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  ةت بة نووشةرشةبار
سؤهذ دايَ ُةسوجيى بوو، بةآلَ هة بةسيتاُيا هة دايم ببوو، ٓةس هة ويَؽ خويَِذُى 

 ػيَىتةواو كشد. هة تةًةُى ٓةردة طاَهيذا بؤ كاسكشدْ هةطةيَ كؤًجاُياى ُةوتى 
ضوو بؤ ئةفشيقيا. هةطةيَ ٓةَهطريطاُى جةُطى دووٓةًى جئاُى، وةن فشؤكةواُى 

ضى ئامساُى بةسيتاُيا، هة هيبيا و يؤُاْ و طوسيا خضًةتى جةُطى ضوو بؤ ُاو ٓيَ
كشد. دواى ًاوةيةن هة واػيِطتؤْ بة ثوةى جيَطشى ثةيوةُذيى كاسى طياطى، هة 
ٓيَضى ئامساُى دةطت بةكاس بوو، ٓةس هةو كاتةػةوة خةسيلى ُووطيِى كوستة 

كى كؤًيذى و ضريؤن بوو كة ُاوباُطيَلى صؤسى ثيَذةسكشد. سؤَهذ دايَ بة ػيَوةية
جواْ، هة كةؾ و ٓةوايةكى تيَلةيَ هة خةياي و ساطتى و ويَضواُذْ، باطى ثشطة 
ثةسوةسدةية كؤًةآليةتييةكاُى ُةوةى ُوىَ دةكات. ػيَوةى ُووطيِةكاُى ُابشاو 
صؤس دةوَهةًةُذ و ػادى بةخؼّ. ضريؤكةكاُى دايَ ئاوايةكى توُذو ٓيَشػبةس، 

ٓةية، وػة بة وػة خويَِةس بة دواى خؤيياُذا  ٓاوكات ػرييّ و طةسُخ ساكيَؼياْ
سادةكيَؼّ. ُاوبشاو يةكيَلة هة طةسكةوتووتشيّ ُووطةسى كتيَبى ًِذايَ و 
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ًيَشدًِذاآلْ، كة ًِذاآلُى طةستاطةسى جئاْ كتيَبةكاُى ئةوياْ خويَِذؤتةوة و، 
 صؤسبةى خةآلتة بةُاو باُطةكاُى جئاْ بةو كتيَباُة بةخؼشاوْ. 

، طةسةكاْوجادو، ضاسىل و كاسخاُةى ضلوهياتى ُاوبشاو بشيتني هة: بةسٓةًةكاُ
خيَضاُى جةُابى  ،دةسًاُى ئةفظوُاوى ،صةبةآلح يكؤخ ،طةفةسى تةُيا ،ًاتيوذا
 ضاسىل و طةوسة باآلبةسى ػوػةيى، ،طاَهى ًّ س،سيَوى طةس طوسِٓيَِة، طةًزة

اى ئةو كتيَباُة هة اليةْ ، كوسِ. تيَلشِديَوةصًةى ًئشةباْ، ديَِى ثاَهةواُى جئاْ
 ( بآلوكشاوُةتةوة.ُؼش ًشكضضاثداُةى)

ضاثداُةى)ُؼش ًشكض( ضواس كؤًةَهة كؤوستة ضريؤكى بآلوكشدؤتةوة، كة بؤ 
خاتوُى ًّ ، دويَِىَ جواْ بوو، رُى خاوةْ ًايَتةًةُى طةوسةتشْ، بة ُاوةكاُى: 

  خضًةتلاس.و  كؤتشةكةَ
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 شىَ خاوةى مةزرا
وى دؤَهةكة، طىَ ًةصساى ىلَ بوو، خاوةُةكاُياْ طىَ وةسصيَشِى طةسكةوتوو خواسو

ثياو خشاثيؽ بووْ. سةُطة ئيَوةؾ كةطاُي ئاوا خشاث  بووْ. صؤس دةوَهةًةُذ وةىلَ
 بوُيع، بوطيعو خؤثةسطتتاْ ديبيَت. ُاوةكاُياْ بشيتى بوو هة خاوةْ ًةصساياْ، 

 .بنيو 
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وطيع بةخيَوطةى ثةهةوةسى ٓةبوو. خاوةُى ٓةصاساْ ًشيؼم بوو. بة ػيوةيةكى ب
تشطِان قةَهةو بوو، ضوُلة ٓةًوو سؤريَم بةياُى و ُيوةسؤ و ئيَواسة، بؤ ٓةس رةًيَم 

 ًشيؼليَلى كوآلوى دةخواسد كة ُاوئاخّ كشابوو بة كؤًةَهيَم ػت.
ًشاوى. كوستةباآليةكى بوُيع بةخيَوكةسى ًشاوى بوو. خاوةُى ٓةصاساْ قاصو 

وسط صي! ئةوةُذة كوستة باآل بوو هة تةُلاوتشيّ ًةهةواُطةى جئاُذا ًةهةى 
بلشداية، تا ضةُاطةى ُقووَ دةبوو. خواسدُى كيَم و جطةسى قاص بوو. جطةسةكاُى 
دةكشدة ُاو ػوةيةكى ُاخؤؾ و هة دواييذا ئةو ػوةيةى هة ُاو كيَلةكاْ دةئاخِى. 

واسدُى ئةو، دةبوو بة ٓؤى ئةوةى ٓةَ راُة طم بطشيَت و ئةَ ػيَواصةى ُاْ خ
 بةسدةواَ سةوػيت توُذ و دسُِذاُة بيَت.
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باخى طيَوى ٓةبوو بةخيَوكةسى قةهيؽ بوو. ٓةصاساْ عةهةػيؼى هة باخة  بني
ةى ثشِ داسو دسختةكةى ٓةبوو. ئةو ٓةسطيض ُاُى ُةدةخواسد. هة بشى ُاخنواسدْ، دةب

ئاوى طيَوى ٓةَهذةهوػى كة هة طيَوةكاُى باخةكةى دسوطتى دةكشد. باسيلةهة و 
 الواص بوو، بةآلَ هة ٓةسدوو خاوةْ ًةصساكاُى تش صيشةكرت بوو.

 ئةوة بوطيع و بوُيع و بيِّ 
 صستةصهة و كوستةباآل و باسيلّ



  و: ُةطشيّ ئةمحةد 
 

13 

 تابَويَى طاختةضى و بةسِواَهةت جياواصْ
 فيَوباصْ.ٓةسطيَلياْ خؤثةسطت و وةن يةن 

ئةَ ٓؤُشاوةية ويَشدى طةسصاسى ًِذاآلْ بوو، كاتيَم ئةواُياْ دةبيِى، 
 كؤدةبووُةوةو بة طؤساُى دةياُوتةوة.
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 مام ريَوى 
ُاو داسطتاُةكة  هة طةسووى دؤَهةكةوة، هةطةس طشديَم، داسطتاُيَم ٓةبوو.

هة ُاو ئةو كوُة ًاَ  دسةختيَلى طةوسةى هيَبوو. هة ريَش دسةختةكة كوُيَم ٓةبوو.
ضواس بةضلة سيَوى دةرياْ. ػةواُة ٓةس كة دُيا تاسيم  سيَوى و سيَوى خامن، هةطةيَ

دادةٓات، ًاَ سيَوى بة ٓاوطةسةكةى دةوت: دةى ئاصيضَ! ئةجماسةياْ ضى بٔيٍَِ؟ 
ًشيؼليَلى قةهةوى بوطيع؟ ًشاوى ياْ قاصيَلى بوُيع؟ ياْ عةهةػيؼيَلى صؤس 

 باػى بني؟
ةوةى سيَوى خامن ديفةسًوو ضى ثيَويظتة، ًاَ سيَوى خؤى دةخضاُذة دواى ئ

دةسةوةو بةو تاسيلةػةوة بةسةو دؤَهةكة دةسؤيؼت، ئيرت هةوىَ خؤى ًيواُذاسى 
 خؤى دةكشد.

بوطيع و بوُيع و بني صؤس باؾ دةياُضاُى ض باطة، هة بةس توسِةيى خويَِياْ 
 وو ٓيض ػتيَم هةدةطت بذةْ، ض وةكويَ دٓات. ئةواْ هةو كةطاُة بووْ ًةحايَ ب
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بطاتة بةوةى ػتيَلياْ ىلَ بذصسيَت. هةبةس ئةوة، ٓةًوو ػةوىَ ٓةسيةكة و 
تفةُطةكةى خؤى ٓةَهذةطشت و، هة ػويَِيَلى تاسيلى ُاو ًةصساكة خؤى 

 حةػاسدةدا، بةو ٓيوايةى دصةكة بطشْ.
يةوة هة ًةصساكة بةآلَ ًاَ سيَوى صؤس هةواْ صيشةكرت بوو. ٓةًوو كاتىَ هةو ال

ُضيم دةبؤوة كة با بة ئاسِاطتةى دةَ وضاوى بىَ، بةو ًاُايةى بؤُى ٓةسكاًيَم 
هةواُةى هة تاسيلى خؤى حةػاس داوة، بة دةَ باوة بطاتة هووتى ًاَ سيَوى. هةو 
كاتةى بةسيَض بوطيع هة ثؼت بةخيَوطةى رًاسة يةن خؤى حةػاسدابوو، ًاَ سيَوى 

ة بؤُى دةكشد، و بة خيَشايى سيَطةى خؤى دةطؤسِى بةسةو هة دووسى ثةجنا ًةتشةو
 بةخيَوطةى رًاسة ضواس، كة هة اليةكى تشى ًةصساكة بوو.

 بوطيع ٓاواسى كشد: ُةفشةت هةو ئارةَهة ثيظة! 
 بوُيع وتى: ثيٍَ خؤػة جةسط و دَهى بيٌَِة دةسةوة!

 بني ٓاواسى كشد: دةبىَ بلورسيَت!
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؟بوطيع وتى: بةآلَ ضؤْ؟ بؤ خات  شى خوا يةكيَم ثيٌَاْ بَوىَ ضؤْ ئةو ُةفشةتيةى بطشّي
 بني بة يةكيَم هة ثةجنة دسيَزةكاُى هووتى طشِى و وتى: ثالُيَلٍ ٓةية.

 تؤ ٓيض كات ثالُيَلى باؾ و تؤكٌةت ُةبووة. بوُيع وتى:
بني وتى: بيَذةُط بةو طوىَ بطشة. طبةى ػةو ئيٌَة هة دةوسى ئةو كوُةى 

خؤًاْ حةػاس دةدةيّ. طةبش دةطشيّ ٓةتا ديَتة دةسوة و سيَويةكةى تيَذاية، 
 دواتش... صسًةى هيَذيَِني...

 بوُيع وتى: صؤس ريشاُةية! بةآلَ يةكةَ جاس دةبىَ كوُة سيَويةكة بذؤصيِةوة.
بيِى صيشةن وتى: بوُيظى ئاصيض! ًّ ثيَؼرت ئةوكوُةَ دؤصيوةتةوة. هةو 

 ة ريَش دسةختيَلى طةوسة داية...طةسةوة، هة ُاو داسطتاُى طةسةوةى طشدةكة ه
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 تةقة كردى
 ًاَ سيَوى وتى: دةى ئاصيضَ! ئةًؼةو حةصت هة ضيية؟

سيَوى خامن وتى: وابضامن ًشاوى بؤ ئةًؼةو باػة. ئةطةس دةكشىَ دوو ًشاوى 
 قةَهةوًاْ بؤ بيَِة. يةكيَم بؤ ًّ و تؤ ئةويرتيؽ بؤ ًِذاَهةكاْ.

 وية خشِ و خووالُةى بوُيع.ًاَ سيَوى وتى: ًشاوى، هةو ًشا
 سيَوى خامن وتى: صؤس وسيابة.

ًاَ سيَوى وتى: ئاصيضَ! ًّ هة دووسى يةن كيوؤ ًةتشةوة ٓةطت بة بؤُى ئةو 
طيَالُة دةكةَ. بةسادةيةن، دةتوامن بؤُى ٓةس يةكةياْ هةويرت جيا بلةًةوة. 
بوطيع بؤُى ثيَظتى ًشيؼلى بؤطةْ دةدات. بوُيع بؤُى جطةسى قاص و، 

 دةوسوبةسى بني ثشِة هة بؤُى ئاوى طيَو، كة هة بؤُى طاصة رةٓشاويةكاْ دةضيَت.
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سيَوى خامن وتى: بةَهىَ، بةآلَ ٓؤػياسو بة ئاطابة، بؤ خؤػت دةصاُى هة واُةية 
 ٓةس طيَلياْ ضاوةسِواُى تؤ بّ. 

 خةًت ُةبىَ، دوايى دةتبيٌِةوة.
ًةصساية هةو كاتةدا هة كوىَ خؤ ئةطةس ًاَ سيَوى بيضاُيبا، ئةو طىَ خاوةْ 

ضاوةسِواُى دةكةْ، بةو دَهِياييةوة قظةى ُةدةكشد. ئةواْ دسوطت هةبةسدةًى كوُةكة 
ضاوةسِواُى بووْ و ٓةس يةكةياْ هة ثؼت دسةختيَم، بة خؤياْ و تفةُطةكاُياُةوة 
با ٓةَهتوتةكابووْ. هةطةيَ ئةوةػذا ػويَِةكةياْ بة باػى ٓةَهبزاسدبوو، تا دَهِيا بّ 

بؤُى ئةواْ ُابا بؤالى كوُة سيَويةكة. هة ساطتيذا بايةكة بة ثيَضةواُةوة ٓةَهيلشدبوو. 
 ئةطتةَ بوو بؤُةكةياْ بطاتة بةس هووتى ًاَ سيَوى. 
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 ًاَ سيَوى هة توُيَوة تاسيلةكةيةوة خؤى خضاُذة صاهلى كوُةكة. 

ةسةوة بؤُى دةَ و ضاوة دسيَزو طةسُخ ساكيَؼةكةى هةو ػةوة تاسيلة بشدة د
كشد. كةًيَم خؤى خضاُذة ثيَؼةوةو ساوةطتا. ديظاْ بؤُى كشدةوة. ًاَ سيَوى 
ٓةًوو كاتيَم بة تايبةتى ئةو كاتةى هة كوُةكة دةٓاتة دةسةوة، صؤس طةسجنى 
دةوسوبةسى خؤى دةدا. كةًيَلى تش سؤيؼتة ثيَؼةوة. ُيوةى ثيَؼةوةى جةطتةى 

 سيَويةكة هة دةسةوةى كوُةكة بوو.
صة سةػةكةى بةًالو بةوالدا دةطيَشِا، ئةًاليةى بؤْ كشد، اليةكةى تشى بؤْ ملبؤ

كشد تا بؤُى ًةتشطى دؤصيةوة. ٓةطتى بة ًةتشطى ُةكشد بةآلَ كة ويظتى سِاكاتة 
ُاو داسطتاْ، دةُطيَلى الواصى بيظت ياْ واى ٓةطت كشد كة بيظتويةتى. 

 ىَ هةطةآلى وػم بِيَت.دةُطيَلى صؤس الواص، وةن ئةوةى كةطيَم بة ئاساًى ث
ًاَ سيَوى خؤى بة ئةسصةوة ُوطاُذ و بة ئاساًى دسيَز بوو طويَيةكاُى ساطت 

 كشدةوة. ًاوةيةكى صؤس خؤى ًات كشد بةآلَ ٓيضى تشى طوىَ ىلَ ُةبوو.
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هةبةس خؤيةوة وتى: هةواُةية ًؼليَلى بياباُى بووبيَت ياْ ئارةَهيَلى بضووكى 
ةسةوةى كوُةكة...دواتش ديظاْ كةًيَلى تش بؤ تش. كةًيَلى تش خؤى خضاُذة د

ثيَؼةوة. ئيَظتاكة دةتواُني بَويَّ بة تةواوى هة دةسةوةى كوُةكةية. بؤ دوايني جاس 
بة باػى طةيشى دةوسوبةسى خؤى كشد. داسطتاْ تاسيم و بيَذةُط بوو. ًاُطيؽ 

 هة ئامساُذا دةدسةوػايةوة.
وى بشيقةيةكى بةدى كشد، هة ثؼت ٓةس هة ٓةًاْ كاتذا ضاوة تيزةكاُى ًاَ سيَ

دسةختيَم كة صؤس دووس ُةبوو هيَي. تاهيَلى صيويِى تيؼلى ًاُطة ػةو، هةطةس 
ػتيَلى بشيظلةداس دةدسةوػايةوة. ًاَ سيَوى هةطةيَ ئةوةػذا كة دةيشِواُى، بة بىَ 
ٓيض جوَهةيةن دسيَز ببوو. ئةو ػتة ضيية؟ خةسيلة دةجوَهيَتةوة. وسدة وسدة ديَتة 

سةوة... ئةى خواية! خؤ هوهةى تفةُطة! ًاَ سيَوى وةكو با خؤى خضاُذة ُاو طة
 كوُةكةو ٓةس هةو كاتةػذا داسطتاُى دةوسوبةسى تةقيةوة. صسًب، صسًب، صسًب.

دوكةَهى ٓةس طىَ تفةُطةكة بةو ػةوة بةسصبؤوة. بوطيع و بوُيع و بني هة 
 ةكة.ثؼت دسةختةكاْ ٓاتِة دةسةوةو سؤيؼتِة الى كوُة سيَوي

 بني وتى: هيٌَاْ دا؟
 
 
 



  و: ُةطشيّ ئةمحةد 
 

23 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
يةكيَلياْ تيؼلى اليتةكةى بشدة الى كوُة سيَويةكة، هةوىَ هةطةس صةوى هة 
ريَش ُوسى اليتةكة، ثامشاوة خويَِاويةكةى...كولة سيَوييةن ُيوةى هة دةسةوةو 
 ُيوةى هة ُاوةوةى كوُةكة، كةوتبوو، بني كولةكةى بَوِذ كشد. ئيٌَة هة كوليٌاْ

 داوة. بةآلَ بؤ خؤى سِاى كشدوة. كولةكةى بة اليةكذا ٓةَهذا. 
بوطيع وتى: ُةفشةتى! دسةُط تةقةًاْ هيَلشد. دةبوو ئةو كاتةى طةسى 

 ٓيَِابوو دةسةوة تةقةًاْ هيَ بلشداية.
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 بوُيع وتى: ئيرت واصوو طةسى ُآيَِيَتةوة دةس. بني تةسًؤصةكةى هة باخةىل
 يَوى خواسدةوة. دواتش وتى: بةالُى كةًةوة طىَ سؤردةسٓيَِاو قوًيَم ئاوى ط

 دةخايةُىَ كة ئةو صؤس بشطى بيَت و ديظاْ بيَتة دةسةوة. ئةًّ ُاتوامن هيَشة داُيؼٍ
 و ضاوةسِواْ مب. وةسْ ئيَشة ٓةَهلةُني و بئيَِيِة دةسةوة.

بوطيع وتى: ئاخ! ساطتة. ئيٌَة هة ًاوةى ضةُذ كاتزًيَشيَلذا دةتواُني 
 يِة دةسةوة. خؤ ئيٌَة دةصاُني ػويَِةكةى هة كويَية.بئيَِ

 بوُيع وتى: ثيٌَواية خيَضاُيَلى ضةُذ كةطى هة خواسةوة هة ُاو كوُةكةداْ.
 بني وتى: كة واتة ئيٌَة دةتواُني ٓةًووياْ بطشيّ. خاكةُاصةكاْ بيَِّ.
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 خاكةنازة ترشهاكةكاى

طةسى كولة بشِاوةكةى ًاَ  هة خواسةوةى ُاو كوُةكة، سيَوى خامن بة ٓيَواػى
سيَوى دةهظتةوة، تا خويَِةكةى بوةطتىَ. هةطةيَ هظتِةوةى كولةكةدا وتى: ئةو 

 كولة هةو ُاوضةيةدا بىَ ويَِة بوو.
 ًاَ سيَوى وتى: ئاصاسى ٓةية!

 دةصامن كة ئاصاسى ٓةية، ئاصيضَ! بةآلَ بةَ صوواُة باػرت دةبى.
 بةَ صوواُة كوليَلى ُوىَ دسوطت دةبيَتةوة.يةكيَم هة بةضلة سيَويةكاْ وتى: باوكة 

ًاَ سيَوى وتى: ٓةسطيض دسوطت ُابيَتةوة. ًّ دةبىَ تا دةًشَ بة بىَ كولى 
 مبيٌَِةوة. سيَوى صؤس غةًطني دياس بوو.
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ئةو ػةوة ًاَهى ًاَ سيَوى بىَ خواسدْ طةسياْ ُايةوة، ًِذاَهةكاُياْ ٓةس صوو 
ا سيَوى خامن خةوى ىلَ كةوت. بةآلَ ًاَ سيَوى خةوياْ ىلَ كةوت. هة دواييذ

ُةيذةتواُى خبةويَت، ضوُلة ػويَِى بشيِى كولةكة ئاصاسى ٓةبوو. بريى كشدةوة: 
باػة، بة طؼتى بةخت ياوةسَ بوو كة صيِذووَ. ئيَظتا ئةواْ كوُةكةى ئيٌَةياْ 

ودةيى بة دؤصيوةتةوة. دةبىَ بة صووتشيّ كات ئيَشة بة جيَ بيَوني. هةًةو دوا ئاط
 خؤًاُةوة ُابيِني. ئةطةس ئيٌَة... ئةويرت ضيية؟ 

خيَشا ئاوسِى دايةوة طويَى سِاطشت. ئةو دةُطةى بيظتى تشطِاكرتيّ دةُط بوو 
دةُطى خؼة خؼى ئةو خاكةُاصاُة بوو كة  -كة سيَويةن دةيتواُى بيبيظيَت

 خةسيلى ٓةَهلةُذُى ئةسصةكة بووْ. 
لى ٓةَهلةُذُى ئةسصةكةْ تا ثةهليَؼى ٓاواسى كشد: ٓةطنت! ئةواُة خةسي

 دةسةوةًاْ بلةْ.
خامنى سيَوى يةكظةس ٓةطتاو هة كاتيَلذا كة ٓةًوو طياُى دةهةسصى داُيؼت. 

 بة ٓيَواػى وتى: دَهِياى؟
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 دَهِياَ، طوىَ بطشة!

 سيَوى خامن ٓاواسى كشد: ئةواُة ًِذاَهةكامناْ دةكورْ. 
 يض.ًاَ سيَوى وتى: ٓةسط

سيَوى خامن ٓاواسى كشد: بةآلَ ئاصيضَ! ئةواْ ئةو كاسة دةكةْ. تؤؾ دةصاُى كة 
 ئةو كاسة دةكةْ.

خشتة! خشتى خاكةُاصةكاْ هةطةس طةسياْ دةُطي دةٓات. ٓاتِة خواسةوةى 
 وسدكة بةسدو خؤيَ و خاػان هة طةقفى كوُةكة دةطتى ثيَلشد.
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! ئةواْ بة ض ػيَوةيةن يةكيَم هة بةضلة سيَويةكاْ ثشطياسى كشد: دايلة
 دةًاُلورْ؟

 ضاوة سةؾ و خشِةكاُى هة تشطاْ طةوسةتش بووْ. ئايا طةطةكاْ دةًاُلورْ؟
سيَوى خامن دةطتى كشد بة طشياْ. ئةو ٓةس ضواس بةضلةكةى هة خؤى 

 كؤكشدةوةو بة توُذى بة خؤيةوة طوػني. 
و، طةسة هة ُاكاو دةُطى خشتة خشتيَلى طةوسةتش هة طةس طةسياُةوة بيظرتا

تيزةكةى خاكةُاصيَم دسوطت هة ُاوةُذى طةقفةكة دةسكةوت. ئةو دميةُة تشطِاكة 
وةكو تةصوى كاسةبا كاسيطةسى هةطةس ًاَ سيَوى ٓةبوو. يةكظةس خؤى ٓةَهذاو 
ٓاواسى كشد: تيَطةيؼتٍ! وةسْ، صووكةْ! ُابىَ يةن خوهةكيؽ بة فريؤ بذةيّ. بؤ 

 ضى ثيَؼرت ئةوة بة بريًذا ُةٓاتبوو!
 كاَ برية، باوكة؟ 

ًاَ سيَوى هةكاتيَلذا دةطتى بة ٓةَهلةُذْ كشدبوو ٓاواسى كشد: سيَوى خيَشاتش 
هة ًشؤظ دةتواُى ئةسص ٓةَهلةُيَت. ٓيض كةطيَم هة جئاُذا ُاتواُىَ هة سيَوى 

 خيَشاتش ئةسص بلؤهيَت.
ٓةسكة ًاَ سيَوى دةطتى كشد بة ٓةَهلةُذْ، تا بة دةطتةكاُى طياُى ئاصيضى 

 سصطاس بلات، كةسطةكة طوةكاْ سووياْ هة ٓةًوو اليةن كشد.
 سيَوى خامن ٓاتة ثَيؼةوة تا ياسًةتى بذات. ضواس بةضلة سيَويةكةؾ دةطبةكاس بووْ.
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بشؤْ بؤ الى خواسةوة، ًاَ سيَوى فةسًاُى كشد: ئيٌَة دةبىَ بضيِة قوآليى 

 ئةسصةوة. ضةُذة قووَهرت بىَ باػرتة! 
وةكة دسيَزتشو دسيَزتش دةبؤوة و بة طةساوريَشيةكى صؤس بةسةوخواس دةضوو. توُيَ

ريَش ئةسصةكة قوَهرتو قوَهرت دةبوو. دايم و باون و ٓةس ضواس بةضلةكة بةيةكةوة 
ٓةَهياْ دةكةُذ. دةطتةكاُياْ وةٓا خيَشا دةجوآلُذ كة ُةدةبيِشا. وسدة وسدة 

 تش دةبوو. دةُطى خشتة خشتى خاكةُاصةكاْ الواصو الواص
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دواى كاتزًيَشيَم ًاَ سيَوى دةطتى هة ٓةَهلةُذْ ٓةَهطشت و وتى: بةطة، 
ٓةًووياْ ساوةطتاْ. ئةواْ طةساُةوةو طةيشى ئةو توُيَوة طةوسةياْ كشد كة ٓةَهياْ 

 كةُذبوو. بيَذةُطيةكى تةواو باَهى بةطةسداكيَؼاْ.
ُاتواُّ بطةُة ئةَ ًاَ سيَوى وتى: ئؤخةى وابضامن طةسكةوتني. ئةواْ ٓةسطيض 

 قوآليية. دةطت خؤػى بؤ ٓةًوواْ!
ٓةًوو داُيؼنت تا ثؼوويةن بذةْ. سيَوى خامن بة ًِذاَهةكاُى وت: ئيَوة دةبىَ 
باؾ بضاُّ، ئةطةس باوكتاْ ُةباية ئيَظتا ٓةًووًاْ ًشدبوويّ. باوكتاْ سيَويةكى 

 طةسطوسِٓيَِةسة.
يَلةُى. كاتيَم كة خامنى ًاَ سيَوى طةيشيَلى ٓاوطةسةكةى كشد و ئةويؽ ث

 ثرت هة جاساْ خؤػى دةويَت.  سيَوى دةدوا، ًاَ سيَوى ٓةطتى دةكشد
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 تراكتؤرة ترشهاكةكاى
سؤرى دواتش طةس هة بةياُى كاتى كة خؤس ٓةَهذةٓات، بوطيع و بوُيع و بني 
ٓيَؼتا ٓةس خةسيلى ٓةَهلةُذْ بووْ. ئةو كوُةى كة ٓةَهياْ كةُذبوو ٓيَِذة 

سة بوو كة جيَطاى خاُويةكى تيَذا دةبؤوة. بةآلَ ٓيَؼتا ُةطةيؼتبووُة كؤتايى طةو
 توُيَوةكة. ٓةسطيَلياْ صؤس ًاُذوو توسِة بووْ.

 بوطيع وتى: ُةفشةتى! ئةَ بريؤكة طيَالُة ٓى كىَ بوو؟
 بوُيع وتى: بريؤكةى بني بوو. 
خوَهقى  بوطيع و بوُيع ٓةسدووكياْ طةيشى بني ياْ كشد. بني بىَ ئةوةى 

ئةواُى تش بلات، قوًيَلى تش ئاوى طيَوى خواسدةوة، تةسًؤصةكةى خظتةوة ُاو 
باخةَهى. دواتش بة توسِييةوة وتى: طوىَ بطشْ! ًّ ئةو سيَويةَ دةويَت. ٓةس دةيطشَ. 

 تا هةطةس دةسطاى ًاَهةكةَ وةن ثاسضة طؤػتيَم ٓةَهيِةواطٍ، دةطت ٓةَهِاطشَ.
يَذاُيية ُاتواُني بة ٓةَهلةُذُى صةوى بيطشيّ. بوطيظة قةَهةو وتى: طوًاُى ت

 ًّ هة ٓةَهلةُذْ ًاُذوو بووَ.
ُيية؟ ى كشدو وتى: باػة، بريؤكةيةكى طياَلُةى تشت   بوُيظة كوستةى طم صي، طةيشى بِي
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بني وتى: دةَهى ضى؟ طويٍَ ىلَ ُيية. بني ُةن ٓةسطيض خؤى ُةدةػوػت، بةَهلو 

اْ بةسُةدةكةوت. ٓةس بؤية ٓةسدوو كوُة دةطت و دةَ وضاويؼى تةسِايى ئاوي
طويَيةكاُى، بة ضَوم و ضةوسى و بِيَؼت ًيَؼةًشدوو و ٓةُذيَم ػتى هةو بابةتة، 
قةثات ببوو. هة ئاكاًذا كةسِ ببوو. بة بوُيظى وت: قاميرت قظة بلة. بوُيع 

 ٓاواسى كشد: بريؤكةى طيَالُةى تشت ُيية؟
خوساُذ. ثؼتة ًوى بني صيجلةيةكى  بني ثؼتة ًوى خؤى بة ثةجنة ضَولِةكاُى

ثشِ هة جةساعةتى هئَاتبوو كة بةسدةواَ دةخوسا. وتى: ئةو ػتةى كة ئيٌَة 
ثيَويظتٌاُة بؤ ئةو كاسة، ئاًيَشة...بيََوى ًيلاُيلى، ئيٌَة بة خاكةُاصى كاسةبايى 
هة ًاوةى ثيَِخ خوهةن ثةهليَؼى دةكةيِة دةسةوة. بريؤكةيةكى باؾ بوو، دوو 

 ى تشيؽ هة طةَهيذا ٓاوسِا بووْ.كةطةكة
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بني فةسًاُى كشد: باػة دةى، بوطيع! تؤ هيَشة مبيَِةوةو سيَطة ًةدة سيَويةكة 
سِابلات. ئةًّ و بوُيع دةسؤيني ئاًيَشةكاْ ديَِني. ئةطةس ويظتى بيَتة دةسةوة بة 

 فيؼةن هيَى بذة. 
طيظة قةَهةويؽ بيِى باسيم و دسيَز كةوتة سيَ. بوُيظى وسديوةؾ بة دوايذا. بو

 تفةُطةبةدةطت بةسةو كوُة سيَويةكة ساوةطتابوو.
 كاتشثيالسىدواى ًاوةيةكى كةَ بني و بؤُيع، بة خؤياْ و دوو تشاكتؤسى 

صةبةالحةوة طةسِاُةوة، ثيَؼةوةى تشاكتؤسةكاْ بيََوى ًيلاُيلى ثيَوةبوو، كة بةس 
 دسةختةكاُى داسطتاُةكة دةكةوتّ دُط دُط دةُطياْ دةٓات.

 
 

بني يةكيَم هةو دوو تشاكتؤساُةى ىلَ دةخوسِى و ئةوى تشيؼياْ بوُيع. سةُطى 
 ٓةسدوو ئاًيَشةكة سةؾ بوو، وةكة دوو ديَوةصًةى دسُِذة دةٓاتِة بةسضاو.

 بني ٓاواسى كشد: باػة دةى، بابشؤيّ. 
 بوُيع بة دةُطيَلى بةسص وتى: ًشدْ بؤ سيَوى!
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اْ قةثاَهياْ هة طشدةكة دةطشت و ئاًيَشةكاْ خةسيلى ئيؽ كشدْ بووْ. ئةو
ثاسضةى طةوسة طةوسةياْ ىلَ دةكشدةوة. ئةو دسةختة طةوسةى كة ًاَ سيَوى هة 
ريَشيذا كوُةكةى ٓةَهلةُذ بوو، وةكو دةُلة ػقاستةيةن ٓةَهذسا بة اليةكذا. خشِكة 
بةسدةكاْ بةًالو ئةوالدا فشِيَذةدساْ و دسةختةكاْ دةكةوتِة طةس صةوى. دةُطى 

 ًيَشاُة طويَى كةسِ دةكشد.ئةوئا
هة خواسةوةى ُاو توُيَوةكة سيَويةكاْ ٓةَهتوتةكابووْ، طويَياْ هةو دةُطة دةُطة 
طشتبوو كة هة طةسةوة دةٓات. بةضلة سيَويةكاْ ٓاواسياْ كشد: باوكة! ئةوة ضى 

 سوو دةدات؟ دةياُةوىَ ضى بلةْ؟
  ًاَ سيَوى ُةيذةصاُى ئةواُة خةسيلى ضني و ضى سوودةدات.

 سيَوى خامن ٓاواسى كشد: بوًةهةسصةية! 
يةكيَم هة بةضلة سيَويةكاْ وتى: طةيش كةْ توُيَوى ئيٌَة كوسترت بؤتةوة! ًّ  

 سووُاكى خؤس دةبيٍِ.
ٓةًووياْ ئاوسِياْ دايةوة، ساطت بوو، دووسى صاهلى توُيَوةكة هة ًةتشيَم 

تيؼلى خؤس  كةًرتة و، هة ثؼت طةسياُةوة، دوو تشاكتؤسى طةوسياْ ديت هة
 طريابووْ.

ًاَ سيَوى بة دةُطيَلى بةسص وتى: تشاكتؤسةكاْ، بيََوى ًيلاُيلى! بؤ سصطاس 
 كشدُى طياُتاْ ٓةَهلةُّ! ٓةَهلةُّ! ٓةَهلةُّ!
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 كيَربكىَ 

ئيَظتاكة كيرَبكيَيةكى صؤس طةخت دةطتى ثيَلشدبوو، ئاًيَشةكاْ هة بةساًبةس 
 ى خؤاسةوة بوو:سيَويةكاْ، طةسةتا طشدةكة بةَ ػيَوة

 
 
 
 
 
 
 
  

هة دواى كاتزًيَشيَم كة ئاًيَشةكاْ خؤيَ و خاػاكى صؤسو صؤستشياْ هة طشدةكة 
 ٓةَهلةُذ. طشدةكة بةَ ػيَوةى هئَات: 
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ٓةُذيَم جاس سيَويةكاْ هة ٓةَهلةُذُذا ثيَؽ دةكةوتّ و دةُطى دُط دُط 
ةويّ. ًّ دَهِياَ كة الواصتش دةبوو و ًاَ سيَوى وتى: خةسيلة طةسدةك

طةسدةكةويّ. بةآلَ دواى ضةُذ ضشكةيةن، ديظاْ ئاًيَشةكاْ دةٓاتِةوة و، خشتة 
خشتى بيََوة بة ٓيَضةكاْ تا دةٓات صياتش دةبوو. سيَويةكاْ يةن جاس طةسى تيزو 

 كاُضايى يةكيَم هةو بيَآلُةياْ هة ثؼت طةسى خؤياْ ديت، كة صةوياْ دةتاػى.
 ٓاُلةوة وتى: ئاصيضامن، بةسدةواَ بّ! بىَ ٓيوا ًةبّ!ًاَ سيَوى بة ٓاُلة 

بوطيظة قةهةو بةطةس بوُيع و بني دا ٓاواسى كشد: بةسدةواَ بّ! ٓيَِذةى 
 ُةًاوة بيطشيّ.

 بني وةآلًى دايةوة: ٓيَؼتا ُةتبيِيوة؟
 بوطيع قيزاُذى: ُةخيَش ٓيَؼتا ًاوة! بةآلَ وا بضامن ُضيم بوويِةوة!
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 بيَوَةكة ثةهليَؼى دةسةوةى دةكةَ. هةت هةتى دةكةَ.بوُيع ٓاواسى كشد: بة 
ئاًيَشةكاْ تا ُيوةسؤ بةسدةواَ خةسيلى ئيؽ كشدْ بووْ. سيَوية داًاوةكاُيؽ 

 هئَاتووة: يٓةسوةٓا. ئيَظتا طشدةكة بةَ ػيَوة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

سيَوييةكاْ بطشْ، بؤ ُاْ خواسدُيؽ  خاوةْ ًةصساكاْ ئةوةُذة تاًةصسؤ بووْ
 دا و كاسةكةياْ سِاُةدةطشت.وضاُياْ ُة

بوُيع هةو كاتةى كة خؤى دوال كشدبؤوة بةطةس تشاكتؤسةكةدا: ٓاواسى كشد! 
 ٓؤى ًاَ سيَوى! ئيَظتاكة دينَي و دةتطشيّ!
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بوطيع قيزاُذى: ئةوة دوايني جاسة ًشيؼلةكامن دةخؤى، ئيرت ُاتواُى 
 بطةسيَيتةوةو جاسيَلى تش طةس بة ًةصساكةًذا بلةى.

ةطة ػيَت ببووْ. بيِى سةقةهةو دسيَز و بوُيظة قوَهةو وسط صي، ئةو طىَ ك
ئاًيَشةكاُياْ وةن دسُذة هيَذةخوسِى و كيرَبِكيَياْ دةكشد، بيََوة ًيلاُيلييةكاْ بة 
خيَشايةكى هة سادةبةدةس صةوياْ دةكؤَهى. بوطيظة قةَهةويؽ وةن دةسويَؽ ٓةداداُى 

 قاميرت! ُةبوو، دةثاسايةوةو ٓاواسى دةكشد: قاميرت!
 ياْ بةطةس طشدةكة ٓيَِا.يةتا ُضيم كاتزًيَش ثيَِحى دواى ُيوةسؤ، ئةَ بةآل
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ئةو ضاَهةى ئاًيَشةكاْ ٓةَهياْ كةُذبوو، وةكو صاهلى طشِكاُى هئَاتبوو. 
دميةُةكةى ٓيَِذة ُائاطايى بوو، كة خةَهليَلى صؤس هة الديَيةكاُى دةوسوبةس 

ئةواْ هةطةس هيَواسى قؤَهتةكة ساوةطتابووْ و ضاوياْ هة  ٓاتبووْ بؤ تةًاػا كشدْ.
 بوطيع و بوُيع و بيِةوة بشِيبوو. ئؤى بوطيع! ضى بووة؟

 ئيٌَة بة دواى سيَويةكذا دةطةسيَني!
 ئيَوة ػيَنت!

خةَهلةكة ٓاواسياْ دةكشدو ثيَذةكةُني، بةآلَ ئةو كاسة دةبوو بة ٓؤى ئةوةى، 
، ًِحشتشو طوستش بّ، كة تا سيَوَيةكةى ُةطشْ واص كة ئةو خاوةْ ًةصساياُة توسِةتش

 هة كاس كشدْ ُةٓيَِّ.
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 يةرطيس ناييَمَني دةرباز بيَت
كاتزًيَش ػةػى ئيَواسىَ، بني ًؤتؤسى تشاكتؤسةكةى كوراُذةوةو دابةصى، 
بوُيظيؽ ٓةسوةٓا. بة ئةُذاصةى ثيَويظت كاسياْ كشدبوو. ئةواْ بة دسيَزايى ئةو 

اكتؤسياْ هيَدوسِي و ًاُذوو ػةكةت ببووْ، بشطيؼياْ بوو. وسدة وسدة سؤرة تش
ٓاتِة طةس كوُة سيَويةكة، هة كؤتايى ضاَهة طةوسةكة. دةَ و ضاوى بني هةبةس 
توسِةيى طوس ٓةَهطةسابوو. بوُيظيؽ دةطتى كشد بة جِيَوداْ كة ػياو ُني بؤ 

ٓات و وتى: سيَوى ضةثةَهى ُووطني، جِيَوى بة سيَويةكة دةدا، بوطيع بة هؤرة هؤر 
 ُةفةسةتى! ئيَظتا دةبىَ ضى بلةيّ؟

 بني وتى: ثيَتاْ دةَهيٍَ كة ُابىَ ضى بلةيّ! ُابىَ بٔيَوني دةسباص بيَت.
 بوُيظيؽ وتى: ٓةسطيض، ٓةسطيض، ٓةسطيض!

بني دووال ٓاتةوة بؤ طةس كوُة سيَويةكة و ٓاواسى كشد: طويَـت ىلَ بوو ًاَ 
 ُةبووة، ًاَ سيَوى! تا كةالكت ٓةَهِاوةطني، ُاطةسِيِةوة ًاَهىَ!سيَوى! ٓيَؼتا تةواو 

دواتش ٓةس طيَلياْ بةَهيِياْ داو صؤس بة جيذى طويَِذياْ خواسد تا سيَويةكةى 
 ُةطشْ ُاطةسيَِةوة بؤ ًةصسا.

 بوُيظة خشِةى وسط صي، ثشطى: دواتش دةبىَ ضى بلةيّ؟
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يَِى بؤ طةسةوة. بشؤ خواسىَ، خشِةى بني وتى: تؤ دةُيَشيِة خواسىَ تا سيَويةكة ب

 بةدبةخت! بوُيع سِاى دةكشدو دةى قيزاُذ: ُا، ًّ ُا!
ُابةدَهى كشد. كاتيم كة ثيَذةكةُى، ثوكة طوسةكاُى بةدةس  بني صةسدةخةُةيةكى 
ٌاْ هةبةسدةًذا  يؽ ٓةس ثوكى بةدةسةوة بوو. وتى: ئيٌَة تةُيا سيَطةيةك . هة بشى ددُا دةكةوّت

سيَلى وا بلةيّ هة بشطاْ بيَتة دةسةوة. هيَشة خيَوةتى ٓةَهذةدةّي و بةػةو ًاوة، دةبىَ كا
ُاضاسة بيَتة دةسةوة. ًاْ هة كوُة سيَويةكة دةبيَت. هة كؤتاييذا ٓةس ديَتة دةس،   بةسؤر ئاطا

ٓةس بؤية بوطيع و بوُيع و بني ثةياًياْ ُاسد تا هة ًةصساكاُياْ ضادس، 
 كيظة خةو و خواسدُياْ بؤ بيَِّ.
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 ريَويةكاى برشى دةبو
ئيَواسةى ٓةًاْ سؤر، طىَ خيوةتياْ هة ُاو قؤَهتيَم هةطةس طشدةكة ٓةَهذا، 
يةكيَلياْ بؤ بوطيع، يةكيَلى تش بؤ بوُيع و ئةويرتيؽ بؤ بني. خيَوةتةكاْ 
ضواسدةوسى كوُة سيَويةكةياْ طشتبوو، ٓةس طىَ خاوةْ ًةصساكاُيؽ هة دةسةوةى 

و، خةسيلى خواسدُى ُاُى ئيَواسة بووْ. بوطيع طىَ  خيَوةتةكاْ داُيؼتبووْ
ًشيؼلى ئاخِشاو بة ٓةُذيَم كةسةطتةى خواسدةًةُى خواسد، بوُيع ػةؾ 
كيَلى ثشِكشاو بة ػوة ُاخؤػةكةى جطةسى قاصةوة خواسد و بيِيؽ دوو دةبةى 

 ئاوى طيَوى فشِكشد. ٓةس طيَلياْ تفةُطةكاُياْ هة تةُيؼت خؤياْ داُابوو.
يؼليَلى كوآلوى ٓةَهطشت كة ٓاآلوى ىلَ ٓةَهذةطتا، بشدى بؤالى بوطيع ًش

كوُة سيَويةكةو ٓاواسى كشد: بؤُةكةت بؤ ديَت، ًاَ سيَوى؟ ًشيؼليَلى ُاطم و 
 بة تاَ! بؤضى ُايةى داُةيةكى ببةى؟

بؤُى ًشيؼلة كوآلوةكة طةيؼتةخواسةوةى توُيَوةكة، هةو ػويَِةى كة 
 سيَويةكاْ ٓةَهتوتةكابووْ.
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يَم هة بةضلة سيَويةكاْ وتى: ئاخ باوكة! ُاتواُني بة ٓيواػى بشؤيِة يةك
 طةسةوةو ثشِى دةيِىَ؟

 سيَوى خامن وتى: ٓةس برييؼى ىلَ ًةكةوة! ئةواُيؽ ٓةس ئةوةياْ دةويَت.
بةضلة سيَويةكاْ ٓاواسياْ كشد: بةآلَ صؤسًاْ بشطيية. ضةُذى تش دةخايةُىَ تا 

 ؟ ػتيَلٌاْ دةطت دةكةوىَ و بيدؤيّ
دايلياْ وةآلًى ُةدايةوة. باوكيؼياْ وةآلًى ُةدايةوة. ٓيض وةآلًيَليؼياْ 

 ثيَى ُةبوو تا ثيَياْ بَويَّ.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

كاتيَم دُيا تاسيم بوو، بوُيع و بني اليتةكاُى ثيَؼةوةى ٓةسدوو 
تشاكتؤسةكاُياْ بةساًبةس بة كوُة سيَويةكة ٓةَهلشد. بني وتى: ئيَظتا دةبىَ بة ُؤسة 
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ؼم بطشيّ. يةكيَم ثاطةواْ دةبيَت و دوواُةكةى تش دةخةوْ، تا سؤر دةبيَتةوة ئيَ
 بةو ػيَوةية بةسدةواَ دةبني.

بوطيع وتى: ئةطةس سيَويةكة ئةسص بلؤَهيَت و هة اليةكى تشى طشدةكة بيَتة 
 دةسىَ ضى؟ ئةتؤ بريت هةو ًةطةهةية ُةكشدبؤوة، وا ُيية؟

هةو ًةطةهةية كشدؤتةوة و وتى: ئةى بني وا خؤى دةسخظت كة ثيَؼرت بريى 
 ضؤْ ثيَؼرت بريَ ىلَ كشدؤتةوة!

 بوطيع وتى: دةى صووكة سيَطة ضاسةكة بَوىَ.
بني يةكيَم هةو ػتة سةؾ و ثيظاُةى هة طويَى دةسٓيَِا و فشِيذا دواتش ثشطياسى 

 كشد: ضةُذ كةغ هة ًةصساكةتذا كاس دةكةْ؟
 بوطيع وتى: طى و ثيَِخ كةغ

 طى و ػةؾ كةطٍ ٓةية. بوُيع وتى: ًّ
بني وتى: ًّ طى و حةوت كةطٍ ٓةية. كة ٓةًووياْ بةيةكةوة دةبِة طةدو 

  ٓةػت كةغ.
دةبىَ ئيٌَة ثيَياْ بَوينَي طةًاسؤى طشدةكة بذةْ. ٓةسيةكةياْ دةبىَ ضةن و 
الييت بةدةطتةوة بيَت. هةو حاَهةتةدا ٓيض سيَطايةن ُاًيَِيَتةوة بؤ دةسباص بووُى 

 ًاَ سيَوى.
فةسًاُةكة طةيؼتة ًةصساكاْ، ٓةس ئةو ػةوة طةدو ٓؼت كةغ، باصُةيةكى 
توُذ و تؤَهياْ بة دةوسةى طشدةكةدا دسوطت كشد. ئةواْ بة داس، تفةُط و تةوسو 
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دةًاُضةو ػتى تشطِاكى تش ضةكذاس ببووْ. ٓةس بؤية ئةطتةَ بوو، سيَوى يا ٓةس 
 ئارةهيَلى تش بتواُىَ هة طشدةكة دةسباص بيَت.

رى دواتشيؽ ضاوديَشى و ثاطةواُى ٓةس بةسدةواَ بوو. بوطيع و بوُيع و سؤ
بني، هةطةس كوسطية بضلؤالُةكةى خؤياْ داُيؼتبووْ و ضاوياْ هة كوُة سيَويةكة 

. تةُيا هةوىَ داُيؼتبووْ و تفةُطةكاُياْ هةطةس صؤس ُةدةسواْبشِيبوو. ئةواْ 
 قاضياْ داُابوو.

ُيَوةكة ُضيم دةبؤوة و بؤُى دةكشد، دواتش ًاَ سيَوى جاس جاس هة صاهلى تو
 دةخضى و دةطةسِايةوة و دةيوت: ئةواْ ٓيَؼتا ٓةس هةويَّ.

 سيَوى خامن ثشطياسى كشد: تؤ دَهِياى؟
ًاَ سيَوى دةيوت: دَهِياَ، دةتوامن هة ًاوةيةكى صؤس دووسدا، بؤُى بني بلةَ. 

 ئةو بؤُى هيَذيَت.
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 مام ريَوى ثالنيَكى يةية

 ةو طةًةية طىَ ػةو طىَ سؤر بةسدةواَ بوو.ئ
 سؤرى طيَيةَ بوطيع وتى: سيَويةن ضةُذة بة بىَ ُاْ و ئاو ٓةيَ دةكات؟

 بني ثيَى وت: هةوة صياتش ُاتواُيَ، بة صووتشيّ كات ديَتة دةس. دةبَى بيَتة دةسةوة.
 شطاْ دةًشدْ.بني ساطتى دةكشد. هة ُاو توُيَوةكة هة خواسةوة، سيَويةكاْ خةسيم بوو هة ب

يةكيَم هة بةضلة سيَويةكاْ وتى: خؤصطة دةًاُتواُى ضؤسيَم ئاو خبؤيِةوة. ئاخ 
 باوكة! ٓيضت هةدةطت ُايةت؟

 باوكة! ُاتواُني ٓيَشؾ بةسيّ؟ هةواُةية بةجمؤسة سصطاسًاْ بيَت، واُيية؟
 سيَوى خامن بة دةُطيَلى بةسص وتى: ٓيض سيطةيةن ُيية بؤ دةسباص بوومناْ. 
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سيَطة ُادةَ بشؤُة دةسىَ، هيَشة مبيَِِةوةو بة ئاساًى مبشْ ثيٍَ باػرتة هةوةى كة 

 بشؤُة بةس طوهوةى ئةواُة.
ًاَ سيَوى دًيَم بوو ٓيض قظةيةكى ُةكشدبوو. بة ئاساًى داُيؼتبوو 
ضاوةكاُى قوضاُذبوو و ئاطاى هة قظةى ئةواُى تش ُةبوو. سيَوى خامن دةيضاُى ًاَ 

ئؤًيَذاُة ٓةوَهذةدا، سيطةيةن ثةيذا بلات تا بشؤُة دةسةوة. سيَوى خامن سيَوى بىَ 
طةيشى ٓاوطةسةكةى كشد، بيِى بة دةوسى خؤيذا طوسِايةوة و، بة ٓيَواػى 
قاضةكاُى بةسص كشدةوة. ًاَ سيَوى طةيشى ٓاوطةسةكةى كشد. هةبةس خؤػحاىل 

 ضاوى دةدسةوػاُةوة.
 وة ئاصيضَ؟سيَوى خامن خيَشا ثشطياسى كشد: ضى بو

 ًاَ سيَوى بة ٓيَواػى وتى: بريؤكةيةكٍ بؤ ٓاتووة. 
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 بةضلة سيَويةكاْ ٓاواسياْ كشد: ضى؟ ئاخ باوكة! ض بريؤكةيةن؟
 سيَوى خامن وتى: صووكة! دةى بيَوىَ!

ًاَ سيَوى وتى: باػة...كةًيَم وةطتاو ئاخيَلى ٓةَهليَؼا و بة داخيَلةوة 
 خيَش، طوودى ُيية، جيَبةجىَ ُاكشيَت.طةسى ساوةػاُذ. ديظاْ داُيؼتةوة. ُة

 
 
 
 
 
 
 

 بؤضى باوكة؟
ضوُلة ديظاْ دةبىَ ٓةَهلةُني و ئيٌَةؾ هة دواى طىَ ػةوو طىَ سؤر بشطيَتى،  

 تواُاى ئةوةًاْ ُيية كة دووباسة دةطت بلةيِةوة بة ٓةَهلةُذْ.
الى  بةضلة سيَويةكاْ ٓاواسياْ كشد: ئيٌَة دةتواُني باوكة! ئةواْ خيَشا ضووُة

 باوكياْ. ئيٌَة دةتواُني! تؤؾ دةتواُى!
ًاَ سيَوى بة صةسدةخةُةيةكةوة طةيشى ضواس بةضلةكةى كشد. هة دَهى خؤيذا 
وتى ًِذاَهةكامن ضةُذ باػّ. طىَ سؤرة ٓيضياْ ُةخواسدوة، خةسيلة هة بشطاْ 
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دةًشْ كةضى ٓيَؼتا وسةياْ بةسصة. ُآيَوٍ بىَ ئوًيَذ بّ و طوتى: ًّ... ًّ 
 واية دةتواُني تاقى بلةيِةوة.ثيٌَ

 وةسْ دةطت ثيَبلةيّ، باوكة! ثيٌَاْ بَوىَ دةبىَ ضى بلةيّ!
سيَوى خامن بة ئاساًى ٓةطتاية طةس ثىَ. ئةو هة ٓةًوواْ بشطيرت و تيِوتش 
بوو. صؤس الواص ببوو. وتى: ببوسْ! بةآلَ ثيٌَواية ًّ ُاتوامن ياسًةتيةكى باػتاْ 

 بذةَ.
 ضَ! ئةتؤ ٓةس هةوىَ مبيَِةوة. بؤ خؤًاْ جيَبةجىَ دةكةيّ.ًاَ سيَوى وتى: ئاصي
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 بةخيَوطةى ثةلةوةرى ذمارة يةكى بوطيس

ًاَ سيَوى ئاًارةى بؤ خواسةوة كشدو وتى: ئةجماسةياْ، دةبىَ بؤ اليةكى 
دياسيلشاو بشؤيّ. هةبةسئةوة هةطةيَ ًِذاَهةكاُى جاسيَلى تش دةطيت كشدةوة بة 

ْ بة ٓيَواػى بةسِيَوة دةضوو. هةطةيَ ئةوةػذا كاسةكةياْ ٓةَهلةُذْ. كاسةكةيا
 بويَشاُة ئةجناَ دةدا و توُيَوةكة بةسة بةسة طةوسةتش دةبوو.

 
 
 
 
 
 
 
 

 يةكيَم هة بةضلةكاْ وتى: باوكة! خؤصطة ئيٌَةؾ دةًاُضاُى بؤ كوىَ دةسؤيّ.
ِةى بؤى ًاَ سيَووى وتى: ُةخيَش، ثيَتاْ ُاَهيٍَ بؤ كوىَ دةضني. ضؤْ ئةو ػويَ

دةضني ٓيَِذة باػة ئةطةس ئيَظتا ثيَتاْ بَويٍَ، هة خؤػياْ تيَلذةضّ، دواتشيؽ 
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ئةطةس طةسكةوتوو ُةبوويّ )كة سيَزةى طةسكةوتِيؽ صؤسة(، هة بىَ ئوًيَذيذا 
 دةًشْ، ًّ ُاًةوىَ صؤس دَهدؤػتاْ بلةَ، ئاصيضامن! 

، ُةياُذةصاُى ٓةًووياْ بؤ ًاوةيةكى دووسو دسيَز خةسيلى ٓةَهلةُذْ بووْ
ضةُذى خاياُذووة، ضوُلة هة خواسةوةو هة ُاو ئةو توُيَوة تاسيلة ػةو سؤر دياس 
ُةبوو. ًاَ سيَوى وتى: ثيٍَ باػة ئيَظتاكة تةًاػايةكى طةسةوة بلةيّ بؤ ئةوةى 
بضاُني هة كويَني. ًّ دةصامن دةًةوىَ بؤ كوىَ بشؤَ، بةآلَ دَهِيا ُيٍ هةو ػويَِة ُضيم 

 ْ ُا.بوويِةوة يا
 
 
 
 
 
 
 
 

سيَويةكاْ ػةكةت و ًاُذوو، بة ئاساًى سيَطةى توُيَوةكةياْ طؤسِى بؤ سووى 
صةوى. طةستشو طةستش... هةُاكاو ػتيَلى سِةقياْ ٓةطت ثيَلشدو ُةياُتواُى صياتش 
بشؤُة ثيَؼةوة. ًاَ سيَوى سؤيؼتة طةسةوة تا بضاُىَ ئةو ػتة سةقة ضيية. هةبةس 

 ة داسة!خؤيةوة وتى: داسة! تةخت
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 باوكة! ًةبةطتت ضيية؟ 
ًاَ سيَوى وتى: ئةطةس ٓةَهةَ ُةكشدبىَ بةو ًاُايةية، ئيٌَة دسوطت هة ريَش 

 ًاَهيَلذايني. بيَذةُط بّ تا بة خيَشايى طةيشيَلى بلةَ.
 
 
 
 
 
 
 
 

ًاَ سيَوى بة وسدى ثاَهى بة يةكيَم هةو ثاسضة تةختاُةوة ُا بؤ الى طةسةوة. 
ِاكى هيَوةٓات، ٓةًووياْ هة تشطاْ ضوُةوة خواسةوةى تةختةكة دةُطيَلى تشط

توُيَوةكة و ضاوةسِواْ بووْ ُةكا ػتيَلى خشاث سوو بذات. بةآلَ ٓيض ػتيَلى 
خشاث سووى ُةدا، دواتش ًاَ سيَوى ثاسضة تةختةى دووةًيؼى بةسص كشدةوة، صؤس 

صؤس بة تشطةوة طةسى هة كةهيَِةكة بشدة دةس. و هةبةس ػادى و دَهدؤػييةكى 
 قيزاُذى.

كةومت! ٓةس يةكةَ جاس طةسكةومت! طةسكةومت! ًاَ سيَوى هة ٓاواسى كشد: طةس
كةَهيَِى ُاو رووسةكة ٓاتة طةسةوة، هة خؤػياْ دةطتى كشد بة ٓةَهبةص ٓةَهبةصو 
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طةًا كشدْ. بة ئآةُطةوة وتى: وةسُة طةسىَ! وةسُة طةسىَ و ببيِّ هة كويَّ، 
 ئاى! ئاصيضامن! ض دميةُيَم بؤ سيَويةكى بشطى! طجاغ بؤ خوا! ئاى!

ٓةس ضواس بةضلة سيَويةكاْ بة خيَشايى هة توُيَوةكة سؤيؼتِة طةسىَ، دميةُيَلى 
طةسطوسِٓيَِةس هة ثيَؽ ضاوياْ بوو! كوالُةيَلى طةوسة و ثشِ هة ًشيؼم! ًشيؼلى 

 طجي، قاوةيى، سةؾ، هةواُةية ٓةصاس ًشيؼم بّ! 
ة سيَم ئةو ًاَ سيَوى ٓاواسى كشد: كوالُة ًشيؼلى رًاسة يةكى بوطيع. ئيَش

ػويَِةية كةهة بريى ًِذا بوو. ضان ٓةُطاومت! ٓةس يةكةَ جاس! ئةوة طةسطاَ كةس 
 ُيية؟ هةواُةية بتواُني ثيَى بَويني صؤس ريشاُةية!

بةضلة سيَويةكاْ هة خؤػياْ وةكو كيَويى ياْ)دسُذة( ىلَ ٓاتبوو. بةًالو 
ذ. ًاَ سيَوى فةسًاُى بةوالدا تةساتيَِياْ دةكشد و ًشيؼلة طيَوةكاُياْ دةسةتاُ

كشد: طةبش بطشْ! خؤتاْ ػيَت ًةكةْ! بشؤُة دواوة! ئاساَ بّ! دةبىَ ئةو كاسة بة 
 باػى ئةجناَ بذةيّ. هة ثيَؽ ٓةًوو ػتيَم، ٓةًووتاْ ئاو خبؤُةوة!

ٓةًووياْ سِاياْ كشدة ػويَِى ئاو خواسدُةوةى ًشيؼلةكاْ و ئاوى فيَِم و 
وى طىَ ًشيؼلى ٓةسةطةوسة و قةَهةوى دةطت خؤػياْ خواسدةوة. دواتش ًاَ سيَ

 ُيؼاْ كشد، صؤس ريشاُةو دةطت بة جىَ بة ملبؤصةكةى كوػتِى.
ئةو فةسًاُى كشد: بطةسيَِةوة ُاو توُيَوةكة. صووكةْ! ُابىَ كات بة فريؤ بذةيّ! 

 ضةُذ خيَشا ظوَهيَِةوة ئةوةُذة صووتش دةتواُّ ػتيَم خبؤْ.
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هة كةهيَِى رووسةكةوة سؤيؼتِة خواسىَ و صؤس بة  ئةواْ يةن بة دواى يةكذا
خيَشايى ٓةًووياْ دوباسة هة ُاو توُيَوة تاسيلةكةدا بووْ. ًاَ سيَوى دووباسة 
سؤيؼتة طةسةوة، ثاسضة تةختةكاُى رووسةكةى وةن خؤى ىلَ كشدةوة. ئةو كاسةى 

ثاسضة  صؤس بة وسدى و ريشاُة ئةجناَ دا، بة جؤسيَم كةغ ٓةطتى ثيَِةدةكشد، كة
 تةختةكاْ هة ػوَيِى خؤياْ جوآلوْ ياْ ُا. 

ًاَ سيَوى طىَ ًشيؼلة قةَهةوةكاُى دا بة كوسِة طةوسةكةى و ثيَى وت: كوسَِ! خيَشا 
بطةسيَوةو ئةواُة بذة بة دايلت. ثيَى بَوىَ ًيواُذاسيةن طاص كات. ثيَى بَوىَ ئيٌَةؾ بة 

 اًياْ دةدةيّ و دةطةسِيِةوة.صووتشيّ كات دينَي. ضةُذ كاسى بضوكٌاْ ٓةية ئةجن
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 دياريةكى كتوثرِ بؤ ريَوى خامن

بةضلة سيَويةكة بة ٓةًوو خيَشايى خؤيةوة هة سيَطةى توُيَوةكةوة ضووة ًاَهىَ و طىَ 
ًشيؼلى قةَهةوى هةطةيَ خؤى بشد. هةخؤػياْ خةُى ببوو. بة خؤى وت: طةبشكة! تةُيا 

طايةكى دووسو دسيَز بة سِاكشدْ بشِوات، ئةو طةبشكة دايلٍ ئةواُة ببيِيَت! دةبواية سيَ
سيَطايةى بىَ ساوةطتاْ بشِى و هة ُاكاو سيَوى خامنى هة بةسدةًى قووت بؤوةو بة ٓاُلة 

 ٓاُم ٓاواسى كشد: دايلة! طةيشكة، دايلة! ٓةَهظة بشِواُة ضيٍ بؤ ٓيَِاوى! 
يَضتشو الواصتش ببوو، ضاويَلى  ٓ كشدةوةو ًشيؼلةكاُى  سيَوى خامن كة هةبةس بشطيَتى بىَ

، دووباسة ضاوةكاُى ُوقاُذةوة.  ديت. هةبةس خؤيةوة وتى: ئةوة خةوْ دةبيٍِ
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ُةخيَش دايلة! خةوْ ُابيِى! ئةواُة ًشيؼلى ساطتني! ئيٌَة سصطاسًاْ بوو! 
 ئيرت هة بشطاْ ُاًشيّ!

 سيَوى خامن ضاوةكاُى كشدةوة و خيَشا داُيؼت و ٓاواسى كشد: بةآلَ سؤَهة
 خؤػةويظتةكةَ! ئةواُةتاْ هة كوىَ...؟

بةضلة سيَوى بة دةُطيَلى بةسص وتى: هة بةخيَوطةى ثةهةوةسى رًاسة يةكى بوطيع! 
ئيٌَة هة ريَش صةوةيةوة توُيَوٌاْ ٓةَهلةُذ. هة ٓةًوو رياُتذا ئةوةُذة ًشيؼلى طةوسةو 

ةطةسِيَِةوة. ديتِى قةَهةوت ُةبيِيوة! باوكٍ وتى با ًيواُذاسيةن طاص كات. ئةواْ صوو د
خواسدْ سيَوى خامنى بة ٓيَض كشدو ٓةَهظاو وتى: ًيواُذاسى! ئاخ كة باوكت ضةُذ 

 سيَويةكى طةسطوسِٓيَِةسة! صووكة ئاصيضَ، ثةسِى ًشيؼلةكاْ ىلَ بلةوة!
ٓيَِةس دةيوت: ئيَظتاكة ُؤبةى بةػةكةى  ًَا سيَوى طةسطوسِ ُيَوةكة،  ُاو تو ْ! هة  دووس هة وا

ةَهلةُني!تشة ئاصيضامن ُيَويَلى تش هيَشةوة بؤ ئةوىَٓ  ُيا تو  ! ئةوة ئيرت وةن ئاو خواسدُةوة واية! تة
 بؤ كوىَ باوكة؟

 ئةوةُذة ثشطياس ًةكة، ٓةس ٓةَهلةُة!
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 طؤرِكةى
ًاَ سيَوى و طىَ بةضلةكةى، بة خيَشايى ٓةَهياْ دةكةُذ. ٓيَِذة خؤػحايَ بووْ 

ةكشد. دةياُضاُى كة ًيواُذاسيةكى طةوسة كة ٓةطتياْ بة ًاُذوويى و بشطيَتى ُةد
و ُاياب بة سِيَوةية، ئةو ًةطةهةيةؾ كة بشِياس بوو ًشيؼلةكاُى بوطيع خبؤْ، 
خؤػحاَهى دةكشدْ، بةجؤسيَم ٓةس كة بريياْ ىلَ دةكشدةوة، ثيَلةُيِياْ دةٓات. بة 
تايبةتى كة بريياْ هةوة دةكشدةوة ئةو خاوةْ ًةصسا قةَهةوة، هةطةس طشدةكة 
داُيؼتووةو ضاوةسِواُة ئةواْ مبشْ هة بشطاْ. هة كاتيَلذا بىَ ئاطا بوو هةوةى كة 
خواسدُى ػةوى بؤ ئاًادة كشدووْ. ٓةطتياْ بة ضيََزو خؤػى دةكشد. ًاَ سيَوى 

 وتى: ٓةَهلةُّ دةى، صؤس دووس ُيية. 
 هةُاكاو دةُطيَلى بةسص هةطةسةوة وتى: كىَ هة ويَية؟ سيَويةكاْ ٓةَهبةصيِةوة.
خيَشا تةًاػاى طةسةوةياْ كشد و كاتيَم بة وسدى هةو كوُة بضوكةى كة هة 
طةسةوةى توُيَوةكة بوو، طةيشياْ كشد، دةَ و ضاويَلى دسيَزو ُوون تيزو سةؾ و 

 تووكاوياْ دةبيِى.
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 ًاَ سيَوى ٓاواسى كشد: طؤسِكةْ!
خؤػحاَهٍ هة كؤتاييذا يةكيَلٍ  طؤسِكةْ ٓاواسى كشد: سيَوى ئاصيض! ئةى خوداية، صؤس

 ثةيذا كشد. ئةوة طىَ سؤرو طىَ ػةوة بة دةوسى خؤَ دا دةطوسِيٌَةوةو ُاصامن هة كويٍَ! 
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طؤسِكةْ كوُةكةى طةوسةتش كشدو كةوتة خواسةوة بؤ الى سيَويةكاْ. طؤسِكةُيَلى 
بة دواى ئةودا كةوتة خواسىَ. طؤسِكةْ بة خؤػحاَهى يةوة  -كوسِةكةى -بضوكيؽ

وتى: ئاطات ىلَ ُيية هةطةس طشدةكة ضى سوويذاوة؟ ٓةًوو ػتيَم تيَلضووة! 
ُيوةى داسطتاُةكة ويَشاْ بووة، ضةكذاسةكاْ طشدةكةياْ طةًاسؤ داوة! ٓيض 
 كاًيَلٌاْ ُاتواُني بشؤيِة دةسةوة. ٓةتا بة ػةويؽ! ٓةًووًاْ هة بشطاْ دةًشيّ!

؟ ٓةًووًاْ كة هةو ريَشة ًاَ سيَوى ثشطياسى كشد: ًةبةطتت هة ئيٌَة كيَية
دةريّ، ئةًّ و ًؼلة كويَشةو كةسويَؼم و رْ و ًِذاَهةكاُياْ، تةُاُةت 
دةَهةكيؽ كة ٓةُذيَم جاس بة تةطلرتيّ كوُذا تيَذةثةسِيَت، خةسيلة هة بشطاْ 
دةًشيَت. ٓةس ئيَظتاكة هةطةيَ خامنى دةَهةن و ػةؾ بةضلةكةى هة كوالُةكةى 

 بةطةس ديَت، سيَوى ئاصيض! وابضامن كؤتاييٌاُة! ًِذاْ. خوا دةصاُىَ ضيٌاْ
ًاَ سيَوى طةيشى طىَ بةضلةكةى كشدو صةسدةخةُةيةكى كشد. ًِذاَهةكاُيؼى 
صةسدةخةُةيةكياْ بؤ كشد، كة ُيؼاُةى ُٔيَِييةن بوو. ًاَ سيَوى وتى: طؤسِكةُى 

 بوو... ئاصيضو ثريَ! ئةو حاَهة خشاثةى كة تووػى ئيَوة بؤتةوة، ٓةًووى تاواُى ًّ
طؤسِكةْ بة توسِةييةوة وتى: دةصامن تاواُى تؤية! خاوةْ ًةصساكاْ تا تؤ ُةطشْ 
كؤيَ ُادةْ. بةداخةوة ئيٌَةؾ طريًاْ خواسدووة. واتة ٓةًوو ئةواُةى هةطةس 
طشدةكة دةريّ. طؤسِكةْ داُيؼت و باوةػى هة كوسِةكةى دا و بة ئاساًى وتى: 

ًّ ئةوةُذة الواصو بىَ ٓيَض بووة، ُاتواُىَ ئيٌَة دةًشيّ. ٓاوطةسة بةدبةختةكةى 
 تؤصقاهيَم صةوى ٓةَهلةُيَ.
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ًاَ سيَوى وتى: ٓاوطةسةكةى ًِيؽ بةو ػيَوةيةية، ٓةس ئيَظتاكة خةسيلة بؤ 
ًّ و ًِذاَهةكاْ بة تاًرتيّ خواسدْ بة ًشيؼلى قةَهةو ضةوسو ضؤيَ دسوطت 

 دةكات...
 رت! طاَهتةَ ثيَى ًةكة! ثيٍَ قةبووي ُاكشيَت! طؤسِكةْ وتى: بةطة ئيَ

يةكيَم هة بةضلة سيَويةكاْ ٓاواسى كشد: ئةوة ساطتة! باوكٍ طاَهتة ُاكات. 
 ئيٌَة يةن دُيا ًشيؼلٌاْ ٓةية!

ًاَ سيَوى وتى: ضوُلة ٓةًووى طوضى ًّ بووة، ئيَوة باُطٔيَؼت دةكةَ تا 
ةَ تا هةو ًيواُذاسيةدا بةػذاس هةو خواسدُة خبؤْ. ًّ ٓةًووتاْ باُطٔيَؼت دةك

بّ. تؤو ًؼلة كويَشةو كةسويَؼم و دةَهةن و ٓاوطةسةكاُتاْ و ٓةًوو 
 ًِذاَهةكاُتاْ. خواسدُةكة صؤسةو بةػى ٓةًوواْ دةكات و هةَ سووةوة ئاطودة بّ.

 طؤسِكةْ بة دةُطيَلى بةسص وتى: ساطت دةكةى؟ بةساطتى واية؟
كةْ بة ٓيَواػى وتى: دةصاُى ئيٌَة هة كوىَ ًاَ سيَوى طةسى بشدة بّ طويَى طؤسِ

 بوويّ؟ 
 هة كوىَ؟ 

 دسوطت هة بةخيَوطةى ثةهةوةسى رًاسة يةكى بوطيع!
 ُااااا!

بةَهىَ! بةآلَ ئةو ػويَِة بة بةساوسد هةطةيَ ئةو ػويَِةى ئيَظتا دةًاُةوىَ بؤى 
هة ! دةتواُى تؤ هة كاتيَلى باػذا ٓاتى كةُى ئاصيضبضني ٓةس ٓيض ُيية. طؤس

ٓةَهلةُذُى صةوى دا ياسًةتيٌاْ بذةى و، هةو ًاويةػذا كوسِة طضلةكةت 
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دةطةسيَتةوةو ئةو ٓةواَهة خؤػة دةداتة خامنى طؤسِكةْ و ئةواُى تش. ًاَ سيَوى 
سووى هة طؤسِكةُى بضوون كشدو وتى: ثيَياْ بَوىَ كة هة ًيواُذاسى ًاَ سيَوى 

بةو توُيَوةدا بشِؤ تا دةطةية ًاَهى  باُطٔيَؼت كشاوْ. دواتش بياْ ٓيَِة خواسةوةو
 ئيٌَة!

بةضلة طؤسِكةْ وتى: بةطةس ضاو ًاَ سيَوى! بةَهى طةوسةَ! ٓةس ئيَظتاكة! ئاخ! 
صؤس طجاغ طةوسةَ! و بة خيَشايى هةو كوُةى كة هة طةقفةكةدا بوو طةسِايةوة و 

 دياس ُةًا.
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 كؤطاى طةورةى بونيس
 ى: سيَوى طياْ! كولت ضى بةطةس ٓاتووة؟طؤسِكةْ بةدةُطيَلى بةسص وت

 ًاَ سيَوى وتى: تلاية هةَ باسةوة ٓيض ًةَهىَ! ئةوة ثشطيَلى بة ئاصاسة.
ئةواْ بة بيَذُطى خةسيلى ٓةَهلةُذُى توُيَويَلى ديلة بووْ. طؤسِكةْ وةطتاى 
ٓةَهلةُذْ بوو، ياسًةتى ئةو دةبوو بة ٓؤى ئةوةى توُيَوةكة بة خيَشايى 

 بة خيَشايى طةيؼتِة ريَش صةويةن كة هة تةختة دسوطت كشابوو. ٓةَهلةُذسىَ.
ًاَ سيَوى صةسدةخةُةيةكى كشد ُيؼاُةى طةسكةوتّ بوو و دداُة طجى و 
تيزةكاُى وةدةسخظنت و وتى: ئةطةس ٓةَهةَ ُةكشدبىَ طؤسِكةُى ئاصيض! ئيٌَة ئيَظتاكة 

ة. ئيٌَة دسوطت هة هة ريَش ًةصسايةكذايّ، كة ٓى بوُيظة خشِةى وسط صي و ضةثةَه
 ريَش طةسُخ ساكيَؼرتيّ بةػى ئةو ًةصسايةدايّ.
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بةضلة سيَويةكاْ هة كاتى هظتِةوةى هيَوةكاُياُذا ٓاواسياْ كشد: ًشاويةكاْ و 
 قاصةكاْ! ًشاوية خؤؾ و بة تاَ و قاصة طةوسةو قةَهةوةكاْ! 

 ًاَ سيَوى وتى: صؤس ... ساطتة!
 اُى ئيٌَة هة كويَني.طؤسِكةْ ثشطياسى كشد: بةآلَ ضؤْ دةص

ًاَ سيَوى ديظاْ ثيَلةُى و دداُة طجيةكاُى ثرت وةدةس خظت و وتى: طةيشكة! 
ئةًّ بة ضاوى ُووقاويؽ دةتوامن سيَطةى خؤَ هةو ًةصساييةدا بذؤصًةوة. 
سؤيؼتِى ًّ بة ريَش صةويذا، وةن سؤيؼنت بةطةس صةويذا ئاطاُة. خؤى طةياُذة 

ةكاُى رووسةكةى الدا، دواتش يةكى تش ئيِحا طةسى طةسةوةو يةكيَم هة ثاسضة تةخت
 هة كةهيَِى تةختةكاْ بشدة دةسةوة. 

هة كاتيَلذا خؤى ٓةَهذةداية رووسةوة ٓاواسى كشد: بةَهىَ! ئةَ جاسةؾ 
 طةسكةومت! دسوطت ئاًاجنةكةَ ثيَلا! ُاوةساطتى ئاًاجنةكة! وةسْ طةيش كةْ!

ى خؤياْ ٓةَهذاية طةسةوة، وةطتاْ طؤسِكةْ و دواتش بةضلة سيَويةكاْ بة خيَشاي
و بة صاسى داضةقاوياْ سِاًا بووْ. بةسادةيةن طةسياْ طوسًِابوو ُةياُذةتواُى ٓيض 
بَويَّ. ضوُلة ئةو ػتاُةى هةبةس ضاوياْ بوو بؤ سيَويةن و طؤسِكةُيَم، خةوْ و 

 خةيايَ بوو. وةكو بةٓةػتيَم بوو بؤ ئارةَهة بشطيةكاْ.
بةسص وتى: طؤسِكةُى ثريو ئاصيضَ! ئيَشة كؤطةى بةػلؤى  ًاَ سيَوى بة دةُطيَلى

 بوُيظة. ئةو ػتة باػةكاُى خؤى ثيَؽ ئةوةى بباتة باصاس ، هيَشة سادةطشيَت. 
هة دةوسوبةسى ٓةس ضواس ديواسى رووسة طةوسةكة، ٓةصاسٓا و باػرتيّ و 

كة  بذا بووْقةَهةوتشيّ قاص و ًشاوى ثاكشاو و ئاًادةى هيَِاْ، هة ُاو قةفةصة و دؤآل
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تا بٌِيضى كؤطاكة ٓةَهضِشابووْ، هةطةسةوةؾ الُي كةَ طةد ثاسضةطؤػتى بةساص 
 بة ئاطِى طةقفةكةوة ٓةَهواطشابووْ.و، ثةجنا ثاسضة بيلؤْ

ًاَ سيَوى هة كاتيَلذا كة طةًاو ٓةَهبةص و دابةصى دةكشد، باُطى كشدْ: تةُيا 
 ػّ!طةيش كةْ! ثيَتاْ ضؤُة، ٓا؟ خواسدُيَلى صؤس با
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طىَ سيَوى بضون و طؤسِكةُى صؤس بشطى، قةَهٌباصيَلياْ ٓاويؼت و ثشِياْ داية 
 خواسدُة خؤؾ و بة تاًةكاْ.

ًاَ سيَوى فةسًاُى كشد: طةبش كةْ! ئةو ًيواُذاسية ٓى ًِة و دةبىَ ئةًّ 
دةطت ُيؼاُياْ بلةَ. ئةواُى تش كؼاُةوةو ًَوضة ًَوضياْ طشتةوة. ًاَ سيَوى بة 

كؤطايةكةدا طوسِايةوةو بة ُيطايةكى صاُاياُة ئةو ثيَؼاُطا بة ػلؤيةى  دةوسوبةسى
 ٓةَهظةُطاُذ. هيلاوى دةًيؼى وةن دةصوويوكى باسيم بةالهيَويذا دةٓاتة خواسىَ.

ًاَ سيَوى وتى: ئيٌَة ُابىَ صيَذةسؤيى بلةيّ. ُابىَ بذؤسيَني! ُابىَ بيََوّ ئةواُة 
ثيَم بني و تةُيا ضةُذ ثاسضة طؤػتى باؾ  بضاُّ ئيٌَة ضى دةكةيّ. دةبىَ سيَم و

هةطةيَ خؤًاْ ببةيني. هةبةس ئةوة بؤ دةطتجيَم ضواس داُة ًشاوى ُاطم و قةَهةو 
ٓةَهذةطشيّ. و هة ُاو قةفةصةكةى دةسئيَِاْ. ئاى! ئةواُة ضةُذ قةَهةو و ُايابّ! 
 بيَطوًاْ بوُيع هة باصاس ثاسةيةكى باػى هة واُة دةطت دةكةوىَ... دةى،
طؤسِكةْ، ياسًةتيٍ بذة تا بياْ ٓيٌَِة خواسةوة. ًِذاَهيِة ئيَوةؾ دةتواُّ 
ياسًةتيٌاْ بذةْ... هةوىَ... ئةى خوا طياْ، طةيش كةْ ضؤْ ُاودةًياْ ثشِبووة هة 
ئاو...و ئيَظتا... ثيٍَ باػة ضةُذ قاصايؽ ٓةَهطشيّ... طى داُة بةطة... قاصة 

وة ٓيض كات ئةو قاصة باػاُة هة سيظتؤساُى طةوسةكاْ ٓةَهذةطشيّ... ئاى ئاى، ئيَ
ثاػاػذا ُابيِّ... صؤس بة ٓيَواػى... ئةوة سيطاكةيةتى... ضةُذ داُة بةساصيؽ 
ثيَتاْ ضؤُة... ئةًّ ػةيذاى طؤػتى بةساصَ، ئةى تؤ طؤسِكةْ؟... تلاية ئةو 

 ثةيَزةَ بؤ بيَِّ.
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ة خواسىَ. تؤ ًاَ سيَوى سؤيؼتة طةس ثةيزةكة و طىَ بةساصى ُايابى ٓيَِاي
يؼت ثيَى خؤػة؟ طؤسِكةْ هة خؤػياْ طةًاى دةكشد، بة دةُطيَلى بةسص وتى: بيلؤْ

 ًّ ػيَت و ػةيذاى بيلؤمن. بيلؤُيَليؽ بيَِة. هة طةسةوة، ئةوةى كة طةوسةية.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

بضوكرتيّ بةضلة سيَوى وتى: باوكة، طيَضةسيؽ بيَِة، ئيٌَة دةبىَ ٓةُذيَليؽ 
 .طيَضةس ببةيني

 ًاَ سيَوى وتى: ػيَت بووى! بؤخؤت دةصاُى كة ئيٌَة ٓيض كات ػتى وا ُاخؤيني. 
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 بؤ خؤًاْ ُا باوكة، بؤ كةسويَؼلةكاْ. ئةواْ تةُيا طةوصة و طيَضةس دةخؤْ.
ًاَ سيَوى ٓاواسى كشد: ئةى خواية، ساطت دةكةى. ضةُذ ًِذاَهيَلى صيشةكى!  
 دةطم طيَضةس ٓةَهطشة! دة

 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
يَِذةى ثيَى ُةضوو ئةو ػتة خؤػاُة وةن طشديَم هةطةس يةن ٓةَهضِشاْ. سيَوية ٓ

 بضوكةكاْ ٓاتِة ثيَؼةوةو هوتياْ جوآلُذ، ضاوياْ وةكو ئةطتيَشة دةدسةوػايةوة.
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ًاَ سيَوى وتى: ئيَظتاكة ئيٌَة دةبىَ هة بشادةسةكةًاْ بوُيع دوو داُة 
 ّ.عاسةباُةى باؾ كة هةو طؤػة داُشاوْ، قةسص كةي

ئةو و طؤسِكةْ عاسةباُةكاُياْ ٓيَِا و ًشاوى و قاصو طؤػتى بةساصو بيلؤْ و 
 طيَضةسياْ باس كشد. 

عاسةباُةكاُياْ بة خيَشايى بة كوُى رووسةكةدا بشدة خواسىَ و خؤػياْ بة 
خويظلة دواياْ كةوتّ، هة ُاو توُيَوةكة، ًاَ سيَوى ديظاْ ثاسضة تةختةكاُى 

جيَطةى خؤى داُايةوة. بة جؤسيَم كة ٓيض كةغ رووسةكةى بة وسدى هةطةس 
 ُةيذةصاُى ئةواُة هة ػويَِى خؤياْ جوآلوْ.

ئةو هة طىَ بةضلة سيَويةكاْ دوواُى دةطِيؼاْ كشد و وتى: ئاصيضامن! ٓةس 
يةكةو عاسةباُيةن ببةْ و خيَشا بطةسيَِةوة الى دايلتاْ. طةالًى ًِى ثيَى 

اسىَ ًيوامناْ ٓةية، خاووخيَضاُى طؤسِكةْ، بطةيةُّ، ثيَؼى بَوينَي بؤ ُاُى ئيَو
خاوخيَضاُى ًؼلة كويَشة، خاوخيَضاُى كةسويَؼم، خاوخيَضاُى دةَهةن. ثيَؼى بَوينَي 
ًيواُذاسيةكةًاْ دةبىَ صؤس بة ػلؤ بيَت، ٓةسوةٓا بَويَّ ئيٌَةؾ ٓةسكة ئةو كاسة 

 بضوكةى ٓةًاُة بة ئةجنامماْ طةياُذ، دةطةسِيَِةوة.
ةوة: بةَهىَ باوكة! بةطةس ضاو! و عاسةباُةكاُياْ ساكيَؼاو بة ثةهة وةآلًياْ داي

 بة توُيَوةكةدا سؤيؼتِة خواسىَ.
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 طؤرِكةى دوو دلَة
 ًاَ سيَوى بة دةُطيَلى بةسص وتى: تةُيا ػويَِيَلى تش!

ئةو بةضلة سيَويةى كة ًابؤوة وتى: طشةو دةكةَ دةصامن كويَية. ئةو بضوكرتيّ 
 ضلة سيَوى بوو.بة

 طؤسِكةْ ثشطياسى كشد: هة كوىَ؟
بةضلة سيَوى وتى: باػة، ئيٌَة بؤ الى بوطيع سؤيؼتني، بؤ الى بوُيظيؽ 

 بيَت. بنيضوويّ بةآلَ ُةضوويِة الى بني. كةواتة دةبىَ ًةصساى 
 ًاَ سيَوى وتى: دسوطتة! بةآلَ خؤ ُاصاُى بشِياسة بؤ كاَ بةػةى ًةصساى بني بضني.

 و بةضلة سيَوى بةيةكةوة وتياْ: كاَ بةػة؟طؤسِكةْ 
ًاَ سيَوى وتى: ئةٓا! تةُيا طةبش كةْ تا بؤ خؤتاْ ببيِّ. ئةواْ هة كاتى 

 ٓةَهلةُذُذا قظةياْ دةكشدو توُيَوةكةؾ بة خيَشايى بةسةوة ثيَؽ دةضوو.
 ُيطةساُت ُاكةْ؟ هةُاكاو طؤسِكةْ وتى: سيَوى طياْ ئةو كاساُة ٓةس تؤصقاهيَم

 وى وتى: ُيطةسامن بلات؟ ض ػتيَم دةبىَ ُيطةسامن بلات؟ًاَ سيَ
 ٓةًوو ئةو ... ئةو دصياُة.
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ًاَ سيَوى دةطتى هة ٓةَهلةُذْ ٓةَهطشت و بة جؤسيَم ضاوى هة طؤسِكةُةوة 
 بشِيبوو وةن ئةوةى كة بة تةواوى ػيَت بوو بيَت.

اُذا ثيَي وت: دؤطتى ثريو كوَهلّ و صةسد ٓةَهطةساوى ًّ، تؤ هة ٓةًوو جئ
كةطيَم دةُاطى كة ًِذاَهةكاُى هة بشطاْ خةسيلى ًشدُّ، بةآلَ ئاًادة ُةبىَ 

 ضةُذ ًشيؼليَم بذصيَت؟
 بؤ ًاوةيةكى كةَ بيَذةُط بووْ. هة ٓةًاْ كاتذا طؤسِكةْ بريى دةكشدةوة.

 ًاَ سيَوى وتى: تؤ صؤس هة بريى ئابشؤى خؤت داى.
 خؤى بجاسيَضيَت؟طؤسِكةْ وتى: ض عةيبيَلى ٓةية كة ًشؤظ ئابشؤي 

ًاَ سيَوى وتى: طةيشكة! بوطيع و بوُيع و بني هة دةسةوة ضاوةسِواُّ 
 مباُلورْ. ٓيواداسَ هةًة تيَبطةى.

 طؤسِكةُى ًئشةباْ وتى: سيَوى طياْ، تيَذةطةَ، بةساطتى تيَذةطةَ.
ًاَ سيَوى وتى: بةآلَ خؤ قةساس ُيية ئيٌَةؾ وةن ئةواْ بني. ئيٌَة ُاًاُةوىَ 

 يّ.بياُلور
 طؤسِكةْ وتى: ًّ بةساطتى ُاًةوىَ بة و ػيَوةيةى ىلَ بيَت.
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ًاَ سيَوى وتى: ئيٌَة ٓةس برييؽ هةو ًةطةالُة ُاكةيِةوة. صؤس ئاطاُة! 
ٓةُذيَم خواسدْ هيَشةو هةوىَ ٓةَهذةطشيّ تا خؤًاْ و ًايَ و ًِذاَهٌاْ صيِذوو 

 سِاطشيّ، ساطت دةكةَ؟
 ضامن ٓيض سيَطةيةكى تشًاْ ُيية. طؤسِكةْ وتى: وا ب

ًاَ سيَوى وتى: ئةطةس ئةواْ بياُةوىَ خشاثة بلةْ، هيَطةسىَ بابيلةْ. ئيٌَة هةو 
خواسةوة اليةُطريى ئاػتى و ئةخالقني. طؤسِكةْ كة طةسى بة اليةكذا خواس 
كشدبؤوة، صةسدةخةُةيةكى بؤ ًاَ سيَوى كشدو وتى: سيَوى طياْ، ًّ تؤَ صؤس خؤؾ 

 دةوىَ.
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 ًاَ سيَوى وتى: طجاطت دةكةَ، دةبىَ ئيَظتاكة بةسدةواَ بني هة ٓةَهلةُذْ.
ثيَِخ خوهةن دواتش، ثةجنةكاُى طؤسِكةْ بة ػتيَلى سةق و هوغ كةوت و وتى: 
ئةى خواية، ئةو ػتة ضيية؟ وةن ديواسيَم سةقة كة هة بةسد دسوطت كشابىَ. هةطةيَ 

آلَ هة خؼت دسوطت كشابوو، ُةن هة ًاَ سيَوى طوةكةياْ البشد. ديواسيَم بوو. بة
 بةسد. ديواسةكة سيَم هة بةسدةًى ئةواُذا بوو و سيَطةى ىلَ بةطتبووْ.
 طؤسِكةْ وتى: ض كةطيَم هة ريَش صةوى ديواسى دسوطت كشدووة؟ 

ًاَ سيَوى وتى: صؤس طادةية. ئةو ديواسة ريَش صةًيِيَلة ئةطةس ٓةَهة ُةمب، 
 ايذا دةطةسِيٍَ.دسوطت ئةو ػويَِةية كة ًّ بة دو
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 كؤطاى نًيَهى شةربةتى شيَوى بني
ًاَ سيَوى بة باػى هة ديواسةكة وسد بؤوة. بيِى ضيٌةُتؤى ُيَواْ خؼتةكاْ سصيوةو بة 
ئاطاُى وسد دةبىَ و دةسوخيَت. هةطةيَ ئةوةػذا تواُى بةبىَ كيَؼة خؼتيَم ػى كاتةوةو هة 

دةَ و ضاويَلى باسيلةَهةو بة مسيَىَ هة كوُى ػويَِى خؤى بئيَِيَتة دةسةوة. هة ُاكاو 
 خؼتةكة دةسثةسِى و ٓاواسى كشد: بةدةسكةوْ! بؤتاْ ُيية بيَِة ئيَشة! ئيَشة تايبةتة!

 طؤسِكةْ وتى: ئةى خواية! ئةو ًؼلة!
ًاَ سيَوى وتى: طياُوةبةسيَ بىَ ضاووسوو! دةبوو مب صاُيباية هةو خواسةوة هة 

 ػويَِيَم دةتذؤصًةوة!
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 ٓاواسى كشد: بشؤْ هيَشة! دةى! ئيَشة ٓى ًِة! ًؼم
 ًاَ سيَوى وتى: بيَذةُط بة!

 ًؼم ٓاواسى كشد: بيَذةُط ُامب! ئيَشة ٓى ًِة! يةكةَ جاس ئةًّ ئيَشةَ ثةيذا كشدووة.
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ًاَ سيَوى صةسدةخةُةيةكى طةسكةوتواُةى كشد بة جؤسيَم كة دداُة طجيةكاُى 
بة ُةسًى وتى: ًؼلى ئاصيض! صؤسَ بشطي ية و ئةطةس صوو  دةدسةوػاُةوة. دواتش

 الُةضى حةثةهوػت دةكةَ!
ئةو قظةية صؤس كاسيطةس بوو ًؼلةكة بة خيَشايى كؼايةوةو بضس بوو. ًاَ 
سيَوى ثيَلةُى دةطتى كشدةوة بة دةسٓيَِاُى خؼتى تش هة ديواسةكة. كاتيَم 

ة. طؤسِكةْ و بةضلة سيَوى دواى كوُةكة طةوسةتش بوو، هة ويَوة خؤى خضاُذة رووسةو
 ًاَ سيَوى كةوتّ.

ئةواْ هة ريَش صةًيِيَلى تاسيم و ػيَذاسى صؤس طةوسةدا بووْ. ًاَ سيَوى 
 ٓاواسى كشد: خؤيةتى!

 طؤسِكةْ وتى: ضى خؤيةتى؟ خؤ ئيَشة بةتاَهة!
بةضلة سيَوى هةو كاتةى كة هة تاسيلايةكةى سِاًابوو، ثشطياسى كشد: 

 ويَّ؟ وةًذةصاُى كة بني عةهةػيؽ بةخيَو دةكات. عةهةػيؼةكاْ هة ك
ًاَ سيَوى وتى: ئةو بةخيَوكةسى عةهةػيؼة، بةآلَ ئيٌَة ئيَظتا عةهةػيؼٌاْ 

 ُاويَت. بة ئةُذاصةى ثيَويظت خواسدمناْ ٓةية.
 كة واتة ئيٌَة ضيٌاْ دةوىَ، باوكة؟

 ؽ دةبيِى؟ًاَ سيَوى وتى: بة باػى طةيشى دةوسوبةست بلة، ػتيَلى طةسُخ ساكيَ
طؤسِكةْ و بةضلة سيَوى ضاوياْ بشِيبوو ئةو كةؾ و ٓةوا ُيٌضة تاسيلة. ٓةس 
كة ضاوياْ هةطةيَ تاسيليةكة سِآات، ئةو ٓةًوو ػوػة طةوسةياْ بيِى، كة هة 

 ضواس دةوسى ديواسةكاُذا هة ُاو قةفةغ دا داُشابووْ.
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كاًيَلياْ بة ٓةَهةدا ُةضووبووْ، ػوػة بووْ، طةداْ ػوػة و هةطةس ٓةس
 وػةى ػةسبةتى طيَو ُوطشا بوو. 

بةضلة سيَوى خؤى ٓةَهذاو ٓاواسى كشد: ئاخ باوكة! طةيشكة ضيٌاْ ثةيذا كشد! 
 ئةو ػووػاُة ٓةًووياْ ػةسبةتى طيَوْ.

 ًاَ سيَوى وتى: صؤس... ساطتة.
 طؤسِكةْ بة دةُطيَلى بةسص وتى: هةسادةبةدةس طةس طوسِٓيَِةسة!

ُٔيَِى ػةسبةتى طيَوى بني، بةآلَ ئاصيَضامن، صؤس ئاطاداس ًاَ سيَوى وتى: كؤطةى 
 بّ ٓيض دةُطيَلتاْ ىلَ ُةيةت. ئةو كؤطةية دسوطت هة ريَش ًاَهةكةيةتى. 

طؤسِكةْ وتى: ػةسبةتى طيَو بة تايبةتى بؤ طؤسِكةُةكاْ باػة. ئيٌَة وةكو 
ْ و دةسًاْ بةكاسى ديَِني، يةن ثةسداخى طةوسة، سؤرىَ طىَ جاس هةطةيَ ُا

 ثةسداخيَليؽ ثيَؽ ُووطنت.
ًاَ سيَوى وتى: ئةواُة دةتواُّ ًيواُذاسيةكةًاْ، بلةْ بة جةرُيَلى طةوسةو 

 ػلؤداس.
هةو كاتةى كة ئةواْ ثيَلةوة دةدواْ، بةضلة سيَوى يةكيَم هة ػوػةكاُى 
دةسٓيَِا و خواسديةوة. ئةو كة ٓةُاطةى بؤ ُةدةٓات، وتى: بة! بة! ٓةى! طةيش 

ػةسبةتة ػةسبةتيَلى سووْ و طاصداسى طيَو ُيية و، هة ٓةًوو  كةْ كة ئةو
دوكاُيَم ثةيذا ُابيَت. ئةوة ئةطَويية، جؤسة خواسدُةوةيةكى خاتوُى ًاَهةوةية كة 

 ٓةَ طةسوو دةطوتيَِىَ و ٓةًيؽ ًةعيذةى وةجؤؾ دةيَِىَ.
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 ة، ئةطَوى ية!بةضلة سيَوى بة ٓةُاطة بشِكيَ وتى: ئاى، ئااااى، ئةو ػةسبةتة طيَو
ًاَ سيَوى ثشِى داية ػوػةكةو بة صاسيةوة ُاو وتى: ئيرت بةطة! قوًيَلى 
تةواوى خواسدةوة و، هةطةيَ ٓةُاطة ٓةَهليَؼاُذا وستة وستيَلى كشد: هة سادةبةدةس 

 باػة، صؤس باػة!
كاتيَ كة طؤسِكةْ ػوػةكاُى ٓةَهذةطشت و بة دةًييةوة ُاو وتى: ُؤسةى ًِة! 

ةكة هة ُاو ػوػةكةدا دةٓات و دةضوو و بةقووسِة قووسِ بة طةسوى دا ػةسبةتى طيَو
دةسؤيؼتة خواسى!. بة ٓةُاطة بشِكةوة وتى: ئةَ ػةسبةتة... وةن صيَشِاوة! ئاخ 

 سيَوى طياْ، ئةوة ... وةن ئةوة واية تيؼلى خؤس ياْ ثةهلة صيَشيِة خبؤيِةوة!
يَظتاكة دايِيَّ! ٓيضتاْ بؤ ًؼم بة قيزةوة وتى: ئيَوة خةسيلى دصيلشدُّ! ٓةس ئ

ًّ ُةٓيَؼتةوة. ًؼلةكة هةطةس بةسصتشيّ قةفةصى كؤطايةكة داُيؼتبوو، هة ثؼت 
ػوػةيةكى طةوسةوة ضاوى هة خواسةوة بشِيبوو. هوهةيةكى ثالطتيَلى هة ُاو ػوػةكةدا 

 بوو، كة ًؼلةكة بؤ خواسدُةوةى ػةسبةتى طيَوةكة بةكاسى دةٓيَِا. 
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 ًاَ سيَوى وتى: تؤ صؤست خواسدؤتةوة!
ًؼلةكة وتى: خةسيلى كاسى خؤتاْ بّ. ئةطةس ئيَوةى صةبةالح و سةصا طشاْ، 
ئيَشة تيَلذةْ، ٓةًووامناْ دةطشْ! وْ بّ هةبةسضاوَ، هيٍَ طةسِيَّ ًِيؽ هة ئاساًيذا 

 ػةسبةتى طيَوةكةَ خبؤًةوة.
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طةسةوةى خاُووةكة باُطى  ٓاوكات طويَياْ هة دةُطى رُيَم بوو كة هة ُٔؤًى
ثيَى خؤؾ  بني! صووكة ػةسبةتى طيَوةكاْ بيَِة! خؤت دةصاُى بةسيَض ًيبيَىدةكشد: 

 ُيية دوا كةويَت! بة تايبةتى ئةو بة دسيَزايى ػةو هة دةسةوة، و هة ُاو ضادسدا بووة!
شوػٍ ئارةَهةكاْ هة جيَى خؤياْ ساًاْ، بىَ جوَهة وةطتا بووْ و طويَياْ تيزو خؤياْ ك

كشدبووة. دةُطى كشدُةوةى دةسطايةكياْ بيظت. دةُطى دةسطاى طةس ثويلاُةكاْ بوو، 
 ثويلاُةكة هة ُاو ًاَهةكةوة ػؤسِدةبؤوة و تا ريَش صةًيِةكة دةسؤيؼت.

 دواتش كةطيَم هة ثويلاُةكاْ ٓاتة خواسةوة. 
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 ذى 

ضلة سيَوي ًاَ سيَوى وتى: خيَشاكةْ! خؤتاْ حةػاسدةْ! ئةو و طؤسِكةْ و بة
خؤياْ ٓةَهذاية طةس قةفةصيَم و هة ثؼت سيضيَم ػوػةى طةوسةى ػةسبةتى طيَو، 
خؤياْ حةػاسدا! ضاوياْ هة ػوػةكاُةوة بشِيبوو. رُيَلى صةبةالحياْ ديت بةسةو 
ريَشصةًيِةكة ٓات. هة خواسةوةى ثويلاُةكاْ وةطتا، طةيشيَلى ساطت و ضةثى 

ٓاتة ئةو اليةى كة ًاَ سيَوى و طؤسِكةْ و  خؤى كشد. دواتش طةسِايةوة، يةن طةس
بةضلة سيَوى خؤياْ تيَذا ػاسدبؤوة. دسوطت هة بةسدةًى ئةواْ وةطتا، تةُيا 
بةسبةطتى ُيَواُياْ، سيَضيَم ػوػةى ػةسبةتى طيَو بوو. ٓيَِذة ُضيم بؤوة ًاَ 
سيَوى طويَى هة دةُطى ٓةُاطةكاُى بوو، هة كةهيَِى ُيَواْ دوو ػوػةوة طةيشى 

 كشد و بيِى رُةكة تريؤكيَلى بة دةطتةوةية.
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رُةكة ٓاواسى كشد: ئةجماسة بةسيَض بني ضةُذاُةى دةويَت؟ هة طةسةوةى 
 ثويلاُةكاْ دةُطيَلى ديلة وةآلًى دايةوة: دوواْ طياُيَم بيَِة.

 خامنى بني، دويَِىَ ضواس داُةى خواسدةوة.
يا ضةُذ كاتزًيَشيَم دةًيَِيَتةوة. دةَهيَت بةَهىَ، بةآلَ ئةًشِؤ ٓيَِذةى ُاوىَ، تةُ

طةس هة بةياُى ئةًشِؤ، سيَوى ديَتة دةسىَ، ضوُلة بىَ خواسدْ سؤريَلى تش خؤى ثيَى 
 ساُاطرييَ.

رُةكة دةطتى دسيَز كشد و ػوػةيةكى ئاوى طيَوى هة ُاو قةفةصةكة ٓةَهطشت. 
، ئةو ػووػةى تةُيا ػوػةيةن ٓةبوو هة ُيَواْ ئةو ػوػةى رُةكة ٓةَهيطشت و

 ًاَ سيَوى خؤى هة ثؼتةوةى خؤى حةػاسدابوو.
رُةكة وتى: صؤس خؤػحاي دةمب ئةو ئارةَهة ثيع و ضةثةَهة بلورْ و هةطةس دةسطاى 

 ًاَهةوة ٓةَهيواطّ. خاتوو بني، ًيَشدةكةت بةَهيَِى داوة كولةكةى بذات بة ًّ.
 ن هةت و ثةت بووة.دةُطى طةسةوة ثويلاُةكاْ وتى: بؤ ُاصاُى كولةكةى بة فيؼة

 ًةطةس خةساث بووة؟
 دياسة خةساث بووة. فيؼةكيَم بةس كولى كةوتووة، بةآلَ سيَويةكة دةسباص بووة.
 رُة صةبةالحةكة وتى: ُةفشةتى! صؤسَ ثيَى خؤؾ بوو كولةكةى بؤ ًّ باية. 

هة بشى ئةوة دةتواُى طةسةكةى ٓةَهطشى. طةسةكةى بئاخِى و بة ديواسى 
 واطى. ئيَظتا خيَشاكةو ػةسبةتة طيَوةكاْ بيَِة.رووسةكةتةوة ٓةَه

رُة صةبةالحةكة وتى: بةطةس ضاو خامنةكةَ، ئةوا ديٍَ. ػوػةى دووةًيؼى هة 
 ُاو قةفةصةكة ٓةَهطشت.
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ًاَ سيَوى دةيضاُى ئةطةس ػوػةيةكى ديلة ٓةَهبطشيَت، دةياْ بيِيَت. ئةو 
شطاْ خؤى بة باوكيةوة ٓةطتى بة ٓةَهوةسصيِى بةضلة سيَويةكة دةكشد كة هة ت

 ُوطاُذبوو. 
 دووداُة بةطة ياْ طيَياْ بيٍَِ خاتوو بني؟ 

 ئةى خواية، ًيبيَى، طشُط ُيية، خيَشاكة وةسة. 
رُة صةبةالحةكة هةبةس خؤيةوة دةيوت: ئةطةس واية دوواْ دةبةَ، صؤس 

 دةخواتةوة.
بةسةو الى هةكاتيَلذا دوو ػوػة بةدطتةوة و تريؤكةكةى هة بّ ٓةُطَوى ُابوو، 

 ثويلاُةكاْ سؤيؼت.
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هة خواسةوةى ثويلاُةكاْ وضاُيَلى طشت، بةدةوسبةسى خؤى دا سواُى و بؤُى 
 كشد. ديظاْ خواسةوة ًؼلى هيَية. ٓةطت بة بؤُةكةياْ دةكةَ خاتوو بني.

دةى رةٓشياْ بؤ سؤبلة، رُةكة، رةٓشياْ بؤ سؤبلة! خؤ دةصاُى رةٓشةكة هة 
 كويَية؟.

خامنةكةَ: وسدة وسدة هة ثويلاُةكاْ ضوو طةسىَ و دةسطاكةى  ًيبيَى وتى: بةَهىَ
 بة توُذى داخظت.

 ًاَ سيَوى وتى: خيَشاكةْ، ٓةس يةكة ػوػةيةن ٓةَهطشْ و بشؤْ.
ًؼلةكة هةطةس قةفةصيَلى بَوِذ ساوةطتابوو و ٓاواسى دةكشد: ديتاْ ومت؟ 

هيَشة بشؤْ، ٓةس خةسيم بوو تووػبني، ًةطةس ُا؟ خةسيم بوو ياسيةكة بذؤسيَِني. 
 ئيَظتاكة! ُاًةوىَ هةَ دةوسوبةسة بتاْ بيٍِ! ئيَشة ًاَهى ًِة.

 ًاَ سيَوى وتى: بشِياسة رةٓشخواسدت بلةْ.
ًؼلةكة وتى: قظةى ثوضة! ئةًّ هيَشة دادةُيؼٍ و طةيشى ئةو رُة دةكةَ كة 

 خةسيلى رةٓش سؤكشدُة. ئةو ٓةسطيض ُاتواُىَ ًّ بطشيَت.
و بةضلة سيَوى ٓةسيةكة و ػوػةيةكياْ ٓةَهطشت و سِاياْ ًاَ سيَوى و طؤسِكةْ 

كشد، كة هة كوُى ديواسةكة دةسؤيؼنت دةسةوة وتياْ: خواحافيض ئةى ًؼم! 
 طوثاطت دةكةيّ بؤ ئةو ػةسبةتة طيَوة ُايابة!
 ًؼلةكة ٓاواسى دةكشد: دصةكاْ! ضةتةكاْ!
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 ميواندارى طةورة
ا ضاوةسِواْ بووْ تا ًاَ سيَوى خؼتةكاُى ديواسةكة ئةواُى تش هة ُاو توُيَوةكةد

خباتةوة ػويَِى خؤى. هةو كاتةدا، هةبةس خؤيةوة دةيوت: ٓيَؼتا تاًى ػةسبةتى 
 ًؼليَلى ضةُذ بىَ ضاو وسوو بوو. طيَوةكة هة بّ صًامنة،

طؤسِكةْ وتى: سةوػتيَلى خشاثى ٓةية. ًؼلةكاْ ٓةًووياْ بةدسةوػنت. تاكو 
 سةوػت بةسصَ ُةبيِيوة.ئيَظتا ًؼليَلى 

ًاَ سيَوى هة كاتيَلذا دوايني خؼتى هة ػويَِى خؤى دادةُايةوة، وتى: صؤسى 
 ًيواُذاسى!  خواسدبوو. باػة، ئيَظتا وةسي َلةوْ! بةسةو ًاَهةوةو

ػوػةكاُى ػةسبةتى طيَوياْ ٓةَهطشت و وةسِيَلةوتّ. ًاَ سيَوى هة ثيَؼةوة 
طؤسِكةُيؽ هة دواوةى ٓةًوواْ. بةَ ػيَوةية دةسؤيؼت، بةضلة سيَوى بة دوايذا و 

هة توُيَوةكةدا بةسةو ثيَؼةوة دةسؤيؼنت...بةو سيَشِةوةدا تيَجةسِيّ كة دةطةيؼتة 
كؤطة ُايابةكةى بوُيع،... بة بةخيَوطةى ثةهةوةسى رًاسة يةكى بوطيع دا 

 اُياُة.سؤيؼنت و دواتش بةسةو ًايَ، بؤ ئةو ػويَِةى كة دةيضاُى سيَوى خامن ضاوةسِة
 
 

 



 سيَوي طةسطوسِٓيَِةس
 

92 

 
 
 
 
 
 
ًاَ سيَوى ٓاواسى كشد: بةَ ػيَوةية بةسدةواَ بّ، ئاصيضامن! وا طةيؼتني. بري 
هةوة بلةُةوة كة هة كؤتايى توُيَوةكة ض ػتيَم ضاوةسِوامناْ دةكات! بري هةوة 
بلةُةوة هة ُاو ئةَ ػوػاُةدا ض ػتيَم هةطةيَ خؤًاْ دةبةيِةوة ًاَهىَ. ئةًةؾ 

 و داًاو صؤس خؤػحاي دةكات. سيَوى خامنى بىَ ضاسة
ًاَ سيَوى هةطةيَ ئةوةػذا كة بة خيَشايى دةسؤيؼت و سِاى دةكشد، ئاواصيَلى 

 كوستى دةوتةوة:
 خيَشا دةضٌةوة ًاَهىَ

 بؤ الى بووكة جواُةكةَ
 تا ضيرت ُةخؤؾ ُةكةويَ
 ػةسبةتى طيَوى بؤ دةبةَ

 طؤسِكةُيؽ بة دواى ئةودا وتى:
 خاتوو طؤسِكةُى داًاو

 اْ سةقٔةَهطةسِاوهةبشط



  و: ُةطشيّ ئةمحةد 
 

93 

 ػةسبةتى طيَوَ ٓيَِاوة 
 ت بيَتةوة بةستا ئآي

 
كاتيَم هة دوا هؤفة تيَجةسِيّ، ٓيَؼتا ٓةس طؤساُياْ دةوت، كة كتوثشِ  ضاوياْ بة 
طةسُخ ساكيَؼرتيّ و طةيشتشيّ دميةْ كةوت، كة تا ئةو كاتة ُةياُذيبوو. 

اْ دسوطت كشدبوو و هة ًيواُذاسيةكة دةطتى ثيَلشدبوو. رووسيَلى ُاْ خواسدُي
 ُاوةساطتى رووسةكةدا هة دةوسةى ًيَضيَلى طةوسة، بيظت و ُؤ ئارةيَ داُيؼتبووْ:

 سيَوى خامن و طىَ بةضلةكةى،
 طؤسِكةْ خامن و طىَ بةضلةكةى،
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 ًؼلة كويَشةو خيَضاُى و ضواس بةضلةكاُى،
 كةسويَؼم و خيَضاُى كةسويَؼم و ثيَِخ بةضلةكةى،

 و ػةؾ بةضلةكةى، دةَهةن و خيَضاُى
طةس ًيَضةكة ثشِ بوو هة طؤػتى ًشيؼم، ًشاوى، قاص و طؤػتى بةساص، 

 ٓةًووياْ خؤياْ بةطةس خواسدُة بةتاًةكاُذا خواسكشدبؤوة.
سيَوى خامن بة قةَهةًباصيَم خؤى خظتة ُاو باوةػى ًاَ سيَوى و ٓاواسى كشد: 

يى بةضلة سيَويةكةى هة ئاصيضَ! ُةًاُتواُى طةبش بطشيّ. تلاية مباْ بووسْ! دوا
باوةؾ طشت، خيَضاُى طؤسِكةُيؽ باوةػى هة ًيَشدةكةى داو، ٓةًووياْ يةكرتياْ 
هة باوةؾ طشت. هة خؤػحاَهيذا، ػوػةكاُي ػةسبةتى طيَوياْ هةطةس ًيَضةكة 
داُا، ًاَ سيَوى و طؤسِكةْ و بضووكرتيّ بةضلة سيَوى هة تةُيؼت ئةواُى تش 

 داُيؼنت.
ُة، ضةُذ سؤرة ٓيض كاًيَلياْ ٓيضياْ ُةخواسدووة و خةسيلة هة دَهِياَ هةبريتا

بشطاْ دةًشديّ. بؤ ًاوةيةن بيَذةُطى و كةغ ٓيضى ُةوت، تةُيا ًؼوٓوسِى خواسدْ 
 و جويّ دةٓاتة بةسطؤىَ. ئةواْ ػاآلوياْ بؤ طةس خواسدُة خؤػةكاْ بشدبوو.
طيَوى بةسص  هة كؤتاييذا طؤسِكةْ ٓةطتاية طةس ثيَى، ثةسداخيَم ػةسبةتى

كشدةوةو وتى: داوا هة ٓةًووتاْ دةكةَ ساوةطنت و بة خؤػى دؤطتى ئاصيضًاْ، 
 ًاَ سيَوى، كة ئةًشِؤ طياُى ٓةًووًاُى سصطاس كشد، خبؤُةوة!

ٓةًووياْ ٓةطتاُة طةسثيَ، ثةسداخةكاُياْ بةسص كشدةوةو ٓاوساياْ كشد: بزى 
 ًاَ سيَوى! بزى ًاَ سيَوى، ٓةس بزى ًاَ سيَوى! 
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دواتش سيَوى خامن بة ػةسًةوة ٓةطتاو وتى: ُاًةوىَ وتاس بذةَ، تةُيا دةًةوىَ بابةتيَم 
بَويٍَ ئةويؽ ئةوةية: ٓاوطةسةكةَ سيَويةكى طةسطوسِٓيَِةسة. ٓةًووياْ بة خؤػى يةوة 

. دواتش ًاَ سيَوى ٓةطتاو بةجمؤسة دةطتى ثيَلشد:   دةطتياْ كشد بة ضةثوة هيَذْا
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اسدُة بةتاًة...كةًيَم وةطتاو هةو بيَذةُطيةدا ًاَ سيَوى خؤى سِاُا. ئةَ خو
 ٓةًووياْ ثيَلةُني و ضةثوةياْ هيَذا.

دواتش بةسدةواَ بوو: ئةَ خواسدُة بة تاًة، هة ثياوةتى بةسيَضاْ بوطيع و 
بوُيع و بيِة، دؤطتةكامن! )ثيَلةُني و خؤػحاَهييةكة ثرت بوو( ٓيواداسَ ئيَوةؾ 

 ى ًّ بةدَهتاْ بوو بيَت. دووباسة طةسى خظتةوة طةس طِطى.بة ئةُذاصة
 طؤسِكةْ وتى: صياتش هةوةى كة بريى ىلَ بلةيةوة.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ًاَ سيَوى هةو كاتةى ثيَذةكةُى دداُة طجيةكاُى دةسكةوت، وتى: طوثاطتاْ 
و دةكةَ! بةآلَ ٓاوسِيَيامن، ئيَظتاكة وةسْ با بة جيذى بذويَني، وةسْ هة بريى طبةى 

 دوو طبةى و سؤرةكاُى دواتشدا بني. ئةطةس بشؤيِة دةسةوة، دةكورسيَني، واية؟
 ئةواْ ٓاواسياْ كشد: واية.
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 طؤسِكةْ وتى: ٓةس كة القٌاْ بشدة دةسةوة بة فيؼةن هيٌَاْ دةدةْ.
ًاَ سيَوى وتى: صؤس... ساطتة. بةآلَ سيطة بذةْ ثشطياستاْ ىلَ بلةَ، كاًتاْ 

وة؟ ٓةًووًاْ هة ريَش صةوى دةريّ. يةن يةكى ئيٌَة. ئيٌَة ثيَتاْ خؤػة بشؤُة دةسة
هة ضووُة دةسةوة بيَضاسيّ. دةسةوة ثشِة هة دورًّ، ئيٌَة تةُيا هةبةس ئةوة 
دةسؤيؼتيِة دةسةوة، ضوُلة ُاضاس بوويّ خوسادْ بؤ ًايَ و ًِذاَهٌاْ ثةيذا 

توُيَويَلى ئةًني  بلةيّ. بةآلَ دؤطتاْ ئيَظتاكة ئيٌَة بةسُاًةيةكى ُويٌَاْ ٓةية.
 كة دةطاتة ُاو طىَ داُة هة باػرتيّ كؤطاكاُى جئاْ.
 طؤسِكةْ وتى: ساطتة! ًّ ئةو كؤطاياُةَ بيِيوة. 

ًاَ سيَوى وتى: ئيَوةؾ دةصاُّ ئةوة ًاُاى ضيية؟ ًاُاى ئيرت ثيَويظت ُاكات 
 ٓيض كةغ بشِواتة دةسةوة، بؤ كةؾ و ٓةوايةكى كشاوة!

 وبةسى ًيَضةكة طاص كشا.ٓةساو ٓوسيايةن هة دةوس
ًاَ سيَوى بةسدةواَ بوو: هةبةس ئةوة ٓةًووتاْ باُطٔيَؼت دةكةَ بؤ ٓةًيؼة 

 هيَشة هةطةَهٌاُذا مبيَِِةوة.
 ٓةًووياْ ٓاواسياْ كشد: بؤ ٓةًيؼة! خواية طياْ! ضةُذ باػة! 

كةسويَؼم بة خامنةكةى وت: ئاصيضَ! بريى هيَ بلةوة! ئيرت ٓةًوو تةًةمناْ هة 
ئيٌَة طوُذيَلى ريَش  كى ئةواْ بة دووس و هة ئاطايؼذا دةريّ. ًاَ سيَوى وتى:فيؼة

صةًيِى بة جادة و خاُووى ئةًبةس و ئةوبةس دسوطت دةكةيّ. خاُووى بة جيا بؤ 
ٓةًوواْ، بؤ طؤسِكةُةكاْ، ًؼلةكويَشةكاْ، كةسويَؼلةكاْ، دةَهةكةكاْ و 
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ئيٌَة ٓةًوو سؤرىَ وةكو سيَويةكاْ، ًِيؽ ٓةًوو سؤرىَ ػتتاْ بؤ دةكشَ و 
 ثاػاكاْ خواسدْ دةخؤيني.

 دواى ئةَ وتاُةى ًاَ سيَوى، خؤػى و ػادى ًاوةيةكى صؤس دسيَزةى كيَؼا.
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 يداضاوةرِوان لة
 

هة دةسةوةى كوُة سيَويةكة، بوطيع و بوُيع و بني هة تةُيؼت ضادسةكاُياْ 
باساْ دةطتى ثيَلشد. ئاو هة  داُيؼتبووْ و تفةُطةكاُياْ هةطةس قاضياْ داُابوو.

 طةس و ًوى ئةو طىَ كةطة دةضؤسايةوة بؤ طةس ثيَالوةكاُياْ.
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 بوطيع وتى: ئيرت صؤس هة خواسةوة ُاًيَِِةوة.
 بوُيع وتى: دةبىَ ئيَظتا صؤس بشطى بّ.

بني وتى: ساطتة! ٓةس طاتيَم ئةطةسى ٓاتِة دةسةوةياْ ٓةية. تفةُطةكاُتاْ 
 ئاًادة بلةْ.

ةواْ هة تةُيؼت كوُة سيَويةكة داُيؼنت و ضاوةسِواُى ٓاتِة دةسةوةى ئ
 سيَويةكاْ بووْ. ئةوةُذةى ئاطاداسمب، ئةواْ ٓيَؼتا ٓةس ضاوةسِواُّ.
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