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 اوینـه
 

 پارچەى یەکەم
 
بەدواى تۆۆۆدا ڕامۆۆد، رد، لەسۆۆەر سۆۆیرامیوە سۆۆارد و سۆۆ ییە انى   

وە هنوۆۆۆى ە ترسۆۆۆنا ە هەزار سۆۆۆاڵەییەدا هۆۆۆني، لەم بێۆۆۆد،نگیداهۆۆۆۆڵە ە
و، ا بڵندتر لە گوێمدا دوپات د،بۆۆگاوێودهەناسە انم لەگەڵ هەر هەن

بۆۆوو،  هوو گەروومۆۆى تۆۆاڵ د، ۆۆرد، بەشۆۆى فۆۆڕینە د،ر، ییە ۆۆان لەوا
ینە ەى بەرد،وام ڕمیهرئابۆۆۆۆاد بۆۆۆۆوو،نە  ئیمۆۆۆۆام  هۆۆۆۆۆڵى فۆۆۆۆوابۆۆۆۆزانم 

ە د،رواز، ە، پشۆت  لە مۆن بۆوو، بە م رتر د، ەوتەو،، گەیشۆتمودو
 وههەد،سۆۆتێوى نیلیۆۆ  لەبەر بۆۆوو و اانتۆۆا ەت بناسۆۆیمیتیەو،، چۆۆا ەت

ە ە لە سۆۆ ى بۆۆوو، چۆۆاو،ڕوان و ئۆۆارام و،سۆۆتابووى  ڕوونۆۆا ى هۆۆۆڵ
 یم د،بینۆۆى و تۆۆۆک و، ۆۆو  ۆۆاڵێوى نیلۆۆى لەسۆۆەر د، رد،تەنیۆۆا ڕوونۆۆا

ور وڕووى سۆۆۆۆ ێتییە ى تەواو، بۆۆۆۆانگم  ۆۆۆۆردى، ڕێۆۆۆۆگەت گۆۆۆۆرت و د
 ە هەڵۆۆۆد، زاى، ڕاموۆۆۆرد  ەوتیۆۆۆتەو،، لەسۆۆۆەر سۆۆۆیرامیوە انى هۆۆۆۆڵە

، گەڕایەو،، د،سۆت  لەنۆاو د،سۆتم ىم گرتۆد،ستم درێژ ۆرد و د،سۆت
 مایەو، و فڕۆ ە ە فڕى 
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ى ئۆۆازاراوى  ەوتۆۆن و بێۆۆدار هێشۆۆتا لەسۆۆەر لێۆۆوارى  ەوم، لێۆۆوار  
 ە باوشۆۆوێوى بۆۆێ  ۆتۆۆا د، ۆۆاتە  انە ۆۆانى اەسۆۆتەمەو،  ، مۆۆانەو،

تۆۆۆۆا ئۆۆۆۆازار تەواو بێۆۆۆۆ ، د،رگۆۆۆۆاى چاو، ۆۆۆۆانم بە تونۆۆۆۆدى د، ەمەو، 
  راو،ى  ەنتۆر، ەى پێشۆم د،بیۆنم و گلۆۆپى  ەوتۆنە ە لەسۆەرنیو،

ى پیس و  ۆاتژمێرێوى و،سۆتاو و  ە پڕ، لە پەردا مێزێوى بچوو ،
 بێک   تێبە انى تۆ چەند  تێ

نیۆ ، وێ لۆهد،س  درێۆژ د، ەمە سۆەر چەرچەفە ەى تەنیشۆتم ،    
نییە، ئێر،  وێیە؟ تەمەنم چەند،؟ چەنۆد شۆەممەیە؟ وێ لههیچ  ەس 

و شۆۆۆتێک لە  بە م د،زانۆۆم حۆۆۆاڵم  ۆۆراپە  نۆۆۆاو گەرووم تۆۆاڵە ،نۆۆازانم
، تینۆۆووم، پێویەۆۆتە بەبیۆۆرم بێۆۆتەو،  د،سۆۆتى سۆۆینەمدا تەپەتەد د، ۆۆا

م لەژێۆۆۆر اەسۆۆۆتەم د،رد،هێۆۆۆنم،  ۆۆۆاتژمێر،  ۆۆۆانزاییە ە شۆۆۆوێنى چەپۆۆۆ
لەسۆۆەر مەچە ۆۆم د،رچۆۆوو،، یۆۆازد، و پێۆۆنۆ  ۆۆولە ، بۆۆۆچى هێنۆۆد، 

پەسۆتۆ د، ەمە سۆەر هدر،نگ؟ چاو، انم داد، ەم و بە نۆاولەپم پاڵۆ
مێشۆۆۆۆۆوم، بیۆۆۆۆۆر لە دوێنۆۆۆۆۆێ د، ەمەو،، لە پێۆۆۆۆۆرێ، دێۆۆۆۆۆتەو، بیۆۆۆۆۆرم 

بەتۆانییە ە لەسۆەر  یە شەممەیە و ئەمۆڕۆ چۆاوپێوەوتنى  ۆارم هەیە،
  ۆم اد،بەم 

حیم، ، ئەمیۆۆر سۆۆاڵنم هەڵگۆۆرت گۆۆوتى: )سۆۆالو لەیۆۆ   ۆۆان ە تەلەفۆۆۆ   
 و،م لە ساغر و،رگرتوو،(    ژمار،ى ئێ

گوتى  ەریوە رۆژنامەیە ى نۆوێ د،رد، ەن، گشۆ  ڕۆژێۆک سۆێ   
ڕۆ بۆۆۆ چۆۆاد د،ڕوا، دوو اپەڕ،ى  لتورییۆۆان هەیە، اپەڕ،یە  نیۆۆو،

ز گۆۆۆوتى ئەگەر د،رفەتۆۆۆ  هەیە و ئەگەر حە عەسۆۆۆر، اپەڕ، ەی دى
  لێبد،ویان د، ەى یە شەممە د،مەو عەسر سەرێ
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، لەم چوار مانگەدا اگە لە ،رفەتم هەیە چەندى بیخوازێ  هەمەد   
 ۆۆۆاتى بۆۆۆێ بەرنۆۆۆامە شۆۆۆتێوى دیۆۆۆوەم نەبۆۆۆوو،،  اتێۆۆۆک  ە لە ۆۆۆۆڕا 
تێۆۆد،پەڕێ  و لە تەمەنۆۆدا نیۆۆیە، نە لێۆۆى  ەم د، ۆۆاتەو، و نە شۆۆتێوى 

دا ووسۆۆەرى هەفتەنۆۆامەیە ،  ە  ۆۆارم تێۆۆتە سۆۆەر، لەگەڵ سەرند، ۆۆا
د، ۆۆۆۆرد نەد،گون ۆۆۆۆام، چۆۆۆۆوار مانۆۆۆۆگ لەمەوبەر بۆۆۆۆوو،  ە لەبەرد،م 
مێۆۆۆز، ەم و،سۆۆۆتا و گۆۆۆوتى بۆۆۆابەتە ەت هۆۆۆى مۆۆۆنە و د،تۆۆۆوانم هەر 

بۆۆد،م،  اغەز، ۆۆانم  ىگۆڕانوۆۆارییە   ە دڵۆۆم بخوازێۆۆ  تێیۆۆدا ئەن ۆۆام
ی ،  ە تەنۆۆۆانەت  ۆۆۆۆ رد،و،  گۆۆۆوتى وا بیۆۆۆرد، ەیەو، چۆۆۆى د،نووسۆۆۆ

نا رێ  وشەیە یشى لێ بگۆڕدرێ ؟  تێب و قەڵەمە انم  ەتە نۆاو 
 ە هاتوویۆۆۆ  و ،اانتۆۆۆا ەمەو،، گۆۆۆوتى ئیتۆۆۆر نۆۆۆامەوێ ئەو، ببیەۆۆۆتم

ناڕ،زایی  د،ربڕیو، اانتا ەمم لە شان  رد و گوتم ئیتۆر گوێبیەۆ  
نەیۆۆۆۆۆد،زانى گۆڕانوۆۆۆۆۆارییە ەى ئەو لەو  نابیۆۆۆۆۆ  و هۆۆۆۆۆاتمە د،ر،و، 

د،قە ەى تێوۆۆۆدابوو، لەو  ۆۆۆاتەو،ى  ە  ،وسۆۆۆیبووم ە مۆۆۆن نو،د،قەى
د،ر،و، گشۆۆۆ  ڕۆژێۆۆۆک بەیانیۆۆۆان بێۆۆۆدار بۆۆۆوومەتەو، و  تۆۆۆههاتوومە

 ە ئاسۆۆمانى تەیوۆۆردوو، تۆۆا شۆۆەو ، ۆۆۆرم هەنگۆۆاو بە هەنگۆۆاو دیۆۆو،
داهۆۆاتوو، و  ەوتۆۆووم   ۆۆارێوى دیۆۆوەم بیرنۆۆایەت  ۆۆردبم  هەنۆۆدێ ار 

وینەتە د،ر،و، ، هۆۆاتوونەتە ئێۆۆر، یۆۆا چۆۆو(شۆۆەبانە)م دیۆۆو، یۆۆا (ڕۆاۆۆا)
شۆۆتێومان  ۆۆواردوو، و گەڕاویۆۆنەتەو، مۆۆاڵ، اۆۆارێوی  بۆۆابە هۆۆات و 

وینە ئەهۆواز، دایە و  ەسۆانى دیۆوەى  ێۆزانە ەمم دیۆۆ ، وپۆێوەو، چۆ
سۆۆێ ڕۆژ یۆۆا چۆۆوار ڕۆژ لەبیۆۆرم نیۆۆیە  د،رفەتۆۆم هەیە بۆۆۆ  ۆۆار تۆۆا   

پێویەۆۆتە  ؟!ئەنۆۆداز،یە   ە بخوازێۆۆ ، بە م نۆۆازانم حەزم لێۆۆیە یۆۆا نۆۆا
 ، بێگومان حەزم لێیە، پێشتر حەزم لە  ار، ەم بوو، تۆۆ حەزم لێبێ

بە م م لەبیر،، ەسەر  ار پێد، ەنیم، پێوەنینە اند،بێ  چا  بزانى، ل
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ئێەتا حەزد، ەم    ارێک بوەم ، اگە لە پاڵوەوتن و ژمۆاردنى ئەو 
 ڕۆژانەى  ە ماون؟ نازانم   

بەشۆە ەى  بابە گوتى:) و،ر، لە  ۆم انیاى نەوت داتمەزرێۆنم، لەنۆاو
 ۆۆۆت  ۆۆار بۆۆوە، مۆۆوچەیە ى بۆۆاک و،رگۆۆر،، ئاینۆۆد،ت دروسۆۆتبوە، لە 

  نزیک  ۆشمانى(
نامەوێ بگەڕێۆمەو، ئەهۆواز، مۆرۆە  ە ڕۆیشۆ  نۆاگەڕێتەو،، هەر   

 ە لەوێ بۆۆۆووم لەو، تێگەیشۆۆۆتم نۆۆۆاتوانم  ،ئەو سۆۆۆێ چۆۆۆوار ڕۆژ،ى
لەوێ بمێۆۆۆۆنمەو،، ئەهۆۆۆۆواز گەرمە ، هۆۆۆۆا وى گەرمۆۆۆۆا لە ز،وى بەرز 

لەسەر سینەى مۆرۆە د،نیشۆێ ،  چەنۆد عەسۆر بۆڕۆیتە  د،بێتەو، و
اۆۆاد،ى  ەنۆۆار د،ریۆۆا و بگەڕێیۆۆتەو، و ببێۆۆتە بیەۆۆ  د،قۆۆی ە؟ چەنۆۆد 

 ە بۆۆۆنى  ۆۆۆڵ د،دات گۆبۆۆار بخۆۆوێنیتەو،؟  ،لەژێۆۆر بۆۆاى فێۆۆنووەر،و،
چەنۆۆۆۆۆد، د،مەو عەسۆۆۆۆۆران بۆۆۆۆۆڕۆیتە بۆۆۆۆۆازاڕى  ەیۆۆۆۆۆان و لەگەڵ ژنە 

وەى و بڵێیۆۆۆى بۆۆۆان لەسۆۆۆەر ڕوتۆۆۆاس و ماسۆۆۆى زبێۆۆۆدى زۆرعەر،بە ۆۆۆ
و،، ۆیشتم و،  بڵێیى ئەهۆواز بچۆوو  ببۆۆپێبوەنى؟ ئەم اار،  ە ڕ

بچو تر لە منداڵیم، بە چوار هەنگاو لە هەر شەقامێک ڕ،ت د،بووم، 
)چهۆۆۆۆار شۆۆۆۆیر( بە فۆۆۆۆولوەى دار ورما ۆۆۆۆان گەیشۆۆۆۆتبوو، فۆۆۆۆولوەى 

 انى بچۆوو  )سەیید  ەلەف(،و، لوۆابوو، حەوشۆە دار ورما ان بە
،  اتێۆک لێیۆان ڕاد،مۆام كيهارتە ەتە شۆ بە ئەنۆداز،ى پۆاو قە  انى 

 رد، شۆۆۆەوان وێنە ۆۆۆانى منۆۆۆداڵیمى تێوۆۆۆد،دا و یاد،و،رییە ۆۆۆانم ونۆۆۆد،
، دڵۆۆۆم مۆۆۆاڵە ەى  ۆۆۆۆمى د،ویەۆۆۆ ، تە ۆۆۆتە لەوێ ئۆۆۆۆقر،م نەد،گۆۆۆرت

  ەو، ەم، تە تە  ەو، ەمانى د،ویە  
شەبانە گوتى: )و،ر،  ۆم انیا، د،ستى  ارى نوێیان د،وێ ، و، و   

 ەموومان لە د،ورى یە ین،  ۆک د،گوز،رێ( سا نى زانوۆ ه
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 ۆۆۆک نۆۆاگوز،رێ د،زانۆۆم، پێویەۆۆتە گشۆۆ  ڕۆژێۆۆک لەودیۆۆو مێۆۆز   
دابنیشۆۆم و لەسۆۆەر  ۆۆاغەز و نە شۆۆە و شاشۆۆە و گشۆۆ  شۆۆوێنێک 

و، ۆۆان د،بۆۆن، دوو، ۆۆان وژمۆۆار، بنووسۆۆم، چوار، ۆۆان تۆۆێوە وى د
 شۆومێمدا ڕیز د،بۆن و تێوە وى پێن ە ان و هەموویان بەدواى یە 

ى ارى ایۆۆا ەر،و،  سۆۆ ر، دا سۆۆالب دێۆۆ  و هێڵۆۆەدوایانۆۆ، بووناۆۆ،د
نۆۆوقتە، سۆۆێ، سۆۆ ر، نۆۆوقتە، هەشۆۆ ، تیۆۆر،ى شۆۆەف  اۆۆارانى بەرزى 
بازنە د، رێۆ ، درێۆژى پەۆتۆن  ەمۆى قەبۆار،ى سۆلند،ر د، رێۆ  و 
ئەمانە شێتم د، ەن، و، و سا نى زانوۆ، شەبانە ن وومى ناو  ۆى 

وتەر،  ەسۆۆێک قەۆۆە د،بێۆۆ  و ڕۆاۆۆا سۆۆەرى د، ۆۆاتە سۆۆەر  ۆم یۆۆ
 لەگەڵ من نا ا، لەم نووسینگە دڵ توند ەر،دا بە تەنیا د،مێنمەو، 

ڕۆاا گوتى) ۆت  ۆۆبوەو،، بۆا بۆڕۆین، تۆۆ تۆاقیوردنەو، ەت بۆوە،   
 قبوڵ و بیزات لەسەر من، لێر، د،مێنیتەو، چى د، ەى؟ ( 

 یەتبوایە بڕۆم، لەگەڵ میەاق د،ڕۆیشتم ئەگەر بمو-
 ، لەگەڵ  ۆت  ەللەڕقى د، ەى؟ ەللەڕ،قى د، ەى لەی -
نۆۆامەوێ بۆۆڕۆم، بۆۆۆچى  ەس لۆۆێم تێناگۆۆات؟ ئێەۆۆتا تەنۆۆانەت ئەگەر   

بمەوێ ئیتۆر تۆاقەتى ئەم  ۆارانەم نیۆیە، شۆنگ و توانۆام بە ئەنۆداز،ى 
بینیۆو،، لە مۆاڵى  وههڕۆاا یا بە ئەنداز،ى تۆ نییە  ڕۆیشتنم لە نزیوۆ
د،ت د، ۆۆۆرد  ە ئامۆۆۆا ، ۆۆۆۆم بوویۆۆۆ  و یە  یە  لە هەر  اغەزێۆۆۆک

پلیوۆۆۆانەت دروسۆۆۆتورد و هەنگۆۆۆاو بە هەنگۆۆۆاو دور ەوتۆۆۆیەو، لە مۆۆۆن، 
سۆۆە   بۆۆوو، هەزار دانە نۆۆامە و بڕوانۆۆامەت  ۆۆۆ رد،و،، بۆۆردت بۆۆۆ 

 ، ونەوڵخانەت و،رگرت ىوادهو،رگێڕان، مۆرت لێدا، واژۆت  رد، 
 ونەۆۆۆوڵخانە؟ ئەمۆۆۆڕۆ یە شۆۆۆەممەیە و ڕۆاۆۆۆا بەیۆۆۆانى زوو  ىواده
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وو، گوتبۆۆووى بێۆۆدارى بۆۆوەمەو،، بۆۆۆچى واد،ى  ونەۆۆوڵخانەى هەبۆۆ
 بیرم چوو؟

 ئەو ژمار،ى داواى د، ەی    -
بێگومۆۆۆان لە  ۆۆۆاتى  ۆیۆۆۆدا لە  ەو هەڵەۆۆۆاو، و ڕۆیشۆۆۆتو،، بۆۆۆۆیە    

ڕۆاۆۆۆا  ،مۆبۆۆۆایلە ەى دا ۆۆۆراو،، ڕۆاۆۆۆا لە چۆۆۆاوپێوەوتن دوانا ەوێۆۆۆ 
 بەهێز، و، و تۆ 

لە لێبنێم و شتێک بخۆم،  ە قاچم  يێد،بێ  چا ،سەرم گێژ د، وا  
ژوور د،بەمە د،ر،و، نۆۆۆاڕێوى و پەرک و بۆۆۆالوى مۆۆۆاڵە ە بەسۆۆۆەر 

و، د،بۆۆ  ە پڕبوو، لە قنگە اگەر،، بێزتاەستەمدا داد،ڕژێ   تەپڵە
  مۆۆاڵە ە بۆۆۆنى بەشۆۆى نۆۆاو ۆیى د،گرێۆۆ و زوو د،تڕژانۆۆد، د،تگۆۆوت 

مەن ەڵە پیەە ان پڕن لە  لێنس و چەورى وشوبوو،و،ى  واردنە 
ە ە ە بالوبۆۆوونەتەو،، تابلۆ ۆۆانى بەرماو، ۆۆان لەسۆۆەر مێۆۆزى مەتۆۆب

سەر دیوار یە  د،ستە  ۆڵیان گرتوو،  شوشۆەى مێۆز، ە پڕاوپۆڕ، 
لە شوێن ەن ەى پیس و ڕۆژنۆامە نە وێنۆدراو، انى دوێنۆێ و پێۆرێ 
و تەواوى هەفۆۆتەى ڕابۆۆردوو بەسۆۆەریدا پە ۆۆ  و بۆۆالو بۆۆوونەتەو،  
مۆۆۆۆانتۆ ەم لەسۆۆۆۆەر د،سۆۆۆۆوى قەنەفە ە دانۆۆۆۆاو،، د،گەڕێۆۆۆۆمەو، نۆۆۆۆاو 

ر، ە و  ۆۆۆم د، ەمەو، ژێۆۆر بەتۆۆانییە ە، ئێۆۆر، مۆۆاڵى مۆۆن نیۆۆیە، ژوو
پێویەۆۆتە ئەو ڕۆژ، بۆۆدۆزمەو،،  ە لە مۆۆن ڕاد، ۆۆات و مۆۆاڵە ە و، ۆۆو 
مۆۆۆاڵ لێۆۆۆبوەمەو،،ئەگەر چۆۆۆوومە سۆۆۆەر  ۆۆۆار و بۆۆۆاک بۆۆۆووم و بۆۆۆاک 
مۆۆامەو،، دوبۆۆۆار، د،گەمەو، مۆۆۆاڵ و هەمۆۆوو شۆۆۆتێک ڕێوۆۆۆد، ەمەو،، 

نم د،بەم چۆۆۆۆا ى ور، اوگڵۆۆۆۆۆپە سۆۆۆۆوتاو، ان د،گۆۆۆۆۆڕم، قەنەفە سۆۆۆۆ
بۆۆۆوەنەو،، پۆۆۆیس بۆۆۆوون و سۆۆۆ رینگە انیان مۆۆۆردوو،، پێویەۆۆۆتیان بە 

 ە و، ۆو ڕۆژى یە ەمیۆان  ،پۆۆلی  هەیە و چەنۆد قۆۆپچەیە ى سۆ ى
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لە ، وى لە ڕ،نگە انیۆۆۆانلێبێۆۆۆتەو،  حەزت لێیۆۆۆان نەبۆۆۆوو، بێۆۆۆزار ببۆۆۆو
 ە ،، لە هەمۆۆۆۆان ئەو ڕۆژ،ىسۆۆۆۆەر،تاو، گوتبۆۆۆۆووت بێۆۆۆۆزار د،بیۆۆۆۆ 

و تۆ و ڕۆاا و شەبانە نەچووینە د،رسى چووبووین بۆ  ڕین  من 
نێو،ڕۆمۆۆۆان و لە زانوۆۆۆۆ هۆۆۆاتینە د،ر،و،، دایە هێشۆۆۆتا نەگەیشۆۆۆتبوو، 

تا  ،تاران، چووبووین قەنەفە انى شار ببینین و یە ێویان هەڵبژێرین
دایە لەمەەرى تاران نەبەینە ئەوسەر  ڕۆاا د،یگوت بۆڕۆینە )یافۆ  

گوتى تەنیا اۆارێوە، بە م  ئاباد( تاقەتى ئەم هەموو ڕێگەیەم نەبوو،
د،مزانى لە  ۆتاییۆدا بۆۆ دوو سۆێ پۆارچە دار و بۆار د،یەوێۆ  سۆەد 
اار من بباتە ناو شار و بمهێنێتەو،، تۆ د،تگوت با لێگەڕێین ڕۆاۆا 

 ە دڵى د، وازێ بیوات و شۆەبانە و، ۆو هەمۆوو  ۆات  ،هەر  ارێک
ت سەرن ى اى ئێمە بۆوو و هیچۆى نەد،گۆوت  لە ایهۆانى منۆداڵ ڕ،

د،بۆۆۆۆۆۆۆووین  اتێۆۆۆۆۆۆۆۆک چۆۆۆۆۆۆۆۆاوم بەم دو ۆۆۆۆۆۆۆۆانە گەور،  ەوت، قەنەفە 
ور، انى پشۆۆ  اامخۆۆانە ە بەو قۆۆۆپچە و گۆۆوڵە گەور، سۆۆ ییانە وسۆۆ

بێۆۆزار لێیۆۆان دڵمۆۆى بۆۆرد، گوتۆۆ  ) قەنەفەى سۆۆوور؟ چەنۆۆد ڕۆژێویتۆۆر 
 ، ئەم  رێمى و قاو،ییانە سەیر ە چەند، اوانن   ( د،بی 

  و یە نێ وهلۆچە انى نێوچەوانى ڕۆاا چوونە
 ە قەنەفەى سوور بوۆڕن،  ،؟ ئێەتا  اتیەتىمەگەر تەمەنتان چەند،-

 اتێۆۆک پیۆۆر بۆۆوون بە ئاسۆۆوود،ییەو، لەسۆۆەر ئەم قۆۆاو،ییە ناشۆۆرینانە 
 دابنیشن و نەو، انتان لە باو،ک بوەن 

بێۆۆۆزار نەد،بۆۆۆووم ، د،مزانۆۆۆى  لێیۆۆۆان سۆۆۆوور، انم حەز لێبۆۆۆوو،  -
 سەیرى شەبانەم  رد بۆچوونێوى نەبوو 

نەچین یاف  ئابۆادی    هەم قاو،ییە ان ،ن اواننهەم سوور، ا -
 ببینین؟
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نەمد،ویەۆۆ  بۆۆڕۆمە یافۆۆ  ئابۆۆاد ئەوانەم د،ویەۆۆ ، هەمۆۆان ئەو  -
 ە قۆۆورس و تۆۆۆو بۆۆوون و ماڵە ەمانیۆۆان د، ۆۆرد،و،  ،ورانەوسۆۆ

 و، و  ۆمان، تەلەفۆنم بۆ بابە  رد 
د،تەوێ چەنۆد سۆاڵ لەسۆەرى  بیر لەپار، ەى مە ەو، بابەگیان، -

ر ڕ،نگێوۆۆۆۆ  حەز لێۆۆۆۆیە بیوۆۆۆۆڕ،، هەر شۆۆۆۆتێک  ە ، هەدابنیشۆۆۆۆى
 د،تەوێ 

دا د،هێنۆۆۆا و ڕازى نەبۆۆۆووى د،سۆۆۆت  بە گوڵە انیانۆۆۆ ۆۆۆڕیمن، نۆۆۆا -
د،تگۆۆوت نەرمۆۆن، پاشۆۆان  ە دایە گەیشۆۆ  چۆۆووین پەرد،یە ۆۆى 
قاو،ییمۆۆان  ۆۆڕى تۆۆا دیوۆۆۆرى مۆۆاڵە ە هەم بە ز،وقۆۆى مۆۆن بێۆۆ  
هەمۆۆی  تۆۆۆ، پەرد، ۆۆان دواى حەوت سۆۆاڵ ئیتۆۆر  ۆۆۆن بۆۆوون، 

یۆۆۆانگۆڕم، ئەگەر چۆۆۆوومە سۆۆۆەر  ۆۆۆار و بۆۆۆاک بۆۆۆووم پێویەۆۆۆتە ب
داد،نیشۆۆۆم و بیۆۆۆرد، ەمەو، لەو،ى ،  ە   ڕ،نگێۆۆۆک زیۆۆۆاتر لەم 
قۆۆاو،ییە تاریوۆۆانە لە سۆۆوور دێۆۆن و پەرد، ۆۆان نۆۆوێ د، ەمەو،، 

بۆۆار، اۆۆوان د، ەمەو،، هەر اتێۆۆک دووبۆۆار، چۆۆا  ومۆۆاڵە ە دو
 بوومەو، 

و د،چۆۆمە   شۆۆێنمدا دهكۆۆههۆڵه چاوێۆۆب بۆۆه، كۆۆهچايه زم لۆۆهحۆۆه -
 تۆۆۆۆرییە پۆۆۆۆڕ لە لە ە حەوت ڕ،نگییە ۆۆۆۆان هەڵۆۆۆۆد،گرم،  ،ەشۆۆۆۆتخانێچ

قورسۆۆییە ەى د،رمۆۆانى ابردنۆۆى  لەۆۆم د، ۆۆاتەو، یۆۆاد،  ە هەزار 
ى م، پۆۆڕى د، ەم و د،یۆۆخەمە سۆۆەر تەبۆۆا سۆۆاڵە لەبیرمچۆۆوو، بیوۆۆڕ

غاز، ە، لەتە  تەواوى چەورییە ز،رد و سۆوور، وشۆوبوو، ان و 
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، ە لە ما ۆارۆنییە پۆڕ لە لە ە ۆانوود،نوە برن ە برژاو، ۆان و د،ز
لە شۆۆۆوێن ەن ە پیەۆۆۆە انم بەسۆۆۆەر د،سۆۆۆوى پێیۆۆۆانەو، نووسۆۆۆاون، 

 ە پۆۆڕ، لە ورد ە نۆۆان و  ،د،ڕوانۆۆم، لە  ەو،نتەر، ۆۆان دابەفرگۆۆر، ە
 ە بەو  ،ز،رفۆۆى نۆۆایلۆنى بەتۆۆاڵ و ئەم لە ەى ماسۆۆتە وشۆۆوبوو،و،

سۆۆۆامە ز،رد، ناشۆۆۆرینە بیابۆۆۆانییە قەڵەشۆۆۆیو،ى حۆۆۆاڵم تێوۆۆۆد،دات، لە 
بۆۆنى قۆاپە پیەۆە انى چەنۆد ڕۆژ، دێۆ ، د،بێۆ  بڵۆێم  دامەغەەلە ە

ى نتەلەفۆۆ بۆووده ملو   انم بێ  و پا یان بواتەو،  چەند مۆانگێوە
تۆا عەسۆر  يانىبۆه لۆهبوەم، بە م توانۆاى بەرگەگۆرتنم زۆر نیۆیە  بۆ

بو،ستم و گوێ لە چیڕۆ ى ژیانى  چە بەدبە ۆتە ڕالەسەر سەرى 
 ە بیەۆۆ  سۆۆاڵە  زمەتۆۆى  ،ە ۆۆوەوتە ەىتە قۆۆدراو، ەى و دشۆۆە پ

ماڵدا  رى بهوه تهو به  ۆشى ود، ات بگرم،  ۆزگە دایە د،هات 
بالود، ۆۆرد،و،  ملۆۆو   ۆۆانمى د،هێنۆۆا، فرێۆۆز،رى پۆۆڕ د، ۆۆرد، بۆۆۆنى 
 واردنە ەى ماڵە ەى پۆڕ د، ۆرد و داد،نیشۆ  و قەۆەى د، ۆرد و 

د،یگۆۆۆوت ئۆتۆۆۆۆمبێلێوى نۆۆۆوێى  ىقەۆۆۆەى د، ۆۆۆرد  د،ربۆۆۆار،ى پۆۆۆوور
،  ە  ۆۆاتێوى زۆر، ارودۆ ى بۆۆاپیر، لە مۆۆامۆژن ب رسۆۆێ یۆۆو،، بۆۆ ڕ

 ە چەنۆۆد، دڵۆۆى بۆۆۆ مۆۆن و  ،تەلەفۆۆۆنى نە ۆۆردوو،، د،ربۆۆار،ى بۆۆابە
سەمیرا توند بوو، و هەر شەوێک  ە لە نۆوڕینگە ەى دێۆتەو، دڵۆى 

 ە لە  ۆۆۆۆوانى ئێۆۆۆۆوار، لە تەنیشۆۆۆۆتى بۆۆۆۆن   ،دوو  ۆۆۆۆچە ەى د،وێۆۆۆۆ 
نۆداڵە امۆوە ەى چۆى ر، ەى ،  ە لەگەڵ دوو مود،ربار،ى  چە پۆو

د، ۆۆۆۆات و ئەو منۆۆۆۆداڵەى سۆۆۆۆەمیرا   وشۆۆۆۆەیە ى دیۆۆۆۆوەى فارسۆۆۆۆى 
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فێربوو، و چەند، بەاوانى گۆى د، ات  منی  لەسۆەر قەنەفە ە لە 
بەرد،مى داد،نیشتم، چاى تاز،ى تێۆر ڕ،نگۆم د،نۆشۆى و پرتەقۆاڵى 

 ە لەنۆۆاو  ، ۆۆوز  ۆۆوز  ۆۆراوم د، ۆۆوارد و گۆۆوێم لە د،نگۆۆى  د،گۆۆرت
بەم اۆۆر، بەشۆێو،یە ى  ۆنوێنۆانە مۆنە مۆنم ماڵدا د،زرنگۆایەو، و 

 د، رد 
 ە ئۆۆاو، گەرمە ە د، ەمە نۆۆاو  ۆۆوپە ە د،مۆۆار، قاو،ییە ۆۆان لەنۆۆاو   

د،زوولەى  یەۆۆەى چۆۆا ە ،د،د،ن ینگۆۆ بۆۆالو د،بۆۆنەو، و گ دائۆۆاو، ە
ڕاد، ێشۆۆۆم د،مار، ۆۆۆان تێوەڵۆۆۆى یە  د،بۆۆۆن و چۆۆۆایە ى  ێۆۆۆرام بۆۆۆۆ 

د،و،  تۆرییە ەم و بە  ەیۆاڵێوى ئاسۆوو نیۆ  وێلهدروس  د، ەن، 
ا چۆۆۆاى  ێۆۆۆرا لە بەرزتۆۆۆرین د،رگۆۆۆاى  ەو،نۆۆۆتەر، ە دانۆۆۆاو، و تەنیۆۆۆ

، پێویەۆۆتە بە تۆۆا  ۆشۆۆحاڵ بۆۆم وهبخۆۆۆمە د، ۆۆۆمەو،  پێویەۆۆتە چۆۆا
 ە  ، ۆشحاڵییەو، بڕۆمە سۆەر  ۆار   ەریوۆم د،ڕۆمە سۆەر  ارێۆک

بۆۆۆوو،   ارێۆۆۆک  ە  ۆشۆۆۆحاڵم د، ۆۆۆات، پێویەۆۆۆتە يهەمیشۆۆۆە حەزم لێ
، بۆچى نۆیمە؟ هۆیچ شۆتێوى ئەم ڕۆژانە هەمدیەان حەزم لێى هەبێ 

ئیتر من نا اتە  ەنۆد،و،؟ بێگومۆان بەهۆۆى بێوۆارییەو،یە، پێویەۆتە 
شتێوم هەبێ  تا من بباتە ناو  ۆى و لۆێ نەگەڕێۆ  بۆزانم لە  ۆوێم  
پێویە  ڕۆژ، انم بگوز،رێنێ ، پێویەۆتە مێشۆوم لە هەمۆوو شۆتێک 

ر، ۆۆۆان سۆۆۆەرقاڵ بوۆۆۆات، مێشۆۆۆوم  ە بە شۆۆۆتێک سۆۆۆەرقاڵ نابێۆۆۆ ، بی
د،رد، ەون  ۆۆۆۆۆم لەسۆۆۆۆەر قەنەفە سۆۆۆۆوور، ە لە ۆۆۆۆۆم د،گەڕێۆۆۆۆم و 

، تەنیۆۆۆۆا  اتێۆۆۆۆک  ە  ۆۆۆۆاتژمێری  دابنیشۆۆۆۆم بۆۆۆۆێ تۆۆۆۆاقەت نۆۆۆۆابمهەزار 
، بیۆرى  ۆۆم، تۆۆ، سۆەمیرا، ژیۆانى شۆومبیر ردنەو، د، ۆزێتە نۆاو مێ

 ە بۆچى بێر، گەیشۆتین، لە  ،، بیرى ئەو،ىم كهده شەبانە و ماهان
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روسۆتبوون و لەگەڵ  ۆۆام پاڵەپەسۆۆتۆ  ۆوێ هەڵەمۆۆان  ۆرد، لە ۆۆوێى د
، لەگەڵ بۆۆایە  ،ى بۆۆزانین بۆۆۆچىبۆۆرد،  ە بەبۆۆێ ئەو بناغەمۆان درزى

 ە ئیتۆۆر نۆاتوانین لە اۆۆێگە ەى ،بە اۆرێۆک بەسۆەر  ۆمانۆۆدا داتەپۆین
و دووبۆۆۆار،  يننڵبەۆۆۆتینەو،، نۆۆۆاتوانین  ۆمۆۆۆان ب ۆۆۆوڵێهە دت ۆمانۆۆۆ

بووین، و ۆاو ە پێشۆتر داڕ ،توانین، ئەو، نینشبوو،ستین و ئەگەر ب
حیەۆۆۆۆۆۆۆابى   ە بە دروسۆۆۆۆۆۆۆتىهەڵەى  ۆۆۆۆۆۆۆامە نە شەسۆۆۆۆۆۆۆاز بۆۆۆۆۆۆۆوو،

ەرگەنەگر دروستورد ب پاڵەپەستۆ انى نە رد و بنیاتمانى بەاۆرێوى
مان شۆتێوى هەبێۆ ؟ بیۆرى ند،توانێۆ  بۆۆ شۆواند ،  ە گش  ڕۆژێب

ژیانى بێ پێوەنین و بێ ئار،زوو پارچە پارچەم د، ات، و، ۆو لە ە 
ێزى چێشتخانە ە، بە م ئەگەر رینە ەى ماس  لەسەر ميز،رد، ناش

 ارم هەبێ ، ئیتر بیرنا ەمەو،،  ار د، ەم و ماندوو د،بم و پاشان 
ڕۆاۆۆۆا گۆۆۆوتى و،ک د، ەم و ئۆۆۆارام ئۆۆۆارام د، ەوم،مانۆۆۆدوێتیم لەبۆۆۆا

)بۆۆۆچى هێنۆۆد،  ۆۆۆت ئۆۆازار د،د،یۆۆ ؟  ۆۆۆ تۆۆۆ پێویەۆۆتییە   بە  ۆۆار 
   ە ژیۆۆانى نەفر،تۆۆى مۆۆن هەر تەنیۆۆا یە ،نیۆۆیە( بۆۆۆچى تێنەد،گەیشۆۆ 

شادمانى تێدایە، تەنیا ئەم شۆادمانییە، لەو  ۆاتەو،ى  ە ڕۆیشۆتووى 
بە م ئێەتا پێویەتە  ۆشحاڵ اێنەهێالو،، شتێوى دیوەت لەم ژیانە

و لەپە ۆۆۆانم پاڵەپەسۆۆۆتۆ ویەۆۆۆتە شۆۆۆادومانیم بیۆۆۆربێتەو،، بە نێۆۆۆبۆۆۆم، پێ
 داد، ەمە سۆۆۆەر سۆۆۆەرم و بەدواى د،نگۆۆۆى پێوەنینۆۆۆى بڵنۆۆۆدى  ۆمۆۆۆ

 د،گەڕێم 
 ێند، مەو،ستە لەی ، در،نگ  ەوتووین و،ر، ئیتر، ه-
داواى لێبۆۆوردن د، ەم، تەنیۆۆا یە   ۆۆولە ، نۆۆاتوانم  د،سۆۆتم لەنۆۆاو -

د،سۆۆۆتى تۆۆۆۆ بۆۆۆوو و بەرز بەرز پێۆۆۆد، ەنیم، لە تەنیشۆۆۆ  شۆۆۆەقامە ە 
 ە لەنۆۆۆاو دڵمۆۆۆدا  ،چەمۆۆۆابوومەو، و پێوەنۆۆۆین و،سۆۆۆتابوو و ئازارێۆۆۆک
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بۆووین، بە د،هات و د،چوو لەبیرمە  د،ست  ڕا ێشام  در،نۆگ  ەوت
 1چۆۆى پێۆۆد، ەنیم؟ بیۆۆرم نیۆۆیە، تەنیۆۆا ئەو،م لەبیۆۆر،،  ە لە )ئین ۆۆی س(

ى  راپمۆۆان لە بیەۆتی ای بینیبۆۆوو و   فیلمۆ2بۆووین، سۆینەما )بەهۆۆمەن(
د،گەڕاینەو، زانوۆ  شەقامى  ارگەر، نێوان سیدى فرۆک و  ولیچە 

رێنتۆۆۆى هەرزان، پۆشۆۆۆا ى د،سۆۆۆتى دوو و  ۆۆۆولیچەى فرۆشۆۆۆە ان، پ
وڕاینەو، و بەاى د،سۆۆ  و شۆۆان و ود،سۆۆ ى تە ەۆۆيدافۆۆۆمەن بەدوا

نۆۆاوقەدى  ەڵۆۆک تێۆۆ ەڕ د،بۆۆووین، تۆۆۆ بلۆۆوزێوى سۆۆ ی  پۆشۆۆیبوو،  ە 
هۆۆات و  سۆۆەمیرا بۆۆۆى نۆۆاردبووى  پیاوێۆۆک بە  ێرایۆۆى بەر،و ڕومۆۆان

   هەمدیەۆۆان يۆۆ  تۆۆا ڕ،ت ببێۆۆم بەرداسۆۆەرى شۆۆۆڕ ردبۆو،، د،سۆۆت
بۆۆووى و پیۆۆاو، ە سۆۆەیرى  ۆۆردم بۆۆۆ چر ەسۆۆاتێک دوودڵ  ،پێوەنۆۆیم

 ۆۆرد ئیتۆۆر در،نۆۆگ ببۆۆوو   بەر،و ام هۆۆاتى، پیۆۆاو، ە  ە سۆۆەرى بڵنۆۆد
ئۆاوى  و  لە پەردا ۆى شۆەربەتى هەنۆار، ە سینەتدا  ێشا سەرى بە

هەنۆۆۆۆۆار، ە پەڕى و  ەوتە سۆۆۆۆۆەر بلۆۆۆۆۆوز، سۆۆۆۆۆ ییە ەت و لە ەیە  
دروسۆۆۆتبوو،  ە تۆۆۆا ئەو  ۆۆۆۆاتەى لە ام بوویۆۆۆ  نە بە سۆۆۆۆۆد، نە بە 

 ە  ۆتااۆۆۆۆۆار  4ە ەبەرى ڕافۆۆۆۆۆۆنەنە بە ل 3سۆۆۆۆۆر ە نە بە وایتۆۆۆۆۆیوس
پێمدا رد و  ردمە ناو اانتا ەت و گوتم:) تەنیا لەنۆاو ماڵۆدا لەبەری 

 بوە،  اتێک  ەسى لێنییە( 
و، ەم بە یە  قۆۆۆۆوم د، ۆۆۆۆۆمەو،، د،نۆۆۆۆگە ەى  ڕام چۆۆۆۆا سۆۆۆۆاردبۆ  

د،چڵە ێنێۆۆۆ ، لە بێۆۆۆد،نگى مۆۆۆاڵە ەیە،  ە د،نگۆۆۆى قوتۆۆۆدان هێنۆۆۆد، لە 
ە ۆۆۆۆانم  ە ئیتۆۆۆۆر  بە بیەۆۆۆۆتن سۆۆۆۆەرمدا گینگۆۆۆۆ  د،دا، یۆۆۆۆا لە گوێچو

                                                 
 . شهقامێکى تارانه.و1 

 .سينهمايهکه له نزيک زانکۆى تاران.و2 

 . جۆرە پاککرەرەوەيهکه بۆ جل و بهرگى سپى بهکاردێت.و3 

 . جۆرە پاککهرەوەيهکه.و4 
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ڕانەهۆۆۆۆاتوون؟ ڕاهۆۆۆۆاتوومە بە بێۆۆۆۆد،نگى مۆۆۆۆاڵ، بە تەنگەنەفەسۆۆۆۆى و 
زینۆۆدانى بۆۆوون لە پشۆۆ  پەنۆۆ ەر، دوو اۆۆامە بێۆۆد،نگە ان، تەنۆۆانەت 

 ە لە پشۆۆتى پیۆۆانۆ  ،حەزنۆۆا ەم پیۆۆانۆک بۆۆژ،نم  چەنۆۆد مانۆۆگ د،بێۆۆ 
؟ بیۆۆرم نیۆۆیە؟ پەن ە ۆۆانم دانەنیشۆۆتووم؟ چۆۆوار مانۆۆگ؟ هەشۆۆ  مانۆۆگ

وبار، د،یانوەمەو،  تەواو  ۆراو،  ئۆازار و، د،یاننوقێنم و د،د، ەمەو
نە  ،تۆۆا مەچە ە ۆۆانم د،چێۆۆتە سۆۆۆەر،و،  پەن ە ۆۆانم ئیتۆۆر نە نەرمۆۆۆن

سۆۆوو ،  ۆۆورت و ناشۆۆرین بۆۆوون  اومگە انیۆۆان ئەسۆۆتوور و ڕ،ق 
هە تۆوون و لەگەڵ هەر اۆۆووڵەیە ى زیۆۆاد، ئازاریۆۆان د،بێۆۆ   لەگەڵ 

 ە لەسەر دوگۆمە ڕ،شۆە ان ،داانەئەم ئازار و ئەم نینۆ ە درێژ و ز
 ە حەزت ،(نۆۆاتوانم )پۆۆارچەى واڵۆۆزى امینۆۆۆرى هەڵد، لیەۆۆوێن ئیتۆۆر

لێى د، رد بژ،نم، هاتى و لەتەنیشتم دانیشتى لەسەر  ورسۆییە ەى 
یان  پیانۆ  گوت :) پێمخۆشە  ە نینۆ ە ان  هەمیشە  ورتن و بۆیا

 لێناد،ی (      
یتەو،،  ە  هەنگاوى )ئۆ تاە گوتم بەهۆى پیانۆو،یە و بیرم  ەت  

لەگەڵ هەر ژ،نینێۆۆۆک ڕ،چۆۆۆاو د، ەى، تۆۆۆا مۆۆۆن  5مۆۆۆن منیۆۆۆۆر باسۆۆۆس(
عاشۆ   بۆووم،  هڕۆژ ور ئهبژ،نم  گوت :) هە 6پارچەیە  لە شۆپان

هەمان ڕۆژ  ە لەناو ساڵۆنى گەور،ى نمای )ئام ى تیۆاتر(ى زانوۆۆ 
ى لە پشتى پیانۆ دانیشۆتى و وابۆزانم شۆتێوى شۆۆپان  ژ،نۆى، د،تزانۆ

  ەریوە سەیرت د، ەم؟(

                                                 
 5 .octave me minor bass راوەيهکى بوارى مۆسيقايه و ئۆکتاڤ وشهيهکى يۆنانيه زا

بهواتاى ههشتهم دێت و له تيۆرى مۆسيقادا بهواتاى نيشاندەرى حهوت نۆتهکه)دۆ، 

ڕێ...(سهرەکييهکه و نۆتهيهکى )دۆ( دێت وەکو نۆتهى ههشتهم و می مينۆر باس واته نۆتهى 

 )مى بچووکى بهرز(دێت.

 .و1849-1810ييه. مۆسيقارێکى بهناوبانگى پۆڵهند6 
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م؟ وا بیرمۆۆۆد، رد،و، مۆۆۆن دبەڕاسۆۆۆ   ەریوبۆۆۆوو سۆۆۆەیرت د، ۆۆۆر-
یە ەم ۆۆۆار عاشۆۆۆ   بۆۆۆووم، ڕۆژى مۆۆۆانگرتن،  ە دڵنیۆۆۆاتر لە هەمۆۆۆوو 

دانیشۆۆۆتبووی  و  وڕ، ۆۆۆان لەسۆۆۆەر بەرزتۆۆۆرین پلیوۆۆۆانەى سۆۆۆەندیوا 
 ڕ،نەی  لەسەر بوو  الوێوى قەدی ەى ف

  و ئاگۆات لە ۆۆ نیۆیە، هێشتا هەر حەزد، ەم  اتێک پیانۆ لێد،د،ی-
 سەیرى پەن ە ان  بوەم  ە لەسەر پیانۆ ە سەما د، ەن 

 ە ڕاهێنانمۆۆۆان د، ۆۆۆرد د،مزانۆۆۆى لەنۆۆۆاو چوارچێۆۆۆو،ى د،رگۆۆۆاى    
، چۆن مۆسی ا بژ،نم  اتێۆک و،ستاوى و سەیرم د، ەى داژوور، ە

نیۆۆ  و پەن ە ۆۆانم سۆۆەما ردنیان  لێۆۆرهلێۆۆر، نیۆۆ  و سۆۆەیرم نۆۆا ەى؟ 
ەتەو، و ئیتۆۆۆر شۆۆۆتێوى شۆۆۆۆپانم لەبیۆۆۆر نیۆۆۆیە، بیرچۆۆۆۆتەو، وشۆۆۆوبوون

پێویەۆۆۆتە چۆۆۆا ى بۆۆۆوەمەو،،  اتێۆۆۆک چۆۆۆوومە سۆۆۆەر  ۆۆۆار و ڕۆژێوۆۆۆى 
 ۆشۆۆۆۆم دۆزیەو،، ە لە مۆۆۆۆن ڕاد، ۆۆۆۆات، پیۆۆۆۆانۆ ە د،بەم تۆۆۆۆا ڕێوۆۆۆۆى 
بۆۆۆخەنەو،، دووبۆۆۆار، ڕاهێنۆۆۆان د، ەم تۆۆۆا پەن ە ۆۆۆانم و، ۆۆۆو ڕۆژانۆۆۆى 

 ، انم بدۆزمەو، 7نەڕۆیشتنتى لێبێتەو،، پێویەتە)پارتیتۆر(
بۆچى ئەمڕۆ هێواک هێۆواک تێۆد،پەڕێ؟ هێشۆتا  ۆاتژمێر نەبۆۆتە    

یە   اپتۆۆۆپە ەم داد،گیرسۆۆێنم و ئیمێڵە ۆۆانم بە ئومێۆۆدى شۆۆتێک،  ە 
د، ەمەو، ) گرنۆۆگ، گرنۆۆگ، گرنۆۆگ(  )سۆۆێ  ،هۆۆیچ  اتێۆۆک ڕوون نیۆۆیە

شۆۆۆێواز بۆۆۆۆ ڕێگۆۆۆرى لە شۆۆۆێرپەن ەى سینگ( )نمایشۆۆۆوەرى اۆۆۆوانى 
  اپەڕ، ۆۆان داد، ەم و ئێرانۆۆى لە نیویۆۆۆر ( هەموویۆۆان د،سۆۆڕمەو،

د،  ۆۆمێنتى هەیە  وێبالگم د،بەمە سەر،و،، پۆسۆتە ەى دوێنۆێم یۆاز
ى  ۆۆۆارى تۆۆۆاز،م نووسۆۆۆیومە  لەبۆۆۆار،ى  ۆۆۆاڵحى، لەبۆۆۆار،ى پێشۆۆۆنیاز

                                                 
.بريتييه له الپهڕەى نۆتهنووسى که نۆتهى تهواوى بهشهکانى مۆسيقاى ئۆرکێسترايهکى 7 

 سهمفۆنى يا ئۆرکێسترايهکى خانهوادەيی يا مۆسيقارەکانى ديکهى لهسهر تۆمار کرابێت.و
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لەبۆۆۆۆۆار،ى ڕۆژنۆۆۆۆۆامە و ڕۆژانۆۆۆۆۆى  ۆشۆۆۆۆۆى بەر،و ڕووم  لەبۆۆۆۆۆار،ى 
 ۆشۆۆۆۆحاڵوەرترین پەشۆۆۆۆێوییە ى دونیۆۆۆۆا  نووسۆۆۆۆیویانە:)بە هیۆۆۆۆواى 

یە ەى ئۆۆۆێمە چۆۆۆى د،بێۆۆۆ ؟(،) چەنۆۆۆد سۆۆۆەیر، سۆۆۆەامەتى( ، )شۆۆۆیرینی
دوااۆۆۆۆار شۆۆۆۆتێو  نووسى(،)سۆۆۆۆەرێومان لێبۆۆۆۆد،( و شۆۆۆۆتگەلێوى لەم 
چەشۆۆنانە  حەزد، ەم  ە نەیۆۆانبینم، حەزد، ەم هەر  اتێۆۆک د،مەوێ 

ور،و، بیڵۆۆۆێم و  ۆۆۆۆم بشۆۆۆارمەو، و هەر  اتێۆۆۆک وشۆۆۆتێک بڵۆۆۆێم لە د
ور،و، بیبیەۆۆۆتم  نۆۆۆامەوێ  ەسۆۆۆێک ود، ۆۆۆوازم و، م ببیەۆۆۆتم، لە د

پێشم دابنیشێ و سەیرم بوۆات و چۆاو،ڕوانى قەۆەیە  بێۆ   هەر لە
لەبەر ئەمەشۆۆۆۆە ڕۆژنۆۆۆۆامەم حەز لێۆۆۆۆیە  حەزد، ەم لەنۆۆۆۆاو شۆۆۆۆوێنى 

دابنیشۆۆۆم و بنووسۆۆۆم و بەیۆۆۆانى لەپشۆۆۆ   داى ڕۆژنۆۆۆامەاڵنووسۆۆۆیهەو
چنار، گەور، ەى  ۆ نى بەرامبەر  ۆشوە ە دابنیشم و ببینم چەند 

،مێۆۆنن لە ناونیشۆۆانى ئەو  ەس لە ۆۆاتى هەڵۆۆدانەو،ى اپەڕ، ۆۆان ڕاد
  ە من نووسیومە  ،بابەتەى

 پێویەتە  ەى لەسەر  ار بی ؟-
  اتژمێر چوار و نیو -
، بە م لەبیۆۆرم چۆۆوو بەئاگۆۆات بەئاگۆۆا بۆۆووم د،ڵۆۆێم:) تۆۆا  ۆۆۆر هە ت  

،ڵێۆ  بهێنمەو،، لە  اتى  ۆت گەیشتى؟( لە اتى  ۆى گەیشۆتوو،  د
ە  و نیۆو، و تۆا  ۆاتى تۆاز،  ۆاتژمێر یبچین بۆ نۆانخواردنى نیو،ڕۆ،

 ە پێویەۆۆۆۆتە بگوز،رێۆۆۆۆ    ،دیۆۆۆۆد،نى ڕۆژنۆۆۆۆامە  ۆۆۆۆاتێوى زۆرم هەیە
دێی ؟ تۆاقەتم نیۆیە ئێەۆتا بۆڕۆم بۆۆ سۆەر  ۆار، نۆانى نیۆو،ڕۆ د،ڵێ :)

  د، ۆین، پاشان د،چمە  ۆم انیا، تۆک بڕۆ ڕۆژنامە(
 شتێک قاچە انمى بەستوو،، د،ڵێم نازانم 
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مۆۆن ئۆتۆۆۆمبێلم نیۆۆیە، دوو  واتە چۆۆى  ە نۆۆازانى؟ و،ر، بۆۆڕۆین ئیتۆۆر -
چۆۆار،گ ، ئاپادانۆۆا، لەسۆۆەر نیلۆۆۆفەر بە ، پۆۆێوەو، د،چیۆۆنە شۆۆوێنێک  

 دێی ،  اتێک بێد،نگى واتە  ۆ ى 
 اتێۆۆک بێۆۆد،نگ د،بۆۆم واتە  ۆۆۆ م؟ نۆۆا، نۆۆیم  مۆۆن  اتێۆۆک  ۆۆۆ  بۆۆم    

بێد،نگ نابم ، پێد، ەنم ، د،مم د، ەمەو، و د،ڵێم بەڵێ، ۆۆ م، بە م 
ەم، ڕ،نۆۆۆۆۆۆگە ئەو ڕۆژ،ک بیۆۆۆۆۆۆد،نگیم  د،زانۆۆۆۆۆۆم  ە بێۆۆۆۆۆۆد،نگى نۆۆۆۆۆۆا 

 ردبووبێ ،  ە وابیۆرت د، ۆرد،و،  ۆۆ م لەسۆەر ڕۆیشۆتن ، بە بۆێ 
د،نگۆۆى دانیشۆۆتبووم و اانتۆۆا ەتم داد، ەۆۆ ،  ۆۆۆ  نەبۆۆووم، تەنیۆۆا 
بێۆۆد،نگ بۆۆووم و تۆۆۆ بەبۆۆێ مۆۆن ڕۆیشۆۆتى، ڕۆیشۆۆتى دایۆۆک و باو تۆۆ  
دی ،بێگومان زۆر پێوەنی  و سەرت  ەۆتە سۆەر سۆەرى دایوۆ  و 

ت دڵتەنۆگ مە ە، بێگومۆان پور، انۆ   ە هۆاتبوون بەر لە گوت   ۆۆ
لە باو،ش   ۆردن  و ماچۆ   ۆردن و گوتۆ  زوو  ،ڕۆیشتن  بتبینن

د،گەڕێیتەو،  دوو سێ اار اانتۆا ەتم  ۆرد،و، و دڵنیۆابووم لەو،ى 
شتێک بەاێ نەماو، و دووبار، دامخەتەو، و تەواو بێۆد،نگ بۆووم  

 ۆۆۆۆوڕ و  ۆۆۆۆا ن  ۆۆۆۆرد و  بە شۆۆۆۆاردا سۆۆۆۆوڕایتەو، و  واحافیزیۆۆۆۆ  لە
 ە من تەنیا اێنەهێڵن و ئاگایان لێم  ،بێگومان ئەو،ت پێ ڕاس اردن

هەبێۆۆ ،  اتێۆۆک  ە لێۆۆر، نیۆۆ   مۆۆن بێۆۆد،نگ بۆۆووم و بۆۆۆ دوایۆۆین اۆۆار 
وان چۆا  و وزن یرى اانتا ەتم ڕا ێشا و تۆۆ بێگومۆان لەگەڵ هەمۆ

 ۆشۆۆۆی  د، ۆۆۆرد و چەنۆۆۆد ز،رد، ەنەیە ۆۆۆى ئومێۆۆۆد،واری  بۆۆۆۆ ئەو 
 ە د،تویەۆۆۆ  بە تەنیۆۆا اێیۆۆۆان بهێڵیۆۆۆ ، د،رگۆۆۆاى ،ن ۆۆۆرد ەسۆۆانە د،

اانتۆۆا ەم  ڵۆمۆۆدا، د،رگۆۆاى ماڵۆۆ   ۆۆرد،و، و هۆۆاتیە ژوور،و،، مۆۆن 
 بێد،نگ بووم،بە م د،زانم  ە  ۆ  نەبووم 
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چۆۆاو،ڕوان بۆۆووم بێیۆۆتە ژوور،و، و  ە ناڕۆی ،وا بیرمۆۆد، رد،و،،   
یچ  ۆ  نەبی  بۆۆ هۆ من ما  بوەى و بڵێى پەشیمان بوومەتەو،، تۆ

، ە بە تەنیۆا چاو،ڕوان بووم بێیۆ  و بڵێۆى ئاشۆورایەشوێنێک ناڕۆم،
ڵنیۆۆابووم ناڕۆیۆۆ ، تەنۆۆانەت بۆ  ۆۆوێ بۆۆڕۆم بەبۆۆێ تۆۆۆ؟ داێۆۆ  نۆۆاهێڵم،

 ە تەلەفۆنۆۆۆ  بۆۆۆۆ تا ەۆۆۆى تەلەفۆۆۆۆن  ۆۆۆرد و گوتۆۆۆ  د،ڕۆمە  اتێۆۆۆک،
فڕۆ ە انەى ئیمام، بە ۆمم گوت ناڕۆی  بەبێ من، و،ستام لە نۆاو 

ڕا  ۆۆراس و انۆۆ  گۆۆۆڕى، چۆۆاوم و،رگێۆۆچوارچێۆۆو،ى د،رگۆۆا ە، الە 
 ارتە انیانم لێوردبۆۆۆۆوویەو، و لەسۆۆۆۆەر فۆۆۆۆانیلەیە ى نوێۆۆۆۆ  پۆشۆۆۆۆى،

سیەۆۆۆەمە ە دامنۆۆۆابوو،  ۆۆۆۆم بۆۆۆۆ ڕۆیشۆۆۆتن   ڕیبۆۆۆووم و ئەو،م لە 
 راسۆۆۆۆى شۆۆۆۆیوترین گەشۆۆۆۆتیارى نۆۆۆۆاو فۆۆۆۆڕۆ ە بی   ە ،مێشۆۆۆۆودابوو

چۆۆۆۆا ەتە و فۆۆۆۆانیلەى  ۆڵەمێشۆۆۆۆى و  ۆۆۆۆابۆى تۆو،  ەتخەتۆۆۆۆى مۆۆۆۆۆر
ەۆۆۆۆەمە ە بۆۆۆۆوو،  ۆڵەپشۆۆۆۆتە ەت سۆۆۆۆەیر رد نیلیۆۆۆۆیە ەت لەسۆۆۆۆەر سی

 ە لەبەرت ،زن یۆۆۆرى سۆۆۆەر،و،ت  ۆۆۆرد،و،و ویەۆۆۆت  ئەو اۆۆۆ نەى
 داتوەندوو، بیخەیتە ناویەو، 

، چۆۆوومە ەیرت نە ۆۆردم، گۆر،وییە انۆۆ  هەڵ ێشۆۆاگوتۆۆ  باشۆۆە، سۆۆ  
نۆۆاو هۆۆۆڵە ە و لەسۆۆەر قەنەفە دانیشۆۆتم و  تێۆۆبم  ەۆۆتە نۆۆاو د،سۆۆ ، 

شۆتى، دڵنیۆابووم ناڕۆیۆ  بەبۆێ نەد،بوایە بگریابوومۆایە، تۆۆ نەد،ڕۆی
من، د،تویەۆ  مۆن بترسۆێنی ، د،نگۆى تۆایەى اانتۆا هۆات، لەبەرد،م 
د،رگا بۆووى، لەسۆەرووى  تێۆبە ە لۆێم ڕوانیۆ ، چۆا ەتە نیلیۆیە ەت 
پۆشیبوو،  ۆڵەپشتە ەت لەسۆەر ز،وى دانۆا، پێالو، انۆ  لەپێوۆرد و 

م سۆەر ،هێدى هێۆدى قەیتانە انیانۆ  بەسۆ ،  ە چۆاوت و،رگێۆڕا ام
 وى كرد نه
 و،ر، باو،شم -
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الە ان  نەهۆۆۆاتم، چۆۆۆوومە نۆۆۆاو ژوور، ەو د،رگۆۆۆا ەم دا ەۆۆۆۆ ،   
 ە بۆێ ،لەسەر سیەەمە ە بوو،تەنیا شو  و قەوار،یە ى ڕۆشنى تۆ

و دا ەۆۆۆتنى و،،گوێمۆۆۆدایە تۆۆۆا د،نگۆۆۆى  ۆۆۆرانەو،مابۆتۆۆۆۆ لە مۆۆۆاڵە ە 
وتۆۆنەو،،  ە دوور د، ە، ە هۆۆات و د،نگۆۆى تایە ۆۆانى اانتۆۆا ەد،رگۆۆا
م، نەتۆد،توانى بەبۆێ تۆ د،گەڕایتەو، دڵنیابوویە بگریابوومایە،نەد،بوا

 ۆشۆۆۆحاڵ بیۆۆۆۆ ،زۆر زوو و یۆۆۆۆان ببەیۆۆۆتە سۆۆۆۆەرو ژمۆۆۆن بمێنیۆۆۆتەو،
 ڕ،نگە سبەى یا دووسبەى د،گەڕایتەو،،ڕ،نگە لە فڕۆ ە انە،

،  ۆۆابۆى تۆۆۆو و مۆۆانتۆى  ۆڵەمێشۆۆى دالەنێۆۆو هەمۆۆوو پۆشۆۆا ە انم   
ێۆۆک د،تویەۆۆ  بەدواى د،بینۆۆى؟ و، ۆۆو تۆۆۆم لێهۆۆاتوو،  ات ،د،پۆشۆۆم

د،ڕۆم و و، ۆو  دا ەریوم بەدواى ژیانى تاز،مۆ،دا بڕۆیژیانى تاز،ت
تۆ بوون حەتمەن ئاماژ،یە ى چا ە بۆم، سەیرى ڕو ەۆارم د، ەم 

 ە چۆۆۆۆۆوارد،ورى ،لە ئۆۆۆۆۆاوێنە، چەنۆۆۆۆۆد ڕۆژ، ئارایشۆۆۆۆۆتم نە ۆۆۆۆۆردوو،
ەمۆى چۆۆاو چاو، ۆانم هێنۆد، پۆۆا ە؟ هەرچۆى لە اانتۆا ەمە بەهۆۆۆى قەڵ

پۆۆۆۆم گۆشۆۆۆۆەى چۆۆۆۆاوم بە د،سۆۆۆۆتى چەسیەەمە ە، د،یۆۆۆۆڕژێنمە سۆۆۆۆەر
ووى برژانگە ۆۆان هێڵۆۆى و لە سۆۆەرڕاد، ێشۆۆم تۆۆا لۆچە ۆۆانى ببێۆۆتەو،

و، و تەواوى ڕ،ک د، ێشۆۆۆۆم،ار د،بێۆۆۆۆتەو، و، ۆۆۆۆو هەمۆۆۆۆوو  ۆۆۆۆات،
 ە  ێشۆۆۆۆام و ار بۆۆۆوو و سۆۆۆڕیمەو، و دووبۆۆۆۆار، ،هێلە ۆۆۆانى ژیۆۆۆانم

،  ە  ێشۆۆۆامەو، و هەمدیەۆۆۆان ار بۆۆۆۆوو، و، ۆۆۆو شۆۆۆەوانى ڕاهێنۆۆۆۆان
هێڵم داد،نۆۆۆا و ەڵەمۆۆۆى سۆۆۆوور لەتە  )بابە(ڕ،شۆۆۆە ان،بە قاار سۆۆۆەد

تێوۆۆۆد،چوو و د،مەۆۆۆڕیەو، و دووبۆۆۆار، د،موێشۆۆۆایەو، و دووبۆۆۆار، 
ر دڕاو، لە سۆۆەمیرا د،پۆۆاڕامەو، تێوۆۆد،چوو و مۆۆن د،مۆۆامەو، و د،فۆۆتە

م بۆ بوێشێ ، نەید، ێشا و د،یگۆوت شۆێتە، ئەمۆانە چۆا ن و مۆن هێڵ
و هەمدیەۆۆۆۆۆۆان  بە چۆۆۆۆۆۆاو، تەڕ، ۆۆۆۆۆۆانمەو، دووبۆۆۆۆۆۆار، د،مەۆۆۆۆۆۆڕیەو،
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د،منووسۆۆۆۆییەو،، بە م ئیتۆۆۆۆر تۆۆۆۆاقەتى سۆۆۆۆڕینەو،م نیۆۆۆۆیە، دووبۆۆۆۆار، 
لەسەرى هێل د، ێشم تا پان بێ  و  ۆوارو ێچییە ەى لە ڕ،شۆایى 

 قەڵەمدا ون بێ  
و  ەنتۆۆۆۆر، ە بەسۆۆۆەر یە ۆۆۆدا پەرک و بۆۆۆالهەمۆۆۆوو شۆۆۆاڵە انم لە   

، ڕ،شۆۆى سۆۆاد،، شۆۆینى دامە دامە،  رێمۆۆى بە گۆۆوڵ گۆۆوڵى وهتۆۆههبوون
 ى، ئەر ەوانۆۆى و قۆۆاو،یى دووڕ،نۆۆگ، دووبۆۆار، ڕ،ک، یە ێۆۆک نۆۆارن

ناشرین، یە ێک چر  و لۆ ، شاڵە بنەوشەییە ەم دێۆنمە د،ر،و،، لە 
چەنۆۆد مانۆۆگ لەمەوبەر،و،  ە لەگەڵ ڕۆاۆۆا  ڕیمۆۆان هێشۆۆتا لەسۆۆەرم 

 نە ردوو، و تەواو نوێ ماو، بۆ ئەمڕۆ 
ر ئەمە هەڵبگۆۆر،، پێەۆۆت  سۆۆ ییە، لێۆۆ  دێۆۆ ،  ۆۆۆت ڕابهێۆۆنە لەسۆۆە-

 پۆشینى ڕ،نگە  راو، ان 
پێویەتە  ۆم ڕابهێنم بە پۆشینى ڕ،نگە  راو، ۆان، بە  ۆشۆحاڵى   

و شۆۆادمانى بۆۆوون،  ەریوۆۆم د،چۆۆمە سۆۆەر  ۆۆار،  ارێۆۆک،  ە هەزار 
وراوى  ۆۆۆراو، د،چۆۆۆمە اى وسۆۆۆسۆۆۆاڵ لەمەوبەر حەزم لێبۆۆۆوو،، بۆۆۆۆ 

،یە ێک هێشتا لێۆر،یە، پەمەییە ۆى تۆۆ ە و كهچە مەاەى ژێر ئاوێنە
ى د،دات، لە لێو، ۆۆانمى هەڵد،سۆۆووم، ناشۆۆرین بۆۆووم، بە ي ۆۆۆنبۆۆۆنى 

پشۆۆۆۆتە د،سۆۆۆۆتم د،یەۆۆۆۆڕمەو،، هەر ئەو شۆۆۆۆوێنەوار، سۆۆۆۆوور،ى  ە 
 اێیهێالو، بەسە،  ۆ بۆ میواندارى ناڕۆم     

بی ۆۆۆۆ ڕ،شۆۆۆە ەى پێشۆۆۆەو، ئەمۆۆۆڕۆ لێۆۆۆر، نیۆۆۆیە و د،تۆۆۆوانم بە یە    
ڕۆ  ەڕ،ت لە گەراج بۆۆێمە د،ر،و،، ئامۆۆاژ،یە ى چۆۆا ە، حەتۆۆمەن ئەمۆۆ

پێد،چێ  چا  بگوز،رێۆ ، د،سۆوڕێمەو، نۆاو اۆاد، و د، ەومە نۆاو 
هێرشۆۆۆى ئۆتۆمبێلە ۆۆۆان و شۆۆۆوفێر، ئار،قە ردوو، ۆۆۆان و هۆۆۆۆڕین و 
 ەک و هەواى نالەبار، ئەم  اتەى نیو،ڕۆ  ۆ  اتى قەر،باڵغى نییە 
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بۆچى نایەوێۆ  چۆا  بگوز،رێۆ ؟ ئۆتۆۆمبێلە ە بە چۆا ى نۆاڕوات و 
د بە چۆۆا ى دانانیشۆۆن، مەگەر چەنۆۆد پێیە ۆۆانم لەسۆۆەر گۆۆاز و ئیەۆۆتۆ

د،بێۆۆ  شۆۆوفێریم نە ۆۆردوو،؟ فێۆۆنووەر،و، داد،گیرسۆۆێنم و هەوا ە 
ملۆۆم فێنۆۆک د، ۆۆاتەو،، بە م  وشۆۆینە ە لەگەی اەسۆۆتەم ناگون ێۆۆ ، 
ئەمۆۆۆۆۆۆ و ئەوا د، ەم، مۆۆۆۆۆۆۆانتۆ ەم لە ژێۆۆۆۆۆۆرمەو، ڕێوۆۆۆۆۆۆۆد، ەمەو،، 

ە  وار،و،،قایشۆە ەم  وشینە ە د، ێشمە دواو،، پشۆتییە ەى د،بەم
اامە ە د،هێنمە  ۆوار،و، تۆا هەوا بێۆ ،  ،سوودێوى نییە،بەستم    د

هەوا گەرمە، گەرم و پیس، گەرماى پەنگخۆواردووى گەاوێۆژ لەگەڵ 
گەرماى اۆز،ردان نۆوێیە اى تاز،ى اۆز،ردان ایاوازى هەیە،گەرم

، بە م دا پە ۆۆ  د، ۆۆاتو  ۆۆۆر، ەى تیشۆۆوى نۆۆوێ بەسۆۆەر مرۆبۆۆ
ت تەنۆۆانەشۆۆى مۆۆانەو، د،دات،گەاوێۆۆژ پۆۆیس و چەور،و بۆۆۆنى نا ۆ
تێۆۆد،پەڕێ  و بە اەسۆۆتەو،   ۆر، ەشۆۆى هەروا، بەاى زۆر پیەۆۆيدا

د،نیشۆۆۆێ  و هۆۆۆیچ ڕێگۆۆۆایە  بۆۆۆۆ قوتۆۆۆار بۆۆۆوون لە بۆۆۆۆنە مۆۆۆردوو و 
 نوێۆۆنەر، ەى نیۆۆیە، دڵۆۆم د، وازێۆۆ  هەر ئێەۆۆتا بگەڕێۆۆمەو، مۆۆاڵ و 
دابنیشۆۆم لەژێۆۆر دڵۆۆۆپە فێنوە ۆۆانى دووک و سۆۆەرم بنۆۆێم بە دیۆۆوار و 

نگى ڕژانى ئۆاوى سۆارد لەسۆەر  اشۆییە شۆینە ان بگۆرم  گوێ لە د،
ئۆتۆمبێلێک لە دوامەو، هۆڕین لێد،دات، شتێک لە سینەمدا لێد،دات، 
هەوا نییە،  ەریوم د، نوێم، پەن ە انم لە اانتۆا ە بەاى مۆبایۆل و 
ازدانۆۆۆۆۆى پۆۆۆۆۆار، و هیۆۆۆۆۆدفۆن و قەڵەم پانۆۆۆۆۆدان و پۆۆۆۆۆا ەتى اۆۆۆۆۆگەر، 

و د،سۆۆۆۆۆۆۆۆتە حەبە  تێۆۆۆۆۆۆۆۆد،پەڕێ  داوشۆۆۆۆۆۆۆۆوبوو، ان و د،فۆۆۆۆۆۆۆۆتەرچە
دیازپۆ ەایید، ەم د،دۆزنەو،، حەبێوى سەوز، بچوو  و لۆووس و 

 بەبێ ئاو بە ئاسانى د،چێتە  وار،و، 
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ژێۆر پاڵەپەسۆتۆى ژینگەییۆدا دڵەڕاو ێ  هەیە بۆابە گیۆان، هەوڵۆد، لە-
 ەواڵۆۆۆووت ک دڵە وتێۆۆۆ  هەبۆۆۆوو، یە  دانە بخۆ،هەر  اتێۆۆۆنەبیۆۆۆ ،

ین مە ە، لەمێژبوو دڵم  ەم نا ات، ئاڵوود،ش  نا ات، تەنیا زێد،ڕۆ
و زیاد لێى د،دا  اتێک  اتى نەبوو بە توندى بە دیوار، ۆانى دڵمیۆدا 
د، ێشا و شتێک لێیەو، د، ەوتە ناو اەستەمەو،، پاشان توند توند 

ترسۆۆام لە  ەودا  ە هەناسۆۆەم تەنۆۆگ د،بوو،،لێیۆۆد،دا بە ئەنۆۆداز،یە 
سۆۆۆێک نەبێۆۆۆ  و  ە ، لە هەناسۆۆۆە تەنگیۆۆۆدا بێۆۆۆدارببمەو،اەڵۆۆۆتە لێمبۆۆۆدا

هەڵمۆژم تۆا ڕ،ک هەڵگەڕێۆم و بمۆرم،  ناسۆەبەرزم بواتەو،، هێند، هە
م و بۆۆۆن د ڕۆژ  ەسۆێک نەمۆدۆزێتەو، و بۆۆۆگەن ب ۆهپاشۆان تۆا چەنۆۆ

،  ە د،رگۆۆۆاى مۆۆۆاڵە ە ەرم دامبگرێۆۆۆ  بەرامۆۆۆبەر بەوانەىبگۆۆۆرم، شۆۆۆ
د،شوێنن و لە بۆنى گەنیوى اەستەى ڕ،شهە تووم بە د،سەسڕى 

ى يگۆۆرن، چۆۆوومە اى هۆۆاوڕێیە ى زانوۆۆۆسۆۆ ى بەرد،م لووتیۆۆان د،
و ئیوۆى گۆرت و تەلەفۆۆنى بۆۆ  بۆ كردمهێلوارى دڵى   ۆنى باو م،

 بابە  رد 
 دڵى هیچ گرفتێوى نییە -
تەلەفۆنە ەى و،رگۆرت و دیازپۆ ەایدم بۆ بنووسێ ،با بابە گوتى  

 قەەى لەگەڵ من  رد 
تە اى  اتێک نیگەران د،بی ، دانەیە  بخۆ، د،تەوێ  ماو،یە  بێی-

 ئێمە؟
 نا -
د،تەوێۆۆ  مۆۆن یۆۆا دایە چەنۆۆد ڕۆژێۆۆک بێیۆۆنە تۆۆاران؟ د،تەوێۆۆ  بڵۆۆێم -

 ڕ،نەا؟،تنامە بنێری  و ماو،یە  بچیتە فسەمیرا داو
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ڕ،نەا، نە بۆ فنم نەبوو، نە بۆ ئەهواز،نەمد،ویە ، تاقەتى ڕۆیشت   
د،ویەۆۆۆ ، نە بۆۆۆۆ هۆۆۆیچ اێگۆۆۆایە ى دیۆۆۆوە، دڵۆۆۆم تەنیۆۆۆا سیەۆۆۆەمە ەى 

 ە تۆاقەتى ئەم هەمۆوو ئوتۆۆمبێلەم نیۆیە ئێەتا،سیەەمە ەمان و، و 
و دڵۆۆۆم د،یەوێۆۆۆ  د،سۆۆۆتێوى گەور، بێۆۆۆ  و هەڵمبگرێۆۆۆ  و بمبۆۆۆاتە 

ژێر سێبەرى دار چنارێوى ستى زستان  ناو  ۆ نێوى دا راو،ناو،ڕا
گەور،، دڵۆۆم د، وازێۆۆ  بە تونۆۆدى بوێشۆۆم بە ئوتۆۆۆمبێلى پێشۆۆەو، و 

پۆۆارچە  یە  بە یە  هێنۆۆد، پۆۆێ بەگۆۆاز، ەو، بنۆۆێم تۆۆا ئۆتۆمبێلە ۆۆان
 تێ ەڕم  داە نێو،ڕاستیاند،بن و د،پلیشێنەو، و من ب

لە شۆوۆ تە فرۆشۆى و لەفەفۆرۆک و وڕێمەو، ناو نیلۆفەر،ود،س    
و فاسۆۆ  فۆۆوود و  ەلۆۆوپەلى یۆۆارى منۆۆدا ن و بۆۆنوەى پۆۆۆلیس  دۆنەر

و بە ڕۆاۆۆۆا،  ە لەسۆۆۆەر شۆۆۆەقامە ە و،سۆۆۆتاو،ڕ،ت د،بۆۆۆم و د،گەمە 
  ەم، د،گەڕێتەو،،پرچى سوور  ردوو،د، ات،بانگى د،قەە  مۆبايل
داد،نیشۆۆۆۆێ  و  ۆۆۆۆوا نۆۆۆۆد، لە چۆۆۆۆاو، سۆۆۆۆەوز، تۆ ە ۆۆۆۆانى دێ ،و چە

 ت چەند، اوان و چا  بوو،، لێ  دێ (قژحافیزى د، ات،د،ڵێم:) 
 ى د،دات قژد،س  لە 

دوێنۆۆى ڕ،نگۆۆم  ۆۆرد بۆۆۆ باڵوێز ۆۆانە،  ۆیشۆۆم ڕ،نۆۆگە ەم حەز لێۆۆیە، -
 چۆنى؟

 و؟و، و هەموو  ات، باڵوێز انە چیبو -
بەڵگەنامە انمیۆۆان و،رگۆۆرت، گوتیۆۆان لەنێۆۆوان سۆۆێ هەفۆۆتە تۆۆا سۆۆێ -

 مانگ و، م  د،د،ینەو، 
 سێ هەفتە یا سێ مانگ؟ ئێەتا -
 نازانم، نەیانگوت -

 اامە ە دێنێتە  وار،و، و شاڵە ەى د، اتەو، 
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 بچینە  وێ؟ ،زۆر برسیم-
 هەر شوێنێک، ایاوازى نییە 

مۆۆۆرۆە تێوۆۆۆد،د،ى بەم  ە ایۆۆۆاوازى نیۆۆۆیە؟ بۆۆۆارودۆ ى واتە چۆۆۆى،-
 بێز،وقییەتەو،، بچینە بەند،ر؟  ۆ ئەمڕۆ نۆبەى ئۆتۆمبێلە ەشتە 

د،س  د،باتە ناو اانتا ەى د،سوڕێمەو، ناو مێهناز،بەند،ر نزیوە،  
 و چەند دی یدییە  لەسەر  وشینى دواو، داد،نێ  

 ئەمانە ببینە، هەموویان چا ن، لەنێو سەد،ها فیلم هەڵمبژاردوون 
 هەواڵێک لە شەبانەو،؟سوپاس،   -
  راد نییە، لەدواى ڕۆژنامە و،ر،  ۆم انیا بیبینە -
 نازانم  ار، ەم تا  ەى درێژ، د، ێشێ ، لەگەڵ ئەرسەان باشە؟-
 ۆۆۆوڕێوى  ۆۆۆراد نیۆۆۆیە، شۆۆۆەبانەک ڕۆژێۆۆۆک باشۆۆۆە، ڕۆژێۆۆۆک  راد،-

ایەو،، بۆۆۆچى هۆۆیچ شۆۆتێو  لە ولە ۆتاییۆۆدا د،بۆۆوایە یە ێوۆۆى بۆۆدۆزیب
 ڕو ەارت نەداو،؟

 داو،    دیار نییە؟لێم
 ە د،تەوێۆۆۆۆ   ،بەڕاسۆۆۆۆ  وا بیۆۆۆۆرد، ەیەو، لێتۆۆۆۆداو،؟ڕۆژى یە ەمە-

ا و، ۆو لێۆد،دا بۆ 8 ەمێۆک ڕ،نگۆى سۆەر وڵمەتغێر بچیتە سەر  ار، 
 ان نەبی ، لێ  بترسن وومرد
 شوێن نییە، لە  وێ ئۆتۆمبێلە ەم لە گەراج ڕابگرم؟ لێر،  وا  
 تۆمبێلە ە د،بێ  لەپێ  ئەم د،رگایە ڕایگر،، ئاگامان لە ئۆ 

 بەرد،م گەرااى  ەڵوە ئێر، نابێ ، 
 لەسەر من! ق  چييهههتۆ ڕایگر،، 

                                                 
. جۆرە جوانکارييهکى ئافرەتانه و له عهرەبى خدودى پێدەڵێن و فارسيش رژ گونهى بۆ 8 

 ر دەبات، ئێمهش ڕەنگى سهرکوڵمهمان بۆ بهکارهێناوە.وبهکا
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لە ئۆتۆمبێۆۆل دێمە ۆۆوار،و، و ئەو،یتۆۆر لەسۆۆەر ڕۆاۆۆایە، هەمیشۆۆە    
باشترین ڕێگا ان بۆ ئەو،یترى هەر شتێک د،دۆزێتەو،، لە  ۆرسى 

 ە لەیە   ،چۆۆوار،م بۆۆووین و دڵۆۆم تۆۆرپە ترپۆۆى د، ۆۆرد بۆۆۆ میەۆۆاق
ن ئۆقر،ى نەد،گرت و ڕۆژێک وا هەسۆتمد، رد منۆى د،وێۆ  و شوێ

ڕۆژێک نا، ڕۆاا  ە بڕیار بوو بێتە گەشتى زانەتى تەورێۆز، گۆوتى 
 اتێۆۆک لە گەشۆۆ  گەڕایۆۆنەو،  ،تۆۆۆ تەنیۆۆا و،ر، و ئەو،یتۆۆر لەسۆۆەر مۆۆن

من ببومە موڵوى میەۆاق و سۆاڵى دواتۆر پۆێوەو، لە ماڵێوۆدا بۆووین، 
اغەز د،هێنێۆۆۆۆۆۆتە د،ر،و، و ڕۆاۆۆۆۆۆا لەنۆۆۆۆۆۆاو اانتۆۆۆۆۆا ەى قەڵەم و  ۆۆۆۆۆۆ

سێ ، ئێمە لەناو  ۆواردنگەین، لەژێۆر،و، وێۆنەى ئیمۆۆاییە ى ود،نو
پێوەنینۆۆۆاوى د، ێشۆۆۆێ  و لە تەنیشۆۆۆتى لەفەیە ۆۆۆى ئەسۆۆۆتورى پۆۆۆڕ لە 

دایۆد،نێ ، د،سۆتم  دا اهوو د، ێشۆێ  و لەژێۆر فڵۆچەى ئۆتۆۆمبێلە ە
و  ەغڵبۆۆا،رەقڕاد، ێشۆۆێ  و د،یبۆۆاتە نۆۆاو چێشۆۆتخانە ە،  ە فێنۆۆک و 

ە نیۆۆیە بۆۆۆ دانیشۆۆتن  د،چێۆۆ  لەسۆۆەر یە ێۆۆک لە ورسۆۆییە انى اۆۆێگ
 ە  ەسۆۆێک لەو دیۆۆوى مێۆۆز، ە  ،مێزێوۆۆى چۆۆوار  ەسۆۆى داد،نیشۆۆێ 

 دانیشتوو، و نان د، وات 
 ر، بەڕێز، د، رێ  لێر، دانیشین؟وببو-
د،سۆۆتى ڕاد، ێشۆۆم و بە هێمنۆۆى د،ڵۆۆێم ئاسۆۆوود، نۆۆیم، ئامۆۆاژ، بۆۆۆ    

  واردنە ەى پیاو، ە د، ات 
 ،ڕوات، سەیر ە  واردنە ەى تەواو بوو، ئێەتا د-

 ە لوۆاو،  ،اانتا و  اغەز، انى لەسەر مێز، ە داد،نێ  بەشۆێو،یە 
  وهبە پیتزاى نیو،  وراوى پیاو، ە

 چى د، ۆی ؟ ایاوازى نییە ئیتر،  ۆم شتێک د،هێنم 
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پیاو، ە،   د،چێتە پێ  مێزى  واردنگە ە، ئاسوود، نیم لەتەنیش  
 ە د،سۆۆۆتى لەسۆۆۆەر  ،نیشۆۆۆ  ڕۆاۆۆۆا د،و،سۆۆۆتمهەڵد،سۆۆۆتمەو، و لەتە

مێۆۆۆۆۆزى  ۆۆۆۆۆواردنگە ە دانۆۆۆۆۆاو، و بە وردى و،  بڵێۆۆۆۆۆى بۆۆۆۆۆابەتێوى 
نە شەسۆۆۆۆازى لەگۆۆۆۆۆڕێیە نیۆۆۆۆو،ى  واردنە ۆۆۆۆانى سۆۆۆۆەر تۆۆۆۆابلۆ ە 
داواد، ۆۆۆۆۆات،  ە مۆۆۆۆۆن د،بینێۆۆۆۆۆ  د،ڵێۆۆۆۆۆ :) بۆۆۆۆۆۆچى هەڵەۆۆۆۆۆایتەو،؟ 

  ەلوپەلە انم لەسەر مێز، ەیە، نابینى؟(
و داد،نیشین،ئاسوود، نیم،  حیەاس د، ات و پێوەو، د،گەڕێینەو،  

 ۆم لەسەر  ورسییە ە  ۆد، ەمەو،، پیاو، ەک ئاسوود، نیۆیە، بە 
 دڵڕ،ن اوییەو، واز لە  واردنە ەى دێنێ  و د،ڕوات 

 سووچى هەبوو،  ەریوبوو  واردنە ەى د، وارد، دڵى ڕ،ن ا -
 دڵیشى بیەوێ  ئێمە لەسەر مێز، ەى دابنیشین -
و ملۆۆى ار د، ۆۆاتەو، و ئامۆۆاژ، بۆۆۆ ڕوو لە  زمەتوۆۆار، ە د، ۆۆات   

بۆچى ەلە انى د، اتە او، و د،پرسێ :)ورگى د، ات، پاشان  ەلوپ
ەر  ۆۆۆۆار؟ دیەۆۆۆۆان بێتۆۆۆۆاقەتى ئەمۆۆۆۆڕۆ؟ مەگەر نۆۆۆۆاتەوێ بۆۆۆۆڕۆیتە سۆۆۆۆ

 ( ێشە ان  چارسەر بوو ئیدى
  ێشەم بێ  ارى بوو؟-
بەڵێ، بێ  ۆارى بۆوو، مەگەر نەتۆد،گوت ژیۆانى مۆن تەنیۆا ئەم یە  -

 هەبوو،، ئیتر    ێشەیە   هەیە؟ ۆشحاڵییەى 
پێشخۆر)موقەبی ت(مان بۆ د،هێنن، ڕۆاا ز، تەى پەتۆاتە لەپۆێ    

 من داد،نێ  
 بخۆ، دڵخۆک د،بی   

؟ سۆۆۆەیرى ممۆۆۆن بە  ۆۆۆواردنى ز، تەى پەتۆۆۆاتە  ۆشۆۆۆحاڵ بۆۆۆچۆۆۆى،   
 اتژمێر، ەم د، ەم، ئیتر شۆتێوى نەمۆاو، بۆۆ چۆاوپێوەوتنە ە، بە م 
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،،  ۆزگە د، ەوتە بەیانى و تا شۆەو هەر تامەزرۆم بۆى تەواو بوو
لێۆۆر، داد،نیشۆۆتم، ڕۆاۆۆا د،ڵێۆۆ :) تۆۆۆ گەیشۆۆتى،  ەریوبۆۆووم لەگەڵ 
سۆۆەمیرا قەۆۆەم د، ۆۆرد، گۆۆوتى دوو سۆۆێ مۆۆانگى دیۆۆوە مێۆۆرد، ەى 
 تاوتوێى نامە ەى د، ات و پاشان بۆ چەند هەفتەیە  دێنە ئێران( 

 و،  ۆزگە  اتێک تۆ د،ڕۆی ، لەوێ بێ  تا بەتەنیا نەمێنیتە-
پێویەۆۆتە  ۆۆۆم ڕابهێۆۆنم لەگەڵ تەنیۆۆایى، ئەمۆۆڕۆ گوتیۆۆان پێویەۆۆتە -

 ە لە ناو،رۆ یۆۆدا  ەسۆۆێک پاڵ شۆۆتى  ،نۆۆامەیە  بۆۆۆ باڵوێز ۆۆانە بۆۆبەم
 ە بۆ ماو،یە  شوێنم پێد،دات، بە سەمیرام گۆوت بۆۆم  ،ئەو، بوات

اێبەاێ د، ات،  ۆارێوى قورسۆە،  ۆۆى  ۆارى هەیە، مێۆردى هەیە، 
 ى د،بێتە د،رد،سەرى منداڵى بچوو ى هەیە، بۆ

زۆر  میشۆیرا حەزد، ۆات هاو ۆارى بوۆات، دایونیگەران مەبە، سۆەم-
بەهاراتى ئابادان و ز،ع ەران و سەوز،ى بەستووى داناو، تا بۆۆى 

 ببەی ، اانتا ەت زۆر پڕ مە ە 
داد،نێۆۆ ، پیتۆۆزا لە پۆۆێ  ڕۆاۆۆا، ڕۆاۆۆا  م لە پۆۆێ گارسۆۆۆن ازانیۆۆا   

مێۆۆۆز، ە، لە تەنیشۆۆۆ  یە ، هەردوو یۆۆۆان ڕاد، یشۆۆۆێتە ناو،ڕاسۆۆۆتى 
پاروێۆۆک لەم د، ۆۆوات، پاروێۆۆک لەو، شۆۆەیداى نۆۆانخواردنى بوویۆۆ ، 
د،تگۆۆۆۆوت  اتێۆۆۆۆک لەبەرد،مۆۆۆۆ  شۆۆۆۆتێک د، ۆۆۆۆوات، تەواو تێۆۆۆۆر بیۆۆۆۆ  

نۆاچێتە د،ر؟  مێشۆ مئار،زووى  واردن د، ەیۆ   بۆۆچى ئەمۆڕۆ لە 
 د،ڵێم :) بیرتە  ە میەاق بەمنى د،گوت لەیلى( 

دا لێۆۆد،دات، ایۆۆاوازى هەیە لەنێۆۆوان دڵۆۆم هەزار اۆۆار لە چر ەیە ۆۆ   
ر  ە بێیۆۆۆتە سۆۆۆە ، ە لە ز،ینمۆۆۆدا دووبۆۆۆار، بیۆۆۆتەو، یۆۆۆا ئەمەى،ئەمەى

تە واقیعۆى،د،بیتە شۆەپۆڵ لە هەوادا زمانم،  ە دێیتە سەر زمانم د،بێ
و  ەسانى دیوەک د،تبینن، ڕۆاا بیەتویەتى و ئێەتا ئیتر لە تۆۆ و 
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 ەسۆۆۆى دیۆۆۆوە  ە هاوشۆۆۆێو،ى هۆۆۆیچ  ،چێۆۆۆژى بەبیرهۆۆۆاتنەو،ى ئەمەى
بانگۆۆ  نەد، ۆۆردم لەگەی ئەودا هاوبەشۆۆم  چۆۆاویلوە  ۆۆڕ، چوارچێۆۆو، 
 ۆۆانزاییە ەت لەچۆۆۆاو د، ۆۆۆرد و لە سۆۆەرووى  تێۆۆۆبە ەو، د،تگۆۆۆوت:) 
لەیلى واتە ڕ،نگدانەو،ى مەعشووق لە چاوى عاشق، واتە بۆێگەردى 
عیشق، ڕزگاربوون لە مەعشووق، لەیلى  اسەیە و عەشۆق شۆەرابى 

د،سۆۆۆ  بگریۆۆۆ  و مەسۆۆۆ  بیۆۆۆ  لەگەڵ نۆۆۆاوى، پێویەۆۆۆتە  اسۆۆۆە لە
 شەراس(    

بەڵێ د،یگوت لەیلى، بەبۆچوونى من ڕۆمۆانتیویتر، لە لەیۆ ، ئێەۆتا -
 بۆچى  ەوتیە سەر بیرى میەاق؟

 دوێنى شەو لە ەودا بینیم -
من  ۆۆ گۆوتم ئەمۆڕۆ شۆتێو  بەسۆەر هۆاتوو،، تەنیۆا ئەمۆڕۆ بیۆرى -

بخۆۆ، ئەمۆڕۆ  لێمە ەو، توایە، هەشۆ  مانۆگ تێ ەڕیۆو،،  ۆواردنە ەت
 ڕۆژێوى گرنگە، پیویەتە بیر لە شتە باشە ان بوەیتەو، 

شۆۆۆتێک دڵۆۆۆم د،گوشۆۆۆێ ، ڕاسۆۆۆ  د،ڵێۆۆۆ  بیر ۆۆۆردنەو، لە تۆۆۆۆ زۆر   
لەمێۆۆژ،  ە ئیتۆۆر شۆۆتێوى بۆۆاک نیۆۆیە،   گرنگییە ۆۆى هەیە  ە بانگۆۆ  
د، ردم لەیلى یۆا لەیۆ ،   گرنگییە ۆى هەیە،  ە قەنەفەى ماڵە ەمۆان 

،  ۆۆاربۆنى ەتە نیلیۆۆیە ەت لەبەر بۆۆوو یۆۆا سۆۆوور بۆۆوو یۆۆا قۆۆاو،ین، چۆۆا
نۆۆۆۆانخواردنى ڕۆاۆۆۆۆا اۆۆۆۆوانە یۆۆۆۆا نۆۆۆۆا، گرنۆۆۆۆگ ئەمەیە،  ە نەد،بۆۆۆۆوو 
بڕۆیشۆۆتبواى، بە م ڕۆیشۆۆتى، نابێۆۆ  بیۆۆر لەتۆۆۆ بۆۆوەمەو،، لەڕۆژێوۆۆى 

  داو،ها گرنگ
ڕاهاتووى بە غەم  واردن لەی ، دنیات بۆ  ۆت  ۆردۆتە تە ۆیەى   

یۆۆ ، و،ر، بۆۆڕۆ گۆڕێۆۆک شۆۆامى غەریبۆۆان، تەنیۆۆا سۆۆینگى  ۆۆۆت نا وت
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دروسۆ  بۆۆوە بۆۆۆ میەۆۆاق و هەمۆۆوو ڕۆژێۆۆک لەسۆۆەرى بگریۆۆێ، بە م 
 تەواوى دونیا مە ە گۆڕستان ئیتر  نانەنە ەت بخۆ 

م، گرێیە ۆۆۆۆۆۆى ڕ،ق دیەۆۆۆۆۆۆان داد،هێۆۆۆۆۆۆن داد،سۆۆۆۆۆۆ  بە گەروومۆۆۆۆۆۆ    
و ڕێۆۆۆۆگەى هەمۆۆۆۆوو شۆۆۆۆتێوى گرتۆۆۆۆوو،، گۆۆۆۆرێیە   ە لەو گەڕاو،تەو،

و ڕ،چەتەى هۆۆیچ تەو،دا مۆۆاو، ۆۆاتەو،ى ڕۆیشۆۆتووى لەنۆۆاو گەروومۆۆ
د تۆرێک  اریگەرى لەسەر نییە، دوو مانگ حەبم  ۆواردو د،رزیۆم 
لێۆۆدا و هەر ڕۆژێۆۆک اوازتۆۆر بۆۆووم تۆۆا بۆۆابە هۆۆاتە تۆۆاران، تەنۆۆانەت 
ئەویۆۆ  گۆۆرێیە ەى نەدیۆۆ ، گوتم:)بۆۆاک نابێۆۆ  بۆۆابە، بەهۆۆیچ اۆرێۆۆک 

 باک نابێ ( 
بۆۆت گەرووت  ۆ سەامەتە بابە گیان،  ێ هێند، ئەنتۆى بۆایۆتیوى -

 نووسیو،؟
ڕۆاۆۆۆا د،سۆۆۆتە انى لەسۆۆۆەر دڵۆۆۆى داد،نێۆۆۆ  و گارسۆۆۆۆنە ە بانۆۆۆگ    

 د، ات 
 بەڕێز قاپێومان د،د،یتێ؟ ئەو  واردنەى ماو،تەو، د،یبەین  -

 بە چاوى قینەو، سەیرى د، ەم، توڕ، د،بێ   
ارت پێۆۆیەو، بۆرژوابۆۆازى مە ە، تۆۆۆ  ە نەتخۆۆواردوو،، ئیتۆۆر    ۆۆ   

 ە هەیە؟ د،یبەم بۆ شەبان
 هاندى تەلەفۆنە ەى لە اانتا ە د،رد،هێێ  و ژمار، لێد،دات    
سالو شەبانە،  ۆم انیۆا چۆۆنە؟     ۆار، ەم تۆزێۆک درێۆژ،ى  ێشۆا، -

پاشۆۆۆانی  هۆۆۆاتین لەگەڵ لەیۆۆۆ  نۆۆۆانى نیو،ڕۆمۆۆۆان  ۆۆۆوارد    پیتۆۆۆزا و 
 ازانیا،  ەریوم ازانیات بۆ د،هێنم    باشە 

 مۆبایلە ە د،داتە من 
 چى هەیە شەبانە؟ 
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 تر بۆت باس د، ەم، فراوین  ۆک بوو؟دوایچ، واتە ه
 بەڵێ،  راد نەبوو، شتێو  ناوێ ؟

 د،ڵێمە ڕۆاا بیهێنێ ،   لەفەیە ؟-
 هیچ، پەشیمان بوومەو،، دواتر پێوەو، د،چین و د،یخۆین -
 دڵنیاى؟-
 بەڵێ، شەو تەلەفۆن  بۆ د، ەم، قەە بوەین -
 ا، د،تگەیەنم(ڕۆاا هەڵد،ستێتەو،، د،ڵێم)پێوەو، بڕۆین ڕۆا  
یۆۆۆتە نۆۆۆا ئەو قەر،بۆۆۆاڵغییە و بگەڕێیۆۆۆتەو،، لە ۆۆۆاتى  ۆیۆۆۆدا شۆۆۆێتى؟ بێ-

نۆۆۆاگەیتە سۆۆۆەر  ۆۆۆار، ەت، مۆۆۆن لەسۆۆۆەر ئەو شۆۆۆەقامەو، بە تە ەۆۆۆى 
 د،ڕۆم 

 مەگەر چەند، درێژ، د، ێشێ    -
زۆر  لەگەڕانەو، زۆر هی   د،بی ، لە برى گەیاندنى من هەنگاو  -

 ەڵۆۆک و قەر،بۆۆاڵغى بۆۆوە،  بنۆۆێ تۆۆا سۆۆەر  ۆۆار، سۆۆەیرى دو انە ۆۆان و
نۆزیوە، شۆتێو   9شتێک بوڕ،، حاڵ  دێتەو، سەر  ۆى، )هەف  تیۆر(

 پێویە  نییە؟
شۆۆتێوم پێویەۆۆ  نیۆۆیە؟ بۆۆۆچى، پێویەۆۆتمە، لەچۆۆک، مۆۆانتۆ، پۆۆانتۆڵ،   

ى ملۆو  هەموو ش ، هەموو الە انم  ۆن بۆوونە، دایە گۆوتى منۆداڵ
بۆه،تەوێۆ  ،  ە تۆۆ لەبەرى د، ەیۆ   د انمی  ئەم ا نە ناپۆشێ 

چەنۆۆد د،سۆۆتێو  بۆۆۆ بوڕێۆۆ  و بینێرێۆۆ ؟ نەمد،ویەۆۆ ، بڵۆۆێم سۆەمیرا 
بە م ئێەۆۆتا  ە بڕیۆۆار، بۆۆڕۆمە سۆۆەر  ۆۆار و بۆۆاک بۆۆم، د،تۆۆوانم هەر 
ئێەتا بڕۆم هەموویان بوڕم و بە چەند عەاگەیە ى پۆڕ لە پۆشۆا ى 
نوێ و، و  چۆڵەیە ى بیەۆ  و هەشۆ  سۆا نى  ۆشۆحاڵ  بۆڕۆمە 
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د، ەنەو، بە هەموان بڵێم  ە لە هەفۆ  تیۆر سەر  ار، پاشان بە ز،ر
 تێد،پەڕێم، ئەوانەم دی  و حەزم لێیان  رد 

 ۆانیەو، ،ز اغە و تەواوى ۆاا  وا حافیزى د، ات و بە اانتاڕ    
لەپێ  ئۆتۆمبێلە ەم شوێنێوى و،ستانى  10ى(د،چێتە سەر)موتەهەر

ێر ئۆتۆمبێل بەتۆاڵ بۆوو،، ئۆتۆۆمبێلە ەم ڕاد،گۆرم، د،تۆوانم تۆا  ۆاتژم
چۆۆوار هەنگۆۆاو بنۆۆێم و پاشۆۆان بۆۆڕۆمە ڕۆژنۆۆامە، بە پیۆۆاد، د،ڕۆم تۆۆا 

شۆۆۆم بۆۆۆوەن، لە شۆۆۆەقامە ە دو انە ۆۆۆان و  ەڵۆۆۆک و قەر،بۆۆۆاڵغى دڵخۆ
و د،سۆۆوڕێمەو، بەاى ڕاسۆۆتدا، پاشۆۆان د، ەومە نۆۆاو د،چۆۆمە  ۆۆوار

 ە د،سۆۆوڕێمەو، ،و تۆۆا هەفۆۆ  تیۆۆر د،ڕۆم، هەر اارێۆۆک (مۆۆوفەتتە )
،ڕۆن، و، ۆو گەردیۆلە هەمیشۆە لە مرۆبە ان زیاتر د،بن و  ێراتر د

بەنۆۆاو یە ۆۆدا د،چۆۆن و وڵەیە ى سۆۆەرگەرادانانەو، وبزاوتە ۆۆان بە اۆۆ
و شۆۆەقامە ە، نێۆۆوان پاسۆۆە گەور، ۆۆان و ، شۆسۆۆتەلێۆۆک ڕ،ت د،بۆۆن

ئۆتۆۆۆمبێلە بچوو ە ۆۆان پۆۆڕ، لە مرۆبگەلێۆۆک  ە لەگەڵ یە تۆۆرى و بە 
تەلەفۆنە انیۆۆان قەۆۆە د، ەن، لێو، انیۆۆان بەشۆۆێو،یە ى  ابووسۆۆاوى 

بە زمانێۆۆک  ە ئاشۆۆناى نۆۆیم  ەلێوى سۆۆەیر د،ڵۆۆێن،د،اوڵێۆۆ  و وشۆۆەگ
ى و هەزار  ەسۆە و،  بڵێۆۆى لەنۆاو سۆۆەرهەزاران  ەسۆن  هەمۆۆوو ئە

منۆۆۆدا قەۆۆۆە د، ەن، گەرمۆۆۆا شۆۆۆێتم د، ۆۆۆات، هۆۆۆۆڕینى بڵنۆۆۆدى پاسۆۆۆێک 
ڕامۆۆد،پەڕێنێ ،  ەسۆۆێک  ۆۆۆى لێمۆۆد،دات،  ۆۆۆم د، ێشۆۆمە او، و لە 

، هەناسۆۆەم لەژێۆۆر بۆۆای ئۆۆۆقر، د،گۆۆرم دادو ۆۆانێوى بێۆۆد،نگ و فێنوۆۆ
دێۆۆتەو، سۆۆەر  ۆۆۆى، سۆۆەیرى دیۆۆوارى دو ۆۆانە ە  دافێۆۆنووەر،و، ە

د، ەم،  ە پریەتۆۆى لە گۆۆۆر،وییە ڕ،نگاوڕ،نگە ۆۆان، ڕ،فە ۆۆانى پشۆۆ  
تۆقەى سۆەرى  وهفرۆشیار پڕ، لە لەچک و لەژێر مێز، شوشەییە ە
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 یار، ە لێۆۆۆو و سۆۆۆینگێوى پۆۆۆڕ و دووژنە فرۆشۆۆۆپولە اوییۆۆۆان دانۆۆۆاو،،
دوو، و بە مۆبۆۆایلە ەى یۆۆارى هەیە و ڕووى گرژ ۆۆر ى بۆۆاریوىبۆۆرۆ

تەقیۆۆنەو،ى تۆۆۆپە ڕ،نگاوڕ،نگە ۆۆان ، د،نگۆۆى تریۆۆق و تۆۆاق و د، ۆۆات
وى تۆۆۆۆۆڕى ڕ،شۆۆۆۆى لەسۆۆۆۆەر پرچۆۆۆۆى ێۆۆۆۆ ، پرچۆۆۆۆى ز،رد، و شۆۆۆۆاڵێد

نازانم هۆشم اى سینەى بوو یا لێو، انى  اتێک مۆبایلە ەى داناو،،
رى م، سۆۆەید،پرسۆۆێ  چۆۆیم د،وێۆۆ ، ڕۆاۆۆا گۆۆوتى بوۆۆڕداد،نێۆۆ  و 

 تە گۆر،وییە ( ودیوار، ان د، ەم و د،ڵێم:) او
 گر، لە پشتتانە هەڵی-
د،گەڕێ ، لە ز،رد،و، بەر،و شۆین  داچاو، انم لەنێو گۆر،وییە ان  

و لە سۆۆۆۆۆۆۆۆۆوور،و، بەر،و ڕ،ک د،ڕۆم و لەسۆۆۆۆۆۆۆۆۆەر پەمەییە ۆۆۆۆۆۆۆۆۆان 
و دوو گوڵى س یان لەسەر، و چا ن بۆ شۆەبانە،  11د،و،ستم، قیراج

پێۆۆنۆ هەزار تۆۆومەن،  ە وشۆۆە ە، د،ڵێۆۆ  د،یۆۆانخەمە سۆۆەر مێۆۆز، شو
د،د،م گۆر،وییە ۆۆان د، ۆۆاتە نۆۆایلۆنێوى بچۆۆوو ى ڕ،نگۆۆاو  پار، ۆۆان

ڕ،نۆۆۆۆۆگ و هەمدیەۆۆۆۆۆان بە مۆبۆۆۆۆۆایلە ەى تۆۆۆۆۆۆپە ڕ،نگاوڕ،نگە ۆۆۆۆۆان 
د،تەقێنێ ، دێمە د،ر،و، قورسى  ەڵک لەسەر سینگم د،نیشێ ، بۆ 
 ئەمڕۆ بەسە، ڕۆژێوى دیوە دێم و هەر   شتێوم پێۆد،وێ  د،یوۆڕم،
ڕۆژێوى دیوە،  ە چوومە سەر  ار و باک بووم  د،سوڕێمەو، نۆاو 

شۆۆۆۆوێنى بێۆۆۆۆد،نگترین  ۆۆۆۆۆ ن و د،گەڕێۆۆۆۆمەو، اى ئۆتۆۆۆۆۆمبێلە ەم  
هەناسۆۆۆەم تەنۆۆۆۆگ د، ۆۆۆۆات، ڕۆاۆۆۆۆا گۆۆۆۆوتى )لەبەر ئەمەیە  ە  هەوراز

 وڵەت نییە( وا
ە هۆۆۆڵە ە، د،نگۆۆى هۆۆاتە نۆۆاو ژوور، ە د،سۆۆتى ڕا ێشۆۆام و بۆۆردمی  

و د،سۆۆتى  ۆۆرد بە سۆۆەما  ۆۆردن، پەیۆۆوەرى   ۆۆرد گۆۆۆرانییە ەى بڵنۆۆد
                                                 

 . شريتى باريک که له جل دەدرێتن وەکو قردێله وايه.و11 



 شىرعهسيمى مهنه ............................................رزى ساڵهپاييز دوا وه

 36 

تەنیشۆ  مێۆزى  ڕ،نگاوڕ،نگى لەناو هەوادا  وایەو،، و،ستابووم لە
چێشتخانە ە و سەیرى د،ستە انیم د، رد،  ە د،چوو، سۆەر،و، و 

 داە د،ورى هۆۆۆۆۆڵە ە،هۆۆۆۆاتە  ۆۆۆۆوار،و،  د،سۆۆۆۆتى منۆۆۆۆى گۆۆۆۆرت و بد
  واندیەو، 

وانى هەمیشۆە بەو ب ۆوڵێنە و بخولێۆو،، نۆاتسەما بوە، د،سۆتە ان  -
 ی  ۆحیەتە بژیڕ

نەمتوانى بخولێمەو،، د،نگى گۆۆرانییە ە لە سۆەرمدا هاوشۆێو،ى     
د،نگۆۆى ت ەنۆۆگ و ناپۆۆاڵم و ز،نگۆۆى فریۆۆا ەوتن و موشۆۆە ى لێۆۆد،هات، 
ڕۆاا د،ستى منى گرتبوو و د، وایەو،، پێیە ۆانى، ڕاسۆ  و چەد 

ەوادا د،چوونە سۆەر پەنۆ ە و پۆاژنە، د،سۆتە انى و، ۆو ماسۆى لە ه
مەلەیۆان د، ۆۆرد، ملۆۆى و،رد،چەر انۆۆد و پۆۆرچە لۆۆوولە درێۆۆژ، ەى لە 

 هەوادا د،ئاڵۆز ا 
سۆۆەیر ە  ،وڵە بۆۆوەوبۆۆۆچى و،سۆۆتاوى؟ سۆۆەما بۆۆوە لەیۆۆ ، تۆزێۆۆک اۆۆ

  داهێزراو، اەستەت و، و پیر،ژنان
نەمۆۆۆۆۆد،توانى، مێشۆۆۆۆۆوم ڕیتمۆۆۆۆۆى گۆۆۆۆۆۆرانییە ەى و،رنەد،گۆۆۆۆۆرت،    

و بیرمد،چوو نۆر،ى ەو، د،ماند،ستە انم  لۆم و ناڕێک لە هەوادا 
 ە بۆۆۆڕواتە سۆۆۆەر پەنۆۆۆ ە، د،نۆۆۆگە ە  ەریوبۆۆۆوو شۆۆۆێتى  ، ۆۆۆام قۆۆۆاچە
 م گرت انیشتم لەسەر قەنەفە ە و گوێد، ردم، د

نزیۆۆۆۆک سۆۆۆۆوارى ئۆتۆمبێۆۆۆۆل د،بۆۆۆۆم،  ەریوۆۆۆۆم لە  ۆۆۆۆار، نۆۆۆۆوێیە ە    
، ژینگەیە ى تاز،، لەگەڵ مرۆبگەلێوۆى نۆوێ، نۆوێ، تۆاز،، د، ەومەو،

دڵخۆک بۆم، پێویەۆتە بیۆر لە شۆتێوى  هەموو ئەمانە چا ن، پێویەتە
 وهبۆۆۆ نمۆۆوونە لە تۆۆۆ ، لە تۆۆۆ،  ە بیۆۆر لە تۆۆۆ د، ەمە ،بۆۆاک بۆۆوەمەو،

بۆۆ نمۆوونە تۆۆ هەیۆ   ،مێشوم بەر،و هیچ اێگایە ى نائارام نۆاڕوات
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و دانیشتووى لە تەنیشتم و  ەریوى من د،گەیەنیۆتە سۆەر  ۆار، بۆۆ 
ەم  اتۆۆانەدا نمۆۆوونە مۆۆن  ۆۆاتێوى زۆر، بێوۆۆار بۆۆوومە و تۆۆۆ لەنۆۆاو ئ

بەیانیان د،چوویتە سەر  ار و عەسر  ە د،گەڕایتەو، مۆاڵە ە ڕێۆک 
 ، بۆ نمۆوونە مۆن لەم  اتۆانەى بێواریۆدابوو و پێک و  واردن ئاماد،

 بۆۆ  اتوونى ماڵى تۆ بووم، بۆ نمۆوونە د،ڵێۆى ) ئێەۆتا  ە  ەریوۆى
 ئیتر ناچارین  واردنى د،ر،و، بخۆین وانییە؟( د،چن،سەر  ار 

واتە ئەمە  ،ونە مۆن پێۆد، ەنم و بە اۆرێۆک سۆەیرت د، ەمبۆ نمۆو  
قەۆۆەیە ە  ە د،یۆۆوەى؟ د،ڵێیۆۆ :) تۆۆاز،  ەریوبۆۆوو د،سۆۆتاوت  ۆۆۆک 

 د،بوو!( 
 نامەردى ئیتر! من  ەى  واردنى  راپم لەبەرد،م  داناو،؟  

پاشۆۆان هەناسۆۆەیە ى قۆۆووڵ هەڵۆۆد،مژم و د،ڵۆۆێم:) زۆر نۆۆیگەرانم بۆۆۆ 
 م( يهه ارى نوێ، د،ترسم د،ر،قەتى ن

د،ستم لەسەر گێڕى ئۆتۆمبێلە ە داد،نێی  لە ژێۆر د،سۆتى  ۆۆت،   
 ە لە ژێۆۆر پەنۆۆ ە گەور، انۆۆ  ون بۆۆوو،،  ،سۆۆەیرى د،سۆۆتم د، ەیۆۆ 

 د،ڵێ :) نیگەران مەبە، دڵنیام د،ر،قەتى دێی ( 
 پاشانی  د،ڵێی :) ئەمشەو  ۆم نانى ئێوار، دروس  د، ەم(   
ە ۆانم لەژێۆر پەن ە انۆ  لە  ۆشیانا د،مۆرم،  اتێۆک د،گەیۆن پەن   

ئار،قەیان  ردوو،، پاشان بە چەشنێک،  ە و،  بڵێۆى عاشۆ تم  ۆوا 
حافیزیۆۆۆۆۆ  لێۆۆۆۆۆد، ەم و بە سۆۆۆۆۆوو ى باڵنۆۆۆۆۆد،یە   ە لە در، تێۆۆۆۆۆک 
هەڵ ڕیۆۆۆو، تۆۆۆا دانێۆۆۆک لە سۆۆۆەر ز،وى هەڵبگۆۆۆرێتەو، لە ئۆتۆۆۆۆمبێلە ە 

 داد،بەزم 
،  ە سۆاڵحى گوتۆوویەتى ڕاد،گۆرم،ئۆتۆمبێلە ە لەبەرد،م تۆابلۆیە   

 ە لەبەرد،م د،رگا شوشۆەییە ەى پێشۆەو،ى  ،تەارێوى نوێى اوان
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چەنۆۆد گوڵۆۆدانێوى گەور،یۆۆان دانۆۆاو،، هێشۆۆتا د،رواز،ى نیۆۆیە، بە م 
هەمۆۆۆۆوو شۆۆۆۆتێوى و، ۆۆۆۆو ڕۆژنۆۆۆۆامەیە ى تەواو وایە، پاسۆۆۆۆەوان، لە 
تەنیشۆۆۆ  د،رگۆۆۆا لەسۆۆۆەر  ورسۆۆۆییە ى پ سۆۆۆتیوى دانیشۆۆۆتوو، و بە 

ەڵ بەڕێۆز سۆاڵحى چۆاوپێوەوتنم د،ڵۆێم لەگ ،چاو، انى لێم د،ڕوانێۆ 
 هەیە 

 ب ەرموو بۆ قاتى یە ەم، د،ستە چەد -
د،چمە سەر،و، و گوێ بۆ بیەتنى د،نگێوۆى ئاشۆنا شۆل د، ەم،     

ڵنووسۆۆۆۆیى ڕۆژنۆۆۆۆامەى ابینۆۆۆۆایە ە بێۆۆۆۆد،نگە و د،نگۆۆۆۆى ژوورى هەو
 ە پیۆۆاوێوى بەتەمەن  ،لێنۆۆایەت، د،سۆۆتە ڕاسۆۆ  ژوورێوۆۆى بچۆۆوو ە

ات، نایناسۆۆم، دوو  رێوۆۆار مێزێۆۆک لە بە تەلەفۆۆۆن قەۆۆە د، ۆۆ وێلۆۆه
قادرمە ان د،هێننە  وار،و،، اانتا ەم لە بۆاو،ک د،گۆرم و لەسۆەر 
ڕێگا ەیان اد،چم،  ۆاتێ تێۆد،پەڕن هۆۆڵێوى گەور، لە د،سۆتە چەد 

 ە دیوار، ۆانى هەڵگیۆرابن،  ،د،بینم  ە پڕ، لە مێز، لە ماڵێک د،چێۆ 
،، دوو  ەس لە د،زانۆۆم ئەگەر قەۆۆە بۆۆوەم د،نۆۆگ تێیۆۆدا د،زرنگێۆۆتەو

پشۆۆۆتى یە ێۆۆۆک لە مێز، ۆۆۆان دانیشۆۆۆتوون و لەسۆۆۆەر مێزێوۆۆۆى دیۆۆۆوە 
پیاوێۆۆۆۆۆۆک پارچە ۆۆۆۆۆۆانى  ۆم یۆۆۆۆۆۆوتەرێوى دانۆۆۆۆۆۆاو، و سۆۆۆۆۆۆەرگەردانە 
بەد،ستیانەو،،  ەریوە وایەر، ڕ،نگاو ڕ،نگە ئاڵۆز او، ۆان لەیە تۆر 
ایاد، ۆۆۆۆاتەو، و هەریە ێویۆۆۆۆان لە شۆۆۆۆوێنێک د،بەسۆۆۆۆتێ ، گۆشۆۆۆۆەى 

 ۆۆۆۆردوو، و ژورێوۆۆۆۆى  12دابۆۆۆۆڕ هۆڵە ەیۆۆۆۆان بە دیۆۆۆۆوارى سۆۆۆۆەفەرى
 نیۆۆۆۆا ،بچوو یۆۆۆۆان تێۆۆۆۆدا دروسۆۆۆۆتوردوو،، بێگومۆۆۆۆان بۆۆۆۆۆ گ توگۆۆۆۆۆ

                                                 
.پارتيشن، به واتاى دابڕکردنى هۆڵێک يا شوێنێکى گهورە بههۆى ديوارى لهدار 12 

ێ ديوارەکان له شوێنێکهوە بۆ شوێنێکى ديکه بگوازرێنهوە، دروستکراوى نوشتاوە، که دەش

الى خۆمان زياتر لهپێش تواليتى چێشتخانهکان دادەنرێت بۆ جياکردنهوەى تواليتى ژنان و 

 پياوان. و.کوردى.
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ژوورى یە ێۆۆۆک لە سەرنووسۆۆۆەر، ان، گێۆۆۆژم و  نیۆۆۆا ، ۆبۆۆۆوونەو،
 نازانم د،بێ  سالو بوەم یا نا  

د،نگۆى درێۆۆل دێۆ ، پیۆۆاو، ە چۆاوى لەسۆۆەر وایەر، ۆان اد،بۆۆات و   
ڵ بەڕێۆۆز سۆۆاڵحى سۆۆەرى بەرز د، ۆۆاتەو، د،ڵۆۆێم:) چۆۆاوپێوەوتنم لەگە

 هەیە( 
چۆۆۆاو د،گێۆۆۆڕم، ئەگەر یە ێۆۆۆک لەوانە سۆۆۆاڵحى بێۆۆۆ ، سۆۆۆەرى بەرز   

 د، اتەو، 
 ب ەرموو دانیشە، مێز، ەیان لێر،یە، ئێەتا دێ  -
، د،نگۆى پۆاژنەى دابەر،و ڕووى مێزێک د،ڕۆم لە  ۆتۆایى هۆۆڵە ە  

پێم لەسۆەر عەرز، ە تۆوڕ،م د، ۆات، تۆاو، و مێۆز، ە لەسۆەر نۆو ى 
،نێم، اانتا ەم لەسەر قاچم داد،نێم و داد،نیشۆم، بیۆرم پێ هەنگاو د

نایەت لەم اۆر،  اتۆانەدا اانتۆام لەسۆەر ڕووى مێۆز، ە داد،نۆێم یۆا 
لەسۆۆۆەر ز،وى یۆۆۆا بە مێۆۆۆزى هەڵد،واسۆۆۆم، پشۆۆۆتم لە هۆۆۆۆڵە ەیە و لە 

 ۆۆۆزگە  ۆۆراو،ى چۆۆڵى دواو،م سەراسۆۆیمەم،  بیر ۆردنەو، لە فەزاى
د، ۆۆرد و ئەم بێۆۆد،نگییەى یە ێۆۆک لە پیاو، ۆۆان قەۆۆەى  نیۆۆا ،سۆۆاڵحى

د،شۆواند، نۆۆازانم چەنۆۆد لە بێۆۆد،نگى تێۆد،پەڕێ  تۆۆا د،نگۆۆى یە ێۆۆک لە 
 پیاو، ان بەرز د،بێتەو، 

 ئەمیر لەگەڵ تۆ  اریان هەیە -
، پیاوێوى قەڵەوى پر  و ڕی  درێژ لەودیو دیۆوار، ئاوڕد،د،مەو،  

لەدار دروستوراو، ە دێتە د،ر،و،، بلوزێوى س ى  راو،ى پۆشیو،، 
ە بە  ەتى نەسۆتەعلیق شۆتێوى لەسۆەر نووسۆراو،، د،سۆتە انى بە  

د،سەسۆۆۆۆڕ وشۆۆۆۆک د، ۆۆۆۆاتەو،  بە گەرمۆۆۆۆى و ز،رد، ەنەو، سۆۆۆۆالو 
د، ۆۆۆۆۆۆات، بەشۆۆۆۆۆۆێو،یە  و،  بڵێۆۆۆۆۆۆى بە چۆۆۆۆۆۆا ى مۆۆۆۆۆۆن د،ناسۆۆۆۆۆۆێ ، 
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هەڵد،سۆۆتمەو، و نۆۆازانم چۆۆى لەو اانتۆۆایە بۆۆوەم، لەسۆۆەر مێۆۆز، ەى 
 داد،نێم 

 زۆر بە ێر بێی  -
ڵێوى دیۆۆوە بۆۆوو، پیۆۆاوێوى بۆۆا  بەرز و سۆۆاڵحى لە  ەیاڵمۆۆدا شۆۆو    

اواز بۆۆوو، بە چۆۆاویلوە و بەبۆۆێ ڕیۆۆ  و سۆۆمێ ،  ە اۆۆل و بەرگۆۆى 
پیاوانە د،پۆشێ ، هەتەر و  ەمدوو بوو و بە دوو د،ستى هەمیشۆە 
لە گیرفان، بەبۆێ ئەو،ى سۆەیرى  ەسۆێک بوۆات فرمۆانى د،دا، بە م 

،ستى بۆۆ یە بە تەواوى سەیرى ناو چاو، انم د، ات و ديئەم ساڵح
 ە  ،پێشەو، درێژ د، ات، د،سۆتى هێشۆتا  ەمێۆک تەڕ، و پێمخۆشۆە

 بەایەو، گرنگ نییە 
هەم لە گۆبۆۆۆۆار،  و نووسۆۆۆۆینە انتم  وێنۆۆۆۆدۆتەو،، هەم لە وێۆۆۆۆب گ-

 بەباشى د،نووسن  ساغر د،یگوت ڕێک و پێک و و،فاداریشی  
پێد، ەنێ ، بێگومان ئەهلى پێوەنینە  اتێک ڕێۆک و پێۆک بۆوون و    

اداربوونى  ەسۆۆۆێک د،یخۆۆۆاتە پێوەنۆۆۆین، مۆۆۆن هەم پێۆۆۆد، ەنم و و،فۆۆۆ
 پێوەنینە ەم نیشانى د،دات،  ە دڵخۆشم 

ئەو  ەسۆۆانەى  ە لەگەڵ ئۆۆێمە  ۆۆار د، ەن  ەسۆۆانێوى  ۆۆراد نۆۆین، -
 اگە لە ساغر،  امیان د،ناسى؟

 چاو،ڕێى و، م نا ات 
بەامەو، گۆۆۆرنگە  ەسۆۆۆە ان دڵەۆۆۆۆز بۆۆۆن،  ۆۆۆار، ە چۆۆۆا تر د،چێۆۆۆتە -

 ەڵبەت بەو مەراەى نەچینە ناو پەراوێز،و، پێشەو،، ه
دووبار، پێد، ەنێ  و منی  ڕێگە بە پێوەنین د،د،م تا قووڵتر لە    

 سینەمدا بچێتە  وار،و، 
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توانۆۆایە ى زۆرمۆۆان نیۆۆیە، ئەو  ،بۆۆار،ى  ۆۆار، ەک پێویەۆۆتە بڵۆۆێملە -
وردار،، بۆ هەر اپەڕ،یە  دوو وگوژمەیەى  ە هەمانە بێگومان سن

ە و  ۆۆار، ە  ەمێۆۆک زۆر د،بێۆۆ ، وام بیر ۆۆرد،و، ئێۆۆو، پەیۆۆامنێر هەی
 ،بۆۆۆۆۆ یە ێۆۆۆۆک لە اپەڕ، ۆۆۆۆان،  ە پێویەۆۆۆۆتە تۆۆۆۆا عەسۆۆۆۆر تەواو بێۆۆۆۆ 

هەڵبژارد،یە ۆۆى چۆۆا ن، بۆۆابەتى اپەڕ، ە سۆۆەرگەرمییە انى بۆۆوارى 
 ، لتور، و بۆ  ۆوێنەرى گشۆتى د،رد،چێۆ ، شۆتگەلێوى و،  ئەمەى

،،  تێبۆۆى فۆۆالن  ە  ۆۆام ئە ۆۆتەر لەگەڵ  ۆۆام د،رهێۆۆنەر پێۆۆک هۆۆاتۆتەو
بار،ى ئۆسوار و،رگرتنى   لەنووسەر چەند فرۆشراو،،    ەسێک 

وانە و ەسۆۆۆۆۆۆۆێک قەۆۆۆۆۆۆۆەى  ۆۆۆۆۆۆۆردوو،،  ۆۆۆۆۆۆۆام فەیلەسۆۆۆۆۆۆۆووف لەو ز
بۆۆوو، و بە بۆۆار،ى ئەو، چۆۆى لەهاوسۆۆەرگیرى  ۆۆردوو، و بۆچۆۆوونى 

 ،  ە  ەڵوى ڕ،شۆ  حەزد، ەن بیزانن  ورتى بابەتگەلێک
ێۆۆتە د،ر،و، و و، ۆۆو د داڵترین شۆۆوێنى سۆۆینەمو ۆشۆۆحاڵى لە قۆۆو   

دو ەڵى اۆگەر، لە هەوادا ونۆد،بێ ، چۆاو د، ەمە سۆەر پەن ە ۆانم، 
 گۆشەى نینۆ م ار بۆتەو،، د،ستد، ەم بە هەڵوەندنى 

، بە م زۆرتریۆان پێویەۆتە لە سۆایتە مى  ۆمانهرههندێ ى بههه -
 ت چا ە؟كهه،  ۆ زمانو،ربگێڕدرێن وههد،ر، ییە ان

وا بڕیۆار نەبۆوو  ۆار، نۆوێیە ەم ئەمە بێۆ ، نامەوێ گوێبیە  بۆم،   
و،،  ۆارێوى ى ڕاسۆتەقینە بومۆایەيبەڕووى  ارێوى  لتۆورد،بوو ڕوو

ایۆۆۆددى،  ۆۆۆارى مۆۆۆرۆبە مەزنە ۆۆۆان، د،بۆۆۆوو بیگوتۆۆۆایە چۆۆۆاوپێوەوتن 
بوەى، یا ڕاپۆرتى ورد بنووسۆى، یۆا ڕ، ۆنە بگۆرى  وا بڕیۆار نەبۆوو 

شۆۆى مۆۆن ئی بۆۆار،ى هاوسۆۆەرگیرى فەیلەسۆۆووفە انلە 13پاپاڕازیوۆۆارى
                                                 

. وشهيهکى ئيتاڵييه و بهو کهسانه دەوترێت که بهدزييهوە يا به ئاشکرا وێنهى کهسه 13 

 زۆربهى زمانهکاندا ههر ئهو وشهيهى بۆ بهکاردێت.وبهناوبانگهکان دەگرن و له 
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و ئەم ار، لە ایە ى دیوە  ۆوار بۆوو،، بێ ، نینۆ ە ەم هەڵوەندوو،
بۆۆمەوێ ڕێوۆۆى بۆۆخەمەو، د،چێۆۆتە نۆۆاو گۆشۆۆ ، بە دۆز،و ئەم  ۆۆار، 

 هەلی  و پەڵیتە پەسەند نا ەم 
سۆۆەبار،ت بە ایەنۆۆى مۆۆاددى واچۆۆا تر، لەسۆۆەر،تاو، قەۆۆە بۆۆوەم،    

بەرچۆۆۆاو شۆۆۆەک سۆۆۆەد و پەن ۆۆۆا هەزار تۆۆۆومەن بۆۆۆۆ پەیامنێر، ۆۆۆان لە
 گیراو،، زۆر نییە، بە م هەوڵ د،د،ین لە اتى  ۆیدا بید،ین 

دووبۆۆۆار، پێۆۆۆد، ەنێ ، ڕوو و،رد،گێۆۆۆڕم لە پێوەنیۆۆۆنە تۆۆۆوڕ، ەر و    
بێمانۆۆۆایە ەى، تۆۆۆۆ بیۆۆۆر لە چۆۆۆى د، ەیۆۆۆتەو، ئەگەر بڵۆۆۆێم هۆۆۆاتوومەتە 

بۆۆار،ى هاوسۆۆەرگیرى فەیلەسۆۆووفان لەگەڵ نوسۆۆەران لەڕۆژنۆۆامە تۆۆا 
ر پەسۆۆۆەندى نە ەم ژیۆۆۆانم چۆۆۆى لێۆۆۆدێ ؟ شۆۆۆ  بنووسۆۆۆم؟ بە م ئەگە

 ە شۆۆۆەویان بەسۆۆۆەردا نۆۆۆایەت،  ،دووبۆۆۆار، هەمۆۆۆان ڕۆژانۆۆۆى درێۆۆۆژ
دووبار، بێخەوى، دووبار، تەلەفۆنە انى هەر ڕۆژێۆک بە شۆەبانە و 
ڕۆاا و پرسینى بەرنامەى عەسۆرانەیان بۆۆ تەنیۆا مۆانەو، لە ئێۆوار، 

ئەم  غەماوییە ۆۆۆان، ئەگەر پەسۆۆۆەندى بۆۆۆوەم، ڕ،نۆۆۆگە بتۆۆۆوانم لەنێۆۆۆوان
بمێۆۆنم و پاشۆۆان  ۆۆارێوى دیۆۆوە و،ربگۆۆرم، ئەسۆۆڵەن ڕ،نۆۆگە  دا ەسۆۆانە

بیۆۆانەوێ سۆۆەر،تا  ۆۆارم ببیۆۆنن و پاشۆۆان بڵۆۆێن بۆۆۆ اپەڕ،یە ۆۆى دیۆۆوە 
 ە لەبرى  ،بۆیان بنووسم،  ەریوم  ۆم د، ەڵەتێنم و، و عاش ێک

مۆۆۆا  شۆۆۆەپازلەى  ۆۆۆواردوو، و بە  ۆۆۆۆى د،ڵێۆۆۆ  ئەگەر لەگەڵ مۆۆۆن 
ەگەر  ۆۆۆۆارێوى دیۆۆۆۆوە هەبۆۆۆۆووایە، ێۆۆۆۆک    ئونەد،بۆۆۆۆوو هۆۆۆۆیچ ئار،زو

دێۆۆنم و دا د،یۆۆانگوت، د،سۆۆتم بەسۆۆەر تیۆۆژى نینۆۆۆ ە هەڵوەندراو، ەمۆۆ
 د،بوو  رێ مسینەمدا لێد،دات،  ۆزگە نینۆ ه دڵم بە توندى لە

ئەم  اتە نەفر،تاوییانەى ژیانى من بڕیار،  ەى تەواو بۆن؟ پۆ نە    
 ۆتۆایى هەر دوڕیانگەلێۆک  ە  راپتر،ئازاراوییە انى نێوان  ۆراد و 
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یە ێویۆۆان شۆۆارێوى سۆۆوتاو،  ڕێۆۆگەى مەحوۆۆوم بە شوەۆۆ  پێویەۆۆتە 
تا ە ڕێگە بێ  تا ئازار، ەى تەنیا ئازارى شوە  بێ ، هەموو  ات 

 ە بەبۆۆێ ئۆۆازارى ویۆۆژدان تۆۆا نۆۆا ى  ،پێویەۆۆتە تۆۆا ە ڕێۆۆگەیە  بێۆۆ 
 ە  ،بڕۆیۆۆۆۆۆۆۆۆ  و تێیۆۆۆۆۆۆۆۆدا لە ئەشۆۆۆۆۆۆۆۆوەن ەى گومۆۆۆۆۆۆۆۆانى ڕێگۆۆۆۆۆۆۆۆایە 

ەرزۆ تۆۆۆر لە هەنگۆۆۆاوى دواتۆۆۆرت هەڵنەبژێۆۆۆردراو، هەر هەنگاوێوۆۆۆ  ل
نەبێ   پێویەۆتە هەمیشۆە تەنیۆا ڕێگۆایە  بێۆ ، تەنیۆا ڕێگۆایە ،  ۆار 

ویەتە پەسەندى بوەم یان ێد،بێ  یا باک بێ  یا  راد، تا تێبگەم پ
 نا، د،ڵێ :) من هەموویم گوت، ئێو، چى؟(

 تاقەتم نییە پێوەنینە ەى بە پێوەنینێوى دیوە و، م بد،مەو،    
 وون یا پێشنیازێو  نییە؟     ڕازی ؟ بۆچ

 ۆۆزگە  نیاز،تەنیا حەزم لەم  ۆار، نیۆیە،نە پێشۆ ،نە بۆچوونم هەیە  
د،متۆۆۆوانى ب رسۆۆۆم  ۆۆۆارێوى ڕاسۆۆۆتەقینەى  لتوریتۆۆۆان نیۆۆۆیە بە منۆۆۆى 

 بد،ن؟د،پرسم:)د،بێ  هەر ئێەتا و، م بد،مەو،؟( 
، بڕۆ بیۆرى لێۆبوەو،  ە زۆر پێ   ۆک نەبوو،لە چاو، انتدا دیار،-

یە  دوو ڕۆژى دیوە تەلەفۆنم بۆ بوە، د،تەوێ  ڕۆژنۆامە ەت  و تا
 نیشان بد،م؟

و  قۆرتێنمدهپارچەیە ى دیوەى نینۆ م د،ڵێم نا و سوپاسى د، ەم،  
پەن ەم د،زورێتەو،، بەناو لەپى د،ستم توند د،یگرم و ئازار و، ۆو 
هەور، بروسۆۆۆوەیە ى نۆۆۆورانى تۆۆۆا نۆۆۆا ى ئێەۆۆۆوە ەم د،سۆۆۆوتێنێ ، 

ت، اانتۆا ەم  ە ئیتۆر ئەزیەتۆم نۆادا هەڵۆد،گرم و ژمار،ى  ۆى د،دا
 ۆۆوا حۆۆافیزى د، ەم، بەهەمۆۆان ئەو شۆۆێو،یەى دانیشۆۆتوو، د،سۆۆتى 
بۆۆۆم د،اوڵێنێۆۆ  و د،ڵێۆۆ  چۆۆاو،ڕوانى و، مۆۆ  د، ەم  پیاوێۆۆک  ە 
یارى بە وایەر، ڕ،نگاوڕ،نگە ان د، رد وایەر، ۆانى لەشۆوێنە انیان 
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داگیرسۆۆاو، ەى  بەسۆۆتوو، و ئێەۆۆتا سۆۆەرى بۆۆردۆتە نۆۆاو  ۆم ۆۆوتەر،
سۆۆۆۆەر مێۆۆۆۆز، ە، بە د،نگێوۆۆۆۆى بەرز  ۆۆۆۆوا حۆۆۆۆافیزى د، ەم و دێۆۆۆۆمە 

 د،ر،و، 
ە ۆۆۆان و، ۆۆۆو ئەو  ۆۆۆاتە نیۆۆۆیە  ە هاتم،دیوار، ۆۆۆان ڕێۆۆۆڕ،و و قادرم   

ان شۆۆێو،  ە سۆۆوارى بەهەمۆۆنزیوتۆۆر بۆۆوونەتەو،و بنمۆۆیچە ە  ورتتر،
 ە ڕوون  ،د،گەڕێۆم دالە مێشۆومدا بەدواى هەسۆتێو ئۆتۆمبێل د،بۆم،

د،نگۆۆى بەرز بڵێۆۆ   ۆ سۆۆەیرى ناوچاو، ۆۆانم بوۆۆات و بەو ڕاسۆۆتەو 
پێویەۆۆتە هەر ئێەۆۆتا پۆ ن دابنۆۆێم ئەگەر بچۆۆمەو، بۆۆۆ باشۆە یۆۆا  راد 

ماڵ ئیتر ناتوانم بیربوەمەو،، باشە ان و  راپە ان هێند، لە مێشوم 
، لە د،گۆۆۆرم و واز لە پۆۆۆ ن دانۆۆۆان دێۆۆۆنم د، ۆۆۆولێنەو، تۆۆۆا ژانەسۆۆۆەر

 ە  ،م، ترسۆۆۆێک لەو  ۆۆۆاتەىهەڵبۆۆۆژاردنە هەمیشۆۆۆە هەڵە ۆۆۆان د،ترسۆۆۆ
هەڵمبۆۆۆۆژارد لەگەڵ تۆۆۆۆۆ نۆۆۆۆێم، گشۆۆۆۆ  ڕۆژێۆۆۆۆک لەگەڵمۆۆۆۆدایە و لەنۆۆۆۆاو 

 ە د،مەوێ بۆۆڕۆم نە شۆۆەى گومۆۆانێوى گەور، د، ێشۆۆێ ، ،ڕێۆۆگەیە 
بە م ئێەتا پێویەتە بیربوەمەو،، پ نى لەگەڵ تۆ نەبوونم بۆ گش  
تەمەنم دانۆابوو، بە م  ۆار ئەمۆڕۆ هەیە و بەیۆانى نیۆیە، هەڵبژاردنۆى 

ەمیشە ئاسوود،ترین پ نۆى ژیۆانم بۆوو، پۆار، ەى بەامەو، گرنۆگ ه
 ، لەگەڵیدا پێشد، ەوم یا نا، نەبوو، گرنگ نەبوو چەند،  اتم د،گرێ

 ۆراد،  نیۆا ،بۆاک بۆوو نهەیە یا نا،  ار، ە یۆا وهو،ندى بە زانوۆپێ
  ونۆۆا، تەنۆۆانەت ئەگەر تۆۆۆ حەزت لێنەبۆۆو نیۆۆا ،حەزم لێیۆۆد، رد نیۆۆا

ە چیۆۆۆۆیە د،یۆۆۆۆوەى؟ نۆۆۆۆاتەوێ د،رس بخوێنیۆۆۆۆ ، گوتۆۆۆۆ : )ئەم  ۆۆۆۆاران
مە ۆۆوێنە لەبۆۆرى ئەو، بۆۆڕۆ اى شۆۆەبانە  ۆۆار بۆۆوە تۆۆا بۆۆۆت ببێۆۆ  بە 

 پێشینە( 
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د،رموردبۆۆۆۆۆۆوو لە  تێب رۆشۆۆۆۆۆۆیى  دا ە لە ۆشۆۆۆۆۆۆیان ،بەو بۆۆۆۆۆۆا نەى  
بۆۆۆۆاغچە ە گەڕابۆۆۆۆوومەو،، لەگەی پیر،مێردێۆۆۆۆک ئاشۆۆۆۆنایەتیم پەیۆۆۆۆدا 

بۆۆوو، چەنۆۆد  ە شۆۆەیداى  تێۆۆب  ، ردبۆۆوو بەنۆۆاوى بەڕێۆۆز فیرد،وسۆۆى
 ە گوتبۆۆۆۆووى  ، تێبۆۆۆۆێوم لۆۆۆۆن  ڕیبۆۆۆۆوو و  ەریوبۆۆۆۆووم د،گەڕامەو،

د،گەڕێۆۆۆۆۆۆۆۆۆن، بە بیەۆۆۆۆۆۆۆۆۆتنى  دابەدواى  تێب رۆشۆۆۆۆۆۆۆۆۆێوى ناسۆۆۆۆۆۆۆۆۆیاو
د،ستەواژ،ى)ئاشۆۆۆنا لەگەڵ  تێۆۆۆب( ئەو بۆۆۆاڵە شۆۆۆادمانیانەم سۆۆۆەرى 

شۆى ه ە لە بۆاو ،د،رهێنابوو و هەستم  ردبۆوو ئەمە داهۆاتووى مۆنە
ب نەبۆۆۆۆووم، بە م بەڕێۆۆۆۆز د،گۆۆۆۆرم، بە ئەنۆۆۆۆداز،ى تۆۆۆۆۆ ئاشۆۆۆۆناى  تێۆۆۆۆ

فیرد،وسۆۆۆى گوتبۆۆۆووى  ۆۆۆۆى هەمۆۆۆوو شۆۆۆتێوم فێۆۆۆر د، ۆۆۆات، چەنۆۆۆد 
یە ەیە  زیۆۆۆۆاتر شۆۆۆۆتێوى دیۆۆۆۆوە لە وانە انمۆۆۆۆان نەمۆۆۆۆابوو، شۆۆۆۆەبانە 
چووبۆۆوو،  ۆڕاهێنۆۆان لە  ۆۆار لە  ۆم انیۆۆایە ى ئەنۆۆدازیارى   ارێۆۆک 
 ە حەزم لێینەبوو، ڕۆاۆا  وێنۆد ارى تۆایبەتى هەبۆوو و د،یویەۆ  

، مۆۆن نەمد،ویەۆۆ ، تۆۆۆ چووبۆۆوویتە سۆۆەر  ەڵۆۆى ماسۆۆتەر بخوێنێۆۆ 
و بۆۆڕۆین  ، ە پێویەۆۆتە  ۆمۆۆان  ۆۆۆبوەینەو،شۆۆەیتان لەسۆۆەر ئەو،ى

هەر ڕۆژێک یە  باو،ک بەڵگەنامەى و،رگێڕدراو و پشتگیرینامە و 
فۆرمۆۆۆۆ  د،ژمۆۆۆۆارد و د،تخەۆۆۆۆتە نۆۆۆۆاو ز،رفێوۆۆۆۆى شۆۆۆۆوومى ز،ردى 
ناشۆۆرین، د،چۆۆوویتە پۆسۆۆتە انەى مۆۆوفەتتە  و د،تنۆۆارد بۆۆۆ هەزار 

ور، وور و باشۆۆۆۆۆووینى دونیۆۆۆۆۆا، ڕۆژهە ت و ڕۆژئۆۆۆۆۆاوا و بۆۆۆۆۆا شۆۆۆۆۆ
م لە ز،رفە انۆ ، بە م د،مزانۆى ناڕۆیۆ  بەبۆێ مۆن، تەنیۆا وو،ڕزببو

شتێک  ە د،مویەۆ   ۆار بۆوو، د،مویەۆ   ۆار بۆدۆزمەو، تۆا بۆزانم 
 ۆۆوێم و د،سۆۆاڵى دیۆۆوە، د،مویەۆۆ   بەیۆۆانى لە ۆۆوێم و دووبەیۆۆانى لە

یە بچێنم و قاچە انمان لەم و، و در،    ۆم و تۆ لەناو ئەم ز،وی
تۆا هۆیچ  اتێۆک نەتۆوانى بچیۆتە اێگۆایە   ،شوێنە بە توندى بچەقێۆنم
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بەبێ من، من نەد،بوومە ئەندازیار، بێ بەنۆدوبارتر بۆووم لەو،ى  ە 
 ەسێک بیەوێۆ  ڕابوێشۆمە سۆەر  ۆار و بەدواى واژۆ و گرێبەسۆ ، 
 بە ڕۆاۆۆا پێۆۆد، ەین  بەو،ى  ە و، ۆۆو گە ى گۆۆوڵ لەنۆۆاو ئاوریشۆۆم
گەور،تۆۆان  ۆۆردووم و ز،حۆۆمەت  ێشۆۆان سیەۆۆم د، ۆۆات، ئەو ڕۆژ، 

  ە لە ،بە م  ۆم  ارم دۆزیبوویەو، لەناو  تێب رۆشییە ى بچوو 
تەنیش  ڕ،فە انى بۆنى تۆز و  ۆڵ لەسەر بەرگى  تێۆب د،هۆات و 
 ڕیار، ۆۆۆانى مرۆبگەلێۆۆۆک بۆۆۆوون و، ۆۆۆو تۆۆۆۆ  بە بەڕێۆۆۆز فیرد،وسۆۆۆیم 

نییەو، دێۆۆۆم و بە باڵە ۆۆۆانم گوتبۆۆۆوو پۆۆۆار، ەى گرنۆۆۆگ نیۆۆۆیە، لە بەیۆۆۆا
هاتبووم هەواڵى دڵخۆشیم بە تۆ بگەیەنم، د،بۆوایە  ۆشۆحاڵ ببۆواى 

 ە بۆۆابە هەمۆۆوو  ، ە لە  ۆتاییۆۆدا تێگەیشۆۆتووم لەگەڵ ئەو،ى ،لەو،ى
 ەراییە انى ژیانم د،دات، بە م پێویەتە بڕۆمە سەر  ۆار، وێۆڕاى 

 وین ئەو،ک لەگەڵ  تێب هەمدیەان پێوەو، لەیە تر نزیوتر د،بو
لە تەنیشۆۆۆ  مێۆۆۆزى  چێشۆۆۆتخانە و،سۆۆۆتای  و مۆۆۆن لە نۆۆۆاو مۆۆۆاڵ    

د،سۆۆۆۆوڕامەو، و گۆۆۆۆوتم د،مەوێۆۆۆۆ  دیوۆۆۆۆۆرى ر،فە ۆۆۆۆان بگۆۆۆۆۆڕم و 
نووسۆۆەرانى هەر و تێۆۆک لە شۆۆوێنێک دابنۆۆێم   گۆۆوتم د،مەوێ بڵۆۆێم 

تۆۆۆۆۆا  ،پیۆۆۆۆۆانۆیە ى سۆۆۆۆۆتوونى لە گۆشۆۆۆۆۆەى  تێب رۆشۆۆۆۆۆییە ە دابنۆۆۆۆۆێن
، داد،نیشۆۆۆۆم مۆسۆۆۆۆی ایان بۆۆۆۆۆ لێبۆۆۆۆد،م، گۆۆۆۆوتم  اتێۆۆۆۆک  ڕیۆۆۆۆار نیۆۆۆۆیە

تۆا تۆۆ  لەسەر ورسى نۆاو هۆۆڵە ە و هەمۆوو  تیبە ۆان د، ۆوێنمەو،
زیۆۆاتر  ۆشۆۆ  بۆۆوێم، گۆۆوتم   مانۆۆاى هەیە تۆۆۆ و شۆۆەبانە و هەمۆۆوو 
 تێبە انى دونیا شۆار،زا بۆن، لەو  ۆاتەدا مۆن تەنیۆا چەنۆد ڕۆمۆانێوى 
بێنۆۆر م  وێنۆۆدبێتەو،  گۆۆوتم  اتێۆۆک هەمۆۆوو  تێبە ۆۆانم  وێنۆۆد،و، 

 ە هاتە  تێب رۆشۆییە ە قەۆە د، ەم و لەدواى  ،لەگەڵ هەر  ەسێک
ئەو،ى  ە تێگەیشتم حەزى لە چییە باشترین  تێب د،د،مە د،ستى، 
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پاشۆۆان چۆۆاو،ڕوان د، ەم تۆۆا ڕۆژێۆۆک بێۆۆ  و بڵێۆۆ   تێۆۆبە ەم  پۆۆێ 
 ۆۆۆۆۆک بۆۆۆۆوو،، گۆۆۆۆوتم بێگومۆۆۆۆان هەر  ەمێۆۆۆۆک تێ ەڕێۆۆۆۆ   ۆمۆۆۆۆان 
 تێب رۆشۆۆۆۆییە  د، ەیۆۆۆۆنەو،، گۆۆۆۆوتم هەر د،سۆۆۆۆتە تۆزاوییە ۆۆۆۆانم بە 

م د،سۆۆڕمەو،و  اتێۆۆک دێۆۆمەو، مۆۆاڵ هەردوو اى مۆۆانتۆ ەم كۆۆهانتۆم
 پیەە، گیرفانە انم پێ  نیشاندا و گوتم:

 )ئێر،! ئێر، تۆزاوى د،بێ ( 
پێوەنۆۆیم، بە م تۆۆۆ پێنە ەنیۆۆ ، بەو اۆۆۆر،ى  ە پشۆۆت  دابۆۆوو بە    

مێز، ە گوت  بۆۆچى تێناگەیۆ   ە ئەم  ۆار، بۆۆ ئۆێمە گون ۆاو نیۆیە، 
رسۆۆەم نە وێنۆۆدوو، تۆۆا  تێب رۆشۆۆى بۆۆوەمەو،، گوتۆۆ  ئەو هەمۆۆوو د،

گوت  چا تر، تا در،نگ نەبوو، بێمەو، سەر ۆم و ئەگەر نامەوێ  
د،رس بخوێنم بۆ  ۆم پێشینەیە ى  ار د،سۆتەبەر بۆوەم تۆا بتۆوانم 
قبۆۆووڵ و،رگۆۆرم، چۆۆونوە تۆۆۆ هەرچۆنێۆۆک بێۆۆ  د،ڕۆیۆۆ  و پێویەۆۆتە 

بنۆۆێم و لەگەڵ یە  بۆۆین، گوتۆۆ  چۆۆا تر، قاچە ۆۆانم لەسۆۆەر ز،وى دا
ژیۆۆانى واقیعۆۆى ببیۆۆنم، گوتۆۆ  واقیعۆۆى، واقیعۆۆى و، ۆۆو هەمۆۆوو  ەلۆۆک، 
نە  و،  ژیۆۆانى باو ۆۆ ، ئیتۆۆر پیاسۆۆەم نەد، ۆۆرد، ئیتۆۆر پەڕ، ۆۆانى 
 ۆشحاڵیم پێو، نەبوون و  تێب رۆشین بۆاغچە ە هۆیچ شۆوێنێوى لە 
دڵمۆۆدا نەبۆۆوو، قاچە ۆۆانم لەسۆۆەر ز،وى بۆۆوون، ئەگەر تۆۆۆ قاچە انۆۆ  

سوارى ئەم فڕۆ ە نەفر،تییە نەد،بووى  لەسەر ز،وى هەڵنەگرت و 
بۆۆۆ تۆۆۆ ژیۆۆانى واقیعۆۆى شۆۆتێک بۆۆوو و ژیۆۆانى مۆۆن هاوشۆۆێو،ى ژیۆۆانى 

ى تۆ نەبۆوو، مۆن حەزمۆد، رد بۆبمە مامۆسۆتا و  تێب ۆرۆک و يواقیع
ژ،نیۆۆۆارى پیۆۆۆانۆ و ڕۆژنۆۆۆامەنووس، لە هۆۆۆیچ یە ێویۆۆۆان چاوپۆشۆۆۆیم 

د،دا و نەد، رد،  ە د،ستم بە یە ێویان د، ۆرد، دڵۆم بۆۆ ئەو،یتۆر لێیۆ
  ە بەدواى ئەمەدا د،چووم ئار،زووى ئەو،یتر لە مێشوى د،دام 
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هەرچەنۆۆۆد، لە مۆۆۆاڵ نزیۆۆۆک د، ەومەو،  ەمتۆۆۆر دڵۆۆۆم ئەو شۆۆۆوێنە    
دڵم د،یەوێۆۆ  قەر،بۆۆاڵغى ڕێگۆۆا تەواو نەبێۆۆ  و لە نزیۆۆک ،د، وازێۆۆ 

گڵۆۆۆپە سۆۆوور و سۆۆ ییە انى ئۆتۆمبێلە ۆۆان بمێۆۆنمەو،، دڵۆۆم بە گشۆۆ  
لە تاریوى و بێد،نگى ماڵ، دڵم د، وازێ  شتێک قایل د،بێ ، بێ گە 

لە چێشۆتخانەیە ى  لەگەی چەند  ەسۆێک واد،ى نۆانى ئێۆوار، دابنۆێم،
قاقۆۆاو، بە  نیمچەتاریۆۆک لە د،ورى مێۆۆز دابنیشۆۆین، نۆۆان بخۆۆۆین و بە

مرۆبە ۆۆۆۆانى مێز، ۆۆۆۆانى تەنیشۆۆۆۆتمان بە  هەمۆۆۆۆوو شۆۆۆۆتێک پێبوەنۆۆۆۆین،
بوەنۆین، ێاقۆا پڕووگرژییەو، سەیرمان بوەن و ئێمە هەمدیەان قاقا ق

، و گشۆۆۆ  ڕۆژێۆۆۆک بە تەنیۆۆۆا بچۆۆۆمەو، مۆۆۆاڵ،ى  ە و، ۆۆۆبێۆۆۆزارم لەو
 ەسێک نەبێ  د،رگام بەڕوودا بوۆاتەو، و ناچۆاربم  ۆۆم  لۆیلە ەى 

،ى ەى  ۆۆم گڵۆپە ۆان داد،گیرسۆێنم، لەوتێخەم، بێۆزارم لەم شۆەوان
 ە  ەریوۆۆۆم  ، ە هەنۆۆۆدێک لە  اتە ۆۆۆان گۆۆۆوێم لە د،نگۆۆۆى  ۆۆۆۆم بێۆۆۆ 

ە لەگەی  ۆمدا د، ەم و لە بیرى ئەو،ى  ە بەد،نگى بەرز بەرز قە
دڵۆۆم  ووتر بترسۆۆم، ەریوۆۆم شۆۆێ  د،بۆۆم، هەر اارێۆۆک زیۆۆاتر لە پێشۆۆ

نایەوێۆۆۆ  بچۆۆۆمەو، مۆۆۆاڵ، ئەمۆۆۆڕۆ نۆۆۆا، ڕۆاۆۆۆا د،رسۆۆۆى هەیە، د،زانۆۆۆم  
د،تۆۆوانم بچۆۆمە اى شۆۆەبانە  دڵۆۆم د، وازێۆۆ  تۆۆا بەیۆۆانى قەۆۆە لەگەڵ 

نیۆا بڕوانێۆ  ماهان بوەم و بە مات و سەرسامییەو، لێم بڕوانێ ، تە
و و، و هەموو  ات شۆتێک نەڵێۆ ، لە شاشۆەى مۆبایۆل ڕاد،مێۆنم و 

نۆا، تۆاقەتم نیۆیە، تۆاقەتى مۆاڵەو،م  ننازانم پێویەتە ژمۆار، لێبۆد،م یۆا
نییە، تاقەتى شەبانەم نییە، تاقەتى  ۆشۆمم نیۆیە، مۆبۆایلە ە د، ەمە 

 ناو اانتا ە و د،سوڕێمەو، ناو ڕ،شایى گەراج 
ەو، بێد،نگى ماڵێوى چۆڵ  ۆى بە ڕو ەارمدا  ە د،رگا ە د، ەم  

د،دات و هەواى توند لەسەر سینەم د،نیشێ ، پەن ەر، انى مۆاڵە ە 
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د، ەمەو،، تەلەفزیۆن داد،گیرسێنم تا شۆتێک لە نۆزیومەو، ب وڵێۆ ، 
هەر  ە ب وڵێۆۆ  بەسۆۆە، هەسۆۆ  د، ەم  ەسۆۆێک لە مۆۆاڵە ە هەناسۆۆە 

ەلەبزیۆۆن بێۆ   د،دات، تەنانەت ئەگەر لەودیو شاشۆەى ئەسۆتورى ت
ڕونۆۆۆۆۆا ى  ۆۆۆۆۆزى عەسۆۆۆۆۆر هێشۆۆۆۆۆتا لە مۆۆۆۆۆاڵە ەیە، بە م گڵۆپە ۆۆۆۆۆان 
داد،گیرسۆۆێنم تۆۆا غەمۆۆى ئێۆۆوار، نەتوانێۆۆ  بۆۆێ ئاگۆۆام بوۆۆات، لەسۆۆەر 
قەنەفە سۆۆۆوور، ە داد،نیشۆۆۆم و  ەناڵە ۆۆۆان د،گۆۆۆۆڕم، شۆۆۆتێوى بۆۆۆۆ 
تەماشۆۆۆا ردن تێۆۆۆدا نیۆۆۆیە،  ۆم یۆۆۆوتەر، ەم داد،گیرسۆۆۆێنم، اپەڕ،ى 

هۆیچ هەواڵێۆک نیۆیە، پێویەۆتە تەلەفۆۆن  مەی ،، ئيفەیەبوو ، وێب گ
بۆۆۆوەم  ەسۆۆۆێک بێۆۆۆتە ئێۆۆۆر،، پێویەۆۆۆتە زووتۆۆۆر  ارێۆۆۆک بۆۆۆدۆزمەو، و 
عەسران لەماڵ نەمێنم، ماڵى چۆڵ شۆێتم د، ۆات، دیوار، ۆانى گشۆ  
ڕۆژێک نزیوتر د، ەونەو، لەیە تر و دوااار ڕۆژێک  ە زۆر دوور 

 ۆار،  نایۆ ،د،بێ  تۆۆ هەبیۆ  ننییە لەناو،ڕاستى  ۆیان د،منێژن، یا
ژیان بە شێو،یە ى دیوە ناگوز،رێ ، د،بێ  بچۆمە سۆەر  ۆار ، هەر 

 چى بێ   
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 پارچەى دووەم
 
 ە و، ۆۆۆو مشۆۆۆک لەسۆۆۆەر ئەم  ،نەفۆۆۆر،ت لە مۆۆۆن نەفۆۆۆر،ت لە مۆۆۆن،   

 ە هۆیچ  ،ە دانیشۆتوومەو ڕامۆاوم لە شاشۆە، نەفۆر،ت لە مۆني ورسی
و چیم ناوێۆ ،   ات فێرنەبووم و، و منداڵى  ەڵک بڵێم چیم د،وێ 

 ە هۆۆیچ  ۆۆات قەۆۆە، قەۆۆەى مۆۆن نەبۆۆوو،، ئەمۆۆڕۆک  ،نەفۆۆر،ت لە مۆۆن
و، ۆۆۆۆو گشۆۆۆۆ  ڕۆژێۆۆۆۆک، ئەم اۆۆۆۆار،ک و، ۆۆۆۆو هەزار اۆۆۆۆارى دیۆۆۆۆوە 
دانیشۆۆۆتوومە لەودیۆۆۆو مێۆۆۆز، ەم و نەفۆۆۆر،ت لە  ۆۆۆودى ترسۆۆۆنۆ یم 
د، ەم  ڕۆمیۆ، بەر ە س ییە ەم لەسۆەر شاشۆە ە لۆێم د،ڕوانێۆ  و 

ەود،ن( مێۆۆۆزى مۆۆۆن لەنۆۆۆاو د،ڵێۆۆ :) شۆۆۆەبانەى د،بەنۆۆۆگ، شۆۆۆەبانەى  
 هۆڵە ەیە و  ۆشحاڵم  ە لواو، بە دیوار 

 ون ێوم بۆۆ  ۆۆم هەیە و تەر یۆزم بە هۆاتوچۆى هۆیچ  ەسۆێوى    
د،وروپشتى مێۆز، ەم تێوناچێۆ ، هۆۆڵە ە پۆڕ، لە مێۆز و  ورسۆى و 

سۆۆەر  ە  ۆۆوار و  ێچە ۆۆانىيۆۆوتەر و ئەنۆۆدازیار،  ەریوۆۆن هۆۆێڵ ۆم 
ەر اپەڕ،یە ۆۆى ڕ،ک چەنۆۆد و لەسۆۆ ۆۆاغەز، گەور، ۆۆان د، ۆۆوێننەو،

ێوۆۆۆۆۆى ڕ،نگاوڕ،نۆۆۆۆۆگ د، ێشۆۆۆۆۆن، پاشۆۆۆۆۆان هەڵد،سۆۆۆۆۆتنەو،، چۆۆۆۆۆاى ڵهێ
ر د، ۆۆۆۆۆنەو،، پیاسۆۆۆۆە د، ەن، پرسۆۆۆۆیار لە یە تۆۆۆۆر د، ەن و لەسۆۆۆۆە

ى  ۆۆۆوارو ێچتر هەڵۆۆۆد،گرن و پۆۆۆرێنتەر، ە چەنۆۆۆد  اغەزێۆۆۆک بە هێڵۆۆۆ
دووبۆۆار، لە سۆۆەر،تاو، سۆۆەرقاڵ د،بۆۆنەو،، ژاو،ژاوێوۆۆى بۆۆێ قەۆۆەى 

یە، نۆۆاتوانم لەنێۆۆو ئەو د،نۆۆگە هوڕ،هۆۆوڕ، سۆۆەیر لەنۆۆاو هۆۆۆڵە ەدا هە
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 ە بەهۆى فێۆنووەر،و، ە دێ، یۆا پۆانوەى  ۆم یوتەر، ۆان،  ،هێمنەى
یە ، وشۆە ان   یا هەناسە ێشانى ئەم هەموو ئەنۆدازیار، لەتەنیشۆ

د،ستنیشان بوەم، ئەگەر ئۆتۆمبێلێک لە  ۆۆ ن تێنەپەڕێۆ  و د،نگۆى 
، ۆۆۆۆۆانم دا ەم و لەپەن ەر، ۆۆۆۆۆانەو، نەیەتە ژوور،و، د،تۆۆۆۆۆوانم چاو

دانیشۆۆتووم و ئەم د،نۆۆگە د،نگۆۆى ريۆۆا ده  ەنۆۆار ە لە  ،وابیۆۆربوەمەو،
 پێالو، انم دا ەنم و لەسۆەر لۆمد،ریاى ئارامە، ئێەتا تەنیا پێویەتە 

 ە بۆۆۆ چەنۆۆد و سۆۆەیرى شۆۆوێن پێوۆۆانم بۆۆوەم لەسۆۆەرى،هەنگۆۆاو بنۆۆێم 
چۆۆر ەیە  بە تەڕى و ڕ،شۆۆى د،مێنۆۆنەو، و دڵخۆۆۆک بۆۆم بە بۆۆایە ى 

 لەناو د،ریا دێ  و بەر ڕو ەارم د، ەوێ          ە ،فێنک
ووى مێزى ڕۆاا تێۆد،پەڕێ  و ڕێۆک بەر رباى فێنووەر،و، لە سە  

ڕو ەۆۆارى مۆۆن د، ەوێۆۆ ، مەوداى نێۆۆوان مێۆۆزى مۆۆن و مێۆۆزى ئەو 
سۆۆێ مێۆۆز،، ڕۆاۆۆا لە تەنیشۆۆ  پەن ەر، ۆۆانى هۆۆۆڵە ە داد،نیشۆۆێ  و 

رد، ۆۆۆان و، ۆۆۆو باڵنۆۆۆد، ان عاشۆۆۆ ى ئاسۆۆۆمانە  هەر  اتێۆۆۆک دێۆۆۆ  پە
د، ۆۆاتەو، و بۆۆۆى گرنۆۆگ نیۆۆیە ڕوونۆۆا ى د، ەوێۆۆتە سۆۆەر شاشۆۆەى 

ە ەى ينۆۆۆۆۆا،  ە مانۆۆۆۆۆدوو د،بێۆۆۆۆۆ   ورسۆۆۆۆۆی ن ۆم یۆۆۆۆۆوتەر، ەى یۆۆۆۆۆا
حەوشۆۆۆۆەى د،سۆۆۆۆوڕێنێ  و چۆۆۆۆاوى لەسۆۆۆۆەر در، ۆۆۆۆتە  ا ییە ۆۆۆۆانى 

 ە تۆا یە  دوو مۆانگى دیۆوە پۆڕ د،بۆن لە   ۆم انیا ە ئەبڵەق د،بێ ،
ور، ان ببینێ ، ڕۆاا ڕ،نگ و  ۆى لێر، نییە تا میو، هاوشێو، سو

 ۆات د،یەوێۆ  ب ڕێۆ  و  لەناو هۆڵى دا راو ئارام ناگرێ  و هەموو
ە ەى بە چۆۆڵى د،بیۆنم، يبڕوا، هێشتا نەهۆاتوو،، هەر  اتێۆک  ورسۆی

دڵیشۆۆم چۆۆۆڵ د،بێۆۆ   ئەرسۆۆەان لەواى هۆۆۆڵە ە لە تەنیشۆۆ  د،رگۆۆا 
داد،نیشێ ، اێگەیە ،  ە مۆن هۆیچ  اتێۆک نۆاتوانم لێۆى دابنیشۆم، لە 

اى مێۆۆز، ەیەو،  ەڵۆۆک ڕ،ت د،بۆۆن و نۆۆازانم چۆۆۆن لەنۆۆاو ئەم  سۆۆێ
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پۆشۆیو، لەگەڵ   اربۆنىەدا سەراسیمە نابێ ، تیشێرتێوى يقەر،باڵغی
 ۆۆۆۆابۆیە ى شۆۆۆۆینى  ۆۆۆۆاڵ، لەو شۆۆۆۆوێنەى  ە دانیشۆۆۆۆتوومە ایە ۆۆۆۆى 

ڕووى  پرچۆى،  ە هەزار اار د،س  د،بۆاتە نۆاو ،د،موچاوى د،بینم
، ەنەم بۆۆۆ د، ۆۆات، منۆۆی  و،رد،گێڕێۆۆ  و لەدیۆۆو مێۆۆز، ەیەو، ز،رد

ونوە چۆۆۆۆ ،ز،رد، ەنەیە ۆۆۆۆى سۆۆۆۆاردى زۆرلە ۆ اریۆۆۆۆانەى تێۆۆۆۆد،گرم
،  ۆشۆۆحاڵە چۆۆونوە هەمیشۆۆە هەرچۆۆى تۆۆاقەتى تونۆۆد وییە ەییم نیۆۆیە

بیەوێ  د،بێ ، ئەمڕۆ و، و گشۆ  ڕۆژێۆک، ئەم اۆار، و، ۆو هەزار 
اارى دیوە، نە شۆە انم تەواو  ردبۆوو، پۆرێنتم  ردبۆوو و  ەریۆک 

ەنۆۆۆدازیار مۆۆۆوقەدد،م تۆۆۆا بیبینێۆۆۆ ،  ە لەنێۆۆۆوان بۆۆۆوو د،مبۆۆۆرد بۆۆۆۆ ئ
تێۆۆۆد،پەڕیم سۆۆۆەرن ى بەدوامەو، بۆۆۆوو،  اتێۆۆۆک گەیشۆۆۆتمە  دامێز، انۆۆ

 مێز، ەى بانگى  ردم 
 دێی  شەو بڕۆینە د،ر،و،،  ەمێک قەە بوەین؟-
 ئەمشەو؟-
 ن، شەو د،تگەیەنمە ماڵەو، ي ە  ارمان تەواو  رد بڕۆبەڵێ،-
  ۆتایى هەفتە  بۆ نموونە ؟اترلێینەگەڕێین بۆ دو-
 نا، د،مەوێ  پێوەو، قەە بوەین -
 لێگەڕێ نە شە ان ببەم، ئەندازیار چاو،ڕێیە    -
سەیرم نە رد و ڕێم گرتەبەر، ئەندازیار لە نهۆمى یە ەمە و ئۆێمە   

لە نهۆۆۆمى سۆۆێیەم  لە قۆۆادرمە ڕ،شۆۆە انى تەار، ە هۆۆاتمە  ۆۆوار،و،، 
ناچۆاربم و، مۆى  بەهێمنى رۆیشتم تا  ات درێۆژ بیۆتەو، و در،نگتۆر

ئەرسۆۆۆۆەان بۆۆۆۆد،مەو،، سۆۆۆۆەیرى گوڵۆۆۆۆدانە انى قۆۆۆۆادرمە ەم  ۆۆۆۆرد، 
قادرمە ۆۆۆان تاریۆۆۆک بۆۆۆوون و ڕ،نگۆۆۆى ڕ،شۆۆۆى گۆۆۆرانێتە ە تۆۆۆاریوتر 

 ە لە پەنۆۆۆ ەر، تاریوە ۆۆۆانەو، د،هۆۆۆاتە ،د،رید، ەۆۆۆتن، ڕۆشۆۆۆناییە 
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ژوور لەاى گە  ۆۆانى گوڵۆۆدانە هاوبەژنە ۆۆانى مۆۆن تێۆۆد،پەڕى و پەڵە 
 14مە ۆان  یە ێۆک لە گە  ۆانى دی نبا یۆاىپەڵەى د، ەتە سەر قادر

یە ەمى قادرمە ە ز،رد ببۆوو و سۆەر نۆو ە ەى 15سەر شاپلیوانەى 
وشک  ببوو، د،ستم بەسۆەر گە  انیۆدا هێنۆا، د،پۆاڕایەو، لێۆنەگەڕێم 

یە يبمرێۆۆۆ ، پرسۆۆۆیم چیۆۆۆ  لێهۆۆۆاتوو،؟ گۆۆۆوتم  ۆۆۆۆرت د،وێۆۆۆ ؟  اشۆۆۆ
؟ نێگيرسۆێدادهڕ،شە ان   ۆک ناوێ ؟  ەسێک دێۆتە ات اۆگەر، 

سۆۆۆۆەیرى  ۆۆۆۆۆڵە ەیم  ۆۆۆۆرد هەناسۆۆۆۆەى تێۆۆۆۆدا نەمۆۆۆۆابوو، بە سۆۆۆۆەرى 
پەن ە انم  ۆڵە ەم هەڵگێڕ و و،رگێڕ  رد، دڵخۆۆک بۆوو، پێویەۆتە 

 بە  ەر،م عەلى بڵێم پی  مۆزى بۆ لەبن بڕێژێ  
د،رگا چەرمینە ەى ژوورى ئەنۆدازیار دا رابۆوو و سۆورتێر، ەى   

نە شۆە ان بەو  ە ،ئامۆاژ،ى بۆۆ مۆن  ۆرد ،بە تەلەفۆن قەەى د، رد
بد،م و بڕۆم، باک بۆوو، تۆاقەتى د،مەقۆاڵێم نەبۆوو لەگەڵ ئەنۆدازیار، 
تۆۆۆۆا دابنیشۆۆۆۆێ  و دوو  ۆۆۆۆاتژمێر قەۆۆۆۆە لەبۆۆۆۆار،ى گرێبەسۆۆۆۆ  و ئەو 

و لە ۆتاییۆدا بڵێۆ  بەیۆانى و،ر،  ە و،رینەگرتۆوو،،زیاد ردنانە بوات
بۆ  ۆبوونەو، لەگەڵ  ۆم انیاى سروک، منۆی  بڵۆێم نۆایێم و ببێۆتە 

 ێمۆاڵ ،، ئەو  ات ناچاربم لەمن لە  ۆم انیا بواتە د،ر،و شەڕمان و
و بەو بەدواى  ۆۆۆۆاردا و دانیشۆۆۆۆم و هەمیشۆۆۆۆە تەلەفۆۆۆۆۆن بۆۆۆۆوەم بەم 

و گشۆۆ  ڕۆژێۆۆک سۆۆەبار،ت بە ماهۆۆان قەۆۆە لەگەڵ دایە نەیۆۆدۆزمەو،
 ،بوەم، دواااری  دایە هەڵبگرم و بۆ هەمیشە بۆڕۆم بۆۆ مۆاڵى لەیۆ 

وۆۆۆات و ب ۆۆۆاڕێتەو، تۆۆۆا ن بڕۆاۆۆۆا و هەرچەنۆۆۆد، بۆۆۆابە تەلەفۆۆۆۆ نیۆۆۆا
 و وازى لێنەهێنم   بگەڕێمەو،

                                                 
 .جۆرە گولێکه.و14 

. ئهو پليکانهى که ڕووبهرەکهى له ههموويان زياترەو لهناو خۆماندا سهحنى قادرمهى 15 

 پێدەگوترێت و له باڵهخانهکاندا زياتر دەکهوێته ئهو شوێنهى که سوڕانهوەى تێدايه.و
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هۆۆۆێمن هۆۆۆێمن دوو نهۆۆۆۆم سۆۆۆەر ەوتم و بیۆۆۆرم لە هەمۆۆۆوو ئەمۆۆۆانە    
 ە بە ئەرسەان د،ڵێم ئەمشەو  ، رد،و، و لە ۆتاییدا وابیرمورد،و،

چونوە تۆۆۆاقەتم نیۆۆۆیە، نۆۆۆایەم چۆۆۆونوە مانۆۆۆدووم و د،ڵۆۆۆێم ئیتۆۆۆر ،نۆۆۆایەم
واو، بە م  اتێۆۆۆک لەتە  گ توگۆۆۆۆى لەبۆۆۆار،و، نە ەیۆۆۆن  نۆۆۆایەم و تە

 مێزى ئەرسەان و،ستام شەبانەیە ى دیوە بە هێمنى گوتى:
 )د، رێ  لێیگەڕێین بۆ شەوێوى دیوە؟(

 نا شەبانە د،مەوێ قەە بوەین، زوو د،گەڕێینەو، -
 ئا ر ماندووم،  ۆ بە الى  اری  نا رێ  بچیتە د،ر،و، -
نەوێ بچیۆنە وابیرت  ردۆتەو،  ە بڕیار، بچین بۆ  وێ؟  ۆ ناما -

ە ، يبۆۆوو  گواسۆۆتنەو، تۆۆا بە الۆۆى  ۆۆار نەبێۆۆ ؟ د،ڕۆیۆۆنە اەمشۆۆیدی
 پیاسە د، ەین، قەە د، ەین و د،گەڕێینەو، 

)حەزد، ەى بڵۆۆێم ئەوانیتۆۆری  هەمۆۆوو توانۆۆام  ۆۆۆ رد،و، تۆۆا بڵۆۆێم:   
 بێن؟( 

 :ایەو،ڵەلە شوێنى  ۆى هە
، ێشۆە ە مۆنم ەواتە  ێشەت نە ماندوێتییە نە اۆل و بەرگۆى  ۆار،  -

 ناتەوێ لەگەڵ من بێی  
ور هەڵگەڕابۆۆۆوو، سۆۆۆەیرى د،وروبەرمۆۆۆم  ۆۆۆرد و ود،موچۆۆۆاوى سۆۆۆ-

ى ئۆۆۆێمە نیۆۆۆیە،  ە  ەسۆۆۆێک ز،ینۆۆۆى ا، ەیۆۆۆاڵم ئاسۆۆۆوود، بۆۆۆوو لەو،ى
  ڵبڕێ هه ترسام دووبار، د،نگ

 هێواک ئەرسەان، ئەمە   قەەیە ە د،یوەى، گوتم ڕ،نگە   -
ن، ئەسۆڵەن گوت  ڕ،نگە چى؟ سەد اار د،ڵێم د،مەوێ  قەۆە بوەیۆ-

 ر،و، به ممنییە ناڕۆین، بیرى لێبوەو، و و، گەر حەزت لێ
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قەڵەم اۆۆۆافە ەى بە مێۆۆۆز، ەدا  ێشۆۆۆا و سۆۆۆەرى  ەۆۆۆتەو، سۆۆۆەر   
ان  ێشۆە دروسۆ  ببێۆ ، وشاشە ە، ترسام دیەۆان لەبەرد،م هەمۆو

دووبار، زویر بێۆ  و هەر  اتێۆک سۆەیرى بۆوەم گۆرژ و مۆۆن بێۆ ، 
وو شۆۆتێک تۆۆێوەڵ و پۆۆێوەڵ ترسۆۆام بەسۆۆەرى  ۆیۆۆدا بوێشۆۆێ  و هەمۆۆ

و بە تەنیۆۆا  بەیە  بوۆۆات، ئەو  ۆۆات و، ۆۆو هەمۆۆوو سۆۆا نى پێشۆۆوو
 ە دڵۆۆى بخوازێۆۆ  بمبۆۆات بۆۆۆ  ،بمێۆۆنمەو، و هۆۆیچ  ەسۆۆێک نەدۆزمەو،

 ە لەگەڵ ،ە و ئەو  ات هەمیشە سۆەیرى ئەم و ئەو بۆوەمياەمشیدی
 ە  ۆشۆۆۆیان د،وێۆۆۆن د،چۆۆۆنە د،ر،و، و مۆۆۆن لە  ەمۆۆۆى  ، ەسۆۆۆانێک

 وتم )باشە، د،ڕۆین( تەنیایى بمرم، گ
،و، اغەز، انەو، د، افالند لەژێر لێۆو ە  ۆى بە  ،ەو اتەىر لهه  

 گوتى:) چوونە د،ر،و، لە مرۆە د، ەی  بە ژ،هرى مار( 
 نچاو،ڕوان بۆووم تۆا بۆزانم لە  ۆتاییۆدا د،چۆین یۆا ،سەیرم نە رد  

نۆۆۆۆا، هەرچەنۆۆۆۆد، و،سۆۆۆۆتام سۆۆۆۆەرى بەرز نە ۆۆۆۆرد،و،، چۆۆۆۆوومە اى 
تاییۆۆدا  ئیتۆۆر شۆۆتێک ڕوویۆۆد،دا، لەاى مێز، ۆۆان ڕ،ت مێۆۆز، ەم، لە  ۆ

سۆۆۆەیرى  ەڵۆۆۆوە ەم د، ۆۆۆرد، هۆۆۆیچ  ەس  بۆۆۆووم و لەژێۆۆۆر چۆۆۆاوانەو،
د،نگى فڕێدانى قەڵەمە ەى بۆ سۆەر مێۆز، ە نەبیەۆتبوو، دانیشۆتم و 
د،موچاوم  ەتە ناو د،ستە انمەو،، پەن ە انم تەزیبۆوون،  ۆۆزگە 

نۆا، گۆوێم ڕادێۆرایە  ند،مزانى پێویەتە لەگەڵ ئەو بۆڕۆمە د،ر،و، یۆا
د،نگى هوڕ، هوڕ، ە و گش   ارێوم  رد تا  وا بیربوەمەو،،  ە بە 
تەنور،یە ى لۆچۆدارى ڕ،نگاوڕ،نۆگ، لە ژێۆر  ۆۆر، لەسۆەر لمە ۆانى 
 ەنۆۆۆارى د،ریۆۆۆاى سۆۆۆ ى دانیشۆۆۆتوومە و چۆۆۆاو،ڕوانى پیۆۆۆاوێوى بۆۆۆا  

 ە بە بۆینبا ى گوڵبەس  و ئێلەگ بێ  و من بۆ نانى ئێوار، ،بەرزم
 ە بۆۆچى را  لەبەر ۆمەو، بیرم د، رد،و،،تى هوتێل بوات، نە داو،
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ند، لە تەنیایى د،ترسۆم، بۆۆچى نۆاتوانم و، ۆو  ەڵۆک قەۆە بۆوەم؟ هێ
بۆۆۆۆۆچى نۆۆۆۆاتوانم لەسۆۆۆۆەر پ نە ۆۆۆۆانم بو،سۆۆۆۆتم؟ پێویەۆۆۆۆتە  ۆۆۆۆێ بە 

نە ۆشۆۆییە ەى ماهۆۆان،  ە  ن ەمۆۆتەر ەم دابنۆۆێم؟ بۆۆاو ؟ دایوۆۆم؟ یۆۆا
نەهۆات؟ لە ژیۆانى واقیعۆى لێ ژیانمان و، و لەدواى ئەو، هیچ شتێوى

 ە ز،نگۆۆى ، ەیەو، هێنۆۆد، اواز بۆۆوومە؟ ڕ،نۆۆگە لەو شۆۆەو،ى زسۆۆتان
  ورد:انى بە سنگییەو، نوساند و هاواريمەترسیان لێدا و دایە ماه

 ئەو منداڵە نە ۆشە؟(  ) من چیبوەم لەگەڵ
تەنیا تونۆد نەد، ۆرد،و،، نەشۆد،گریا، چاو، ۆانىماهان تاى گرتبوو،  

د،دا، دایە دۆشەگە ەى ڕا ەتبوو لەسەر مافور، ە  توند هەناسەى
سۆوور، ەمان،  ار،بۆۆا بڕابۆوو و مۆۆن ڕاهێنانە ۆانم نەنوسۆۆیبوو، بۆۆابە 

 ە لەتەنیشۆۆۆ  مۆۆۆۆمە ە ڕ،ت دا د،هۆۆۆات و د،چۆۆۆوو،لەنۆۆۆاو ژوور، ە
د،بۆۆۆوو سۆۆۆێبەرى ترسۆۆۆنا ى لەسۆۆۆەر دیۆۆۆوار، ە گەور، د،بۆۆۆوو، دایە 

ێوى بچۆوو ى نۆارن ى پانتۆڵى ماهانى دا ەند و پێیە انى لەناو تەشت
شوشۆۆ ، بۆۆابە عەاگەیە ۆۆى پۆۆڕ لە بەفۆۆرى هێنۆۆا، دایە بە منۆۆى گۆۆوت 

ماهۆۆۆۆان دابنۆۆۆۆێم، دامنۆۆۆۆا اەسۆۆۆۆتەى  بەفر، ۆۆۆۆان لەسۆۆۆۆەر نێۆۆۆۆوچەوانى
 ە تونۆد  ،من عەاگە ەم گۆرت و سۆەیرى سۆینگیم  ۆرد،ەرزىلهەڵده

، بەفر، ۆۆان بچۆۆوو  بۆۆۆوهرز و نۆۆزم دهبۆۆهتونۆۆد و ناڕێۆۆک د،هۆۆاتە 
، بۆابە عەاگەى عەاگە پڕ ئاو، ە مەلەیان د، رد ود،بوونەو، و لەنا

د،رمانە انى ڕژاند، سەر مێز، ە، دووبۆار، ز،نگۆى مەترسۆیان لێۆدا، 
پەنۆۆۆ ەر، ە بۆۆۆوو، ڕ،نگۆۆۆى ز،رد و  ،بۆۆۆابە چۆۆۆوو، بەرد،م پەنۆۆۆ ەر،

وشۆۆۆە ان لەریۆۆۆنەو،، مۆۆۆن ونۆۆۆارن ى و د،نگێوۆۆۆى ترسۆۆۆنا  هۆۆۆات، ش
ار، بۆۆۆۆابە  یەۆۆۆۆە ەم فڕێۆۆۆۆدا و هەڵەۆۆۆۆامەو، و  ۆۆۆۆۆم لوانۆۆۆۆد بە دیۆۆۆۆو

هاواریورد:) پەلە بوەن الە انتۆان لەبەر بوەن(پەن ە ۆانم تەزیبۆوون 
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و هەنەۆۆۆوم د،دا، فرمێەۆۆۆوم شۆۆۆۆڕد،بوونەو، نۆۆۆاو د،مۆۆۆم و تۆۆۆامى 
د،ریاى د،دا، ڕاهێنانە ۆانم نەنوسۆیبوو و ماهۆان  ەریوبۆوو د،مۆرد، 

، دایە اۆل و بەرگۆى ماهۆانى دا ەنۆد و ز،نگى مەترسیان لێدا دوبار،
بەسەردا ڕژاند، دۆشەگە ەى تەڕ تەڕ بوو، ماهۆان  ئاوى تەشتە ەى

لەرزى، بابە هەڵۆى گۆرت و دایە باو،شۆى دایە، دایە گۆوتى:) لۆێگەڕى 
الیان بۆ بێنم( و د،گریا، بابە منى لەباو،ک گرت، گوتى:) نایەوێ ( 

 ە ى  ەتە سەر ماهان و د،ستى دایەى ڕا ێشا يبەتانی
  داب وڵێ ئێەتا ماڵە ە د،ڕو ێ بەسەرمان

مۆۆن سۆۆەیرى مۆۆاڵە ەم  ۆۆرد و ترسۆۆام بەسۆۆەر سۆۆەرماندا بڕو ێۆۆ ،   
 ە لێۆۆوار، ەى شۆۆەقامێک بۆۆوو ،ور، ەمانم  ۆۆردوسۆۆەیرى مۆۆافور، سۆۆ

 ،ئۆتۆمبێلە انمم لەوێ ڕاد،گرت و لەناو نە شە ەى گەرااێۆک بۆوو
 ە لە ، ە لەوێۆۆدا د،سۆۆوڕامەو،، لە دۆشۆۆەگى ماهۆۆان و قەر،وێۆۆڵە ەى

انە ۆانى لەسۆەر مێۆز، ە، لە  ون ى ژوور، ە بوو، لە عەاگەى د،رم
 ە ،پشتییە ان، بەتانى لولدراو لەگەڵ سۆەرینە پەمەیۆیە لۆۆ  لۆۆچە ە

لە مە ۆۆۆوە هێنابوویۆۆۆان و لەسۆۆۆەریان تاوسۆۆۆى پۆۆۆولە ەیى سۆۆۆەوز و 
بۆۆوو، لە تەلەبزیۆنە ەمۆۆانم ڕوانۆۆى،  ە د،رگۆۆایە ى  دوری سۆۆووريان

د،رگا ەمۆۆان  ، ۆۆارتۆن تەواو د،بۆۆوو ىدارینۆۆى هەبۆۆوو و  اتێۆۆک فیلمۆۆ
اد، ەۆۆ  و پۆۆارچە قوماشۆۆێوى چۆۆل پۆۆارچەیى داپیر،مۆۆان بەسۆۆەردا د

د،دا، لە د،فۆتەرى ڕاهێنۆان و  تێۆبە فارسۆییە ەم لەسۆەر مێۆز، ە، لە 
و ،  ە ئەو باڵنۆۆد،یە سۆۆ یەى نۆۆاتۆۆابلۆى بەداو دراوسۆۆتوراو، ەى دایە

ئاسۆۆۆۆۆمانە ەى مۆۆۆۆۆن دوریبۆۆۆۆۆووم، لە مۆمێۆۆۆۆۆک  ە لەسۆۆۆۆۆەر مێۆۆۆۆۆز، ە 
وڵە ۆۆانى ئۆۆێمە و ە بە ا ،ىداگیرسۆۆابوو و لەو سۆۆێبەر، ترسۆۆنا انە

د، ەوتۆۆۆنە سۆۆۆەر ڕووى دیۆۆۆوار، ە، مۆۆۆاڵە ە د،یویەۆۆۆ  وێۆۆۆران بێۆۆۆ  
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بەسۆۆۆۆەر سۆۆۆۆەرماندا و بێگومۆۆۆۆان دواى ئەو،، تۆۆۆۆابلۆ بەداو دوراو، ە 
 ە ،د، ەوتە سەر مۆۆمە ە و مۆاڵە ە لەگەڵ هەمۆوو ئەو ڕاهێنانۆانەى

ە ەى نۆۆاو تۆۆابلۆ بەداو ينەمنوسۆۆیبوو ئۆۆاگرى د،گۆۆرت و باڵنۆۆد، سۆۆ ی
تێۆۆۆۆد،پەڕى و د،چۆۆۆۆوو،  كاندا شۆۆۆۆته ە هەڵۆۆۆۆد،فڕى و بەاى دوراو،

بە شۆۆەو و مۆۆن هێشۆۆتا  بەرد،م مامۆسۆۆتا ەم و پێیۆۆد،گوت،  ە بۆۆوو،
نەنووسۆۆۆیو،، بۆۆۆابە مۆۆۆۆمە ەى  وژانۆۆۆد،و،، چاو، ۆۆۆانم  ڕاهێنانە ۆۆۆانم

 نوقاند و بە توندى پێڵو، انم  ەتە سەر یە   
 زیار، تەلەفۆنە ەى سەر مێز، ەم ز،نگ لێد،دات، سورتێرى ئەندا

 دێیتە  وار،و،؟ پێداچوونەو،ى نە شە ان  ئاماد،یە -
 ە سەرى لەسۆەر  ۆار، ەى  ۆۆیەتى،  ،سەیرى ئەرسەان د، ەم   

 ۆزگە د، را لەبەرد،مۆى تێۆنەپەڕم، بە م ڕێگۆایە  نیۆیە، مێۆز، ەى 
وسۆۆاو، بە د،رگۆۆاى هۆۆۆڵە ە و ئەنۆۆدازیار چۆۆاو،ڕوانە، مۆبۆۆایلە ەم ون

بڵێى سەرقاڵم پێیەو، ڕێگە د،گرمە   ە و، ،هەڵد،گرم و بە اۆرێک
 بەر 
وراو، وسۆۆۆۆۆورتێرى ئەنۆۆۆۆۆدازیار نە شۆۆۆۆۆە انم پێۆۆۆۆۆد،دات و بە سۆۆۆۆۆ   
ور، ەى ناو ڕو ەارم پێد، ەنێ ، لە ڕێگادا نە شە ان هەڵگێڕ وس

ئەم هەمۆۆوو پێۆۆداچوونەو،یە و و،رگێۆۆڕ د، ەم،  ەى  ۆۆاتى هەبۆۆوو، 
؟ سۆۆۆەرم د، ەمە نۆۆۆاو نە شۆۆۆە ان و لەتەنیشۆۆۆ  مێۆۆۆزى بنووسۆۆۆێ 

رسەان ڕ،ت د،بۆم، بانۆگ د، ۆات، میهر،بۆان بۆۆتەو، و ئەمە واتە ئە
 یە يشەو د،چینە اەمشید

 د،مەوێ  تەلەفۆن بوەم  واردن بهێنن، تۆ چى د، ۆی ؟-
 یە        يهیچ، برسیم ن -
 ڕ،ن اوى؟-
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نۆۆۆا بەیۆۆۆانى زۆرم  ۆۆۆواردوو،، قەڵەویۆۆۆ  بۆۆۆووم، باشتریشۆۆۆە هۆۆۆیچ -
 نە ۆم 

 ئەندازیار چى گوت؟ -
 ،ى نووسیو، پێداچوونەو-
 یارمەتی  د،وێ ؟-
 نا، زۆر نییە، سوپاس  -
بە ێرایى د،ڕۆم لەسەر اێگا ەم داد،نیشم، ڕۆمیۆۆ و یە ێۆک لە    

،  اتێۆک قەۆە نوێنمدادهئەندازیار، ان  ەریون سۆەیرم د، ەن، سۆەر
لەگەڵ ئەرسۆۆەان د، ەم هەسۆۆتد، ەم هەموویۆۆان سۆۆەیرم د، ەن و 

،ڵۆۆێن: ترسۆۆنۆ ى د،سۆۆ  و پۆۆێ بێگومۆۆان لە نۆۆا ى دڵیۆۆانەو، بە مۆۆن د
سۆۆۆۆۆ ى، پاشۆۆۆۆۆان ئەوانەى  ە بەسۆۆۆۆۆەرهاتى ماهۆۆۆۆۆان د،زانۆۆۆۆۆن بەوانە 

 ە نۆۆۆایزانن و نیۆۆۆو  ۆۆۆاتژمێر دواتۆۆۆر هەموویۆۆۆان پۆۆۆێوەو، لە ،د،ڵۆۆۆێن
بۆۆۆۆار،ى مۆۆۆۆن و ماهۆۆۆۆان و لەچۆۆۆۆوارد،ورى مێۆۆۆۆز، ەم  ۆۆۆۆۆد،بنەو، و 

 ە هەسۆۆ  بە هەناسۆۆە  ،ئەرسۆۆەان قەۆۆە د، ەن، بەشۆۆێو،یە ى و،هۆۆا
ریم و  ەلوپەلە انم  ۆد، ەمەو، و بۆۆ هەمیشۆە د، ەم و د،گ نگىته

 لە  ۆم انیا ە د،ڕۆم 
 ۆۆۆۆزگە  نە شۆۆۆە ان د، ەمەو،و برسۆۆۆیم و تۆۆۆاقەتى  ۆۆۆارم نیۆۆۆیە،   

ئەمڕۆ زووتر تەواو د،بوو و د،چوومەو، مۆاڵ، ماهۆان لە مۆاڵەو،یە، 
ڕۆاایە، ە ەم ز،نۆگ لێۆۆد،دات،بێگومۆان دایە  ۆواردنى لێنۆۆاو،، مۆبۆایل

و  ۆاتژمێر، ەم د، ەم، پێویەۆتە تۆا ئێەۆتا  سەیرى مێۆز، چۆۆڵە ەى
بهۆۆاتبوایە، د،ڵێۆۆ   ۆۆار، ەى در،نۆۆگ تەواو بۆۆوو، و ئێەۆۆتا  ەریۆۆوە 

 ە نۆانى نیۆو،ڕۆى تەواو  ،نانى نیو،ڕۆ لەگەڵ لەی  د، ۆوات، د،ڵێۆ 
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ام، دڵۆۆۆم چێشۆۆۆتخانە و دێۆۆۆ ، چەنۆۆۆد، پێمخۆشۆۆۆبوو لەگەڵیۆۆۆان بۆۆۆبۆۆۆوو 
 ێمە  ە چاویان ل ،هاوڕێوانمى د،وێ ، ئەو هاوڕێیانەى

 چیتان  وارد؟-
 پیتزا و ازانیا،  ەریوم ازانیات بۆ د،هێنم -
د،وروبەرم سۆەیرد، ەم و ، ات،د،یە  لەناو دڵم قۆڕ، قۆڕ ددڕ،ن  

ووبێ ، )گوڵى(  ەریۆوە نزا د، ەم  ەسێک گوێبیەتى د،نگە ەى نەب
بۆ دانیشتن  ى،دڵم بۆ لەی  تەنگ بوو،،بێگومان بیەتویەتپێد، ەنێ ،

لەیۆ  زیۆاتر لە هەر ەسۆێک لە مۆن  قەە ردن لەگەڵى، لە تەنیشتى و
تێۆۆد،گات، ڕێۆۆک و،  میەۆۆاق، بە ڕۆاۆۆا د،ڵۆۆێم تەلەفۆۆۆنە ە بۆۆد، بەو، 
د،مەوێ  بڵێم ناچۆار راوم شۆەو لەگەڵ ئەرسۆەان بچۆمە د،ر،و، و 

بوەم، بە م پەشۆیمان د،بۆمەو،، يۆبە بۆچوونى ئەو پێویەتە ئێەۆتا چ
قەۆە بوۆات،  داردنى نیۆو،ڕۆنیۆیە لە ۆاتى نۆانخوا کبێگومان پێن  ۆ

وبار، ۆۆانى مۆۆن وڕ،نۆۆگە هەم تاقەتیشۆۆى نەبووبێۆۆ  گۆۆوێ لە قەۆۆە د
بگرێۆۆ ،  ە گشۆۆ  ڕۆژێۆۆک لەبۆۆار،ى ئەرسۆۆەانە، حۆۆاڵ و ئەحۆۆواڵى 
د،پرسم و پاشۆان هەمۆوو شۆتێوى بۆۆ بۆاس د، ەم، هەمدیەۆان دڵۆم 

 تێوهەڵدێ ، لەی  د،ڵێ : 
 شتێو  ناوێ ؟ -
  ندويچهسا زم لهحه-
 ڕۆاا بیهێنێ ،   ساندویچێک؟د،ڵێمە -
 ە  ەریوە بە دڵتەنگیۆیەو،  ۆار د، ۆات، ،سەیرى ئەرسەان د، ەم  

بەبۆۆۆۆۆێ ئەو نۆۆۆۆۆان بخۆۆۆۆۆۆم هەمدیەۆۆۆۆۆان  ێشۆۆۆۆۆە ڕوود،دات، د،ڵێۆۆۆۆۆ  
نەمویەۆۆتوو، لەگەڵ ئەو نۆۆان بخۆۆۆم و بۆۆۆچى نەمویەۆۆتوو، و گۆۆوێ 

واز وهۆۆاوار د، ۆۆات،  ناگرێۆۆ  تۆۆا ڕوونیۆۆبوەمەو،،  ە هەنۆۆدێک هۆۆات
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پەشۆیمان بۆوومەو،، دواتۆر پۆێوەو،  ،د،ڵێم:) هۆیچ،ڕواتد،هێنێ  و د،
 د،ڕۆین و د،یخۆین( 

پێویەتە قەە لەگەڵ لەیۆ  بۆوەم، د،ڵۆێم:) شۆەو ز،نگۆ  بۆۆ لێۆد،د،م، 
 قەە د، ەین( 

 چاو،ڕوانتم -
و چۆۆوو،  ۆۆوار،و،، میەۆۆاق تۆۆاز، ئەرسۆۆەان گۆۆوتى: )چۆۆاو،ڕێتم(   

تى ڕۆیشۆۆۆتبوو، هەوا تاریۆۆۆک بۆۆۆوو و یە ەمۆۆۆین بەفۆۆۆرى سۆۆۆاڵ د،سۆۆۆ
پێوردبۆۆۆوو، لە پەنۆۆۆ ەر،  ڵۆۆۆۆ گەور، ۆۆۆانیم لە د،روروبەرى گڵۆۆۆوپە 

 ە پێشۆۆبڕ ێیان لەگەڵ یە ۆۆدا   ار،باییە ۆۆانى سۆۆەر شۆۆەقام د،بینۆۆى،
و،  ەسۆۆۆێک لەنۆۆۆاو د، ۆۆۆرد و د،هۆۆۆاتنە  ۆۆۆوار،و،، ز،وى تەڕ تەڕ بۆۆۆو

و، و  ەر،م عەلۆى  ەریوبۆوو پەردا ە ۆانى لەسۆەر  ۆم انیا نەمۆابۆ
 ە  ۆۆۆۆم  ،ى سۆۆۆ م لە ملۆۆۆم ئا نۆۆۆدمێۆۆۆز، ە  ۆۆۆۆد، رد،و،  مل ێچێوۆۆۆ

چنیبۆۆۆووم تۆۆۆا ژێۆۆۆر لۆۆۆووتم هێنۆۆۆامە سۆۆۆەر،و،، حەزم لێنەبۆۆۆوو بچۆۆۆمە 
 ۆۆوار،و، و ئۆۆار،زووم د، ۆۆرد پەڕى سۆۆیمر م هەبۆۆوایە تۆۆا ئۆۆاگرم 
تێبەردابوایە و سیمرو و، و نیلۆى ناو فیلم  ارتۆنى نێڵز د،هۆات و 
هەڵۆۆۆى د،گۆۆۆرتم و د،یخەۆۆۆتمە نۆۆۆاو سۆۆۆ ێد،ى بەیۆۆۆانى  یە ەوڕاسۆۆۆ  

ەمم لەبەر رد و قۆپچە ۆانیم یە  لەیە ۆى هێواشۆتر دا ەۆ ، پاڵتۆ 
تە انم  ەۆۆۆۆۆۆتە نۆۆۆۆۆۆاو اانتۆۆۆۆۆۆا ەم  ەۆۆۆۆۆۆتە سۆۆۆۆۆۆەر شۆۆۆۆۆۆانم، د،سۆۆۆۆۆۆ

 ە د،مزانۆى ماڵاۆاواییم لە ،بە دورودرێژتۆرین شۆێوازگیرفانە انمەو،،
 ەر،م عەلى  رد و لە  ۆم انیا هاتمە د،ر،و،، ئەرسەان بە هەمۆان 

ڕوانم بۆۆوو، اۆۆامى ، سۆۆەوز،  ەچە ەى لە بەرد،رگۆۆا چۆۆاو،16پڕایۆۆد

                                                 
 و.:جۆرێكى ئۆتۆمبێله 16
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ئۆتۆۆۆۆۆمبێلە ەى هێنۆۆۆۆایە  ۆۆۆۆوار،و، و بەبۆۆۆۆێ ئەو،ى  ە پێبوەنێۆۆۆۆ ، 
 بەشێو،یە   ە هاوشێو،ى  اتە انى دیوە نەبوو گوتى:) سوار بە( 

 ە سۆۆۆۆۆۆوارى ئۆتۆۆۆۆۆۆمبێلە ەى د،بۆۆۆۆۆۆووم، ،یە ەمۆۆۆۆۆین اۆۆۆۆۆۆار بۆۆۆۆۆوو  
لەسۆەر  بەفر بە ێرایى د،بارى و سەرشانە انى پاڵتۆ ەم تەڕ ببوو،

د،بوایە شۆۆتێوم بگوتۆۆایە تۆۆا ئەو شۆۆتەى نیشۆۆ ،اۆۆامى ئۆتۆۆۆمبێلە ە د،
، ە  ۆۆک د،بۆارێ، حەتۆمەن  ە حەزم لێنەبوو بیڵێ ، گۆوتم: ) بەفۆر

حەتمەن ئێەۆۆۆۆتا لە پشۆۆۆۆ  د، ەوێۆۆۆۆ ،برا ەم شۆۆۆۆەیداى بەفربۆۆۆۆارینە،
 پەن ەر، دانیشتوو، و سەیرى شەقام د، ات( 

هیچۆۆى نەگۆۆوت و بێۆۆد،نگییە ەى تێوەڵبۆۆوو لەگەڵ د،نگۆۆى فڵۆۆچەى    
 ە قۆۆۆرچە قرچۆۆۆى د، ۆۆۆرد و بەفر، ۆۆۆانى لە  ۆۆۆوار،و،ى ،ەئۆتۆۆۆۆمبێلە 

اۆۆامە ە لەسۆۆەر یە تۆۆر  ەڵە ە د، ۆۆرد، قەر،بۆۆاڵو بۆۆوو و ڕوونۆۆا ى 
، سۆۆۆۆەر د،موچۆۆۆۆاوى رى ئۆتۆمبێلە ۆۆۆۆانى پێشۆۆۆۆەو،  ەوتبۆۆۆۆووسۆۆۆۆوو

ئەرسۆۆۆەان، لەسۆۆۆەر هەڵمۆۆۆى سۆۆۆەر اۆۆۆامى ئۆتۆۆۆۆمبێلە ە بە پەنۆۆۆ ە 
بۆۆازنەیە م  ێشۆۆا و چۆۆاو و لۆۆووت و د،مۆۆم بۆۆۆ دروسۆۆ   ۆۆرد، بۆۆارى 
د،روونۆۆیم لە بێد،نگیۆۆدا ورد ببۆۆوو و  ەریوبۆۆووم تۆۆووڕ، د،بۆۆووم، 

  ە گوتى:) بچینە  وێ؟(    ،بێگومان تێگەیش 
 نازانم من پێویەتە زوو بچمەو، ماڵەو، وانە انى برا ەم ماو، -
  ەواتە من بەپەلە قەە انم د، ەم -
 دالەنۆۆۆاو ڕو ەۆۆۆاریدا بەدواى ئەرسۆۆۆەانى  ەنۆۆۆدان و قەە ۆشۆۆۆ   

ەک مانۆۆگ بۆۆوو لەنۆۆاو  ۆم انیۆۆا د،مبینۆۆى، هەمۆۆان ئەو گەڕام،  ە شۆۆ
وان ئایەۆۆۆورێمى و ە ڕۆژى یە ەمۆۆۆى  ۆۆۆار ردنى بۆۆۆۆ هەمۆۆۆ ، ۆۆۆوڕ،ى

 ە ، ڕیبۆۆۆۆۆۆۆوو و بەد،نگۆۆۆۆۆۆۆى بەرز لەگەڵ هەمۆۆۆۆۆۆۆوو ئەو  ەسۆۆۆۆۆۆۆانەى
نەید،ناسین چۆنى و چا ى  ردبوو و تا عەسر چەندین هاوڕێى بۆۆ 
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زانوۆۆ   ۆى گرتبوو،  وڕێۆک  ە  ۆم انیۆا بەایەو، و، ۆو پۆلە ۆانى
بە  ۆۆۆۆنمر،یە ى چۆۆۆا ەو، د،رچووبۆۆۆوو و  17بۆۆۆوو، لە ئەمیۆۆۆر  ەبیۆۆۆر

پێشینەیە ى زۆرى  ارى هەبوو و هەر لەسەر،تاو، گرێبەسۆتە ەى 
بە بەهایە ى بەرز مۆر ردبوو،  وڕێک،  ە گش  ڕۆژێک تەلەفۆۆنى 
بۆ چێشتخانەیە ى تاز، د، رد تا  واردنى بۆۆ بهێۆنن و سۆوودى لە 

ک ڕابۆۆواردن و سۆۆەرى د، ەۆۆتە گشۆۆ  هەلێۆۆک و،رد،گۆۆرت بۆۆۆ  ۆۆۆ
تەنۆۆانەت ڕۆاۆۆاک، ئەو شۆۆەو، ئەو  ۆۆوڕ،  ان وسۆۆەر سۆۆەرى هەمۆۆو

هەمیشۆۆەییەم لەنۆۆاو د،موچۆۆاوى بەدى نەد، ۆۆرد، وشۆۆک و هەتەرى 
 ردن ئۆۆێمە ڕێۆۆن گۆۆرتەبەر و د،سۆۆتى بە قەۆۆەبۆۆوو، بەر،و اى مۆۆاڵى 

 رد  وتى باو ى نییە و لەگەڵ دایوى ژیان بەسەر د،بات و عاشۆ ى 
ایوۆۆۆى مامۆسۆۆۆتا بۆۆۆوو، و  انەنشۆۆۆین بۆۆۆوو، و ئێەۆۆۆتا ئەو،، گۆۆۆوتى د

ۆچى لە شەقامى مەلە ، نەیگوت باو ى بۆ  انوێوى بچوو یان هەیە
مۆۆردوو، و مۆۆن لە هەمۆۆان چر ەسۆۆاتدا د، چیۆۆڕۆ م بۆۆۆ مۆۆردنە ەى 
دروسۆۆتورد، یە  لەیە ۆۆى اۆۆوانتر و غەمبۆۆارانەتر، گۆۆوتى حەزى بە 

ۆمم   ە سۆۆەرقاڵى  ۆۆارى  ۆۆ،سۆۆاد،ین مۆۆن  ۆۆردوو، و ئەو،ى بەدڵە
 ە لەنۆۆۆاو  ۆم انیۆۆۆا  اتێۆۆۆک ئەنۆۆۆدازیار ،گۆۆۆوتى ئەو اۆۆۆار،ى بینیۆۆۆو،

مۆۆوقەدد،م سۆۆەربە ۆ نەڕانۆۆدى و هۆۆاواریورد مۆۆن لەبۆۆرى  ێشۆۆە و 
بۆڵەبۆۆڵ بە ز،رد، ەنەو، لۆۆێم ڕوانۆۆى و گۆۆوێم بۆۆۆ قەۆۆە انى ڕادێۆۆرا، 
گوتى بینیویەتى هیچ  اتێک بە د،نگى بەرز پێنە ەنیوم، هاوارنۆا ەم 

ەمە ئەو ز،رد، ەنەیەى  ە هەمیشۆۆۆە ه و ڕووگۆۆۆرژى نۆۆۆا ەم، گۆۆۆوتى
و،نۆۆدی و نزیوایەتیۆۆدا تەنیۆۆا ئۆۆارامى ئۆۆارامى د، ۆۆاتەو،، گۆۆوتى لە پێ

د، وازێۆۆۆ ، شۆۆۆتێوى  ەمۆۆۆم بۆۆۆۆ دانانێۆۆۆ  و مردنۆۆۆى بۆۆۆاو ى ئەو،ى 
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 ە چەنۆۆد ، ە ژیۆۆان چەنۆۆد،  ۆۆورتە و بەهۆۆاى ئەو،ى نیۆۆیە،فێر ۆۆردوو،
لە سۆۆۆاڵێک  ە لەتەمەنۆۆۆى مۆۆۆاو،تەو، لە دڵەڕاو ێۆۆۆدا بەسۆۆۆەرى ببۆۆۆات، 

 ۆتاییدا گوتیشى ئەگەر لەگەڵ یە  بین لێناگەڕێۆ  نۆاڕ،حەت بۆم و 
 ە لەسەر اامى ئۆتۆۆمبێلە ە  ێشۆابووم پرچۆى  ،بۆ ئەو بو ەڵەیەى

لم دروسۆۆۆتورد، دوو قۆۆۆردێلەم لەمۆۆۆ  و لەواى سۆۆۆەرى وی لۆۆۆوولۆۆۆو
و د،ستم  رد بە  ێشانى لۆچە انى تەنۆور، ەى، بو ۆۆڵە دروستورد

لۆۆۆ  بۆۆوو، دایەنۆۆى مۆۆن،  ە لەبۆۆرى نۆۆور،ى لۆۆۆ  هبە قۆۆۆڵى فۆۆ  و تۆۆ
دایوى ڕاستەقینەم لە منداڵییەو، گەور،ى  ردبووم و ئێەۆتا هۆاتبوو 
لەبۆۆرى مۆۆن و، مۆۆى ئەرسۆۆەان بۆۆداتەو،، بۆۆۆ  چێوۆۆى  ۆۆانەدانى و،  

 ە  ۆۆۆم شۆۆتێک بڵۆۆێم  ئەرسۆۆەان هیچۆۆى ،رین بۆۆوويمۆۆن شۆۆتێوى ناشۆۆ
لە  نەپرسۆۆى، نە لە ڕ،وشۆۆتم، نە لە دایۆۆک و بۆۆاو م، نە لە مۆۆاڵم و نە

هۆۆۆیچ شۆۆۆتى دیۆۆۆوە، بۆۆۆاک بۆۆۆوو  ە نەی رسۆۆۆى، حەزنۆۆۆا ەم لەبۆۆۆار،ى 
ماهۆۆۆانەو، قەۆۆۆە بۆۆۆۆ  ەس بۆۆۆوەم، بە پشۆۆۆتە پەن ە ۆۆۆانم بۆ ۆۆۆۆڵە ەم 
سۆۆڕیەو،، د،سۆۆتم تەزى، گەیشۆۆتبووینە مۆۆاڵ، ئەرسۆۆەان هەمدیەۆۆان 

گوتى بیر لە قەە انم بوەو،، چونوە  18هەتەریانەپێنە ەنى، وشک و 
ێویەتە هەڵەۆو ەوتى لەگەی مۆن د،بێ  ئەو، بزانێ  لەمە بەدواو، پ

چۆۆۆن بێۆۆ ، دڵتەنۆۆگ بۆۆووم، چۆۆونوە نەمد،ویەۆۆ  ئەوانە ببیەۆۆتم، بە 
ود،تر وهەمۆۆۆان سۆۆۆالو و ئەحواڵ رسۆۆۆى و گۆۆۆاڵتە واتادار، ۆۆۆانى ئاسۆۆۆ

بووم، نە هەقم هەبوو، نە ئەر ێۆک، نەمد،ویەۆ  بیۆر لەو، بۆوەمەو، 
نۆا، بە م ئێەۆتا ناچۆارى  ردبۆووم،  ە دابەزیۆم  ن ۆشم د،وێۆ  یۆا

،ستى  ەۆتە بەر د،رگۆا ە و لێۆنەگەڕا د،رگۆا ە دابۆخەم، دووبۆار، د
 گوتى چاو،ڕێى و، مم د، ات و د،رگا ەى دا ە  و ڕۆیش  
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و بە د،نگۆۆۆى بەرز،و،  وورێژ ڕۆاۆۆۆا لە د،رگۆۆۆاى هۆۆۆۆڵە ە دێۆۆۆتە  
سۆۆالو د، ۆۆات و، ۆۆو هەمیشۆۆە د،سۆۆتە انى پۆۆڕن، پۆۆرچە  ۆۆورتە ەى 

یلە ەى لەسۆۆەر سۆۆوور  ۆۆردوو، و  ەۆۆتویەتیە سۆۆەر نێۆۆوچەوانى، فۆۆا
مێز، ە داد،نێۆ ، اانتۆا ەى لەسۆەر فۆایلە ە داد،نۆى و چۆاویلوە ەى 
لە تەنیشتى داد،نێ ، هێشتا عەاگەیە ۆى گەور،ى بەد،سۆتەو،یە، بە 
هەنگاوى سە  و لەسەر ۆ دێتە اى من  د،س  بەسۆەرى ڕۆمیۆۆ 

 داد،هێنێ  و عەاگە ە لەسەر مێز، ە داد،نێ  
 دوو،؟وابزانم نانى نیو،ڕۆت نە وار-
تەماشۆۆاى ئەرسۆۆەان د، ەم، ز،ینۆۆى اى ئۆۆێمەیە، ڕۆاۆۆاک شۆۆوێن   

ڕوانیۆۆۆۆنە ەم د، ەوێۆۆۆۆ  و د،گەڕێۆۆۆۆتەو، و د،سۆۆۆۆ  بۆۆۆۆۆ ئەرسۆۆۆۆەان 
ە ەى  ەمێۆک  ۆۆى بەرز يهەڵد،شەقێنێ ، ئەرسەان لەسەر  ورسی

 د، اتەو،، ڕۆاا سەیرى من د، ات 
 ڕ، نییە؟و ۆ توشتێک بوو،؟-
 نا، باشە، لەی  چوو، ڕۆژنامە؟ -
چۆۆۆوو، بە م بۆۆۆارودۆ ى بۆۆۆاک نەبۆۆۆوو، ئەمۆۆۆڕۆ دووبۆۆۆار، قەۆۆۆەى -

 لەبار،ى میەاقەو، د، رد، بیوەو، بیخۆ، ازانیایە 
 میەاق؟-
 و، بەڵێ، بیرى  ەوتبۆ-
 هەمیشە لەبیریەتى -
میەۆۆاق، میەۆۆاقى میهر،بۆۆان، چەنۆۆد، دڵۆۆم بۆۆۆى تونۆۆد بۆۆوو،، ئەگەر   

قەۆۆەى وایە، د،متۆۆوانى هەر چەنۆۆدێک،  ە دڵۆۆم د،یخوازێۆۆ  ولێۆۆر، بۆۆ
لەگەڵ بۆۆۆوەم، د،متۆۆۆۆوانى ب رسۆۆۆۆم ئەمۆۆۆۆڕۆ لەگەڵ ئەرسۆۆۆۆەان بچۆۆۆۆمە 

، ڕ،نۆۆگە ئەسۆۆڵەن پێویەۆۆتە لەگەڵ ئەو چیۆۆبوەمد،ر،و، یۆۆا نۆۆا، ب رسۆۆم 
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هەم بمگوتایە  ۆۆى بۆڕوات و قەۆە لەگەڵ ئەرسۆەان بوۆات، پاشۆان 
 ە د،یگۆۆۆوت د،موۆۆۆرد و ئیتۆۆۆر نیگەرانۆۆۆى هۆۆۆیچ شۆۆۆتێک ،هەر  ارێۆۆۆک

سۆۆەرقاپە ە هەڵۆۆد،گرێ ، بۆۆۆنى  نەبۆۆووم، ڕۆاۆۆا عەاگە ە اد،بۆۆات و
سۆۆاس و پەنیۆۆر چۆۆوارد،ورى مێۆۆز، ە پۆۆڕ د، ۆۆات، ڕۆاۆۆا چەنگۆۆاڵێوى 

 پ ستیوى لە عەاگە ە د،رد،هێنێ و د،یچەقێنێتە ناو ازانیا ە 
بخۆۆۆ ئیتۆۆر تۆۆا سۆۆارد نەبۆۆۆتەو،، بۆۆۆچى ئەمۆۆڕۆ هۆۆیچ  ەس و، ۆۆو  -

 مرۆە  واردن نا وات؟
،گیرسۆۆۆێنێ ، لەودیۆۆۆو مێۆۆۆز، ەى داد،نیشۆۆۆێ ،  ۆم یۆۆۆوتەر، ە داد  

 ورسۆۆییە ەى د، ۆۆولێنێتەو، و لە پەنۆۆ ەر، ڕاد،مێنێۆۆ ، یە  پۆۆارچە 
 ە ،ازانیۆۆۆۆۆا د، ۆۆۆۆۆۆم و سۆۆۆۆۆەرن م بەر،و اى ئەرسۆۆۆۆۆەان د،ڕوات

وایە، د،مۆۆۆێوە ئەوم بۆۆۆۆ وسۆۆۆەرقاڵى  ۆۆۆار،،  ۆۆۆۆزگە ماهۆۆۆان لێۆۆۆر، بۆۆۆ
چێشۆۆۆتخانە نەبۆۆۆردوو،، سۆۆۆەرى قۆۆۆاپە ە داد، ەمەو، و نە شۆۆۆە ان 

درێژى شەفتە ەى  ەمتر  ردۆتەو،  د، ەمەو،، ئەندازیار موقەدد،م
وو،، و فا تەرى دڵنیایى هێناو،تە  وار،و،، بێگومان  ەراى زۆر بۆ

ئێەۆۆتا تەنیۆۆا حەزد، ەم بچۆۆمەو، مۆۆاڵ، تۆۆاقەتى ڕاسۆۆتوردنەو،یم نییە،
لەسۆۆەر سیەۆۆەمە ەم درێۆۆژ بۆۆبم و چیڕۆ گەلۆۆى پۆۆوو  بخۆۆوێنمەو،، 

م و  ۆۆم بهێۆن ۆمم گوتۆوو،  تێبێۆک لەمۆاڵەو، لەگەڵسەد اار بە  ۆ
لەناو چە مەاەى مێز، ەمى دانێم بۆ ئەم اۆر،  اتۆانە، هەمیشۆەک 
لەبیۆۆرم چۆۆوو،، نە شۆۆە ان  ۆۆۆد، ەمەو،، ڕۆمێۆۆو لەبۆۆاو،ک د، ەم، 
فایلى ئەد،س لەسۆەر دیەۆک تۆۆپە ەم د، ەمەو، و بەدواى  تێبێوۆى 

د،گەڕێۆۆم، چیۆۆڕۆ ە چاپنە راو، ۆۆانى بۆ ۆبەۆۆوى  دائەلیوترۆنۆۆى چا ۆۆ
د، ۆۆۆۆۆۆوێنمەو، و تێناگەم،دووبۆۆۆۆۆۆار،  د، ەمەو،، پەڕ،گرافۆۆۆۆۆۆى یە ەم

د،یخوێنمەو،، گش  اارێک لە نێو،ڕاستى ڕستەى دوو،مدا مێشوم 
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 ۆۆزگە  تێبێوۆى   سۆیوى نامێنێ  و بۆ اێگەى سەیر د،ڕوات،اى 
 ە ،لەو  تێبۆۆۆۆۆۆانەى 19کرهور و وو، ۆۆۆۆۆۆو سۆۆۆۆۆۆوایە،وسۆۆۆۆۆۆەنگینم هەب

هەڵگرتنیۆۆۆان د،سۆۆۆ  مانۆۆۆدوو د، ۆۆۆات و لە ز،وی دانانیۆۆۆان مێشۆۆۆک 
 د،بۆۆوومە مۆۆادام داات، د،مخوێنۆۆد،و، و لەنۆۆاو ڕسۆۆتە انهۆۆی   د، ۆۆ

، دار لەپۆۆۆۆێ  ئۆۆۆۆاگردان دۆرنۆۆۆۆاڵ، بە تەنۆۆۆۆور،یە ى درێۆۆۆۆژى پەڕپەڕ
 ە ئیتۆۆۆر نابێۆۆۆ  ، اتێۆۆۆک بیۆۆۆرم لەمە د، ۆۆۆرد،و، ،نە شۆۆۆواریم د، ۆۆۆرد

ژۆلین ببینم فرمێەوم هەڵد،و،راند، لەبیۆرم بێۆ  واتۆاى نە شۆوارى 
زانم چیۆۆیە  سۆۆەیرى و نۆۆا ە د،یخۆۆوێنمەو، ،بۆۆدۆزمەو،، بیەۆۆ  سۆۆاڵە

 اتژمێر د، ەم تاز، سێ و نیو، من پێویەتە هەزار  اتژمێرى دیوە 
لێر، بمێنم تا شەو لەگەڵ ئەرسەان بڕۆمە د،ر،و، و لەتەنیشۆتیەو، 

 بڕۆم و اسایى مرۆبە عاشق و  ۆشبە تە ان بوەمەو، 
پێویەتە اسایى مرۆبە  ۆشبە تە ان بوەمەو،، تەنیۆا  ۆارێوە  ە   

ا ى د،یۆزانم  هەموومۆان هەمیشۆە اسۆاییمان  ۆردۆتەو،  دڵنیام بەچ
 ە و،  بڵێۆى هەمیشۆە ،من ، دایە، بابە، لەنێوان ئۆێمەدا تەنیۆا ماهۆانە

 ۆشۆۆحاڵە،  ەسۆۆێک   د،زانێۆۆ ،  ۆۆۆ نازانێۆۆ  قەۆۆەى ڕێۆۆک بوۆۆات، 
پێد،چێ  ئەوی  و، و ئێمە  ەریک بێ  اسایى بواتەو،، بۆنموونە 

یشۆۆتە شۆۆوێنێک تۆۆا بۆۆابە ئۆۆێمە ئەو اۆۆار،ى  ە ژیۆۆانى پۆۆووچى دایە گە
ببۆۆاتە گەشۆۆتى  ێزانۆۆى تۆۆا هەسۆۆ  بە  ۆشۆۆحاڵى بوەیۆۆن و ماهۆۆان بە 
درێژایۆۆۆى ڕێگۆۆۆا ڕشۆۆۆایەو، و ئۆتۆۆۆۆمبێلە ەى بۆۆۆۆگەن  ۆۆۆرد، یۆۆۆا ئەو 

 ە لەگەڵ ،ودێکو ە چۆۆووینە قوتابخۆۆانەى ماهۆۆان و بە سۆۆر،اۆۆار،ى
هاوڕێوانى چڕییان و هیچ  ەسێک شتێوى لۆێ تێنەگەیشۆ ، گوێمۆان 

                                                 
نسى،لهاليهن (ى فره1842-1783.يهکێکه له ڕۆمانه ههرە بهناوبانگهکانى )ستانداڵ 19 

 سيامهند شاسوارييهوە به زمانێکى جوان کراوە به کوردى . و.
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رد، ەنەیە ۆۆۆى گەمۆۆۆژانە چەپڵەمۆۆۆان بۆۆۆۆ لێۆۆۆدا، هد زنۆۆۆگۆۆۆرت و بە چە
گى گێۆۆۆڕا و  ە لە زانوۆۆۆۆ و،رگیۆۆۆرام و دایە ئۆۆۆاهەن تەنۆۆۆانەت ڕۆژێۆۆۆک

وومۆۆان لەبەر چۆۆاوى  ەڵۆۆک ماهۆۆانى بۆۆرد، مۆۆاڵى دایەگەور، تۆۆا ئابڕ
نەبۆۆۆۆۆات، زۆر لەمێۆۆۆۆۆژ،  ەریوۆۆۆۆۆین اسۆۆۆۆۆایى د، ەیۆۆۆۆۆنەو،، اسۆۆۆۆۆایى 

دیۆۆۆیەدا  ە لەم بەدبە تیۆۆۆیە چەسۆۆۆ او، ئەبە، ۆشۆۆۆبە تییە ى سۆۆۆاد،
لە  ۆۆۆوێ؟  ۆۆۆام ڕۆژ؟ ونمۆۆۆان  ۆۆۆردوو،  لە  ەیەو، د،سۆۆۆتى پێوۆۆۆرد؟ 

 ە پێویەۆۆتە بۆۆۆ ،گێۆۆک درێۆۆژ،ى  ێشۆۆا تۆۆا تێگەیشۆۆتینبیۆۆرمە چەنۆۆد مان
هەمیشە فەرامۆشى بوەین، شتێک بۆ ژیانى ئێمە زیاد ببۆوو، شۆتێک 

 (داماهۆۆۆۆۆان) ە هەمیشۆۆۆۆۆە لەتە  ،و، ۆۆۆۆۆو دێۆۆۆۆۆوێوى ڕ،شۆۆۆۆۆى گەور،
 ەوتە سۆەر ئەو، د،مبینۆى  ە رینە ەى د،يد،ڕۆیش  و سێبەر، ناش

د،و،سۆتێ   دا بە ددانە ناشرین و پیەە انى لە نێوان دایە و ماهۆان
 و پێد، ەنێ  

دایە بۆۆۆۆ اۆۆۆارى هەزار،م ماهۆۆۆانى ڕوو،وپۆۆۆێ  و،سۆۆۆتاند، بە منۆۆۆى   
گۆۆوت دوو هەنگۆۆاو بچۆۆمە دواو،، ترسۆۆابووم، بە م هەرو،  ئەو،ى 

ر قۆڵە ۆۆۆانى  ە دایە گوتبۆۆۆووى نۆۆۆوق ەم لێۆۆۆو، د،رنەهۆۆۆات، دایە ژێۆۆۆ
 ماهانى گرت و لێیگەڕا 

 د،ى ئێەتا دایە بڕۆ باو،شى  وشو  -
 ولێیگەڕاو بەر،و اى من پاڵى پێو،نا،ئەژنۆ ۆانى ماهۆان چەمۆانەو،  
ەوت، دایە ئار،قەى  ردبوو و پۆرچە ڕ،شۆە انى چۆین چۆین بە مۆل ك

وبۆۆۆار، بەرزى  ۆۆۆرد،و،، هەناسۆۆۆە وو نێۆۆۆوچەوانیەو، نووسۆۆۆابوون، د
 بڕ ێى بوو 

شۆۆو  بۆۆوە، تەنیۆۆا دوو هەنگۆۆاو،، ەیرى  وەۆۆەو،  ۆۆوڕ، ەم، سۆۆهەڵ  
 بڕۆ 
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 ەوت، مۆن  د،مۆدا بۆهدووبار، ماهانى ڕاو،سۆتاند و لێۆیگەڕا، ماهۆان 
 گریام، پاڕامەو، 

 لێیگەڕێ دایە،   تاوانێوى هەیە  -
مەگەر نەمگوت قەە مە ە؟ لە شوێنى  ۆۆت مەبۆزو،،  اتێۆک هۆات -

 بۆ ات، بیگر، 
 ە سۆەرى ،وت و نەد،گریا، تەنیا هەر اارێکو،ستام، ماهان د، ە  

چۆۆۆۆۆاوى اانەو، سۆۆۆۆۆەیرى  رلەسۆۆۆۆەر ز،وى بەرز د، ۆۆۆۆۆرد،و، بە بە
 ە تۆا ،د، ردم، من هەنەوە هەنەوم د، رد و بیۆرم لەو، د، ۆرد،و،

ەۆۆتە و، ۆۆو بۆۆاپیر، لەنۆۆاو  ۆۆامێوى بۆۆابە دێۆۆ  ماهۆۆان د،مرێۆۆ  و پێوی
هەر بگۆرین،  ب ێچین و لەناو بەرد، انى ناو ئەرزى دابنێۆین و س يدا

پەلە ۆۆانى یۆۆارى و ئۆتۆمبێلە ۆۆانى و، ۆۆو ، ە دایە  ەلوبیرمۆۆد، رد،و،
گۆچان و الە انى بۆاپیر، لەبەرد،م د،رگۆا داد،نێۆ  تۆا گەدایە  بۆۆ 
 ۆى بیبات و من بەبێ ئەو چەند، بە تەنیۆا د،مێۆنمەو،، بۆۆ ماهۆانى 
مۆۆردوو د،گریۆۆام و دایە د،سۆۆتى هەڵنەد،گۆۆرت، بەرزى د، ۆۆرد،و، و 

تۆۆۆر تەنۆۆۆانەت پێیە انیشۆۆۆى لەسۆۆۆەر ز،وى دانەد،نۆۆۆا، لەاى ماهۆۆۆان ئی
گەرووى ماهۆان د،نگۆى  نى دایە د،رد،چۆوو و د، ەوت، لۆهد،سۆتە ا

باڵند،یە ى  نواو هات و دووبار،  ەوت، دایە قیژاندى و لە ماهانى 
 دا 
 هەڵەەو، ، ڕاو،ستە، ڕاو،ستە!-
 ورد امورد، پێشەو، و ماهانم لە باو،شڕ
 لێبێنە،  ەریوە د،مرێ   دایە تو  ودا وازى-
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، تۆاق، تۆاق، دادایە  ۆى بە دیوار گرت و سەرى  ێشۆا بە دیۆوار، ە
تۆۆۆۆاق، د،نگۆۆۆۆى بەدیوار ێشۆۆۆۆانى سۆۆۆۆەرى لە سۆۆۆۆەرم د،زرنگۆۆۆۆایەو،، 

 وایە( وهاواریورد: ) ۆزگە مردب
ماهانى قورسم هەڵگرت ڕامورد، ناو هۆڵە ە، بە دانیشتنەو،  ۆۆم   

چم دامنیشۆۆۆاند، بە اۆرێۆۆۆک سۆۆۆاند و لەسۆۆۆەر قۆۆۆاوبە دیۆۆۆوار، ەو، نو
 ە و،  بڵێۆۆى اۆۆارى یە ەمە ئەم شۆۆوێنە ،سۆۆەیرى مۆۆاڵە ەى د، ۆۆرد

د،بینێۆۆۆۆۆ ، پێوەنینۆۆۆۆۆى لە ا لێۆۆۆۆۆوى مۆۆۆۆۆابۆو،، د،سۆۆۆۆۆتە انم لەد،ورى 
ئا ندبوو و د،گریام   ۆشۆم د،ویەۆ ، نەمد،ویەۆ  بمرێۆ ، هێنۆد، 
گریام و ماهان پێوەنى تا د،نگى  لیل هات  بابە د،رگاى  ۆرد،و، و 

ور،و،، پا ەتێۆۆک شۆۆیرینى لە د،سۆۆتدا بۆۆوو و دوو  ۆۆارتۆنى هۆۆاتە ژ
گەور،ى قردێلەلێدراوی ، ماهان د،ستە انى بۆ بۆابە ئۆاو،   ۆرد،بە 

پچۆڕا،  داهێمنى سالوم  رد و سالو، ەم لەنۆاو هەنەۆوى گریانە ەمۆ
 بابە سەیرى  ردین و گوتى:) دووبار، چى بوو،؟( 

ەنۆۆۆاو ئەو فەرمۆۆۆانگە دایە هۆۆۆاواریورد: )لە بەیۆۆۆانییەو، تۆۆۆا شۆۆۆەو ل   
 وێرانبوو، دانیشتووى و نابینى ئەم منداڵە هێشتا ناڕوات( 

ەر مێز، ە دانا، ماهان بە بابە پا ەتى شیرینى و  ارتۆنە انى لەس  
چۆۆۆۆوو، ایۆۆۆۆان ، د،سۆۆۆۆتى بەر،و اى مۆۆۆۆن درێۆۆۆۆژ  ۆۆۆۆرد،  گۆۆۆۆاگۆڵوێ

  ە نە ۆشە؟(،هەڵەامەو،، بابە گوتى:) ناڕوات با نەڕوات، تێناگەى
 یە، گەمژ،یە نە ۆک نی-
ئەى چۆۆن، نە ۆشۆە، وازى لێبێۆۆنە هەڵەۆەو، ئارامبە شۆێک بخۆۆۆ،  -

  ێوم  ڕیو، 
 سورهەڵگەڕا  دادایە لە توڕ،ییان

  ێ گوتوویەتى  ێک بوڕی ؟-
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 ۆۆم گۆۆوتم، بۆۆ لەدایوبۆۆوونى شۆەبانە سۆۆێ میۆوان داو،ت د، ەیۆۆ ، -
 بە م بۆ ئەم منداڵە تەنانەت ناڵێی  دایویش  بێتە ئێر، 

ن تا ببینن منداڵە ەم دوو ساڵى تەواو  ردوو،، بە م تەنیۆا بڵێم بێ  
د،زانێۆۆ  سۆۆەیر بوۆۆات؟ ماهۆۆان پێچوۆۆى مێۆۆز، ەى گۆۆرت و ویەۆۆتى 
هەڵەێتەو،، ترسام بوەوێ ،  ارتۆنە انم هەڵگۆرت و لەسۆەر ز،ویۆم 
دانۆۆا، ماهۆۆان دانیشۆۆ ،  ێشۆۆاى بەسۆۆەر سۆۆندوقە ان و پێوەنۆۆى، بۆۆابە 

 ڕووى لە من  رد 
 رتە بێنە تا مۆمە ان داگیرسێنین ، شخاهەڵەەو، بابە-

 ڕۆاا د،ڵێ : )هەڵەەو، شەبانە با بڕۆین چا بخۆینەو،( 
و بەدواى ڕۆاا تا چێشتخانە ڕۆمیۆ لەسەر اێگا ەى داد،نێمەو،   

د،ڕۆم، چێشۆۆتخانە تۆۆاریوە، ڕۆاۆۆا  تۆۆرییە ە هەڵۆۆد،گرێ ،  وپە ۆۆان 
د، ەمە بەرد،سۆۆتى تۆۆا چایۆۆان تێبوۆۆات، چۆۆاى  تۆۆرییە ە  ۆۆو و، و 

 ک بوو،، د،ڵێ :)چاى سەفەری  هەیە؟( ڕ،
 نا - 
 و بە دوو  یەە نەوافەو، د،گەڕێتەو،  د،چێتە ناو هۆڵە ە  
 لە گوڵیم و،رگرت -
ئاوى  و و لە  وپە ان د، ەم و لەودیۆو مێۆز، ەم داد،نیشۆم، بۆۆ   

نۆۆایلۆنە ەى سۆۆەرمێز، ە  اۆۆارى هەزار،م لە گۆۆوڵە هەراشۆۆە انى نۆۆاو
و  ان د،ڕژێنێتە نۆاو ئۆاو،  ۆو و، ەفەڕۆاا  یەەى نیەواڕاد،مێنم،

بە پشتى  ەوچوی  لە  یەە ان د،دات، د،ڵێ : )ئەمڕۆ دوو ملیۆۆن 
تۆۆۆۆۆومەنى دیۆۆۆۆۆوە بۆۆۆۆۆۆ ئەرسۆۆۆۆۆەان لە هەژمۆۆۆۆۆار، بۆۆۆۆۆانوییە ە د، ەم، 

 د،مێنێتەو، پێنۆ ملیۆن  ە نازانم  ەى د،توانم بید،مەو، ( 
 نیگەران مەبە، پێویەتى پێ نییە -
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ەر د،مۆۆى ڕاد،گرێۆۆ  و فۆۆووى لێۆۆد، ات،  ڕۆاۆۆا  ۆۆوپە ە لەبەرامۆۆب   
 هەڵم لەسەر شووشە انى چاویلوە ەى د،نیشێ  

ئەگەر پێویەۆۆتى پۆۆێ هەبۆۆوو پێمۆۆد،ڵێی ؟ ڕ،نۆۆگە ئەرسۆۆەان لەبەر -
 مدا داواى نە ات وشەرم و نەزا ەت لەڕو

تا د،مەوێ  لە ڕۆاۆا ب رسۆم  ە پێویەۆتە عەسۆر چیۆبوەم، گۆوڵى    
 هەڵداتە ناو قەە انمانەو،  دێتە ناو،و، و چاى تێد، ات و  ۆى

ەو، تۆۆا عەسۆۆر و، ۆۆو  اتوونۆۆانى يچۆۆۆن شۆۆەبانە؟ تۆۆا  ەى لە بەیۆۆانی-
قااۆۆۆۆار لەسۆۆۆۆەرى مەالۆۆۆۆیس داد،نیشۆۆۆۆى و هەر بیۆۆۆۆر د، ەیۆۆۆۆتەو،؟ 

، تۆۆۆ بە هێمنۆۆى لە شۆۆوێنێک ەرچەنۆۆد، ئەرسۆۆەان زۆربڵێیۆۆى د، ۆۆاته
 داد،نیشى 

 بیۆۆر لە چۆۆى ێۆۆ  هۆۆا!سۆۆتەملێوراو بیۆۆ   ۆۆالوت لەسۆۆەر د،فڕ هێنۆۆد،   
ت نۆانى نیۆو،ڕۆ نا ۆیۆ ، يۆهەو، ئا ر؟ تا هاوڕێى گیانیش  نهد، ەی
 تە مەبەستم ڕۆاایە، ئەمەى  ە دۆستى گیانى بە گیانیتە!ەهەڵب
 ە ئەمۆۆۆۆۆڕۆ بە  ۆۆۆۆۆورتى ،ز،رد، ەنە د، ەم، هەزار،مۆۆۆۆۆین اۆۆۆۆۆار،   

 پێد، ەنم   
ەت  ۆۆوا؟ بە تەنیۆۆا چۆۆاى د، ۆۆۆیتەو، يئەو هۆۆاوڕێیە گیۆۆانى بەگیۆۆانی- 

 ابێ ؟پێى ناڕ،حەت ن
 ە ،وڕ، د،بۆۆۆۆم، بێۆۆۆۆزارم لە مرۆبگەلێۆۆۆۆکو ۆۆۆۆۆم د، ۆۆۆۆۆمەو، و تۆۆۆۆ  

بێشەرمانە سەیرى ڕو ەارم د، ەن و قەە لەبار،ى ژیانم د، ەن، 
ئەسۆۆڵەن هەر ئەمۆۆانە بۆۆوون،  ە منیۆۆان بە ئەرسۆۆەانەو، نووسۆۆاند، 

 ە لە ،ڕۆاۆۆۆۆۆا د،ڵێۆۆۆۆۆ  لەسۆۆۆۆۆەر هەقۆۆۆۆۆن و  ەمتەر ەمۆۆۆۆۆى لە  ۆۆۆۆۆۆمە
گەڵ ئەرسۆۆەان بۆۆۆ ئەمۆۆ و ەو، تۆۆا عەسۆۆر لەبەرد،م  ەڵۆۆک لەيبەیۆۆانی

بۆۆۆار،ى ژیانیۆۆۆان گاڵتەیۆۆۆان لەێ د،ڕۆم، بە م نۆۆۆداب ئەوا د،ڕۆم، وای
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 ە ڕۆاۆۆا لێۆۆر،یە و ناچۆۆار نۆۆیم لەگەڵۆۆى  ،لەگەڵ نۆۆا ەم، چەنۆۆد، چۆۆا ە
وان وگوڵى بە تەنیا بمێنمەو،، ڕۆاۆا هەمیشۆە د،زانێۆ  و، مۆى هەمۆ

 بداتەو، و شەرم لە هیچ نە ات، ڕوو لە من د، ات 
 ۆى  ەسێوى نییە، بە یلى د،بات چونوە  -
گوڵى قاقا د، ات و داد،نیشێ ، قەە د، ۆات، سۆەیرى سەرپۆشۆى   

مێۆۆۆۆۆز، ە د، ەم و چاو، ۆۆۆۆۆانم تاریۆۆۆۆۆک د، ەم، گوڵە ۆۆۆۆۆان بەیە ەو، 
د،لوێنم و چوارگۆشە و بازنە و دڵیان پۆێ دروسۆتد، ەم، هەرچەنۆد 
د، ەم گوڵە ۆۆۆۆۆان نۆۆۆۆۆابنە سێگۆشۆۆۆۆۆە، بچوۆۆۆۆۆۆڵە د،بۆۆۆۆۆمەو، و لەنۆۆۆۆۆاو 

ە بچوو  و بازنە گەور، انى پڕ لە گوڵ بازبۆازێن د، ەم چوارگۆش
و ز،ردایۆۆۆۆى گۆۆۆۆوڵە حاایلە ۆۆۆۆان بە تەنۆۆۆۆور، پەمەیۆۆۆۆى و بەروانۆۆۆۆوە 
سۆۆ ییە ەمەو، د،لوۆۆێ،  ە عەسۆۆر گەڕامەو، مۆۆاڵ، بێگومۆۆان  رێوۆۆار، 

شۆۆەڕ و  ێشۆۆەم   ە هاوشۆۆێو،ى مۆۆامى سۆۆوارلێتە،ڕ،ش ێەۆۆتە ەمان
 ە شۆۆیرینى بۆۆۆ ،دروسۆۆتد، ات، بە م  اتێۆۆک د،ڵۆۆێم بینیۆۆومە لەگەڵ

اى دایە  ى لێۆۆد، ەم  ە سۆۆوا ىهمنۆۆداڵە ەى هەڵگرتۆۆوو، و هەڕ،شۆۆ
 ە هۆۆۆیچ ،میهر،بۆۆۆان د،بێۆۆۆتەو، و پەیمۆۆۆان د،د،یۆۆۆنئيۆۆۆدى ، لێۆۆۆد، ەم

ى بە  ەس نەڵێۆۆۆین، گۆۆۆوێ لە د،نگۆۆۆى گۆۆۆوڵ یە ێومۆۆۆان هۆۆۆیچ شۆۆۆتێک
 ە هاوشێو،ى دۆب ژى  ارتۆنە ۆانە و بێگومۆان مامۆسۆتا ،ڕاد،گرم
میهر،بان و قەشەنگە و،هۆا قەۆە  20اێن ئایەر  ە و، و،ە ەميتایبەتی

د، ۆات، ئەگەر گۆۆوڵى هێنۆد، هەلیۆۆ  و پەڵیۆۆ  نەڵێۆ  ، د،تۆۆوانم چەنۆۆد 
بە اۆۆۆرێوى  21 اتژمێرێۆۆک گۆۆوێ بۆۆۆ د،نگۆۆى ڕاگۆۆرم  اتێۆۆک سۆۆینە ان

                                                 
Charlotte1885 -1816 رى ئينگليزي شارلوت برۆنتێ) نووسه :رۆمانێكى ژنه 20

Bronteرهوانى سهو پاڵه( يه (كى جين ئايرJane Eyreه)ى وهوسانهو دژى زوڵم و چه

 و.يهويندارانهداو رۆمانێكى ئهوڵدهڵك ههويستى نێوان خهتى و بۆ گيانى خۆشهاڵيهكۆمه
 .پيتى)س(.و 21
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 ە حەزم لێیە بە زمانم اساین سۆینە انى بۆوەمەو،، لە ،اوان د،ڵێ 
 هۆڵە ە بانگم د، ەن  

 شەبانە، تەلەفۆن - 
  وپە نیو، وراو، ەى نیەوافە ەم هەڵد،گرم و هەڵد،ستمەو،    
 ور، گوڵى وبب-

 بە ڕۆاا د،ڵێم )دواتر دێم تا قەە بوەین( 
 ە هاتمە ناو قەۆە انتانەو،، پۆێوەو،  ۆارى  ،ر،وگوڵى د،ڵێ  :) ببو-

 تایبەتتان هەیە؟(
لێۆۆۆد،گەڕێم ڕۆاۆۆۆا و، مۆۆۆى بۆۆۆداتەو، و دێۆۆۆمە د،ر،و،، سۆۆۆورتێرى    

 سەر تەلەفۆنە ئەندازیار لە
ئازیزم، بەیانى  اتژمێر پێنۆ لە  ۆم انیاى سۆروک  ۆبۆوونەو،ت  -

 هەیە 
بەیۆۆانى؟ بەیۆۆانى دوو شۆۆەممەیە و ماهۆۆان  ۆۆاتژمێر شۆۆەک  ۆرسۆۆى 

 نیگار ێشى هەیە 
 بەیانى ناتوانم  -
بیۆۆ ، وابۆۆزانم واد،ى  ڕینیۆۆان  ئەنۆۆدازیار گۆۆوتى  ە پێۆۆ  بڵۆۆێم لەوێ-

س  بوەم تۆا  ۆۆت قەۆەى لەگەڵ داناو،، د،تەوێ  تەلەفۆنە ە پەیو،
 بوەی ؟

 سوودێوى نییە، پێویەتە بڕۆم  قەە ردن لەگەڵ ئەندازیار
 نا، اێبەاێى د، ەم -
 باشە  ۆشەویەتم!-
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 ە    ەسۆۆێک د،توانێۆۆ  ،تەلەفۆۆۆن داد، ەم و بیۆۆر لەو، د، ەمەو،  
بەیۆۆۆانى ماهۆۆۆان ببۆۆۆاتە د،رز، بۆۆۆابە لە  ۆۆۆار،، دایەک نایبۆۆۆات، و، ۆۆۆو 

  ە بێ سوود، ،ەو،هەمیشە وا بیرد، ات
 ەریوۆۆۆۆى سۆۆۆۆەربە ۆ ئۆۆۆۆازارى د،د،یۆۆۆۆ ، تۆۆۆۆۆ بەڕاسۆۆۆۆتى وا بیۆۆۆۆر -

  ە ئەم منداڵە د،بێتە نیگار ێ  ،د، ەیتەو،
ماهۆۆان منۆۆداڵ نیۆۆیە، دوو هێنۆۆد،ى مۆۆن درێۆۆژ،، نیگار ێشیشۆۆى حەز -

 لێیە 
 ە بە ئەنداز،ى منداڵێوى چوار سۆا نە،منداڵە انى نۆاو ،عەقڵى د،ڵێم-

ى شۆۆتگەلێک بەم سۆۆاد،یى و سۆۆاناییەو، پۆۆۆی گۆۆاڵتەى پێۆۆد، ەن، بۆۆۆچ
 تێناگەی ؟

س و  ەس گۆۆۆاڵتەى پێنا ۆۆۆات، د،یۆۆۆبەمە  ۆۆۆۆر وازبێۆۆۆنە دایۆۆۆوە، هۆۆۆیچ-
  ە چەند باک فێر د،بێ  ،د،بینی 

ویەتم بڵێم ئەم ڕق و  ینەت بەرامبەر ماهان  ەى تەواو د،بێۆ ؟   
 ە بەدبە تییە ان  هەمووى  ەتۆاى ئەو نیۆیە؟ ، ەى لەو، تێد،گەی 

د،بی   ۆش  بوێ ؟ بە م نەمگوت، قەە ەمم  ۆوارد،و،  ەى فێر 
و د،رگۆۆۆۆا ەم بە پاڵەپەسۆۆۆۆتۆى هەمۆۆۆۆوو قەۆۆۆۆە نەگوتراو، ۆۆۆۆانى نۆۆۆۆاو 
گەرووم پێو،دا، ماهان زووتر ڕۆیشتبوو و لەناو ئۆتۆمبێلى تا ەى 
دانیشۆۆتبوو،  ۆۆابۆیە نۆۆوێیە ەیم لەبەر ردبۆۆوو، چۆۆا ەتێوى قەدیۆۆ ەى 

ارى شۆۆانە  ردبۆۆوو، لە  قۆۆاو،ییم لەگەڵۆۆى لەبەر ردبۆۆوو و پۆۆرچیم بە
نى دواو،ى ئۆتۆۆۆۆمبێلە ە  ە لەسۆۆۆەر  وشۆۆۆی،دوور،و، سۆۆۆەیریم  ۆۆۆرد

پەم رو،، دڵە ۆۆوكۆۆردوو سۆۆەرى بە اۆۆامى ئۆتۆۆۆمبێلە ە دانیشۆۆتوو،
  ە بینیم بۆتە پیاوێوى ئاوا گەور، ،بۆى  رد
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ناونیشۆۆۆۆۆانى  ۆرسۆۆۆۆۆى نیگار ێشۆۆۆۆۆێم لە لەیۆۆۆۆۆ  و،رگرتبۆۆۆۆۆوو، لە    
اس و  واسۆۆۆۆتى ببۆۆۆۆوو، وێنە ێشۆۆۆۆى گۆبار، ەیۆۆۆۆان گوێبیەۆۆۆۆتى بۆۆۆۆ

  ۆرسۆۆە ە بۆۆۆ منۆۆدا نى  ەماەنۆۆدام نەبۆۆوو، بۆۆۆ منۆۆدا نى  ۆۆوار د،
سۆۆا ن بۆۆوو و نەمۆۆد،زانى ماهۆۆانى بیەۆۆ  و دوو سۆۆا ن و،رد،گۆۆرن 

نا، ماهۆان لەڕێگۆادا هیچۆى نەویەۆ ، تەنیۆا حەزى لە  ۆرسۆە ە  نیا
هەبوو، چوار پێنۆ اۆار لە منۆى پرسۆى ) ۆرسۆە ەى چۆا ە؟( و مۆن 

ناوى لەی ى د،بیەۆ   ە   ویەتى(زۆر چا ە، لەی  گوتوتم:) بەڵێ، گ
ولە ێۆۆۆۆۆۆۆۆک دواتۆۆۆۆۆۆۆۆر هەمدیەۆۆۆۆۆۆۆۆان و، و چەنۆۆۆۆۆۆۆۆد  ئۆۆۆۆۆۆۆۆارام د،بۆۆۆۆۆۆۆۆۆ

 ۆرسۆۆە ەى باشۆۆە؟( شۆۆوفێر و، ۆۆو هەمۆۆوو شۆۆوفێر، انى د،ی رسى:)
دیۆۆوە بەرد،وام لەنۆۆاو ئۆۆاوێنە سۆۆەیرى د، ۆۆردین، ئیتۆۆر فێۆۆرى ئەو، 

،بۆۆن  ە لەسۆۆەر ماهۆۆان ئەبۆۆڵەق د، ە لە بینینۆۆى ئەو چۆۆاوانەى،ببۆۆووم
شۆۆازاد، )وڕ، نەبۆۆم،  اتێۆۆک گەیشۆۆتین بە ئۆۆێم پۆۆى سۆۆرى پۆۆلەیەر وتۆۆ

م بۆۆ ماهۆان لێۆدا و پێمگۆوت لەنۆاو ئۆتۆۆمبێلە ە دابنیشۆێ  و (چوۆڵە
 وڕێوى چا  بێ  تا من د،گەڕێمەو،  منداڵە ان هێشۆتا نەهۆاتبوون 
و ڕاهێنەر  ەریوبۆوو قووتۆووى ڕ،نگە ۆانى لەسۆەر مێۆز، ە داد،نۆا، 

یەن ف ن بەڕێۆز،  ە وێنە ێشۆى فۆ ن گۆبۆار، بانگم  رد و گوتم لەا
بۆۆۆار،ى  ۆۆۆار، ەى لەگەڵ مندا نۆۆۆدا زۆرم بیەۆۆۆتوو،  لەهۆۆۆاتوومە و 

، بە م وا هەسۆتد، ەم، 22پاشان گوتم :) برا ەى من مێنتۆاڵ ڕیتۆارد،
  ە بەهر،یە ى زۆرى مۆسی اى تێدایە( 

بەشۆۆێو،یە ى سۆۆەیر تەماشۆۆاى  ۆۆردم، هەمدیەۆۆان بەدبە تیۆۆیە ەم   
وردبۆۆوو، بۆۆۆچى د،بێۆۆ  مرۆبە ۆۆان واتۆۆاى ئەم دوو وشۆۆە د،سۆۆتى پێ

ڵۆۆۆۆێم مەبەسۆۆۆۆتم سۆۆۆۆاد،ى ئینگلیۆۆۆۆزى نەزانۆۆۆۆن تۆۆۆۆا مۆۆۆۆن ناچۆۆۆۆار بۆۆۆۆم ب
                                                 

 . نهخۆشى دواکهوتوويى و گهشهنهکردنى عهقڵ.و22 
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، چەند، لەم وشۆەیە و،ڕزم و چەنۆد، لە وتنۆى دوا ەوتوویى عەقڵییە
ڕاد، ەم و هۆۆۆیچ  ەسۆۆۆێک ئەمە تێناگۆۆۆات، گۆۆۆوتى ئەم  ۆرسۆۆۆە بۆۆۆۆ 

دیۆۆۆۆوە منۆۆۆۆدا نى ئاسۆۆۆۆاییە و ڕ،نۆۆۆۆگە دایۆۆۆۆک و بۆۆۆۆاو ى منۆۆۆۆداڵە انى 
گازانۆۆۆد،یان هەبێۆۆۆ ، گۆۆۆوتى بۆۆۆراى ئێۆۆۆو، پێویەۆۆۆتە لە سۆۆۆەنتەرێک 

 ە تۆۆایبەتە بەو،و،، و،  بڵێۆۆى  ۆۆۆم لەمە تێنەد،گەیشۆۆتم، ،فێربورێۆۆ 
 ە بیەۆۆۆۆ  و دووسۆۆۆۆاڵ لەگەڵ ئەو ،و،  بڵێۆۆۆۆى ئەمە مۆۆۆۆن نەبۆۆۆۆووم

 ە   سۆۆەنتەرێک بۆۆۆ ،ژیۆۆابووم و لە گشۆۆ   ەسۆۆێک باشۆۆتر د،مزانۆۆى
 ۆۆۆۆۆم ئامۆۆۆۆاد،  ردبۆۆۆۆوو  ئەو گون ۆۆۆۆاو، و   سۆۆۆۆەنتەرێک نەشۆۆۆۆیاو،،

پێداگیرى بوەم، داواى لێبوردن بوەم و بڵۆێم بۆراى مۆن لەسۆەر ۆ و 
میهر،بۆانە و تۆۆا ئێەۆۆتا زیۆۆانى بە هۆیچ  ەسۆۆێک نەگەیانۆۆدوو،، پاشۆۆان 
نیگار ێشۆییە انى نیشۆان بۆۆد،م و بەهۆر، ەى بوێشۆم بە د،موچۆۆاوى 

 ە د،ڵێۆۆ  ماهۆۆان ئاسۆۆاین نیۆۆیە، بە م نەمتۆۆوانى  و، ۆۆو ،هەر  ەسۆۆێک
سۆۆتم بۆۆوو ى چۆۆا  و گۆۆوێڕایەڵ نیگار، ۆۆانم لەو فۆۆایلەى لەد، چێوۆۆ

 دا هێنایە د،ر،و، و نیشانیم
 ە هۆۆاوڕێوەم بۆۆۆ یۆۆادى لەدایوبۆۆوونى ڕ،نگۆۆى ،چەنۆۆد مانۆۆگ د،بێۆۆ -

پەن ەین  ڕیو،، لەو ڕۆژ،و، لەسەر ئەم  اغەزانە هەڵناستێتەو،، تۆا 
و،، ئێەۆۆۆتا  ە پەسۆۆۆەندى ەۆۆۆتا چەنۆۆۆد د،سۆۆۆتە ڕ،نگۆۆۆى تەواو  ۆۆۆردوئێ

د، رێۆۆ  سۆۆەرن ێک لەنیگار، ۆۆان بۆۆد،ن تۆۆا بۆۆزانن بەهۆۆر،ى  ،نۆۆا ەن
 نا؟ ننیگار ێشانى هەیە یا

 چەند اارێک بە وردى سەیرى نیگار، انى  رد 
 برا ەت  هێناو،؟-
بۆۆوو و  گۆۆوێ ، ە هیۆۆدفۆنى لەلە پەنۆۆ ەر،و، ماهۆۆانم پۆۆێ نیشۆۆاندا  

 دابوو و بە هێمنى دانیشتبوو  داسەرى بە اامى ئۆتۆمبێلە ە
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تۆۆۆۆا ئێەۆۆۆۆتا  ۆۆۆۆارم لەگەڵ منۆۆۆۆدا نى  ەماەنۆۆۆۆدام  ڕاسۆۆۆۆتیە ەى مۆۆۆۆن-
پۆێم  ۆراد نیۆیە  ،نە ردوو،، بە م ئەگەر  ۆت بتوانی  لەگەڵى بێی 

 تاقیبوەمەو،، د،توانى چاو،ڕێ بی  تا د،رسە ەم تەواو د،بێ ؟
چۆۆۆاو،ڕوان بۆۆۆووین، ڕۆیشۆۆۆتین و ئایەۆۆۆورێممان  ۆۆۆوارد، چۆۆۆووینە   

انەییمۆان شارى  تێۆب، ڕ،نۆگ و پاسۆتێ  و مۆاایوى سۆى و شۆەک د
 ۆۆڕى، مامۆسۆۆتاى نیگار ێشۆۆییە ە پەسۆۆەندى  ۆۆرد، ماهۆۆان شۆۆەیداى 

ى نیگار ێشۆۆۆییە، تەواوى هەفۆۆۆتە چۆۆۆاو،ڕوانى دووشۆۆۆەممەیە، سۆۆۆد،ر
سۆە ە لەیۆ  باشۆە، ماهۆان ەتە  ەسێک بدۆزمەو، تا بیبۆاتە  ۆرپێوی

دداشۆتى سۆەر لەی ى لە دایەک  ۆشتر د،وێۆ ، لەسۆەر  ۆاغەزى یا
وردن بە لەیۆۆ  بۆۆۆ  ۆرسۆۆى مۆسۆۆی اى و،نۆۆدیمێۆۆز، ەم د،نووسۆۆم:) پێ

 ماهان( 
 بەڕێزان یە   ولە  گوێبگرن -
ژاو،ژاوى هۆۆڵە ە بۆۆ   بەڕێز  ازمییە، بەرپرسۆى دارایۆى  ۆم انیۆا  

، ە انم هەناسەیە ى ئارام هەڵد،مژنچەند چر ەیە  نامێنێ  و گوێی
د،ڵێ : )سۆبەینێ بەڵگەنامە انتۆان بهێۆنن بۆۆ بۆیمە، سۆێ وێۆنە،  ۆۆپى 

، انى و تەواوى اپەڕ، ۆۆانى ناسۆۆنامەووى  ۆۆارتى نیشۆۆتیمهەردوو ڕ
 ەسانێک  ە پێشتر بیمەیان هەبۆوو،، ژمۆار،ى بۆیمەى پێشۆووتریان 

 بهێنن، لە اتى ڕۆیشتنەو، لە پێ  د،رگا فۆرمە ان هەڵگرن( 
 ە بەم اۆۆۆۆر، ،و،  بڵێۆۆۆى  لەنۆۆۆاو دڵۆۆۆى ڕۆاۆۆۆا شۆۆۆە ر د،تۆۆۆوێننەو،

 د،فڕێتە بەرد،م مێز، ەى من 
مۆۆۆۆن بەڵگەنامە ۆۆۆۆانم نەهێۆۆۆۆنم ئیتۆۆۆۆر؟ تۆۆۆۆا چەنۆۆۆۆد بۆچۆۆۆۆوونى تۆۆۆۆۆ  بە-

 هەفتەیە یتر د،ڕۆم 
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 ە دڵۆۆۆم نۆۆۆایەت بڵۆۆۆێم ئێەۆۆۆتا )د،ڕۆم( و،هۆۆۆا بەچێۆۆۆژ،و، د،ڵێۆۆۆ ،   
بەڵگەنامە انۆۆۆۆۆۆۆ  بۆۆۆۆۆۆۆد،، ئەگەر شۆۆۆۆۆۆۆتێک ڕوویۆۆۆۆۆۆۆدا و نەڕۆیشۆۆۆۆۆۆۆتى  

ەڵێ، مەیهێنە، سەرى دڵتەنگییە ەم لەناو دڵم د،شارمەو، و د،ڵێم: )ب
 شێنە(  ۆتى پێو، مەيه

ڕوانامە ۆۆۆۆۆانى  ۆۆۆۆۆۆم د، ەمەو، ، ناسۆۆۆۆۆنامە و  ۆۆۆۆۆارتى بیۆۆۆۆۆر لە ب  
نیشتیمانى و  ۆپیە انیان لەناو اانتۆا ڕ،شۆە ەى بۆن سیەۆەمە ەن، 

بۆاڵ د،رد، ۆات،  داوا بڕیۆار، بۆیمەم بۆوەن لە  ۆشۆیانكهبابە بزانێ  
تەنیۆۆۆا  ێشۆۆۆەى لەگەڵ  ار، ەمۆۆۆدا نەبۆۆۆوونى بیمە ەیەتۆۆۆى، ئەگەرنۆۆۆا 

انوۆ و ەتبووى چۆتە ز ە ئەو وی ، چە ەى بەهەمان ئەو شێو،یەى
ى  ۆۆوڕ، نە ۆشۆۆە ەى بۆۆۆ  ۆۆردۆتەو،، بۆۆۆتە ئەنۆۆدازیار و قەر،بۆۆوو

ئێەتا تەنیا بیمە نە راو،، هەمیشە بەدواى  ارى د،وڵەتى بیمەداردا 
 ە بۆۆیمە بۆۆۆ داهۆۆاتوو و ،د،گەڕێۆۆ  بۆۆۆم و قەۆۆە لەمبۆۆار،یەو، د، ۆۆات

 ۆۆۆاتى  انەنشۆۆۆینیم چەنۆۆۆد، بەسۆۆۆوود،، لە ۆتاییشۆۆۆدا د،ڵێۆۆۆ  بیۆۆۆر لە 
و لەم  ۆم انیۆایە و،ر، د،ر،و،  د، سۆاڵى دیۆوە، وت بۆوەر،و،توداها

بیەۆۆ  سۆۆاڵى دیۆۆوە، سۆۆن سۆۆاڵى دیۆۆوە    تۆۆا ئێەۆۆتا  ە شۆۆەک سۆۆاڵى 
ڕۆیشۆۆتوو، و مۆۆن بەبۆۆێ ئەو،ى بۆۆۆیمەم هەبێۆۆ  بۆۆوومەتە بیەۆۆۆ  و 

 ە مۆۆن نۆۆاتوانم شۆۆتێک بگۆۆۆڕم   ۆۆارم  ،هەشۆۆ  سۆۆا ن، بۆۆابە نازانێۆۆ 
ەشۆۆۆى نەبێۆۆۆ  نۆۆۆاوێرم لەنۆۆۆاو ئەم  ۆم انیۆۆۆایە، تەنۆۆۆانەت ئەگەر مووچ

بیگۆۆۆڕم، بۆۆابە نازانێۆۆ  مۆۆن تەنۆۆانەت اۆۆزدانە دڕاو، ەشۆۆم سۆۆێ سۆۆاڵە 
لەگەڵ  ۆۆۆۆۆم بۆۆۆۆۆ ئەمۆۆۆۆ  و ئەوا د،بەم و شۆۆۆۆەرم د، ەم لەبەرد،م 
 ەسۆۆێک بیهێۆۆنمە د،ر،و،، هەر اارێۆۆک  ە ویەۆۆتم لەگەڵ ازدانێوۆۆى 

بیگۆۆڕم دڵۆم تەپە تەپۆى  ۆۆردوو، و  ، ە ئەرسۆەان بۆۆى  ڕیۆۆومنۆوێ
ڕابۆۆۆردووم بەم اۆۆۆزدانەو، هۆۆۆاتۆتە پۆۆۆێ  چۆۆۆاو و  تەواوى وێنە ۆۆۆانى
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نەمتوانیو،  بابە ئەم شتانە نازانێ ، تەنیا د،زانێ  د،چمە سۆەر  ۆار 
و وا بیرد، ۆۆۆۆاتەو،  ە دڵخۆشۆۆۆۆم، بۆۆۆۆابە وا بیرد، ۆۆۆۆاتەو،  ۆۆۆۆچە ەى 
ئەنۆۆۆۆدازیارێوى بەهێۆۆۆۆز و سۆۆۆۆەر ەوتوو،  ە تۆۆۆۆۆپی  نای وڵێنێۆۆۆۆ ، 

اتووى بێۆۆ ، بۆۆابە ئەنۆۆدازیارێک،  ە هۆۆیچ  اتێۆۆک نابێۆۆ  نیگەرانۆۆى داهۆۆ
 زۆربەى شتە ان نازانێ  

ازدانە ەم د، ەمەو، و ز،رفى بچۆوو ى وێنە ۆان دێۆنمە د،ر،و،،   
لە یە  وێۆۆنە زیۆۆاترى تێۆۆدا نییە،د،بێۆۆ  بۆۆڕۆم وێۆۆنەى نۆۆوێ بگۆۆرم، 
دو انى وێنەگۆرى لەو  ۆوار،و،یە، ئۆاوێنە ەم لە اانتۆام د،ردێۆنم و 

ەۆارم شۆێواوتر و د،س  بە برۆ انمدا د،هێنم، پۆڕ بۆوونەتەو،، ڕو 
ناشریتر، لە گش   اتێک و دوو بۆازنەى ڕ،ک ڕێۆک و،  هۆى دایە 

ى  ۆۆۆانم بچۆۆۆوو  د، ەمەو، و لە دوو هێڵۆۆۆلەژێۆۆۆر چاو، ۆۆۆانمە، چاو،
 ە لە گۆشۆۆۆۆەى چۆۆۆۆاو،و، د،سۆۆۆۆ  پێۆۆۆۆد، ەن و  ،لۆچۆۆۆۆدار ڕاد،مێۆۆۆۆنم

یە ێویان د،چێۆتە سۆەر،و، و ئەو،یتۆر دێۆتە  ۆوار،و،  ئەم اۆار،ک 
 مە د،ید،م تا لەسەرى بشۆنەو،  ە هە،هەر ئەم وێنەیەیەى

 ۆبوونەتەو،، سۆەر  دا وڕ، ان لەچوارد،ورى مێز، ەى ئەرسەان  
د، ەنە سۆۆۆۆەر سۆۆۆۆەرى یە تۆۆۆۆر و ڕوون نیۆۆۆۆیە چۆۆۆۆى د،ڵۆۆۆۆێن  اتێۆۆۆۆک 
دا یە ڕاسۆۆۆۆۆ  د،نگۆۆۆۆۆى پێوەنینیۆۆۆۆۆان بەرز د،بێۆۆۆۆۆتەو، و لە هۆۆۆۆۆۆڵە ە

 نگێتەو،، گوڵى بەمێز، ەیدا د، ێشێ  د،زر
 م ، داواى لێبوردن د، ەبەڕێزان-
بۆۆار، وود،نگۆۆى  وڕ، ۆۆان چۆۆر ەیە  د،و،سۆۆتێ  و هەمدیەۆۆان د   

بەرز د،بێتەو،  و،  بڵێى حەوشەى زانوۆیە  حامیدی  لەنێویاندایە 
 ىو ڕێک و، و ئەرسەان بە د،نگى بەرز پێد، ەنێ ، حامید، هۆاوڕێ
، و ۆنى زانوۆمان،  ە ئەرسۆەانى  ۆۆک نەد،ویەۆ   هێشۆتا نەببۆو
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 ۆم انیۆۆۆا، حامیۆۆۆد لەگەڵ ئەنۆۆۆدازیار  مانگێۆۆۆک، ئەرسۆۆۆەان هۆۆۆاتبوو،
مۆۆۆۆۆۆوقەدد،م تووشۆۆۆۆۆۆى د،مەقۆۆۆۆۆۆاڵێ هۆۆۆۆۆۆاتبوو و نۆۆۆۆۆۆامەى د،سۆۆۆۆۆۆ  

نۆۆۆۆدازیار،  ەلوپەلە ۆۆۆۆانى لە ار ێشۆۆۆۆانەو،ى دابۆۆۆۆوو، سۆۆۆۆورتێرى ئە
 ، نۆۆۆۆۆۆامە ەم لە سۆۆۆۆۆۆورتێر و، و  ەریوبۆۆۆۆۆۆوو د،ڕۆیشۆۆۆۆۆۆ ۆ ردبۆۆۆۆۆۆۆ
و، و گوتبووم هیچ شتێک بە ئەندازیار نەڵێۆ ، حامیدیشۆم و،رگرتبو

ەو، و  ەریوبۆۆووین لەسۆۆەرقادرمەى تەنیشۆۆ  قایۆۆل  ردبۆۆوو بە مۆۆان
دی ۆۆۆن با یۆۆۆا ە قەۆۆۆەمان د، ۆۆۆرد  پێمۆۆۆد،مگوت هێنۆۆۆد، بە قورسۆۆۆى 
و،رینەگرێۆۆۆ ، مەراە ۆۆۆۆانى  ۆۆۆار لە گشۆۆۆۆ  شۆۆۆوێنێک و،  یە ۆۆۆۆن، 

 ە برۆ ،ئەرسەان بەهەمان ئەو ز،رد، ەنەى فیزاوییە هەمیشەییەى
 ،و گۆشەى چەپى لێوى د،باتە سەر،و، لە قادرمە ان هۆاتە وار،و،

 ە گەیشۆۆۆتە حامیۆۆۆد بە پشۆۆۆتە د،سۆۆۆتێوێک بە هێواشۆۆۆى لە سۆۆۆینگى 
 حامیدى دا 

 مەودا ڕ،چاو بوە حامید ان،  اتوون  او،نى هەیە -
 مۆۆۆۆۆۆۆان گۆۆۆۆۆۆۆرت و ڕۆیشۆۆۆۆۆۆۆ ، وپاشۆۆۆۆۆۆۆان تیلەچۆۆۆۆۆۆۆاوێوى لە هەردو  

وشۆوبوومەو،، حامیۆد بە سەرسۆوڕماوییەو، پرسۆى: ) ۆشەویەۆتى 
 یە ترن؟(

 ورد نا، نازانم بۆچى واي-
ە باشى نەد،ناسى، بە م بەشێو،یە ى اوان سۆەیرى ئەرسەانم ب  

 ە حەزم لێبۆۆۆوو، هەنۆۆۆدێک ڕۆژان لە تەنیشۆۆۆ  مێۆۆۆز، ەو، ،د، ۆۆۆردم
تێۆۆۆۆۆۆد،پەڕى و بە  ەسۆۆۆۆۆۆێوى ڕاد،بۆۆۆۆۆۆوارد و پێۆۆۆۆۆۆد، ەنین، پاشۆۆۆۆۆۆان 
 ەلوپەلە انمى لەسەر مێز، ەم د،گواسۆتەو، و لە ۆتاییۆدا ڕۆمیۆۆى 

ەر لەسۆۆۆەر  ەیەۆۆۆى  ۆم یۆۆۆوتەر، ە هەڵۆۆۆد،گرت و د،یهاوێشۆۆۆتە سۆۆۆ
د،موچۆۆۆاوم و د،ڕۆیشۆۆۆ   اۆۆۆارى یە ەم واقۆۆۆم وڕمۆۆۆا، بە م دواتۆۆۆر 



 شىرعهسيمى مهنه ............................................رزى ساڵهپاييز دوا وه

 82 

فێربووم ڕۆمیۆ بگرم و لەگەڵیدا پێبوەنم، نازانم لەبەرچى، بە م دڵم 
نەیویەۆۆ  حامیۆۆد ڕقۆۆى لە ئەرسۆۆەان بێۆۆتەو،  گۆۆوتم )بەشۆۆێو،یە ى 

 گشتى زۆر گاڵتە د، ات( 
 ، زیاتر هۆشیار بە!گاڵتەااڕین ناهێنێ واز له-
 اتژمێر پێۆنۆ و ەرز د،بێتەو،،ەنینى  وڕ، ان دووبار، بد،نگى پێو  

نیو،  گوڵى  ەلوپەلە انى هەڵد،گرێ ، لەژێۆر لێۆوان شۆتێک د،ڵێۆ  و 
بە دڵتەنگى د،چێتە د،ر،و،، ئەرسەان لە هیچ  ەسێک ناترسێ ، نە 
لە گۆۆوڵى، نە لە ئەنۆۆدازیار مۆۆوقەدد،م، نە لە هۆۆیچ  ەسۆۆى دیۆۆوە، ئەو 

 وانە وەمسەرۆ ى  وڕ، انە، سەرۆ ى ه
د،ڵۆۆۆێن  چۆۆۆان  ۆۆۆوڕانى بەهێزیۆۆۆان  ۆۆۆۆک د،وێۆۆۆ ،  وڕانێۆۆۆک  ە   

پارێزگارییۆۆۆان لێۆۆۆد، ەن،  ۆۆۆوڕانى قۆۆۆۆز و چوارشۆۆۆانە،  وڕانێۆۆۆک  ە 
 ە  ،مێبۆۆازى نۆۆا ەن و چاوچۆۆاوانێ نۆۆا ەن،  ۆۆوڕانى هۆۆێمن،  وڕانێۆۆک

 شۆۆ ىد، رێ  ڕۆڵى دایویان بۆۆ بگێۆڕن،  وڕانێۆک  ە دڵخۆشۆن و 
ر و  ۆشەویەۆۆۆۆتى د،نۆۆۆۆوێنن، د، ەن،  وڕانێۆۆۆۆک  ە هەمیشۆۆۆۆە میهۆۆۆۆ

  هەرچەند، زیۆاتر بە م من ئەرسەانم  ۆک ناوێ  ،   وڕانێک  ە  
زیاتر تێد،گەم  ە  ۆشم ناوێ ، نازانم بۆ، ڕقم لە  ،تەماشاى د، ەم

 ە و، ۆۆو هەڵمۆۆاتە و پۆۆرچە  ،ڕو ەۆۆارى نۆۆابێتەو،، لە چۆۆاوى ڕوونۆۆى
لە ەى  ە هاوشۆۆێو،ى ڕۆمیۆۆۆیە و ڕۆاۆۆا د،ڵێۆۆ  وی لۆۆووڕ،شۆۆە لۆۆو

 ە هەموو ۆۆات  ،دێیۆۆیە، لە پێەۆۆتى سۆۆاف و  ەمڕ،نگۆۆى ڕو ەۆۆارىا
ە سۆۆۆۆاد، ەى، لە يتەنوەڕیشۆۆۆۆێوى پێۆۆۆۆو،یە، لە بۆۆۆۆا ى بەرز و شۆۆۆۆیوی

ى ڕۆاۆۆا ي ە و، ۆۆو زۆر ۆۆۆر ، ەنۆۆد،ی هەمیشۆۆەین و چڵێەۆۆییە ەى
پڕ، لە ژیان، تەنۆانەت ڕقۆم لەو،ک نۆابێتەو،  ە اواز،، بە م شۆتێک 

ۆچى منۆى نم چیۆیە، تێنۆاگەم بۆ ە مەراقى لێد، ۆم و نۆازا،لەودا هەیە
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، گۆۆاڵتە  ۆۆۆک د،وێۆۆ ، مۆۆن  ە قەڵەوم، نۆۆاتوانم بە چۆۆا ى قەۆۆە بۆۆوەم
 ۆۆۆۆردن نۆۆۆۆازانم، تۆۆۆۆا ئێەۆۆۆۆتا هۆۆۆۆیچ  ەسۆۆۆۆێوم نەهێنۆۆۆۆاو،تە  ەنۆۆۆۆد، و 
پۆشۆا ە انم هەمیشۆە سۆۆاد، و ڕ،شۆن، مۆۆن  ە بێتوانۆام و لە ترسۆۆى 

چاو، ۆانم تۆا ژێۆر   ە لە نا او بەدوامدا دێۆن و لە ،ئەو فرمێەوانەى
نۆۆۆاتوانم بە  ى ڕ،شۆۆۆى هاوتۆۆۆا د، ێشۆۆۆن، تەنۆۆۆانەتاگەم دوو هێڵۆۆۆچەنۆۆۆ

لێبد،م، تێناگەم چى لە مندا  ۆک د،وێ  و  ئاسوود،ییەو، ماسوارا
 ە مۆن د، ۆزێنێتە  ،لەمە د،ترسم  لەم تێنەگەیشۆتنە بۆێ سۆەروپایەدا

 ە شار،زاى نیم  د،ترسۆم ڕۆژێۆک لەنا ۆاو لەو ،ناو  ەشێوى تاریک
و چاو، انى ئەرسەان سوور بێ  و   ە لێین تاریک ببێ  ،شوێنەى

 ە  ەریۆۆوە  ،بدر،وشۆۆێتەو، و سۆۆمە انیم نیشۆۆان بۆۆدات و لەو ۆۆاتەى
پێد، ەنێ  ددانە تیژ، انى  ە بەرز بوونەتەو، بچەقێنێتە سۆەر ملۆم، 

 ە مۆۆن هۆ ۆار، ەى نۆۆازانم و  ، ەریۆوە شۆتێک لەنێوانمۆۆان د،قەومۆێ
 د،ترسم 

ەرسۆۆەان حەزى لە  ە پێویەۆۆتە ئ ،هەمیشۆۆە بیۆۆرم لەو، د، ۆۆرد،و،  
ڕۆاا بێ  نە  لە من، ڕۆاا لە ئەرسۆەان دێۆ ، اۆوانە، بۆا بەرز،، 

، بەبۆێ شۆەرم  ۆردن سۆوراوى سۆوور د، ات 23د،موچاوى بڕۆنزى
و پۆۆێوەڵ نۆۆابن، ڕۆاۆۆا هۆۆیچ  ێۆۆد،دات و برۆ ۆۆانى هۆۆیچ  اتێۆۆک تۆۆێوەڵل

 24 اتێک ناگری  و هەمیشە چاو، انى ڕازاندۆتەو،  د،چێتە  ارتینگ
وڕ، ۆۆۆان د،بۆۆۆاتەو،، بە م مۆۆۆن شۆۆۆوفێرى و لە هەمۆۆۆوو   24 ارتینۆۆۆگ

 ە ئۆتۆۆۆۆمبێلى  ارتینۆۆۆگ  ،نۆۆۆازانم و هەرچەنۆۆۆد، بشۆۆۆڵێن باو،ڕنۆۆۆا ەم
ى لەگەڵ ئۆتۆۆۆمبێلى ئاسۆۆاین هەبێۆۆ ، ئەو ڕۆژ،ک بۆۆاو،ڕم يایۆۆاواز

                                                 
 گى بڕۆنزى.و. ئارايشکردنى دەموچاو به ڕەن 23

 .پێشبڕکێى ئۆتۆمبێڵ.و.24 
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نە ۆۆۆرد، سۆۆۆ ێد،ى هەینۆۆۆى  ۆۆۆاتژمێر هەشۆۆۆ ، ئەرسۆۆۆەان بەرنۆۆۆامەى 
 ۆارتینگى دانۆۆابوو، گوتبۆووى نۆۆانى بەیۆانى لەوێ د، ۆۆۆین و پاشۆۆان 
د،س  پێد، ەین، هیچ  ەس نەیزانى چۆن ئەندازیارى قایل  ردبۆوو 

 ە بیۆۆۆرم لە  بێۆۆۆ  و یە  لیۆۆۆر، و، ۆۆۆو  ە ت بۆۆۆداتە  ەسۆۆۆى یە ەم،
 ێرایۆۆۆى زۆر و پۆۆۆێچە ترسۆۆۆنا ە ان و ئۆتۆۆۆۆمبێلى بۆۆۆێ سۆۆۆەروپاى 

ترسۆۆام  و،،و بەربۆۆۆنۆۆاو دڵۆۆم تۆۆوایەو،تێک لەشۆۆ ، ارتینۆۆگ د، ۆۆرد،و،
اشۆان پۆێ لە بەنۆزین بنۆێم و پ اتێک بگەم ناچارم بۆوەن سۆوار بۆبم، 

ئیەۆۆۆۆتۆد نەدۆزمەو، و ئۆتۆۆۆۆۆمبێلە ە و،ربگەڕێۆۆۆۆ  و پۆۆۆۆێم لەنۆۆۆۆاو 
ئاسۆۆنە ان بمێنێۆۆتەو، و ببۆۆڕێتەو، و ئیتۆۆر دایە تەنۆۆانەت یە  منۆۆداڵى 
تەواویشۆۆى نەبێۆۆ ، پاشۆۆان شۆۆێ  بێۆۆ  و مۆۆن تۆۆا  ۆتۆۆاین تەمەن بە 
قۆۆۆۆاچێوەو، بە گۆچۆۆۆۆان بۆۆۆۆڕۆم و لە شۆۆۆۆێتخانەو، بۆۆۆۆڕۆمەو، مۆۆۆۆاڵ و 

 گوتم نایەم، ڕۆاا توڕ، بوو بگەڕێمەو،، 
 ،ژنە انى ڕێک و، و پیر-
تەلەفۆۆۆنى بۆۆۆ لەیۆۆ   ۆۆرد بە زۆر ڕازى  ۆۆرد و پۆۆێوەو، ڕۆیشۆۆتن،   

ە  د،یگۆۆوت  ێرایۆۆن و اۆۆۆک و  ۆۆرۆک بۆۆۆ د،روونۆۆى شۆۆتێوى چۆۆا 
ى:) نەمگۆوت یە ەم د،بۆم؟ تو گو مدا اتێک گەڕایەو، لیر، ەى نیشان

هۆاتووى حۆاڵى پەرێشۆان ئەرسەان بەدواتدا د،گەڕا،  اتێۆک بینۆى نە
 بوو( 
تەنیۆا  و گوتى:)  وڕێوى  راد نیۆیە،پاشان چاو، انى ز،قورد،و،   

پێویەۆتە اارێۆک  ى هێند، شەیداى سەرۆ ایەتیوردنە،نازانم لەبەرچ
 سەرودڵى تێوبد،م( 

 زۆر پێوەنى  ينێبپاک بهلەی  
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مۆۆۆن تۆۆۆا  ى د، ۆۆۆات، ڕۆاۆۆۆا د،ڵێۆۆۆ :) هێۆۆۆواک بە،حامیۆۆۆد  واحۆۆۆافیز  
 بە، ئۆتۆمبێلم نییە( اێگایە  ب

 ەلوپەلە انى  ۆد، اتەو،، هەمۆوو شۆتێک د، ۆاتە نۆاو باو،شۆى و   
ور، ە لە د،سۆۆتى د، ەوێۆۆ ، هەڵد،سۆۆتمەو،  اغەز، ۆۆان وفۆۆایلە سۆۆ

 ۆد، ەمەو، و د،یۆد،مەو، د،سۆتى، د،بێۆ  پێیبڵۆێم دووبۆار، بۆڕوات 
 ە  ،قەۆۆە لەگەڵ ئەرسۆۆەان بوۆۆات، لە زمۆۆانە ە تێۆۆد،گەن ئەو اۆۆار،ى

  رد هەموو شتێک باشتر بوو، د،ڵێم)د،ڕۆی ؟( قەەیان 
 بەڵێ،  وێند ارم هەیە، تۆ بۆ نەڕۆیشتى؟-
چۆا ى د، ەم   شاڵە سەوز، تۆ ە ەى لۆۆچى  ۆردوو،،سەر،و،ى   

چاوانێۆۆک  ە ڕ،نگۆۆى هاوشۆۆێو،ى  چەنۆۆد، لە ڕ،نگۆۆى چاو، ۆۆانى دێۆۆ ،
 چاوانى هیچ  ەسێک نییە 

 ئەرسەان گوتوویەتى ئەمشەو بچینە د،ر،و، -
ێ باشۆۆە لەبەرچۆۆى پرسۆۆەت دانۆۆاو،؟  ەریوۆۆى د،ڕۆیۆۆتە  ەیۆۆ  و ئۆۆ-

 سەفا 
 ۆک ،و بە هێمنۆۆى د،ڵۆۆێم :)  اتێۆۆک تەنیۆۆاین مكۆۆهوى دهنۆۆهسۆۆەرم   

 ناگوز،رێ ( 
 بۆ اارى د،یەم هەمان ڕوونوردنەو،ى هەمیشەیى د،دات 

 ۆۆۆۆۆک ڕابوێرێۆۆۆۆ   دا ە لەگەڵ تۆۆۆۆۆ،ئەرسۆۆۆۆەان ئەو مۆۆۆۆافەى هەیە-
 ێژ و،رناگرى،  ۆتاین پێبێنە ئەگەر لەگەڵ ئەودا چ شەبانە،
 شانى  كاتهدهى كهاانتا

ئەگەر حەزت لە ئەرسۆۆۆۆەان نیۆۆۆۆیە پێویەۆۆۆۆتە پێۆۆۆۆى بڵێیۆۆۆۆ ، هێنۆۆۆۆد، -
 ە ئەگەر مۆۆۆۆن لەبۆۆۆۆرى ئەو ،انە هەڵەۆۆۆۆو ەوت د، ەیۆۆۆۆ يناسروشۆۆۆۆتی

  ە  ۆش  د،وێم ،ومایە وا بیرمد، رد،و،وب
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م  ە  ۆشۆ ،)بەڵێ، ڕاستد، ەى( بەشێو،یە  لەژێر لێوانەو، واد،ڵۆێم
 بە قورسى گوێم لێد،بێ  

 ئێەتا بەڕاستى  ۆش  ناوێ ؟-
 ە پێویەۆۆ  نیۆۆیە و، مۆۆى بۆۆد،مەو،، بە  ،بەشۆۆێو،یە  د،پرسۆۆێ    

 چاو، ز،قەو،بوو، انى پێد، ەنێ  و بەپەلە د،چێتەد،ر،و، 
هۆۆۆۆۆۆڵە ە  امۆشۆۆۆۆۆە و ژاو،ژاو، ئارامبە شۆۆۆۆۆە ەى نابیەۆۆۆۆۆترێ ،    

دنەو،ى  ەر،م عەلۆۆۆۆۆى دێۆۆۆۆۆتە سۆۆۆۆۆەر،و، و د،سۆۆۆۆۆتد، ات بە  ۆۆۆۆۆۆ ر
ە ۆۆۆان لەسۆۆۆەر مێز، ۆۆۆان، دڵۆۆۆم تێوهەڵۆۆۆدێ  و ئەرسۆۆۆەان لە دا پەر

اێگا ەى نییە تا لێى ب رسۆم  ەى د،ڕۆیۆن و ئەسۆڵەن د،ڕۆیۆن یۆان 
نا  نە ا نەڕۆین و واتێبگا  ۆشم ناوێ ، نە ۆا بۆڕۆین و لەوێ ببێۆتە 

هۆۆۆۆاوارم لەسۆۆۆۆەر بوۆۆۆۆات و مۆۆۆۆن  داوانۆۆۆۆو ێشۆۆۆۆەمان و لەبەرد،م هەم
ۆتایى تەمەنم بوەومە زیندان و ماهۆان بە فڕێیبد،مە  وار،و، و تا  

تەنیۆۆۆۆا بمێنێۆۆۆۆتەو،  داد،نیشۆۆۆۆم لەودیۆۆۆۆو مێۆۆۆۆز، ە و بیۆۆۆۆر لەو ڕۆژانە 
 ە ماهۆان دێۆتە دیۆد،نیم، پێویەۆتە بە دایە بڵۆێم نەیهێنێۆ ، ،د، ەمەو،

  ەم د، وات  اتێک من لەودیو شوشەى  ابینە ە د،بینێ  
 سى ماهان( )تەلەفۆنوردن بۆ لەی  بۆ  ۆر

  ان هەڵد،گرم و ژمار،ى لەی  لێد،د،م یادداشتە
و،نۆۆۆۆدى بۆۆۆۆوەى ، ە د،تەوێۆۆۆۆ  پێلە  ۆۆۆۆاتى ئێەۆۆۆۆتادا ئەو  ەسۆۆۆۆەى-

 بەرد،س  نییە 
 باشە، شەبانە بڕۆین؟-
و،  بڵێۆۆۆى لەسۆۆۆەر نۆۆۆاوقەدم پەردا ە ئۆۆۆاوێوى سۆۆۆارد ڕوود، ەن،   

ئەرسۆۆۆۆەان د،سۆۆۆۆتە انى وشۆۆۆۆک د، ۆۆۆۆاتەو، و عەاگەى ازانیۆۆۆۆا ە 
 د،پشونێ  
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 ئەمە چییە ئیتر؟-
 ازانیایە، ڕۆاا هێناویەتى -
ى شانە انى هەڵد،تە ێنێ ، پێى  ۆک نەبوو،،  ەریوە بەر لە  ۆ  

 ە بۆۆۆۆۆچى نۆۆۆۆانى نیۆۆۆۆو،ڕۆم لەگەڵ ،،ىبۆۆۆۆار،ى ئەولەد،گرێۆۆۆۆ  تۆۆۆۆا 
و گوتۆوومە تێۆرم شۆتێک  كۆردووه نە واردوو، و بۆچى  ەللەڕ،قیم

نەڵێۆۆۆ ، گەمۆۆۆژ، د،بۆۆۆم و د،ڵێم:)بۆۆۆۆ ماهۆۆۆانى هێنۆۆۆاو،( مەراق لە ۆۆۆۆم 
تۆۆۆۆۆا ئەرسۆۆۆۆۆەان سۆۆۆۆۆەربە ۆ  ، ە سۆۆۆۆۆەربە ۆ درۆ د، ەم ،ۆمد، ۆۆۆۆۆ

 ناڕ،حەت نەبێ  
 تەلەفۆن بۆ  ێ د، ەی ؟-
 لەی  -
هەڵد،سۆۆۆتمەو، و  ەلوپەلە ۆۆۆۆانم  ۆۆۆۆۆد، ەمەو، و د،یۆۆۆۆخەمە نۆۆۆۆاو    

اانتا ە، ڕو ەارى پۆڕ، لە پرسۆیار، دڵۆم د، وازێۆ  ڕوونوۆردنەو، 
ز و نەد،م تۆۆۆا مەراق بخۆۆۆوات، حەزد، ەم  ەللەڕ،قۆۆۆى بۆۆۆوەم و بەهێۆۆۆ

ناڕ،سۆۆۆەن بۆۆۆم، بە م لەبۆۆۆرى ئەو، و، ۆۆۆو  ۆۆۆچە باشۆۆۆە ان د،ڵۆۆۆێم:) 
پێویەۆۆۆۆتە سۆۆۆۆبەى عەسۆۆۆۆر ماهۆۆۆۆان بۆۆۆۆبمە  ۆرسۆۆۆۆى مۆسۆۆۆۆی ا، بە م 
سورتێرى ئەندازیار گوتى لە  ۆم انیاى سروک  ۆبۆوونەو،م هەیە، 

 گوتم ڕ،نگە لەی  بتوانێ  بیبات( 
 بۆچى بە من  نەگوت؟  ۆم د،مبرد -
،مێۆۆۆنم، هەوڵۆۆۆد،د،م لەو، تێۆۆۆبگەم لە ڕو ەۆۆۆارى ئەرسۆۆۆەان ڕاد   

ڕاسۆۆتى گوتۆۆوو، و ئەگەر ڕاسۆۆتى گوتۆۆوو،  نیۆۆا ، ۆنۆۆوێنى  ۆۆردوو،
 ە لەگەڵ مرۆبێوۆۆۆۆۆۆى  ،د،یەوێۆۆۆۆۆۆ  ئەم  ۆۆۆۆۆۆار، بوۆۆۆۆۆۆات، لەبەرئەو،یە

 ە بەڕاسۆتى ماهۆانى ،،ىئەو نیا ،ندام بەایەو، سەرن ڕا ێشەاە ەم
 ۆک د،وێ ، هیچ شتێک لە ڕو ەۆارى تێنۆاگەم، د،ترسۆم ئۆازارى 
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بدات، شۆتێک لەو ب رسۆێ  و گۆاڵتەى پێبوۆات، بیبۆات نیشۆانى ماهان 
براد،ر، ۆۆۆانى بۆۆۆدات و هەموویۆۆۆان پۆۆۆێوەو، لێۆۆۆى  ۆۆۆۆببنەو، و پێۆۆۆى 
پێۆۆبوەنن، د،سۆۆتى نەگرێۆۆ  تۆۆا ئۆتۆمبێۆۆل  ۆۆۆى پێۆۆدا د، ێشۆۆێ  و لە 

 شەڕى ماهان قوتارى ببێ  
 نا سوپاس واى بۆد،چم  ە لەی  بتوانێ  ئەو ببات -
ەڵ مۆن باشۆبوو،  ۆۆت گوتۆ   ئەواۆار،ى بۆچى نا؟ ماهۆان  ە لەگ-

  ە چووینە د،ر،و، هەموو ات لەتە  من دانیشتبوو، بیرت نییە؟
بیۆۆۆرمە  مۆۆۆن، لەیۆۆۆ ، ڕۆاۆۆۆا و دوو سۆۆۆێ یە  لە هاوڕێوۆۆۆانى  ۆۆۆۆى 

 ردبۆوو بە بۆۆنەى د،سۆ ێوردنى هاوڕێیەتیمۆان،  25داو،تى فەر،حزاد
یە ەى يپێۆۆداگرى  ردبۆۆوو  ە برا ەشۆۆم بهێۆۆنم، بەسۆۆەرهاتى نە ۆشۆۆ

 ماهانى د،زانى و ئەمەک توڕ،ى  ردبووم 
 برا ەى من بۆ ڕابواردن و گاڵتەااڕى نییە -
 ئازیزم من  ەى گوتوومە د،مەوێ  گاڵتەااڕى بوەم -
  ە بیهێنم؟، ەواتە بۆچى پێداگرى لەسەر ئەو، د، ەى-
 چونوە براتە، تۆ  ۆش  د،وێ ، منی  دڵم د، وازێ  بیبینم -
 اسوود، نییە براى من لەگەڵ  ەڵوى نامۆ ئ-
 ە تۆۆۆ بڵێیۆۆ  هەر ، ەڵوۆۆى نۆۆامۆ و نەناسۆۆراو نۆۆاهێنم، هەر  ەسۆۆێک-

  ەسێک  ە ماهان ئاسوود،یە لەگەڵى، د،یبەین 
ئەرسەان هاوڕێوانى نەهێنا و من ماهانم برد، ماهان ئەرسەانى    

 ۆشویەۆۆۆ ، لە چاو، ۆۆۆانى زانۆۆۆیم  لەمەى  ە و،  پیۆۆۆاوان لەسۆۆۆەر 
و، و تبوو و سۆۆەرى بەرز ردبۆۆۆن دانیشۆۆتە ۆۆتە ە لەتە  ئەرسۆۆەا

                                                 
. باغچهيهکى گهورەيه دەکهوێته شههرەکى غهرب له تاران و شوێنێى گهشتيارييه و خواردن 25 

 و خواردنهوە لهسهر شێوازى نهريتى پێشکهش دەکرێت.و.
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شۆۆۆۆەرمى نەد، ۆۆۆۆرد و، مۆۆۆۆى پرسۆۆۆۆیار، انى بۆۆۆۆداتەو،  ئەرسۆۆۆۆەان 
ینى بۆۆ ماهۆان  ڕیبۆوو و  الوێوۆى فڕ،نەۆى  اتژمێرێوى د،سۆتى شۆ
 ە میەۆۆۆاق لە ڕۆژانۆۆۆى زانوۆۆۆۆ لەسۆۆۆەرى  ،و،ىهاوشۆۆۆێو،ى ئەو  ۆۆۆال

 ە بریۆۆۆۆا  ۆیشۆۆۆۆى لەو اۆۆۆۆۆر،  ،د، ۆۆۆۆرد و مۆۆۆۆن ئۆۆۆۆار،زووم د، ۆۆۆۆرد
وایە و و، ۆو میەۆاقى لێۆد،هات  ماهۆان  ە و الوانەى لەسۆەر بوردبۆ

ویەۆۆتى بۆۆڕواتە د،ستشۆۆۆر، ئەرسۆۆەان هەڵەۆۆایەو، و گۆۆوتى )پیۆۆاوان 
لەگەڵ یە !( لەی  د،ستى لەسەر ئەژنۆم دانا و لێۆنەگەڕا بەدوایانۆدا 

ور،و، سەیرم وبچم  گوتى: )ڕاس  د،ڵێ ، پیاوان لەگەڵ یە !( لە د
و  اتێۆک گەڕانەو،،   ە د،س  لەناو د،ستى یە تر د،ڕۆیشتن، ردن

قۆۆۆۆڵى  راسۆۆۆە ەى ماهۆۆۆان تەڕ ببۆۆۆوو و ترسۆۆۆابوو، بە م پێۆۆۆد، ەنى  
 ە لێۆۆۆبگەڕێم ماهۆۆۆان لەگەڵ ئەرسۆۆۆەان  ،بە م ئێەۆۆۆتا لەو، د،ترسۆۆۆم

 ە نەتۆۆوانم بە چۆۆاو سۆۆەیریان بۆۆوەم، د،ترسۆۆم ،هێنۆۆد، دوور بۆۆڕوات
 ە  ەسانیتر سۆەبار،ت بەو  ۆراد  ،گوێڕایەڵ نەبێ  و  ارێک بوات

،، ماهان چا ترین براى دونیایە، بە م هۆیچ  ەس اۆگە لە بیربوەنەو
 من ئەمە نازانێ ، ناتوانم لێبگەڕێم لەگەڵ ئەرسەان بڕوات 

 لێگەڕێ لە  ۆى ب رسم، بزانم چى د،ڵێ  -
 لە ماهان؟ -
، پێویەۆۆۆتە بۆۆۆزانم  ۆۆۆۆى حەزد، ۆۆۆا لەگەڵ  ۆۆۆێ بۆۆۆڕواتە ى چۆۆۆىئۆۆۆه-

  ۆرسە ە 
و،  بڵێۆۆۆى ماهۆۆۆان   ە،بەشۆۆۆێو،یە ى وا سۆۆۆەیر تەماشۆۆۆام د، ۆۆۆات  

هۆشى نییە و نازانێ  دڵۆى چۆى د، وازێۆ ، مەراق لە تێنەگەیشۆتنى 
ئەرسەان د، ۆم، اانتا ەم هەڵد،گرم و لەتە  ئەرسۆەاندا د،چۆمە 
د،ر،و،، سۆۆەرم شۆۆۆڕد، ەمەو، و لەپۆۆۆێ  ئەرسۆۆەان بە زۆرتۆۆۆرین 
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 ە د،تۆۆوانم لە قادرمە ۆۆان دێۆۆمە  ۆۆوار، تۆۆا  ەسۆۆێک نەمۆۆان  ، ێرایۆۆى
 بینێ  

ئاوابوو، و گەرما ە  ز بوو،، لەنۆاو ئۆتۆۆمبێلە ە داد،نیشۆم،   ۆر  
 ە ەى د،بەستێ  يئەرسەان قایشى سەامەتی

 ە ها؟ياەمشیدی-
بۆچى لە مۆن د،پرسۆێ ،  اتێۆک پ نۆى لە پێشۆتر دانۆاو،؟ اۆامە ە   

دێۆۆنمە  ۆۆوار،و،  ئەرسۆۆەان د،سۆۆوڕێتەو، نۆۆاو و،لیعەسۆۆر و هێنۆۆد، 
ات و چاو، ۆانم ئاویۆان لێبێۆ  و  ێرا ناڕوات تا با لە ڕو ەۆارم بۆد

گێۆۆۆڕ، ە د،گۆڕێۆۆۆ  و  ،لێو، ۆۆۆانم وشۆۆۆک بوۆۆۆاتەو،، تەماشۆۆۆاى د، ەم
بیۆۆرى لە شۆۆوێنى دیۆۆوەیە،  ۆۆۆزگە  ۆشۆۆم د،ویەۆۆ ، ئەو  ۆۆاتە بۆۆێ 
چەنۆۆۆدوچوون د،مگۆۆۆوت  واز لە ئۆتۆۆۆۆمبێلە ە بێنێۆۆۆ ، پاشۆۆۆان تونۆۆۆد 

 ە سۆا نێوە  ،د، رد و تەواوى ئەو قەە عاش انەییانەىاباو،شم پێد
ود لەبەرم  ۆۆۆردوو، بۆۆۆۆم د،گۆۆۆوت، ئەسۆۆۆڵەن هەر سۆۆۆەر،تا  ە بێەۆۆۆو

سۆۆوارى ئۆتۆۆۆمبێلە ەى د،بۆۆووم د،سۆۆتیم بە تونۆۆدى د، ەۆۆتە نۆۆاو 
د،ستم و بەرم نەد،دا تا ناچار بێۆ  بە د،سۆتى چەد گێۆڕ بگۆڕێۆ ، 

 ە من چر ەم  ،و، و لەی  و میەاقمان لێد،هات  و، و ئەو  اتانەى
ە ناو،ڕاسۆۆۆتى  وشۆۆۆینى د،ژمۆۆۆارد تۆۆۆا لەگەڵیۆۆۆان بچۆۆۆمە د،ر،و، و ل

 ە  ،دواو،ى ئۆتۆمبێلى لەی  دابنیشۆم و سۆەیرى پەن ە انیۆان بۆوەم
لەسەر گێڕ، ە د،چوونە ناو یە ،  اتێک د،گەیشۆتین و لەتە  یە  

د و و لەنۆاو ى د،كۆرە قۆۆڵیشتین، نزیوى د، ەوتۆمەو، و قۆۆڵم لد،ڕۆ
دڵۆۆم  ۆمەڵێۆۆک باڵنۆۆد،ى بچۆۆوو  بەر،و سۆۆەر و  ۆۆوار هەڵۆۆد،فڕین و 

 ە  اتێۆۆک میەۆۆاق قەۆۆەى د، ۆۆرد سۆۆەیرى  ،تنەو، و، ۆۆو لەیۆۆ د،نیشۆۆ
د، ۆۆۆۆرد و سۆۆۆۆەرى د، ەۆۆۆۆتە سۆۆۆۆەر شۆۆۆۆانى و پێۆۆۆۆد، ەنى و باڵنۆۆۆۆد، 
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مۆۆد، رد، لەودیۆۆو چاو، ۆۆانى د،رد، ەوتۆۆن  ڕابچوو ە ۆۆانى نۆۆاو دڵۆۆى 
پێشۆۆۆیان و ڕووبەڕوویۆۆۆان د،ڕۆیشۆۆۆتم تۆۆۆا لەیۆۆۆ  ببیۆۆۆنم  اتێۆۆۆک ئەو 

هەزار  ،ور،بۆوو ە تاز،  ڕیبوویان و بۆۆ پەنۆ ەى گە،ئەڵ ەى میەاق
اۆار د،ریۆۆد،هێنا و دووبۆۆار، د،یخەۆۆتەو، شۆۆوێنى  ۆۆۆى و وا بیۆۆرى 

ئەگەر ئەرسۆۆۆەانم  ۆۆۆۆک    ە هۆۆۆیچ  ەسۆۆۆێک نایبینێۆۆۆ ،د، ۆۆۆرد،و،
بویەتبایە هەمیشە تەنور،ى درێۆژى لۆچۆدارم د،پۆشۆى و د،مزانۆى 
   ارێک بۆوەم تۆا هەمۆوو  ەڵۆک سۆەیرمان بۆوەن و بە ۆیۆان بڵۆێن 

 ن ئەم دوو  ەسە چەند، دڵخۆش
 ە بێهەسۆۆ  لە سۆۆو انى  ،سۆۆەیرى پەن ە ۆۆانى ئەرسۆۆەان د، ەم  

 ە و، ۆۆۆو  ،ئۆتۆۆۆۆمبێلە ە ئۆۆۆا ون، سۆۆۆەیرى پەن ە ۆۆۆانى  ۆۆۆۆم د، ەم
بە م پەرێشۆۆان  ، وێنۆۆد ارانى چۆۆاو،ڕێى تۆۆاقیوردنەو،، ڕێۆۆک و پێۆۆک

لەسۆۆۆەر ئەژنۆ ۆۆۆانم ڕا ۆۆۆراون، د،تۆۆۆوانم هەر ئێەۆۆۆتا د،سۆۆۆتى بگۆۆۆرم، 
د،سۆتم لەسۆەر ئەژنۆ ۆانم بەرز هەناسەم لەناو سۆینەم گیۆر د،بێۆ ، 

سۆۆتى سۆۆو انە ەدا اد، ەمەو،  ئەرسۆۆەان بە تونۆۆدى د،سۆۆتى بەناو،ڕ
 ە لەژێۆۆۆر ،د، ێشۆۆۆێ  و چەنۆۆۆد چۆۆۆر ەیە  لێیۆۆۆد،گەڕێ  و اوێنێۆۆۆک

 لەبەر د،نگى هۆڕینە ە وند،بێ   ،لێو، انیەو، د،یدات
 ئا ر ئێر،  ەى شوێنى دابەزاندنى گەشتیار،؟- 
ک چوار ڕیۆانە ە لێۆر،یە؟ ئەم دامۆاو، د،بێ  لە وێ دایبەزێنێ  اتێ-

 هەم لەڕێگەى ئەمەو، نان پەیدا د، ات 
،  ە بە اۆرێۆۆک بەر،و اى مۆۆن د،اوڵێنێۆۆ د،سۆۆتى لە بۆشۆۆاییدا   

لەناو دڵم )بڕۆ بابە(د،بیەتم، ڕووى لەوبەر د، ات و اارێوى دیۆوە 
هۆڕین لێد،دات، هۆڕین لێد،دات تا بڵێۆ  گۆوێ لە قەۆە انم ناگرێۆ  

 ە مۆۆن  ەریوۆم   قەۆۆەیە ى بێمانۆۆا ،ەایەو، گرنۆۆگ نیۆیەو ئەسۆڵەن ب
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داد،نیشۆم،  داد،ڵێم   ۆم گرمۆڵە د، ەمەو، و لە سۆوچى  وشۆینە ە
د،زرینگێۆتەو،،  26هاوارى ئەرسەان و، ۆو  ەوچوۆى پۆوور، میەۆۆر

 27هەسۆۆتد، ەم بچۆۆوو  و بچۆۆوو تر د،بۆۆمەو، و قاچە ۆۆانم لە بن ێۆۆى
ڕ، د،بێ  د،بمە هەمان وودوور د، ەونەو،،  اتێک ت وهئۆتۆمبێلە ە

 ە دایە لەگەڵۆۆۆى بەشۆۆۆەڕ هۆۆۆاتوو،  دایوۆۆۆى ،ئەو شۆۆۆەبانەیە بچۆۆۆوو ەى
 ە ،یاسەمین د،رگەى پێودادا، دایە گەڕایەو، و د،نگۆى شۆەپازللەیە 

 لە ڕوومەتى دام بۆ چر ەیە  دونیاى  اس  رد 
 ە ئەم منداڵە نەزانە ببێتە دزی ،  ەواتە تۆۆ لەوێ ،هەر ئەو، ماو،-

    ار، بووى؟
ین یاریمۆۆۆان د، ۆۆۆرد، هەڵماتە ۆۆۆانن لەنۆۆۆاو حەوشۆۆۆە لەگەڵ یاسۆۆۆەم   
ڕژانۆدبوو، نۆاو مەنۆ ەڵە ەى مۆن، چەنۆد دانە گوڵێومۆان پەڕ  ومانئه

پەڕ  ردبوو و بەسەر هەڵماتە انماندا  ردبوو، ماهانم  شۆلەى گۆوڵ 
و هەڵماتمۆۆۆۆان دروسۆۆۆۆتد، رد  ماهۆۆۆۆان بێۆۆۆۆزار ببۆۆۆۆوو و لەگەڵ  ۆۆۆۆۆم 

منۆۆۆۆداڵە  ىڵهوسۆۆۆۆهحهد،هێشۆۆۆۆا و  هێنۆۆۆۆابوومە د،ر،و،  سۆۆۆۆەرى دایە
،  ۆوڕى مۆن و یاسۆەمینی  پۆوورى  و، ماهۆان ببۆوبوونەزانە ەى نە

د، وایەو، و گۆوڵى د،هێنۆا  بۆرنۆ و شۆە رمان تەواو ورماندا ده به
لەگەڵ  ا هەڵنەچێۆۆ ،بێۆۆ  بۆۆشۆۆلە ە  گۆۆوت ئاگۆۆاى لۆۆهماهۆۆانم  بۆۆهببۆۆوو  

 ۆۆان  ۆۆڕین   اتێۆۆک گەڕایۆۆنەو، هەڵماتە یاسۆۆەمین چۆۆووین بۆۆۆ شۆۆ 
بە م  ،نەمابوون، هەزار اار لێم پرسى:) تۆ هەڵماتە ان  هەڵگۆرت؟(

                                                 
. زنجيرەيهکى کارتۆنيی يايانييه و پاڵهوانهکهى کهوچکێکى جادوويى پێيه و له ههشتاکانى 26 

 بيستهم بهرههم هێنراوە.و سهدەى

.له زمانى ئاخاوتنى کورديدا گاعيهى پێدەڵێن که وەرگيراوى عهرەبييه.ئێمه بنپێمان بۆ 27 

 داناوە.و
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شۆۆتێوى نەگوت،ئەسۆۆڵەن چاو، ۆۆانى نەترو انۆۆد، شۆۆانە انیم گۆۆرت و 
 ڕامتە اند 

  وهرهم بدهو،، ماهان تو  ودا هەڵماتە انرهبە مهەڵماتە ان-
و   یاسۆۆۆەمین زویۆۆۆر بۆۆۆوو، گریۆۆۆا و چۆۆۆۆو، ونەیۆۆۆدا، ئەسۆۆۆڵەن نەاۆۆۆ  

، بە وههژوور وه  بەبێ د،نگى د،رگۆام  ۆرد،و، و چۆووینەماڵە ەیان
هێمنى دانیشۆتین و د،نگمۆان لێو،نەهۆات تۆا دایە لە ەو هەڵنەسۆتێ   
ز،نگیان لێدا دایە هەڵەۆایەو،، د،سۆماڵى لەد،ورى سۆەرى پێچۆابوو، 

دوو نیو،بۆۆۆۆازنەى ڕ،شۆۆۆۆى  پرچۆۆۆۆى ژا ۆۆۆۆابوو و لەژێۆۆۆۆر چاو، انيۆۆۆۆدا
گۆا بۆوو، گۆوتى ئەگەر نۆاتوانین پێو،بوو، دایوى یاسەمین لەپش  د،ر

ئاگادارى ماهان بین تا منۆدا نى دیۆوە ئۆازار نەدات، چۆا تر، بیبەیۆنە 
  انەى چاودێرى، دایە د،رگاى پێو،دا 

بیەۆۆ  و هەشۆۆ  سۆۆا نم، بە م هێشۆۆتا  اتێۆۆک  ەسۆۆێک لەسۆۆەرم   
 ە د،تۆۆوانم لە  ۆمۆۆدا  ۆۆۆم ،هۆۆاوار د، ۆۆات هێنۆۆد، بچۆۆوو  د،بۆۆمەو،

نۆۆاو قەر،بۆۆاڵغین و،لیعەسۆۆر و مۆۆن بۆۆوومەتە  بشۆۆارمەو،،  ەوتۆۆوینەتە
 پوور، میەۆرێوى بچوو  و  ەوچوێوى سەنگینی  لە ئەستۆمدایە 

 وڕ، بووم وور، سەربە ۆ توبب-
 ە نەرم و نیۆۆان بۆۆۆتەو،،  ە  ،نۆۆازانم لە ڕو ەۆۆارمدا چۆۆى بینیۆۆو،   

داواى لێبۆۆوردن د، ۆۆا ماسۆۆولوە انم  ۆۆاو د،بۆۆنەو، و شۆۆتێک لە دڵۆۆم 
 انم تەڕ د، ات    ە چاو،  ،د، وڵێ 

تیشۆۆۆوى سۆۆۆوورى گڵۆۆۆۆپى ئۆتۆمبێلە ۆۆۆانى پێشۆۆۆەو،، چەنۆۆۆد شۆۆۆەک   
گۆشەیە  تاریک د،بن،داڵغە لە بنمیچى ئۆتۆۆمبێلە ە د،د،م، شۆتێک 

 نەهێنێتە  وار،و،  دالە چاو، انم
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بە ۆۆودا  ،بۆۆم شۆۆەبانە، بە م نا رێۆۆ  هڕومۆۆن هەوڵۆۆد،د،م  ەمتۆۆر تۆۆو-
شۆوفێریوردن چەنۆد،  ئەوسا د،تزانى ،ئەگەر  ۆت شوفێری  د، رد

 بێمانا و مێشک تێود،ر، 
داراستیوە ەى بەردا و بەردێوى گەور،ى بە من دادا، ناڕ،سەن!    

د،بێۆۆۆ  هەمیشۆۆۆە شۆۆۆوفێرى نەزانیۆۆۆنم بەچۆۆۆاودا بۆۆۆد،یتەو،؟ تۆۆۆوڕ،ییە 
تونۆۆد، ەى نۆۆاو گەروم قوتۆۆد،د،مەو، و بە هێمنۆۆى د،ڵۆۆێم:) هەر لەو 

  ۆم فێرد، ەم(  داڕۆژانە
  ەواتە من سوودم چییە؟ ۆم فێرت د، ەم، -
 ەنێ ، بە م زوو تى لەسۆۆۆۆۆەر ئەژنۆۆۆۆۆۆم داد،نێۆۆۆۆۆ  و پێۆۆۆۆۆد،د،سۆۆۆۆۆ   

هەڵید،گرێ ، چۆونوە د،بێۆ  بەۆوڕێتەو، بۆۆ نۆاو اەمۆاران، ڕادیۆۆى 
ئۆتۆۆۆۆۆمبێلە ەى داد،گیرسۆۆۆۆێنم  گۆۆۆۆۆرانیبێژ بە ڕیتمێوۆۆۆۆى  ێۆۆۆۆرا ڕاد 
د،ڵێۆۆۆ ، د،نۆۆۆگە ەى  ەم د، ەم و هێشۆۆۆتا لەو، تێنەگەیشۆۆۆتووم بە   

 ە ە د،ڵێ  ڕادیۆ ە د، وژێنێتەو، ينیزمانێک گۆرا
 تۆ  ە ئەم گۆرانیانەت حەز لێنییە، و،ر، با  ۆمان قەە بوەین -
 بار،ى چى؟لە -
 ە تۆۆۆ حەزت ،بۆۆار،ى هەر شۆۆتێکلەبۆۆار،ى هەمۆۆوو شۆۆ ، ژیۆۆان، لە -

 لێن بێ  
بۆۆۆۆار،ى لەبۆۆۆۆار،ى ئەو،ى حەزم لێۆۆۆۆیە قەۆۆۆۆە بۆۆۆۆوەم؟ حەزد، ەم لە  

داو،تە ناو مێشۆوم و لە هەمۆوو  ە قوابیان توڕ،هەموو ئەو شتانەى
ایە ەو، ڕاید، ێشن قەە بوەم، حەزد، ەم بڵێم هاوشێو،ى میەۆاق 
بە ئەرسۆۆۆەان، توۆۆۆا د، ەم و، ۆۆۆو میەۆۆۆاق بە، ڕێۆۆۆک و، ۆۆۆو ئەو بە 
لەسۆۆۆۆەر ۆ و میهر،بۆۆۆۆان، مۆۆۆۆن  ە نابێۆۆۆۆ  هەمیشۆۆۆۆە لە تەنیشۆۆۆۆت  
دڵەڕاو ێم هەبێ   بڵێم فێربە و، و میەاق بە اۆرێک سەیرم بوەى 
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 ە لەنۆاو دڵمۆدا هەن نیشۆان  ،نیگەرانى هەموو ئەو شتانەى  ە بەبێ
 ە پۆارچەیە ە لە مۆن ،بد،م  حەزد، ەم قەە لەبار،ى ماهانەو، بوەم

 اتێک دایە و بابە بمۆرن و  ،و لە مندا ناژیێ   بڵێم ژیانى چى لێدێ 
 ە هێشتا د،ڵێ  ،بە یە  بەسەر مندا بێ ؟ قەە لەبار،ى لەی  بوەم

تەمەنۆۆى بۆۆوو، و بەبۆۆێ ئەو یە  مشۆۆتە نۆۆۆتەى میەۆۆاق  لیلۆۆى پۆۆردى 
پەرک و بۆۆالو،، پەرت و بۆۆالو لەنۆۆاو هەوادا بەبۆۆێ هۆۆیچ پاسۆۆاوێک، 

 ە د،یەوێۆ  دایوۆۆى بە تەنیۆا اێبهێڵێۆۆ  و هەر  ،بۆار،ى ڕۆاۆا بڵۆۆێملە
وایە و ولە ەیاڵیشۆۆیدا نیۆۆیە و مۆۆن حەزد، ەم دایوۆۆى مۆۆن و ماهۆۆان بۆۆ

یچ یە ێومۆۆان بە  مۆۆان د،ڕۆیشۆۆتین و لەاى د،مۆۆاینەو، تۆۆا هۆۆوهەردو
تەنیۆۆا نەمێنیۆۆنەو،  حەزد، ەم هەمۆۆوو ئەمۆۆانە بڵۆۆێم، بە م ئەرسۆۆەان 
تۆۆاقەتى گۆۆوێ لێگرتنیۆۆانى نیۆۆیە، ڕووى و،رد،گێڕێۆۆ  و د،ڵێۆۆ  دڵۆۆ  

هێنۆد،  نیا ،  گرنگییە ى هەی نیا ، ۆشە ها!   ایاوازییە ى هەیە
 لە ۆڕا بە هەموو شتێک هەستیارى 

مۆان ئەویۆ   ەریۆوە و، ۆو مۆن بێگو  نە ئەو ،نە من شتێک د،ڵێم   
لەنۆۆۆاو دڵۆۆۆى قەۆۆۆە د، ۆۆۆات  ئەرسۆۆۆەان  ە ئۆتۆۆۆۆمبێلە ە ڕاد،گرێۆۆۆ ، 
داد،بەزم، چەنۆۆۆد هەنگاوێۆۆۆۆک د،ڕۆمە  ۆۆۆوار،و، و سۆۆۆۆەیرى تۆۆۆۆاران 
د، ەم  ە لەژێۆۆر پێوۆۆانم ڕا ۆۆراو،  ئێۆۆوار،یە و گڵۆپە ۆۆانى شۆۆار یە  
بەیە  داد،گیرسۆۆێن  هەر سۆۆوچێک، گڵۆپێۆۆک و، ۆۆو ئەسۆۆتێر،یە  و 

ێ   ێر دواتر ئاسمانێوى دیۆوە لەسۆەر ز،وى دروسۆتد، ریە   اتژم
 ە چاو، ۆۆۆانى بە ،دایگیرسۆۆۆاندو، بێگومۆۆۆان گڵۆۆۆۆپى یە ەم پیر،ژنێۆۆۆب

و بڵێۆۆ  بیۆۆری  چۆۆا ى نابینێۆۆ   د،یەوێۆۆ  ژمۆۆار،ى  ۆۆچە ەى لێبۆۆدات
حەبە پەمەییە ۆۆان بۆۆۆ شۆۆەو بۆۆوو، یۆۆا سۆۆ ێد،، ئەسۆۆڵەن  ،نۆۆا ەوێتەو،

 ەرى بێۆۆزاربێۆۆد،نگى  ڕ،نۆۆگە حەبە ۆۆان بیانوێۆۆک بۆۆن  د،یەوێۆۆ  لەنۆۆاو
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گوێبیەۆتى د،نگۆى  ۆچە ەى بێۆ   گڵۆۆپى دوو،م  ۆوڕیژگەیە   ،ماڵ
 ە دایوۆۆى هەر ئێەۆۆتا چۆۆۆتە  ۆۆڕین و د،یەوێۆۆ  ئەو ،دایگیرسۆۆاندوو،

اۆۆواە نەى  ە بە هێمنۆۆى  ڕیۆۆویەتى لە  ەنتۆۆۆر بهێنێۆۆتە د،ر،و، و 
 ە لە دو ۆۆۆۆۆۆانى سۆۆۆۆۆۆەرى  ۆۆۆۆۆۆۆ نە ە دزیۆۆۆۆۆۆویەتى ،یە  لەپە هەرزن

بوۆۆات  گڵۆۆۆپى سۆۆێیەم، گڵۆۆۆپى ژوورى ئێشۆۆوگرى ڕۆ دالەبەرد،میانۆۆ
شەفتى شۆەوانەى نە ۆشۆخانەیە ە،  ە تۆاز، لە  ەو هەڵەۆاو، و بە 

، نۆانە ەى لەنۆاو وتۆا پۆارو ،چاوى ئاوسۆاو،و، گڵۆۆپە ەى پێوۆردوو،
هەڵبگرێۆۆۆۆ  و لە هەمۆۆۆۆان ئەو ۆۆۆۆاتەى  ە نۆۆۆۆان  دابەفرگۆۆۆۆر، بەتۆۆۆۆاڵە ە

بەو ێۆۆ  و بۆۆڕوات تۆۆا در،نۆۆگ نە ەود، ۆۆوات اۆۆلە ەى لەبەر بوۆۆات 
نە ۆشۆۆخانەیەى ئەوسۆۆەرى دونیۆۆا  لەم نێوانەشۆۆدا  ۆۆوا لێۆۆ   ۆۆۆک 

 ە هێنۆۆۆد، بۆۆۆۆ  ۆۆۆوازبێنى  ۆۆۆچە پۆۆۆور، ەى  ،نەبێۆۆۆ  بە دایوۆۆۆى د،ڵۆۆۆێ
تا  وڕ، فیتەرى سەرى  ۆ ن هات و بردى و  ،د،ستى د،ستى  رد

ئێەۆۆۆتا ئەو  ەسۆۆۆێوى پیۆۆۆرى بۆۆۆێ هاوسۆۆۆەر و هۆۆۆاود،م مۆۆۆاو،تەو،  
ەڕێۆۆۆمەو، اى ئەرسۆۆۆەان، د،سۆۆۆتە انم د، ەمە نۆۆۆاو گیرفۆۆۆانم و د،گ

 ە ئەمشۆەو قەۆە  ،شتێک ناڵێ  و،  بڵێى ئەسڵەن وا بڕیۆار نەبۆوو،
بوات، بەر لەو،ى  ە د،ر تە ۆان سۆەر سۆەرمان داب ۆشۆن سۆەیرى 

 ئاسمان د، ەم بەرامبەرم شینە و پشتەو،م ڕ،ک 
پار  پڕ، لەو  چ و  وڕانەى  ە لە شەقامە بەرد، نە باریوە ەى   

سۆۆەرێ، و،  بڵێۆۆى پۆۆار  هەر ئەمەیە  ە لێۆۆى پۆۆار  بەپەلە د،چۆۆنە 
و،سۆۆۆتاون و سۆۆۆۆەرێ و  ۆۆۆۆوارێى ایۆۆۆاوازییە ى نیۆۆۆۆیە، و،  بڵێۆۆۆۆى 
سۆۆۆوارى قۆۆۆادرمەى  ار،بۆۆۆایى بۆۆۆوونە و لەاۆۆۆێگەیە  د،و،سۆۆۆتن و 

 شەقامە بەردڕێژ، ە بۆ سەر،و،یان د،بات 
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 افیتریۆۆاى ناو،ڕاسۆۆتى گۆڕ،پۆۆانە ە بۆۆۆ ئێۆۆو،رایە ى هۆۆاوینى زۆر    
 شین؟(ئارامە  د،ڵێم:)دانی

لێر،؟ نا بابە تا ئەو  افتریایەى سەر،و،تر د،بێۆ  بێیۆ ، نۆازانى   -
 نێرگەلەیە یان هەیە 

مانۆۆدووم  بە قادرمە ۆۆان هەناسۆۆە تەنۆۆگ د،بۆۆم، لەوێ دانەنیشۆۆین، -
 ە ان نەڕوانین؟ييە انى تەنیش  گۆمە ە، لە مراوييلەسەر  ورس

اهێنێ  بەسەر ۆى ن ،ڕێ د،گرێتەبەر و بەاى  ەڵودا تێد،پەڕێ    
سۆۆۆەر ەوتن بەسۆۆەر قادرمە ۆۆۆان بەایەو،    ە مۆۆن شۆۆۆتێوم گوتۆۆوو،

گرنۆۆگ نیۆۆیە، چۆۆونوە هۆۆیچ  ۆۆات هەناسۆۆەى  ۆۆۆى تەنۆۆگ نابێۆۆ ، هەر 
 ە ڕامد، ێشێ  و ڕووى لەپێشۆەو،یە، و،  بڵێۆى  ە  ،بەوشێو،یەى

 لەگەڵ مندا نییە، پرتە و بۆڵە د، ات 
ەۆۆۆۆۆۆتە زۆر و،رزک نا ەیۆۆۆۆۆۆ ، لەمە بەدواو، پێوی زۆر تەمبەڵۆۆۆۆۆۆى!-

، هەم اواز د،بیۆۆۆ ، هەم بۆۆۆارى د،روونیۆۆۆ  شۆۆۆاوهەینیۆۆۆان بتۆۆۆبەمە 
 د،گۆڕێ  

ڕ، د،بۆۆۆم، هەرچەنۆۆۆد، ڕۆاۆۆۆاک بڵێۆۆۆ :) گەمۆۆۆژ، وهەمدیەۆۆۆان تۆۆۆو   
 ەریۆۆۆۆۆوە میهۆۆۆۆۆر و  ۆشەویەۆۆۆۆۆتی  بۆد،نوێنێۆۆۆۆۆ ، بە م شۆۆۆۆۆار،زا 
نییە(باو،ڕنا ەم، هیچ میهر و  ۆشەویەۆتییە  لە ڕسۆتە انیدا نیۆیە، 

ت هەشۆۆ   یلۆۆۆ  ێشۆۆە زیۆۆاد، و ئەم دڵۆۆم د، وازێۆۆ  بڵۆۆێم ئەم حەو
ورگە نەفۆۆۆۆۆۆۆر،تییەم هەر لە ڕۆژى یە ەمەو،  ە هۆۆۆۆۆۆۆاتى و گوتۆۆۆۆۆۆۆ  

واو، هەم د،مەوێۆۆۆ  هەمبێۆۆۆ ، هۆۆۆیچ پێوەو،بۆۆۆین هەبۆۆۆوو،  لەمە بەد
و،ندییە یشى بە  ەسەو، نیۆیە  پیاسۆە د، ەیۆن و ئەرسۆەان قەۆە پێ

پۆۆوور و د، ۆۆات، شۆۆتگەلێک لەبۆۆار،ى  ێۆۆزانە ەى د،ڵێۆۆ ، لەبۆۆار،ى 
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و  28 ە پۆۆۆاڵەوانى شەشۆۆۆ اڵووى  ۆۆۆۆبیوە،لەبۆۆۆار،ى بۆۆۆاپیر،ى وداپیۆۆۆر،
نازانم ڕیوۆردى چەند چر ەین هەیە  باپیر،م دێتەو، بەرچاوم ،ئەو 

   وو ە اگە لە چاو، انى هیچ شۆوێنێوى دیۆوەى نەد،اۆو،ڕۆژانەى
ە ەى تەڕ د، ۆرد  قەۆە انى و، و سەرد،مى منۆداڵى ماهۆان دۆشۆەك
،ژاو  وشۆۆە انى بەر لەو،ى لەنۆۆاو گۆۆوێم د، ۆۆوایەو، و د،بۆۆوو، ژاو

 ە ماهۆان ئەو ، ە بیبیەتم لە گوێمدا ڕاد، ەن  لە منۆداڵى وامۆد،زانى
 اتۆۆانەى  ە لەبۆۆرى و، مۆۆدانەو، مۆۆات د،بێۆۆ  و ئەبۆۆڵەق د،بێۆۆ  لە 
د،موچۆۆاوى مۆۆرۆە، د،نگە انمۆۆان بەم اۆۆۆر، د،بیەۆۆتێ   ئەرسۆۆەان 
 قەۆۆە د، ۆۆات و مۆۆن لێو، ۆۆانى د،بیۆۆنم  ە د،اۆۆوڵێن، لێیۆۆد،ڕوانم، لە

ودى د،سۆۆۆتە انى، لە  ۆۆۆاتى قەۆۆۆە اڕو ەۆۆۆارى لە اۆۆۆووڵەى  ۆشۆۆۆن
 ردن،  ە سەیرم د، ات پێد، ەنم، نابێۆ  بزانێۆ  هۆیچ لە قەۆە انى 

 تێنەگەیشتووم  د،و،ستێ  
 پێد، ەنی   هشتێوى چا ە   چەند-
 ە تۆۆا  ، ەنۆۆد،م د،بێۆۆتە ڕاسۆۆتەقینە و لێۆۆدانى دڵۆۆم و هەناسۆۆە انم  
وا هەسۆۆۆۆۆتد، ەم بەهۆۆۆۆۆۆى ،و یى دڵۆۆۆۆۆم د،ڕۆن و دێۆۆۆۆۆنەد،ر،و،وقۆۆۆۆۆ

هەوراز،و،یە، د،زانۆۆۆم تەنیۆۆۆا هەوراز  بۆۆۆوێریم زیۆۆۆاتر بۆۆۆوو،  اتێۆۆۆک 
 د،ڵێم:)بگەڕێینەو،؟( 

:) باشە، هەرچى تۆ بیڵێی ،  ەڕ،تى میهر،بان بۆتەو،  اتێک د،ڵێ   
 دواتر تا  افتریاى سەر،و،تر د،ڕۆین، ئایەورێم بخۆین؟(

 با بخۆین  -

                                                 
. ئهو يارييه شێوە شهش پاڵويهى، که له شهش ڕەنگ پێکهاتووە و خانهخانهيه و تێکهڵ 28 

 و.ى پێدەڵێنROBIC CUBEبهيهک دەکرێت و چاک دەکرێتهوە. به ئينگليزى 
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ەبەرد،م دۆندرمەفرۆشۆۆۆۆییە ە دوو  ۆۆۆۆچ بە پۆۆۆۆێالوى پۆۆۆۆاژنە بەرز ل  
و،سۆۆتاون  تامە ۆۆان تاقیۆۆد، ەنەو، و بەقیۆۆژ،و، پێۆۆد، ەنن  لە دواو، 
د،و،سۆۆتم و سۆۆەیرى نۆۆاوقەدى باریۆۆک و پۆۆرچە مواەفە راو، انیۆۆان 

یەو،  ە چۆۆوارد،ورى ملیۆۆان د، ەم،  ە بە ئەسۆۆتورى و ڕ،نۆۆگ تێۆۆری
 ە  یۆۆک و تەنۆۆک و شۆۆێواو، ەم داد،هێۆۆنم،د،سۆۆ  بە پۆۆرچە بارئا و،،

 گە لە بەستن لەدواو، چار،یە ى دیوەم نیۆیە، هەردوو یۆان و،  بێ
 ە هۆیچ ،و ئاشۆورایە لێدراویان هەیە اڕۆاا برژانگى درێژى ماسوار

 ۆۆات نیگەرانۆۆى فرمێەۆۆوە انیان نۆۆین  ئەرسۆۆەان دوو دۆنۆۆدرمە داوا 
بۆۆۆ هەڵبژێۆۆرم  د،ڵۆۆێم  29د، ۆۆات و لێۆۆد،گەڕێ  مۆۆن تۆۆامى چەمچە ۆۆانى

ى ڕ،نگە انیۆان لێۆک دێۆ ، بۆۆ  ۆیشۆم شاتوو و  اڵە  هەڵگر،  تێۆر
ماسۆۆ  و سۆۆێوى تۆۆرک هەڵۆۆد،گرم   ەمتۆۆر لەوانیتۆۆر مۆۆرۆە قەڵەو 
د، ەن، دۆنۆۆۆۆۆۆۆدرمە انمان و،رد،گۆۆۆۆۆۆۆرین و د،چیۆۆۆۆۆۆۆنە  ۆۆۆۆۆۆۆوار،و،  

ى سۆ ى لەبەرد،ممۆان يپیر،مێردێک و پیر،ژنێۆک بە پۆێالوى و،رزشۆ
وازى قاچا ان تێد،پەڕن، د،ستە انیان نوقاندوو، و لەگەڵ ترپە و ئا

دوو   ،د،بەن  لەسۆۆەر لێۆۆوارێوى بەردینۆۆى بۆۆاغچە   و پاشۆۆێبۆۆۆ پۆۆێ
 وڕ دانیشتوون اۆگەر، د، ێشۆن و چاو، انیۆان بەد،ورى  ەمەرى 

د، ۆولێتەو،   چێۆک د،سۆ  لەسۆەر سۆینە لەپۆێ   داباریوى  چە انۆ
 وڕێوەو، د،ڕوات،  وڕ، ە شانە انى د،گرێ  و پۆاڵى پێۆو، د،نێۆ  

سۆۆەیرى  ،دێیۆۆنە د،ر،و،و پۆۆێوەو، پێۆۆد، ەنن  لە د،رگۆۆاى پۆۆار ە ە 
 ە پڕ، لە ئەستێر،  د،ڵێم: )ڕاوچیۆ  دیۆو،؟ ئەم سۆێ ،ئاسمان د، ەم

 ن(ڵئەستێر،یەى  ە لەناو یە  هێ

                                                 
. ئهو ئامێرەى،که دۆندرمه لهسهريهک کهڵهکه دەکات و دەيکاته تۆپ، به ئينگليزى 29 

SCOOPى پێدەڵێن.و 
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 لە  ەیەو، د،یزانی ؟-
 ە لەنۆاو ئاسۆمانى پیەۆى  ،ئێەتا، ئەو  ەوچۆوەک ورچۆى گەور،یە-

 تاراندا تەنیا چەند دانە لە ئەستێر، انى د،بینرێن 
 لە ئاسمان پێک د،گەیەنم  بە پەن ەم ئەستێر، ان

 وریابە!-
 ە  ۆۆۆم بە گۆۆا بەردى ناو،نۆۆدى ڕێگۆۆا ە ،وریۆۆا و بەئاگۆۆایە لەو،ى   

نە ێشم، د،گەینە ئۆتۆمبێلە ە، ڕێگەى گەڕانەو، چەنۆد،  ۆورت بۆوو، 
بەهۆۆۆۆۆى نشۆۆۆۆێوییەو،یە، د،زانۆۆۆۆم، تەنیۆۆۆۆا نشۆۆۆۆێوى  سۆۆۆۆوار د،بۆۆۆۆین، 

ە ەم دۆنۆۆدرمە ەى د،داتە د،سۆۆتم و بەڕێۆۆد، ەوێ ، سۆۆەیرى مۆبۆۆایل
 د، ەم لەی  تەلەفۆنى لێداو، و گوێم لێنەبوو، 

ئەرسۆۆۆۆۆۆۆەان لە داشۆۆۆۆۆۆۆبۆرد، ەو، سۆۆۆۆۆۆۆیدییە  هەڵۆۆۆۆۆۆۆد،گرێ  و    
مۆسۆۆی ایە ى هۆۆێمن د، اتەسۆۆەر، اۆۆامە ە د،هێۆۆنمە  ۆۆوار،و،  پێۆۆنۆ 
پەن ەم لەبەر بادا ئاو،  د، ەم و لێد،گەڕێم با د،ستم لەگەڵ  ۆى 

نۆۆامەى بۆۆ داهۆۆاتوو ببۆات  ئەرسۆۆەان قەۆە لەبۆۆار،ى  ۆار، ەى و بەر
د، ۆۆۆات، بەرنۆۆۆامەیە   ە منیشۆۆۆى تێۆۆۆدام  چاو، ۆۆۆانم داد، ەم، و،  

، بە م ئارام تە ۆڵە گەڕاومەتەو،  پیادا ێشراوبڵێى لە پێشبڕ ێى مش
و بۆۆراو،  هێنۆۆد، ئۆۆارامم  ە د،تۆۆوانم سۆۆێ ڕۆژ بۆۆخەوم، ئەمۆۆڕۆی  

ێۆۆۆ   ە بڕوانامە ۆۆۆانم بۆۆۆۆ بۆۆۆیمە نتەواو بۆۆۆوو  پێویەۆۆۆتە لەبیۆۆۆرم بمێ
پێویەۆتە  اتێۆگ گەیشۆتمەو، مۆاڵ تەلەفۆۆن بۆۆ لەیۆ  بۆوەم،  هەڵگرم،

 ئەو،ند،ى نەماو، بۆ ماڵ،  ۆزگە ماهان نە ەوتبێ  
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 پارچەى سێیەم
 
هەر بە  ۆم د،ڵێم هەڵەەو، ڕۆاا، هەڵەۆەو، ئیتۆر، هەر نۆاتوانم     

ڕۆیشۆۆۆتبووم بۆۆۆۆ  ۆۆۆۆم پاسۆۆۆتیل بوۆۆۆڕم و نەگەڕێۆۆۆمەو، مۆۆۆاڵ، هەر 
و،  بۆۆابە هۆۆاوار د، ۆۆات مۆۆن د،بێۆۆ   ەى نەگەڕامەو،، هەر نەگەڕامە

گیۆان نیۆیە، هۆیچ وبگەڕێمەو، ماڵ؟ دایە د،ڵێ  هۆیچ  اتێۆک  لەیۆ  دو
بوۆات  شۆەبانە  منداڵێوى سێ چاو لەدایک نابێ  تۆا شۆەبانە گەور،ى

و د،گریۆۆۆ ، تۆۆۆاقیوردنەو، ەى و،سۆۆۆتاو، وهلە سۆۆۆوچێوى دیوار، ۆۆۆه
داتە سۆۆەر اغەز، ۆۆانم هەڵۆۆد، ۆۆراد و، م داو،تەو،  شەبیەۆۆتەرى  

دێۆۆ   لەیۆۆ   دوو کشۆۆه، ئەمۆۆانە  ۆۆۆ  ەمۆۆن، زار هەڵۆۆد،د،م، مێۆۆز، ە
سۆۆۆینە  د، ێشۆۆۆێ  بەسۆۆۆەر مێۆۆۆز، ەدا  شۆۆۆەبانە  ۆۆۆۆى بە  30ئاسۆۆۆى

دیوار، ەو، د،نوسێنێ  و د،گری ، ئۆا ر یۆارییە ە نازانێۆ   د،ڵێۆ  
او د،موچۆۆاوى تۆۆۆ هێشۆۆتا نەبۆۆووى دایوۆۆ  مۆۆردوو،  بلیۆۆتە ەم  بۆۆۆ نۆۆ

،ستم، ۆ ە هەڵناستێ ، مۆبایلە ە د،د،نە د، فڕپاسەوانە ە د،هاوێژم
ە  د،ڵۆۆۆۆێ تو ۆۆۆۆوا منۆۆۆۆداڵە ەم دایوۆۆۆۆى ئەمیۆۆۆۆر عەلۆۆۆۆى لەسۆۆۆۆەر هۆۆۆۆێڵ
، اەرگ داد، ێشم بە دیۆوار كهتاقیوردنەو،ى  ۆتاین هەیە، تەلەفۆنە

و هەنۆۆاوى دێۆۆتە د،ر،و،، هۆۆاوار د، ەم مانۆۆدووبووم، مێۆۆرد، ەى بە 
انى گالسۆە ە ددانە ز،رد، انیەو، پێد، ەنێ   ڕامین ورد، شووشە 

                                                 
 . بلليشى پێدەوترێت له کورديدا.و30 
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 ۆد، ۆۆاتەو، و سۆۆەرم د، ۆۆاتە نۆۆاو باو،شۆۆى  د،پرسۆۆم ئەم شۆۆەقامە 
 بنى نایەت؟د،ڵێ   ەى دێی ؟ ڕ،نگە هیچ  اتێک 

ئیتۆۆر پێویەۆۆتە لەسۆۆەر اێگۆۆا ەم هەڵەۆۆمەو،، ئیتۆۆر بەسۆۆە، تەواوى    
شەو بە چاوى  راو،و،  ابووسم دیۆ   دایە گۆوتى پیۆاڵەیە  گۆوڵى 

ردنەو،ى توانەۆۆۆۆتم نیۆۆۆۆیە، زمانەگۆۆۆۆا بخۆۆۆۆۆ، نەمخۆۆۆۆوارد،  ۆۆۆۆۆ تۆۆۆۆاقیو
 ە تۆا نیۆو،ڕۆ تەواو د،بێۆ   ،چاوپێوەوتنێوى بچوو ە لە باڵوێز ۆانە

و اێبەاێ د،بێۆ ، بە م  ەوم لێۆنە ەوت   ەمێۆک زوو چووبۆوومە 
سۆۆۆەر اێگۆۆۆۆا، ڕ،نۆۆۆۆگە بەهۆۆۆۆى ئەمەو، بووبێۆۆۆۆ ، سۆۆۆۆەر،تا فیلمۆۆۆۆێوم 
 ەتەسەر، بیگ لۆبۆفەۆوى، بۆۆ اۆارى سۆێیەم  پاشۆان گۆوتم وازى 

تا فیلم دیتن  بۆۆ چیۆیە، تۆۆ  ە د،تەوێ  ۆاتژمێر چۆوار و لێبینە، ئێە
نیۆۆوى بەیۆۆانى لە ەو هەڵەۆۆتی   چۆۆوومە ژێۆۆر بەتۆۆانییە ە، سۆۆەر،تا 
بەوا  ۆم و،رگێڕا، پاشان بەم ، بە م و،  بڵێى چەرچەفە ە منى 
د، وارد  هەر دانیشتم، هەر هەستامەو،، بە م لە ۆتاییدا چاو، انم 

و،، زۆر  ابووسۆۆۆى لە ەومۆۆۆانەو، و تۆۆۆا بەیۆۆۆانى بە  راو،یۆۆۆن مۆۆۆانە
دوا ەوتنۆۆۆۆى چۆۆۆۆاوپێوەوتنى باڵوێز ۆۆۆۆانەم بینۆۆۆۆى  هەر اارێۆۆۆۆک  ە 

یان لەژێریۆۆۆۆان گو،  بڵێۆۆۆۆى سۆۆۆ رین ،پێڵو، ۆۆۆانم چۆۆۆۆوونە سۆۆۆەر یە 
دانابێۆۆۆ  و هەڵۆۆۆز،قینەو، و چاو، ۆۆۆانم بە  راو،یۆۆۆى مۆۆۆانەو،، تەواو 
 ۆۆراو،  دوێنۆۆێ  ەریوبۆۆووم بەم تەرز،  ۆۆۆهینم بۆ ۆۆۆم د،گۆۆوتەو،، 

 ە ،بینیبۆۆۆوو، پاشۆۆۆان حۆۆۆاڵم وا تێوچۆۆۆوو بۆۆۆوو 31یلمۆۆۆى  ۆۆۆۆیلزمواتە ف
لێبد،م،  32ببووم لەناو ئۆتۆمبێ  بە د،نگى بەرز لیۆنارد  ۆهینرناچا

                                                 
 Philipرهێنانى و ده  Doug Wrightنووسينى  له ،ڵمانييهئه –بريتانى -مريكي:فليمێكى ئه 31

Kaufman  نواندنى وKate Winslet  وGeoffrey Rush وهباڵوكرايه 2000ساڵى  له. 
- 1934ساڵى  دييه.لهنهرو شاعير و رۆماننوس و گۆرانيبێژێكى كه:ليۆنارد كۆهين،نووسه 32

 .( ژياوه2016
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لە دوێنۆۆۆێ شۆۆۆەو،و، تۆۆۆا ئێەۆۆۆتا ئەم گۆۆۆۆرانییە نەفۆۆۆر،تییە لە مێشۆۆۆوم 
نەچۆۆۆۆتە د،ر،و،  پاشۆۆۆان تۆۆۆومەز لەگەڵ  ۆۆۆۆیلز تۆۆۆێوەڵ بۆۆۆوو،، هەر 

ینم   وێن و دیوار و زیندان و د،یڵێتەو، و من  ابووسى  وێن د،ب
بێۆۆۆنمە د،ر،و، و فڵۆۆۆچەى ئەم شۆۆتە قۆۆۆۆڕانە  دڵۆۆۆم د،یەوێۆۆ  مێشۆۆۆوم 

هەر پێیۆۆۆدابهێنم، هەر پێیۆۆۆدابهێنم، ڕ،نۆۆۆگە ئەو شۆۆۆتانەى  ە پێۆۆۆدابهێنم،
لەسۆۆەرى هەڵنیشۆۆتوون هەڵب ەنێۆۆ  و بچێۆۆتە نۆۆاو سۆۆینوە ە،  ۆۆۆ بەم 

 اۆر، نابێ ، د،بێ  بخەوم 
ات، یە ێۆک نیۆیە بڵۆێ باشۆە ز،نۆگ ئەم  اتژمێر،ک  ۆ ز،نگ لێنۆاد  

لێمەد،، تۆ هەڵەەو، و  ارێک بۆوە، شۆتێک ببیۆنە، شۆتێک بخۆوێنەو،  
K2 و،  بڵێى  اتژمێر  رێگۆرتەى مۆنە و پێویەۆتە ز،نۆگ لێبۆدات تۆا

بتوانم لەسەر اێگا ەم هەڵبەتمەو،، ئیتر تەواو بۆوو   ۆۆ سۆوو  و 
،سۆتمەو، و تاوانم نییە  ە بێدارم   اتژمێر، ە هەر چەنۆد بێۆ ، هەڵد

د،چمە د،ر،و،  د،زانم چاو، انم د،ئاوسێن و ژێریان ڕ،ک د،بێ ، 
  لەبرى مننهههاهوێنەى بیزا ەم ناشرین د،بێ ، با ناشرین بێ  بە 

ئەو، بەم د،مەوسۆۆ ێد،یە  ۆۆۆم شۆۆێ  نۆۆا ەم،  ۆۆۆ و،رد،گێۆۆڕمە ئەو 
ایە گڵۆۆۆپى چێشۆۆتخانە داگیرسۆۆاو،، د،نگۆۆى بەلۆۆوعەى ئۆۆاو و د،فۆۆر و 

اتە دایەک نەنووسۆۆۆۆتوو،؟ مەگەر  ۆۆۆۆاتژمێر چەنۆۆۆۆد،؟ قۆۆۆۆاد دێۆۆۆۆ ، و
یە ەى يمۆبۆۆایلە ەم لەژێۆۆر اەسۆۆتەم د،ردێۆۆنم، داید،گیرسۆۆێنم، ڕونۆۆا 

چاوم ئازار د،دا، ڕوونا ى پارچەیە ى س ى  ز د،بێ  و لەنۆاویەو، 
شۆتنەو،، و، ۆو فیلمۆى وێنەگریۆى لە شۆوێنى  ،ژمار، ۆان د،رد، ەون

و، ئەم سۆەرچەفەک  ۆۆ هێشتا چەند  ولە ێوى ماو، بۆ چوار و نیۆ
هێنۆد، ئەمۆ و ئەوام  ۆردوو، و ئۆار،قەم  ۆردوو،،  ،تەڕ و گەچراو،
 د،چمە د،ر،و، 



 شىرعهسيمى مهنه ............................................رزى ساڵهپاييز دوا وه

 104 

 ە  ،نوە ەیە، شۆۆتێک د،شۆۆواتەو،ڕووى لە سۆۆ دایە پشۆۆتى لەمۆۆنە و   
ە ەى پۆشۆیو،، ئەو،ى  ە گۆوڵى وردى ينابینم چییە  الە  ەو، س ی

ڵوۆۆۆو ئەو شۆۆۆینى تێۆۆۆدایە، نە  لەبەرئەو،ى ڕامۆۆۆین بۆۆۆۆى  ڕیۆۆۆو،، بە
بەرد،وام ئەو، د،پۆشۆۆۆۆێ ، بەند، وێنە ەشۆۆۆۆى لە دواو، گرێۆۆۆۆداو،، 
تۆۆۆۆۆقەى منیشۆۆۆۆى لەپرچۆۆۆۆى داو،، ونۆۆۆۆم  ردبۆۆۆۆوو، نۆۆۆۆازانم لە ۆۆۆۆوێ 
هەڵیگرتۆتەو،، دوێنێ شەو هاتم پرچى  ۆم بۆیە بوەم، گوتم ئێەتا 

گەڕێ پرچۆۆى دایەک بۆۆۆیە لۆۆێ ، ە گەرمۆۆاو بۆۆۆنى نۆۆا ۆک د،گرێۆۆ 
و ایۆاوازى نیۆیە  چۆووم ڕ،نگۆى بوەم  دوو حەفتە   در،نگ و   زو

، گۆوتم هەمۆان 33ز،ردى زیویم بۆۆ  ۆڕى، سۆەر،تا نەمگۆوت بلۆنۆدییە
ئەو قۆۆۆۆۆاو،ییەیى هەموواۆۆۆۆۆار،، پاشۆۆۆۆۆان  ە شوشۆۆۆۆۆتى ڕ،نۆۆۆۆۆگە ەى 
دیۆۆۆۆار ەوت، شۆۆۆۆتێوى پێنەگۆۆۆۆوتم، چەنۆۆۆۆد، ڕ،نۆۆۆۆگە ەى لێۆۆۆۆدێ   دڵۆۆۆۆم 

 د، وازێ  لەباو،شى بوەم و ڕۆبچمە ناو دڵە گەور، ەى 
 ؟سالو دایە بۆچى بێدارى-
بە  ،ڕاد،چڵە ێ، ئاو بە تاو، ەدا د، ات، لەسەر غاز، ەى داد،نێۆ   

،  ە بەم شۆێو،یە مۆرۆە د،ترسۆێنی (  وا بتگۆرێپێوەنینەو، ناڵێ :)
 بە گرژییەو، د،ڵێ :)  ەوم لێنە ەوت، در،نگ نە ەوی ( 

 هێشتا زوو،، ورد، ورد، ئاماد، د،بم،   تۆقەیە ى اوانە!-
ات، لە د،فۆۆۆۆۆۆر، ەى تەنیشۆۆۆۆۆۆ  لەو، گەڕێ  ڕۆن لە تۆۆۆۆۆۆاو، ە د، ۆۆۆۆۆۆ

د،سۆۆۆۆتییەو، یە  لەد سۆۆۆۆەوز،وات د،رد،هێنێۆۆۆۆ  و د،یوۆۆۆۆاتە نۆۆۆۆاو 
ڕۆنە ە، بە پەنۆۆ ە قەڵەو، ۆۆانى  ەوچۆۆوە ە بەبۆۆێ هۆۆیچ اۆۆووڵەیە ى 
زیۆۆاد، لەنۆۆاو تۆۆاو، ەدا د، ۆۆولێنێتەو،، و،  بڵێۆۆى لە ئەز،لەو،  ۆۆارى 
بریتى بوو، لە  واندنەو،ى  ەوچک لەنۆاو تۆاو،، بۆۆنى شۆوی  نۆاو 

                                                 
33.blondeو 
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مانم دێێتەو، یۆاد، چۆۆن بەبۆێ 34(ش ه)ڕپڕ د، ات، ماڵە ەى  ماڵە ە
 دایە بژیم؟

 بڕۆ ال و بەرگ لەبەر ە، ئێەتا نانى بەیانى ئاماد، د،بێ  -
  تا سەیرم بوات، د،زانۆم شى و،رناچەر ێنێ، سەریێژوور ەد،چم

د،یەوێ  چاو، انى نەبیۆنم  دوێنۆى شۆەو هەر گۆوتى چییەتى،توڕ،یە،
ەترسۆۆی   وتۆۆى پرسۆۆیار، ان بەو شۆۆێو،یە گۆۆوڵى زمانەگۆۆا بخۆۆۆ تۆۆا ن

و، م بۆۆۆۆۆۆۆد،و،، ئەم  ۆۆۆۆۆۆۆار، بۆۆۆۆۆۆۆوە، ئەو  ۆۆۆۆۆۆۆار، مە ە  د،یویەۆۆۆۆۆۆۆ  
بە م  ۆ  ەر نیم،د،زانم لە ، ە ڕازییە بە ڕۆیشتنى من،وابیر ەمەو،

 یى دڵیەو، د،یەوێ  ئیشە ەم ڕێک نە ەوێ   گوتبۆووى: )بۆڕۆ، وقو
 بە م من بە تەنیا چیبوەم؟( 

مۆۆم بۆۆوو، دایە هر ز،وى دانۆۆا، سۆۆاڵى دووعەاگەى شۆۆتە انم لەسۆۆە  
ڕانەهاتبوو بە تۆاران، یە  د،سۆتە هۆێلوەم  ڕیبۆوو، پەن ۆا دانە نۆان، 

لەبەر قورسۆۆۆايى دوو  یلۆۆۆۆ مریشۆۆۆک، یە  دنیۆۆۆا میۆۆۆو،، د،سۆۆۆتە انم 
 ەریوبۆۆۆوون برینۆۆۆدار د،بۆۆۆوون  گۆۆۆوتم:)  ۆۆۆۆ برن مۆۆۆان عەاگە ۆۆۆان 

 هەیە؟(
بۆۆۆچى ئەو،نۆۆد، ئەدى نەتگۆۆوت تەنیۆۆا د،مەوێۆۆ  چۆۆوار ڕۆژ بۆۆڕۆم؟ -

 شتەت  ڕیو،؟
ڕاسۆتى د،وت، گەشۆۆتى زانەۆۆتى تەورێۆز چۆۆوار ڕۆژ زیۆۆاتر نەبۆۆوو،   

بە م بایى دوو هەفتە ورد،واڵەم  ڕیبوو، گەشتە ە زانوۆ داینۆابوو  
د،مانویە  دروستوردنى ترا تۆر ببینین، هەمۆوو د،هۆاتن  شۆەبانە، 

ەنیۆۆا ، ژنۆۆى میەۆۆاق  تولەیۆۆ ، میەۆۆاق، حامیۆۆد، لەیۆۆ  هێشۆۆتا نەببۆۆو

                                                 
ندى پارێزگاى ڵبهباكوورى رۆژئاواى ئێران و مه وێتهكهئێران،ده له : ناوى شارێكه 34

 و.يهگهشياريو شارێكى )گيالن(ه
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 ۆشۆۆۆى د،ویەۆۆۆ   واتە میەۆۆۆاق بۆۆۆۆ  ۆۆۆۆڕى چیۆۆۆڕۆ   وێنۆۆۆدنەو، 
داو،تۆۆى  ردبۆۆوو، ئۆۆێمەک چۆۆوو بۆۆووین، بە م لەیۆۆ  هێشۆۆتا شۆۆتێوى 

من میەۆاقم لە سۆەنتەرى فۆیلمەو، د،ناسۆى  نەگوتبوو، نەیتوانیبوو پێ
تا میەاق ببێتە هۆاوڕێى  ،لەی  گوتبووى و،ر، قەە بوە و گاڵتە بوە

ر مۆۆن قەر،قۆۆۆزم؟ پاشۆۆانی    لە دایە گروپە ەمۆۆان، گوتبۆۆووم مەگە
بۆۆۆوەم؟ گوتبۆۆۆووى مەگەر ڕامۆۆۆین لەوێ نیۆۆۆیە؟ ڕامۆۆۆین لەوێ نەبۆۆۆوو، 

بۆۆۆ اى داپیۆۆر،، پۆۆور، فە ۆۆرى اەڵۆۆتە لێیۆۆدابوو،  (شۆۆ هچووبۆۆوو، )ڕ
 ە دایە بە تەنیۆۆا د،مۆۆایەو،  هۆۆی   ،ئەواۆۆار، بەامەو، گرنۆۆگ نەبۆۆوو

دایە،  ببۆۆۆووم لە زوو گەڕانەو،ى گشۆۆۆ  ڕۆژێۆۆۆک و ئاگۆۆۆاداربوون لە
حەزمد، رد و، و هەموو  ەڵوۆانى سۆەر ز،وى بچۆمە گەشۆ   ئیتۆر 

و،  دایە وووم، پۆۆۆۆۆۆار، ەک هەر  ۆۆۆۆۆۆۆم  ۆموردبۆۆۆۆۆۆدایەى دایە نەبۆۆۆۆۆۆ
 ۆڕین   شۆ  و،، چوبۆوومەوبڕۆ   ە  ەلوپەلە انم  ۆ ردبۆ گوتبووى

گۆۆوتم: )    ێشۆۆەیە ى هەیە؟ بەفرگۆۆر، ە دوو سۆۆێ هەفۆۆتە بە پۆۆڕى 
انە ۆان مەهێۆنە د،ر،و،، ئێۆر، ر، ند،مێنێۆتەو،، تەنیۆا تو ۆودا ئەم اۆا

 ش  نییە، لەم  ەک و هەوایەدا وشک د،بنەو،( ، ۆ ڕ
پاشان لەبیۆرى بچێۆ   ەک ابووم بێ یار و یاو،ر بمێنێتەو،،ترس   

 بۆۆۆ و هەواى ئێۆۆر، وشۆۆوە و بۆۆێ نۆۆان بمێنێۆۆتەو،  لە تۆۆاران نەد،چۆۆوو
هەبۆۆۆۆۆوو،  35 ۆۆۆۆۆڕین، نە  لەبەر ئەو،ى  ە دیەۆۆۆۆۆوى پشۆۆۆۆۆتىشۆۆۆۆۆ  

ێنى دو انە ۆان وریان د،دا، هەم شار،زاک نەبوو  شقادرمە ان ئازا
ن نەبۆۆۆۆوو،  اتێۆۆۆۆک يفێرنەد،بۆۆۆۆوو  د،ترسۆۆۆۆا ون بێ ، ێشۆۆۆۆە ەى  ۆۆۆۆڕ

مۆبۆایلى لەیۆ  تەلەفۆۆنم ڕۆیشتم تێگەیشتم   ە گەیشتمە تەورێۆز بە 
گوتى ماستى نییە  ڕۆژى پاشۆتر گۆوتى شۆەو لە مۆاڵە ەى بۆى  رد،

                                                 
 . انزالق.و35 
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 ەوتۆوو،  شۆەو، ەى بەرامبەر د،نگ هاتوو، تا بەیۆانى لەترسۆان نە
هەر  ەوم د،دیۆ  شۆێر، انى دارسۆتانى سۆەراوان  ەوم لێۆنە ەوت،

 ەریون پارچە پۆارچەى د، ەن، منۆی  د،سۆتم پێۆى ڕانەد،گەیشۆ   
نیو  اتژمێر اارێک لە ەو ڕاد،پەڕیم، لەسەر اێگا ەم هەڵەامەو،، 
لە هۆۆۆڵى پێشۆۆوازى هوتێۆۆل تەلەفۆۆۆنم بۆۆۆ مۆۆاڵى نەنەگیۆۆان  ۆۆرد و بە 

گەڕێۆۆۆتەو، تۆۆۆاران  گۆۆۆوتى بۆۆۆۆچى د،گریۆۆۆ ؟ ئێەۆۆۆتا ڕامیۆۆۆنم گۆۆۆوت ب
 د،گەڕێمەو،،گەڕایەو، 

 ە ئەمۆڕۆ بیر ۆردنەو، لە ،لە دوێنێ شەو،و، پەیمانم بە ۆم داو،   
شۆۆتە  راپە ۆۆان قەد،غەیە  د،اۆۆار بە  ۆۆۆمم گۆۆوت بەتەنیۆۆا مۆۆانەو،ى 

 ە بۆابە مۆردوو،  ،دایە  ەمتەر ەمى تۆ نیۆیە،  ەمتەر ەمۆى تۆۆ نیۆیە
داد،نیشم، قژم ڕێود، ەم، هێشتا  بە قژى  ورت  دالەبەرد،م ئاوێنە

ڕانەهۆۆاتووم،  ۆۆۆ تابەیۆۆانى زۆرانبۆۆازیم لەگەڵ سۆۆەرینە ە  ۆۆردوو،، 
هەر تاڵە موێک بۆ ایە  ڕۆیشتوو،، بەم ساناییەک ڕێک نا ەوێ ، 

 پێویەتە بە ئوتوو ڕێوى بخەمەو، 
نابێ  غەم بخۆم، پێویەتە قەدرى ژیانم بزانم، هەمۆوو حەسۆر،تى   
 ۆۆوازن، پێویەۆۆتە بیۆۆر لە شۆۆتى بۆۆاک بۆۆوەمەو،، بە ژیۆۆانم لە ێ د،پۆۆ
ڕ،نەا، بە هەنگاونان لە شەقامە انى، بە سینەما ان، بە پێنۆ ساڵى ف

 ە د تۆرا و،رد،گۆرم، بە قبۆوڵە ەم  بەو هاو ۆارییە مۆاددییەى ،دیوە
بە لێ ەۆۆۆراوى بەشۆۆۆى و،رمگرتۆۆۆوو،، بە زانوۆۆۆۆ، ە بۆۆۆۆ تێچۆۆۆوو، ەى 

 ە مۆۆن لەتە  ،ى شۆۆانازییە بۆۆۆىوم مۆۆایەو ە بۆۆۆى نوسۆۆی،میوانیۆۆک
 م، دڵخۆشى هەر ئەمانەیە ئیتر ن وێند ار، انى دیوەى د،رس بخوێ

ئەسۆۆۆۆڵەن مەگەر هەر لەیە ەم ڕۆژ دانەنیشۆۆۆۆتم لەگەڵ دایە قەۆۆۆۆەم   
گوتم دایەى من بارودۆ ە ە ئاوا و ئاوایە، بڕۆم یان نا؟  ۆۆى ، رد
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ى گۆۆوتى تۆۆۆ مۆۆایەن مە ەر،و،،گۆۆوتى د،بێۆۆ  پێشۆۆوەوی ، بیۆۆر لە مۆۆ
منى، هیچ  اتێک پێش  لێناگرم و ئەم اۆۆر، قەۆانە  ئێەۆتا  شانازى

 ئەم ناز و نوزانە چییە؟ لە بەیانییەو، سەیرم نا ات  گوتبووم:
ڕ،نەۆۆۆا ئیتۆۆۆر یە تۆۆۆاران؟ مۆۆۆن  ە بچۆۆۆمە فيمۆۆۆن نەهۆۆۆات ) مەگەر لەبەر

  ش (ه،بگەڕێو، ڕ ارێو  لێر، نییە
  ەریۆۆۆک بۆۆۆوو سۆۆۆەرچەفى لەسۆۆۆەر سیەۆۆۆەمى ڕامۆۆۆین ڕاد، ەۆۆۆ ،  

گوتبۆۆووم :) د،ڕۆیۆۆتە نۆۆاو مۆۆاڵى  ۆۆۆت، ڕزگۆۆارت د،بێۆۆ  لەد،سۆۆ  
اۆۆارێوی   وشۆۆو  سۆۆەرت لێبۆۆدات، شۆۆتێوى  ى رێچیەتۆۆى، هەفۆۆتە

 چا ە ئیتر( 
  ەسێوم نییە لەوێ -
 پورێ  ەسێک نییە؟-
 من  وشوم نییە  لێر، تۆ هەی ، ڕامین هەیە ، ەس-
 من ئیتر لێر، نیم -
  ۆ ڕامین لێر،یە -
پۆڕۆژ، و پ نۆى  36تا ساڵێوى دیۆوە  لە دێهلۆوراننییە،  ڕامین لێر،   

، پاشۆۆۆۆانی   ە بگەڕێۆۆۆۆتەو، د،توانێۆۆۆۆ  چەنۆۆۆۆد اى بمێنێۆۆۆۆتەو،؟ هەیە
بۆۆۆڕواتە سۆۆۆەر  ۆۆۆار، د،بێۆۆۆ  هەمۆۆۆوو  ۆۆۆات لە ئێشۆۆۆوگرى دابێۆۆۆ ، لە 
 ۆتاییدا پێویەۆتە ڕابێۆ  لەسۆەر ئەو،ى شۆەوان بە تەنیۆا بمێنێۆتەو،  

 ە ،اڵەئەسۆۆۆۆۆڵەن مەگەر یاسۆۆۆۆۆاى سروشۆۆۆۆۆ  ئەمە نیۆۆۆۆۆیە؟ هەزار سۆۆۆۆۆ
   ە دایوۆۆۆۆان تەنیۆۆۆۆا د،مێنۆۆۆۆنەو،،منۆۆۆۆداڵە ان د،ڕۆن، هەزار ساڵیشۆۆۆۆە
 ە غەمۆۆى  ،نابێۆۆ  هەر بیۆۆر ەمەو،پێویەۆۆتە د،مێۆۆک لە دایوۆۆم دابڕێم،
اەڵتە لێیۆۆداو،  مۆۆن  ۆۆۆ نۆۆاتوانم  واردوو،،ونبۆۆوو،، قۆۆاچى شۆۆواو،،

                                                 
 و.و نزيكى سنوورى عێراقه وت و گازى لێيهو كۆمپانياى نه ئيالمه زى شارىركه:مه 36
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 ە د،ڕۆن نە  ۆیۆۆان  ،تاهەتۆۆایە اى بمێۆۆنمەو،  ئەم هەمۆۆوو  ەڵۆۆوەى
د،چێ  هەرو، ۆۆۆو ئەو،ى شۆۆۆيان، پێۆۆۆ، نە دایویلە  ەفەتۆۆۆان مۆۆۆردوون

 ى لەنۆۆۆاوشۆۆۆەبانە د،ڵێۆۆۆ  پێویەۆۆۆتە  انوێۆۆۆک بگۆۆۆرین و دایە و ماهۆۆۆان
 تا هیچ یە ێویان بە تەنیا نەمێننەو،  ،دابنێین

بە نۆازێ  ۆاتوونم گۆوت بە ئەم پرچەک  ۆ ئەر ۆى تەواو نابێۆ ،   
گوتى هەر  اتێۆک بە ئاسانى ببێتە چەند مۆدیلێک،  ە ،اۆرێک بیبڕ،

بەسۆۆۆەر نێوچەوانتۆۆۆدا شۆۆۆۆڕ ەو،   ىهەمۆۆۆوو ،ز،وقۆۆۆ  لێیۆۆۆان نەبۆۆۆوو
 هەمووى بەسەر نێوچەوانمدا شۆڕد، ەمەو،  بەم اۆر، ئاسوود،م 

ا ە لەژێۆۆر لەچۆۆوە ە تێوناچێۆۆ    ە سۆۆ رتۆۆا  اتێۆۆک بۆۆگەمە باڵوێز ۆۆان
 تافتە ە هەڵد،گرم د،نگى دایە بەرز د،بێتەو، 

 نانى بەیانى  ڕۆاا،-
رقاڵە بە شۆیرنوردنى چۆاى و  ەوچۆک سۆە مێز، ەى ڕازانۆدۆتەو،،  

چاى دانۆۆۆۆاو، لەگەڵ شۆۆۆۆیر و  ورمۆۆۆۆا و ،كۆۆۆۆهدانۆۆۆۆان لەنۆۆۆۆاو ژێرپیاڵە
)وا  ەریوۆۆۆى ،گوتى:ى لێۆۆۆدانگۆۆۆزههۆۆۆێلوەوڕۆن لەگەڵ شۆۆۆوی   پێۆۆۆرێ 

 دێیەو،، لەسەر ڕێگاى  ۆت شوی  بوڕ،( 
 د،تەوێ  دانیشى شوی  پا وەیتەو،؟( پشت  نایەشێ ،گوتم:)ئەى 

 یهێنە(  پێویەتمان پێیە بگوتى:)
 ميۆوانپاشان لە ئەرزى ژوورى ى  اوێن  رد،و،،دانیش  هەموو  

لەسۆۆەر چەرچەف هەڵۆۆن  ەتن،پانوەشۆۆى لەسۆۆەر داگیرساند،پاشۆۆان 
  گۆۆۆۆوتم ئەى نەمگۆۆۆۆوت وامە ە؟ وتكۆۆۆۆه ژان بۆۆۆۆههەر گۆۆۆۆوتى پشۆۆۆۆتم 

 گوتى ئيۆۆدى هێنۆۆا ىە  قوتۆۆووى پۆۆڕ لە شۆۆویتى وشۆۆوە ەى یيبەیۆۆانی
میوانۆۆ  هەیە و د،تەوێۆۆ   اتێۆۆک  بۆۆبە ڵ  ۆۆۆت گۆۆهلهئەمۆۆانە ،د،ڕۆی 
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، پۆالوى سۆەوز، شۆتێک دروسۆ  بۆوەى  گۆوتم دایە 37یاشلەى فاسۆۆل
تاقەتۆۆ  هەیە؟ واد،زانۆۆى مۆۆن د،چۆۆم  ۆۆواردن دروسۆۆ  بۆۆوەم؟ ئەم 
 شویتانەک لەناو اانتا ە د،ڕژێن و بۆنى الە انم نا ۆک د، ەن 

 نانى بەیانی  ئاماد، ردوو،؟(    ووز واچ هەیە ئەمڕۆ د،ڵێم:)هي
ۆو،ی ە ە لێۆۆۆد،دات،دایە نانە ۆۆۆۆان لەسۆۆۆۆەر و، م نۆۆۆاداتەو،، مۆۆۆۆایور  

سۆۆەبەتە ە داد،نۆۆێ، لەنێۆۆو سۆۆەرنانە  ۆۆود،رییە سۆۆوور، دامە دامە ە، 
لەسۆۆەر نۆۆانى بەیۆۆانى لە قۆۆاوغى  ۆۆۆى نۆۆایەتە د،ر،و،، هەر بە ۆۆۆم 
د،ڵێم لێگەڕێ منی  بچمەو، نۆاو قۆاوغى  ۆۆم و نەیخۆۆم،بە م دڵۆم 

 ە ئەم نۆۆۆانى ،نۆۆۆگە  ۆتۆۆۆا اۆۆۆار بێۆۆۆ نۆۆۆایەت،دڵى د،شۆۆۆوێ   ئێەۆۆۆتا ڕ،
ڕ،نەا نۆانى یەوێ  ڕۆژى یە ەمى زانوۆ لە فە د، ۆم،  ێ د،يبەیانی

 بەیۆۆۆانیم لەپۆۆۆێ  دابنێۆۆۆ ؟ شۆۆۆویتی   ۆۆۆۆ لەوێ د،سۆۆۆ  نا ەوێۆۆۆ  
 ۆۆۆێ تۆۆۆاقەتى هەیە شۆۆۆوی  لەو وایۆۆۆدابنێ شۆۆۆویتە وشوە انیشۆۆۆم برد،

ەدا بنۆۆۆوێنێتەو،؟ ئەسۆۆۆڵەن ڕ،نۆۆۆگە ناچۆۆۆاربم ئەو ڕۆژ، نۆۆۆانى ييبەیۆۆۆان
بەیۆۆۆۆۆانى  ،بچۆۆۆۆۆمە د،رس  نۆۆۆۆۆانى بەیۆۆۆۆۆانى دایە و نى نە ۆۆۆۆۆۆمبەیۆۆۆۆۆا

ە، نۆۆانى يئەم نۆۆانى بەیۆۆانی،نگاوڕ،نۆۆگ د، ۆۆات  ڕۆژ  ۆۆۆک د، ۆۆات ڕ
ڕۆژى  ۆۆۆۆۆانە  ڕۆژى تۆۆۆۆۆاقیوردنەو،ى  ۆتۆۆۆۆۆاین،بەیۆۆۆۆۆانى ڕۆژ، گرنگە

و،ى ڕامۆۆین و لە یە ەمۆۆى قوتابخۆۆانەى ئامۆۆاد،یى، ڕۆژى تۆۆاقیوردنە
ئەو  ە زانوۆۆۆ،ى تۆۆاقیوردنەو،ى پۆۆێ  چۆۆوونڕۆژ هەموویۆۆان گرنگتۆۆر،

ڕۆژ،ک ئەم اۆۆۆۆر، نۆۆۆانێوى بەیۆۆۆانى لەو اۆۆۆۆر،م  ۆۆۆوارد، پاشۆۆۆان 
چوومە سەر تە تە دانیشتم مێشوم هەڵڕێژا سەر  ۆاغەز، ە  هێنۆد، 

 ۆۆۆۆۆرد تۆۆۆۆۆا د،فۆۆۆۆۆتەرى لەپشۆۆۆۆۆ  یە  ڕیزا ێشۆۆۆۆۆەى ڕ،ک و سۆۆۆۆۆ یم 

                                                 
. به فارسى باقال قاتوقى جۆرە شلهيهکه له شويت و فاسۆڵيا و هێلکه و سير و کهرە و 37 

 زەردەچوو و بيبهر دەروستدەکرێت. و 
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شۆۆۆتەو، هو، مۆۆۆدانەو، و، ۆۆۆو بەرمۆۆۆاڵى سۆۆۆولێمان مۆۆۆن و دایەى لە ڕ
 هێنایە تاران 

 ئەو پرچە وانەبوایە؟(    د،ڵێ : )  د،بوو 
ڕ،نەۆۆا وانە ۆۆانم زۆر،، پێویەۆۆتە  ۆۆاری  بۆۆوەم، مەگەر ئیتۆۆر لە ف - 

  اتم د،بێ  بە پرچى درێژ ڕابگەم؟
:) ئێەۆۆۆۆتا، ،داتە د،سۆۆۆۆ ، بە د،مۆۆۆى پۆۆۆۆڕ،و، د،ڵۆۆۆێموم دویە  پۆۆۆار  

، قۆۆژنیۆۆیە، شوشۆۆتنى ئەم هەمۆۆوو  ژوور، ەم  ۆۆۆ گەرماویشۆۆى لۆۆێ
نیۆ  تۆا ئەگەر  تۆۆک لەوێ ووی لوولە  ێشەم بۆ دروسۆ  د، ۆات،ل

 ئاڵۆز بوون بیانوەیتەو،( 
توانا و تاقەتى  ەشۆى قۆورس و غەمگۆین و ئەم  ديەان هيچ ناڵێ،  

 اۆر، شتانەم نییە 
   قۆۆۆۆژپێویەۆۆۆۆتە بە تۆۆۆۆى مۆۆۆۆرۆە گەور، بێۆۆۆۆ ، دایە  لە ئێەۆۆۆۆتادا،-

 گرنگییە ى هەیە ؟
لێ د،یوۆاتە ژ،هۆرى   نانى بەیانى چا  ئاماد، د، ۆات،وهپێنا ەنێ   
مۆى قبۆووڵە ەم و،رگرتبۆوو  ە و،  ،ئەو،ى بیر نایەتار لە مرۆە م

دوو ڕۆژ لەسۆۆۆۆەر تەلەفۆۆۆۆۆن دانیشۆۆۆۆتبوو  تەلەفۆۆۆۆۆنى بۆۆۆۆۆ ئەم و ئەو 
 ە  ۆۆچە ەم لە د تۆۆۆرا و،رگیۆۆراو،  وابۆۆزانم گریاشۆۆبوو بۆۆۆ  ، ردبۆۆوو

وى ئەو لە وئەو،ى  ە بۆۆۆۆۆۆۆێ  ەس و تەنیۆۆۆۆۆۆۆا د،مێنێۆۆۆۆۆۆۆتەو،  گوتبۆۆۆۆۆۆۆ
 م سۆەر،ن ام  ۆشۆحاڵ بۆوو مێرد، ەى، ئەمۆی  لە منۆداڵە انى، بە

 ئیتر 
 سیرم تێنە ردوو، تا بیخۆى، در،نگ نە ەوی  -
بە تا ەۆۆى تەلەفۆۆۆنم گوتۆۆوو، پێۆۆنۆ و چۆۆار،  بێۆۆ ، هێشۆۆتاک هەر -

 زوو، 
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 مەگەر بە ئۆتۆمبێل ناڕۆى؟-
، سۆزا  38لە گەڕانەو، تووشى سەرپێچى د،بم لە پ نى هۆاتوچۆ نا،-

 د،درێم 
 مۆۆه هده ۆۆوپە ە سۆۆارد بێتەو،،و چۆۆایە ەم د، ەم تۆۆا شۆۆیر لەنۆۆا   
 مەراقە گەور، انی  د،بەنە  وار،و،   رد،مم، قومە گەور، ان،سه
 ر، دایوە وببو-
 بۆچى نەتخوارد؟-
  واردم  تێربووم  یپه لهپه به واردم،-
تەلەفۆۆۆۆۆن بۆۆۆۆۆ تا ەۆۆۆۆى تەلەفۆۆۆۆۆن د، ەم  د،ڵۆۆۆۆێ   وهەڵد،سۆۆۆۆتمەو،   

ى دیۆوە لەبەرد،م    ۆولە  ە د،بێۆ  بێۆ  و بیەۆ ئەو،ى بیر مۆاو،،
  داوامۆد   بۆهدوێنێ شەو لەی  گۆوتى د،توانێۆ  بەیۆانى بێۆ د،رگایە 
نیۆیە، بەیۆانى  ۆت  ەوێوى ڕێک و پێو   ،ى بۆ چييهوهاا ئهگوتم 

، تەواوى ڕۆژ، ەت تێوۆد،چێ    دادواى منۆ زوو هەڵەیتەو، بێی  بۆه
ە بۆبە،  ۆ لێناگەڕێن بێیتە ناو باڵوێز انەک  گوتى و،ر، ئۆتۆمبێلە 

 ۆۆت د،تەوێۆ  بۆڕۆیتە ڕۆژنۆامە  ،ئەمڕۆ نۆۆبەیەتى، گۆوتم نامەوێۆ 
پێویەۆۆت  پێیەتۆۆى  گۆۆوتى  ەواتە  ۆۆۆم بێۆۆدارت د، ەمەو،، بێۆۆدارى 

ێۆتەو،  ننە ردمەو،، بێگومان لە ەو مۆاو،تەو،  د،مزانۆى لە ەو د،مێ
شەوان تا بەیانى  ەو بە میەۆاقەو، د،بینێۆ ، پێویەۆتە هەڵیبگۆرم و 

 بارودۆ ى باک د،بێ  ، سەمیراک لەوێیە،ەگەڵ  ۆمى ببەمل
م، قۆۆژهەم  م،وەبهەم برۆ ۆۆانم چۆۆا دا داد،نیشۆۆم،لەبەرامۆۆبەر ئۆۆاوێنە  
هەڵۆۆۆد،گرم،  39ى بۆۆۆزر ەرنیۆۆۆا ژێۆۆۆر چاو، ۆۆۆانم ڕ،ک بۆۆۆوو،، بۆیۆۆۆا تە

                                                 
ههيه بۆ ئۆتۆمبێل،که ڕۆژێک ئۆتۆمبێلى ژمارە  . له شارە گهورەکانى ئێراندا پالنى هاتوچۆ38 

تاک و ڕۆژى دوايی ژمارە جووت دەتوانێت بچێته ناو شار،ههڵبهت ئهمهش له تهواوى شاردا 

 نييه، بهڵکو له شوێنه زۆر قهرەباڵغهکاندا وايه. و.
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مى دادێنم، ئێەتا و،  بڵێى تا بەیۆانى ڕ،شاییە انى ژێر چاوبەسەر 
سروشۆۆۆتیتر تەواو  ەوتۆۆۆووم، قەڵەمۆۆۆى چۆۆۆاو لێنۆۆۆاد،م  ڕو ەۆۆۆارم 
، چاو، ۆانم اد،رد، ەوێ   سۆێبەرى قۆاو،ین لێۆد،د،م لەگەڵ ماسۆوار

دێۆۆۆنەو، سۆۆۆەر بۆۆۆارودۆ ى  ۆیۆۆۆان  چۆۆۆاویلوە ەم لە چۆۆۆاوم د، ەم  
  بۆۆۆۆابە گۆۆۆۆوتى بۆۆۆۆبە ماسۆۆۆۆى، وهڕوومەتە ۆۆۆۆانم هەڵد، ێشۆۆۆۆمە نۆۆۆۆاو،

، ماسۆۆى سۆۆوور لەنۆۆاو شوشۆۆە ە وهڕوومەتە ۆۆانم هەڵوێشۆۆایە نۆۆاو،
پیۆر، گۆوتى ئەم منۆداڵە تێوۆد،د،ی  گوتى بۆابە، بۆابە  منۆی  گۆوتم  دا

 موحەین 
،نگۆۆۆى سۆۆۆەر وڵمە لە چۆۆۆا یى ڕوومەتە ۆۆۆانم د،د،م، ڕو ەۆۆۆارم ڕ  

توندوتۆڵ و سۆەنگین د،بێۆ   شەبیەۆتەرى ببینێۆ  تێۆد،گات چەنۆد، 
وراوى  ۆۆۆاڵ ووراو مۆۆۆاو،  سۆۆۆودڵنیۆۆۆام لەسۆۆۆەر ڕۆیشۆۆۆتن، تەنیۆۆۆا سۆۆۆ

لە گیۆر،  ە ان زۆر ئارایش  نا ەن  بلوز، قاو،ییە ەميلێد،د،م، بیانی
دارینە ە هەڵد،گرم،  ارتى بەهۆا ەى لێۆد، ەمەو،  بە فرۆشۆیار، ەم 
گوت بەڕێز ڕ،نگە ەى بەهۆى  ۆر،و،  اڵ نۆابێتەو،؟ گۆوتى مەگەر 
تۆۆۆ مۆۆانتۆت لەسۆۆەر،و، لەبەر نیۆۆیە  ۆۆاتوون؟  ۆۆۆر چۆۆۆن د،یگۆۆاتێ؟ 

ڕ،نەۆا ڕۆژى ێ  بەبێ مانتۆ لەبەرى بوۆات  لە فشەبانە گوتى د،یەو
ە د،پۆشۆۆم، شۆۆیک و سۆۆاد،یە  بۆۆۆ  وێنۆۆد ارێوى یە ەمۆۆى زانوۆۆۆ ئەم

د،ر، ى شۆتیوى چۆا ە  نۆاڵێن نەدی و بۆدییە  یە ە ئینگلیزییە ەشۆى 
لەناو وێنە ە اوان د،رد،چێ ، تەنیا شتێک  ە  راپە، مانتۆیە ەمە  
 ۆۆۆن بۆۆوو،  دوێنۆۆێ شۆۆەو  ەریوبۆۆووم ئوتۆۆووم د، ۆۆرد  دایە گۆۆوتى 

ر،و،  گۆۆوتم بۆۆۆچى مۆۆانتۆیە  بوۆۆڕ،، بەم  ەچە و  ۆنۆۆانە نەچیۆۆتە د،
                                                                                                    

جۆرە ماددەيهکى جوانکارييه لهشێوەى قهڵهم،که پهڵه و لۆچى  concealerکانسيلهر : 39

 بزر دەکات.و دەموچاو
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مۆۆانتۆ بوۆۆڕم؟  ەریوۆۆم چەنۆۆد هەفتەیە ۆۆى دیۆۆوە د،ڕۆم، ئیتۆۆر مۆۆانتۆ 
بە ەڵوۆۆى چۆۆیم دێۆۆ ؟ گۆۆوتى ئەى ناتەوێۆۆ  بچیۆۆتە باڵوێز ۆۆانە؟ گۆۆوتم 
لەوێ مانتۆ ەم داد، ەنم، دایە نازانێ   ە لە باڵوێز ۆانە هۆیچ  ەس 

 مانتۆ لەبەرنا ات 
ى  ۆۆم د، ەم، لەئۆاوێنە سۆتونییە ەدا سۆەیر د،چينە نۆاو هۆۆڵە ە   

ڕێۆۆۆۆک بۆۆۆۆوومە، دایە لێۆۆۆۆر، نیۆۆۆۆیە، وابۆۆۆۆزانم  ەوتۆۆۆۆوو،، د،چۆۆۆۆمە نۆۆۆۆاو 
ژوور، ەم فایلە سوور، ە و اانتا ەم هەڵۆد،گرم، چۆاوم بەو فۆیلمە 
پەرک و بۆۆالوانەى سۆۆەر مێۆۆز، ە د، ەوێ  لەیۆۆ  گۆۆوتى فیلمۆۆى بۆۆۆ 

بۆ ئەو شەوانەىوە بەتەنیا د،مێنێتەو،  گۆوتى  ،ببەم  فیلمە هێمنە ان
ێۆۆۆک لەسۆۆۆەر  ۆۆۆار د،گەڕێۆۆۆتەو، بیۆۆۆر لە هۆۆۆیچ شۆۆۆتێک د،یەوێۆۆۆ   ات

د،گەڕێۆۆۆم  چەنۆۆۆد دانەیە   دانە ۆۆۆاتەو،   ێۆۆۆرا  ێۆۆۆرا لەنێۆۆۆو فیلمە انۆۆۆ
 د، ەمە ناو اانتا ەم، هاوار د، ەم: 

 ) وات لەگەڵ دایە(
 بە سەامەت،  ەم  نەبێ ، ڕێک د، ەوێ  -
بۆ چۆر ەیە  سۆەرن م ئەبۆڵەق د،بێۆ  لەسۆەر سۆەیر ردنى دایە     

 ەیە د،یبەسۆۆتێ  و د،بێۆۆتە چەنۆۆد  اتژمێرێۆۆک، بەزۆر ئەم یە  چۆۆر
 سەرن م اد،بەم و د،چمە د،ر،و، 

تا ەۆۆى تەلەفۆۆۆنییە ە لەبەرد،م د،رگۆۆایە، بی ۆۆۆیە ى ڕ،ک لەگەڵ    
شۆۆۆۆوفێرێوى گەنۆۆۆۆۆ و  ەواڵۆۆۆۆوو  هەرچەنۆۆۆۆد، ئۆۆۆۆارام د،گۆۆۆۆرم، بەڕێ 

 نا ەوێ  
ڕ،نەۆا، شۆەقامى نۆفیۆل ن نەگوتۆوو،؟ د،چۆمە باڵوێز ۆانەى فپێتانیا-

 لۆشاتو 
 ژێر پردى حافز؟-



 شىرعهسيمى مهنه---------------------------------رزى ساڵهپاييز دوا وه

 115 

ڕ،نەییە ەشۆى بیڵۆێم، بەڵۆێ  هەرچۆى د،یڵۆێم د،مەوێۆ  بە فد،ڵێم    
لە ۆۆۆۆۆۆم ونیۆۆۆۆۆان هەیە هەر د،رس وو، ۆۆۆۆۆو ئەوانەى نە ۆشۆۆۆۆۆى د،ر
ڕ،نەۆۆۆا و بمەوێۆۆۆ  شۆۆۆتێک بڵۆۆۆێم و د،پرسۆۆۆم، زۆر د،ترسۆۆۆم بچۆۆۆمە ف

ڕ،نەا ەشق د، ەم  ئێەتا بۆ نموونە لە فنەتوانم، هەر لەگەڵ  ۆم م
ى بۆۆوومە، د،مەوێۆۆ  بۆۆڕۆمە باڵوێز ۆۆانەى ئێۆۆۆران و سۆۆوارى تا ەۆۆ

ماو،ى پاس ۆرتە ەم درێژ بۆوەمەو،، تە ەۆییە ە بی ۆۆیە ى ڕ،شۆى 
هەمۆۆۆۆۆان اۆۆۆۆۆۆر،، بە م شۆۆۆۆۆوفێر، ەى ڕ،ش ێەۆۆۆۆۆتە  ڕ،ش ێەۆۆۆۆۆتێوى 

سۆۆ ى گەور،، و، ۆۆو پیۆۆاو،  یۆۆرى، لێو، ۆۆانى ئەسۆۆتوور و ددانۆۆىاەزا
ییە ەى   ایاواز40ر،ش ێەتە ەى فیلمى )اواندنەو،یە  بۆ  ەونێک(

ا سۆۆیل  ە پیۆۆاوێوى باشۆۆە  د،ڵۆۆێم بۆۆۆنژور موسۆۆیۆ، ئۆنۆۆۆ دینۆۆ،،یەئەو
ڵێ  د،ڵێ  چەنۆد بەچۆا ى قەۆە د،ڵێم بەبۆس پلە! د،پرسێ  بیانی ؟ 

و تۆى  گۆ ردن  نییە  پاشان د،پرسۆێ  لە ، ئەسڵەن  ێشەىد، ەى
 ۆۆۆت فێۆۆرى زمۆۆان بوویۆۆ ؟ بەشۆۆانازییەو، د،ڵۆۆێم بەڵۆۆێ و پاشۆۆانی  

 ە  ۆ نى شەقامى بیال توند بێ  ڕ،نگە دڵم بۆ  ۆ ن ب
 بۆ  وێندن د،ڕۆی ؟-
شۆۆۆۆۆوفێر، ە  ەریۆۆۆۆۆوە بە چۆۆۆۆۆاو، سۆۆۆۆۆوور و د،ر،وشۆۆۆۆۆاو، انى لە   

 ئاوێنەو، سەیرى من د، ات 
 بەڵێ، قبوڵم هەیە -
د،ڕۆن   چە پوور، ەى منۆی   هەموو  ەریوه ه ەڵوو ئهسەیر،، -

 هەفتەى ڕابردوو چوو،  ەنەدا 

                                                 
40  :Requiem for a Dream دا 2000ساڵى  له مريكييهفيمێكى سايكۆلۆژيى ئه

و  Ellen Burstynنواندنى  و لهه Darren Aronofskyرهێنانى ده و لهوهتهباڵوكراوه

رگيراوهوه Hubert Selbyون( ى يى خهرۆمانى )نوێژێك بۆ ئاسووده له كهفيلمه .وانى ترهئه

 .و
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 ە سو انە ەدا د، ێشێ  اارێک ب بە ناولەپى چەند  
 بۆچى نەڕۆن؟ لێر، بمێننەو، چى بوەن؟-

 میەاق د،ستى بە نێوچەوانیدا هێنا 
درۆ د، ەم ڕۆاا؟ لێر، بمێنێ    بوات؟ ئەسۆڵەن هەموومۆان لێۆر، -

 بمێنین چى بوەین؟
دایە سینى چۆایە ەى لەسۆەر مێۆز، ە دانۆا  میەۆاق گۆوتى:) ئێۆو،     

ەت بەبۆێ ئەو بۆڕۆم، بۆاو،ڕ بۆوەن، قایلى بوەن،  وا د،زانێ  دڵم نۆای
  ەریوە ناچارم د، ات( 

پیۆۆۆاو، ە بەو  ەتەیۆۆۆیەو،  ەریۆۆۆک بۆۆۆوو د،یۆۆۆدایە پۆۆۆڕمەى گریۆۆۆان،   
 ە هەمیشۆە ڕێۆک و پێۆۆک و ،لەیۆ ى نۆامەرد بە ۆوێى گەیانۆۆدبوو  ئەو

پا و اوێن بوو، ئێەتا بە تیشێرتێوى پڕ لە پەڵە هاتبوو، ماڵى ئێمە، 
دایە گۆۆۆۆوتى: )ژیانۆۆۆۆ  اێۆۆۆۆى دا ە تۆۆۆۆا مۆۆۆۆن و دایە فریۆۆۆۆاى بوەویۆۆۆۆن  

  وڕ، ەم  نا رێ لێر، بمێنیتەو،  وێندن تەواو بوەی ؟( 
ناتوانم، ئەگەر بمێنمەو، دڵم قایل نابێ  بەم ژیانە   ۆم د،زانم  لە -

ى بێۆۆزارم، لێۆۆر، يئێەۆۆتادا نامەوێۆۆ  بۆۆڕۆمە سۆۆەر  ۆۆار، لە فەرمۆۆانبەر
مدا ئاو،  ڕێگەیە م بۆ نەماو،تەو،  ڕۆیشتن ژیانێوى دیوەم لەبەرد،
بمێنیۆۆنەو،،  د، ۆۆات  بە لەیۆۆ  د،ڵۆۆێم و،ر، بۆۆڕۆین  ئەگەر نەمۆۆانتوانى

بە ۆوا حەیۆ ە د،گەڕێینەو،  پەسەندى نا ات   ئەگەر حەزت لێنەبوو،
 ەم هەیە، لێر، چیبوەم؟من قبوڵم هەیە، ز،مال

و،،ژیۆۆۆۆۆۆانى تێوۆۆۆۆۆۆد،چوو  لە مان د،بۆپەشۆۆۆۆۆۆیئەگەر نەڕۆیشتبووایە،  
 ە پێشۆۆى لێگرتۆۆوو،، منۆۆی  پەشۆۆیمان ،لەیۆۆ ک بێۆۆزار د،بۆۆوو لەو،ى

دیۆۆۆۆوە دانانیشۆۆۆۆم لەپۆۆۆۆێ   ۆۆۆۆۆم  ىد،بۆۆۆۆمەو، ئەگەر نەڕۆم  د، سۆۆۆۆاڵ
هەموو ۆۆۆات و،  ئەم شۆۆۆوفێر، ئۆۆۆاو هەڵوێشۆۆۆم  نۆۆۆاڵێم ڕۆاۆۆۆا ئەگەر 
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وو؟ هەر  ۆزگە و حەسر،ت نا ۆم؟ وواى ژیان  باک د،ببڕۆیشتب
د، ۆم د،زانم   ۆزگە لێناگەڕێ  بژیم، نایەڵێ  دڵخۆک بم  هەموو 

 حاڵییە انم د، وات، ئەسڵەن د،مهاڕێ   ۆش
  ە گەیشتیتە ئەوێ، ئێمەى داماوت لەبیر بێ ، بە  ۆشى -
وویۆۆداو،؟ هێشۆۆتا دنیۆۆۆا لێۆۆر، چۆۆۆى ڕ زووه بەیانييۆۆهبەم داد،بەزم،   

 ۆۆۆاتە و ئەم هەمۆۆۆوو  ەڵۆۆۆوە؟ ئەم هەمۆۆۆوو ئۆتۆۆۆۆمبێلە؟  تۆۆۆاریوە بەم
ە دوێنۆۆۆێ لەنۆۆۆاو ئۆتۆمبێلە ۆۆۆان  ەوتۆۆۆوون، واتە ل كۆۆۆهڵ ه هنیۆۆۆو،ى 
هۆۆۆۆاتوون؟ ئەوانیتۆۆۆۆر فایۆۆۆۆل بەد،سۆۆۆۆ  لەبەرد،م د،رگۆۆۆۆا  وهشۆۆۆۆەو،

  هەموومۆۆۆان هەڵۆۆۆد،گرن و،سۆۆۆتاون  ئەم فۆۆۆای نە بەرمۆۆۆاڵى سۆۆۆلێمانن
ڕ،نەا  بەیانى هۆشم لەشوێنى  ۆى نەبوو، نە ا شتێوم د،مانبەنە ف

شۆۆێ  بۆۆووم لەگەڵ ئەم بڕوانامۆۆانە  دایە گۆۆوتى هێنۆۆد، هێالبێ ؟اێ بە
،وى و دووبار،  ۆیۆان  ەیۆتەو،، ئۆا ر، ەى ئەمانە مەڕژێنە سەر ز

ێۆۆ ؟ بیە ێویۆۆان ون د، ەیۆۆ   وتۆۆم ونۆۆى نۆۆا ەم  نە ۆۆا یە ۆۆێوم ونورد
د،گەڕێۆۆۆم  نۆۆۆامەى قبۆۆۆوڵى زانوۆۆۆۆ،  فۆۆۆایلە ە د، ەمەو،  ێۆۆۆرا  ێۆۆۆرا ا

فۆڕمى حەواڵەى شەک هەزار یۆرۆى نەفر،تى، و،رگێڕانى ناسنامە 
ڵ بەسەرنەچوون و  رێنامەى ماڵمان لە تاران، پاسۆرتم بە پێنۆ سا

و نمر،ى تۆاقیوردنەو،ى زمۆان   41و مەبەستنامەى بەد،س  نوسراو
ە انم یە  بەدواى یە  ڕیز ردوو،، شتێوى  ەم نیۆیە  د،اۆار ي ۆپی

لە دوێنۆۆۆۆێ شۆۆۆۆەو،و، پشۆۆۆۆونیومەتەو،  هەرو، ۆۆۆۆو داپیۆۆۆۆر، تووشۆۆۆۆى 
دلەڕاو ۆۆێ هۆۆاتووم، هەر اارێۆۆک  ە دێۆۆتە تۆۆاران ڕۆژێ سۆۆێ اۆۆار 

د، ۆۆات  د،ڵێۆۆ  غۆۆاز، ە بوۆۆوژێنەو،، تەلەفۆۆۆن بۆۆۆ پۆۆوور، فە ۆۆرى 
                                                 

 41.statement of purpose ى،که بۆ خويندن له دەرەوە خوێندکار ڵگانهيهکێکه لهو به

پێويستى پێدەبێت، چهند پرسيارێکى وەک ئهمانه لهخۆ دەگرێت:بۆچى ئهم زانکۆيهت ههڵبژارد؟ 

 بۆچى ئهم بهشهت ههڵبژارد؟چ پێشينهيهکت لهم بوارەدا ههيه؟ و.
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فێۆۆنووەر،و، ە  ۆۆزبوە و د،رگۆۆاى مۆۆاڵ  ڵۆۆۆم بۆۆد،  هەرو،هۆۆا هەمۆۆوو 
شۆۆۆەوانی  لە ەو ڕاد،پەڕێۆۆۆ  لەو،ى  ە نە ۆۆۆا دز پۆۆۆوور، فە ۆۆۆرى 

شۆ  و دایە ، نواندبێ    ە دوو ڕۆژی  تێۆد،پەڕێ  د،گەڕێۆتەو، ڕ
  ەسێک لە شانم د،دات  ئاسوود، د،بێ  

 ە  ،ی ، نۆۆۆاوت لەنۆۆۆاو ئەو لیەۆۆۆتەىپێویەۆۆۆتە بۆۆۆڕۆى نۆۆۆاو بنووسۆۆۆ-
 ە لەنۆۆاو لیەۆۆتە ەیە ،ر،یەى،سۆۆتى ئەو پیۆۆاو،یە بنووسۆۆە  بەو سۆۆلەد

 د،چینە ژوور،و، 
سۆەیرى درێۆژى پەنۆ ە ەى د، ەم  پیۆاوێوى پێگەیشۆتووى  ۆاغەز   

بەد،س  لەواى شیشە ئاسنە ان و،ستاو،  لەتەنیشۆ  د،رگەیە ۆى 
ڵۆۆک  ۆۆۆ ڕێگۆۆا ئاسۆۆنین  چەن  ەسۆۆێک چوارد،ور،یۆۆان گرتۆۆوو،   ە

نۆۆۆۆاد،ن  بەزۆر لەنێۆۆۆۆۆو قۆڵە ۆۆۆۆۆانى پیۆۆۆۆۆاو، قۆۆۆۆۆات لەبەر، ۆۆۆۆۆان و ژنە 
تێۆۆد،پەڕم  د،گەم بە پیۆۆاو، ە  قەڵەو،  بێگومۆۆان سۆۆەرى  داو، انۆۆاڕاز

بۆۆۆۆۆیە لەم  ەک و هەوا فێۆۆۆۆنوەى د،مەوسۆۆۆۆ ێد،ى  ،زۆر قەر،بۆۆۆۆاڵغە
 هاویندا نێوچەوانى ئار،قى  ردوو، 

 ناوى منی  د،نووسی ؟-
 ناوتان؟-
هەسۆۆتاوم هێشۆۆتا  و ە شەشۆۆەم  چۆۆوار و نیۆۆو لە  ەسۆۆى بیەۆۆ  و  

چەنۆۆد هەسۆۆتاون بۆۆۆ  ەسۆۆى بیەۆۆ  و شەشۆۆەمم؟ ئەمۆۆانە  ۆۆاتژمێر 
دایە بێۆۆۆزار، لە سۆۆۆر،، سۆۆۆر،ى نۆۆۆانەواین،  و،سۆۆۆتان لەنۆۆۆاو سۆۆۆر، ە؟

ر،ى شۆۆۆیر  منۆۆۆداڵ بۆۆۆووین بەیانیۆۆۆان د،چۆۆۆوو، سۆۆۆ ر،ى شۆۆۆیر،  ەسۆۆۆ
نەید،هێشۆۆ  ڕامۆۆین بچێۆۆ   شۆۆیرى هەرزانۆۆى بۆۆۆ مۆۆاڵ د،هێنۆۆایەو، و 

ى هەرزانۆۆۆۆى پێیۆۆۆۆان دروسۆۆۆۆ  د، ۆۆۆۆرد  هەمیشۆۆۆۆە چۆۆۆۆاوم لە ماسۆۆۆۆت
ز،نبۆۆیلە ەى بۆۆوو تۆۆا شۆۆیر ا اوى  ڕیبێۆۆ   هۆۆیچ  اتێۆۆک نەیۆۆد، ڕى، 
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زیانى هەبوو بۆمان  شیر چا تر بوو  شیر ا او داپیر، د،یهێنا، ئەو 
 ە د،هاتە ماڵمان تا پشوى بابە لە فرۆشى دو ان بهێنێۆ    ، اتانەى

ز بۆین تۆا د،رس بخۆوێنین  ڕامۆین  ە بەهێۆ ،مۆزیشى د،هێنا، د،یهێنا
 ە لە پزیشوى و،رگیرا، پورێ گوتى بەهۆۆى مۆز، ۆانەو،یە، بە گۆژ 
دایەدا چۆۆوو   ە داپیۆۆر، د،ڕۆیشۆۆ  دایە مۆۆن و ڕامینۆۆى هەڵۆۆد،گرت و 
د،یبردینە گۆڕ،پانى شار  د،ڕۆیشتین و دۆندرمەمان د، ۆوارد دایە 
بۆۆۆۆ ڕامۆۆۆین قەڵەم دارى د، ۆۆۆڕى، بۆۆۆۆ مۆۆۆن بوو ەشووشۆۆۆە، پاشۆۆۆان 
د،چووینە ایهانگیر،  ەبابمان د، وارد   ۆشترین ڕۆژ، انمان ئەو 

 ە نۆۆۆازانم   مانگێۆۆۆک بۆۆۆوو   ۆشۆۆۆتر بۆۆۆوو لە پێۆۆۆنۆ  ،ڕۆژانە بۆۆۆوون
ى 42 ە دایە بەیۆۆانى زوو سۆۆاندویچى هۆۆێلوە یۆۆا مۆۆیخلەمە،وانوشۆۆەم

دروس  د، رد و مۆن و ڕامینۆى هەڵۆد،گرت و د،یبۆردینە تاز،ئابۆاد، 
ان لەد،ورى یە ۆۆین  تۆۆا دنیۆۆا سۆۆەر گۆۆۆڕى بۆۆابە  د،یگۆۆوت هەموومۆۆ

تاریۆۆۆک د،بۆۆۆوو لەوێ لە چۆۆۆوارد،ورى یە  داد،نیشۆۆۆتین  دایە ئیتۆۆۆر 
 ە ەى لەتەنیشۆۆ   ۆۆێلە ە نەد،گریۆۆا، گریانە ۆۆانى تەواو ببۆۆوو  ڕایە

لەسۆۆەرى داد،نیشۆۆ  و سۆۆەیرى مۆۆن و ڕامینۆۆى د، ۆۆرد   ڕاد، ەۆۆ ،
ئۆۆۆۆۆێمە لەسۆۆۆۆۆەر گۆڕ، ۆۆۆۆۆان هەڵۆۆۆۆۆبەز و دابەزمۆۆۆۆۆان د، ۆۆۆۆۆرد  ڕامۆۆۆۆۆین 

بۆۆوو  نووسۆۆینە انى بۆۆۆم د، وێنۆۆد،و،  پێشۆۆبڕ ێى  وێنۆۆد،وارى هە
 ۆهەڵدانمان لەگەڵ یە  داد،نا  ڕامین د،یتوانى لەسەر سێ  ێلی  
بازبدا، من هەرچیم د، رد ئەوپەڕى د،متوانى تا دوو  ێۆل بازبۆد،م  
 ۆۆالوم لەسۆۆەر ڕامۆۆین نۆۆا  لەسۆۆەر  ێلۆۆى یە ەم قۆۆاچم نیۆۆو هەنگۆۆاو 

،دا  هۆۆۆۆیچ  اتێۆۆۆۆک د،بۆۆۆۆرد، پێشۆۆۆۆتر و د،و،سۆۆۆۆتام ، پاشۆۆۆۆان بۆۆۆۆازم د
 نەید،زانى  

                                                 
42 .omelet. و 
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وێڵم لەپش  ئەم د،رگا دا راو،، لەو پیاو،ى  ە ناوى نووسۆیوم    
د،پرسۆۆم:) ئێەۆۆتا بۆۆۆچى نۆۆاوت نووسۆۆى؟ لەنۆۆاو ڕیۆۆز، ە د،و،سۆۆتاین 

 ئیتر(
 ۆۆاتژمێر حەوت و نیۆۆو د،رگۆۆا ە د، ەنەو،، تۆۆا ئەو ۆۆاتە د،توانیۆۆ  -

 حەزت لە وێیە بڕۆی  
وایە و؟ ئەگەر لەیۆ  هۆاتبزووه یەد، رێ بۆ  وێ بچی  بەم بەیۆانی  

دڵۆم هێلوەوڕۆنۆى   د،چووین و، و نۆانى بەیۆانى شۆتێومان د، ۆوارد
فۆایلە ەم  بەرد،م زانوۆ د، وازێ ، بە م بەڕاسۆتى ناچۆارم اانتۆا و

 ى اۆگە ە دابنیشم لەباو،ک بگرم و لەقەرا 
اانتا و فایلە ەم لەباو،شۆم دانۆابوو  دانیشۆتبووم لە لێۆوى اۆۆگە ە 

لەنۆۆۆاو د،سۆۆۆتە انم چنۆۆۆگ د، ۆۆۆرد، سۆۆۆەیرى پەن ە ەر، ۆۆۆانى پۆۆۆرچم 
لە ، مۆۆاڵە ەم د، ۆۆرد، د،مەو ئێۆۆوار، بۆۆوو   اتێۆۆک دنیۆۆا ڕوونۆۆا  بۆۆوو

هەمان شوێن دانیشتبووم  د،اار ویەۆتبووم بچۆمە سۆەر،و،، بە م 
ترسۆابووم، نەمۆد،زانى د،بێۆ  بە   شۆێو،یە  بە دایە بڵۆێم و، مۆۆى 

، زانوۆۆۆۆ  ۆم انیۆۆۆام دابۆۆۆووتەو،  ناونیشۆۆۆانى  قبۆۆۆووڵە ەم و،رگرتۆۆۆۆ
نامە ەیۆۆۆۆان بەیۆۆۆۆانى زوو گەیشۆۆۆۆتبوو، شۆۆۆۆەبانە لە تەنیشۆۆۆۆتم بۆۆۆۆوو  
لە ۆشۆۆۆیان شۆۆۆێ  ببۆۆۆووم، چەنۆۆۆد اارێۆۆۆک چۆۆۆووم تۆۆۆا بەرد،رگۆۆۆا و 
گەڕامەو،  پاشان لەد،ورى هۆۆڵى  ۆم انیۆا پیاسۆەم  ۆرد  بینۆیم بەم 
شێو،یە ئۆارام نۆابمەو،   ۆشۆى لە دڵۆمەو، بەر،و سۆەر،و، د،هۆات، 

د، نوۆۆۆام  پەنۆۆۆ ەر،م  نەد،بۆۆۆۆو،،  ەریوبۆۆۆوو اێۆۆۆنلەنۆۆۆاو مێشۆۆۆوم 
و یى سییە انم هەناسەم هەڵوێشا  تا ناوقەدم و رد،و، تا یە  بە ق

بۆۆرد، د،ر،و، و چەمۆۆامەو، بەر،و اى در، ۆۆتە  ۆۆا ییە ە  شۆۆەبانە 
نۆۆاوقەدى گۆۆرتم و هێنۆۆایەو، ژوور،و،  گۆۆوتى شۆۆێ  بۆۆووى؟ ئێەۆۆتا 
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،  ە بەریۆۆدام د، ەویۆۆتە  ۆۆوار،و،، لەباو،شۆۆى  ۆۆردم و منۆۆى گوشۆۆى
ە ەى من دانیش  و گریا  گۆوتم :) بۆۆ د،گریۆ ؟ تۆۆ يلەسەر  ورسی

م  ە  ەریوۆ ، ە لێر، اى لەیۆ ى، هەمۆوو لەد،وروبەرتۆن  ئەمە مۆنم
 سەیر ە ناگریم( د،ڕۆمە ئەوێ بەتەنیا بمێنمەو،،

تۆ هیچ  اتێک ناگری ، تۆ لە تەنیاین ناترسی ، تۆۆ لە هۆیچ شۆتێک -
لە پشۆۆۆتى  ۆۆۆت نۆۆاد،یتەو،  ئێەۆۆۆتا، ئەو  ناترسۆۆی  د،ڕۆی  و ئۆۆاوڕ

  ە د،مێنێتەو، هاوڕێى نیو،ڕێگایە ، ەسەى
 رو،   ەمێک دواتۆر یە ەۆەەمەى لەنێو    تێبێودا  وێندبۆنازانم ئ  

گۆوتم چۆۆن بە  ،بەدبە تییە انم  ەوتەو، یاد  تەلەفۆنم بۆ لەی   رد
ووتان مهه ەریون  ى  وا بتانگرێئهە گاڵتە گوتى يدایە بڵێم؟  ردی

د،ڕۆن  گۆۆۆۆۆوتى ئەو، فڕۆ ە ۆۆۆۆۆانەى ئیمۆۆۆۆۆام نیۆۆۆۆۆیە،  ە بەهەشۆۆۆۆۆتى 
وان لە منى د،سێنن  گوتى تۆۆک بۆڕۆو ئاسۆوود، وو هەم 43ز،هرایە

،ڕۆیۆ  و لێۆر، گۆوتى دبێڵە تا  و تەنیا و بێوەس  ێر، اێبە، ئێمە ل
دڵۆۆ  د،سۆۆوتێ   و هەموومۆۆان د،مرین،ئەو ۆۆات د،بێۆۆتە ز،مۆۆین لەرز،

ینە ۆۆۆانن ئۆۆۆاهێوى تاڵیۆۆۆان و یى پێوەنوبە م قۆۆۆهەر گۆۆۆوتى و پێوەنۆۆۆى،
هەناسۆە انى تەواو د،بۆوو   و،  بڵێى لەناو هەر وشەیە یداتێدابوو،

 یۆنەم هەبۆوو لەدواى هەزار سۆاڵ  نەمۆد،زانى  مێشوم تێوچوو بوو،
 ە ئێەۆۆتا  ،لە  ەفەت  وا بیۆۆرم د، ۆۆرد،و، نیۆۆا ،لە  ۆشۆۆحاڵییەو،یە

ەتە  یە ،  ە دڵۆۆۆم بتەقێۆۆۆ  و لە  ۆشۆۆۆى و نا ۆشۆۆۆى ل،ئەو  ۆۆۆاتەیە
و، و پەردا یوى شووشە  ە ئۆاوى سۆارد و گەرمیۆان یە  لەدواى 

 یە  تێوردبێ    

                                                 
 تارانه و دەکهوێته باشورى شارەکه.و .گهورەترين گۆڕستانى43 
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 وانى دایە  پەن ەر،ى ژوور، ەم  رایەو،   وانى  ۆتایى مابوو،   
 44دایە ورد ە نانە ۆۆانى ڕژانۆۆدنە لێۆۆوى پەنۆۆ ەر، ە تۆۆا یا ەریمە ۆۆان

یدا توند بێنە ئەودیو پەن ەر، ە و بیخۆن و بخوێنن تا دڵى لە تەنیای
نەبێ   د،مزانۆى دواتۆر د،چێۆتە نۆاو چێشۆتخانە، یە  مەنۆ ەڵ بۆرنۆ 
لەسەر غاز، ە داد،نێ  و چار،گێک دواتۆر مۆاڵ پۆڕ د،بێۆ  لە بۆۆنى 

ان بڕیار بۆوو  ە ڕامۆین شۆەو لە دێهلۆور  وا45برن ى تاز،ى اهی ان
بگەڕێۆۆۆتەو،  دنیۆۆۆا تاریۆۆۆک ببۆۆۆوو، و،ڕز ببۆۆۆووم لە دانیشۆۆۆتن لەسۆۆۆەر 

 لێوارى اۆگە ە  
ئەگەر هەر ئێەۆتا  نەم  لە ۆتاییدا هەر د،بێ  بیڵێم،گوتم بە اەهەن  

 لیۆل د،رگۆام  بیڵێم زووتر ئاسوود، د،بم  تەلەفۆنم نە رد،  ۆۆم بە
سۆۆۆەر ەوتم  د،سۆۆۆ  و  داەسۆۆۆەر قادرمە انۆۆۆ ۆۆۆرد،و،، یە  بەیە  ب

قۆۆاچم لەسۆۆەر ز،وى د، شۆۆێن و،  بڵێۆۆى منۆۆداڵ بۆۆووم و نمر،یە ۆۆى 
اى مۆۆۆۆاڵم  ۆۆۆۆرد،و،  بۆۆۆۆۆنى سۆۆۆۆیرى  ۆۆۆۆراپم و،رگرتبۆۆۆۆوو   ە د،رگۆۆۆۆ

 هات  46و باین انى برژاو  راووههوروس
 !ەند قۆزی سالو دایە  چ-
چووبۆۆوو، گەرمۆۆاو،  ۆیشۆۆى ئارایشۆۆ   ردبۆۆوو  پۆۆرچە تەڕ، ۆۆانى   

 ردبوو، تۆد لەسەر سەرى  بۆارودۆ ى زۆر باشۆبوو  و،هۆا بۆاک 
  ە دڵم نەهات تێوى بد،م 

ێەتا د،گۆات  تۆزێۆک ئۆارام ، ئوههچى؟  وڕ، ەم د،یەوێ  بێت يانى-
 تا پێوەو، نانى ئێوار، بخۆین  ،بگر،

                                                 
 . جۆرە باڵندەيهکه وەکو کوکوختى وايه و دوو ڕەنگى ههيه سپى و خۆڵهمێشى.و44 

 و.:شارێكى ئێرانه 45

. بادمجان کبابى، خواردێکى باکوريى ئێرانه و باينجان لهسهر خهڵووز يا لهناو فڕن 46 

 دەبرژێنن.و
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 هەموو ات پێویەتە لە چاو،ڕوانى ئەم  وڕ، بە نر ەت دابین!-
 ۆۆۆۆۆزگە لە چۆۆۆۆاو،ڕوانى ڕامینۆۆۆۆدا د،مۆۆۆۆامەو،، پۆۆۆۆێوەو، د،هۆۆۆۆاتینە   

سۆۆۆەر،و،  ئەو ۆۆۆات ئەو شۆۆۆتێوى د،گۆۆۆوت و منۆۆۆی  شۆۆۆتێک بابەتە ە 
سەر مێز، ە دانا  نیو  ۆاتژمێر بەیە  ارى تەواو د،بوو  فایلە ەم لە

لەسۆۆۆەر سۆۆۆەرى فۆۆۆایلە ە و،سۆۆۆتام و هەر هۆۆۆاتم شۆۆۆتێک بڵۆۆۆێم، بە م 
وبۆار، ووشە ان بەرد،وام ناو گەرومیان د،گرت و لەناو سۆەرمدا د

لى پەرت و بۆۆالوى و، ۆۆو د،بۆۆوونەو،  سەراسۆۆیمە بۆۆووم لە ڕسۆۆتەگە
 و، یە   چوومە ژوور، ەم  د،نگى دایە بەرزبۆ

ڕۆاا؟ یۆۆار و ماسۆۆتم ئامۆۆاد، ردوو، بۆۆۆ  د،چیۆۆ  ماسۆۆ  بهێنیۆۆ -
 ڕامین  فایلە ەش  لێر، ابە، د،مەوێ  مێز، ە بڕازێنمەو، 

تەواوى توانام  ۆ رد،و، و گوتم:) بەئەن ەس  لەوێم دانا تۆا ببینۆى، 
 و، مى زانوۆیە( 

بۆۆاو،ڕم نە ۆۆرد ئەم د،نۆۆگە لە گەرووى مۆۆن هۆۆاتۆتەد،ر،و،، ببۆۆوو،   
گیر،ى ئامێرى تۆڕنە د،یانووشیم   شێو،یە ى دیوە و،  بڵێى لەناو
یە ەشى گیروگرفتى هەیە  ي ە  ۆش،بارودۆ م لەم ژیانە تێود،چێ 

ى ین قەڵەویۆۆى اەسۆۆتەریوى ژوور، ەدا چۆۆاو،ڕوان مۆامەو،  ڕلە تۆا
  فۆۆایلە ەى بەد،سۆۆتەو، گرتبۆۆوو  دایە هۆۆاتە نۆۆاو ڕوونۆۆا ى د،رگۆۆا ە

  سۆەیرى منۆى د، ۆرد، هەمۆوویم لەدواى یە 47و، و  ەسانى چریو
 تا زووتر تەواو بێ   ،گوت

                                                 
 47 .frozenلێکردبێت و جووڵهى لێبڕابێت، واته  ئهوەى بهفر بيبات و وەک چلورەى

 سهرمابردە بێت له کورديدا تهزيو و چڕيوى بۆ بهکاردێت.و
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ن قريبۆۆۆهتهقبۆۆۆووڵ  ۆۆۆرام  سۆۆۆاڵى یە ەمۆۆۆى د تۆۆۆۆرا  زانوۆۆۆۆى تۆڵۆز -
 ە شۆۆۆیراز لە ،ڕ،نەۆۆۆا  هەمۆۆۆان ئەو شۆۆۆوێنەىورى فد، ەوێۆۆۆتە باشۆۆۆو

 ئێران هەیەتى  پێویەتە ئەوپەڕى تا دوو مانگى دیوە بچمە پۆلەو، 
گڵۆۆۆپە ەى داگیرسۆۆاند، هۆۆاتە ژوور،و،، لەباو،شۆۆى  ۆۆردم  گۆۆوتى    

 ە  ،شۆۆانازى بە مۆۆنەو، د، ۆۆات  گۆۆوتى باشۆۆترین  چۆۆى دنیۆۆاى هەیە
 بارتەقاى هەموو ژیانیەتى  گوتى پێویەتە ئاهەنگ سازد،ین 

ان وو،  بە هەمۆوەرنامەى گەشتى هۆاوینەک ڕوون بۆۆباشە ئیتر، ب-
 اى  چە ەم پاریس،  ە  ەریوم د،چمە ،د،ڵێم
ئیتۆۆۆۆۆۆر نەمگۆۆۆۆۆۆوت لە تۆڵۆۆۆۆۆۆۆز،و، تۆۆۆۆۆۆا پۆۆۆۆۆۆاریس بە شۆۆۆۆۆۆەمەندفەر    

  نیۆۆیە گەڕان و پیاسۆۆەم لە پۆۆاریس ىارهچەنۆۆد اتژمێر،  نەمگۆۆوت پۆۆ
سۆۆۆاڵى بەرد،وام پاشۆۆۆماو،ى بۆۆابە  ۆۆۆۆبوەیتەو، هێشۆۆۆتا  نەمگۆۆوت د،

نابێتە بارتەقۆاى پۆار،ى بلیۆتە ەت  نەمگۆوت بەم پۆار، بێبەهۆایە  ەى 
د، رێۆ  بتۆۆوانم بگەڕێۆۆمەو، مۆۆاڵ و سۆەرێو  لێبۆۆد،م  گۆۆوتم لۆۆێگەڕێ 

وى  ۆراد د، رێۆ  بەرگەى بگیرێۆ ، ئێەتا  ۆشحاڵ بێ ، هەر شتێ
ئەگەر هێواک هێواک لێى تێبگەی   لەبرى ئەو، سەرم  ەۆتە سۆەر 
سەرى  بە پێوەنینم هێنۆا  گۆوتم سۆەربە ۆ دڵۆى  ۆۆت  ۆۆک مە ە، 

تە هۆتێۆۆل  گۆۆوتى ئەگەر ڵە ەى مۆۆن زۆر بچۆۆوو ە، پێویەۆۆتە بچيۆۆمۆۆا
بچێتە هوتێلی  د،بێ  گش  ڕۆژێک بچمە دواى و بیۆبەمە د،ر،و،، 

م  قەۆەمانورد  پێوەنۆین  ێ  هەموو شوێنێوى پاریەى نیشان بد،د،ب
گوێم لە د،نگۆى پێوەنیۆنە ەى د،بۆوو لەود،مەدا چۆاوم بە   ەریوبوو

و ن، د،موچاویم  ەتە ناو د،سۆتە انمەو،  وشانە انى  ەوت، د،ا
 تەواو تەڕ بوو 



 شىرعهسيمى مهنه---------------------------------رزى ساڵهپاييز دوا وه

 125 

 ەسۆۆى یە ەم تۆۆا د،یەم لەودیۆۆو شیشۆۆەبەند، ان بو،سۆۆتن ئێەۆۆتا -
 ، د،رگا د، رێتەو

وان وولە  ردبێۆ ، یە ەۆەر هەمۆومێر ونهو،  بڵێى ئاویان لەناو   
ڕۆیشۆۆۆتن، چیۆۆۆانە؟  ۆۆۆۆ هەموومۆۆۆان د،چیۆۆۆۆنە  دابە بەمۆۆۆ و و بەوا

ژوورێ ئیتر   ۆ ناویشۆمان نووسۆیو،  بەشۆێک لە  ەڵۆوە ە د،چۆنە 
دیۆۆوە د،چۆۆن ئەو  ەسۆۆانە لە ەو  نۆۆدێ ىههئەودیۆۆو شیشۆۆەبەند، ان، 

 انى بەرامبەرمۆان  ەوتۆوون  ئەوانۆی   ە لە ئۆتۆمبێلە،هەڵد،ستێنن
بە چۆۆاوى ترسۆۆاو و ئاوسۆۆاو،و، یە  یە  دێۆۆن و لەنۆۆاو  ەسۆۆە انى 
ئەودیو شیشە ان شوێن د،گرن  لە شوێنە بەرز، ەشیان   پۆزێک 

 ە هێشۆۆۆۆۆۆتا لە د،ر،و،ى شیشۆۆۆۆۆۆەبەند، ان  ،لەسۆۆۆۆۆۆەرمان لێۆۆۆۆۆۆد،د،ن
لەچۆۆۆۆاو،ڕوانى نۆر، ەمۆۆۆۆان و،سۆۆۆۆتاوین  و،  ئەو،ى  ە بۆۆۆۆوونەتە 

پێشبڕ ێى شتێک  تا نۆر،ى من زۆرى ماو،  تاقەتم نیۆیە لە براو،ى 
شۆۆوێنى  ۆۆۆم ب ۆۆوڵێم  مرۆبە ۆۆان بە تەواوى لە ۆۆوار،و،، لە لێۆۆوى 
اۆۆۆگە ە د،بیۆۆنم، و،  بڵێۆۆى منۆۆداڵم و لەگەڵ دایە و بۆۆابە و ڕامۆۆین 

تە بۆۆازاڕ تۆۆا گۆۆوار، بۆۆۆ دایە بوۆۆڕین  گۆۆوار، ەى دایوۆۆم هڕۆیشۆۆتووین
انى د،گۆۆۆوت وەو،  بە هەمۆۆۆولەوزینەیۆۆۆى بۆۆۆوو بە زێۆۆۆڕى سۆۆۆێ ڕ،نۆۆۆگ

، ۆانى دیوەشۆى فرۆشۆ   موو زێڕ   ە بابە مرد فرۆشتى  ههئیتاڵییە
 ي تا، ۆرد  پۆار، لە داپیۆر، و،ربگرێۆ   ئێەۆحەزى نەد اۆار ڵوههه

مردوو،، پشوى  وههەر حەزى لێنییە  د،یگوت بابە بەهۆى دو انە ە
  داهۆۆاتى دو ۆۆانە ەى ناوێۆۆ   داپیۆۆر، گشۆۆ  ڕۆژێۆۆک د،هۆۆاتە مۆۆاڵەو،
د،گریا  پار،ى لەبن مافور، ە داد،نا و  ۆى بەسۆاقەى دایە د، ۆرد 
و د،ڕۆیشۆۆۆ   د،یگۆۆۆوت بەگیۆۆۆانى ئەم دوو منۆۆۆداڵە لەبەر دو ۆۆۆانە ە 
 ،نەبۆۆوو،  د،یگۆۆوت اەسۆۆۆتەى ناسۆۆر ان لەنۆۆۆاو گۆۆۆڕ هەڵۆۆۆد،لەرزێ 
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ئەگەر منداڵە انى موحەینە ەى ڕ،نۆ بچێۆژن  بۆاپیر،م  ۆان نەبۆوو، 
او نۆاو، ەى ) ۆان(ى تێۆدابوو  یە ەمۆین بەقاڵ بوو  نازانم بۆچى لەن

 ە بەهۆى وانەوتنەو، پار،م و،رگرتبوو یە  اووتە گۆوار،ى  ،اار
 لەوزینەیم بۆ دایە  ڕى، ڕێک و، و گوار، ەى پێشوو 

 ئێو،ک د،تانەوێ  بیزاى  وێندن و،ربگرن؟-
با ى  ۆورتە،  48ئاوڕد،د،مەو،   چێوە هاوشێو،ى  اترین دونۆە  

وراوى سۆۆۆوورى وبەرزى لەپۆۆۆێ  ۆۆۆردوو،  سۆۆۆ بە م پۆۆۆێالوى پۆۆۆاژنە
 ەى  ەۆۆۆتۆتەو، ژێۆۆۆر شۆۆۆاڵە و پۆۆۆرچە درێۆۆۆژ، ڕ،شۆۆۆەلە ۆۆۆۆى داو،
 ە ردنیان ي   چەندیشى  ات ویەتوو، بۆ مواەفباریوە ەى

 بەڵێ، ئەی ئێو،؟-
 منی  بەهەمان شێو، -
 ور، و د،ڕوات ومۆبایلە ەى ز،نگ لێد،دات، د،ڵێ  بب 
ێشۆۆەیە م نەبۆۆوو، نۆۆا  لەیۆۆ  گۆۆوتى منۆۆی  بەهەمۆۆان شۆۆێو،،  ۆۆۆ    

 ە لەنۆاو ئەم هەمۆوو  ۆوڕ،  چۆێوم  ،لەنا ى دڵمەو،  ۆشحاڵ بووم
ایە ودۆزیۆۆۆۆو،تەو،  ئێەۆۆۆۆتا ئەگەر دواى عەسۆۆۆۆر ڕامۆۆۆۆین بی رسۆۆۆۆیبو

 ە  م وابیۆۆرم د، ۆۆرد،و،هاوڕێۆۆ  دۆزیۆۆو،تەو،، د،مگۆۆوت بەڵۆۆێ، بە 
هیچ  چێک نەیوێراو، لەناو فۆرمى هەڵبژاردنۆى بەشۆە ەى میوانیۆک 

 ە ئەم  ۆۆچە سۆۆەرما و  ،و، مەراقۆۆم لەو،ىوتاک ببۆۆبنووسۆۆێ   ئێەۆۆ
انە و پۆشۆا ە شۆیوانەو، دیتە بەو پرچە ز،رد و برۆ باریوۆگەرما نە

 پێویەۆۆتە تەواوىنیۆۆک و،رگیراو، گۆۆوتم تووشبووم،د،یگۆۆوت لە میوا
 ۆۆم ئەن ۆامى بۆد،م  لۆێگەڕام  تۆڕنە ارى و لەحیموۆارى  ارگە ۆان

                                                 
، نسييهماى فرهنگى سينهرى شۆخ و شهكتهئه ژنه Catherine Deneuve:كاترين دۆنۆڤ  48

اڵتى ندين خهو چهشدارى كردووه ڵێ فيلمدا بهكۆمه .لهدايكبووه پاريس له له 1943ساڵى  له

 .ورگرتووهوه
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ى  وێنۆۆد ارى وێۆۆنە بچێۆۆتە پێشۆۆەو،، تۆۆا زووتۆۆر لە مۆۆن بۆۆۆ ناسۆۆنامە
 بگرێ   گوتم: )تارانی ؟(

 نا، لە ئەهواز،و، هاتووم -
  ەواتە بۆچى هێند، س ی ؟-
  ۆ هەموو ئەهوازییە ان ڕ،ک نین -
پێیۆانگوتین بچیۆۆنە زانوۆۆۆ تۆۆا د،رسۆۆە ان هەڵبژێۆۆرین، نە شۆۆەیە ى    

گەور،شۆۆیان دایە د،سۆۆتمان تۆۆا لەنۆۆاو ئەم زانوۆۆۆ پۆۆان و پۆۆۆڕ،دا ون 
 ەوتین گوتم: )لەبەرچى میوانیو  نووسى؟(  نەبین   ە بەڕێو

وا بڕیار بێۆ  ئەنۆدازیارى زۆر تە نیوییە لەبەرئەو،   اتێک  هەروا،-
 ، ئیتر   ایاوازییە ى هەیە؟ بخوێنین

 حەزد، ەى شتێوى دیوە بخوێنی ؟-
 بەڵێ، مۆسی ا -
 ئا ر میوانیک زۆر تە نیوییە  د،بێ  بچین لە  ارگە  اربوەین -
 ە تۆ بیرى لێۆد، ەیتەو،، هەموومۆان لە  ۆتاییۆدا ،یەبەم شێو،یە نی-

 لەودیو مێز داد،نیشین نە شە واژۆ د، ەین 
لەناو دڵۆمەو، گۆوتم د،بێۆ  بلوێۆ  تەمەنێۆک لەگەڵ ئەم  ۆچەدا بە    

 ۆشى بەسەر ببردرێ ، زۆر بێ ئاستە  پێویەۆتە بۆۆ  ۆۆم  بیۆر لە 
  ى دیوە بوەمەو، يههاوڕێ

، هەرچەند، د،ڕۆیشتین نەد،گەیشۆتینە زانوۆ و،  بڵێى بنى نەبوو  
ەو،ى هەزار ساڵ بێ   وێند ار بێ ،بێ ویە   ۆلێژ  لەی  و، و ئ
من و، ۆۆۆۆۆو زینۆۆۆۆۆداییە مۆۆۆۆۆرۆە نەدیتە ۆۆۆۆۆان بە بەدوامۆۆۆۆۆدا د،هۆۆۆۆۆات 

 ۆشحاڵییەو، لەم د،رس و لەو د،رسم د،پرسۆى  نۆازانم لەبەرچۆى 
ەبەر دیۆوار شۆینە ئاوییە ۆان؟ ل  شۆته ەی م پێۆد،هات؟ لەبەر بینۆایە 
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، اواز و وا شواو، انى پۆلە ۆان؟ لەبەر  ۆوڕ ورسییە ئەم و و ئە
 ە چۆۆاویلە ە لە چۆۆاو و تەنۆۆوە ڕیشۆۆیان هەبۆۆوو و  راسۆۆە ،درێژ، ۆۆان

و،، یا ئەو  چۆانەى  ە انیاندا شۆڕببۆلۆچدار، انیان بەسەر پانتۆڵە 
قیافەیۆۆۆان هۆۆۆیچ ایاوازییە یۆۆۆان لەگەڵ  چۆۆۆانى ئاماد،ییمۆۆۆان نەبۆۆۆوو  

 ێند،ری ؟( گوتى: )تۆ  و
 شتى ،ڕ-
 د،چیە بەشى ناو ۆین؟-
 نا وا بڕیار، دایوم بێتە تاران و  انوو بگرین  -
 ەنى لە ۆت  من د،بێ  بچمە بەشى ناو ۆین  بۆاو م حەزنا ۆات -

 بە تەنیا  انوو بگرم 
 ۆلێژ پڕبۆۆۆۆۆوو لە  وێنۆۆۆۆۆد ارانى قۆناغە ۆۆۆۆۆانى و،ریۆۆۆۆۆانگرتبووین   

هەڵبژاردنۆۆى وانە ۆۆان   ە هۆۆاتبوون یارمەتیمۆۆان بۆۆد،ن بۆۆۆ،وتروسۆۆەر
پێیۆۆان گۆۆوتین بۆۆڕۆینە هۆۆۆڵى  ۆم یۆۆوتەر تۆۆا ئەوان دێۆۆن  لەتەنیشۆۆ  
د،رگۆۆۆاى هۆۆۆۆڵى  ۆم یۆۆۆوتەر  چێوۆۆۆى  ەتە بە مۆۆۆانتۆیە ى درێۆۆۆژى 

و بۆۆۆرۆى ئەسۆۆۆتور،و، وێۆۆۆ  و سۆۆۆەرگەردان و،سۆۆۆتابوو    ۆۆۆاربۆنى
اانتاپشۆۆۆتییە ەى بە د،سۆۆۆتێوەو، لەبۆۆۆاو،ک گرتبۆۆۆوو و نینۆ ە ۆۆۆانى 

یەۆۆۆتا  ۆۆۆاتیەتى  ە بۆۆۆداتە پۆۆۆڕمەى گریۆۆۆان  گۆۆۆوتم ئ،د،سۆۆۆتێوى د،اوو
 پرسیم: )تۆک لە میوانیک و،رگیراوی ؟(

د،سۆۆۆۆتى هێنۆۆۆۆایە وار،و، و گۆۆۆۆوتى بەڵۆۆۆۆێ  چاو، ۆۆۆۆانى هەمیشۆۆۆۆە   
لەڕو ەارى من بەر،و ڕو ەۆارى لەیۆ  د،ڕۆیشۆ  و د،گەڕایەو،  

ایۆۆۆان پێۆۆۆدابێ ، گۆۆۆوتم ئۆۆۆێمەک بەهەمۆۆۆان شۆۆۆێو،  و،  بڵێۆۆۆى  ە دونی
 لە وێیە؟( والێ تهامى گوتى:) د،زانى و،  بەئارد،موچاوى  او بۆ

 ایە وبەرپرسى هۆڵە ەت ب رسیبو نا، له-
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 شەرمم  رد -
 شەرمى د،وێ؟ د،رسە ان  هەڵبژارد؟  والێ تهمەگەر -
 شار،زا نەبووم -
سۆۆۆوڕا و بەبۆۆۆۆێ ر ەمە ڕقۆۆۆێوەو، بەر،و اى چەد و، بۆۆۆهپاشۆۆۆان   

دا  مەوۆۆى پەچە ەى بەهێواشۆۆى نیشۆۆانى ئۆۆێئەو،ى  ە شۆۆتێ بڵێۆۆ ، لچ
چۆلە ە ڕی نەى لەسەر  ردبوو، لەی  گوتى  ێشەى نییە، دیار نییە  
گۆۆۆۆوتم  ێشۆۆۆۆەى نیۆۆۆۆیە؟ ناشۆۆۆۆرینە لە ڕۆژى یە ەم، لەبەرد،مۆۆۆۆى ئەم 
هەموو  وڕ،  گاڵتەى پێد، ەن  چووم لە بەرپرسۆى هۆۆڵە ە شۆوێنى 

م پرسۆۆۆى  پەچە ەى شوشۆۆۆ   ویەۆۆۆتى دووبۆۆۆار، لەسۆۆۆەرى والێتتۆۆۆه
پرچى هەمووى بردبۆوویە سۆەر،و، و بە بواتەو،  گوتم ئارام بگر،  

تۆۆۆقە  لەپشۆۆ  بەسۆۆتابووى،  ۆۆردمەو، و پەرچەمۆۆیم بە پەنۆۆ ە شۆۆانە 
یم بە  ۆۆۆوارى هێنۆۆۆایە قۆۆۆژ ۆۆۆرد  پاشۆۆۆان پەچە ەم لەسۆۆۆەرى  ۆۆۆرد و 

بۆۆوو؟ ڕۆژى یە ەمۆۆى زانوۆۆۆ  ۆۆۆى و، ۆۆو منۆۆداڵى  ىد،ر،و،،ئەو، چۆۆ
مۆن و دایە دوو  ۆاتژمێر  ابخانە ان ڕێوخەتبوو  ڕۆژى پێشترێقوت
  م چاك ب هتمان دانابوو تا برۆ انم  ا

 بەڕاس  ناوت چییە؟()چەند اوان بووی !لەی  پێیگوت:
 شەبانە -
   ناوێوى سەیر،   وێند،ری ؟-
  نۆاوى شۆیعر، انیى لەمۆن نۆاو،  49تارانى  بۆاو م عاشۆ ى شۆاملۆیە-

 ئێو،  ەڵوى  وێن؟

                                                 
ى وهنه و به وتى شيعريى نيمايۆشيجهرى رهپێده،درێژه(2000-1925شاملو) ىحمد:ئه 49

 له رگريكردنهكانى بهشيعره رۆكى.ناوهنرێدادهم ڵهقه مى شيعرى نوێى فارسى لهكهيه

ناونيشانى يى.شيعرێكى بهوهتهى ئايينى و نهوهوسانهى چهوهتكردنهتى و رههاكانى مرۆڤايهبه

 و.(يه)شبانه
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 لەی  ئاماژ،ى بۆ من  رد 
 شتە، منی  ئەهواز ڕۆاا  ەڵوى ڕ

 اتە بۆ هێند، س ی ؟ ەو-
مۆۆن و لەیۆۆ  پێوەنۆۆین  شۆۆۆەبانە گۆۆوتى:) د، رێۆۆ  پۆۆۆێوەو، د،رس    

 هەڵبژێرین، تا لەناو پۆی پێوەو، بین؟(
هەشۆۆتى بەیۆۆانى هەڵبژێۆۆرم، لە  ىبەڵێ مۆۆن نۆۆاتوانم وانە)لەیۆۆ  گۆۆوتى:

  ەو د،مێنمەو،( 
 گوتم: )منی  بەهەمان شێو،!(

 ، ە(  ەسێک د،ڵێ : )د،  ەسى دواتر بو،ستن لە ڕیز
بەم پێشۆۆۆەو،  ێو،ى  ۆۆۆاترین دونۆۆۆۆبە دێۆۆۆتە ە هاوشۆۆۆ،ئەو  ۆۆۆچەى  

ژاپۆنییە ان د،ڕوات  یە ێک نییە بڵێۆ  مەگەر  50پێالوانە و، و گیشا
 ە سەراوسۆۆۆۆەر بەر ز،وى بوەوێۆۆۆۆ   ،ناچاریۆۆۆۆ ؟ ئێەۆۆۆۆتا  ۆۆۆۆاتیەتى

 هەڵد،ستمەو، و د،ستى د،گرم تا لەسەر اۆگە ە ب ەڕێتەو، 
 سوپاس ئازیزم، د،تبینمەو،!-
ەریۆۆۆۆوە  ەو د،مبۆۆۆۆاتەو،، بە م و،  بڵێۆۆۆۆى شۆۆۆۆار تۆۆۆۆاز، بەئاگۆۆۆۆا    

هاتوو،  شەقامى حافز لەناو نۆفیل دوشاتۆو، دیۆار،  قەر،بۆاڵغییە و 
پڕ، لە د،نگى ماتۆڕ و ئۆتۆمبێل  مرۆبە انى پێ  د،رگا سێ هێند، 

ڕ،نەۆا؟ ەم هەموو  ەڵوە د،یانەوێۆ  بچۆنە فزیادیان  ردوو،  واتە ئ
ا: )بۆۆۆیمەى گەشۆۆۆ    ( دوو ژن بەدواى پیاوێۆۆۆک دێۆۆۆ  و هۆۆۆاوار د، ۆۆۆ

د، ەون  زۆربڵێیۆۆۆۆۆى د، ەن  پاشۆۆۆۆۆان پۆۆۆۆۆێوەو، د،چۆۆۆۆۆنە  ۆۆۆۆۆۆ نێوى 
اتەنیشۆۆۆ   منۆۆۆی  د،بێۆۆۆ  بۆۆۆیمە بوەم؟بۆۆۆۆ ئەمە ئیتۆۆۆر پۆۆۆار،م نیۆۆۆیە  

                                                 
. له زمانى يابانيدا ئهو ژن و کچانهى، که کارى ڕابواردن و لهشفرۆشى دەکهن پێيان 50 

 دەوترێت گيشا.و
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اۆۆۆارێوى دیۆۆۆوە سۆۆۆەیرى بڕوانامە ۆۆۆان د، ەم  نەینووسۆۆۆیو، بۆۆۆیمە، 
بێگومان نایەوێ    اترین دونۆە چۆتە ژوور،و،  بەدواى  ەسێودا 

گەڕێۆۆۆم  ە  وێنۆۆۆد ار بێۆۆۆ  تۆۆۆا لێۆۆۆى ب رسۆۆۆم   وێنۆۆۆد اران لەنۆۆۆاو د،
ئەوانیتۆۆر دیۆۆارن  گەن تۆۆر و سۆۆاد،تر و هەموویۆۆان بەتەنیۆۆان  فۆۆایلى 

 د،ستیشیان گەور،تر، 
  ەسى بیە  تا سى بەزن یر، لە پش  شیشە ان بو،ستن -
بێ  ناتوانم هیچ بوەم   ە پرسین نامینێ   ئەگەر پێویەتی ئاگام ل  

ور، د،ڵۆۆێم تۆۆا د،تۆۆوانم ڕێۆۆگەم ود،ن  هەزار اۆۆار ببۆۆ ەڵۆۆک ڕێگۆۆا نۆۆا
بوەمەو، بۆ گەیشتن بە پشۆ  شیشۆە ان  لە تەواوى ئەو  ەسۆانەى 

ان د،پرسۆم  و ە لەوێ و،ستاون د،پرسم  د،بینن  ەریوم لە هەمۆو
 ە پێویەۆۆتە لە ۆۆوێ بو،سۆۆتم   ەسۆۆى بیەۆۆ  و  ،ڵۆۆێنبنۆۆایەن  ۆیۆۆان 

ە ى سۆۆۆۆ ى و چوو، مۆۆۆۆانتۆیپێن ەمۆۆۆۆین د،دۆزمەو،  ژنێوۆۆۆۆى بەسۆۆۆۆا 
،ى پەمەیۆۆى پۆشۆۆیو،  لەپشۆۆتى د،و،سۆۆتم  سۆۆەیرى لەچوێوۆۆى سۆۆیر

 پشتەو، د، ەم  وڕێوە واهەس  د، ەم  وێند ار بێ  
 چەند،؟ 51ژمار،تان-
 بیە  و حەوت -
 ەواتە بە دروستى و،ستاون  ئێۆو،ک د،تانەوێۆ  بیۆزاى  وێنۆدن   

 و،ربگرن؟
 بەڵێ - 
 د،بێ  ئێمەک بیمەى گەش  ببڕین؟-
 نا ەم نا، باو،ڕ -

                                                 
. له زماندا زۆرجار جێناوى کهسى دووەمى کۆ بهکاردێت له برى کهسى دووەمى تاک 51 

ه و لهم ڕۆمانهشدا زۆرجار کۆ له برى ئهمهش وەکو نواندنى ڕێزە  له ههموو زمانهکاندا ههي

 تاک بهکارهاتووە و ئێمهش وەکو خۆى وەرمان گێڕاوە.و
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 ە  اتێۆۆۆک  ەسۆۆۆى ،  شۆۆۆەرمنە  و، ۆۆۆو ڕامیۆۆۆنەنۆۆۆوێنێدادهسۆۆۆەرى   
بەرگێوۆى  52نەناسیاو د،بینێ   ۆى د،شارێتەو، و و، ۆو ڕۆبۆ ۆاد

ئاسۆۆنین لە د،ورى  ۆۆۆى د،پێچێۆۆ   دایە د،ڵێۆۆ   ۆۆوڕ، ەم  ۆۆچە و 
وایە  ڕامۆۆۆین لەژێۆۆۆر و ۆۆۆچە ەم  ۆۆۆوڕ، د،بۆۆۆوایە اێگا انیۆۆۆان بگۆڕابۆۆۆ

وو   ەریوبۆووم لەنۆاو حەوشۆە قادرمە انى هەیوان  ۆى مات  ردب
د، ۆرد  اتێۆک بینۆیم  مۆامە  53لەگەڵ مندا ن یۆارى  مەڕ و گورگۆانێم

، ژێۆۆۆۆر دا چووبۆۆۆۆوولەنا ۆۆۆۆاو لە قوتابخۆۆۆۆانە هێنۆۆۆۆابوویەو،  لەو ۆۆۆۆاتە
قادرمە ۆۆان  ئەژنۆ ۆۆانى  ەۆۆتبوو، نۆۆاو باو،شۆۆى، سۆۆەیرى سۆۆووچى 
حەوشۆۆۆەى د، ۆۆۆرد  منۆۆۆی  سۆۆۆەیرمورد، بە م شۆۆۆتێک نەبۆۆۆوو  مۆۆۆن 

 ە ئەم هەمۆۆۆوو  ەڵۆۆۆوە لە ،ێۆۆۆژم و،رد،گۆۆۆرت لەو،ى ەریوبۆۆۆووم چ
  د،نگۆۆۆى پێوەنۆۆۆین و یۆۆۆاریم لەنۆۆۆاو قیۆۆۆژ، و دا  ۆببۆۆۆوونەو،ماڵە ەمانۆۆۆ

هاوارى داپیر، و پۆوور، فە ۆرى ونۆد،بوو  داپیۆر، د،گریۆا  هۆاوارى 
د، رد موحەین، موحەین، د،مزانى ئا ر، ەى سۆەرت لەسۆەر ئەم 

رچە ۆۆانى تۆۆێوەڵ و   پ ۆۆارانە داد،نێیۆۆ   دایە هۆۆاتە سۆۆەر هەیۆۆوانە ە
ى ڕ،ک لەژێۆۆۆر پۆۆۆێوەڵ  ردبۆۆۆوو  لێو، ۆۆۆانى سۆۆۆ ى ببۆۆۆوون  دوو هێڵۆۆۆ

  منۆداڵە ان  ە دایەیۆان نەبینۆى وتبوونركهده چاویەو،  تا چەناگەى
چۆۆوونە سۆۆووچى حەوشۆۆە ە و بەهێمنۆۆى لەتەنیشۆۆ  یە  و،سۆۆتان  
بۆۆانگى  ۆۆردم، و،  بڵێۆۆى د،نگۆۆى نەبوو،و، ۆۆو سۆۆەرمابرد، ان بۆۆوو  

                                                 
. به واتاى پێشبڕکێى ڕۆبۆتهکانيش دێت، بهاڵم لێرەدارۆماننووس Robocop. ناوى فيلمێکه.52 

مهبهستى فيلمى ڕۆبۆکاپه،که پاڵهوانهکهى جلێکى وەک ڕۆبۆتهکان لهبهر دەکات و دووجار 

. فيلمێکى خهياڵى 2014و جارى دووەم  1987بۆ کراوە جارى يهکهم له دەرهێنانى 

 زانستييه.و 

و له يارييهکهدا يهکێک دەبێته گورگ و  كانهئێرانييه وهته. يارييهکى فۆلکلۆرى مندااڵنى نه53 

بهدواى ئهوانيتر ڕادەکات کێ بگيرێت دەبێته گورگ و گورگى پێشوو دەبێتهوە ياريکهرێکى 

 ادەکات.وئاسايی و ڕ
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رد،و، و د،نگۆۆى د،رنەد،هۆۆات  ئۆۆا ر، ەى دوو سۆۆێ اۆۆار د،مۆۆى  ۆۆ
تۆۆوانى ب رسۆۆێ  ڕامیۆۆنم نەدیۆۆو،؟ ترسۆۆام بڵۆۆێم  ۆۆۆى شۆۆاردۆتەو،  
بێگومۆۆۆۆان  ۆۆۆۆارێوى  راپۆۆۆۆى  ۆۆۆۆردوو،  گۆۆۆۆوتم نۆۆۆۆا، نەمۆۆۆۆدیو،  دایە 
هۆۆاتە وار،و،  سۆۆۆڵێوى لەپێبۆۆوو  قاچە ۆۆانى لەسۆۆەر مۆزاییوە ۆۆانى 
  حەوشە ە ترپە ترپیان لێو،د،هات  چەند اارێک بانگى ڕامینى  رد

 د،نگى د،رنەد،هات  لەگەڵ ئەودا بانگم  رد: )ڕامین، ڕامین( 
:) بابۆ  لە ۆوێیە هۆاتە سۆەر هەیۆوانە ە و هۆاواریورد پۆوور، فە ۆرى

 ڕامین؟(    
مە  بۆۆۆۆ دو ۆۆۆانى بۆۆۆابە گەور، شۆۆۆتو 54بۆۆۆابە چووبۆۆۆوو، )مەن یۆۆۆل(  

تەنیۆۆا چۆۆاو، بهێنێۆۆ    ەلۆۆوپەلى نەهێنۆۆابوو مردبوو،اوانەمەرگ ببوو 
دایە ڕامینۆۆى   ،مۆۆابۆو،  هەر ئەو ىكۆۆهاوازه سۆۆتهاۆۆهشۆۆینە انى و 

د،سۆتە انى ڕامینۆى  ۆرد،و،، ،بەرزى  رد،و،،لەژێر قادرمە ان بینۆى
ڕاموۆۆۆرد، ایۆۆۆان  منۆۆۆي  لەد،ورى نۆۆۆاوقەدى  ۆۆۆۆى ئا نۆۆۆد  گریۆۆۆان  

  ملەدواو، قاچە انى ڕامینم لەباو،ک  رد  گریا
خواردبۆۆایە ئەگەر دوێنۆۆێ شۆۆەو ئەو پەردا ە گۆۆوڵە زمانەگیۆۆایەم ب    

نۆیگەرانم، بەرد،وام بیۆرى   ۆڕالۆهئەم بیرانەم بۆ نەد،هۆات، چۆونوە 
لە  ۆۆوڕ،  ،شۆۆومدا دێۆۆ   پێویەۆۆتە مێشۆۆوم سۆۆەرقاڵ بۆۆوەمێ ۆۆراد بەم

د،سۆۆ  و پۆۆێ سۆۆ یە ەى ژمۆۆار، بیەۆۆ  و حەوت د،پرسۆۆم: )چیۆۆ  
  وێندوو،؟( 

  ۆم یوتەر، بە م بۆ وێنەگرى قبوڵم و،رگرتوو، -

                                                 
 .وهرستانى رودبارهندى شه، و ناوهئوستانى گيالنه ر بهسه كهيهنجيل شارۆچكه:مه 54
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 ە و، ۆو  ۆۆم میوۆانیوى  ،هاوڕێیە م هەیە  شتێوى نایابە! منی  -
تەواو  ۆۆردوو،، بە م شۆۆەیداى مۆسۆۆی ایە  هەر چیمۆۆان  ۆۆرد نەهۆۆاتە 

  ۆم انیا لەگەڵمان بۆ سەر  ار 
، ئەسۆۆڵەن بەایەو، گرنۆۆگ نەبۆۆوو، لەیۆۆ ى چۆۆى نۆۆوێنێداده سۆۆەرى   

نۆۆازانم بەم شۆۆەرمنییەو، چۆۆۆن  وێنۆۆدوو، و حەزى لە چۆۆن بۆۆوو،  
ەتەرى بوات  ژنۆى پێشۆەو، دوو هەنگۆاو یەبد،یەوێ  قەە لەگەڵ ش

د،چێتە پێشۆەو، و لە د،رگۆا ئاسۆنینە ە تێۆ ەڕ د،بێۆ   پیر،مێردێوۆى 
گۆچۆۆان بەد،سۆۆ  بەرامۆۆبەرم و،سۆۆتاو،  بەم  ارانەیۆۆانەو،  ەڵویۆۆان 

تۆا ئەم پیر،مێۆرد،  ،دیل  ۆردوو،  نا رێۆ  و، ۆو مۆرۆە ڕێۆگە بۆد،ن
؟ د،گەمە نۆاو بەم پیرى و تەمەنەو، هێنۆد، لەسۆەر پۆێ ڕانەو،سۆتێ 

و،  لەبۆۆرى تەلبەنۆۆد، ان  ئەو پیۆۆاو،ى  ە نۆۆاوى د،نووسۆۆى ڕۆیشۆۆتو
،زن یرێوى ماسۆۆولوەدار،و، ئەو  وڕێۆۆک هۆۆاتوو، بە قۆۆۆڵ و باسۆۆ ى

شۆۆۆەبانە  ۆۆۆاڵى  شۆۆۆەیداى   ۆۆۆردوو،  اێۆۆۆى ئەسۆۆۆتورى زیۆۆۆوى لە مۆۆۆل
 ە لەد،سۆۆۆتى ،سۆۆۆەیرى ئەو لیەۆۆتە د، ەمێ   چۆلەى شماسۆۆولوەیە 

و دوازد،  سۆۆەد و دوازد،  چۆۆێوە   ۆۆوڕ، ەیە  تێیۆۆدا د،نوسۆۆێ  سۆۆەد
 ە  ەریوە لێى د،پاڕێتەو، تۆا لێبگەڕێۆ  بچێۆتە ژوور،و،   ۆاتە ەى 
 اتژمێر نۆ و نیۆو بۆوو،، نەیزانیۆو، د،بێۆ  زوو بێۆ   چەنۆد بێااگۆان 
 ەڵک  چۆن نەیزانیو، د،بێۆ  زوو بێۆ ؟ د،  ەس بەمنیۆان گۆوت لە 

یان ر،و،   ۆۆۆۆ ئەگەر واشۆۆۆشەشۆۆۆى بەیۆۆۆانییەو، د،بێۆۆۆ  بچیۆۆۆتە سۆۆۆە
، ئەوا مۆۆۆن تۆۆۆاقەتم هەبۆۆۆوو تۆۆۆا ئەم  ۆۆۆاتەى ڕۆژ لەمۆۆۆاڵەو، نەگوتبۆۆۆایە
 دابنیشم؟

د،رگۆۆۆایە ى  ۆۆۆواو،ى لێۆۆۆیە بە  ەتیۆۆۆبەى ڕوونەو،   بەرد،م ژنە ە،  
ەو، بە يپۆۆاڵى پێو،د،نێۆۆ  د،رگۆۆا ە د، ۆۆولێتەو،،  ەتیبە ۆۆان لە پشۆۆتی
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تێۆد،پەڕم  لەودیۆو  وهز  ڵۆم د،بن  لە د،رگا ئاسنینە ەرد،نگێوى بە
 لە لەد،ر،و، د،نگۆۆى هاتوهۆۆاوار دێۆۆ   ژنێۆۆک هبەنۆۆد، ان د،مێۆۆنمەوتەل

،و، هۆاتوو،، د، 55 ە بۆچى پیاوێک  ە د،ڵێۆ  لە تۆۆر ،هاوار د، ات
پیۆۆاو، ە سۆۆوێند  ،وه ەسۆۆى لەپۆۆێ   ۆۆۆى هێنۆۆاو،تە نۆۆاو سۆۆەر، ە

،نگیۆان بەرز وانى لە لیەۆتە ەدا نوسۆیو،  دود، وات،  ە ناوى هەمۆ
 لۆه بەر ئەمانە ئاسۆوود، نۆابم   ەسۆێکڕ،نەا لەد،بێتەو،   ە بچمە ف

ناو،و، ئاماژ، د، ات تۆا بچۆمە ژوور،و،   ە پۆاڵ بە تەلبەنۆد، انەو، 
 ،د،نۆۆێم د،چۆۆمە نۆۆاو دونیۆۆایە ى دیۆۆوەو،  دونیۆۆایە ى سۆۆەیر و فێنۆۆک

ڕۆژێک ئێۆر،  مووهه ە د،ڵێ  ،د،نگى پیر،مێرد، گۆچان بەد،ستە ە
 لەناو ئەو دونیایەدا ون د،بێ   ،هەر ئاوایە

لەپێشەو،تر، پیۆاوێوى ڕووگۆرژ لەودیۆو اۆامە ە دانیشۆتوو، و،     
بڵێۆۆۆۆى لە ڕو ەۆۆۆۆارم ڕاد،مینێۆۆۆۆ   پاسۆۆۆۆ ۆرتە ەم د،بەمە نۆۆۆۆاو،و،، 

 هەمدیەان لێم ڕاد،مینێ   د،پرسم : )بەڵێ؟(
 نامەى قبوڵ -
 ۆۆم  سۆتىدهبڵێ چی  د،وێ ،  ۆ  ه ەڵو وئهبە چا ى و، و  ده  
اۆۆامە ە ڕ،وان د، ەم   ەژێۆۆرنە ۆۆردوو،  نۆۆامەى قبۆۆووڵە ەم ل نبۆۆۆ

  پۆۆارچە  اغەزێۆۆک لەبەرگۆۆى پاسۆۆ ۆرتە ەم د،دات و سۆۆەیر د، ۆۆات
سۆێ  سۆێ  پاسۆ ۆرتە ە و،رد،گۆرمەو،  د،رگۆایە ى ولەسەرى د،نو

  56و چۆل دز، ەیە شمە، و،  بڵێۆى ئەشۆوەوتى عەلۆى بابۆادیوە لە پێ

                                                 
كى يهردوو رووبارى شێر و لوار،كۆن وڵگهنێوان هه وێتهكه،ده. شارێکى زانكۆيى فڕەنسييه55 

ى دهسه  Saint-Gatienى نيسهو كهرێمى دۆڵى لوارى تيايهندين كۆشكى هه،چهرۆمانى بووه

 .ومى رێنيسانسى تيايهههدوازده
كتێبى  له ،كهيهكهل دزهلى بابا و چيى نێو داستانى عهفسانهكى ئهتييهسايهلى بابا ناوى كه:عه 56

 .ودا باسكراوهوهكشهرو يهزاهه
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ەڕ بۆبم  د،یۆوەمەو،  پاسۆەوانێوى فڕ،نەۆى پێویەتە لە د، د،رگۆا تێۆ 
 لەسۆۆەر گیرفۆۆانى  راسۆۆە قۆۆۆڵ  ۆۆورتە شۆۆینە ەى و اامە ەیەلەودیۆۆ

سراو، سیوویریتى  سەر اامە ە د، وێنمەو،  پێویەتە مۆبایۆل ونو
و  لیلە ۆۆانم ڕاد،سۆۆ  بۆۆوەم  مۆبۆۆایلم د،رد،هێۆۆنم و بێۆۆد،نگى د، ەم  
 لیلە ۆۆۆان لەتەنیشۆۆۆتى داد،نۆۆۆێم  پاشۆۆۆان لەژێۆۆۆر اۆۆۆامە ە د،یۆۆۆاننێرمە 

تى يئۆۆامێر، ە داد،نۆۆێم  سۆۆیوویرژوور،و،  اانتۆۆا و فۆۆایلە ە لەسۆۆەر 
حەز د، ەم قەۆەى مۆبایلە ەم د،پشونێ   ز،رد، ەنەم بۆۆ د، ۆات  

ڕ،نەى سوپاسۆێوى بەرز و بێ ایۆانى د، ەم  دیۆار، لەگەڵ بوەم  بە ف
پێیخۆۆۆک بۆۆوو،  ئۆۆار،زووى سۆۆەر ەوتنم بۆۆۆ د، وازێۆۆ   لە ژوور، 

 شوشەییە ە د،چمە د،ر،و، 
نەو،  پڕ، لە  ەڵۆک لە سۆوچێک دیوارى داری پێشەو،تر هۆڵێوە بە   

دیۆۆار ک د،د،ن و هەر لەیە تۆۆر ڕاد،مێنن  ەڵوە ە باوێشۆۆد،و،سۆۆتم 
د،گەڕێن  هیچ  ەسێوی   يدانییە لە ناو ڕو ەارى یە دا بەدواى چ
و،  بڵێۆى هەموویۆان ئامۆاد،ى قەە لەگەڵ هیچ  ەسى دیۆوە نا ۆات 

غۆۆۆوربەتن  نۆۆۆاو سۆۆۆاڵۆنە ە  ۆۆۆاترین دونۆۆۆۆە د،بیۆۆۆنم  لە تەنیشۆۆۆتى 
سییە ى چۆۆڵ هەیە  اانتۆا ەى هەڵۆد،گرێ  تۆا دابنیشۆم  پاشۆان  ور

پاس ۆرتە ەم و،رد،گرێ  و سەیرى د، ۆات  د،ڵێۆ : ) ئەم ژمۆارانە 
بۆۆۆ  وێنۆۆد ارانن  مۆۆن  ەسۆۆى دوو،مۆۆم   ەسۆۆى یە ەم تۆۆاز، چۆۆۆتە 

 ژوور،و،( 
د،رگایە ى دارینى گەور،م لە د،ستەچەپدا پێ نیشان د،دات، هەر   

نە ە دێتە ژوور،و،،  ە مۆن د،بینێۆ  دێۆتە  ە داد،نیشم  وڕ، شەرم
 ن ە شۆتێک بڵێۆ  یۆا،پێشەو،  پەرێشان و سەراسۆیمە د،بێۆ  لەو،ى

بە  اترین دونۆۆە د،ڵۆێم    لە ڕیزى پشتەو،مان داد،نیشێ  نا  ناڵێ
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؟ ێۆۆو، د،زانۆۆىئەویۆۆ   وێنۆۆد ار،  د،گەڕێۆۆتەو، و پێۆۆد، ەنێ   لە و
k2    ڕ،نگە لێر،دا هەموومان ببینە هاوڕێى یە 
شۆۆاڵە ەم د، ەمە سۆۆەر شۆۆانم، یە  بۆۆازنە، لەچۆۆوارد،ورى ملمۆۆى   

د،پێچم  ئاوێنە لە اانتا ەم د،رد،هێنم  شاڵە ە ڕێووەوتۆوو،  پۆرچم 
ڕێود، ەمەو،   اترین دونۆە ئۆاوێنە ەم لۆێ و،رد،گرێۆ   سۆەیرى 

  ۆى د، ات د،ڵێ : )پرچم تێوچوو،، د،زانى چى د،پرسن؟( 
ئەم بەشەت    بڕۆی  و بۆچىئەو  ەڵوە د،یانگوت بۆچى د،تەوێ-

 ى لەم شێو،یە د،پرسن هەڵبژاردوو، و شت
اانتا ەى د، اتەو،  اانتایە ى ئارایشتى گەور، دێنێۆتە د،ر،و، و   
 ور، ەى تۆ تر د، ات ووراو، سوس
مۆۆۆن ڕسۆۆۆتە انم لەبەر  ۆۆۆردوو،  د،ترسۆۆۆم شۆۆۆتێوى دیۆۆۆوە ب رسۆۆۆێ  -

 نەتوانم و، م بد،مەو،  
، ە قبۆوڵى رس نین  گرنگ زانوۆ بوو،دودڵ مەبە، پرسیار، انى قو-

  تەنیا كات،د ە  ارى  وێند اران ،، ئەو ژنەىپێداوی   شەبەتەرى
 بەڵگەنامە ان د،پشونێ  

 تۆ فۆرم  و،رگرتوو،؟-
 ۆۆۆۆابینە ەم نیشۆۆۆۆان د،دات  چەنۆۆۆۆد  ەسۆۆۆۆێوى پۆۆۆۆار، بەد،سۆۆۆۆ  نا،  

لەپێشۆۆەو، و،سۆۆتاون  چۆۆاو،ڕوان د، ەم تۆۆا نۆۆۆر،م بێۆۆ   پیۆۆاوێوى 
دانیشۆتوو،  بۆینبۆاغى سۆوورى پۆشۆیو،   وه ابینە ە  ەچەڵ لەودیو

 ە پۆۆار، و پاسۆۆ ۆرتى پێۆۆد،د،م فۆۆۆرم د،دات  د،یۆۆخەمە نۆۆاو فۆۆایلە 
شۆەرمنە ە د،ڵۆێم بچێۆ  فۆۆرم  هسوور، ە، ناو  اغەز، ان  بە  ۆوڕ

رێ    ۆیشى  ە قەە لەگەڵ هیچ  ەسێک نا ۆات، لە  ۆتاییۆدا گو،رب
ترین دونۆۆۆە داد،نیشۆۆم، و،  لەتەنیشۆۆ   ۆۆاهبۆۆێ فۆۆۆڕم د،چێۆۆتە ژوور
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نە  لەبەرئەو،ى  ەی ۆۆم پێۆۆى بێۆۆ   نۆۆا قەۆۆە د، ەم تۆۆا  ۆۆات بۆۆڕوات  
وشە ان د،اۆوێتەو،، پاشۆان د،ڵێۆ  گۆوێم لە نیو،یۆان نابێۆ   نۆاوى 

تۆۆۆاز، د،رسۆۆۆى تەواو بۆۆۆوو،  سۆۆۆایەیە  پێۆۆۆنۆ سۆۆۆاڵ لە مۆۆۆن بچوو تر، 
قبووڵە ەى بۆ زینۆد،و،رزانییە د،ڵێ  لەبەرئەو،ى مۆامى لە پاریەۆە، 

 ە لەوێ د،رس بخوێنێۆۆۆ    ە  ەمێۆۆۆک ،ى پێۆۆۆداگرى  ۆۆۆردوو،بۆۆۆاو 
لەگەڵ یە  تۆۆێوەڵ د،بۆۆین سۆۆەیرى د،وروبەرى د، ۆۆات  پاشۆۆان بە 
هێواشى د،ڵێ  چۆوار ملیۆۆن تۆومەنى بە پارێز،رێۆک داو، تۆا قبۆوڵى 

 بۆ و،رگرتوو، 
 چوار ملیۆن تومەن؟   بوو،؟ باشە  ۆت قبووڵە ەت و،رد،گرت -
پرچۆۆى هەنگۆۆوینى مۆۆواەفە راو،و، لە ژنێۆۆک بە بلۆۆوز و تەنۆۆور، و   

ر،و،،چۆۆۆۆل سۆۆۆۆاڵە  ۆۆۆۆۆى د،نوێنێۆۆۆۆ   د،رگۆۆۆۆاى اتەنیشۆۆۆۆ  دێۆۆۆۆتە د،
 ە لەبۆۆۆار،یەو، بیەۆۆۆتوومە ،لەو ڕێۆۆۆگەى ئەو شۆۆۆتانەىشەبەۆۆۆتەرییە 

 ە  ،د،یناسۆمەو،  لە لۆۆچە هێنۆد، لەناویە ە ۆانى نێۆۆوچەوانى  لەو،ى
 ۆۆۆۆۆى  ەک و فۆۆۆۆ  د، ۆۆۆۆاتەو،  اتێۆۆۆۆک د،ڕوات  سۆۆۆۆەیرى هۆۆۆۆیچ 

   ەسێوی  نا ات
 ژمار، دوو بێتە ژوور،و،  د،رگا ەک لەدواى  ۆت دابخە -

د،سۆتێتەو،  بە چۆر ە چۆر ەو، د،گەڕێتەو، ناو ژوور، ە  سۆایە هەڵ
 د،چێتە ژوور،و، 

  چۆوار ،ى داوپۆارێز،ربە  ە ،هێشتا بیۆرم اى ئەو چۆوار ملیۆۆنەیە  
ملیۆن تومەن د،بێتە چەنۆد هەشۆتا هەزار تۆومەنى؟ پەن ۆا دانە  واتە 

ێۆۆنۆ دانە فێر ۆۆوازى نۆۆوێ، بۆۆۆ هەر امێویۆۆان د، سۆۆەردان  یۆۆا و، ۆۆو پ
لە هەشۆۆتى بەیۆۆانییەو، تۆۆا   ۆم انیۆۆا،  ۆۆار ردن لە گو، ۆۆو چۆۆوار مانۆۆ

 پێن ى دواى نیو،ڕۆ 
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ئیتۆر ماسۆتەر  و،رمۆد،گرن، 57شەبانە گوتى:) گوتوویانە فۆوڵ تۆایم  
د،چمە سۆۆۆۆۆەر  ۆۆۆۆۆار  نۆۆۆۆۆا وێنم هی   بۆۆۆۆۆوومە لە د،رس  وێنۆۆۆۆۆدن 

 ریان د،وێ ، تۆ نایەی ؟(هەمدیەان د،ستى  ا
 58و،  شەبانە پارت تۆایمدنەو، انى  ۆرسى  ۆتاییمان دابۆتاقیور   

ئیشى د، رد  وا بڕیار بوو لەدواى د،رس دایمەزرێۆنن  لەسۆەر،تادا 
گوتم ڕاستد، ات، لێگەڕێ بچمە سەر  ار  د،بمە ئەندازیار  مێشوى 

ڕێگۆۆایە   ۆۆۆم و ئەوانیتۆۆر ئاسۆۆوود، د، ەم، بە م قایۆۆل نەد،بۆۆووم  
 ە  ار داید، ە ، لەنۆاو گشۆ  شۆتێک  ۆاڵى ،لەبەرد،مم ئاو،  بوو

داد،نا  گۆوتم: )نۆاتوانم شۆەبانە، دڵۆم قایۆل نابێۆ   ماسۆتەر د، ۆوێنم  
 پاشان دێمە سەر  ار( 

  ۆ تۆ حەزت لە د،رس  وێندن نەبوو -
بە م بیۆۆۆۆۆۆۆرى ئەو زانوۆۆۆۆۆۆۆۆیە نەفۆۆۆۆۆۆۆر،تییە وازى حەزم لێنەبۆۆۆۆۆۆۆوو،  

و حەسۆوودى، و، ۆەناو دڵۆم بۆوو  و، ۆو مەراق،شتێک ل لێنەد،هێنام 
بە م و،  بڵێۆۆى پێشۆۆبڕ ێم هەبۆۆوو  ،نۆۆا نە  ئەو،ى حەسۆۆوود بۆۆم،

 ە  ە  وێنۆۆدنى با یۆۆان د، وێنۆۆۆد، ،لەگەڵ  ۆۆۆم  یۆۆا لەگەڵ ئەوانەى
و، ۆۆوئەو،ى ئیتۆۆر ئۆۆاو منۆۆى بردبێۆۆ ،بەامەو،  ماسۆۆتەرم تەواو بۆۆوو،

یۆۆارى هەر  هەرو، و ەم بوو ڕۆیشۆۆتن و د تۆۆۆرا و،رگۆۆرتن مۆۆابوو 
قۆنۆۆاغێوى نۆۆۆوێ لەپێشۆۆم د، ۆۆۆرایەو،،و،  بڵێۆۆۆى  ،قۆنۆۆاغێوم د،بۆۆۆڕى

دڵم شتێوى دیۆوەى هێشتا پێیان نەگەیشتوو،، ئار،زوو، انم سەرابە،
گەى گەڕانەو،م ڕێ   د،بۆۆۆۆۆۆۆوایە لە ئێۆۆۆۆۆۆۆران بڕۆیشۆۆۆۆۆۆۆتمایە،د،ویەۆۆۆۆۆۆ

                                                 
 واو.ووامى كامڵ و تهواتا ده full time. دوو شهفتى کار.57 

 وام.وده نيوه time-partيهک شهفت58 .
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هێنۆۆۆد،  ۆۆۆۆت ئەزیەت مەد،، قۆۆۆان  مەبە، نەبوو بۆۆۆابى شۆۆۆەبانە گوتى:)
  بە م ڕازى بە(

نەمۆۆۆد،توانى و، ۆۆۆو  قۆۆۆان  بۆۆۆووم،نە ڕازى،ئەمەک  ۆۆۆراد بۆۆۆوو  نە   
   گرفتێوۆۆى هەیە  یۆۆا بۆۆۆنە بڵۆۆێم د،رسۆۆ  نە وێنۆۆد مەیخۆۆوێنە،شۆۆەبا

نمۆۆۆۆوونە بڵۆۆۆۆێم لێۆۆۆۆر،ک د،رس بخوێنیۆۆۆۆ  شۆۆۆۆتێک نۆۆۆۆابێ  قەنۆۆۆۆاعەت 
بۆۆۆۆارودۆ مى تێوۆۆۆۆد،دا  و،  بڵێۆۆۆۆى پیۆۆۆۆرى د، ۆۆۆۆردم  هەمیشۆۆۆۆە لە 

وایە و، د،بۆۆوایەوبۆۆلەدواى  ۆۆۆم بۆۆووم  د،بۆۆوایە ڕامبوردهیچۆۆێوەو، 
،  ردم  قبوڵم و،رگرت  ئەمە ئیتۆر  ۆتۆاییە  تاندبووايهڵهڵبخههه  ۆم

 ە د تۆۆۆرا و،ربگۆۆرم هەمۆۆوو شۆۆتێک تەواو د،بێۆۆ   لە بەیۆۆانییەو، تۆۆا 
عەسر د،چۆمە سۆەر  ۆار، پاشۆان بە مێشۆوى ئاسۆوود،و، داد،نیشۆم 

ارایشۆۆۆگا، گشۆۆۆ  د، ەم  هەفۆۆۆتەى اارێۆۆۆک د،چۆۆۆمە ئفۆۆۆیلم  ىتەماشۆۆۆا
بۆۆوو یۆۆا  ۆۆێ  د،ڵۆۆێن  59نازانم  یشلۆبەۆۆوىگەشۆۆ   مانگێۆۆک د،چۆۆمە

گوتبۆۆووى  ،لەدواى د،رهێنۆۆانى فیلمۆۆى سۆۆوور، ئیتۆۆر ئاسۆۆوود، ببۆۆوو
د،مەوێ بچۆۆمە اێگۆۆایە ى دوور  لەنۆۆاو بۆۆێل یە  دابنیشۆۆم لەسۆۆەر 
قەنەفە، هەر اۆۆۆگەر، بوێشۆۆۆم و شۆۆۆەراس بخۆۆۆۆمەو، تۆۆۆا د،مۆۆۆرم   ە 
د تۆۆۆۆۆرام و،رگۆۆۆۆرت و، ۆۆۆۆو ئەوم لێۆۆۆۆدێ   هێنۆۆۆۆد، ڕازى بۆۆۆۆوون   

ە ى هەیە  مۆۆرۆە ئیتۆۆر هۆۆیچ  ۆۆارێوى لە ژیانۆۆدا نیۆۆیە، تەنیۆۆا يي ۆشۆۆ
 د،مێنێتەو،  ۆشەویەتى و ڕابواردن و مردن 

د،رگۆۆا ە د، ۆۆرێتەو،   ۆۆاترین دونۆۆۆە دێۆۆتە د،ر،و،، پەرێشۆۆان و   
 ڕ،یە وتو

                                                 
( و 1996-1941)ندييهناوبانگى پۆڵهمايي بهر و سيناريستێكى سينهرهێنهر و ده: نووسه 59

 نگ و دهفيلمى سێ ره، و ى ئه،ديارترين فيلم1988مايى ساڵى نه)كان( ى سي اڵتهى خهبراوه
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وبار، بنووسمەو،  گۆوتى وبڕۆ ژوور،و،، د،بێ  مەبەستنامە ەم د-
 بێگومان د،بێ  د،ستنووس بێ  

ئەواى د،رگۆۆا ە ڕێۆۆک و، ۆۆو  ۆۆانۆچوەیە ە  لە ە ژوور،و،،د،چۆۆم  
و تێوۆۆۆى دیۆۆۆوەدا  ئێۆۆۆر، د،ر،و،یە  هەم مرۆبە ۆۆۆان ایۆۆۆاوازن، هەم 
شێو، و شوڵى ژوور،   تاقمە قەنەفەیە یۆان لەنۆاو هۆۆڵە ە دانۆاو،، 

ن دانیشۆۆتوون و قەۆۆە لەگەڵ چەنۆۆد ڕ،ک پێەۆۆتێک لەسۆۆەر قەنەفە ۆۆا
هیچ  ەسۆۆێک مێشۆۆوى  ژنێوۆۆى فڕ،نەۆۆى د، ەن  وێۆۆ  و سەراسۆۆیمەم

ر نیۆۆۆیە د،رگۆۆۆاى ژوورێۆۆۆک دیااى مۆۆۆن نییە،د،بێۆۆۆ  لە  ۆۆۆێ ب رسۆۆۆم،
د، رێتەو،،ژنێۆۆک دێۆۆتە د،ر،و، بە فڕ،نەۆۆى د،ڵۆۆێم ئیشۆۆم بە  ۆۆاتوو 

نە  مۆۆادام  تۆۆا  60بڵۆۆێم مادمازیۆۆل مۆۆاوهەۆۆتەرى هەیە  لەبیۆۆرم یشەب
ێ  چاو،ڕێ بۆوەم  پاشۆان ون د،بێ  د،نگێۆک نەبێتە بێنەزا ەتى  د،ڵ

 و،ر،(  داەدواى مندێ :)بلەدوامەو، 
ەۆۆتەرییە چەند  ۆۆاغەزێوى لە د،ستە سۆۆەیرم ید،سۆۆوڕێمەو،  شەب   

بەپەلە د،ڕواتە نۆۆۆاو یە ێۆۆۆک لە ژوور، ۆۆۆان  بەدوایۆۆۆدا د،چۆۆۆم  نا ۆۆۆات 
داد،نیشۆۆێ   لەسۆۆەر  ورسۆۆییە ەى بەرامۆۆبەرى داد،نیشۆۆم  د،سۆۆتى 

كانى د،د،مە سۆۆۆڵييهڵگەنۆۆۆامە ئهدرێۆۆۆژ د، ۆۆۆات  فۆۆۆایلە ە د، ەمەو،  بە
هەڵیان د،داتەو،، هەر لەسۆۆەر،تاو، چەنۆۆد  اغەزێۆۆک د، ۆۆاتە سۆۆ ،د،

 سەبەتە زبڵە ەى ژێر مێز، ەى 
 ە ان؟ي ۆپی-
د،داتەو،  مەبەسۆۆۆتنامە ەم پێۆۆۆ میە ێویۆۆۆانێ د،د،م ىدوو نوسۆۆۆخە   

 ێۆۆۆرا  ێۆۆۆرا رێۆۆۆ   سۆۆۆی یە ەم لە د،سۆۆۆتە ەى دیوە،بەد،سۆۆۆتێک د،گ
 د،یخوێێتەو، 

                                                 
 توون.و. به فڕەنسى مادمازێل واته کچه خان، ماداميش واته خا60 
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ببۆۆۆۆوو    ارێوۆۆۆۆ    ە  وێنۆۆۆۆدن  تەواو،لەنۆۆۆۆاو ئەو چەنۆۆۆۆد سۆۆۆۆاڵەى-
 د، رد؟

  ارم  رد -
 لە  وێ؟-
د،مەوێۆۆ  بڵۆۆێم د،رسۆۆم د،گۆۆوتەو،  بیر ۆۆارى و فیزیۆۆا بە منۆۆدا ن    

 ە ئەم هەمۆۆوو پۆۆار،یەم لە وێۆۆو، ،د،مەوێۆۆ  بڵۆۆێم وا بیۆۆرد، ەیتەو،
بە م قەۆۆە ەم د، ۆۆۆمەو،  نۆۆاو،؟ بەدبە ۆۆ  بۆۆووم تۆۆا پەیۆۆدابوو،هێ

ێنۆۆدن قۆۆازان ێوى گوتیویۆۆانە هەر  ۆۆارێوى ناپەیو،سۆۆ  بە بەشۆۆى  و
 نەرێنى هەیە 

 ە ەى لەوێدایە يلەناو  ۆم انیایە ى ئەندازیارى  پشتگیری-
سراو، نۆ مانگ  ارت  ردوو،  مێژووى د،رچوون  سۆێ ولێر، نو-

 ساڵ پێ  ئێەتایە 
 زمانم د، وێند  -
ە و، ۆۆو ئەو، وایە بڵێۆۆ  بە مۆۆن چى، ۆۆۆت  ،بۆۆرۆى هەڵۆۆد،تە ێنێ    

دڵم د،یویەۆ  بۆۆ چۆر ەیە  بۆبمە  ەریوى ژیانى  ۆت تێوۆد،د،ی  
و د،موچۆاوى بە بۆۆ س بێۆنمە  62ى فیلمى )فای   ۆ س(61)براد پێ (
  وار،و، 

 بەڵگەنامە داراییە ان؟-
  يه،و، ە بەد،ستتهئەمانەیە-
 ئەمە؟-  
 شتێوى دیوەت پێویەتە؟-

                                                 
 ، لهمريكييهفزيۆنى ئهلهما و تهرى سينهمهێنهرههر و بهكتهئه Brad Pitt:وليام برادلى پيت  61

 و. رگرتووهاڵتى جيهانيى وهكى زۆر خهيهو ژمارهدايكبووه له 1963ساڵى 
62 :Fight Club 1999ى ساڵ و فيلمانهله كێكهيه  ،Tyler Durden و.رۆڵى تێدا گێڕاوه 
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   هەیە؟هيچ-
ئەمۆۆۆ و و ئەوا ووڕ، بم ئیشۆۆۆە ەم لەبەرد،سۆۆۆتى ئەو، نابێۆۆۆ  تۆۆۆ   

ر  ورسۆۆییە ە  هەناسۆۆەیە ى قۆۆووڵ هەڵۆۆد،مژم  هێۆۆدى د، ەم لەسۆۆە
 بڵێ  د،یهێنم(پێم، پێويەته شتێ ى دي ههێدى د،ڵێم: )ئەگەر 

 چاپى هەژمارى بانوى؟-
 پار،یە ى ئەوتۆى تێدا نییە، بیهێنم؟-
من نازانم   راد نیۆیە هەبێۆ    ۆۆت د،زانۆى  بەڵگەنۆامەى شۆوێنى -

 نیشتەاێ بوون ؟
 ۆییە ەم هەر لەوێیە گرتنى)حی زى( بەشى ناو  -
 د،بێ  یە  ین  رابێتەو،  -
ئێو، لە هەموویان ئەمەتان پەسەند  ردوو،   رێى یە  ساڵ پێ  -

 تا حی ز، ە یە  یى بوەنەو،  ،و، تە و،رد،گرن
 و،ندى بەمنەو، نییە  یاساى ئێر، ئاوایە  پەن ە ان  لێر، دابنێ پێ-
ن ە ۆانم لەسۆەرى ئامێرێوە شوێنى دانۆانى چۆوار پەنۆ ەى هەیە  پە-

 داد،نێم  هۆڕین لێد،دات 
 د،ستى چەد -

 داد،نێم 
هەردوو پەن ەى ئەس ێ  وژ،ت لەناو،راس  دابنێ، سۆەیرى ئێۆر، -

 بوە 
نە  م وێۆنە د،گرێۆ ، ە سۆەیرد، ەناولەپى د،ستى بەرز ۆردۆتەو،،  

دا بێۆۆۆۆۆۆنم  مۆۆۆۆۆۆقژ ۆۆۆۆۆۆاتم هەیە چۆۆۆۆۆۆاویلوە ەم دابنۆۆۆۆۆۆێم نە د،سۆۆۆۆۆۆ  بە 
ئیتۆۆۆۆر د،سۆۆۆۆتم بە هۆۆۆۆیچ شۆۆۆۆوێنێک بۆۆۆۆڕۆ هەڵد،سۆۆۆۆتێتەو، تۆۆۆۆا بڕوات 

 نەبەستراو،تەو،  د،ڵێم: ) ەى بەڵگەنامە انم بهێنم؟( 
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 هەرچى زووتر، -
 بۆ  ەى واد، دابنێم؟-
 بەرد،م د،رگا ى وانهئهواد،ى ناوێ   لەناو ز،رفێوى بوە و بید، -
 بەرد،م ئەم د،رگایە؟  ەى و، م د،د،نەو،؟-
 لە سێ هەفتە تا سێ مانگ  دیار نییە -
 د،بێ  چل ڕۆژى دیوە لەناو پۆی بم  من -

ڕ،ک پێەۆۆتە ان و، م نۆۆاداتەو، د،چێتە نۆۆاو هۆڵە ە،بەدوایۆۆدا د،ڕۆم 
 ڕۆیشتوون  د،رگا ە د، اتەو،  بانگ د، ات: )ژمار، چوار( 

 اترین دونۆە بۆۆ  ، شەرمنە ە هەڵد،ستێتەو،  د،چمە د،ر،و،  وڕ
 ن ەى لەهەوادا د،اوڵێنێ  بە شەبزپێشەو، ڕاد، ات  اغە

 وسیم( وستەرى د،ڵێ : )ن
 بانگ  د، ەم ئارام بگر،،-
ە داد، ۆۆات   ۆۆاترین دونۆۆۆە تۆۆا د،یەوێۆۆ  شۆۆتێک بڵێۆۆ ، د،رگۆۆا   

 چى بوو؟( د،ڵێ :)
 ئەو داماو،  هبەشێو،یە ى  راد شێ  بوو-
 بەڵێ، هەموویان نە ۆشن  ئێەتا چى بە تۆ گوت؟-
د،بێۆۆۆ  هیچ پێویەۆۆۆتە دووبۆۆۆار، بەڵگەنۆۆۆامە داراییە ۆۆۆانى بۆۆۆۆ بۆۆۆبەم  -

بەشۆۆۆى نۆۆۆاو ۆیی  یە  یۆۆۆى بۆۆۆوەمەو،  بەشۆۆۆى نۆۆۆاو ۆیى یە  یۆۆۆى 
 د، رێتەو، بەبێ پار،؟

-----زانوۆۆ ەت  ىو شۆارهئهیە ێک لەناو واز لەو، بێنە سەیر ە،-
 ە د،بێۆتە  ۆانە وێى ،بدۆز،و،، پێى بڵێ نامەیە  بنوسێ +------

تۆۆۆ   ۆۆارتى نیشۆۆتەاێ بۆۆوون و  رێنۆۆامە و پلیتۆۆى ئۆۆاو و  ار،بۆۆاى 
  ەشى سوان بوات و بەنامەى ئەلیوترۆنى بۆت بنێرێ  ماڵە
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 ؟كرێ ده كهئيشهبەم اۆر، اا -
 بەڵێ، من ئاوا و،رمگرتوو، -
يۆۆۆدۆزمەو، مەراق  ۆۆۆێ لە تۆڵۆۆۆۆز بۆۆۆدۆزمەو، ؟ د، مۆۆۆهكه و مۆۆۆاوهبۆۆه 

د،مویەۆ  يۆى د،وێ  میەاق گۆوتى ڕۆیشۆتن  ەرا واردنى ناوێ  
 ە تۆۆۆاز، ،اق لێۆۆۆدابووم بۆۆۆۆ میەۆۆۆنگۆۆۆزهبەڵگەنامە ۆۆۆانم پۆسۆۆۆ  بۆۆۆوەم  

وبۆۆۆوو،  ەنەدا  گۆۆۆوتى: )ئەگەر توانۆۆۆات هەیە د،سۆۆۆت ێبوە، ئەگەر وچ
 ەرایۆۆۆیە ەى د،د،ى، ئەوا مۆۆۆن هەمۆۆۆوو ژیانمۆۆۆدا  لەیۆۆۆ  ( و،سۆۆۆتا  

 ۆۆزگە د،یزانۆى  بەو شۆێو،یە شان گوتى نازانێ   ۆزگە د،یگوت پا
ئاسۆۆوود،تر بۆۆووم  نابێۆۆ  بیۆۆرى لێۆۆبوەمەو،، بێگومۆۆان ئەو بەهۆۆایەى 

 ە بمێنێۆۆتەو،، ئەگەر بیۆۆدیتبا ئەو ،ەگینۆۆا میەۆۆاق شۆۆێ  نەبۆۆووهەیە، ئ
و،ڕوانى بەهۆۆۆایەى نیۆۆۆیە، بێگومۆۆۆان د،گەڕایەو،، لەیۆۆۆ  هێشۆۆۆتاک چۆۆۆا

 ۆ گۆۆاڵتە نیۆۆیە  د، ۆۆا  نابێۆۆ  بیگۆڕمەو، تەنیۆۆا  ۆۆارێوى دیۆۆوە مۆۆاو،،
 د،مەوێ  بچمە و تێوى دیوە بژیم 

  د،ڵێن مۆرۆە هەمۆوو شۆتێوى لۆێ چۆاو،ڕوان د، رێۆ   د،توانێۆ   
د،ریا وشک بوات،  ێو هەڵگرێ  یا چۆوزانم، در، تە ۆانى دارسۆتان 
پێوەو، گرێ بدات   ۆۆ و،د،سۆ   ەۆتنى بەڵگەنۆامەى مۆاڵ شۆتێوى 
و،ها نیۆیە  پێویەۆتە تەلەفۆۆن بۆۆ سۆەمیرا بۆوەم، بێگومۆان د،توانێۆ  
 ەسۆۆۆۆێک لە تۆڵۆۆۆۆۆز بۆۆۆۆدۆزێتەو،  سۆۆۆۆەیرى  ۆۆۆۆاتژمێر د، ەم، لەیە  

ا  پێویەۆتە  ۆۆم نیشۆانى مۆوقەدد،م ایداو،، پێویەتە بچۆمە  ۆم انیۆ
نە ۆات،  ە بۆۆچى  داتا دووبۆار، پۆرتە و بۆۆڵە بەسۆەر شۆەبانە ،بد،م

  شۆۆەوی  د،بۆۆێ نۆایەت ئەم هۆاوڕێیەت لە ۆۆاتى  ۆیۆدا بۆۆۆ سۆەر  ۆۆار
بەیۆۆانى تۆۆاقیوردنەو،ى بیر ۆۆارى هەیە  ڕ،نۆۆگە  سۆۆوگوڵ بچۆۆمە مۆۆاڵى 

ى د، اار نەشچم  ئەگەر هێند، ماندوو بم، ناچم، بە م نا رێ   دایو
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تەلەفۆنى  ردوو،  د،بێ  قەرز، انى ئەرسەانی  زووتۆر بۆد،مەو،  
 اتێۆۆۆک شۆۆۆەبانە د،یەوێۆۆۆ  لەگەڵ ئەودا هاوسۆۆۆەرگیرى بوۆۆۆات،  ئەوا 
 د، ەوێتە ناو هەڵوێەتێوى شەرمەزارانە بۆ و،رگرتنەو، ئەم پارانە 

 دواتر د،تبینمەو،( د،ڵێم: )من د،بێ  بچمە سەر  ار، بە سایە
د،رگۆۆاى چۆۆوونە د،ر،و، د،دۆزمەو،، و،رد،گرێ   ژمۆۆار، ەم لۆۆێ  
دڵم نایەت هێنۆد، بە سۆانایى ونوە هاتنەژوور،و، زۆر سە   بوو،چ

زۆر بیۆۆرى بچۆۆمە د،ر،و،  دڵۆۆم ئۆۆار،زووى لەیۆۆ ى  ۆۆردوو،، ئەمۆۆڕۆ 
  لەیۆۆۆ  عەسۆۆۆر لە ڕۆژنۆۆۆامە دیۆۆۆدارى هەیە  د،رگۆۆۆا ە كۆۆۆردمیەۆۆۆاقم 

ۆرى گەرمى مانگى پڕ لە  ە يد، ەمەو،  دنیاى د،ر،و،،دنیاى واقیعی
 ە ان ييئاس و د،نگى هات و هاوارى تە ەییە تایبەت
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 اییزــپ
 

 پارچەى یەکەم
 
اۆۆۆۆۆام پۆۆۆۆۆا وەر،و، ە د،پۆۆۆۆۆڕژێنمە سۆۆۆۆۆەر پەڵەى ماسۆۆۆۆۆتە ز،رد،   

وشۆۆوبوو، ەى سۆۆۆەر مێۆۆۆز، شوشۆۆۆەییە ە  پشۆۆۆتم ڕاسۆۆۆتد، ەمەو، و 
رد، ۆۆانى ئۆۆارام د،گۆۆرم تۆۆا دڵۆۆۆپە شۆۆینە انى پۆۆا وەر،و، ە ورد ە ز،

ماسۆۆۆتە ە بنۆۆۆوێننەو، و بەناچۆۆۆارى گە  و سۆۆۆەوز،ى لۆۆۆێ بڕوێۆۆۆ  و 
مۆۆاڵە ە بوۆۆاتە گوڵەۆۆتان  مۆبۆۆایلە ە بە اگوێمۆۆدا د،لوێۆۆنم و د،ڵۆۆێم: 
)ئێەتاک چاو،ڕوانم  ارى لێبوا  پشتم بەژان  ەوت هێند، مێز، ەم 

 سڕیەو،، هەر  ارێک د، ەم پا  نابێتەو،( 
 لێنەداو،؟ 63لەبەرچى ئیە ەن  -
 د،ترسم شوشەى مێز، ە بڕوشێنێ  -
مۆبایلە ە بەشانم ڕاد،گرم و د،چەمێمەو،  د،سەسڕ بە پەڵە ەدا    

ون هاوشێو،ى دارسۆتانێوى لەبرى سەوز بوپەڵە ز،رد، ان، د،هێنم،

                                                 
 .مهبهست ئيسفهنجى زبرى قاپ شۆردنه.و63 
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و،  ز،وییە ۆۆى وشۆۆوەو،بووى بیابۆۆان لێۆۆد،بنەو، و بە پۆۆڕ در، ۆۆ ،
پۆا   ، ەد،سەسڕ، ەو، د،لوێن  دوو سێ پارچەى دزێۆو مۆاونەتەو،

م و بە تە بەرد  لەتەنیشۆۆۆۆ  مێۆۆۆۆز، ە داد،نیشۆۆۆۆگەیشۆۆۆۆتوومەنابنەو، 
د، ۆان دایە د،ڵێۆ : ) ۆۆۆک نینۆۆ  د،سۆ  د، ەم بە هەڵوڕانۆدنى بەر

  ورد؟(ڕاب
بەڵێ،باک بوو  زۆر لەمێژ بۆوو دڵۆم د،یویەۆ  بڵۆێم  وڕو چە ۆان -

بێۆۆۆنە ئێۆۆۆر،  گۆۆۆوتم ئێەۆۆۆتا  ە سۆۆۆەمیرا لە تۆۆۆارانە و ڕۆاۆۆۆا هێشۆۆۆتا 
د،ورى یە   ۆۆبینەو،  سۆەمیرا   ە لە ،وى چۆا ەنەڕۆیشۆتوو،،  ۆاتێ

 لە وێیە؟
 ە  ،دوێنۆۆێ شۆۆەو فڕینە ەیۆۆان در،نۆۆگ  ەوت،  ۆۆاتژمێر سۆۆێ بۆۆوو-

تۆۆۆا بۆۆۆڕو بیۆۆۆانگە  ،گەیشۆۆۆتن، ئێەۆۆۆتاک ڕۆیشۆۆۆتوو، ئۆۆۆارین بخەوێنێۆۆۆ 
 نەگرێ  

وە پەڕۆ ە بەسۆۆەر مێۆۆز، ەدا د،هێۆۆنم،نە دارسۆۆتانە،نە اۆۆارێوى دیۆۆ  
 اى هێمنۆۆى ژێۆۆر تیشۆۆوى  ۆۆۆرو و، ۆۆو د،ریۆۆبیابان پۆۆا  پۆۆا  بۆۆۆتەو،

بو ۆڵە باتمانە ەى ئارین لەتەنیش  پێچوێوى مێز، ە د،بریەوێتەو، 
ئێەۆۆتا و هەمۆۆوو مۆۆرۆبە  راپە ۆۆانى بەزانۆۆدوو،و،  بڵێۆۆى   ەوتۆۆوو،

و  ەوى لێوەوتۆۆوو،  د،ڵۆۆێم:) ئۆۆارین دواى سۆۆەر ەوتن مانۆۆدوو بۆۆوو،
ێیە  گیرنەد،بوو، هەموو زۆر هاروهاج بوو،  دوێنێ شەو  ۆ لە ا

 ، بو ەڵە ەشى لێر، اێهێشتوو،( تى پەرشوبالو د، رد،و،ش
عەاگەیە ۆۆى سۆۆەوزى گەور،ى زبۆۆ   ، ۆۆمەاەى عەاگە ۆۆانهلە چۆۆ  

 ە بەرد،وام قوربۆۆۆانى هۆۆۆۆک و بەهۆۆۆر، و ،د،رد،هێۆۆۆنم  د،نگۆۆۆى دایە
اوانى و نازانم چى شۆتێوى دیۆوەى نەو، ەى د،بێۆ ، لەنۆاو د،نگۆى 

 وند،بێ   دا شە شى عەاگە ان
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ەیۆۆ  و بۆۆۆ گەشۆۆتێک د،هۆۆاتیتە د،تتۆۆوانى ڕێوۆۆى بخ  ۆۆۆزگە تۆۆۆک-
  لەیۆۆۆۆۆۆۆ   لەدواى تەمەنێۆۆۆۆۆۆۆک هەموومۆۆۆۆۆۆۆان لەد،ورى یە ئەهۆۆۆۆۆۆۆواز،

 بوو ەشووشەى منداڵیش  د،هێنا  ۆد،بووینەو، 
نۆۆۆۆۆۆاتوانم دایە،  ۆۆۆۆۆۆارم زۆر،  دوو  ەس زیۆۆۆۆۆۆاتر نۆۆۆۆۆۆین، اپەڕ، ە -

 د،مێنێتەو، 
 یەۆۆۆۆە بەد،سۆۆۆۆ  لەنۆۆۆۆاو ماڵۆۆۆۆدا د،گەڕێۆۆۆۆم و هەرچۆۆۆۆى زبۆۆۆۆ  هەیە   

، ەمەو،، بۆۆۆوتڵە بەتاڵە ۆۆۆان، بەرگۆۆۆى میو، ۆۆۆان، قۆۆۆنگە اۆۆۆگەر،،  ۆیۆۆۆد
) ۆ نۆى شۆەو د،ڵێم: لێنس و هەر پاشۆماو،یە ى دیۆارى دیۆوەى دوێ

ەى لە ەو هەڵەۆۆۆاوم  ەریوۆۆۆم تهئەم مۆۆۆاڵە هەر پۆۆۆا  نۆۆۆابێتەو،، لەو
    ۆید، ەمەو،(

میوانى ئاوایە ئیتر  ژیانى مرۆە ئاو،ژوو د،بێ   بتگوتبۆایە ملۆو  -
 مەتیدان   انم بێتە یار

 ۆۆۆ حەوت هەشۆۆ   ەس زیۆۆاتر نەبۆۆووین، گۆۆوتم ملۆۆو   ۆۆانم بێۆۆ  -
دا  پێۆۆۆۆرێ هۆۆۆۆات پۆۆۆۆێوەو، یارمەتيۆۆۆۆ چبوۆۆۆۆات  دامۆۆۆۆاو، شۆۆۆۆەبانە هۆۆۆۆات

 واردنمان لێنا  دوێنێ   ە من لەسەر  ار بووم  لیلم پێۆدا زووتۆر 
 یو د،رگە ا ە نەمێننەو، دهاتەو، ماڵەو، تا منداڵە ان لەو

 تۆۆۆا لەبیۆۆۆرم بێۆۆۆ  بیۆۆۆبەمە ،ا داد،نۆۆۆێمعەاگە ە لە تەنیشۆۆۆ  د،رگۆۆۆ   
  ۆ در،نگ نەگەیشتى؟( د،ر،و،  د،ڵێ : )د،ستى  ۆک بێ ،

 ۆارم تۆا عەسۆر تەواو بۆوو  مۆن بۆڕۆم ووتۆر چۆوومە ڕۆژنامە نا، ز-
ان لە ڕۆژنۆۆامەدا ئیشۆۆێوى زۆر هەیە  پێویەۆۆتە زووتۆۆر ودایە  شۆۆەمو

  ار، انى ماڵ تەواو بوەم و بچمە سەر ار 
ێنى  ۆۆۆى داد،نێمەو،، ۆۆاتژمێر هێشۆۆتا نەبۆۆۆتە فۆۆۆنە ە لە شۆۆوتەلە   
بە م بەهۆۆۆۆى  ۆشەویەۆۆۆتى  ،بەیۆۆۆانى بۆۆۆوو ە  ەوتۆۆۆم ومۆۆۆهد، د،،



 شىرعهسيمى مهنه ............................................رزى ساڵهپاييز دوا وه

 150 

 ە تەپە تەپۆۆۆۆۆى دڵمۆۆۆۆۆم لە  ،اپەڕ،ى ئەمۆۆۆۆۆڕۆم، و، ۆۆۆۆۆو ئەو ڕۆژانەى
ااانگە ۆۆانم هەسۆۆ  پێۆۆد، رد و نۆۆاو گەرووم لە بیۆۆرى دیتنۆۆ  لەنۆۆاو 

، د،اۆۆار وانە ۆۆانى بەیۆۆانى شۆۆیرین د،بۆۆوو  لە ۆۆاتى ڕێوخەۆۆتنى ماڵۆۆدا
شۆۆێو،ى اپەڕ، ەم  ێشۆۆا و وێۆۆنە ەم بەرز و نۆۆزم  ۆۆرد،و، و اێۆۆى 

 ە د،بێ  ببێۆ   ببێۆ  بەو،ى  تا ڕێک ببێتە ئەو،ى ، انە انم گۆڕى
 ە بەهۆۆۆیەو، یە  هەفۆۆتەیە تۆۆا در،نگانێۆۆک لەسۆۆەر  ۆۆار د،مێۆۆنمەو،، 

ى تەنیۆا لە مۆن د،و،شۆێتەو،  ئەو،ىوە ئەمیۆر گۆوتى بۆاک ئەن امۆدان
ر لەسۆۆۆۆەر فۆۆۆۆتەى اارێۆۆۆۆک لە اپەڕ، ەتۆۆۆۆدا  ۆۆۆۆا)وابڕیۆۆۆۆار، هەگوتى:

 ە لەتۆۆ د،و،شۆێتەو،   ،وابیۆرد، ەمەو، دۆسیەیە ى  لتورى بوەین،
و ە قەڵەمێک لێبد،  پاشۆان و،ر، قەۆە بوەیۆن   ە نمۆوونەى وچەند ن

ئەو ۆۆات د،تۆۆوانین تێۆۆبگەین  ە پێویەۆۆتە چۆۆۆى  ،یە ەممۆۆان د،رهێنۆۆا
 بوەین( 

م و  ۆبۆۆۆوونەو، د، ێشۆۆۆ هەفۆۆۆتەیە ە  ەریوۆۆۆم د،نووسۆۆۆم و هێۆۆۆ   
داد،نێم تا شتێوى  ەم نەبێ  و  راد نەبێ   ئێەتا هەموو ش  بۆۆ 

 ديزاينۆۆى،ى  ە شۆۆوێنى  ۆۆاتژمێر دوازد،،پۆۆێ  ئەوئەمۆۆڕۆ ئامۆۆاد،یە  
 ە  ۆچە ەى د، ۆاتە بۆوو ،  ،اپەڕ، ە قەر،باڵو بێ ، و، ۆو دایوێۆک

پێویەۆۆتە دۆسۆۆیە ەم دابۆۆخەم  تۆۆا شۆۆەو اۆۆوان و ئامۆۆاد، بۆۆڕوات بۆۆۆ 
 چاد (

نە راو، ۆان مۆاو،، ژمێرێک  اتم هەیە و هێشتا نیۆو،ى شۆتە  ۆ ات  
د،مەوێۆۆۆ  ئاسۆۆۆەوارى ڕوونۆۆۆا  و در،وشۆۆۆاو،ى  ۆیۆۆۆان نا ەمەو، 

 ە ،میوانۆۆۆدارییە ەى دوێنۆۆۆێ شۆۆۆەو لە مۆۆۆاڵ بمێنێۆۆۆ   ئەو مۆمۆۆۆانەى
دایگیرسۆاندبوو، قۆاپە فەغ ورییە ۆان  داشەبانە لەچوارد،ورى ماڵە ە

بوومە د،ر، هێشۆۆتا لەنۆۆاو  ە دواى دوو سۆۆاڵ لەنۆۆاو  ەو،نۆۆتەر هێنۆۆا
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سۆۆۆەبەتەى قاپە ۆۆۆانە  مەنۆۆۆ ەڵە گەور، و پیەۆۆۆە ان  ە لەسۆۆۆەر غۆۆۆاز 
 ە تۆا ،ى پڕ و عەاگە گرێۆدراو، انى تەنیشۆتىڵباونەتەو،  سەتڵى زم

ناو،ڕاسۆتى چێشۆۆتخانە ە هۆۆاتوون  قۆاپى شۆۆیرینى پۆۆڕ لە شۆۆوۆ تە و 
پەڵە ز،رد، انى سەر مێز و لێۆوى  ەو،نۆتەر و د،سۆوە انى قەنەفە  

 ە بە مانۆۆدوێتى و  ۆشۆۆحاڵییەو، لە سۆۆەر  ۆۆار  ،،مەوێۆۆ   اتێۆۆکد
پڕ لە میۆوان  ێنێ شەو ماڵە ەم پۆڕ بۆوو،،لەبیرم بێ  دود،گەڕێمەو،،

هەڵ ەسۆۆارد و گۆۆوتى:)  ۆۆاتوونى  وهڕ،حمۆۆان گەۆۆوە ەى بەدیۆۆوار، ە
 ئەندازیار یارمەتی  د،وێ ؟( 

بەڵۆۆۆێ ڕ،حمۆۆۆان  سۆۆۆویچە ە بگۆۆۆر،، ئەو دوو عەاگەیەى  ە لەنۆۆۆاو -
 دوقى ئۆتۆمبێلە ە ماو، بیهێنە سەر،و،  ئەمشەو میوانم هەیە سن
بەیۆانییەو،  سەد اۆار لەاو دڵم شیرین بوو  و نگوتم میوانم هەیە   

بۆۆاک تۆۆێوە  میۆۆوانم هۆۆى )بەڕێز اەعۆۆ ەرى ئەم ڕسۆۆتەیەم گوتبۆۆۆو،:
گەور، ۆان هەڵبگۆر،(  )نیۆو )پرتەقاڵى شیاوم د،وێۆ  بۆۆ میوان،هەیە( 

بە  ،د،ترسۆۆم  ەم بوۆۆات بۆۆۆ مێوانە ۆۆان( زیۆۆاد ە، 64 یلۆۆۆ ڕۆلێتۆۆی 
ى ئۆتۆۆمبێلە ە شاگردى دو انە ۆانم گۆوت عەاگە ۆان لەنۆاو سۆندوق

دا هەموویان  مۆووچەم و،رگرتبۆوو لەدواى دوو دابنێن و بە شیشم
ى مۆۆاڵە ەى مۆۆووچەم و،رگرتبۆۆوو و ببۆۆوومە  ۆۆاتوونمانۆۆگ لە  ۆۆار  

ردن وانۆدارى  ۆ ۆم   اتوون بۆووم و دڵۆم میوانۆدارى د،ویەۆ   می
ەتى د،ویە  لەدواى ئەم هەمۆوو  ۆاتە  دڵم ژناي ئەوپەڕى ژنایەتییە 

 ە بۆۆۆۆۆنى ،دڵۆۆۆۆم  ڕینۆۆۆۆى د،ویەۆۆۆۆ  لە بۆۆۆۆازاڕێوى گەور،دا  بازاڕێۆۆۆۆک
مریشۆۆک و ماسۆۆى و سۆۆەوز، و میۆۆو،ى تۆۆاز، پۆۆێوەو، بۆۆدات و تێیۆۆدا 

                                                 
:جۆرە خواردنێکى لوولدراوە و ناوەکهى هێلکه و گۆشت و کهرەوز و... تێدەکرێت، ڕۆڵێتى 64 

مريشکيش ههيه،ههروەها جۆرە شيرينييهکى لووليش ههيه پێيدەوترێت ڕۆڵێت،که ناوەکهى 

 کرێم و پهنير و ئهو جۆرە شتانهى تێدەکرێت.و
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دو ۆۆانى ڕ،ک و ڕووت و لەڕ بە د،سۆۆتە قەڵەشۆۆیوو،  هەزار شۆۆاگرد
رم بۆوەن و و، ۆو پەپۆولە لەد،ورم پیەە انیان میو، هەڵگرن و سۆەی

بخولێنەو، و بەدوامدا بێن و عەاگە ان لەناو ئۆتۆۆمبێلە ەم دابنۆێن  
دڵۆۆۆم  ەڵە ە ردنۆۆۆۆى یە  دونیۆۆۆا عەاگەى نۆۆۆۆایلۆنى لەسۆۆۆەر مێۆۆۆۆزى 
ناو،ڕاستى چێشتخانە ە د،ویە  و لەیە   اتدا سۆەرلێدان لە سۆێ 

د،چێۆتە  ە ،تاو، و ڕۆنێک  ە د،پڕژێتە سەر پەن ە و داغى شیرینى
نۆۆۆاو د،مەو، و گەرمیۆۆۆیە ەى داد،مۆۆۆر ێتەو، و د،نگۆۆۆى تەقە تەقۆۆۆى 

 ە قارچۆۆۆۆک ورد د، ۆۆۆۆات لەسۆۆۆۆەر قیمە ێشۆۆۆۆێوى دار و ،چەقۆۆۆۆۆیە 
لەگەڵ ڕیتمۆۆۆى قیمە ۆۆۆێ  و  ،بێااگایۆۆۆانە گۆۆۆوتنى گۆۆۆۆرانییە ى  ۆۆۆۆن

قارچک و چەقۆ و هەڵچوونى برنۆ و تێوۆدانى غۆاز و بۆۆنى  ۆشۆى 
انۆانى  واردنە ۆان لەسۆەر پەڕۆى دێموێشان و  ەموردنى قاد بۆ د

 ە لەنا ۆۆۆۆۆاو د،شۆۆۆۆۆوێ  و شۆۆۆۆۆوانە ەى هۆۆۆۆۆیچ ،مێۆۆۆۆۆز، ە و د،فرێۆۆۆۆۆک
وون د،دات فرمێەۆۆوێک لەچۆۆاوان نۆۆاهێنێتە  ۆۆوار،و،  د،نگۆۆى ئۆۆازادب

تۆۆۆ م،مەگەر نۆۆا؟ بەڵێ،يۆۆهلەبۆۆرى دڵتەنگۆۆى  هۆۆاوارمورد: ) د،مەوێۆۆ  نه
م، تەنۆۆانەت بۆۆ اۆارێوی  نەت رسۆۆى دێیۆ  یۆا نۆۆا، يۆههد،تەوێۆ  مۆن ن

  ایى پ ن  دانا، ئێەتا د،ڵێى تۆک و،ر، دا وازینامە بنێر،(بەتەنی
لەسۆۆۆۆۆۆەر ز،وى دانیشۆۆۆۆۆۆتى و ورد، شوشۆۆۆۆۆۆە انى د،فۆۆۆۆۆۆر، ەت     

نم  ۆۆۆ رد،و،  گوتۆۆ : )هۆۆێمن بەر،و، لەیۆۆ   مۆۆن  ۆۆۆ بەبۆۆێ تۆۆۆ نۆۆاتوا
 ۆۆۆۆۆات زۆر، بۆۆۆۆۆۆ نۆۆۆۆۆاردنى بۆۆۆۆۆژیم، هێشۆۆۆۆۆتاک  ۆۆۆۆۆۆ شۆۆۆۆۆتێک نەبوو،،

  دا وازینامە(
شین و پێوەو، ورد، شۆواو، ان دڵم د،یویە  بەرامبەر یە  دابنی  

انم بە سۆۆۆۆۆۆۆەرى پەن ە انۆۆۆۆۆۆۆ   ۆۆۆۆۆۆۆۆبوەینەو، و تۆۆۆۆۆۆۆۆ فرمێەۆۆۆۆۆۆۆوە 
د،مویەۆۆ  ئومێۆۆد،وار و ئۆۆارام بم نۆۆانێوى ئێۆۆوار،ى بەتۆۆام بەڕیتەو، 
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تۆۆا لەبیرمۆۆان  ،دروسۆۆ  بۆۆوەم و هەزار  ەس داو،ت بۆۆوەم بۆۆۆ مۆۆاڵ
د،تەوێۆۆ  بۆۆڕۆی و مۆۆن هۆۆاوارم  ۆۆردوو،و  ە تۆۆۆ گوتۆۆووتە ،بچێۆۆتەو،

ووان  ە هەرو،  اۆۆاران هەمۆۆ،،ىد ببۆۆوو بۆۆۆ ئەوگریۆۆاوم  دڵۆۆم تونۆۆ
و، ۆو ئەو ڕۆژ،ى هەزار سۆاڵ لەو،وپۆێ  باسى د،ستاو، ەم بوەن،
سۆێنییە ى پیەۆ  لەد،سۆتم و،رگۆرت و  ، اتێک میوانە ۆان ڕۆیشۆتن

لەسۆۆەر مێۆۆزى چێشۆۆتخانەت دانۆۆا و گوتۆۆ : )نۆۆازانى چەنۆۆدم پێخۆۆۆک 
 ان باسى د،ستاو، ەت د، ەن  لەیلى( ود،بێ   اتێک هەمو

مۆۆن و،  بڵێۆۆى بۆۆارى تەواوى  ۆۆار، قورسۆۆە انى دونیۆۆام لەسۆۆەر    
ز،وى دانابێۆۆۆۆۆۆۆ  ڕازى و  ۆشۆۆۆۆۆۆۆحاڵ و هۆۆۆۆۆۆۆی   لەسۆۆۆۆۆۆۆەر قەنەفە 

ور، ەمان ڕا شۆام  دڵۆم هەر ئەو مانۆدوێتییەى د،ویەۆ  لەپۆاک وس
 ە لەد،سۆۆتى  ۆۆۆم بۆۆوون نەمۆۆدایە ،ئەم هەمۆۆوو  ۆۆاتە  ئەو عەاگۆۆانەى

ە  ڕاو، ۆان د، ۆرد  ڕ،حمان بیانباتە سەر،و،  حەزم بە قورسى شت
تونۆد تونۆد هەناسۆۆەم د،دا و لە قادرمە ۆان سۆۆەرم  ەۆتن و لەسۆۆەر 
هەر شۆۆۆاپلەیە دا لەسۆۆۆەر ز،ویۆۆۆم دانۆۆۆا و هەناسۆۆۆەى  ۆشۆۆۆیم تۆۆۆاز، 

لۆنە ۆۆان لەسۆۆۆەر پەن ە ۆۆۆانم  ۆۆرد،و،  د،سۆۆۆوە تیژ، ۆۆۆانى عەاگە نای
ێوۆۆى سۆۆوورى اوانیۆۆان دروسۆۆتوردبوو، هەر چۆۆیم  ڕیبۆۆوو چەنۆۆد هێڵ

ڕاستى چێشتخانەم دانا و  ۆم لەسۆەر قەنەفە لەسەر مێز، ەى ناو،
تا قرچە قرچى پشۆتم بێۆد،نگ بۆوەم  ئەو،م  ەۆتە بیۆرمەو، ڕا شام 

 ە چۆن دانانى مێز و ڕازاندنەو،ى ز، تە من لەگەڵ  ۆۆى ببۆات و 
هەموو بیر، انى دیۆوەم لەمێشۆودا ببۆاتە د،ر،و، ئەو ڕۆژ،  ۆشۆەم 

بانە بۆووم تۆا بێۆ   ە لێى ڕاد، ردم و چاو،ڕوانى شۆە،دۆزیبوویەو،
 و د،ستوەین بە  ار 
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  ێلێد،گەڕێم هۆڵە ە بەم شێو، ناڕێوە بمێنێۆتەو، و د،چۆمە ژوور  
 ىتۆۆههنۆۆوێنە ەم  ۆۆۆد، ەمەو، و لەسۆۆەر سیەۆۆەمە ە دایۆۆد،نێم  لەو

بەدواتۆۆۆۆۆدا چیتۆۆۆۆر لە ۆۆۆۆاتى بەئاگاهۆۆۆۆاتنەو،  ،لەسۆۆۆۆەر ز،وى د، ەوم
 65نییەمۆۆۆۆانتۆ تور مۆۆۆۆا و مانوبۆۆۆۆۆ هەردنۆۆۆۆاگەڕێم  وا باشۆۆۆۆتر، بۆم،

 ە تۆۆاز، لە هەفۆۆ  تیۆۆر  ۆۆڕیم لەبەر د، ەم  لەسۆۆەر  ۆۆار سۆۆەوز، ەم،
ە سۆوور، دێۆ  اوانە  سەوز،  ۆراو، ەى لەو بۆیۆا  هەموو گوتیان

 ە لە دوێنۆۆى شۆۆەو،و، بەسۆۆەر د،سۆۆتە انمەو، مۆۆاو،  ڕۆاۆۆا گۆۆوتى:) 
 نەمردین و د،ستى بۆیە راوى تۆشمان دی ( 

 میەاق حەزى لە بۆیە نەبوو -
زى لێنەبۆۆۆۆوو  پیۆۆۆۆانۆک د،ژ،نیۆۆۆۆ  و ناتوانیۆۆۆۆ  بەڵۆۆۆۆێ، میەۆۆۆۆاق حە-

نینۆ ە ان  درێژ بوەیۆ   پۆارێزراوم ئیتۆر، بە م تۆۆ بەڕاسۆتى پیۆانۆ 
 د،ژ،نی  لەی ؟

 باو،ڕ بوە ،مەوێ  دووبار، د،ستى پێبوەمەو، د-
دووبار، لەناو  ۆیدا ن ووم  پرتەقاڵى  ەتە د،میەو، و قاکیە    

د،زانم  ە بۆۆۆاک ە م،لێهۆۆۆاتبوو؟ پێۆۆۆد، ەنى،ب دوێنێ شۆۆۆەو چۆۆۆىبۆۆۆوو،
و، ۆانى مۆات نەبوو  حەزى بۆ  واردنە انى شەبانە نەد،چۆوو و چا

، ە بۆۆۆۆۆارودۆ ى بۆۆۆۆۆاک شۆۆۆۆۆەبانە د،ڵێۆۆۆۆۆ  دوو ڕۆژ،و سۆۆۆۆۆوور بوو 
دڵم پێۆى نییە گوتى:)شتێک بە من ناڵێ ،تۆ لێى ب رسۆە زۆر غەمبۆار،،

 د،سوتێ( 
ە ە پێۆۆۆد، ەم  لچوۆۆۆى شۆۆۆاڵە ەم د، ەمە پشۆۆۆ  گۆۆۆوێم و ئۆتۆۆۆۆمبێل  

د،توانم  ۆۆۆار، ەم تۆۆۆا عەسۆۆۆر تەواو بۆۆۆوەم و گەم باشۆۆۆتر، زووتۆۆۆر بۆۆۆ

                                                 
کى ژنانه لهسهر شێوازو نهريتى تورکمانهکانى ئێران و لێوار و سهر . جۆرە مانتۆيه65 

 دەستهکانى نهخش و زەخرەفهکارى تێدايه و له جل و بهرگى هيندييهکان دەچێت.و



 شىرعهسيمى مهنه---------------------------------رزى ساڵهپاييز دوا وه

 155 

پاشان ڕۆاا ببینم  ئۆتۆبانە ە و،  گش  ڕۆژێک قەر،باڵغە  باشە  
د،تۆۆۆۆوانم بە ئاسۆۆۆۆوود،ییەو، مۆبۆۆۆۆایلم لەنۆۆۆۆاو اانتۆۆۆۆا ە د،ربهێۆۆۆۆنم و 

 د،گرێ  يژمار،ى لەی  لێبد،م  هێشتا دوو ز،نگى لێنەداو، هەڵ
لەگەڵ ڵ و بۆه،ترى میواندارییە ەت ۆا لەی ، نە  لەبەرى  ڵزادهحه-

  د، ردیئەرسەان و شەبانە بیرمان 
و  گرژر ههفۆنیشەو، لەپش  تەلەبە م ڕۆاا پێنا ەنێ ،پێد، ەنم،   

  لەسەر ڕو ەارم د،مەیى ەند،  تاڵە  تەواو تاڵ 
 ؟درێژ،ى  ێشا-
 ە پێتدابوو هێناویەتى تا بۆ نانى نیو،ڕۆ ،شەبانە، ئەو  واردنانەى-

 ئەرسەان بیخۆین  لەگەڵ
ەمۆۆین اۆۆار دوێنێ شۆەو بۆۆۆ یە ى  ە شۆەبانە  ۆۆۆى لێینۆۆابوو ئەوانە-

 و، و  وڕێوى باک هاتە بەرچاوم  ەی م بە ئەرسەان هات،
 ، پێمگوتبووى ئارێ-
د،نگۆۆۆى هۆۆۆۆڕینى ئۆتۆمبێلێۆۆۆک لەگەڵ د،نۆۆۆگە ەى تۆۆۆێوەاو د،بێۆۆۆ ،   

  : بێگومان دووبار، هاتۆتە بەرد،م پەن ەر، ە  بەهێواشى د،ڵێ
ن م، ە زۆر  ۆۆۆۆۆۆۆراد نەبێۆۆۆۆۆۆۆ ،واتە ئومێۆۆۆۆۆۆۆد،وارم ۆۆۆۆۆۆۆراد نیۆۆۆۆۆۆۆیە،)

دنیاییە شۆۆەبانە لەم  ەک و وابیۆۆرد، ەمەو، باشۆۆە بۆۆۆ شەبانە زرنگە،
بارودۆ ەى ماڵ و دایوى و ماهۆان د،رد،هێنێۆ ، بە م  ەلۆلەڕ،ق و 
سەرسە تیشە،شەبانە نازانێ  بە ڕێوى هەڵەۆو ەوتى لەگەڵ بوۆات، 

م نۆۆۆازانم لەبەرچۆۆۆى بەرد،وام واهەسۆۆۆتد، ەم  ۆشۆۆۆى د،وێۆۆۆ ، بە 
 د،ڵێ   ەسێوى ئاساییە( 

ئەمەى چۆۆۆا ە ئەر ى  ەڵۆۆۆک لەگەڵ ئەودا ئاشۆۆۆورایە  لەنا ۆۆۆاو قیۆۆۆ  -
 نابێتەو، بڕوات و شەبانە بەتەنیا اێبهێڵێ  
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بەڵۆۆۆێ، ئەمە بۆۆۆۆ هۆۆۆیچ شۆۆۆوێنێک نۆۆۆاڕوات   ۆۆۆوڕ و  چە ۆۆۆان د،ڵۆۆۆێن -
 هەڵەەو، و،ر، لەگەڵ ئێمە نان بخۆ  ۆ هێشتا  ات  هەیە 

 ، ئەمڕۆ د،بێ  زووتر بچمە سەر  ار،  ارم زۆر، نا-
 تۆک ئێمەت  وش  بەم  ار،ت -
د،زانم  ە هۆى  ۆۆى نیۆیە  وشە ان،وشەى  ۆیەتى،بە م د،نگە ە،-

د،زانۆۆۆم  ەریۆۆۆوە شۆۆۆتێک بە پەنۆۆۆ ە ز،رد، درێژ، ۆۆۆانیەو، قۆۆۆورگى 
 ە هۆات باین ۆانە ،د،گرێ  و ڕێى د،نگى گرتوو،  لە پێۆرێ شۆەو،و،

نۆۆۆم  د،پرسۆۆۆم: )تۆۆۆۆ چيۆۆۆ  و شۆۆۆەبانەى بۆۆۆرد، د،زابرژاو، ۆۆۆانى هێنۆۆۆا 
 باشى؟(،رهاتووهسهبه
  راد نیم، تۆ چۆنى؟-
بەهەمان تەرز  ە هەمیشە د،ڵێ  زرێیە ى ئاسنینى لەچوارد،ورى -

 ێشۆۆاو، و ڕێۆۆگە بە هۆۆیچ  ەس نۆۆادات  د،ڵێۆۆ : )باشۆۆم  دوێنۆۆێ شۆۆەو 
 لەگەڵى(  راگوزه ۆک 

 ە ،  ئەو  ۆۆاتەى   ەوتۆۆمەو، یۆۆادى اۆۆارانراگوزهبۆۆۆ منۆۆی   ۆشۆۆ-
گى منۆی  د،گوشۆن  ان باک بووین  پەنۆ ە ز،رد، ۆان قۆوڕهەمووم
د،تۆۆۆوانین هەیە؟ ئەگەر زوو  ۆۆۆارت تەواو بوو،عەسۆۆۆر  ۆۆۆارت :)د،ڵێم

 واد،ی یە تربینینێک دابنێین( 
 ى ە د،نگى  ۆڕهگ و قووڵییەو، هەناسە هەڵد،مژێ ،هێند، بە د،ن  

 ،بەاۆرێک د،ڵێ  ،نگە(ەناو سییە انى د،بیەتم  )نازانم،ڕل ىهەوا ە
 ە هەناسۆۆە غەمبۆۆار، ەى بە وتنۆۆى ئەو، لەنۆۆاو هانۆۆدى مۆبۆۆایلە ەم 
د،بێتە فوو و لەناو گوێمدا فۆیوە لێۆد،دات  پەن ە ۆان دڵۆم د،گوشۆن، 

ێ ناو،شۆۆۆێتەو،   ۆتۆۆۆا اۆۆۆار  ەى بۆۆۆوو، ە غەمۆۆۆى ئۆۆۆاه  ێشۆۆۆانى لۆۆۆ
  ئۆۆاهێوى سۆۆتێوهقورسۆۆى ئۆۆاهە ەى لەسۆۆەر دڵۆۆم د، ۆۆوارد؟بیرم نییە 
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و لەسۆۆەر  وێشۆۆک لەنۆۆاو هەوادا بۆۆالو د،بێۆۆتەو،و، ۆۆو با هەیە درمۆۆى
لە پشۆ  سانى و،  من د،نیشێ ، ە و،رگۆرى غەمیۆان هەیە كهدڵى 

نیشۆۆۆۆتوو،   اتێۆۆۆک د،ڵۆۆۆۆێم  ۆۆۆۆوات هانۆۆۆدى تەلەفۆۆۆۆۆنەو، غەمۆۆۆم لۆۆۆۆێ 
غەمبارانە و ژ،هراوى لە ناو ددانە ۆانمەو، لەگەڵ،هەناسەیە ى توند،

پۆۆۆۆڕ لە  ۆۆۆۆۆزگە و  دێۆۆۆۆتە د،ر،و،،  ە  ەک و هەواى ئۆتۆۆۆۆۆمبێلە ە
 بە م نین   ، ە پێویەتە هەبن،حەسر،تى هەزار ش  د، ات

بە باى فێنوى پۆاییزى  و ئاهێوى ژ،هراوىاامە ە دێنمە  وار،و،   
سۆۆاردییە ەت داگیرسۆۆاند و چێۆۆژم و،رد،گۆۆرت لەو بۆۆایە د،گۆڕمەو، 

 ە ،هژنێوۆۆۆ، ە بەر ڕو ەۆۆۆارم د، ەوت گوتۆۆۆ :) لەیلى،لەیلى،فێۆۆۆنوەى
ى پۆۆۆۆۆاییزى ئەودا يۆۆۆۆۆهۆۆۆۆۆاوین لەژێۆۆۆۆۆر  ەز رىبهلهرسۆۆۆۆۆهپێویەۆۆۆۆۆتە 
 بەڕێبورێ ( 

لەى هاوینۆدا  ێنراو،، بۆ ئەو،ى لە چڵڕ،نگە  و)پرچى تۆ بەم گوت :
 بیر لە پاییز بوەمەو،( 

 ە تەواوى در، تە ۆۆۆۆانى د،سۆۆۆۆوڕێمەو، نۆۆۆۆاو  ۆۆۆۆۆ نى ڕۆژنۆۆۆۆامە،   
نە ۆا ڕۆژێوۆى ەموو ترافیۆک ایتە ۆان سۆوور بوون زێڕینە  ئەمڕۆ ه

شۆوێنى و،سۆتانى ئۆتۆمبێۆل  دائەگەر لەنۆاو ئەم  ۆۆ نە باک نەبێ ؟
هەبۆۆوو، واتە ڕۆژێوۆۆى باشۆۆە  دڵۆۆم تەپە تەد د، ۆۆات و بەهێواشۆۆى لە 

ى ئەمۆڕۆ اى ئەم ئۆتۆۆمبێ نە يتێد،پەڕم  پێویەتە باش وهه ۆ نە ە
بۆۆۆدۆزمەو،  اێگۆۆۆا نیۆۆۆیە  هەناسۆۆۆەى قەتیەۆۆۆوراوم لەنۆۆۆاو ئۆتۆمبێۆۆۆل 

 ۆ نى تەنیش   ڕێک لەدوامەو،  د، ەم و د،سوڕێمەو، ناو لالبەڕ،
ئۆتۆمبێلێک لە گەراج دێتەد،ر،و،  د،مزانى ڕۆژێوى باشە  ئاشورایە 
 ە ڕۆژێوۆۆۆى باشۆۆۆە  وابڕیۆۆۆار، اپەڕ، ەم دابۆۆۆخەم  د،یۆۆۆخەمە گێۆۆۆڕى 

 دواو، و ڕاید،گرم 
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لەپۆۆۆێ   هد، ەم و لەبیرمۆۆۆ كههبە د،نگۆۆۆى بەرز سۆۆۆالو لە پاسۆۆۆەوان  
ە ەى لۆۆۆۆێ ب رسۆۆۆۆم  زوو چوونەسۆۆۆۆەر،و، بۆۆۆۆارودۆ ى ژنە نە ۆشۆۆۆۆ

هۆۆۆاتوومە، هێشۆۆۆتا  ەسۆۆۆێک نەگەیشۆۆۆتوو، و بینۆۆۆایە ە چۆۆۆۆڵە  ئێەۆۆۆتا 
پێویەۆتە و،  گەشۆتیارێوى بزێۆوى پۆاس،  ە هەر بۆۆ چێۆژى  ۆۆۆى 
زوو هاتوو، بە هێمنى لەسەر اێگا ەم دابنیشۆم و چۆاو،ڕوان بۆوەم 
تۆۆۆا هەمۆۆۆوو دێۆۆۆن  و پاشۆۆۆان پۆۆۆێوەو، بۆۆۆڕۆین و ئەمڕۆمۆۆۆان د،سۆۆۆ  

 ە هێنۆۆۆد، زوو هۆۆۆاتوو،  بە  ،لێۆۆۆر،یە، سۆۆۆەیر، بە م ئەمیۆۆۆر ،پێۆۆۆبوەین
ى لەد،ورى مێۆۆۆۆۆۆزى هەمۆۆۆۆۆۆان ئەو پۆشۆۆۆۆۆۆا ە سۆۆۆۆۆۆ ییە هەمیشۆۆۆۆۆۆەییە

 ە  ،یەتى دانیشۆۆۆۆۆۆۆتوو، و لەگەڵ ئەو،یۆۆۆۆۆۆۆان ارمەنۆۆۆۆۆۆۆدانى  ۆۆۆۆۆۆۆۆمە 
وان زووتۆۆر لە ەو هەڵەۆۆاو، چۆۆاى د، ۆۆواتەو،   ە سۆۆەرى ولەهەمۆۆ

بەرزد، ۆۆاتەو، د،سۆۆ  و قۆۆاچم ونۆۆد، ەم  هەر  اتێۆۆک ئەمیۆۆر د،بیۆۆنم 
 ۆۆار، ئاسۆۆان و  ۆویەۆۆتە ان بۆۆۆم سۆۆە   و ئۆۆاڵۆز د،بۆۆن  تەواوى 

لەبیۆۆرم د،چێۆۆ  هەمیشۆۆە چۆۆۆن سۆۆالو د، ەم و چۆۆۆن داد،نیشۆۆم و 
 ە  ،هەزار دانە چۆۆۆنى دیۆۆوە  هێشۆۆتا اانتۆۆا و اپتۆۆۆپە ەم لەد،سۆۆتە

ییە هەمیشۆەییە ەى و، م د،داتەو،و بەڕوو، پێوەنینۆاو سالو د، ەم
  من نانى بەیانى بخۆ(و،ر، لەگەڵ د،ڵێ : )پەردا ێک چاى تێبوە،

و دێۆۆۆتە اى سوپاسۆۆۆى د، ەم و د،ڵۆۆۆێم  واردوومە هەڵد،سۆۆۆتمەو،  
 مێز، ەمان 

   زوو هاتى -
 ڵەام ههزوو دوێنێ شەو میوانم هەبوو -
، بۆۆۆچى نئەوانەى میوانیۆۆان هەیە درنۆۆگ لە ەو هەڵد،سۆۆت روايۆه،هه-

 تۆ پێچەوانەى؟
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م و ناڵێم چێژى پێد، ەنێ  و د،س  بە ڕیشیدا د،هێنێ   پێد، ەن   
 ە  ەم ،ديۆۆۆۆۆۆۆۆاره)،ى نۆۆۆۆۆۆۆۆوێ نەیهێشۆۆۆۆۆۆۆۆتوو، بۆۆۆۆۆۆۆۆخەوم  د،ڵێ :اپەڕ

 نووستووى، چاو، ان  سوورن( 
 ەلوپەلە انم قورساییە ەیان شانمى  لەسەر  ورسن داد،نیشێ     

داد،نۆۆێم  بەرامۆۆبەرى د،و،سۆۆتم و  ىلەسۆۆەر مێۆۆز، ە وهەڵتە انۆۆدوو،
د،ڵێۆۆتەو،   ە وانە لەدواى مامۆسۆۆتا  ۆشەویەۆۆتە ەى،و،  منۆۆداڵێک

د،ڵێمەو،  د،ڵێم وێنە انم هەموو ورد،واڵە انى اپەڕ، ەى لەبەر بۆ 
و تەواوى د،قە انم تا دوێنێ نیو،ڕۆ گەڕاندۆتەو، پاشۆان بە گرتوو،

د،سۆۆ  لەنۆۆاو هەوادا شۆۆو  و شۆۆوێنى هەر بابەتێۆۆک و وێۆۆنە ەى لە 
اپەڕ، ەدا نیشۆۆان د،د،م  د،سۆۆتە انى لەژێۆۆر چەنۆۆاگەى دانۆۆاو، و بە 

و اوانۆۆۆۆهنەو، سۆۆۆۆەیرم د، ۆۆۆۆات  لەژێۆۆۆۆر لێۆۆۆۆوانەو، د،ڵێۆۆۆۆ  ز،رد، ە
ینى  ۆتایى اپەڕ،  من ەو،  د،ڵێ : )هێشتا زوو، بۆ دیزايهەڵد،ستێت

تۆا بانگۆ   ،د،ڕۆمە  ۆبوونەو،  دانیشە  ار، انى  ۆۆت ئەن ۆام بۆد،
  د، ەم(

بە سۆۆەرن م دواى د، ەوم،  ە د،گەڕێۆۆتەو، د،سۆۆتە انى لەسۆۆەر    
د،توانیۆۆ !  پێمگۆۆوتىاشۆۆى د،ڵێۆۆ : )بینیۆۆ  مێۆۆز، ە داد،نێۆۆ  و بە هێو

 هەمیشە بیرم بەرامبەر تۆ ئاسوود،یە( 
و بیرى ئاسوود،یە لە من  بیۆرى لە مۆن لە هۆڵە ە د،چێتە د،ر،و،  

ئاسۆۆوود،یە و ئەم ڕسۆۆتەیە د،اۆۆار لەمێشۆۆوم دووبۆۆار، د،بێۆۆتەو، و 
تەواوى  وێنى اەستەم بەر،و د،موچاوم سۆەرد، ەوێ   گڕوتینۆى 

و دووبۆار، د،بیەۆتم: ) ەیۆاڵم لە م د، ۆاتەو،انم گەرهەناسەم لێو، ۆ
 تۆ ئاسوود،یە( 
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 ە هەمیشۆە د،تگۆوت  ، ۆزگە لێر، د،بووى و د،تبینۆى لە  ارێوۆدا  
بۆۆۆ مۆۆن نیۆۆیە  چۆۆۆن لەبەرد،مۆۆم گۆۆرنگیم پێۆۆد،د،ن و  ەیاڵیۆۆان لە مۆۆن 

و  ەوچۆۆۆوە ەت هاوێشۆۆۆتە سۆۆۆوود،یە  قۆۆۆاپە ەت فڕێۆۆۆدایە پێشۆۆۆەو،ئا
ریشۆۆۆۆک پۆۆۆۆڕژایە سۆۆۆۆەر تیشۆۆۆۆێرتە نۆۆۆۆاویەو،  گۆشۆۆۆۆتاوى سۆۆۆۆوورى م

 ۆۆۆۆۆرد:   ە د،نگۆۆۆۆۆى تۆۆۆۆۆۆ نەبۆۆۆۆۆوو هۆۆۆۆۆاوارت،ز،رد، ەت  بە د،نگێۆۆۆۆۆک
انۆۆیوەم  ، ە قبووڵۆۆ  و،رنەگرتۆۆوو،هێشۆۆتا ،)هەفۆۆتەیە ە د،پۆۆاڕێمەو،

، و، ۆۆو ژنۆۆى مۆۆن 66و،ر، بەڵگەنامە انۆۆ  بۆۆد، بۆۆۆ بیۆۆزاى ئێۆۆ  تۆۆوو
د،توانی  بێی ، ئەو ات لەبەرد،مم داد،نیشى و د،ڵێۆى لەنۆاو گۆبۆار 

یو،تەو،؟ تۆ، تۆ د،تەوێ  شێتم بۆوەى  ئۆا ر ئەمە  ۆارى  ارت دۆز
، ئیتر در،نگە بۆ هەمۆوو ، ە بێزار بووی  لێىتۆیە؟ دوو مانگى دیوە

 شتێک (
 لەسەر ۆ گوتم: )بێزار نابم(  
 ە لەدواتەو، ،و و،سۆتاى  بە د،نگۆى ئەو  ورسۆیەىقی  بۆوویتەو،  

ور و ەوتە سۆۆۆەر ز،وى ڕاچڵە یم،سۆۆۆەیرم  ۆۆۆردى  ڕو ەۆۆۆارت سۆۆۆ
د،نگ  و، سۆەر پۆشۆا ە ەت،ڕ،نگى گۆشتاو، ە پڕژابۆووو،ور ببوس

 بەرزتر د،ڕۆیش  
 ە سۆۆەدان  ۆۆارت تۆۆاقیوردۆتەو، و لەهەموویۆۆان بێۆۆزار ،دوو سۆۆاڵە-

یە يبوویۆۆۆۆۆ ، د،تەوێۆۆۆۆۆ   ەى گەور، بیۆۆۆۆۆ ؟ گێۆۆۆۆۆژ بۆۆۆۆۆووم لەو یۆۆۆۆۆار
 ، ە هەمۆوو شۆتێکمندا نییانەت  ژیانى من و، و ژیانى باو ۆ  نیۆیە

هەر  ارێۆۆۆک حەزت لێیبۆۆۆێ بیوەیۆۆۆ  و هەر  ە ۆ،ئامۆۆۆاد، بێۆۆۆ  بۆۆۆۆ تۆۆۆ
ور، ان بژیم، تۆۆ گهت  من د،مەوێ  و، و  ەسە يهنه بە ەیاڵیشتدا

                                                 
 . ڤيزاى هاوسهرگيرى يا کهسى نزيک. و66 
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مەو،  بە ۆۆۆوا د،ڕۆم  ئەو ۆۆۆات لێناگەڕێیۆۆۆ ،د،ڕۆم لەیۆۆۆ   ایۆۆۆا د،بۆۆۆ
 پەشیمان د،بیتەو، 

ونەو،ک وز، تەم بۆۆۆۆۆ  ۆۆۆۆۆم ڕا ێشۆۆۆۆا و هێمنتۆۆۆۆر گۆۆۆۆوتم: )ایۆۆۆۆاب  
ڕێۆۆک  ەوت و ڕۆیشۆۆتى،  قەۆۆەیە ى ناشۆۆرینە، ئەگەر هەمۆۆوو شۆۆتێک

ئەگەر هەمۆۆۆۆوو شۆۆۆۆتێک ئامۆۆۆۆاد، بۆۆۆۆوو و مۆۆۆۆایتەو،، پاشۆۆۆۆان باسۆۆۆۆى 
سەر مێز، ە دانا  سەرم  ەوچک و چەنگاڵە ەم لە  ایابوونەو، بوە(

 بەبێ من ناڕۆی ( شۆڕ رد،و،و گوتم: )تۆ ناتوانی ،
سۆۆۆۆۆۆۆویچە ەت هەڵگۆۆۆۆۆۆۆرت و بەم پۆشۆۆۆۆۆۆۆا ەو، چۆۆۆۆۆۆۆویتە د،ر،و،    

ک تا  اتێ ،ایەوەڵە ەدا بوردبو ە  ۆزگە  وێم بەسەر پ،بیرمورد،و،
 ە بەتونۆدى ،لە د،نگۆى د،رگۆایە د،گەڕایتەو، ئاسۆانتر بشۆۆردرێ  

ئەم ڕسۆۆۆتەیەى  ۆتۆۆۆاییم  هەمدیەۆۆۆان ڕاچڵە ۆۆۆیم   ۆۆۆۆزگە ،داتخەۆۆۆ 
نەد،بوایە تۆم بخەۆتبوایە نۆاو ئەو  یۆنە و ڕ بەڕ ێۆیەو،،  نەگوتبایە،

بۆۆێ مۆۆن ئەگەر ئەم پێشۆۆبڕ ێیە گاڵتەاۆۆاڕییەم د،سۆۆ  پێنە ردبۆۆایە، بە
نەد،ڕۆیشتى  تۆۆ  ۆۆ دوژمنۆى مۆن نەبۆووى، لەبەرچۆى  ەریوبۆووم 

د،اەنگۆۆۆام؟ ئەگەر بەهێمنۆۆۆى بمگوتۆۆۆایە نۆۆۆاڕۆین، ئەگەر لەگەڵ تۆۆۆۆدا 
ایە نۆۆاتوانم بەبۆۆێ تۆۆۆ بۆۆژیم  دابنیشۆۆتمایە و قەۆۆەم بوۆۆردایە و بمگوتۆۆ

ى  ۆۆۆت  ۆۆۆڕا سۆۆەركۆنه گۆۆوتى: )لۆۆهنەد،ڕۆیشۆۆتى بەبۆۆێ مۆۆن  ڕۆاۆۆا 
ایە هەر د،ڕۆیشۆۆۆ ، بوۆۆۆرد  هەر  ارێویشۆۆۆ، پ نۆۆۆى دانۆۆۆابوو، كۆۆۆهمه

 ( ايابووڕێگەتان 
ڕ،نگە لەو وو؟ لە  ەیەو،؟ چۆۆۆن؟ بیۆرم نیۆۆیە ڕێگەمۆان لەیە  ایۆاب  

 زحۆه ە لەبەرامبەرم دانیشۆتى و گوتۆ  بیۆرت  ۆردۆتەو، و ،ڕۆژ،ى
ۆفیەۆر  گوت  ڕێۆگە ەى ببیتە د تۆر و ببیتە مامۆستا و پر ىكهد،

 لهبین  گيانيب ە م،وڵ بدههه ەو،ى ە بڕۆی  و من لەبرى ئ،ئەو،یە
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 بێ  هههەر پ نێو گرنگ نييه،ى  ە بڵێم دا، لەبرى ئەوستهدوو اه
ایۆۆۆا رد،و، و گۆۆۆوتم هەر  ارێۆۆۆک لە تۆۆۆۆ لەات د،مێۆۆۆنمەو،   ۆۆۆۆم 

 ەم مۆبايلۆهد،تەوێ  بە ئاسوود،یى بیوە، پێش  لۆێ نۆاگرم، د،نگۆى 
 دێ   دایوەیە 

، ۆۆا لەدواى مۆۆاو،یە ى زۆر تۆۆۆ و لەیۆۆ  گیۆۆان، بۆۆابە د،یگۆۆوت حەزد-
سەمیرا پێوەو، لەاى بن،  ۆ گوناهى نە ۆردوو،   ە چۆوویتە سۆەر 
 ار اارێوى دیوە هەوڵبد، بزانە د،توانین  ەسێوى دیۆوە لە شۆوێنى 

 بێیتە ئەهواز  ركەهيه ۆت دابنێی ،
   ۆارم د،پرسم، بە م واى بۆناچم بتۆوانمدایوە  ،سەر  ار، ەمبۆ  -

 زۆر، 
 ە ،انەىيم هۆۆۆیچ تۆۆۆاقەتى مۆۆۆاڵم نیۆۆۆیە و چەنۆۆۆد، لەو میوانۆۆۆدارینۆۆۆاڵێ  

وابڕیار، گش  شەوێک بەهۆى هاتنەو،ى سۆەمیرا سۆازیبدا بێۆزارم  
ۆفیەۆۆۆر ن، بەڕێۆۆوبەرى فۆۆ ن نە ۆشۆۆخانە و پربەڕێۆۆز د تۆۆۆر فۆۆ 

فۆۆالن، مامۆسۆۆتاى فۆۆ ن زانوۆۆۆ بە ژنە انیۆۆانەو،، و، ۆۆو گەردیلە ۆۆانى 
نى مۆۆۆاڵە ە پۆۆۆڕ د، ەن  غۆۆۆاز لە  ەشۆۆۆێوى دا ۆۆۆراودا هەمۆۆۆوو شۆۆۆوێ

، هەمۆۆوو د،م و  ۆۆاتى  ۆۆودا و،  یە ۆۆن  ە 67 ۆۆاتوونە هەزارانە ۆۆان
چۆۆۆۆونوە هەموویۆۆۆۆان د،چۆۆۆۆنە یە  ئارایشۆۆۆۆگا  هەر ئارایشۆۆۆۆوەرێوى 

 ە ئەوسۆۆۆۆاڵ لە ئەهۆۆۆۆوازدا بە تۆۆۆۆى  ۆۆۆۆرابێتەو، و نۆۆۆۆاوى  ،بەبە ۆۆۆۆ 
ن و ز،رد قۆژ ەوتبێتە ناو  اتوونە د تۆر، ان  ڕۆژێۆک هەموویۆان 

وراوى وڕ،ک بە سۆۆ قۆۆژى  ڕۆژێوۆۆى دیۆۆوە قۆۆدارونهرهوراوى وبە سۆۆ
سوور  یە  لەدواى یە  قەۆە د، ەن و لەنۆاو گ توگۆ انیانۆدا قەۆە 

                                                 
. وەکو بێزارييهک هزار قلوى بهکارهێناوە له فارسيدا دوو قلوو واتاى دوانه يا جمک 67 

 نێت و بۆ هزار قلو ههزارانهمان داناوە.ودەگهيه
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لەسۆۆۆۆەر  ۆتۆۆۆۆا گەشۆۆۆۆتیان بۆۆۆۆۆ فۆۆۆۆ ن دورگە و و،رگرتنۆۆۆۆى هەواڵۆۆۆۆى 
 ە لە مەاەڕستان و  ەنەدا و مالیزیۆا و نۆازانم  ۆوێى  ،منداڵە انیان

ە سەر من و دونیا پزیشوى د، وێنن  گ توگۆ ە هێواک هێواک دێت
لە  ۆتاییدا بە تۆرس و شۆەرمەو، بە د،نگێوۆى نۆزم پرسۆیارى تۆۆ لە 

 ە سیەۆۆر ێوى  ،وانەىوبە یە ە و، ۆۆو ئەو مێۆۆر همۆۆن د، ەن  یە ۆۆ
، دا  ۆۆد،بنەو،لەد،ورى اشەى یاد،و،رییە ۆانى تۆۆ ،مردوو د، ۆن

پۆۆۆێوەو، گ توگۆۆۆۆ د، ەن و گ توگۆ ەیۆۆۆان درێۆۆۆژ د،بێۆۆۆتەو،  یە ێۆۆۆک 
 ە نەڕۆیشۆۆتم،  ۆۆۆ مۆۆرۆە مێۆۆرد، ەى بە تەنیۆۆا  ،د،ڵێۆۆ  هەڵەم  ۆۆرد

اێناهێڵێ   یە ێوى دیوە د،سۆتە میهر،بۆانە ەى بەسۆەرمدا دێنێۆ  و 
د،ڵێ  حەی  لەی  گیان، مێرد، ەت شایەتە نەبوو  ئەو،یتر د،ڵێۆ  

 ە هەر ،پیۆۆۆۆاوان هەر ئۆۆۆۆاوان  بۆۆۆۆێ چۆۆۆۆاو و ڕوو  پیۆۆۆۆر،ژنێوی  هەیە
 ۆۆت بۆوو،( و اارێک د،ڵێ :) سیاسەت،  اتوون، لەبێ سیاسۆەتى 

لە  68 ە تەنۆانەت مارگرێۆ  تۆاتچەری ،من حەزنۆا ەم بۆۆ  ەس بڵۆێم
ە ەى،  ە لەسۆۆۆۆەر،و،ى يماڵۆۆۆۆدا شۆۆۆۆتێوى نەبۆۆۆۆوو بۆۆۆۆێ گە لە ژنێتییۆۆۆۆ

ژنۆۆانەتییە ەى د،یتۆۆوانى دڵۆۆى  ەسۆۆێک ڕابگرێۆۆ ،   بگۆۆات بە مۆۆن  ە 
پێۆۆداى   د،سۆۆتە انم لە د،ورى اەسۆۆتەتدا ئۆۆاو،  بۆۆوون و  ۆۆۆم پەڕم

  چۆۆۆاوم لەشۆۆۆەق ەى باڵتۆۆۆدا و دوور لەپۆۆۆێو، ۆۆۆو  ۆۆۆۆتر لە ئاسۆۆۆمان 
  ئێەۆتا ئیتۆر هەرچەنۆد، ڕابمینۆێم لەو پۆارچە و بزر بۆووى ەوتیتەو،

شۆۆۆینەى  ە تێیۆۆۆدا ونبوویۆۆۆ  و هۆۆۆاوار بۆۆۆوەم مۆۆۆن هێشۆۆۆتا تەواوى 
یە ئاش انە انم نەگوتۆوو،، نۆاگەڕێیتەو،  هۆیچ یە ێویۆان نۆاڵێم، يگۆران

                                                 
 1990تا  1979. مارگرێت هێڵدا تاتچهر ڕابهرى پارتى پارێزگارانى بهريتانيا بووە و له 68 

يهکهم ژنه سهرۆک وەزيرانى بهريتانيا بووە و به ژنى پۆاڵيين ناسراوە، لهڕووى هێز و 

ياسهتهکانى به تاتچهريزم دەسهاڵتدارى و کارگێڕييهوە به وينستۆن چهرچڵى دەچوێنن و س

 کۆچى دوايی کردووە. و. 2013ناسراوە و له 
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ورسۆۆى لە لەبۆۆرى ئەو، هۆۆێمن هۆۆێمن بە ز،رد، ەنەو،  ورسۆۆى بە  
و، ۆۆۆو  ۆتۆۆۆا  ،هەموویۆۆۆان دوورد، ەومەو، و د،گەم بە چێشۆۆۆتخانە

سۆۆۆۆەرباز لە شۆۆۆۆارێوى داگیر ۆۆۆۆراودا لەودیۆۆۆۆو دیۆۆۆۆوار، سۆۆۆۆارد، انى 
چێشۆتخانە پەنۆۆا د،گۆرم  دیازپۆ ەۆۆاید، ەم بە گالسۆە ئۆۆاوێوى فێنۆۆک 

 نیۆا ، ە ئۆارام د،بۆمەو،،و نازانم بەهۆى فێنوى ئۆاو، ەیە وههد، ۆم
ى  ۆۆردوو،  ئەوان بەبۆۆێ مۆۆن تۆۆا  ۆۆاتى نۆۆانى حەبە ە هێنۆۆد، زوو  ۆۆار

، پۆۆاک نۆۆانى بێۆۆ ر مۆۆن دهسۆۆهكانيۆۆان لهئێۆۆوار، بەم شۆۆێو،یە گ توگۆ
 ئێوار، نۆر،ى  ەسێوى دیوەیە 

سۆۆەیرى  ۆۆاتژمێر د، ەم هێشۆۆتا زوو، و بۆۆۆ  ۆۆۆم هێنۆۆد،م  ۆۆات   
ڕۆژنامەى ئەمڕۆ ببیۆنم  د،چۆمە نۆاو چێشۆتخانە   ۆ، ە بە كاوههەیە

نگ تێد، ەم، هەڵۆمە ەى هەڵۆد،مژم و پاشۆان و بۆ ۆم چایە ى بەڕ،
تا لەسەر ۆ سارد ببێتەو،  ڕۆد،چمە نۆاو  ،لەسەر مێز، ەى داد،نێم

 ورسۆۆۆۆییە ەم و ڕۆژنۆۆۆۆامە ە هەڵۆۆۆۆد،گرم، اپەڕ، ۆۆۆۆانى ناو،ڕاسۆۆۆۆ  
بەشۆۆۆۆێو،یە ى ئەزبەر لە شۆۆۆۆوێنە انیان داد،نۆۆۆۆێمەو،  بەشۆۆۆۆێو،یە  

پۆۆۆۆار   ە لە  ،اپەڕ، ۆۆۆۆان هەڵۆۆۆۆد،د،مەو، و،  بڵێۆۆۆۆى پیر،مێۆۆۆۆردێوم
دانیشۆۆتوو، و تۆۆا شۆۆەو بۆۆۆ سۆۆەیر ردنى ئەم ڕۆژنۆۆامەیە  ۆۆاتى هەیە  
پیر،مێۆرد د،گۆاتە اپەڕ، ەى مۆن و سۆەرن ى لەسۆەرى د،مێنێۆۆتەو،  
دڵم تەپە تەد د، ات  چاو بە اپەڕ، ەدا د، شێنم تۆا ببیۆنم هەمۆوو 

یۆۆۆا نۆۆۆا  ئەمیۆۆۆر نۆۆۆاو، ەمى لەسۆۆۆەر،و،ى یە ێۆۆۆک لە  ئاسۆۆۆاييهشۆۆۆتێک 
ا  ێۆۆۆۆرا د،یخۆۆۆۆوێنمەو،، هەمدیەۆۆۆۆان ئەو بابەتە ۆۆۆۆان دانۆۆۆۆاو،   ێۆۆۆۆر

بۆۆۆار، پێیۆۆۆان وپێویەۆۆۆتە دو ، ۆۆۆردۆتە داک وێرگوڵيۆۆۆان 69هەڵەچنۆۆۆانە

                                                 
ڕاستکهرەوە يان . ئهو کهسهى له ڕۆژنامهدا به نووسينهکاندا دەچێتهوە و ڕێکيان دەخات، 69 

 ڵێن.وپێده ريشىرێكخه
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بە م گرنۆۆگ نیۆۆیە  لە د،قۆۆدا چەنۆۆد، ڕقۆۆم لە داک د،بێۆۆتەو،، ە ،بڵۆۆێم
پیر،مێۆۆرد، ە گرفتۆۆارى بۆۆابەتە ە بۆۆوو، و داک ئۆۆازارى نۆۆۆادات   ە 

لێۆد،دات   د،گاتە  ۆتا بابەت چاوێۆک د،بۆڕێتە نۆاو، ەم  دڵۆم  ێراتۆر
ى درێۆۆۆژ د،ڵێۆۆۆ  و ئەو، پیر،مێۆۆۆرد سۆۆۆەرى د،اوڵێنێ  )سۆۆۆەیر،(یە 

 نیۆۆا ،ژنە ەى نیۆۆا ،ەو،  ە بۆۆابەتە ە بۆۆۆ هۆۆاوڕێوەىيیۆۆد، ۆۆاتە ز،ین
  وڕ، ەى باس بوات و بەدواى بابەتى دواتردا د،چێ  

ى گچ ۆۆه كۆۆوڕه ە ،چەنۆۆد، اپەڕ، ەمۆۆم  ۆۆۆک د،وێۆۆ ، اپەڕ،یە    
و، و د،بێۆ  پۆشۆا ێوى د،بێۆتە منداڵێک  ە گش  ڕۆژێۆک نۆوێ منە 

نۆێم و م  د،توانم گش  ڕۆژێک لەسۆەر قاچە ۆانم داوورتاز،ى بۆ بد
وگیۆان بۆم و بیهێۆنمە وپاشۆان دووبۆار، بەچێۆژى ئەو،و، د بی شۆونم،

 ە چۆن بە ڕۆژێۆک پۆێ د،گرێۆ  و لەتە   ،دونیاو، و سەیرى بوەم
بەدواى ژیۆۆانى  ۆیۆۆدا د،ڕوات  لەسۆۆەر  ورسۆۆن  دامنۆۆداڵە انى دیۆۆوە

تۆۆۆۆاقیگە دانیشۆۆۆۆتبووم و ئەو ڕ،چەتەى  ە لەد،سۆۆۆۆتم بۆۆۆۆوو بەهۆۆۆۆۆى 
نەى  ە هەر سۆۆۆاكهئۆۆۆار،قەو، تەڕ ببۆۆۆوو، چۆۆۆوارد،ورم پۆۆۆڕ بۆۆۆوو لەو 

، نۆۆاو شووشۆۆە و لەگەڵ ێویۆۆان پۆۆارچەیە ى اەسۆۆتەیان  ەۆۆتبوویە 
ەر و ئەوسەریان پێد، رد   وێن و میز و گرێى بۆاک دا ئەمە ۆیان

ى پۆۆارچەى نۆۆوێى  ۆۆۆم و  ۆۆراد   ۆۆۆم گرمۆۆۆڵە  ردبۆۆوو و ئاگۆۆادار
م د،بیە  و لە د،هات ناو وه ە لە بڵندگۆ ە ،بووم  لە هەر د،نگێک

اێگا ەمۆۆۆدا ڕاد،پەڕیۆۆۆم  د،ترسۆۆۆام  نەمد،ویەۆۆۆ  پۆۆۆارچە  ۆۆۆاغەزێوى 
نەفر،تیم بد،نە د،س  و بڵێن ئەو نییە  اانتا ەم لەسەر دڵم بۆوو و 
د  د،ستە انم لەد،ورى گرێدابوو  د،مزانى تەنیا نیم  هەستم پێۆد، ر

لەنۆۆاو دڵۆۆم بە ئۆۆارامى  ەوتبۆۆوو، لەنۆۆاو ئەم چەنۆۆد ڕۆژ،دا ببۆۆوومە 
هۆۆۆۆاوڕێى ئەو  و،  بڵێۆۆۆۆى هەمیشۆۆۆۆە لەوێ بۆۆۆۆوو، بە م نەمۆۆۆۆد،دی   
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پۆۆێوەو، قەۆۆەمان د، ۆۆرد، واتە مۆۆن قەۆۆەم د، ۆۆرد و ئەو قەۆۆە ەى 
 ە تێد،گەیشۆۆۆتم  چووبۆۆۆووینە ،بەاۆرێۆۆۆک لەنۆۆۆاو سۆۆۆەرمدا د،گۆۆۆوت

ییە  حەزى بە شۆینە ان شەقامى بەهار و ئەو گوتبووى حەزى لە چ
د،هۆۆۆۆات، بێگومۆۆۆۆان  ۆۆۆۆوڕ بۆۆۆۆوو، فۆۆۆۆانیلە و  الوێوۆۆۆۆم بۆۆۆۆۆى  ۆۆۆۆڕى، 

 ۆۆانى بینۆۆى گۆۆوتى: )شۆۆێتى؟ اكهو یۆۆان شۆۆین  ڕۆاۆۆا  ە پۆشۆۆوهەرد
  میەاق چوار مانگە ڕۆیشتوو،(

سێ ڕۆژ، دڵم تێۆک هەڵۆدێ   د،ڵۆێن دایوۆان هەسۆ  د، ەن  منۆی  -
 هەستى پێد، ەم 

 ا مێشو  ئاسوود، بێ  و،ر، با پێوەو، بچین پشونین بوە ت-
 نامەوێ -
ناتەوێ، چۆن د،زانى  ە شتێک نییە سەربە ۆ بۆۆ  ۆۆت گەور،ى -

 تووشى ڕ،نۆ و ئازار د،بی   دوايىمە ە لەی   
شۆۆەبانە گۆۆوتى:)ئەگەر لەڕاسۆۆتیدا هەبێۆۆ  چى؟ ۆۆۆم گەور،ى د، ەم 

 ۆۆۆزگە هاوشۆۆێو،ى ئۆۆارین د،بێۆۆ ،  ۆۆڕیلە و سۆۆ ى بە پرچۆۆى لەی ،
  ز،ردى زیڕینەو،(

 ڕووى لە ڕۆاا  رد  واترد
 بەبۆچوونى تۆ ئەگەر دوگیان بێ  میەاق د،گەڕێتەو،؟-

 ڕۆاا هەڵەایەو، 
 هەردوو تان شێتن، منی  شێ  د، ەن -

د،گەڕایۆۆۆۆتەو،، د،مزانۆۆۆۆى د،گەڕایۆۆۆۆتەو،  نەتۆۆۆۆد،توانى مۆۆۆۆن بە تەنیۆۆۆۆا 
اێبێڵیۆۆ  لەگەڵ ئەم منۆۆداڵە، ئەسۆۆڵەن تۆۆۆ  ۆۆوڕى اێهێشۆۆتن نەبۆۆووى  

بە م نۆۆۆۆازانم بۆۆۆۆۆچى در،نۆۆۆۆگ  ێنی ،ڕۆیشۆۆۆۆتبووى تۆۆۆۆا مۆۆۆۆن بترسۆۆۆۆ
 ەوتوبۆۆووى، بە م ئەو ڕۆژ،، نەبوونۆۆ  گرنۆۆگ نەبۆۆوو ئەگەر هۆۆیچ 
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 ۆۆۆاتی  نەگەڕابۆۆۆوایتەو، مۆۆۆن ئیتۆۆۆر تەنیۆۆۆا نەبۆۆۆووم، ئەو لەنۆۆۆاو دڵۆۆۆم 
ام  بە هێواشۆۆۆۆى وایە ئاگۆۆۆۆادارى بۆۆۆۆبەهێمنۆۆۆى  ەوتبۆۆۆۆوو و مۆۆۆۆن د،بۆۆۆ

د،ڕۆیشۆۆتم تۆۆا ئۆۆاو لەنۆۆاو دڵۆۆى، لەنۆۆاو دڵمۆۆان نەاوڵێۆۆ   نەمد،ویەۆۆ  
ونین بوەم، پشونین پێویە  نەبۆوو، بە م دادگۆا بۆۆ ایۆابوونەو، پش

و، مۆۆۆى پشۆۆۆونینى د،ویەۆۆۆ    ە نۆۆۆاوى پشۆۆۆونین هۆۆۆاتبوو هەسۆۆۆتم 
 ردبۆۆۆۆوو و پاشۆۆۆۆان تەنیۆۆۆۆا و چڵوۆۆۆۆن و شۆۆۆۆە ەت لەسۆۆۆۆەر  ورسۆۆۆۆى 

 ە ،تۆۆۆا بۆۆۆانگم بۆۆۆوەن  بانگیۆۆۆان  ۆۆۆردم بەو ئەژنۆیۆۆۆانەى، دانیشۆۆۆتبووم
 و پۆێ   ۆابینە ە چوومە ،د،لەرزین و اەستەمیان بەزۆر ڕاد،گرت

ڕ،چەتە گەچۆۆۆۆراو، ەم دایە د،سۆۆۆۆ  ژنۆۆۆۆى نۆۆۆۆاو  ۆۆۆۆابینە ە  گۆۆۆۆوتى:) 
 بارودۆ   باشە؟ بۆچى ڕ،نگ  پەڕیو،؟(

ئەو  ، ە گەروومۆۆى د،گوشۆۆى،)نۆۆازانم(م بەاى ئەو گۆۆرێیەو، گۆۆوت  
و، و دا مۆۆابۆ ە لەو ۆۆاتەو،ى ڕۆیشۆۆتبووى لەنۆۆاو گەروومۆۆ،گۆۆرێیەى

ە بە نۆۆۆان، نە بەو ، نە بە ئۆۆاو، نو،  ۆۆۆوارێوبەهۆۆیچ اۆرێۆۆۆک نەد،چۆۆ
گۆرێیە ە لە شۆۆوێنى  ،  ە چەنۆد مانگێۆۆک  ۆواردم،ئەنتۆى بایۆتیوۆانەى

و   بەئەنۆۆۆداز،ى تەمەنێوۆۆۆى پێچۆۆۆوو تۆۆۆا و، مە ەى و ۆۆۆۆى نەد،اۆۆۆ
 ەى  ۆۆۆرد و سۆۆۆەیرێوى منۆۆۆى  ۆۆۆرد و زهدۆزیەو،  سۆۆۆەیرێوى  ۆۆۆاغە

 گوتى: )نەرێنییە( 
او بۆۆۆۆوو و تەنیۆۆۆۆایى هۆۆۆۆاتمەو، سۆۆۆۆەر سۆۆۆۆ ر  هەواى هۆۆۆۆۆڵە ە تەو   

 ە فشۆۆۆارى مۆۆۆاڵى چۆۆۆۆڵ  ،دا  چۆۆۆوار مانۆۆۆگ بۆۆۆوووو ى لە دڵمۆۆۆچڕنۆۆۆ
و، و ئێەۆۆتا فشۆۆارى  واردبۆۆووم و شۆۆتێوى لۆۆێ نەهێالبۆۆۆاەسۆۆتەى 

، ە لەمۆن اەستەى  اڵى لەنۆاو،و، پاشۆماو،ى ئەو شۆتەى د، ۆوارد
و،  ئەو مردبۆۆوو و ئومێۆۆدم بە گەڕانەو،ت، بە تەنیۆۆا مۆۆانەو،، بە مۆۆابۆ

هۆۆاد،، نووسۆۆەر و  ە نۆۆاوى سۆۆیاو،ک یۆۆا فەر،گەور، ردنۆۆى  وڕێۆۆک
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پیۆۆۆانۆژ،نە و هۆۆۆیچ  اتێۆۆۆک هۆۆۆیچ  چێۆۆۆک بەتەنیۆۆۆا بەاۆۆۆێ ناهێڵێۆۆۆ ، 
مردبوو شۆۆتێک دڵمۆۆى لە سۆۆینەم د،رد،هێنۆۆا و ورد وردى د، ۆۆرد و 
دوور فڕێیۆۆد،دا  ئیتۆۆر ئەژنۆ ۆۆانم اەسۆۆتەمیان ڕانەد،گۆۆرت، یە ەۆۆەر 
هەمۆۆۆوو شۆۆۆتێک لەپۆۆۆێ  چاو، ۆۆۆانم دوور ەوتۆۆۆنەو،   ورسۆۆۆییە ان، 

 ۆۆۆان  ەم بۆۆۆوونەو، و نەمۆۆۆان و سۆۆۆ ێتى مرۆبە ۆۆۆان،  ۆۆۆابینە  د،نگە
هەموو شوێنێوى گرتەو،   ە چاو، انم  رد،و، د،موچاوم تەڕ بۆوو  

چۆى لێهۆات؟  ابینە ە  ەریوبۆوو د،یگۆوت: ) ئۆاوا  تۆوپڕو ژنى ناو  ۆ
 ؟(حەزت لە منداڵ بووبمرم، 

 مۆبایلى من  نەدیو، لەی ؟-
ڕۆد، ۆۆۆۆاتە د،ر،و، و  70 ۆۆۆۆانى بۆ ەۆۆۆۆە ەىزئەمیۆۆۆۆر تەواوى  اغە  

بەناویانۆدا د،گەڕێۆ   اانتۆا چەرمیۆنە ەى د، ۆاتەو، و دایۆۆد، اتەو،  
 ە ە هەمیشەییەى ڕو ەۆارى دیۆار نیۆیە،نیگەرانە و ئەو لەسەر ۆیی

لەنۆۆاو ڕیشۆۆە ەى د،شۆۆاردرێتەو، و هەر اتێۆۆک پێویەۆۆ  بێۆۆ   ۆۆۆى 
نیشۆۆان د،دات  نیگەرانیۆۆیە ەى پەشۆۆۆ اوم د، ۆۆات د،پرسۆۆم: )شۆۆتێک 

 بوو،؟(
  مۆبایلە ەم نادۆزمەو،-
هەڵد،سۆۆتمەو،،  اغەز، ۆۆان هەڵۆۆد،گرم و لەسۆۆووچێوى مێۆۆز، ەدا   

 لەسەر یە یان داد،نێم  مۆبایلە ەى لەژێر یە ێک لە  اغەز، انە 
 سوپاس لەی  -
 نیگەرانم د، ەی ، شتێک بوو،؟-
 نا، نیگەران مەبە -
 اپەڕ، انى من ئاماد، بوو،؟ هەواڵ  هەیە؟-

                                                 
 .و. مهبهست لهو سندوقه سهرکراوە قات قاتهيه که بۆ کاغهزو نامه لهسهرمێزەکان دادەنرێت70 
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سەر د،مم  لەپاک دوو مانۆگ  دالى  ۆتایى)ندارید= نیتە( نا ەوێتە  
 ە بە   شۆۆۆێو،یە  قەۆۆۆە لەگەڵ ئەمیۆۆۆر  ،هێشۆۆۆتا پەرێشۆۆۆانم لەو،ى

بۆۆوەم  بە دای یۆۆا بۆۆێ دای   بۆۆێ دالییە ۆۆانم زیۆۆاتر بۆۆوو،، بە م هێشۆۆتا 
هەر  نیۆۆا ،ببۆۆوور، نیۆۆا ،نۆاتوانم بە نۆۆاو بۆۆانگى بۆۆوەم  د،ڵۆێم سۆۆەیر ە

ر بوۆات   ە من لە گوتنى ئەمیر یا بەڕێز ساڵحى ڕزگۆا ،شتێوى دیوە
 د،ڵێ :) نا، تاز، پەلە مە ە( 

ى يۆۆد،مێنێۆۆتەو،  نیگەران بۆشۆۆاييداد،ڕوات، بە م نیگەرانیۆۆیە ەى لە   
لە د،ورم  و، ۆۆۆۆۆو اۆۆۆۆۆادووى پیۆۆۆۆۆر،ژنە اادوبۆۆۆۆۆاز، ەى سۆۆۆۆۆەندرێل 

د، ۆۆولێتەو، و پۆشۆۆا ێوى دیۆۆوەم لەبەر د، ۆۆات  دڵۆۆم و،  بڵێۆۆى لە 
ى  ەمۆۆ ى گەرومدا لێد،دات و تۆامى د،مۆم تۆاڵ د، ۆات  هۆ ۆار، ە

پۆۆۆاییز،یە  د،زانۆۆۆم   ەمۆۆۆۆ ى بەهۆۆۆار، د، رێۆۆۆ ،  ەمۆۆۆۆ ى پۆۆۆاییز، 
 ،  ەمۆۆۆۆ ى گون ۆۆۆانى د،شۆۆۆێ يۆۆۆد،شۆۆۆێ ،  ەمۆۆۆۆ ى پەرچە ردار

ى بیەوێ  بە ناوێوى تاز،و، مۆۆڵەتى ،  ە دڵد،شێ  و گش  ڕۆژێک
هەیە بێ  و گەرووم تاڵ بوات  نابێ  بیرى لێۆبوەمەو،  بۆابە گۆوتى: 

بۆۆ نمۆوونە لە  ،ى بۆاک بۆوەر،و،لە شۆت پێمەد، بابە گیان  بیر)گوێى 
 د،  ۆش  د،وێ ( نوهئهئیشە ەت،  ە 

 ە ،ە ڕۆژ، سۆۆۆۆ ییە انى داهۆۆۆۆاتوول بیۆۆۆۆر لە  ەیەۆۆۆۆە انم د، ەو،،   
 ە  ،وانوهەر امێویۆۆۆۆۆۆان وا بڕیۆۆۆۆۆۆار، بە  ۆشەویەۆۆۆۆۆۆتى دووشۆۆۆۆۆۆەم

 ە  ،اپەڕ،یە ى تاز،م لە ڕۆژنامە چاد د،بێ  تێ ەڕن   ۆۆم د،بیۆنم
ڕۆژنامە ماومەتەو، و  ۆار د، ەم  مرۆبە ۆان تا شەو لە نوسینگەى 

ى  تێب رۆشۆۆى ڕۆژنۆۆامە وان لەتەنیشۆۆ   ۆشۆۆوو ە دوشۆۆەم ،د،بیۆۆنم
  و لەسەر شانە انى یە ی  دۆسۆیەى مۆن د، ۆوێننەو،  هەڵد،د،نەو،

ڕۆژنۆۆۆۆامە لە هەمۆۆۆۆوو گ،ناونیشۆۆۆۆانى بابەتە ۆۆۆۆان د،چۆۆۆۆنە سۆۆۆۆەر بەر
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تەواوى سۆۆۆۆۆایتە ان نۆچوە ۆۆۆۆۆان تۆۆۆۆۆا نیۆۆۆۆۆو،ڕۆ تەواو د،بێۆۆۆۆۆ ،دو ا
 ە  ەیەۆە ە بە زیانیۆان تەواو ،ابەتە انى مۆن داد،نۆێن و  ەسۆانێکب

بوو، گش  ڕۆژێک تەلەفۆۆن بۆۆ ڕۆژنۆامە د، ەن و ئەمیۆر بەرگۆرى 
 لە من د، ات و و، مى هەموویان د،داتەو، 

 سالو لەی ،   زوو هاتووى  -
 ساغر  ەلوپەلە انى داد،نێ  و لەودیو مێز، ە داد،نیشێ  

  ۆک بوو؟ دێ ! میواندارییە ەند اوان لێچه ست و بۆیەى دهئه -
 اى!وبەڵێ، باک بوو،  ۆزگە هاتب-
 ببوور،، نە را، هیچ  ەسێک هاتوو،؟ ئیحەان و ئەمیر؟-
 ئەمیر لێر،یە، ئیحەان هێشتا نەهاتوو، - 
 ئەمڕۆ چیمان هەیە؟-
 زوو، اارێ  ،نەپشونیو،انم هێشتا هەواڵە -
انى و سۆۆەرى بۆۆۆ نۆۆۆاو سۆۆاغر هیۆۆدفۆنە انى د، ۆۆاتە نۆۆاو گوێیە ۆۆ  

شاشۆۆۆۆۆۆۆە ە د،بۆۆۆۆۆۆۆات  سۆۆۆۆۆۆۆەرن م بەر،و چۆۆۆۆۆۆۆوارد،ورى هۆۆۆۆۆۆۆۆڵە ە 
د، ورد، پۆۆڕ و،رد،چەر ێۆۆ ،  ە و، ۆۆو گشۆۆ  ڕۆژێۆۆک  ەریۆۆوە ور

ەو،  ۆار د، ەیۆن و پۆێ  پێوەو، ه ۆشحاڵم    ،بێ    ۆشم د،وێند
اۆۆۆێگەى ئۆۆۆارامى دنیۆۆۆۆا،  ى ئۆۆۆۆارامى مۆۆۆنە ئێۆۆۆر، نۆۆۆاوچە پێۆۆۆد، ەنین 
و پەنۆا  ۆۆم بشۆارمەو، وهيۆهي اننم لەنێۆو مرۆبە ە د،تۆوا ،اێگەیە 

بگرم و هیچ  ەس نەتوانێ  ئازارم بدات  سەیرى مرۆبە ۆان د، ەم 
 ە تۆۆۆۆۆاز، لەنۆۆۆۆۆاو ،و هەناسۆۆۆۆۆەیە ى قۆۆۆۆۆووڵى  ۆشۆۆۆۆۆى هەڵد، ێشۆۆۆۆۆم

 ورد،واڵە انى ناو دڵم دۆزیومەتەو، 
سۆۆۆایتە هەواڵییە ۆۆۆان بۆۆۆۆ دۆزیۆۆۆنەو،ى هەواڵۆۆۆى ئەمۆۆۆڕۆ د، ەمەو،    

ونەو، و لەناویۆۆۆان شۆۆۆێو،ى هەواڵە ۆۆۆان لەپۆۆۆێ  چۆۆۆاوم دوور د، ە
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 ە ئەمۆۆۆڕۆ د،بێۆۆۆ  دیزایینۆۆۆى بۆۆۆوەم  بۆۆۆۆ اۆۆۆارى ،اپەڕ،یە  د،بیۆۆۆنم
هەزار،م شۆۆێو،ى اپەڕ، ە لەسۆۆەر  ۆۆاغەز د، ێشۆۆم  د،بێۆۆ   ۆۆارى 
ئەمۆۆڕۆ لێۆۆبگەڕێم بۆۆۆ دواى دیزایینوردنۆۆى اپەڕ، ە  در،نۆۆگ نابێۆۆ   
د،توانم دید،نییە ەم لەگەڵ ڕۆاا بخەمە دواتر، ئەسڵەن د،ڵێم شەو 

و، ۆو بێگومان ئەم شەوی   ەوم لێۆنە ەوت، ام و بمێنێتەو،،  بێتە
دوو مانۆۆگ لەمەوبەر  ە چۆۆاو،ڕوانى د،رچۆۆوونى یە ەمۆۆین ژمۆۆار،ى 

ڕى لەنۆۆاو سۆۆەرچەفێوى تە يانىتۆۆا بۆۆه هشۆۆەو وئۆۆهڕۆژنۆۆامە بۆۆووم و 
اهۆۆۆۆات  د، اۆۆۆۆار   تۆۆۆۆا بەیۆۆۆۆانى دئار،قۆۆۆۆاوی ئەمۆۆۆۆ و و ئەمۆۆۆۆ م  ۆۆۆۆرد
مە نۆۆاو اێگۆۆا هەمدیەۆۆان و چۆۆوو ۆم یۆۆوتەرم پێوۆۆردو  وژانۆۆدمەو،

 ەوم لێنە ەوت  اتژمێر چوارى بەیانى سۆوارى ئۆتۆمبێۆل بۆووم و 
دا را بۆۆۆۆوو  اۆۆۆۆامى مە یە ەمۆۆۆۆین دو ۆۆۆۆانى ڕۆژنامەفرۆشۆۆۆۆى،چۆۆۆۆوو

ئۆتۆمبێلە ەم هێنایە  ۆوار،و،، لەشۆاردا سۆوڕامەو، و لۆێگەڕام بۆاى 
فێنوۆۆى سۆۆەر،تاى سۆۆ ێد،ى  ۆتۆۆایى هۆۆاوین بە د،موچۆۆاوم بوەوێۆۆ   

وبۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆار، گەڕامەو، و هێنۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆد، لەاى  ۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆاتژمێر شۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆەک دو
ڕۆژنامەفرۆشییە ە مامەو، تا  رایەو، و ڕۆژنامەم  ڕى  و،رزێوۆى 

لەاى دو ۆۆۆۆانۆچوە ە مۆۆۆۆامەو، و  ێۆۆۆۆبنۆۆۆۆوێ، ژمۆۆۆۆار، یە ،  اتژمێر
 ە چۆۆۆۆن بە تەنیشۆۆۆ  ڕۆژنامەفرۆشۆۆۆییە ە  ،سۆۆۆەیرى  ەڵوۆۆۆم  ۆۆۆرد

تێۆۆۆد،پەڕن و ڕۆژنۆۆۆامە هەڵۆۆۆد،گرن  پاشۆۆۆان بە  ێوێوۆۆۆى شۆۆۆوۆاتەى 
ومە  ۆم انیۆۆۆا، اى ڕۆاۆۆۆا و شۆۆۆەبانە  ڕۆاۆۆۆا گۆۆۆوتى: گەور،و، چۆۆۆو

ڕۆژێۆۆک  مووهۆۆهبارودۆ ۆۆ  ئۆۆاوا بێۆۆ ،  ۆۆۆم  موو ڕۆژێهۆۆه)ئەگەر 
 وان د،د،م( وشیرینى بە هەم

اپەڕ، ەم لەناو وێب گم دانا و چاو،ڕێم  رد تا بیبینێ   وێب گم    
د، ەمەو،  ئەمۆۆۆۆڕۆی  هۆۆۆۆیچ  ۆمێنتێۆۆۆۆک لە تۆۆۆۆۆو، نیۆۆۆۆیە، بێگومۆۆۆۆان 
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، مەگەر د، رێۆۆۆ  نەیخۆۆۆوێنیتەو،؟ لە ۆبۆۆۆاین بوونۆۆۆ  د،یخۆۆۆوێنیتەو،
ڕێگەنۆۆۆادات شۆۆۆتێک بنووسۆۆۆی   دوومۆۆۆانگە  ەریوۆۆۆم لەبۆۆۆار،ى  ۆۆۆار، 
نۆۆوێوەمەو، د،نووسۆۆم و هێشۆۆتا شۆۆتێو  نەنووسۆۆیو،  تەواوى ڕۆژ، 

 ە ڕۆژنۆامە ،ڕوونا ە انى ئەم دوو مۆانگەم نووسۆیو،  ڕۆژى یە ەم
دا  ڕۆژێک  ە نئەمیر ڕاپۆرتى اپەڕ،یە ى بە م رۆژێک  ەبوو،چاد 

 ە نووسۆۆۆۆیبووم چۆۆۆۆوو، سۆۆۆۆەر اپەڕ،ى  ،ناونیشۆۆۆۆانى ئەو هەواڵەى
وان باسى  ار، ەمى  رد  وپێشەو، و سەرنووسەر لەبەرد،مى هەم

 بووى(   ۆ شەیداى ئەم یارییە شێتانههاوارمورد: )پێشتر 
نى  وێند ارییە  ۆ بۆ هەموو یاری شێتانە بۆ دڵخۆشییە  بۆ ڕۆژا-

 گەور، بە لەی   تواد، ەم ژیان نییە 
تەنیا د،تگوت لەی    ۆشۆ  ئیتر نەتد،گوت لەیلى زۆر لەمێژ بوو    

و، ۆۆۆو هەمۆۆۆوو مرۆبە ۆۆۆانى دیۆۆۆوە لەیۆۆۆ  بۆۆۆووم بۆۆۆۆت   ،نەد،ویەۆۆۆتم
 گۆبار، ەم هاوێشتە سەر مێز، ە 

  ە حەزم لێیەتى  ،گەور، نابم  لێر، د،مێنمەو، و ئەو  ار، د، ەم-
م د، ۆۆاتە دڵۆۆمەو،  در،نۆۆگ سۆۆەیرى  ۆۆاتژمێر د، ەم، شۆۆتێوى گەر  

بوو،  د،ستم لەپێ  ساغر د،اوڵێنم تا هیدفۆنە انى لەگوێى بێنێۆتە 
 د،ر،و، 

تۆۆۆ نازانیۆۆ  ئەمیۆۆر بۆۆۆ  ۆۆوێ ڕۆیشۆۆتوو،؟  اتژمێرێۆۆک لەمەوبەر وا -
 بڕیار بوو بە من بڵێ  بڕۆم اپەڕ، ە دیزاین بوەم 

،نۆگە بابەتە انۆ  ئامۆاد،  ۆراو، یۆا نۆا، ڕ هنازانم  بڕۆ سۆەیر ە بزانۆ-
 پیتچنین هێشتا ئاماد،ى نە ردبێ  

دووبۆۆار، هیۆۆدفۆنە انى د، ۆۆاتەو، گۆۆوێى و بە قاچە ۆۆانى لەسۆۆەر    
یە انى سەر عەرد، ە ڕاد د، ات  سەیرى مێۆز، ەى تەنیشۆ  ي اش
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یەتى لێنیۆۆۆۆۆۆۆیە، سەرنووسۆۆۆۆۆۆۆەرى  سۆۆۆۆۆۆۆەرى  ۆۆۆۆۆۆۆۆمەود، ەم سەرنو
و،رزشۆۆۆی  لێۆۆۆر، نیۆۆۆیە  سۆۆۆەیرى شاشۆۆۆە ان د، ەم  وڕو چە ۆۆۆان 

بە ۆ لە نۆۆۆۆاو ئینتەرنێتۆۆۆۆدا د،گەڕێۆۆۆۆن و د،سۆۆۆۆوڕێن   ەریوۆۆۆۆن سۆۆۆۆەر
هەڵد،سۆۆۆتمەو، و لە هۆۆۆۆڵە ە د،چۆۆۆمە د،ر،و،، تەنۆۆۆانەت پیر،مێۆۆۆرد، 

ژوور، ەى بەرامبەری  لەوێ نییە لە قادرمە ان دێۆمە  وردبینە ەى
 ۆۆۆاتوونە پیتچنە ۆۆۆان  ێۆۆۆرا  ێۆۆۆرا تایۆۆۆ  د، ەن و د،نگۆۆۆى  وار،و، 

د،نگى  ۆارگەى ان،ە درێژ، انیان بەسەر  یبۆرد، ۆبەر ەوتنى نینۆ 
 ى د،دات   روويبەرگد

 ە چوارشۆۆۆۆەممە تۆۆۆۆا  ،د،مویەۆۆۆۆ  ب رسۆۆۆۆم ئەو بابەتۆۆۆۆانەىببوورن،-
 دوێنێ ناردوومە ئاماد،ن یا نا، د،توانم بابەتە ان ببینم؟

 سەرپەرشتیارى پیتچنى، بۆ ەە ەم نیشان د،دات 
 تەنیا هیچ شتێک تێک مەد، -
اى بابەتە ۆانم لێۆر،ن  د،گەڕێۆم  تێوۆڕ دالەناو  اغەز، چاپوراو، ان   

هەڵیان د،گرم و د،ڕۆمە سۆەر،و، تۆا بە ئەمیۆر بڵۆێم هەمۆوو شۆتێک 
ئاماد،یە  د،بێ  اپەڕ، ە زووتر دیزاین بوەم، تۆا ئەگەر  ێشۆەیە ى 
هەبێ   اتم هەبێ  بە لەسەر ۆیى ڕێوى بوەمەو،   ەریوە در،نۆگ 

 د،بێ   ساغر هیدفۆنە انى د،رد،هێنێ  
 ەو،؟يئەمیرت دۆزی-
 بە م بابەتە انم ئاماد،یە  ئێەتا تەلەفۆنى بۆ د، ەم نا، -
 در،نگە پێویەتە بێ ،بابەتە انی  ب شونین - 

 ە لێۆۆۆد،دات و و، م  ،ژمۆۆۆار، ەى لێۆۆۆد،د،م  لەگەڵ هەر ز،نگێۆۆۆک   
 ناداتەو، دڵم توندتر لێد،دات 

 هەڵناگرێ  -
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 دێ  رئيتر ههە، هێشتا لە  ۆبوونەو،یە ئیشە انى  ۆت ب -
شم و یە  قوم لە چا ساردبوو،و، ەم د، ۆمەو،  ئیمەیڵم داد،نی   

د، ەمەو، ) بخوێنەو، و بینێر،(،)منداڵ بە ێو ردنى پیۆاوان(،) نۆر ە 
ایاواز، ۆۆان( ،)سۆۆوپاس بۆۆۆ دوێنۆۆێ شۆۆەو( شۆۆەبانەیە  نووسۆۆیویەتى 
دوێنۆۆێ شۆۆەو  زۆر  ۆۆۆک بۆۆۆ ئەو و ماهۆۆان زۆر  ۆۆۆک تێ ەڕیۆۆو،  

لێدێ ، هەمیشۆە بی ۆشۆە(  نوسیویەتى: )پۆشا ى ڕ،نگاوڕ،نگ  چەند
نوسۆۆۆۆیویەتى: )پێوەنینیشۆۆۆۆ  زۆر لێۆۆۆۆدێ ( و لەناویۆۆۆۆدا د، نیشۆۆۆۆانەى 

دن و  ەنۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆد،ى دانۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆاو،  سەرسۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆوڕمان و چاونوقانۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆ
سۆڵهئهنیگار، ەم سوان  ردوو، تا هەر ئەمڕۆ یبینی ، نوسیویەتى:)

نیگۆۆۆۆۆار، ە    ە یە ترمۆۆۆۆۆان دیۆۆۆۆۆ  پێتۆۆۆۆۆد،د،م(، ەشۆۆۆۆۆى هەر  اتێۆۆۆۆۆک
لەژێریەو، هەشۆۆ   ەسۆۆى گەور، ،او،د، ەمەو،  پەن ەر،یە ۆۆى  ێشۆۆ

ى بازنەییۆان هەیە و چەنۆد داڵێک و،سۆتاون  هەموویۆان اەسۆتەو من
د،س  و پێیە  بە چەند هێڵێوى ڕاسۆ   ێشۆراون، تەنیۆا یە ێویۆانى 

 ە ڕ،نگۆۆۆى  ۆۆۆردوو، پرچۆۆۆى ز،رد، و  ،ڕ،نگوۆۆۆردوو،، ئەو  ەسۆۆۆەى
 راسۆۆە ەى ز،رد و سۆۆوور و سۆۆەوز و شۆۆینە  ئەو، منم لەتەنیشۆۆ  

نەى  ۆۆۆى  ێشۆۆاو،، لە هەموویۆۆان بەرزتۆۆر و لەسۆۆەر سۆۆەرى مۆن وێۆۆ
ئێمێوۆۆى گەور،ى نووسۆۆیو، تۆۆا بیناسۆۆمەو،،  ۆۆۆزگە ماهۆۆان هۆۆى مۆۆن 

 د،بوو 
لیەۆۆۆۆۆتى هاوڕێوۆۆۆۆۆانم لە سۆۆۆۆۆووچى  ۆم یۆۆۆۆۆوتەر، ە د، ەمەو، و    

 بەدواى شەبانەدا د،گەڕێم  گڵۆپە ەى سەوز،  د،نووسم: )باشى؟(
 بەڵێ، تۆ چۆنى؟ اپەڕ، ەت دیزاین  رد؟-
هێشۆۆتا نۆۆا  وا بڕیۆۆار بۆۆوو ئەمیۆۆر هەواڵۆۆم پێبۆۆدات  در،نۆۆگ  ەوتۆۆوو، -

  منیگەران
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 تۆ هەمیشە بۆ هەموو ش  نیگەرانى  نیگەران مەبە!-
بار،ى لەنیشانەى پێوەنین د،نێرێ   منی  د،ینێرم  د،نووسم: )چى 

 ڕۆاا؟ ئەمڕۆ باشتر،؟(
 بە م هێشتا مێشوى سەرقاڵە ،لە دوێنێ باشتر،-
د،یبینم بێگومۆۆۆۆۆان نیگەرانۆۆۆۆۆى  و ەگەڵ داد،نۆۆۆۆۆێمعەسۆۆۆۆۆر دیۆۆۆۆۆد،نى ل-

 داڕۆیشۆۆۆۆتنە  هەرچەنۆۆۆۆد نزیوتۆۆۆۆر د،بێۆۆۆۆتەو، بە بۆۆۆۆارێوى سۆۆۆۆە تتر
 تێد،پەڕێ ، میەاقی  وا بوو  لەو دواییانەدا تەواو گێژ و وێژ بوو   

شتێک ناڵێ ، باشە  ە ناڵێ   نامەوێۆ  قەۆەى تۆۆ بوەیۆن، ئەمۆڕۆ    
بتەوێۆ  شۆتێک د،ڵێیۆ  ک  اتى نییە  باشى چات لەو،دایە، هەر  اتێ

ناتەوێۆۆ  نایڵێیۆۆ  و بەبۆۆێ  ۆۆوا حۆۆافیزى ون د،بیۆۆ    و هەر  اتیۆۆب
 ە  ەریوۆى ،د،توانی  بە  یۆنەو، پێبوەنیۆ  و هۆیچ  ەسۆێک نازانێۆ 

د،گریۆۆۆ  د،توانى و، مۆۆۆى ئەو قەۆۆۆەیەى حەزت لێنیۆۆۆیە نەد،یۆۆۆتەو،  
د،ستە ان  لەژێر چەناگە دابنیی ، لە شاشە ە ئەبۆڵەق بیۆ  و بڵێۆى 

دابنیشى و بێۆد،نگ بیۆ    دا  د،توانى لەبەرامبەر  ۆم یوتەرسەرقاڵم
لەچر ەیە دا ناو، ەت لەناو نۆاوى  ەڵۆک ون ببێۆ  و هۆیچ  ەسۆێک 

 نیگەران  نەبێ   د،نوسێ : )ببوور،، ئەرسەان بانگى  ردم( 
 باشە؟-
بەڵێ، زۆر ڕوو ۆک بۆوو،  لە پێرێۆو، تۆا ئەمۆڕۆ و، ۆو مێرد، ۆان -

 د،نێ  ڕ،فتار د، ات، هەر ڕێزم لێ
ى و د،بێۆۆتە ااڵ ۆۆاڵۆ ەیە  بە ددانۆۆلەنۆۆاو ڕسۆۆتە ەیدا پێۆۆد، ەنێ    

س ییەو،  منی  بە د،مى  راو،و، پێد، ەنم و شەوی گم بۆ سەر و 
و مۆۆان ى  ۆۆڕى ز،ردیۆۆن،  ە هەردوكنۆۆد بازنەيۆۆهچه ۆۆوار د،چێۆۆ   
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وى غەمبۆۆۆار،و، سۆۆۆەیرى شاشۆۆۆە د،زانۆۆۆین  ەریوۆۆۆین بە ڕو ەۆۆۆارێ
 د، ەین 

انیشۆۆتبووم و سۆۆەیرى شاشۆۆە ەم د، ۆۆرد، زۆر لەسۆۆەر قەنەفە ە د  
 ە د،رگۆۆۆۆۆا ەت لەدواى  ۆۆۆۆۆۆت  ،تێ ەڕیبۆۆۆۆۆوو دابەسۆۆۆۆۆەر ئەو  ۆۆۆۆۆاتە

دا ەۆۆتبوو و چوبۆۆوویتە فڕۆ ە ۆۆانە، تاریۆۆک داهۆۆاتبوو و ڕوونۆۆا  
د،ستم لە گڵۆپە ان نەدابوو  چەند گوریەێک لەنۆاو دڵمۆدا  ،داهاتبوو

تۆۆاڵ  تێۆۆک د،ئۆۆاڵۆزان و د، ۆۆرانەو، و تۆۆامێوى نۆۆا ۆک نۆۆاو قۆۆورگمى
د، رد  گەرم داد،هاتم و تەواوى اەستەم ئار،قەى سۆاردى د، ۆرد 
و دووبۆۆار، داد د،بۆۆوومەو،  ئێەۆۆ انە انم وشۆۆک ببۆۆوون و ژانیۆۆان 
د، رد  ژانە ە لەناو د،ستە انم د،سۆوڕایەو، و ڕێۆن د،گۆرتەبەر تۆا 
نۆۆاو قاچە ۆۆان و دووبۆۆار، سۆۆەرلەنوێ  تریۆۆا  بوویۆۆ ،  ەریوبۆۆووم 

ان لە مێشۆومدا بە  یرایۆى هەزار  ۆوی لە وازم لێد،هێناى  بیرۆ ە ۆ
 ولە ێودا د، وانەو، و تامى ت تى بیۆر، تێوەڵە ۆانى د،ڕژانۆد، نۆاو 
دڵم و بارودۆ ى تێود،دام  دڵم د،یویە  تەواوى مێشوم فڕێبد،مە 
د،ر،و، و ئاسوود، بم، بە م د،ترسام ب وڵێم، د،ترسام ب ۆوڵێم و 

 ە بینیبۆووم ببێۆتە ،تانەى ە بێدارم و ئەو ات هەموو ئەو ش ،تێبگەم
واقیعى  لەسۆەر قەنەفە ە  ەوتبۆووم و گشۆ  اارێۆک بە  ابووسۆى 

 ە اەسۆۆۆۆتەم ،فڕینۆۆۆى فۆۆۆۆڕۆ ە ەت ڕاپەڕیبۆۆۆۆووم   ابووسۆۆۆم د،دیۆۆۆۆ 
ڕێۆۆڕ،وى فڕۆ ە ۆۆانەیە، فۆۆڕۆ ە ەت اەسۆۆتەم هەڵۆۆد،دڕێنێ  و بەرز 

 ە فۆۆۆڕۆ ە ەت بۆۆۆۆتە موشۆۆۆە  و لە ،د،بێۆۆۆتەو،   ابووسۆۆۆم د،دیۆۆۆ 
ەهۆۆى د،نۆگ و ئۆاگر، ەى دیوار، ۆانى مۆاڵە ە ماڵەو، هەڵۆدراو، و ب

م، د،ترسۆۆۆام وداتەپیۆۆو،تە سۆۆەر سۆۆینەم و  نوۆۆۆاوم  د،ترسۆۆام بۆۆخە
 ە پۆشۆۆۆا ە ان  لەسۆۆۆەر سیەۆۆۆەمە ەى  ،سۆۆۆەیرى ژوورێۆۆۆک بۆۆۆوەم
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دانۆۆۆابوو  د،ترسۆۆۆام بچۆۆۆمە گەرمۆۆۆاو و بۆۆۆۆنى لەشۆۆۆ  لە لەشۆۆۆم پۆۆۆا  
بێۆۆتەو،  د،ترسۆۆام پەنۆۆ ەر، بۆۆوەمەو، و هەناسۆۆە ان  لە مۆۆاڵ بۆۆڕۆنە 

،و،  اۆۆل و بەرگە ۆۆانم تەواو تەڕ بە لەشۆۆمەو، نووسۆۆابوون  لە د،ر
ماڵدا ئۆ ە ین نەبۆوو، بنمۆیچە ە بەرزى نەبۆوو  د، اۆار بە د،نگۆى 
تەلەفۆن ڕاپەڕیبووم و و، مم نەدابۆوویەو،  ڕۆاۆا هۆاتبوو، بەرد،م 

بوویەو،، د،رگا  لە د،رگاى دابوو، تواى  ردبوو،  ێشە و هەراى نۆا
و،  ئەژنۆ ۆانم نەد،اۆو ن و د،نگۆم گیرابۆوو  بە م د،رگام نە ردبۆۆ

 ،نەمد،توانى بە  ەسێک بڵێم ڕۆیشتووى  ڕۆیشتن  د،بۆوو، ڕاسۆتى
ئەگەر زمانم لەناو د،ممۆدا ب و بۆوایە و د،نۆگ لەنۆا م د،رهۆاتبوایە 
و بمگوتبۆۆۆۆۆۆۆۆۆوایە  ە ڕۆیشۆۆۆۆۆۆۆۆۆتووى   ۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆزگە مردبۆۆۆۆۆۆۆۆۆواى، بە م 

مۆۆانەو، نەڕۆیشۆۆتبواى، ئەگەر مردبۆۆواى شۆۆتە باشۆۆە ان  زینۆۆدوو د،
بۆۆۆم و بۆۆۆ تەواوى تەمەنۆۆم بەس بۆۆوو، بە م ڕۆیشۆۆتبووی  و هۆۆیچ 
شۆۆتێوى چۆۆا  لە تۆۆۆدا اێنەمۆۆابوو  سۆۆەیرى شاشۆۆە ەم د، ۆۆرد و بە 

 ە  وژابۆۆوویەو،   وژابۆۆوویەو، تۆۆا ئەو ۆۆاتەى  ،گڵۆۆۆپە سۆۆەوز، ەت
دانەگیرسۆۆۆابوو نەڕۆیشۆۆۆتبووى  نەگەیشۆۆۆتبوویە هۆۆۆیچ اێگۆۆۆایە ، لە 

و،سۆۆۆۆتابووى، تەنیۆۆۆۆا د،بۆۆۆۆوو  پشۆۆۆۆتى د،رگۆۆۆۆاو، بە چۆۆۆۆاو،ڕوانییەو،
لەد،رگەت بۆۆدابوایە و بهاتبۆۆایتە ژوور،و،  نەهاتیۆۆ   هەسۆۆتامەو، و 
 71د،رگۆام  ۆرد،و،، لەوێ نەبوویۆ   گەڕامەو، گڵۆۆپە سۆۆەوز، ە ەت

من گەیشۆتم لەیۆ ، وسی :)، نوگیرسابوو و تا هاتم ب رسم لە وێىدا
هەموو شتێک لەاێى  ۆیەتى، زانوۆ و ماڵ و هەموو شۆ ،  ۆۆزگە 

   هاتبای (ب
                                                 

 ە واباو، ڕ،نگە ەى ، گڵۆپى چاتى فەیەبوو  و ئیمێ  و ئەو شتە ئەلیوترۆنیانە .71 
 سەوز، و  
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 نووسیم: )چۆن هاوینان بەڕێد، ەى بەبێ پرچى من؟(                
و، م  نەدایەو،  هاوین  بەڕێوۆرد  نۆازانم چۆۆن  وێنە انتیۆان پۆێ   

 ۆراو،  حاڵە ان بە شۆرت لەگەڵ  راسۆە ڕ،نۆگنیشاندام  وێنە  ۆش
 ە هیچ  اتێۆک حەزت لێیۆان نەبۆوو، و ،ز،رد و سەوز و سوور، ان

لوولە ۆانتى د،گۆرت  لەسۆەر قەراغۆى ئەم پۆرد و  قژه ە ، بە  اسوێ
 ە تیایانۆدا ،ت گرتبۆوونۆدين وێۆنەچهئەو ڕووبار ڕاو،سۆتاوبووی  و 

بە م د،زانۆۆۆۆۆم  ۆشۆۆۆۆۆحاڵ نەبوویۆۆۆۆۆ   لە ،پێۆۆۆۆۆد، ەنی   پێۆۆۆۆۆد، ەنی 
ڕاسۆۆۆ  لەیۆۆۆ ، ژمۆۆۆار،ى چاو، انتۆۆۆدا د،مزانۆۆۆى  سۆۆۆاغر د،ڵێۆۆۆ : )بە

 ( ى پیانۆیەى مامۆستاوه،ئهبۆ و،رگرتووی  هاوڕێوەم
هەڵد،سۆۆۆۆتێتەو، د،سۆۆۆۆتە لەیە  ئا و، ۆۆۆۆانى لەسۆۆۆۆەر سۆۆۆۆەرى بۆۆۆۆۆ   

ئاسۆۆمان بڵنۆۆد د، ۆۆات و باوێشۆۆک د،دات  د،ڵۆۆێم: )سوپاسۆۆ  د، ەم  
  بە م بۆچى ئەمیر نەهات ساغر؟ ئیتر ناتوانم بو،ستم(

 ئەى من ناڵێم بڕۆ اپەڕ، ەت دیزاین بوە  ئەمیر سەرقاڵە -
ت؟ مەگەر نازانێۆۆ  ئەمۆۆڕۆ چەنۆۆد ئەمیۆۆر سۆۆەرقاڵ نیۆۆیە  بۆۆۆچى نۆۆایە  

 72چاو،ڕوانم؟ و،  بڵێى وابڕیار، لەناو پۆی  ۆارتى هەزار ئۆافەرینم
و،ربگۆۆۆۆرمەو، و لەپۆۆۆۆێ  ز،نۆۆۆۆگ لێۆۆۆۆدان لە حەوشۆۆۆۆەى قوتابخۆۆۆۆانە 
بەد،ورى قە تۆۆۆچوەى بەردیۆۆن ڕابۆۆوەم  د،سۆۆتى یە مۆۆان گرتۆۆوو، و 
د،سوڕێینەو،  )د،سەسڕى من لەژێر در، ۆتە گێ سۆە ە ون بۆوو،( 

ن  ونوردن، بۆچى لە منداڵییەو، ونوردنیۆان لەپۆێ  دۆزیۆنەو، ونبوو
فێۆۆر  ۆۆردووین؟ ڕ،نۆۆگە لەبەر ئەو، بێۆۆ   ە گشۆۆ  ڕۆژێۆۆک بەک بە 

 ە ئیتۆۆۆر هۆۆۆیچ  اتێۆۆۆک  ،بەشۆۆۆى چەنۆۆۆد شۆۆۆتێوى ژیانمۆۆۆان ونۆۆۆد، ەین

                                                 
. کارتێکه وەکو سوپاسنامه دەرێته منداڵى زيرەک و بهتوانا لهپاى ئهو ماندووبوون و 72 

 بههرەيهى که ههيهتى.و
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نادۆزرێنەو،  ونیان د، ەین و ژیانمان گش  ڕۆژێک چۆڵ و چۆڵتر 
تۆزگرتۆووى ونوردوو، ۆان تا ئیتر اگە لە لەپێک یاد،و،رى  ،د،بێ 

شۆۆتێوى دیۆۆوەى تێۆۆدا نۆۆامێنێتەو،، پێویەۆۆتە اپەڕ، ەم دیۆۆزایین بۆۆوەم  
   ە  ۆۆۆار د، ەم د،سۆۆۆ  بە ۆۆۆار بۆۆۆوەم، هەر  ارێۆۆۆک بێۆۆۆ  پێویەۆۆۆتە

مێشوم وند، ەم  لە ژورۆچوەیە ى  ڕى شووشۆەییدا  ۆۆم مە س 
 ە چۆۆۆن زینۆۆدووم  ئەو ۆۆات دڵۆۆم ئۆۆارام ،د،د،م و ئەو، لەبیۆۆر د، ەم

و ئیتۆۆۆر لە سۆۆۆینەم نۆۆۆادات  بابەتە ۆۆۆان و،  بڵێۆۆۆى چەنۆۆۆد  د،بێۆۆۆتەو،
سەربازێوى شوە   واردووى وێڵن بە د،سۆتى فەرمانۆد، شوەۆ  
 واردوو، ەیۆۆان  لەد،سۆۆۆتیان د،گۆۆرم و د،چۆۆۆمە نهۆۆۆمى  ۆۆۆوار،و،، 
 ەسۆۆۆۆێک لەسۆۆۆۆەر قادرمە ۆۆۆۆان نیۆۆۆۆیە، و،  بڵێۆۆۆۆى لە ڕۆژى پشۆۆۆۆوو 

و،  هاتوومەتە ڕۆژنامە  هۆڵە ان چۆۆڵن و  ەک سۆڕ، و  ۆاتژمێر 
بڵێۆۆۆى  ەریۆۆۆوە باوێشۆۆۆک د،دات،  ۆۆۆات درێۆۆۆژ د، ۆۆۆاتەو،  هۆۆۆیچ شۆۆۆ  

وان نیۆۆۆیە  وهاوشۆۆۆێو،ى نیۆۆۆو،ڕۆ قەر،بۆۆۆاڵو و پۆۆۆڕ هەواڵە ۆۆۆانى شۆۆۆەم
دیزاینەر، ۆۆان پشۆۆ  بە پشۆۆتى یە  بۆۆێ  ۆۆار بەرامۆۆبەر شاشۆۆە انیان 
دانیشۆۆۆتوون  هۆۆۆیچ  ەسۆۆۆێک لە  ارمەنۆۆۆدانى ئامۆۆۆاد، ردنى هەواڵ لە 

د،ڵۆۆێم: ) دۆسۆۆیەى تۆۆایبەتى  بەرى دیۆۆزاینهسۆۆەر،و، نۆۆین  بە بەڕێۆۆو
 لتۆۆورى ئامۆۆاد،یە، د،تۆۆوانم اپەڕ، ەى دیۆۆزایین بۆۆوەم؟ وێنە انیشۆۆم 

 لەسەر تۆڕ داناو،( 
 بەڕێز ساڵحى لێر، نییە؟-
 نا، د،بێ  ئەمڕۆ هەر اپەڕ، ەم ڕێوبخەم،  ۆی وایگوت - 
 پێویەتە  ەمێک ئارام بگری   هێشتا دیار نییە چى د،بێ  -
 ەمۆۆان ڕێوۆۆد، ەین، ئەگەر چۆۆا وردنەو،ى چۆۆى د،بێۆۆ ؟ئێمە اپەڕ،-

 ویە  واد،ڵێ  ئیتر  مۆبایلە ەم ز،نگ لێد،دات  ساغر، 
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 لەی  گیان دێیتە  وار،و،؟ ئەمیر هاتوو، -
 ۆۆۆم و  بۆۆه ۆۆاڵى د،بێۆۆتەو،  لێۆۆد،دات و لە شۆۆتێک دڵۆۆم بەتونۆۆدى    
 ، و،  بڵێۆىگرينو  ۆوار ڕێۆدهرهبۆه وههبن با ەڵمۆ كانىزهكاغهڕهپه
 بۆۆاڵو بۆۆوو، ه  ڕێۆۆڕ،و، ە قەروهبينهشۆۆۆڕده داە قادرمە انۆۆاوین و بئۆۆ
د،سۆتە د،سۆتە  ۆبۆوونەتەو، و قەۆە د، ەن  ڕێڕ،و، ۆان  كانڵ ه ه

هاوشێو،ى دا نە انى بیناى دادگاى  ێزانە  گوێم لێد،بێ : ) ۆاتییە، 
 چار،سەر د،بێ ( 

  ستاندنە ان  اتین، ئیتر تەواوهەموو و،-
ديۆۆۆۆۆدارم و یۆۆۆۆۆازد، لەگەڵ دادو،ر عەباسۆۆۆۆۆى  لە ژوورى سێەۆۆۆۆۆەد  

هەبوو  شەک مانگ بۆوو ڕۆیشۆتبووى و وابڕیۆاربوو بە شۆێو،یە ى 
نائامۆۆاد، لێۆۆک ایۆۆا بیۆۆنەو،  بە فۆۆایلێوى قۆۆورس لە د،سۆۆ  و،  بڵێۆۆى 
لەسۆۆەر هۆۆیچ د،ڕۆیشۆۆتم  د،و،سۆۆتم و هەناسۆۆە هەڵد، ێشۆۆم  هەمۆۆوو 
شۆۆۆ  لە مێشۆۆۆوم د، ەمە د،ر،و،  ڕاسۆۆۆتەقینە نیۆۆۆیە ، هۆۆۆیچ شۆۆۆتێک 

 واقیعى نییە 
 د،توانن ناڕ،زاییەتى د،رببڕن؟-
 هێشتا  ۆ شتێک دیار نییە -

 ناڕ،زاییەتى لە چى؟ لە  ێ؟
د،چۆۆمەو، نۆۆاو هۆڵە ەمۆۆان  ئەمیۆۆر اى مێز، ەمۆۆان و،سۆۆتاو، و    

ێوى هێمن و غەمبارانە د،ڵێ : )تەلەفۆن گساغر بەرامبەریەتى بە د،ن
بن ئەوا ئیتۆر نۆایەن، بوە بۆ ئیحەان و ئەوانیتر، ئەگەر بەڕێ نە ەوت

 ئەم  ەشە دڵتەنگیان د، ات( 
نۆۆاچمە پێشۆۆەو،، نەد،چۆۆوومە پێشۆۆەو،  لەنۆۆاو د،رگۆۆاى ژوور، ە    

 ە چۆۆا ەتێوى نیلۆۆى پۆشۆۆیبوو و لە گەرمۆۆاى ،دادو،رێوۆۆى پیۆۆرم دیۆۆ 
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هاوین و لەپش  مێزێوى پڕ لە دۆسۆیە ژ،هراوییە ۆان دانیشۆتبوو و 
رد  ئەمیۆۆۆۆۆر  ەریوبۆۆۆۆۆوو  اغەز، ۆۆۆۆۆانى هەڵگێۆۆۆۆۆڕ و و،رگێۆۆۆۆۆڕ د، ۆۆۆۆۆ

 ئاوڕد،داتەو، و من د،بینێ  
هۆۆاتى لەیۆۆ  گیۆۆان؟ ببۆۆوور،  اتێۆۆک تەلەفۆنۆۆ   ۆۆرد لە  ۆبۆۆوونەو، -

  ە نازانین  ەى چار،سەر د،بێ  ،بووم   ێشەیە  هاتۆتە پێشەو،
د،موچاوى داهێۆزراو، د،نگى لەسەر ۆو میهر،بانە ئارام و غەمگین 

نى ورد و و ڕوومەتە ۆۆۆۆانى هۆۆۆۆاتۆتە  ۆۆۆۆوار،و،  پیربۆۆۆۆوو،  چاو، ۆۆۆۆا
ێ  ب رسۆۆم، ،نابر داد،نیشۆۆێ   نۆۆاتوانم شۆۆتێک ب رسۆۆمسۆۆوورن  سۆۆاغ

واقیعى  پێویەتە بڵێم هەموو شتێک د،بێتە ئەگەر ئەمیر شتێک بڵێ ،
، هۆۆۆیچ شۆۆۆتێک نەڵێ ،تەنۆۆۆانەت وشۆۆۆەیە ی   نۆۆۆاتوانم قەۆۆۆە نە ۆۆۆات،

لێو، ۆۆانم پۆۆێوەو،  ڵۆۆۆم دراون  لێو، ۆۆۆانم پۆۆێوەو،  ڵۆۆۆم درابۆۆۆوون، 
د،رگۆۆۆا ە و نەمۆۆۆد،توانى ب ۆۆۆوڵێم  دادو،ر و،سۆۆۆتابووم لە تەنیشۆۆۆ  

 سەرى بەرز  رد،و، 
 ێو  هەیە  چە ەم؟كار-

 ئەمیر دێتە پێشەو، و قەە د، ات،  ۆزگە نەیوات 
وا بڕیۆۆۆار، بۆۆۆۆ مۆۆۆاو،یە  ڕۆژنۆۆۆامە ە دابۆۆۆخەن، هێشۆۆۆتا تۆۆۆۆمەتێوى -

تایبەتمۆۆۆۆان نیۆۆۆۆیە، بە م مۆۆۆۆۆڵەتى بالو ردنەو،یۆۆۆۆان نەداو،، چۆۆۆۆونوە 
ئومێۆۆد،وارم زوو چار،سۆۆەر بێۆۆ  بە م      ئاگادار ردنەو،مۆۆان نییە 

 دانیشە لەی  
، ە هۆۆیچ شۆۆتێک  ۆۆارى ، پێەۆۆتم بۆۆۆتە پێەۆۆتەیە ى ڕ،قداد،نیشۆۆم   

بۆۆۆۆۆوومەتە بەرد بەبۆۆۆۆۆێ ئەو،ى فرمێەۆۆۆۆۆک  73و، و نیۆۆۆۆۆوبەلێنا ۆۆۆۆۆات،
 لەچاو، انم بێتە وار،و، 

                                                 
 ته بهرد.و. ژنى زيۆسه له ئهفسانهکانى يۆناندا خوداوەندان لێى توڕە بوون و کردويانه73 
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نۆۆیگەران مەبە،  ۆۆۆ اۆۆارى یە ەممۆۆان نیۆۆیە، مۆۆاو،یە ى دیۆۆوە هەم -
ین و هەموومۆۆۆۆان پۆۆۆۆێوەو، د،چیۆۆۆۆنە ئەوێ، ڕۆژنۆۆۆۆامەیە  و،رد،گۆۆۆۆر

ئەم ۆار بێگومۆۆان تۆۆک لەگەڵ ئێمەیۆۆ   هەر لەسۆۆەر،تا ەیەو،  و،  
انى لوانۆدوو،  بڵێى ز،رد، ەنەیە ى تاڵى ناشرینیان بە زۆر بەلێو، 

ز،رد، ەنە ەى د،سۆۆۆۆۆڕێتەو،و د،ڕوات   ەسۆۆۆۆۆێک بۆۆۆۆۆانگى د، ۆۆۆۆۆات،
ێ و بەڵگەنامە ۆۆۆانم پۆۆۆ، فۆۆۆایلە ەم  ۆۆۆرد،و،دادو،ر سۆۆۆەیرى د، ۆۆۆردم

 نیشاندا 
 بریوارنامەم هەیە لە مێرد، ەمەو، بۆ     -

 ە ،)ایابوونەو،( نەهاتە سۆەر د،مۆم  د،نگۆم اى گۆرێیە ەو، د،هۆات
 ەسۆۆێک وومەو،  فۆۆ ک بەر ڕو ەۆۆارم  ەوێ ، ەۆۆتبووتە نۆۆاو گەر

)هەواڵى و،سۆۆتان و،و د،ڵێۆۆ :وێۆۆنە د،گرێ   ۆۆامێرا ە دێنێۆۆتە  ۆۆوار،
  د،چێتە سەر بەرگە ە، وێنەیان د،وێ (

سۆۆۆۆۆاغر هیۆۆۆۆۆدفۆنە انى لەسۆۆۆۆۆەر مێۆۆۆۆۆز، ە دانۆۆۆۆۆاو، و سۆۆۆۆۆەیرى    
 انى،  ەسۆۆۆێک سۆۆۆەرى  ەۆۆۆتۆتە نۆۆۆاو د،سۆۆۆتە  ارمەنۆۆۆد، ان د، ات

سۆۆۆێک  ەریۆۆۆوە بە مۆبایۆۆۆل قەۆۆۆە  ە ەسۆۆۆێک پشۆۆۆتى بە دیۆۆۆوار داو،،
،سۆۆۆتەى چۆۆۆاودێرى و، و ئەو،ى  ە ئەمۆۆۆڕۆ نیۆۆۆو،ڕۆ لە دد، ات:)نۆۆۆا،

ان چووبۆۆوونە  ارمەنۆۆد،  ۆبۆۆوونەو، هەبوو،،تۆۆاز، ڕایانگەیاندوو،   
 نە را، قاییل نەبوون ( ۆبوونەو، تا چار،سەرى بوەن    نا، 

ز، ە دایۆان سەرباز، انم لەناو د،ستە انم تەڕ بۆوونە، لەسۆەر مێۆ   
ێۆۆک پیاود،نۆۆێم و هەڵد،سۆۆتمەو، لە د،رگۆۆاى هۆۆۆڵە ە د،چۆۆمە د،ر،و، 

و د،سۆۆتە انى و سۆۆەرى  ەۆۆتۆتە نۆۆالەسۆۆەر قادرمە ۆۆان دانیشتوو،،
سۆێ پیتچنۆى ،وێنەگر وێۆنەى شۆانە انى د،گرێ  شۆانە انى د،اۆوڵێن

ڕۆژنامە اانتا انیان لە ۆڵ  ردوو، و لە د،رگا شوشەییە ە د،چنە 
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د،ر،و،   وڕێۆۆک بە تۆۆوڕ،ییەو، لە ژوورى وردبینۆۆى دێۆۆتە د،ر،و، و 
)ڕێووەوتنە؟ ناتەوێۆۆ  زیۆۆاتر بیۆۆرى گۆۆوتى: د،چێۆۆتە  ۆۆوار،و،  دادو،ر

 لێبوەیتەو،؟(
نیۆۆیە؟ د،تەوێۆۆ  بڕۆیۆۆ  مۆۆانگێوى ) چە ەم بارودۆ ۆۆ  بۆۆاک گۆۆوتى:

 دیوە بێیەو،؟(
 لەی  ، لێر،ى؟-

 ساغر، 
 د،مێنیتەو،؟-
 د،بێ  بمێنینەو،؟-
ەلەفۆۆنم  ۆرد گۆوتمە  ارمەنۆد، ان د،ڵێ : )مۆن تد،نگم ناناسۆمەو،،  
ن  ئەمیۆۆر گۆۆوتى بۆۆڕۆین، بە م سۆۆبەى بەیۆۆانى بێیۆۆنەو،  گۆۆوتى يۆۆهنه

  ە چار،سەر بێ ( بەڕێوى سەر بد،ین و هەواڵ و،ربگرین تا  ێشە
 ۆۆ اۆارى یە ەمیشۆمان ،د،ڵێ : ) ۆۆ منۆداڵ نین،د،چینە ناو هۆڵە ە
 ە نە بەیانى و نە هیچ  ۆاتێوى دیۆوە  ەس بۆۆ  ،نییە، هەموو د،زانن

  ئەم ڕۆژنامەیە ناگەڕێتەو،(
 د،فتەر، ەى هاوێشتە پێشم 

 ئێر، واژۆ بوە  چە ەم -
  وێ؟-
م نەد،بینۆى  واژۆم  ۆرد، ێلە ۆانپەن ەى لەسەر د،فتەر، ە دانۆا، ه   
نۆۆوقڵى ڕژانۆۆد، سۆۆەر د،فۆۆتەر، ە   چنۆۆگێ هەلۆۆهەلەى لێۆۆدا  یە  پۆۆور

 نوقڵە ان هەڵبەز و دابەزیان  رد، پێوەنی  
  وا حافیز -
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لە دا نە ان تێۆ ەڕێم و و، ۆو  ەواڵوو، ۆان هۆاتمە د،ر،و،  زۆر    
دووربوویۆۆۆۆۆ  ئەو ڕۆژ،  لەنۆۆۆۆۆاو ئەم ایهۆۆۆۆۆانەدا هەناسۆۆۆۆۆەت نەد،دا  

ایۆۆاببوومەو، لێۆۆى تۆۆۆ نەبوویۆۆ   پیۆۆاوێوى مۆۆردوو بۆۆوو    ە، ەسۆۆێک
تە ەۆۆیم گۆۆرت و چۆۆوومە فڕۆ ە ۆۆانە، بیۆۆرم نۆۆایەت پلیۆۆتم بڕیبێۆۆ ، 

وبم، گەیشتبمە ماڵەو،  تەنیا گەرماى لەشى بۆابەم وسوارى فڕۆ ە ب
  ە توند لە ئامێزى گرتبووم ،لەبیر،

 بۆچى بە ئێمەت نەگوت بابە گیان؟
و د،چۆۆمە د،ر،و،، دڵۆۆم گەرمۆۆاى اانتۆۆا ەم د، ەمە سۆۆەر شۆۆانم    

 ە لە نۆۆۆڕینگە ،لەشۆۆى بۆۆابە د، وازێۆۆ   دڵۆۆم تونۆۆد بۆۆوو، بۆۆۆ ئەمەى
بگەڕێۆۆتەو،، مۆۆن و سۆۆەمیرا لەبەرامۆۆبەر  ۆۆۆى دابنیشۆۆێنێ  و چۆۆاى 
بخۆۆۆۆۆۆۆواتەو، و بەرد،وام ب رسۆۆۆۆۆۆۆێ : )باشۆۆۆۆۆۆۆە بابەگیۆۆۆۆۆۆۆان، ژیۆۆۆۆۆۆۆان 

 هەڵد،سوڕێ ؟ باک هەڵد،سوڕێ ؟(
 پێویەتە بچمە فڕۆ ە انە 
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 رچهى دووەمپا
 
ان نیو،ڕۆ گەیشتوومەتە ماڵەو،، هێشۆتا وو، و هەموو پێنۆ شەمو  

 ە ماهان د،رگاى ژوور، ەم د، اتەو، و د،ڵێ : ،الە انم نەگۆڕیو،
 دایە(  به)شەبا، بگە 

اانتۆۆا ەم لەسۆۆەر مێۆۆز، ە داد،نۆۆێم و هێشۆۆتا مۆۆانتۆ ەم لەبەر، لە   
تەلەفۆۆۆۆۆۆنى  ژوور، ە د،چۆۆۆۆۆمە د،ر،و،  ماهۆۆۆۆۆان لەدوام دێۆۆۆۆۆ   دایە

بەگۆۆوێیەو، نۆۆاو، و لە چێشۆۆتخانە دێۆۆتە د،ر،و،  د،سۆۆتى بەر،و ام 
؟ بە ڕاد،گرێۆۆ ، و،هۆۆا لەنۆۆاو هەوادا د،ی ۆۆوڵێنێتەو،،  ە واتە چیۆۆبوەم
)دایوى واق وڕمۆۆۆۆۆۆاوییەو، سۆۆۆۆۆۆەیرى د، ەم بە لێو، ۆۆۆۆۆۆانى د،ڵێۆۆۆۆۆۆ :

 ئەرسەان( 
 لەسەر ۆ د،پرسم: )بۆچى ئێەتا تەلەفۆنى  ردوو،؟( 

ا هەڵد،شۆۆۆەقێنێ ، ئەمە واتە د، اۆۆۆوێنى بە مۆۆۆن د،سۆۆۆتى لە هەواد  
داو، تا بێد،نگ بم، چونوە ئابروویم بردوو، و هۆیچ شۆتێک تێنۆاگەم 

 ە یە ێۆۆۆۆک لە منۆۆۆۆداڵە انى منۆۆۆۆى گەمۆۆۆۆژ،م و ،و چەنۆۆۆۆد، بەدبە ۆۆۆۆتە
ئەو،یتۆۆری  ماهۆۆان  ئەژنۆ ۆۆانم د،چەمێۆۆنمەو، و بەبۆۆێ د،نۆۆگ د،ڵۆۆێم: 

ى گوتبووى بەیۆانى، )توا د، ەم دایە، بڵێ بەیانى تەلەفۆن بوات،  ۆ
 توا د، ەم( 

دێۆۆ   ە د،ڵێۆۆ :  ەو، و د،چێۆۆتە نۆۆاو چێشۆۆتخانە، د،نگۆۆێد،گەڕێۆۆت  
انە هێشۆۆتا نەهۆۆاتۆتەو،، مۆۆن  ۆۆۆم )ببۆۆوور،  ۆۆاتوون  بۆۆاو ى شۆۆەب
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بۆۆۆاک یە تۆۆۆر و،نۆۆۆدیتان پێۆۆۆو، د، ەمەو،    بەڵۆۆۆێ، د،زانۆۆۆم چەنۆۆۆد پێ
 بە م بەبێ مۆڵەتى باو ى   (د،ناسن،

و پۆۆۆێوەو، د،چیۆۆۆنە ژوور، ەمۆۆۆان  ماهۆۆۆان د،سۆۆۆتم ڕاد، ێشۆۆۆێ     
مۆۆانتۆ ەم لەبەرد، ەمەو، و لەسۆۆەر لێۆۆوارى سیەۆۆەمە ە داد،نیشۆۆم  

داد،نیشۆێ  د،ڵۆێم: )نۆیگەران ماهان د،رگا ە داد، ۆات و لەتەنیشۆتم 
 ( یە، ماندوو،ي ۆ دایە تووڕ، نمەبە،

 ە دایە هەر  ە تەلەفۆۆۆۆۆنە ەى ،بۆۆۆۆاو،ڕ نا ۆۆۆۆات، ئەویۆۆۆۆ  د،زانێۆۆۆۆ   
مێر بەسۆۆەر مۆۆن و ماهۆۆان و ئاسۆۆمان و دا ەۆۆ  دێۆۆ  و نیۆۆو  ۆۆاتژ

هۆۆاوار د، ۆۆات، پاشۆۆان سۆۆەرى بە ناولەپە ۆۆانى د،گرێۆۆ  و  داڕێەۆۆمان
بە ێرایۆۆن د،گریێۆۆ  و نەفۆۆر،ت بۆۆۆ ئۆۆێمە و  ۆۆۆى و ژیۆۆان د،نێرێۆۆ ، 
 بەهۆۆۆى ئەمەو، هۆۆاتینە ژوور،و، دانیشۆۆتووین   ۆمۆۆان حەشۆۆارداو،
تۆۆا توشۆۆۆمان نەبێ   ۆمۆۆان شۆۆۆاردبۆو،، ماهۆۆانم نۆۆۆاردبوو، ئەودیۆۆۆو 

 ە، ئەو مێۆۆۆز،ى  ە لە ۆۆۆاتى منۆۆۆداڵيمانەو، هەر لەم شۆۆۆوێنەى ز،مێۆۆۆ
دایە  هەرچۆۆۆى چەرچەفمۆۆۆان هەبۆۆۆوو لەسۆۆۆەر سیەۆۆۆەمە ەى ژور، ە

لەسۆۆەر ڕا ەۆۆتبوو، ئەگەر  74ماهانمۆۆان ڕا ەۆۆتبوو و سۆۆەرنوێنێومان
د،یووشۆۆ ، دایە د،یزانۆۆى ئەم ۆۆار،ک سیەۆۆەمە ەى تەڕ  ۆۆردوو،، 

و د،سۆتى گرتبۆوو، چەناگەى ماهانى لەنا ۆى گوتبووى د،یووژێ   
و، و گوتبۆووى: )د،توۆوژم، موچۆاوى لە د،موچۆاوى نزیۆک  ردبۆۆد،

ئەم ار، ئیتر د،توۆوژم( لە پشۆ  ماهۆان و،سۆتابووم و د،موچۆاوى 
ماهانم بینیبۆوو و دڵۆم لە ترسۆان تێوهە تبۆوو   ە سیەۆەمە ە ڕێۆک 
 ەوت، بە ماهانم گوت بێتە د،ر،و،  ئۆتۆمبێلە ۆانیم لەپێشۆى دانۆا و 

، ە انەىيۆ ە دایە گەڕایەو، یاریمان  رد  هەموو ئەو یاری ،ۆتا نیو،ڕ
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 ە ئەمۆۆۆۆڕۆ دواى  ، ردمۆۆۆۆان  وابیۆۆۆۆرم د، ۆۆۆۆرد،و،حەزى لێیۆۆۆۆان بوو،
و  ۆۆۆات بە  ۆشۆۆۆحاڵییەو، دڵۆۆۆى نیۆۆۆو،ڕۆ د،مرێۆۆۆ  و پێویەۆۆۆتە تۆۆۆا ئە

ماهۆۆانم لەئۆۆامێز  د،نگۆۆى  ۆۆردنەو،ى د،رگۆۆاى مۆۆاڵ هۆۆات، ە  ڕابگۆۆرم،
اند  دایە د،رگۆۆۆۆاى و  ۆمۆۆۆۆان بە د،رگۆۆۆۆاى  ەنتۆۆۆۆۆر، ە نووسۆۆۆۆ ۆۆۆۆرد

د: )هەمدیەۆۆۆۆان ئەم بۆۆۆۆنى میۆۆۆۆز، ژوور، ەى  ۆۆۆرد،و، و هۆۆۆاواریور
 دێ (  لە وێ

هەرچەند، چاو،ڕوان د، ەم، دایە د،رگا بواتەو،، د،نگى پێیە ۆانى   
 ە بە مەراقەو، د،یخۆۆۆۆاتە سۆۆۆۆەر ز،وى د،بیەۆۆۆۆتم، پاشۆۆۆۆان د،نگۆۆۆۆى 

پارچۆهو ە  شە  شۆێوى ترسۆنا ەو، د، ۆرێتەو،بدێ ،ز،رفى حەس 
  د،نگۆۆى ە ە  ۆۆاتە نۆۆاو پەرداد، 75سەهۆڵەۆۆاز، ەو، لۆۆهێک سۆۆەهۆڵ

تدانیشى لەپاک هەموو ئەمانە ئەزبەر لەسەرمدا د،بیەتم و دڵم وقو
 ە  ،تێوۆۆۆد،چێ   شۆۆۆار،زاى هەمۆۆۆوو  ار، ۆۆۆانى بۆۆۆوومە  هەزار سۆۆۆاڵە

ر اارێۆۆۆۆۆک دڵۆۆۆۆۆم هە ،بەرد،وام هەمۆۆۆۆۆوو ئەم د،نگۆۆۆۆۆانەم بیەۆۆۆۆۆتوو،
لە چۆۆى د،ترسۆۆم  ئەم  ە بۆۆزانم  ەریوۆۆم  ،،ىتێوهە تۆۆوو، بەبۆۆێ ئەو

اار،ک و، و هەزار اارى پێشۆوو هۆیچ شۆتێک ڕوونۆادات و تەواو 
د،بێۆۆ ، بەام ترسۆۆى مۆۆن لە د،نگۆۆى پۆۆێ و  شە شۆۆى ز،رف تەواو 
نابێۆۆ   ماهۆۆان و، ۆۆو گشۆۆ  اارێۆۆک  ۆۆۆى بەمۆۆنەو، د،نوسۆۆێنێ  و 

 ە  ،د،سۆۆۆۆۆتە انى لە د،ورى  ەمەرم د،ئاڵێنێۆۆۆۆۆ ، نەفۆۆۆۆۆر،ت لە مۆۆۆۆۆن
زارى ئەم منۆۆداڵە  د،ڵۆۆێم: )مەترسۆۆە، شو ردنیشۆۆم د،بێۆۆتە مۆۆایەى ئۆۆا

 شتێک نەبوو،( 
د،نگى هەنەوە هەنەوى دایە بەرز د،بێتەو،  د،ڵێ : )ئەى  ۆوایە،   

ئەى  ۆۆوایە( و د،گریێۆۆ ، سۆۆەربە ۆ د،گریۆۆ ، ئەسۆۆڵەن بە مۆۆن چۆۆى  
                                                 

 . ئامێرى دروستکردنى پارچه سههۆڵى ورد.و75 
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گەور،  نیا ، ە گرنگ نییە بچوو ە ،لەسەر هەر شتێک ،هەر اارێک
وو شۆۆۆتێک تێۆۆۆک و پێۆۆۆک هۆۆۆات وهۆۆۆاوار و فەرتەنە د،نێۆۆۆتەو، و هەمۆۆۆ

د،دات  د،مەوێۆۆۆ  ئەم ۆۆۆار، گرنگۆۆۆى پێۆۆۆنەد،م و لۆۆۆێگەڕێم چەنۆۆۆدی 
د،یەوێۆۆ  بگریۆۆ ، بە م هەناسۆۆە پچۆۆڕ پچڕ، ۆۆانى ماهۆۆان،  ە و، ۆۆو 
هەموو ۆۆۆات بۆۆۆێ د،نۆۆۆگ و بۆۆۆێ فرمێەۆۆۆک د،گریۆۆۆ ، بەر ڕو ەۆۆۆارم 

بۆۆ  ،دڵم بە ماهان د،سۆوتێ ەوێ  و گۆشە انى دڵم پێوداد،دات د، 
ووان دڵۆۆۆۆم بە  ۆۆۆۆۆم زیۆۆۆۆاتر لە هەمۆۆۆۆ دایەک د،سۆۆۆۆوتێ ، ئەسۆۆۆۆڵەن

و د،چۆۆمە ى ماهۆۆان لەد،ورى  ەمەرم د، ەمەو،د،سۆۆتە اند،سوتێ  
د،مەوێۆۆ  هۆۆاوار و د،گریۆۆ   و،،دایە لەسۆۆەر قەنەفە دانیشۆۆتوو،د،ر،

وومۆۆانى تێوۆۆداو،و ئیتۆۆر  ەریۆۆوە بڵێم ژیۆۆانى هەمبۆۆوەم و بڵۆۆێم بەسۆۆە 
بە م شۆۆۆەبانەیە ى دیۆۆۆوە لەسۆۆۆەر ۆ د،ڵێۆۆۆ : بۆۆۆارودۆ م تێوۆۆۆد،دات،

 )چیبوو، دایە؟ بۆچى وا د، ەی ؟( 
و، م نۆۆاداتەو، ماهۆۆان لەنۆۆاو چوارچێۆۆو،ى د،رگۆۆا ە و،سۆۆتاو، و   

ە ئۆۆاو، ە لەد،سۆۆتى دایە و،رد،گۆۆرم و ووڵێن پەردا شۆۆانە انى د،اۆۆ
دایە ئۆۆۆا ر بۆۆۆۆچى د،گریۆۆۆ ؟ و، د،ڵێم:)بخۆ،د،یلوێنۆۆۆێم بە لێو، ۆۆۆانیە

 شتێوى پێتگوت؟ ئاراموەر،و،ت  وارد؟(
ەنەۆۆۆوە هەنەۆۆۆک د، ۆۆۆات و د،ڵێۆۆۆ : ێنێتەو، و هە ە د، شۆۆۆپەردا   

ووت بردین، دایوى د،ڵێ  ساڵێوە پێوەو، دێن و د،چۆن  بۆۆچى )ئابڕ
 ئەو ئاگاى لە هەموو شتێک هەیە و من نیمە؟(

  ە ساڵێوە پێوەو، هاوپیشەین ،شتێوى نەگوتوو،، مەبەستى ئەو،یە-
نوۆۆردنەو، بۆۆد،ی ، ود،یویەۆۆ  بڵۆۆێ هاوپیشۆۆەن، پێویەۆۆ  نا ۆۆات ڕو-
 ە مۆن  ، ە مۆن  ەرم؟ هەمیشۆە وابیۆرد، ەیتەو، ،یرت  ردۆتەو،واب

  ە من  ەرم  ،وان وا بیرد، ەنەو،و ەرم، هەم
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و د،چۆمە اى تر د،گریێ   ڕق و  یۆنەم د، ۆۆمەو،بەد،نگى بەرز   
ژوور، ە  ماهۆۆان هێشۆۆتا بۆۆێ فرمێەۆۆک و بێۆۆد،نگ د،گریۆۆ   سۆۆەیرى 

، ۆان نابێۆ  بگۆرین، د، ەم  با م تا شانى زیاتر نییە  پیۆاو، با بەرز
ئەگەر گەشۆۆۆۆەى مێشویشۆۆۆۆى  هۆۆۆۆیچ  ۆۆۆۆات نابێۆۆۆۆ  بگۆۆۆۆرین، تەنۆۆۆۆانەت

یە ى دیۆۆوە   ە پیۆۆاو، بۆۆا  بەرز، ۆۆان يیۆۆا هەر نە ۆشۆۆ ،دوا ەوتبێۆۆ 
 ە  ،د،گرین دنیا بێتوانۆا د،بێۆ   و، ۆو تۆاڵە موێۆک باریۆک د،بێۆتەو،

ەر شۆۆۆۆۆانە د،سۆۆۆۆۆتم لەسۆۆۆۆۆ ەر پەنۆۆۆۆۆ ەیە  د،توانێۆۆۆۆۆ  بی چڕێنێۆۆۆۆۆ  ه
 یۆبەم و لەسۆەر سیەۆەمە ەى داد،نۆێم د، نێم بەرز، ەى ماهان داد،

پۆۆۆرچە ئاڵۆز ۆۆۆاو، ەى بە پەنۆۆۆ ە شۆۆۆانە د، ەم و لەسۆۆۆەر ۆ د،ڵۆۆۆێم: 
بێیۆۆتە  ەديۆۆ )مەگۆۆرى، ئێەۆۆتا  ۆۆۆم چۆۆا ى د، ەمەو،  پێۆۆنۆ  ۆۆولە ى 

 د،بینی   ە پێد، ەنێ ( ،د،ر،و،
 ۆشۆۆۆباو،ڕییە منۆۆۆدا نییە ەى نییە،بۆۆۆاو،ڕى بە قەۆۆۆە ەم  ۆۆۆۆ بە   

 ە هێشۆۆۆتا نەهۆۆۆاتۆتەو، سۆۆۆەر  ۆۆۆۆى و ،نىلە هەناسۆۆۆە انە ۆۆۆردوو، 
 ە هەمە  ، ۆتۆۆا چۆۆانسە هێشۆۆتا بەرزى نە ۆۆردۆتەو، دیار،  ،سۆۆەرى

 )د،تەوێ  قەە لەگەڵ لەی  بوەى؟(تاقید، ەمەو،:
سۆۆەیرم د، ۆۆات و پاشۆۆان بە سۆۆەر د،ڵێۆۆ  بەڵۆۆێ  ژمۆۆار،ى لەیۆۆ    

لێۆۆۆد،د،م و مۆبۆۆۆایلە ە د،د،مە د،سۆۆۆتى  دێۆۆۆمە د،ر،و، و د،رگۆۆۆا ە 
، و د،ڵێۆۆۆۆۆۆۆۆ : )ئەمە   ە فرمێەۆۆۆۆۆۆۆوە انى د،سۆۆۆۆۆۆۆۆڕێتەوداد، ەم  دای
،؟  ۆشۆۆى ڕێۆۆى نە ەوتۆۆۆتە نۆۆاو ئەم ژیۆۆانە    ۆۆردوو ۆۆهيۆۆگاڵتەااری

 بێنر ەى ئێمە؟ بۆچى و،  مرۆە و، میان ناد،یتەو،؟ ( 
  د،ترسۆۆم لە و، مۆۆدانەو،  د،ترسۆۆم د،مۆۆم مكۆۆهوى دهنۆۆه سۆۆەرم   

امە بۆۆۆوەمەو، و بڵۆۆۆێم بەڵۆۆۆێ، پاشۆۆۆان ئەرسۆۆۆەان بێۆۆۆ  و گرێبەسۆۆۆتن
مۆربوەین و لە بەیانییە ەى دایوى ببێۆتە دێۆو و بە شۆەنە و پۆاڵتۆى 
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 مووهۆهڕ،شەو، بێ  و امان بمێنێتەو، و هەرگیز نەڕوات   ۆیشى 
ڕۆژێک بێ  و لێم بۆدات و لێنەگەڕێۆ  ئیتۆر ماهۆان ببیۆنم، پاشۆانی  

و من لەوێ نەبم فریاى بوەوم و وێ  و رب ات دهدایە ماهان لەماڵ 
بە  دوااۆار ۆ نە ان بگریۆ  و ببێۆتە د،رۆز، ەر و  سەرگەردان لە

 ال و بەرگۆى دڕاو،و، لەبەر سۆەرما و برسۆێتى لە  ۆون ێوى سۆەر
ایە  ۆۆت د،زانیۆ ،  ۆۆزگە لەیۆ ، ااد، بمرێ    ۆزگە بۆابە نەیگوتۆ

ڕۆاۆۆا یۆۆا هەتۆۆا ماهۆۆان شۆۆتێویان د،گۆۆوت  مۆۆن نۆۆازانم بەتەنیۆۆا پۆۆ ن 
انگى دیۆۆوە، د، سۆۆاڵى ، مۆۆدابنۆۆێم   ۆۆۆزگە ئێەۆۆتا د، ڕۆژیتۆۆر بۆۆوایە، د

ئەو ۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆات ئەم ڕۆژ، قورسۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆانە تێ ەڕیبۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆوو و ئەر  و دیوە،
)تۆۆۆ د،بێۆۆ  لەتە  ەرپرسۆۆیاریەتى هەمۆۆوو شۆۆ  ڕوون ببۆو، د،ڵێم:ب

 ە تۆۆ ئۆاوا ،ئەگەر وابڕیار بێۆ بی  دایە، د،بێ  یارمەتیم بد،ی ، من
مۆۆۆن نۆۆۆاتوانم بە  ەیۆۆۆاڵى ئاسۆۆۆوود،و، ئيۆۆۆدى تێوۆۆۆى بۆۆۆد،ی  ئەو ۆۆۆات 

 م( بەرنامە دابنێ
تۆ  ۆ گوێ لە قەەى من ناگری   هۆیچ  ەس گۆوێ لە قەۆەى مۆن -

 ناگرێ  
  ۆت ئازار مەد،   ۆڕالهمن گوێ د،گرم، تۆ تەنیا -

سۆۆەیرم د، ۆۆات، د،ڵۆۆێم: )پاشۆۆانی   ۆیۆۆان گوتیۆۆان بەیۆۆانى تەلەفۆۆۆن 
 د، ەین، د،یانویە  بەیانى تەلەفۆن بوەن( 

 وڕ، د،بێ  وت
، ەوێۆۆۆ ؟ بەیۆۆۆانی   ۆۆۆۆ ئەمۆۆۆڕۆ تۆۆۆا بەیۆۆۆانى ئاسۆۆۆمان بە ز،وى د-

 ود، بوە وهەرو،  ئەمڕۆیە، ئەسڵەن بڵێ نا و هەمووان ئاس
 هەڵد،ستێتەو، و د،چێتە اى ز،رفى حەبە ان 

 ئەسڵەن بە من چى،  ۆت و باو   د،زانن -
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 ئارامم نەما 
 بەسیوە دایە ئیتر، هێند، هاوار مە ە، ماهان د،ترسێ  -
 ماهان، ماهان، ئەو چوزانێ  ترس چییە -

 ەم د، ۆۆۆمەو،  مۆۆن ئیتۆۆر نابێۆۆ  بگۆۆریم،  اتێۆۆک هەمۆۆوو شۆۆتێک ڕقە
بەهۆۆۆى  ەمتەر ەمۆۆى مۆۆنەو،یە  د،گەڕێۆۆمەو، نۆۆاو ژوور، ە  ماهۆۆان 

،گوێى لە د،نگۆۆى مۆبۆۆایلە ەى لەبۆۆن گۆۆوێى نۆۆاو، و پێۆۆد، ەنێ   دیۆۆار،
 ە مۆۆن د،بینێۆۆ  سۆۆەرى بەرز د، ۆۆاتەو،  د،ڵۆۆێم: ) ۆۆۆ  دایە نەبۆۆوو،،

 ؟ ئیتر توڕ، نییە( پێم وتىبینی  
 نییە؟-
 نا، نییە، مۆبایلە ەم د،د،یتێ؟-

 بار، چى بوو،؟(وسالو د، ەم، لەی  بەپێوەنینەو، د،ڵێ : )دو
ماو،یە ە هەمدیەان دایە بارودۆ ى بۆاک نیۆیە  دایوۆى ئەرسۆەان -

تەلەفۆۆۆنى  ردبۆۆوو بۆۆۆ و، مۆۆدانەو،  گۆۆوتم بۆۆا بۆۆۆ بەیۆۆانى لێیگەڕێۆۆین  
 دایە تێویدا( 

ڵێ، تۆۆۆا ڕۆاۆۆۆا نەڕۆیشۆۆۆتوو، بۆۆۆا چەنۆۆۆد دوایۆۆۆد، ەى شۆۆۆەبانە  ب ۆۆۆو-
 ئاهەنگ بگێڕێن  

تاک د،ترسۆۆۆۆم، هەر بیۆۆۆۆر لە ماهۆۆۆۆان د، ەمەو،، لە ترسۆۆۆۆام، ئێەۆۆۆۆ-
 ە باک نیۆیە، چەرمەسۆەرییە انى هاوسۆەرگیرى  ،بارودۆ ى ماهان

 ئەرسەانم  ۆشد،وێ  بەسە یان نا  دىپاشانی  نازانم هێند،ى 
د، ەیۆۆن،  ەم قەۆەى لەبۆۆار،و، اتێۆک هۆۆاتیتە ئێۆۆر، بۆۆ اۆۆارى سۆۆەت   

  ەى دێی ؟
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زوو هاتمەو، ماڵ تا الە انم بگۆۆڕم و بۆێم،بە م  ە گەیشۆتم واى -
لێهۆۆات  ئێەۆۆتاک بۆۆابە لێۆۆر، نیۆۆیە تۆۆا ئاگۆۆاى لە ماهۆۆان بێۆۆ ،  اتێۆۆک 

 هاتەو، بەڕێد، ەوم  سەمیرا هاتوو،؟
دێتە ئێران تۆا ئەو،ى بۆۆى  ه  هەر نگه،در گەشتى فڕینە ەى شەو-

،  مۆن هەمۆوو شۆتە انم  ڕیۆو،، بە م لە بلوێ  لە ئەهواز د،مێنێۆتەو
 چێش  لێنان د،ترسم  زیاتر لە ساڵێوە هێند، میوانەم نەبوو، 

نۆۆیگەران مەبە  دێۆۆم و پۆۆێوەو،  ار، ۆۆان د، ەیۆۆن   ۆۆۆ د،سۆۆتاوى -
 نییە تا مرۆە بیرى بچێتەو،  76چا ، تێرمۆدینامیک

پێویەتە زووتر بۆڕۆم تۆا لەیۆ  نۆیگەران نەبێۆ ، ئێەۆتا مۆاو،یە ە    
دووبۆۆار، د،توانێۆۆ  و، ۆۆو ئەو  ئيۆۆدىاک بۆۆوو،، هێنۆۆد، بۆۆاک بۆۆوو، بۆۆ

 ە میەۆۆۆاق لێۆۆۆر، بۆۆۆوو میوانۆۆۆدارى بوۆۆۆات،  ۆتۆۆۆاین گشۆۆۆ   ، ۆۆۆاتەى
هەفۆۆۆتەیە  لە ماڵیۆۆۆان لە د،ورى یە   ۆد،بۆۆۆووینەو، و تۆۆۆا بەیۆۆۆانى 

میوانۆۆۆۆدارییە ە د،سۆۆۆۆتى  ،قەۆۆۆۆەمان د، ۆۆۆۆرد   ە ماهۆۆۆۆانم د، ەوانۆۆۆۆد
ڕۆ ۆى د، وێنۆد،و،، ڕۆاۆا پێد، رد  لەی  پیانۆى لێۆد،دا، میەۆاق چی

هەموومانى د، ەتە پێوەنیۆنەو، و لەگەڵ میەۆاق پۆ نە گەور، ۆانى 
د تۆۆۆر بۆۆوون و پڕۆفیەۆۆۆر بۆۆوون و ئەم اۆۆۆر، شۆۆتانەیان داد،نۆۆا  

مۆۆاڵى ئار،زوو، ۆۆانم بۆۆوو  ماڵێۆۆک  ە پیۆۆاو، ەى و، ۆۆو  ،مۆۆاڵى لەیۆۆ 
 ، هۆۆیچ  اتێۆۆک تۆۆوڕ، نەد،بۆۆوو، شۆۆمیەۆۆاق لە هەمۆۆوو شۆۆتێک تێد،گەی

د،دا، قەەى گەواانەى نەد، رد، زۆر ناڵێ  و هەموو ات اوێنى نە
ئاگۆۆۆاى لە ژنە ەیەتۆۆۆى  ماهۆۆۆان  ۆۆۆۆى  ۆۆۆورژ  ۆۆۆردۆتەو، و لێۆۆۆوارى 
نینۆ ى د، ۆوات، سۆەیرى نینۆۆ ە  ۆوراو و  وارو ێچە ۆانى  ۆۆم 
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د، ەم و ئەم ار، ئیتر پێى نۆاڵێم د،سۆتى لە د،مۆى بهێنێۆتە د،ر،و،  
   ۆۆۆۆۆى هێۆۆۆۆور ێۆۆۆۆ ە  ۆۆۆۆۆى د،یزان ،لێۆۆۆۆد،گەڕیم بە هەر چەشۆۆۆۆنێک

و بە د،سۆۆۆۆۆۆتى لە پشۆۆۆۆۆۆتى د،شۆۆۆۆۆۆارێتەو، بوۆۆۆۆۆۆاتەو،  بۆۆۆۆۆۆانگى د، ەم،
نیگەرانیۆۆۆۆیەو، لە مۆۆۆۆن ڕاد،مینێۆۆۆۆ   پێۆۆۆۆد، ەنم تۆۆۆۆا وا بیرنە ۆۆۆۆاتەو، 
د،مەوێۆۆۆۆ  بەهۆۆۆۆۆى نینۆۆۆۆۆ   ۆۆۆۆواردنەو، د،مەقۆۆۆۆاڵێى لەگەڵ بۆۆۆۆوەم  

 د،پرسم: )تۆ د،زانی  بابە  ەى دێتەو،؟(
ەرچەنۆۆد، نۆۆا، چۆۆوو، د،رمۆۆان بۆۆۆ دایە بوڕێۆۆ   میۆۆو،ک بوڕێۆۆ   ه-

 پێمگوت منى نەبرد 
 ۆزگە بابە لێر، بوایە، ئەگەر بابە لە ماڵ بوایە شۆتێوى د،گۆوت و -

هەموو شتێک  ۆتاین پێد،هات  بە دایەى د،گوت بەسیوە و بە منۆى 
موو هۆهى  ۆار وهئۆه ە  ۆت نیگەران د، ەى، ،د،گوت: )هیچ نەبوو،

یە  بۆوە چاو لێوبنێی  بۆاک د،بێۆ   بۆڕۆ د،ر،و، پیاسۆەڕۆژێویەتى،
تا دڵ   ۆک بێۆ ،  ۆۆزگە بۆابە زووتۆر بێۆتەو،، دڵۆم نۆایەت ماهۆان 

 بەتەنیا لە اى دایە اێبهێڵم(  
ەرسۆەان دووبۆار، ، ئ 77شاشەى مۆبایلە ەم ترو ە تۆرو  د، ۆات  

و گۆوێم لێنەبۆوو،  لە بە تۆى  راپۆى مۆنە بێگومۆان تەلەفۆنى  ردوو،
و لەگەڵ لەیۆۆۆ   ە ماهۆۆۆان  ەریوبۆۆۆو ،كۆۆۆردووهتەلەفۆۆۆۆنى  ه اتۆۆۆ وئۆۆۆه

 ە بە ئەن ەسۆۆۆ  نەبۆۆۆوو،  ،قەۆۆۆەى د، رد  ۆۆۆۆزگە بۆۆۆاو،ڕى د، ۆۆۆرد
و، مۆۆۆم نەداو،تەو، و دیەۆۆۆان د،مەقۆۆۆاڵێ ڕوونەدا   ۆۆۆۆزگە د، ۆۆۆرا 
تەلەفۆۆۆۆۆنى بۆۆۆۆۆ نە ەم  تەلەفۆۆۆۆۆنم نەد، ۆۆۆۆرد و د،مگۆۆۆۆوت: ) ئۆۆۆۆاوایە، 
نەمد،ویە  تەلەفۆن بوەم، قەەیە  هەیە؟( ماهان لەسۆەر سیەۆەم 
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هەڵۆۆد،داتەو،  لەسۆۆەر  ورسۆۆى  78تیۆۆنە ەىڕا شۆۆاو، و اپەڕ،ى تۆۆین 
داد،نیشۆم و ژمۆار،ى ئەرسۆەان لێۆد،د،م، شۆتێک لە دڵمۆدا  ۆۆى بە 

، م نەداتەو،،  ۆۆۆۆزگە لەوێ د، ێشۆۆۆێ    وابوۆۆۆا و داد،ر و دیۆۆۆوار
د،گرێ ، يۆ ۆزگە د، ۆرا هەر ئێەۆتا تەلەفۆۆنە ە دابۆخەم  هەڵ نەبێ ،

د،یتەو، د،ڵێۆۆۆ : )بۆۆۆۆچى و، م نۆۆۆا وئۆۆۆه ،هێشۆۆۆتا سۆۆۆالوم نە ۆۆۆردوو،
 شەبانە؟(

بۆۆۆۆۆۆۆۆۆچى و، مۆۆۆۆۆۆۆۆى دایومتۆۆۆۆۆۆۆۆان نەداو،تەو،؟ مۆۆۆۆۆۆۆۆاو،یە ى زۆر،  -
بیرد، ەمەو، د،زانى من بەم  ارانەتەو، چەند، بچوو  د،بۆمەو، و 
دیەۆۆان ئەمۆۆانە بە ئەن ەسۆۆ  دووبۆۆار، د، ەیۆۆتەو،  تۆۆۆ بەم  ۆۆۆارانە 

 ە گۆۆوتنى بەشۆۆێو،یە ى ڕاسۆۆتەو ۆ ،د،تەوێۆۆ  شۆۆتێک بە مۆۆن بڵێیۆۆ 
رینم؟ يناوێۆۆۆۆۆ  شۆۆۆۆۆەبانە؟  ۆۆۆۆۆراپم؟ ناشۆۆۆۆۆبەاتەو، سۆۆۆۆۆە تە؟ منۆۆۆۆۆ  

  مۆۆۆرۆە قەۆۆۆە نا ەیۆۆۆ ؟ ناڕ،سۆۆۆەنم؟ چەپەڵۆۆۆى زۆڵۆۆۆم؟ بۆۆۆۆچى و،
 لەگەڵ مندا واد، ەی ؟ تۆدایە  ێشە ە لە وێ

بەرگەى ئەمەی ترم نیۆیە، ئیتۆر توانۆا و شۆنگم لەبەر بۆڕا  بچۆوو    
د،بۆۆمەو،، تەنیۆۆا و بچۆۆوو  لە د،شۆۆتێوى گەور،ى پۆۆڕ لە گۆۆورگ ون 

ڕزگۆۆارم بوۆۆات  گورگە ۆۆان هێۆۆرک دێۆۆنن، د،بۆۆم و هۆۆیچ  ەس نیۆۆیە 
 ە لێۆۆد،بێتەو، و گورگێۆۆک بە  ەڵۆۆبەى د،یگرێۆۆ  و  ،د،سۆۆتم د،بیۆۆنم

ڕاد، ۆۆات  پۆۆێم گۆۆورگێوى دیۆۆوە د،یبۆۆات و ورگۆۆم گۆۆورگە ەى دواتۆۆر   
تۆا  ،پاشان هەموویان پێوەو، گەرووم بە  ەڵبە د،گۆرن و د،یگوشۆن

 ۆۆۆۆوێن فۆۆۆۆیچ ە بوۆۆۆۆاتە سۆۆۆۆەر چاو، انیۆۆۆۆان، چەنۆۆۆۆاگەم د،لەرزێۆۆۆۆ   
فرمێەوە انم دڵۆد دڵۆد د،ڕژێتە  ۆوار،و، و یە ەى پۆشۆا ە ەم 
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 ە هێشۆۆۆتا  ەریۆۆۆوە اپەڕ،ى  ،تەڕ د، ۆۆۆات  سۆۆۆەیرى ماهۆۆۆان د، ەم
 تێۆۆۆبە ەى هەڵۆۆۆد،داتەو، و هۆشۆۆۆى اى مۆۆۆن نیۆۆۆیە  هەڵد،سۆۆۆتمەو، و 
بەرامۆۆۆبەر دیۆۆۆوار د،و،سۆۆۆتم تۆۆۆا فرمێەۆۆۆوە انم نەبینێۆۆۆ   ئەرسۆۆۆەان 

د، ەم و،ر،  ۆوار،و، بۆا  د،ڵێ : )من  ەریوۆم دێۆمە ئەوێ تەلەفۆۆن
قەۆۆۆە بوەیۆۆۆن، هەر شۆۆۆتێک  ە هەیە و نیۆۆۆیە پێویەۆۆۆتە ئەمۆۆۆڕۆ ڕوون 

 بێتەو،، ئیتر ماندوو بووم (  
چەناگەم بەناو لەپم د،گۆرم تۆا نەلەرزێۆ  او بە هەمۆوو هێۆزمەو،   

 د،ڵێم: )ئەرسەان مەگەر وا بڕیار نەبوو بەیانى و، م   ( 
، مۆارانە نیۆیە و ئەم ژ،هۆرىمۆڕۆ و بەیۆانى و و، م  ێشەى من، ئە-

 ەریوم شتیوى دیوە د،ڵێم، بۆۆچى د،گریۆ ؟ لەسۆەر ۆ  ە د،یڵێی ،
 بە، من تا نیو  اتژمێرى دیوە د،گەم 

 توا د، ەم، ئەمڕۆ نا، تەنیا ئەمڕۆ    -
هاوار د، ات: گوو بەم ژیانە، وا نابێ ، تەنانەت د،م  نا ەیتەو،    

چڵواوێوى بێەوودم لەناو  بە من بڵێی  چی  لێهاتوو،،  ەواتە من  
 ژیانى تۆ؟( 

تەنیۆا یە   تەلەفۆن داد، ۆات  بە ۆۆم د،ڵۆێم وازى لێبێۆنە شۆەبانە،  
 ۆۆ هۆیچ نابێۆ   یە ێۆک لە حەبە سۆەوز، انى   اتژمێر وازى لێبێۆنە،

وت د،د،م و فرمێەۆۆۆوە انم د،سۆۆۆڕمەو،، گۆۆۆوێ ڕاد،گۆۆۆرم ولەیۆۆۆ  قۆۆۆ
ن تیۆۆنە ەى د،نگۆۆى گریۆۆانى دایە لە هۆۆۆڵە ەو، نۆۆایەت  ماهۆۆانی  تۆۆی

 ەۆۆتۆتە سۆۆەر د،موچۆۆاوى و  ەوتۆۆوو،  هەڵد،سۆۆتمەو، و سۆۆەیرى 
بەرز و نۆۆۆزم د،بێۆۆۆتەو،   تێۆۆۆبە ە د، ەم  سۆۆۆینەى هێۆۆۆواک هێۆۆۆواک 

هەوا فێنۆک بۆوو،   ۆۆزگە لۆێم د،گرم و بەتۆانى بەسۆەردا د،د،م  هەڵ
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ایە نۆۆۆانى نیۆۆۆو،ڕۆت  ۆۆۆواردوو، یۆۆۆا نۆۆۆا، نە ۆۆۆا بەبرسۆۆۆییەتى پرسۆۆۆیب
 مابێتەو،؟

پۆۆێوەو، تێوۆۆد،دات؟ نا رێۆۆ   راپییە ۆۆان وو هەمۆۆ كانهبۆۆۆچى شۆۆت  
تا  اتم هەبێ  ورد، پارچە انى  ۆۆم لە  ۆونۆ و  ،یە  بە یە  بێن

  ەنارى د،شتە گەور، پڕ لە گورگە ە  ۆبوەمەو،؟
 ە  ،لەسۆۆۆۆەر سیەۆۆۆۆەمە ە داد،نیشۆۆۆۆم، پێویەۆۆۆۆتە بۆۆۆۆۆ ئەو هەڵەیەى

 ردوومە ڕێگەچار،یە  بدۆزمەو،، پێویەۆتە تەلەفۆۆن بۆوەم لە دڵۆى 
انى د،ربهێنم، نا رێ  وا بە زویرى بمێنینەو،  سۆووچى ئەو ئەرسە
ووان ئەمە  ە من  ۆشم ناوێ ، ئەرسەان  وڕێوى چۆا ە، هەمۆ،نییە

ایە ڕۆاۆۆا د،یزانۆۆى و نەید،هێشۆۆ  پۆۆێوەو، د،ڵۆۆێن  ئەگەر بۆۆاک نەبۆۆو
هەفۆتەیە  لەمەوبەر  ە  ن  لەیۆ ک د،یزانۆى، ئەگەر  ۆراد بۆوایە،بۆی

بەک تێد،گەیش ، بە م  اتێک ڕۆیشۆتن لەگەڵ دایوى هاتە ماڵمان با
 ەواتە  ئينەانى بەڕێزن،  ۆۆت د،زانۆى،بابە گوتى بە بۆچوونى من 

بۆچى من نازانم؟ بۆچى بە بوونى  ۆشۆحاڵ نۆیم؟ بۆۆچى نامەوێۆ  
 ە چۆۆۆۆۆووینە  ،گوێبیەۆۆۆۆۆتى د،نگۆۆۆۆۆى بۆۆۆۆۆم؟ بۆۆۆۆۆۆچى هەر ئەو ڕۆژ،ى

ە و ئایەۆۆورێممان  ۆۆوارد و گۆۆوتى د،یەوێ لەگەڵ دایوۆۆى ياەمشۆۆیدی
دا؟ گۆۆوتى لەم ە بۆۆوەن،  ۆۆۆم لە گێڵيۆۆە ماڵمۆۆان تۆۆا قەۆۆە لەگەڵ بۆۆاببێۆۆت

ڕۆژانە واد، ەى بۆۆۆۆۆ دابنۆۆۆۆێم  گۆۆۆۆوتم باشۆۆۆۆە بە بۆۆۆۆابە د،ڵۆۆۆۆێم، بە م 
نەمگوت  بە لەی  و ڕۆااشم نەگوت، پاشانی  هێنۆد، بە ۆۆم گۆوت 

 ە  ،ئەو شەو، هیچ شۆتێک ڕوویۆنەداو، تۆا ورد، ورد، بۆاو،ڕم  ۆرد
ن مەگەر  ۆوازبێنى و،هۆایە؟ هێنۆد، هەمووم لە ەودا بینیۆو،، ئەسۆڵە

فشە و وشۆک؟ نە ئەرسۆەان ئەو شۆەو، پۆاڵتۆى قەدیۆ ەى سۆوورى 
پۆشۆۆۆیبوو، نە مۆۆۆن اۆۆۆل و بەرگۆۆۆى شۆۆۆازاد،م بە تەنۆۆۆور،ى فشۆۆۆەو، 
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پۆشۆۆۆیبوو، و، ۆۆۆو پۆشۆۆۆا ى ژنە ۆۆۆانى نۆۆۆاو  تێبە ۆۆۆانى تۆڵەۆۆۆتۆى  
هەردو مان بە ال و بەرگۆى  ۆار،و، لەنۆاو ئۆتۆمبێۆل دانیشۆتبووین 

لەبۆۆۆرى  ،ڕێۆۆۆگەى گەڕانەو،دا  اتێۆۆۆک قەۆۆۆەى د، ۆۆۆرد ئەرسۆۆۆەان لە
ئەو،ى د،سۆۆۆتە انم بگرێۆۆۆ  و پێبوەنێۆۆۆ  و دڵخۆۆۆۆک بێۆۆۆ ، تەنۆۆۆانەت 

 ە چۆۆۆن میەۆۆاق  ،سەیریشۆۆى نەد، ۆۆردم  لەیۆۆ  بۆۆۆمى باسۆۆوردبوو
داو،تۆۆى  ۆۆردۆتە چێشۆۆتخانەى  لتۆۆورى و بە گارسۆۆۆنە ەى گوتبۆۆوو 
  اتێۆک  ۆۆواردن تەواو بۆوو لەبۆۆرى  ۆاغەزى حیەۆۆاس، د،سۆتە گۆۆوڵى

بە م ێۆۆۆز، ڕێۆۆۆک و، ۆۆۆو  تێبە ۆۆۆان،سۆۆۆوور و ئەلۆۆۆ ە بهێنۆۆۆنە سۆۆۆەر م
بۆنمۆوونە  ،ئەرسەان  تێب نۆا وێنێتەو،، بە شۆێو،یە  قەۆەى  ۆرد

و،  بڵێۆۆۆۆى گۆۆۆۆوتبێتى  ئەنۆۆۆۆدازیار مۆۆۆۆوقەدد،م     ۆۆۆۆارێوى لەسۆۆۆۆەر 
بۆنمۆۆۆۆوونە ماهانۆۆۆۆ  بۆۆۆۆرد،  ۆرسۆۆۆۆى  ننە شۆۆۆۆە ان   ۆۆۆۆردوو،؟ یۆۆۆۆا

 ديۆارها  ۆۆى  نیگار ێشى؟ بەاۆرێک وتۆى  ە دڵۆى د،یویەۆ ، تەنیۆ
 ە ئەو  ،، هەمیشۆە بەشۆێو،یە  د،بێۆ هێنۆد، بێوەڵۆک بۆم  اتێک مۆن
پاشۆۆان بە ۆۆۆمم گۆۆوت  ۆۆۆزگە بە گۆۆاڵتەى بووبێۆۆ ، بە م  د،یەوێۆۆ ،

 ە بە گۆۆۆاڵتەى نەبۆۆۆوو،   ،گرژومۆۆۆۆنییە ەى ئەو،ى هێنۆۆۆایەو، بیۆۆۆرم
ئار،زووم  رد ئەو شەو،ى لەبیۆر بچێۆتەو،، بە م لەبیۆرى نەچۆۆو،  

 ۆۆۆم لەگەڵیۆۆدا پیاسۆۆەم  ۆۆرد و بەیۆۆانییە ەى لەنۆۆاو  ە  ،هەرچەنۆۆد،ک
 ۆم انیۆۆۆاک ڕێۆۆۆگەم ار  ۆۆۆرد،و، و بە بیۆۆۆانوى نە شۆۆۆە ان سۆۆۆەرم 
 ەۆۆۆۆتە سۆۆۆۆەر  ۆم یۆۆۆۆوتەر، ە، هەمدیەۆۆۆۆان ئەرسۆۆۆۆەان لەو ڕۆژ، 

 ە چۆۆووینە د،ر،و،، بە ئۆتۆمبێۆۆل  ،چۆۆاو،ڕوانى و، م بۆۆوو  عەسۆۆر
 انیۆۆۆۆۆا و،سۆۆۆۆۆتابوو و چۆۆۆۆۆاو،ڕێى د، ۆۆۆۆۆردم  لەبەرد،م د،رگۆۆۆۆۆاى  ۆم

 )چى بوو؟(گوتى:
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بە م هۆیچ  اتێۆک   ە بێمێشۆوێوى گەمۆژ، بۆم، ،وام بەباک داد،نا    
و، مى پرسیار، ەى نەد،مەو،  سۆەرم لە اۆامى ئۆتۆۆمبێلە ە بۆرد، 

 ،و، و گوتم )چى؟(ناو
 ە تۆۆۆ بە ،ئێەۆۆتا د،ڵۆۆێ چۆۆى؟ گۆۆاڵتەت بە مۆۆن  ۆۆردوو،؟ ئاشۆۆورایە-

 من نەد، رد شوێنێوى دیوەو، سەرقاڵى، ئەگەرنا ئەم یارییەت بە 
پێى لێنا و ڕۆیش ، ئەو شەو، منى نەگەیاند، ماڵەو،  زویر بوو و   

بەیۆۆانییە ەى نەهۆۆاتە  ۆم انیۆۆا  ڕۆاۆۆا گۆۆوتى: ) ۆۆۆى بێتۆۆام  ۆۆردوو،، 
   ناتوانێ  ناچارت بوات تا ببیتە ژنى، و،اى بنێ(

نەمتۆۆۆوانى گۆۆۆوێى پێۆۆۆنەد،م،  ە زیۆۆۆز بۆۆۆوو ژیۆۆۆانمى تێوۆۆۆدا  ڕۆژانە   
م و شۆەوان  ەوم لێۆنەد، ەوت، د،چۆوومە هەر نەمد،توانى  ار بۆوە

شۆۆوێنێک گۆۆوێم لە د،نگۆۆى مۆبایۆۆل د،بۆۆوو  دڵۆۆم تەواو تێوچۆۆوو،  ێۆۆرا 
 ە ماهۆۆۆانم بە تونۆۆۆدى  ، ێۆۆۆرا لێیۆۆۆد،دا  و، ۆۆۆو ئەو  ۆۆۆاتەم لێهۆۆۆاتبوو

لەباو،ک د، رد و د،میم د،گرت تا د،نگى گریانى نەیەت   ۆواردنم 
و پانتۆڵە ۆانیم  پێد،دا و بەیانیان زوو بەهێواشۆى سۆەرم د،شوشۆ 

ى  ئەو ي ە بیبۆاتە  ۆانەى چۆاودێر،د،شوش  تا دایە وا بیر نە اتەو،
 ە تیایانۆۆدا منۆۆدا ن ناشۆۆۆن و لە هۆڵە انیۆۆان  ،انەىيۆۆ ۆۆانە چاودێری

هەمیشە بۆنى میز دێ   بابە اۆگەر،ى د، ێشۆا و بە دایەى د،گۆوت 
 ە لە  ۆۆانەى چۆۆاودێرى حەبۆۆى  ەو بە منۆۆدا ن د،د،ن تۆۆا  ،بینیۆۆوتە

 ە د،گۆۆۆرین  ەسۆۆۆێک بەهانایۆۆۆانەو، ،اوى ڕۆژ بۆۆۆخەون و شۆۆۆەوانتەو
ى زوو د،مۆرن، زۆر ينایەت  د،یگوت منۆدا ن لەنۆاو  ۆانەى چۆاودێر

ى ي ە د،چێۆۆۆتە  ۆۆۆانەى چۆۆۆاودێر ،پیاوێۆۆۆک رهۆۆۆهد،گۆۆۆرین  د،یگۆۆۆوت 
منۆۆداڵە ان پێیۆۆد،ڵێن بۆۆابە و د،سۆۆتە انیان د، ەنەو، تۆۆا لەباو،شۆۆیان 

ژوور ەى  ۆیۆان بە هێواشۆى  بوات، پاشان د،گریا  ئەمۆانەى لەنۆاو
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بە دایە د،گۆۆۆوت، بە م مۆۆۆن د،مبیەۆۆۆ   ئەو  ۆۆۆات لەنۆۆۆاو ژوور، ەى 
تۆۆا د،نگۆۆى  ، ۆمۆۆان تونۆۆد ماهۆۆانم لەبۆۆاو،ک د، ۆۆرد و د،مۆۆیم د،گۆۆرت

گریۆۆۆۆانى نەیەت و  ەسۆۆۆۆێک وا بیۆۆۆۆر نە ۆۆۆۆاتەو، د،بێۆۆۆۆ  بمرێۆۆۆۆ  تۆۆۆۆا 
هەموومان ئاسوود، بۆین  مۆن د،ترسۆام ماهۆان بمۆرێ و دڵۆم و، ۆو 

ئەرسۆۆۆەان زویۆۆۆر ببۆۆۆوو تێوهەڵۆۆۆد،هات و  ێۆۆۆرا  ێۆۆۆرا ئەو  ۆۆۆاتە  ە 
 ۆۆمم وت ئەم اۆار، ئەگەر ئاشۆ  لێید،دا و لەناو  ۆیدا د، ۆو   بە

وێى لێڕاد،گۆۆرم، بە م ،و،، تەنیۆۆا یە  اۆۆار، هەرچۆۆى گۆۆوتى گۆۆبۆۆوو
  نەهاتە سەر  اری   ترسام د،س  لە ار بوێشێتەو، ،ئاش  نەبوو

ى ئەودا يانۆۆۆى بێوۆۆۆارو ئەو ۆۆۆات تۆۆۆا  ۆتۆۆۆاین تەمەن لە ئۆۆۆازارى ویژد
 بمرم 

 ە  ، ۆردۆتەو، ىلەی  گوتى: )پیاوان لە ۆبایبوونیۆان هەیە، وابیۆر  
چەند اار د،توانێ  بێ  قەەت لەگەڵ بوات؟دانیشە بیۆرى لێۆبوەو،، 

 ڕێک و ڕاس  بڵێ ناتەوێ (  نپەسەندى بوە، یا نیا
 ى ە پەسەند،هەرچەند، بیرمورد،و، تێنەگەیشتم مەبەستى ئەو،یە  

ڕێۆۆۆۆک و ڕاسۆۆۆ  بڵۆۆۆێم نامەوێۆۆۆۆ   ڕۆاۆۆۆاک ئەو قەۆۆۆۆە  نیۆۆۆا ،بۆۆۆوەم
هەمیشۆۆەییەى  ۆۆرد: ) ۆۆوڕێوى  ۆۆراد نیۆۆیە، تەنیۆۆا  ەمێۆۆک بێشۆۆەرمە، 

 پێویەتە چا ى بوەینەو،( 
ێۆۆ ؟ بد،بۆۆێ ئۆۆي   ە بەهۆۆۆى تۆۆۆو، ،گۆۆوتى: وابیۆۆرد، ەیتەو، دواتۆۆر  

 ەریوە لە شوێنێوى دیوە بۆ  ۆى  ەی  و سەفا د، ات   گەمژ،ى!
 ۆۆۆت   ۆڕالۆۆه  ە ،یە ۆۆن، پاشۆۆان تێۆۆد،گەى ویۆۆان و، و ۆۆوڕان هەم
 ئازار داو،( 

مۆۆن د،ترسۆۆام بەهۆۆۆى مۆۆنەو، واز لە  ۆۆار، ەى بێنێۆۆ   د،ترسۆۆام   
، ئیتر هۆیچ ت، د،ترسام  اتێک ئەرسەان ڕۆیش بڕوات و ئیتر نەیە
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ئەو ۆۆات لەتەنیاییۆۆدا پیۆۆر بۆۆم و لە   ە  ۆشۆۆى بۆۆوێم، ، ەسۆۆێک نەبێۆۆ 
بگۆۆۆریێم و  ەسۆۆۆێک  وهمۆۆهكانى قاچهتۆۆاریوى بترسۆۆۆم و بەهۆۆۆى ژانۆۆۆ

نەبێ  من بباتە د تۆر   اتى نەبوو، ئەسۆڵەن پێویەۆتم پێۆى نیۆیە  بە 
 ردبوو ئیتۆر نەمۆد،توانى واى  ە هاتبوو و  ارێوى  ،نەفر،تم د، رد

بەبۆۆێ ئەو بۆۆژیم  اارێۆۆک ئەوم بە نەفۆۆر،ت د، ۆۆرد و سۆۆەد اۆۆاری  
 ۆۆۆۆۆم  هەم هەبۆۆۆۆوونى ئەرسۆۆۆۆەان بەامەو، دژوار بۆۆۆۆوو، هەمۆۆۆۆی  

نى  سەر،ن ام ژمار،یە م لێدا، د،اۆار ویەۆتم دایۆبخەم، بە م نەبوو
ەۆۆۆۆ  ئەو،ى لە نەموۆۆۆۆرد،  ە مۆبۆۆۆۆایلە ە ز،نگۆۆۆۆى د،ڕۆیشۆۆۆۆ  د،موی

بە م  ە مۆبۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆایلە ەى هەڵگۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆرت و  هەنۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆاومە بیهێۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆنمەو،،
و،، اسۆۆ  هێۆۆور بۆۆۆبەمیهر،بۆۆانییەو، گۆۆوتى سۆۆالو، هەمۆۆوو شۆۆ  یە ڕ

ک نەبۆۆوون، و،  بڵێۆۆى  ۆۆاتژمێر، دژوار، ۆۆانى پێشۆۆووتر هۆۆیچ  اتێۆۆ
و،  بڵێى لە  ابووسى مردنى ماهۆان بێۆدار بۆوومەتەو،، و،  بڵێۆى 

   ە  ۆتۆۆاین هۆۆاتوو، ،لەنۆۆاو دڵۆۆم بۆۆوومەلەرز، ڕوویۆۆدابوو و ئێەۆۆتا
 ە لە دیوار، ۆۆۆانى بەربۆۆۆۆتەو، و  ،بۆۆۆێ گە لە چەنۆۆۆد پۆۆۆارچە گەچێۆۆۆک

، هۆیچ ئاسۆەوارێوى لەدواى  ە  ەوتۆتە سۆەر ز،وى ،چوارچێو،یە 
 ە  ،  اەسۆۆۆۆتەى نیۆۆۆۆو،مردووى  چێۆۆۆۆکهوبەاۆۆۆۆێ نەهێشۆۆۆۆتو يۆۆۆۆدا ۆ

 يۆۆههاوشۆێو،ى مۆۆن بۆوو دار و پەردو، ۆۆانى  ەۆتەاو، و  ۆۆۆى هێنا
بە م هێشۆۆۆتا هەناسۆۆۆەى د،دا  بە د،ر،و،، هۆۆۆی   و تۆۆۆۆزاوى بۆۆۆوو،

ئەرسەانى گوت هەر ئێەتا د،مەوێ  بڕۆم قەۆە لەگەڵ بۆابە بۆوەم، 
 ، تەنیا د،یویە  لەگەڵ ئەرسەان ئاش  بێتەو ،بە  درۆى  رد

د،چمە ناو هۆڵە ە و سۆەرێک بە ژوورى دایەدا د، ێشۆم، سۆەرى   
بە پەڕۆ پێچۆۆاو،تەو، و لەسۆۆۆەر سیەۆۆەمە ەى  ەوتۆۆۆوو،،  ۆۆۆاغەزى 
حەبە ۆانى لەسۆۆەر  ۆۆمەدینە ەى دانۆۆاو، و هێنۆد، زۆرى  ۆۆواردوو، 
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بەم زوانە بێدار نابێتەو،  مۆاڵ بێتۆاقەتم د، ۆات، پێویەۆتە بچۆمە اى 
،، د،گەڕێۆۆۆمەو، نۆۆۆاو ژوور، ە و و،هۆۆۆا لەیۆۆۆ   بۆۆۆابە زوو نۆۆۆاگەڕێتەو

 ە ماهۆان بێۆدار نەبێۆتەو،   ،بێد،نگ و هێۆواک الە ۆانم لەبەر د، ەم
مۆبایلە ەم د، ەمە ناو اانتا ە، بەهێواشۆى د،رگۆا ە داد، ەم و لە 
پلیوانە ۆۆۆۆان د،چۆۆۆۆمە  ۆۆۆۆوار،و،   ەک و هەواى فێنۆۆۆۆک و هەوراوى 

، و،  د،ر،و، هەموو شۆتە  ۆراد و نا ۆشۆە انى مۆاڵ د،سۆڕێتەو،
م و  اتێک دواى چوارد، ساڵ لە زیندان ئۆازاد بۆوو، (سينتۆد)بڵێى 

ەو، بەر،و دورگەى  ۆنۆۆۆ  ييو بە نە شۆۆۆەیە ى گەن یۆۆۆنە بە د،سۆۆۆت
بۆۆۆ ڕێۆۆى گرتۆۆۆتە بەر  حەزد، ەم پیاسۆۆە بۆۆوەم و  79مۆنۆۆ   ریەۆۆتۆ

لچوۆى دوو،مۆى اانتا ەشۆم لەشۆۆان   ێنم ڵ ۆۆم چیرۆ ۆى چۆا  بخۆۆو
 ە  ەریوۆۆۆم لە قوتابخۆۆۆانە  ،و ى  ۆۆۆۆممود، ەم  ئێەۆۆۆتا  ۆۆۆچە بچۆۆۆ

د،گەڕێۆۆۆمەو، بۆۆۆۆ مۆۆۆاڵەو،   اتێۆۆۆک د، ەم دایە ڕوو ۆشۆۆۆە و و، ۆۆۆو 
دایە ۆۆانى نۆۆاو فۆۆیلم  ارتۆنە ۆۆان پێۆۆد، ەنێ  و لەئۆۆامێزم د،گرێۆۆ  و 
مۆۆاچى د، ەم، پاشۆۆان د،پرسۆۆێ  حەزم لە    ۆۆواردنێوە و ئەوم بۆۆۆ 
دروسۆۆ  د، ۆۆات، پاشۆۆانی  داد،نیشۆۆین و پۆۆێوەو، قەۆۆە د، ەیۆۆن و 

بە بێۆۆتەو،   ۆۆۆزگە د،مزانۆۆى بۆۆابەى  ۆۆچە ەم   ن تۆۆا بۆۆایۆۆارى د، ەیۆۆ
شۆۆۆۆۆێو،یە ى هەیە  نۆۆۆۆۆا شۆۆۆۆۆێو، ەى و،  ئەم بەڕێۆۆۆۆۆز، قەڵەو،یە  ە 
 ەریۆۆوە د،رگۆۆاى مۆۆاڵە ەى بە  لیۆۆل د، ۆۆاتەو،، نۆۆا شۆۆێو، ەى ئەو 
پیۆۆۆۆۆاو، بۆۆۆۆۆا بەرز،یە  ە نۆۆۆۆۆانى  ڕیۆۆۆۆۆو، و لە  ۆۆۆۆۆۆ ن تێۆۆۆۆۆد،پەڕێ   

ئەرسۆەانی  هاوشێو،ى هیچ یە ێک لەمانە نیۆیە، بە م هاوشۆێو،ى 

                                                 
سااڵنى  رگ لهدوو به ،بهر دۆمايهليكزاندهنسى ئهناوبانگى رۆماننووسى فره: رۆمانێكى به 79

ى كهوانهمايى.پاڵهفيلمى سينه به دا كراوه 2002ساڵى  .لهوهتهدا باڵوكراوه 1846و  1844

 نجينهى گهوهئومێدى ئه به وهڕێتهگهده يهو دورگهئه رهساڵ زيندانى، به ىدۆنتيس دواى چوارده

 .ووهبدۆزێته
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نییە  )با (دێ  و لەچۆوە ەم د،بۆات، دایە لە باو،شۆى گۆرتم و گۆوتى: 
 )ئەگەر برایە ەت   ۆک نەوێ، با لەگەڵ  ۆیدا د،یبات( 

ترسام، هەمیشە ترسۆاوم لەمەى  ە هەر  ەسۆێوم  ۆۆک نەوێۆ     
و با بێ  و لەگەڵ  ۆیدا بیبات، و،  بڵێى  ۆشویەتن د،بێتە بەرد 

قورسۆیان د، ۆات و لێناگەڕێۆ  لەسۆەر ز،وى لە قاچى مرۆبە ان و 
ب ۆۆوڵێن ، ئێەۆۆتاک د،ترسۆۆم ئەرسۆۆەانم  ۆۆۆک نەوێۆۆ  و بۆۆا لەگەڵ 
 ۆیدا بیبات، ئەو ات بەتەنیۆا بمێۆنمەو، و لە تەنیاییۆدا بمۆرم  ڕ،نۆگە 
لە ترسى باو، بووبێ   ە هەمیشۆە ماهۆانم هێنۆد،  ۆۆک ویەۆتوو،  

دایەى  لەگەی ئەو،ى هەمو ۆۆۆات د،گریۆۆۆۆا، ترشۆۆۆڕوو بۆۆۆۆوو، مێشۆۆۆۆوى
تێوۆۆۆد،دا و لە هۆۆۆیچ شۆۆۆتێک تێنەد،گەیشۆۆۆ ، تەنۆۆۆانەت ئەو ڕۆژانەى 
بەرایۆۆی   ە سۆۆوور بۆۆوو و پرچۆۆى ڕ،شۆۆى هەبۆۆوو و د،گریۆۆا هەر 
 ۆشۆۆم د،ویەۆۆ   تۆۆاز، لەگەڵ دایە لە نە ۆشۆۆخانە گەڕابۆۆوویەو، و 
هەموو ۆۆات لەباو،شۆۆى دایە بۆۆوو، یۆۆا شۆۆیرى د، ۆۆوارد یۆۆا د، ەوت، 

وە  بە دایەم گۆۆۆوت: )بمۆۆۆدێ هێشۆۆۆتا نەمۆۆۆد،زانى چاو، ۆۆۆانى   ڕ،نگۆۆۆێ
 لەباو،شى بوەم( 

 وس! برا ەت تاز،  ەوتوو،، تۆ برۆ سۆزى لەباو،ک بوە -
سۆزیم  ۆک نەد،ویە ، ڕ،ق بۆوو و د،سۆتێوى هەل ەنۆدرابوو و   

ونببۆۆوو  د،مویەۆۆ  ماهۆۆان لە بۆۆاو،ک بۆۆوەم  ە نەرم بۆۆوو و سۆۆوور 
   بە بابەم گوت: )د،مەوێ  لە باو،شى بوەم( و بوو و د،او

بۆۆا  ،دایە گۆۆوتى: )ئۆۆازارى نەد،یۆۆ  شۆۆەبانە، ئەگەر  ۆشۆۆ  نەوێۆۆ   
 دێ  و د،یبات (

 ) ۆشى د،وێ ، دیار،  ە  ۆشى د،وێ ( بابە گوتى:
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پاشۆان پێگۆۆوتم دابنیشۆۆم، چوارمەشۆۆ ى و، ۆۆو  ۆۆۆى لەبەرامۆۆبەرى    
بۆابە ماهۆانى هەڵگۆرت   دانیشتم و لە ۆشیان ئەژنۆ انم د،لەراند،و،

قورس و نەرم بوو تەنور، ەم ا ەوتبۆوو و و لەناو باو،شى دانام  
سەرى لەسەر ئەژنۆم بوو،  ە پرچە انى بەر پۆێم د، ەوت تەزووم 
پێۆۆداهات  ماهۆۆان هۆۆاوارێوى لێهەسۆۆتا و سۆۆەرى او نۆۆد،و،  پۆۆرچە 
ڕ،ک و نەرم و تەڕ، ەى لەسەر پێم هەلخلیەوا  تاسام، ئەژنۆ ۆانم 

ەر  شۆۆۆاند،و،، سۆۆۆەرى لەسۆۆۆەر ئەژنۆۆۆۆم  ەوت و و، ۆۆۆو تۆۆۆۆد لەسۆۆۆ
 ز،وى د،نگى هات، ماهان قیژاندى 

تا ەۆۆى لەبەرد،مۆۆم هۆۆۆڕین لێۆۆد،دا، گێۆۆژ د،بۆۆم و شۆۆتێک نۆۆاڵێم ،    
ڕاد،گرێۆۆ    ە سۆۆوار د،بۆۆم و ئەو ۆۆات د،تۆۆوانم بڵۆۆێم: )گۆڕ،پۆۆان؟( 
لەسۆۆەر  وشۆۆینە ە پیاوێۆۆک دانیشۆۆتوو،  ە و،نەوز د،دات،  لەدواو، 

رگاى پش   ەسى لێنییە، بە  ەیاڵى ئاسوود،و،  ۆم د،لوێنم بە د،
شۆۆۆوفێر و اانتۆۆۆا ەم لەنۆۆۆاو باو،شۆۆۆم داد،نۆۆۆێم  شۆۆۆوفێر، ە بۆۆۆۆ هەر 
ڕێبوارێک  ە لەتەنیش  شەقام و،سۆتاو، هۆۆڕین لێۆد،دات و پاشۆان 
بەتونۆۆدى ئیەۆۆتۆد د، ۆۆات، اۆۆوێنی  بە گشۆۆ   ەسۆۆێک د،دات  ە 
سوار نابێ ، و،  بڵێى ئەرسەانە،  اتێک پیربوو، و بۆتە شوفێرى 

هەمۆۆوو  ەڵوۆۆى نۆۆاو شۆۆەقام  ێشۆۆە و  تا ەۆۆى و و، ۆۆو ئێەۆۆتا لەگەڵ
د،ماقۆۆۆاڵێى هەیە  شۆۆۆەڕ ڕوویۆۆۆداو،،  ار، ەمۆۆۆان لەد،سۆۆۆتداو،  مۆۆۆن 
بەیانیان بۆ  زمەتوارى د،چۆمە مۆاڵى لەیۆ   ە هێشۆتا پۆار،ى هەیە، 
ئەرسەانی  سوارى پڕاید، سەوز، پیەە ەى د،بێۆ   ە داڕزاو، و 
د،چێۆۆۆتە ئیشۆۆۆى تا ەۆۆۆى   ۆۆۆۆم زیۆۆۆاتر بە د،رگۆۆۆا ەو، د،نوسۆۆۆێنم و 

انتۆۆا ەم تونۆۆدتر لەبۆۆاو،ک د،گۆۆرم  شۆۆوفێر، ە هۆۆۆڕین لێۆۆد،دات و ا
ە ەى و يئیەتۆد د، ات  د،رگا ە د، رێتەو، و ژنێک اانتۆا د،سۆتی
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اانتا سەفەرییە پڕ، ەى  لەسەر  وشینە ە داد،نێ  و  ۆۆى سۆوار 
د،بێۆۆۆۆ   شۆۆۆۆوفێر، ە بۆۆۆۆۆڵەیە  د، ۆۆۆۆات و هێشۆۆۆۆتا ژنە ە د،رگۆۆۆۆاى 

 ە بۆۆ اى  ۆۆم ڕاد، ێشۆم بەڕێد، ەوێ   اانتاى ژنە ،دانە ەتوو،
تا اێگە بۆ دانیشتنى ببێتەو،  سوپاسم د، ات  سۆەیرى ڕو ەۆارى 
د، ەم  ە سۆۆیس و پەرێشۆۆۆانە و و،  بڵێۆۆۆى گریۆۆۆاو،  و، ۆۆۆو دایەیە  
 اتێۆۆک ز،رفۆۆى و، مۆۆى سۆۆیتى سۆۆوانى ماهۆۆانى لەد،سۆۆتدا بۆۆوو و بە 
اانتۆۆۆاى گەور،ى اۆۆۆل و بەرگ و پەڕۆ ۆنە ۆۆۆانى ماهۆۆۆانەو، لەنۆۆۆاو 

ابە دانیشۆۆ   لە سۆۆەر  وشۆۆینى دواو، بەو ز،رفەى  ە ئۆتۆۆۆمبێلى بۆۆ
بەد،سۆۆۆتییەو، بۆۆۆوو سۆۆۆەیرم د، ۆۆۆرد و وام بیرد، ۆۆۆرد،و، لەناویۆۆۆدا 

هێشۆتاک  ، ە لە سەرى نووسراو،)شۆەبانە( ، اغەزێوى گەور، هەیە
وا بیرد، ەمەو،  ە لەنۆاو هەمۆوو ز،رفە گەور، ۆان  اغەزێۆک هەیە 

ونیۆۆۆا  ەتۆۆۆاى  ە لەسۆۆۆەرى نووسۆۆۆراو، هەمۆۆۆوو شۆۆۆتە  راپە ۆۆۆانى د
شۆۆۆۆۆەبانەیە  د تۆۆۆۆۆۆر پرسۆۆۆۆۆیبووى: )لەم دوو سۆۆۆۆۆاڵەدا لە بەرزایۆۆۆۆۆن 

 بەرنەبۆتەو،؟ لێدانێک بەر سەرى نە ەوتوو،؟(
دایە ماهۆانى لەسۆەر قەر،وێۆڵەى د تۆۆۆر هەڵگۆرت و سۆەیرى منۆۆى    

 ۆۆۆۆرد  سۆۆۆۆەرم شۆۆۆۆۆڕ رد،و،  لەسۆۆۆۆەر  ورسۆۆۆۆى لەتەنیشۆۆۆۆ  بۆۆۆۆابە 
ا نەد، وانۆد،و،  دانیشتبووم  ئیتۆر پۆێالو، پەمەییە ۆانم لەنۆاو هەواد

تەنۆۆۆور، ەم لەسۆۆۆەر قۆۆۆاچم ڕێۆۆۆک د، ەۆۆۆتەو، و دڵۆۆۆم د،یویەۆۆۆ  لە 
نۆۆۆرینگە ە بچۆۆمە د،ر،و،  دایە گۆۆوتى: ) ە تەمەنۆۆى سۆۆێ ڕۆژ بۆۆوو 

 لەسەر پێى  وشوە ەى   (
بۆۆابە تێیخۆۆوڕیەو،: ) ۆۆۆ بەرزیۆۆیە ەى د، سۆۆانتى مەتۆۆری  نەبۆۆوو،    

 اتێۆۆۆک سۆۆۆەرى لەسۆۆۆەر ئەژنۆۆۆۆى  ۆشۆۆۆوە ەى  ە لەسۆۆۆەر ز،وى 
 شتبوو بە هێواشى  ەوتە سەر ز،وى (دانی
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بۆنموونە بەربوونەو،  ،د تۆر گوتى: )نا، مەبەستم بەر ەوتنى توند،
وگیانیۆۆۆۆدا نە ۆشۆۆۆۆییە ى ولە شۆۆۆۆوێنێک، ئێۆۆۆۆو،  ۆتۆۆۆۆان لەقۆنۆۆۆۆاغى د

 تایبەتتان نەبوو،؟(
 نا -
 لە ساوایەتیدا تاى بەرزى نەگرتوو،؟ گەشوەى نەبوو،؟-
 دا  80گیشایان تاى گرتبوو، هەمان ئەو ڕۆژ،ى  ە لە-
د، رێۆۆۆۆ  بەهۆۆۆۆۆى ئەمەو، بووبێۆۆۆۆ   لە  ێزانە ەتتانۆۆۆۆدا  ەسۆۆۆۆێک -

 دوا ەوتوویى گەشەى عەقڵى نییە؟
)دوا ەوتۆۆۆوویى گەشۆۆۆە( ئەم وشۆۆۆەیە لە هەوادا بۆۆۆوو، سۆۆۆەهۆڵ و   

د تۆۆر گۆوتى پێویەۆتە ئەشۆیعەى   وشک بوویەو، و تائەبەد مایەو،
سۆۆۆۆۆەرى ماهۆۆۆۆۆان بگۆۆۆۆۆرین  اەنۆۆۆۆۆگ بۆۆۆۆۆوو و گەرمۆۆۆۆۆا بۆۆۆۆۆوو و هۆۆۆۆۆیچ 

ۆشخانەیە  ئەشیعەى ماهانى نەد،گرت  ماهۆان واق وڕمۆاو، بە نە 
چۆۆاوانى بۆۆێ نیگۆۆا، لەسۆۆەر  وشۆۆینى پێشۆۆەو، لەنۆۆاو باو،شۆۆى دایەدا 
شۆۆۆڕ د،بۆۆویەو،  مۆۆن لەنۆۆاو  وشۆۆینى دواو، ڕۆد،چۆۆووم و سۆۆەیرى 
دایەم د، ۆۆۆۆرد و و، ۆۆۆۆو ئەو،ى  ە دایە پێیگوتبۆۆۆۆووم د،نگۆۆۆۆم لێۆۆۆۆو، 

نى  ۆبۆۆنى د،رد،هێنۆا و د،رنەد،هات  بۆابە لەنۆاو اانتۆاى  ۆبۆنە ۆا
بەنزینۆۆۆۆۆى تێۆۆۆۆۆد، رد و لەم نە ۆشۆۆۆۆۆخانەو، بۆۆۆۆۆۆ ئەو نە ۆشۆۆۆۆۆخانە 
د،ڕۆیشۆۆین  بۆۆابە بەر،و پێشۆۆەو، ڕایۆۆد، رد و لە  اتوونە ۆۆانى نۆۆاو 
ژورۆچوە شوشەییە ان د،پاڕایەو،  دایە ماهانى لەباو،ک د، رد و 
لە ڕێڕ،وى نە ۆشخانە اندا بەناو مرۆبگەلێۆک  ە هاواریۆان د، ۆرد 

  پێالو، ۆۆۆانى ماهۆۆۆان داوێنۆۆۆى مۆۆۆانتۆ ڕ،شۆۆۆە ەى دایەى د،ڕۆیشۆۆۆ 

                                                 
. ناوى گهڕەکێکه له تاران، ههروەها ناوى پردێکيشه له تاران، ههروەها ناوى دێيهکيشه له 80 

 بهندەر عهباس.و
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 ە تونۆۆد  ،تۆۆۆزاوى د، ۆۆرد و هۆۆیچ  ەسۆۆێک هۆشۆۆى اى مۆۆن نەبۆۆوو
سۆۆۆۆۆزیم لەئۆۆۆۆامێز گرتبۆۆۆۆوو و  ێۆۆۆۆرا  ێۆۆۆۆرا بەدوایانۆۆۆۆدا ڕامۆۆۆۆد، رد  
سۆۆۆەر،ن ام ڕۆژێۆۆۆک  ە  ۆۆۆۆر ئۆۆۆاوا بۆۆۆوو ئەشۆۆۆیعەمان گۆۆۆرت لەنۆۆۆاو 
نە ۆشۆۆۆخانەیە ى  ۆڵەمێشۆۆۆى پۆۆۆڕ لە  ەسۆۆۆى مۆۆۆردووى ڕیشۆۆۆن،  ە 

 ستار، ەى ترک و توڕ، بوو   پەر
د،نگۆۆۆۆى دایەم لە  ،شۆۆۆۆەو  ە لەسۆۆۆۆەر سیەۆۆۆۆەمە ەم  ەوتبۆۆۆۆووم   

ژوور، ەیانەو، بیە   ە بە بابەى د،گۆوت: )ئەگەر  ەتۆاى شۆەبانە 
بێ ، لەناو ئەشیعە ە د،رد،چێ ؟( و مۆن چۆوومە نۆاو هۆۆڵە ە و تۆا 
بەیانى سەیرى ز،رفى و، مدانەو، ەم  رد  ە لەسەر مێز، ە بۆوو  

بیرموۆۆرد،و، بیۆۆبەم بۆۆیخەمە نۆۆاو  ەاو، ەى پشۆۆ  ماڵمۆۆان  بیۆۆرم وا 
 ۆرد،و، و بیۆرم  ۆۆرد،و، هەرچۆى نۆانى ئێۆۆوار، بۆوو  ە  واردبۆۆووم 
هێنامەو، و تام گرت  بەیانییە ەى  ە چووینە نە ۆشخانە بابە منى 

 لەباو،ک  ردبوو و دایە ماهان 
نۆۆاو  ە لە تە ەۆۆى داد،بەزم ئاسۆۆمانى نۆۆارن ى ئێۆۆوار،ى پۆۆاییز لە   

 ۆ نى لەی  د،بینم  ە هەور، بنەوشەییە ان دایۆان پۆشۆیو، و دڵۆم 
د، رێتەو،  لەی  بەشێو،یە ى وا  ۆک لەنۆاو ئۆای ۆن د،ڵۆێ: )بەڵۆێ( 
و،  بڵێى هێشۆتا سۆاڵى دوو،مۆى زانوۆمۆانە و میەۆاق لەدواى وانە 
لەتەنیشۆۆۆ  قادرمە ۆۆۆانى بەرد،م  تێبخۆۆۆانە بۆۆۆانگى  ۆۆۆردوو،، هێشۆۆۆتا 

ەم بۆۆۆۆووین  ە گۆۆۆۆوتى: )زۆر بۆۆۆۆاک مۆسۆۆۆۆی ا لەسۆۆۆۆەر قۆۆۆۆادرمەى یە 
  د،ژ،نی (

)ئۆۆۆۆام ن تیۆۆۆۆاتر، ە( 81مۆسۆۆۆی ا ژ،نیۆۆۆۆنە ەى لەنۆۆۆۆاو هۆۆۆۆڵە گەور، ە  
ى لێۆۆدابوو و ڕۆاۆۆا ، مۆۆن و 82بیەۆۆتبوو  سۆۆەنتەرى فۆۆیلم )ڕاشۆۆۆمۆن(

                                                 
81 Amphitheatre.  
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لەیۆۆ ى لەگەڵ  ۆۆۆى بردبۆۆوو  زووتۆۆر چووبۆۆووینە نۆۆاو هۆۆۆڵە ە تۆۆا 
ى ڕۆیۆۆاڵى ڕۆاۆۆا پڕۆاێوتۆۆۆر، ە ب شۆۆونێ   لەیۆۆ  چۆۆاوى بە پیۆۆانۆ

سۆووچى هۆۆۆڵە ە و  بەرامۆۆبەرى دانیشۆتبوو   ە میەۆۆاق هۆۆاتبوو بۆۆۆ 
یە ان يتێەتوردنى د،نگ لەناو ڕێڕ،و، ە و،ستا بوو لەنێوان  ورسۆ

و تا مۆسی ا ژ،نینى لەی  تەواو نەبوو لێنەگەڕا  ەس د،نۆگ پە ۆ  
 بوات 

میەۆۆاق بە ز،رد، ەنەیە ەو، لە  ۆۆوار،و،ى قادرمە ۆۆانى بەرد،م   
 83 ە و، ۆۆو گۆۆاردى تۆۆایبەتى ،سۆۆەیرى مۆۆن و لەیۆۆ ى  ۆۆرد تێبخۆۆانە 

لەهەردوو اى لەیۆۆۆۆ  و،سۆۆۆۆتابووین و گۆۆۆۆوتى: )ڕۆاۆۆۆۆا نەیگوتبۆۆۆۆوو 
هۆۆۆۆاوڕێى مۆسۆۆۆۆی ارى هەیە  مۆۆۆۆاو،یە ى زۆربۆۆۆۆوو نەمبیەۆۆۆۆتبوو  ە 

 بژ،نێ ( 84 ەسێک هێند، بە چا ى ئاناماگداڵناى باو
،  ە لە  ۆشۆۆۆۆۆیان بۆۆۆۆۆوو نیۆۆۆۆۆا ،نەمزانۆۆۆۆۆى لەیۆۆۆۆۆ  شۆۆۆۆۆەرمى  ۆۆۆۆۆرد  

و،  میەۆۆۆاق بەرامۆۆۆبەر ئەو، تەنیۆۆۆا انى هێنۆۆۆد، سۆۆۆوور بۆۆۆۆڕوومەتە ۆۆۆ
وان لەگەڵ چەنۆد  ەسۆێوى وبەرامبەر  ۆۆى گۆوتى: )ئۆێمە چوارشۆەم

ۆ   وێندنەو،مان هەیە، ئەگەر سەندێوا  ۆد،بینەو،  بەرنامەى چیر
ئێۆۆو،ک حەز د، ەن لەگەڵ ڕۆاۆۆا و هاوڕێوەتۆۆان بۆۆێن،  ۆشۆۆحاڵمان 

  د، ەن(
ۆ نۆۆاو یە ەمۆۆین پۆۆۆڵى چۆۆۆڵ  ە میەۆۆاق ڕۆیشۆۆ  بەدواى لەیۆۆ  بۆۆ  

 ە هەموو  وێنى اەستەى  رۆشۆابوو، ،و سەیرمان  ردڕامانورد 
ناو ڕوو ەارى و و، و گێلە ان بە د،ورى  ورسییە ان د،هات و 

 د،چوو 
                                                                                                    

 دا دەريهێناوە.و1950. فيلمێمێکى يابانييه و ئاکيرا کۆرۆسوا له 82 

 . حيمايهى شهخسى، سيکويريتى.و83 

 . ژنه مۆسيقارێکى بهناوبانگه و هاوسهرى دووەمى يۆهان سباستيان باخه.و84 
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نیشاند،دا و د،یگۆوت: ڕۆاا بەرز بەرز پێى پێد، ەنى و بە منى     
ە یانە ، گێژى گێژ، فێربە هیچ  اتێک  ۆت تووشى ئەم ب)گێژ، ببینە

 مە ە (
 ەسۆۆۆێک لە نهۆۆۆۆمى یە ەم بە د،نگۆۆۆى بەرز پێۆۆۆد، ەنێ   د،چۆۆۆۆمە   

سەر،و،  یە  دونیۆا گۆوڵى فیوۆسۆى گەور،  ە بۆۆ لەیۆ م  ڕیۆو، و 
یە سۆۆۆۆەر ز،وى  د،رگۆۆۆۆا ە يلەسۆۆۆۆەر شۆۆۆۆاپلە ەم دانۆۆۆۆاو،  ەۆۆۆۆتویەت

 د، اتەو،  د،ڵێم: )تۆ هەمدیەان ئاوت بەم داماوانە نەداو،؟(
یەۆۆۆۆتە بیۆۆۆۆرم بخەیۆۆۆۆتەو، شۆۆۆۆەبانە  و،ر، ئەى هۆۆۆۆاوار، ببۆۆۆۆوور، پێو-

ژوور،و،، سەد اار گوتم من نۆازانم ئاگۆام لەمۆانە بێۆ   هەڵیگۆر، و 
 بیبە 
نێۆۆتەو،،  اتێۆک د،تەوێۆۆ  بێیۆۆتە بیۆرت د، ەمەو،، لۆۆێگەڕێ لێۆر، بمێ  

 ، د،روون  باک د، ات ماڵ
 قۆۆۆژهد،روونۆۆۆى باشۆۆۆە، لەو  راسۆۆۆە سۆۆۆوور،ى پۆشۆۆۆیویەتى و لە   

  لە مۆۆۆۆۆۆۆاڵە ە  ە یدا داداو، دیۆۆۆۆۆۆۆار، ە بەسۆۆۆۆۆۆۆەر شۆۆۆۆۆۆۆان ، ۆۆۆۆۆۆۆاڵە ەى
، لەو گۆۆۆۆوڵە ئاسۆۆۆۆاييه،ى  ە هەمۆۆۆۆوو شۆۆۆۆتێک د،در،وشۆۆۆۆێتەو،، لەو

 ە لەسۆۆەر مێۆۆزى دانۆۆاو،  لەو پەنۆۆ ەرانەى  ە ئۆۆاو، ى  ،سۆۆوور،ى
 ردوو، و هەموو گڵۆپە ان داگیرسۆاون  مۆاو،یە ى زۆر، مۆاڵە ەى 

نێوى تێدا نییە، تەنیۆا شۆوێ پێوەو، ىگيرساوهدانهئەو هەموو، گڵۆپە 
 ە پۆڕ، لە ز،رفۆى شۆتە  ڕاو، ۆان  لەیۆ  بە  ،سەر مێۆز، ەیە ،ناڕێک

 راسۆۆۆە سۆۆۆوور، ەى لەنۆۆۆاو مۆۆۆاڵ د،سۆۆۆوڕێتەو، و  ێۆۆۆرا  ێۆۆۆرا ئەو 
شتانەى  ڕیویەتى لەسەر  ەو،نتەر، ە داید،نێ ، هەمۆوو شۆتێک بە 
سۆۆەلی ە و بەڕێوۆۆى داد،نێۆۆ   چەنۆۆد، و، ۆۆو پێشۆۆووترى لێهۆۆاتۆتەو،، 
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و  د،پرسم : ) ۆت گڵۆپە ان  گۆۆڕى؟ و، و ئەو  اتەى  ە باک بو
 چەند،ت ش   ڕیو، بۆ چەند دانە مرۆبێک!(

  داتهو  راسە ەى د قژ لهد،سوڕێتەو، و با 
 میوانم هەیە  وا زۆر، ئا ر دواى ئەم ماو،-
؟ نۆۆاهێنىلەم اانتۆۆایە  وازر،وشۆۆێتەو،  د،ڵێۆۆ : )تۆۆۆ دچاو، ۆۆانى د،  

ن ۆۆاو نیۆۆیە، و، ۆۆو چەنۆۆد اۆۆار، بڵۆۆێم ئەم اانتۆۆایە بۆۆۆ تەمەنۆۆى تۆۆۆ گو
بوڕ،، ئاوى شووتیم گرتوو، بۆۆت  اتوونە ان یە  اانتاى ژیوەڵە 

 وەم؟(تێ
مۆۆۆۆۆان بوەیۆۆۆۆۆن  مۆۆۆۆۆن پێویەۆۆۆۆۆتە زوو كانهد،سۆۆۆۆۆ  بە  اربۆۆۆۆۆا و،ر، -

 باک نییە  ێبگەڕێمەو،  بارودۆ ى ماڵ
باک نییە؟ گوتنى   سوودێوى هەیە  اتێ بارودۆ ى بۆچى گوتم   

 گ سۆێک ئۆاوى شۆووتى لەسۆەر ماڵى ئێمە هەمیشە باک نییە  لەیۆ 
مێۆز داد،نێۆ  و یە ێۆک لە ز،رفە ۆۆان د، ۆاتەو،  مۆانتۆ و لەچۆۆوە ەم 
لەسۆۆەر د،سۆۆوى قەنەفە سۆۆوور، ەى د،دانۆۆێم  مۆۆاڵە ە هێنۆۆد، ڕێۆۆک و 

 ە مۆۆانتۆى مۆۆن لەسۆۆەر قەنەفە ە شۆۆڕى  ۆۆردوو،  چۆۆاوم بە ، پۆۆێوە
سۆۆۆووچى دیۆۆۆوار، ە د، ەوێۆۆۆ ، د،رگۆۆۆاى پیۆۆۆانۆ ە  ۆۆۆراو،تەو،  لە 

ەناسەم لە سینەمدا گیۆر د،بێۆ   لە زسۆتانى ڕابۆردوو،و،  ۆشیان ه
د،نگۆۆى پیۆۆانۆ ژ،نینۆۆى لەیۆۆ م نەبیەۆۆتوو،  د،ڵۆۆیم: ) ەریوۆۆى دووبۆۆار، 

 پیانۆ لێد،د،یتەو،؟(
هەمدیەۆۆۆان شۆۆۆتێک لەنۆۆۆاو چاو، ۆۆۆانى د،در،وشۆۆۆێتەو،   ۆۆۆۆمەڵە    

باڵنۆۆد،یە ى بچۆۆوو ن  ە بۆۆۆ سۆۆەر و  ۆۆوار هەڵۆۆد،فڕن  د،ڵێۆۆ : )زۆر 
و شۆۆەبانە، بە م هەرچۆنێۆۆک بۆۆوو  ۆۆردمەو، تۆۆا بەامەو، قۆۆورس بۆۆو
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بۆۆزانم د،تۆۆوانم دووبۆۆار، لێبۆۆد،م یۆۆا نۆۆا، وا تێۆۆبگەم ڕیوخەۆۆتنەو،ى 
 د،وێ   (

 پڕ لە ئاو د، ات و قاپە قارچوە ە د،ڕژێنێتە ناویەو،  85سینوە ە   
 بە ئەرسەان  وت سبەى شەو بێ ؟-
و  د،چۆۆمە تەنیشۆۆتى، قارچوە ۆۆان یە  بەیە  لە ئۆۆاو د،رد،هێنێۆۆ    

لەژێۆۆر لێۆۆویەو، ئۆۆاوازێوى ناسۆۆراو د،ڵێۆۆ   هەرچەنۆۆدى بیۆۆرد، ەمەو، 
 بیرم نایەت چییە  د،ڵێم: )بید، بە من، بە ئیە ەنۆ بیشۆم(

 بە ئەرسەان  نەگوتوو،، نا؟ بۆچى پێتنەگوتوو،؟-
 نازانم لەی ،  ەریوم بیرد، ەمەو، ڕ،نگە بمەوێ  پێیى بڵێم نا -
بڵێیۆۆۆ  نۆۆۆا، هێشۆۆۆتا هۆۆۆاتنە  شۆۆۆەبانە، بڵۆۆۆێ بۆۆۆا بۆۆۆێ  ئەگەر بشۆۆۆتەوێ -

میۆۆۆوانییە ەى هۆۆۆیچ  ێشۆۆۆەیە ى نییە  ەمتۆۆۆرین سۆۆۆوودى ئەمەیە  ە 
ڕ،وشتى لەناو مەالیس د،بینین، ئەسڵەن بۆچى هیچ  اتێک بە هیچ 

  ەسێوى نیشان ناد،ی ؟
ئیەۆۆۆۆۆۆ ەنۆ بە سۆۆۆۆۆۆەر سۆۆۆۆۆۆ یاتییە انى قارچوە انۆۆۆۆۆۆدا د،هێۆۆۆۆۆۆنم و   

اتەو،  هاتنە وار،و،ى ئۆاوى سۆارد بەسۆەر د،سۆتە انم هێۆورم د، ۆ
 د،ڵێ : )مریشوە ان لەناو فرێز،ر دابنێم؟(

ە ان ورد د، ەم  د،زانۆۆى  نۆۆا، تۆۆۆ و،ر، ئەمۆۆانە بشۆۆۆ  مۆۆن مریشۆۆ-
حەزنا ەم ئەرسەان بە  ەسێک نیشان بۆد،م، تەواو د،ترسۆم لەنۆاو 

 مەالیس  ارێوى  راد بوات، ئابرووم بچێ  
 ۆۆۆۆ هەڵەۆۆۆو ەوتى ئەرسۆۆۆەان لەنۆۆۆاو مەالیەۆۆۆدا زۆر باشۆۆۆە  ئەو -

،ى  ە چۆۆۆووینە فەڕ،حۆۆۆزاد دیۆۆۆاربوو چەنۆۆۆد، گەرم و گۆۆۆوڕ و شۆۆۆەو

                                                 
 . شێرەى مهغسهلى قاپ شۆردن.و85 



 شىرعهسيمى مهنه---------------------------------رزى ساڵهپاييز دوا وه

 211 

ڕوو ۆشۆۆە و ژیۆۆان لەگەڵ ئەودا چەنۆۆد  ۆۆۆک د،گوز،رێۆۆ   بیۆۆرت 
 نییە چەند، پێوەنین،  ە زۆر سەرى  ەتە سەر سەرى ڕۆاا؟ 

ئیەۆۆۆۆ ەن ە ە د،د،مە د،سۆۆۆۆتى و د،سۆۆۆۆتە انم وشۆۆۆۆک د، ەمەو،    
 م نۆازانم هەمدیەان هەمۆان ئۆاوازى ئاشۆنا د،ڵێۆ ، غەمبۆار نیۆیە، بە

بۆۆۆچى بە بیەۆۆتنى دڵۆۆم تونۆۆد د،بێۆۆ   د،ڵۆۆێم: )مانۆۆدوو بۆۆوومە لەیۆۆ  ، 
  ۆزگە هیچ  اتێک نەهاتبوایە( 

ڕو ەۆارم گەرم د،بێۆۆ ، شۆۆتێک لەنۆاو دڵۆۆم د، وڵێۆۆ  وچاو، ۆۆانم    
تەڕ د، ۆۆۆۆات  هەمۆۆۆۆوو  ۆۆۆۆات  ەریوۆۆۆۆم قەۆۆۆۆەى نۆۆۆۆا ۆک د، ەم و 

نێتەو،، بارودۆ ى لەی   راد د، ەم  فرمێەوە ان لەناو چاوم نۆامێ
سۆۆەرن م لە لەیۆۆ  د،دزمەو،، پیازێۆۆک لەنۆۆاو سۆۆینوە ە هەڵۆۆد،گرم و 
پەلۆۆوە ەى پۆۆا  د، ەمەو،، وردى د، ەم و بە  ەیۆۆاڵى ئاسۆۆوود،و، 
فرمێەک هەڵد،ڕێژم  پێویەتە ئەر  و فرمانى هەموو شتێک ڕوون 
بۆۆوەمەو،  هەر ئەمۆۆڕۆ د،بێۆۆ  تەواوى بۆۆوەم، ئیتۆۆر بەسۆۆە  د،سەسۆۆڕ 

هیچ شتێک دڵنیۆا نۆیم، لەسەر،تاشۆەو، دڵنیۆا  هەڵد،گرم و د،ڵێم : )لە
نەبووم، تەنانەت هەفتەیە  لەمەوبەر  ە لەگەڵ دایوۆى هۆاتە ماڵمۆان 
و هەمۆۆوو  ۆشۆۆحاڵ بۆۆوون بۆۆێ گە لە مۆۆن، گومۆۆانم هەبۆۆوو  دایەک 
ئەوڕۆژ،  ۆشحاڵ بوو، بۆاو،ڕ د، ەیۆ ؟ تەنۆانەت دایەک، بێگومۆان 

د، شۆتێوى خۆۆک بۆم، شۆتێوى  ۆراڵشتێک هەیە  ە لێناگەڕێ  مۆن د
 هەڵە،  ە نازانم چییە  تۆ ئەو  اتانە دڵخۆک بووى ، لەبیرمە( 

 من؟ بەڵێ زۆر دڵخۆک بووم -
شۆۆێر،ى ئۆۆاو، ە د،گۆۆرێتەو،، نەفۆۆر،ت لە مۆۆن ، بۆۆۆچى میەۆۆاقم بیۆۆر   

هێنۆۆایەو،؟ تۆۆاز،  ەریۆۆوە لەبیۆۆرى د،چێۆۆ    ەریۆۆوە دووبۆۆار، بۆۆاک 
هیچ شۆتێوى د،بێتەو،  ئیتر بەرد،وام قەە لەبار،ى میەاق نا ات و 
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نە  ۆالو،  ،میەاق لە ماڵە ەدا نییە، نە سۆۆڵە انى لەبەرد،م د،رگۆایە
فەڕ،نەۆۆۆییە ەى بە عەاقە ە هەڵواسۆۆۆراو،  وێنە انیشۆۆۆى لە هەمۆۆۆوو 
شۆۆوێنێوى مۆۆاڵە ە  ۆۆۆ ردۆتەو،  د،سەسۆۆڕ د، ەمە سۆۆەر چۆۆاوم و 
سەیرى لەی  د، ەم،  ە ئەوی   ەریوە چاوى د،سڕێتەو،  د،ڵێۆ : 

 )پیاز، ەى تیژ،( 
پیاز، ۆۆۆان د، ەمە نۆۆۆاو تۆۆۆاو، ە و سۆۆۆینگە مریشۆۆۆوە ان لەسۆۆۆەر    

قیمە ێشۆۆۆۆۆە ە داد،نۆۆۆۆۆێم  لەیۆۆۆۆۆ  دێۆۆۆۆۆ  و بەرامۆۆۆۆۆبەرم د،و،سۆۆۆۆۆتێ   
چۆۆاو،ڕوانە قەۆۆە بۆۆوەم، پێویەۆۆتە قەۆۆەى لەگەڵ بۆۆوەم  د،ڵۆۆێم: )ئەمە 
 ۆتۆۆۆاییە ەى بۆۆۆوو،  ۆتۆۆۆا بە ۆۆۆتم، وا بیرمۆۆۆد، رد،و، بەشۆۆۆێو،یە ى 

وسۆۆۆەرگیرى د، ەم و هەسۆۆۆتبزوێن، بەشۆۆۆێو،یە ى زۆر عاشۆۆۆ انە ها
پاشۆۆۆانی  ئیتۆۆۆر هەمۆۆۆوو  راپییە ۆۆۆان تەواو د،بۆۆۆن، هەمۆۆۆوو شۆۆۆ  

د،بێتەو، و ژیۆۆۆۆۆانم لەم بۆۆۆۆۆارودۆ ە دێۆۆۆۆۆتە د،ر،و،، بە م بەم كۆۆۆۆۆچا
شێو،یە هیچ شتێک ڕێک نا ەوێۆ ، لەم زوانە ئەگەر  راپتۆر نەبێۆ   

 لەاى ماهان نەبم چۆن بژیێ  لەگەڵ دایە؟ (
 ازارى د،دات؟ئەرسەان  وڕ،وشتى  راپى هەیە؟ ئ-
نا، بە م باشی  نییە  سەرسە   و  لە ۆباییە، هیچ ئار،زووێوى -

سەر نییە  ژیانى سەد  گەور،ى نییە  هیچ داهێنانێوى بۆ ژیان بردنە
یۆۆۆ  هەر بەم شۆۆۆێو،یە  گشۆۆۆ  ڕۆژێوۆۆۆۆى و،  یە ە و ەدي سۆۆۆاڵن 

 ە پێویەۆۆتە شۆۆتێک بگۆڕێۆۆ    ،ئەسۆۆڵەن سۆۆەرن ى لەسۆۆەر ئەو، نیۆۆیە
ن و پێوەو،  تێب بخوێنینەو، و قەە لەبۆار،یەو، حەزمد، رد دانیشی

بوەین، سەیرى فیلم بوەین، ئەسۆڵەن نیو،شۆەو بچینە)یۆوک( و مۆاڵى 
)نیما( ببینین و بگەڕێینەو،، بە م ئەرسەان پیاوى ئەم  ۆارانە نیۆیە  
هەموو ۆۆات د،یەوێۆۆ  گاڵتەاۆۆاڕى بوۆۆات و بەرنۆۆامەگەلى  ۆشۆۆى و 
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اتە فەر،حۆۆۆزاد، بۆۆۆڕواتە بۆۆۆڕو  ۆۆۆات بەسۆۆۆەربردنى بە  ۆۆۆۆمەڵ دابنێۆۆۆ  
بۆۆا ور لە بەیۆۆانییەو، تۆۆا شۆۆەو نێۆۆرگەلە بوێشۆۆێ  و بخەوێۆۆ   نۆۆازانم 
 اتێک د،یەوێ  بیربواتەو، بیر لە چى د، ۆاتەو،   ەسۆێوى ئاسۆاییە 

 تێد،گەی ؟ ئاساین بوون شتێوى  راپە 
د،رگاى بەفرگر، ە د، اتەو، و ئاو بۆۆ  ۆۆى تێۆد، ات  بە هێمنۆى   

اد نیۆۆیە، باشۆۆە، ئەسۆۆڵەن ئەمە باشۆۆە  ە د،ڵێۆۆ : )ئاسۆۆاین بۆۆوون  ۆۆر
ڕۆژ، ۆۆۆانى و،  یە ۆۆۆن، د،زانۆۆۆى بەیۆۆۆانى چۆۆۆۆنە و دووبەیۆۆۆانى و د، 
ساڵى دیوە،  تێب نۆا وێنێتەو،، بە م لەبۆرى ئەو، پێیە ۆانى لەسۆەر 

 ز،وییە، لەات ناڕوات(
گالسۆۆۆۆە ە لەسۆۆۆۆەر  ەونۆۆۆۆتەر، ە داد،نێۆۆۆۆ  و ئۆۆۆۆاو هەڵد، ێشۆۆۆۆێ ،   

مۆاڵەو،  وا نۆا، پێویەۆتە  ارێۆک  غەمگینم  ردوو،، پێویەتە بچۆمەو،
بوەم تا دووبار، باک بێتەو،، پۆاک بۆڕۆم  د،ڵۆێم: )قارچوە ۆان ورد 

 د، ەی ؟(
ئیتۆۆۆۆر گەور، بۆۆۆۆووین شۆۆۆۆەبانە  سۆۆۆۆەرد،مى ئۆۆۆۆاواتە گەور، ۆۆۆۆان و -

 ۆشییە سەیروسۆەمەر، انمان تێ ەڕیۆو،، بەبۆچۆوونى تۆۆ پێویەۆتە 
ى بچۆوو ى ژیان چۆن بێ ؟ بەتەواو،تى بریتییە لە یە   ۆمەڵە شت

ئاساین، ئەگەر وا بڕیار بێ  دڵخۆک بین پێویەتە بەمانە  ۆشحاڵ 
 بین 
 پیاز، انی  تێد، ەم و سینگە ورد راو، انى تێد، ەم -
 بار،ى ڕۆژنامە هەیە؟لەچى -
 ڕۆژنامە باشە، زۆر باشە -
 ەریوۆۆۆۆۆم لە بۆۆۆۆۆارودۆ تەو، هەسۆۆۆۆۆتى پێۆۆۆۆۆد، ەم ! هەر ئەم قۆۆۆۆۆاپە -

 قارچوەت  ڕیو،؟
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  ەم د، ات؟-
 ەتا د،چم د،یهێنم ئێ-
ڕۆاۆۆا گۆۆوتى ڕ،نۆۆگە عەسۆۆر بێۆۆ ، د،ڵۆۆێم لەسۆۆەر ڕێۆۆگەى  ۆۆۆى    

 بیهێنێ  
 گوتى دێ ؟  ۆزگە بێ   ئا رى نەمزانى ئەمڕۆ چى بوو؟-
هۆشم اى لەی یە  ە ژێۆر  تۆرییە  داد،گیرسۆێنێ   ز،رد،چەو،    

لەنۆۆۆۆاو  ەو،نۆۆۆۆتەر، ە هەڵۆۆۆۆد،گرم و بەسۆۆۆۆەر سۆۆۆۆینگە انى داد، ەم  
ەم و سۆۆەرى مەنۆۆ ەڵە ە داد،نۆۆێم  لەیۆۆ  هۆۆاڕاوى ئۆۆاگر، ە  ەم د، 

 اەلۆۆى پەمەیۆۆن لەنۆۆاو د،فۆۆر، ە د، ۆۆات، بێگومۆۆان باشۆۆە  ە د،یەوێۆۆ 
وود، روس  بوات  د،ڵێۆ : )منۆی  نەمزانۆى لەبەرچۆى نائاسۆاەلى د

نۆا، دڵخۆۆک  نیا ،، گوتى نازانم د،توانمبوو، بەیانى گوتم و،ر، ئێر،
 بوو،(نەبوو، وابیرمورد،و،  ە لەسەر  ار شتێک 

ئەگەر شۆۆتێک ببۆۆوایە بە منۆۆى د،گۆۆوت  هۆۆاتە  ۆم انیۆۆا، بە م زوو -
 ڕۆیش   گوتى چەند  ارێوى هەیە  نەیگوت چییە 

لەسەر قیمە ێشە ە داد،نۆێم و تۆین و توانۆا د،د،مە  86ژامبۆنە ان   
 ۆم تا شووشەى  ەیارشۆر، ە بوەمەو،، نا رێتەو،  د،یۆبەمە اى 

 ێنێتە ناو د،فرى اەلییە ە لەی   ە  ەریوە ئاوى گەرم د،ڕژ
 د،توانى ئەمە بوەیتەو،؟-
هێۆۆز و تۆۆین د،داتە بەر  ۆۆۆى  ناتوانێۆۆ   د،ڵێۆۆ : )ئۆۆارام بگۆۆر، تۆۆا    

 ڕۆاا بێ ، د،ڵێن بیواتەو،(
مۆبۆۆایلە ەى هەڵۆۆد،گرێ و ژمۆۆار، لێۆۆد،دات  ئۆۆاوى سۆۆارد بەسۆۆەر   

اەلیۆۆۆۆۆۆیە ە داد، ەم و لەنۆۆۆۆۆۆاو بەفرگۆۆۆۆۆۆر، ەى داد،نۆۆۆۆۆۆێم  د،ڵێۆۆۆۆۆۆ : 
                                                 

 . جۆرە گۆشتێکه.و86 
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تا تۆ ژامبۆنە ان ورد د، ەی ، د،چۆم قارچۆک د،هێۆنم، )هەڵناگرێ ، 
 شوشە ەک بد، ڕ،حمان بیواتەو،  مانتۆى تۆ لەبەر بوەم؟(

چاو،ڕوانى و، مدانەو، نا ات  د،ی ۆشێ ، چەند، بۆى گەور،یە     
ار سۆاڵ ەو، و سەیرم د، ات، سەرن ە ەى هەزلەبەرد،رگا د،گەڕێت

ەى  ە تەنیۆۆۆایى زۆر درێۆۆۆژ، د، ێشۆۆۆێ   پاشۆۆۆان د،ڵێۆۆۆ : )تەنیۆۆۆا ئەم
قورسۆۆە شۆۆەبانە، قورسۆۆتر، لە ژیۆۆانى بۆۆێ  ەون، مۆۆرۆە هەمیشۆۆە 
لەنۆۆاو هەور، ۆۆان ناژیێۆۆ   ورد، ورد، دێۆۆتە  ۆۆوار،و، و ئەو  ۆۆۆات 

 تەنیایى لە هەموو شتێک سە تتر د،بێ   تێد،گەى؟(
د،رگۆۆا ە داد، ۆۆات و د،چێۆۆتە د،ر،و،  تێنۆۆاگەم  ژیۆۆان بە هەمۆۆوو   
،  ەریوۆم سە تتر، ە ڕۆژى پێشووسە تە، گش  ڕۆژێک ل نگێبڕه
   ئەم  تێبۆانە ڕ،شۆبینیان  ۆردووم ناو هەور، ان د،ژیم  ڕ،شۆبینملە

ئەو  ،د،زانۆۆۆم ئەم  تێبۆۆۆانە پۆۆۆڕ لە پۆۆۆاڵەوانن  پۆۆۆاڵەوانە ژ،هراوییە ۆۆۆان
 ە بەرد،وام لەناو مێشۆومدا پۆێوەو،م چنیۆون و گەور،  ،پاڵەوانانەى

لە ۆتاییۆۆدا  و بچۆۆوو م  ۆۆردوونەتەو، و سۆۆەر و  ۆۆوارم  ۆۆردوون و
  ئیتۆر وێ سۆتناكهده ە لەهۆیچ شۆوێنێک ، انۆدڵپاڵەوانێوم بۆ  ۆم  و

هۆۆیچ  ەسۆۆێک سۆۆوارى ئەسۆۆ  نابێۆۆ  تۆۆا مۆۆن بچۆۆمە بەرد،م ڕ،شۆۆماڵ 
هەوسۆۆارى ئەسۆۆ ە ەى بگۆۆرم، چۆۆاى گەرمۆۆى بۆۆۆ تێۆۆبوەم و گۆۆوێ لە 
قەۆۆە انى بگۆۆرم  هۆۆیچ  ەسۆۆێک هۆۆی   و  وێنۆۆاوى لە شۆۆەڕ لەگەڵ 

اى ژنە ەى  هۆۆۆۆۆۆۆۆۆیچ  ەس  مۆۆۆۆۆۆۆۆۆرۆبە  راپە ۆۆۆۆۆۆۆۆۆان نۆۆۆۆۆۆۆۆۆاگەڕێتەو،
 ۆشەویەۆۆۆۆۆۆتە ەى لە هۆۆۆۆۆۆیچ قە یە ۆۆۆۆۆۆى دوور لە د،سۆۆۆۆۆۆتى هۆۆۆۆۆۆیچ 

ریۆۆا  ۆۆات  هۆیچ  ەس ڕۆسۆۆتەم و ئۆۆار،ک و پوئەژدیهۆایە  ڕزگۆۆار نا
نییە، بۆچى ئەم پاڵەوانانە د،ستم لێ هەڵناگرن؟ بۆچى لێنۆاگەڕێن لە 
هەور، ۆۆان بۆۆێمە  ۆۆوار،و، و پۆۆێم لەسۆۆەر ژیۆۆانى ڕاسۆۆتەقینە دابنۆۆێم؟ 
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د، ەن؟ دووبۆۆار، شۆۆتێک لە دڵمۆۆدا  ۆۆۆى بە د،ر و  بۆۆۆچى ڕ،شۆۆبینم
دیۆۆۆوار د، ێشۆۆۆێ ، نە ۆۆۆا دووبۆۆۆار، زویۆۆۆر بووبێۆۆۆ ؟ پێویەۆۆۆتە  ۆۆۆۆم 
تەلەفۆنى بۆ بوەم  لەی  ڕاس  د، ات، تەنیایى سۆە تە  بۆۆ لەیۆ ک 
دژوار،  هەرچەند،  ار باک بێ  و ژیان باک بێ  و ڕۆژنامە باک 

ۆشۆەگە ەى لەسۆەر  ە د، بێ ، هەمدیەان تەنیاین سە تە  سۆە تە 
ز،وى ڕا ەتو، و لەسەر سیەۆەمە ەیان نا ەوێۆ ، لەنۆاو د،رگۆاى 
ژوور، ەى دیار،  نوێنە ەم لەسەر ز،وى هەڵگرت و گوتم: )پشۆت  

 دێشێ   ە لەسەر ز،وى نوستووی ؟(
لەسۆۆۆۆەر سیەۆۆۆۆەمە ە دانیشۆۆۆۆ  و دایە پۆۆۆۆڕمەى گریۆۆۆۆان  ڕۆاۆۆۆۆا    

مۆۆن  د،سەسۆۆڕێوى دایە د،سۆۆتى و گۆۆوتى: )و،ر، و گۆۆوێ لە قەۆۆەى
 بگر،، ئەم سیەەمە نەفر،تییە دوور فڕێبد،(

 ناتوانم -
لەبەرچۆۆۆۆاوت نەبێۆۆۆۆ    تۆۆۆۆۆ  نۆۆۆۆدهوهبۆۆۆۆا ئه ،وه ۆگۆۆۆۆا ە ى   بيخۆۆۆۆهده-

 هەیە؟ 87مازۆ یزم 
ئەو ئۆۆاواز،ى لەیۆۆ  د،یگۆۆوت لەنۆۆاو مێشۆۆومدا د،زرنگێۆۆتەو،  بیۆۆرم    

 ە بۆۆ بەرنۆامەى سۆەندیوا مەشۆ ى ، ەوتەو، چیبوو  پارچەیە  بوو
  رد  میەاق ئەو ساڵە سەرۆ ى سەندیوا بوو لەسەر د،

  میەۆاق گوتبۆووى بێۆین و یانى نمايشى هەبوو و د،ترسۆالەی  بە  
تۆۆا بەیۆۆانى ایۆۆان بمێنیۆۆنەو،  ڕۆاۆۆا گوتبۆۆووى ڕامۆۆین لەوێ نیۆۆیە و 
دایوۆۆۆى تەنیۆۆۆایە و نۆۆۆایەت  مۆۆۆن لەسۆۆۆەر لەسۆۆۆەر قەنەفە سۆۆۆوور، ە 

گۆۆوێم د،گۆۆرت دانیشۆۆتبووم و بەتۆۆانیم بە ۆۆۆم دادابۆۆوو و هەرچەنۆۆد، 

                                                 
ماسۆشيزم  .و چێژ له ئازاردانى خۆى وەردەگرێت . ئهو کهسهى خۆى ئازارى خۆى دەدات87 

 و.
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نەمد،زانى  وێى ئۆاواز، ە  ۆشۆە و  ۆوێیى نا ۆشۆە، بە م میەۆاق 
تۆۆا بەیۆۆانى لە تەنیشۆۆ   ورسۆۆى پیۆۆانۆ ە لەسۆۆەر ز،وى دانیشۆۆ  و 
هەزار اار بە وردى گوێى لەو، گرت  ە لەی    د،ژ،نێۆ  و هەزار 
اۆۆار باسۆۆى مۆسۆۆی ا لێۆۆدانە ەى  ۆۆرد و گۆۆوتى باشۆۆتر، لە  ۆۆوێ بە 

وێ بە هێزتۆۆر  تۆۆا  ەک و هەوا ڕوونۆۆا  هێواشۆۆى بیژ،نێۆۆ  و لە  ۆۆ
بوویەو،  د،نگى  لیل دێ ، لەی یە  قارچک و مایۆنیزى  ڕیو،،  ئاو 
بە د،سۆۆتە بە ژامبۆنە ۆۆانم داد، ەم و شووشۆۆەى  ەیارشۆۆۆر، ەى 
لۆۆێ و،رد،گۆۆرم  د،ڵێۆۆ : )هەرچەنۆۆد، لەپێشۆۆتر لیەۆۆ  بنووسۆۆی  و بە 

ێۆۆ ، تەواو،تۆۆى سۆۆەیرى بوەیۆۆتەو،  دیەۆۆان مۆۆرۆە شۆۆتێوى بیۆۆر د،چ
مۆۆۆایۆنیزم بیۆۆۆر چووبۆۆۆوو، ڕۆاۆۆۆاک تەلەفۆۆۆۆنى  ۆۆۆرد، گۆۆۆوتى ئێەۆۆۆتا 

 ڕاستەو ۆ دێتە ئێر، ( 
 ئەرسەان تەلەفۆنى بۆ من نە رد -
  ۆت تەلەفۆن بوە، پاشانی  بڵێ سبەى شەو بێ  -
چەند، بە دڵنییاییەو، د،ڵێى تەلەفۆۆن بۆوەم و بڵۆێم بێۆ ، مۆانتۆ ەم   

اتە نۆۆاو سۆۆینوە ە  لەسۆۆەر  ورسۆۆییە ە داد،نێۆۆ  و قارچوە ۆۆان د، ۆۆ
مۆبایلم لە اانتا پشتییە ەى د،رد،هێنم و هەمدیەۆان هێڵۆن م دێۆ   

 ئاو، ە د، اتەو، و د،ڵێ : )تەلەفۆن بوە شەبانە (
لەسۆۆۆەر د،سۆۆۆوى قەنەفە ە داد،نیشۆۆۆم و ژمۆۆۆار، ەى لێۆۆۆد،د،م   ە    

 ز،نگێک د،ڕوات تەلەفۆنە ە هەڵد،گرێ  
 سەیر،، دوو  اتژمێر د،بێ  چاو،ڕوانم -
ێڵنۆ تەواو د،بێ ، د،س  بەسەر تیژاییى گە ى گوڵێوى سۆورى ه  

 تاز،  ە لەسەر مێز، ەیە 
 چاو،ڕوانم بووی ؟-
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 ئاشورایە، چى هەیە؟ بێمە دوات؟-
 نا، هاتوومەتە اى لەی  -

 تووڕ، د،بێ  
 باشە بڵێ بۆچى هەواڵێو  نییە؟-
بێۆۆۆد،نگ د،بێۆۆۆ ، شۆۆۆەبانەیە ى دیۆۆۆوە ،  ە مۆۆۆن نۆۆۆیم  لەسۆۆۆەر دڵۆۆۆم   

نیشۆۆۆێ  و لێناگەڕێۆۆۆ  قەۆۆۆە بۆۆۆوەم  هەڵد،سۆۆۆتمەو،  لەیۆۆۆ  دێۆۆۆ  ڕۆد،
بەرامۆۆۆبەرم د،و،سۆۆۆتێ   بێۆۆۆد،نگ د،ڵێۆۆۆ : )پێتگۆۆۆوت؟( سۆۆۆەرم بەرز 

 د، ەمەو،  ئەرسەان د،ڵێ : )باشە، ،  ەریوى  ار، ەت بە(
لەیۆۆۆۆ  د،سۆۆۆۆتى بەر،و ڕووم ڕاد،گرێۆۆۆۆ   گێۆۆۆۆژ و مەنۆۆۆۆگ د،بۆۆۆۆم و 

 مۆبایلە ە د،د،مە د،ستى 
    د،مویەۆۆ  بڵۆۆێم سۆۆبەى شۆۆەو لەگەڵ سۆۆالو ئەرسۆۆەان، باشۆۆى؟ -

چەنۆۆد  ەسۆۆێک لە ماڵە ەمۆۆان لە د،ورى یە   ۆۆۆ د،بیۆۆنەو،، تۆۆۆک 
بێیۆۆ   ۆشۆۆحاڵ د،بۆۆم    نۆۆا، توۆۆا د، ەم   ارێوۆۆ  بە شۆۆەبانە نیۆۆیە؟    

 باشە د،تبینمەو، 
داید، ات و تەلەفۆنە ە لەسەر مێز، ە داد،نێۆ   د،ڵێۆ : )بینیۆ ؟    

 تەواو بوو( 
 گوتى دێ ؟-
 بۆچى نایەت؟ حەزى لە چییە بۆى ئاماد، بوەم؟بەڵێ، -
 ەریوبۆووم بیۆرم لەو، د، ۆرد،و، باشۆە  ۆۆى  ،ئەرسەان؟ نۆازانم-

 تێۆۆۆب نۆۆۆا وێنێتەو،، بە م هۆۆۆیچ  ۆۆۆات بە مۆۆۆن ناڵێۆۆۆ  تۆۆۆۆک  تێۆۆۆب 
مە ۆۆۆوێنەو،  ئەمە باشۆۆۆە ئیتۆۆۆر؟ ئێەۆۆۆتا مەگەر  ۆۆۆۆم چۆۆۆیم؟ منۆۆۆی  

لەو، مرۆبێوۆۆى ئاسۆۆاییم و، ۆۆو هەمۆۆوو  ەڵۆۆک  ئەسۆۆڵەن تۆۆۆ د،تۆۆوانى 
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 ،تێبگەى  ە لێک تێگەیشۆتن پێویەۆتە لەسۆەر شۆتە بچوو ە ۆان بێۆ 
 گەور، ان؟ من هەرچەند، بیرد، ەمەو، لێى تێناگەم  نیا

سەیرم د، ات، تێۆد،گات  ئاشۆورایە  ە تێۆد،گات  د،ڵێۆ : )هێنۆد،     
 ۆت ئازار مەد، شۆەبانە، هۆیچ  ەس ناتوانێۆ  تۆۆ ناچۆار بە  ارێۆک 

ڕێ سۆبەى شۆەو بێۆ ، پاشۆان دووبۆار، بوات  ە حەزت لێنیۆیە  لۆێگە
قەەى لەبار،و، د، ەین، ئەسڵەن د،تەوێ  تەلەفۆن بوەم بچۆیە اى 

 ڕاوێژ ار، ەى من؟(
 د،نگى ز،نگ دێ ، لەی  هەڵد،ستێتەو، 

 ڕۆاایە -
نامەوێۆۆۆ  بچۆۆۆمە اى د،روونناسۆۆۆە ەى لەیۆۆۆ   د،مەوێۆۆۆ  هەمۆۆۆوو   

،سۆۆ  و شۆۆتێک ئەمشۆۆەو تەواو بێۆۆ   مانۆۆدوو بۆۆووم، لە ترسۆۆنۆ ى، د
، لەمەى  ە هەمیشۆە هەمۆوو شۆتێک  ەتۆاى مۆنە  لەمەى ىپێ س یەت

 ە ناتوانم و، و گش   ەڵوانى دیوە بە ئاسوود،یى پۆ ن بۆۆ  ۆۆم 
دابنێم   ۆزگە مۆادام دوپۆارى د،بۆووم  لویەۆى پۆازد،یەم د،هۆات و 
هاوسۆۆەرگیرى لەگەڵ د، ۆۆردم  پاشۆۆا بۆۆوو و ناچۆۆاربووم گۆۆوێڕایەڵى 

س نەیۆۆد،توانى قەۆۆە لە قەۆۆەى بوۆۆات، بۆۆوەم  پاشۆۆا بۆۆوو و هۆۆیچ  ە
 شم يتەنانەت  ۆ

ڕۆاۆۆا د،سۆۆتى بە چوارچێۆۆو،ى د،رگۆۆا ە د،گرێۆۆ  و د،و،سۆۆتێ ،   
پۆشۆا ە انى تۆۆزاوییە  لە ژێۆر چاو، ۆانى دوو بۆازنەى  نایناسمەو، 
و نە سۆوراوى  اتێک لێى نەبوو،، ڕ،نگى پەڕیو،  ە هیچ،ڕ،ک هەیە

ە پشیلە ترسۆابێ   بەیۆانى لەسەر لێو، و نە ماسواراى لێداو،  نە ا ل
بۆۆۆۆۆارودۆ ى باشۆۆۆۆۆتر بۆۆۆۆۆوو  هەڵد،سۆۆۆۆۆتمەو، هەر لەنۆۆۆۆۆاو د،رگۆۆۆۆۆا ە 

 د،داتە لەی   ى د،ستنكهز،رفە
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  گوتى تەمۆاتە و بەهۆاراتم دامێ ىسووركراوانهدایە ئەم باین انە  -
 پێدا  ردوو، ، تەنیا چوار هێلوەى تێبوەن د،بێتە میرزا قاسمى 

 ڕوو لە من د، ات 
 یە   ەیار شۆر بوەنەو،؟رى سهو تان ناتوانن ودهەر بهئێو، -
، و یە  چۆر ە دواتۆۆر لە بە م پێوەنیۆنە ەى نۆامێنێتەوپێۆد، ەنێ ،   

بەم پشۆۆ  ون د،بێۆۆ   لەیۆۆ  د،ڵێۆۆ : )بۆۆۆچى هێشۆۆت   ڕو ەۆۆاريدا
 ۆۆۆواردن دروسۆۆۆ  بوۆۆۆات ؟ تەلەفۆۆۆۆن د، ەم سوپاسۆۆۆى ئێشۆۆۆانەو، 

 د، ەم  باشى تۆ؟ چی  لێهاتوو،؟(
 هیچ -

 مە   سەروسووتێوە؟ و،ر، ژوور،و،  ەواتە ئە
 نا د،بێ  بڕۆم، چۆنى شەبانە؟-
 ە ،واقۆۆم وڕمۆۆاو،  د،چۆۆمە پێشۆۆەو،  سۆۆەیرى نۆۆاو چاو، ۆۆانى د، ەم  

نیگۆۆا و بینینیۆۆان تێۆۆدا نیۆۆیە  ئەگەر  ەمێۆۆک بگریۆۆابوایە، ئەگەر تەنیۆۆا 
بگریابوایە اە ۆ  و فشۆار د،ورى چاو، ۆانى بەم شۆێو،یە ڕ،ک و 

بتوانێۆ  هەمیشۆە  ىوهبۆۆ ئۆهبێۆ   ۆراد بێۆ  تار نەد، رد  ڕۆاۆا نا
 ئاگاى لە من و لەی  بێ   د،ڵێ : )  هەیە؟(

 هیچ، بۆچى هێند، زوو د،ڕۆى؟-
  ارم هەیە  -

 (چووبۆ هەزار ا  بيرمو،ر،  ولە ێک دانیشە، ى دهلەی  د،ڵێ : )
، تەنیۆۆۆۆا هۆۆۆۆۆی  م  هۆۆۆۆۆيچ نييۆۆۆۆه؟ چۆۆۆۆوودیەۆۆۆۆان دڵۆۆۆۆ  بۆۆۆۆۆۆ  ۆۆۆۆوێ -

نە ۆۆۆک د، ەوم   ەک و هەوا سۆۆارد   ە  ەریوۆۆم ،وابیۆۆرد، ەمەو،
 بتگەیەنم  ى  ۆمبوو،  تۆ د،مێنیتەو، شەبانە؟ و،ر، لەسەر ڕێگا
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پێویەتە بڕۆمەو، ماڵەو،  ماهان بەتەنیایە،  اتێۆک مۆن لەوێ نۆیم    
 د،ترسێ   ڕوو لە لەی  د، ەم 

بڕۆم لەیۆ ؟ دایە بۆارودۆ ى بۆاک نیۆیە، د،ترسۆم در،نۆگ بچۆمەو، -
بەى شۆۆەو  ێشۆۆە و چەرمەسۆۆەرى دروسۆۆ  بیۆۆانوو بگرێۆۆ ، بۆۆۆ سۆۆ

 بوات 
 ە چۆۆۆى بەسۆۆۆەر  ،ڕێگۆۆۆا بە تۆۆۆۆ بڵێۆۆۆ  باشۆۆۆە، بۆۆۆڕۆ بەڵوۆۆۆو ڕۆاۆۆۆا لە-

 هاتوو، 
 ارى د،مەین ڕۆاا پێد، ەنێ  و  ەند، لەسەر ڕو ە

 شێتە نە ۆشە هەمیشە نیگەرانە ان!-
ئۆۆۆاگرى ژێۆۆۆر  ىمەد،، د،  ۆۆۆولە ى د هۆۆۆيچد،ڵۆۆۆێم: )تۆۆۆۆ د،سۆۆۆ  لە 

 امەیان بەسەردا د، ەم تا تاز، بێ ، سینگە ان بووژێنەو،  بەیانى 
ئەو شۆۆتانەى وردم  ۆۆۆردوو، لەنۆۆۆاو  مووهۆۆۆهتەنیۆۆا قارچوە ە ۆۆۆان و 

قاپێوى بە سەرقاد دابنۆێ و بۆیخە نۆاو بەفرگۆر، ەو، تۆا بەیۆانى ئەو 
  ارانەى  ە ماون بیوەم  مۆمە انی   ۆم دایاند،نێم ( 

انى من بەیانى تا عەسر لە ڕۆژنۆامەم  سۆەمیرا شۆەو د،گۆات و بەیۆ-
د،توانن زووتر  ئێوه  مێتان بدهكههد،ڕواتە دید،نى هاوڕێوەى   لیل

 بێن؟
سەیرى ڕو ەۆارم د، ۆات و بە  ێد،دات مد،ڵێین دێین   ە  لیلە ە  

 ە ،هێواشۆۆى تەنیۆۆۆا بە  ۆۆۆۆم د،ڵێۆۆ : )نۆۆۆیگەران مەبە، زووتۆۆۆر لەو،ى
 (بێ چاك دهبیرى لێد، ەیتەو، هەموو ش  

نیۆۆۆۆا د، ۆۆۆۆات  ئەویۆۆۆۆ  و، ۆۆۆۆو مۆۆۆۆن نائومێۆۆۆۆدترین ز،رد، ەنەى دو  
 د،زانێ  هیچ  اتێک وا بڕیار نییە هیچ شتێک چا  ببێ  
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بۆاو،ک لەناو ئۆتۆمبێلە ەى ڕۆاا داد،نیشم و  ۆڵەپشۆتییە ەم لە   
 اۆارێ د،نگۆى مۆسۆی ا ەى و، ۆو هەمۆوو كاتئيشى پێۆده ە د، ەم،

بەرز نۆۆۆۆابێتەو،، لە بۆۆۆۆارودۆ ى ئەمۆۆۆۆڕۆى د،ترسۆۆۆۆم و لەناو ۆمۆۆۆۆدا 
  بەڕید، ەوێ  و بای فێنوۆى یە ەم شۆەوى پۆاییز دێۆتە گرمۆڵە د،بم

نۆۆۆۆاو ئۆتۆۆۆۆۆمبێلە ە   ە لە تۆۆۆۆرافیوە سۆۆۆۆوور، ە تێۆۆۆۆد،پەڕێ  د،ڵێۆۆۆۆ : 
 )دیەان لەگەڵ ئەرسەان چیتورد؟(

 هیچ بابە،  ۆى د،مەقاڵەى لەگەڵ من  رد، لەی  پێى گوتى؟-
نا،  ۆى تەلەفۆنى  رد  ڕاس  د، ات شەبانە، بەتەواو،تى لەسۆەر -

 اتوانى بەم ۆر، بە نامەۆگەرى بیهێڵێتەو، هەقە  ن
بۆۆۆۆچى دیەۆۆۆان تەلەفۆۆۆۆنى بۆۆۆۆ ڕۆاۆۆۆا  ۆۆۆردوو،؟ شۆۆۆەرم د، ەم و   

 ە و، ۆۆۆو هەمیشۆۆۆە بیرمچۆۆۆوو،  ،سۆۆۆەیرى پۆۆۆێالو، پیەۆۆۆە انم د، ەم
هۆۆۆیچ شۆۆۆتێک نا ۆۆۆات  بەم پا یۆۆۆان بۆۆۆوەمەو،  ئەرسۆۆۆەان ر،چۆۆۆاوى 

 بۆۆۆێ ئومێۆۆۆدووى مۆۆۆرۆە د،بۆۆۆات  د،ڵۆۆۆێم: )نامەوێۆۆۆ   ۆۆۆارانەى ئۆۆۆابڕ
یە   پێموايهبیرد، ەمەو،  و، باو،ڕ بوە، بە م هەر چەندي ێڵمەبیه

مرۆبە ان عاش ى یە ن، ژیانیان واى لێدێ ،   تۆزی   ۆشم ناوێ 
میەۆۆاق  لەبیۆۆر،؟ هێنۆۆد، بۆۆاک بۆۆوو، هێنۆۆد، میهر،بۆۆان بۆۆوو، هێنۆۆد، 

 ، ز،ینى اى هەموو شۆتێک بۆوو، لە  ۆتاییۆدا يەلەی ى  ۆک د،و
، ئەو ڕۆژ،، تۆۆۆۆاز، گەیانۆۆۆۆدچۆۆۆۆى بۆۆۆۆوو؟ لێیۆۆۆۆدا ڕۆیشۆۆۆۆ  و لەیۆۆۆۆ ى 

، بە م مۆن شۆار،زا نۆیم، ئەرسۆەان بوو ەریوبوو ژیانيان  ۆک ده
نیۆو،ى ئەو هەسۆ  و سۆۆزى نیۆیە، ناتوانێۆ   و، و میەۆاق نیۆیە، بە

م و، ۆۆو لەیۆۆ  نیۆۆیە، هەزار ەویەۆۆتى بنوێنێۆۆ ، منۆۆی  بۆۆارودۆ  ۆش
ا بەدبە تیم هەیە، دایە، ماهان، بێوەڵوى  ۆۆم   اتێۆک ژیۆانى لەیۆ  و
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ە ەیۆدا د،بۆمە يتێوچوو، ئاشورایە  ە هى من ڕێک نا ەوێۆ ، لە ۆتای
 شتێک  راپتر لە لەی  (

  ێشەت ئەمەیە شەبانە؟ د،ترسی  و،  لەی ت لێبێ ؟-
 ۆڵەپشۆۆۆۆتییە ەم  تونۆۆۆۆدتر لەبۆۆۆۆاو،ک د، ەم و ڕوو لە پەنۆۆۆۆ ەر، -

 د، ەم 
 یە ێک لە گرفتە انم ئەمەیە -
ئەگەر بیڵۆۆۆۆێم تەواوى د،تەوێۆۆۆۆ  بڵۆۆۆۆێم بۆۆۆۆۆچى لەیۆۆۆۆ  نەڕۆیشۆۆۆۆ ؟ -

 د، ەى؟
 ، ئیشار،ت پێد، ات و د،سوڕێتەو، ڕوو لە ڕۆاا د، ەم   
ژیۆۆانى مرۆبە ۆۆان بەتەواو،تۆۆى لە د،سۆۆ   ۆیۆۆان نیۆۆیە شۆۆەبانە  تۆۆۆ -

تەنیۆۆۆا د،توانیۆۆۆ  لە بەشۆۆۆى  ۆۆۆۆت بە چۆۆۆا ى ژیۆۆۆان بەڕێ بوەیۆۆۆ ، 
 ئەو،یترى لەد،س  ئەوانیتر، 

، ەمەو،  تەواوى سەیرم نا ۆات، لەیۆ  بۆۆچى نەڕۆیشۆتوو،؟ بیۆرد  
 ە لەسۆەر ،وێەتەگە و دیمەنە انى ژیانى لەی  پێوەو، و، و فیلمێۆک

 لۆۆۆۆ ەیە ى  ێۆۆۆرا بێۆۆۆ ، لەپۆۆۆێ  چاو، ۆۆۆانى تێۆۆۆ ەڕ د،بۆۆۆن  تێنۆۆۆاگەم 
 مێشوم  ار نا ات  د،پرسم : )شتێک هەیە،  ە من نایزانم؟(

لەی  د،یویە  بڕوات، بە م نەیتوانى   اتێک  ە میەاق  ار، انى -
و لەی  بینى و،  بڵێى بە ڕاستى  ەریوە د،ڕوات، پ نۆى  ايى بووڕ

ت هۆا چى لە د،سۆ دانا لەگەڵى بڕوات، بە م ئیتر در،نگ ببوو  هەر
ە م ئەو ۆۆۆاتەى سۆۆۆاڵ هۆۆۆیچ شۆۆۆوێنێک قبۆۆۆووڵى بەو نەد،دا   ۆۆۆردى، ب

 ئەمانەشى بە هیچ  ەس نەگوت، تەنانەت بە میەاقی  
چاو، انیۆدا نیۆیە،  وشک بوومەتەو،، سەیرم د، ات، هیچ شتێک لە  

 لەسەر ۆ د،پرسم:
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 )تۆ چۆن د،زانی ؟(
میەاق قەەى لەگەڵ مندا د، ۆرد، لە دوایۆین ڕۆژ، انۆدا، نامە ۆانى -

دا وازینۆۆامە و و، مە انیۆۆانى لەنۆۆاو  ۆم یۆۆوتەرى لەیۆۆ  بینیبۆۆوو، تۆۆا 
ئەو  اتەى ڕۆیشتی ، هۆیچ یە ێویۆان لەڕوویۆان نەهۆات لەگەڵ یە  

 باسى بوەن 
د،م د،رگا ەمۆۆان ڕاد،گرێۆۆ   د،ڵۆۆێم: ) ەواتە بۆۆۆچى ڕۆاۆۆا لەبەر   

 نەمایەو،؟(
میەۆۆاق پیۆۆاوى مۆۆانەو، نەبۆۆوو، زۆر ئۆۆار،زووى گەور،ى هەبۆۆوو، -

لەیۆۆ ک پێینەگۆۆوت د،یەوێۆۆ  بۆۆڕوات، د،یویەۆۆ  میەۆۆاق لەبەر ئەو 
د،بۆۆوایە هەر لە  بمێنێۆۆتەو،  لەیۆۆ  د،بۆۆوایە زووتۆۆر پ نۆۆى دانۆۆابوایە،

ەۆۆۆاق بوردبۆۆۆوایە، ئەو ۆۆۆات ڕ،نۆۆۆگە سۆۆۆەر،تاو، داواى یۆۆۆارمەتى لە می
بیتوانیبۆۆۆۆایە بۆۆۆۆڕوات  هەر د،یگۆۆۆۆوت نۆۆۆۆاڕوات بەبۆۆۆۆێ مۆۆۆۆن   دابۆۆۆۆویە 
 ەللەڕ،قۆۆى لەگەڵ  ۆۆۆى ، پێۆۆى  ەۆۆتبوویە نۆۆاو پێالوێۆۆک و د،یگۆۆوت 
چۆۆونوە مۆۆن نامەوێۆۆ  ئەویۆۆ  نابێۆۆ  بۆۆڕوات، بیۆۆرتە؟ تەنیۆۆا بەدواى 

 ە میەۆۆۆاق چەنۆۆۆد،  ۆشۆۆۆى  ،ئەمەو، بۆۆۆوو تۆۆۆا بۆ ۆۆۆۆى بەۆۆۆەلمێنێ 
ەن مۆازۆ یزمى هەبۆوو  د،یویەۆ   ۆۆى ئۆازار بۆدات، د،وێ   ئەسڵ

هەمۆوان لەگەڵ  ۆیۆدا ئۆازار بۆدات، پاشۆانی  هەمۆوانى گرفتۆار  ۆۆرد 
بەمەى  ە میەاق نەیویەتوو، من بڕۆم   ۆاتێوی  وا ڕێوۆوەوت  ە 
نەگەڕێۆۆتەو، لەیۆۆ  ڕازى بۆۆوو بە ایۆۆابوونەو،،  ۆۆۆ تۆۆۆ د،زانیۆۆ   ە 

ۆ بردنۆۆى و هەر میەۆۆاق  ۆشۆۆى د،ویەۆۆ   بیۆۆرتە    ۆۆارێوى  ۆۆرد بۆۆ
ڕوات  لەیۆۆۆ  ڕێگەیە ۆۆۆى لەیۆۆۆ  قایۆۆۆل نەبۆۆۆوو لەگەڵۆۆۆى بۆۆۆ ،چۆۆۆى  ۆۆۆرد
و،، چۆۆۆاو،ڕوانى ڕۆژى فڕۆ ە ۆۆۆانە بۆۆۆوو تۆۆۆا میەۆۆۆاق لە نەهێشۆۆۆتبۆ

ڕۆیشۆۆتن پەشۆۆیمان ببێۆۆتەو، و بگەڕێۆۆتەو، مۆۆاڵ و بڵێۆۆ  بەبۆۆێ تۆۆۆ بۆۆۆ 
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هیچ شوێنێک ناڕۆم  شۆێ  بۆوو  لەسۆەر هەور، ۆان د،ژیۆا، ڕۆژانۆى 
وى نەبۆۆوو، د،بۆۆوایە لەنێۆۆوان ئاواتە ۆۆانى و  ۆتۆۆایى ئیتۆۆر میەۆۆاق  ۆۆاتێ

لەی  یە ێویانى هەڵبژاردبوایە  زۆر ڕ،نۆ و بەدبە تى  ێشۆابوو بۆۆ 
  ار، انى ڕۆیشتنى، تێد،گەى؟ تۆ بوای  نەد،ڕۆیشتى؟

 ماناىئەو،ى  ە سەیرم بوات، ئاو هەڵد، ێشێ  و ئەمە  اياتىلە   
ێشۆۆوم وێۆۆران  ە چۆۆاو،ڕێى و، مۆۆى مۆۆن نیۆۆیە  ژیۆۆانى لەیۆۆ  م،ئەو،یە

د، ۆۆات  پۆۆارچە پۆۆارچە د،بێۆۆ  و هەر پۆۆارچەیە  و، ۆۆو نە شۆۆەى 
ئۆتۆ اد ئێوە لۆر،رى لێۆدێ  لەنۆاو اپەڕ،یە ۆى ڕ،شۆدا  ئیتۆر لەیۆ  

)ئەرسۆەان  ۆوڕێوى سمەو،  ئۆتۆۆمبێلە ە د، ۆوژێنێتەو،و د،ڵێ :نانا
ى نێ ى چۆۆا ايۆۆهچەنۆۆد یە،و، ۆۆو هەمۆۆوو مرۆبە ۆۆانى دیوەیە، ۆۆراد نی

 ،،یەنێ ى  راپیشى هەیە، تەنیا شتێک  ە گۆرنگە ئەوهايهەیە، چەند 
من وابیۆۆرد، ەمەو، شۆۆ  بوێۆۆ  تۆۆا بتوانیۆۆ  بەرگەى بگریۆۆ ، ە  ۆ

بە م  ۆت اارێک بۆ هەمیشە دابنیشە و هەیە، ۆشەویەتی  بۆى 
  گرنگ نیۆیە، لە بیرى لێبوەو، و، مى زوو بد،و،، ئەگەر نەشتویە

پشۆۆۆت  د،مێنیۆۆۆنەو،، من و لەیۆۆۆ  هەمیشۆۆۆە لە هۆۆۆیچ شۆۆۆتێک مەترسۆۆۆە،
  هەموومان لەاى یە  پیر د،بین و لێناگەڕێین بەتەنیا بمێنیتەو،(

، د،مەوێ  بڵێم : )تۆ  ۆ لێر، نی ، د،ڕۆی  و وێنێنهدادهسەرى    
من بە تەنیا اێد،هێڵی ( وا ناڵێم  د،ڵێ : )ئێمە  چۆانێوى نەقوسۆانین 

وینەتە ژیۆانى شەبانە، لە ژیانى دایوانمان هۆاتوینەتە د،ر و نەگەیشۆت
 چە انمۆۆۆۆان، دڵمۆۆۆۆان هۆۆۆۆى ڕابۆۆۆۆردوو، و مێشۆۆۆۆومان هۆۆۆۆى ئاینۆۆۆۆد، و 
هەریە ێویۆۆۆان هێنۆۆۆد، ڕاماند، ێشۆۆۆن تۆۆۆا د،بیۆۆۆنە دوو پۆۆۆارچە، ئەگەر 
نەقوسۆۆۆان نەبۆۆۆواین ئێەۆۆۆتا هەرسۆۆۆێومان لەنۆۆۆاو مۆۆۆاڵ دانیشۆۆۆتبووین  
منۆۆۆۆداڵە انمان گەور، د، ۆۆۆۆرد، هەمۆۆۆۆوو  ۆشەویەۆۆۆۆتى و ئامۆۆۆۆانۆ و 
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 نێۆۆو مێۆۆژوو ن  و، ۆۆو هەمۆۆوو ژنۆۆانى داهاتوومۆۆان منۆۆداڵە انمان بۆۆوو
نەد،بۆووین، لەیۆ  و، ۆو  وهييههێند، بەدواى شتگەلى سەیر و او، 

ڕۆیشتبوو، من  يداو بەدواى مێرد، ە وشۆڕكردبۆوهمرۆە سەرى 
هێنۆۆد،  ۆۆۆم ئۆۆازار نەد،دا بە قەرز و پۆۆار، و  ۆۆار و بەدبە تۆۆى، بە 

رد  تۆۆۆک ، و ژیۆۆانم بەسۆۆەر د،بۆۆ ەیۆۆاڵى ئاسۆۆوود،و، لێۆۆر، د،مۆۆامەو
بوویۆۆۆ ، لەبۆۆۆرى ئەو،ى دایوۆۆۆى  ڵاڵۆۆۆ  هەبۆۆۆوو و  ۆشۆۆۆحامێۆۆۆردو من

ماهۆۆۆان بوایۆۆۆ ، د،بۆۆۆوویتە دایوۆۆۆى منۆۆۆداڵە انى  ۆۆۆۆت، لە  ۆتۆۆۆاییى 
هەفتە انیشدا هەموومان پێوەو، د،چۆووینە ئارایشۆگا، نینۆ ە انمۆان 

دژوار، ۆۆان چێژمۆۆان لە  ە دوور ويڕێۆۆک د، ەۆۆ  و لەبۆۆرى  ۆشۆۆی
هەڕاایۆۆدا و بەرگۆۆى ئاویشۆۆمن لە  شۆۆەوانە و  ڕینۆۆى اۆۆل میوانۆۆدارین

ە ببیۆۆۆۆنە وا بیۆۆۆۆرد، ەیتەو، ژیۆۆۆۆانى و،رد،گۆۆۆۆرت، هەر ئەم )گۆۆۆۆوڵن(ي
نا ۆشۆە؟ لەگەڵ ئەو مێۆرد، بازاڕییەیۆدا ژیۆانى  ۆراد د،گوز،رێۆۆ ؟ 
 راد ناگوز،رێۆ  شۆەبانە، هەر  اتێۆک نەیەوێۆ ، ئیتۆر نۆایەتە سۆەر 

 ە نیگەرانۆۆى شۆۆتێک بێۆۆ ، هەمیشۆۆە پۆشۆۆا ە انى ، ۆۆار بەبۆۆێ ئەو،ى
و، ان د،چێتە گەشۆ ، لەبۆرى ئەو، ئۆێمە ببیۆنە  ووێن و هەموو پشن

سۆۆۆۆۆەیرێوى  ۆۆۆۆۆۆت بۆۆۆۆۆوە تۆۆۆۆۆۆ بیەۆۆۆۆۆ  و هەشۆۆۆۆۆ  سۆۆۆۆۆا نی ؟ تۆۆۆۆۆۆ 
ڕو ەۆارت، بیە  و هەش  سۆا نەت هەیە؟ پرچ ،سەرن ڕا ێشى 

سەروگوێ     لەبرى ئەمەى  ە بیر لە ژیانۆ  بوەیۆتەو،، بەرد،وام 
 ەونە سۆۆەیر و   ەریویۆ  بیۆر لە ماهۆان و دایوۆۆ  و ژیۆانى لەیۆ  و

 سەمەر، ان  د، ەیتەو، (
 د،نگێک لە دوور،و، دێ : )شەبا، و،ر،(

سۆۆەیرى سۆۆەر،و، د، ەم ماهۆۆان سۆۆەرى لە پەنۆۆ ەر، ە هێنۆۆاو،تە   
و بۆۆۆانگم د، ۆۆۆات  ڕۆاۆۆۆا داد،بەزێۆۆۆ  و د،سۆۆۆ  بۆۆۆۆ ماهۆۆۆان  وههد،ر
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هەڵد،شۆۆۆەقێنێ   ماهۆۆۆان مۆۆۆاچى بۆۆۆۆ د،نێرێۆۆۆ ، بێگومۆۆۆان دایە ئۆۆۆارام 
، ڕ،نۆۆگە دڵخۆشۆۆە  ڕۆاۆۆا د،ڵێۆۆ : )بۆۆڕۆ شۆۆەبانە بۆۆۆیە ماهۆۆان ،بۆۆۆتەو،

 بەیانى ڕۆژێوى باشتر بێ ( 
ى  واحۆۆافیز  پۆۆێ لێۆۆد،نێ  و ند،نگۆۆم بە  ۆۆورتى د،ردێۆۆ  بۆۆۆ گۆۆوت  

د،ڕوات  قۆۆورس بۆۆوومە، و،  بڵێۆۆى دونیۆۆا بە هەمۆۆوو  ێشۆۆى ڕێۆۆک 
قورسم، د،سۆ  و پۆێ سۆ یتییە ەم،  ىستهاه ەوتۆتە سەر سینەم  

م لە قادرمە ۆۆۆان سۆۆۆەرد، ەم   ۆۆۆودى هەمیشۆۆۆە شوەۆۆۆ   ۆۆۆواردوو
د،بێۆۆ  تەواوى بۆۆوەم  هەر ئەمشۆۆەو د،بێۆۆ   ۆتۆۆاین پێبهێۆۆنم  ماهۆۆان 
دێۆۆۆتە بەرد،رگۆۆۆا   ۆڵەپشۆۆۆتییە ەم لۆۆۆێ و،رد،گرێۆۆۆ  و لەنۆۆۆاو قۆۆۆۆڵە 
گەور، ۆۆۆۆانى دامد،پۆشۆۆۆۆێ ،  ۆۆۆۆۆزگە ئەرسۆۆۆۆەانی  دوو قۆۆۆۆۆڵى وا 
گەور،ى د،بۆۆوو بۆۆۆ داپۆشۆۆین  د،چۆۆمە ژوور،و، سۆۆالو د، ەم  بۆۆابە 

ە سۆۆۆۆەرى لەسۆۆۆۆەر  تێۆۆۆۆبە شۆۆۆۆیعر، ەیەتى و، مۆۆۆۆم  ،بەو اۆۆۆۆۆر،ى
د،داتەو،  دایە لەسۆۆەر قەنەفە ە دانیشۆۆتوو، و نیۆۆوچەوانى بە لەپۆۆى 

وڕ،ییە ەم بە تونۆۆدى د، ۆۆۆمەو، و و، تۆۆم د، نوۆۆێمگرتۆۆوو،   ەریوۆۆ
د،ڵێم: )دایە تەلەفۆن بۆ دایوى ئەرسۆەان د، ەیۆ   ۆاتە ە دابنێیۆ ؟ 

  بڵێ من ڕازیم(
و چاویلوە ەى لەسەر  تێبە ە داد،نێۆ   بابە  تێبە ەى داد، ات    

دایە د،سۆۆتى لەسۆۆەر نێۆۆوچەوانى هەڵۆۆد،گرێ  و د،ڵێۆۆ : )مۆۆن بۆۆێ تۆۆۆ 
 چى لەو منداڵە نە ۆشە بوەم(   
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 پارچەى سێیەم
 

A l' attention de:  autirites consulaires françaises à Téhéran  
Objet: Demande de recours d'un visa d' études rejeté88 

 ەریۆۆۆوە بۆۆۆارودۆ م  ئابڕوویۆۆۆان نیۆۆۆیە ئەمۆۆۆانە، ئابڕوویۆۆۆان نیۆۆۆیە    
(و، تێوۆد،چێ ،بۆچى مۆن؟ بۆۆچى تەنیۆا بۆۆ rejetéبەهۆى ئەم وشۆە)

 زووتۆر بیڵۆێن ئیتۆر  اار تەلەفۆنم  رد و گوتم چۆى بۆوو؟سەد  من؟
 م تێوۆد،دات،ئايينۆدهگۆوتم نۆا رێتى ئێۆو،  گوتیان نا رێ ،ئارام بگر، 

 ەریۆوە در،نۆگ  ێ ؟ وێند ار، ان لەناو د،رسۆن،واتە چى  ە نا ر
 وویان نییە ئەمانە ڕوان بوە دایخە   ئابڕد،بێ   گوتى چاو،

پێویەۆۆتە  تە دابنیشۆۆم بە چۆۆا ى بیۆۆر بۆۆوەمەو،،پێویەۆۆ وا نا رێۆۆ ،   
دوو مانگە وانە ان د،سۆتیان پێوۆردوو،، ؟گەیە  هەبێ  چۆن نييهڕێ

 ۆۆاتژمێرى  دوو ،نۆۆگە،در تە هەر ئەمۆۆڕۆ نۆۆامە ە تەواو بۆۆوەم،پێویەۆۆ
دیوە پێویەتە بچمە ماڵى منداڵێوى د،بەنگ ئیتۆر وانە بە  س میم مۆیم 
بڵێمەو،، پاشۆان بۆێم و ئامۆاد، بۆم بۆۆ میوانۆدارییە ەى لەیۆ ، یە ێۆک 
نیۆۆۆۆیە بڵێۆۆۆۆ  ئێەۆۆۆۆتا ئەو میوانۆۆۆۆداریوردنەت چۆۆۆۆى بۆۆۆۆوو لەنۆۆۆۆاو ئەم 

 ە هەموو شتێک و، و پێشوو د،بێۆ   ،اەن اڵییەدا؟ وا بیرتورد،و،
ئەگەر میوانۆۆدارى  ەڵۆۆک بوەیۆۆ ؟ گەمۆۆژ، و سۆۆۆاویلوەیە  ئەم قەڵەم 

وسۆۆێ ، ئێەۆۆتا مۆۆن قەڵەم اۆۆاف لە ۆۆوێ واۆۆافە نەفۆۆر،تییەک  ۆۆۆ نان
                                                 

هاڵتدارێتى کونسوڵخانهى فڕەنسا له تاران.داواکارى:پێدانى .به کوردى:بۆ ئاگادارى:دەس88 

 ڤيزاى خوێندنى ڕەتکراوە.و
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، بۆاڵغە؟  اغەز، ۆان د،بەمە ئەواو،بدۆزمەو، لەسەر ئەم مێز، قەر،
چ یە ێۆۆک لە لێۆۆى نیۆۆیە  قەڵەمۆۆدانە ە بەتۆۆاڵ د، ەم، لێۆۆى نیۆۆیە  لە هۆۆی

هۆیچ شۆوێنێوى ئەم مێۆز، نەفۆر،تییە قەڵەم  لە چە مەاە انیشدا نییە،
اۆۆۆۆۆاف نادۆزرێتەو،  اغەز، ۆۆۆۆۆان لەسۆۆۆۆۆەر مێۆۆۆۆۆز، ە هەڵۆۆۆۆۆد،گرم و 
بەدیواریۆۆان داد، ێشۆۆم ،ناشۆۆوێن  و، ۆۆو گە  پاییزییە ۆۆانى دوێنێۆۆى 
  شۆۆەقام د،فۆۆڕن و د،سۆۆوڕێنەو،و د، ەونە سۆۆەر ز،وى  هەر بە قۆۆا

قەڵەم اۆۆۆۆۆۆافە ەم لێۆۆۆۆۆۆر،یە، بەسۆۆۆۆۆۆەریاندا  ێشۆۆۆۆۆۆام و وردم  ۆۆۆۆۆۆردن 
م ێرفۆۆۆۆۆرمى نەفر،تۆۆۆۆى بەڵگەنۆۆۆۆامەى بەرد،وامبۆۆۆۆوون لە  ۆۆۆۆار، ەلەژ
 بەسۆۆە ئیتۆۆر، بۆۆوو، نیۆۆو،ڕۆ  پێویەۆۆتە لەسۆۆەر ۆ بۆۆم، پێویەۆۆتە دایە

 دانیشم لە ئارامیدا بیربوەمەو،، پێویەتە نامە ە بە چا ى بنووسم: 
Madame, Monsieur, 
 J'ai l'honneur de vous écrire pour solliciter votre bienveillance, et 
le bénéfice d'un deuxième examen de ma demande de visa 
d'études rejetée89  

تن،  ۆزگە لە زمانى مرۆە د،گەیش هێند، بەڕێزانە،  ۆ وا نابێ ،  
 ە  ۆشۆ   ،تو گیۆانى ئەو  ەسۆەىئەو ات د،مگوت مۆادام، میەۆیۆ،

انەم يۆبەرگەى ئەم گاڵتەااڕی مۆن مۆرۆە نۆیم  د،وێ  بیزا ەم پێبد، 
دڵۆۆم لە دوێنێۆۆو،  ەریۆۆوە هەزار اۆۆار لە چر ەیە ۆۆدا لێۆۆد،دات،  یە نیۆۆ

مگۆۆوت ئۆۆا ر بیزاتۆۆان بە مۆۆن د، اەڵۆۆتە لێمۆۆد،دات، د،مۆۆرم لە  ەمۆۆان 
د،رهۆات بۆۆ  ەواتە بە  ێتان داو،؟  ۆێ زیۆاتر لە مۆن گیۆانى  نەداو،،

 ۆێ هەمۆوو ژیۆانى دانۆا؟ ئەسۆڵەن د،سۆتم بۆۆ  ئەم د تۆرا نەفر،تییە،

                                                 
.خاتوو/کاک: خۆشحاڵ دەبم که ميهرەبانى خۆتان بنوێنن و دووبارە چاوێک بخشێننهوە به 89 

 تاقيکردنهوەى دووەمى داواکارى ڤيزاى خوێندنى ڕەتکراوەم.و
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 ە بیزاتان بە  ،  د،مگوت گوتان  واردوو،90ددوا پار،ى گیرفانم بر
ووینە،  ەریۆۆوە داهۆۆاتووم لەپۆۆێ  چۆۆاوم د،بێۆۆتە او، بۆۆێ ئۆۆابڕمۆۆن نەد
 دوو ەڵ 

 ەم بۆتە بەفر  ئیتر چایە بارودۆ ەو، ناتوانم شتێک بنووسم بەم   
دایە لەسەر مێزى دانا، سەر،تاى بەیانى بوو، لەو اتەى نا ورێتەو، 

وومە د،ر،و،، لەبیۆرم بۆوو  ە هەینیۆیە بێدار بۆوومەو، لە ژوور نەچۆ
 ە دوێنۆۆۆێ چۆۆۆى بۆۆۆوو،، هەر  ،و  ۆۆۆارم نیۆۆۆیە، بە م بیۆۆۆرم نە ەوتەو،

 ە هێنۆۆد،  ،سۆەیرى بنمۆۆیچە ەم  ۆۆرد و بیۆۆرم  ۆۆرد،و، چۆۆیم لێهۆۆاتوو،
سەرم و هەموو شوێنێوم ئازارى هەیە؟نەهۆاتەو، بیۆرم، هەموو ۆات 

م ەنا او زانۆیو،، للە مێشومدا دووبار، د،بۆ 91گۆرانى ئاریزۆنا دریم
و بنمیچۆۆۆى ژوور، ە و،  بڵێۆۆۆى بۆۆۆوومەلەرز، ڕوویۆۆۆدابێ  چیبۆۆۆوو،

شۆۆۆەو چەنۆۆۆد  ، ەوتە سۆۆۆەر اەسۆۆۆتەم، پۆۆۆاک ئەو،ک هۆۆۆاتەو، بیۆۆۆرم
 اتژمێر  ەوم لێنە ەوتوو، و هەموو ات سەیرى دیوار و بنمۆیچ و 

سۆۆەر د،رگۆۆاى  ەنتۆۆۆر، ەم  ۆۆردوو،   92میلۆۆىئۆۆهپۆسۆۆتەرى فیلمۆۆى 
  تەنۆۆانەت پرچیشۆۆم  دوێنۆۆى شۆۆەو پێیە ۆۆان و ددانە ۆۆانم ژان د، ەن

 تەنیۆا گێۆژ بۆووم، ئەسڵەن هیچ هەستێوم نەبۆوو،نائاسوود، نەبووم  
و،  بڵێۆۆى  ۆۆۆم نەبۆۆووم، بۆۆۆ نمۆۆوونە و،  بڵێۆۆى بیەۆۆتبووم بیۆۆزاى 
سۆۆایە ڕ،توۆۆراو،تەو،  پاشۆۆانی  گوتبۆۆووم ئۆۆاو، دامۆۆاو، لەپاشۆۆتری  

                                                 

 
 

91 :Arizona Dreem م رههبه 1993، ساڵى ماييهكى ئينگليزيى سينهونى ئاريزۆنا فيلمێخه

ن گۆرن بريگۆڤيچ و اليه ى لهتى و مۆسيقايكهنكينز نووسيويهنووسينى دێڤيد ئه و لههاتووه

 .وئێگى پاپ سازيان كردووه
92  :Amelie  لهم هاتووهرههدا به 2001ساڵى  ،لهكۆميدييه -نسى رۆمانسىفيلمێكى فره. 

 و. . Jean-Pierreرهێنانى ده
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د،دا  دڵۆم هەر لێیۆ لە ەو هەڵەۆام، ە و، بە م بەیۆانى لەبیرم چووبو
ە د،ر،و،، لە اۆۆۆۆۆۆۆۆۆێگە ەم هەسۆۆۆۆۆۆۆۆۆتامەو،، لە ژوور، ە نەچۆۆۆۆۆۆۆۆۆووم

دایە د،رگۆۆۆاى  ەیانیشۆۆۆم نە ۆۆۆوارد بنۆۆۆانى  د،موچاویشۆۆۆم نەشوشۆۆۆ ،
لەبەرامۆۆبەر مێۆۆز، ەم دانیشۆۆتبووم و پۆۆرچم  بینۆۆى بێۆۆدارم   ۆۆرد،و، 

 هۆۆێلم بە قەڵەم اۆۆافى شۆۆین سۆۆەد دانە چنۆۆگ  ۆۆرد،لەنۆۆاو د،سۆۆتە انم 
نابوو، دایە زانى شتێک بۆوو،، بەسەر  اغەز، انى سەر مێز، ە داهێ

 ە تۆوڕ، و تونۆدم   ،بە م هیچى نەپرسى  تێد،گات ئەم اۆر،  اتۆانە
هیچ شتێک ناپرسێ ، چاى لەسەر مێۆز، ە دانۆا  گۆوتى نۆانى بەیۆانى 

 ە دڕا  زێوۆۆى دیۆۆوەم بەسۆۆەردا  ێشۆۆا،  ۆۆاغەنا ۆیۆۆ ؟ گۆۆوتم نۆۆا، هێڵ
ى و،سۆۆتا، سۆۆەرم بەرز نە ۆۆرد،و،  ڕیشۆۆە انى مۆۆافور، ەى بە سۆۆەر

سۆڵە انى ڕاستورد،و،  چاو،ڕوان بوو قەۆە بۆوەم  نەموۆرد  گۆوتى: 
گۆوتى ت  ۆوژاو، بوو،،كۆهمۆبايله)ڕامین گوتى تەلەفۆنى  ردوو، تۆ 

تۆا  ،تۆا عەسۆر دادێۆ  د،گۆات ،پێ  بڵێم ئەگەر ڕێۆگە قەر،بۆاڵو نەبێۆ 
ايۆاتى وا پێد،چێ   ەسێک نەبۆوو، لە ،بێ  بۆ میواندارییە ەى لەی 

تۆا دوێنۆێ بوەوتبۆایە ڕێ   ۆۆ ڕۆژى هەینۆى  ،گرێۆ ئێشۆوگرى ب وئه
 بەیانیان ڕێگە قەر،باڵو نییە، قەر،باڵغە؟(

 نا، نا وا پێناچێ  
ووم لەسۆۆۆەر یۆۆۆانى دڕانۆۆۆدب ە بۆۆۆه چەمۆۆۆایەو،و ئەو دوو  ۆۆۆاغەز،ى،  

چیم بە  ،چى تێد،گەیش  گرنگ نەبوو بۆى،  ومبار، ە هەڵیگرتەو،،
و د،سۆۆتى هۆۆات  هەر ڕ،نەۆۆى نووسۆۆیو،  د،نگۆۆى گەچرانۆۆدنیان لەنۆۆاف

و،سۆۆتا و هەر مۆۆن قەۆۆەم نە ۆۆرد  سۆۆەر،ن ام گۆۆوتى: )لەیۆۆ  میۆۆرزا 
بۆ بۆوەم تۆا بۆزانم شۆتێوى قاسمییە ەى ئاماد،  رد؟ بڕۆم تەلەفۆنى 
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دیۆۆوەى ناوێۆۆ  بۆۆۆى ئامۆۆاد، بۆۆوەم لەگەڵ  ۆۆۆت بیۆۆبەى، بەسۆۆتەزمانە 
 بەم هەموو میوانەو، چۆتە سەر  ار،  ەى د،ڕۆی ؟(

 نازانم -
هێواشۆۆى پێۆۆو،دا و ڕۆیشۆۆ   بۆۆۆچى  ەریوۆۆم بەسۆۆەر د،رگۆۆا ەى بە  

دایەدا هەڵید،ڕژم،  ۆۆ  ەتۆاى ئەو نیۆیە  وایۆداد،نێم ڕازى نەبۆوو بە 
ڕۆیشۆۆۆتنى مۆۆۆن، هۆۆۆیچ  ەس بە ئەنۆۆۆداز،ى ئەو لە نەڕۆیشۆۆۆتنى مۆۆۆن 
دڵخۆک نابێ ، بە م  ۆۆ تەلەفۆۆنى نە ۆردوو، بڵۆێ مۆن ڕ،تۆوەنەو،، 

انەگۆۆام بۆۆۆ ئامۆۆاد، زم (گۆۆوڵى)پێویەۆۆتە لە ژوور بچۆۆمە د،ر،و،، بڵۆۆێم 
بوات  پێویەتە هێور ببمەو،، د،بێۆ  دابنیشۆم بە چۆا ى بیۆربوەمەو، 
تا بۆزانم   بە یە ۆم بەسۆەر هۆاتوو،  بەم شۆێو،یە ئۆۆقر، نۆاگرم  بە 
شۆۆۆۆەبانەم گۆۆۆۆوت چەنۆۆۆۆد  ۆۆۆۆارێوم هەیە، درۆم  ۆۆۆۆرد، ئۆۆۆۆۆقر،م لۆۆۆۆێ 
هەڵگیرابۆۆۆۆۆوو  و،  بڵێۆۆۆۆۆى سۆۆۆۆۆەریان پەڕانۆۆۆۆۆدبووم  و، ۆۆۆۆۆو حەنۆۆۆۆۆا، 

داپیۆۆر، عەبۆۆا ەى لە د،ورى  ەمەرى بەسۆۆ    مریشۆۆوە ەى داپیۆۆر، 
ملى حەناى گرت و د،نۆو ە ەى بۆرد، ژێۆر شۆێر،ى ئۆاو، ە، پاشۆان 
لەنۆۆۆاو اۆۆۆۆگەڵە ە پێۆۆۆن لەسۆۆۆەر باڵە ۆۆۆانى دانۆۆۆا، چەقۆۆۆۆ ەى لەژێۆۆۆر 

    هەڵ ەڕىڕاپەواندبڕى  حەنا باڵە انى  رىسهعەبا ەى د،رهێنا و 
 دواو،: الى داپیر،  داپیر،  ۆى  شاند،  وێنى پڕژایە سەر

 ، پیس و گالوت  رد! وه وا بتباته-
دوێنۆۆێ و،  حەنۆۆام لێهۆۆاتبوو، د،مویەۆۆ   ۆۆۆم بە ز،وى و د،ر و   

بوێشۆۆم تۆۆا هەمۆۆوو پەڕ، ۆۆانم لێبێۆۆتەو،،  دادیۆۆوار و بۆۆۆڕى حەوز، ە
دڵۆۆۆپە  وێنە ۆۆان پۆۆڕژانە چۆۆوارد،ورى حەوشۆۆە، دایە ڕایوۆۆرد، نۆۆاو 

گیۆان ئۆا ر هەیوانە ە و پێ  چاو، انى  ۆى گۆرت  گۆوتى  ۆاتون 
لەپۆۆێ  منۆۆداڵ مریشۆۆک سۆۆەرد،بڕى؟ هەسۆۆتامەو،  شۆۆەبانە گۆۆوتى وا 
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لەنا او بۆ  وێ د،ڕۆیۆ ؟ گۆوتم  ۆارم هەیە، تۆا بەرد،م قادرمە ۆان 
بەدوامۆۆدا هۆۆات، گۆۆوتى بۆۆۆ  ۆۆوێ د،ڕۆیۆۆ ؟ باشۆۆى؟ درۆم  ۆۆرد  بۆۆاک 

 نەبووم 
پێیە ۆانم  ،دا سۆووڕامەو،كانهشۆەقام چوومە د،ر،و، تۆا عەسۆر، بە  

ە ۆۆۆانى سۆۆۆەر ز،ویۆۆۆم  ورد و ێشۆۆۆا گە  ز،رد، بەدبە تبە ز،ویۆۆۆدا  
لە هەوادا پەرک و بۆۆۆالوم  ۆۆۆردنەو،، پاشۆۆۆان لەسۆۆۆەر   ۆۆۆاک  ۆۆۆرد،

لێۆۆوارى اۆۆۆگەیە  دانیشۆۆتم، پۆۆرچم لەنۆۆاو د،سۆۆتم چنۆۆگ  ۆۆرد  و،  
، مۆۆن تي يارمۆۆهبڵێۆۆى شۆۆەپازللەم  واردبۆۆوو، گوتبۆۆووم  ۆۆاتوون بە 

بچێۆۆۆتە  نەبۆۆۆووم، گۆۆۆوتى بۆۆۆێ گە لە تۆۆۆۆ  ۆۆۆێ د،توانێۆۆۆ  لە سۆۆۆواو ە
سۆۆەربان؟ گۆۆوتم مۆۆن نەچۆۆوومە  گۆۆوتى شۆۆەرم نا ەیۆۆ ؟ سۆۆەیر ە    

بەهۆى چر  و پیەیە ى بنمیچە ە بەریداو،؟ دڵۆپە د، ات، پۆلە ە 
گۆوتى بۆۆچى   بە د،سۆتە انى چەنەگەى گرتم،تەواو تەڕبوو،ئاو،و، 

دانۆۆۆا؟ هۆۆۆا؟ هەنگاوێۆۆۆک چۆۆۆوومە  هۆۆۆێ نەى  ۆۆۆۆترت لەنۆۆۆاو سۆۆۆواو ە
،نگێوۆۆۆى بەرز لەگوێمۆۆۆدا د بۆۆۆووم،دواو،،گۆۆۆوتم مۆۆۆن د،ڵۆۆۆێم  مۆۆۆن نە

دایە گۆوتى د،سۆتى بشۆوێ    ڕان،چاو، انى ڕ،ک هەڵۆگە زرنگایەو،،
بەیۆۆانییە ەى نەچۆۆوومە قوتابخۆۆانە، هەرچەنۆۆد، دایە گۆۆریە و هۆۆات و 

  لێۆدێ  و د، ەویۆتە ى  رد نەڕۆیشتم  د،یگوت و، و پوورێۆهاوار
 ۆۆون ێوى مۆۆاڵەو،  گۆۆوتم نۆۆاچمە وانەى ئەو  گشۆۆ  ڕۆژێۆۆک د،سۆۆتى 

د، ێشۆۆۆۆام و بە زۆر د،یبۆۆۆۆردمە قوتابخۆۆۆۆانە  هەڵۆۆۆۆد،هاتم، لەسۆۆۆۆەر ڕا
دیوار، ۆۆۆۆۆان ئۆۆۆۆۆۆاودیو د،بۆۆۆۆۆۆووم و د،هۆۆۆۆۆاتمەو، مۆۆۆۆۆۆاڵەو،  د،نگۆۆۆۆۆۆى 

لە ەم لەبیۆۆۆۆر نەد،چۆۆۆۆوو  لە سۆۆۆۆووچى دیۆۆۆۆوارى حەوشۆۆۆۆە لشۆۆۆۆەپاز
ڕاد،و،سۆۆۆۆتام و پۆۆۆۆرچم چۆۆۆۆین چۆۆۆۆین لەنۆۆۆۆاو چنگە ۆۆۆۆانم د،گۆۆۆۆرت و 

مى ڕامد، ێشۆۆۆا، هەفۆۆۆتەیە  دواتۆۆۆر دایە هۆۆۆاتە قوتابخۆۆۆانە و پۆۆۆۆلە ە
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هات   ە ژمار،ى  مۆبايل  ە لە ،گۆڕى، د،نگى هەمان شەپازللە بوو
باڵوێز ۆۆانەم بینۆۆى هەسۆۆتامەو،، بەرامۆۆبەر پەنۆۆ ەر، و،سۆۆتام، دڵۆۆم 

یرابم لێید،دا، هەمان ژن  ە لەناو د،س  گ ،و، و بولبولە ەى ڕامین
ەۆۆۆتەرى بە هەمۆۆۆان د،نگۆۆۆى سۆۆۆارد و ناپەسۆۆۆەند،و،، ئەو یشەب بۆۆۆوو،

مى پرسى و تێگەیش   ە  ۆمم،  ۆات و،   ە ناو ،چەند چر ەیەى
  د،متوانى لەم مەودایەدا تژمێر درێژ بۆو،بڵێى بەستابێتى، هەزار  ا

هەمۆۆوو  ا ییە ۆۆانى در، تۆۆى بەرامۆۆبەرم بژمێۆۆرم  د،متۆۆوانى د، دانە 
 شتە بۆ ئەنۆدازیار مۆوقەدد،م تەواو بۆوەم، هەر دڵۆم د،یگۆوت بڵۆێ، 

وانە ۆۆانم د،سۆۆتى  ەو،،و،ربگۆۆرمبڵۆۆێ ئیتۆۆر، بڵۆۆێ  ەى بۆۆێم و بیۆۆزا ەم 
پێوردوو،  د،مویە  ب رسۆم باڵوێز ۆانە تۆا  ەى  ۆراو،تەو،  گۆوتم 
هەر ئێەتا د،ڕۆم و بیزا و،رد،گرمەو،، بۆچى سۆەربە ۆ لێۆیگەڕێم 
بۆۆ شۆەممە؟ پاشۆان د،ڕۆم تۆا بەر لەو،ى  ۆم انیا ۆانى فڕۆ ەوانۆۆى 

ان دایبخەن، پلیۆتە ەم و،د،سۆ  بۆخەم  ود،مەو نیو،ڕۆی پێن شەمو
ەوتبۆۆۆووم، د،بۆۆۆوایە تەلەفۆۆۆۆنم  نۆۆۆگ دره ەسۆۆۆە انى زانوۆۆۆۆ  هلۆۆۆزۆر 
یۆ  ایە بۆ ڕامین تا بێتە اى دایە بۆ ئەو،ى بێتۆاقەت نەبێۆ   لەبوردب

،دوومانگ شۆۆۆمريفهسهاانتۆۆۆاى و شۆۆۆەبانەک بۆۆۆێن بۆۆۆۆ  ۆۆۆوا حافیزى،
ڕ،زامەنۆۆۆد  ڕ،نەۆۆۆالەمەوبەر ئامۆۆۆاد، بوو گۆۆۆوتى:)بەدا ەو، و تۆۆۆى ف

 ( ێو،نەبوو، لەسەر بیزاى  وێندنى ئ
نەمتوانى هۆیچ  ،دانیشێندرام دانیشتم، تەزیم، شەپازللەیە م  وارد،  

بمگوتبۆۆوایە ئۆۆا ر بۆۆۆچى درۆ د، ەیۆۆ ؟  د،بۆۆوایە بمگوتبۆۆوایە  بڵۆۆێم،
بۆچى ئازارم د،د،ی ؟ د،بوایە بمگوتبوایە ئێەتا من چیۆبوەم لەگەڵ 

 ە لەبەر چۆۆاوم د،بۆۆنە دوو ەڵ و د،چۆۆنە دۆز، ەو،؟  ،ئەو ڕۆژانەى
بمگوتبۆۆوایە مۆۆن ئیتۆۆر لێۆۆر، شۆۆتێوم اێنەهۆۆێالو، بۆۆۆ مۆۆانەو،، د،بۆۆوایە 
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د،توانیۆۆ  نۆۆامەیە ى ەمتۆۆوانى  گۆۆوتى: )ئەگەر حەز د، ەى،نەمگۆۆوت، ن
  سی  و فا ەى بوەی (وپێداچوونەو، بنو

د،بێ  دابنیشۆم گوتم باشە،تەنیا ئەمەم گوت توانیم تەنیا ئەمە بڵێم،  
 و فا ەى بوەم و ئەم نامە نەفر،تییە بنووسم  د،بێ  بەیانى زو

Je vous informe que mon dossier de visa était complet 
accompagné de toutes les pièces nécessaires, mais 
malheureusement ma demande a été rejetée, et je ne sais pas 
pourquoi93  

بۆرى ئەو،دا   بنووسۆم؟ چۆۆن باک نییە، لە،ى بەسەردا د،هێنمهێڵ  
انم  ە   بە یە م بەسەر هاتوو،؟ نۆاتو ،ن ڕوونى بوەمەو،چۆبیڵێم؟

  پێویەۆۆتە ڕێۆۆک د،بێۆۆ  بتۆۆوانم، ئەمە هەنگۆۆاوى  ۆتۆۆاییە بیۆۆربوەمەو،،
ى نامە ۆۆان لە اانتۆۆا ەم د،رد،هێۆۆنم و لەپێشۆۆخۆم بیهۆۆاوێژم  نمۆۆوونە

ێۆ  دادید،نێم  دوێنۆێ شۆەو د، دانەیۆانم پرێنۆ   ۆرد، نەمۆد،زانى د،ب
ەۆتەرى  عەسۆر  ە قاچە ۆانم لە یشەب چى بنووسۆم، نەم رسۆیبوو لە

 گەڕان و سۆۆوڕان شۆۆە ەت بۆۆوون و بۆۆارودۆ م هۆۆاتەو، سۆۆەر ۆى 
 ە پۆار،ى تەلەفۆۆنوردنە ەم  م،ننۆهههاهتەلەفۆنم بۆ میەاق  رد بە 

 ە  م،ننۆۆۆۆهههاهبە  چەنۆۆۆۆد د،و،سۆۆۆۆتا لەم بێ ۆۆۆۆار،ین و قەرزاریۆۆۆۆیەدا،
 بێۆۆدار و و میەۆۆاق  ەوتبۆوو یۆۆا لەوسۆەرى دونیۆۆا  ۆاتژمێر چەنۆۆد بۆو

گۆۆۆوتم سۆۆۆالو میەۆۆۆاق، لەنۆۆۆاو نۆۆۆامەى زوو هەڵیگرت  تەلەفۆۆۆۆنم  ۆۆۆرد،
گۆوێم لە د،نگۆى هەناسۆە چوونەو، چۆى د،نووسۆن؟ بێۆد،نگ بوو پێدا

 راوى! پرچم  94 ە ڕی ێو  ،هەڵوێشانى ڕاگرت، پاشان گوتى نەڵێى

                                                 
.بهڕێزتان ئاگادار دەکهمهوە که دۆسيهى ڤيزاکهم تهواوى بهڵگهنامه پێويستهکانى لهگهڵدايه، 93 

 بهاڵم بهداخهوە داواکارييهکهم ڕەتکرايهوە، نازانم بۆ؟

 . ڕەتکراويتهوە، نووسهر ئهو زاراوەى لهبرى فارسييهکه داناوە.و94 



 شىرعهسيمى مهنه ............................................رزى ساڵهپاييز دوا وه

 236 

سۆن؟  رد، چنگ، گوتم هیچ مەپرسۆە تەنیۆا بڵۆێ لەناویۆدا چۆى د،نوو
ڕ،نەا ایۆاوازى هەیە، مۆن نۆازانم  تى فهەناسەى  ەتە د،ر،و،  گو

پاشان گۆوێى لە مۆن گۆرت، پاشۆان گۆوتى تەلەفۆۆن بۆۆ سۆەمیرا بۆوە  
گۆۆوتم نۆۆاتوانم بە سۆۆەمیرا بڵۆۆێ، نۆۆامەوێ بە هۆۆیچ  ەسۆۆى بڵۆۆێم، گۆۆوتى 

 ەیبى تێدا نییە  ئاوا شۆێ  د،بیۆ ،بیڵێ، گوتى قەە بوە،  ۆ گریان ع
نۆا و د،یگۆوت  ۆزگە لێر، بوایە،  ۆزگە د،سۆتى لەسۆەر شۆانم داد،

نیگەران مەبە،  ۆ شتێک نەبوو،، چا ى د، ەین  د،یگوت بۆنمۆوونە 
ئەو  ۆۆار،   ۆۆۆزگە د، ۆۆرا  نیۆۆا ،ئێەۆۆتا لەبۆۆرى ئەمە ئەم  ۆۆار، بۆۆوە

لە ۆۆانووى لەیۆۆ  دابنیشۆۆین و قەۆۆە بوەیۆۆن، هێنۆۆد، قەۆۆە بوەیۆۆن تۆۆا 
 ئاوا شێ  د،بم ،بدۆزرێتەو،  ە ى دیوە بۆ ژیانى منڕێگەی
یە ێۆک هێشۆتا لە شۆەقامە ەمان مۆابوو، نێ ، پاشان چوومە  افى   

 ە نەزانۆۆم لە ۆۆوێ  ،نە  لەبەرئەو،ى ەر،دانیشۆۆتم بەرامۆۆبەر  ۆم یۆۆوت
و اپەڕ،م هەر اپەڕ،م  ۆۆۆرد،و، و بیرموۆۆۆرد،و،بگەڕێۆۆۆم، نۆۆۆا، بە م 

 رد،و،، لە  ۆتاییە ەیۆدا نمۆوونەى نۆامەى پێۆداچوونەو،م دۆزیەو،، 
 ە د،بێۆۆ  چۆۆى  ،یشۆۆتمچەنۆۆد دانەیە یۆۆانم  وێنۆۆد،و،، ئەو ۆۆات تێگە

بنووسۆۆۆم، پێویەۆۆۆتە اۆۆۆارێوى دیۆۆۆوە لەسۆۆۆەر،تاو، مەبەسۆۆۆتنامە ەم 
بنووسمەو،، پێویەتە بنووسم تائێەتا چیم  ردوو، بۆ ڕۆیشۆتن  لە 

  وێیەو، بنووسم؟  
 ڕۆاا   -
دایەیە، د،رگۆۆۆاى نە ۆۆۆردۆتەو، بێۆۆۆتە ژوور،و،،  ۆۆۆۆ ئەمۆۆۆڕۆ زۆر    

 توڕ، و توندم 
 و،ر، ژوور،و، دایوە -

 د، اتەو، د،رگا ە 
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 و،ر، ئەمانە لەناو اانتا ەت دابنێ -
لەد،سۆۆتە، لەسۆۆەر مێۆۆز، ەى داد،نێۆۆ ،  ە  95سۆۆندوقێوى بچۆۆوو ى-

 د،رگا ەى د، اتەو، بۆنێوى ئاشنا دێتە ناو ژوور، ە 
لەناو سندوقم داناو، تا نەڕژێتە ناو اانتا ە، الە ان  پیس بوۆات، -

 بۆچى ئێر، هێند، تاریوە؟
 ە داد،نێۆۆۆۆۆۆۆ  و پەرد، نیلیۆۆۆۆۆۆۆیە ە سۆۆۆۆۆۆۆندوقە ە لەسۆۆۆۆۆۆۆەر مێۆۆۆۆۆۆۆز،   

شۆۆناییم نیۆۆیە، تۆۆاقەتى ڕۆ اتەو،، ڕونۆۆا ى دێۆۆتە نۆۆاو ژوور، ە،هەڵۆۆد،د
سەرم شۆۆڕد، ەمەو،، نابێۆ   ،شاردبۆو، لەناو تاریوىبۆ ۆم  ۆم 

چاو، ۆۆۆانم ببینێۆۆۆ ، بیبینێۆۆۆ  تێۆۆۆد،گات چۆۆۆى بۆۆۆوو،، نابێۆۆۆ  بزانێۆۆۆ   
بچۆوو  ونا   ردۆتەو،، شەک قوتووى وڕۆشناین، سندوقە ەى ڕ

د،ڵێۆۆۆ : )دوێنۆۆۆێ ئەم قوتۆۆۆوانەم  ۆۆۆڕى،  لە بەهۆۆۆارات لەناویۆۆۆدایە، پۆۆۆڕ
 اوانن(

 اوانن، و،  بڵێى د،مم نە راو،تەو، تا بڵێم 
هەر ئێەۆۆتا بۆۆیخە نۆۆاو اانتۆۆا ەت تۆۆا بەاۆۆێ نەمێنێۆۆ ، هەسۆۆتەو، بۆۆا -

فۆۆۆانیلە ەت پێۆۆۆوانە بۆۆۆوەم، ئەگەر بۆۆۆاک بۆۆۆوو ئەمۆۆۆڕۆ تەواوى د، ەم 
لەیۆۆ  بۆۆۆت پۆسۆۆ   لەگەڵ  ۆۆۆت بیبەیۆۆ ، د،مویەۆۆ  دواتۆۆر بیۆۆد،مە

 بوات، ئێەتا ئاوا باشتر گون ا  
دوو  ێنێ ،هەڵد،ستمەو،، پارچە انى فانیلە ە بە لەشمەو، د،نوسۆ   

 چاو، انى د،در،وشێنەو، هەنگاو د،ڕواتە دواو،و سەیرم د، ات،
 چەند لێ  د،و،شێتەو، بنەوشەین، -

                                                 
 95.box saver ەڵێن، ئهو دەفرە پالستيکييه يان شوشهييه له عهرەبيدا الحافظه ى پێد

 قهپاغدارەيه که بۆ پاراستنى کهلوپهل و خواردن بهکارى دەهێنن.و
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فۆۆۆۆۆانیلە ە هەڵۆۆۆۆۆد،گرێ  و لەو ۆۆۆۆۆاتەى د،رگۆۆۆۆۆا ە لەدواى  ۆۆۆۆۆۆى    
د،ڵێ: ) ات  هەیە بچی  ماسى بوڕێ ، بەیۆانى بۆۆ ڕامینۆى  داد، ات

 ئاماد، بوەم؟(
 بەڵێ -
 نانى نیو،ڕۆک ئاماد،یە، هەر  اتێک ویەت  بڵێ بابیخۆین   
ندوقە ە هەڵۆۆۆد،گرم، هەزار دانە بۆۆۆۆنى  ۆۆۆۆنەى  ۆۆۆۆک پۆۆۆێوەو، سۆۆۆ

شۆ ، ،ەرى سەر،و،ى چێشۆتخانەى مۆاڵە ەى ڕد،دات  بۆنى  ەو،نت
د،سۆۆتە انى بۆۆابە، بۆۆۆنى پۆشۆۆا ە انى،  بۆۆۆنى دو ۆۆانى بۆۆابە، بۆۆۆنى

سندوقە ە د،مهاوێژێتە باو،شۆى بۆابە  د،نگۆى گۆڕ  ۆرد  گۆوتى: ) ۆێ 
 د،یخوات؟(

 د تۆر -
 منى لەسەر قاچى دانا 

 د تۆر بیخوات؟ ى ە هەموو،ئەو، ڕاستەاا -
ە ۆۆانم  ێشۆۆا لەنۆۆاو باو،شۆۆى د،رپەڕیۆۆمە د،ر،و،، چۆۆوار اۆۆار قاچ    

 ورد: )نا، نا، نا، نا(اريبەز،ویدا، ڕامین لەگەڵ من هاو
 وس!-

 دایە  تیبە انى بابەى لەژێر عەبا ەى د،رهێنا 
ئەمانە فێۆرى منۆداڵە ان مە ە موحەۆین،  اتێۆک لەبەرد،م  ەسۆێک -

 د،یڵێن، مەترسیدار، 
عەبۆۆا ەى قەد  ۆۆرد و هێۆۆواک گۆۆوتى: ) ۆیشۆۆ  مەیڵۆۆێ، لۆۆێگەڕێ    

 سێبەرت لەسەر سەرمان بمێنێتەو،(
ەمە ە ڕاد، ێشمە د،ر،و،، دیارى لەی یە بۆۆ اانتا ە لەژێر سیە   

م رفهسۆهڕۆیشتنم  گوتم گەور، نییە؟ گوتى نا، من اارێۆک اانتۆاى 
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 ە پێویەۆتە  ،پێچاو،تەو،، د،زانم د،بێ  چەنۆد بێۆ ، زۆر شۆ  هەن
 ۆۆۆت بیانبەیۆۆ ، پاشۆۆان ئۆۆاهێوى هەڵوێشۆۆا  د،ر ۆۆى اانتۆۆا ە  لەگەڵ

د، ەوێۆۆ ، هەمۆۆوو ، ڕێۆۆک ديۆۆارد، ەمەو،  بیۆۆزا ەم ڕێۆۆک د، ەوێۆۆ ، 
نە ۆۆان، هەموویۆۆان شۆۆتێک ئامۆۆاد،یە، چا ەتە ۆۆان، مل ێچە ۆۆان،  ۆڵۆ

  سۆۆۆۆۆندوقە ە لە سۆۆۆۆۆووچێوى اانتۆۆۆۆۆا ە داد،نۆۆۆۆۆێم، د، ەمە ایە ەو،
د،شۆارمەو،  لەسۆەر ز،وى داد،نیشۆم،  دابۆنە ەى لەنۆاو پۆشۆا ە ان

چۆۆۆۆن بە دایە بڵۆۆۆێم ڕ،توۆۆۆراومەتەو،؟ چۆۆۆى لەم تەنۆۆۆور، و  ۆۆۆالوانە 
 سوودێویان بۆم نییە؟  ە لێر، هیچ،بوەم

 لە شوێنن  ۆت نااوڵێی ، تیگەیشتى؟-
شانە انى لەیۆ م گۆرت و لوانۆدم بە دیۆوار، هەنەۆوە هەنەۆوە ەى   

 ۆتۆۆایى نەد،هۆۆات، سۆۆەرچەفە ەم لەسۆۆەر سیەۆۆەمە ەیان ڕا ێشۆۆا و 
ى لە د،ر،و، مۆۆایەو،، ێ ۆۆلولمۆۆدا و فڕێمۆۆدا نۆۆاو  یەۆۆەى زبۆۆڵەو،، لچو

 ،الە ۆانى نۆاو مۆاڵى میەۆاق چوارچێو،ى وێنە انى سەر سیەۆەم و
 ە هەزار ساڵ بوو لەی  لەسەر سیەەمە ە هەڵینەد،گرت توڕمدایە 

 بە توندى لەقەیە م لێدا ،ناو  یەە ە
هەر لێۆۆر،  نیۆۆا ،یۆۆا بڵۆۆێ ڕ،حمۆۆان بێۆۆ  ئەم زبۆۆالنە فڕێبۆۆداتە دوور-

 ئاگریان تێبەرد،د،م 
لەپۆۆۆۆاک دوو هەفۆۆۆۆتە ئیتۆۆۆۆر بۆۆۆۆۆنى نەمۆۆۆۆاو، لەنۆۆۆۆاو ئەم سۆۆۆۆەرچەفە   

 ییە،هێند،ک ئەم وێنانە سەیر مە ە، شێ  د،بی  نەفر،ت
ڕووى و،رگێۆۆڕایە اى دیۆۆوار، ە، لەسۆۆەر ز،وى دانیشۆۆ ، هەنەۆۆوە 

 هەنەوى دواین نەد،هات 
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سۆۆەیر ە لەیۆۆ ، میەۆۆاق لە دوێنێۆۆو، چۆۆۆتە نۆۆاو پۆۆۆلەو،، تۆۆا  ۆتۆۆاین -
بۆۆۆۆد،ی  و هۆۆۆۆاوار بوەیۆۆۆۆ  تەمەنیشۆۆۆۆ  داڵۆۆۆۆغە بەرامۆۆۆۆبەر ئەمۆۆۆۆانە لێ

  ۆ بوەر،و،  هەستەو،  ۆت ناگەڕێتەو،،
پێویەۆۆۆتە ئەم اۆۆۆ نە دوور فڕێبۆۆۆد،م،  د،بێۆۆۆ   ۆۆۆۆم  ۆۆۆۆبوەمەو،،   

ئەم اانتایەى ژێر سیەەم بێگومان شۆێتم  د،بێ  ئاگریان تێبەرد،م،
بۆوو، د، ات، بۆچى ئەم نامە نەفۆر،تییەم نەنووسۆى؟  ۆاتژمێر  ەى 

 ام د،بەنۆگ گوتۆوویەتى  ۆات ڕاسۆ   دوو و نیو؟  ۆ تاز، د، بوو،
ت؟ درۆى  ۆۆۆۆۆردوو،   ۆۆۆۆۆات هاو ێشۆۆۆۆۆەیە ى فۆۆۆۆۆر، و ڕاسۆۆۆۆۆ  د،ڕوا

 ارێوۆ   نیۆا ،ئەگەر نۆامەى نەنووسۆراو مۆابێتەو، نادیار،،ڕ،نووس 
دوو  ۆۆاتژمێر د،بێۆۆتە دوو  ولە ،ئەسۆۆڵەن د،بێۆۆتە دوو  نە ردبێۆۆ 

هەر  ە چۆاو لێونێیۆ  د،ڕوات، بە م ئەگەر چۆاو،ڕوان بیۆۆ ،  چۆر ە،
لە باڵوێز انە،  بۆ نموونە چاو،ڕوانى و، مى فەرمانبەرێوى د،بەنگ

و پیرتۆۆر  هەر پیرتۆۆر دوو مانۆۆگ بەقەت دوو سۆۆەد سۆۆاڵ تێۆۆد،پەڕێ  
 ، ان ڕۆح  د، ێشن و شۆەو دانۆایەت،ڕۆژ د،بی  لەبەرد،م ئاوێنە،

نیو  اتژمێرى دیوە وانەى ئەمیر عەلى ئەوسەرى  در،نگ  ەوتووم،
 تاران د،س  پێد، ات 

شۆایەنى  یە ى شۆووم  ەال د،پۆشم،سەیرى ئاوێنە د، ەم، چار،  
لە ۆۆاتى چۆۆوونەد،ر،و،دا سۆۆەرم  اانتۆۆا ەم هەڵۆۆد،گرم، بینۆۆین نیۆۆیە،

شۆۆۆڕ ردۆتەو،، نابێۆۆ  دایە ڕو ەۆۆارم ببینێۆۆ   بەد،نگۆۆى بەرز  ۆۆوا 
حۆۆافیزى د، ەم  چۆۆاو،ڕوانى و، مۆۆدانەو،ک نۆۆا ەم،  ێۆۆرا د،ڕۆم تۆۆا 

نەتخۆۆۆواردوو، و بۆۆۆۆچى  نیۆۆۆا ،نەڵێۆۆۆ  نۆۆۆانى نیۆۆۆو،ڕۆت  ۆۆۆواردوو،
هیچ  ەسێک نابێ   نابێ  هیچ بزانێ ،  ەى د،یخۆی ، نای ،نایخۆت
زووتۆۆۆۆر لەمەى  ە  انێۆۆۆۆ   بێگومۆۆۆۆان بیۆۆۆۆزا ەم د،رد،چێۆۆۆۆ  هۆۆۆۆیچ بز
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ئەوانیتۆۆر بیانەوێۆۆ  قەۆۆەى لەبۆۆار،و، بۆۆوەن و مێشۆۆوم بخۆۆۆن و هەر 
 بڵێن ئاو  داماو، چەند، ز،حمەتیشى  ێشا بوو  د،رد،چێ  

سۆۆویچە ە د،سۆۆوڕێنم و د،نگۆۆى و،ڕز ەر و نا ۆشۆۆى )ئێل ۆۆیس    
 ۆۆامۆک د، ەم  لەنۆۆاو ئەم بۆۆارودۆ ە پیەۆۆەدا  ەک و  96ۆ( ۆسۆۆتیل

هەوا بۆچى هێند، نالەبار،؟ نازانم پۆاییز چۆى هەیە بۆێ گە لە قۆوڕ و 
قۆۆوڕاو و  ەک و هەواى نالەبۆۆار،  ە هەمۆۆوو  ۆیۆۆان د، ۆۆوژن بۆۆۆى  

ونۆۆا بیر، سۆۆا تە ان بەم اسۆۆاییوردنەو، نەفریناوییۆۆانە  لەیۆۆ ک وڕ
وۆاتەو،  سۆوارى ئۆتۆمبێۆل د،بۆم،  ۆى د، وژێ  تا اساین ئەوان ب

سۆۆەرم بۆۆۆچى گێۆۆژ د، ۆۆوات؟ لەو  ۆۆوڕیژگە د،د،م، د،یوۆۆوژم ئەگەر 
 ۆ ئاستى  ات لە اتى وانەدا گەواایەتى بوات،بیەوێ  و، و هەمو 

پۆۆۆۆۆاڵى پێۆۆۆۆۆو،د،نێم و  تەو،،زیر، ۆۆۆۆۆى لەم سۆۆۆۆۆێ ڕۆژ،دا بەرز نەبۆۆۆۆۆۆ
د،یووژم   ۆزگە  وێندنە ەم هەڵو،شاندبوایەو،، ئەسڵەن نامەوێۆ  

ەمۆۆڕۆ ئەم نۆۆامە قۆۆۆڕ، بنووسۆۆم، ئێەۆۆتا  ە دوو مانۆۆگ لە وانە ۆۆان ئ
 ەم   ایاوازییە ى هەیە؟ تێوۆى بۆد،ن   نیا ،تێ ەڕیو،، رۆژێک زیاد

لە  ۆی،  لە مۆاڵ تۆا پۆ و و ئەوا د، ات  لێر، بۆۆ ئەوێبیرم هەر ئەم
وانە منیۆان سۆوارى اۆۆانەیە ى گەور، ئەو بێ ئابڕ تاران تا تۆڵۆز 

ژێک لەمەەرى دونیا توڕمد،د،ن بۆ ئەوسۆەرى  ردوو، و گش  ڕۆ
، لەنۆاو هەوا بۆووم نە لەوێ  لەنۆاو هەوا مۆاومەتەو، ،دونیا  نە لێر،م
دا، و،  بڵێۆى مۆ ە بەڵگەنامە ان ،هەمۆان ئەو ڕۆژ،ى ئەم دوو مانگە،

 ۆۆۆم ڕۆیشۆۆتم لەگەڵیۆۆان  لێۆۆر، ڕۆیشۆۆتوومە و نەگەیشۆۆتوومە  هۆۆیچ 

                                                 
. ناوى تهواوى ديکالن باتريک ماکمانوسه، گۆرانيبێژێکى ئينگليزييه و له حهفتاکان وەکو 96 

 پێشڕەوێکى پۆب ڕاک ناسرا.و
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ئاسۆۆمان، لەنۆۆاو ئاسۆۆۆمان اێگۆۆایە ، لەنۆۆاو هەوا مۆۆاومەتەو،، لەنۆۆاو 
 بوون دژوار،، تێناگەن ئەم بێ ئابڕوانە 

ئۆتۆۆۆمبێلە ە د، ۆۆوژێنمەو،، ئەسۆۆڵەن نۆۆاچمە د،رس گۆۆوتنەو،،  ۆۆێ   
گوتۆۆۆۆوویەتى د،بێۆۆۆۆ  بۆۆۆۆڕۆم دوو  ۆۆۆۆاتژمێر مەراق لە تێنەگەیشۆۆۆۆتنى 

ڕ،نەۆا؟ لە و بخۆم،  اتێک وا بڕیار، نەچۆمە فمنداڵێوى گەمژ،ى قەڵە
د، ى چەنۆد ڕۆژ، چۆوون بۆۆ وانەى زێۆبەم  گۆڕى باو ى پۆار، بەم،

مەگەر چەنۆۆۆۆۆد قۆۆۆۆۆازان ى هەیە؟ بە شۆۆۆۆۆەبانەم گۆۆۆۆۆوت: )پێشۆۆۆۆۆنیازى 
هاوسۆۆەرگیرى پێۆۆ  نەداو،؟ ئەگەر د،تەوێۆۆ  هاوسۆۆەرگیرى بۆۆوەن، 

 پێویەتى بە پار، هەیە(
شێ  بووى؟ ئەرسەان هۆیچ  اتێۆک شۆتێوى ئۆاوا ناڵێۆ ، نایەوێۆ ، -

 لەم د،مود،ستانە نیگەرانى پار، ان بی  
یگەران  مەگەر د، رێۆۆ  نۆۆیگەران نەبۆۆم؟ چۆۆوار ملیۆۆۆن تۆۆومەنیم نۆۆ  

هێشتا نەداو،تەو،  هەر  ە قا  لە ئێران بخەمە د،ر،و، ئیتر نۆاتوانم 
یە د،چۆۆۆم یۆرۆ ۆۆۆان لە بانۆۆۆک د،هێۆۆۆنمە يبیۆۆۆد،مەو،، هەر ئەم بەیۆۆۆان

د،ر،و، و قەرزى ئەرسۆۆۆۆۆۆۆۆەان د،د،مەو،، پاشماو، ەشۆۆۆۆۆۆۆۆى  ەرج 
اردن، بیۆزا ەم نەد،ن، تەواوى د، ەم، د،چمە گەش  و  ڕین و ڕابو

تەمەنۆۆۆم و، ۆۆۆو هەمۆۆۆوو مرۆبە ۆۆۆانى دیۆۆۆوە د،ژیۆۆۆم  و، ۆۆۆو د، سۆۆۆاڵى 
دیۆۆۆوەى  ۆۆۆۆم،  اتێۆۆۆک  ە هەمۆۆۆوو  ار، ۆۆۆانم  ۆۆۆردوو،، ئیتۆۆۆر هۆۆۆیچ 

ئۆۆۆازاردا تۆۆۆا لە   ۆۆۆاتێوی  ئۆۆۆار،رزوى گەور، نۆۆۆا وازم، هێنۆۆۆد،  ۆۆۆۆم
 ە هۆۆۆیچ  اتێۆۆۆک  ،؟ یە  تۆۆۆۆز در،نگتۆۆۆر تێۆۆۆبگەم ۆتاییۆۆۆدا چۆۆۆى ببێۆۆۆ 

ێک و تۆۆۆا  ۆتۆۆۆایی  نۆۆۆابمە هۆۆۆیچ؟  ۆۆۆۆزگە شۆۆۆۆ یان نەبۆۆۆوومەتە شۆۆۆت
اد،و،ریم د، ردم و هەمووشتێوم لەبیۆر د،چۆوو، ئەسۆڵەن  ۆۆزگە یۆ

 ە بۆۆۆابە د،یویەۆۆۆ  و  ،هەرو،  ئەو،ى نەبۆۆۆوایە، د،بۆۆۆوومە ماسۆۆۆى،
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گشۆۆۆ  ڕۆژێۆۆۆک لە پشۆۆۆوودا د،بۆۆۆووم بەیۆۆۆانى  ە بێۆۆۆدار د،بۆۆۆوومەو، 
هەر  نیۆۆا ،ڕ،نەۆۆا ە دوێنۆۆێ بچۆۆمە ف ،وو وا بڕیۆۆار بۆۆوولەبیۆۆرم د،چۆۆ

گۆڕێوى دیوە  لەبیرم د،چوو چۆن تاقیوردنەو،ى توانەتم  ردوو،، 
قبۆۆۆووڵم  ئين ۆۆۆاماسۆۆۆتەرم  وێنۆۆۆدوو،،  دوايۆۆۆىپۆۆۆار،م داو،،  انپاشۆۆۆ

 ە د،مویەۆۆ   ،ئەو شۆۆتانەى97و،رگرتۆۆوو،، ئەو ۆۆات و، و)مێمینتۆۆۆ(
لەسەر دیوار د،منووسۆى  د،منووسۆى و هۆیچ، گشۆ  ڕۆژێۆک تەنیۆا 

یچ  اتێۆۆک نەمویەۆۆتوو، بۆۆبمە مۆۆن هۆۆ د،نووسۆۆى، د،نووسۆۆى،ئەمەم 
 شتێوى گەور، 

د، دانە  ێنم لەدواى بیە  و چۆوار  ۆاتژمێر،مۆبایلە ەم داد،گیرس  
رانێوى بۆێ بەرنۆامەى ئێس ئۆێم ئۆێس پۆێوەو، دێۆ ، نۆایخوێنمەو،، بۆا

 ە فڵچە ە لێد،د،م اۆامە ە  ورد د، ەوێتە سەر اامى ئۆتۆمبێلە ە،
د،م،  وشۆحاڵە و، ۆو پیس د،بێ   ژمار،ى دایوى ئەمیۆر عەلۆى لێۆد،

 هەموو  ات 
دوێنۆۆۆێ پۆۆۆار،ى چۆۆۆوار دانیشۆۆۆتنى دوایۆۆۆیم  ەۆۆۆتە هەژمۆۆۆار، ەتەو،، -

 و،رتگرت؟
 بەڵێ، سوپاس -
 تاز، ڕاهێنانە انى نووسیو،  تێویداوم، وهيانييهبهەمیر عەلى لە ئ-
 من ئەمڕۆ ناتوانم بێم  ببوور،،-
 نى ئەمیۆۆر عەلۆۆى بەیۆۆا  ۆۆۆ نا رێۆۆ  ڕۆاۆۆا گیۆۆان، ئەى هۆۆاوار هەیۆۆ ،-

 تاقیوردنەو،ى هەیە 

                                                 
دا بهرههم 2000ر نۆالنه و له ساڵى . فيلمێکى دەرونناسانهيه له دەرهێنانى کريستۆڤه97 

 هاتووە.و
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ى  ۆى و بى بابرقه، سەرى بە مننهههاهتاقیوردنەو،ى هەیە بە    
ى، بە مۆن چۆى تۆاقیوردنەو،ى هەیە؟ ئۆێمە شۆتاقیوردنەو،  ردنەو، ە

چۆن تاقیوردنەو،مان  ردوو، بە بێ باو  و بێ پار، و بێ هەمۆوو 
شۆۆۆ ؟ د،نگۆۆۆى پژمینێوۆۆۆى بەرزم لێو،دێۆۆۆ  د،ڵۆۆۆێم: )سۆۆۆەرمام بۆۆۆوو،، 
 ،ئەگەر بێم ئەمیۆر عەلۆی  نە ۆۆک د، ەوێۆ ، بڵۆێ ئەو ڕاهێنانۆانەى

ئەگەر  ێشۆۆۆۆەیە ى هەبۆۆۆۆوو   ە بۆۆۆۆۆم نووسۆۆۆۆیو، شۆۆۆۆیواریان بوۆۆۆۆات،
  تەلەفۆن بوات، مۆبایلە ەم دانە راو،(

وم، ، تەلەفۆنە ەم د، ۆوژێنمەو، و بەڕێۆد، ەهيچ بڵێ پێ  ئەو،ى   
چۆۆوار  ،،دیەۆۆان دوو دڵۆۆۆپە بۆۆاران بۆۆاریو،، ئەم شۆۆەقامانەى تێوۆۆداو

دیەۆۆان باشۆۆە  ڕیۆۆان دا ۆۆراو،  پێلێۆۆد،نێم بۆۆۆ نۆۆاو  ۆۆۆ نێوى او، ۆۆى،
ڕامین ئەم  ەچە ئۆتۆمبیلەى نەفرۆش  و ناچار نۆیم لە چۆاو،ڕوانى 

 ە پێلێۆۆد،نێن و قۆۆوڕاو و چل ۆۆاوى  ،بو،سۆۆتم داتە ەۆۆییە قوڕاوییە انۆۆ
لەپۆاک دوو سۆاڵ  نە سۆەر تەواوى اەسۆتەى  ەڵۆک،شەقام د،پڕژێن

 ،رسۆۆۆۆى ئەمیۆۆۆۆر عەلۆۆۆۆى هەڵد،و،شۆۆۆۆێنمەو،،د  ە ،یە ەمۆۆۆۆین اۆۆۆۆار،
هەمدیەان دایوى هاوارى لێهەڵد،سۆتێ ، ژنەى د،بەنۆگ گەور،تۆرین 

سۆۆۆێزد،ى  ۆۆۆوڕ، قەڵەو،  نیۆۆۆا ، ێشۆۆۆەى ژیۆۆۆانى و،رگرتنۆۆۆى دوازد،
 راپە ەیەتۆۆى لە تۆۆاقیوردنەو،ى مانگۆۆانە، بیرنا ۆۆاتەو،  ە  ۆۆوڕ، ەى 

 و ى،وە د،چێۆۆتە سۆەر تەار، ۆۆانى بۆۆاگەر زۆر هەوڵبۆدا د، سۆۆاڵى دیۆ
و  ۆۆۆالو د، ۆۆۆاتە سۆۆۆەر سۆۆۆەرى دیۆۆۆوار، تەنوە ۆۆۆانى بەرز د، ۆۆۆاتەو،

 ەڵۆۆک  دوو نمۆۆر،ى بەرزتۆۆرى بیر ۆۆارى   سۆۆوودێوى بۆۆۆى هەیە؟ 
تۆۆ  بوۆۆاتە  مۆۆرۆە پێویەۆۆتى بە بە پۆۆار، نەبێۆۆ ،  ە ،چەنۆۆد، باشۆۆە

نەچێۆۆۆۆتە د،رس ڕو ەۆۆۆۆارى هەمۆۆۆۆوو ئەوانە، نیۆۆۆۆو،ڕۆى هەینیۆۆۆۆان 
ێۆ  بۆۆ هۆیچ شۆوێنێک ەن نەیەوبخەوێۆ ، ئەسۆڵ لێیدا لەمۆاڵ گوتنەو،،
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نە هۆیچ  نە تا سۆەرى  ۆۆان، نە فڕ،نەا، نە د،رس گوتنەو،، بڕوات،
نۆۆۆازانم بێ  تە  دایوۆۆۆى دابنیشۆۆۆێ  تۆۆۆا پیۆۆۆر دهلە  اێگەیە ۆۆۆى دیۆۆۆوە،

 ەیەو،  ە سۆۆۆەر زارى ئۆۆۆێمە؟ لەيە شۆۆۆ (،  ۆۆۆێ  ەۆۆۆتیب ئەم)بۆۆۆوون
 ە پێویەتە ببینە  ەسێک یا  ارێۆک بوەیۆن؟ ئەم  ،بیرمان  ردۆتەو،

، ڕا د،بۆۆن و انە ژیۆۆان د،بەنەسۆۆەريۆۆوو، یبە  ەریوۆۆن ڕهەمۆۆوو مۆۆرۆ
د، ۆن و ڕاد، ەن و د، ەون، مەگەر دونیۆا پە ۆى بەمە  ەوتۆوو،؟ 

 ە لەدواى  ۆۆت  ەڵۆک تۆیۆان بێۆتەو،  ،بابە گوتى بە اۆرێۆک بۆژى
ى بیۆۆۆر  لە شۆۆۆانۆى منۆۆۆد نى گەیۆۆۆ ن یە ەم ببۆۆۆووم  بۆۆۆابە ئۆتۆۆۆۆمبێل

پۆشۆۆا ى شۆۆەیتانم  او، مۆۆاڵ  هێشۆۆتبۆۆاپیر،ى هێنۆۆابوو و منۆۆى بردبۆۆۆ
 ە دایوە دروستى  ردبوو  ،و،، پاڵتۆ و قۆ  و  لوێکلەبەر نە ردبۆ

دیۆارى و ە شوشۆەیە ى و، ۆو ونەید،هێش  بە ڕێوى بۆڕۆم، بۆابە بۆ
و،،  ەریوبۆۆووم چۆۆاویم لە م لێوردبۆۆبۆۆ  ڕیبۆۆووم، سۆەرى بوو ە ۆۆه

ملۆۆۆیەو، د،رد،هێنۆۆۆا، د،مویەۆۆۆ  بۆۆۆزانم بۆۆۆۆچى  اتێۆۆۆک د،یخەوێۆۆۆنم 
 ەشوشۆە ەى هەڵگۆرت و ایۆدا او،  و ۆرێن  بۆابە بوچاو، انى داد،

منۆۆى بەرامۆۆبەر  ۆۆۆى دانیشۆۆاند  گۆۆوتى مۆۆن نەبۆۆوومەتە شۆۆتێک، بە م 
د،بێ  تۆ و ڕامین ببنە شتێک، لەبیرت د،مێنێ ؟ گۆوتم بەڵۆێ بۆاو ە 
لەبیرم د،مێنێ   بەیانییە ەى ڕۆیش  و ئیتر نەهۆاتەو،، چۆیم لەبۆابە 

بینێۆ  سۆەوز، انى؟ نەهۆات تۆا باگە لەم قەەیە و چاو،  ،بۆ مایەو،
لەبەرچۆۆى مۆۆن   ۆۆۆى نەبۆۆوو، شۆۆتێک، قەۆۆە ەى ژیۆۆانى منۆۆى تێوۆۆداو،،

 ؟ ش   همببو د،بو
ن داد،نۆێم، بۆۆچى ئەم تۆرافیوە سۆەوز نابێۆ ؟ د،س  لەسۆەر هۆۆڕ  

 ى بێمانۆۆۆایە نیۆۆۆو،ڕۆى ،   اەن ۆۆۆاڵییەروا قەر،بۆۆۆاڵغەهۆۆۆهلەبەرچۆۆۆى 
انیشۆۆۆۆۆن؟ ڕۆژى هەینۆۆۆۆی  ئەو  ەڵۆۆۆۆۆوە نۆۆۆۆاتوانن لەمۆۆۆۆاڵ د هەینۆۆۆۆى،
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ن لێۆۆد،دات، ەو، بۆۆۆ ئۆتۆۆۆمبێلە ەى پۆۆێ   ۆۆۆى هۆۆۆڕئۆتۆۆۆمبێلى پێشۆۆ
پێشەو،تری  بۆ پێشەو،تر، مەگەر ناچارن لەناو ئۆتۆمبێل دابنیشن 

ان تڕنۆۆۆانەیە؟ دوو منۆۆۆداڵ دیۆۆۆار نیۆۆۆیە يۆۆۆونیو اتێۆۆۆک بۆۆۆارودۆ ى د،ر
لە وێ د،رد، ەون و بەر،و اى ئۆتۆمبێلە ان ڕاد، ەن  لە قوتۆوو، 

كۆۆۆۆابرا  ۆۆۆۆورد، ن دو ەڵ بەرز د،بێۆۆۆۆتەو،  ئەسۆۆۆۆ ەند، ەى د،سۆۆۆۆتیا
فرۆشۆۆە ە لە تەنیشۆۆ  چۆۆوار ڕیۆۆانە ە و،سۆۆتاو،، د،سۆۆتى لە  اتژمێر

مەچە ەو، تا قۆڵى پۆڕ، لە  ۆاتژمێرى ز،رد و زیۆوینى بەشۆێو،یە ى 
ئەو  ى،ترسۆۆۆۆنا  هەمۆۆۆۆوو شۆۆۆۆتێوى سۆۆۆۆەیر و نۆۆۆۆامۆیە  شۆۆۆۆەرواڵە ە

پشۆۆتێنەى  ە لە نۆۆاوقەدى بەسۆۆتوویەتى و چاو، ۆۆانى  چاو، ۆۆانى لە 
 وهئۆۆهئەگەر قەۆۆە بوۆۆات بێگومۆۆان  رن ڕاكێشۆۆتره،سه شۆۆتێ ووهەمۆۆ
بەم اۆۆر،  بگۆرم،گەر بیۆزا ەم و،ر زار، ەشى سەیرو نۆامۆیە شێوه

 ە اۆل و بەرگۆى شۆیک ب ۆشۆم و  هڕ،نەا، هەرچەنۆدنامۆ د،بم لە ف
مەو، و بۆێ تۆوێ تۆوێ  ۆورت بۆوە 98پرچم لەسەر مۆدێلى ئۆاود،رى

یۆۆاو، ە لە  ۆۆون ێوى چۆۆوار هەمدیەۆۆان نۆۆامۆم  پ گۆۆرێ قەۆۆە بۆۆوەم،
ڕ،ت د،بۆم، نۆایەتە  يۆداڕیانە ە و،ستاو، و نایەتە پێشۆەو،، بەبەرد،م

ئەم شۆۆۆەقامانە و، ۆۆۆو قۆۆۆۆپچەیە ى و،نەوشۆۆۆەین لەنۆۆۆاو پۆۆۆاڵتۆیە ى 
قاو،ین، لەگەڵ هەموو شتێک ناپەیو،س  و نۆامۆیە  لە شۆەقامە انى 
تۆڵۆۆۆۆز ناپەیو،سۆۆۆ  و نۆۆۆامۆ د،بۆۆۆم، لە مۆۆۆن نۆۆۆایەن، شۆۆۆوێنێک لەوێ 

 ە بەبینینى شتێوم بوەوێتەو، بیۆر و گۆشۆەى لێو، ۆانم  ،زمەو،نادۆ
بچێتە سەر،و،، پێویەۆتە هەمۆوو شۆتێک لە سۆەر،تاو، بخۆول ێنم  لە 

                                                 
-1929. ئاودرى هيپبۆرن، مرۆڤدۆست و سهماکار و هونهرمهند و مۆدەى بهريتانى 98 

.که پرچى کورت دەکردەوە وەک پياوان و له ناوەڕاستهوە لهتى دەکرد، لێرەدا مهبهست 1993

 ،که ئهم هونهرمهندە ههيبووە.ولهو مۆدێله قژەيه
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ڕۆژى لەدایوبۆۆوونمەو،، ژیۆۆانم لەوێ گۆۆێچە ەى لە سۆۆ ر،و، د،سۆۆ  
 پێد، ات بێ هیچ یاد،و،رییە  

یتر بچۆمە  ۆوێ لەبەرد،م ماڵى لەی  ئۆتۆمبێلە ە ڕاد،گۆرم، د،تۆوانم  
ڕ،نەۆۆاى نەفر،تۆۆى مەگەر هۆۆاوڕێیە ى دیۆۆوەى بۆۆێ گە لەم شۆۆوێنە؟ ف

بۆۆۆۆۆم هێشۆۆۆۆتۆتەو،؟ پێشۆۆۆۆتر هەزار هۆۆۆۆاوڕێم هەبۆۆۆۆوو، هاوڕێوۆۆۆۆانى 
پێشبڕ ێى ئۆتۆمبێل، سەنتەرى فیلم، گروپى ئێرانگەڕى، بە م ئێەتا 

ى د، دانە منۆداڵم  ەۆتبێتەو، و ڕۆیشۆتبن و يۆو،  بڵێى بەهۆۆى پیر
م  تەنیۆا لەیۆ م بۆۆ مۆاو،تەو، كه،روسۆههاتەنیا  ۆم مابمەو، لەگەڵ 

 لەگەڵ شەبانە  
شۆۆ  هۆۆاتبووم و بۆۆێ گە لەم  ە تۆۆاز، لە ڕ ڕێۆۆک و، ۆۆو ئەو  ۆۆاتەى،  
 نۆۆۆۆۆۆۆاچيزهگیر نەببۆۆۆۆۆۆۆووم لەم شۆۆۆۆۆۆۆار، كانيۆۆۆۆۆۆۆهوانە لەگەڵ  ەس ود

د،بۆۆێ  دا ز،نۆۆگ لێۆۆد،د،م، ۆڵەمێشۆۆییە  چەنۆۆد اارێۆۆک بەدواى یە ۆۆ
ە بە  ۆۆى،  ۆۆزگە بە شەبانە هاتبێ ، وابڕیار بوو زوو بێ ،  ۆزگ

 ە بیۆۆرى نەفر،تۆۆى ڕۆیشۆۆتن لە مێشۆۆویاندا نیۆۆیە، شۆۆەبانە  ،هەموویۆۆان
 ە ،گەر قەە بوات، هەر قەەیە ى پوو  بوات یۆارمەتن ئەو، د،دات

ئەم ڕۆژ، سۆۆۆە تە زووتۆۆۆر تێ ەڕێ  ماهۆۆۆان لەنۆۆۆاو ئۆۆۆای ۆن د،ڵێۆۆۆ  : 
  )ڕۆاا سەیرى پۆشا ە انم بوە(

 ۆۆۆۆزگە  اڵو نەبێۆۆۆ ،یۆۆۆا وا ئەمشۆۆۆەو قەر،بۆۆۆ ەر،و،،د،چۆۆۆمە سۆۆۆ   
د،متوانى  ۆنتڕۆڵى مرۆبە ان لە د،سۆتم بگۆرم و لێۆنەگەڕێم شۆتێک 

 نیۆۆا ،ب رسۆۆن، ئەسۆۆڵەن هەر  اتێۆۆک گەیشۆۆتنە پرسۆۆین بیۆۆانووژێنمەو،
دایگۆۆرم وردیۆۆان بۆۆوەم  ئامۆۆاد،م  نیۆۆا ،د،سۆۆتن پێۆۆو،نێم بۆۆۆ پێشۆۆەو،
 ،بار،ى بیزاى من پیرسیار بواتلە ە ،سەروگوێ  ى یە ەمین  ەس

ن هەر یۆۆۆا ،دڵنەوایۆۆۆن بوۆۆۆات نیۆۆۆا ،ۆچوونێۆۆۆک بخۆۆۆاتەڕووبیروب نیۆۆۆا
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ەردێوۆى بیەۆ  بە ب99و، و فیلمۆى یۆازد، و چۆوارد،  ەفەتێوى دیوە 
و بە ماهۆۆۆۆۆۆۆۆان د،رگۆۆۆۆۆۆۆۆاى  ۆۆۆۆۆۆۆۆردۆتەو،  یلۆۆۆۆۆۆۆۆۆین ب لیشۆۆۆۆۆۆۆۆێنمەو، 

ز،رد، ەنەیە ى پان و گوشاد،و، لەناو چوارچێۆو، ە و،سۆتاو،  بە 
 وردى سۆۆەیرى د،موچۆۆاوم د، ۆۆات، ز،رد، ەنە ەى سەۆۆ  د،بێۆۆ ،

 هەنگاوێک د،چێتە دواو،، قۆڵە انى د،گرم و ڕاید،تە ێنم 
 واى چەند شیک بووی   وڕ،! -
انتۆڵێوى قومۆۆاک  بلۆۆوزێوى دامە دامەى شۆۆینى پۆشۆۆیو، لەگەڵ پۆۆ   

 )ئەرسەان  ڕى( بە هێواشى د،ڵێ :
 شەبانە لە چێشتخانە دێتە د،ر،و،  د،ستە انى تەڕ، 

انى نیو،ڕۆمۆۆان بەیۆۆانى هۆۆات بەدوامانۆۆدا  چۆۆووینە  ۆۆڕین و نۆۆ -
 وارد  پاشانی  ئێمەى گەیاند، ئێر،  گۆوتى تۆا دوو  ۆاتژمێری 

 دیوە دێ  
شۆۆۆۆەبانە و،  بڵێۆۆۆۆى شۆۆۆۆەرم لە شۆۆۆۆتێک  د،رگۆۆۆۆا ە داد، ەم،   

 د، ات 
 ئەمانەى بۆ ماهان  ڕى، ئەمەک بۆ من  -
د،ستە تەڕ، ەى لەپێشم ئاو،  د، ۆات، ملۆوانوەیە ى سۆ ى ورد    

دیەۆۆان چۆۆى تێوۆۆداو،؟ نۆۆازانم چۆۆۆن لەنۆۆاو لەپۆۆى د،در،وشۆۆێتەو،، 
وە ە لەنۆاو پەن ە ۆانى  ە هێنۆد،  ێۆرا ملۆوان ،سەیرى شەبانە بوەم

ۆنى ڕێۆۆۆتەو، نۆۆۆاو چێشۆۆۆتخانە  ز،رفێوۆۆۆى ژامبۆۆۆو د،گەد،شۆۆۆارێتەو،
 ەۆۆۆۆتۆتە سۆۆۆۆەر مێۆۆۆۆزى چێشۆۆۆۆتخانە، یە   ۆۆۆۆۆمەڵە دارى ددان و 

                                                 
و دا دەرهاتووە2002رج مارکسه و له و چواردە خولهک له دەرهێنانى جۆ .فيلمى يازدە99 

فيلمهکه له بارەى چهند ڕووداوێکى جيا و دوور لهيهکه بهاڵم دواتر له کاتژمێر يازدە و چواردە 

 خولهکدا لهوە تێدەگهين که پهيوەندن پێکهوە.و
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ز،یتۆۆۆون و تەماتەشۆۆۆى لەتەنیشۆۆۆتى دانۆۆۆاو،  د،ڵێۆۆۆ : )دوێنۆۆۆێ شۆۆۆەو 
ەلەفۆن بوۆات و واد،ى نیشۆانى دابنێۆ ، پاشۆان ئەگەر گوتمە دایە ت

 نەتویە  پەسەندى مە ە(
 قبووڵۆۆ  يەۆۆتايهوئۆۆێ ئەگەر نەت ،ماي تۆۆه بۆۆه ۆۆۆت سۆۆاڵێوە  وهئۆۆه-
 توانی ؟كوا چى  ئيده، كرددهنە
 ێۆۆۆبدیوار بەرز،وه ىبا دوقۆۆۆه هبۆۆۆ ،ڕێگۆۆۆهڵدهههماهۆۆۆان سۆۆۆوور -
  نێوان من و شەبانە  اتهده
 ى نامەوێ ، بە زۆر  ڕى گوت شەبا-
 ۆۆۆ شۆۆتێوم بە  وشۆۆوە ەت نەگوتۆۆوو،، بۆۆۆچى گازانۆۆد، د، ەیۆۆ  -

  ا ى بەڕێز؟
ەبانە بەرد،وام ژامبۆۆۆۆن لۆۆۆووی د، ۆۆۆات و لەنۆۆۆاو مەنۆۆۆ ەڵە ە شۆۆۆ   

 داید،نێ  
چى د، ەی  شێتە؟ مەگەر بێ ئیشى؟ هەموویۆان لەتەنیشۆ  یە  -

 دابنێ، ئاوا د،یخۆین ئیتر  
ێگەڕام ملۆوانوە بوڕێۆ  ڕۆاۆا؟ نەمۆد،زانى  ە ل ، ارێوى  راپم  رد-

ایە دڵتەنگ د،بوو  د،ترسم دایەک د،بێ  چى بوەم، پەسەندم نە رد
بۆۆۆچى  نگۆۆم لێۆۆدا بە تۆۆۆک بڵۆۆێم،زهلەگەڵۆۆم بیوۆۆاتە  ێشۆۆە ،چەنۆۆد اۆۆار 

 تەلەفۆن  دا را بوو؟
 مانتۆ ەم لەبەر د، ەمەو، و هەڵید،واسم 

 هەر وا  -
 و بەرگە ان  بۆ وایە؟تۆ بۆچى هێشتا هێند، پەشێوى؟ ال  -

 سەیرى الە انم د، ەم، لەبیرم چوو، بلوزى ماڵەو،م بگۆڕم 
 شتێک لە لەی  و،رد،گرم و د،ی ۆشم  -
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 ماهان د،پرسێ )نە ۆشی ؟(
  ەۆارم د، ۆات بە حەپەساوییەو، سەیرى ڕوو ى هاتوون،تهلەوه  

 د،ستم د،بەمە ناو پرچە  او، ەى 
،، چەند باشى ئاگۆات لە هەمۆوو نا  ا ى بەڕێز ئارایشم نە ردوو - 

 شتێوى  ەڵوە!
ى د،وێۆۆ ؟ دامۆۆاو، هۆۆیچ  اتێۆۆک تۆۆۆى و،هۆۆا يشۆۆەبانە د،ڵێۆۆ : )ئاگۆۆا
 نەدیو،، ڕانەهاتوو،(

 ڕادێ   -
 و مشتە ۆڵە لە ورگى ماهان د،د،م  وههەڵد،ستەمە

 هەستەو، با بڕۆین پرچ  ڕێوبخەین -
 ؟نهبڕۆم شەبا -
ڕێۆک  100نشۆۆنە اند،بێ  پرچى  وشویشۆ  دواى ڕێوخەۆتنى ا -

 بخەینەو،، هەستەو، 
د،چیۆۆۆۆنە ژوورى لەیۆۆۆۆ ، بۆۆۆۆارودۆ م لە ڕوانینۆۆۆۆى میهر،بانۆۆۆۆانە و   

نیگەرانیانە و دڵەۆزانەى شەبانە تێوۆد،چێ   نامەوێۆ  ئۆاوا سۆەیرم 
بوات، نابێ  دڵى بۆ من بەوتێ ، هیچ  ەسێک ئەو مافەى نییە دڵۆى 

تۆا ئێەۆتا  بۆوەم، مەگەرك بۆ مۆن بەۆوتێ ،  ۆۆم د،تۆوانم ژیۆانم چۆا
 ە د،یۆۆانگوت  ،ڵ هەر  ارێۆۆکونەمتوانیۆۆو،؟ مەگەر بۆۆۆ و،رگرتنۆۆى قبۆۆ

بۆۆۆۆ تۆۆۆاقیوردنەو،ى  ،نۆۆۆاتوانى ئەن ۆۆۆامم نەداو،؟ مەگەر مۆۆۆن نەبۆۆۆووم
وڵ نا رێیۆۆ   دوو مانۆۆگ  ە هەمۆۆوو د،یۆۆانگوت قبۆۆ نەفر،تۆۆى زمۆۆان،

شۆۆەوان تەنیۆۆا چۆۆوار  ۆۆاتژمێر نوسۆۆتوومە؟ گشۆۆ  ڕۆژێۆۆک حەوتۆۆى 
پێن ى ئێوار، د،چۆووم د،رسۆم د،دایەو، بەیانى د،چوومە  ۆم انیا، 
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 وێند تۆا سۆێى بەیۆانى  لەیۆ  زمانم د، ،و نۆى شەو د،هاتمەو، ماڵ
ن نە ۆۆۆۆک، نەتبینیۆۆۆو، ژێۆۆۆر چاو، انۆۆۆ  و)پیر بوویۆۆۆ  د،روگۆۆۆوتى:

بۆۆۆۆۆوونەتە لۆۆۆۆۆۆ ؟ انۆۆۆۆۆیوەم ئەم دوو مۆۆۆۆۆانگە مۆڵەتۆۆۆۆۆ  لە  ۆم انیۆۆۆۆۆا 
 و،رد،گرت( 

 پێویەتم بە پار، ەیەتى -
 ە ان  هەڵبو،شێنەو، باشە هەندێک لە وان-

دایە چاى هێنا، واید،زانى من نەمزانیو، تەلەفۆنى بۆ لەی  و میەاق 
  ردوو،، بێن و فریام بوەون، میەاق ئاهى هەڵوێشا 

  ۆزگە لەی   ەمێک ور،ى تۆى د،بوو  -
 ە میەاق بێ لەی  ڕۆیش ، ماهۆان  ،هێشتا تاقیوردنەو،م نە ردبوو
یشۆۆێنم  د،ڵۆێم نەاوڵێیۆ   بە هێواشۆۆى لەبەرامۆبەر مێزتۆوالیتە ە داد،ن

 د،پرسم: )بە بۆچوونى تۆ لە  ۆتاییە ەدا من د،ڕۆم؟(
 بۆ  وێ؟ -
 ڕ،نەا ئیتر بۆ ف -
 اى میەاق؟ -
 نا شێتە، میەاق لە  ەنەدایە  -
 مەڕۆ ڕۆاا، بزر د،بی ، بینی  میەاق ون بوو! -
بەنۆۆۆاو اەسۆۆۆتەمدا د،سۆۆۆوڕێتەو،، هەڵد،سۆۆۆتمەو،،  دشۆۆۆتێوى سۆۆۆار  

ەى چاو، ۆۆانى ماهۆۆان لەگەڵ منۆۆدا لە ژوور، ە د، ۆۆولێنەو،، ڕ،شۆۆوێن
مۆۆۆۆۆۆاڵەدا  اێڵێوۆۆۆۆۆۆى تافۆۆۆۆۆۆ  لەم ،تەواوى چە مەاە ۆۆۆۆۆۆان د،گەڕێۆۆۆۆۆۆم

، وایۆد،مەنێ ژنێۆک لێۆر، د،ژیۆ ، اێڵێوۆى نادۆزرێتەو،   ۆاولى بۆوەن
ى لەنۆۆۆاو مۆۆۆاو،، بەنۆۆۆاو لەپۆۆۆى پۆۆۆر  لە چە ۆۆۆمەاەى  ۆتۆۆۆاییە   ەمێوۆۆۆ

 ى داد، ات  دا د، ێشم، ماهان د،ترسێ  و چاو، اند،ستمي
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 ئێەتا چاو، ان  بوەر،و، -
لەیۆۆ  د،سۆۆتى لەسۆۆەر چاو، ۆۆانى هەڵگۆۆرت، گڵۆپە ۆۆان داگیرسۆۆان     

 ۆۆۆاغەزى   ە د،سۆۆۆتە انى  ۆۆۆرد،و،، ،میەۆۆۆاق ڕاپەڕى بۆۆۆۆ پێشۆۆۆەو،
ڕ،نگاوڕ،نۆۆگ ئاسۆۆمانى مۆۆاڵە ەى داپۆشۆۆى  لەیۆۆ  بەرامۆۆبەر پیۆۆانۆ ە 

،ى دانیشۆۆۆ ، ڕامۆۆۆین لە ژوور، ە  هۆۆۆاتە د،ر،و،  لەنۆۆۆاو چوارچێۆۆۆو
شۆۆۆۆەپ ەى بەرزى  ،ە و،سۆۆۆۆتا  میەۆۆۆۆاق بە قاقۆۆۆۆا پێۆۆۆۆد، ەنىد،رگۆۆۆۆا 

ڕۆ ۆدارى لە سۆەر بۆوو، ئەو شۆەو، اۆادو ەر بۆوو، لەسۆەر سۆۆەرى 
لەی  و،ستا و لەگەڵ گۆرانى )لەدایۆک بوونۆ  پیۆرۆز( لەسۆەر لێۆوى 

شۆەبانە لە چێشۆتخانە هۆاتە د،ر،و،، یە   ێوۆى  ،پیانۆ ە تەپڵۆى لێۆدا
گرتبۆۆۆۆۆوو  لەچۆۆۆۆۆوارد،ورى پۆۆۆۆۆڕ لە مۆۆۆۆۆۆمى داگیرسۆۆۆۆۆاوى لەد،سۆۆۆۆۆ  

د،سوڕایەو،، لە برى من فووى لە مۆمە ان د، رد، شەبانە پێوەنى، 
گوتى وا مە ە ئیتر  میەاق گوێى پێنەدا، هێشتا لە تەنیش  د،رگا ە 

 ەۆۆتە سۆۆەرم  لەیۆۆ  )بۆۆۆچى  101و،سۆۆتابوو، میەۆۆاق  ۆۆالو، لۆۆوولەى
 سەما نا ەى( لێدا  میەاق گوتى: ) ۆزگە ئەم شەوانە تێنەپەڕن(

د،سۆۆتم د،بەمە نۆۆاو پۆۆرچە نەرم و ڕ،شۆۆە ەى ماهۆۆان و هەمۆۆووى    
لە نێۆۆوچەوانى شۆۆۆڕد، ەمەو،، دوا دڵۆۆۆپى اەلیۆۆیە ە لە پەن ە ۆۆانم 
هەڵد،سۆۆووم، پۆۆرچە تۆۆاڵ تۆۆاڵ بوو، ۆۆانى سۆۆەر سەریشۆۆى دووبۆۆار، 

 ڕێود، ەم، سەرم د، ێشمەو، و لە دوور،و، سەیرى د، ەم 
 د، بوویتە مانگ  وڕ،، ڕا ە بە شەبانەى نیشان ب -

  سەیرى  ۆى د، ات لە ئاوێنە ەدا، ڕو ەارى گەک د،بێتەو،
 بەڵێ، بوومەتە مانگ  -
 بانگى شەبانە د، ات و بۆ اى د،رگا ە ڕاد، ات هەڵد،ستێتەو،،   
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سۆۆەیرى  تێبخۆۆانە ەى لەیۆۆ  و شۆۆوێنى چۆۆۆڵى فیلمە ۆۆانى میەۆۆاق    
ا د، ەم، ئێەۆتا ئیتۆر ئەم تۆا ە شۆوێنە چۆۆڵەى هەیە لەم مۆاڵەدا، تەنیۆ

ئەم فیلمۆۆانەى لەگەڵ  ۆۆۆى بۆۆرد، بە م  اتێۆۆک لێۆۆر، بۆۆوو، و،  بڵێۆۆى 
ژوورى لەیۆۆ  ڕ،ونەق و ڕونۆۆا ى هەبۆۆوو  میەۆۆاق لێۆۆر، داد،نیشۆۆ ، 

 ە  ،لەسۆۆەر ئەم سیەۆۆەمە، چۆۆاویلوە  ۆۆڕ، چوارچێۆۆو،  ۆۆانزاییە ەى
اڕ بۆۆۆیم ڕۆژێوۆۆى عەسۆۆر لەگەڵ لەیۆۆ  لە د،سۆۆتگێڕێک لە هەفۆۆتە بۆۆاز

ى د، وێنۆۆد،و،: )ئەم شۆۆەو مۆۆن ۆ ۆۆد، ۆۆرد و چیر ى ڕیبۆۆوو لەچۆۆاو
بۆۆۆووم، قاسۆۆۆم بۆۆۆوو،  ۆۆۆوڕى زیۆۆۆو،رى پلیۆۆۆ  فۆۆۆرۆک بۆۆۆوو، ئەحۆۆۆمەد 

 ە  اتژمێرێۆک لەمەوبەر  ،حوسێن بوو و دوو  ەسى دیوەک بوون
لەبەرد،م سە ۆى بانگ ببوونە هاوڕێمۆان   ( لەیۆ  گۆوتى لێۆى دێۆ   
د،سۆۆۆۆۆۆتگێڕ، ە  ەریوبۆۆۆۆۆۆوو چۆۆۆۆۆۆاویلوە و  ۆۆۆۆۆۆاتژمێر و قیبلەنمۆۆۆۆۆۆا و 

یۆۆوەى  ۆۆۆ د، ۆۆرد،و،  لەیۆۆ  گۆۆوتى د، رێۆۆ  شوشۆۆە ورد،واڵە ۆۆانى د
بخەیتە سەر ئەم چاویلوەیە؟ گوتم تۆ چاویلوەدار نی  نازانیۆ ، ئەم 
چاویلوانە ئاسوود، نۆین، گۆوێ و لۆووت ئۆازار د،د،ن، د،سۆتگێڕ، ە 
گوتى د،بێ   لەیۆ  چۆاویوە ەى  ۆڕى و شووشۆەى بۆۆ  ەتەسۆەر   

 وێنۆد،و، و بە ى د،102میەاق چاویلوە ەى لەچاو  ۆرد و )گۆگۆۆڵ(
 ۆۆۆک و سەرن ڕا ێشۆۆە انى بۆۆۆ  ڕگۆۆهد،نگۆۆى بەرز پێۆۆد، ەنى،  ە ب

ئێمە د، وێند،و،، پێوەنینمان نەد،هات، مەراقۆى د، ۆوارد  گاڵتەمۆان 
 پێد، رد 
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سۆۆۆوپڕایز،  پێۆۆۆبوەنن، 103) ۆۆۆاتژمێرى  ۆۆۆۆک(ئێۆۆۆو، هەر بۆۆۆڕۆن بە   
د، ۆاتەو، پاشۆان د،چۆووین لە  104بە د،س  اساین مال  سوپڕایز 
 ە    اگەر،مۆۆۆان د، ێشۆۆۆا هەر بەواۆۆۆۆر،ى،ژوورى لەیۆۆۆ بۆۆۆاڵوۆنى

بۆۆ  105ەى لەبار،ى چاپلینەو،د،ستى لەسەر شانى لەی  ئا  بوو قە
و،  بڵێۆۆى لەیۆۆ  مۆۆاڵە ەى ڕوونۆۆا تر بۆۆوو  اتێۆۆک میەۆۆاق  د، ۆۆردم،

 قەەى د، رد 
 بۆچى لێر دانیشتى؟-

 شەبانە لەتەنیشتم لەسەر سیەەمە ە داد،نیشێ  
 لەبەر بوەم   ەریوم بیرد، ەمەو،  -
لەسۆۆۆەر اۆۆۆێگە ەى ئۆۆۆۆقر، ناگرێۆۆۆ ، سۆۆۆەرى شۆۆۆۆڕ ردۆتەو، و    

بەرد،وام یۆۆارى بە پەن ە ۆۆانى د، ۆۆات، لە  ۆتاییۆۆدا د،ڵێۆۆ : )د،زانۆۆى 
بە م ئێەتا  ە بارودۆ ى تۆ  ڕۆاا تۆ هەمیشە یارمەتى من  داو،،

باک نییە، من تەنانەت نازانم چی  لێهاتوو، و د،بێ  چى بۆوەم، تۆۆ 
تێۆک داواى هاو ۆارى لە مۆن نا ەیۆ ؟ د،زانۆم  ە زۆر بۆچى هیچ  ا

 د،س  و پێ س یم، بە م ڕ،نگە بتوانم شتێو  بۆ بوەم(
 مەو، بدهاێگا ەم  بەبێ ئەو،ى تەماشاى بوەم، له  
  ار، انى نانى ئێوار، تەواو بوو،؟  ۆش  بێتام مە ە، هەستەو،،-
ک لە مۆۆن دڵتەنگۆۆى؟ بەهۆۆۆى ئەرسۆۆەان؟ ئۆۆا ر تۆۆۆ  ۆۆۆ هۆۆیچ  اتێۆۆ-

 نەتگوت چى لەگەڵ ئەو بوەم؟
                                                 

و دا بهرههمهاتووە1373و  1374ى  و که له ساڵ ،. ناوى زنجيرەيهکى تهلفزيۆنيی ئێرانييه103 

 بووە. و دەرهێنهرەکهى ميهران موديرى

. کهوچکى گهورەى شله تێکردن، چهمچهى شله، بۆيه کهوچکمان بهکارنههێناوە چونکه 104 

 کهوچک زياتر بۆ خواردن گونجاوە نهک تێکردنى چێشت.و
 كۆميدى و ساتيريسته فيلمه ماكارى ئينگليزى به( سينه1977-1889چارلى چاپلن): 105

 نرێ. وجيهان داده ما لهازيى سينهستى پيشهسايهديارترين كه كانى بهنگهبێده
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شۆۆێ  بوویۆۆ ؟ بۆۆۆچى د،بێۆۆ  لە تۆۆۆ دڵتەنۆۆگ بۆۆم؟ هەسۆۆتەو، ئێەۆۆتا -
 واک لێبۆۆۆۆد، تۆۆۆۆا چاو، انۆۆۆۆ  امیوانە ۆۆۆۆان دێۆۆۆۆن، تۆزێۆۆۆۆک ماسۆۆۆۆوار

  ونكهرنهده
چۆاو،ڕوانى سۆەرن ى د، ەم، چاو، ۆانى  شۆە ەتە، هەڵد،ستێتەو،،  

د،مەوێۆ  ، هێواشتر لە اارى پێشوو د،ڵێ : )تەنیا شتێک، گرێداده
بە ئەرسۆۆەان بڵۆۆێم ماهۆۆان اى  ۆمۆۆان بهێڵیۆۆنەو،، هەرچەنۆۆد، بیۆۆر 

   د، ەمەو، واید،بینم ناتوانم لێبگەڕێم اى دایە بمێنێتەو،(
لەسۆۆەر سیەۆۆەمە ە داد،نیشۆۆم، چۆۆۆن  ەسۆۆێک د،توانێۆۆ  هێنۆۆد،    

 گەمژ، بێ ؟ 
د،زانى ڕۆاا ئەرسەان ماهۆانى  ۆۆک د،وێۆ ، واتە ئەو ڕۆژ،ى  -

ڕ،حۆۆزاد  ۆشۆۆى د،ویەۆۆ  بیۆۆرتە؟ ئەمۆۆڕۆی  اۆۆل و  ە چۆۆووینە فە
بەرگى بۆ  ڕى  مەگەر ماهان   ئیشۆى بە ئۆێمە هەیە؟ ژیۆانى  ۆۆى 

 بەسەر د،بات  بە بۆچوونى تۆ بە ئەرسەان بڵێم؟
لۆژیویانەک نییە  نیازێوى یەاگار زیاد لەپێویەتە، نا شەبانە، پێش -

 بۆۆۆۆ ژیۆۆۆانى  ۆیشۆۆۆ  بۆۆۆاک نیۆۆۆیە، ئەسۆۆۆڵەن هۆۆۆیچ شۆۆۆتێوى ئەم پۆۆۆ نە
گەمۆۆژانەیە بۆۆاک نیۆۆیە، مۆۆن تێنۆۆاگەم چۆۆۆن ئەم شۆۆتانەت بە مێشۆۆودا 

 دێ ؟
بۆچى د،نگۆم هێنۆد، بەرز بۆۆتەو،؟ پۆرچم لەنۆاو د،سۆتە انم چنۆگ   

و  وام قەۆۆەى پۆۆۆو،د، ەم،  ۆۆۆم بۆۆاک نۆۆیم، ئەو ۆۆۆات شۆۆەبانە بەرد
د،نگۆى  لیۆل دێۆ ، پاشۆان د،نگۆى د، ات و د،چێتە نۆاو مێشۆوى من،

 ات و  ۆى بە قوربۆانى پۆر  و اۆل  ە ماهان ما  د، ،ناسوى لەی 
و بەرگە انى د، ات  سەیرم د، ات، چاو، انى بەهۆى فرمێەۆوەو، 
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د،در،وشۆۆێنەو،  د،ڵێۆۆ : )ڕاسۆۆ  د، ەى، مێشۆۆوى مۆۆن هۆۆیچ  اتێۆۆک 
  باک  ار نا ات(

ە قەەى  ۆت ئەرێ شێتى، هەڵی  و پەڵی  د،ڵێی ، بەیانى  ۆت ب-
 بڕۆین؟پێد، ەنی ، لەی  هات 

چەند اۆار بە  رمێەوەو، سەیرى بنمیچە ە د، ات فبە چاوى پڕ    
تەنیا شۆەبانە  ووڵى هەناسە هەڵد، ێشێ ،  بە قى پێڵو لێود،نێ توند

 د،زانێ  فرمێەوە انى بۆ ناو چاو، انى بگەڕێنێتەو، 
لەی   ەریوە یە ەى ماهان ڕێک د، ۆات، ماهۆان ڕاسۆ  و ڕێۆک    

 و بە لە ۆباییەو، لەبەرد،مى و،ستاو، و نااوڵێ  
 چی  لەم  وڕ،   رد ڕۆاا! چەند، قۆز بوو،  -
بۆۆۆۆیە ى سۆۆۆوورى تێۆۆۆرى لە  ى د، ۆۆۆاتە سۆۆۆەر قەنەفە ە،شۆۆۆاڵە ە   

نینۆ ى داو،، یە ەمین اار، بۆیە لەسەر نینۆ ە انى د،بینم، چەنۆد، 
لە د،سۆۆتە  اڵە ۆۆانى دێۆۆ   د،ڵێۆۆ : )بینیوتۆۆانە  ەریۆۆوە   بۆۆارانێوى 

مە مۆۆاڵەو،، ئەم قەشۆۆەنگ د،بارێۆۆ ؟ ئەسۆۆڵەن دڵۆۆم نەید،ویەۆۆ  بۆۆگە
  پەن ەر،یە بوەر،و، شەبانە(

چۆۆاو،ڕێى شۆۆەبانە نا ۆۆات،  ۆۆۆى پەنۆۆ ەر، ە د، ۆۆاتەو،، هەواى    
پەنگخۆۆۆواردوو و نا ۆشۆۆۆى پۆۆۆاییز بۆۆۆۆن د، ۆۆۆات، دڵخۆۆۆۆک د،بێۆۆۆ ، 

 ئەهوازى باران نەدیتە 
تۆ بۆچى تەلەفۆنە ەت دا را بوو؟ وام بیر رد،و، ڕ،نگە بتەوێ   -

ز،نگۆى بهێڵیۆ   گۆوتم  ۆۆم بۆێمە دوات،ێ ئۆتۆمبێلە ە بۆ ڕامین بەا
 دایو  گوتى چۆتە وانە گوتنەو،، نەچووى؟ ،ماڵە ەشتانم لێدا

 نا هەڵو،شاو،  -
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شۆۆۆۆەبانە شۆۆۆۆاڵى لەیۆۆۆۆ  قەد د، ۆۆۆۆات، پاشۆۆۆۆان لەتەنیشۆۆۆۆ  ماهۆۆۆۆان    
وز، ەى داد، ۆۆات، بە لەیۆۆ  داد،نیشۆۆێ  و قۆۆۆپچەى سۆۆەر،و،ى بلۆۆ

  )ڕۆاا ال و بەرگى نەهێناو،(د،ڵێ :
سڵەن باشتر! قۆزى  وڕ، ە تێک مەد، شەبانە   ئیش  بۆچى؟ ئە -

 ە ئەو بۆنە  ،بە یە ە ەى هەیە؟ چی  لەناو ئەم  واردنانە  ردوو،
  ۆشەیان لێدێ ؟ شتێو   واردوو، ڕۆاا؟

 ە نانى نیو،ڕۆم نە واردوو،، نایخۆم، ئەمۆڕۆ  ،بیرم د، ەوێتەو،   
  واردن حاڵى تێود،دات  د،ڵێم: 

 ) ار  ۆک بوو؟(
! ئەمیر و  وڕ، انى ڕۆژنۆامە زۆر باشۆن، ئەمۆڕۆ ناچۆاربووم زۆر -

 دوو دانە ڕاپۆرت بنووسم  یەاگار ماندووم 
وێتییە ەى، و ۆى د،هاوێتە سۆەر قەنەفە ە، دڵۆى  ۆشۆە بە مانۆد   

 ماهان د،ڵێ : 
 ، نیگار، انم پێبد،(نە)شەبا
)شەبانە د،چێۆتە نۆاو ژوور، ە و بە د،فتەرێوۆى وێۆنەى گەور،و،    

ێۆۆتەو،، ماهۆۆان لەتە  لەیۆۆ  داد،نیشۆۆێ  و نیگار، ۆۆانى لەسۆۆەر د،گەڕ
 پێى لەی  پەرت د، ات، لە تەنیشتیان داد،نیشم(

 چەند اوان  ێشاوتە  وڕ،!-
لەیۆۆ  و،  بڵێۆۆى نیگار، ۆۆانى  ۆۆوڕ، ەیەتى! بە  ۆشەویەۆۆتییەو،   

سەیرى د، ات  ماهان لە هەموویان لەی ى  ێشاو،  لەی  بە پرچۆى 
یۆۆۆ  لە چیۆۆۆا، لەیۆۆۆ  لەژێۆۆۆر ئاسۆۆۆمان، لەیۆۆۆ  لەنۆۆۆاو ز،ردى زێۆۆۆڕین، لە

دار، ان، لەی  لە تەنیش  ماڵ، لەی  د،بینێ  و پێى دڵخۆک د،بێ   
ئا ر زۆر غەماوییە  و، و ئەو  ،ە ەى بارودۆ م تێود،داتيدڵخۆشی
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 ە ئەگەر گۆۆۆوێ لە شۆۆۆیعر، انیان بگۆۆۆرى  ،یە هەڵ ەڕ ێیۆۆۆانەیەيگۆۆۆۆران
ون لە دڵتەنگى و ایۆابوونەو، د،بینی  نە ۆشە د،روونییە ان  ەری

و بەدبە تیان د،یڵێن و لە گەرمەى سەمادا فرمێەۆو  پۆێ د،ڕێۆژن   
دڵخۆشۆۆییە ەى د،بۆۆوایە بۆۆۆ منۆۆداڵە ەى  ۆۆۆى بۆۆوایە لەتە  میەۆۆاق، 
نە  بۆ ماهۆان، ئەمە فرمێەۆک لە چۆاوى مۆرۆە دێنێۆ ، د،مویەۆ  
لەگەڵ  ۆمۆۆۆدا بیۆۆۆبەم  میەۆۆۆاق تۆۆۆاز، ڕۆیشۆۆۆتبوو  مۆۆۆن و شۆۆۆەبانە لە 

ەى لەی  مابووینەو، تۆا لە  ەمۆان نەمرێۆ   نۆازانم چەنۆد ڕۆژ ماڵە 
بوو، بە م هەموو ۆات شۆەبانە لە لەیۆ  و اۆێگەى چۆۆڵى فیلمە ۆانى 
میەاق ڕاد،ما و هیچى نەد،گۆوت؟ مۆن سۆەر،تا هەر قەۆەم د، ۆرد، 
نە شۆۆۆۆەم بۆۆۆۆۆ لەیۆۆۆۆ  د، ێشۆۆۆۆا، نەمۆۆۆۆد،گوت نۆۆۆۆاگەڕێتەو،  میەۆۆۆۆاق 

ئەسۆڵەن پۆێوەو، د،ڕۆیۆۆن  نەد،گەڕایەو،  د،مگۆوت ئۆێمەک د،ڕۆیۆۆن، 
گوتم تۆ تاقیوردنەو،ى زمانۆ  بۆوە، قبۆووڵ و بیۆزا ەت لەسۆەر مۆن  

 گوتم لێر، د،مێنیتەو، چى د، ەى؟ قەەى نەد، رد 
بە حەپەسۆۆاوییەو، سۆۆەیرى د، ۆۆردم، پاشۆۆان بینۆۆیم بەسۆۆەرهاتە ە    

ئەسڵەن ئەمانە نییە  لەی  ئێەتا ئەسڵەن  ۆیشى ناناسۆێ ،   بگۆات 
بەرنامەڕێژى بۆى و ئەم اۆر، قەانە  دانیشتم گۆوتم  بە داهاتوو و 

باک د،چووى، ئێەتا هەڵەۆەو، بۆڕۆ  گۆوتى: )تۆۆ تێناگەیۆ ، میەۆاق 
نەیویە  من بڕۆم( بمێنمەو، و،  لەیۆ م لێۆدێ ، ئەگەر زۆر چۆا  
بێۆۆ  و بتۆۆوانم بۆۆۆ  ۆۆۆم  ۆۆانوو بگۆۆرم و پۆۆار،م هەبێۆۆ  و حەزم لە 

یەدا و، ۆو لەیۆ م لێۆدێ    ار، ەم بێ  و و هەموو ئەمۆانە، لە  ۆتۆای
شەبانە بە  ەوچوۆێوەو، لە چێشۆتخانە دێۆتە د،ر،و،  د،سۆتى لەژێۆر 

 گرتوو،  كه ەوچوە
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 ۆۆیمم دانۆۆاو، بۆۆۆ نیشۆۆانییە ەم، ێبخۆۆۆ بۆۆزانە  ۆۆۆک بۆۆوو،؟ مۆۆن ڕ -
 نامەوێ  زۆر بخۆم 

 بۆچى تامە ەى ناناسمەو،؟ -
  ۆک بوو،، من با بچم ال ب ۆشم  -

 ى داد،نێ  و بەدوامدا دێ  لەی  نیگار، ان لەسەر ز،و
 هێواشبە با بێین بڵێین چى ب ۆشى  -
شەبانە هەڵد،ستێتەو، و نیگار، ۆان  ۆۆ د، ۆاتەو،، نامەوێۆ  لەیۆ    

بێۆۆۆ   ئێەۆۆۆتا د،یەوێۆۆۆ  هەر بە سەرسۆۆۆوڕماوییەو، لە ڕو ەۆۆۆارمدا 
بەدواى شتێودا بگەڕێ ، پاشان د،یەوێ  سەد اار ب رسۆێ  چیۆتە؟ 

  بڵێۆۆ  بۆۆاک بە، بۆۆاک بۆۆم؟ ئەسۆۆڵەن د،سۆۆتی  هەڵناگرێۆۆ ، پاشۆۆانی
 ە داوا ۆۆۆار، مۆۆۆن  ،مەگەر  ۆۆۆۆى لە هەفتەیە ۆۆۆدا چەنۆۆۆد ڕۆژ باشۆۆۆە

هەموو  ات باک بم؟ دوو ڕۆژ، چۆتە سۆەر  ۆار، مێشۆوى سۆەرقاڵ 
بۆۆۆوو،، بەیۆۆۆانى دووبۆۆۆار، میەۆۆۆاقى د، ەوێۆۆۆتەو، بیۆۆۆۆر و ئەمەى  ە 
نەڕۆیشتوو، و بۆچى نەڕۆیشۆتوو، و بۆۆچى میەۆاق نەمۆاو،تەو، و 

 ۆۆۆۆۆراد د،بێۆۆۆۆۆتەو،  لەیۆۆۆۆۆ  بلۆۆۆۆۆوزێوى بنەوشۆۆۆۆۆەین لە هەمدیەۆۆۆۆۆان 
  ۆمەدینە ە د،هێنێتە د،ر،و، 

ئەمەم لە هەفۆۆۆ  تیۆۆۆر  ۆۆۆڕى، پۆۆۆێ  چۆۆۆوونە سۆۆۆەر  ۆۆۆار بەوێۆۆۆدا  -
ەۆۆ  پۆۆێ  د،موی  ە بینۆۆیم ڕ،نگۆۆى پۆۆرچتم بیۆۆر ەوتەو،،تێۆۆد،پەڕێم 

ڕ،نەۆۆا بێ ۆشۆۆی ، بە م ئێەۆۆتا  ۆۆاتێوى ڕۆیشۆۆتن پێتۆۆى بۆۆد،م تۆۆا لە ف
 د،یبینم!گون اوتر،،  ۆیشم لەبەرت 

 هەمان ئەو شتە سارد، هەمدیەان لە اەستەمدا د،سوڕێتەو،    
 دایەک ئەمڕۆ فانیلە بنەوشەییە ەى تەواو  ردم ە زۆر اوان -
 هەواڵێک لە بیزا ەتەو، نەبوو؟ ناتەوێ  بڕۆی  ب رسی ؟ -
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 نا  -
  106دڵم  بە د،ریادا د،د،م -
تتر، هەندێک  ۆات ئەسۆڵەن پەشۆیمان د،بۆمەو، لە ڕۆیشۆتن، سۆە  -

  ە بیرم لێد، رد،و،  ،لەو شتەى
تۆۆۆ  ەى لەنۆۆاو ژیانۆۆ  بەدواى  ۆۆارى ئاسۆۆان بوویۆۆ ؟ تۆۆا ژیۆۆان  -

 گۆڕى باو   د،رنەهێنێ   ۆش  بۆ ناگوز،رێ  
 ە  ،هەر بەو اۆۆۆۆر،ى ئەتیوێۆۆتە ەى اۆۆۆلە ە بە ددان لێۆۆۆد، ەمەو،،  

 ە هەمۆۆوو  ار، انۆۆ  )د،زانیۆۆ  ڕۆاۆۆا؟ ئێەۆۆتا پشۆۆتى لە مۆۆنە د،ڵێ :
و در،نگ بوو، بۆ ئەم قەانە، بیزا ەش  هەر ئەمۆڕۆ و، ۆتاین هاتو

پێۆۆ  گەیشۆۆتە ئەوێ ئیتۆۆر  بەیۆۆانى د،رد،چێۆۆ  و د،ڕۆیۆۆ  و هەر  ە
تەنیۆۆۆا  ۆشۆۆۆییە انى ژیۆۆۆانى نوێۆۆۆ  بۆۆۆۆ د،مێنێۆۆۆتەو،، بە م مۆۆۆن وا 

 ە تۆک و، و میەاق نازانى بۆچى د،تەوێ  بڕۆیۆ ، ،بیرد، ەمەو،
ان، هەمۆۆۆۆۆوو واتە بۆۆۆۆۆۆ نمۆۆۆۆۆوونە  ردنۆۆۆۆۆى تۆۆۆۆۆاقیوردنەو،ى توانەۆۆۆۆۆتم

وان، وتۆۆۆۆۆۆاقیوردنەو،ى توانەۆۆۆۆۆۆتیان  ۆۆۆۆۆۆرد، ئۆۆۆۆۆۆێمەک و، ۆۆۆۆۆۆو هەمۆۆۆۆۆۆ
 ە  ەریۆۆۆۆک بۆۆۆۆوو د،ڕۆیشۆۆۆۆ ، هەمومۆۆۆۆان  ،شۆۆۆۆەفەند،فەرێک بۆۆۆۆوو

ۆ یە  اۆۆاری  پەلەپەلمۆۆان بۆۆوو و سۆۆوارى بۆۆووین، مۆۆن تەنۆۆانەت بۆۆ
اک ئەگەر  ە بۆچى د،بێ  بچمە زانوۆ، ئێەۆت و،بیرم لەو، نە ردبۆ

یۆۆتەو،، ئەگەر  ارێوۆۆ   ۆتۆۆدا بیۆۆر بوە دابنیشۆۆى و بە چۆۆا ى لەگەڵ
 ەو،، ناڕۆی (ستێتبهب ته ا  وبههەبێ  لێر،، یا شتێو  هەبێ  

بلۆۆۆووز، ە لە تەنیشۆۆۆ   ۆۆۆۆى  لەسۆۆۆەر سیەۆۆۆەمە ە داد،نیشۆۆۆێ ،   
داد،نێۆۆۆ  لەسۆۆۆەر ۆ د،ڵێۆۆۆ : )ڕ،نۆۆۆگە هەڵە بۆۆۆم، بە م ئێەۆۆۆتا چەنۆۆۆد 

 ە لەگەڵ میەۆۆۆۆۆاق  ،ڕۆژێۆۆۆۆۆوە وا بیۆۆۆۆۆرد، ەمەو،  ۆشۆۆۆۆۆحاڵم لەو،ى
                                                 

 . قسهيهکى باوى فارسييه، له کورديدا بهواتاى )چى دەبێت با ببێت( دێت.و106 
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و،  بڵێۆۆى لە د،نگۆۆى  ۆۆۆى ترسۆۆاو،  ى پەڕیۆۆو،،نەڕۆیشۆۆتووم( ڕ،نگ
 د،ڵێم: )نەمگوت ماو،یە  تێ ەڕێ  وا د،ڵێی ؟(

نۆۆۆازانم، ڕ،نۆۆۆگە ئەگەر تۆۆۆۆک بمێنیۆۆۆتەو،، چەنۆۆۆد مۆۆۆاو،یە  پاشۆۆۆتر  -
  ۆشحاڵ بی  

من تۆا نەڕۆم هێۆور نۆابمەو، لەیۆ ، بیۆرى ڕۆیشۆتن و، ۆو مۆۆرانە  -
  ەریۆۆۆۆۆوە مێشۆۆۆۆۆوم د، ۆۆۆۆۆوات، نۆۆۆۆۆازانم لەوێ چۆۆۆۆۆى د،بێۆۆۆۆۆ ، ئەگەر
بمزانیبوایە د،متۆوانى بە ئاسۆوود،یى سۆەرم شۆۆڕ ەمەو، و ژیۆانمم 
بەسەر ببەم، ڕ،نگە هەڵەبم، ڕ،نگە پاشتر پەشیمان ببمەو،، ئەسۆڵەن 

و ببیۆۆنم گە بۆڕۆم، پۆۆاک ڕۆژێۆک بێۆدار بۆبمەو،لە ۆوێ ڕا دیۆار،؟ ڕ،نۆ
هەمۆۆۆوو شۆۆۆتێک گۆۆۆوڵ و بولبۆۆۆولە  بۆۆۆڕۆمە فڕۆ ە ۆۆۆانە پلیۆۆۆ  ببۆۆۆڕم، 

 بگەڕێمەو، 
 ەڕێیتەو، بڕۆى ئیتر ناگ-
د،بێ  هەڵد،ستێتەو،،  ۆزگە بمتوانیبوایە بە لەی  بڵێم چى بوو،،   

نۆۆزیوم اۆگە لە میەۆۆاق   ەسۆێک  ە لە بە  ەسۆێک بڵۆێم، بە  ەسۆۆێک 
تەنیۆۆۆا  ى نۆۆۆاو چاو، ۆۆۆانى بۆۆۆوەم و قەۆۆۆە بۆۆۆوەم،، بتۆۆۆوانم سۆۆۆەیربێۆۆۆ 

بیڵۆۆێ، گۆۆوتى قەۆۆە لەگەڵ چۆۆر ەیە ە  د،بێۆۆ  بیڵۆۆێم  میەۆۆاق گۆۆوتى 
 ەمەو،، هەناسۆۆۆەم لە قورگمۆۆۆدا گیۆۆۆر د،بێۆۆۆ ، زارم د،یە ێۆۆۆک بۆۆۆوە،

، بەسۆتەزمان، بڵێۆ  ئۆاو بوات، ناتوانم بیڵێم  نامەوێ  بێ  لەباو،شم
 ە گشۆۆ  ڕۆژێۆۆک بە شۆۆەبانەى د،ڵێۆۆ ، لەیۆۆ  لە اى  ،لەو شۆۆتانەى

 د،رگا ە د،گەڕێتەو، 
مۆۆن د،ڕۆم میو، ۆۆان داد،نۆۆێم، دایوۆۆ  نیگەرانۆۆ  بۆۆوو، گۆۆوتى نۆۆانى  -

 ۆۆ   ۆشۆۆبوو،، تەلەفۆۆۆنى بۆۆۆ بۆۆوە ، ڵ ونیو،ڕۆشۆۆ  نە ۆۆواردوو،، 
 مەاەى  ۆتاییە، هەڵیبگر، كپانتۆڵ و قایشە ەک لەناو چە
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ڵۆۆێن  د، د،رگۆۆا ە داد، ۆۆات، ەۆۆە ەم لەنۆۆاو قورگمۆۆدا د،مێنێۆۆتەو،،ق   
د،توانێۆ  د،ریۆا وشۆک بوۆات،  مرۆە گش  شۆتێوى لەد،سۆ  دێۆ  

چۆۆوزانم، در، تە ۆۆانى دارسۆۆتان پۆۆێوەو، گۆۆرێ  ن ێۆۆو هەڵگرێۆۆ ، یۆۆا
 ، درۆد، ەن، لەد،سۆۆۆتى نۆۆۆایەت، لە  ۆتۆۆۆاییە ەدا  ۆۆۆۆمەڵە بۆۆۆێبۆۆۆدات
ئەو   ە وشۆۆوى  ۆۆردوو،، ،وێۆۆک دێۆۆن و ئەو د،ریایۆۆانە تێوۆۆد،د،نئابڕ

بچێۆتە   ێو،چۆوزانم  تە و،ربچەر ێ  و بڕواتە دارستان، اتە پێویە
ایە   ە بیرى بڕواتە اێگ  ە د،توانێ   لێى ون بێ ، ،هەر شوێنێک

پێویەۆۆتە  ەۆۆتوویەتى وشۆۆوى بوۆۆات،بچێۆۆ  د،ریۆۆایە  بۆۆوو،و ئەو وی
دڵخۆشۆۆۆۆۆى، ئەگەر تەنیۆۆۆۆۆا یە   كبگەڕێۆۆۆۆۆم شۆۆۆۆۆتێک بۆۆۆۆۆدۆزمەو،، یە

 دڵخۆشى بدۆزمەو، بە دڵنیاییەو، ناڕۆم 
وز، بنەوشۆۆۆۆۆەییەو، لە بلۆۆۆۆۆوز، ە د،پۆشۆۆۆۆۆم و بەهەمۆۆۆۆۆان ئەو بلۆۆۆۆۆ  

 ە مۆۆاڵە ەم  ،بەر، ئەو شۆۆەقامانەىشۆۆەقامە انى فڕ،نەۆۆا ڕێ د،گۆۆرمە
وار،م، م تونۆۆد د،بێۆۆ ، لەوێ غەد،ڕۆم و دڵۆۆ بە زانوۆۆۆ د،بەسۆۆتنەو،،

فرۆشۆۆۆۆە ە، نە  لەبەر ئەو،ى لەوێ و، ۆۆۆۆو پیۆۆۆۆاو،  ۆۆۆۆورد،  اتژمێر
بە م دڵۆۆم تونۆۆد د،بێۆۆ ،  ۆۆۆ بەرد نۆۆیم،  ، ۆشۆۆم بۆۆۆ ناگوز،رێۆۆ ، نۆۆا

ژیۆۆۆۆانى ئەوێ دژوار،،  ەم و حەسۆۆۆۆر،تى هەمۆۆۆۆوو شۆۆۆۆتێوى ئێۆۆۆۆر، 
بۆۆۆۆۆاڵغى و تەنۆۆۆۆۆانەت قۆۆۆۆۆوڕ و هد، ۆۆۆۆۆۆم  حەسۆۆۆۆۆر،تى شۆۆۆۆۆەقام و قەر

 ە بەد،سۆۆۆۆ  شۆۆۆۆەبانەو،  ،ر،تى ئەو ڕۆژانەىچڵ او، ۆۆۆۆانی   حەسۆۆۆۆ
مەراقۆۆۆم  ۆۆۆواردوو،، حەسۆۆۆر،تى د،رس وتۆۆۆنەو، لەگەڵ  وێنۆۆۆد ار، 
د،بەنگە ۆۆۆانم،  ۆۆۆۆ لەوێ نۆۆۆاتوانم بۆۆۆبمە مامۆسۆۆۆتا، ئەوپەڕى د،بۆۆۆمە 
گارسۆن یا قاپشۆر، هی   د،بم، د،شوێنرێمەو،، ئێۆواران بۆێ پۆار، 

گۆم نابێۆ   و تەنیۆا لە ژوور، ەمۆدا د،گۆریم  هۆیچ  ەس گۆوێى لە د،ن
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د ار، انم،  ارمەند، انى  ۆم انیا، ووان د،چمەو،،  وێنلەبیرى هەم
 ڕامین، لەی  و شەبانە، لەی  و شەبانە 

مەگەر لەدواى ڕۆیشتن تا چەند لەبیریان د،مێنمەو،؟ هەفۆتەیە ،    
یە  مانۆۆۆگ، شۆۆۆەک مانۆۆۆگ؟ لە  ۆتاییۆۆۆدا تەنیۆۆۆا د،مێۆۆۆنمەو،، گشۆۆۆ  

ۆز ئیمێ  بۆۆ لەیۆ  و شۆەبانە شەوێک لە سەرماى دڵ توند ەرى تۆڵ
د،نێۆۆرم، نۆۆاڵێم ژیۆۆانم چەنۆۆد قۆۆورس د،گوز،رێۆۆ ، نۆۆاڵێم دڵۆۆم چەنۆۆد، 
توند، بوو،، ئەگەر بشیڵێم بۆاو،ڕ نۆا ەن، لەبۆرى ئەو، شۆتێک د،ڵۆێم 
تۆۆا پێۆۆبوەنن  د،ڵۆۆێم مۆۆن لێۆۆر، باشۆۆم، هەمۆۆوو شۆۆتێک نایۆۆابە  باسۆۆى 

ەۆە زانوۆ ەم د، ەم و قەە لەسەر پۆلە ڕ،نگاوڕ،نوە ۆانى د، ەم  ق
 ە بۆۆۆ نمۆۆوونە لە ژوورێوۆۆى ڕێۆۆک و پێوۆۆى  ،لەبۆۆار،ى  ۆۆار، نۆۆوێوەم

زانوۆیە، قەە لەبار،ى هاوپۆلە ڕ،ش ێە  و عەر،س و فیلی ینیە انم 
د، ەم، لە گشتیاندا درۆ د، ەم، لەناو هەموو ڕستە انمدا، نیشۆانەى 

لە  ۆتاییشۆۆۆدا  107پێوەنۆۆۆین داد،نۆۆۆێم، دوو  ۆۆۆاڵ دى، دوو  ۆۆۆاڵ دى
ایە و لە یە ترى بێ ، د،ڵۆێم ئەم چەنۆد هەزار د،نووسم ئاگاتان لە د

 یلۆۆۆمەتر، دووریۆۆیە، مەگەر تەمەن بتوانێۆۆ  لەیە مۆۆان ایابوۆۆاتەو،، 
 درۆ د، ەم، مەگەر د، رێ  ایامان نە اتەو،؟

د،نگى ز،نگ دێ ، شۆەبانە د،رگۆاى ژوور د، ۆاتەو،، تەنیۆا د،مۆى   
تەواوى ڕو ەۆۆۆاریەتى  بە چێۆۆۆژ و  ۆشۆۆۆییەو، ، ە پێۆۆۆد، ەنێ ،نیۆۆۆیە

  د،ڵێ :) ئاماد، نەبووى ڕۆاا؟ ئەرسەان هاتوو،(

                                                 
. شێوەى نووسينى کيبۆردە،که دوو خاڵ و دى ئينگليزى دەبێته نيشانهى پێکهنين له ئيمۆجى 107 

 و ستيکهرەکاندا.و
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هۆۆۆاتوو، بۆۆۆا بێۆۆۆ ، بۆۆۆۆچى  ۆۆۆۆت بێمێشۆۆۆک د، ەیۆۆۆ ؟ مەگەر لە  -
قەنۆد،هار،و، هۆاتۆتەو،؟ تۆۆ  ۆۆ بەیۆانى بینیۆوتە، ئەو ۆات  رىفهسه

 نا  نیا ،د،ڵێ نازانم  ۆشم د،وێ 
پێد، ەنێ  و د،چێتە د،ر،و،، د،سۆتم د،بەمە نۆاو قۆژم و هەمۆوو    

شۆڕد، ەمەو،، درێژبۆوونە ئیتۆر، لەنۆاو  داەسەر نێوچەوانمتاڵە ان ب
چە ۆۆۆۆمەاەى لەیۆۆۆۆ  یە  سۆۆۆۆوراوى پەمەیۆۆۆۆن تۆۆۆۆۆو د،دۆزمەو،، لە 
لێو، ۆۆانى هەڵد،سۆۆووم، بۆۆۆن پشۆۆووى  ۆۆۆنى د،دات  چە ۆۆمەاە ەى، 

بۆۆن  ەموو ژیانى لەی  پڕ، لە شتىمێز، ەى، ژوور، ەى ئەسڵەن ه
شۆۆۆا ەو، و پشۆۆۆووى  ۆۆۆۆن  سۆۆۆوراو، ە د، ەمە نۆۆۆاو سۆۆۆەبەتەى  ا

 د،رى د،هێنمەو، 
 ە هەمیشۆۆۆە  ،ئەرسۆۆۆەان لەسۆۆۆەر ئەو قەنەفە سۆۆۆوور، دانیشۆۆۆتوو،  

ئەو هەمۆۆوو قەنەفەیە لەم مۆۆاڵەدا هەیە  میەۆۆاق لەسۆۆەرى داد،نیشۆۆ ،
 ە د،سۆۆۆتى  ،نا رێۆۆۆ  لە شۆۆۆوێنێوى دیۆۆۆوە دابنیشۆۆۆێ ؟ بەواۆۆۆۆر،ى

لەسۆۆەر قۆۆاچى ماهۆۆانە شۆۆتێک بە لەیۆۆ  د،ڵێۆۆ  نایبەۆۆتم  پێۆۆد، ەنێ ، 
اى لەپێ  داد،نێ  و ئەو مۆمانەى  ە لەچوارد،ورى ماڵ شەبانە چ

داینۆۆاو، یە  بە یە  داد،گیرسۆۆێنێ   ملۆۆوانوە بچۆۆوو ە ەى لە ملیۆۆدا 
 د،در،وشێتەو،، سالو د، ەم  ئەرسەان هەڵد،ستێتەو، 

 باشى ڕۆاا؟ تۆ هێشتا لێر،ى!  ەواتە ئەم بیزایە  ەى دێتەو،؟ -
 مەگەر شوێنى تۆم تەنگ  ردوو،؟ -
بەرنۆۆۆامەى بۆۆۆا وور دابنۆۆۆێم ،  ەواتە لە  ۆتۆۆۆاین هەفۆۆۆتە ێۆۆۆ  د،مەو -

 لێر،ی  ئیتر؟
 بەڵێ  -
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نۆۆۆاچمە دواو،، لەودیۆۆۆو مێۆۆۆزى چێشۆۆۆتخانە د،و،سۆۆۆتم و سۆۆۆەیرى   
 ە قەد و قە فەتۆۆۆۆۆۆى ئەرسۆۆۆۆۆۆەان لێۆۆۆۆۆۆى  ،قەنەفە سۆۆۆۆۆۆوور، ە د، ەم

نۆا، ئۆاوم بۆۆ هێ ق لەسەر ئەم قەنەفەیە دانیشتبوو،ناو،شێتەو،، میەا
بە تونۆۆدى قۆۆومى لە اۆۆگەر،  چۆۆوو  ببۆۆۆو،،چاو، ۆۆانى سۆۆوور و ب

ڕ،شۆۆۆە ەى  109د،دا، لەمێۆۆۆژ بۆۆۆوو  ە لەبۆۆۆرى  ێنۆۆۆتە 108بەهۆۆۆمەنە ەى
بەهمەنى د، ێشا  گوتى: )د،زانى د،زانى بۆچى عاش ى لەی  بووم؟ 
تۆۆۆۆ ئەهلۆۆۆى ژیۆۆۆان نەبوویۆۆۆ ،  ێۆۆۆوى بوویۆۆۆ ، لە شۆۆۆوێنێک ئۆۆۆۆقر،ت 

 ،بۆۆوو نەد،گۆۆرت، د،ر،قەتۆۆ  نەد،هۆۆاتم، لەیۆۆ   وداو،نۆۆدێوى مێییۆۆنە
بە م   وداو،نۆۆدێوى مێییۆۆنەى هێمن،اۆۆوان و لەسۆۆەر ۆ و سۆۆەنگین،

  ئێەتا د،ر،قەتى ئەوی  نایەم(
د،رگاى فرێز،ر، ە بە هەوا و  ولیاى پا ەتى اگەر، انى میەاق   

شوێنیان  ەر،ى دانۆاو،، سۆەرم و،رد،چەر ێۆنم  د، ەمەو،، لەی  لە
یۆۆۆان  ە هەزار سۆۆۆاڵە  ار ،بەر،و هۆۆۆۆڵە ە، شۆۆۆەبانە و، ۆۆۆو ژنۆۆۆانێوە

 داد،ورى ئەرسۆەان بۆه ولە لە د،ورى مۆاڵ وومێرددارییە و، ۆو پەپۆ
بە دزیۆۆۆیەو،  نێۆۆۆ ،د،سۆۆۆوڕێتەو، و چۆۆۆاى و شۆۆۆیرینى و قۆۆۆاد د،هێ

سۆۆەیرى ئەرسۆۆەان د، ۆۆات، هەردوو یۆۆان ز،رد، ەنەیە ۆۆى نۆۆاحەز 
 ە حاڵم تێود،دات، ماهان سۆەیرم د، ۆات، حەزى لێنەبۆوو،،  ،د، ەن

تۆۆا بۆۆزانین  وشۆۆو  چۆۆى لێنۆۆاو،  دیۆۆار،  د،ڵۆۆێم: )هەسۆۆتەو، بۆۆڕۆین
  وڕ،( 

 لەی  هەڵد،ستێتەو، 
 منی  بچم  ۆم ئاماد، بوەم، ئێەتا سەمیرا د،گات -

                                                 
 . وكى دروستكراوى ئێرانهيهرهجگه :جۆره 108
 .ومريكايهكى دروستكراوى ئهيهرهجگه رهجۆ : 109
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تیلەچاوێوم لێ داد،گرێ   ماهۆان بەدوامۆدا دێۆ ، د،ڵۆێم دابنیشۆێ    
د،رگۆۆۆاى بەفرگۆۆۆر  مۆۆۆبەر مێۆۆۆزى چێشۆۆۆتخانە، برسۆۆۆیم بۆۆۆوو،،بەرا لە

یەۆۆاق لێۆۆر، بۆۆوو، ئەو  ۆۆاتەى مد، ەمەو،، تۆۆا بۆۆن ملۆۆى پۆۆڕ،  و، ۆۆو 
   اتێۆۆۆک لەدواى نۆۆۆد ديۆۆۆارهچه ىئێەۆۆۆتا ە مۆۆۆاڵە ە قەر،بۆۆۆاڵغە، اێگۆۆۆه

سۆەد اۆار  ،د،مۆامەو،میواندارییە ان شەو لە مۆاڵى لەیۆ  تۆا بەیۆانى 
پێوەو، د،رگاى بەفرگر، ەمان د، رد،و، تا سەد اۆار د،نگۆى لەیۆ  

 بەرز بێتەو، 
ى نیۆۆۆو،ڕۆ گەڕێن شۆۆۆتێک بۆۆۆۆ بەیۆۆۆانی  بمێنێۆۆۆتەو،  نۆۆۆاتوانم نۆۆۆانلۆۆۆێ -

 دروس  بوەم 
 لەمانەم د،وێ   -
چۆۆۆاو، قۆۆۆایمە ەى د،ڵۆۆۆێم  قۆۆۆاپى ز،اتەى سۆۆۆ اگێتییە ە د،هێۆۆۆنمە  -

 ۆۆۆم و ماهۆۆان  د،ر،و،، قاپێۆۆک بە دوو  ەوچۆۆوەو، هەڵۆۆد،گرم و بۆۆۆ
 ،سۆەر مێۆزى چێشۆتخانە ە سۆەیرى شۆۆەبانە د، ەمز، تە تێد، ەم،لە

 نەو،؟ ە لەتەنیش  ئەرسەان دانیشتوو،، واتە لەیە  د،و،شێ
ۆ ،م تەارى ئەن ۆۆومەنى ڕێووۆۆارى زان ۆۆلەیۆۆ   ەریۆۆک بۆۆوو لەبەرد  

 ە ڕۆیشۆتبوو، ژوورى  ،هەنگاوى د،نا، چۆاو،ڕوانى میەۆاق بۆووین
سۆۆۆۆۆۆەرۆ ایەتى تۆۆۆۆۆۆا لێنەگەڕێۆۆۆۆۆۆ   وێنۆۆۆۆۆۆد ار،  وپیشۆۆۆۆۆۆاند،ر، ان 
هەڵبواسرێن  لەی  گوتى: )هەمیشە وا بیر د، ەمەو،  اتێۆک میەۆاق 

 ەریۆک بۆوو،  نیۆا ،یوبۆوو، پێوەنیۆو،، بێگومۆان  ەرهاتۆتە دونیاو،
 ە و، و  ،لەنێوان شمشاد، ان یارى  ردوو،، ناتوانم وا بیر ەمەو،

تەواوى مرۆبە ۆۆۆان ڕووت و  وێنۆۆۆاوى بۆۆۆوو، و گریۆۆۆاو، و میۆۆۆزى 
   ردوو،(



 شىرعهسيمى مهنه---------------------------------رزى ساڵهپاييز دوا وه

 267 

د، ۆۆرد،و،  ۆۆۆزگە منۆۆی  لەگەڵیۆۆان بچوومۆۆایەتە ژوور،و،،  بیۆۆرم  
ا پێوەنیبۆام، سەرۆ ى پاراستن لەگەڵ من باک بوو، دوواار لەڕویۆد

وتبووى پێویە  نا ات  تۆۆ هەموو ش  چار،سەر د،بوو، میەاق گ
 ار، ان  راپتر د، ەی  بەهانەى بوو    راد قەە د، ەی ، نابەین،

لەیۆۆ  گۆۆوتى: )میەۆۆاق هاوشۆۆێو،ى هۆۆیچ  ەس نیۆۆیە، بەبۆچۆۆوونى تۆۆۆ 
 لێک دێین؟(

بەڵۆۆۆێ، لێیۆۆۆدێ   لەیۆۆۆ  د،یتۆۆۆوانى   ۆۆۆۆزگە هۆۆۆیچ  اتێۆۆۆک نەمگوتبۆۆۆا  
ى لەسەر ۆى هەبێ ، هێمن و لەسەر ۆ و، و  ۆى، هێنۆد، مێردێو
 ە  ، ە بە زۆر بتوانێۆۆۆ  بەڕێگۆۆۆادا بۆۆۆڕوات،   بگۆۆۆات بەو،ى ،قۆۆورس

ب ڕێ ، د،ورى د،مى ماهان بەهۆى ساسەو، س ى بوو،، بە  لێۆنس 
 پا ى د، ەمەو، 

 حەزت لێیە؟ -
د،نگى ز،نگ دێ   لەیۆ  بە تەنۆور،ى  ۆاربۆنى لۆچۆدارى درێۆژ و   

رد،و، لە ژوور دێۆۆۆتە د،ر،و،، پۆۆۆرچە  ۆۆۆاو و ز،رد، ەى بلۆۆۆوزى ز،
لەسۆۆۆەر،و،  ۆۆۆۆ ردۆتەو،، دڵۆۆۆڕفێنە، چەنۆۆۆد، درێژتۆۆۆر بۆۆۆوو، لەم د، 

ێن و مۆۆۆانگەدا، بەو اۆۆۆۆر،ى  ە میەۆۆۆاق د،یویەۆۆۆ   درێۆۆۆژ و دڵۆۆۆڕف
و بەدواى لەیۆۆۆ دا د،ڕوات  لەیۆۆۆۆ  غەمگۆۆۆین  ماهۆۆۆان هەڵد،سۆۆۆۆتێتەو،

الیۆۆان ل ە بەڕ، ،د،رگۆۆا د، ۆۆاتەو،،  ۆۆوڕى سۆۆەمیرا و، ۆۆو باڵنۆۆد،یە 
 ردبێ  د،رد،پەڕێتە ناو ماڵە ە  سۆەمیرا دێۆتە ژوور،و،، سۆەرن ى 

ۆ ئەرسۆۆۆۆۆەان د،ڕوات و چەنۆۆۆۆۆد اارێۆۆۆۆۆک لە سۆۆۆۆۆەر شۆۆۆۆۆەبانەو، بۆۆۆۆۆ
 نئەمەاڵ زیاتر لە گش   اتێک هاوشێو،ى لەی یە، یۆا د،گەڕێتەو،،

لەیۆۆ  بۆۆۆتە هاوشۆۆێو،ى، نۆۆازانم   ە مۆۆاچم د، ۆۆات د،ڵێۆۆ : )ڕامۆۆین 
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ى ڕاد،گۆۆۆرت، ئێەۆۆۆتا لەگەڵ بێهڕ،نۆۆۆگ دێۆۆۆتە  ەریۆۆۆک بۆۆۆوو ئۆتۆۆۆۆمبێل
 سەر،و،(

 ە نۆۆۆۆۆاوى ڕامۆۆۆۆۆین د،هێنێۆۆۆۆۆ ، و،  بڵێۆۆۆۆۆى پەڕاۆۆۆۆۆۆو ڕوود،دات،   
 ە پارچە ۆۆۆۆانى لەشۆۆۆۆم لەمۆۆۆۆ  و لەوا  ۆۆۆۆۆد،بنەو، و  ،هەسۆۆۆۆتد، ەم

م بە ڕامۆین بۆوو، لەم پێوەو، د،ڵوێن، تاز، تێۆد،گەم چەنۆد، پێویەۆتی
و چۆۆاو،ڕێى پشۆۆتم بە دیۆۆوارى تەنیشۆۆ  د،رگۆۆا داد،م  دوو ڕۆژ،دا،

د، ەم، شۆۆۆەبانە سۆۆۆەرن ى لەسۆۆۆەر ئەرسۆۆۆەانە و مێۆۆۆزى  ۆۆۆواردن 
د،ڕازێنێۆۆتەو،  بەشۆۆێو،یە  سۆۆەیرى د، ۆۆات و،  بڵێۆۆى لە ئەز،لەو، 

 لەیۆۆ ى گرتۆۆوو،، لێۆۆى ایانۆۆابێتەو، عاشۆۆ ى بۆۆوو،، ماهۆۆان د،سۆۆتى 
ئەرسۆۆەان د،یەوێۆۆ  لەتەنیشۆۆ   ۆۆۆى دایبنیشۆۆێنێ ، ماهۆۆان د،سۆۆتى 

ر  ۆۆى بە لەیۆ  د،لوێنێۆ   سۆەمیرا ئەرسەان د، شۆێنێتەو، و زیۆات
باسۆۆۆۆى  ەک و هەواى  ۆشۆۆۆۆى ئەمۆۆۆۆڕۆ د، ۆۆۆۆات و باسۆۆۆۆى منۆۆۆۆداڵى 

 ە هەرگیۆۆۆۆۆز لەگەڵ ئۆۆۆۆۆارین  ،هۆۆۆۆۆاوڕێوەى د، ۆۆۆۆۆات لەنۆۆۆۆۆاو پۆۆۆۆۆار 
بە شۆۆۆۆێو،زارێوى سۆۆۆۆەیر  حەوایەو،  بێهڕ،نۆۆۆۆگ دێۆۆۆۆتە ژوور،و،،نەد،

سۆۆۆالو د، ۆۆۆات، هەمیشۆۆۆە د،چەمێۆۆۆتەو،، بەقاقۆۆۆا پێۆۆۆد، ەنێ ، و، ۆۆۆو 
ە  ئاشۆۆۆورایە یە  دوو اۆۆۆار زیۆۆۆاتر ئێرانۆۆۆى ئەوروپۆۆۆاییە ى ڕ،سۆۆۆەن

نەدیو،، د،رگا ە د،گرێ  ڕامۆین دێۆتە ژوور،و،، چاو، ۆانى هۆی  ن 
 ە لە ەلۆۆ ە بەرداو،تەو، سۆۆەر نیۆۆوچەوانى،و پۆۆرچە لۆۆولە ەى ئەلۆۆ ە ئ

ئامێزم د،گرێ  و،  بڵێى بەفراو د،ڕژێنۆنە نۆاو هەنۆاوم، و،  بڵێۆى 
 وى ڕو ۆۆۆردۆتە دڵۆۆۆم  ێلۆۆۆى گۆۆۆۆڕى بۆۆۆابەیە و دایە ئۆۆۆاوپڕژێن و گۆۆۆو

 ە د،هۆۆاتەو،  ،سۆۆەرى، فێنۆۆک بۆۆۆتەو، بێگومۆۆان، و، ۆۆو ئەو  اتۆۆانەى
سۆۆەهۆ وى د،دایە  110مۆۆاڵ و دایە یە  گالسۆۆى سۆۆتیلى سۆۆیخوارى

                                                 
 که له سارديان له دەرەوەى پهرداخهکه ئارەقهى دروست کردبێت.و ،. ئاوێک110 
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ە ە د،تەزى تۆا بۆگەم بە بۆابە  د،ستم، د،سۆتم لەبەر سۆاردى پەردا
ئۆۆامێزى  ە د،سۆۆتى و  ۆۆۆم بۆۆخەمە نۆۆاو باو،شۆۆى،ە ەى بۆۆد،م پەردا

بۆۆۆابەیە  دڵۆۆۆم نایەوێۆۆ  لەباو،شۆۆۆى بۆۆۆێمە  ڕامۆۆین و،  بڵێۆۆۆى ئۆۆامێزى
د،ر،و،  د،ڵێۆۆ : )دیەۆۆان  ەریویۆۆ   ۆۆامە وێرانواریۆۆ  د،شۆۆاریتەو،، 
 ە لە دوێنێۆۆو، مۆبۆۆایلە ەت دا ەۆۆتوو،؟ دایە گۆۆوتى زۆر پەشۆۆێوى، 

 چیتە؟(
ژان د، ۆۆۆات، بێگومۆۆۆان لەبەر نەگۆۆۆوتنە،  ەریۆۆۆوە گەرووم  قۆۆۆوڕگم  

تەنیۆۆۆاین نۆۆۆاتوانم، وو  ئیتۆۆۆر نۆۆۆاتوانم، واتە بە ڕئۆۆۆاب هەڵۆۆۆد،دڕێ  بۆۆۆێ
د،متۆوانى   ه ەریوە بەرگەگرتتنم  ۆتۆایى پێۆدێ ، ئێۆر، تەنیۆا تۆا ئێۆر

ەڕێ ،زۆر دژوار،و، ۆو مەلەوانە ۆان هەناسۆە  ەریوە سۆە   تێۆد،پ
لە بن گۆوێى ڕامۆین بە هێواشۆى د،ڵێم:)بەهۆێچ  ەس مەڵۆێ  ،ڕاد،گرم

 ڕامین تەنانەت بە دایەک(  
ەهۆ و لە  ەمەرم د،سۆۆۆۆتى بۆۆۆۆۆ اى  ەمەرم درێۆۆۆۆژ د، ۆۆۆۆات، سۆۆۆۆ   

د،ڵۆۆێم:  ڕێچۆۆوە د،بەسۆۆتێ  و  لە پێیە ۆۆانم دڵۆۆۆپە د، ۆۆات، هێواشۆۆتر
 )بیزا ەم ڕ،توراو،تەو،( 

 ۆۆ مۆن نۆاگریم ئەویۆ  لە ئامێزى دێۆمە د،ر،و،، سۆەیرى نۆا ەم    
ى بێەوود، ئەسڵەن  ۆ هێشتا شتێک نەبۆوو،، داد،نیشۆم بەهۆى شت

ەو،م د،نووسم و بیر د، ەمەو،  ئەگەر دڵم ویەتى نامەى پێداچوون
وانەیە؟ ڕئۆاب بیزا ەم و،رد،گرم، مەگەر ژیانى مۆن لەد،سۆ  ئەم بۆێ

، و، ۆۆو هەمۆۆوو  ۆۆات  د،نۆۆێم،  ۆۆۆم بە تەنیۆۆا ۆۆۆم نە شۆۆەى بۆۆۆ دا
چاو، ۆۆانى ڕامۆۆین ڕامۆۆاون د،یەوێۆۆ  شۆۆتێک بڵێۆۆ ، نامەوێۆۆ  بیڵێۆۆ ، 
 ێرا  ێرا د،ڵێم: )وازى لێبێۆنە ڕامۆین، بۆا قەۆەى لەبۆار،و، نە ەیۆن، 

 پێبد،، چاى د، ۆیتەو،؟(چا ەتە ەتم 
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چا ەتە ەى ڕامین هەڵد،واسم، اانتا ەم هەڵد،گرم و مۆبایلە ەم    
داد،گیرسۆۆێنم، پێویەۆۆۆتە تەلەفۆۆۆۆن بۆۆۆ دایە بۆۆۆوەم، نۆۆۆیگەران د،بێۆۆۆ ، 
سەمیرا پالتۆ ەى هەڵد،واسێ   د،ڵێ : )  هەواڵێک لە باڵوێز انەو، 

 هەیە؟(
 ە  ، ەڵک بزانن نەفر،تى، نەفر،تى، بۆچى د،بێ  هەموو دونیا و   

 وابڕیار بوو، من   گوێک لە ژیانمدا بخۆم؟
هێشتا هیچ، ڕاسۆتییە ەى  ەریۆوە ورد، ورد، پەشۆیمان د،بۆمەو،، -

 ئەسڵەن ڕ،نگە بمێنمەو، 
چۆۆۆاو د،بۆۆۆڕمە ڕامۆۆۆین، مەراق د، ەم، حەزنۆۆۆا ەم بزانێۆۆۆ   ەریوۆۆۆم   

 د، ەم   ۆزگە شتێوم پێنەگوتبایە، سەمیرا پێد، ەنێ   ى بۆدرۆ
ان بەر لە ڕۆیشتن پەشیمان د،بنەو،، لەی  ڕۆیشۆتنى منۆى وهەمو -

باک لەبیۆر،  ئۆار،زووم د، ۆرد بیۆزا ەم نەیەتەو، و لێۆر، بمێۆنمەو،، 
 ە بیۆۆۆزا ەت بێۆۆۆتەو، هێنۆۆۆد، سۆۆۆەرقاڵى  ۆ ۆۆۆۆ ردنەو، و ڕۆیشۆۆۆتن 

  ات  نابێ  بیر لەم شتانە بوەیتەو،  ،د،بی 
 ئا ر زۆر در،نگ بوو،  -
، نۆۆۆۆیگەران مەبە، لە ۆتاییۆۆۆۆدا یە  دوو و،تەورنەدا تۆۆۆۆا ئەو  ۆۆۆۆاتە -

هەفتە زیاتر یا  ەمتۆر و، مۆى بیۆزا ەت د،د،نەو،، بۆۆ پێۆداچوونەو، 
 تەنیا  ەڵک هی   د، ەن 

 هی   د، ەن؟ -
بەڵێ، ناپیاوانە هۆیچ  اتێۆک و، مۆى چاوپێدا شۆاندنەو، نۆاد،نەو،،  -

      واتە من تا ئێەتا نەمبینیو، و، مى  ەسێویان دابێتەو،
درۆ د، ەى سەمیرا، درۆ د، ەى   ۆیان گوتیان نۆامە بنووسۆە و   

زوو فا ەۆۆۆى بۆۆۆوە،  ۆۆۆۆ نە ۆۆۆۆک نۆۆۆین، بێگومۆۆۆان د،یانەوێۆۆۆ  و، م 
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بد،نەو، ئیتر  تۆ نازانى، ئەسڵەن تۆ لە  وێۆو، د،زانۆى؟ تۆۆ  ە پێۆنۆ 
سۆۆۆۆاڵ لەمەوبەر ڕۆیشۆۆۆۆتووی ، بێگومۆۆۆۆان بارودۆ ە ۆۆۆۆان گۆۆۆۆۆڕاون، 

 رێۆۆۆ  نەیۆۆۆد،نەو،؟ ئەرسۆۆۆەان بێگومۆۆۆان و، م د،د،نەو،، مەگەر د،
مۆان ود،ستى لەسەر شانى ڕامین داد،نێ   د،ڵێ : )ئەسڵەن با هەمو

باشە؟ ئێو،ک لێر،ن  داور لە  ۆتاین ئەم هەفتەیەوپێوەو، بچینە با 
 بەڕێز د تۆر؟(

ۆتۆۆاین هەفۆۆتە گەشۆۆتیارین، سۆۆەمیرا د،ڵێۆۆ : ) ۆۆۆ مۆۆن و ڕۆاۆۆا لە    
دڵۆۆم  ور،و، بۆڕۆنە بۆۆا وگەر ئێۆۆ منۆی  ئیتۆۆر بەتەنیۆۆا نۆیم، ڕۆاۆا بێۆۆ ،
  ناسوتێ (

 ۆۆۆزگە بۆۆاو،ڕم بە چۆۆۆار،نووس د،بۆۆوو، ئەو ۆۆۆات ئیتۆۆر ژیۆۆۆانم لە   
د،سۆۆتى  ۆۆۆم نەبۆۆوو، غەمۆۆم بۆۆۆ نەد، ۆۆوارد، د،مگۆۆوت چۆۆونوە دایە 
ڕازى نەبۆۆوو، نەڕۆیشۆۆتووم، چۆۆونوە ترسۆۆاوم  ئەسۆۆڵەن د،مگۆۆوت بە 

 ە  ،گۆۆۆڕى بۆۆاو ى، قەۆۆمەت نەبۆۆوو،، بێگومۆۆان وا باشۆۆتر بۆۆوو، بۆۆۆم
ەم ڕێۆۆک نە ەوتۆۆوو،، ڕامۆۆین قۆۆۆڵم د،گرێۆۆ  و هەناسۆۆەى بەر  ۆۆار، 

ڕو ەۆۆۆارم د، ەوێۆۆۆ   د،ڵێۆۆۆ : )تۆۆۆۆ د،توانیۆۆۆ  ڕێگەیە ۆۆۆى چۆۆۆا تر 
بدۆزیتەو، ڕۆاا، هەمیشۆە د،تتۆوانى باشۆترین ڕێگا ۆان بۆدۆزیتەو،، 

  نیگەران مەبە(
لەباو،شم  رد، گوتم نیگەران مەبە، چا ى د، ەینەو،  تاى هەبوو،   

ە  ۆۆار د، ۆۆات، لەبۆۆن گۆۆوێى دابۆۆوو، گریۆۆا بۆۆوو،   ،دایە تێگەیشۆۆتبوو
و، وپاشۆۆان لە مۆۆاڵ چوبۆۆوو، د،ر، مۆۆن د،مزانۆۆى مانگێۆۆک بۆۆوو نەچوبۆۆ

شۆۆۆ  د،سۆۆۆوڕایەو،، بە هنى  ۆتۆۆۆاین قوتابخۆۆۆانە  د،چۆۆۆوو لە روانە ۆۆۆا
پایەۆۆویلى هۆۆاوڕێوەى ئایەۆۆورێمى ئەسۆۆویمۆى د،فرۆشۆۆ ،  ۆۆۆى بە 

ى مۆاڵ منى گوتبوو، گوتبووى بە  ەس نەڵێم  گوتبۆووى  ۆێ تێچۆوو
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بدات؟ نەمد،زانى مامۆسۆتا ەى هۆاتبوو، بەرد،م د،رگۆا، مامۆسۆتاى 
ابۆوومەو،، وتابخۆانە گەڕمێژووى بوو، بابەى د،ناسى، مۆن تۆاز، لە ق

بە دایەى گوت ڕامین نایەتە قوتابخانە، من ڕامورد، ناو ماڵ، پاشان 
دایە هۆۆۆاتە ژوور،و،  د،لەرزى، مۆۆۆن گۆۆۆوتم ڕامۆۆۆین ون نەبۆۆۆوو، دایە 

ریۆۆۆا،  ە دا، گيۆۆۆوە ئەسۆۆۆویمۆ د،فرۆشۆۆۆێ ، دایە لە ۆمەترسۆۆۆە،  ەریۆۆۆ
دا، گۆۆوتى مۆۆن ئیتۆۆر نۆۆاتوانم  د،چۆۆمە اى ڕامۆۆین هۆۆاتەو،، لە بۆۆن گوێيۆۆ

داهۆاتبوو، هێشۆتا دایە  موحەین، پاشان لە ماڵ چوو، د،ر،و،، شەو
و،  ڕامۆۆین د،ترسۆۆا، د،گریۆۆا، ڕو ەۆۆارى گەرم بۆۆوو، گۆۆوتى نەهۆۆاتبۆ

تم مۆن  ۆۆم گەور،م ، ئێەتا مۆن چۆۆن بە تەنیۆا گەور،ت بۆوەم؟ گۆو
گوتم مەترسە، دایە د،گەڕێتەو،، گوتى ناگەڕێتەو،، لە باو،شم  رد، 

 دایە نانى بەیانى دانابوو ،  ەومان لێوەوت،  ە بەیانى بەئاگا هاتین
ڕامین د،ڵێ : )د،توانى مۆڵەتێک و،ربگری  بۆئەو،ى تۆا ئەو  ۆاتەى 

،ى شۆۆ ؟ پۆۆورێ گلەیۆۆن و گازانۆۆد، ە لێۆۆر،ین ڕاسۆۆتەو ۆ بچیۆۆنە ڕ
 لێد، ردی ( 

 واتە د،ڵێى نامەى چاوپێدا شاندنەو، نەنووسم؟ -
 بڕۆین   دواتربنووسە،  ۆ نووسینى زیانى نییە،  -
دڵۆۆۆم ئۆۆۆار،زووى پۆۆۆورێى  ۆۆۆردوو،،  ولیۆۆۆاى د،سۆۆۆتە چرچە ۆۆۆانى،   

تەواوى تەمەنۆۆۆۆى بە تەنیۆۆۆۆا مۆۆۆۆایەو، لەگەڵ داپیۆۆۆۆر،، نە مێردێۆۆۆۆک، نە 
 ە گشۆۆۆ  ،ە منۆۆۆداڵێک  ۆۆۆۆى بۆۆۆوو لەگەڵ  ۆۆۆۆمەڵە بوو ەشوشۆۆۆەی

ڕۆژێۆۆۆک د،یشوشۆۆۆتن، دڵەڕاو ێۆۆۆى هەیە و،  داپیۆۆۆر،  هۆۆۆیچ  اتێۆۆۆک 
و، ەى بۆۆوو، ڕامۆۆین وسۆۆوودم بۆۆۆى نەبۆۆوو،، بە م ڕامۆۆین  ۆۆور، نەبۆۆ

ش  د،ڕۆیشتین، پۆورێ ووانە،  ەریک بووین لە ڕ وڕى چا ى هەم
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سۆۆەرى لەسۆۆەر پێۆۆى ڕامۆۆین دانۆۆابوو و د،گریۆۆا، د،سۆۆتە انیم لەنۆۆاو 
 ا ى دێین سەرت لێد،د،ین( د،ستە انم گرت  گوتم: )بە چ

 مەڕۆن، تاران مارى هەیە، ئۆتۆمبێلە انى  ێرا د،ڕۆن  -
 مەترسە پورێ، ئاگامان لە  ۆمانە  -
مەڕۆن، مەگەر ئێۆۆر،  ۆۆراپە؟ بە دایوۆۆ  بڵێۆۆ  نەڕوات، پەشۆۆیمان  -

 د،بێتەو، 
لە گشۆۆۆ  بە دایەم نەگۆۆۆوت، گۆۆۆوتنى نەد،ویەۆۆۆ ، پۆۆۆورێ هەمیشۆۆۆە   

اینەو،، لەوێ د،چۆۆۆوومە   مابۆۆۆشۆۆۆتێک د،ترسۆۆۆێ ،  ۆۆۆۆزگە لە ڕشۆۆۆ
زانوۆ،  ەفەتە ەى مەگەر چەند ڕۆژ درێژ،ى د، ێشۆا؟ یە  هەفۆتە، 

بۆۆۆوو، دوو هەفۆۆۆتە؟ یە  مانۆۆۆگ؟ لەبۆۆۆرى ئەو،  ۆۆۆۆ ئەم ڕۆژانەم نەد،
ى بێەۆوود، مەراقۆى پۆێ   ەسۆانى دیۆوە هەر گیانم د،رهات بۆۆ شۆت

 ەوتن شێتى  ردبووم، ڕامین لەتەنیش  ماهان دانیشۆتوو،، پۆێوەو، 
ە د، ەن  ئەرسۆۆۆەان لۆچە ۆۆۆانى نێۆۆۆوچەوانى هێنۆۆۆاو،تەو، یە ، قەۆۆۆ

شەبانە لێۆر، نیۆیە، بێگومۆان لە چێشۆتخانەیە، لە تەنیشۆ  ئەرسۆەان 
 داد،نیشم 

ئەرسۆۆەان گیۆۆان هەژمۆۆارى بۆۆانوییە ەت د،د،یۆۆ ؟ بەیۆۆانى تەواوى  -
 قەرز، ەم بخەمە ناو هەژمار، ەت 

 رمەو، پەلەم نییە ڕۆاا، با بڕۆی ، پاشان لێ  و،رد،گ -
تۆ زۆر نەرمی  بۆم نواندوو،، ئێەتا ئیتر پۆار،م هەیە، ئەگەریۆ   -

 لە شوێنێک  ارێو  پێزانى   
ئەو،یترى ناڵێم، هێشتا زوو، بۆ بەدواى  ار گەرووم ژان د، ات،   

گەڕان  پێویەتە ماو،یە  پشوو بد،م، ئەرسەان هۆشى اى  ۆۆى 
رى د، ۆۆات  ڕامۆۆین نیۆۆیە، نائۆۆارامە، ئۆۆارین لەگەڵ ماهۆۆان و ڕامۆۆین یۆۆا
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د،ڵێ : )ڕۆاا و،ر، قەە لەگەڵ ئەم منداڵە بوە،  ۆۆ مۆن نۆازانم چۆى 
 د،ڵێ  (

تۆۆاقەتى منۆۆداڵم نیۆۆیە، سۆۆەمیراک  ۆۆۆ بە ەیۆۆاڵى دانۆۆایەت،  ەریۆۆوە   
 ێۆۆرا  ێۆۆرا قەۆۆە لەگەڵ لەیۆۆ  د، ۆۆات، بێهڕ،نۆۆگ بە ز،رد، ەنەیە ۆۆى 
 گەمۆۆژانەو، تەماشۆۆاى د، ۆۆات، دیۆۆار، هۆۆیچ لە قەۆۆە انى ناگۆۆات،  لە
فارسۆیدا تەنیۆا سۆالو و ئەحۆواڵ پرسۆین د،زانێۆ ، ئەویۆۆ  ئەگەر بە 

م، د،مەوێۆۆ  لەسۆۆەر ۆین و ڕوونۆۆى بیڵێیۆۆ   سۆۆەیرى سۆۆەمیرا د، ە
 ە  ،ئێەۆۆۆتا نیۆۆۆا ،ایە  ۆشۆۆۆبە تتر د،بۆۆۆووبۆۆۆزانم ئەگەر نەڕۆیشۆۆۆتب

 ڕ،نەۆى هۆاوار د، ۆات:بیرم بێ  لێى ب رسم، ئارین بە ف ڕۆیشتوو،،
،هاوێژێۆۆ ، ماهۆۆان هەڵد،سۆۆتێتەو، )ناڕ،سۆۆەن( پرتەقۆۆاڵە ەى ماهۆۆان د

بۆۆانگى شۆۆەبانە د، ۆۆات  د،چۆۆمە نۆۆاو چێشۆۆتخانە لەوێ نیۆۆیە  سۆۆەمیرا 
لەی  ئاماژ،م بۆ د، ۆات  ە شۆەبانەم  د،ڵی : ) وڕى باک بە ئارین(

نەدیۆۆۆو،؟ نەمبینیۆۆۆو،، ئەرسۆۆۆەانی  لەسۆۆۆەر قەنەفە سۆۆۆوور، ە نیۆۆۆیە، 
 مۆبایلم ز،نگ لێد،دات، ژمار، ەى سەیر، هەڵید،گرم 

اۆۆا؟ بۆۆۆچى تەلەفۆنۆۆ  لە دوێنێۆۆو، دا ۆۆراو،؟ نۆۆیگەران بۆۆووم، ڕۆ -
 لە وێى؟

میەاقە، شتێک هەناسەم د،گرێۆ   پشۆتم د،تەزێۆ   سۆەیرى لەیۆ    
داید، ەم  لەی  ى من دێ ، ئێەتا د،نگى د،بیەتێ  د، ەم  بەر،و ا

 د،ستى ماهان د،گرێ  
ا و،ر، ماهان، شەبانە نەچۆتە هۆیچ شۆوێنێک، لێۆر،یە، ئێەۆتا ڕۆاۆ -

 بانگى د، ات 
د،گەڕێۆۆۆم، د،نگۆۆۆى هۆۆۆاوارى ئەرسۆۆۆەان لەنۆۆۆاو  دابەدواى شۆۆۆەبانە  

د،بیەۆۆۆتم  د،رگۆۆۆاى ژوورى لەیۆۆۆ  د، ەمەو،، شۆۆۆەبانە  داڕێۆۆۆڕ،و، ە
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ات  شەربەتى لەسەر سیەەمە ە دانیشتوو، و هەنەوە هەنەک د، 
ئەرسەان لەسۆەر سۆەرى و،سۆتاو،  پۆرچم  ڕژاندۆتە سەر الە ەى،
 د، ەم لەناو د،ستە انم چنگ 

 چیتان لێهاتوو،؟ -
 ئەرسەان بە د،س  د،رگا ە ڕاد،گرێ  

 بڕۆ ڕۆاا  ۆم د،یهێنم  -
 ەریویۆۆ  بەسۆۆەر شۆۆەبانەدا هۆۆاوار   ۆڕالۆۆهپێویەۆۆتى نە ۆۆردوو،،  -

 ە ئێۆر، شۆوێنى د،مەقۆاڵێ  ،د، ەی ، هێند، هەست  نیۆیە تۆا تێۆبگەى
  ردن نییە؟ بڕۆ د،ر،و، 

 د، ەمەو، واقى وڕماو،، ددانە انم لێک ایڕ  -
نایەوێۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆ ، بە م د،ڕوات، د،رگۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆا ە لەدواى ئەو داد، ەم    

د،سەسۆۆڕێک د،د،م بە شۆۆەبانە، پچۆۆڕ پچۆۆڕ هەناسۆۆە هەڵد، ێشۆۆێ   
 د،ڵێم: )شەرم نا ەی ؟ ئێەتا  اتى د،مەقاڵێ  ردنە؟( 

نە ۆۆۆک  ەوتۆۆووم ڕۆاۆۆۆا، هەرچۆۆى د،ڵێۆۆ  گریۆۆۆانم دێۆۆ   تۆۆۆوڕ،  -
گریۆۆانم دێۆۆ   دایوۆۆى د،بێۆۆ   گریۆۆانم دێۆۆ ، ملۆۆوانوەم بۆۆۆ د، ڕێۆۆ ، 

 تەلەفۆن د، ات گریانم دێ  
 مۆبایلم ز،نگ لێد،دات  شەبانە بەرزتر هەنەوە هەنەک د، ات   
 بڕۆ د،موچاوت بشۆ تا ال و بەرگ  بۆ بێنم، زوو بە، هەڵەەو،  -

د،ستى ڕاد، ێشم و هەڵى د،سۆتێنمەو،  د،رگۆا ە د، ەمەو، و پۆاڵى 
ژوور، ە، و، مۆۆۆى پێۆۆو، د،نۆۆۆێم بۆۆۆ نۆۆۆاو د،ستشۆۆۆر، ەى تەنیشۆۆۆ  

تەلەفۆۆۆۆۆنە ە د،د،مەو،  د،نگۆۆۆۆى میەۆۆۆۆاق در،نۆۆۆۆگ د،گۆۆۆۆات، لە زۆر 
 دوور،و، 

 ئێەتا د،نگم دێ ؟ باشى ڕۆاا؟ باشترى؟ -
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 گەرووم ژان د، ات 
 باشم  -
د، اار تەلەفۆنم لێدا، مۆبۆایلە ەت لە دوێنێۆو، دا ۆراو،  مۆردم لە  -

 نیگەرانیان، چی   رد؟
 هێشتا هیچ  -
  ەس  گوت؟نامەت نارد؟ بە  -
 نا  -
 لە وێى؟ -
ناتوانم  گەرووم دیەۆان ژان د، ۆات   د،مەوێ  بڵێم لە ماڵى ئێو،،  

میەاق  ێرا  ێرا قەە د، ات  د،ڵێ  تۆ د،توانی   ڕێۆک د، ەوێۆ   
ڕ،نەۆۆا لۆۆێگەڕێ  بیۆۆر لە ام  د،ڵێۆۆ  نۆۆیگەران مەبە  د،ڵێۆۆ  فمۆۆن دڵنیۆۆ

،ڕوانى شۆوێنێوى دیۆۆوە بۆوەو،،  ۆۆۆم یارمەتیۆ  د،د،م  شۆۆەبانە چۆۆاو
ال و بەرگە  د،رگاى  ەنتۆۆر، ەى لەیۆ  د، ەمەو،  میەۆاق د،ڵێۆ  
لەسۆۆۆۆەر هێلۆۆۆۆى؟ بۆۆۆۆۆچى قەۆۆۆۆە نا ەیۆۆۆۆ ؟ لە  ۆۆۆۆوێى؟ بۆۆۆۆاو،ڕ نۆۆۆۆا ەم 
 ەنتۆۆۆر، ەى لەیۆۆ  پۆۆڕ، لە وێنە ۆۆانى میەۆۆاق  ئەو وێنۆۆانەى  ە هۆۆیچ 
 اتێک نەمبینیون، هەموویۆان لەنۆاو چوارچێۆو،ى دارینۆى و،  یە   

ەزار دانە میەۆۆۆۆۆاق لەنۆۆۆۆۆاو  ەنتۆۆۆۆۆۆر، لە  ۆۆۆۆۆوێى هێنۆۆۆۆۆاو، ئەوانە؟ ه
هەموویان پێوەو، لەگەڵ میەاقى ناو تەلەفۆۆن د،ڵۆێن بگریۆێ ڕۆاۆا، 
ئارام د،بیتەو،  هەزار دانە میەاق، لە هەزار شوێنى ایاواز  ڕۆژى 
یە ەمۆۆى زانوۆۆۆ بە  ۆۆابۆو،، ڕۆژى مۆسۆۆی ا لێۆۆدانى لەیۆۆ  بە  راسۆۆى 

چیۆا بە اۆل و  ڕ،نەۆییەو،، لەوانەو،، ڕۆژى مانگرتن بە  ۆالوى فپیا
بەرگۆۆۆۆۆى و،رزشۆۆۆۆۆییەو،، سۆۆۆۆۆەندێوا، گەشۆۆۆۆۆتى تەورێۆۆۆۆۆز، ئۆۆۆۆۆاهەنگى 
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هاوسۆۆۆۆەرگیرییان، گەشۆۆۆۆتە انیان، لەسۆۆۆۆەر سیەۆۆۆۆەم، لە میوانۆۆۆۆدارى 
 میەاق بانگم د، ات 

 ؟ لە وێى ڕۆاا؟گوێ  لێيهڕۆاا؟ -
 ماڵى ئێو،، بەرامبەر هەزار دانە لە وێنە ان  -
، ۆۆۆۆۆانم ژان د، ۆۆۆۆۆات د،مۆۆۆۆۆم تۆۆۆۆۆاڵ د،بێۆۆۆۆۆ   ژان تۆۆۆۆۆا چاو قۆۆۆۆۆوڕگم  

سەرد، ەوێ   لۆووتم د،لەرزێۆ ، ئیتۆر تەواو بۆوو، هەناسۆەم بەڕ،  
د، ەم ، گەرمیۆۆۆۆۆیە ەى د،موچۆۆۆۆۆاوم گەرم د، ۆۆۆۆۆات  چەنۆۆۆۆۆد دڵۆۆۆۆۆۆپە 
شۆۆۆۆۆۆلەیە ى گەرم لەنۆۆۆۆۆۆاو پێڵۆۆۆۆۆۆو، دا راو، ۆۆۆۆۆۆانم ڕێۆۆۆۆۆۆگە د، ەنەو،  

 هەڵد، لیەوێن و شۆڕ د،بنەو، تا ژێر گەروو  
   
 

     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 شىرعهسيمى مهنه ............................................رزى ساڵهپاييز دوا وه

 278 

 شىهرعهسيم مهن

 

 شن رچووی به دهدای بووهتاران له له 1984ساڵن له شنرعههسیم مهن
و  رئێران نووسه كنۆلۆژيایهتو  زان ۆی زانە  له ی انی همی ندازهئه

 ( لهرزی ساڵهپاییز دوا وهرۆمانن )   بهوانهس و رۆژنامهنووفلیمنامه
م ئه د حمهئهای ئای بین اهده تن ئهی  هبراوه بووهدا  2015 ساڵن
  وهتهاار چاپ راوه 33تا ئێەتا  رۆمانه

 ر سهز بههوائه تن  ۆی لهن یهمن منداڵن و گهردهسیم سهنه
 ینامهفتههه وانن لهتای كاری رۆژنامهرهسهدا 2006ساڵن  لهبردووه

 دنیای رووی لهدا  2009ساڵن  له   ێ ردووهستده )همشهری اوان )
ندین چیرۆك و رۆمانن مڕۆ چهكو ئهو تاوهچیرۆكنووسین كردووه

 رزی ساڵهپاییز دوا وه :یهی ههكراوهو  دوو رۆمانن بالوهبالوكردۆته
  2017- ڵ اچينهه      ،  2014 -

  مى )بێه ى(ى كه تى يه ه )نێچير( چيرۆكى دا به2013 زستانى له
  رگرتووهوه

 ر زمانى ئينگليزى و ئيتاڵييش (،بۆ سهرزى ساڵه)پاييز دوا وهم رۆمانهئه

 .رگێڕدراوهوه

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C_%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86


 شىرعهسيمى مهنه---------------------------------رزى ساڵهپاييز دوا وه

 279 

 وا وتهد

سێكى مى رۆماننووڵهى قهشى،نموونهرعهسيمى مهى نهم رۆمانهئه   
 .ئێرانه رخ و مۆدێرنىهاوچه

 ئاماژه،زۆرى تيايه قئاوێزانى كلتووريىده ،هورۆكهرووى ناوهله م رۆمانهئه  
ران يامبهكانى ئێران و ئايين و ژيانى پهوهتهتهجيهانى و نه ىفسانهئه به
.بهم و..هجو عهب و كوردرهكانى ئێران عهاوازهجي وهتهنه و موعاناتىئازارو

زمانى زگماكى و  وان لهشكردنى ئهو بێبههوازكانى ئهبهرهمى عهتى غهتايبه
ى سايه كانى ژن لهتى و كێشهينهو مهروانينى فێمينيستانه كلتوورى خۆيان.

سيستمى سياسيى واڵت و بێزارى و بێكارى و سنوورداركردنى ئازادى 
 ران. هندواڵت بۆ هه ربڕين و ڕاكردن لهڕاده
 كه،نهڕۆما وهرييهكنيكى هونهرووى ته،لهرنجهى سهى جێگهوهئه  

وژمى هۆش ته رگرتن لهنگى و سوودوهدهكنيكى فرهته كى وردو بهيهوهگێڕانه
ندين بۆ چه مايى و ئاماژههى سينياڵ و مۆنتاژى زمان و خهوهقاندنهو ته
زا كو فيلمسازو سيناريستێكى شارهى وهجيهانيگۆرانيبێژو مۆسيقاى و فيلم 

 نوێنێ.و دهندى ئهمهوڵهموونى دهئه
زنى داهێنانێكى جياوازو مهروونشيكاريى فرۆيد كانى تيۆرى دهوتهسكهده   

نجاميكى م ئهردهبهر لهشدارى پێكردنى خوينهو بهخشيوهبه كهرۆمانه به
 .خشيوهى بهكهوهگێڕانه به كى پۆست مۆدێرنێزميىدا،سيمايهكراوه

ندێجار يال ههلهتى تايبه كان بهوانهزارى پاڵهرسهله كانر ڕستهگهئه  
 ،هيني ى ئێمهكههرگێڕانتاى وهخه وهئه ،و تێكچڕژاوهكورت و پچڕپچڕ

ئهى كهكنيكى رۆمانهست بۆ نوێخوازيى تهبهمه ست و بهنقهئه رۆماننووس به
قليديمان بۆ دنياى و ڕوانينى ته خش بێتبههيوادارين چێژ .كردووه ىهو

  رفراوانى رۆمان بگۆڕێت.به


