیا دٝٝ ڕێتاەإ ُە بەەمە یتإ دمبتێ زیتاٗەتە ب( ێت ٕ یتإ ُە بت ی ئەٝم 

  ا خاەإ صەەیغک بٖ. بیتاەی بکەٕ.
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ٗاخِیتتتذۆ" ُە بتتتاخەتە ٛتتتاەە دمەێ. تٞێختتتای دی ُە صتتتەە هاڵتتتذەٓەتإ 
ڕرٝمص اٝم ٝ دمص ن ٗاٝمەە نی كاٗن. دٝٝ ژٗن نٞٗذٗغی٘ن ُەچکە بە صەەیظ 

ژٗەتتتإ خێتت ر  ەٝبتتُٞە ختتٞرە هاڵتتذەٓەتاٗەٝم ڕرٝمصتت ا بتتٕٞٝ. یەتیتتإ زنتتن یتتڕ 
ٝ بتزم  ُە نی كاٗن دمەٛێ٘ادمص ن ط ُەچکەتاٗیإ ڕرص ەٝیاص ە ت د ٝ تٞێخا

ٛەٓیغتتتتەییەتەی ٗیغتتتت ەٝم صتتتتەە ُێتتتتٞی ٝ ٛەە بەٝ بتتتتزمیەٝم بتتتتا ئاؿتتتتای 
ڕٝٝٗکتتت دمٝم تە ٓاٗتتتتاٝ نتتتٞێِکن ئەّ دٝٝ ژٗە چتتتاەە ٗێتتتٞ ٝێ٘جەتتتتاٗەٝم ٝ 
زیاٗییإ ت دٝٝم  دمع ەٝرٗیظ ٓاٗتاٝ نٞێِکەتەی ن ەتٞٝم ٝ بەصت ٞٝٗیەەەٝم. 

  بتتذمٕ یتتإ دٝٝ ڕۆژ ک خەصتتاەمایتتئێضتت ا یتتإ دمبتتێ بتتا ٛەەتآیتتإ صتتن ت
بچت٘ە بێتتتاەی. ژٗەتتتإ ٗەدمچتتٞٝٗە ژێتت  بتتاەی هضتتەتاٗن ٝ دمیتتاٗتٞ  ٓاٗتتتاتە 
ختتای یەەتتن یچڕرٗتتذٝٝم ٝ زیتتاٗین تتت دٝٝم  یاەمعتتیإ ٗیتتیە زیتتاٗەتە ب( ێتت ٕ. 

ٗەٝمە بە ّ مبە ّ ئآادمٕ با بێتاەییەتە بەٝ عەەەەی ٓاٗتاٝ تٞێِکەتەیإ بتذ
 ە ئەٝ صٞٝەمەاٝم بەص (ٞٝیاٗ٘ەٝم ٝ ئاٝ ٝیإ ن ە(ٞٝ ٝ ُەبەتەِکەێٓاٗتاٝ نٞ

ٗەدمدرٕ  ژٗەتتتإ ُەٝم دمە صتتإ ٓاٗتتتاتە عتتی متەی ٝعتتک  ُەٝمڕیغتتیإ یتتێ
ەٝم. تٞێخا ُە  ی ئاؿتا عتکایەەن ُە بێ  ُە ەٞٝٗیاٗذر ٓ درەنٞێِکەتە بکا  یإ 

 خەەاباەی دمت دٕ. ژٗەتإ دمت د ٝ
ٗەٛتێڵٖ زیتاٗن بتکەٕە  ت صەد  اەّ یێتٞەٕٞٝ ئانایتإ ُە یاەاڵەتاٗیتإ بتێ ٝ

 هضەیإ بە نٞێذر ٗاچێ. بە ّ خا
ٓاٗتتاتە   ٗیتیە. خەەیتک بتّٞٝ عتی ّ دمدر بە ٓ٘تذرڵەتەّ ت ئاؿا! ٖٓ ەتاٝرٗێکْ

 .یەەەتەی یچڕرٗذبٞٝ ٝ چٞٝ بٞٝم ٗێٞ ٝێ٘جەتەٝم
 هضاٗەی بە نٞێذر ٗەدمچٞٝ. تٞێخا ئەٝ

 ت ەا دمبٞٝ چاٝێکو بکەی ە چٞرە چاٝ ٝ ئانا  ُێیإ بێ.
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ئەٝ بەصتت ەزٓاٗە ُە  ەتتا ٓەٓکتتو ٗیتتیە عتتی  بتتذمی بە ٓ٘تتذرڵەتەّە ئەیتتت ختتا 
٘جەتە ێتخا ٛێغ ا ئەٝ ٓاٗتا بەص ەزٓاٗەط ٗەنەیغ (ٞٝم ٗێٞ ٝ بٔ ێ؟ ب صاٗا

 ن ەیإ ٝ بەص یاٗەٝم.
ٗەتەٝەتتتتتتایە  ەەٝرٝی  ئەنەە دمعتتتتتت ەٝرٗەتە ك یتتتتتتا تتتتتتت بتتتتتتا دەۆ دمتەی؟

 ٝێ٘جەتەیإ یێغێَ دمت د ٝ دیاٗخٞرەد.
 ازٓەتە. ئەٝم یەتْ  اەم ٓاٗتاتاٗن ٖٓ نی رٕٝ.ت ٛەەرٝ ٛاٝرە ص

ت ٛی   یاٝرزییەتن ٗییە  اەی چەٗذمٓەە یإ ؿەڕرٓە دمدمی یإ دمچن بتا 
 بێتاەی.

 ٛاە(ٞٝ ٝ ٛاٝرەی دمت د; ُێ ژٗە ٝمۆ عێو ٝ ٛاەی
ٓاٗتاتتتاْٗ ئتتازرد دمبتتێ ێضتت ا ئتتت بێتتتاەی دمتەّ  صتتەیاٗن دمتەّ  بە ّ ٛەە 

ٗتاتتتاْٗ ب صتتن ٝ ەتتٞٝٗن ُەبەە ئەٝ هتت چەی . ٓتتٖ دڵتتْ ٗاهەصتتێ ەٝم ٓایبتتکە
خاەمەتتاٝم ب(ەصتت  ێ٘ەٝم. بتتابە ەتتا بتتا ئەٝمٗتتذم دڵڕمهتتن؟ خەصتتّٞٝ ٗەخاعتتە. 

دمبێ عتإ بتذمٓە  ٓێ دمتەّ ٛەٓیغە صەەخاعە تاە ٗاتا . ٖٓ بە ەاهن ەەٗیا
ٓ٘تیظ ب٘یتادمْٓ  ختا ٛەزرە دمصتو  ٝ تٞێ مٝمەییەتإ. ئاخ  بەە ەەٝرٝی تاە

 ٝ چاّٝ ٗییە.
دیضتإ نەڕریەٝم  ذرەەٝم ٝبت درٝری ُە تٞێخا ت د ٓاٗتاتاٗن یتێ ٗاخِیذۆ"

ٛەٓتتٞٝ عتت ێکن بتتا ڕٕٝٝ بٞٝبتتاٝم. یێتتن  خەیتتاڵ ٛەڵیتتت  . ٝ بتتا ٗێتتٞ بتتاخەتە
مٗتگ ەصەی  بٞٝ با چن خەڵتک ئەٝ ڕرصت ییاٗە ٗتابیٖ٘ ٝ بتاچن خاعتن ئتاٝر د

 ُەٝم ەێتەیغ ٞٝٝم؟
ەّ تتتاەم خەڵکتتن خەەیتتکە ەٞێخیتتإ دمچتتێ ٝ ٝمزرڵە ٛتتاەٕٞٝ. خٞٝیتتإ ب»

 ٝتێ٘تتتاٗە ٝ ئەّ ژیتتتاٗە ەتتتاڵ ٝ دژٝرەم ن ەتتتٞٝم. بە دمصتتت نٝهتتتٞەس ٝ ەاهەەپڕ
ٓ٘تذرڵەتإ  ٝرز ٝ ٗەخاعتٖ. ژٗتإ ُە ژێت   با خایإ ٛەڵتذمتەٖٗ. خایإ نٞڕ

تێ٘ذر خەەیتتکە یغتت یإ دمعتتکن. بتتێ ٝ ەصتت ەیڕٝ ٝ نٞعتتاەی تتتاەی هتتٞەس
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چٞٝرٕ ب یتتٞی ٝ تەٓایەصتتین ختتٞرەدٕ ٛەڕمعتتە ُە نیتتاٗن ٓ٘تتذر ٕ ٝ بە صتتا 
ژیتإ بە دمەدێکتن بت دٕٝٝ باتیتإ  ٝ ئتازرەی دمتا. ئی   نەیغ اەە بی٘ەهاهایإ

ُە ٓەە  ٗیتتیە ٝ ەەٗتتاٗە  صتتکا ط ٗتتاتەٕە ئتتێٔەط تە ٛاتتتاەی ئەٝ ٛەٓتتٞٝ 
ٝ صتتتتت ەٓەیٖ تەٓ ەەخەّ ٝ ُتتتتتٞٝە(ەەز ڕرٝمصتتتتت اٝیٖ ٝ  ٗتتتتتاػەدرڵەەن ٝ ؿەدە

 «ٛەە دمبێ ٝربێ! ٓێغێکیغٔإ ٓیٞرٕ ٗییە ٝ یێٔإ ٝریە ئەٝم یاصای ژیاٗە ٝ
درٓتتتاٝی ٝ  ٝمۆ ڕۆژ ُێتتتن ڕٕٝٝ بتتتٞٝ ٛاتتتتاەی صتتتەەمتین ئەٝ ٛەٓتتتٞٝ

چاەمڕمعتتییەی خەڵتتک  صیضتت ەٓێکە تە یێتتن ٝریە ٓتتاكن خاٝمٗتتذرەێ ن زمٝی ٝ 
ئاؿتتتایەەن یاصتتتایەتن ػتتتاد ٗەیەە بە ّ دمبتتتێ ئەٝم بتتتزرٗیٖ زمٝی ەەٗیتتتا ٛتتتن 

 نی خایتاٗتەصێک ٗییە ٝ زمٝی ٛن ٛەٓٞٝٓاٗە ٝ دمبتێ ٛەٓتٞٝ خەڵکتن ب یتٞ
ُتتێ بە دمصتتو بێتتٖ٘. ٗەۆ تەصتتاٗێک ئتتاەمهە بڕێتت ٕ ٝ بچەٝصتتێ٘ەٝم ٝ چەٗتتذ 

 تەصیظ دمصو ُە ڕمط ٝ صپن ٗەدمٕ ٝ خا بە خٞدری خەڵکن بزرٖٗ.
ئی   نٞٓاٗن ٗەبٞٝ تە ن ی٘ت  یٖ تێغە ٝ ن كو خاٝمٗتذرەێ ن زمٝیتٞزرەم. 

ٗاٗیإ ەنذر ڕۆبچٖ  چٞٗکە عی  ٝ ەٓ٘ذر ٕ ٝ بەصا چٞٝرٕ دمبێ بە هٞەنن ٓ
ٝ ٛەٓتتٞٝی ٛتتن ئاؿتتایە  بتتا بەەٛەّ  ڕرٗانتتا. ُەٝمڕنتتا ٗیتتیە بتتا یاەاڵەتاٗیتتإ یتتێ

ٛێ٘تتاٗن نەٗتتْ ٝ  تتا زمٝی تەٓە. عتتکن ەێتتذر ٗیتتیە ٛاتتتاەی ئەٝ چاەمڕعتتییە 
یێٞمٗتتذین بە خاٝمٗتتذرەێ ن زمٝیتتیەٝم ٛەیە. زمٝیتتیەۆ تە صتتەەچاٝمی ب یتتٞی 

ەٝصتتتێ٘٘ەٝم  ٓتتتٞٝرٗە  ەتتتاهٔکن دمصتتت یإ بەصتتتەەدر ن ەتتتٞٝم ٝ خەڵکتتتن دمچەٛ
خایإ ُە یاەم درخٖ٘. ئەٝ تەصاٗەی ُە صتەە  خٞێ٘ن خەڵک دمٓ ٕ ٝ نی كاٗن

زمٝییەتاٖٗ بە ئآێ  ٝ تەەمصەی تإ ٝ صتەەمەاین تتاەدمتەٕ. ئەٝرٕ ختاێٖ 
دمتتێڵٖ  بە ّ ختإ  زمٝییەتتإ ەٞێخیإ دمچێ ٛەەا ە ەێکەڵ دمتەٕ ٝەمهٝ ئا

اڵٖ ٝ دمیل ۆعٖ بە ٝ ەاٗن ٝ ئاؿای بەەٛەٓن ڕمٗ  ٝ ەێکاعاٗن ئەٝرٕ ڕردمٓ
مٗجن ٛەژرەرٕ ٝ  ٞٝەیتتتاەرٕ تەٝط ٝ ڕبێتتتتاٗە ٝ بە یتتتاەمی بە ط ٝ دمصتتت 

 ٕ.ڕ ِٞبەە  ٝ تاڵٝ ٝ ئاڵ ٕٞٝ دمت
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ئەّ باەٝدۆخە زۆە ە ص٘اتە ٝ بەّ عێٞمیە یایەدرە ٗابێ. دمبێ ڕێتتایەۆ »
 ەٞرٗتاین ناڕی٘یٔتإ ەٝ ئەّ صیض ەٓە بتاڕدەێ. یإ  ٗیکەّ ئەنە ێ ەٝمەبذۆز

 «کن باط ٝ ڕمٝری بزرٗیٖ. ێٗییە  ٗابێ بە ع
ُە ژێ  درەمتتإ ییاصتەی دمتت د ٝ ٓێغتکن ُە ژێت  نٞعتاەدر خەەیتک بتٞٝ 

 دمەەهن;
بی ٓەٗذمتإ ت ێ  دمٗٞٝصٖ. تاەٓەٗذی كەەٓاٗتەتإ بەەدمٝرّ خەەیکتن »

بتتاس ٝ ُێکتتاڵی٘ەٝمٕ. ڕۆژٗآەتتتإ بتتابە  ٝ ٝەتتاەی چڕٝیتتڕ بتتاڵٝ دمتەٗەٝم. 
 ێ ڕێتایەۆ با چاتضازین ئەٝ باەٝدۆخە بذۆزٗەٝم. ٛەٓٞٝٛەٓٞٝرٕ دمیاٜٗەٝ

عتتتتت ێک دمڵتتتتتێٖ ٝ دمٗٞٝصتتتتتٖ بە ّ ٛاتتتتتتاەی صتتتتتەەمتن ُەبەە چاٝیتتتتتاٗە ٝ 
بتٕٞٝ ُەٝ  چاٝیاعین ُێذمتەٕ. ٗایاٜٗەٝێ هەبٞٝڵن بکەٕ ەەٗیتا ڕێتتای ڕزنتاە

ٛەٓتتٞٝ ئتتازرە ٝ بە یە  ٛەڵٞمعتتاٗذٗەٝمی خاٝمٗتتذرەێ ن ەتتای(ەەن زمٝیتتٞزرەمە 
صتا ٗن یێغتٞٝ بی ٝبتاٝمڕی « ُە صەە زمٝین خای تاە بکا .یاٗن ٛەەتەس 

ئێض ا ٛەٓتٞٝی بە ٝەدی ٝمبیت  بە ّ ٛاٗ ی  اە ن ُەٝ باەمٝم خٞێ٘ذباٝم  
 دمٛاەەٝم.

ک ٝ ٗتتابێ بکتڕدەێ ٝ بل ۆعتت ێ. زمٝیتتظ ێزمٝی ٗتابێ ب(ێتت ە ٓڵکتن تەصتت»
ٝمۆ ئاٝ ٝ ٛەٝر ٝ خاەمەاٝ با تڕیٖ ٝ ك ۆع ٖ ٗابێ. ٛەٓٞٝ خەڵک ُە صتەە 

دمبتتتتێ بە   ٝی ٓتتتتاكن یەتضتتتتاٗیإ ٛەیە ٝ ئەٝمی ُە زمٝی بە دمصتتتتو دێزم
 «عێٞمیەتن ػاد ٗە بەصەە خەڵکذر دربەط بک ێ.

تاٗتتو ەتتازم بتتای دمەتەٝە(تتتٞٝ بتتاچن ُە تازٓی٘ضتتکایە  دٝری  ێ(ە تتتێ 
تإ  ُە دڵەٝم ٛەص ن بە ڕمزریە  ٗەت د ٝ ەەٗتاٗە  ختای بە مت دٗن تاەٝباە

یغت (ٞٝ ُەٝێ زمٝییەتتاٗن بە ئیجتاەم درٝم بە ٗن. ەازم ەێتەەیظ دمزرعەەٓەزر
ڕمػیەەەتتتإە چاٝیاعتتین ُە ٓتتاكن خاٝمٗتتذرەێ ین ختتای ٗەتتت د بتتٞٝ ٝ بە یێتتن 
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ئەّ ٓاكە زمٝییەتاٗن بە ئیجاەم دربٞٝە ُە هاڵێکذر ئەٝ بە یێتن ئەٝ بی ٝبتاٝمڕم 
 ٓاكن ئەٝمی ٗەبٞٝ بەٝ عێٞمیە بیذر  بە خەڵکن.

تآە نەیغو ُێت م تتاەێکن  یتاٝرز بکتا ە ُە تاەن بی  ت دٗەٝمتاٗیذر بەٝ ئا
صت٘ذٝٝهن  ەزمٝییەتإ بذر  بە ڕمػیەەەتإ بەٝ عەەەەی درٛاەن خایتإ بتکەٗ

ُەٝ یاەمیە باج ٝ ٓاڵیاەن دمٝڵە  بذمٕ ٝ خەە ن نغت ن  زباەمی نٞٗذمتەٝم.
 ُە ڕێن ئەٝ ص٘ذٝٝهەٝم بذەێ. ٛەڵ(ە  ئەٝ یێذرٗە  یەەن نغ ن ٛەیە ٝ ُەنەڵ

tax 43 تتتsingle  ڕێضتتای ئێض اعتتەٝم ٛتتی   یتتاٝرز بتتٞٝ  ُە ڕٝرٗتتتەی یاصتتا ٝ
 تێغەیەۆ با نٞٗذٗغی٘ەتإ صاز ٗاتا.

بیتتت  ت دٗەٝمتتتتاٗن بە ئاتتتتآێکن بتتتاط نەیغتتت (ٞٝ. نەڕریەٝم بتتتا ٓتتتاڵێ ٝ 
بە بتزم ٛەٓیغتەییەتەیەٝم ٛتا  بەەمٝ ییت ی. ك رٝێ٘یتإ ئآتادم تت د ط تٞێخا

ٞٝەابێ. ژٕ ٝ تتچەتەی بٞٝە بە ّ دمە صا چێغ ەتە باط ٗەبتێ ٝ ٛێ٘تذێک صت
تە نتٞرەمی یەڕی ُە نٞێتذر بتٞٝە  ُێ٘ابٞٝ ٝ تچەتەعن ئەٝم بتٞٝ چێغ ەتەیإ

 ٝ دمی(اەەٝم با ٓاڵێ. تەڵەعێ ێکن بە باٝمعەٝمیە تاٗو دی (ٞٝی
إ یعاعتتتیایەعتتتٔی٘ە ئاصتتتا ٝ ەتتتإ ٝ یتتتا ُە صتتتەە ٓێتتتزمتە صتتتل میەتن 

تەڵەعتێ یإ   ێن خاُٝن دمصڕمی نٞڵذرەیإ درٗتابٞٝ. صتٞٝین ڕرخض (ٞٝ. بە
ُە هتتایێکن چی٘یتتن هەدیٔتتن تتت د بتتٞٝ تە دمصتتکێکن عتتکا بتتٞٝە تەڵەعتتێ متەط 
ٛەە ئەٝم بتتٞٝ تە بەیتتاٗین ئەٝ ڕۆژم بە باٝمعتتن تتتچەتەٝم دی (تتٞٝی. چەٗتتذ 
تٞەیإ ُە ناع ەتەی ت دبٞٝم ٗێٞ صٞٝیەتەٝم ٝ ئەٝی دیکەعتیإ تت د بتٞٝ 

ّ ٗاخِیتذۆ" زۆە بتزٝێٖ ٗەبتٞٝ  بە  بە تەبا . ختٞرەدٗەتە ئەنەەچتن ئیغت یا
خ رییتتتن  بە ئیغتتت یاٝم دمیختتتٞرەد ٝ ئەٝمی بیتتت ی ُتتتێ ٗەدمتتتت دمٝم باعتتتن ٝ

چێغتت ەتە بتتٞٝ. ُە تتتاەن خٞرەدٗیغتتذر بیتت ی ُە یتتالٗەتەی ختتای دمتتت دمٝم تە 
 دمتا  ٝ ُەّ چەٗذ نٞٗذم خاٝمٗذرەێ ن ەای(ەەن تاەایین یێذێ.  ێ(ە ێن

                                                           

 ت بیکەٗە ٓاڵیاەن ەاتەتەصن.54
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بتتا  نخاعتت اٝرتٞێختتا ڕرزی ٝ بەەزم دمٓتتا  بتتٞٝ تە ژٗەتەی چێغتت ێکن ئتت
باعن ٓێزمتەی ڕرزرٗذباٝم ٝ خٞرەدٗن بە ئاؿتا  ئاؿا ُێ٘اٝمە تچەتەعن ئاٝر بە

دمدر. ژٗەتەعن ُەبەە دمەنا ٗیتٞمت رٝمتەدر ڕرٝمصت ا بتٞٝ ٝ چتاٝی ُە ئاؿتا ٝ 
 تچەتەی خای دمت د.

دٝری خٞرەدٗن ٗاٗن ٗیٞمڕۆ  ٗاخِیذۆ" بە تٞێخای نٞ  ُە ی درٗیغێ ٝ 
ڕردێتتت ێ. بە یێٞیضتتت ن دمزرٗتتتن ئەٝ یتتتالٗەی ُە  بە ٝەدی نتتتٞێ بتتتا هضتتتەتاٗن

ٓێغکیذریە با تەصێکن باس بکا . تٞێخا بە ٝەدی نٞێن بتا عتَ تت د ٝ ٝری 
دمٗٞرٗتتذ تە زۆە ُە ٓێتت م ئەٝ بی ٝبتتاٝمڕمی ٛەبتتٞٝمە بە ّ ُە ڕرصتت یذر صتتەەی 
ُە هضتتتەتاٗن دمەٗەدمچتتتٞٝ. ٗاخِیتتتذۆ" زۆە بە عتتتێٞمیەتن ئاصتتتاین ٝ بەبتتتێ 

ٛەٓتٞٝ تەس بە ئاصتاٗن ُێتن ەێذمنەیغتو. دمیتتٞ   ن ێٞناڵ هضتەی دتت د ٝ
بەٝ عتەەەەی ئەٝ   ئآادمیە چاٝیاعن ُە هتازرٗ  ٝ بەەژمٝمٗتذین ختای بکتا 

ٓێغتتتکن  تتتتاەم هتتتازرٗ  ٝ بەەژمٝمٗتتتذین خەڵکتتتن ەێتتتذربێ. بە ّ ئەٝ هضتتتاٗە ُە
تٞێخادر ٗەدمنٞٗجا. ەا ئێض ا یێن ٝربٞٝ ٓ ۆ" بایە دێت ە صتەە دٗیتا ەتاتٞٝ ُە 

یتذر بتا هتازرٗ  ٝ بەەژمٝمٗتذین ختای دمصتو بتا ٛەٓتٞٝ تتاەێکن ٓاٝمی ەەٓەٗ
.  ڕمٝر ٝ ٗاڕمٝر بەەێ ٝ با هازرٗجن خای ٝیضو ٝ ٓاكن خەڵکن یێغتێَ بکتا

ٗاخِیتتتتذۆ" زۆە بە ٝەدی بی ۆتەتتتتتاٗن ختتتتای بتتتتا عتتتتیک دمٝم ٝ نەیغتتتت ە 
 ن ی٘ت  یٖ بەعن یالٗەتەی خای;

کت ێ ٝ ٛەٓتٞٝ ئەٝ زمٝییتاٗە دمبتێ دمصتٔایەیەۆ یاعتەتەٝ  ب ت ُە درٛاەن
 خەڵکن نٞٗذمتە تەڵکن ُێٞمەن ٕ.

ت ەێتەیغ ْ! ٓەبەص ن بەڕێزەتإ ئەٝمیە دمصتٔایەیەۆ یاعتەتەٝ  بکت ێ ٝ 
  ەٗاب إ صٞٝدی ُێٞمەن ٕ.

ت ٗا  ٖٓ ٓەبەص ْ ع ێکن دیکەیە. ئێٞم ُە صتەە ئەٝ بتاٝمڕم ٛەٕ تە زمٝی 
 ٓڵکن ٛی  تەس ٗییە؟
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 دیاەم ُە صەە ئەٝ باٝمڕمّ. ت بەڵێ   ا
ییەتەعتن دمبتێ ٛەٓتٞٝرٕ  ٝریە ئەنەە ٓڵکن ٛی  تەس ٗیتیە  خاٝمٗذرەێت تە

 بٖ ٝ تەٝریە ٛەەچن ُەٝ زمٝییە بەدمصو دێ ٛن ٛەٓٞٝرٗە.
 ت ئەنەە ئەٓەیإ هەبٞٝڵ بکەیٖ   ەٗاب إ ٗە دمصٔایەیەت إ دمبێ ٝ ٗە درٛاەێک.

تتتتتتت ڕرصتتتتتتو دمٓٞیضتتتتتتو ئەٝم بڵتتتتتتێْ. دمٓەٝێ چاٝیاعتتتتتتن ُە درٛتتتتتتا  ٝ 
 یٞزرەمتإ بکەّ.خاٝمٗذرەێ ین زمٝ

تٞێخا ٛەٗاصەیەتن هٞٝڵن ٛەڵکێغا ٝ دیضتإ بتزم ٛەٓیغتەییەتەی ٗیغت ە 
صتتتتتتەەُێٞی. ٝەدمٝەدم خەەیتتتتتتک بتتتتتتٞٝ ەێذمنەیغتتتتتتو. باعتتتتتتن دمەدمتەٝ  
ٗاخِیتتذۆ" خەەمكتتاٝم. بەٝ یێتتیە دمبتتێ ڕێتتتایەۆ بتتذۆزێ ەٝم ٝ ُەٝ ئتتاٝم ُتتێڵە 

ەٝ ٓاصتتن بتتت ێ. ەتتازێ ختتای ختتٞرەدمٝم. بیتت ی تتت دمٝم ٝ بتتای دمەتەٝ  ُ
 تتتت دٕ نتتتاڕرٗەدر ٛیچتتتن ٝمنیتتت  ٗتتتاتەٝێ. دٝری ئەٝم ەەٗیتتتا بتتتا خاعتتتآاین

 ُێٞی. ٗیغ ە صەەدمبزمیەتن صاەد 
ٗاخِیذۆ" تاەێتک بتای دمەتەٝ  تٞێختا ُە هضتەتاٗن ەێ٘انتا  ڕێتتەی یێتذر 
بتڕٝر بە دٝری تتتاەی خایتذر ٝ ُە یغتتو ٓێزێتک درٗیغتتو تە هەڵەّ ٝ بتتایەی ُە 

 تاؿەزی نە ڵە ٝ یالٗەتەی خای. صەە بٞٝە دمص ن ت د بە ٛێ٘اٗە صەە
ختتاە خەەیتتک بتتٞٝ ُە یغتتو چتت ۆی ەتتازم یغتتکٞٝەٞٝی زیزكتتاٗەٝم ئتتاٝر 
دمبتتتتتٞٝ. ژٝٝەمتە یتتتتتڕ بٞٝبتتتتتٞٝ ُە ٓێغتتتتتُٞٝە ٝ چزمیتتتتتإ ُە ٗاخِیتتتتتذۆ" 

دمەمٝم باڕمبتتاڕی ٓەڕ دمٛتتا . ٓتتێتەٍ ٝ نتتاڕرٕ بەەمٝ نٞٗتتذ  ٛەڵذمصتت اٗذ. ُە
ئەنەە ڕرزی بتتتتێ  ی ٝ یێتتتتن نتتتتٞ   دمنەڕرٗەٝم. تٞێختتتتا دیضتتتتإ ٛتتتتا  بتتتتا

 ی  دمیٞیضتتو ختتای بچتتێ بتتا ٗاخِیتتذۆ" ڕمػیەەەتتتإ دمٛێ٘تتێ بتتا یە بە ّ
 ئەٝرٕ ٝ ٛەە ُەٝێ هضەیإ ُەنەڵ بکا .

بەیەُە یەەدرخێکتتتتن چتتتتاین ٛەڵوٞٝڕرٗتتتتذ ٝ ُەنەڵ تٞێختتتتا بەەمٝ نٞٗتتتتذمتە 
 ٝمڕێکەٝ .
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 حەوت

 
ڕمػیەەەتتتإ ُە ناڕمیتتاٗن ئتتاٝرین تتتا بتتٞٝٗەٝم ٝ ٛەٓتتٞٝ یتتێکەٝم هضتتەیإ 

ٝمۆ ڕمػیەەەتتاٗن  دمت د. تە ٗاخِیذۆ" ٗزیک باٝم ٛەٓتٞٝ بێتذمٗگ بتٕٞٝ ٝ
تازٓی٘ضکایە یەۆ ُە دٝری یەۆ تاڵٝمتاٗیتإ درنت  . ئەٓتإ ُە ڕمػیەەەتتاٗن 

رەمی هتٞەس ٝ ٞتازٓی٘ضکایە عڕۆڵ ٝ دٝرتەٝەٞٝە  بٕٞٝ. تچتإ ٝ ژٗتإ نت
تەٝرتاٗیتإ  ەٝم ٛتاە(ٕٞٝ.یت٘ٗاهەزیإ ُە نٞێذر بٞٝ  ییاٝمتاٗیظ بە ٗەػِتن درە

دمص چٖ ٝ عاط ٝ دمص ذەٝٝ بٕٞٝ ٝ زۆەبەیإ یی٘ەیإ ُە ٛەٗیغک دربتٞٝ. 
چەٗذ تەصیإ ُە ٓەزەرٝم نەڕربٞٝٗەٝم ٝ بە یێن یەەن ٝ بە ەتٞێن ت رصتێکەٝم 

 ٛاە(ٕٞٝ.
بە صتتتەە ٛەصتتت ن خایتتتذر ٝ صتتتادم ٝ ئاصتتتاین بتتتا  ٗاخِیتتتذۆ" زرڵ بتتتٞٝ

بە خایتإ. ڕمػیەەەتتإ زمٝییەتتإ بتذر   ڕمػیەەەتاٗن عیک دمٝم تە دیٜەٝێ
 بە صەە صٞٝڕٓاٗەٝم نٞێیإ عَ ت دبٞٝ ٝ باٝمڕیإ ٗەدمت د.

ت ٖٓ زمٝییەتتإ دمدمّ بە خاەتإ. چتٞٗکە ٛەم ٝ ػەدرڵە  ٝری ُێکت دّٝٝ 
 . ئیغن ُە صەە دمتا ٔێْ٘  زمٝی ٛن تەصێکە تەُبە خآن بضە

ە ڕمػیەەەتتتإ نٞەیتتإ بەڵتتێ ٝریە! زمٝی ٛتتن ٛەٓتتٞٝرٗەە بتتێ ئەٝمی بیتت  ُ
ەٝم. ٗاخِیذۆ" زیاە ی بتا ڕٕٝٝ تت دٗەٝم ٗبی ۆتە ٝ ٝیض ن ڕۆهین ئەٝ بکە

آتتادمیە چاٝیاعتتن ُە ٓتتاكن خاٝمٗتتذرەێ ین ختتای بکتتا . ئەٝرٗتتیظ بە ئٝ ٝەتتن 
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ئیغتتت یای خایتتتإ ٗ خێتتتک ُە صتتتەە زمٝیتتتیەتە درٗتتتێٖ ٝ دمصتتتٔایەیەۆ تە تتتتا 
ٗتاٝێ.  بێ ٝ ُە بەەرٗت(ەەدر ئەٝ ٛیچتندمخەڵکن نٞٗذمتە  دمبێ ەٝم  ٛن ٛەٓٞٝ

ٝ صتت ەە  چتتپە ڕمػیەەەتتتإ صتتەەمەا زۆەیتتإ یێختتاط بتتٞٝ  دمٗتتتە دمٗتتگ ٝ
یێزرٗی٘تتتتن خایتتتتإ دمەبتتتتڕیە بە ّ ٝەدم ٝەدم  دمصتتتت ن یێکتتتت د ٝ ڕمزریە  ٝ

بێتتتذمٗگ بتتتٕٞٝ ٝ ٓتتتا  ٝ ٗتتتیتەەرٕ صتتتەەیإ بەەدریەٝم. ٝێتتتذمچٞٝ بیتتت  ُەٝم 
بتتتکەٗەٝم تە ئاؿتتتا كێتتتَ ٝ دمٛتتتایەتن ەتتتازمی ُە ژێتتت  صتتتەە دریە ٝ دمیتتتٜەٝێ 

ُە  ٗەیاٗذمٝیضتتتو بە ڕٝرٗیتتت٘ە ەتتتٞٝڕم ٝ یتتتڕ  ە بتتتایەاتتتتهتتتازرٗجن زیتتتاە ی یێ(
 دڕدۆٗتەییەتاٗن خایإ عەەٓەزرەی بکەٕ!

. ڕمػیەەەتتتاٗیظ تەصتتاٗێکن ٕئاعتتک ر بتتٞٝ هضتتەتاٗن ٗاخِیتتذۆ" ڕٕٝٝ ٝ
ٝەیا ٝ بی ەی  بٕٞٝە بە ّ بڕٝریإ بەٝ هضاٗە ٗەدمتت د ٝ ُێتن ەێ٘ەدمنەیغت ٖ. 

نەیغتتتت (ٞٝ  ەێ٘ەتە ەّ بە یێکەٗتتتیٖ ُە ٓەبەصتتتت دم یاەمی تٞێختتتتا تتت ٛەە بەٝ
ئەٝرٗتتیظ ُە صتتەە ئەٝ بتتاٝمڕم بتتٕٞٝ تە ٛەەتەس دمبتتێ ُە بیتت ی هتتازرٗ  ٝ 
بەەژمٝٗتتتذین خایتتتذر بتتتێ ٝ  تتتتە ُەٝم بیتتت  ُە ٛتتتی  عتتت ێکن ەتتت  ٗەتتتتاەەٝم. 

بەەم ەێیتەیاٗتتذ بتتٕٞٝ ٓەبەصتت ن ئاؿاتتتإ ەەٗیتتا هتتازرٗجن  ئەزٓتتٞٝٗن چەٗتتذیٖ
تاٗذٗن نی كاٗن ڕمػیەەەتتاٗە. بەٝ یێتیە ئێضت ا تە خایإ ٝ ەا ٕ ت دٕ ٝ ٛەڵ ە
ت دبتاٝم  یێیتإ ٝربتٞٝ ٓەبەصت ن ئاؿتا ئەٝمیە  تا ئاؿا ئەٝرٗن ُە دمٝەی یەۆ

ەەڵەتەی ُێزرٗتتتتاٗەی ختتتتای  ٝ تاڵٝێکتتتتن نەٝەمە یتتتتإ ُە صتتتتەەب٘ێ ٝ بە كێتتتت 
 ٗاط بکا .هەیەبەەٛەٓن تاە ٝ دمص ڕمٗجن صا ٗەیإ 
ُە  ڕمػیەەەتتتإ تتت د خایتتإ ٗ خێتتکٗاخِیتتذۆ" دٝری ٝەەتتتاٗن درٝری ُە 

 صەە زمٝییەتإ درٗیٖ.
 ت نەٝەمّ! زمٝی ٛن ئێٞمیەە ئێٔە چکاەمیٖ ٗ   با ٓڵکن ئاؿا ب(ڕی٘ەٝم؟

ت ٖٓ ُە صتەە ئەٝ بتاٝمڕمّ ئێتٞم ٓتاكن خاەتاٗە ئەٝ تتاەم بتکەٕە چتٞٗکە ُە 
اەن زمٝی ٝ بەٛتت می ئەٝ نتتٞژٓە ٛتتعتت ێک ٛتتن خاەتتاٗە. در ٓەبەدٝرٝم ٛەٓتتٞٝ
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بتتٞٝٗن بتتاەٝدۆ  ٝ  رٝمط ٛەە بتتا خاەتتإ دمبتتێ ٝ بتتا باعتت  یاعتتەتەٝ  تتت 
 تاەٝباەی نٞٗذمتەەإ خەە ن دمتەٕ. ئەٓە ع ێکن ەازمیە...

 بابەەەتەی ت رٝم ە  ت د; تٞێخا هضەتەی ُە دمٓن ئاؿا صەٗذ ٝ
بەەژمٝٗتذین ئێتٞم دمتتاەەٝم ٝ زمٝییەتتاٗن  ت بڕٝرٖٗ! ئاؿا بیت  ُە هتازرٗ  ٝ

ەەیغذر ٛیچتن ُە ئێتٞم ٗتاٝێ. ٗ ختن زمٝیتیەتە ُە بە ئێٞم دمبەخغێ. ُە بەەرٗ(
یاعتتەتەٝەێکە بتتا خاەتتإ دمبتتێە یتتاٗن بتتا خەڵکتتتن ئەّ  ڕرصتت یذر دمصتتٔایە ٝ

 ٝمەن ٕ. ُێ تاەٝباەی نٞٗذمتە دمەٞرٖٗ تەڵکن ئاٝریییە ٝ
یێکتت دە  یی مییتتاٝێکن بتتێ ددرٕ دمٗتتتن ٛەڵ(تتڕی ٝ دژریەەیتتن ختتای دمصتتو

 ٛاٝدمٗگ بٕٞٝ; چەٗذ تەصن دیکەط ُەنەڵن
ت ٖٓ ٝرەێذمنەّ ئێٞم دمەاٗەٝێ زمٝین هیضت یٔإ یتێ بل ۆعتٖ ٝ ُە یەصت ا 

ٓتتتإ ُتتتێ بضتتت ێٖ٘. ئتتتێٔە تتتتاەی ٝر ٗتتتاتەیٖ. ئتتتێٔەی درٓتتتاٝی مضتتتو ٝ بەٛ یه
ر دبە هتتتٞڕزیاە ٓتتتإ دمەتتتاٗەٝێ   ٗەٛتتتآەەن ٛەیە ٝ چتتتاەمڕمط تەٓٔتتتإ دمەد

 ب(ەٗە خٞرەێ؟
ٕ تتتت ٛەە بەّ عتتتێٞمیەی ئێضتتت آإ باعتتت  م  چتتتاۆ یتتتإ ختتت رک خٞٝٓتتتا

 یێت ەٞٝم.
ُە صەە تتاؿەز  غ٘یاەی یێک دٕ ن ێ(ەص ێکێٗاخِیذۆ" تە ئەٝمی بیضو ی

ٛەە  ٝصتتتتٖ ٝ ٛەە دٝٝ  یەٗەتە ٝرژۆی بتتتتکەٕ. دژریەەتتتتن زیتتتتاە  بتتتتٞٝ ٝٞب٘
 تەصەی ع ێکن دمنٞ ;

ٝ  یێغٞٝ تاەی خآتإ دمتەیتٖ ت ئێٔە ٛی  ع ێک ٝرژۆ ٗاتەیٖە ٛەە ٝمۆ
 ەیٖ.ئاەمم دمڕێ یٖ ٝ ژیاٗن خآإ بەڕێٞم دمب

 ع اٗە ەێ٘انەیٖ. ت ئێٔە صەەٓإ ُەٝ ع اٗە دمەٗاچێ ٝ ُەٝ
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خٞٝٓتتإ بەّ  تتت ئەٝم ُەنەڵ بتتاەٝدۆ  ٝ خٞٝختتذمی ئتتێٔە یەۆ ٗتتان ێ ەٝم.
 ئێض آإ ن ەتٞٝم. ٛەە ئەٝمٓتإ باعت  م  ەەٗیتا ب٘ەەٞٝٓتإ بتذمٗێە بتا ژیاٗەی

 ٗاچاە ٗەبیٖ خآإ ب٘ەەٞٝ بکڕیٖ  ٛیچن ە ٓإ ٗاٝێ.
ەەەتإ خایإ ب٘ەەٞٝیإ دربتیٖ دمتت د ٝ درٝر تاەییتإ ُە ەا ئەٝ تاەە ڕمػی

ٝەدمٝەدم ٛیتتٞر بتتڕرٝ بتتٞٝ   ئاؿتتا ەەٗیتتا یێتتذرٗن ب٘ەەتتٞٝ بتتٞٝ. تاٗتتو ٗاخِیتتذۆ"
ڕٝٝی ُە ڕمػیەەێکتتتتن  ٝی یێختتتتاٝس ٝ  ِتتتتٞبەە  دڕرٝ تتتتت د تە تاڵٝێکتتتتن 

 دەرٝی بە دمص ەٝم ن ە(ٞٝ ٝ نٞەن;
  إ ٛەبێ؟یت ەا دمڵێن چن؟ هەزٗاتەٕ زمٝ

ە ەتتازم صتتەەبازین ەەٝرٝ ت دبتتٞٝ  هتتاچن بە یەتەٝم چەصتتپاٗذ  هیتتو  ٝمت
 ڕرٝمص ا ٝ نٞەن;
 ت بەڵێ  ەٗا !

ت ژیاٗ إ باعە؟ ئەٝ زمٝییەی تاەی ُە صتەە دمتەٕ ب یتٞی ژیاٗ تإ دربتیٖ 
 دمتا؟

 ت ٗا هٞەبإ  ٗا  ەٗا !
ت تەٝریە درٗیغٖ ٝ بی بکەٗەٝم. تاڵٝی خاەتإ بتکەٗە هتازی ٝ بڕیتاە بتذمٕ. 

باەإ دمەتەٝ  ئەٝ تاەم بە هازرٗج اٗە  ٛەە دٝٝ   ن ێ(ەصت ەتە ٝرژۆ ئەنەە 
 دمتەیٖ.

 یی مییاٝی بێ ددرٕ نٞڕرٗذی;
 ەٝمیە ٝر نٞۀإ.ئت بی  ت دٗەٝمی ٗاٝێە ٛەە 

ُێتتت م دمٓێتتت٘ٔەٝم. ئەنەە ٛەەتتتا ئەٝ تتتتاەە بڕیاەمتەەتتتإ  تتتت ٛەەتتتا صتتت(ەێ٘ێ
 ناڕی ئانادرەّ بکەٗەٝم.
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. ٗەەتتذمەٞرٗن ُەٝ بێتتذمٗتییەیإ ەێتت(تەی. ڕمػیەەەتتتإ ئی تت  ٛیچیتتإ ٗەنتتٞ 
دمّ بە یێکەٗیٖ عإ بە عاٗن ُەنەڵیتذر  یٗاخِیذۆ" نەڕریەٝم با ٓاڵن. تٞێخا

 ٛەٗتاٝی دمٗا.
بتتتا ئەٝم ٗتتتابٖ  خیغەصتتەەٕ. و؟ ئەٝرٗە زۆە ٓ٘جتتتڕ ٝ تتتتت نەٝەمّ! ختتتا دی

 یتتا هضتتەیإ ُەنەڵ دمتەی ٛەٓتتٞٝ عتت ێک  هضتتەیإ ُەنەڵ بتتکەی. تاەێتتک بە
ٝر دمتەٕ یێو ٝریە زۆە ئاهڵٖ  بە ّ تاەێتک ُە دمٝەی یەۆ  ەیهض ەێذمنەٕ ٝ

ناچتإ درٛتاەٕٞٝ ٝ ئی ت   خیغەصەەٕ. ٝمۆ تا دمب٘ەٝم دمناڕدەێٖ.  ڕێ ٝ
ٝ ئە ناڕرٗێتتک دمە صتتٖ. ئەٝ یی مییتتاٝم بتتێ ددرٗە ٝ ڕرصتتو ٗتتاب٘ەٝم. ُە ٛەٓتتٞٝ

ییتتاٝم ڕمعتت اڵەیإ ُێتتذمەچێ  ئەٝرٗتتن دیتتکە هضتتەیإ ُەنەڵ دێ. دمبتتێ چەٗتتذ 
نتتٞێ بتتا ٝەەتاٗتتو  ەس ُە ئاهتت  ٝ ڕیتتظ صتتپییەتاٗیإ باٗتتگ بکەیتتٖ بتتێٖ ٝت

 ڕرن ٕ.
 ٗاخِیذۆ" ڕٝٝی ُە تٞێخا ت د ٝ نٞەن;
بابێٖ ٝ ٖٓ یالٗەتەی خآیتإ بتا  ت چەٗذ تەس ُەٝ ەێتەیغ ٞٝرٗە باٗگ تە

 باس بکەّ.
 بزم بەڵێ٘ن در تاەمتە  ێ(ە ن بکا . بە تٞێخای ُێٞ

 ٖ بکە.چەٗذ تەس باٗتٜێغ  ێ٘یت با ص(ە
 ت بەڵێ نەٝەمّ  بە صەە چاٝ!

بە ّ ڕمػیەەەتإ تاەێک ئاؿا ڕۆیغو  دەێ میإ بە هضە ٝ باصتەتاٗیإ در. 
نٞٗذٗغی٘ە ڕمع اڵەتە ٝ یی م ییاٝی ددرٕ تەٝەٞٝ صٞرەی ئەصپەتاٗیإ بتٕٞٝ 
ٝ عتتإ بە عتتاٗن یەۆ بەەمٝ ٓتتاڵێ ٝمەێ تەٝەتتٖ. تتتاب ری ڕمعتت اڵە صتتٞرەی 

 بٞٝبٞٝ. بە یی م ییاٝی نٞ ;ٓای٘ێکن ەێ ٝیڕی دربەص ە 
 ٛاٝڕێ! ئانا  ُێ(ٞٝ؟ ئاؿا ٝردیاەم كێڵێکن ەازمی ُە ژێ  صەەدریە.  ت
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ت نٞێتو ُێ(تٞٝ چیتن نتٞ ؟ بە تەەٓتإ دمزرٗتێە دمڵتێ زمٝی تإ یێتذمدمّ ٝ 
 یاەمّ ٗاٝێ!

ٗێتتتٞ  مئەّ دٝٝ نٞٗذٗغتتتی٘ە زۆەبەی تتتتا  ئەصتتتپەتاٗیإ بەڕمڵتتتاڵ دمتتتت د
ئەٝمی ەێتتت  بِەٝمڕێتتتٖ  ٛەەبتتتایە دمەتتتتٞ  ُەٝمڕنە ٝ درەصتتت اٗن ئاؿتتتاٝم بتتتا 

 ٛێ٘ذم هەڵەٝ ٝ بە دمٓا  بٕٞٝ.  دربەص ەٕ
. دمیتاٜٗەٝێ تێچٔتإ بە نتا یتێ ٖت ئەٝ ئاؿایتاٗە بە نێتَ ٝ هەیأُتإ دمزرٗت
ٗیتتیٖ ٝر بیتت ی ُێتتذمتەٗەٝم. ئەٝرٕ  بل ۆعتتٖ. ختتا ئتتێٔە ُەٝ ختتٍٞ ٝ نەُ ایتتاٗە

 بٖ  درٝی ئێٔە باٗادمٕ. ٛەە چەٗذم كێڵەباز
دٝریذر دێ یتإ  غی٘ن ڕمع اڵە ئاٝڕی دریەٝم بزرٗێ  ٞرٗٞٝمتەی بەت نٞٗذٗ

 ٗا  بە ّ ٗەیذی ٝ بای دمەتەٝ  چٞٝمەە ٗێٞ ُەٝمڕنەی ئاؿاٝم.
ەاییتتٞم ختتای نەیاٗتتذۆەە ُەٝمەنەی ئاؿتتاە چتتاٝی ُتتێکە ُەٝ ٓێتت نەدر  تتت ئەٝ

 تاەنن چإ ٛەڵ ٞهیٞمە بچیٖ ٓ٘ذرڵەتإ ب٘ێ یٖ ئەٝ تاەناٗە تا بکەٗەٝم.
بی ی تاە  دری  ٓ٘یظ بی  ُەٝ تاڵٝم دمتەٓەٝم تە ئاؿا دمیتٜەٝێ  ت ەا ُە

بی٘ێتت ە صتتەەٓإ. دمڵتتێ ن ێ(ەصتت ەتە ٝرژۆ تەٕ... ٛەەٝر دمتتتا ٝرژۆی تەیتتٖ ٝ 
 ئەٝی ٛەیە ٝ ٗییە ٛەڵٔەهٞٝەن تا!

 ٗاصیٞم! چاتو ت
صتەە ڕێتتا  ُە ئی   ٛیچیإ ٗەنٞ  ٝ  تە ُە خ ٓەخ ٓن صتٔن ئەصتپەتإ

 ن ە  ٗەدمبیض  ر.خیزم ٗەتە ٛی  دمٗتێک
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 ھەشت

 
 

ٗٞٝصتتتی٘تەی تتتتاەمتەی ٗاخِیتتتذۆۆیإ ت دبتتتٞٝم ژٝٝەی خەٝ. چ یتتتایەتن 
یتێچکە بەەز ُە صتٞٝچن ژٝٝەمتە بتتٞٝ  بتاُیق ٝ ُتێلەی یتتڕ ُە ەتٞٝتن هتتٞٝ ٝ 

ٝەدمٝم  تە بتێ  عتەڕربن ڕمٗتگ بە نٞڵتذۆزین ڕٝٝەەخ ییەتن ٛەٝەێغتٔی٘ن ٝ
ەربٞٝ. تٞێختتای ٗتتذەەی درُە صتت نٞٓتتإ یاعتتٔاٝمی  یتتازین ژٗتتن تٞێختتا بتتٞٝ 

ُێتتٞبەبزم دمیٞیضتتو صتتل می عتتێٞ ڕرختتا  بە ّ ٗاخِیتتذۆ" درٝری ُێ(تتٞەدٗن 
هضتتتەی بتتتێ صتتتەەمٝبەەمی  دمیٞیضتتتو بە ەەٗیتتتا بتتتێ ٝ بیتتت  بکتتتاەەٝم. ُێکتتت د.

ڕمػیەەەتتتتإ دڵ ەٗتتتتن ت دبتتتٞٝ. ُە تازٓی٘ضتتتکایە ٛەٓٞٝیتتتإ بە ڕٝٝیەتتتتن 
ئاصایغتتتتن خاعتتتتەٝم هەبٞٝڵیتتتتإ ت دبتتتتٞٝ  ُێتتتت مط صتتتتەەمڕری ئەٝمی بتتتتا 

ڕمػیەەەتتتإ زۆەی دمصتت ٞدڵ(ازی ت دبتتٞٝ  ٛەٓتتٞٝ ُێتتن بە نٞٓتتإ بتتٕٞٝ ٝ 
 یێیتإ ٝربتتٞٝ كێڵیتتإ ُێتتذمتا. ُەنەڵ ئەٝمعتذر ٝمڕٝٝی ختتای ٗەٛێ٘تتا ٝ ئتتاەرّ ٝ

 ڕرزی بٞٝ.
ٛەٝرتەی هٞەس بٞٝ. هەزی دمت د دیضتإ بچێت ەٝم بتا  ژٝٝەمتە ییش ٝ

ٕ بی مٝمەیتن ئەٝ عتەٝم ٗێٞ باخەتە ٝ ییاصە بکا ە بە ّ دمە صا ییاصتە تت د
ٛەٝمصاٝییە ُە ٓێغکیذر زی٘ذٝٝ بکاەەٝم  ٛەە بایە یەعیٔإ باٝم. ئەٝ عتەٝم 
ٛەە ُەٝ بتتتاخەدر بتتتٞٝ تە بە یغتتتو درەمتاٗتتتذر ختتتای نەیاٗتتتذم بتتتٞٝم یغتتتو 
دمەبتتیجەی ژٝٝەی ەەٗیغتتو چێغتت خاٗەتە ٝ تاەیاعتتای ُە خغتت ە ب دبتتٞٝ. بە 
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درەی٘ەتتتإ درٗیغتتو ٝ ٛەٝری ٗاچتتاەی ُە بەە ٛەیتتٞرٗەتە ٝ ُە ٗزیتتک هاڵتتذەٓە 
ٗیتٞم نەەٓتتن ئەٝ عتەٝمی ُەنەڵ بتتاٗن نە ی ەتازم ڕصتتکاٝی درەم بٞٝزمتتتإ 

خەتە ُە ٗێتتٞ صتتێ(ەەی ئێتتٞرەمدر ڕمط دمچتتاٝم. نتتٞێن بتتا دمٗتتتن اٛەڵٔتت ی. بتت
باڵ٘تتذمیەۆ ُە ٗزیتتک  ئاعتتە دٝٝەم دمصتت ەتە ڕرنتت  . بُٞ(ُٞەتتتإ دمیاٗخٞێ٘تتذ.

ئەٝ بەەی  ُە یغتتتتو ئەٓ(اەمتتتتتاٗنبەٗتتتتذرٝمتە ُە یەصتتتت ا دمیچ یکاٗتتتتذ. ٓاٗتتتتگ 
بتتاخەتەٝم ٛە ە(تتٞٝ ٝ درەم یتتڕ چ ۆتتتإ ٝ ٓتتاڵە ٗیتتٞم ڕٝٝخاٝمتتتاٗن نٞٗتتذی 

 ە یلە باەرٕ دمت د.
ُە ئاصتتتتتتتٔاٗن  کێُە دٝٝەمٝم دمٗتتتتتتتتن ٛەٝەمنتتتتتتت ٓە دمٛتتتتتتتا  ٝ بەعتتتتتتت

ٓەیِەٝڕمعن دریاعی(ٞٝ. ٝەدمٝەدم بُٞ(ُٞەتإ بێذمٗگ بتٕٞٝ. ئەٝ باڵ٘تذمیەی 
ژمی ئەٝ ئتتتاٝم دمٛتتتا  تە دمڕژریە ٗێتتتٞ اگ بتتتٞٝ. ٛتتتُە یەصتتت ا دمیخٞی٘ذ بێتتتذمٗ

دۆ بتتن ئاعتتەتەٝم. هازمتتتإ دمیاٗویڕرٗتتذ ٝ تەڵەعتتێ ێکن ٗتتاٝردم  اەٝبتتاە ُەٝ 
یەڕی نٞٗذمتەٝم دمیخٞێ٘ذ ٝ صەەمەای عەٝێکن نەەّ ٝ بتاەرٗین ڕردمنەیاٗتذ. 
ُە یەٗتتذی یێغتتی٘یاٗذر ٛتتاەٞٝم دمڵتتێٖ ئەنەە تەڵەعتتێ  ٗتتاٝردم بختتٞێ٘ێ ٓزنێ٘یتتن 

عتتادی  عتتی یٖ ٝ نتاٗتتو ٗاخِیتتذۆۆیظ عتتەٝرٗ ختتاط ڕردمنەیێ٘تتن.عتتەٝێکن 
خاط ٝ دڵت می ٝمبی  ٛاەەٝم  بەخغن ڕرب دٝٝی ٝمبی  ٛاە(اٝم. ئەٝ ٛاٝی٘ە

صتتەٝزم.  خە صتتەەادڵضتتاف بتتٞٝ ٝ ٛتتاە(ٞٝ بتتا ٗێتتٞ ئەٝ بتت تە نەٗجێکتتن یتتاۆ ٝ
 ەصتتتتت ەی بتتتتتٞٝ بە  ٝەدم ٝەدم خەیاڵەتتتتتتاٗن یەُٞیتتتتتای ٛاٝیغتتتتتو ٝ ڕۆو ٝ

ُە ەتتتآەزەۆین ئەٝ صتتتاڵە ُە  خەیتتتاڵ. ٛەصتت ن یتتتاۆ ٝ یتتڕیەتپتتاەچە خەٕٝ ٝ 
ڕرٝمەەٝم بتتا ئەٝ صتتەەدمٓە. ٓەٝدری خەیاڵەتتتاٗن ەٗاخیتتذر ژیتتاباٝمە دمەتتتٞ  ن

بێ ص٘ٞٝە بٕٞٝ. ئەٝ ڕۆژرٗەی ٝمبی  ٛاەەٝم تە ەەٓەٗتن چتاەدم صتا ٕ بتٞٝە 
عەٝرٗە چتاتن دردمدر ٝ دمصت ن بتا دۆػتا تت دٕ ٛەڵتذمبڕی ٝ بە ن یتاٗەٝم ُە 

رص ییەتاٗن با ڕٕٝٝ بکاەەٝمە صتەەی ُە صتەە ڕرٗتن دریکتن ڕاڕریەٝم خٞدر دمی
دردمٗا ٝ دمن یا  صٞێ٘ذی دمخٞرەد ٝ دمیتٞ  ٛەٓیغە یاۆ ٝ ڕرصتو دمبتێ ٝ 
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ختتای ڕٓتتٞٝدمی خەەتتا ٝ خ ریەتتتاەی ٗاتتتا. ُەٝ ڕۆژرٗەدر بتتٞٝ تە بەڵێ٘تتن بە 
ٝڕێن اٛتتاٝڕێن ڕرصتتو ٝ یەتتتذڵن ختتای ٗیکتتا  ئی ە٘یتتڤ در ٛەەتتا زی٘تتذٝٝم ٛتت

اٗن نیتتاٗن یەت تت  دمبتتٖ ٝ ٛەٓتتٞٝ ژیتتاٗن ختتای بتتا خاعتتن ٝ بەخ ەٝمەیتتن نیتت
 خەڵک ەەەخإ دمتا.

ٓی٘ضکایە  با صاەێک بی مبی م بٞٝبتٞٝ ٝ ُە زدیضإ ٝمبی ی ٛاەەٝم ُە تا
با ُە خاڕر ٓاڵ ٝ درەص إ ٝ بتا  ٝ ُەٝمڕنە ٝ زمٝییەتتاْٗ » خای ی صی(ٞٝ;

  ئی تت  نتتٞێن بە صتتآإ ٝ بە ّ ئێضتت ا ئی تت  دٝٝدڵ ٗەبتتٞٝ «بتتذمّ بە خەڵکتتن؟
ٓتتاڵن دٗیتتا ٗەدمدر ٝ دمیزرٗتتن چتتذمتا. نەڕرٕ ٝ دی ٘تتن خەڵکتتن نٞٗتتذمتە ٝ ئەٝ 
ٛەٓٞٝ درٓتاٝی ٝ تتٞێ مٝمەییەی ٛەیتاٗە زۆە عت ن كێت  ت دبتٞٝ. ئەٝ دیتٔەٗە 
دڵ ەزێ٘تتاٗەی دی(تتٞٝی; ژٗێکتتن چاەمڕمعتتن دی(تتٞٝ تە ٓێتت دمتەی ُە بەٗتتذیخاٗە 

ی ئاؿای بڕی(تٞٝ. ٓاە ٗتای بە صتا چٞٝ  بٞٝە چٞٗکە یەتێک ُە درەمتاٗن ٓێغە
یٞٝەی تاەیاعتای دی (تٞٝ  ئەٝ یی ێت ٗە یێتن ٝربتٞٝ ختٞدر تچتاٗن نٞٗذٗغتی٘ن 
ەەٗیا با ڕربٞرەدٕ ٝ تەیق ٝ ٗەٛەٗتن ئاؿتا خُٞواٗتذٝٝمە ٓ٘تذرڵێک بە باٝمعتن 
دریتتکە ب صتتن ٝ ٗەخاعتتەتەیەٝم بتتٞٝ ٝ بتتزمی صتتەە ُێتتٞی ەەزٝٝی بە دڵتتن 

نیإ تە بە ٛای  ٝرزی ٝ بێ ٛێزییەٝم بە هاڵەهتاڵ ییاٝدر دمٛێ٘اە ژٗێکن دٝٝ
ٓاٗتاتەیتتذر تە  یێتتٞم دمنتت   ٝ ئآتتادم بتتٞٝ ُە یێ٘تتاٝی ئتتازرد ت دٗتتن ختتای بە

نەڕرٗە تتٞەەەدر عت ن  زیاٗین ٝێ٘جەی ئاؿتای ت دبتٞٝ  بچێتو بتا بێتتاەی. ُەٝ
ٝری دی (تتٞٝ ُە ختتای ُە ژیتتإ ٝ ٛەٗاصەتێغتتإ بێزرەبٞٝبتتٞٝ. دیضتتإ بتتاڵن 

   ٝ ُە نٞٗتتذمٝم نەیغتت ە بەٗتتذیخاٗە ٝ بەٗتتذییەتاٗن ٛێ٘تتایە بەە خەیتتاڵ ٛەڵیتتت
یتتتێ بە زمٗجیتتت    ەاعتتت رٝمٝم دمصتتتو بەصتتت  رٝ ٝ چتتتاٝی ختتتای  بە صتتتەەی

بەٗتتذیخاٗەط بەٝ در ٗە بتتانەٕ ٝ بەٗتتتذم ەاەیتتک ٝ هێزمٝٗتتاٗەٝم. ٓتتتٞچڕۆ بە 
دڵیتتذر دمٛتتا  تاەێتتک ئەٝ دیتتٔەٗە یتتڕ ئتتازرە ٝ خەڵتتکە درٓتتاٝ ٝ ڕمعتتٞڕٝٝەەی 

بەب یوٞبتتتتتاهن ٓاڵٞهتتتتتاڵن  ٔە  ٝؼٝ ٗتتتتتی ەڵ ژیتتتتتاٗن یتتتتتڕُە ٗتتتتتازدمدی ٝ ُەن
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بەە چاٝی ڕٕٝٝ بٞٝباٝم ٝ  ذمصەٗتاٗذٕ. بەڵێ  ئی  ڵیصآاٗذرەمتاٗن عاە ٛە
 ٝم  ٗابٞٝ. یندمیزرٗن چ(کا  ئی   ڕێتای خای دۆزی(اٝم ٝ دٝٝ دڵ

٘ن ٓاٗتتگ ُە یغتتو ئەٓ(اەمتتتاٗەٝم ٛتتاە(ٞٝم صتتەەێ. صتتێ(ەەی یەتت یلەی زێتتٞ
رتێغتتابٞٝ ٝ عتتی ٝرٗین ژمٗتتتاٝی ٝ عەهٞعتتڕی ٓتتاڵەتە ُە درەمتتتإ خایتتإ ڕ

ژێ  ە یلە ٓاٗتەعەٝدر دیاە بٞٝ. تاٗو ُە بەە عاهن ٓاٗتەعتەٝ درٗیغت (ٞٝ ٝ 
بیتت ی ُەٝم دمتتت دمٝم بتتاچن ئتتاٝر دەمٗتتگ ٝم ٓتتن ی صتتیاەمتاٗن بتتا ڕٕٝٝ 
بتتاەەٝم. ُە تازٓی٘ضتتکایە چەٗتتذ ٝم ٓتتن  یا یتتای بتتا ی صتتیاەمتاٗن ختتای 

تآیتتتإ ٛەڵ( ێتتت ی  بە ّ ئێضتتت ا صتتتەەنەەدرٗییەتەی  مزرٗن(تتتاٝم ٝ ٗەیتتتذیدۆز
تاەاین ٛاە(ٞٝ. ٛەٓٞٝ عت ێک ڕٕٝٝ ٝ صتادم بتٞٝ. بیت ی ُە درٛتاەٞٝی ختای 
ٗەدمتتتت دمٝم ٝ ەەٗیتتتا ُە بیتتت ی ئەەتتتتن تتتتآە یەەین خایتتتذر بتتتٞٝ. ُێ(تتتڕرٝرٗە 
دمیزرٗن چ(کا  ٝ چ تاەێک هازرٗ  ٝ بەە ژمٝمٗتذین خەڵکتن ەێتذریە. بە ئەەتتن 

ٗن خای دمزرٗن زمٝییەتاٗن بە صەە ڕمػیەەەتاٗذر دربەط بکتا  ٝ بە صەە عا
ەاٝٗێکن نەٝەمی دمزرٗن ئەٝ ٛەٓٞٝ زمٝیٞزرەم ەەٗیا ٛتن ختای بتێ. دمیزرٗتن 

نێت رٝم ڕزنتاەی بکتا . دیزرٗتن یێٞیضت ن  دمبێ یاەٓەەین تاەیاعا بذر  ٝ ُەٝ
بە خٞێ٘تتتذٗەٝمی زیتتتاە م ٝ دمبتتتێ ُێکتتتاڵی٘ەٝم ئەٗجتتتاّ بتتتذر  ٝ بە چتتتاٝێکن 

صتت ەهی٘ە بتتت ێ ە بەە ٝ بتتتاەە رت رٝمەتت مٝم ُە دٗیتتا بڕٝرٗتتێە ڕێتتتای ػەدرڵەەتتن ڕ
ٝ ٛەهتتیوە . ُەٝ عتت اٗە ەێذمنەیغتتو ٝ دڵتتن ُێتتٞڕێ  بتتٞٝ ُە عتتادی ٝ  ڕرصتت ن
 ٗەعە.

ٓاٗتیتتإ ُە باٝمعتتن خایاٗتتذر  ەتإ ٗزیک تت  بتتٞٝٗەٝم ٝنەٝرڵە ٛەٝەم ڕمعتت
ٓتاڵە ٗیتٞم ٝێ رٗەتتاٗن ڕٝٝٗتاۆ  ٝ ب ٝٝصکە با  ٝ عاەدمٝم. ٛەٝە دمیت ٓاٗذ

دمتتت دمٝم. باڵ٘تتذمتإ بێتتذمٗگ بتتٕٞٝ. ەەٗیتتا نە ی ەەەچکتتن درەرٕ بەٗەەٓتتن 
خغتتەیإ دمٛتتا  ٝ بە دمّ بتتاٝم دمعتت٘ی٘ەٝم. صتت ٝمیەتن كێ٘تتک ختتای بە ژێتت  

هت ی تاٗتو ٗاخِیتذۆۆن دمعتەتاٗذمٝم. دڵتایەیەۆ بتاەرٕ  دمت د ٝ ٛەیٞرٗەتەدر
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دڵایەیەتن دیکە ٝ ڕێ ٗە باەرٕ دریکت د. بتاەرٕ بە صتەە بت٘جە   ُە ڕٝٝٓەەن دەر
دڕٝٝمتاٗذر دمباەی ٝ خ ٓە خ ّ ُە عی ٝرٗییە ژمٗتتاٝییەتەی دمدر. ٛەٝرتەی 

ُٞصتتتاٝتإ دمٛتتتا .  ناڕربتتتٞٝ. ەەٗیتتتا ختتت ٓەی بتتتاەرٕ ٝ ختتتٞڕمی یِٞٝصتتتک ٝ
ٝ خەیتتتتاڵ دمصتتتت ن ُتتتتێ  ٗاخِیتتتتذۆ" نەڕریەٝم بتتتتا ژٝٝەی خەٝمتەی. بیتتتت 

 ٛەڵ٘ەدمن  ;
چ تەڵکێکتتتتتن ٛەیە؟ ئآاٗجٔتتتتتإ ُەٝ ژیتتتتتاٗە چیتتتتتیە؟  ی ئتتتتتێٔەەئەّ ژیتتتتتاٗ»

یٞٝەمتاْٗ با ُە دریک بٕٞٝ ٝ چەٗذ صاڵێک ُێت م ژیتإ ٝ ٓت دٕ؟ بتا ٛتاٝڕێن 
ٝم؟ بتا چتن یڤ ئاٝر زٝٝ ٓ د؟ با ٖٓ زی٘ذٝٝ ٓتآەُ٘٘کا ئی ەانیاٗن نیاٗیْ ٗیک

ُەّ نٞٗتذم چتتاّٝ بە تاەیاعتا تەٝ  ئتتاٝر نەٝ تتاٗە ؿەدەّ ُێکت د؟ بتتا چتتٞٝٓە 
ڕیتتزی ئەەەەعتتەٝم؟ بتتا چتتّٞٝ بتتا ناڕمیتتاٗن عتتەڕ؟ ئەی ئەّ ٝ ەتتاٗە بتتاچن 

 «ُەنەڵ یەۆ بەعەڕ دێٖ ٝ خٞێ٘ن یەت   دمڕێ ٕ؟
 بەە چتتاٝی بتتێ ٓاٗتتای دمٗٞرٗتتذ. ُە دڵتتن خایتتذر نتتٞەن; ٛەٓتتٞٝ عتت ێک ُە

ُە ڕرزی ختتیِوە  ُە ەٞرٗتتای ٓتتٖ بەدمەبتتێ  بە ّ ەٞرٗتتای  ڕمٗتتتە ەێتەیغتت ٖ»
تە ُە ٗاخٔتتتذر ٗەخغتتتن بەصتتت ٞٝم  بە تتتێ بێتتتْ٘   «ئەٝ»ئەٝمّ ٛەیە ٝیضتتت ن 

 «چٞٗکە دمزرْٗ ەەٗیا بەٝ تاەم عادی ُە دڵْ دمنەڕێ ٝ دمهەصێٔەٝم.
باەرٕ بە ُێزٓە دمٛاەە خٞرەێ ٝ یِٞٝصتک ٗەیذمتێغتا.  تانە ٝ  ابتاە یتڕ 

ێ  تتاە ٛەٝەم ە یغتتوەیەۆ بتتاخەتەی ڕٝٝٗتتاۆ دمتتت دمٝم. بتتٕٞٝ ُە ئتتاٝ. ٛێ٘تتذ
خای ُەنەزدر. تتێ  ٝ هتاُاٗچە  تەٝ ُە صەە ەەخ ە ٗاخِیذۆ"  ِەتاٗن درتەٗذ

نتٞێن بە چتزم  ئەٝ ُە ژێ  تاؿەز دیٞرەییە دەرٝمتاٗذر تەٝەت٘ە  ٔٞ تاڵ  بە ّ
ٝ خەیتتتاڵن خایتتتذر ٗتتتٞهْ  ٝ یێتتتٞمدرٗن تتتتێ  ٝ ٓێغتتتُٞٝە ٗەدمدر ٝ ُە ٗێتتتٞ بیتتت 

 ُە« چتتن ُەٝم چتتات  م بە  ێتتن ئاؿتتایەەن بتت(ٔە خزٓەەکتتاەی خەڵتتک.» ;بٞٝبتتٞٝ
 ێتتن ختتای ٛەصتت ا. چتت رتەی تٞژرٗتتذمٝم. ٓێغتتُٞٝە چتتزٝٝی خضتت ە تتتاە ەێتتن 

دمبتێ زمٝییەتتإ » ٝ خەیاڵ دمص ن ُە صتەەی ٛەڵ٘ەدمنت  ; ٛا ٕ  بە ّ بی 
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ئەٝێظ ٝمۆ ژرٗتن  ٝ ئازرەی دربەط بکەّ  ُەنەڵ بەٗذییەتإ بڕۆّ با صی(ی یا
 «تێ  ٝ ٓێغٞٝ ٗە ەآ  بکەّ! زٝٝی ئەّچ

ٗەدمتەٝ . چتتٞٝم بەە یەٗتتجەەمتە. چتتاٝی ُە ئاصتتٔإ تتت د. بتتا  خەٝی ُتتێ
 ٛەٝەمتاٗن ڕردمدر ٝ ٓاٗگ دیضإ ٝمدیاە تەٝەەٝم.

 

 نۆ

 
زۆەی ٗەٓا بٞٝ صپێذم ٝ   زێٞئاژٕ بکا   ٗاخِیتذۆ" خەٝی ُتێکەٝ  ٝ 

ڕمػیەەەتتتتتإ بە  زۆە دەمٗتتتتگ خەبەەی بتتتتاٝم.  ی ٗێتتتتٞمڕۆ هەٝ  تەس ُە
ٗٞێ٘ەەریەەین ئەٝرٗن دیکە ٛاەٖ با ٗێٞ باخەتە. ُە ژێت  درە صتێٞێکذر ٓێزێتک ٝ 
چەٗذ تٞەصییإ درٗابٞٝ. ٓاٝمیەتن خایاٗذ ەاتٞٝ تٞێخا ەێیتەیاٗذٕ ٝر باع  م 
تاڵٝمتاٗیتتإ درنتت ٕ ٝ ُە صتتەە تٞەصتتییەتإ درٗیغتتٖ. تتتٞڕێکن  ٝ تەەتتازم ُە 

ەُەتپێچتتتن ەتتتازمی ُە یێتتتذربٞٝ. تتتتاڵٝم صتتتەەبازی ەەٝرٝ بتتتٞٝ بٞٝ ٗەػتتتَ ٝ ب
دڕرٝمتەی بە عتتێٞمیەتن صتتەی  ُە یتتێظ ختتایەٝم ن ە(تتٞٝ ٝ ٝری دمٗٞرٗتتذ تە 
ڕێتتز دردمٗتتێ ٝ دمەتتتٞ  بەعتتذرەی ُە ڕێٞەصتتٔن بەختتاۆ صتتپاەدٗذر دمتتتا . ُە 

 ٝ ٓتتاهٞڵ   ییتتاٝێکن ڕیتتظ صتتپن بتتٞٝ تە ڕیغتتن ٛەەتتا صتتەە ٛەٓٞٝیتتإ ٓەٗتتذ
ەی هەزەمەتتن ٓٞٝصتتایە تە ٓایکتتَ صتتی٘تن عتتاە بٞٝبتتاٝم. دمەتتتٞ  یەیتتکەەمت

ئتتاٗ  صتتازی تتت دٝٝمە هتت م صتتپییەتەی ُە صتتەە ٗاٝچتتاٝرٗن ەاٝمصتتٞٝەن ُتتٍٞٝ 
بٞٝبٞٝ ٝ هەزی ٗەدمت د تتاڵٝمتەی درنت ێ. یەتەّ تەس بتٞٝ چتٞٝ ُە صتەە 
تٞەصییەۆ درٗیغو ٝ ئەٝرٗتن دیتکەط ٝمۆ چتاُٝێکەەی ُە صتەە تٞەصتییەتە 

 درٗیغ ٖ.
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ەٗیغکن ُە صەە ٓێزمتە درٗتا. چتاٝی مٝڕٝٝیإ درٗیغو ٝ ٛەٗاخِیذۆ" بە
ٝ چتتتٞٝم صتتتەە باصتتتەتەی  ُەٝ یاددرعتتت اٗە دمتتتت د تە ُە بەە دمٓتتتن دری٘تتتابٞٝ

خای. صتادم ٝ یتاەرٝ هضتەی دمتت دە ٝێتذمچٞٝ ٛتای ئەٝمبتێ ئەٓتڕۆ ەتاهٔێکن 
تەٓ  ی بەەدمٗگ ٛەبٞٝ یإ ٛاتاەمتەی ئەٝمبتٞٝ ُێ(تڕرٝرٗە بڕیتاەی دربتٞٝ ٝ 

بڵێ. چاٝی ُە یی مییاٝم ڕیظ صپییەتە تت د  بکا  ٝ چ ئەٓڕۆ دمیزرٗن دمبێ چ
بکتاەە ٛتاٝڕر. بە ّ ختای ٝ هەزی دمت د ئەٝ بەەدمٗتە ئێضک صتٞٝتە ُەنەڵ 

ٗەیذرزرٗن یی مییاٝ بە یێچەٝرٗەی ڕٝرڵەەن ٓەٗتذٝٓاهٞٝڵ ٝ صەەٗجڕرتێغتن  ٗە 
ییتتاٝێکن ٝەیتتا بتتٞٝ ٗە صتتەەی ُەٝ تتتاەرٗە دمەدمچتتٞٝە ەەٗیتتا  اەٝبتتاە ُەختتاڕر 

. زۆیاصتتازی یەتچتتاٝی نٞٗتتذمتە ییتتاٝێکن ڕیتتظ ەەٗتتک بتتٞٝ  صتتەەی دمُەهاٗتتذ
یتاڵ یی مییتاٝی ڕیتظ صتپن   ٞٝەێ تەٝعتن عتڕ ٝ  ەٝنێتڕی ُەیێتذر بتٞٝ  ُە

درٗیغ (ٞٝ هضەتاٗن تاٗ ن بە زٓاٗێکن صاتاە ٝ خآتاڵن دٝٝیتا  دمتت دمٝم. 
ٛێ٘تتذێک ُەٝ ٝمەتت  یی مییتتاٝێکن ختتڕیالٗە درٗیغتت (ٞٝ چتتاٝرٗن زیتتو ٝ ٝەیتتای 

  ٝ ٛەەتە دمەكەەتتتن دێ٘تتتا هضتتتەیەتن ٗەصتتت ەهن دمتتتت د یتتتإ بتتت یوەی دمٛتتتا
كڕٝ ەاٝێکن دمٛاٝیغو. ئەٝ ڕمػتیەەە  ٝمی ەتازم صتەەبازین ەەٝرٝ ت دبتٞٝ  
ەاڕردمیەۆ صەەی ُەٝ بتابەەە دمەدمچتٞٝە بە ّ بە درخەٝم بتاەٝدۆخن ٗاُەبتاە 
ٝ یتتتڕ ُە نەٝ ێ یتتتن صتتتەەبازخاٗە ٝ هضتتتە ٝ ئاتتتتاەی صتتتەەبازمتإ ٛێ٘تتتذێک 

صتتەە درٗتتابٞٝ. ُە ٛەٓٞٝیتتإ ئتتاهڵ   ڕمػیەەێکتتن تەڵەنە  بتتٞٝ بە عتتٞێ٘ن ُە 
دمٗتتتن نتتڕ ٝ ُتتٞٝەن دەێتت  ٝ ڕیغتتێکن ەتتایەٝم. یتتاڵ ایەتن ختتاٝێ٘ن ُەبەەدر ٝ 
ٗەػِن درەی٘ن ُەیێ ت دبٞٝ.  ٞرٕ ٝ بەڕێٞ ێ هضەی دمتت د. دٝٝ یی مییتاٝی 
ەتت یظ ٛتتاە(ٕٞٝ  یەتیتتإ ٛەٓتتإ تتتاب ری ٝەدیتتِە ٝ ڕٝٝنتت ژ ٝ بتتێ ددرٕ بتتٞٝ  

مۆ ڕۆژی یێغٞٝ دژریەەیتن دمتت د. ئەٝی دیکەعتیإ عتەٍ ٝ بەختاٝم بتٞٝە ٝ
ییاٝێکن ڕمزرصتٞٝۆ بتٞٝ ٝ  هتن بە یەڕۆیەتتن صتپن بەصت (ٞٝ. ٛەەدٝٝتیتإ 

 تەٓذٝٝ بٕٞٝ بە ٝەدی نٞێیإ عَ ت دبٞٝ.
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ڕرصتتت یذر  ٗاخِیتتتذۆ" ٛتتتاە(ٞٝم صتتتەە باصتتتن زمٝی ٝ خاٝمٗتتتذرەێ ن ٝ ُە
 اتاە بەیإ دمت د.٘ضەەی بە زٓاٗێکن صێبی ٝباٝمڕی ئیضپ

بە بڕٝری ٓتٖ ٛتی  تەس ٓتاكن ئەٝمی ٗیتیە زمٝی بکتڕێ یتإ بیل ۆعتێ    ت
ئەٝرٗەی یاەمیتتإ زۆەم ٛەٓتتٞٝ  چتتٞٗکە ئەنەە زمٝی ٝمۆ تتتا  بتتا تتتڕیٖ ب(تتێ 

خایتتإ دمبتتێ ٝ بەسە ٓەنتتیٖ چەٗتتذ  زمٝییەتتتإ دمتتتڕٕ ٝ هتتازرٗجن ەەٗیتتا بتتا
بتتتا بتتتکەٕ ٝ ٛەٓتتتٞٝ  بتتتٖ بە ٗتتتاٗەزنن تاەیتتتإدمصتتتەیإ ئآتتتادم  ٝ تەس كە 

 دمص ڕمٗجن خایإ بکەٗە ٗێٞ ٓغ ن ئەٝمٝم.
 ڕمػیەەە هضە هٞەەتە نٞەن;

 ت تەٝریە ٛی  ڕێتایەۆ ٗآێ٘ێ  تە ُە دزی ٝ كزی.
دمٗتە نڕمتەی  هضەی ٗاخِیذۆۆن یەصتەٗذ تت د.  یی مییاٝی ُٞٝ  دەێ  بە

  ٝم صەەبازمتەط ُەنەڵن ٛاٝڕر بٞٝ;
 ت بەڵێ نەٝەمّ! ڕرصو دمكەەٓٞٝی!

یی مییتتاٝم عتتەُەتە ٝ ئەٝرٗتتن دیتتکەط ٝمهضتتە ٛتتاەٖ ٝ ٛەەتتتاّ عتت ێکیإ 
 دمنٞ .

ت چاەمڕمعین ئێٔە ٛەٓٞٝی بەٛای ئەٝ بتاەٝدۆخەٝمیە. ژٗێتک باٝمعتێکن 
نیتتا ُە ٓەزەری ئاؿتتا ڕٗیتتٞم بتت دٝٝیە بتتا ٓاٗتتتاتەی  ئەٝ ژٗە هٞڕبەصتتەەمیإ 

 ن ەٞٝم ٝ ئێض ا ُە بەٗذیخاٗەیە.
زمٝییەتتیظ دمدمٕ بە ئیجتاەم یێٔتإ  یێت٘  ت دمڵێٖ زمٝی بە ئیجاەم بت مە 

تیِآەە  ُێت مٝم دٝٝەم. بتا تغت ٞتاڵ ٗتابێ. ئیجاەمتەعتن ٛێ٘تذم زۆەم تەس 
إ بتێ دمیتکەٕ ٝ دمیتاٜٗەٝێ بە هتٞڕم ڕمعتەدر  یصمەەن ٗایە. ئەٝی ُە دمهدمە

 ٞرەێ.خبٔاٗ(ەٗە 
 ٗاخِیذۆ" ُەٝ باصاٗە بە ئاتآێکن باط نەیغو ٝ نٞەن;
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ئاؿایەەن بە ەاٝرٗێکن نەٝەم دمزرْٗ. ٛەە بایە بڕیتاەّ  ت ٖٓ خاٝمٗذرەێ ن ٝ
 درٝم زمٝییەتاْٗ بە صەە ئێٞمدر دربەط بکەّ.

ڕمػتتیەەە ڕیتتظ دەێتت متە ئتتاكەەی٘ن یێتتتٞ  بە ّ ٛێغتت ا یێتتن ٝربتتٞٝ ئاؿتتا 
 دمیٜەٝێ زمٝییەتاٗیإ بە ئیجاەم بذرەێ.

تتتت بتتتا ئەٝم ٗەٛتتتاەّٞٝ بە ئیجتتتاەم ئەٝ زمٝییاٗەەتتتإ بتتتذمٓێە ٓتتتٖ ٛتتتاەّٞٝ 
نە ڵەیەۆ درڕێ ّ ٝ خاّ ُە دمس ئەٝ زمٝییتاٗە دمەبتاز بتکەّ  ٓتٖ دمٓتٜەٝێ 

 باەی ئەٝ ەاٝرٗە ُە تاڵن خاّ بکەٓەٝم.
یی مییتتاٝی ڕٝٝەتتاڵ ٝ بتتێ ددرٕ ەتتازم خەەیتتک بتتٞٝ بتتابەەەتەی بتتا ڕٕٝٝ 

 دمباٝم. ن ێن ٗێٞ چاٝرٗن ت دمٝم ٝ نٞەن;
ختا  ڕزنتاە ئتێٔە ٝ بە ت تتاەێکن زۆە بتاط دمتەی ئاؿتا! زمٝییەتتإ بتذم 

 بکە. ئەنەە هەص ن ئەٝ تاەمعو ٗییە  ئی   هضە ُێک دٗن بێ تەڵکە.
ی یێ٘تتاتەٕ ٝ ُێتتن بە ڕٗاخِیتتذۆ" ٛەصتت ن تتت د ٛێغتت ا ڕمػیەەەتتتإ بتتاٝم

 نٞٓاٖٗە ُەنەڵ ئەٝمعذر خای ٗەدۆڕرٗذ ٝ ٝەدە  بابەەەتەی با عن ت دٗەٝم.
بڕۆّ ختاّ ت ٖٓ ُە خاڕر هضە ٗاتەّە دمٜٓەٝێ زمٝییەتإ بذمّ بە ئێٞم ٝ 

ڕزناە بکەّ  بە ّ دمبێ زمٝی بذمّ بەتێ ٝ چاٗن بذمٓێ؟ بیتذمّ بە تآ تإ؟ 
تە ُێت مٝم ٗتزیکە ٝ  44کێنضٔیٖ ئیێبا ئەٝ زمٝییاٗە ٗەدمّ بە خەڵکن نٞٗذی د
 خەڵکەتەعن ُە ئێٞم درٓاە  ٝ ٛەژرە ە ٕ.

 ٛەٓٞٝ ٓا  بٕٞٝ ٝ چٕٞٝ ُە ٓاڵن كیک مٝم.  ٝم صەەبازمتە نٞەن;
 و دمكەەٓٞٝی نەٝەمّ!ت بەڵێ  ڕرص

ت ئێض ا ٖٓ دڵ٘یتا بتکەٗەٝم. یتێْ بڵتێٖ ئەنەە ەێتزرە كەەٓتإ دمەتتا  ٛەٓتٞٝ 
  إ بە صتتەە ڕمػیەەەتاٗتتذر دربەط بتتکەٕیتتختتإ ٝ ئاؿاتتتإ ٓڵتتک ٝ زمٝیتتن خا

 دمبێ...
                                                           

  ای ٛەڵکەٝەٞٝم.ایا یاُیاٗا( زێذی ەاُض٘چەٗذ تیِآەە ین یاصُە ئەّ نٞٗذم ت 55
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 یإ دمٗتایە؟ ەێزرە كەەٓاٗێکن ئەٝ ەای دمەت دٝٝم؟ ئەٓە ڕرص ە
یٖ ەێزرە ڕۆژێک ئەنەە كەەٓتاٗێکن دمٗتایە. نٞەْ ٝری درٗێ ت ٗە ڕرص ە ٝ ٗە

 ئاٝری دمەت دە بە بڕٝری ئێٞم دمبێ ئەٝ زمٝییاٗە چإ دربەط بکا ؟
تاب ری زۆیاصتازی یەتچتاٝ ُە صتەە ئەٝ بتاٝمڕم بتٞٝ زمٝییەتتإ دمبتێ بە 
عێٞمی یەتضإ بە صتەە ڕمػتیە  ٝ ئاؿتا ٝ ڕمعتاییذر دربەط بکت ێ. یەتێکتن 

بەعتێکن یێ(تذەێ. ٗاخِیتذۆ" ُێتن  دیکەیإ نٞەن; ٛەە تەس تاە دمتا  دمبێ
ئەٝ خزٓەەکتتاەرٗەی تتتاە دمتەٕ بە ّ ٗەۆ ُە صتتەە زمٝییەتتتإ   ی صتتن یتتاٗن

 بەعە ٓٞٝچە ٝ ٓەزەریإ دمدمٗێ؟
 ت ٗا هٞەبإ! ٗا نەٝەمّ!

یی مییاٝی ژی ی دمٗگ نڕ ُەنەڵتن ٛتاٝڕر بتٞٝ  دمیتتٞ  ئەنەە زمٝییەتتإ 
 دربەط بک ێٖ دمبێ ٛەٓٞٝرٕ بەعیإ یێ(ذەێ؟

 بە صتەەصاٗاط ٗییە. ئەنەە زمٝییەتإ  ٝرٖٗە تاەێکن ٛەەٝر صٞٝۆ ٝت بڕ
ٓەٗذ ٝ ٛەٓٞٝ خەڵکتن عتاە ەت ێکاە ٝ  ٞٝەیاە ٝ یێغخزٓە  ٝ ئاعپەز ٝ تا

 یإ ٗیتتیە ڵبتتکەٕ  ئەٝرٗەی ەتتاهەەن تتتاەی ٝمەزێتتڕی ٝ تغتت ٞتا دربەطێتتذر ٝ  د
دمتەٝێتت ەٝم  بەعتتەتەی خایتتإ دمك ۆعتتٖ بە صتتآاٗذرەمتإ ٝ زمٝی دیضتتإ

دمەمبەنێکتن ەت  صتەە ٛەڵتذمدر. دٝری چەٗتذ بەەم بەعتن دیضإ  دمصو ئاؿا ٝ
 ٞٝەیاەمتتتتاٗیظ بەصتتتەە ػەٝ د ٝ ٗەٝمتاٗیاٗتتتذر دربەط دمبتتتێ ٝ ٛتتتی  تەس 

زۆەی زمٝییەتإ بە صتآاٗذرەرٕ   اەم بەعن ٛەەم ٛیچن با ٗآێ٘ێ ەٝم. بەٝ
 دمبڕێ ٝ  ٞٝەیاەمتاٗیظ بەعێکن زۆە تەٓیإ با دمٓێ٘ێ ەٝم.

 ی یغو ڕرصو ت دمٝم.تەزم  ٝمتە هضەصەەبا
 ت بەڵێ ڕرصو دمكەەٓٞٝی نەٝەمّ!

تتتاب ری زۆیاصتتاز ُە صتتەە ئەٝ بتتاٝمڕمبٞٝ دمبتتێ تتتڕیٖ ٝ ك ۆعتت ٘ن زمٝی 
یێغتی ین ُێ(ک ێ ٝ ٛەەتەس ٗاچاە بکت ێ ُە صتەە زمٝیتن ختای تتاە بکتا . 
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ٗاخِیذۆ" ئەٝمعن بە تاەێکن دەٝصو ٗەدمزرٗتنە چتٞٗکە ٓەػِتّٞٝ ٗەدمبتٞٝ 
دمتتتا یتتإ ُە صتتەە زمٝیتتن تەصتتێکن ەتت .  ە صتتەە زمٝیتتیەتەی ختتای تتتاەتتتێ ُ

یەتێتتک ُە ڕمػیەەەتتتإ تغتت ٞتاڵ ٝ دربەعتتک دٗن عتتەەیکایەەین یێغتت٘یاە تتت د. 
یی مییاٝی بێ ددرٕ ٗاڕرزی بٞٝ ٝ دمیتٞ  بەّ  اەم ەەٗیتا  ٞٝەیتاەرٕ دمبت٘ە 
خاٝمٕ بەط ٝ تەصاٗن دیکەط دمِٓەیٞٝط دمٓێ٘٘ەٝم. ٗاخِیذۆۆیظ ُە صتەە 

 ئەٝ كیک م تاۆ ٗەبٞٝ. چاٝێکن بە بەەدمٗتەتاٗیذر نێڕر ٝ نٞەن;
تتاەی بکتا  بەعتن ٛەیە ٝ ٛەە تەصتیظ  ت بەّ عێٞمیە  ئەٝ تەصتەی تتاە

تغ ٞتاڵ ٗەتا  دمبتێ بە ب صتییەەن صتەە ب٘ێت ەٝم. ئەٝ تتاەە دمبتێ ٛەٓتٞٝرٕ 
 اەێتتک ناصتتٖ ٝ ئتتآڕرزی تغتت ٞتاڵیإ ٛەبتتێ ٝ ٛەٓتتٞٝ ٝمۆ یەۆ ٝ بەهەد 

ەٕ  ٛەە زیاٗێکیظ ُە نٞٗذمتە تەٝ  ٛەٓتٞٝ بە عتێٞمی یەتضتإ کب یەۆ تاە
ٛەٓتٞٝرٕ یتێکەٝم یەتتذمٗگ  ەەێیذر عەەیکٖە ئەّ تاەمط تاەێک صتەەدمن ێ ت

 ڕر بٖ.ٝٝ ٛا
 ت با ٛی  تاەێک ُە ٗێٞ ئێٔەدر ٛاٝدمٗتن ٝ صازناەی ٗییە.

ت ژٗەتاٗیظ ُە  یەتەٝم بە صەەٝچاٝی یەت  در ٛەڵتذمیڕژێٖ ٝ صتەەٝه ی 
 دمتێغٖ.یەت   

تتت تتتاەن دربەعتتک دٗن زمٝییەتتتاٗیظ   ێتتتا باعتتەتإ بە تەصتتێک دمبتتڕێ ٝ 
 ێتتتتتا خ ریەتتتتتاٗیظ بە تەصتتتتێکن ەتتتت . ئەٝرٗەط ختتتتای ُە خایتتتتذر تێغتتتتە ٝ 

 .ُێ دمتەٝێ ەٝمدٝژٓ٘ایەەین 
زۆیاصتتاز ُە صتتەە ئەٝ بتتاٝمڕم بتتٞٝ تە زمٝییەتتتإ دمبتتێ دمەم ە بەٗتتذی 

اخِیتذۆ" ٝمبیت ی ٛێ٘تاٗەٝم بک ێٖ ٝ ٛەە یەڵە زمٝیتیەۆ بە تەصتێک بتذەێ. ٗ
 تە دربەعتتتک دٗن زمٝییەتتتتإ ٛەەتتتا بەەباڵٝەتتت  بتتتێ  زیتتتاە ی نێ مٝتێغتتتە ُتتتێ
دمتەٝێتتتت ەٝم ٝ ئەنەە بٔتتتتاٜٗەٝێ ُە ٝ ەێکتتتتن یتتتتإ ٝ بەەی٘تتتتذر زمٝی دربەط 



تؤلستؤيو ليَ  

 

372 

ییتتو ٝ بەەمتە  زیتتاە  دمبتتێە  بکەیتتٖ   یتتاٝرزین زمٝیتتن ختت رک ٝ زمٝیتتن یتتڕ
  یإ ٛەبێ.دیاەم ٛەٓٞٝرٗیظ دمخٞرزٕ زمٝین باط ٝ یڕ یی

  ٝم صەەبازمتە دیضإ نٞەن;
 ت بەڵێ ڕرصو دمكەەٓٞٝی نەٝەمّ!

 ئەٝرٗن دیکە بێذمٗگ بٕٞٝ ٝ نٞێیإ با ئاؿا ڕرن ە(ٞٝ.
تتت بەّ عتتێٞمیە  دربەعتتک دٗن زمٝییەتتتإ تتتاەێکن صتتاٗا ٗیتتیە. ٓتتٖ ٝ ئێتتٞم 

ن ك تتتاٗە ەێتتتذمنەیٖ. ُێتتت مدر بی ٓەٗتتتذێکن  ٝ یەتەّ تەس ٗیتتتیٖ تە ُەٝ تێغتتتە
ٗتتاٝی ٛتتاٗ ی  تتاەج ڕێتەچتتاەمیەتن باعتتن دۆزیتتٞمەەٝم ٝ ٓتتٖ بە  ئآ یکتتاین

 ُەنەڵن ٛاٝڕرّ...
 یی مییاٝی ڕٝٝەاڵ ٝ بێ ددرٕ یەڕییە ٗێٞ هضەتاٗن;

تتتت ٛەەچتتتن بتتتێ ەتتتا ئاؿتتتای ٝ زمٝیتتتظ ٛتتتن ەتتتایە. ئەنەە بڕیتتتاە  درٝم 
زمٝییەتاٗو ب(ەخغتن زٝٝ تتاەمتە یەتالیتن بتکەٝم ٝ ڕزناەٓتإ تەە ئی ت  ئەّ 

 غ ٘ەی ٗاٝێ.ٛەٓٞٝ ُە صەە ڕۆی
هضە ڕمهەتەی تاب ر ٗاخِیذۆۆن ڕمٗجاٗذ  بە ّ بتاط بتٞٝ ئەٝرٗتن دیتکە بە 

 ن یذر ٛاەٖ ٝ دمٓکٞەیإ ت د. ڕمػیەەە دمٗگ نڕمتە نٞەن;
 با ئاؿا هضەی خای بکا .  ت باٝم صیٔإ بێذمٗگ بە

ئەّ هضاٗە دڵن ٗاخِیذۆۆن چاۆ تت دمٝم ٝ نە ڵەتەی ٛتاٗ ی  تاە ن بە 
 إ عن ت دمٝم.ٝەدی با ڕمػیەەەت

ت ئەٝم بزرٖٗ تە زمٝی ٓڵکن ٛی  تەس ٗییەە زمٝی ٛن خٞدریەە زمٝی ٛن 
خەڵکە ٝ ٛەٓٞٝرٕ ٝمۆ یەۆ ٛەهٔتإ بەصتەەیەٝم ٛەیە. بە ّ زمٝیتن بتاط ٝ 

ن باعتن ٛەبتێ. ڕێتتای ػتاد ٗەط یخ ریٔإ ٛەیە. ٛەٓٞٝ تەس دمیٜەٝێ زمٝ
ذمٕ ٝ ئەٝ یتتاەمیەط زیتتاە  بتت ئەٝمیە دمبتێ ختتاٝمٗن زمٝیتتیە باعتتەتإ ٓاڵیتتاەن

دمتەٕ.  زمٝیتتتتیە خ ریەتتتتتإ تتتتتاە یتتتتاەٓەەین ئەٝ تەصتتتتاٗە دمدر تە ُە صتتتتەە



  ةسآلنث
 

373 

با  ٝ ٓاڵیاەەط چٞٗکە تاەێکن ئاصتإ ٗیتیە  باعت  یٖ  دیاەیک دٗن ڕردمی ئەٝ
ٗ ختتن زمٝیتتیەتە دمبتتێ  ڕێتتتا ئەٝمیە ٛەە تەس زمٝییەتتتن یێتتذمبڕێ  بە یێتتن
ٛەبتتتێ  ی تتتنبتتاط ٝ بە ی ٓاڵیتتا  بتتتذر . بەّ یێتتیە ئەنەە تەصتتتێک زمٝیتتتٞزرەی

ۆ ٓاڵیتتاەن زیتتاە  دمدر  ٝ تەصتتێکیظ تە ُە صتتەە زمٝیتتن ختت رک تتتاە دمتتتا ٗە
ٛەە ٓاڵیتتتا  ٗتتتادر  بەڵکتتتٞٝ بتتتا نەعتتتە ت دٗتتتن تتتتاەمتەی یتتتاەٓەەین ٓتتتاڵیظ 

 ٝمەدمن ێ.
ٝ ئەٝمی بە باع  یٖ ٝ ػاد ٗەەڕیٖ ڕێتتا زرٗتن   زۆیاصاز ب ۆی ٛەڵ ەتاٗذ

بتتٞٝ  دمصتت ێکن بە ڕیغتتیذر ٛێ٘تتا ٝ  ُەنەڵ ئەٝ ٛتتاٝڕر یی مییتتاٝی ڕیتتظ صتتپیظ
 نٞەن;

 صەی ی بٞٝم! ت ئەّ  اە ە ئەٓ یکایییە بە ڕرص ن ٓێغکێکن
ڕمتە  ُە صتتەە ئەٝ بتتاٝمڕمبٞٝ تە ٓاڵیتتا  دمبتتێ بتتذەێ  نتتڕمػتتیەەە دمٗتتگ 

 بێ. دربە ّ بەٝ ٓەە ەی ُە ەٞرٗای  ٞٝەیاەمتە
 ٝ نٞەن; ٗاخِیذۆ" ٛەٗاصەیەتن ٛەڵکێغا

زۆە بتێ ٝ  باط تت د. دمبتێ ڕردمی ٓاڵیتاەەتە ٗە زۆە ت ئآاژم  بە خاڵێکن
تەّە چتتتتتتٞٗکە ئەنەە زۆە بتتتتتتێ درٗەتەی دژٝرەم ٝ ئەنەە تەٓتتتتتتیظ بتتتتتتێ ە ٗ

باعتتن یتتاەٓەەین تەصتتاٗن ٛەژرە ٝ  صتت٘ذٝٝهن زبتتاەمی نٞٗتتذمتە ٗتتاەٞرٗێ بە
دمصتت کٞە  بتتذر . ەاهٔێتتتک ُەٝ تەصتتاٗەی زمٝیتتتن بە ییتتو ٝ بەەمتەەیتتتإ بە 

ەتەیتتإ بل ۆعتتٖ ٝ دیضتتإ تێغتتە ٝ ن كتتو دمصتت ەٝم ٗیتتیە ٗاچتتاە دمبتتٖ زمٝیی
بتتێ  ەٓٞٝٓتتإ یەۆ ئآاٗجٔتتإ ٛەبتتێ ٝ ڕرصتتو ٝٛدمصتتو یێتتذمتاەەٝم. دمبتتێ 

 دمؿەڵە باج ٝ ٓاڵیاەن ٓٞٝچە ٝ ٓەزەرتەٓإ بذمیٖ.
هضەتاٗن تاٗو ٗاخِیذۆ" عٞێ٘ن ُە صەە بەەدمٗتەتتاٗن درٗتا. یی مییتاٝی 

  تٞێختای دمّ ٓێغتکن ٛتاٗ ی  تاە ن تت د ن بیت  ٝلڕیظ دەێ  دیضإ ەاەی
بە یێکەٗی٘یظ ی صین  دٝری ئەٝ ناڕرٗە  ئەٝیظ دمەٞرٗێ تاەی تغ ٞتاڵ بکا؟ 
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زمٝییەتتتتتن ئتتتتازرد ٛەبتتتتٞٝ ئەٝیتتتتظ دمەتتتتٞرٗێ  ٗاخِیتتتتذۆ" نتتتتٞەن ئەنەە یەڵە
 تاەی ُە صەە بکا ە بە ّ یی مییاٝی خڕیالٗە ُێ معذر دمصت ن ُە ٝ ٝمەیت ێ

 نەڵ ەٝنەک ٛەڵ٘ەن   ٝ بە تٞێخای نٞ ;
تەیە تغت ٞٝتاڵ بتا دم بە یتاەمی بە تغت ٞتاڵە؟ ەتا یتاە ویێٞیض ت ەا تٞر 

 ٛەژرە دمبێ! ئێٔەی كەهی  ٝ
ئاخاك ٖ ُێت مدر تاەتاین ٛتا  ٝ ٗاخِیتذۆ"  تاەێکن ەت  نە ڵەتەی  باس ٝ

درٝری ُە ٗٞێ٘ەەمتتتاٗن خەڵتتک  بە ٛەٓتتٞٝ ٝەدمتاییەتتتاٗەٝم بتتا بتتاس تتت دٕ ٝ
 ڵەیتتإ یەصتت٘ذ تتت د  تتت د هضتتە ُەنەڵ خەڵکتتن نٞٗتتذمتە بتتکەٕ  ئەنەە ئەّ نە

ئانادرەی بتکەٗەٝم. نٞٗذٗغتی٘ەتإ بەڵێ٘یتإ در بە ٓەیِتن ئەٝ بجتٞٝڵێ٘ەٝم ٝ ُە 
 ٖ. ٛەٓتٞٝ تتێ  خٞدرهاكیزییتإ ُە تاٗتو تت د ٝ ڕۆیغت ە ێن خایإ ٛەص إ

ڕری ختتتای تەٝە(تتتٞٝم تەٝڵیتتتإ  ٛەەتەس عتتت ێکن دمنتتتٞ  ٝ  اەێتتتک بیتتت ٝ
ٞٗتتذمتە ئەٝ عتتەٝم ٛەەتتا دمەدمبتتڕی. ئەّ هضتتە ٝ بتتاس ٝ ڕرٝێتت رٗەط ُە ٗێتتٞ ن

 خایاٗذ. بەیاٗین
ٝمەزێ متإ ٗەچٕٞٝ با ٓەزەرە ُە دمٝەی یەۆ تا بتٞٝٗەٝم  ڕۆژی دٝرین

دمصتتت یإ تتتت د بە بتتتاس ٝ ڕرٝێتتت . نٞٗذٗغتتتی٘ەتإ بتتتٕٞٝ بە دٝٝ دمصتتت ە;  ٝ
دمصتت ەیەتیإ دمیتتاٗتٞ  ئاؿتتا دمیەٝێ زمٝییەتتتإ بە دیتتاەی بتتذر  بە ئتتێٔە ٝ 

 دیتتکەط تە ەتندٝٝدڵتتن ٝمەنتت یٖە دمصتت ەی ئتتێٔەط دمبتتێ ئەٝ دیتتاەییە بەبتتێ
صەباەم  بە ئاؿا دڕدۆٗگ ٝ بە نٞٓإ بٕٞٝ  یێیإ ٝربٞٝ ٗاخِیتذۆ" نتٞەنە 
ُە یێض ن ٓەڕدر ٝ دمیتٜەٝێ زمب ێکتن تاەیتەەیتإ ُتێ بٞمعتێ٘ێ. ئەّ بتاس ٝ 

ٛەٓتتتٞٝرٕ ڕرزی بتتتٕٞٝ  بتتتایە ٗاخِیتتتذۆۆیإ  ژی خایاٗتتتذ ٝۆڕرٝێتتت رٗە صتتتێ ڕ
تەی بە نیتإ ٝ دڵ ٝمەدمنت ٕ ٝ زۆەیغتن صتپاس ئانادرە ت دمٝم تە دیاەییە

دمتەٕ. عتتتت ێک تە زۆەی عتتتتٞێٖ ُە صتتتتەە ڕمػیەەەتتتتتإ درٗتتتتا ٝ تاەتتتتاین بە 
دژریەەن ٝ ٗاڕمزریەەییەتإ ٛێ٘ا  هضتەی یی ێ ٗێتک بتٞٝ تە دمیتتٞ  تاٗتو بتا 
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ڕۆهتتن ختتای ئەٝ دیتتاەییە دمدر بە ئێتتٞم ٝ ٛتتی   ئاصتتٞٝدم ت دٗتتن ٝیتت درٕ ٝ
ی ەتتتتتإ ٛێ٘تتتتذێک بی یتتتتإ تتتتت دمٝم هضتتتتەی ەصتتتت ێکن دیتتتتکەی ٗیتتتتیە. ڕمػبٓە

چإ یتاەم  یی ێ ٗەتەیإ هەبٞٝڵ ت د; چٞٗکە بە چاٝی خایإ دی (ٞٝیإ ئاؿا
دمدر بە ٛەژرەمتإ ٝ ٛی  تەس ُە بەخغتیٖ ٝ د ٝریتن ختای بێت(ەط ٗاتتاە ُە 

ُە ئتتازرەی ٛەژرەی ٝ  ڕرصتت یذر ٗاخِیتتذۆ" بتتا یەتەّ  تتاە دیٔەٗتتن ەتتاڵ ٝ یتتڕ
ەصت ن درٗتا بتٞٝ  ٛٝ ٝمٛا عٞێ٘ن ُە صتەە ڕۆو ٝ  یوُیوەٝٓاٝین ُەّ نٞٗذم د

دمص ٞدڵ(ازرٗە ئەٝی ُە نی كاٗیتذر بتٞٝ دری بە كەهیت  ٝ ٛەژرەمتتإە بە ەتای(ە  
یاەمی ٓێغەیەۆ تە ُە تازٓی٘ضکایە ك ۆع (ٞٝی ٝ یتێظ هیضت ن تەُتٞیەٍ ٝ 
تەەمصتتەی ٗێتتٞ ئەٓ(تتاەی نٞٗذمتەعتتن ٝمەن ە(تتٞٝ  بتتایە نی كتتاٗن یتتڕ بتتٞٝ ُە 

 ڵ ەەخغإ ٝ یەخغاٗن دمت د.یاەم ٝ بە د
تاەێتتک خەڵکتتتن نٞٗتتتذمتاٗن دمەٝبەە ئەٝ ٛەٝرڵەیتتإ یێتەیغتتتو ٝ زرٗییتتتإ 

خەڵکن ٛەژرە ٝ ڕمعٞڕٝٝ  ٛٞەٝژٓیإ ٛێ٘تا  بەط ٗاتا ێ تاٗو ٛی  تەس ب
خەڵتکەدر نێ ٝٝێت   ٝ زۆەبەیإ ژٕ بٕٞٝ. ٗاخِیذۆ" ُە ٛەٓ(ەە ئەّ ئتایاەمی

ٝ بتتێ ٗیازیغتتن بتتا ُێتتک  ٗیازٓەٗتتذٝ ب صتتن ٝ  بٞٝبتتٞٝ. ٗەیتتذمزرٗن چ(کتتا. ەێتت 
ژٝٝەێ عتت ێکن بتتذرەێ.  ٗەدمتتت ریەٝمە ٗەعتتذمت ر ٛەە تەس ُە دمەنتتاتە ٛتتاەە
ُەٝ عتٞێ٘ە یتڕُە ئتازرە ٝ  بایە ٗاچاە بٞٝ زٝٝە  تاەمتتإ یەتالیتن بکتاەەٝم ٝ

ٛەژرەیتتتیە دٝٝە تەٝێتتت ەٝم. ُە دٝریتتتیٖ ڕۆژی ٓاٗەٝمیتتتذر  چتتتاٝی ُە دۆ   ٝ 
ّ نتتٞێن بەٝ ٛەٓتتٞٝ عتت ە ئەٗ تتیکە ٝ بە ٗتت خە صتت٘ذٝٝهن یٞٝەمتتتاٗن تتت د بە 

چتٞرە یەیتکەەمی عتێ    ص٘ذٝٝهێک ُە درەی ػەبەٗاس ُە صتٞٝچێک بتٞٝ. ٗەدر
چتتتاٝی ُە ٗێتتتٞ صتتت٘ذٝٝهە تتتت د  ٗتتتآەی  تاٗتتتو ُە ٛەە چتتتٞرە  ی درٗتتتذەربٞٝ 

 یٞٝەمتتتتتاٗن ٝ ٝێ٘ەیەتتتتتن ەێتتتتذر بتتتتٞٝ. ُەّ ٝێتتتت٘ەیەدر ٛەە دٝٝ یتتتتٞٝەمتەی ٝ
ێتەەد ٝ بت م ڕرٝمص ا بٕٞٝە تاەیاعتای یتاۆ ٝٗاخِیذۆ" ٝ تاەیاعا بە یەتەٝ

عٞخٞعەٗگ. تاٗو ُە یەتەّ صتەكەەیذر بتا  ی یٞٝەمتتاٗن ئەّ ٝێت٘ەیەی بتا 
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ە(تٞٝ. ٝێتت٘ەتەی ٛەڵتت  ە ئەٓە ەەٗیتتا عت ێک بتتٞٝ تە ٛەڵیتت   بتتا ن یادنتاەی 
بە ٛەٓتتتٞٝ تەُٞیەُەتتتتاٗییەٝمە بە ٛاٝتتتتاەین تٞێختتتای ُێتتتٞ  ختتتای ٝ ٓتتتاڵەتەی

ٛەەزرٕ ك ۆعتو بە ئاعتەٝرٗێک ٝ بەّ عتێٞمیە ختتای ٗ خێکتن زۆە  بەبتزم  بە
ُە  ُە دمصتو ئەّ ٛەٓتٞٝ هەەمٝێتڵە ٝ تەُتتٞیەٍ ٝ ٓڵتکە ڕزنتاەت د. ڕۆژێتتک تە

 تازٓی٘ضکایە ٛاەە دمەێ  خای بە خەٓ(اە ٝ عەەٓەزرە دمزرٗن  بە ّ تاەێتک
ٝ دڵختتتتاط بتتتتٞٝ  چتتتتٞٗکە ختتتتای ُە درٝی  ُەّ نٞٗتتتتذم چتتتتٞٝم دمەێ عتتتتاد

تە صتتەكەە  بتتاز تتت د بتتٞٝ. ٝمۆ تەصتتێک دمچتتٞٝخاٝمٗتتذرەێ ن ٝ ٓڵکتتذرەی دم
 ٗٞێذر دمنەڕێ. دمتا با ٝ ەێکن ٗەٗاص رٝ ٝ بە دٝری ژیاٗێکن

 

 دە

 
ٗتتٞێ ُە عتتاەی ڕٝرٗتتن. ٛەٓتتٞٝ   ی ئێتتٞرەم نەیغتت ەٝم عتتاە. بە چتتاٝێکن

عتتتتتت ێک ُە بەە چتتتتتتاٝی صتتتتتتەی  ٝ صەەصتتتتتتٞٝڕٛێ٘ەە بتتتتتتٞٝ. ُە ٝێضتتتتتت تەی 
تاٗذر ربە یییإ ڕۆیغو. باٗن عەٓەٗذمكەەمٝم ٛەەا ٓاڵێ بە بەە عاهن ُەٗ ەەم

ٗەك تاُیٖ ٓتتاڵەتەی درن ە(تتٞٝ. ئان رۆ٘تا ٝ تتتاەٗئن  بتتێ ەتاهە  ٝ ٓاٗتتذٝٝ بتتٕٞٝ. 
یەتذر چٞٝبتٕٞٝ ٝ دمٓەهاڵێیتإ ُتێ یەیتذر بٞٝبتٞٝ   ئەٝ ڕۆژم چەٗذ  اە بە ن 

چٞٗکە ٛەص یإ دمت د تتاەێکن بتێ تەڵتک ئەٗجتاّ دمدمٕ. ەەٝرٝی  ِتٞبەەنن 
دمیاٗ ەتاٗتتذ ٝ دمیاٗخضتت ەٝم  ێتتن  ٕ دمەدم ٛێ٘تتا ٗێتتٞ صتت٘ذٝٝم ٝ دۆ بەتاٗیتتا

خای. ُە خاڕر تەُٞیەُەتاٗیإ ئەٓ(اەمٝباە دمت د. ژٝٝەمتەی تاٗ یظ ٛێغ ا 
هەەمٝێتتڵە ُە ٗێتتٞ در ٗەتە ٛەڵڕعتت (ٞٝ  ئآتتادم ٗەت ربتتٞٝ. ٛێ٘تتذمیإ تەُتتٞیەٍ ٝ

ڕێتا ٗەبٞٝ بچیە ژٝٝەێ. چاٝمڕٝرٗن نەڕرٗەٝمی ٗەبٕٞٝ ٝ ئێض ا تە ٛاە(اٝم 
دمص یإ ُە تاە صتاەد بٞٝبتاٝمە   ن با صاز دمت دٕ ٝ ئان رۆ٘ا ٝ تٞەٗئنن ك
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ٗەدمتت دمٝم تاەٝبتاەی ٓتاڵێ بتٞٝ.  بە ّ ەەٗیا ع ێک تە ٗاخِیذۆ" بیت ی ُتێ
 دٝری دی ٘تتتن ژیتتتاٗن ەتتتتاڵ ٝ یتتتڕ ُە تتتتتٞێ مٝمەین ڕمػیەەەتتتتإ  ئەّ ٛەٓتتتتٞٝ

. ُە ٝ بتتێ تەڵتتک دمزرٗتتن هەەمٝێتتڵە ٝ هەٗەكە ٝ تەُتتٞیەُەی بە عتت ێکن زیتتادی
 ٓاڵێکن چکاڵە بتذۆزەەٝم ٝ ُەٝێتذر بت ی  ئەّ ٓتاڵ ٝ ێ٘یص(ە بی ی ئەٝمدر بٞٝ

دیٞمختتاٗە نەٝەم ٝ یڕعتتکایەط بە ن رۆ٘تتا بضتتپێ ێ ەتتاتٞٝ بە ٓەیِتتن ختتای 
ٗێکن بە اٛەە چت بێ ٛەەا خٞعتکەتەی دێت ەٝم ٝ ڕێکٞیێکن بکا  ٝ چاٝمڕٝرٕ

 بڕیاەی ُە صەە بذر. ێباط دمزرٗ
ێ ٛاەە دمەێ  ُە ٗزیتک بەٗتذیخاٗە  ٓتاڵێکن دٝٝ   بەیاٗن زٝٝ ُە ٓاڵێ٘یص(ە

٘تذێک ێٝمەاؿەی بە ٓابیَ ٝ هەٗەكەی ختاٝێ٘ەٝم یەیتذر تت د ٝ دمصت ٞٝەی در ٛ
تەُٞیەُن یێٞیضو ُە ٓاڵەتەیەٝم بٜێٖ٘ با ئەٝێ. تە ُەّ تاەم ختاە  ەّ بتٞٝ  

ڕۆژێکتن صتاەد بتٞٝ. دٝری چەٗتذ ڕۆژ ٛەٝری  كاٗاەیٖ ٝمڕێکەٝ . نٝ ٓاڵمەەب
ٝعکەصتەەٓا   ێکن صتەەٓا ٝ صتاڵە نەڕربتاٝمُدیضإ عتەیا ەی خاعن بە ٛا

. ٗاخِیتتذۆ" ٝ ەلتتو ٛە ٝیغتت (ایە دمی(ەصتتو تزمبتتایەتن ەٞٗتتذی دمٛتتا   بتتٞٝ
یاڵ ایەتن ەەٗکن ُە بەەدر بٞٝ  زۆەی صتەەٓا بتٞٝ ٝ بە یڕەتاٝ ٛەٗتتاٝی دمٗتا 

 دربێ. با ئەٝمی نەەّ
ٗەٝم. ژٕ ٝ ئەٝمی ُەٝ چەٗتتتتذ ڕۆژمدر دی (تتتتٞٝی  ُەزمی٘یتتتتذر زمم بٞٝبتتتتٞٝ

  چتتتتٞٝم درٓاٝمتتتتتإ  ٓتتتتا  ٝ خەٓ(تتتتاە بە ابەصتتتت ٓ٘تتتتذرڵن نٞٗذٗغتتتتی٘ەتإ ٝ
 ِٞبەەنن عڕمٝم ڕیزیإ بەص (ٞٝ. ٓ٘تذرڵێکن ٗەختاط بە باٝمعتن دریکیتیەٝم 

خەٓتاٝی  ُە بەە ژرٗن  ەص ەی هاچن ُەیەۆ دمصتاٝی ٝ بزمیەتتن دڵت ەزێٖ ٝ
 ەدمچٕٞٝ.ُە صەە ُێٞی بٞٝ. ئەٝ دیٔەٗاٗە با صاەێک ُە بەە چاٝی  ٗ
ٓاصتتن ك ۆعتتەتاٗن  بە چتتاٝێکن ٗتتٞێ ُە ناع ل ۆعتتن ٝ عتتی ی٘ن ختتاٗە ٝ

ٝ  دمڕٝرٗتن ٝ دمەتتٞ  یەتەّ  تاەم ئەٝ دٝٝتاٗتاٗە دمبی٘تێ. دٝٝتاٗتتذرەم هەڵەٝ
زنٜاٗکەتتتتإ ُەنەڵ ڕمػتتتیەەە ٛەژرەمتتتتإ زۆڕ  یتتتاٝرز بتتتٕٞٝ. دمەتتتتٞ  ئەّ 
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ە زٓتتاٗن بدٝٝتاٗتتذرەرٗە بتتا ئەٝم ٛتتاەٞٝٗە صتتەە دٗیتتا هتتاڵن خەڵکتتن ب(تتڕٕ ٝ 
متإ ٛەڵخەڵەەێٖ٘  بە ێن ئەٝمی تتا ی بتاط بە تڕیاە ُٞٝس ٝ كێ  ٝ ەەڵەتە

ٗ خێکن نٞٗجاٝ بە خەڵکن بل ۆعٖ  ٛەزرە  اە نزی ٝ كتزی بە تتاە دێتٖ٘ ٝ 
 اخٖ٘.مئُەٝ ڕێتایەٝم نی كاٗن خایإ د

یغت ەٝم بە هتایچە  یتاڵ ای ُە كای ٞٝٗەٝرٕ ٝ ػاەمباٗەچن بە تەكەڵن یإ ٝ
زمم ٝ  اڕزتەەیتتإ زیتتو ت دبتتاٝم ٝ چتتاٝمڕٝرٗن ٓضتتاكی   درختت رٝ  چتتاٝی

بتتٕٞٝ. دمەناٝرٗەتتتإ بە تاصتتکێ ن هتت دێِە درەمٝم  تەٗیتتز ٝ هەەمٝرط بە هتت ی 
چتتتتیٖ چتتتتیٖ ٝ بەەٛەڵ(ێتتتت٘ەی صتتتتپییەٝم  زۆە صتتتتٞٝۆ ٝ چتتتت ٝٝۆ دمٛتتتتاە٘ە 

ڕمػیەەتن ُە نٞٗتذ ەەەم بتٞٝی بەڕیتذمی عتاەی  بەەچاٝیە  اەٝباە چتاٝی بە
ذێک ُە  دێییەتتتتإ ُە عتتتاە ٗێٞچاٝیتتتإ ٛێ٘تتتاٝیەەن ٝ دمتەٝ . دمیزرٗتتتن ٛێ٘تتت

إ تەٝەاەە ڕۆٗەٝم  ٝمۆ ئاؿا ڕریذمبٞێ ٕ ٝ ژیتاٗێکن باعتیإ ٛەیەە بە ّ ٗیٗا
ط ٛەژرە ٝ ُێتتتت منٞٗتتتتذمٝم ڕٝٝیتتتتإ ُە عتتتتاە تتتتت دٝٝم   زۆەبەی ئەٝرٗەی ُە

 درٓاٝە ٕ ٝ ژیاٗێکن تٞڵەٓەەنییإ ٛەیە.
ٝ تەٝط ٝ یێاڵٝی خەڵکن  زٝرٕیی٘ەچییەتاٗن دمدی ُە هٞژب٘ێکن ەاەیک خ

 ٝرزٕ. ت ێکتتتتتتتاەرٗن ئٞەٞٝختتتتتتتاٗە ٝ  دمدٝٝەٗەٝم ٝ ٛەٓٞٝیتتتتتتتإ زمەدمڵ ٝ
 ڵغتتتاەی ُەبەە یەٗتتتجەەم ئاٝرڵەتتتتإ ڕرٝمصتتت إٝ ٝ ُە ٗێتتتٞ چڵتتتک ٝ تەكتتتن 

ئٞەتتٞٝی ُێتتذمدمٕ ٝ   صتتابٞٝٗذر دمصتت یإ یی مڵتتاۆ بتتٞٝم   ِتتٞبەە  دمعتتإ
 ی ُەٝم. دٝٝ ٛەٗتتاٝ ٞم ٗٞٝصتاٝێتإ چڵتک ٝ تەكتن یەیتزمٗذ ٝ ٓەچەتن ڕٝٝ

ێتتزی بتتٕٞٝ. یێختتاٝس ڕعتتان دی ڕمٗت ختتایەٝم چتتاٝی بە دٝٝ ٓ٘تتذرڵ تەٝ  
 بٕٞٝ  هاڵن ت رصە تإ ٝ عەهیِە بەصت ٞٝمتەیإ ٛەڵکت د بتٞٝ ٝ باصتکن تتز

دیتتتاەمٝم بتتتٞٝ. یەتتتتن صتتتەەڵێکیإ بە دمصتتت ەٝم  ٝ باەیکیتتتإ  دمٓاەمتتتتاٗن بە
ٝخضتاەیاٗەٝم دیتاە ڕٝی بە درٓا ێٞیإ بە یەت   دمدر. عەتەەن ٝ ٘ن ە(ٞٝ ٝ 

ەتتتتتازرٝی ٝ ەاٝمصتتتتتٞٝەن  ٝخضتتتتتاەیڕ درٓتتتتتاٝییە بە بتتتتتٞٝ. ئەٝ عتتتتتەتەەن ٝ
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ػاەمباٗەچییەتاٗیغتتتەٝم دمبی٘تتتذەرە ئەٝ درٓتتتاٝی ٝ عتتتەتەەییە بە دمٓٞچتتتاٝی 
ژٗاٗن دمەۆزمتەەیغەٝم دیاە بٞٝ تە دمص ن ٓ٘ذرڵەتاٗیإ  یەٗەٓیٞی ییاٝرٕ ٝ

ٝخضتتتتاەی بە ڕاٝییە بە ن ە(تتتتٞٝ ٝ صتتتتٞرڵیإ دمتتتتت دە ئەٝ عتتتتەتەەن ٝ درٓتتتت
صتتٞٝە ٛەڵتتتەڕرٝی ٓەیخاٗەچییەتتتاٗن صتتەە ڕێتاتەعتتییەٝم دیتتاە  ٓەعتت ٝٝ 

ٓەعتتتت ٝٝ  ٝ  بتتتتٞٝ. ُەٝ ٓەیختتتتاٗەیە صتتتتەە ٓێزمتتتتتإ یتتتتڕ بتتتتٕٞٝ ُە ب ڵتتتتن
ٝ  بە دمصتتو  ەٞٗتتذٝەاڵ ٝ نتتٞەج بە ٗێتتٞ تٞەصتتن یێغتتخزٓەەەتإ تەعتتەف

یتإ دمنتٞ   یٓێزمتاٗذر دمنەڕرٕ. ُەٝێ چەٗذ تەس دمیاٗتٞڕرٗذ. ەاهٔێتک ناەرٗ
ُچتن  تەُە  ُە ٗزیک یەٗجەەمتە ڕرٝمصت ا بتٞٝ  بە دمّ ٝ ٝ تەصێکیظ ٓەصو

عتتاڕ ٝ ٗێٞچتتاٝرٗن نتت ژمٝم چتتاٝی ُە ئەٝ دمتتت دە دمەتتتٞ  ُە زمی٘تتن خایتتذر 
 ُەتەصێک دمنەڕێ.

بتتا ئەّ ٛەٓتتٞٝ » تاٗتتو ٗاخِیتتذۆ" نێتت  بٞٝبتتٞٝ  ُە دڵتتن خایتتذر دمیتتتٞ ;
دمٛتتا  ٝ ُە صتتەە عتتەهآەتە  بتتایەتن ەٞٗتتذی« ٓتت ۆۆە ُێتت م تتتا بتتٞٝٗەەەٝم؟

ٝ نێ مڵٞٝتەی صاز ت دبٞٝ. باٗێکن ەٞٗذ ُە ڕمٗتڕێزییەتەٝم دمٛتا   ەەیٞەاز
بتاەمتەی ئاصت٘ەٝرڵە تە ٝ یاٗ ای عەهآەتەی درن ە(تٞٝ. ػاەمبتاٗەیەتن نەٝەم 

ٛەٗتتتتتاٝی  بە ەەهٞتتتتتٞ  بەەمٝ ی ئەٝ دمٛتتتتا . ٗاخِیتتتتذۆ" ەٞٗتتتتذە   بتتتتٞٝ
تەٝێتتت ەٝمە ُەٝ تتتتاەەدر تەصتتتێک  دٝٝەٛەڵێ٘تتتایەٝم بتتتا ئەٝمی ُەٝ ەەهٞتتتتٞەە 

 ٛەەری ُێک د;
 ت ٗاخِیذۆ"!... خاەن؟

ُە ٗێتتتتتٞ  ئەٝ تەصتتتتتەی ٛەەری ُێتتتتتذمت د  تاٗتتتتتو ٛەٝدری خەیتتتتتاڵن یضتتتتتا.
هەی تتاٗن ٝ ٗتتٞٝۆ  نصتتٔێڵبە ٝ بتتٞکتتذر درٗیغتت (ٞٝ. ییتتاٝێکن ڕٝٝتتت رٝم ێكەی ٞٝٗ

. ٗاخِیتتذۆ" ٛتتاٝڕێ دێتت ی٘ەتەی ختتای ٗاصتتییەٝم. عتتەٗ(اۆ بتتٞٝ  ئەٝ مٝمەیتت 
دی ٘تن عتاد بتٞٝە  م ُە ٓاڵن یٞٝەمتاٗن  اەێک ٛاە(ٞٝ با  ی. صتەەمەا بەتٞڕ

ەصتتت ن تتتت د  ێتتتتای ٛبە ّ عتتتادییەتەی ٝمۆ ەەٗتتتکە ٛەڵٔێتتتک ڕمٝیتتتیەٝم ٝ 
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خاعتت اڵن ٗیتتیە! ٓتتاٝمیەۆ بتتٞٝ ٛەٝرڵتتن ُە عتتەٗ(اۆ ٗەبتتٞٝ  بە ّ بیضتت (ٞٝی 
ُە  ٗیزرٓتذر ٓتاٝمەەٝم ٝ صەەمڕری ٝرزٛێ٘تإ ُە نتاەدی ئێٔپ رەتاڕی  ُە صتٞرەم

باەی ٓاڵیغەٝم صازمە ٛەٓٞٝ هەەزمتاٗن درٝمەەٝم ٝ ٓاڵ ٝ صتآاٗێکن زۆەی 
یێکەٝم ٗتاٝم. عتەٗ(اۆ ُە كتای ٞٝٗەتە دربەزی ٝ ٛتا  باٝمعتن بە ٗاخِیذۆۆتذر 

 ت د;
ت چەٗذمّ یێخاع(ٞٝ چتاّٝ یێتو تەٝ . ەتا ُە تتٞێن ٛتاٝڕێ؟ ُەّ عتاەمدر 

ٝی! بە ڕمٝ  ٝ ٛیچکتتتاّ ُە ٛاٝڕێیتتتاٗن هەدیٔتتتْ ٗەدیتتتٞمەەٝم. چەٗتتتذ ییتتت  بتتتٞ
٘ تتذر ەتتاّ ٗاصتتییەٝم. دمبتتێ ٗتتاٗن ٗیتتٞمڕۆ یتتێکەٝم بختتایٖ ٝ ەێ ٝیتتڕ هضتتە یڕۆی

 بکەیٖ.
ٗاخِیذۆ" ُە بی ی ئەٝمدر بتٞٝ بیتاٗٞٝیەۆ بتذۆزێ ەٝم ٝ ختاێ ُە دمصت ن 

 ُەنەڵ ئەٝعذر دڵن ٛاٝڕێکەی ٗەڕمٗجێ٘ێ.  دمەباز بکا 
 زۆە ن ك اەّ. یێْ بڵێ ەا با ُێ می؟ ێ اە ت ٛاٝڕێن بەەێز!

صتتتەەخٞەرٗذٕ ٗتتتاتەّٝ. هەەتتتٔەٕ  زۆەّ تتتتاە بە صتتتەەدر ڕژرٝم. ك یتتتای تتتت
بیض ٞٝەەە ٖٓ صەەیەەعتو ٝ هەٝی تن ٓتاڵ ٝ هتاڵن صتآاٗاۆْە ٓەبەصت ْ ئەٝ 

یە! نەٓتت م ٝ خەەمكتتاٝم ٝ ختتای ٗتتاەٞرٗێ بەصتتەە ٓتتاڵ تەصتتآاٗذرەم بەٗاٝبتتاٗتە
 چٞرەصتتتتە  ٝ یەٗجتتتتا دۆٗتتتتْ زمٝیتتتتن ٛەیە. یصتتتتآاٗەتەیذر ڕربتتتتتا. ٗتتتتزیکە

نٞٗذٗغتتی٘ەتإ  تتتاەێکن زۆە دژٝرەم. ٓتتاڵە ٓڵتتک ٝ  ٘ن ئەٝ ٛەٓتتٞٝیێڕرنەیغتت
 ٛەعتت ا ٛەزرە ڕۆبتت  ُە صتتآاٗەتەیإ یاعتتوَ دربتتٞٝ. ٛەُەتەیتتإ هاصتت (اٝم ٝ

زۆەّ ٛەٝڵ در ەا ەٞرٗیْ ئەٝ هەەزرٗە ُە هٞەنن ئەٝ نٞٗذٗغی٘اٗە دمەتێغتْ. ُە 
تتاٗیْ ٓاٝمی صاڵێکذر بە ەەٝرٝی باەٝدۆخەتەّ ناڕیە هەك تا ُە صتەدی هەەزم

 ٘ٔەٝم.ێیاعٔاٝمتەعن بەّ زٝٝرٗە دمص  ٝمەن ەاەەٝم ٝ
ُٞٝە(ەەزرٗە هضەی دمت دە دمەتٞ  خای خاٝمٗن ٓڵک ٝ ٓتاڵن صتآاٗاۆن 
نەٓتتتتت میە ٝ بە هضتتتتتەتاٗیذر ٗاخِیتتتتتذۆ" خەەیتتتتتک بتتتتتٞٝ ڕرصتتتتت ییەتاٗن بتتتتتا 
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دمەدمتەٝ . ُە ٛاٝڕێیتتتتتتاٗن ختتتتتتای بیضتتتتتت (ٞٝ ُە صتتتتتتەە درٝری تەصتتتتتتێکن 
ن ٓڵتک ٝ ٓتاڵن صتآاٗا" ٝ ٛەە ُەٝ ڕێتتایەٝم دمص ڕۆیغ ٞٝ ت رٝم بە هەٝی 

ەٞرٗیٞیە ٛەٓٞٝ هەەزمتاٗن خای بذرەەٝم ٝ یاەمیەتن زۆەیظ یاعتوَ بتذر  ٝ 
دەێتتت م بە ژیتتتاٗن خاٗەدرٗیتتتاٗەی ختتتای بتتتذر . عتتتەٗ(اۆ یێتتتذرن ین دمتتتت د ُە 
عٞێ٘ێک یێکەٝم درٗیغٖ ەاتٞٝ بەصەەٛاەن صتەەتەٝە٘ن ختای بتا بتێتڕێ ەٝمە 

ە یتتێچەٝرٗە دمیٞیضتتو ڕێتتتایەۆ بتتذۆزێ ەٝم ٝ ختتای بە ّ تاٗتتو ٗاخِیتتذۆ" ب
دمەبتتاز بکتتا . ٛەە ُەٝ تتتاەەدر  ُەٗاتتتاٝ بتتای دمەتەٝ  دمٓٞچتتاٝ ٝ ٓتتٞٝی 
چەٝە ٝ بایەت رٝی ٝ صٔێڵە هەی اٗن ٝ ٗتٞٝۆ ەیت متەی عتەٗ(اۆ ُەنەڵ ُتچە 

ەٗەٓیتٞتەی ئەٝ تتاب ر ٓەصت ەی ُە دمەنتای ٓەیختاٗەتەٝم یعاڕ ٝ دمٓٞچاٝم 
زۆە ُەیەۆ دمچتتتٖە بە ّ ٛەەچتتتن ٓێغتتتکن ختتتای  چتتتاٝی ُە دمەێ دمتتتت د 

 ٛەڵتٞعن ڕرزی ئەٝ ٝێکچٞٝٗەی با دمەٗەتەٝ !
 عەٗ(اۆ نٞەن;

تتت ئێضتت ا یتتێْ بڵتتێ ُە تتتٞێ ٗتتاٗن ٗیتتٞمڕۆ بختتایٖ؟ ُە ٓتتاڵن ئێتتٞم یتتإ ُە 
ڕیض اەرٕ؟ ٖٓ ڕیض اەرٗە بتاط ٝ خاٝێ٘ەتتاٗن ئەّ عتاەم ٝمۆ ُەیتن دمصت ْ 

 عاەمزرّ.
تتت د ٝ دیضتتإ بتتای ڕٝٝٗکتت دمٝم تە  ٗاخِیتتذۆ" چتتاٝی ُە تتتاە ٓێ متەی

 ٗاەٞرٗێ ُەنەڵیذر بێ ٝ تاەی زمەٝٝەین ٛەیە.
 ت تەٝریە دمبێ دٝرٗیٞمڕۆ... ُە ناڕمیاٗن ئەصپ صٞرەی یەت   ب(ی٘یٖ ٝ ...

 ت ٖٓ دمەكەەْ ٗییە.
ت خاّ ئەصپْ ٗییە. ن ێّٞ ُە صەە ئەصپەتەی ن یغتیٖ تت دٝٝم. ُە بیت ەە؟ 

 کە دمچیٖ یێکەٝم عێٞ دمخایٖ.ئەصپن ڕمصەٗن ٛەیە. دٝری تێ(ڕتێ
 ت بە درخەٝم با عێٞیظ دمەكەەْ ٗییە.

 ْ٘!ێت ئێض ا با تاّ   دمڕۆی؟ ٝمەم با بەٝ كەی ٞٝٗە ب تەی
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تتت دمچتتْ بتتا  ی كاٗتتاەیٖ یتتاەێزمەی ختتاٗەی دردە ٓتتاڵەتەی ُەٝ تتتا ٗەی 
 ڕٝٝبەڕٝٝ دریە.

 تتتت ئێضتتت ا ەێتەیغتتت ْ. تەٝریە ئەٝمی بیضتتت ٞٝٓە ڕرصتتت ە. ٝردیتتتاەم بەصتتتەە
باەٝدۆخن بەٗذییەتاٗتذر ڕردمنەی. یاەٓەەییتإ دمدمی. تٞٝەچتانیٖ بتای بتاس 

تٞٝەچانیٖ ٝ ب٘ەٓاڵەتەی ُێت م ڕۆیغت ٕٞٝ. ٛەٓتٞٝ   ت دّ. هەۀەٕ ئانادرەی
 ع ێکْ با باس بکە. دمٓەٝێ ٛەٓٞٝ ع ێک بزرْٗ!

ٛەٓتتٞٝی ٝریە. ٓتٖ یتتاەٓەەین بەٗتتذییەتإ دمدمّە بە ّ  ەەتت ئەٝمی بیضتت ٞٝ
 ات ێ با  باس بکەّ.ُەٝ تا ٗە ٗ

ت ەا ٛەٓیغە ُەنەڵ ٛەٓٞٝرٕ  یاٝرز بٞٝیە عێ ییەتاٗیغو ەتای(ەەن ختا  
 بٞٝ. ُە ناڕمیاٗن ئەصپ صٞرەی  دمبێ صەەُەبەە ٛەٓٞٝیْ با بتێڕییەٝم.

 ت خا یێْ نٞەن ٗاەٞرْٗ بێْ. خا ُێْ دڵٔەٗذ ٗابن؟
 تتت بتتا ُێتتو دڵٔەٗتتذ دمبتتْ. ڕۆژێتتک یەت تت  ٛەە دمبی٘تتیٖ ٝ ٛەٓتتٞٝ عتت ێک ُە

 زٓاٗن خا  دمبیض ْ. با تاەێکن ە  بێ.
دمص ن ٗاخِیذۆۆن نٞعن ٝ خای ٛەڵذریەٝم صتەە كەی تٞٝٗەتە. یێتذمتەٗن 
ٝ ددرٗە صتتتپن ٝ ب یوەدرەمتتتتاٗن بە دیتتتاەمٝم بتتتٕٞٝ. كەی تتتٞٝٗەتە ٝەدمٝەدم 

 دٝٝە تەٝەەٝم ٝ تاٗو ٗاخِیذۆ" ەاصا بٞٝە ُەبەە خایەٝم هضەی دمت د;
ئەٝ بتتتٞٝبێ ْ. یتتتاٗن ٓ٘تتتیظ ٝمۆ ئەٝ تتتت بتتتاٝمڕ ٗتتتاتەّ ٓتتتٖ تەصتتتێکن ٝمۆ 

ٝربتتتّٞٝ؟ ن یٔتتتإ ٝمۆ ئەٝیتتتظ ٗەبتتتٞٝبێ ْ  بە ّ بەٝ ئتتتاٝرەەٝم بتتتّٞٝ ُەٝ 
 تابکەٓەٝم ٝ ٝمۆ ئەٝ ب یْ. ڕێتایاٗەٝم نی كاْٗ باخْ٘ ٝ یاەم
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 یازدە

 
كاٗتتاەیٖ بەبتتێ ٓاەتت  تتت دٕ ٗاخِیتتذۆۆن ٝمەنتت   ٝ بەبتتێ یێغتتەتن چتتٞٝٗە 

 ٝرٗن دیکە;صەە باصن یەەٝمٗذمی ٓەٗغا" ٝ ئە
ٕ. دیتتتاەم  ٝری ٓتتٖت ەآەەەتتتتإ بتتتێ ب٘ەٓتتتا تتتت یەەٝمٗتتتذمتەّ خٞێ٘تتتذمٝمە بە بتتتڕ
م ٝ ٝیضتت ٞٝیەەن ٛەهتتن بتتیٔەتەی  ٓەیختتاٗەچن ختتای ئەٓ(تتاەمتەی ئتتاٝە ەێتت(ەەدٝر
ٝمەنتت ێ. ٓەٗغتتا" ٝ دریکتتن بە بتتێ ٛتتی  ٛاتتتاە ٝ بەڵتتتەیەۆ هٞتٔیتتإ بەصتتەەدر 

ڕمی ێکتتتاڵەە ٝ تەٓ ەەخەٓیتتتن دردیتتتاە ئُصتتتەیاٝم. ٓاصتتت اٝچێ ین  ەٝ دریتتتک ٝ تتتٞت
م ت دٝٝم. ئەنەە ئەّ یەەٝمٗذمیە بەەز تت ێ ەٝم بتا دردنتای عتاە   ەٞٝعن ئەٝ نێ ٝر
ّ. ٛەهتن یاەێزمەیغْت ٗتاٝێ... بتا صتڕی٘ەٝمی ەتآە  ُە صتەە كێتذۆزیا  ك ێِیإ دمتە
ب ێٞتتتا"  تە دمڵتتێٖ ٝیضتت ٞٝیەەن ٓێتت دمتەی ختتای دمەٓاٗتتذٝر بکتتا   دردٗتتآەیەتْ 

یەەییتتتتاٗە دیتتتتاەم دمچێتتتت ە بەە دمصتتتت ن ٝمزیتتتت ی درد. ٗٞٝصتتتتیٞم. ئەّ  تتتتاەم ٗاڕمزر
ێ٘ێ ەٝم   ٝمزیتت یظ بتتا ئەٝمی تێغتتەتە ُە تتتاڵ ختتای بکتتاەەٝم  بەبتتێ ئەٝمی بیختٞت
ٝرباعتتە ختتا  ُە  ەتەی دمٗٞٝصتتێ ٝ دمی٘ێتت ێ بتتا ی  زبتتاە .  ێت٘ت چەٗتتذ ٝعتتە ُە دٝر
اۆا تە زۆەی  ٝری بتتتکەٝی ٝ بە ئاتتتتآن بتەیەٗتتتن. بە ّ بتتتا ٓاصتتِت ی  زبتتتاە  ٝمد

 ە صەە دمتەی  دمبێ ٛەەا ٓەهآاەن با  بڕۆی٘ە یێغێ.یێذرن ی ُ
 ت ٓەبەص و ئیٔپ رەاەم؟

 كاٗاەیٖ زمەدمیەتن ن  .
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تاەمتتتتإ یەتالیتتتن  صتتتەٗا ئەٗجتتتٞٓەٗن تتتت نەٝەمّ! بتتتا ئانادرەیتتتو ٛەە ُە
صتتتتەٗا  صتتتتک ەێ ی ئەٗجتتتتٞٓەٗن دمتتتتت ێ ەٝمە چتتتتٞٗکە صتتتتەەۆتن ُوتتتتن درد ُە 

 تاەمتە  ێ(ە ێ بکا .ٝ دمەٞرٗێ  45تآیضیاٗن بەخغیٖ ٝ ك ێَ ت دٗە
 ٗاخِیذ" ٗآەیەتن ُە نی كاٗن دمەٛێ٘ا ٝ ییغإ كاٗاەی٘ن در.

ت ئەّ ٗآەیە چەٗتذ تەصتن ئیٔاٗتذرە ٝ بتاٝمڕیێک رٝ ٝرژۆیتإ تت دٝٝم ٝ بتا 
ٓ٘یتتإ ٗتتاەدٝٝم. بابەەێکیتتإ ٗٞٝصتتیٞم تە بتتاٝمڕ یێک دٗتتن دژٝرەم. ٛەە ئەٓتتڕۆ 

 ێ ەٝم.دمبێ بچْ ُێن بکاڵٔەٝم ٝ ڕرص ییەتەّ با ڕٕٝٝ ب
تتت ٝردیتتاەم ٛەەتەس ُە  یەتەٝم صتتکا ی ُە دمصتتو زی٘تتذرٕ ٝ دمزنتتای درد 
ٛەبتتێ  یەٗتتا بتتا ئێتتٞم دێ٘تتن. بە بتتڕٝری ٓتتٖ ئێتتٞم چتتاۆ خاەتتإ ەٞٝعتتن تێغتتە 

 صەەٝتاڵٝەإ ەێکەڵ بێ. درد ت دٝٝم. دمە صْ ُەنەڵ دمزنا
 بە ّ ئەٓە بە ڕرص ن صەەصٞٝڕٛێ٘ەەم.  بێ ەا یت ڕمٗتە هضە

ُەٓەٝبەە ُە  ۆتەی بتتا كاٗتتاەیٖ نێتتڕریەٝم  نتتٞریە ٓتتاٝمیەتتتٞەەەی ڕٝٝدرٝم
نٞٗتتتتتتذێک ڕمػیەەەتتتتتتتإ ُە دمٝەی یەۆ تابتتتتتتٞٝٗەەەٝم ئی٘جیتتتتتتَ بختتتتتتٞێٖ٘ە 
 ەٗذەٓەتإ ٛێ عیإ تت دۆەە صتەەیإ ٝ باڵٝمیتإ یێکت دٕٝٝ. یەتغتەٓٔەی 
دٝرەتت   دیضتتإ نٞٗذٗغتتی٘ەتإ تتتا دمبتت٘ەٝم. ػەەیلتتن  ەٗتتذەٓەتإ ڕٝٝدرٝمتە 

ەصە ٝ نٞٗذٗغی٘ەتإ بە دمص ن بەص رٝمٝم دمٗێت ێ بتا دمتاەە صٞٝڕم   ەُ
دردصتتەەر. ُێکتتاڵەە ٝ دردیتتاە یەەٝمٗتتذمتە ڕێتتک دمخەٕ ٝ دمی٘ێتت ٕ بتتا دردنتتا. 
هازییەتتتتتاٗیظ بڕیتتتتاەی ُە صتتتتەە دمدمٕ ٝ نٞٗذٗغتتتتی٘ەتإ هتتتتٞتْ دمدمٕ. ُە 

ُە صتەە ٓێتزمتە  دردناط بەڵتەی ەاٝرٕ ەەٗیا بەەنێک ت ێ(تن ئی٘جیتَ بتٞٝم  تە
 دریاٗ٘اٝم.

                                                           

درٓەزەر. ٛەەتتا صتتاڵن  2921ت تٞٓیضتتیاٗن بەخغتتیٖ ٝ ك ێتتَ تتت دٕ ُە ڕٝٝصتتیا صتتاڵن  56
 2995صتتەەبەخا بتتٞٝ ٝ ُە صتتاڵن  2946صتتەە بە ئەٗجتتٞٓەٗن بتتا ی ئیتتذرەی بتتٞٝ   2946

 بەدٝرٝم دەریە ٗٞٝصی٘تەی ەای(ەەن ئیٔپ رەاە.
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ٗاخِیتتذۆ" ٗەیتتذمەٞرٗن صەەصتتٞٝڕٓاٗن ختتای بغتتاەێ ەٝم  بە ّ كاٗتتاەیٖ 
 زۆەی یێ صەەصاّ ٗەبٞٝ.

 ت نەٝەمّ! صەە  ُەچن صٞٝڕٓاٝم؟
تتتتتت ُە ٛەٓتتتتتٞٝ عتتتتت ێک! ٝری درٗێتتتتتیٖ ػەەیلتتتتتن  ەٗتتتتتذەٓەتإ ییتتتتتاٝێکن 
ٗەخٞێ٘تتذمٝرەم ٝ یەەٝمٗتتذمتەی صتتازت دٝٝم  ُێکتتاڵەە ٝ دردیتتاە ٝ هازییەتتتاٗن 

ێ٘ذمٝرەٕ  با دمبێ ئەٝ نٞٗذٗیغی٘ە درٓاٝرٗە بە ەاٝرٗن دردنا خا تەصاٗێکن خٞ
 خٞێ٘ذٗەٝمی ئی٘جیَ صزر بذمٕ؟

عت ێکن صتەەمتن ُەبەەچتاٝبت م. ڕرصت ە  باچٞٝٗەتتاٗن خاەاٗتذر ٝ ت ُە بی 
هازییەتتتإ تەصتتاٗێکن خٞێ٘تتذمٝرە ٝ ئتتازردیخٞرز بتتٕٞٝ   دردیتتاە ٝ ُێکتتاڵەە ٝ

 كەەٓتتتاٗ(ەەی دمٝڵەەتتتٖ ٝ ەیغتتتٖخٞێ٘ذمٝرە ئتتتازردیخٞرزٕ ٝ ٗە بە ّ ئێضتتت ا ٗە
صتت٘ذٝٝهن دمٝڵە  ٝمەدمنتت ٕ.  ضتت ەٓن ٛەٓٞٝٓاٗتێتتک ٓتتٞٝچەی خایتتإ ُەیب

زیتتاد بتتٞٝٗن ئەٝ ٓتتٞٝچە دٝربتتڕرٝمط  ئآتتادمٕ ٛەٓتتٞٝ  تتاەم  ئاصتتایییە بتتا
تەصتتتن بتتتێ ەاٝرٗیتتتإ  ەەعتتتن ڕێضتتتییەۆ بتتتکەٕ. هەز دمتەٕ صتتتەد ٓەەریتتتن ٝ

 ٛەٓٞٝیإ صزر بذمٕ. بکەٝێ ە درٝمٝم ٝ
ادر ەاهٔێک بە ەاٝرٗن خٞێ٘ذٗەٝمی ئی٘جیَ صزر بذەێٖ ٝ با ت هإٗٞٝ ڕێتە ٗ

 دٝٝە بخ ێ٘ەٝم. صی(ی یا
 ڕێتتە دمدر ئەٝ ەتاهٔە صتزر بتذەێٖ ٝ بتا صتتی(ی یاٗەۆ  یاصتا  تت بە یتێچەٝرٗە

صتتزر  طەٝمە ەەٗتتاٗە  ڕێتتتە دمدر ئەٝ ەتتاهٔە بە ەٞٗتتذە یٖ عتتێٞم٘بختت ێ دٝٝە
دژی دی٘تتتن  بە ەتتتاٝرٕ  ٛەە تەصتتتێک ی یاصتتتای2:7 ٓتتتادمی یێتتتن بتتتذەێٖ. بە

كەەٓیتتن ٝ   باٗتەعتتە بکتتا  بە زی٘تتذرٕ ٝ تتتاەی هتتٞەس صتتزر دمدەێ. زۆە 
یەەٝمٗذمیەتیظ با ئێٞم صاز تەٕ ٝ بڵێٖ ئی٘جیِ إ بە ٓەیِن خاەتإ  ئاصایییە

 خەڵک بٞٝم بە دژی ئەّ دٝڵەەە.  إ ٛاٗذرٗن ٓەبەص ع ۆۆە ت دٝٝم ٝ
 ٛەە ٗابێ! ت ٗا  ع ن ٝر
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صتتت ە. زۆە  تتتاە بەٝ بەڕێتتتزرٗەّ نٞەتتتٞٝم تە تتتت ئەٝمی ػەەزەتتتاٗن دمتەّ ڕر
 ٝ باەی یاصاییٖ ٝ صپاصتْ ُێکت دٕٝٝ تە نەٝەمیتن دمٗتٞێٖ٘ ٝ بەەی صن تاە

ُە  دربتتتتیٖ دمتەٕ  چتتتتٞٗکە دمەتتتتٞرٖٗ خەڵکتتتتن ئتتتتازردی ٝ ٛێٔ٘تتتتایەەین ٓتتتتٖ ٝ
 چاٝە ٝٝتاٗذٗێکذر با ٛەە تەصێک هەزیتإ ُێ(تێ  یەەٝمٗتذمیەۆ صتاز بتکەٕ ٝ

 م.با ب(ڕٗەٝ ەاەرٝنەی زی٘ذرٕ ٝ
تتتت ئەنەە چاەمٗٞٝصتتتن خەڵتتتک ُە دمصتتت ن دردصتتت اٗذر بتتتێ ٝ بە ٝیضتتت ن ختتتای 

ٝریە ئەّ ٛەُٓٞٝٝەنەڵیإ بجٞ  ٝ درٓٞدمزنایە چ تەڵکێکن ٛەیە؟ یاصا ڵێ ەٝم  تە
 كاٗاەیٖ دری ُە هاهای یێکەٗیٖ ٝ نٞەن;

تتت ٛتتاٝڕێن بەڕێتتز! ئەٓە چ ی صتتیاەێکە؟ دمبتتێ ُەٝ بتتٞرەمدر بە ٝەدی بتتا  
بی ٓەٗتذرٕ ٝ  ەەع یق بێ٘ە با ٓاڵن ئێٔە. ەاهٔێک ُە عەٓٔە باس بکەّ. ڕۆژی

ٛٞٗەەٓەٗتتتتذرٕ ُەٝێ تتتتتا دمبتتتت٘ەٝم ٝ دمەتتتتٞرٗیٖ بە چڕٝیتتتتڕی ُە كەُضتتتتەكەی 
بکتاڵی٘ەٝم. ئێتٞم ختا خێتزرْٗ  تێغتەتاٗن خەڵکتن دەێ میێذرٗن ئەّ باەٝدۆخە ٝ

 دمٗاصٖ. هەۀەٕ ەەع یق بێٖ٘.
ی ٓەٗتذرٕ ٝ صٞخٞرصتاٗەی باٝ تابتٞٝٗەٝم ٝ ب ٗاخِیذۆ" هەزی ُەٝ تتاڕ

ێتتو بتتتا چٛٞٗەەٓەٗتتذرٕ ٗەبتتٞٝ  بە ّ ُەبەە دڵتتن كاٗتتاەیٖ نتتٞەن ٛەٝڵ دمدر ب
تتتاڕمتە ٝ ٓەبەص یغتتن ختتادزی٘ەٝم ُەٝ باٗتێغتت ٘ە بتتٞٝ. كاٗتتاەیٖ بە بزمیەتتتن 
ٓاٗتتتادرەمٝم باصتتتن ڕٝٝٝدرٝمتتتتاٗن درٓٞدمزنتتتای دردی دمتتتت د ٝ ٝعتتتەنەُن 

ڵەٝم دمەدمبتڕی  ی بە نتاڵ ە ٝ ەی تا«كەُضەكەی تآە یەەن ٝ تێغەی خەڵتک»
ٗاخِیتتتذۆۆیظ ٛەصتتت ن دمتتتت د ڕۆژ ُە دٝری ڕۆژ ُە دٗیتتتای عتتتەٗ(اتەتإ ٝ 
كاٗاەی٘ەتتتتتإ دٝٝە دمتەٝێتتتت ەٝم تە كیک ٝزیک یتتتتإ ئەٝمیە دمصتتتتو ٝ نتتتتٞێن 

 خەڵک ب(ڕٕ ٝ نی كإ ٝ باخەڵن خایإ یڕ بکەٕ.
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 دوازدە

 
 بەٗتتذیخاٗەط ُە ٓتتاڵن كاٗتتاەی٘ەٝم دٝٝە ٝمدەمٗتتگ تەٝە(تتٞٝ ٝٗاخِیتتذۆ" 
 ذرعتەهآُە تتاەن ڕۆیغت ٘ذر تە بە یەتەّ بتٞٝ.  ێکن ن   ٝ صٞرەبٞٝ. كەی ٞٝٗ
هە كەەێکتن یتڕ ٛتاط ٝ بە تە ییتاٝێکن نەڕرٝم بتٞٝ ە  كەی ٞٝٗەٝرٗبایإ دریەٝم
 در.ٗاخِیذۆ"   ئاٝڕی دریەٝم ٝ باڵەخاٗەیەتن بەەزی ییغإ ٝمدڵضازرٗە

 ت دی ٞٝەە باڵەخاٗەی چإ دەٝصو دمتەٕ؟
 تتت د دمەتتٞ  ختتای ختاٝمٕ یتتإ دەٝصت کەەی ئەٝ بی٘تتا اەێتک هضتەی دم

  زۆەیتتظ 46چڵن نەٝەم بتتٞٝ  بە عتتێٞرزی باەۆهتتامبەەزمیە. باڵەختتاٗەیەتن ٗیتتٞ
ص ن هایٔن دمٝەمتەی بە ئاڵوەی ئاص٘یٖ ُێتک ٛەڵپێکت ر ەصەصٞٝڕٛێ٘ەە. چێٞب

 بەەزریتتتیەٝمُە عتتتەهآەتە  یتتتا ت ربتتتاٝم. ُەٝ  ٖبتتتٕٞٝ  بە ەەیٔتتتاٗێکن درەیتتت
هەد ٓی ُٝٝەیەۆ دمبٕٞٝ  صەەٝصتەتٞ  ٝ  ِەتاٗیتإ ٛەٓتٞٝ ت ێکاەمتإ بە 

ەتتازرٝی ٝ نەچتتاٝی بتتٞٝ ٝ ٛەەتتتاّ صتتەەهاڵن تاەێتتک بتتٕٞٝ. یەتێتتک بەەدی 
اعن  ەاهٔێک ٗاٝمی هٞڕیإ ُە صتەە صتەدرٗا ەکن ە  بەەدمی دمێەێذمن    یەت

نڵیتإ ٛەڵذمتێغتا.  بٞٝ ٝ چەٗتذ تەصتن ەت  بە ؿەڕؿەڕم بەەٓیِتن یتڕ ُە نەچ ٝ
یاڵ درەبەصت ەتە  بێ ُە ەڵەٝی باع٘اؽ  تە ٝێذمچٞٝ ٓێؼٔاەی بی٘اتەییاٝێکن ه

كەەٓتتاٗن  ڕرٝمصتت ا بتتٞٝ ُەنەڵ صتتەە ت ێکتتاەمتە هضتتەی دمتتت د ٝ دیتتاە بتتٞٝ
                                                           

 Baroqueت 57
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یتتڕ ُە تەەمصتەی بی٘تتا صتتازی ُە یەصت ا دمٛتتاەٖ باەمتەیتتإ  ییێتذمدر. ػاەمبتتاٗە
 ٝ دمڕۆیغ ٖ. خاڵن دمت د

ڕمعتتتاٗە یێیتتتإ ٝریە ئەٝ چاەم» كیکتتت مٝم; نٗاخِیتتتذۆ" چٞٝبتتتٞٝ ُە ٓتتتاڵ
تاەێکن بەتەڵک ئەٗجاّ دمدمٕە ئی   ەێ٘انەٕ ئەّ تاعکە هاڕ ٝ بتێ تەڵتکە بتا 

ڵە  یتتتإ بتتتا صتتتآاٗذرەێک دەٝصتتتو دمتەٕ تە ٛەٓتتتٞٝ ئەٝ یتتتاەمیەی ُە ٝدم
ڕێتای دزی ٝ بەەەیَ ٝ ەا ٗٞبڕۆی خەڵکەٝم بە دمصتو ٛێ٘تاٝم  ئەٝ ت ێکتاەم 

اٗیإ ُە هتتٞژبٖ ٝ تە ٝم ٝ درٓتتاٝرٗەط خایتتإ ٝ ژٕ ٝ ٓ٘تتذرڵە ڕمعتتٞڕٝٝەەت
صتتەە  تاٝ عتتاٗذر دمژیتتٖ ٝ ٗتتاٗن عتتەٝێیإ ٗیتتیە ٝ زۆەبەی تتتا  بە ب صتتێ ن

 ٝ خەیا ٗە  ت ٞیڕ ُە دمٓن دمەیەڕی; دٝری ئەٝ كیک « .دمٗێ٘ەٝم
 ت چ بی٘ایەتن هاڕم!

 كەی ٞٝٗەٝرٕ تە چاٝمڕٝرٗن ئەٝ هضەیە ٗەبٞٝ  درچڵەتن;
ت ی ختتٞدر بکەیتتتٖ تە ئەٝ دمكەەٓتتٞٝی چتتن؟ دمبتتێ عتتٞ متتت نەٝەمّ! ئەٝ

 ٛەٓٞٝ ت ێکاەم ُەٝ ڕێتایەٝم ٗإ دمخإ.
 ٛەیە؟ هازرٗجێکن ت ئەٝ بی٘ا هاڕم چ

ئەٝ ٛەٓٞٝ ت ێکاەمی ُە دمٝەی ختای تتا  ت بە یێچەٝرٗە زۆەیظ بەتەڵکە.
 ت دۆەەٝم.

ٛتاٝرە ٝ ەەهٞتتٞ  ٗەیذمٛێغتو نٞێیتإ  ٝ ٗاخِیذۆ" ٛیچتن ٗەنتٞ . ٛەەر
  ە بە عتتتتتەهآێکن دیتتتتتکەدر بایتتتتتذریەٝمُە هضتتتتتەی یەت تتتتت  بتتتتتێ. كەی تتتتتٞٝٗەت

صەٗتلەڕعتتەتە تاەتتاین ٛتتا  ٝ نەیغتت ٘ە ڕێتتتایەتن ختتاتن. كەی تتٞٝٗەٝرٕ بە 
دمص ن ئآاژمی بە دمص ەیەۆ نٞٗذٗغیٖ ت د تە ەەٝە ٝ ٓغتاە ٝ ەەعتٞێیإ 

 ب٘ەیإ ُە تٞڵ ٗابٞٝ.ٝیێ(ٞٝ ٝ باەنە
ڕٝٝ چتإ هەٝٓتاٝم. ٛەٓتٞٝ باەنەٝب٘ەیتإ ٛەڵت ەتٞٝم ٝ  ت نەٝەمّ! بڕٝرٗە

 ُە عاە دمتەٕ.
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 ٛەٓیغە ٛەە ٝربٞٝم  خا ع ێکن ەازم ٗییە. ت
نە ٝ ەڕژرٝٗەەە عتتاەمتاٗەٝم ٝ ُە تتتا تتت ٗتتا  ئەٓضتتاڵ زۆە ەتت  بتتٞٝم.  دێیتتن

تاەخاٗەتإ خەەیکن تاەٕ. خاٝمٗکاەمتاٗیظ ٝمۆ ئتاژمڵ چاٝیتإ ُێتذمتەٕ ٝ 
  ێتتاتتن نەٝەمیە. تەس ەُە نەُێإ دم ٞٝڵێ٘ەٝم. ٛاە٘ن ئەٝرٗە بتا عتاە بە ی

 ٝ ڕێتای ٗییە ٝ هاەٞهڕی یەیذر بٞٝم.
 ٛاتاەی ئەٝ باەٝدۆخە چییە؟
 ت هەعیٔە  زیادی ت دٝٝم.

 ٗآێ٘٘ەٝم؟ ت ئەٝرٗە با ُە نٞٗذمتەی خایإ
 ت ُە نٞٗذ تاە ٗییە. ئەٝ چاەمڕمعاٗەط خا زمٝیٞزرەیإ ٗییە.

هضتتەتەی تتتاب ری كەی تتٞٝٗەٝرٕ ٝمۆ ەیتت  ُە دڵتتن ٗاخِیتتذۆ" چەهتتن. ٝمۆ 
ێ ُە ب ی٘تتن بپتتڕژێٖ٘. ُەنەڵ تتتاب ری كەی تتٞٝٗەٝرٕ ُە هضتتەنی رٕ. ختتٞ ئەٝمی

بتا چتن نٞٗتذی بە ێٜێغت ٞٝم ٝ ڕٝٝی ُە   تە خای بکا  درٝری ُێک د باصن
 عاە ت دٝٝم؟

دیکەعتْ صتەەبازم. ُەٝ  یتک ٝ بت ریەتْ بتٞٝیٖ. ب ریەتتنرٝ د ت ٖٓ ٝ بتاٝۆ
ٞتاڵٖە تتتاەەٝم ٓتتٖ ٛتتاەّٞٝ بتتا عتتاە  ئەٝرٕ ُەٝێ ٓتتاٝٗەەەٝم ٝ خەەیکتتن تغتت 

ُە نٞٗتتذ ٓتتاٝمەەٝم خەەیتتکە  بە ّ بتتا ٗتتاٗن عتتەٝێ درٓتتإٝ. ئەٝ ب ریەعتتْ تە
 دمچێ با ٓاصکا.

ئیجتتتتتاەم بت ەتتتتتایە ٝ خەەیکتتتتتن نغتتتتت ٞتاڵ بتتتتتٞٝریەٕ  تتتتتت زمٝییەت تتتتتإ بە
 باع  ٗەبٞٝ؟

عتت ەبایإ ئاتتت ُە تێتتن بە ئیجتتاەم بتتت یٖ؟ ئاؿاتتتاٗن هەدیتتْ ئەٝی بٞٝیتتإ 
ەٕٞٝ ئەٝی زمٝیتتٞزرەم تڕیٞیتتاٗە. ٗەٓتتاٝم. ەاهٔێتتک بازەنتتإ ٝ صتتآاٗذرە ٛتتا

صتتەیإ دمنتت ٕ ٝ  ٝ ئەٝرٗتتیظ زمٝی بە ٛتتی  تەس ٗتتادمٕ بە ئیجتتاەمە ت یکتتاە
تتتتاب ریەتن كەڕمٗضتتتن  ە نٞٗتتتذی ئتتتێٔەُخایتتتإ تاەٝباەمتتتتإ بەەێتتتٞم دمبەٕ. 
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ەەٝرٝی زمٝییەتتتاٗن ُە ئاؿتتا تڕیتتٞم ٝ نەزێتتک زمٝی بە ئیجتتاەم ٗتتادر.   ٛتتاەٞٝم
 یە.ٝ تەبی در ٗا صەؿی  بەزمیغن بە

 ت ئەٝ تاب ر كەڕمٗضییە ٗاٝی چییە؟
اەم. ڕمٗتە بیض (ێ و  تاڵٝ ی ج با ئەت ەەمتتاٗن عتاٗا دەٝصتو كت ٗاٝی دۆ

 ٝ دمتتتا . تتتاەمتەی نەعتتەی صتتەٗذٝٝم. صتتآاٗەتەی خضتت اەە تتتاە ٝ ٓڵتتک
ئێٔەعتتتن تڕیتتتٞم. ئتتتێٔە ئێضتتت ا  صتتتآاٗێکن زۆەی یتتتێکەٝم ٗتتتاٝمە نٞٗتتتذمتەی

. ختتای ییتتاٝێکن ختت رک ٗیتتیە. ٝممٗضتتییەتەٝەتتٞٝی٘ەەە درٝی ئەٝ تاڵٝصتتازم كەڕ
تاەٝباەمتتتإ ُە دمصتت ن ئەٝدریە. دێتتڵە صتتەنێکە  ژٗەتەی ڕٝٝصتتییە ٝ ٛەٓتتٞٝ

ەٝم ٝ  ٘ێێنٞٗذٗغتتیٖ دمچەٝصتت یدمصتت ن عتتەی إ ُە یغتت ەٝم دمبەصتت ێ. ئتتێٔە
دمصتتت ڕمٗجەتاٗٔإ ڕردمٓتتتاڵن  عتتتەی اٗێکە ٛتتتی  تەس بەٗتتتن باٗتتتادر... ٝردیتتتاەم 

زیتتتک دمەنتتتای چتتتٞٝٗە ژٝٝەمٝمی زی٘تتتذرٕ نەیغتتت یٖە ُە تتتتٞێ ڕریتتتت ّ؟ ُە ٗ
 ڕرٝمص إ هەدمؿەیە!

 

 سێسدە

 
دڵتتن ڕێتتک دمنٞعتت ر ٝ ە صتتێکن ەێغتتکا بتتٞٝ. ٗەیتتذمزرٗن ٓاصتتِاۆا چتتاٗن 
ُەنەڵ بەەمٝڕٝٝ دمبێ. ئەٝمی ُە ڕۆهن بەٗتذییەتإ ٝ ئەٝ عتٞێ٘ە درخت رٝمدر 
دمنەڕر  بە یەٝم زۆە صتتتتآ٘اۆ ٝ ڕرزرٝی بتتتتٞٝ. هتتتتآکن بە زمٗتتتتتن دمەنتتتتا 

ەدر ٗا. یاصتەٝرٗێک دمەبتیجەتەی تت دمٝم. ٗاخِیتذۆ" نتٞەن دمیتٜەٝێ نەٝەمت
ٓاصِاۆا ب(ی٘ێ. یاصەٝرٕ ڕۆیغو ٝ ٛاەەٝم ٝ یێتن ڕرنەیاٗتذ تە ٓاصتِاۆا چەٗتذ 
ڕۆژم ُە ٗەخاعخاٗە تاە دمتا. چتٞٝ بتا ٗەخاعتخاٗە. یی مییتاٝێکن ٝەدیتِە ُە 

ئەصتیذ  ێ٘تٞێ٘ن تت د بتا بەعتن ٓ٘تذر ٕ. بتاٗنڕبەە دمەناتە بتٞٝ  ٗاخِیتذۆۆن 
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كی٘یک ٝ ەن درن ە(ٞٝ. ُە در ٗەتە ەٞٝعن یزیغکێکن نەٗ  بٞٝ  بەعتێٞمیەتن 
ٛەیە؟ ئەّ یزیغتتکە  ی صتتن چ تتتاەێکن ٗاخِیتتذۆۆن ٓتتن ُە تاٗتتوەكە ٝعتتک ٝ

ێتتٞمبەەرٕ ٝ ڕبەەدمٝرّ ُەنەڵ بە  ٛەڵضتتٞتەٝەن ُەنەڵ بەٗتتذییەتإ بتتاط بتتٞٝ
نتٞەن دمیتٜەٝێ  كەەٓاٗ(ەەرٗن ٗەخاعخاٗە ُە تێغەدر بتٞٝ. تاەێتک ٗاخِیتذۆ"
  ٛتتتاەٞٝم ٝ بە مچتتتاٝی بە ژٗێتتتک بتتتکەٝێ  یێتتتن ٝربتتتٞٝ ُە  یەٕ بەڕێتتتٞمبەەمٝ

 ٝ نٞەن; می ٗایاصاین دمیٜەٝێ ٓالها  بکا . ٗێٞ چاٝرٗن ەێک ٗاٞعێ
 ت ُێ م ژٗن ٗەخاعٔإ ٗییەە ئێ م بەعن ٓ٘ذر ٗە.

 ت دمزرْٗ. ٖٓ تاەّ بە ژٗێکن بەٗذییە  دمڵێٖ ُێ م تاە دمتا.
 تاە دمتەٕ  تآیاٗو دمٝێ؟ بەعە ٗذی ُەّت دٝٝ ژٗن بە

دمچتْ بتا  ێ٘یت ٗاٝی ٓاصِاۆایە. ٖٓ بە دٝری یەەٝمٗذمتەی ئەٝمٝمّ. صت(ە
ی  زباە   دمٓتٜەٝێ دردٗتآەی یێتذر چتٞٝٗەٝمی هتٞتٔەتەی بتا دیتٞرٗن بتا  

 بەەز بکەٓەٝم. ٛەە ٝمٛا ٝێ٘ەیەتیغْ یێیە دمٜٓەٝێ ییغاٗن بذمّ.
ییغتتاٗن دٝت تتاەدر.  دمەٛێ٘تتا ٝ ٝێتت٘ەتەی ٗاخِیتتذۆ" یتتاتەەێکن ُە نی كتتاٗن

 ٗەەّ بٞٝ. دٝت اە دڵن
 ت باعە تێغەیەۆ ٗییە.

بە یی ێ ٗێکن بەەٛەڵ(ێ٘ە صپین نتٞ  ٓاصتِاۆا باٗتگ بکتا . تاٗتو صپاصتن 
 یإ ٗا؟ ُێک د ٝ ُێن ی صن ُە ٓاصِاۆا ڕرزییە

ٛەیەەتن   بەیێن ئەٝ یێغی٘ەی باعن بەڕێٞم دمبا. ت خ رک ٗییە. تاەمتاٗن بە
 خایەەن.  ێ بڵێیٖ زۆە زمهٔە  دمتێغێ... ٝردیاەم ٓاصِاۆا ٛا . بەڵێ دمت

ٓاصِاۆا ُەنەڵ یەەص اەم یی متە بٞٝ. بەەٛەڵ(ێ٘ەیەتن صتپین ُە صتەە  تِە 
 ڕێڕێکتتاٗن بەصتت (ٞٝ  ُەچکەیەتیغتتن ُە صتتەە ٝ هتت ی یێچتتابٞٝ. تە چتتاٝی بە

ُە صەەی درخضو ٝ  ٗاخِیذۆ" تەٝ  صٞٝە ٛەڵتەڕر ٝ بێ ئیخ یاە ڕرٝمص ا.
. بەەمٝمٝ خێتت ر ٛتتاەە  ٛەٗتتتاٝی ٝەد ٗاتتتاٝ ٝمۆ ئەٝمی ٝمختتا ٛتتاە(ێ ەٝم بە



تؤلستؤيو ليَ  

 

392 

دمص ن ٛێ٘ایە یێغێ ٝ ەەٝهەی ُەنەڵ تاٗو ت د. صتٞٝەە  ٛەڵتتەڕر بتٞٝ. ُەٝ 
ڕۆژمٝم بە ەٞٝڕمین ٗاخِیذۆۆن  ێٜێغ (ٞٝ  ئی   چاٝیإ بە یەۆ ٗەتەٝە(تٞٝ. 

 نم ٝ بێزرەیتتتٗاخِیتتتذۆ" صتتتەەمڕری ئەٝمی ُە ڕٝرڵەەتتتن ٛێٔ٘تتتن ٓاصتتتِاۆادر ڕ
بەدی دمت د  بای باس ت د تە ص(ەی٘ێ دمچێ با ی  زباە  ٝ ٝێ٘ەیەتتن ئەٝ 

 صەەدمٓەعن دۆزیٞمەەٝم.
تتت ئەّ ٝێتت٘ەیەّ ُە ٗێتتٞ صتت٘ذٝٝهن یٞٝەمتاٗٔتتذر دۆزیتتیەٝمە ڕمٗتتتە هەز بە 

 دی ٘ن بکەی.
ٓاصِاۆا بە چاٝم عی یٖ خێِەتەی ەێتن ڕرٓتا. دمیٞیضتو عت ێک بڵتێە بە ّ 

مدۆزیتتیەٝم. ٝێتت٘ەتەی ُێتتٞمەن   ٝ خضتت ییە نی كتتاٗن ٝعتتەی نٞٗجتتاٝی ٗەد
 بەەٛەڵ(ێ٘ەتەیەٝم.

 ت ُە نٞٗذی یاٗا" چاّٝ بە یٞٝە  تەٝ .
 بٞٝ ئەٝ ٛەٝرڵە با ٓاصِاۆا ن ی٘گ ٗییە. دیاە

 ت تەٝریە ئەٝ  دۆزییەٝم!
 ت ُێ م ئاصٞٝدمی؟

 ت خ رک ٗییە  ئاصٞٝدمّ.
 ت زۆە ٓاٗذٝٝ ٗابن؟ تاەٝباەەإ زۆە ٗییە؟

 ە  بە ّ ٛێغ ا خّٞٝ یێ ٗەن ەٞٝم.ت زۆە ٗیی
 ت ٖٓ زۆە خاع اڵْ تە ئێٞم ُێ مٕە ٛەەچییەۆ بێ ُەٝێ باع  م.

 ت ُەٝێ؟
 ت ٓەبەص ْ بەٗذیخاٗەیە.

 ت ئێ م تٞێن ُەٝێ باع  م؟
 ئەٝێ  یاٝرزٕ. بٖە ُەنەڵ ئەٝرٗەی ت ٝێذمچن ئەٝ تەصاٗەی ُێ مٕ باع  

 ت بەٗذیخاٗەط ٓ ۆۆن باعن ُێیە.
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متەی ٓەٗغتتتا"  ئەٝ دریتتتک ٝ تتتتٞڕم  بتتتا دردنتتتای یێتتتذر تتتت ئەٛتتتا  یەەٝمٗتتتذ
 چٞٝٗەٝم بەڕێک رٝمە ڕمٗتە بەّ زٝٝرٗە ئازرد بک ێٖ.

 ئەٝ یی ێ ٗە زۆە ژٗێکن باط ٝ دڵضازم. ت ب یا زٝٝ ئازرد بٞٝریەٕ.
 دمیٞیضو ع ێک بڵێ ٓاصِاۆا دڵن یێن خاط بێ. ٗاخِیذۆ"

عتتاەۆ ٗتتذمتە  تتت صتت(ەێ٘ن ٝمڕێ دمتەّٝ. ُە ی  زبتتاە  بڕیتتاە ٝریە یەەٝم
 ٛەڵٞمعێ ەٝم. بک ێ. ٛیٞردرەّ بڕیاەمتەی دردنا

 ٓەٝم ن ٗگ ٗییە. ت ٛەڵٞمعێ ەٝم یإ ٛەڵ٘ەٝمعێ ەٝم بە
 ت چإ ن ٗگ ٗییە؟

 ت ٛەەٝریە  با ٖٓ ٛی   یاٝرزییەتن ٗییە.
یێتتن ٝربتتٞٝ ئەٝ  ٓاصتتِاۆا چتتاٝێکن خێتت ری ُە ٗاخِیتتذۆ" تتت د. ٗاخِیتتذۆ"

ڕمٗتتتە » دڵتتن خایتتذر نتتٞەن; غتت ەٝمیە. ُەڕٝرٗیتت٘ەی ٓاصتتِاۆا ٓەبەصتت ێکن ُە ی
ٓتتن ڕم  تتت دٗەٝمی ژیتتاٗن ٛتتاٝبەط چ عتتٞێ٘ێکن ُە صتتەە  بتتیٜەٝێ ەێ(تتتا ٝم

 درٗاٝم.
ت یێْ صەی م ٛی  ع ێک بە ی ئێٞمٝم ن ٗگ ٗییە. دمٗا بتآٖ زۆەنت ٗتە ٝ 

دمدمّ ٗەەتتتإ ٗێتتت ٕ بتتتا  ٛەٓتتتٞٝ ەٞرٗتتتآەٝم ٛەٝڵ ٗتتتاەٞرْٗ یەەۆط ٗەبتتتْ  بە
ڵێ٘تتن ختتاّ ەٝ ب ٗە ئتازرد تتت ێٖ. ٓتٖ ٛەەٝر ُە صتتەە هضتەەتاەرٝنە ٝ ُە بەٗتتذیخا

 صٞٝەّ .
ُە دڵتن نەڕر  ۆەیغکن ڕٝٝٗتاتییە ٓاصِاۆا چاٝم ڕمعەتاٗن ُە تاٗو بڕی.

بتتتٞٝە ئەنەەچتتتن ٛەصتتت ن دمەٝٝٗتتتن ُە صتتتەە ڕٝخضتتتاەی بە ڕٝٝٗتتتن ڕمٗتتتتن 
 درباٝم  بە ّ زٓاٗن ع ێکن دیکەی دمنٞ ;

عت ێکْ نٞەتٞٝم ٝ هضتەیەتن  ت ئەٝ هضاٗە ٛی  تتاەیتەەییەتن ٗیتیەە ٛەٓتٞٝ
 ٓ٘تتذرڵێک ُە دٝٝەمٝم ٛتتاٝرەی دمتتت د. ٓاصتتِاۆا ُە ەتتازمّ بتتا تتتٞەٖ یتتێ ٗیتتیە.

 ٛەص ا صەە یێ. ەاٝی ٓ٘ذرڵەتە
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 ت باٗتْ دمتەٕ  دمبێ بڕۆّ.
 ت باعە  بڕۆە خٞدر هاكیز.

ٗاخِیذۆ" دمص ن ب دم یێغێ. ٓاصِاۆا ٝری ٗٞرٗذ ٗەیتذیٞم ٝ بە ٛەٗتتاٝی 
خِیذۆ" دیضتإ ُەنەڵ تآەڵێتک ی صتیاەی بتێ ٝم ّ خێ ر دٝٝە تەٝەەٝم. ٗا

ُە چ هاڵێکذریە؟ چإ بیت  دمتتاەەٝم؟ چ » بەەمٝڕٝٝ بٞٝ. ُە دڵن خایذر نٞەن;
ٛەص ێکن ٛەیە؟ دمیتٜەٝێ ەتاهیْ بکتاەەٝم یتإ ٗتایٜەٝێ ُە ەتاٝرْٗ ختاط بتێ؟ 
ٗاەٞرٗێ ٛەص ن ختای بتا ٓتٖ دمەبتڕێ یتإ ٗتایٜەٝێ؟ بیت ٝڕری صتەباەم  بە 

ٛەصتت ن دمتتتت د   ُەنەڵ ئەٝمعتتتذر« ٛەەٝر ڕهتتن ُە دڵتتذریە؟ ٓتتٖ نتتاڕرٝم یتتتإ
ٓاصتتِاۆا نتتاڕرٝم. بتتاەە ٓ ۆۆێکتتن ەتت . ُەنەڵ ٛەصتتو ٝ بی ێکتتن ەتت  تەٝەتتاەە 
تێغتتتەٝم. ٛەە ئەٝمط ٛیتتتٞری یێذمبەخغتتتێ ٝ ڕۆو ٝ دڵیتتتاٗن ُە یەۆ ٗزیتتتک 

 دمت دمٝم.
ٓاصتِاۆا چتٞٝ بتتا خەٝنەی ٓ٘تذرڵە ٗەخاعتتەتإ. ژٝٝەمتە ٛەعتو ەەخ تتن 

صتتِاۆا دمیٞیضتتو ەەخ ەتتتإ ڕێکٞیێتتک بکتتا   هتتن ٛەڵخِیضتتکا ٝ ەێتتذر بتتٞٝ. ٓا
صتتەەمٗت ێ بتتٞٝ  خەەیتتک بتتٞٝ بە دمٓەٝم بتتکەٝێ بە زمٝیتتذر. تتتٞڕی نەیەتن 
صەە یێچت رٝ  دمصت ن تت د بە یێکەٗتیٖ. هاهتای دمتێغتا. ٓاصتِاۆا تە ٛیچتن ُە 
دمصو ٗەدمٛا   ُە صەە ُێٞرەی ەەخ ەتە درٗیغو ٝ دمص ن تت د بە یێکەٗتیٖ. 

ٝ ٛەٓٞٝیتتإ یتتێکەٝم هاهایتتإ دمتێغتتا.  ٖ ەەٗەٝمی تتت دم ٗێتتٞ ٓ٘تتذرڵەتإیێکەٗتتی
درٝرٕ خای ت د بە ٗێٞ ژٝٝەمتەدر ٝ نٞڕرٗتذی بەصتەە ەیەەص اەی یی  بە ٛەڵ

 ٓاصِاۆادر;
ئێ مط ئەٝێیە  ڵتق  یەت ئەٝ هەەمچن ئٞی٘ە چییە ٝمڕێو خض ٞٝم؟ یێو ٝر

ژم چەٗتتذ  تتاە بتتازرڕی ٝمڕێ بتتخەی؟ بتتڕۆ ختتاەرتن ٓ٘تتذرڵەتإ بێتت٘ە. ئەٝ ڕۆ
نی كتتاٗن بەەٝرٗتتکەتەی دمەٛێ٘تتا ٝ چتتاٝی ُێکتت د. عتتەٝ بەصتتەەدر  ٝێتت٘ەتەی ُە

چتتتتتتٞٝ بتتتتتتا ژٝٝەمتەی ختتتتتتای.  ٛتتتتتتا  ٝ دٝری ەەٝرٝ ت دٗتتتتتتن تاەمتتتتتتتاٗن
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ٛتتتاٝژٝٝەمتەی ٛێغتتت ا ٗەٛتتتاە(اٝم. بە دمەكەەتتتن زرٗتتتن ٝ دیضتتتإ ٝێتتت٘ەتەی 
ُە  ٝەدی چاٝی ُێک د  ٛەە ەاٝێ چاٝی ُە  یەتتن ٝێت٘ە دمتت د ٝ دمەٛێ٘اە بە

چکاڵەە یٖ عت ەتإ ٝەد دمبتاٝم. دمٓٞچاٝمتتإ   ِٞبەەنەتاٗیتإ  هاڵتذمٓەی 
ٝ عتت ێک ٞبەە ٛەیتتٞرٗەتە ٝ درەٝدیتتٞرەی ٓتتاڵەتە. ُەٝ ٝێتت٘ەیەدر زیتتاە  ُە ٛەٓتت

چتیٖ چی٘تتن تەزیە   تٞرٗن ٝ عاخٞعتتەٗتن ُٝە چتتاٝی  صتەەٗجن ختای دمدرە
یزرٗتتن ٝ خەیتتاڵەٝم  ٗە ڕمعتتەتەی ختتای دمبتتڕی ٝ ٝمٛتتا تەٝە(تتٞٝم نتتآن بیتت 

ٝژٝٝەمتەی ژٗێکتن هەڵەٝم بٞٝ ٛتاە(ٞٝ اٝژٝٝەمتەی ٛاەاەەٝم. ٛتآاٝمیەۆ ٛ
 چاٝی ُە ٝێ٘ەتەی دمص ن ٓاصِاۆا دمت د.  ُە یغو صەەی ڕرٝمص ا بٞٝ

تتت ئەّ ٝێتت٘ەیە ئەٝ ییتتاٝم یێتتن دری تە ٛتتاە(ٞٝ بتتا صتتەەدرٗو؟ ئەٝم ەتتای؟ 
 بن! باٝمڕ ٗاتەّ ەا

 ٓاصِاۆا زمەدمیەتن ن  .
 ْٓ٘. مت بەڵێ  ئەٝ

 ت ئەٓەط ئەٝ ییاٝمیەە ئەی ئەٝرٗە تآیإ دریکییەەن؟
 ٝێ٘ەی ٖٓ بێ؟ مت ئەٝرٗە یٞٝەی ئەٕٝ. باٝمڕ ٗاتەی ئەٝ

ت ٛی  تٞێن ُە ەا ٗاچێ. دمٓٞچاٝ  بە ەەٝرٝی نتاڕرٝم. ئەّ ٝێت٘ەیە دمبتێ 
 ٛن دم صاڵ ُەٓەٝبەە بێ  ٝریە؟

 ڵ ٝ یتڕدمتتا ژیتاٗن ەتا ی ٓ ۆ" یی مت ەێپەڕی٘ن صاڵ زۆە ن ی٘گ ٗییەە ئەٝ
 ُە چەەٓەصەەێیە.

ٛتاٝژٝٝەمتەی   خەٓێک دڵن درن  . ت ٞیڕ دڵتێ ڕێتک نٞعت ر ٝ نت ژ بتٞٝ
 ُە یەص ا ی صیاەی ُێذمت د ٝ دمص ن ٛەڵ٘ەدمن  .

 ت بە ّ ُەٝێ... ُەٝ ٓاڵە خاعو ڕردمبٞرەدە زۆەیغ إ تەیق ت دٝٝم.
 ت خاعن چن ٝ تەیلن چن؟! زۆە ُە بەٗذیخاٗە ٗاخاع   بٞٝ.

 ت چإ؟
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صەػا  ٛەع ن عەٝمٝم ٛەەا چٞرەی بەیاٗن ن ك اە بتٞٝیٖ... ئەٝیتظ ت ُە 
 ٛەٓٞٝ ڕۆژێک ٝ ٛەٓٞٝ عەٝێک.

 ت ئەی باچن ُەٝێ ٓابٞٝیەٝم؟ با ُەٝێ ٗەدمٛاەیە دمەێ؟
ت ٓەنیٖ دمەٞرٗن ُەٝێ بێیت ە دمڕێ؟ هەز دمتەی بە ّ ٗتاەٞرٗن. ئی ت  ٛەەتا 

 ُە تٞێ دمتەی؟ە دمەێ  بێی ە دمەێظ ڕٝٝ  دێی چإ  بی٘ەهاها ەێچەهیٞی
ە ەی ٓێتزمتەیەٝم ٝ ٝێ٘ەتەی ٓاصِاۆا بە یەُە ٛەص ا صەەیێ.  خض ە ٗێٞت چەتٔت
ەیە دٗیتتتتای  ڕُە ژٝٝەمتە ٛتتتتاەە دمەێ. چتتتتاٝی یتتتت ٝ ُە ك ٓێضتتتتک. ئەٝ ٝێتتت٘ت بٞٝبتتتٞت

ٝرەەتتتتاٗن ئەٝ صتتتەەدمٓەی ٝمبیتتت   ڕربتتت دٝٝی ٛێ٘تتتاباٝم بەە چتتتاٝی. عتتتادی ٝ ئا
ٝ. هضتەتاٗن ٛتاٝژٝٝەمتەی ژیتاٗن دڵذر تەڵەتە ت دبُە دمٛاەەٝم. چەٗذمی ئاەمزٝٝ  ٞ

ٝ  ئەٝ تەبەصتت ا خاٗەی ٝمبیتت  ٛێ٘تتا بتتاٝم. ُەٝ صتتا ٗەدر چەٗتتذمی ئتتازرە تێغتتا بتتٞت
ٝرٗیتتإ  عتتەٝمی ٝمبیتت  ٛتتاەەٝم تە ُەنەڵ خٞێ٘تتذتاەێکن زرٗکتتا ُە تەەٗەۆتتاڵ بەڵێ٘تتن ژ

ٝ. ئەّ  زمٓاٝمٗتذی  ٝ ٞێ٘تذتاەم یێتذرن ین دمتت د ُەٝ ژیتاٗە دمصتو ٛەڵتت ێخدرٗا بٞ
ٝ  بە ُەنەڵ بکتتتا  ٝرٗیتتتن یێضتتتی  ئتتتاٝم ی ُە بەەدربتتٞت . ئەٝ عتتتەٝم ت رصتتتێکن ئەەخە

ٞرٗن بچێتو بتا یه دێِەیەتن صٞٝە ه م ڕمط ٝ چیٖ چی٘ەتەی ڕرزرٗذباٝمە بە ّ ٗە  ت
ٝ ٝرٗتتتتن ئەٝ نەٗتتتتجە خٞێ٘تتتتذتاەم. صتتتتەە ختتتتاط بتتتٞت ٝری دٝٝ دمٝە  ژ صتتتتەٓا ٝ  د
ٝ ٞٝم. ٝمڕمز بتت عتت ێک بێتتزرە ٝ بەڕێک دٗتتن ٓغتت ەەییەتاٗن ٛەصتت ن تتت د ُە ٛەٓتٞت

ٛتاە٘ە صتەە ئەٝمی  ٛاٝتاەمتەی ٝ تتالەر ٝ ژٗێکتن ییتاٗاژمٕ  یتێکەٝم بڕیاەیتإ در ٝ
ٝری ژیتاٗێکن یێیتإ  تە ڕرصتو ُەٝ تتاەەدر  ەت در دمصو ُەٝ تاەم ٛەڵت ٕ ٝ بڕۆٕ بەد

م  ُە در ٗە دمٗتێکتن ٓەصت اٗە بەەز بتاٝم ٝرٗە ە یٖ بڕیاەی دٗیایتإ دٝر ٝ  ٝربٞٝ ُێ(ڕر
ٖ. ٛەە تە ٛەصت ن تتت د ٓغتت ەەی ن ەتتازم ٛتاەٞٝم  تەٓتتاٗچەژمٕ دمصتت ن تتت د بە ژمٗتتی

ٝریەتتتن زۆە عتتادی صتتەٓای  ٛتتاٝڕێکەی دیتتکەط ُە یغتتو ییتتاٗاتەی درٗیغتتو ٝ ٛە
دیتتاە  ٕ ٝٝبتٞتدمصتتو یێکتت د. دٝٝ ٓغتت ەەی ٛتتاە٘ە ژٝٝەی  كتت رۆ ُەبەە  ڕٝٝصتتین

ٗەەەٝم. ٝ ُە تتتتتاڕێکن عەٝٗغتتتتی٘ن نەڕٝر ٝ   بتتتٞت ە بتتتٞت یەتەٓیتتتتإ ییتتتتاٝێکن ٝەدیتتتِت
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مهە خٞٝصتتابٞٝ  ٗتتزیتەەمی دمدر ٝ دمٓتتن بتتانەٗن ٓەعتت ٝٝبن دمٓٞچتتاٝی بە ئتتاە
ٝ   ٕت د. ئەٝی دیکەعتیارٝ باٝمعن یێتذ ُێذمٛا   ٛاەە یێغێ هەڵەٝمیەتتن ڕیغٖت بٞت

باٝمعن ُە تالەر ٝمەٛێ٘ا ٝ ٗتزیکەی صتەػاەێک یتێکەٝم ٛەڵخٞت ٕ ٝ صتەٓایإ تت د. 
ٝرەیإ دمت د ٞرەدمٝم ٝ ٛەە ەتاٝ  ئەٝ دٝٝ ییاٝم ٛا ێ خایتإ بتا ٓەعت ٝٝبیإ دمخت

ێک عتتەٝ ٝ ڕۆژی ژیتتاٗن درنیتت  ڵتتتاەم ٛەەتتا صتتا ٝ... ئەّ باٝمعتتن یەتێکیتتإ دمتٞەتتا
ٝری ئەٝم بٞٝ بە دٝٝ صاڵ ٝ صێ صاڵ ٝ ناڕرٗن بە صەەدر ٗەٛا .  ت دیٖ  د

ٗەبتٞٝریەە م ٛەص ن دمتت د ئەنەە تاٗتو ٗاخِیتذۆ" ٝ ڕٝٝدرٝی ئەٝ عتەٝ
م بە ٗاخِیتذۆ" ٗتاخن بێتزرەی دمەٛە ەٞٝعن ئەّ بەدبەخ ییە ٗەدمبٞٝ. ڕم ٝ

. دمیٞیضتتو دمصتت ن یێتتن بتتتا ٝ بە صتتەەیذر ب٘ەڕێ٘تتێ ٝ  ٘ێتتٞ بتتاەرٗن ٝٞ(تتدرن ە
ٗەنٞە(تتٞٝ  زۆە  بکتتا . بە درخەٝم بتتٞٝ بتتا چتتن ٛەە ئەٝ ڕۆژم بە ٗاخِیتتذۆۆن

باعن دمٗاصێ ٝ ئی   ٗاتەٝێ ە درٝیتیەٝمە ڕێتەعتن یێتن ٗتادر ٝمۆ چ٘تتن ٗتایە 
 ڕۆهن ئاٝرط چ٘گ ُە  ەص ەی نی  بکا .

درٓ تاٗتتذٗن نتتڕی ئەٝ ٛەصتت ە ەتتاڵ ٝ بەژرٗە یێٞیضتت ن بە ٓەعتت ٝٝبن  بتتا
  ەتتتتابەی دمعتتتتکاٗذ  بە ّ ُێتتتت م ەهەٝی ٛەبتتتتٞٝ. ئەنەە ُە بەٗتتتتذیخاٗە بتتتتٞٝری

ٝمدمص ن ٗەدمتەٝ . یەتێک ُە كەەٓاٗ(ەەرٗن ٗەخاعتخاٗە تە ٛەٓیغتە چتاٝی 
دمی تتتتٞرٗن ٓەعتتتت ٝٝبن بتتتتا یەیتتتتذر بکتتتتا ە بە ّ ٓاصتتتتِاۆا  بە دٝٝیەٝم بتتتتٞٝ 

مٝیضتتتتو ڕٝٝ ُە ئەٝ ب٘تتتتێ . یێٞٗتتتتذی نتتتت ەٖ ُەنەڵ ئەٝ  تتتتاەم تەصتتتتاٗە ٗەیذ
ٓەە صتتتیذرە بتتتٞٝ. ٗاچتتتاە ٓەٝمیەۆ ُە صتتتەە تٞەصتتتییەۆ درٗیغتتتو ٝ خەیتتتاڵ 
ٛەڵیت  . تاەێتک ٓاٗتذٝٝ بتٞٝ  نەڕریەٝم بتا خەٝنەتەی ٝ بتێ ئەٝمی ٝم ٓتن 

ەی ٝیتتڕ ٝ ی صتتیاەمتاٗن ٛتتاٝژٝٝەمتەی بتتذرەەٝم. ٓتتاٝمیەۆ ختتزریە صتتٞٝچێک 
 ن یا.
 
 



تؤلستؤيو ليَ  

 

398 

 

 

 

 چاردە

 
تتتاە ٛتتاە(ٞٝ بتتا ی  زبتتاە . دمبتتٞٝ  ٗاخِیتتذۆ" بتتا ئەٗجتتاّ درٗتتن چەٗتتذ

 ن صتەٗا بەئەٗجتٞٓەٗدردٗآەی یێذرچٞٝٗەٝمی هٞتٔەی ٓاصِاۆا ُە ُوتن دردی 
٘تتتتێ ٝ درٝری بەخغتتتتی٘ن كێتتتتذۆزیا بە تٞٓیضتتتتیاٗن بەخغتتتتیٖ ٝ ێ ێتتتتیەۆ بتەی

ُێ(تتتٞەدٕ بضتتتپێ ێ. ُەنەڵ ئیتتتذرەمی نغتتت ین ئاصتتتایظ ٝ ئیتتتذرەمی صتتتێٜەٓن 
بتتٞٝٗن عاصتت  ر هضتتە بکتتا  ٝ ئیجازمٗتتآەیەۆ  صتتەباەم  بە ئتتازرد 47ُیشیتتا

ێ. ٝٝمەنتت ێ بتتا دریکێتتک تە ب تتٞرٗێ ُە بەٗتتذیخاٗە چتتاٝی بە تتتٞڕمتەی بتتکە
ەی ئەٝ نٞٗذٗغتتتتی٘اٗەط تە بە ەتتتتاٝرٗن خٞی٘تتتتذٗەٝمی ئی٘جیتتتتَ زی٘تتتتذرٗن غتتتتتێ

تتتاەیتەەییەتن  ٝ صتتزری دٝٝەختت رٗەٝم بتتا هەكوازیتتإ بتتا بڕربتتاٝم  ت ربتتٕٞٝ
ُە صتتتەە ڕۆهتتتن درٗتتتابٞٝ  بتتتایە بە یێٞیضتتت ن دمزرٗتتتن بەەمۆتتتاٗن ُە هٞەصتتتن 

 ئەٝرٗیظ بکا  ٝ تاەمتەیإ یەتالین بکاەەٝم.
ُەٝ ڕۆژمٝم تە بە دڵٔەٗتذی ُە ٓتاڵن ٓاصتِ٘یکا" ٛتاەە دمەێ ٝ بە ەتای(ە  
دٝری نەعو ٝ نەڕرٕ ُە چەٗذ نٞٗذ ٝ بی٘ی٘ن باەٝدۆخن نٞٗذٗغی٘إ  ُە تتاڕ 

ەم ٝ صآاٗذرەرٕ بێزرە بٞٝ  تە خاعن ُەٝ ػێتَ نەٝ ٝ ئەٗجٞٓەٗن خاٗەدرٕ ٝ

                                                           

صیاصتییەٝم بتٞٝ ٝ بەٗتذییە صیاصتییەتإ ُە ژێت   ت ئەّ ئیذرەمیە بە یێ ٝ عٞێ٘ن چا تاٗن 58
دمص ن دمتت د بە چتا تن ٝ ٝربەصت ە  2981ٛەەا  2946چاٝمدێ ین ئەٝدر بٕٞٝ ٝ ُە صاڵن 

 بە ٝمزرەمەن ٗاٝخا بٞٝ.
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ٝ صتتتتآاٗذرەرٕ بێتتتتزرە بتتتتٞٝ تە نەٝەم نەٝەم نەٝەم ٝ  ٝ ػەعتتتتی مەاٗە بتتتتٞٝ.
خاعن ُەٝ ػێتَ ٝ ػەعتی مەاٗە بتٞٝ. ئەٝ ئەٗجتٞٓەٗە چەٗتذیٖ ٓیِیتإ تەصتن 
ەٞٝعتتتن چاەمڕمعتتتن ٝ درٓتتتاٝی ت دبتتتٞٝ ٝ ەەٗیتتتا ُە بیتتت ی ئاصتتتٞٝدمین ٝ 

ٝ صتت ەٓکاەدر بتٞٝ. ئەّ ئەٗجتتٞٓەٗە ڕرصتت ییەتاٗن ڕربتٞرەدٗن تەٓی٘ەیەتتتن زرڵتْ 
چەٗتذیٖ ٓیِیتإ ٓت ۆ" ٗەدمدریەٝم  نٗەدمدی ٝ ئاٝڕی ُە ڕمٗ  ٝ تتٞێ مٝمەی
ٗەدمتت د. ئی ت  ٗاخِیتذۆ" ٓەهتاڵ بتٞٝ  ٝ زٝڵْ ٝ  ی٘ایەەن خایإ ٛەصو یێ

بە دڵتتتٞدرٝ بتەڕێتتت ەٝم بتتتا ئەٝ ئەٗجتتتٞٓەٗە ٝ بچێتتت ەٝم صتتتەە خٞڵوٞختتتٞٝی 
ٝ ٗەیٜەٝێ خزّ ٝ ٛاٝڕێیاٗن ُەٝ ئەٗجٞٓەٗەدر بتٕٞٝ یێغٞٝیە بە ّ بیٜەٝێ 

ٝ  تتتە ُەٝمط بتتا ڕزنتتاە ت دٗتتن ٓاصتتِاۆا ٝ یاەێزنتتاەی تتت دٕ ُە بەٗتتذی ٝ 
بتتٞٝ یتتاەٓەەن ُەٝ ئەٗجتتٞٓەٗە بختتٞرزێ ٝ  ی ػەدرڵە   ٗاچتتاەُٝێوەٝٓتتاٝرٗن در

 ُێیإ بێزرە بٞٝ. تە دمص ن ٛاەیکاەی با  ی تەصاٗێک دەێ  بکا 
تتتاە یٖ   ش   ٗاچتتاە چتتٞٝ بتتا ٓتتاڵن یتتٞٝەی  تتتاٗتاەێتتک نەیغتت ە ی  بتتاە

ُەٝ  .یەتێک ُە ٝمزی رٗن یێغتٞٝ بتٞٝ  کنصکاٗاۆ٘ا  تە ٓێ دمتەی تاٗو چاەیئ
عٞێ٘ە ئەع ركییە ُەنەڵ ٛەٓٞٝ ع ێک ٛەص ن بە ٗتآاین دمتت د. بە ّ ئەنەە 
 اٗ ا ٝ تەُٞیەُەتاٗن ب( دریە با ٛٞەێَ  یٞٝەی نِەیتن ُێتذمت دە  تتە ُەٝمط 

تەڵتتک ُە ٗاصتتیاٝین ئەٝ ُەنەڵ نەٝەم ییتتاٝرٗن دمصتتە   ٝمەنتت ێ. دمیٞیضتتو 
تاٗ ش تاە یٖ ئیکاٗاۆ٘ا ٛەە ُە صەەمەای درٗیغ ٘ەتەیاٗذر  دمیٞیضتو صتەە ُە 

 ە نٞەن;تاەٝباەی خٞعکەزرتەی دمەٛێ٘ێ
زٓاٗتتتتإ. دمٗتتتتتا  ٝ تتتتت صتتتتەباەم  بە ەتتتتا زۆە عتتتتو تەٝەتتتتاەە صتتتتەە زرە

یتتاٗییەٝم ەبتتکەی ٝ ُە ب 48ٝرەدتەٝعتتن ٛتتاُە باڵٝبتتاەەٝم دمڵتتێٖ دمەتتٜەٝێ یتتێ 

                                                           

( ٓ ۆۆذۆصت ێکن ئی٘تِیتزی بتٞٝ صتەباەم  بە بتاەٝدۆخن 1780- 1726) Jon Howardت 59
ٝصتتتی٘ەتاٗن ُە صتتتەە بتتتاەٝدۆخن بەٗتتتذییەتإ زی٘تتتذرٗەتاٗن ب ی اٗیتتتا ت ێ(ێکتتتن ٗٞٝصتتتن ٝ ٗٞ
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ٛەەتتتا عتتتەٝێ بە دٝری تتتتاەی بەٗتتتذی ٝ ەاٝرٗ(اەمتتتتاٗەٝمی. دمڵتتتێٖ ُە بیتتت ی 
 چاتضازین ڕمٝع ن بەٗذی ٝ خ ریکاەمتإ دری.

تتت صتتەباەم  بە ٓتتٖ زۆەیتتإ دمٗتتتا ٝ ٛەەرٝٛٞەیتتا ٝمڕێخضتت ٞٝم. ەەٗیتتا 
 یاەٓەەین چەٗذ زی٘ذرٗیْ درٝم ٝ ٛێغ ا بە ٛی  ئاتآێک ٗەنەیغ ّٞٝ!

هاعتتتتتای ُتتتتتێ ٓەتە. تتتتتتاەێکن زۆە باعتتتتتە. صتتتتتەباەم  بە چیتتتتت ۆتە تتتتتت 
ئەٝی٘ذرەییەتەعو ٛێ٘ذێ ع ْ بیضت ٞٝم. هەز دمتەّ ٛەٓتٞٝ عت ێک ُە زٓتاٗن 

 خا  ب(یض ْ.
بتتا یتتٞٝەی ٗاخِیتتذۆ" چی ۆتتتن ئەٝی٘تتن ختتای ٝ ٓاصتتِاۆای ُە ٗتتٞٝتەٝم 

نێتتتڕریەٝم. تتتتاٗ ش تە ٛەٓیغتتتە ُەنەڵ یٞٝەمتتتتاٗن ٗاخِیتتتذۆ" ٗتتتاتاۆ بتتتٞٝ  
ێضتت اط تە ٗەٓتتابٕٞٝ  ددرٗتتن خێتت ی یێتتذرٗەدمٛێ٘إ ٝ دمیتتذرٗە بەە ەەٗتتاٗە  ئ

 یِالەی ەٞرٗ  ٝ ەەعەە.
ە ئەٝ دٝٝ چەەیتتتتٞم تتتتت خەەتتتتای ئەٝ دٝٝ خٞعتتتتکە ٛتتتتی  ٝ یتتتتٞٝچە بتتتتٞٝم

(ایەی خٞرصت بتتاەە ئەٝ تچەیتإ بتا  ٛەە ئەٝ ئەنەە دمٓڕمعەی ٛیچٞیتٞٝچە 
ئەّ ژیتتتتتاٗن ٛاٝبەعتتتتتی إ یێتتتتتک بٜێ٘تتتتتایە  ٛەەدٝٝت تتتتتإ دمهەصتتتتتاٗەٝم ٝ  ٝ

Ell est encore jolieباەٝدۆخەط ٗەدمٛاەە یێغێ. ئێض ا یێْ بڵێ بزرْٗ؟ 
49 

تاٗ ش ئەنەەچن ٗزیکەی عەصتو صتاڵن ەەٓەٕ بتٞٝ  ٛێغت ا ُەط صتاؽ ٝ 
بەنتتٞڕ بتتٞٝ  زۆەیتتظ صتتٞێ  هضتتە ٝ دمٓتت ەڕ ٝ یتتڕ  ٔٞ تتاڵ بتتٞٝ. هەڵەٝ ٝ 
ناع ٖ ٝ یغو ُێٞی ٓٞٝیەتن زۆەی ُێ ڕٝر بٞٝ. ٗاخِیذۆ" زۆەی یتٞٝەی 

  مٝیضتتو ٝ بە دی ٘تتتن ئەٝ دڵتتت ەڕی ٝ عتتتاد ٝ بەنتتتٞڕ بتتتٞٝٗەی یتتتٞٝەیخاعذ
 دمنەعایەٝم.

                                                                                                                              

صتتەدمٓیٖ صتتاڵن ُە دریتتک  2991ن ڕٝٝصتتیا صتتاڵن اٗٓاك٘اصتت ەتتتاەیتەەییەتن زۆەی ٛەبتتٞٝ
 بٞٝٗن ئەٝیإ بەەز ڕرن  .

 ت ٛێغ ا ٛەە  ٞرٗە. :5



  ةسآلنث
 

421 

ت یٞٝەێ نیإ!  تٞرٗن ٝ ٗاعتی ی٘ن بتا ٓتٖ  یتاٝرزین ٗیتیەە ٓتٖ دمٓتٜەٝێ 
بەبتێ ەتاٝرٕ صتزردەرٝم ٝ ٓتٖ بتٞٝٓە ٛتای ئەٝ ئەٝ بێچتاەمیە یاەٓەەین بتذمّ. 

 صزردەرٗەی ٝ ٛاتاەی ٛەٓٞٝ چاەمڕمعییەتاٗن ٖٓ بّٞٝ.
 ە دمەەٝێ زمٓاٝمٗذی ُەنەڵ بکەی.ت بیض ٞٝٓ

 ت هەز دمتەّ بە ّ ئەٝ ڕرزی ٗابێ.
تتتاٗ ش تتتتاە یٖ ئیکاٗاۆ٘تتتا یەەۆط ٝ ٝرهٞڕٓتتتاٝ چتتتاٝی ُە خٞعتتتکەزرتەی 

 بە هەیەصاٝی نٞەن;ە هضەتاٗن نێ ی ت دبٞٝ. بڕی
ت تەٝریە ەا دمەەٝێ ژیاٗن ٛاٝبەعتن ُەنەڵ یێتک بێ٘تن؟ ئەٝمی بیضت ٞٝٓە 

 ٛەٓٞٝی ڕرص ە؟
 ی بێ ُەڕێٞم زمٓاٝمٗذی ُەنەڵ دمتەّ.ت ئەنەە ڕرز

تتت دٝری ئەٝ ٛەٓتتٞٝ صتتٞتٞچ ٝٝتن ٝ بتتێ ئتتابڕٝٝیییە  دیضتتإ دمەتتٜەٝێ 
 زمٓاٝمٗذی ُەنەڵ بکەی؟

 ت ٛاتاەی ٛەٓٞٝ ئەٝ ئابڕٝٝچٞٝٗاٗەط ٖٓ بّٞٝ.
 تاٗ ش دری ُە هاهای یێکەٗیٖ ٝ نٞەن;

ت ەا بەڕرص ن عێو ٝ عٞٝەیە ٛەەبایە خاعتْ دمٝێتن... عتێو ٝ عتٞٝە. 
ئەٝ بتا  تت دۆەەٝمو ٝ عٞٝە!... ٛاٝڕێیەتن ئێٔە بە ٗاٝی ئاُیٖ ٗاٝمٗذێکن عێ

بەڕرصت ن ئەٝ  ەۆعاٗەی ەابەیإ ت دٝٝم.  اەێک چتّٞٝ بتا ئەٝ عتٞێ٘ە ُەعل
ژٗاٗە ە صت٘اتٖ. تاەێتک ُەٝێ نەڕرٓەٝم  چەٗتذ صتەػا  دمصتو ٝ یتَ ٝ نیتاْٗ 

Corps et ameعاەدمٝم. بە ّ ئاُیٖ  یاٝرزم. 
م ەەەختإ خای با ئەٝ تتاە 50

تتت دٝٝم ٝ بە ڕرصتت ن تەصتتێکن دڵضتتاز ٝ خابەخغتتە. ئەنەە هەز بتتکەی  ئەٝ 
 ژٗەط دمٗێ ّ با ئەٝ ٗاٝمٗذمی ئاُیٖ.

                                                           

 ت بە ڕۆو ٝ بە  ەص ە. 61
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ئەٝ ژٗە ئتتازرد ٗیتتیە. صتتزری زی٘تتذرٗن بە تتتاەی هٞەصتتەٝم  تتت یتتٞٝەێ نیتتإ!
 بەصەەدر صەیێ٘ذەرٝم. ٖٓ بایە ٛاەّٞٝ یاەٓەەن ُە ئێٞم بخٞرزّ.

 ؟ت یەەٝمٗذمتەی ئێض ا ُە تٞێیە
 ت ُە ُون دردی ٓە ِیضن صەٗایە.

تتتتت ُێئتتتتاٗن ئتتتتآازرّ ُە ٓە ِیضتتتتن صتتتتەٗایەە بەەی صتتتتن ُوتتتتن ٗیغتتتتاٗە ٝ 
عتتتتتاٗازییەتاٗن ب٘ەٓتتتتتاڵەی خاٗەدرٗەتتتتتتاٗە. بە ّ ُە صتتتتتەٗاەاەمتإ تەصتتتتتێکن 
دمص ڕۆیغتتتت ٞٝ ٗاٗاصتتتتْ. تەس ٗتتتتازرٗێ تێیتتتتإ ٛێ٘تتتتاٝم ٝ ُەٝێ دریاٗ٘تتتتإٝ. 

ەەمیإ ٛەیە. چەٗذ ئیکاٗا" ٝ زۆەبەیإ بەڕمنەز ئاڵٔاٗیٖ ٝ ٗاٝی صەی ٝصەٓ
صیٔی٘ا" ٝ ٗیکی یٖ ُەنەڵیإ ەێکەڵ تت رٕٝ بتا ئەٝمی ڕمچەڵەتیتإ ٛتاٝەەەرز 

تەصتایەەییەۆ  مبٖ. بە ّ خەٓو ٗەبێ  ٓێ دمتەّ ئەٝرٗە دمٗاصێە ٛەٓٞٝ  تاە
تەس ُە هضتەی  ٘تن. ٛەٓتٞٝیێدمٗاصێ. دمبێ خا  بای باس بکەی ٝ ەێتن بتە

 ٖٓ ەێذمنا ٓێ دمتەّ ٗەبێ.
اەێک ٛەەدٝٝتیتتتإ بێتتتذمٗگ بتتتٕٞٝ. یێغتتتخزٓەەێک ٛتتتاەە ژٝٝەێ ٝ بتتتا صتتت

كێکن زێتتٞیٖ درٗتتابٞٝ  دری بە تتتاٗ ش ٝ ڕۆیغتت ەٝم ەٗتتآەیەتن ُە صتتەە تەعتت
 دمەێ.

ت ەا دمبێ چاٝ  بە ئاُیٖ بکەٝێ. ئێض ا تە ٛاەٞٝی بتا ئێت م  دمبتێ ُەنەڵ 
 تەیش ٝرەێ یظ هضە بکەی.

 ت تەیش ٝرەێ  تێیە؟
بتتێ بی(ی٘تتن. ٗتتازرٗن چەٗتتذم زٓتتإ یتتاەرٝم. ٛەە تتت ئەٝ عتتەٝ دێ بتتا ئێتت م. دم

 ی٘ایەەکتتاەێکن دڵتتڕمم نتتٞێن ُە هضتتەتاٗن بتتێ  ُەبەە دمٓیتتذر چتتاۆ دردمدر ٝ 
 ەابە دمتا.

ٗەدمنتتت ەەٝم.  صتتتەی  بتتتٞٝ هضتتتەتاٗن تتتتاٗ ش ُەنەڵ تاەمتتتتاٗن ئەٝ یەتتتتن
یتتتک بتتتٞٝ تە بتتتا دی تتت٘ەٝمی دی٘تتتن زُەنەڵ ئەٝمعتتتذر یەتێتتتک ُە یێڕمٝرٗتتتن ڕێ(ا
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صەكای ڕرص ەهی٘ەیذر ٛەٝڵتن دمدر ٝ  ٝرڵەەذر بەڵکٞٝ ُە ٗا  ٝٓەصیح ٗەۆ ُە ڕم
 ُەٝ صەەدمٓەدر ئەٝ ڕێ(ازم باٝی ڕۆژ بتٞٝ  درەٝدیتٞرەی ژٝٝەمتتاٗن بە ٝێت٘ە

بەەدمٝرّ صتتەەدرٗن تِیضتتای دمتتت د ٝ  ٝ ختتاچن  اەرٝ تتاە ڕرزرٗتتذ بتتاٝم ٝ
 ڕێٞەمصٔە ئای٘ییەتاٗن بە ٝمصٞرصتەٝم ئەٗجتاّ دمدرە ُە هاڵێکتذر یێ مٝرٗتن ئەٝ

دژی ئەٝ ەەعتت یلاەە ڕٝرڵەەییتتاٗەی  ختتاچ ٗەبتتٞٝ ٝ ڕێ(تتازم بڕٝریتتإ بە ٝێتت٘ە ٝ
ئتتایی٘ن ٓەصتتیح بتتٕٞٝ. تەیتتش ٝرەێتت یظ یەتێتتک ُە باٗتەعتتەتاەرٗن ئەٝ  تتاەم 

 بی ۆتەیە بٞٝ.
ژٗە نٞێن ُە هضەتاٗن تەیش ٝرەێ  بێ  بە ەەٝرٝی دمناڕێ. خاعتو  ت ئەٝ

 دمبێ نٞێن با ڕرن ی  ٓ ۆۆێکن تەّ ٝێ٘ەیە.
 ەێ نیإ! هەز بە دی ٘ن ئەٝ  اەم ٓ ۆۆاٗە ٗاتەّ.ت یٞٝ

 دمناڕێ. بڕٝر  ت ئەنەە بی(ی٘ن 
  تتت ٝتتت ێتت ەکتتایەتن دیکەعتتْ ٛەیە  ئەٝیتتظ صتتەباەم  بە بەٗتتذییەتن هە ی ی

 یاٍ م.
ت باەۆٕ ت یتضٔا  كەەٓاٗذمەی ئەٝێتیە. ٗتآەیەتن بتا دمٗٞصتْ تتاەمتە  

 صتت اٗن باٝتتتو بتتٞٝم.بتتا  ێ(ە تتێ دمتتتا. خاعتتو دمبتتێ بی٘اصتتن. یەتێتتک ُە دۆ
ۆو ڕردمبتتتتٞێ ی ٝ ُەنەڵ ەاهٔێتتتتک ڕزۆەبەی تاەەتتتتتاٗن ُەنەڵ باٗتتتتگ ت دٗتتتتن 

 ێکییإ ٛەیەە بە ّ ن ٗیگ ٗییە. چ درٝرتاەییەتو ُێن ٛەیە؟ڕتا
چتتتتاٝی بە  ێب تتتتٞرٗ م ٗتتتتآەیەتْ دمٝێ بتتتتا دریکێتتتتک بتتتتا ئەٝمیزتتتتت ئیجتتتتا

بە ّ دمڵتتتتتێٖ ئەٝ  تتتتتاەم ئیجتتتتتازرٗە بە دمصتتتتتو   تەەناعتتتتتەتەی بتتتتتکەٝێ.
 یە. یاٗکضنچ ۆ

تتتتتت هەز بە چتتتتتاەمی چ ۆیاٗضتتتتتکن ٗتتتتتاتەّە بە ّ ُەنەڵ ٓتتتتتاەیەەن ژٗتتتتتن 
 دمص ەخٞعکیٖ.
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بتتێ ئەٝمی  تتت ەکتتایەتن دیکەعتتْ ٛەیەە چەٗتتذ ٓتتاٗتە ژٗێکیتتإ بەٗتتذ تتت دٝٝم 
 ٛاتاەی نی رٗەتەی ٓەػِّٞٝ بێ.

تتتتت ەتتتتا ئەٝ ژٗە ڕٝٝ ٛەڵٔاُتتتتذەرٝرٗە ٗاٗاصتتتتن. هەەتتتتٔەٕ ختتتتای دمزرٗتتتتێ چ 
 ُە خاڕر ٗانی ێ. تەس عاتاەێکن خُٞواٗذٝٝم. ٛی 

بە ّ دمزرْٗ ئتازرە دمتێغتێ. ختا  ت ٛێغ ا دمەٗەتەٝەٞٝم ەاٝرٗن چن بٞٝم 
مٗت  ٝ ڕئێٞم تەصێکن ٓەصی یٖ ٝ ئیٔاٗ تإ بە ئی٘جیتَ ٛەیە  ٗتابێ ُە ٛەٓت(ەە 

 ئازرەی خەڵکذر تەٓ ەەخەّ بٖ.
ئەٝ عتت ەی ٓتتٖ باصتتن دمتەّ یتتێکەٝم  تتت بتتڕٝردرە بتتٕٞٝ بە ئی٘جیتتَ ُەنەڵ

ئی٘جیتتَ بە ڕێتتن ختتای ٝ دٝژٓ٘تتایەەن ُەنەڵ خ ریکتتاەرٕ بە  ێتتن ٗتتانٞٗجێٖ. 
ٗتتتادر ئەٝ  نە بەەتتتای(ە  چتتتاّٝ بەەریتتت51ٓتتتٖ ٗەیتتتاەی ئەٝ ٗیٛیِیضتتت اٗەّ ختتتای.

 ٗیٛیِیض ە ڕٝٝٛەڵٔاڵذەرٝرٗە ب(یْ٘!
 ت با چاٝ  بەەرین ٗادر بیاب٘ی٘ن؟

 .ٗاتەّ ٗاٝیغیإ ب(یض ْ ٓاەس هەز 52ت دٝری ڕٝٝدرٝی یەتەٓن
 دمص یإ ٗەبٞٝ. یِیض ەتإ ُەٝ تاەمدرت بە ّ ٛەٓٞٝ ٗیٛ

ُەٝ تتاەرٗە  ت چ  یتاٝرزییەتن ٛەیە. ئەّ ژٗە نەٝج ٝ تاڵلآتاٗە بتا چتن ختا
 خەڵکن دردمٕ؟ دمەصن ٛەٓٞٝ ێٛەڵذمهٞەێٖ٘. با چن دمیاٗەٝ

 یاەٓەەین خەڵک بذمٕ. ێت هەص یإ دمەس دردرٗن خەڵک ٗییەە دمیاٜٗەٝ
 .ت خەڵک یێٞیض ن بە یاەٓەەین ئەٝرٕ ٗییە

                                                           

Nihiliste .51 رٗتتن ُە ڕٝٝصتتیا ٓتتاٝمیەۆ عاڕعتتتێڕرٕ ٝ دێٔٞتڕرەەتاٗیتتإ بە ٗیٜیِیضتتو دمز
چتتتتٞٗکە دژریەەییتتتتإ ُەنەڵ صیضتتتت ەٓن تتتتتاٗن تتتتتآە یەەن ٝ تاٗەیەەمصتتتت ن دمتتتتت د. بە ّ 

 ٗەیاەمتإ ئەٝرٗیإ بە یٞٝچ نەەر ٝ ئاژرٝمنێڕ ُەهەڵەّ دمدر.

 ( بە دمص ن ٗیٜیِیض ەتإ تٞژەر.2929-2992ت ئەٝ ڕۆژمی تە ئەُکضاٗذەی دٝٝٛەّ  63
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خاعەٝیضتتت ن ٝ دڵضتتتازین تتتتاٗ ش بٞٝبتتتٞٝم ٛتتتای ئەٝمی ٗاخِیتتتذۆ" 
دڵتتتن ختتتای بتتتا بکتتتاەەٝم ٝ بیتتت ۆتە ٝ بی ٝباٝمڕمتتتتاٗن ختتتای بتتتا ی کەێضتتتی 

 بذەتێ٘ێ ٝ ڕهن ٛەص ێ٘ێ.
تت یتتٞٝەێ نیتتإ! خەڵکتتن هٞڕیتإ بەصتتەەدر تتت رٝم. چەٗتتذ ڕۆژ ُەٓەٝ بەە ُە 

ٕ ٝ نٞٗتتتذ بتتتّٞٝ. بە چتتتاٝی ختتتاّ دیتتت ْ ٝمەزێڕمتتتتإ چتتتإ ئتتتاەمم دمڕێتتت 
ٝ ٓاٗتإ ٛەەتا بی٘ەهاهتا ُە  عەٝرٗەط بە بێ عێٞ صەەدمٗێ٘ەٝمە ُە هاڵێکذر ئێٔە

 دڵن خآإ ڕریذمبٞێ یٖ. ٗاز ٝ ٗێؼٔەەذریٖ ٝ بە
ٗتتاٗن  عتتەٝێ ڕمٗتت  بکێغتتْ ٝ بە تتت ەتتا دمەەٝی ٓ٘تتیظ ُە بەیتتاٗییەٝم ٛەەتتا

 بچْ؟ ٓەٓ ٓەژی بەڕێ
ێت  بختایٖ ٝ ت ٖٓ ئەٝم ٗاڵێْە دمڵێْ ٛەٓٞٝٓإ دمبێ زمهٔە  بکێغتیٖ ٝ ە

 ئاصٞٝدم ب ییٖ.
تتت ڕۆڵە نیتتإ  تتتٞڕی ختتاّ! خەەیکتتن بە  ێیەتتتن ٗاصتتک دمنەی ٝ بتتا  بە 

 درخەٝمّ!
 ت با یٞٝەێ نیإ؟

تتاە یٖ ئیکاٗاۆ٘تا  هضتەتاٗن یتێ  ٛاە٘ەٝمی تاٗو چاەصکن  ٓێت دی یتٞٝەم
بتتڕیٖ. تاٗتتو چاەصتتکن ییتتاٝێکن هەٝیٞهتتاڵ ٝ ەێکضتتٔڕرٝ بتتٞٝ  ڕیغتتن ەیل تتیلە 

ڕێیەۆ دمڕۆیغو. ٗێٞچتاٝرٗن ژٗەتەی ٓتاچ تت د ٝ می ڕۆژدربٞٝ ٝ باٗن ػەە 
تتتتتتتاٗ ش بە دمّ  ەدمص ٞٓغتتتتتت ا  ٝ ٓتتتتتتاچٞٓٞچن ُەنەڵ ٗاخِیتتتتتتذۆ" تتتتتتت د

 عیِەبزمیەتەٝم دمص ن ت د بە دمەدمڵ ت دٕ;
ت ئەیەڕۆ ییتاٝمتە! ٗتازرٗن خٞعتکەزرتەّ هضتەی چتإ دمتتا. یتێْ دمڵتن بەّ 

إ ٝ یەەاەە بخاّە بە ەەٓەٗەٝم بچْ ُە هەەرؽ چآن  ِٞبەە  بغاّ ٝ ەەٗیا ٗ
بتای  ێ(ە تێ بتٞٝ نتاڕرٝم  بە ّ هەیتذێ ٗاتتا. ٛەە تتاەێکن   اەێ ُەٝٗن ُتێ
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بتتکە... ئەەێ بیضتت ٞٝەە تآ٘ضتتکایا بتتاەی دەٝٝٗیتتن زۆە ختت ریەە دمصتت یإ ُتتێ 
 درع ٞٝم؟ دمبێ بچن با صەەدرٗن.

 ت بە ڕرص ن  ێن درخە.
ٞٝصتتْ. تتت بچتتٖ یتتێکەٝم هضتتەی خاەتتإ بتتکەٕ. ٓ٘تتیظ دمبتتێ چەٗتتذ ٗتتآە ب٘

 دمٗٞٝصْ. صەەمەا درٝرتاەییەتە با ٓاەیو
 ت زۆە صپاس یٞٝەێ نیإ.

دمٛتتتێڵٔەٝم ختتتا   تتتت  ێتتتتای ٗتتتاٝی ئەٝ تتتتٞڵکەی صتتتەە بە ختتتٞێ٘ە صتتتپن
بی٘ٞٝصە. ٓاەیو خای درٝر ُە ٓێ دمتەی دمتا  تاەمتاٗو با ڕریەڕێ٘ن  خەٓتو 

  یٖ یێو ٝرٗەبێ ٖٓ ژٗێکن ٗا ضْ٘. ٛەە چییەۆ بێ ئتێٔە ُەٝرٗە باعت ٗەبێە با
 تە خاعو دمٝێٖ. خٞدر ٛەٓٞٝیإ بێ٘ێ ە صەە ڕێتای ڕرصو.

 ەەٗیغو. ٗاخِیذۆ" ٝ تاٗو چاەصکن چاٝٗە ژٝٝەمتەی
 

 پازدە

 
تاٗتتو چاەصتتکن یەتێتتک ُە تەصتتایەەییە دمص ڕۆیغتت ٞٝمتاٗن ٝ   بتتٞٝ  

ٝ بتتڕٝری ُە ەتتاكن  بیتت  هایٔیغتتن ٛەبتتٞٝ. عتتێٞمی ژیتتإ ٝ بتتاٝمڕێکن هتتٞەس ٝ
ڕرٗن بە صتتەەدر ٗەٛتتاە(ٞٝ. ٛەە ئەٝ  تتاەمی یاصتتای نتتا ۆڕٓتتە ٝیتتیەٝم ٛەەتتا ئ

تتت ّ ٝ تتتُِٞە بختتإ ٝ ٝەدم ٝەدم دمبتتێ  ص ٝعتتو دری٘تتاٝم بێچتتٞٝی باڵ٘تتذم
 بتتٖ ٝ یەڕۆیتتا دمەتەٕ ٝ بتتتاڵ بتتت ٕ  ئەّ بەڕێتتتزمط بتتای بٞٝبتتتٞٝم تەچەڵە

خاع  یٖ چێغ ن دمصت اٝی عتاەمزرە یٖ ئاعتپەزمتإ  ػادم  تە باع  یٖ ٝ
ە یٖ  ِتتتتٞبەە  ُە بەە بکتتتتا   صتتتتٞرەی بختتتتٞر    تتتتٞرٗ  یٖ ٝ خاعتتتتذەٝٝ

عت ە باعتەتاٗن دٗیتا ُە بەە  ڕمصەٗ  یٖ ٝ خاعت(ەزە یٖ ئەصتپ بێتو  ٛەٓتٞٝ
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دمتتت ێ ٓتتٞٝچە ُە خەزرٗەی دمٝڵە   یەی بتتایدمصتت یذر بتتێ ٝ ٛەەتتا ئەٝ  ێتت
ٗیغتاٗن عتاٗازی ٝمەنت ێ ٝ ُەنەڵ ختاٗەدرٕ ٝ  ٝمەن ێ  بەە دمٝرّ ٓیتذرڵیا ٝ

بتتتازٗەیەی ئەٝ ُەٝ بکتتتا . بەدمە  ٞعتتتاتەصتتتاٗن یتتتایە بەەز  ژٕ ٝ ییتتتاٝ ٛآ
ختتٞٝی یێت ە(تتٞٝ  ئەٝمی ُە دٗیتتادر بتتٞٝ ُە ڕٝرٗتتتەی ئەٝمٝم بتتێ تەڵتتک ٝ بتتێ 
ٓاٗتتای دمٗٞرٗتتذ. تاٗتتو چتتَ صتتاڵن ەەٓەٗتتن ُە ەپ زبتتاە  ڕربتتٞرەد بتتٞٝ ٝ بە 

ٗەناڕم دمص ن بە بتا ە یٖ یِەٝیتایە ڕرنەیغت (ٞٝ   یێڕمٝی ت دٕ ُەٝ كەُضەكە
 ٝمزرەم  یاڵن درباٝم. ٓاٝمیەتیظ ُە صەە تٞەصین

 چەٗتتذ عتتو بٞٝبتتٞٝٗە ٛتتای صتتەەتەٝە٘ن ٝ بەەز بتتٞٝٗەٝمی ٛەەتتا یتتِەی
عتتاەمزر بتتٞٝ.  تەُتتێٖ ٝ هٞژب٘ەتتتاٗن تتتاەی ئیتتذرەی ٝمزرەم ; یەتەّ ُە ٛەٓتتٞٝ

ٝ  ٛەڵە ٗاڕێکٞیێتتک  بە ّ بە بتتێ عتتێٞمی ٗٞٝصتتیاەرٗە ٝ ٗتتآە ئیتتذرەییەتاٗن بە
 یەتن ڕێتتتتتتتک ٝ یێتتتتتتتک ٝ بتتتتتتتا یەڵە دمٗٞٝصتتتتتتنە دٝٝٛەّ هە كە  ٝ بەژٕ ٝ

عکآەٗذی ٛەبٞٝ. ُە تاەن یێٞیض ذر دمی تٞرٗن كەەٓتإ بە ژێ دمصت ەتاٗن بتذر 
ٝ دمٓاەزُن ب٘ٞێ٘ێ  عتێٞمی ڕٝهضتٞٝتن ٝ كەەٓتاٗ(ەەی ُە ژێت  دمصت ەتاٗن 

بتتێ ٝ ُە  ێتتن خایتتذر ُە بەەدمّ نەٝەم ٝ بتتا  دمصتت ەتاٗذر ختتاتەڕرین ُە  كێتت 
عتەەركە  ٗەبتٞٝ ٝ دۆصت ن ٝ  ٝەٗتذی ڕمٝعتو بخای ٗیغإ بذر ە صێٜەّ یا

ٗەبتتتتٞٝ ٝ بە یێتتتتن صیاصتتتتەەن ڕۆژ  ُەنەڵ خەڵتتتتک ٛەٓیغتتتتەینن دٝژٓ٘تتتتایەەی
 ٞٝ یەٝم. دم

ٝ ئاتتتاەی خایتتاەێزرٗە بتتٞٝ ٝ  تتتە ُە هتتازرٗ  ٝ بەەژمٝمٗتتذین  تاٗتتو ٝەە
ٝ  ٝەە ن ٗیتگ ٗەبتٞٝ تە ُە ٛتی  عت ێکن ەت  ٗەدمتت دمٝم. بتا ئەٝ بی ی خای 

ُە ئیٔپ رەتتتاەین  یتتتإ زمبتتت م ن صتتتازناەئاتتتتاەی ُەنەڵ ڕمٝعتتتو ٝ ٓ ۆۆتتتایەە
 ەەٝرٝی دٗیا ٝ ٓ ۆۆایەەن دمدر. ڕٝصیا ٝ

تاەێک نەیغ ە یِەٝیایەی ٝمزرەم   تەصٞتاە ٝ ژێ دمص ەتاٗن ٝ ەەٗاٗە  
زۆە بەٛێتزی صیاصتییە ٝ  ەاهٔێک ُە خەڵکتیظ یێیتإ ٝربتٞٝ ئەٝ تەصتایەییەتن



تؤلستؤيو ليَ  

 

428 

  ٝرٗیتتیەە ٗە بە ٛاعتتە. زۆەی یێ٘ەچتتٞٝ ٛەٓتتٞٝرٕ بایتتإ دمەتەٝ زۆە ٝەیتتا ٝ
تتاەێکن ٗتٞێن تت دٝٝم ٝ  ُە تاەٝباەی ڕیکخ رٝمییتذر ُێتزرٕ ٝ عتاەمزریە ٝ ٗە

خەڵتک ٛەڵێ٘تاٝمەەٝم بەەمبەەم ٝمٛتا  ٛەٗتاٝێکن بە هازرٗجن ژێ دمص اٗن ٝ ٗە
یەەەی تەٝەە صتتەە ئتتاٝ ەاهٔێتتک ُە تاەبەدمصتت اٗن ختتإٝ یِەٝیتتایە تەُە ٗتتآە 

بەڕردمی ئەٝ عتتاەمزر بتتٕٞٝ   تاەٝبتتاەی یێچە ٝیتتٞٝچن ئیذرەیتتذر ٗٞٝصتتیٖ ٝ
ٝ ئەٝیتإ خاٗەٗغتیٖ  ٝ تەصێکن دیکەیتإ ُە  ێتن درٗتا تەٝە٘ە ٛەٝڵ ٝ ەەهە 

دمٝەرٗتتتن ٝمزرەم  بتتتا ئەٝ ەاهیکتتتاەییەۆ بتتتٞٝ تە صتتتەەتەٝەٞٝرٗە ُێتتتن  تتتت د.
دمەٗەچتتٞٝ. دمەتەٝ  تەصتتایەەییەتن ٛەڵ(تت رەدم ٝ  یتتاٝرز ٗیتتیە ٝ ئەٝ ییتتاٝم 

 ٝمە زرٗیاەییەتاٗیغتتن ُە بتتابە  ٝمذمت دٛێتت ریەط ٗیتتیە تە خەڵکتتن بی یتتإ ُێتت
تاٗەیاەێزمتتتتاٗن ەێ٘ەدمیەڕرٗتتتذ. ئەنەە چتتتن  ٝەتتتاەی بتتتێ ٗتتتاٝمەۆتن ڕۆژٗتتتآە

ئەٝمط   بە ّ ەتتتا چ ڕردمیەۆ ُە ت رصتتتن خایتتتذر ییتتتاٝمخاعتتتن ەێتەیغتتت (ٞٝ 
 ٓەیەتن زۆەیژڕمٗتەدرٗەٝمی ُە صەە بی ٝباٝمڕی ٗەبٞٝ. ٛەٓتٞٝ صتاڵێک نتٞ

منتتت   ٝ ٝمۆ ٝمزیتتت ی خاٗغتتتیٖ تتتت رٝ ٝ یتتتاەم ُە صتتت٘ذٝٝهن دمٝڵە  ٝمەد
تآیضتتیاٗەتاٗذر بەعتتذرەین  ختتاٝمٕ بیتت ٝڕر ُە ٛەٓتتٞٝ تاەٝبتتاەم دمٝڵەەتتن ٝ

دمت د  بتا ئەٝمط دمیتإ ٛەزرە ڕۆبڵتن ٝمەدمنت  ە ُە ڕێٞەمصتٔەتاٗذر ئەٝی 
٘تیذر ٛەڵیذمٝرصتتتتن ٝ عتتتتإ بەعتتتتاٗن یصتتتت ٗیغتتتتإ ٝ ٓیتتتتذرڵیای ٛەی(تتتتٞٝ بە

 ِٓن ٛەڵذێ٘ا. تەصایەەییە بەە ەص ەتإ ڕردمٝمص ا ٝ
ٛەە چاەصتکن ەٝم ٝ  ەٗتابن تاٗتو یٗاخِیذۆ" بەصەەٛاەن خای با نێڕر

 یتتتذدییەٝم تە نتتتٞێن بتتتا ڕریتتتاەەن صتتتەەۆتن دری متتتتاٗن ژێتتت   بەٝ هە كەەە
دٝری هضتەتاٗن ٗاخِیتذۆ"    دمص ن خای ڕردمن    نٞێن با ئەٝیظ ڕرنت  

اەی بڕیتتاە صتەەی ُەهاٗتذ ٝ نتٞەن دٝٝ درٝرتتتاەین بتا دمٗٞٝصتێە یەتەّ درٝرتت
ن صتەٗا ئەٗجتٞٓەٗدیٞرٗن با ی ٝ   ُە  بٞٝ با صەٗا ەاە ۆاڵڤ  ئەٗذرٓن ُون

 نٞەن; ب٘ٞٝصێ. هەڵەٓن بە دمص ەٝم ن   ٝ ڕٝٝی ُە ٗاخِیذۆ" ت د ٝ
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 اەێتتک باصتتن دمتەٕ  بە ّ ییتتاٝێکن  تتت ُە هضتتەی ٓتتٖ دمەٗتتاچێە ٛەٓتتٞٝ
 هیضابییە. باط ٝ

ٗتتتذرٓاٗن تآیضتتتیاٗن دٝٝٛەٓتتتیٖ ٗتتتآەط بڕیتتتاە بتتتٞٝ بتتتا یەتێتتتک ُە ئە
صتتتکا ٗآە ب٘ٞٝصتتتێ. بە ٝەدی نتتتٞێن بتتتا تێغتتتەتەی كێتتتذۆزیا ڕرنتتت   تە بە 
ەتتآەەن دمەٓاٗتتذرٝت دٗن ٓێتتت دمتەی نی ربتتٞٝ. ٗاخِیتتتذۆ" نتتٞەن دمیتتتٜەٝێ 

بتاط زرٗتن ئەّ  ٗآەیەۆ ُەٝ باەمیەٝم با عاژٕ ب٘ٞٝصێ. بە ّ تاٗو ٝری بە
ڕی  بە ّ ئەنەە (تتی بٓتتا ەەریە ُە تآیضتتیاٗن صتتکا ٗآە بتتاەی ئاصتتاین ختتا

یتتإ ُە یەتێتتک ُە  ػەەزی عتتاژٗن دمنەێی٘تتێ  دمەكەەێتتک ٛەڵتتکەٝ  ختتای بە
یێتتک دێ  ُە چەٗتتذ  ُە ٝمزرەمەتتن دمەبتتاەتە تاڕمتتتاٗن ڕۆژی یێ٘جغتتەٓٔەدر 

 تەصایەەین دمص ڕۆیغ ٞٝ یاەٓەەن ٝمەدمن ێ.
ٞٝەم یصەػاەێک دٝرە   ٗاخِیذۆ" دٝٝ درٝرٗآەتەی تاٗو ٝ ٗآەیەتن ُە 

٘ن ٝمەنتت   ٝ ُە تاعتتکن تاٗتتو چاەصتتکن ٛتتاەە دمەێ ەتتاتٞٝ ٝمدٝری تتتاە ی
 تاەٝباەمتاٗن خای بکەٝێ.
ٓاەیتتتو تە ُە ٓ٘تتتذرڵییەٝم  صتتتەەمەا بچێتتتو بتتتا ٓتتتاڵن ُە بیتتت ی ئەٝمدر بتتتٞٝ

دمی٘اصن ٝ ٗآەتەی یٞٝەی بتذرەێ. ب٘ەٓتاڵەی ٓاەیتو صتآاٗذرە ٗەبتٕٞٝ بە ّ 
متەی ئەٝ باصتتتتتتتیإ دمتتتتتتتت د ٓێتتتتتتت د بە ڕمچەڵەۆ ختتتتتتتاٗەدرٕ بتتتتتتتٕٞٝ. ٝمۆ
ٝ ئەٓجتتتاەمط  تتتتاٗن صیاصتتتن ٛەیە ٛەڵضتتتٞتەٝەێکن ەٞٗتتتذٝەی ی ُەنەڵ چا

دمچتٞٝ بتا  ئازرە بٞٝ. دیذرەی ئەٝ  اەم تەصاٗە با ٗاخِیذۆ" زۆە ەاڵ ٝ یڕ
ٓەزُاّٝ بکا . تتاەمتەی ئەٝ بە ٓاٗتای با دیذرەی زرڵْ ەاتٞٝ درٝری یاەٓەەن 

ُە زرڵتتْ دمتتتا  ُە بەە  ئەٝم بتتٞٝ زٝڵتتْ بە تتتاەێکن یاصتتاین دمزرٗتتێ  بە ّ ەکتتا
ّٞٝ بکەٕ ٝ تاەیإ بە صەەیاٗەٝم ٗەبێ  ڵخاە ی ئەٝ چاٝ یاعن ُە چەٗذ ٓەز

 بە ّ ٛەە بە یەۆ بە صەە ئەٝرٗن دیکە دێٖ٘ ن ٗیگ ٗییە.
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ٛەصت ێکن صتەی  ڕۆهتن درن ە(تٞٝ. ٛەصت ن بە عتەەٓەزرەی ٝ ٗتتاڕمزریەەن 
 ڵە بتکەٓەٝم ٝچکا یاٗن بایەخن ئەٝمی ٛەیە خاّ» دمت د. ُە خای دمی صن;
ٝم ٓەتەعتن ئەەێ بتٞٝ. چتٞٗکە ژٗێکتن ٗەختاط « بچْ ُە بەەیإ بپاڕێٔەٝم؟

زنتتاەی ڕیتتاەٓەەین ئەٝ ُەٝ بە یە  تە ُە صتتٞٝچن زی٘تتذرٕ ئتتازرەی دمتێغتتا  بە
 دمبٞٝ.

صت ەٓتەەم  ەتاهٔەبتٞٝ تە ئەٝ  متێغەیەتن ە  تە بتای ٛتاە(ٞٝم یێغتن ئەٝ
ڕێیتتاٗە ٛەڵضتتٞتەٝەیإ ُەنەڵ ئەٝیتتإ ُە خایتتإ دمزرٗتتن ٝ بە عتتێٞمیەتن ٛاٝ

دیضتتإ بتتیخەٗە درٝی خایتتاٗەٝم ٝ ٝری ُێتت(کەٕ  دمتتت د  ە صتتن ئەٝمعتتن بتتٞٝ
 دمصو ُە دژریەەین ئەٝرٕ ٛەڵت ێ ٝ بتەڕێ ەٝم صەە دۆخەتەی یێغٞٝی.

ٓتتاٝمیەۆ بتتٞٝ ٗەٛتتاە(ٞٝ بتتتا ی  زبتتاە  ٝ ئەٓجاەمیتتإ یای ەختتتو ُە بەە 
 تاەرٕ ی  زبتاە  ُە بەە   تاەرٕ ٗەبتٞٝ. یئەٝ ی  زبتاەنە چاٝی  یاٝرز بٞٝ.
(زٝێٖ ٝ یتڕ ٛەیە تإ بتٞٝە ٛەٓتٞٝ صخەیاڵ ٝ ٛەٝم خەّ ٝ چاٝی عاد ٝ بێ

 ی دمٗٞرٗتذ. ٛێٔ٘تایەەن ٝ ڕێکتٞیێکن هک ُە بەە چتاٝی  تٞرٕ ٝ بتاط ٝ یتاێع 
ی  زبتتتاەنن صتتت ایظ دمتتتت دە بەەتتتای(ە  ئاتتتتاەی خەڵتتتکەتەی بە دڵ بتتتٞٝ تە 

ت د ئازرد ٝ دڵختاط بت یٖە ئەخالم ٗەدمدر ٝ هەزیإ دم نٞێیإ بە ڕمٝعو ٝ
 .ئەٓجاەمیإ بە چاٝێکن ە  ُە ی  زباەنن دمڕٝرٗنبە ّ 

ژیت   صٞرەی كەی ٞٗێکن  ٞرٕ ٝ خاٝێٖ ٝ ڕێکٞیێک بٞٝ. كەی ٞٝٗەٝرٕ زۆە
ٝ بە ئەدم  بٞٝ. ُە صەە چٞرڕێیإ یاصەٝرٗێک ڕرٝمص ا بٞٝ  بە دمصت ەٝرٗەی 

ت تتت یٖ ی٘  دمەتتتتٞ  ن صتتتپییەٝم ٛێ٘تتتذم بە ٝەدی ٝ ٝەیتتتایییەٝم كەەٓتتتاٗن دمدر
نەیغتتت ٘ە تتتتا ٗێکن  تتتتاەی دٗیتتتا ئەٗجتتتاّ دمدر. ُە چتتتٞرە ڕێیتتتاٗەتە ەێتتتپەڕیٖ ٝ

رزرٝم ڕیتتتتز ڕبی٘تتتتای بەەز ٝ  ئتتتتاٝیڕژیٖ تتتتت رٝ. ُە ٛەە دٝٝ بەەی تتتتتا ٗەتە
 بٞٝبٕٞٝ. ٓاڵن ٓاەیو ُە ئاخ ی تا ٗەتە ٛەڵکەٝە(ٞٝ.
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ڵتذەٓەتإ كای ٞٝٗەتە ُە ٗزیک دمەنتای چتٞٝٗە ژٝٝەێ ڕرٝمصت ا. ُە بەە ها
مصتتتتتتەٗەٝم ڕرنیتتتتتت ر بتتتتتتٞٝ. كتتتتتتای ٞٝٗەٝرٕ ُە ڕكەی ٞٝٗێتتتتتک بە دٝٝ ئەصتتتتتتپن 

ئی٘تِیزییەتتتإ دمچتتٞٝ. هتت ی بە ٛەە دٝٝ بەەی   اٗتیتتذر ٛتتاە(ٞٝم ختتٞرەی ٝ 
 ٗێتتٞمی دمٓٞچتتاٝی دریاعتتی(ٞٝ. دمەناٝرٗێتتک تە  ِتتٞبەەنن ڕێکٞیێتتک ٝ یتتڕ
ە زەیتتتتوە ٝ بتتتت یوەی ُە بەەدر بتتتتٞٝ  دمەنتتتتاتەی بتتتتا ٗاخِیتتتتذۆ" تتتتت دمٝم. ُ

صەەصتتتتەەر یێغتتتتخزٓەەێک بە  ِتتتتٞبەەنن تەُتتتت(ەدٕٝٝ تتتتت رٝ ٝ هتتتت ی عتتتتاٗە 
بە ڕێزمٝم چاٝی ُە ٗاخِیذۆف تت د  ت رٝمٝم  زۆە بە ئەدمبەٝم ڕرٝمص ا بٞٝ.

 ٝ نٞەن;
 ت ژی٘ رڵ تاەن ٗییەە خاەٞٝٗن ژی٘ رڵیظ ئەٓڕۆ ٛی  تەس ٝمەٗان ێ.

  یێغتتتخزٓەەەتە ٗاخِیتتتذۆ" ٗاصتتت٘آەتەی ُە نی كتتتاٗن دمەٛێ٘تتتا ٝ دری بە
چٞٝم یێغێ ُە دمك ەەی ٓێزمتەدر ع ێک ب٘ٞٝصێ ٝ ٝرژۆی بکتا  تە ٛتاەٞٝم 
با دیذمٗین خاەٞٝ ٓاەیوە بە ّ یتێظ ئەٝمی هەڵەّ بەصتەە تتاؿەزمتەدر بێ٘تێ  
یێغتتخزٓە  بە یەُە چتتٞٝم یێغتتێ ٝ چ یاٗتتذی بە نتتٞێن دمەنتتاٝرٗەتەدر ٝ بە 

  خاەٞٝٗێتک ُە دمٗتن بەەز بە كەی ٞٝٗەٝرٗن نٞ  ئآادم بێ  ُەٝ ػەدٝصتەەەدر
هاڵتتذەٓەتإ ٛتتاەە ختتٞرەێ ٝ ڕمٝ  ٝ ڕۆییتت٘ەتەی ەٞٗتتذ ٝ  ڵلتتاٗە بتتٞٝ  ُەنەڵ 

ێکتتتٞیێکن ٗەبتتتٞٝ. ختتتاەٕٞٝ تاڵٝێکتتتن نەٝەم ٝ ڕتن بەژٕ ٝ بتتتا یەئەٝمعتتتذر 
یەڕدرەی ُە صتتتەە ٗتتتابٞٝ   ِتتتٞبەەنن ڕمعتتتن ُەبەە ت دبتتتٞٝ ٝ تەەتەیەتتتتن 

ڕٝخضتتاەی  تتتٞەەن ُە ڕمٗتتتن  ِەتتتاٗن بەعتتاٗیذر دربتتٞٝ. ەتتاڕێکن ٗاصتتکیظ
 دریاعی(ٞٝ.

تاەێتتک ئەٝ ختتاٗٔە نەیغتت ە ٗزیتتک ٗاخِیتتذۆ"  ەتتاڕمتەی صتتەە ڕٝخضتتاەی 
 نەط ٝ بزمەێزرٝمتاٗن ٝمدیاەتەٝ .  در. دمٓٞچاٝی ٗاصک ٝ چاٝم

 ت تاٗو دیٔی  ی ئیکاٗاۆی  ئەٝم ەای! چاتْ ٗاصییەٝم.
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تتت صتتەی مە ەەٗتتاٗە  ٗتتاٝ ٝ ٗاص٘اٝمتەعتتٔو ُەبی ٓتتاٝم. ختتاەٕٞٝ بە زٓتتاٗن 
 ن نٞەن;كەڕمٗض

تتت بەڵتتێ چتتإ ُەبیتت ّ دمچێتت ەٝم. ٓتتٖ ٝ خٞعتتکْ ئاعتتون ەتتا بتتٞٝیٖ... بە ّ 
زۆە بەدرخەٝم دمبتتتێ بتتتڕۆّ. چەٗتتتذ ختتتُٞەۆ ٝمەم صتتتەەێ  هەی٘اتتتتا دەمٗت تتت  

 دمڕۆّ.
 بە ّ ت ٞیڕ یەعیٔإ باٝم ٝ چاٝی ُە تاە ٓێ م دیٞرەییەتە ت د.

کایا. دمبتێ ُە ت بە ّ ٗا... ٝمدەمٗگ دمتەّٝ. دمبێ بچْ با ی خاەٞٝ تآ٘ض
 ڕێٞڕمصٔن ی صە ٝ ەازیەباەیذر بەعذرەی بکەّ.

 ت ئەٝ خاەٞٝ تآ٘ضکایایە تێیە؟
تتتت خەبەە  ٗیتتتیە؟ تتتتٞڕمتەی ُە دٝئێِتتتذر تتتتٞژەرٝم. ەاهتتتاٗە تتتتٞڕی ختتتاەٞٝ 

دریتکە ٝ   تآ٘ضکایا بٞٝ. بێچاەم باەٝدۆخن ڕۆهیتن زۆە خت ریە. ٗتاٛەهن ٗیتیە
  ەەنن صٞٝەاٝم! صەی م چإ خەبەە  ٗییە!

 باە ع ێکْ بیض ٞٝم.ت 
 م یەت   ب(ی٘یٖ. یإ ئەٓغەٝ  یێ چاٗە؟ەت دمبێ بڕۆّ. ص(ەی٘ێ ٝم

 ت ئەٓغەٝ ٗاەٞرْٗە ٛاە(ّٞٝ درٝری یاەٓەەییەت إ ُێ(کەّ.
 ت یاەٓەەین چن؟

 ٗاخِیذۆ" یاتەەێکن  تٞٓاە ت رٝی دریە دمص ن.
 ت ئەٝ ٗآەیە بخٞێ٘ەٝمە ٛەٓٞٝ ع ێکن ەێذر ٗٞٝص رٝم.

 ْ. تتاٗ ش تتاە یٖ ئیکاٗاۆ٘تا یێتن ٝریە ٓێت دمتەّ ُە هضتەّ ت ئێض ا ەێتەیغت
تاەمتتاٗن ٛەڵ٘تاهٞەێْ٘. بە ّ ُەبەە ختاە ی  دمەٗاچێە بە ّ ٝرٗیتیە. ٓتٖ ختا ُە

صتەە ئەٗجتآن  یتێ. ٛەەتاەێتک بیڵتێٖ بە ئێٞم ٝ تاٗ ش  ڕێضاتإ دمٗێٔە ژێ 
 دمدمّ. ئێض ا بە تٞەەن یێْ بڵێ ٓەصەُەتە چییە؟

  بەٗذ ت رٝمە ٗەخاعە ٝ بێ ەاٝرٗیغە.ت تچێکن   ێ  ُە هە 
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 ت ٗاٝی چییە؟
 ت ُیذیا عاص اۆا  ٗاٝی ُە ٗآەتەدر ٗٞٝص رٝم.

 ت ٛەەچیْ ُە دمصو بێ دەێخن ٗاتەّ.
یتتتێکەٝم ُە دمەنتتتاتە چتتتٞٝٗە دمەێ. ٓاەیتتتو نتتتٞەج ٝ بە ٗەەٓتتتن صتتتٞرەی 
كەی ٞٝٗە ڕرزرٝمتە بٞٝ تە ُەبەە دمەنا چاٝمڕٝرٗن بٞٝ. یێغتخزٓەەێک یێتن ُە 

ە ڕتێلەتە درٗا ٝ ئآتاژمی بە كەی تٞٝٗەٝرٕ تت د ٝمڕێ بتکەٝێ. ئەصتپەتإ صە
بە زمبتت ی هەٓچیتتن كەی تتٞٝٗەٝرٕ  تتٞٝ ٕە بە ّ ُە ٗاتتتاٝ ٓاەیتتو بە ٗتتٞٝتن 
چەەتتتت م ٛەەتتتتاٝییەتەی ُە عتتتتاٗن یێغتتتتخزٓەەەتەی تٞەتتتتا ٝ بە ئآتتتتاژمی ئەٝ 

 یٖ كەی ٞٝٗەتە ڕرٝمص ا. ٓاەیو یەەدمی دمەبتیجەتەی  در ٝ بە بزمیەتتن عتی
 ٝ دڵڕكێ٘ەٝم نٞەن;

ت هەۀەٕ ٝمەم با ّ. ئەٓجاەم بە ئیغ یا باصن خآإ دمتەیٖ ٝ نٞێ بە 
 تاەٝباەی ئەٓٞئەٝ ٗادمیٖ.

دیضتتتإ یەەدمتەی درٝریەٝم ٝ بە ئآتتتاژمی ئەٝ كەی تتتٞٝٗەتە ٝمڕێ تەٝ . 
درنتتت  . كەی تتتٞٝٗەتە دٝٝە  یٗاخِیتتتذۆ" بتتتا ڕێزنتتت ەٖ تتتتاڵٝمتەی ُە صتتتەە

تلەڕعتتە یتتڕ ُە تەٗذُٝەٗتتذمتە ٛەە  تتاەێ بە  یەتتتذر تەٝەەٝم ٝ ُە صتتەە صەٗ
 خٞرەمتە ٝ یێچەتەی دمدریە.
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 شازدە

 
 ٝ خەیتاڵەٝم; یێکەٗی٘ن عی یٖ ٝ ٛەٝمس بزۆی٘ن ٓاەیو ٗاخِیذۆۆن خض ە بیت 

ٝمصٞمصتتەّ بکتتا  ٝ ُەنەڵ ئەٝدر  ەتتازم ُەٝ نێتت رٝم ٛتتاەٞٝٓەەە دمەێ  دمیتتٜەٝێ»
ٝ ٝ ُە ختتتای دیضتتتإ ەٞٝ «نێ رٝێکتتتن دیتتتکەٝم. بتتتکەٝٓە عتتتن خەّ دٝٝدڵتتتن بتتٞت

ٝچ ٝ نەٗتذم ٗە ٝ ُە  دمی صن باچن دمبتێ بچێتو بتا دیتذرەی ئەٝ ٓت ۆۆە ٛیچٞیٞت
 بەەیإ بپاڕێ ەٝم؟ بە ّ دمعیزرٗن  تە ُەٝم چاەمیەتن ە ی ٗییە.

زمی٘تن  با ئەٝمی تتاەن بە كێتڕۆ ٗەچتێ ٝ ٛاەٞچاتتاٗن بتێ ئاتتاّ ٗەبتێ  ُە
ٝ بڕیتتاەی در صتتەەمەا بچێتتو بتتا خایتتذر تاەمتتتاٗن ی  زبتتاەنن ەتتاٝەٞێ تتت د 

ن صتتتەٗا. ٗٞٝصتتتی٘تەتە ُە ەە ەێکتتتن یڕعتتتکٞدر بتتتٞٝ. ئەٗجتتتٞٓەٗٗٞٝصتتتی٘تەی 
یێتتتتک ٝ بە ئەدم  درٗیغتتتت (ٕٞٝ.  ِتتتتٞبەەنن ٞكەەٓتتتتاٗ(ەەرٕ دمٝەرٗتتتتذمٝە ڕێک

 ٞرٗیتتتتإ ُەبەە دربتتتتٞٝ ٝ بە  تتتتٞرٗن ٝم ٓتتتتن ی صتتتتیاەمتاٗیإ دمدریەٝم. بە 
 اُتڤ ۆۆایإ ٗاەدٝٝم با صتەٗاەاە ٗاخِیذۆۆیإ ڕرنەیاٗذ صکا ٗآەتەی ٓاصِا

یتتاٗن ٛەە ئەٝ تەصتتەی تە ٗاخِیتتذۆ"  بڕیتتاە ُەصتتەەدرٕە بتتا یێتتذر چتتٞٝٗەٝم ٝ
درٝرٗتتتآەتەی بتتتا ٛێ٘تتتا بتتتٞٝە یێیتتتإ نتتتٞ  ٝێ٘تتتاچن ُە یەتەّ درٗیغتتت ٘ذر یێتتتذر 

تتتاەی  بتتا بتتذمی ُەٝرٗەیە ُە دمصتت ٞٝەی چتتٞٝٗەٝمی بتتا بکتت ی  بە ّ ٛەٝڵتتن
 .درٛاەٞٝدر بتٞٗجێ٘ذەێ چٞرەعەٓەی
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 ُەنەڵ ئەٝمعتتذر ی صتتٞ ای دمتتت د بتتا ئەٝمی زرٗیتتاەین زیتتاە  بە دمصتتو
ُە ٛەٓٞٝ  ێیەۆ باس باصتن دٝئێتَ ٝ تتٞژەرٗن تتٞڕم  ەٝ بٜێ٘ێ  بای دمەت

ەاهتتاٗەتەی ختتاەٞٝ تآ٘ضتتکایایە. ئەٝ تتتٞڕم نەٗتتجە ئەكضتتەەی ئەەەەط بتتٞٝ  
 ٛێ٘تتتذێ  تتتاە دمچتتتٞٝ بتتتا ڕیضتتت اەرٗێک تە ئەكضتتتەەی دیتتتکەط دمٛتتتاەٖ ٝ ُە

ۆژ ُەٓەٝبەە ڕچەٗتتذ  ختتاەرۆ ٝ ٓەعتت ٝٝبذر زێتتذمڕمٝییإ دمتتت د. ختتٞرەدٗن
صتٞٝتایەەن بەٝ ُیتٞریە دمتتا  تە  ٝ صەەخاط دمبتێیەتێک ُە ئەكضەەمتإ 

ئەٝ تٞڕم نەٗجە ئەكضەەی ئەٝ بٞٝ . ئەّ تٞڕم نەٗتجە بەەٛەڵضت ن دمبێت ەٝم 
دمنا تە ئەكضتەەی ٝڕێ٘ەچتن ٝ چەهەصت ۆ  ٝ دمٓوڕم ٝ تێغەتەیإ بە  ییەۆ

 ٝ ەۆ ُە ڕٝٝٓەەتتن ئەكضتتەەم نەٗتتجەتە دمدر  دمٓەهاڵێیتتإ یەەمدمصتت ێ٘نزُتتِەی
 ێ٘یئەٝ دٝٝ ئەكضەەم ُە ٛەٗ ەعن چەٗذ تەصن دیتکەدر بڕیتاە دمدمٕ بتا صت(ە

بەیاٗن بچٖ با دٝئێَ ٝ نُِٞەی ڕمهی  ُە زنن ئەكضتەەی  ٝ دمدەێ ٝ دٝری 
دٝٝ صتتتتەػا  نیتتتتاٗن ُە دمصتتتتو دمدر. ئەنەە چتتتتن بکتتتتٞژ ٝ عتتتتایەدرٗن ئەٝ 

بەٗتتذیخاٗە زۆەیتتإ ئتتازرە دربتتٕٞٝ بە ّ  ٝدرٝمیتتإ هٞڵ(ەصتتو ت دبتتٞٝ ٝ ُەڕٝ
هەٝەتتٞٝ زیتاە  ُە بەٗتذیخاٗەدر ٗتابٖ ٝ ئازردیتتإ  اڵٝ بٞٝبتاٝم  ُە دٝٝبتدمٗتتا 
 دمتەٕ.

ٗاخِیتتتذۆ" ُە ٗٞٝصتتتی٘تەی صتتتەٗا ٛتتتاەە دمەێ ٝ چتتتٞٝ بتتتا تٞٓیضتتتیاٗن 
ۆە صتتتکا ٗآە  بەڵکتتتٞٝ چتتتاٝی بە بتتتاەۆٕ ۆاەۆبیتتتڤ بتتتکەٝێ تە تەصتتتێکن ز

ُە بی٘تتایەتن بەعتتکای دمٝڵەەیتتذر ٗیغتت ە ێ بتتٞٝ. ُەٝێ  دمص ڕۆیغتت ٞٝ بتتٞٝ ٝ
ٝٝٛەڵٔاڵتذەرٝی هضتەیإ دمتت د  ڕخزٓەەکاە تە زۆە بە ەٞٗذی ٝ  دمەناٝرٕ ٝ

ٗاخِیتتتذۆۆیإ ەێتەیاٗتتتذ تە چتتتاٝیێکەٝە٘ن  ەٗتتتابن بتتتاەۆٕ  ەەٗیتتتا ُە ڕۆژرٗتتتن 
ا دیتتتاەیک رٝدر ٓەیضتتتەە دمبتتتێ ٝ ئەٓتتتڕۆ چتتتٕٞٝ بتتتا خزٓەەتتتن ختتتاٝمٕ عتتتک

ئیٔپ رەاەی ٓەزٕ ٝ ص(ەی٘ێظ بڕیتاەم ڕریتاەەێکن ن ی٘تگ بتا یێغتکەط تت دٕ 
ُەٝ ڕۆژمدر بە ٛیتتتتتٞری  یەبە  ەٗتتتتتابن ئیٔپ رەتتتتتاە ئآتتتتتادم بکتتتتتا . ٛەە بتتتتتا
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چتتاٝیێکەٝە٘ن  ەٗتتابن بتتاەۆٕ ٗەبتتێ. ٗاخِیتتذۆ" ٗاچتتاە بتتٞٝ ٗتتآەتەی یتتٞٝەی 
ٞٝ بذرەە دمصو ئەٝرٕ تە بیذمٗە دمصو  ەٗابن باەۆٕ. ُەٝێ ٛاەە دمەێ ٝ چت

 با ی صەٗاەاە ۆاُڤ.
بتتتتا ٛەەصتتتتک دٗن  ڤ ەتتتتازم ُە صتتتتەەٓێزی ٗاعتتتت این ٛەصتتتت ا بتتتتٞٝ ُتتتتاۆ

ختتٞرەدٗەتەی ُە ٗێتتٞ ژٝەمتەدر دمٛتتا  ٝ دمچتتٞٝ ٝ  تەەمیەتتتن دەێتتت ی بە 
 ەٝم ٗابٞٝ ٓ ی ُێذمدر. ٛەە ُەٝ تاەە در ٗاخِیذۆ" چٞٝم ژٝٝەمتەیەٝم.ێٞیُ

بتتٞٝ.  ەٝرٝ ٓاٗتتاۆاصتتیِیکی  ۆاُتتڤ  تەصتتایەەییەتن صیاصتتین بە ە ٔیتت ێٝ د
تەصتتێک بە زیتتاە  دمزرٗتتن ٝ ُە صتتەەمٝم چتتاٝی ُە خەڵکتتن  ختتای ُە ٛەٓتتٞٝ

ٓاٗتتذٝٝٗەٗاس دمەت دبتتٞٝ ٝ بە ٛتتای ئەٝ  ٝ کاە ٝصتتەد دمتتت د. ٗاٝبتتاٗتن بە
خەصڵەەە بەە ەصت ەیەٝم  ەٞرٗی(تٞٝی یِەٝیتایەی ن ٗتتن ختای بپتاەێزێ. یێتک 

ن ك تتن ٓتتاڵییەٝم اٝبەط ُەنەڵ ژٗێکتتن دمٝڵەٓەٗتتذ ُە بتتاەی ٛتتٛێ٘تتاٗن ژیتتاٗن 
ختتتتاە  ەٓن ت دبتتتتٞٝ. ٛەٓتتتتٞٝ صتتتتاڵێک ٛەزرە ڕۆبڵتتتتن درٛتتتتا  ٛەبتتتتٞٝ. ئەّ 
تەصایەەییە صیاصییە ُە ڕٝرڵەەذر ٛیچن تەّ ٗەبٞٝ. عاٗازی بە یاتن ٝ ڕرص ن 
ختایەٝم دمتتت د ٝ بەٝم ختتای بە صتەەبەەز دمزرٗتتن تە بەەەیِتتن ُە ٛتتی  تەس 

هەەمبتتٞٝی ژیتتإ ٝ  ٝمەٗەن ەتتٞٝمە بە ّ بە ٛەزرە بیتتاٗٞٝ  خەە تتن صتتەكەە ٝ
یتتتتادرط ٝ دمص خاعتتتتاٗەی ُە صتتتت٘ذٝٝهن دمٝڵە  ٝمەدمنتتتت  ە ئەّ  تتتتاەم 

 درٛاەاٗەعن ُە عی ی دریکن بە هە ڵ   دمزرٗن.
بتتٞٝ  هتتٞتٔن ُە  یاڵاٗیتتاُەٝ صتتا ٗەدر تە یاەێزنتتاەی بەعتتێک ُە ٝ ەتتن 

صتتتتێذرەمدرٕ ٝ ڕٝٝخاٗتتتتذٗن ٓتتتتاڵ ٝ عتتتتاەبەدمەت دٕ ٝ درنی ت دٗتتتتن ٓتتتتاڵ ٝ 
ەاٝرٗن دمەت دبٞٝ تە ەاٝرٗیإ ەەٗیتا ٗیغت ٔإ یەەٝمەی ٝ  صآاٗن صەدرٕ بێ

 ٛان ین ئاییٖ ٝ در  ٝ ٗەەی ن با  ٝ بایی رٕ بٞٝ.
ٛاٝصەەمتەعتتن ژٗێکتتن تٞڵتتاڵن چتتاەمڕمط بتتٞٝ.  ەٗتتابن صتتەٗاەاە  تتتە 

دمص ن بەصەە ٓتاڵ ٝ صتآاٗەتەیذر ن ە(تٞٝ  بە كێت  ٝ دمٛتا ٓتاڵن ژٕ  یُەٝم
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ئەٝی ك ۆعت (ٞٝ ٝ ەەٝرٝی یتاەمتەی خٞعکەتەعن درنی  ت دبتٞٝ  ٓڵتکەتەی 
ت دبتتتٞٝم هیضتتتابن بتتتاٗکن ختتتایەٝم. تچێکتتتن ٛەبتتتٞٝ ٗەخاعتتتن ڕۆهتتتن ٝری 
ُێک دبتتتٞٝ ە صتتتەٗاۆ ٝ عتتتەەٖٓ ٝ خەٓ٘تتتاۆ ُە صتتتٞٝچێک دردمٗیغتتتو. ُەّ 
دٝریییتتتاٗەدر بتتتا دمەبتتتازبٕٞٝ ُە دمصتتتو ئەٝ بتتتاەٝدۆخە  چٞٝبتتتٞٝم ڕیتتتزی 

ٝ تتتاٗ ش تتتاە یٖ ٛتتان رٗن ئی٘جتتیِەٝم ٝ ٛێ٘تتذێ  تتاە دمچتتٞٝ بتتا  ی ئتتاُیٖ 
 ئیکاٗاۆ٘ا.

بەڕمڵاڵعتتن ٛەبتتٞٝ. ُە ەەٓەٗتتن یتتازدم صتتاڵییەٝم ئتتاەمم  ٝ تتتٞڕێکن ٛەەزم
خٞرەدٕ ٝ ڕربٞرەدٕ ُەنەڵ تچاٗن دمصو یێک دبٞٝ  ُە ەەٓەٗتن بیضتو صتاڵیذر 
ٝرزی ُە خٞێ٘تتذٕ ٛێ٘تتتا ٝ ٛێ٘تتتذمی هەەز ٝ هتتتاڵە ٛتتتاەەیێ ُەەزی خضتتت ە دڵتتتن 

ٝ صتن ڕۆبت  ٝ  تاەێکن دیتکەط صەٗاەاە.  ەٗابن صەٗاەاە  اەێک دٝٝصەد 
عەعضتتەد ڕۆبڵتتن هەەز بتتا دریەٝم  بە ّ بەڵێ٘تتن ُتتێ صتتەٗذ ئەنەە دمصتتو ُە 

ُە ٓتتاڵێ ٝمدمەی دمٗتێ. بە ّ تتتٞڕم دمصتت ن ُەٝ تتتاەرٗە   تاەمتتاٗن ٛەڵ٘ەنتت ێ
ٛەڵ٘ەن   ٝ دیضإ ٛەزرە ڕۆبڵن هەەز ٛاەە یێ  بتاٝتن ٗاچتاە ُە ٓتاڵێ دمەی 

ٝ ن ك تن ب٘ەٓاڵەتەیتإ چاەمصتەە دمبتێە  ت د ٝ یێن ٝربٞٝ بەٝ عێٞمیە تێغتە
 دٝری ئەٝم ٛی  تەس ٗەیذمٝێ ر  ی ئەٝ ٗاٝی تٞڕمتەی بێ٘ێ.
ٝ ئەٓە عتێٞمی  صەٗاەاە ۆاُڤ بە ەەٝصتەبزمیەتەٝم ٗاخِیتذۆۆن ٝمەنت  

ب٘تتتتتٞێ٘ێ ُە ٛەٓتتتتتٞٝ تەس  ٛەٓیغتتتتتەین ئەٝ بتتتتتٞٝ. دمەتتتتتتٞ  دمیتتتتتٜەٝێ ٝر
متەدر دمٛتا  ٝ دمچتٞٝ یایەبەەزە م ٝ خای یێٞم ڕردمٗتێ. ٛەەٝر ُە ٗێتٞ ژٝٝە

ٝ  تتتتەەمی دمتێغتتتا  درٝرٗتتتآەتەی ُە ٗاخِیتتتذۆ" ٝمەنتتت   ٝ درٝری ُێکتتت د 
 درٗیغێ ٝ ُێن نەڕێ  ەٗابن صەٗاەاە ُە ٗێٞ ژٝٝەمتەدر ییاصە بکا !

تتتتت ٛتتتتاەّٞٝ ەکاەتتتتإ ُێتتتت(کەّ یێتتتتذر چتتتتٞٝٗەٝمی یەەٝمٗتتتتذمتەی ٓاصتتتتِاۆا 
ە ٗاچتتاەم بخەٗەیێغتتەٝم بتتا ئەٝمی زٝٝەتت  چاەمٗٞٝصتتن ڕٕٝٝ بێتت ەٝم ٝ ئەنە

 ە  خای ئآادم بکا .ٝٝبچێو با صی(ی یا  با ز



تؤلستؤيو ليَ  

 

418 

صتتەٗاەاە ٛەەٝر بە ٗێتتٞ ژٝٝەمتەدر دمٛتتا  ٝ دمچتتٞٝ ٝ بتتاٗن  تتتەەم ٝ 
دٝٝتەڵە عتتی٘کەی هەف هەف ُە دمٓتتن دمەدمدر ٝ چتتاٝی ُە صتتەە صتتٞٝەٞٝی 

  تەەمتەی ٛەڵ٘ەدمن  . ٗەٝمۆ درٝمەێ ە صەە زمٝی.
 ت نٞەو ٗاٝی چییە؟

 ت ٓاصِاۆا.
یەەٝمٗتذمتەی ُێت میە. دڵی٘تابە ڕۆژی چٞرەعتەٓٔە یێتذر چتٞٝٗەٝمی ت بەڵێ. 
 با دمت ێ.

 ت تەٝریە دمەٞرْٗ یاەێزمەمتەّ ُەٝ ٛەٝرڵە ئانادرە بکەّ.
ت یاٗن یاەێزمەیغو ن ەٞٝم؟ یێٞیضو ٗییە. بە ّ هەی٘اتا  چاٗ إ یێخاعتە 

 با ٝربێ.
تتتتت ٛاتتتتتاەی ٛەڵٞمعتتتتاٗذٗەٝمی هتتتتٞتٔەتە ڕمٗتتتتتە ٗتتتتاەەٝرٝ بتتتتێ. بە ّ 

 ٛەڵەیەتتتن زۆەٛتتای ذرچٞٝٗەٝمیەتن صتتەەیێن دمەیتتذمخا تە بڕیتتاەمتە بە یێتت
 ئاصایییەٝم بٞٝم.

تتت ن یٔتتإ ٝرط بتتێ  دیتتٞرٗن بتتا ی ٝ   ختتای ُە چییەەیتتن تێغتتەتە ٗتتادر. 
 ەەٗیا تاەی ئەٝمیە بزرٗێ یاصا بە دەٝص ن بەڕێٞم چٞٝم یإ ٗا.

مەێتت ە صتتەٗاەاە زیتتاە  ٝەیتتاین ٗیغتتإ دمدر تە صتتٞٝەٞٝی  تتتەەمتەی ٗەٝ
 صەە زمٝی ٝ ٗاخِیذۆ" دمیٞیضو تاەمتە یەتالین بکاەەٝم.

 ت ئەّ یەەٝمٗذمیە  یەٗێکن  یاٝرزی ٛەیە.
ت دۆص ن بەڕێز! ٛەٓٞٝ یەەٝمٗذمتإ  یەٗن  یاٝرزیإ ٛەیە. خەٓو ٗەبێ  

 ئێٔە ئەٝمی یێٞیضو بێ ئەٗجآن دمدمیٖ.
ذرەی تتت صتتٞٝەٞٝی  تتتەەمتەی ٛێغتت ا ٗەٝمەی(تتٞٝ بە ّ دەزێکتتن ٓەە صتتی

ەێکەٝە(ٞٝ. بایە  ەٗابن صەٗاەاە ٗاچاە بٞٝ صٞٝەٞٝی  تەەمتەی بکاەە ٗێتٞ 
ەەیڵەتتتن صتتەەٓێزمتە ٝ ختتای ُە چ٘تتگ ئەٝ ٛەٓتتٞٝ ٝەیتتاین ٝ یتتاەێزم ٗە تتا  
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بتتتذر. ئی تتت  صتتتەباەم  بە یەەٝمٗتتتذمتەی ٓاصتتتِاۆا هضتتتەیإ ٗەٓتتتابٞٝ.  ەٗتتتابن 
ی ٛێ٘تتایە صتتەٗاەاە باصتتن تتتٞڕم ەاهتتاٗە ٝ  تتٞرٗەٓەەنەتەی ختتاەٞٝ تآ٘ضتتکایا

ناڕێ ٝ باصن  ەە  صٞٝەاٗن ئەٝ دریکە تٞڵاڵەی ت د. صەباەم  بە ختاەٞٝ 
تاٗ ش تاە یٖ ئیکاٗاۆ٘ا ٝ  یەٗت ین ئایی٘ن ئەٝیظ بە ٝەیاییەٝم بڕێکتن هضتە 
تتت د. ٛەەچیتتیەۆ بتتێ تەصتتایەەییەتن صیاصتتن ٝ ییتتاٝێکن یتتایەبەەز بتتٞٝ  بتتایە 

 دمبٞٝ دڵن ٛەٓٞٝرٕ ڕرن ێ.
 بڕٝرە صەٗاەاە نەٝەمین خای ٗٞرٗذ ٝ نٞەن;ٗاخِیذۆ" ٛەص ا صەەیێ 

ت ڕۆژێک ٝمەم یێکەٝم ٗاٗن ٗیٞمڕۆ دمختایٖ ٝ زیتاە  هضتە دمتەیتٖ. ئەنەە 
هەز  ُێتتتیە  چٞرەعتتتتەٓٔە ٝمەم ەەتِیلتتتتن یەەٝمٗتتتتذمتەی ٓاصتتتتِاۆاط ڕٕٝٝ 

 دمبێ ەٝم.
 دەمٗگ بٞٝ. ٗاخِیذۆ" ڕرصو نەڕریەٝم با ٓاڵن یٞٝەی.

 

 حەڤدە

 
تتتتاٗ ش عتتتێٞیإ ختتتٞرەد ٝ عتتتێٞرزێکن  ٗێتتتٞ ُە ٓتتتاڵن صتتتەػا  هەٝ  ٝ

ەای(ەەیإ ٛەبٞٝ تە با ٗاخِیتذۆ" عت ێکن ەتازم بتٞٝ. یێغتخزٓەەەتإ دمٛتاەٖ 
خٞرەدٗیإ ُە صەە ٓێزمتە دمچ٘ن ٝ دمڕۆیغ ٖ. ئەٝ تتاەە ەێک دٗتن چێغتو ٝ 
یڕت دٗتتن هتتاک ٝ دمٝەییەتتتإ ُە ئەصتت ای ییتتاٝرٕ بتتٞٝ. دٝری ەەٝرٝ بتتٞٝٗن 

مٗتتتتتتن ەەٗیغتتتتتو ٓێتتتتتزمتەی ُێتتتتتذر ٝ دمٝەی یەتەٓتتتتتن ختتتتتٞرەدٕ  تتتتتتاٗ ش ز
یێغخزٓەەەتإ ٛاە٘ەٝم ٝ ٓێزمتەیإ خاٝێٖ ت دمٝم  دیضإ خٞرەدٗیتإ ٛێ٘تا 

ییتتاٝرٕ بتتٞٝ هتتاک ٝ  ٝ ُە صتتەە ٓێتتزمتە چ٘ییتتإ ٝ ڕۆیغتت ٖ  دیضتتإ ٗتتاەمی
دمٝەی یڕتەٕ ٝ عەڕر  ەێکەٕ. عەڕربەتإ ػاُن بٕٞٝ ٝ چێغتو ٝ ختاەرتن 
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ٝ ختاٝێ٘ن تاعتک صتاز تت د بتٞٝ  خاط ٝ بەەآیإ ُە ئاعپەزخاٗەی نەٝەم 
ٛاٝتتاەی عتاەمزر ٝ دمصتو ڕمٗتتیٖ ُەٝ  یەۆ صەەئاعپەزی كەڕمٗضن ٝ دٝٝ

صەُیوەی خایإ ەاهن ت دباٝم. ُە صەە ٓێزمتە عتەط تەس  بٞرەمدر زمٝم ٝ
درٗیغ (ٕٞٝ; تاٗو ٝ تاٗ ش  تٞڕمتەیإ تە ئەكضتەەی نتاەد بتٞٝ  ٛەٗیغتکن 

ٝیغتتک ٝ  یتتذدی بتتٞٝ  ختتاەٞٝٗن زمتەدر ٗتتابٞٝ  بە ڕٝرڵە  زۆە ێتتُە صتتەە ٓ
تە ەتتتازم ُە  چاەصتتتکن ٓڵتتتکەتەی تاٗتتتو یدمەس ٝێتتت ی كەڕمٗضتتتن ٝ تٞێختتتا

نٞٗتتذمٝم ٛتتاە(ٞٝ. ُەنەڵ ٗاخِیتتذۆ" درٗیغتت (ٕٞٝ ٝ ئاصتتایییە باصتتن ٛەٓتتٞٝ 
عتت ێکیإ دمتتت د ٝ چتتٞٝٗە صتتەە ڕٝٝدرٝی دٝئتتێِەتە تە بتتابەەن ڕۆژ بتتٞٝ ٝ 

ایا ٗتاەد بتٞٝ  درٝری ُە ەەٗتاٗە  ئیٔپ رەتاەیظ ی صتەٗآەی بتا ختاەٞٝ تآ٘ضتک
بەە ی صتتتاٗیظ ت دبتتتٞٝ ُە ٓەڕ ئەٝ ڕٝٝدرٝمٝم صتتتەخ تی ی ٗەتەٕە چتتتٞٗکە 

ای٘ن ُە  ِٞبەەنن صەەبازی ت دٝٝم. تاٗ ش ەەٗیا تەصێک بتٞٝ تە ئەٝ ۆبەەم
بی ٝڕریەی بە دڵ ٗەبٞٝ ٝ ٝمۆ ٛەٓیغە ڕرصو ٝ بتێ یێچتاٗەٝم هضتەی ختای 

 ت د;
دمتتتٞٝژێ. ئەٝ تتتاەە دمڵتتێٖ  تتت ئەكضتتەەێک ٓەصتت ن دمتتتا ٝ ئەكضتتەەێکن ەتت 

 ُەنەڵ بکٞژمتە بە ٗەەٓن بجٞٝڵێ٘ەٝم.
تاٗتتو بە دٝٝ ٝعتتە نتتٞەن صتتەەی ُە هضتتەی ژٗەتەی دمەٗتتاچێ  تتتاٗ ش 

 ڕٝٝی دمٓن ُە ٗاخِیذۆ" ت د ٝ نٞەن;
ەە نیتتاٗە؟ ٛەٓتتٞٝ تەس ُە هضتتەی ٓتتٖ ەێتتذمنا  تتتە ُە ٓێتت دمتەّ. ٝتتت دی تتٞ

یکتتتتن تتتتتٞژەرٝمتە هضتتتتەتەی ٓتتتتٖ زۆە صتتتتادمیە. صتتتتەی م ٛەٓتتتتٞٝرٕ ُەنەڵ در
 ٛاٝخەٓن دمتەٕ  تەچن ئیٔپ رەاە بە هازرٗجن بکٞژمتە هضە دمتا.

تتتٞڕمتەی تاٗتتو تە ئەكضتتەەی نتتاەد بتتٞٝ  ُەنەڵ بیتت ٝڕری دریکتتن تتتاۆ 
ٗەبٞٝ ٝ دمیتٞ   ٛەە ئەكضەەێک ُە  ێن ئەٝ بٞٝریە ٛەە ئەٝ تاەمی دمتت د. 

دٝئێتتتتتَ بکێغتتتتتایەەەٝم  ٝمۆ ئەكضتتتتتەەێکن ە صتتتتتەٗاۆ ٝ ُە چتتتتتٞٗکە ختتتتتای 
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ابڕٝٝەکتتتتاٝ ُە یەتە ٗیتتتتزرٓییەتەی دمەیتتتتإ دمتتتتت د. ٗاخِیتتتتذۆ" تە ختتتتای ئ
صەەدمٓێک ئەكضتەەی نتاەد بتٞٝ  ُە دڵتن خایتذر ٛەهتن بە یتٞٝەی دمدر  بە ّ 

صەدر بەعذرەی بکا . ئەٝ ٝمەزێڕم نەٗتجەی ٝمبیت  ٛتاەەٝم اٗەیذمٝیضو ُەٝ ب
إ ُە تە بە ەآەەن ییاٝتٞژی بەٗذیإ ت د بٞٝ  صەەیإ ەاعتی(ٞٝ ٝ زمٗجی یت

یێ ت د بٞٝە بایە ٗەی تٞرٗن بێتذمٗگ بتێ. بتا ئآتادم بتٞٝرٗن بتاس تت د تە ئەٝ 
ٝ ُە  ٝمەزێتتڕم بە ەتتآەەن تٞعتت ٖ نیتت رٝم ٝ ُە ٓتتاڵ ٝ ٓ٘تتذرڵەتەیإ دربڕیتتٞم

ٝ  ٝریە بی٘ێت ٕ بتا صتی(ی یاە زی٘ذرٕ صٞٝتایەەن ٝ بێ ڕێزین یێذمت ێ ٝ بڕیتا
تەط ُە تتاەێکن ٗائاصتاین ەاەرٝنەی بە تاەی هٞەصەٝم با بڕرٝمەەٝمە تٞع ٘ە

ٝ عتتتێ یذر ڕٝٝی درٝم. بە ّ ئەٝ ئەكضتتتەەمی ٛتتتاٝڕێکەی ختتتای تٞعتتتت ٞٝم  
باعتن دمدمٗتێ   دٕ ٝ ٓەعت ٝٝبنەن ەٞٝخاٗەیەتن ەای(ە . خٞر ب دٝٝیاٗە با

دربیٖ تت رٝم ٝ دٝری چەٗتذ ڕۆژی ەت  ئتازردی تەُٞیەُن ڕربٞرەدٕ ٝ ٓ ا ی با 
 ی ب٘ازێ ٝ ُٞٝەن ٛەڵێ٘ێ.ئازریەەن ٝ بێ(اتین خادمتەٕ  ەاتٞٝ بە 

ٗاخِیتتتذۆ" بی ٝبتتتاٝمڕی ختتتای دمەدمبتتتڕی. تتتتاٗ ش ٝ تتتتٞڕمتەی ئی تتت  
ٛیچیتإ ٗەنتٞ   ئەٝیتظ ٛەصت ن تت د هضتەتاٗن ُەنەڵ بتاەٝدۆخن ئەّ تتاڕم 

 ٛی  صاز ناەییەتن ٗییە.
صەػاەێک دٝرە  چٕٞٝ بتٞ ەە ەی نەٝەمی تاعتک تە بتا ٝەتاە ٝ ُێتذٝرٕ 

ز تت د بتٞٝ ٝ ئەصتکەِٓێکن دمصتکذرەیإ ُە ٗیإ ڕێتائآادم ت ربٞٝ. تٞەصتییەت
یغو ٓێزێکن نەٝەم درٗا بٞٝ با ئەٝمی ٝەتاەبێ  ُە صتەەی درٗیغتێ. ەە ەمتە 

ٝ  ُەٝ یەڕی  ٞرٗن ٝ ڕرزرٝمییذر بتٞٝ. یاُێتک ختاەٕٞٝ بە  ِتٞبەەنن ٓەختٔەە
تاڵٝی چتتتن ڕرزرٝم ٝ صتتتەەەا یتتتا ٗتتتٞهٔن خغتتت  ٝ  ٛەٝەێغتتتْ ٝ ەتتتاڕمٝم  بە

رٗیغتتت (ٕٞٝ. چەٗتتتذ تەس ُە یایەبەەزمتتتتاٗن ُە صتتتەە تٞەصتتتن د مٝمزمٓتتت(ەە
  تەصتتتن ێتتت٘دمٝڵەەتتتن ٝ ُەعتتتک ی ُە ٗێتتتٞ ژٗەتاٗتتتذر ٝمبەە چتتتاٝ دمتەٝەتتتٖ  ی
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  ەُە صەە تٞەصن درٗیغ (ٕٞٝە یەتیإ ٗاتەە بتٞٝ  دٝٝٛەٓتن ػەەتا ئاصاییظ
 ٘جەٓیظ دمەناٝرٕ بٕٞٝ.ێی صێٜەٓن ػاەباٗە چن ٝ چٞرەمٓن ٝ

ٝ ڕیغتتن خاڵەٓێغتتییەٝم. بە ٝرەێتت  ییتتاٝێکن هەڵەٝم بتتٞٝ بە صتتەە  تەیتتش
زٓتتاٗن ئی٘تِیتتزی هضتتەی دمتتت د ٝ تچێکتتن چتتاٝیِکە ُە چتتاٝی بەژٕ زەر"  بە 

 بە ڕٝٝصن ٝمەدمنێڕریەٝم;ئەٝی ەٞٗذی هضەتاٗن  زٓاٗێکن یاەرٝ ٝ بە
تتت ئتتا   ەاٝرٗٔتتإ چەٗتتذم زۆەم ٝ ەاٝرٗەتاٗیغتتٔإ بتتا بەخغتتیٖ ٝ ُێ(تتٞەدٕ 

إ ٝ ب ریتتتاٗن بەڕێتتتز! بتتتا ٗتتتابٖ! چ ػتتتازربێکن ە صتتت٘اۆ چاٝمڕٝرٗٔتتتاٗە. خٞعتتتک
ٝمختتتابێی٘ەٝم! صتتتەباەم  بە خآتتتإ ٝ زٓتتتإ ٝ ئاتاەٓتتتإ بیتتت  بکەیتتت٘ەٝم ٝ 

دڵاۆتتإ ەتتٞٝڕم دمتتتا ە بتتا  ەێتت(تەیٖ تاەمتتتاٗن ئتتێٔە چەٗتتذم ختتٞدری نەٝەم ٝ
بآإ دمەتەٝێ بەٝ ٛەٓٞٝ ەاٝرٗەٝم ٗابن چتاٝمڕٝرٗن بەخغتیٖ بتیٖ  چتٞٗکە 

 ٞەس ُە ڕێٔتاٗە ٝ دمتەٝیت٘ە ٗێتٞڕێتای ڕزناە بٞٝٗٔإ بەص  رٝم. صزریەتن ه
ٝ ب ریاٗن ٖٓ! ٛەٓٞٝەتإ دمی صتٖ ڕیتتای  ػازربێکن ٛەەاٛەەایییەٝم. خٞعکإ

ڕزناەی ٛەیە؟ دمەٞرٗیٖ ُە ئاٝەی دۆزم  ڕزناە بیٖ؟ ٛەٓٞٝٓإ دمڵێیٖ ئتێٔە 
صەەنەەدرٕ ٝ صەەُیغێٞرٝیٖ  نٞٓڕر ٝ بێ دمەمەاٗیٖ ٝ ػازربێکن ٛەەاٛەەاین 

 چاٝمڕٝرٗٔاٗە.
ێتتذمٗگ بتتٞٝ. ٛەٓتتٞٝ ك ٓێضتتک بە چاٝیاٗتتذر ٛتتاەە ختتٞرەێ. ٛەعتتو صتتاەێک ب

صتتاڵ بتتٞٝ ئەّ ٝرػیتتزم ئەڵٔتتاٗییە تە بە زٓتتاٗن ئی٘تِیتتزی هضتتەی دمتتت د  ئەٝ 
هضتتاٗەی دٝٝیتتا  ٝ چەٗتتذ یتتا  دمتتت دمٝم ٝ تاەێتتک دمنەیغتت ە ئەّ بەعتتەی 
ٝەەتتتتاٗن  دڵتتتن یتتتڕ دمبتتتٞٝ. ئاٗاهێتتتک نەەٝٝی دمنٞعتتتن ٝ ٝمۆ ئەت ەەێکتتتن 

ُە چاٝیتتتذر هەەتتتیش دمٓتتتا. تتتتاٗ ش تە دمیتتتإ  تتتاە ئەٝ   ادٝٝبتتتاز ك ٓێضتتتک
هضتتاٗەی بیضتت (ٞٝ  صتتەەی ٗتتابٞٝم بەی٘تتن دمصتت ییەٝم ٝ عتتاٗن ٛەڵذمەەتاٗتتذ ٝ 

تتتاب ری ػاەمبتتاٗەچن ٓتتا  ٝ ٝرم ٝڕٓتتاٝ چتتاٝی ُەٝ  ُەبەە ختتایەٝم دمتتتٞ .
زیاە  ئەٝ تاەاٗە  ٝرػیزم ئەڵٔاٗییە بڕی(ٞٝ تە بە زٓاٗن ئی٘تِیزی هضەی دمت د.
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ەٝ هاڵەەە دمبٞٝ تە ٓ٘ذرڵێک ٛەڵذمٛاەە بەە ػاەمبتاٗەتەی ٝ دمە صتا ەٞٝعن ئ
ٝمبەە بتتکەٝێ. زۆەبەی بیضتتەەرٕ ٝمۆ تتتاٗ ش ُەبەە خایتتاٗەٝم دمن یتتإ ٝ 
ك ٓێضکیإ ٛەڵذمٝمەرٗذ. تچن صتەٗاەاە ۆاُتڤ تە  ِتٞبەەنن دٝریتیٖ ٓتادمی 

ەە ڕۆژی ُەبەە ت دبٞٝ ٝ دمەتٞ  باٝتن بە دمّ دری٘اٝم  چاتن دردر بتٞٝ ٝ ٛ
 دٝٝ دمص ن بەبەە دمٓٞچاٝییەٝم ن ە(ٞٝ.

ُە ٗێٞرٕ ئەّ دڵپڕی ٝ هەیەصإ ٝ ن یاٗەدر  تاب ری ٝرػیز ُە ٗاتاٝ صەەی 
ٛەڵ(تتتڕی ٝ زمەدمیەتتتتن نتتت  . ٝمۆ ئەت ەەێتتتک دمچتتتٞٝ تە دمیتتتٜەٝێ ختتتای 

 دڵ دمٗیغو ٝ ُەصەەمخا دمدٝر; ٗیغإ بذر . هضەتاٗن ُە
ٛەیە. هە  ٗتابێ ُە بەخغتیٖ ٖٓ! ڕێتتای ڕزنتاەی  ت خٞعکاٗن ٖٓ! ب ریاٗن

بتٖ. بەخغتیٖ ٝ ُێ(تٞەدٕ ُە بەە دمصت ن  ٝ ُێ(ٞەدٗن ختٞدری دڵاۆتإ ٗاٛٞٓێتذ
خآاٗذریە  دمص ٔإ یێن ڕردمناە خٞدری ٓەزٕ ەاهاٗە تتٞڕی ختای  ٓەصتی ن 

ٓ ۆۆتایەەن عتەٛیذ تت د  ختٞێ٘ن ئەٝی  یاۆ ٝ ڕرص ن ُە بەە خاە ی ڕزناەین
ٞٝٗن ئێٔە ڕع ە صتەە زمٝی  ڕمٗت  ٝ ەەٗیا ُە بەە خاە ی بەخغیٖ ٝ ُێخاع(

 ئازرەی ٓەصیح  خٞێ٘ن ٓەصیح ڕزناەیذمەی ئێٔەیە.
 باٝم ٝ دیضإ ك ٓێضک ُە چاٝیذر هەٗیش ٓا; یێکەٗیٖ ُە صەە ُێٞی تاڵ

ت خٞعکاٗن ٖٓ! دمبتێ صپاصتن ختٞدری ٓەزٕ بکەیتٖ  ختٞدری بەخغت٘ذم ٝ 
اٗتە ٝ ختٞێ٘ن دڵاۆإ  تە با ڕزناەین ئێٔە ەاهاٗە تٞڕمتەی خای ٗتاەدم هٞەبت

 یی ۆزی ئەٝ...
هضتە بتێ صتەەم ٝ ی ُەٝ ٛەٓتٞٝ دەۆ ێتزٗاخِیذۆ" خای دمخٞرەدمٝم ٝ ب

بەەرٗە ٛەصتتت ا بتتتٞٝ. عتتتەەٓن دمتتتت د تە نتتتٞێن بتتتا ئەٝ هضتتتە ٛیچٞیٞٝچتتتاٗە 
ڕرن ەتتتتٞٝمە بە یێتتتتذزتە ُە ەە ەمتە چتتتتٞٝم دمەێ ٝ ختتتتای تتتتت د بە ژٝٝەی 

 خەٝمتەدر.
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 ھەژدە

 
بتتٞٝ  ِتتٞبەەنن ُە بەە دمتتت د ەتتاتٞٝ  صتت(ەی بەیتتاٗن  ٗاخِیتتذۆ" خەەیتتک

خای ئآادم بکا  ٝ بچێو بە دٝری تاەمتاٗیتذر  یێغتخزٓەەێک تتاەەن  ەٗتابن 
كاٗتتاەی٘ن بتتا ٛێ٘تتا تە ُە ٓاصتتکاٝم ٛتتاە(ٞٝ. دمەتەٝ   ەٗتتابن یتتاەێزمە بتتێ 
ئەٝمی ەیِتەڕركن ٗاخِیذۆۆن بە دمصو بتا   با ئەٗجاّ درٗن تاەمتاٗن ختای 

(ٞٝ صتەەێک ُە ئەٝیتظ بتذر  ٝ ئەنەە یێٞیضتو بتێ ٛاە(ٞٝ با ی  زباە   ٛاە
ُە درٗیغتت ٘ن یێتتذر چتتٞٝٗەٝمی یەەٝمٗتتذمتەی ٓاصتتِاۆا ُە دیتتٞرٗن ٝ   ئآتتادم 
بتتتتێ. ٗاخِیتتتتذۆ" بە یەُە چتتتتٞٝ بتتتتا  ی ٝ بتتتتای ڕٕٝٝ تتتتت دمٝم تە ڕۆژی 

ٗتتاٝی صتتێ صەٗاەاەیغتتن  چٞرەعتتەٓٔە یێتتذرچٞٝٗەٝم بتتا یەەٝمٗتتذمتە دمتتت ێ 
 . یاەێزمە ەازی بی ی ت دمٝم ٝ نٞەن;ب د تە بڕیاەی ُە صەە دمدمٕ

تتت ەێکە ٝێکتتن باعتتەە ئەٝ صتتێ تەصتتە  ەٗتتابن ۆاُتتڤ ختتاٝمٕ ئەزٓتتٞٝٗن 
ئیتتتذرەییە. صتتتاتاەدٗیکا" ٓاك٘اصتتتێکن بی ٓەٗتتتذم ٝ ُە ٛەٓٞٝعتتتن ن ٗیت تتت  

هازییەتن زرٗا ٝ بە ئەزٓٞٝٗە ٝ ُەٝ دٝٝ تەصەی دیتکە باعت  م «  »صەٗاەاە
نەە ٛیتتٞریەۆ ٛەبتتێ  ُە دمصتت ن ئەٝ ُە بتتاەی زرٗض یغتتەٝم عتتاەمزرە م. ئەٝ 

 هازییەدریە. دمی یێْ بڵێ تاەی تآیضیاٗن صکا ٗآە بە تٞێ نەیغو؟
ٝریە چاّٝ بە باەۆٕ ۆاەۆبیڤ بکەٝێە دٝێ٘ن چتٞٝ بتٞٝ بتا  ۆ بڕیاەڕت ئەٓ
 دمەباە.
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كاٗاەیٖ تە بتای دمەتەٝ  ٗاخِیتذۆ" ُە ەێکە ٝیتن ۆاەۆبیتڤ تە ٗتاٝێکن 
درٗەتتتاٗن ٛەٗتتذمەرٗە  ەٞٝعتتن صتتەە صتتٞٝڕٓإ ڕٝٝصتتییە ٝ ئاٝمڵ٘تتاٝێکن خاٗە

بٞٝم  بتایە بتای ڕٕٝٝ تت دمٝم تە بتایی منەٝەمی ئەٝ ەەٓەٗێتک خزٓەەکتاەی 
ئیٔپ رەتتتتاە یتتتتاٍ بتتتتٞٝم  دٝری ەەٓەٗێتتتتک ختتتتزٓە  ٝ ٛەڵضتتتتٞٝڕرٕ درٝری ُە 
ئیٔپ رەتتاە تتت دٝٝم ئاٝڵ٘تتاٝی بتتاەۆٗن یتتێ ب(ەخغتتێ. ئیٔپ رەتتاەیظ تە زرٗیتتٞیە 

ٗیتتیە  دڵتتن ٗەعتتکاٗذٝٝم ٝ ئەٝ ئاٝمڵ٘تتاٝمی یتتێ  درٝرتتتاەییەتەی زیتتاٗن بتتا یەز
ئاٝڵ٘اٝمیتإ یاەرصت ٞٝم ٝ عتاٗازین یێتٞم  بەخغیٞم  ٓ٘ذرڵ ٝ ٗەٝمتاٗیغن ئەٝ

دمتەٕ. ٗاخِیتتتذۆ" تە ُەٝ ڕرزم نەٝەمی ب٘ەٓتتتاڵەی ۆاەۆبیتتتڤ ەێتەیغتتت (ٞٝ  
ُەنەڵ كاٗتتاەیٖ ُە ٓتتاڵێ ٛتتتاەە دمەێ. یەتێتتک ُە خزٓەەکاەمتتتتإ بە ٛەڵەدرٝرٕ 

ُە  یەٕ  ٗآەیەتن دریە دمص ن تە ئەٝ تاەە نەیغ (ٞٝ. ٗتآەتەچٞٝ با  ی ٝ 
 ٗٞٝصی(ٞٝی; ٓاەی ەٝم بٞٝ ٝ بە زٓاٗن كەڕمٗضن

ڕێضتاتاْٗ خضت ە ژێت  یتێ ٝ درٝرّ ُە ٓێت دمتەّ  ٝ ُە بەە دڵن ئێٞم یاصتا»
تتت د ُە بتتاەمی ئەٝ ژٗەٝم ُێکتتاڵی٘ەٝم ئەٗجتتاّ بتتذر . دمەتەٝەتتٞٝم ئەٝ ژٗە بتتێ 

کت ێ. ٓێت دمتەّ ٗتآەیەتن بتا كەەٓاٗتذمەی بێ ئتازرد ەاٝرٗە ٝ دمبتێ دمصت (ە 
هە  ٗٞٝصیٞم بە بێ ڕرٝمص إ ئەٝ ژٗە ئازرد بکەٕ. ئێض ا تە درٝرتاەییەتەەإ 
 ێ(ە تێ تتت رٝم  ەکتتای ٓتتٖ هەبتتٞٝڵ بلەەٓتتٕٞٝ ٝ ُە یەتەّ دمەكەەتتذر ٝمەم بتتا 

 «ْ. ّ. اٗصەەدرْٗ. چاٝمڕٝرٗ
 ٗآەتەی با یاەێزمە خٞێ٘ذمٝم.

ٓێغتتکن ب ەهتتێ. تەصتتێک  یەصتت ن عتتٞٝەمیییە  ییتتاٝ ُەٝرٗەتتت دی تتٞٝەە؟ بەڕر
هەٝ  ٓاٗگ بەبێ ەاٝرٕ ُە صٞٝچن بەٗتذیخاٗەدر دمص (ەصتەە دمتەٕ  یاعتإ 

 ٝعە ئازردی دمتەٕ. یەۆ بە
ت نەٝەمّ! ٛەە ئەٝمیە تە دی ٞەەە دمبێ عتٞت رٗە ب ێت  بتن تە بە ئآاٗجتو 

 نەیغ ٞٝی.
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ػِتٞٝٓە دٗیتا بەەی ەڕرصتو ٓ ت چەٗذم بە دٝری ئەٝ تتاەمدر ٛە ەتْ. ٛەە بە
 ەەییە تێیە؟ڵڵْ ٝ بێ ػەدرٝبە تٞێٞمیە؟ بەە ی صن ئەٝ ٛەٓٞٝ ز

ٗەتەی. ٛەە  باعت  م ختا ُەٝ تتاەرٗە ٝمەٗەدمی ٝ ختای یێتٞم ٓاٗتتذٝٝ تت ٝر
ئەٝمی ئەٝ ژٗە ئازرد بٞٝم  بەصٔاٗە. ئێض ا ٝمەمبتا بتڕۆیٖە ٛەەتا ٓتاڵن بتاەۆٕ 

 ُەنەڵ إ دێْ.
دمەنا ڕرٝمص ا بٞٝ. ٛەە دٝٝتیتإ صتٞرە بتٕٞٝ  كەەیٞٝٗێکن ڕرزرٝم ُە بەە

ٝ ٗاخِیتتذۆ" ُە بەە دمەنتتای ٓتتتاڵن بتتاەۆٕ ۆاەۆبیتتڤ دربەزی. بەختتت ەٝمەرٗە 
بتتاەۆٕ ُە ٗٞٝصتتی٘تەی تتتاەمتەی بتتٞٝ. نەٗجێکتتن بەُەبتتاەیکە ٝ ٓتتَ دەێتت  ُە 

ِٓتتتتن زۆە دمەیەڕی(تتتتٞٝ   ژٝٝەی چتتتتاٝمڕٝرٗن ٛتتتتاەە یێغتتتتێ تە صتتتتێٞتن بەە
 ی صن. ٗاٝمتەی ُێ

 اەۆٕ چاٝمڕٝرٗن ئێٞمیە. ەکایە ەازێ ڕرٝص ٖ.ت  ەٗابن ب
چٞٝم ژٝٝەێ ٝ دٝری خُٞەتێک نەڕریەٝم. ختاەٞٝٗێکن ڕمعتپاط ٝ  ٝرز 

ذر دمٛتاەە ختٞرەێ  ُەنەڵ ئەٝدر ُە ٗٞٝصتی٘تەتەی بتاەۆٕ یتە ك ٓێضک بە چاٝ
ٛتتتاەە دمەێ.  ٝی بەُەبتتتاەیکە ئآتتتاژمی بە ٗاخِیتتتذۆ" تتتت د بچێتتت ە ژٝٝەی 

 تاەمتەی باەۆٕ.
صەەی تٞە  ٝ صپن  ڕیتظ ٝ  ەۆبیڤ هەڵەٝ ٝ ەێکضٔڕرٝ  ٓٞٝیباەۆٕ ۆا

صٔێڵەتەعن ُە صەە دمٓٞچاٝم صتٞٝەُٛٞٝەتەی  تٞرٗییەتن ەتای(ەەن ٛەبتٞٝ. 
ُە یغتتو ٓێزێکتتتن نەٝەم درٗیغتتت (ٞٝ ٝ بە ڕٝٝیەتتتن خاعتتتەٝم یێغتتتٞرزین ُە 

 ٗاخِیذۆ" ت د.
ت بە دی ٘و خاع اڵْ. ُەنەڵ دریکن خٞدرُێخاع(ٞٝ  ٗێٞرٗٔإ زۆە ختاط 

ٞٝ. ٓ٘ذرڵین ەاّ زۆە باط ُە بی م. دٝرە  بیض ْ بٞٝیەەە ئەكضتەەی ئەەەەطە ب
 دمی كەەٓٞٝ درٗیغە ٝ یێْ بڵێ بزرْٗ چ خزٓەەێکْ ُە دمصو دێ؟
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رتتتاەین بەخغتتی٘ن ٝٗاخِیتتذۆ" بەصتتەەٛاەن كێتتذۆزیای بتتا بتتاس تتت د ٝ در
 ٝ نٞەن; ئەٝی ُە نی كاٗن دمەٛێ٘ا

بە چتاٝێکن دڵضتازرٗەٝم ُە  ٝ بکەّ ئاناەإ ُێتن بتێ ُێ ت دمٓٞیضو ەکاەإ
 یەەمٝمٗذمتەی بڕٝرٖٗ.

تتتتت خەٓتتتتو ٗەبتتتتێ. ختتتتاّ ُە تآیضتتتتێٕٞ ٝمدٝٝی تتتتتاەمتەی دمتەّٝ. بە 
صەەٛاەێکن خەٓاٝییە. ئەٝ تچە ەەٓەٗن تەّ بتٞٝم عتٞٝی بەٝ نەٗتجە ٛەەزم 

دڵڕمهتتاٗە ٛەڵضتتٞتەٝەن ُەنەڵ  زۆە ەتتٞٝڕم ٝ ٝ تاڵلتتآە تتت دٝٝم. ٓێتت دمتەی
ٝ تەّ ەەٓەٗە ٝیضت ٞٝیەەن ٓێت دمتەی دمەٓاٗتذرٝ  ت دٝٝم  ئەٝ ژٗە بی ەەصک

بکتتا . ڕمٗتتتە ئەٝ تاەمعتتن ٗەتتت د بتتێ ٝ ەآەەیتتإ دربێتت ە یتتاڵن. بە ٛەەهتتاڵ 
دٝری چەٗذیٖ صاڵ تە ئەزٓٞٝٗیتإ بە دمصتو ٛێ٘تاٝم ٝ ُە بتاەەی ژیاٗتذر هتاڵ 

یەەٝمٗتتذمی ئەٝ ژٗە دمدەێ بە   دمصتت یإ ُە ٗاصتتازناەی ٛەڵت ەتتٞٝم ٝ بتتٕٞٝ
ٓەەن دمەٓاٗذرٝ ت دٗن ٓێ دمتەی صتزری زی٘تذرٗن بتا دمبتڕٗەٝم. ٝ بە ەا دردنا

صتکا ٗآەیەۆ  بەڕرص ن صەی م. دمبێ ُێکاڵی٘ەٝمیەتن چڕٝیڕ ئەٗجتاّ بتذمّ ٝ
 درب٘ێ. ب٘ٞٝصْ تە عٞێ٘ێکن تاەیتەە

 ناڕێ. بێ٘٘ە عاژٕ ت تاٗو چاەصکن نٞەیإ دمیاٜٗەٝێ ٓەصەُەتە ُەنەڵ
 مٗتن ەێکچٞٝ.ٛێغ ا هضەتەی ەەٝرٝ ٗەت دبٞٝ  باەۆٕ ڕ

باعت  م صتکا ٗآەتە بتذٕ بە صتک ەاەیا  بتتا  ٝر ەیت ئەنەە تاەمتە بەٝ  ێ
 ەآاەی بکەٕە خاّ ٝمدٝٝی دمتەّٝ.ٝ 

 ژٗە ڕمعپاعەتە ٛاە٘ە ژٝٝەێ. ُەٝ تاەەدر نەٗجە  ٝرزمتە ُەنەڵ
 ٘ن.یێە  بە ػەەزی ئێٞم بتە ت ئەّ خاەٞٝٗە یێذرن ی دمتا  تە دٝٝ ٝعەی

   چاٝی ُە ٗاخِیذۆ" ت د ٝ نٞەن;باەۆٕ صەەی ٛەڵ(ڕی
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 ت دی ٞٝەە  ُێ م دمبێ چەٗذم نٞێ ُە ن یإ ٝ تتڕٝٝزرٗەٝمی خەڵتک بتت ّ؟
خازنە بٔ ٞرٗی(ایە ب ی٘ن ٛەٓٞٝ دڵە درخذرەمتإ صاڕێ م بکەّ ٝ خەٓن دڵیإ 

 بڕمٝێْ٘. ٓخابٖ ُە ەٞرٗآذر ٗییە.
 خاەٞٝٗن ڕمعپاط بە دمّ تٞڵن ن یاٗەٝم هضەی دمت د;

بتتاەۆٕ! ُە بیتت ّ ٗەبتتٞٝ ػەەزەتتإ بتتکەّ  ەکتتایە ٓەٛتتێڵٖ تتتچەتەی تتت  ەٗتتابن 
 عٞٝ بکا .

 ت خاەٞٝٗن بەڕێز... خآٖ یتێْ نتٞەن  ئەٝی ُە دمصت ْ بێتو دەێـتن ٗتاتەّ.
 ێتیەی  بە ٝمزرەمەن درد ڕردمنەێیْ٘  دٝری ئەٝمی ٝم ٓیتإ درٓەٝم  ٛەەتا ئەٝ

 ُە ەٞرٗآذر بێ ٛەٝڵ دمدمّ.
ەیای تٞٓیضتتیاٗن صتتکا ٗآە  ئەٝیتتظ ٗاخِیتتذۆ" ُەٝێتتٞم چتتٞٝ بتتا صتتک ەا

صتتتتتتەٗا ُە ەە ەێکتتتتتتن زۆە ڕرزرٝمدر بتتتتتتٞٝ   ئەٗجتتتتتتٞٓەٗن ٝمۆ ٗٞٝصتتتتتتی٘تەی
ئەدم   بە  ِتتتتتتٞبەەنن  كەەٓاٗ(ەەمتتتتتتتإ ٛەٓٞٝیتتتتتتإ ڕێتتتتتتک ٝ یێتتتتتتک ٝ بە

یەتذمصتت ەٝم  هی ٞهتتاز ٝ باعتت٘اؽ ُە یغتتو ٓێزمتتتإ درٗیغتت (ٕٞٝ. ٗاخِیتتذۆ" 
چەٗتتذمط ەەڕیتتاط! بەٝ  ئەّ ٛەٓتتٞٝ كەەٓتتاٗ(ەەم!» دیضتتإ خەیتتاڵ ٛەڵیتتت  ;

بەتیتق درٗیغت ٕٞٝ ٝ ئانایتتإ ُە ٓەهٔتٞٝدی بتتێ  ٝ ەێتت  یتێاڵٝم بت یوەدرەرٗەٝم
زمٝرڵ ٗیتتیە. باعتتە ئەٓتتاٗە چ  یاٝرزییەتیتتإ ُەنەڵ ئەٝ بەٗتتذییە چتتاەمڕمط ٝ 

 « ٗە ٝ ئەٝ ٝمەزێڕ ٝ ت ێکاەم ب صن ٝ ٗەخاعاٗە ٛەیە.اتٞڵ
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 نۆزدە

ەٕ ی  زبتتاە  ُە دمصتت ن ژی٘ڕرڵێکتتن ٓەە  ٝ ژیتاٗن بەٗتتذییەتاٗن هە ی صتت
ُە ٓتاٝمی  یی در بٞٝ  تە بە ڕمچەڵەۆ دمچٞٝمٝم صتەە باەۆٗەتتاٗن ئەڵٔاٗیتا ٝ

 ختتتزٓە  ٝ چا تییەتاٗیتتتذر زۆەی ٓیتتتذرُیا ٝ ٗیغتتتاٗەی عتتتاٗازی ٝمەن ە(تتتٞٝ 
دمزرٗتن بە ّ  طیِەٝیتایە ٝ عتاٗازییە ەنەە چن خای بە عیاٝی ئەٝ ٛەٓتٞٝئ

ەاهٔێک دمیاٗتٞ  ئەهڵتن ُە  .ص٘یتیذر ٛەڵذمٝرصنەەٗیا ٗیغاٗن خاچن صپین بە 
چتتاتن دریە. ئەٝ ٗیغتتاٗەی ختتاچن صتتپیظ تتتاەن ختتزٓە  ٝ چتتا تن ٗٞرٗتتذٕ ُە 
هەكوتتتتاز بە دمصتتتت ن ٛێ٘تتتتا بتتتتٞٝە چتتتتٞٗکە ُەٝ ئەەتەدر تە ُەٝ ٓەڵ(ەٗتتتتذم یێتتتتن 

ەاهٔێک ُە ٝمەزێڕرٗن ڕٝٝصین چەتذرە ت دبٞٝ ٝ ٗاەدبٞٝٗن بتا  صپی دەربٞٝ 
هەكوازییتتاٗەط تە  خٞرزرٗن ئەٝ ٝ ەە  ٛەزرەرٕ تەس ُەٝدژی ئتتازردی عتتەڕ بە

بەەمۆتتاٗن تتت دٕ ُە ٓتتاڵ ٝ ختتاۆ ٝ ٗآٞٝصتتن نەُەتەیتتإ  بتتا ئتتازردین ٝ   ٝ
خەباەیإ دمت د  بە ییالٕ ٝ كەەٓاٗن ئەٝ هە چتا تت رٕ ٝ ُە خٞێ٘تذر نەٝزیتٖ. 

تاەەی ُە ُەٛێض اٗیظ خزٓەەن دمت د  ٝمەزێڕرٗن ڕٝٝصین بەن  خەڵکتن  ئەٝ
ٝ ەەدر دمتتتتتتت د ٝ ٛەزرەرٕ تەس ُە خەڵکتتتتتتن بتتتتتتێ ەتتتتتتاٝرٕ ٝ  ٝرٗتتتتتتن  ئەٝ

ٝ   ی٘تتایەەەط چەٗتتذ ٓیتتذرڵیا ئەٝ ٝ ەەی ُەٗێٞب دبتتٞٝ. بتتا ئەٝ ئتتازردیخٞرزی
ُەٝ عتتاتاەرٗە  یٗیغتتاٗن ٗتتٞێن خضتت (ٞٝم صتتەە خەەٓتتاٗن عتتاٗازییەتاٗن. زۆە

خُٞواٗتتذبٞٝ  ئێضتت اط بٞٝبتتٞٝم یی مییتتاٝێکن عتتەتە  ٝ یەۆ تەٝەە  تتتاەێکن 
ٓتتزی باعتتن ٝ  ٓتتٞٝچە ناە ُەنەڵ ەەٓەٗتتن ختتای یێتتذەربٞٝ  ٓتتاڵن بتتاط ٝصتتاز



تؤلستؤيو ليَ  

 

432 

دمختتٞرەد ٝ ُە ٝعتتکن دمخەٝ . دمصتت ٞٝەی تەصتتاٗن  ەەڕی ٝمەدمنتت   ٝ ُە
با دمص یغتتن ٓٞٝبەٓتتٞٝ بەڕێتتٞم دمبتت د  بە ٓتتٞٝ ُەٝ كەەٓتتإ ٝ دمصتت ٞٝەرٗە 
 ی ٗەدمدر ٝ دمەتتتتٞ  ُە ئاصتتتٔاٗەٝم بتتتای ٗتتتازڵ بتتتٞٝم   درٕ ٝ صتتتەەیێچن 

 ن بە ەاٝرٗێکن نەٝەم دمزرٗن.ت دٗیغ
صاڵەی دٝرییذر زی٘ذرٗییە صیاصتییەتاٗن ٝمٛتا خضت (ٞٝم نٞعتاەمٝم  ُەّ دم

ٝ چاڵەڕمعاٗەدر ڕزیٖ ٝ ُە ژێ  زمبت   ٗێٞمیإ ُەٝ بەٗذ ٝ ئەعکەٗجەی دمدرٕ 
ٝ ئەعتتکەٗجەدر بتتٞٝٗە هٞەبتتاٗنە ەاهٔێتتک ەٞٝعتتن ٗەخاعتتن صتتیَ بٞٝبتتٕٞٝ ٝ 

 خایتتتتإ بڕی(تتتتٞٝ یتتتتإ خایتتتتإ ەەٗتتتتاٗە  چەٗتتتتذ تەس عتتتتادمٓاەی دمصتتتت ن
ٝ ژٕ ٞٝٛەڵٞرصتتی(ٞٝ یتتإ ئاٝەیتتإ ُە خایتتإ بەەدربتتٞٝ  بتتا ئەٝمی خایتتإ بکتت

 چاەمڕمعییە ڕزناەیإ ب(ێ.ٝ  ُەٝ ئازرە
ژٗیتت رڵ ٛەٓتتٞٝ عتت ێکن خضتت (ٞٝم ژێتت  چتتاٝم دێتت ی ٝ ئانتتادرەی ٛەٓتتٞٝ 
ع ێک بتٞٝە بتا ئەٝ ڕٝٝدرٝم دڵ ەزێ٘تاٗەط ٓێغتێکن ٓیتٞرٕ ٗەبتٞٝ. بە چاٝێتک 

ٛەٝەمب ٝٝصتکەٝم  ٝرٗن ٝمۆ ئەٝمی بە ٛتای صتێالٝ ٝڕاەمصاەاٗەی دمُەٝ ت
 ەەٝرٝی ئەٝ ڕٝٝدرٝرٗە بە ٛتتای دڵڕمهتتن ٝ ڕٝٝی دربتتێە ُە هاڵێکتتذر ٛاتتتاەی

بتاٝمڕم بتٞٝ ٛەە دمصت ٞٝەێک ئەٝ زمب ٝزمٗتن ئەٝمٝم بٞٝە چتٞٗکە ُە صتەە 
بتێ ئیٔپ رەاەمٝم دمەدمچێتو ٝ دم ُە ٓەهآن با ٝم یێن بذەێ بە ٗاٝی ٓەزٗن

بە بتتتتێ صتتتتێ ٝ دٝٝ بەڕێتتتتٞم بچێتتتتو  ئاتآەتەعتتتتن چتتتتإ دمبتتتتێ ٝ چێتتتتن 
ٝ ئاتتتآن  چەٗتتذ ٝ چتتإ ُێتتذمتەٝێ ەٝم ن ٗیتتگ ٗیتتیە. ژٗی رڵتتن ییتت  بیتت ی ُە

ت دمٝمتتتتتتاٗن ٗەدمتتتتتت دمٝم  چتتتتتٞٗکە ُە صتتتتتەە ئەٝ بەٝمڕم بتتتتتٞٝ ئەەتتتتتتن 
ٗیغ ٔاٗپەەٝمەی دمبێ بە عێٞمیەتن ُێ( رٝرٗە ٝ بە بتێ دٝٝدڵتن بەڕێتٞ بچێتو 

 دٗەٝم ٝ ەێلک یٖ دمبێ ە ٛای نٞٓتإ ٝ دڕدۆٗتتن ٝ ٝەم ٝ ەٞرٗتاین ٝ بی  ُێک
 دردمبەزێ٘ێ.
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بە یێتتتن یاصاٝڕێضتتتای بەٗتتتذیخاٗە  ژٗیتتت رڵ هەٝەتتتٞٝی  اەێتتتک صتتتەەدرٗن 
بەٝەدی نٞێن با صکا ی دیِەتإ ڕردمن    بە ّ ُەّ  صیاچاڵەتاٗن دمت د ٝ

یتتاٗن بە نتتٞێیەٝم دمٛتتا  ٝ ُەٝ نتتٞێیەی دیتتکەیەٝم دمەدمچتتٞٝە چتتٞٗکە ٛەٓٞٝ
 ٝ دٝژٓ٘ن ٝ   ٝ یاصا دمزرٗن. ٗەیاە

زی٘تذرٗە. تاەێتک نەیغت ە بەە  تەیەۆ ٛاە(ٞٝ بتا ئەٝی٘ٗاخِیذۆ" بە صٞرەی ٛێِ
ٝ ٛەٝریەتیتإ دمژمٗتن  دمەنای هە تە  نٞێن ُە زڕمی نازمٗتن صەە ب  ەتتإ بٞت

ن دیضآ( ٝتتتتتت صتتتتت ٝٝدێک بتتتتتا بی ٛتتتتتاە٘ەٝمی دە تە ئەٝ دمّ  53تإضتتتتت ەیعتتتتٔت
 ری ئەٝ صتتت ٝٝدم  نازمٗتەتتتتإ تتتتاە ٓێ  دٝٝیتتتإ ڕرت نەیاٗتتتذ ٝدمیتتتاٗتٞەەٝم. دٝ

ٗاخِیذۆ" ُە بی ی ئەٝمدربٞٝ بەٗذییەتإ ٛەٓٞٝ صتەەی صتەػاەێک ئەٝ صت ٝٝدم 
دڵ(تتزٝێ٘ە ُە نازمٗتەتتتتإ دمبیضتت ٖ  بە ّ دیتتتاە ٗیتتیە ئەّ صتتت ٝٝدم تە ُە ٝ ٗەەّ 

 صتتتەە چکەیتتتإ دمٛتتتاڵێ٘ێ  چ تتتتاەدرٗەٝمیەتن ەتتتاڵن ُەێیەصتتت ا ختتتا ُە یەەدمی نٞ
م ەاەیکتذر خەەیکتن ی صتیاەەڕۆهیإ دمبێ! ُەٝ تاەەدر ژێ٘ڕرڵن ییت  ُە ە   ەێکتن ٗیٞت

ٝ ُەنەڵ ڕۆهەتتتتتإ. ئەٝ ٝ  ٝێکتتتتن عتتتتێٞمتاە ٝ بتتتت ری یەتێتتتتک ُە  ٝ ٝم ّ بتتتٞت
ئەكضتتتتەەم ژێ دمصتتتت ەتاٗن  بەەمٝڕٝٝی یەت تتتت  درٗیغتتتت (ٕٞٝ. ُە صتتتتەە ٓێزێتتتتک 

ٗجٞٝ ٗتذمٝم. ژی٘ رڵتن ییت  دمٝەییەتن خەەذرەیإ ُە صەە تاؿەزێک درٗابٞٝ ٝ دمیا
ٝ عتتتێٞمتاەی نەٗتتت  یەٗجەیتتتإ ُە یەٗتتتجەی یەت تتت  ٛەڵپێکتتتابٞٝ. هتتتآکە زبتتت  ٝ 

ٝ ڕمهەڵەتتتاٗن  ٝی عتتێٞمتایإ دمنٞعتتن ٝ  ئەصتت ٞٝەمتاٗن ژی٘تتڕرڵ  هتتآکە تتتز
ٝڕرٗذ  چاٝیتتإ ُێتتذمت د  دمٝەییەتەیتتإ بە ٛێٞرعتتن ُە ٗێتٞت هآکەتاٗیاٗتتذر ٛەڵذمصتٞت

یەتە ڕٝٝی تت دۆەە تتاّ یێ تن صتەە تتاؿەزمتە. دمٝەیت دەعت ن صتەە بزرٖٗ خەەتن
ٝ ٝڕۆهتتن ئەٝ ڕۆژم  بەٝ تتتاەم دمیاٗٞیضتتو ُێتتن بپ صتتٖ  ژرٗتتذرەتیإ باٗتتگ ت دبتٞت

ێ ٝ چتتإ دمچتتٖ بتتا دیتتذرەی یەت تت ؟ ُە  تتتاەم یتتڕ  ەٗتتتەی ئەٝ ڕۆهەتتتإ ُە تتٞت
ٛەیە اٗەدر  یێغخزٓەەێک ٛاەە ژٝٝەێ ٝ تتاەەن ٗاخِیتذۆۆن دریە دمصتو ژی٘تڕرڵ. 

                                                           

 Decembriste .53  ریەڕیٖ.در ڕ2936ئەٝرٗە ُە دیضآ( ی 
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ٝ ٛتتاط ٝ ژی٘تتڕرڵ  ژرٗتتذرەۆ ُەٝ دٗیتتایەی ئیخ یتتاەی   ٗەٓتتابٞٝ ٝچتتاٝمڕٝرٕ بتٞت
ٝ» «ک»تتتتاەە صتتتێ یی تتتن ئەٝ ٛەەتتتا  .ەٝمەبتتتذرٝم ٓتتتن دیتتتکەٝم  بە « ٍ» ٝ« ئتتٞت

ە تچتن هاەمٓتاٗن كەڕمٗضتن یبە دمصتو ٛتاە(ٞٝ ٝ بەٝ یێت ەٞٝڕرٗن دمٝەیتیەتضٛەڵ
دمچتتٖ بتتا  ذرُەٝ دٗیتتایەی دیتتکەٝم ٝم ٓتتن دربتتاٝم; ڕۆهەتتتإ ُە ػتتاُەٓن بەەزمختت

ٝ ٛێڵتتتن صتتتەە د یتتتذرەی یەت تتت ە بە ّ عتتتێٞمتاەی  ٝ ُە صتتتەە ئەٝ بتتتاٝمڕم بتتٞت
ٝدی یە ٝ« ک»ن ی ُە ی یڕٝٝ ەدمٝەییەت ٝەمی ُە ٝ ٞت  ٓەبەصت ن ئەٝمیە ئەٝ ٗٞت

رٕ ئەٝ  نەڕۆۆ ٝ ٗادیاەی ڕۆهەتاٗذر دمدەمٝعێ ەٝم  یتێکەٝم ُێتک دمدەێتٖە ُە ٗێٞت
ر یێغتتتخزٓەەەتە دٝٝ ٝم ٓەعتتتذر  یتتتاٝرزییەتن زۆە ٛەیە! ژی٘تتت رڵ دمصتتت ٞٝەی د

ٝ تە ُە  ەٗتتەی  ٝڕم بٞت ٗاخِیذۆ" بەەێ بتا ٗٞٝصتی٘تەی تتاەمتەی  زۆەیتظ ەٞت
ٝم.  باٗگ ت دٗن ڕۆهەتإ ٝ ئەٝ دۆزیت٘ەٝم نت ٗیتەدر ئەٝ ٓڵازٓەیتإ ُتێ یەیتذر بٞت

ەەٗتتکەتەی ب دبتتاٝم بتتا   ٝی عتتێٞمتاە  ٝرز ٝ ڕمٗتتگ بزەتتتاٝ چەٗتتذ ُوتتن ُە هتت م
رٗێ ە تتتاەن ڕۆیغتت ن ئەٝیغتتذر  چکەیە ئیزٗتتن ُە ژی٘تت رڵ خٞرصتتو ُێیغتتو نتٞت دمەتٞت

 ؟دەێ م بە ی صیاە ٝ ٝم ّ ُەنەڵ ڕۆهن ژرٗذرەۆ بذر 
یتێ بڵتێ. بتاەۆٕ  ْاتا. بە ەەٗیا دەێت می یێ(تذم ٝ دٝرەت  دمەمٗجتآەتەیی٘ت هە

بە ٛەٗتاٝی ەٞٗذ ٝ خێ ر چٞٝ با ٗٞٝصی٘تەی تتاەمتەی ٝ بە دمٗتتە نتڕمتەی 
 ت د. بەخێ ٛاە٘ن ٗاخِیذۆۆن

 ٕ خاع اڵْە ُە ٓێ م ەەع یل إ ٗەٛێ٘اٝم با ی  زباە !ت زۆە بە دی ٘ ا
 درٗیغ ٖ ٝ ژی٘ڕرڵ صەەی هضەی ت دمٝم;

 ت دریکو هاڵن باعە؟
 ت دریکْ ٗەٓاٝم  ٓاٝمیەتە ػٞٓ ی دەێ ی با ئێٞم بە ێٜێغ ٞٝم.

دیتتاەم  دمتتتا. ٝر تتت بەدرخەٝمّە ئانتتادرە ٗەبتتّٞٝ. تتتٞڕمتەّ  اەٝبتتاە باصتت إ
 ٞٝم.چاٝی بە ئێٞم تەٝە چەٗذ  اە
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تتتٞڕمتەی ژی٘تت رڵ ٛەە ُەٝ بتتٞرەمی باٝتیتتذر چتتا تین دمٗٞرٗتتذ. دٝری ەەٝرٝ 
ەٝم ٝ عتتاٗازین بەٝم غتتت دٗتتن كێتت نەی صتتەەبازی چتتٞٝم ڕێکختت رٝمی ئاصای

دمتتت د تە بتتاەە بتتاٝمڕیێک رٝی ڕێختت رٝمتە ٝ تاەٝبتتاەی صتتیخٞڕییإ بە ئەٝ 
 صپاەدٝٝم.

 ٛێ٘اەٞم. ت ٗا  ٓاٝمیەتە ٝرزّ ُە تاەٝباەی دمٝڵەەن
ژێ٘تتتتت رڵ ٝم ٓەتەی بە دڵ ٗەبتتتتتٞٝ. ٗاخِیتتتتتذۆ" چتتتتتٞٝم صتتتتتەە باصتتتتتن 

 ییەتەی خای.ەدرٝرتا
 بکەّ. إ ُێ ت  ەٗابن ژی٘ رڵ! ٖٓ ٛاەّٞٝ ەکاٝ درٝریەت

 ت زۆەّ یێخاعە تاەێکْ با ئێٞم ُە دمصو بێ ٝ ئەٗجآن بذمّ.
بتتێ  درٝری ُێ(تتٞەدٕ دمتەّ. ٗاچتتاەّ ئەٝ  تتت ئەنەە درٝرتتتاەییەتەّ بتتێ ٛتتا

 بکەّ. درٝریەەإ ُێ
 ت تێغەتە چییە؟

دریکتتتن  ئێتتتٞمدر تەصتتتێک ٛەیە بە ٗتتتاٝی ناەتتتتاۆی ە نُە ٗێتتتٞ بەٗتتتذییەتاٗ
 با بەەێ. دمیٜەٝێ چاٝی یێن بکەٝێ  ت ێ(ن زرٗض ین

ژی٘ رڵ ٝیغک ٝ بێ ٛەصو نٞێن ڕرن ە(ٞٝ. صتەەی درخضت (ٞٝ ٝ یێڵتٞٝی 
ک بە صتتەەیەتذر ٗتتابٞٝ. ٝری دمٗٞرٗتتذ بیتت  دمتتتاەەٝمە بە ّ بیتت ی ُە ٛتتی  عتت ێ

ٗەدمت دمٝم ٝ ٛاعن ُە  ی هضەتاٗن ٗاخِیذۆ" ٗەبٞٝە چتٞٗکە ُە صتەە ئەٝ 
 ٝ دمص ٞٝەرەن با یە. باٝمڕم بٞٝ ئەٝمی ن ٗیتە بەڕێٞم ب دٗن یاصا

تتت ئەّ بتتابەەە ٛتتی  یێٞمٗتتذییەتن بە ٓتت٘ەٝم ٗیتتیە. ُێتت م یاصتتاٝ ڕێضتتایەۆ بتتا 
اصتن ٓەتە. ت ێ(تیظ ٛەە ب تە با دمصو ەێٞمەدرٕ ٗتابێ. ٓالهاەن زی٘ذرٗن ٛەیە

زی٘تتتتذرٗییەتإ دمەتتتتٞرٖٗ تەڵکتتتتن  ئتتتتێٔە ُێتتتت م ت ێ(ختتتتایەتن نەٝەمٓتتتتإ ٛەیە ٝ
 ُێٞمڕن ٕ.
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تتتت ڕرصتتتو دمكەەٓتتتٞٝیە بە ّ ئەٝ تتتتٞڕم یێٞیضتتت ن بە ت ێ(تتتن زرٗضتتت ییە. 
 بٞرەمدر ٓ ا  بکا . دمیٜەٝێ ُەٝ

ت بڕٝر بەٝ هضاٗە ٓەتە. ئەٝرٗە ییاٝی خٞێ٘ذٕ ٝ ٓ تا  ٗتیٖە ەەٗیتا هەصت یإ 
 بەس . یە ٝنێ معێٞێ٘ی

ُە خٞێ٘تتذٗەٝم ٝ ٓ تتا  تتت دٕ   تتتە بە بتتڕٝری ٓتتٖ  ُە عتتٞێ٘ێکن ئەٝەتتاتتت 
 تاەێکن ە  ٗات ێ.

تتتتت ئەٝرٗە ٛەٓٞٝیتتتتإ ُە دمصتتتتو بتتتتاەٝدۆخەتە صتتتتکا  دمتەٕ. دمڵتتتتێٖ ُە 
دریتتتتتٖ  بآتتتتتإ ەآتتتتت  ٗتتتتتات ێە ُە هاڵێکتتتتتذر ئێتتتتت م ُە  بتتتتتاەٝدۆخێکن ختتتتت رک

 ە  باع  م. نٛەٓٞٝبەٗذمتاٗ
ٛەڵتتذرٗن بەٗتتذیخاٗەتە بیضتتەە یێتتن ٝربتتٞٝ عتتٞێ٘ن ییا ٝمٛتتا تەٝەە ەتتاەیق ٝ

 ٝ ُە خاڕر ٗاٝیإ ٗاٝم بەٗذیخاٗە. ڕربٞرەدٕ ٝ خاعتٞزمەرٗییە
ت بەڵێ  یێغ   ئێ م ُە باەٝدۆخێکن باعذر ٗەبٞٝمە بەٗتذی ُە ژێت  نٞعتاەی 

 ێتتتتتایەی نٞٗجتتتتابێ  ڕۆهتتتتن ٝ  ەصتتتت ەییذر بتتتتٞٝمە بە ّ ئێضتتتت ا ٛەەتتتتا ئەٝ
ژمّ خٞرەدٗیتتإ یێتتذمدمیٖ  تە ژمٓێکیتتإ  نٞعتتاەمتاٗٔإ تەّ تتت دۆەەٝم. صتتێ

هەەتتتٔەٕ ناعتتت ە. ناعتتت ن بتتت ژرٝ یتتتإ تەبتتتا . یەتغتتتەٓٔاٗە یەۆ دیضتتتێڕی 
 زیادییإ یێذمدیٖ. ُە تٞێن ڕٝٝصیا خٞرەدٗن خەڵک ئاٝر باط ٝ ڕێکٞیێکە؟

صێ  تاە یتاەە ت  ژی٘ڕرڵ ٝمتٞٝ ٛەٓٞٝ تەصاٗن بە صا چٞٝ هضەتاٗن دٝٝ
 دمت دمٝم.

ە صتتتەە باصتتتن  بتتتا تتتت ت ێتتت . ت ێ(تتتن ئتتتایی٘ن ٝ ڕۆژٗتتتآە تاٗەتتتتإ ُە بەە بێیتت٘ت
ێٖ ٛەە ٗیتتیە! ت ێتت(ە یەدمصتت یاٗذریە. ت ێ(ختتاٗە إ ٛەیە. بە ّ ختتا ت ێتت  ختٞت تن باعتٔت

ە  ٗٞێیەتإ دمدڕێٖ٘ ٝ ت ێ(ە تاٗەتإ ُێک ٗاتەٗەٝم. ٛێ٘تذێ  تاە ٗیغتاٗەیەۆ دمخەی٘ت
ٞرٕ ت ێ(ێکەٝم  بتا ئەٝمی بآتإ دمەتەٝێ ئەٝ ێ٘٘ەٝم ت ێت(ەی ٝمەیتذمن ٕ دم ٗێ یخٞت

ەدەر دمٓێ٘ێت ەٝم. ٝر دمصتو ُێ٘ت ەەٗتاٗە  ڕێتەیتإ یێتذمدمیٖ  یإ ٗتا. ئەٝ ٗیغتاٗەیە ٛەە
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 .ٖ ٕ با ئەٝمی ٛەەچتن یێیاٗخاعتە ُە صتەەی نٝ  ەەخ ەڕمعەبغ٘ٞٝص ەچٔإ یێذٝر
ٞر ٝرٕ تتت ەٝم. بە ّ ئە ێ بی٘ٞٝصت٘ت ییتتاٝی  ب٘ٞٝصتٖت ٝ یتتاتن بتتکەٗەٝم ٝ صتتەە ُە ٗتٞت

یإ ٛەیە بە ّ زاصتتێتت م ٛێ٘تتذێک ٛەصتتو ٝ ٗٞٝصتتیٖ٘؟ ُە صتتەەمەاٝم تە دیتٖت بتتا ئ
ٝرزی ُێتتتتتذێٖ٘ە ەەٗتتتتتاٗە  ٛێ٘تتتتتذمط هەڵەٝ ٝدمٝەدم ٝەدم ئەٝمط در  ٓتتتتت تێ ەٝم ٝ 

ٖ. ئی ت  تتاس  ەاهەەن خٞێ٘ذٗەٝمیإ دمٓێ٘ێ ٗە ەەٝمزمٍ دمبٖ  ٗە ٝڕ صتەە  ٝٗٞٝصتی
 دردمخەٕ ٝ ٝەەەیإ ُێٞم ٗایە.

تن ەتاڵن دەتاٗتذ. خای ەێ(تتا  ڕرصت ییە نژی٘ڕرڵ بێ ئەٝمی ُە ٓاٗای ٝەەتاٗ
ن ە(تٞٝ ٝ چتاٝی ُە ڕرٝ ٗاخاعتەتەی ژی٘تڕرڵ  ٗاخِیذۆ" نٞێن بتا دمٗتتە نتڕ
بتت ۆی یتتڕی بڕی(تتٞٝ. یێضتت ن  ٝ ڕیغتتن صتتپن ٝ هە كەەتتن زم ّ ٝ چتتاٝی تتتز

چٞٝبٞٝ بە ٗێٞ ِٓیٞرٗەی چتاتەەە ٝ ٝم ا ٝم عاڕ بٞٝب ٝٝڕٝٝٓەەن ُە ٛەە د
م بتتٞٝ  ئەٝمط ٛەە ییەتەیذر. ٗیغتتاٗن ختتاچن صتتپن بە صتتەە صتتی٘تییەٝئەكضتتەە

هە چتتتای خەڵکتتتن هەكوتتتاز یێیتتتإ  ٝ ئەٝ ٗیغتتتاٗەیە بتتتٞٝ تە دٝری تٞعتتت ٞبڕ
بەخغتتی(ٞٝ. تاٗتتو ٗاخِیتتذۆ" دمیزرٗتتن هضتتە تتت دٕ ُەنەڵ ییتتاٝێکن ٝر تەڵکتتن 

 عاص اۆا ی صیاەی ُێک د.ُیذیا ٗییە. ٗاچاە صەباەم  بە ئازرد بٞٝٗن 
ٝمّ ٗەبیض ٞٝم. ٛێ٘ذم ئێض ا ئەٝ ٗا عاص اۆا؟... عاص اۆا! ەاُیذیا ت نٞەو 

 زۆەٕ خا ییاٝ ٗاٝمتاٗیإ كێ ٗابێ.
بتا ئەٝمی بێتو  تەصێکن ٗاەد بە دٝری صەەۆتن ٗٞٝصی٘تەی بەٗتذیخاٗەدر 

ٝ ُە چاەمٗٞٝصن عاص اۆا ئانادرەیإ بکا   ُەٝ دمەكەەە تەڵکتن ٝمەنت   ٝ 
درٝری ُە ٗاخِیذۆ" ت د دیضتإ دمصتو بکتاەەٝم بە تاەٝبتاەی دمٝڵەەتن ٝ ُە 

ٝ ٝ   یێٞیض یإ بە ٓ ۆۆن بتاط ٝ ڕرصتو ٛەیە ە ٝ باٝمڕم بٞٝ ەێزرصەە ئە
تتاەەی ب تٞرٗێ بە ڕێتتذر بتڕٝر ڕێتتە بە ختتای  ٝ ٛەە بەٝ ٛتایە  ختای ٛەەتتا ئەٝ

 ٗادر ٝرز ُە تاەٝباەی دمٝڵەەن بێ٘ێ.
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ٛێغتتتت ا ئآاژناەییەتتتتتاٗن ەەٝرٝ ٗەبٞٝبتتتتٞٝ صتتتتەەۆتن ٗٞٝصتتتتی٘تە ٛتتتتا . 
  عاصتت اۆا ُە بەٗتتذی ەای(ەەتتذریە ٝ تتتٞیبە ەتتاڵٞٝتە بتتٞٝ. دم ٝێکن نتت ژ ٝاییتت

ٛەەتتتا ئێضتتتت ا دمصتتتت ٞٝەی ئتتتتازردییەتەی ٗەنەیغتتتت اەە دمصتتتت یإ. ژی٘تتتتڕرڵ بە 
 ەەٝصەٝم نٞەن;

تتت ُەنەڵ نەیغتت ٘ن هتتٞتٔن ئتتازردییەتەی  ئتتازردی دمتەیتتٖە ختتا ئتتێٔە هەز 
 ٗاتەیٖ ئەٝرٕ بە زۆەی ُێ م ڕرن یٖ.

ختای ُەٝ  نٗاخِیذۆ" زۆەی ددرٕ بە خایذر ن   با ئەٝمی ڕم ٝ بێزرەی
یی مییتتاٝم نەٓتتت م ٝ دڵتتڕمهە بغتتتاەێ ەٝمە ُە  یەتتتن ەتتت مٝم بەزمییغتتن یێیتتتذر 
دمٛتتا ە ژٗیڕرڵتتن ییتت یظ یێتتن ٝربتتٞٝ ئەٝ ەٞٝعتتن صەەُێغتتێٞرٝی بتتٞٝم  بە ّ 

دڵضتتتازییەٝم بە ٛەەچیتتتیەۆ بتتتێ تتتتٞڕی ٛتتتاٝڕێن تتتتاچک دٝٝیەەن ٝ دمبتتتێ 
 ڕێتەی ڕرصو. ڕمك اەی ُەنەڵ ەکا  ٝ بیخاەە صەە

 مە بە ّ ئەٝ ئآاژنتتاەییەّ ُە نتتٞێ بتتت م ٝ نتتُە دڵ ٓە تتت هضتتەتاٗن ٓتتٖ
ُەنەڵ تەصتتتاٗن ٝمۆ ئەّ بەٗتتتذییاٗەی ئتتتێٔە ٛەڵضتتتٞتەٝ  ٓەتە. دڵتتتو یێیتتتإ 

نتتٞٓڕر ٝ  ٗەصتتٞٝەێ. ئەٝرٗە ەەٗتتاٗە  یەۆ تەصیغتتیإ بتتێ ەتتاٝرٕ ٗیتتیە. ٛەٓتتٞٝ
صەە ُێغێٞرٕٝ  ئێٔەط بایە ُێ میٖ ٝ دمٝڵە  ٓتٞٝچەی بتا بڕیتٞی٘ەەەٝم  تە 

 یاؿن ٝ نٞٓڕر ٝ ٓەە صیذرەرٗە صەەتٞ  بکەیٖ. ئەٝ ٓ ۆۆە
دڵیەٝم ٛەڵتذمهٞ  ٝ بتڕٝری یێتن ٛەبتٞٝ. ئەهڵتن ُە  ئەٝمی دمیتٞ  ُە ٗاخن

 ٝ یتتتڕ ُە ٗتتتاز ٝ چاٝیتتتذر بتتتٞٝ. ختتتای بە هاەمٓتتتإ دمزرٗتتتن ٝ ژیتتتاٗێکن ختتتاط
خٞێڕی ٝ ٗاباە بٞٝ. ٝی درٗتن ختای  ٗێؼٔەەن ٛەبٞٝە بە ّ ُە ٗاخەٝم ییاٝێکن

دمیٞیضتتتو ٛەەتتتا ناەتتتایین ەەٓەٗتتتن ُە ڕێتتتتای ك ۆعتتت ٘ن  دمٗتتتایە ژێتتت  یتتتێ ٝ
 درٓٞدمزناتەی یاەێزەرٝ بێو. تٞەصن ٝ ٝی درٗییەٝم ب ی ٝ

تت تتٞڕّ! بتەڕێتٞم صتەە تاەٝبتاەی دمٝڵە   ختزٓە  بە ەێتتزرە ٝ ٝ ەەتە  
ئتێٔە ُە . ٗیغ ٔإ یێٞیض ن بە تەصاٗێکن عتەەركەۀەٗذی ٝمۆ ئێتٞم ٛەیە .بکە
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دمنتت یٖ ٝ ُە  یەتیغتتەٝم ئآتتادم ٗیتتیٖ یتتاەٓەەین  یەتەٝم ڕمختت٘ە ُە دمٝڵە  
 ٝ تەٓٞتٞٝڕییەتاٗن ُە تاڵ بکەی٘ەٝم. تیغەٝ  دمٝڵە  بذمیٖ

ٗٞٝصتتتتی٘تەی  ُە ٗاخِیتتتتذۆ" دمصتتتت ن چ چُٞتتتتاچن ژی٘ڕرڵتتتتن نٞعتتتتن ٝ
دیضتإ   تەُەتەیذر ٛێ٘ا ٝ تاەمتەی ٛاەە دمەێ. ژی٘ڕرڵ دمص ێکن بە ٛەە دٝٝ

ٝم ٓتن ژرٗتذرەتن ٓت دٝٝی  ەی عتێٞمتانەڕریەٝم با ٛاڵە ٗیٞم ەتاەیکەتە.  ٝ
 یاددرعو ت دبٞٝ.

 نەڕۆۆ ٝ ٗادیتتاەیەیغتتکێک ُە ٝ تتٞٝدی  تتت ژی٘تتڕرڵ! ئەٓە ٝم ٓە تەیەەتتن;
 ُەیەۆ دمدەێٖ. ڕۆهەتإ ٛەڵذمص ێ ٝ

 ژی٘ رڵ چاٝی هٞٝچاٗذ ٝ بی ی ت دمٝم.
ەیغتتتتکەتإ ٝمۆ یەۆ ٝربتتتتٖ  ڕۆهەتتتتتإ چتتتتإ یەت تتتت ی  تتتتت بە ّ ئەنەە

 دمٗاصٖ؟
ٝ  ٝی عتێٞمتاە ُەّ بەە ٝ ئەٝ بەەی ٓێتزمتە درٗیغت ٖ ٝ  دیضتإ ژی٘ت رڵ

 یەٗجەیإ ُێک ٛەڵپێکا ەاتٞٝ ڕۆهن ئەٝ ژٗە تاچک دٝٝم باٗگ بتکەٕ ٝ تێغتە
ُە ٗاخِیتتذۆۆن ُتتێ بپ صتتٖ. كەەیتتٞٗەٝرٕ تاەێتتک تاٗتتو  نٝ ن ك ەتتتاٗن خایتتاٗ

 هە ٝم دمٛێ٘ایەٝم  ُەعن درنی ربٞٝ. بە بێ ەاهەەییەٝم نٞەن;
زۆە عتتتٞێ٘ێکن خەكە  ٛتتتێٖ ٝ ٗاخاعتتتە. خەەیتتتک بتتتٞٝ تتتت نەٝەمّ! ئێتتت م 

 چاٝمڕٝرٗو ٗەٓێ٘ٔەٝم ٝ زٝٝ ُێ م بڕۆّ.
 ت بەڵێ ٝریە  زۆە ٗاخاط ٝ خەٓاٝییە.

ٛەٝەم  ٗاخِیتتتذۆ" ٛەٗاصتتتەیەتن هتتتٞٝڵن ٛەڵکێغتتتا ٝ چتتتاٝی ُەٝ نەٝرڵە
ڕٝٝباەی ٗاۆا ُە  تە ئاصٔاٗن ی  زباەنیإ دریاعی(ٞٝ. ت د یەتإخاڵەٓێغی٘ی

یتتایاڕی ٛەڵٔتتن بەصتتەە صتتی٘تیذر دمخٞعتتیٖ ٝ  ٞٝ. نەٓتتیە ٝدٝٝٝمٝم دیتتاە بتت
ی٘یتتإ ُە دٝری خایتتإ بە تتێ دمٛێغتتو. تاٗتتو ٗاخِیتتذۆ" ٝەدم ێٞٛێڵێکتتن ز

 ەەٓن خەّ ٝ خەكەەەتەی ڕمٝییەٝم. ٝ ٝەدم ٛێٞە باٝم
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 بیست

 
صتت(ەی٘ێن ئەٝ ڕۆژم ٗتتاەمی یێتتذرچٞٝٗەٝمی یەەٝمٗتتذمتەی ٓاصتتِاۆا بتتٞٝ  

ڵذەٓەتاٗن بی٘ای یڕعتکای اەٗن صەٗا. ُەبەە هبا ئەٗجٞٓ بایە ٗاخِیذۆ" چٞٝ
صەٗا ەاهٔێتک چتاٝمڕٝرٕ ڕرٝمصت ا بتٕٞٝ. كاٗتاەی٘یظ ُەٝێ چتاٝمڕٝرٗن تاٗتو 
ٗاخِیذۆ" بٞٝ  چٞٗکە ٛەٓٞٝ صٞٝچ ٝ هٞژب٘ەتتاٗن ئەٝ بی٘تایە عتاەمزر بتٞٝ  

در ٗێکتتن یتتإ ٝ بەەیتتٖ ُە  ٗاخِیتتذۆۆن ُەنەڵ ختتای بتت د بتتا ٜٗتتآن دٝٝمّ.
ٝمی یاصتتای ٓەدمٗتتن ُە رٞٝ. دمصتت ٞٝەی بتتاڵٝ تتت دمصتت ن ڕرصتتو ٛەڵکەٝە(تت

هەەتت ەیەۆ نیتت ر بتتٞٝ ٝ بە دیتتٞرەدر ٛەڵٞرصتت ربٞٝ. ُە یەتەّ ژٝٝە یاڵ ٞتاٗیتتإ 
درتەٗذ ٝ دریاٗە دمصو بەە ی صتن دیتٞی  تالٕ ٝ ُێیتإ ی صتن صتەٗاەاەمتإ 
ٛەٓٞٝیتتإ ٛتتاەٕٞٝ یتتإ ٗتتا ٝ دمەتەٝ  دٝریتتیٖ تەصتتیإ صتتاەێک ُە ٓەٝ بەە 

كەەرتن ُە بەەدر ٝ بای٘(تاخن صتپن ُە ِٓتن تت د بتٞٝ. ُەٝیتام  كاٗاەیٖٛاەٞٝم. 
ن چتتاٝمڕٝرٗن بتتٞٝ ٝ دمەنتتاتەی بەەمٝ عتتٞێ٘چتتٕٞٝ بتتا ژٝٝەی ەەٗیغتتو تە 

دیتتٞێکن نەٝەمەتت ی  تتالٕ دمتتت ریەٝم  ُە صتتٞٝچێکن ژٝٝەمتە هاڵتتذەٓەیەتن 
ٓاەیێ  ٛەبٞٝ تە كەەٓاٗ(ەەرٗن ەەڕیاط ٝ ڕێکٞیێک بە  اٗ اٝم یێیتذر دمٛتاە٘ە 

یی مییتتاٝێکن ٝەدیتتِە تە هە كەەێکتتن باٝتتتاٗەی ٛەبتتٞٝ ٝ چتتاتە  ٝ ختتٞرەێ. 
یتاٗ اڵێکن خاڵەٓێغتتی٘ن ُە بەەدر بتٞٝ  بتتا نتتاڕی٘ن  ِەتتاٗن چتتٞٝ بتتا ژٝٝەی 
 الٕ ٝ دٝری چەٗذ خُٞەۆ بە  ِتٞبەەنن تەُت(ەدٕٝٝ تت رٝ ٝ ت رصتن صتپین 
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 ِتتتٞبەەنە كغتتتٞكاڵەٝم دمەتتتتٞ   ِٝٓیتتتٞرٗە عتتتەم ٝ ڕمهەٝم ٛتتتاەە دمەێ. بە
بەٝ  ِتتٞبەەنەٝم ئاصتتٞٝدم ٗیتتیە ٝ ئتتازرە  ٓتتاڵییە. دیتتاە بتتٞٝ خاعتتنٓ یغتتکن 

بتتتڕٝری كاٗتتتاەیٖ بە تە  بتتتٞٝ«  »دمتێغتتتێ. ئەٝ ییتتتاٝم ٝەدیتتتِەیە صتتتەٗاەاە
صەٗا بٞٝ. كاٗاەیٖ چاٝی بە یەتێک ُە  ئەٗجٞٓەٗنباع  یٖ ئەٗذرٓن ئەٝ ُوەی 

تتت دٕ ُەنەڵتتن.  دمصتت ن تتت د بە هضتتە ٛاٝتتتاەرٗن ی  زبتتاەنین ختتای تەٝ  ٝ
 ٗتتزیکەی یتتازدم تەس بتتٕٞٝ. دٝٝ ئآادمبٞٝرٗتتذر نێتتڕر  یتتذۆ" چتتاٝێکن بەٗاخِ

ئەٝی دیکەیتتتتإ صتتتتەەمژٗێکن صتتتتتەەٝه   ژٕ  یەتێکتتتتن چتتتتاٝیِکە ُە چتتتتتاٝ ٝ
ٓاعتتتتٞب ٗجن ُەٝێ بتتتتٕٞٝ. ئەٝ ڕۆژم بڕیتتتتاە بتتتتٞٝ ُە یەەٝمٗتتتتذمی ڕۆژٗتتتتآە 
ٗٞٝصتتتێک بکتتتاڵ٘ەٝم تە ەتتتآەەن ُە صتتتەەۆتن تآپاٗیتتتایەتن بتتتاٝمڕیێک رٝی 

دمٗتتن  ٝ. ئەٝ یەەٝمٗذمیە ٓاٝمیەۆ بتٞٝ تەٝە(تٞٝم ڕۆژمۆەٝم ٝبازەناٗن دربٞ
 دیٞرٗن با ی ٝ   بٞٝ. درباٝم  ڕۆژٗآە ٗٞٝصەتەط چاٝمڕٝرٗن بڕیاەی

ەەڕیتتتتاط بتتتتٞٝ  تتتتتاؿەزێکن بە  چتتتتاٝمدێ  تە ییتتتتاٝێکن هە كە  ُەبتتتتاە ٝ
 یبزرٗێ ئەٝ با چتن ٛتاەٞٝم؟ تاەێتک بتا دمص ەٝم ٛا  با  ی كاٗاەیٖ  ەاتٞٝ

بتا یەەٝمٗتتذمتەی ٓاصتِاۆا ٛتتاەٞٝم  ٓەبەصت ەتەی یاددرعتتو تتت د ٝ دمەتەٝ  
 ڕۆیغو بە دٝری تاەی خایذر.

ُەنەڵ ئەٝرٗتتتتن دیتتتتکە چتتتتٞٝم  دٝری چتتتتاٝمڕٝرٗییەتن زۆە ٗاخِیتتتتذۆۆیظ
ەەٓاعتتاچیإ  تٞەصتتین ەە ەمتەٝم ٝ ٛەٓٞٝیتتإ ُە یغتتو   آەتتتإ ُە صتتەە

كاٗتتاەیٖ بتتٞٝ   درٗیغتت ٖە ەەٗیتتا یتتاەێزمەی ی  زبتتاەنن تە یەتێتتک ُە دۆصتت اٗن
ُە ەە ەی دردنتای هەزر چکتاڵەە   ەچٞٝ با عٞێ٘ن یتاەێزمەرٕ. ئەّ ەە ەم  زۆ

ئێتتت م ٓێزمتتتتاٗن  نیاعتتتزۆەیتتتظ صتتتاتاە ٝ بتتتێ ب یوٞبتتتام بتتتٞٝ. ڕٝٝ بتتتٞٝ 
ڕیغتکای زێتڕی٘ەٝم.  تاەی درٗتاٗن ئتاٝێ٘ەی  ٕ بەٓەخٔەەێکن بە ڵٞٝتن بتٞٝ

 پ رەتتتاە ُەچتتتاٝػەدرڵە  ُە صتتتەە ٓێتتتزمتە ٝ ٝێتتت٘ەی هەزەمەتتتن ٓەصتتتیح ٝ ئیٔ
تاەێتتک چتتاٝمدێ  كەەٓتتن بتتٞٝٗن  دردنتتای هەزر  یتتاٝرزییەتن ئەٝەتتای ٗەبتتٞٝ.
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ُە  ێتتتن خایتتتإ ٛەصتتت إ ٝ صتتتەٗاەاەمتإ بە  تتتتاڕمتەی ڕرنەیاٗتتتذ  ٛەٓتتتٞٝ
 ِتتتتٞبەەنن كەەٓیتتتتیەٝم ٛتتتتاەٖ ُە صەەتٞەصتتتتییە دمصتتتتکذرەمتإ درٗیغتتتت ٖ  

 ن ب٘ٞێ٘ێ.ٛەٗیغکیإ ٗایە صەە ٓێزمتە ٝ ٛەٝڵیإ دمدر ٛەڵضٞتەٝەیإ ئاصای
 صتتتەٗاەاەمتإ چتتتٞرە تەس بتتتٕٞٝ. صتتتەەۆتن ئەٝرٕ ٗیکی تتتیٖ صتتتەەی بتتتێ

ٝ بتتێ ە ٝٝصتتکە بتتٕٞٝ. صتتەٗاەاە  ەتتٞٝۆ ٝ دمٓٞچتتاٝی باەیتتک ٝ چتتاٝرٗن تتتز
ۆاُتتتڤ ُێتتتٞی بە صتتتەەیەتذر ٗتتتابٞٝ ٝ یەەٝمٗتتتذمتەی ٛەڵتتتذمدریەٝم. صتتتەٗاەاە 
 صێکاۆێ دٗیکا" هەڵە ٝ خڕیالٗە ٝ هٞەس  بە دمٓٞچاٝی ٛاٝ ٝییەٝم  چاٝی

چتٞرەمٓیٖ  ٝ ٓاك٘تاس بتٞٝ. ُە عٞێ٘ێکن ٗادیاە بڕی(تٞٝە ئەٝ تەصتێکن بی ٓەٗتذ
ُە ٛەٓٞٝیتتإ  درٗیغتت (ٞٝ ٝ   بە هە كەەێکتتن باٝتتتاٗەٝم« »تەصتتیظ صتتەٗاەاە

دمەمٗت تت  ٛتتاە(ٞٝ. ٗٞٝصتتیاەی دردنتتا ٝ دردیتتاەیظ بە  ِتتٞبەەنن كەەٓیتتیەٝم 
 ڵە ٝٛتتتاە(ٕٞٝ. دردیتتتاە صاەدٝصتتتڕ ٝ  یتتتذدی بتتتٞٝ  بە دمٓٞچتتتاٝێکن ڕمعتتت ا

صەەٗجێکن خەٓ٘اتەٝم. تاٗو ٗاخِیذۆ" ُە ڕێٞم ٗاصییەٝم. عەط صتاڵ بتٞٝ 
زرٗکتای بتٞٝ. كاٗتاەیٖ  چاٝی یێن ٗەتەٝە(ٞٝ. یەتێک ُە ٛاٝڕێیاٗن صەە دمٓن

 چ یاٗذی بە نٞێیذر;
 ٖ  دردیاەی دیٞرٗن با یە.٘یئەٝم صێِێ ت

 ت ٛاٝڕێن تاٗن خآە  دمی٘اصْە تەصێکن باعە.
  ی. ت ب یا بچٞٝبایەی با

 ٗەبێ  ٝی درٗن خای یێغێَ ٗاتا . ئەنەە بٔزرٗییایە  دمچّٞٝ. خەٓو ت
عەەركە  ٝ ٓاكخٞرزین  ی باصن ٛاٝڕێیەین نەەٓٞنٞڕ ٝمٗاخِیذۆ" ٛێ٘ذ

 نٞەن; صێِێ٘یٖ ت د  كاٗاەیٖ ٛەٗاصەیەتن ٛەڵکێغا ٝ
 ت هەیق  ەازم دمص ٔإ یێن ڕرٗانا  ب یا یێظ ئێض ا چاٝ  یێن بکٞٝەتایە ٝ

 ەڵ بک دریە.هضە  ُەن
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باصتتتێکن چڕٝیتتتڕ ُە دردنتتتا دمصتتت ن یێکتتت د. ٗاخِیتتتذۆ" بە ٝەدی نتتتٞێن 
ێت م بە یتێچەٝرٗەی دردنتا ئڕرن ە(ٞٝ با ئەٝمی ٓەصەُەتاٗن بتا ڕٕٝٝ بێت ەٝم. 

ەەٗیتتا  ڕٝٝدرٝمتە دمتتت د ٝ نئاصتتایییەتإ  هضتتەیإ ُە صتتەە تێغتتە ٝ چییەەیتت
یاصتتا دمتتت د.  یێتتذرن ییإ ُە صتتەە یێتتذرچٞٝٗەٝم ٝ چتتاٗیەەین بەڕێٞمچتتٞٝٗن

ُە ڕۆژٗآەتاٗذر باڵٝ ت رباٝم ٝ  باصەتەیإ ُە صەە ٝەاەێک بٞٝ تە ُە یەتێک
بتٞٝ. ُێت مدر بتاس ت دئاعتک ر  صاخ ەتاەین صەەۆتن عەەیکەیەتن بازەنتاٗین

ُە صتەە ئەٝم ٗەبتٞٝ تە صتتەەۆتن عتەەیکەیەۆ نتتزم ٝ نەٗتذمڵکاەین تتت دٝٝم  
ە ٓتتاكن چتتاک ت دٗتتن ئەٝ بەڵکتتٞٝ بتتاس ُە صتتەە ئەٝم بتتٞٝ تە ئەٝ ڕۆژژٗتتآەی

 اەم بابەەتاٗەی ٛەیە یتإ ٗتا؟ ئەنەە ٓتاكن ئەٝمعتن ٗیتیە دمبتێ چت(کەٕ؟ ُەّ 
ٗێٞرٗەدر زۆە ٓەصەُەیإ ٛێ٘ایە ناڕێ تە  تە ُە عتاەمزریاەن ئەٝ بتٞرەم ٛتی  

ُێن دمەٗەدمچٞٝ. ٓتاٝمیەۆ بتاس ُە صتەە ئەٝم بتٞٝ تە ئەٝ  تەصن ە  صەەی
ئەژٓتتتتاە... ٛەە ٝمٛتتتتا ٛێ٘تتتتذێ  ەتتتتآەەە ٝمۆ صتتتتٞٝتایەەن ٝ بٞخ تتتتإ دێتتتت ە

ەتتت  تە بتتتا ئەٝ تەصتتتاٗەی عتتتاەمزری ئەٝ بتتتٞرەم ٗەبتتتٕٞٝ  زۆە  ٝەدمتتتتاەین
  اڕزتەە بٞٝ.

ۆاُتڤ دمەمٗجتآن  خاڵەی با ڕٕٝٝ بٞٝبتاٝم تە صتەٗاەاە ٗاخِیذۆ" ئەٝ
ڕریتتتاەەەتەی ئآتتتادم تتتت دٝٝم ٝ بە یتتتێچەٝرٗەی ٝەەی ختتتای تە دیتتتٞرٗن بتتتا  

یێغتێَ  صەە باصێکن ەت  ٝ یاصتای ٝبٞٝمٗاچێ ە صەە چییەی ن ٓەصەُەتە  چٞ
ت دبتتتتٞٝ. صتتتتێِێ٘یٖ تە ٝمۆ تەصتتتتێکن خٞێ٘ضتتتتاەد ٝ ُەصتتتتەەمخا ٗاٝبتتتتاٗتن 
دمەت دبٞٝ  ُە ٛەٓ(ەەیذر ڕرصو باٝم ٝ دمەٛەڵ(تٞٝ  ئەٝ ٗەیذمٝیضتو بە ٛتی  

بەەتتتای(ە  تە   اەێتتتک بڕیاەێتتتک بە هتتتازرٗجن ئەٝ ییتتتاٝم صتتتآاٗذرەم دمەچتتتێ.
صەٗاەاە ۆاُکن بتا عەٝی ڕرب دٝٝ   یکەیەئانادرە ت رباٝم  ئەٝ صەەۆتن عەە
ئاٛەٗتتتگ ٝ ٓیتتتٞرٗییەتن یڕعتتتکای بەٝ ٝ ٓتتتاڵن خایتتتإ باٗتٜێغتتت ٖ تتتت دٝٝم 

ٝ  بتتتاٗەیەٝم بەڕێتتتٞم بتتت دٝٝم  ٛەە ٝمٛتتتا تاەێتتتک صتتتەٗاەاە ۆاُتتتڤ بە یتتتاەێز
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تآپاٗیتتتاتە دمتتتت د  صتتتێِێ٘یٖ  زی متییەتتتتن زۆەمٝم ییغتتت یٞرٗین ُە صتتتەەۆتن
ە ۆاُڤ صٞٝە ٛەڵتتەڕر ٝ بە  تاەێ عتڵەژرە ٝمٛای نٞڕرٗذ بە صەەیذر  صەٗاەا
خەەیتکە ئتاڵاز دمبتێ  تاەاییتإ  تەەٝدۆخەاصەٗاەاەمتاٗن دیکەط تە دەییإ ب

 ٝ چٕٞٝ با ژٝٝەی ڕرٝێ تاەی. بە باصەتە ٛێ٘ا
 كەەٓاٗ(ەەی چاٝمدێ ی دیضإ چٞٝ با  ی كاٗاەیٖ ٝ نٞەن;

 ت كەەٓٞٝ  با تاّ یەەٝمٗذم ٛاەٞٝی؟
 ِاۆا.ت یەەٝمٗذمی تاە یٖ ٓاص

 ٝمٗذمیەط بکەٝێ ە بەە باس بە ّ دمە صْ...ەت ئەٓڕۆ دمبێ ئەٝ یە
 ت ُە چن دمە صن؟

 ٝمٗذمی چایەٓەٗییإ ب د ُە ژٝٝەی درخ رٝدر بڕیتاەی ُە صتەە بتذمٕ.ەت یە
 ٓەهتتتاڵە صتتتەٗاەاە دٝری ەەٝرٝ بتتتٞٝٗن ئەٝ تتتتاەم ەتتتاهەەن ب(تتتێ بچێتتت ە صتتتەە

 ٝمٗذمیەتن ە .ەیە
 ەمٝم ٛاەٞٝیٖ.ت بە ّ ئێٔە ُە ڕێتایەتن دٝٝ

 دمدمّ. ت ٖٓ ٛەٝڵن خاّ
 ُە ڕٝرڵەەتتذر ٝر كەەٓتتاٗ(ەەی چتتاٝمدێ ی عتت ێکن یاددرعتتو تتت د ٝ ڕۆیغتتو 

ٗاەاەمتإ دمیتتاٜٗەٝێ صتتەەٝبەەی ٓەصتتەُەتە ٝێتتک بێ٘تت٘ەٝم ٝ ەصتت دیتتاە بتتٞٝ
 تإ ٛەڵت ٕ با ڕۆژێکن ە .میاعٔاٝمی تاە
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 یەک بیست و

 
ابن ۆاڵتڤ بە نتٞڕٝەی٘ەٝم چٞرە صتەٗاەاە ُە صتەە ٓێزێتک درٗیغت ٖ ٝ  ەٗت

بەڵتتتەی دمٛێ٘تتایەٝم ٝ دمیٞیضتتو ئەٝرٗتتن دیتتکە هتتاٗغ بکتتا  تە هتتٞتٔن دردنتتا 
نٞێن بە هضتەتاٗن بٞٝ صەەۆتن ناڕمتە  ٛەڵٞمعێ٘٘ەٝم. صەٗاەاە ٗیکی یٖ  تە

ٗەدمدر. ختتای ُە خایتتذر ٓ ۆۆێکتتن دڵپتتاۆ ٝ ڕۆهضتتٞٝۆ ٗەبتتٞٝ  ئەٝ ڕۆژمط 
ختای ُە صتتەە ئەٝ یەەٝمٗتتذمیە  ٝ بتتێ ەتتاهە  بتٞٝ. ُە صتتەەمەاٝم بڕیتتاەی نت ژ

 ئەٝ دربٞٝ. ئی   بە یێٞیض ن ٗەدمزرٗتن نتٞێ بتا هضتەی ئەٝرٕ بتت ێ. ُە بیت ی
. ٓتتتتتاٝمیەۆ بتتتتتٞٝ ٗٞٝصتتتتتی(ٞٝی عتتتتتەٝی ڕربتتتتت دٝٝ ەدر بتتتتتٞٝ تەیاددرعتتتتت اٗ

بی مٝمەییەتاٗن ڕربت دٝٝی دمٗٞٝصتییەٝم ٝ دٝێغتەٝ نەیغت (ٞٝم ئەٝ  ێتیەی 
ڕێتتای ٝ ٗەیٜێغت (ٞٝ بەٝ  تەصێک بە ٗاٝی ٝیِیاٗا" بەەدی خضت (ٞٝم صتەە

ُێی(تتٞٝ  چتتٞٗکە ئەٝ تتتاەم دمبتتٞٝم ٛتتای ئەٝمی ٗتتاٗن  یِەٝیتتایە بتتتا تە هەزی
 بکەٝێ ە ڕۆٗەٝم.

بی مٝمەییەتاٗن بە ٝەدی ٝ بەٝمصٞرصتێکن زۆەمٝم دمٗٞٝصتن ٝ ُە صتەە 
ٝ  ئەٝ بتتتاٝمڕم بتتتٞٝ بیتتت ٝڕری ئەٝ صتتتەباەم  بە كەەٓتتتاٗ(ەەرٕ  ُە ٛەە ییغتتتە

ٞمٗذی ٗزیکیإ ُەنەڵن بٞٝبێ  دمبێ ڕێتزی بتا درٗتێٖ یێ یِەٝیایەیەتذر بٞٝبٖ ٝ
ُە بەعتتێکن ئەٝ یاددرعتت اٗەدر  ەتتاهٔێکن ُە  بە ن ٗیتتگ بتتزرٖٗ. ٝ تتتاەمتەی ئەٝ

كەەٓتتاٗ(ەەرٕ بەٝم ەآەە(تتاە ت دبتتٞٝ تە بتتٞٝٗەەە بەەبەصتت ن ڕێتتتای خەڵتتک ٝ 
ٗاٛێڵٖ ڕٝٝصیا ُەٝ نێ رٝم ڕزناە بێ تە ەێتن تەٝەتٞٝمە ُە ڕرصت یذر ئەٝ ەتاهٔە 
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كەەٓاٗ(ەەرٕ تەصاٗێک بتٕٞٝ تە ٗەیاٗذمٛێغتو صتەٗاەاە بە ئآتاٗجن ختای ُە 
بە ٛەە هتتتتاڵ  ئەّ صتتتتەٗاەاەم  بتتتتتا ٝ ٓتتتتٞٝچە ٝ یادرعتتتتن زیتتتتاە  ٝمەنتتتت ێ.

یایەبەەزم ُە صەە ئەٝ باٝمڕم بٞٝ تە یاددرع ەتاٗن دمبێ چاک بێ بتا ئەٝمی 
ب(ێتتت ە ػی(تتت م  بتتتا ٛەٓتتتٞٝرٕ ٝ بەەمتتتتاٗن درٛتتتاەٞٝط یەٗتتتذی ُتتتێ ٝمەنتتت ٕ. 

 اە ُە بەی٘ن هضەتاٗیذر درٝری ُە  ەٗابن صتەەۆۆ  دٝٝت اەاە ۆاُڤ یەۆ صەٗ
ٝ خەیاڵ بتٞٝ ەەٗیتا  ت د هضەتاٗن یغو ڕرصو بکاەەٝم  ئەٝیظ تە ٗٞهٔن بی 

 ٝ نٞەن; صەەێکن ُە هاٗذ
 ئەٝمی دمكەەٓٞٝی ٛەەٝریە! ت بەڵێ...
ٗیغتإ دمدر. ُە صتەە تتاؿەزمتەی بەە   خای ن ژ ٝ خەٓ(تاە« »صەٗاەاە

نتتٞڵێکن دمتێغتتایەٝم. یەتێتتک ُە ُی(تت رُە ختتاٝمٕ یێغتتی٘ەتإ بتتٞٝ. بتتێ  دمصتت ن
ٛەٓتتتت(ەە ٛەە عتتتت ێکذر تە ُە  یەٕ ٝ بەبتتتتێ ٛتتتتی  ٓەبەصتتتت ێک بڕیتتتتاەی دمدرە 
ُەّ ٓەصەُەیەعتذر ُە صتەە  ئازردین ص٘ٞٝەدرە بک دریە بەەبەەمتاٗێن دمت د ٝ

ٞٗکە تە ٗتابێ هتٞتٔن ئەّ تتاب ر صتآاٗذرەم ٛەڵٞمعتێ ەٝم  چت باٝمڕم بٞٝ ئەٝ
ت تت  ٗتتابن بەەنتت ی ُە ئتتازردین ی٘ییتتاٝێکن نەٗتتذمڵکاە ٝ ٗتتاٝزڕرٝم ٝ ُەٝمط ن 

دمصت ن ُە ٝێ٘ەتێغتإ «  » ۆاُڤ  صتەٗاەاەدٝری باڵۆاۆ بک ێ.  ڕۆژٗآە ٝ
ٝ خەّ ەێتتزرٝ بەڵتتتەی هتتٞەس ٝ هتتایٔن ٛێ٘تتایەٝم ٝ  ٛەڵتتت   ٝ بە دمٗتتتن نتتڕ

 دیضإ دمص ن ت دمٝم بە ٝێ٘ەتێغإ.
ٝٝی ۆاُتتتڤ درٗیغتتت (ٞٝ   تتتاە  تتتاە بە هتتتآکن صتتتیکاەدٗیکا" تە بەەمٝڕ

 تتاەیظ صتتٔێڵن دمت ۆعتتو  بە ەٛەڵذمتەٗتتذ ٝ  ا ئەصتت ٞٝەی ڕیغتتن ختتای
ڕرعکاٝی نتٞەن صتەەمڕری بەدٗتاٝین صتەەۆتن عتەەیکە  ئەنەە بەڵتەتتإ بتا 

بتتێ تەٓٞتتتٞٝڕی بتتٞٝریەٕ   یەٗت یتتن  ٛەڵٞمعتتاٗذٗەٝمی هتتٞتٔەتە بە تتێ ٝ
ەڵتەی یێٞیضتو بە دمصت ەٝم ٗیتیە  ٓتٖ ُێذمت د ٝ دمٗتن یێذمدرە بە ّ چٞٗکە ب

  هضتتتەتەی ئەٝی یغتتتو « »دژی ٛەڵٞمعتتتاٗذٗەٝمی هتتتٞتٔەتەّ. صتتتەٗاەاە
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بەّ عتتتتێٞمیە  ڕرصتتتتو تتتتت دمٝم ٝ صتتتتەەۆتیظ نتتتتٞەن ُە نەڵیتتتتذر ٛتتتتاٝڕریەە
صتتتکا ٗآەی یێتتتذرچٞٝٗەٝم ٝ ٛەڵٞمعتتتاٗذٗەٝمی هتتتٞتٔن صتتتەەۆتن عتتتەەیکە 

 ڕمدت ریەٝم.
ری ئەٝمی ُەٝ ٓەصتتەُەیەدر صتتەٗاەاە ۆاُتتڤ ەتتٞٝڕم بٞٝبتتٞە بە ّ صتتەەمڕ

عکضتت ن خٞرەدبتتٞٝ  ٝری دمٗٞرٗتتذ نتتٞێن ُتتێ ٗیتتیە. ئی تت  ٝێتتذمچٞٝ تاەێکیتتإ 
ُە زمٗتیتتتإ در ٝ  ٗەٓتتتابێ ٝ ٛیچیتتتإ ُە بیتتت ی یەەٝمٗتتتذمی دٝرییتتتذر ٗەبتتتٕٞٝ.
ئێتتَ ٝ تتتٞژەرٗن ٝچاییتتإ ٛێ٘تتا  بتتاس ٛتتاە(ٞٝم صتتەە ٓەصتتەُەی ڕۆژ. باصتتن د

تتتت دٕ. یاعتتتإ باصتتتن  تآ٘ضتتتکایا ٓتتتاٝمیەۆ صتتتەەهاڵن تتتتٞڕمتەی ختتتاەٞٝ
نتتاڕێ تە زۆە صتتەەٗ  ڕرتتتێظ بتتٞٝ. نایتتا صتتەەۆتن  ڕٝٝدرٝێکتتن ەتتازم ٛتتاەە

ُە ٓەٝبەە ُە تتتاەن ٗێ بازیتتذر نیتت رٝمە ئەّ  ٓتتاٝمیەۆ تتتإكەەٓاٗتەیەتێتتک ُە 
یێٞیضتتت ن بە  6::ەتتتاٝرٗەط دیتتتاەم ُە ڕٝرٗتتتتەی یاصتتتایییەٝم بە یێتتتن ٓتتتادمی 

 بە ڕم ٛەص اٝی نٞەن; « ». صەٗاەاەٛەبٞٝ بە دٝردر چُٕٞٝێکاڵی٘ەٝم ٝ 
 تاەێکن دزێٞم!بەڕرص ن ت 

 صەٗاەاە صیکاەدٗیکا" دری ُە هاهای یێکەٗیٖ ٝ نٞەن;
ٓتتتتاٝمیەۆ تتتتت ئەٝمٗتتتتذم خاەتتتتإ صتتتتەؿڵە  ٓەتەٕ. ٗٞٝصتتتتەەێکن ئەڵٔتتتتاٗن 

یێغتت٘یاەی تتت دٝٝم ییتتاٝ دمەتتٞرٗن ُەنەڵ ییتتاٝ  ت ێ(ێکتتن ٗٞٝصتتیٞم ٝ ُەٓەٝبەە
 تای یێ بذر.باعە یاصا ڕێ ژیاٗن ٛاٝبەط یێک بێ٘ێ ٝ ٝر

بتتڕٝری بە هضتتەتەی ٗەدمتتت د  بە ّ صتتیکاەدٗیکا" ٗتتاٝی «  »صتتەٗاەاە
چایخاٗە ٝ ڕێکەٝەن چاین ت ێ(ەتەی نٞ  ٝ بەڵێ٘ن یێتذرٕ ت ێت(ەتە  ٗٞٝصەە ٝ

 نٞەن; ٗیکی یٖ یەڕییە ٗێٞهضەتاٗیإ ٝ بێ٘ێ ییغاٗیإ بذر.
ٓن هایٔوتا ئەٝ بەە ی صتەیە. تت رٝم بە ت ُە ٛەٓٞٝی ن ٗیت ت  ییغتەی ٗتٞێن

اەە صتەە تاەمتەی یتإ ختای ئآتادم چتٝ نتٞریە  یەتێک ُە عاەمتاٗن صی(ی یا
 ت دٝٝم ٝمڕێ بکەٝێ.
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 صیکاەدٗیکا" ٓەصەُەتەی بە ناڵ ە زرٗن ٝ نٞەن;
 ەٗتتابن ئٞصتتواف ختتاچ بە  تتت ُێتتن ییتت ۆز بتتێ. بیٜێ٘تت٘ە بەە چتتاٝی خاەتتإ 

ر! بتا ی ی هایٔوآێکن ئتاٝیبە تاڵێ ەەع یلاەەٝم دێ بەەمٝ دمص ەٝم دمن ێ ٝ
ٝێتت٘ە ٓتتٖ ئٞصتتواكێک دمٗاصتتْ ُەنەڵ ئەٝ هایٔوتتآە ٛاٝصتتەُیوەیە ٝ ئەنەە ئەٝ 
بەڕێتتزم ڕرزی بتتێ ئآتتادمّ ئەٝ ئٞصتتواكەی یتتێ ب٘اصتتێْ٘ە ئەٝ تتتاەە دمەتتٞرٖٗ 

بە ئاصتتتتٞٝدمین بە  دمصتتتتو بتتتتذمٗە دمصتتتت ن یەۆ عتتتتاەمتە بەڕێتتتتٞم بەەٕ ٝ
 تاەٝباەمتاٗیإ ڕربتەیٖ.

تٞژرٗتتتذٝم ٝ  یٗە  تتتتەەمتەاصتتتکاەدٗیکا" دٝری ئەٝ نتتتاڵ ەٝنەک ٝ باصتتت
دمص ن تت دمٝم بە ت ۆعت ٘ن صتٔێ  ٝ ٛەڵکەٗتذٗن ڕیغتن ختای. كەەٓتاٗ(ەەی 
چاٝمدێ ی ٛەُەتەی بە ُەباە زرٗتن بتٞٝ  ٛتا  ٝ نتٞەن كاٗتاەیٖ ٝ ٗاخِیتذۆ" 
دمخٞرزٕ چاەم ٗٞٝصن یەەٝمٗذمتەی ٓاصِاۆا ڕٕٝٝ بکەٗەٝم. ۆاُتڤ ُە صتەە 

ۆۆ دمچێ  ئەٝمی صتەباەم  بە ئەٝ باٝمڕم بٞٝ تە ئەٝ یەەٝمٗذمیە ٝمۆ چی 
بتا  ەتاّ ٝ خٞێتٞم ٝەدی ٝ بەبە تاٗو ٗاخِیذۆ" ٝ تاە یٖ ٓاصِاۆا دمیزرٗتن 

صەٗاەاەی نێڕریەٝم. چەٗذ خُٞەتێک بە صەە ٛاەن ئەٝ ژٗە صەەهاڵن ت دٕ ٝ 
یەتتتتن  تەەمیەتتتتن دیکەیتتتإ تێغتتتا ٝ چتتتٕٞٝ بتتتا ٗێتتتٞ ەە ەمتە. ُەٝێ دٝری 

ئآادم ت دبتٞٝ  خٞێ٘تذییەٝم ٝ درٝری  كەەٓن بٞٝٗن تاڕمتە  ۆاُڤ ڕریاەەێکن
ت د هٞتٔەتەی دردنا ٛەڵٞمعێ ەٝم. صەەۆۆ ئآاژمی بە كاٗتاەیٖ تت د ئەنەە 

 بیکا . هضەیەتن ٛەیە 
كاٗتتتاەیٖ بە كەەرۆ ٝ ت رصتتتن ِٓیتتتٞرٗە صتتتپییەٝم ُە  ێتتتن ختتتای ٛەصتتت ا ٝ 

ڕێضای دردیاەییإ  بەەمۆای٘ن ُە صکا ٗآەتە ت د ٝ عەط خاڵن باس ت د تە
 ری ُێ(ٞەدٗن ُە صتەٗاەاەمتإ تت د تە ئەٝٝت دٝٝم  ُەنەڵ ٝەەتاٗن در یێغێَ

٘تتێ  دمٗتتا بە باعتتن دمزرٗتتن ئەٝرٕ خایتتإ ُەٝ ێبابەەاٗەیتتإ بە ئانتتادرەی دمنەی
 ع اٗە ئانادرەٕ ٝ ُە ٛەٓٞٝ ع ێک ەێذمنەٕ.
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بزمیەتتتن صتتەە تەٝەتتٞٝرٗەٝم ُە  ٝەەتتتاٗن  بە ٛتتاە٘ن كاٗتتاەیٖ دٝری تاەتتاین
ٝ تاٗتو ٗاخِیتذۆ" تاەێتک بتزمتەی كاٗتاەی٘ن دی دڵتن  درٗیغت ەٝمخای  ێن 

ٗەٓتتاٝم  یٛێ٘تتذم ٝردیتتاەم تاەمتەٓتتإ ن ەتتن ٝ» بە ختتای نتتٞ ; ختتاط بتتٞٝ ٝ
بە ّ تە چتتاٝی ُە ڕٝخضتتاەی « ٛەڵٞمعتتاٗذٗەٝمی هتتٞتٔن دردنتتا ڕرنەیێتتٖ٘.

صتەٗاەاەمتإ تت د  بتای دمەتەٝ  بتزمی صتەەتەٝەٞٝرٗەی  ەٗتابن  دردیاە ٝ
یەتن ُە صتەە ئەٝرٕ ٗەبتٞٝم ٝ دمەتتٞ  ٛەٓٞٝیتإ بە یاەێزمە ٛتی  تتاەدرٗەٝم
ٝ باصتاٗە بیضت ٞٝم ٝ زۆەٓتإ  ئتێٔە زۆەٓتإ ُەٝ ٝەتاە زٓاٗن چاٝیتإ دمڵتێٖ

صتتکا ٗآەی ئتتاٝر دی تتٞٝمە ئەٝ هضتتاٗەط ٛتتی  تەڵکێکتتن ٗیتتیە! دٝری كاٗتتاەیٖ  
٘یٖ بتتٞٝ هضتتە بکتتا . ئەٝ ٝمۆ دردٝمە ُە ٝەەتاٗیتتذر بە تتتٞەەن ٝ ێِێٗتتاەمی صتت
تە بەڵتەی یێٞیضو بتا ٛەڵٞمعتاٗذٗەٝمی هتٞتٔەتە ُە بەە  تەیاٗذبەٝەدی ڕری

دربەط بتتٕٞٝ.  دٝری ئەٝ ٝەتتاٗە  صتتەٗاەاەمتإ بە دٝٝ دمصتت ە دمصتت ذر ٗیتتیە ٝ
 ط تە ُە«  »ۆاڵتتتڤ ڕرزی بە ٛەڵٞمعتتتاٗذٗەٝمی هتتتٞتٔەتە بتتتٞٝ. صتتتەٗاەاە

ڕرزی بتتتٞٝ  ٛەٓٞٝیتتتإ ەیتەیغتتت ٞٝە  بتتتٞٝ  ڕرصتتت ییەتەی بتتتا دمەتەٝە(تتتٞٝ ٝ
معتتتێ ەٝم  بە ڕرعتتتکاٝیظ بتتتا ٛاٝتاەمتتتتاٗن ڕٕٝٝ تتتت دمٝم تە هتتتٞتٔە ٛەڵٞ

ُە  بٕٞٝ. بە ّ ٗیکی یٖ ٝمۆ ٛەٓیغتە  یەٗتت ی ُێ ٗەی درٝمەرٕ ەٞٝعن ٛەڵە
زیتتاە  ُە ٛەٓتتٞٝ عتت ێک ن ٗتیتتن بە ڕٝرڵەەتتن ڕٝٝدرٝمتتتإ دمتتت د ٝ ُێ(تتڕرٝی 
ەٝ ٛتایەط بتێ بُێ معذر دژی ٛەڵٞمعاٗذٗەٝمی هٞتٔەتە بٞٝ. ڕمٗتە  دمدر ٝ
بڕٝرٓەٗذرٗن ەتاهٔن ٓاە یتاُیزّ بتٞٝ  بتاٝمڕی بە  ٝ ُە یێڕمٝرٗن درەٝیٖ ٝتە ئە

ُێ معتذر تە بتای دمەتەٝ  تتاٗ ێکن ٝمۆ  ڕێضای ڕمٝعتو ٝ ئتاییٖ ٗەبتٞٝ ٝ
ٗاخِیتتتتتذۆ" بە ٛتتتتتای ڕمٝعتتتتتو ٝ دمەٝمصتتتتتو بتتتتتٞٝٗەٝم دمیتتتتتٜەٝێ ُەنەڵ 
ُەعل ۆعتتتێکن بەصتتت اتەی ٝمۆ ٓاصتتتِاۆا زمٓاٝمٗتتتذ بکتتتا   بتتتا هەەمبتتتٞٝی 

یتتاەێزمەێکن ُێزرٗتتن ُەنەڵ ختتای  بە ئتتاٝ ٝ ئتتاٝەدر دمدر ٝ یەاٝرٗەتەعتتن ختتا
ٝ  ٛێ٘اٝم با دیتٞرٗن صتەٗا  ەتاتٞٝ ٓاصتِاۆا ُە بەٗتذیخاٗە ڕزنتاە بکتا   عتڵەژر
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ڕهن ٛەص ا. چٞٗکە ئەٝ تاەرٗەی بە دڵ ٗەبٞٝ. ٛەە بەٝ ٛایەط ُە تاەێکتذر تە 
صتتتٔێڵن ختتتای دمت ۆعتتتو ٝ ڕیغتتتن ٛەڵذمتەٗتتتذ  نتتتٞەن بەڵتتتتەی ەەٝرٝ بتتتا 

 اٗذٗەٝمی هٞتٔەتە ٗییە ٝ ُەنەڵ صەەۆۆ ٛاٝڕریە.ٛەڵٞمع
 بەّ عێٞمیە صکا ٗآەی یێذر چٞٝٗەٝم ڕمدت ریەٝم.

 

 بیست و دوو

 
ٗاخِیتتذۆ" ُە ەە ەمتە ٛتتاەە دمەێ ٝ ڕٝٝی ُە كاٗتتاەیٖ تتت د تە خەەیتتک 

 بٞٝ تاؿەزمتاٗن دمخض ە ٗێٞ اٗ اتەیەٝم  نٞەن;
عتتت ێک ڕٕٝٝ ٝ  تە ٛەٓتتتٞٝ تتتت بە ڕرصتتت ن ٛیچٞیتتتٞٝچٖ. ُەنەڵ ئەٝمعتتتذر

 ئاعک ر بٞٝ هٞتٔەتەیإ ٛەڵ٘ەٝمعاٗذمٝم.
 ت تاەمتە ُە صەەمەاٝم ٛەڵە بٞٝە خەەای دردنای ەاٝرٗەتإ بٞٝ.

تتتت ەەٗتتتاٗە  صتتتێِی٘یٖ تە یتتتیْ ٝربتتتٞٝ تەصتتتێکن باعتتتە  دژی صتتتکا ٗآەتە 
 ڕرٝمص ا. زۆە صەی م! باٝمڕ ٗاتەّ. ئێض ا چ(کەیٖ؟
زییەتە دمٗٞٝصْ. ئێتٞم ٛەەتا ت دمبێ درٝری بەخغیٖ بکەیٖ. ٖٓ دمهن درخٞر
 بەخغیٖ ٝ ُێ(ٞەدٕ. نُە ی  زباەنٖ درخٞرزییەتە بتەیەٗ٘ە تٞٓیضیاٗ

ە ەەٗیغتتتو بصتتتەٗاەاە ۆاڵتتتڤ تە بە  ِتتتٞبەەنن تەُتتت(ەدٕٝٝ تتتت رٝمٝم ٝ 
 ەێپەەی  دڵخاعین دریەٝم. ذرٗاخِیذۆۆ

 ت تاٗ ن بەڕێز! خەەای ئێٔە ٗییەە بەڵتەتإ ٗاەەٝرٝ بٕٞٝ.
متتتتتتاٗن بیضتتتتت (ٞٝ ٛتتتتتاٝڕێن ُە ٓێتتتتت ی٘ەی ختتتتتای صتتتتتێِێ٘یٖ تە ُە ٛاٝتاە

 ٗاخِیذۆ" ُەٝێیە  بە یێکەٗی٘ەٝم ٛا  با ی.
 ٗەدمت د ەا ُێ م ب(یْ٘. ت هە  بڕٝرّ
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 غ ن!نت ٓ٘یظ ٗەٓذمزرٗن ەا بٞیەەە دردص اٗن 
بە ّ یتتێْ  بتتا ی  زبتتاە . غتت ن ٗتتا  دردیتتاەّ. بیضتت ْ ٛتتاەٞٝینتتت دردصتت اٗن 

 صەی م ٛاەٞٝی با ئێ م.
 م  چٞٗکە یێْ ٝربٞٝ ٓ ۆۆێکتن ػەدرڵە  ختٞرزی ٝ ئآتادمی ت ٛاەّٞٝ با ئێ

 ژٗێکن بێ ەاٝرٕ ُە بەٗذیخاٗە ڕزناە بکەی
 ت ٓەبەص و تاّ ژٗە؟

 ت ٛەە ئەٝ ژٗەی صکا ٗآەی ٛەڵٞمعاٗذٗەٝمی هٞتٔەتەیو ڕمد ت دمٝم.
 یەەٝمٗذمتەی ٓاصِاۆایە؟ ئەّ صکا ٗآەیە بێ ب٘ەٓابٞٝ. وت ٓەبەص 

 ەبٞٝ  ئەٝ ژٗە بێ ەاٝرٗە.ت صکا ٗآەتە ن ٗیگ ٗ
 ت ٝێذمچێ بێ ەاٝرٕ بێ  بە ّ...
 ت ٖٓ دڵ٘یاّ ئەٝ ژٗە بێ ەاٝرٗە.

 ت چإ ئاٝر دڵ٘یای؟
ت خاّ ئەٗذرٓن ُێت ٗەی درٝمەرٕ بتّٞٝ. بتایە ُتێْ ڕٝٝٗە چ ٛەڵەیەۆ ڕٝٝی 

 در.
 صێِێ٘یٖ چٞٝ ُە ٓاڵن كیک مٝم ٝ دٝری ەاٝێک نٞەن;

صٞٝەم   ەُەصەیەتو ب٘ٞٝصتی(ایە ٝ ت دمبٞٝ ئەٝ تاەە یێو بتٞە(ایەیٖ ٝ 
 ڕمنەڵ صکا ٗآەتە  بخض (ایە.

ّ تتتاەن تە صتتێِێ٘یٖ زیتتاە  بیتت ی ُە  ی تاەٝباەمتتتاٗن ختتای بتتٞٝ ٝ زۆە
ئەٝمی بٞٝ ُەنەڵ خەڵک ٛەڵضٞتەٝ  بکتا   ٛەە بتایە ەتا ئێضت ا بەصتەەٛاەن 

بتتتاچن  ٗاخِیتتتذۆ" ٝ ٓاصتتتِاۆای ٗەبیضتتت (ٞٝ  ُەٝمط صتتتەەی صتتتٞٝڕٓابٞٝ
 ر بە یەەۆعەٝم باصن یەەٝمٗذمتەی ٓاصِاۆا دمتا .ٗاخِیذۆ" ئاٝ

 باعن دمەیذمخا  ٓاصِاۆا بێ ەاٝرٗە. ت یەەٝمٗذمتە بە
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تتتت ئەٗجتتتٞٓەٗن صتتتەٗا ٗەچتتتٞٝم صتتتەە چیەی تتتن ڕٝٝدرٝمتە. ئەنەە بە یێتتتن 
بەڵتتتەی ەتتای(ەەیظ هتتٞتٔن دردنتتای ەاٝرٗەتتتإ ٛەڵٞمعتتێ٘ێ ەٝم  ٛاٝصتتەٗتن ٝ 

پغ ێک بێ با دمزنتای یاصتاین ٝ   باەٝدۆخن یاصا ەێک دمچێ ٝ ٗاەٞرٗێ یاڵ
 ٝ ٓ ٔاٗەی خای ُە دمصو دمدر .

ت ٛەە ئەٝمٗذم دمزرٗتْ ئەٝ ژٗە بتێ ەتاٝرٗە ٝ دٝریتیٖ ٛیتٞری ئتێٔەط بتڕدەرە 
 با ە یٖ ٗاٝمٗذی یاصاین ٝ   تاەی ٛەڵەی دردنای ەاٝرٗەتاٗن یەص٘ذ ت د.
 دە تتت ٛەڵەی ەتتا ُێتت مدریە. صتتەٗا بڕیتتاەی دردنتتای ەاٝرٗەتتتاٗن یەصتت٘ذ ٗەتتت

چتٞٗکە بڕیتتاەی ُە صتەە چییەەتتن ڕٝٝٝدرٝمتە ٗەدر. بتا ئەٝمی بتتابەەە بتتتاڕێ  
 ُێن ی صن;

یتتاڕرٗەٝم  غتتەٝ بیضتت ْ. بتتا تتتاڕی دۆػتتا ٝٝێتتت دمڵتتێٖ ُە ٓتتاڵن یتتٞٝەەن. د
 باٗتٜێغ ٖ ت ربّٞٝ.

 غەٝ ُەٝ تاڕم بّٞٝ ٝ هاڵْ ەێکچٞٝ.ٝێت خٞدر ٝ ڕرص إ ٓ٘یظ د
ئایی٘ییەە ئەنەە چتن دمصت ە ٝ  ت با هاڵو ەێکچٞٝ؟ ٛەە چییەۆ بێ تاڕێکن

باعتتتتن ٗاٗاصتتتتیٖ ٝ ڕۆو ٝ  ٖ! ڕرصتتتت ییەتەی ئەٝمیە ئتتتتاییٖ بەیەتتتتاهٔێکن تەٓتتتت
 ڕمصەٗایەەییەتەیٔإ با دمەٗەتەٝەٞٝم.

ٗاخِیذۆ" تە ُە صا ٗن ڕرب دٝٝمٝم دمی٘اصن  صەەی ُێن صتٞٝڕٓا بتٞٝ. 
خەٓ(تتاە دیتتاە بتتٞٝ. ٛتتێٖٔ ٝ دڵ٘یتتا دمدٝر ٝ ٗاخِیتتذۆ" یێتتن  صتتێِێ٘یٖ ٓتتا  ٝ

 یێچەٝرٗە ُێن هاڵن بٞٝم.بە ربٞٝ ٝ
 ە؟ٛەیت تەٝریە ەا بڕٝر  بە تِیضا ٝ بابەەەتاٗن ئەٝ ەاهٔە 
 ت بڕٝرّ بەٝ ع اٗە ٗییەە بە ّ باٝمڕّ بە ئاییٖ ٛەیە.

 ت صەی م.
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ٝ ئەٝ  كەەٓتتاٗ(ەەی چتتاٝمدێ ی ٛتتاە(ٞٝ صتتێِێ٘یٖ باٗتتگ بکتتا  بتتا ەە ەمتە
ری ُە ٗاخِیتتذۆ" تتت د ُە ٝئآتتاژمی یێکتت د تە دٝری چەٗتتذ ختتُٞەتن ەتت  دێ  در

 بە یێذر ن ییەٝم نٞەن; ٝ عٞێ٘ێک چاٝیإ بە یەت   بکەٝێ
تتت یتتێْ خاعتتە یەت تت  ب(ی٘تتیٖ ٝ زیتتاە  یتتێکەٝم هضتتە بکەیتتٖ. ٓتتٖ ٛەٓیغتتە 
صتتتەػا  هەٝەتتتن دٝرٗیتتتٞمڕۆ دمچتتتٔەٝم بتتتا ٓتتتاڵێ. ٛەە ئێضتتت ا ٗاٝٗیغتتتاٗن 
 ٓاڵەتەٓو با دمٗٞٝصتْ. هەەتٔەٕ ٝمەم  دمٓتٜەٝێ زۆە عت و بتا بتاس بتکەّ.

ٝعتە ٗتات ێ  ُەٝ ٓتاٝمیەدر تە یەت  ٓتإ ٗەدیتٞم بە ەەٝرٝی نتاڕرّٝ. بە چەٗتذ
 ْ٘.یێع ێکو ەێتە ٛەٓٞٝ

 ت هەۀەٕ دێْ.
 مٗاخِیتتتتذۆ" ٛەصتتتت ن دمتتتتت د ئەّ تەصتتتتە تە ُە ڕربتتتت دٝٝدر ئەٝ ٛەٓتتتتٞٝ

بە یەٝم خاعەٝیضو ٝ بەڕێز بٞٝ  ئەٓڕۆ بە ەەٝرٝی ٗآایە بای ٝ ٛێ٘ذم ُە 
 ەی یەت   ەێ٘ا نەٕ.یەۆ دٝٝە تەٝەٞٝٗەٝم ُە هض

 

 سێ بیست و

 
ٗاخِیذۆ" ٝ صێِێ٘یٖ ُە تاەن خٞێ٘ذٗن زرٗکادر یێکەٝم ئاعت٘ا بٞٝبتٕٞٝ ٝ 

ەەدر  صتتێِێ٘یٖ  ٝێکتتن  ٞرٗچتتاۆ ٝ اٛتتاٝڕێ ٝ ٛتتاٝڕرزی یەت تت  بتتٕٞٝ. ُەٝ تتت
ُە چتتاٝ ەەٓەٗتتن ختتای  ٝ ٓتتاهٞٝڵ ٝ ٓەٗتتذ ەەڕیتتاط ٝ بەژٗٞبتتا   تتٞرٕ بتتٞٝ.

ێکن ڕرصتتو ٝ بەعتتەەمف بتتٞٝ  بە ٛتتای زرٗیتتاەییەتن زۆە باعتتن ٛەبتتٞٝ. تتتٞڕ
 بەٛ مٓەٗذی ٝ یەتەّ بٕٞٝ ُە خٞێ٘ذٗذر چەٗذ ٓیتذرڵیای ئتاڵ ٞٝٗن ٝمەن ە(تٞٝ.

ٝربٞٝ ُە  بە ت دمٝم خزٓەەکاەی خەڵک بێ ٝ یێن ئاٝرەن ئەٝم بٞٝ بە زٓإ ٝ
درٓٞدمزنتتای دمٝڵەەیتتذر باعتت   دمەتتٞرٗێ ختتزٓە  بکتتا . دٝری تاەتتاین ٛتتاە٘ن 
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ئاتآتتذر ُە ُە  ا ٛەڵ( رەدٗتتن ییغتتە ٓ تتا ی تتت د ٝٝمیەۆ بتتاخٞێ٘تتذٗەتەی  ٓتت
بە كەەٓتتتاٗ(ەەی دریتتت می ئآتتتادم تتتت دٕ ٝ چاتضتتتازین  ٝمزرەمەتتتن درد  بتتتٞٝ

بەتەڵتتک  ػەەیتتزمییێتتن ٝربتتٞٝ ُەٝ عتتٞێ٘ە بە ٗٞٝصتتی٘ن بتتابە  ٝ  یاصتتاتإ.
ختتزٓە  بکتتا . زۆەی ٗەخایاٗتتذ بتتای دمەتەٝ  ٛەە چەٗتتذ دمەتتٞرٗێ باعتت   

اٗە ئەٗجتتاّ دمدر تەڵکتتن بتتا ٛتتی  تەس ٗیتتیە. ُە تاەمتتتاٗن بە عتتێٞمیەتن صتتاده
 ٛەٓٞٝعتتتتن خ ری تتتت  ُەنەڵ بەەی صتتتتن دری متەیتتتتإ تە ییتتتتاٝێکن ختتتتٞێڕی ٝ
ُەختتاڕرزی بتتٞٝ  صتتەە ٝ تاڵٝیتتإ ەتتێکەڵ بتتٞٝە بە ٗاچتتاەی دمصتت ن ُە تتتاە 
تێغتتایەٝم ٝ چتتٞٝم بەعتتن یاصتتایین ئەٗجتتٞٓەٗن صتتەٗاٝم. ُەٝێتتظ دڵتتن ئتتاٝی 

 د ٛی  ع ێک بە یێن ٓەیِتن ئەٝ ٗیتیە ٝ ٗەخٞرەدمٝم ٝ ٝەدم ٝمەدم ٛەص ن ت
ٛیچکتتتاّ ُەٝ تتتتاەرٗەط ئەٝم ٗیتتتیە تە چتتتاٝمڕٝرٗن دمتتتت د. ُەٝ تتتتاەەدر تە ُە 

تەصتە دمص ڕۆیغت ٞٝمتاٗن ەٞرٗییتإ  ٝ ئەٗجٞٓەٗن صتەٗا تتاەی دمتت د  ختزّ
ختاٝمٕ عتکا ئیٔپ رەتاە دریٔەزەێتٖ٘ ٝ زیتاە  ب(ێت ە  نٝمۆ یێغخزٓەەن ەتای(ەە

ی دمٝڵە  ٝ ٛەەتا ٓتاٝمیەۆ ٗاچتاە بتٞٝ  ِتٞبەەنن باٝمڕیێک رٝ ٝ  ێ ٓ ٔتاٗە
صتتتٞرەی كەی تتتٞٝٗن ەتتتای(ە  بتتتێ ٝ بچێتتتو بتتتا  تەُ(ەدٝٝٗکتتت رٝ ُە بەە بکتتتا  

درٗەٝێ٘تتێ تە   ە صتتەەی ڕێزیتتإ بتتا خزٓەەتتن تەصتتایەەییە یایەبەەزمتتتاٗن ٝ
بایەخیتإ یێتذرٝم. دیضتإ زۆەی ٗەخایاٗتذ ٛەصت ن  ییغەیەتن ئتاٝر بتاط ٝ یتڕ

ٝ ٝی درٗتن ڕرزیتن ٗاتتتا . دڵتن ئتاٝ ٗتتاخٞرەەٝم  ایەیەطەّ ییغتە ٝ یِەٝیتتُتت د 
بە ّ تاەێتتتک ُەبەە ئتتتاٝێ٘ەیەتن بتتتا ٗٞێٖ ڕرٝمصتتت ا ٝ ختتتای بەٝ  ِتتتٞبەەنە 
تەُ(ەدٝٝٗکتت رٝم ٝ ئەٝ ٛەٓتتٞٝ بتتاهٞب یوەٝم دی  ٝیتت درٕ ٝ ڕمزریەەتتن ڕۆهیتتن 

 ٝ دڵن هەصایەٝم. ٝم ٗا
ّ نەٝەمتإ با یێک ٛێ٘اٗن ژیاٗن ٛاٝبەعیظ ەٞٝعن ئەٝ ن ك ە بٞٝ. بە 

تچێکتتتتن  ٞرٗیتتتتإ ُە ب٘ەٓتتتتاڵەیەتن ٗتتتتاٝبەدمەمٝم بتتتتا  بە ٛاٗتتتتایەٝم ٛتتتتاەٖ ٝ
دمص ٘یغإ ت د ٝ دمص یإ ُە دمصت ن یەۆ ٗتإ. ئەٝ بە دڵ یتإ ٗتابەدڵ ِٓتن 
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یێتتذر تتت د  چتتٞٗکە ٗەیذمٝیضتتو ٛەصتت ن ئەٝ تتتچە عاخٞعتتەٗتە بڕٝٝعتتێ٘ێ ٝ 
رٗەط ئەٝ نەٝەمتتتتاٗیظ ُە ختتتای زٝیتتت  بکتتتا  ٝ دڵیتتتإ بڕمٗجێ٘تتتێ.  تتتتە ُەٝ

زمٓاٝمٗتتتتتذم بتتتتتاەٝدۆخن تتتتتتآە یەەین ئەٝی بەەز دمتتتتتت دمٝم ٝ ٛەصتتتتت ن 
تتت د ئەّ  دیضتتإ زۆەی ٗەخایاٗتتذ ٛەصتت ن خایەەمصتت ییەتەی یتتاەرٝ دمبتتٞٝ.

 ٘ێ.یێزمٓاٝمٗذمط دڵن ڕرزی ٗاتا  ٝ بە ٝیض ن دمەٝٝٗین ٗانە
 صتتاڵ  ژٗەتەی صتتاڵێک دٝری زمٓاٝمٗتتذمتەی  تچێکیتتإ بتتٞٝ ٝ دٝری چەٗتتذ

ٝ ئەٝ ٗتایٜەٝێ ەەٗذەٝصت ن ٝ  دٝریتیٖ ٓ٘تذرڵیاٗە یەتەٓتیٖ ٝ متە ئەٝتەیاٗذ یەێ
ٓ٘ذرڵە بەەی ژیتاٗن تتآە یەەن ٝ  ە ٞرٗین  ەص ەی خای بخاەە ٓەە صییەٝم

ٗەدمتتت د  بە ّ  . ژٗەتەی خەیتتاٗەەن یتتێ درذمصتتەەدرٕ ٝ ڕربتتٞرەدٗن ُتتێ ەێکتت
 ەعتتکا ٝ ٛەڵضتتٞتەٝ  ُەنەڵ نەٝەمییتتاٝرٕ بتتٞٝ نەٝەمیتتن ٝ زۆە ەتتآەزەۆی

ئەٝ   ٝ بی تتت دٗەٝم ٝ بەخادرچتتٞٝٗەٝم بتتٞٝ صتتێِێ٘ی٘یظ تە هەزی ُە ەەٗیتتاین
تتتاڕ ٝ ٛاەٞچایتتاٗە زۆەی بێتتزرە دمتتت د ٝ ٛەەچتتن ٛەٝڵتتن دمدر ٗەیتتذمەٞرٗن 
ڕمك اەی ژٗەتەی بتاڕێ. ٛەەچن یێن دمنٞ  ٝ عتێ ٝڕێٞین بتا دمٛێ٘تایەٝم  

ٝ  بە ئەٝی دیکەیتتتذر دمٛتتتاەە دمەێ. ٛەٓتتتٞٝ ختتتزّ چکەیتتتذر دمچتتتٞٝ ٝێبەّ نٞ
دۆص اٗیظ ٛاٝكک  ٝ یغ یٞرٗن ژٗەتەی بٕٞٝ  بایە ٗاچاە بٞٝ صەەی درخا  

ٝ ژیتتکەڵە ٝ تەزیە زێڕی٘ەتەعتتن ُێتتن ٗتتآا بتتٞٝ.  ٛتتی  ٗەڵتتێ. تتتچە ٝەدیتتِە ٝ
ٛتتی  چەعتت٘ە  ەەٗتتاٗە  ٛەهتتن ٗەبتتٞٝ بە یێتتن ٓەیِتتن ختتای یەەٝمەدمی بکتتا .

صتتتتتتتازناەییەۆ ُە ٗێتتتتتتتٞرٕ ئەٝ ژٕ ٝ ٓێتتتتتتت دمدر ٗەبتتتتتتتٞٝ.  خاعەٝیضتتتتتتت ن ٝ
ٗذمٛێغتتو خەڵکتتن بە تێغتتەتاٗیإ بزرٗتتێ ٝ ددری٘تتإ بە خایاٗتتذر دمنتت    ٗەیا

بە ّ هە  یێکەٝم درٗٞٝیإ ٗەدمتٞ . صێِێ٘یٖ زۆە ُە ژیاٗن ٛاٝبەعین ختای 
بێتتتتزرە بتتتتٞٝ ٝ ٛەصتتتت ن دمتتتتت د ئەّ بتتتتاەٝدۆخە زۆە زیتتتتاە  ُە ئیغتتتتەتەی 

 ئەٗجٞٓەٗن صەٗا ٝ ئەەتەتاٗن دمەباە ڕۆهن ئازرە دمدر.
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ییەدر یەُەهتاژمی دمتت د ٝ هەّ ٛەٓٞٝ ٗاتاتن ٝ ئازرەم ڕۆُە ٗێٞ نێ رٝی ئ
بەەی ٝمڕمز بتتٞٝە بە ّ صتتەەمڕری ٛەٓتتٞٝ ُٝە ژیتتإ ٝ ٛەٓتتٞٝ عتت ێکن دمٝە

ئەٝ ن كتتو ٝ ەەٗتتت رٗە  اەٝبتتاە بیتت ی ُە بتتڕٝر ئایی٘ییەتتتاٗن ختتای دمتتت دمٝم. 
تەصاٗن ٛاٝعتاٗن ختای ُە دیتٖ ٝ ئتاییٖ دربتڕر  صەەدمٓن  ٝی  ٝمۆ ٛەٓٞٝ

ٗە  خاعتتن ُە بیتت ی ٗەبتتٞٝ ُە چ تتتاەێکەٝم ُەٝ بی ٝبتتاٝمڕرٗە دٝٝە بتتٞٝ. ەەٗتتا
ٛتتتاٝدمەس بتتتٕٞٝ   ٝڕێ ٝاتەٝەتتتاەەٝم. ُەٝ تتتتاەەدر تە ُەنەڵ ٗاخِیتتتذۆ" ٛتتت

ٛیچکآیإ ُەٝ بی ٝباٝمڕرٗەیإ ٗەبٞٝ. ەێپەڕی٘ن صتاڵەتإ ئتاڵٞناڕی بە صتەە 
صتتتاتاەم ٗەبتتتٞٝ   ٘تتتذتاەم دڵضتتتاف ٝێئەٝ ئی تتت  ئەٝ خٞ زۆە عتتت ذر ٛێ٘تتتا بتتتٞٝ.

ُە ٗێتٞ صتەەرٕ ٝ ٗاچتاە  یِەٝیایەە صەەێک بٞٝ ٝ ٞٝبٞٝم ییاٝێکن خاٝمٕ ٗاٝب
بتتتٞٝ ُە زۆەبەی ڕێٞڕمصتتتٔن ئەٗجٞٓەٗەتاٗتتتذر بەعتتتذرەی بکتتتا . ٝەدم ٝەدم 
بٞٝبٞٝم تەصتێکن خایتاەێز. ٗەیتذمەٞرٗن ٝمۆ صتەەدمٓن  ٝی تەٓت ەەخەّ ٝ 

در ٝ ُە ئەەتتن ئتایی٘ن ٛتاٗن دم بێ ٓٞبا   بێ. دٝری ٓەەنن باٝتن  دریکن با
ٝ بتاەٝدۆخن  ئەەتتاٗە یێتذرن  بتٞٝ. بە ٛتای یِەٝیتایە صەە بەڕێٞم ب دٗتن ئەٝ

یتتاڕرٗەٝمدر بەعتتذرەی  تتتآە یەەییەٝم ٗاچتتاە بتتٞٝ ُە ڕێٞڕمصتتٔەتاٗن دۆػتتا ٝ
بکا ە بەەتای(ە  بەٛتای یِەٝیتایەی دمەبتاەییەٝم ئەّ  تاەم ڕێٞڕمصتٔاٗە زۆە 

ٝمۆ ئەٝ تە ییتاٝێکن  بٕٞٝ ٝ ئآادمبٞٝٗن ئەٝیظ یێٞیضو بٞٝ. با تەصتێکن
صتتادم ٝ دەٝصتت کاە بتتٞٝ ٝ هەزی ٗەدمتتت د ٝی درٗتتن ختتای بختتاەە ژێ یتتێ ٝ 
دەۆ ُە ختتای بکتتا   بەعتتذرەی تتت دٕ ُەٝ  تتاەم ڕێٞڕمصتتٔاٗەدر بەبتتێ ٛتتی  
چەع٘ە بڕٝریەتن ڕۆهن   اەێک ڕیاتاەی دمٛاەە ئەژٓتاە ٝ ئەٝ ٗەیذمٝیضتو 

عتت ێک درخضتت (ٞٝ.  تەصتێکن ڕیابتتاز ٝ دەۆزٕ بتێ. ٛەەتتا ئێتت م ِٓتن بتتا ٛەٓتٞٝ
ئەنەەچن تتاەمتەی ختای بە دڵ ٗەبتٞٝ ٝ ُە یِەٝیتایەتەی ختای ٝمڕمز بتٞٝ  
ٗازٗتتتاٝی دمەبتتتاەین ختتتای بە صتتتٞٝتایەەن دمزرٗتتتن ٝ ٛەٓتتتٞٝرٗن بە دژبەەی 
ٝی درٕ ٝ ڕمٝع ن ئی٘ضاٗن دمٛاەە بەەچاٝ  صەەی درخض (ٞٝ ٝ عتێِتی رٗە ٝ 
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ڵ ژٗەتەیذر ٗاصتازناە صادهاٗە تاەی خای ئەٗجاّ دمدر. صەەمڕری ئەٝمی ُەنە
بتتتٕٞٝ  ُەبەە دمصتتت یذر ٝمۆ ٓێتتتٞٝڕۆٗن ُتتتێ ٛتتتاە(ٞٝ ٝ ُەنەڵیتتتذر بتتتا ٛەٓتتتٞٝ 
ٓیٞرٗییەتن نەٝەم ٝ خاٗەدرٗەتإ دمچٞٝ ٝ ئازرەی ەەٝرٝی ئەٝ ٛآٞعتا ەتاڵ 
ٝ  تتاڕزتەەرٗەی ەآتت  دمتتت د. تتتاەن ەەعتت یلا  ٝ ڕێٞڕمصتتٔن ئتتایی٘یظ ٛەە 

یتٞەتتایە بتتاٝمڕی بەٝ عتت اٗە هتتاڵن بتتٞٝ. ئەنەە صتتەەمڕۆین بک دبتتایە ٝ ب مئەٝ
ٗییە  ئیظ ٝ یِەٝیتایەتەی ُەدمصتو دمدر  ُە ئەٗجتٞٓەٗن صتەٗاط دمەدمتت ر ٝ 
ژیتاٗن ب٘ەٓتاڵەتەی ُە ڕێضتٔە دمچتٞٝ. ٝەدمٝەدم ُەٝ بتٞرەمدر ِٓتن درخضتو ٝ 

عتتتت ێک ن ە(تتتتٞٝ. كێتتتت ی ٓەەریتتتتن ٝ دەۆ ٝ  ی بە ٛەٓتتتتٞٝٝٗەەّ بتتتتٞٝ. ختتتتٞ
 ٝ دٝٝڕٝٝییەٝم. تاەیڕیا دمُەصەط بٞٝ ٝ ٛەەا بی٘ە هاها تەٝەە نێ رٝی

ئتتاییٖ بە یەٝم ن ی٘تتگ بٞٝبتتٞٝ. بەەدمٝرّ بیتت ی دمتتت دمٝم ٝ دمیٞیضتتو 
ٝم ٓن ی صیاەمتاٗن بذۆزێ ەٝم. ُە ب٘ەٓتاڵەیەتن ٓەصتی یذر ُە دریتک بٞٝبتٞٝ. 

یەتإ نەٝەم بٞٝبتتٞٝ ٝ زۆەبەی دمٝەٝبەەییەتتتاٗن ٓەصتتی ن یُەنەڵ ٓەصتتی 
اُ ێ   عتتتایێٜ٘اٝێ   ۆتتتبەەٛەٓتتتن  بتتتٕٞٝ. ئەٝ دمبتتتٞٝ ڕرصتتت ییەتإ بتتتذۆزێ ەٝمە

٘ضتتتتتتەە ٝ ئانٞصتتتتتتو تتتتتتتاٗ ن چەٗتتتتتتذیٖ  تتتتتتاە خٞێ٘تتتتتتذباٝم. بەەٛەٓە ێئیضپ
بە  55ٝ خآیتتتاتاۆن 54كەُضتتتەكییەتاٗن ٛیتتتتَ ٝ ئەٗذێغتتتە ئایی٘ییەتتتتاٗن ۆیتتت٘ە 

عتتت یإ ُتتتێ كێتتت  بٞٝبتتتٞٝ. بەٛتتتای ئەٝ ٓٞەتتتا  ٝ  ٝەدی خٞێ٘تتتذباٝم ٝ زۆە
یٖ ٗەبتتتێ  زۆەبەی ئەزٓٞٝٗتتتاٗەی ختتتایەٝم بە  ێتتتیەۆ نەیغتتت (ٞٝ ئەنەە ئتتتای

بتایە تاەمتتاٗن تآەڵتتا ۆەعتەڵ دێ٘تێ ٝ بەبتێ ئتاییٖ تێغتەتإ زۆەەت  دمبتٖ. 
ٝ  ُە صەەدرخضت ٖ ُە ٛەٓت(ەە ئتاییٖ  تتە ٛاە(ٞٝم صەە ئەٝ بتاٝمڕمی ٓت ۆ"

ُێتتت مٝم  ٗیتتتیە. ٓتتتَ درخضتتت ٘ن ئەٝ یەەعتتت یلا  ٝ ئەەتەتتتتاٗن چتتتاەمیەتن ەتتت 
ەڵکتتتتٞٝ ُە ٛەٓتتتت(ەە دمصتتتت ن یێکتتتت د ٝ ٝەدم ٝەدم ٗەۆ ُە ٛەٓتتتت(ەە ئایی٘تتتتذر  ب

                                                           

A.vinet .54 (1847-1797.ٝٞیەتێک ُە ػأُەتاٗن صٞیش ب) 
Khomiakov .55(1860-1804.ٝٞبەڕمچەڵەۆ ئیضالٝی ٝ ػأُێکن دی٘ن ب) 
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صتەەی درخضتو. بەڕێتٞمبەەرٗن تِیضتا دمیتاٗتٞ    ٞرٗییەتاٗن دی٘ن ٓەصتی ذر
بە ئەهتت  ٝ ئتتاٝمز ٗتتاەٞرٗن بە ڕرصتت ییەتإ بتتتەیە ڕرصتت ییەتإ دمبتتێ ُە ڕێتتتای 

ەتتتٞرٗێ متەعتتتق ٝ عتتتٜٞٝد ٝ ئیِٜتتتآەٝم بە دمصتتتو بێ٘تتتن ٝ ەەٗیتتتا تِیضتتتایە د
یِٜاّ ڕرص ییەتإ ڕٝٝٗاۆ تآەڵێک ُە دمٝەی یەۆ تابکاەەٝم ٝ بە یڕع٘تن ئ

بکاەەٝم. صێِێ٘یٖ ەەٗاٗە  ئەٝ ٛەڵەٝێ ی ٝ هضە بێ صەەمٝبەەرٗەعن هەبتٞٝڵ 
تتت د ٝ بەەم بەەم ٛێتتٞە بتتاٝم. ئی تت  ٛەصتت ن ٗەدمتتت د بەدەۆ ٝ ڕیاتتتاەی ُەٝ 

یتاڕرٗەٝم ٛەڵتذمبڕێ. ٝەدم  ڕێٞڕمصٔاٗەدر بەعذرەی دمتتا  ٝ دمصت ن دۆػتا ٝ
ٞٝ. ُە ٛەٓت(ەە ٝێت٘ەی ٓەصتی ذر چتاتن ٝەدم ٛەٓٞٝ ع ێکن با ئاصاین بٞٝ ب

دردمدر  خاچن دمتێغتا ٝ ٛەصت ن دمتت د تاەمتتاٗن چەٗتذم بە صتاٗاین دمڕۆٗە 
یێغتێ ٝ تێغتەتاٗن چاەمصتەە دمبتتٖ ٝ ەٞٝعتن ن كتو ٝ ەەٗتت م ٗتتابێ. ُەنەڵ 
ئەٝمعتتتذر ٛێ٘تتتذێ  تتتاە ە ٝٝصتتتکەیەۆ ُە ٓێغتتتکن دمدر ٝ بتتتای دمەدمتەٝ  

 ۆەی ِٓن با ئەٝ تاەم درخض ٞٝم.ئەٝمط ئەٝیەڕی ٝیض ەتاٗن ٗییە ٝ بە ز
ئەٝ ڕۆژم تە چتتتاٝی بە ٗاخِیتتتذۆ" تەٝە(تتتٞٝ  تتتتاس ٝ ٝڕ بٞٝبتتتٞٝ  ئەٝ 

تە ٛتتتاٝڕێ ٝ ٛتتتاٝدمەس بتتتٕٞٝ ٝ دەۆ ٝ ڕیایتتتإ  ٝمتتتتاەەی ٝمبیتتت  دمٛتتتاەە
ٗەدمزرٗنە تاەێک تاٗو ٗاخِیذۆ" صەباەم  بە بی ٝباٝمڕی ی صتیاەی ُێکت د  

 ژ بتٞٝ. دمەتتٞ  ٛەەدٝٝتیتإ زیاە  عڵەژر ٝ ٛەە بەٝ ٛایەط ئاٝر ٓتا  ٝ نت
ٛەصتتتتو دمتەٕ ەێپەڕی٘تتتتن زمٓەٕ دیتتتتٞرەێکن ُە ٗێٞرٗیاٗتتتتذر ٛەڵچ٘یتتتتٞم. ُەنەڵ 

 ئەٝمعذر بەڵێ٘یإ دربٞٝ یەت   ب(یٖ٘  ٛیچکآیإ ٗەچٕٞٝ با ی ئەٝی ە .
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 بیست و چوار

 
ٗاخِیذۆ" ُەنەڵ كاٗاەی٘ن یاەێزمە ُە تاعتکن صتەٗا ٛتاەە دمەێ. كاٗتاەیٖ 

نتتٞ  بە ٛێٞرعتتن بە دٝری ئەٝرٗتتذر بتتێ ٝ ُەنەڵ ٗاخِیتتذۆ"  بە كەی تتٞٝٗەٝرٗن
ٝەدمٝەدم بە یێیتتاٗەڕێکەدر ِٓیتتإ یێٞمٗتتا. كاٗتتاەیٖ بتتا ئەٝمی ٗاخِیتتذۆ" ُەٝ 

 تتتٞرٕ ٝ  باصتتن تتتاەم نێتت رٝم خەّ ٝ دڵ ەٗتیتتیە دمەتێغتتێ  دمصتتت ن تتت د بە
بەڕێٞ ێکتتتاٗن ئەٝ صتتتەٗاەاەم یتتتایەبەەزرٗە. صتتتەەمەا باصتتتن ئەٝ تەصتتتایەەییە 

ی دمٝڵەەتتتتتن تتتتتت د تە ئەٝ ڕۆژم بٞٝبتتتتتٞٝم ب٘ێغتتتتت ە خاعتتتتتکە ٝ یتتتتتایەبەەزم
صتتەٗاەاەمتاٗیظ ُە درٗیغتت ٘ن ەتتای(ەەن ژٝٝەی ڕرٝێ تاەیتتذر باصتتیإ دمتتت د. 
كاٗاەیٖ بە ٝەدی ڕٝٝدرٝمتاٗن با باس تت د ٝ نتٞەن تە ئەٝ بەڕێتزم ُە تتاەن 
ٗێ بازیذر نی رٝم ٝ ددرٗن بە تاەمتەی خایذر ٗاٝم. ٓەهآاەن با ە یظ بە  ێن 
ئەٝمی بی٘ێ ٕ با بەٗذیخاٗە ٝ بە یێن یاصا صتزری بتذمٕ  دمیتکەٕ بە هایٔوتآن 

 عاەێکن ن ی٘تن صی(ی یا.
كاٗاەیٖ یاعإ چٞٝم صەە بابەەێکن ە  ٝ بە ناڵ ە ٝ یێکەٗی٘ەٝم باصتن ئەٝ 
بی٘ا ٗیٞمچڵەی ت د تە ٗاخِیذۆ" بەیاٗین ئەٝ ڕۆژم تاەێتک بە یتذر ەێتپەڕیٖ ٝ 

باٗەچییەتە باصتیإ ت دبتٞٝ. ئەٝ  تاەم  ەٗتابن چاٝی یێن تەٝ  ُەنەڵ ػاەم
یتتتاەێزمە باصتتتن دمتتتت د  تەصتتتاٗێکن زۆە ٛەزرەرٕ ٛەزرە ڕۆبڵیتتتإ بتتتا ەەٝرٝ 

ٗاٝمەە ەەٗتتتەی باخەڵیتتإ ٝ ٝری بە بتتاط دمزرٗتتٖ  ت دٗتتن ئەٝ بی٘تتا بەعتتکایە 
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ٛەەٝر بە ٗیٞمچڵن بٔێ٘ێ ەٝم ٝ با تەصاٗن دیکەط ب(ێ ە صەەچاٝمی درٛا  ٝ 
 ەٗابن كاٗاەیٖ بەصەەٛاەن تەصتایەەییەتن نەٝەمی نێتڕریەٝم نی كإ ئاخ٘یٖ. 

تە ژٗەتەی ختتای ك ۆعتت ٞٝم ٝ یەتێکتتن ەتت  ُە نەٝەمتتتإ ُێتتن تڕیتتٞم. باصتتن 
نتت رٝی یەتێتتک ُە یایەبەەزمتتتاٗن تتت د تە ُە بٞٝەصتتذر چەٗتتذ ٓیِیتتإ ڕۆبڵتتن 
هازرٗ  ت دٝٝمە باصن ەاهٔێک ُە ٗاٝدرە ٝ نەٝەمتاٗن یِە یەتەٓن ی  زبتاەنن 

 ێتتن  تە دمصتت یإ بتتا ٛەزرە  تتاە دمٛتتا ٝ صتتاخ ەچێ ن بتت دٝٝم ٝ بەتتت د 
ئەٝمی بکەٝٗە زی٘ذرٕ  یِەٝیایەیإ بەەزە  تت رٝمەەٝم. دمەتتٞ  بە نێتڕرٗەٝمی 
ئەٝ بەصەەٛاەاٗە دمیٜەٝێ یێن بڵتێ ُەچتاٝ ئەٝ ٛەٓتٞٝ دزی ٝ كتزی ٝ كێت  ٝ 

ن ئەٝ ەەڵەتەیەی تەصایەەییە یایەبەەزمتاٗن ی  زبتاە   ڕێتتای تەصتپن درٛتاە
 چەٗذم ڕمٝر ٝ یاصایییە!

یاەێزمە ەازم عەٝیِکەی نەەّ درٛاە(ٞٝ ٝ دمیٞیضتو بە صتەەٛاەن   ەٗابن
صتتتتەی  ٝ صەەٗجڕرتێغتتتت   بتێتتتتڕێ ەٝم  ٗاخِیتتتتذۆ" تە ُەٝم زیتتتتاە  ەتتتتاهەەن 

بتا ٓتاڵن  نٞێت ە٘ن ٗەبٞٝ  خٞدرهاكیزین ت د ٝ بە صٞرەی ػاەمباٗەیەۆ چتٞٝ
 یٞٝەی.

ین دمت د. ڕمد تت دٗەٝمی صتکا ٗآەی خەّ ٝ خەكە  ُە صەە دڵن هٞەصا
یێتتتذر چتتتٞٝٗەٝمی یەەٝمٗتتتذمتەی ٓاصتتتِاۆا دڵ ەٗتتتتن تتتت د بتتتٞٝ. بیضتتت ٘ن ئەٝ 

ئەٝیظ ُە زٓاٗن كاٗاەیٖ ٝ ئتاٝر  ڕرص ییاٗە صەباەم  بە تاە بەدمص اٗن ٝ   
بە خەص ٞخاڵن  درخێکن هٞەصن ُە صەە دڵن درٗتابٞٝ. ڕٝخضتاەی خەٓ(تاە ٝ 

ک باعت  یٖ ٝ یتات  یٖ ٛتاٝڕێن بتٞٝ  ێصتەەدمٓ ٝێتک تەایەەۆعن صێِێ٘یٖ  یی
 ُە بەە چاٝی  ٗەدمچٞٝ.

دمەنتتاٝرٕ تاەێتتک چتتاٝی بە تاٗتتو ٗاخِیتتذۆ" تەٝ   تڕٗاعتتن بتتا بتت د ٝ 
 دٝٝ ٗآەی دریە دمص ن. صەباەم  بە یەتەّ ٗآە  نٞەن;
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تتت ژٗێتتک ٛتتا  ٛەە ُێتت م ُە صتتەە ئەٝ صتتەتایە درٗیغتتو ٝ ئەّ ٗتتآەیەی بتتا 
 بەڕێزەإ ٗٞٝصن.

 اۆا صتدریکتن عا ٗە  تە دمەنتاٝرٕ بە صتٞٝتایەەییەٝم باصتن دمتت د ئەٝ ژ
تە ٗاخِیتذۆ" نەٝەیتن  یێزرٗی٘ن ختای دمەبڕی(تٞٝ بٞٝ  ُە ٗآەتەیذر صپاس ٝ

ٗٞرٗذٝٝم ٝ با ئازرد بٞٝٗن تچەتەی ٛەٝڵن درٝم  درٝرعتن ُێک دبتٞٝ صت(ەی٘ێ 
  ەٝم.بێتتتبەیتتتاٗن صتتتەەێکیإ ُتتتێ ٛەڵێ٘تتتێ ٝ چتتتاٝ ٝ دڵیتتتإ بە دیتتتذرەی ڕٕٝٝ 

ٛەڵکەٝە(تتتتٞٝ  ُە درٝێ٘تتتتن  56ٓاڵەتەعتتتتن تە ُە دٝڕنەی ۆاصتتتتیِن ٗاٝٗیغتتتتاٗن
 ٗآەتەدر ٗٞٝصی(ٞٝ.

ڕرەتاەمٝم ٛتتاە(ٞٝ  تە ٔٗتآەی دٝٝٛەّ  ُە  یەٕ بانتاەی ۆ" ئتا ٞٝدرٗن ئی
ی ُە ئەٝیتتتظ تتتت د بتتتٞٝ  ریەتێتتتک ُە ٛاٝڕێیتتتاٗن تتتتاٗن بتتتٞٝ. ٗاخِیتتتذۆ" درٝ

ٞێ٘تتذٗەٝمی ئی٘جیتتَ بتتا صتتکا ٗآەی ەاهٔێتتک ُە نٞٗذٗغتتی٘إ تە بە ەتتاٝرٗن خ
" ُەٝ ٗآەیەدر بەڵێ٘تن ۆهەكواز دٝٝە خ ربٞٝٗەٝم  بذرەە دمص ن ەێزرە. باناەی 

دربٞٝ تە صکا ٗآەتە دمدرەە دمص ن ٓەباەمتن خاٝمٕ عتکا ئیٔپ رەتاە  بە ّ 
بە بتتڕٝری ئەٝ ٝرباعتت   بتتٞٝ ٗاخِیتتذۆ" ختتای بچێتتو بتتا  ی تەصتتێک تە بە 

 ٝر باع   تێغەتەی با ڕٕٝٝ دمبێ ەٝم.تاەٝباەی یەەٝمٗذمتە ڕردمنا ٝ ئا
ٗاخِیتتذۆ" دٝری عکضتت ن ئەٓتتڕۆ ُە ئەٗجتتٞٓەٗن صتتەٗا  بەٝ دٝٝ ٗتتآەیە 
ەتتازێ دڵتتتەەّ بتتٞٝ. ئەنەەچتتن ٛیتتٞر ٝ ئاٝرەەتتتاٗن ُە ی  زبتتاە  ٝمۆ بیتت  ٝ 

ەەمٝڕٝٝ بتتٕٞٝ ُەنەڵ ڕرصتت ییەتإ  ُە بذرڵن  تتتاەن ٘تتخەیاڵەتتتاٗن صتتەەدمٓن ٓ
ٝەٞٝ بتتٞٝم. ەمیەۆ ُە ٛەٝڵەتاٗیتتذر صتتەەتٗێٞچتتٞٝ بتتٞٝ  دیضتتإ دمیتتذی ەتتاڕرد

ب٘ەٓتتاڵەتەی عتتاد بتتٕٞٝ  ئێضتت اط بتتاط یتتإ ختت رک    اۆا ئتتازرد بتتٞٝم ٝصتتعا

                                                           

نەٝەمەت یٖ دٝڕنەی ڕٝٝبتاەی دُ تایە. یێ ت ی ٓەزٕ  صتەەمەا  vassiliت دٝڕنەی ۆاصتیِن  67
ٞرٕ بتاٝم ٝ ُە دمصت ە چەیتن دمیٞیضو ئەٝ عٞێ٘ە بکا  بە ٗاٝمٗتذی عتاە  بە ّ دٝرەت  یەژیت

 ڕٝٝباەمتە عاەی صاز ت د.
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ٗیٞمچڵن  تاەمتإ بە تیش بذر  ٝ ٛە ٗە ُە ٗابێ ئەٝ ٛاەٞٝم با ی  زباە  ٝ
ٝری بە بتتتاط زرٗتتتن بەەٗتتتآەی صتتت(ەٗێن بە صتتتەەدرٗن بانتتتاەی ۆ"  بە ێ(ێڵتتتێ.

بچێتتتتتو بتتتتتا  ی تەصتتتتتێک تە یەەمٝمٗتتتتتذمی دمصتتتتتو یێ(کتتتتتا  ٝ دٝری ئەٝ  
 نٞٗذٗیغ٘ەتاٗن ُە بەە دمصو دریە.

صکا ٗآەی نٞٗذٗغی٘ەتاٗن ُە نی كاٗن دمەٛێ٘ا ٝ  اەێکن ە  خٞێ٘ذییەٝم. 
ەە ەی نەٝەم   ئانتادرەی تت دمٝم تە ختاەٞٝ تتتاٗ ش ُە یێغتخزٓەەێک ٛتا  ٝ

نی كتاٗن  با خٞرەدٗەٝمی چاین چاٝمڕٝرٗییەەن! ٗاخِیذۆ" تاؿەزمتەی ٗایەٝم
بە هاڵذەٓەتاٗذر صەەتەٝ . ُە یەٗجەەمی ٗێتٞرٗن هاڵتذەٓەتاٗەٝم چتاٝێکن ُە  ٝ

تەهتێِەٝم  تا ٕ ت د ٝ چاٝی بە كەی ٞٝٗەتەی ٓاەیتو تەٝ  بە دٝٝ ئەصتپن
 ُە بەە دمەنای یغ ەٝم ڕرٝمص ا بٞٝ  بێ ئیخ یاە دڵن ت ریەٝم.

غتت (ٞٝ ٝ مٝڕٝٝی تتاٗ ش درٗیەٓاەیتو بە تتاڵٝ ٝ  ِتتٞبەەنن  تٞرٗەٝم  بە
عتتاد ٝ نەعتتاٝم ٝ ُێتتٞ بەبتتزم بتتٞٝ. تاەێتتک  یەەدرختتن چتتاین بە دمصتت ەٝم بتتٞٝ.

بتا تتاٗ ش  ٗاخِیذۆ" چٞٝم ژٝٝەێ  دیتاەبٞٝ ٓاەیتو  ٗتٞت ەیەتن یێکەٗی٘یتن
 نێتتڕرٝمەەٝم ٝ یتتٞٝەم ختتاْٗ ٝمٛتتا یێتتذمتەٗن ئتتاٝ بە چاٝیتتذر دمٛتتاەە ختتٞرەێ.

بتای دمەتەٝ   ٗاخِیذۆ" ەەٗیا چەٗذ ٝعەی تاەاین ٗٞت ەتەی نٞێ ُێ(ٞٝ ٝ
ئەٝ بتتتابەەە یێکەٗی٘یتتتیە یێٞمٗتتتذین بە ڕٝٝدرٝی ئەٝ تەصتتتایەەییە یتتتایەبەەزمٝم 
ٛەیە تە ُەّ دٝریییتتاٗەدر تتت رٝم بە هایٔوتتآن صتتی(ی یا. ٓاەیتتو تە زۆە ژٗێکتتن 
هەعتتتٔەەی ٝ ُە نێتتتڕرٗەٝمی ٗتتتٞت ە ٝ هضتتتەی خاعتتتذر عتتتاەمزر بتتتٞٝ  یتتتٞٝەم 

ٗەٓتتابٞٝ   یخ یتتاەی  ختتاٗٔن ٝمٛتتا خضتت (ٞٝم صتتەە بتتاڵن یێکەٗتتیٖ  ٛتتاط ٝ ئ
 نٞەن;

 ت ٓاەیو! بەٝ هضاٗە  ژرْٗ یێذمتەی!
 ئەٝ بتتٞٝم ٛتتای ٓەٗتتذی ٝ ٓتتاهٞٝڵین ٗاخِیتتذۆ" صتتاڵٝی تتت د ٝ درٗیغتتو.

ئەٝمی ٓتتتاەی یظ دمصتتتو ُە نتتتاڵ ەٝنەک ٛەڵتتتت ێ ٝ بتتتا ڕرتێغتتتاٗن ٛەصتتت ن 
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ُەٝ ڕۆژمٝم تە دٝری  بەٓەیِتتن ئەٝ ڕمك تتاە بکتتا . م خاعەٝیضتت ین ئەٝ ییتتاٝ
ەە ٛکٞەتاٗذ بای ٝ دمیٞیضتو بە یدم دڵن اٝی یێن تەٝە(اٝم چەٗذیٖ صاڵ چ

بڕكێ٘تێ. ٛێ٘تذێ ختای  ُێ ٗزیک بکاەەٝم ٝ دڵن ٓەت  ٝ ٗازێک بێ خای كێ  ٝ
ٗاخِیتذۆ"  ٓا  ت د ٝ ُەٓەڕ تاەمتەی ئەٗجٞٓەٗن صتەٗاٝم ی صتیاەی ُێکت د.

یاعتتإ باصتتن صتتێِێ٘یٖ ٝ  ن عکضتتو ٛێ٘تتاٗەتەی بەٝەدی بتتا نێتتڕرٗەٝم ٝصتتبا
٘ەتەی ت د. ٛەە دٝٝ ژٗەتە تاەێک ٗاٝی صێِێ٘ی٘یإ بیضو  نٞەیتإ چاٝیێکەٝە

بەڕرص ن ڕۆهێکن یاۆ ٝ بێتەەدی ٛەیە ٝ ُە تآەڵتای ی  زباەنذر ٛەٓتٞٝرٕ 
 Chevalier sansیتاتن ٝ ڕۆهضتٞٝتن ئەٝیتإ بتا دمەتەٝەتٞٝم ٝ ٗازٗتاٝی 

peur et sans reproche
ُە ٓتاەی ن ی صتن  ی بەصتەەدر بتڕرٝم! ٗاخِیتذۆ"57

 ەی صێِێ٘یٖ چ  اەم ٓ ۆۆێکە.ژٗەت
ت درٝمەییەتەی دژٝرەم  دمڵتێٖ ُەنەڵ ٓێت دمتەی درٗٞٝیتإ یتێکەٝم ٗتاتٞڵێ. 

صەی م صێِێ٘یٖ بتا ٛەڵٞمعتاٗذٗەٝمی هتٞتٔن ئەٝ ژٗە چاەمڕمعتە  مبە ّ ئەٝ
 ڕرزی ٗەبٞٝم.

ٗاخِیتتذۆ" بتتا ئەٝمی باصتتەتە بتتتاڕێ  باصتتن ئتتازرد بتتٞٝٗن عاصتت اۆای 
 ٛێ٘ایە ناڕێ.

دمیتخەٗە بەٗتذیخاٗەە  ەٗەٝم تچێتک ُە ب٘ەٓتاڵەتەی دردمبتڕٕ ٝت بی ی ُتێ بتک
ٛتتی  تەصتتیظ ٗەبتتێ بتتتاەە ك یتتای ئەٝ ب٘ەٓتتاڵەیە ٝ بە تتتاە بەدمصتت إ ٝ بەە 

تتتچە بتتێ ەتتاٝرٕ ٝ درٓاٝمەتتإ دمص (ەصتتەە تتت دٝٝم؟  ی صتتإ بڵتتێ بتتاچن ئەٝ
ئەٝ چتتاتەیە ُە ختتاەٞٝ ٓاەیتتو دمزرٗتتٖ ٝ هەەیتتإ ُە بیتت   یەئەٝ ب٘ەٓتتاڵەئێضتت ا 
 ٗاچێ.

تتت ٛەە باصیغتتن ٓەتەٕە ٓتتٖ بە ئەەتتتن صەەعتتاٗن ختتآْ زرٗیتتٞم. تاەێتتک 
ٓاٗتە ُە بەٗتذیخاٗەیە  دڵتْ درتەٝ   ٓێ دمتەّ نٞەن ئەٝ ژٗە بێ ەاٝرٗە ٝ چەٗذ
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ُە زٝڵتتْ ٝ صتت ەٓە  ٝ بتتاٝمڕّ ٗەدمتتت د. بەڕرصتت ن ئەٝ بتتاەٝدۆخە ەتتاڵ ٝ یتتڕ
 ەاهەە(ڕ ٝ دڵ ەزێ٘ە.

ر. ٝٗاخِیتتتذۆ" دمد دڵتتتن ٝ بەبتتتٕٞٝ ٓاەیتتتو ٛەٓتتتٞٝ هضتتتەتاٗن بەڕێتتتٞ ێ 
تاٗ ضتتتتتتیظ خاعتتتتتت اڵ بتتتتتتٞٝ تە ئەٝ ژٗە عاخٞعتتتتتتەٗتە ئتتتتتتاٝر عتتتتتتەیذری 

ری ُە ٛەەدٝٝتیتتإ تتت د صتت(ەی عتتەٝ بچتتٖ بتتا ٓتتاڵن ٝخٞعتتکەزرتەیەەن ٝ در
 ئتتاُیٖ ٝ نتتٞێ بتتا ٝەەتتتاٗن تەیتتش ٝرەێتت  بتتت ٕە بتتا ئەٝمی دڵتتن ٗاخِیتتذۆۆیظ

 نٞەن; ٝ ٗەەّ بکا   باصن  ەٗابن هەعەی با ت د
il vous aremarqueت

ەتا چەٗتذم بتا  دٝێغتەٝ تاەێتک بتاّ بتاس تت د تە 58
زمهتتٔە  دمتێغتتن  نتتٞەن تەصتتێکن ئتتاٝر  ُێوەٝٓتتاٝرٕ دڵ بەخەٓتتن ٝ بەٗتتذی ٝ

ُە دیتت٘ەتەی دمتتتا... ئێضتت ا تە تەیتتش ٝرەێتت   ڕٝٝ هەەتتٔەٕ ئاعتتون ٓەصتتی ە ٝ
 ئاٝر ٛان ی ەایە هەۀەٕ دمبێ ص(ەی عەٝ بێن!

ٝ دمیتتتٞ  هەز بە  هەدیضتتاٗە بتتٞٝ ٓتتاەی یظ ڕرعتتکاٝرٗە دژی ئەٝ ٝەە ٝ
 خاەٞٝ تاٗ ضیظ ٝمدمٗگ ٛا . بی ۆتەی یێڕمٝرٗن ئەٝ ەاهٔە ئایی٘ییە ٗاتا.

 غتتە ُە صتتەە ٛەٝری ختتاەن ٝ بە یتتێچەٝرٗەی ڕمٝەتتن ئتتاٝ ٓەُەیتتت ەتتا ٛەٓ
 دمتەی.

ت بەیێچەٝرٗە بی ٝباٝمڕی یتاتن ٓتٖ ٝمۆ بی ٝبتاٝمڕی ٝمەزێڕێکتن صتاتاە 
. ُەٝمط ن ٗیت تتت  بتتێ اٝرزٝریە ٝ ٗتتآەٝێ بیتت  تتتت دٗەٝمّ ُەنەڵ خەڵکتتن  یتتت

 یٗای كەڕمٗضتتتتن بەەٗتتتتآەیەتن باعتتتتن ٛەیە. ئەصتتتت ێ ماصتتتت(ەی عتتتتەٝ عتتتت
 عا ٞرٗن كەڕمٗضن ُەٝ عاٗایەدر دمٝەدمنێڕێ. ٛٞٗەە ٝ یدەمٝعاٝم

 عا ٞرٗەی دمتت د ٝ دمیٞیضتو ەێکت ر بچتٖ بتا صتەی ی ئەٝ ٓاەیو ەاەیلن
 عاٗایە. ٗاخِیذۆ" بە یێکەٗی٘ەٝم نٞەن; ئەٝ

                                                           

 ت ئەٝ هەز دمتا ب (ی٘ێ. 69
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اْٗ تآیاٗن زیاە  بە دڵەە تەیش ٝرەێ  یإ ئەٝ عتا ٞرٗە ت ٗازرْٗ یٞٝەێ نی
 كەڕمٗضییە؟

تاٗ ش خەەیک بٞٝ ڕهن ٛەڵذمص ا. ٗاخِیذۆ" دمیٞیضو ٛێتٞەی بکتاەەٝم 
 خای عی یٖ دمت د. ٝ

بچیٖ با تاڕی دۆػا ٝ یتاڕرٗەٝمە چتٞٗکە ئەنەە  ت یێْ ٝریە باع  م صەەمەا
ن بەڕێتز تەیتش ٝرەێت  صەەمەا بچیٖ با عتاٗاتە  دٝریتن دی ٘تن ڕیتظ ٝ یەعتٔ

 عەٝمتەٓإ ُێ ەاڵ دمتا.
 ٛەٝری  ەكەٗگ ُە صەەی دربٞٝە نٞەن; ٓاەی یظ

باعت  م صتتەەمەا بچتیٖ بتتا عتاٗاتە ٝ یاعتإ بێتت٘ەٝم ُە صتەە دمصتت ن  تت ٝر
  ەٗابن تەیش ٝرەێ  ەابە بکەیٖ.

 تاٗ ش ئی   ەاهەەن ٗەٛێ٘ا ٝ دمەٛەڵ(ٞٝ.
ڕی دۆػا ٝ یتاڕرٗەٝمط تا ت ٓەیکەٗە هەعٔەە اڕی! عاٗا بە  ین خای ٝ

ٛەە ع ێک ُە  ێن خایذر باعە. یێٞیضو ٗاتا ٛەٓیغە ئەژٗای  بە  یێ خای.
دڵێکتن  ئیٔاٗٔتإ ٛەبتێ ٝ ُە باٝمط بت یٖ ٝ ك ٓێضک ٛەڵٞمەێ٘یٖ. دمبێ خەّ
 عاد.

 ٝرەێ  باع   ٓەٝػیزم دمتەی . ت یٞٝەێ نیإ! یێٔٞریە ەا زۆە ُە تەیش
یتتو درٝری ُە ٗاخِیتتذۆ" تتت د صتت(ەی ئی تت  دەێ میتتإ بە باصتتەتە ٗەدر. ٓاە
ُە ُتتاژی ەای(ەەتتذر یتتێکەٝم درٗیغتتٖ.  عتتەٝ هەەتتٔەٕ بێتتو بتتا عتتاٗاتە ەتتاتٞٝ

ٗاخِیتتذۆۆیظ نتتٞەن ُەٝرٗەیە دەمكەەتتن ٗەبتتێ. ُەٝ تتتاەەدر خزٓەەکاەێتتک ٛتتاەە 
ڕرنەیاٗتتتتتذ ٗٞٝصتتتتتیاەی ئەٗجتتتتتٞٓەٗن چاتەتتتتتتاەی ُە  نبە تاٗ ضتتتتت ژٝٝەێ ٝ

 صەەصەەر چاٝمڕٝرٗییەەن.
 ەەاٗذ ٝ نٞەن;تاٗ ش ُێٞی ٛەُوٞ
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 ەٗتتتابە   تتتتاٗێش ئەصتتت ٞٝەم. ئەّ تتتت ٗتتتازرٖٗ چەٗتتتذم ییتتتاٝێکن خٞێ٘ تتتاڵ ٝ
 تە بەەی صایەەین ئیل ختاەین بە ٓتٖ ییەیەەٗٞٝصیاەی ئەٝ ئەٗجٞٓەٗن چاتەتا

صتتەەر ەتتازی هضتتەی ُەنەڵ دمتەّ ٝ دمنەڕێتتٔەٝم. صەەصتتپێ دەرٝم. دمچتتْ ُە 
 خاەإ چاین ەێکەٕ ٝ بخاٗەٝم.
ۆیغتو ٝ ئەٝرٗتن یتێکەٝم بە ێٜێغتو. ٓاەیتو تاٗ ش بە نتٞە ن ٛەصت ا ڕ

دمص ەٝرٗەتاٗن درتەٗذ. دمص ە صپن ٝ ٗاصکەتاٗن ُە صەە یەۆ درٗا. چتادرٗەتە 
 ُە صەە چ ر ئەڵکاڵییەتە بٞٝ.

 ت بەڕێز تاٗو! ئێٞم هەزەإ ُە چایییە؟
ٓاەیو صٞٝە ٛەڵتەڕر بٞٝ ٝ خەیاڵێک ُە ٓێغکیذر تەٝە(ٞٝم  ٞٝڵە تٞٝڵ. 

 بذەتێ٘ێ; دمەتٞ  دمیٜەٝێ ڕرزێک
ت ئەٝ تەصاٗەی ٖٓ ڕێز با بی ٝباٝمڕیتإ دردمٗتێْ  ٗتازرٖٗ چتیْ ُە دڵ دریە. 

 ٛەٓٞٝرٕ یێیإ ٝریە ژٗێک ُەٝ باەٝدۆخەی ٓ٘ذر دمبێ  اەێکن ە  بێ!

ئەٝمعتتتتتذر  ُەنەڵ یەعتتتتتاتابٞٝ. هضتتتتتەتاٗن ەتتتتتا ڕردمیەۆ بتتتتتێ ٓاٗتتتتتابٕٞٝ.
 رٓێ ی ٝ تٞ ئەٝ یەڕی ٛەص ن بە ٗاخِیذۆ" ُە تاتڵن ٝەەتاٗن ەێذمنەیغو ٝ

ڕۆو ٝ دڵتن  چاتە تتاەی دمتت د. چتاٝم  ٞرٗەتتاٗن ٓاەیتو ٝ ٝەە یتڕ ٓاٗاتتاٗن
چتاٝ ُە صتەە ڕٝخضتاەی  تٞرٕ  ُێک د ٝ ئی   ٗەی تٞرٗن یئاٝی ێٖ دمت د. چاٝ

 دڵڕكێ٘ن ٛەڵت ێ  ٓاەیو ٛەەٝر هضەی دمت د; ٝ
ت ڕمٗتە ٖٓ ُە تاتڵن تاەمتاٗن ئێتٞم ەێ٘ەنەیغت (ێ ْ. صتەەّ ُە بی ۆتەتتاٗن 

مەٗتتتتاچێ  بە ّ ٛەە ئەٝمٗتتتتذم دمزرٗتتتتْ خەەیکتتتتن تتتتتاەێکن ٝ ُە دڵەٝم ئێتتتتٞم د
 ئاكەەمٓ إ یێذمڵێْە چٞٗکە تاەێکن باعٞ  ێتای ڕێزم.

بەەچتتتاّٝ  ٓتتتٖ ٛێغتتت ا تتتتاەێکن بتتتاط ٝ تتتت زۆە صتتتپاس. ڕرصتتت و دمٝێ
 ٗەت دٝٝم.
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یتتاەٓەەین  تتت ئەٝمی نتت ی٘تە ٛەصتتو ٝ ٝیضتت ەتاٗن ئێتتٞمیە  ئێتتٞم دمەتتاٗەٝێ
خەەیکٖ ُە صٞٝچن بەٗذیخاٗەدر دمڕزێٖە  دمتێغٖ ٝتەصاٗێک بذمٕ تە ئازرە 

 ٝ بەبێ ەتاٝرٕ دمبت٘ە هٞەبتاٗین زٝڵتْ ئەعکەٗجەدر دمەٞێ٘ەٝم ٝ ُە ژێ  ئازرە ٝ
ایەەن  ٛتی  تەس بە ٛاٗایتاٗەٝم ٗتاچێە ٘تڕمنەز ٝ چین بێ ػەدرڵەەن ٝ  یاٝرزی

بتتْ ٝ یاەٓەەی تتإ بتتذمّ.  ئێتتٞمدر ٓتتٖ ئآتتادمّ بە ٛەٓتتٞٝ ەٞرٗتتآەٝم ُە ختتزٓە 
ٞٝ ئەٝ هضتاٗەی ەەٗیتا بتا ڕرتێغتاٗن صتەەٗجن ٗاخِیتذۆ" ٝ ُتێ صتەٗذٗن ٛەٓ

 دڵن بٞٝ.
 ٓاەیو! ع ێکن ەای(ەەی إ ُێذمی صْە ُە ژیاٗن خاەإ ڕرزیٖ؟ ت

 ٝباە ُە ٗاخن نیاٗٔەٝم دمٗتێک دمبیض ْ.ەت ٗاچاەّ ڕرزی بْ  بە ّ  ا
 ت ئەٝ دمٗتە ٓەٛێڵە بەٗذ ت ێ ٝ ئازردی بکە.

ی ن عا  ٝ ٗازمٗیٖ باصن ئازرە ٝ ەٝ تاەێک ٓاٗاخِیذۆ" بای دمەتەٝە(ٞ
بەٗتذییەتاٗن دمتت د  بە  ێتن ئەٝمی بە درخەٝم بتێ ٝ خەٓێتک ُە  نچاەمڕمعی

ٝەەتاٗیذر ڕمٗگ بذرەەٝم  زیاە  ٗاز ٝ دڵڕكێ٘ییەتن ەاصتەٓەٗذرٗە بە ٝەەتتاٗییەٝم 
ئەٝ دەۆ عتتتتتی یٖ ٝ هضتتتتتە  دیتتتتتاە بتتتتتٞٝە دمیزرٗتتتتتن ئەٝ ژٗە  تتتتتٞرٗە ٛەٓتتتتتٞٝ

خضتتت ن دڵتتتن ئەٝم ٝ دڵیغتتتن بتتتا ئەٝ بەٗتتتذییە  ا بتتتا ُە درٝیڕٛەصتتت اٗەی ەەٗیتتت
 هٞڕبەصەەرٗە درٗاچڵەتێ.

تاەێک خاەٞٝ تاٗ ش ٛاەەٝم  ئەٝرٕ چاٝیإ ُە چاٝی یەت   بڕی(تٞٝ  بتاڵن 
باصن بێ ػەدرڵەەتن ٝ  خەیاڵ ٛەڵیت ە(ٕٞٝ ٝ ەەٗیا بە  ەص ە ُەٝێ ٓابٕٞٝ ٝ

ٛەژرەی  صتتتت ەٓن درٓٞدمزنتتتتای دمٝڵە  ٝ چاەمڕمعتتتتن ٝ ن ك تتتتاەین چی٘تتتتن
تآەڵتایتتتإ دمتتتت دە بە ّ ُەنەڵ ٛەە ٝعتتتەیەتذر ٝ ُەنەڵ ٛەە ڕٝرٗی٘ێکتتتذر ُە 

ئەەێ! ئەی بتا » ٝم ٓەتەعتیإ;« دمەٞرٗیٖ یێکەٝم بتیٖ؟»یەت  یإ دمی صن; 
بتتٞٝ. ٛەەدٝٝتیتتإ ٛەصتت یإ دمتتت د بتتێ ئیخ یتتاە بتتا  ی یەت تت   «ٗتتاەٞرٗیٖ!

 دمتێغ ێٖ.
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ُە بەە دڵتتن ئەٝ  ُە دمصتت ن بتتێتتتاەن ڕۆیغتت ٖ  ٓاەیتتو بەڵێ٘تتن یێتتذر ئەٝی 
یغتتن ُە ُتتاژی عتتاٗا چتتاٝمڕٝرٗن ەنٞ ٝ ُە ٛتتی  عتت ێک دەێـتتن ٗاتتتا . دمیکتتا

د تاەیظ دٝٝیتاەن  دمبێ ٝ ُەٝێ بتابەەێکن زۆە ن ٗیتتن بتا بتاس دمتتاە چەٕ
 ت دمٝم;

 ت بەڵێٖ دمدمی هەۀەٕ بێن؟
 ٗاخِیذۆ" چەٗذ  اە بەڵێ٘ن یێذر;

 ت دێْ  هەۀەٕ دێْ.
ُە صتتەە  خەٝمتەی تٞژرٗتذمٝم ٝ ژٝٝەی ٓتتآن یتذۆ"ئەٝ عتەٝم تاٗتتو ٗاخِ

ٓەٗن یتتێخەكەتەی ڕرتغتتا.  ٓاصتتِاۆای ٝمبیتت  ٛتتاەەٝم تە صتتکا ٗآەتەی ُە ئەٗجتٞت
تتتاەی  ڕمد تتت رٝمەەٝم ٝ دمبتتێ ختتای بتتا ەتتاەرٝنە ٝ صتتەەٓا ٝ صتتەؿڵە  ٝ صتتەٗا

زرە ٝ دربەعتک دٗن زمٝییەتتاٗن بە  هٞەس ئآادم بکا . خەیاڵن چاتضتازین زمٝیٞت
صتەەی ٛەڵ٘ەدمنت  . ُە  یەتتن دیکەعتەٝم ٓاەیتو  ەتاٗذر  دمصت ن ُەصەە ڕمػیەە
رٗن ٝ بەٝ ٛەٓٞٝ بە زمەدمخەٗەیەتتن  عٞخٞعتەٗتییەٝم دمٛتاەە بەە چتاٝی ٝ  ٞت
ڕێ  ُە ٗتتازمٝم دمیتتٞت ;عتتی یٖ ٝ  ٝ« بەڵێ٘تتن دمدمی بێتتن؟» ُێتٞت عتت ێک ُە  ٛەٓتٞت

ٕٝ ئاەرٝهاەریتتإ ُتتێ ٛەڵتتذمن  . ن ەٞٝعتت ٓێغتتکیذر ەێتتک دمٛتتا ٕ ٝ خەەیتتک بتٞت
تاّ ڕێتایإ ٛەڵ( ێ ّ؟ بڵێن تاەێکن ژی رٗە بتێ ُەنەڵ ٓاصتِاۆا » دٝٝدڵن بٞٝبٞٝ;

چاٝیاعتین  ٓڵک ٝ ٓتاڵ ٝ صتآاٗە ٛەڵتت ّ ٝ صی(ی یا؟ دمصو ُەٝ ٛەٓٞٝ بچْ با
ٝ ٝ ُێ بکەّ؟ یتاٗن تتاەێکن بتاط بٞت زرەمّ بە صتەە ڕمػیەەەتاٗتذ  ئەٝ ٛەٓٞت زمٝیٞت

تەژرڵەی ٗتتتبەصتتتو ٝ ٝمۆ ٛەڕیزیتتتإ دمر ی صتتتیاەمتإ ُە ٓێغتتتکیذ« دربەط تتتت د؟
ٝ  ٝم ٓەتتاٗن بە یتێچەٝرٗەی  ٛاەٝٝژرٝ ٛٞەٝٝژٓیتإ بتا دێ٘تاە صتەی یظ ئەٝم بٞت

ٝ ُە ٓەٝبەە  ٕٝ. دیضتتتإ ەٞٝعتتتن دٝٝدڵتتتن  یتتت  ُٝچەٗتتتذ هەٝەتتٞت ٓ رٝی بتتٞت ەەٓتتٞت
.ٝ ٝ عتت ێک ُە ٓێغتتک ٝ بٞٝبتٞت ٕٝ. بیتت ی ُە  ٛەٓتٞت خەیاڵیتتذر ەتتێکەڵ یتتێکەڵ بٞٝبتٞت

بەدرخەٝم ئەٝ خەٕٝ ٝ خەیتتتتا ٗە  .دمتتتتت دمٝم خەٝٗە ٓ ۆۆذۆصتتتت اٗەتاٗن ختتتتای
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ٕٝ ٝدرئەٓغتەٝ ُێتن  ٝٗەٝم. یتإ ٝمۆ  تاەرٕ هەزی ٗەدمتتت د  بڕربٞت دٝٝە تەٝە(تٞت
ئەنەە  ٝم بە ٛتتتی  ئاتآێتتتک ٗەنەّ ٝیەئەنەە ُەّ ڕێتتتتا»باٝمعتتتیإ بتتتا بکتتتاەەٝم! 

رْٗ  ەٞرٗتتتتاین ئەٝمّ ٗەبتتتتێ ُەنەڵ خەڵکتتتتاٗن چتتتتاەمڕمط ٝ درٓتتتتاٝ ب یْ ختتتتا دمەتتتٞت
ٝ.« یەعتتتیٔاٗین ختتتتاّ دمبتتتتڕّ؟  خەّ ٝ بە ّ بتتتتا ئەٝمط ٛتتتتی  ٝم ٓێکتتتتن ٗەبتتتٞت

ٝ ٛەصت ن بە خەٓێکتن ئتاٝر  ٝ. ُە ٓێت  بٞت ٛیٞربڕرٝی چٞتن ُە صتەە صتی٘تن دردربٞت
ەس  بی ت دٗەٝم ٓاٗتذٝٝی تت د ٝ هٞەس ٗەت دبٞٝ. ئاخ ی خەیاڵ ٝ خەٝێکتن هٞت

ٝ تە درە ٝ ٗەدرەی ختتتای دۆڕرٗتتتتذ بتتتتێ ٝ ُە  دریتتتت  . ٝمۆ هٞٓاەبازێتتتتک دمچتتتٞت
 ٓاٝین خای یەٗا با خەٝ بەەێ.هەی(ەەن خەّ ٝ در

 

 پێنج بیست و

 
 ڕۆژمدر دڵ ەٗگ بٞٝ. بی ی ت دمٝم  ٗەتا ُەّ چەٗذ بەیاٗن تە چاٝی ٛەڵێ٘ا 

تە ئتاٝر ٝی درٗتن ئتازرەی  تە ُە ی  زباە  بٞٝم ئازرەی بە تەصتێک نەیاٗتذبێ.
بتتای دمەتەٝ  ئەّ دڵ ەٗتیتتیە بە ٛتتای  ەتتازێ زیتتاە ی بیتت  تتت دمٝم ٝ دمدر.

إ ئەٝ كکتتت م بە یضتتتتتتتاٗن عتتتەٝی ڕربتتت دٝٝمٝمیە. دٝێغتتتەٝ دخەیتتتاڵە خ ریە
تەٝە٘تتن تاەیاعتتا ٝ یێغتت٘یاەی ژیتتاٗن ٛتتاٝبەط  صتتەەیذر زرڵ بتتٞٝ تە ڕمنەڵ

ُەنەڵیذر ٝ دربەعک دٗن ئەٝ ٛەٓٞٝ زمٝیٞزرەم بە صەە ڕمػیەەەتاٗتذر  تتاەێکن 
بێٜٞٝدمیە ٝ ئاتآێکن باعن ٗییەە ئەٝ عێٞرزم ەازمیەط تە ٛەڵی( رەدٝٝم  بێ 

ٓتتا ٝ صتتاخ ە ٝ دٝٝە ُە ئەهتتڵە  بتتایە ٝر باعتت  م دمصتتو ُەٝ خەیتتاڵە ختتاٝم ب٘ە
ٛەڵتتتتتت ێ ٝ بتەڕێتتتتت ەٝم صتتتتتەە عتتتتتێٞرزی ڕربتتتتت دٝٝ ٝ دمصتتتتتو ُەٝ یتتتتتاەییە 

 ٛیچٞیٞٝچە ٛەڵت ێ.
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ٝ خەیاڵن ٗەعیاٝ خایتإ  ئەنەەچن تاەێکن ٗەعیاٝی ٗەت دبٞٝ  بە ّ بی 
دیتتاەم صتتەە ُە ٓێغتتکن دمیەصتت اٝ ە ئەٝمط ُە ٛەٓتتٞٝ تاەێتتک خ ری تت  بتتٞٝ  

چتتاٝمی ٛەٓتتٞٝ تتتاەم خ ریەتتتاٗیظ بیتت  ٝ خەیتتاڵن ختت رک ٝ ٗەعتتیاٝم. دمتتت ێ 
درٗەٝمی تاەی خ رک ُە ٗێٞ بەەی  بە ّ بیت  ٝ خەیتاڵن خت رک ەئاصەٝرە ٝ تا

بەەدمٝرّ ٛەڵتتذمهٞڵێ ٝ یەەمدمصتت ێ٘ێە ڕۆو دردمنتت ێ ٝ بەەم ٝ ٗایتتاتن یتتاڵن 
ٝەدم ٝەدم ٝر   بەەیتتێ ٝ یێتتٞم دمٗتتێ. تتتاەی ختت رک  ڕێتتتای خ ریتتو دمختتاەە

 ُێتتذمتا بتتا  ی تتتاەی خ ری تت  بخٞعتتێنە بە ّ خەیتتاڵن ختت رک زۆە بە خێ ریتتن
بیتت  ٝ خەیتتا ٗەی  ٗاخِیتتذۆ" تە بیتت ی ُەٝ دمٓاٗختتاەە صتتەە ڕێتتتای ختت رک.

 دٝێغەٝی خای دمت دمٝم  ٛەص ن بە عەەٓەزرەی دمت د.
ئەٝ عتتێٞرزم ٗتتتٞێیەی ژیتتتإ ُە  یەتەٝم دژٝرە بتتتٞٝ بتتتای ٝ ٛێ٘تتتذێ  تتتاە 

رەیغتتن دمدر  بە ّ بتتای دمەتەٝە(تتٞٝ ەەٗیتتا ڕێتتتای نەیغتت ٖ بە ڕزنتتاەی ٝ ئاز
تە ٛەڵی(تت رەدٝٝمە دعتتیزرٗن ئەنەە بتەڕێتت ەٝم بتتا  عتتێٞرزمیە هەصتتاٗەٝم ئەٝ

 عێٞرز ٝ ژیاٗن ڕرب دٝٝ  ەێذر دمچێ.
ُە ٛاعەٝیاعتتتتە ڕرچەٗیتتتتٞم. هەزی  دمەتتتتتٞ  ُە خەٝٗێکتتتتن بەصتتتتاّ ٝ یتتتتڕ
ّ ٝمبیتت ی ٛتتاەەٝم تتتاەن ٛەصتت إ ٝ ٗەدمتتت د ُە یتتێخەكەتەی بێتت ە دمەێ  بە 
 ٝمدٝر تەٝە٘ن تاەٝباەم زمەٝٝەییەتاٗە.

دٝریتتیٖ ڕۆژی ٓتتتاٗەٝمی بتتتٞٝ ُە ی  زبتتتاە . صتتتەەمەا چتتتٞٝ بتتتا دٝڕنەی 
اصتت اۆا ٝ ب٘ەٓتتاڵەتەی بتتکەٝێ. ٓاڵەتەیتتإ ُە ٜٗتتآن عۆاصتتیِن تە چتتاٝی بە 

 ن تت د. ٗاخِیتذۆ" نەیغت ە صتەەی٘ێدٝٝٛەٓن بی٘ایەتتذر بتٞٝ. دمەنتاٝرٕ ڕێ٘تٞ
ُە ُە هاڵتتذەٓەیەتن ٗیتتٞم ڕٝٝختتاٝ ٝمصتتەەتەٝ  ٝ  صتتەەریەتن ٗیتتٞم ەاەیتتک 

ٜٗتتآن دٝٝٛەّ چتتٞٝم چێغتت خاٗەیەۆ تە دمەنتتاتەی ت ربتتاٝم. بتتاٗن چێغتت ن 
 ێ ٗێتتتتک ُە بەە ٝم تتتتاخەدر ڕرٝمصتتتت ا بتتتتٞٝ  یی ٝم تتتتاخەتە دمٛتتتتا   صتتتتەە

 چێغ ەتەی دمعێٞرٗذ ٝ ُە صەەٝٝی چاٝیِکەتەیەٝم ُێن دمڕٝرٗن.
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 ە تەصێکە؟ت بەڕێز! تاە  ب
دمەتەٝ  دمبێ تتێ بتێ. بە دمٗتێکتن ُەەزۆۆ ٝ ئتاٝێ ەی  یبا بە ّ ُە یڕ

 ە س ٝ ڕێز ٝ عادی دمٗتن ٛەڵ(ڕی;
تتت  ەٗتتابن تاٗتتو ٗاخِیتتذۆ"! ختتاەن؟ ئێتتٞم ك یغتت ەی ڕزنتتاەیٖ. دٝێ٘تتێ ُە 

 صەە درٝری خٞعکْ ٛاەْ  بە ّ ئێٞم ُەٝێ ٗەبٕٞٝ.
ٝ  اخِیتذۆۆن نت  بە بەەٝرٗکەتەی دمص ن صتڕی ٝ ٛتاەە یێغتێ دمصت ن ٗ

 ٓاچن ت د.
 ت ەکایە كەەٕٓٞٝ  ُەّ  یەٝم...

ٗاخِیذۆ" بە دٝریذر یێن ٗتایە در ٗێکتن ٗیتٞم ەتاەیکەٝم. یێ ێت ٕ عتڵەژرٝرٗە 
 ُە یەص ا هضەی دمت د. ٝ ِەتاٗیذر دمٛێ٘ا  دمص ن بە صەە ٝ

تەیتو بیضت (ێ. تەصتێکن صیاصتییەە مت خٞعکْ ٗاٝی ت ٗیِاۆتایە. ڕمٗتتە ٗاٝ
 ٝم.زۆە ەێتەیغ ٞ

دمەنتتایەتن تتت دمٝمە ٗاخِیتتذۆ" چتتٞٝم ژٝٝەێ. ژٝٝەێکتتن چکتتاڵە بتتٞٝ. 
تٞڕێتتک ُە یغتتو ٓێزێتتک ُە صتتەە تٞەصتتن درٗیغتت (ٕٞٝ. تتتچە چتتیٖ  تچێتتک ٝ

ختتڕمتەی. ٝمۆ دریکتتن ڕمٗتتگ  مچی٘تتن هتت م تتتاڵەتەی ڕژربتتٞٝم صتتەە دمٓٞچتتاٝ
بزەتاٝ بٞٝ. تٞڕم صتٔێڵن ڕمط ٝ ڕیغتێکن بزٗتاٗەی ٛەبتٞٝ. ت رصتن ِٓیتٞرٗە 

 بەەدر ٝ بە نٞڕٝەی٘ەٝم هضەی دمت د. ڕٝٝصین ُە
 ت ُیذیا!...بڕٝرٗە! بەڕێز تاٗو ٗاخِیذۆ" ٛاەٞٝم.

ٝ دمصت ێکن بە ه یتذر  ُیذیا  ئەٝ تچە ڕمٗگ بزەتاٝم  ُە  ێن ختای ٛەصت ا
ُەبەە چتتاٝی  یتتذر. ەتتٞٝڕم ٝ دڵ ەٗتتگ دیتتاە بتتٞٝ. ُە عتت ێک دمە صتتا.  ٛێ٘تتا ٝ

 دمص ن نٞعن. ٗاخِیذۆ" زەدمیەتن ن   ٝ
 ە ەا ئەٝ تچە ٓەە صیذرەمی تە خاەٞٝ ٝێ ر باصن دمت د.ت تەٝری
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یێکەٗی٘ێکتتن ٓ٘تتذر ٗە ُێتتٞی تتت دمٝم. ددرٗە صتتپن ٝ ڕێکٞیێکەتتتاٗن ٝمدیتتاە 
 تەٝەٖ.

ت بەڵێ  خآْ. ٛەە ئێض ا دمچْ یٞٝەّ باٗگ دمتەّ. دمیٞیضو چتاٝی یێتو 
 بکەٝێ.

دمەنتتتتای ژٝٝەێکتتتتن تتتتت دمٝم ٝ یتتتتٞٝەی باٗتتتتگ تتتتت د ٝ خێتتتت ر نەڕریەٝم  
 بە ٗاخِیذۆ" ٗاصاٗذ. ۆن ئآازریزرخاەۆ

 ت كەەٕٓٞٝ درٗیغٖ!
زرختاەۆ" ُە یەٗایتذر  ٗاخِیذۆ" ُە صەە تٞەصتیِەیەتن چەیت مۆ درٗیغتو.

 رزدم صتا ٕ ُە دمەنتای ژٝٝەێکتن ەت  ٛتاەە دمەێ ٝدٝتت  تتٞڕێکن دم درٗیغو.
 ُە بەە یەٗجەەمتە درٗیغو. هضە بکا   چٞٝ یبێ ئەٝم

 بێ ەاٝرٕ دمص (ەصەە ت رٕٝ. ت ٝێ ر زۆەی خەٓن ئێٞم بٞٝ تە بە
تتت ٝێتت ر یەتێتتک ُە باعتت  یٖ ٛاٝڕێیتتاٗن یتتٞٝەم ت ٗیِاۆتتآە. ٓتتٖ ٝێتت رّ زۆە 

 ٗەدیٞم.
دیضتتتإ دمەنتتتاتە تتتت ریەٝم ٝ ت ٗیِاۆتتتا بە كتتتاٗیِەی صتتتپن ٝ تەٓەەبەٗتتتذی 

 ٝعیاەرٗەی ٛەبٞٝ. هایغەٝم ٛا  با  یإ. ڕٝخضاەێکن عی یٖ ٝ
اس دمتەّ... باصتن ٝێت رّ بتا ت نەٝەمییو ٗٞرٗذ ەەعت یلو ٛێ٘تاە زۆە  صتپ

 بکە. بەٗذیخاٗە چین بە صەە ٛێ٘اٝم؟
ٝ تتتٞڕٝٝزرٗەٝم ٗتتازرٗێ. ختتای نتتٞەەٗن ٝەمی  تتت ژٗێکتتن ختتا ڕرنتت م. صتتکا 

 هاەمٓاٗێکن ٛەیە.
ت تەصایەەییەتن بەە ەص ەیە. ٛی  عت ێکن بتا ختای ٗتاٝێ  ەەٗیتا ُە بیت ی 

 خەڵکیذریە. بەڕرص ن عێ مژٗە.
بتتا ختتای ٗەٝیضتتو. ُەنەڵ ئەٝمعتتذر ختتای  تتت صتتەی م ئەٝ ژٗە ٛتتی  عتت ێکن

 ەٗذییە  ُە بی ی ُیذیادر بٞٝ تە بەبن ەاٝرٕ بەٗذ ت رٝم.بن ك اە ٝ 
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 ت ٗیِاۆا چاٝێکن ُە ُیذیا ت د ٝ نٞەن;
 ت ُیذیا بە ٛای ٓ٘ەٝم تەٝەە زی٘ذرٕ ٝ ەٞٝعن ئەٝ چەەٓەصەەییە بٞٝ.

 ُیذیا ٗاڕمزریەەین دمەبڕی;
ە ٖٓ ئەٝ عتتت اٗەّ ُە  ی ختتتاّ تٞەتتتایەتتتت یتتتٞٝەێ نیتتتإ! ئەنەە ەتتتاط ٗە

 ٛەڵذمن  .
بە ٝەدی با  بتێڕٓەٝم. ُە ەا چتاە  ئانتادرەی ٓەصتەُەتەّ.  یوت با ٛەٓٞٝ

ری ُێکتت دّ  ٝڕٝٝدرٝمتە ُێتت مٝم دمصتت ن یێکتت دە ڕۆژێکیتتإ تەصتتێک ٛتتا  ٝ در
ٛێ٘تتذێ بەڵتەٗتتآە ٝ تتتاؿەز ُە  ی ختتاّ ڕرنتت ّ ٝ ئانتتادرەین ُتتێ بتتکەّ. ٓ٘تتیظ 

عْ ٗەبٞٝ  درٓە دمصت ن ُێتذیا. بتا بەدبەخ تن ٛەە ئەٝ چٞٗکە  ێتا ٝ ڕێتای با
عەٝم ئاصایظ ُە ٓاڵەتەٓإ ٝمەبٕٞٝ ٝ ٛەٓتٞٝ تەڵتێٖ ٝ هتٞژب٘ن ٓاڵەتەیتإ 

هاڵ(ەصتتو تتت د ٝ  بەڵتەٗتتآە ٝ تاؿەزمتاٗیتتإ دۆزیتتیەٝم ٝ ُیتتذیایإ یغتتک٘ن ٝ
 رٗیپێتذرد ب دیإ. ٓاٝمیەتن زۆە ُە ژێ  ئازرە ٝ ئەعکەٗجەدر خاڕرن ین تت د ٝ

 تە ئەٝ تاؿەزرٗەی ُە تێ ٝمەن ەٞٝم. ٗەٗا
 ٗذبٞٝ ٝ بایذمدر. هآکن ٛا ُیذیا عڵەژر بٞٝ. بضکن ُە

 ت یٞٝەێ نیإ! خا ٖٓ ٛیچْ ٗەنٞ .
 ت ٓ٘یظ ٛەە ئەٝم دمڵێْ. خا دمزرْٗ ەا ٛی  تەصو ەێٞم ٗەدر.

 ت بڕرٝرّ یێ(کەٕ ٖٓ ٓی یْ٘ بە ن ەٖ ٗەدر.
 ٝ نٞەن;ٛاٗای تچەتەی  یی ێ ٗن چاٝیِکە ُە چاٝ ٛاەە

 خا  صەؿڵە  ٓەتە. یێٞیضو ٗاتا ُە صەە ئەٝ ع اٗە بڕۆی. ت تچْ!
 بکەّ. ت ٝرٗییە  ٖٓ دمبێ هضەی خاّ

عتتڵەژرٝی چتتاٝی ُە دمٝەٝبەەی ختتای دمتتت دە  صتتٞٝە ٛەڵتتتەڕر بتتٞٝ. بە
ٝ ی  ۆۆتن  دمەتٞ  ُە عت ێک دمە صتێ. دیضتإ چتٞٝم صتەە باصتن بەٗتذیخاٗە

 کاڵەەی ئەعکەٗجە چن.ێُ
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ٛەەتتتا ڕۆژێتتتک  ٕ ئتتتازرە ٝ ئەعتتتکەٗجە درّ زٓتتتاْٗ ٗەنەڕر.تتتت ئەٝ ٛەٓٞٝمیتتتا
ی  ۆ" تٞەن ئێٔە دمزرٗیٖ ەا بەبێ ەاٝرٕ تەٝەتٞٝیە بەٗتذیخاٗە. یێٞیضتو ٗاتتا 
ٗاٝی تەصتێک بتذەتێ٘ن  چتٞٗکە  تتە ُە ەتا تەصتاٗێکن دیتکەط دمص ەبەصتەە 

تتتتاؿەزرٗەٝم... ٛەەٝر هضتتتەی دمتتتتت د ٝ  تتتت رٕٝە ئەٝیتتتظ بە ٛتتتتای ئەٝ یەڕم
ڕیە ەتتا بە  ێتتن هاعتتات دٕ  بێتتذمٗگ بە. ٗتتاٝی چەٗتتذ د دربەەبٞٝبتتٞٝم دەێتت

 ٓی یٖ یەتێک ُەٝ ٗاٝرٗە بٞٝ. تەصن نٞ .
 ت باعە ُیذیا نیإ! ُە صەەی ٓەڕۆ... ٛەٓٞٝ ع ێکو نٞ .

ٝەدی باەتإ بتێتڕٓەٝم. ئتاٝر تٞڵٞتتای  بە ٗا یٞٝەێ نیإ! ُتێْ نەڕێ بتا ت
ە بیضتتت ْ ٓی ی٘یتتتإ ٗتتتاخْ دردمٓ تتتتێ... بەڵتتتێ... تاەێتتتک دٝری ئەٝ ُێپێچیتتت٘ەٝمی

هٞڵ(ەصتتو تتت دٝٝم  ختتٞٝدرە بتتّٞٝ. ئتتاەرٝ هتتاەرّ ُتتێ ٛەڵتیتت ر. یتتێْ ٝربتتٞٝ ٓتتٖ 
 ٓی یْ٘ یێٞم ت دٝٝم. ئەٝ خەٓە عەٝ ٝ ڕۆژ ٛەڵیذمچاهاٗذّ.

ٗیتتیە. ٛتتتی   خەەتتای ەتتا تتت ٛەٓتتٞٝرٕ دمزرٗتتٖ ەتتا ئەٝ  بە نتتت ەٖ ٗەدرٝم ٝ
 تەصیظ ئەٝ ەآەەە  ٗادرەە یاڵ.
ُەیە ٗەبٞٝ  ُە زی٘ذرٗن ەاتەتەصیذر ئانتاّ ُە ت بە ّ خا ٖٓ ئاناّ ُەٝ ٓەصە

ٛتتی  عتت ێک ٗەبتتٞٝ. یتتێْ ٝربتتٞٝ ٓتتٖ ٓی یتتْ٘ یێتتٞم تتت دٝٝم. عتتەٝرٗە تە چتتاّٝ 
ٓی ی٘تو یێتٞم تت د  ەتا » دمهٞٝچاٗذ  دمٗتێک دمیچ یاٗذ بە نٞێٔتذر ٝ دمیتتٞ ;

ەتت س ٝ خەیتتاڵ ُە ڕۆو ٝ ٓێغتتکْ ٛتتا  بتتٕٞٝ ٝ خەەیتتک « ٓی ی٘تتو یێتتٞم تتت د.
ٞعتتاەّ بتتا ختتاّ دمٛێ٘تتا بیتت  ُە ٛتتی  عتت ێک ٗەتەٓەٝمە بتتٞٝ عتتێو دمبتتّٞٝ. ن

 مەٞرٗن.ذبە ّ ٗەٓ
ُیذیا  اە ُەنەڵ  اە زیتاە  دمعتڵەژر ٝ صتٞٝە ٛەڵتذمنەڕر. هت ی ُە هتآکن 
دمٛا ٗتتذ ٝ دمیکتت دمٝم. دریکتتن دمصتت ن خضتت (ٞٝم صتتەە عتتاٗن ٝ دڵخاعتتین 

 دمن یا. دمدریەٝم.
 ت ُە ٛەٓٞٝ ٗاخاع   ئەٝم بٞٝ...
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بکا . بە ن یاٗەٝم ُە  ێن ختای ٛەصت ا ٝ ُە ژٝٝەمتە  ئی   ٗەی ٞرٗن هضە
چٞٝم دمەێ. دریکن بە ٛەڵەدرٝرٕ بە دٝریذر ڕۆیغتو. تتٞڕم ٓێ ٓ٘تذرڵەتە ُەبەە 

 صەەی ٛەڵێ٘ا ٝ نٞەن; درٗیغ (ٞٝ یەٗجەەمتە
 ت ئەٝ خٞێڕی ٝ ە صەٗاتاٗە دمبێ ُە صێذرەم بذەێٖ.

 ت ٗیِاۆا نٞڕرٗذی بە صەەیذر;
 ت چیو نٞ ؟
 .ٛیچْ ٗەنٞ .ت ٖٓ...ٖٓ..

 تٞڕم  تەەمیەتن ُە صەە ٓێزمتە ٛەڵت   ٝ دریتی صاٗذ.
 

 بیست و شەش

 
 ت ٗیِاۆا  تەەمیەتن درنی صاٗذ  صەەی ُەهاٗذ ٝ نٞەن;

 ت با تچاٗن   ێ  بەٗذی ەاتەتەصن زۆە صآ٘اتە.
 ت بە بڕٝری ٖٓ با ٛەٓٞٝ تەصێک صآ٘اتە.

ەە دمصتو  یتاٗن ت ٗا با ٛەٓٞٝرٕ ٗاە با تەصتێکن عاڕعتتێڕی نیتإ ُە صت
تەصێکن تە بە دٝیذر دمنەڕێٖ ٝ ٗاچتاەم ُە هەٝ  تٞٗتذر ختای بغتاەێ ەٝم ٝ 
دمبتتێ ٛەٓیغتتە نتتٞێ هتتٞ   بتتێ  بەەدمٝرّ ُە بیتت ی ختتای ٝ ٛاٝڕێکاٗیتتذر بتتێ  
بەٗتتذیخاٗە  ێتتتای یغتتتٞٝدرٕ ٝ هەصتتاٗەٝمیە   ێتتتای ٝەم تتتتات دٗەٝم ٝ بە 

دۆخەدرٕ  دمیتتاٗتٞ  ُە ٛاٝڕێیتتإ تە ُەٝ بتتاەٝ سختتادر ٛتتاە٘ەٝمیە! چەٗتتذ تە
تاەێتتتتک هاڵ(ەصتتتتت ٔإ دمتەٕ  ٛەٗاصتتتتەیەتن ئاصتتتتتٞٝدم ٛەڵذمتێغتتتتتیٖ. بە ّ 

ا تە چتا تین یبەٗذیخاٗەی ەاتەتەصن  با  ٝمتإ  بەەای(ە  تەصێکن ٝمۆ ُیذ
صیاصن ٗەبٞٝم  زۆە زمب ێکن تاەیتەەم. بێ بەط بٕٞٝ ُە ئازردی  دربتڕرٕ ُە 
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ٛەٝر ٝ  ٗنٝ یاصتەٝرٗەتإ  ٗەبتٞٝدمصت إ ەب٘ەٓاڵە  ٛەڵضٞتەٝەن خ ریتن تاەب
ختتٞرەدٗن یێٞیضتتو ەآتت  دمتتت ێە ەەٗتتاٗە  ئەنەە نٞعتتاەمتاٗن زی٘تتذرٕ ب(ێتت ە 
چەٗذ ٛێ٘ذمط  دیضإ دمەتٞرٗن ختاڕرن ی بتکەی  بە ّ زمب ێتک تە ُە ڕۆو ٝ 

 چاۆ ٗابێ ەٝم. تەصایەەیو دمدەێ  ٝمۆ ب ی٘ن ەی ٝرێ ٝریە ٝ
 ت ئێٞمط ئەٝ ٛەص ەەإ ٛەبٞٝم؟

یەتەّ  اە تە ن ەیاْٗ بێ ەاٝرٕ بتّٞٝ.  ە تەٝەٞٓە بەٗذیخاٗە. ا ت ٖٓ دٝٝ
ٓ٘تتذرڵێکْ ٛەبتتٞٝ. ٓ٘تتذرڵێکن دیکەعتتْ ُە زنتتذر  صتتاڵْ ەەٓەٕ بتتٞٝە بیضتتو ٝ دٝٝ

بێتت(ەط بتتٕٞٝ ُە ئتتازردی ٝ دربتت رٕ ُە ٓێتت د ٝ ٓ٘تتذرڵەتەّ زۆە دژٝرە ٝ  بتتٞٝ.
 ٝەاهەە(ڕ بتٞٝ  بە ّ ُەٝمط ٗاخاعت   ئەٝم بتٞٝ تە ٛەصت ْ دمتت د ٝمۆ درە 

بەەد ٛەڵضتتتٞتەٝەْ ُەنەڵ دمتەٕ. ٛەصتتت ْ دمتتتت د ٝمۆ ٓ ۆۆێتتتک چتتتاّٝ ُتتتێ 
ٗتتتاتەٕ ٝ ئەٝمط بتتتا ٓتتتٖ زۆە زمب ێکتتتن نٞەچتتتٞٝبڕ بتتتٞٝ. خضتتت یاٗٔە ٗێتتتٞ 

یاٜٗێغو ٓ٘ذرڵەتەعْ ٓاچ بتکەّ ٝ ختٞدر ەػاەمباٗەیەتەٝم ٝ ب دیاْٗ. ەەٗاٗە  ٗ
ٝری ْ دمبەٕ  ٝم ٓیتإ ٗەدرٓەٝم. دێهاكیزین ُێ بکەّ. ٛەەچتن ی صتیْ بتا تتٞ

ُە بەە  یإُێپ صی٘ەٝم   ِەتاٗیإ ُەبەە درتەٗذّ   ِن ژٝٓتاەمدرەی بەٗتذیخاٗە
تت دّ  ب دیتاْٗ بتا بەٗتذی ەاتەتەصتتن  دمەنایتإ ُە صتەە نتاڵەدرّ ٝ ڕۆیغتت ٖ. 
یاصتتتەٝرٗێک بە چەتەٝم ُە ٗێتتتٞ در ٗەتەدر دمنەڕر ٝ ٛێ٘تتتذێک  تتتاە دمٛتتتا  ُە 

دمت د ع ێکن هٞەصتْ بە دمەبیجەتەٝم چاٝی ُە ٗێٞ بەٗذمتەّ دمت د. ٛەص ْ 
صتتەەدر تەٝەتتٞٝم. صتتەی  ئەٝم بتتٞٝ ئەكضتتەەی  ەٗتتذەٓەتإ تتتاەن ُێپ صتتی٘ەٝم 
 تەەمیەتتتتن یێتتتذرّ. دمٓزرٗتتتن ُەٝ  تتتاەم تاەتتتاٗەدر ٓتتت ۆ" ئەنەە نیتتت ۆدم بە 
 تتتەەمط ٗەبتتێ  یێٞیضتت ن یێیەەتتن. ئەّ ی صتتیاەم ُە ٓێغتتکٔذر بتتٞٝ  یتتاٗن ئەٝ 

بە ّ ٗەیتتذمزرٗن  ە  تتتەەمیە ئەكضتتەەم دمیزرٗتتن ُەٝ تتتاەەدر ٓتت ۆ" یێٞیضتت ن ب
بە ئتتازردی ٝ ڕٝٝٗتتاتن ٛەیە؟ ٗەیتتذمزرٗن ٓ٘تتذر ٕ چەٗتتذمیإ  ٓتت ۆ" یێٞیضتت ن

ڕۆهیتإ دمڕٝٝعتێ٘ێ؟ تەٝریە  دربڕرٕ ُە دریک ٛەصو ٝ دریکیإ خاعذمٝێ ٝ
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ٝ خاعەٝیضت ەتاٗیإ دربتتڕیْ؟ بتا چتتن ٝمۆ  بتا ئتاٝر بتتێ بەزیییتاٗە ُە ب٘ەٓتتاڵە
ەٗذیإ خضت ْ؟ ٛەەتا ئەٝ ڕۆژم بتاٝمڕّ بە (ەُئاژمڵێک هاڵ(ەص یإ ت دّ ٝ ُە ە

یتت درٕ ٝ ػەدرڵەەتتن ٓتت ۆ" بتتٞٝ  بە ّ ئی تت  دٝری ئەٝم بتتاٝمڕّ یێتتن ٝختتٞدر ٝ 
ٗەٓتتا ٝ بتتاّ دمەتەٝ  ٓتت ۆ" ٗایتتات  یٖ بتتٞٝٗەٝمەی صتتەە نتتای زمٝیتتیە ٝ 

 دمصە ەخٞرزی چاٝی تٞێ  دمتا. بایە دڵْ یڕ بٞٝ ُە ڕم ٝ بێزرەی.
ٛتتا  ٝ نتتٞەن تتتچەتەی هتتاڵن باعتتە ٝ زمەدیەتتتن نتت  . دریکتتن ُیتتذیاط 

دمیتتٜەٝێ ُە ژٝٝەمتەیتتذر بە ەەٗیتتا بتتێ. ت ٗیِاۆتتا زۆە یەەۆط ٝ دڵ ەٗتتگ بتتٞٝ. 
 نٞەن;

تتتتتت بتتتتتا دمبتتتتتێ ئەٝم چاەمٗٞٝصتتتتتن ئەٝ تتتتتتچە درٓتتتتتاٝم بتتتتتێ؟ ٛاتتتتتتاەی 
 چاەمڕمعییەتەی ٖٓ بّٞٝ.

دریکن ُیذیا نٞەن دمیٜەٝێ ُەنەڵ تچەتەی بتڕٝر  بتا نٞٗتذە ُەٝێ بتاٝتن 
دٝٝە تەٝەتت٘ەٝم ُە ی  زبتتاە  ئتتاەرٓن بکتتاەەٝم ٝ بە ختتادر  دمبی٘تتێ ٝ ڕمٗتتتە

 .بێ ەٝم. ت ٗیِاۆا دیضإ صپاصن ُە ٗاخِیذۆ" ت د
تتتت ئەنەە نەٝەمیتتتن ئێتتتٞم ٗەبتتتٞٝریە  ئەٝ تتتتچە ُە بەٗتتتذیخاٗەدر ەێتتتذردمچٞٝ. 

ی تإ ٛەیە. ئەّ ٗتتآە صتەە ئتاٝم یە بتەیەٗتت٘ە دمصت ن ٝێت ر. ەکتتایە ُەکایەتیغتْ 
ەە بەباعتتتو زرٗتتتن بیتتتذمیە. ٛتتتی  عتتت ێکن ختتت رک ٝ ئەن ٗتتتآەتە بختتتٞێ٘٘ەٝم ٝ

 ٓەە صیذرەّ ەێذر ٗەٗٞٝصیٞم.
ێ٘ێت ە یٗآەتەی دریە دمص ن ٗاخِیذۆ". ئەٝیظ ٝمەیت   ٝ بەڵێ٘تن در بیتە

دمصتت ن ٝێتت ر  ٛەصتت ا خٞدرهتتاكیزین ُە ٛەٓتتٞٝرٕ تتت د ٝ ڕۆیغتتو. نەیغتت ە 
 .تا ٕ  بەبێ ئەٝمی ٗآەتە بخٞێ٘ێ ەٝم ٗایە نی كاٗییەٝم
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 ت و حەوتبیس

ەەٗیا تاەێتک تە ُە ی  زبتاە  ٓتابٞٝی  یەەٝمٗتذمی ئەٝ نٞٗذٗغتی٘اٗە بتٞٝ 
تە بە ەتتآەەن  دی٘تتن دمص (ەصتتەە ت ربتتٕٞٝ ٝ هتتٞتٔن دٝٝە ختت رٗەٝم بتتا 
 هەكوازیتتتتإ بتتتتا بڕی(تتتتٞٝٗەٝم. ٗاخِیتتتتذۆ" درٝری ُە بانتتتتاەی ۆ"  ٛتتتتاٝڕێ ٝ

رٗە بتذرەە ٛاٝهەەاەی صەەدمٓن صەەبازین ت دبٞٝ درخٞرزی٘تآەتەی ئەٝ درٓتاٝ
دمص ن ەێزرە. بەیاٗن زٝٝ نەیغ ە بەە دمەنای ٓاڵن بانتاەی ۆ". بانتاەی ۆ" 
خەەیک بٞٝ ٗاع این دمخٞرەد ٝ ئآادم بێ بڕٝر  با صەە تاەمتەی. ییاٝێکن 
 تٞەەەبا  ٝ هەڵەٝم  ەٞٗذ ٝ ەاڵ ٝ چا ۆ ٝ بە نٞڕٝەیٖ بٞٝ. ییتاٝێکن یتاۆ ٝ

دمیەۆ صتتەە بە ُی(ڕرڵەتتتإ ٝ بتتٕٞٝ. ەتتاڕر ٛەٓتتٞٝ تاەمتتتاٗن یاصتتاین ڕرصتتو ٝ
ئا ٞٝدرٗن ەای(ەەن ەێزرە بٞٝ.  صەەمڕری ٛەٓٞٝ ئەٝرٗەط ییاٝێکن دمەباەی ٝ

ٓاڵ(تتاەەتەی ُە ٗتتاخن دڵەٝم خاعذمٝیضتتو. ُەنەڵ ئەٝمدر تە ییتتاٝێکن  ەێتتزرە ٝ
بە دٝٝە بتتٞٝ ُە ٛەٓتتٞٝ  دمەبتتاەی ٝ ختتاٝمٗن ییغتتەیەتن ُەٝ عتتێٞمیە بتتٞٝ 

چاٝیاعتتتن ُە نەٗتتتذمڵن ٝ تتتتاەی خ ریتتتن نەٗتتتذمڵن ٝ خ ریەتتتتاەییەۆ. بە ّ 
زمتتتإ دمتتت د ٝ ٝمڕٝٝی ختتای ٗەدمٛێ٘تتا. ٛێ٘تتذێ  تتاەیظ تە عتت ێکن ەیایەبە

دمنٞ  دمیخض ە باەی ناڵ ە ٝ نەک ٝ ٗوتٞەچکن ختای دمنت  .  اەٝبتاەیظ 
ٛەٝر ُە صەەی دمدر ٝ ئازریاٗە هضەی خای دمتت د  ٛەٓتٞٝ ئەٝ تاەرٗەعتن بە 

می بەٝ عتتێٞمیە بتتٞٝ. ذەڵکتتٞٝ خٞٝختتٛتتای بەەژمٝمٗتتذ ختتٞرزییەٝم ٗەبتتٞٝ  ب
 تاەێک چاٝی بە ٗاخِیذۆ" تەٝ  ُە ٗاخن دڵەٝم عاد بٞٝ.

تتتت تتتتاەێکن زۆە باعتتتو تتتت د ٛتتتاەن بتتتا  ّ. چتتتن دمختتتای؟... ٓتتتٖ ٛێغتتت ا 
 ەۆ دمختتاّ. ختتتٞرەدٗەتەّ بە عتتت ێکن لتتتئیغتت یایەتن باعتتتْ ٛەیە. بەیاٗیتتإ بی
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. ٛە ٛە ٝزمبەختتتظ دمصتتتو یێتتتذتەّ ٝ بە عتتت ێکن باعتتت  یظ ەەٝرٝی دمتەّ..
 ەۆ ٗاخای  ٛێ٘ذێک عەڕر  با خا  ەێکە... یێتو ٝرٗەبتێ ەتاّ لٛە!... ئەنەە بی

درخٞرزی٘آەتە دمدمّ بە خاٝمٕ عکا. دڵ٘یتا بە. بە ّ ٛەە  ُە بی  ٗەبٞٝم! خاّ
باعە صتەەمەا صتەەێک ُە ی تاەۆ" ٛەڵێ٘تن. ڕمٗتتە  ٝر تە باّ ٗٞٝصی(ٞٝی  ٝر

بتێ ئەٝ درخٞرزی٘تآەیە بتذەێ یێٞیضتو ٗە ٛەە ُەٝێ تاەمتە   ێ(ە  ێ بتێ ٝ
 بە خاٝمٕ عکا.

 ٗاخِیذۆ" تاەێک ٗاٝی ی اەۆۆن بیضو  ن ژ بٞٝ. باناەی ۆ" نٞەن;
 چاٝیێکەٝە٘ێکن بێ هازرٗ  ٗییە. ت خا  صەؿڵە  ٓەتە!

 ت ئەنەە ەا بە باعن بزرٗن دمچْ با  ی.
 ت دمی ٛاٝڕێ باصْ با بکەە ی  زباە    یێخاع(ٞٝ؟

 ٝڕّ دمتا . ت ی  زباە  خەەیکە تاس ٝ
 بە خاُٝن صٔێڵن صڕی. ت باناەی ۆ" دری ُە هاهای یێکەٗیٖ ٝ

ی اەۆ" ب(ی٘ن  ٛەە ئێض ا بچا. ص(ەی٘ن ُە تتاەمتە   ت ئەنەە بڕیاە  درٝم
 ئانادرەّ بکەٝم.

عٔغتێ متەی ُە ٗێتٞ  باناەی ۆ" ٛەص ایە صەە یێ. ختاچن ختای تێغتا ٝ
ەصتت ٘ن عٔغتتێ  تێغتتاٗن ختتاچ ٝ ب بە ختتاُٝن ٝ نهەدی بەصتتو. صتتڕی٘ن صتتٔێڵ

ٓتتاڵەتە ٛتتاەە دمەێ. ُە بەە ُەنەڵیتتذر ُە بتتای بٞٝبتتٞٝم ػتتادم . ٗاخِیتتذۆۆیظ 
یەۆ  یتتابٞٝٗەٝم. بانتتاەی ۆ" دمصتت ن بە  ٝ ُە دمەنتتای دمەێ ەەٝهەیتتإ تتت د

ٛێز ٝ یتڕ ٓاصتُٞٝکە بتٞٝ. ٗاخِیتذۆ" بە دی ٘تن ئەٝ ٛتاٝڕێ ُە ٓێت ی٘ەیە زۆە 
اعتە ٝ نیتاٗن درنی ربتٞٝ. عاد بٞٝە بە ّ دمیزرٗتن چتاٝیێکەٝە٘ن ی تاەۆ" ٗاخ

بەٝ عتتێٞمیە نەیغتت ە ٗٞٝصتتی٘تەتەی ی تتاەۆ". یەەٝمٗتتذمی ئەٝ نٞٗذٗیغتتی٘ە 
درٓاٝرٗەی ٓاەتن  دی٘ییتإ ُە ٗێٞچاٝرٗیتإ دربتٞٝ  ُە بەە دمصت ن ئەٝدر بتٞٝ. 
با تەصێک تە بیٜەٝێ ەٞٝعن ن ك ێکن ئتاٝر بتێ  دٝٝعتو یێٞیضت ە; تاڵلتآن 
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 اٗە ٝ ڕمٝع ن باط! ی تاەۆ" ئەٝ دٝٝەبٞٝٗن ٝی درٗێکن ٓ ۆۆٗ ٝ صادمین ٝ
خەصتتتتتڵەەەی ٛەبتتتتتٞٝە بە ّ دژٝرزییەتتتتتتن صتتتتتەی یظ ُە تاەٝباەمتەیتتتتتذر بەە 
چاٝدمتەٝ ە صەەۆتن ڕێکخت رٝمیەۆ بتٞٝ تە دمبتٞٝ بە ٛەە عتێٞمیەۆ بتای 
دمُتتٞێ  ئەنەە بە ەٞٗتتذٝەی یظ بتتێ  دمبتتێ ئتتاییٖ ٝ تِیضتتا ُە ٓەە صتتین ئەٝ 

یتتإ ٛەیە. تِیضتتایەۆ تە  یەٗت رٗتتن تەصتتاٗە بپتتاەێزێ تە بی ۆتەیەتتتن  یاٝرز
یێیتتتاٗٞریە ٓتتتاڵن چاتەتتتتاەرٗە ٝ ٛەە تەس بیکتتتاەە درڵتتتذمی ختتتای ُە دۆزم  بە 
دٝٝە دمبتتتتێە ڕێتتتتتا ٜٗێ٘ییەتاٗیغتتتتن دمچتتتت٘ەٝم تاعتتتتکن كەەٓاٗڕمٝرتتتتتإ ٝ 

دمصتت ن  بە بەەژمٝمٗتتذی ٝ تاەٝباەمتاٗیغتتن بەٝ درٓٞدمزنتتایە صتتپێ دەرٝم تە
ەٝ ٝ ژێ دمصت ەتاٗن بە ئەەتتن صتەە تەصێکن ٝمۆ ی اەۆ" ٛەڵذمصتٞٝڕێ. ئ

ٛەٓتٞٝ عت ێک   عاٗن خایإ دمزرٗتن ُە صەەرٗضتەەی ئیٔپڕرەتاەین ڕٝٝصتیادر
ذرەێکن عتتەٝٗخٞٝٗن تتتێظ  یتتإ ی٘تتبتتخەٗە ژێتت  چتتاٝمدێ ین خایتتإ ٝ ئەنەە د

ٝ هەعتتەی نٞٗتتذێک یتتإ عتتاەێکین دٝٝەمدمصتتو ُە ڕێتتتای دیتتٖ تتتال  یێغتت٘ٞێ 
 ر  دمٓٞدمصتتو بتتتەٗە صتتەەی ٝ بتتٞٝ  یتتإ بە ئاصتت ەّ بەەمٝ نتتٞٓڕرین تێغتت

ەاٝرٗ(اەی ُە دیٖ دمەچٞٝ صزر بذمٕ  ٗەۆ خٞدری ٗەخٞرصت ە دمزنتای یتاۆ ٝ 
ختتتٞدرین تِیضتتتا ەٞٝعتتتن زیتتتإ بێتتتوە ٛەڵتتت(ە  ٗاصتتتی٘ن ئەٝ ەتتتاٝرٗە ٝ بەدٝردر 
چٞٝٗن ُە ئەصت ای دمصتە ەذرەرٗن ئەٝ ٗتاٝچەیە بتٞٝ. ئتایی٘ن ٓەصتیح ٛەٓتٞٝ 

ٝرٗتتتتەی ئەٝ دیتتت٘ەٝم دمبتتتێ ٛەٓتتتٞٝ ٝ ُە ڕ ێٓ ۆۆەتتتتإ بە بتتت ری یەۆ دمزرٗتتت
یەتضإ بٖ. بە ّ ی اەۆ" ُە صەە ئەٝ باٝمڕم بٞٝ  ئەٝ تەصتێکن  یتاٝرزم ٝ 

بەٝ ٛایەط ٓتاكن ئەٝمی ٛەیە  خای ُە خەڵکن ئاصاین بە زیاە  دمزرٗتن  ٛەە
ٛەٓٞٝ بە یەتیإ بە صتەە بێ٘تێ ٝ ئەنەە چتن ُە ٗتاخن دڵەٝم ئیٔتاٗن بە ٛتی  

ی٘یظ ٗەبتتٞٝ   دی٘تتن بتتا ئەٝ چێ ێکتتن ەای(ەەیغتتن عتت ێک ٗەبتتٞٝ ٝ یابەٗتتذی ئتتای
بە ّ ٗەیذمٛێغتتو ٛتتی  تەس بە ڕرز ٝ ٜٗێ٘یتتن بزرٗتتێ ٝ ُە صتتەە ئەٝ  ٛەبتتٞٝ 
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بتتاٝمڕم بتتٞٝ ٓ ۆۆتتن ئاصتتاین ٓتتاكن ئەٝمیتتإ ٗیتتیە ٝمۆ ئەٝ بیتت  بتتکەٗەٝم ٝ 
 ئیٔاٗیإ  ٝرز بێ.

 ُە ت ێ(ێکتتن ئاعتتپەزیذر خٞێ٘تتذبٞٝیەٝم تە هتت ژرڵ هەز دمتەٕ بە زی٘تتذٝٝین
 بیتتاٗ( ژێٖ٘! ُە صتتەە ئەٝ بتتابەەە بتتێ ٝرەتتایە ئەّ ڕصتت ەیەی دەٝصتتو ت دبتتٞٝ;

ٓ ۆۆەتتتتإ هەز دمتەٕ ٛەەتتتا ئەٝ تتتتاەەی زی٘تتتذٕٝٝ ٛتتتان ی بی ٝبتتتاٝمڕی »
 «بٖ! یڕٝیٞٝچ

ُە صتتەە ئەٝ بتتاٝمڕم  ُەنەڵ ئەٝمعتتذر بەەمۆتتاٗین ُە ئتتایی٘ن كەەٓتتن دمتتت د 
ەڵکتتتن خەڵکتتتن بتتتٞٝ تە ئەّ  تتتاەم خٞڕركتتتا  ٝ بیتتت م یڕٝیٞٝچتتتاٗە ەەٗیتتتا بەت

ڕمعاتن دێٖ. بە ناڵ ەٝم بە ٛاٝڕێکتاٗن دمنتٞ  ختاٝمٕ ٓ یغتکەتإ تە تتن 
ٓتت درەمٝم بتتٞٝ دمدمٕ بە ٓ یغتتکەتاٗیإ بە ّ خایتتإ ٛیچکتتا  ناعتت ن ئتتاٝر 
ٗاخإ ٝ بەٝ یێیە خایإ بە خاٝمٕ ٓ یغتک دمزرٗتن ٝ خەڵکتیظ بە ٓ یغتکن 

  ٞٝ ەخاٗە.
ٝ  59ٓتتت یەّ تە ُە ؿتتتازرٕبە بتتتڕٝری ئەٝ یەیتتتکەەم ٝ ٝێ٘ەتتتتاٗن هەزەمەتتتن 

صٔاُ٘ضتتتکەٝم ٛێ٘اٝیتتتاٗە بتتتا ی  زبتتتاە   ەەٗیتتتا چەٗتتتذ ڕمصتتتٔن خەیتتتاڵن ٝ 
خٞەركاەیٖ ٝ ٛیچتن ەت ە بە ّ چتٞٗکە خەڵتک هەزیتإ ُەٝ عت اٗەیە ٝ بتاٝمڕی 
یێتتذمتەٕ  دمبتتێ ئەّ  تتاەم خٞڕركتتا  ٝ بتتاٝمڕم یڕٝیٞٝچتتاٗە یەەم یێ(تتذمٕ ٝ 

عاەدمٝم یتإ ُەٝ ڕرصت ییە خەڵکن با ٛإ بذمٕ. ی اەۆ" یإ ڕرص ییەتاٗن دم
ٗەدمنەیغتتتتو تە ئەٝ ٝ تەصتتتتاٗن ٝمۆ ئەٝ خەڵکتتتتن ُە ٗەزرٗتتتتن ٝ نٞٓڕرییتتتتذر 
دمٛێڵ٘ەٝم ٝ بە ێن ئەٝمی دمص ن خەڵکتن بتت ٕ ٝ ُە عتەٝمزمٗتن ٗەزرٗتن ٝ 

                                                           

ت ٝێ٘ەی هەزەمەن ٓت یەّ تە ُە ؿتازرٗەٝم بتا ٗٞرٗتذٕ ٛێ٘ابٞٝیتإ بتا تِیضتای بەٗاٝبتاٗتن  :6
ٝەدم بەەدی بە ٗتت   ی  زبتتاە   بەٗاٝبتتاٗت  یٖ ٝ خاعەٝیضتت  یٖ ٝێتت٘ەی ئتتایی٘ن بتتٞٝ تە بە 

 صازت ربٞٝ. 
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دٝرتەٝەتتٞین دمەبازیتتإ بتتکەٕ  زیتتاە  ُە نێتت رٝی ڕمط ٝ خٞڕركاەتتذر ٗٞهٔیتتإ 
 دمتەٕ.

مڕٝرٗین ٗٞٝصتتی٘تەتەی ی تتاەۆ"  تاەێتتک ٗاخِیتتذۆ" نەیغتت ە ژٝٝەی چتتاٝ
ئەٝ ُە ٗٞٝصتتی٘تەتەی ختتای ُەنەڵ ژٗێکتتن ڕٝٝهتتاٗن صتتەەهاڵن ئاختتاك ٖ بتتٞٝە 
ئەٝ ژٗە بەەی صتتن یەەصتت تەیەۆ ٝ ُە ب٘ەٓتتاڵەی خاٗەدرٗەتتتاٗن ڕٝٝصتتیا بتتٞٝ. 

م تتتاٗن ڕۆژرٝری 60«ئٞٝٗیتتا »ئەٝ ژٗە ڕێتتزدرەم ٝ دمصتت پەەٝمەدمتاٗن  ُەنەڵ
إ بتا ئتایی٘ن ئاەەتادۆتش دمتت د ٝ بە ڕٝٝصیا ُە تێغەدر بتٕٞٝ ٝ باٗتەعتەی

 زۆە دمیاٗٞیضو ٛەٓٞٝرٕ بێ٘٘ە صەە ڕێ(ازمتەی خایإ.
بتاچن ٛتاەٞٝم؟ ئەٝیتظ  ی صن ٗٞٝصیاەی ەای(ەەن ی اەۆ" ُە ٗاخِیذۆۆن

نتتٞەن دمیتتٜەٝێ بەە ُەٝمی  خێتت ر صتتکا ٗآەی نٞٗذٗیغتت٘ەتاٗن یێغتتإ در ٝ
ن ی تتاەۆ" ُەٝ ڕردمصتت ن ختتاٝمٕ عتتکا ئیٔپڕرەتتاەی بکتتا   بیتت ٝڕری  ەٗتتاب

ٗٞٝصتتتتیاە صتتتتکا ٗآەتەی ُێتتتتٞمەن   ٝ بتتتت دی ییغتتتتإ  بتتتتاەمٝم ٝمەنتتتت ێ.
 یئیٔاٗتذرە ُە ٗٞٝصتی٘تە اەٞٝٗن بەڕێتز ٝخبەەی صەتەی خای بذر. ُەٝ تاەەدر 

خەصت ن  تاەی  ەٗابن ی تاەۆ" ٛتاەەدمەێ.  ِتٞبەەنن ڕرزرٝمی ُەبەەدر ٝ بە
ٝ ٝ بە دمصتت ە غتت(ٞیئاڕریغتت ن ت دبتتٞٝ. بە ەتتاڕێکن چی٘تتذرە دمٓٞچتتاٝی دریا

 ٗاصکەتەی خاچە چکاُە زٓڕٝٝەەتەی صەە صی٘تن ن ە(ٞٝ. صپن ٝ
 ەەٗیا درٗیغ (ٞٝ. ی اەۆ" دٝری ڕۆیغ ٘ن خاەٞٝٗن ڕٝٝهاٗن بە

تە ٗتتتآەتەی خٞێ٘تتتذمٝم بتتتای  ٗٞٝصتتتیاە صتتتکا ٗآەتەی دریە دمصتتت ن ٝ
ئەنەە ئەٝ صتتکا ٗآەیە بتتتاەە دمصتت ن » دمەتەٝ  ٓەصتەُەیەتن ئاصتتاین ٗیتتیە.

ک ُە ڕۆژٗآەتتاٗن دمەمٝمدر باڵٝبکت ێ ەٝم  تێغتەی بتا ێیإ ُە یەت اە ئیٔپڕرە

                                                           

 Uniates .60  ەاهٔێتتتک ُە ٓەصتتتی ییەتاٗن یاٗتتتإ ٝ ڕٝٝصتتتیا تە ڕێ(ەەیتتتن یاییتتتإ هەبتتتٞٝڵ
 ت دبٞٝ  ُە زۆەبەی ٗاٝچەتاٗن ڕٝٝصیا  یەٗت یإ ٛەبٞٝ.
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دمص ڕۆیغت ٞٝ بە دٝری  درە ٝٝصاز دمتا ە بەەتای(ە  ئەٝمط تە تەصتێکن ٗتا
 ری ُە ٗٞٝصیاە ت د ٗاخِیذۆ" ب٘ێ ێ ە ژٝٝەێ.ٝدر« تاەمتەٝمیە!

 ندیکەعتت باعتتن ٝمبیتت  ٛتاەەٝمە ەتتا ئێضتت ا چەٗتذ صتتکا ٗآەی تێغتەتەی بە
مٝم یێتەیغتت (ٞٝ. ٓتتا ەەرتە ئەٝم بتتٞٝ تە ەاهٔێتتک ُە نٞٗذٗغتتی٘إ ُە بتتاە ُەٝ

 یچتتٞٝ بتتٞٝٗە صتتەە ڕێ(تتازێکن دیتتکە اەەتتادۆتش  یتتإ دربتتٞٝ ٝئٓەزٛەبتتن 
ٓەزٛەبتتن. ئەٝرٕ بەٝ ەتتاٝرٗە دمص (ەصتتەە ٝ ڕردمصتت ن دردنتتا ت ربتتٕٞٝ. بە ّ 

 ئتازرد ت دبتٞٝ. ئٞصتوٞف ٝ دمصتە ەذرەمتاٗندٝری ُێپ صی٘ەٝم دردنتا ئەٝرٗتن 
ئتتاژرٝمیە  كێتت  ٝ دمٛتتایەتن ٗٞێیتتإ نتت ەەبەە. ٗتتاٝچەط بتتا صتتڕی٘ەٝمی ئەٝ 

ضتتتا ُە صتتتەە درٝری ئەٝرٕ ڕریتەیاٗتتتذ تە ئەٝ ەتتتاهٔە ُە دیتتتٖ  یتتتإ درٝم ٝ یتِ
ٗاەٞرٖٗ ژیاٗن ٛاٝبەعن یێک بێٖ٘  چتٞٗکە ٛاٝصتەەنی ییەتەیإ ٗاعتەەػییە ٝ 

ژٕ ٝ  یاٗتتذر ٝ نٓ٘تتذرڵەتاٗیإ هەەرٓتتزردمٕ. ئەٝ تتتاەە  ەٗتتذەٓەتاٗیإ تتت د بە 
ییتتاٝ ٝ ٓ٘تتذرڵیإ ُێتتک  یتتا تتت دمٝم بتتا ئەٝمی ب٘ەٓتتاڵەی ئەٝ چاەمڕمعتتاٗە ُە 

ٝ بەەبەەمتتتتتاٗێ  معتتتتێٖ٘. نٞٗذٗغتتتتی٘ەتإ دمصتتتت یإ ُە خەبتتتتا ٞبەەیەۆ ٛەڵ
ٛەڵ٘ەنتتت   ٝ دیضتتتإ ُە تِیضتتتای نٞٗتتتذمتەیإ ُە دمٝەی یەۆ تابتتتٞٝٗەٝم ٝ 

ذرەرٗن ٗتاٝچەتە دمصتە ە تاڕی خٞێ٘تذٗەٝمی ئی٘جیِیتإ بەصتو. ئٞصتوٞٝف ٝ
دمصتت یإ دریە دمصتت ن یەۆ ٝ بە یتتاەٓەەین ی تتاەۆ" ئەٝ ەاهٔەیتتإ هاڵ(ەصتتو 

ک دٝٝە خضتت ەٝم بتتا ئەٝمی نٞٗذٗغتتی٘ەتاٗن ێ٘ێتتت د ٝ ٛەە تآەیتتإ بتتا عتتٞ
دیتتکەط ُە دیتتٖ تتتال ٗەتەٕە بەّ چەعتت٘ە تێغتتە ٝ ئاژرٝمتەیتتإ درٓ تاٗذ چەٗتتذ 

ێٞمیەط ییغاٗیإ در چەٗتذم ب٘ەٓاڵەیإ عێٞرٗذ ٝ ژیاٗیإ ُێ ەاڵ ت دٕە بەٝ ع
ٛتتتتتان ی ٓەزٛەبتتتتتن ئاەەادۆتضتتتتتٖ! ُە ەەٝرٝی ئەٝ ٓتتتتتاٝمیەدر ی تتتتتاەۆ" ٝ 
درٓٞدمزنتتاتەی خەەیکتتن نتت ەٖ ٝ ئتتازرەدرٗن خەڵکتتن ٛەژرە بتتٕٞٝ ٝ ٛەٓتتٞٝ 
تاەمتإ ُە ژێت  چتاٝمدێ ین ئەٝرٗتذر بەڕێتٞم دمچتٞٝ. بە ّ ئەٓتڕۆتە ییتاٝێکن 

یەتێتتتک ُە ییتتتاٝم یتتتِە ٝمۆ تاٗتتتو ٗاخِیتتتذۆ" ٝمدٝٝی تتتتاەمتە تەٝە(تتتٞٝ ٝ 
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یەتەتاٗن ی  زباە  دمٛتاەە ئەژٓتاە ٝ دمیٞیضتو صتکا ٗآەی نٞٗذٗغتی٘ەتإ 
ێ٘ێتتت ە دمصتتت ن ئیٔپڕرەتتتاە  ی تتتاەۆ" ە صتتتن ُتتتێ ٗیغتتت (ٞٝ. چتتتٞٗکە ئەنەە یبتە

ئاعتتتتک ر بتتتتٞٝریە چەٗتتتتذم بتتتتێ بەزمیییتتتتاٗە ُەنەڵ ەاهٔێتتتتک خەڵکتتتتن درٓتتتتاٝ ٝ 
ەیإ نەٝەم ڕمعتتتتتتٞڕٝٝ   تتتتتتٞٝ ٝەەٝم  ڕۆژٗآەتتتتتتتاٗن دمەمٝم ٓەصتتتتتتەُەت

دمتتت دمٝم  ٛتتا  ٝ ٛاٝرەیتتإ ٝمڕێ دمخضتتو ٝ تتتاەمتەی ُتتێ ئاعتتک ر دمبتتٞٝ. 
ٛەە بایە ی اەۆ" ُەڕێٞم تەٝەە بی ی ئەٝمی چاەمصەەێک با ئەٝ ٓەە صتییە 

 بکا . بذۆزێ ەٝم ٝ یٞٝع(ەصەەی
ٗاخِیذۆ" چتٞٝم ژٝٝەێ. ی تاەۆ" ٝری ٗٞرٗتذ تە ٛێ٘تذمی تتاە بە صتەەدر 

تەٝێ ٝ ٗتتات ێ یەۆ ختتُٞەۆ تتتاەن ختتای بە ڕژرٝم  ك یتتای صتتەەخٞەرٗذٕ ٗتتا
 باصن صەەمتن. ٛەدمە بذر ە بە بێ یێغەتن چٞٝم صەە

تتتت بە چتتتاُٝێک دٗێکن ئەٝ ٗتتتاٝرٗەی ژێتتت  صتتتکا ٗآەتە ٛەٓتتتٞٝ ٓەصتتتەُە ٝ 
ڕٝٝدرٝمتەّ ٝمبیتتت  ٛتتتاەەٝم. دمبتتتێ صپاصتتت إ بتتتکەّ تە ئەٝ درٓتتتاٝم ُە بیتتت  

ەتە ٛێ٘ذێک زێذمڕمٝییإ تاەبەدمص اٗن ٗاٝچ ت رٝرٗە  ٝمبی ٛێ٘آەٝم. بەڵێ...
تتتت دٝٝم. بە ّ ختتتاە  ەّ بە تاەێتتتک دمتەّ بە زٝٝەتتت یٖ تتتتا  ئەٝ درٓتتتاٝرٗە 

 بچ٘ەٝم صەە ٓاڵ ٝ ژیاٗیإ.
 ٗاخِیذۆ" بێذٗگ بٞٝ ٝ بە ڕهەٝم چاٝی ُێذمت د.

 ت تەٝریە یێٞیضو ٗاتا  صکا ٗآەتە بتەیەٗٔە دمص ن خاٝمٕ عکا.
مٓتێ. ٛەە ئێضت ا ختاّ... ٗتآەیەۆ  تإ دمدیٗاٗا  یێٞیضو ٗاتتا ە ٓتٖ بەڵێ٘ ت

 دمٗٞٝصْ ئازردیإ بکەٕ.
در تە دمەتتٞ  هضتەی ئەٝ ُە ڕٝٝصتیا « خاّ»بە ٝعەی  ٝمٛا ددرٗن دمٗا

در ُە صەەٝٝی هضەی ٛەٓٞٝرٗەٝمیەە چتٞٝم یغتو ٓێتزمتەی درٗیغتو ٗتآەتە 
چکتتاڵەی ئەٝ ییتتاٝمٝم  صتتەەی صتتاف ٝصتتەە ب٘ٞٝصتتێ. ٗاخِیتتذۆ" چتتاٝی ُە 

دمٓتتاەم ٛەصتت اٝمتاٗن نی صتتایەٝم  تە بە  تاعتت ٖ ٝختتزی ٝ ُە صتتەە دمصتت ە 
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صەی  بٞٝ تە ییتاٝێکن ئتاٝر دڵتڕمم  نیێ خێ رین بە صەە تاؿەزمتەدر دمنەڕر ٝ
بتتتێ بەزمیتتتن تە ُە ٛەٓتتت(ەە ٓەە  ٝ ژیتتتاٗن ٓڕۆۆەتاٗتتتذر بتتتێ ٓٞبتتتا ەە ٝ  ٝ

دمیتتٜەٝێ بەٗتتذی ٝ  ٓێغتتێکن ٓیتتٞرٕ ٗیتتیە  ئتتاٝر خێتت ر درختتٞرزی دمٗٞٝصتتێ ٝ
 بیاٗتێڕێ ەٝم با صەە ٓاڵ ٝ ژیاٗیإ. کا  ٝەاەرٝمتإ ئازرد ب

ی اەۆ" ٗتآەتەی ٗتایە یتاتەەێکەٝم  ٓتاەی تت د ٝ یێکەٗی٘ێتک ٗیغت ە صتەە 
 ُێٞێ ٝ نٞەن;

 بذم ئی   ئازرد دمبٖ.ٕ ت ەەٝرٝ بٞٝ... ٓزنێ٘ن بە نی رٝمتا
 ٗاخِیذۆ" ٗآەتەی ُێ ٝمەن   بە ّ ٗەەیٞرٗن بێذمٗگ بێ.

 ئازرەمیإ تێغاٝم؟ رٗە ئەٝ ٛەٓٞٝت تەٝریە با ەا ئێض ا ئەٝ درٓاٝ
ی تتتاەۆ" ُە  ێتتتن ختتتای ٛەصتتت ا. نتتت ژییەٝم. ٝری ٗٞرٗتتتذ تە ٗاخِیتتتذۆ" 

 ی صیاەێکن بە  ێن ت دٝٝم.
ذم دمڵتێْ تە ن ٗیت ت یٖ عتو ٗتت ئەٝم ئی   ٜٗێ٘ییەتتن دمٝڵەەیتیەە ەەٗیتا ئەٝم

بەەژٝمٗتتذین ٝ ەەە تاەبەدمصتت اٗن ٗتتاٝچە ٛەەتتا ەٞٗتتذٝەی ین زیتتاە  ب٘تتٞێٖ٘  بە 
 بەەژمٝمٗذییەتاٗن دمٝڵەەە. ٝ رٗجن ٝ  هاز

ت تاّ بەەژمٝمٗذی؟ ەاهٔێک ٓ ۆۆتن درٓتاٝ ٝ زمهٔەەکتێظ بە ٗتاٝی دیتٖ ٝ 
ٓێ دمتاٗیغتیإ بتا  ژٗاٗ إ با  یەۆ ٗتاەدٝٝم ٝ ئایی٘ەٝم دمص (ەصەە ت رٕٝ 

٘ێک ٗتتتاەدٝٝم  ٛتتتی  ٛەٝرڵێکیتتتإ ُە دریتتتک ٝ ێإ بتتتا عتتتٞ  یەۆ  ٓ٘ذرڵەتاٗیغتتت
 ٗاٝی ئەٝ تاەم دمٗێٖ چن؟باٝتیإ ٗییە. ئێٞم 

ی تتاەۆ" بتتتزم ُە صتتتەە ُێتتتٞی ٗەدمڕمٝیتتتیەٝم.  اەێتتتک ُتتتٞٝەن ٛەڵێ٘تتتابٞٝ 
دمەتتتٞ  ەەٝرٝی بەەژمٝمٗتتذییەتاٗن ٝ   ٝ ٓەزٛەبیتتإ بە ئەٝ صتتپاەدٝٝم ٝ 

لآتتتذر تە صتتتەەی ُە بەەژمٝمٗتتتذییەتاٗن ٝ   ڵدمبتتتێ ُە ٛەٓتتت(ەە تەصتتتێکن تا
 دمەٗاچێ  ٝم ّ بذرەەٝم ٝ ڕێ٘ٞێ٘ین بکا .
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م چتاٝی ُێت(کەی  هضتەتەی ئێتٞم ٝەتاتە تەصتییە یەڵتێ  ئەنەە ُە ڕٝرٗتتەت ب
رٗ تت در ٝڕرصتت ەە بە ّ ئەنەە ُە ڕٝرٗتتتەی تتتآە یەەن ٝ ُە ڕٝٝبەەێکتتن بەە ك ر

ُێن بکاڵییەٝم  بەٝ ئاتآە دمنەی تە ئەٝ  اەم ەٞٗذٝەی ییاٗە یێٞیض ە. ُەٝرٗە 
نەڵ بەڕێزەتتإ بە ٛتتای ئەٝمی ُە بتتٞٝئەّ ٓەصتتەُەیە نەڕێتتیٖ خاعتت اڵْ تە 

 بْ. ئاع٘ا
دمصتت ن بتت دم یێغتتێ. ٗاخِیتتذۆ" ەەٝهەی ُەنەڵ تتت د ٝ ُە ژٝٝەمتە ٛتتاەە 

ئەّ تتتاب ریە ٛەە دمڵتتێ بەەژمٝمٗتتذین » دمەێ. ُەبەە ختتایەٝم هضتتەی دمتتت د;
ە ێبڵت باعت   بتٞٝ ٝ   ٝ بەەژمٝمٗذین ئاییٖ ٝ بەەژمٝمٗذین ٗەەەٝمین ٝ... ٝر

ُە ٓێغکن خایتذر ٛەٓتٞٝ ختاٝمٕ .« بەەژمٝمٗذین خاّ ٝ بەەژمٝمٗذین خاّ!..
 ییغتتتتتتتەتاٗن دردنتتتتتتتاین دمتتتتتتتت د. ُە  یەۆ تەصتتتتتتتاٗێکن دمدی تە ییغتتتتتتتە ٝ
یِەٝیایەیەتیإ ٛەیە ٝ خاٝمٕ دمصتە ەٖ ٝ ٛەەچتن هەزیتإ ُتێ بتێ دمیتکەٕ  
ُە  یەتن دیکەعتەٝم  خەڵکێکتن درٓتاٝ دمبی٘تن بە دمصت ن ئەٝ زرڵٔتاٗەٝم یێتٞم 

ٝرٗن ك ۆعتت ٘ن ٓەعتت ٝٝبن هاچتتا  ژٗەی تە بە ەتتا بتتٕٞٝە تەصتتێکن ٝمۆ ئەٝ
بەٗتتتذت رٝمە ٝمۆ ئەٝ نەٗتتتجەی بە ەتتتاٝرٗن دزی٘تتتن بەڕمتاٗێتتتک دمص (ەصتتتەە 

ئاٝەەێ(ەەدرٗن ئەٓ(تاە ٝ نەٗتذمڵن  ت رٝم  تەصاٗێکن ە  بە ەآەەن بەەمڵاڵین ٝ
یتإ ٝمۆ ُیتذیا تە ٗەیٞیضت ٞٝم ٗتاٝی ٛتی  تەس بتذەتێ٘ێە  تەٝەٞٝٗە زی٘ذرٕ 

ٓەزٛەیتن كەەٓیتن  ٗە تە ٓەزٛەبێکتن  یتاٝرز ُەنٞٗذٗغی٘ە ُێوەٝٓاٝرئەٝ ٝمۆ 
ٝ ەیتتتإ ٛەیەە ٝمۆ نٞٝەتتتتاۆی  تە نٞەتتتٞٝیەەن ٓتتتٖ ئتتتازردیْ خاعتتتذمٝێ. 
ٗاخِیتتذۆ" ُەٝ ڕرصتت ییە دمنەیغتتو تە ئەّ چتتاەمڕمط ٝ درٓتتاٝرٗە بەٝ ٛتتایە 

ٗەتتتت رٕٝ تە ُە ڕێتتتتای ػەدرڵە  ٝ یاصتتتا  یتتتإ درٝم  بەڵکتتتٞٝ ەاٝرٗیتتتإ  بەٗتتتذ
تاەبەدمصتت اٗن یتتایەبەەزی دمٝڵە  ٝ صتتتآاٗذرەرٕ دمصتتەەیإ بتتا ەئەٝمیە دم

صاز ت دٝٝم ٝ بەەژمٝمٗتذین ٗەەەٝمیتن تە باصتن دمتەٕ ەەٗیتا بەەژمٝمٗتذین 
 صآاٗذرەرٗە ٝ بەس.
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ٝرٗەیتتتتإ خضتتتت اەە ژێتتتت  نٞعتتتتاەمٝم ٝ ُە  یەتتتتتن دیکەعتتتتەٝم  ُە  یەتەٝم ئە
ٝرٗێکن بتا در ٖ. ُیتذیا كەەٓاٗ(ەەرٕ ُە بی ی ئەٝمدرٕ تەصێکن ەازم بذۆزٗەٝم ٝ ەا ب اعت

ٞرزی   ٝرٗن ئتازردیخ ٝرٗن ٗەدەتاٗذٗن ٗتاٝ ٝ ٜٗێ٘یتن ٛاٝڕێیتإ  نٞٝەتتاۆی  بە ەتا بە ەا
نٞٗذٗغتتتتی٘ە  ەتتتتآەەن ك ۆعتتتت ٘ن ٓەعتتتت ٝٝبن هاچتتتتا  ٝ ئەّ یی ێ ٗتتتتن درٓتتتتاٝ بە

بیتتتتتاٗٞٝیەۆ  ێتتتتتک ٝبە ٗاٝ ەیهٞڕبەصتتتتتەەرٗەط بە ٗتتتتتاٝی  دی٘تتتتتن ٝ ٛەە تەصتتتتت
ُەٝ یتتتتاەییە صآ٘اتەعتتتتذر ُە ٝ ئتتتتازرەٝ ئەعتتتتکەٗجەی دمدمٕە  دمص (ەصتتتتەە دمتەٕ

ٝەییەٝم بتتت م ٛەەتتا دمنتتاەە صتتەٗاەاە ٝ  تەصتتاٗێکن یتتایەبەەزی ٝمۆ ٓێتت دمتەی یتٞت
بەەنن ڕێکٞیێتتک ُە بەە دمتەٕ ٝ  ی تتاەۆ" ٝ تاەبەدمصتت ە ٝەدیِەتتتاٗن ەتت  تە  ِتٞت

ٝرٗەی ُە یغتتتتو ٓێتتتتزی  ٝمۆ تتتتتاە ٓێ  تتتتتاەدمتەٕ  ٛەە ٕ. ئە تتتتتاّ ڕۆڵێتتتتک دمنێتتتتڕ
ر ئانایتإ ُە ڕمٗت  ٝ ئتازرەی خەڵکتن ٛەیە؟ ەەٗیتا ُە ٝمزرەمەخاٗەتإ درٗیغ (ٕٞٝ  تٞ

ٖ د بیتتت ی تٞەصتتتییەتەی خایتتتإ درٕ ٝ بە خایتتتإ ٝ تاەٝباەیتتتإ ژ ٛەە تەس ب(یتت٘ت
ٝرٗێکن با دمدۆزٗەٝم ٝ ُە ٕ. دم ٞٝڵێ ەٝم  ەا  صەە ڕێتای خایاٗن  دمبە

تەصتتتتن ەاٝرٗ(تتتتاە بکەٝێتتتت ە دمصتتتتت ن ئەٝ  ک ُەنەڵ دمێتتتتئەنەە بتتتتێ ەاٝرٗ
إ یتتتێکەٝم صتتتزر دمدەێتتتٖ ٝ صتتتەەیإ دمیەڕێتتتٖ٘ە ئەنەە  ەُتتتالدرٗە  ٛەٓٞٝیتتت

تەصتتن بتتێ ەتتاٝرٕ بکەٝێتت ە چ٘تیتتإ  بە  ێتتن ئەٝمی  ەاٝرٗ(تتاەێکیظ ُەنەڵ دم
دمەٛێٖ٘  ڕمهْ بە ٛیچکآیإ ٗاتەٕ ٝ  صەهآِٞٝسئەٗذرٓن ٓەە صیذرە ٝمۆ 

 ٝ ٝعک یێکەٝم دمصٞٝەێٖ٘.ڕ ەە
ذم ُە بەە عتت اٗە ٛێ٘تت عتت ێکن بە ڕٝٝٗتتن دمدی ٝ ئەٝ ٗاخِیتتذۆ" ٛەٓتتٞٝ

ئاصتتتتاین بتتتتٕٞٝ  ئەٝ نٞٓتتتتاٗەی ُە  ی دەٝصتتتتو بتتتتٞٝ تە  چتتتتاٝی صتتتتادم ٝ
بتتتاەٝدۆخن یێچە ٝیتتتٞٝچن تتتتآە یەەن ئتتتاٝر بە ئاصتتتاٗن عتتت ۆۆە دمتتتت ێ؟ 

صتتتەەی صتتتتٞٝڕٓابٞٝ تە بتتتتاچن ئەٝ ٝعتتتتە  تتتتٞرٗەی ٝمۆ ختتتتٞدر ٝ  ُەٝمط
ٝ ئیٔتإ  دمبتێ بکت ێ٘ە صتەەیاط بتا صت ەّ ٝ  ػەدرڵە  ٝ خێ خٞرزی ٝ یاصتا

 ذەرٕ ٝ ییاٝرٗن دمٝڵە ؟ەنەٗذمڵکاەییەتاٗن دمصە   ی٘ایە  ٝ
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 ھەشت بیست و

 
ٗاخِیذۆ" دمیٞیضو بە عتەٝدر ٝمڕێ بتکەٝێ ٝ ی  زبتاە  بە  تێ بێڵتن  
بە ّ ت ٞیڕ ٝمبی ی ٛاەەٝم دمبێ بەڵێ٘ن خای بە ێ بێ٘ێ ٝ بچێتو بتا دی ٘تن 

ذرەم ٝمصٞمصەتاٗن ئەٝ دی ُەنەڵ ئەٝمعذر تە ئانای ُە  ٓاەیو ُە ٛاڵن عاٗا
ٛەبٞٝ  بە بیاٗٞٝی ئەٝ بەڵێ٘ەٝمتە دربٞٝی  خای ەٞٝعتن ئەٝ درٝم تت د. ئەٝ 

دمبێ ٛێزی خاّ ُە ٛەٓ(ەە ٛەٝمس ٝ ٗەكضتذر » ُەنەڵ خاعن دمت د; دەۆی
 «ەاهن بکەٓەٝم ٝ ئەٓەط ڕمٗتە دٝرییٖ ەاهیکاەی بێ!

 ێتتای  بە  ِٞبەەنن ڕرزرٝم ٝ صەەٝیاە رتن ڕێکٞیێکەٝم چتٞٝ بتا عتاٗا.
ابٞٝ. بە ڕێتتزمٝم عتتٞێ٘ن ەتتای(ەەن ٓاەیتتو ٝ ٓێ دمتەیتتإ ییغتتاٗذر. ختتاڵن ٗەٓتت

تاەێتتک نەیغتت ە عتتٞێ٘ەتە  چتتاٝێکن خێتت ری بە ٛەٓتتٞٝ ەە ەم ٗیٞمەتتاەیکەتەدر 
خاڵن ُە ٛیچکاّ ُە ُاژمتإ ٝ تٞەصتییەتاٗن ختٞرەێ ٝمبەەچتاٝ  نێڕر.  ێتای

بە  ەەٗیتا صتەەیإ دیتاە بتٞٝە ٗەدمتەٝ . ٛەٓٞٝ چاٝیإ ُە یەەدمتە بڕی(تٞٝ ٝ
ٓاعتتتٞب ٗجییەٝم  ُەٝ  ڕمط ٝ   صتتتپن ٝٝصتتتاف  ڕۆٕ ُێتتتذەر هتتت ی ُتتتٍٞٝ ٝ

ٗێٞرٗەدر تاڵٝ ی چتن ژٗەتتإ زیتاە  بە چتاٝ بتٞٝ. ٗاخِیتذۆ" ُە تتاەن یەەدمی 
دمنێتڕر. ئەت ەەێتک  61ڕۆڵتن ختاەٞٝ تآیِیایتإ دٝٝٛەٓن عاٗاتەدر نەیغت (ٞٝ.

صتتتتن تە ئەٝ ڕۆڵەی دمنێتتتتڕر  ُەعتتتتٞ ەێکن باەیتتتتک ٝ ڕمهەڵەی ٛەبتتتتٞٝ  ت ر
                                                           

 ت خاەٞٝ تآیِیا  یەتێک ُە هاەمٓاٗەتاٗن چی ۆتن بەٗاٝباٗتن ئەُکضاٗذە دۆٓای تٞڕ. 72
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ٛەٝەێغٔن ڕمعن ُە بەەدر ٝ بە دمٗتێکن یڕصتاز ٝ تتٞڵەٝم دمەدی ئەعتن ٝ 
 دڵن صٞٝەاٝی خای بەیإ دمت د.

ٗاخِیتتتذۆ" ُەنەڵ چتتتٞٝٗە ژٝٝەمٝم  ەێتتتک ٛەڵەٗتتتتٞٝە٘ن ٛەٝری صتتتاەد ٝ 
دٝٝ  نەەٓتتن ُە صتتەە ڕٝٝٓەەتتن ختتای ٛەصتتو یێکتت د. ُەٝ عتتٞێ٘ە دٝٝ ژٕ ٝ

ٝ ئەٝی دیکەیتتإ خاەٞٝٗێتتک  ژٗە یەتیتتإ ٓاەیتتو ییتتاٝ درٗیغتت (ٕٞٝ. ئەٝ دٝٝ
ٝ هت دێِە هت ی ڕرزرٗتذباٝم. ییاٝمتتاٗیظ یەتیتإ ٓێت دی  بٞٝ بە ەتاڕی صتٞٝە

ٓاەیو بٞٝ. ژٗیڕرڵێکتن تەڵەنە  ٝ ُتٞٝ  هەڵەٗتتن   ِتٞبەەنە ئەكضتەەییەتەی 
 یتتاٝی دٝٝٛەّ هتت ی بتتاز ٝ ُە دٝٝیٝ هتت دیِەی بتت یوەدرە ڕرزربتتاٝم.  بە تتتابە

ٝمۆ ئەنت یجەی دمٗٞرٗتذ . ٓاەیتو ختتای  ٝم هت ی تەٝە(تٞٝم صتەە  اٗتن ٝ 
ٓتتِە صتتپن ٝ ٗاصتتتکەتەی بە ختتاڵێکن ڕمط ٝ  تتتٞرٗن  ُەنتتٞڵ دربتتٞٝ  عتتتإ ٝ

ٝ بە بزمیەتتن عتتی ی٘ەٝم درٝری   ِٓیتیەٝم دمەخضت (ٞٝ  بە ٗتاز صتتەەی ٛەڵێ٘تا
هٞەصتاخاٗە ٝ بە ٛێٞرعتن صتەەی  ُێک د درٗیغێ. بزمیەتن زۆە یڕٓاٗا! ژٗیڕرڵ

ە ٛەٓتتتتٞٝ  تتتتٞٝڵە ٝ ڕٝرٗی٘ەتتتتتاٗن ختتتتای ٝمەصتتتتٞٝڕرٗذ ٝ صتتتتەەی ُەهاٗتتتتذ. ب
تەصتتتتایەەییەتن نتتتت ٗیتە ٝ ختتتتاٝمٕ ٝ ٓێتتتت دی ئەٝ  دمیٞیضتتتتو ٝر ب٘تتتتٞێ٘ێ تە
 خاەٞٝٗە عاخٞعەٗتەیە.

یەەدمی دٝٝٛەّ بە چەیتتڵەی بیتت٘ەەرٕ تاەتتاین ٛتتا . ٓاەیتتو ُە  ێتتن ختتای 
ُە ٗێتتٞرٕ  ٛەصتت ا ٝ درٝێ٘تتن ت رصتتەتەی بە ٗتتاٝمزمٝم بە دٝری خایتتذر تێغتتا ٝ

متەیتتتتذر درٗیغتتتتو ٝ ئەٝرٗتتتتن بە یەت تتتت  ٗاصتتتتاٗذ. ژٗیتتتتڕرڵ ٗاخِیتتتتذۆ" ٝ ٓێ د
 یێظ خای بڕی. ٝ چاٝی ُە زمەدمیەتن ن   ٝ دیضإ ُٞٝەن ٛەڵێ٘ا

 ت دمٓٞیضو ٛەە ئەٓغەٝ بتەڕێٔەٝمە بە ّ چٞٗکە بەڵێْ٘ ٝربٞٝ  ٛاەْ.
ئەٝ  ن ٗیکەّ با دی ٘ن ٛٞٗەەٗٞێ٘ی ێکەٝە٘ن ٓ٘یظ ٗەبٞریە یت ئەنەە با چاٝ

باعتتتن دمنێتتتڕی ٝ دڵتتتو  . دی تتتٞٝەە چەٗتتتذم ڕۆڵەتەی بەئەتتتت ەەم دمبتتتٞٝ بێتتتن
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ەٝم  ئەٝیتتظ ەری ُە ٓێتت دمتەی تتت د هضتتەتەی یغ ڕرصتتو تتتاٝدر ٝمتتتٞڵ دێ٘تتێ.
 ُٞٝە(ەەزرٗە صەەێکن ُەهاٗذە بە ّ ٗاخِیذۆ" هضەیەتن دیکەی ٛەبٞٝ;

یاٗە دی ٞٝم ٝ ئی ت  ٛتی  تتاەیتەەییەتن ٘یٗٞێ مزۆەّ ُەٝ  اەم ٛٞٗەە ت ٖٓ
 ٓڕۆ ٛێ٘ذمّ ڕٝٝدرٝی خەٓاٝی ٝ دڵ ەزیٖ دیٞم تە...ٖٓ ٗییە. ئە ُە صەە

 ت ٛەٓٞٝیْ با باس بکە.
ت دبتتٞٝ ٝ بەبتتێ ئەٝمی عتت ێک بڵتتێ   َعتتژٗیتتڕرڵ نتتٞێن بتتا هضتتەتاٗیإ 

 ەەٝصەبزمیەۆ ٗیغ (ٞٝم صەە ُێٞی.
ە تەٝ  تە دٝری چەٗتتتذ ٓاٗتتتگ زی٘تتتذرٕ ئتتتازرد تتتتچتتتت چتتتّٞٝ چتتتاّٝ بە ئەٝ 

و ٓێت دمتەی ەێتەیاٗتذ تە باصتن بٞٝبٞٝە كەهی م ٝمۆ عێ ن ُێ ٛتاەٞٝم. ٓاەیت
ڕرڵیظ نتتتٞەن زۆە ی٘تتتدمتتتتا  ٝر ئەٝ بتتتاەە ٛتتتای ئتتتازرد بتتتٞٝٗن. ژ تتتتچە ئەٝ

ٛەص ا  بە ێن ٛێغت ٖ  تە ڕزناە بٞٝم. دیضإ بە ەەٝصەبزمیەتەٝم خاع اڵە
 ٝ چٞٝ ُە در ٗەتە  تەەمیەۆ بکێغێ.

ٗاخِیذۆ" چاٝمڕێ بٞٝ ٓاەیو باصن ٓەبەص ێکن ن ٗیگ بکا  تە بەڵێ٘تن 
بتتٞٝ  بە ّ ٛەەچتتن ڕرٝمصتت ا ٛتتی  عتت ێکن ن ٗیتتتن ُتتێ ٗەبیضتتو . ٓاەیتتو یێتتذر 

ەەٗیتتتتا ختتتتای عتتتتی یٖ دمتتتتت د ٝ صتتتتەباەم  بە عتتتتاٗا ٝ بتتتتابەەن ەتتتت  دمدٝر. 
ٗاخِیذۆ" بای دمەتەٝ  ٓەصەُەیەتن ن ٗیتگ ُە ئتاەردر ٗەبتٞٝم ٝ ٓەبەصت ن 

صتی٘تن  ٝ صتەە بتٞٝم ەٝ بتا ٛتاڵن عتاٗا ەەٗیتا بتا ئەٝمئڕرتێغاٗن  ٓاەیو ُە
 دڵن ُێ بض ێ٘ێ. ٛەٝمص(زٝێ٘ن خای ییغإ بذر  ٝ  ٞرٕ ٝ

ئەٓغتتەٝ ئی تت  عتتەەّ ٝ هەیتتای دٝێ٘ێتتن ٝم ٗتتابٞٝ ٝ ٛەٓتتٞٝ عتت ێکن بە 
ڕٝٝەن دمٗٞرٗتذ ٝ ٗاخِیتذۆۆیظ ڕرصت ییەتاٗن بەڕٝٝٗتن دمدی. ٓاەیتو ئی ت  ُە 

ٝصتەەی ژی٘ڕرڵێتک ابەە چاٝی دڵتڕكێٖ ٗەبتٞٝە ژٗێکتن دەۆزٕ ٝ ڕیابتاز بتٞٝ  ٛ
ُە صەە خٞێٖ ٝ ك ٓێضتکن صتەدرٕ ٓ ۆۆتن چتاەمڕمط ٝ ای ژیاٗن ٘بٞٝ تە بی

(تتتٞٝ. دیتتتاە بتتتٞٝ دڵضتتتازییەتاٗن دٝێ٘ێتتتن بتتتا خەڵکتتتن ٛەژرە ٝ ٘یدرٓتتتاٝ ٛەڵچ
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ُێوەٝٓتتتاٝ ٛەٓتتتٞٝی دەۆ ٝ كڕٝكێتتت  ٝ ٓەبەصتتت ن ەەٗیتتتا ڕرتێغتتتاٗن صتتتەەٗجن 
ٗاخِیتتذۆ" بتتٞٝم. ئی تت  ەتتاهەەن ٗەبتتٞٝ نتتٞێ ُە ژٗێکتتن ئتتاٝر ختت رک ٝ بەدزر  

تەی بە دمصتت ەٝم ن ە(تتٞٝ. ژی٘تتڕرڵ تە  تتتەەمتەی تتتاڵٝمٛەصتت ا بتتڕٝر.  بتتت ێ.
نەڕریەٝم بتتا ُتتاژمتەە ٗاخِیتتذۆ" ئی تت  ڕرٗەٝمصتت ا. ُە ُتتاژمتە ٛتتاەە تێغتتابٞٝ 

بە یەُە ختتتتتای نەیاٗتتتتتذم صتتتتتەە عتتتتتەهاّ. ژٗێکتتتتتن بتتتتتا  بەەز ٝ  ختتتتتٞرەێ ٝ
ڕرزرٝم بەڕمٝ  ٝ ڕۆیی٘تتتن ٗەەّ ٝ ٛەٝمصتتت(زٝێ٘ەٝم ُە یتتتێظ ئەٝمٝم ُە صتتتەە 

ە تەس بە ەەٗیغ یذر ەێذمیەەی ئتاٝڕی دمدریەٝم عاص ەتە ییاصەی دمت د. ٛە
ئیخ یتاە  ی تت دمٝم ٝ بێ ٝ چاٝی ُێذمت د. ٗاخِیذۆۆیظ تاەێک نەیغ ە  ی 

 ژٗە ڕرٝمصتت ا ٝ زمەدمیەتتتن نتت  . دمٓٞچتتاٝی بە صتتٞٝەرٝ ٝ  چتتاٝی ُێکتت د
صتتتتپیاٝ دریاعتتتتی(ٞٝ  زۆەی عتتتتێٞمی ٓاەیتتتتو دمدر! دیضتتتتإ ئەٝ ٛەصتتتت ە ُە 

ٛەڵذر  بەەمٝ عن ڕردمتێغ ر ٝ ُێغن بێزرە بٞٝ. دمەٝٝٗن ٗاخِیذۆۆذر صەەی 
خی رەتتتت  ٛەٗتتتتتاٝی ٛەڵێ٘تتتتایەٝم ٝ ُێتتتتن دٝٝە تەٝەەٝم ٝ بەەمٝ تآ٘ضتتتتکایا 
بایتتذریەٝم. ٓتتاٝمیەۆ ُە صتتەە یتت دمتە ٛتتاەٞچای تتت د. یاُیضتتێک تە ئەٝ ییتتاٝم 

 بە نٞٓإ بٞٝ! ەەٗیایەی ُە صەە ی دمتە دی  ُێن
ژٗە بەصت اتەیە ٝ بتزمی ٓاەیتو ٗاخِیذۆ" ُە بی ی ئەٝدر بتٞٝ بتزمی ئەٝ 

زۆە ُە یەۆ دمچتتٕٞٝ. ئەّ دٝٝ بتتزمیە یەۆ ٓاٗایتتإ ٛەبتتٞٝە ەەٗیتتا  یتتاٝرزین 
ئەٝ دٝٝرٗە ئەٓەبتتٞٝ تە ژٗە بەصتت اتەتە صتتادهاٗە هضتتەی ختتای دمتتت د ٝ بە 

ئەنەە ٓ٘تتتو دمٝێ ُەنەڵ ختتتا  بٔتتت(ە  ئەنەە هەزیتتتظ » بتتتزمتەی دمیتتتتٞ ;
ختای ُە  ٝیضتو ٝ هەزیٗاتە ئەٝ ژٗەط ُە عا« بڕۆ ٗاتەی ِٓن ڕێ بت م ٝ

هەٝ  بەە  دمیێچا ٝ ُەنەڵ ٛەزرە  اە ٗاز ٝ ئەدر ئتاٝێ ەی دمتت د ٝ دمیتذر 
بە ڕٝٝەا. ئەٓەیإ ڕرصو ٝ بتێ كڕٝكێت  ٝ ئەٝی دیکەعتیإ كێڵەبتاز ٝ ڕیاتتاە. 

ئەٝمی  ٝای دمك ۆعتتن ختتئەٓەیتتإ ُە بەە ئاەتتا ن ٝ ٗەبتتٞٝٗن ب یتتٞی ژیتتإ 
ڕی ٛەٝمصن ختایەەن. ئەّ ژٗە تتا ٗتەڕم دیکەیإ ٝیض ن ەەٗیا درٓ تاٗذٗن ن
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ئتتتاٝی صتتتٞێ  ٝ هێتتتزمٕٝ دمتتتتا بە نەەٝٝی ەی٘ٞٝمتاٗیتتتذر ٝ ئەٝی دیکەعتتتیإ 
ژرەێکتتن بکتتٞژ ەتتێکەڵ ختتٞێ٘ن ەآەزەۆیتتاٗن ختتای دمتتتا. ٗاخِیتتذۆ" یێٞٗتتذین 

ٗازی ٓاەعاُن ئیل یختاەی ٝمبیت  ٛتاەەٝم  خای ُەنەڵ ژٗن عاخٞعەٗگ ٝ بە
ێتتتک ٓتتت ۆ" بەەنێکتتتن عتتتاػی رٗە ُە بەە ٝ بێتتتزی ُە ختتتای ٛەصتتت ا. بە ّ تاە

ەەٗتن تاەێتک چتاٝی بە  ٝ خت ریە ُێتک ٗاتتاەەٝم ٝ ٛەٝمصن ختای دمتتا  چتاتە
ُە ڕۆهتتن ختتای درٓتتاڵێ ٝ ڕٝٝی ڕرصتت ییەتاٗذر دمتتت ێ ەٝم  تە ژمٗتتتن ٗایتتاتن 

 یاتن بکاەەٝم.
ەەز ٝ ئاصتٔإ هەڵێتیظ  ڕٝٝبتاە ٝ بُە صەە ی دمتەٝم  تاعکەتاٗن ەیزرە  

ەاەیکیتذر ئتاه می  ەی بٞٝەصن ُێ دیاە بٞٝ. ٛەٓٞٝ عت ێک ُەڵەخاٗانەٓیە ٝ ب
ٝ باڵەختتاٗە بەعتتکایە ٝ ئەٝ ٛەٓتتٞٝ  ن ە(تتٞٝ. ٛەصتت ن دمتتت د ئەّ ٛەٓتتٞٝ بی٘تتا

صەەیاعتێکە بە صتەە ڕرصت ییەتاٗذر تغتاٝم  ب یوٞباهەی چاٝ ٝمعەٝرەم دمختا 
 ٝ ُە ئێٔە عاەدەرٝمەەٝم.

 رٝم ُە ٞیضتتتتتو بە چتتتتتاٝی تتتتتتیدم ٞیضتتتتتو بزرٗتتتتتێە ٗەمید ٗاخِیتتتتتذۆ" ٗە
ڕرصتت ییەتإ بڕٝرٗتتێە بە ّ ئی تت  دمەٗتتگ بٞٝبتتٞٝ  نەیغتت (ٞٝم صتتەە چتتاٝمی 
ڕٝٝٗاتن  ڕرص ییەتاٗن بە ڕٝٝٗتن دمدی. ُە صتەە یت دمتەٝم چتاٝی ُە عتٞێ٘ە 

دمصتت ەتإ بڕی(تتٞٝ  ڕٝٝٗتتاتین ُە ٗتتاخن خایتتذر بەدی دمتتت دە عتتادی ٝ مدٝٝە
 خەّ ُە ٗاخیذر ئاٝێ ە بٞٝبٕٞٝ.
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 بیست و نۆ 

 
ٗەخاعتتتخاٗەی  چتتتٞٝ بتتتا ذۆ" یەتەّ ڕۆژ تە نەیغتتت ەٝم ٓاصتتتکا ٗاخِیتتت

 زی٘ذرٕ ەاتٞٝ ٓاصتِاۆا ُە ئاتتآن یێتذر چتٞٝٗەٝمی هتٞتٔەتە ئانتادرە بکتا  ٝ
یێن بڵێ خای ئآادم بکا  با صی(ی یا  ٛەە ٝمٛا درخٞرزی٘آەی بەخغی٘ەتەی 

بکتتتا . كاٗتتتاەیٖ دمهتتتن ئەٝ درخٞرزی٘تتتآەی ئآتتتادم ت دبتتتٞٝ  بە ّ  ۆیتتتێ ٝرژ
بەخغتتیٖ ٗەبتتٞٝ ٝ ختتای ئآتتادم ت دبتتٞٝ  بە ِیتتذۆ" ٛیتتٞریەتن ئەٝەتتایٗاخ

ُەنەڵ بەٗتتذییە صیاصتتییەتإ ٝ هتتٞتْ دەرٝرٗتتن دٝەختت رٗەٝم ٝ تتتاەی دژٝرە 
بڕٝر  با صی(ی یا. دمەتتٞ  ئی ت  بیت  ُە ئتازردی ٗاتتاەەٝم. ڕمٗتتە بەٝ ٛتایەی 

بٞٝریە ٝ عتتٞٝی یتتێ بکتت دریە ُەنەڵ ن كتتو ٝ تێغتتەی ئەنەە ٓاصتتِاۆا ئتتازرد
بەەمٝڕٝٝ دمبتتٞٝ. ٓەصتتەُەیەتن ن ٗیت تت یظ ٓێغتتکن ئەٝی بە ختتایەٝم  یتتاە ز

ٗٞٝصتەەی ئەٓ یکتاین ُە یەتێتک ُە بەەٛەٓەتاٗیتذر  62خەەیک ت دبتٞٝ. ەتاەٝٝ
ُە ٝ ەێکذر تە یغتی ی ُە تتٞیِەدرەی بکت ێ  باعت  یٖ عتٞێٖ » ٗٞٝصیٞیەەن;

ُەٝ  ٗاخِیتتذۆۆیظ بەٝ ئاتتتآە نەیغتت (ٞٝ ٝ« بتتا ییتتاٝرٗن بەعتتەەمف زی٘تتذرٗە.
 صەكەەمیذر با ی  زباە  ئەٝ ڕرص ییەی زیاە  با دمەتەٝە(ٞٝ.

                                                           

 Thoreau .62 ٝٞٗدژی تایِەدرەی.« 2928ت2973»صەەی بی ٓەٗذی ئەٓ یکاین 
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« بەڵێ! ُە چاخن ئتێٔە در ٝ ُە ڕٝٝصتیا  ەەٗیتا  ێتتای بتاط بەٗتذیخاٗەیە!»
ەەٗاٗە  تاەێک ُە بەٗتذیخاٗە ٗزیتک بتاٝم ٝ بی٘تای نەٝەم ٝ صتآ٘اتن زی٘تذرٗن 

ەی دی  زیاە  ُە صەە بی ٝبتاٝمڕی ختای صتٞٝە بتٞٝ. دمەنتاٝرٗن ٗەخاعتخاٗ
 زی٘ذرٕ ٗاصییەٝم ٝ یێن ڕرنەیاٗذ تە ٓاصِاۆا ئی   ُەٝێ ٗییە.

 ت ئەی ُە تٞێیە؟
 ت ٗاەدٝٝیاٗەەەٝم با بەٗذیخاٗە.

 ت با؟
تتت نەٝەمّ! ئێتتٞم ئەٝ ژٗە صتتٞتٞچ ٝۆ ٝ خ ریکتتاەرٗە ٗاٗاصتتٖ! ٝمۆ دمڵتتێٖ 
ُەنەڵ یزعتتتێکن ٗەخاعتتتخاٗە تەی٘ٞبەٗییتتتإ ٛەبتتتٞٝم. صتتتەەۆتن ٗەخاعتتتخاٗە 

 ٝم با بەٗذیخاٗە.بی٘ێ ێ ە ٗاچاە بٞٝ
ٗاخِیتتذۆ" هەیەصتتابٞٝە دمەتتتٞ  ٛەٝرڵتتن تاەمصتتاەێکن نەٝەمیتتإ یێتتذرٝم. 

عتتەەٓەزرەی دمتتت د ٝ ُە ٗتتاخەٝم ئتتازرەی دمتێغتتا. ُە دڵتتن خایتتذر  ٛەصتت ن بە
تەٝریە ُە ەەٝرٝی ئەٝ ٓتاٝمیەدر ختاّ ك یتٞ درٝم. چەٗتذمّ ٛەٝڵ در » دمیتٞ ;

ئەٝ ژٗە  مدیتتتاە ەڵتتتت ێ.ئەٝ ژٗە بتتتتاڕّ ٝ دمصتتتو ُە تاەمتتتتاٗن ڕربتتت دٝٝی ٛ
ٝ تتتڕٝٝزرٗەٝم ٝ یاەییتتاٗە  بەصتت اتە ٝ دەۆزٗە  هەصتت ن ئەٝم بتتٞٝم بەٝ ٗتتاڵە

ٝ بتێ عتەەٓاٗە  خاّٝ ب(ەص ن. دٝرییٖ  تاە تە چتاّٝ یێتن تتٞ   چەٗتذم هیتز
 «چاٝی ُێذمت دّ. ئەٝ ژٗە ەازم چاۆ ٗابێ ٝ ٗایەەەٝم صەە ڕێ!

چت(کەّ؟ دیضتإ » یەعاتا بٞٝ  ٝمۆ عێو ُە بەە ختایەٝم هضتەی دمتت د;
ٗەٛێتتْ٘  یتتإ ٝرزی ُتتێ بێیتتْ٘ ٝ بتتڕۆّ بە دٝری  ٛەٝڵ بتتذمّ ٝ ٝمڕٝٝی ختتآن

بە ّ ئەٝمی ٗەدمزرٗتتتن ئەنەە ٛەٓتتتٞٝ عتتت ێک بە ٗیتتتٞمچڵن « ژیتتتاٗن خآتتتذر؟
 کەٝێ  ٓاصتتِاۆا زمب ێکتتن ئەٝەتتای ُتتێبتتٝمدٝٝی تتتاەی ختتای  بە تتێ بێڵتتێ ٝ

ختتای  بە صتتزری ٝێ  بەڵکتتٞٝ زمبتت ی نٞەچتتٞٝ بتتڕ ُە ختتای دمتەٝێ ٝەٗتتات
 دمنا.
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ٗتتتابێ عتتتٞێٖ ُە صتتتەە  ٗتتتا!... ئەٝمی ڕٝٝی درٝم  ٓەصتتتەُەتە ٗتتتاناڕێ ٝ»
بڕیاەمتەّ درب٘ێ. ٖٓ دمبێ خاّ بە ٝیت درْٗ بضتپێ ّ. ن یٔتإ ُەنەڵ یزعتیکن 
ٗەخاعتتخاٗە تەی٘تتٞبەی٘ن بتتٞٝم  ئەٓە یێٞمٗتتذین بە ختتایەٝم ٛەیە. ئەەتتتن ٓتتٖ 

ٝت دٗەٝمی ەتتاٝرٗن ئەٝمیە ٝر ٝیتت درْٗ یتتێْ دمڵتتێ. ٝیتت درْٗ دمڵتتێ; بتتا هەەمبتتٞ
ڕرب دٝٝ  ٗابێ دمص ن ُێ ٛەڵت ّە ٛەە چاٗێکە دمبێ زمٓاٝمٗتذی ُەنەڵ بتکەّ 

 «ٗیضێ ٝمدٝری تەّٝ! ٝمۆ  ٝ با ٛەە تٞێیەۆ چٞٝ
ُەٝێ ی صتیاەی  بە ٛەٗتاٝی خێ ر ٝ ُێ(ڕرٝرٗە ڕۆیغو با  ی بەٗذیخاٗە ٝ

ٗاصتن  یاصەٝرٗن بەە دمەنتاتە تت د. یاصتەٝرٕ تە ٗاخِیتذۆۆن دم ُە یٓاصِاۆا
ەەۆتن صتدٝٝ هەٝەتٞٝمدر زۆە عتو نتاڕرٝمە  یێن نٞ  ُە ٓتاٝمی ئەّ یەۆ ت

ە  ێتن ئەٝ زۆە صتایەهٞەس ٝ ەیێغٞٝ خاٗەٗغیٖ تت رٝم  صتەەۆتێک تە ٛتاەا
 صەخ تی م.

ێیە نتاڵ ە ٗتازرٗێ. خاەتإ هضتەی ُەنەڵ بتکەٕ   ت بەڵێ نەٝەمّ! ئەّ صەەۆتە ٗٞت
 ئێ م دێ! ٝر بەەمٝ ٝ ییاٝمیەذر ٓالهاەن بکەٕە ئەٝمەا ئەب بەڵکٞٝ ڕێتەەإ یێ

صتتتتتەەۆتن ٗتتتتتٞێ ییتتتتتاٝێکن ەەژمی ڕمهەڵە بتتتتتٞٝ. تەڵەبتتتتتابەی بەەِٓتتتتتن 
نتت ژ ٝ ٓتتإ ٝ تتتاٗێش ئەصتت ٞٝە  بە ٛێٞرعتتن ٛەٗتتتاٝی دمٗتتا.  دمەیەڕی(تتٞٝ 

 بذر. تاٗو ٗاخِیذۆ" چٞٝم یێغێ ٝ درٝری ُێک د ڕێتەی ٓالهاەن یێ
 ی(ە .اەت ٓالها  ەەٗیا ُە ڕۆژرٗن دیاەیک رٝ دریە ٝ ُە عٞی٘ن 

 ٛێ٘اٝٓە بەٗذییەتە ٝرژۆی بکا . ت درخٞرزی٘آەی بەخغیْ٘ یێیە ٝ
 ت درخٞرزی٘آەتەّ بذمیە  خآإ بای دمبەیٖ ٝرژۆی بکا .
 ت دمبێ چاّٝ بەٝ بەٗذییە بکەٝێە یێغ   ڕێتەیإ یێذمدرّ.

 ەٞٗذی چاٝی ُە ٗاخِیذۆ" ت د. بە صەەۆۆ
 ت یێغ   ەەٝرٝ بٞٝ.

 یێیە.ت ٖٓ ئیجازٗآەی هٞتٔڕرْٗ 
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صتتتتەەۆتن بەٗتتتتذیخاٗە بە هتتتتآکە باەیکەتتتتتاٗن تتتتتاؿەزمتەی ٝمەنتتتت   ٝ 
 خٞێ٘ذییەٝم.

 ت ەکایە ٝمەم با ٗٞٝصی٘تە.
ئەٓجاەمیتتتإ ٗٞٝصتتتی٘تە چتتتاڵ بتتتٞٝ ٝ ٛتتتی  تەس ٗەٛتتتاە(ٞٝ بتتتا ٓالهتتتاەن 

دمصتت ن تتت د بە  تەصتتەتاٗن ختتای. صتتەەۆۆ ُە یغتتو ٓێتتزمتەی درٗیغتتو ٝ
بتذر چتاٝی  ری ُێک د ڕێتتەی یتێێ٘ذٗەٝمی ٗآە ئیذرەییەتإ. ٗاخِیذۆ" درٝٞخ

بە بەٗتتذین صیاصتتن ٝێتت ر بتتکەٝێ ٝ صتتەەۆۆ ڕرعتتکاٝرٗە یێتتن نتتٞ  ٓالهتتاەن 
زی٘تتتذرٗن صیاصتتتییە یاصتتتاخە! ٗاخِیتتتذۆ" دمیٞیضتتتو ُەٝ ٓالهتتتاەەدر ٗتتتآەتەی 

 بە ٝێ ر  بە ّ ٛیٞرتەی ُە دمصو چٞٝ. ت ٗیِاۆا بذر 
زۆەی صەەۆتن بەٗتذیخاٗە دیضتإ ختای بە تاؿەزمتتاٗەٝم صتەەهاڵ تت د. 

ٗەخایاٗذ ٓاصِاۆا ٛا . ەەٗٞٝەم ٝ كاٗیِەیەتن صپین ُە بەەدر ٝ ُەچکەیەتن بە 
 صتتەەیذر دربتتٞٝ. ٗاخِیتتذۆ" صاەدٝصتتڕ ٝ بە ەتتٞٝڕمین چتتاٝی ُێکتت د. ٓاصتتِاۆا

ٝ صتتتتەەی درخضتتتتوە ُە یەتەّ ڕٝرٗی٘یتتتتذر بتتتتای دمەتەٝ   صتتتتٞٝە ٛەڵتتتتتەڕر
ٝمۆ دمەنتتاٝرٗن ٗەخاعتتخاٗە تتتاەی ختتای تتت دٝٝم! ٗاخِیتتذۆ" ٛەٝڵتتن دمدر 

 ٗەی ٞرٗن. ڕهن ڵێن ٛەص ا بٞٝ.بە ّ  اەرٕ ٝربێ  
ٛەٝرڵێکتتتن ٗاخاعتتتْ یێتتتیە باەتتتإ  ئەٗجتتتٞٓەٗن صتتتەٗا بڕیتتتاەی ُە صتتتەە 

 ٛەڵٞمعاٗەٝمی هٞتٔەتە ٗەدر.
 ت ُە صەەمەاٝم دمٓزرٗن.
 اەرٕ  ٛیچن ُێ ٗەی صن. ژٗە چاٝی یڕبٞٝبتٞٝ ی ٗاخِیذۆ" بە یێچەٝرٗە

 ُە ك ٓێضک. ٗاخِیذۆ" نٞەن;
 یەۆ بتا. ێبە ُەٝرٗەیە  ٓەبەە درخٞرزٗیآەی بەخغیٖ ت بێ ٛیٞر

چاٝی ك ٓێضتکاٝییەٝم ُێتن دمڕٝرٗتن. چتاٝی خێِ ت ی دمٗٞرٗتذ.  ٓاصڵاۆا بە
 بە دمٗتێکن ن یاٗاٝییەٝم نٞەن;
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 ت ٓەصەُەتە ع ێکن ە م.
 ت چییە؟

 ت هەۀەٕ چٞٝی با ٗەخاعخاٗە ٝ ع ێکیإ یێتٞەٞٝی.
 اەەٝم ٛەیە.ٛەە ع ێک ڕٝٝی دربێ یێٞمٗذین بە خ  ت

یێکتت رٝمە ُە  نٗاخِیتتذۆ" ٛەصتت ن دمتتت د  ؿیتت م  ٝ ئتتابڕٝٝی صتتٞٝتایەەی
ٗە ی(تزردمی  ٖٓ ییاٝێکن ٗاٝبەدمەمٝمّ  تچاٗن خاٗەدرٕ ٝ» دڵن خایذر نٞەن;

خٞرزبێ٘ییإ  بە ّ ٛاەْ خاّ صتٞٝۆ تت د ٝ یتێْ بە  ٝ   هٞڕرٝ خاەٕ بچٔە
. چەٗتذمّ زمهتٔە  بتا بکتا ئابڕٝٝی خآذر ٗاٝ درٝرّ ُەٝ ژٗە تت د عتّٞٝ یتێ

تێغتتتا ٝ دمەنتتتای ٓەەد ٝ ٗتتتآەەدّ تٞەتتتاە بە ّ ئەّ ژٗە صتتتٞٝۆ ٝ ٛەەزمیە 
ٗەی تتٞرٗن بەە بە ٛەٝمصتتن ختتای بتتت ێ. ٛێغتت ا ٛتتی  ٗەبتتٞٝم ُەنەڵ تتتتاُکە 

 یزیغکێک دمص ن ەێکەڵ ت د.
 ت  اەێ ئەٝ تاؿەزم ٝرژۆ بکە.

ٓاصِاۆا بە چٔکن ُەچتکەتەی ك ٓێضتکن چتاٝی صتڕی ٝ ُە یغتو ٓێتزمتە 
ُێن ی صن تٞێ ٝرژۆ بکا ؟ ٗاخِیذۆ" درٝێ٘ن تاؿەزمتەی ییغإ  درٗیغو ٝ

در ٝ ٛەە ُەٝ تتتتتاەەدر چتتتتاٝی ُێکتتتت د تە ُە یەصتتتت ا ٛەٗاصتتتتەی ٛەڵذمتێغتتتتا ٝ 
ٛتا بٕٞٝ ٝ زۆەمباٗییتإ  ەێتک عتو ُە ٗتاخن ٗاخِیذۆۆتذر ٛەٗیضکن دمدر. دٝٝ

تێغتتتتتە ٝ ەێکٜەڵچتتتتتٞٝٗەدر  دڵضتتتتتازی  دمنتتتتت  ە دڵضتتتتتازی ٝ بێتتتتتزرەی. ُەٝ
ەٝ . ٓەنیٖ ئەٝ خای ٝمۆ ئاٝی عەٝێ یاتە ٝ ڕٓٞٝدمی ەاٝرٕ ٗیتیە؟ صەەت

 با دمبێ ئەٝ ژٗە صەەتاٗە بکا  تە دیضإ ەٞٝعن ەاٝرٕ بٞٝم؟
ٓاصتتتِاۆا تتتتاؿەزمتەی ٝرژۆ تتتت د ٝ هتتتآکە  ەٝٛەەرٝیتتتیەتەی بە چٔکتتتن 

 ەەٗٞٝەمتەی صڕی. ٗاخِیذۆ" چاٝی ُە چاٝی بڕی ٝ نٞەن;
تن ٗیتتیە ٝ بڕیتتاەی ختتاّ ٗتتاناڕّ. تتت خەٓتتو ٗەبتتێە بتتا ٓتتٖ ٛتتی   یتتاٝرزییە

 ئەٝمی ُە دمص ْ بێ دمیکەّ ٝ ٛەەا ئەٝ صەەی دٗیاط بێ ُەنەڵ ا دێْ.
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 ت ئەٝ تاەرٗە تەڵکن ٗییە.
 زٝی  بٞٝٗەتەی عٞێ٘ن ُە صەە ٗاخِیذۆ" درٗابٞٝ.
 ت خا  با صەكەە ئآادم بکە. یێْ بڵێ چیو یێٞیض ە.

 ٛی  ع ێکْ ٗاٝێە صپاس. ت
ەٝمی عت ێک بڵتێ  ٗاخِیتذۆ" صتەەی ُەهاٗتذ ٝ صەەۆۆ ٛتاەە یێغتێ. بەە ُ

ُەٝێ چتتتتٞٝم دمەێ. ٛەصتتتت ن بە دڵخاعتتتتن دمتتتتت د. ٛێٔ٘تتتتاییەەییەۆ ڕۆهتتتتن 
درن ە(تتٞٝ. ٛەصتت ن دمتتت د ٓ ۆۆەتتتاٗن خاعتتذمٝێ. ٝی درٗتتن بە ئانتتا ٛتتاە(ٞٝ. 

دمتتتا. ُە ُتتٞٝەکە ٗزیتتک بٞٝبتتاٝم ٝ  ئی تت  بتتا ئەٝ  یتتاٝرز ٗەبتتٞٝ ٓاصتتِاۆا چ
ن یٔإ تەی٘تٞبەی٘ن ُەنەڵ » دڵن خایذر نٞەن;ٓەٝدریەتن ئەٝەای ٗەٓابٞٝ. ُە 

 «ئەٓٞئەٝیظ ٛەبێ  ئەەتن ٖٓ ئەٝمیە ئەّٝ ُەبەە ڕمزری خٞدر خاط بٞٝێ!
بە ّ ٓاصِاۆا ُەٝ ٓەصتەُەیەدر بتێ ەتاٝرٕ بتٞٝ. ٓەصتەُەتە ُەٝمٝم دمصت ن 
یێک د بتٞٝە ٓاصتِاۆا چٞٝبتٞٝ بتا دمەٓاٗختاٗە دمەٓاٗێتک بێ٘تێ. دمەٓاٗختاٗەتە 

یزیغتکن ٗەخاعتخاٗەط ُەٝێ بتا دمٝریەۆ دمنەڕر.   بتٞٝ  ُەٝ صەەی در ٗەتە
یزیغتتکەتە ییتتاٝێکن بەُەبتتاەیکە ٝ دمٓٞچتتاٝ زیپکتتاٝی بتتٞٝ. ٓتتاٝمیەۆ بتتٞٝ بە 
دمٝەی ٓاصِاۆادر دمٛا  ٝ دمصت ن ُە تتاڵ ٗەدمتت دمٝم. ئەٝ ڕۆژم تە ئەٝی 
بە ەەٗیا ُە دمەٓاٗخاٗەتە دی  بە زۆەی باٝمعتن یێتذرت د  ٓاصتِاۆا بە ٛەٓتٞٝ 

ضتتکاٗذ  ییتتاٝمط ختتای بتتا ریختتای یتتاڵن یێتتٞم ٗتتاٝ ختتای ُە چ٘تتتن ڕٛێتتزی 
ٗەنی ریەٝم ٝ دەر بە هەكەصەیەتن یڕ ُە دمەٓاٗذر  دٝٝ عٞٝعە تەٝەە خٞرەێ 
ٝ عتتکإ. صەەیەەمصتت ن ٗەخاعتتخاٗەتە ُەٝ دمٝەٝبەەم بتتٞٝ  ەەهەی عتتکاٗن 

بە  ٝ عٞٝعتتتەتاٗن بیضتتتو ٝ چتتتاٝی بە ٓاصتتتِاۆا تەٝ  صتتتٞٝە ٛەڵتتتتەڕرٝم
 دمەٓاٗخاٗەتە ٛاەە دمەێ. نٞڕرٗذی بەصەەیذر;ٛەڵەدرٝرٕ ُە 

صتتتتازتەی ٝ بیتتتت ی تاەمتتتتتاٗن  یتتتتت ئەنەە دیضتتتتإ دمەەٝێ دمەدمصتتتتەە
 ڕرب دٝٝ  ت دٝٝم  دمە٘ێ ٓەٝم با بەٗذیخاٗە!



  ةسآلنث
 

497 

صەەیەەصتتو ُە صتتەەٝٝی چتتاٝیِکەتەیەٝم ُە ٓاصتتِاۆای ڕٝرٗتتن ٝ چتتٞٗکە 
ُەتەی باٗگ تت د ٝ ٓەصتە نٓاصِاۆا ٛیچن ٗەنٞ   یزیغکن دمٓٞچاٝ زیپکاٝی

ُێپ صتتن  ئەٝیتتظ دەۆیەتتتن صتتازت د ٝ ەتتاٝرٗەتەی خضتت ە ئەصتت ای ٓاصتتِاۆاە 
 ٛەە ئەٝمط بٞٝم ٛای ئەٝمی دیضإ بی٘ێ ٗەٝم با بەٗذیخاٗە.

زمب ێکتتتن تتتتاەیتەەی ُە ڕۆهتتتن ئەٝ ڕٝٝدرٝم ٗەٝمی بتتتا بەٗتتتذیخاٗە  دٗتتتاە
دربٞٝ. ُەٝ ڕۆژرٗەٝم تە ٗاخِیذۆ" دمٛا  با ٓالهاەن ٝمٛا ناڕربٞٝ  تە ئی ت  

ێتتتزی ُە یێٞمٗتتتذی  ٘ضتتتن ٛەڵذمصتتت اە بە ّ ییتتتاٝرٕ ُە تتتتاڵن ٗەدمبتتتٞٝٗەٝم. ب
ٛەٓٞٝیتتإ بە چتتاٝی ُەعل ۆعتتێک ُێیتتإ دمڕٝرٗتتن. ئەٝ یزیغتتکەط ٛەە بەٝ 

خای با عَ ٗاتا  ەٞٝعن ٝرم ٝڕٓإ بٞٝ. دی ن چاٝم ُێن دمڕٝرٗن ٝ تاەێک 
ن ٓاصِاۆا دمیٞیضو ٛەٓٞٝ ع ێک بە ٗاخِیتذۆ" بڵتێ. بە ّ تاەێتک چتاٝی یێت

ٝمڕ بە هضتەتاٗن ٗاتتا . بتایە ٗاچتاە اتەٝ  ٝ نٞێن ُە هضەتاٗن بٞٝ  زرٗین ب
بتتٞٝ زٓتتاٗن ٗەنەڕێ ٝ  تتتە ُە ك ٓێضتتک ٛەڵٞمەرٗتتذٕ ٛتتی  هضتتەیەتن ەتت ی 

 ٗەبٞٝ.
ٓاصتتتِاۆا ەێتەیغتتت (ٞٝ ٗاخِیتتتذۆ" ُێتتتن ەتتتٞٝڕمیە ٝ بێتتتزرە بتتتٞٝم ٝ ئەٝ 

ێغتٞٝدر ٛێ٘تذێ بێزرەییەی ئەٝ ژرٗن بە دڵن نەیاٗذبٞٝ. ڕرص ە ُە ٓالهاەەتتاٗن ی
 تتتاە بە ەٞٗتتتذی هضتتتەی ُەنەڵ ت دبتتتٞٝ  بە ّ خاعەٝیضتتت ین ئەٝ ُە دڵیتتتذر 
ڕیغەی درتٞەابٞٝ ٝ ٛەٓٞٝ تاەێکن بە هضەی ئەٝ دمت د. ُە صتەە درٝری ئەٝ 
ئی   دمٓن ُە ٓەعت ٝٝ  ٗەدمدر   تتەەمی ٗەدمتێغتا ٝ  ِتٞبەەنن ڕێکتٞیێکن 

ەٝێ بە دڵ تتتتاەی ُە بەە دمتتتت د. ُە بەە دڵتتتن ئەٝ چتتتٞٝ بتتتا ٗەخاعتتتخاٗە ٝ ُ
بتتتایەط یێغتتت٘یاەی زمٓاٝمٗتتتذی ُەنەڵ تاٗتتتو ٗاخِیتتتذۆ" هەبتتتٞٝڵ  دمتتتت د.

ٗەدمت د  یێن ٝربٞٝ دمبێ ە ٛتای چاەمڕمعتن ییتاٝێکن ختاٗەدرٕ تە ختٞٝی بە 
ُەنەڵ ٛەٓتٞٝ ئەٝرٗەعتذر  ئێضت ا تە  ٝ ٗیؼٔە  ٝ خاعتتٞزمەرٗن ن ەتٞٝم. ٗاز

ن صتتتٞٝۆ ٝ دمیتتتذی ٗاخِیتتتذۆ" بتتتاٝمڕی بەٝ هضتتتاٗە تتتت دٝٝم ٝ ٝمۆ ژٗێکتتت
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 ٛەەزم چاٝی ُێذمتا   دڵن ڕێک دمنٞع رٝ ٝمٛتا ژرٕ بە  ەەنتن نەیغت (ٞٝ 
ەەٗتتتتاٗە  ٛەٝرڵتتتتن ڕمدتتتتت رٗەٝمی صتتتتکا ٗآەتەی ُە ئەٗجتتتتٞٓەٗن صتتتتەٗا ٝ 

 بەٝ ڕردمیە بە  یەٝم ن ٗیگ ٗەبٞٝ! دٝٝەخ رٗەٝمی با صی(ی یا
 

 سی

 
ٝ ٓاصتتتِاۆا ب٘ێتتت ٕ بتتتا صتتتی(ی یا   یێغتتت(ی٘ن دمتتتت ر ُەنەڵ یەتەّ تتتتاەٝرٕ

 یتتاەی بە دمصت ەٝم بتٞٝ تە دمبتٞٝ ٛەەتا ئەٝ تتاەە ٛەٓتٞٝچەٗتذ ٗاخِیذۆ" 
زۆە ٝ  اەرٝ تتتتاە بتتتتٕٞٝ دٝریییتتتتإ  م ێ(ە تتتتێ بکتتتتا . تاەمتاٗیغتتتتن ٛێ٘تتتتذ

 ٗەدمٛا .
باەٝدۆخن ژیإ ٝ تاەٝباەمتاٗن بە ەەٝرٝی ناڕرٗن بە صتەەدر ٛتاە(ٞٝ. ُە 

دیٔی تتت ی ڕربتتت دٝٝدر ٛەە تتتتاەێکن دمتتتت د ەەٗیتتتا ُە بەە تەصتتتایەەین بەەزی 
ئیکتتتاٗاۆی  ٗاخِیتتتذۆ" بتتتٞٝ ٝ ٛەە بەٝ ٛتتتایەط زٝٝ ُە تاەمتتتتاٗن ٓاٗتتتذٝٝ 
دمبٞٝ. بە ّ ئێض ا باەٝدۆخەتە ناڕر بٞٝە ٛەە تاەێکن دمتت د ُە بەە خەڵکتن 

ٗەۆ ُە بەە دیٔی  ی ئیکاٗاۆی  ٗاخِیذۆ"  ٛەە بتایە ُەٝ تتاەرٗە ٓاٗتذٝٝ  بٞٝ 
 ٗەدمبٞٝ.
اە بێزرەبتتٞٝ  بە ّ ئێضتت ا تە تتتُە ئەٝ تتتاەەی تتتاەی بتتا ختتای دمتتت د   ەتتا

بەعٞێٖ تاەی خەڵکذر ٛەڵذمٛا  ٝ ٛەٝڵن دمدر  صەەمڕری زۆە بتٞٝٗن تتاەی 
 اەرٝ اە  چٞٗکە تاەمتەی یێختاط بتٞٝ  ٛەەتا زیتاە  ٛەڵذمصتٞٝڕر ٝ ختای 

 ٓاٗذٝٝ دمت د ُێن صەە ٝ دڵ خاع   بٞٝ.
تاەەتتتاٗن ختتای ت دبتتٞٝ بە صتتێ بەعتتەٝم ٝ صتتێ یەەٝمٗتتذمی  یا یتتای 

با ئەٝمی تاەمتاٗن ەێکەڵ یتێکەڵ ٗەبتٖە یەەٝمٗتذمی یەتەّ   د بٞٝ دەٝصو ت
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ەتتتتتتای(ە  بە ٓاصتتتتتتِاۆا بتتتتتتٞٝ  تە ُە ئێضتتتتتت ادر درخٞرزی٘تتتتتتآەی بەخغتتتتتتیٖ ٝ 
 صەەم تی  یٖ ن ك اەین ئەٝ بٞٝ. دٝەخ رٗەٝمی با صی(ی یا

ئەٝمی یێٞمٗذین بە ٓڵتک ٝ صتآاٗەٝم بتٞٝ ُە یەەٝمٗتذمی دٝٝٛەٓتذر بتٞٝ. 
ٓڵتتک ٝ زمٝیٞزرەمتتتاٗن بە صتتەە  ذتاٗن دمٝەٝبەەی ُە نٞٗتتذی یتتاٗا" ٝ نٞٗتت

نٞٗذٗغتی٘ەتإ ٓاڵیتاەن نغت ن ُە  ڕمػیەەەتاٗذر دربەط ت دبٞٝ ٝ بڕیتاە ٝربتٞٝ
ئەٝ  ٝ یێذرٝیضتت ییەتاٗن ٗتتاٝچەی یتتێ دربتتیٖ بتتکەٕ. صتت٘ذٝٝهڵک بتتکەٕ ٝ ٗیتتاز

ٝ ەتایا  تاەمط ٛێغ ا یێٞیض ن بە ٛەڵضتٞٝڕرٕ ٝ ٛێ٘تذێک ن ێ(ەصتو ٝ بەڵتتە
ٝ نٞٗتتتتذمتاٗن دمٝەٝبەەی تاەٝبتتتتاەمتە  ذی تازٓی٘ضتتتتکایەٛەبتتتتٞٝ. ُە نٞٗتتتت

یتک بتذمٕ ٝ ُدرٛتاەن ٓا  اەێکن ە  بٞٝ. ُەٝێ بڕیاە ٝربتٞٝ  ٞٝەیتاەرٕ بەعتە
یک ُەٝ بەعەی خای بڕێکتن بتذرەەٝم بە  ٞٝەیتاەرٕ ٝ بتاهییەتەی درٗتێ بتا ُٓا

خەەج ٝ یێذرٝیضتتت ییەتاٗن ختتتای. ٗاخِیتتتتذۆ" هیضتتتابن دمتتتت د ٝ دمیزرٗتتتتن 
خەە ێکتتن زۆەی دمٝێ ٝ ٗتتاەٞرٗێ ُەٝ درٛتتاەە چاٝیاعتتن  صتتەكەەی صتتی(ی یا

 بذر  بە ڕمػیەەەتإ. یبکا  ٝ ٛەٓٞٝ
صێٜەٓیٖ یەەٝمٗذم ەای(ەەن زی٘ذرٗییەتإ بٞٝە ٛەٓتٞٝ ڕۆژێتک ەتاهٔێکن ەت  
زی٘تتذرٗن ٗآەیتتإ بتتا دمٗتتاەد ٝ ەکایتتإ ُێتتذمت د بە ٛاٗایتتاٗەٝم بچتتێ  بتتایە ئەٝ 

 ٝەمە  دمباٝم.یەەٝمٗذمیەط ڕۆژ ُەنەڵ ڕۆژ هەبەە  ٝ نە
تتتتتتاەرٗە دمتەٝ   ُەنەڵ نەیغتتتتتت ٘ن  تە ٝمدٝٝی ئەٝ ڕۆژرٗتتتتتن صتتتتتتەەمەا

صتتکا ٗآەی بەٗتتذییەۆ  دمتەٝەە دٝری تتتاەمتەی ٝ هضتتەی ُەنەڵ بەە ی صتتإ 
دمتتت د  بە ّ ٝەدم ٝەدم ئەٝ صتتکا ٗآاٗە ٛێ٘تتذم زۆە بتتٕٞٝ  دمەكەەتتن ٗەبتتٞٝ 

مٗتتذمی چتتٞرەمّ بە تاەٝبتتاەی ٛەٓٞٝیتتإ ڕربتتتا  ٛەە بتتایە ٗاچتتاە بتتٞٝ یەەٝ
 بکاەەٝم.

ُە یەەٝمٗتتتذمی چٞرەمٓتتتذر ئاتتتتآن ٛەٝڵ ٝ ُێکاڵی٘ەٝمتتتتاٗن ختتتای ەآتتتاە 
ٓتتتتتاٝمیەۆ یێغتتتتت   ُە بیتتتتت ی ئەٝمدر بتتتتتٞٝ دردنتتتتتای ەتتتتتاٝرٕ ٝ  دمتتتتتت د. ئەٝ
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ب٘تتتاٝرٗییەٝم  ەتتتاتٞٝ بتتتای  بتتت٘  ٝ چێتتت ەٝ بب٘اصتتتێ  هٞتٔتتتذەرٝمتاٗن باعتتت  
 ەەییەتاٗن ئەٝ ت رٝم  ٓغ دمەتەٝێ ئەٝ دمزنا نەٝەمیەی درد باچن دەٝصو

 63ٝ یاُەٝم بتت م ٛەەتا صتاخاُیٖ ئەّ ٛەٓٞٝ ن ەٞٝخاٗەیە ُە هە ی ی   تێٖ ٝ
ٝ تاٗک ێ یتإ بتا تت رٝم ٝ ٛەزرەرٕ بەٗتذی  ا یتتە ٛەە تاّ دمەنا ٝ دیٞرەی 

نت رٗەدر دمڕزێتٖ  تتێٖ  ٝ صیاچا ٗەی ئەٝ دمزنا نەٝەم ٝ ٝ هٞەباٗن ُەّ بەٗذ
ٝ صتتتیاچا ٗەدر دیِیتتتإ  ن ُەٝ بەٗتتتذٝ ئەٝرٗە چ  تتتاەم بتتتٞٝٗەٝمەێکٖ ٝ بتتتاچ

 ت دٕٝٝ؟
زرٗیتتتتتتاەی تتتتتتا تتتتتتت دمٝم. ٗاصتتتتتی٘ن بەٗتتتتتتذییەتإ ٝ  ُەٝ بتتتتتٞرەمدر زۆەی

ٝ ییتاٝم ئایی٘ییەتتإ تە ٛتاەٞچای  یاەێزمەمتاٗیإ  بەەی صن زی٘تذرٕ ٝ هەعتە
ەتاٗن بە ییزۆە ع ن دیتکەی بتا ڕٕٝٝ بتاٝم. ئەٝ بەٗتذ بەٗذیخاٗەیإ دمت د ٝ

 یی٘  دمص ە دربەط دمت د.
دمص ەی یەتەّ بێ ەاٝرٗەتاٖٗ. تە هٞەباٗین ٛەڵە ٝ تەٓ ەەخەٓین دمزنای 

 ەٝم بتتتتٕٞٝە ٝمۆ ٓەٗغتتتتا" ٝ ٓاصتتتتِاۆا ٝ تەصتتتتاٗن دیتتتتکە.ی٘صتتتتپ درد ٝ ُێ
هەعتتەتإ ُە صتتەە ئەٝ بتتاٝمڕم بتتٕٞٝ تە ئەٝرٗە ەتتاهٔێکن تەٓتتٖ ٝ هەٝ  ُە 
صتتتەدی بەٗتتتذییەتإ یێتتتک دێتتتٖ٘ە بتتتایە یێٞیضتتت ە ئەٝ ەتتتاهٔەتە بەبتتتێ ەتتتاٝرٕ 

 ٞٝٗە بەٗذیخاٗە زیاە یإ ئاٝڕ ُێ بذەێ ەٝم.تەٝە
دمصتتتت ەی دٝٝمّ تەصتتتتاٗێکٖ تە ُە بتتتتاەٝدۆخێکن  یتتتتاٝرزدرٕ  بە ٛتتتتای 

ٝ ٓەصتت ییەٝم ەٞٝعتتن ەتتاٝرٕ بتتٕٞٝە ُەٝ هاڵەعتتذر ٛەە  ەتتٞٝڕمین ٝ ئێ میتتن
تاەم بکتا . خاٝمٗڕریتإ دمیتاٗتٞ  ئەٝ تەس بە  ێن ئەٝرٕ بٞٝریە ڕمٗگ بٞٝ 

 تەصاٗەٕ.ٗیٞمی بەٗذییەتإ ُەٝ  اەم 
ەتتاهٔن صتتێیەّ ەاٝرٗەتەیتتإ عتت ێک بتتٞٝ تە خایتتإ بە ەاٝرٗیتتإ ٗەدمزرٗتتن  
بەڵکتتٞٝ بە تتتاەێکن ئاصتتاین ٝ ەەٗتتاٗە  بە تتتاەێکن عیاٝیغتتیإ دمزرٗتتن. بە ّ 

                                                           

 ت ُە زمەیای ئەخض ەۆ ٝ ڕۆژٛە ەن دٝٝە ٛەڵکەٝە(ٞٝ. 74
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یاصتتادرٗەەرٕ ُەنەڵ ئەٝرٕ ٛتتاٝڕر ٗەبتتٕٞٝ ٝ ئەٝ تاەرٗەیتتإ بە ەتتاٝرٕ دمزرٗتتنە 
ەٝمڕنەی ەتتای(ەەن ئاؿتتا هاچتتاخچێ ن  بڕی٘تتن درەی ُێتتڕمٝرە ٝ زیتتاٗن ت دٗتتن ُ

ٝ دزمتاٗن تەُٞیەُن تِیضاط ُەٝ دمصت ەیە  ەاٝرٗاٗە بٕٞٝ. چەەە بەع ێک ُەٝ
 بٕٞٝ.

ەێتەیغتتت ٞٝە  ٝ  ەتتتاهٔن چتتتٞرەمّ ُەٝ زی٘تتتذرٗییاٗەٕ تە ُە خەڵکتتتن ئاصتتتاین
  زی٘تتتتذرٗییە 64ٝ چەەتتتتتش یاڵاٗیتتتتاخٞدٓٞخ تتتتاەی ختتتتٞرزرٗن  ڕۆعتتتت٘(ی ە ٕ 

إ ٝ ت ێکتتاەرٗن ٓتتإ ن ەتتٞٝ تە صیاصتتییەتإ ٝ صاصیاُیضتت ەتإ  ٗیٜیِیضتت ەت
دمتتتت ێ بڵێتتتیٖ ئەٝ  ُەٝ دمصتتت ەیەٕە ُەنەڵ ٛێزمتتتتاٗن دمٝڵە  ەێکٜەڵتتتذمچٖ 

ٝ ٛٞٓێتتذی تآەڵتتتإ ٝ ُە صتتەە بی ٝباٝمڕیتتإ تەٝەتتٞٝٗەەە  دمصتت ەیە ٛیتتٞر
 بەٗذیخاٗە.

ەتتاهٔن یێتت٘جەّ تەصتتاٗێکٖ چتتاەمڕمط ٝ درٓتتاٝ تە بە ٛتتای بتتێ ػەدرڵەەیتتن 
زیتتإ بە خایتتإ ٝ تآەڵتتتا  ەتتاڵە بتتٕٞٝ ٝ تآەڵتتتاٝم ەٞٝعتتن ئەٝ بتتاەٝدۆخە

ٝ ئتازرەی ژیاٗتذر  دمنەیەٖٗ. ئەٝ ەاهٔە ُە تآەڵتا ەەەم ت رٕٝ  ُە ژیت  نٞعتاە
ٓێغکیإ خت رک دمبتێ ٝ ك یتٞی ٝمصٞمصتەی ٗەكتش دمختإ  ەتاٝرٕ ٝ تتاەی 
ختتتت رک ئەٗجتتتتاّ دمدمٕ ٝ دمتەٝٗە درٝمٝمە ٝمۆ ئەٝ نەٗتتتتجە چاەمڕمعتتتتەی 

رٕ تەصن ە  تە ُە بەٗذیخاٗەدرٕ  یإ ٛێغت ا بەڕمتاٗەتەی دزی(ٞٝ  ٝمۆ صەد
ئتتازردٕ ٝ هاڵ(ەصتتو ٗەتتت رٕٝ. بتتاەٝدۆخن تآەڵتتتاط ٛەە چاٗێتتک بتتێ ئەٝرٗە 

 ەُکێظ دمتا.یبەەمٝ ەاٝرٕ ٝ  ی٘ایە  
ئاعتتتتت٘ا بٞٝبتتتتتٞٝ  تە ُە  ٗاخِیتتتتتذۆ" ُەنەڵ ەاهٔێتتتتتک دز ٝ ییتتتتتاٝ تتتتتتٞژ

ذێ دربەعتتتک دٗەتەدر تەٝە(تتتٞٝٗە دمصتتت ەی یێتتت٘جەٓەٝم  صتتتەباەم  بەٝرٕ ٛێ٘تتت
ُێکتتاڵی٘ەٝمی ئەٗجتتاّ دربتتٞٝ. ئەٝرٗتتظ ٛاٗایتتإ بتتا ٛێ٘تتابٞٝ ٝ درٝریتتإ ُێتتذمت د 
تاەێکیإ با بکا . ٗاخِیذۆ" ٛەُن با ڕمخضا بٞٝ باعت  یإ ب٘اصتێ ٝ دٝری 
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ئەٝم بە چاٝێکن ە  ُەٝ ەتاهٔەی دمڕٝرٗتن. زۆەبەی خ ریکتاەرٕ تە ُە ٓەتت ەبە 
 ەژٓتاە  ُەٝ دمصت ەیەٕ ٝٗٞێیەتاٗن زرٗض ذر ٝمۆ ەاٝرٗ(تاەی زنٔتاۆ دمٛتاە٘ە ئ

ەەٗتتتاٗە  تتتتاەمتە بە ێتتتیەۆ نەیغتتت ٞٝم  ەاهٔێتتتک ُە بی ٓەٗتتتذرٕ ُە صتتتەە ئەٝ 
بتتاٝمڕمٕ تە ئەٝ ٛەٓتتٞٝ هتتٞتْ ٝ یاصاٝڕێضتتا ٝ صتتزردرٗە صەی ٝصتتەٓەەرٗە  

ٖ تتت دٕ ٝ ەەٓ(تتێ ت دٗتتن ئەٝ دمصتت ەیە درٗتتذەرٝمە بە ّ صتتێەەٗیتتا بتتا چاٝە 
ٗە بەەُە تآەڵتتتا زیتتإ بە ٗاخِیتتذۆ" بەٝ ئاتتتآە نەیغتت (ٞٝ  ئەٝ چاەمڕمعتتا

بەعتتییەط ٓیتت رەێکە ُە بتتاٝۆ ٝ  خایتتإ دمنەیەٗتتٖە دیتتاەم ئەٝ ٛەژرەی ٝ بتتێ
دریک ٝ ئەژدردیاٗەٝم بایإ ٓاٝمەەٝم ٝ بە ٛای باەٝدۆخن خ رک ٝ ٗاُەباەی 

 ٝ ەاٝرٕ دمتەٕ. تآەڵتاٝم ڕٝٝ ُە ٛەڵە
 ٗاخِیتتذۆ" ُەنەڵ چەٗتتذ تەس ُەٝ ەتتاهٔە ئاعتت٘ا بٞٝبتتٞٝ تە چەٗتتذیٖ  تتاە

ژٗێکتتتن   ییتتإ ت دبتتٞٝ. یەتێتتتک ُەٝ تەصتتاٗە ٗتتاٝی ئاختتتاەیٖ بتتٞٝ. دریکتتنزد
بەەٛەٓن ئەعوێکن هەەرّ بٞٝ. ُە خاٗەی ُێوەٝٓتاٝرٕ  خاعن .ُەعل ۆط بٞٝ

ٝ صتتتتتتٞرڵکەەزردمتاٗذر نەٝەم بٞٝبتتتتتتٞٝ. ُە ژیاٗیتتتتتتذر تەصتتتتتتێکن ٗەدی(تتتتتتٞٝ ُە 
یاصتتتەٝرٗێک ئاهتتت  ٝ ەێتەیغتتت ٞٝە  بتتتێ. ٛەە ُە صتتتەەمەای ٓ٘تتتذرڵییەٝم ُەنەڵ 

تچن ٝ ەتەصاٗن دز ٝ خٞێڕی ٝ بەەمڵاڵ ٛەڵضٞتەٝەن ت دبٞٝ. ٓ ۆۆێکن هەٗ
هەعتتٔەە بتتٞٝ. بە نتتاڵ ە ٝ نەک ٝ هضتتەی ختتاط ٛەٓتتٞٝرٗن ُە دمٝەی ختتای 
تتتتتادمت دمٝم. ەەٗتتتتاٗە  ئەٝ ڕۆژمط تە دمەدمدڵتتتتن ختتتتای بتتتتا ٗاخِیتتتتذۆ" 
ٛەڵذمڕعو  ناڵ ە ٝ ەی اڵن بە هازییەتإ ٝ تاەبەدمص اٗن بەٗتذیخاٗە ٝ یاصتای 

دمتت د. دزێکتن ەت  تە ٗاخِیتذۆ" بتاەٝدۆخن ژیتاٗن بتا دمەتەٝە(تٞٝ  درینخٞ
ئەٝم  ٗاٝی كیتذەۆ" بتٞٝ.  ٝێکتن  ٞرٗچتاۆ ٝ ختٞێٖ عتی یٖ بتٞٝ. ەاٝرٗیغتن

 ٓاڵەتەیتتإ ەتتا ٕ تتت دٝٝم. بتتٞٝ ُەنەڵ ٛاٝڕێیتتاٗن یی مییاٝێکیتتإ تٞعتت ٞٝم ٝ
زۆە بتتتتاٝتن ئەٝی ُە ٓتتتتاڵەتەی  بتتتتایی ی  ٞٝەیتتتتاە بتتتتٕٞٝ. ئاؿتتتتا بە بتتتتا  ٝ

كێتتتتتذەۆ" ُە تتتتتتاەن  مەت دبتتتتتٞٝ ٝ ٓتتتتتٞٝچە ٝ ٓەزەرتەی ُتتتتتێ صتتتتتەٗذباٝم.د
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 ُە صتەە ئەٝ تتاەمط صەەبازیذر ئاعون ن رٝی كەەٓاٗذەمتەی خای بٞٝ بٞٝ 
. ییتتاٝێکن نەُتتێ صتتەەتاٗە ت ربتتٞٝ ٝ تەٝە(تتٞٝم بەە ُێغتتاٝی ەتتٞرٗ  ٝ ەەعتتەە

نٞە ٞنتتتتتتتاڵ بتتتتتتتٞٝ. ئەٝمی زۆەی بە ٝم ن ٗیتتتتتتتگ بتتتتتتتٞٝ  ڕۆهضتتتتتتتٞٝۆ ٝ
رەدٕ ُەنەڵ ژٗتتإ بتتٞٝ  یێغتتن ٝربتتٞٝ ٓتت ۆ" ەەٗیتتا بتتا خاعتتتٞزمەرٗن ٝ ڕربتتٞ

ٛەٝمصتت(ازی خُٞوتتاٝم ٝ یێتتن ٗتتاٝمەە صتتەە نتتای زمٝی. ُە ەەٝرٝی ٓتتاٝمی 
ڕێتتتایەتن  ەێتەیغتت ٞٝی ٗەدی(تتٞٝ تە بەەم ٝٝ ەەٓەٗیتتذر تەصتتێکن خی ختتٞرز 

بتتڕٝری ٗاخِیتتذۆ"  ئەّ دٝٝ تەصتتە ٝ صتتەدرٗن ەتت   ن بکتتا . بەی٘ێڕرصتتو ڕێ٘تتٞ
ئەٝ . ٗاتتتتا  إبتتتٕٞٝ ٝ ٛتتتی  تەس یەەٝمەدمیتتتخاڕصتتتک  ڕٝمتتتتنٝمۆ ئەٝ  
ُە ختتٞڕر ٝ بەبتتێ ٛتتا نەعتتە دمتەٕ ٝ زۆە زٝٝط ٝعتتک دمبتتٖ ٝ ُە تەصتتاٗە 

ٗێٞ دمچٖ. ُە ٗێٞ بەٗذییەتاٗذر  ٝێکن بەەڵتاڵ ٝ ژٗێکتن صتٞٝتٞچ ٝٝۆ ٝمبەە 
ئاتاەیتإ زیتاە   ٘تاٗەٝم ٝ خٞٝختذم ٝیچاٝ دمتەٝەٖ تە ُە ٛی  تاەێک ٗەدمی 

ٗاڕمصتەٕ  دمچتٞٝ. ئەٝ دٝٝ تەصتە زۆە بەدڕمٝعتو ٝ ٝمۆ هەیٞرٗێکن دڕٗذم
ٝ ٛەڵضتتتتٞتەٝەیإ بتتتتا ٛتتتتی  تەس ەآتتتت  ٗەدمتتتتت ر. بە ّ ُە  بتتتتٕٞٝ ٝ ئاتتتتتاە

تە بی ٓەٗتتذرٗن ٓەت ەبەتتتاٗن ئی اُیتتا باصتتن   چٞرەچێتتٞمی ەاٝرٗ(تتاەی زنٔاتتتذر
ٝٗە  زۆە مێتزهدمتەٕ  ٗەدمنٞٗجا ٝ بە بڕٝری ٗاخِیذۆ" ئەٝ دٝٝ بتٞٝٗەٝمەم 

 .بٕٞٝ بەڕێزی تآەڵتا ٓاهٞٝڵ   ٝ بێ زیاٗ   اط ٝیڕُە تەصاٗن ەە
تاٗتتو ٗاخِیتتذۆ" ُەٝم صتتەەی صتتٞٝڕٓابٞٝ تە بتتا دمبتتێ تەصتتاٗێکن ئتتاٝر 

ٓتتإ هاڵتتذر تەصتتاٗێکن ەٛ چتتاەمڕمط ٝ درٓتتاٝ بختت ێ٘ە بەٗتتذیخاٗەٝمە بە ّ ُە
یِەٝیتتایەی  ێ٘ەٝم ٝ ەەٗتتاٗە  تٞەصتتن ٝڕختتٞێڕی ٝ دڵتتڕمط بە ئتتازردی بضتتٞٝ

ئەٝ ی صتیاەمط ٛتی  ٝم ٓێکتن ٗەدمدۆزیتیەٝم. بەٝ  ن ٗتیغیإ یێتذمدەێ؟ بتا
   ۆزۆ(ُتتآ  ٛیتتٞریەی ٝم ٓێتتک بتتذۆزێ ەٝمە بەەٛەٓتتن بی ٓەٗتتذرٗن ٝمۆ ەتتاەد

ٝ  بە ّ دٝری ئەٝ ٓ تتا  بەٝەدی ٓ تتا  تتت د  65ناەۆۆتتاُٞٝ  ُەیضتتو ٝ ٓەدصتتِن
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ٞٗکە ٛتی  ٝم ٓێکتن ٗەدۆزیتیەٝم. ڕمٗتتە چت ُێکاڵی٘ەٝمیە زیاە  ٛیٞر بڕرٝ بتٞٝە
باصتن  ئەدمبتن ٝ دربێ تە ت ێ(ە زرٗض ییەتاٗن ُەنەڵ بەەٛەٓنمئەٝ ُەٝٛەڵەی 

ُتتتێ ەێکچٞٝبتتتٞٝ ٝ چتتتاٝمڕٝرٗییەتن بتتتێ  ێتتتن ُەٝ ت ێ(تتتاٗە ٛەبتتتٞٝ.  كێ تتتتاەی
ٝم ٓەتەعن  ەزۆە صادم ٝئاصاین بٞٝ  ی صیاەێک تە ُەٝ بی ٓەٗذرٗەی دمت د

ن زرٗضتتت ن ٝ كەٗ٘تتتن ٓتتتاف ٝ صتتتزر. یتە یێتتتن دمدەریەٝم یڕبتتتٞٝ ُە ٝەدمتتتتاە
ُە  ئاٝ خٞرەدٗەٝم ٝربتٞٝ ڕٕٝٝ ٝ ئاصتإە دمیپ صتن باچن ٝ ی صیاەمتە ٝمۆ

صتتەەچن دمصتت ەیەۆ دمنتت ٕ ٝ دمیتتاٗخەٗە بەٗتتذیخاٗە  ئتتازرە ٝ ئەعتتکەٗجەیإ 
دمدمٕ ٝ ەەٗاٗە  ُە درەیغیإ دمدمٕ  ُە هاڵێکتذر صتازدمەرٕ ٝ بەڕێتٞمبەەرٗن 

ٓەیت٘ەەە  زۆە  ئازرە ٝئەعکەٗجە ٝ ئەٝ ٛەٓٞٝ زی٘ذرٗە ٝ ٛاتاەرٗن ئەٝ ٛەٓٞٝ
ُە دیتتتتتتَ ٝ یەخضتتتتتتی متإ نەٗتتتتتتذمڵ   ٝ نتتتتتتٞٓڕرە ٕ؟ بە ّ بی ٓەٗتتتتتتذرٕ ُە 

ٝ ئیخ یاەیتتإ  ەبتت  ت ێ(ەتاٗیاٗتتذر زۆە عتت ن صتتەی یإ دمٗٞٝصتتن. ٓەصتتەُەی 
دمٛێ٘ایە ناڕێە دمیاٗتٞ  عکڵن تاصەصەەی ٛەە تەصتێک ُە صتەە بڕیتاەدرٕ 

ۆە تتاەیتەەین ٝ خٞٝخذمی تتاەیتەەین ٛەیە. دمیتاٗتٞ  ڕمنەز ەتاڕردمیەتن ز
ٛەٝرٝ  تتتتاەی ختتتتاەرتیظ  ٝ ئتتتتاٝ ٝ ەتتتتاٝرٕ ٛەیە. دمیتتتتاٗتٞ  ُە صتتتتەە ٛەڵە

ٝ یێچە ٝیتتٞٝچین زرەتتن ٓ ۆۆیتتإ  باصتتن ڕمٝعتتو ٝ یاصتتا تتتاەیتەەین ٛەیە.
دمتتتت د. دمیتتتاٗتٞ  ەتتتا ڕردمیەتتتتن زۆە  صتتتاین یەت تتت  دمتەٗەٝم. دمیتتتاٗتٞ  

ٝ  ە تآەڵتتاصەباەم  ب ٛێ٘ذێک ُە تێغەتإ بە ٛیپ٘اەیزّ چاەمصەە دمت ێٖ.
ن ێٞنٞڵیتتإ دمٛێ٘تتایە  باصتتن زۆە هتتٞٝڵ ٝ یتتڕ تإەئەەتتتن تتتآە یەەن تەصتت

 ناڕێ.

                                                                                                                              

اس بتٞٝ ُەنەڵ ُتآ( ۆزۆ ٝ كێتڕڕی ( ەەٕ ٗت2:45تت 1851) R. Garo falo ڕركائیتَ ناەۆكتاٍ 
Ferri   2:19تت 2946ٓەت ەبێکن ٗٞێیتإ ُە بتٞرەی ەەٕ ٗاصتیذر درٓەزەرٗتذ. ٛتاٗ ی ٓەدصتِن )

یزیغکن دمەٝٝٗاصن ئی٘تِیزی  ئەٝیظ ٝمۆ ُآ( ۆزۆ ُە صەە ئەٝ بتاٝمڕم بتٞٝ تە دمبتێ بە 
 ەٝڵ بذمی.چاٝی ٗەخاط ُە خ ریکاە ٝ ەاٝرٗ(اە بڕٝرٗن ٝ با چاەمصەەی ٗەخاعییەتەی ٛ
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ئەٝ ی صتیاەم صتاتاەم  چی ۆتێکتن  ڵتٞٝچن بی ٓەٗتذرٕ بتایٝم ٓن یتڕ یێچٞ
 بڕنەبەٗتذییإ كێ تت د. خاعن ٝمبی  ٛێ٘ایەٝم; ٓ٘ذرڵێکیإ ب د بتا هٞەابختاٗە ٝ

ن بڕنەبەٗذی كێت  بتٞٝم؟ ٓ٘تذرڵە ڕۆژێک ٓآاص اتەی با ەاهیک دٗەٝم ُێن ی ص
ٓآاصت اتە نتٞەن ئەنەە دمزرٗتن  بەڵێ چتاۆ كێت  بتّٞٝ. زیو ٝ ٝەیاتە نٞەن 

؟ «یتێ» تتاّ ٓآاصت ا! ٓ٘ذرڵە عەەیاٗەتە نٞەن; بکە. بڕنەبەٗذی« یێ» ٛەص ە
ی یین ٓ ۆ" یإ یێن صتە ؟ ٝم ٓتن بی ٓەٗتذرٗیظ بتا ئەٝ ی صتیاەم صتاتاەم

 یە دمچٞٝ.ٝمۆ هضەی ئەٝ ٓ٘ذرڵە ٝەیا ئەٝ 
تتتتاە ٝ  مخضتتت (ٞٝٝ ٛتتتاط ٝ زرٗضتتت ن خایتتتإ  بیتتت  ەٓتتتٕٞٝٛ ذربی ٓەٗتتت

بە ّ ی صیاەی صەەمتن ٛەەٝر بتێ  ت دبٞٝەبابەەتەڵیکن صەەٗجڕرتێظ بەیإ 
 ەت  صتزر بتذر ؟ ٝم ّ ٓاباٝم. باچن ٓ ۆۆێک ٛەم بە خای دمدر تە ٓ ۆۆێکتن

بە ێتتن بی ٓەٗتتذرٕ تە یغتتو بە زرٗضتتو ٝ ُێکاڵی٘ەٝمتتتاٗن خایتتإ دمبەصتت ٖ  
ٝم ّ  بەەٛەم بتتٞٝٗن صتتزریإ دمصتتۀُاٗذ ٝ یێٞیضتتو بتتٞٝٗن صتتزردرٗیإ بە 
ڕرصتتت ییەتن ڕٕٝٝ ٝ هاعتتتاٛەڵ٘ەن  دمزرٗتتتن. ٗاخِیتتتذۆ" ئەٝ ت ێ(تتتاٗەی  ٗەۆ 

ٝەە دمصتتت ن  دمیخٞێ٘تتتذمٝم ٝ ٛەە ەبەڕێکتتتٞیێکن  بەڵکتتتٞٝ ٛەە  اەێتتتک دمت
مدۆزێت ەٝم  ت ێ(ێکن ەەٝرٝ دمت د یێن ٝربٞٝ ٝم ٓن ختای ُە ت ێ(تن دٝرەت در د

ت ێ(تتاٗەی ٗەخٞێ٘تتذۆەەٝم   ڕێکتتٞیێکن ئەٝ ٛێ٘تتذێ  تتاە یێتتن ٝربتتٞٝ بە باعتتن ٝ
ٝم ٓەتەی ٗەدۆزیتتٞەەٝم ٝ دیضتتإ چتتاٝمڕٝرٕ بتتٞٝ ڕۆژێتتک ت ێ(ێکتتن ٝمنیتت  

 کەٝێ ٝ ٝم ٓن خای ەێذر بذۆزێ ەٝم.ب
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 سی و یەک

 
ٛەٝرڵیإ ٛێ٘ا تە ٓاصِاۆا ُەنەڵ تاەٝرٗن دٝٝەخ رٝمتتإ ڕۆژێ یێ٘جەٓتن 

ٝمڕێ دمتەٝێ. ٗاخِیتتتذۆۆیظ ختتتای ئآتتتادم ت دبتتتٞٝ  ژٝیتتتیە بەەمٝ صتتتی(ی یا
ر بچتتتێ. ڕۆژێتتتک یتتتێظ ئەٝ ٛەٝرڵە  ٗاەاُیتتتای خٞعتتتکن ٗاخِیتتتذۆ" ٝ ذُەنەڵیتتت

ٓێتت دمتەی نەیغتت ٘ە ٓاصتتکا ٝ ُە ٛٞەێِێتتک ٗیغتت ە ێ بتتٕٞٝ. ٗاەاُیتتا ئیکاٗاۆ٘تتا 
ڕۆناژٗیضتتتکایا دمصتتتاڵ ُە بتتت رتەی نەٝەمەتتت  بتتتٞٝ ٝ ڕۆڵێکتتتن بەە چتتتاٝی ُە 

ەٝمەدمت دٗیتتذر ٛەبتتٞٝ. ئەٝرٕ زۆەیتتإ یەت تت  خاعذمٝیضتتو. تاەێتتک ٗاەاُیتتا یە
ەەٓەٗن نەیغ ە بیضو ٝ یێ  صا ٕ  ُەنەڵ ٗیکاُیکا ئی ە٘یڤ ژیاٗن ٛاٝبەعتن 
یێتتک ٛێ٘تتاە ٗیکاُ٘کتتا  ٝێکتتن بتتاط ٝ ەێتەیغتت ٞٝ بتتٞٝ. تتتٞڕێکن ژیتت  ٝ ختتاٝمٕ 

ٞٝ  ٗاخِیتتذۆ" یتتڕ بە دڵ خاعتتن دمٝیضتتو ٝ تاەێتتک نەٝەمط بتت ژیتتاە بتتٞٝ.
بتتٕٞٝ بە ٛتتاٝڕێ ٝ ٓەه مٓتتن ٜٗێ٘ییەتتتاٗن یەت تت . بەدرخەٝم ٗیکاُ٘کتتا ئە ەٍ 

 ٓەٝدری ٗەدر ٝ زۆە زٝٝ ٓ د.
زۆەی ٗەخایاٗتتتتذ ٗاخِیتتتتذۆ" چتتتتٞٝ بتتتتا صتتتتەەبازی ٝ ُە خٞعتتتتکن دٝٝە 
تەٝەەٝم. ٗاەاُیتتتا چەٗتتتتذ صتتتتاڵ دٝری ٓ دٗتتتتن ٓێتتتت دمتەی یەتەٓتتتتن  ُە ڕٝٝی 

 ی یێغتٞٝی باەەەهتای ػەەزٛەٝمصەٝم ئاعون ییاٝێک بٞٝ تە ُەنەڵ ٓێ دمتە
ٝ ئاصتتٔإ  یتتاٝرزین ٛەبتتٞٝ. ٓێتت دی دٝٝٛەٓتتن ٗتتاٝی ڕۆتاژٗیضتتکن بتتٞٝ  
ڕێتتزمیەۆ عتتەەمف ٝ یتتاتن ُە ٝ ٞٝدیتتذر ٗەبتتٞٝ. ییتتاٝێکن ٛەُختتٞرز بتتٞٝ. ُە 
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ٛەٓتتتٞٝ ڕٝٝدرٝ ٝ یێغتتتٜاەێکذر هتتتازرٗجن ختتتای ُە بەە چتتتاٝ بتتتٞٝ ٝ ُە ڕێتتتٞم 
 ٛەُەتەی دمهاص ەٝم.

آ٘اٝمٗیتتذر ُە دریتتک بٞٝبتتٞٝ. ٓتتاڵن دٗیتتای ُە ب٘ەٓتتاڵەیەتن ٓ نڕۆناژٗیضتتک
 ێٗەبتتٞٝ. بە ّ ُە كێتت  ٝ زی متیتتذر ٛتتی  تەس دمصتتکن ُە دٝٝ ٗەدمتتت د. ٛێ٘تتذ

 تاە دمبتٞٝم ُی(ت رٍ ٝ ٛێ٘تذێ  تاەیظ ە صتەٗاۆ ٝ خایتاەێز. ٗتاٗن بە ٗ ختتن 
ٛەە  یەتەٝم بتتای بٜاەتتایە عتتەٗن دمتتت د  ٛەە بەٝ كێتت  ٝ  ڕۆژ دمختتٞرەد ٝ ُە

ُە دمزنای درددر یِەیەتن ن ٗیگ بە دمصتو بێ٘تێ.  تتە  دمٛایاٗەط ەٞرٗی(ٞٝی
ُەٝ ەای(ەۀەٗذییاٗەی  ٓ   ٝ ُێٜاەٞٝییەتن ە یغن ٛەبٞٝە دمیزرٗن چإ ژٗإ 

ییە دردُە خغ ەبەەێ ٝ دڵیإ ُێ بضت ێ٘ێ. بە تەڵتک ٝمەنت ەٖ ُەٝ ٓت خە ختٞدر
ٞٗێ. تتتتاەمتەط بە  ێتتتیەۆ نەیغتتتو تە صتتتەەمڕری یتتتەتتتٞرٗین ٗاەاُیتتتاط ٛەڵل 

ەین دریکتتتن  ٛەە دٝٝ یێتتتن ُە تەٝعتتتێک تتتت د ٝ نتتتٞەن عتتتٞٝی ٛەە ٗتتتاڕمزریە
 یێذمتەّ.

بتتتتٞٝ. دمیزرٗتتتتن چەٗتتتتذم خٞعتتتتکن ٗاخِیتتتتذۆ" زۆەی ڕم ُە ٓێتتتت دمتەی 
خٞڵوٞختتتتٞٝیەتن ٗتتتتاهەز ٝ دٝرتەٝەتتتتٞٝرٗەی ٛەیە. زۆە درٝێتتتتٖ یتتتتتیش ٝ ُە 

ٛەصتت ن  ختتاڕرزی بتتٞٝ. صتتەەمڕری ئەٝرٗەط ٗاچتتاە بتتٞٝ ُە بەە دڵتتن خٞعتتکن
ی ُەنەڵ بکتا . ُە  یەتەٝم زۆەیغتن یتێ صتەی  بتٞٝ هضەٝ خای بغاەێ ەٝم 

 تٞرٗن ٝ عاخٞعتەٗتییەٝم عتٞٝی بە ییتاٝێکن ئتاٝر  تە خٞعکن بەٝ ٛەٓتٞٝ
تتتاُکٖ ٝ تتتاٗێش ئەصتت ٞٝە تتت د ٝ بتتٞٝ بە ژٗتتن نُٞەییتتاٝێکن ئتتاٝر ختتٞێڕی ٝ 
ٛیچٞیٞٝچ. ەەٗاٗە  تاەێک ئانادرە بتٞٝ خٞعتکن ٓ٘تذرڵن بتٞٝم  ئەٝمٗتذمی ەت  

ڕمهە  بتتٞٝ  چتتٞٗکە دمیٜێ٘تتایە بەە چتتاٝی ختتای تە دڵتتن ڕێتتک نٞعتت ر ٝ ٗتتا
 ێ ە زنتن بتاەمتە ٝ تتخٞعکن بە ٛای ٗزیکتن تت دٕ ُەنەڵ ئەٝ بتاەم ییتاٝم 

 یڕ بٞٝم.
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ُەٝ صتتتەكەەمدر ٗاەاُیتتتا ٝ ڕۆناژٗیضتتتکن تتتت  ٝ تٞڕمتەیتتتإ ُەنەڵ خایتتتإ 
ٗەٛێ٘تا بتتٞٝ. ُە ٛتتٞەێِێکن زۆە بتتاط  ێیتتإ ن ە(تتٞٝ ٝ ٗاەاُیتتا بەبتتێ ڕرٝمصتت إ 

ٓاڵن ب رتەی. ئان رۆ٘ا یێن نٞە(ٞٝ ب رتەی ُەٝێ ڕۆیغت ٞٝم ٝ ُە  چٞٝ بٞٝ با
ٗزیتتک بەٗتتذیخاٗە دٝٝ ژٝٝەی چکتتاڵەی بەتتت ێ ن ەتتٞٝم. ٗاٝٗیغتتاٗن ٓتتاڵەتەی 

تەی ەُێٞمەن   ٝ ڕۆیغو با  ی. تٞڕی نەیەتن عڕۆڵە ٗاەاُیای بت د بتا ٓتاڵ
ەیتتک ٗاخِیتتذۆ". ُەٝ تتتاەەدر ُە ٓتتاڵێ ٗەبتتٞٝ. در ٗتتن ٓتتاڵەتە بتتانەٕ ٝ ٗیتتٞم ەا

ٛەە دٝٝ ژٝٝەمتە ت د ٝ زۆە ڕێکٞیێکن ٛاەە بەە چتاٝ.  ٗاەاُیا چاٝی ُە بٞٝ.
دمیزرٗتتتتن بتتتت رتەی چەٗتتتتذم ن ٗتتتتتن بە یاتٞختتتتاٝێ٘ن ٝ ڕێکتتتتٞیێکن دمدر  بە ّ 

عتت ێک بتتا ئەٝ ەتتازمی  چکتتاڵەین ٓتتاڵەتەی دڵ ەٗتتتن تتت د. ٛەٓتتٞٝ صتتاتاەی ٝ
ٓەك مهتتن کەەمی یتتدمٗٞرٗتتذ. بە ٝەدی چتتاٝی ُە ٓێتتزی تتتاەی بتت رتەی تتت دە یە

یەەٝمٗذمتإ ٝ چەٗذ ت ێ  ُە صەە ٓێزمتە درٗ ربٕٞٝ. ت ێ(ن  صەنێک   اٗ ای
بەەٛەٓتن  ز بە زٓتاٗن ئی٘تِیتزی ٝٔتی  ی٘ت یاصای صتزر  بەەٛەٓتن ٛێ تآەڵە
 کن ػا ن دی.ێزٓاٗن كەڕمٗضن. ُە بەی٘ن ئەٝ ت ێ(ەعذر تاؿەزبڕ ەاەد بە

درٝری ُێکت د ٛەە ٗآەیەتن با ب رتەی ٗٞٝصتن ٝ ُە صتەە ٓێتزمتە دری٘تا ٝ 
 ئەٝ ڕۆژم بچێو با  ی  یاعإ بە دڵ ەٗتن بەەم ٝ ٛٞەێِەتە نەڕریەٝم.

بیتتت ی ُە دٝٝ عتتتو دمتتتت دمٝم ٝ دمیٞیضتتتو ُە باەمیتتتاٗەٝم هضتتتە ُەنەڵ 
 مب رتەی بکا ە یەتیإ ٓەصەُەی زمٓاٝمٗتذ تت دٕ ُەنەڵ تاەیاعتا تە بٞٝبتٞٝ

تتتن دربتتاٝمە ب٘ێغتت ە خاعتتکەی صتتەە زرەی خەڵتتک ٝ ُەٝ عتتاەم چکتتاڵەدر دمٗ
ٓەصتتتەُەی دٝٝٛەٓتتتیظ دربەعتتتک دٗن ٓڵکەتتتتاٗن تە بە بتتتڕٝری ٛێ٘تتتذێ تەس 
 تاەێکن صیاصن ٝ ٓەە صیذرە بٞٝ. یێغ   ٛێ٘ذی عت ن صتەباەم  بە تاەیاعتا
ٝ تەی٘تتتٞبەی٘ن ُەنەڵ بتتت رتەی بیضتتت (ٞٝ  ُە صتتتەەمەاٝم یێتتتن ٗتتتاخاط ٗەبتتتٞٝ 

ە ّ ئێضت ا ب ب رتەی ُەنەڵ تچێکن ئاٝر صاتاە ٝ بتێ كڕٝكێت  زمٓاٝمٗتذ بکتا  
بیتتت ٝڕری نتتتاڕر بتتتٞٝ  بە ٛتتتی  عتتتێٞمیەۆ هەزی ٗەدمتتتت د ژٗێکتتتن ٗتتتاٝزڕرٝ 
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دربەعک دٗن زمٝیتٞزرەمتەی بە بتڕٝری ئەٝ زۆە  ئابڕٝٝی ب٘ەٓاڵەتەیإ بەەێ.
ُە دمصە ەن  ن ٗیگ ٗەبٞٝ  بە ّ ٓێ دمتەی یێذرن ین دمت د ٝ دمیتٞ  تەڵک

ناژٗیضتکن ُە صتەە دمٝڵەەین خای ٝمەدمنت ێ ٝ ٗتاٛێڵێ ئەٝ تتاەم بکتا . ڕۆ
ٞەٝەمٝمیە ٝ ٗاخِیتذۆ" ؿتبٞٝ تە ئەّ بڕیاەم بە ٛای تاڵلآن ٝ  ئەٝ باٝمڕم

بەٝ تتتتاەم صەی ٝصتتتەٓەەمیە صتتتەەٗجن خەڵکتتتن بتتتا  ی ختتتای  ٝیضتتت ٞٝیەەن
 ٗاەاُیای دمنٞ ; بە  ڕرتێغێ ٝ دمٓاە ك ۆعن بکا 

تتتت زۆە بتتتێ ٓاٗتتتایە ئەٝ ٛەٓتتتٞٝ زمٝیتتتٞزرەم بە درٛتتتاەەتەیەٝم. بتتتتذمی بە 
 ٘ەتإ؟ ئەنەە ئەٝ ٓەبەص ەعن بٞٝم چاتە ُەنەڵ خەڵک بکا   دمبٞٝنٞٗذٗغی

یاصتایییەٝم  یُە ڕێتای باٗکن تغت ٞتاڵەٝم تتاەمتە  ێ(ە تێ بکتا  ٝ ُە ڕێتتە
 بڕٝرەە یێغێ.

ڕۆناژٗیضتتکن دمیتتتٞ  ٗاخِیتتذۆ" ەٞٝعتتن  اەێتتک عتتێ ن بتتٞٝم ٝ دمبتتێ 
ٝ بە صتتتەە ٓتتتاڵ   ێکتتتن بتتتا دمص ٘یغتتتإ بکتتتا  ٝیدرٝر ُە دردنتتتا بکەیتتتٖ هەٝ

 ٓڵکەتاٗیذر ڕربتا!
 

 سی و دوو

 
ٗاخِیذۆ" چاٝی بە ٗآەتەی خٞعکن تەٝ  ٝ بەبتێ ڕرٝمصت إ ڕۆیغتو 
با  ی. ػەصت  بتٞٝ  ٓێت دمتەی خٞعتکن ُە ژٝٝەمتەی ەەٗیغتو خەٝە(تٞٝ ٝ 

ت رصتتێکن هەەیتت ی ڕمعتتن ُە  خٞعتتکن بە ەەٗیتتا چتتاٝمڕٝرٗن ئەٝ بتتٞٝ. ٗاەاُیتتا
ٝ. هت ی بە ٓتادمیەتن ٗتٞێ ُە بەەدر ه دێِەیەتن صٞٝەی ُە صەە ص٘یتن دربتٞ

صتتەە صتتەەی بەصتت (ٞٝ بتتا ئەٝمی   ێڵ تت  ب٘تتٞێ٘ێ. تاەێتتک چتتاٝی بە بتت رتەی 
هەەیتتتت متەی تەٝەە  ەٝ ەەعتتتتکن ت رصتتتت ەبتتتتزم ٛەصتتتت اب تەٝ   عتتتتاد ٝ ُێتتتتٞ



تؤلستؤيو ليَ  

 

512 

خغتتتەخظ ٝ ٛتتتا  باٝمعتتتن بە ب رتەیتتتذر تتتت د. چاٝیتتتإ ُە یەت تتت  بڕی(تتتٞٝ ٝ 
ٕ تە ٝڕێت  بتٞٝ ُە ٝەە ُە ڕرز ٝ باصٞخٞرس بٞٝ. چاٝیتا یێذمت٘یٖ. ٗیتایإ یڕ

بە زٓتتتإ ٗەیاٗتتتذمەٞرٗن بیتتتذەتێٖ٘. ُە دٝری ٓەەنتتتن دریکتتتن ئی تتت  یەت  یتتتإ  ٝ
 ٗەدی (ٞٝ.

 بٞٝیەەەٝم! چەٗذ  ٞرٕ ٝ نەٗ  ێت خٞعک
 ٗاەاُیا ەاەیلەتەی ئەٝی بەدڵ بٞٝ.

 ت بە ّ ەا زۆە  ٝرز بٞٝی!
 ت ٓێ دمتە  ُە تٞێیە؟

 خەٝەٞٝم.غەٝ ٗەێت ُەٝ ژٝٝەمی ەەٗیغ ە. ڕرتغاٝم  دٝ
صتتێیەّ ُە ٗێٞرٗیاٗتتذر ٗەبتتێە  نزۆەیتتإ هضتتە بتتٞٝ بە یەت تت ی بڵتتێٖ ٝ تەصتت

 هضەی ٝر تە بە زٓإ ٗانٞە ێ.
 ت ب رتەّ! ئەٓڕۆ چّٞٝ با ٓاڵەتە . چاّٝ بە ئان رۆ٘ا تەٝ .

تتت تەٝریە ُە ٛەٓتتٞٝ عتت ێک ئانتتادرەی. ئەٝێ بتتا ٓتتٖ زۆەنەٝەم بتتٞٝ. ُەٝ 
تٞەصتتن ٝ تەُتتٞیەُە  ٝ هەٗەكە عتتٞێ٘ە دڵتتْ دمنیتت ر. ٓتتٖ یێٞیضتت ْ بەٝ ٛەٓتتٞٝ

 ٗەبٞٝ. ئەنەە هەز دمتەی بیاٗ(ە با خا .
 ت صپاس  بە ّ...

ٛێ٘ا ٝ ُە صتەە ٓێتزمتە دری٘تا ٝ  یێغخزٓەەن ٛٞەێَ یەەدرخن زێٞی٘ن چاین
ٗەیتذمزرٗن چتإ دمصتو بکتا   ڕۆیغو. ٗاەاُیا هاەییەتەی ٛەڵت   چاین ەێکا.

 بە هضە ت دٕ ٝ ُە تٞێٞم دمصو یێ(کا.
 ّ! ٛەٓٞٝ ع ێک دمزرْٗ.ت ب رتە

 ت ئاٝر باع  م.
تتت یتتاٗن یێتتو ٝریە ئەٝ ژٗە چتتاۆ دمبتتێە یێتتو ٝریە دٝری زمٓاٝمٗتتذمتەەإ 

 دمصو ُەٝ تاەرٗە ٛەڵذمن ێ؟
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ٗاخِیذۆ" ڕرصو درٗیغ (ٞٝ. نتٞین بتا هضتەی خٞعتکن ڕرن ە(تٞٝ. ٛێغت ا 
هضەتاٗن ٓاصِاۆا ُە نٞێیذر دمزەٗیتایەٝم. هەزی ت د ختای ُە بیت  بەەێت ەٝم 

 ُە بی ی خەڵکیذر بێ. ٝ
 ڕێ  دمٓەٝێ خاّ ٝمۆ ٓ ۆ" ب یْ.ە ت خا ٖٓ ٗآەٝێ ئەٝ بێ٘ٔە صە

 ت با ئەٝ  اەم ع اٗە  تە ُە زمٓاٝمٗذ ڕێتای ە یظ ٛەیە.
ت زمٓاٝمٗذ ت دٕ ُەنەڵ ٓاصِاۆا زۆە تێغە ٝ ن كتو چاەمصتەە دمتتاە ٝرّ 

 ُێذمتا زیاە  ُە بی ی خەڵکیذر بْ ٝ ُە ٗێٞ ئەٝرٗذر ب یْ.
 .ننٞٓإ ٗاتەّ بەٝ تاەرٗە بەخ ەٝمە ب ت ٖٓ

 دمبێ با ٛەٓٞٝرٕ بێ.  ت بەخ ەٝمەی ئەنەە ٛەیە
تتت بتت رتەّ! ئەنەە ئەٝ ژٗە دڵتتن بٞٝبتتٞٝریە. ٛەصتتو ٝ صتتازی بٞٝبتتٞٝریە  

 ێغ٘یاەی ەا هەبٞٝڵ بکا .یٗەدمبٞٝ 
 ت ڕرصو ٝریە  هەبٞٝڵن ٗەت دٝٝم.

ئەٝدر بەختتو  تتت تەٝریە ٓەبەصتت و چیتتیە؟ بتتا دمەەٝێ ژیتتاٗن ختتا  ُە ڕێتتن
 بکەی؟ ئەٝ  با چییە؟

ٗاخِیذۆ" چتاٝی ُە ڕٝخضتاەی  تٞرٗن خٞعتکن بڕی(تٞٝ. دمٝەی چتاٝ ٝ 
 ئاص ەّ چ چُٞاچن ەێکەٝە(ٞٝ. ُێٞی بە

 ت خٞعکێ! ٝی درٕ ٝ ئەەتن ٓ ۆۆاٗە  هٞتْ دمتا زمٓاٝمٗذی ُەنەڵ بکەّ.
 ت ەێ٘انەّ. بەڕرص ن صەەّ ُەٝ تاەرٗەی ەا صٞٝڕٓاٝم.

مٓن ٓ٘تتذرڵین ٝمبیتت  ٛتتاەەٝم. ٝمبیتت ی ٛتتاەەٝم ئەٝ تاٗتتو ٗاخِیتتذۆ" صتتەەد
تاەە خٞعکن چەٗتذم تچێکتن یتاۆ ٝ بەبەزمیتن بتٞٝ ٝ خەڵکتن خاعذمٝیضتو. 

دمت دمٝم خاعکن بتا ئتاٝر نتاڕرٝم! دمەتەٝە٘تن هە كەەتن دزێتٞی  بی ی ُەٝم
ڕۆناژٗیضکن ٛەٝدری خەیتاڵن یضتاٗذ. بزمیەتتن هاڕمدمٓاختاٗەی ُە صتەە ُێتٞ 
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صاف ٝ ڕدێت٘ە ڕمعتەتەی ب یوەیتإ دمٛتا  ٝ یتێکەٝم ٝ صەەی  بٞٝ. چاٝیِکە
 ەێکەڵ دمبٕٞٝ. ٝمۆ ٛەٓیغە ُە صەەمٝم چاٝی ُە ٛەٓٞٝرٕ دمت د.

 ن.ت بەخێ  بێ
دمصت ن «. ئێتٞم»ٗەبتٕٞٝ ٝ بە یەت  یتإ دمنتٞ   ەٛیچکا  یێکەٝم خآتاٗ

 درٗیغ ٖ. یەت  یإ نٞعن ٝ
 ەێک ٗەدرٕ؟ ت خا هضەتاْٗ ُێ

 تەصێکن بغاەٓەٝم.ت ٗاٗا  ٖٓ هضەیەتْ ٗییە ُە 
ٗاخِیتذۆ" چتاٝی ُە دمصت ن ەیضتکٖ ٝ صتەەی بتێ ەتٞٝتن ڕۆناژٗیضتتکن 

 دمٗتن ُە خاباین بٞٝٗن یێٞم دیاە بٞٝ ٝ  اەێک دمدٝر  دمەتٞ  ڕێت(ەە ت د.
ٛەٓتتتٞٝرٕ  ێٝ ڕێ٘تتتٞێ٘ێکن خێ ختتتٞرزم ٝ بە ئەەتتتتن صەەعتتتاٗن ختتتای دمزرٗتتت

  بە تاەٝبتاەی ڕێ٘ٔاین بکا . ٗاەاُیا چاین با ئەٝیظ ەێک د ٝ نتٞەن صتەباەم
 ب رتەی هضە دمتەٕ.
 ت چ تاەٝباەێک؟

تتت صتت(ەی٘ێ دمٓتتٜەٝێ ُەنەڵ تتتاەٝرٗن زی٘تتذرٗییەتإ بتتڕۆّ بتتا صتتی(ی یاە بە 
 دٝری ئەٝ ژٗەدر دمڕۆّ تە ؿەدەّ ُێک دٝٝم.
ٗیتتیە ٝ ٝمۆ دمڵتتێٖ ُەٝرٗە  یەەنٝڕێاتتت ٝمۆ بیضتت ٞٝٓاٗە هەصتت و ەەٗیتتا ٛتت

 زیاە م!
 ٝ دڵ یێٞمّ ئەٝ تاەم بکەّ. نیإ ت ٓەبەص و زمٓاٝمٗذم؟ بەڵێ  بە

 ت ئەنەە دمت ێ  دمٓاٗەٝێ بزرٗیٖ باچن ئەٝ بڕیاەمەإ درٝم؟
چإ هضتەتاٗن دمەبتڕێ ٝ بە ئاصتاٗن ٝعتەتاٗن بتا  ٗاخِیذۆ" ٗەیذمزرٗن

 ٗەدمچاٝم صەەیەۆ  نٞەن;
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تە یەتەّ تەس بتّٞٝ بتٞٝٓە  ت بەڵتەی ٖٓ بتا ئەٝ هضتەیە ئەٝمیە... ئەٝمیە
ٛەە بتتتایە ختتتاّ بە ەاٝرٗ(تتتاە ٝ عتتتیاٝی صتتتزردرٕ  ٛتتتای نتتتٞٓڕر بتتتٞٝٗن ئەٝ...

 دمزرْٗ.
بتتا  تتت بە ّ ڕمٗتتتە ئەٝیتتظ بتتێ ەتتاٝرٕ ٗەبتتٞٝ بتتێ. ٓەنتتیٖ ُە دردنتتا هتتٞتٔن

 ٗەبڕرٝمەەٝم؟
 ت صەەاصەد بێ ەاٝرٕ بٞٝ.

ٗٞٝتەٝم بتا بتاس  ُە ٗاخِیذۆ" چاٗیەەین دردناین ت دٗەتەی بە ٝەدی ٝ
 .ٕت د
ری یێذرچٞٝٗەٝم بەەز بتکەٗەٝم دمبێ درٝ ٝری درٗێٖ ٛەڵەیەۆ ڕٝٝی دربێ  ت

 با ئەٗجٞٓەٗن صەٗا ٝ ئەٝرٕ بڕیاەی ُە صەە بذمٕ.
 ا صکا ٗآەتەی ڕمد ت دمٝم.ٗت صە

ڕۆناژٗیضتتتتتکن ُەٝ هازییتتتتتاٗە بتتتتتٞٝ تە دمیتتتتتتٞ  ڕرصتتتتت ییەتإ ُە تتتتتتاەن 
 ُێپ صی٘ەٝمدر دمەدمتەٕٝ.

صتتەٗا صتتکا ٗآەتەی ڕمد تتت دبێ ەٝم  دیتتاەم بەڵتتتەی ئەٗجتتٞٓەٗن  تتت ئەنەە
و با ٛەڵٞمعاٗذٗەٝمی هتٞتٔەتە ُە بەە دمصت ذر ٗەبتٞٝم. چتٞٗکە صتەٗا یێٞیض

ٗاچێ ە صتەە چِاٗتایەەن ٝ ئەنەە ُە دردنتا ٛەڵەیەۆ ڕٝٝی دربتێ  دمبتێ درٝری 
 بەخغیٖ بکەٕ.

دٝٝم  بە ّ ٛی  ٛیتٞریەۆ ٗیتیەە چتٞٗکە تاەبەدمصت اٗن  ت ئەٝ تاەمعٔإ ت
صتەٗا دمتتا  ٝ ُە یاە با  ی صیاە ُە ختاٗەی درد دمتەٕە ٝمزرەمەختاٗەط ی صت

ن یئی ت  تتاەمتە دمبتڕێ ەٝم ٝ بەٗتذ صەٗاط یغ یٞرٗن ُە بڕیاەی خای دمتتا ە
 بێ ەاٝرٗیظ ٝمۆ ٛەٓیغە ُە بەٗذیخاٗەدر دمٓێ٘ێ ەٝم.

 نٞەن; ڕۆناژٗیضکن ُٞٝە(ەەزرٗە ن ژییەٝم ٝ
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ٝەدەتت  ُە بتتابەەەتە بکتتاڵی٘ەٝمە یەتەّ  ٝمزرەمەختتاٗە ی صتتیاە ُە دردنتتا  تتت بتتا
ا بتتا بڕیتتاەی تاەتتاین یەەٝمٗتتذمتە دمٗێتت ێ بتتا ئەٗجتتٞٓەٗن صتتەٗاە ٗاتتتا . دردنتت

دٝٝمّ بتتێ ەاٝرٗەتتتإ هٞتٔیتتإ بتتا ٗتتابڕدەێ ەٝم  تەصتتێک هتتٞتْ دمدەێ تە 
 بە ڕهەٝم چاٝێکن ُە ٓێ دمتەی خٞعکن ت د. ەاٝرٗ(اە بێ. ٗاخِیذۆ"

 ن دردناتاٗن ئێٞم .ٗییێچەٝرٗە بێ ەاٝرٗەتإ دمب٘ە هٞەبا ت بە
 ڵتە یێٞیض ە.ت با ئەٝ هضاٗە بە

زۆەبەی ئەٝ هتتتٞتْ دەرٝرٗە بە ڕرصتتت ن بتتتێ ەتتتاٝرٖٗە ٝمۆ ئەٝ ژٗەتە بە  تتتت
دمەٓاٗذرٝ ت دٗن تەصێک ەآەە(اە ت رٝمە ئەنەەچتن ئەٝ ەآەەەعتن ُە صتەە 

ەٝم. ٝمۆ دریتتتک ٝ تٞڕێتتتک تە بە یی چتتتٞٝ  تەچتتتن دردنتتتا هتتتٞتٔن بتتتا بتتتڕ
ەصتتێکن ەتت  ێ(ەەدرٗن ئەٓ(اەێتتک ەآەە(تتاە تتت رٕٝ ٝ یاعتتإ دمەتەٝ  تەئتتاٝە
ەی ەێتت(ەەدرٝم  بتتا ئەٝمی یتتاەمی بتتیٔەتەی ٝمەنتت ێ  بە ّ ئەٝ دریتتک ٝ ئتتاٝ

 ە . تٞڕمیإ ٓەهکّٞٝ ت دٝٝم  ٝمۆ صەدرٕ تەصن
 اەٝبتتاە ٛەڵتتذمتەٝێ. ٓتتڕۆ"  تتاەی ٝریە  تتت ٛەڵتت(ە  ٛەٓیغتتە ٝرٗیتتیە ٝ

 ڕرص یذر ٝرٗییە.ُە ٛەڵە دمبێ  بە ّ  ەٞٝعن
بێ ەاٝرٖٗە چٞٗکە ُە عتٞێ٘ێک ت خاڵێکن ە یظ ٛەیەە زۆەبەی هٞتٔذەرٝرٕ 

 نەٝەم بٕٞٝ تە ئەٝ ع اٗە بە ەاٝرٕ ٗازرٖٗ.
تتت دٕ تتتاەێکن ختت ریەە دزی بە  یزدزمتتتإ دمزرٗتتٖ د ٛەٓتتٞٝ تتت ٗتتا  ٝرٗیتتیە.

 ٝ دزی یاصاؿە. ڕمٝع ن ٓ ۆۆە ییێچەٝرٗە
ت بەڵێ  ئەٝمیإ یێتٞەٞٝم  بە ّ ئەٝ بە چاٝرٗن ختای دمبی٘تێ خاٝمٗکتاە ٝ 

دمبی٘تتتتێ دمٝڵە  ٝ  ٛەهذمصتتتت ن ئەٝ یاعتتتتوَ دمدمٕە تاەختتتتاٗەدرە بەعتتتتێک ُە
  كەەٓاٗ(ەەمتاٗن بە ٗاٝی ٓاڵیا  ٝ ٛەزرە كێ  ٝ ەەڵەتەی ە  ئەٝ ەتا ٕ دمتەٕ

 ئەٝیظ كێ  دمبێ.
 ڕۆناژٗیضکن بزم ُٞٝە(ەەزرٗەتەی ٛەە ٝر ُە صەە ُێٞ بٞٝ;
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 ت ئەٝ هضاٗەی ەا   یەٗت ی ت دٗە ُە ئاژرٝم ٝ ئاڵازی.
بە ّ ڕرصت ییەتن هاعتا ٛەڵ٘ەنت م.  کن ُێذمٗێن  بی٘ێ ت ئەّ هضاٗە ٛەە ٗاٝێ

صتتا ٗێکن ن ختتاٝمٕ ٓڵتتک ٝ زمٝیتتٞزرەی زۆە  ەیتتاٗن ئاؿتتاٝر ئتتێٔە  ێدز دمزرٗتت
دمتەیتٖە ُە هاڵێکتذر بەخەصتاەی  زۆەم بەەٛەٓن ڕمٗجن ئەٝ ڕردمٓاڵیٖ ٝ ڕمٗ 

 زمٝی ٛن خایەەن  چٞٗکە زمٝی ٛتن ئەٝ تەصتەیە ٝر تتاەی ُە صتەە دمتتا .
ٓاٝ تاەێک چەٗذ ٝعکەدرە ٝ چیِکە ٝ چتاڵ تادمتتاەەٝم بتا ئەٝمی ڕمػیەەن در

ٗتاٝی  ەتەی یێ نەەّ دربێ٘تێ  ئتێٔە دمیتت یٖ ٝ بەبەەٗذٝٝەمتە یێ درخا ٝ صا
زۆە بە باعتتن دمزرٗتتێ دز ٗیتتیە ٝ دز  دز دمیخەیتت٘ە بەٗتتذیخاٗە. ُە هاڵێکتتذر ئەٝ

بە  ڕمٗجن ئەٝ ئەٝ تەصتتەیەتە ٝر زمٝیتتٞزرەمتەی ُتتێ درنیتت  تتت دٝٝم ٝ دمصتتو
ەا ٕ دمبا. دمبێ ئەٝ ڕرصت ییە هەبتٞٝڵ بکەیتٖ تە دزی ت دٗتن ئەٝرٕ   اەێتک 

66ەاڵە ت دٗەٝمیە. ُە ڕرص یذر با 
Restitution  ٕٛەهتن خایتإ ئەٝ تتاەم دمتە

 ٝ ئەٝمط ٓاكن ڕمٝری خایاٗە.
ٓتتٖ ُە هضتتەتاٗن ئێتتٞم ەێ٘تتانەّ. یتتإ ەێتتذمنەّ ٝ ُەنەڵ ئێتتٞم ٛتتاٝڕر ٗتتیْ.  تتت

ئەنەە بە عتێٞمی یەتضتإ  ێ تەصێک ختاٝمٗن بتێ.زمٝی خاٝمٗن ٛەیە ٝ دمب
بە صتتەە ەاهٔێکتتذر دربەعتتن بتتکەٕ  دٝری ٓتتاٝمیەۆ  چەٗتتذ تەس تە ُە خەڵکتتن 

 ٓاُیک. زی مت   ٝ ُێزرٗ  ٕ  زمٝییەتاٗیإ ُە چ٘گ دمەدێٖ٘ ٝ دمب٘ە
ڕۆناژٗیضتتکن ٝەدم ٝمەدم بتتای دمەتەٝە(تتٞٝ هضتتەتاٗن ٗاخِیتتذۆ" بتتاٗن 

ێە چتتتٞٗکە ەەٗیتتتا صٞٝصیاُیضتتت ەتإ ئەٝ بی ٝبتتتاٝمڕی صٞٝصیاُیضتتت ییإ ُێتتتذ
بی ٝباٝمڕمیتتتإ ٛەبتتتٞٝە یێتتتن ٝربتتتٞٝ ئەٝ  تتتاەم بی ٝبتتتاٝمڕمط بتتتێ ٓاٗتتتا ٝ 

 نەٝ اٗەٕ. بە ّ ٗاخِیذۆ" ئەٝ ٛەڵەیەی با ڕٕٝٝ ت دمٝم.

                                                           

 ت ٝمەن ە٘ەٝم  بە زٓاٗن كەەمٗضن(. 77
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تتت ٛتتی  تەس ُێتت مدر باصتتن دربەعتتک دٗن زمٝیتتٞزرەی بە عتتێٞمی یەتضتتإ 
ٝ بیل ۆعن یإ بیذر  ٗەت دٝٝم. زمٝی ٗابێ ٓڵکن تەصێک بێ ٝ ب ٞرٗێ بیکڕێ

 بە ئیجاەم.
رەێ ن ذت بەڕێز! ٓاكن خاٝمٗذرەێ ن ُە زرەن ٓ ۆۆذر ٛەیە. ئەنەە ٓاكن خاٝمٗت

ٗەبتێ  ٛتتی  تەس دمصتتو ٝ دڵتتن بتتا تتاە ٗتتاچێ ەتتاتٞٝ ُە صتتەە زمٝیتتیەۆ تتتاە 
بکتتا  ٝ عتتٞێ٘ێک ئتتاٝمدرٕ بکتتاەەٝم. ەتتا ئەنەە ئەٝ ٓتتاكە ُە ٗێتتٞ بەەی  ٓتت ۆ" 

 ٕٞٝ دمنێڕییەٝم.چاخن بەەدیٖ ٝ تێٞی ب ەەمٝب
ٝ  ٛەە ئەٝ هضتتتتە تاٗتتتتاٗەی تتتتتاٝێ  دمتتتتت دمٝم تە بەڵتەیتتتتإ دمٛێ٘تتتتایەٝم

خاٝمٗتتذرەێ ن زمٝیتتٞزرە ٓتتاكن ڕمٝری ٓتت ۆۆە ٝ ٗتتات ێ بیضتتڕیەٝمە دمیتتاٗتٞ  
چتتٞٗکە ٓەیِتتن خاٝمٗتتذرەێ ن ُە زرەتتن ٓ ۆۆتتذر ٛەیە ٝ خاٝمٗتتذرەێ ن زمیتتٞزرە 

ەتەی ٝ ُە ٝم ٓیذر دمبێ بەەز ب٘ خێ٘ذەێ. بە ّ ٗاخِیذۆ" ٗەچٞٝم صەە هض
 نٞەن;

 ئەنەە خاٝمٗتتذرەێ ن زمٝیتتٞزرە ٛەڵ٘ەٝمعتتێ ەٝم  زمٝی بە تتت بە یتتێچەٝرٗە 
دڵ ُە صتتەە زمٝییەتتتإ تتتاە  باعتتن تغتت ٞتاڵن ُە صتتەە ٗتتات ێ ٝ  ٞٝەیتتاە بە

ٗاتا. چٞٗکە ٓاُیک ٝ ختاٝمٕ زمٝییەتتإ ٝمۆ صتە  بە دمٝەی خەەٓتاٗەتەدر 
با ئەٝمی ٛتی  تەس ُێتن ٗزیتک چەهُٞٞٝە  دمصٞٝڕێ٘ەٝم ٝ دمصو دمتەٕ بە
 ٗەبێ ەٝم ٝ تەڵکن ُێ ٝمەٗەن ێ.

 ڕۆناژٗیضکن ڕهن ٛەص ا بٞٝە ُێٞی دمُەەزی.
ت نٞێ بت م دیٔی  ی ئیکتاٗاۆی ! ٛەڵٞمعتاٗذٗەٝمی ٓتاكن خاٝمٗتذرەێ ن ئەٝ 

ٛتتی  عتتێٞمیەۆ ٗتتانٞٗجێ. ئەّ هضتتەیە  یەڕی عتتێ ییە! ُەّ صتتەەدمٓەدر ئەٝم بە
Dadaبا ئێٞم  اەێک 

بیت  بتکەٝم. بەە ُەٝمی زمٝییەتاٗتو دربەط یە. ەازێ 67
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بکەی زیتتاە  ُەٝ بتتٞرەمدر ٓ تتا  بتتکە ٝ بیتت  بتتکەٝم  یەُەیەٍ ٓەتە ٝ ٓتتاٝمیەۆ 
 دمصو ڕرن م!

ت بەڕێز! خەەیکن ختا  ُە تتاەم ەای(ەەییەتتاٗن ٓتٖ ٝمەدمدمی ٝ ٓتٖ ٓتاكن 
 ٗادمّ! ئەٝم  یێ

ختای  ی ئەٝ ٗەدر ٝ ُە صتەە هضتەیەڕۆناژٗیضکن نٞێن بە ٗتاڕمزریەەییەت
 ُٞٝەن ٛەڵێ٘ا ٝ نٞەن; صٞٝە بٞٝ.

ت ُێْ نەڕێ با ڕرصو ٝ ڕمٝرٕ با  ُە ب٘تن تتُٞٝەتەتە بتذمّ. یێتو ٝرٗەبتێ 
ُە بەە ختاّ یتإ ٓ٘تذرڵەتاْٗ ئەٝ هضتەیە دمتەّ. بەخت ەٝمەرٗە ئتێٔە ٓتاڵ ٝ  ٓتٖ

صتتآاٗێکن زۆەٓتتإ ٛەیە ٝ ُێٔتتإ صتتەەٝزیادم. چتتاٝی ەەٓاهیغتتٔإ ُە ٓتتاڵن 
هضەیەتیظ دمتەّ ُەبەە ٛاتاەی ەای(ە  بە ختآەە  ٗەبڕیٞم. ئەنەەتەس ٛی  

ُە بەە یاصاٝڕێضتتتای ٝ  . ُە بەە دژبەەی تتتت دٕ ُەنەڵ بی ٝبتتتاٝمڕی ئێتتتٞم. 
زیتتاە  ت ێتت  بختتٞێ٘ەٝم ٝ ەەٗیتتا یغتتو بە  ەدرٝر  ُێتتذمتەّ زیتتاە  بیتت  بتتکەیەٝم

 چەٗذ ت ێ  ٓەبەص ە.
بە  ٗاخِیتتذۆ"  صتتٞٝە ٛەڵتتتەڕر بتتٞٝە ٗەیتتذمەٞرٗن ددرٕ بە خایتتذر بتتت ێ.

 ەٞٝڕمین دمٗتن ٛەڵ(ڕی;
ت بەڕێز! ڕێ ٝ عٞێٖ با ٓتٖ درٓەٗتێ. ٓتٖ ختاّ دمزرٗتْ چتن بختٞێ٘ٔەٝم ٝ 

 چإ بڕیاە بذمّ.
ٗاخِیذۆ" ٝمٛا ڕهتن ٛەصت ا بتٞٝ  چەهتا  ُێتذریە ختٞێ٘ن ٗەدمٛتا ە بە ّ 

 .ددرٗن بە  ەەنیذر ن   ٝ بێذمٗگ بٞٝ. چاییەتەی ٛەڵت   ٝ خٞرەدییەٝم
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 سی و سێ

 
 با ئەٝمی باصەتە بتاڕی  ُە خٞعکن ی صن; ٗاخِیذۆ"

 ت ٓ٘ذرڵەتإ چیذمتەٕ  چاٖٗ؟
 ت ُە  ی دریەنەٝەمیاٖٗ.

ٗاەاُیتتتا زۆەی یێخاعتتت(ٞٝ چەُەهتتتاٗیێ ییاٝمتتتتإ تاەتتتاین ٛتتتا  ٝ باصتتتن 
ٝ ُەیضت اتەتاٗیاٗن تت د ٝ  خآاٗە ٛتاەە یێغتێ. باصتن ٓ٘تذرڵەتاٗن ٝ بتٞٝتەڵە
دٝٝ بٞٝتەڵەیتإ  خایتإ تە چٞٝم صەە باصن بی مٝمەین صتەەدمٓن ٓ٘تذرڵین

صتپن ٝ  ئەٝی دیکەعیإ صتٞٝە ٝ  ٛەبٞٝە یەتیإ ڕمط ٝ ػەەمبن دمع ەتن
 خاەٞٝٗن كەەمٗضن بٞٝ!

 ع ن صەی   ُە بی  ٓاٝم. ت خٞعکێ ەاط
 ت تٞڕ ٝ تچەتەعْ یاەییەتاٗیإ ڕرصو ٝمۆ یاەییەتاٗن ئێٔە ٝریە.

ٝ چەُەهتتاٗین ٗاەاُیتا دڵتن ئتتاەرّ بٞٝبتاٝم ٝ خاعتت اڵ بتٞٝ  تە ئی تت  بتاس 
ڕٝٝعێ٘ن ییاٝرٗە ەەٝرٝ بتٞٝم. ُەنەڵ بت رتەی ٛێ٘تذێ هضتەی ٛەبتٞٝ تە  ٛەصو

هەزی دمتتت د بە ەەٗیتتا بتتٖ ٝ زۆە   ٗەیذمٝیضتتو ُە  ی ٓێتت دمتەی یێتتن بڵتتێ
ع ن ُێ بپ صێ. باصتن دۆئێِتن ەاهتاٗە تتٞڕی ختاەٞٝ تآ٘ضتکایا ٛتاەە نتاڕێ. 

ەی ُە دمصتتتتو درٝم. ٗاەاُیتتتتا زۆە بە درخەٝم بتتتتٞٝ تە ئەٝ ژٗە تتتتتٞڕم ەاهتتتتاٗەت
 ڕۆناژٗیضکن دیضإ باصێکن تآە یەەین دمصو یێک د.
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تتتت ٗتتتا بەڕێتتتز! ەەٗیتتتا یەۆ ڕێتتتتە چتتتاەم ٛەیەە دمبتتتێ تٞعتتت ٖ ُە دۆئێِتتتذر ُە 
ڕٝرٗتەی ٓاكن نغ ییەٝم بخ ێ ە ڕیزی ەاٝرٗەتتاٗەٝمە ەەٗیتا ُە ڕێتتەی یاصتاٝم 

 ەاٝرٗە بت یٖ. ٝبە ەدمەٞرٗیٖ بە
ەتاٗن ئەٝ بتاٝم ٝ دیضتإ چەُەهتاٗێ ٝ هض ٗاخِیذۆ" دیضإ بەەٛەڵض ن

یێتذرن ییإ  بی ٝبتاٝمڕی خایتإ ٛەە تتاّ ُە صتەە ٓغ ٞٓڕ دمص ن یێکت دمٝم.
دمتتتت د ٝ ڕێتەیتتتإ بە هەەیلەتەیتتتإ ٗەدمدر هضتتتەی ختتتای بەەێتتت ە صتتتەەێ. 

ب رتەی بە چاٝێکن صتٞٝۆ ُێتن دمڕٝرٗتێ ٝ  ڕۆناژٗیضکن ٛەص ن ت دبٞٝ ژٕ
مەمتتتاٗن دمتتتا . ٗاخِیتتذۆ" ئەنەەچتتن بی ٝباٝ ٝ دژریەەتتن ُەنەڵ ٛەٓتتٞٝ تتتاە

بە  بتتٞؿزێ٘ێ ٝ بی ٝبتتاٝمڕی دٝرتەٝەتتٞٝرٗەی ئەٝی صتتەباەم  ٗەیذمٝیضتتو بن
دربەعتتک دٗن زمیتتٞزرە بە ٛەٗتتذ ٗەدمنتت    بە ّ ڕهتتن ُەٝم ٛەصتت ابٞٝ تە ئەٝ 

ئەٝ ڕردمیە ُە خا ڕرزیتیە ٝ ئتاٝر ُێ(تڕرٝرٗە هضتە دمتتا ە یێتن ٝریە  باەمتەیە ەا
خٞرەێ ٝ ئەەتن ڕێ٘تٞێ٘ن ٝ ڕٝٝٗکت دٗەٝمی خەڵکتن یتێ ُە ئاصٔاٗەٝم ٛاەاەە 

بتتتٞٝ تە ٓەصتتتەُەی تٞعتتت ٖ ُە  صتتتپێ دەرٝم  ئێضتتت اط ُە صتتتەە ئەٝم یێتتتذرن 
دۆئێِتتتذر دمبتتتێ بختتت ێ ە چٞرەچێتتتٞمی یاصتتتاٝم ٝ ەاهٔێتتتک ُە صتتتەە ئەٝ تتتتاەم 

 هاُ(ەصو بک ێٖ ٝ بذەێٖ بە دردنا.
ٝم صتتتتایاتتتتت دمبتتتتێ ٛەە تەصتتتتێک ُە دۆئێِتتتتذر بەعتتتتذرەین تتتتت د  ُە  یەٕ 

دمص(ەصەە بک ێ ٝ ٛەە دٝٝ  یەٗەتە هتٞتٔن زی٘تذرٕ ٝ تتاەی دژٝرەیتإ بتا 
 ب(ڕدەێ ەٝم.

 ت دمت ێ بلەەٓٞٝی ئەٝ تاەم چ هازرٗجێکن ٛەیە؟
 ت هازرٗ ؟... دمبێ ػەدرڵە  بەڕێٞم بچێ.

تتاّ بتتٞرەدر ػەدرڵەەتتن ُە  یاصتتاتەی؟ ُە ٝ تتٞر ػەدرڵە  متت ئەّ دمزنتتای درد
 ٛەٓی٘ەتەی بێ.دٝٝ بەە چاٝ ن ەٞٝم  تە ئەٓە

 دمتا؟ ت دمزنای درد ئەنەە ػەدرڵە  بەڕێٞمٗابا  ئەی چ
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 تتتت زۆە ڕٕٝٝ ٝ ئاعتتتک ریەە ئەٝ دمزنتتتایە ەەٗیتتتا تتتتاەی ئەٝمیە یتتتاەێزمەی
ڵوەیەتتتٖ ُە ەهتتازرٗ  ٝ بەەژمٝمٗتتذین چێ٘کتتن ەتتای(ە  بتتێ. ئەٝ دردنایتتاٗە ەەٗیتتا ئ

ەٝ زٗجیتتتتت ی دمزنتتتتتای بەڕێتتتتتٞمبەەریەەنە ئآاٗجیغتتتتتیإ ەەٗیتتتتتا یاەرصتتتتت ٘ن ئ
 ە . صیض ەٓەیە ٝ ٛیچن

 ڕۆناژٗیضکن بزمیەتن بەزۆەی ٛەەٝر ُە صەە ُێٞی بٞٝ.
ت بەڕێز! ئەٝرٗە ەەٗیا هضەی خاەٖ. دردنا ئەەتێکتن ن ٗیتتن ُە صەەعتاٗە ٝ 

 تاەی زۆە باط ٝ بەتەڵکیظ ئەٗجاّ دمدر.
درع ێکن  یا ُەٝمیە. خاّ عتایەد  دربە ّ ُە ت دمٝم ت ُە صەە تاؿەز ٝریە 

ٛەٝڵ ٝ ەەهتتا  دمدمٕ بتتا  مزمهٔەەێتتک دمتێغتتٖ ٝ چەٗتتذ تتتإ چبتتّٞٝ دردنا
 ٛەە تەس ختتتتتاٝمٗن !ئەٝمی ٗەزّ ٝ ڕێکتتتتتٞیێکن ُە تآەڵتتتتتتادر ٓضتتتتتانەەبێ

بتا  چاتضتازین بتیٜەٝێ بتاەٝدۆخن تآەڵتتا بتتاڕێ ٝ ٝ بی ێکن ڕٝٝٗاۆ بتێ
 بکتتا  ُەٝ دردنایتتاٗەدر ٝمۆ ەاٝرٗ(تتاەێکن ئاصتتاین ٛەڵضتتٞتەٝەن ُەنەڵ دمتەٕ ٝ

 ەدر دمصەیێٖ٘.هٞتٔن بە صە
خایتتإ ُە  نتن صیاصتتی اٝی چتتاٗتترٗە ٝئە .ْتتت ٓتتٖ ُەنەڵ ئەٝ هضتتەیەدر ٗتتی

ٝرٗیتیە   ٝ ەێتەیغت ٞٝە  دمزرٗتٖ  ُە هاڵێکتذر ٖ ٝ خایإ ُە خەڵکتن بە زرٗتاێدمٗ
ٖە یٗت  (ی ەخەڵکتن ڕٝٝٗتات ئەٝرٗە تەصاٗێکن نٞٓڕر ٝ ەەەمبٞٝی تآەڵتتإ. ُە

صەەُێغتێٞرٝ ن ٗێکەصتاٖە ئەٝرٗە تیٗت ٞٝە  ەیغتەێ ڵ   ٝهُە تاصاٗن دیکەط ئا
 ٝ دٝژٓ٘ن تآەڵتإە بایە دردناتإ دمبێ بڕیاەیإ ُە صەە بذمٕ.

زۆەبەیتتإ ُەٝ  تتت ٓتتٖ ەاهٔێتتک ُەٝ تەصتتاٗە دمٗاصتتْ. هضتتەّ ُەنەڵ دمتەٕ.
ٝ ئاتتاە  تٞرٕ  دمتەٕ. تەصتاٗێکن بتٞێ  هازییاٗە ەێتەیغ ٞٝە ٕ تە دردنایییإ

 ٝ ڕٝٝٗات(ی ٕ.
مت د ٛی  تەس هضە ُە هضەیذر بکتا . ن ٗتیتن بە ڕۆناژٗیضکن هەزی ٗەد

 صٞٝە بٞٝ. ایصەە هضەی خ ٗەدمدر ٝ ُە ب رتەی ضەی ژٕه
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 تتإایا یاەرص ٘ن ئەّ صیض ەٓە ٗییەە دردنەٗە ٕدردناتاڕۆڵن بە ٛەە هاڵ  ت
ٗجێکن ٓەزٕ ٝ زۆە یتتتتاۆ ٝ بێتەەدیتتتتإ ٛەیەە دمزنتتتتای درد ئآتتتتاٗجن ٓتتتتائا

 .ەیاڵتآەچاتضازین ت
 صتتتەەێک ُە بەٗتتتذیخاٗەتإ ٛەڵێ٘تتتن   تتتا بتتتا  دمەدمتەٝێبچتتتن  ەەتتتت ئەن

 دمزنای درد چ چاتضازییەتن ت دٝٝم!
نتاڵ ە ٗتابێ. دمبتێ تەصتاٗن یتیش ٝ خ ریکتاە صتزر بتا بەڕێز! دمزنتای درد  ت

ٛەٕ ُە ٛەٓٞٝ ئاژمڵێک دڕٗذمە ٕە یەصتو ٝ ختٞێڕیٖە ختا  ٝر بذەێٖ. تەصاٗن
 ُە ٛی  ەاٝرٕ ٝ خ ریەتاەییەۆ ٗابٞێ ٕ.

ەرٗەی دردناتتتتتاٗن ئتتتتێٔە ئەٗجتتتتآن دمدمٕ  یتتتتێظ بە ەتتتتاٝرٕ ٝ تتتتت ئەٝ تتتتتا
 خ ریەتاەی ٗان ێ.

ت ڕمٗتە یێو صەی  بتێ  بە ّ بە بتڕٝری ٓتٖ دٝٝ  تاە صتزردرٕ ٛەیە تە ُە 
ە یەتیتإ صتزردرٗن متاٗەٝم بٞٝم ٝ باط یتإ خت رک تتاەیتەەین باعتن ٛەبتٞٝ

ٗاصتتک  صتتزریاٗە بە ٛتتای  ەصتت ەین ٝ ئەٝی دیکەیتتإ ُە صتتێذرەمدرٕ  تە ئەّ
 ک ٝ بی ٝڕری نغ ن  خەەیکە ُە ٗێٞ دمچێ.ڵدڵن خە ەصو ٝٛبٞٝٗن 

 ت یێْ صەی م ئێٞم هضەی ئاٝر دمتەٕ!
خت ریییەتەیەٝم ٗیتیە  بە ّ صتزری  ت ختا نتٞەْ ٓتٖ تتاەّ بە صتەە چتاتن ٝ

ەاٝرٗەتتتتاٗن  ٝ  ەصتت ەین دمبێتتت ە ٛتتتای ئەٝمی ەاٝرٗ(تتاە ب  صتتتێ ٝ ئی تتت  ٛەڵە
ەاٝرٗ(تاە ُە ٗێتٞ دمبتا  ەمدرٗیظ با ٛەٓیغتە یێغٞٝ دٝٝیا  ٗەتاەەٝم. ُە صێذر

بە ّ  ٗتیکەّ  ٝ ُە تآەڵتادر دمیضڕێ ەٝم. ئەّ دٝٝ صزردرٗە بتێ بەزمیییتاٗەیە 
ٓەٗ ویتتتیە.  تتتتە ُەٝ دٝٝ  تتتاەم صتتتزردرٗە  ئەٝرٗتتتن دیتتتکە بتتتێ بەزییاٗەعتتتٖ ٝ 

چ تەڵکێکتتتن ٛەیە تەصتتتێکن ەاٝرٗ(تتتاە ُە صتتتٞٝچن بەٗتتتذیخاٗەدر  .ٖغتتتویٗآەٗ ی
ٝمی ئەٝ خ ریکاە ٝ نٞٓڕریاٗە ُەٝێ ُەنەڵ تەصاٗن ُە خایإ ڕرن ی؟  تە ُە

كێتت  دمبتتٖ تە یێغتت   بە بی یغتتیاٗذر  كێتت  ٝ دمٛتتای ٝر خ ری تت  ئاعتت٘ا دمبتتٖ ٝ
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ٝم "ەتٞٝ "ٗەٛاەٞٝم. چ تەڵکێکن ٛەیە ئەٝ چاەمڕمعاٗە بە خەە تن دمٝڵە  ُە 
؟ بیضتت ٞٝٓە دٝٝەخضتت ٘ەٝمی "68تاەصتتک"ٝ  "ئی تاەضتتک"دٝٝە بتتخەٗەٝم بتتا 

بەٗتتتذییەۆ بتتتا دمٝڵە   یێ٘جضتتتەد ڕۆبتتت  ٛەڵتتتذمن ێە یتتتإ ئەٝمٗتتتذم بتتتا ٛەە 
 دمتەٕ. ضابضازییدمٝڵە  ه

ت ئەنەە ئەٝ زی٘ذرٕ ٝ دٝٝەخض ٘ەٝرٗە ٗەبٞٝریەٕ  ٛێٔ٘تایەەین ٝ   ُە ٗێتٞ 
ٓتتٖ ٝ ئێتتٞم ٗەٓاٗتتذمەٞرٗن بتتێ خەّ ٝ خەیتتاڵ ُە ٓتتاڵەٝم درٗیغتتیٖ ٝ  دمچتتٞٝ ٝ
  ٞٓڕ بکەیٖ.غیێکەٝم ٓ

ٝ ٓضتانەە ٗتابێ. ختا زی٘تذرٗن  ەاەرٗتذٕ یێتک ٗتایە ذرٕ ٝت ٛێٔ٘ایەەن بە زی٘
ٛەەا تاەاین ەەٓەٗن ُە بەٗذیخاٗەدر ٗتآێ٘ێ ەٝمە دٝری ٓتاٝمیەۆ ئتازرد دمبتێ ٝ 

 ٓەە صیذرەم. ئەٓجاەمیإ عاەمزرە  ٝ بەئەزٓٞٝٗ  م ٝ زۆەیظ
صتزردرٗەتإ بتتاڕدەێٖ ٝ  یتەٝریە ئێٞم ُە صەە ئەٝ باٝمڕمٕ دمبێ  اە ت

 عێٞمیەتن ٗٞێ بەڕێٞم ب( ێٖ. بەٗذیخاٗەتإ بە
تتتت ئەٝ تتتتاەرٗە خەە تتتن زۆەم ٝ ئەّ خەە تتتاٗەط بتتتاەێکن ەتتتازم دمخەٗە 

 صەەعاٗن خەڵک.
 در; ڕۆناژٗیضکن دیضإ دەێ می بە هضەتاٗن

ٝ صتتتزردرٗەتاٗیظ  تتتت ن یٔتتتإ بەٗتتتذیخاٗەتإ ُە بتتتاەٝدۆخێکن ختتت رک درٕ
ەەابتتتاە ئەٝم ٗتتتابێ ە ٛتتتای ئەٝمی دردناتتتتإ بە خ تەٓٞتٞٝڕییتتتإ ٛەیە  ختتتا

 بزرٗیٖ.
 ت ئەٝ تەٓٞتٞٝڕییاٗە ٓەهاڵە چاۆ بک ێٖ.

 ڕۆناژٗیضکن بزمیەتن صەەتەٝەٞٝرٗە ٗیغ ە صەە ُێٞی ٝ نٞەن;

                                                           

Toola .68 ُە باعتتٞٝەی ٓاصتتکا  ئی تاەضتتک ُە ٗاٝمٗتتذی صتتی(ی یا ٝ تاەصتتکKoursk  ُە
 ٗزیک ئات ریٖ ٛەڵکەٝەٕٞٝ. 
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یتتإ بە هەُٝتتن یەتێتتک ُە  ٖ یتتتتت تەٝریە دمكەەٓتتٞٝی ٛەٓٞٝیتتإ ُە ٗێتتٞ بەە
 ٛاٝتاەرْٗ چاٝی ٛەٓٞٝیإ دمەٛێ٘یٖ؟

  ٗتیکەّ ٓەٗ یوتن ٝت ئەنەە ئەٝمیإ بکت دریە ئەنەەچتن بتێ بەزیییتاٗە بتٞٝ  
ٝ نەٝ تاٗەط.  بٞٝ. ئێٔە ڕێتایەتٔإ ن ەتاەەبەە تە بتێ بەزمیییاٗەعتە ػاهاڵٗە

ُە ٛەٓٞٝعتتن خ ری تت  ئەٝمیە ەاهٔێتتک ٓ ۆۆتتن یتتاۆ ٝ ڕرصتتو دمبتتێ ٛاٝتتتاەین 
تاەم بتێ بەزیییتاٗە ٝ نەٝ تاٗەیەدر بەعتذرەی بتکەٕ.  ُەٝ ئەٝ دردنایاٗە بکەٕ ٝ
 ٛەڵ(زەتا. ڕۆناژٗیضکن ڕمٗتن

 ئەٝ دردنایاٗەّ. ن! ُە بی   ٗەچێ ٖٓ یەتێک ُە هازییەتاٗت بەڕێز
ت ەا ئەەتن خا  باع   دمزرٗنە بە ّ ٖٓ صەەّ ُەٝرٗە دمەٗاچێ ٝ ٗازرْٗ 

 بە تەڵکن چن دێٖ؟ ەئەّ دردنایاٗ
 ت زۆە عو ٛەیە ٖٓ ٝ ەا صەەٓإ ُێن دمەٗاچێ.

میەتتن ڕت ُە درٗیغ ٘ێکن دردنتادر دیت ْ نەٗجێکتن درٓتاٝ بە ەتاٝرٗن دزی٘تن بە
تإ دردنتاین تت ر. ٛەٓتٞٝرٕ دڵیتإ یێتن دمصتٞٝەا  بە ّ دردیتاە یەۆ صتەػا  
هضتتەی تتت د ٝ درٝری ُە دردنتتا تتت د بە ەٞٗتتذی صتتزری بتتذر . ُە دردنتتایەتن ەتت  
ەاهٔێک نٞٗذٗغی٘ن چاەمڕمط هٞتْ دەرٕٝ. ەاٝرٗیغیإ ئەٝم بتٞٝم ئی٘جیِیتإ 

 بە عێٞرزی ٓەزٛەبن خایإ ع ۆۆە ت دٝٝم.
 ئێٞم بی ّ بک دریەەەٝم ٛیچکا  ٗەدمبٞٝٓە هازی. ت ئەنەە ٝمۆ

 بتتتا بەە ُە  ێتتتن ختتتای ٛەصتتت ا. چتتتاٝی یتتتڕ بٞٝبتتتٞٝ ُە ك ٓێضتتتک. چتتتٞٝ
یەٗتتتجەەمتە. چتتتاٝیِکەتەی درتەٗتتتذ ٝ بە دمصتتت میەۆ چتتتاٝیِکەتەی ٝ چتتتاٝی 

دمچٞٝ با صتەكەە ٝ  ص(ەی٘ێ صڕی. ٗاخِیذۆ" خەّ ٝ عەەّ دریت  . چٞٗکە
 رتەیتتإ ٗەبی٘ێتت ەٝم. ُە دڵتتن خایتتذر نتتٞەن;ُەٝرٗەیە بەّ زٝٝرٗە خٞعتتکن ٝ زرٝ

یتاٗن بە ڕرصت ن ن یاٗتذّ؟ بتتا چتن ُە بەە چتاٝی خٞعتتکْ ئتاٝر بتٞٝٓە ٛتتای »
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ئەٝمّ بتتتٞٝ ئتتتاٝر ئتتتازرەی بتتتذمّ ٝ  ئەٝمی بە خایتتتذر بغتتتکێ ەٝم؟ یتتتاٗن ٛەهتتتن
 «خٞعکیغْ ئاٝر زٝی  بکەّ؟ با ٝرّ ت د؟

 

 سی و چوار

 
 ۆصەػا  صتێن دٝرٗیتٞمڕ بڕیاە بٞٝ عەٓەٗذمكەەی ڕرنٞێض ٘ن بەٗذییەتإ

ُە ٝێضتتت تەٝم بکەٝێتتت ە ڕێ. ٗاخِیتتتذۆ" بڕیتتتاەی در یتتتێظ دٝرٗیتتتٞمڕۆ ُە بەە 
 دمەنای بەٗذیخاٗە بێ  ەا ُەٝێٞم ڕمنەڵ تاەٝرٗەتە بکەٝێ.

ئەٝ ڕۆژم بەیاٗن زٝٝ ُە خەٝ ٛەصت ا ٝ تتاؿەز ٝ یەەٝمٗتذمتاٗن ڕێکٞیێتک 
ەتتتاٗن تەٝ   بتتێ دمكتت ەەی بی مٝمەیی چتتاٝی بە ذرتتت د. ُە بەی٘تتن یەەٝمٗذمتاٗتت

بەە ُە  ی ُتێ خٞێ٘تذٝم.دێتڕچەٗتذ  ەڕمتاٗن ٛەڵذریەٝم ٝیئیخ یاە ٛەڵیت   ٝ  
تاەیاعتتتا »...  ە دمكتتت ەەمتەدر ٗٞٝصتتتی(ٞٝی;ُصتتتەكەە تتتت دٕ بتتتا ی  زبتتتاە  

ٗتتتایٜەٝێ ٓتتتٖ كیتتتذرەتاەی بتتتکەّ ٝ هەز دمتتتتا  ختتتای كیتتتذرتاە بتتتێ ٝ ٛەە 
ّٝ. ئی تت  ئەٝ دٝٝتٔتتإ بە ئتتاٝرەن خآتتإ نەیغتت ٞٝیٖ. ٛەصتتو دمتەّ نتتاڕر

ٓ ۆۆێکتتن ەتت ە دمڵێتتن ەتتازم ُە دریتتک  ٓتت ۆۆەی ڕربتت دٝٝ ٗتتیْ. تاەیاعتتاط بتتاەە
ئتتتتازرەێکن زۆەّ تێغتتتتا ٛەەتتتتا »...  ُە دٝریتتتتیٖ  یەڕمدر ٗٞٝصتتتتین;« بتتتتاەەٝم.

نەیغتت ٔە ئیتت م ٝ ئەٝمی بە دمصتت ْ ٛێ٘تتاٝم زۆە نتت ی٘تە  زۆەیتتظ خاعتت اڵْ. 
  بٞٝبتّٞٝ ێت. ٝمٛتا نتاەێک ُە ٗەخاعخاٗە بە خ ریە باصن ٓاصِاۆایإ دمت د

تەٝ   بەڕهەٝم چتتاّٝ ُێکتت د.  ُەٝرٗە بتتٞٝ عتتێو بتتْ. تاەێتتک چتتاّٝ بە ٓاصتتِاۆا
بە زرەٓتتذر دمٛتتا  ەتتتاڵ ٝ ڕمم بتتٞٝ. بە ّ زۆە زٝٝ ٝمختتا ٛتتتاۀەٝم.  ئەٝمی

تە خاعتتتْ زۆە  تتتاە ەٞٝعتتتن ئەٝ ٛەڵەیە بتتتّٞٝ ٝ  بیتتت ّ ُەٝم ٗەت دبتتتاٝم
ڕێتتذر دمڕۆّ. بتتا دمبتتێ ئێضتت اط ٛەە ٛەٗتاٝێتتک ٛەڵتتذێ٘ٔەٝم ٛەزرە  تتاە بە  
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بتتتْ؟ ُە ٗاتتتتاٝ ڕهەتەّ ٗیغتتت ەٝم ٝ  صتتتەباەم  بە خەڵکتتتن ئەٝمٗتتتذم صتتتەخ تی 
 دڵضتتتازی  ێتتتتای نتتت ەەٝم. ٛەصتتت ْ دمتتتت د بەەمٝ بەەزریتتتن ٛەڵذمتغتتتێْ ٝ

ُٞٝەکە... بەڕرص ن ٛەڵضٞتەٝەْ ُەنەڵ ٗاەاُیتا ٝ ٓێت دمتەی  خەەیکْ دمنەّ بە
 «درٕ...ٗاهەزبٞٝ. زۆە بەەٞٗذی هضەّ ت دە زۆەّ ئازرە 

دمیٞیضتتتو صتتتەەمەا بچێتتتو بتتتا  ی خٞعتتتکن ٝ درٝری ُێ(تتتٞەدٕ ُە ئەٝ ٝ 
ٓێ دمتەی بکا  ٝ دڵیإ چاۆ بکاەەٝمە بە ّ دمەكەەتن ٗەبتٞٝ. عتەٓەٗذمكەەی 

صتتتەػا  زٝٝەتتت  ُە عتتتەٓەٗذمكەەی ٓضتتتاكی  ٛەڵتتتت  ٝمڕێ  بەٗتتتذییەتإ دٝٝ
 دربتتتتتٞٝ ٗەنەڕێتتتتت ەٝم بتتتتتا ئەٝ عتتتتتٞێ٘ە  تەٝ  ٝ ٗاخِیتتتتتذۆ" تە بڕیتتتتتاەیدم
 خاٝمٗٔاڵ یات اٝ ت د. ابەتەی ُەنەڵضیه

بڕیتتاە بتتٞٝ عتتەٓەٗذمكەەی ٓضتتاكی رٗن ئاصتتاین دٝٝ صتتەػا  دمەمٗت تت  ُە 
عتتتەٓەٗذمكەەی بەٗتتتذییەتإ ٝمڕێ بتتتکەٝێ. ٗاخِیتتتذۆ" بە صتتتٞرەی كەەیتتتٕٞٝ 
ڕۆیغو با  ی بەٗذیخاٗە با ئەٝمی چاٝی بە ٓاصِاۆا بتکەٝێ. ٓتاٗتن ژٝیتیە 

ەڕعتتتتتن عتتتتتەهاّ ٝ عتتتتتی ٝرٗین بتتتتتٞٝ  ٛەٝرتەعتتتتتن زۆە نەەّ بتتتتتٞٝ. صەٗتل
عتتتێذرە بتتتٞٝ   صتتتەەباٗەتإ ُە بەە ەی ێتتت ی ختتتاە نەەّ درٛتتتاە(ٕٞٝ. ٛەٝرتەی

ٝ ختتاڵ ٝ  بتتاەیظ تە عتت٘ەیەۆ ٛەڵیتتذمت د  ەتتازٝ اە ٗەدمٛتتا   صتت یٞمی بتتا
تەتەی بتتاڵٝ دمتتت دمٝم. عتتەهآەتإ  نەەٓتتا ٝ بتتاٗن ڕۆٕ ٝ چەٝەرییتتن ٝێضتت

بە ژێتتتت  صتتتتێ(ەەی  ٝ چتتتتاڵ بتتتتٕٞٝ.  اەٝبتتتتاە ڕێ(ٞرەێتتتتک دمتەٝەە بەە چتتتتاٝ
دیٞرەمتاٗتتتتتذر دمڕۆیغتتتتتو. ەەٗیتتتتتا بەەدبڕمتتتتتتإ ُە ٗێٞمڕرصتتتتت ن عتتتتتەهآەتە 

یەەدمی  تتتتإدرٗیغتتت (ٕٞٝ ٝ بە چەتتتتٞط ُە صەٗتلەڕعتتتەتاٗیإ دمدر. ە رٓاۆا
دردربتتاٝم ٝ خەەیکتتن ٛتتاەٞچا بتتٕٞٝ  زڕمی زٗتتتٞڵەی ِٓتتن  إی خاەئاٝریتت 

 ئەصپەتإ ُە دٝٝەمٝم دمٛاەە نٞێ.
دربەزی. ٛێغت ا تتاەٝرٗن بەٗتذییەتإ  بەٗتذیخاٗە ٗاخِیذۆ" ُە بەە دمەنتای

 ٝمڕێ ٗەتەٝە(تتٞٝ. بەٗتتذییەتإ صتتەػا  چتتٞرەی بەیتتاٗن ُە خەٝ ٛەصتت ابٕٞٝ 
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 بیضتو ٝ ٝ ٝ تەُٞیەُن یێٞیضت یإ ُە ئەٓ(تاە ٝمەن ە(تٞٝ. عەصضتەد تەەمصە
دٝٝە  چتتٞرە ژٕ ُەنەڵ ئەٝ تتتاەٝرٗە بەەمٝ صتتی(ی یا ٝ عەعتتو چتتٞرە ییتتاٝ ٝ

 ئاصتاین ٗەبتٞٝ. دمبتٞٝ ٗەختاط ٝ ٗیإ تاەێکن صتادم ٝدمخ رٗەٝم. دربەعک د
 ت دٗتن ەدٝری یغک٘یٖ ٝ ەآا یغإ بکەٕ ٝ ٘تەُە  ٝ ٓ ۆۆە  ٝرزمتإ  دمص

 ٗە دمصو كەەٓاٗذمەی تاەٝرٗەتە.میاٗذب ٝ ٝ ٗاص٘آەیإٗا
 غتک ٝ یەەصت اە ٝی ێتت متەی ٝ یز صەەۆتن ٗٞێن بەٗذیخاٗە ُەنەڵ دٝٝ

ُە هەٝعتەی بەٗتذیخاٗە ُە یغتو  ن ٗٞٝصتی٘تەبەەی صتكەەٓاٗذمەی تاەٝرٕ ٝ 
ەآتاە دمتت د ٝ یەۆ ٓێزێک درٗیغ (ٕٞٝ ٝ ٗتاٝی بەٗتذییەتاٗیإ یەۆ ُە دٝری 

هتٞەس  ٗیٞمی ٓێتزمتەی ن ە(تٞٝ. ٛەٝرتەی دمیاٗ٘اەدٕ با ڕیزی دٝرین. ٛەەاٝ
 ٔەیتإ  درُە ٗێٞ هەٝعتەی بەٗتذیخاٗەٝ ٝ عێذرە بٞٝ. بەٗذییەتإ زۆە بٕٞٝ 

ئەٝ  تە ئەەتتتتتن ێتتتتکەەٓتتتتا  تتتتاڕزی ت دبتتتتٕٞٝ. ٓالزٓهتتتت چەی ن دمٛتتتتا  ٝ
 بەٗذییاٗەی یێ صپێ دەربٞٝ ئاەرٝهاەری ُێ ٛەڵتی ربٞٝ.

ئەی تەٗتتێ  ت ٝمڕس بّٞٝ. ئەّ ٛەٓٞٝ ٓ ۆۆە درٓاٝمەتإ ُە تتٞێ ٛێ٘تاٝم؟
 ەەٝرٝ دمبٖ.

كەەٓاٗذمەی تاەٝرٕ ییاٝێکن صٞٝە ٍٛٞٝ ٝ هەڵەٝ بتٞٝ بە دمصت ن هتٞڵەٝ 
 ٝتەڵ ُە ژێتت ٝا ٓتت ی ُە  تتتەەمتەی دمدر ٝ دهتتآکن ئەصتت ٞٝەمٝم. ُە یەصتت 

صتتٔێڵە زُەتەیەٝم دمٛتتاەە دمەێ. ٗٞٝصتتیاە تاەێتتک دی تتن كەەٓاٗتتذمە ئتتاەرّ ٝ 
 ٝ نٞەن; ئاه می ُێ ٛەڵتی رٝم  چاٝێکن ُە دمك ەەمتەی دمص ن ت د

ٗتاەمی  جتائی٘دٝری ئەٝرٕ  إٝ.ٓچٞرە تەس ُە ییاٝمتإ  و ٝضت ٛێغ ا بی
 ژٗەتاٗە.

 خێ رە  تاەمتە ەەٝرٝ تە. ت تەٝریە زٝٝتە...
ٛێ٘تذێکیإ  بە ڕیز ُە بەە ه چەه چن خاەمەاٝ ڕرٝمصت ا بتٕٞٝ. بەٗذییەتإ
صتتەػا  بتتٞٝ ُە ڕیتتزمتەدر بتتٕٞٝ. بە ّ بەە دمەنتتای بەٗتتذیخاٗە  ٓتتاٝمی صتتێ
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ەێکەُٝتتتێکەیەۆ بتتتٞٝ تەس ئانتتتای ُە تەس ٗەبتتتٞٝ. یاصتتتەٝرٕ چەتتتتن ُە عتتتإ 
تتت بیضتتو ػاەمبتتاٗە ٝ  ٝ. یتتازدمُە بەە دمەٝرزمتەدر دمٛتتا  ٝ دمچتتٞ ت دبتتٞٝ ٝ

 تەُە  ڕیزیإ بەصت (ٞٝ ٝ دمیاٗٞصتیو بەٗتذییە ٛێِی٘تەی عەهٞعڕ ٝ چەی مۆ
ٝ ٗەختتاط ٝ بتتێ ٛێزمتتتإ ڕرنتتٞێزٕ بتتا ٝێضتت تەی عتتەٓەٗذمكەە. ەاهٔێتتک ُە 

ٝ تەصتتتٞتاەی بەٗتتتذییەتإ ُە صتتتٞٝچێک تابٞٝبتتتٞٝٗەٝم ٝ چتتتاٝمڕٝرٕ  ختتتزّ
ٝ  ە یێٞم ڕرٝمصت اببٞٝ. صەػاەێک ڕرٝمص ا بٕٞٝ. ٗاخِیذۆۆیظ ُە ٗێٞ ئەٝرٗذر 

كەەٓاٗن كەەٓاٗذمەی تاەٝرٕ ٛتاەە    ەا ُە دٝٝەمٝم دمٗتن یەتەّٓا چاٝمڕٝرٕ
ٝمڕێ تەٝەتتتٖ. ەەهٞتتتتٞەن  م ٝ  نتتتٞێ. بەٝ كەەٓتتتاٗە  یێغتتتەٗتەتاٗن تتتتاەٝرٕ

یێتت٘  ختتُٞەتن خایاٗتتذ ٛەەتتا دمەنتتایەتن  ەتتێکەڵ بتتٕٞٝ.م زڕمی زٗجیتت  یتتێکەٝ
ٝ زڕمی زٗجیت  بە باعتن    ٗزیک   باٝم. ختڕمەەهٞتٞ ٝ چکاڵە ت ریەٝم. زڕم

اە٘ە دمەێ ٝ ٛتچەۆ ُە عتإ ُە دمەنتاتە  دمبیض  ر. صەەبازرٗن صپن یتاط ٝ
ُەبەە دمەٝرزم نەٝەمتە بە عتتتێٞمی بتتتازٗەین ڕرٝمصتتت إ. دمٗتتتتن دٝٝٛەٓتتتیٖ 

دٝٝ ٝمڕێ تەٝەتتٖ. ئەٝرٗەی ٓەهکتتّٞٝ بە  تكەەٓتتإ ٛتتا . بەٗتتذییەتإ دٝٝ 
ەٝم دمٛتتاەٖە زٗجیتت  ُە یێتتذر ٝ تتتاڵێکن هتتٞەس بە تتتاەی دژٝرە بتتٕٞٝ  ُە یێغتت

تتتاڵەٝم. صتتتەەیإ ەاعتتتی(ٕٞٝ ٝ تاڵٝێکیتتتإ ُە صتتتەەیإ ت دبتتتٞٝ. بە دمصتتت ن 
 هایْ ڕردمٝمعاٗذ. دمص ن ڕرص یإ ەٞٗذ ٝ تاڵەتەیإ ن ە(ٞٝ ٝ چەییإ ژێ 

ئەٝ بەٗذییاٗەی صزری تاەی هٞەصیإ با بڕربتاٝم  ت رصتن خاڵەٓێغتی٘یإ 
 ەتەی چٞرەختتاٗەیەتن ڕمعتتن یێتتذر دٝٝەربتتٞٝ. ُە ٛەٓتتُٞٝە بەەدر ٝ ٗێتتٞ یغتت 
 صتتتپن ٝ  صتتتٞٝەٛٞٝڵ  ٝ   ٝرز ٝ هەُەٝ  زمەدمڵ ٝ ٝ  اەێتتتک بتتتٕٞٝە ییتتت 

ەاعت رٝ  ڕٝٝس ٝ ەاەتاە ٝ  صٔێ  صٔێڵذرە  ڕیظ ٝ ڕیغٖ ٝ  ڕمط ٝ ڕمع اڵە
ڕێپێتتتتٞرٗێکن  ... دمصتتتت یإ ٝر ڕردمٝمعتتتتاٗذ دمەتتتتتٞ  دمچتتتتٖ بتتتتاٝ  تتتتُٞٝەتە

ڕیتز  چتٞرە بە  ٝمەٝٗبیضتو ٛەٗتتاٝ دٝٝە ٗەتەٝە(تٞ  ادٝٝەٝدەێ . بە ّ ٛێغت
 ُە یغو صەەی یەۆ ڕرٝمص إ.
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زمٗجی یتتتتإ ُە یێتتتتذر ٗەبتتتتٞٝ بە ّ  بە دٝری ئەٝرٗتتتتذر ەتتتتاهٔێکن ەتتتت  ٛتتتتاەٖە
 ِەتاٗیتتإ ُەنەڵ  ِتتن صتتزردەرٝرٕ بە تتتاەی دژٝرە   یتتاٝرزین ٗەبتتٞٝ. ئەٝرٗە 

زی چٞرەٓتتتذر بە یەُە ٛتتتاەٖ ٝ ُە ڕیتتت ەخ رٗەٝمیتتتإ بتتتا بڕربتتتاٝم.ٝصتتتزری دٝ
ڕرٝمص إ. یاعإ ٗاەمی صتزردەرٝرٗن تتآە یەەن ٛتا  تە ئەٗجتٞٓەٗن  دێ 

. بە دٝری ییاٝرٗتتذر  ژٗتتإ ٛتتاەٖ  ئەٝرٗەی 69بڕیتتاەی دٝٝەخضتت ٘ەٝمیاٗن دربتتٞٝ
صتتزریإ دٝٝە ختت رٗەٝم بتتٞٝ  ُەنەڵ ئەٝرٗەی ٝر صتتزری تتتاەی هٞەصتتیإ بتتا 

دێیتتیەٝم ُە ڕیتتزی   عتتاەی ٝ بڕی(تتٞٝٗەٝم. ەتتاهٔێکیظ بە  ِتتٞبەەنن ئاصتتاین
دٝرٝم ڕرٝمص ابٕٞٝ. ئەٝرٗتیظ ئەٝ تەصتاٗە بتٕٞٝ تە ختا بەخغتاٗە ٛتاە(ٕٞٝ 

ژٕ  ٓێ د یإ تەصێکن خایإ بڕۆٕ با ەاەرٝنە. ُە ٗێتٞ ژٗەتاٗتذر چەٗتذ  ُەنەڵ
تەصیإ ٓ٘اڵن بەەٓەٓکاٗیتإ بە باٝمعتەٝم بتٞٝ. ٓ٘تذرڵەتاٗن دیتکەط بە دٝری 

ئەصتتتتپاٗە دمچتتتتٕٞٝ تە بە دٝری  ڕیزمتاٗتتتتذر ٛەڵتتتتذمٛاەٖ. ٝمۆ ئەٝ  ٞرٗتتتتٞٝم
 ڕمٝمدر ٛەڵذێٖ.

تتإ تەٓ ت  هضتەیإ دمتتت د. ٛێ٘تذێ  تاە دمتتاخیٖ  بە ّ ژٗەتتتإ بە مییاٝ
خەەیکتتتن چپەٝصتتت ەە بتتتٕٞٝ.  ضتتتەیإ دمتتتت د ٝهیتتتێچەٝرٗەی ئەٝرٕ بەەدمٝرّ 

ٗاخِیذۆ" بەٝەدی چاٝی دمنێڕر بەڵکٞٝ ٓاصتِاۆا بتذۆزێ ەٝم  بە ّ ٛەە چتن 
ەٝم. ژٗەتتتإ ُە تآتتایەتن یەڕۆ ٝ یتتاڵن خاڵەٓێغتتیٖ ٗەدۆزەری یٛەٝڵتتن در بتتا

ُێتتک ٗەدمبتتاٝم. ەاهٔێکیتتإ تتتاڵ بە ا ٞٝ ٗەٝم ٝ ٛیچیاٗتتو بتت تتدمچتتٕٞٝ تە دم
 بٞٝ. تاڵ بٕٞٝ ٝ ٛی  تەس ئی   خای ٗەبٞٝە بەڵکٞٝ یەتێک ُە دمص ەتە

ُە بەە دمەنتتتای زی٘تتتذرٕ دیِەتاٗیتتتإ دمژٓتتتاەد. صتتتەەبازمتاٗیظ ٛەە تتتتاّ 
ٛێ٘تتذێک ُە بەٗتتذییەتإ  .ٕدمیتتاٗ( رەد ٝ ە دمصتت ەٝم بتتُٞٝیضتت ەی  یاٝرزیتتإ ب

دم ٞٝ ٗەٝم ٝ  ێتاتەیإ دمناڕی ٝ صەەبازمتإ هیضابەتەیإ ُێ دمعتێٞر. 

                                                           

ت ئەٗجٞٓەٗەتاٗن  دێ ەاهٔێتک ُە  ٞٝەیاەمتاٗیتإ بە ەتآەەن ٗاكەەٓتاٗن ٝمۆ تەصتاٗێکن  :7
 ٗذ ٝ هٞتٔن دٝٝەخض ٘ەٝمیإ با بڕی٘ەٝم.ئاژرٝمنێڕ ٗاصا
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ڕهیتتتإ ٛەڵذمصتتت ا ٝ  ٘ێٞیتتتإ دمدر  دمیاٗتٞڕرٗتتتذ ٝ بتتتا ٛەٓتتتٞٝ  یەۆ یاڵیتتتإ 
خایتتتتإ ُە دڵیاٗتتتتذر تتتتتادمت دمٝم ٝ ٛیچیتتتتإ  یێٞمدمٗتتتتإ. بەٗتتتتذییەتإ ڕهتتتتن

 ٗەدمنٞ .
 تاەێتتک ژٓتتاەدٕ ەەٝرٝ بتتٞٝ  ٓالزٓتتتن كەەٓاٗتتذمە ئآتتاژمی تتت د  ژٗتتتإ ٝ
ٓ٘ذر ٕ ٝ ٗەخاط ٝ تەُە تاٗیإ ب د با  ی ػاەمباٗەتإ. ژٗإ تاڵەیغت ن ٝ 
ٓ٘ذرڵەتاٗیإ دمخض ە صەە ػاەمبابەتإ ٝ یاعإ خایإ ٝمصەە دمتەەتٖ ٝ ُە 

 صەە تاڵەیغ ییەتاٗیإ دردمٗیغ ٖ.
ەٝم تاڵٝیتتإ ُە صتتەە درتەٗتتذ ٝ چتتٕٞٝ ُەنەڵ چەٗتتذ تەس ُە ٗێتتٞ ییاٝمتتتاٗ

ٓالزٓن كەەٓاٗذمە هضتەیإ تت د. ٗاخِیتذۆ" ُە دٝٝەمٝم بتای دمەتەٝ  ئەٝ 
ێ ٕە بە ّ ٓتتتتالزّ ٓتتتت ی ُە ٘ەتتتتاهٔە دمیتتتتاڕێ٘ەٝم بە صتتتتٞرەی ػاەمبتتتتاٗە بیتتتتاٗ

 دمدر ٝ نتتٞێن بتتا هضتتەتاٗیإ ڕرٗەدمنتت  . ەەٗتتاٗە  دمصتت ن بەەز  تتتەەمتەی
 بە صەەیذر; نٞڕرٗذی ٝەتێکیإ بذر  یت دمٝم ُە 

 !70یێیإ بڕۆی با ئەٝمی دمصو ٝ یێ صپِکەییو ُە بی  بچێ ەٝم ت دمبێ بە
ەەٗیا یی مییاٝێک تە دمعتەُن ٝ زۆەیتظ  ٝرز بتٞٝ  ڕێتایتإ یێتذر صتٞرەی 
ػاەمبتتاٗە بتتێ  ئەٝ بێچتتاەمیە تتتتاڵٝمتەی درتەٗتتذ ٝ ختتاچن ختتای تێغتتتا ٝ بە 

 یتتذمەٞرٗن ٝمصتتەە بتتکەٝێ.عەُەعتتەٍ ڕۆیغتتو بتتا  ی ػاەمبتتاٗەتە  بە ّ ٗە
 یەتێک ُە ژٗەتإ چٞٝم ژێ  باڵن ٝ بەەزی ت دمٝم.

ڕمتەی  ەصتتاەێک ٛەٓٞٝ ػاەمباٗەتتإ یتڕ بتٕٞٝ  ٓالزٓتن كەەٓاٗتذمە دمص
دمەٛێ٘ا  ػاەمهەی ٗێٞچاٝرٕ ٝ صەەم بێ ەٞٝۆ ٝ ِٓە ئەص ٞٝەمتەی صڕی ٝ 

 در; كەەٓاٗن
 تاەٝرٕ! با یێغەٝم. ت

                                                           

ت ەاهٔێتتک ُە بەٗتتذییە صیاصتتییەتإ تە ُە چی٘تتن ئاؿتتاٝر  ٝ خاٗەدرٗەتتتإ بتتٕٞٝ  ٓتتتاكن  81
 ئەٝمیإ ٗەبٞٝ بە صٞرەی ئاەمباٗە ئەٝ ٓەٝدریە ب(ڕٕ.
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اٗیإ ەٞٗذ تت د. دیِەتتاٗیظ ختاچن خایتإ صەەبازمتإ ەلەٗتەتاٗیإ ُە ع
بە ت د ت دٗن تەصەتاٗیإ دمص یإ  ێتێغا ٝ ئەٝ تەصاٗەی ٛاە(ٕٞٝ با بەڕ

تە ُە ٗێتتٞ ػاەمباٗەتاٗتتذر درٗیغتت (ٕٞٝ  دمٗتتتن ن یتتإ ٝ  ن یتتإ. ئەٝ ژٗتتاٗەط
ن یتتتاط دمٝەرٗتتتذمٝەی تاەٝرٗەتەیتتتإ پٛاٝرەیتتتإ بەەز بتتتاٝم. صتتتەەبازی صتتت

  . زڕمی زٗجی  بەەز باٝم ٝ ەەیٞەاز ٛەص ا.ن ە(ٞٝ. تاەٝرٕ ٝمڕێ تەٝ
چەٗذ صەەباز ُە یێظ ٛەٓتٞٝرٗەٝم بتٕٞٝ. بە دٝری ئەٝرٗتذر بەٗتذییە زٗجیت  
ُە یێکتتإ ُە ڕیتتزی چٞرەمٓتتذر بتتٕٞٝە بە دٝری ئەٝرٗتتذر  صتتزردرەرٝرٗن ەتتاەرٝنە  
صزردەرٝرٗن تآە یەەیظ تەُەیچە ت رٝ  دمڕۆیغ ٖ  ُە دٝرٝمط ػاەمباٗەتإ 

دمٛا  ٝ بە دٝری تاەٝرٗەتەدر دمٛتاەٖ. ژٗەتتإ ٝەدم ٝەدم ٛێتٞە  ەەهٞتٞەیإ
 یەتیإ ٗەبێ  بە باٗگ ٝ صە  ٛاٝرەی دمت د ٝ دمن یا. بٞٝٗەٝمە

 

 پێنج سی و

 
ٝ ب٘تتن تتتاەٝرٕ زۆە ُەیەۆ دٝٝە بتتٞٝ. تاەێتتک دٝریتتیٖ ػاەمبتتاٗە بە  صتتەە

ەەهٞتتتتٞ  ٝمڕێ تەٝ   صتتتەە تتتتاەٝرٕ دیتتتاە ٗەبتتتٞٝ. ٗاخِیتتتذۆ" بە صتتتٞرەی 
نتتتٞ  بە  ەتەییتتت٘تە ُە دٝری تتتتاەٝرٗەتەٝم دمڕۆیغتتتو ٝ بە ػاەمبتتتاٗەچییٛێِ

ٛێٞرعتتن عتتإ بە عتتاٗن ئەٝرٕ بتتڕٝر. دمیٞیضتتو ٓاصتتِاۆا بتتذۆزێ ەٝم ٝ ُێتتن 
بپ صێ ئەٝ تەُٞیەٍ ٝ یێذرٝیض ییاٗەی ٗاەدٝٝیەەن  بە دمص ن نەیغ ٞٝم یإ 

 ٗا  یێٞیض یغن بە ع ێکن ە  ٛەیە بای دربیٖ بکا ؟
 تٞٝڵە بتٞٝ. ەەیٞەتازی  مڕۆ بتٞٝ. ٛەٝر هتٞەس ٝ بتێه چەی نەەٓتای ٗێتٞ

ی ە  ٛەٝرتەی هٞەس ت دبٞٝ ٝ ص ٝمیەۆ ٗەدمٛا  ەتازێ ئەٝ متاەٝرٕ ٛێ٘ذ
ٝ تاڵەتتاڵن  ژێت  هت چەبە ٞ ەەیٞەاز ٝ ێصەدرٕ تەس بە ٗ ەەەیٞەازم بڕمٝێ٘ێ
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خاەمەتتتتاٝدر دمڕۆیغتتتت ٖ. ٗاخِیتتتتذۆ" بە صتتتتٞرەی ٛێِیتتتت٘تە عتتتتإ بە عتتتتاٗن 
 ێ ٝ چاٝی ُەٝ ڕیزم دٝٝەٝدەێ م دمت د.تاەٝرٗەتە دمڕۆیغ ە یێغ

ەٗتاٝمتتتإ ٛەڵتتذمٛاە٘ەٝم ٝ دردمٗتت رٗەٝم. دمصتت ەتإ دمچتتٞٝٗە صتتەەێ ٝ ٛ
بتتتٕٞٝ.  تتتٞٝ ٕ ٝ ڕۆیغتتت ٘ن ئەٝ  دمٛتتتاە٘ەٝم ختتتٞرەێ. ڕٝخضتتتاەمتإ ٗتتتآا

تاەٝرٗە ؿەەی  ٝ صآ٘اۆ بٞٝ. ٗاخِیذۆ" ٛەص ن دمت د ئایاەمیەتن بەصتاّ 
دێ٘ە دمەێ ٝ ٛتی  یێٞمٗتذییەتیإ بە دٗیتای  دمبی٘ێ تە ُە ٗاخن ئەكضاٗەتاٗەٝم

ٓ ۆۆەتاٗەٝم ٗیتیە. ەەٗتاٗە  تاەێتک چەٗتذ دمٓٞچتاٝی ٗاص رٝیغتن ُە ٗێتٞ ئەٝ 
دی  ئەٝ ٛەصتت ە ٛەەٝر بە صتتەەیذر زرڵ بتتٞٝ. كێتتذەۆۆن  ڕێتتزم دٝٝەٝدەێتت مدر

ٗاصتییەٝم.  ییاٝتٞژ ٝ ئاٝخاەی٘ن دز ٝ یەتێک ُە ٛەەزم ٝ بەەمڵاڵتتاٗن دی ٝ
یتتإ دمدریەٝم ٝ بە صەەصتتٞٝڕٓاٗەٝم چاٝیتتإ ُێتتذمت د تە بە بەٗتتذییەتإ ئاٝڕ

صتتٞرەی ٛێِیتت٘تە عتتإ بە عتتاٗن ئەٝرٕ دمڕٝر. كێتتذەۆ" صتتەەێکن بتتا ُەهاٗتتذ. 
زٓاٗیتتإ ٗەنەڕرە  چتتاٝێکن ُتتێ ه ەاٗتتذ. ٛیچیتتإ صتتاڵٝیإ ٗەتتت د ٝ ئٞٝختتاەیٖ

 ئەٝ یاصاؽ بٞٝ. ٝ چٞٗکە هضە ت دٕ ُەنەڵ ئەّ
ژٗتتإ  چتتاٝی بە ٓاصتتِاۆا تەٝ  ُە  تاەێتتک ٗاخِیتتذۆ" نەیغتت ە ٗزیتتک ڕیتتزی

ڵەب٘ە ٝ هەڵەٝ  ٝ. ُە ڕیتزی یتێظ ئەٝمٝم ژٗێکتن ٗاعتی یٖ ٝ تٞت ڕیزی دٝٝٛەٓتذر بٞت
ێکن ڕمعتتن ُە صتتەە ت رصتتە خاڵەٓێغتتی٘ەتەی بەصتت (ٞٝ. ێ٘ٛەٗتتتاٝی دمٗتتا ٝ یغتت 

ٝ. ُە ەەٗیغتو ئەٝیغتەٝم ژٗێکتن دٝٝنیتإ ٝ «ژیتکەڵەی» ئەٝیظ ی بەٗاٝباٗتگ بٞت
.ٝ ٝ  چتتاٝی ُە بەەیێتتن دٝری ئەٝیتتظ ٓاصتتِاۆا بتٞت ختتای  تتتاڵێکن بە تتتاڵەٝم بتٞت

رەمّ ژٗێکتن ٝۆ  بڕی(ٞٝ. ئاەرّ ٝ ەٞٗذٝەاڵ ٛەٗتتاٝی دمٗتا. تەصتن چٞت بە  ڕمزرصٞت
 ەچکەٝم دمتەٝەە بەە چاٝ  ئەٝیظ كێذۆزیا بٞٝ.ُ ت رصێکن هٞڵە ٝ

چتتٞٝ بتتا  ی ڕیتتزی ژٗەتتتإ  ەتتا ُەنەڵ  ٗاخِیتذۆ" ُە ٛێِیتت٘تەتە دربەزی ٝ
بە  ەٝرٗێک تە بە ەەٗیغتتتو ڕیتتتزمتەدر دمڕۆیغتتتو یاصتتت ٓاصتتتِاۆا هضتتتە بکتتتا .

 ٛەڵەدرٝرٕ چٞٝم یێغێ ٝ نٞڕرٗذی
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 ت بڕۆ دٝرٝم! ٗزیک بٞٝٗەٝم ُە بەٗذییەتإ یاصاؿە.
تاەێک ٛاەە یێغت  مٝم  تاٗتو ٗاخِیتذۆۆن ٗاصتییەٝم  ُە بەٗتذیخاٗە ٛەٓتٞٝ 

 صاڵٝی ُێک د ٝ نٞەن;. ئەٝیإ دمٗاصن
ێضتت تەی عتتەٓەٗذمكەە ٛەُێتتک تتت  تتاەێ ڕێتتتە ٗیتتیە هضتتە بتتکەی  ڕمٗتتتە ُە ٝ

 ٛەڵکەٝێ.
 یاعإ ڕٝٝی ت دم بەٗذییەتإ ٝ دمٗتن ٛەڵ(ڕی;

 ت دمی زٝٝتەٕ  دمی خێ رە .
بتتٞٝ ُەٝ ٛەٝر نەەّ ٝ هتت چەی صتتٞٝەمەاٝمدر  ەٞٗتتذٝەاڵ ٝ  ئەٝمط صتتەی 

 بە یٞص اڵن ٗٞێٞم بە ٓالٝ بە ٝ در ٛەڵذمٛا . ٝەیا 
اٗەچییەتەی نتتتٞ  ٗاخِیتتتذۆ" نەڕریەٝم بتتتا صتتتەە عاصتتت ەتە ٝ بە ػاەربتتت

 ختای بە یێیتإ بەدٝری تتاەٝرٗەتەدر ِٓتن خا بتڕٝر  ٝمٛەەٝر ئاەرّ ٝ ُەصتەە
 ڕێن ن  .

 اە  اە ەاهٔێک بەە س ٝ صەەصٞٝڕٓاٗەٝم چاٝیإ ُە تاەٝرٗەتە دمت د. 
ٛێِی٘تە ُەٝێتٞم ەێتذمیەڕی بە صەەصتآییەٝم  ٛەە تەس بە صٞرەی كەەیٕٞٝ ٝ

ەرٕ ڕردمٝمصتتت إ ٝ دمیتتتاٗڕٝرٗن. دمڕٝرٗتتتن. ڕێ(تتتٞر ُەٝ ڕیتتتزم دٝٝەٝدەێتتت می
ٛێ٘تتتذێ تەس دمچتتتٞٝٗە یێغتتت  مٝم ٝ دمیاٗٞیضتتتو صتتتەدمهەیإ بتتتذمٗێ  بە ّ 

صتتتتەدمهەتەیإ ُتتتتێ  صتتتتەەبازمتإ ٗەیاٗتتتتذم ٛێغتتتتو بیتتتتذمٕ بە بەٗتتتتذییەتإ ٝ
تەس ٝمۆ  تتتادُٝٝێک رٝ بە دٝری تتتتاەٝرٗەتەدر دمٛتتتاەٖ ٝ  ێدمصتتاٗذٕ. ٛێ٘تتتذ

 خایإ ُە بی  چٞٝباٝم.
 ک  تتتاەٝرٗەتە ڕێتتن ُە ەێپەڕی٘تتن كەەیتتٞٗێکن  تتٞرٕ ُٝە صتتەە چتتٞرە ڕێیاٗێتت

یإ بٞٝ   نەٝەم ٝ تەكەڵ ڕرزرٝم ن ە(ٞٝ. كەەیٞٝٗەٝرٕ تە ییاٝێکن چاٝ ٝ ب ۆ
 ُە دٝرٝم درخضتتت (ٞٝ  ٛەٝصتتتاەی ئەصتتتپەتەی تێغتتتا ٝ تەەتەتەی بە هتتتایچە

تتتتتتچە  تتتتتتٞڕ ٝ ُەٝ كەەیتتتتتٞٝٗەدر ژٕ ٝ ییاٝێتتتتتک ٝ كەەیتتتتتٞٝٗەتەی ڕرنتتتتت  .
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ٕ. ژٗە تز ٝ صپیکە ٗە بٞٝ. ت رصتێکن ٛاٝەێغتٔی٘ن ُە چکاڵەتەیإ درٗیغ (ٞٝ
چەە ێکتتن ٛەەتتاٝین  تتٞرٗن بە دمصتت ەٝم بتتٞٝ  ٓێتت دمتەی ییتتاٝێکن  بەە در ٝ

ن نتٞڵە. هت م یژیکەڵە  دمەتتٞ  ەتا باع٘اؽ ٝ ەەڕیاط بٞٝ. تچەتەیإ  ٞرٕ ٝ
زێتتتڕی٘ەتەی دمٝەی دمٓٞچتتتاٝی ن ە(تتتٞٝ ٝ چەە ێکتتتن ٛەەتتتاٝین چکتتتاڵەی بە 

متەعیإ  ٝرز ٝ َٓ دەێ   تاڵٝێکن ٓەٗتتاڵەدرەی ەتای(ەەن دمص ەٝم بٞٝ. تٞڕ
 تاٗن ُە صەە ٗابٞٝ.اٝرٗەدمەی

درٝری ُە كەەیتتٞٝٗەٝرٕ  یتتاط ٝ ختتاٗەدرٗە  دمٗتتتن ٛەڵ(تتڕی ٝڕئەٝ ییتتاٝم ەە
بە ٗێتتٞ ڕیتتزمتەدر ەێتتپەڕێ. ژٗەتەی ػتتا ز بتتٞٝ   تتت د كەەیتتٞٝٗەتە ڕرٗەنتت ێ ٝ

یتتإ  ٗێتتٞ  ٝٗەٝرٗن تەكەڵچتتٞٗکە خاەمەتتاٝ ُە یێغتتەٝم ُە چتتاٝی دربتتٞٝ. كەەیتتٞ
زمهتتٔە  ٛەٝصتتاەی ئەصپەڕمعتتەتاٗن  بکتتا . بە چتتاٝرٗن ەێک٘تتا  ٗەیتتذمزرٗن چ

تە چتتتاٝی بەٝ كەەیتتتٞٝٗە  دمتێغتتتا بتتتا ئەٝمی ڕریتتتاٗت ێ. یاصتتتەٝرٗن ڕێ٘ٔتتتاین
 ڕرزرٝمیە تەٝە(تتتٞٝ  دمیٞیضتتتو ڕێتتتتای بتتتا بکتتتاەەٝم  بە ّ صتتتآن هتتتٞەس ٝ

تا بتٞٝە ٗاچتاە صتاڵٝی ُە عٞٝٓن تاەٝرٗەتە بە صەەیذر زرڵ بٞٝبتٞٝ ٝ یەعتا
 ژٕ ٝ ییتاٝی ٗێتتٞ كەەیتتٞٝٗەتە تتت د ٝ ڕێتزی بتتا ئەٝ دٝٝ ختتٞدریەی ٗتتێؼٔە  ٝ

 دٝری تڕٗاعتتێک دیضتتإ چتتاٝی ُە تتتاەٝرٗەتە بتتڕیە ئەٝ ژٕ ٝ ٝ درٗتتا صتتآإ
تەەناعە ٗازیەەٝمەدمتەیإ ٗاچتاە بتٕٞٝ ُە یغتو یەٗتجەەمی   دٝٝ ییاٝم ٝ

ی زٗجیتت  ٝ عتتەهٞتٞەن ەتتایەی كەەیتتٞٝٗەتەٝم چتتاٝ ُەٝ تتتاەٝرٗە بتتکەٕ ٝ زڕم
ػاەمباٗەتتتتإ ب(یضتتت ٖ. ژٗێکتتتتن ٗەختتتاط تە ُە صتتتتەە تاڵەیغتتت ییەتاٗن ٗێتتتتٞ 
ػاەمبتتاٗەیەۆ درٗیغتت (ٞٝ ٝ ُە بەە ختتایەٝم دمن یتتا ٝ ك ٓێضتتکن ٛەڵذمٝمەرٗتتذ  
ٛەەتە چتاٝی بەٝ كەەیتٞٝٗە ڕرزرٝمیە تەٝ   دیضتتإ دری ُە هتٞڵپەی ن یتتإ ٝ 

 ت د.دمبە دمٗتن بەەز ٛاٝرەی 
پەڕی٘ن تاەٝرٗەتە كەەیٞٝٗەٝرٕ ٛەٝصتاەی ئەصتپەتەی عتَ تت د ٝ دٝری ەێ

ئەصتتپە ڕمعتتەتإ ٝمڕێ تەٝەتتٖ. بە ُتتاهە دمڕۆیغتت ٖ ٝ   بە ئآتتاژمیەتن ئەٝ
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زمبتت ی صتتیٔیإ ُە صتتەە صەٗتلەڕعتتن عتتەهآەتە دمٗتتتن دمدریەٝم ٝ دمبتتٞٝ 
بەزریەڵەیەتتتن یەتٜتتاٝی. ئەٝ كەەیتتٞٝٗە ختتاْٗ ٝ ٓێتت د ٝ ٓ٘تتذرڵەتاٗن دمبتت د بتتا 

صتتتەباەم  بەٝ  ئەٝ ژٕ ٝ ییتتتاٝم صتتتآاٗذرەم .تایەتن دمەمٝمی عتتتاەصتتتەی رٗ
تتاەٝرٗە عتٞٝٓە ٗەدٝرٕ ٝ تت  ٝ تٞڕمتەعتیإ ٛەە تتاّ ُە زمی٘تن خایاٗتتذر ٝ 
بە ئەهڵن خایإ ئەٝمی دی (ٞٝیتإ عت ۆۆەیإ دمتت د. تچتاڵەی تەزیە زێتڕیٖ 

 دمبتێ ٝ خزٓەتتاٗن ئەٝرٕ ٗتیٖ ٝ یێن ٝربٞٝ ئەٝ ەاهٔە ُە چی٘ن دریتک ٝ بتاٝۆ
ئتتتاژرٝمچن بتتتٖ بتتتایە ئتتتاٝر نی یتتتإ ختتتٞرەدٝٝم ٝ  ئەٝرٗە تەصتتتاٗێکن ٛەەز ٝ

تە تتتتتتاەٝرٗەتە ُێیتتتتتتإ  ەٞٝعتتتتتن ئەٝ بە یە ٛتتتتتاەٕٞٝ. خاعتتتتتت اڵیظ بتتتتتٞٝ
دٝٝەتەٝەتتتاەەٝم ٝ ئی تتت  ئەٝ ٓتتت ۆۆە خ ریکتتتاە ٝ ٗاڕمصتتتەٗاٗە ٗتتتابی٘ێ. بە ّ 

دمەتتتٞ  یێتتن ٝ چتتاٝی ُە تتتاەٝرٗەتە بڕی(تتٞٝ   تٞڕمتەیتتإ تە بەەەٓەٗ تت  بتتٞٝ
ٜاّ ت رٝم تە ئەٝ بٞٝٗەٝمەم چاەمڕمعاٗەط دمبێ ٓت ۆ" بتٖ ٝ ٗتابێ ئتاٝر ئیِ

صتەەی ەاعت رٝ ٝ یێتن یەەتن ٝ  بێ بەزیییاٗە ڕمك اەیتإ ُەنەڵ بتکەٕ. خ رک ٝ
ٝ  زٗجیتت  ەێکتت رٝی ئەٝ دیتتالٗە ە صتتن عتتکاٗذبٞٝم نیتتاٗن ٝ خضتت (ٞٝیە بیتت 
ڕ خەیتتاڵەٝم  ٛەە بتتایە صتتەەی بە خٞزدرن ە(تتٞٝ ٝ ُێتتٞی درچاڕربتتٞٝە دڵتتن یتت

دمیٞیضتتتو دمصتتتو بکتتتا  بە ن یتتتإ  بە ّ ددرٗتتتن بە خایتتتذرن  ە  بٞٝبتتتٞٝ ٝ
 چٞٗکە یێن ػەی  بٞٝ بت ی.
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 شەش سی و

 
ٗاخِیتتذۆ" ٛەەٝر بە یێیتتإ بە دٝری تتتاەٝرٗەتەدر دمڕۆیغتتو . ئەنەە چتتن 

ٛەٝر تەی هتتٞەس ٝ  ت رصتتێکن ەەٗکتتن ُە بەەدربتتٞٝ. ٛەصتت ن بە نەەٓتتا دمتتت د.
اٝە دمبتتاەێ. ٗاچتتاە ئتتە(تتٞٝ ٝ ٗەدمڕمٝی. دمەتتتٞ  نەەّ  ەەیٞەتتاز ٝ ەتتن درن 

 صٞرەی ٛێِی٘تەتەی بٞٝ ٝ یێظ تاەٝرٗەتە تەٝ .
زرٝرتەی تە دڵتتن ڕمٗجاٗتتذبٕٞٝ   ٛێ٘تتذێ  تتاە دمتەٝەە بیتت ی خٞعتتکن ٝ

بە ّ ئەٝ بیتت م زۆە زٝٝ ُە ٓێغتتکن دٝٝە دمتەٝەەٝم. ئەٝمی ُە دمٝەٝبەەی 
ئەنەەچتتتن ٝەدم ٝەدم ەێتتذمیەڕی  عتتٞێ٘ێکن هتتتٞٝڵن ُە صتتەە ڕۆهتتتن دردمٗتتا. 

ن ە(تتٞٝ  بە ّ نەەٓتتا زۆەی ئتتازرە دمدر. ُە ژێتت   ٞٝی بەٝ تتتاەٝرٗە عتتٞٝٓەختت
صتتتتتتتێ(ەەی درەێتتتتتتتک چتتتتتتتاٝی بە دۆٗتتتتتتتذەٓە ك ۆعتتتتتتتێکن نەڕۆۆ تەٝ  تە 

. یەتێک ُە ٓ٘تذرڵەتإ 71ٛەڵ  ٝعکابٞٝ ٝ دۆٗذەٓەی بە دٝٝ هٞەابن دمك ۆعو
إ چتاٝمڕێ بتٞٝ ئەٝی دیکەعی دۆٗذەٓەتەی ٝمەن ە(ٞٝ ٝ زٓاٗن یێذر دمٛێ٘ا 

 ٝمەیت ێ.

                                                           

ت دۆٗتتتذەٓە ك ۆعتتتە نەەۆتەتتتتإ ئەٝ صتتتەەدمٓە  دمكتتت ی دۆٗتتتذەٓەیإ ُە زمٓ(تتتیِەیەۆ  82
ەیإ دردمٗتتا ٝ تاەێتتک ەٞٝعتتن تڕیاەێتتک دمبتتٕٞٝ  ٛەڵذمە ٝٝعتتکإ دمخضتتو ٝ ُە صتتەە صتتە

 ەاتٞٝ زمٓ(یِەتە ُە صەە صەەیإ درن ٕ.
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ٗاخِیتتذۆ" درٝری ُە ػاەمبتتاٗەچییەتە تتت د ُە عتتٞێ٘ێک ڕریتتت ێ بتتا ئەٝمی 
ەازێ درٗیغێ ٝ ع ێک بخٞرەەٝم. ػاەمباٗەچن ب دی بتا تتا ٗێکن ئەٝ  ب ٞرٗن

 تە ەابڵای نەٝەمی تاك  یاتە ُە دٝٝەمٝم دیاە بٞٝ. دمٝەٝبەەم
رٗچەتە درٗیغتتت (ٞٝ. ٝ یەٗەٓیتتتٞ  ُە یغتتتو ختتتٞ بەەی صتتتن تاك  یتتتاتە هەڵەٝ

تەس ُە صتٞٝچێک درٗیغت (ٕٞٝە یەتیتإ  ەەٗیتا دٝٝ تٞەصییەتإ خاڵن بٕٞٝ 
چاین دمختٞرەدمٝم ٝ ئەٝی دیکەعتیإ صتاەدی  یتێکەٝم هضتەیإ دمتت د. دٝٝ 

بەەٝرٗتتکەی ڕمٗتتگ بتتٞرەدٝٝمٝم  تاەێتتک چاٝیتتإ بە بە یێغتتخزٓەەن تاك  یتتاتە 
ٝ باعت٘اؿە  بە ٛەڵەدرٝرٕ  تاٗو ٗاخِیتذۆ" تەٝ  تە ئتاٝر ییتاٝێکن ڕێکٞیێتک

ئاصتتایییەتاٗن دیتتکەی تاك  یتتاتە  چتتٕٞٝ بتتا  ی. ئەّ ییتتاٝم ُەنەڵ ٓغتت ەەییە
تاٗتتتو ٗاخِیتتتذۆ" ُە صتتتٞٝچێک درٗیغتتتو ٝ درٝری ئتتتاٝی  زۆە  یتتتاٝرز بتتتٞٝ.

صتتاەدی تتت د. چتتاٝێکن ُە صەەیاعتتن ٓێتتزمتە تتت د  زۆە یتتیش بتتٞٝ. ُە ٛەە 
ێغتخزٓەەە دمنی صتایەٝم. دٝٝ ی عٞێ٘ێکن دمڕٝرٗن  چاٝی ُە صەە یەتێک ُەٝ

ڕمعتتتتەٝم زۆەی عتتتتێٞمی  یەتیتتتتإ صەەصتتتتاف ٝ ڕیتتتتظ دەێتتتت   بەٝ ڕدێتتتت٘ە
ٝ ٓێتتت دمتەی خٞعتتتکن ٝمبیتتت   ٓێتتت دمتەی خٞعتتتکن دمدر. دیضتتتإ خٞعتتتکن
بتتا یاصتت ەی یتتُٞٝن  یتتاتە  ٝ ٝ ٛتتاەەٝم. درٝری ُە یێغتتخزٓەەەتە تتت د تتتاؿەز
 یتت یبکتتا. ب درٝری ُێ(تتٞەدٗن ُتتێ بێ٘تتن  ەتتاتٞٝ عتت ێک بتتا خٞعتتکن ب٘ٞٝصتتێ ٝ

بتای.  ٗٞٝصیٖ زۆە دژٝرە بٞٝ عاتابٞٝ. ٗآەیەت دمٝمە دمبێ چن ب٘ٞٝصێ؟ 
ٗاەاُیتتای خاعەٝیضتتو! بەە ُە صتتەكەە » درٗتتا; هەڵەٓەتەی ُە صتتەە تتتاؿەزمتە

ئی ت  « چەٗذ ٝعەیەتو با دمٗٞٝصتْە چتٞٗکە دمە صتْ دڵتن ەتاّ ڕمٗجاٗتذبێ...
کەّ بتتا ئەٝ ئەنەە درٝری ُێ(تتٞەدٕ بتت» هەڵەٓەتەی ٗەدم تتٞٝ . بیتت ی تتت دمٝم;

هضتتتاٗەی تتتت دٝٝٓە  ڕۆناژی٘ضتتتکن یێتتتن ٝردمبتتتێ ُە هضتتتەی ختتتاّ یاعتتتتەز 
ٝم ٝ دمصتت ْ ُە بی ٝباٝمڕمتتتاْٗ ٛەڵت ەتتٞٝم. ُە  یەتیغتتە ئەٝ ییتتاٝم ەەەبتتٞٝٓ

دمیٞیضو خا ُە تاەٝباەمتتاْٗ ٝمەدر ٝ دمیٞیضتو ڕێٞعتٞێْ٘ بتا بکێغتێ. ٗتا! 
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درن  . تاؿەز دیضإ بێزرەی ُە ٓێ دمتەی خٞعکن دڵن « ٗابێ ٛی  ب٘ٞٝصْ!
یتتتاتەەەتەی خضتتت ە نی كتتتاٗن ٝ یادرعتتتن دربە یێغتتتخزٓەەەتە ٝ بە صتتتٞرەی  ٝ

دیتٞرە  ٛێِی٘تە بە دٝری تتاەٝرٗەتەدر تەٝەەڕێ. نەەٓتاتە زیتاە  بٞٝبتٞٝ. درە ٝ
ئتتاٝەی ُتتێ دمبتتاەی. ٗاخِیتتذۆ" ٛەصتت ن تتت د ئەٝ دمصتت تی میەی دمصتت ن ُە 

ُاهەیتتإ دمتتت د. ٝەێ٘ێ. باەنی٘ەتتتإ بەزمهتتٔە  ٞصتتەە درٗتتاٝم  دمصتت ن دمصتت
یەتێک ُە باەنی٘ەتإ دمعەُن. ػاەمباٗەچن ٝمٗەٝزی دمدر. ٗاخِیتذۆ" چتاٝی 

صتەەبازێکن  ُە یێظ خای ت د. ُە بەە بی٘ایەتن بەەز ەاهٔێتک تابٞٝبتٞٝٗەٝم.
عتتتإ ُە ٗێتتتٞ خەڵتتتکەتەدر ٝمبەە چتتتاٝ دمتەٝ . ٛێِیتتت٘تەتە ڕرٝمصتتت ا.  چەۆ ُە

صتتتتتن چتتتتتن ڕٝٝی درٝم؟ ٗاخِیتتتتتذۆ" دربەزی ٝ ُە دمەنتتتتتاٝرٗن بی٘تتتتتاتەی ی 
 دمەناٝرٗەتە نٞەن;

 ت بەٗذییەۆ ُێ م بٞٝەرٝمەەٝم ٝ تەٝەٞٝم بەزمٝیذر.
ٗاخِیذۆ" چتٞٝم یێغتێ. ُە صتەە صەٗتلەڕمعتە ڕمم ٝ یتڕ تەٗذُٝەٗتذمتە  

ڕیتظ  تەصێک ەخێت  بٞٝبتٞٝ. زۆە   ێت  ٗەبتٞٝ. ییتاٝێکن عتإ ٝ ٓتَ یتإ ٝ
ذیخاٗەی ُە خەٗەیتتتن ٝ دمٓٞچتتتاٝ یەٗەٓیتتتٞ بتتتٞٝ. ت رصتتتن خاڵەٓێغتتتی٘ن بەٗتتت

بەەدربتتٞٝ. تەٝە(تتٞٝم ٛەٗاصتتەبڕتێ ٝ دمی٘ا ٗتتذ. یاصتتەٝرٗێک ُە ژٝٝە صتتەەی 
ڕرٝمصتتت ا بتتتتٞٝ. چەٗتتتذ تەس دمٝەیتتتتإ ن ە(تتتٞٝ  یەتیتتتتإ ٗتتتآەبەە ٝ یەتتتتتن 

یی ێتتت ٗێکیظ بە چەە ێکتتتن ٛەەتتتاٝییەٝم  تتتتٞڕێکن   ٝبتتتٞدیکەعتتتیإ ٗٞٝصتتتیاە 
 دیکە. ٓێ ٓ٘ذرڵ بە صەەی ەاع رٝمٝم ٝ چەٗذ تەصن

ئەٝرٗەُە زی٘تتتتتذرٕ ٛێتتتتتز ٝ » ٗاخِیتتتتتذۆۆن بتتتتتاس تتتتتت د تەٗٞٝصتتتتتیاە بتتتتتا 
ەەٗذەٝصتت ییإ ُە دمصتتو دمدمٕ ٝ ئێضتت اط تەس ٗتتازرٗێ بەّ هتت چە ه چتتن 

یی ێت ٗەتە دمصت ن « ن ٓایە ئەٝ خەڵتکە ٗەختاط ٝ درٓتاٝرٗە بتا تتٞێ دمبەٕ؟
 ت د بە ن یإ ٝ نٞەن;

 ت بێچاەم خەەیکە دمٓ ێ!
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ی ت رصتەتەی بکتاەەٝم بتا ٗآەبەە ئآاژمی بە یاصتەٝرٗەتە تت د تە هتایچە
ئەٝمی باعتت   ٛەٗاصتتە بکێغتتێ  یاصتتەٝرٕ بە هتتآکە ئەصتت ٞٝەمتاٗن  ِٓیتتٞرٗەی 

ٓاصتتتُٞٝکەی  صتتتٞٝە ٝ یتتتڕ تتتت دمٝم  ِٓتتتن بەٗتتتذییەتەی نتتت   ٝ هایچەتتتتاٗن
 بەٗذییەتە ٝمدمەتەٝ . یاصەٝرٗەتە درٝری ُە خەڵکەتە ت د بکغێ٘ە دٝرٝم.

دٝرٝم بتتتا  ەەٓە. بتتتڕۆٗەبتتتڕۆٗە دٝرٝم  ئێتتت م چتتتاڵ تەٕ  ٛەٝرتەی زۆە ن تتتت
 ەٝریەۆ ُێیذر.ٛ

 ٗٞٝصیاە زرٗیاەین یاصاین خای بەڕٝٝی خەڵکەتەدر دمدر;
ٗتابێ  ت دمبتێ ڕرٝمصت ٖ ٛەەتا یزیغتکن یاصتاین دێ ٝ چتاٝی یێتن دمتەٝێ.

 ئەٝ بەٗذییە تەُە یە ب٘ێ ٕ با ەاەرٝنە.
 یاصەٝرٕ دیضإ بەەۆتن ت رصن بەٗذییەتەی ئاٝم ە  ت د ٝ نٞەن;

دٝری تتتاەی خاەاٗتتذر. ئەٝم ئەەتتتن خآتتاٗە ٝ  ٓەڕۆ! بتتڕۆٕ بەتتت ُە صتتەەی 
 بکەیٖ. دمزرٗیٖ چ

یاصەٝرٗەتە یێن ٝربٞٝ صەەبازی چەۆ ُە عتإ بتاڵٝم بە خەڵتکەتە دمتتا  
بە ّ صتتەەبازمتە ب٘تتن تەٝعتتەتەی تتتٕٞ بٞٝبتتٞٝ ٝ دریکەٗتتذبٞٝ  ختتای یێتتٞم 

  .نٞمخەەیک ت دبٞٝ ٝ تاەی بە تاەی ٛی  تەس ٗەبٞٝ. ٛەەتەس ع ێکن د
 بچٖ. ٗێُٞە ت ٗابێ بٜێڵٖ خەڵکن ئاٝر
 ظ ئی٘ضاٗە.یت ٛەەچییەۆ بێ بەٗذی

ٗاخِیتتذۆ" دمیتتتٞ  چتتاڕێکن ئتتاٝی صتتاەد بتتذمٗن ٝ یاصتتەٝرٗەتە دمیتتتٞ  
دمەناٝرٗن بی٘اتە چٞٝم ئاٝ بێ٘ێ. ٛەە تەس هضەیەتن دمتت د ٝ چەٗتذ تەصتن 

 ایظئاصتٓالزٓتن  ەێتک بەەز بتاٝم.ردیکەط ٛتاەٖ ٝ تابتٞٝٗەٝم  ُە ٗاتتاٝ ٛاٝ
 بٞٝ.
 دٝٝم؟ ٛای! با ُەٝێ تابٞٝٗەەەٝم ٝ هەەمباڵـ إ صاز ت ت
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ەتتتتازێ ٛتتتتاەە یێغتتتت  مٝم ٝ ُە یاصتتتتەٝرٗەتەی ی صتتتتن چتتتتن ڕٝٝی درٝم؟ 
بەٗتتتذییەتاٗن ەتتتاەرٝنە بتتتٞٝم  بە ّ ُێتتت مدر  یاصتتتەٝرٕ نتتتٞەن ئەٝ ییتتتاٝم ُەنەڵ

بٞٝەرٝمەەٝم ٝ تەٝەٞٝم بەزمٝیذر. كەەٓاٗذمەی تاەٝرٕ دمصت ٞٝەی درٝم ٛەە 
 م بٔێ٘ێ ەٝم ٛەەا ەەتِیلن ڕٕٝٝ دمبێ ەٝم.ُێ 

 . ٛای! ٛێِی٘تەیەۆ باٗگ تەٕ.یاُیضخاٗە ت دمبێ بی(ەیٖ با
 صەەیذر; نٞڕرٗذی بە ٗٞٝصیاە دیضإ دمیٞیضو هضەیەۆ بکا  تە ٓالزّ

 ت یێٞمٗذین بە ٛی  تەصەٝم ٗییەە بڕۆٕ بە دٝری تاەی خاەاٗذر!
ەمتەی ٛتاەە دمصتو ٝ بە ەٞٝڕمین چتاٝێکن ُێکت د ٝ ٗٞٝصتیاە هضتابن تتا

ئی ت  ٓ ەهتتن ٗەتت د. ٗاخِیتتذۆ" دیضتتإ یێتذرن ین دمتتت د چتاڕێ ئتتاٝ بتتذمٕ بە 
بەٗتتذییەتە. ٓتتالزّ چتتاٝێکن ُە صتتەەەایای تتت د ٝ ٛیچتتن ٗەنتتٞ . ُەٝ تتتاەەدر 

یاصتتتەٝرٗەتە ُێتتتن ٝمەنتتت   ٝ صتتتەەمەا  دمەنتتتاٝرٕ دۆُتتتکەیەۆ ئتتتاٝی ٛێ٘تتتا ٝ
یتذمەٞرٗن بیختٞرەەٝم ٝ دمیٞیضو ئتاٝ بکتاەە دمٓتن ٗەخاعتەتەٝمە بە ّ ئەٝ ٗە

ئآتاژمی تت د ئتاٝمتە  ئاصتایظٗەدمچتٞٝ. ٓالزٓتن  هتٞٝ  یُە بەە ٗاڵەٗاڵ بتا
بتتکەٕ بە صتتەەیذر. یاصتتەٝرٕ تتتاڵٝمتەی ُە صتتەەی بەٗتتذین ٗەختتاط درتەٗتتذ ٝ 

دمٓٞچاٝیتذر ٛتاەە  ەٞٝتەتەیذر. ئاٝ بە صتەە ٝ دۆُکە ئاٝمتەی ت د بە صەە بێ
درٓتاٝم چتاٝی زمم تت دمٝم ٝ صت٘تن خٞٝصتاٗذ. ئەٝ  ٓتَ ٝ خٞرەێ ٝ عإ ٝ

بتتتتێ  تتتتٞٝڵە بتتتتٞٝ. ٛێِیتتتت٘تەتەی  صتتتتەەی  ٞٝ ٗتتتتذ  بە ّ  ەصتتتت ەی ٛەەٝر
 باٗتن ػاەمباٗەچییەتەی ت د; ٗاخِیذۆ" ُەٝێ ڕرٝمص ا بٞٝ. ٓالزّ

 ت ٝمەم یێغێ!
 ت ٓضاكی ّ یێیە!

ن نتتٞ  تە ئەٝ ٛێِیتت٘تەیە ٓتتٖ ن ەتتٞٝٓە ٝ ئاصایغتتٗاخِیتتذۆ" بە ٓالزٓتتن 
ەٕ. بە ئآتتاژمی ٓتتالزّ  یاصتتەٝرٕ ٝ صتتەەباز ٝ ٖٗ ٗەخاعتتەتەی یتتێ بتت(ردمەتتٞ

خضتتتت ە ٗێتتتتٞ ٛێِیتتتت٘تەتەٝم.  ٕدمەنتتتتاٝرٗەتە دمصتتتت یإ دریە ٝ ٗەخاعتتتتەتەیا



تؤلستؤيو ليَ  

 

542 

باعت  م ُە  ٗەخاعەتە ٗەیذمەٞرٗن بە درٗیغ ٘ەٝم خای ڕرن ێ. ٓالزّ نٞەن ٝر
کێغتتٖ  بە ّ یاصتتەٝرٗەتە ڕێتتتایەتن باعتت  ی دۆزیتتیەٝم ٝ یصتتەە  ەەٗیغتتو ڕر

 نٞەن;
 ٗاٛێڵْ بکەٝێ. دمٗیغْ ٝ دمیت ّ ت ُە یەٗای در

ٛەڵتتت ەەٝم  دریە دمصتتو  عاصتت ەتە ٓتتالزّ تتتاڵٝی بەٗتتذییەتەی ُە صتتەە
یاصتتەٝرٗەتە ٝ دمصتت ٞٝەی بە ػاەمبتتاٗەچن در ٝمەێ بتتکەٝێ. صتتەەبازمتەط 
تەٝعتتە ژێتت  تتتٞٗەتەی ُەیتتێ تتت د بتتاٝم ٝ بە دٝری ٛێِیتت٘تەتەدر تەٝەە ڕێ. 

اٝێکن ەەٝصتتتتتاٝی ُە اٝڕی دمدریەٝم ٝ بە چتتتتتئتتتتتػاەمبتتتتتاٗەچن  تتتتتاە  تتتتتاە 
ٓضاكی متاٗن دمڕٝرٗن. ٗاخِیذۆۆیظ بە یێیإ بەەم ٝ دری می یاُیش ِٓن ڕێتن 

 ن  .
 

 سی و حەوت

 
ُە بەە دمەنتاتە  كەەٓتاٗ(ەەێکن ئتان تٞژێ٘ەٝم ٝ  نەیغ ٘ە دریت می یتاُیش.

یاصتتەٝرٗێکن تاڵٝختتٞٝد ُە صتتەە  تێغتتکیإ دمدێتت ر. ٛێِیتت٘تە چتتٞٝم هەٝعتتەی 
ُە هەٝعتتتتەی یاُیضتتتتخاٗە   ذەٓەتإ ڕرٝمصتتتت اٝ ُە ٗزیتتتتک هاڵتتتت یاُیضتتتتخاٗە

 ەكەٗتتگ  ٝ كەەٓتتاٗ(ەەرٗن ئتتان  تتتٞژێ٘ەٝم هاڵیتتإ ٛەڵک دبتتٞٝ  خەەیکتتن نتتاڵ ە
تەەمصتتەی تاەمتەیتتإ ئآتتادم دمتتت د. چەٗتتذ یاصتتەٝرٕ تە  بتتٕٞٝ ٝ تەُتتٞیەٍ ٝ

بە ٛەڵەدرٝرٕ چتتٕٞٝ بتتا  ی ٝ دمصتتو ٝ  هتتن  ٛێِیتت٘تەتە تەٝ  بە چاٝیتتإ 
  ٝ ب دیتتتإ. ئەٝ یاصتتتەٝرٗەی صتتتٞرەی ٛێِیتتت٘تەتە تەُە تەیتتتإ نتتت  بەٗتتتذییە

 ٞٝ ٗتتذی ٝ ختتاچن  بٞٝبتتٞٝ  دربەزیە دمصتت ن ٓاٗتتذٝٝی ٓێتت ُٝٝەی دمتتت د 
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خای تێغتاە یاعتإ ُەنەڵ ٗاخِیتذۆ" بەدٝری بەٗتذییەتەدر چتٕٞٝ بتا ٜٗتآن 
 صەەێ.

ضتتذر درٗتتابٞٝ. ُە صتتەە دٝٝ یمٝ ی چتتٞرە هەەمٝێڵەیتتإ ُە ژٝٝەێکتتن چکتتاڵ
ٝە(تتٕٞٝ تە یەتیتتإ صتتیِذرە بتتٞٝ  ئەٝی دیکەعتتیإ ەەخ یتتإ دٝٝ ٗەختتاط تە

ٝ ِٓتتن یێچتت ر بتتٞٝ. بەٗتتذییەتەیإ ُە صتتەە ەەخ ێکتتن ەتت  درٗتتا. ییتتاٝێکن  صتتەە
ژٝٝەمتە ڕرٝمصتتت ا بتتتٞٝ چتتتاٝی تضتتتکەی دمٛتتتا  ٝ  نختتتڕیالٗەط ُە صتتتٞٝچ

ب ۆی ٛەڵذمەەتاٗذە ەەٗیا ژێ  ت رصێکن ُە بەەدر بٞٝە ُە یەصت ا هاهتای دمتێغتا 
 ٝی ُە ٗاخِیذۆ" ت د ٝ نٞەن;ەلن دمت دمٝم. چا ٝ

تتتت دمیتتتاٜٗەٝێ بٔ  صتتتێٖ٘  بە ّ تتتتێ دمٝێتتت ێ تتتتاەی ٝربکتتتا؟ صتتتەەۆتن 
بتتتتا  ی  یاُیضتتتتخاٗە ٝ یزیغتتتتکن ڕێتەییتتتتذەرٝ یێکەٝمٛتتتتاەٖ. یزیغتتتتک چتتتتٞٝ

یەڵەی صتتتتتٞٝەی  ٝ یتتتتتڕ ُە ختتتتتاڵ ٝ زبتتتتت  نهەەمٝێتتتتتڵەی بەٗتتتتتذییەتە. دمصتتتتت 
 ەە زنتن.دمصت ن عتِن بەە بتاٝم ٝ تەٝەە صت بەەی در. ٝ ٗەخاعەتەی ٛەڵێ٘تا

 چاٝی ُە ٓالزّ ت د ٝ نٞەن;
 .ت ەەٝرٝ بٞٝم
دڵ٘یا بتێ  ت رصتە ەەڕمتەی ٛەڵتذریەٝم ٝ نتٞێن بە صتی٘گ ٝ زنە  با ئەٝمی

 ٛەڵٔاصتتتیٞمتەیەٝم ٗتتتاٝ چتتتاٝی ُە ژێتتت  یێڵتتتٞٝی چتتتاٝی تتتت د. چاٝمعتتتیٖ ٝ
خەٓاٝی. عێ ە خڕیالٗەتە دیضإ ٛتاەە یێغتێ   عاد بٕٞٝ ٝ ٗە نەٝەمتاٗن ٗە
 نٞەن; ەلێکن ت د ٝ

 ت ٛی  تەس ٗاەٞرٗێ ٖٓ ب  صێ٘ێ  ٗاٝێ ٕ بٔ  صێٖ٘.
صتتتەەۆتن یاُیضتتتخاٗە ُە یزیغتتتکەتەی ی صتتتن دمبتتتێ چیتتت(کەٕ؟ یزیغتتتکن 

 ڕێتەیێذەرٝ نٞەن;
 ەٝم!ت دۆەُەٝێ تا یإت بی(ەٕ با ژێ خاٗەتەە ٓ دٝٝمتاٗ

 ڕمٗتە زی٘ذٝٝ بێ. ت دیضإ یغکی٘٘ن با بکەە
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ۆیچیظ ُە ژێت  ختاٗەتە ئیکتاٗا دٝت تاە ت ٓ دٝٝمە ٖٓ تاەی خآْ ت دٝٝم.
 تا.دمیغک٘ی٘ن با 

بە ئآتتاژمی ٓتتالزّ چەٗتتذ یاصتتەٝرٕ ٛتتاەٖ ٝ ەەەٓەتەیتتإ بتت دم دمەێ. بە 
یاُیضتتتتخاٗە ٝ صتتتتٞٝڕم   صەەبازمتەعتتتتن نتتتتٞ  بچێتتتتو بتتتتا ٗٞٝصتتتتی٘تەی

ُێ٘إ دمص ن بت دم  ی   تاٗتن ٝ   ەُەصەتە ٝرژۆ بکا . صەەبازمتە با ڕێز
 نٞەن;

 ت بە چاٝرٕ نەٝەمّ!
بە دٝری یاصتتتتتتەٝرٗەتاٗذر چتتتتتتٞٝم دمەێ ٝ ڕۆیغتتتتتتو بتتتتتتا ٗاخِیتتتتتتذۆۆیظ 

ژێ خاٗەتە با ئەٝمی بزرٗێ ُەٝێ چ باصتە. بە ّ صتەەۆتن یاُیضتخاٗە یێغتن 
 یێت   ٝ نٞەن;

 ت ئێٞم چکاەمٕ بەڕێز؟
 .ٛی   ەٗابن ٓالزّ ت

 ت تەٝریە بڕۆ بە دٝری تاەی خاەا.
 تاەن چٞٝٗە دمەێ عێ ە ٝەدیِەتە ٛاەە یێغێ ٝ نٞەن;

 یە.مەم ەا ُە ییالٕ درڕێ متإ ٗین! تەٝریە  تەەمیەتْ بذت چاتە ٝردیا
ٗاخِیذۆ"  تەەمیەتن یێذر. عێ ەتە بای باس ت د تە ەاهٔێک ییالٗیإ با 

درٝری ُێ(تٞەدٗن ُێکت د  درڕع ٞٝم ٝ ەٞٝعن ئەّ دمەدمیإ ت ٝٝم. ٗاخِیذۆ"
ەب دمتەی ڕرنتتت ێ  ُە ژٝٝەمتە چتتتٞٝم ەٝ بتتتێ ئەٝمی نتتتٞێ بتتتا دەێتتت می صتتت

٘تەتە ُە بەە دمەنتتتای دمەێ چتتتاٝمڕٝرٗن ئەٝ بتتتٞٝ. ػاەمبتتتاٗەچن دمەێ. ٛێِیتتت
ٝمٗەٝزی دمدر. خەبەەی تتتتتت دمٝم ٝ درٝری ُێکتتتتت د بتتتتتڕٝر  بتتتتتا ٝێضتتتتت تەی 

ێغ ا صەد ٛەٗتتاٝ دٝٝە ٗەتەٝە(تٞٝٗەٝم. ػاەمباٗەیەتیتإ دی ٛعەٓەٗەدمكەە. 
ەەەٓێکن دیکەی یێ(ٞٝ دمی( د با یاُیضخاٗە. یاصتەٝرٗێک ٝ صتەەبازێکن چەۆ 

بە دٝری ػاەمبتتتتاٗەتەدر دمڕۆیغتتتت ٖ. ەەەٓەتەیتتتتإ ُە صتتتتەە ەەەتتتتتن ُە عتتتتإ 



  ةسآلنث
 

543 

تاڵٝمتەیتتتإ ُە صتتتەە دمٓٞچتتتاٝی  ػاەمبتتتاٗەتە ُە صتتتەە یغتتتو ڕمتێغتتتابٞٝ ٝ
 درٗابٞٝ.

تت د ڕرٝمصت ێ ٝ ختای دربەزی ٝ ػاەمبتاٗەچییەتە  ٗاخِیذۆ" ئآتاژمی بە
دیضتتإ نەیغتت ٘ەٝم یاُیضتتخاٗە. ئتتان   بە دٝری ػاەمبتتاٗەتەدر ِٓتتن ڕێتتن نتت  .

ێ٘ەٝمی تێغتتک ٛەەٝر چتتاٝمڕٝرٕ بتتٞٝ. ُە هەٝعتتەی یاُیضتتخاٗە چەٗتتذ تتتٞژ
ەەەٓەتەیإ ب د با ٜٗآن صتەەێ. ُە هەٝعتە  یاصەٝرٕ بە ٛەڵەدرٝرٕ ٛاەٖ ٝ
یاصەٝرٗێک ٛەٝصاەی  ەتەیإ عاەدمٝم ٝػاەمباٗكەەٓاٗ(ەەرٗن ئان تٞژێ٘ەٝم 

ٞێ ن ن ە(تتٞٝ بە هەٝعتتەتەدر دمیتێتتڕرە ئەصتتپەتە ەتتازێ دمعتتەُن. تتتئەصتتپێکن 
 صەەۆتن یاُیضخاٗە یاصەٝرٗەتەی باٗگ ت د ٝ  ٘ێٞ باەرٗن ت د.

تتت تتتٞڕی تەەی ُە تەە بتتٞٝ! ئەٝ ئەصتتپە بە هەد دم تەصتتن ٝمۆ ەتتا ٗ ختتن 
 ٛەیەە چ بە یەتو بە صەە ٛێ٘اٝم ئاٝر دمعەُێ؟

ٗاخِیذۆ" نٞێن بەٝ ع اٗە ٗەدمدر. بە دٝری ەەەٓەتەدر ڕۆیغو با ٜٗآن 
بە تێتتتیە؟ نتتتٞێن یتتتێ ٗەدر ٝ ُەنەڵ  صتتتەەێ. یاصتتتەٝرٗێک ُێتتتن ی صتتتن تتتتاەی

ەەەٓەتە ختتتای تتتت د بە ژٝٝەی چتتتٞرە هەەمٝێتتتڵەدر. عتتتێ ن ٝەدیتتتِە خەەیکتتتن 
 تە ٗاخِیذۆ" یێیذر بٞٝ. تێغاٗن ئەٝ  تەەمیە بٞٝ

 ت یێیإ ٝریە ٓ٘ذرڵْە ٖٓ ُە ٛی  ع ێک ٗاە صْ!
ٗاخِیذۆ" چاٝی ُە ەەەٓەتە بٞٝە تاڵٝمتەیتإ ُە صتەە دمٓٞچتاٝی  بت د 

ەتتازم یێتەیغتت ٞٝ بتتٞٝ. صتتەەیإ ەاعتتی(ٞٝ. ٗێٞچتتاٝرٗن ەەصتتک ٝ  بتتٞٝ.  ٝێکتتن
چتتاٝی بە ٓتتاُەم ٝێضتت ابٕٞٝە زۆە  ٞرٗچتتاۆ بتتٞٝ. ُتتٞٝەن باەیتتک ٝ  صتتاف 

ەتاٗن ەٞٗذ ٝ ەاڵ ٝ ی ەٝ  ٗاخِیذۆ"  ٝێکتن ئتاٝر ُککاڵە  ٓاصٞٝچنٞێچکەی 
  ٞرٗچاتن زۆە تەّ دی (ٞٝ.

 ٓالزّ ُە یاصەٝرٗن ی صن;
 ت ُە تٞێ ٛێ٘اەإ؟
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 مّ! ُە  ادمی ناەباەاۆضکایا.ت نەٝە
 ت زی٘ذرٗییە؟

 بەڵێە بەزٗجی متاٗن  هیذر باّ دمەتەٝ  زی٘ذرٗییە. ت
ئەٝ  ٝم  دٝت تتتتتاە ئیکتتتتتاٗاۆی  ئەٓجاەمیتتتتتإ ختتتتتای ەەەٓەتەی یغتتتتتک٘ن.
ەی  هتتن کهەٝیٞهتاڵ ٝ هەڵەٝ  چتتاتەەێکن ٛەٝەێغتتٔی٘ن ُە بەەدر بتتٞٝ. ٓاصتتُٞٝ

(تتتٞٝ. ٓتتتالزّ ٛەٝری ُە صتتتی٘تیذر ُە دمەمُ٘یتتتتن یتتتاٗ اڵە ەەٗتتتتەتەیەٝم دمەتەٝە
ڕردمنتتتتت   ٝ زۆە بە ٗەەٓتتتتتن دمەیتتتتتذمدریەٝمە بەەدمٝرّ ٛەٗاصتتتتتەی هتتتتتٞٝڵن 

 ٝ بەەیذر. ٛەڵذمتێغا. دٝت اە چەٗذ  اەی دمص ن نەٗجەتە ٛەڵێ٘ا
 ت ەەٝرٝ بٞٝم!

درٝری ُە ٓالزّ ت د ڕێتەی یێ(ذر ئەٝ زٗجیت رٗە ُە  صەەبازی چەۆ ُە عإ
 نٞەن;ٓالزّ   هن ٓ دٝٝمتە بکاەەٝم.

 ت بی(ەٕ با ژێ خاٗەتەە ئاص٘تەە دێ ٛەە ُەٝێ زٗجی متاٗن دمه ەێ٘ێ.
ٓالزّ ٛەٗاصەیەتن هتٞٝڵن ٛەڵکێغتا. ٗاخِیتذۆ" ٛتای ٓ دٗتن نەٗتجەتەی 

 ُە دٝت اە ی صن. دٝت اە ٝم ٓن دریەٝم;
ت نەەٓاژۆ بٞٝم. بە دەێ رین زص إ ُە عٞێ٘ێکن درخ رٝدر بتٞٝم ٝ ەیغتکن 

 بەەنە ٗان ێ. ٛای ٓ دٗەتەعن ئەٝمیە. خاەی ٝێ٘ەتەٝەٞٝمە دیاەم
 ت ئەٝ بەٗذییە بەص ەزٓاٗاٗە با ئاٝر ُێذمتەٕ؟
 ت بڕۆ ُە خایإ بپ صەە ڕرص ن  ەٗابو تێن؟

 ت تاب ریەتن ڕێ(ٞرە.
بە ّ بەدرخەٝم دمەكەەْ ٗییە ُەٝم زیاە  ُە ختزٓە   ت خاع اڵْ بە بی٘ی٘و.
 بْ. ەای ڕێ(ٞرەی دڵضازدر

ٓتَ یێچت رٝمتەی ی صتن.  ٝ ڵن ٗەخاعتە صتەەییاٝێکن زٓاٗخاط بٞٝ. هتا
 عێ ەتەط ٓ ی ُە  تەەمتەی دمدر ٝ ەلن دمٛاٝیغو.
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تاٗو ٗاخِیذۆ" ُە یاُیضخاٗە ٛاەە دمەێ. كەەٓتاٗ(ەەێکن ئتان  تتٞژێ٘ەٝم 
ٝ یاصتتەٝرٗێکن تاڵٝختتٞٝد ُە صتتەە ٗتتابەدرە بتتٕٞٝ. صتتٞرەی ٛیِیتت٘تەتە بتتٞٝ ٝ 

 عەٓەٗذمكەە. درٝری ُە ػاەمباٗەچییەتە ت د بڕٝر  با ٝێض تەی
 

 سی و ھەشت

 
اٗێک ت د بتٞٝ    تآەی یەٗجێ متتاٗن یتا ییٖ نزی٘ذرٗییەتاٗیإ صٞرەی ۆا

بتتٕٞٝ. ەاهٔێتتک ُە خزٓٞتەصتتن بەٗتتذییەتإ ُە صتتٞٝچێک تابٞٝبتتٞٝٗەٝم ٝ بە 
یٞر بٕٞٝ تەصەتاٗن خایإ ب(یٖ٘ە بە ّ صتەەبازمتإ ڕێتەیتإ یێت٘ەدمدرٕ ٝ ٛ

ەمتە ٗزیتک ب(ێت ەٝم. ُە ٓەٝدری ٗێتٞرٕ ٗەیاٗذمٛیغو ٛتی  تەس ُە عتەٓەٗذمكە
 بەٗتتذیخاٗە ٝ ٝێضتت تەدر یێتت٘  تەس ُە بەٗتتذییەتإ نیاٗیتتإ ُە دمصتتو دربتتٞٝ 
بە ّ ٗاخِیذۆ" ەەٗیا دٝٝ تەصیاٗن دی (تٞٝ. صتێ تەصتەتەی دیتکەط یەتیتإ 

ُە ٝێضت تەتە ٓ دبتٕٞٝ  ڕرنٞیض (ٞٝ با یاُیضخاٗە ٝ چتٞرەمٓن ٝ یێ٘جەٓتیظ
 .72ەٝێ ُە صەە زمٝی تەٝە(ٞٝٝ ەەەٓەتەیإ ٛێغ ا ٛەە ُ

نٞێیإ ُەٝ ع اٗە بتٞٝ ٝ ٓەەنتن ئەٝ یێت٘  تەصتە بە یتاٗەٝم  صەەبازمتإ
ذمت دمٝم بەڕێتٞمب دٗن یاصتا ٝ ڕێضتا ێتن ی٘گ ٗەبٞٝ. ەەٗیا ع ێک تە بی یتإ ُ

دٝٝیەۆ ُەڕێتتتٞم صتتتٞٝەم  ٓتتت  ەییەتإ بتتتٞٝ. بتتتا ٛەەاٝ ڕێٞعتتتٞێ٘ە ەەعتتت یل
یضتت ن ئەٝ بەٗتتذییاٗەدر خە  دمتێغتتا  ەُەصتتەیإ صتتازدمت د ٝ ٗاٝمتەیتتإ ُە ُ
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د بکتتتت ێٖ. ُەٝ نەەٓتتتتا ۆەانتتتتاتە دمبتتتٞٝ ڕردمصتتتت ن تاەبەدمصتتتت اٗن ٗی ٗتتتتن ٗ
 ەاهەەپڕٝٝتێ٘ەدر  صٞٝت  یٖ تاەیظ دژٝرەی دمٗٞرٗذ.

ٗاخِیتتتتتذۆ" بتتتتتای دمەتەٝ  بە ڕێتتتتتتەی یاصتتتتتاییذر ٗزیتتتتتک بتتتتتٞٝٗەٝم ُە 
ٝمەنت  ە  ٛەە بایە بەەەیِتن در بە ػەەیلێتک ٝ ٓتاڵەەن ُتێ بەٗذییەتإ ٗات ێ 

 ەتتتاەمتەی  ێ(ە تتێ بکتتا  ٝ بەەُەٝمی ٓالزٓتتن كەەٓاٗتتذم  ێتتک زٝٝەبە ٓە
 یێ(زرٗێ  بتەڕێ ەٝم عٞێ٘ەتەی خای.

اناٗێکیغتتتتیإ بتتتتا كەەٓاٗتتتتذمە ٝ ۆتتتتت رٕ ُە زی٘تتتتذرٗن.  ۆتتتتانإ یتتتتڕ ٛەژدم
ٛاٝڕێکاٗن درٗابٞٝ. ٗاخِیذۆ" ٛەەٝرتە بە یاڵ ۆاناٗەتاٗتذر دمڕۆیغت ە یێغتێ  

ٝ   ە(تتٞٝ. زڕمی زٗجیتت  دمٛتتا . دمٗتتتن دمٓەهتتاڵێێن بتتا بەٗتتذییەتإ ڕرنٞنتت
 ٘ێٞی زۆە خەص ٞخاڵیإ بە یەۆ دمدر ٝ تێغتەتەیإ ُە  یا دمٛا ەٛەەرٝٛا

صەە تاڵەباە ٝ ئاٝی خٞرەدٗەٝم ٝ  ێتەی درٗیغ ٖ بٞٝ. ٛی  تەصیظ باصتن 
ئەٝ تەصتتاٗەی ٗەدمتتت د تە ُە ڕێتتتا ٓ دبتتٕٞٝ. چتتاٝی ُە ٗێتتٞ ۆاناٗێتتک تتت د. 

ئاص٘ی٘ەتاٗن بە تِیَ دمت دمٝم ٝ صەەبازێکن ەت  تتای  صەەبازێک دمص (ەٗذم
دمت دٗەٝم. ُە ۆاناٗن ییاٝرٕ ەێپەڕی ٝ نەیغت ە ۆتاناٗن ژٗتإ. ُە ۆتاناٗێکەٝم 
دمٗتن ٗاڵەٗاڵ دمٛا . ُە  ی ۆاناٗن صتێٜەّ ڕرٝمصت ا. بەٝ ٗاٝٗیغتاٗەدر تە ُە 
ی ػەەیلتن ٝمەن ە(تٞٝ  ٛەصت ن دمتت د ٓاصتِاۆا دمبتێ ُەٝ ۆتاناٗەدر بتێ. ٛەٝر

نەەّ ٝ ٛٞڵٔن ٛەٗاصتە ٝ بتاٗن ئتاەمهەی ُەط یتێکەٝم ئتاٝێ ە بٞٝبتٕٞٝ ٝ بە 
تەُێ٘تتتن عیغتتتەبەٗذمتاٗذر دمٛتتتاەە دمەێ. چەٗتتتذ ژٕ تە ُە یتتتاڵ یەٗجیتتت متەدر 
درٗیغ (ٕٞٝ چاٝیإ ُە ٗاخِیتذۆ" بڕی(تٞٝ. ٓاصتِاۆا ُە ەەٗیغتو یەٗتجەەمتەی 

ٓاصتِاۆا ُە  ڕٝٝبەڕٝٝ بٞٝ. كێذۆزیای ُێٞ بەبتزمط بە ٛەٗیغتکن ەێتن دمتٞەتا.
. 73ٝ هتتت م ڕمعتتتەتەی یێچتتتایەٝم  ێتتتن ختتتای ٛەصتتت ا  ُەچتتتکەتەی ُە صتتتەە
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دمٓٞچتتاٝی صتتٞٝە ٛەڵتەڕربتتٞٝ. ئتتاەهەی یێتتذر دمٛتتاەە ختتٞرەێ. ٛتتا  بتتا بەە 
 یەٗجەەمتە  زمەدمیەتن ن   ٝ نٞەن;

 ت ٛەٝرتەی چەٗذم نەەٓە.
 ت ئەٝ ع اٗەی ٗاەدبّٞٝ  نەیغ ٖ؟
 ت ٛەٓٞٝی نەیغوە زۆە صپاس.

 ێٞیضو ٗییە؟ت ٛیچن ە   ی
 ت ٗا  ٛیچْ ٗاٝێ.

 زیا ٛاەە یێغێ ٝ نٞەن;ۆۆاناٗەتإ ٝمۆ ەەٗذٝٝە نەەّ درٛاە(ٕٞٝ. كێذ
 ت ئەنەەّ چاڕێکٔإ ئاٝ بذمٗێ  ییاٝمەن دمتەٕ.

 ت ەائێض ا ئاٝیإ ٗەٛێ٘اٝم؟
 ٕ  ُەڕێٞم چاڕمیإ ُێ بڕی.یات ٛێ٘ا

نتتاەۆد تتت دمبتتێ بە صتتەەبازمتإ بڵتتێْ ئتتاٝ بٜێتتٖ٘. ُێتت مٝم ٛەەتتا ٗی ٗتتن ٗٞٝ
 یەت   ٗابی٘یٖ.

 ٓاصِاۆا نەعاباٝمە بە ّ ٗەیذمٝیضو ٝمڕٝٝی خای بێ٘ێ.
 ت ٓەنیٖ ئێٞمط دێٖ؟

 ت بە عەٓەٗذمكەەی دٝرین دێْ.
ٓاصتتِاۆا ٛیچتتن ٗەنتتٞ . ٛەٗاصتتەیەتن ٛەڵکێغتتا. ت ربِاۆتتا تە هە كەەتتن ُە 

 یێغەٝم ٝ نٞەن; ٗێ  بٞٝ  ٛاەە ٝ ییاٝرٕ دمچٞٝ  دمٗتیغن ٝمۆ ییاٝرٕ نڕ
ٖ دٝرزدم تەس ُەٝ بض ە ڕێیەدر ٓت دٕٝٝ. ئەٝ بتێ ٝی درٗتاٗە صتەەی ت دمڵێ

 ٛەٓٞٝٓإ بە نآذر دمتەٕ.
ژٗەتاٗیظ نیاٗیإ ُە دمصو درٝم؟ ژٗێکن تٞەەە با  بە  ٗاخِیذۆ" ی صین

 یێکەٗی٘ەٝم نٞەن;
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بە ّ ژٗێتتتک ُەٝ   تتتت ژٗتتتإ بە ٛێزەتتت ٕە ٛەٓٞٝیتتتإ ٝمۆ نتتتٞێزی ئتتتازر ٝرٕ
 ٘ذرڵن دمبێ. ُە یەص ا دمٗاڵێ٘ێ.ۆاناٗەی ەەٗیغ ذریە خەەیکە ٓ

 ٓاصِاۆا خای ن ژ ت د ٝ نٞەن;
 ئەٝ ژٗەٝم. بە ٛاٗایبێٖ ت ئەنەە بەە ی صەتإ دمٗاصن  یێیإ بڵێ 

 ت ٛەە ئێض ا دمچْ یییإ دمڵێْ.
 ت ەاەرصن ٓێ دی كێذۆزیا ُەنەڵ ئێٞم ٗییە؟

یاصتتتتتەٝرٗێک تە ُە دٝٝەمٝم ٗاخِیتتتتتذۆۆن دی(تتتتتٞٝ  ٛتتتتتا  بتتتتتا  ی ٝ ُە 
 ی دٝٝە خض ەٝم.ۆاناٗەتە

 هضە ت دٕ ُەنەڵ بەٗذییەتإ هەدمؿەیە.ت بەڕێز! 
ئەّ یاصەٝرٗە ئەٝ تەصە ٗەبٞٝ تە بەەەیِتن ٝمەن ە(تٞٝ ٝ ڕێتتەی یێتذربٞٝ! 
ٗاخِیذۆ" ٗاچاە نەڕریەٝم با عٞێ٘ەتەی خای ەتاتٞٝ كەەٓاٗتذمە بتذۆزێ ەٝم  

ی اٗتتاٛبەڵکتتٞٝ ب تتٞرٗێ ٓتتاڵە  بتتا ەتتاەرس ٝمەنتت ێ ُەنەڵ ژٗەتەی بتتڕٝر ٝ بە 
ئەٝ ژٗەعتتتتتتتتەٝم بچتتتتتتتتٖ تە ژرٕ ن ەتتتتتتتتٞٝیەەنە بە ّ بتتتتتتتتتای ٗەدۆزەریەٝم. 
صەەبازمتاٗیظ ەاهەەیتإ ٗەبتٞٝ ٝم ٓتن بتذمٗەٝم. یەتێتک بەٗتذییەتاٗن بەٓتالٝ 

ی  یەتێکتتن ەتت  ڕیەتێتتک دمچتتٞٝ ختتٞرەدٕ ٝ ختتٞرەدٗەٝمی دمتتت بەٝ در دمبتت د 
ەێتک ٝ دمیخض ە ٗێٞ ۆاناٗەتاٗەٝم. ٛەە تەصەی صتەەهاڵن تا تەُٞیەُن دمٛێ٘ا

بتتتٞٝ. چەٗتتتذ صتتتەەبازیظ ُە خزٓەەتتتن خاٗٔێکتتتذر بتتتٕٞٝ تە بڕیتتتاە بتتتٞٝ ُەنەڵ 
 مە ٛاٝصەكەە بێ!ذكەەٓاٗ

بیضتو  چتاٝی بە  ٗاخِیذۆ"  تاەێک دٝٝٛەٓیٖ ٛتاڕٗن عتەٓەٗذمكەەمتەی
كەەٓاٗتتذمە تەٝ  بە دمصتت ە هٞڵەتتتاٗن صتتٔێڵن دمصتتڕی ٝ  ٘ێتتٞی بە ػەەیتتق 

ە ژٗێتتک ُە ۆاناٗێکتتذر ژرٗتتن دمدر. بە بتتێ ڕرٝمصتت إ بە كەەٓاٗتتذمەی ڕرنەیاٗتتذ ت
 ٓ٘ذرڵ بٕٞٝ ن ەٞٝیەەن.

 ت دمی دمزێ بابزێە خا ئێٔە ڕێتەٓإ ُێ ٗەن ەٞٝم!
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عتتتەٓەٗذمكەە خەەیتتتک بتتتٞٝ ٝمڕێ دمتەٝ . كەەٓاٗتتتذمەیظ صتتتٞرە بتتتٞٝ. 
بەەی صتتتتن عتتتتەٓەٗذمكەە دٝریتتتتیٖ ٛتتتتاڕٗن ُێتتتتذر. ەاهٔێتتتتک تە ُە صتتتتٞٝچێک 

ٕ هضتە بتکەٕ دی یتإ تابٞٝبٞٝٗەٝم  بێ ئەٝمی ب ٞرٖٗ ُەنەڵ تەصەتەی خایا
عەٓەٗذمكەەمتە ڕۆیغو. ژٗإ دمص یإ تت د بە ن یتإ. ٗاخِیتذۆ" ٝ ەتاەرس 
ُە  ی یەۆ ڕرٝمصتت ابٕٞٝ ٝ چاٝیتتإ ُە ڕۆیغتت ٘ن عتتەٓەٗذمكەەمتە بڕی(تتٞٝ. 

ییتتتاٝرٕ بە یێغتتتیاٗذر ەێتتتپەەیٖ. بەٗتتتذییەتإ بە صتتتەەی  نصتتتەەمەا ۆاناٗەتتتتاٗ
دٝری ئەٝم   یتتتتاٗڕٝرٗن.ا یی٘ەتتتتتاٗەٝم دمی ەاعتتتت رٝمٝم ُە یغتتتتو عیغتتتت(ەٗذم

ۆاناٗەتتتتاٗن ژٗتتتإ ٛتتتاە٘ە یێغتتتێ  ٛێ٘تتتذێکیإ ُەچکەیتتتإ بە صتتتەەدر دربتتتٞٝ. 
ُە ۆتتتاناٗێکەٝم دمٗتتتتن ٗتتتاڵە ٝ  ه یتتتإ ڕٝٝ  ت دبتتتٞٝ. ٛێ٘ذێکیغتتتیإ صتتتەە ٝ

 ٔاٗن ُێ ٛەڵت ە(ٞٝ. هە ٛاٝرەی ژٗێک دمٛا  تە ژرٗن ٓ٘ذرڵ بٕٞٝ
ەدر ڕرٝمصت ابٞٝ ٝ بە ٓاصِاۆا ُە یاڵ یەٗجەەمت ُە صێٜەٓیٖ ۆاناٗن ژٗاٗذر 

 بزمیەتن بەزمین بزٝێ٘ەٝم ُە ٗاخِیذۆۆن دمڕٝرٗن.
 

 نۆ سی و

 
عەٓەٗذمكەەی دٝرین دٝٝ صەػا  دٝرە  ٝمڕێ دمتەٝ . ٗاخِیتذۆ" ُە بیت ی 
ئەٝمدر بٞٝ ُەٝ ٓاٝمیەدر بچێ صەەێکن خٞعکن بتذر   بە ّ ئەٝمی ُە بەیتاٗییەٝم 

ٝ ٝ. ُە صتتەە تٞەصتتییەتن   زۆە ٝمڕمز ٝ بتتێ ەتتاهەەن تتتیٛەەتتا ئێضتت ا دی (تٞت  د بتٞت
ٝ بتتذر . ٛەصتت ن  ڕیضتت اەرٗن ٗٔ میەتتتن عتتەٓەٗذمكەەمتە درٗیغتتو تە ەتتازی یغتٞت

ٝم ٝ ٛەە بەٝ  تتتاەم خەٝی ُتتتێکەٝ . تاەێتتتک  تتتت د ەس بتتٞت ٝی چتتتاٝی هتتٞت یێِتتٞت
بەەنن ڕمط ٝ  ٝمخەبەە ٛتتتتا  ٝ چتتتتاٝی ٛەڵێ٘تتتتا  دی تتتتن یێغتتتتخزٓەەێک بە  ِتتتٞت

 اٗتن دمتا.خاُٝییەۆ بە دمص ەٝم  ُە ٛەٓ(ەەیذر ٝێض اٝم ٝ ب
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ت نەٝەمّ! نەٝەمّ!  ەٗابو تاٗو ٗاخِیذۆۆن؟ خاٗٔێک ٛتاەٞٝم ٝ بەدٝرەتذر 
 دمنەڕێ!

ٗاخِیتتذۆ" دمصتت ێکن بە چاٝیتتذر ٛێ٘تتا ٝ ڕٝٝدرٝمتتتاٗن ئەٝ ڕۆژمی ٝمبیتت  
ٛتتتاەەٝٝمە دیِەتتتتإ  ەەەٓەتتتتإ ٝ ئەٝ ۆاناٗتتتاٗەی   تتتآەی یەٗجەەمتاٗیتتتإ 

بە ٛاٗتتایەٝم ٗەدمچتتٞٝ   یتتا ییٖ بتتٞٝە ژٗێتتک تە بە ژرٗەٝم بتتٞٝ ٝ ٛتتی  تەس
ن یتتإ ٝ ٛتتاٝرەی دیِەتتتإ ٝ تەصتتٞتاەیإ تتتاەن ٝمڕێکەٝە٘تتن عتتەٓەٗذمكەە  
ٛەٓٞٝی ُە زمی٘یتذر ئتاٝێ ە بٞٝبتٕٞٝ. دیضتإ دمصت ن بە چاٝیتذر ٛێ٘تا. ئەٝمی 

صتتەە  ئێضتت ا ُە بەە چتتاٝی بتتٞٝ  ُەنەڵ دیٔەٗەتتتاٗن یێغتتٞٝ زۆە  یتتاٝرز بتتٞٝ.
ٝ ختتتتاُٝن ٝ  ن ٛەٓە چەعتتتت٘ەڵتتتتب بتتتتٞٝ ُە  ٓێزمتتتتتاٗن ئەٝ ڕیضتتتت اەرٗە یتتتتڕ

ٝ تەٝچکن  اەرٝ اە. یێغخزٓەەە  دمك  ٝ تاصە ڕمٗتاٝڕمٗگ ٝ یدمص ەصڕ
بە ٗەەٓتتن ٝ ڕێکتتٞیێکن ٛەڵذمصتتٞٝڕرٕ ٝ ُەٝ صتتەەی ەە ەمتە  ڕمعپاعتتەتإ 

ەاهٔێک ُە دمٝەی ٓێزێک تابٞٝبٞٝٗەٝم ٝ صتاەدی ٝ ٓەعت ٝٝبن ئەُکتاڵن ٝ 
 ئەڵکاڵییإ دمخٞرەدمٝم. ٗا

اەەٝم ٝ ٛەصتتت ا درٗیغتتو. بتتای دمەتەٝ  ٛەٓتتتٞٝرٕ ٝەدم ٝەدم ٝمختتا ٛتت
چاٝیتتتإ ُە دمەنتتتای ٛتتتاە٘ەژٝٝەمٝم بڕیتتتٞم. بە تٞٗچکتتتاٝی صتتتەەی ٛەڵ(تتتڕی. 
خاٗٔێک بە  ِٞبەە  ٝ تتاڵٝی دٝریتیٖ ٓتادمی ڕۆژمٝم ُە صتەە تٞەصتییەتن 

  ێتت  ٝ ەەڕیتتاط ُە یغتت ەٝم یتتاڵن بە تٞەصتتییە ەتتایەدرە درٗیغتت (ٞٝە ژٗێکتتن 
ٝ ُەبەەدر خزٓەەکاە  ِٞبەەنن ڕێکٞیێکن دمەنتاٝرٗن ەایەدرەمتەٝم دمٗا. چەٗذ 

تاڵٝی یڕ زەیوەٝب یوە ُە صەەدر  بە صەەعاٗەی عی٘ەٝم بە دٝریتذر دمٛتاەٖ ٝ 
ٗاخِیذۆ" تە ەازێ ُێن خٞەد باٝم  ئەٝ خاٗٔە ٝ ٛتاٝڕێ ٝ درەٝدمصت ەتەی 

ژی٘تت رڵ تٞٝەچتتانیٖ صتتی٘تن دمەیەڕرٗتذ بتتٞٝ ٝ تتتاڵٝی صتتەكەەی ُە  ٗاصتییەٝم.
ٝ ئٞٝصت یٖ دمٛتاەٖ.  ٓیغتا ُە دٝری ئەٝیغتەٝم ٓیضتن ٝ ٛێ٘تذێک صەە ٗابٞٝ 

تتاەی دمتت د   ٝیکتن  تە ُە ٝمزرەمەتن دمەٝم ئٞٝص یٖ ئەٝ تٞڕم نەٗجە بٞٝ
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دمەیەڕی(تتٞٝ ٝ ُە یەصتت ا  ێتت  بتتٞٝ. نتتٞێزمی بەەِٓتتنەٝ بەُەبتتاەیکە ٝ ٓتتَ د تتتز
 تتتەەمی دمتێغتتا ٝ ُە  ی ٓیضتتن خەەیکتتن  آەُٞٝصتتکێ بتتٞٝ. ُە ڕٝرڵەەتتذر 

چتتتانیٖ ٝ ب٘ەٓتتتاڵەتەی ُە ٓتتتاڵە زۆزرٗیتتتیەتەی خایتتتاٗەٝم تە ُە ٗتتتاٝچەی تٞٝە
تاعتتکن  ٓاصتتکا ٛەڵکەٝە(تتٞٝ  ٛتتاە(ٕٞٝ بتتا ٝێضتت تە ٝ دمیاٗٞیضتتو بچتتٖ بتتا

(تتتٞٝ. ٛەڵکەٝەژٕ خٞعتتتکن تە ُە ٗزیتتتک  تتتادمی ٗی ٗتتتن ٗانتتتاەۆد  زۆزرٗیتتتن
ٛاە(ٕٞٝ با تەی ٓەەکاە ٝ دمص ەٝدریەەمزٞە رتن ئەٝ ەاهٔەی ُەنەڵ خیصەەٝ

 ێتتتن ڕێتتتزی ٛەٓتتتٞٝرٕ بتتتٕٞٝ. ٛەٓتتتٞٝ ڕێتایتتتإ بتتتا دمتتتت دٗەٝم ٝ  ٝێضتتت تە 
 ندرٝری صتاەدی تٞٝەچانیٖ ُە یغو ٓێزێک درٗیغو ٝ تڕٗاعیإ با دمب دٕ.

اصتیاٝێک ئٞٝصت ی٘یظ تە ُە  ی ئەٝ درٗیغت (ٕٞٝ چاٝیتإ بە ٗ ت د. ٓیضتن ٝ
خایتتتإ ٛەصتتت إ ٝ چتتتٕٞٝ بتتتا یە ئەٝ ٗاصتتتیاٝم ٗاەاُیتتتای  تەٝ  ٝ ُە  ێتتتن
ئان رۆ٘تتا ٛتتاە(ٞٝ چتتاٝی بە بتت رتەی بتتکەٝێ.  ُەنەڵ یتتذۆ" بتتٞٝ خٞعتتکن ٗاخِ

 ٗاەاُیا  ٓیضین ٓاچ ت د ٝ ٛەەتە چاٝی بە ب رتەی تەٝ   ٛاٝرەی ت د;
 ت ئەٝمەا  چاتْ دۆزییەٝم.

ٗاخِیذۆ" ُە  ێن خای ٛەص ا  خٞعکن ٓاچ ت د ٝ صتاڵٝی ُە ٓیضتن ٝ 
س تت د تە ئٞٝص یٖ ت د ٝ چاتٞخاعین ُەنەڵ ت دٕ. ٓیضن بای با ٓیغا ٝ
ئان ی ەێ(ەە بٞٝم ٝ دمچتٖ بتا تاعتکن زۆزرٗیتن یتٞٝەی ٝرەمتەیإ ەٛاٝی٘ەٛ

چتاٗیەەین  ُە ٗیزیک ٗی ٗن ٗٞٝناەۆد. ئٞٝص یٖ دمیٞیضو خای عی یٖ بکا ٝ
ڕٝٝدرٝمتە بتێڕێ ەٝم  بە ّ ٗاخِیذۆ" دمص ن خٞعکن ن   ٝ ُێیتإ دٝٝٝە 

 تەٝەەٝم.
 ت زۆە بە بی٘ی٘و خاع اڵْ!

ُەنەڵ ئان رۆ٘تتا ٛتتاەّٞٝ  زۆە  بە دٝردر نەڕرّ. ئان رۆ٘تتا  تتت ُە ٓێتت م ُێتت مّ.
بە ّ ٗەٛتتتتاەە یێغتتتتێە چتتتتٞٗکە ٗەیذمٝیضتتتتو  صتتتتاڵٝی ُە ٗاخِیتتتتذۆ" تتتتت د.

 خەڵٞمەەتەیإ ُێ ەێک بذر .
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 ت خٞعکێ نیإ! تاەێکن باعو ت د ٛاەن. دمٓٞیضو ٗآە  با ب٘ٞٝصْ.
 ٓەنیٖ چ بٞٝم؟ ع ێک ڕٝٝی درٝم؟ ت ٗآەّ با ب٘ٞٝصن؟

ّ. دمٓٞیضتتو ٗتتآەیەۆ ب٘ٞٝصتْت ٝ  تتت دٝێغتتەٝ ٝر بە ەٞٗتتذی ُەنەڵ ٓێتت دمتە  دٝ
ٝری ُێ بێ. ٕە هەزّ ٗەدمت د ئا ٝری ُێ(ٞەدٗ إ ُێ بکەّە چٞٗکە ئازرەّ در  در

تتت دمٓزرٗتتن ٗتتاەمهە  دمبتتێ... دمٓزرٗتتن... ٗەی تتٞرٗن هضتتەتەی ەەٝرٝ بکتتا ە 
تە ك ٓێضک بە چاٝیذر ٛاەەخٞرەێ. بەدمّ ن یاٗەٝم بتا ٗاخِیتذۆۆن بتاس تت د 

ٓێ دمتەیەەتن  بە ّ ُە ٗتاخن دڵەٝم ب رتەعتن خاعتذمٝێ ٝ ئاعون ئەنەەچن 
 نیإ ٝ ڕۆهن ُەنەڵیەەن.

تتت خٞعتتکن نیتتإ! زۆە صپاصتتو دمتەّ ُە خٞعتتو دمٝێتتْ... بە ّ ٗتتازرٗن 
تەصتْ بی٘تن.  چاٝی خاّ ەەەٓن دٝٝ ئەٓڕۆ چەٗذمّ دیٔەٗن دڵ ەزێٖ دیٞم. بە

 دٝٝ تەصن دیَە ُە ٗێٞیإ ب دبٕٞٝ.
 تێ ُە ٗاٝی ب دٕٝٝ؟ باەە ٛای ٓەەنیإ؟ت تێ 

 ت تێ؟ ٓەػِّٞٝ ٗییە.
 ت ٖٓ صەەّ ُەٝم دمەٗاچێە تێ بٞٝمەە ٛای ٓەەنن ئەٝ دیالٗە؟

درٓاٝرٗەیتتإ بەٗتتذت دٝٝم. بەٛەیە تتاٗەٝم  تتت ٛەە ئەٝرٗەی ئەٝ چتتاەمڕمط ٝ
هضتتتەی دمتتتتت د. هەزی دمتتتتت د خٞعکیغتتتتن ٛتتتتاٝدەدین ُەنەڵ بکتتتتا   بە ّ 

 بٞٝ.خٞعکن ٛی  ٛەص ێکن ٗە
خٞعتتکێ نیتتإ! ئتتێٔە ُە بیتت ی ئەٝ درٓتتاٝرٗەدر ٗیتتیٖە ُە تاەێکتتذر دمبتتێ ُە  تتت

 بی یاٗذر بیٖە دمبێ ٛاٝدمەدییإ ُەنەڵ بکەیٖ  یاەٓەەییإ بذمیٖ.
 چتتاٝی بە تٞٝەچتتانی٘ن ییتت  تەٝ   ُە دٝٝەمٝم ئآتتاژمی دمتتت د بچێتتو ٝ

 ٝمەنیڕر. ُەنەڵن ب(ێ ە ٛاٝییاڵە. ٗاخِیذۆ" درٝری ُێ(ٞەدٗن ت د ٝ ڕٝٝی ُێ
 ٗاەاُیا ڕٝٝی ُە ٗاخِیذۆ" ت د ٝ نٞەن;

 ت ب رتەّ! دٝری ئەٝ هضاٗە  یێٞمی چ(کەی؟
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 تتتت ٛێغتتت ا بە باعتتتن ٗتتتازرْٗە ٛەە ئەٝمٗتتتذم دمزرٗتتتْ دمبتتتێ تاەێتتتک بتتتکەّ ٝ
 ڕێزمیەۆ ُە ئازرەی ئەٝ درٓاٝرٗە تەّ تەٓەٝم.

 ی صن; نُێ ییغاٗن ب رتەی در ٝ ٗاەاُیا  ٓیضین
 ت ٗێٞرٗو ُەنەڵیا چاٗە؟

 ت ئی   ٗێٞرٗٔإ ٗییە. ُەٝ بابەەەعەٝم ٗە ئەٝ ٗاڕرزییە ٝ ٗە ٖٓ.
تتت بە درخەٝمّ. بە ڕرصتت ن ئەٝ تتتچەّ خاعتتذمٝێ... دربتتڕرٕ ُە ئەٝ ن ٗیتتگ 
 ٗییە بە ّ دمٓەٝێ بپ صْ باچن ئەٝمٗذم با ئەّ ٝ ئەٝ خا  ئازرە دمدمی؟

 ت ٓەبەص و تاەیاعایە؟ ٝی درْٗ درٝرّ ُێذمتا بە دٝیذر بڕۆّ.
صاەدٝصڕمتەی خای یەژیٞرٕ باٝم. بە باعن زرٗن ٛەٓٞٝ عت ێک  ُە هضە

 بەبێ یەەدم بذەتێ٘ێ ٝ ئان رۆ٘اط تە ُە ٗزیک ئەٝرٕ درٗیغ (ٞٝ  خاە  ەّ بێ.
ت خٞعکێ نیإ! ٖٓ دمٜٓەٝێ ُەنەڵ تاەیاعا ژیتاٗن ٛاٝبەعتن یێتک بێتْ٘ە 

ئەٝ ڕرزی ٗەبتتٞٝم  بە ّ ڕرزیتتن دمتەّ ئێضتت اط ٛەەتتا ئەٝ صتتەەی  ئەنەەچتتن
 بە دٝریذر دمڕۆّ. دمبێ ٛەەچاٗێکە ٗەٛێڵْ زۆە ئازرە بکێغێ. دٗیا

تتاەن ئەٝم بتٞٝ  ٗاەاُیا ٛیچن ٗەنٞ . ئان رۆ٘ا چاٝرٗن یڕ بٕٞٝ ُە ی صتیاە.
ُە  ێتن ختای ٛەصت ا. بە دٝری  عەٓەٗذمكەە ٝمڕێ بکەٝێ. تٞٝەچتانی٘ن ییت 

 ە ئەٝدر تٞەصین ەایەدرەی ژٗەتەیإ یاڵ یێٞمٗتا. عتازردم ختاْٗ ٛەە تە نەیغت
 نٞعن. ٗزیک ٗاخِیذۆ"  باٗتن ت د. دمص ن ن   ٝ

 ت بەڕرص ن ٛەٝریەتن نەەٓە  ٖٓ ئی   یێْ ەآ  ٗات ێ.
ٛێ٘ذێکن باصن ٛەٝر ت د ٝ یاعتإ درٝری ُێکت د هەەتٔەٕ بچێتو بتا  یتإ. 

ایەدرەمتە ٝمڕێ تەٝەەٝم. ٗاخِیتتتذۆ" ەتتتبە ئآتتتاژمی ئەٝ دیضتتتإ تٞەصتتتییە 
ەەمتە. ٛاٝڕێکتتاٗن تٞٝەچتتانیٖ بە ُەنەڵ خٞعتتکن چتتٕٞٝ بتتا  ی عتتەٓەٗذمك

 یەتەتإ.  ی ڕرص ذر بایاٗذریەٝم تە بچٖ با  ی ۆاناٗە ٗٔ م
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ڕۆیغتتتو تە ٓضتتتاكی رٗن ئاصتتتاین ُەٝێ صتتتٞرە  ٗاخِیتتتذۆ" بتتتا  ی چەک
 دمبٕٞٝ. ەاەرصیظ ُەنەڵ ئەٝرٕ بٞٝ.

 دمٗاصێْ٘. ت ەاەرصن ٛاٝڕێٔ إ یێ
یای بتا نێتڕرٗەٝم. ەاەرصن بە خٞعکن ٗاصاٗذ ٝ بە صتەەٛاەن ئەٝ ٝ كێتذۆز

 ٗاەاُیا باٝمڕی ٗەدمت د ب رتەی بە ۆاناٗن ٗٔ م صێ صەكەە بکا .
 ت ب رتەّ! دمەەٝێ بە ۆاناٗن ٗٔ م صێ...

 تتت بەڵتتێ خٞعتتکێ! ئتتاٝر ئاصتتٞٝدم ەتت ّ. ەاەرصتتیظ ُەنەڵٔتتذریە. ڕرصتت ن بتتا
ئەٝمعتتو یتتێ بڵتتێْ  ٛێغتت ا زمٝیتتٞزرەمتەی تازٓی٘ضتتکایەّ دربەط ٗەتتت دٝٝم. 

 ڵەتاٗو.اڵکە با ەا ٝ ٓ٘ئەنەە ٓ دّ ئەٝ ٓ
 ت ئەٝم چ هضەیەتە دیٔی  ی!

کە ئەٝی ٛەعتٔە ٛەٓتٞٝی بتا ەتا. چتٞٗکە ئتێٔە زمٓاٝٗتذیظ ڵتت  تتە ُەٝ ٓ
 بکەیٖ ٗآاٗەٝێ ٓ٘ذرڵٔإ ب(ێ.

 ەکا  ُێذمتەّ هضەی ٝر ٓەتە! ت
ئەنەەچتتتتتن ُە ڕٝرڵەەتتتتتذر ٗتتتتتاڕمزریەەین دمەدمبتتتتتڕی  بە ّ ُە دڵەٝم زۆەی 

دەمٗتتگ نەیغتت (ٞٝٗێ  ٛەڵتتذمٛاەٖ بتتا ئەٝمی یێختتاط بتتٞٝ. ئەٝ ٓضتتاكی رٗەی 
خایتتتتتإ بتەیەٗتتتتت٘ە عتتتتتەٓەٗذمكەەمتە. ەەهٞتتتتتتٞەن تەٝعتتتتتەتاٗیإ دمٛتتتتتا . 
كەەٓاٗ(ەەرٗن ٝێض تە ٝ عەٓەٗذمكەەمتە درٝریإ ُێذم ت دٕ زٝٝە  صتٞرە بتٖ. 
ٗاخِیتتذۆ" چتتٞٝم ٗێتتٞ ۆتتاناٗێکەٝم تە زۆە نەەّ ٝ بتتانەٕ بتتٞٝ. ُە ۆتتاناٗەتە 

ڕێتتڕمٝمتە ڕرٝمصتت ا. خٞعتتکن بە  ِتتٞبەە  ٝ ٛتتاەەدمەێ ٝ ُە یغتت پەٗجەەمی 
تتتاڵٝی دٝریتتیٖ ٓتتادمٝم ُە یتتاڵ ئان رۆ٘تتا ڕرٝمصتت ا بتتٞٝ. ٗاەاُیتتا ٛتتی  هضتتەیەتن 
ٗەبتتٞٝ بە بتت رتەی بڵتتێە ەەٗتتاٗە  ٗەیذمٝیضتتو بڵتتێ; ٗتتآە ب٘ٞٝصتتە. ئەّ  تتاەم 

بێ ٓاٗا بتٞٝ. ٗاەاُیتا ختای ٓتا  ٝ خەٓ(تاە ٗیغتإ  هضاٗەی زۆە بە ٝم هاڕ ٝ
 دمدر  نٞەن;
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 در هاكیز دیٔی  ی!ت خٞ
تاەێتتک عتتەٓەٗذمكەەمتە دٝٝە تەٝەەٝم  ٗاەاُیتتا ەەٗیتتا ُە بیتت ی ئەٝمدر بتتٞٝ 
چتتتتإ هضتتتتەتاٗن دیٔی تتتت ی بتتتتا ٓێتتتت دمتەی بتێتتتتڕێ ەٝم ٝ باصتتتتن ٓڵتتتتکەتەی 
تازٓی٘ضکایەی با بکا ٝ خٞعت اڵن بکتا . بتاس ُە صتەە ٓیت ر  ٝ بەعتەٓاڵ 

 رٗیاٗذر یضاٗذبٞٝ.ٝ ب ریەەین ُە ٗێٞ با چەٗذ صاەێک یێٞمٗذی یڕصازی خٞعک
خٞعکن ئی ت  ئەٝ  یێن ٝربٞٝٗاخِیذۆۆیظ ئەٝ ڕرصی ییەی با دمەتەٝە(ٞٝ. 

ەڵن ئەٝ یبتتاەە تڵلەەێکتتن نتتٞیڕر بەٛەصتتو ٝ دڵ٘اصتتکەی  تتاەرٕ ٗیتتیە ٝ ەئتتاك مە
ر  ٝەزمی. تاەێتتک صتتەباەم  بە ٓڵکتتن تازٓی٘ضتتکایە دمدەەٗتتآێتت دم تتتٞڵکٖ ٝ 

دمیزرٗتتن زٝٝ  ڵخاعتتە ٝدڵەٝم زۆە عتتاد ٝ د ٛەصتت ن تتت د خٞعتتکن ُە ٗتتاخن
دمنەڕێ ەٝم ٝ ئەٝ ٛەٝرڵە خاعە ٝ ئەٝ ٓزنێ٘ییە بە ٓێت دم ڕمزرەتاڵ ٝ تتاٗێش 
ئەصتتت ٞٝمەمتەی دمدر. ُەنەڵ ئەٝمی عتتتادین ُە ڕٝخضتتتاەی خٞعتتتکیذر دمدی. 

 ٝ خەٓێک دڵن ڕێک دمنٞعن! خای ُە ٗاخەٝم خەٓ(اە بٞٝ
 

 چل

 
هتتت چەی   ێتتتۆتتتاناٗە ٗٔتتت م صتتتێیەتإ یڕبتتتٕٞٝ ُە ٓضتتتاكی   ٝمٛتتتاط ُە ژ

یەٗتتای بتت د بتتا  تە ٗاخِیتتذۆ" ەتتاهەەن ٗەٛێ٘تتا ٝ ٕخاەمەتتاٝدر نەەّ درٛتتاە(ٞٝ
هتتٞەس  ڕێتتڕمٝی صتتەە ئتتاٝم ی ٗێتتٞرٕ ۆاناٗەتتتإ. ُەٝێتتظ ٛەٝرتەی نەەّ ٝ

بە ّ عتتەٓەٗذمكەە ُە عتتاە چتتٞٝم  بتتٞٝ. ٛەصتت ن بە ٛەٗاصەصتتٞرەی دمتتت د 
رٗن بی  باع   دمی ٞ دمەێ ٝ ٝەدم ٝەدم ٛەٗاصەی بە ئاصٞٝدمین ٛەڵذمتێغا.

« بتت دٝٝم. ئەٝرٗیتتإ ُە ٗێتتٞ» نٞە(تتٞٝ; بکتتاەەٝم. ٝمبیتت ی ٛتتاەەٝم بە خٞعتتکن
ئێضتتت ا دمٓٞچتتتاٝی  تتتٞرٕ ٝ صەەٗجڕرتێغتتتن دٝٝٛەٓتتتیٖ ەەەٓتتتن ٛێ٘تتتایە بەە 
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چتتاٝی ختتای تە ُە ژٝٝەی چتتٞرە هەەمٝێتتڵەی یاُیضتتخاٗە دی (تتٞٝی. بزمیەتتتن 
اڵە صتاف ٝ نٞێچکەتتاٗن چکت عی یٖ ُە صەە ُێٞی بٞٝە ٗێٞچتاٝرٗن ەەصتک ٝ

ئەٝرٗتتن دیتتکە ئتتاٝر ُە نەەٝٝی ٓەە   بتتا دمبتتێ ئەٝ تتتٞڕم نەٗتتجە ٝ» بتتٕٞٝ!
 ێتتتتت ی  ڕرتەٕ؟ تتتتێ بەەی صتتتتیاەی ٓەەنتتتن ئەٝ بێچتتتتاەرٗەیە؟ ٓاصتتتِ٘یکا" 

یاەێزنتتتتاە ئەٝ بەەی صتتتتایەەییە ُە ئەصتتتت ا ٗتتتتان ێ. ئەٝ ٛەەچتتتتن ُە ٓێغتتتتکن 
 نٞێغتن ُەڕێتٞم هتٞتٔن دمەدمتت د  چکاڵەیذر ٛەبٞٝ  دمیٜێ٘ایە صەە تاؿەز ٝ

ُەٝم ٗەبٞٝ ئاتتآن تتاەمتە بە تتٞێ دمنتا. یزیغتکن بەٗتذیخاٗەط ئآتادم ٗیتیە 
هە چتات دٗە بتت ێ ە ئەصت اە دمڵتێ ٓتٖ ئەٝرٗەّ  بەەی صایەەین ئەٝ تٞعت ٖ ٝ

ٓؼتتایەٗە تتت دٝٝم ٝ ٗەختتاط ٝ  ٝرزمتتتاْٗ ُە صتتاؿەتإ  یتتا تتت دۆەەٝم  ٓتتٖ 
إ ُێتذمبڕێ؟ چٞٝزرْٗ ئەٝرٗە بەەنەی نەەٓا ٗان ٕ ٝ ەیٖ ٝ ەاٝی خاە بڕص ی

صەەۆتن بەٗذیخاٗەط ُە ڕٝرڵەەذر بێ ەتاٝرٕ بتٞٝ  ُیضت ەیەتیإ بتا ٗتاەدبٞٝ ٝ 
 نٗاٝی چەٗذ دیِیإ ەێذر ٗٞٝصتی(ٞٝ ٝ درٝریتإ ُێک دبتٞٝ ئەٝ تەصتاٗە ڕردمصت 

یاصەٝرٗەتإ بکتا  بتا ئەٝمی بیتاٗ٘ێ ٕ بتا ەتاەرٝنەە ئەٝ ئەەتتن ختای بە تێ 
اهٔە ُە بەٗتذیخاٗەٝم بتتٞێزێ ەٝم ٛێ٘ا بٞٝ. ٓالزٓن كەەٓاٗذمەیظ دمبٞٝ ئەٝ ەت

ێ٘ێ ە ئەٝ عتتٞێ٘ە ٝ تتتاەی ختتای ئەٗجتتاّ یبتتا ٝێضتت تە ٝ ُەتتتاەن خایتتذر بیتتاٗتە
ەەٗاٗە  بە بی یغیذر ٗەدمٛتا  ئەٝ ییتاٝم  دربٞٝ. تەٝریە ئەٝیظ بێ ەاٝرٕ بٞٝ.

بە ٛێتتز ٝ ختتاڕرن رٗە  تە ٓتتاٝمیەتن زۆە ُەبەٗتتذیخاٗەدر دمٝرٓیتتإ ٛێ٘تتتاٝم ٝ 
 ەتەٝەٞٝم  ُە ٛەٓ(ەە هت چەی ٛەەتاٝدر ەتاهە  ٗتاٛێٖ٘ ٝەیغک ٝ نەەٓایإ ٝێ٘

ُە یتتێ دمتەٕٝ. تەٝریە ٛتتی  تەس ەاٝرٗ(تتاە ٗیتتیە ٝ ئەٝرٗە خایتتإ نیاٗیتتإ ُە 
ٗەبتتٞٝ  ٛەٓتتٞٝرٕ ُەٝ تاەمصتتاەەدر ەاٝرٗ(تتاە  دمصتتو درٝم! بە ّ ُە ڕرصتت یذر ٝر

 .«ٕبٞٝ
 ُە دمصتتتتە ەذرە ٝ ٗاخِیتتتذۆ" ُە بیتتتت ی ئەٝمدر بتتتتٞٝ ئەنەە ئەّ تەصتتتتاٗە 

 ئەكضتتتتتەەی كەەٓاٗتتتتتذمەمٝم بتتتتتت م ٛەەتتتتتا صتتتتتەەباز ٝ ذرٕ ٝ٘تتتتتصتتتتتەەۆتن زی
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بەەی صتتایەەییە ٗەبتتٞٝریەٕ ٝ تەصتتاٗێکن  یاصتتەٝرٗەتإ  ختتاٝمٗن ئەٝ ییغتتە ٝ
هەەتٔەٕ  تاەێکن ەت  بی یتإ دمتت دمٝمە هەەتٔەٕ تەصتێکن  بتٞٝریەٕ  ئاصاین
ئەٝ ُێوەٝٓتتتاٝرٗە تە  بەبەزمیتتتن دمبتتتٕٞٝە ڕێتەیتتتإ بە خایتتتإ ٗەدمدر بتتتاط ٝ

ٝ  عتتتێذرەدر بتتتٕٞٝ  بەٝ هتتت چە ک ٝیتتتەاە ذیٖ ٓتتتاٗتە ُە زی٘تتتذرٗن ەەٗتتتگ ٝچەٗتتت
تاڵەتتتتاڵن نەەٓتتتایە بێتتتٖ٘ بتتتا ٝێضتتت تە ٝ بەەمٝ هتتتٞڕنن ٓەە  ڕریاٗتتتذمٕە ُە 

ُەڕێٞم دمیاٗ( دم بٖ  ٓەٝدری ڕێتادر ئەنەە تەصێک بٞٝەریەٝم ٝ ُە یێ تەٝ  
ٝ بتێ  طبەزمیییإ بە ٗەخا صێ(ەەێک ٝ ئاٝ ٝ عەەبەەیإ بە نەەٝٝدر دمت د 

 ٛێزمتاٗتتتذر دمٛتتتا  ٝ یاەٓەەییتتتإ دمدرٕە بە ّ ئێضتتت ا بتتتاەٝدۆخەتە  یتتتاٝرزم.
 ختتتتتتزٓە  بە دمٝڵە  دمتەٕ  ٝ یِەٝیتتتتتتایەٕ ٝ ئێضتتتتتت ا تە ختتتتتتاٝمٗن ییغتتتتتتە

صتتتتەەباز ٝ  دمصتتتتە ەذرە ٝ صتتتتەەۆۆ ٝ یزیغتتتتک ٝ كەەٓاٗتتتتذمی تتتتتاەٝرٕ ٝ
ٖ   تتتە ُە بەڕێتتٞم ب دٗتتن ئەەتتتن خایتتإ بیتت  ُە ٛتتی  عتت ێکن ەتت  ٗیاصتتەٝر
ٗەٝم. بە چتتتاٝێکن ٓ ۆۆتتتاٗە ُە خەڵکتتتن ٗتتتاڕٝرٖٗە یێیتتتإ ٝریە درەٝبەەدٕە ٗتتتاتە

ٛەصو ٝ نیاٗیإ ٗیتیە. ئەنەە كەەٓاٗیتإ یتێ بتذەریە بە  ێتن ئەٝ دیتالٗە چەٗتذ 
خەەٝرە درەٝبەەد ب(ەٕ با ٝێض تەی عەٓەٗذمكەە ٛەە ئەٝ تاەمیتإ دمتت د ٝ 

رە ٛەە یەتتٖ ٝ ٝ د با ئەٝرٕ  یاٝرزین ٗەبتٞٝ. بە ی ئەٝرٗەٝم ٓت ۆ" ٝ بەەد
ٓێغێکیغتیإ  ئەنەە كەەٓاٗیإ یێذەر  ٛەصو ٝ صتازی ٓ ۆۆتاٗە ٝم  دمٗتێٖ ٝ

ٗاخِیتتتتذۆ" ُە صتتتتەە ئەٝ بتتتتاٝمڕم بتتتتٞٝ ئەنەە كەەٓتتتتاٗ(ەەی  ٓیتتتتٞرٕ ٗیتتتتیە.
ڕرنٞێض ٘ن دیِەتإ  ەازێ ٓ ۆۆاٗەە  ٛەڵضتٞتەٝەیإ بکت دریە  ئەٝ تاەمصتاەە 

ُە  ذر ٗٞهْ بٞٝبٞٝ  ئانایخەیاڵ ٝمٛا ُە نآن بی  ٝٗاخِیذۆ"  ٗەدمدر. ڕٝٝی
ناڕرٗن ٛەٝر ٗەبٞٝ. ٓاٝمی صەػاەێک بٞٝ نەٝرڵە ٛەٝەێکن چتڕ بەەی ختاەی 

رٝرٝم دمٛتتتتا . دیتتتتاە بتتتتٞٝ ُەٝ دٝٝەم ژەەٗی(تتتتٞٝ ٝ ٛەٝەێکتتتتن ەتتتتاڵ ُە ی ڕۆ
دمص اٗە  ڕێ ٗەبتاەرٕ دریک دبتٞٝ ٝ تتێڵتە ٝ ُێڕمٝرەمتتاٗن یتاەرٝ دمتت د  بە ّ 

دردمڕژرٕ. ٛەٝەمنتت ٓە ٝ  ە ەیغتتکن ختتاەٛێغتت ا ُە تەڵێ٘تتن ٛەٝەمتتتاٗەٝم ەتتاڵ
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ٝەدمٝەدم بتا نەٝرڵە ٛەٝەمتتاٗن  ٛاڕمی عەٓەٗذمكەە یێکەٝم ئتاٝێ ە دمبتٕٞٝ.
ڕردمدر ٝ دمیٜێ٘ایە یێغێ  ٗاخِیذۆ" یەتەّ دڵایەی باەرٗن ُە صتەە ڕٝٝٓەەتن 
ٛەصتتو یێکتت د. بتتاٗن نەٗٔجتتاڕ ٝ ُێتتڕمٝرەی خٞٝصتتاٝ ٝ ختتاتن بتتاەرٕ ُێتتذەرٝ 

بە بەەدمٓیتتذر ەێتتذمیەڕیٖ.  تتاڕم  تتا زمەد  ٓێغتتەتإ ٝ ەتتن درن ە(تتٞٝ. بتتا  ٝ
ٝ ب٘جە یەەاەە ُە دٝٝەمٝم صەٝز دمچتٞٝٗەٝم. دمەتتٞ   ٛەڵتەڕر بٕٞٝ. ٝێ٘جە

بتتاەرٕ ٛەٓٞٝیتتاٗن ڕمٗتتگ تتت دٝٝم. ەەڕ ٝ یتتاەرٝ دیتتاە بتتٞٝ  بتت یوەی دمٛتتا   
 ئەٝمی ڕمعیظ بٞٝ  ەاەیک  ی دمٗٞرٗذ.

ێڵتە ٝ ڕمز ٝ باخەتتتإ ٗاخِیتتذۆ" بە دی ٘تتن ئەٝ دیتتٔەٗە ەەڕٝ یتتاەرٝمی تتت
ٛەەٝر ُە بەە بتتتتاەرٗەتە ٓتتتتا  ٝ بێتتتتذمٗگ ڕرٝمصتتتت ابٞٝ.  تەٝە(تتتتٞٝم ٗەعتتتتە ٝ

خضت ٘ەٝم.  ٝەدم ٝەدم خاٝی تت دمٝم. بتا ٛەٝەمتتاٗن ڕردر ٝ دٝٝەی تەەباەرٗ
نەط  زمٝی خٞٝصابٞٝ ٝ ص ٝعو ُە ژێ  دٝریتیٖ دڵایەتتاٗن باەرٗتذر ەتازم ٝ

 ٝ یاەرٝی دمٗٞرٗذ.
در ختاە ع ێک ُە ژێ  یڕع٘تن زێڕێ٘ن . ٛەٓٞٝدیضإ خاە ٝمدمەتەٝەەٝم

دمدەمٝعاٗەٝم ٝ تاُکەزێڕی٘ەیەۆ ُە  ی ئاصتای ڕۆژٛە ەەٝم صتەەی ٛەڵتذر 
ڕرزرٝم بتٞٝە ڕمٗتتە  ٝ ی دێکن صاز ت د با ٗێٞ دڵتن ٛەٝەمتتإە زۆە  تٞرٕ ٝ

 ُە ٛەٓٞٝیإ نەع   بٞٝ. ب٘ەٝعەتەی
ٝ  دیضتتإ ٗاخِیتتذۆ" تە بە دی ٘تتن ئەٝ ص ٝعتت ە  تتٞرٗە صەەصتتاّ بٞٝبتتٞ

 ُە تتٞێ بتّٞٝ؟ ٝمبیت ّ ٛتاەەٝم! ُە بیت ی ئەٝمدر» تەٝەەٝم صەە باڵن خەیاڵ;
 بت م ٛەەا صتەەباز ٝ یاصتەٝرٗەتإ  بّٞٝ تە ئەٓاٗە  ُە صەەۆتن بەٗذیخاٗەٝم

خایتتإ ُە خایاٗتتذر تەصتتێکن ختت رک ٝ بەدزر  ٗتتیٖ  بە ّ بتتا ڕێتتتای ختت رک ٝ 
ە خت ریە دمتەٕ ٝ صتەە ُە تاەی ٗەعیاٝ تەڵکیإ ُێٞمدمن ٕە ئەٝرٕ ختزٓە  ب

 «یێ٘اٝی خ ریەتاەمتاٖٗ!
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بە هەٓچن ُێیتإ  ٖ ٝەێدمد ئەعکەٗجە ٓاصِ٘یکا" تاەێک بیض ن دیِەتإ»
دمدمٕ  ٝمڕٝٝی ٓەباەمتن خای ٗەٛێ٘ا ٝ دیاەبٞٝ ڕمٗ  ٝ ئتازرەی خەڵکتن ُە 

ُە خزٓەەتن دمزنتای  تاەیتەە ٗییە ٝ نٞێن یێ٘تادر. ٛەٓتٞٝ ئەٝرٗە تە دڵن صەە
ٝ ئتتازرەی خەڵکتتن دڵیتتإ درٗتتاچڵەتێ.  ڕمٗتت    ٝمتتتٞٝ ئەٝ ٝرٕ ٝ بەدمٝڵەەیتتذرٕ

ئەٝ تاەدرٗەٝرٗە عٞێ٘یإ ُە صەە درٗتاٗێ ٝ ٝمۆ ئەٝ بەەدمی ب٘تاەی تێتٞ ٝرٕ 
تە ئاٝی باەرٕ تاەیإ ەێ٘اتا ٝ ن  ٝ خاۆ دمٝەیإ دمەەٗێ ٝ بەەمبەەم چٞرە 

ەتیتتإ ُە دمٝەیتتإ دردم یاعتت ێ ٝ دمبتت٘ە ەەهتت ەهە بەەدێتتک تە ٛتتی  درە ٝ نیای
 صەە ٗاڕٝێ. صەەۆتن بەٗذیخاٗە ٝ یاەێزناە ٝ ػەەیق ٝ ٓتالزّ ٝ صتەەباز ٝ

 تەڵکیتتإ ٛەیە  یاصتتەٝرٗەتإ ئەنەەچتتن ُە  ێتتن خایتتذر بٞٝٗیتتإ یێٞیضتت ە ٝ
بە ّ  اەێتتک ڕرٛتتاەٕٞٝ تە ُە ٛەٓتت(ەە ئتتازرە ٝ ٓەی٘ەەتتن خەڵکتتذر دڵیتتإ ٝمۆ 

 «دڵیإ درٗاچڵەتێ.چاەمڕمعین خەڵک تاەیإ ەێ٘اتا ٝ  بەەد ٝریە ٝ خەّ ٝ
ئەٝرٕ بە ٗتتتتاٝی یاصاٝڕێضتتتتاٝم  دمصتتتتو بتتتتا ٛەٓتتتتٞٝ زٝڵتتتتْ ٝ زۆە ٝ » 

چەٝصتتاٗذٗەٝمیەۆ دمبەٕە ُە هاڵێکتتذر چەٗتتذ یاصاٝڕێضتتای ٗەنتتاڕ ٝ عتتیاٝی 
ٝ ەەٗیا یاصایەۆ تە نتاڕرٗن بە صتەەدر ٗتایە یاصتای ختٞدر  ٕ ٛەیەدع ۆۆە ت 

اٗەیإ بە ٝم ٝ یاصتتای دڵضتتازی ٝ ٓ ۆۆذۆصتت ییە  ئەٝرٗتتیظ ئەٝ  تتاەم یاصتتای
ٗآایەە ٛەە بایە ٖٓ ُەٝ  تاەم ٓ ۆۆتاٗە دمە صتْ ٝ ٛەە تاەێتک چتاّٝ یێیتإ 
دمتەٝێ  ڕم ٝ ٗەكتتتت م  دڵتتتتْ دردمنتتتت ێ. ئەٝرٗە تەصتتتتاٗێکن ٓەە صتتتتیذرەٕ. 

بە ّ ئەٝرٗە زۆە  ختتتاٝمٗن دڵێکتتتن یتتتڕ بەزمیتتتیٖ  زۆەبەی چەەە ٝ ڕێت متتتتإ
ٝیضتت ین ُە صتتەە دڵتتڕمهٖ. دڵێکتتن بەەدی٘یتتإ ٛەیە ٝ نیتتای بەزمیتتن ٝ خاعە

تەصتتاٗێکن ٓەە صتتیذرە  74رزیتتٖڕ ٘کاێصتت  ٗتتاڕٝێ. ئەٝرٗە دمڵتتێٖ یٞٝتتتاچا" ٝ
 «بٕٞٝە ُە هاڵێکذر خایإ ٛەزرە ٛێ٘ذمی ئەٝرٕ ٓەە صیذرەٕ.

                                                           

( تتازرخێکن عاعتکێ  ٝ  یەٗتت ی دربەعتک دٗن زمٝیتٞزرە 2837تت 2886ت یٞٝتتاچا"   85
  Donصتتەەت دمی تتتازرخە عاڕعتتتێڕمتاٗن ٗتتاٝچەی  Stenka Rasineبتٞٝ. صتت ێ٘کا ڕرصتتیٖ 
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ئەنەە ُە ڕٝرٗتتتەی دمەٝٝٗ٘اصتتییەٝم ئەٝ ٓەصتتەُەیە عتتن بکەیتت٘ەٝم  ئەٝ »
 ی صیاەم دێ ە یێغتێ تە چتإ دمتت ێ ەاهٔێتک ٓ ۆۆتن بتاط ٝ ٓ ۆۆذۆصتو ٝ
ئیٔاٗتتذرە  اەێتتک ڕربێ٘تتن تە ٛتتی  ٛەصتت ێکیإ ٗەبتتێ ٝ ٛەٓتتٞٝ تتتاەێکن ختت رک 
بکەٕ؟ ٝم ٓن ئێٔە ئەٝمیە تە دمبتێ صیضت ەٓێکن ٝمۆ صیضت ەٓن تآەڵتتای 

بەڵتتتتێ ! دمبتتتتێ ئەٝ ٓتتتت ۆۆە بتتتتاط ٝ ئیٔاٗتتتتذرەٗە بکتتتت ێ٘ە  ئتتتتێٔە بێتتتت ە ئتتتتاەرٝم.
یخاٗە یەتیإ بکەیە یاەێزناە  یەتێکن ەت  صتەەۆتن بەٗتذ تاەبەدمص ن دمٝڵە ە

یاصتەٝرٕ. ئەٝمیغتإ  ٝ ئەٝرٗن دیکەط بکت ێ٘ە ٓالزٓتن ئەەەەط ٝ صتەەباز ٝ
ٛەصتت ن  ۀُێ٘ن تە تاەبەدمصتت ن دمٝڵە  دمبتتێ دڵتتڕمم بتتێ  بەزمیتتن ٝبضتتیتتێ 

 ین ەتتاتە تەصتتن ٝ ٓ ۆۆتتاٗە ٗەدر  ٝ ێٓ ۆۆتتاٗەی ٗەبتتێ ٝ نتتٞێ بە بەەی صتتیاە
بتا دمتتا ٝ  ەبەە چتاٝبت ێ تە تتاەیُ ەەٗیا هازرٗ  ٝ بەەژمٝمٗتذین دمزنتایەۆ

 «باەە ئەٗذرٓن.
ٓت ۆ" ُەنەڵ بەەد  هیضتابەتإ ەێکتذمدر; ُەّ ٛاٝتێغەیەدر ع ێک ٛەٓٞٝ»

بتکەیەٝم  ٝ درە  یاٝرزمە دمەٞرٗن درە ُە ڕمنەٝم دمەبێ٘ن  دمەٞرٗن هٞڕ صتٞٝە
ەمدر ٗەەّ بتکەی  بە ّ ٗتات ێ بە ٝبیکەی بە تەەیٞٝچ  دمەٞرٗن ئاصٖ ُە تٞ ٝ

ڵ ٓتتتتت ۆ" ٛەڵضتتتتتٞتەٝ  بتتتتتکەی. ئەنەە عتتتتتێٞمیەتن بتتتتتێ بەزمییتتتتتاٗە ُەنە
خاعەٝیض ن یەت  ی ٝ ٛەص ن ٓ ۆۆذۆص ن ٗەبێ  ژیتاٗن ٓت ۆ" زۆە دژٝرە 
دمبتتێ. ئەنەە تەصتتێک دمصتتو بکتتا  بە تتتٞٗن ٛەٗتتتەژرڵەدر. ٛەٗتەژرڵەتتتإ بتتا 
بەەنتتت ی تتتت دٕ ُە خایتتتإ یێتتتٞمی دمدٕ. ٗتتتات ێ بە عتتتێٞمیەتن بێ(ەزمییتتتاٗە 

چٞٗکە ص ٝع ییە ٝ ٓ ۆ" ٗاچاەم  ُەنەڵ تآەڵتای ٓ ۆۆایەەن ڕمك اە بکەی.
دەمٗتتگ یتتا زٝٝ ٝمدمٗتتگ بێتتو ٝ دژتتت دمٝم ُە ختتای ٗیغتتإ بتتذر . تآەڵتتتای 

دڵضازی ٝ خاعەٝیض ین درٓەزەێ. ەاهٔێک  ٓ ۆۆایەەن دمبێ ُە صەە ب٘اؿەی

                                                                                                                              

یەتێتتتتک ُە خەباەکتتتتاەرٗن صتتتتەەدمٓن ختتتتای بتتتتٞٝ ٝ ٗتتتتاٝی ئەٝ دٝٝ تەصتتتتە ُە نتتتتاەرٗن ٝ 
 ٗەتاٗن خەڵکذر ڕمٗتن درٝمەەٝم.ئەكضا
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دمڵێٖ دمت ێ ٓ ۆ" ٗاچاەبکەی تاە بکا  بە ّ ٗات ێ ٗاچاەی بکەی عت ێکن 
 تآەڵتتا بتا خاعەٝیضت ٖ ٝ چاتەتتاەیخاط بتٞٝێ. ئەٝم ٝریەە بە ّ دمبتێ 

بەبتێ خاعەٝیضت ن ٝ بەزمیتن ٗتاەٞرٗێ دەێت م  ۆٛی  تآەڵتتایە ئآادم بکەی.
 «بە ژیإ بذر .

ٗاخِیتتتذۆ" ٝمبیتتت ی ٛتتتاەەٝم تە دڵتتتن خٞعتتتکن ٝ ٓێتتت دمتەی خٞعتتتکن 
ڕمٗجاٗتتتتذٝٝم ٝ بتتتتا ئەٝمط بە درخەٝم بتتتتٞٝ  ەەٗتتتتاٗە  هەزی ٗەدمتتتتت د بەٝ 

ەڵکتنە ەەٗتاٗە  ئەنەە ٛەهیغتن بە دمصتو بتێ. ڕردمیە ب(ێ ە ٛای ٗاڕمهەەین خ
ُە بی ی ئەٝمدر بٞٝ ئەنەە دڵڕمهتن ٝ بتێ بەزمییتن بتٞٝٗن ٓت ۆ" بتێ صت٘ٞٝە 

ٛەصتت ن دمتتت د  بتتێ  تآەڵتتتا چەٗتتذم ئتتازرە دمتێغتتێ ٝ ەٞٝعتتن تێغتتە دمبتتێ.
ٛایەعتتتتەٝم  ٝم ٓتتتتن زۆەبەی ٓەەەڵە ن رٗەتتتتتاٗن تآەڵتتتتتای دی تتتتاەەٝم  بەٝ

ٞٝٗەٝمی ٛەٝرط دٝری ئەٝ نەەٓتتتتتا ٛەصتتتتت ن بە عتتتتتادی دمتتتتتت د. كێ٘تتتتتک بتتتتت
 ەاهەەپڕٝٝتێ٘ە زیاە ی عاد ت دبٞٝ.

 

 چل و یەک

 
ُە ٗێٞ ۆاناٗە ٗٔ م صتێیەتەدر ٛەٓتٞٝ چەعت٘ە ٓ ۆۆێتک ٛەبتٞٝ; خزٓەەکتاە  

ژٗتن ییت   ت ێکاە  هەصا   تاص(کاە ٝ ٗٞٝصیاەی بازەناٗن ٝ صەەباز ٝ چەٗذ
بە ّ  از تت د ٝ   ێ . صەەمەا ُە صەە  ێتتا ٛێ٘تذێک تێغتە ٝ دمٓو میتإ صت

زۆە زٝٝ تێغتتەتە چاەمصتتەە تتت ر ٝ ئی تت  بێتتذمٗگ بتتٕٞٝ. ٛێ٘تتذێکیإ بێتتذمٗگ 
یتتإ دمە ٝٝتاٗتتذ  ٛێ٘تتذێکیظ بە ی نٞڵەبەڕۆژمدرٗیغتت (ٕٞٝ  چەٗتتذ تەس ەتتٞٝ

 دمٗتن بەەز هضەیإ دمت د.
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ەتتتتن بتتتا ٗاخِیێتتتذۆ" یڕێتتتڕمٝمتە درٗیغتتت (ٞٝ ٝ  ێ ەتتتاەرس ُە صتتتٞٝچێکن
باخەٝرٕ ییاٝێکن دمصتو  یٞٝم هضەە تاب رن ە(اٝم ٝ ُەنەڵ باخەٝرٗێک تەٝە(

ٝ ٓەچەۆ ئەصتتت ٞٝە ٝ چٞرەعتتتاٗە بتتتٞٝ  چتتتاتەەێکن ٓتتتاٛٞٝەن ُەبەە دربتتتٞٝ. 
 خەەیکن دمەدمدڵ ت دٕ بٕٞٝ. بەەمٝەٝٝی یەت   درٗیغ (ٕٞٝ ٝ

ٗاخِیتتذۆ" دٝری ئەٝمی ٓتتاٝمیەۆ ُە ۆتتاناٗە صتتەە ئتتاٝم تەدر ڕرٝمصتت ا  
ظ صتتپن تە ت رصتتێکن چی تتن یی ییتتاٝێکن ڕیتت ٛتتاەەٝم ٝ ُە صتتٞٝچێک درٗیغتتو.

د  ُە یەٗتتتای  ُەبەەدربتتتٞٝ ٝ ُەنەڵ ژٗێکتتتن   ێڵتتتن نٞٗذٗغتتتیٖ هضتتتەی دمتتتت
ختتتتتایەٝم  ێتتتتتتای بتتتتتا ٗاخِیتتتتتذۆ" تتتتتت دمٝم ٝ ئەٝیتتتتتظ هەزی دمتتتتتت د 
ٛاٝصتەكەەمتاٗن ختای ب٘اصتێ ٝ خێت ر ُە یەٗتایەٝم درٗیغتو. تچێکتن هەٝ  ت 

ەتەی ٛەعتتو صتتا ٕ تە بەەدمٝرّ ەتتٞٝی نتتٞڵەبەڕۆژمی دمە ٝٝتاٗتتذ ٝ ەیختتٞڵ
 باڵٝ دمت دمٝم  ُە یەٗای ژٗە نٞٗذٗغی٘ەتە ڕرٝمص ا بٞٝ.

ژٗە با یی مییاٝمتەی باس دمت د تە ٓێ دمتەی ُە عتاە ت ێکتاەی دمتتا . 
چەٗذ هەٝەٞٝ ُە  ی ٓێ دمتەی بٞٝم ٝ ئێض ا دمنەەێ ەٝم با نٞٗذ  با صتاڵن 

 ٗٞێظ دمیٜەٝێ دیضإ بچێو با  ی ٓێ دمتەی.
 ٞێن با ڕرن ە(ٞٝ  نٞەن;یی مییاٝ بە دڵضازییەٝم ن

ت تچْ! زٝٝ زٝٝ بچا با  ی ٓێ دمتە ە ٗەتا ٛەٝریەۆ ُە صتەەی بتذر  ٝ 
 بکەٝێ ە نێ رٝی تاەی خ ریەٝم.

 تتاەم تەصتتاٗە ٗیتتیەە ٝمۆ ٓ٘تتذرڵێکن  تتت ٗتتا ٓتتآە نیتتإ! ٓێتت دمتەی ٓتتٖ ُەٝ
دڵپتتاۆ ٝ ڕرصتت ە. ئەٝی یتتاەمی یەیتتذری دمتتتا  بآتتاٗن  ٛەعتتو ت ٗتتا صتتا ٕ

 ک با خای نَ ٗادرەەٝم.دمٗێ ێ ٝ دٗیاەێ
 تچتتاڵەتە نتتٞێن بتتا هضتتەتاٗن دریکتتن ڕرن ە(تتٞٝ ٝ ەتتٞٝی نتتٞڵەبەڕۆژمی
دمە ٝٝتاٗتتذ ٝ ەێختتٞڵەتەی بە دمٓتتن كڕێتتذمدر ٝ بە ەەەتتتن هەٓتتاەمتەدر بتتاڵٝی 
دمتتت دمٝم. یی مییتتاٝ  ت ێکتتاەێکن ییغتتإ در تە ُە ٗزیتتک ئەٝرٕ ٝ ُە ەەٗیغتتو 
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ی دتای ٛەڵذمهٞڕرٗذ  ییغتاٗن ژٗەڵن ۆاب ژٗەتە درٗیغ (ٞٝ ٝ هاهای دمتێغا  ٝ 
 نٞەن; در ٝ

 ت خٞدر بکا ُەٝ  اەم تەصاٗە ٗەبێ.
ە ئتاەمم دمختٞرەەٝم  ٗە تتەەم دمتێغتێ. ٗت ٗا ٗا  ٓآەنیإ! ٓێ دمتەی ٖٓ 

 ُەّ دٗیایەدر ٗییە.  ٓ ۆۆێکن ٝمۆ ئەٝ یاۆ
ژٗە ُە یەصتتت ا ەتتتاەیلن ٓێتتت دمتەی دمتتتت د ٝ ت ێکتتتاەمتەط تە ٝەدم ٝەدم 

یێتتتذرن رٗە درٝری  ب ڵتتتن ئتتتاەمهەتەی دریە دمصتتتو ژٗە ٝ صتتتەەخاط بٞٝبتتتٞٝ 
ڵەتە بت ُێذمت د هٞٓێکن ُێ بخٞرەەٝم. ژٗەط بە یێکەٗی٘ەٝم چاڕێکن بە صەەی 

تە بتتتتتتتای دمەتەٝە(تتتتتتتٞٝ ٗاخِیتتتتتتتذۆ" ٝ  تتتتتتتتاب ری ت ێکتتتتتتتاە ختتتتتتتٞرەدمٝم.
 ٛاٝصەكەەمتاٗن چاٝی ُێذمتەٕ  دری ُە هاهای یێکەٗیٖ;

ػتتاەمم دمختتآەٝم؟ ئەی ئەٝ ! بتتا چتتاّٝ ُێتتذمتەی؟ یێتتو صتتەی م بەڕێتتزتتت 
دمتەیٖ  با ٛی  تەس چاٝی ُێٔتإ ٗیتیەە ئێضت ا  ەتاەەی ئاەمهە دمڕێ یٖ ٝ تا

تە دمٓتتتاٗەٝێ ەتتتازێ صتتتەەخاط بتتتیٖ ٝ خەّ ٝ ئازرەمتاٗٔتتتإ بەبتتتا بتتتذمیٖ  
ٛەٓٞٝرٕ چاٝیکیإ ت دۆەە چٞرە چاٝ ٝ ُێٔإ دمڕٝرٖٗ. بەڕێز! یاەمی ختآەە 

 ێە دمصتتو ٛێ٘تتاٝم  ئێضتت اط دمٓتتٜەٝتتاەّ تتت دٝٝم  ەتتٞێخْ چتتٞٝم ٝ یتتاەمّ ب
 ُەنەڵ ژٗەتەّ چاڕێک ئاەمم بخاێ٘ەٝم ٝ تەیق بکەیٖ.

 صەەی ُە هاٗذ ٝ نٞەن; ٗاخِیذۆ" ٗەیذمزرٗن چن بڵێ 
 بەڵێ. ت بەڵێ...

نیتإ! ژٗەتەّ زۆە تەصتێکن بتاط ٝ دڵضتازمە بەەدمٝرّ ئانتادرەیْ بەڕێز ت 
صتە... ٓتاٝەر! بتا ئەٝ ٓت٘ە  زۆەی ُتێ ڕرزیتْ. ُە ختای بپ  یُێذمتا ٝ یەەمص اە

 بەڕێزم باس بکە چاْٗ یەەمص اەی ُێذمتەی!
 ٝڕێ٘ە دمتەی! ت دیضإ صەەخاعن ٝ خەەیکن
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ژٗتتن چتتاتە  ٝمۆ ٓتتایٖ ٝریە.  تتت دی ٞٝەتتاٗە چەٗتتذم ژێتت  ٝ بە ئەدمبە  چەٗتتذم
تە ُە ژێ  تِکتن دمنیت ێ  ٝمٛتا عتێو دمبتێ ٛەە باصتن ٓەتە... متاەێک تەژٝٝ

ەیْ ت د ٝ ەتێکەڵْ تت دٝٝمە دمبتێ ەتازی  ُتن ئەەبا  ب(ٞٝەم ٛێ٘ذێک زێذمخا
 بکەّ با ئەٝمی بێٔەٝم صەەخا.

باصن ژیاٗن خای با  صەەی ت دم صەە ڕرٗن ژٗەتەی ٝ خەٝ  ت یی مییاٝ
ٝ صتتێ صتتاڵن  ٗاخِیتتذۆ" دمتتت دە دمەتەٝ  تە زۆیتتا صتتازم ٝ ٓتتاٝمی یەٗجتتا

باعتتن ٓەػِتتّٞٝ ٗەبتتٞٝ ُەٝ ٓتتاٝمیەدر چەٗتتذ  ڕمبەم خەەیکتتن ئەٝ تتتاەم بتتٞٝم.
زۆیتتای دەٝصتتو تتت دٝٝم  ئێضتت اط تتتاەمتەی بە بەەدمصتت ەتاٗن صتتپاەدبٞٝ  
دمچتتٞٝ بتتا نٞٗتتذ بتتا ئەٝمی چەٗتتذ هەٝەتتٞٝیەۆ یغتتٞٝ بتتذر  ٝ عتتەتەەن ُە 

بتتتا صتتتەەب دمی یی مییتتتاٝی  ٗاخِیتتتذۆ" دٝری ئەٝمی نتتتٞێن ُەعتتتن دمەچتتتێ.
 با  ی ەاەرس تە  ێتای با ڕرن ە(تٞٝ  زۆیاصاز ڕرن    ُەٝێ ٛەص ا ٝ چٞٝ

یتتتک بتتتٞٝ بەصتتەەٛاەن ختتتای بتتتا تتتاب ری بتتتاخەٝرٕ دمنێتتتڕریەٝم. ەتتاەرس خەە
 هیو درٗیغو; باخەٝرٗن كیِەەەٕ تاەێک ٗاخِیذۆۆن دی  خای تات دمٝم ٝ

ت كەەٓٞٝ نەٝەمّ...! ٛەە ئێض ا  اٗ تاتە  دمبەّ بتا ئەٝمی بە ئاصتٞٝدمین 
 درٗیغن.

ەتتاەرس ییتتاٝیکن دمصتتو ٝ ٓەچەۆ هەٝیٞهتتاڵ بتتٞٝە  اٗ تتای صتتن تیِتتاین 
 ُەٝ  ٝم دری٘ا. یٞٝعێک ٛەڵت   ٝ ٝمۆ چڵە

خەٓتن ٓ٘یغتو ٗەبتێە  ت نەٝەمّ! ئێٞم  ێتاتەەإ ەەٗتە  بە ّ ٗاخاط ٗییە.
 متغێْ!دڕردمٝمص ْ. ئەنەە خەٝیغْ ٛا   ُە صەە  اٗ اتە ڕر بە یێٞم

بتتٞٝە ەەٗیتتا تاەێتتک تە  ێ ٗێتتک دمبتتٞٝ ٝ چتتاڕێ عتتەەربن  ەتتاەرس تەٓتتذٝٝ
ٛێ٘تتذێ  تتاەیظ  خاعتتن دمتتت د. دمختتٞرەدمٝم  تەیلتتن صتتاز دمبتتٞٝ ٝ هضتتەی

دمتەٝەە هضتە. ئەٝ  یێٞیض ن بە عەەر  ٗەبٞٝ  ُە خاڕر تەیلتن صتاز دمبتٞٝ ٝ
ڕۆژمط ٛتتاٝڕییەتن باعتتن ٝمۆ بتتاخەٝرٗەتەی یەیتتذر ت دبتتٞٝ ٝ بەصتتەەٛاەن 
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خای با دمنێڕریەٝم. باصن كێذۆزیای با دمت د. ٗاخِیتذۆۆیظ ُە تتاەن خایتذر 
ەٓ تتاتٞەەێ بە صتتەەٛاەن ئەٝ ٝ غتت ێ ٝ نتتٞێن بتتا عتتَ تتت د. ئەنەەچتتن تینە

 كێذۆزیای دمزرٗن بە ّ بە ٝەدی ُێن ئانادرە ٗەبٞٝ.
دمصتتو تەٝ  ٝ هەزّ تتت د صتتەەب دمی  تتت ئەٓتتڕۆ ٓ ۆۆێکتتن ەێتەیغتت ّٞٝ

 خآن با باس بکەّ.
ێتتتو بتتتا ٞتتتت ەتتتاەرس! ٓ٘تتتیظ ؿەەیتتت(ە ٗتتتیْە یاعتتتٔاٝمتەی بتێتتتڕمٝم ٓ٘یظ ن

 ڕردمن ّ.
یێتن درّ. هتاڵْ  ٗێٞ ختٞرەدٗەٝم ٝت بەڵێ... دمٓتٞ  كێذۆزیا ژرەی ت دبٞٝم 

 ەێکچتتٞٝ ٝ خەەیتتک بتتٞٝ دمٓتت دّ. دریکتتْ ٛەەتە ُە ڕٝٝدرٝمتە ئانتتادرە بتتٞٝ 
ٗتتاٗەتەی ٛەڵتتت   ٝ نتتٞەن دمبتتێ بچتتْ صتتەەۆتن  ەٗتتذەٓەتإ ُەٝ ڕٝٝدرٝم 

نتتٞەن بٞٝتەتەٓتتإ  ەٗەتتتا  ریەٝم ئەٝ تتتاەمڕئانتتادرە بتتکەّ. ٛەەچتتن بتتاٝتْ یتتا
بە ّ دریکتتْ نتتٞێن  ئەٝ تتتاەمی تتت دٝٝم ەەٓەٗتتن تەٓە ٝ ُە ڕٝٝی ٗەزرٗیتتیەٝم 

إ ٞٝٓتتتیێتتت٘ەدر. دریکتتتْ نتتتٞەن ئەنەە ٝمڕٝٝی خآتتتاٗن ٗەٛێ٘تتتیٖ  ئەّ ژٗە ٛەٓ
 صەەۆتن  ەٗذەٓەتاٗن ئانادرە ت د. ٗاٗەتەی ب د ٝ دمتٞٝژێ.

 خەیاڵەٝم. باخەٝرٕ تەٝە(ٞٝم دمەیای بی  ٝ
 ت باچن خا  یێغو یێ ٗەن  ؟

ەە  ٝ دڵتْ دمٛتاەە دمەێ  ٛێتزّ   ت ربتّٞٝە خەەیتک بتٞٝ ت ٖٓ دمەٓاٗذرٝ
بتا بەٝمی بچْ ٝ یێغن یێ بت ّ. باٝتْ ٗاچاە كێتذۆزیای  چ  ٗەبٞٝ هضە بکەّ

صتتٞرەی ػاەمبتتاٗەیەۆ تتت د ٝ بتت دی بتتا ژرٗتتذرەٓێ ی. ئەٝیتتإ ب دبتتٞٝ بتتا  ی 
تت دٝٝم؟  ع ێکن نٞە(تٞٝ. ُێیتإ ی صتی(ٞٝ بتاچن ئەٝ تتاەمی ُێکاڵەەە ٛەٓٞٝ

  ئآتتتادمّ بچتتتْ بتتتا صتتتی(ی یا  ئآتتتادمّ ُە نٞە(تتتٞٝی ٛێ٘تتتذّ ڕم ُەٝ ٓێتتت دمٓە
 بە ّ ُەنەڵ ئەٝ ییاٝم ٗەژیْ.  صێذرەمبذەیْ

 ەاەرس بە یێکەٗی٘ەٝم ئەٝ بە صەەٛاەەی دمنێڕریەٝم.
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ی ڕم ُە ٓتٖ بتٞٝە ئآتادم بتٞٝ بٔت ێ بە ّ ٗذت بەڵێ نەٝەمّ! كێذۆزیا ئەٝم
. ٛەڵت ە٘تتن هاصتتاڵ  بتتٞٝ ُەنەڵ ٓتتٖ ٗەژی. دٝری ٓتتاٝمیەۆ ٝمەزی دەٝێتت٘ە ٝ

ٓتٖ ەەٗیابتتاڵ بتتّٞٝ ٝ دریتتک ٝ بتاٝتە یی متەعتتْ ٗەیاٗتتذمەٞرٗن یتتاەٓەەیْ بتتذمٕ. 
تەٝەتتٔە بیتت ی ئەٝمی بچتتْ ڕمزریە  بتتذمّ ٝ درٝر بتتکەّ كێتتذۆزیا ئتتازرد بتتکەٕ. 

ٝ ٛەڵضتتتٞٝڕرّ تەڵکتتتن ٗەبتتتٞٝ. ُە ئاتآتتتذر بەەەیتتتَ  بە ّ ٛەەچتتتن هەُٝتتتْ در
یێ(تتتذمی  ڕۆبڵتتتْ  تاڵٝچتتتیْ دۆزیتتتیەٝم ٝ نتتتٞەن ئەنەە یێتتت٘  ختتتاەێکن زۆڵ ٝ

تتتاەمتە  بتتا  ێ(ە تتێ دمتەّ. زۆەّ صتتەە ُەنەڵ صتتٞٝ ٛەەتتا بە صتتێ ڕۆبتت  
 بە بتتاەٓ ە ُە عتتٞێ٘ێک درٗتتا  صتتێ ڕرزیتتْ تتت د. چتتّٞٝ ٛێ٘تتذێک تەُتتٞیەُن ٓتتاڵێْ

 ڕۆبڵتتتْ ٝمەنتتت   ٝ درّ بەٝ ییتتتاٝم كیڵ(تتتازم تە تێچتتتن ٗتتتاڵ دمتتتت د. ئەٝیتتتظ
ە ٝ یتتاەمتەی ُتتێ ٝمەنتت ەْ ٝ تتتاؿەزێکن ٗٞٝصتتن ٝ نتتٞەن بیتت(ە بتتا بەٗتتذیخاٗ

كێذۆزیا ُەنەڵ خا  بت(ەٝم! ٗتازرْٗ چیتن ٗٞٝصتی(ٞٝ. بە صتٞرەی ػاەمبتاٗەیەۆ 
چّٞٝ  ُە ٗزیک عاە ػاەمباٗەتەّ بە تەصتێک صتپاەد ٝ چتّٞٝ بتا بەٗتذیخاٗە. 

ٝمەن ەْ ٝ نٞەن ڕرٝمص ە ٛەەا دمنەڕێتٔەٝم.  یاصەٝرٗێک ٛا  تاؿەزمتەی ُێ
ەەتتا صتتەەۆۆ ٗزیتتک ٗیتتٞمڕۆ بتتٞٝ. ُە صتتٞٝچێک درٗیغتت ْ ٝ چتتاٝمڕٝرٕ بتتّٞٝ ٛ

ٛا  ٝ باٗتن تت دّ. نتٞەن; ۆاەنٞٝعتا" ەتای؟ نتٞەْ! بەڵتێ نەٝەمّ! ختآْ. 
دمەنتای زی٘تذرٕ تت ریەٝم ٝ  نٞەن; ژٗەتە  ئازرد دمتەیٖ ُەنەڵ ختا  بیت(ەٝم.

كێتتذۆزیا ٛتتاەە دمەێ. یتتێکەٝم ٝمڕێ تەٝەتتیٖ. نتتٞەن; بە یییتتإ دمڕۆیتت٘ەٝم بتتا 
م. چتتتٞٝیٖ صتتتٞرەی ػاەمبتتتاٗەتەّ ُە ٗزیتتتک عتتتاە ڕرن ەتتتٞٝٗتتتا  نٞٗتتتذ؟ نتتتٞەْ; 
 تە ػاەمباٗەتە تەٝەەڕێ  كێذۆزیا ُێتن ی صتیْ; باٝتتو ٓتاٝم؟ ػاەمباٗە بٞٝیٖ.

نتتتٞەْ بەڵتتتێ. نتتتٞەن; ئەی دریکتتتو؟ نتتتٞەْ; ئەٝیتتتظ ٓتتتاٝم. نتتتٞەن; نەٝەمتتتتإ 
ُێ(ٞەدٝٝە ٕە ٗەكاّ بّٞٝ بایە ئەٝ تتاەمّ تت د. نتٞەْ; ٓتٖ ٛەە ُە صتەەمەاٝم 

 ی٘ە نٞٗتذ  بتاٝتْ زۆە بە ُێو خاع(ّٞٝە خٞدرط ُێو خاط بێ! تاەێک نەیغ
ٓێٜ مباٗییەٝم ُەنەڵتن بەەمٝ ڕٝٝ بتٞٝ ٝ نتٞەن; ئی ت  باصتن ڕربت دٝٝ ٗتاتەیٖە 
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ٝ دمبێ بڕۆیٖ بە ی تاەٝباەمٝم. ڕۆژی دٝریتن چتٞٝیٖ  یەئێض ا تاەن دەٝێ٘ە
با دەٝێ٘ە. كێذۆزیا عإ بە عاٗن ٖٓ تاەی دمت د. ئێٔە ُەٝ تاەەدر صێ دۆْٗ 

ٞٝ  ئەٝ صتتاڵە ُە صتتایەی ختتٞرٝم هاصتتاڵ  بتتاط زمٝیٔتتإ بە ئیجتتاەم ٛەڵت ە(تت
بٞٝ.  تا ٝ ڕمعتە ا ٛەە دٝٝتیتإ زۆە بتاط بتٕٞٝ. ٓتٖ دەٝێت٘ەّ دمتت د ٝ 

ٓتٖ  ئەٝ تای دمت دمٝم. زیاە  یێکەٝم ٝ عتإ بە عتاٗن یەۆ تاەٓتإ دمتت د.
دەٝێ٘ەٝرٗێکتتن باعتتْە درٝمڵتتێکْ ُە دٝرٝم بە تتێ ٗتتآێ٘ێ. دیتت ْ كێتتذۆزیا ُە ٓتتٖ 

ٝەاڵ  ٓاٗتتذٝٝین ٗەٗتتاس بتتٞٝە ئەنەە یێغتتْ یێ٘ەن ەتتایە ئتتازرە م.   ێتت  ٝ ەٞٗتتذ
درصەتەی درٗە دمٗا ٝ ٛەەا ەاەیکتإ تتاەی دمتت د. ُە بیت ی ختٞرەدٕ ٝ خەٝدر 

تاەٝبتتاەی ٓاڵەٝمعتتن دمتتت د ٝ صتت(ەی٘ێ  ٗەبتتٞٝ. تتتاەێ دمنەڕریتت٘ەٝم بتتا نٞٗتتذ 
 تەڕمی بەیاٗن یێکەٝم دمچٞٝی٘ەٝم با ٓەزەر.

 ٞێن ڕرن ە(ٞٝ  نٞەن;باخەٝرٕ بە ٝەدی ٝ ەآەزەۆیییەٝم ن
ت ب رتەّ! باصتن ٛەٓتٞٝ عت ێکو تت د  بە ّ ٗەەتتٞ  ٛەەٝر ڕهتن ُێتو بتٞٝ 

 یإ ناڕر بٞٝ؟
 تتت باصتتن خاعەٝیضتت ییەتەی ٛەەٓەتەە ٝمٛتتا ئاعتتون ٓتتٖ بٞٝبتتٞٝ ڕۆو ٝ
نیتتتاٗن ُەنەڵٔتتتذر بتتتٞٝ. بە ەەٝرٝی ناڕربتتتٞٝ. دریکتتتْ دمیتتتتٞ ; ڕمٗتتتتە ئەّ ژٗە 

. یێتتتذۆزیا ژٗێکتتتن دیکەیتتتإ یێتتتذرٝكێتتتذۆزیاتەی  تتتاەرٕ ٗەبتتتێە یتتتإ بە ێتتتن ك
ڕۆژێکیتتإ ُە تتتاەن دەٝێتت٘ەدر ُتتێْ ی صتتن  بتتا ئەٝ تتتاەمی تتت د؟ نتتٞەن چتتٞٗکە 
خاعْ ٗەدمٝیض نە دمٓٞیضو یإ ەا بکتٞٝژّ یتإ ختاّ... نتٞەْ ئەی ئێضت ا؟ 

ْ خاعت   ٓنٞەن ئێض ا ٛەە باصن ٓەتەە ەا ُە ٗاخن دڵٔذری ٝ ُە ڕۆهتن ختا
 دمٝێن.

 ئەٝ ڕۆژرٗە دمنەعایەٝم.ەاەرس بە ٝمبی  ٛێ٘اٗەٝمی 
ت ٛێغ ا دەٝێ٘ەٓإ ەەٝرٝ ٗەت دبٞٝ  ڕۆژێک ػاەمباٗەتەّ یڕ ت د ُە ەاٝی 
تەەتتتإ  چتتتّٞٝ ەتتتاٝی تەەتتتتاٗەتە درٗتتتێْ ەەڕی بتتتکەٕ ٝ بیغتتتاٗەٝم. تاەێتتتتک 
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  خٞرزٗآەیەتیتتإ ُە دردنتتاٝم ٛێ٘تتا بتتٞٝ. درٝری كێتتذۆزیایإ ێنەیغتت ٔەٝم ٓتتاڵ
ەاٝرٗێتک دمیتاٗەٝێ كێتذۆزیا دردنتاین ئێٔە ُە بی ٓإ چتٞٝ بتاٝم بە چ  ت دبٞٝ.

 کەٕ.ب
بتتاخەٝرٕ ُە صتتەە ئەٝ بتتاٝمڕم بتتٞٝ تە ٛەٓتتٞٝ عتت ێک ُە ژێتت  صتتەەی ئەٝ 
بەەەیتتتتتتَ ختتتتتتاەم كێڵ(تتتتتتازمدر بتتتتتتٞٝم. دمیٞیضتتتتتتو بە صتتتتتتەەٛاەن یەتێتتتتتتک ُە 
ٛاٝنٞٗتتذییەتاٗن بتێتتڕێ ەٝم تە ەٞٝعتتن تێغتتەیەتن ُەٝ  تتاەم ٛتتاە(ٞٝ  بە ّ 

ێتتن ختتای ٛەصتت ا بتتڕٝرەە دمەێ ٝ عتتەٓەٗذمكەەمتە ڕرٝمصتت ا. بتتاخەٝرٕ ُە  
چەٗتذ خُٞەتێتک  ٛەٝریەتن ەازم ٛەڵٔت ێ. ٗاخِیتذۆۆیظ دمیزرٗتن عتەٓەٗذمكەە

ٝێضتتت تە ڕردمٝمصتتت ێ  بتتتایە ُە عتتتەٓەٗذمكەەمتە دربەزی. زمٝی بە بتتتاەرٕ  ُە
 خٞٝصا بٞٝ.

 

 چل و دوو

 
تاٗتتو ٗاخِیتتذۆ" ُە یەتەّ ڕٝرٗی٘تتذر چەٗتتذ كەەیتتٕٞٝ ٝ ٛێِیتت٘تەی  تتٞرٕ ٝ 

بەە ٝێضتتتت تەی ٛێاڵصتتتتٖ ڕیزیتتتتإ بەصتتتت (ٞٝ ٝ دیتتتتاە بتتتتٞٝ  دی  ُە یڕرزرٝم
چاٝمڕٝرٗن ٓضاكی ی یِەبەەزٕ. ٝ   بە باەرٕ خٞٝصتا بتٞٝ  ُەبەە هاڵتذەٓەی 
ۆتتاناٗە ٗٔتت م یەتەتاٗتتذر ختتاەٞٝٗێکن  تتٞرٕ ٝ ەەڕیتتاط بە تاڵٝێکتتن یەڕدرەمٝم 

نەٗجێکتتتتن بەُەبتتتتاەیکە تە زٗجیتتتت ی صتتتتەنێکن نەٝەمی بە دمصتتتت ەٝم  ُەنەڵ
ٓەەکاەی چەە  بە دمص یظ ُەنەڵیاٗذر  چتاٝمڕٝرٗن دربەزی٘تن ن ە(ٞٝ  چەٗذ خز

 ٓضاكی متاٗن خایإ بتٕٞٝ. ُە دمٝەی ئەٝرٗتیظ ەاهٔێتک خەڵکتن ڕمعتٞڕٝٝ 
ُە  دمصتت ەیەۆ خەڵکتتن تٞٗچکتتاٝ ٝ تەصتتاٗێکن تە ٛەٓیغتتە ەتتٞٝٗن ٝ صتتەە ٝ

یێ٘تتتاٝی ٓتتتاڵ ٝ صتتتآاٖٗ  تابٞٝبتتتٞٝٗەٝم. ُەّ تتتتاەەدر صتتتەەۆتن ٝێضتتت تە بە 
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بەژٕ زەرٝ بە  ٝ  ەٗتتتتتتذەٓەیەۆ ٝ تچێکتتتتتتن تتتتتتتز ٝ تاڵٝێکتتتتتتن صتتتتتتٞٝەمٝم
بەەچتتتاٝ  یِٓتتتٞرٗکەیەتن عٞٝعتتتەیییەٝم  ەیِتەڕركچتتتن ٝ چەٗتتتذ تەصتتتن دیتتتکە

دمتەٝەٖ. ٗاخِیذۆ" ُە دٝٝەمٝم ٛەٓتٞٝ عت ێکن بتا دمەتەٝ ە ئەٝ نەٗتجەی 
زٗجیتتت ی صتتتەنەتەی بە دمصتتت ەٝم بتتتٞٝ  تتتتٞڕی تٞٝەچتتتانیٖ ٝ خٞێ٘تتتذتاەی 

 یەڕمط ژٕ خٞعتکن تٞٝەچتانیٖ بتٞٝ ٝئەٝ خاەٞٝٗە تتاڵٝ  دٝرٗاٝمٗذی بٞٝ 
بڕیاە بٞٝ ب٘ەٓاڵەی تٞٝەچانیٖ بچٖ با تاعکن زۆزرٗتن ئەٝ ختاەٞٝٗە. ٝەدم 

زٓەتتتاٗن  ٝەدم ٓضتتاكی م یایەبەەزمتتتإ دربەزیتتٖ. صتتەەۆتن عتتەٓەٗذمكەەتە 
بتت یوەی دمٛتتا   ُە ٛەٓ(ەەیاٗتتذر هیتتو ٝ ٝەیتتا ڕرٝمصتت ا بتتٞٝ. بتتاەبەەێکیظ بە 

كیِیپتتتن یێغتتتخزٓەەن دمدر ەتتتاتٞٝ تٞەصتتتییە  بەەٝرٗتتتکەی صتتتپییەٝم  یتتتاەٓەەین
ەایەدرەمتەی عازردم خاْٗ بە ٛێٞرعن بێ٘٘ە خٞرەێ. دٝٝ خٞعکەتە یەت  یتإ 

دمصت یإ تت د بە  كەڕمٗضن ُەنەڵ یەت ت  دٝرٕ  بەەمبەەم ک د ٝ بە زٓاٗنٓاچ
باصتتێک تە ُە صتتەە بتتابەەێکن ن ٗتتگ بتتٞٝە عتتازردم ختتاْٗ زیتتاە  هەز دمتەٕ 

 ؟ٛتاٝی٘ەٛەٝرەمتەبە ٛێِی٘تەی صتەە ئتاٝم  بچتٖ بتا  صٞرەی كەەیٕٞٝ بٖ یإ
ٓیضتتن ٝ ئەٝرٗتتن دیتتکە ٛەەتتتاّ بە زٓتتاٗن كەڕمٗضتتن بیتت ٝڕری  تٞٝەچتتانیٖ ٝ

یێغتتخزٓەەن ەتتای(ەەن ٝ خزٓەەکاەمتتتاٗن ەتت  چەە متاٗیتتإ  .خایتتإ دمەدمبتتڕی
ٛەڵذر ٝ ُە صەە صەەی ئەەبابەتاٗیإ ن ەیإ ٝ تٞەصتیِەی ەتایەدرەی عتازردم 

 ٗە ٝ ەەٗ ەٗەیەتن زۆەمٝم تەٝەەڕێ.خاْٗ بە صەٗضە
ٝ ڕرٝمصت ا بتٞٝ بتا  ٗاخِیذۆ" ُە صٞٝچێک چٞٝ بٞٝم یغتو تتاڵەتەیەۆ

ئەٝمی ب٘ەٓاڵەی تٞٝەچانیٖ ٗەی(یٖ٘ ٝ ُەٝێتٞم چتاٝی ُە ٛەٓتٞٝ عت ێک بتٞٝ. 
عتتازردم ختتاْٗ بە صتتٞرەی تٞەصتتین ەتتایەدرە ٝ ٓیضتتن ٝ یزیغتتکن ەتتای(ە  ٝ 

 ێژٕ خٞعکیغتتن ەتتاز چتتانیٖ ٝخزٓەەکاەمتتتإ ُە یێغتتەٝم دمڕۆیغتت ٖ  تٞٝە
ُە دٝرەتتتت مٝم بە دٝریاٗتتتتذر دمٛتتتتاەٖ ٝ بە زٓتتتتاٗن كەڕمٗضتتتتن یتتتتێکەٝم دمدٝرٕ. 
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ٗاخِیتتتذۆ" نتتتٞێن ُە دمٗتیتتتإ بتتتٞٝ. تٞٝەچتتتانیٖ تە هەزی بەٝ یێغتتتٞرزییە 
 نڕ ٝ بەەز بەەدمٝرّ دٝٝیاەن دمت دمٝم; دمت د ٝ تەیلن صاز بٞٝ  بە دمٗتن

Oh! It est duvrai grand mode!75ت 
 

ڕص ەیە ُە زمی٘ن تاٗتو ٗاخِیذۆۆتذر دمٗتتن دمدریەٝم. تٞٝەچتانیٖ  بە  ئەّ
ٛتتای ئەٝ عتتٞێ٘ە ٝ دیٔەٗتتن دمٝەٝبەەیتتیەٝم بضتتکەی صتتٔێڵن دمٛتتا  ٝ بەٝ 

 ڕص ەیە ٛەص ن خاع اڵین خای دمدمبڕی.
تت ٛەژدم تەس ُە ت ێکتاەرٕ تە ُەٝ ٛەٝریەدر  ِتٞبەەنن  ُەٝ تاەەدر  هەۆذم
بە تتتتتتاڵ ٛتتتتتاەٖ بتتتتتا  ی  ٞٝ  تتتتتتاڵُە بەە تتتتتت د بتتتتت نەەّ ٝ ئەصتتتتت ٞٝەیإ

عتتتەٓەٗذمكەەمتەە دمیاٗٞیضتتتو صتتتٞرەی یەتەّ ۆتتتانإ بتتتٖ تە چاٝدێ ێتتتک ُە 
ٝ ٗەٛێغتتتتو. چتتتتٞٝٗە یێغتتتت  مٝم بتتتتا ئەٝمی صتتتتٞرەی  دٝٝەمٝم نٞڕرٗتتتتذی

بە ٗاچتاەی  ۆاناٗەتەی ە بٖە چاٝدێ ێکن ە  بە دمصو یاڵن یێٞمٗإ با دٝرٝم.
نەیغت ێ ٝ دمٗتتن ٛەڵ(تڕیە  خایإ نەیاٗذم ۆاناٗن صێٜەّ ٝ صێٜەّ چاٝمدێ 

بە ّ ٗاخِیتتتتذۆ" بە یەُەچتتتتٞٝ بتتتتا  یتتتتإ ٝ نتتتتٞەن ُەّ ۆتتتتاناٗەدر  ێتتتتتای 
ٝمصتەە تەٝەتٖ  ٛەٓٞٝرٗ إ دمبێ ەٝم  یێغیإ تەٝ  ٝ ت ێکاەمتإ بە دٝریتذر 

ٝ ٛەە تەصەی  ێتایەتن خاڵین با خای دۆزیتیەٝم ٝ تەُٞیەُەتتاٗن ُتێ درٗتا. 
ُەنەڵتتتذر بتتتٞٝ  ن دٝٝ ختتتاەٞٝٗ  بٞٝاٗییاٝێتتک تە تتتتاڵٝی ٗیغتتتاٗەدرەی ُە صتتەە

یإ نەڕرٝم  ٗتاڕمزریەەین خایتإ بتا صتٞرە بتٞٝٗن دیکەیەتیإ   ێ  ٝ ئەٝی 
ئەٝ ت ێکتتتتاەرٗە دمەبتتتتڕی. ت ێکتتتتاەرٕ بە دمٓٞچتتتتاٝی ەاٝمصتتتتٞٝ  ٝ ُەعتتتتن 
ٓاٗتتذٝٝمٝم  تاەێتتک ٗتتاڕمزریەەین ئەٝ چەٗتتذ تەصتتەیإ دی  ٝمٛتتا بە خایاٗتتذر 

ەەٗتاٗە  ٝ ەەٗتاٗە   اٗێکن ەت بٖ ٝعکاٗەٝم تە دمیاٗٞیضتو بچتٖ صتٞرەی ۆتان
بچتتٖ بتتا ئەٝ صتتەەی دٗیتتا بتتا ئەٝمی ٛتتی  تەس بە بتتاٗن ُەط ٝ  ِتتٞبەەنن 
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دێ ی عتتەٓەٗذمكەەیظ ُە دمەمٝم دمٗتتتن میتتیش ٝ یاخڵیتتإ  تتاڕز ٗەبتتێ. چتتاٝ
 ٛەڵ(ڕی;
باعتتە  یتتیش ٝ چەیە ٗە هتتاڵن ئاؿتتا ٝ خاٗٔەتاٗیتتإ عتتێٞرٗذٝٝمە ٝر تتت ئەٝ

 دمەیإ بکەٗە دمەێ!
بتتتا ئەٝمی صتتتەەٗجن تاٗتتتو  یەتیتتتإ   ێتتت  بتتتٞٝ  ەٞٝٗە تەُەٝ دٝٝ ختتتا

 ٗاخِیذۆ" ڕرتێغێ  بە زٓاٗن كەڕمٗضن نٞەن;
Voila encore nouvelleت 

76! 

ژٗە نەڕرٝمتەط ُە  ێتتن ختتای ٛەصتت ا ٝ چتتٞٝ بتتا بەە یەٗتتجەەمتە  ُچتتن 
ُەٝ بتتتٞٝٗەٝمەم  ٛەڵوٞەەاٗتتتذ ٝ ٓەت ێکتتتن ٗٞرٗتتتذ بتتتا ئەٝمی ٝرب٘تتتٞێ٘ێ تە زۆە

 بانەٗاٗە بێزرەم. چەیەڵ ٝ ٛیچٞیٞٝچ ٝ
صەەمڕری ئەٝرٗەط ت ێکاەمتتإ ٝەدم ٝەدم ُەنەڵ ئەٝ بتاەٝدۆخە ڕرٛتاەٖ 

 ێتایەتیتتتإ دمصتتتو  ٝ ُە ٗتتتاخن دڵەٝم ڕرزی بتتتٕٞٝ تە بە ٛەە ُەٝٗێتتتک بتتتٞٝ
تەٝەٞٝم. تاڵەتاٗیإ ٗایە بٖ تٞەصییەتإ بتا ئەٝمی بەە یێتن خەڵتک ٗەنت ٕ  

 خاعیإ ُە صەە تٞەصییە خاڵییەتإ درٗیغ ٖ.
رس ٛێغتتت ا ُەنەڵ بتتتاخەٝرٗەتە درٗیغتتت (ٞٝ ٝ دمەدمدڵتتتن دمتتتت د. صتتتێ ەتتتاە

 ێتتتتای ختتتاڵن ُەٝ بەەیتتتاٗەٝم ٛەبتتتٞٝ تە ت ێکتتتاەرٕ ن ە(ٞٝیتتتاٗەٝم. تاەێتتتک 
ٝ ُی(اصتتە  ٗاخِیتتذۆ" ٛتتا  بتتا ئەٝ  یەٝم  ت ێکاەمتتتإ تە چاٝیتتإ بە صتتەە

ٝیضتت یإ بچتتٖ بتتا صتتٞٝچێکن  ڕرزرٝمتتتاٗن تەٝ   ُە  ێتتن خایتتإ ٛەصتت إ ٝ
ٗاخِیذۆ" هاڵن یەتیاٗن ن   ٝ ُە  ێن خای درٗیغاٗذمٝم ٝ ختای  ە   بە ّ

 یەتێک ُە ت ێکاەمتتإ تە ٗتزیکەی یەٗجتا ُە صەە ُێٞرەی تٞەصییەۆ درٗیغو.
نەٗ  تە ُە ەەٗیغ ن درٗیغ (ٞٝ  بە ەت س  صاڵن ەەٓەٕ بٞٝ  ُەنەڵ ت ێکاەێکن

صتتتەی  بتتتٞٝ  ٝ صەەصتتتٞٝڕٓاٗەٝم چتتتاٝێکن ٓاٗادرەیتتتإ ُە یەۆ تتتت د. یێیتتتإ
                                                           

 ت ٛەە  اەمی یەتێکن ەازم دمناەێ. 87 
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بتذر ٝ بە عتەم  یاٝێکن ئاٝر یایەبەەز ٝ خاٗەدرٕ بە  ێتن ئەٝمی  ٘ێٞیتإ یتێی
دێ ی عتەٓەٗذمكەە باٗتگ بکتا مٝ چەیاۆ ُە ۆاناٗەتە ٝمدمەیإ ب٘ێ  یتإ چتاٝ

بەڕێتتتتتز ٝ  ٛەزرە بە یتتتتتإ بە صتتتتتەە بێ٘تتتتتێ   ێتتتتتتاتەی ختتتتتای یێتتتتتذرٕٝ ٝ ٝ
ُە  خاعەٝیض ییەٝم چاٝیإ ُێذمتا. صەەصاّ بٞٝبتٕٞٝ ٝ یێیتإ ٝربتٞٝ كێڵێتک

دمی(یتٖ٘  ئاەردریە. بە ّ ٝەدمٝەدم دڵیإ هەصایەٝم ٝ بایتإ دمەتەٝ  ئەٝمی
ڕرصتتت ەهی٘ەیە ٝ ە صتتتەتەیإ بتتتێ  ێتتتیە. بە ەتتتای(ە  تاەێتتتک دی یتتتإ ئەّ ییتتتاٝم 
خاٗەدرٗە  بەعێٞمیەتن دۆص اٗە ُەنەڵ ەتاەرس هضتە دمتتا   ختاە  ەّ بتٕٞٝ. 

اٗتتو ٗاخِیتتذۆ" صتتا ٕ  هتتن تات دبتتاٝم ٗەٝمۆ ُە  هتتن ت ت ێکتتاەی یەٗجتتا
بتتکەٝێە بەەمبەەم تاەێتتک ٛەصتت ن تتت د عتتٞێ٘ەتە خآتتاٗەیە  دمصتت ن تتت د بە 

ٓتاٝمیەتە ُە ٗێتٞ ُێتڕمٝرە  هضە ت دٕە بە صەەٛاەن خایاٗن نێڕریەٝم ٝ نتٞەن;
صتتٞٝەەٓەٗن تتتا دمتەٗەٝم ٝ بتتا ئەٝمی ٛەهذصتت ێکن  ٝ زمُکاٝرٗتتذر ئێزٗتتگ ٝ

 .ٛەە چەٗذ تەٓیظ ٝمەن ٕ  ئآادمٕ ٛەٓٞٝ تاەێک بکەٕ
تتتاەرٗە  زۆە دژٝرەمە ئەٝ  تتاەم تتت بەڵتتێ نەٝەمّ! تتتات دٕ ُە ٗێتتٞ زمُکتتاٝدر

صەەمەا زۆە ەتاهەەپڕٝٝتێ٘ە  بە ّ دٝرەت  ختٞٝی یێتذمن ی. ئەنەە ختٞرەدٗێکن 
ُێتتت م صتتتەەمڕری دژٝرە بتتتٞٝٗن تتتتاەمتە   ٗیتتتیە. بتتتاط بتتتذمٕ  زۆەیتتتظ دژٝرە

 ٗتگ ٛتاەٖەٝری ُێٜتا  ٛەٓتٞٝرٕ ٝمدم خٞرەدٗێکن زۆە خ رییغیإ یێذمدریٖ. ەا
 بایە خٞرەدٗەتەیإ باع   ت د ٝ تاەمتەعٔإ باع   دمڕۆیغ ە یێغێ.

دمتتا  ئەٝی درٛتاەن  ٝ تتاە ێدمیتٞ  بیضو ٝ ٛەعو صاڵە  ئاەمم دمڕێت 
ٝ ُەّ دٝریییتتتاٗەدر  ربتتت  ٛەعتتتیەەن  بتتتا ب٘ەٓتتتاڵەتەی دمٗێتتت ێ. ژٕ ٝ بتتتاٝۆ ٝ

  درٛتاەن یەٗجتا ەتا هەك تا ڕۆبت ب رزرتەعن بە خەە ن ئەٝ بەڕێتذمچٖ. صتا ٗە
صێ ڕۆب  بتا تڕی٘تن ەتٞٝەٖ ـ  ٛەٓٞٝی با ئەٝرٕ دمٗێ ێ ٝ ەەٗیا دٝٝ ٛەیە ٝ

 بە یێکەٗی٘ەٝم نٞەن; ٝ ع ن ە  با خای نَ دمدرەەٝم 
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تتت ەەٗیتتا ػەی(تتێکْ ٛەیەە ئەٝیتتظ ئەٝمیە تاەێتتک زۆە عتتەتە  دمبتتْ دمبتتێ 
 چاڕێ ئاەمم بخآەٝم.

اٗیتتإ زۆە ُە ییاٝمت دٝٝە باصتتن ٛەٓتتٞٝ عتت ێکن دمتتت دە دمیتتتٞ  ژٗتتإ
اٗە ەاڵە ڕربتٞێ ٕ ٝ تاەٝبتاەی ٓتاڵ ٝ ژیتإ ُە یٗاچاەٕ ئەٝ ژ ئازرە دمتێغٖ ٝ

ئەصتت ای ئەٝرٗە. دمیتتتٞ  خاٝمٗکاەمتەیتتإ تتتاەن ٛتتاە٘ەٝم ٗیتتٞم ەەٗەتەیەتتتن 
ئتتاەمم ٝمۆ دمص خاعتتاٗە یێتتذرٕٝ. دٝری بتتاس ت دٗتتن ئەٝ ٓتتا ەەریە نتتٞەن 

ر نیتاٗن ُە دمصتو درٝمە ٝڕێکاٗیتإ ُە تتاەن تاەت دٗتذائەٓجاەمیإ یەتێک ُە ٛ
هآکن ئآتاژمی بە بٞٝم.  یەتێک ُە نەٗجەتاٗیظ ەٞٝعن ٗەخاعییەتن هٞەس

خەّ ُە صتتەەەایای  ٝ بە ت ێکاەێتتک تتت د تە ُە صتتٞٝچێک درٗیغتت (ٞٝ ٝ دمەد
ُێتٞی  ٝ دمباەی. ٗاخِیذۆ" چٞٝ بتا  ی. زۆە نەٗت  بتٞٝ  ڕمٗتتن ٛەڵ(زەتتاٝ

ضو ٗتاڕمهەەن بکتا . درٝری ُەٝ عیٖ ٛەڵتەڕربٞٝ. ٛیچن ُێ ٗەی صنە ٗەیذمٝی
ت ێکاەم یی م ت د دمەٓاٗن یاٝتٞژمی بذمٗێ. ئەٝ ٝعەیەی ُە صەە تاؿەزێتک 
 ٗٞٝصن ٝ دریە دمص ن. دمیٞیضتو بتا تڕی٘تن دمەٓتإ یتاەمی بتذرەێ بە ّ ئەٝ

 ٗەت د ٝ نٞەن خایإ خەە ن دمتێغٖ. ت ێکاەم هەبٞٝڵن
 ;نٞەنٝ  نی  ٛێ٘ائەٝ ت ێکاەم دٝری چەٗذ خُٞەۆ ەاەرصن بە ەەٗیا ٝم

ت چەٗذ صاڵە ئاٝرەمّ  دٗیاّ هٞٝٗەتەٝ ت دٝٝم ٝ ٛەٓتٞٝ عتٞێ٘ێک نەڕرّٝ. 
خەڵکن  اەرٝ  اەّ دیٞم  بە ّ ەا ئێض ا ەٞٝعن ییاٝێکن ئاٝر باط ٝ بەڕێتز 

ٗادر  بەڵکتٞٝ  ێتتاتەی خاعتن یێتذریٖە  ئەّ ییاٝم ٗەۆ  ٘ێٞٓإ یێ ٗەٛاەّٞٝ.
 دیاەم تەصاٗن باعیظ ٛەٕ!

ی ُە دٗیتتایەتن ەتتازمدر دی(تتاٝم. ئەّ دٗیتتایەی ئێضتت ا ُەنەڵ ٗاخِیتتذۆ" ختتا
ئەٝمی دی (تتتٞٝی زۆە  یتتتاٝرز بتتتٞٝ. ُە ڕٝخضتتتاەی تتتتز ٝ ڕمٗتتتگ بزەتتتتاٝ ٝ 

 ٝ ئەٝرٗە تەصتتتاٗێکن ەتتتازمٛەصتتت ن تتتت د  ڕٝرٗتتتن. نەاٝمصتتتٞٝەن ت ێکاەمتتتتاٗ
ٝ ژیاٗن ئەٝرٕ زۆە خآاٗە ٝ ئاٝێ٘ەی یاتن ٝ  تاە  یاٝرزٕ. خەّ ٝ عادی ٝ
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یتتتتای ئەٝرٕ ُەنەڵ دٗیتتتتای ئەٝ  یتتتتاٝرز بتتتتٞٝ. ڕصتتتت ەتەی دٗ ڕرصتتتت ن بتتتتٞٝ.
 تٞٝەچانی٘ن ٝمبی  ٛاەەٝم;

Le Voil, Le Vrai grand mondeت 
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ئەّ یاٗ تایییە صەەصتٞٝڕ ٛێت٘ەە بتٞٝ  ُەنەڵ ئەٝ ژیتاٗە  ت بەڵێ! ئەّ عٞێ٘ە 
ٝ ٗتتێؼٔەەە زۆە  یتتاٝرز بتتٞٝ تە ئەٝی ەێتتذر نەٝەم بٞٝبتتٞٝ. ٝمۆ  یتتڕ ُە ٗتتاز

چتتٞٝ تە دٗیتتایەتن ٗتتٞێ ٝ ٗەٗاصتت رٝی دۆزی(ێتت ەٝم. نەعتت یاەێکن  یٜتتإ دم
 ٛەص ن بە عادی دمت د!
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 یەک

 
 ٓاصِاۆا ٗزیکەی یێ٘  ٛەزرە تێِآەە  ُەنەڵ تاەٝرٗەتە ڕێتتای بڕی(تٞٝ. بە

 .78یێ ّ نەیغ (ٞٝٗەعەٓەٗذمكەە ٝ ٛێ٘ذێ  اەیظ بە یایاڕ ٛەەا
ئاصتتتایییەتإ ٛتتتاٝڕێ ٝ ٛاٝٗغتتتیٖ بتتتٞٝ. ُەّ ئەٝ ٛەەتتتا ئێتتت م ُەنەڵ دیتتتِە 

تە ٗاخِیتتتتتذۆ" بە ڕێ٘تتتتتٞێ٘ین ختتتتتاەٞٝ ٝێتتتتت ر  ەٞرٗتتتتتاین ٝ  عتتتتتاەمط بتتتتتٞٝ
بتا دمصتت ەی دیتِە صیاصتتییەتإ ی ٝ ئەٝ دمص ڕۆیغت ٞٝین ختای بە تتتاە ٛێ٘تا

 ڕرنٞیضو.
دژٝرەت  بتٞٝە  ێتتا تەّ بتٞٝ  ٝ صەكەەمتەی ٛەەتا یێت ّ زۆە یتڕ زمهتٔە  

ٛەڵت ە(تٕٞٝە  ٝ ٓێغتُٞٝە ئاەرٝهتاەری ُتێٗێٞ ۆاناٗەتتإ یتیش بتٕٞٝ ٝ ٓتێظ 
ُەٝمط خ ری   ییاٝرٗن ٛەٝمصت(از دمصت یإ ُە تتاڵ ٗەدمتت دمٝم ٝ بەەدمٝرّ 

یاصتتتتتەٝرٗەتإ  نەیغتتتتت ٘ە ٛەە ٝێضتتتتت تەیەتن ن ٗیتتتتتگ دمبە دٝریەٝم بتتتتتٕٞٝ. 
دمنتتتتاڕرٕە بە ّ عتتتت ێک تە ٗەدمنتتتتاڕدەر ٝیضتتتتو ٝ درٝرتتتتتاٗن ئەٝرٕ بتتتتٞٝ. 

بتٞٝ   ێیتإ ٝ یاصتەٝرٗەتإ عت ێکن ئاصتاینژیاٗن بەٗذی ُەنەڵ ٛاٝڕ یێٞمٗذین
 ئەنەە ژٗێکن   ێت  ٗەیٞیضت ایە دمصتو ُەنەڵ ییاٝێتک ەتێکەڵ تتا  ٗاچتاە بتٞٝ

ُە ختتتتای بکتتتتا . ٓاصتتتتِاۆا تە ٛەّ  ڕۆژ ٝەیتتتتا بێتتتتو ٝ ئانتتتتادرەیٝ عتتتتەٝ 
زیتاە  ُە ژٗتاٗن دیتکە  عاخٞعەٗگ بٞٝ ٝ ٛەّ یێغی٘ەی ُەعل ۆعتین ٛەبتٞٝ 

ئانتتادرەی ُە  ذر بتتٞٝە ە صتتن ٛەٓیغتتەین ٝخایتتإ ەیٜەڵذمهٞەاٗتتذ ٝ ُە ٓەە صتتی
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دمصتتو ُەنەڵ ییتتاٝرٕ ەتتێکەڵ  ختتا تتت دٕ ئتتازرەی دمدر ٝ چتتٞٗکە ئآتتادم ٗەبتتٞٝ
دمەدمصەەییإ با دەٝصو دمت د ٝ ئازرەیإ دمدر. ەەٗیا عت ێک تە ئەّ  بکا  

یتتتڕ ٓەە صتتتییەی بتتتا ئاصتتتإ تتتت د بتتتاٝم ٝ دمی تتتٞرٗن ەتتتآڵن بکتتتا   صتتتەكەەم
ەرس بتتٞٝ. ەتتاەرس تە بتتای دمەتەٝە(تتٞٝ ژٗەتەی یاەٓەەییەتتتاٗن كێتتذۆزیا ٝ ەتتا

د بە ۆەانتتاٗ ُەنەڵ چ ٓەە صتتن ٝ دمەدمصتتەەییەۆ صتتەە دمصتتٞێ  ُە ٗی ٗتتن
ەٝم ئڕیتزی بەٗتذییەتاٗەٝم ٝ دٝری  چتٞٝم تت د ٝ دٝرٝم چاٝیاعین ُە ئازردی

 ئاصاین ڕمنەڵ تاەٝرٗەتە تەٝ . ٝمۆ بەٗذییەتن
ەتاٗەٝم تەٝەە ٓاصتتتتِاۆا ُەٝ ڕۆژمٝم چتتتتٞٝم دمصتتتت ەی بەٗتتتتذییە صیاصتتتتیی

بتتاەٝدۆخێکن باعتت  مٝم. عتتٞێ٘ێکن باعتت  یإ دمدر بە بەٗتتذییە صیاصتتییەتإ ٝ 
خٞرەدٗن باعت  یإ دمدرٗتێ چتٞٗکە ئەٝرٕ ٗەدمچتٞٝٗە ژێت  بتاەی زۆەمِٓتن ٝ 

خایتتإ دمتتت د. ُە ڕٝرٗتتتەی ڕمٝعتتو ٝ كێ تاەیغتتەٝم  بەەمۆاٗییتتإ ُە ٓتتاكن
ەس تتاەی بە صتەەیەٝم دڵتن هەصتا بتاٝم. ٛتی  ت  یاٝرز بٕٞٝ. ٓاصِاۆا ئی ت 

ٗەبتتٞٝ ٝ ٗەدمە صتتا دمصتت ذەێ ین بکتت ێ ە صتتەە  ُە ٛەٓٞٝعتتن ن ٗیت تت  ُەنەڵ 
تەصاٗێک ٗاصیاٝین یەیذر ت د تە زۆە ع یإ كێ  تت د ٝ ئتاڵٞنٞڕێکن باعتیإ 

 میذر ٛێ٘ا.ڕٝبابە صەە بی ٝ 
ُە ٝێض تەتاٗن ٗێٞ ڕێتادر ُەنەڵ دیِە صیاصتییەتإ ُە عتٞێ٘ێک دمٓتایەٝمە 

ە ٓ ۆۆێکتتن ەەٗذەٝصتتو بتتٞٝ  ٓەٝدری ٗێتتٞرٕ ٝێضتت تە ٝ عتتٞێ٘ن بە ّ چتتٞٗک
ڕێتتتتا  ُەٝ بە دٝرٝم  79ٗیغتتت ە  تتتێ بتتتٞٝٗن بە یێیتتتإ دمبتتتڕی ٝ ُە ەآضتتتک

بڕی٘ەعتتذر دٝٝ تەصتتن ُە بەٗتتذییە صیاصتتییەتإ ُەنەڵتتذر بتتٞٝ  یەتیتتإ ٓاەیتتا 
ٓێٜ مبإ بتٞٝ  ٗاخِیتذۆ" ُە تتاەن صتەەدرٗن  یاُٝاۆ٘ا  تە تچێکن چاٝٗەەّ ٝ

ٗذر چاٝی یێن تەٝە(ٞٝ ٝ چتاٝم  ٞرٗەتتاٗن ئەٝی ُە بیت  ٗەدمچتاٝمە بەٗذییەتا
دیکەیإ صیٔٞٗضإ بٞٝە ییاٝێکن نەْٗ ڕمٗتگ ٝ ه ئاڵٞزتتاٝ ٝ چتاٝ بە  ئەٝی
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دٝٝە خ ربتتاٝم. ٓاەیتتا یاُٝاۆ٘تتا بە یێیتتإ  80هٞٝڵتتذر چٞٝبتتٞٝ  بتتا یاتٞٝەضتتک
 .إدربتٞٝ بە ژٗێکتن دٝٝنیت دمٛا ە چتٞٗکە ُە ٗێتٞ ػاەمبتاٗەتەدر  ێتتای ختای

صیٔاٗضاٗیظ ٗەیذمٝیضو تەڵک ُە ٛەۆیازییەتاٗن ختای ٝمەنت ێ ٝ صتٞرەی 
 یإ ػاەمباٗە بێ. ٛێِ٘یتە

ٝێضت تەی ٗزیتک عتاەی  ئەّ  ێتاڕتێیاٗە تاەێتک تت ر تە نەیغت ٘ە دٝریتیٖ
 ن ە(ٞٝ. نەٝەم ٝ ٓالزٓێکن ەازم ئەەتن كەەٓاٗذمەین تاەٝرٗن ُە ئەص ا

یەتن صتاەدی دمٛتا  ٝ بتاڕٗن ابەیاٗین ڕۆژێکن خەٓ٘اتن صپ آ(  بتٞٝە بت
دمتت د. بەٗتتذییەتإ تە چٞرەصتەد ییتتاٝ ٝ یەٗجتاژٕ بتتٕٞٝ  ُە ناڕمیتاٗن ٗزیتتک 
ٝێض تە ڕرٝمص ا بٕٞٝ ٝ چاٝمڕٝرٗن كەەٓاٗن ٝمڕێکەٝەٖ بتٕٞٝ. چەٗتذ تەس 

ٛەعتتو صتتەػاەن   یتت می چتتَ ٝ ُە دمٝەی ػەەیتتق تابتتٞٝ بتتٞٝٗەٝم ەتتاتٞٝ
ۆعیاەم نەڕۆتاٗە عتو بکتڕٕ درٛاەٞٝ ٝمەن ٕ ٝ ەاهٔێکیظ چٞٝ بٕٞٝ ُەٝ ك 

دیٞرەێتتک تەُٞیەُەتاٗیتتإ بتتاڵٝ ت دبتتاٝمە  تە ُە ە صتتن ەەزٝٝی تزمبتتا ُە یەٗتتا
ژرٝیإ ٝمڕێخضت (ٞٝ! ك ۆعتیاەێک بە دمٗتتن بەەز ٛەەری دمتت د مٝ ژرٝ ٛەەر
ع ەتاٗن خایذر ٛەڵتذمنٞ   یەتیتإ خەەیکتن چەٗە چەٕ بتٞٝ  یەتێکتیظ  ٝ بە

می تڕی(تتتتتٞٝی دمیخضتتتتت ە ٗێتتتتتٞ یاەمتتتتتتاٗن دمژٓتتتتتاەد ٝ یەتێکتتتتتن ەتتتتت  ئەٝ
ەتتتٞٝەمتەتەیەٝم. ك ۆعتتتیاەم نەڕۆتەتتتتإ ٛەٓتتتٞٝ عتتت ێکیإ یێ(تتتٞٝە ُە ٗتتتاٗن 

   ەە  ٝ 81ەتتازمٝم بتتت م ٛەەتتا تتتُٞێ م ٗاصتتکە ٝ ٓاصتتن ٝ ٓاتتتاڕۆٗن ٝ تاعتتا
ناعو ٝ ٛێِکە ٝ عی . ەەٗاٗە  یەتێک ُە ك ۆعیاەمتإ بەەرزێکن صتٞٝەمٝم 

ا یتێکەٝم چتٞٝ بتٕٞٝ بتا عتو ٝ ٓاصتِاۆ ت رٝی با ك ۆعت ٖ ٛێ٘تا بتٞٝ. ٓاەیتا
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   ٗاٝمٗذمتاٗن دمەٛێ٘اٗن ئاڵ ٕٞٝ بٞٝ.

ت تاعا; خٞرەدٗن ەای(ەەن خەڵکن ڕٝٝصیایە ٝ صتٞٝیێکە بە ٛەەزٕ ٝ نەٗٔتن ڕمط صتاز  92 
 ت رٝم.
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 82تتتتتڕیٖ.  زٓەیتتتتإ ُە یێتتتتذر ٝ ُەچکەیتتتتإ بە صتتتتەەدر دربتتتتٞٝ ٝ ەٞٝیُٞٝیتتتتإ
تەٝە(تتتتاٝم ٝ ُە صتتتتەە یِیکاٗێتتتتک  ُەبەەت دبتتتتٞٝ. صیٔاٗضتتتتإ ُییتتتتإ دٝٝە

تەٝعتتن  صتتیون ُە یێتتذر بتتٞٝ.  درٗیغتت (ٞٝ. چتتاتەەێکن ئەصتت ٞٝەی ُەبەەدر ٝ
تاٗیغتن ُە یێضت ن ئتاژمڵ نیاخاەێکن دمٓاەن ژ بٞٝ. ەەٗاٗە  ٗەیذمٝیضو  ِە

بێو. ُەٝ تاەەدر دمك ەەی یاددرعت ەتەی دمەٛێ٘تا بتٞٝ ٝ عت ێکن دمٗٞٝصتن تە 
 ُەٝ تاەەدر بە بی یذر ٛاە(ٞٝ;

تە بە چاٝ ٗابی٘ ێ  بی ٞرٗی(تایە ت ێ(ێتک صتەباەم  بە ۆ ئەنەە زی٘ذُٝٝەیە»
ٗی٘ا  ب٘ٞٝصێ  دٝری صا ٗێکن زۆە ٓ تا  ٝ ُێکتاڵی٘ەٝم دمی٘ٞٝصتن نەٝەمیتن 

دٗیتتایەتن نەٝەم ٝ بتتێ تاەتتایییە!  یاٗ تتاین ٗی٘تتاخن ٓتت ۆ" ٝمصتتق ٗتتات ێ ٝٝ 
 ێکتاڵی٘ەٝم ُٝئێٔەط صەباەم  بە نەٝەمین  یٜإ ع ێک دمٗٞٝصیٖ ٝ دٝری 

 «ٖ دٗیا بێ یایاٗە ٝ ٛەڵەی ئێٔەط ُەٝ چەع٘ەیە!یٓ ا ی زۆە دمڵێ
 ی ٝڕٓاصِاۆا ٝ ٓاەیا یاُٝاۆ٘ا ٛێِکە ٝ ؿٞڕربن ٝ ٓاصن ٝ ٗاٗن ەازمیإ ت

خضتتت یاٗە ٗێتتتٞ ەٞٝەمتەتاٗیتتتاٗەٝمە بە ّ ُەٝ تتتتاەەدر  ٔٞ اڵێتتتک تەٝەە ٗێتتتٞ 
بەٗتتتذییەتاٗەٝمە ٛەٓتتتٞٝ بێتتتذمٗگ بتتتٕٞٝ ٝ ڕیزیتتتإ بەصتتتو. كەەٓاٗتتتذمە بەەُە 

 ڕردمصو ت دٗن تاەٝرٗەتە بە كەەٓاٗذمەی ٗٞێ  دٝرییٖ كەەٓاٗن یێذر.
ٝٝ ٗاٝمتاٗیتتإ خٞێ٘تتذمٝمە زٗجی متاٗیتتإ چتتاٝ ُێکتت د. دیِەتاٗیتتإ دٝٝتتت د

ئەٝ ع اٗە بە عێٞمیەتن ئاصتاین بەڕێتٞم چتٕٞٝ.  ٛەٓٞٝ دمص ە بەٗذی ت د ٝ
ٓالزٓتتن كەەٓاٗتتذمە ُەٝ تتتاەەدر ٝمٛتتا بە ەٞٗتتذی ٗەڕرٗتتذی ٓ٘تتذرڵێک ُە ە صتتاٗا 

 بتتتا چەٗتتتذ صتتتاەێک ٛەٓتتتٞٝرٕ بێتتتذمٗگ بتتتٕٞٝ ٝ ُە ٗاتتتتاٝ دمصتتت ن بە ن یتتتإ.
درٝرٕ ٓاەیتتتاط بە ٛەڵە صتتت ەٞخٞە  تەٝەە ٗێتتتٞ بەٗتتتذییەتاٗەٝم  ٓاصتتتِاۆا ٝ

 چٞٝٗە یێغێ با ئەٝمی بزرٖٗ چن ڕٝٝی درٝم.
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 دوو

 
ٝڕ ٛێتتتتت٘ەە بەەمٝ  ٓاصتتتتتِاۆا ٝ ٓاەیتتتتتا ُەنەڵ دیٔەٗێکتتتتتن صتتتتتەی  ٝ صەەصتتتتٞت

ٕٝ; ٓالزٓێکتتن زەەەبتتاز ێڵن دەێتت  ٝ بتتازمٝم  دمصتت ن  ٝ ڕٝٝبتٞت كیِەٗتت ەە بە صتٔت
ٝ ٗکە زُِەیەتتن ەٞٗتذی ُە ب٘تانٞین دیِێتک صت مٝرٗذ بٞت  ٝ ڕرص ەی ڕردمەەتاٗتذە چٞت

ی دمیزرٗتتتن بەٝ غتتتختتتای ژرٗتتتن یێتەی دمصتتت ن  (ٞٝ. ٛەە ُەٝ تتتتاەەدر ئەٝی  ٘ێتتٞت
ٝە صتەەیإ  ڕێکن تەُەنە  ٝ بەُەبتاەیکە بٞت چاەمڕمعەی در. دیِتن زُتِە ُێتذەرٝ تٞت

ە  ٝ یتتاٗ اڵێکن ٝەن بەە  ەاعتتی(ٞٝە ت رصتتێکن تتٞت ێ٘ن ُتٞت ٝ. ختٞت ڵەی ُەبەەدربتٞت هتٞت
ٝ بە دمصتتتت ەتەی دیکەعتتتت ٝەن ن ە(تتتٞت ٝ. بە دمصتتتت ێکن بەە ُتتتٞت ڵن هتتتتا نبٞٝبتتتٞت
 تچاڵەیەتن ن ە(ٞٝ تە بە  ِٞبەەنن عڕۆڵەٝم دمن یا ٝ ٛەٗیضکن دمدر.

ٝمەم یێغتێ! ئەٝ ٓ٘تذرڵەی ُتێ  یاٗن چن؟ ٛتای! ت ییغاٗو دمدمّ صەەیێچن
 دمی! ٝمەن م. ئەٝ خٞێڕییە تەُەیچە تەٕ 

بەصتتتەەٛاەەتە بەّ عتتتێٞمیە بتتتٞٝ  ٛاٝصتتتەەی ئەٝ بەٗتتتذییە ُە ەآضتتتک بە 
ەەعتت ین تتتچە چکاڵەتەعتتیإ تەٝە(تتٞٝم ٗەخاعتتین ن رٗەەتتا ٓ دبتتٞٝ  صتتەە ی

ئەصتت ای ئەٝ ٝ چتتٞٗکە ٗاچتتاە بتتٞٝ ٓ٘تتذرڵەتە بە بتتاٝمط بتێتتڕێ  صتتەەبازمتإ 
ُە ٗاتاٝ بەٝمی زرٗی(ٞٝ  بتا  زمبە هەط  ئەٝ ٓالزٓە بٞٝیچەیإ ٗەدمت دەتەُ

ُێتتن  ُە بەە چتتاٝی ٛەٓتتٞٝرٕ  ئەٝمی ٛەە ُە صتتەەمەاٝم چاٝە صتتێ٘یإ بکتتا 
 دربٞٝ.
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ٛەٓتٞٝرٕ ڕرٝمصت ا بتٕٞٝ ٝ  اەێتک  ُەٗزیک   ڕیغٖ  صەەبازێک ٝ دیِێکن
چاٝیتتإ ُە ٓ٘تتذرڵەتە دمتتت د تە دمن یتتا ٝ  تتاەێکیظ ُە ٓتتالزٓە زمبە هەتە. 
یەتێتتتک ُە صتتتەەبازمتإ دمیٞیضتتتو ٓ٘تتتذرڵەتەی ُتتتێ بضتتتێ٘ێ  بە ّ ٓ٘تتتذرڵەتە 

زیتتادی دمتتت د. صتت ەٞخٞە   ی تتاەُەنەڵ  تتاە یی رٗتتن دمبەصتتو ٝ ن یتتاٗەتە
 ەٝم ٝ ٝەدم ٝەدم دمٗتیإ ٛەڵذمبڕی.تەٝە(ٞٝم ٗێٞ دیِەتاٗ

 ُەیچە ٗەت دٝٝم.ەت ُە ەآضکەٝم ٛەەا ئێ م ٛی  تەس ئەّ چاەمڕمعەی ت
 ت ئەٝم خا ەٞٝەکە صە  ٗییە  بەچکەی ب٘یادمٓە.

 ت دریکن ٗییەە باٝتن دمبێ ُە باٝمعن بکا .
 ت ئەّ دمص ٞٝەم بە دژی یاصای دمٝڵەەە.
  ٞٝ دمی٘ەڕرٗذ.ت ٓالزٓن زمبە و ٝمۆ تەصێکن ٓاەرٗتەص

ت ٛای! تێ ئەٝ هضەیەی ت دٝٝم؟ دمبتێ یاصتایەت إ ییغتإ بتذمّ بضت ێک 
 باصن یاصای ت د؟... ەا بٞٝی؟ ٛای! تێ بٞٝ ڕۆٗن ُە صەە بێ.

 نٞەن; إ تە ُەبەە دمەناتە ڕرٝمص ابٞٝی بەٗذییەتن خڕیالٗە ٝ دمٓٞچاٝ
 ت ٛەٓٞٝرٕ ئەٝمیإ نٞ ... ئەٝم هضەی ٛەٓٞٝ...

 ەەٝرٝ ٗەت دبٞٝ  ٓالزّ ٓغ ێکن بە دمٓیذر تێغا.ٛێغ ا هضەتەی 
تتت خەەیکتتن ئتتاژرٝم صتتاز دمتەی؟ ئێضتت ا ییغتتاٗو دمدمّ ئتتاژرٝم یتتاٗن چتتن. 
ٛەٓٞٝەإ ٝمۆ صتە  بەتِتک ڕردمتێغتْ ٝ یەە تإ دمتەّ  بتا ئەٝمی دمٝڵە  

 ٗیغاٗە ٝ ٓیذرُیاّ بذرەێ. ئەٝ ٓ٘ذرڵەی ُێ ٝمەن ٕ.
ەی ُتتتێ ٝمەنتتت  . ٓ٘تتتذرڵەتە صتتتەەبازێک ٓ٘تتتذرڵەت دیِەتتتتإ بێتتتذمٗگ بتتتٕٞٝ.

 هی رٗذی. صەەبازێکن ە  باٝتن ٓ٘ذرڵەتەی تەُەیچە ت د.
 ت ئەٝ ٓ٘ذرڵە بەەٕ با  ی ژٗەتإ.

ٝ ختتای بتتا  ی بتتاٝتن دمتٞەتتاە ٓاەیتتا یاُٝاۆ٘تتا ٛتتاەە  ٓ٘تتذرڵەتە دمیوی رٗتتذ
 یێغێ.
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 ت  ەٗابن ٓالزّ! ئەنەە ئیزٕ بلەەٕٓٞٝ ٖٓ ٓ٘ذرڵەتە دمبەّ.
 ت ەا تێن؟

 تن صیاصیْ.ت ٖٓ بەٗذییە
دمٓٞچاٝی ٗاصک ٝ چاٝی  ٞرٗن ٓاەیا یاُٝاۆ٘ا تاەی ختای تت د. ٓتالزّ 

 ەازێ خاٝ باٝم.
دمبێ تەُەیتچە  ت با ٖٓ ٛی   یاٝرزییەتن ٗییەە ن ٗیگ ئەٝمیە دیِن ئاصاین

 بک ێ.
 با تٞێ ٛەڵێ؟ ێت بەٝ ٓ٘ذرڵەٝم دمەٞرٗ

زٝٝ تتت ُەنەڵتتْ درٓەبەصتت ٖە ٛتتی  تەس ٛەهتتن ٗیتتیە هضتتە ُە هضتتەٓذر بکتتا ە 
 ٓ٘ذرڵەتە ب(ەٕ.

ٓاەیتتتا یاُٝاۆ٘تتتا دمصتتت ن ٓ٘تتتذرڵەتەی نتتت   ٝ دمصتتت ن بە صتتتەەیذر ٛێ٘تتتا ٝ 
ٓاصتِاۆا  ختای بی(تاە بە ّ تتاەێکن صتاٗا ٗەبتٞٝ.  ٝرٗذییەٝم. دمیٞیضتو ُەنەڵ

 ٛاەە یێغێ ٝ نٞەن;
 ت ٓاەیا! ئەٝ ٓ٘ذرڵە خٞٝی بە ٖٓ ن ەٞٝمە ُێْ نەڕێ با هضەی ُەنەڵ بکەّ.

تەی دمەٛێ٘تتا ٝ دری بە ٓ٘تذرڵەتە. تتچە ٓاصتتِاۆای ؿتٞڕربییەتن ُە ەتٞٝەمتە
 یدمٗاصتتن ٝ ختتٞٝی یێت ە(تتٞٝ. ٝەدم ٝەدم ئتتاەرّ بتتاٝم ٝ دمصتت ن ٓاصتتِاۆا

نتت  . ٛەەرٝٛٞەیتتاتە درٓ تتتا. دمەنتتایەتن چکتتاڵە تتت ریەٝم ٝ بەٗتتذییەتإ ڕیتتز 
 ٛەٓٞٝیتإ ژٓتاەدٕ. ذرُەٝێ چٞٝٗە دمەێ. یاصتەٝرٗەتإ یەۆ بە یەتت بٕٞٝ ٝ
بتێ  تاٗیإ خض ە صەە ٛێِی٘تە ٝ ػاەمباٗەتتإ. ٗەختاط ٝٝ تاڵەیغ ییە تیضە

ٛێزمتاٗیتتتإ صتتتٞرە تتتت د ٝ ئەٝرٗتتتن دیتتتکە بە یێیتتتإ ٝمڕێ تەٝەتتتٖ. ٓاصتتتِاۆا 
 ٓ٘ذرڵەتەی ُە باٝمط ت دبٞٝ.

صیٔاٗضإ تە ٛەەا ئەٝ تاەە بێذمٗگ بٞٝ  بە ٛەٗتاٝی ەٞٗتذ ٝ یت ەٝ چتٞٝ 
 با  ی ٓالزٓن زمبە و ٝ نٞەن;
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 ن زۆە خ ریو ت د.ت  ەٗابن ٓالزّ! تاەێک
 ت دمٓو درخە ٝ بڕۆ بە دٝری تاەی خاەذر!

 ت تاەی ٖٓ ئەٝمیە یێو بڵێْ تاەمتە  زۆە ٗاهەز بٞٝ  ەٗابن ٓالزّ!
بە ّ ٓتتالزّ بتتێ ئەٝمی نتتٞێن  چتتاٝی ُە چتتاٝی ٓالزٓتتن زمبە و بڕی(تتٞٝ.

 صٞرەی كەەیٕٞٝ بٞٝ. بذرەێ كەەٓاٗن ٝمڕێ تەٝە٘ن در ٝ
ُە تەٗذُٝەٗتتذ ٝ ئەصتتکٞٗذ  ە ختتاتن ٝ یتتڕتتتاەٝرٗەتە ٝمڕێ تەٝ  . ڕێتتتات

 بٞٝ. ڕێتاتە بە ٗێٞ ُێڕمٝرەێکذر ەێذمیەڕی.
 

 سێ

 
ٓاصتتتِاۆا تە چەٗتتتذیٖ صتتتاڵن ەەٓەٗتتتن بە خاعتتتتٞزمەرٗن ٝ ڕربتتتٞرەدٕ ٝ 
ٛەٝصتتتت(ازی ەێپەڕرٗتتتتذبٞٝ  چەٗتتتتذ ٓتتتتاٗتیظ ُە ُەنەڵ بەٗتتتتذییە ئاصتتتتایییەتإ 

اٗەٝم  ٛەصت ن ٛاٝٗغیٖ بٞٝ  ُەٝ تاەەٝم چٞٝ بٞٝم تاڕی بەٗتذییە صیاصتییەت
دمت د تەٝەاەە صەە ڕێتایەتن ٗتٞێ ٝ باعت   دمی تٞرٗن دژٝرەی ٝ ئازرەمتتإ 
ەآتت  بکتتا . دٝری بڕی٘تتن بیضتتو ت صتتن تیِتتآەە  ڕێتتتا ٝ ختتٞرەدٗن بتتاط ٝ 

دمەچتٞٝ بتٞٝ. ُەنەڵ  چٞرە صەػاەە  عتەتەەن ُە ُەعتن هەصاٗەٝمی بیضو ٝ
ئاعتتت٘اتاٗن  دۆصتتت اٗن ەتتتازم ئاعتتت٘ا بٞٝبتتتٞٝ. ئەٝرٕ ُەنەڵ ٛەٓتتتٞٝ دۆصتتتو ٝ

یێغتتتٞٝی  یتتتاٝرزبٕٞٝ. ٝەدم ٝەدم ٛەصتتت ن دمتتتت د یێتتتن ٗتتتاٝمەە دٗیتتتایەتن 
ەتتتازمٝم. ُە ڕربتتت دٝٝدر ُەٝ  تتتاەم ٓ ۆۆتتتاٗەی ٗەدی(تتتٞٝ ٝ ەەٗتتتاٗە  بە بی یتتتذر 

 ٗەدمٛا  تە تەصاٗێکن ُەٝ  اەم ٛەبٖ.
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بتتاچن ئەٝمٗتتذم ُە هتتٞتٔن دردنتتا ٝ صتتزردرٕ دمە صتتاّ؟ بتتاچن ئەٝمٗتتذم »
مبێ عٞت ی خٞدر بتکەّ تە ەٞٝعتن ئەّ بتاەٝدۆخە ٝٝزرٓەٝم؟ دڕن یاّ ٝ تٞ

 «یەیذر ت د! ٝ ئەٝ ٛاٝڕێ باعاٗەّ ٛاەْ
یەتاٗن باچن ئەٝ ڕێتایەیتإ ێزۆە بە ئاصاٗن بای دمەتەٝ  تە ٛاٝڕێ ٗٞ

ٛەڵ( ردٝٝم. ئەٝ ژٗێک بٞٝ ُە ٗێٞ خەڵکەٝم صەەی ٛەڵتذر بتٞٝ  ٛەە بتایە زۆە 
و تە ئەٝرٕ بە دژی ٛتتتتاٝڕێ. ەێتەیغتتتت زٝٝ ُەنەڵ ئەٝرٕ بتتتتٞٝ بە ٛتتتتاٝدڵ ٝ

کیإ خایتتإ ُە چی٘تتن ێدمصتتە ەذەرٕ خەبتتا  دمتەٕ ٝ صتتەەمڕری ئەٝمی ٛێ٘تتذ
دمصتتت یإ ُەٝ دمصتتتە   ٝ ٛەۆیازییتتتاٗە ٛەڵت ەتتتٞٝم ٝ بتتتا  ختتتإ ٝ ئاؿاتتتتاٖٗ 

ٕٞ ٝ ەێذمتاعتتٖ. یتتئتتازردین خەڵتتک ٝ ڕزنتتاەین چی٘تتن بێ(ەعتتن تآەڵتتتا ڕریەڕ
ٗتا ٝ ُە ٗێتٞ ئەٝرٗتذر ٓاەیتا ڕێتزی بتا ٛتاٝڕێ ٗٞێیەتتاٗن دردمم ٓاصِاۆا ُە دڵەٝ

یاُٝاۆ٘تتتتتتتتای ُە ٛەٓتتتتتتتتٞٝرٕ خاعتتتتتتتت   دمٝیضتتتتتتتتو ٝ ُە دڵەٝم دمیٞیضتتتتتتتتو 
ی٘تتڕرڵێکە   تتٞرٕ ٝ ژیەتن ٝمۆ ئەٝی ٛەبتتێ. دمیزرٗتتن ٓاەیتتا تچتتن یتەصتتایەی 

ٛەٓتتتٞٝ  نەڵعاخٞعتتتەٗگ ٝ دمٝڵەٓەٗتتتذم  بەصتتتێ زٓتتتإ هضتتتە دمتتتتا  ٝ ُە
ن بتتتای ئەٝرٗەعتتتذر ٝمۆ ت ێکتتتاەێکن ئاصتتتاین دمژیە ئەٝ یتتتاەمیەی ب رتەعتتت

عتێٞمیەتن صتاتاە ٝ  دمٗێ ی بە صەە ٛاٝڕێکاٗیتذر دربەعتن دمتتا . دمیتذی بە
ٛەژرەرٗە  ِتتتٞبەە  دمیاعتتتێ  نتتتٞێ بە ڕرزرٝمیتتتن ڕٝرڵە  ٗتتتادر ٝ بە ختتتای 
ڕرٗانتتا  ٗتتاز ٝ ػیغتتٞم بتتا ییتتاٝرٕ ٗاتتتا  ٝ ٗتتایٜەٝێ صتتەەٗجیإ ڕربکێغتتێ  

دمیزرٗتن ئەٝمط بە ی ٓاصِاۆاٝم زۆە ن ٗیگ ٝ صەەصٞٝڕٛێ٘ەە بتٞٝ. ٓاەیتا 
 ژٗێکن  ٞرٕ ٝ عاخٞعەٗتە ٝ هەزی ُە  ٞرٗن بٞٝ بە ّ ٗەیذمٝیضتو ختای

دڵڕكێ٘تتتتن ٝ  ن ختتتتایەٝم  ەەٗتتتتاٗە  ُەٗیب٘تتتتٞێ٘ن ٝ ییتتتتاٝرٕ بختتتتاەە درٝی  تتتتٞر
ٛەٝصتت(ازی بێتتزرە بتتٞٝ. یێٞمٗتتذین ئەٝ ُەنەڵ ییتتاٝرٕ بە عتتێٞمیەتن دۆصتت اٗە 

ن صتاتاەی بٞٝ ٝمۆ ٛاٝڕێ چاٝی ُێذمت دٕ. ئەٝرٗەی ئەٝیإ دمٗاصن  یەص٘
 ٝ خاتەڕرییەتەیإ دمدر ٝ ڕێزیتإ بتا دردمٗتاە بە ّ ئەنەە ییاٝێتک ٗەی٘اصتی(ایە
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ٝ ختتتای ەێٜەڵوٞەاٗتتتذبایە  ٓاەیتتتا دمەٛەڵتتتذمبٞٝ ٝ ییتتتاٝمی ٝر ُێتتتذمت د ئی تتت  
ٗەٝێتتت ێ ُە هاٗتتتذی صتتتەە ٛەڵێ٘تتتێ. زۆە  تتتاە ئەّ ٓتتتا ەەریەی بە یێکەٗیتتت٘ەٝم 

 دمنێڕریەٝم;
بتتٞٝ. ڕهتتْ ٛەصتت ا ٝ بتتای  صتتٔ٘  تتت ڕۆژێتتک  ییاٝێتتک تەٝەە عتتٞێْ٘. زۆە

عتتاٗیْ نتت   ٝ ڕرٓ ڵەتاٗتتذە نٞڕرٗتتذّ بە صتتەەیذر ٝ ٝمٛتتاّ  نەڕرٓەٝم. ٛەەدٝٝ
 یڕەاٝ ەێی ەهاٗذ ٝ ئی   ٗەیٞێ ر ئاٝڕ بذرەەٝم.بە ەاهاٗذ  

ُە ٓ٘تتذرڵییەٝم ڕهتتن ُە ختتإ ٝ ئاؿتتاٝر  بتتٞٝە هەزی دمتتت د بە عتتێٞمیەتن 
ی یڕعتکا  هەزی دمتت د بە  ێن ئەٝمی بچێو با تاعک ٝ ەە ە صاتاەب ی.

 ٝ درٗیغێ. ێٝ ػاەمباٗەچن ٛەص  ٝ تڵلە  ٝ ئاعپەز ُەنەڵ ٗاتەە
 یێْ ختاط بتٞٝ ُە ػاەمبتاٗەچن ٝ ئاعتپەزمتإ ٗزیتک بتْ. ت ُە ٗاخن دڵەٝم
ُە  ُێیتإ بێتزرە بتّٞٝ. زۆە زٝٝ ختاْٗ ٝ ئاؿاتتإ ٗەدمتت د ٝ هەزّ بە چاەمی

ێ٘تذێ نەٝەمەت  بتّٞٝ  بتاّ درٗیغ ٖ ٝ ئاخاك ٖ ُەنەڵیإ ٓاٗذٝٝ دمبتّٞٝ. تە ٛ
دمەتەٝ  ٗاەٞرْٗ ُە چٞرەچێٞمی ٝعک ٝ كەەٓیتن ٓتاڵن باٝتٔتذر بت یْ ٝ بتاّ 
ەآ  ٗەدمت ر. دریکتْ زۆە زٝٝ ٓت د. بتاٝتْ ختاط ٗەدمٝیضتو. ەەٓەٗتْ ٗتازدم 

 صا ٕ بٞٝ ُە ٓاڵن باتْ ٛاۀە دمەێ ٝ ُە تاەخاٗەیەۆ بّٞٝ بە ت ێکاە.
یەتیظ ُە نٞٗذ تاەٝبتاەی ٓەزەری ٓاەیا ٓاٝمیەۆ ت ێکاەین ت دبٞٝ  ٓاٝم

بتتتتتا عتتتتتاە ٝ ُە بی٘ایەتتتتتتذر ُەنەڵ ٛاٝڕێیتتتتتاٗن  دمتتتتتت د. دیضتتتتتإ نەڕربتتتتتاٝم
چایختتتتتاٗەیەتن ٜٗێ٘ییتتتتتإ درٗتتتتتابٞٝ  ٛەە ُەٝێتتتتتظ هاڵ(ەصتتتتتو تتتتتت ر ٝ تەٝەە 
بەٗذیخاٗەٝم ٝ ُە دردنتا هتٞتٔن زی٘تذرٗن دەێ ختایەٗن بە صتەەدر صتەیا. ٓاەیتا 

 ّ ٓاصتتتِاۆا ُە ٛێ٘تتتذێ تەصتتتن هاعتتتای ُە بڕێتتتک ُە ڕرصتتت ییەتإ دمتتتت د  بە
ٓاەیتا بتێ ئەٝمی  ُەٝ ٓاڵەٝم ەەهەیإ ُە یاُیش ت دٝٝم ٝ بیض (ٞٝ تە عەٝێ

 ُە ٓاٝمی ەەٓەٗیذر دمٓاٗچەی بە دمص ەٝم ن ە(ێ  ەاٝرٗن یەتێک ُە ٛاٝڕێیتاٗن
 ی خای.اخض ە ئەص 
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تاەێٞعتا ٛەەتا زیتتاە ی دمٗاصتن  زیتتاە  بتای دمەدمتەٝ  تە ٓاەیتتا ُە ٛەە 
بیت ی  ەٛەە باەٝدۆخێکتذر بتێ  ن ٗتتن بە ختای ٗتادرە بەەدمٝرّ ُەتٞێ بتێ ٝ ُ
ٝ دمیتتٜەٝێ یاەٓەەییتتإ بتتذر   یەتێتتک ُە ٛاٝڕێیتتاٗن بە نتتاڵ ەٝم  خەڵکتتن دریە

دمیتتتتٞ ; ٓاەیتتتا ُە بەیتتتاٗییەٝم ٛەەتتتا عتتتەٝێ خەەیکتتتن ئەەتتتتن چاتەتتتتاەییەە 
ڕرص یغتتن دمتتت د. ٛەە ٝمۆ ڕرٝچیتتیەۆ تە ٓتتاٝمیەۆ ُە باصتتەدر دمٓێ٘ێتت ەٝم 

باڵ٘تتتذمیەۆ ڕرٝدمتتتتا  ٓاەیتتتاط ٛەٓیغتتتە ُە ٛەُێتتتک دمنەڕر چتتتاتە ُەنەڵ  ٛەەتتتا
خەڵک ٝ تآەڵتاتەی بە تەڵک بێ. ٝەدم ٝەدم چاتەتتاەی با  تەصێک بکا  ٝ

ٝری  ٝمۆ بەەٗتتآەیەتن ڕۆژرٗەی ُێٜتتاە(ٞٝ بتتای ٝ بٞٝبتتٞٝم ئآتتاٗجن ژیتتاٗن.
ُێٜتتاە(ٞٝ  تتتە ُە چاتەتتتاەی بیتت ی ُە ٛتتی  عتت ێکن ەتت  ٗەدمتتت دمٝم. تاەێتتک 

دڵتتت رٕ بتتٞٝ  بە ّ دٝری  ٓاصتتِاۆا ٛتتاەە ڕیتتزی صیاصتتییەتاٗەٝم  ٓاەیتتا یێتتن
ٓتتاٝمیەۆ چتتٞٝم دڵیتتیەٝم ٝ ەەٗتتاٗە  ُە ٗتتاخن دڵەٝم خاعتتن دمٝیضتتو ٝ بە 

خاعەٝیضتت ییەط ٝمٛتتا عتتٞێ٘ن ُە صتتەە  تەصتتێکن ٗزیکتتن ختتای دمزرٗتتن. ئەٝ
 ژیتتاٗن ٓاصتتِاۆا درٗتتا تە ٓاەیتتا زۆە ٛتتان ی بتتٞٝ ٝ ئی تت  ٓاصتتِاۆا بە ڕۆو ٝ

اٗەٝم چٞٝم ڕیزی عاەعتێڕرٗەٝم ٝ بی ٝباٝمڕمتاٗن ئەٝرٗتن هەبتٞٝڵ تت د. نی
 ەڕی ٛەٝمصت(ازی بێتزرە بتٞٝ  ڕۆژ ُەنەڵ ڕۆژ زیتاە  ێ٘تچٞٗکە ئەٝیتظ ُە درٝ

ُە یەۆ ٗزیتتک دمبتتٞٝٗەٝم.  یاٝرزیغتتیإ ەەٗیتتا ئەٝم بتتٞٝ  ٓاصتتِاۆا ٝرزی ُە 
چاٝیتذر ٛەٝمص(ازی ٝ ُەعل ۆعن ٛێ٘ا بتٞٝە چتٞٗکە دٝٝتەڵتن ئاتتآەتەی بە 

تە بە تاەێکن صٞٝۆ  چٞٝٝبٞٝ  ٓاەیاط بەٝ ٛایە ُە ٛەٝمص(ازی بێزرە بٞٝ
ٝٝی ٓتتتت ۆ" دمختتتتاەە ڕئتتتتاب ٝ ٝ بێٜتتتتٞٝدمی دمزرٗتتتتن ٝ یێتتتتن ٝربتتتتٞٝ هەیتتتتا

 دمتا . ٓەە صییەٝم ٝ ەٞٝعن زمُکاٝ ٝ نەٗاٝیکن ڕمط ٝ بانەٗن
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 چوار

 
یإ ٓاەیا ُەٝ صەكەەمدر دٝٝ تەس عٞێ٘یإ ُە صەە ٓاصِاۆا درٗا بٞٝە یەت

ئەٝی دیکەعتیإ صیٔاٗضتإ بتٞٝ تە  بٞٝ تە ٓاصتِاۆا زۆەی خاعذمٝیضتو 
 ئەٝ ٓاصِاۆای خاعذمٝیضو.

ەای(ەۀەٗذییەتاٗن ٓت ۆ" بە عتێٞمیەتن ئاصتاین یێٞمٗتذین بە دٝٝ عت ەٝم 
دیکەیتإ ئەٝمی ُە خەڵکتن  ٛەیەە یەتیإ ئەٝمی ُە ٝ ٞٝدی خایذریە ٝ ئەٝی

یێٞمٗتتتذی ٝ   ٛتتتای  یتتتاٝرزین خەڵتتتک ٝر دمبێتتت ەتەعتتت ەط  ٝمەدمنتتت ێ  ئەٝ
تەصتتاٗێک  یتتإ دمتتت ێ بڵێتتیٖ زۆەبەی  ٗزیکتتایەەین ٗێتتٞرٕ ئەٝ دٝٝ ٛاتتتاەمیە.

بتتا بیتت  تتت دٗەٝم ٝ صتتەەبەخاین ئەٗذێغتتە ٛەٝڵ ٗتتادمٕ ٝ ختتای بتتا   خەڵتتک
ٝمۆ ەتتایەیەۆ ٝرٕ تە ەەٗیتتا بە عتتێٞمی ئاصتتاین ٝ ُە بتتاەی  ەٓاٗتتذٝٝ ٗتتاتەٕ

ئاتاەیاٗتتتتتذر خەڵکتتتتتن دمتەٗە  ە ٝختتتتتای ٛەڵذمصتتتتتٞٝڕێ. ئەّ دمصتتتتت ەیە ُە ٝە
ٝ در   صەەٓەعون خایإ ٝ ەەٗیا بەٝ ڕێتایەدر دمڕۆٕ تە خٞٝیتإ یێت ەتٞٝم

بە  ٝ ٗەەی ەتتتتتإ كێتتتت ی تتتتت دٕٝٝە بە ّ تەصتتتتاٗێک ٛەٕ بەٝ  تتتتاەم ٗتتتتیٖ ٝ
ٝ  ڕچەی بیتتتتت ۆتە ٝ بیتتتتت ی خایتتتتتإ ٛەڵذمصتتتتتٞٝڕێٖ ٝ ٓتتتتتاەاڕی ئیتتتتت ردم

ٝ ئەزٓتتتتتتتٕٞٝ  بی ٝباٝمڕێتتتتتتتک دمنتتتتتتت ٗە بەە تە بە یتتتتتتتاەٓەەین ئەٗذێغتتتتتتتە
ٝمەدمنتتت ٕ تە ُە صتتتەٗتن  ێتتتکدۆزیٞیتتتاٗەەەٝمە تاەێتتتک ئەٗذێغتتتە ٝ بی ٝباٝمڕ
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باعتتن ٝ ختت ریییەتەی ٛەڵضتتەٗتێٖ٘ە صیٔاٗضتتإ ُەٝ  بتتاەی ٓ ەتتتن بتتذمٕ ٝ
  اەم تەصاٗە بٞٝ.

هٞەتتتتابین یتتتتاُن دٝرٗاٝمٗتتتتذی بتتتتٞٝ تە بتتتتای دمەتەٝ  بتتتتاٝتن ٓتتتتاڵ ٝ 
ێتتای ٗایاصتایییەٝم بە ن ٗتەتەیتذر ُە ڕ ییغتە صآاٗەتەی ُە تاەن دمصتە   ٝ

 ی باٝتن ٝ ڕرعکاٝرٗە یێن نٞ ; بتاٝتە! ئەٝ  با دمصو ٛێ٘اٝم. ڕۆژێک چٞٝ
اڕمٝرٝم بە دمصو ٛاەٞٝم  دمبتێ بە صتەە خەڵکتذر ٗٝ صآاٗە ٝر ُە ڕێتای  ٓاڵ

دربەط بک ێ! باٝتن ەٞٝڕم بٞٝ ٝ ئآاژناەین ت د تە ئی   ُەٝ  تاەم هضتاٗە 
بە نٞێتتذر ٗەدمچتتٞٝ. دٝری ٓتتاٝمیەۆ  تن بتتاٝٗەتتتا . صیٔاٗضتتإ ئآاژنتتاەین 

صتتآاٗن بتتاٝتن ڕٓتتٞدم ٗەتتت د   ٓتتاڵن بتتاٝتن بە ێٜێغتتو ٝ دمصتت ن بە ٓتتاڵ ٝ
چتتٞٗکە بە ئەزٓتتٕٞٝ بتتای دمەتەٝە(تتٞٝ  تەٓٞتٞٝڕییەتتتاٗن تآەڵتتتا بە ٛتتای 
ٗەزرٗیتتیەٝمیە  دٝری ەەٝرٝ ت دٗتتن زرٗکتتا چتتٞٝ بتتا نٞٗتتذ ٝ بتتٞٝ بە ٓآاصتت ای 

ُەنەڵ  ٞٝەیاەمتتتتتإ  ٘تتتتذر ٕ دمنتتتتٞ  ٝهٞەابختتتتاٗە. ُەٝێتتتتظ دمەصتتتتن بە ٓ
یەەدمی ٗەزرٗیتتتن ُە بەە چاٝیتتتإ  دمدر.  دردمٗیغتتتو  هضتتتەی بتتتا دمتتتت دٕ ٝ

یتتِەبەەز تە دمیتتاٗزرٗن تتت رٗەٝمی چتتاٝ ٝ نتتٞێن ٝمەزێڕمتتتإ  تاەبەدمصتت اٗن
بە دردنتتا.  ٓەە صتتین بە دٝرٝم دمبتتێ  هاڵەبەصتت یإ تتت د ٝ یەەٝمٗتتذمتەیإ در

عتتیاٝی  ی ئەّ ٝ ەەٗتتتن ٛەڵ(تتڕی ٝ نتتٞەن دردنتتاتتتاەن ُێپێچیتت٘ەٝمی دردنتتا  دم
ئەٝیتظ  ٛی  تەس نتٞێن بە هضتەتاٗن ٗەدر.بە ّ  ئەٝم ٗییە ٖٓ دردناین بکا .

ُە درٗیغتت ٘ەتەدر بێتتذمٗگ بتتٞٝ ٝ ئەٝی ی صتتیاەی ُێیتتإ تتت د ٝم ٓتتن ٗەدریەٝم. 
ٝ  هتتتٞتٔن دٝٝە ختتت رٗەٝم بتتتا ئاەخاٗتِضتتتکن بە صتتتەەدر صتتتەیا. ُەٝێ بیتتت 

 ُێتتن ر نتتٞٝەر. ڕێضتتایەتن بتتا ختتای درٗتتا بتتٞٝ تە بە ٓتتٞٝئەٗذێغتتە ُە ٓێغتتکیذ
 ٗەدمدر بە یێن كەڵضەكەی ئەٝ ُەّ  یٜتاٗەدر ختٞێ٘ن ژیتإ ُە دمٓتاەی ٛەٓتٞٝ 
ع ێکذر دمنەڕێ ٝ ع ێکن بێ ڕۆو ٝ ٓ دٝٝ بتٞٝٗن ٗیتیە. ەەٗتاٗە  ئەٝ نیتاٗن 

ذمت د ٝ ُە صتەە ئەٝ یێتبتێ ڕۆهتذر دمدی  ٛەصت ن  ُە ٛەٓٞٝ ع ێکن ٝعک ٝ
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ن ئەٝ ع اٗە  یٜاٗێتک یێتک دێتٖ٘ تە زۆە نەٝەمیە ٝ ٓٝ تە صەە ەباٝمڕم بٞ
یٖ. تەٝریە ٓاكن ئەٝمٓتإ ٗیتیە عت ەتاٗن  یٛاٗە ئێٔەط بەعێکن چکاڵەی ئەٝ

دمٝەٝبەەی خآإ ُە ٗێٞ بەەیٖ ٝ ەٞٝعن نەٗذمُێن بکەیتٖ. دژریەەیتن ُەنەڵ 
ت دٗتتتتتن ئتتتتتاژمڵ ٝ  ٝ صتتتتتێذرەم ٝ تٞعتتتتت ٖ ٝ ەەٗتتتتتاٗە  ڕرٝ عتتتتتەڕ ٛەٓتتتتتٞٝ

ئەٝمعتتتن بە  اٗیظ دمتتتت دە دژی خضتتت ٘ەٝمی بەەم ٝ ڕمنەز بتتتٞٝ یەُەٝمەمتتتت
بتتێ ٗتت   دمزرٗتتن ٝ ُە صتتەە ئەٝ بتتاٝمڕم بتتٞٝ تە  تتتاەێکن صتتٞٝۆ ٝ چتت ٝۆ ٝ

ٓتت ۆ" دمبتتێ بە  ێتتن خضتت ٘ەٝمی بەەم ئانتتادرەی ُە ص ٝعتتو ٝ ئەٝ عتت اٗە 
بکتتتا  تە ُە دمٝەٝبەەیەەتتتن ٝ خ ریکتتتاەی ٗەتتتتا . ُە ڕرصتتت یذر دمبتتتێ ڕۆُتتتن 

 ڕی.تإ بتێم 83اناصیوی
بە بتتڕٝری ئەٝ ٓتت ۆۆە ڕمبەٗەتتتإ دمبتتێ ٝمۆ ختتاٗاتە چاتەتاەمتتتإ یتتإ 
ۆاناصتت یەتإ بتتا یاەٓەەیتتذرٗن تەصتتاٗن  ٝرز ٝ ُتتێ هەٝٓتتاٝی تآەڵتتتا ٛەٝڵ 

ٗەدمٕ ژیاٗیتتتإ بکەٝێتتت ە ٓەە صتتتییەٝم. ختتتای ُە صتتتەەمەای  بتتتذمٕ ٝ ڕێتتتتە
ە ُ  ٝیتتتیەٝم ختتتٞٝی بەٝم ن ە(تتتٞٝ تە بە ی ٛەٝس ٝ درٝێ٘ ەڕیتتتذر ٗەڕٝر  ٝ
ٝ  بیتت ی یاەٓەەیتتذرٗن خەڵکیتتذر بتتێ. ئەٝ ٝ ٓاەیتتا یاُٝاۆ٘تتا ُەٝ بتتٞرەمدر ٛتتاٝبی 

ٛاٝتتتاە بتتٕٞٝ ٝ ٛەە دٝٝتیتتإ ئەەتتتن ختتاٗاتە چاتەتاەمتاٗیتتإ بە ئەٗجتتاّ 
 دمنەیاٗذ.

ٝە ٞبا تاەێاعتا ُەنەڵ كەڵضتەكەتەی دژٝرز ٗەبت صیٔاٗضإ نخاعەٝیض ی
ی بە ٛەٝمصتتتن چتتتٞٗکە ئەعتتتوەتەی ئاصتتتٔاٗن ٝ ئەكالەتتتٞٝٗن بتتتٞٝ ٝ یێٞمٗتتتذ

چاتەتاەمتتتإ ەٞٝعتتن  چەعتت٘ە ئەعتتوەط ختتاٗاتە  ەصتت ەیییەٝم ٗەبتتٞٝ  ئەٝ
 ٓەە صن ٗاتا !

                                                           

ئەٝ خاٗاتتتتاٗەی تە زیتتتاد ٗتتتاتەٕ  بە ّ ئانتتتادرەی ُە ختتتاٗاتە  ٝرز ٝ  Phagocytesت  94 
 ٗەخاعەتإ دمتەٕ ٝ یاەٓەەییإ دمدمٕ.
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زۆە ختاڕرن  بتٞٝە  كەڵضەكەی صیٔاٗضإ ەەٗیا ەای(ەەن ئەٝ بتٞرەم ٗەبتٞٝ 
 ٛەە تاەێک بڕیاەی دمدر تاەێک بەڕێتٞم بەەێ ٛتی  عت ێک ٗەیتذمەٞرٗن ەەنەەم

دمچتٞٝم یێغتێ  ئەٝ ییتاٝم بەٝ  بختاەە صتەە ڕێتتەی ٝ ٛەەتا تاەتاین ٝ تاصپ
ەای(ەۀەٗتتتتذییاٗەٝم عتتتتٞێ٘ن ُە صتتتتەە ڕۆو ٝ ٓێغتتتتکن ٓاصتتتتِاۆا درٗتتتتا بتتتتٞٝ. 

یەتەّ  خاعەٝیضتتت ییەتەی ئەٝ ُێتتت  ٝ عتتتاەرٝم بتتتٞٝ  بە ّ ٓاصتتتِاۆا ٛەە بە
ە ُە ڕرص ییەتە ەێتەیغو ٝ خای با هەبتٞٝڵ ٗڕٝرٗیٖ ٝ ٛەصو ٝ خآاتن ژٗا

ٗاخِیتتذۆ" بتتا نەٝەمیتتن   د.ت دٗتتن ئەعتتون ئەّ ٓتت ۆۆە  یتتاٝرزم ئآتتادم تتت
ٗٞرٗتتذٕ ٝ هەەمبتتٞٝ تتت دٗەٝمی ڕربتت دٝٝ دمیٞیضتتو زمٓاٝمٗتتذی ُەنەڵ بکتتا  

ٝەم  بە ّ صیٔاٗضإ ئەٝی ٝمۆ ختای خاعذمٝیضتو  ٛەە بەٝ بتاەٝدۆ  ٝ
ٝ تەصایەەییەٝم ئەٝی بە ژٗێکن عیاٝ دمزرٗن. ٓاصِاۆاط ُەٝ تاەەٝم ئەعتون 

مدر تاەێتک ٗەتتا  ئەٝ ییتاٝم بتا دمەتەٝ   ٛەٝڵتن د نیڕ ُە ڕێزی صیٔاٗضاٗ
ٛەڵضتتٞتەٝەێکن ٝری ٗەبتتێ تە ٛەصتت ن ئاعتتواٗەی  ُە ختتای بتتێ ٛیتتٞر بکتتا  ٝ

 صیٔاٗضإ بڕٝٝعێ٘ن.
بیتاٗ(ەٕ  ئەّ ئەٝی٘ە ُەٝ ڕۆژمٝم صەەی ٛەڵذر تە بەٗذییەتاٗیإ ڕیزت دبٞٝ

ە ڕیزی ژٗاٗذر بٞٝ  ُە ٗاتاٝ دی ن ییاٝێک ُە ٗێٞ بەٗتذییە ُبا ەاەرٝنە  ٓاصِاۆا 
ٛەە ُەٝ  ییەتاٗذر بە چتتتاٝی عتتتیٖ ٝ ٓێٜ مبتتتاٗەٝم چتتتاٝی ەێ(ڕیتتتٞم ٝصیاصتتتی

ُە چتتتتاٝی صتتتتاەەٝم بتتتتای دمەتەٝ  ئەّ ڕٝرٗیتتتت٘ە ٓاٗتتتتایەتن هتتتتٞٝڵن ەێتتتتذریە. 
ٝ ئتتاڵازی ئەٝ ییتتاٝم تتت د ٝ  هتت ی دەێتت  خەیتتا ٝی ٝ دمٓٞچتتاٝی ٓێٜ مبتتإ ٝ

ٛەصتت ێکن صتتەی  ُە ٗاخیتتذر بتتزٝٝ  تە ُەٓاٗتتاتەی ٗەدمنەیغتتو. ُە ەآضتتک 
ٗیتایتإ  ٝمیإ بە یەت   تەٝ  ٝ بێ ئەٝمی ع ێک بڵێٖ  ُە دٝٝەمدیضإ چاٝ

ٓاەیتتتا تە صتتتەەمٗجیإ یتتتێکەٝم ئاعتتت٘ا بتتتٞٝ ٝ ُەٝ ڕۆژمٝم  ەێتتتک ٛەڵەٗتتتتٞ .
یاُٝاۆ٘تتا ٝ صیٔاٗضتتإ ٛتتاە٘ە ڕیتتزی تتتاەٝرٗەتەٝم ٝ عتتإ بە عتتاٗن ٓاصتتِاۆا 

ک چەٗذیٖ تیِآەە  ڕێتایإ بڕی  ٗاصیاٝییإ زیاە  بٞٝ. دٝری ئەٝم ٛەە تاەێت
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ٝ  ٝعتتەی ٛێ٘تتذم صتتاتاە صیٔاٗضتتإ هضتتەی بکتت دریە  ُە تاڕێکتتذر بتتٞٝریەٕ ٝ
دمیتٜەٝێ ٓاصتِاۆا  ڕٝٝٗن ٛەڵتذمب رەد دمەتتٞ  ڕٝٝی دمٓتن ُە ٓاصتِاۆایە ٝ

 ێ٘ێ تە ُەٝ ٝەاٗە ەێ٘انا ٝ خٞێ٘ذمٝرەین ُە ئەٝرٗن دیکە تەٓ  م.یەێتە
ٓاٗتتای بەٝ ئەعتتن ٝ  ٛەٓتتٞٝ عتت ێک ئەٝرٗتتن ُە یەت تت  ٗزیتتک دمتتت دمٝم ٝ

 خاعەٝیض ییە دمبەخغن.
 

 پێنج

 
تاەیاعتا ب(ی٘تێ. ُە   اە ەٞرٗین ٗاخِیذۆ" ەەٗیا دٝٝ ٛەەا ی ێْ  84ُە ٗی ٗن

ٗی ٗن  ٓاٝمیەتن تتٞە  بەە ُەٝمی بەٗتذییەتإ صتٞرەی نەٓتیەی چتاەۆتەدرە 
بکەٕ  چەٗذ خُٞەتێک یێکەٝم هضەیإ ت د  ُە یت ێْ تە دیِەتاٗیتإ بە عتێٞمی 

اەمتە تتت د  ُە ٗٞٝصتتی٘تەی صتتەەۆۆ دیضتتإ تتتاەن ڕردمصتت ن بەٗتتذیخاٗەی عتت
 چتتاٝی یێتتن تەٝ  ٝ ٛەە دٝٝ  تتاەمتە خەٓ(تتاە ٝ دڵ ەٗتتگ ٛتتاەە بەە چتتاٝی.

ٓاصتِاۆا دمیتتٞ  ٛیچتن ٗتاٝێ ٝ ؟ زۆەیغن ُتێ ی صتن تە یێٞیضت ن بە چیتیە
 ٗاخِیذۆ" یێن ٝربٞٝ دڵن ُە ئەٝ ڕمٗجاٝم ٝ دمیٜەٝێ ەاڵەی ُێ بکاەەٝم.

ٗەنەبەەیتیە  ن ك اەین ئەٝ صەكەەم یتڕ ەی ٝڕرص یذر ٝرٗەبٞٝە دژٝرُە بە ّ 
بڕی(ٞٝ. ٗاخِیذۆۆیظ ُە دٝٝەمٝم چتاٝی ُێ(تٞٝ ئەٝ بەٗتذییە  ەٞرٗا ٝ ەاهەەن ُێ

یاصتتتەٝرٕ ٝ تاەبەدمصتتت ەتإ  چاەمڕمعتتتاٗە چ ڕمٗتتت  ٝ ئازرەێتتتک دمتێغتتتٖ ٝ
ٛیتٞر بتڕرٝ بێتو ٝ  صٞٝتایەەییإ یێذمتەٕ  ُەٝمط دمە صا ٓاصِاۆا دڵ ەٗتگ ٝ

ب(تتا   بە ّ ُە ەآضتتک تە چتتاٝی یێتتن   ٝٝ  ٝ  تتتەەمدیضتإ یەٗتتا بتتا ٓەعتت
ئەٝ چاٝیێکەٝە٘ەط دٝری ئەٝم بٞٝ تە ٗاخِیذۆ" ەتٞرٗین ُە  تەٝ  دڵ٘یا بٞٝ.
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دمصتتتە   ٝ ٗاٝبتتتاٗتن ختتتای تەڵتتتک ٝمەنتتت ێ ٝ درٝر بکتتتا  ٓاصتتتِاۆا ُەنەڵ 
بەٗذییە صیاصییەتإ ُە عٞێ٘ێک بێ. ئەّ  اەمیإ ٓاصِاۆا ئاەرّ بتٞٝە چتٞٗکە 

ڕۆژ بتتتا  ەتتتتاٗن ئی تتت  ئازرەیتتتإ ٗەدمدر ٝ ٗاچتتتاە ٗەبتتتٞٝ عتتتەٝ ٝدمٝەٝبەەیی
ئانادرەی ُە ختای ٝەیتا ٝ بەخەبەە بتێ. عتادی ٝ بتڕٝر بەخابتٞٝٗن بەدمصتو 

صپاصتتن ُە تاٗتتو ٗاخِیتتذۆ" تتت د تە ئەٝی بتتا ڕیتتزی بەٗتتذییە  ٛێ٘تتاباٝم ٝ
تە یێغ   ٛەە م صیاصییەتإ ڕرنٞێض ٞٝم ٝ ُەنەڵ تەصاٗێکن باط ئاع٘ا بٞٝ

 ٗەت دۆەەٝم. بی یغن ُێ
دٝٝ ٓاٗتتگ بڕی٘تتتن ڕێتتتا ٝ ٓتتتاٗەٝم ُە بەٗتتذیخاٗە ٝ ٝێضتتت تەتاٗن ٗێتتتٞ ڕێ 

ڕمط  یتتتتتز بٞٝبتتتتٞٝە دمٓٞچتتتتاٝ ێزۆەی عتتتتٞێٖ ُە صتتتتەە درٗتتتتابٞٝ. ٛێ٘تتتتذ
 بتتتٞٝە ٛەە ٝمٛتتتا عتتتەتە  ٝ بتتتێ ٛێتتتز دمٛتتتاەە بەە چتتتاٝ. بەە چتتتاٝی ٝدرنەڕر

 ُەچکەیەتن ُە صەە ٝ ه ی یێچتابٞٝ ٝ صٞٝچن ُێٞی چ چُٞاچن ەێکەٝە(ٞٝ.
ئاڕریغت ەتەی  ٗاز ٝ ػیغتٞم ٝ دڵڕكێ٘تن ئی ت  یێتیەٝم دیتاە ٗەبتٞٝ.  ِتٞبەە  ٝ

بتتتٞٝ. ئەٝ نتتتاڕرٗەط عتتتادین ُە دڵتتتن ٗاخِیتتتذۆ" نیڕربتتتٞٝ. بە  ەزۆە صتتتاتا
صتتتازی صتتتەباەم  بە ئەٝ ُە چتتتاٝ  چتتتاٝێکن ەتتت  ُێتتتن دمڕٝرٗتتتن ٝ ٛەصتتتو ٝ

ڕرب دٝٝ  یاٝرز بتٞٝ. ئەّ ٛەصت ە ُەنەڵ ئەعتون یتاۆ ٝ ئاصتٔاٗین صتەەدمٓن 
ٛەٝصتاە یضتاٝمط  یتاٝرز  ەٝ ٛەٝمصئەجن ٝمۆ یەۆ ٗەدمچٕٞٝە ُەنەڵ نەٗ

بٞٝ تە ئەٝی تێغا بتٞٝ بتا صتەە  ێتتاتەی تاەیاعتا ٝ دمصت ن ُەنەڵ ەتێکەڵ 
ت دبٞٝ. ئەٝ ٛەصت ن یەعتیٔاٗن ٝ دڵضتازییەط ٗەبتٞٝ تە دٝری ڕٝٝدرٝمتەی 
دردنتتا  ختتای ُە ٗتتا  ٝ ٛەصتت ن ئا ٗتتذ بتتٞٝ. زۆە ُەنەڵ ٛەصتت ن ئەەت٘اصتتن ٝ 

ٞٝت دٗەٝمی ەتتاٝرٕ  یتتاٝرز بتتٞٝ. ئەٝ هضتتاٗەی ُە ٗەخاعتتخاٗەی زی٘تتذرٕ هەەبتت
  ن تت دصەباەم  بە ٓاصِاۆا بیض (ٞٝی  ٓاٝمیەۆ ەٞٝعن دڕدۆٗتن ٝ نٞٓتاٗ

بە ّ زۆە زٝٝ ەێتەیغتتتتتتو ئەٝ هضتتتتتتاٗە بتتتتتتێ ب٘ەٓتتتتتتإ ٝ ٛەٓتتتتتتٞٝی دەۆ ٝ 
ٛەڵ(ەص ەیە  بایە دیضإ ٗاخن ُە ٛەص ن دڵضتازی ٝ ٓێٜ مبتاٗن ەەژی بتاٝم 
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ەص ەط ٝەدم ٝەدم ٝمٛتا بە صتەەیذر زرڵ بتٞٝ ٝ ُە ٗاخیتذر ڕمنتاژۆی ٝ ئەّ ٛ
ت د تە دٝری ئەٝم ٛەصت ن دمتت د دڵتن ەەٗیتا  ێتتای ئەعتون تاەیاعتای ەێتذر 

   تتتە ُە خاعەٝیضتت ن تاەیاعتتا هەزی دمتتت د دمەٛەم بە ٝ بەس دمبێتت ەٝم
ٝ صەەباز ٝ ەەٗاٗە  صەەۆتن بەٗذیخاٗە ٝ یاەێزنتاەیظ دڵضتاز  ػاەمباٗەچن

ٜ مبتتتتتتتإ بێتتتتتتتوە ٛەە ٝمٛتتتتتتتا بە چتتتتتتتاٝێکن دڵضتتتتتتتازرٗەٝم ُە ەەٝرٝی ٝ ٓێ
 بٞٝٗەٝمەمتاٗن دٗیا بڕٝرٗێ.

ٗاخِیذۆ" ُەٝ تاەەٝم ٓاصِاۆای ب دبٞٝم ڕیتزی بەٗتذییە صیاصتییەتاٗەٝم  
ٝ دمەكەەن  اەرٝ اەدر ُەنەڵ ەاهٔێک ُە صیاصتییەتإ ئاعت٘ا  ُە ٛەٍ خاعن

 85کتاە یٖ بتاە ی اە ُە ئ بٞٝبٞٝ ٝ ُەنەڵیإ دمتەٝەە باس ٝ ئاخاك ٖ. یەتەّ
ەتتٞرٗین هضتتە ُەنەڵ بەٗتتذییە صیاصتتییەتإ بکتتا ە چتتٞٗکە ُەٝ عتتاەم عتتٞێ٘ێکن 
باط ٝ عیاٝیإ یێذر بٕٞٝ ٝ ٛاەٞچا ت دٗیإ ەاڕردمیەۆ ئازرد بٞٝ. دٝرە  تە 
ٓاصِاۆا ُە تاەن ڕێتا بڕٗیذر ُەنەڵ صیاصییەتإ بٞٝ بە ٛاٝڕێ  ٗاخِیتذۆۆیظ 

ە ٛاٝڕێیتتإ  ٛەُیغتتن بتتا ب ەیتتذر تتت د ٝ بتتُٞٝەنەڵ چەٗتتذ تەصتتیإ ٗاصتتیاٝی ی
 ٛەڵکەٝ  صەباەم  بەٝ نٞەٝٝیە زیاە  ُێکاڵی٘ەٝم ٝ ٓ ا  بکا .

ٞژەرٗن تتُە صەەمەای بتزٝٝە٘ەٝمی عاڕعتن ڕٝٝصتیادر  بە ەتای(ە  دٝری 
ٜیِیضتتتت ەتإ  ٗاخِیتتتتذۆ" صتتتتەباەم  بە یئەُکضتتتتاٗذەی دٝٝٛەّ بە دمصتتتت ن ٗ

 دڵڕمم ٝ بتێ بەزمیتن دمزرٗتیٖ ٝ عاڕعتێڕمتإ نەع(یٖ ٗەبٞٝ. بە تەصاٗێکن
ڕهتتن ُێیتتإ بتتٞٝ. دمیتتتٞ  بتتاچن ئەٝ نٞەٝٝیتتاٗە تە دمڵتتێٖ بە دژی زٝڵتتْ ٝ 
زۆەدرەی خەبتتتا  دمتەیتتتٖ  ئتتتاٝر دڕٗتتتذرٗە خەڵتتتک دمتتتتٞٝژٕ؟ ُە صتتتەە ئەٝ 

 تە زۆەبەی عاڕعتێڕمتإ دمٓاەن ژ ٝ خابەزٍ زرٖٗ. باٝمڕمط بٞٝ
زرە ٝ بەەمبەەم باعتتتتتتتتت  ی ئەٝرٕ ٗاصتتتتتتتتتن ٝ بتتتتتتتتتای دمەتەٝ  چ ئتتتتتتتتتا

ُە ژێتتت  ئەٝ  ەختتتو ٝ نٞعتتتاەرٗەدر ٗاچتتتاەٕ  ئەعتتتکەٗجەیەۆ ەآتتتَ دمتەٕ ٝ
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ئاصتتتایییەتاٗیظ ُە ژێتتت   ٝم ٓتتتن ەٞٗتتتذٝەی ی بە ەٞٗتتتذٝەی ی بتتتذمٗەٝم. دیتتتِە
نٞعتاەدر بتٕٞٝ ٝ ئەٝ ئازرەرٗەیتتإ دمتێغتاە بە ّ  ٗتیکەّ یتتێظ دردیەەٝەی ٝ 

ەنەڵ دمتت رە ُە دیاە بٞٝ ُە چٞرەچێٞمی یاصتاتاٗذر ڕمك اەیتإ ُ دٝری ئەٝیظ 
بەط ێ هاڵێکتتذر بەٗتتذییە صیاصتتییەتإ ُەّ دردیەەٝمیتتیە صتتاخ ە ٝ ڕٝرڵەەیتتیە بتت

  ئەٝ تتچە  تٞرٕ ٝ   ێڵەیتإ چتإ بٞٝ بٕٞٝ. ٗاخِیذۆ" عاص اۆای ُە بی 
ئەٝ ٝمۆ عتتێ یإ ُێک دبتتٞٝ. ُە درٝ خضتت (ٞٝ چ بە یەتیتتإ بەصتتەە ٛێ٘تتا بتتٞٝ. 
ذر بتٕٞٝ  تاەمیتإ ٝمۆ تتاەی تاەبەدمص اٗەی ُەنەڵ صیاصتییەتإ ُە یێٞمٗذیت

ئەٝ ٓاصیت رٗە دمچٞٝ تە ٛەەچن ٓاصن بە ەاڕمتاٗیتاٗەٝم دمبتێ دمیٜێتٖ٘ بتا 
تەٗاەی ڕٝٝبەەمتەە ئەٝ ٓاصییە نەٝەرٗەی ٗ خیإ زۆەم  یایتإ دمتەٗەٝم ٝ 
ٓاصییە ٝەدمتاٗیظ ُە صەە خیز ٝ ُٔن ڕۆخەتە بە ن دمٛێڵٖ ەتاتٞٝ خایتإ 

تە بتتا تآەڵتتتا  ێتتن   ۆۆتتن بتتێ ەتتاٝرٕ ُە ٗێتتٞ بچتتٖ. بەٝ عتتێٞمیە صتتەدرٕ ٓ
ٓەە صن ٗتیٖ  صتا ٗێکن زۆە ُە بەٗتذیخاٗەدر دمٓێ٘ت٘ەٝم  ەٞٝعتن صتیَ دمبتٖ  
ٓێغکیإ ەێک دمچێ  خاتٞژی دمتەٕ یإ بە عتێٞمیەتن دیتکە ُە ٗێتٞ دمچتٖ. 

 ێٞەرٕٝ ٝ صتتٛێ٘تتذێک ُە دیتتِە صیاصتتییەتإ بەٝ ٛتتایە ُە صتتٞٝچن زٗتتذرٕ یە
ئاٝڕیتتإ ُتتێ ٗتتادرەەٝم  دمٗتتا بە ئآتتاژمیەۆ ُەٝێتتذر دمڕزێتتٖ چتتٞٗکە ٛتتی  تەس 

دمتتتت ێٖ تە ب تتتٞرٖٗ ٝ ُە ڕێتتتتەی  ئتتتازرد دمتتتت ێٖ. تەصتتتاٗێک بەٝ ٛتتتایە بەٗتتتذ
ئەٝرٗەٝم بەٗذییە صیاصییەتاٗن یێغٞٝ ب٘اصٖ یإ زرٗیاەییەتیإ ُتێ ٛەڵکتڕێٖ٘ 

 تە با ُێکاڵەەرٕ بەتەڵک بێ.
یإ صزردرٕ  ەەٗاٗە  ئەكضەەمتاٗن بەٗذیخاٗەط بە ناڵ ە دمیاٗتٞ  ئازردی

 یإ هازی بەیاٗن چتإ ُە خەٝ ٛەصت ا بتێ. ٛەیە تە ُێکاڵەە یێٞمٗذین بەٝمٝم
ٓالزٓن ژرٗذرەٓێ ی  ٓالزٓن عتاەمٝرٗن  ُێکتاڵەە  بتاز یت س  دردیتاە  هتازی ٝ 
یتتاەێزمە ٝ ئەٝرٗتتن دیتتکە ئەنەە ڕۆژێتتک بە ڕێتتکەٝ  ڕٝٝختتاط بتتٞٝریەٕ یتتإ 

ەتإ دردمٗتتا. ئەٝمط صیاصتتیی ڕٝٝٗتتاخاط  تتتاەیتەەین ُە صتتەە چاەمٗٞٝصتتن
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یێٞمٗذین بە بەخو ٝ عاٗضتەٝم ٛەبتٞٝ. ئەنەە كەەٓاٗ(ەەێتک ئەٝ ڕۆژم ُەنەڵ 
ژٗەتەی تێغتەی ٛەبتتٞٝریە. ُەٝرٗە بتتٞٝ یەەٝمٗتتذمیەتن ە صتت٘اۆ بتتا نی رٝێکتتن 
صیاصن صتاز بکتا  تە ٛەەتا تاەتاین ەەٓەٗتن یێتٞمی ب٘تاڵێ٘ێ ٝ بە یتێچەٝرٗەی 

یتتإ ب٘تتٞێٖ٘ ٝ ٗیغتتاٗە ٝ یتتِە ئەٝیتتظ ٛەبتتٞٝ. تەصتتاٗێکیظ تە دمیاٗٞیضتتو خا
ٝمەنتتتت ٕ  ەاهٔێکیتتتتإ بە ٗتتتتاٝی ئتتتتاژرٝمنێڕ دمص (ەصتتتتەە دمتتتتت د ٝ ٛەڵتتتتاڵ ٝ 
ٛەٗتەٓەیإ ٝمڕێذمخضو ٝ ٛەٓٞٝیإ با ئەٝ صتەەی دٗیتا دٝٝە دمخضت ەٝم. 
بە ّ ئەنەە ختتتاەٞٝٗێکن  تتتٞرٕ ٝ عاخٞعتتتەٗگ درٝرتتتتاەییەتن ُەٝ ختتتاٝمٕ 

 ٝ ێە تآیتتإ درب٘تتایە بتتێ صتتٝ هتتآکن ُە صتتەە ٛە یِەٝیتایە بەڕێتتزم بٞٝبتتٞٝریە
 ئازرد دمت ر. دٝٝ

ٝمۆ دیِتتن عتتەڕ ُەنەڵ بەٗتتذییە صیاصتتیییەتإ ٛەڵضتتٞتەٝەیإ دمتتت د ٝ 
صیاصتتییەتاٗیظ ٗاچتتاە بتتٕٞٝ دژتتت دمٝم ُە خایتتإ ٗیغتتإ بتتذمٕ. ُە بتتٞرەی 
 صەەبازیذر  ەەٗاٗە  ەاٝرٗن تٞعت ٞبڕیظ ٝمۆ عتاٗازی بتا تەصتەتإ دمٛتاەە

ۆخێکن ُەٝ  اەمیتإ بتا خایتإ صتاز ت دبتٞٝ. ئەژٓاە. صیاصییەتاٗیظ باەٝد
ٝ یڕ ەٞٗذٝەی ییەتاٗیإ بە هاەمٓاٗەەن دردمٗتا ٝ بەّ  ت دمٝم دڕٗذرٗەُە ٛێ٘ذێ 

ٕ یابی ٝباٝمەێ خا اەرٗن صیاصن ُە چٞرەچێٞمی ڕێکخ رٝم ٝکعێٞمیە خەباە
چٞٗکە بەەدمٝرّ ُە ژێ  زمخو ٝ نٞعتاەدر بتٕٞٝ  ڕۆژ ُە دٝری  ٗەدمە رزرٕ ٝ
ەەە  دمبتتتٕٞٝ ٝ بتتتا یاەیزنتتتاەی ُە نیتتاٗن خایتتتإ یەٗایتتتإ بتتتا ڕۆژ خیغەصتت

ٛەٓتتتتتٞٝ تاەێتتتتتک دمبتتتتت د ٝ ئتتتتتازردی ٝ نیتتتتتاٗن خایتتتتتإ دمتتتتتت دم كیتتتتتذری 
 بی ٝباٝمڕمتەیإ.

یێتن صتەی  بتٞٝ تە  تاەێک ٗاخِیذۆ" زیتاە  بەٗتذییە صیاصتییەتاٗن ٗاصتن 
تە زمڕیتإ بتا ٓێت ُٝٝەیەتیظ ٗیتیە   باچن دمبێ تەصاٗێکن ٛێٖٔ ٝ بێ ئتازرە

 ٛەٓتٞٝ ٝ ەٕبتاەی یڕ ەٞٗذٝەی ی دم ەێک ژرٕ بە  ەەنیإ دمنا  دمصو باتا
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 نەتەیغتتإ تە ڕزنتتاەیج تتاەم ەاٝرٗێتتک بە ڕمٝر دمزرٗتتٖ  بتتا نەیغتت ٖ بە ئآاٗ
 تآەڵتایە  ُە ٛی  تاەێک ٗای ی٘تێ٘ەٝم.

 نەعتت ٖ بە ئآتتاٗجن خایتتإ ڕێتتتایەتن دٝٝەٝدەێ یتتإ ُە بەەم. ئەٝرٕ بتتا
دژٝرەییەتاٗن ژیإ ەآ  دمتەٕ  ُەنەڵ ن ك اەی ٝ  ٝ بەەدمٝرّ ئازرە دمتێغٖ
ُە صتتەە بی ٝبتتاٝمەی خایتتإ صتتٞٝەٕ ٝ ەٞٗتتذٝەی ین  تێغتتەتإ ٛەڵتتذمتەٕ ٝ

 زیاە  ُە خایإ ٗیغإ دمدمٕ.
بەٗتتتذییە صیاصتتتییەتاٗن ٗاصتتتن. صتتتەباەم  بە  ُە ٗاخِیتتذۆ" ەتتتاهٔێکن زۆە

اتتتتآە ئەٝرٕ دمصتتت ن تتتت د بە ُێکتتتاڵی٘ەٝم ٝ زرٗیتتتاەی تتتتا تتتت دٗەٝم ٝ بەٝ ئ
 نەیغو تە ئەٝرٕ  ٗە ئەٝ  اەمی دژمتاٗیإ دمڵێٖ ەاٝرٗ(اەٕ  ٗە ئەٝ  تاەمی
خاعیإ دیؼایە دمتەٕ  هاەمٓاٖٗە بەڵکٞٝ تەصتاٗێکن ئاصتاییٖ. ُە ٗێتٞ ئەٝرٗتذر 

کیإ بە ػەعتتن ٝ دڵێکتتن یتتاتەٝم ئەٝ ێبتتاط ٝ ختت رک ٝ ٓآ٘اٝمٗتتذ ٗیتتیە. ٛێ٘تتذ
ەاهٔێکیظ با یاٗیٜتا  ٛەیە  یێن ئەٝمی دمیڵێٖ ئیٔاٗیإ ڕێتایەیإ ن ەاەە بەە ٝ

خەباەکتتتتاەرٗن  ٝ خاٗٞرٗتتتتذٕ ٝمدٝٝی ئەٝ تتتتتاەرٗە تەٝەتتتتٕٞٝە بە ّ زۆەبەی
هەز   اەمی تە ٗاخِیذۆ" ُە  ەٗتن تەەیتٔەدر ئەزٓتٞٝ بتٞٝی  ئەٝ صیاصن 

ەەٗتاٗە  ُەٝ ڕێتتایەدر یتاەی بە نیتاٗن  بٖ ٝ دمتەٕ ُەنەڵ ٓەە صن بەەمٝڕٝٝ
ەٗتتت  ٝ چتتتا ۆ ٝ یتتتڕ ٝزمتتتتاٗیظ ُەٝ تەٕ  زۆەبەی خەباەکتتتاەم ندمخایتتتإ 

تەصاٗەٕ. ئەٝرٕ ُە ژیاٗذر بە دٝری ئاٝرەن بەەزە  ُە صەە تەٝە٘ە دێٔٞدمتاٗن 
 خەڵکنە ص٘ٞٝەی ڕمٝعتو ٝ ٓاڵییەٝمٕ  ٛەە ئەٝرٗەعٖ تە دمب٘ە صەەٓەعون

ُە ٗێتتتتٞ صیاصتتتتییەتاٗذر زۆەٕ ئەٝ تەصتتتتاٗەی ُە  ئاتتتتتاە دمبەزێتتتتٖ٘. ٛەڵتتتت(ە 
یِەیەتتتن ٗتتزّ درٕ ٝ ُە بتتاەی دٝٝڕٝٝیتتن ٝ  ڕٝرٗتتتەی ڕمٝعتتو ٝ ئاتتتاەمٝم ُە

 خایەەمص یغەٝم صەەباعوەی ٛەٓٞٝرٖٗ.
ٗاخِیتتذۆ" ُەّ یێٞمٗذییاٗەیتتذر ُەنەڵ صیاصتتتییەتإ  تەصتتاٗێکن ٗاصتتتن تە 

 ەاهٔێکیغیإ ٗەتەٝە٘ە بەە دڵن ٝ ٛان یإ ٗەبٞٝ. عیاٝی ڕێز بٕٞٝە
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 شەش

 
ٗتتتاٝی ٗاخِیتتتذۆ" زۆە ٛتتتان ی یەتێتتتک ُە دیتتتِە صیاصتتتییەتإ بتتتٞٝ تە 

ت یِ ضتتا" بتتٞٝ  ئەٝ تتتٞڕێکن نەٗتت  ٝ ەٞٝعتت(ٞٝی ٗەخاعتتین صتتیَ بتتٞٝ. ُە 
کاە یٖ باە  ُەنەڵن ئاع٘ا بٞٝ. ُە تاەن ڕێتا بڕی٘تن ەاەرٝمتاٗتذر یەۆ ت دٝٝ یئ

 اە ُەنەڵن بٞٝ بە ٛاٝڕێ ٝ نٞێن با دمەدمدڵەتاٗن ڕرن    ُە ٝێضت تەیەتن 
ردی بتەڕێتٖ  ڕۆژێکتن بەٗتذییە صیاصتییەتإ بە ئتاز در ط تە ڕێتەیتإتاٗێٞ ڕێ

ضتتا" تە ٓ ٔتتاٗەی ەەٝرٝی بە تاٗتتو ٗاخِیتتذۆ"  ەەٝرٝ ُەنەڵ ئەٝ بتتٞٝ. ت یِ
 یەیذر ت د بٞٝ  صەەب دمی خای صەەُەبەە با نێڕریەٝم.

باٝتن یەتێک ُە خاٝمٕ زمٝیٞزرەم دمٝڵەٓەٗذمتاٗن عاە بتٞٝ ٝ زۆە زٝٝ 
ن ێکٗت دبتتتٞٝ. ئەٝ تە تتتتٞڕی ەاهتتتاٗە بتتتٞٝ  ُەنەڵ دریکتتتن ژیتتتا تتتتاچن دٝریتتتن

باعتتتتن  ئاصتتتتٞٝدمی ٛەبتتتتٞٝ. ُە هٞەابختتتتاٗەی دٝر ٗاٝمٗتتتتذی ٝ زرٗکتتتتا زۆە بە
خٞێ٘ذی ٝ ُە تاەاین خٞێ٘ذٗذر یەتەٓن زرٗکای زرٗضو ٛاەەٝم. دمیاٗٞیضو ُە 

بە ّ  زرٗکتا بیٜێڵت٘ەٝم ٝ بتا دەێ میێتتذرٗن خٞێ٘تذٕ بی٘ێت ٕ بتتا دمەمٝمی ٝ   
ێ تە خاعتتن ڕرزی ٗەبتتٞٝ. دمیٞصتتو ُەنەڵ تچێتتک ژیتتاٗن ٛتتاٝبەط یێتتک بێ٘تت

. ُە 86ٔضت کاێتتاەی تغت ٞتاڵ ٝ ب(ێت ە ئەٗتذرٓن ز دمٝیضو ٝ دمصتو بکتا  بە
                                                           

 Zemstvo .86  ئەٗجٞٓەٗن نٞٗذمتە تتاەی بەڕێتٞم بەەریەەتن  دێکتاٗن بەدمصت ەٝم بتٞٝ ٝ ُە
 ٝم ئەّ ئەٗجٞٓەٗە بٞٝ بە یاصاین.2975صاڵن 
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نێ مٝتێغەی ئەّ دٝٝدڵن ٝ دڕدۆٗتییاٗەدر بتٞٝ تە چەٗتذ تەس ُە ٛاٝڕێکتاٗن 
زرٗکتتای ٛتتاەٖ بتتا  ی ٝ بتتا  ێ(ە تتێ ت دٗتتن تاەێتتک درٝری هەەزیتتإ ُێکتت د. 

ٝ ٝ دمیزرٗتتن صتتەەمڕری ئەٝمی ُەٝ تتتاەەدر بتتڕٝری بە خەبتتاەن صیاصتتن ٗەبتتٞ
ٛاٝڕێکتتاٗن ئەٝ یاەمیەیتتإ بتتا چ ٓەبەصتت ێک دمٝێ  هەەزی یێتتذرٕ  بتتا ئەٝمی 

ٝڕێکتاٗن دمص (ەصتەە اٛاٝڕێکاٗن ٗەڵێٖ تەصێکن ە صەٗاتە! دٝری ٓاٝمیەۆ ٛ
ت رٕ ٝ دمەتەٝ  تە خەە ن ڕێکخ رٝمتەیإ ت یِ ضتا" بە هەەز یێتن درٕٝ. 

ئەزٓتٞٝٗن  ەّئەٝمط یەتبایە هاڵ(ەص یإ ت د ٝ ب دیتإ بتا بەٗتذیخاٗەە  ٛەە
 زی٘ذرٗن ئەٝ بٞٝ.

ت یِ ضا" ٛەە دٝٝ ٛەٗیغکن ُە صەە چتاتن درٗتا بتٞٝ  ُەیتن دمصت ن بە 
ٝ ٓێٜ مبتاٗن ُە  ٝەیتاین بڕی(تٞٝ. ص٘یتن خایذر دمٗا. ئازرەی صتیَ بڕصت ن ُتێ

 ٛەڵتەڕرٝمتاٗیذر عەیاُن دمدر; چاٝم تز ٝ صٞٝە
ەڵ بەٗتتذییەتاٗن ەتت  ُە بەڵتتێ  ُەٝ بەٗتتذیخاٗەیەدر زمب ٝزمٗتتگ ٗەبتتٞٝە ُەن»

ُە دیٞرەمتەٓتإ  یێٞمٗذیذر بٞٝیٖ. ئەٝ تاەتاٗەی ُە ژٝٝەمتەی خآتإ بتٞٝیٖ 
عتەٝ ڕێتەٓتإ یێتذمدەر  ٝم یەت  یٔتإ هتاڵن دمتت د. ٛێ٘تذێیەدمدر ٝ ُەٝ ڕێتە

تتتا ب(یتت٘ەٝم ٝ نتتاەرٗن بڵتتێٖ. خٞرەدٗەتاٗٔتتإ یتتێکەٝم بەط دمتتت د.  تەُە در ٗە
اەرٗیْ دمنتٞ . ەەٗیتا عت ێک تە دڵ ەٗتتن نت زۆە  تاە ٖٓ دمٗتْ ختاط بتٞٝ ٝ

ڕۆژ ُە  دمٓزرٗتتن زۆە دڵەدٝریە ٝ عتتەٝ ٝ چتتٞٗکە دمتتت دّ خەٓتتن دریکتتْ بتتٞٝ 
ەتتاٝی تتتٞڕم ەاهتتاٗەتەی دمنتت یە دمٗتتا بەٗتتذیخاٗەّ یتتێ ٗتتاخاط ٗەبتتٞٝ ٝ ُەٝ 

بتتّٞٝ. ُەنەڵ تەصتتاٗێکن زرٗتتا ٝ ٝەیتتا ئاعتت٘ا بتتّٞٝ   ٓتتاٝمیەدر زۆە عتتو كیتت 
 ٝ  ت ێ ی یەبٞٝ تە دٝری ٓاٝمیەۆ ب دیتإ بتا ه ٗاٝباٗگ یەتێکیإ ی  ۆۆن بە

 بڕێ ٝ نیاٗن ُە دمصو در. عٞٝعە دمٓاەی خای یاٍ ٝ ُەٝێ بە
ُەٝ تتتتتاەەدر  ٓتتتتٖ عاڕعتتتتتێڕ ٗەبتتتتّٞٝ ٝ ُەنەڵ ٛەٓتتتتٞٝ تەس دمبتتتتٞٝٓە 

تە ٛەە دٝٝتیتتتإ ُە عاڕعتتتن  ٕٛتتتاٝدمّ. باعتتت  یٖ ٛتتتاٝڕێْ دٝٝ تەس بتتتٞٝ
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 ە ٗێٞڕێذر ٝیضت (ٞٝیإ ڕربتکەٕ ٝچٞٗکە ُ ەتەصدٝٝ یاڵاٗیادر نی ر بٕٞٝ. ئەٝ 
ُەنەڵ یاصتەٝرٗەتإ ەێتتک ٛەڵچتتٞٝ بتتٕٞٝ  بڕیتتاە بتتٞٝ دیضتتإ دردنتتاین بکتت ێٖ. 
یەتیإ ٗاٝی ُازی٘ضتکن بتٞٝ ٝ بەڕمچەڵەۆ یاڵاٗیتاین بتٞٝ  ئەٝی دیکەعتیإ 

ٛەە دٝٝتیإ بەٗذمتەیإ دیٞرە بە دیتٞرەی ٓتٖ بتٞٝ     ُٞٝەتە 87زۆۆضکنۆڕ
صتاڵْ  صتا ٕ بتٞٝ  بە ّ دمیتتٞ  ٓتٖ هەۆتذمڕۆزۆۆضکن ٓێ  ٓ٘ذرڵێکن یتازدم 

 ٞنتتتتتاڵ ٝ زیتتتتت مۆ. چاٝمڕمعتتتتتەتاٗن ەٝ ٝەدیتتتتتالٗە بتتتتتٞٝ  نٞ ەەٓەٗە.  ٝرز
دمٛتتا . ٝمۆ زۆەبەی  ُٞٝەتەتتتإ بەٛتت می ٓاصتتیوای ٛەبتتٞٝ.  ە ٝٝصتتکەی

دمٗتتتن ەتتازێ دمُەەزی بە ّ زۆە باعتتن نتتاەرٗن دمنتتٞ . ڕۆژێتتک صتتەە ُە 
نتتا. ػەصتت  تە نەڕرٗەٝم  نٞەیتتإ بەیتتاٗن ٛتتاەٖ ٝ ٛەەدٝٝتیتتإ بتت دٕ بتتا درد

صزری ُە صێذرەمدرٗیإ با بڕیٞٗەەەٝمە ٛتی  تەس بتڕٝری ٗەدمتت د. بتێ ەتاٝرٕ 
یاصتتتتتەٝرٗەتاٗیإ  ٓتتتتتا ەەری ڕرت دٗەتەعتتتتتیإ زۆە ئاصتتتتتاین بتتتتتٞٝ. بتتتتتٕٞٝ.

ٛەڵل یٞرٗتتتتذبٞٝ ٝ ٛە ە(تتتتٕٞٝ  بە ّ دیضتتتتإ دمص (ەصتتتتەە تتتتت رٗەٝم. ەێتتتتک 
 ی٘ذرە ٗەبٞٝ بٞٝ. ٛەٓٞٝ عت ێک ٛەڵچٕٞٝ ڕٝٝی ٗەدربٞٝ ٝ ٛی  یاصەٝرٗێک ب

تتتتاەێکن ُەٝ چەعتتت٘ە  صتتتزری  بە عتتتێٞمیەتن ئاصتتتاین تاەتتتاین یتتتێ ٛتتتا . بتتتا
بتتێ  صتتێذرەمیإ بتتا تتتٞڕێکن یتتازدم صتتا ٕ بتتڕیەٝم تە بە ڕرصتت ن ئەٝ یەڕی

ٛەٓٞٝٓتتتإ یێٔتتتإ ٝربتتتٞٝ دمیتتتاٜٗەٝێ بیاٗ  صتتتێٖ٘ ٝ دٝرەتتت   ٝی درٗتتتن بتتتٞٝ.
 ەٓتإ ُە بیت  چتاٝم. ختاە  ەّهٞتٔەتە ٛەڵذمٝمعتێ٘٘ەٝم. ٝەدم ٝەدم بابەەەت

عتەٝێک  دمٝەی یەۆ تادمبتٞٝی٘ەٝم ٝ ناەرٗیٔتإ دمنتٞ . بٞٝیٖ. عتەٝرٗە ُە
ٛتتاەە بەە دمەبتتیجەی بەٗتتذمتەی ٓتتٖ ٝ بە صتت ەە یێتتن نتتٞەْ  یاصتتەٝرٗێکن ییتت 

درەەاعەتإ خەەیکٖ صێذرەم ٛەڵذمبەصت ٖ! صتەەمەا ُە ٓەبەصت ن ەێ٘ەنەیغت ْە 
ٝم ٓتتن ٗەدرٓەٝم. ٛێ٘تتذێک بیتتت ّ ُتتێْ ی صتتن صتتتێذرەم بتتا تتتێ؟ یاصتتتەٝرٗەتە 

تتتت دمٝم  ُە ٓەبەصتتت ەتەی ەێتەیغتتت ْ. ئەٝ ٛەٝرڵەّ بە ٛاٝڕێکتتتاْٗ ڕرنەیاٗتتتذ. 

                                                           

Rozovsky .87 
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ئەٝرٕ ُە یێظ ٓ٘تذر ئانتادرە بٞٝبتٕٞٝ. ئەٝ عتەٝم بێتذمٗتن ٛەٓتٞٝ بەٗتذمتاٗن 
درن ە(تتٞٝ. بێتتذمٗتن ەتتازی ٓەەنتتن بە صتتەە ئتتێٔەدر یڕژرٗتتذ بتتٞٝ. ٛتتی  تەس 

بە دیٞرەدر ٗەدمتێغا بتا ئەٝمی ٛەٝرڵێتک  ناەرٗین ٗەدمنٞ . ٛی  تەس ٓغ ن
یاصتەٝرٗە ییت م دیضتإ ٛتا  بتا بەە  ٘ێ. صەػا  دمی عەٝ بٞٝ تە ئەٝیێڕرنە

نتٞێْ  دمەبیجەی بەٗذمتەّ ٝ بە ص ەە یێن نٞەْ  ەُالد ُە ٓاصکاٝم ٛتاەٞٝم.
٘ضکن بٞٝ ی صتین  یاصتەٝرٕ دمڵتن چتن؟ نتٞەْ ەتازێکن ەتٞٝەٖ یُە دمٗتن ُاز

بتٞٝم. ی صتین بتا  دەۆ دمتەّ. دیاە بٞٝ ەٞٝعن نٞٓإ ٛێ٘ا بٞٝ. ەێتەیغ (ٞٝ
چن ئەٓغەٝ ٛی  تەس ناەرٗن ٗاڵێ؟ با ٛی  تەس ُە دیٞرەمتە ٗادر؟ ُە بیت ّ 
ٗییە چ ٝم ٓێکْ دریەٝم. ُە دمەبتیجەتە دٝٝەتەٝەتٔەٝم بتا ئەٝمی ٗاچتاە ٗەبتْ 
ُەٝم زیتتاە ی ٝم ّ بتتذمٓەٝم. عتتەٝێکن ە صتت٘اۆ بتتٞٝ. بەەی بەیتتاٗن ُە خەٝ 

ەەیەی یتێ ٛتا ە ەەیەی  یْ. ەەهەیەۆ ٛا   دمەنتای در ٗەتەیتإ تت دمٝم.ڕریەڕ
. بٞٝبەە دمەبتتیجەتە  چتت ریەۆ ُە در ٗەتەدر درییضتتا یێتتن چەٗتتذ تەس. چتتٞٝٓە

ٓتا  بتٞٝ  دمصەەمەا صتەەۆتن بەٗتذیخاٗەّ دیە ییتاٝێکن هەڵەٝ ٝ ٛەٓیغتە ەەڕ
دمەتتتٞ  ُە تتتاەەدر ڕمٗتتتن ٛەڵ(زڕتتتابٞٝ  ٓتتا  ٝ خەٓ(تتاە دیتتاە بتتٞٝە  بە ّ ُەٝ

عت ێک دمە صتتێ. ُە دٝری ئەٝمٝم  ێتتت متەیْ دی  ئەٝیتتظ دڵ ەٗتتگ ٝ خەٓ(تتاە 
دیتتاە بتتٞٝ. بەدٝری ئەٝرٗتتذ چەٗتتذ یاصتتەٝرٕ بە بەە دمٓٔتتذر ەێتتپەڕیٖ. نتتٞێْ ُە 

ضکن! ٛەص ە ی٘دمٗتن  ێت  بٞٝە دمٗتێکن صەی ی ٛەبٞٝە دمٗتن ٛەڵ(ڕی; ُاز
ْ بیضتتتوە چتتتٞٝٓە دمەێ!... خغەخغتتتێک  ِتتتٞبەەنن ختتتاٝێٖ ُە بەە تەٝ ٝمەم

دی  یێغ  مٝم ٝ دمٓٞچاّٝ بە دمەبتیجەتەٝم ٗٞٝصتاٗذ. صتەەۆتن بەٗتذیخاٗەّ
یەتێتتتتتک ُە هایچەتتتتتتاٗن چتتتتتاتەەەتەی ٛەڵتتتتتذمن   ٝ  ڕمٗتتتتتتن یەڕی(تتتتتٞٝ ٝ

بتا  ڕێتای دریذمخض ەٝم. هاڵەەەتەی ئاصاین ٗەبٞٝ  ُە یڕ ەازێ تغا دٝرٝم ٝ
ٗتتذمتەی ٓتتٖ  ضتتکن تاەێتتک نەیغتت ە بەەدم هەی بەی٘ضتتکن تتت دمٝم. ُازیُ٘از

ڕرٝمص ا. دمٓٞچاٝی صەەٗجڕرتێظ بٞٝ. ُە یاُاٗیایییە بەژٕ ٝ با   ٞرٗەتتإ 
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إ. كتتاتِەتەی تەٝە(تتٞٝم صتتەە ٗێٞچتتاٝرٗە یتتٗێٞچتتاٝرٕ   یٖ ٝیبتتٞٝە ختتٞێٖ عتت
نەعتتاٝم ٝ  عتتی یٖ بتتٞٝ! نەٗجێکتتن عتتاد ٝ صتتپییەتەی. چتتاٝی زۆە  تتٞرٕ ٝ

ت یِ ضتتتا"!  ٗەٓتتتابٞٝ. نتتتٞەن;  ٞرٗچتتتاۆ. زۆەە صتتتا بتتتٞٝ. ڕمٗتتتتن بەڕٝٝمٝم
 تتتەەمی بتتا دمەٛێتتْ٘   ێتتت ی بەٗتتذیخاٗە خێتت ر   تتتەەم  یێتتیە؟ خەەیتتک بتتٞٝ

چەٗتتتذ ٓتتت ی ُە  عتتتواەەەی بتتتا ٛەڵکتتت د. ٛتتتاەە یێغتتتێ ٝ  تەەیەتتتتن یێتتتذر ٝ
ئەٝمی عتت ێکن ٝمبیتت    تتتەەمتەدر. تەٝە(تتٞٝم نتتآن خەیتتاڵەٝم. یاعتتإ ٝمۆ

تتاەێکن بتێ  تاەێکن بێ بەزمییاٗەیەە زۆە ٛاە(ێ ەٝم  دمٗتن ٛەڵ(ڕی; ئەٝم زۆە
ڕمٝع اٗەیە  خآٖ ٛی  تەصْ ٗەتٞع ٞٝم  ٛی  تەصْ ئتازرە ٗەدرٝم... ن یتإ 
ئەٝتتتن ن ە(تتٞٝ. ٗەٓتتذمەٞرٗن چتتاٝی ُە صتتەە ٛەڵتتت ّ. ئی تت  ٛیچتتن ٗەنتتٞ  ٝ 
ڕۆیغتتتو. دمٗتتتتن هیتتت می ڕۆزۆۆضتتتکیْ بیضتتتو. تاەێتتتک نەیغتتت ە ڕٝٝبەڕّٝٝ  

ٝ دمزرٗتٖ هتاڵْ ڕرٝمص ا. صەەەایای دمُەەزی. ٛاەە یێغەٝم ٝ یێن نٞەْ; ٛەٓٞ
خەەێکتن دمەٓتإ ختٞرەدْٗ. دٝت تاە ختای دمەٓتاٗن یێتذرّٝ... ٛتی   باط ٗیتیە.

تەس ٝم ٓن ٗەدریەٝم. ٛی  تەس ُە ٓەبەصت ن ەێ٘ەدمنەیغتو.  اەێتک چتاٝی 
ُە ٓتتتتٖ دمتتتتت د ٝ  اەێتتتتک ُە صتتتتەەۆتن بەٗتتتتذیخاٗە.  ێتتتتت  بە هە كەەێکتتتتن 

 ٝنەیتتاٗە بێتت٘ە. بتتڕۆصتتەەیذر; دمی! بتتڕۆ  ٝرز ُەٝ ناڵ ە نٞڕرٗتتذی بە م یتتذدییەٝ
 تەٝم ڕۆزۆۆضتتکن!... ڕۆزۆۆضتتکن زۆەی ئتتازرە دمتێغتتا. ٓێغتتکن بە ٝمیێغتتْ

هیتت می بتتٞٝ. ٛتتاٝرەی دمتتت د. ُە باعتتن تتتاەی ٗەدمتتت د... ُە دٝٝەمٝم نتتٞێْ 
دیضتإ ٝ ەتن درنت  .  بێتذمٗتن دمن یا... دٝرە  خغەخغن در ٗەتەّ بیضتو ٝ

کاٗتذٕ. یاصتەٝرٗێک تە نەٝ ە ەەٗاف خ٘ ئەٝرٗیإ ُە صێذرەمدر. ٛەەدٝٝتیإ بە
ضتتکن ی٘صتتێذرەمدرٗە بتتٞٝ  بتتای بتتاس تتت دّ تە ُاز ییتتاٝ بتتٞٝ ٝ بیتت٘ەەی ئەٝ ُە

ەەٗاكەتەی خض ە ِٓتن  زۆەی خا ڕرٗەیضکاٗذ ٝ بە عێٞمیەتن صادم ٝ ئاصاین
بە زۆەی  خایە بە ّ ڕۆزۆۆضکن زۆەی دردٝٛتاٝرە تت د.  ەُتالد ٗاچتاە بتٞٝ
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 ەُتالد تاەێتک چتٞٝم  تاەاین یتێ ٛتا . یەەەتە بخاەە ِٓن ٝ زۆە زٝٝ تاەمتە
 ئی    ٞٝڵەی ٗەت د. صەەێ ٝ یەەەتەی ەٞٗذە  ت د

 ت یِ ضا" دمن یا. زٝٝ ن یاٗەتەی خٞرەدمٝم ٝ نٞەن;
 ت ُەٝ ڕۆژمٝم چٞٝٓە ڕیزی عاڕعتێڕرٗەٝم!

دٝری ئەٝمی ُە یاعتٔاٝمی بەصتتەەٛاەەتەی ت یِ ضتتا" بەّ عتتێٞمیە بتتٞٝ. 
ٝم. «ڕزنتتاەین خەڵتتک»یتتزی ڕێکختت رٝمی بەٗتتذیخاٗە ئتتازرد دمتتت ێ دمچێتت ە ڕ

صەەۆتن دمصت ەیەۆ ُە ئتاژرٝمنێڕرٕ بتٞٝ تە ُە صتەە ئەٝ بتاٝمڕمبٕٞٝ دمبتێ 
خ ریکتتتاەی دمٝڵە  بە چاتتتتذر بێتتتٖ٘ ەتتتاتٞٝ دمصتتتە   بکەٝێتتت ە  بە ئتتتاژرٝم ٝ

صتتەكەەی ٛەٗتتذمەرٗن تتت د  چتتٞٝ بتتا تتتن  دمصتتو خەڵتتک. چتتٞٝ بتتا ی  زبتتاە  
ُە  یەۆ دەێتت می بە خەبتتاەن  ا"  صتتەەدرٗن ئیذصتتای تتت د ٝ ٛەە ڕۆژمییتت

ُە ٝڕێکاٗن ڕریاەەن ُێتذر ٝ ئەّ  اەمیتإ صتزری اخای دمدر. بە ّ یەتێک ُە ٛ
 بە صەەدر صەیا. بە ّ دٝری ٓتاٝمیەۆ هتٞتٔەتەی تەّ تت ریەٝمصێذرەمدەرٗن 

بەٝ بتاەٝدۆخە  زی٘تذرٗن ٛەەتا ٛەەتاین. ُە بەٗتذیخاٗە ئتازرەی صتیِن نت   ٝ با
ُەٝم ئانتادرە بتٞٝ.  ٗتێکن ە  دمی ٞرٗن بت ی ٝ خاعتنٗاُەباەمٝم ەەٗیا چەٗذ ٓا

 دمیتتتٞ   ٗەبتتٞٝ ُەنەڵ ئەٝمعتتذر ُە ڕربتت دٝٝی ختتای ٝ ڕێ(تتازمتەی یەژیتتٞرٕ
دیضتتإ ئەٝ ڕێتتتایە دمنتت ٓە بەە ٝ دژی  ئەنەە ەەٓەٗتتن دٝٝبتتاەمّ یێ(تتذمٗەٝم 

 ئەٝ صیض ەٓە خەبا  دمتەّ.
ی یغتن ب یێغت   ٗاخِیذۆ" زۆە عتو ُەٝ نەٗتجە ٗەخاعتەٝم كێت  بتٞٝ تە

 ُێ ٗەت دباٝم ٝ ٗەیذمزرٗن.
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 حەوت

 
تچتتاڵەتەی ُە ئەٝ ڕۆژمی ڕٝٝدرٝی ُێتتذرٗن زی٘تتذرٗییەۆ ٝ  یتتات دٗەٝمی 

ٗاخِیتتذۆ" ُە ٓیٞرٗختتاٗەیەتن ٗێتتٞڕێ بتتٞٝ. ئەٝ ڕۆژم زۆەبەی تتتا   ڕٝٝیتتذر 
ٗتآەیەتن صتەباەم  بە  خەەیکن ٗٞٝصیٖ بٞٝ. یاددرع ەتاٗن ڕێکٞیێک تت د ٝ

چەٗتذ تەصتن یتایەبەەز ٗٞٝصتن تە صت(ەی٘ێ بەیتاٗن ا ٕ بباەٝدۆخن بەٗذییەتا
مٗت ت  ُە تتاەن دئەٝ عەٝم زۆە دەمٗتگ خەٝ  ٝ بەیتاٗیظ  ٝ بیذر  بە یاص ە

ٗزیتتک ٗیتتٞمڕۆ  .ئاصتتاین ٛەصتت ا ٝ دیضتتإ بە صتتٞرەی كەەیتتٕٞٝ ٝمڕێ تەٝ 
نەیغ ە نٞٗذێک تە تاەٝرٗن بەٗذییەتاٗن ەاەرٝنە ُەٝێ ڕرٝمصت ا بتٕٞٝ. چتٞٝ 

ۆ تە ژٗێکتن زۆە هەڵەٝ ٝ ناعت ٖ بەڕیتٞمی دمبت د. دمصت ێکن با ٓیٞرٗخاٗەیە
چتتٞٝ بتتا صەەصتتەەری ٓیٞرٗختتاٗەتە تە زۆە  خایتتذر ٛێ٘تتا ٝ ڕٝٝی بە صتتەە ٝ

خاٝێٖ بٞٝ ٝ درەٝدیٞرەمتەی بە ٝێ٘ەی ٓ یەّ ٝ ػیضا دریاعت ربٞٝ. ُە بیت ی 
ٓاٗتتذمەی تتتاەٝرٕ ٝ ئیزٗتتن چتتاٝیێکەٝەٖ ُەنەڵ ەئەٝمدر بتتٞٝ بچێتتو بتتا  ی كە

 ُێ ٝمەن ێ. ٓاصِاۆای
ٗاخِیتتذۆ" ُەٝ ٓەٝدریەدر ٗەی ٞرٗی(تتٞٝ  ب ی(تتٞٝ ٝ تتتاەٝرٗەتە عتتەط ٓەزڵتتن

ٓاصِاۆا ب(ێ٘ێە چٞٗکە ُەٝ ڕۆژرٗەدر دمٗتتا درتەٝە(تٞٝ تە بازڕمصتێکن ەتای(ە  
بەڕێٞمیە ٝ ُە ٓەٝدری نەڕرٗەتەیتذر هەەتٔەٕ چتاٝی بە تتاەٝرٗەتەط دمتەٝێ. 

ەێز دمتتت د ٝ ڕێتەیتتإ صتت ەتاٗن تتتاەٝرٕ زۆەیتتإ یتتاەٛەە بەٝ ٛتتایە صەەیە
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ٗەدمدر ٛی  تەس بچێ ە ٗێٞ بەٗذییەتاٗەٝم. بەخ ەٝمەرٗە دٝێ٘تن ٛەٝرڵیتإ ٛێ٘تا 
زڕمصتتتتتەتە نەیغتتتتت اەە ئەٝ ٗتتتتتاٝچەیە ٝ بتتتتتێ ئەٝمی تتتتتتاەی بە صتتتتتەە اتە ب

تاەٝرٗەتەٝم بێ دەێ می بە ڕێتای خای درٝم ٝ ڕۆیغت ٞٝم. ٗاخِیتذۆ" دڵ٘یتا 
 ن ئیجازٗآە زۆە دژٝرە ٗییە.بٞٝ دٝری ڕمٝی٘ەٝمی ئەٝ ٓەە صییە  ٝمەن ە٘

ختتتاەٞٝٗن هەڵەٝ ٝ ٗەەٓٞٗتتتاڵن ٓیٞرٗختتتاٗە دمیٞیضتتتو ػاەمبتتتاٗەیەۆ باٗتتتگ 
تە  یێیتتإ دمچێتت ەٝم بتتا عتتٞێ٘ن هەصتتاٗەٝم بکتتا   بە ّ ٗاخِیتتذۆ" نتتٞەن بە
با ئەٝمی ٓضاكی متە ڕێن ُێ ٛەەتڵە  یظخاٗٔ  ُەٝ بەەی نٞٗذمتە ٛەڵکەٝە(ٞٝ

ٗتتتاەد. نەٗتتتجەتە تتتتٞڕێکن صتتت٘یگ ٗەبتتتێ  نەٗجێکتتتن بتتتا ڕێ٘تتتٞێ٘ن ُەنەڵیتتتذر 
هە كەەن ەٞٗتذٝەاڵن ٛێ تتاُن ئەكضتاٗەین ٝمبیت    دمەیەڕیٞی چٞرە عاٗە بٞٝ

خغکەی دمٛا . ُەٝ تتاەەدر  دمٛێ٘ایەٝم. یێاڵٝمتاٗن یەٍ ٝ نەٝەم ُە یێیذر ٛەە
ەەٓتتٞٓ ێکن چتتڕ ٝ ەتتن درن ە(تتٞٝ ٝ چتتاٝ ٛەەتتا صتتێ ت چتتٞرە ٓەەتت ی ٛەەەەی 

ُە یەٗجێ متتتاٗەٝم دمڕژریە تتتا ٕ ٛێ٘تتذێک ُە  ٗەدمتتت د. ەەٗیتتا ڕٝٝٗتتاتییەۆ تە
. ٗاخِیتتذۆ" ٗاچتتاە بتتٞٝ نتتٞێ بتتا مٝمصتتٞٝچ ٝ هٞژب٘ەتتتاٗن ڕۆعتتٖ دمتتت د

 ن ڕێ٘تتتٞێ٘ە عتتتإ ٝ ٓتتتَ یتتتاٗەتەی بتتتت ێ ٝی عِٞعتتتەٝێوخغپەخغتتتپن یتتتێاڵٝ
ڕێتتتاتە بتتذۆزێ ەٝم ٝ بە دٝریتتذر بتتڕٝر. ُە ناڕمیتتاٗن تِێضتتە ەێتتپەڕیٖ ٝ چتتٞٝٗە 

چتتتٞٝٗە یێغتتت  مٝم ٝ نەیغتتت ٘ە عتتتٞێ٘ێکن تتتتا ٗێکن زۆە ەتتتاەیکەٝم. ەتتتازێ 
ُەٗتت ەەی عتتٞێ٘ن  ئەٗتٞصتت ە چتتاٝە بە ّ چەٗتتذ ٛەٗتتتاٝ چتتٞٝٗە یێغتت  مٝم ٝ

دیتتٞرە ٝ ەتتایای  ٝٝەدم ٝەدم تتتاڵەتە ٝ ەٓتتاٗەٝمی بەٗتتذییەتإ ٝمدمەتەٝەتتٖ
 بزۆتن یاصەٝرٗن چەۆ ُە عإ ُە دٝٝەمٝم دمەتەٝ .

ٗەیذمٛێغتتتو ٗزیک تتت  بتتتٞٝٗەٝم. یاصتتتەٝرٕ كەەٓتتتاٗن ڕرٝمصتتت اٗن یێتتتذرٕ. 
هضتتتەتاٗن  نتتتٞێن بە ەتەٗاخِیتتتذۆ" ٛەٗتاٝێتتتک بچێتتت ە یێغتتت  مٝم. یاصتتتەٝرٗ

 ٗاخِیذۆ" دمٗتن ٛەڵ(ڕی;. ٗەدمبزٝٝ 
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چیتتتتیە ئەٝ ٛەەرٝٛٞەیتتتایە  ٝمڕێخضتتت ٞٝم؟ بە  ێتتتتن ئەٝ  تتتت ٛتتتای! ئەٝم
 ٛاەٞٛاٝرەم بڕۆ بەەی صەتە  باٗگ بکە.

" ٝ یاصەٝرٕ ٛیچتن ٗەنتٞ   ُە بەە عتاهن ُەٗت ەەمتە چتاٝی ُە ٗاخِیتذۆ
ڕێ٘ٞێ٘ەتەی بڕی(ٞٝ. ُە یغو دیٞرەمتەٝم دمٗتن چەٗتذ ژٕ دمٛتا . دٝٝ ت صتێ 

ػەەیلێتتتتک ٛتتتتاەە دمەێ. ٗاخِیتتتتذۆ"  ختتتتُٞەۆ دٝرەتتتت  دمەنتتتتایەۆ تتتتت ریەٝم ٝ
ەەتەی ختتای یێتتذر ٝ نتتٞەن دمیتتٜەٝێ بتتا ٓەبەصتت ێکن ەتتای(ە  چتتاٝی بە ەتتتا

 كەەٓاٗذمەمتەیإ بکەٝێ.
 ٝ  تٞٗچکتاٝ بتٞٝ بتٞٝ ٝػەەیلەتە بە یێچەٝرٗەی یاصتەٝرٕ صتەخ تی  ٗەبتٞ

بەصتت ێک دمیتتٜەٝێ چتتاٝی بە كەەٓاٗتتذمە ەدمٝیضتتو بزرٗتتێ ٗاخِیتتذۆ" بتتا چ ٓ
ئەنەە درٝرتەی زٝٝ بتەیێ٘ێتتتتتت ە  بتتتتتتکەٝێ. ٗاخِیتتتتتتذۆ" بە نٞێیتتتتتتذر چ یاٗتتتتتتذ

كەەٓاٗتتذمەمتەیإ یادرعتت ێکن باعتتن دمدرەتتێ. ػەەیتتق تتتاەەەتەی ُێتتٞمەن   ٝ 
اەمیتتإ چەٗتتذ ژٕ ڕۆیغتتو. دیضتتإ دمەنتتاتە  یتتڕمی ٛتتا  ٝ تتت ریەٝم ٝ ئەٓج

 ٛتتاە٘ە دمەێ  زمٓ(تتیِە ٝ دمكتت ی نڵتتیٖ ٝ عتت ن دیکەیتتإ بە دمصتت ەٝم بتتٞٝ ٝ
 ٝ بە دمصتٔاڵ صتەە یێذمتەٗیٖ.  ِتن  دێییتإ ُە بەەدر بتٞٝە یێکەٝم دمدٝرٕ ٝ

تەیغتتإ زۆە دەێتت  ٗەبتتٞٝ. ُە بەە عتتاهن ُەٗتت ەەمتە مه یتتإ یێچتتابٞٝ. ەەٗٞٝە
إ یتٞێ٘ن زمبە و ٝ عإ ٝ ٓتَ چاٝیإ ُە ٗاخِیذۆ" ٝ ڕێ٘ٞێ٘ەتەی ت د. ڕێ٘

 .ٝبێتٞڕمط ٝێذمچٞٝ تەیلن یییإ صاز بتٞ ٛەٝمصن ٛەٓٞٝیاٗن بزٝرٗذ بٞٝ.
 یەتێکیإ نٞەن;

 ٝ  ادٝٝیەت إ ُە ژێ  صەەدربێ؟ ت باچن ٛاەٕٞٝ با ئێ م؟ ٗەتا كێ 
ُە چتتن  متتت ٓتتٖ ئەٝ بەڕێتتزمّ ٛێ٘تتاٝم بتتا ئێتت مە ەتتا یتتێْ بڵتتێ بەٝ ٗیٞمعتتەٝ

 دمنەڕێن؟
 اخْ ٛێ٘اٝم.غک ٝ هەیٔکت ٗ
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دیتاەم ئی ت  ەڵپتاەن  خێ ر دمەیإ ت دی. ٝر ت تەٝریە عەٝێ ڕریإ ٗەن ەن ٝ
 ەەڕ  ەێذر ٗەٓاٝم.

بتڕۆ  یتإ  ت ٛەەیٞم بێ ەآە! ئێض ا تە ئاؿا  ٛێ٘تاٝم ئی ت  ِٓتن ڕێ بتت م ٝ
ٝمەم دمچیتت٘ەٝم بتتا نٞٗتتذ. نەٗتتجەتەط چەٗتتذ هضتتەی بە ەێکتتٞڵن  ُەنەڵ ئتتێٔە

ەٝرٗەتەط دریتتإ ُە هاهتتای یێکەٗتتیٖ. ڕێ٘تتٞێ٘ن ەێٜا ٗتتذٕ تە تچەتتتاٗیظ ٝ یاصتت
 زمبە و بە ٗاخِیذۆۆن نٞ ;

 ت ئیغو یێْ ٗییە؟ خا ئی   ڕێتاتە  ُێ ەێک ٗاچێ؟
 ت بڕۆ خەٓن ٓ٘و ٗەبێە ڕێتاتە دمدۆزٓەٝم.

بە  دٝری ئەٝ ٓتتاڵە چەٗتتذ ٜٗتتآە  ضتتاتە یتتت تاەێتتک نەیغتت یە ناڕمیتتاٗن تِ
بتێ  بە  . ٛاٗێ ئەٝ ناچاٗە  یێدمدمیەٝم یتا ٗن دٝٝٛەٓذر بە ی ڕرص ذر با

 تاە  دێ.
دمص ێکن دەێ  ٝ ەیل یلەدەرٝ بتٞٝ بتا ڕێتتا ڕۆیغت ٘ن عتەٝی ەاەیتک ٝ ەدر

ٝمەنتت  . نەٗتتجەتە  تەٗذُٝەٗتتذ بەتەڵتتک بتتٞٝ. ٗاخِیتتذۆ" درەدمصتت ەتەی ُتتێ
ُەنەڵ تچەتإ بەەم ٝ نٞٗذ ٝمڕێ تەٝ  ٝ ٛەٓٞٝیإ ُە ەاەیکن ٝ ەەٓتٞٓ در 

دمٗتتتن هاهتتا ٝ ه یغتتکە ٝ ناڵ ەٝنەییتتإ دمٛتتاەە  بتتزە بتتٕٞٝ. بە ّ ُە دٝٝەمٝم
 نٞێ.

نتٞەن دمەتٞرٗێ ُەنەڵیتذر  ٗاخِیذۆ" زۆە چاٝمڕٝرٕ ٗەبٞٝ. ػەەیق ٛتا  ٝ
 بچێو با  ی كەەٓاٗذمە.
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 ھەشت

 
بتٞٝ  ُە  یەۆ ٜٗاّ ئێ مط ٝمۆ ٛەٓٞٝ ن ەٞخاٗەتاٗن صی(ی یا  صێ بی٘ای
ا نەٝەمتەیتتتتتإ تە ٛەە چتتتتتٞرە  ٝم عتتتتتٞٝەمی بە دمٝەدر تێغتتتتت ربٞٝ. بی٘تتتتت

یەٗجێ متتتاٗن   تتآەی ئاصتت٘ی٘ن یێتتٞم بتتٞٝ   تتێتەی بەٗتتذییەتإ بتتٞٝ. بی٘تتای 
بی٘تتتتای صتتتتێٜەّ عتتتتٞێ٘ن  یاصتتتتەٝرٗەتإ بتتتتٞٝ ٝ دٝٝٛەّ عتتتتٞێ٘ن ػەەیتتتتق ٝ

كەەٓاٗتتذمەی تتتاەٝرٕ ٝ ٗٞٝصتتی٘تەی ەتتای(ەەن ئەٝ بتتٞٝ. عتتاهن ُەٗ ەەمتتتإ ُە 
تە  ٘ایتاٗەی بتذی(ایەیەٗجێ م دمٛاەە دمەێ ٝ ئەنەە تەصێک ُە دٝٝەمٝم ئەّ بی

یێن ٝربٞٝ چەٗذ ب٘ەٓتاڵەی بەخت ەٝمە ُە یغتو ئەٝ  ٗٞهٔن ەیغک ٝ ڕٝٝٗاتیٖ 
یەٗجێ م ڕٝٝٗاتاٗە دمژیٖ. ٛەٓٞٝ عٞێ٘ێک ڕٝٝٗتاۆ بتٞٝ. چەٗتذ ُەٗ ەەیتإ بە 

ُە صتتەە هاڵتتذەٓەتاٗیظ ُەٗ ەەیتتإ   در ٛەڵٞرصتتی(ٞٝ ٝ دیٞرەمتتتاٗن ٛەە چتتٞرە
 درٗا بٞٝ.

ی٘تا چکتاڵەتە. ُە صتێ یِیکتإ ٝمصتەەتەٝەٖ ٝ ػەەیق ٗاخِیذۆۆن ب د با ب
ُە بەە ٛەیتتٞرٗەتەٝم چتتٞٝٗە در ٗێکتتن بتتاەیکەٝم تە چتت ریەۆ بە دیٞرەمتەیتتذر 

كەەٓاٗتذمە  ٛەڵٞرص ربٞٝ. ٛەٓٞٝ  ێیەۆ باٗن دٝٝتەڵن ُێذمٛا . خزٓەەکاەی
ُ٘یتە یاص اڵێکن ُە یێذر بٞٝ ٝ بە ُی٘تەتەی دیکەی یغکای ٗێتٞ ٓەٗوەڵیتیەتەی 

كٞٝی ُێذمت د. با ئەٝمی زٝٝ صەٓاٝمەمتە ئآتادم بکتا   تاەێتک دمعێٞرٗذ ٝ 
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چتٞٝ  چاٝی بە تاٗو ٗاخِیتذۆ" تەٝ   ُیت٘تە یاصت اڵەتەی ُە یتێ تت دمٝم ٝ
 با ژٝٝەمتەی ەەٗیغ ن.

 ت نەٝەمّ! بەڕێزێک ٛاەٞٝم تاەی یێ اٗە!
 دمٗتێکن نڕ نٞەن;

 ت یێن بڵێ بێ ە ژٝٝەێ!
 نٞ ; نخزٓەەکاە ٛا  ٝ بە ٗاخِیذۆۆ

 ەٓٞٝ!ت كە
دیضإ ڕۆیغ ەٝم بە  ی صک  ٝ یاُٞٝتتاٗەٝم. ُەٝ ژٝٝەمدر ُەٗ ەەێتک بە 
ب٘ٔتتیچەتەدر ٛەڵٞرصتت ر بتتٞٝ. كەەٓاٗتتذمە ُە یغتتو ٓێزێتتک درٗیغتت (ٞٝ تە ٛێغتت ا 

ٓتَ  بەەدمٓاٝی چێغ ەتەی ٝ دٝٝ ب ڵن خاڵین ُە صتەە بتٞٝ. ییتاٝێکن عتإ ٝ
صتتٔێڵە یتتإ ٝ ەێکضتتٔڕرٝ بتتٞٝ. دمٓٞچتتاٝی دمەتتتٞ  تەەیتتٞٝچن صتتٞٝەم ٝ 

بتابڕمتەی زمەد بتٞٝ. ەتٞەٖ ٝ ػەە ێکتتن ٛەەزرٗ(تاین یتێکەٝم ئتاٝێ ە بٞٝبتتٕٞٝ. 
 ُە  ێن خای ٛەص ا. ٓالزّ

 ت كەەٓٞٝ بەڕێز ئیغو ٛەبٞٝ؟
 ت بێ ئەٝمی چاٝمڕٝرٗن ٝم ّ بێو  دمٗتن ٛەڵ(ڕی;

 ت ٛای ب ێ٘ا"! صەٓاٝمەمتە ئآادمیە؟
 ت ٛەە ئێض ا ئآادمی دمتەّ نەٝەمّ.

صتت اٗن  ئەی تەٗتتتێ چایەتەٓتتإ بتتا دێ٘تتن؟ ب ێ٘تتا" بە تتت بتتا ئتتاٝر دمص ەٝ
 چکاُەتتاٗن ُە صتەٓاٝمەمتە بڕی(تٞٝ صەٓاٝمەمٝم ٛتاەە ژٝٝەێ. ٓتالزّ چتاٝم
٘تا" ێٗاخِیتذۆ" ڕرٝمصت ا ٛەەتا بڕ با ئەٝمی بزرٗن ُە عتٞێ٘ن ختای دردمٗتێ.

صەٓاٝمەمتەی ُە  ێن خای درٗا ٝ ڕۆیغو  كەەٓاٗذمە چتایەتەی دمّ تت د ٝ 
عٞٝعەیەۆ تاٗیتاتن ٛێ٘تا ٝ  ژٝٝەمتە ٛێ٘ذێک ؿٞڕربن ٝ ُە دۆ بن صٞٝچن

 دیضإ ی صن;
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 چاّٝ بە بەٗذییەۆ بکەٝێ  ژٗێکە. ٛاەّٞٝ ت بەڵێ 
 ت ئەنەە صیاصن بێ یاصا ڕێتە ٗادر.

 ت صیاصن ٗییە...
 كەەٓٞٝ. ت با درٗاٗیغن؟

 ٗاخِیذۆ" درٗیغو ٝ نٞەن;
 ٕڕرزی بتتٞٝ تتت صیاصتتن ٗیتتیەە بە ّ ُە صتتەە درٝری ٓتتٖ تاەبەدمصتت اٗن بتتا 

 ُەنەڵ صیاصییەتإ ُە عٞێ٘ێک بێ.
 ە چاٝیێکەٝە٘ن ئەٝ دمنٞٗجێ.  تەەم دمتێغن؟نت دمزرْٗ تاّ ژٕ دمڵێ

ٝ یەتیتتاٗن ُەبەە دمٓتتن تاٗتتو  چتتاین كەەٓاٗتتذمە دٝٝ یەەدرختتن یتتڕ تتت د ُە
 ٗاخِیذۆ" درٗا.

 . ٛەە ئێض ا تەصێک دمٗێ ّ بە دٝریذر.مٓەتە. عەٝێکن دٝٝەٝدەێ  ت یەُە
 ڕێتە بذمٕ ٖٓ بچْ با  ی ئەٝ.ت ەکایە 
 بەیێچەٝرٗە یاصایە. ت ئەٝم...

ت ەائێض ا چەٗذ  اە ڕێتەی ئەٝ  اەم چاٝیێکەٝە٘اٗەیإ یێتذرّٝ. ُە ٛەٓتٞٝ 
بتتا ٗتتابەّ. دمصتت ٞٝە بلەەٓتتٞٝ بٔپغتتکٖ٘  بتتا  ٛتتی  عتت ێکن  یەٗتتێکەٝم دڵ٘تتا بە 

 خاەەە ەّ بن ٛیچْ یێ ٗییە.
 كەەٓاٗذمە یێکەٗن.
 ٝم.مٓٞٝرٕ دمیغکٖ٘. صەەی ب ڵن تاٗیاتەتەی ت دت ئەٝم ئاصایییە ٛە

 ت ُەّ ٛەٝریەی صتی(ی یادر ییتاٝ دمبتێ ٛێ٘تذێک ختای نەەّ دربێ٘تێ. كەەٓتٞٝ
ب(ی٘تتێ.  تەّ ٛەڵتتذمتەٝێ ییتتاٝ تەصتتێکن ٝمۆ ئێتتٞم یێکێتتک ٛەڵتتذم... ُێتت م زۆە

ژیتتاٗن ئتتێٔە ئەٝ  تتاەمی دمبی٘تتن زۆە دژٝرە ٝ یتتڕ ُە دمەدمصتتەەییە. خەڵکتتن 
خاٗە بە تەصاٗێکن دڵڕمم ٝ نەٓت م دمزرٗتٖە یێیتإ ٝریە ئتێٔە ٓالزٓەتاٗن بەٗذی

 ٛەە با ئەٝ تاەم ُە دریک بٞٝیٖ.
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ٗاخِیتتتذۆ" زۆەی ڕم ُەٝ ٓتتتالزٓە صتتتٞٝەُٛٞٝە ٝ ئەٗتٞصتتت یِە ٝ بتتتاٗن 
بە ّ بە درخەٝم ُە باەٝدۆخێکیتتتذر بتتتٞٝ   ٝ ئاتتتتاەم نەٝ تتتاٗەتەی بتتتٞٝ ػەەتتت 

ی عتت ەتإ ٝمڕٝٝی ٗاچتتاە بتتٞٝ ٛەٓتتٞٝ عتت ێکن ٗەعتتیاٝ ەآتت  بکتتا  ٝ زۆەبە
بە ٝەدی نتٞێن بتا هضتە هاڕمتتاٗن كەەٓاٗتذمە ڕرن ە(تٞٝ تە ُە  خای ٗەٛێ٘تێ.

باصن ڕمك اەی دڵضتازرٗەی ختای دمەٛەم  دمصو تاەمتەی صکا ی دمت د ٝ
 بە ژێ دمص ەتاٗن دمت د.

بە ٓێٜ مبتتتاٗییەٝم یتتتاەٓەەین  تتتت بە بتتتڕٝری ٓتتتٖ ەتتتا دمەتتتٞرٗن دڵضتتتازرٗە ٝ
 زرەمتاٗیإ تەّ بکەی ەٝم.ڕمٗ  ٝ ئا بەٗذییەتإ بذمی ٝ
 چ ئازرەێک؟ ٝردیاەم ەا ئەٝ  اەم ٓ ۆۆاٗە ٗاٗاصن. ت چ ڕمٗجێک؟

ت ئەٝرٗە ٓ ۆۆٖە ُەنەڵ خەڵکن ە   یاٝرزییإ ٗییە. تەصاٗێکن بتێ ەتاٝرٕ ُە 
 ٗێٞ ئەٝرٗذر ٛەیە.

تتتتتت ٛەٓتتتتتٞٝ  تتتتتاەم تەصتتتتتێک ُە ٗێٞرٗیاٗتتتتتذر ٛەیە. ٛەٓتتتتتٞٝ بە ٛتتتتتای ئەٝ 
صتکا یاٗە دمدر   ٞێ بەٝنتەەٗیا تەصتێک تە باەٝدۆخەٝم صکا  دمتەٕ بە ّ 

ٗتتادمٕ. ڕمٗتتتە  دیتتکە نٞێیتتإ یتتێ بە ٛاٗایتتاٗەٝم دمچتتێ  ٓتتْ٘ە ختتا ئەٝرٗتتنٝ 
ُەٝرٗەیە ُە خاڕر یایاعێکو بتا صتاز  ٛەهیغیإ بێ  چٞٗکە یاصا زۆە دژٝرەم.

یاصتتتتا  بتتتتکەٕ ٝ ٝمۆ ئەكضتتتتەەێک بە ەتتتتاٝرٗن صتتتتەەیێچن تتتتت دٕ ٝ  درٕ ُە
ئەٝرٗەعذر تەّ تەس ٛەیە ٝمۆ ٖٓ ئانای ُێیإ بێ.  ُەنەڵ نُِٞەباەرٗو بکەٕ.
 چای دمخایەٝم؟

 ٝ نٞەن; دیضإ چاین ەێک د
  اەم ژٗێکە؟ چ دمەەٝێ چاٝ  یێن بکەٝێ  ت ٛەە بە ڕرصو ئەٝ ژٗەی

بێکەصتتن یەٗتتای بتت دٝٝم بتتا  تتت زۆە ژٗێکتتن چاەمڕمعتتە. ُەبەە بەدبەخ تتن ٝ
دٗتتتن تەصتتتێک ختتتاٗەی ُەعل ۆعتتتإە ُە دردنتتتاط بە ەتتتآەەن دمەٓاٗتتتذرٝ ت 

 ع ەدر ٛەە ٗەبٞٝم. صزردەرٝمە ُە هاڵێکذر ئەٝ ُە بی ی ئەٝ
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 ی ؿازرٕ ژٗێک بتٞٝ بەٗتاٝیڕت ُەٝ  اەم چی ۆتاٗە زۆەٕ. ُە بی ٓە ُە عە
ئێٔا  ٓە اەص اٗن بٞٝ  چاٝی دمەتٞ  چاٝی ئێ رٗییەتاٗە  زۆە عاخٞعتەٗگ 

 بٞٝ. ڕٝرڵەەن ُە عازردم دمچٞٝ...
 دەێ می بە ٝەەتاٗن خای در; ٝ ەڕییە ٗێٞ هضەتاٗنیٗاخِیذۆ" 

ٝمُ اص  ئێٞم دمەٞرٖٗ یاەٓەەین بەٗتذییەتإ بتذمٕ. تاەێتک بتکەٕ تەٓ ت   ت
بەٝ تتتتاەرٗە  ُە كەەٓاٗ(ەەمتاٗ تتتإ بتتتکەٕ ئازرەیتتتإ ٗەدمٕ. درٝر ئتتتازرە بکێغتتتٖ.

 دمبێ ُە عادی ٝ صەكا. دڵ إ یڕ
 ٝعە هضتەی دمتت د دمەتتٞ  ُەنەڵ ٓ٘تذرڵێک هضتە بە ٝمٛا درٗاەدرٗاە ٝعە

دمتتتا  تە زٓتتإ  یتتإ ُەنەڵ بیتتاٗییەۆ هضتتە دمتتتا  ٝ دمیتتٜەٝێ هتتاڵین بکتتا  
تە ژٗێکتن ٓە اەصت اٗن  ٗازرٗێ. ٓالزّ دیضتإ چتٞٝمٝم صتەە چێت ۆتەی ئێٔتا

  تتتٞرٕ ٝ دڵتتتڕكێٖ بتتتٞٝم. بە ّ بتتتٞٝم ٝ چتتتاٝی ٝمۆ چتتتاٝی ژٗتتتاٗن ئێ رٗتتتن
 ٗاخِیذۆ" دیضإ هضەتەی یێ بڕی.

غتت    تتاەێکن دیتتکە بتتّٞٝ  بە یێ تتت ٓتتٖ هەزّ ُەٝ  تتاەم چێ ۆتتتاٗە ٗیتتیە.
 اەێکن ە  دمژیاّ. بە ّ ئێض ا هەز ٗتاتەّ ٝمۆ ڕربت دٝٝ بتْ. هەز دمتەّ بە 

 چاٝێکن ە  ُە ژٗإ بڕٝرْٗ.
ٝ ُێ(تتڕرٝرٗە هضتتەی دمتتت د تە ٓتتالزّ ەٞٝعتتن صەەصتتٞٝڕٓإ  ٛێ٘تتذم ەٞٗتتذ

 بٞٝبٞٝ.
 ت چاین ٓەیَ دمكەەٓٞٝی؟

 ت ٗا  صپاصو دمتەّ.
 گ ت د;كەەٓاٗذمە خزٓەەکاەمتەی باٗ

ُتا". بڵتێ دمەتٞرٗێ چتاٝی بە بەٗتذییە ات ب ێ٘ا"! ئەّ بەەێز بەەم با  ی ت
 صیاصییەتإ بکەٝێ.
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ٗاخِیتتذۆ" ُەنەڵ خزٓەەکتتاەی كەەٓاٗتتذمە ُەٝ هەٝعتتەیە ەێتتپەڕیٖ تە بە 
چەٗتتذ ُەٗتت ەە ڕٝٝٗتتاۆ بٞٝبتتاٝم ٝ چتتٕٞٝ بتتا ئەٝ بی٘تتایەی تە یەٗجەەمتتتاٗن 

خزٓەەکتتتتاەی ُە ێکن چەۆ ُە عتتتتإ   تتتتآەی ئاصتتتت٘ی٘ن ُێتتتتذەربٞٝ. صتتتتەەباز
 تٞێ؟ كەەٓاٗذمەی ی صن دمچٖ با

 ت ئەٝ بەەێزم دمبەّ با خەٝنەی ژٝٓاەم یێ٘ .
ت دمەنای ئەّ  یە درخ رٝمە دمبێ دمٝە ُێتذمٕ ٝ ُەدمەنتای ئەٝ  ٝم بچت٘ە 

 ژٝٝەێ.
دمەناتەی دیکە. ٗاخِیذۆ" نتٞێن ُە  ە٘ە بە دمٝەی بی٘اتەیإ ُێذر ٝ نەیغ

یغتتو دیتتٞرەمتە بتتٞٝ. دمٗتەتتتإ ُە ٝیزمٝیتتزی ئەٝ یتتٞٝەم  یژرٝمژرٝم ٝ ٛەەر
یِتتتٞٝەمیەتەٝم دمچتتتٖ بتتتا یِتتتٞٝەمیەتن ەتتت . تاەێتتتک  ٛەٗتتتتاٗە دمچتتتٞٝ تە ُە
زمٗازمٗتاتە زیتاە  بتٞٝ. ٛاەٞٛتاٝرە ٝ عتەڕم  ٘ێتٞ ٝ  ندمەناتە ت ریەٝم  دمٗتت

بتاٗن ییضتن ٝ  ٝ یتاٝمٕ بٞٝبتٞٝ ٝ ٝ ەەهەی زٗجی  ه یغکە ەێکەڵ زڕم هاها ٝ
 هٞەس ت دبٞٝ. چڵک(ەە ئاٝێ ە بٞٝبٕٞٝ ٝ ٛەٝری در ٗەتەیإ دمەٓاٗن

ٛەەریە ئەّ زڕمزڕی زمٗجیت  ٝ  زمٗازمٗا ٝ  ٘ێٞ ٝ هی م ٝ ئەّ ناڵٞبٞؿ  ٝ
خەٓ(تتاە تتت د  بێتتزی ُە ٛەٓتتٞٝ عتت ێک  بتتانەٕ ٝ باصتتاەم  ٝمٛتتای یەەۆط ٝ

ٗتتتاخن خایتتتذر  هتتتٞٝ ینُە دڵ ەتتتێکەڵ ٛاە٘ەعتتتن  ٛەڵذمصتتت ا ٝ ئەّ بێتتتزرەی ٝ
 د.ٛەصو یێک 
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چتتٞٝم ٗێتتٞ بەٗتتذمتەٝم. یەتەّ عتتو تە چتتاٝی یێتتن تەٝ   ژٕ ٝ ییاٝێتتک 
ڵ  ٝعتتکابٕٞٝ. بتتاٗن ەُەنتتاٗن نەٝەم ٛ بتتٕٞٝ بەەمٝڕٝٝی یەۆ ُە صتتەە دٝٝ

بەەیتتاٗن ەەٗی(تتٞٝ. ژٗە بە ختتتادر عتتکاٝم ٝ درٝێ٘تتن ت رصتتتەتەی  ٝ ەٝنتتٞٝ دم
صتەە  ٝ ُە درتێغا ٝ  هن دریاعن  بە ّ ییاٝمتە ەازم یاٗ اڵەتەی درتێغا بٞٝ
 ُەناٗەتە ٛەڵ  ٝٝعکا بٞٝ  چاٝێکن ُە ٗاخِیذۆ" درن   ٝ نٞەن;

ُە تتتاەن ەەٗتەەتتاٝ بٞٝٗتتذر ددرٕ بە خایتتذر  ێتتت ەەٗتتاٗە  ئیٔپ رەتتاەیظ ٗتتاەٞرٗ
 بت ێ!

نەیغ ە در ٗەتە. دمەنای ژٝٝەمتإ ُە صەە ئەٝ در ٗە بٞٝ. ژٗاٗن بەٗتذی 
ەی ەەٗیغ یغتتتن ٝ ٓ٘تتتذرڵەبەە ُە یەتەّ ژٝٝەدر ٗیغتتت ە ێ ت ربتتتٕٞٝ  ژٝٝەمت

ەتتتتتای(ەەن صتتتتتەڵ ەتإ بتتتتتٞٝ. ژٝٝەی صیاصتتتتتییەتاٗیظ ُەٝ صتتتتتەەی در ٗەتە 
 ٝ یەٗجا دیِن ٛەبٞٝ  ئێضت اط چٞرەصتەد ٛەڵکەٝە(ٞٝ. ئەٝ بی٘ایە  یتای صەد

ٝ یەٗجتتتتا تەصتتتتیإ ەتتتتێ یەصتتتت اٝ ە(تتتتٞٝ. ٛەٓتتتتٞٝ ەێکو ه ربتتتتٕٞٝ ٝ دمەزیتتتتو 
یتإ دمصتتو ٛە ٝعت ی(ایە ٗەدمتەٝەە ػەەزی. چەٗتذ تەس ُە ژٝٝەمتاٗتتذر  ێتا

تەٝە(تتٞٝ ٝ ُە ٗێتتٞ در ٗەتە درٗیغتت (ٕٞٝ یتتإ خایتتإ ەخێتت  ت دبتتٞٝ. چەٗتتذ ٗە
 تەصیظ بە ت  ین یڕ ُە ئاٝی تٞ ەٞٝمٝم دمٛاەٖ ٝ دمچٕٞٝ.

ەتتاەرس تە ت  ییەتتتن یتتڕ ُە ئتتاٝی تٞ ەتتٞٝی بە دمصتت ەٝم بتتٞٝ  چتتاٝی بە 
 ڕٝرٗی٘تن ٝمۆ ٛەٓیغتە نەەّ ٝ ٗاخِیذۆ" تەٝ . ٛاەە یێغێ ٝ صاڵٝی تت د.

 عیٖ ٛەڵتەڕربٞٝ. ٓێٜ مبإ بٞٝ  بەەچاٝی یەٗەٓی(ٞٝ ٝ
 ٗاخِیذۆ" ُێن ی صن;

 ت ەاەرس! با ئاٝر  ُێٜاەٞٝم؟
 ەاەرس یێکەٗن. خزٓەەکاەمتەی كەەٓاٗذمە ئانادرەی ڕٝٝدرٝمتە بٞٝ.
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تتتت ئەٝم یادنتتتاەی ُێتتتذرٗە  ُە صتتتەە ژٗێتتتک. ُەنەڵ كێتتتذتای یەۆ چتتتاٝ ەێتتتک 
نتتتٞێالتن یەت  یتتتإ ەێتتتک  ٛەڵچتتتٕٞٝە ٛەە دٝٝتیتتتإ زۆە باعتتتیإ صتتتەە ٝ

 ت دۆەەٝم.
 ٗاخِیذۆ" ٛەٝرڵن كێذۆزیای ُێپ صن;

 ت هاڵن باعەە خەەیکْ ئاٝی تٞ ەٞٝی با دمبەّ دمیٜەٝێ چاین صازتا.
بتٞٝ ُە ٛەڵتْ ٝ دٝٝتەڵ.  ەاەرس چٞٝ با ژٝٝەی ژٕ ٝ ٓ٘ذرڵ درەمتإ. یتڕ

م. چەٗتتذ تەس ُە صتتٞٝچێک ٝخەەیتتک بتتٕٞٝ  تتِە ەەڕمتاٗیتتإ ٝیغتتک دمتتت دم
 ا بٕٞٝ. دمٗتن هی می ژٗإ یێکەٝم ەێکەڵ بٞٝبٞٝ.ڕرتغ

ٝ ڕمبەٗەتإ بٞٝ. ُە بەە دمەنتاتەدر چەٗتذ  ژٝٝەمتەی دیکە ەای(ەەن صەڵو
خەەیکتتتتتن هٞٓتتتتتاەبٕٞٝ. خزٓەەکتتتتتاەی  تەس ُە دمٝەی یەۆ درٗیغتتتتت (ٕٞٝ ٝ

 كەەٓاٗذمە نٞەن;
ٛێ٘تتتذێکیإ ئەٝ چەٗتتتذ  ٝ ڕۆژرٗە هٞٓتتتاە دمتەٕ تتتت ئەٝرٗە ُە صتتتەە ب یتتتٞی

 ەە ن ڕۆژرٗەی خایإ دمدۆڕێٖ٘.تایکەی خ
 هٞٓاەبازمتتتتإ تاەێتتتک چاٝیتتتإ بە تاٗتتتو تەٝ   خایتتتإ تتتتات دمٝم ٝ بە
دڕدۆٗتن ٝ نٞٓاٗەٝم چاٝیإ ُە بەژٕ ٝ بتا ی تت د. ُە ٗێتٞم ڕرصت ن در ٗەتە 

نەٗجێکتتن  ڵلتتیظ بە بتت ۆی  كێتتذەۆۆن خ ریکتتاەی بەٗاٝباٗتتگ ڕرٝمصتت ا بتتٞٝ ٝ
صتت ا بتتٞٝ  ٛێ٘تتذێک ُەٝ  ە یغتتەٝم تەٝرٗتتن ٝ دمٓٞچتتاٝی ٛە ٝصتتاٝمٝم ڕرٝم

ٝ ختتٞێڕی عتتێٞم یتتاڵن بە دیتتٞرەمتەٝم دربتتٞٝ  دمٓٞچتتاٝی  ییتتاٝێکن بتتاەمتە
خُٞێ تاٝی ٝ ُٞٝەن بە هٞٝڵتذر چٞٝبتٞٝ. دمیتاٗتٞ  ئەٝ ییتاٝم  اەێتک ُەنەڵ 

ٝ ُەٝێ  88ٛاٝڕێکتتاٗن ُە بەٗتتذیخاٗە ڕری تتت دٝٝم ٝ یەٗتتای بتت دٝٝم بتتا ەایتتتا
ەەن یەتێک ُە ٛاٝڕێکاٗن ختای تٞعت ٞٝم دٝری ەآ  ت دٗن چەٗذ ڕۆژ ب صیی

یاعتتتە ەەڕمتەی ختتتای بە صتتتەە عتتتاٗیذر ٝڕٝ ٝ ختتتٞرەدٝٝیەەن. كێتتتذەۆ" تە
                                                           

Taig .88 .درەص اٗن صەٝڵن ٗاٝچە تٞێض اٗییەتاٗن ڕٝٝصیا 
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دربتتتتتٞٝ  ُەبەە دمٓتتتتتن ٗاخِیذۆۆتتتتتذر چەهی(تتتتتٞٝ  صتتتتتەەمڕێن ُێت ە(تتتتتٞٝ ٝ بە 
ٝ ُە  ەەٝصەبزمیەتەٝم چاٝی ُە صەەەایای دمت دە بە ّ ئەٝ بەٛەٗذی ٗەنت  

 یەٗایەٝم ەێپەڕی.
دی ٘ن ئەٝ  اەم دیٔەٗتاٗە ن ە(تٞٝ. ُەّ صتێ ٓتاٗتەدر ٗاخِیذۆ" خٞٝی بە 

ٝ یەٗجتتا  صتتەباەم  بە ئەّ چٞرەصتتەد چەٗتتذیٖ  تتاە ٛتتاە(ٞٝ بتتا بەٗتتذیخاٗە ٝ
تەصتتە زۆە عتت ن بتتا ڕٕٝٝ بٞٝبتتاٝم. چەٗتتذ  تتاە ُە ٗێتتٞ ڕێتتذر ُەنەڵ دیِەتتتإ 
بٞٝبتتٞٝ بە ٛتتاٝڕێ. چەٗتتذ  تتاە ُە ن ەٞٝخاٗەتتتاٗن ٗێتتٞڕێ  ٓتتاڵەەن چتتٞٝٗە 

چتاٝی ختای ٛەڵضتٞتەٝەن ٗتاهەزی  ٝ. چەٗذیٖ  تاە بەژٝٝەمٝمی ٝمەن ە(ٞ
 دیتتِە ئاصتتایایییەتإ ٛەٓتتٞٝ  تتاەێ تە بەٗتتذییەتاٗن دی (تتٞٝ. ُەنەڵ ئەٝمعتتذر 

ٝەدی  چاٝیتتتتتإ بە هە كەەتتتتتن ڕرزرٝم ٝ باعتتتتت٘اؿن ٗاخِیتتتتتذۆ" دمتەٝ   بە
دمیاٗخضتت ە ژێتت  چتتاٝمدێ ی ٝ ُە ٛەڵضتتٞتەٝ  ٝ تاەمتتتاٗن ٝەد دمبتتٞٝٗەٝم. 

ئەٝرٗتتتذر ٛەصتتت ن بە عتتتەەٓەزرەی ٝ ەتتتاٝرٕ دمتتتت د  ٗاخِیتتتذۆ" ُە ٛەٓتتت(ەە 
ٗەكت م  دمتت د.  ٝی درٗن ئازرەی دمدر ٝ صەەمڕری ئەٝمط ٛەص ن بە ە س ٝ

 ێُە چ عتتتٞێ٘ ئەنەەچتتتن دمیزرٗتتتن خ ریکاەمتتتتإ ُە چ باەٝدۆخێکتتتذر بتتتٕٞٝ ٝ
ُەنەڵ ئەٝمعذر ُێیإ  ٕٞٝ ٛاەنەٝەم بٕٞٝ ٝ بە چ ٛایەۆ ەٞٝعن ئەّ ڕۆژم 

 خاەەٝم.ب رٗن ئەٝ ٛەص ە ُە خای دٝٝەبێزرە بٞٝ ٝ ٗەیذمەٞ
 ُە یغ ەٝم دمٗتن نڕی تەصێکن بیضو  ٘ێٞی یێذمدر;

ت ئەّ بێ عتەڕمكە ٛیچٞیٞٝچاٗەەتإ دیتٞم؟ تاەیتإ ەەٗیتا ئەٝمیە ٝمۆ تەە 
ڕێتزمیەۆ ٗە بِەٝمڕێٖ ٝ خایإ بڕرزێ٘٘ەٝم ٝ خەەیکتن تەیتق ٝ ٗەٛەٗتگ بتٖ! 

 ٛەیە.یإ ێکیغەؿی مٓەی٘ەەیإ دیٞم  ٗە ەازهاڵە دڵ ٝ ئازرە ٝ 
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كەەٓاٗتتتذمە ٗاخِیتتتذۆۆن بە ػەەیلێتتتک صتتتپاەد. ػەەیتتتق  ُێتتت مدر خزٓەەکتتتاەی

 ئآاژمی یێک د ٛەە ُەٝێ چەٗذ خُٞەۆ ڕرٝمص ێ ٛەەا دمنەڕێت ەٝم. ئەٝ ڕۆیغتو.
ٝ  بتتانەٗن چڵتتک ٝ ٝ ٝ زٗجیتت ی ُە یتتێ ت ربتٞت ئتتاەمهن  بەٗتتذییەۆ تە یێختتاٝس بتٞت

 بە ص ەە چ یاٗذی بە نٞێن در; ٝخای نەیاٗذم  ی ٗاخِیذۆ"  ُێذمٛا  
ئەٝ چاەمڕمعتە ُە  ٓەدمٝم. دمیاٗەٝێ ! ەەٗیا نٞێْ باعَ تە ئاٝڕنەٝەمّت 

ٗێٞ بەەٕ. صەەخاعیإ ت دٝٝم ٝ كێڵیإ ُێک دٝٝم. تاەٓتاەا"  ێتتای ختای 
ئەنەە ٓتتٖ هضتتە بتتکەّ   ئەٝ بێچتتاەمیە ڕزنتتاە بتتکە. کتتایەُەنەڵ ئەٝ ناڕیتتٞمە ە

 یێض ن صەەّ دردمٓاڵٖ.
یێ زۆە دمە صا. هضەتەی تت د ٝ ڕۆیغتو. ٗاخِیتذۆۆیظ  زٗجی  ُە بەٗذین

ٞٝڵەی ٗەتتت د بتتا ئەٝمی ٛتتی  تەس عتتک ٗەتتتا. ەتتاڕردمیەۆ  تتُە  ێتتن ختتای 
 ئانادرەی ئەٝ تێغەیە بٞٝ.

تاەٓاەا" ئەٝ ییاٝتٞژمی صزری زی٘ذرٗن بە تاەی هٞەصتەٝم بتا بڕربتاٝم  
ەٝ دمدر ٝ ئەٝ  ێتتتاتەی ُەنەڵ بەٗتتذییەتن ەتت  ناڕی(تتٞٝ  تە زۆەی عتتێٞمی ئ

صزری دٝٝەخض ٘ەٝمی بە صەەدر صەیابٞٝ  بەٝ عێٞمیە ئەٝ بێچاەمیە دمبتٞٝ 
بە  ێتتن ئەٝ ییتتاٝتٞژم ٓەە صتتیذرەم ُە تاٗتتتا تاەبکتتا . ئەٓە  تتاەی دٝٝٛەّ 

کتتاە یٖ ێبتٞٝ ئەٝ بەٗتتذییە زٗجیتت  ُە یێتتیە ئەّ ٓەصتتەُەیەی یتتێ ڕردمنەیاٗتتذ. ُە ئ



تؤلستؤيو ليَ  

 

618 

د بتٞٝ ئیتزٕ ُە تاەبەدمصت اٗن باە  ئەٝی ٗاصتی(ٞٝ. درٝری ُە ٗاخِیتذۆ" تت 
 با  ٝمەن ێ تە ژٗەتەی ب٘ێ ٕ با بەٗذیخاٗە ٝ چاٝی یێن بکەٝێ.

ێکتتتتن هە كەە  بە ٝمەزێڕێکتتتتن صتتتتاٝیِکە بتتتتٞٝ  صتتتتن صتتتتاڵن ەەٓەٕ بتتتتٞٝ
ٗاٝی ٓاتاە دیاتیٖ بٞٝ  ٝیض (ٞٝی تەصێک بکتٞٝژێ ٝ ٛەە  .یەٝمٓآ٘اٝمٗذی

ڕٝٝدرٝم ئانتتتادرە  بە ّ ختتای دمیتتتٞ  ڕۆهتتن ُەٝ ەتتاٝرٗەط نیتت ر بتتٞٝە بەٝ
ئەٝ تتتاەمی یێکتت دٝٝم. بە صتتەەٛاەن  عتتەی إ چتتاەە تڵێغتتەیەٝم ٝ ٝ ٗەبتتٞٝم

 خای بەّ عێٞم با ٗاخِیذۆ" نێڕریەٝم;
بەڵتتێ نەٝەمّ! ڕۆژێتتک ڕێ(ٞرەێتتک ٛتتا  بتتا نٞٗتتذمتەی ئتتێٔە  دٝٝ ڕۆبڵتتن  تتت

نٞٗتتذێکن ەتت  تە ٓەٝدرتەی چتتَ  ادربە بتتاٝتْ ەتتاتٞٝ تەُٞیەُەتتتاٗن بتتا بەەّ بتت
ٝ. باٝتْ یێن نٞەْ ٛێِیت٘تەتە ئآتادم بتکەّ ٝ ڕێ(تٞرەمتە بتەیەٗتٔە تیِآەە  بٞ

ٛتتاەْ  ئەٝ نٞٗتذم. بتاەنی٘ەتەّ ُە ٛێِیتت٘تە تت د ٝ ٛەٓتتٞٝ عت ێکْ ئآتتادم تت د ٝ
بە هضەتاٗن تاب ری  ُەنەڵ تاب ری ڕێ(ٞرە چاییەۆ بخای٘ەٝم ٝ ٝمڕێ بکەٝیٖ.

اڕمهن ڕێ(تتٞرەدر بتتاّ دمەتەٝ  چەٗتتذ صتتاڵ ُە ٓاصتتکا زمهٔەەتتن تێغتتاٝم ٝ ئتت
ڕع ٞٝم  یێ٘جضەد ڕۆبڵن یاعەتەٝ  ت دٝٝم ٝ ئێض ا دمیٜەٝێ بچتێ بتا ئەٝ 

 ٝ ُەنەڵ دمزنیتت رٗەتەی زمٓاٝمٗتتذ بکتتا . ٛەصتت اّ بچتتْ تەُٞیەُەتتتاٗن منٞٗتتذ
 بە دڵٔذر ٛا  ٝ دمٗتێک یێن نتٞەْ; بخەٓە ٗێٞ ٛێِی٘تەتەٝم  ُە ٗاتاٝ ؿایِەیەۆ

ەەٝەێتتتک  ەڵن چیتتتن؟ٓتتتا نەٓتتت م!ئەٓە باعتتت  یٖ دمەكەەە بتتتا  ٛەڵکەٝەتتتٞٝم!»
بیت  ُە  میئەٝ بتێ «تتاەن خایتذر تەڵکتن ُتێ ٝمەنت ی!... ٛەڵتەەم با ئەٝمی ُە

ُە ٗێتتتٞ ٛێِیتتت٘تەتەدر خضتتت ٔە ژێتتت   بیتتتٞەمتەّ ٛەڵتتتت   ٝ عتتت ێک بتتتکەٓەٝم 
تٞڵاعتتتەتەٝم ٝ عتتتاەدٓەٝم... ُە ڕێتتتتا صتتتەە هتتتاڵن هضتتتە ٝ بتتتاس بتتتٞٝیٖ ٝ 

نٞٗتتذمی  ی ئەٝبیتتٞەمتەّ ُە بیتت  چٞٝبتتاٝم  ٛەەتتا نەیغتت ی٘ە عتتەط تیِتتآەە 
ٛەٝەرزم  دٝری ئەٝ ٛەٝەرزێکٔتتتتتتتإ ُە بەە بتتتتتتتٞٝ ٝ دمٓاٗٞیضتتتتتتتو بچتتتتتتتیٖ.

دمنەیغتت ی٘ە صتتەە ڕێتتتای صتتەەمتن. ُە ٗاتتتاٝ ٝمۆ ئەٝمی تەصتتێک بە نٞێٔتتذر 
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ٓ٘تیظ بتاەنی٘ەتەّ ڕرنت   « ڕریت م!» بچ یێ٘ێ   دمٗتێک ُە ٗاخەٝم یێن نٞەْ;
 یٖ ٛەُتتو بتتا باعتت » ٝ ُە ٛێِیتت٘تەتە دربەزیتتْ. دیضتتإ عتتەی إ یێتتن نتتٞەْ;

ئەنەە بتتتتتەیە صتتتتەە ڕێتتتتتای صتتتتەەمتن  ٛتتتتاەٞچای خەڵکتتتتن بە  ڕمخضتتتتاٝمە
صتتەەمٝمیە ٝ ٛیچتتو یێ٘تتات ێ. ئێتت م چاڵٞٛتتاڵە  زٝٝ دمصتتو بتتذم بیتتٞەمتە ٝ 
تاەمتە یەتالین بکەٝم!... بە دمصو خاّ ٗەبتٞٝە ٝمۆ ئەٝمی تەصتێک دمصت ْ 

چتتٞٝٓە  ٝ بتتت ێ ٝ بیکتتا بەژێتت  تٞڵاعتتەتەدر  درٗەٝیتتٔەٝم ەەٝەمتەّ دمەتێغتتا
 ٝمختتا ٛتتاەەٝم ٝ تە دی تتن دمٓتتٜەٝێ ئاٝهتتای بتتْ. زٝٝ یێغتتێ. تتتاب ری ڕێ(تتٞرە

ُە ٗێتتتٞ  باٝمعتتتن یێتتتذر تتتت دّ. زۆە بە ٛێتتتز بتتتٞٝ. ەەٝەمتەی ُتتتێ صتتتەٗذّ ٝ
بەكتتت متەدر خضتتت ٔن بەزمٝیتتتذر  ٛەە دٝٝ دمصتتت ن عتتتەەەۆ درّ ٝ ب دٓتتتن بتتتا 

تەصتتتێکن بتتتێ  ژرٗتتتذرەٓێ ی. ُەنەڵ ئەٝمعتتتذر تە ئەٗجتتتٞٓەٗن نٞٗتتتذ نٞە(تتتٞٝی
ٝ  تتٞڕێکن باعتە ٓاتتاە ٗٞٝصتی(ٞٝ ئازرەّ ٝ ئاؿای نٞٗذمتەعٔإ با دردنتای

  ُٝٝەیەۆ ٗەبٞٝم  دردنا چٞرە صاڵ زی٘ذرٗن با بڕیٔەٝم.ێئێض ا زمڕی با ٓ ەا
ئێض ا تەصێکن ئاٝر بەٝ یێغی٘ەیەٝم نیاٗن خای خضت (ٞٝم ٓەە صتییەٝم ٝ 

ٓتاەا" ئەٝمی ٜٗێ٘ین ئەٝ ییاٝتٞژم ٓەە صیذرەمی ئاعتک ر دمتت د. چتٞٗکە تاە
 بزرٗی(ایە  دمص ەٝبە ێ دمیکٞعو.
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ت ربتتٕٞٝ تە  ژٝٝەی ئەٝ صتتەەی در ٗەتە ٗیغتت ە ن صیاصتتییەتإ ُە دٝٝ

بە یەەدمیەۆ ُە بەعتتتەتاٗن ەتتت   یتتتا ت ربتتتاٝم. ٗاخِیتتتذۆ" ُە ژٝٝەی یەتەّ 
چتتاٝی بە صیٔاٗضتتإ تەٝ  تە ُە یتتاڵ زۆیتتاتەدر ٛەڵ  ٝٝعتتکابٞٝ  درٗە درٗە 

ٝڵن دمخضتت ە ٗێتتٞ ئتتاٝەتەٝم. تە چتتاٝی بە ٗاخِیتتذۆ" تەٝ  ُە صتتە ئێزٗتتتن
 ێتتتن ختتتای ٛەصتتت ا  دمصتتت ن نٞعتتتن ٝ بە چتتتاٝرٗن تە ُە ژێتتت  تەیتتت ی بتتت ۆ 

 یڕمتەیذر بە هٞٝڵذر چٞٝ بٕٞٝ  ُە صەە ەایای ٗاخِیذۆۆن ڕٝرٗن.
ت خاع اڵْ دیضإ چتاّٝ یێتو تەٝەەٝم. چتٞٗکە عت ێکن زۆە ن ٗیتگ ٛەیە 

 دمبێ یێ ن بڵێْ.
 دمڵێن؟ت چیْ یێ 

 ٓەتەە ُە دمەكەەێکذر یێو دمڵێْ. ت یەُە
دیضإ تٞەە درەێکتن خضت ە ٗێتٞ ئتاٝەی زۆیتاتەٝم. ئەٝ بتا ٛەٓتٞٝ عت ێک 

ضتێ نەەٓتاتەی ییێتن ٝربتٞٝ زۆیتاتە دمبتێ  اەێتک بای كەُضەكەیەتن ٛەبٞٝ ٝ
ٛەدمە ٗەچێ ٝ ُەٝ بٞرەمعذر بی ٝڕری خای ٛەبٞٝ! ٗاخِیتذۆ" دمیٞیضتو  بە

ە چتاٝی بە ٓاصتِاۆا تەٝ  نەصتکێکن بە دمصت ەٝم بچێو با ژٝٝەمتەی ەت  ت
ٛاەە ژٝٝەێ ٝ ٛەەٝر درٗەٝی(اٝم ٝ خاۆ ٝ خاڵن ەەەتن ژٝٝەمتەی دمٓاڵن. 

ِەیەتن صتتپن ٝ ەەٗتتٞٝەمیەتن تتتٞەەن ُە بەەدر ٝ ُەچکەیەتتتن ُە صتتەەی ٗیكتتا
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 تە چتتتاٝی بە تاٗتتتو ٗاخِیتتتذۆ" تەٝ   یێچتتتابٞٝ ٝ هتتت ی هتتتٞ  ت دبتتتاٝم.
ٗاخِیتذۆ" چتاٝی ُە چتاٝم  ٗتٞٝەمتەی صتڕی.بزمیەتن ٛتاەێ ٝ دمصت ن بە ەە

 عی یٖ خێِەتەی تاەیاعا بڕی ٝ نٞەن;
 ت خەەیکن نەصک ُێذرٗن؟

ختتتاٝێٖ   ێ٘تتتذم ییضتتتەٛتتتت دمصتتت ْ تتتت دۆەەٝم بە ئێغتتتەتەی  تتتاەرٕ؟ ئێتتت م 
 .کێغێٗەت ێ ەٝم ییاٝ ٗاەٞرٗێ ەێیذر ٛەٗاصە ب

 ئاٝڕی دریەٝم ٝ ُە صیٔاٗضاٗن ی صن بەەاٗییەتإ ٝیغک بٞٝٗەەەٝم؟
 زۆەیإ ٗەٓاٝم. بەڵێ ت 

ٛەە  ٓاصتِاۆا تت د ُە ڕٝرٗی٘ەتەی صیٔاٗضإ ٓاٗتادرە بتٞٝ تاەێتک چتاٝی 
 ەٞٝعن نٞٓإ ت د. نبایە ٗاخِیذۆۆ

 باع  م بچْ  ِە ەەڕمتإ بیْ٘. غک بٞٝٗەەەٝم  ٝریت تەٝریە بەەاٗییەتإ ٝ
ئآتتتاژمی بە ٗاخِیتتتذۆ" تتتت د تە ٛەٓتتتٞٝرٕ ُەٝ ژٝٝەم تابتتتٞٝٗەەەٝم ٝ 

ٝ چت ر دمصت ییەتن  کیإ ُێ(ذر. ژٝٝەمتەی ەەٗیغتو چکتاڵە بتٞٝدمەٞرٗێ صەەێ
چکتتاڵە ڕٝٝٗتتاتن ت دبتتاٝم ٝ صتتێ(ەە تەٝە(تتٞٝم صتتەە دیٞرەمتتتاٗن. ەازٝختتاڵ 

ُە  ٝ دیٞرە باٗن عێ ٝ باچەتن ەٞٝە٘ن ُێذمٛا .  تتە ٝ ەن درن ە(ٞٝ ٝ درە
دٝٝ تەس تە چتتتٞٝ بتتتٕٞٝ بتتتا ٛێ٘تتتاٗن ختتتٞرەدٕ ٝ ئتتتاٝی تتتتٞ ٝ  ٛەٓتتتٞٝ 

ٝێ بتتتتٕٞٝ. ٝێتتتت ر ئەك ٓاۆ٘تتتتا تە یەتێتتتتک ُە ٗاصتتتتیاٝمتاٗن صیاصتتتتییەتإ ُە
ٗاخِیتتذۆ" بتتٞٝ   ٝرز ٝ زمەدمڵ بٞٝبتتٞٝ. هتت ی تتتٞە  ت دبتتاٝم ٝ چتتاٝرٗن 

دمبتتاەی. ەتتٞٝە٘ن ُە صتتەە تتتاؿەزی ڕۆژٗتتآە بتتاڵٝ تتت د  ەتت س ٝ خەٓیتتإ ُتتێ
ِیتا ڕرٗ ضتاۆا یباٝم  بە یەٝم درٗیغ (ٞٝ ٝ خەەیکن  تتەەم یێچتاٗەٝم بتٞٝ. ئیٔ

ٞٝرٕ بە بزمیەتتن عتی ی٘ەٝم ٗاخِیتذۆۆن بە خێ ٛتاەٖ تت د. ئەٝ زٝٝە  ُە ٛەٓت
هەزی دمتتت د ەەٗتتاٗە  ُەٝ ڕۆژم  بتتٞٝ ٝ بەەی صتتن ڕرزرٗتتذٗەٝمی ژٝٝەمتتتإ

دژٝرەرٗەعذر بەٗذمتإ بڕرزێ٘ێ ەٝم. ُەٝ تتاەەدر هتاڵن ٛەڵٔتاڵی(ٞٝ بە ختاُٝییەۆ 
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یتا ِییەەدر  ٝ عەەبەتاٗن ٝعک دمت دمٝم ٝ ُە یاڵ یەتتذر ڕیتزی دمتت دٕ. ئیٔ
ٗاخِیذۆ" ُە یەتەّ دیتذرەدر بتای  زۆە  ٞرٕ ٗەبٞٝ  بە ّ ٝەیا ٝ خاتەڕربٞٝ.

 دمەتەٝ  ئەٝ ژٗێکن ڕۆهضٞٝۆ ٝ دڵ٘اصکە.
 بێن! ئێٔە یێٔإ ٝربٞٝ نەڕرٝیەەەٝم با ٓاصکا. ت بە خێ 

یاُٝاۆ٘ا ُە صٞٝچێک درٗیغت (ٞٝ ٝ یتاەین ُەنەڵ تچتاڵەیەۆ دمتت د   ٓاەیا
 ەٝ .ُە یڕ دی ن ٗاخِیذۆ" ٝمژٝٝە ت

 بە خێ  بێن. كەەٓٞٝ ٝمەم ژٝٝەێ! ٝمە ٓ٘ذرڵە ەازمتەٓإ ب(ی٘ە!
تتت ٓ٘تتذرڵەتەی ییغتتاٗذر. ت یِ ضتتا" ُە یتتاڵ دیتتٞرەمتەدر ئەژٗتتای ُە بتتاٝمط 

بتا  ن ە(ٞٝ  دمص ن تت د بتٞٝ بە ٗێتٞ هاڵەتاٗیتذر ٝ دمُەەزی. ٗاخِیتذۆ" چتٞٝ
 عاڕعتتتتێڕی بەٗاٝباٗتتتگ تەٝ   چتتتاٝی بە ٗتتتادەۆ" درُەٝ تتتتاەە بە ّ  ی 

تتتتٞڕێکن هتتت  صتتتٞٝە ٝ چتتتاٝیِکە ُە چتتتاٝ بتتتٞٝ  كتتتاٗیِەیەتن ٓغتتتەٓای ُە بەە 
ە ٗتتاخن دڵەٝم هەزی بە دی ٘تتن ٗەدمتتت د. ُت دبتتٞٝ. ەتتاهەی ُەنەڵ تتت د. بە ّ 

یغتتتتو اٝدرەمیە. ٗتتتتادۆەۆ" ُە ٗتتتتٗەیتتتتذمزرٗن بتتتتاچن ڕهتتتتن ُەٝ عاڕعتتتتتێڕم 
 ەی اڵییەٝم نٞەن; عی٘ەتاٗن ەێ(ڕی ٝ بە مچاٝیِکەتەیەٝم چاٝ
اعتتتن ڕردمبتتتٞێ ی؟ باعتتت٘اؽ ٝ ئاصتتتٞٝدم خەەیکتتتن صتتتەكەە تتتت ٝردیتتتاەم خ

 دمتەی.
 ت ەا ئێض ا زۆە باط بٞٝە زۆەّ ع ن صەەٗجڕرتێظ دیٞم.

ٗاخِیتتذۆ" ەی تتاڵن ٝ ەەٝصتتەبزمتەی ٝمڕٝٝی ختتای ٗەٛێ٘تتا. ٗەیذمٝیضتتو 
ٝ ُەّ ڕۆژرٗەدر چتزٝٝی  چتٞٗکە دمیزرٗتن ٗتادۆەۆ" هضتەڕمهە ضەی بێ٘ێ.هٝم

ە دمتتا ٝ ُە دڵەٝم خەٓ(تاەم ٝ ڕۆژ ُەنەڵ زٓاٗن دمٝمعێ٘ێ  تاەی ەٞٗتذٝەی رٗ
 ٝ ەاص٘   دمبێ. ڕۆژ ەٞٝڕم

 هضەی ُەنەڵ بکا . دمص ٞٓغ اخن ُەنەڵ ت د. ت یِ ضا" دمیٞیضو
 باعە؟ ت هاڵو چاٗە؟ ەەٗذەٝص یو
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ٗتایەەەٝم. چتاٝ ُەٝ  عتکاٝمەە نیتاْٗ. نەەٓتْ صتپاسە بە ّ صتەەٓا ت باعتْ 
ٝٝەێ. ُە ٓێتتت م ُێٔتتتإ یەٗجێتتت رٗە بتتتکە ٛەٓتتتٞٝی عتتتکاٝم ٝ صتتتەەٓا دێتتت ە ژ

 ٗای صن.
بەەی صتتتتەتإ زۆە بتتتتێ ڕمزرٕ  ٛیچیتتتتإ ُەنەڵ ٗتتتتات ێ  ئەٓغتتتتەٝ دٝری 
 ٓاٝمیەتن زۆە ٓالزٓێکن صەەٝڕٝٝخاعْ یەیذر تت د ٝ ٓتاڵەەْ ُتێ ٝمەنت  .

 بێْ با  ەإ.
تتتتتتتتت بتتتتتتتتا ئەٝمی بتتتتتتتتا  دمەتەٝێ ئەٝ ٓتتتتتتتتالزٓە چەٗتتتتتتتتذم بە ئەدم  ٝ 

 ین ت د.صەەٝڕٝٝخاعە  ُە ٓاەیا بپ صە ئەٓڕۆ بەیاٗن چ
نێتتڕریەٝم. بتتا ٓاەیتتا یاُٝاۆ٘تتا ٛەەٝر تە درٗیغتت (ٞٝ  ڕٝٝدرٝمتەی بەیتتاٗین 

 ٝێ ر ئەك ٓاۆ٘ا ُێ(ڕرٝرٗە نٞەن;
صیٔاٗضتتتإ  ٗتتاڕمزریەەین دمەبتتتڕیٖ.بە عتتێٞمیەتن یەتت ەتتتٞٝرٗە تتت دمبتتتێ 

 ٗاڕمزریەەین دمەبڕی  بە ّ  ێن ٗەن  .
  د.ەتتتت س ٝ یتتتتاەێزمٝم چاٝیتتتتإ ُێکتتتت ٛەٓتتتتٞٝرٕ صتتتتەەیإ ٛەڵ(تتتتڕی ٝ بە

 ٗاخِیذۆ" نٞەن;
 .باعە  ئەنەە ٛەٓٞٝەإ ٛاٝدمٗگ بٖکن ەێتا دمەبڕیٖ زۆەت ٗاڕمزریەەن 

 ت یِ ضا" ٗێٞ چاٝرٗن ن ژ ت د.
دمەبتتڕیٖ چ تەڵکێکتتن  ٗتتاڕمزریەەین چتتن؟ ٗتتاڕمزریەەن تتت ئەٝم چ هضتتەیەتەە

 ٛەیە؟
 ئی   ٛی  تەس ُەٝ باەمٝم هضەی ٗەت د. ت یِ ضا" بە ٗاخِیذۆۆن نٞ ;

 تاەیاعتتتا دمنەڕێتتتن؟ بەەدمٝرّ خەەیکتتتن نەصتتتک ُێتتتذرٕ ٝ تتتت هەەتتتٔەٕ ُە
ٓتتإ ٝختتاٝێٖ ٗەتتت ێ ەٝم تتتێ  ٝ ئەصتتپێ ٛەٓٞ زٝٝ یاتٞختتاٝێ٘ییە. ئێتت م زٝٝ

 ٗازرْٗ ٓاەیا ُەٝێ خەەیکن چییە؟ دمخإ...
 ئیٔیِیا نٞەن;
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 دمیذۆزی. ٝ ت ٓاەیا خەەیکە صەەی زڕتچەتەی عاٗەدمتا
مٛێ٘ێ ٝ دمیختتتاەە تتتت ٛەەچتتتن ڕعتتتک ٝ ئەصتتتپێ ُە صتتتەەی ئەٝدریە  دمەیتتتذ

 صەەی ئێٔەٝم.
  ٝرٗذمٝم.مٓاەیا تچەتەی د
 ٓێ ُٞٝکەی ەێذرٗەٓاٝم. چاتْ دۆزیٞم  ئەصپن ٝ !ت ٓەە صە ٛاٝڕێ

درٛێ٘تتاٗن صتتەەی تتتچە ٛەڵتتت   ٝ بە ئیٔیِیتتای  ٓاەیتتا دمصتت ن ُە دۆزیتتٖ ٝ
اٗن بٜێ٘تێ بتا ەتیاعتإ چتٞٝ بتا یاەٓەەیتذرٗن تاەیاعتا ٝ دٝری ئەٝم بە صپاەد 
ٝمۆ ڕۆڵەی ختتتای نٞعتتتین بە  ُە بتتتاٝمط نتتت   ٝ ییتتتا تتتتچەئیٔیِ تتتتچەتە.

ەۆ هەٗذی خض ە دمٓیەٝم. دٝری ڕۆیغ ٘ن ٓاەیتا یاُٝاۆ٘تا  یصی٘تییەٝم ٝ تٞڵا
ئەٝ دٝٝ بەٗذییەی چٞٝ بٕٞٝ با ٛێ٘اٗن ختٞرەدٕ ٝ ئتاٝی تٞ ەتٞٝ  نەڕرٗەٝم 

 ٛاە٘ە ژٝٝەێ. ٝ
 

 دوازدە

 
 ٝ ەتیتإ ٝەدیتِەُەٝ دٝٝ تەصەی خٞرەدٕ ٝ ئتاٝی تٞ ەٞٝیتإ ٛێ٘تابٞٝ  ی

بەٗەعە  یاص اڵن ِٓذەێ ی ُە یێذر ٝ دٝنٔەی یتاڵ اتەی ٛەەتا صتەەێ  نٞەج ٝ
ُە ئاٝی تٞ ەٞٝی ُە یاڵ یەەدرخەتاٗذر درٗتا ٝ ٗتاٗەتەط  درخض (ٞٝ. ت  ین یڕ

 تە ُە دمصٔاڵێکن یێچابٞٝ  دری بە ٓاصِاۆا.
 ەەع یلن ٛێ٘اٝم! "ت چاٝٓإ ڕۆعٖ  تاٗو ٗاخِیذۆ

 كڕێیذر صٞٝچیک. ٝ یاڵ ٞتەی درتەٗذ
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ٓتتاەتێِن ٛاٝڕێٔتتإ عتتی  ٝ ٛتتێِکەی  تتت عتت ن زۆە باعتتٔإ ٝمنیتت  تەٝ .
 تڕی. ئەٓغەٝ ختٞرەدٗن باعتٔإ ٛەیە ٝ  ێ ٗێتک صتاز دمتەیتٖ. ئیٔیِیتاط ٝر
 باع  م دمصو ُە ٛٞٗەە ٝ ڕرزرٗذٗەٝم ٛەڵت ێ ٝ بێو عٞێ٘ە تە ئآادم بکا .

ە  بتتٞٝە بە ّ ئەٝ ەبە تتتا  ٔٞ تتاڵ   ٝ عتتاد ٝ ئەّ ییتتاٝم ُە ٛەٓتتٞٝرٕ یتتڕ
خەٓ(تاە بتٞٝ. ٝ تەصەی دیکەیإ تە خٞرەدٗن تڕی(ٞٝ بە یێچەٝرٗەی ئەٝ ٓا  

بتتٞٝ. نتتٞێزمی بەەِٓتتن دمەیەڕی(تتٞٝ.  درڵتٞعتتو ئەٝیتتظ بە هە كە  ٝەدیتتِە ٝ
یەتن عتتاڕی  صتتیون ُە ایتتاڵ   کەەٗتتێتتٞ دمُٓٞ دمٓٞچتتاٝ باەیتتک ٝ ڕمعتت اڵە ٝ

ٝ تت د درٗا  صاڵٝی ُە ٗاخِیذۆ"  دٗەتاٗن ُە بەەدمٓن ئیٔیِیاەبەەدر بٞٝ. خٞر
بە دمصتتت ە ئتتتاەمهە تتتت دٝٝمتەی  دمصتتت ن ٗاخِیتتتذۆۆن بە صتتتاەدی نٞعتتتنە 

 خٞرەدٕ ٝ تەُایەُەتاٗن ُە  اٗ اتەی دمەٛێ٘ا ٝ ُە یاڵ یەتذر ڕیزی ت دٕ.
ٝمەزێتڕ  "ئەّ دٝٝ تەصە ُە چی٘ن زمهٔەەکێغتاٗن تآەڵتتا بتٕٞٝ. ٗابتاەا

یێتتت٘   اەتێتتتَ ُە ەەٓەٗتتتن صتتتن ٝبتتتٞٝ  ٓتتتاەتێِیظ ت ێکتتتاەی تاەختتتاٗە بتتتٞٝ. ٓ
بەٗتتذیخاٗە  ییەٝم ەٞٝعتنڵٗابتاەاۆیظ ُە ٛەژدم صتا ییەٝم بە دیتَ نی ربتٞٝ ڵصتا

ٝ زیتت مۆ ٝ بە دمصتت ٞب د بتتٞٝ. ُە هٞەابختتاٗەی نٞٗتتذ  بٞٝبتتٞٝ. ٗابتتاەا" ٝەیتتا
دمەصن خٞێ٘ذبٞٝ  یاعإ ُە هاٗاخن دٝرٗاٝمٗذیذر ٓیذرُیای زێڕی ٝمەن ە(ٞٝ. 

ٝ  ە خٞێ٘ذٕ ٗەدربٞٝ ٝ نەڕربتاٝم بتا ٗێتٞ  ٞٝەیتاەدەێ می ب مبە ّ دٝری ئەٝ
نٞٗذٗغی٘ەتإ. ُە نٞٗذێک بٞٝ بە ٓآاص ای هٞەابخاٗە. چەٗذ ٓاٗتن ٗەخایاٗتذ 
بە ەتتاٝرٗن خٞێ٘تتذٗەٝمی ت ێ(تتن یاصتتاؽ ٝ ٛاٗتتذرٗن  ٞٝەیتتاەرٕ بتتا ڕێکخضتت ٘ن 

ن ەیتتإ ٝ ُە ُە صتتەە ئەٝم ن ٝمبەە ٛێ٘تتإ ٝ بە تاەٛێ٘تتإ  میٗاٝمٗتتذێکن زبتتاە
اٗەیإ یەصتت اٝ . دٝری ٛەعتتو ٓاٗتتگ ئازردیتتإ تتت د  بە ّ ٛەە ٝر ُە بەٗتتذیخ

ژێتت  چاٝمدێ یتتذر بتتٞٝ. چتتٞٝ بتتا عتتاەێکن دیتتکە ٝ دیضتتإ ُە نٞٗتتذێک بتتٞٝ بە 
ٝ ئآاٗجەتتتاٗن یێغتتٞٝی. دیضتتإ  صتت ای هٞەابختتاٗە ٝ دەێتت درٕ بە تتتاەآآ

ٓاٗتتتگ ُە بەٗتتتذیخاٗەدر  دمص (ەصتتتەە تتتت ریەٝم ٝ ئەٓجاەمیتتتإ صتتتاڵێک ٝ دٝٝ
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 ڕمٝرتەی  ٞرٗن بە چاتیذر بێ٘ێ ٝ ُە صتەە ئآتاٗ  ٝ درٝریٝم. بەٗذیخاٗە ٗەٓایە
دٝری ئتتازرد بتتٕٞٝ  دٝٝەیتتإ خضتت ەٝم بتتا یاەێزنتتای یتت ێْ.  صتتٞٝەە  بتتٞٝ.
دٝری هەٝ  ٓاٗتتتگ  دیضتتتإ هاڵ(ەصتتت یإ تتتت د. ئەٓجاەمیتتتإ ُەٝیتتتظ ٛە  .

م دمص (ەصەەی ٗاەدیإ با ئاەخاٗتِیضک  ُەٝێتظ ڕری تت د. دیضتإ ن ەیتاٗەٝ
ٝ ٗاەدیتتإ بتتا یاتاەیضتتک. بەّ عتتێٞمیە ٗێتتٞمی ەەٓەٗتتن ُە بەٗتتذیخاٗە ڕربتتٞرەد 

ٝ بی(ەزێ٘تتێ ٝ  (تتٞٝٗەی ٞرٗی بتتٞٝ. ئەّ ٛەٓتتٞٝ ن ك تتاەی ٝ بەٗتتذیخاٗە ٝ ەاەرٗتتذٗە
ٝ ڕٝٝٗتتات    ی ٛیتتٞری نەعتت  ای رٗە ەتت  ُە یێغتتٞٝ ٛەٝڵتتن دمدر ٝ ئاصتتتِعتتێ

   دمص یغتن ُەبتزم بتٞٝ. ُەط صتاؽ ٝ ەەٗذەٝصتو بتٞٝ بە ٝ ُێتٞ دمدی ٝ عاد
ەێکاعتتإ ٝ عتتادی ٛەڵ٘ەن ە(تتٞٝ. ٛیچکتتا  بیتت ی ُە ڕربتت دٝٝ ٗەدمتتت دمٝم ٝ 
خەٓن ئەٝمعن ٗەبٞٝ ُە درٛتاەٞٝدر ەٞٝعتن چ هتاە  ٝ ەەٗتت میەۆ دمبێتو ٝ 

ٝ تٞڕی زمٓاٗە بٞٝ. ەٞرٗتاین  چ بە یەتن بە صەە دێ. ئەٝ ُەنەڵ ئێض ا دمژیا
ە تک ُەٝ تتاەە ٝمەنت ێ ٝ ٛاعن دمخض ە تاە با ئەٝمی باع  یٖ تەڵ ٝ كک 

ٛەە تە ئتتتازرد دمبتتتٞٝ  ڕٝٝی دمتتتت دمٝم تاەٝبتتتاەی صیاصتتتن ٝ  ەیایتتتذر بتتتٞٝ.
 چا تییەتاٗن دمدر. بە بڕٝری ئەٝ كێ تاەی ٝ یەتێ یتن ت ێکتاەرٕ ٝ دەێ می بە

ئەٝ تتتاەەی ُە بەٗتتذیخاٗە بتتٞٝ   عتت ێک ت ی٘ت تت  بتتٞٝ.  ٞٝەیتتاەرٕ ُە ٛەٓتتٞٝ
ذر  ٝ یێٞمٗتذین ُەنەڵ دٗیتای دمەمٝم ٛەٝڵن دمدر یاەٓەەین ٛاٝبەٗتذییەتاٗن بت
بێتذمٗتن ٗەبتێ. تآاٗیضتو بتٞٝ. ٛتی   ٗەیضێ ەٝم ٝ ەٞٝعتن دٝٝەمیەەێتزی ٝ

نتتٞێن بە هەصتتاٗەٝم ٝ خاعتتتٞزمەرٗن ٗەدمدر.  عتت ێکن بتتا ختتای ٗەدمٝیضتتو.
ەەٗیا با ٛاٝڕێ ٝ تآەڵتاتەی بٞٝ. با ئەٝمی تەڵکن ٛەبتێ  ئەٝمی دمیٞیضو

دمصتتو ٝ  ر دمدر. ٝمەزێتتڕ ٝ ختتاٝمٕ ٝزم ٝبتتا تآەڵتتتا ختتای بە ئتتاٝ ٝ ئتتاٝەد
ٓەچەۆ بتتٞٝ. هتتاٗغ ٝ ُە ختتاب دٝٝ  ڕێتتزی بتتا ٛەصتتو ٝ بی ٝبتتاٝمڕی خەڵتتک 

ٝ ٗەخٞێ٘تتذمٝرە ٝ خٞەركتتاەن بتتٞٝ. ئەٝ  دردمٗتتا. دریکتتن ٓتتابٞٝە ژٗێکتتن صتتاٝیِکە
یتتاەٓەەین دمدرە ُە ٓەزەر تتتاەی  دریکتتن ٝ تاەتتاٗەی ئتتازرد بتتٞٝ  دمچتتٞٝ بتتا  ی
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٘إ ٝ ٛاٝڕێیاٗن ُە ٓێت ی٘ەی ٛەڵذمصت ا ٝ دردمٗیغتو  ُەنەڵ نٞٗذٗغی دمت د ٝ
ُەنەڵ ئەٝرٕ  ٝ ەتتتتٞٝە٘ن ُە تتتتتاؿەزی ڕۆژٗتتتتآە دمیێچتتتتا یخ ری تتتت یٖ  تتتتاە

کێغتتا. ُە تێ(ڕتێتتن عتتەڕم ٓضتت ن نٞٗذٗغتتی٘ەتاٗذر بەعتتذرەین دمتتت د. بتتا یدم
ٝمەزێڕمتتتتاٗن ڕٕٝٝ دمتتتت دمٝم تە چ تاڵٝێکیتتتإ ُە صتتتەە ٗتتتإٝ ٝ دمبتتتێ بە 

اكن خایتتتتتإ بتتتتتکەٕ. صتتتتتەباەم  بە ڕریەڕیتتتتتٖ ٝ ختتتتتادر بێتتتتت٘ەٝم ٝ درٝری ٓتتتتت
ئاڵٞناڕییەتتتاٗن دٝریتتن بیتت ٝڕری ەتتای(ەەن ختتای ٛەبتتٞٝ. بە بتتڕٝری ئەٝ ئەنەە 

 ٝ ٘ن  دمبتتێ بەعتتێک ُە ئیٔ یتتاز ٝ دمصتتە ەن ئاؿتتاٝر صتتێعاڕعتتێک ٛەڵتی 
تاەبەدمصتتتت اٗن یتتتتایەبەەزی دمٝڵە  بتتتتذەێ بە ت ێکتتتتاە ٝ  ٞٝەیتتتتاەرٕ ٝ ُە 

ٝربتتٞٝ ٗتتابێ دمصتتو ُە ژیتتاٗن ب٘ەڕمەیتتن  یێتتندردیەەٝمەی ٗزیتتک ب(تت٘ەٝم. ئەٝ 
ٗتادۆەۆ" ٝ ٓاەتێتَ ٛەٓیغتە  دمص ن ەێٞمەدەێ. ُەٝ بەعتەدر خەڵک بذەێ ٝ

خەەیکتتن ٓغتت ٞٓڕ ٝ چەُەهتتاٗێ بتتٕٞٝ. ئەٝ عتتاڕط ٝ ڕریەڕی٘تتن بە  ُەنەڵیتتذر
ٝربتتتٞٝ  بەڵکتتتٞٝ یێتتتن ٛەڵٞمعتتتێ٘ەەی ب٘چیتتت٘ەی تآەڵتتتتا ٗەدمزرٗتتتن  ُەبەەیەۆ

ٞمٗتتتذییە چی٘ایەەییەتتتتإ دمبتتتێ ناڕرٗیتتتإ بە یێ ٛێ٘تتتذێک ُە ٝەدمتاەییەتتتتإ ٝ
صتتتەەدر بتتتێ  ب٘ەٓتتتای تآەڵتتتتاط تە یتتتایەدرە ٝ ُە ٓێتتت ی٘ەیە ٗتتتابێ ُە بەەیەۆ 

 ٛەڵٞمعێ.
ٝمەزێڕمتتإ دمیتتٞ   ظ ٝمۆ ٛەٓٞٝیُە بٞرەی ٓەصەُە ئایی٘ییەتاٗذر  ئەٝ

ٗتتابێ بیتت  ُەٝ عتت اٗە بکەیتت ەٝم ٝ ٓێغتتکن ختتاەن یێتتٞم ٓاٗتتذٝٝ بتتکەی. ُەنەڵ 
ەٗتتذی كەڕمٗضتتن ٛتتاٝبڕٝر بتتٞٝ تە دمیتتتٞ  بتتٞٝٗن ختتٞدر ەەٗیتتا بی ٓ ئتتاەرنا 

بتتا ٗابتتاەا"  ن یٔتتاٗەیەتە ٝ بەس تە ُە ئێضتت ادر یێٞیضتتو بەصتتۀُاٗذٕ ٗاتتتا.
ٝ درەٝیتتتٖ بە ی ئەٝمٝم  ن ٗیتتتگ ٗەبتتتٞٝ تە ُە ڕرزی ختتتیِوە  ەێ(تتتتا. ٓٞٝصتتتا

 یاٝرزییإ ٗەبٞٝە تەچن بی ۆتەتەی درەٝیٖ با ٛاٝڕێکاٗن زۆە ن ٗیتگ بتٞٝ. 
ٞ  بە ی ٓ٘ەٝم ٛتی   یتاٝرزییەتن ٗیتیە دٗیتا بەٝ  تاەم دەٝصتو ت ربتێ دمیت

ُە عتەط ڕۆژدر  هەزەمەن ػیضا دمكەەٓتێ تە درەٝیٖ دمڵێ یإ بەٝ  اەم تە
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ەەٗیتا  دەٝصو ت ربێ. ئەّ باصاٗە بە بڕٝری ئەٝ چەع٘ێک صەە نەەٓتن بتٞٝ ٝ
 بە تەڵکن تا  ڕربٞرەدٕ دمٛا .

ێٞم ٛتاەٞٝیٖ ٝ بتا تتٞێ دمچتیٖ. بتا تیغن بەٝم ٗەدمدر تە ئێٔە ُە تٞی٘ن 
دٗیایەٕ ٝ دمبێ ٛەٝڵ بذمیٖ  ئەٝ ەەٗیا ئەٝم ن ٗیگ بٞٝ تە ئێض ا ُە صەە ئەّ

 «بتتٕٞٝ»ژیتتاٗێکن بتتاط ڕربتتٞێ یٖ  هەەتتیظ ُە بیتت ی ئەٝمدر ٗەبتتٞٝ ٓەەەڵتتاتەی
ُە تاٗەٝم ئەّ بی م ُە زمٗییتذر نٞٝەربتٞٝ تە ٛتی  عت ێک ُە دٗیتادر  ُە  ٛەڵێ٘ێ.
م بت م ٛەەتا ٓت ۆ" ٗەٓتإ ٝ كەٝەتاٗن ٗیتیە  بەڵکتٞٝ نتاڕرٗن ٝ ئاژمڵەٝ ن ٝنیا

نیتتتای ُتتتێ دەٝصتتتو دمبتتتێە  دمڕصتتتکێە ەتتتاٝ بەصتتتەەدر دێ. ُە خاتتتتذر ەتتتاٝ
ت ٓێتک دمبێت ە یەیتُٞٝە. ٗتاٝتێکن چکتاڵە دمبێت ە  تِکەەەعییەۆ دمبێت ە بتام ٝ

دەمخ ێکتتن ئەصتت ٞٝە ٝ ٛەٓتتٞٝ عتت ێک بەٝ عتتێٞمیە نتتاڕرٗن بە صتتەەدر دێ. 
ٛەە بتایە   چێن ٗٞێ ُە  یٜاٗذر دمٓێ٘ێت ەٝم ٝ ُە ٗێتٞ ٗتآ ۆۆیظ بە عێٞمیەت

ُە بەەدمٓن خایذر دمدی ٝ یێن ٝربٞٝ ُە ڕمنتن ب٘تانٞێن ُێتن  نٛەٓیغە ٓەەن
ٗزیک تتت م. بتتتایە دمیتتتتٞ  ئەٝ ڕۆژمی ٓەە  دێ بتتتا  ّ  عتتتاد ٝ ٗەە صتتتاٗە 
ئتتآێزی بتتا دمنتت ٓەٝم. بەّ عتتێٞمیە ٗەهەزی دمتتت د ٝ ٗە عاەمزرییغتتن ُەٝ 

 ٝ تە ُە صەەی بذٝێ. هەزی دمت د تاە بکا  ٝ بتا تآەڵتتاتەیباەمٝم ٛەبٞ
بەتەڵتتک بتتێە نیتتإ ٝ  ەصتت ەی ختتای بختتاەە تتتاە ٝ ٛەٝڵ بتتذر ە ٛەٓیغتتەط 
درٝری ُە ٛاٝڕێکاٗن دمت د بە  ێن كەُضەكەڕێضتن ٝ عاەٞعتٞٝ  بە تت دمٝم 

 بێ٘ە ٓەیذرٕ ٝ چا تن ب٘ٞێٖ٘.
ە بە ّ ص ٝعتو ٛاٝڕێ ت ێکاەمتەعن ٝرەە ٓاەتێَ صتەە بەٝ هیتزبە بتٞٝ

ت دبتٞٝ ٝ  ٝ خەصڵەەێکن  یتاٝرزی ٛەبتٞٝ. ُە ەەٓەٗتن یتازدم صتاڵییەٝم تتاەی
تە ەتتآن  زۆەی ئتتازرە ٝ  ەزەبە دی (تتٞٝ  صتتٞٝتایەەین یێک ربتتٞٝ. یەتەّ  تتاە

 ێ ٗێکتتتن صتتتەەی صتتتاڵذر بتتتٞٝ. ٛاٝصتتتەەی  ەتتتاڵن صتتتٞٝتایەەین چێغتتتو  ُە
ایتإ باٗتٜێغت ٖ متەی ئەٝ ٝ چەٗذ ٓ٘تذرڵن ت ێکاەمتتاٗن بتا ٓتاڵن خخاٝمٗکاە
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ٝ  ٛەٗجیتت  کمٗتتد بتتا ٓ٘تتذرڵەتاٗن ەتت یظ چەٗتتذ تتت د ٝ بتتا ئەٝ دٝٝزمُەیەۆ ٝ
ُە تتتاؿەزی ڕمٗتاٝڕمٗتتگ یێچتتابٞٝ ٝ بە  ێ ٗتتاٗە یێتتن ٝەدی نتتایز ٝ صتتێٞی 
بە ٓ٘تتذرڵەتاٗن ختتای تە دمەتتتٞ  ك یغتت ە ُە  تیغتتن در اضێیدرٕ   اەێتتک ُە

اّ ُەٝ ُەیضتت اتاٗە ئاصتتٔاٗەٝم ٛێ٘اٝیتتاٗە. دٝرەتت  ٓاەتێتتَ ەێتەیغتتو تە ٛەە تتت
ەەٓەٗتتن بیضتتو صتتاڵ بتتٞٝ ُە تاەختتاٗەیەۆ   ٗتتیکەّ بتتاین یەٗجتتا ڕۆبتت  بتتٕٞٝ.

ُەنەڵ ژٗێکتتن ٗتتاٝدرەی عاڕعتتتێ  ئاعتت٘ا بتتٞٝ. ئەٝ ژٗە بتتای  ێُەٝ درٓەزەر ٝ
دمەتەٝ  ٓاەتێتتتَ ختتتاٝمٗن ٓتتت   ٝ ُێٜتتتاەٞٝییەتن عتتتاەرٝمیە بتتتایە ت ێتتت  ٝ 

مەییەتتتتاٗن دمٝڵە  ٝ ٗتتتآیِکەی عاڕعتتتتێڕرٗەی دمدریە ٝ زٝڵتتتْ ٝ ٗادردیەەٝ
ٝ ەێکاعتاٗن یتێ ٗیغتإ در ٝ چتاٝ ٝ نتٞێن تت دمٝم. ئەٝ  ێڕێتای بەەبەەمتتاٗ

ُەٓێتت  بتتٞٝ ُە ٗتتاخن نیتتاٗەٝم زۆەبەی ڕرصتت ییەتاٗن ٛەصتتو یێک دبتتٞٝ  ٝەدم 
 زٝڵتْ ُە ئەٝ ٝ ٝەدم زۆە ع ن دیکەی با ڕٕٝٝ باٝم ٝ ەێتەیغتو تە چەٗتذم

ڕێتتتتتتەی صتتتتتەەتەٝەٖ بتتتتتای دمەتەٝ  ەەٗیتتتتتا  ئەٝ تتتتتت رٝم ٝ تەصتتتتتاٗن ٝمۆ
بەەخادرٕ ٝ بەەبەەمتاٗێیە ٝ با بە دمصتو ٛێ٘تاٗن ئتازردی ٝ ڕزنتاە بتٕٞٝ ُە 

بچێتتت ە ٓەیتتتذرٗن خەبتتتا  ٝ  بەٗتتتذی زٝڵتتتْ ٝ چەٝصتتتاٗذٗەٝم دمبتتتێ ڕریەڕێ ٝ
ئەٝمی زیتاە  بزرٗتێ  ٛەص ن ت د بٞٝ تە ئەٝمی زرٗابێ ەٞرٗاعە. با .ەێکاعإ

بتابەەن  م ٝ ٓ ا ی ت ێ  ٝبەەچاٝی ڕٕٝٝ بێ ەٝم دمص ن ت د بە خٞێ٘ذٗەٝ ٝ
ٝ ٝیضتت ن صاصیاُیضتت ەتإ  زرٗضتت ن. ٛێغتت ا ٗەیتتذمزرٗن چتتإ ڕێتتتای ئآتتاٗ 

یەەدمتتتاٗن بەە  بتتت ێ ەبەە. ئەزٓتتٕٞٝ كێتت ی ت دبتتٞٝ تە ەێتەیغتت ٖ ٝ زرٗتتاین
بەەمٝ ڕێتای ڕرصو ڕێ٘ٞێ٘ین دمتا . ئێ   دمٓن بتا  تتەەم ٝ  چاٝی  دمدر ٝ

ی تت دٕ ُە ئەٓ(اەمتەیتإ خضت (ٞٝم ئانتادرە ٓەع ٝٝ  ٗەبت د. تێغتکچێ ین ٝ
بەتەڵتتک بتتٞٝ چتتٞٗکە دمی تتٞرٗن درٗیغتتێ ٝ  ئەٝ ئەەتەط بتتا ئەٝ ئەصتت ای ئەٝ 

 ت ێ  بخٞێ٘ێ ەٝم.
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در  ەبتتت  ٝ ن ئەٝ ژٗە عاڕعتتتتێڕم ئەٝمی دمیزرٗتتتن كێتتت ی تتتت د. یتتتاەٓەەی
ئەّ دۆخە دەێتت می . ٛەٗذمصتتە ٝ ٓێتت ٝٝ ٝ ئەدمبتتن صاصیاُیضتت ن ٓ تتا  بکتتا 

تە ئەٝ ژٗەیتإ دمص (ەصتەە تت د. ٓاەتێِیغتیإ ُەنەڵ  ٛەەتا ئەٝ ڕۆژمی تێغا
هاڵ(ەصتتتو تتتت د  چتتتٞٗکە ُە ژٝٝەمتەیتتتذر ت ێ(تتتن یاصتتتاؿیإ دۆزیتتتیەٝم. ُە  ئەٝ

ت ێ(تن  ُەٝێ ٗادۆەۆۆن ٗاصن  ٝ 89بەٗذیخاٗەٝم دٝٝەیإ خض ەٝم با ۆاُانذر
ەازمی خٞێ٘ذمٝم ٝ ُە صەە بی ٝباٝمڕی صاصیاُیض ن یێذرن ە  بتٞٝ. تتاەێ ُە 

نەڕریەٝم دەێتت می بە چتتا تین صیاصتتن در ٝ یەتێتتک ُە ڕێ(ەەرٗتتن ئەٝ اەرٝنە ەتت
تە ٝێتتتتت رٕ ت دٗتتتتتن تاەختتتتتاٗە ٝ تتتتتتٞژەرٗن  ٓتتتتتاٗت ەٖ ٝ ٗتتتتتاڕمزریەەییە بتتتتتٞٝ

 بەڕێٞمبەەمتەی ُێ تەٝەەٝم.
ُە  بە بڕٝری ٓاەتێَ دمبٞٝ بی٘ای ئابٞٝەین تآەڵتا ُە بەەیەۆ ٛەڵٞمعتێ.

ُە ب٘ەٓتاڵەیەتن ئاەەتادۆتش  بٞرەی ئایی٘یغذر بی ۆتەیەتن ەٞٗذٝەی ی ٛەبتٞٝ.
ُە دریک بٞٝ  ُە صەە ب٘ەٓتای ئتاییٖ ٝ بی ٝبتاٝمڕی ٓەزٛەبتن نەٝەم بٞٝبتٞٝە 
بە ّ ٝەدم ٝەدم ەٞٝعن نٞٓإ بٞٝ. صەەەا بە ەت س ٝ یتاەێزمٝم ٛێ٘تذێک ُە 

بەەەٝرٝی  بی ٝباٝمڕمتتتاٗن دٝٝەتەٝەەٝم  یاعتتإ ُە صتتەەی صتتٞٝەە  بتتٞٝ ٝ
ەی دمەباز ت د  دٝری ئەٝم صٞٝتایەەین ٝرزی ُێ ٛێ٘ا ٝ خای ُە چٞرەچێٞمت

بە ئەژدردی خای دمت د تە ئەّ ٛەٓٞٝ خٞەركتا  ٝ بتاٝمڕم یڕٝیٞٝچەیتإ بە 
ٝ بتتاتن ُە دژٝرەی ٝ صتتەخ ن ژیتتإ  ٓێغتتکیذر تتت دٝٝم. بە هەٗتتاػەەەٝم دمژیتتا

ٗەبٞٝ. ُە ٓ٘ذرڵییەٝم عاٗن دریە بەە تاە. خاٝمٗن عإ ٝ بتاٛا ٝ  ەصت ەیەتن 
 ٗەدمە صتتا ٝ دمصتت ن ُە ٓ تتا  ٛەڵ٘ەدمنتت   ٝ ُێتتن ٓاٗتتذٝٝبەٛێتتز بتتٞٝ. ُە تتتاە 

ٗەدمبٞٝ. ُە بەٗذیخاٗەط ٛەە تاەێتک دمەكەەتن بتا ٛەڵکەٝەتایە ٓ تا ی دمتت د. 
ُە بەٗتتذیخاٗە خٞێ٘تتذمٝم ٝ ٝمٛتتا ٛتتان ی ئەٝ ت ێتت(ە  نت ێ(تتن یەتەٓتتن ٓاەتضتت

بٞٝبتتٞٝ  ٝمۆ عتت ێکن ٗایتتا  ٝ ن رٗ(تتاین ئانتتادرەین ُێتتذمت د. ُە  اٗ اتەیتتذر 
                                                           

Vologda .89 .ٝٞعاەێکن ٓێ ٝٝییە چەٗذیٖ صاڵ ەاەرٝنەی دیِە صیاصیەتإ ب 
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ەتەی عتتتتاەدباٝم بتتتتا ئەٝمی تاەبەدمصتتتت اٗن بەٗتتتتذیخاٗە یێتتتتن ٗەزرٗتتتتٖ. ت ێتتت(
زۆە ُەنەڵ ئەّ ئەٝ ەێکەڵ ٗەدمبٞٝ. ەەٗیتا ڕێتزی ٗتادۆەۆۆن   دٝٝەمیەەێز بٞٝ

ٓتت ردی ختتای دمزرٗتتن. ُە صتتەە ئەٝ بتتاٝمڕم  ُە بەە بتتٞٝ ٝ ئەٝی بە ڕێ٘تتٞێٖ ٝ
ی زۆە بە ّ ٓاصتِاۆا ەٝمعییەتإ ٝمەبتذمٕ ٘ب بٞٝ تە ٗابێ ژٗإ خا ُە تاەم

خاعذمٝیضو. ئەٝی ٝمۆ ژٗێکن چی٘ن بێ(ەعن تآەڵتتا دمٛتاەە بەە چتاٝ تە 
زۆەدرەیتتتن دمصتتتە ەذەرٕە ٛەە بەٝ ٛتتتایەط چتتتاٝی  ٝ بتتتاەە هٞەبتتتاٗین زٝڵتتتْ

 ٝ چاتٞخاعین ُەنەڵ دمت د. بێٞرزییەٝم ەەٝهە دی ٘ن ٗاخِیذۆۆن ٗەبٞٝ ٝ بە
 

 سێسدە

 
ییەتە دمٓتتتن بٞٝبتتاٝم ٝ چتتا ەئتتاٝەمتە بڵێضتتەی دمتێغتتا. صتتتاباتە صتتٞٝ

ٝ صەەٝیێن نٞێ متەیتإ ُە  هەیٔا تٞ ٝ ٝ  یٛێ٘ابٞٝ. ٗإ ٝ ؿٞڕربن ٝ ٛێِکە
 صەە صەتای صٞٝچن ژٝٝەمتە ڕیز ت د بٞٝ ٝ ٛەٓٞٝیإ دمٝەمیتإ دربتٞٝ.
ئیٔیِیا ُە صتەە صت٘ذٝۆێکن چکتاڵە درٗیغت (ٞٝ  چتاین بتا ٛەٓتٞٝرٕ ەێتذمت د ٝ 

متت د ٝ خەەیکتن ٗتإ ٝ یەتن یەەدرخێکن عی  یێتذمدرٕ. ٛەٓٞٝیتإ هضتەیإ د
چاین خٞرەدٕ بٕٞٝ. ەەٗیا ت یِ ضا" ُە صٞٝچێک بەەتاٗییەتن ُە ختای یێچتا 

 بٞٝ ٝ بە ڕرتغاٗەٝم هضەی ُەنەڵ ٗاخِیذۆ" دمت د.
 ەآت  ت دٗتن صتەەٓا ٝ ٛەٓٞٝ ن ك تاەی ٝ نێ ٝتێغتەی ڕێتتا ٝئەٝ دٝری 

 ٝ ەەڕٝهتٞڕییە  دڵیتإ هەصتاباٝم. ژٝٝەمتاٗیتإ ختاٝێٖ ت دبتاٝم صەؿڵەەن ٝ
تەُٞیەُەتاٗیإ بە  ٞرٗن ُە صەە  ێتای خایإ درٗتا بتٞٝ. ٗاٗیتإ دمختٞرەد ٝ 

عتادی بەختظ بتٞٝ.  عت ێک بتاط ٝ ٛەٓٞٝ چاین نەەٓیإ بە صەەدر دمت د ٝ
یتت م ٝ  ٘ێتتٞی هٛەٓٞٝیتتإ صتتەەٝڕٝٝخاط بتتٕٞٝ. ئەنەەچتتن ٛەەرٝٛاەیتتا ٝ 
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مڕٝٝی بە ّ ٝ ذمٛێغتتو ُە یەۆ هتتاڵن بتتٖ یٝ ٗە بەٗتتذییە ئاصتتایییەتإ دمٛتتا 
ٝدڵن ٝ ٛاٝٗغتی٘ین اخایإ ٗەدمٛێ٘تا ٝ ُە ٛەٓتٞٝ تاەێتک زیتاە  هەزیتإ بە ٛت

 یەت   دمت د.
دمەتتتٞ  ُە ٗێتتٞ دمەیتتایەتن بەەی٘تتذر  دٝڕنەیەتتتن چکاڵەیتتإ بتتا خایتتإ 
دەٝصو ت دٝٝم. ٛەصت یإ دمتت د دمبتێ ڕمٗت  ٝ چاەمڕمعتییەتإ كەەرٓتاط 

 .  تتتە ُە باصتتن دڵتتن خایتتإ ُێتتٞڕێ  بتتکەٕ ُە خاعەٝیضتت ین یەت تت بتتکەٕ ٝ
ص ٝعتت ییە  ن ك تتاەی ٝ ەەٗتتتەژمی بەٗتتذیخاٗە باصتتن ٛەٓتتٞٝ عتت ێکیإ دمتتت د.

بتتٖ ٓتتاٝمیەۆ ُە عتتٞێ٘ێکن ەەٗتتتەبەەدر بتت یٖ   ییتتاٝ ٗاچتتاە ژٕ ٝ تاەێتتک چەٗتتذ
ئەعن ٝ خاعەٝیض ن ٝ چەُەهاٗێ ٝ زٝی  بٕٞٝ ُە ٗێٞرٗیاٗتذر صتەە ٛەڵتذمدر. 

" ُەنەڵ ن ربێتتو تە ۆەۆدچەٗتتذ تەس یتتێکەٝم خەەیکتتن دمٓەەەهتتێ بتتٕٞٝ. ٗتتا
یتتتێکەٝم تەی٘ٞبەی٘یتتتإ ٛەبتتتٞٝ. ن ربێتتتو   ئتتتاك مەێکن  تتتٞرٕ ٝ دڵتتتڕكێٖ بتتتٞٝ

ئەٝ  تاەم عت اٗە  بی  ت دٗەٝم ٝ عاڕط ُٝە  خٞێ٘ذتاەی زرٗکا بٞٝە صەەی
ٗەدمخٞەر. بەیێن دربتن ڕۆژ ُەنەڵ چتا تە صیاصتییەتاٗن زرٗکتا ەێکەٝە(تٞٝ. ُە 

 ئێضت اط ٝمۆ ٝیإ با ەاەرٝنە.ڕٝٝدرٝێکذر دمص (ەصەەیإ ت د بٞٝ ٝ ٗاەدبٞ
ییتتاٝرٕ  دمتتت د ختتای عتتی یٖ بکتتا  ٝ دڵتتن ئەٝ تتتاەەی ُە زرٗکتتا بتتٞٝ  هەزی

ٗتادۆەۆ" بٞٝبتٞٝ ٝ ئەٝ ئەعتن  ٛەە بایە ُەّ ن ەٞٝخاٗەیەدر ئاعون بڕكێ٘ێ 
 ٝ خاعەٝیض ییە صٞت٘این بە دڵە خەٓ(اەم ٝ یڕ ئازرەمتەی دمبەخغن.

عتتتتن ٝ خاعەٝیضتتتت ن ٗەدمدر. ٝێتتتت ر ئەك ٓاۆ٘تتتتا ُە ڕٝرڵەەتتتتذر نتتتتٞێن بە ئە
با عتتتن ئەٝمٗتتتذم صتتتەەٗجڕرتێظ ٗەبتتتٞٝ ب تتتٞرٗێ دڵتتتن  ڕٝخضتتتاە ٝ بەژٕ ٝ

ٝ  ُەنەڵ ئەٝمعتتتذر ٛیتتتٞربڕرٝ ٗەبتتتٞٝ ٝ  اەٝبتتتاە ُەنەڵ ٗابتتتاەا" درختتتٞەیێ٘ێ 
 ٗادۆەۆ" دڵذڵێ٘ەی دمت د.

یاُٝاۆ٘ا دمت دە بە ّ دمیزرٗن ٓاەیا  عەیذریاٗە هەزی ُە ٓاەیا ت یِ ضا" 
هەزُێک دٝٝین دمڕٝرٗتێ  ٛەەبتایە  ٝ نچ ٝٝتاٗەٝم ُە ئەعبە چاٝێکن صٞتٞ
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زۆە بە یتتتاەێزمٝم ٛەصتتت ن ئاعتتتواٗەی ختتتای دمەدمبتتتڕی ٝ ُە ەتتتٞێن ٗاصتتتکن 
 خاعەٝیض ییەتن یەۆ  یەٗەدر دمیغاەدمٝم.

ئیٔیِیا ڕرٗ ضاۆا ُە ٛەٓٞٝرٕ صەی ٝصتەٓەەم ەت   خاعەٝیض ین ٗاباەا" ٝ
صتاڵن ەەٓەٕ بتٞٝ تە یەتێتک ُە  عازدم بێتەەد بٞٝ. ژٗێکن یاۆ ٝ بٞٝ. ئیٔیِیا

خٞێ٘ذتاەرٗن زرٗکای ی  زباە  ئاعون بٞٝ ٝ یێکەٝم زمٓاٝمٗتذیإ تت د. ٛەە 
دٝٝتیإ دەێ میإ بە خٞێ٘ذٕ در. ٓێت دمتەی تە ٛاٝتتاەین ُەنەڵ خٞێ٘تذتاەم 
عاڕعتێڕمتإ دمت د  ُە صاڵن چتٞرەمٓن خٞێ٘ذٗەتەیتذر هاڵ(ەصتو تت ر ٝ بتا 

ئیٔیِیتا تە ُە صتەەمەاٝم ٓێت دمتەی بە  ٝم.عٞێ٘ێکن دٝٝەمدمصتو دٝٝەخت ریە
بیت  ٝ ٝەیاە یٖ ٝ باع  یٖ ٓێ دی دٗیا دمزرٗتن  ُە صتەە ئەٝ بتاٝمڕم بتٞٝ تە 

بی ٝبتاٝمڕم بڕٝری صیاصین ٓێ دم زرٗا ٝ ٛاعٔەٗذمتەی باع  یٖ ٝ بتا ە یٖ 
ڕێتەی عاڕعن نت ەەبەە. ئەٝ  ٝ ٛەە بەٝ ٛایە دمص ن ُە خٞێ٘ذٕ ٛەڵت   ٝ

ێ ئەّ صیضت ەٓە یتڕ نەٗتذمڵن ٝ ٗتادردیەەٝمەییە ژێت مٝژٝٝە بڕٝری ٝربٞٝ دمب
 ێتاتەی بتت ێ ەٝم تە ئتابڕٝٝ ٝ ئابٞٝەین ٗٞێ  بێ ٝ صیض ەٓێکن صیاصن ٝ

تەصایەەین ٓ ۆ" ُەٝێذر نەعە بکا   ئیٔیِیا تە ٛەص ن دمتت د ُەنەڵ ٓێت دم 
ڕرزی  ە ٛتاٝڕێ ٝ ٛتاٝبڕٝر  ُە ٗتاخن دڵەٝم عتاد ٝەزرٗتا ٝ ٛاعتٔەٗذمتەی بتا

 بٞٝ.
دٝری ٓاٝمیەۆ بە یێن بەەژمٝمٗتذین ڕێکخ رٝمتەیتإ  ئەٝ ژٕ ٝ ٓێت دم ُە 

 عتێِتی رٗە دمصت ن یەۆ  یابٞٝٗەٝم ٝ ئیٔیِیا ٓ٘ذرڵەتەیاٗن بە دریکن صتپاەد ٝ
ن ك اەییەتتتاٗن ەآتت   تتت د بە ٛەٝڵ ٝ چتتا تن صیاصتتن. بەّ عتتێٞمیە ٛەٓتتٞٝ

ٗن ُەنەڵتتن بە ّ ڕۆو ٝ نیتتا دمتتت د ٝ ئەنەەچتتن ُە ٓێتت دمتەی  یتتا بٞٝبتتاٝم 
 یەتتتن دیتتکەٝم  ختتای ب(تتاەەٝم. بە ّ ُە یبتتٞٝ ٝ ٗەیتتذمەٞرٗن صتتاەێک ُە بیتت 

 دڵخاط بٞٝ تە ڕێتایەتیإ ن ەاەە بەە ٝ بی ٝباٝمڕیإ یەتێکە.
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ختاٝمٕ  ٓێت دمتەی ئیٔیِیتا بتٞٝ. زۆە ییتاٝێکن عتێِتی  ٝ ٗابتاەا" ٛتاٝڕێن
بە ّ ڕمٝعو بتٞٝ. ٝمۆ خٞعتکن ختای ٛەڵضتٞتەٝەن ُەنەڵ ئیٔیِیتا دمتت د  

ٛێ٘تتتذێ  تتتاە ٛەصتتت ن دمتتتت د خاعەٝیضتتت ییەتەی زیتتتاە  ُە خاعەٝیضتتت ین 
خٞعتتکێکە ٝ بتتڕێ  تتاە ٛەەدٝٝتیتتإ ٛەصتت یإ دمتتت د ئەّ خاعەٝیضتت ن ٝ 
ٛاٝدڵییە ُەّ باەٝدۆخە ەاڵ ٝ دژٝرەمدر صٞت٘این بە ڕۆهن خەٓ(اە ٝ دڵن یتڕ 

 ئازرەیإ دمبەخغێ.
خاعەٝیضت ییە یتاۆ بەّ  اەم ُە ٗێٞ ئەّ نٞەٝٝیە چکاڵەدر ئەّ ئەعتن ٝ 

ٝ عتتتتاەرٝرٗە ٛەبتتتتٕٞٝ. ەەٗیتتتتا ٓاەیتتتتا یاُٝاۆ٘تتتتا ٝ ٓاەتێتتتتَ ُەنەڵ ئەعتتتتن ٝ 
 خاعەٝیض ن ٗآا بٕٞٝ ٝ ن ٗتییإ یێ ٗەدمدر.

 

 اردەوچ

 
ٗاخِیتتذۆ" ُە دمەكەەێتتک دمنەڕر بە ەەٗیتتاین چتتاٝی بە تاەیاعتتا بتتکەٝێ ٝ 

" ِ ضتایهضەی ُەنەڵ بکا . صل متەیإ تا ت د باٝم ٝ ئەٝ ٛێغت ا ُە ی ت 
درٗیغ (ٞٝ ٝ صتەەهاڵن هضتەٝباس بتٕٞٝ. هضتەتاٗیإ تێغتابٞٝیە صتەە باصتن 

ێکتتتتن ژیاٗیتتتتذر تتتتتاەێکن  ٝمخ  ی٘ایەەکاەێتتتتک بە ٗتتتتاٝی ٓاتتتتتاە تە ُە صتتتتاەە
هاەمٓاٗتتتاٗەی ئەٗجتتتاّ دربتتتٞٝ. ت یِ ضتتتا" بە چتتتاٝم صتتتٞٝە ٛەڵتەڕرٝمتتتتاٗن 

 ەێیذمڕٝرٗن;
یتتتٞرەی د تتتت بەڵتتتێ. ٛێ٘تتتذێ  اەتتتتاەی ٝردمتەٕ. بە درخەٝم ئتتتێٔە دیتتتٞرە بە

ئەٝرٗیٖ بە ّ ٗایاٗ٘اصیٖ. ئەٝرٗەط بەعێک ُەٝ خەڵکەٕ تە ئتێٔە خەباەیتإ بتا 
دمتەیتتٖ. عتت ێکن ئەٝ ەتتا ُە باەمیتتاٗەٝم ٗتتازرٗیٖ ٝ ٛەٝڵتتیظ ٗتتادمیٖ بتتزرٗیٖ  
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چتاٝی دٝژٓتٖ ُێٔتإ دمڕٝرٗتٖ. بە بتڕٝری ٓتٖ  بە ٝ یەئەٝرٗیظ ڕهیتإ ُە ئتێٔە
 زۆە ە ص٘اتە. مئەٝ

ٞرٗن بێتتتذمٗگ بتتتێ ٝ صتتتەەی هضتتتەی ئەٝمی بیضتتتو  ٗەی تتت ٗتتتادۆەۆ" تە
 ت دمٝم;

ئەٝرٗە ەەٗیتتا هەزیتتإ ُە  بە ە صتت٘اتن ٗتتازرْٗە تتت تتتێ دمڵتتێ ە صتت٘اتە  ٓتتٖ
ئێضتت ا تە ئتتێٔە  ٝرزیتتٖ ڕهیتتإ ُێٔتتاٗە بە ّ صتت(ەی٘ێ دمصتتە   بە  دمصتتە ەە.

 دمص ەٝم بت یٖ  ُە ٛەٓ(ەەٓاٗذر بە چاتذر دێٖ ٝ دمٓاٗپەەمص ٖ.
چەٗتتتذ تەس  بەەز بتتتاٝم. ەٝم ٛەڵاڵٝبتتتت ُە خەٝنەی بەٗتتتذییە ئاصتتتایییەتاٗ

  ٘ێٞیإ بە یەت ت  دمدر ٝ چ٘تاٝمعتن یەۆ بتٞٝ بتٕٞٝ. تەصتێک تە دیتاە بتٞٝ
 یتتتاەٓەەین دمخٞرصتتو. ٗتتتادۆەۆ" دەێتتت می بە ٛتتتاٝرەی دمتتت د ٝ ُێتتن دمدٕ 
 هضەتاٗیذر;

ئەٝرٗذر ٛتی  ختاڵێکن  ئەٝ ئاژم ٗە چن دمتەٕ؟ ُە ٗێٞرٕ ئێٔە ٝ ت نٞێو ُێیە
 هە  ٗاب٘ە بەعەە.ئەٝرٗە  ٝێکچٕٞٝ ٗییە ٝ

  ضا" ٗەی ٞرٗن بێذمٗگ بێ ٝ ٛەڵذریە;ِت ی
بە بڕٝری ەا ئەٝرٕ ئاژمڵٖە ُە هاڵێکتذر ٛەە ئێضت ا   یاٝرزین ئێٔە ُەٝمدریە 

ٗاخِیتتذۆۆن بەڕێتتز دمیتتتٞ   ی٘ایەەکاەێتتک بە ٗتتاٝی ٓاتتتاە بتتا ڕزنتتاە ت دٗتتن 
ٝ تەصتتتێک نیتتتاٗن ختتتای خضتتت اەە ٓەە صتتتییەٝم. ئەٝ هاەمٓتتتاٗەط تەصتتتێک ُە

 تە بە بڕٝری ەا ئاژمڵٖ. یەٓ ۆۆاٗە
ٛێ٘تتذێ  تتاە ُەٝرٗەیە بتتێ ئەٝ تەصتتاٗە ٞٝی ٛتتاٝڕێن بەڕێتتز! (تتتتت دیضتتإ ٛەڵ

دمبتتێ بە دٝری ٛاتتتاەی ئەٝ  ێٔەئیخ یتتاە تتتاەێکن بتتاط ئەٗجتتاّ بتتذمٕ بە ّ ئتت
 یإ ٛەٝمس. نٞٓإ  ٛاتاەمتەی یإ خاٗٞرٗذٗە ێ. بٖت دمٝم باعەدر بتەڕێی

 (ڕی;ٓاەیا یاُٝاۆ٘ا دمٗتن ٛەڵ
 ت ەا ٛیچکا  چاتەی خەڵکیو ٗایەەە بەە چاٝ.
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 ت ع ێک تە بٞٝٗن ٗییە  چاٗن ب(یْ٘؟ ئێٞم باصن تآە چاتە دمتەٕ؟
ئەٝ تەصتتەی ٗتتاٝی ٓاتتتاە  تتت ٛەٓتتٞٝ تەس چتتاتەی ٛەیەە ئەّ  ی٘ایەەکتتاەم 

كیتذتاەی  مبە بڕٝری ئێٞم ئەٝ یإ ٗا؟ خای خض اەە ٓەە صییەٝم نیاٗن بٞٝم 
 ٗییە؟

صتتەەمەا دمبتتێ عاەٞعتتٞٝ   ن درٝمەی بکەیتتٖ عتتەٝێ بە باتتت ئەنەە بٔتتاٗ
بتا تتآەڵ بتکەی ٝ  دمبێ كیذرتاەی ڕرص ییەتإ ٝمۆ خای ب(ی٘یٖ. ٝم ٗێیٖ ٝ

ەەٝمەم  چاٝمڕٝرٗن ٛی  یادرعێکیظ ٗەبن. ئەٝرٕ ٛەەا ئەٝ تاەەی ُە صتەە ئەٝ
بکەٕ. تاەێک دمەٞرٖٗ بێ٘ە ڕیتزی ٓەهاڵە ُەنەڵ ئێٔە ٛاٝتاەی   بٖ ٝ بض ەیەٕ

دەێٖ. ئەەتتتن ئێٔەعتتە دمصتت یإ ڕبتتت ٗە بەە ٝ بتتتأەٝم تە ڕێتتتەی ڕرصتتو ئتتێ
 بت یٖ ٝ بیاٗخەی٘ە صەە ڕێتای ڕرصو.

 ٓاەتێتَ تە یەتێتک  اەێک دمدٝر تە دمەتتٞ  دمیتٜەٝێ ٓ ُٝیتایظ بکتا .
ُە عتتٞێٖ تەٝەتتٞٝرٗن ئەٝ بتتٞٝ  ت ێتت(ەتەی ٗتتایە ئەٝ ٝم بتتا ئەٝمی باعتت  یٖ 

هضتتەتاٗن ٝمۆ ب ێغتتکە  ەڕر بتتٞٝ ُٝێتتذٝرٕ ب(یضتت ێ. ت یِ ضتتا" صتتٞٝە ٛەڵتتت
 دمەاهیٖ.

تتاّ دمصت تی ۆین؟  ت ەتا باصتن تتآە ڕێتتای ڕرصتو دمتەی؟ تتاّ نتاڕیٖ؟
بێذردی دمزرٗیٖ. ئەٝمەتإ  خآإ بە دژبەەی زٝڵْ ٝ ئێٔە ُٞٝۀإ ٛەڵێ٘اٝم ٝ

ُە بی  ٗەچتێ  ئەنەە ئتێٔەط بی ٝبتاٝمڕی خآتإ بە صتەە خەڵکتذر بضتەیێ٘یٖ  
 ەٝصێ٘ەەە یٖ.چ ٝ زۆەدرە ە  ڵْ ٝ صەەمڕۆیاٗەرُەٝ ز

ییغتاٗذرٗن ڕێتتای ڕرصتو بە  ت ٖٓ ُەٝ تتاەمدر زۆەدرەی ٝ ِٜٓتٞڕی ٗتابیْ٘.
تەصێک  زۆەدرەی ٝ زٝڵْ ٗییە. ئێٔە دمڵێیٖ ڕێتای ڕرصو دمٗاصتیٖە ڕێتتایەۆ 
تە خەڵتک دمبتتێ بیتتت ٗەبەە ەتتاتٞٝ بە ئآاٗجیتإ بتتتەٕە ئەٝ ڕێتتتایەط ییغتتاٗن 

 خەڵک دمدیٖ. ٛەٓٞٝ
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مزرٗتتتن ئەٝم ڕێتتتتا ڕرصتتت ەتەیە؟ دردناتتتتاٗن یغتتتک٘ی٘ن بیتتت ٝڕر  چیتتتذر د تتتت بە
ییتتاٝرٗن ئتتایی٘ن ٓەصتتی ن ٝ ڕێ(ەەرٗتتن عاڕعتتن نەٝەمی كەڕمٗضتتاط ڕێتتتای 
خایتتإ بە ڕرصتتو دمزرٗتتن ٝ ئەٝ ٛەٓتتٞٝ تٞعتتو ٝ تٞعتت اەمیإ ٝمڕێخضتتو. 

ڕرصتتت ە تە ٓتتتٖ ن ەتتتٞٝٓەەە بەە ٝ ییغتتتإ  ٛەە تەس بڵتتتێ ەەٗیتتتا ئەٝ ڕێتتتتایە
 ٛەٓٞٝ تەس زرڵٔ   ٝ صەەمڕۆە م.ٛەٓٞٝرٗن دمدمّ  ُە 

صتەەمڕۆ بتٕٞٝ  ئەٝم  رٗیظ زرڵتْ ٝ ت ٝری درٗێیٖ هضەتەی ەا ڕرص ە ٝ دی 
ِٜٓتتٞڕ بتتیٖ ٝ ڕێتاتەٓتتاەٖ ٛەڵەبتتێ.  ٗتتابێ ە ٛاتتتاەی ئەٝمی ئتتێٔەط زۆەدرە ٝ

ٝ باچتٞٝٗن  رٕ یغت یإ بە ٛێ٘تذێک ن یٔتاٗە دمبێ ئەٝمٓإ ُە بی  بتێ تە دی ت
 ّ ئتتێٔە ئەٝمی دمیڵێتتیٖ ُە ڕٝٝی زرٗضتتو ٝ ەتتای(ە  بە خایتتإ بەصتت (ٞٝ  بە

 ٓ ۆۆذۆص ییەٝمیە ٝ یغ ٔإ بە یاصاٝڕێضای زرٗض ن بەص ٞٝم.
ٗتتادۆەۆ" یتتڕ بە ژٝٝەمتە دمٗتتتن ٛەڵێ٘تتا بتتٞٝ. ٛەٓتتٞٝرٕ بێتتذمٗگ بتتٕٞٝە 

 ەەٗیا ٓاەیا یاُٝاۆ٘ا ٗاڕمزریەەن دمەبڕی;
 ٛەە هضە ٝ چەُەهاٗێ! ت ٛەە هضە ٝ چەُەهاٗێ 

 ی صن; یاُٝاۆ٘اٗاخِیذۆ" ُە ٓاەیا ی
 تێن؟ یچییە؟ ەا  یەٗت  بی ٝڕری ەا ت

ٛتتی  تەس ٓتتاكن ئەٝمی ٗیتتیە  تتت ٓتتٖ ُەنەڵ ٛتتاٝڕێ ت یِ ضتتا" ٛتتاٝڕرّ.
 بی ٝبڕٝری خای بە زۆەی بە صەە خەڵکذر بضەیێ٘ێ.

 ٗاخِیذۆ" بە یێکەٗی٘ەٝم نٞەن;
 ت تاەیاعا ەا دمڵێن چن؟

 تاەیاعا صٞٝە ٛەڵتەڕر بٞٝ.
زمختو ٝ  ڕمط زۆەیإ زٝڵتْ ُێکت رٝمە ُە ژێت ت بە بڕٝری ٖٓ خەڵکن چاەم

 نٞعاەدر دمٗاڵێٖ٘.
 ٗاباەا" نٞەن;
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ٝ  بی ٝبتتاٝمڕ ئەٝمیە  دمبتتێ تتتاەمتە ُێتت مٝم دمصتتو یێتت(کەیٖ تتت باعتت  یٖ
خآتتإ ُە بەٗتتذییە ئاصتتایییەتإ ٗزیتتک بکەیتت٘ەٝم  دمبتتێ دۆصتت اٗە دمصتت یإ 

 یاەٓەەییإ بذمیٖ. بت یٖ ٝ
 ٗادۆەۆ" نٞڕرٗذی;

 رٗییەتن صەی م ُە عاڕعیإ ٛەیە.زۆە چاٝمڕٝ ەئەٓ
ت یِ ضتتتا"   تتتتەەمتەی دمدر. ئی تتت  ٛیچتتتن ٗەنتتتٞ  ٝ ُە یەصتتت ا ٓتتت ی ُە

 نٞەن;ٝ  ڕٝٝی ت دم ٗاخِیذۆ"
 ت ئەّ ییاٝم با ئەٝم ٗابێ هضەی ُەنەڵ بکەی.

 ٝم ٓذر نٞەن; ٗاخِیذۆ" ُە
 باع  م صەەی خاەإ بەٝ باصاٗەٝم ٗەٛێغێٖ٘.ر ت ٝ
 

 پازدە

 
تە صیاصتتییەتاٗذر زۆە  ێتتتای بتتاٝمڕ بتتٞٝ. نٞٓتتاٗن ٗتتادۆەۆ" ُە ٗێتتٞ چتتا 

ئەٝ ە ەێتتتذرٗەبٞٝ تە ییتتتاٝێکن ٝەیتتتا ٝ ڕٝٝٗتتتات(ی م. بە ّ ٗاخِیتتتذۆ" ُە صتتتە
ئتاٝمزم   ئەنەەچتن ختاٝمٗن ٛتاط ٝ باٝمڕم بٞٝ تە یابەٗتذی ڕمٝعتو ٗیتیە ٝ

ٝ زرٗاە  ُە هەڵەّ درٝم تە ٛەیە  ُەٝ بٞرەمعتذر  بە ّ خای زۆە ُەٝم بە ئاهڵ  
ەُێکن ٗاڕرص ن خضت اەە بەە دمصت ن ٛاٝڕێیتاٗن تە چەٗتذ بەەرٗت(ەەی ژٝٓاەمن
 ڕرص ەتاٗە. ژٝٓاەم

ئاتاەی ئەٝ ڕرصو بە یێچەٝرٗەی صیٔاٗضإ بٞٝ. صیٔاٗضتإ  ڕمٝعو ٝ
خٞٝختتذمیەتن ییتتاٝرٗە بتتٞٝ ٝ تاەمتتتاٗن بە یێتتن ئەهتت  ٝ  ختتاٝمٗن ڕمٝعتتو ٝ
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بتٞٝ  ژٗتاٗە ٗادۆەۆ" بە یێچەٝرٗە ختاٝمٗن خٞٝختذمیەتنبە ّ ٓەٗ ین بٕٞٝ. 
 ٝ ٛەٝصاەی ئەهڵن خای دربٞٝم دمصو ٛەص ە دمەٝٝٗییەتاٗن.

ٗتتتتادۆەۆ" هضتتتتەزرٕ ٝ زٓتتتتإ یتتتتاەرٝ بتتتتٞٝ. ئەٝ ەٞرٗاییەعتتتتن ٛٞتتتتتاەی 
تە  ئەٝ باٝمڕم بتٞٝ یێغکەٝە٘ن زیاە ی چا تییەتاٗن بٞٝ. ٗاخِیذۆ" ُە صەە

ٗتتادۆەۆ" بتتا خادمەخضتت ٖ ٝ صتتی٘گ بتت دٗە یێغتتن ُە تاەٝبتتاەی صیاصتتیذر 
ٝ زٓإ یاەرٝییەی ٝمەدمن ی. ٗادۆەۆ" ُە تاەن خٞێ٘ذٗتذر  ەٞرٗاینتەڵک ُەٝ 

بەٛ ٓەٗتذ بتٞٝە چتٞٗکە بیت ۆتەی خەڵکتاٗن ُە ٓێغتکن خایتذر  زۆە هٞەابییەتن
تتتادمت دمٝم ٝ ٝمۆ ەتتٞٝەن دمیتتتٞەەٝم  ئاصتتایییە ُە هٞەابختتاٗە ٝ زرٗکتتاط 

باعتت  یٖ ٗٔ میتتإ یێتتذمدمٕە بە ّ دٝری  تەصتتاٗێکن ئەٝەایتتإ ختتاط دمٝێ ٝ
ئی ت  ئەٝ خەصتڵەەە زۆە بەتەڵتک ٗتایە. ئەٝیتظ ختٞٝی  ەەٝرٝ ت دٗن خٞێ٘تذٕ 

ت یِ ضتا" ت  بەٝم ن ە(ٞٝ ٛەٓیغە صەەم بێ  بایە یالٗێکن ٗتٞێن بەتتاە ٛێ٘تا.
تە ُەنەڵ ئەٝ ییتتاٝم ٛتتاٝدڵ ٗەبتتٞٝ  ئەّ ٗەهتتڵەی بتتا ٗاخِیتتذۆ" نیتتڕریەٝم ت 

٘تن ٝێەەتا دٗادۆەۆۆیظ ٛەە ُە ڕێٞم بی ٝباٝمڕی خای ناڕیە یتاٗن ئەٝ تە ٛ
ٝری ُێٜا  ُە ٛەٓتٞٝرٕ صتٞٝەە   ُە بی ی چاتضازین تآەڵتادر بٞٝ  ُە ٗاتاٝ

بێ ُە صەە ئەٝ باٝمڕم ٝ خای ٝمۆ یەیاّ ٛێ٘ەەی عاڕط ٝ ئتازردین خەڵتک 
ب٘اصێ٘ێ ٝ چٞٗکە ختاٝمٗن ٛەصتو ٝ زمٝهێکتن ٗاصتک ٗەبتٞٝ  ٛەٓتٞٝ عت ێکن 

ٝدڵتتن هضتتەی دٝٝ هەبتتٞٝڵ دمتتت د ٝ ُێ(تتڕرٝرٗە ٝ بەبتتێ عتتک ٝ دٝ بتتێ صتتێ ٝ
ٛێ٘ذمعتتن ٓ ٔتتاٗە بە ختتای ٛەبتتٞٝ هە  یێتتن ٝرٗەبتتٞٝ بەٛەڵە  ەختتای دمتتت د

تتٞە  ٝ خاعت(اٝمڕ بتٞٝ  ٛەە بتایە ٛەٓتٞٝ عت ێک ُە بەە چتاٝی  دمچێ. بی 
ڕٕٝٝ ٝ صتتاتاەی دمٗٞرٗتتذ. ٛێ٘تتذم خایەەصتتو بتتٞٝ  چتتاٝمڕٝرٕ بتتٞٝ ٛەٓتتٞٝ 

م ژێت  بتٖ. ئەنەە تەصتێک ٗەدمچتٞٝ دژبەەمتإ یێِٔن هضە ٝ بی ٝباٝمڕی ئەٝ
بتتاەی هضتتەتاٗن  بەٛەە عتتێٞمیەۆ بتتٞٝریە ئەٝی ُە صتتەە ڕێتتتای ختتای دٝٝە 
دمخضتتت ەٝم.  ٝرٗتتتن صتتتاٝیِکە تە هەزیتتتإ ُە هضتتتەی ەٞٗتتتذٝەی  ٝ بەڕٝرڵە  
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عاڕعتتتتیڕرٗەیە  ُە دمٝەی تادمبتتتٞٝٗەٝم ٝ خایتتتإ بە عتتتٞێ٘کەٝەٞٝی ئەٝ 
 دمزرٗن ٝ ُە هضەی دمەٗەدمچٕٞٝ.

آتتادم ت دبتتٞٝ  ُە بیتت ی ختتای بتتا عتتاڕط ٝ ڕۆژرٗتتن دٝری عتتاۆڕط ئ
ئەٝمدر بٞٝ تاەێتک دمصتە ەن ٝمچ٘تگ دمتەٝێ  صتەەرٗن عتاڕط ُە عتٞێ٘ێک 

٘تێ  دڵ٘یتاط بتٞٝ ئەٝ یتالٗەی ئەٝ یێختای ڕرنە نتا بکاەەٝم ٝ بەەٗتآە ٝ یالٗت
ەەٗتتتت م ٝ تێغتتتەتاٗن تآەڵتتتتا چتتاەم صتتتەە دمتتتتا  ٝ ەەٗتتتاٗە  یەۆ  ٛەٓتتٞٝ

 ُەنەڵ ٗاتا . تەصیظ دژریەەین
ای ُێ(تڕرٝی ٝ چاٝهتایٔییەٝم ڕێزیتإ بتا دردمٗتا بە ّ ٛتی  ٛاٝڕێیاٗن بە ٛ

 ٝ تەس خاعتتتتن ٗەدمٝیضتتتتو. ئەٝیتتتتظ ٛتتتتی  تەصتتتتن ختتتتاط ٗەدمٝیضتتتتو
بە ٗەیتاەی  ٛەەتەصێک ٝەیا ٝ بی ٓەٗذ بٞریە ٝ ٗەچٞریەەە ژێ  باەی ٝەەتتاٗن 

خای دمزرٗن. هەزی دمت د ٛەٓٞٝ  ٝمتإ نەٓ م ٝ بێ ٓێغک بٖ ٝ صتەەی 
ٝ  بتتکەٕ  ئەنەە تەصتتێکیظ ُە هضتتەی دمەچٞٝبتتایەص ایغتتن  بتتا درٗەٝێتتٖ٘ ٝ

دمٓتت(ەدمٓەی ُەنەڵ بکتت دریە  درٗتتٞٝی ُەنەڵتتن ٗەدمتتتٞ . ُە ٗێتتٞ ٛاٝڕێیاٗیتتذر 
ن ُە ٛەٓتتٞٝرٕ خاعتت   دمٝیضتتو  چتتٞٗکە صتتەەُەیێ٘اٝی بتتٞٝ  ُە ٗێتتٞ تێِٓتتاە

ژٗەتاٗیغذر ڕێزی بتا ن ربێ تن عٞخٞعتەٗگ ٝ ٝێت ر ئەك ٓاۆ٘تا دردمٗتا  چتٞٗکە 
إ ُێذمت د ٝ صەەمڕری ئەٝمی ییاٝێکن ژٗتاٗیِە بتٞٝ  زۆە ٛەە دٝٝتیإ هەزی

زٝٝ ُەنەڵ ژٗتتتإ تەی٘تتتٞبەی٘ن صتتتاز دمتتتت د  بە ّ ُە ٗتتتاخن دڵەٝم خاعتتتن 
ٗەدمٝیضتتت ٖ. ژٗتتتن بە بتتتٞٝٗەٝمەێکن ٗەكتتتاّ ٝ بتتتێ بتتتایە دمزرٗتتتن ٝ ەەٗیتتتا ئەٝ 

 نٛەە بەٝ ٛتایە  ن ربێ تت دمەدمٛاٝیغتتو تە خاعتیإ بتتٞێ. ژٗتاٗەی ُەٝ بتازیە
ٝ تٞٝٝدی ئەٝدر دۆزی(تاٝم  اٝرز دمزرٗن ٝ خەصتڵەەێکن باعتن ُەبە ژٗێکن  ی

 تە ٛی  تەس ُێن ئانادرە ٗەبٞٝ.
یێٞمٗتتذین  ٘ضتتیظ بە بتتڕٝری ئەٝ ٝمتتتٞٝ ٛەٓتتٞٝ ٓەصتتەُەتاٗن دٗیتتا زۆە 
صاتاەی دمٗٞرٗذ ٝ ُە صەە ئەٝ بتاٝمڕم بتٞٝ ئەنەە یێٞمٗتذین ئتازردی  ٘ضتین 
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غتتەیەتن چاەمصتتەەٗەت رٝ ٗێتتٞرٕ ژٕ ٝ ییاٝٓتتإ هەبتتٞٝڵ بتتێ  ُەٝ بتتٞرەمدر تێ
 ٗآێ٘ێ ەٝم.

ئێضتت ا دٝٝ  تتاەی ژٕ ٛێ٘تتا بتتٞٝە  اەێتتک بتتا بەەژمٝمٗتتذین چتتا تین  ەتتا
صیاصتتتتتن ژٗێکتتتتتن ٓتتتتتاەم ت دبتتتتتٞٝ ٝ  تتتتتاەێکیظ بتتتتتێ ئەٝمی ئەٝ  تتتتتاەم 
بەەژمٝمٗذییاٗە ُە بەە چاٝبت ێ ژٗن ٛێ٘ا بٞٝە بە ّ ئەٝ دٝٝ ٛاٝصتەەنی ییە 

ێو تەی٘ٞبەی٘ن ٛەبتٞٝ ٝ ُە بیت ی ئێض اط ُەنەڵ ن رب ئاتآەتەیإ ەە م بٞٝ 
 ُەنەڵیذر ٛەبێ. یێٞمٗذین ئەٝمدر بٞٝ بە ئازردی

ڕهن ُە ٗاخِیذۆ" بٞٝە ٝری دمٗٞرٗذ ڕهەتەعتن بە ٛتای ئەٝ تتاەمٝمیە تە 
تاٗتتتو  بە صتتتەە ٓاصتتتِاۆای ٛێ٘تتتاٝم  بە ّ ڕرصتتت ییەتە عتتت ێکن دیتتتکە بتتتٞٝ.

اٝمڕمتەی ٝ زرٗیتاەی بتٞٝە بی ٝبت ٝ خاٝمٕ بی  ٗاخِیذۆ" تەصێکن ٛاعٔەٗذ
ُە بتتتٞرەی تآە یەەیتتتذر عتتت ێکن دمنتتتٞ  تە ُەنەڵ  ئەٝی یەصتتت٘ذ ٗەدمتتتت د ٝ

 ٛتتایەط تە ٗتتادۆەۆ" دمیتتتٞ ; یەتتتن ٗەدمنتت ەەٝم  ٛەە بەٝ هضتتەتاٗن ئەٝ
 مٗاخِیتتتتتذۆ" دمیزرٗتتتتتن ئەٝ ییتتتتتاٝ «ئەٝ ٝمۆ عتتتتتازردمتإ بی دمتتتتتتاٗەٝم.»

ی صتتەباەم  بە ئەٝ چتتن دمڵتتن ٝ ُەنەڵ ئەٝمعتتذر تە صتتەكەەم خێ ختتٞرزرٗەتە
خای صۀُاٗذ بٞٝ  ٗتادۆەۆ" بتایەخن یێت٘ەدمدر ٝ ئەٝیتظ ٗتادۆەۆۆن ختاط 

ٛەەچتتن ٛەٝڵیغتتن دمدر ٗەیتتذمەٞرٗن ختتای یێٔتتَ بکتتا  ٝ ُە دڵیتتذر  ٗەدمٝیضتتو.
  ێن با بکاەەٝم.
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 شازدە

 
با صتەەدرٗن  ٛەەر ٝ زمٗازمٗای بەٗذییە ئاصاییەتإ تەٓ   باٝم. صەەیاصەٝرٕ

ٝرٗن بە ئەٗتٞصتو عەٝرٗە ٛاە(ٞٝ. دٝٝ صەەبازی  ُەنەڵ بٞٝ. صەەیاصەٝرٕ ٛەٓٞت
ژٓتتاەد. ٛتتا  بتتا بەعتتن دیتتِە صیاصتتییەتإ ٝ دەێتت می بە ژٓتتاەدٕ در. تە نەیغتت ە 

 ٗاخِیذۆ"  ُێن چٞٝم یێغێ ٝ بە عێٞمیەتن زۆە خآاٗە نٞەن;
 درٕ ەەٝرٝ بٞٝە ئی   دمبێ بڕۆی.ەت هەزەمەن ٓەزٕ! صە

ەیغتو  چتٞٝم یێغتەٝم ٝ ٗاخِیذۆ" تە زۆە باط ُە ٓاٗای هضەتەی ەێذمن
 صێ ڕۆبڵن خض ە ُەین دمص ییەٝم.

ٓ ۆۆێکتتتن نەٝەم ٝ دمصتتت ٞدڵ(ازی  ٓتتتاٝممتن  تتتت هەزەمەتتتن ٓەزٕ! چتتتٞٗکە
 دیکەط ُێ م بٔێ٘ەٝم.

تە بەٗتتتتذییەتن  ێتتتتک ُەنەڵ بتتتتٞٝزۆۆکیٖ لػەەێ صەەیاصتتتتەٝرٕ ڕۆیغتتتتو ٝ
ئاصتتاین بتتٞٝ  ٛتتاەەژٝٝەێ. بتتٞٝزۆۆکیٖ ییتتاٝێکن  ٝرزی ڕیتتظ ەەٗتتک بتتٞٝ ٝ 

 ٓاصی(ٞٝ.چاٝێکن 
 ت ٛاەّٞٝ تچەتەّ ب(ەّ.
 تچاڵەتە ٛە   با ی.

 باٝتە!... ت
   . خْٞٓ. ٛاەٞٝٓەٝم با ت تچەتەّ.
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یاُٝاۆ٘تتتتا ٝ تاەیاعتتتتا  ِیتتتتا دمصتتتت ن بە هتتتت ی تتتتتچەتەدر ٛێ٘تتتتا. ٓاەیتتتتایئیٔ
ەەٗتتٞٝەمیەتن ژٗاٗەیتتإ ُە ەٞتتتٞ  ت دبتتٞٝ ٝ خەەیتتک بتتٕٞٝ  ِتتٞبەەنن بتتا 

 بذٝٝەٕ.
 ە  ٞرٗتاٗە خەەیکتٖ  ِتٞبەەنْ بتا دمدٝٝەٕ.ٝەە؟ ئەٝ خاەٞٝٗٞت باٝتە! دی 

ٝ ب ی٘تذرەی بتٞٝزۆۆکیٖ  ُە دمٓٞچاٝی ٓاصتیٞ ٓاەیا یاُٝاۆ٘ا دڵضازرٗە چاٝی
 دمت د.
 ُێ م بێ. با ڕێُێن نە تچەتە  ُێ م ئاصٞٝدم ٝ دڵخاعە. ت

  ی ئەٝ خاەٞٝٗاٗە بٔێ٘ییەٝم؟ ت تچەتەّ! هەز دمتەی
 ێ٘ییەٝم.بە ٓەە ێک ەا ُێ م بٔ هەزدمتەّ!... ت ئەەی 

 ئیٔیِیا زمەدمیەتن ن  .
 ت باٝتو ٗاەٞرٗێ ُێ م بٔێ٘ێ ەٝم...

بتتٞٝزۆۆکیٖ تتت د ُێتتن نەڕێ تتتچەتەی ُەٝێ بٔێ٘ێتت ەٝمە  ُە ػەەیتتق درٝری
چتتتٞٝم دمەێ  ختتتای  خاعتتتن چتتتٞٝم دمەێ. ٗابتتتاەا" ٛەە تە دی تتتن ػەەیتتتق

 نەیاٗذم  ی بٞٝزۆۆکیٖ ٝ چ یاٗذی بە نٞێیذر;
 " ُەنەڵ تەصێک  ێتای خای ناڕێٞم؟ت ب رتەّ! ڕرص ە دمڵێٖ تاەٓاەا

 چاٝی زیو ت دمٝم. دمٓٞچاٝم ٓێٜ مباٗەتەی بٞٝزۆۆکیٖ ن ژ بٞٝ ٝ
ُە ی  ئەٝم دەۆیە!... تچەتەّ! هەی٘اتتا  ت ئێٔە ع ێکن ئەٝەآإ ٗەبیض ٞٝمە
 ئەٝ خاەٞٝٗە عاخٞعەٗتاٗە بٔێ٘ەٝم!

ٗتن ئی   ڕرٗەٝمص ا ٝ ُە دمەناتە چٞٝم دمەێ. ٗاباەا" صٞٝەصتٞٝە دمیزر
 بٞٝزۆۆکیٖ دەۆ دمتا.

ت ٛەٓٞٝیإ ە صەٗاتٖ. ٛەٓٞٝیتإ دمزرٗتٖ تاەٓتاەا" ُەنەڵ تەصتێکن ەت  
  ێتاتەی ناڕیٞم!  ەٗابن تاٗو ٗاخِیذۆ"! ئێٞم دمبێ تاەێک بکەٕ.
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دمتەّە ُەٝ  ُەنەڵ تاەبەدمصتتت اٗن بتتتا  هضتتتە تتتت تاەێتتتک نەیغتتت ی٘ە عتتتاە 
 ٓەصەُەیە ئانادرەّ.

 باس ٝ دمٓەەەهن صاز بێ.ٛەٓٞٝ بێذمٗگ بٕٞٝە ٗەیاٗذمٝیضو 
صیٔاٗضتتتإ تە ُەّ ٓتتتاٝمیەدر ُە صتتتٞٝچێک ختتتای تٞعتتتٔەڵە ت دبتتتٞٝ ٝ 

دمصتت ن ٗاخِیتتذۆۆن نتت   ٝ تێغتتای بتتا  نتتٞێن دربتتٞٝم هضتتەتاٗیإ  ٛەصتت ا 
 صٞٝچێک.

 ت دمٜٓەٝێ ع ێکن ەای(ەەو یێ بڵێْ ...تاەو ٛەیە؟
 تاەْ ٛەیە. ت بەڵێ 

 تە چتتاٝی ُێیتتإ بتتٞٝ  ٗاخِیتتذۆ" ُەنەڵیتتذر چتتٞٝ بتتا در ٗەتە ٝ تاەیاعتتا
ٝ  صیٔاٗضتتتتتتإ دمیٞیضتتتتتتو هضتتتتتتەتەی بکتتتتتتا  بە ّ ٛەەر صتتتتتتٞٝەٛەڵتەڕر.

ژرٝمژرٝمتە ٛێ٘تتذم زۆە بتتٞٝ نتتٞێن ُە دمٗتتتن خاعتتن ٗەدمبتتٞٝ. دٝٝ بەٗتتذی 
یاُٝاۆ٘ا تە ٛاە(ٞٝ بتا  ٓاەیا یێکەٝم بەعەڕٛاە(ٕٞٝ ٝ  ٘ێٞیإ بە یەت   دمدر.

 در ٗەتە  ك یایإ تەٝ  ٝ نٞەن;
هضتتتتەبکەٕە ئەٝ ئەٓ(تتتتاەم چکتتتتاڵەیە  تتتتاەێ بە دمصتتتتو  تتتتت ُێتتتت م ٗتتتتاەٞرٖٗ

ئێٔەٝمیە ەەٗیتتا ٝێتت ر ئەك ٓاۆ٘تتا ُە صتتٞٝچێکن خەٝەتتٞٝم. ئەٝیتتظ ژرٗە صتتەەی 
 إ ٗابێ. ُە هضەتاٗ ن ەٞٝم ٝ نٞێن

بتتڕٝر   ُەنەڵ ٓاەیتتا چتتٕٞٝ بتتا ئەٓ(تتاەمتە. ٓاەیتتا ٝیضتت ن بە  ییتتإ بێڵتتێ ٝ
 صیٔاٗضإ چٞٝم بەەدمٓن ٝ نٞەن;

دمتەّ ەاط نٞێتو  یەتْ ٗییە ُە ەای بغاەٓەٝمە هەزت ٓاەیا! ٖٓ ٛی  هضە
 ُە هضەتاْٗ بێ.

صیٔاٗضتإ زۆە صتادم ٝ خآتتاٗە  ٓاەیتا یێکەٗتن ٝ ُە صتٞٝچێک درٗیغتتو.
 هضەی دمت د.



  ةسآلنث
 

645 

دمەكەەذر ئەٝ ٓەصەُەیە  یتێ بڵتێْ. چتٞٗکە ئانتادرەی  ت دمٓٞیضو ُە یەتەّ
مزرٗتْ هضتەەإ تاە یٖ ٓاصِاۆاّە ٛەە بەٝ ٛایە بە یێٞمیض ن د ٝ یێٞمٗذین ەا
 ُەنەڵ بکەّ.

 ٗاخِیذۆ" ئەٝ صەدرهەەەی ئەٝی بەدڵ بٞٝ.
 ڕٝٝی درٝم؟ ت چن

 زمٓاٝمٗذ بکەّ. ت دمٜٓەٝێ ُەنەڵ ٓاصِاۆا
 ٓاەیا نتٞێن ُە هضتەتاٗیإ بتٞٝ  چەیڵەیەتتن ُێتذر ٝ نتٞەن; ٛەە ٓەبتاەمتین

 دمٝێ!
 دمٜٓەٝێ ژیاٗن ٛاٝبەعن ُەنەڵ یێک بێْ٘. ت بەڵێە

بە ەتتا ٝ ٓاصتتِاۆاٝم ٛەیە  ئی تت  ٓتتٖ ُەٝ  ێٞمٗتتذینتتت دمی ئەٝ ٓەصتتەُەیە ی
 ّ؟مٗاٝمدر چکاە

بەبێ ڕمزریەەن  ەٗابو ئەٝ تاەم صەە ٗان ێ. ٛەەا ئەٝ ع اٗەی ُە ٗێٞرٕ  ت
 ێ ٗەیە  ئەٝ ٝم ٓن ٖٓ ٗادرەەٝم.یٓاصِاۆادر ٛەیە  تاەاین  ٝ ەا

دمدمّ ئەٝ ژیتاٗێکن  ئەٝ ع اٗە ُە ٓێ م تاەتاین یتێ ٛتاەٞٝمە ٓ٘تیظ ٛەٝڵ ت
 بەخ ەٝمەین ئەٝ. عن ٛەبێە ٗآەٝێ ب(ٔە تاصپن صەە ڕێتای ژیإ ٝبا

 ٗاتا ئێٞم ُە بەە ئەٝ ژیاٗن خاەإ بکەٗە هٞەباٗن. ت ٓاصِاۆا هەز
 ت ئەنەە ٝریە  ُەنەڵ خای هضە بکە.

 ت هەز دمتا بی ٝڕری ئێٞم بزرٗێ.
صٞٝەّ  ٓاصِاۆاط ٛتی  بەڵێ٘ێکتن بە  ٖٓ ُە صەە ئەەتن ٓ ۆۆاٗەی خاّ ت
 ٝم ٝ خای ئازردم چإ بڕیاە دمدر.ٗەدر ٖٓ

صیٔاٗضتتإ چتتٞٝ بتتٞٝ دمٓتتاڵن كکتت مٝمە هەزی دمتتت د ئەٝمی ُە دڵیتتذریە 
 دمەی(ڕێ;
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تتتت یێتتتو ٝرٗەبتتتێ ٓتتتٖ ئاعتتتون بتتتّٞٝە خاعتتتْ دمٝێ. زۆە ژٗێکتتتن بتتتاط ٝ 
ئازرە تێغاٝم. ٖٓ ٛتی  چتاٝمڕٝرٗییەتْ ُێتن ٗیتیەە  یُە ژیاٗذر زۆە ٓێٜ مباٗە ٝ

 نڕی ئازرەمتاٗن درٓ تێْ٘.دمٜٓەٝێ دڵخاعن بکەّ ٝ  ەەٗیا
ڕرن ە(تتتتٞٝ. صیٔاٗضتتتتإ بتتتتا ٗاخِیتتتتذۆ" بە صتتتتەە صتتتتٞٝڕٓاٗەٝم نتتتتٞێن 

 صٞٝەٛەڵتەڕر بٞٝ ٝ دمٗتن دمُەەزی.
 ئێٞم ڕرزیتٖ  ت بەڵێ. دمٜٓەٝێ ٛێ٘ذێک نڕی ئازرەمتاٗن درٓ تێْ٘. ئێض ا تە

ئەنەە ڕرزی بٞٝ عّٞٝ یێ بکتا   ەکتا ُە تاەبەدمصت اٗن  هضەی ُەنەڵ دمتەّ.
متەّ ئیتتزْٗ یێ(تتذمٕ ٛەەتتا تاەتتاین ئەٝ چٞرەصتتاڵەی هتتٞتٔەی ُە  ی زی٘تتذرٕ د

 ەەٝرٝ دمبێ. بٔێ٘ٔەٝم. چٞرەصاڵ ٛی  ٗییە 
 ت خاع اڵْ تە ٓاصِاۆا ئاعوێکن ٝمۆ ەای ٛەیە.

دمەتتٞرْٗ دڵخاعتتن بتتکەّ؟ ئەنەەُە ٗتتاخن دڵەٝم خاعتتْ  بە بتتڕٝری ئێتتٞم  تتت
 دمبێ؟ دڵخاطبٞێ 

 بە. دمبێ. دڵ٘یا دڵخاط ت  ادیاەم
دمتەّ صتٞت٘این  بتکەّ. هەز ریە یەۆ عو ٓتاٝمە دمبتێ هضتەی ُەنەڵت تەٝ

 ٝ یڕ ئازرەمتەی ب(ەخغْ. بە ڕۆهە خەٓ(اە
ٗیتتتتای ُێتتتٞڕێ  ُە خاعەٝیضتتت ن ٝ دڵاۆتتتاٗن بتتتٞٝ. دمەبڕی٘تتتن ٛەصتتتو ٝ 
خاعەٝیضتت ن بتتا ییتتاٝێکن ەتتا ئەٝ ڕردمیە ب٘ەٝمعتتن  ێتتتای صتتەە صتتٞٝڕٓإ 

ٗە ٗیغتت ە صتتەە ُێتتٞی ٝ بتتٞٝ. صیٔاٗضتتإ ٛتتاەە یێغتت  مٝمە بزمیەتتتن عتتەەٓ٘ا
 ٓاچ ت د. ڕٝٝٓەەن ٗاخِیذۆۆن

 ت تەٝریە دمچْ هضەی ُەنەڵ دمتەّ.
 ُە ئەٓ(اەمتە چٞٝم دمەێ. زمەدمیەتن ن   ٝ
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 حەڤدە

 
 ٝ نٞەن; ٛاەە یێغێ صەەیێ  ٓاەیا یاُٝاۆ٘ا ٛەص ا

 ە زۆە ختت رییظ ئاعتتنمتتت دمێ  ئێضتت ا چتتن دمڵێتتن؟ صیٔاٗضتتإ ئاعتتن بتتٞٝ
ئەٝمّ ٗەدمتتت د تەصتتێکن ٝمۆ صیٔاٗضتتإ بکەٝێتت ە بتتٞٝم. هە  چتتاٝمڕٝرٗین 

درٝی خاعەٝیضتت نە ئەٝیتتتظ ئەعتتتوێکن نەٝ تتاٗە ٝ ٓ٘تتتذر ٗە... بتتتڕٝر ت دٗتتتن 
 دژٝرەم. ئەٝ ٓەصەُەیە تاصن ت دّٝٝ ٝ ەاڕردمیەۆ ٗیتەەرٗیغْ!

ت ئێض ا باصن ٓاصِاۆاّ با بکەە عتٞٝ بە صیٔاٗضتإ دمتتا یتإ ٗتا؟ ٓاەیتا 
  ٓێکن ڕرصو ٝ دەٝص ن بذرەەٝم.تەٝەە نآن كک مٝمە دمیٞیضو ٝم

ژٗێکتتن دڵتت٘ەەّ ٝ ڕمٝعتتو  ٛەیەەتتن  ەیتتت ٓاصتتِاۆا صتتەەمڕری ئەٝ یێغتتی٘ەی
بەەزم  زۆە ٛتتان ی ئێتتٞمیە. ئەٝ ُە بیتت ی بەخ ەٝمەیتتن ئێتتٞمدریە  هەز ٗاتتتا 
ئێتتٞم بە ئتتاٝەی ئەٝمٝم بضتتٞٝەێٖ ٝ بە ٛتتای ئەٝمٝم یغتتو ُە بەختت ەٝمەی ٝ 

یێکٜێ٘تاٗن ژیتاٗن ٛتاٝبەط بە هتازرٗجن  ێٔەەن ژیإ بکەٕ. ئەٝ دمزرٗؼٗی ٝ ٗاز
ئەّ زمٓاٝمٗذم ٛتی  تێغتەیەۆ چاەمصتەە ٗاتتا   ێٛی   یەت إ ٗییە ٝ دمعزرٗ

 ئەٝمٗذمی ٖٓ بزرْٗ هٞزٝٝەی ٛەٓیغەین ئێٞم ئازرەیغن دمدر.
 ت یاٗن دمكەەٓٞٝی خاّ بکێغٔە دٝرٝم.

 ت ٓەتێغ٘ە دٝرٝم  بە ّ تەٓ   خاەن ییغإ بذم.
 إ ٗییە.تاەێکن ئاص مئەٝ ت

ت ڕمٗتە باط ٗەبێ  بە ّ بە بڕٝری ٓتٖ ئەعتون صیٔاٗضتإ  ٛەّ ٓاصتِاۆا 
ٝ ُە ٗاتتاٝم  ٛەّ ٛیٞردرەیغتن دمتتا . ُەٝرٗەیە ئەٝ ئەعتوە ەٞٗتذ دمە صێ٘ێ ٝ
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بە ع ێکن بێٜٞٝدم بزرٗێ. ئەنەە چن ئەٝ ُێٜاەٞٝییەّ ٗییە صەباەم  بە ئەعن 
ری ٓتتتتٖ ئەعتتتتون ٝ خاعەٝیضتتتت ن بیتتتت ٝڕری ختتتتاّ دمەبتتتتڕّ  بە ّ بە بتتتتڕٝ

صیٔاٗضتتتإ صتتتەەمڕری ڕٝرڵەەتتتن  تتتٞرٕ ٝ ػیڕكتتتاٗن  یڕرٝیتتتڕُە ٛەٝصتتتێکن 
 !یەزۆەیظ دێٔٞدم ٝ بێ ڕمٝع اٗە ییاٝرٗەیە ٝ

تتتت صیٔاٗضتتتإ ختتتای بڕٝریەتتتتن ەتتت ی ٛەیە. بە بتتتڕٝری ئەٝ ئەّ ئەعتتتوە 
 ئەكالەٞٝٗییە ٝ بەەی ُە ٛەٓٞٝ ٛەٝر ٝ ٛەٝمصێکە.
ئەٝ ٛیچتن ەت ە ڕرصتو ٝمۆ ت بە یتێچەٝرٗە  ئەّ ئەعتوە ٛەٝر ٝ ٛەٝمصتە ٝ 

 خاعەٝیض ین ٗادۆەۆ" با ن ربێو ٝریە.
ٓاەیا یاُٝاۆ٘ا بە  ێن ئەٝمی بچێ ە صەە تاتڵن بابەەەتە  ختای بە هضتەی 

 دیکەٝم دمخاكاڵٗذ.
 ٓاەیا! ئێض ا یێْ بڵێ ٖٓ دمبێ چ(کەّ؟ ت

باعە ُەنەڵ ٓاصِاۆا هضە بکەی. ڕرعکاٝرٗە بابەەەتەی یتێ بڵتێ. ڕٕٝٝ  ت ٝر
ەەٗتتت مٝم.  ەصتەُەتإ ٛەٓیغتتە باعت  م ُەٝمی دڵتن ختتا  بتخەیەتت دٗەٝمی ٓ

 ٛەە ئێض ا دمچْ دمی٘ێ ّ با   .
ٓاەیا چٞٝم دمەێ. ٗاخِیذۆ" ٛەص ێکن صەی  ٓێغکن درن ە(تٞٝ. ٛەصت ن 
بە ەەٗیتتاین دمتتت د. ُە صتتٞٝچێکن ئەٓ(تتاەمتە ٝێتت ر ئەك ٓاۆ٘تتا خەٝە(تتٞٝ ٝ ژرٗە 

ەٞٛتاٝرە ٝ  ٘ێتٞی بەٗتذییەتإ صەە ٝمٗاڵە ٗاڵن خض (ٞٝ. ُە دمەمٝم دمٗتن ٛا
 ٝ خەیاڵەٝم. دمٛا  ٝ ٗاخِیذۆ" تەٝە(ٞٝم نآن بی 

ُەنەڵ ئەٝمعذر تە خاعەٝیض ن یإ ڕمٗتە زمٓاٝمٗتذ ت دٗتن صیٔاٗضتإ 
  بە ّ ژرٗێکتن هتٞەس ٝ بت دُە صەە عتاٗن  دم یی صایەەییەتەەٝ ٓاصِاۆا بە

ئی   ٛتی   مناڕدەرەٗادیاە ُە ٗاخەٝم ٛەڵیذمچاهاٗذ. دٝری ئەٝم ٛەٓٞٝ ع ێک د
تەس ٝمۆ تەصێکن  یاٝرز چاٝی ُێ ٗەدمت دە چٞٗکە باەٝدۆخەتە ناڕربٞٝ. 
ییتتتتاٝێکن ٝمۆ صیٔاٗضتتتتإ دمیٞیضتتتتو ُەنەڵ ٓاصتتتتِاۆا زمٓاٝمٗتتتتذ بکتتتتا . 
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ٝێتتذمچٞٝ  اەێتتک ئێ میتتن نیتتاٗن درن ە(تتێ! ٓتتاٝمیەۆ بتتٞٝ ختتٞٝی بە ئەعتتون 
. دمیٞیضتو ُە یتاٗن ختای درڕعت (ٞٝژ بتا نە ڵەیەتتن ٗتٞێن تاەیاعا ن ە(تٞٝ 

ٛەٓتتٞٝ عتتٞێ٘ێک ٛتتاٝڕێن تاەیاعتتا بتتێ ٝ صتتاەێک ُێتتن خاكتت  ٗەبتتێ ە بەڵکتتٞٝ 
ب ٞرٗێ نڕی خەٓەتاٗن درٓ تێ٘ێ ٝ صٞت٘این بە ڕۆهن عەتە  ٝ یتڕ ئتازرەی 

ُەبەە یەۆ ٛەڵٞمعتتتاٝم ٝ  ێب(ەخغتتتێ. ئێضتتت اط دمیتتتذی نە ڵەتەی بە  تتتاە
 ن بە ٛیتتٞر تاەیاعتتا ئی تت  یێٞصتت ین بە دڵضتتازی ٝ یتتاەٓەەین ئەٝ ٗیتتیە. ٛەصتت

 بڕرٝی دمت د.
 ٛێغ ا زۆە ع ن با ڕٕٝٝ ٗەبٞٝباٝم تە تاەیاعا دمەناتەی ت دمٝم.

 ت ٓاەیا نٞەن دمەٜەٝێ چاٝ  یێْ بکەٝێ؟
تتتت دمٓٞیضتتتو هضتتتە  ُەنەڵ بتتتکەّە صیٔاٗضتتتإ ٓەصتتتەُەتەی بتتتا بتتتاس 

 ت دٝٝی؟
تاەیاعتتا درٗیغتتو. ٛەە دٝٝ دمصتت ن ُە صتتەە چتتاتن درٗتتا بتتٞٝە ٝێتتذمچٞٝ 

 خٞەیە بێ.ئاەرّ ٝ بێ دڵە
 ت صیٔاٗضإ ؟ چ ٓەصەُە یەۆ؟

 ت نٞەن دمیٜەٝێ زمٓاٝمٗذ  ُەنەڵ بکا.
 تاەیاعا ن ژ بٞٝە صەەی درخضو.

 ت بە ّ چإ؟ ... با ئەٝ ٛەٝریە ُە صەەی درٝم؟
عڵەژرٗەتەی ٗاخِیتذۆۆن ٓتا  تت د. چەٗتذ صتاەێک چاٝیتإ ُە یەت ت  بتڕی. 

ٗن چن بڵێ تە ٓاصتِاۆا ٗاخِیذۆ" ٗەیذمزر دمەتٞ  دمیاٜٗەٝێ بە چاٝ بذٝێٖ.
 زٝی  ٗەتا .

 ت تاەیاعا ! بڕیاەمتە ُە دمص ن خا  دریە.
 ُەٓێ م بڕیاەی خآْ درٝم. زۆە چ بڕیاەێک ؟ ت

 ت دمەٜەٝێ عٞٝی یێ بکەی یإ ٗا؟
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ت ٖٓ عٞٝ بکەّ؟ ژٗێکن بەٗذی ە ژٗێکتن صتزر بە صتەەدر صتەیاٝ؟ بتا دمبتێ 
 صیٔاٗضإ بەدبەخو بکەّ؟
 ٞٝبێ ن.ت ٛیٞر درەّ ُە ٖٓ خاط ب

 ت ُێْ نەڕێ با ُە هاڵن خآذر بْە ئاٝرّ باع  م.
 ُە  ێن خای ٛەص ا ٝ چٞٝم دمەێ.

 

 ھەژدە

 
ٕٝ بتتا ژٝٝەی ییاٝمتتتإ ٛەٓٞٝیتتإ عتتڵەژر  ٗاخِیتتذۆ" ٝ تاەیاعتتا یتتێکەٝم چتٞت

.ٕ ٝ ٝ بتٞت ەیە بتٞت ٕٝ ٝ ەٞٝعتتن دڵە ختٞت ٝ ٗابتتاەا" ٛەدردرٗتتن  بتٞت ٛایەتەعتتن ئەٝم بتٞت
ٝ ٝ  صتتەەی ُە ٛەٓتٞت ٝرڵێکتتن  یتتیەۆ دمدر  ٗەبتٞت ٝ. بە  ٛە ٝڕٛێ٘ەەی ٛێ٘تتا بتٞت صەەصتٞت

ٝ. یێ ِتیٖ  می بەٗتذییەتن بەدمصتو نەیغت (ٞٝ تە ٗتاٝی یێ ِتیٖ بٞت ٛەڵکەٝ  ٗٞٝصت ٝر
 ;ٝ ٝە ڕۆژی بیضتو ٝ»باصن ژیإ ٝ باەٝدۆخن خای ٗٞٝصی(ٞ ە  ٖٓت هەٝەەٓتن ئٞت

ێ ۆ" تە  90ەاهٔێک ُە بەٗذییە ئاصایییەتإ ُە تاٗن ئاڵ ٞٝٗن تاەرٝ  ٖ. ٗێٞت تتاە دمتەیت
ٝ ڕكاٗتتتتذیإ بتتتتا ەتتتتا ٓتتتت ٝ  هتتتتاڵن ٝمٛتتتتا ەێکچتتتٞت اٝمیەۆ ُەٓەٝبەە ُەنەڵ ٓتتتٖت بتتتٞت

ٞرصتن. ٖٓت هتاڵْ باعتە. ٝمەمیەتتن باعیغْت  ٗەخاعخاٗەی ؿازرٕ ٝ ُەٝی خای ٛەڵ
.ّ ٞر بڕٝر ٗەبٞٝ  «ٛەیە. بی  ُە درٛاەٞٝیەتن باط دمتەٓەٝم ٝ ٛی

ژین ٗێتٞت ٝرٗن خضتت (ٞٝم نتتآن كیکتت ێختتا تتٞت خەیتتاڵەٝم. ٛەە  ٝ  ۆ" ٛەٓتٞت
ٝ. هضتەی  تەصەی عت ێکن ٝرٕ زیتاە  یێتن ەێکچٞٝبٞت دمنٞت . ت یِ ضتا" ُە ٛەٓٞت

 ٗەدمت د. چاٝی ُە صٞٝچێک بڕی(ٞٝ. ئیٔیِیا ُە ٛێ٘ذێ عو ئانادرە بٞٝ.

                                                           

Kara .90  .ٕٝٞڕٝٝباەێکە چەٗذ تاٗن ئاڵ ٕٞٝ ُە دمەمٝبەەی ٛەڵکەٝە 
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یتتاٍ ٝمۆ ت  ٝت  تتت ٓێتت دمتەّ ئەٝ تتتاەە دمیتتتٞ  ٗێتتٞێ ۆ" ُە هە ی یێ تت 
 ٝ ەاەٓاین دمٛاە٘ە بەە چاٝی ٝ خەٝی ُێ ٗەدمتەٝ . عێ ن ُێٜاە(ٞٝ  ەایا

 دیضإ بابەەێکن دۆزییەٝم با ُێذٝرٕ ٝ ٓ ُٝیایظ. ٗادۆەۆ"
ٝ  ُە خەیتتاڵن خایتتذر ٛێ٘تتذێ ەٞرٗتتا تتت بەڵتتێ! ئەٝ عتتاػی ێکن خەیتتا ٝی بتتٞٝ.

ەٞرٗتتا ٝ ەتتاهەەن ُێ(تتڕر  ەتتایای دەٝصتتو ت دبتتٞٝ ٝ ُێیتتإ دمە صتتا  ُە ئاتآتتذر 
دمتەٝٓە  دمصتتتتت ن ُە ختتتتتای بەەدر ٝ ختتتتتای ٛەڵٞرصتتتتتن. ٓتتتتتٖ ٛەە تاەێتتتتتک

تە دمیتکەّ ئەٝمیە ٝزمی خەیتاڵْ ُە تتاە دمخەّ. زۆە  ەبەٗذیخاٗەٝم  یەتەّ تا
بە باعتتن ٝ ڕێکتتٞیێکن بەەٗتتآەی ختتاّ دردمەێتت ّە تاەەتتتاْٗ دربەط دمتەّ ٝ 
ٛیچکتتا  بێکتتاە درٗاٗیغتتْ. بەّ عتتێٞمیە زۆە بە باعتتن بەٗتتذیخاٗەّ بتتا ەآتت  

 دمت ێ.
ٗاخِیذۆ" بتا ئەٝمی خەٓتاتن ُە عتٞێ٘ەتە ب تاەێ٘ێ  ٛێ٘تذێکن هضتە تت د. 

 دۆەۆ" دیضإ دمص ن یێک دمٝم.بە ّ ٗا
دمەتتتٞرٗن بەٗتتتذیخاٗە ەآتتت  بتتتکەی. ٓتتتٖ ٛەە تاەێتتتک دمتەٝٓە زی٘تتتذرٕ  تتتت

ئتتێٔە ٛەەتتا ئەٝ تتتاەەی ئتتازردیٖ ٛەزرە  تتاە خەّ ٝ خەكەۀتتإ  دمهەصتتێٔەٝم.
ٛەیە. ە صتتتتتن خآتتتتتإ ٝ دمٝەبەەییەتاٗٔتتتتتإ ٛەیە ٝ دمە صتتتتتیٖ ئتتتتتابڕٝٝی 

ُە درٝ دمتەٝیتتٖ ٛەٓتتٞٝ  ڕێکخ رٝمتەٓتتإ بکەٝێتت ە ٓەە صتتییەٝم. بە ّ تاەێتتک
بتتایە ُێتت م بەە ی صتتایەەن ٝ ە صتتەتاٗٔإ ەەٝرٝ دمبتتێ ٝ تتتاەن هەصتتاٗەٝمیە. 

 دردمٗیغْ ٝ  تەەم دمتێغْ ٝ  ەكەٗگ ُێذمدمّ.
ٓاەیتتا یاُٝاۆ٘تتا ُەٝ تتتاەەدر چتتاٝی بە ڕٝخضتتاەی ٛەڵ(زەتتتاٝی ت یِ ضتتا" 

 ٝ نٞەن; ە صێک دریت    تەٝ 
 ؟دمٗاصنباط  ەا ئەٝ  ت یِ ضا" یێٔٞربێت 

ە بە باعتتتن هضتتتە بکتتتا  ت یِ ضتتتا" بە ەٞٗتتتذی دمتتتتاخن ٝ ٗەیتتتذمەٞرٗن بە
 ٛەٗاصەصٞرەی نٞەن;
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زۆە بە  خەیتتا ٝی ٗەبتتٞٝ. تەصتتێکن ٝمۆ ئەٝ تتت بەڵتتێ  ٗێتتٞێ ۆ" ٓ ۆۆێکتتن
بتێتەەد بتتٞٝ. دەۆ ُە  دمنتٔەٕ ُە  یٜاٗتذر ٛەڵتذمتەٝێ. ٝمۆ عٞٝعتە ڕٕٝٝ ٝ

 ۆهێکتن ٗاصتکن ٛەبتٞٝ ٛەڕٝنیکن ٛەبٞٝ  ٗە خای دمٗٞرٗذ. ڕ زرەیذر ٗەبٞٝ. ٗە
بە ّ زۆە بە ەٞرٗتتا ٝ ختتاڕرن  بتتٞٝ. ختتاٝمٗن ص ٝعتت ێکن یێچە ٝیتتٞٝچ ٝ بتتێ 

دمتتڕٝٝزرٝم ٝ ٗە ختای زمُیتَ ٗیغتإ دمدر...  ٝمۆ ٛێ٘تذێ تەس ٗە ٗیاز بتٞٝ.
ئتتێٔە ٛەٓیغتتە ُە صتتەە ئەٝمی چتت(کەیٖ خەەیکتتن ٓغتت ٞٝٓڕ ٝ چەُەهتتاٗێیٖ. 

نتتاڕرٕە یتتإ صتتەەمەا  دمڵتتێٖ صتتەەمەا كێ تتتاەی خەڵتتک ٝ یاعتتإ چاتضتتازی ٝ
دمبێ دمصە   بە دمص ەٝم بت ی ٝ یاعإ خەڵکتن ڕربێ٘تن. دمبتێ بە عتێ٘ەین 

یتت ۆە بتتت ی ە بەە؟ بە ّ دٝژٓ٘تتاٗن ٝ ەبچیتت ە یێغتتێ یتتإ ڕێتتتای زٝڵتتْ ٝ زۆە 
 ٝ دمزرٗتٖ چت(کەٕ. ەێکاعتەەرٗن ئتازر ئێٔە ٛیچکا  یێکەٝم چەُەهاٗێ ٗاتەٕ ٝ
تإ دمبتتێ صتتەەیإ بە نآتتذر بکتت ێ. بِتتیٔە  ُە ٗتتاٝ دمبەٕ ٝ دمڵتتێٖ باعتت  ی٘ە

تآەڵتا بتا دٝرٝم  تاەێک دیضآ( یض ەتإ صەەتٞ  ت رٕ »دمڵێ;  91ٛەەزێٖ
ئێضت اط ٗتاەمی  ٛەەزێٖ ٝ ٛاٝبی متاٗن ُە تآەڵتا ەەەم ت رٕ ٝ« نەڕریەٝم.

 ٗێٞێ ۆ" بٞٝ ُە ٗێٞی بەەٕ.
  یاصتتاٝ بتتذرەەٝمت یِ ضتتا" دمیٞصتتو ٛێ٘تتذێک هضتتە ڕمهەتتتاٗن  ٗابتتاەا"

 ;نٞەن
ٛەە تاەێتتک بتتکەٕ ٗتتاەٞرٖٗ خاعتتەبڕیإ  تتت ٗتتاەٞرٖٗ ٛەٓتتٞٝرٕ ُە ٗێتتٞ بەەٕ.

 یەەمدمص ێٖ٘. بکەٕ ٝ ەاهٔێک ٛەە دمٓێ٘٘ەٝم ٝ بەەمبەەم
 ت یِ ضا" بە دمّ تاخی٘ەٝم نٞەن;

إ یێیاٗذر بێ ٝ دمصتو ُە صتەە دمصتو درٗێتیٖ  ٛتی  تەس ٔت ئەنەە بەزمیی
 تەەمیەتْ یێ(ذم. ٗاٛێڵٖ... ئێض ا 

                                                           

Herzen .91 «1870بی ٓەٗتتذی ڕٝٝصتتنە یەتێتتک ُە یتتاەێزمەرٗن ئتتازردی ٝ ٓتتاكن « 2923تتت
 ٓ ۆ".
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ٝم ەکاٝ ٝ یاڕرٗەٝم ٝ درٝری ُێذمت د  تەەم ٗەتێغتێ  چتٞٗکە ٓاەیا تەٝە(ٞ
دمیزرٗتتن دٝٝتەڵ زۆە ٓەە صتتیذرەم بتتایە بە ّ تەڵکتتن ٗەبتتٞٝ.  تەەمتەیتتإ 
یێذر  چەٗذ ٓ ی ُێذر تەٝەە تاخەتا . ٛێ٘تذم تتاخن ەتلەتەی ُە نەەٝٝی نیت ر 

 ;ٝ دڵن ەێکەڵ ٛا   بە ّ ٛەەٝر هضەی دمت د
بێٖ٘ە دمبێ یەۆ بت یٖ ٝ ٛەٝڵ بتذمیٖ بتا ُە ەٝ باس ٝ چەُەهاٗییە ُت ٝرز 

 ٗاٝ ب دٗن ئەٝرٕ... دمبێ ٛەٓٞٝیإ بکٞژەێٖ.
 ٗاخِیذۆ" ُەنەڵن ٛاٝڕر ٗەبٞٝ.

 ت بە ّ ئەٝرٕ ٛەەچییەۆ بٖ  ٓ ۆۆٖ.
دمٝمعتێ ەٝم ٝ  یٖە ئەٝرٗەی تتاەێکن ئەٝەایتإ ُتێٗتٗە ٓتڕۆ" مهات ئەٝ دڵڕ

آت  ٝ بتاڵإ درٛێ٘ت رٝمە بێ بەزمیییاٗە خەڵک دمتٞٝژٕ  ٓ ۆ" ٗییٖ. دمڵتێٖ ب
ُە بآتت  ٝ بە صتتەە ئەٝرٗتتذر بی(تتاەێ٘یٖ. ٗتتابێ  ٖێٝر چتتاتە ئەٝ باڵاٗتتاٗە یتتڕ بکتت 

 ٖ یەتیإ دمەچێ  ئەٝرٗە بە ٝ ئایاەی تآەڵتإ.یبٜێڵ
دمیٞیضتتو ٛەەٝر ُە صتتەەی بتتڕٝر  بە ّ تتتاخە یی رٗتتن یێکتت د ٝ ختتٞێٖ ُە 

ٓاەیتتتا ٛەصتتت ا  دمٓتتتن ٛتتتاەە دمەێ. ٗابتتتاەا" دمەیەڕیتتتیە دمەێ بەكتتت  بێ٘تتتێ 
تەٝچکێتتک عتتەەبەەن ٝرُ ی٘تتن بتتذرەێ. عتتەەبەەەتەی ٗەختتٞرەدمٝم  تەٝە(تتٞٝم 
 ٛەٗاصە بڕتتێ  بە ئتاٝی صتاەد ٝ بەكت  ەتازێ ٛێٞەیتإ تت دمٝم ُە صتٞٝچێک

ٝ ٗاخِیتتذۆ" ٛەصتت ا بتتڕٝر   ختتٞدر هتتاكیزین ُە ٛەٓتتٞٝرٕ تتت د ٝ  خەٝرٗتتذیإ
 ُەنەڵ ػەەیلێک تە ٛاە(ٞٝ بە دٝریذر  چٞٝم دمەێ.

ئاصاییەتإ بێذمٗگ بٞٝبٕٞٝ. زۆەبەیتإ خەٝە(تٕٞٝ. ٛێ٘تذێکیإ ُە  بەٗذییە
صتتەە بەەتتاٗن  ٛێ٘تتذێک خایتتتإ دریاعتتی(ٞٝ ٝ چەٗتتذ تەصتتیظ ُە صتتتٞٝچێکن 
در ٗەتە ەخێتت  بٞٝبتتٕٞٝ. چەٗتتذ تەس  ێتەیتتإ دمصتتو ٗەتەٝە(تتٞٝ ٝ ُە صتتەە 

تیضتتتەتاٗیإ ٗتتتابٞٝم بتتتٖ صتتتەەیإ ٝ  زمٝی خایتتتإ ڕرتێغتتتا بتتتٞٝ   اٗ تتتا ٝ
 خەٝە(ٕٞٝ.
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ٛەٓٞٝ  یەتەٝم دمٗتن ی خٞٛتاڕ دمٛتا . ٛێ٘تذێکیإ ٝڕێ٘ەیتإ دمتت د   ُە
 دمیاٗ٘ا ٗتتتذ ٝ بەدمّ خەٝمٝم هضتتتەیإ دمتتتت د. ُە خەٝنەی ڕمبەٗەتتتتإ چەٗتتتذ

ُە دمٝەی نتتڕی تتتزی ٓآێتتک تابٞٝبتتٞٝٗەٝم ٝ هضتتەیإ  ُە صتتٞٝچێک تەس
دمتتت د. ییتت م ییاٝێتتک ُەبەە عتتاهن چتت ر دمصتت ییەۆ درٗیغتت (ٞٝ ٝ ت رصتتەتەی 

 دمت د. یی٘ە
بەٗتتذییە ُە بەعتتن   بتتانەٗ  ٝ ٛەٝری بەعتتن بەٗتتذییە ئاصتتاییەتإ هتتٞەس

ەتإ بتتتٞٝ. چتتت رتە دٝٝتەڵتتتن دمتتتت د. ٗاخِیتتتذۆ" ٛەٗاصتتتەی صتتتٞرە یصتتتیاصی
بە ٗێٞ خەٝەٞٝمتاٗن ٗێٞ در ٗەتەدر ەێتپەڕێ ٝ یتێ ُە تەس  میبٞٝبٞٝ. با ئەٝ

ُە  ٗەٗتتێ  بە ٝەدی چتتاٝی ُە بەە یێتتن ختتای دمتتت د. صتتێ تەس تە ەەٗتتاٗە 
ەتإ ڕرتغتا یدر ٗەتەط  ێتەیإ دمصو ٗەتەٝە(ٞٝ  ُە ی ەەع ە یتڕ ُە ییضتی

بٕٞٝ. ئەٝ صێ تەصە یەتیإ یی م ییاٝێکن تەُ ا بٞٝ تە چەٗذ  تاە ُە تتاەن 
 اڵ ئەٝدر تتتٞڕێکن یتتازدمیتتڕێتتتا بڕی٘تتن بەٗذییەتاٗتتذر چتتاٝی یێتتن تەٝە(تتٞٝ. ُە 

 هتتن  بٞٝم صتتەەصتتا ٕ خەٝە(تتٞٝ  دمصتت ن ٗتتابٞٝم بتتٖ ڕٝٝٓەەتتن ٝ  هتتن ٗتتا
 تاب رتەی ەەٗیغ ن.

ٗاخِیتذۆ" تاەێتک ُە دمەنتاتە چتٞٝم دمەێ  ن ێکتن نت   ٝ ٛەٝری كێ٘کتێ 
  اە یڕ بە صیەتاٗن ٛەڵٔ ی. عەٝی چەٗذ
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 نۆزدە

 
ئەصتتت ێ م بە ئاصتتتٔاٗەٝم دمدەمٝعتتتاٗەٝم ٝ ڕێتتتتاتە ٗیتتتٞمی بەصتتت ەڵەۆ ٝ 

ٓیٞرٗختتاٗەتەی ٗیتتٞمتەی دیکەعتتن هتتٞڕ ٝ زێتتالهە بتتٞٝ. ٗاخِیتتذۆ" بە ئاصتتاٗن 
 كەەتتتن ُە ەنٞٗتتتذی دۆزیتتتیەٝم ٝ ُە دمەنتتتای در. ئەٝ ییتتتاٝم صتتتی٘گ یتتتاٗەی ه

ٛێ تتتتاڵ دمچتتتٞٝ  دمەنتتتاتەی تتتت دمٝم. ٓیٞرٗختتتاٗەتە هەٝعتتتەیەتن نەٝەمی 
ٛەبٞٝ   ی ڕرصو ػەەمباٗەچییەتتإ ُە ژێت  ٓیچتن ەەٝیتِەتەدر ڕرتغتابٕٞٝ ٝ 

د.  ی دمصتت ە ی خٞٛاەیتإ دمٛتا   ئەصتپ ٝ باەنی٘ەتتتإ یتڕٓە یڕٓیتإ دمتت 
دمتت ریەٝم. دمەنتا  چەییظ دمەنایەۆ بٞٝ بەەمٝ خەٝنەی نغ ن ٓضاكی متإ

تە تەُێ٘ێکتتن یێتتذەر بتتٞٝ ٝ بتتاٗن ئتتاەمهەی ُەط ٝ نتتٞڵەبەڕۆٗەی ٝعتتک تتت رٝ 
صتەەرط ەُەٝێٞم دمٛاەە دمەێ ٝ ی خٞٛاڕی چەٗتذ یتاڵەٝرٗیظ دمٛتا ! ُە صە

عتە صتٞٝە ٝن عُٞە یاڵ ٝێ٘ەی یی ۆزی هەزەمەن ٓەەیەّ ٝ ػیضتادر چ ریەتت
ٝ ُە صتەە  ٛەڵک ر بٞٝ. ٗاخِیذۆ" چٞٝ با ژٝٝەمتەی خای   ِەتاٗن درتەٗتذ

ۆتە یاڵ تەٝ  ٝ باُ٘جێکن چەەٓن ٗایە ژێت  صتەەی   یەتن درەی٘ن دەێیتٞەص
ٝ دیضتإ ٛتاە٘ەٝم بەە چتاٝی  بە ّ خەٝ ُە چاٝی زڕر بتٞٝ. ئەٝمی دی (تٞٝی
 ُە یەٗتتا ەەعتت ن یتتڕ ییضتتن یئازرەیتتإ دمدر. ئەٝ ٓ٘تتذرڵە دم ت دٝرزدم صتتا ٗە

  زیتتاە  ُە ٛەٓتتٞٝ درٗتتابٞٝ خەٝە(تتٞٝ ٝ  هتتن صتتەە  هتتن بەٗتتذییەتەی ەەٗیغتت ن
 ٝ ُەبەە چاٝی  ٗەدمچٞٝ. ع ێک ئازرەی دمدر
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هضتتەتاٗن صیٔاٗضتتإ ٝ تاەێاعتتا بتتا ئەٝ صتتەی  ٝ دٝٝە ُە چتتاٝمڕٝرٗن 
دمیٞیضتو ئەٝ  عت ێک ُەبەە چتاٝی ەتێکەڵ یتێکەڵ ٝ ئتاڵاز بتٞٝ. ٞٝٓ. ٛەٕبٞٝ
کتتت  ٝ خەیتتتا ٗە ُە ختتتای ب تتتاەێ٘ێ  بە ّ ٛەٓٞٝیتتتإ یتتتێکەٝم دمٝەٝٝژرٕ ٝ ك

ٛٞەٝٝژٓیتتتتإ بتتتتا ٓێغتتتتکن دمٛێ٘تتتتا. دیٔەٗتتتتن ئەٝ چاەمڕمعتتتتاٗەی ُە ٗێتتتتٞ 
نەٗتتتتذٝنٞٝدر دمەتتتتالٗەٝم  بتتتتا چتتتت تە صتتتتاەێک ُە بەە چتتتتاٝی  ٗەدمچتتتتٞٝ. 

 دمٓٞٝچاٝی ئەٝ تٞڕی نە دم ت دٝرزدم صا ٗە ٛەەٝر ُە بەە چاٝی بٞٝ.
ٝ بە چاٝی ختای  ٝ ٜٗێ٘ن با ڕٕٝٝ بٞٝب(اٝم زەدر زۆەی ڕرُەّ صێ ٓاٗت

خایتإ ئتازرە دمدمٕ ٝ دمیتاٗخەٗە ژێت   دی (ٞٝی چإ ەاهٔێک ٛاٝڕمنەزمتاٗن
زمختتتو ٝ نٞعتتتاەمٝمە ُە ٛەٓتتتٞٝ عتتت ێکیإ بتتتێ بەط دمتەٕ ٝ ٛەە بە یەۆ 

 ە ئەزٓتٞٝٗن ەتاڵنۆیێیإ ختاط بتێ بە صتەەیاٗن دمٛێتٖ٘. ُەّ صتێ ٓتاٗتەدر ز
بڵێتن ٓتٖ عتێو بتٞٝبێ ْ ئەٝ » م ٝ زۆە  تاە ُە ختای ی صتی(ٞٝ;ەاهن ت دبتاٝ

 یإ خەڵکن عێو بتٕٞٝ ٛەٓتٞٝ عت ێک دمبیتٖ٘  ع اٗە دمبیْ٘ ٝ ئازرە دمتێغْ
صتتتتەەی « ُە بەە چاٝیتتتتإ ئاصتتتتاییە؟ ئەٝ عتتتت اٗەیتتتتێ ٗتتتتادمٕ ٝ  نٝ ن ٗتیتتتت

صٞٝڕٓابٞٝ تە تاەبەدمص اٗن با  ٝ ئەٗجآذمەرٗن ئەٝ ٛەٓتٞٝ زٝڵتْ دڵڕمهتن 
ٝمەییە یێیتإ ٝر بتٞٝ ئەّ تتتاەرٗە بە تەڵتک ٝ یێٞیضت ٖە بێتٞٓتتإ ٗە ٝ ٗتادردیەە

 ئەٝرٕ عێو بٕٞٝ ٗەخای. تەٝریە دمبێ چإ ڕرص ەهی٘ە ٝمدۆزێ؟
نەیغتتتت (ٞٝ تە  ەئاتتتتتآ ٝدٝری صتتتتێ ٓاٗتتتتگ نەڕرٕ ٝ بیتتتت  تتتتت دٗەٝم ٝ بە

ٝ دمنتتتتتای ٓەزٗتتتتتن درد ُە ٗێتتتتتٞ خەڵکتتتتتذر ەاهٔێتتتتتک  ڕێکخ رٝمتتتتتتاٗن دمٝڵە 
صتتتاٗن ەتتت  یتتتڕ  ٔٞ تتتاُ   ٝ بە ەەن تتت ٕ  بەٛێتتتز ٝ ُە تە ٛەڵتتتذمخەڵەەێٖ٘ تە

ەڕ ٝ ئتاژرٝمٕە ٛەە بتایە ئەٝ عتخاڕرن ٕ ٝ ك ەٞكێ  ٗازرٖٗ ٝ زیاە  خەەیکتن 
دمخەٕ ٝ ٓتتتاەێکن ەاٝرٗ(تتتاە ٝ ٓەە صتتتیذرە ُە ٗێتتتٞ چاٝرٗیتتتإ  ٝتەصتتتاٗە ُە در

دمدمٕ ٝ ٛەٓٞٝرٕ دمٗێ ٕ با زی٘ذرٕ ٝ ەاەرٝنە ٝ ٛێز ٝ بڕص یإ ُتێ دمبتڕٕ  
زٗجی یتتإ ُە  م ٝ ئەصتت ا دمتەٕ. ٗتتإ ٝ ئاٝیتتإ  ٝ تتتا  إصتتا ٕ ٝ ٓاٗتتت
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تە ٗەٓت ٕ ٝ ئتازرە بکێغتٖ. ئەٝ چاەمڕمعتاٗە ُە بتاەٝدۆخێکن خ ریتذر  دمدمٗێ
ٝ ُە ص ٝعو ٝ ٓاڵ ٝ ژیاٗیإ دربڕرٕٝ ٝ ُە تەصپ ٝ تتاە تەٝەتٕٞٝ   دمژیٖ

 بێ(ەعٖ. نئەٝمی ٓڕۆۆیظ یێٞیض ن یێن ٛەیە ُێ
ڕێتتتک ختتت رٝم ٝ دمزناتتتتاٗن یاصتتتا ٝ  ٓتتتا  رتە ُێتتت مٝم دمصتتتو یتتتێ دمتتتتا.

ەتٞ  دمتەٕ  هەیتا ٝ ئابڕٝٝیتإ بە ەتا ٕ دمبەٕ  ەبەڕێٞمٛێ٘إ  ئەٝ ەاهٔە صت
زمٗجی یإ ُە یتێ دمتەٕ  صتەەیإ ُە بتێخەٝم دمەاعتٖ   ِتٞبەەنن ٗاهەزیتإ 
ُەبەە دمتەٕ ٝ ٗتتتتتاٛێڵٖ بە عتتتتتێٞمیەتن ئاصتتتتتاین ٝ عتتتتتەڕركەۀ٘ذرٗە بتتتتت یٖە 

ٞٗکە ئەٓتتتاٗە ُە خەڵکتتتن ەتتت  ُێٜتتتاەٞٝە  ٝ دمزناتتتتإ ُەٝ ەتتتاهٔە دمە صتتتٖ  چتتت
 ٝ عایض ەە یظ بٖ. بە ەەن   ٝ یڕ  ٔٞ اڵ  ٕ ە ڕمٗتە ٛێ ر

ئەٝ ەتتاهٔە بەەدمٝرّ ُەنەڵ ٓەە صتتن دمژیتتٖ. ڕٝٝدرٝی عتتیٔاٗە تتت رٝ ٝمۆ 
ٛەەتتتاٝ ب دٝٝیتتتن ٝ صتتتٞٝۀإ ٝ صتتتێاڵٝ ٛێ٘تتتذێ  تتتاە بەەۆتیتتتإ دمنتتت ێ ٝ 

. ەەٗتتتاٗە  ئەنەە ٓەە صتتتن ٗەخاعتتتین نیتتت ۆ ٛەٓیغتتتە ٛەەمعتتتەیإ ُێتتتذمتا 
ٓآاص ایەتن ڕمٝعو ٝ باەٛێ٘تاٗیظ ٓتاٝمیەۆ ُە  ێتن ئەٝرٕ درب٘تێٖ  ػاصتێ 

 دمبٖ ٝ دمصو با تاەی عێ اٗە ٝ ٓەە صیذرە دمبەٕ.
ُەّ ٗێٞمدر تەٓ   ٓەە صیذرەٕ ٝ بە ڕێکەٝ  ٝ ُە   تە ُەٝمط  ەاهٔێک تە

ەتتإ تاەرٓ یُەنەڵ چەٗتذ ییتاٝتٞژ ڕٝٝی ٗاچاەییەٝم ەاٝرٗێک ئەٗجتاّ دمدمٕ 
ُە عتتتٞێ٘ێک دمص (ەصتتتەە دمتتتت ێٖ ٝ ئەٝ ٛاٝٗغتتتی٘ییەط عتتتٞێ٘یإ ُە صتتتەە 

 ی كێ دمبٖ.خ ریەتاەٗەیاٗەٝێ ٛەزرە چەع٘ە ك ەٞكێ  ٝ  دردمٗێ ٝ بیاٗەٝێ ٝ
ئەّ ص ەٓکاەییە بەەباڵٝە  دمبێ. ٓ٘ذر ٕ ٝ ژٗتإ ٝ بەصتا چٞٝرٕ دمخەٗە 

یتإ دمتەٕ ە بە ژێ  نٞعاەمٝمە بەٗتذییەتإ ئتازرە ٝ ئەعتکەٗجە دمدمٕە كە هە
هەٓچتتن ُێیتتإ دمدمٕ  دمصتتو ٝ یێیتتإ ُە ڕمٗجیتت در دمبتتێ ٝ ئەنەە تەصتتێک 
ڕربکتتتا  بتتتا زی٘تتتذٝٝ ٝ ٓتتت دٝٝمتەی خە   دردمٗتتتێٖ. ژٗتتتإ ُە ٓێ دمتاٗیتتتإ 
دردمبتڕٕ ٝ دمیتاٗخەٗە باٝمعتتن ییتاٝرٗن ؿەٝرەمٝم  ٛێ٘تتذێ  تاە ُەٝمط زیتتاە  
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ذرەم دمدمٕ ٝ دمڵتێٖ ئەٝ ُە صتێ یێ ٛەڵذمبڕٕ ٝ ەاهٔێک نُِٞەباەرٕ دمتەٕ یإ
بتتتێ بەزمییتتتاٗەیە ُە چٞرەچێتتتٞمی یاصتتتادر ئەٗجتتتاّ  تتتتاەم یتتتڕ ُە ەٞٗتتتذٝەی ی ٝ

دمدەێ ٝ دمٝڵە  ٛەٓتتٞٝ ئەٝرٗە ٗەۆ بە یاصتتاین بەڵکتتٞٝ بە یێٞیضتتو دمزرٗتتێ 
ئەّ ڕێکخت رٝم  ٝ ٝمۆ كێ تاەی ٝ ڕرٛێ٘تإ چتاٝی ُێتذمتا. ٛەە دمڵێتن ەەٝرٝی

ەاهٔێتک بەەمٝ  با ئەٝم درٗ رٕٝ ەتاتٞٝ یاصاین ٝ بەڕێٞمبەەی ٝ یاصا درٗەەرٗە
بٕٞٝ بکێغٖ ٝ خ ری ت یٖ ٝ ٗەعتیاٝە یٖ تاەیتإ كێت   ێڕێتای نەٗذمڵن ٝ  ڕ

 بکەٕ ٝ بیاٗخەٗە صەە چەٝە  یٖ ڕێتا.
ٗاخِیتتتذۆ" ُە بیتتت ی ئەٝمدر بتتتٞٝ ئەنەە ٓەەەڵێتتتک درٛێتتتٖ٘ ٝ بڵتتتێٖ چتتتإ 

ضتتاٗییإ دمتتت ێ ُە تەٓ تت یٖ ٓتتاٝمدر ەاهٔێتتک ُە ڕێ بەدمەتەی ٝ ڕمٝعتت ن ئی٘
ُتتتێ بضتتت ێ٘ییەٝم؟ دمبتتتێ ُە ٗێتتتٞ ئەٝ بەٗتتتذییاٗەدر بتتتا ٝم ٓەتەی بتەڕێتتتن. ُە 
بەٗذیخاٗە ٝ ن ەٞٝخاٗەتاٗن ٗێٞ ڕێذر بە چاٝی خای ئەٝ ڕرص ییاٗەی دی (تٞٝ. 
دی (تتٞٝی چتتإ صتتەەی صتتەدرٕ ٝ ٛەزرەرٕ تەس ُە خەڵکتتن ٛەژرە ٝ دڵپتتاتن 

ئتتتازرد بتتتٕٞٝ ُە ی٘یإ ُە هٞڕٗتتتاٝم ٝ بتتتێ نٞٓتتتإ ئەٝ تەصتتتاٗە دٝری غتتتنٞٗذٗ
ٛەٓٞٝ عٞێ٘ێک بتاڵٝ دمبت٘ەٝم ٝ بە ٛتای ڕٝٝختاٗن تەصتایەەن ٝ كێت  بتٞٝٗن 
ئاتتتتاەی ختتت ریەٝم ُە بەٗتتتذیخاٗە  تآەڵتتتتا بە زۆٗتتتگ ٝ ُیتتت ەی خ ریەتتتتاەی ٝ 

 نەٗذمڵیذر دمبەٗە خٞرەێ.
ُە بەٗتتذیخاٗەی ئەتتتاە یٖ بتتاە  ٝ ەآضتتک ٝ ُە ن ەٞٝخاٗەتتتاٗن ٗێتتٞڕێ  

 ەی نەٗتتتذمڵییەی بە چتتتاٝی ختتتای دی (تتتٞٝ.ٗاخِیتتتذۆ" یەە اتتتتاٗن ئەٝ كێتتت ن
دی (تتٞٝی نٞٗذٗغتتی٘ە صتتاٝیِکە ٝ دی٘تتذرەمتإ ُەٝ عتتٞێ٘اٗە چتتن كێتت  دمبتتٖ ٝ 

بە خ ریەتتتاەی دمنتت ٕ. بە چتتاٝی ختتای دی (تتٞٝی چ صتت ەٓێکیإ  چتتإ ختتٞٝ
چەٗتتتذم دڵتتتڕمم ٝ بتتتێ بەزمییتتتاٗە ٛەڵضتتتٞتەٝەیإ ُەنەڵ دمتەٕ ٝ  ُێتتتذمت ێ ٝ

  یەڕمی زمٗییإ دمصڕٗەٝم.چإ ئیٔإ ٝ دڵپاتییەتەیإ ُە صەە 
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ئەّ ەتتتاهٔە تە بەە ُە بەٗتتتذت رٕ  تەصتتتاٗێکن بتتتاط ٝ ٓێٜ مبتتتإ بتتتٕٞٝ ٝ 
ٝ ٓەٝػێزمی هەعە ٝ ٓآاصت ای نٞٗتذمتەیإ ڕردمنت    ُێت م  ەٗذینٞێیإ با 

ئآاژناەییاٗە تاەیتەەییإ ٗتآێ٘ێ   ٝ ع ێک ُە بی  دمبەٗەٝم. ئەٝ یەٗذ ٛەٓٞٝ
 ڕمط ٛەڵذمنەڕێ. خاڵە ڕٝٝٗاتەتاٗن دڵیإ ٛەٓٞٝی

ٓاتتاە  ٝ ٗاخِیذۆ" ئەٝ ناڕرٗەی ُە زۆەبەی بەٗذییەتاٗذر دی (ٞٝ. كێتذۆزیا
ناڕر بٕٞٝ ٝ ەەٗاٗە  ەاەرصیظ تە بە ٛتای ژٗەتەیەٝم تەٝە(تٞٝم بەٗتذیخاٗە  

ٝەدمٝەدم نەٗتذمڵن ٝ خ ریەتتاەی ڕۆهتن درنت    دٝری دٝٝٓاٗگ ناڕر بٞٝ ٝ
اەرٗە ُەنەڵ ٛاٝڕێکاٗیتتتإ ٝ ڕٓتتتٞٝدمی تتتت د. بیضتتت (ٞٝی ٛێ٘تتتذێک ُەٝ خ ریکتتت

ُەٝێتتظ بە ٛتای ب صتتێ ییەٝم ناعتت ن  ٛە ەتٕٞٝ ٝ یەٗایتتإ بت دٝٝم بتتا ەایتتا 
ٛاٝڕێکاٗن خایإ خٞرەد بٞٝ  یەتێتک ُەٝ ٓ ۆۆختاەرٗە ڕٝٝدرٝمتەی بتا نێتڕر 

 ئەٝ ٓ ۆۆختتاەییەط بە ٛەڵتتکەٝ  ٗەبتتٞٝ بەڵکتتٞٝ چەٗتتذ  تتاە دٝٝیتتا  بتتاٝم 
 بٞٝباٝم.

خەڵکتن دڵپتاتن نٞٗتذی ٝر ُێکت د بتٞٝ یەٗتا  ئەّ كێ نە ڕمط ٝ یڕنەٗذمڵییە 
ٛەٓتٞٝ "بی ٓەٗذی ئەڵٔاٗن دمڵتێ  ٗیچەبا ەٞٗذٝەی ی ٝ تٞع ٖ ٝ بڕیٖ بەەٕ. 

ذر عتُەّ كێ نە یڕ نەٗذمڵییاٗە "تاەێک با ت دٕ دمبێ ٝ ٛی  ع ێک یاصاؽ ٗییە.
 ٝ ٛتی  عت ێک یاصتاؽ ٗەبتٞٝ. بەٗتذییەتاٗیظ ئەٝ ئەٗذێغتە ٛەٓٞٝ ع ێک دمت ر

 ن ە(ٞٝ ٝ ُە صەەەاصەەی ڕٝٝصیادر باڵٝیإ ت دباٝم.ضەیإ ٝمەیٗت 
بی ٓەٗتتذرٕ ٝ ٓاك٘اصتتإ دمڵتتێٖ ئەٝ  تتاەم صتتزردرٗاٗە دمبتت٘ە ٛتتای ئەٝمی 

بێ ٝ ئی   دمصتو بتا ئەٝ تتاەرٗە ٗەبتا  ٝ دمٝەٝبەەییەتتاٗیظ  (ێەاٝرٗ(اە ەەٓ
نەٗذمڵییەدر ئەٝمی ٝمبەەچاٝ ٗاتەٝێ  ُە ػی( م  ٝمەن ٕە بە ّ ُەّ كێ نە یڕ

ٗن ٝ چاتضتتتتازین صتتتتزردەرٝرٗە. بە  ێتتتتن ئەٝمی بیتتتت ی  ی٘تتتتایە  ُە یەژیتتتتٞر
ڕدەێ ەٝم  بتتا ئەٗجتتاّ درٗتتن  ی٘تتایەەن نەٝەمەتت  ٛتتإ دمدەێتتٖ. ضتتٓێغتتکیاٗذر ب

 ٝ ٛەڕمڵاڵتتاٗیظ تە  ێتەٝیتێتەی بتاط ٝ هیضتابییإ ٗیتیە  ەاهٔێک ُە بەەمڵاڵ
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 ٝ ٝیضتت ن ٗایتتاتن خایتتإ ُە بەٗتتذیخاٗە  ێتتتایەتن ئەٓتتٖ دمدۆزٗەٝم ٝ بە بیتت 
تەٝریە بە صتتزردرٗن  دمتەٗە ٗێتتٞ ژیتتإ ٝ ٛەصتت ن دمٝەٝبەەییەتاٗیتتاٗەٝم. دزم

بتتتێ ەاٝرٗەتتتتاٗیظ دمتەٝٗە درٝی بەڵکتتتٞٝ   ٗتتتاناڕێئەٝرٕ ٗەۆ ٛتتتی  عتتت ێک 
كێت  دمبتٖ تە ُە ٛتی  كێت نەیەۆ كێت   عت ن ٝر نەٗذمڵییەٝم ٝ خٞٝی یێذمن ٕ 

 ٗات ێٖ!
ە چ تەڵکێکیتإ صتزردرٗاٗ تەٝریە ئەّ ٛەٓٞٝ» ٗاخِیذۆ" ُە خای دمی صن;

 ٛی  ٝم ٓێکن بای ٗەبٞٝ.« ٛەیە؟
 بٞٝ تآەڵتا صەدرٕ صاڵ بٞٝ ئەّ ئەزٓتٞٝٗەی ەتاهیک دباٝم. ٗەٝمصەی  ئە
بەڵکٞٝ صەدرٕ صاڵ بتٞٝ  ڕێکەٝ  ٝ ٗە ُە ڕٝٝی ٛەڵەٝم  بە یێن  اەێک ٝ ٗە
چکتتاڵەە یٖ نتتاڕرٕ ئەٝ چەعتت٘ە صتتزریەی بە صتتەە ەاٝرٗ(اەرٗتتذر  بتتێتآەڵتتتا بە
چکە ٝ ُٞٝەیتتإ دمبتتڕیٖ ٝ صتتٞرەی ػاەمبتتاٗە ٝ ێڕربتت دٝٝدر نتتُٞە  دمصتتەیاٗذ.

تەیإ دمت دٕ ٝ بە ٗێٞ خەڵکتذر دمیتاٗتێڕرٕ  ئێضت اط هاڵ(ەصت یإ دمتەٕ ی٘ٛێِ
 صٞرەی عەٓەٗذمكەە دمیاٗ(ەٕ با ەاەرٝنە. ٝ بە

ٛێ٘تتذێ  تتاە ٗاخِیتتتذۆ" ُەنەڵ تاەبەدمصتت اٗن بتتا ی دمٝڵە  دمەدمدڵتتتن 
ڕم بتٕٞٝ ئەنەە بتا بەٗتذییەتإ بی٘تایەتن دمت د  بتڕێ تەس ُە صتەە ئەٝ بتاٝم

باع   صتاز بتکەٕ ٝ  ێتاتەیتإ ەەٗتتەبەە ٗەبتێ ٛەٓتٞٝ عت ێک ڕٝٝ بە باعتن 
دمڕٝرە بە ّ ئەٝ دمیزرٗن باعت   بتٞٝٗن عتٞێ٘ن بەٗتذت دٗن دیِەتتإ تێغتەتە 

ُە ٛێ٘تتذێک ٝ    ;در خٞێ٘تتذبٞٝیەٝممُە ڕۆژٗآەتتتاٗن دمەمٝ چاەمصتتەە ٗاتتتا .
ۆییتاٗەی ڕیێذرٝیضت ییەتن ئەٓ ەٝصتو تت دٝٝم تە ٛەٓتٞٝزی٘ذرٗن ٓٞدێڕٗیإ د
٘یاەی ئەٝ  تاەم بی٘تایەی غبی ٓەٗذی كەەمٗضن یێ« ەاەد»با  ێ(ە ێ ت رٝم. 

ت دبتتتتتٞٝ  صتتتتتەی یظ ئەٝم بتتتتتٞٝ ُەٝ زی٘تتتتتذرٗە ٓٞدێڕٗتتتتتاٗەدر  ەٞٗتتتتتذٝەی ی ٝ 
 ٛەڵضٞتەٝەن خ رین تاە بە دمص إ چەٗذ بەەرٗ(ەە بٞٝبٞٝ.
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زۆەمٝم  یەرٓەیتتتتتتإ بە ٓتتتتتتٞٝچەدمزنتتتتتتای ٓەزٗتتتتتتن درد  تاەٗاصتتتتتتن تا
درٓەزەرٗتتتذبٞٝ تە تاەمتەیتتتإ ٓ تتتا  ٝ ُێکتتتاڵی٘ەٝم بتتتٞٝ. ئەّ تاەٗاصتتتاٗە ئەٝ 
 ت ێ(اٗەیإ دمخٞێ٘ذمٝم تە ٛاٝبی متاٗیإ ٗٞٝصتی(ٞٝیإ ٝ بە تەڵتک ٝمەنت ەٖ
ٝ  ُەٝ ٗٞٝصی٘اٗە  ەاٝرٗەتاٗیإ دمص ەبەٗذی دمت د ٝ با ٛەە ەاٝرٗێتک عت ۆۆە

ٞٝصتتن ٝ ُە صتتەە درٝری ئەّ تاەٗاصتتاٗە ەاهٔێتتک ُێکتتذرٗەٝمی  یاٝرزیتتإ دمٗ
ٝ ەاەرٝنە ٝ دمیاٗذرٗە دمصتو صتەەۆتن زی٘تذرٕ ٝ  بەٗذییإ دمٗاەد با بەٗذیخا

یاصتتەٝرٕ ٝ صتتەەبازمتإ ەتتاتٞٝ ُە ژێتت  هەٓچیتتن ەٞٗتتذٝەی ی ٝ بتتێ ڕمهٔیتتذر 
  ەصتت ەیإ ُە بەە یەۆ ٛەڵٞمعتتێٖ٘. ٗاخِیتتذۆ" بتتاەٝدۆخن زی٘تتذرٕ ٝ ڕۆو ٝ

زیکەٝم دی(تتٞٝ ٝ دمیزرٗتتن چ صتت ەّ ٝ ٗتتادردیەەٝمەییەۆ بە ەٞخاٗەتتتاٗن ُە ٗتت ن
ەێکٜەڵچتتتٞٝٗن  ٝ عتتتەڕ صتتتەە زی٘ذرٗەتاٗتتتذر زرڵە  ٓەصتتتو بتتتازی ٝ هٞٓتتتاە ٝ

خٞێ٘تتتاٝین دیِەتتتتإ ٝ ەەٗتتتاٗە  ٓتتت ۆ" ختتتاەین ئەٝرٕ یێٞمٗتتتذین بە زر  ٝ 
ڕۆهتتتن خ ریکتتتاەرٗەٝم ٗیتتتیە ٝ ئەٝمی بی ٓەٗتتتذرٗن نەٓتتت م ٝ دمصتتت ٘ذمخاەی 

ەٞٝیتتتاٗە ٛەٓتتتٞٝی ٞٔتتتاۆ نن  بە  ی٘ایەەکتتتاەرٗن زدمزنتتتای دمٝڵە  صتتتەباەم
ٝڕێتت٘ەیە ٝ ئەّ نەٗتتذمڵن ٝ خ ریکتتاەییە ئاتتتآن درٝمەی ٗتتابە ێ ٝ ڕمك تتاەی 
دڵڕمهتتتتتاٗەی تاەبەدمصتتتتت ەتاٗە. ٗاخِیتتتتتذۆ" ُە صتتتتتەە ئەٝ بتتتتتاٝمڕم بتتتتتٞٝ تە 

ٓتتتاٗەٝم ُە ەایتتتتاٝم  نەٗتتتذمڵن ُە تتتتاەن ڕرتتتت دٕ ٝ ب صتتتێ ن ٝ ٓ ۆۆختتتاەی ٝ
 تێغتتتەیە دمبتتتێ ٗێتتتٞ ی ختتتاڵن دمصتتتپێکن ئەّدمصتتتو یتتتێ ٗاتتتتا. بتتتا دۆزیتتت٘ەٝم

 بتەڕێتتن. ئەّ ختتاڵەی بە تآیضتتاٗن ئیتتذرەم ٝ ٗٞٝصتتی٘تەتإ ٝمزرەمەختتاٗە ٝ
تە هازییەتتتإ ٝ تاەبەدمصتت اٗن كەەٓاٗتەتتتإ ت یەۆ  باعتتن بتتا دمەتەٝە(تتٞٝ

 ُەٝرٗە ٓێت دمتەی خٞعتتکن ت ُە دمەنتتاٝرٗن ختتاٗەی دردمٝم بتتت م ٛەەتتا ٝمزیتت 
ٝ دردیەەٝمەییەٝم ٗییە ٝ خەّ با خەڵک ٗتاخإ خای تاەیإ بە صەە ٝی درٕ 

  ە ەەٗیا ُە بی ی ٓٞٝچە ٝ یادرعن خایاٗذرٕ تە ُە تاەتاین ٓاٗتتذر ٝمەیتذمن ٕ
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خەڵکتتتن چاەمڕمعتتتیإ  تە بە صتتتەە بە یتتتاٗەیە ٛەهذمصتتت ن ئەٝ طئەّ یتتتاەمیە
 ٛێ٘اٝم. ُەٝمط بە ەەٝرٝی دڵ٘یا بٞٝ!

ە ٝ یادرعتتن ئەّ باعتت   ٗیتتیە ٓتتٞٝچ یتتاٗن ٝر»دیضتتإ ُە ختتای دمی صتتن; 
كەەٓتتاٗ(ەەرٗەی دمٝڵە  ُە صتتەەمٝم ەتتا ختتٞرەێ بە ەەٝرٝی بتتذەێ ٝ ەەٗتتاٗە  
 یٓتتتتتٞٝچە ٝ یادرعتتتتتەتەیإ بتتتتتا زیتتتتتاد بتتتتتکەٕ  بە ّ بەٝ ٓەە ەی  تتتتتاە

 «بی ت دٗەٝمیإ بتاڕٕ ٝ باع   ُەنەڵ خەڵک ٛەڵضٞتەٝ  بکەٕ؟
ٝ خەیتتا ٗەدر بتتٞٝ تە خەٝێکتتن هتتٞەس دریتتت  . ئەنەەچتتن  ٛەە ُەٝ بیتت 

ەاكاٗە یێٞمیإ دمدر ٝ ُەنەڵ ٛەە  ٞٝ ٗێتک ٛەڵتذمكڕیٖ   ێتاتەیتإ  ٝ ەیێغک
بتتتاٝم. دمخەبەەی ٗەبە ّ دمنتتتاڕی ٝ ٛێ عتتتیإ دمبتتت د بتتتا صتتتەە ٝ چتتتاٝی  

 ڕرٗەیەڕی.  اەی خٞێ٘ذ ٝ ئەٝ ُە خەٝ ەەٗاٗە  تەڵەعێ ی بەیاٗن دٝٝ
 

 بیست

 
تە عتتتتتەٝێ ُە  ٛەصتتتتت ا  ػاەمباٗەچییەتتتتتتإ تاەێتتتتتک ٗاخِیتتتتتذۆ" ُە خەٝ

ٗختتتتتاٗەی ٗێتتتتتٞ ڕێ خەٝە(تتتتتٕٞٝ  ڕۆیغتتتتت (ٕٞٝ. ختتتتتاٗٔن بەڕێتتتتتٞمبەەی ٓیٞر
 بە ختتتاُٝییەۆ ٓتتتِە هەڵەٝ ٝ بەەخەبەبە ناعتتت ٘ەتەی صتتتڕی ٝ ٓیٞرٗختتتاٗەتە 

ٗتتآەیەتن در بە ٗاخِیتتذۆ" تە صتتەەبازێکن ٛتتاٝڕێن تتتاەٝرٗەتە ٛێ٘تتا بتتٞٝی. 
ت یِ ضا" هاڵن زۆە خ ری   » ;ٗآەتە ٓاەیا یاُٝاۆ٘ا ٗاەدبٞٝی. ٗٞٝصی(ٞٝی

بیٜێڵتت٘ەٝم ٝ ٓتتٖ ُە  ی بٔێتتٜ٘ەٝم هەبٞٝڵیتتإ  ەەچتتن ٛەٝڵٔتتإ در ُێتت مبتتٞٝم. ٛ
خ ری تت یظ  مٗەتتت د  بتتایە ٗاچتتاەیٖ ُەنەڵ خآتتإ بیتت(ەیٖ. دمە صتتْ هتتاڵن ُەٝ

بتکە بەڵکتٞٝ ڕێتتەی  ٝمبێ. ئەنەە با  دمت ێ  یێٞمٗذی بە تاەبەدمص اٗن با 
ُە  ی بتْ. یێ(ذمٕ ُە ٝێض اٗتەی دٝرین. بٔێ٘ێ ەٝم ٝ ٖٓ با یەەصت اەی تت دٕ 
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ئآادمعْ بە عێٞمیەتن كەەٓن خآن ُێ ٓاەمبکەّ بتا ئەٝمی ڕێتتە بتذمٕ ُە 
 « ی بٔێ٘ٔەٝم.

ەیٞٝٗێتک بێ٘تێ ٝ بە یەُە  اٗ تاتەی یێچتایەٝم. ەٗاخِیتذۆ" تتٞڕێکن ٗتاەد ك
دٝٝٛەٓتتتتیٖ یەەدرختتتتن چتتتتاین دمختتتتٞرەدمٝم تە كەەیتتتتٞٝٗەتە ٛتتتتا  ٝ ُە بەە 

ەتتتتتتتإ دمٛتتتتتتا . یتتتتتتاەمی هادەٓەتتتتتتتإ ڕرٝمصتتتتتت ا. زڕمی زمٗتتتتتتتٞڵەی باەنی٘
ٝ ٛتتاەە دمەێ. كەەٓتتاٗن بە كەەیتتٞٝٗەٝرٗەتە در بە زٝٝەتت یٖ  ٓیٞرٗختتاٗەتەی در
ێ٘ێتتت ە تتتتاەٝرٗن بەٗتتتذییەتإ. زۆەی ٗەخایاٗتتتذ بە ٛێِیتتت٘تە ٝ یتتتتا  ختتتای بتە

ػاەمبتتتاٗەی تتتتاەٝرٗەتە نەیغتتت ٘ەٝم تە بەُەهەُەم ٝ عتتتەهٞتٞ  دمڕۆیغتتت ٖ. 
. صتتەەبازمتإ صتتەە ختتاط ٓالزٓتتن كەەٓاٗتتذمە تەٝە(تتٞٝم یتتێظ تتتاەٝرٗەتەٝم

بتتتتٕٞٝ ٝ بەدٝری تتتتتاەٝرٗەتەدر دمٛتتتتاەٖ ٝ صەەصتتتتٔیإ دمدر ٝ صتتتتەەمٗت ێ 
دمبٕٞٝ. ػاەمباٗەیەۆ عەط دیِن ٗەخاعن ُە صەە بٞٝ. ػاەمبتاٗەی دٝٝٛەّ 
ٗتتادۆەۆ" ٝ ن ربێتتو ٝ ٓاەتێتتَ صتتٞرەی بٞٝبتتٕٞٝ  ػاەمبتتاٗەی صتتێٜەٓیظ  

یتێ یەٗەٓیتٞ. ٓاەیتا ٝ  ئیٔیِیا  ێتاتەی خای در بٞٝ بە ژٗێکتن بتادرەی دمصتو
یاُٝاۆ٘تتا ٝ ت یِ ضتتاۆیظ ُەنەڵ ئەٝرٕ بتتٕٞٝ. ُە ەەەتتتن ػاەمبتتاٗەتەدر تایتتإ 

ٗتابٞٝم بتٖ  إباُیلێکیت  ت یِ ضا" ُە صەەی ڕمٛێت  بٞٝبتٞٝ باڵٝ ت د باٝم ٝ
 صەەی. ٓاەیا یاُٝاۆ٘اط ُە یاڵیذر درٗیغ (ٞٝ.

ازێک ٗاخِیذۆ" ُە كەەیٞٝٗەتە دربەزی ٝ چتٞٝ بتا  ی ػاەمبتاٗەتە. صتەەب
تەٝ   دمٗتتتن ٛەڵ(تتڕی. ٗاخِیتتذۆ" نتتٞێن ٗەدریە ٝ ٛەەتتا  ی  تە چتتاٝی یێتتن
ٝمصتتتت ا  دمصتتتت ن بە ُێتتتتٞرەمی ػاەمبتتتتاٗەتە نتتتت   ٝ بە دمّ ٗەػاەمبتتتتاٗەتە ڕر

ڕۆیغ ٘ەٝم ُەنەڵ ت یِ ضا" هضتەی دمتت د. ت یِ ضتا" چتاتەەەتەی یێضت ن 
ٝم دمصتتڕمیەتن بە بەە دمٓتتیە تِێتت ەی ٛەعتت ەەخاٗن ُە صتتەە ٗتتابٞٝ ٝ بەە  ٝ

ن ە(تتٞٝ. زۆە  ٝرز بٞٝبتتٞٝ. چتتاٝی بەٝ دمٓٞچتتاٝم تتتزمیەٝم زمهتتن دمٗٞرٗتتذ. 
 یٝ ٝزمزمیەی بتا ٛێتز ٗاخِیذۆ" هاڵن ی صن. ئەٝ صەەی ُەهاٗتذ. ئەٝ ەتازم
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تت دمٝم بتا ئەٝمی ب تٞرٗێ ٛەڵت ەۆ ٛەڵ ەتتن ػاەمبتاٗەتە ەآت  دمتای  ٓاباٝم
ادرەمٝم ٗیتەەرٗیتتن بکتتا . ٓاەیتتا یاُٝاۆ٘تتا ُە یاڵیتتذر درٗیغتت (ٞٝ  بە چتتاٝێکن ٓاٗتت

 خەكەەەتە ڕرٓاڵێ  نٞەن; خای ٗیغإ دمدر ٝ با ئەٝمی خەّ ٝ
 تتتت ئەٓتتتڕۆ ٓالزٓتتتن كەەٓاٗتتتذمە دمەتتتتٞ  ُە تتتتاەمتەی دٝێ٘ێتتتن یەژیتتتٞرٗە ٝ

در دمصتتت ن بتتتٞٝزۆۆکیٖ بتتتکەٗەٝم بتتتا ئەٝمی ب تتتٞرٗن ٓ٘تتتذرڵەتەی ُە  كەەٓتتتاٗن
ُە ڕیتزی  تاەیاعا ٝ صیٔاٗضإ ٝ ئیٔیِیتا باٝمط بکا  ٝ ُەنەڵ خای بی(ا .
 ڕێ(ٞرەمتاٗذرٕ ٝ یاەٓەەین دمدمٕ.

ت یِ ضا" ئآاژمی بە ٓاەیا یاُٝاۆ٘ا ت د ٝ عت ێکن نتٞ  تە ٗەدمبیضت  ر. 
ەٝم یبە ٗاچتتاەی ەتتازێ ختتای ئەٓ(تتاەم ٝ بتتاەت د ٝ دمصتتٔاڵەتەی بە بەە دمٓتت

 ن  .
 ت ئاٝر ئاصٞٝدمە ّ. ئەنەە صەەٓاّ ٗەبێ  هاڵْ باع   دمبێ.

خەٓیتإ بتٞٝ. ت یِ ضتا" بزمیەتتن خەٓتاٝی  ٓاەیتا یاُٝاۆ٘تا ٗاخِیذۆ" ٝ
 ٗیغ ە صەە ُێٞی ٝ بە ٗاخِیذۆۆن نٞ ;

تتت ئێضتت ا یتتێْ بڵتتێ ٓتتا ەەری صتتێ نتتای ئاصتتٔاٗن بتتٞٝ بە چتتن؟ ٝردیتتاەم 
 باەٝدۆخەتە زۆە ئاڵاز بٞٝم.

تە ُە زرٗضت ن  ٗاخِیذۆ" ُە ٓەبەص ەتەی ەێ٘ەنەین. ٓاەیا بای بتاس تت د
مٗتتذین ٗێتتٞرٕ ختتاە ٝ ٓاٗتتگ ٝ زمٝی ئەص ێ مٗاصتتیذر ٓەصتتەُەیەۆ ٛەیە تە یێٞ

ٝ تاەیاعتا ٝ صیٔاٗضتإ ئەٝ هیضا  دمتا ٝ ئەٝ بە ناڵ ەٝم یێٞمٗذین ٗێٞرٕ 
 بەٝم دمعٞبٛێ٘ێ.

ٓەصتتەُەیەدر ئەٝمی ن ٗیتیتتن یتتێ ٗتتادەێ ٓتتْ٘. ئەٝ  ٝتتت ئێضتت ا ەێتەیغتت ْ! ُە
 دٝٝ تەصە دمبێ ەەتِیلیإ ڕٕٝٝ بێ ەٝم.

ریەۆ ٛەیە؟ ٗاخِیتتذۆ" تە ٗتتآەتەی نەیغتت ٞٝم ٝ ٛیتتٞ ٓاەیتتا ُێتتن ی صتتن
بەڵێ٘تتتن در ُەنەڵ نەیغتتت ٘ە عتتتاە  ٛەٝڵتتتن ختتتای دمدر ٝ ختتتٞدر هتتتاكیزین ُە 
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ت یِ ضا" ٝ ٓاەیا ت د ٝ خای نەیاٗذم  ی كەەیتٞٝٗەتەی. ڕێتتاتە ٛێ٘تذم یتڕ 
تەٗذُٝەٗذ بٞٝ  بەٗاچاەی ُە صەە یێذرڵەتە صٞرە بٞٝ ٝ دمص تی می بەەدمٓن 

ٗتتتتزیکەی  تەی زیتتتتاد تتتتت د ٝختتتتای نتتتت  . كەەیتتتتٞٝٗەتە ٝەدم ٝەدم خێتتتت رییە
 تیِآەە ێک ٝمیێظ تاەٝرٗەتە تەٝ . دیضإ باس باصن ڕمٗجی  ٝ دمصت (ەٗذ
ٝ ڕٝٝیاعەتإ بٞٝ. ُەّ ٗێٞرٗەدر چاٝی بە تاەیاعا تەٝ  ُەچتکەی عتی٘ن بە 

٘تتتتا بە یتتتتاڵ ای ڕمعتتتتەٝم ٝ ۆصتتتتەەدر دربتتتتٞٝ. ُە یتتتتاڵ ئەٝیغتتتتذر ٝێتتتت ر ئەك ٓا
م. تاەیاعتتا ٝ ٝێتت ر ُە صیٔاٗضتتإ بە تتتاڵٝی دمصتت چٖ ٝ تەٝعتتن صتتەی مٝ

دٝٝەمٝم صاڵٝیإ ُێک د ٝ صیٔاٗضإ با ڕێتز نت   تتاڵٝم دمصت چ٘ەتەی ُە 
 ن  . صەەی درن  . ٗاخِیذۆ" ن ێکن ن   ٝ ِٓن ڕێتای

تاەێتتتتک كەەیتتتتٞٝٗەتە نەیغتتتت ە صتتتتەە  تتتتادمی صتتتتاف ٝ بتتتتێ ئەصتتتتکٞٗذ  
خەٝرٗییتتتإ ەصتتتٞٝە ٝ ئە خێتتت ریییەتەی ەٞٗتتتذ تتتت د. نە ی درەمتتتتإ زمەد ٝ

ڵتە بەەباڵٝمتتإ ٝ ُە دٝٝەمٝم ێُە درەص اٗەتە ەێپەڕیٖ ٝ نەیغت ٘ە نت دمٗٞرٗذ.
نەٝەم ٝمدیتتاە تەٝ . ٛەٝەمتتتإ بە ئاصتتٔاٗا  نتتٞٓ(ەزین ئتتاڵ ٞٝٗین تِیضتتای

ختتاە ُە صتتەەٝٝی درەمتتتاٗەٝم  یتتڕژٝباڵٝ بتتٞٝٗەٝم. ئاصتتٔإ ڕٝٝٗتتاتین ەێتتزر.
یڕعتت٘تن ختتای دمخضتت ە صتتەە صتت٘یتن ڕێتتتاتە ٝ نیتتاٝن ی عتتێذرە ب یوەیتتإ 

 ٛا  ٝ دمە ٝٝصکاٗەٝم. یڕع٘تن خاە ُە نا ٝمتاٗن دمدر ٝ ختاچن زێتڕیٖدم
ُە دٝٝەمٝم ە ٝٝصتتکەی دمٛتتا . ئاصتتا ٓەیِەٝبتت٘ەٝط بتتٞٝ ٝ ُٞٝەکەتتتاٗیظ 

 دریپاعی(ٕٞٝ. بەك 
ٝەدمٝەدم نەیغتت ٘ە نٞٗتتذمتاٗن دمٝەٝبەەی عتتاە. خەڵتتک ٝمۆ ٓێتت ُٝٝە 

بەەنیتتتإ ەاهٔێتتتک بە عتتتێٞرزی ڕٝٝصتتتەتإ  ِٞ ڕژربتتتٞٝٗە تتتتا ٕ ٝ عتتتەهاّ.
نن ٗتتتتاٝچەی صتتتتتی(ی یایإ ُە بەە دربتتتتتٞٝ. ەیاعتتتتی(ٞٝ ٝ ەتتتتتاهٔێکیظ  ِتتتتتٞبە

دٝٝتاٗەتتتإ یتتڕ بتتٕٞٝ ُە تڕیتتاە ٝ ُە بەە دمەنتتای ٓەیخاٗەتتتإ چەٗتتذ تەس 
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ئەٝم بتٞٝ تە ُە عتاەێکن نەٝەم  ع ێک ٗیغاٗذمەی صەە خاط بٕٞٝ. ٛەٓٞٝ
 ٝ ئاٝمدرٕ ٗزیک بٞٝٗەەەٝم.

ڵیذمصتٞٝڕرٗذ. ئەصتپەتإ بە یڕەتاٝ ٝ ٛە كەەیٞٝٗەٝرٕ هەٓچیتیەتەی ٛەڵتذێ٘ا
 ی چتتتتتتتتآەتە دمڕۆیغتتتتتتتتو ٝ ِٓتتتتتتتتن  كەی تتتتتتتتٞٝٗەٝرٕ بەەمٝ دمڕۆیغتتتتتتتت ٖ.

دمیڕٝرٗن. ُە تەٗاەی ڕٝٝباەمتە زیتاە  ُە بیضتو ػاەمبتاٗە  ٝمەصٞٝڕرٗذبٞٝ ٝ
ٝ كەی تتٕٞٝ ڕیزیتتإ بە صتت (ٞٝ ٝ چتتاٝمڕٝرٗن یتتایاڕ بتتٕٞٝ. یتتایاڕمتە بەڕێتتٞم 

ەّ  ٝم  چەٗتتتذ ٛێِیتتت٘تە ٝ دمٛتتتا  بتتتا ئ بتتتٞٝ  صتتت٘یتن ئتتتاٝمتەی دمبتتتڕی ٝ
بٕٞٝ.  ِەتاٗیتإ  یایاڕمٝرٗەتإ زمبە و ٝ ەٞٗذٝەاڵ ػاەمباٗەی باە ت د بٞٝ.

ٓتتتَ دەێتتت ی  صتتت یویإ ُە یێتتتذر بتتتٞٝ. تاەێتتتک  چەتتتتٔەی  ٝبتتتٞ ن یەز ضتتتیێُە 
ەتاٗیإ كڕێتذر ییایاڕمتە نەیغت ە تەٗتاە  یایاڕمٝرٗەتتإ نتٞەج ٝ خێت ر تٞەصتی

ٝ بە ٛێٞرعتتتتتتن  درەی٘ەتاٗیتتتتتتإ ئا ٗتتتتتتذبتتتتتتا ڕۆخەتە ٝ ُە دمٝەی تتتتتتتاڵەتە 
یایاڕمتەیتتتتإ ٛێ٘تتتتا بتتتتا ڕۆخەتە. ػاەمبتتتتاٗە ٝ كەی ٞٝٗەتتتتتإ تە ُەٝ بەەمٝم 
ٛێ٘ابٞٝیتتإ  ُە یایاڕمتەیتتإ دربەزرٗتتذٕ ٝ ئەٝرٗەی چتتاٝم ڕٝرٕ بتتٕٞٝ صتتٞرەی 
یتتایاڕمتە بتتٕٞٝ. ٛێِیتت٘تە ٝ ػاەمبتتاٗە ٝ كەەیتتٕٞٝ ُە یتتاڵ یەتتتذر ڕیتتز ت ربتتٕٞٝ. 

ٕٞٝ ُە صەە ەەەتتن چێتٞی٘ن یتایاڕمتە چەیاتاٗیتإ ئەصپەتإ تٞڕمنٞێ بٞٝب
ٝ دمیاٗٞیضتتتو  دمتتتت د. ػاەمباٗەچییەتتتتإ ٛەٝصتتتاەی باەنی٘ەتاٗیتتتإ دمتێغتتتا

ٛێٞەیتتإ بتتکەٗەٝم. ٗاخِیتتذۆۆیظ ُەٝێ بتتٞٝ ٝ چتتاٝمڕٝرٕ بتتٞٝ یتتایاڕمتە بەٝ 
 باەم هٞەصەٝم زٝٝە  بتاەە تەٗاە.

ەەتن چێٞی٘ن ُ كەی عەیاٍ ٝ زەٓٞتٞەن چەیاتاٗن باەنی٘ەتإ ُە صەە ە
 یایاڕمتە  ەێکەڵ بٞٝبٞٝ.

 
 



  ةسآلنث
 

667 

 

 

 

 بیست و یەک

 
 ٗاخِیذۆ" ُە صٞٝچێکن یایاڕمتە ڕرٝمص ا بٞٝ ٝ چاٝی ُە عەیاُن ەٞٗتذ

ٝ خەیتتتاڵەٝم. دٝٝ  تەٝە(تتتٞٝم نتتتآن بیتتت  ٝ تەكچڕێ٘تتتن ڕٝٝبتتتاەمتە دمتتتت د ٝ
 ڕٝخضتتاە ُە بەە چتتاٝی بتتٕٞٝە یەتیتتإ ڕٝخضتتاەی ت یِ ضتتا" تە خەەیکتتن

دڵتتن یتتڕ بتٞٝ ُە ڕم ٝ ئتتاەمزٝٝی خ٘کتتاٝ  ئەٝی دیکەعتتیإ  ئتاٝیِکەدرٕ بتتٞٝ ٝ
تاەیاعا تە عتإ بە عتاٗن صیٔاٗضتإ ڕێتتای دمبتڕی. یەتەٓیتإ  ڕٝخضاەی

ُە ٓەە  ٗەدمە صا  دٝٝٛەٓیظ نتڕی ئەٝی٘تن ییاٝێتک دڵتن  ئازرەی دمتێغا ٝ
نەەّ درٛێ٘تتا بتتٞٝ ٝ ٛێغتت ا ُە چاەمٗٞٝصتتن ختتای ئانتتادرە ٗەبتتٞٝ  ٛەە دٝٝ 

 ٗەدمٛا . ُێ دمباەی ٝ بە ٛیچکآیإ دڵن صٞت٘این ڕٝخضاەمتە خەٓیإ
ُە دٝٝەمٝم زریەڵەی بەەزی تەڵەزمٗتەتتتتتتتتاٗن تِیضتتتتتتتا دمٛتتتتتتتاەە نتتتتتتتٞێ. 
كەەیٞٝٗەٝرٕ تە ٛەٝصاەی باەنی٘ەتەی بە دمص ەٝم ن ە(ٞٝ ٝ عتإ بە عتاٗن 
ٗاخِیذۆ" ڕرٝمص ا بٞٝ  تتاڵٝمتەی ُە صتەەی درنت   ٝ ختاچن ختای تێغتا. 

 باٗەچییەتإ تاڵٝیإ درن   خاچن خایإ تێغا ٝػاەم ٛەٓٞٝ كەەیٞٝٗەٝرٕ ٝ
بە ٗزرتتت دٕ. ُەٝ ٗێتتٞمدر ەەٗیتتا یی مییتتاٝیکن  ُە بەە خایتتاٗەٝم دمصتت یإ تتت د

یی٘ەتتتت رٝی ُە یێتتتذر بتتتٞٝ   ٝەدیتتتِەی  تتتَ عتتتڕ تە  تتتٞٝەێ تەٝعتتتن تتتتإ ٝ
ٝ نتتٞێن بە دمٗتتتن تەڵەزمٗتتتەتە ٗەدر. كەەیتتٞٝٗەٝرٗەتەی  تتتاڵٝمتەی درٗەتەٗتتذ
 درٕ بە خایذر بت ێ ٝ نٞەن; ٗاخِیذۆ" ٗەی ٞرٗن
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 ت یی مییاٝ! ەا با خاچن خا  ٗاتێغن؟ با ٗزر ٗاتەی؟
دیتاە بتٞٝ ُە ٛتی  تەس بتاتن  ٝ درٗتاە درٗتاە هضتەی تت د ٝ یی مییاٝ ٛێتٞە

 ٗییە. چاٝێکن ُە كەەیٞٝٗەٝرٕ ت د ٝ نٞەن;
 ت خاچن خاّ بکێغْ ٝ ٗزر بکەّ؟ با؟ با تێ؟

 ت با تێ؟ با خٞدر.
 ە؟ ییغاْٗ بذم.خٞدری ەا ُە تٞێی ت

كەەیتتتتٞٝٗەٝرٗە چتتتتاٝی ُە چتتتتاٝی یی مییتتتتاٝ بتتتتڕی ٝ بتتتتای دمەتەٝ  تە 
ٝەیتتاە مە ُەنەڵ ئەٝمعتتذر ُە هضتتەی  یی مییتتاٝی عتتڕۆڵە ُەٝ ەێتەیغتت ٞٝە  ٝ
 خای یاعتەز ٗەباٝم ٝ ٝم ٓن دریەٝم

 ت  ا دیاەم خٞدر ُە تٞێیەە خٞدر ُەٝ صەەمیە  ُە ئاصٔإ.
 ت ەا ەا ئێض ا چٞٝی با ئاصٔإ؟

 یێٞیضو ٗاتا  بچْ با ئاصٔإە ٛەٓٞٝرٕ دمزرٖٗ خٞدر ُەٝێیە.ت 
ت ٛی  تەس ەا ئێض ا خٞدری ٗەدیٞمە ەەٗیا تەصێک تە دی تٞٝیەەن ٝ باصتن 

 ەاهاٗە تٞڕی خایەەن.  ت دٝٝم  هەزەمەن ٓەصیح
ٝرٕ هەٓچییەتەی ئەٓ(اەمٝباە ت د ی كە  بە ٗێٞهەدییەٝم بەص (ٞٝ  نٞەن;تە ٞٝٗە

 ەٝم تاك ی ٝ ئیٔاٗو بە ٛی  ٗییە.ت دیاەم ەا ُە ب٘ەڕمە
 دٝٝەە  ڕرٝمص ا بٞٝ ی صین; ێیەتێکن ە  تە ەاز تەصێک یێکەٗن ٝ

 ت یی مییاٝ! ەا چ ٓەزٛەبێکو ٛەیە؟
ْ. ت چ ٓەزٛەبێکْ ٛەیە؟ ٖٓ ٛی  ٓەزٛەبێکْ ٗییە. ٖٓ یێڕمٝی ٓەزٛەبن  خآ

نٞٓتتتإ ُە هضتتتەتاٗیذر ٗەبتتتٞٝ.  ٝ ُێ(تتتڕرٝرٗە هضتتتەی دمتتتت د. عتتتک ٝ ەٞٗتتتذ
٘ێ ٝ نتٞێن ُە بیت  ٝ ێذۆ" ُێن چتٞٝم یێغتێ. هەزی دمتت د زیتاە  بیتذۆٗاخِی

 باچٞٝٗەتاٗن بێ. نٞەن;
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ییاٝ ەەٗیا ئیٔتاٗن بە ختای بتێ؟ ٓت ۆ" بەەدمٝرّ ەٞٝعتن  ێت ٓەنیٖ دمت 
 ٛەڵە دمبێ.

 ت ٖٓ ەٞٝعن ٛەڵە ٗابْە ڕێتای خاّ دۆزیٞمەەٝم.
ٝریە ئەّ ٛەٓٞٝ ٓەزٛەبە  اەٝر اەم باچن ٛەٕ ٝ ُە تٞێٞم  ٛاەٕٞٝ؟ ت تە

بە  بتڕٝری ٓ ۆ" بە ێتن ئەٝمی یەت ەەٗیا یەۆ ٛاتاەی ٛەیەە ئەٝیظ ئەٝم
کتتتا ٝ (کەٝێ ٝ باٝمڕیتتتإ یێبتتتێٖ ئەّ ٝ ئەٝ ٞدمتتتتا ٝمعتتت ختتتای ٛەبتتتێ  هەز

ٝ  یەڵێ٘تێ. ٓ٘تیظ ئەٝ دمٝەمیەّ ەێپەڕرٗتذٝٝم. صتا ٗێکن زۆەنتٞێ ر(ئیٔاٗیإ یێ
ڕزنتتاە بتتٕٞٝ صتتەەنەەدرٕ بتتّٞٝ ٝ ٛێ٘تتذمط چەٝرعتتە بٞٝبتتّٞٝ تە ٛیتتٞرّ بە 

ٗەبتتٞٝ. ُەّ ٝ ەەی ئتتێٔە صتتەدرٕ  تتاە بی ٝبتتاٝمڕی ٓەزٛەبتتن دەٝصتتو بتتٞٝمە 
یەتیتتتإ ەەٗیتتتا هضتتتەی هەعتتتەتإ دمصتتتۀُێ٘ێ  یەتیتتتإ دمڵتتتێ ٓەزٛەبتتتن ئتتتێٔە 

ٗییەە یەتن دیکەیتإ دمڵتێ بە  یتن یەتغتەٓٔە دمبتێ عتەٓٔە  هەعەی یێٞیضو
  ٝ یەتیتإ ٞٝدرٕ بێە یەتن دیکە در  ٝ ڕێٞڕمصٔەتإ زیاە  دمتتایغڕۆژی 

 تەٓتتتن دمتتتتاەەٝم. یەتتتتن دیتتتکە دمڵتتتێ دمبتتتێ ژیتتتاٗن ٛتتتاٝبەط یێتتتک بێ٘تتتیٖ ٝ
هەعتتیٔەەن دٗیتتا زیتتاد بکەیتتٖە یەتتتن دیکەیتتإ دمڵتتێ دمبتتێ ٝرز ُە یێٞمٗتتذین 

 ٝرٗتن ەت  بە كێڵ(تازە ٘ضن بێ٘یٖ. ٛەە تآیغیإ ختای بە بەەٛەم دمزرٗتێ ٝ ئ
 یەٗتتاٗە بتتکەٝێ  بە ّ ُە ڕرصتت یذر ٛەە تەس ٝمعتتٞێٖ ئەٝ ەتتاهْ ٝ ٝ ڕیاتتتاە.

تتتٞێ  ٝریە تە ُە بیابتتاٗێکن تتتاتن بە تاتیتتذر بەەمڵتتاڵ  ٝمۆ ەتتٞٝەکە ەتتٞڵەیەتن
ت ربێ. ڕرص ییەتەی ئەٝمیە تە  ەٝٛەەی دی٘ەتتإ یەتتێکە ٝ ئەّ  ەٝٛەەم ُە 

ٝ ُە ئەٝی دیکەعتتذر ٛەیە. تەٝریە ٛەە تەس  زرەتتن ٓ٘تتذر ٛەیە  ُە ەاعتتذر ٛەیە
ٛەەی زرەتتتن ختتتای ٛەبتتتێ. دمبتتتێ بتتتڕٝری بە ختتتای ٝ ڕۆهتتتن ختتتای ٝ  ەٝ

ۆ ٛەڵوتتٞ ٝیٖ. ٛەٓٞٝٓتتإ یەتتتیٖ ٝ ئەنەە ئەٝ ڕرصتت ییە ٗییەٛەٓٞٝٓتتإ ُە تتتا
بذۆزی٘ەٝم  ٛەٓٞٝٓإ یەۆ دمنڕیٖ ٝ دژٝرزی ٝ ڕهٞهیٖ ُە ٗاٝٓاٗذر ٗآێ٘ن ٝ 

 باەنەٝب٘ەی دمیێچێ ەٝم.
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 بتت رەدم هضتتەی دمتتت د ٝ یی مییتاٝ بە دمٗتتتن بەەز ٝ ٝعتتەی درٗتتاە درٗتاە ٝ
دمتتت د تەصتتاٗێکن زۆەەتت   ی ُە دمٝەٝبەەی ختتای بتتٞٝ. هەزیبەەدمٝرّ چتتاٝ

 نٞێن ُێ بت ٕ. ٗاخِیذۆ" ُێن ی صن;
 ت ُە ٓێ م ئەٝ بی ٝباٝمڕم  ٛەیە؟

ئەٝ صتتتا ٗەدر بەەدمٝرّ بە  ُە ەەٝرٝی صتتتێ صتتتاڵە ٝ تتتت ٗتتتزیکەی بیضتتتو ٝ
 ڕمەاٗذٝٝیاْٗ. دٝرٓەٝم بٕٞٝ ٝ

 ت با بەدٝرەەٝم بٕٞٝ؟
ُە خاچیتتإ در  ٓ٘تتیظ  ی یإ نتت   ٝتتت زۆە ڕٝٝٗە. ٛەە بەٝ  تتاەمی ٓەصتت

دمن ٕ ٝ دمٓ(ەٕ با بەەدمٓن دردنتا. هەعتەتإ ٝ ییتاٝرٗن ئتایی٘ن ٝ ٓەصتی ن 
ٝ تەُیٔن چەٗذیٖ  اە ُێپێچی٘ەٝمیإ ُەنەڵ ت دّٝٝ. چەٗتذ  اەیتإ ٗتاەدّٝٝ 

ٝمۆ ٓەصتتیح ُە   بتتا عتتێ خاٗە. بە ّ ٛێغتت ا ٛتتی  عتت ێکیإ ٝمنیتت  ٗەتەٝەتتٞٝم
ٓەزٛەبتتتتْ  بتتتتاٝۆ ٝ ٗاٝٗیغتتتتإ ٝ دریتتتتک ٝ اٝ ٝدرەّ بتتتتذمٕ. بەەدمٝرّ ُە ٗتتتت

دمتتتاڵ٘ەٝم. هاعتتاّ ُە ٛەٓتتٞٝ عتت ێک تتت دٝٝم  هاعتتاّ ُە ختتاّ ٝ ُە دریتتک ٝ 
 بتتاٝۆ ٝ ٓتتاڵ ٝ ٝمەەٗتتْ تتت دٝٝم. ُتتێْ دمی صتتٖ ٗتتاٝ  چیتتیە؟ دمڵتتێْ ٓتت ۆ".

ڕرصت ە.  ەتەعتْدمی صٖ چەٗذ صاڵو ەەٓەٗە؟ دمڵتێْ هیضتابْ ٗەتت دٝٝم! ٝم ٓ
ەە دمبْ. ٛتی  عت ێک ُە  یٛاٗتذر كتاٗن ٗیتیە. ٖٓ ٛەٓیغە بّٞٝ ٝ ٛەٓیغەط ٛ

ٞرٝمٗتتذم ٝ دریکتتْ ختتاتە. خدمی صتتٖ باٝتتتو تێتتیە؟ دریکتتو تێتتیە؟ دمڵتتێْ بتتاٝتْ 
ْ! ٓدمی صٖ ەێزرە  خاعذمٝێ؟ دمڵێْ ئەٝ ەێزرەی خایەەن ٝ ٖٓ ەێزرەی ختا

تەڵکن ٗییە. دمڵێْ ٖٓ خاّ بە یێتن ختاّ ٗەٛتاەّٞٝ  دمڵێٖ هضەت دٕ ُەنەڵ ەا
م دمٓەەەهێ بکەّە ئێٞم ٓ٘ تإ بتا ئێت م ڕرتێغتاٝم... دی تٞٝەە با ئێ م ُەنەڵ ئێٞ

 بْ. ُە هاڵن خآذر تاتن خاّ... زۆە دڵڕمهاٗە  ەزەمبەّ دمدمٕە ٗا ٛێڵٖ
 ت ئێض ا دمچن با تٞێ؟ با تاّ عاە؟
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تتت ٛەە  ێتتیەۆ ختتٞدر بتتیٛەٝێ. تاەێتتک تتتاەّ دمصتتو تەٝێ  تتتاە دمتەّ ٝ 
   صٞرڵ دمتەّ.ٛەهذمصو ٝمەدمن ّ. ئەنەە تاەیظ دمصو ٗەتەٝێ

 . ٗاخِیتتذۆ" دُە دمٝەٝبەەی ختتای دمتتت ییی مییتتاٝ صتتەەتەٝەٞٝرٗە چتتاٝ
 ٝ یێن در. یی مییاٝ ُێن ٝمەٗەن  . چەٗذ دەرٝی دمەٛێ٘ا

 بێزرەّە ئەنەە ٗاٗو یێ بذریەّ ٝمەٓذمن  . یاەمت ُە 
 ت تاەمتەّ ٗاهەز بٞٝ  ب(ٞٝەم.

تەس ٗتاەٞرٗێ ە ٛتی  یتێ ٗەتت دّتتاەێکن خ ریتو ٗەتت دە صتٞٝتایەەیو ٗتا ت 
 صٞٝتایەەن بە ٖٓ بکا .

در  ٞٝم تەٗتاە. ٗاخِیتذۆ" یادرعتن(بە تاڵیذر. یایاڕمتە نەیغت  تاڵەتەی در
 صتتتتٞرەی كەەیتتتتٞٝٗەتەی بتتتٞٝٝ دەێتتتت می بە ڕێتتتتتاتە در. بە یایاڕمٝرٗەتتتتإ ٝ
 كەەیٞٝٗەٝرٕ نٞەن;

ٝ  بتتتتا هضتتتتەی ئەٝ بەەمڵتتتتاڵ وتتتتت نەٝەمّ! ەتتتتاهەەێکن صتتتتەی   ٛەیە نٞێتتتت
 . ن ڕر ٛیچٞیٞٝچە

 

 دوو بیست و

 
 نەیغ (ٞٝٗە ٛەٝەرزی  ادمتە  كەەیٞٝٗەٝرٕ ئاٝڕی دریەٝم ٝ ُێن ی صن;

 ت ەەع یق دمبەٕ با تاّ ٓیٞرٗخاٗە؟
 ت ٛەە تآێکیإ باع  بێ.

 ُە ٛەٓٞٝیإ باع  م. دیاتاۆیظ خ رک ٗییە. ت ٓیٞرٗخاٗەی صی(ی یا
كەەیتتتتٞٝٗەٝرٕ   ەٝ ج درٗیغتتتت (ٞٝ ٝ هەٓچیتتتتیەتەی ٛەڵذمصتتتتٞٝڕرٗذ بتتتتا 

ەٝمی باەنی٘ەتإ خێ ر ە  بڕۆٕ. نەیغ ٘ە عاە. عاەێک بٞٝ ٝمۆ عتاەمتاٗن ئ
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صتەە چتٞرە ڕێیتإ   نتِیضا ٝ یاصەٝرٗەتاٗ دٝٝتإ ٝ ناڕمیإ ٝ دیکە  ٓاڵ ٝ
ٝمۆ عتاەمتاٗن ەت  ٝربتٞٝ. ەەٗیتا ُە عتت ێکذر  یتاٝرزی ٛەبتٞٝ; ٓاڵەتتإ درەیتتٖ 

ە ٓیٞرٗختتاٗەی بتتٕٞٝ ٝ تا ٗەتتتاٗن صتتەٗتلەڕط ٗەت ربتتٕٞٝ. كەەیتتٞٝٗەتە ُە بە
ڕرٝمصتت ا. ژٝٝەی ختتاڵین ٗەبتتٞٝ. چتتٕٞٝ بتتا ٓیٞرٗختتاٗەی دیتتاتا  ئەٝ  صتتی(ی یا

ٓیٞرٗختاٗەی  ٓاٗگ ەآ  ت دٗتن چایختاٗە ٝ  ێن ٛەبٞٝ. ٗاخِیذۆ" دٝری دٝٝ
 ٝ ئاصتتتٞٝدمی دۆزی(تتتاٝم تە ەەختتتو ٝ یێخەكێکتتتن بتتتاط ٗێتتتٞڕێ   ێتتتتایەتن

ەی بٞٝبتتٞٝ. یەتەّ عاٗضتتن ئەٝم بتتٞٝ ُە چ٘تتگ ئەصتتپێ ڕزنتتا ختتاٝێ٘ن ٛەبتتٞٝ.
ُەٝ تێغتتەیە ختتای ٗە تتا   ُەٝ ٓتتاٝمیەدر ٛەەچتتن ٛەٝڵتتن دربتتٞٝ ٗەی ٞرٗی(تتٞٝ

 ئەصپێ. ٝ  ِٞبەەنن یڕ بٞٝبٕٞٝ ُە ڕعک ٝ بذر . صەە
دمیٞیضتتو بچێتتو بتتا  ی   اٗ تتاتەی تتت دمٝم ٝ چتتٞٝ بتتا هەٓتتاّ  چتتٞٗکە

ٝ ڕٝٝی خایذر ٛێ٘ا  ت رصن ئٞەتٞت رٝ ٝ ِٓیتٞرٗە  یاەێزناە. دمص ێکن بە صەە
یتتاڵ ٞی  تتٞرٗن ُە بەە تتت د ٝ ُە ٓیٞرٗختتاٗەتە چتتٞٝم دمەێ.  ٝ هتتا  ٝ ئاٛتتاەی

ەیەتن چکتتاڵە ٝ ڕێکتتٞیێکن باٗتتگ تتت د تە ٓتتای٘ێکن ەەڕ ٗتتن ناُیضتتکدمەنتتاٝرٕ 
ه هیتتتزی ڕریذمتێغتتتا. دٝری صتتتەػاەێک ُە بەە تاعتتتکن ڕرزرٝمی یاەێزنتتتاەی 
 دربەزی. صتتتەەبازێک بە ەلەٗتتتتەٝم ٝ یاصتتتەٝرٗێکن عتتتاەمٝرٗن ُە بەە دمەنتتتاتە

بتتاخێکن  تتٞرٕ ٝ ڕرزرٝم  ێغتتکچن بتتٕٞٝ. دمٝەرٗتتذمٝەی تاعتتکن یاەێزنتتاەیت
بتتتٞٝ  درەی بتتتٞٝز ٝ صتتتپیذرە صتتتەەیإ ُێتتتک دربتتتٞٝە ُەٝ تتتتاەەدر نە تاٗیتتتإ 

 تتتٞرٗین   درەی صتتتەٝڵ ٝ تتتتاژ بە نە ی صتتتەٝزی ەتتتا بە ّ ٛەڵٞمەی(تتتٞٝ ٝ 
 ٛەٓیغە بەٛاەی خایإ یاەرص (ٞٝ.

  تەصتن ٝمەٗەدمنت  . ُەنەڵ ُەٝ ڕۆژدر ٛتی هاڵن باط ٗەبتٞٝ ٝ یاەێزناە
ئەٝمعذر ٗاخِیذۆ" تاەەەتەی خای در بە یێغخزٓەەەتە  دٝری چەٗذ ختُٞەۆ 
یێغتتخزٓەەەتە نەڕریەٝم ٝ نتتٞەن  ەٗتتابن یاەێزنتتاە ُە ٗٞٝصتتی٘تەتەی ختتای 

 چاٝمڕٝرٗییەەن.
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یاەێزنتتتتاەی ُەنەڵ تاعتتتتکە دمٝڵەەییەتتتتتاٗن ی  زبتتتتاە  ٛتتتتی   تاعتتتتکن
هن تەٓ   بٞٝ. خزٓەەکتاە ٝ كەەٓتاٗ(ەە ُە  یاٝرزییەتن ٗەبٞٝە ٛێ٘ذێک ب یوٞبا

ڕرٝمص ا بٕٞٝ  ەەەتن ەە ەمتەیإ ەیل تیلە دربتٞٝ ٝ  یەٗایەۆ ٛەٓٞٝ صٞٝچ ٝ
بتت یوەی دمٛتتا . ٛێ٘تتذێ عتتٞێٖ ٝ صتتەەهاڵذەٓەتإ كەڕط ت ربتتٕٞٝ. یاەێزنتتاە 
 ِٞبەەنن ٛەٝەێغٔی٘ن ەاەاە عێٞمی ُە بەەدر بتٞٝ ٝ  تتەەمی دمتێغتا ٝ ُە 

ر. چتتاین دمختتٞرەدمٝم. ییتتاٝێکن صتتٞٝە ٝ صتتپن بتتٞٝ  یەەدرخێکتتن هەدباەیکتتذ
صتتاكەتەی ُە چەٗتتذ  ێتتٞم ُتتٞٝ  ُتتٞٝەن دمەتتتٞ  یەەتتاەەیە. ٗێٞچتتاٝرٕ ٝ صتتەەم

 ٛەڵی اهاٗذ بٞٝ. بەە چاٝی چ چُٞاچن ەێکەٝە(ٞٝ.
تتتت ئەّ تتتتاەە  بتتتاط  ەٗتتتابن تتتتاٗ ن ئتتتازیز! درٝری ُێ(تتتٞەدٕ دمتەّ تە بە 

هاڵْ بتاط ٗیتیە. صتەی م ڕۆژ ُە  ٓاڵەٝم ٓیٞرٗذرەیو ُێذمتەّ. ئەٓڕۆ  ِٞبەەنن
 تٞێٞم ٛە ەٞٝم  ئەٓڕۆ با ئەّ عاەم دٝٝەمدمص ە ٛاەٞٝی؟

ت ُەنەڵ تاەٝرٗن بەٗذییە دٝٝٝەخ رٝمتإ ٛەەا ئێت م ٛتاەّٞٝ. ژٗێتک ُەنەڵ 
تتتتاەٝرٗەتەیە ٝ یەەۆعتتتن چاەٗٞٝصتتتن ئەّٝ. ئێضتتت اط ُە بەە ئەٝ ٛتتتاەّٞٝ ٝ 

 یکەط.ەکایەتْ ُێ إ ٛەیە ٝ ٛەە ٝمٛا درٝرتاەییەتن د
هتتتٞٓێکن ُە چتتتاییەتەی ختتتٞرەدمٝم ٝ ٓ ێکتتتن ُە  تتتتەەمتەی در   یاەێزنتتتاە

بە ّ چتتتتاٝی ُە صتتتتەە ٗاخِیتتتتذۆ" ٛەڵ٘ەنتتتت  . ُەٝ ئەكضتتتتەەرٗە بتتتتٞٝ تە ُە 
بی ٝبتڕٝری ئتازردیخٞرزرٗە  صەەمەاٝم یێن ٝربٞٝ دمت ێ ئەەتەتاٗن دمٝڵە  بە

زۆە زٝٝ بتتٞٝ   بە ّ چتتٞٗکە ٓ ۆۆێکتن ئاهت  ٝ ٓ ۆۆذۆصت اٗەٝم ییٞمٗتذ بتذمیە
عتت ە یتتێکەٝم ٗتتانٞٗجێٖ ٝ بتتا ئەٝمی ئەّ دژٝرزیتتیەط دمەتەٝ  تە ئەّ  بتتای

ٝ یێتت٘   ئتتازرە ٗەدر   یەٗتتای بتتا ٓەعتت ٝٝ  ختتٞرەدٗەٝم دمبتت د ٝ صتتنڕۆهتتن 
صاڵ بٞٝ خٞٝی بە خٞرەدٗەٝم ن ە(ٞٝ. كەەهن یێ٘ەدمتت د ئەٝمی دمیختٞرەەٝم 

ذٝٝ بتٕٞٝ چ  اەم ٓەع ٝٝبێکە  ەەٗیا دمیٞیضو صتەە خاعتن بکتا . بتا زی٘ت
بٞٝ. ٛەٓٞٝ ڕۆژێک دٝری ئێٞرەێ صەە خاط بتٞٝ ٛەیێٞیض ن بە ٓەع ٝٝ  
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ٝعتتیاە بتتٞٝ. هضتتەی بتتێ تە یێت ە(تتٞٝ ەەٗتتاٗە  ُەٝ تاەەعتتذر ٞٝ ٝ ٝمٛتتای ختت
 تاە تە  ێٗەدمدر. ٛەٗتذ تاەی چەٝ  ٝ بێٛٞٝدمعن ئەٗجتاّ ٓاٗای ٗەدمت د ٝ

ێت متتتاٗن ُە یتت ەی دمەدمچتتٞٝ ٝ هضتتەیەتن بتتێ ٓاٗتتا ُە زرەی دمەدمیەڕی  نٞ
یتتایەی بەەزی ئەٝیتتإ ُە بەە چتتاٝ دمنتت   ٝ ٛەەزمٝێتت ییەتەی ئەٝیتتإ ٝیِە

ٝمۆ نتتاڵ ەٝنەک ٝ  ەكەٗتتگ ُێتتذرٕ دمٛێ٘تتا ئەژٓتتاە. ئێضتت اط بەیتتاٗن بتتٞٝ ٝ 
ُەصتتتتەەخا بتتتتٞٝ. زۆە بتتتتاط ُە هضتتتتەتاٗن ٗاخِیتتتتذۆ"  یاەێزنتتتتاە ٝعتتتتیاە ٝ

ُە صتەە بەٗاٝبتاٗتەی یەٗتذم بی ی ُێذمت دمٝم. ٛێ٘تذێ  تاە ئەّ  ەێذمنەیغو ٝ
ٝێتذم چتٞٝ « باعیغتە! صتەە ٓەص یغتە ٝ ٝعیاەیغتە  بە ٛەە دٝٝ» زرە بٞٝ!

 ی ٝمصق بکا .ابەٝ یەٗذم هاڵن خ
تاەبەدمص اٗن با  ُە خٞرەدٗەٝمی ئانادرە بتٕٞٝ بە ّ بە ٛتای تتاەرٓەین 

   چتتتتٞٗکە ییتتتتاٝێکن یتتتتڕ ٛتتتتاط بتتتتٞٝ ٝاٝ تتتتتاەزرٗییەٝم ڕێزیتتتتإ بتتتتا دردمٗتتتت
بەەی صتتتایەەین بتتتایە  ەەۆتاٗە بتتتٞٝ صتتت   ٝ ٛەڵضٞتەٝەیغتتتن زۆە عتتتکآەٗذ

 خض (ٞٝم ئەص ای. إن ئەّ بەعەی صی(ی یایەین ٗیتن یاەێزنا
تە ٓاصِاۆا ُە زٝٝمٝم دمٗاصتێ ٝ بە بتێ ەتاٝرٕ  ٗاخِیذۆ" بای باس ت د

 ت دٝٝم.با ئیٔپ رەاەی درٝری بەخغی٘ن ُە ەدر صەیاٝم ٝ ەصزری بە ص
ەی بە زمٗتتەتەدر ٗتاٝ ە هتٞڵەتکژٗی رڵ دمص ن تێغا با صەە ٓێزمتە ٝ هتآ

 یێغخزٓەەێک ٛاەە ژٝٝەێ.
ۆاصیِاۆ٘ا ئآتادمیە یتإ ٛێغت ا تتاەی ٓتاٝم؟ دمٝەێکتن دیتکەط  ت بزرٗە ئاٗا

 بێ٘ە! چاین
 ٗاخِیذۆ" دەێ می بە هضەتاٗن خایذر;

ت ُە ی  زباەنەٝم ٛەٝرڵیإ درٝم تە ُەّ ٓاٗتەدر صەباەم  بە ُێخاع(ٞٝٗن 
ذمتەّ ئەنەە باەتإ دمُتٞێ تاەێتک بتکەٕ ٓاصِاۆا بڕیتاە دمەدمتەٕ. ەکاەتإ ُێت

تە ٓاصِاۆا ٛەە ُێ م ڕرن ٕ ٛەەا كەەٓاٗن بەخغی٘ەتەی دمەدمت ێ ٝ دمنتاەە 
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ئێ م. یاەێزناە ٛیچتن ٗەنتٞ . ٗاخِیتذۆ" چتٞٝم صتەە بتابەەێکن دیتکە. تاەێتک 
 ٛێ٘ا  ژٗی رڵ درچڵەتن. نٗاٝی بەٗذییە صیاصییەتاٗ

 ت صەی م! صەی م!
ڵن زۆە خ ریە. ُە هاڵن نیإ تەٗەعت ذریە. ئەنەە ئەّ بەٗذییە صیاصییە هات 

دمتتتتت ێ ئەٝیتتتتظ ُە ٗەخاعتتتتخاٗەی ئێتتتت م بٔێ٘ێتتتت ەٝم ٝ بیخەٝێتتتتٖ٘... ژٗێکتتتتن 
  ەٝم ٝ ئانادرەی ُێ بکا .ێٛاٝڕێغن دمیٛەٝێ ُە  ی ئەٝ بٔێ٘

 ت ئەٝ چ خزٓایەەییەتن ُەنەڵن ٛەیە؟
  .ت ئەنەە ڕێتەی یێ(ذمٕ ُە  ی بٔێ٘ێ ەٝم  ئآادمیە عٞٝی یێ بکا

ژٗیڕرٍ ت ێ(تن تتآەڵە یاصاٝڕێضتای ُە صتەە ٓێتزمتە ٛەڵتت  . هتآکن ەەڕ 
 ەڕمیەی تە ٓەبەص ن بٞٝ.یت د ٝ  یەڕمتاٗن ٛەڵذریەٝم  ٛەەا نەیغ ە ئەٝ 

 ت ئەٝ ژٗە چ صزریەتن با بڕدەرٝمەەٝم؟
 ت زی٘ذرٕ بە تاەی دژٝرەمٝم.

ێە تتتت تەٝریە بە یێتتتک ٛێ٘تتتاٗن ژیتتتاٗن ٛتتتاٝبەط ن ك ەتەیتتتإ چاەمصتتتەە ٗتتتاب
بە ییاٝێکن ئازردیظ بکا  باەٝدۆخەتە ٗاناڕێ.  ەەٗاٗە  ئەٝ ژٗە ئەنەە عٞٝ

 ئێض ا دمبێ بزرٗیٖ تآیإ صزرتەی هٞەص  م؟
 ت ٛەەدٝٝتیإ صزری تاەی دژٝرەیإ با بڕدەرٝمەەٝم.

 یاەێزناە یێکەٗن.
تتت تەٝریە ٛیچیتتإ ئێ میتتن بە یەت تت  ٗتتابەٕ! یەۆ ەتتاٝرٕ ٝ یەۆ صتتزریإ بتتا 

ٝ هتتتتاڵن زۆە عتتتتڕم. ئەٝ دمٗێتتتت یٖ بتتتتا  ئەٝ ییتتتتاٝم ٗەخاعتتتتەبتتتتڕدەرٝمەەٝم. 
ٗەخاعتتخاٗە ٝ تاەێتتک دمتەیتتٖ بە باعتتن یێتتن ڕربتتتەٕە بە ّ ئەٝ ژٗە ئەنەە 

 عٞٝط بکا   تەڵکن ٗییە.
یێغتتخزٓە  ٛتتاە(ٞٝ. ٛەٝرڵتتن ٛێ٘تتا بتتٞٝ تە ختتاْٗ  یاەێزنتتاە ن ێکتتن نتت  .

 ت د ٗتاٝیٝ درٝری ُە ٗاخِیذۆ"  هاٝمتەی ٓەیَ دمتا . ژٗیڕرڵ صەەی ُەهاٗذ
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ٛەە صێ تەصەتە ُە صەە تاؿەزێک ب٘ٞٝصێ. ٗاٝمتتاٗن ٗٞٝصتن ٝ ئیزٗتن ُتێ 
 خٞرصو تە چاٝی بە ٗەخاعەتە بکەٝێ.

ت بە یێن یاصا ٗاەٞرٗن چاٝ  بە بەٗذین صیاصتن بتکەٝێ. بتڕٝری ەەٝرّٝ بە 
ێ ٝٓێٛ مبتتتإ ٝ چاتەتتتتاەی ٝ دمەتتتٛە  ەٗابتتتو ٛەیە. دمزرٗتتتْ تەصتتتایەەییەتن

 ێتایە با  ەٗابو ت رٝمیە. یاەم  ٛەیە  دمەٞرٗن تێغتەیاەٓەەییإ بذمی. ئەٝ ڕ
ٝ ن ك ەتتتإ چاەمصتتەە بتتکەی. ٛەە دمەنتتایەۆ هەز  ُێتتیە بتتیکەٝم. ُە ٝ ەتتن 
نەٝەم ٝ بەەی٘تتتن ڕٝٝصتتتیادر ٗتتتات ێ ٛەٓتتتٞٝرٕ بخەیتتت ە ژێتتت  چتتتاٝمدێ ی. ُە 

 ٛەٓٞٝ صٞٝچێک ەێزرەێک ٛەیەە ٖٓ خاّ یەۆ ەێزرەّ.
 در; ە هضەتاٗنیێکەٗن ٝ دەێ می ب بە دمٗتیکن بەەز

تتت بەڵتتێ. هەەتتٔەٕ ەتتا ئێضتت ا چەٗتتذیٖ  تتاە ەٞرٗیتتٞەە بچتتیە ٓالهتتاەن بەٗتتذییە 
صیاصتتییەتإ. ەەٗتتاٗە  ەٞرٗیتتٞەە بچتتیە بەٗتتذیخاٗەی ژٗتتاٗیظ ٝ ُەنەڵ بەٗتتذییە 

ئتتتتتێٔە  نصیاصتتتتتن ٝ ئاصتتتتتاییەتإ درٗیغتتتتتن. یاصتتتتتەٝرٕ ٝ دمەم ەدرەمتتتتتتاٗ
ٝ بتت یٖە بتتایە ٓٞٝچەتەیتتإ تەٓە. ژٕ ٝ ٓ٘تتذرڵیإ ٛەیە ٝ دمبتتێ ٗتتإ بختتإ 

ٝەمدمنت ٕ. ئەنەە ٓ٘تیظ ُە  ێتن  دمصو بەڕٝٝی ئێٞمٝم ٗاٗێٖ ٝ یاەمەإ ُتێ
ئەٝرٕ بتتٞریەّ ئەٝ تتتاەمّ دمتتت د. بە ّ ٓتتٖ تە ُێتت م درٗیغتت ّٞٝ  یِەٝیتتایەیەتْ 

دڵتْ ٛەیە  هەزدمتەّ  تە ٗاەٞرْٗ یاصاعکێ٘ن بکەّ. ڕرص ە ٓ٘تیظ ٓت ۆۆْ  ٛەیە
بتْ.  ٓتٖ دمبتێ بەڕێتٞمبەەی یاصتا ٓێٛ مبإ ٝ بتاط بتْ  بە ّ چتیْ یێتذمت ێ؟

ٓ ٔاٗەیإ بە ٖٓ ت دٝٝم. چاۆ یإ خت رک دمبتێ ڕێتز بتا ئەٝ ٓ ٔتاٗەیە درٗتیْ. 
 ئەٓە ٓەصەُەیەتن صادمیە! ئێض ا باصن یای خەەْ با بکە.ُەٝێ چ باصە؟

باصتتتە ٗٞییەتتتتإ  ٝ ژٗیتتتڕرڵ هەزی دمتتتت د بتتتاەٝدۆخن یای ەختتتو ٝ خەبەە
ِیتتتتذۆ" تتتتت د. ُەّ ی صتتتتیاەرٗەدر بزرٗتتتتێ. ُە زۆە بتتتتاەمٝم ی صتتتتیاەی ُە ٗاخ

چتتتاٝی  ەدمیٞیضتتتو ٛەّ خآتتتاٗە بتتتێ ٝ ٛەّ ن ٗتتتتایەەین یِەٝیتتتایەی ختتتای ب
 .ٗاخِیذۆۆذر بذر
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 سێ بیست و

 
یاەێزناە دٝری ئەٝ هضاٗە  صەباەم  بە  ێتای ٗیغ ە ێ بٕٞٝ ی صتیاەی 

 ُە ٗاخِیذۆ" ت د;
ختتت ریە. تتت ُە تتتاّ ٓیٞرٗختتاٗەی؟... هەەتتٔەٕ ُە دیتتاتاۆن؟... عتتٞێ٘ێکن زۆە 
ٝمەم بتا  ئەٝرٗن ە  ُەٝیتظ خ ری ت ٕ... چتابٞٝ ٝمبیت ّ ٛتاەەٝم  ئەٓتڕۆ ػەصت 

  ٓإ. ئی٘تِیزی دمزرٗن؟
 ت بەڵێ.

ت زۆە باعەە  یٛاٗتەڕێکن ئی٘تِیزی ٛاەٞٝم با ئێ م ٝ دمیٛەٝێ صتەباەم  
ٝ ەاەرٝنەتتاٗن صتی(ی یا ُێکتاڵی٘ەٝم ئەٗجتاّ بتذر . ئەٓتڕۆ ػەصت   بە بەٗذیخاٗە

ە دمبتتێ. هەەتتٔەٕ ٝمەمە صتتەەی صتتەػاەن یێتت٘ ... ژٗەتەی ٓتتٖ ئەٝ ُە  ی ئتتێٔ
زۆە ن ٗیتتتن بە تتتا  دمدر. ٛەەتتا ئەٝ تتتاەە بتتاەٝدۆخن ئەٝ صتتێ تەصتتەط تە 

 ٗاٝمتەیاٗو یێذرّٝ  ڕٕٝٝ دمبێ ەٝم.
بتا یاصت خاٗە.  ٛتاەە دمەێ ٝ بە ٛەڵەدرٝرٕ چتٞٝ ەیٗاخِیذۆ" ُە یاەێزنتا

ی بتتٞٝ. كەەٓتتاٗ(ەەرٕ ُە بی٘تتای ٗاٝمٗتتذین یاصتت خاٗە  ٓتتیچەتەی عتتێٞم نتتٞٓ(ەز
یغو ٓێزمتإ درٗیغ (ٕٞٝ. چەٗذ تەس ٗتآە نەیغت ٞٝمتاٗیإ دمدریە دمصت ن 
خەڵتتک. كەەٓاٗ(ەەێتتک ِٓتتن بە در خضتت (ٞٝ خێ رخێتت ر یتتاتەەن ٗآەتتتاٗن ٓتتاە 
دمت د. ٗاخِیذۆ" چٞٝ بتا  ی ئەٝ كەەٓتاٗ(ەەمی ٗتآە نەیغت ٞٝتاٗن دربەط 
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ەخ ێ دمص ن ُە تاؿەزدرٗەتەی یاڵ دمت د  ٗاٝی خای یێتٞ . كەەٓاٗ(ەەمتە ٗ
ٝ دریە دمصتت ن . چەٗتتذ ٗتتآە ٝ ت ێ(ێتتک ٝ  ختتای ٝمەدر  بەصتت ەیەتن دمەٛێ٘تتا

بتتا ٛتتاە(ٞٝ. بەصتت ەتەی  La patrieدٝریتتیٖ ژٝٓتتاەمی ڕۆژٗتتآەی كەڕمٗضتتین 
ُە صتەە تٞەصتییەتن چێتٞیٖ درٗیغتو. ُە ٗێتٞ  ٛەڵت    چتٞٝ بتا صتٞٝچێک ٝ

 تتتن صتتٞٝە ٓتتاە ت ربتتٞٝ. ٗتتآەتەی  ٗآەتاٗتتذر یتتاتەەێکن  تتٞرٕ ٛەبتتٞٝ تە بە
ٛەڵپچتتڕی. ٗتتآەتە ُە  یەٕ صتتێِێ٘یٖ دردیتتاەی دیتتٞرٗن بتتا ی ٝ ەەٝم ٛتتاە(ٞٝ  
ڕٝٝ ٗٞٝصن ٗآەیەتن كەەٓین ُەنەڵذر بتٞٝ. ُە ٗاتتاٝ ختٞێٖ بە نٞعتاە ختای 
بە ٓێغکیذر ت د ٝ تەٝەە دڵەتتٞەێ. ٝم ٓتن درختٞرزین بەخغتی٘ەتەی ٓاصتِاۆا 

ٝم؟ ڕمٗتتتە ٗەەێ٘تتن بتتێ! صتتێِێ٘یٖ بە خەەتتن عکضتت ەی بتتٞٝ. چ ٝم ٓێکیتتإ دربتتا
 ٝەد تە زۆە ن رٕ دمخٞێ٘ذەریەٝم  ئاٝری ٗٞٝصی(ٞٝ;

ُە صتتتەە درٗتتتاّ.  ٛتتتاٝڕێن ئتتتازیز! دٝریتتتیٖ دیتتتذرەٓإ عتتتٞێ٘ێکن صتتتەی ی»
ٝ ەتتا زۆە  صتتەٗا هتتٞتٔن صتتزرتەی ٓاصتتِاۆای ٛەڵ٘ەٝمعتتاٗذباٝم ئەٗجتتٞٓەٗن

مەنتتتت    بە ٝەدی دڵ ەٗتتتتگ ٝ ٗتتتتیتەەرٕ بٞٝبتتتتٞٝی. چتتتتّٞٝ یەەٝمٗتتتتذمتەّ ٝ
خٞێ٘تتتتذٓەٝم ٝ بتتتتاّ دمەتەٝ  ئەٝ ژٗە بێچتتتتاەمیە ٗتتتتادردیەەٝمەییەتن زۆەی 

ٞرٗن یەڵەی ڕمعتن ی تدمەٛەم ت رٝم. ەەٗیا تٞٓیضاٗن بەخغتیٖ ٝ ُێ(تٞەدٕ دم
ئەّ ٗادردیەەٝمەییە بضڕێ ەٝم. ەا درخٞرزین ُێ(ٞەدٗو با تٞٓیضإ ٗاەد بتٞٝ 

تە هٞتٔن بەخغتی٘ن ٓاصتِاۆا  ٝ ٖٓ ەٞرٗیْ ئەٗذرٓاٗن تٞٓیضاٗەتە هاٗغ بکەّ
خغتتتتتی٘ەتە ُە  یەٕ ەبەەز بتتتتتکەٗەٝم ٝ ئیٔپ رەتتتتتاە ٝرژۆی بکتتتتتا . ٗتتتتتآەی ب

یاەێزنتتتای صتتتی(ی یای ڕۆژٛە ەەٝم دمٗێتتت دەێ بتتتا بەٗتتتذیخاٗە. ٛیتتتٞردرەّ ئەّ 
ٓزنێ٘ییە بەە ُە ٛەٓٞٝرٕ بە ئێتٞم بتذمّ. ُە دٝٝەمٝم بە نەەٓٞنتٞڕی دمصت و 

 «و صێِێ٘یٖ.ٛاٝڕێ دمنٞعْ.
 ی بەخغی٘ەتە بەّ عێٞم بٞٝ;دمهن ٗآە
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رزین » ٗٞٝصتتتی٘تەی ەتتتای(ەەن ختتتاٝمٕ عتتتکا ئیٔپ رەتتتاە ڕریتتتذمنەێ٘یێ تە درختتٞت
تٔن  ەدٗن تتتتتاە یٖ ٓاصتتتتِاۆا تە ُە دردنتتتتای ەاٝرٗەتتتتتإ هتتتٞت بەخغتتتتیٖ ٝ ُێ(تتتٞت
دٝٝەختتتتت رٗەٝم ٝ تتتتتتاەی دژٝرەی بتتتتتا بتتتتتڕدەرٝمەەٝم  بە ٝەدی ُە تٞٓیضتتتتتیاٗە 

ەمتن ختتاٝمٕ ابتتەیغتت ە دمصتت ن ٓیێٞمٗذیذرەمتاٗتتذر یێتتذرچٞٝٗەٝمی بتتا تتت رٝم  نە
رزین بەخغتتی٘ ٝ تە درختٞت تە ەعتتکا ئیٔپ رەتتاە. ختتاٝمٕ عتتکا ڕری ُە صتتەە ئەٝم بتٞت

ەدٗن تتتاە یٖ ەیەصتت٘ذ بکتت ێ ٝ ئێضتت ا ڕری بەڕێزیتتإ صتتەباەم  بە ب خغتتیٖ ٝ ُێ(تٞت
مٗذیە ٝ تاەبەدمصت اٗن بەٗتذیخاٗە بەڕێ تت رٝم ٝ ٝبەەی صاٗن ئەٝ یەە ٓاصِاۆا با

 «ٞتٔە بەڕێٞم بچێو ٝ ئازرد بک ێ.دمبێ ٛەەچن زٝٝە  ئەٝ ه
ٝ. بەّ عتتێٞمیە   ٝرڵە ن ٗیتتگ ٝ خاعتتە عتتاین ُە دڵتتن ٗاخِیتتذۆ" نێتتڕر بتٞت ئەّ ٛە

ٝٗن ئەٝی  یچاتە تٔن ئتازرد بٞت ٝ ٝ هٞت اۆا ئەٗجتاّ دربٞت یێٞیضت ن دمەٛەم بە ٓاصِت
ٝٗن  ئەّ ٝمەن ە(ٞٝە بە ّ ٝری ئتازرد بٞت ٝ. د م بٞت ٝٝر ئتازردییە  تێغتە ٝ ن ك یغتن بەد

ٝ  ٓاصِاۆا ئی  ٝرٗتذر ٗەبٞت   تاصپێک ُە صەە ڕێتتای یێتک ٛێ٘تاٗن ژیتاٗن ٛاٝبەعتن ئە
ٝ. ُە  یەتتتن  بە ّ ٗاخِیتتذۆ" بتتا ئەٝ زمٓاٝمٗتتذم ُە بتتاەی ڕۆهیتتیەٝم ئآتتادم ٗەبتٞت
ە یغەٝم یێٞمٗتذین صیٔاٗضتإ ٝ تاەیاعتا خەٓێکتن دیتکەی ُە صتەە دڵتن بتاە تت د 

ٝرٕ دمبێ بە چن؟ ٗاخِیذۆ" خێ ر ئەٝ كیکت  ٝ. ەەتِیلن ئە ٝ خەیتا ٗەی ٝم  ٗتا ٝ  بٞ
ەن; ئەّ عت اٗە یێٞمٗتذین بە درٛتاەٞٝمٝم ٛەیە ٝ بەەم بەەم ختای » ُە دڵن خایتذر نٞت

ّ. بە خەیتتاڵن  چاەمصتتەە دمبتتێ. ئێضتت ا دمبتتێ بچتْت ٝ ئەٝ ٓتتزنێ٘ییە بە تاەیاعتتا بتتذم
ٝ ٝربتتٞت اۆا ُە  ختتتاٝی ختتتای یێتتتن  ٞرٗێ ٓاصتتِت بە ڕٝٝٗٞٝصتتتن ٗتتتآەی بەخغتتتیٖ دمەتتت

 بەٗذیخاٗە بێ٘ێ ە دمەێ.
ٝ ڕۆیغتتتو بتتتا بەٗتتتذیخاٗەی ٗاٝمٗتتتذین عتتتاە.  رەی ٛێِیتتت٘تەیەۆ بتتتٞٝصتتتٞ

یاەێزناە ٓاڵەەن یێ٘ەدربٞٝ بچێ ە ٓالهاەن بەٗذییەتإ  بە ّ بە ئەزٕٓٞٝ بتای 
دمەتەٝە(تتٞٝ تە صتتاٗاە  دمەتتٞرٗێ ُەنەڵ كەەٓتتاٗ(ەەم ئاصتتایییەتإ یێتتک بتتێ ٝ 

 ی ٛەٓتتٞٝ تاەێتتک ُە ختتٞرەمٝم زٝٝەتت  بە ئاتتتاّ دمنتتا ٛەەتتا صتتەەمٝم. ُە بیتت
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ئەٝمدر بٞٝ بەخ ن ختای ەتاهن بکتاەەٝم ٝ ٓزنێ٘یتن ئتازردی بە تاەیاعتا بتذر . 
هتتاڵن ت یِ ضتتا" بپ صتتێ ٝ ٓاەیتتا یاُٝاۆ٘تتا ئانتتادرە بکتتا  تە تتتاەمتەی ئەٝ 

 تێغەی بە دٝرٝمیە. چەەن ەێکەٝەٞٝم ٝ
بەختتاٝم بتتٞٝ. ڕیغتتن   تتاٗتن ٛەەتتا ٗزیتتک  صتتەەۆتن بەٗتتذیخاٗە هەڵەٝ ٝ

صاەدٝصتتتتتتتڕی ُەنەڵ ٗاخِیتتتتتتتذۆ" دٝر ٝ چەٗتتتتتتتانەی درتغتتتتتتتابٞٝ. زۆە بە 
بەڕرعکاٝی یێن نٞ  بە بتێ ٓاڵەە٘تآە ڕێتتەی ٓالهتا  بە ٛتی  تەس ٗتادەێ  

ظ چەٗتذیٖ  تاە چتاەە یخ ەنتٞەن تە ُە یتای  ٗاخِیذۆ" ٛەە چن ەکای ت د ٝ
 ڕمزرەاڵ ڕرزی ٗەبٞٝ. ٓالهاەن بەٗذییەتإ  بە ّ صەەۆتن ٗەٓ چ ٝ
ٝم دێتتٖ یێیتتإ ٝریە ُێتت م تەس ُە تتت ٓتتٖ ڕێتتتە ٗتتادمّ. ئەٝرٗەی ُە یتتای ەخ ە

بەڕێتتتز! ئتتتێٔە ُە  تەصتتتە ٝ دمەتتتٞرٖٗ یاصاٝڕێضتتتاتإ بتتتخەٗە ژێتتت  یتتتێ. ٗەخێتتت 
 یاصاٝڕێضای خآإ عاەمزریٖ ٝ ٛیچکا  یاصاعکێ٘ن ٗاتەیٖ.

ڕٝٝٗٞٝصن ٗتآەی بەخغتی٘ەتەط بتا صتەەۆتن بەٗتذیخاٗە ن ٗیتگ ٗەبتٞٝە 
ٗەنتتتتا   نتتتتٞەن ٛەەتتتتا بە عتتتتێٞمی كەەٓتتتتن ٗتتتتآەی بەخغتتتتی٘ەتە بە دمصتتتت ٔإ

چتتتاٝمڕٝرٗن ٛتتتی  عتتت ێک ٓەبە. بە ّ بەڵێ٘تتتن بە ٗاخِیتتتذۆ" در ئەٝ ٛەٝرڵەی 
صتتتتتەباەم  بە  تٞٓیضتتتتتیاٗن بەخغتتتتتیٖ ٝ ُێ(تتتتتٞەدٕ بە ٓاصتتتتتِاۆا بتەێی٘تتتتتێ.

یظ ئآتتادم ٗەبتتٞٝ ٛتتی  زرٗیتتاەییەتن بتتذرەێ. ەەٗتتاٗە  نتتٞەن تەصتتێک ۆت یِ ضتتا
 بەٝ ٗاٝم ٛەە ٗاٗاصێ.

ٗەخاعتتین  بتتٞٝ ٗتتذ ڕۆژئەّ صتتەخ تی ییە ٛاتتتاەێکن دیتتکەی ٛەبتتٞٝە چە
ن رٗەەتا تەٝە(تٞٝم ٗێتٞ بەٗتذییەتإ ٝ زۆەی ُتێ تٞعت (ٕٞٝ. ػاەمبتاٗە  نی ۆی

 چن ُە تاەن نەڕرٗەٝمدر دٝرییٖ دمٗتای با ٗاخِیذۆ" نێڕریەٝم;
چەٗتذ تەس ُە دیِەتتاٗن تٞعت ٞٝم؟  ت دمڵێٖ ٗەخاعییەتن یتیش ٛتاەٞٝم ٝ

 ت یازدم بەٗتذی بەەم ٝ ٗازرْٗ ٗاٝی ئەٝ ٗەخاعییە چییە بە ّ دمڵێٖ ڕۆژی دم
 اڕص إ بەەێ دمتا.ن
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 بیست و چوار

 
ٗاخِیتتذۆ" تە ُە بەٗتتذیخاٗە دمِٓەیتتٞٝط ٓتتاباٝم  چتتٞٝ بتتا ٗٞٝصتتی٘تەی 
یاەێتتتتا ەتتتاتٞٝ بزرٗتتتێ ٗتتتآەی بەخغتتتی٘ەتە نەیغتتت ٞٝم یتتتإ ٗتتتا؟ ُەٝێ بتتتای 

ێغ ا ٗآەتەیإ بە دمصو ٗەنەیغ ٞٝم. نەڕریەٝم با ٓیٞرٗختاٗە ٛدمەتەٝ  تە 
بتا یتاەێزمەمتەی ختای  كاٗتاەیٖ  یبا صێِێ٘یٖ ٝ ٗتآەیەتن دیتکە ٝ ٗآەیەتن

ٗٞٝصن تە بە دٝٝی تاەمتەی ٓاصِاۆا بکەٕٝ. چتاٝی ُە تتاە ٓی  تت د. تتاەن 
 ڕۆیغ ٖ بٞٝ با ٓاڵن یاەێزناە.

ُە ڕێتا دیضإ ُە خای دمی صن; تاەیاعا دٝری ئازرد بٕٞٝ چین بە صتەە 
ئەّ ٓتتتا ەەریە چ  دێ؟ بتتتا تتتتٞێ دمچتتتێ؟ صیٔاٗضتتتإ چیتتتن بە صتتتەە دێ؟

عتتتتٞێ٘ێک ُە صتتتتەە یێٞمٗتتتتذییەتاٗیإ دردمٗتتتتێ؟ دمەتتتتتٞ  تەصتتتتێک بە نٞێیتتتتذر 
 دمچ یێ٘ێ;

 ت ئەٝ ع اٗە خایإ بەەم بەەم  ێ(ە ێ دمبٖە كیک  ٝ خەیاڵ ٝم ٗێ.
ٝ خەیتا ٗەی ُە ٓێغتکن دمەتت د  تاەێک نەیغ ە ٓتاڵن یاەێزنتاە  ئەٝ كیکت 

عتٞێ٘ێکن زۆە خآتاٗە بتٞٝ. بٞٝ. ُە ٓاڵن یاەێزناە ٛەٓتٞٝ عت ێک بتاط بتٞٝ. 
ٓەع ٝٝ  ٝ خٞرەدٗن زۆە باط ُە صتەە ٓێتزمتە چ٘تذەر بتٞٝ. ٗاخِیتذۆ" تە 

تەیتتق ٝ ڕربتتٞرەدٗە دربڕربتتٞٝ  چێتت ی ُە ٛەٓتتٞٝ م ُەٝ  تتاە چەٗتتذ ٓاٗتتگ بتتٞٝ
 ەآەزەۆیاٗە دمیخٞرەد ٝ دمیخٞرەدمٝم. ع ێک ٝمەدمن   ٝ
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ت رٗتن دمەبتاەی تەی(اٗٞٝی ٓاڵێ تە ُە صەە دمٓن ػازمبیذر یەتێک ُە  یەٗ
ٗێکتتا ی یەتەّ ٝ ُە ختتاەٞٝٗە بەٗاٝباٗتتگ ٝ ختتاٝمٕ كەەٛەٗتەتتتاٗن ی  زبتتاە  
بٞٝ  زٓاٗن كەڕمٗضین بە باعن دمزرٗن ٝ زۆە بە  ٞرٗیظ بە زٓاٗن ڕٝٝصتن 

بە  هەبت ؿەی ختایەٝم  هضەی دمت د. زۆە هیو ٝ هاز ٛەٗتتاٝی دمٗتا ٝ هتاڵن
ٝ ڕێتتتزمٝم ٛەڵضتتتٞتەٝەن  دمٗٞٝصتتتاٗذ. ُەنەڵ ٓێتتت دمتەی زۆە بە ٗەەٓٞٗیتتتاٗن

دمتتتت د ٝ دڵضتتتازی ٝ خاعەٝیضتتت ن ُە ڕمك تتتاە ٝ ئاختتتاك ٘ن دمبتتتاەی. ُەنەڵ 
تەصایەەین ٛەٓتٞٝ  ڕێزی با بی ٝباٝمڕ ٝ دڵ٘ەەّ بٞٝ ٝ خەڵکیظ ٓێٛ مبإ ٝ

نٞەن ەێتذمنەّ بتا  تەس دردمٗا. زۆە بەڕێزمٝم یێغٞرزین ُە ٗاخِیذۆ" ت د ٝ
ٛەصت ن یتاتن ئێتٞم  تە ییتاٝێکن ڕمنەڵ تاەٝرٗن بەٗتذییەتإ تەٝەتٞٝی ٝ  چن

 بەٗ خە ٝ عایاٗن ص ایغە. ٝ  یاٝرزٕ  بە ی ٓ٘ەٝم زۆە بەەز
ە بتتتٞٝم ٛتتتای ئەٝمی ٗاخِیتتتذۆ" یئەّ هضتتتە عتتتی ی٘اٗە ٝ عتتتٞێ٘ە خآتتتاٗە

خەیاڵ ٝ خەٓەتاٗن ُە بی  بچێ ەٝم ٝ خای ئاٝێ ەی  ٞرٗن ٝ یاتین عٞێ٘ەتە 
بتاط ڕرٛتاەٞٝ  گ ٝعت ێک بتاط بتٞٝە ٛەٓتٞٝرٕ ختاٝمٕ كەەٛەٗت بکا . ٛەٓٞٝ

بتاط ٝ ٓەعت ٝٝبیظ هضتەی ُە صتەە ٗەبتٞٝ.  بٕٞٝ. هضەتإ باط ٝ خٞرەدٕ
دمەتٞ  دٝری چەٗذ ٓاٗگ خەٝەٖ چاٝی ٛەڵێ٘اٝم ٝ خای ُە یاٗ ایەتن ختاط 

 یێت ەٞٝم. خآاٗەدر دیٞمەەٝم ٝ خٞٝی ٝ عی یٖ ٝ
تتتتتاڕێکن بتتتتاط بتتتتٞٝە تچتتتتن یاەێزنتتتتاە ٝ ٓێتتتت دمتەی  ٗٞٝصتتتتیاەمتەی  

یزی ٝ  ٝێکن صآاٗذرە ٝ خاٝمٗن تاٗن ئاڵ ٕٞٝ ٝ هایٔوتآن  یٛاٗتەڕی ئی٘تِ
عت ێک  ُەٝێ ئآادم بتٕٞٝ. ٛەٓتٞٝ یەتێک ُە عاەم دٝٝەمدمص ەتاٗن صی(ی یا

بە خاعن ٝ عادییەٝم دمص ن یێک د. تاڕێکن ختاط ٝ خآتاٗە.  یٛتاٗتەڕی 
زٓتتتاٗن  ٝ صتتتپن بتتتٞٝ. ئی٘تِیتتتزی ییتتتاٝێکن تەڵەنە  ٝ چٞرەعتتتاٗە ٝ صتتتٞٝە

ٗەدمزرٗتن. نەڕیتذم ٝ ُێتزرٕ بتٞٝ. زٓتاٗن دریکتن ختای زۆە بە  ن بتاطیكەڕمٗض
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باعتتتتن دمزرٗتتتتن ٝ بە  تتتتٞرٗن ٝ ڕمٝرٗتتتتن صتتتتەباەم  بە ئەٓ یکتتتتا ٝ یابتتتتإ ٝ 
 هضەی دمت د. ٛێ٘ذٝص إ ٝ صی(ی یا

 متتتإ بتتٞٝ.ڕێزن ٝمەتتتُە ڕمچەڵە ئەٝ  ٝمی تە تاٗتتتای ئتتاڵ ٞٝٗن ٛەبتتٞٝ 
ئەڵٔتتتاس بتتتٕٞٝ.  ِەتتتتاٗن دمصتتت کاەی ُەٗتتتذمٕ بتتتٕٞٝ. هتتتایچەی صتتتەەهاڵن 

دمیتتتاٗتٞ  ت ێ(ختتتتاٗەیەتن زۆە نەٝەمی ٛەیە. دمصتتتت ٞدڵ(از بتتتتٞٝ  یتتتتاەٓەەین 
. بە دربتن ڕۆژی ئەٝڕٝٝیییەتتإ بی ٝبتاٝمڕی درئەٗجٞٓەٗەتاٗن چاتەتاەین دم

بە ؿیتت م  بتتٞٝ. ٗاخِیتتذۆ"  ُی( رُیزٓتتاٗەی ٝمەن ە(تتٞٝ. بازەنتتاٗێکن بتتاط ٝ
ٛەٗتتتتگ ٝ ژیتتتتاەی ئەٝی تەٝە(تتتتٞٝم بەە دڵ. ٓ ۆۆێکتتتتن ئەٓڕۆیتتتتن بتتتتٞٝ. كەە
 یەٝم یێٞمٗذدربٞٝ.یئەٝەٝٝیای ڕۆژرٝری بە ەەٗذەٝص ن ٝ خاب یٞین ٝمەزێڕ

هایٔوآێتتتتتک تە ُە عتتتتتاەێکن دٝٝەمدمصتتتتت ەٝم ٛتتتتتاە(ٞٝ  صتتتتتەەۆتن ئەٝ 
 (ٞٝ ٝ ضتتكەەٓتتاٗتەیە بتتٞٝ تە ٗاخِیتتذۆ" ُە ی  زبتتاە  بە صتتەە ٛتتاەەتەی بی

صت ەیإ عتاەم دٝٝەمدم اط ئەٝ ڕٝٝدرٝمی تە بتا بتاس تت دٕ ٗتابێ  بتا ئەٝی
ییاٝێکن خاٝمٕ زمٝم ٝ  ٞرٓێ  بٞٝە ەتٞٝتن صتەەی ٛەڵٞمەی(تٞٝ   ڕرنٞێضو.

ژی٘ڕرڵتتن  چاٝمتتتاٗن عتتیٖ ٝ ٓێٛ مبتتإ بتتٕٞٝ. دڵضتتازرٗە زمەدمی دمنتت   ٝ
ئەٝ ٗتتاٝچەیەدر  نیاەێزنتاە ڕێتزی بتتا دردمٗتاە چتٞٗکە ئەٝ ُە ٗێتتٞرٕ هایٔوآەتتاٗ
ڵێ زۆە عتتەیذری ەەٗیتتا تەصتتێک بتتٞٝ تە بەەەیِتتن ٝمەٗەدمنتت  . تەی(تتاٗٞٝی ٓتتا

ٓاصیوا بٞٝ  چٞٗکە ئەٝیظ یەتێک ُە ئاعواٗن ٓاصیوا بٞٝ ٝ بەباعن ییاٗای 
 تتاەیظ یتتێکەٝم چتتٞٝ بتتٞٝٗە یغتتو ییتتاٗا ٝ بە دٝٝ هتتاڵن ٝ بە  دمژمٗتتن  زۆە

چتتتٞرە دمصتتتو ئاٝرزێکیتتتإ ژٗی(تتتٞٝە ٛەە بتتتایە ڕێزێکتتتن زۆەی بتتتا دردمٗتتتا. 
ُە ٛەٓتتتتٞٝرٕ  ٗاخِیتتتتذۆۆیظ ئەٝی خاعذمٝیضتتتتو. بە ّ زرٝرتەی یاەێزنتتتتاە

دڵاۆتتاٗ   بتتٞٝ. عتتاد ٝ بە تەیتتق بتتٞٝ ٝ بە ٛەٓتتٞٝ ٓیٞرٗەتتتإ ڕردمنەیغتتو ٝ 
 ڕێزی با دردمٗإ.
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تتتچەتەی یاەێزنتتاە  تتٞرٕ ٗەبتتٞٝ بە ّ زۆە صتتاتاە ٝ ٓێٛ مبتتإ بتتٞٝ ٝ 
ژیاٗن خای با دٝٝ ٓ٘ذرڵەتەی خای ەەەخإ ت دبتٞٝ. ٓێت دمتەی ُە ٓاصتکا 

ٛاط بٞٝ   یەٗت ی ُی( رُەتتإ  ییاٝێکن خاتەڕر ٝ خاٝمٕ دمەصن خٞێ٘ذبٞٝ 
ڵیکتتاڵی٘ەٝمی  ػەعتتی مەە  اەرٝ اەمتتتاٗن صتتی(ی یا بتتٞٝ. صتتەباەم  بە ػیتتَ ٝ

اٗەی ەئەٗجتتاّ دمدر ٝ دمیٞیضتتو ڕێتتتایەۆ بتتذۆزێ ەٝم تە ئەٝ ػێتتَ ٝ ػەعتتی م
 ُە ٗێٞ ٗەچٖ. صی(ی یا

٘تتن ٗاخِیتتذۆ"  ٛەٓتتٞٝرٕ بە دی ٛەٓتتٞٝ عتت ێک بەباعتتن دمچتتٞٝم یێغتتێ.
تتت د  چتتٞٗکە ُە ٗێتتٞ ئەٝرٗتتذر ڕٝخضتتاەێکن ەتتازم بتتٞٝ. ٛەصتت یإ بە عتتادی دم

یاەێزنتتاە  ِتتٞبەەنن ژٗیڕرڵیتتن ُە بەەتتت د بتتٞٝ  ختتاچێکن صتتپن چکتتاڵەی ُە 
ِٓیتتتتتٞرٗەتەی دربتتتتتٞٝ. ٝمۆ ٛتتتتتاٝڕێیەتن ُە ٓێتتتتت ی٘ەی ختتتتتای یێغتتتتتٞرزین ُە 

ٓیٞرٗەتإ ت د بەە ُە عێٞ خٞرەدٕ ۆادتتا  ٗاخِیذۆ" ت د ٝ درٝری ُە ٛەٓٞٝ
ٝ دمەكەەەدر بتتا یاەێزنتتاەی بتتاس تتت د تە درختتٞرزین بختتاٗەٝم. ٗاخِیتتذۆ" ُە

 بەخغی٘ەتەی ئەٝ ژٗە یەص٘ذ ت رٝم تە باصن بات دبٞٝ  درٝرعن ُێک د تە بتا
 ئەٝ ژٗە ُە بەٗذیخاٗە ٓاڵەە٘آەیەتن با ب٘ٞٝصێ.چاٝیێکەٝە٘ن 

نتتاڕی ئەٝ  تتاەم ٓەصتتە ٗەی ُەٝ ٓیتتٞرٗەٗییەدر بە دڵ  ٗەژی٘تتڕرڵ تە ٛێ٘تتا
م ٝ بەزٓتتتتتتاٗن كەڕمٗضتتتتتتن درٝری ُە  یٛتتتتتتاٗتەڕم ٗەدریەٝ نٗەبتتتتتتٞٝ  ٝم ٓتتتتتت

ئی٘تِیتتتزییەتە تتتت د ۆادتتتتا بختتتٞرەەٝم. تتتتاب ری  یٛتتتاٗتەڕ یەەدرخێکتتتن ۆادتتتتا 
ختتٞرەدمٝم ٝ نتتٞەن تە ئەٝ ڕۆژم چتتٞٝم بتتا دی ٘تتن تِیضتتا ٝ تاەختتاٗە ٝ هەز 

 دمتا  چاٝی بە بەٗذیخاٗەی ٗاٝمٗذین عاەیظ بکەٝێ.
  ُەٝم باع   ٗابێ  دمەتٞرٖٗ ژٗیڕرڵ ئآاژمی بە ٗاخِیذۆ" ت د ٝ نٞەن ئی 

یێکەٝم بچٖ با بەٗتذیخاٗە. كەەٓتاٗن بە ٗٞٝصتیاەمتەی در ٓاڵەە٘آەیەتیتإ بتا 
 یٛتتاٗتەڕمتەی ی صتتن تەٗتتتێ هەزی ُێتتیە بچێتتو بتتا ب٘ٞٝصتتێ. ٗاخِیتتذۆ" ُە 

 بەٗذیخاٗەتە؟دی ٘ن 
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زیاە  هەزّ ُێیە عەٝێ بچْە چٞٗکە ُەٝ تتاەەدر ٛتی  عت ێکن صتاخ ە ٗیتیە 
 بیْ٘.دم ەهی٘ە بەٗذیخاٗەتە ٝ بە عێٞمی ڕرص

ژٗیتتڕرڵ تە صتتەەخاط بٞٝبتتٞٝ  ئەٝرٗتتن ٛتتإ دمدر ٝ تاەمتەیتتاٗن بە بتتاط 
 نٞەن; دمزرٗن.

ڕریاەەْ صتەباەم  بە بەٗتذیخاٗەتإ  ئێض ا چەٗذیٖ ت زۆە یالٗێکن باعە. ەا
بە ّ ٛی  تەس نٞێ بەٝ عت اٗە ٗتادر. تاەێتک ڕرصت ییەتإ  ٗاەدٝٝم با ٗاٝمٗذ 
 مەمٝمی ٝ ەذر ب٘ٞٝص ێٖ  ٗاچاە دمبٖ ن ی٘تین یێ(ذمٕ.ُە ڕۆژٗآەتاٗن د

ێتتای  تەی(اٗٞٝی ٓتاڵێ  ژٗیڕرڵ ٛەٓٞٝرٗن ب د با  ی ٓێزی خٞرەدٗەتە ٝ
ٝ تتتاب ری  ٛەٓتتٞٝرٗن دمص ٘یغتتإ ت دبتتٞٝ. ٗاخِیتتذۆ" ُە ٗێتتٞرٕ ئەٝ ختتاٗٔە

ڕرڵ ٝ ئەٝ صتتەەۆتەی كەەٓتتاٗتەی ی٘تتنەعتت یاەی ئی٘تِیزیتتذر درٗیغتت (ٞٝ  تچتتن ژ
ێتتتن صتتتەەٗ  بتتتٞٝ  بەەم ٝ  ۆ تە بە صتتتەەٛاەەتەی ڕیٔوتتتآن ئەٓتتتدٝێ٘تتتێ ٝ ها

 درٗیغ (ٕٞٝ!ئەٝ ڕٝٝی 
غتذر یییەتتإ ٝ بە دٝری ئەٝٗصیاصتەەن بەەەیا باس ٛاەە صەە ٛێ٘ذص إ ٝ
. ژی٘تتتڕرڵ باصتتن نەٗتتتذمڵن ٝ ئەەۆ ٗەٗاصتتتش تێغتتەتاٗن دمٝڵەەتتتن ُە صتتی(ی یا

بیضتت ٘ن  ُە دمتتت د. ٗاخِیتتذۆۆیظ هەزیكەەٓاٗ(ەەمتتتاٗن دمٝڵەەتتن ُە صتتی(ی یا 
 ئەٝ  اەم بابەەاٗە ٗەبٞٝ.

هتتاٝم بتتٞٝ. چتتٕٞٝ بتتا ەتتا ەێکن دیتتکە. ُێتت م  دٝری عتتێٞ ختتٞرەدٕ ٗتتاەمی
تتتتاب ری نەعتتت یاەدر ٛەڵتی صتتتا   باصتتتێکن صتتتەەٗجڕرتێظ ُە ٗێتتتٞرٕ ژٗیتتتڕرڵ ٝ

صیاصەەن نالص إ صتەەۆۆ ٝمزی رٗتن بەەی اٗیتا بتٞٝ  بە  باصەتەیإ ُە صەە
ئانتتتادرەی  باعتتتیإ هضتتتە دمتتتت د ٝبتتتڕٝری ٗاخِیتتتذۆ" ٛەە دٝٝتیتتتإ زۆە 

 . تاٗتتتو ٗاخِیتتتذۆ" ُە دٗیتتتای خایتتتذر بتتتٞٝ. ختتتٞرەدٕ ٕٝڕٝٝدرٝمتتتتإ بتتتٞٝ
ٓەعتتت ٝٝبن زۆەی خٞرەدبتتتٞٝ  هضتتتەی باعتتتن بیضتتت (ٞٝ ٝ ئێضتتت ا ُە صتتتەە 

هتاٝمی ٛەڵذمهٞڕرٗتذ  نتٞێ نت ەٖ ُە ەاهٔێتک  ەصییەتن ٗەەّ یتاڵن دربتاٝم ٝٞت



تؤلستؤيو ليَ  

 

686 

نەڵیتتتتإ چێتتتت ی یتتتتێ تەصتتتتایەەین بەە ەصتتتت ە ٝ ەێتەیغتتتت ٞٝ ٝ دمٓەەەهتتتتێ ُە
ئەٝیەڕی ختتتای نەیغتتتو تە  ن تاەێتتتک بەەعتتتدمبەخغتتتن. چێتتت  ٝ خاعییەت

هایٔوآن ئەٓڕۆ تت د  ٝ ێتەی(اٗٞٝی ٓاڵێ درٝری ُە صەەۆتن كەەٓاٗتەی دٝێ٘
ییتاٗاتە ٝ بە چتٞرە دمصتو صتەٓلاٗیای یێت٘جەی بێ ٛتاۆێٖ  یێکەٝم بچ٘ە یغتو

صیواٗاس بٞٝ ٝ ٞٗەەی خایإ ٗٞرٗذ. ٗاخِیذۆ" ٓاٛ باعیظ زۆە بە ب مٖٗ ٝ
باعتتتن  عتتتاەمزری ٝەدمتاەییەتتتتاٗن ئەٝ صتتتەٓلاٗیایە بتتتٞٝ. دمیزرٗتتتن چەٗتتتذ بە

صتتتتتەٓلاٗیاتە  92دمیتتتتت مٖٗە بەەتتتتتای(ە  تاەێتتتتتک نەیغتتتتت ٘ە بەعتتتتتن ئاٗتتتتتذرٗ ن
 عاەمزریییەتەیإ زیاە  دمەتەٝ .

ژٗیتتڕرڵ ٛتتا  بتتا  ی ٝ  ٗاخِیتتذۆ" ختتای ئآتتادم تتت د بتتٞٝ بتتڕٝر . تچتتن
 نٞەن;

 ذرڵەتاْٗ ب(ی٘ن؟ ەٗابن تاٗو هەز دمتەی ٓ٘
 خێزرٗن ژٗیڕرڵ یێکەٗن ٝ نٞەن;

دمتتتا ٓ٘تتذرڵەتاٗن ب(ی٘تتێ. ٛەەتتا ئەٝ  تەس هەز ٛەٓتتٞٝٝریە تتت تتتچەتەّ یێتتن 
 بْ بەڕێز تاٗو ٗاخِیذۆ" هەزی ُەٝ ع اٗە ٗییە.  ێیەی ٖٓ ئانادرە
زۆەیظ خاع اڵ دمبتْ ختاْٗ تەەمّ بکتا  ٝ ٓ٘تذرڵەتاْٗ یتێ  ت بەیێچەٝرٗە 

 ٗیغإ بذر .
اٗەی تچن ژٗیڕرڵ عتٞێ٘ن ُە صتەە درٗتا بتٞٝ. ژٗیتڕرڵ چتٞٝ بتا ٛەص ن دریک

صتتتەە ٓێتتتزی هٞٓتتتاەمتە ختتتاٝمٗن تتتتاٗن ئتتتاڵ ٕٞٝ ٝ هایٔوتتتآن ییتتتاٗاژمٕ ٝ 
 ٗٞٝصیاەمتەی ُە دمٝەی یەۆ درٗیغ (ٕٞٝ.

 ت ئێض ا دمبێ درٗیغیٖ ٝ تاەێکن هیضابن بکەیٖ.
بتتا ٓتتاڵەتەی ئەٝ ٝ یتتێکەٝم چتتٞٝٗە  تچتتن ژٗیتتڕرڵ چتتٞٝ ٗاخِیتتذۆ" ُەنەڵ

ٝەی خەٝی ٓ٘ذرڵەتاٗن  كەڕعن صپن ُە ژٝٝەمتەدر ڕر خ ربتٞٝ ٝ چت ریەۆ ژٝ
                                                           

Andant .92 .ٗەەّ ٝ ُە صەەمخا 
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بە ئابتتاژۆەی ەتتاخەٝم ُە صتتەە ٛەە دٝٝ ەەخ تتن خەٝمتە ٛەڵکتت ر بتتٞٝ. دریەٗتتن 
ٓ٘تذرڵەتإ ژٗێکتتن صتتی(ی یاین بتٞٝ  بە ڕٝخضتتاەێکن عتتی یٖ ٝ ٓێٛ مبتتاٗەٝم ُە 

 د. هەەمٝێتتڵەتەدر درٗیغتت (ٞٝ. ٛەصتت ا صتتەە یتتێ ٝ صتتاڵٝی تتتٝ ٗێتتٞرٕ ٛەە دٝ
اڕی صتتەە ەەختت ەتەی یەتەٓتتن  در. تچتتاڵەیەۆ تە ەتت تچتتن ژٗیتتڕرڵ درٗەٝی ٝ

هتت ی ُتتٍٞٝ ٝ زێڕی٘تتن بە صتتەە بتتاُیلەتەدر بتتاڵٝ بتتٞٝ بتتاٝم  خەٝێکتتن عتتی یٖ 
 دریت ە(ٞٝ.

 ت ئەٝم تاەیایە.
صتتپن ٝ  تتٞرٗەتەی ُە ژێتت   ەت رصتتێکن عتتی٘ن ڕێ ڕێتتن ُە بەە دربتتٞٝ ٝ  ه

 ُێلەتەٝم ٛاە(ٞٝم دمەێ.
 ەەٓەٕ دەێ  بێ  چەٗذ صاڵن ەەٓەٗە؟ت زۆە  ٞرٗە. 

 ت دٝٝصاڵ.
تتت ئەٓەعتتیإ ۆاصتتیاتە. بتتاٝمنەٝەمی بەٝ ٗتتاٝم بتتاٗتن دمتتتا. زۆە عتتێٞمی 

 دمدر. خەڵکن صی(ی یا
 عی ی٘ە. ٝ ت زۆە تٞڕێکن  ٞرٕ

 ت تەٝریە ُە دی ی٘إ یەعیٔإ ٗییو؟ یێو  ٞرٖٗ؟
تچتتتتن ژٗیتتتتڕرڵ ُە خاعتتتتین ئەٝ ەاەیلتتتتاٗەی ٗاخِیتتتتذۆ" ییتتتتن ٝمػەەزی 

ئەٝ دیتتٔەٗە ەتتاڵ ٝ دڵ ەزێتت٘ەی ٝمبیتت  ٛتتاەەٝم;  ٗاخِیتتذۆ" ُە ٗاتتتاٝ متەٝ .ٗەد
ُێتتذرٕ ٝ  ٓ٘تتذرڵن یتتاڵ ەەعتت ە ییضتتییەتە  هەٓچتتن ٝ زٗجیتت  ٝ صتتەەی ەاعتت رٝ ٝ

دڵڕمهیتتن تاەبەدمصتت إ. ت یِ ضتتاۆن ٝمبیتت  ٛتتاەەٝم تە ُە هتتاڵن ئاٝیِکەدرٗتتذر 
ٞەن ب یتتا ُە دڵتتن خایتتذر نتت ٛتتاەەٝم ٝربتت دٝٝی ئەٝی ٝمبی ڕ تاەیاعتتا ٝ بتتٞٝ.

 یاتن ٝ بێتەەدی بتٞٝریەە ئەٝ ژیإ ەەٗیا دیٞێکن ٛەبٞٝریە ٝ ئەٝیظ  ٞرٗن ٝ
  ٞرٗن ٝ یاتن ٝ بێتەەدییەط با ٛەٓٞٝرٕ بٞٝریە.
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ەاەیلن ٓ٘ذرڵەتاٗن ت د ٝ دریکیإ یەۆ بە یەتن ٝعتەتاٗن ئەٝی بە دیضإ 
رٗن درڵـەی صپاەد. تاەێک نەڕرٗەٝم با ەە ەمتە  نەع یاەی ئی٘تِیتزی چتاٝمڕٝ

 درٗن بەٗذیخاٗە.ەئەٝ بٞٝ تە یێکەٝم بچٖ با صە
 ٝەد دمبتتتاەی ٝ ٝر صتتتاەد ٝ ەاەیتتتک بتتتٞٝ. بەك مُتتتٞٝتەیەتنەٝم ٛمُە دمە

 ٝ ػاەمبتتاٗە ٝ صتتەەباٗەتاٗن دریاعتی(ٞٝ  بە صتتەە هاڵتتذەٓە نەەدرڵێتک تتتا ٕ ٝ
یاڵٞب ی ئەصپەتاٗذر دمباەی. نەع یاەی ئی٘تِیتزی ەەٗیتا ٗەبتٞٝ  چەٗتذ ٛتاٝڕێن 

. ئەٝرٕ بە صٞرەی كەەیٞٝٗێک دمٛاەٖ ٝ ٗاخِیتذۆ" بە كەەیتٞٝٗێکن ُەنەڵ بٞٝ
دیکە بە دٝری ئەٝرٗتذر دمٛتا . باەنی٘ەتتإ ُەٝ بەكت مدر بە زمهتٔە  دمچتٞٝٗە 
یێغێ. ٗاخِیذۆ" ُە بی ی ئەٝمدر بتٞٝ ئەەتتن ئی٘ضتاٗین ختای بە تێ بێ٘تێ ٝ 

 ەاڵن ٝ ٗاڕمهەەییەتإ هەبٞٝڵ بکا .
 

 بیست و پێنج

 
تێغتتا بتتٞٝ.  ٛەٓتتٞٝ عتت ێکذر ختتاٝێ٘ن بە صتتەە پن ٝبەكتت  صەیاعتتێکن صتت

ٝ صتەؿِەەەدر  صەەباٗەتإ صپن بٞٝبتٕٞٝ. بی٘تای بەٗتذیخاٗە ُەٝ عتەٝم صتاەد
ٝٓ   ُە  تتاەرٕ دمٛتتاەە بەە چتتاٝ. ُە صتتەە دمەرٗەتە ُەٗ ەەێکییتتإ ٛەڵکتت د ٞعتت

 بٞٝ. عاهن ُەٗ ەەمتإ ُە یەٗجێ مٝم دمٛاەە دمەێ ٝ ُە بەك متەی دمدر.
ی بەٗتتتتذیخاٗە تاەێتتتتک ٓاڵەە٘آەتتتتتاٗن بە دمصتتتت ن صتتتتەخ تی  صتتتتەەۆتن

ٗاخِیذۆ" ٝ نەع یاەی بەەی اٗیاییەٝم دی  ٝرهتن ٝڕٓتا. ختای تتا تت دمٝم ٝ 
ٗٞٝصی٘تەتەی ختای. ُە صتەە درٝری ٗاخِیتذۆ"  تەصتێکن  ڕێ٘ٞێ٘ین ت دٕ با

ٗاەد بە دٝری ٓاصِاۆادرە خاعن بەەمٝڕٝٝی نەع یاەی بەەی اٗیتاین درٗیغتو 
  ٓن ی صیاەمتاٗن بذرەەٝم.ٝ نٞەن ئآادمیە ٝم
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یإ. نەع یاەمتە بە ٝەدی ی صیاەی دمتت د; ئەّ ٗجٗاخِیذۆ" بٞٝبە دیِٔا
بەٗذیخاٗەیە  ێتتای چەٗتذ تەصتن ٛەیە؟ ئێضت ا چەٗتذ تەصتن ەێتذر بەٗتذت رٝم؟ 

چەٗتذ تەس ُە  ییاٝ؟ چەٗذ ژٕ؟ چەٗذ ٓ٘تذرڵ؟ چەٗتذ تەصتیإ ٗەختاط ٝ چەٗذ
 یٖ؟تەصٞتاەی بەٗذییەتإ ُەنەڵ ئەٝرٕ دمژ

ٗاخِیتتذۆ" ُە تتتاەن ٝمەنێڕرٗتتن ئەٝ بابەەتتاٗەدر زۆە عتت ن بتتا ڕٕٝٝ بتتاٝم. 
تە ەتت یەی یێتتیەۆ  ٝ ٝم ٓەتتتإ ەەٝرٝ ٗەبٞٝبتتٞٝ عتتڵەژر بتتٞٝ. ٛێغتت ا ی صتتیاە
ٝ  ِتتٞبەەنن بەٗتتذییەتاٗەٝم ُە  ٓاصتتِاۆا بە ُەچتتکە ٛتتا . دمەنتتاتە تتت ریەٝم.

. دمەتتٞ  یاصەٝرٗەتە ڕرٝمص ا بتٞٝ. ٗاخِیتذۆ" چتاٝی ەێ(ڕی(تٞٝ یغو صەەی
دمٓتٛەٝێ بت یْ  ٓێت دّ ٛەبتێ  ٓ٘تذرڵْ  ٓت ۆۆْ  ٓتٖ » كک ی ئەٝ دمخٞێ٘ێ ەٝم;

 «ٓ ۆۆە ئاصایییەتإ ب یْ! ٝمۆ ٛەٓٞٝ ٛەبێ ٝ
ەصتت ا ٝ ڕۆیغتتو. دمیٞیضتتو ُەٝ ٛەصتت ەی ئانتتادرە بتتێ. ُٛە  ێتتن ختتای 

ڕٝرٗی٘تتتتن ئەٝ صتتتتاەد ٝ ٗەیتتتتاەرٗە بتتتتٞٝ. ڕمٗتتتتتن ٛەڵ(زەتتتتتابٞٝ ٝ بە دمصتتتت ن 
 ە دمت د.ُەچکەتەی ڕرص ەٝیاص 

 ٞەە درخٞرزین بەخغی٘ەتە  هەبٞٝڵ ت رٝم؟ٗیت زر
تتت چەٗتتذ ڕۆژی ەتت  هتتٞتٔەتە دمەدمتتت ێ ٝ ئتتازرد دمبتتێ. ئەٝ تتتاەە چاٗتتو 

 ب ی... دمبێ بڕیاە بذمی تە... یێخاط بٞٝ
 ٝ نٞەن; تاەیاعا یەڕییە ٗێٞ هضەتاٗن

 ت بڕیاەی خاّ درٝمە صیٔاٗضإ با ٛەە ێیەۆ بچێ ُەنەڵیذر دمچْ.
 هضەی دمت د. ٝمی عڵەژر بٞٝ   ٞرٕ ٝ ُە صەەمخاصەەمڕری ئە

 دٝٝدڵ ٗییو؟ ت تەٝریە ُە صەە بڕیاەمتە  صٞٝەی ٝ
ٗتتاتەٝٓەٝم... زۆەیتتظ  تتت ئەنەە ئەٝ ڕرزی بتتێ ُەنەڵیتتذر دمچتتْ ٝ ُێتتن دٝٝە

 خاع اڵ دمبْ.
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یتتتتإ بەڕرصتتتت ن » ُە دڵتتتتن خایتتتتذر نتتتتٞەن; ٗاخِیتتتتذۆ" بیتتتت ی تتتتت دمٝم ٝ
ذر بڕٝر یتإ بە یتێچەٝرٗە  ُە ٗتاخن دمیٛەٝێ ُەنەڵیت ٗن خاعذمٝێ ٝاصیٔاٗض

با ئەٝمی باەی ئەٝ دمەٝمصو بٞٝٗە ُە صەە عتاْٗ  دڵەٝم ٓ٘ن خاعذمٝێ ٝ
 بە عەەٓەٝم ُە تاەیاعای ی صن; « با  ئەٝ بڕیاەمی درٝم.

 ت خاعو دمٝێ؟
بتٞٝمە ەەٗیتا ئەٝمٗتذم دمزرٗتْ  ت خاعٞیض ٖ ٝ خاط ٗەٝیض ٖ با ٖٓ تتإ

 ٓ ۆۆێکن باعە.
  ێتای ڕێزم...بە ّ ٖٓ...ت ٓ ۆۆێکن باط ٝ 

تاەیاعتتا دیضتتإ یەڕیتتیە ٗێتتٞ هضتتەتاٗن. دمیٞیضتتو ٗاخِیتتذۆ" دەێتت دردڕی 
 ڕێٞین با ٗەٛێ٘ێ ەٝم. تا  ٝ عی  ٝٗە

بە یێتن ٓەیِتن ەتا ڕمك تاە ٗتاتەّە  تە دیٔی  ی ئیکاٗاۆی ! بٔ(ٞٝەم ەٗابن ت 
 ئەٝمیە. ەاط دمبێ دٝری چاەمٗٞٝصن خا  بکەٝی.ٖٓ چاەمٗٞٝصن 

اٗن ٝمتە ٛەٓیغە عتی یٖ خێِیتیەتەی یێتٞم دیتاە بتٞٝ. ٛێ٘تذم ڕمعەت مٝچا
دمەتتتتٞ  ُەنەڵ ختتتای هضتتتە دمتتتتا ٝ هضتتتەی دڵتتتن ختتتای  ُە صتتتەەمخا دمدٝر 

دمدەتێ٘تتتێە بە ّ ٗاخِیتتتذۆ"  تتتاەێکن ەتتت  بیتتت ی دمتتتت دمٝم. ٝێتتتذمچٞٝ بە 
 درخەٝم بێ تە تاەیاعای ُە دمصو درٝم.

 ت چاٝمڕٝرٗن ئەٝمّ ٗەدمت د.
ئەٝمٗتذم ختا  ئتازرە  بەدٝرٝم بە ئاصٞٝدمین دمژین ٝ ُەٓە ت ئاٝرە باع  م.

 ٗادمی. ُەّ ٓاٝمیەدر زۆە  ئازرە تێغا.
ت ٛتی  ئتازرەێکْ ٗەتێغتاٝمە ُە ٗتاخن دڵەٝم ئاعتوو بتّٞٝ ٝ ُەنەڵ تا بتّٞٝ  

 دمتەّ دەێ م بەٝ تاەم بذمّ. ئێض اط هەز
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دمبتێ ُە صتەە یێتن « ئتێٔە» دمبتێ ُە بیت ی ژیتاٗن خآاٗتذر بتیٖ.« ئێٔە»ت 
ٕ ڕرٝمصتتت یٖ. ُە ٗتتتاخن دڵەٝم صپاصتتتو دمتەّ تە ئەٝ ٛەٓتتتٞٝم ختتتا  خآتتتا
 ُە خەٓن ٓ٘ذر بٞٝی. ت د ٝ ٓاٗذٝٝ

باعتتن ەێتتن بتتتا.  ی  اەێتتک دمەدمبتتڕی تە تاٗتتو ٗاخِیتتذۆ" بە«ئتتێٔە»ٝعتتەی 
ٝرٗیذر هەەیش ٓا.  دیضإ دمیٞیضو هضە بکا  بە ّ دڵن یڕ بٞٝ ٝ ك ٓێضک ُە چا

 ە ئەٝ ع اٗەٓإ ُە ٗێٞرٗذر ٗییە.ت تاەیاعا! صپاصْ ُێ ٓەتەە چٞٗکە ئێٔ
 ئەٝرٗە دمزرٗێ! ت خٞدر خای ٛەٓٞٝ

 ت ەا ژٗێکن باط ٝ  یاٝرزی؟
 نەع یاەی ب ی اٗن دمٗتن ٛەڵ(ڕی;

93؟are you readyت 
 

Directly.94ت 
 

ٛێ٘تذم  هاڵن ت یِ ضاكن ی صن. ٓاصِاۆا نتٞەن تاەێتک نەیغت ە ئێت م هتاڵن
ە ٓاەیتتا یاُٝاۆ٘تتاط ٗەدر بتتا ختت رک بتتٞٝ ڕكاٗتتذیإ بتتا ٗەخاعتتخاٗە. ڕێتەیتتإ ب

 یەەص اەی ُە  ی بٔێ٘ێ ەٝم.
تاەیاعتتا تە دی تتن نەعتت یاەی بەەی اٗیتتاین چتتاٝمڕٝرٗن ٗاخِیتتذۆۆە  ختتٞدر 

 هاكیزین ت د.
 ت تاەیاعا! ٖٓ خٞدر هاكیزی ٗاتەّە دیضإ چاٝٓإ بە یەۆ دمتەٝێ.

 مەێ.یاعإ ُە دمەناتە چٞٝم د ٓ٘جاٗذی; بٔ(ٞٝەم!... ٝمٓاصِاۆا ُە ژێ  ُێٞم
ٗاخِیتتتذۆ" ٛەصتتت ن دمتتتت د ٓاصتتتِاۆا ئەٝی خاعتتتن دمٝێ بە ّ ُە بەە 

ُێتتتک  بەخ ەٝمەیتتتن ئەٝ ڕٝٝی ُە صیٔاٗضتتتإ تتتت دٝٝم. دمٗتتتا ُە ٗتتتاخەٝم ئەٝ
 دربڕرٗە ئازرەی دمدر.

                                                           

 ت ئآادمی؟ 4: 

 ت ٛەە ئێض ا. 5: 
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نەع یاەی بەەی اٗیاین ُە دمك ەەمتەیتذر عت ێکن یاددرعتو دمتت د. ٗاخِیتذۆ" بتا 
ٛەصتتت ن بە  صتتتییەۆ درٗیغتتتو.ئەٝمی ٗٞٝصتتتی٘ەتەی ُتتتێ ەێتتتک ٗەدر. ُە صتتتەە تٞە

ٝ دمەدمصتتەەی  صتتەكەەم یتتڕ عتتەتەەییەتن زۆە دمتتت د. عتتەتەەییەتەی بە ٛتتای ئەٝ
ٝ. یتاڵن  دٝٝەٝدێ مٝم ٗەبٞٝە ُە ٛەٓٞٝ ع ێک بێزرە بٞٝبٞٝە ُە ژیتإ ٓاٗتذٝٝ بٞٝبٞت

 بە تٞەصییەتەٝم در ٝ چاٝی هٞٝچاٗذە دمەتٞ  خەٝی ٓەە  دریت ەٞٝم.
 صەەۆتن بەٗذیخاٗە باٗتن ت د;

 بچیٖ صەەدرٗن بەٗذیخاٗەتە بکەیٖ. ع ێک ئآادمیەە با ٛەٓٞٝ ت
نەع یاەی بەەی اٗیاین دمك ەەی یاددرع ەتەی ُێک ٗا ٝ بە دٝری صەەۆتن 

درنیتتت رٝ بە دٝری  بەٗتتتذیخاٗەدر ٝمڕی تەٝ . ٗاخِیتتتذۆ" تتتتاس ٝ ٝڕ ٝ ُەط
 ئەٝرٗذر ڕۆیغو.

 

 شەش بیست و

 
ُە  ی درن ە(تٞٝ. دٝٝ تەسبانەٗێکن ییش ٝ یغٞٝ بڕ در ٗەتاٗن بەٗذیخاٗە

 یاڵ یەتذر ڕرٝمص ا بٕٞٝ ٓیزیإ بە دیٞرەمتەدر دمت د.
یخاٗە ُە یێغتتەٝم ٝ نەعتت یاەمتە ٝ ٗاخِیتتذۆ" بە دٝریتتذر ُە ذصتتەەۆتن بەٗتت

نەی ئەٝ بەٗتتتذییاٗەی صتتتزری تتتتاەی ٝدر ٗەتەٝم ەێتتتپەڕیٖ. نەیغتتت ە یەتەّ خە
خ ێکتن نەٝەمی ٝم. هەك تا تەس ُەٝ خەٝنەیەدر ُە صتەە ەەبتابڕر هٞەصیإ با

ٛەە تە ەەهەی دمەناتە ٛا   ُە  ێتن خایتإ  چێٞیٖ ُە یاڵ یەتذر خەٝە(ٕٞٝ.
یەٗتتا یەتتتذر ڕیزیتتإ بەصتتو.  ٛەصتت إ ٝ بە یێتتن كەەٓتتاٗن صتتەەۆتن زی٘تتذرٕ ُە

 زڕمی زمٗجیت  ژٝٝەمتەی درن ە(تٞٝ ٝ صتەەم ەتا عت رٝمتاٗیإ ُە ژێت  عتاهن
 ێتتن خایتتإ ٛەڵ٘ەصتت إە ُەٗ ەەمتاٗتتذر ب یوەیتتإ دمٛتتا . ەەٗیتتا دٝٝ تەس ُە 
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ئەٝی دیکەعتتیإ نەٗتت  بتتٞٝ  ٛەە دٝٝتیتتإ ەاٝیتتاٝێکن هتتٞەس  یەتیتتإ ییتت  ٝ
 ەەٗذٝٝە دمصٞٝەإ. دریت ە(ٕٞٝ ٝ ٝمۆ نڕی

نەعتت یاەی بەەی تتاین ی صتتن ئەٝ نەٗتتجە ُە تەٗتێتتٞم ٗەخاعتتە؟ صتتەەۆتن 
بەٗتتذیخاٗە نتتٞەن  ُە بەیتتاٗییەٝم. یی مییتتاٝ زنتتن دێغتتا ٝ چتتٞٗکە ٗەخاعتتخاٗە 

بتتٞٝ  ٛەەٝر ٓتتاباٝم ٝ ٛتتی  تەس بتتای ُە خەٓتتذر ٗەبتتٞٝ. نەعتت یاەمتە  ێتتن ٗە
اٗە تت د ڕێتتەی خٗاڕمهە  بٞٝ ٝ صەەی ڕرٝمعاٗذ  درٝری ُە صتەەۆتن بەٗتذی

ئەەتتن  یێ بذر هضە با بەٗذییەتإ بکا  ٝ ٗاخِیذۆ" ٝمەنێڕێ ەٝمە چتٞٗکە بە
صەەعتتتتاٗن ختتتتتای دمزرٗتتتتتن ُەٝ چاٝیێکەٝە٘تتتتتاٗەدر بەٗتتتتتذییەتإ ڕێ٘تتتتتٞێ٘ن ٝ 

 اژناەی بکا .ئآ
ٗاخِیتتذۆ" ٝەەتتتاٗن ئەٝی بەّ عتتێٞمیە ٝمەنێتتڕریەٝم تە ٓەصتتیح ُە بیتت ی 

ئەٝرٕ  ُە بەە ئەٝرٕ چتاەە صتەە درە  ئەنەە ئەٝرٗذر بٞٝم  خاعن ٝیض ٕٞٝ ٝ
 بڕٝریإ بە ٓەصیح ٝ ٝەەتاٗن ٛەبێ  ڕزناە دمبٖ.

ُەّ ت ێ(ەدر ع ن ٝر ٗٞٝص رٝم تە بەتەڵکن ٛەٓتٞٝرٕ دێ ٝ بتا  ت یێیإ بڵێ
ەٓتتتٞٝرٕ صتتتٞٝدٓەٗذم. ی صیغتتتن چەٗتتتذ تەس خٞێ٘تتتذمٝرەٕ؟ بیضتتتو تەس ٛ

دمص یإ بەەز ت دمٝم. نەع یاەمتە چەٗتذ بەە  ت ێ(تن چتاخن ٗتٞێن دمەٛێ٘تا 
ٝ بە ٛێتتز بە ٗی٘تتاخن چڵکتتٖ ٝ ڕمعتتەٝم ٛتتاە٘ە  بیاٗتتذرەێە دمیتتإ دمصتت ن زبتت 

یاڵەیەص ا ٝ خەەیک بٕٞٝ یەت ت  بتکەٕ  بە یێغن با ٝمەن ە٘ن ت ێ(ەتإ. بٞٝ
ژێ مٝم. نەع یاەمتە دٝٝ ت ێ(ن یێذرٕ ٝ چتٞٝ بتا خەٝنەیەتتن ەت   دیضتإ  بە

ئەٝ دیتتتٔەٗە دٝٝیتتتا  بتتتاٝم. دیضتتتإ ئەٝ ٛەٝر هتتتٞەس ٝ بتتتانەٗە ٝ دیضتتتإ 
ٝێ٘ەتاٗن ٓەصیح ٝ ٓ یەّ تە بە دیٞرەدر ٛەڵٞرص ربٕٞٝ. دیضإ ەەع ن یتڕ ُە 

ُە  ٝ ییضتتن تە ُە  ی دمصتت ە چەیتتن خەٝنەتە بتتٞٝ  دیضتتإ بەٗتتذییەتإ ٓیتتز
خەٝ ڕریەڕیتتٖ ٝ ٛەصتت إ هیتتو ڕرٝمصتت إ. ُەّ خەٝنەیەدر ٗەخاعتتەتإ صتتێ 
تەس بٕٞٝ. دٝٝ تەصیإ ٛەص اٗە صتەە هتٕٞٝ درٗیغت ٖ  بە ّ صتێٛەّ تەس 
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ەەٗاٗە  ٗەی ٞرٗن چاٝی ٛەڵێ٘ێ. نەع یاەمتە ٛێ٘ذێ هضەی ت د ٝ ٗاخِیتذۆ" 
 ٝەەتاٗن ٝمەنێڕریەٝم.

دمٛا . بە كەەٓتاٗن صتەەۆتن ٝ هاڵٔەهاڵْ  ُە خەٝنەی صێٛەّ دمٗتن ٛەەر
بەٗذیخاٗە ٛەٓٞٝ بێذمٗگ بٕٞٝ ٝ هیو ڕرٝمص إ   تە ُە دٝٝ ٗەخاط ٝ ئەٝ 

غتتتتن یدٝٝ تەصتتتتەط تە بە هەصتتتت ن تٞعتتتت ٖ ُە یەت  یتتتتإ دمدر. یەتیتتتتإ ڕ
ڕمهیتت(ەتەی ن ە(تتٞٝ دمیکێغتتا  ئەٝی دیکەعتتیإ چ٘تتتن ُە هتت ی بەەرٗتت(ەەمتەی 

صتتەەیاٗذر. دمصتت یإ ُە  ٝ نٞڕرٗتتذی بە نیتت  تتت د بتتٞٝ. صتتەەۆۆ چتتٞٝم یێغتتێ
صەە ٝ ڕیغن یەت   بەەدر. یەتیإ خٞیٖ بە دمّ ٝ ُٞٝەیتذر دمٛتاەە ختٞرەێ ٝ 

باٗتگ تت د.  بە صەە هاڵن ت رصەتەی دمیضڕی. صتەەۆۆ بەە ی صتن خەٝنەی
  ٝێکن تەڵەنە  ٝ هەٝیٞهاڵ ٛاەە یێغێ.

 یکیإ بکەی٘ەٝم.ُت نەٝەمّ! ٛەەچن ٛەٝڵٔإ در ٗەٓاٗ ٞرٗن 
 اٗە ٗێٞ چاٝرٗن ەێک ٗا.صەەۆتن بەٗذیخ

 ت خاّ چاەیإ دمتەّ.
 ی صن; تاب ری نەع یاە

 95؟What did they fight forت 
 ٗاخِیذۆ" ُە صەەۆتن بەٗذیخاٗەی ی صن ٛاتاەی عەڕمتەیإ چییە؟

تتتتتت یەتیتتتتتإ ٓەچەۆ یێچتتتتتن ئەٝی دیکەیتتتتتاٗن دڕرٗتتتتتذٝٝمە ُە صتتتتتەە ئەٝم 
 چ٘تاٝمعن یەت   بٕٞٝ.

ذۆ" تتتت د ٝەەتتتتاٗن بتتتا بەٗتتتذیییەتإ عتتت یاە درٝری ُە ٗاخِیتتتەتتتتاب ری ن
 ٝمەنێڕێ ەٝم.

عتت ێکن ەێتتذریە. ئێتتٞم ُە صتتەە  یِە بتتکەٕ. ئەّ ت ێتت(ە ٛەٓتتٞٝجتتتتت چتتاٝ ُەّ ئی٘
ٓەچەۆ یێچێتتتک عتتتەڕ دمتەٕە چ٘تاٝمعتتتن یەت تتت  دمبتتتٖ ٝ ُە یەت تتت  دمدمٕ. 

                                                           

 ت باچن بەعەڕ ٛاەٕٞٝ؟ 6: 
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ن ُە ختای دمتت د؟ یدمزرٖٗ ٓەصیح ُە بەە ئێٞم چٞٝم صەەدرە؟ چإ بەەمۆتاٗ
 ک زُِەیەتن ُەّ   ڕٝٝٓەەە  در چن دمتەی؟یێْ بڵێٖ ئەنەە تەصێ

 تەصێک بە ەی اڵییە ٝمنٞەن;
تتت ئەنەە تەصتتێک بە زُتتِە ُێٔتتإ بتتذر  صتتکا  ُە دژی بەەز دمتەیتت٘ەٝم ٝ 

 صەەۆتن بەٗذیخاٗە كەەٓإ دمەدمتا ٝ صزری دمدر.
 یەتێکن ە  نٞەن;

تت ئەنەە تەصتێک زُِەٓتإ ُێتذر  زُِەیەتتن ٝری ُێتذمدمی٘ەٝم دمُٓٞتٞٝەن یتتڕ 
 ئی   ٗەٝێ ێ زُِە ُە ٛی  تەس بذر . بێ ُە خٞێٖ ٝ

ٗاخِیتتذۆ"  .ٛەٓتتٞٝ یێکەٗتتیٖ ٝ دیتتاە بتتٞٝ هضتتەتەی ئەٝیتتإ بە دڵ بتتٞٝم
 ٛەٓٞٝی با تاب ری نەع یاە ٝمەنێڕریەٝم.

ت یاصای ٓەصیح ڕرصو بە یتێچەٝرٗەیەە دمڵتێ ئەنەە تەصتێک زُِەیەتتن ُەّ 
 ذر! یەی دیکەعن با ڕرن م با ُێی   ڕٝٝٓەەە  در ئەٝ

ییغتتإ بەٗتتذییەتإ در.  نختتای ٝمۆ ئەت ەەێکتتن عتتاٗا یاصتتاتەی ٓەصتتی 
 ٝ ەی اڵن دمص ن یێک د. ٛەە تەس ع ێکن دمنٞ . ناڵ ە

 ەٞٗذە ی ُێذری دمبێ چ(کەی؟ ت ئەی ئەنەە ٗا ییاٝین ت د ٝ زُِەیەتن
 ت تٞڕی٘ە! ٝمەٕ با عەڕم زُتِە بکەیتٖ. تتێ ئآتادمیە ٓتٖ زُِەیەتتن ُێتذمّ ٝ

 ڕرن ێ باّ؟ ئەٝ  یەی دیکە
 دریإ ُە هاهای یێکەٗیٖ. ەەٗاٗە  ٗەخاعەتاٗیظ تەٝەت٘ە یێکەٗتیٖ ٝ ٛەٓٞٝ

ئەٝ تەصتتتەی ُێتتتذرٗن خٞرەدبتتتٞٝ ٝ ختتتٞێٖ بە دمُٓٞٞٝەیتتتذر دمٛتتتاەە ختتتٞرەێ 
ُە  یێذمتەٗن. نەع یاەمتە بای ڕٕٝٝ ت دٗەٝم ٛەەتا ئیٔاٗیتإ ٗەبتێ  زۆە عتو

ە ختتاٝمٕ ئیٔتتإ بتتٖ ُە ەی تتاڵ ٝ نتتاڵ ە دمٗتتٞێ٘نە بە ّ ئەنە بەە چاٝیتتإ ٝمۆ
ٞدرٝمٗتتتتتتذ ەێتتتتتتذمنەٕ. یاعتتتتتتإ ُە خئەّ دمصتتتتتت ٞٝەمی  یتاتتتتتتت  ٝ  ەٝٛەە
 بەٗذییەتاٗن ی صن;
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 ت ٓەع ٝٝ  دمخاٗەٝم؟
 ٝمۆ ئێٔە بیخٞرەەٝم؟ ێبزرٗە تێ دمەٞرٗ ت ٓەع ٝٝبٔإ با بێ٘ە  ا

دیضتتإ نتتاڵ ە ٝ ەی تتاڵن دمصتت ن یێکتت د. خەٝنەتەی دیتتکە چتتٞرە ٗەخاعتتن 
بتا ٗەخاعتەتإ ُە عتٞێ٘ێک تتا ٗتاتەٗەٝم؟ صتەەۆتن ُێ(ٞٝ. نەع یاە ی صتین 

بەٗذیخاٗە نٞەن یێٞیضو ٗاتاە ئەّ ٗەخاعییاٗە نی ۆ ٗتیٖ. یزعتکیظ بەەدمٝرّ 
 ت د; دێ یغک٘ی٘یإ با دمتا. یەتێک ُە بەٗذییەتإ ٛاٝرەی
 ت دٝٝ هەٝەٞٝم تەیای هی ن دمت اەٓإ ٗەدیٞم.

دٝٝ بەە   د ُٝە خەٝنەیەتتتن ەتت یظ تتتاب ری نەعتت یاە ٛێ٘تتذێکن هضتتە تتت 
خەٝنەیەتتن ەت  دٝری ئەٝیتظ  در بە بەٗذییەتإ ٝ چٞٝ بتا ت ێ(ن چاخن ٗٞین

 خەٝنەی عەعەّ ٝ هەٝەەّ ٝ ...
بەٗتتتتتذییە  بە تتتتتتاەی دژٝرەم ٝ چتتتتتاٝی بە ٛەٝٝ بەٗتتتتتذییەتاٗن صتتتتتزردەرٝ

خ رٝمتتتتإ تەٝ   ەەٗتتتاٗە  ئەٝ ب٘ەٓتتتا ٗەط تە ُەنەڵ ەصیاصتتتییەتإ ٝ دٝٝ
بتێ دمەمەتإ  ەٓٞٝ ٗەخاط ٝ ب صن ٝ درٓتاٝ ٝٛ بەٗذییەتاٗن خایإ دمژیإ.

 ٝمۆ ئاژمڵ ٝ  ڕٝ اٗەٝمە ەێک ٛا  بٕٞٝ ٝ  ٔەیإ دمٛا . بٕٞٝ.
بە  تاب ری نەع یاە ٓاٗذٝٝ بٞٝبٞٝ. ئی   ەٞرٗاین ٗەٓابٞٝ. ئی ت  ٗە ئی٘جیِتن

دمچٞٝ با ٛەە خەٝنەیەۆ نٞێن بتا  دمت دٕ. هضەی با ٗە بەٗذییەتإ دمدر ٝ
96»ۆۆ بەٗتذیخاٗە ڕردمنت  . ڕٕٝٝ ت دٗەٝمتاٗن صەە

All Right»دمنتٞ   ی
 ٗەٓتتابٞٝ. ئی تت  ٗەیتتذمەٞرٗن ُەٝم ٝ دمٛتتاەە دمەێ ٝ ٗاخِیتتذۆۆیظ ئی تت  ەتتاهەەن

 عەتە  ٝ ٛیٞربڕرٝی بەٗذییەتإ بکا .ٝ  زیاە  چاٝ ُە ڕٝخضاەی زمەد
 
 
 

                                                           

 ت زۆە باعە. 7: 
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 بیست و حەوت

 
ُە یەتێک ُە خەٝنەتإ ٗاخِیذۆ" چتاٝی بە یی مییتاٝێکن  تَ عتڕ تەٝ  

ئەٝ ڕۆژم ُە ٗێتتٞ یتتایاڕمتەدر دی (تتٞٝی. ت رصتتێکن دەێتت ی خاڵەٓێغتتیٖ ٝ  تە
زۆە   ِەتتتتتاٗن دڕربتتتتٕٞٝ ٝ ُە یتتتتاٗ اڵێکن ٛەە ُەٝ ڕمٗتتتتتەی ُە بەەدر بتتتتٞٝ.

عتٞێ٘ەٝم ُەعتتن  ٝرز ٝ چ چُٞتتاچن بە دیتتاەمٝم بتتٞٝ. بە یێخاٝصتتن ُە صتتەە 
ٛاەٞٝمتتتإ دمتتت د. صتتەەۆتن  ػەەزی درٗیغتت (ٞٝ ٝ بە ٝەدی چتتاٝی ُە ەتتازم

یێذرٕ. ٛەٓٞٝ ُە  ێتن خایتإ ڕریەڕیتٖ ٝ بە ڕیتز  نٗذیخاٗە كەەٓاٗن ٝەیا ب٘بە
 ٗەدر. صەەۆۆ ٗێٞچاٝرٗن ن ژ ت د ٝ نٞڕرٗذی; یێ ڕرٝمص إ. یی مییاٝ نٞێن

 ت ٛەص ە  كەەٓاٗن ٝەیابٖ دەرٝم نٞێو ُێ ٗییە؟
  َ عڕ یێکەٗن ٝ بە ەەٝصەٝم نٞەن; ییی مییاٝ
اٗیْ ُە بەە دمٓ تا هیتو ڕرٝمصت ْ. ٗاتەەی ەإە ختآٖ ٗتاتەەی ەت ت ئەٝرٗە

 ڵ ەٝم  ٝردیاەم درؿن تایِەەییە...ێ ێ درؿە چییە بە ەەٝ ئەٝ
کتا. چتٞٝم یێغتێ ٝ ٛەڕمعتەی ُێکت د. ب ەەٝرٝ صەەۆۆ ٗەیٛێغو هضتەتەی

 ٗێٞب رٝٗیإ ٝ نٞەن;بە  ٗاخِیذۆ" بٞٝ
 ەاٝرٗێک بەٗذ ت رٝم؟ ت ٖٓ دمی٘اصْە بە چ

 اصەٝرٗەتاٗن عاەمٝرٗن نٞەٞٝم  ێتتا اەّ بە یبە ەاٝرٗن بەەمڵاڵین. صەد 
 ٝ ڕێتآإ ٗییە  بەەمڵاڵتإ ٓەٗێ ٕ با ئێ م. بە ّ هضە بە نٞێیاٗذر ٗاچێ.
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 ُە ٗاخِیذۆ" ت د ٝ نٞەن;ی یی مییاٝی  َ عڕ ڕٝٝ
ٛتتاەٞٝی بە دژی ٓەصتتتیح باٗتەعتتتە  97تتت تەٝریە ەتتتا ُە یێڕمٝرٗتتن  ە تتتاڵن

دمٕ؟ دی تٞٝەە چتإ ن  ە تاڵ چتإ خەڵکتن ئتازرە دمٗتبکەی؟ دی تٞٝەە یێڕمٝر
ٓ ۆۆەتاٗیإ ٝمۆ بەەرز ت دۆەە ئەّ هەكەصە ەەٗگ ٝ ەاەمٝم؟ ٓت ۆ" بتا تتاە 
ٝ زمهٔە  ٛاەاەە صەە دٗیا. ٓ ۆ" دمبێ زمهٔە  بکێغێ ٝ بە ٗاٗن ڕمٗجتن 
عتتإ ٝ ئتتاەمهەی ٗێتتٞ چتتاٝرٗن ختتای بتت ی. ئەٝرٗە ختتٞرەدٗن بە ط دمدمٕ بە 

 ێ م نەٝڕی بەەرزم.بەٗذییەتإ ٝ دمیاٗکەٗە دمص ٘ذمخاەی خایإ. ئ
ڕرٝمصت ا بتٞٝ. ٗاخِیتذۆ" بتای بتاس تت د تە  تاب ری نەع یاە نٞێ ها  

دمصو صەەۆتن بەٗتذیخاٗە صتکا یەەن تە ئەّ ٛەٓتٞٝ خەڵکەیتإ  یی م ییاٝ ُە
جاٗتتتذٝٝم. نەعتتت یاەی بەەی اٗیتتتاین نتتتٞەن; ُێتتتن ٘ژٝٝەم ەەٗتتتتەبەەرٗە ە ی ُەّ

إ ُێ بکەٕ؟ یی مییتاٝ ٛەە تەصاٗەی یاصا یێغێَ دمتەٕ دمبێ چیی بپ صە ئەٝ
 ضو  خای ن ژ ت د ٝ نٞەن;یٝعەی یاصای ب تە

 تتتاڵ ٝ درەٝدمصتتت ەتەی ٛەٓتتتٞٝی ڕردمٓتتتاڵٖ  ەتتتت یاصتتتا! عتتت ێکن هتتتاڕم.  
ئتتابڕٝٝ بتتا ٛتتی  تەس ٗتتاٛێڵ٘ەٝم ٝ  درەٝٗەدرەیتتإ بە ەتتا ٕ دمبەٕ  عتتەڕمف ٝ

ٛەە تەس ُە ٛەٓ(ەەیاٗتتذر ڕرٝمصتت ن  بە ٗتتاٝی یاصتتا هاڵ(ەصتت ن دمتەٕ ٝ ٛەە 
بە یەتیإ یێخاع(ێ بە صتەەی دێتٖ٘. یاصتا ەەٗیتا بتا بەەژمٝمٗتذین یێڕمٝرٗتن 

 ٝ بەس.  ە اڵە
نەع یاە ٝمەنێڕریەٝم. نەع یاە یێکەٗن  ٗاخِیذۆ" ئەٝ هضاٗەی با تاب ری

 یەٕ؟ یی مییتاٝکدمبتێ چتن ُێت( ٝ ییاٝتٞژمتتإ ٝ دیضإ نٞەن ُێن بپ صە دز
  َ عڕ ُە ٝم ٓذر نٞەن;

                                                           

Antichrist .97  ٝ ٕٝٞٓەصتتتتی ییەتإ ُە صتتتتەە ئەٝ بتتتتاٝمڕمٕ تە یتتتتێظ دٗیتتتتا ئتتتتاخ  بتتتت
 صەەٛەڵذرٗەٝمی ٓەصیح  بٞٝٗەٝمەێکن ت ێو دێ  بەدژی ٓەصیح ٝ ئایی٘ن خٞدر عەڕدمتا .
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ٝی ت دٕ ُە  ە ەڵ ُە صەە ٗێٞچاٝرٗن یتاۆ بکتاەەٝم مێڕیێن بڵێ درؿن ی ت
 ی٘ە تێیە!هٝ ییاٝ تٞژی ڕرص ە ەێ(تا دز با

 نەع یاە یێکەٗن ٝ نٞەن;
He is Crazyت 

98. 
 یی م ییاٝی  َ عڕ چاٝی ُە چاٝی ٗاخِیذۆ" بڕی ٝ نٞەن;

ٛەە تەس بەەی صتتن تتتاەی ختتایەەنە ەەٗیتتا  تتت ئەەتتتن ختتا  بەڕێتتٞم بەەم 
 (اەم ٝ تێ بێ ەاٝرٕ! درٝمەی تاەی ئێٔە ٗییە.خٞدر دمزرٗێ تێ ەاٝرٗ

ڕٓاٝ ڕرٝمص ا بٞٝ. یی مییاٝی  َ عڕ تە چتاٝی م ٝٗاخِیذۆ" نێ م ٝ ٝر
 ئاٝەی ڕهن ُێ دمباٝم  دمٗتن ٛەڵ(ڕی;

 ەتتت بە چتتاٝی ختتا  دی تتو ئەٝ  ە تتا ٗە چ بە یەتیتتإ بە صتتەە ئەٝ خەڵتتک
 ٝم!ئی   بەصەە زٝٝە  ُێ م بڕۆە ُێ م دٝٝەتەٝم درٓاٝم ٛێ٘ا.

تاب ری نەع یاە ُەٝ صەەی در ٗەتە ژٝٝەێکتن دی دمەنتاتەی ت ربتاٝم ٝ 
تەدر ٛەڵٞرصتتت ربٞٝ. متەصتتتن ُتتتێ ٗەبتتتٞٝ. چتتتٞٝم ژٝٝەێ  ُەٗ ەەێتتتک بە دیتتتٞرە

 تیضتتتە ُە صتتتٞٝچێک ُە صتتتەە یەۆ عتتتاهن ُەٗتتت ەەمتە زۆە تتتتز بتتتٞٝ. چەٗتتتذ
ٛەڵچ٘تتتتذەربٕٞٝ ٝ ُە صتتتتەە صتتتتەتایەتن یتتتتاٗیظ چەٗتتتتذ ەەەّ ُەیتتتتاڵ یەتتتتتذر 

ٕٝ. ئەٝێ ٓ دٝٝختتاٗە بتتٞٝ. ٓتت دٝٝی یەتەّ ت رصتتێکن تەەتتاٗن ُە ڕرتێغتت ربٞ
ٝ ٗتتٞٝۆ ەیتت  بتتٞٝ.  ٝ ڕیغتتن دەێتت  بەە دربتتٞٝ. تەڵەنە  بتتٞٝ صتتەەی ەاعتت رٝ

عیٖ ٛەڵتەڕربٞٝ  بە عێٞمی هاچ ُە صەە صتی٘تن دریتإ ٗتابٞٝ. ُە  دمص ن تە
یتتاڵ ئەٝدر یی ێ ٗێتتک بە  هتتن ڕٝٝ  ٝ ت رصتتن خاڵەٓێغتتی٘ەٝم ڕرتێغتت ر بتتٞٝ. 

ٗاخِیتتذۆ" تە ٗەخ تتێ دٝٝەەتت   ُٞتتاچ بتتٞٝ.چاٝی زمەدمڵ ٝ یتتڕ ُە چ دمٓٞچتت
چتتتاٝی ُە ەەەٓەتتتتإ دمتتتت د. عتتت ێکن ئاعتتت٘ای بە ەەەٓتتتن  ڕرٝمصتتت ا بتتتٞٝ ٝ

صتتێٛەٓەٝم دی. چتتٞٝم یێغتتێ ٝ یەڕۆتەی ُە صتتەە  در. دمٓٞچتتاٝێکن صتتەە 
                                                           

 . ئەٝم عێ ە.9:
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ٝ ٗێٞچتتاٝرٗن صتتپن ٝ هتت ی تەٝە(تتٞٝم  ٗجڕرتێغتتن ٛەبتتٞٝ. دمُٓٞتتٞٝ  باەیتتک
بتٞٝ. بتاٝمڕی ٗەدمتت د. دٝێ٘تن چەٗتذم نەەٓٞنتٞڕ ٝ   ضا"صەە ەەٝێڵنە ت یِ

ٛیٞردرە هضەی دمت د. دڵن یتڕ بتٞٝ ُە ئتاٝر  ٝ چەٗتذمی ئتازرە دمتێغتا. بە ّ 
 ئێض ا ئاەرّ ٝ بێذمٗگ  چەٗذم  ٞرٕ ٝ خٞێٖ عی یٖ بٞٝ.
ٝ. ٝ بتن ئەٓە ت یِ ضا" بٞٝ. ٛەٓٞٝ بٞٝٗن ئەٝ ەەەٓێکن صت  ئەٝ » نیتإ بٞت

با چتن تێغتا؟ بتا چتن ٛتاەە صتەە دٗیتا؟ بتا چتن ئتاٝر بە ڕمٗ  ٝ ئازرەمی  ٛەٓٞٝ
ٝم ٓن ئەّ ی صتیاەرٗەی ٗەدمزرٗتن. ٛەصت ن دمتت د  تتە ُە ٓەە  « ئاصاٗن ٓ د؟

 یکە بکەٝێ بە زمٝیذر.ەٛی  ع ێکن ە  بٞٝٗن ٗییە. ٛەص ن دمت د خە
بە صەەۆتن بەٗتذیخاٗەی نتٞ  تە هتاڵن  ُەنەڵ نەع یاەمتە هضەی ٗەت د.

ن بە ەەٗیتتایییە. ُە بەٗتتذیخاٗەتە ٛتتاەەدمەێ ٝ بە یێیتتإ ەێتتک چتتٞٝم ٝ یێٞیضتت 
 .ڕۆیغ ەٝم با ٓیٞرٗخاٗە

 

 بیست و ھشت

 
ٗاخِیتتتذۆ" خەٝی ُتتتێ ٗەدمتەٝ . ٓتتتاٝمیەۆ بە ٗێتتتٞ ژٝٝەمتەدر ییاصتتتەی 

تاەیاعتتا تاەتتاین یتتێ ٝ تتت د. ُە بیتت ی ئەٝمدربتتٞٝ تە چی ۆتتتن ئەعتتون ئەٝ 
ٛەصتت ن بە خەكە  ٝ  ٛتتاەٞٝم ٝ ئی تت  ٛتتی  تتتاەێکن ُە دمصتتو ٗتتایە. ٛەە بتتایە

تت د. عت ێکن دیتکەط ٛەبتٞٝ ئتازرەی دمدرە ئەٝیتظ چی ۆتێتک دمعەەٓەزرەی 
 بٞٝ تە تاەاین یێ ٗەٛاە(ٞٝ ٝ ئاەرّ ٝ ئاه می ُێ ٛەڵت ە(ٞٝ.

ئەّ چی ۆتە ٗێٞمچڵە ڕمٗجێک بٞٝ تە ُەّ چەٗتذ ٓتاٗتەدر تێغتا بتٞٝی. ُەّ 
(تتتٞٝە ئەٝ چەٗتتتذ ٓتتتاٗتەدر ئەّ ٛەٓتتتٞٝ بێ(ەعتتتن ٝ چاەمڕمعتتتییاٗەی خەڵکتتتن دی

زٝڵتْ ٝ زۆە ٝ ٗادردیەەٝمەییتاٗەی بە تاعتو ٝ ختٞێٖ ٝ ڕۆو ٛەصتو  ٛەٓٞٝ
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یێکتتت د بتتتٞٝ. ییتتتاٝێکن ڕٝهضتتتٞٝتن ٝمۆ ت یِ ضتتتا" ٝ صتتتەدرٕ تەصتتتن ەتتت  
ٛیچن ُە دمصتو ٗەدمٛتا  ٝ  ئەٝ زٝڵْ زۆەرٗە بٕٞٝ. ُەٝ ٗێٞمدر ئەٝ هٞەباٗین

ٝ یتێظ بەٝ  ییتاٗە تەّ تتاەەٝم خٗەیذمەٞرٗن ڕێزمیەۆ ُەٝ چاەمڕمعن ٝ بەدبە
 دمزنای ص ەٓکاەییە بت ێ.

ُە دٗیتتتتای خەیتتتتاڵن خایتتتتذر صتتتتەدرٕ ٝ ٛەزرەرٕ ٓ ۆۆتتتتن ەێتتتتک عتتتتکاٝ ٝ 
صٞٝتایەەن یێک رٝی دمدی تە بتٞٝٗەەە ٝمٝیِتکەی دمصت ن ژٗیتڕرڵ ٝ هتازی ٝ 
تاەبەدمصتتت إ ٝ صتتتەەۆتن بەٗتتتذیخاٗەتإ. یی مییتتتاٝی  تتتَ عتتتڕ ٛتتتاەەٝم بەە 

ن بە ٗێٞچتاٝرٗن صتەەۆۆ ٝ ؿتن ٗەٗتترچاٝی تە ٛەٓٞٝ ع ێکن ئەزٓٞٝبٞٝ ٝد
ٝ ڕرصتتت ییەتاٗن ٝمۆ ڕّ دمتتتت د بە چاٝیاٗتتتذرە  ختتتاٝمٕ یِەٝیایەتتتتاٗەٝم دمٗتتتا

ٛەٓٞٝرٕ ئەٝیإ بە عێو دمزرٗن. ت یِ ضاۆن ٝمبی  ٛتاەەٝم تە ەتٞٝڕم  تەچن
بە دمزنتتای زٝڵتتْ ٝ زۆە ڕریەڕی(تتٞٝ. بە ّ ئێضتت ا دڵە یتتڕ  یتتڕ ُە ڕم دژ دڵ ٝ

مٓٞچتتتاٝم  تتتٞرٕ ٝ ٗاصتتتکەٝم ُە ٗێتتتٞرٕ ٛیتتتٞرتەی ُە ُێتتتذرٕ تەٝە(تتتٞٝ ٝ بەٝ د
 ەەەٓەتاٗن دیکە در با ٛەٓیغە چاٝی ُێک ٗابٞٝ.

یاٗن ٖٓ ع ێْ تە ٛەٓتٞٝ ڕرصت ییەتإ دمبیتْ٘ ٝ   دیضإ ُە خای دمی صن
ەێن دمنەّ  یإ ئەٝرٕ عێ ٖ تە ئەّ ع اٗە دمبیٖ٘ ٝ ٛەٓٞٝ عت ێک بە ڕمٝر ٝ 

ٓتتن ئەٝ ی صتتیاەم ئەٓجاەمیتتإ دمیٞیضتتو ٛەە چتتاٗێکە ٝم  ٓەٗ وتتن دمزرٗتتٖ؟
 بذۆزێ ەٝم.

ُە ییاصە ت دٕ بە ٗێٞ ژٝٝەمتەدر ٓاٗذٝٝ بٞٝ. ُە صتەە تٞەصتن صتٞٝچن 
ژٝٝەمتە درٗیغو. ت ێ(تن ئی٘جیتَ تە نەعت یاەمتە یێتن دربتٞٝ ُە صتەە ٓێتزمتە 

ٓەنتتتیٖ ٗتتتاڵێٖ بتتتا ٝم ٓتتتن ٛەٓتتتٞٝ ی صتتتیاەێک ٗێتتتٞ ئەٝ ت ێتتت(ە » ٛەڵیتتتت  .
ە ت ێت(ەتەی ُێتک تت دمٝم. بەعتن بەٝ كکت مٝم بتێ ئیخ یتا« ئاصٔاٗییە بتەڕێٖ؟

بەە چتتتتاٝی بتتتتٞٝ. ئایەەەتتتتتاٗن یەۆ بە یەۆ  ا ُەەتتتتەٛەژدمٛەٓتتتتن ئی٘جیِتتتتن ٓ
 خٞێ٘ذمٝم;
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 یإئاصتتٔاٗ خٞرٝمٗتتذی ێ ٝ ُەغتتتتت ُەٝ تتتاەەدر یێ مٝرٗتتن ٓەصتتیح ٛتتاە٘ە یێ2
 تێ ُە ٛەٓٞٝرٕ نەٝەمە م؟ی صن; 
 ت ػیضا ٓ٘ذرڵێکن باٗگ ت د با ٗێٞ ئایاەمی خەڵکەتە ٝ نٞەن;3
  ص ییەتە بە ئێٞم دمڵێْ; ٛەەتا ئەٝ تتاەەی ٝمۆ ٓ٘تذرڵێک یتاۆ ٗەبت٘ەٝمت ڕر4

 ڕێتاەإ ٗییە بچ٘ە ئاصٔإ.
ُە  تتت ٛەە تەصتتێکیظ ٝمۆ ئەٝ ٓ٘تتذرڵە ختتای بە چکتتاُە بزرٗتتێ ُە ئاصتتٔا5ٕ

 ٛەٓٞٝرٕ نەٝەمە م.
 ُە بەٗتتذیخاٗە ەٝم تەێ٘تتایئەٝ ئتتایەەە ئەٝ بێتت(ەط ٝ ُێوەٝٓتتاٝرٗەی ٝمبیتت  ٛ

دمتێغتتٖ  ٛەص یغتتن تتت د ٛێ٘تتذێک  تتاە ُە  ٝ ئتتازرە صتتٞٝتایەەییإ یێتتذمت ێ
ٓتتتتاٝمی ەەٓەٗیتتتتذر بە ختتتتاتەڕرین ٝ ختتتتابەتەّ زرٗتتتتیٖ ەٞرٗیتتتتٞیەەن عتتتتادی ٝ 

 ٛێٔ٘ایەەن دمص ەبەە بکا . دڵن ئاەرّ باٝم ٝ ئایەەن دٝرین خٞێ٘ذمٝم;
هەبتٞٝڵ بکتتا   ٝمۆ ئەٝم ٝریە  تت ٛەە تەس بەٗتاٝی ٓت٘ەٝم ٓ٘تذرێکن ئتاٝر6

 ٓ٘ن هەبٞٝڵ ت دبێ.
ە تەس ئەٝ ٓ٘تتذر ٗە ئتتازرە بتتذر  تە ٓ٘یتتإ ختتاط دمٝێ  ٝر باعتتە تتت ٛە7

 ٗێٞ دمەیاٝم. ٝ بیخەٗە بەەدرعێک بە ِٓیذر ٛەڵٞرصٖ
ٛەە تەس بەٗاٝی ٓ٘ەٝم » باٝم ُە ئایەەەتە  بە بڕٝری ئەٝ ڕص ەیە  ٝەدە

ئەٓە چ « بەٗتتتاٝی ٓتتت٘ەٝم» زۆەی بەدڵ بتتتٞٝ. «ٓ٘تتتاڵێکن ئتتتاٝر هەبتتتٞٝڵ بکتتتا 
بە « عێک بە ِٓیتذر ٛەڵٞرصتٖ ٝ بتیخەٗە ٗێتٞ دمەیتاٝم.بەەدر» ٓاٗایەتن ٛەبٞٝ؟

ەتٞٝز ەعتت ێکن ڕرصتتو ٝ دەٝصتت ن ٗەدمزرٗتتن. ُەٝ ڕصتت ەیەدر ٛێ٘تتذێ عتت ن ٗتتا
 ٛەبٞٝ. چەٗذیٖ  اە ئی٘جیِن خٞێ٘ذباٝم ٝ ٛەٓٞٝ  اەێک ئەّ ع ە بێ ٓاٗتا ٝ
ٗاەەتٞٝزرٗە خەٓ(اە ٝ ٛیٞر بڕرٝی ت دبٞٝ. ئایەەەتاٗن هەٝ  ٝ ٛەعتو ٝ ٗتا 

دمدمٕ    بە صزری ئەّ دٗیایەی تەصتاٗێک بتٞٝ تە خەڵکتن ئتازرەٝ دم صەباەم
ٝ صتتزری ئەٝ دٗیاعتتیإ صتتٞٝەاٗە ُە ئتتان ی دۆزمختتذر. باصتتن ٓ٘ذر ٗێکیغتتن 
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دمت د تە ُەنەڵ ك یغت ەتإ چاٝیتإ ُە ئاصتٔإ بڕیتٞم  بە ّ ئەّ بابەەتاٗەط 
 خٞێ٘ذمٝم; یاعٔاٝمی ئایەەەتاٗن ػەی(ێکیإ ٛەبٞٝ. ٗاەەتٞٝزی دمٗٞرٗذ ٝ

 ت ٓ ۆ" با ڕزناەین ٕٝ بٞٝمتإ ٛاەاەە صەەزمٝی.22
 تتت بیٛێ٘تت٘ە بەە چتتاٝی خاەتتإ تەصتتێک صتتەد ٓەڕی ٛەیە ٝ یەتیتتإ بتتزە23

ٝ بزە بتٞٝمدر عتا    یذێڵێ ٝ بە دٝری ئەٝ بە ٓەڕمتەی ە ا ٗ ٝ دمبێ. ٗەٝمد
 ٝ تێٞمتإ دمنەڕێ.

 م بتتزە بتتٞٝمتە دمٛێ٘ێتت ەٝم بتتا ٗێتتٞ ڕرٗەتە ٝ بتتا دۆزٗتتیەٝمی ئەٝڕتتت ٓە24
 .ێٗا صەەمی ە  عادی دمەدمبڕ ٝ یەۆ صەەم  زیاە  ُەٝ ٗەٝمد

ت خٞرٝمٗذی ئێٞمط تە ُە ئاصٔاٗەتاٗە  ڕێتە ٗادر  یەتێک ُە ٓ٘ذرڵەتإ 25
 بزە بێ.

تە ٕٝ بتتٕٞٝ ٝ ەٞٝعتتن ختت ریە ٛتتاە٘ن  ٗاخِیتتذۆ" ُە بیتت ی ئەٝمدر بتتٞٝ
ٝیض ن خٞرٝمٗذم. تەٝریە بتا چتن صتەدرٕ ٝ ٛەزرەرٕ تەس ەٞٝعتن  خەڵک بە

 ٛآەەن ٝ ڕۆژم ڕمعن دمبٖ بە ّ ڕێتایەۆ با ڕزناە بٞٝٗن ئەٝرٕ ٗییە؟ٗە
ی صن; ئەنەە تەصێک دمەٛەم بە ٓتٖ  ت ُەٝ تاەەدر ی  س ٛاەە یێغێ 32ٝ

 ُە هەٝ   اە ُێن خاط بْ؟ ص ەٓێک بکا   عایاٗن ئەٝمیە زیاە 
دمبێ ُێن ختاط   اە  هەك ازیاە  ُە ت ػیضا كەەٓٞٝی; هەٝ   اە ٗا  33

 بن.
ُێ خاع(ٞٝٗن خٞرٝمٗتذ ئەٝ چیت ۆتە  ٝمبیت  دێ٘ێت ەٝم تە یاعتایەۆ  ت34

 ن ڕمػیەەەتاٗیذر ڕربتەٕ.ٝ یی ات كەەٓاٗن در بە صەە هیضا 
 99هەٗ تاەت تاەن یێڕرنەیغ ٘ن هیضابەتإ  نەیغ ٘ە تەصێک تە دمٛەزرە 35

 هەەزدرە بٞٝ.

                                                           

 یێض ن نا تە یڕ بێ ُە ئاڵ ٕٞٝ." ك ٛەٗتن ٓٞػیٖ." :: .
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نتتٞەن دمبتتێ ژٕ ٝ ٓ٘تتذرڵەتاٗن ٝ درە ٝ  تتت چتتٞٗکە ٛیچتتن ٗەبتتٞٝ  یاعتتا36
 .هەەزمتەی بذرەەٝم رەی بل ۆعێ ٝٗەد

ت ڕمػیەەەتە چاتن دردر  صٞژدمی ب د ٝ دمص ن ت د بە ن یتإ. نتٞەن; 37
 خاٝمٕ عکا! ٓضەبایەتْ ُێ بت م ٛەەا یەیذری دمتەّ.

 ت یاعا بەزمین یێیذر ٛا   ٛەٓٞٝی یێ بەخغن ٝ ئازردی ت د.38
هەەزدرە  ت ُە ڕێتا ەٞٝعن یەتێک ُە ٛاٝنٞٗذییەتإ بٞٝ تە ع ێکن یتێ39

 ەڵیپێچا با هەەزمتەی.ٛبٞٝ. بەەۆتن ن   ٝ 
چتتتاتن دردر  تڕٗاعتتتن بتتتا بتتت د ٝ درٝری ُێکتتت د ُە صتتتەەی تتتتاب ر تتتت :3

 ڕرٝمص ن.
 خض یە بەٗذیخاٗە. ُە صەەی ڕرٗەٝمص ا ٝخاٝمٕ هەەز ت 41
دڵیتإ یێتن صتٞٝەا  ٛەٝرڵەتەیتإ بت د بتا  ت ٛاٝڕێکتاٗن ئانتادرە بتٕٞٝ 42ٝ
 یاعا.

كەەٓٞٝی; ئەی ٓتاەیزی زۆەدرە! ُە بەەدمٓتن ٓ٘تذر  ٝ ت یاعا باٗتن ت د43
 ذر ٛا . ریەٝم ٝ ٖٓ بە زمییْ یێڕیا

 بە ٛاٝنٞٗذییەت تتتذرتتتت ەتتتاط دمبتتتٞٝ ئەٝ تتتتاەم  بکتتت دریە ٝ بەزمییتتتو 44
 بٛاە(ایە ٝ ئازرد  ت دریە.

ئەٓە » ٗاخِیتتتتذۆ" ٝمۆ ئەٝمی ُە ٗتتتتاخن نیتتتتاٗییەٝم دمٗتێکتتتتن بیضتتتت (ێ
ن ٗتتٞێ ُەٝدر صتتەەی ٛەڵتتذربٞٝ. بەەمٝ عتت ێک« ٝم ٓتتن ٛەٓتتٞٝ ی صتتیاەمتاٗە!

عت ێکن ٗتٞێ ٛەٗتتاٝی دمٗتتا. بەەمٝ دٗیتای ٝرەتاین ٝ ڕۆهتاٗن دمڕۆیغتتو. ئەٝ 
ەەٗتاٗە  ٝمۆ  ٝ هضاٗەی تە ٛەەا ئەٝ تتاەە ُەبەە چتاٝی دژٝرز ٝ ٗتآا بتٕٞٝ

 ُە   بە ئاصتاٗن ُە دڵتن ٗیغتو ٝ ُە ٗێتٞرٕ ئەٝرٗتذرٕهەعٔەەیظ چاٝی ُێذمت د
ٞ  دمەٓاٗن ٛەٓٞٝ ئازرەمتاٗن ٓ ۆۆن دۆزیتٞمەەٝم; ڕرص ییەتإ دمنەڕر. دمەت

ئەّ ڕرصتت ییە  ٓتت ۆ" دمبتتێ ُە ٛەٓتت(ەە خٞرٝمٗتتذدر ختتای بە ەاٝرٗ(تتاە بزرٗتتێ ٝ
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چاتضتازین  ەاٝرٗ(اە ٗاەٞرٗێ خەڵکن ڕێ٘تٞێ٘ن بکتا  ٝ نهەبٞٝڵ بکا  تە ٓ ۆۆ
دمەتەٝ  تە ئەٝ تاەبەدمصتت ە دڵڕمهتتاٗە ُە  یٗاخِیتتذۆ" بتتا ٗتتایە. ُە دمصتتو

ٓەهتتاڵ ُە ٗەنتتاڕ ٝ  ٛەەتتا یاصتتەٝرٗن بەٗتتذیخاٗە كک ێکتتن بتتت م مهازییەتتتاٗەٝ
چاتضتازین  ڕێ ٝ ٓێغکیاٗذر بتٞٝە دمیاٗٞیضتو بە صتزردرٕ خەڵکتن بێ٘ت٘ە صتەە

ٝ ٞٝدیتتتإ بضتتتڕٗەٝم.  ٕ ُە صتتتەە  یەڕمیەییکتتتاتآەڵتتتتا بتتتکەٕ ٝ خ ریەتا
ڕێتتای  ٓ ۆۆێکن ٗٞهٔن ەاٝرٕ ٝ خ ریەتاەی چإ دمەتٞرٗێ خەڵکتن ەت  بەەم ٝ

ٞێ٘ن بکتتا ؟ چتتإ دمتتت ێ بە صتتزردرٗن  ەصتت ە ٝ ڕۆو تەصتتێک ڕرصتتو ڕێ٘تت
هەٓچیتتن صتتزردرٗیإ بە دمصتت ەٝم  بتتتاڕی؟ ەاهٔێتتک ٓ ۆۆتتن ئاەتتاج ٝ بە ەەٓتتاو 

 ەتتتتتاەی ٝیزمُکتتتتاٝی خ ر خایتتتتإ ٛەەتتتتا بی٘ەهاهتتتتا بە ن ەتتتتٞٝمە ُە هاڵێکتتتتذر
 ٗەن یضییەتاٗذر ڕۆچٕٞٝ.
ای(ە  ُەٝ زۆەبەی ی صتتتیاەمتاٗن دۆزی(تتتاٝم. بە ەتتت ُەٝ ئایەەتتتاٗەدر ٝم ٓتتتن

  ێیەدر تە ٓەصیح بە ی  صن كەەٓٞٝ;
 «هەك تتا  تتاە دمبتتن ُێتتن خاعتت(ن.زیتتاە  ُە  بەڵکتتٞٝ ٗەۆ هەٝ   تتاە »

ٓەصیح دمیزرٗن ٓ ۆۆن بێ ەاٝرٕ ُە  یٛاٗذر ٗییە ٝ ەاٝرٗ(اە ٓتاكن ئەٝمی ٗیتیە 
 بە هەص ن چاتضازی خەڵکن صزر بذر .

ەتتا ئەّ تتتاەە صتتاتاە ٝ صەەصتتٞٝڕٛێ٘ەە بتتٞٝ! ٗاخِیتتذۆ" ٛە بتتابەەێکن زۆە
یێتتن ٝربتتٞٝ ٛێ٘تتذێک ُە صتتزردرٗەتإ یێٞیضتتو ٝ بە تەڵکتتٖ ٝ ئێضتت ا بتتاٗتێکن 

ن ٓت ۆ" ُە یئاصٔاٗین ُە ئی٘جیِەٝم دمبیضو ٝ ەێذمنەیغتو تە ڕێتتای ڕزنتاە
ُێ(ٞەدٕ ٝ دڵضازی ٝ خاعەٝیض یذریە. بە ّ دمت ێ خ ریکاەرٕ صزر ٗەدەێتٖ 

چەٗتتتذیٖ صتتتەدم بتتتٞٝ ٝ ئازردیتتتإ بتتتکەٕ؟ ٝم ٓتتتن ئەّ ی صتتتیاەم ڕٕٝٝ بتتتٞٝ. 
خ ریکاەرٗیتتإ صتتزر دمدر ٝ ئەّ صتتزردرٗاٗە ٛتتی  تتتاەیتەەییەتن ٗەبتتٞٝە ڕردمی 

ن ٗەٛێ٘تتا بتتٞٝم صتتەە ڕێتتتای ڕرصتتو. رٗخ ریکتتاە ٝ ەاٝرٗەتتتاٗن تەّ ٗەت دبتتاٝم
بەڵکٞٝ بە یێچەٝرٗە خ ریکاەرٕ خٞٝیإ بە زمبٞٝٗن ٝ نٞعاە ٝ ئازرە ن ە(ٞٝ 
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 یەەمی دمنت   ٝ هتازی ٝ نتای دردٝ صاڵ ُە دٝری صاڵ زیاە  دمبتٕٞٝ ٝ دمز
ُێکاڵەە ٝ دردیاە ٝ زی٘ذٗەٝرٗیظ زیتاە  دمبتٕٞٝ. تەٝریە باعت   ٗەبتٞٝ دمصتو 

ٗآ ۆۆتتاٗەیە ٛەڵتتت ٕ؟ ئەنەە صتتەەمڕری  بتتێ بەزمییتتاٗە ٝ ُەٝ تتاەم بێٛتتٞٝدم ٝ
نەٗتتتذمڵییە  تآەڵتتتتای ٓتتت ۆ" ٝ صیضتتت ەٓن  ٝ ەتتتاٝرٕ ٝ ئەّ ٛەٓتتتٞٝ خەەتتتا

صتتزردرٗن  بە ٛتتای ٓەهکتتّٞٝ تتت دٕ ٝ اٝم تتتآە یەەن ُە بەە یەۆ ٛەڵ٘ەٝمعتت
ەاٝرٗ(تتاەرٗەٝم ٗیتتیە  بەڵکتتٞٝ ٛاتتتاەمتەی ئەٝمیە ٛێغتت ا ڕێتتزمیەۆ بەزمیتتن ٝ 

 ٓاٝم. خاعەٝیض ن ُە دڵن ٓ ۆۆەتاٗذر
زیاە  ڕێ خاعکەە بێ بای  صەە ُە ٗتٞێ ت ێت(ەتەی  بەٝ ٛیٞریەی ئی٘جیَ

ێضتتتتت إ. ٛەە تاەێتتتتتک ئەٝ بەعتتتتتەی ٞخٞێ٘تتتتتذمٝم ٝ نەیغتتتتت ە ٓەٝػیتتتتتزمی ت
ٝ  تتتتٞرٗین تە ّ ٝ ٓاٗتتتتا نغتتتت ییەتاٗن عتتتتٞێ٘ێکن  مخٞێ٘تتتتذمٝم  دمعتتتتڵەژرد

عاػی رٗەی ُە صەە ڕۆهتن دردمٗتا  بە ّ ئەٓجاەمیتإ زیتاە  ُێتن ٝەد بتاٝم ٝ 
ەتتتاٗن ٘ختتاڵە  تٞرٕ ٝ ٓاٗتا نغتت ییاٗەدر  دمصت ٞٝەم یێ٘جی ُە ٗێتٞرٕ ئەٝ ٛەٓتٞٝ

ە تاەێتک دۆزییەٝم تە دمی تٞرٗن ڕێ٘ٔتای تآەڵتتای ٓ ۆۆتایەەن بتێ. یێغت   ٛە
ئەٝ بەعەی دمخٞێ٘ذمٝم  یێن ٝربٞٝ بەڕێٞمب دٗن ئەٝ دمصت ٞٝەرٗە ُە ەٞرٗتای 

دمصتت ٞٝەرٗە زۆە  ٛتتی  ٓ ۆۆێکتتذر ٗیتتیەە بە ّ ئێضتت ا بە یتتێچەٝرٗە دمیتتذی ئەٝ
صتتتتتاٗا ٝ ڕٕٝٝ ٝ صتتتتتاتاەٕ ٝ ُە ەٞرٗایتتتتتذر ٛەیە ٝ ییتتتتتڕمٝی تتتتتتت دٕ ُەٝرٕ 

دمصتتتڕێ ەٝم ٝ ٗەن یضتتتییەتإ ُە صتتتەە ٗێتتٞ چتتتاٝرٗن تآەڵتتتتا  خ ریەتتتاەی ٝ
 عایاٗن خایەەن. یِەیەۆ دمنەێی٘ێ تە ٓ ۆ" بە

 دمص ٞٝەم یێ٘جی٘ەتإ بەّ عێٞمیە بٕٞٝ;
 بکتتٞٝژێ  ( ٓتت ۆ" ٗتتابێ ٓتت ۆ"37 ەتتا 32ئایەەەتتتاٗن  ا ئی٘جیِتتن ٓەەتت تتت2

 ٝ تتایِەی ختای بزرٗتێ. ئازرەی بذر یإ صٞٝتایەەین یێ بکا  ٝ ئەٝ بە بەٗذم
بەە ُەٝمی  اڵێ بتتتتتتٞٝی دمٓەهتتتتتت ئەنەە ُەنەڵ تەصتتتتتتێک ەٞٝعتتتتتتن عتتتتتتەڕ ٝ
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ٝ ٗیتاز بکتا   دمبتێ  ختٞدری ختای ڕرزڵ بەەرٗ(ەەمتە  ٗتٞێ  دربەصت ێ ٝ ُەنە
 ئاعو ب(یەٝم. ُەنەڵن
ٗتابێ ختای بتذرەە دمصتو ٛەٝمس ٝ  (43 ەتا 38ئتایەەن  ا ئی٘جیِتن ٓەەت ت3

ەەٗتتاٗە  دمبتتێ ُە  تتٞرٗین ژٗتتإ یتتاەێز بکتتا   ئەنەە ُەنەڵ ژٗێکتتیظ ژیتتاٗن 
 خیاٗەەن یێ بکا .ٛاٝبەعن یێک ٛێ٘ا  ٗابێ 

( ٗتابێ بەدەۆ صتٞێ٘ذ بختٞر  ٝ بەڵێ٘تن 48 ەتا 44 ئتایەەن ا ئی٘جیِن ٓەە ت4
 دەۆ بە تەصێک بذر .

ُەنەڵ ئەٝمعتذر تە هیضتاس ەتاڵە بە  (53 ەتا 49ئتایەەن  ا ئی٘جیِتن ٓەەت ت5
ەاڵەیە  ئەنەە تەصتێک زُِەیەتتن ُە ڕٝٝٓەەتن چەیتو در ڕٝٝٓەەتن ڕرص ەعتو 

ەڵکتتن ختتاط بە  صتتٞٝتایەەن ەآتت  بتتکەٝ ٛەژرە ٝ بەەم یێغتتێ بتتا ُێی(تتذر. ُە خ
 ٗیازٓەٗذرٕ ٗاٛٞٓێذٓەتە.

بتتٞؿزُەز  ٓەبتتٖ  ختتاُە عتتەڕ ٝ  (59ەتتا  54 ئتتایەەن ا ئی٘جیِتتن ٓەەتت تتت6
بتتٖ. یتتاەٓەەین خەڵکتتن بتتذمٕ ٝ خزٓەەیتتإ  ەکٛەڵچتتٕٞٝ بپتتاەێزٕ. ٓ ۆۆذۆصتتو

 یێ(کەٕ.
 ٛێ٘تتایە بەە بتتێ  تتٞٝڵە درٗیغتتو. ٗاخِیتتذۆ" نتتڕی ُەٗتت ەەمتەی درتێغتتا ٝ

چ یِەٝیتتایەیەتن بەەزی  چتاٝی ختتای ئەنەە ٓتت ۆ" ییت مٝی ُەٝ ٝەتتاٗە بکتتا  
ٝ  دمبتتتتێ. ڕۆهتتتتن ُێتتتتتٞڕێ  دمبتتتتێ ُە عتتتتتادی. دٝری ٛەٓتتتتٞٝ خەّ ٝ ئتتتتتازرە

 عادی ٝ ٛێٔ٘ایەەن دمتا. ُە ٗاتاٝ ٛەصو بە تاٗندڵ ەٗتییە
عتتەٝم ٛەەتتتا بەیتتاٗن بەخەبەە ٓتتتا. دمەتتتتٞ  بتتا یەتەّ  تتتاەم ئی٘جیتتتَ  ئەٝ
خٞێ٘تتتذییەٝم ٝ ٓاٗتتتای ەتتتازمی ُەٝ ٝعتتتاٗە  ێ٘تتتذییەٝم ٝ ەٝم. ٛەە خٞێدمختتتٞێ٘

ٝ  ٛەڵذمتڕرٗذ تە چەٗذیٖ  اە خٞێ٘ذبٞٝیەٝم. ٝمۆ صتٞٗتەە ختاڵە صتٞٝدٓەٗذ
نیتتتإ ٛەڵتتتذمٓ ی. ئەٝمی  ڕمصتتتەٕ ٝ عتتتادٛێ٘ەەمتاٗن ئەٝ ت ێتتت(ەی بە ڕۆو ٝ

دمیخٞێ٘تتتذمٝم ُەنەڵ ڕۆهتتتن ئاعتتت٘ا بتتتٞٝ. ئەٝمی صتتتا ٗێکن زۆە بتتتٞٝ بیتتت ی 
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ٝ ٝی درٗیتذر بتٞٝ ٝ ئانتای  کن زۆە بتٞٝ ُە هتٞٝ ین ڕۆوصتا ٗێ ُێذمت دمٝم ٝ
 ُێن ٗەبٞٝ  ُەٝ ت ێ(ەدر دمیذۆزییەٝم.

 ٛەص ن دمت د ئەنەە تەصێک یێتڕمٝمی ُەّ دمصت ٞٝەرٗە بکتا   بەٝ یتِە ٝ
بە بەختت ەٝمەی ٛەەتتا ٛەەتتاین  یتتێتەیە دمنتتا  تە عتتایاٗن ختتایەەن ٝ دمصتت ن

ەاٝرٗێتتک  بتتێ  بی ٝبتتاٝمڕمئەٝ ئەنەە تەصتتێک یێتتڕمٝی ئەٝ  ڕردمنتتا. بە بتتڕٝری
بە تاتتتتت  ٝ ٗتتتتاٝمڕۆتن  نئەٗجتتتتاّ ٗتتتتادر تە عتتتتیاٝی صتتتتزردرٕ بتتتتێ ٝ دمصتتتت 

ئآاژناەییەتتتتاٗن ٓەصتتتیح ڕرنەیغتتت ٞٝم. ُە چی ۆتتتتن ٓیٞمڕٗەتتتتاٗن باختتتذر  
 ڕرصتت ییەتن ئتتاڵاز بە زٓتتاٗن صتتاتاە بەیتتإ ت ربتتٞٝ. تەصتتێک بتتاخێکن یتتڕ ُە

 ێکاەمتتإ بە  ێتن ٖ. تٗٓیٞمی بٞٝ. ەتاهٔێکن بە تت ێ نت   بتاخەتەی بتا بتڕ
ئەٝمی ُە بی ی ئەەتن خایاٗذر بٖ  ٓیٞمتاٗیتإ ختٞرەد ٝ باخەتەیتإ یێپەصتو 

ٝمۆ ئەٝمی بتا نەعتو  ت د ٝ ئەٝ ڕۆژمیإ بە عتادی ٝ هەعتٔەەی ڕربتٞرەد 
ٝ ڕربتتٞرەدٕ ٛتتاە(ێ ٖ ٝ ئەٝمی بی یتتإ ُتتێ ٗەتتت دمٝم ئەٗجتتاّ درٗتتن ئەەتەتەی 

٘اٝم با باخن ژیتإ تە تاەێتک ئێٔەعیإ ٛێ  خایإ بٞٝ. بە بڕٝری ٗاخِیذۆ"
بکەیتتٖ ٝ بەٛتت می ُتتێ ٝمەنتت یٖ  بە ّ ئتتێٔە بە  ێتتن ئەٝمی ُە بیتت ی ئەەتتتن 
خآاٗتتذر بتتیٖ  خەەیکتتن یێغتتێَ ت دٗتتن ژیتتإ ٝ ەەٓەٗتتن خآتتاٗیٖ ٝ  تتتە ُە 
ٛەٝمس ٝ ڕربتتٞرەدٕ بیتت  ُە ٛتتی  عتت ێکن ەتت  ٗتتاتەی٘ەٝمە ُە هاڵێکتتذر دمصتت ێکن 

ُێٔتتاٗن دمٝێ یێتتڕمٝی ُە دمصتت ٞٝەی بەٛێتتز ئتتێٔەی ٗتتاەدٝٝم بتتا ئەٝ بتتاخە ٝ 
ئاصٔاٗەتإ ب٘ێ ێ با صەە زمٝی ٝ ئتێٔە ك یغ ەی یێ٘جی٘ە بکەیٖ ەا خٞرٝمٗذ 

ەەعتتتون بەختتت ەٝمەی. دمبتتتێ بە دٝری ڕرصتتت ن خٞرٝمٗتتتذی  بەەز بتتتکەٗەٝم بتتتا
ٞدرٝمٗتتذ بە صتتەەٓاٗذر بتتڕژێ ٝ خئاصتتٔاٗەتاٗذر بتەڕێتتیٖ بتتا ئەٝمی بەەمتەەتتن 

بتێ ئەٝمی یێتڕمٝی ُە ٝیضت ن ئەٝ بکەیتٖ  بە ەآن بەخ ەٝمەی بچێ یٖ. ئتێٔە 
 ٗایذۆزی٘ەٝم. دٝری بەخ ەٝمەیذر دمنەڕێیٖ ٝ
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یەصاڵٕ بٞٝ  یەصتاڵٗێکن ئەٝ عەٝم با ٗاخِیذۆ" ُە دریک(ٞٝٗێکن ە  بٞٝ. 
دٝری ئەٝم ڕێتتتای ژیتتاٗن ٗەنتتاڕی بە ّ بە چتتاٝێکن ەتتازم ُە دٗیتتای ڕۆهتتن. 

 یاٗن ٗٞێن چإ دمبێ.ئاتآن دمٝەرٗن ژ ٗیغاٗن دمدر دمڕٝرٗن. درٛاەٞٝ
 

  ەەٝرٝ(
ٗغت  دٗیتای ٗتٞ    ٓ ٔتذ ٓجِضتن ;ە  ٔەی ەاُض ای  صەەچاٝم; ڕص اخیز 

 ەٛ رٕ. :249چاک عغْ 
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 فەرھەنگۆک

 
 ئایاە; بە   یەەا.

 ئاەە ; عاهەٍ  درٝێ٘ن تەٝری عاڕ.
 ئاُی٘ک; بادرۆ   ِە  نیایەتە ُە درە دمٛاڵێ.  ییچک(

 غْ  ئاٝەێغْ.ئاەٓٞٝط; ٛەٝەێ
 ئاٗام; نەەٝٝ نی رٕ بە ٛای ن یإ ٝ دڵ یڕ بٞٝٗەٝم.  بـض(

بتتابەخێٞ; ییاٝێتتک بەخێتتٞت دٕ ٝ صەەیەەمصتت ین ٓ٘تتذرڵێک دمنتت ێ ە ئەصتت ا. 
  یذە خٞرٗذم(

 ب٘تەڕ; ٓێ   ٝ چیٔەٗن هاەرؽ چاّ.
 ب٘ەٝمعن;  یذدی.

 باەمتە; باەمییاٝ  خٞێ ی.  ٓ دۆ(
 عٞٝعە  بٞٝتەباخە.  ػ ٝصک( بٞٝتەڵە; بٞٝتاتە  ٝمٝیِکە  بٞٝتە

 بەەمۆاٗن; بەەن ی  بەەخٞدرٕ.  دكاع(
 بەڕیذم; ئاٝرەم  دمەبەدمە.  ص ن درٕ(

 بەص اتە; ُەعل ۆط  صەڵی ە.  ەٝصپن(
 بەص اتەخاٗە; خاٗەی ُەعل ۆعإ  هەه(ەخاٗە.

 بەُەتپێ ; یٞٝزمٝرٗە  یٞٝزُٞٝ .  صاه(٘ذ(
 بەُەٓ ۆ; ٛەٗیغک  ئاٗیغک.  آەٗ (

  ە( ( بیٞە; ەەٝە.
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یایەعٔیٖ; ەاڕێک تە بە بەٗتن ڕمٗتاٝڕمٗتگ نتٞڵن ُەصتەە دمچتٖ٘ ٝ ٝمۆ 
  ا ْ بە صەە ُێلە ٝ ٗٞێ٘یذر دمدمٕ.

 یاە ; صپیاٝ  دمەٓاٗن دمٓٞچاٝ صپن ت دٗەٝم.  ت ّ(
  ٓؼجزم( یەە ا; ٓٞػجیزم.

 یەٗەٓیٞ; ٓاصیٞ  ٛەص اٝ.
 یێضی ; یەخە  بەەۆۆ.

 ٞێ م.  یغە(یێغکە; ٓێغُٞٝە  ەاكاٗە  ٓٞؿٔٞؿە  ٓێغەت
 یێتاڕتە; عٞێ٘ن ٝمەصٞٝڕرٗەٝم ُە هاڵذەٓەدر.  یان د(
 ەاكاٗە; ٓێغُٞٝە  یێغکە  ٓٞؿٔٞؿە  ٓێغەتٞێ م.  یغە(
 ەەعن; هەٝێن  بەەزرین ئاصٔإ  یەڕیەڕۆچکە.  رٝج(

 ەەٝصەبزم; بزمی بە ەەعەەمٝم.  یٞزخ٘ذ(
 ەەٗەٝمت دٕ; ڕمٗتذرٗەٝم. ەەٗی٘ەٝم.  ص ریو(

 ٗاۆ.  ی چیٖ(ەەیٔإ; یەەژیٖ  ەا
  اٗکٞط; ٓجێٞەی تِیضا.

 چزمبزم; بزمی بە ڕهەٝم.  ٗیغخ٘ذ(
 چکٞٝس; ڕژد  صەهیَ  ٓضو هٞٝچاٝ.  خضیش(

 چەٗەٝێ ؿە; ب ی ن ُە زۆەبڵێ. چەٗەٝمە  دمٓەٝمە.
 خایی٘اۆ; ٛەێخەڵەەێ٘ەە  ك یٞدمە.

 خاٗاۆ; خاٗەمی ُەط.  صٍِٞ  یاخ ە(
 خاٝبەص ٖ; ك یٞدرٕ  ٛەڵخەڵەەاٗذٕ.

 ; هەزُێک دٝٝین  ئەعوێ٘ن  ئەعو(ازی.دڵذڵێ٘ە
دریکەخێتتٞ; ژٗێتتک بەخێتتٞت دٕ ٝ صەەیەەمصتت ین ٓ٘تتذرڵێک دمنتت ێ ە ئەصتت ا. 

  ٓادە خٞرٗذم(
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 درٝمڵ; ئەٝ ُوە نەٗٔەی بە یێٞم ُە دٝری دەٝێ٘ەٝرٕ بە ێ دمٓێ٘ێ.
 دێٔادم;  ٓ( ذٍ(

 ڕٓٞٝدم; خٞٝیێت ەٞٝ  ئاُٞٝدم.  آُٞدم  ٓؼ اد(
 ٍ زرٕ.ڕۆو زٍ; بەدمٛەٗذ  خا بەز

 زنٛاٗک; ز  زٍ  ٝەنٖ.
 صایِاو; صاٝیِکە  نەٓ م.

 صایەهٞەس; ب ی ن ُە تەصن ەٞٝڕم ٝ بەصاّ ٝ ٓ چٞٓإ.
 صٔ٘ ; ٓ٘جڕ  یێ چەهێٖ  خیغەصەە.  صٔ (

 صٞٗتەە; ٛەٝە.  رصل٘ (
صەەرٗغتتتتا; عتتتتٞەدٗن ٓ٘تتتتذرڵ بە ئتتتتاٝی ییتتتت ۆز  یەتێتتتتک ُە ٗەەی ەتتتتتاٗن 

 یەیڕمٝرٗن ٓەصیح.  ؿضَ ەؼٔیذ(
ڕمط بتٞٝٗەٝم  ٓەەنتن بەعتێک ُە عتاٗەتاٗن ُەط بە ٛتای  صەهآِٞٝس;

 یێ٘ەنەیغ ٘ن خٞێٖ  تٞە رٕ یإ چڵک ت دٕ.  هاٗواەیا(
 صێٞۆ; ئێضکن هٞەن بەە ِٓن ییاٝرٕ  نٞێزم تەڵ(ابە.  صی  آدّ(
 عاەۆ; یێذرچٞٝٗەٝم  چاٝیێذر خغاٗذٗەٝمی دٝٝباە.  ەجذیذ ٗظ (

 كڕٝٝج; تەڵەعێ ی باڕ  تەڵەبابن یەۆ صاڵە.
  ێَ; بەخغیٖ ٝ ەآە  ُە صەە ٛەڵت ەٖ.  ە( ئە(ك

 هٞەصا ; بە ٝێواە.  ٓەەیٖ(
 هەە ە; هابن ٝێ٘ە.  ها  ػکش(

 هەٓاەم; تٞٝیەی عەٓەٗذمكەە.  تٞیە(
 تاصکێو; تاڵٝ یاصاەی  تاڵٝی عەیوەدرە.

 تاعە; خێغکن صەە بەك  تە صە  ٝ باەنیٖ ڕریذمتێغٖ.  صٞەۀە(
 ە بەچکەباهن دمصو ٝیێ دمەٗەٛاەٞٝ.تِکەەەعن; تەٝچکەهٞڵە صەەمٓێکٞە
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 تٞڵاط; نەْٗ ٝ  ای دٝٝەرٝمی نێ م ٗەت رٝ.
 تا س; چەخٔاخن ەلەٗگ.  نِ٘تذٕ(

 تآاج; صابای دیٞرەی  بٞؿاەی.  عٞٓی٘ە(
 تٞٝدمڵە; بەچکەی بەەرز.

 تەچەڵەبٕٞٝ; ٝمەی٘ن ەٞٝتەٓ درەم ٝ یەڕٝیا دمەت دٗن باڵ٘ذم.
 دمدمٕ.تەەتە; ػەبای بێ هاڵ بە صەە عاٗیذر 

تەُ(ەدٕٝٝ; زمڕیذۆزین یەەرٝێز ٝ ِٓیٞرٗەی ػەبا ٝ تەەتەی یاعتا ٝ عتێە 
 ٝ خاٗەدرٗەتەٕ.  نالب ٕٞ(

 تەٓذٝٝ; ٗەدٝێٖ  تەّ هضە.
 نُٞذٝٝزرّ; نٍٞ.   زرٓن(

 نٞێزم; صێٞۆ  ئێضکن هٞەن بەە ِٓن ییاٝرٕ  تەڵ(ابە.  صی  آدّ(
 نەٓاە; ییش  چەیەڵ.

 ٗە. ُن ت دٕ; خەٝەٖ بە زٓاٗن ٓ٘ذر 
 ُازمٗذمە; زمبە و  كیِەەەٕ  هەی ە.  ُ٘ذٛٞە(

 ُٞٝصاٝۆ; یِٞٝصک.  ٗاٝدرٕ(
 ٓاچڵەتچن; ٓەهەص چن  كەەٓاٗ(ەەی ٛێاڵصٖ.  صٞزٗ(إ(

 ٓاەیز; ٓاڕز  زرڵْ  دیک اەاە.
 ٓاكٞٝەم; ڕرخەە  بەڕم.

 ٓ ێش; ڕێکٞیێک  ەەتٞٝز.
 ٓ ٝریایظ; ُێذٝرٕ  ٝەاەدرٕ.  صخ٘ رٗن(

 « اەێ ٓضەبایەتْ ُێ بت م.»مص إ  ٓضەبا; صەب   ُەصەە ڕرٝ
 ٗەٓ چ; ٓڕٝٓاچ  خٞێ٘ اڵ  ڕمزرن رٕ.
 ٗاٝم; ەەع ن هٞڕتێغإ  ئەص ەٓ(ٞڵن.
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 ٗاٛی ; نەٝج  ٛەیِەنٕٞ  نەُ ا  نەٓغا.
ٝەٝێتت تە; خزٓەەکتتاەی نٞە ٞنتتاڵ ٝ ڕۆهضتتٞٝۆ. كەەٓتتاٗ(ەەی ٝەیتتا ٝ 

 چٞخ ن.  ٝەدصو(
 ٝمٝیِکە; بٞٝتە عٞٝعە  بٞٝتەڵە.

 ە .ٛەص ەدمٓاە; ػەص
 ;  اتەە.  رٓ یاز(ٛەۆیازی

 ٛێِی٘تە; درعوە  ناُیضکە.
 یەتٛاٝی; یەتڕمٝرڵ  ڕێکٞیێک  ەەتٞٝز.  ٛٔاٛ٘گ(
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 بەرھەمەکانی ئەمین گەردیگالنی

 
  تآەڵەعتتیؼ   چایختتاٗەی عتتٞػاع ەەٝەێتتز  ەتتایای ٝمەزێکتتن صتتەٝز( 2
2::8 
 3111  بذ ٗغ  ػا   تآەڵەعیؼ ت ەاەرٕ عەٝمژرٗن ئەص ێ میەۆ( 3
 3114ٗغ  ییاّ رٓ ٝز     تآەڵەعیؼ   ەاەرٕ ٓەەنەخەٕٝ( 4
  ٝمەنێتڕرٕ     تتآەڵە چی ۆتتن بی مٗتن ٗە تذیدیضإ ُەٝ عەهآاٗەٝم( 5

 3116ئاەرس  
 3116ە  تآەڵە چی ۆتن بیاٗن  ٝمەنێڕرٕ  ئاەرس  ( ەەیڵن ئا6ٝ
ێتڕرٕ  ئابتادی  ٝمەن   ڕۆٓإ  ٓەهٔتٞٝدی دمٝڵە  ێتای بەەاڵن صِٞٝچ( 7

 3117ٓٞت یاٗن  ٛەُٝێ  
  تتتآەڵە عتتیؼ ی ٓ٘تتذر ٕ  باتتتإ  چایختتاٗەی درٛتتاەٞٝ ختتاە ٝ  ٝ ٝ( 8
3118 
  چی ۆتتتن ٓ٘تتذر ٕ  هٞدصتتن هتتازی ٗتتٞٝە  ٝمەنێتتڕرٕ  ئتتاەرس  ( یەتتتت ە9ٖ
3118 
  ڕۆٓتتتإ  كیتتتادۆە دۆص ایاكضتتتکن  ٝمەنێتتتڕرٕ  ب ریتتتاٗن تاەرٓتتتازۆف( :

 3118ٛەُٝێ   ٓٞت یاٗن 
  تآەڵە ٝەاەت ڕمزر بەەرٛەٗن  ٝمەنێڕرٕ. ٓٞت یاٗن  ٞٝصیٖخُٞیای ٗ( 21
 3119ٛەُٝێ  
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 ئەٝ ٝعتتتاٗەی ُە ٛەٗ(تتتاٗە بتتتاەی٘ەدر ٗەٛتتتاەٕٞٝ(   كەەٛەٗتتتتن ڕێتتت نە( 22
 :311ٓٞت یاٗن ٛەُٝێ  

     چی ۆتتتن ٓ٘تتذر ٕ  كاُکِتتاەە ٗٞٝصتتی٘ەٝم  باتتتإ( تەڵەعتتێ ی ٝەنتت23ٖ
 :311ئیزی ەٞٝ  

  ن ؿٞ ٓ ٞصتتتتێٖ صتتتتاػیذی  ٝمەنێتتتتڕرٕ   ڕۆٓتتتتاٗ( ەازیەبتتتتاەرٗن بەیە24ٍ
 ٛەُٝێ  3122ٓٞت یاٗن
  ڕۆٓتإ  ُئتا ەاُضت ای  ٝمەنێتڕرٕ  ٓٞت یتاٗن  ٛەُٝێت  ( ٓەەنن ئیکتا25ٕ
3122 
  چی ۆتتتتتن ٓ٘تتتتذر ٕ  كەەیتتتتذم عەباٗلەەتتتتت درە ٝیەیتتتتُٞٝە ٝ ڕٝٝبتتتتاە( 26

 3122ٝمەنێڕرٕ  
ُێتت    ڕۆٓتتإ  ُئتتا ەاُضتت ای  ٝمەنێتتڕرٕ  ٓٞت یتتاٗن  ٛەٝدیِتتن هەكوتتاز( 27
3122 
  ڕۆٓإ  ُئتا ەاُضت ای  ٝمەنێتڕرٕ  ٓٞت یتاٗن  ٛەُٝێت  ( باٝتە صێ نن28
3122 
  ڕۆٓتإ  ُئتا ەاُضت ای  ٝمەنێتڕرٕ  ٓٞت یتاٗن  ٛەُٝێت  ( ئاؿا ٝ ٗاتەە29
3122 

  ڕۆٓتتإ  ەاُضتت ای  ٝمەنێتتڕرٕ  ٛەُٝێتت   ( ٛاٝصتتەەنی ی بەختت ەٝمەرٗە:2
 3123خاٗەی ت ێ(ن ئاٝێ  

 3123ۆ  ٝمزرەمەن ڕۆع٘(ی ی  صِێٔاٗن    تاچی ۆٗاەٗجن كڕیٖ( 31

 ٛەُٝێ  3123  ڕۆٓإ  ەاُض ای  ٝمەنێڕرٕ  ٓٞت یاٗن  ئاٗا تاەٗی٘ا( 32
  عێؼ ی ٛاٝچەەخن كاەس  ٝمەنێتڕرٕ. یەتیەەیتن ص  رٗن عەیاُەتإ(33

 3123ٛەُٝێ  ٗٞٝصەەرٕ ٓەڵ(ەٗذی نغ ن 
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ن    دیتٞرٗن عتێؼ  ٗاٝمٗتذی باڵٝتت دٗەٝمی تاڵەیغت ع٘ەی یغکٞٝەٖ( 34
 3124ەاەرٕ 

 ئەّ بەەٛەٓاٗەط ئآادمی چایٖ;
   ڕۆٓإ  ُئا ەاُض ای  ٝمەنێڕرٕتازرخەتإ( 2
   تآەڵەچی ۆۆ  ٝمەنێڕرٕ( ڕێتایەۆ بەەمٝ ٛەەا3ٝ
   دٝٝەٝٝەن ڕی   ٝمەنێڕرٕعاەمزرییە ب٘ەڕمەییەتاٗن ژیإ( 4
   ڕۆٓإ  ُیا ەُٞض ٞی  ٝمەنێڕرٕها ن ٓٞڕرد (5
 ُض ٞی  ٝمەنێڕرٕ  ڕۆٓإ  ُیا ەٞعەی إ( 6
   ڕۆٓإ  ُیا ەُٞض ٞی  ٝمەنێڕرٕصاٗاەن ت ۆەیزێ ( 7
 ڕۆٓإ  ُیا ەُٞض ٞی  ٝمەنێڕرٕ ( یاُیکاعکا 8
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