
 دوسيت ما  مزه  انسس  حمنة



ايك  درخت نا داال  نا   اوثثر    مد ماكهيو  هي  ثثوتانو  ككهر بنايو  هتو ، 
وهاطط  ككهر  ما هي  سككال  ملي  نسس رهتا هتا،  هر  روز    فجر   ثثححهي  متام  

مد ماكهيو    مجع  هتئي   نسس    ْاثثس   ما  ايك بيجا  سي رائي   
  انسس   مشوره   كرتا،



هوئي هك  ْاجسس  خالص  شهد  بناوا  واسطسس  {  هي    سككال ين فكر   هر روز   امي 
هبتر   ما   هبتر  رس  نا  ثثهولو  طرف كيم ثثهنححيسو؟



هي  جهار  ما  ايك  تتلي  هبي  رهيت  هيت،اهنو  نام مجيلة 
هتو،  تتلي ين  دوسيت مد ماكهيو  ين  مجاعة  ما سي ايك  

ماكهي  جسس نو نام  حبيبة هتو  اهنا  سي  هيت،  هر 
روز   مجيلة  انسس  حبيبة    ايك  بيجا  نسس   ثثوتانا  ثثورا دن  

  نا   احوال  ين  ذكر  كرتا،



مجيلة  ككرمي نو موسم هتو،   ايك روز  ساجنسس  عادة  مطابق  
انسس  حبيبة    ْاثثس  ما  واتو  كري  رهيا  هتا،  

اححانك  مجيلة  هي   ككهنا  ..  وات كرتا كرتا
:لطافة  سي  حبيبة  نسس  ثثوححهو   

ْاؤيت  كالسس  فجر  سس  ميطط   متارا :"   مجيلة 
"متارا  ثثورا   دن ين  سفر  ثثر  ْاوي  سكوطط  ححهوطط؟ ساهتسس    

("  ذره سوححي  نسس خوش هتئي نسس ، جواب  ديدو:  )حبيبة
هاطط  هاطط سوطط كام  هنيطط؟  ْاؤ  ضرور     ْاؤ  ، متنسس  مارا   ساهتسس  

 ككهين  مزه   ْاؤسسس،



خوشككوار  دن  هتو،  مجيلة  تو    ثثوري رات ْارام سي بيجا  دن ين فجر    هتئي ، ككهنو  
ككظظري  نيند سووا ثثححهي ْانكهو  مسلي مسلي  نسس  اهتي ، جلدي  جلدي  تّيار  هتئي  

ثثوتانا  ككهر  نا  باهر ْاوي نسس  حبيبة  نو  انتظار  كروا  الككي، اتنا  ما  مد ماكهيو نو  هبن هبناوا  
 نو  ْاواز   ْايو    مجيلة هشيار   هتئي   نسس حبيبة  نسس  دهوندوا     الككي ،

حبيبة   مجيلة  نا  ثثاححهل  سي ْاوي  نسس  ثثكاري  .... بزززز
ححلو   ححلو جلدي اورو، هنيطط   "

  ،"تو   اثثنسس  حُحهّتا   ثثري   جاسو



هوسس  هي  بيوسس  دوستو ،  مد  ماكهيو  ين   مجاعة  ساهتسس  ْامسان  
موقع  هتو  هك  هي         جين  اونححائي  ثثر  سري   كروا  الككي ،  ْا  ثثهلو  

بسس  دوستو   ساهتسس  نكال  هتا  بيوسس  ايك  بيجا  ين كمثثين  
 ما  ككهنا  خوش  هتا،  

اورتا     اورتا  مجيلة   نسس   كححرا  نا   ايك دهري   ما  
ايك   ثثهولو  نو  سريلو  ككلدستو   جووايو،  فورًا  

جوؤ      ْا  ثثهولو  ما  سي  "حبيبة  نسس  الككين  سي  كهيو  
  "متيطط  رس  لئي  سكسو



ْا واتو  ما مجانة  انسس حبيبة  ين نظر  انسس دهيان  اهين  مجاعة ثثر  سي هيت  مجيلة نا   اشارة   
 طرف  هتئي  ككيو،

حبيبة انسس  مجيلة  وه كححرا  نا  دهري  ما  ثثهولو  نا  ككلدسهت   طرف  ْايا،  نـزديك  
كححرا  ين   بو   ْاوي ،  حبيبة  هي   ثثهولو  ين  طرف  ديكهي  نسس  كهيو  هك     جاوتا

مجيلة   ميطط  جانو  ححهوطط  هك  متيطط  مارا    واسطسس خري   ححاهو  ححهو،  مككر   ْا  "
ثثهولو   كححرا  ما  مال  هوا  ؛  انسس   سري  ككيا  ؛ ، ميطط  هي  ثثهولو  ما سي  رس  نتهي  لئي  

ثثياري " ،  تيج  وقت  مجيلة  نسس ندامة  هتئي  انسس كهيو   هك    "سكيت
ككئي  هك    متيطط  تو  ترو ج    هبويل  دوست  منسس  معاف  كرجو  ميطط تو

  ،"لوؤ    ححهو{  تازه  ثثهولو  نو  رس 



ارسس  اثثــنــسس  "  وات  كرتاكرتا  حبيبة نسس  ايكدم  خيال  ْايو  انسس  زور   سي   ححيخي  نسس كهيو  
 ،"تو  ماري  مجاعة   سي  الكك  ثثري  ككيا ؛

هوسس  سوطط  "هت  وقت  بيوسس  دوستو       ككهربائي  ككيا، بيوسس  هي ايك  ساهتسس   كهيو،  
 ، "كريئسس؟

اتنا  ما مجيلة ين نظر  ثثهلو  ين  توكري  ثثر  ثثري  ،  
توكري  ما  قسم  قسم  نا  ثثهلو   هتا ، ثثاححهي  مجيلة  

ْا  كتنا   !   جوؤ   حبيبة"  ناداين  سي حبيبة  نسس كهسس ؛  
خوبصورت  رنكك  برنككي   رسيال  ثثهلو  ؛  متيطط  

كوشش  تو كرو ،  شايد  هك  متنسس  جسس  كام  ْاج  نا دن ما  كروا نو ؛ هي  متيطط  ْا  ثثهلو ما سي 



مارا  ساهتيو   جسس   بستان  ما جئي  نسس ! نا   نا  امي  هن   بين  سكسس" حبيبة  جواب ما كهسس  ؛ 
جسس  ثثهولو  ما  سي  رس  ليسسس هي    ايك  قسم  نو   هوؤ  جوئيسس ،  امها  فرق  نا  ثثرسس،  كيم  

هك   جو  اككر   رس  مجع   كريت   وقت  اهنا   أصل  جهاطط  سي  رس  لئيسس  امها  فرق  ثثرسس  تو  
  "خالص شهد  هنيطط  تّيار هتائي



تو  ثثححهي متارا  ساهتيو    نسس دهوندوو  ككهنو  ضروري ؛،  اثثنسس  امي  كرئيسس  هك   "  مجيلة  كهسس  ؛    
 "ْامسان  طرف  اونححا   اوريسس،  شاند  اثثنسس  متاري   مجاعة  جووائي  جائي

ْا  رائي   ثثر     بيوسس   دوستو    اونححائي  ين  طرف   اوروا    الككا ،  اتنا  ما    بيوسس ين  نظر  ايك  
جسس  ما   ككهنا  رنككو   نا  الكك  الكك  قسم   نا  ثثهولو   جوواتا  هتا،  :   خوبصورت  باغيححه ثثر ثثري 

ديكهو   ْا  سككلي   مد   ماكهيو  ين  مجاعة  ْا تو   "بيوسس  دوستو  خوشي نا عامل  ما  بسس  ساخهت حيخا   
فورًا   بيوسس  دوستو "  اثثين   مد  ماكهيو  ؛  

هي   نيححسس  باغيححه  ين  طرف  دوبكي  ماري  
انسس  حبيبة  جلدي سي  اهين  مجاعة نا  ساهتسس   

 هتئي  ككئي ،  



مجيلة،  حبيبة نا  ساهتسس  ثثورو   دن  رهي  نسس  اهنسس  الكك 
الكك  ثثهولو  ما سي  ميتهو  ميتهو   رس  ليوا  ما  مدد  

كريت  رهي،  حىت   هك   سورج  نا  غروب   هتاوا  نو   
وقت  هتيو،  انسس  مد  ماكهيو  ين   مجاعة  رس هبري  

  ثثوتانا ككهر  طرف  ويل ككيا،


