
مەرگی شازادە بچکۆلەکە
شوان كه ریم

ســەرتەختــەیشــانۆبــەقەبــارەیگــەورەکۆمەڵێــکڕەفــەوخانــە،کــەکۆمەڵێــککتێبیــان
لەســەرە،چــوارکــچڕووبــەڕوویبینەروەســتاون،ســەرەتالەگەڵهەڵبوونــیڕووناکیی،

بێدەنــگســەیریبینــەردهكــهن،بــۆنزیکــەییــەکخولــەکبێدەنگیی.

سێهەم/ئەوەبۆواسەیرماندهكهن؟
دووهەم/هەرواندێنوسەیرماندهكهن.

یەکەم/جارجاریەکێکنزیکدهبێتەوەوباڵییەکێکماندهگرێت.
چوار/لەمبەرزایییەدەمانهێنێتەخوارەوەولەبەینیدەستەکانیادڵیبۆدەکەینەوە

(بێدەنگیی(
سێ/هەرسەیردهكهن.

دووهەم/ئەمڕۆکەمێکزیاترهاتوونلەدوێنێوانییە؟
چوار/زۆرخۆشە،کەقەرەباڵغدهبێت.

یەکەم/پێدهكهنێت...بەمەدهڵێنقەرەباڵغیی؟ئێوەئەوڕۆژانەتاننەبینی،کەهەر
لەبەیانییزووەوەتائێوارەیەکیدرەنگ،ئەمشوێنەجمەیدههات.

سێ/منبیریشتیوامنییە،لەوەتەیلێرەمچۆڵبووەزۆربەیکات.
دوو/تۆتازەیتهەمویدووهەفتەیەلەسەرئەمڕەفەیەیت.

چوار/هێشتابۆنیچاپخانەکەتلێدێت.

ــەرەوە  ــاو بین ــە ن ــت...)کەســێک ل ــەدێ ــەرەوئێم ــکب ــەوەیەکێ ــن...ئ ــگب ــەک/بێدەن ی
بــەرەو ڕووی شــانۆیه کە ده ڕوات. هــەر چواریــان لەســەر شــانۆ دەســت ده هێنــن بــە 
م کەســەکە بە�یانــدا ده ڕوات و �ی چەپــی شــانۆ 

ڵ
قژیانــدا و خۆیــان دەڕازێننــەوە، بــە�

ده گرێــت و دەوەســتێت، دەیخوێنێتــەوە(
ڵ
کتێبێــک هەل

دوو/ئەوەچییە؟سەیریچیدهكات؟فێریئینگلیزییببەلەیەکهەفتەدا؟ئەوە
بەڕاستیهتی؟

یەک/ئێمەوەکدەینەسۆرەکانوردەوردەلەناودهچین،ئەوەی،کەلەئێمە
دهمێنێتەوە؛شەوگەردەکانن.

ســێ/مــنئۆقــرەمنەمــاکــەیکەســێکدێــتودامدهگرێــت؟لەوەتــەیهاتــوومهەمــوو
ڕۆژێــکهەمــانچاوەڕوانیــی،ئهگــەروابــڕواتخــۆمفــڕێدهدهمــەخــوارەوه.

چــوار/زۆربەمــانئەوەمــانکــردووه،دەســتێکهەڵتدهگرێتــەوەودەتخاتــەوەئێــرە،
تهنیــاخــۆتئــازاردهدهیــتوهیچــیتــر.
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دوو/هەندێجارخۆزگەدەخوازممنیشیەکێکبوومایەلەوکتێبانەیڕەفەکەی
ئەوبەر

)هەموو بەسەر سووڕمانەوە سەیری ده كه ن(..ئائەوانەیباسیدروستکردنی
خواردندهكهن...یانبورجەکانیساڵ...ئەوەندەهەرشەوەیلەماڵێکدانزۆر

بەدەگمەنڕۆژێکلێرەدهمێنەوە.
یەک/شەرمبکەلەخۆت...بەوهەمووجوانییەتەوەخۆزگەبەوئاستنزمانە

دهخوازیت؟
دووهەم/ئاست...ئاست...ئاست.ئاستیبەرزچیلەئێمەکرد...یانباشترەبڵێمچی

لەئێمەنەکرد.)دهگری(
سێهەم/ڕۆژێکدێتمرۆڤەکانعاقڵدهبن.لەوڕۆژەوەئیترتهنیانابین.

)کەسەکە دێت بەرەو �یان و مۆبایلێکی بە دەستەوەیه (.
چوار/سەرتهەڵببڕە...توخوداسەرتهەڵببڕە.

یەک/سەرتهەڵببڕەئەهائێمەئەها.
سێ/دەسەرتبەرزبکەرەوەبۆالیچەپبەمبەرزایییەوەین.
دوو/ئافەرین،ئالەوێبووەستەئینجاسەرتبەرزبکەرەوە.

یەک/ئەومۆبایلەحیزەالبەبەدەستەوە.
)کەســەکە پشــتیان تێــده كات و ده ڕوات، ئه گــەر چواریــان پێکــەوە ئــەو ڕســتانە 
چەنــد جارێــک دووبــارە ده كه نــەوە وردە وردە دەنــگ بەرزده كه نــەوە تــا کەســەکە ون 

ــی... ڕووناکیــی ســەر شــانۆ وردە وردە کــز ده بێــت( ــت... بێدەنگی ده بێ
سێ/ئێوارەهات.

چوار/دەرگهکانداخران.

دوو/ئەمشەویشلێرەین.
یەک/ڕۆژێکدێتمرۆڤعاقڵدهبێت.

)شانۆیه كه  تەواو تاریک ده بێت... بێدەنگیی(
سێ/دەتۆزێبڕۆبەوالوە...پێمەوەنووساویت.

دوو/بۆتچۆڵدهكهمخەمتنەبێت.
چوار/دههێڵنکەمێکبخەوین؟

یەک/دەییەکتربخۆن...جێتاننابێتەوە؟
سێ/بێدەنگبن...گوێتانلێیە؟ئەها

دوو/چی؟
چوار/شششش

ــاس  ــەو دەنگــە ب ــۆ ڕاگــوزەری ئ ــادە بێــت ب )بێدەنگیــی.( )لێــرەدا گرینگــە ئەکتــەر ئام
ەکــەدا دەبیســترێت، بــۆ نموونــە کۆکەیــەک، یــان دەنگــی پێکەنیــن، 

ڵ
بــکات، کــە لــە هۆل

یــان هــەر دەنگێکــی تــر، دەرهێنــەر دەتوانێــت یارییەکــی جــوان بــەوە دروســت بــکات، 
تــا لــە کۆتاییــدا دەگەڕێینــەوە ســەر بێدەنگیــی و بــەم ڕســتانە بــەردەوام دەبیــن(
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سێ/دهترسم...دهترسممشکەکانئێرەیاندۆزییبێتەوە.
یەک/گەرئەوەشبووبەرگەکەتدابخەومەهێڵەدانیانبگاتەپەڕەکانت.

سێ/دهترسم...
دوو/تۆنازانیتچیچاوەڕێتدهكات.منلەجانتایسەیرسەیرولەسەرجێگهی
خەویکەسیسەیرولەسەرسنگیکەسیسەیرڕۆژمکردووهتەوە،سەرەتاوەک

تۆدهترسام...
چوار/قاچمدێشێت.

(هۆڵەکەڕووناکدهبێتەوە،چوارکەسەکەهەریەکەولەبەشێکیشانۆدان(.

یەک/ئێمەچیماندهویستجگەلەماڵێکیگەرمودڵێکیخوێندەوار.
سێ/ئێوەدهمێکەلێرەن؟کەسەیریئێوەدهكهمبێهیوادەبم.

دوو/منخێزانەکەملەیەکێلەوخۆپێشاندانانهداسووتان...هەمویان.هەربەڕێکەوت
ئێوارەیەکپێشترخاوەنەکەملەگەڵخۆیبردمیبۆسەفەرێک.ئەگینامنیشئێستا

سووتوویەکبووم.
سێ/بۆسووتان؟کێدڵیهات؟

چوار/تۆمرۆڤەکانناناسیت،بەدرێژاییمێژوودەستێکهەبووەبۆئازارو
سووتانیئێمە.

یەک/هەوڵدەدەمبنووم،بەیانیڕۆژێکیترەلەوەستان...
دوو/لەچاوەڕوانیی

سێ/لەهیوا
چوار/لەدڵشکان

ڕووناكییشانۆکزدهبێت،لەپشتیکەسیسێیهمهوەکچێکدێتەدەر.
کچ/ڕۆمیۆ...ڕۆمیۆ...تۆکوایت؟

(کوڕێکدێتەدەرەوه(
ڕۆمیۆ/ئەوەتامگیانەکەمئەوەتام.

یولیا/بۆونبوویت؟
ڕۆمیۆ/ببوورەگیانە...ڕاستیەکەیبەوالپەڕەیەداتێپەڕیم،کەشەڕەکەیتێدا

دروستبوو،بیرمکردەوەئهگەرئەوالپەڕەیەنەبوایە،ئێمەبۆوامانلێدههاتلە
کۆتایییدا.

یولیا/ئازیزەکەمبەسخەملەوشتانەبخۆ...بیریشتنەچێتئێمەئهگەرلەو
کتێبەیهدابەیەکبگەشتبایننەمرنەدەبووین.

ڕۆمیۆ/نەمریین،بەاڵمبەکارەساتەوە...
یولیا/وازلەچیرۆکیخۆمانبێنەبچینبۆکوێئەمشەو؟

ڕۆمیۆ/هەرلەمهۆڵەدادهبین،ئاخرعاشقەکانیئەمشارەبۆیاننییەشەوبچنە
دەرهوه...ڕۆژیش...
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تۆیەکی درێژی کۆنەوە دێتە سەر شانۆ(
ڵ
ئەکتەرێک بە پال

ئەکاکیوچ/ئێوارەتانباش
هەردووکیان/ئێوارەتباش

ڕۆمیۆ/ئەکاکیدیسانبەپاڵتۆکەتەوە؟ئێرەگەرمە
ئەکاکی/منئەوەندەلەوچیرۆکەیاسەرمامبووه،کەهەرگیزگەرممنابێتەوە.هەر

بۆیەشەوانەلەوالپەڕەیەوەدێمەدەر،کەهێشتالێیاننەدزیوم...
یولیا/بەسئێرەشدزیزۆرەئەکاکی.

ئەکاکی/دەزانمبەاڵمخۆشبەختانەدزەکانكاریانبەکتێبخانەنییەلێرە.ئێمنیش
لێرەناچمەدەرەوە.

ڕۆمیۆ/ئێمەشهەرلێرەدهبین...
یولیا/گیانەکەمتاقەتیپیاسەیەکتهەیە...؟دهچینبۆبەشیمندااڵن...یانسەرێک
دەدەینلەکتێبەکانیسروشت،هیچنەبێتدهچینەفۆتۆیدەریایەک،یانباخێکەوە.

ڕۆمیۆ/بەیارمەتیییخۆتئەکاکیبەڕێز.
ئەکاکی/ئاگاداریخۆتانبن.

تۆیه کــەی بەدەســت پــاک 
ڵ
)ئەکاکــی لەســەر قەراغــی ڕەفەیــەک دادەنیشــێت و پال

ده كاتــەوە... لــە پشــتەوە مرۆڤێــک لــە شــێوەی قالۆنچەیەکــی گــەورە دەردەکەوێــت و 
بــەرەو �ی ڕاســتی شــانۆ ده ڕوات و ون ده بێــت. لــه �ی ڕاســتەوە کچێــک دێتــە ژوورەوە 

ــت( و ده كات و تێدەپەڕێ
ڵ

و ســ�
ئەکاکی/ساڵوژاندارکیئازا.

)ژانــدارک... لــە ســووچێکدا دادەنیشــێت... ســیزیف بــە بەردێکــی گــەورەوە دێتــە ســەر 
ــد برێشــت. چەنــد کەســایەتییەکی ناســراوی تــر، 

ڵ
شــانۆ. کار� مارکــس. چێخــه ف. بیرتۆل

ــە بەشــێکی شــانۆدا  ــدا. هــەر یەکــە و ل بژاردنیان
ڵ
ــە هەل ــەر سەربەســتە ل کــە دەرهێن

دادەنیشــن...
ێک، کە تاجێکی لەسەرە، لە پێشەوەی شانۆ دادەنیشێت(.

ڵ
 مندال

یەک/ڕەنگیزەردهەڵگەڕاوەوالوازتردیارەلەدوێنێ.
دوو/ئەمشەودەمرێت.

ســێ/هاوڕێیــانئێمــەهەموومــانئــەوڕاســتیەدەزانیــن،کــەمردنــیشــازادەبچکۆلەکــە،
واتــاســەرەتایمردنــیهەموومــان،بۆیــەدهبێــتچــیلــەتواناماندایــەبیکەیــنبــۆئــەوەی

ڕێلــەومردنــەبگریــن.
چــوار/چیبکەیــنلــەوەزیاتــر؟هەمــووهەوڵێکمانــدا...جگــەلــەوەمــن،جۆرێــکلــە
نادادپەروەریــی،یــانناهەقیــیبــەویاســایەوەدهبینــم...بۆچــیدهبێــتچارەنووســیئێمــە
بەســترابێتەوەبــەمردنــیئــەوەوە؟دهزانــمپێــمدهڵێــندڵــیجوانــیمــرۆڤ،بــەاڵمکــێ

ــەئێمــەبەشــێکلــەوجوانییــەیتێــدانەبێــت؟ هەیــەل
ــابــەدڵــینەبینێــت،ناتوانێــتهیــچجوانییــەک پێنــج/مەســەلەکەزۆرئاســانە.مــرۆڤت

ــن. ــەمردنــیشــازادەبچکۆلەکــەمردنــیکتێبخانەکان ــت...بۆی ببینێ


1٣0

گۆڤاری کەلێن                                                                                                                                           شانۆ



شەش/کەواتەباهەریەکلەئێمەبڕۆینوهەوڵبدەینپێشکاتژمێردووانزەی
شەوکەسێکشازادەبچکۆلەکەبخوێنێتەوە...

یەک/باڵوببنەوەبەوشارەیاوتەواوهەوڵیخۆتانبدەن.پێشدوانزەیشەولێرە
یەکدەگرینەوە.

)شانۆ تاریک ده بێت(
لەپێشەوەیشانۆ،دەستەچەپلەسەرڕەفەیەکلەپێشەویشنۆدوومنداڵی

جلوبەرگدڕاووبەپینەدانیشتوون،لەسەردیواریپشتەوەیشانۆ،فیلمێکنیشان
دەدرێت.

منداڵییەکەم/ئەمانەبۆکوێدەچنبەمشەوه؟
منداڵیدووهەم/بۆناچنبۆگەڕەکیهەژارەکان؟جگەلەوانکێکتێبڕزگاردهكات؟

)لەسەر شاشەکە کەسایەتیییەکان ده بینین لەسەر شەقام و شوێنی جیاواز، کە 
هەو�ڵ دەدەن کتێبێک بدەن بە ڕێبوارەکان، بەدەگمەن کەسێک وەری ده گرێت، 

تا کتێبیان پێنامێنێت د�ڵ خۆشن و بەره و ڕووی کامێرەکە دێن، کە ده چێتە سەر 
ێک، کە ڕێبوارەکان کتێبەکانیان تێدا فڕێ داوە، نائومێد ده بن(.

ڵ
تەنەکەی خۆل

لەسەرشانۆ،دوومنداڵەکەدەڕۆنەدەرەوەولهالیچەپیپێشەوە،ڕووناكیی
دادەگیرسێت،پەنجەرەیەکەلەودیویەوەمێزوکورسییەکهەیەوپیاوێکگڵۆپی

سەرمێزەکەهەڵدهكاتودادەنیشێت.
لەمدیویپەنجەرەکەوەچێگیڤارا،هیتلەروگاندیییدەردەکەون.

گاندیی/تۆبڵێیتبیخوێنێتەوە؟
هیتلەر/خۆبەدەستخۆینییە...بەزۆرییشبێتدهبێتبیخوێنێتەوە.

چێ/هیوادارمنەگاتەئەوەیهێزبەکاربێنین.
گاندیی/منلەگەڵبەکارهێنانیهێزدانیم.جگەلەوەیئێوەبیرتانچووهتەوە،کەئێمە

هیچکاریگەریییەکمانلەسەرمرۆڤیئەمڕۆژگارەنەماوە.
هیتلەر/)هاوار ده كات(منهەمیشەکاریگەرییمهەیە.

چێ/هاوارهاوار...مننازانمبۆلەگەڵتۆیالەیەکگرووپدام؟
هیتلەر/دەبێشانازییبێتبۆت،کەژیاننامەکەتلەهەمانبەشیکتێبەکەیمندایە.

گاندیی/بێدەنگبن..
)لەودیوی پەنجەرەکەوە، پیاوەکە کتێبەکە ده گرێت بە دەستیەوه (

چێ/زۆرباشە...دەستیپێکرد.
خۆشن، لە پڕ پیاوەکە 

ڵ
دەداتەوە، ئەمان لەدەرەوە دل

ڵ
)پیاوەکە �پەڕەی یەکەم هەل

دەگرێت و دەنووسێت(
ڵ
هاندەکەی هەل

گاندیی/ئەمەچیبووئێستا؟
چێ/کەیکاتیئەوەیەئێستا؟

هیتلەر/تۆئەوسیگارەیدەمتالبەجارێ.
گاندیی/تکایەتکایەدەنگەدەنگ.
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لەودیو پەنجەرەکەوە، ژنێک دەردەکەوێت و دیارە شەڕیانە لەگە�ڵ پیاوەکە، کە 
بەردەوام دەستڕادەکێشن بۆ هاندەکە، ژنەکە بە تووڕەیی ده ڕوات و پیاوەکە بە 

دوایدا.(
گاندیی/هیچ...

هیتلەر/دەڵێیتلەداخانارنجۆکێکیانبۆبخەمەئەودیوو.
چێ/ئاوابیرتکردەوەبۆیەشەڕەکانوژیانتدۆڕاند.

هیتلەر/منژیانمنەدۆڕاند،ژیانمنیلەدەستچوو.تۆش،تۆشوەکمنتلێدههات،
ئهگەرزوونەکوژرابایت...ئا.دوایئەوەیمێگەلێکدواتدەکەونوهێزتدهبێت.

تاکەجیاوازییمنوتۆئەوەیەتۆزووکوژرایت.
چێ/کێدەیوتچارەنووسیتۆبەخوێندنەوەوەگرێدەدرێت...تۆیەک،کەهەزاران

کتێبتسووتاند.
گاندیی/چارەنووسیهەمووشتەکاندواجاردەچنەوەدەستکتێب،ئەمەشئەو

نهێنییەیە،کەمرۆڤەبێکاتوبێعەقڵەکانیئەمسەردەمەنایزانن.
ۆپی سەر مێزەکە 

ڵ
)كابرا بێتاقەت لەودیو پەنجەرەکەوە دەردەکەوێتەوە. گل

دەکوژێنێتەوه (
هیتلەر/شەڕەکەماندۆڕاند.

لەسەرشاشەکەچاپلندهبینین،کەلەسەرشەقامێکدهڕواتوخەڵکسەیریدهكهن،
بەسکەسکتێبەکەیلێوەرناگرێت.

ئاینشتاین،ڤانکوخ،ئەلبێرتکامۆ،باموکوچەندینکەسایەتییناسراویتر،بە
هەمانشێوەلەسەرشانۆچەندنووسەرێکبەزمانیکوردییدەدوێنوالیچەپ

بۆالیڕاستیشانۆوندهبن.
کەسایەتیەکانوردەوردەکۆدهبنەوەلەسەرشانۆ.

کەسی1/شکستمانهێنا.
کەسی2/ئەمشەودەمرێت.

کەسی3/بەدوایئەودائێمەش.
کەسی4/ئیترسەردەمیکتێبکۆتایییدێت.

دەســتێت و ســەما ده كات، وەک کۆریۆگرافی ســەماکە 
ڵ
)شــازادە بچکۆلەکە لە ناکاو هەل

یان خۆشــە لەســەر شاشــەکە. کوڕێکی هەژار، 
ڵ
ناو دەنرێت ژیانەوە. کەســایەتیەکان دل

کــە لــه �ی عاربانەیەکــەوە وەســتاوە، کتێبەکــە دەخوێنێتــەوە و لــە پشــتەوە دوو 
ــە هەژارەکــە ده بینیــن، کــە دەڕۆن. ڕووناكییــی ســەر شــانۆ دەگۆڕێــت، کتێبــەکان 

ڵ
مندال

وەک ســەرەتا وەســتاون.(
ک1/ڕۆژێکیتر.
ک2/هیوایەکیتر.

ک3/ئەوەبۆواسەیرماندهكهن؟
ك1/هەروان،دێنوسەیرماندەكەن.
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ك4/جارجاریەكێكیاننزیكدهبێتەوەولەمبەرزایییەداماندهگرێتولەبەینی
دەستەكانیدادڵیخۆمانیبۆدەكەینەوە.

بێدەنگیی،ڕوناكییوردەوردەكزدهبێت،تاریكیی

كۆتایی

***
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