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 يَكى سةختة وزستان دةكات، دةرةوة سةيري ثةجنةرةكةوة لة

 و دةستةوةية بة عةترةكةي شووشةي. دةباريَت كلَؤ كلَؤ بةفر
 بةفري دميةني لة تاويَك. دةرةوة لة ساردترة ئةو دةكات هةست

 وةرزي ئةطةر": طوتي خؤيدا دلَي لة و رِواني رةكانياد لقي سةر
 ثشوويةك باخضةكان ضيمةني لةسةر ناتوانيَت ضيرت بيَت، بةهارش

 ".بدات
 لة ثرِ ضاوي بة دووجار يةك هاتةوة، بةهؤش رِؤذةوةي لةو

 ئيَستا. بينيوة شيَواوي روخساري ئاويَنةدا لة فرميَسكاوييةوة
 دةم و رِوومةتي سةر بةلَام شووخيت نيية، قاضةكاني خةمي

 جاران وةك دؤستاني لة كةس هيض. كردبوو دلَتةنطي خوارييةكةي
 كة هاوسةري شيالني  و كضي ضناري بةتايبةت ناكةن، سةرداني

 هةرضةند. بكات ئيمزاي دةبيَت و ناردووة بؤ جيابوونةوةي فؤرِمي
 ذن ئةطةر: كةدةلَيَن نةدةهات قسةية بةو باوةرِي دةكردةوة بريي

بةلَام  دةكات، كةموكورِييةكاني لة ضاوثؤشي خؤشبويَ، ثياوي
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 ورووذاندن بة هةستكردن ذنهيَناني هؤكاري كة لةوةي دلَنيابوو
 .خؤشةويسيت نةك بووة سيَكس بؤ وحةزي

 هةبوو، طةشي روخساريَكي و دلَتةرِ هيَشتا كة ثةرستارةكة
 دةبيَت دوا لةمةو:" ثيَيطوت و دةسيت داية حةبةكةي هةردوو

 و دةكةم ضاوديَريت ماوةيةكة. خبؤيت حةبةكانت لةبةرضاومدا
 ."ذيان لة بوويتة بيَئوميَد و ناخؤيت حةبةكان ليَية ئاطام

 ببمةوة نةتوامن و دارِزابيَت جةستةم كاتيَكدا لة بذيم، دةبيَت بؤ"
 ."جاران ئينسانةي ئةو

 ثيَيةكانتة، ليَطرتووي رِيَي ئةوةي جارانيت، مرؤظةي ئةو هةر تؤ"
 ثالتيين و بشكيَننةوة قاضت جاريَكرت دةيانةويَت ثزيشكةكان

 ." تيَبكةن
 خؤمشويست كةسةي ئةو نةماوة كةسم خؤشبيَت، بةضي دلَم"

 كيَشةو لة ثرِ ذيامن. دابرِا ليَم هاوسةرةكةم كرد، دوايي كؤضي
 ."دةردةسةريية

 داية حةبةكاني و كردةوة ثةجنةرةكةي ثةردةي ثةرستارةكة 
 . بةختيار دةسيت

 خانةنشني نامةويَت كةضي سالَة، وثيَنج شةست تةمةمن من"
 طةشبيين بة ثةيوةندي ئةمة بذيم، دواهةناسة تا دةمةويَت بكريَم،

 كة هةية، منةوة بةناخي ثةيوةندي بةلَكو نيية، بوون بيَئوميَد و
 باخضةكان، و طولَ تةنيا نةك. ببينم جواني بة ذيان دةمةويَت

 تؤ دةبينم، تؤ ناخي لة جواني من ئيَستا. طيانلةبةرةكانيش بةلَكو
 ."بينووسيتةوة بدؤزيتةوة جوانيية ئةو دةبيَت

 جوانييةك؟ ض" "
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 ئةوة ناردي بؤ طولَاوةي ئةو كضةي ئةو ببينة، كةذالَ لة جواني"
 شةوان لة شةويَك بريمة لة. ئينسان دوو نيَوان جواني لة جؤريَكة
 تاريكة شةوة بةو ذيان، لة بيَزاربووم و رِةشبني و دلَتةنط

 سةيركردنة بةو دةطةشانةوة، ئةستيَرة كرد ئامسامن تةماشايةكي
 ."بووذايةوة لةناخم جواني
 جوانيةكامن نةبووم، رِاستطؤ هاوسةرةكةم لةطةلَ من بةلَام،

 كرد ناشريين
 ضووين هاورِيَم كؤمةلَيَ لةطةلَ هةرزةكاريم لةسةردةمي بريمة، لة"
 يةخةي الوةكان كورِة بوو، خؤش و طةرم رِؤذيَكي. سةيران بؤ

 لة. دةرخستبوو سنطيان سةر مووي كردبووةوة، قةميسةكانيان
 سةرو برادةرم، كضيَكي و من بةردةم هاتنة طةنج دوو ثرِيَكدا

 ئيَمة لة داوايان بزةيةكةوة بة بوو، بةدةستةوة ئاسكريَميَكيان
 كضة هةرضةندة. سينةوةبلَيَ ئاسكريَمةكة ثيَكةوة كة كرد

 دةم و جوان كورِة ئةو لةطةلَ من ليَ نةبوو، رِازي برادةرةكةم
 لسينةوةي بةشداري بوو، سيمؤند ناوي كة بةخةندةكة

 لةو. كرد ماض يةكرتيشمان كؤتاييدا لة. كرد ئاسكريَمةكةم
 ئةو هةر بةلَام بةداخةوة ،خؤمشويست ناسي سيمؤندم رِؤذةوةي

 و ماضةكة تامي كةضي. ونبوو ليَم قةرةبالَغي لةناو رِؤذة
. كرد شووم رِؤذةي ئةو تا ،مابوو لةدلَمدا خؤشةويستييةكةي

 لةناو رِؤذيَكيان تا ذياين، بةخؤشي هاوسةرةكةم لةطةلَ ثانزةسالَ
 و كرد بةيةكرت باوةمشان. بينييةوة سيمؤندم بةرِيَككةوت ثاسيَك

 دوو دايكي منيش بوو، مندالَ سيَ باوكي سيمؤن. طرياين تيَر
 بيَت، شةويَكيش تةنيا بؤ كة برِيارماندا هةردووكمان. مندالَ
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 ثةشيمان هيضيش نووستم، سيمؤن لةطةلَ. بنووين ثيَكةوة دةبيَت
 ."نيم
 بةسةرهاتة؟ ئةم طيَرِانةوةي لة بوو ضي مةبةستت" "

 ناتوانيَت و هةية شاراوةي نهيَين دةيان مرؤظ ئةوةية مةبةستم" 
 ناخةوة لة كؤتاييدا لة بيت، هاوسةرداريش ئةطةر. بياندركيَنيَت

 دةبيَت تؤ بؤية هةر دةذين، بةتةنيا هةسارةية ئةم لةسةر
 ئةو  بضيتةوة، ذيانةدا ئةم بةطذ و دةست بطريتة الثتؤثةكةت

 ."بياندركيَنيَت دةترسيَ ليَي مرؤظ كة بنووسيتةوة نهيَنيانة
 دةبيَت تؤ مامؤستا: يادم هاتةوة كةذالَ وتةكاني كاتةدا لةم 

 بطيَرِيتةوة خؤشةويستيمان داستاني ئةوةي بؤ بيَداربيتةوة،
 جواني لة رِوو ماوة، بةدةستةوة فرسةتت هيَشتا بريبكةرةوة 

 و ببيَت كةمئةنداميان مندالَيَكي خيَزانيَك  ئةطةر دةزانيت. بكة
 جوانرتين ئةوان الي هيَشتا هةبيَت، شيَواوي رِووخساريَكي

 .بيَت دلَةوة لة شتةكان بؤ ديدمان دةبيَت كةواتة. دياريية
 مرؤظ لةبةردةم هةية بةربةستيَك هةميشة كة بةوةية باوةرِم من 

 ئةو تؤ جوانةكاني بةلَام وتة نةدات، ذيان بة دريَذة ليَبكات واي
 ثيَبكة هؤلَةكةم ناو ثياسةيةكي تكاية. دةشكيَينَ بؤ بةربةستةم

 بةذيامن ئيدامة بتوامن و بريبضيَتةوة لة ئةنديَشةم بووني ماندوو تا
 .بطيَرِمةوة بؤ كةذالَت ضريؤكي و بدةم

 
 

** 
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 بةناوي دةسرتِةنطينة هونةرمةنديَكي كة كةذالَ يةكةمي ميَردي
 زؤربةي ئؤتاوا شارة لةم هةية طةلةري هؤلَيَكي ئةو كامةران،
 يةكرتدةكات، ئاويَتةي رِةنطةكان واتة. ئةبسرتاكنت تابلؤكاني
 .دةيفرؤشيَتةوة و تابلَؤ بة دةيكات

 بؤ طواستةوة كةركووكةوة شاري لة كةذالَي هونةرمةندة ئةم
 طةجنيَكي كامةران. بووين ميوان زةماوةندةكةي لة و كةنةدا

 . لطوتثانة و ئةستوور برؤ و كةضةلَ رِةشتالَةي
 ثريؤزباييم و طووشي دةستيم كاتيَ زةماوةندةكةي رِؤذي لة

 ضؤن مامؤستا:" ثرسيم ليَي زةردةخةنةيةكةوة بة ليَكرد،
 "خواستوة؟ بووكيَكم

 ."بن يةكرت ثريؤزي. هونةرمةندي بةرِاسيت"
 دةست لةطةلَ. طووشي دةستةكانيم و كرد بووكةخان لة رِووم

 بة ضريكاندي كارةبايي تةزوويةكي بووكيَ و من بةركةوتين
 ليَربِيم، ضاوةكاني و طرتي ختوووكةيةك كةذالَ جةستةماندا،

 خؤشييةكي بووبيَت رِيَككةطوتيش بة ئةطةر كارةباييةكة تةزووة
 .رِاضلَكةين هةردووكمان. بةخشي بةجةستةم

 .""ببوورة
 ."ساحري تؤ": طوتي و ترووكاند ضاوةكاني ثيَلَووي بووكيَ

 وةها كضي كةركووك بوو نةمزاني هاوسةرطرييتان، ذياني ثريؤزة 
 .""تيدابيَت جواني

 بكةيت، قسة نازانيت:" طوتي طرذييةوة رِوو بة هاوسةرم شيالني
 ."بطرين ويَنةيةك يادطاري بؤ با ضيية؟ لة جوانييةت جواني ئةم
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 كويَت دةزامن من: "شيالن طويَي بن ضرثاندمة ئةسثايي بة
 ."ديَشيَت

 زؤري كةذالَ و كامةران نيَوان هاوسةرطريي ذياني بةهةربار
 كةذالَ رِؤذيَكيان. بؤلَة ثرتةو بة بوو ضوارمانط لةثاش نةكيَشا،
 "بتبينم؟ دةتوامن ، مامؤستا": طوتي و بؤليَدام زةنطي

 :طريِامةوة بؤ هةمووشتيَكي لةنووكةوة بيين، يةكرتمان
 تؤ خامنةكةم: ثيَيطومت يةكةم شةوي. شيَتة هاوسةرم كامةرانةي"

بةلَام  ليَبدةم، دةستت نايةت دلَم ناسكيت و جوان ئةوةندة
 و ذنةفاشيؤن وةك بكةم، لةشت سةيري و رِطوتبيتةوة حةزدةكةم
 .بكيَشم ويَنةت تا ثالَكةوة قةنةفةكةوة بةسةر مؤديَلةكان

 رِطوتي. دةكرد رِةفتاري لةطةلَمدا خؤشانة وتة بةم هةفتةيةك تا
 لة كامةران: ثيَمطوت شةويَكيان. دةكيَشام ويَنةي و دةكردمةوة

 كاتيَ. كةوة طةرمم و بطرة ئاميَزم لة وةرة بووم، رِةقةوة سةرمان
 و دادةطريساند مؤميَكي كامةران بووين، جيَطة لةبن بةرِطوتي

 فلضة دةكردة ثةجنةكاني سةري دةخستة رؤمانسي مؤسيقايةكي
. دةيورووذاندم و دةكرد هار و شيَت مين دةخشاند، بةطيامني و

: طومت و كوذاندةوة مؤمةكةم طرت، ئاميَزم لة تووند جاريَكيان
 تيَطةيشتم دوان، مانطيَ دواي. بكة تةواو تابلَؤكةت ئيرت دةبةسة

 ضةندين ئةو. نةطوتووة هونةرمةندةيان ئةم ذياني و من كة
 لة ئاطاي و دةباتةسةر تابلؤكاني و بؤية و رِةنط لةطةلَ كاتذميَر

 ذياني طيان، كامةران: ثيَمطوت رِؤذيَكيان. ناميَنيَت من
 تؤ بؤ ثؤز تا كةنةدا بؤ نةهاتووم من وادةبيَت؟ ضؤن هاوسةرطريي

 توورِة كامةران كةضي. سةيرانة و بةطةرِان ثيَويستيم من بكةم،
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 من بتزانياية، دةبواية كرد بةمن شطوت كاتيَ": طوتي بوو،
 ."ناطؤرِمةوة عةشريةتةكةت بةهةموو تابلَؤكامن هونةرمةندم

 دةرووني ناو ئاطري بة هةستم تةلةفؤنةكةوة لة هةلَكيَشاو ئاهيَكي
 .كرد

 كامةران و تالَة ذيامن كة تيَطةيشتم تةواو ئيرت رِؤذانة لةم"
 بؤية هةر ببمةوة، جوودا برِيارمدا. هةية دةرووني نةخؤشي

 دوو تؤ و من طيان كامةران: ثيَمطوت خؤش قسةي بة و رِاستةوخؤ
 جوودا دةبيَت نةكراوين، يةك بؤ و هةية جياوازمان دونياي
 .بينةوة

 دةنطي و لةرزين كةوتة دةسيت حةثةساو وتةيةم بةم كامةران
 دةكةم، ديثؤرتت بكةيت، جيابوونةوة داواي": طوتي و كرد بلَند

 ."كردوويت سثؤنسةرم من ضونكة
 لة ثرِ هةنسكيَكي بة كرد، تةواو قسةكاني كةذالَ ئةوةي لةثاش

 بكةم؟ ضي ثيَمبلَيَ تؤ ئينجا دةيطوت طريانةوة
 سةرجني تؤ ئازايةتي و جورئةت مببوورة، خامن، كةذال" 

 ئةوةم غريةتي كردووة هاوسةرطرييم سالَة بيست من. رِاكيَشاوم
 ."ئازايت تؤ بةرِاسيت بكةم، جوودابوونةوة داواي نيية

 لةطةلَ دةمةويَت. كشتوكالَم كؤليذي دةرضووي ضي،من ئازايةتي"
 ."باخةوان بة ببني ثيَكةوة كة بكةم هاوسةرطريي كةسيَك

 ئافةرينم ثةجنةي كرد، كشتوكالَي كؤليذي  باسي كةذالَ هةركة 
 رِاطرت بةرز بؤ
 "كشتووكالَم؟ بةشي دةرضووي من كة خؤشة ثيَت"
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 كشتوكالَن كؤليَذي دةرضووي برادةرانةي ئةو دلَنياييةوة، بة" 
 يةكةمني بؤ ئةوة. سياسي كاديري و شاعري بة بوون زؤربةيان

 ."بيَ باخضةي و طولَ خةمي ببينم كةسيَك جارة
 ليَوة بة ناوضةواني، شؤرِبووةوة بسكي تالَي بوو، ثةشؤكاو كةذالَ

 لة واز مامؤستا،:"  طوتي و كرد ثرضي لة فوويةكي تةنكةكةي
 ديثؤرمت دةتوانيَت كامةران ئاية بةجدي هةر بهيَنة، شؤخيكردن

 "بكات؟
 ئةطةر: "وطومت و هيَنا قذما بةناو ثةجنةكامن و رِاطرت هةستيَكم

 بتنيَرنةوة، نيية دوور بكةيت، جيابوونةوة داواي ثةلةية ثةلة بةم
 لةيةك كامةران و تؤ نيَوان لة هةستدةكةم من خان بةلَام كةذالَ

 "هةبيَت؟ تيَنةطةيشتنيَك
 بةزماني  و هونةرمةندة ئةو دةزامن نيم، مندالَ من! نةخيَر"

 هاوسةرطرييم ثيَشئةوةي دةكةيت باوةرِ. فريودا مين لووسي
 رِؤذةوةي لةو كةضي دةكيَشام، ثورترييةتي رِؤذانة بكات لةطةلَ

 ."وتةق رِةق تابلؤيةكي بة بووم ليَي. ثيَكةوةين
 بزامن دةطرم لةويش طويَ و دةكةم قسة كامةران لةطةلَ خؤم من"

 "نادؤزينةوة ضارةسةريَك
 كامةران، الي بؤ ناطةرِيَمةوة من مةكة، ماندوو خؤت مامؤستا،" 
 لةبةر نامشةويَت نيم، كار و بيَكةس من خؤ كةن، ديثؤرِمت با

 ."بةسةربةرم بةدرؤ ذيان والتيَك هيض ثاسةثؤرتي
 "بكةم؟ بؤ ضيت بلَيَ من بة ئيَستا خؤم كضي. ئافةرين"
 جيَطةم خؤتان مالَي لة دةكةم ثةيدا شويَنيَك تا دةمةويَت من 

 ""بكةنةوة؟
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بةلَام  برادةر، ببنة دةتوانن و عازةبة كضم ضناري بةسةرضاو، 
 "بكةم قسةيةك كامةرانيش لةطةلَ ثيَبدة مؤلَةمت

 بؤ طةرِانةوةم و خؤمداوة برِياري من طومت وةك. خؤتة ئارةزووي
 .درؤ لة ثرِ هاوسةرطريييةكي ذياني لة ثيَخؤشرتة زؤر كةركووك

   
 

     
*** 
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 سةنتةري ثشت شةقامةكاني لة يةكيَ لة كامةران طةلةرييةكةي

 سؤزانييةكان و ئةلكحوليست زؤربةي طةرِةكة لةو بوو، شارةوة
 دوكان كريَي يان خانوو نرخي ئةوةي لةبةر. دةبوونةوة كؤ ليَي
 نهؤمي بوو، كرِي خانووةيةكي كامةران هةرزانرتة شويَنانة لةو

 سةرةوةشي ذوورةكاني و طةلَةري هؤلَي بة كردبوو خوارةوةي
 .نيطاركيَشان بؤ دةهيَنا بةكاري ستديؤيةك وةك

 و قرضؤك كةميَكش بوو، زيرةك بزنس و ويَنةكيَشان لة كامةران 
 بوو ساختةضيش و زمانشريين بوو، ضاوضنؤك

 كرِيبوو، تابلَؤيةكي ضةند خامنيَك طةلةرييةكةي، ناو ناية ثيَم
 و كالَ شيين قاتيَكي كامةران. دةنووسي بؤ ثسولَةي كامةران

. بوو لةثيَ ئيتالَي ثياَلوي جطوتيَ بوو، بةست خاكي بؤينباخيَكي
 .دةبوو دؤالريَك هةزار سةرووي ثيَالوةكاني و كراس نرخي

 تةماشاي فيكةليَدان بة منيش بةرِيَخست، كرِيارةكةي كامةران
 دةكرد تابلَؤكامن

 كضيَك ويَنةي لة تابلَؤيةكي بوو، هةلَواسي نويَي تابلَؤيةكي ضةند
 بردبووي با ثةرضةمةكةي وةليَ بكات، سةما دةضوو

 بة ئاورِمدايةوة، بوو، كامةران كةوشةكاني لةتةقةي طويَم
 بؤضي دةزامن لةضي فيكةت فيكة ئةم: "طومت ثيَي ثيَكةنينةوة

 .مةزن؟ نووسةري بةخيَربيَت ياخوا هاتوويت
 شامرِاكيَ سةرجني تابلَؤيةت ئةو كامةران

 ترمزةكةية لةناو طةرمةو هيَشتا قاوةكةم بهيَنة لةكارةكامن واز"  
 "خبؤينةوة رِةش قاوةيةكي سةروو تا دانيشة، فةرموو
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 بؤ ثةنا كةذة  دةمزاني": طوتي كامةران تيَكردنةوة قاوة بةدةم
 "بؤيبكةم؟ تا زياتر لةوة ضيدةطويَت، كةذة ثيَمبلَيَ دةهيَنيَت، تؤ
 ."خؤشةويسيت" 

 و قاوةرِةش كردم، سةيريَكي بةسةرسوورِمانةوة كامةران،
 بة و مؤريكردةوة و شني ئارةقي خواردةوة، قووميَك بة تالَةكةي

 ئةو بيَ عاشقيم، من ضي، خؤشةويسيت:" طوتي توورِةييةوة
 ستؤديؤكةم لةطةلَم سةرةوة وةرة ناكةي باوةرِ ئةطةر بذيم ناتوامن
 ."ببينة

 . سةرةوة نهؤمي بردميية بةزؤر رِاكيَشام دةسيت
 تابلَؤ دةيان ذوورةكةيدا، لة دةرطةي شةقيَكي كامةران لةثرِ

 لة كة رِطوتبوون كضي ويَنةي زؤربةيان كةوتبوون زةوي لةسةر
 .دةضوون كةذالَ سةروسيماي

 قةد بة هةرميَ بةضةشين بوو، مةمك جطوتيَك ويَنةكان لة يةكيَ
 .شؤرِبووبوونةوة لَقةداريَكةوة

 نةك بكةين قسة هاتووم من لةسةرخؤ طيان، كامةران: "طومت
 ."شةرِ
 كةذالَ نيطاي و لةش لة تةعبري هةمووي دةيبيين ويَنانةي ئةم" "

 ناكيَشم ثؤرترييت خؤشنةويَت كةسيَكم ئةطةر من دةكات،
 ثيَم: دانيشتم كورسييةك لةسةر خوارةوة، هامتة ثلةكانةكان لة

 توورِةيت؟ وا بؤ طيان كامةران بلَيَ
 تيَكستم و تةلةفؤن وةلَامي كةذالَ نةمب، توورِة ضؤن ئةي" "

 هاتووة كؤتايي هةمووشت ثيَمدةلَيَت ناداتةوة،
 دةكريَت؟ من بة ضي ضيية، ضارة" "
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 خةرجيية هةموو ئةو دةكةيت قةبوولَ تؤ مامؤستا ويذدانت تؤ" 
 "بهيَنيَت؟ ليَ وازت ليَرةش و بكةيت كضيَك لة
 دةضيَتة داهاتوو هةفتةي باشة، ئينطليزيةكةي زماني كةذالَ"

 ."دةداتةوة قةرزةكةت و سةركار
 ثشيلَة وةك ذن: دةلَيَن رِاستة كرد، ثةيدا كاري زوو ض"  

 ."سثلَةية
 بة ئؤنالين لة مةكة، تةواو قسةكةت ثيَمطوت توورِةييةوة بة"  

 ."   كردووة ثةيدا شؤريين قاث كاري ئاساني
 بؤ بةس نووسةرانة ئةم": طوتي زةردةخةنةيةكةوة بة كامةران
 دةطرن ذن ثشيت ناوداربن ئةوةي
 هةر ئيَمةش شةرِةكةي ئيَ:" وةلَاميدايةوة ثيَكةنينةوة بة منيش
 ."ذنة لةسةر

 ضار ضيبكةين فرِي، بالَندةية ئةو تيَطةيشتم، من ئيَستا باشة" "
 ؟ ضيية

 كووني و بةسةرما كيَشام و قذم نيَو خستة ثةجنةكامن دووبارة
 :طومت و و ثاككردةوة رِاستم طويَضكي

 دووربن مانطيَك ضةند كةين، ضارةسةر ئارامي بة كيَشةكة با
 .""لةيةكرت
 من بؤ: "هةلَضوو و ئامساندا بة ضوو فيشةكةشيَتة وةك كامةران

 لة دةبيَتةوة نزيك و كةذةية قازاجني لة برِوا كات غةشيمم،
 "كةنةدي؟ رِةطةزنامةي وةرطرتين

 بيدةي و بكةيت ضاكةيةك هونةرمةند تؤي ئةطةر ضيدةبيَت جا"
 "ئاوة؟ بةدةم
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 "كرد؟ خةرجم ثارةيةي ئةو ئةي" 
 ثسوولَةي ثيَشرت تؤ ضونكة دةتداتةوة، ثيَمطوتي" 

 ."داوة ثيشاني خةرجييةكانت
 بيست با نيية، ذمن سةرئيَشةي تاقةتي من رِاسيت مامؤستا بةلَيَ" 

 ."دانيشيَ كةنةدا لة خؤي بؤ و بداتيَ هةزاردؤالرم
 . مرؤظ بؤ كيَشةية ثارة بةرِاستيي طومت خؤم لةدلَي دامام، كةميَك

 ."سةرفكردووة هةزاردؤالرت دة بيستوومة بةلَام من"
 ."جنسيةكةي باجي ترش دةي رِاستدةكات،" 

 ٠١ نة با دةكةيت، قاضاخضي ئيشي تؤ بؤ:" طومت شؤخييةوة بة
 نةتؤ قسةو من نة بيَت دؤالر هةزار ثازدة بيست، ٠١ نة بيَت،
 ."قسة

 تؤ وامدةزاني من:" طوتي دةستم ناو ناية دةسيت كامةران
 .".باشيت دةلَيَكيش لة كةضي بةتواناي، نووسةريَكي

 .""رِاكيَشة خؤت بةرِةي بةقةت ثيَت كامةران
 "دةكات؟ قسة ثياو. زؤرباشة" 

 كةذالَ ئةطةر نةبيَت، خةمت:" دايةوة وةلَامم بةزةردةخةنةيةكةوة
 ".دةدةميَ ثارةيةت ئةو خؤم نةدا، ثارةكةي

: " طومت و كامةران بانشان ناية دةستم دةرةوة برِؤمة ثيَشئةوةي 
 ."بلَيَم ثيَت دةمةويَت دلَمة لة قسةيةك

 " .فةرموو" 
 ميَشكت وةليَ دؤالرة، هةزار نرخي بةرت قاتةي ئةو رِاستة" 

 ."سفرة
* 



  18 

 و دةكرد كاري بةردةوام مايةوة، ئيَمة لةمالَي كةذالَ ماوةيةي لةو
 كةذالَ. بداتةوة كامةران  قةرزةكةي زووة هةرضي دةدا هةولَي
 و دةنارد خؤشيان مالَي بؤ يارمةتي كامةران قةرزي لة جطة

 كةذالَ. ئيَمة مالَي دةطةرِايةوة دياري لة ثرِ بةدةسيت ناوناوةش 
 ضناري بوو ذير ئةوةندة خيَزامنان، ئةنداماني لة يةكيَ بة بوو

 دواكةوتبا كار لةسةر رِؤذيَكش ئةطةر. دةكرد ئامؤذطاري كضمي
 مالَ نةبواية، ديار مالَ لة ئةو كاتيَكش. دةكردينةوة ئاطاداري

 كةركووكةوة لة كةذالَ باوكي و دايك. دياربوو جيَطةي و خالَي
 ستايش، و سوثاس سةرةرِاي و ليَدةدا زةنطيان بةردةوام

 بة. برِوات اليةك هيض بة كضةمان ئةو مةهيَلَن تووخودا دةيانطوت
 ئةمالوئةوال و نةبةيت ئابرِوومان:" دةطوت يشيان كةذالَ

 ."نةكةيت
 ئةجمارة ئةطةر بةلَيَنماندا ئاشناو بة بووين كةذالَ مالَي لةطةلَ

 بةتةنزةوة جاريَكيان. بكةين سةردانيان كوردستان طةرِاينةوة
 جوانة ئةوةندة كضةكةت ماشالَلَا:" طوت  كةذالَم بةدايكي

 ."دةخيوات طورط دةرةوة هةربضيَتة
 و رِازايةوة كةذالَ رِةنطيين بةدةسيت مالَمان بضكؤالنةكةي باخضة

 دياري، دةبنة نةمامانة ئةم:" طوتي و ضاندي كرِي نةمامي دوو
 و دادةنيشن سيَبةري لةذيَر درةخت دةبنة و دةبنةوة بةرز كاتيَ
 ."ناميَنيَت كةثردروستكردن بة ثيَويستان ضيرت

 درةخت رِاستدةكةيت،:" طومت بةزةردةخةنةيةكةوة منيش
 بة ببةخشي تر هةرديارييةكي لةبةرضاوة، و دياريية جوانرتين

 ."دةكات بريي لة مرؤظ
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 دةزامن:" طوتي و ليَطرمت ضرِنؤكي لةثشتةوة هاوسةرةكةم
 و كردووة بازنطي تاكة يةك ئيَستا تا كضم بةخوا منة، مةبةستت

 ."بةضاوما هةردةيداتةوة
 لةبري زوو شت هةية، ماسييان ميَشكي ذن:" طومت ثيَكةنينةوة بة

 ."دةكةن
 

* 
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 دةرطةي هةركة. كرد كامةرامن سةرداني و قؤستةوة كامت رِؤذيَكيان
 بؤ خوارةوة هاتة ثلةكانةكان لة كامةران كردةوة، طالَةرييةكةم

 لة يان بوو دةرطةكة زةنطي لة طويَي وابيَت الم. هؤلَةكة ناو
 كيَشة دةست كامةران. بوو بيين مين ضاوديَري كامرياي

 ذيَر زبلَيَكي سةبةتة ناو داية فرِيَي داكةندو بؤيةياويةكةي
 فيكة كةوتة طةشةوة رِوخساري و زةردةخةنة بة. ميَزيَكةوة

 .بوو من ليَدانةكةي فيكة ئاوازي هةمان. ليَدان
 ."دةكةيتةوة شمانيالساي ضيية،" 
 رِؤذ هةر تؤ بكاتةوة، تؤ السايي دةتوانيَت كيَ بةختيار كاك" 

 "دةرِازيَنيتةوة سيناريؤك جؤرة
 تيا ثارسالَي قاوةكةي:"  طومت و قاوةكةي ترمزة بؤ برد دةستم
 "ماوة؟

 ناوي بةس خةلَكة ئةو بةرازيليية، قاوةي بيخؤرةوة ضؤن ئةي"
 بةرازيل ولَاتي وةليَ دةزانن، كؤلؤميب و عةرةبي و توركي قاوةي

 ."هةية قاوةيان تامرتين بة
. بةرلطومت هاتة قاوة بؤني خؤشرتين. شلَكردةوة ترمزةكةم سةري

 .كرد تامم و كوثيَكةوة ناو كردة قاوةم قووميَك
 كويَ لة يَثيَمبلَ يان دانيَ، من بؤ قاوةية لةم مشيتَ كامةران"

 ."بيكرِم دةتوامن
 قاوةت تيَر الم بؤ وةرة بةقاوةبوو حةزت هةركات نةخيَر،" 

 "دةكةم
 بة بوون، ئؤتاوا  شاري دميةني زؤربةيان. تابلؤكانيمدا سةرجني
 كيَشابوون نةخشي طةش و دلَرِفيَن رِةنطي و ئةبسرتاكت شيَوةي
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 ."دةبينم كارةكانت لة شيَوازيَكيرت ئةجمارة كامةران:"  طومت
 .بدةمةوة تؤ وةلَامي ناويَرم من. زؤرمةكة ثرسيار. تكاية،مامؤستا

 "ضيية؟ مةبةستت"
 ."ليَكردووم داوايان قونسيليةك ضةند و بازرطانيية بؤ كارةم ئةم"

 نهؤمي لة بوو ثيَ دةنطي و خش خشة لة طويَم سةرثيَ، هةستامة
 ئةوة:" طوتي يةكسةر. كرد كامةرامن سةيري. سةرةوة

 ."ثشيلَةكةمة
 لة الثةرِةيةك ضةند هةلَدايةوة، ميَزيَكم ثشت ثةردةي

. كاريكاتؤر شيَوةي بة كردبوونةوة رِةشي. بيين سكيَضةكانيم
 .ئاميَزبوون تةنز و لةمانا ثرِ ويَنةكان
 ليَمت و كيَشاوة سكيَضانةشت ئةم كامةران:"  ثرسيم

 "شاردووةتةوة؟
 "كة تةماشايان فةرموو": طوتي و كؤكردةوة سكيَضةكاني ثةرِةي 

 ثياويَكي هةرامةي  وينةي كة سكيَضيَك ويَنةكان، رِووانيمة
 سيَ دةرةوة، بووة دةرثةرِي قةلَةم شيَوةي لة كيَشابوو،
 .لكابوو ثيَوة ثةجنةشي

 "ضيية؟ ئةمةيان: " طومت
 قةلَةمةكةي نووسةريَكة ئةوة:" وةلَاميدايةوة شؤخييةوة بة

 ."كؤشيةتي لة يعةقلَ واتة  بةدةستةوةية،
 دةتبينم كاتيَ جوانة ثيَم كامةران:" طومت و ثيَكةنني قاقاي لة دام

 كيَشةيةكي مرؤظ زؤرجار كارةكانت، لة سةركةوتووي و دلَخؤش
 ."دادةنشيَت خةمبار ثيَش ديَتة
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 ثيَش، ديَتة كيَشةم كة مب شادمان دةبيَت من ثيَضةوانةوة، بة
 ."هةلَبذيَرم رِيَطةيةكيرت دةكات فيَرم ضونكة

 ناوي شيَوةيةك هيض بة كامةران سةيربوو الم و ثيَكةنيم كةميَك"
 ."ناهينيَت كةذالَ

 زماني بة سةرةوة نهؤمي لة بوو ذنيَك زريكةي لة طويَم كاتة لةم
 ."  بيَنامووس هةي سةرمامة، من:" كرد هاواري ئينطليزي

 كردي، سةردانيم خراث كاتيَكي لة ئةطةر كامةران، ببوورة 
 ." "دةكات بانطت ثشيلَةكة

 بؤ مؤديَلم ذنيَكة ئةوة، نا: "وةلَاميدامةوة ثيَكةنينةوة بة ئةويش
 ."بكيَشم ويَنةي ودةبيَت رِطوتة دةكات،

:" طوت كامةرامن بة رِؤيشتم، دةرةوة دةرطةي الي بةرةو
 "بوويتة؟ ئاقلرت هةستدةكةم

 .""نيية سفر عةقلَم كة بدةم ثيشانت ويستم ئاخر
 ...هةلَسا ليَ هاواري ديسانةوة ذنةكة. بوو بةدةرطاكةوة دةستم

 ثارةم بكات، هاوار هةر با:" طوتي و طووشيم دةسيت كامةران
 ."ثيَداوة

 بةلَام بةخوا قاوةكةت، بؤ سوثاس كامةران:" طومت بةتةنزيَكةوة
 ."ئيَسرت بة نابيَت بةغدا بؤ بضيَت كةر

 
* 
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 بؤ بكةين طةشتيك كة دابرِيارمان. هاوين وةرزي هاتين لةطةلَ
 بةيانيمان ناني طرت كريَ بة ماشيَنيَكم. فالس نياطارا تاظطةكاني

 شاريتؤرةنتو بةرةو و خوارد رِيَ سةر قاوةخانةكاني لة يةكيَ لة
 ضناري دانشتبووين لةثشتةوة هاوسةرةكةم و من. رِيَ كةطوتينة

 كضيَكي ئةطةرضي  كضم ضناري. دةهاذطوت ماشيَنةكةي كضم
 رِادةيةك تا ناكات، خةلَكيش تيَكةلَبووني بة حةز كةمدووة،

 نيوةي. ناخؤشة رِادةيةك تا لةطةلَيا سةفةركردن  دلَرِةقة
 ناني  تؤرةنتو طةيشتينة. سةر بردة خؤش قسةي بة رِيَطةمان

 هات من نؤبةي ئينجا. خوارد ئريانييةكان ضيَشتخانة لة نيوةرِؤمان
 .ليَخوورِم ئؤتؤمبيلةكة
 بة خستني، دواي ترافيكيش زؤربوو يةكجار طةشتيار لةبةرئةوةي

 لةدوورةوة نياطارا تاظطةكاني. شار ناو طةيشينة كاتذميَر دوو
 كرد ديارميان ثيَشرت كة هوتيَلةكان لة يةكيَ لة دةهات، هاذةي

 ئةوةي ثاش طرت يةكةوةمان بةتةنيشت و جياواز ذووري دوو بوو،
 دابةزيينة ئةسانسيَرةكة بة هاوسةرةكةم و من دا، ثشوومان
 بيين كةذالَمان و ضنار  ميوانةكان ثيَشوازي هؤلَي لة. خوارةوة

 اليان، طةيشتينة كاتيَ. دةكةن طفتوطؤ الويَك لةطةلَ
 وخاوةن رِؤذهةالتة كوردي ئوميَد: ثيَناساندين طةجنةكةي كةذال

 تؤرةنتؤ شاري لة خانووبةرةية فرؤشتين و كرِين نووسينطةي
 ثةلَةيةكي بوو، بضكؤالنة دةم و ضاورِةش و باريكة الويَكي ئوميَد
 كةميَك. بوو بةثيَكةنني دةم و زمانشريين. بوو الملييةوة بة سوور

 بة دةسيت لةثي ذن وةك دةدوا كاتيَ دياربوو، نةرم موو
 ضناري و كةذالَ شريينةكةي زمانة بة دياربوو وا دةنا، دةمييةوة
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 بدات، طرِيان نياطارا شاري بةناو ماشينةكةي بة كة دابوو فريو
 زؤر ثياسةكردن بة و شةقامة دوو نياطارا:" طومت بةلَام من
 ."خؤشرتة

 مين دةسيت تووند نةدةبرد، ال كةذالَ لةسةر ضاوي دياربوو ئوميَد 
 منن دةعوةتي ئيَوارة شةهيدان طؤرِي بة طوتي، و طووشي

 دةزانيَت ئوميَد دةمزاني بوو، ثيَناخؤش وتةيةم ئةم من هةرضةند
 .تةلَةوة خاتة مبان ضؤن

 "دةلَيَن؟ ضي ئيَوة: "ثرسي كضةكامن لة
 سويَندةكةي با:" طوتي و دايةوة وةلَامي يةكسةر كةذة

 ."نةشكيَنني
 كاتيَ. تاظةطةكان بةرةو شؤرِبووينةوة دووركةطوتينةوة، ئوميَد لة

 كةوتة خؤشيدا لة بيين تاظةطةكاني جواني دميةني كةذالَ
 بؤ سةر لةم هار مندالَيَكي وةك. طرتن سيَلَفي و سةماكردن

 جوانيية هةموو لةم خواية ئاي: دةيطوت و رِايدةكرد ئةوسةر
. سوورِاينةوة شار بازارِةكةي و ثارك بةناو كرد، خؤمان ثياسةي
 "خبؤين؟ شتيَك دةلَيَن ضي" :طومت. بوو برسيمان كةميَك
 "ئوميَدين؟ داواتي ضوو بريت لة بةختيار مام:" طوتي كةذالَ

 ذمارةي خؤ: "طومت. ئوميَدةوة بة ضووة دلَي كةذالَ هةستمكرد
 ."ئيَوارة ناني بؤ زووة هيَشتا و نيية تةلةفؤنيمان

: طوتي و ثيشاندام ئوميَدي تةلةفؤنةكةي ذمارةي كةذالَ
 "بكةيت؟ بؤ تةلةفؤني دةتةويَت"

 ثةستم ئوميَدة لةو مردووين، لةبرسا بؤ:" طومت و كرد توورِة خؤم
 ." هيَنا شةهيداني ناوي كاتيَ كة
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 ضةند. ثيَكةنني و يةكرت طويَي بن ضرثانديانة كةذالَ و ضنار
 و كةذالَ ذنان جلفرؤشي دووكانيَكي لة برِي، ترمان كؤلَانيَكي

 بة و طرت ضنارم كراسي ضمكي من. ذوورةوة ضوونة هاوسةرةكةم
 "ناسي؟ كويَ لة ئوميَدةتان ئةم": ثرسي ليَم ئاسثايي

 كةذة. بوو دانيشت هؤلَةكة لة كوردة كورِة ئةو طيان، باوكة"
 طةجنةكة ئيرت. بينيوة لةشويَنيك كورِةم ئةم طوتي بيين هةركة

 كاتيَ. ليَكردين ثرسياري و ثيَناساندين خؤي و بةالمانةوة هات
 و برادةر بة بوون كةذالَ لةطةلَ يةكسةر كوردين، ئيَمة زاني

 ."طؤرِييةوة تةلةفؤنيان ذمارةي
 ."بكريَت كةوي ئاساني بة ئاوا كةذالَ نةمدةزاني هةرطيز"
 دوايي. ديارنيية خراث كورِيَكي ئوميَدة ئةو طيان، باوكة قةيضيَكة"

 "ثةشؤكاويت؟ بؤ تؤ رِووينةداوة هيض خؤ
 منيش خؤ رِاستدةكةيت،:" طومت و سةرليَوم هاتة زةردةخةنةيةك

 ."وامدةكرد هةر مب ئوميَد لةجيَي
 "ضي؟ دةلَيَي ئةوة:" طوتي ثيَكةنينةوة بة ضنار

 رِاوكردنيان هةولَي ببينيَت، جوان كض دوو الويَك كاتيَ بيَطومان"
 ." دةدا

 تياية، كةذةي خةتاي كةميَك باوكة:" طوتي و ثيَكةني كضم ضناري
 ضاوةكاني بة و نواند بؤ زةردةخةنةي بيين طةجنةي ئةو كة هةر

 ."كرد بؤ ئيشارةتي
 هاتنة فرؤشةكة كراس دووكاني لة هاوسةرةكةم و كةذالَ كاتة لةم

 كةميَكيرت ليَداوة زةنطي ئوميَد كاك": طوتي كةذالَ .دةرةوة
 ."ئيَرة دةطاتة
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 طومت بةسةرسوورِمانةوة،. كرد يةكرتمان سةيري ضنار و من
 "بني؟ ضاوةرِوان ليَرة ئيَمة ئيَستا:"

 رِايطرت جامرِةش ليمووزينيَكي جادةكة لةسةر. بووين قسةية لةم
 هاواري دةرهيَناو سةري ئوميَد و كرايةوة ثشتةوة ثةجنةرةكةي و

 ."سواربن فةرموو بةختيار  خالَؤ: "كرد
 و رِاكيَشام دةسيت كضم ضناري كرد، خؤم دةوروبةري سةيريَكي

 ."قةدةخةية رِاطرتن سةيارة ليَرة سواربة، زووكة باوكة:" طوتي
 فةرموو": طومت و طرت هاوسةرةكةم دةسيت ثيَكةنينةوة بة منيش

 ".ئامادةية ترِومبيَلةكةيةوة خؤي بة زاوا سواربة،
 

*** 
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. ثيَكردين شاري ناو ثياسةيةكي ليموزينةكة بة ئوميَد ئةوةي ثاش
 و وةستاند ماشيَنةكةي نياطارا skylon بةرزي تاوةري لةبةردةم

 كة لؤن سكاي لة. سةرةوة سةركةطوتينة ئةسانسيَر بة
 و تيَداية بضكؤالنةي طازينؤيةكي ناودارة، و نايب ضيَشتخانةيةكي

 .دانيشتني طؤشةيك لة
 نياطاراي جواني دميةني سةيري ضيَشتخانةكةوة ثةجنةرةي لة

 بةردةممان لة خواردن ليسيت ئينجا. دةكرد ئةمريكامان بةشي
: طومت نابةدلَييةكةوة بة و كرد ئوميَد لة دةمم رِووي من. دانرا

 ".كردووين شةرمةزارت خؤم كورِي"
 لةم خؤشة ضةند. خزمةتتاندام لة من مامؤستا ثيَضةوانةوة، بة "

 بيستم مامؤستا. دانيشتووم خؤم هاوزماني لةطةلَ غةريبيية
 "ضريؤكنووسن؟ بةرِيَزتان

 ." دةنوومسةوة شت ناوة ناو ، بةلَيَ"
 بة باوكم لةبريمة. نةغةدةين خةلَكي ئيَمة بوو، شاعري باوكم" 

 تةمةمن هةروةها دةفرتينةوة، بؤ فالَي شريازي حافزي شيعرةكاني
 سةرداني بؤ بردمي خؤي لةطةلَ باوكم بوو سالَان ثيَنج ضوار

 ."شاعري هيَمين
 بريؤضكةي لةناكاو. دةزانيَت زؤر شت هةتيوة ئةم كرد هةستم
 ضؤني ضؤن من كة سةيربيَت التان لةوةبيَت": طوتي و بضرِاندم

 بؤ باخةكةي و رِةز باوكم كةنةدا طةيشتمة كاتيَ. بوومة دةولَةمةند
 ضةند لةطةلَ بووم ئينطليزي زماني فيَري كة هةر. فرؤشتم

 و كرِيين لة باشم قازاجنيَكي و دةلَال بة بووم ئيَراني برادةريَكي
 ".كرد خانووبةرة فرؤشتين
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بةلَام  دةكرد، دةرةوةم سةيري من دةكرد قسةي ئةو كاتيَ
 ئوميَد جواني. برِيبوو ضاوي لة ضاوي  كةذالَ بووم ئاطادار

 كةذة  كة بوو ئاشكرا بؤم كات لةهةمان. بوو رِاكيَشا سةرجني
. بوو بةيانكرد ئوميَد بؤ حةزةكامني و ذيان لةسةر زانياري تةواوي
: طوتي و دةستم ناو ناية دةسيت ئوميَد ناخنواردن لةثاش ضونكة

 نيطةران ثيَدةلَيَم شتيَكت بينيوة، زؤر دونيات تؤ طيان، مامؤستا"
 ."نةبيت

 " .فةرموو"
 ثيَي ئيَوة لةوةبيَت دةدركيَنم، رِاستييةك ئةوة مةبةستم"

 ." دلَطراننب
 يةكسةر ترسام لةوة من رِاسيت كرد، شل بؤ طويَمان هةموومان

 .بكات كةذة داخوازي داواي
 منيش نةبيَت سةير التان حةج، بؤ دةضم داهاتوو هةفتةي:" طوتي

 طروث بة هاوكارةكامن بةلَام لةطةلَ ناكةم، نويَذ ئيَوة هةروةك
 ."خوا مالَي بؤ دةضني

 "دةبني نيطةران بؤ ئيَمة و خؤتة تايبةتي ذياني ئةوة جا" 
 ." دةخوازيَت وا بةلَام ئيشكةم دةزامن،"

 دةكةيت ماندوو بؤ خؤت جا:" طوتي بةثيَكةنينةوة هاوسةرةكةم
 ."نيية قبوولَ حةجةكةت دةكةيت، سةرف ثارة و
 كة يةكةم. دركاند ئيَوة الي بؤية نهيَنييةم بةلَام ئةم دةزامن،"

 نامةويَت دووةم نابيسنت، هةوالَم هةفتة دوو تا بكةم ئاطادارتان
 جوودابووينةوة يةكرت لة هةركة لةوانةية بكةم، ئيَوة لةطةلَ درؤ

 هةموو خؤي بةرذةوةندي بؤ و رِووة دوو ئوميَدة ئةم بلَيَن ئيَوة
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 دةكةم، حةجة ئةم خؤم بةرذةوةندي بؤ من رِاستة. دةكات شت
 ".نيية كةس بؤ بةلَام زياني

 بة ئيَمة:" ثيَمطوت. ئوميَدةوة ئةم بةدةست خواردبوو طريم ضاك 
 تا لةبةردةمة رِؤذطارمان دةناسني، تؤ كاتذميَريَكة ضةند هةمووي

 ."بناسني يةكرت باشرت
 كة هةر بيَت، بةلَيَن:" طوتي ثيَكةنينةوة دةم و خؤشي بة ئوميَد

 ."سةردانتان بؤ ديَم طةرِامةوة، حةج لة
 ئيَمة ئوميَد:" طوت ئوميَدي بة و كرد مين سةيريَكي هاوسةرةكةم
 هةنطاو ثةلة بة ناكةيت بةلَام هةست بةناسينت، ثيَخؤشحالَني

 ."دةنيَيت
:" طومت ثيَكةنينةوة بة و كرد تةواو هاوسةرةكةم قسةكةي من

 ."ثيَكةنني لة دامان هةموومان بشكيَ، ملت لةوانةية
 ض بلَيَن ثيَم:" طوتي و نةهيَنا خؤي بةسةر هيضي ئوميَد 

 ."بهيَنم بؤتان حةجةوة لة ثيَخؤشة ديارييةكتان

 
* 
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 رِؤذةوة لةو بةلَام ئيرت مالَ، طةرِاينةوة خؤشي بة طةشتةكةمان لة
 و رِةنطاورِةنط كراسي! خؤيي كةوتة كةميَك. طؤرِا كةذة رِةفتاري
 بة و دلَخؤش. كردةوة رِةشرت باريك برؤي دةثؤشي، جوانرتي

 و دايك لةطةلَ تةلةفؤن بة كاتيَ. دةدوا لةطةلَمان لةمالَةوة كةيفرت
. ردندةك بؤ خؤشي قسةي و ثيَدةكةني دةكرد، قسةي باوكي

. ببينني شادييةوة و بةدلَخؤشي كةذة كة خؤشبوو ثيَمان ئيَمةش
. دةكردين بؤ تةلةفؤني بةردةوام طةرِايةوة، حةج لة ئوميَد كاتيَك

  بووم، مةككة لة ماوةيةي ئةو طوتبووي كةذالَ الي تةنانةت
 .بووة تؤ لةالي بريم هةميشة
 نةك بواية خوا الي بريت و هؤش دةبواية:" بوو ثيَيطوت كةذةش

 ."من
 ..ثيَكةنني قاقاي لة دابوويان قسةية ئةم دواي
:" طوتي و كرد مندا لةطةلَ قسةي جاريَكش تةنيا ئوميَد

 بزنسمامن جيَطةي فرِؤكة لةناو. بوو خؤش زؤر حةج بؤ طةشتةكةم
 بووين ئةستيَرةيي ثيَنج هوتيَليَكي لة مةككةش شاري لة. طرتبوو

 ."خواردنةوة بة و
 "كوبا؟ بؤ يان حةج، بؤ ضوويت تؤ بؤ:" ثيَمطوت منيش

 
* 
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 و كرد كةذالَم بانطي ثيَنةطرياو خؤم هةفتة يةك ثاش لة
 دةمةويَت هةية، ئوميَد لةطةلَ ثةيوةنديت هةستدةكةم: وت"ثيَمط

 ."دلَمدا بة ناضيَ كورِة ئةو ضونكة نةميَنيَت، ثةيوةنديية ئةو
 ثةيوةنديية بةم تؤ كة كردووة، هةستم منيش بةختيار مامة" 

 ."ذيامنة ئوميَدي ئوميَد من بؤ ليَ دلَطرانيت،
 طوتيانة رِاستة: طومت خؤمدا دلَي لة بةيةكداو خؤمدا ناوضةواني

 !نابيناية عةشق
 ئةو ئيَمة. بريكةرةوة عةقلَ بة و بهيَنة دلَت لة واز طيان، كةذالَ" 

 "طةورةترة تؤ لة كةميَك تةمةنيشي. ناناسني كورِة
 تةنيا تةمةن من بؤ ثاشان كردووة، قسةم كةسوكاري لةطةلَ من"

 ."ذمارةيةكة ضةند
 خواردنطةكةي دةضمة دةمب توورِة كاتيَ هةميشة هةروةك

 و هةست. دةكةم ليَنان ضاي سةرقالَي خؤم مالَةوة، مةتبةخي
. ئاطرةكة ضاوي سةر ناية ئاوةكةم كرتيية. ناميَنيَت خؤم الي بريم

: طوتي و دانيشت كورسييةك لةسةر هيَمين بة و لةسةرخؤ كةذالَ
 دةيةويَت. ئوميَد ضووةتة دلَم من بلَيَم، ثيَت ضؤن نازامن مامؤستا"

 ." نيية كةسم زياتر ئيَوة لة منيش سةردانيمان، بؤ بيَت
 "كردووة؟ باوكت و دايك بة ثرست تؤ ئايا كةذة"
 "رِازين ئيَمة بلَيَت ضي بةختيار مامؤستا طوتيان ئةوان! بةلَيَ" 

 .وةلَاممدايةوة منيش ليَيدا، مالَ زةنطي كاتة لةم
 ."رِؤذباش طولَ، مامؤستاي سةالم،"

 .بوو ئوميَد ناسييةوة دةنطيم
 ."بيَذة حاجي، فةرموو"
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 ."ليَدةكةنةوة دةرطةم ئايا سةردانيتان بؤ بيَم قةرارة مامؤستا،"
 بووةتة و ثيَدةفرؤشيَ شةرِمان باش برادةرة ئةم كرد هةستم
  بربِيت، رِيَطةية هةموو ئةو ناكات ثيَويست:" ثيَمطوت. لةزطة
 بةدواي بةلَكوو من سةرداني بؤ نايةيت تؤ كة دةزامن من ئوميَد

 ."كةذالَةوةيت
 بابةتة ئةو دةربارةي دةمةويَت منيش مامؤستا، طةرم دةمت"

 دةسيت داواي و كةم ماض دةستت هةردوو و بكةم سةردانيت
 ."كةذالَن كاري و كةس جيَطةي لة بةرِيَزتان. بكةم كةذالَ

 ليَدةوة، زةنط جاريَكيرت تكاية دةكةيت، ثةلَة زؤر تؤ ئوميَد،" 
 ."نيية كامت ئيَستا

 بة دلَطرانيت دةزامن من مةزن بةلَام مامؤستاي بةسةرضاو،" 
 و داب بة دةمةويَت ليَناوة، ثيَم يةي مةككة بةو. هةنطاوةكامن

. هاوسةرم بة بكةم كةذالَ  دلَثاكييةوة و خؤمان ئاييين نةرييت
 تكات. زرنطة خامنيَكي نيية، هةرزةكار و مندالَ يش كةذالَ

 .".هاوكارمانبة ليَدةكةم
 ."  بكةيتةوة تةلةفؤن جاريَكيرت دةتوانيت ببوورة،"  

. بوو وةستا بةديارمةوة كةذالَ. داخست تةلةفؤنةكةم طؤشي كاتيَ
 دلَرِةقييةت ئةم مامؤستا، تووخودا:" طوتي زةردةخةنةيةكةوة بة

 ."ثيَبكةنة كةميَك دة لةضي،
. البةرم مؤنييةكةم و رِووطرذيي هةولَمدا بوو هةرضؤنيَك

  ثيَشكةشكرد زةردةخةيةكم
 ثيَكةنينةوة بة تؤ:"  طوتي بةسةرسوورِمانةوة كةذالَ

 ."جوانيترتيت
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 ."جيَهيَشت خواردنطةكةي"
 ضايةكةت هيَشتا بوو، يض:" طوتي خوارةوة هاتة هاوسةرةكةم

 ."ليَنةناوة
 قسةت دوو دةمةويَت دةمدةكيَشيَ ضاييةكة تا دانيشة،: "ثيَمطوت

 ."بكةم لةطةلَ
 مةسةلةي بؤ ئةطةر:" طوتي زةردةخةنةوة بة هاوسةرةكةم

 لةطةلَ تةلةفؤن بة رِؤذ و شةو ئةوان. مةكة ماندوو خؤت كةذةية
 ."برِاندؤتةوة هةمووشتيَكيان و دةكةن قسة يةكرت

 ضايةك دونياية ئةم لةخةفةتي با:" طومت داناو ثيالَةم جطوتيَ
 ."كةين نؤش

 رِيَطري ناتوانني و خؤيةتي ذياني كةذالَ بؤضيية، خةفةتي جا"
 ."ليَبكةين

 هةروةها عةقلَمةوة، ناضيَتة ئوميَدة ئةو بوويتة، شيَت تؤ ئةريَ"
 "كامةرانة؟ هاوسةري رةمسي بة هيَشتا كة دةزانيَت كةذالَ ئايا

 ضاكة هيَشتا لةكاتيَكدا.دانيشتم ميَزةكة ولةسةر تيَكرد ضاكةم
 خيَرا وت،وذةقنةب بة بوو ليَم. ليَدا قووميَكم هةلَدةستا، ليَ هةلَمي

 هاوسةرةكةم. شريةكةوة ناو رِشاندمةوة بوو لةدةمم هةرضي
 .".سطوتا دةمت طةرما لة بوو، ضي ئةوة": طوتي

 "تيَكردبوو خويَم شةكر لةجياتي كضةشيَت، نةخيَر،" 
 
 

* 
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 ناسي، ئوميَدمان و طةرِاينةوة نياطارا طةشيت لة رِؤذةوةي لةو
 ..طؤرِا ذيامنان شيَوازي

 بؤية هةر داخوازييةي، بةم دلَطرانني ئيَمة كة هةستيكردبوو كةذالَ
 لة بيستم وةك هةلَطرتبوو بوخضةي منةوة بةدزيي رِؤذيَكيان

 دؤزيوةتةوة بؤ ئيشي تؤرةنتؤ شاري لة ئوميَد كة كضمةوة ضناري
 رِؤيشتين. ضيبلَيم و ضيبكةم نةمدةزاني. خؤي الي بؤ بردوويةتي

. دةدواين يةكرت لةطةلَ بةدلَتةنطييةوة و كردين ضؤلَ مالَي كةذالَ
 داواتي كة ثيَيانطومت كضم ضناري و هاوسةرةكةم هةفتةيةك لةثاش

 .ين كةذالَ زةماوةندي
 .يةكرتبن ثريؤزي و نايةم من طومت بوو، ثيَناخؤش زؤرم

) نووسي بؤم ليَ ليَنةكرد، ثريؤزباييم و نارد كةذالَ بؤ تيَكستيَكم
 .(بطةرِيَيتةوة دةتواني و خؤتة مالَي مالَ ئارةزطوتكرد هةركات

 شيَواندووة واخؤت بؤ تؤ": طوتي.ط بوو توورِة ليَم هاوسةرةكةم
 .".ببينة خؤشي وةرة لةطةلَمان دةكات، زةماوةند كضة

 شووكردنةشي ئةو دلَنيام و زةماوةندة ئةو بؤ نايةم من"
 ."كاتيية

 .""كةلَةرِةقيت ثياويَكي
 ئاخر ثيَدةكةمن، ئيَوة عةقلَي بة من وةلَلَا:" طومت و ثيَكةنينةوة بة

 .".بدةمةوة كامةران وةلَامي ضي من ئيَستا
 كيَشةكةيان كامةران لةطةلَ كةذالَ باوكة:" طوتي كضم ضناري

 ."تةواوبووة
 ثرِم هيَناو دؤلكةيةكم و خواردنطةكةدا بة كرد خؤم دووبارة ناضار

  هاوسةرةكةم خواردةوة، ئاوم ثةرداخيَك سارد، ئاوي لة كرد
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 يةكسةر بدزييةوة، خؤت كيَشةيةك لة بتةويَت هةركة:" طوتي
 ." مةتبةخةكة بؤ رِادةكةيت

 كامةران سةردانيةكي برِيارمدا خؤمةوة لةدلَي. نةدايةوة وةلَامم
 كردبوو، ضةكةرةي لةنامخدا ئريةيي بةلَام هةستيَكي بكةم،

 .دووربوو ليَم رِؤذانة كة بوو، كةذالَ جواني ئةويش
 

* 
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 كامةرامن طةلةرييةكةي سةرداني خؤرئاوابوون، دةمةو ئيَوارةيةك
 لة بيين خامنيَكم طةلةرييةكةوة دةرةوةي شووشةي لة. كرد

 .بوو دانيشت كامةران كؤشي
 .ذوور ضوومة كردةوة، دةرطةم
 .سةرثيَ هةستاية و كرد كامةراني بضكؤالنةي ماضيَكي خامنةكة
 مامؤستا،: ثيَناساندم وخامنةكةي ليَكردم ثيَشوازي كامةران

 سيَ دوو و دةزطريامنة نيلوفةر خامنة ئةم هاتي، باش لةكاتيَكي
 هونةرمةنديَكي خؤم وةك ئةويش دةناسني، يةكرت دةبيَت مانط

 بةدةم دةذةنيَت طيتار و ميوزيكذةنينة بةلَام شييَت شيَتة،
 و طووشيم دةسيت نيلوفةرش. دةربرِي خؤم خؤشحالَي خةندةوة

 ."كردووم بؤ تؤي باسي كامةران:" طوتي ثيَكةنينةوة بة
 سكي كرد هةستم خامنةكة، لةشوالري رِووانيمة جوانرت كاتيَ  

 .بةرزبووةتةوة
 خيَرا كات هةستدةكةم:" طوت كامةرامن بة و ليَكردن ثريؤزباييم

 ."سالَان ثةجنا بوومةتة ثرِيَكا لة بووة، طةورة تةمةمن و دةرِوات
 رِازاوةية، تابلؤيةكي ذيان هونةرمةند ئيَمةي بؤ مامؤستا،: كامةران
 .بكيَشني ويَنةي جياواز شيَوةكي بة رِؤذ هةر ثيَويستة

 رِاسيت كامةران. كرد ديوارةكامن قةد تابلؤكاني تةماشايةكي
 بوون ورِةنطاورِةنط جياواز تابلؤكاني دةكرد
 ويَنةي كة تابلؤكاني، لة يةكيَ لة بووم دوور هةنطاويَك ضةند

 . رِةنطيَك لة ثةرِةي بةلَام هةر كيَشابوو، تيَدا طولَيَكي
 منم ئةوة طؤرِانداية، لة جاران لة خيَراتر انذي:" طوت كامةرامن بة
 ."بةستووة ضةقم خؤم شويَين لة
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 بةدةستمةوة دا قاوةي كوثيَك و شامن بان خستة دةسيت كامةران
 "كة نؤش بةرازيلييةكة قاوة": طوتي و

 كامةران. خؤشبوو بؤنةكةي جاران وةك بوو بةدةستةوة قاوةكةم
 "ثرسياريَك؟ مامؤستا": طوتي ئاسثايي بة
 ..."فةرموو" 
 دانا ثاكيَجيَكي خيَرا كردم سةرداني هات كةذالَ رِؤذانة، ضةند لةم"
 زةرفةكةم كاتيَ. ئامانةتةكةت ئةوةش فةرموو ثيَيطومت و

 ثرسي ليَم هةرضةند. تيابوو كاشي دؤالري هةزار ثانزة هةلَثضرِي
 خؤت بةلَام وةك. نةدامةوة وةلَامي. بوو كويَ لة ثارةيةت ئةم

 دةبةمة ذيان نيلوفةر لةطةلَ ئيَستا و خؤشدةويَ ثارةم دةزاني
 "ئاطاداريت؟ تؤ ئاية. طريفامن خستة ثارةكةم سةر

 بةلَام دةمزاني بدةمةوة، وةلَام ضي نةمزاني ليَشيَوابوو سةرم
 .وةرطرتووة ئوميَد لة ثارةيةي ئةو كةذالَ
 ."دةكاتةوة قةرةبوت كةذالَ نةطوتي ثيَم ئةي كامةران،:"  طومت

 .".خؤشرت لةوةش هةوالَيَكي": طوتي و ثيَكةني كامةران
 .دةستم داية نامةيةكي و طريفاني خستة دةسيت

 وةزارةتي لة طةيشتووة، بةدةستم ئةمرِؤكة نامةية ئةم
 ضيرت. ثيَبةخشراوة كةنةدي هاوولَاتي مايف كةذالَ كؤضبةرانةوة،

 ضونكة ثرِدةكةمةوة، جيابوونةوة فؤرمي و نيية من بة ثيَويسيت
 .بكةم هاوسةرطريي نيلوفةر لةطةلَ ئاييندة لة دةمةويَت
 .طريفامن خستمة و وةرطرت كامةران لةدةسيت نامةكةم
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 ليَدان، فيكة كةومتة سوورِامةوة طةلةرييةكة هؤلَي بةناو
 بة نيلوفةريش. فيكةليَدان كةوتة كردةوة مين السايي كامةرانيش

 .ثيَدةكةني و دةكرد سةيرماني سةرسوورِمانةوة
 

* 
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 ويَنةطرتين بؤ رِازاوةبوو ثاييزيَكي. ئةيلوول مانطي رِؤذاني 
 درةختةكان. تؤرةنتؤ شاري ودارستانةكاني باخ لةناو. بووكوزاوا

 دووةجمار بؤ كةذالَ .دةثؤشن بةرط جوانرتين ثاييز وةرزي لة
 ويَنةي ثاركةكان ضيمةني لةسةر و ثؤشي بووكيَين كراسي
 بةردةوام و بوون بةربووكي هاوسةرةكةم و كضم ضناري. دةطرت
 بؤ تيَكست بة يان كةذالَ رِةنطييين و سثي كراسي ويَنةي

 جةي دي بة شرياتؤن هؤتيَلَي هؤلَيَكي لة شةويش بؤ. دةناردم
 ئةو هةر خؤشبةختانة .   سازدابوو طيَرِانيان ئاهةنط ثالني

 تؤمةتي بة دةكات، دةستطري ئوميَد زاوا ثؤليس ئيَوارةية
 ئوميَد. كضم ضناري طوتةي بة. كرِياري دوو لة فيَلَكردن و طةندةلَي

بةلَام  نةدةن، تيَك ليَ زةماوةندةكةي كة ثارِابووةوة زؤر
 ياسا ئيَمة: "طوتبوويان و رِانةطرتووة ليَ طويَيان ثؤليسةكان

 ."دةكةين جيَبةجيَ
 بة بوو، شةرمةزار كةذالَيش ئوميَد، ضووني ئابرِوو سةرةرِاي

بةلَام  نادةم، خةلَكي قسةي بة طويَ هةرضةندة: طوتبوو ضناري
 .مالَتان بطةرِيَمةوة جاريَكيرت بتوامن ضؤن نازامن

 نووسبوويان طةورة مانشيَتيَكي بة رِؤذنامةكان رِؤذيَك ضةند لةثاش
 رِووداوةكةيان كورتةي زينداني، بؤ هةنطووينةوة مانطي لة

 .بالوكردبووةوة
 بةو وةردةطريَت كرِياري دوو لة ثيَشةكي وةك ثارة برِيَك ئوميَد

 هةموو هةر. بكرِيَت دوكانةوة رِيزيَك بة ثالزةيةك كة مةبةستةي
 ثاش. دةبن نادروست و تةزوير كردبوو ئامادةي فايلةي ئةو

 كة دةكات، ثالزةكة خاوةن لةطةلَ ينةوةليَكؤلَ ثؤليس ئةوةي
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 خوودي بؤ سةرمايةيةي ئةو ئوميَد بةلَكو. نةبووة هيض لة ئاطاي
 دةلَالَي مؤلَةتي ئوميَد جؤرة بةم. هيَناوة بةكار خؤي

 نيوةي ضونكة. كرا زينداني سالَيش دوو بؤ و ليَسةندرايةوة
 ئةم شةوةي ئةو. طةرِاندبوونةوة خاوةنةكاني بؤ ثارةكةي
 و كرد لَكةذا بؤ تةلةفؤمن خؤم. هات كةذالَ بةسةر كارةساتة
 ضةند رِيطام لة وا من:" ثيَمطوت ثاشان. دايةوة دلَنةواييم

 .".التان دةطةمة كاتذميَريَكيرت
 كارلةكار تازة مةخؤ، ئةزيَت و بطةرِيوة تووخودا": طوتي كةذالَ

 ."ناكريَت ضارسةر شتيَك هيض هاتنت بة و ترازاوة
 جةي دي و لةبةرداية بووكيَنيت كراسي مادام شيَت، كضة"

 بة وبيكة رِاكيَشة طةجنيَكرت ثةلَي خيَرا بؤزة نا بازة. ئامادةية
 ."زاوا

 "شؤخيكردنة؟ كاتي كةي ئيَستا ثياوةكة، ضيتة ئةوة"
 لة هةية خؤتان ذووري ئيَوة ئايا. بةرِيَوةم وا من ذنةكة،

 ""هوتيَلةكة؟
 ."زاواية حسابي لةسةر هةمووي ذووريَك، يةك هةر بةلَي،"

 ئةوة سؤر، ضةكمة بؤ نةخؤر خؤ مالَي دةلَيَن وةك جوانة، زؤر
 ."."هامت
 كورسيةك لةسةر  كةذالَ شرياتؤن، هوتيَلَي طةيشتمة درةنط شةو

 طولَي ضةثكيَ بوو، دانيشت هوتيَلَكة هةيواني لة تةنيا بةتاقي
 سةرميَزةكةي طولَدانةكةي ناو دةيكردة دانة دانة بوو بةدةستةوة

 باوةشي خيَرا و طةشايةوة كةميَك بيين، كةمين هةر بةردةمي،
 ..ثيَمداكرد
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 خةم بةلَام لةبةر. كرد كضيَكي جةستةي بؤني بةخؤشرتين هةستم
 دلَنةوايي هةولَمدا و بووم دلَتةنط ضاوةكاني تةرِي و وطريان

 مزطيَنيةكي: ثيَموت دووركةوتةوة، لةئاميَزم كاتيَ. بدةمةوة
 دةرِويَنيَتةوة خةمةكانت دةدةميَ خؤشت
 تووند و طرتي شادي و خؤشي. ثيشاندا ثيَ ئيقامةكةيم نامةي

 شيالني ذوورةكةي با لةطةلَم فةرموو:" طوتي و طوشيم دةسيت
 ."ثيشاندام هاوسةرت
 سةركةوتني، ئةسانسيَرةكة بة. يةكرتبوو لةناودةسيت دةستمان

 بةجةستةم لةخؤشيكرد ثرِ تةزوويةكي موضرِكة بة هةستم
: طوتي و كردم سةيريَكي جار يةكةمني بؤ كةذالَ. تيَثةرِي

 بةلَةمشدا موضرِكة و طةرمن دةستةكانت ساحريت؟ تؤ مامؤستا،"
 ." دةهيَنن

. هاوسةرم شيالني ذووري دةرطةي بةردةم طةيشتينة كاتيَ
 ."هاتنت بؤ سوثاس": طوتي كردم لةباوةشي دووبارة

 خؤم لةدلَي. رِؤيشت رِيَرِةوةكة لة خؤي ذوورةكةي بةرةو كةذالَ
 ."ورووذاندووة هةستيم واتة ليَبداتةوة ئاورِم ئةطةر: "طومت
 جةستةي نيطايةك بة بكاتةوة، دةرطةكةي ئةوةي ثيَش

 .ورووذاندم
 
 

* 
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 كة رِاهاتووم وا طةجنيمةوة تةمةني لة ثريةميَرديَك هةروةك
 لةخةو. بكةمةوة رِؤذ و هةلَسم خةو لة سثيَدة لةطةلَ زوو بةيانيان
 طارسؤن. رِيَ كةومتة هوتيَلَةكة ضيَشتخانةي بةرةو و هةلَسام

 دةرِازاندةوة بةيانيان ناني ميَزةكان لةسةر وضيَشتليَنةرةكان
 لة و تيَكرد قاوةم كوثيَك و خواردةوة ساردم ئاوي ثةرداخيَك
 .هامتةدةرةوة هوتيَلَةكة دةرطةي

 بةخةونيَكي كة دةكردةوة رِابووردووم ذياني لة بريم هةرضةندة
 بيَداربوومةتةوة خةونة لةو دةبيَت بةلَام ماوةيةك دةضوو، ناخؤش

 هةر سةر بةرمة خؤشي بة بكريَت ثيَم تا تةمةمن باقي كة
 كاتة لةم. داطريسيَنم بؤ جطةرةيةكي بةردةمم هاتة كيَشةيةك

 هاتة. ليَكردم باشي بةياني بوو كةذالَ لةدةنطي طويَم لةثرِ
 و ثشت هةميشة تؤ مامؤستا،": طوتي و دانيشت تةنيشتمةوة

 .بدةمةوة ضاكةكانت وةلَامي ضؤني ضؤن نازامن بوويتة، من ثةناي
 و بكيَشي جطةرةيةك مرؤظ ناخؤشييةك هةر لةدواي ثيَمباشة من

 .با بة بدا خةمةكاني
 قامكة بة كةذالَ. داطريساند جطةرةم دوو طريفامن خستة دةستم

 و تةنك ليَوة بة وةرطرمت، ليَ جطةرةكةي مششالَييةكةي و نةرم
 ماوةيةك بؤ كة جطةرةكيَش وةك. ليَدا مذيَكي ناسكةكةي

 هةميشة ذن بؤضي ئةوة طومت  خؤمدا لةدلَي .برِابيَت ليَ جطةرةي
 دةزووي و قسة كةوتة كةذال دةكيَشن؟ جطةرة ثياو لة جوانرت
 .ثضراندم خةيالَي

 بةلَام ئةجمارة بووة، كيَشان جطةرة لة رِقم زؤر لةذياندا مامؤستا"
 ".خةمرِةويَنة دةكةم هةست
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 دةكيَشم، جطةرة ناوة ناو منيش:" طومت و بةروويةكى خؤشةوة
. بيَت هةراسان ميَشكم يان بريدةكةمةوة زؤر كاتانةي لةو تؤ وةك

  ".ليَوم سةر خستةوة جطةرةكةم داو رِةشةكةم قاوة لة قووميَكم
: طوتي و ليَدا قووميَكي و وةرطرت لةدةستم قاوةكةي كةذالَ

 سثي سةرت بةالش لة تؤ. وادةكةم من يَيتبلَ ضي تؤ لةمةودوا"
 "ضيبكةم؟ من ثيَمبلَيَ ئيَستا. ةونةكردو

 كاتيَ بوويت دلَخؤش ضةند دةستت دامة شةو دويَينَ نامةكةي "
 ".خويَنتةوة

 خؤم ثاسةثؤرِتي بتوامن و كةنةدي هاوولَاتي بة بوومن بةلَي"
 ."طووجناو كاتيَكي لة بوو خؤشييةك هةبيَت

 دةبنة كيَشانة هةموو ئةم. مةشويَنة لةخؤت ،سةر طيان كةذالَ"
 فؤرمي كات وترينوز بة تؤ لةسةر ثيَويستة ئةوةي. يادطاري

 دايك سةردانييةكي كؤكةيتةوة، خؤت و كةيتةوة ثرِ ثاسةثؤرت
 ".بكةيت شارةكةت و وباوكت
 منيش": طوتي و ثاثووضةكةي ذيَر خستة جطةرةكةي قنكة كةذالَ

 ."نةطةرِيَمةوة و برِؤم كة وابريدةكةمةوة
 ضونكة ضاكرتة، بربِيت دووسةرة بلييت" :طومت و ثيَكةنينةوة بة

 ."طةرِانةوة و وايانطوت بيين كةسم زؤر
 بة هةست دووبارة ئةوةي بؤ دةستم ناو خستةوة دةسيت كةذالَ

 من: وطومت و كرد ثةجنةكاني بة ياريم. بكاتةوة خؤشي موضرِكةي
 .جوانني برادةري دوو تؤ و
 ئاسوودةيي و خؤشي بة هةست تؤدا لةطةلَ منيش بةلَيَ،" 

 و دانيشن ثيَكةوة بتوانني لةرِؤذان رِؤذيَك حةزدةكةم دةكةم،
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 يةكرت جوانرت بؤئةوةي بطيَرمةوة، بؤ خؤمت بةسةرهاتي
 ".بناسني

 
* 
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 ئيَمة لةمالَي. كوردستان بؤ بطةرِيَتةوة كةذالَ ئةوةي ثيَش رِؤذيَك
 و كةنةدي هاوولَاتي بة ببوو كة دلَخؤشبوو لةاليةك. بوو ميوان
 بةلَام بةهؤي كردبوو، ئيمزا كةمةران لةطةلَ جيابوونةوةشي نامةي
 باخضةكةمان سةرقالَي خؤي ببوو، نيطةران بةفرِؤكة لةفرِين ترس

 ثاشان و ثؤشي طوونية بة درةختةكاني لقة و نةمام. دةكرد
 لةترسي درةختةكان ثؤشيين دةيطوت. بةستييةوة بةتيَل

 لة ثاريَزطاري  درِكدارانة تيَلَة ئةم هةروةها زستانة، سةرماي
  زستان لةوةرزي ضونكة دةكات، درةختةكان رِةطي

 درةختةكان خواردني بؤ ثةنا بيَت انيبرسي طيانلةبةرةكان
 .دةبةن

 شتة هةموو ئةم كةنةداي لة رِؤذة دوو ثيَنةطةيت ئةي ":طومت
 ."بوويت فيَر لةكويَ
 زوو شةرما لة منيش. برِي لةضاوم وقةترانةكةي ضاوةرِةش كةذالَ
 .وةرطيَرا رِووم
 ايدالويت تةمةني لة دةزامن من مةكة، شةرم مامؤستا ": طوتي
 ."بوويتة عاشق

 "خامن؟ كةذالَ دةزانيت ضي بة"
 بة رووخسارم لةوةبيَت يان. ئاخافتنت بة هةلَسوكةوتت بة"

 شاردومةتةوة، ليَ شتيَكت دةزامن بكات، دةزطريانت كضيَكي
 ".بطيَرِةوة بؤ خؤمت بةسةرهاتيَكي تووخودا

 دةضمة. يادم نايةتةوة يادطارييةك هيض ساتة لةم طيان، كةذال"
 ".ليَدةنيَم ضاييَك خواردنطةكة
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 بة حةز هةركةس  دةزامن من بطيَرِةوة، بؤم رِامةكة، مامؤستا"
 خنجيالنةت باخضة بةم تؤ. تيَدةطات عيشق لة بكات طولَ و باخ

 ".ميوان بة دةكةيت بالَندةش ثؤليَك
: سةرم كردة هاواري هةيوانةكةوة ثةجنةرةي لة هاوسةرةكةم

 ."دةرِازيَنيَتةوة بؤ باخضةكةمان وا دةليَيطةرِيَ"
 تا ئاطر سةر كردة ئاوم خواردنطةكة بؤ طةرِامةوة باخضةكة لة

 .ليَبنيَم دارضني بة ضايييَك
 خؤلَ و قورِ  لة بيين كةذالَم ثلَي و دةست مالَةوة ثةجنةرةي لة

 بريم. ليَدةكردةوة درةختةكان لقي لة زةردةكاني طةلَا طريابوو،
. دةبيَت سةركةوتوو رِابهيَنيت بةضي مرؤظ ميَشكي دةكردةوة لةوة
 بريي كة هةبيَت شتة لةو وتوئارةز و خووليا دةبيَت واتة

 و وباخةواني ثزيشكي وةك ثيشةيي كاري لة جطة. ليَدةكةيتةوة
 خويَندنةوةي و ينةوةليَكؤلَ زؤر ئةطةر فكريش كاري لة هونةري،

 بريكردنةوةش زؤر بةلَام هةنديَكجار دةبيت، سةركةوتوو بكةيت بؤ
 زجنريةي كرتييةكة زيكةي لةطةلَ دةردةضيَت، خراث ئةجنامةكةي

 .ليَنا دارضينيم بؤنداري ضايييَكي و ثسا ةمبريكردنةو
 دارضينةكة بؤني":طوتيان و ذوورةوة هاتنة هاوسةرةكةم و كةذالَ

 ".هاوسيَكان مالَة طةيشتة
 ":ليَكردم ثرسياري دووبارة كةذالَ خواردنةوة ضايي بةدةم

 يادطارييةكي دة نةطةرِيَمةوةو  برِؤم من لةوانةية مامؤستا،
 بة ببيت برِياردا ضؤني ضؤن بلَيَ ثيَمان يان بطيَرِةوة، بؤ خؤمشان
 ."نووسةر
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 بة و دا ضاكة لة قووميَكم و زمامن ذيَر خستة قةنديَكم
 كةذالَ كيَشاوة دةمي باش ضايةكة": طومت زةردةخةنةيةكةوة

 ."دةطيَرِمةوة بؤتاني لةبريماوة، شرييينم يادطارييةكي خان،
. كردبوو شيَت طةجنةكاني طةرِةكةكةمان لة هةبوو جوان كضيَكي) 

 يةكيَ رِؤذيَكيان. كورِانة لةو بووم يةكيَ منيش. بوو نةمشيلَ ناوي
 دلَداري نامةيةكي كة ليَكردم داواي و الم بؤ هات هاورِيَكامن لة

 دلَةوة كانطاي لة منيش. نةمشيل بة بيدات تا بنووسم بؤ جواني
 كورِةي ئةو ثةخشانيَ، بة بوو نامةكة .نووسي بؤ نامةكةم
: طوتي بةسةرسورِمانةوة دةسيت دامة و خويَندةوة بؤ نامةكةم

 شيَوةية بةم هةرطيز من. نووسيوة خؤت بؤ نامةيةت ئةم تؤ"
 طةجناني ثيشاني ثضرِاندم لةدةست نامةكةي. نيم نةمشيل عاشقي

 خويَندكارةكان نيَوان لة قوتاخبانةش لة ثاشان دةدا، طةرِةكي
 قوتابييةك ضةند. دةكرد دةسيت ئةو و دةست ئةم نامةكةم

 خؤيان بؤ نووسخةيةكيان و دةنووسيةوة دووبارة نامةكةميان
 نامةكةي و كردم بانطي مامؤستاكةم رِؤذيَكيان تا هةلَدةطرت،

 .خبويَنةوة بؤ نامةيةم ئةم بةختيار": طوتي و ثيشاندام
 و بةترس لةبةربوو، نامةكةم ناو رِستةي و وشة هةموو منيش

 نامةكةم خويَندنةوةي لة كة .خويَندةوة مامؤستاكةم بؤ لةرزةوة
 كورِ ئافةرين،": طوتي و ليَدام بؤ ضةثلَةي مامؤستاكةم بوومةوة،

 وانةي لة بةلَام تؤ. نووسييوة كيَ بؤ نامةيةت ئةم نازامن من خؤم،
 .وةردةطري دة لة دة دارِشنت
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 نامة داواي و الم دةهاتنة خويَندكارةكان زؤربةي رِؤذةوة لةو ئيرت
 نووسني لة وازم بووم، طةورة كاتيَكش. ليَدةكردم نووسينيان

 .(لةدارِشنت بووم بةردةوام و نةهيَنا
: طوتي توورِةيةكةوة بة و ثيَربِيم قسةكةي هاوسةرةكةم كاتة لةم

 ".فةرهادة و شريين داستاني"
 بة رِاطرتبووم، بؤ طويَي بةجواني زؤر كةذالَ هةستمكرد

 سثي بةالش لة سةرت دةمزاني من ":طوتي ثيَكةنينةوة
 ".ةونةكردو

 ئةنقةست بة نةدةهات، خةوم هةرضةند منيش داهات، تاريك دنيا 
 "بةشةو؟ نةيكةين": طومت و باويَشكمدا دووجار يةك

 سيَ بؤ و كرد كؤضي دوايي رِؤذي بؤ و خواردةوة ضايي دوا كةذالَ 
 .مايةوة كوردستان لة رِةبةق مانطي

 
* 
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 سبةيينَ ":طوتي و ليَدا مالَ بؤ زةنطي كةذالَ مانط سيَ لةثاش
 ."بن ضاوةرِوامن مؤنرتيالَ فرِؤكةخانةي لة دةتوانن دةطةرِيَمةوة،

 كضم ضناري و هاوسةرةكةم ليَ بووم،خؤشحالَ من هةوالَة بةم
 سيَ شيَتة، كضة لةم ئاي ":طوتيان و دةربرِي خؤيان توورِةيي

 ،نةثرسيوين هةوالَي لة و نةكردووين بؤ تةلةفؤني يةك مانطة
 ."دواي بة بضني دةيةويَت ئيَستا

 جاران دةكةن، ضي لة طلةيي ":طومت و برِي ثيَيان قسةم من
 نووسينطةكان دةضوونة نةبوو، بايليؤم و تةلةفؤن خةلَكي

 بووكيَ طؤرِاوة، رِؤذطار ئيَستا. ليَدةدا كةسوكاريان بؤ زةنطيان
 ."ليَبكةن ثيَشوازي دةبيَت و طةرِاوةتةوة

 هيض ":طوتي طلةيية، بة ذنان زؤربةي وةك كة هاوسةرةكةم
 ئيَمةش بةلَكو و بكرديناية ئاطاداري ثيَشرت هةفتةيةك نةبواية،

 ."دةبوو شتيَك بة ثيَويستيمان
 نةك كضة ئةو مالَمان، نايةتة خالَي بةدةسيت ، بناسم كةذالَ من

 بذيَت ضؤن دةزانيَت. شةيتانيشة بةلَكو وشيارة،
 "بذيَني؟ ضؤن نازانني طؤلكني، و كةر ئيَمة، بؤ"
 نيية، تؤ مةبةستم": طوت هاوسةرةكةم بة ثيَكةنينةوة بة

 ".ذيام كةري بة ماوةيةك. خؤمة مةبةستم
 بة دةكات، لةطةلَ شؤخيم جار جارة كة هاوسةرةكةشم

 "ئيَستا؟ ئةي ": طوتي ثيَكةنينةوة
 من بؤ بةلَام هيَشتا سوثاس،": طومت و ثيَكةنني قاقاي لة دام

 "بةرمةسةر ذيريي بة ذيامن باقي تا نيية درةنط
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 كةذالَ ثيَشوازي بؤ فرِؤكةخانة بؤ ضووين دوايي رِؤذي بةهةربار
 طةيشتبوو، وتروز كةذالَ فرِؤكةكةي طةيشتني، ئيَمة كاتيَ. خامن

 كةذالَ ثاشان. دواكةوت كةميَك ياخود نةبوو، ديار كةذالَ ليَوة
 ديَمة ضارةكيَكيرت مةبن، نيطةران": نووسي و كرد تيَكستيَكي

 ".دةرةوة
 ضنار. بوو جوانرت جاران لة رِووي و رِةنط دةرةوة، هاتة كةذالَ

 كةركووك دةطةرِيَتةوة خةلَكي": طوتي بةسةرسوورِمانةوة
 و طةشرت شيَتة كضة ئةم كةضي ،دةبيَت بةلَةك و رِةشرت ثيَستيان

 ".بووة جوانرت
 بةلَام هةركة دةبوو، كسالَيَ سي بة نزيك تةمةني كةذالَ هةرضةندة

 روومان بةرةو هةلَبةز هةلَبةز هةرزةكاريَك كضة وةك بيين ئيَمةي
 كرد، ادبةمن باوةشي كاتيَ. كرد ثيَمان طةرمي باوةشي و هات

 .كرد بؤمن ضوارجار سيَ و كرد ئاميَزم لة تووند ماض، لةجياتي
 طومرطي لة ضونكة كةومت، دوا كة ورن،وبب ":طوتي كةذالَ

 ئةو باجي دةبيَت ودةيانطوت ثشكنيم جانتةكةيان. فرِؤكةخانة
 هةروةها. هيَناوة ضنارم دايكي بؤ دياري بة كة بدةيت كراسانة

 تؤم بؤ دياري بة كة دةكرد كتيَبانةش لةو ثشكنينيان
 ".هةلَبذاردووة

. دةمةوة وةلَامي ثيَشئةوةي ، كردم دلَخؤشي هةوالَة ئةم
 "هيَناوة؟ بؤمان ضيت كراسي ":طوتي و ثيَربِيم قسةي خيَزانةكةم

 ".هيَناوة ضنار و تؤ بؤ كورديم جلَي دةستة سةرو" 
 دلَيان بوو، دياري و كوردي جلَي لة طويَي خيَزانةكةم هةركة

 رِيَطة لة دوان كةذالَ لةطةلَ جوانرت و طؤرِا رِةفتاريان و طةشايةوة
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 لةتةنيشيت كةذالَش. ليَدةخوورِي ماشيَنةكةي كضم ضناري
. دانيشتبوووين دواوة كورسي لة هاوسةرةكةم و من. دانيشتبوو

 هةية بؤم لةبةردةمة، رِيَطةمان كاتذميَر دوو": وتط كةذالَم بة
 ".ببينم كتيَبةكامن و بكةمةوة جانتاكةت

 ".هةبيَت سةبرت": طوتي و ليَطرمت نوضرِكي هاوسةرةكةم
 ".بطرم سةبر ناتوامن دياريية جوانرتين كتيَب تة،آلو دوور لةم" 

 بكةنةوة، جانتاكةم هيَناون،، بؤ دياريم من": طوتي كةذالَ
 ."تيابيَت تري سوثرايزي لةوةبيَت

 .خويَندةوة ةكةمينهيَني يان شتيَك كةذالَ لةضاوةكاني
. كردةوة جانتاكةم زجنريي و كورسييةكة ثشيت بؤ برد دةستم

 كراسة كيسانة ئةو ":طوتي كةذالَ. رِاكيَشا كيسةم دوو
 ".تيَداية كوردييةكاني

 ".بيانبينم دةمةويَت": طوتي و ليَوةرطرمت كيسةكاني خيَزانةكةم
 و رِامكيَشا خيَرا .بوو ادتيَ كتيَيب ثيَنض ضوار كة بيين زةرفيَكيرتم

 و ميَذوويي كتيَيب ضوار سيَ لة جطة .هةلَمثضرِي دامناو باوةشم لة
 كتييَب: يةكيان رِاكيَشام، سةرجنيان تر كتيَيب دوو ئةدةبي،

 طريفاني كتيَبيَكي ئةويرتشيان بوو، (بيَكةس شيَركؤ) ي(ملوانكة)
 .بوو (بانيةق نزار)  عرةكانييش

 مامؤستا، ها ":طوتي و كردم سةيري كةذالَ بةالضاويَكةوة
 "دلَة؟ بة ديارييةكامنت

 ئةو رِووانيمة ماشيَنةكةوة لةثةجنةرةي و بؤنكرد كتيَبةكامن
 ئةسثايي بة ونبوومة، تيايدا من سالَانيَكة كو وكيَوةي دةشت
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 خاكي بؤني ضونكة بةدلَة،  زؤريشم بةلَيَ ":طومت و وةلَاميمدايةوة
 ".ليَديَ نيشتيماني

 
* 
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 دةرطةكةي ثشيت لة و رِاكيَشا كةذالَم  جانتاكةي. مالَ طةيشتينة
 .دامنا حةوشة
 ثيَالوةكانةوة بةتةنيشت ديَت، دلَت ضؤن مامؤستا": طوتي كةذالَ

 ."ماوة تيا تري سوثرايزي هيَشتا. دانيَيت جانتاكةم
 كةذالَ كاتة لةم. دانيشنت ذووري بردمة هةلَطرتوو جانتاكةم ناضار

 زةنطي. نةدةدايةوة وةلَامي دةهات بؤ ماسجي و تيَكست ضةندين
 دةرةوة ضووة خيَرا كرد، سكرينةكةي سةيري. ليَيدا مؤبايلةكةي

 خؤم من ذوور، طةرِايةوة ثاشان و دواكةوت خولةكيَك ضةند
 ضناري و هاوسةرةكةم كرد، كتيَبةكان خويَندنةوةي سةرطةرمي

 بانطي كةذالَ تاقيدةكردةوة، كوردييةكةيان كراسة كضم
 بة ثؤشراو تابلؤيةكي كردةوة، جانتاكةي و كرد هةمووماني

 كيَي ويَنةي تابلؤية ئةم دةزانيَت كيَ": طوتي و ثيشانداين رِؤذنامة
 "تياية؟

 هةلَثضرِي تابلَؤكةي بةرطي. كردووة كةتنيَكي دةمزاني هزرم لة
 ثيَوة بة رِةشتالَة الويَكي ولةطةلَ بووكيَين كراسي بة خؤيي ويَنةي

 .رِاوةستابوون
 ."تازة زاواي ئةمةش سوثرايز،": طوتي

 بلَيَ ":طومت و بةزةردةخةنةيةكةوة و ليَوةرطرت ضوارضيَوةكةم
 بةثةلة وا بؤ تؤ كضيَ سيَ، ذمارة زاواي يان سيَيةم شووكردني

 ."دةبيتةوة جوودا و دةكةيت شووي
 ضناري لة دةمي رِووي ورِمابوو، واقي هاوسةرةكةم كةني، كةذالَ
 خؤت بؤ ميَرديَك ئازابة، كةذالَ وةك تؤش كضم": طوتي و كرد كضم

 ."بوو ليَووي لةسةر زةردةخةنة ضنار بدؤزةرةوة،
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 ."بدؤزيَتةوة بؤ كورِمان كةذالَ، مةطةر": طوتي
 لة من كاتيَ ليَ ليَكرد، ثريؤزباييمان و كةذالَدا لة باوةمشان يةك 

 طةنج بؤ ئاخ بلَيَم و هاواركةم دةمويست لةناخةوة طرت، ئاميَزم
: طوتي و كرد طةرمم هةناسةي بة هةسيت كةذالَ كاتة لةم. نامبةوة

 ويَنةكةي ضنار. شووكردنة لةم كردوة ثةلةم ئةطةر رةوببو"
: ثرسي كةذالَي لة. كردةوة سةيري دووبارة و وةرطرت لةدةستم

 لةزةماوةندي كة بوكيَنيية كراس هةمان بووكيَنية، كراسي ئةم
 "وت؟وثؤشيب ئوميَد كاك

 بردةوة، خؤم لةطةلَ بووكيَنيةكةم كراسة ضنار، ئافةريم ":كةذالَ
 خنجيالنة ئاهةنطيَكي ئيَرة بطاتة زاوا ئةطةر هيَنامةوة ئيَستاش
 ".دةطيَرِين

 ئةم ثيَمبليَ ئيَستا طيَرِان، ئاهةنط بةسة تووخودا كةذالَ،": طومت
 "ضيية؟ ناوي و ناسي لةكويَ كورِةت
 كردووة، تةواو ئةندازاياري كؤليذي عةباسة  ناوي":  كةذالَ

 ."ناسي يةكرتمان خوشكةكةمةوة لةرِيَطةي
 ".نةمابوو ئيَمة لة ئاطات بؤية ئةوة": طوتي شيالن

 ."ناطةرِيَمةوة طوتت تؤ كةذالَ،"
 و بطةرِيَمةوة نةئةكرد حةزم دلَةوة لة سةيرة زؤر ذيان مامؤستا

 بؤني و دارودةرخت جواني ليَ. بذيَم كارم و كةس لةناو دةمويست
 و باخةواني كاري ثاشان. جةستةمةوة ضووةتة كةنةداش خاكي

 درةختيَك كوردستان لة دةستدةكةويَت ئاساني بة ليَرة كشتوكالَ
 .نةماوة ثيَوة بة



  55 

 شةرم طومت ليَدا، زةنطي كةذالَ تةلةفؤنةكةي دووبارة كاتة لةم
 تةلةفؤنةكةي كةذالَ. بدةرةوة وةلَامي و تازةية زاواي مةكة

 .دةرةوة ضووة طويَي، بن خستة
 عةباسةش ئةم لةطةلَ ئةجمارة دةليَت، ضي": طوتي هاوسةرةكةم
 ."دةميَنيَتةوة

 وبةرةو ثشتةوة هةلَداية قذم دةستم لةثي بة باداو سةريَكم
 وةلَامت ليَنيَم ضاييةك با": طومت و ضووم خواردنطةكة
 "دةدةمةوة؟

 
* 
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 دةضوو، كؤتايي بةرةوة شارةكةم سةخيت و سارد زستاني وةرزي
 نةورؤز مانطي كؤتايي تا ولَاتة لةم.  دةباري بةفر بةلَام ناوناوة

 ماشيَنةكان سةر بةفري و مبالَني مالَ بةردةرطةي دةبيَت و زستانة
 .ثاككةينةوة

 هاوكاري شيَر وةك مايةوة المان لة  كةذالَ رِؤذةي ضةند ئةو
 و ثيَضايةوة بوخضةي شةويَكيان بةداخةوة. مالنَي بةفر لة دةكردم

 ئةثارمتانتيَكي لة. شار سةنتةري بيطةيةمنة كرد لةمن داواي
 زار ئيَمة ثيَشئةوةي. بوو طرت كريَ بة ذووريَكي بضكؤالنة
 بطوازيتةوة، مالَة لةم نةدةكرد ثيَويسيت بلَيَني كةذالَ بة بكةينةوة

 بةمالَي ئيَرةم هةميشة من": طوتي و كرد ثيَشخةري دةست خؤي
 كارم طولَفرؤش دوكانيَكي لة شار سةنتةري بةلَام لة زانيوة، خؤم
 دةكرد، رِاسيت. دةبيَت كارةكةم نزيكي مالَةكةشم كردوة، ثةيدا

 بةرِيَطةوة كاتذميَر يةك و بطريَت ثاس دوو دةبواية ئيَمةوة لةمالَي
 ."بيَت
 فؤرم دةبيَت تؤش و طرانة خانووةكةت بةلَام كريَي":  طومت

 ".بكةيت سثؤنسةر زاوا و ثرِكةيتةوة
 داواي بةرِاسيت هيَنا، زاوات ناوي بوو باش": طوتي ئةويش 
 ئيَوةشي ليَدةدا زةنطي بةردةوام رِؤذة ضةند ئةم دةكةم ليَبووردن

 ."كردبوو بيَزار
 دةبوورين، ليَت ، تازةن زاواي و بوك دةي": طوتي هاوسةرةكةم

 طويَ لة هيَدفؤني بوو مالَمان لة كةذالَ رِؤذةي ضةند ئةو هةروابوو
 ."دةدوا عةباس لةطةلَ بةردةوام بوو،
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 دةرطةي درزي لة. ماشيَنةكة ناو خستة بارطةكةيان كةذالَ و ضنار
 طويَي لةبن وشةيةكي ضةند ئةسثايي بة كةذالَ بينيم حةوشةوة،

 كضانة ماضيَكي بة و كرد بةيةكرت باوةشيان ثاشان. ضرثاند ضنار
 .كرد لةيةكرت مالَئاواييان

 بيطةيةنيتة تؤ باشة ثيَي ،كةذالَ باوكة": طوتي و ذوور هاتة ضنار
 ".مالَةكةي

 ".بيطةيةمن خؤم باشرتة بةشةو بووة تاريكة، دونيا بةلَيَ ":طومت 
 خامن كةذالَ لةطةلَ و وةرطرت كضم ضناري لة ماشيَنةكةم سويضي
 بةفر يةكثارضة كؤلَانةكةمان شةقامي سةر. رِيَ كةوتينة

 لةسةر تةنيا بةفر ناوشار و سةرةكي بةلَام لةشةقامي ثؤشيبووي،
 من لةنيَوان ئارامييةك و بيَدةنطي رِيَطة لة مابووةوة، شؤستةكان

 ناودةسيت دةستخةمة دةكرد ئارةزووم دلَةوة لة. هةبوو كةذالَ و
 هةلَةكاني وةسفي نةبواية هيض يان بكةم، بؤ عةشقي وةسفي و

 نةدةكرا بؤ نازامن كةضي. بطيَرِمةوة رِابووردووم طةمذةيي و ذيامن
 لة طوتةكامن بووني تةواو لةطةلَ و رِاطريَ بؤ طويَم هةبيَت كةسيَك
 و طورط لة ثرِة ذيان. نيت تةنيا بة تؤ هةر بلَيَ و بطريَت ئاميَزم
 بيَدةنطيية بةم كؤتايي ئةوةي بؤ بني، خؤمان ئاطاداري دةبيَت
 ضاويَك بةال كاتيَ. داطريسيَنم رِاديؤكة كردةوة بريم بهيَنم،

 و بيدةنطي ئةم خةيالَ، كةوتبووة بينيم كةذالَ، رِووانيمة
 مؤبايلةكةي زةنطي لةثرِ بةداخةوة كةضي. خؤشويست ئارامييةم

 ثيَكةوة لةنيَوامنان تةقيبيَتةوة بؤمبيَك ئةوةي وةك ليَيدا، كةذالَ
 .رِاضلَةكني
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 و طرذكرد رووخسار و كرد مؤبايلةكةي سكريين سةيري كةذالَ
 و كرد لةمن دةمي رِووي توورِةبوونيَكةوة، بة و وتكردوج برؤكاني

  عةباسة، ديسان": طوتي بةبيَزارييةكةوة
 ".كوذاندةوة موبايةلةكةي

 ثيَتخؤشة خامن كةذالَ":ثيَمطوت نيَوامنان كةوتةوة بيَدةنطي
 ."بطرين مؤسيقا لة طويَ، داطريسيَنم رِاديؤكة

: طوتي و كردم سةيريَكي قةترانيةكةي رِةشة ضاوة بة كةذالَ 
 خيَرا جادةي و ئؤتؤبان بة بةلَام حةزناكةم مامؤستا، نةخيَر"

 ".ثيشاندة رِيَطةيةكيرتم شار، ناو مبطةيةنيتة
 دةتبةم، دارستانيَك بةناو ئيَستا": ثيَمطوت كرد، زةردةخةنةيةكم

 و بةئارامي نيشتووة لةسةر بةفري كلَؤ درةختةكان لقي هيَشتا كة
 هاوين وةرزي لة كة بةر طرتة شةقاميَكم. ثيَضمدايةوة لةسةرخؤ

 وسةهؤلَ ضؤلَ زستان وةرزي لة طةشتيارة، و سةيران جيَطةي
 ."هةية تايبةتي دميةنيَكي و بةندانة

 ئةو لةسةر شةوة بةو بووين ماشيَنيَك تةنيا ئيَمة لةبةرئةوةي 
 كةذالَ رووناكييةكةي هؤي بة تا داطريساند فوولاليتم شةقامة،

 دار طةلَاي و سةرلق بةستوةكاني شةختة دميةني جوانرت وردترو
 كرد هةستم دةبريسكانةوة مرواري وةك كة ،ببينيَت سنةوبةراكان

 دةركةوتين و ماشيَنةكة ضراخي رِوناكي و تاريكي بينيين
 كةذالَي سةرجني شةقامةكة ليَوار وئةستووري ثتةو دارودرةخيت

 لةشوييَن ماشيَنةكة، طلَؤثي بةر بةفري كرِيَوةي لةطةلَ. رِاكيَشابوو
 كردةوة، خؤي تةنيشيت ثةجنةرةكةي ئاستةم بة و جووال خؤي
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 بان خستة دةسيت ئينجا.  ذوور هاتة سارد و فيَنك باييَكي كزة
 ."بةختيار مامؤستا": طوتي.  ئافةرينيَك وةك  شامن

 ."بةلَيَ"
 ".ناترسم زستان وةرزي لة ضيرت من،"
 

* 
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 و ثاك. كرد ذوورةكةيم سةيري. كةذالَ شوقةكةي طةيشتينة
. كرابوو بؤية لةنويَ سةر ئامساني شيين رِةنطي بة و خاويَن

 .بيَتةوة وشك وتروز بؤيةكة تا ثشت سةر خرابوونة ثةجنةرةكان
 ئاوا بؤضي ئامادةنيية، هيَشتا ذوورةكةت خامن، كةذالَ ":ثيَمطوت
 ."طواستةوة ئيَمة لةمالَ ثةل بةثةلة

 ميكياج، بيَ و سادة و طةش بةرِوخساري هةميشة وةك كةذالَ 
 بؤيةكة: وةلَاميدامةوة بووةوة، سوور لطوتي سةر نةختؤكةك

 .ماوة بؤنةكةي بةس وشكة،
 ."بكرداية نؤذةن ذوورةكةتي شووقةكة خاوةن دةبواية ورة،وبب"

 دةكةمةوة خاويَن ذوورةكة من بيين كاتيَ بيناية ئةم خاوةن
 ثيَيطومت و شكاندم بؤ كريَكة لة دؤالري سةد دةكةم، وبؤيةي
 رِادةطريت، وخاويَين ثاك بة ذوورةكةت ببينم داهاتوو لة ئةطةر

 .كريَ لة دةكةم هاوكاريت
 كةم دةمبيين لةودا ئاكارةي ئةو. بوو وخاويَن ثاك كضيَكي كةذالَ

 لةطةلَت شؤخي و دةطرتي رِيَزي. بريكاتةوة جؤرة بةو هةبوو ذن
 تةشي شريين ضؤن هةروةك. بيَطةرد و ثاك مندالَيَك وةك دةكرد،

 يةك ثيبداية طولَدانيَكت يان نةماميَك ئةطةر كةذالَيش دةرِست،
 . دةبوو رِازانةوةي سةرطةرمي كاتذميَر

 ئةجمارة. جيَهيَشت بةتةنيا خؤي مالَي لة كةذالَم بةهةربار
 لة طويَم و طرت خيَراكةم ئؤتؤبانة. نةطةرِامةوة خؤم بةرِيَطةكةي

 لةطةلَ ضاوثيَكةوتين بيَذةرةكة. طرت كةنةدا سي بي سي  رِاديؤي
 يةدةزط لة بوو سالَ ضلَ ماوةي بؤ كة دةكرد رِؤذنامةنووسيَك ذنة

 بريوهؤشم هةرضةندة دةكرد، رِؤذنامةنووسي كاري رِاديؤ
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 تووند نيية مةرج": طوتي ليَبوو طويَم ليَوة. بوو لةشويَنيكرت
 و نةطرتن رِيَز بيَت، كوشنت و وليَدان دةمانضة بة تةنيا طوتيذي

 لةتووندوتيذي، بةشيَكة يةكرت هةراسانكردني و نةطرتن طويَ
 قوولي لة مالَةوةش. مالَ طةيشتمة كاتذميَر نيو لةثاش

 ."خةودابوون
 .يداليَ مالَ زةنطي لةثرِ 
 ."فةرموو بةلَيَ"
 ."كةذالَ هاوسةري عةباسم من ضؤني، طيان مامؤستا"
 "خيَر؟ .عةباس كاك فةرموو، يَبةلَ"
بةلَام . باريكردووة ئيَوة لةمالَي كةذالَ دةزامن مببةخشة،" 

 بةرِيَزتان ئاية ناداتةوة، وةلَامم ليَدةدةم بؤ زةنطي هةرضةند
 "دةزانن؟ هةوالَي

 ".نووستووبيَت لةوانةبيَت داناوة، خؤي مالَي نةبيَت، خةمت"
 تا مباية ئيَوة لةمالَي نةبوو باشرت ثرسياريَك، طيان، مامؤستا"

 لة هةر جوانرتبوو ئةوةية مةبةستم مامؤستا، .دةطةيشتم منيش
 ".دةطةيشتم خؤم تا مباية، ئيَوة الي

 .دةذيَت بةردين ضةرخي سةردةمي لة عةباسة ئةم هةستمكرد
 بة كةنةدا هاتيية كة بطرة، خؤت مامي لة طويَ عةباس،" 

بةلَام  نةكةيتةوة، هةربريش لةوانةية. دةكةيتةوة بري شيَوةيكيرت
 ئاطاداربة، عةباس. كةذالَ بؤ دةكةيت تةلةفؤن ئةوةند بؤضي تؤ

 ".دووردةكةويَتةوة ليَي بكات بيَزار  ذن ثياو ئةطةر
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 كةذالَم، عاشقي من ضيدةكةيت، باسي تؤ ئةوة طيان، مامؤستا" 
 دةكةم بريي بووة، تالَ ليَ خواردمن كردووة سةفةري ئةو لةوةتةي

 ".دةكةم بؤ تةلةفؤني بؤية
 ئارامي بة كةنةدا لة خةلَكي شةوة، نيوة ئيَستا زؤرباشة،" 

 ".ليَدةيتةوة زةنط سبةي دةكريَت نووستوون،
 

. نووسنت ذووري سةركةومتة ثلَيكانةكة وبة داخست تةلةفؤنةكةم
 بيجامةكةم داطيكردبوو، قةرةويَلةكةي ثانتايي هاوسةرةكةم

 ليَمكردو رِووي ئةويش. رِاكشام بةتةنيشتييةوة لةبةركردوو
 مالَةوة تةلةفؤنةكةي لةزةنطي طويَم": طوتي خةوالَووةوة بةضاوي

 ".بوو
 نةخيَر،":طومت زةردةخةنةيةكةوة، وبة بةتانييةكة ذيَر خستة خؤم
 ".شةوشاد دةبينيت، خةون تؤ ئةوة

 
* 

 
 
 
 
 
 

 
 



  63 

 وة الد  ذوورةكةم ثةردةي. كردمةوة بيَداري باران باو هاذةي
 بارانة ئةم. دةباري بةخورِ باران كرد، دةرةوةم سةيريَكي
 انةكانكؤلَ و شؤستة سةر بةفري ضونكة كردم دلَخؤشي

 .قاوةخواردنةوة ضووة حةزم. رِادةمالَيَت
 قاوة بةلَام ئارةزووي بوو، قاوةمان لةمالَةوة هةرضةندة

 برادةر لةطةلَ خواردنةوةش قاوة. دةكرد كامةرامن بةرازيلييةكةي
 ئاخافنت و طويَطرتن هةسيت واية خواردن مةشروب هةروةك
 قاوةي كةذالَ كاتيَ لةبريمة ئيَستاش. دةكات بةهيَزتر

 دةطرت قاوةكةي كوثي دةسيت لةثي هةردوو بة دةخواردةوة،
 بةئاسثايي. ليَدةدا قوومي دةكرد، قاوةكةي بؤني جاريَك وضةند

 بةدلَ ئارامي دةكاتةوة، ميَشك قاوة مامؤستا ":ثيَيدةطومت
 ". دةبةخشيَ

 هؤي بة رِاستم طويَضكي ثةردةي طةجنييةوة لة هةر لةبةرئةوةي
 و ثيَش دةهيَناية سةرم لةدةستداوة، لة رِوووداويَكةوة

 "ضيتطوت؟":دةمطوت
 موبايةلةكةي سكريين لةسةر بةزةردةخةنةيةكةوة كةذالَ

 ".خؤشة زؤر تؤ لةطةلَ دانيشنت طيان، مامؤستا": دةينووسي
 خؤم و كرد دوشيَكم ثاشان. سةرئاطر خستة ئاوم خورادنطةكة لة

 و ضايي خواردنطةكة لة هاوسةرةكةشم. سةركار بؤ ئامادةكرد
 .ئامادةكرد بةياني ناني

 من ئةي": طوتي هاوسةرةكةم. خوارد بةيانيمان ناني ثيَكةوة
 ".دةباريَت باران دةبينيت سةركار، بؤ بضم بةضي
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 من. ثاسةكان ويَستطةي بةردةم مبطةيةنة ماشيَنةكة بة تؤ"
 ".دةطرم ثاس ئةمرِؤ

 الي طةياندة مين هاوسةرةكةم هةلَطرت، سةروضةتريَكمان
 .ثاسةكان ويَستطةي

 لةطةلَ. ويَستطةكة طةيشتة لةسةركات  ٥٩ ذمارة ثاسي
 خؤمان باران دلَؤثة لةترسي خيَرا يةكرت بةدواي يةك موسافرةكان

 رِةشي سةر ذنيَكي ثاسةكة شوفيَري .ثاسةكةوة ناو خزاندة
 جؤريَك بة هةريةك تريش موسافرةكاني رووخساري. بوو ئةفريقي

. كؤبوونةتةوة ثاسة ئةم لةناو زةوي سةر مرؤظي دةتطوت كة ،بوو
 هاتة جووش ثريةميَرديَكي دانيشتم، ثةجنةرةكةوة تةنيشت بة

 بة سةري رِةشةكةي و بضكؤالنة كالوة. دانيشت تةنيشتمةوة
 طرت بةدةستةوة رِؤذنامةيةكي ثريةميَردةكة .بةستبوو قرتيَنةيةك

 بة تر موسافرةكاني زؤربةي هةمانكاتدا لة خويَندنةوةي، كةوتة و
 خةيالَ ،ماندوو مين .بوون بايلةكانيانؤم سةرقالَي كزييةوة ضاو

 نازامن بكةم، بؤ خةويَكي كةرويَشكة تا نووقاند ضاوم. بردمييةوة
 ثريةميَردةكة ثرِ لة. ليَكنابوو ضاوم خوولَةكيَك يان ضركة ضةند بؤ

 دةبينيت؟ خةون ضيية ئةوة كردمةوة، بيَداري و رِاكيَشام دةسيت
 ."دةبيين خةومن بةلَيَ ": طومت. بووم سةرليَشيَواو و نيطةران

 دةستت ضةث و كرد،بةلَام بةرِاست خةطومت لة كة رةوببو"
 "هةية؟ يارمةتي بة ثيَويستيت باشيت تؤ. رِادةوةشاند

 مالَم لة ئاطر لةخةومنا. بيين ناخؤشم خةونيَكي نازامن"
 "دةسوتان كتيَبةكامن تةنيا لةوةدابوو بةربوو،سةير
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: ثرسي ليَمي و كرد لوول دةسيت رِؤذنامةكةي ثريةميَردةكة
 "ضيية؟ ثيشةت بزامن دةتوامن"
 ".دةكةم كاسبيش  ذيان طوزةراني بؤ ليَ نووسينة، ثيشةم من" 

 بؤ خةونةكةت با طوتي و كرد خةندةيةكي ثريةميَردةكة،
 ئةطةر. هةية خةراثي و باشي خةوندا لة ئاطر: شيكةمةوة

. دةسطوتيَ بةشيَكي سةرمايةكةت واتة بيت دةولةمةند كةسيَكي
 طؤرِانكارييةك كةواتة نووسةري دلَليَيت تؤ بةلَام لةبةرئةوةي

 دوورنيية. دةكات طةشرت هزر و بري ئاطر. رِوودةدات لةذيانتا
 .بسطوتيَنن خؤيان لةطةلَ خويَنةر و ئاطر بة بنب كتيَبةكانت

 ."دةخويَنيتةوة ميَشكم دةلَيَيت ":طومت و كرد بؤ ثيَكةنينم بزة
 و وةستان دوطمةي بة نا ثةجنةي و رِاكيَشا دةسيت ثريةميَردةكة

 بة. دابةزين بؤ ئامادةكرد خؤي و سةرثيَ هةستاية
 مةدة كؤلَ": طوتي ليَبكات مالَئاواييم ثيَشئةوةي زةردةخةنةيةك

 ."نووسني لة وبةردةوامبة
 

 
* 
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 و دةرةوة هامتة كارةكةم شويَين لةسةر. دةباري بارارن من من
. بةست ملثيَضةكةم رِاكيَشاو ضاكةمت وزجنريي كردةوة ضةترةكةم

 .بكةم شيَوةكار كامةراني  ةكييسةرداني برِيارمدا
 ملي. بربِم كؤلَانيَك ضةند و برؤم ثيَ بة سةعاتيَك ضارةطة دةبواية
 بةر طرتة رِيطةم

 وخؤم مبةوة نزيك كامةران طةلةرييةكةي لة توانيم بوو هةرضؤنيَك 
 بةذوورا بكةم

 لةباوةش كؤرثةيةكي بيين كامةرامن دةستطرياني نيلَوفةر سةرةتا
 نووست ئاسا وثةثوولَة ناسك شووشة بووكة وةك كورثةكة. بوو
 .بوو

 و كرد طلَةيي بة دةستم يةكسةر منيش. ثيَماكرد باوةشي نيلَوفةر
 بة ئةطينا. بووة مندالَتان كة نةكردووم ئاطاداري كامةران": طومت

 ديارييةكي جاريَكيرت بيَت نبةلَام بةلَيَ نةدةهامت، خالَي دةسيت
 "كورِ؟ يان كضة جووجكة ئةم ثيَمبليَ دةهيَنم، بؤ جواني

 ."كضة"
 لةطةلَ دوورةوة لة و خوارةوة هاتة ثلَيكانكة لة كامةران كاتة لةم

 ثيَماكرد باوةشي و دايةوة بريقةي سثييةكةي ددانة زةردةخةكةي
 ".باوك بة بووم ناثرسي، ليَمان بؤ ئةوة مامؤستا": طوتي و

 .ليَكرد ثريؤزباييم
 ."خؤشة ضي بارانة بةم يَبلَ ثيَم مامؤستا"
 ."بةرازييليةكة قاوة"
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 بة جار جار نيلَوفةر لةبةرخاتري كامةران و من ثيَكةني، نيلوفةر
 ترمزةكة بؤ برد دةسيت كامةران. دةكرد قسةمان ئينطليزي زماني

 ".دةشاريتةوة ليَ نهيَنيشمان فيَربوويتة": طوتي و
 ."نهيَين كام": ثرسيم بةسةرسوورِمانةوة

 ."دةكاتةوة دووبارة من هةلَةي هةمان كةذالَ بيستوومة"
 ئيَستا وةرطرت، خؤت ثارةي تؤ هةية، بةتؤوة ثةيوةندي ض جا"

 ".باوك بة بوويتة
 لةطةلَ كةذالَ ناكةم بةلَام باوةرِ. كردؤتةوة شووي ثيَمخؤشة"

 ".بطووجنيَت بتوانيَت كةس
 ."باشة كضي كةذالَ"
 بةو ودةيةويَت خؤثةرستة مرؤظيَكي ئةو دةناسم، ضاكي من بةس"

 ".بذيَت دةيةويَت خؤي شيَوةيةي
 رِابردوو لة واز و تيَكة قاوةكة ":طومت و كرد بؤ زةردةخةنةيةكم

 ".بهيَنة
 خؤشدةويَي تؤي كةذالَ بؤضي تيَناطةم بةلَام  تيَدةكةم، قاوةكة"
 "تؤية؟ هؤطري و

 ضي ئاطاداربة بلَيَم ثيَي ئةوةي وةك برِي، كامةران لةضاوي ضاوم
. تيَكرد قاوةي كوث سيَ وةرطيَرِاو خؤي رِووي كامةران. دةبيَذي

 ئةمةش نيلَوفةر": طوتي و وةرطرت نيلَوفةر باوةشي لة كؤرثةكةي
 ".دةكات بةرازيلي قاوةي بة حةز زؤر بةختيارة، مامؤستا
 لةدةسيت كوثةكة خةريكبوو ثيَكةنني قاقاي لة داي نيلَوفةر

 بةسةرسورِمانةوة و ثيَكةنيم ئةو بةدواي منيش .بةربيَتةوة
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 خستة كؤرثةكةي كامةران .دةشارنةوة لةمين هةية شتيَك: ثرسيم
 ."ليَنايةت بةرازيلي قاوةي بؤني بزانة كة بؤني": طوتي و باوةشم

 بةرِاسيت. ترةوة جيهانيَكي كةومتة باوةشم، خستة كؤرثةكةم
 هةبوو تايبةتي بؤنيَكي
: طوتي ئاسثايي بة و ضةثم طويَي بن هيَناية سةري كامةران

 ."بةرازيليية دايكي"
 بة ثؤستةضييةك كاتة لةم .ثيَكةنني قاقاي لة دامان هةموو

 كاغةزيَكي كامةران .ذوورةوة هاتة طولَ دةستة لة ثرِ سةبةتةيةك
 .وةرطرت ثؤستةضييةكة دةست لة سةبةتةكةي و ئيمزاكرد
 بةخشيشي دؤالر ثيَنج و جانتاكةي ناو كردة دةسيت خيَرا نيلَوفةر

 ثؤستةضي كابراي بة دا
 نويَنةرةكةي كارتي بكات، طولَةكان بؤني ثيَشئةوةي كامةران

 ثيَكةني خويَندنةوةي لةثاش .وةوهات كيَوة لة بزانن تا خؤيَندةوة
 ميهرةبانة زؤر كضة ئةم ثيَمطوتي": طوتي و ثيشاندام كارتةكةي و

 ".هةلَكات لةطةلَيا كةس ناكةم باوةرِ
 ضاويَلَكةكةم تر بةدةستةكةي و طرت كؤرثةكةم بةدةستيَك
      " تازةتان كؤرثةي ثريؤزة" :نووسرابوو كارتةكة لةسةر لةضاوكرد

 
 

* 
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 ثيَم. بوو برسي زؤرم دووركةومتةوة، كامةران طةلةرييةكةي لة
بةلَام . مالَ دةطةرِيَمةوة تا خبؤم كيَكيَك و ضايي ووب باش

 بوو، شار سةنتةري لة كةذالَ يةكةييطولَفرؤش دوكاني لةبةرئةوةي
 . ليَدةم بؤ زةنطيَكي برِيارمدا

 "لةسةركار؟ يان لةمالَيت طيان، كةذالَ ئةلوو،"
 .برسيشمة و ماندووم زؤر كارم لةسةر قوربانتبم، طيان مامؤستا"

 "هةبوو كاريَكتان فةرموو. مالَ دةطةرِيَمةوة ضارةكيَكيرت
 ".سرتيت سثارك شةقامي بة نزيك شارم سةنتةري لة منيش"
 ط.بة ميوامن فةرموو نيية درةنط تؤ بؤ ئةطةر مامؤستا،"
 ".لةالمت خوولةكيرت دة بةرِيَطةوةم وا طيان، كةذالَ"
 
 تا. دةكرد رِيَم بةشةقام شةقام طرتوو بةدةستةوة ضةترةكةم 

 نووسرابوو سةرتابؤلَؤكةي لة كة طولَفرؤشةكة بة نزيك طةيشمة
 كانةكةودو لةناو بيين كةذالَم دوورةوة لة. ئةمسرتدام طولَفرؤشي

. دةكرد قسةي كرِياريَك لةطةلَ و دةثيَضايةوة طولَي ضةثكيَ
 ثاشان نووسي زانياريَكي ضةند كاغةزيَك ثارضة لةسةر كرِيارةكة

 لة و كرد كةذالَدا بة باوةشيَكي و ثارةيدا بانكي كارتي بة
 ضةثكة لة ثرِ طؤزة و سةتلَ كةذالَ .دةرةوة هاتة دوكانةكة
 ودةرطةي كرد كزتر طلؤثةكاني رووناكي و الوة خستة طولَةكاني

 رِووانيية. بةدةستةوةبوو ضةترةكةي. داخست دوكانةكةي
 زةردةخةنةيةكم منيش. طةشايةوة و بيين مين لةثرِ. دةوروثشيت

 ضركة يةك ثيَش ذنة لةم سوورِمابوو سةرم ليَ كرد، ثيَشكةش
 بووةوة رووخساري بيين مين هةركة دياربوو، ماندوو رووخساري
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 ذنيَكي وةك كةذالَ ئةجمارة. جاران طةشةكةي و جوان خامنة بة
 برسيتة من وةك ئةطةر مامؤستا": طوتي دواو لةطةلَم شةرمن

 . كةمب هينديت ضيَشتخانةيةكي داوةتي دةمةويَت
 ئةو ثيَمبلَي ثيَويستة، زؤر تيذ بيبةري و كاري خواردني بارانة بةم

 "ثيَتاكرد؟ باوةشي بوو كيَ ثرييَذنة
 سبةيينَ كرِي طولَي تةنياية،ضةثكيَ و رِووخؤش زؤر ثرييَذنة، ئةو"

 ."خؤي مالَةكةي بؤ كةين ثؤسيت دةبيَت
 ."دةنيَريَت طولَ بؤخؤي خؤي"
 دةكرِيَت تازة طولَي دةسيتَ و ديَت جاريَك مانطي بةلَيَ،"

 ".مالَي بؤ دةكات ثؤسيت وةستاكةم
 ".سةيروسةمةرة لةضريؤكي ثرِة ذيان، كةواتة"

. سةرةوة بةلَام لةنهؤمي بوو ماركيَتيَك لةناو هيندييةكة ضيَشتخانة
 و كردم سةيري ضركةيةك ضةند بؤ و دانيشتني يةكيكورس لةسةر

 خؤت باسي و دةنط. مالَةوة باسي و دةنط": طوتي و ثيَكةني
 ."بكة بؤ قسةم دةنووسيتةوة، ضي و ضيدةكةيةت ئيَستا

 كةذالَ بةسةرهاتةكاني ":دايةوة وةلَامم ثيَكةنينةوة بة منيش 
 ضؤن نازامن ،ةوخواردو طريم شويَنيَكدا بةلَام لة دةنوومسةوة،

 ".بهيَنم ثيَ كؤتايي
 بنوومسةوة ذياننامةي بةرِاسيت هةر بيةويَت ئةوةي وةك كةذالَ
 "خواردووة؟ طريت كويَ لة": طوتي

 "نادةيتةوة؟ وةلَامي بؤضي عةباس، الي لة"
 بةالي": طوتي و ميَزةكةيدا سةر ئاوةكةي ثةرداخة لة قووميَكي

 بة. ليَرِاناطريَ طويَم ئةو داوةتةوة وةلَامم هاتووة، كؤتايي منةوة
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 لة ئةوهاش كرد عةباس تووشي منت ضؤن وةوطوت خوشكةكةم
 مالَةوةمان بؤ نازامن و سوورِماوة سةرم كةضي. كةوةب كؤلَـمي

 ."دةكات عةباس ثشتطريي ئيلهام خوشكةكةم بةتايبةت
 ".رِوونكةيتةوة هؤكارةكةشي دةكريَت. تيَطةيشتم"
 ناسي دةيان كة سةرةتا خؤمان الي كورِاني بؤ نازامن مامؤستا"

 ئةوةند هةر مانسي،ؤرِ و ناسك هةست يَكيريشاع دةبنة ليَت
 ".درِندة ئةكتةريَكي دةبنة ئيرت ،كردي دةستةمؤيان

 عةباس لةوانةبيَت لةسةرخؤ، خان، كةذالَ": بةزةردخةنةيةكةوة
 ."ببات ثيَ ئريةييت و بيَت عاشقت

 دةمةويَت طومتى ثيَ تةلةفؤن لة عةباس رِؤذةوةي لةو نةخيَر،"
 ضي ضيدةكةيت لةكةنةدا كة مب هةنطاويَكت هةموو ئاطاداري
 كةمب ماض دةميَك ناتوامن ضيرت كةوت، ضاوم لةثيَش ئيرت ناكةيت،

 ."بباريَ ليَ زبري وشةي كة
 ."ماض"
 كامةراني هةلَةي هةمان نامةويَت و نيية شؤخيكردن كاتي"

 ".بكةمةوة دووبارة شيَوةكار
 هةلَةي كةنةدا، بؤ هيَناو تؤ  خواست تؤي كامةران تيَنةطةيشتم،"

 "كردووة؟ ضي
 دونيايةكي منيش هةية، تايبةتي هونةري دونيايةكي كامةران"

 ".دةكةمةوة بري بةشيَوةيةكيرت و هةية خؤم تايبةتي
 هةموو ئةم خامن كةذالَ": ثرسي ليَم سةرسوورِمانييةوة بة

 "فيَربوويت؟ كويَ لة بريكردنةوةت
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 و ئوميَد و عةباس لةطةلَ ذيامن لةئةزمووني تؤ، ذياننامةي لة" 
 ثياو دةسيت ديلي و نةذيَم سادةيي بة ضيرت كة فيَربووم كامةران

 فيَربووم، هةلَةكامن بةلَام لة ذيان لة كرد هةلَةم من رِاستة نةمب،
 تةمةنةي لةو و زةويم لةسةر من بؤضي كة بثرسم لةخؤم فيَربووم

 "؟ باشة بكةم ضي ذيانداماومة لة
 هةلَبذاردووة، ضيت": وثرسيم هةلَمذي قوولَم هةناسةيةكي

 "؟بكةيت ضي دةتةويَت
 سيَكسكردن كاتي لة تةنيا و بكةم هاوسةرطريي نامةويَت ضيرت" 

 بة ببم و مبذي طولَةكامن لةطةلَ برِيارمداوة كات، ماضم هاوسةرةكةم
 ."بطؤرِم تةواو ذيامن باخةوان،
 ميَزةكة لةسةر و هيَنا خواردني طارسؤنةكة كاتة لةم بةداخةوة

 لةطةلَ بوو، زةلَاتة تري نيوةكةي برنج نيوةي قاثيَك. داينا
 سينطة و زةلَاتةيةك كةذاليش بؤ. مريشك طؤشيت لة ثرِ شلَةيةكي
 .بةهارات بة برذاو مريشكي

 دان تةالق بة كؤتايي ضؤنضؤني": طومت و دةست طرتة ضنطالَةكةم
 "دةهيَنيت؟

 جيابيَتةوة بيةويَت ذن كاتيَ ذن، كيَشةي بووةتة تةالق سةيرة"
بةلَام  نيية كيَشة ليَرة نادةم،ئيَستا تةلَاقت دةلَيَت يةكسةر ثياو
 تؤ ثيَمدةليَن بردووم ئابرِوويان كارم و كةس و باوكم و دايك الي

 ".بردووة ئيَمةت حةياي
 بةدواي كةذالَيش .كرد بؤ زةردةخةنةيةكم هةميشة هةروةك

 "ثيَدةكةنيت؟ بةضي بيَذة دةي": طوتي و ثيَكةني منةوة
 ."ئاسانة عةباس لةطةلَ ،كيَشةكةت خبؤ نانةكةت"
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 ثيَشوو جاري هةروةك. برِي لةضاوم قةترانييةكةي ضاوةرِةشة
 لةثاش .كرد ناخنواردن سةرطةرمي خؤم و داخست سةرم لةشةرما
 .كرد نؤش شريينمان ضاي دوو بووينةوة، ناخنورادن لة ئةوةي
 عةباس لةكيَشةي دةتوانيت قوربانت، مامؤستا،": طوتي كةذالَ

 "كةيت؟ رزطارم
 كردووة، شيَت مرؤظي ثارة دةزانيت خؤت هةروةك ئاسانة، بةلَيَ"

 ".دةكاتةوة ليَ دةستت و برِذيَنة عةباس بؤ ثارة برِيَك
 سارد مرؤظ ثارة كة هةية بةوة برِواشم نيية، ثارةم من"

 ".دةكاتةوة
 ".دةكةم ضاري جيَبهيَلَة من بؤ كارة ئةو تؤ طيان، كةذالَ"

: طوتي و طرمت دةسيت بلَيَت، ضي نةيدةزاني ادخؤشي لة كةذالَ
 بطةرِيَينةوة با دانابوون، بؤ دوكان لة ديارييةكم ضوو لةبريم"

 ."هةلَيطرين دوكان
 ."تر رِؤذيَكي ناكات ثيَويست"
 ".هاوسةرتة خامني شيالن بؤ نيية تؤ بؤ ديارييةكة مامؤستا"

 

 
* 
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 كرد، شيالن هاوسةرةكةم بة ثيَشكةش طولَي ضةثكيَ كةذالَ
. هةلنةوةريَن طولَةكان ثةرِةي تا كرد لةباوةشم بةجواني منيش

 . كردةوة دةرطةم و مالَ طةيشتمة كاتيَ. مالَ بةرةو طةرِامةوة
 كرد دةسيت بةيةكاو دابوو رووخساري هاوسةرم شيالني بينيم

 "ثيَضوو؟ درةنطت بؤضي ":بةطلةيي
 ".دا خان كةذالَ و كامةران لة سةريَكم مببوورة،"
 ضيية طولَانة ئةم. بووم كةذالَ لةطةلَ بلَيَ ، وابلَيَ دة"

 "بةدةستةوة؟
 لة هةرطيز طوتي و كردوة تؤي بة ثيَشكةش كةذالَة دياري ئةوة"

 ".ناكةم بريتان
 وثةجنةرةي رِاثضكاند لةدةستم طولَةكةي ضةثكة شيالن

 لةم سوورِما سةرم .دةرةوة فرِيَيداية و كردةوة خواردنطةكةي
 "بووة؟ ضي ":ثرسي ليَم و ناشريينةي كردةوة

 طولَي بة ثيَويستيشم بكةيت، كةذالَ هاتووضؤي حةزناكةم ضيرت"
 ".نيية كةس

 "بووة؟ ضي يََبلَ بةلَام ثيَم باشة،"
 رِؤذيَك ئاية دةكةيت، قسة كةذالَ لةطةلَ ئةوةندةي تؤ بووة، ضي"

 "بكةيت؟ لةطةلَ قسةم دانيشتوويت من لةطةلَ
 تؤ نالَيَيت ثيَم ترة،ئيَستا طضكة لةمن كةذالَ تؤ، بؤ عةيبة ذنةكة" 

 "وادةكةيت؟ بؤ
 تةمةنة بةم ناكات شةرميش و سةرةخؤرةية كضة ئةو"

 دا تؤش بة خؤي نيية دوور كردووة، شووي سيَ بضووكييةي
 ."بدات



  75 

 طرتوويةتي، ئريةيي هاوسةرم شيالني كة تيَطةيشتم جواني بة"
 ".بكريَت لةطةلَ قسةي نيية ئةوةي كةلَكي توورِةيية ساتة لةم
 بةيةك يةك طولَةكامن حةوشة ضوومة و كرد ثيَ لة وةكامنآلثيَ

 كورسييةك، سةر ضوومة بةثيَ. مالَ هيَنامةوة و كؤكردةوة
 طلَؤثيَك فنجانةي وايةري بة خانووةكة بنميضي لة طولَةكةم دةستة

 هةركاتيَكش .ليَيدانيشتم بيَدةنط و هةلَواسي خوار سةربةرةو
 ليَم و دةيطريَ ترس زياتر هاوسةرةكةم هةستدةكةم مب بيَدةنط

 بةلَام فيَري نةداوة ئازارم لةذيامندا هةرضةندة. دةكةويَتةوة دوور
 نادويَم، لةطةلَي ماوةيةك بؤ و توورِةكةم خؤم كة بوومة فيَلَة ئةم
 .دةضيَتةوة لةبري هةمووشتيَكمان هةردووكمان هيَواش هيَواش تا

 ليَينابوو هاسةرةكةم ضيَشتةي ئةو ئةنقةست بة و توورِةيية لةو
 لةطةلَ داناو ميَز لةسةر ماستم و نان خواردنطةكة لة .نةخموارد

 زةنطي كاتة لةم .كرد طيامن نؤشي هةنطوين كةوضكيَك ضةند
 .ليَيدا مالَمان

 "بةلَيَ "
 ."كةذالَ خوشكي ئيلهامم من مامؤستا،"
 "فةرموو بةلَيَ بةلَيَ،" 
 بكةيت رِازي بتواني ئةطةر ،طومت خوشكم كةذالَي بة سةبارةت"

 ".بذيَت لةطةلَي بطةرِيَتةوة كةذالَ يان خؤي الي رِاكيَشيَتة عةباس
 دةلَيَت ئةو كرد، قسةت كةذالَ لةطةلَ تؤ ئةي خامن، ئيلهام"

 "ضي؟
 عةباسم بووة،دةلَيَت شيَت و طةجنة كةذالَ طيان، مامؤستا"

 ".ناويَت
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 ."بةشوو نايدةن بةزؤر خؤ باشة ئةي"
 عةباسة،عةباس ذن بطرة،كةذالَ كةذالَ ثشيت بةس تؤ مامؤستا،"

 تةلةفؤمن بؤية بووة، ئيفليض خةفةتا لة دايكم. نادات تةلَاقي
 ".بكةيت ئامؤذطاري نةختؤكةك تا بؤتكرد

 ثشيت دةبيَت كةذالَيت، خوشكي بةلَام تؤش بةسةرضاو، باشة "
 ".عةباس نةك بطريت كةذالَ

 ".كردبيَت شووي سيَجار دةويَت ذنيَكي عةقلَة،كيَ بيَ كةذالَ"
 بةلَام دوو ،خوشكن ئةطةرضي كةذالَ و ئيلهام كرد هةستم كاتة لةم

 .قسةكردن و لةبريكردنةوة جياوازن مرؤظي
 بكريَت بةمن هةرضي طيان ئيلهام ":ثيَمطوت كؤتاييدا لة

 بؤ زةنطيَكم بلَيَيت عةباس بة تؤش دةكريَتبةلَام  بةسةرضاو
 "بكات؟

 ليَمان هةرِةشةي عةباس بلَيَ كةذالَ بةلَام بة بةلَيَ، ، بةلَيَ"
 ."كردووة

 ولةدلَي دةزرنطايةوة طويَم لةناو دةنطيَك. ثسا ثةيوةندييةكةمان
 و طؤرِاوة دونيا يان ليَشيَواوة سةرم من ئاية": طومت خؤمدا

 "سةرليَشيَواوين؟ ميلةتيَكي

 
 

* 
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 نابيَت كة بوو ليَمكرد هةرِةشةي هاوسةرم شيالني هةرضةندة
 هةية هيَزيَك هيض ئايا. بيبينم دةبواية ليَوة ببينم، كةذالَ جاريَكرت

 خاوةني بيَت، رِةبةن مرؤ كاتيَ بؤضي بطريَت؟ ئارةزووةكان لة رِيَ
 يةكانييثةيوةند كرد، هاوسةرطريي كة هةر برادةرة ثؤليَك

 بريناكةينةوة، يةكرت وةك خامن كةذالَ و من ئةطةرضي نامييَنَ؟
 وةك. دةيلَيَم بيَت ادلةدلَم هةرضي دادةنيشم لةطةلَي بةلَام كاتيَ

 ئةوة لةبةر. نةزانيَت شيَت بة من دؤزيبيَتةوة كةسيَكم ئةوةي
 بة هةولَي ميَرد و ذن يان مرؤظ كة ئةوةية كردار ضاكرتين

 كردة طيانلةبةريَكت هةركات ضونكة نةدةن، يةكرت قةفةزكردني
 . دةكاتةوة ئازادي لة بري طيانلةبةرة ئةو بيَطومان قةفةزةوة،

 و خؤشرت كاتةكان ،دةبينني يةكرت كةذالَ و من كاتيَ بةتايبةتي 
 بةلَام بؤ ،تةمةمنان جياوازي ئةوةي سةرِةراي. تيَدةثةرِيَت خيَراتر

. لةبريدةباتةوة غةريبيم و بيَطةردة ديارييةكي وةك كضة ئةم من
 لةيةكرت طويَ قوتابي و مامؤستا وةك هةستدةكةم هةروةها
 هاوسةرةكان نيية مةرج. تيَدةطةين بيَدةنطييةكان لة دةطرين،
 لة برايةك لة جوانرت برادةريَك لةوانةية. تيَبطةن لةيةكرت

 برادةريَك  و بكات ليَ فيَلَت برايةك لةوانةبيَت. بطات خةونةكانت
 .بدات يارمةتيت
 برادةرم ذنيَك دةضيَت هةلَكشان بةرةو تةمةمن كة من بؤ بةهةربار

 ثةتي و بةكورتي. بيَت هاوسةرم لةوةي خؤشرتة زؤر ،بيَت
 بؤلَة و ثرتة لة ناكات ثيَويَست ضيرت كة تةمةنيَكةوة كةوتوومةتة

 .برتسم شيالن ضةنةبازي و
 .بتبينم دةمةويَت ثيَمطوت و كرد كةذالَ بؤ زةنطم
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 كاتيَكت ض طيان، مامؤستا. لةدلَة ئاطاي دلَ بةلَيَ، :"ئةويش طوتى
 "ثيَباشة؟

 "باشة؟ ئيَوارة كار، سةر بؤ دةضم ئيَستا"
 ".ببيين مالَةكةم دةمةويَت مالَم، بؤ بيَي حةزدةكةم بةلَيَ،"
 قاوةخانةيةك لة تر، جاريَكي بؤ مبيَنيَت با طيان كةذالَ نا"

 ".دةتبينم
 "ليَداي؟ بؤ زةنطي خوشكم ئيلهامي منتة، خةمي دةزامن"
 ".بدويَم لةطةلَت دةمةويَت بابةتة ئةو لةمةرِ بةلَيَ"
 ،قوزةلَقورت ليَبووةتة ذةمةكامن دةزانيت بةختيار، خالَة" 

 ".نةزانةوة خةلَكي بةسايةي
 "باشة؟ برج ستؤن قاوةخانةي دةتبينم، دةي"
 ".دةبينني يةكرت ئيَوارة. بةسةرضاو"

 كةذالَ خةمةكاني بة هةستم وشةيةكةوة و رِستة هةر لةثشيت
 ئةجنامي لة كةضي نيية كيَشةي مرؤظ هةنديَكجار. دةكرد

 ثةيدا خؤي بؤ كيَشة زياتر ئارةزووي و حةز لة بريكردنةوة
 رِاوضييم وةك خةم و كيَشة لةطةلَ ئيَستا خؤم بؤ من. دةكات

 ائةطين لةدةستم، رِابكةن نيَضري وةك كيَشة دةبيَت، ليَهاتووة
 بة سؤزةو بة مرؤظيَكي كةذالَ هةرضةندة .بؤيان كيَشة دةمبة

 و كيَشة تووشي زووش زوو بؤية هةر دةخوات، فريو ئاساني
 زةوي طؤي لةسةر طةمذةش مرؤظي يةك هةتا. ديَت طريوطرفت

 هيض كةواتة. نةبني كيَشة و ئيَشة سةر بيَ ئيَمة دةبيَت هةبيَت
 كردن سةرطةرم خؤ و يةكرت بؤ بردن ثةنا لة جطة نيية ضاريَكمان

 . شتيَكةوة بة
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 و توورِةبوون لة خؤشيم بووم مندالَ بريمة لة: منوونة بؤ 
. دةبيين سالَةضووةكان بة مرؤظة قسةخؤشةكاني و طالَتةوطةث

 ضاخيانة لة برادةركاني لةطةلَ درةنط تا شةوان هةبوو خالَيَكم
 دؤرِان كاتي لة. دادةنيشتم بةدياريانةوة منيش. دةكرد دؤمينةي

 جاريَكيان. دةدا يةكرت لة تواجنيان و شؤخي بردنةوة و
 رةفيقةكةيان كاتيَ. بوون ضاوةرِواني دواكةوتبوو، رةفيقيَكيان

 ئةو دةسيت لة تا مببوورن،": طوتي يةكسةر سةرميَزةكة، طةيشتة
 ."برد شةقي شةيتان ،بوو رزطارم مالَةوة برِاوانةي دوا

 و بكةين خؤمان ياري با دانيشة": طوتي و ثيَكةني خالَم
 ."بةرينةوة خؤمان لةبري هةمووشت

 يان كاركردن. كيَشةنني بيَ طةورةكان تيَطةيشتم ساتةوة، لةو
 ضارةسةرة ضاكرتين خويَندنةوة كتيَب و ياريكردن بؤ بردن ثةنا

 كيَشة خؤي بؤ خؤي مرؤظ كةواتة. خةمةكان لةبريبردنةوةي بؤ
 بريدةضيَتةوة لة مةرطي و دةنيَتةوة

 
 

* 
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 هيَد بورج قاوةخانةي لة. بةربوو ئيش لة دةستم كة ئيَوارة
 قاوةخانةمان جؤر ضةندين شارة لةم. دةكرد كةذالَم ضاوةرِواني

 قاوةخانةي ،هاورِةطةزبازةكان بة تايبةت قاوةخانةي. هةية
 هةية قاوةخانةمان هةروةها. هةذار خةلَكي كريَكارو بة تايبةت
 قاوةخانةيةي ئةم. بورذوازييةكان و دةولَةمةند خةلَكي شويَين
. مامؤستاكانة و قوتابي و طةنج شويَين دانيشتووم دايتيَ ئيَستا

 و بةرزاييَك سةر كةوتؤتة. رِيَكوثيَكة و جوان زؤر شويَنةكةشي
 تا بةيانييةوة لة خؤر تيشكي. رِازاوةتةوة شووشة بة ضواردةوري

 و سةوز نةماميَكي ضةند ثةجنةرةكان ليَواري بة. ذوور ديَتة ئيَوارة
 .دانرابوون طةش
 ئيَوارةية ئةم. دانيشت ميَزةكةم لةسةر و ذوور هاتة كةذالَ

 "باش؟ كضي بووة ضي ":ثيَمطوت. دياربوو خةمبار و ثةشؤكاو
 باوكم لة هةرِةشةي. كردووم ويَراني عةباس، خةمي مامؤستا"

 ".ةوكردو
 كورِيَكي بة حةز ،بيت طةمذة ئةوةندة تؤ نةدةكرد باوةرِم تقة"

 ."وابكةيت
 ةكانيينهيَني هةموو خوشكم ئيلهامي وة،ودةركةوت بؤم ئيَستا"

 ".دركاندبوو عةباس بؤ ذيامني
 "ضيية؟ مةبةستت"
 ذمارد، بؤم طولَةكاني ناوي عةباس ، ثيَناساندم عةباسي كاتيَ"

 ئةوةية خةومن دةيطوت هيَنا، درةخيت جؤر دةيان ناوي
 بؤ ئيلهام توومةز بفرؤشم، طولَ بكةمةوة نةمامطةيةك

 ."طوتبوو عةباس بة ئارةزووةكامني من، هةلَخةلَةتاندني
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 ثيَشكةش ماضيَكم ،بذميَرم بؤ طولَةكانت ناوي ئةطةر واتة"
 "دةكةيت؟

 ".دةدةميَ ماضيَكت بذميَري طولَ دة ناوي ئةطةر"
 "بدة؟ يميارمةت رةوببو ...طولَةباخ و نيَرطزطولَة و طولَةهريؤ 
 تكات طةزيزة،، و بةهار و بةيبون سوورة، طولَالَة شليَر، طولَة"

 بلَيَ ثيَم. نةماوة ذماردن طولَ كاتي بةختيار مامؤستا ليَدةكةم
 "؟ناكات لةطةلَ قسةم و توورِةية زؤر باوكيشم ،ضيبكةم

 نةكردوة ناونووست ليَرة تؤ مادام طيان، كةذالَ مةدةريَ طويَي"
 ".بدات خؤي لةطوثي هةر عةباس با. خؤت هاوسةري وةك

 ."كردووم مارةي مةال الي لةويَ بةلَام،"
 ثيَكةوة دووان و سالَيَك ميَرديَك و ذن ئةطةر شةريعةت بةثيَي"

 ".دةبيَت بةتالَ هاوسةرطرييان نةذيان،
 دوو و سةرثيَ هةلَساية. سرِي فرميَسكةكاني كليَنكسيَك بة كةذالَ

 سةيريَكي. سةرميَزةكةم طةرِايةوة و كرد داوا ليمؤي شةربةتي
 نةماميَك بؤ برد دةسيت. كرد ثةجنةرةكاني ليَوار سةر نةمامةكاني

 و بادا سةريَكي ليَكردةوة وشكبووي و كون كون طةلَايةكي ضةند
 بؤ سينيةك لةسةر شةربةتةكةي دوو كضةطارسؤنةكة .دانيشتةوة

 باوةشيَكي و كرد كةذالَ لة رِووي داينا، ميَزةكة لةسةر و هيَناين
 ."نةمتناسييةوة ببورة": طوتي. ثيَاكرد
 ئةو بةلَام كيَ ئاساييية، ":دايةوة وةلَامي ثيَكةنني بزةي بة كةذالَ

 "ئاوداوة؟ دارانةي
 !"نازامن و نيية ليَ ئاطام"
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 رِؤذيَك نا رِؤذ خؤم من ،مةدةن ئاوي بلَيَ كريَكارةكانت بة تكاية"
 ".دةدةم يانئاو

 خةمت": طوتي و كةذالَ ىشان بان ناية دةسيت كضةطارسؤنةكة
 ".نةبيَت
 ضيبووة؟ بزامن و بكةم كةذالَ لة ثرسيار دةبواية ليَرةدا
 قاوةخانةية ئةم خاوةني لةطةلَ ثيَش هةفتة ضةند": طوتي كةذالَ
 ثةجنةرانةوة ئةو ليَوار بة نةماميَك ضةند بتوامن ئةطةر كرد، قسةم
 خزمةتيان خؤم كة طوت ثيَيامن. بوو ثيَخؤش زؤريان ئةوان دانيَم،
 ".دةكةم

 "دانيَيت؟ ليَ نةمامي نيية شويَنت خؤت ئةي"
 ".نةمام لة ثرِكردووة مالَةوةم نةخيَر،"
 "بكةيت؟ نةمامانة هةموو لةم ضي دةتةويَت"
 ،رِازانةوةدةبن باخضة خةريك خةلَكي و بيَت طةرم دونيا كةميَك"

 ".دةيانفرؤمشةوة
 ".كرِيارم منيش ثيَنةطةيت، ئةي"

 .بوو عةباس كرد، سةيريَكم ليَيَدا، تةلةفؤنةكةم زةنطي كاتة لةم
 

 
* 
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 ،رِادةطريَ تؤ لة طويَ كةذالَ دةزامن من بةختيار، مامؤستا "
 ".كةنةدا رِاكيَشيَتة من دابوو، بةلَيَين وةك يان بطةرِيَتةوة ثيَيبلَيَ

 ضونكة ناكريَت، من بة كةذالَ و تؤ ناوبذيواني طيان، عةباس"
 ".طويَرِاناطرن كةستان

 "ضي؟ بلَيَيت دةتةويَت فةرموو،"
 دلَ لة تؤي كةواتة ناويَت، تؤم يَتبلَ ثيَت كةسيَك كاتيَ ضي، بلَيَم"

 "!بةردةن يةكرت لة دةست ضاكرتة .نةماوة
! ناهيَنم كةذالَ لة واز من بكةيت، قسانة ئةم ديَت دلَت ضؤن" 

 ".خؤمشدةويَت
 زوورِنا و خبؤ سري خؤت بؤ دوورةوة لة هيَنة، مة واز زؤرباشة" 

 ".بذةنة
 "ضيية؟ مةبةستت" 
 دريَذت تةمةنيَكي هيَشتا و طةجنيت تؤ عةباس، طويَبطرة "

 ".بهيَنة كيَشانة بةم كؤتايي وةرطرة ثارة برِيَك لةبةردةمة،
 شتيَك كةذالَ و تؤ دةزامن. بكةيت ئامؤذطاري من ناكات ثيَويست" 

 خةلَكي ذني خةريك هةية ذنت تؤ بؤ نةنطة زؤر نيَوانتانداية، لة
 ."تري

 ".داخة تةلةفؤنةكة مةكة، رِيَزي بيَ"  
 كةذالَيش بضةميَمةوة، ثارة بؤ نيم ثياوة ئةو من داخية، تؤ" 

 ".نادةم تةلَاق
 بةلَام لة كردووة، مارةت مةال الي تؤ خؤ طةمذة، هةي ئاخر" 

 ".وةرطرة ثارة برِيَك ذيربة. نةكراون ناونووس هيَشتا رِةطةزنامة
 ."منة ذني شةريعةت بة نووستووم، لةطةلَي"  
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 و نةدةي نان ذنةكةت ئةطةر نازانيت، لةشةريعةت تؤ نةخيَر" 
 بريشت لة. دةبيَت تةواو مارةي دووربيَت ليَت دووان سالَيَك
 تؤم من بلَيَت ميَرد يان ذن ئةطةر :دةلَيَت شةريعةت نةضيَت
 ."ناميَنيَت مةلَاق و تةلَاق ئيرت ،ناويَت

 "كةيت؟ مارةي خؤت بؤ تؤش و بدةم تةلَاقي من"  
 ماوة، باوي ئيَوة الي هةر مارةكردن و تةلَاقدان نةطبةت، هةي" 

 ".بيت نةخؤش ثيَدةضيَت تؤ
 ئاوي ثةرداخيَ كةذالَ. ببووم تةنطةنةفةس ،داخست تةلةفؤنةكةم

 توورِة تؤش بةختيار، مامؤستا لةسةرخؤ": طوتي و ثيَدام ساردي
 ".دةبيت

 و ثيَكةنينةوة بة. خواردةوة نةفةس يةك بة ئاوةكةم ثةرداخة
 "هةبوو؟ دةوريَكم ضؤن": طومت

 بةو كةس نامةويَت من بةردة، من لة دةست وخوداوت  مامؤستا"
 ."خؤشيبويَم تؤ شيَوةيةي

 كة ئةوةية هةولَيَكم هةموو و تايبةتة خؤشةويستيم طيان، كةذال"
 دةسيت ديلي نةبيتة نةكةيتةوة، خؤت رابردووي لة بري ضيرت تؤ

 رِةفتار دةزامن من بةس طةمذةية عةباسة ئةم لةطةلَ .عةباس
 ."بكةم

 
 ."نابيَت رِازي ثارةش بة ،كةلَةرِةقة زؤر عةباسة ئةم"
 تةلةفؤن. نةكردووة سثي خؤر لةبةر سةرم من دةبيَت، رِازي" 

 ".دةبيَت رِازي و دةكاتةوة
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. رِؤيشت دةستشؤرينةكة بةرةو و سةرثيَ هةلَساية كةذالَ
 و خةم لةبةر هةستمكرد كرد، رِيَكردنةكةيم و لةشوالري سةيريَكي

 .نةماوة جاران ناسكةي و طورجوطؤلَ كضة ئةو ضيرت خةفةت
 لةطةلَ ئيَستا هةر بواية بةمن ماندوو، بةخامنيَكي ببوو بةلَكو

 مرؤظ دلَنيام ضونكة. بكرداية لةطةلَي سةمام مؤسيقايةك دةنطي
 .دةيضةميَنيَتةوة  خؤشةويسيت و سيَكس نةبووني لةخةم، جطة
 وةلَامي ويستم سةرةتا ليَدايةوة، زةنطي عةباس كاتة لةم

 طؤمةكة تا دةترسم، لةضي :"طومت خؤم دلَي لة ثاشان نةدةمةوة،
 ".دةبيَت خؤشرت مةلةواني قوولرَتبيَت

 ."فةرموو" 
 بؤية كرد، بيَرِيَزيم ئةطةر مببوورة طيان، بةختيار مامؤستا" 

 ".ئامادةم من بلَيَيت هةرضي تؤ بؤتكردةوة تةلةفؤمن
 ضيت بلَيَ دابيَت، بةرتي كةرايةتي ئيَستا ثيَدةضيَت زؤرباشة،" 

 "دةويَت؟
 ."هةزاردؤالر ثانزة "
 ".بكات بؤ قةرزت كويَ لة كةذالَ هةزاردؤالر، ثانزة بؤضي" 
 كامةراني بة داوة هةزاردؤالري ثانزة خؤي كات بؤضي ئةي" 

 ."شيَوةكار
 هةزار ثيَنج بة دةزانيت؟ كويَ لة شتانة ئةم تؤ، زالَم هةي" 

 ".رِازيبة
 رِازي كةمرت دةهةزار لة من. ثيَطوتووم شيت هةموو ئيلهام" 

 ".نامب
 ".بنيَريَت بؤت و كات قةرز بانك لة يَمدةلَ كةذالَ بة من باشة،" 
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 ".ثيَدةدةم مؤلَةتتان هةفتة يةك بةلَام تةنيا" 
. بوو طفتوطؤيةكةمان لة طويَي و طةرِايةوة كةذالَ كاتة لةم

 .داخست تةلةفؤنةكةم
 "رِيَويي؟ يان شيَر مامؤستا، ضيبوو"
 ".ثيَرِابطةيةمن خؤشت هةوالَيَكي تا ،بهيَنة ةكيشرييني برِؤ "
 كؤلَ لة عةباسي كيَشةي تيَطةشتبيَت  كةذالَ ئةوةي وةك 

 وةك ااندلةخؤش بوونةوة، زةق ضاوةرِةشةكاني. بووبيَتةوة
 .رِايكرد كافرتياكة بارِي ميَزي سةر بةرةو رِاكردن بة ئاسكةكيَوي

 
 

* 
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 هةريةك. داطريسان شةقام سةر طلؤثةكاني و داهات تاريك دونيا
. خواردبوو ميَزةكةمان سةر ليمؤكةي و وشةربةت كيَك لة لةتيَك

 و بطرين سةمفؤنيايةك لة طويَ ئةوةي وةك دانيشتبووين، بيَدةنط
 .بكةين خؤرئاوابوون ضاوةرِاني

 ثةتي كةذالَ. داطريساند قاوةخانةكةي طلَؤثةكاني كضةطارسؤنةكة 
 ئةم دةزانيت تامامؤس": طوتي نزم بةدةنطيَكي و ثساند خةيالَي
 "ناخؤشة؟ ضي غةريبية

 ".هةلَرِيَذيَ بؤم دلَي ةكانيينهيَني دةيةويَت دةمزاني"
 ضيرت ،دةبيت وكارت كةس لة ناخؤشة ئةوةي غةريبية، ئةم" 

 بة تيَكةلَ و ثيَناكةني لةطةلَيان. نابيين جاران وةك برادةرةكانت
 بري ضؤنضؤني ئةوان ئاخؤ نازانيت ضيرت ،نابي خةمةكانيان

 ."نةنامسةوة وبرادةراكامن بطةرِيَمةوة رِؤذيَك دةترسم. دةكةنةوة
. هيَنامةوة بةبريت ماوة، و هةبووة لةمنيشدا دةردة ئةو كةذالَ،"

. كردبوو كؤضيان براي دوو برادةريَكم. بيين خةونيَكم بةيانية ئةم
 ئةو ادلةخةومن بووماية، ئامادة داثرسةكةي لة حةزمدةكرد ضةندة

 دةطةرِيَيتةوة هةرجار تؤ: دةيطوت و دةكرد طلَةيي برادةرةم
 خةومنان يةك رِؤذطاريَك سةيرة دونيايةكي. ناكةيت سةردانيم

 خةونةكامنان دوورييةوة ئةم هؤي بة ئيَستا كةضي هةبوو
 ."خنكان

 سالَ بيست بةرطةي ناسكةت دلَة بةم ضؤن سةيرة، ثيَم"
 ".ة؟وطرتو غوربةتت

 .ناكةوين فرميَسكةكان فرياي. دةرِوات خيَرا كات نيية، سةير



  88 

 دلَنةواييم طولَةكان و نةمام تةنيا ذيانة لةم بةختيار، مامؤستا" 
 ".دةدةنةوة

 ".بةشةو بيكةين ةوهاتو كاتي طيان كةذالَ" 
 واية جار بةلَام مامؤستا، مالَ دةطةرِيَمةوة ماندووم منيش" 

 هةلرَبِيين لةطةلَ .سةرليَشيَواوم مرؤظيَكي هةستدةكةم
 ".دةكةم هةلَةيةك هةرهةنطاويَك

 لة. لةبةردةمداية طةشت ذيانيَكي تؤ ئيَستا ثيَضةوانةوة، بة "
 بؤ بكة دابةش تر كاتةكاني و بةردةوامبة طولَفرؤشييةكة
 ".تر خؤشييةكاني

 ضي داهاتووم ئايا بذيَم؟ دةتوامن تةنيا تاقي بة من واتة،" 
 "دةبيَت؟

 دةمةويَت :نةتطوت تؤ ئةي طولَزار، و طولَ لة ثرِة وتوداهات" 
 بؤضي بزامن دةبيَت :طوتت نةبوويت تؤ. بذيَم طولَةكامن لةطةلَ
 ".لةذيان؟ ضيبكةم دةبيَت و ليَرةم

 ئاييندةي تؤ بةردةدةيت، مرؤظ دلَ لة ئاطر تؤ .مامؤستا يااائا" 
 ".دةخويَنيتةوة من

 وخيَراية كورت كاتيَكي ئايندة من بؤ تؤداية، لةبةردةم ئاييندة" 
 رِةفيقةكامن زؤربةي. كةم بةرِيَي بةخؤشي بكةم رِاوي دةبيَت

 رِووخساريان و دةكةم برييان كاتيَ. كردوة لةذيان مالَئاواييان
 ،دةكةم ثرسيار ولةخؤم دةكةويَت لةبةرضاو ذيامن. بةرضاوم ديَتة
 ."خبؤم بؤ خةميان بةجيَماوم ئةوة بؤ من ئايا
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 مامؤستا ورةوبب ":طوتي و طةست ناسكةكةي و تةنك ليَوة كةذالَ
 لةم منيش نالَيَت كيَ كوالنةوة، يادطارييةكانتم بريين ئةطةر

 "ناكةم؟ سثي ثرضم غوربةتة
 
 دةرطةي دةدةن، بةتؤ هيَز خزمةتتدان، لة ئةستيَرةكان تؤ، بؤ"  

 دووبارة هةلَةكانت فيَربيت دةبيَت تؤ. دةكةنةوة بؤ ذيانت
 ".نةكةيتةوة

 هةست لةدوورةوة ئينسانةكان وخةمي دةرد تؤ دةزامن" 
 ."بطؤرِين باسة ئةم دةمةويَت. ثيَدةكةيت

 ."بةشةو بيكةين" 
بةلَام  دةكات، ضاوةرِيَت خامن شيالن. درةنطة تؤش بؤ ، بةلَيَ" 

 ئيلهامي الي ثارةم و زيَرِوخشل برِيَك كة كةمب ئاطادارت دةمةويَت
  بزامن دةكةم بؤ زةنطيَكي بوو، بةجيَهيَشت ئامانةت وةك خوشكم

 ".ناكات جيَبةجيَ عةباس ثارةكةي
 ".بكات هاوكاريت ئيلهام بةلَام برِواناكةم زؤرضاكة،"
 ".دةكةمةوة تاقي ئيَستا هةر تؤ قسةكةي لةبةر "
 ."بيَت نووست و بيَت درةنط كات لةوةبيَت" 

 .ليَدايةوة زةنطي يةكسةر ئيلهام .كرد نووكةيةكي كةذالَ
 زيَرِ ئةو دةتوانيت تؤ ليَكردووم، ثارةي داواي عةباس ئيلهام،"

 "كةيتةوة؟ كؤلَمي لة و بفرؤشيت وخشلَةم
 خشلَ و زيَرِ لة بثرسي، باوكت و دايك هةوالَي لةجياتي تؤ كةذة،"

 ".دةكؤلَيتةوة
 ."بووة هيض بؤ"
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. ناكات لةطةلَ قسةمان باوكت بووة، ئيفليج دايكت نةبووة، هيض"
 دةرمان و ثزيشك بة هةمووي ثارةكةمت من المة، ضيت ثارةي

 ".داوة
 دةكةيت، درؤ دةزامن من لةسةرخؤ، و داخة دةمت ئيلَهام،" 

 ."بفرؤشة زيَرِةكان
 داومةتة فرؤشتوومة دةميَكة نةماوة هيضت بوويتة، شيَت تؤ "

 ".بثرسة لةخؤيان ناكةيت باوةرِ ئةطةر دايكت، فةحسي و دةرمان
 بلَيَ ئيلهام هةرضي ،ةوطوتو رِاسيت باوكم ناكات، ثيَويست"

 ."درؤية
 خزمةتكاري ليَرة منيش و رِادةبويَريت خارج لة تؤ كةذة، باشة"

 ."رِةحم بيَ هةي دةكةم، باوكت و دايكت
 من وابزانة دةكةيت، خؤت باوكي و دايك خزمةتي تؤ شيَت، كضة "

 ".بيَت حةرامت بة زيَرِةكانيش مردووم،
 دلَؤثة. هةلَطةرِابوو سوور توورِةيية لةو كةذالَ داخرا، تةلةفؤنةكة

 دلَنةواييم و طووشي دةستيم .رِوومةتي سةر كةوتة فرميَسك
 بؤ ناطريم، زيَرِةكامن بؤ من": طوتي طريان لة ثرِ قورِطي بة دايةوة،

 ".خستمةوة دووري رِؤذطار ئاخ دةطريم، باوكم و دايك
 عةباس و هةية ثارةم من برِؤين، با هةستة ":طومت و طرت دةستيم

 ".نيية كيَشة
 دةممان لة هةلَمي شةو سةرماي هيَشتا دةرةوة ضووينة"

 ."دةردةهيَنا
 لة قؤلَي كةذالَ. دةكرد رِيَطةمان يةك شانبةشاني دةنطي بةبيَ
 كامةراني دةمب تؤ لةطةلَ هةركات مامؤستا،": طوتي و نا قؤلَم
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 ئةو بةبريدةهيَنيتةوة، شةمالَم مامؤستا تؤ دةثؤشيَت، جةستةم
 لةطةلَ كاتيَك من. ثيَناساندم ذياني سروشيت بوو مامؤستا تاكة
 ". ليَدةرِةويَتةوة دونيام خةمي  دةمب ئيَوة

 طويَم بةلَام لةدوورةوة بووينةوة، جوودا خوولَةكيَك ضةند لةثاش
: دةكرد هاواري بوو، كةذالَ دلَي وئازاري ثيَ تةثةي و هةناسة لة

 كةس بؤ. سةختة وا بؤ كيَشانة هةناسة ئةم. ضيية دلَتةنطيية ئةم
 ناطريَ؟ لةكةس طويَ

 
 

* 
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  رِيَطةي بة و كرد جيَبةجي عةباسم ثارةكةي. بوو جؤريَك بةهةر
 بةدزي كارةم ئةم هةرضةندة .كرد رِةوانةم هةلةجبة  نووسينطةي

 كةذالَ دةزامن و بةلَام دلَنيام. دابوو ئةجنام هاوسةرةمةوة شيالني
 ثاش لة .دةداتةوة قةرزةكةم بةدلَناييةوة و ئيشكةرة كضيَكي

 .كرد كةذالَ بؤ زةنطيَكم. ئيشةكةم تةواوكردني
 رِؤذ ضةند ئاطاداربيت كة كرد تةلةفؤمن ئةوة بؤ طيان، كةذالَ"

 ثارةكةي عةباسيش و نارد عةباس بؤ ثارةكةم ثيَش
 ."وةرطرتووة

 ."بتبينم دةبيَت مالَم بؤ وةرة مامؤستا،"
 ".دةبينني يةكرت سبةيينَ"
 بة كة ليَكردووم داوايان ، ليَدام بؤ زةنطي ثؤليس بةيانيية ئةم"

 .ببينم ئوميَد كات زطوترين
 "زيندانة؟ لة ئوميَد ئوميَد،

 بة ،ثيَويستيم ئيَرة بؤ وةرة دةتؤ كينطستنة،  زينداني لة بةلَيَ،"
 ".ليَشيَواوة وسةرم دةترسيَم من بةرِاسيت ئامؤذطاريتة،

 بةرةو خيَرا بؤية دةترسام، ئوميَد ثالنةكاني و بريكردنةوة لة 
 .رِيَ كةومتة كةذالَ شوقةكةي
 لة نةبوو، ئةسانسيَري. بوو نهؤمي ضوار كةذالَ شوقةكةي
 هةر لةطةلَ. سةرةوة سةركةطومتة ثلةكان بة بيناكة ناوةرِاسيت

 دريَذي مةتر سيَ و ثاني مةتر دوو. طةورة ثةجنةرةيةكي نهؤميَك
 .دانرابوو تيا نةمامي سيَ دوو ثةجنةرةيةك لةهةر. بوو

 .دا كةذالَم مالَي لة دةرطةي
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 ادثيَم باوةشي. دةبينرا ادرووخساري لة نيطةراني هيَشتا كةذالَ
 .كرد

 لة طولَدانيشي ثيَنج ضوار بوو، بضووك نةمامي لة ثرِ ذوورةكةي
 .رِازاندبووةوة ذوورةكةي طؤشةي

. شاني سةر دابووة شالَيَكي. لةبةردابوو تةنكي كراسيَكي
 و دانيشتم قةنةفةكة لةسةر. ثيَكردبوو لة كابؤي ثانتؤلَيَكي

 ".ليَديَ طولَاوي بؤني و جوانة ذوورةكةت ":طومت
 ":ليَكردم ثرسياري. ليَنابيَت ضايي ثيَشوةخت ثيَدةضوو كةذالَ

 "ضاكةتةوة؟ ناو بكةمة شةكر كةوضك ضةند مامؤستا
 ."كةوضكيَك"

 من دةزانيت": طوتي و هيَنا ةضايثيالَ دوو سينيةك لةسةر كةذالَ
 ".هةية رِيَزت بةلَام تؤ بكةم، ثياو خزمةتي ناكةم حةز

 ئةو يََبلَ ثيَم تؤ جوانة، سةماوةرةوة بة ذن مةبة، تووندرِة زؤر "
 شوقةكة ثةجنةرةكاني بةر و رِيَرِةوةكة دارانةي و نةمام هةموو
 ".ديارة ثيَوة تؤي دةسيت شويَن

 ئةطةر ثيَيطومت شوقةكة، خاوةن رِادي مستةر خؤش، هةوالَيَكي"
 فريزةكان جاريَك هةفتةي بيَت، لةشوقةكةيان ضاوم هاوينة ئةم
 سالَ يةك بؤ ،بكةم دروست شوقةكة لةبةردةم باخضةيةك و بربِم
 ".نادةم كريَ

 "ثيَتدةكريَت؟ بةلَام ئايا ئافةرين،"
 ئامؤذطاريي كشتوكالَ، بةشي لة بووم قوتابي كاتةي ئةو بةلَيَ،"

 مالَيَك لة رِؤذيَك ضةند بؤ ئةطةر: بريناكةم لة تقة مامؤستاكةم
 "نةمامطة بة بكة لةمالَةكةيان طؤشةيةك مايتةوة، و بوويت ميوان
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 "كرد؟ تةلةفؤنيان بؤضي ثؤليس يَثيَمبلَ كةذالَ"
 خراثة دةرووني باري ئوميَد طوتيان و كردم بؤ تةلةفؤني ثؤليس "
. ببينيَت من كردوة داواي و هيَناوة مين ناوي جاريَك ضةند و

 نةمةويَت يان مبةويَت ئةطةر خؤمة ئارةزووي طومت ثيَيان هةروةها
 "باشة؟ ضيبكةم ضي، دةليَيت تؤ جا. بيبينم

 تةواونابيَت، كيَشة طومت خؤمدا دلَي لة. دا ضاكة لة قووميَكم
 بؤ بكات ياداشت ضريؤك بووبيَت لةدايك ئةوة بؤ مرؤظ لةوةبيَت
 .طيَرِانةوة

 شتيَك و نةيبيين ئةطةر ضونكة بيبيين، ثيَمباشة من كةذالَ، "
 بؤ كة لةدلَت طريَ ببيَتة و بيتةوة ثةشيمان لةوةبيَت رِووبدات

 ".رِةتكردؤتةوة ضاوثيَكةوتنةكةت
 ناو كردية و ليَكردةوة نةماميَك لة طولَي ثةرِةيةكي ضةند كةذالَ

 "برِؤين؟ باشة ثيَت كةي" : طوتي و لَةكةماثي
 "بيَم؟ ادلةطةلَت منيش دةتةويَت"
 ".نارِؤم تؤ بيَ. بدةيت يارمةتيم و بيَيت دةبيَت"

 تا دةتبةم ئؤتؤمبيلةكةم بة بيَكارم، داهاتوو سيَشةمةي رِؤذي
 ."ليَتدةويَت ضي ئوميَد بزانني

 دةخيستة و دةوارندهةلَ ةثةمةييةكانيطولَ ثةرِة كةذالَ كاتة لةم 
 ثيالَةكةمةوة ناو

 .ليَدةهات عةتري بؤني ضاكةدا، لة ترم قوميَكي
 "ضاكةمةوة؟ ناو خستة ضيبوو طولَانة ثةرِةي ئةم كةذالَ"
 طيَذت و تفتوتالَة بيخؤيت رِاستةوخؤ ئةطةر ،انةطولَ ثةرِةي ئةم"

 ".دةختةويَنيَت و دةكاتةوة ئارامت ضا بةلَام لةناو دةكات،
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 دلَي دوو بة .دةرةوة ضووة ذوورةكة ولة سةرثيَ هةستاية كةذالَ
 و رِاكشام قةنةفةكة لةسةر. خواردةوة ضاكةم نيطةرانييةوة، و

 دةكرد هةستم وردة وردة دةكرد، كةذالَم طةرِانةوةي ضاوةرِواني
 خؤم لة ئاطام. بازدةدةم هةوردا بةسةر دةفرِيَ مخةيالَ ثةرِةي
 .كةومت بيَهؤش نةماو
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 كةذالَ. كةوتني بةرِي كينطسنت  شاري بةرةو سيَشةممة رِؤذي
 جؤراوجؤري ميَوةي سةبةتةيةك. بوو ثؤشي رِةشي كراسيَكي

 دياري ثيَدةضوو بوو بةدةستةوة كيسةيةكي هيَنابوو، خؤي لةطةلَ
 ناو بؤني تةرِن، و شريين ثرتةقالَانة ئةم": طوتي. ئوميَد بؤ بيَت

 ".دةكةن خؤش ماشينةكة
 "باشة؟ نةكةيت بيَهؤشم خواردنةوةكة ضا هةروةك"
 ئارامي و هزر هيَوركردنةوةي بؤ طولَةكان ثةرِةي مةترسة، نا"

 ".بوو جةستةت
 "دةكةم؟ خواردنةوة ضا ئارةزووي ئيَستا بةلَام من"
 ".دةخؤينةوة قاوةش و ضايي بةسةرضاو،"

 لة طويَمان داطريساند تةسجيلةكةم و ئوتوبان سةر طةيشتينة
 كيلؤمةتر ٠١ بةدريَذايي. رِاطرت خالَقي زولَالَةكةي و خؤش دةنطة

 سةر  طةيشتينة هةتا. تيَدةثةرِي دارستانيَكدا بةناو ئوتوبانةكة
 منطة ناوة ناو و دةكرد بؤم قسةي كةذالَ سةرةكي جادةي
 شةرم و بلَيَت طؤراني بيةويَت  ئةوةي وةك ليَوةدةهات منطيَكي

 :دووان كةوتة. بكات
 دايكم. بوو مامؤستاكةم و دايكم لةطةلَ بريةوةرييم جوانرتين"

 خؤشيان هاوسيَكان. بوو شريين خويَن و وبضكؤالنة  باريكة ذنيَكي
 بةدةم دادةنيشتني مةتبخةكة لة دايكم لةطةلَ  لةبريمة. دةويست

 دايك  دةزانيت ئاية. دةكرد دونيامان باسي ليَنانةوة ضيَشت
 ."بدركيَنيت بؤ ذيانيت نهييَن دةتواني و برِواية جيَطاي

 "بكةيت؟ قسة دايكت لةطةلَ نابيستم ماوةيةكة، ضؤنة ئةي"
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 زةنطم نايةلَيَت و ةوكردو مالَةوةي كؤنرتؤلي ئيلهام هةستدةكةم،"
 ".ليَدةن بؤ
 "باوكت؟ ئةي ئيلهام؟ بؤضي"
 جاران وةك باوكم كرد عةباس بة شووم رِؤذةوةي لةو ثيَمطوتي"

 ".يرةوزو ليَم و ناكات لةطةلَ وكةومت هةلَس
 بةرضاوم، هاتة قاوةخةنةيةك تابلؤي ئؤتؤبانةكة جادةي لةسةر 

 .قاوةخانةكة بةردةم طةيشتينة تا كردةوة هيَواش ماشيَنةكةم
: ثرسي م كةذالَ لة .رِيَ وكةوتينةوة كرِي قاوةم كوث دوو

 سةردةمي باسي حةزدةكةم ئيَستا برِيوة، رِيَطةمان نيوةي"
 ".بوويت كؤليذ لة سالَةي ضةند ئةو بةتايبةت بكةيت، خويَندنت

. ثيَكةنني وةبزةبة  هةردووكمان برِي، لةضاوم ضاوي كةذالَ
 هةية شاراوة و نةكراو ياداشت ضريؤكيَكي كة كردبوو بةوة دركمان

 درةختة رووانية وةرطيَراو رِووخساري ثاشان. نةطيَرِدراوةتةوة و
 بةسةر مانطا ميَطةليَ رِيَ، دةم خانووةكاني تاقة و بةرزةكان
 .دةلةوةرِان رِةنطينةوة دةشتيَكي و سةوزايي

 دةكةم هةست ليَ. سةختة زؤر جوتيار ذياني بةختيار، مامؤستا" 
 باران رِؤذ دوو يةك بةم ببينة. دةذيَن بةختةوةرتر مانطاكان ليَرة

 سةري زةوييةوة بةسةر بستيَك طيا و توايةوة بةفر ضؤن باريينة،
 شوييَن دةبيَتة بيَت خؤمان الي سةوزايية ئةم ئةطةر. دةرهيَناوة

 ". سةيران
 هةموومان كؤتاييدا لة ":طومت و طرمتي ثيَكةنني بزةي

 ".دةكاتةوة نةمري لة بري  زيَرت كةميَك بةلَام مرؤظ طيانلَةبةرين،
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 رووخساري دواوة، هةلَداية ثرضي بةشانةو كرد قامكي كةذالَ
 سثي كاغةزيَكي وةك بيَطةردي و ساف ناوضةوانيَكي و طةش

 بةسةر طيَرِانةوةي كةوتة و بزواند تةنكةكاني ليَوة ، درةوشايةوة
 : خويندني سةردةمي هاتي

 كؤليذي بؤ نةضووم خؤم ئارةزووي بة من كة بزانيت دةمةويَت"
بةلَام  ،دةكرت تةواو دةروونناسيم بواية من بةدةسيت ،كشتوكالَ

 هاوولَاتي ئارةزووي و حةز ويَرانة، ولَاتيَكي عيَراق دةزانيت خؤت
 هةفتة يةك لةثاش وةرطريام كؤليَذ لة كاتيَ بةهةربار. دةخنكيَنيَت
 لة يةكيَ لةطةلَ بةرِيَكةوت بةلَام ، وازبهيَنم ويستم دةوامكردن

. شار ناو بؤ دةطةرِاينةوة كؤستةربووين يةك لةناو مامؤستاكامن
 ولَاتيَكة ض ئةمة طومت و هةلَرِشت بؤم بوو لةدلَمدا هةرضي لةرِيَطة

 بة خؤم ئاييندةي من. خبويَنيت نةتوانيت خؤت ئارةزووي بة
 بةرِوويةكي و لةسةرخؤ زؤر مامؤستاكةم .نافةوتيَنم كشتوكالَةوة

 بةشة بيَ مرؤظ لةذيان هةية زؤرشت: دامةوة وةلَامي خؤشةوة
 بدةم، ونيشانيت  بلَيم ثيَيت قسة بة ناتوامن من. لةخؤشييةكاني

 تةرخانكة رِؤذ يةك خؤت ذياني و من خاتري لةبةر هةية تكام يةك
 ".مببينة كؤليذ لة وةرة و
 "بوو؟ كويَ خةلَكي ضيبوو، ناوي مامؤستاكةت" 
  ناوي. ماجيَستيَر برِوانامةي خاوةن بوو، طةجنيَك مامؤستاكةم" 

 هةميشة. وشيار و زرنط. بوو كةالر كيخةلَ وابزامن بوو، شةمالَ
 درةختيَك هةر بةتةنيشت و دةطرت بةدةستةوة ئاوي دةبةيةك

 تينوويةتياني و بةسةريان دةرِذاند ئاوي قووميَ تيَثةريباية
 ".دةشكاند
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 لةطةلَ شةمالَ مامؤستا بينيم. كؤليَذ طةيشتمة زوو بةيانييةكي" 
 طؤرِةثاني بضكؤالنةكةي باخضة فريزي و درةخت باخةوانةكان
 سؤندةكةي لةدوورةو بيين مين هةركة .ئاودةدات قوتاخبانةكة

 هات رِووم بةرةو و شؤرِكردةوة درختيَكة لقي قةد بة دةسيت
 جانتاكةم من .بكةين ثياسةيةك با: طوتي. ليَكردم باشي بةياني

 كؤليذةكة ضواردةوري بة رِيَ كةوتينة بوو بةشانةوة
 دةكرد شةرمم دةلةرزي طيامن سةرةتا. دةسوورِاينةوة

 ثياسة كورِيَك ياخود ثياويَك لةطةلَ بوو جارم يةكةمني لةبةرئةوةي
 ".شكا شةرمم و رِاهامت ووردة وردة هةنطاويَك ضةند لةثاش. بكةم

 ":دةيطوت هةبوو هاوثؤمل كضيَك رِادةكيَشي قسة قسة دةليَن
 بةردةسيت دةستت و بيتةوة نزيك لةثياو وامدةزاني جاران

 ".دةبيت دووطيانة بكةويَت
 ثياسةي شويَين طرتبوومان، ئيَمة رِيَضكةيةي ئةو بةهةربار

 كؤليذةكة ضواردةوري  بة كة. بوو كؤليذ ةكانييقوتابي
 ديوي لة هةروةها. كرابوو ثةرذين بةدرةخت  دةسوورِايةوة،

 طولَدان و نةمام تةنةكة لةناو ديوارةكان لةبن ثؤلةكان دةرةوةي
 .ئامؤذطاريكردمن كةوتة شةمالَ مامؤستا. ضيَنرابوون

بةلَام . خبويَنيت وانةيةكيرت وتكردبيَتوئارةز لةوةبيَت تؤ كةذالَ"
 ذير مرؤظيَكي لةوانةبيَت. دي نايةنة حةزةكان لةذيان زؤرجار

 بزانيَت و ببينيَت خؤي ئاييندةي دلَنياييةوة بة هةبيَت وشيارمان
 رِووداويَك يان جةنط بةلَام لةناكاو. بذيَت ضؤن و هةلَدةبذيَريَت ضي

 ثييت دةمةويَت من ئةوةي. تيَكدةضيت ليَ خةونةكاني رِوودةدات
 جؤرةكاني هةموو بة كشتوكال بواري لة خويَندن بلَيَم،
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 و ميَروولة ذياني لةسةر خويَندن. مرؤظة ذياني ةكييثيَويستي
 مرؤظ ئةوةية مةبةستم. درةختةكان و ئاذةلَ دةطاتة تا هةنط

 شار كاتيَ دةبيين وةك. ذياوة دارستان لةناو لةسةرةتاوة
 ئةم كة ثيَدةدةم بةلَيَنت. بةسةرهات ضي ذينطة دروستبوو

 تؤ بةتايبةتي. دةبيين ذيان خؤشرتين كؤليذدةبيت لة ضوارسالَةي
 تةمةني نازانن ذياون لةشار كة تؤ وةك هةزارةهاي و

 بةنةرمي و بربِنةوة داريَك لقة ضؤن ياخود ضةندة دارودرةختةكان
 لة زيرةكرتن زؤر بالَندةكان دةزانيت. بدويَن درةختةكان لةطةلَ
 لقةدار، دوو لةنيَوان دروستدةكةن هياَلنة كاتيَ سروشت، بؤ مرؤظ

 سيس نةدابيَت ليَي نةخؤشي  كة هةلَدةبذيَرن درةختيَك
 بةرهةميَكيان جؤرة  ض درةختةكان دةزانن هةروةها. نةبووبيَت

 كيخةلَ ئيَستا تا ائاي. ليَببينن سوودي لةداهاتوو ئةوةي بؤ هةية
 ائاي. ببينن طولَ بؤني و درةخت لة سوود توانيويانة دةظةرة ئةم
 ليَدةكةم تكات. مرؤظ بؤ دةرمانيَكة طولَيَك هةر بؤني دةزانيت تؤ

 وانةي و بة سروشت بة تيَكةلَ ببيين ذيان لة ضيَذ دةتةويَت ئةطةر
 ثيشاندام، شيت سيَ مامؤستاكةم بةيانيية بةو خبويَنة، كشتوكالَ

 دووةم. نةكردبوو قسةم غةريبة كةسيَكي لةطةلَ لةميَذبوو يةكةم
 نة كردبووم، ثيَشكةش طولَي نةكةس لةذيامندا دةكرد رِاسيت
 ". كردبؤوة دارودرةخت لة بريشم

 لةناو طولَي ثةرِةي لة ثرِ كيسةيةكي شةمالَ مامؤستا كؤتاييدا لة
 تايبةتي بؤنيَكي جؤرة ثةرِةيةك هةر": طوتي و دةرهيَنا طريفاني

 و دةكات ئارام ميَشكت بؤنكةيت ثةمةييةكة ئةطةر. هةية
 دلَ سوورانة ثةرِة ئةم هةروةها. بنووي لةوانةبيَت
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 طولة دةمةويَت ثيَمطوت بوو، ليَشكا شةرمم منيش.دةكاتةوة
 طولة ثةرِةي شةمالَ مامؤستا .كةمةوة تاقي سوورةكان

 ناو تا ووشةكبيان": طوتي و دةستم لةثي ناو خستة  سوورةكاني
 .دةبن تةرِ دةستت
 و طووشيم تووند و دةستم لةثي ناو خزاندة طولَةكامن ثةرِةي

 دةستم لةثي ئينجا. هةلَطةران سوور ثةجنةكامن فليقاندمةوة،
 دلَم .هةلَمذي خؤشةكةم بؤنة جار ضةندين لوومت بةر خستة

 و خؤشي لة دةكرد هةستم بيين، بةسةوزي دونيام و  طةشايةوة
 .سةيرامن

 ضةند. دةهاتن دةوام بةرةو هيَواش قوتابيةكانيش كاتة لةم 
 خؤتدةزاني. دةرِواني ثياسةكردنةكةيان لة طومانةوة بة قوتابيةك

 طفتوطؤكردن  وقوتابي، مامؤستا كورِوكض وذن ثياو ئيَمة والتي لة
 ".حةرامة لةنيَوانياندا وثيَكةنني
 ضوار ئةو. بووم دارودرةخت عاشقي كؤليذةكةم ضوة دلَم بةجمؤرة

 هةن نهيَنيرت ضةندين فيَربووم شةمالَةوة مامؤستا لة زؤرشت سالَة
 بؤتي ئاييندة لة بوو دةرفةت ئةطةر طولَ بؤني و درةخت لةسةر

 .باسدةكةم
 ".مبيَنيَت بةلَام با. هةية خؤشرتت يادطاري دلَنيام كةذالَ،"
 ضةندجاريَكش. ليَهاتبوو خزماني وةك شةمالَ مامؤستا بةلَيَ،"

 سةير شتيَكي ئا. دةوام بؤ دةضووين ثيَكةوة و مالَمان بؤ دةهات
 موو كورِيَكي كة هاوثؤليَكم لة ضوو حةزم كؤليذ لة.  يادم هاتةوة

 ناضار ثيَش نةهاتة هةر ئةو يةكسالَ لةثاش. بةرزبوو بالَا و زةرد
 وحةزدةكةم خؤمشدةويَت ثيَمطوت و كرد ثيَشكةش طولَيَكم خؤم
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 تؤ كة دةزانني هةموو": طوتي كةضي. هةبيَت عيالقةمان
 ".شةمالَيت مامؤستا دةزطرياني

.  طيَرِايةوة مالَةوة و شةمالَ مامؤستا بؤ بةسةرهاتةم ئةو
 وةك ئيَمة كة ئاطاداركردةوة ةكمانيقوتابي ضةند نارِاستةخؤ

 لةرِاستيةكان طويَ نةبوو ئامادة كةس كةضي. براين و خوشك
 .بطريَت

 مووزةردةكةي قوتابيية بة تايبةت بة شةمالَ مامؤستا لةبريمة
 كةضي. نةدات دةست لة بةختةي ئةم مبخوازيَت كة طوتبوو،

 ".بكةم خةلَكي قسةي لة ضي ئةي ": طوتبووي
 "؟.كويَوة كةوتؤتة شةمالَ مامؤستا ئيَستا كةذالَ، "
 تةواوكرد خويَندنت هةركة خؤمان الي خؤتدةزايت، نازامن،" 

 ضووة بيستوومة بةلَام وةك. ناميَنيَت خؤي وةك ثةيوةندييةكان
 و بينني بؤ دةيطوت بووين كؤليذ لة كاتةي ئةو ضونكة هؤلَةندا بؤ

 ".بذيَت هؤلَةندا لة مرؤظ ثيَويستة طولَ بؤني
 ."هؤلَةندا" 
 باخضةيةكي بذيَت، كؤخيَكدا لةناو ئيَستا برِوايةم لةو بةلَيَ، "

 ".بكات طولَةكان بؤني و هةبيَت بضكؤالنةي
 لةناو تارزان بة بووبيَت لةوانةبيَت ":طومت شؤخي بؤ هةر

 ".بدويَت شيَروثلَنطةكان زماني بة دارستانيَك
 و بؤلَةتريَيةك بؤ برد دةسيت كةذالَ. ثيَكةنني قاقاي لة دامان
 دةنطي.دةستمةوة لةثي ناو خستية و هةلَبذارد دةنكيَكي ضةند

 لة .كردينةوة خامؤشي يةكيبيَدةنط بةرزكردةوة، مؤسيقاكةم
 دةستيَكي و بةسووكانةكةوةبيَت دةستيَكم دةكرد ئارةزووم دلَةوة
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 سةر فرميَسك ئاورِمدايةوة كاتيَ ليَ ئةودابيَت، دةسيت لةناو ترم
 .كردبوو تةرِ كةذالَي رِوومةتي

 ":طومت هيَوركردةوة، ماشيَنةكم وخيَرايي طووشي دةستيم تووند
 ."كةذالَ ضيبووة

 ".يادم هاتةوة ناخؤش بريةوةرييةكي نيية، هيض"
 هةرضييةك ":طومت و سرِي فرميَسكةكانيم دةستم لةثي بة

 خؤشةويسيت كةسيَكي ئيَمة لة هةريةك بةردةوامة، ذيان بووبيَت،
 ".دةطرييَت بؤي و حةشارداوة لةناخدا
 هةبواية نووسةريَك رِؤذان لة رِؤذيَك حةزمدةكرد": طوتي كةذالَ

 ضونكة. بكرداية ياداشت مووزةردةكةمي هاوثؤلَة بةسةرهاتي
 ".كةمن ئةو وةك ثاكي مرؤظي دلَنيام

 "بطيَرِةوة؟ بؤم ضيبوو، ناوي بوو، كيَ"
 جاريَكيان. هةبوو ضةثي بريكردنةوةيةكي بوو، مسكؤ ناوي"

 ،بوو خوام خوا منيش بكةم، لةطةلَدا ثياسةيةكي ليَكردم داواي
 و دةطرت كؤليذةكة قوتابياني لة رِةخنةي ثياسةكردن لةكاتي

 بووينةتيَكةالَ نةتةوةية فرة كؤليذة لةم كةذالَ ببينة دةيطوت
 ثةرسيت رِةطةز بةلَام لةبةر دةخويَنني، مادة يةك وثيَكةوة
 نةتةوةيةك كات هةر. برِوانني لةيةكرت ئينسان وةك ناتوانني

 ئةم دذي ثيَويستة ئيَمة. دةخوات ئةويرت مايف بيَت سةردةستة
 ".بكةين خةبات ثةرستيية نةذاد

 ،دةهات سةرم تةقةي من دةكرد بؤم قسةي مسكؤ لةوكاتةي
 و بكاتةوة بؤ خؤيم دلَي ثةردةي بووم ضاوةرِوان هةر ضونكة

 .خؤشيدةويَم كة ثيَمبليت
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 كةضي كرد، ثيَشكةش قةبانيم نةزار كتيَبيَكي جاريَكيان لةبريمة
 بؤ حيكمةتي نازم ضاثكراوي تازة كتيَبيَكي هةفتةيةك لةثاش ئةو

 خؤشةويسيت سةربةستانة دةتةويَت ئةطةر:  طوتي و هيَنام
 .خبويَنيتةوة كتيَبة ئةم ثيَويستة بكةيت،

 بةيان بةري تا نةنووستم شةو مالَ بردةوة كتيَبةكةم رِؤذةي ئةو
 .بووم شيعرةكاني خويَندنةوةي خةريك
 هةلَبةت مامؤستا ورة،وبب": طوتي و كرد لةمن دةمي رِووي كةذالَ
 "دةناسيت؟ حيكمةت نازم تؤش

 ".هةبوو شؤرِشطيَرِي رِوحيَكي و ياخي يَكيريشاع بةلَيَ،"
 بةلَام نامةكاني جوانبوو، ثيَ شيعرةكانيم ئةوةي سةرةرِاي بةلَيَ"

 ."كردبوون جوانرتي
 هةرطيز بةلَام من ثيَخؤشبوو، مين برادةري مسكؤ بةهةربار

. كةم سةيري ئاسايي طةجنيَكي يان برادةريَك وةك نةمدةتواني
 بريي ئيَستاش. بكةم ماضي تيَر و بطرم لةباوةشي بواية بةمن

 نةختؤكةك هيَشتا كة ئةوةبوو كورِة ئةو بةلَام كيَشةي. دةكةم
 و ئؤكتؤبةر شؤرِشي لة جطة كة. تيابوو تووندرِةوي و دةمارطريي

 من بريكردنةوةي جيهاني لة بوون دوور كة بابةتيرت هةنديَك
 . بكات باس نةدةزاني هيضيرتي

 ".نةبزواندووة هةسيت تؤ جوانييةي ئةو ضؤن ئةي سةيرة، "
 ، بوو حزبةكةي نةشرةي و وانةكاني سةرطةرمي ئةوةندةي ئةو" 

 ".نةمابوو لةمن ئاطاي
 ."خةساندبووي حزب": طومت بزةخةندةيةكةوة بة
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 بةرِيَوبةري رِؤذيَكيان ضونكة يَ،مةلَ ثيَ قسةي مامؤستا تووخودا "
 ضةث و ماركسي كتيَيب ضيرت نابيَت كة وتطثيَي و كرد بانطي زانكؤ
 ببوو توورِة مسكؤش. زانكؤ بؤ بهيَنيَت خؤي لةطةل

 ئةي نيية؟ ةغقةدة قورئان كتيَيب بؤضي كة: وةلَاميدابوونةوة
 شويَين بؤ و مزطةوت بة وتانةوكرد و رِازندؤتةوة ذووريَكتان بؤضي

 خؤم فكري مومارةسةي نيية ئاسايي بؤمن بؤضي موسلَمانان؟
 ناتوانيَت كةس ضيرت بةسةرضووة، بةعس سةردةمي ئيَستا. بكةم

 ". بكات لةطةلَدا ثرسينةوةم ليَ
 زانكؤ، نةطةرِيَتةوة كة ليَكرد هةرِةشةيان رِؤذيَك ضةند لةثاش

 تا. نةهيَنا لةدةوام وازي بو، كةلَةرِةق و ضاوقايم بةلَام مسكؤ
 داركاريان موسولَمان تووندرِةوي قوتابييةكي ضةند رِؤذيَكيان
 نةهيَنيت ئيسالم بة ئيمان شةهادةو هةتا وتبوويانط كردبوو،

 .ليَناهيَنني وازت
 ثاش لة. بهيَنيَت ئيمان و شةهادة بووبوو ناضار ترسا لة مسكؤ

 .كؤليذ بؤ نةطةرِايةوة و ونبوو بةيةكجاري مسكؤ رِووداوة ئةو
 دةرضووة، دةست لة ناوضةكة و عيَراق لة كيَشةكان …بةداخةوة 

 ئيَستا. فاشيةكان رِذيَمة قورباني بوونة مسكؤ وةك كةسي سةدان
 دةسةلَات هةركةسيَك. دةذينَي طةمذةكاندا لةسةردةمي ئيَمة

 .دةكاتةوة داطريكردن و سةركةوتن لة بري تةنيا دةست، بطريَتة
 و كردةوة الخيؤي ثةجنةرةكةي خيَرا و هةلَكيَشا ئاخيَكي كةذالَ

 تةسجيلةكة بؤ برد دةسيت. داخيستةوة و هةلَمذي سايف هةوايةكي
 رِؤذيَك ئةطةر": طوتي و بةرزكردةوة مؤسيقاكةي ودةنطي
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 حيكمةت نازم شيعرةكاني دووبارة ثيَكةوة بوو فرسةمتان
 ".دةخويَنينةوة
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 دميةني. كينطسنت زينداني بةردةم طةيشتينة دووكاتذميَر ثاش لة
 دووسةدسالَ نزيكي.  بوو بةرين و ثان قةلَايةكي كؤنة زيندانةكة

  كرابووةوة نؤذةن  ليَوة بوو، درووستكرا ثيَش
 لة. ذوورةوة بضينة ثيَداين رِيَطةيان ليَكؤلينةوة، و ثشكنني لةثاش
 ثاسةوانيَك. كارمةند بةبيَ تيَدابوو كافيرتايةكي دانيشتني هؤلَيَك
 وت بةكةذالي و المان هاتة هةلثضريبوو، كةذالَي ديارييةكةي كيسة

 .دوامكةوة
 كرد كامريايةكي سةيري وثاشان ليَدا دةرطةي كؤدي ثاسةوانةكة

 ضوونة لةطةل. كرايةوة دةرطة. هةلواسرابوو هؤلَةكةوة بنميضي بة
 بؤ منيش ليَمدايةوة، ئاورِيَكي دواجار بؤ كةذالَ ذوورةوةيان

 زةردةخةنةيةكم و ليَداطرت ضاويَكم برِةويَنمةوة ترسي ئةوةي
 كوثيَك قاوةخانةكة ميَزي سةر ضوومة ثاشان. كرد ثيَشكةش

 .دةخيلةكةوة ناو هاويشتة دؤالرم دوو و تيَكرد ضاييم
 ئوميَد و كةذال كاتيَ بوو دميةنة ئةو الي هؤشم و وبري هةست
 لة زيندانييةك كردني سةرداني من ضووني بؤ بة. دةبينن يةكرت

 بةو هةفتة ضةندين بؤ بةندة  ئةو ضونكة. زؤرترة خيَري حةجيَك
 .دةبيَت شادمان ديدارة و ضاوثيَكةوتن

 فرميَسكاويي و اوهةلَطةرِ رِةش بةضاوي كةذالَ نةبرد خوولةكي دة
 و الم بؤ بيَت ثيَشئةوةي. دةرةوة هاتنة ثاسةوانةكة لةطةلَ

 بةرةو دا طرياني ثرِمةي لة بطيَرِيَتةوة بؤ ديدارةم ئةو داستاني
 ئوميَد دةبيَت دةمطوت خؤمدا دلَي لة. رِؤيشت دةستشؤرييةكة

 ثيَطوتبيَت؟ ضي
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 ضووم. دةر نةهاتة دةستشؤرينةكة لة ثيَضوو، درةنطي كةذالَ
 خامنان؟ دةستشؤري بضمة هةية بؤم طومت ثاسةوانةكة بؤالي
 بة خؤي بةثةلة ثاسةوانةكة. نيية باش يحالَ برادةرةكةم وابزامن

 كةذال لةطةل خولةكيَك ضةند لةثاش و كرد دةستشؤرييةكةدا
 .دةرةوة هاتنة
 بضينة با طوتي لةطريان ثرِ قورطي بة كردو ادثيَم باوةشي كةذالَ

 سواري بةبيَدةنطي .خواردييةوة و ثيَدا ئاوم ثةرداخيَك. دةرةوة
 من نة خيَراكة، ئوتوبانة سةر كةوتينة تا و بووين ماشيَنةكة
 ئاويَنةي لةناو كةذالَ.  دوا ئةويش نة و ليَكرد ثرسيارم

 تةسجيلي بؤ برد دةسيت. كرد رووخساري تةماشاي ماشيَنةكةوة
 جازي مؤسيقاي كةنالَةكة داطريساند، راديؤكةي و ماشيَنةكة
 .طويَمان هاتة باش كاتيَكي لة ئاوازة ئةم سةر، خستبووة

 و بيَت دلَتةنط مرؤظ ئاسايية زؤر ": وتط كةذالَم بة ئاسثايي بة
 ."بطوشريَ دلَي
 بة. بادا سةريَكي و كردم تةماشاي لةطريانةوة ثرِ ضاوي بة

 كؤكردةوة سةري تةوقي لةسةر ثرضي ثةجنةكاني بة تووندي
 بؤ ليَوة دياربوو، مؤن و توورِة هةرضةندة. بةسيت بةقرتيَلةيةك

 .بوو دانيشت تةنيشتمةوة بة بوو جوانيَك شا من
 

 
* 
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 كةوتة كةذالَ. ئؤتاوا شاري بة بطةين مابوو كاذميَر يةك نزيكي
 : دووان

 ثاسةوانةكة دةكرد، ئوميَدم ضاوةرِيي دانيشتتبووم ذووريَك لة
 ئوميَد كاتيَ دامنابوو خؤم لةخةيالَي. وةستابوو سةرمةوة بةديار
 كة بلَيَم ثيَي و بدةمةوة دلَنةوايي و بكةم ثيَيا باوةشي ذوور ديَتة

 جطة نيية، تر ضارةيةكي بةلَام رِيَطة ناخؤشة، زينداني تيَدةطةم
 دةرطة .دةبيَت تةواو زيندانييةكةت تاماوةي ضاوةرِوواني لة

 بتيَك وةك. ذوور هاتة كراو كةلَةثضة بةدةسيت ئوميَد كرايةوة
 و لوول سةري مووي بوو تاشي رِيشي زةق ضاوةكاني و وةستا
 بوو، كرد جوانرتي لةالم ئةوةندةيرت هاتبوو، شاني سةر دريَذتا
 سةر رِاكيَشمة سةري و طريكةم ثرضي لة قامكم بواية بةمن

 . سينةم
 "بكةم؟ ثيا باوةشي هةية بؤم ": ثرسي ثاسةوانةكةم لة

 وتوج هةنطاوةكامن لةطةلَ و وةشاند رةزامةنةدي سةري ثاسةوانة
 .دانيشة وةرة طومت و طرت دةستيم و كرد ئوميَد بة باوةشم. بوو

 تةنانةت وةستابوو، ثيَوة بة دارةرِةق وةك ئوميَد كةضي
 .نةدةدا هةناسةشي

:  وتط ئوميَدي بة ثاسةوانةكة. دانيشتمةوة ناضار منيش
 ."بكةيت خؤت قسةي و دانيشي ضاكرتة دةبيَت تةواو كاتةكةت"

 ئةو ئةطةر الموابيَت توورِةيي، لة ثرِ بةدةنطيَكي ئوميَد لةناكاو
 ناخي لةهاواري طويَيان جيهان هةموو نةبواية زينداني شويَنة
 "ئادةم؟ كوانيَ":  طومت ثيَي. دةبوو ئوميَد
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 وئينجا كرد ثاسةوانةكةم سةيريَكي بةسةرسوورمانةوة منيش
 كيَ باسي بزامن دانيشة وةرة تؤ :"ليَمثرسي كرد، ئوميَد لة رِووم

 "دةكةيت؟
 كةذالَ ": طوتي ثيَوة هةربة و دانةنيشت رِةقيدا كةلة لة ئوميَد
 تؤ دةستطريكرد منيان كاتةي ئةو شريينم، هاوسةري ئةي ئازيزم

 بؤ ثيَمبليَ ئادةم  ادناومان بوو كؤرثةيةكمان و بوويت طيانة دوو
 "نةهيَناوة؟ خؤت لةطةل كورِمت ئادةمي

 منيش. دةكات قسة شيَتانة ئوميَد هةستيكردبوو ثاسةوانةكة
 دونيايةكي زيندانة لةم و وةوتيَكض دةرووني باري ئوميَد ثيَموابوو
 .دارِشتووة خؤي بؤ تايبةتي
 ئارام ئوميَد .بدةمةوة وةلَام ضي نةمدةزاني بووم بيَدةنط كةميَك

 خةتيَكي ضةند ثةجنةكاني بة. دانيشت سةرميَزةكةم هاتة بووةوة
 هاتي ئةطةر كةذالَ،جاريَكيرت:  طوتي و كيَشا ميَزةكة لةسةر

 ضيدةكات، ئادةم ئيَستا ثيَمبليَ. بهيَنة خؤت لةطةلَ كورِم ئادةمي
 .وة؟وهيَشت بةجيَت كيَ الي
 خستة ثةجنةي نووكي ئوميَد. بوو لةطريان ثر قورطم من كاتة لةم
 ئازاد من كةذالَ،تا طويَبطرة":  طوتي و كيَشابووي كة هيَلَةكان ناو

 ضونكة دةرةوة مةيةنة و حةشاردةن خؤتان مالَ لة ئيَوة دةمب
 ثةردةي. لةسةرة ضاوديَري ةكةمانوخانو ضواردةوري

 ".مةضن شويَنيَك هيض بؤ ئادةم لةطةلَ و داخة ثةجنةرةكان
. كةم دةرباز خاوة خةيالَة لةم ئوميَد بوو ثيَمباش خؤم دلَي لة

 من و جارانني برادةري هةر طيان،ئيَمة ئوميَد ": ثيَمطوت يةكسةر
 ."نةبوومة طيانة دوو لةذيامندا
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 ئيرت ميَزةكة بان ناية سةري ئوميَد. تةواوكرد قسةكةم هةركة
 .هةلَنةبرِييةوة سةري

 .دةرةوة هيَنامية ذوورةكة لة و رِاكيَشام قؤلَي ثاسةوانةكة
 لةسةر. طووشرابوو دلَم بةسةرهاتة ئةم طيَرِانةوةي لةكاتي

 بضكؤالنةي ثاركيَكي لةناو دةر هامتة كردةوة هيَواشم  ئوتوبانةكة
 ثيَمطوت و طرت كةذالَم دةسيت. رِاطرت ماشيَنةكةم بةنزينخانةيةك

 "ة؟وتيَكضو ئوميَد كةواتة": 
 بؤ خةيالَي دونيايةكي تةنيايي و دلَتةنطي لةئةجنامي بةلَيَ،" 

 ".دارِشتووة خؤي
 "كرابيَت؟ بةند تيَكضووبيَت، كةسيَك ضؤندةكريَت كةذالَ" 
 ثزيشكيَكي ئوميَد ضاكرتة ثيَمطوت و ثرسي ثاسةوانةكةم لة 

 ئةوان" : طوتي و دامةوة وةلَامي كةضي. بيبينيَت دةرووني
 ثزيشكة ليذنةي ئيَستا تاةهةن، ئوميَد دةرووني باري ئاطاداري

 و بةلَام دلَنيانني وة،وكرد سةردانيان و هاتوون دةروونيةكان
 ".دةرووني نةخؤشخانةي بؤ بيطوازنةوة نةداوة برِياريان

 خؤي ئوميَد هةتا دةكات، رِاست ثؤليسة ئةو دلَنيام من"
 ".نابن دلَنيا ثزيشكةكان نةكوذيَت،
 لة خوولَةكيَك ضةند ثاش لة. نيَوامنانةوة كةتة بيَدنطييةك
 لة ثرِم ماشيَنةكةم نةنزخيانةيةك لة و دةرةوة هامتة ئوتوبانةكة

 . كرد بةنزين
 و دانيشت تةنيشتمةوة بة كرِي ئابي سةظن وتيوق دوو كةذالَ

 مامؤستا ": ثرسي مين لة كة كةذالَ وتةي دوا. رِيَ كةوتينةوة
 "كراويت؟ زينداني تقة تؤ ئاية بةختيار،
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 دةست كاتيَ بةلَيَ ": طومت و هةلَمذي قوولَم هةناسةيةكي
 ئوميَد وةك. دام زيندان لة هةستدةكةم دةكةم، بةنووسينةوة

 ناخةوةش لة دةرِازيَنمةوة، خؤم بؤ تايبةت دونيايةكي
 ".ئادةم: كوانيَ هاواردةكةم
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 شيالني بؤ زةنطيَكم ،دانا خؤي مالَي لة كةذالَم ئةوةي لةثاش
 بةرةو خيَراتر و داطرت بةنزين لة ثيَم. نةبوو ميوةالَ ليَدا هاوسةرم

 و طريكرد مالَ لة دةرطةي كليلم هةركة .هاذووشت ماشيَنةكةم مالَ
 خؤم جلوبةرطي لة ثرِ سةفةري جانتاي بة ضاوم. كردةوة دةرطةم

 ضةيفلَ تةنانةت الثتؤثةكةم، و كتيَب يَككؤمةلَ لةطةلَ و كةوت
 نايلؤن كيسةيةكي لةناو رِيشتاشينيش مووسي و ددانشؤرين

 .دانرابوون بةسرتاو
 ": طومت و كرد هاوسةرم شيالني سةيريَكي سوورِمانةوة بةسةر

 "؟خيَر
... س س وس ":هاواريكرد ذنانيةكةي زيكة و ناخؤش دةنطة بة

 ئةويَ بؤ بوويت كويَ لة و كؤكةرةوة بارطةكةت. نةكةي قسة هيض
 !"بضؤ

 ."بوويتة شيَت تؤ ذنةكة"
 بؤ بضيت لةجياتي تؤ طةمذةم، عةقلَم بيَ شيَتم، من بةلَي"

 ".سةيران بؤ دةضيت خان كةذالَ لةطةلَ  سةركار،
 كويَ لة كوندةش و كةوتووة لةكويَ كةر كة تيَطةيشتم ئينجا
 نيية شيَوةية بةو: "بؤية تاويَك خؤم رِيَكخستةوة و طومت. درِاوة

 ".بريدةكةيتةوة تؤ كة
 بريتة لة مةخةلَةتيَنة، هةلَم بةسرتاوةكانتهةلَ ضريؤكة بة ديسان"

 كةذالَ لةطةلَ جاريَكيرت نابيَت كة ثيَمطوتي و ليَكردي هةرِةشةم
 طةجنيَك لةطةلَ من دةبيت رِازي تؤ ائاي بكةيت، اوتيَكةلَ دةست
 هاتووة، كؤتايي تؤ و من نيَوان هةمووشتيَك كةم؟ سةفةر

 ."دةرةوة دةضمة من حةزدةكةيت ئةطةر يان هةلَطرة بارطةكةت
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 لة طويَ كة ئةوةية تؤ و من نيَوان كيَشةي دةزانيت شيالن" 
 ليَكي تر شيَوةيةكي بة تؤ دةكةم هةرضي من رِاناطرين، يةكرت

 كة ئةوةية ئةويش ،هؤ يةك لةبةر دةرِؤم من .دةدةيتةوة
 من بة سقةت و ناطريت طويَ شيَوةيةك بةهيض تؤ كة دلَنيابووم

 ."نةماوة
 ."نةماوة ثيَت برِوام دلَنياييةوة بة"
 ".ئوميَد سةرداني بؤ ضووين كةذالَ و من ئاطاداريت، تؤ "
 ."نةكردبووةوة ئاطادار منت بؤ ئةي" 
 ترسام رِاستييةكةي بكات، لةطةلَ قسةت دةويَريَت كةس تؤ بؤ "

 بؤ شيالن،. جيابوونةوةمان هؤكاري بووةتة ترسةش ئةم. ثيَتبلَيَم
بةلَام  دةذين، جياواز دونياي دوو لة ئيَمة رِاستة ثيَتدةلَيَم دواجار

 برِواشم خؤشدةويَت، تؤم من نيية، كيَشة جياوازيية ئةم من بؤ
 ".بطووجنيَم ذنيَكيرت هيض لةطةلَ بتوامن كة بةوةنيية

 بؤ برِؤ مةكة، باس من بؤ شيَرورِيَويية ئةم خؤتة، ئارةزووي" 
 مالَي تؤ بؤ شويَن باشرتين لةوانةبيَت بدؤزةرةوة، شويَنيَك خؤت
 ".بيَت كةذالَ

 دةرةوة، دةرضمة لةمالَ بةلَام ئةطةر ،شيالن رِاستدةكةيت تؤ "
 ".ليَنايةتةوة جاراني وةك ثةيوةندييةكةمان هةرطيز

 هامتة مالَ لة و ماشيَنةكةم ناو خستة جانتاكةم ودوو سيَ بيَ
 ماشيَنةكةم كويَ بؤ و بضم كويَ بؤ نةمدةزاني هةرضةندة. دةرةوة

 دةتوامن و ئازادم هةستمكرد بوو يةكةمينجارم بةلَام بؤ ليَخوورِم،
 .بفرِم

* 
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 وشكردنود لةثاش. طرت ذووريَكم بةها هةرزان موتيَلَيَكي لة
 رِيَبواري دةيان بؤني ذوورةكة. كةومت ثالَ قةرويَلَةكة لةسةر

 طةشتيان شويَنيَكيرت بةرةو و بوونة ميوان ليَرة كة ليَوةدةهات
 .كردووة
 بةدواي ئؤنالين لة ئايفؤنةكةم، ناو خستة موتيَلةكةم وايفاي كؤدي
 يَكممالَ خؤمان طةرِةكي بة نزيك. طةرام كريَ بؤ ذووريَك يان خانوو

 بوو، درةنط شةو لةبةرئةوةي .دةدا بةكريَ ذووريَكيان دؤزييةوة
 هةرضةندة. هزرم لة رِووا تةنيايي هةسيت. نارد مةسجيَكم
 ئةم وةك هةرطيز ليَوة دووركةوتوومةتةوة، لةمالَ ضةندينجار

 هاوسةرم شيالني لةطةلَ بريةوةرييةكامن. بةسةرنةهاتووة شةوم
 لة بةجةستة تةنيا ئيَمة كة هةستمدةكرد دةرنةدةضوو، ميَشكم لة

 و ضيَشتليَناني و شيالن رووخساري. جوودابووينةتةوة يةكرت
 و سينةمايي شريتيَكي بة دةبوون كردةوةكاني و رِةفتار

 كة دةكردةوة كةسانة لةو بريم. دةضوون و دةهاتن لةبةرضاوم
 روحيان ئازاريَك ض لةناخةوة دةبيَت .بوونةتةوة جوودا لةيةكرت

 بؤ وقسةيان ثيَدةكات بووختانيان خةلَكةش ئةو كةضي. هةلَكيَشيَ
 دةبنةوة جوودا لةيةكرت ميَرديَك و ذن كاتيَ نازانن هةلَدةبةسيتَ،

 نازانن. دةميَنيَتةوة زيندووي بة لةنيَوانيان شاراوة نهيَين دةيان
 خؤشةويستيان و بووبيَتةوة جوودا جةستةيان تةنيا لةوانةبيَت
 .هةرمابيَت

 زةنط لةطةلَ زوو بةياني. ليَكةوت خةوم رِابوودوو خةيالَي بة
 .بيَداربوومةوة ممؤبايلةكة ليَداني

 ".ناردبووم بؤ مةسجت تؤ ئاية خانووةكةم، خاوةن من" 
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 ".بيبينم ذوورةكة  دةتوامن كةي بةلَيَ،"
 "هةية؟ كاتت كةي" 
 و بيَم ئيَستا هةر دةتوامن. دةنووم موتيَليَك لة من رِاسيت "

 "بيبينم؟
 ضاوةرِيَت و دةنيَرم بؤت ناونيشانةكةم وبارةود ضاكة، زؤر "

 ".دةكةم
 بةرةو و هةلَطرت قاوةيةكم رِيَطة لة و شؤري دةموضاوم خيَرا

 .رِيَ كةومتة ناونيشانةكة
 ناونيشانةكةي بوو دوور خؤم لةمالَةكةي نيَككؤالَ ضةند ةكةوخانو

 دةرطةي ثرييَذنيَك .ليَدا مالَةكةم زةنطي و طةيشتم زوو بوو ئاسان
 دوامكةوة،ذوورةكة": طوتي. ثيَناساند خؤم ئةوةي دواي. كردةوة

 ".سةربةخؤية خانوةكةيةوة، بةتةنيشت
 ذوورةكةي دةرطةي مالَ خاوةن رِيَمكرد، مالَةكة باخي بةرِيَضكةي

 ضووينة ثلةكان بة بوو، خانوةكة زةميين ذيَر شويَنةكة. كردةوة
 و ةكيكورسي و ميَز و خاويَن و ثاك ذووريَكي .خوارةوة

 ،ئاودةست باشبوو. دانرابوو لةسةر كارةبايي قاوةي دةسطةيةكي
 . هةبوو تايبةمت حةمامي

 بؤ خؤم بةسةرهاتي. مانطانة دةكرد دؤالري سةدتحةو داواي
  بةزةيي كةميَك ثرييَذن. دةذيام لةكويَ كة ثيَمطوت و طيَرِايةوة

 هةميشة من": طوتي و دؤالر سةد ثيَنج بة كرد كريَكةيو  بزوا بؤم
 بدةريَ، مانطم يةك كريَي تةنيا تؤ بةلَام بؤ ،وةردةطرم ثيَشةكي

 ".دةبنةوة ضاك هاوسةرةكةت لةطةلَ هةفتةيكيرت هةستدةكةم
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 يان بنووسم بؤ ضةكيَكت دةتةويَت باشة، زؤر": طوت ثريذمن بة
 "بهيَنم؟ بؤ كاشت ثارةي لةبانك
 كاش ثارةي شييت، تؤ ":اميدامةوةوةلَ بةسةرسوورِمانةوة ثريذن

 دةتواني دةدةميَ خؤمت بانكي حيساب. نابينيت من مالَي لة
 ".بنيَريت بؤم بانكةوة لةرِيطةي كريَكة

 كليلةكامن دةتوامن": ثيَمطوت بةجيَبهيَلم ثرييَذن ثيَشئةوةي
 ".ناوي ديَمة ئةمشةو هةبيَت،
 مةبة، نيطةران زؤر": طوتي و دةستم ناو خستة كليلةكةي ثريذن

 رِؤذيَكيرت ضةند لةثاش. واية ثرسة وةك جيابوونةوة سةرةتاي
 ئةوةي دةرِةويَنةوة، ئازارةكان هيَواش هيَواش دةبيتةوة ئارامرت

 ".يادطارييةكانة دةميَنيَتةوة
 ثرسياريَكيرتي ثرييَذن كةضي ،كرد ئامؤذطارييةكانيم سوثاسي

 "ثيَكةوةبوون؟ هاوسةرةكةت لةطةلَ سالَ ضةند  ":ليَكردم
 ".سالَيَك بيست نزيكي "
 لةناو سالَة بيست تؤ بذيَيت، تةنيا بة بتواني تؤ ناكةم باوةرِ"

 ".بفرِيت ناتوانيت ،بيت ئازادش ئةطةر ئيَستا ذياويت، قةفةزيَكدا
 طومت خؤمدا لةدلَي. جيَهيَشت مالَم خاوةن زةردةخةنةيةكةوة بة

 .رِاستنب رِادةيةك تا ثرييَذن وتةكاني لةوانةبيَت
  
 

    
* 
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 هةروةك. ليَكةوت خةوم تا بوو دذوار و سةخت يةكةم شةوي
 فرميَسكةكامن ئةطةر بةربووبوو، دلَم لة ئاطر. طرِطرتوو عاشقيَكي

 بؤ زةنطم سبةي بؤ. بكوذاندايةوة بةضي دلَم ئاطري نةبواية
 بؤ و نيية باش تةندروستيم كة كردةوة وئاطاداريامن ليَدا سةركار

 .وةرطرت مؤلَةمت رِؤذيَك ضةند
 كامةراني الي بةرةو ثاييز، فيَنكي و سارد باي كزة لةطةلَ نيوةرِؤ

 درةختةكان زيَرِيين طةلَاي رِةنطي  لةرِيَطة. ضووم شيَوةكار
 هةلَطةرابوون، زةرد و سوور و سةوز نيوة رِاكيَشابووم، سةرجنيان

 زةرد و سيس درةختةكة ذيَر هةلَوةرييوةكاني و وشك طةلَا
 سالَة بيست شارةي ئةو طؤرابوو، شار سيماي و هةلَطةرِابوون

 سوثاسطوزاريم رِؤذيَك هةرطيز و تيَدادةكةم ثياسةي بيَئاطا
 دةطريَتة من شارةية ئةو شةقامةكاني هةر ئةمرِؤ ئاخر. وةونةكرد

 ناو طةيشتمة. دةكات ثيَيةكامن قورسي بة هةست و باوةش
 تابلؤكاني ضؤلَ هؤلَيَكي. كردةوة دةرطةم كامةران، طةلةرييةكةي

 دانرابوو، قاوةكةي ترمزي ميَزةكة لةسةر. ليَيدابوو تؤز ديوار قةد
 ثلةكان وبة تيَكرد قاوةم كوث دوو. كردةوة سةرةكةيم

. ويَنةكيَشان ذووري و ديؤؤست بؤ سةرةوة، نهؤمي سةركةومتة
 و بؤية بؤني. بوو بتهؤظن سةمفؤنياكاني لة يةكيَ لة طويَم

 سةرطةرمي كامةران كرد هةستم. دةهات خؤش دةنطيَكي
 و ثيَمبيَت لةدةنطي طويَي بيَئةوةي ئاسثايي بة نيطاركيَشانة،

 .بةذوورا كرد سةرم مببيينَ،
 بؤ مؤديَلي بوو، ثالَكةوت وتيوبةرِ خامنيَك قةرةويَلَةيةك لةسةر

 سةماي سةمفؤنياكة ئاوازي لةطةلَ كامةرانيش. دةكرد كامةران
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 رووخساريَكي. دةكيَشا تابلؤيةك بةسةر فلَضةكةي و دةكرد
 بة بالَندة وةك مةمكي وتيَوج كيَشابوو، خامنةكةي شيَواوي
 لةناو و بالَ بة كردبوون سةرطؤناي مووةكاني فرِيبوون، ئامساندا

 ثيَيةكاني وتةوج. دانابوون بؤ هياَلنةي خامنةكة دةسيت لةثي
 .كيَشابوو سكي لةناوةرِاسيت وزيَييةكةي يةك سةر خستبووة
 ئيشارةتي بةدةستيَك كردم بؤ بزةيةكي و بيين مين خامنةكة

 نزيك ليَي. دةسيت بدةمة قاوةكان كووثة لة يةكيَ كة ،كرد
 وردتر. كرد لةشيم سةيريَكي البرد يةك لةسةر ثيَيةكاني. بوومةوة

 لةذيامندا هةرطيز. بوو ناوكييةوة بةسةر رِيَك ئامرازةكةي رِوانيم
 وتورِ فيلمي دةيان ئةطةرضي. بوو نةبيين شيَوةيةم بةو لةشيَك

 لةذيامندا بةلَام هيض اودةكريَتةوة،بلَ و دةبينريَ رِؤذطارة لةم
 .بيَت بةرزي لة زييةكةي نةبينيوة ئافرةتيَكم
 مةست و دةكرد سةماي هيَشتا كة كرد كامةرامن سةيريَكي

 وةك. دانا كامةران لةبةردةم ترم قاوةكةي كوثة. دياربوو
 ذيَر ظؤدطاكةي بتلة بؤ برد دةسيت ووةيةكوخةوالَ سةرخؤشيَك

 بةسةر خيَرا .كرد قاوةكة بة تيَكةلَ ظؤدطاي ثيَكيَك و ثيي
 بؤ بةرازييلةيةكةم لةقاوة كوثيَ خوارةوة، هامتة ثليكانةكان

 لة طويَم ئاسثايي بة بوو، كشومات دونيا. تيَكرد خؤشم
 ثليكان بة. دةكرد سةماكردني ئارةزووي لةشم. بوو سةمفؤنايةكة

 ثيَكيَكم و رِاكيَشا ظؤدطاكةم بتلة كامةران ثيَي لةذيَر. سةركةومت
 جوانةكةي ئامرازة سةيريَكي دواجار بؤ. كرد قاوةكةم بة تيَكةلَ

 خامنةكة. بالَندة هياَلنةي ثووشي ببووة بةري كرد، خامنةكةم
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. شاردةوة ئامرازةكةي دةسيت لةثي وبة كرد مين سةيريَكي
 .مةمكي طؤناي سةر خستة دةستةكةيرتي

 سامتةي ثيَم لةثرِ. خوارةوة دةهامتة ثلَةكان بةسةر سةماكردن بة
 .بوومةوة خلَؤربوومة و كرد
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 بيَهؤش خوولةكيَك ضةند بؤ بوو، تاريك بةرضاوم بةربوونةوة لةطةلَ
 تابلَؤكاني رِووانيم خؤم بةضواردةوةري ضاومكردةوة كاتيَ. كةومت

 بة الكيَشةييةكاني تابلؤ. دةلةرانةوة ديوارةكةوة قةد بة كامةران
 ادتيَ زيَرِينةكاني ماسيية ويَنةي زةرد و سوور طةرمي رِةنطي

 كة تر ويَنةيةكي. ثالستيكي ئاوي حةوزيَكي بةلَام بةناو كيَشابوو،
 بة ثيَاويَكي رِووخساري ياخود ثريةميَرديَك رِاكيَشام سةرجني

 هؤلَةكةم بنميضي لة. دةريايي ثةرييةكي بة دةدا شريي سالَاضوو،
 وةك دةضوو بةوة كيَشابوو، بةسةريةكدا هيَلَي كؤمةلَيَ  رِواني

 ادتيَ خيَزانيَكي بوو قةفةزيَك ياخود نةكراوبيَت، تةواو سكيَضيَكي
 . كرابوو زينداني

. كرد ئاخوئؤفيَكم ثيَيةكامن وسرِبووني قاضم ئازاري لةتاو
 لةثاش بدات، يارمةتيم و خوارةوة بيَتة كامةران بووم ضاوةرِوان
 خؤم بةشةلةشةل ناضار دةرنةكةوت كامةران ضاوةرِواني ضارةكيَك
 هةنطاويَكم ضةند خوولةكيَك بةدواي دةرةوة، بةردةرطةي طةياندة
 شةقام بةناو. بووةوة كةمرت ئازارم و دةرضوو ثيَم سرِي هةلَربِي،

 بوو، وشيَواو ثضرِ ثضرِ خةيالَم دةكرد، طوزةرم كؤلَانةكان و
 كة خةيالَيَك تةنيا. دابوو دةستم لة كة ثووض رِؤذطاريَكي خةيالَي

 طيان هةنطاويَكم هةر لةطةلَ. بوو كةذالَ نةئةبووةوة كؤلَم لة
 ئةو تةنانةت. رِادةكيَشا خؤي الي بؤ موطناتيس وةك وجةستةمي

 وةك كةذالَ دةكردةوة هاوسةريشم شيالني لة بريم  ساتانةي
 شيالني لةطةلَ ذيان. دةفرِي نيَوامنان بؤشايي بة ثةروانة

. ببوو رِؤتني نةمابوو، جاراني وضيَذةي تام ئةو  هاوسةرم
 و شؤخي لة ثرِ ثيَكةوةبوون هاوسةرطريي سةرةتاي هةرضةندة
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 كالَبوونةوة، ثةيوةنديةكان رِؤذطار لةطةلَ كةضي بوو، خؤشي
 بووم كةذالَ بينيين تينووي. نةما خؤي وةك خؤشةويسيت و ئةوين

 دة لةثاش رِيَ كةومتة ئةمسرتدام طولَفرؤشيةكةي بةرةوة و
 طولَيَكي بيين كةذالَم. كانةكةودو نزيك بة طةيشتم رِيَكردن خوولةك
 مةقسةتيَكي  بةستبووي، بةسةرييةوة تةوقةو كردبووة ثةمةيي

 وطولَةكاني دةبرِي نةمامةكاني طةلَاي وثؤثي لق. بوو بةدةستةوة
 لةناو و دةكردةوة جوودا يةكرتياني لة و دةكرد بؤن يةك يةك

 بةدةستةوة لوولكراوي داريَكي ضيلكة هةروةها .دادةنا سةتليَكي
 طولَة بةتةنيشت قرديَلةيةك وةك ثاشان كرد، بؤني بوو،

 رِووخساريَكي و شيَوة. بةستيةوة سةري بان ثةمةييكةي
 دةرطةي. بوو رِةنطني و خويَنشريين كةضي، هةبوو ةمطيينغ
 ضةند كة بوو، جاز مؤسيقاي هةمان لة طويَم. كردةوة وكانةكةمود

 بيين، مين كةذالَ كاتي. بوو ليَرِاطرت طويَمان ثيَسرت رِؤذ
 باوةشي طريانةوة بة داناو ميَزيَك لةسةر دةسيت مةقةستةكةي

. بوو وخؤش تووند ئاميَزطرتنةكةي لة ئةجمارةيان. كرد ادثيَم
 يَيبلَ تؤ طومت خؤمدا دلَي لة. ليَدةهات طولَي بؤني يةكثارضة كةذالَ

 دةسيت لةناو دةستمان ليَوةبيَت؟ خؤشةي بؤنة ئةم جةستةشي
 .سرِي طؤناي سةر فرميَسكةكاني. بوو يةكرت

 "دةطري؟ بؤضي كةذالَ بووة، ضي" 
 "بووة؟ برسيت ": طوتي كةذالَ

 ".بةلَيَ": كردى بؤ ئاماذةم بةسةر 
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 شووشةي بة تابلَؤيةكي و داخست كةيةطولَفرؤشي دةرطةي
 كاتذميَر نيو بؤ: نووسرابوو لةسةري ،هةلَواسي كانةكةودو

 .داخراوين
 دلَنةواييم ئةوةي وةك شامن بان ناية دةسيت كةذالَ لةرِيَطة

 بؤ زةنطي هاوسةرت ي شيالن دةزانيت باشي؟ تؤ ":بداتةوة
 وةلَاميم شيَوةيةك هيض بة بةلَام من. ثيَدام تيَرجنيَوي و ليَدام

 ."نةداوةتةوة
 ".كرد باشت": ثيَمطوت

 دةكةم تكا مامؤستا نا": طوتي و رِاتةكاندم دةسيت كةذالَ
 لة زياد ئيَمة رِاستدةكات شيالن باجي. خيَزانةكةت ناو بؤ بطةرِيَوة
 ".دةكةين رِةفتار و خؤشدةويَت يةكرتمان ثيَويست

 لةمالَ ئةو ذنيَك، هيض بؤ مناهيَلَ بةجيَ شيالن من كةذالَ،" 
 ئةجمؤرة جياوازة تؤ و من نيَوان ثةيوةندي دةريكردووم،

 ".نادريَت وتوق بؤيان اتيرِؤذهةلَ ثياوي و ذن ثةيوةندييانة،
 بةدواي عومرةت ئاخري بةم تؤ جياوازي، تؤش مامؤستا" 

 كتيَبةكاندا لةناو تةنيا رؤمانسيةتة ئةو دةطةرِيَي، ادرؤمانسيةت
 سةرقالَن، مرؤظةكان نةماوة ادتيَ خؤشي ذيانة ئةم دةبينريَت،

 ".ماندوون
 لةخؤيدا خؤي تةندروست و خؤش ثةيوةنديةكي كةذالَ "

 ".رِؤمانسيةتة
 جوان. بذيَيت شيالن بيَ بتوانيت تؤ  ناكةم باوةرِ مامؤستا" 

 دةزامن.  نووساوة بةيةكةوة لةزطة وةك وتانورِابرد بريكةرةوة،
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 شيالنيش باجي و وام خوايةك وةك تؤ بؤ من ئيَستا
 ".بريكةيت لة من بةلَام دةبيَت ثيَغةمةبةريَكة،

 "خوا؟" 
 نايبيين، و ناطةيت ثيَي هةرطيز كة عيشقةية ئةو خوا خوا، بةلَيَ" 

 ".كةموكورِي و هةلَة لة ثرِ ئينسانيَكة بةلَام ثيَغةمبةر
 خاوي شريي مرؤظ كة ،عةقلَ بة دةضوون كةذالَ وتةكاني 

 ثالن دةكرا ئاية عومرةم دوا بةلَام بةم دةكات، هةلَة و وةوخوارد
 دةبيَت ماوة لةبةردةم كورمت ئاييندةيةكي دانيَم؟ نويَ ذيانيَكي بؤ

 ضيرت. بةرم بةسةر خؤشي بة تةمةمن باقي ئةوةبيَت هةولَيَكم تةنيا
 لة كةذالَ لةطةلَ بةهةربار. نةماوة ملَمالنيَم و كيَشة كاتي

 دةمويست خؤمدا لةدلَي. دانيشتني شؤربافرؤش خواردنطةيةكي
 بينيم من لةشةي ئةو بلَيَم ثيَي و بكةم كةذالَ لة جدي ثرسيارِيَكي

 لةبةرئةوةي هةبيَت؟ بووني دةبيَت كامةران  طةلةرييةكةي لة
 بوومةوة، ثةشيمان لةثرسيارةكةم برِي، لةضاوم ضاوي كةذالَ

 تةوقةكةي": طومت و سةرزمامن هاتة لةثرِ هةستم،لة بةلَام بيَئاطا
 ".جوانة زؤر سةرت

 
 

* 
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 ثةمةييةكة طولَة ثةرِةي سةري، تةوقةكةي ليَكردنةوةي لةطةل
 ميَزةكة، سةر كةوتة طولَيَكش ثةرِة. وملَي شان سةر هةلَوةرينة

 . قةميسةكةمةوة طريفاني وخستمة هةلَطرت طولَةكةم ثةرِةي
: طوتي سةرشاني، طولَةكاني ثةرِة كؤكردنةوةي بةدةم كةذالَ

 لة برِيَك دةمةويَت برِؤم ئةوةي ثيَش لةثيَشداية، طةشتيَكم"
 ."بدةمةوة قةرزةكامن ثارةي

 "نزيك؟ يان دوور بؤ طةشت،" 
 نيَوان لة هةبووة بووني كةي ثارة، طومت خؤم دلَي لة

 ئةوةي وةك كرد، بزةيةكي و سةيريكردم كةذالَ يستةكان،وخؤشة
 .بريدةكةمةوة ضؤن وهةستبكات مبخويَنيَتةوة

 هةلَوةري دةستت لة طولَ هةركات فيَريكردم شةمالَ مامؤستا"
 ."بكةيت طةشتيَك يان ،بطؤرِي شويَنةكةت ثيَويستة

 ضيلَكةدارة. ئاالند لوولكراوةكة ضيلَكةدارة بة طولَةكاني ثةرِةي
 مةمرتسيَنة، ":طومت و دةرهيَنا كةذالَ ضنطي لة لوولكراوةكةم

 بة دةبنةوة بةرِةنطيَكيرت وةرزيَكيرت لة و هةلَدةوةريَن طولَةكان
 ".جوانرت طولَيَكي خونضة

 باخيَك، وبةناو دارستانيَك بةناو طةشتيَكة، بة ثيَويستيم "
 ون خؤم ، سةرقالَيم بةهؤي ماوةيةكة بدةم ثشوويةك دةمةويَت

 كة بثرمسةوة بكةمةوة، لةخؤم بري دووبارة دةبيَت ة،وكردو
 شت زؤر دةتوامن يان بطؤرِم شويَن ئامادةم ئاية ليَرةم، بؤضي
 "كةم؟ب لةبرييان هةية

 طةشت دةتوانيت بكةيت، زؤرشت دةتوانيت تؤ طيان، كةذالَ" 
 شتيَكي هيض خاوةن بةمةرجيَ ببيين، لةذيان خؤشي و بكةيت
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 تؤ نةبيَت، كةسةوة بة دةرسةد سةد دلَت ياخوود نةبيت، مادي
 برِؤيت ثيَشئةوةي .بدةيت ثشووش و بكةيت كار دةتواني

 .بكةين ثيَكةوة طةشتيَك دةمةويَت
 لةسةر لةشويَنيَكدا،  تؤ و من دةكةم ئارةزوو زؤر بةدلَنياييةوة، 

 بؤ طويَت منيش و بكةيت بؤ قسةم تؤ و رِاكشيَن سةوزاييةك
 تا ،بدؤزمةوة رِوحت و بكةم ناخت طةشتيَكي دةمةويَت. رِاديَرم

 ."نزيكي لةمن ضةند تا بزامن
 .تاويَك بيَدةنط بووين

 من طةشتةي ئةو دةمب، دوور ليَت مب، نزيك ليَت هةرضةند من" 
 تينوويةتي شكاندني بؤ تةنيا بيكةم تؤ لةطةلَ دةمةويَت

 كة كةم بؤن طولَانة ئةو مةرطم ثيَش ئةوةي بؤ خؤشةويستيية،
 "!بينوة ثيَوة خةومن

 بةناو وة،وكرد زؤر طةشتانةم جؤرة لةم من بةختيار، مامؤستا" 
 كةوتوومةتة سةر قلَيشاوةكان، ثريةكان، درةختة بةنيَو دارستان،

 بووةتة بؤم طةلَا سةوزايي برِكا ضاو تا دار، لقي بلَندترين سةر
 سةر شةومني بة تينويةتيم فرِيوم، ادبةسةري عةالدين بةرمالَةكةي

 ديَتةوة مرؤظ بة بةلَام بةزةييم. شكاندووة طولَةكان ثةرِةي طياو
 و خؤشي لةجياتي كةضي زةويية ئةم لةسةر ميوانن دةزانن كاتيَ

 ".دةسطوتيَنن درةختةكان هةلَدةطريسيَنن، جةنط ئاشيت،
 "كةين؟ب سةفةر حةزدةكةيت كويَ بؤ "
 ".بكةين ادتيَ ثياسةي بتوانني بيرَتس شويَنيَك، بؤ "

 .ليَيدا كةذال مؤبايلةكةي زةنطي كاتة لةم
 ."ئيلهامم من جوانةكةم خوشكة كةذة، "
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 ."فةرموو" 
 طويَم و ئامساندا بة هةلَمةضؤ ثيَدةلَيَم، قسةيةكت كةذة" 

 ".ليَبطرة
 "…فةرموو"  
 ليرَبِاوة، ثارةمان يونامن، اتيولَ لة عةباس لةطةلَ ئيَستا "

 دةفتةريَك، ئةطةر. كردووين زيندانيان بارمتة وةك قاضاخضييةكان
 تكاية. توركيا بؤ طةرِيَننةوة دةمان نةدةين، دؤالر هةزار دة واتة

 دوايي عةباس و من سةفةرةي ئةم مةسةلةي بؤ. بدة يارمةتيمان
 ".دةطيَرِمةوة بؤت

 بةدوو ائاي يؤنانن؟ لة عةباس و تؤ ئيَستا بوويتة، شيَت تؤ" 
 "كةوتووي؟

 وةك منيش. جيابوويتةوة عةباس لة تؤ جوامن، خوشكي كةذالَ" 
 ئةمة. كردووة عةباس بة شووم. بذيَم خارج لة دةمةويَت تؤ

 يَبلَ ثيَم ئيَستا. دةكةم باس بؤت دوايي دريَذة، ضريؤكيَكي
 "نة؟  يان دةدةي يارمةتيمان

 ".داخست تةلةفؤنةكةي كةذالَ"
 .دانا لةبةردةمان طةرمي سووثي قاثي دوو طارسؤنةكة كاتة لةم

 .سوثخواردنةوة كةوتة و طرت كةوضكةكةي ثةجنةكاني بة كةذالَ
 بةلَام ئةو ،بلَيَت شتيَك كةذالَ بووم ضاوةرِوان لةكاتيَكدا منيش
 لة تامي بةدلَ ثرِ و سوثةكة قاثة بةسةر شؤرِكردبووةوة سةري

 طرتة كةوضكةكةم ئةوةوة بةدواي منيش .دةبيين خواردنةكة
 .سوثخواردن كةومتة و دةست

* 
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 سةبةتةكةي لةناو ونيَكيووسةم هةلَربِي سةريَكي كةذالَ
 لة طازي بةمن، دا لةتيَكي لةت، دوو  كرديية و هةلَطرت بةردةممان

 بؤم شتيَك هيض ضيرت": طوتي برِي،  لةضاوم ضاوي تردا، لةتةكةي
 داخا دةمي باشرتة مرؤظ. سةرِسوورِمان جيَي و سوثرايز بة نابيَت

 لة دايكم لةطةلَ رِؤذطاريَك يادم، ديَتةوة. نةكات كةس لؤمةي و
 هةنديَك و ثوور مالَي لؤمةي و دادةنيشتني مةتبةخةكة
 بةردةوام و ناتةبان يةكرت لةناو بؤضي كة دةكرد، لةخزمامنان

بةلَام  ،دةبرِن ىيةكرت ىقؤلَ مريات لةسةر بؤضي يان شةرِيانة،
 باوةرِم هةرطيز. ةوكردو خراثرتي لةوان خوشكةكةم دةبينم ئيَستا

 رِؤذيَك دةكرد، خةلَكم لة لؤمةيةي و سةرزةنشت ئةو نةدةكرد
 ."رِووبدات ئيَمةش خيَزاني لةناو دابيَت
  طرتبوو، بةدةستةوة سةرميَزةكةم خويَدانةكةي و بيبةر

 .هةردووكمانةوة سوثةكةي ناو كردة وخويَم بيبةر نةختؤكةك
 سةير سةير شيت بضيَت هةلَكشان بةرةو تةمةن تا ":ثيَمطوت
 كارةساتيَكي يان ثيَشي ديَتة كيَشةيةك مرؤظ كاتيَ. دةبينني

 و رِؤذ ضةند  بةلَام لةثاش دةبيَت، ويَران لةناخةوة بةسةرديَت
 تؤش. دةبيَتةوة تر ئاسايي دةرووني باري وردة وردة هةفتة

 ".بةردةوامة ذيان مةبة نيطةران
 .مرؤظةكانةوة كيَشةي بة كردووين سةرقالَي بةردةوام ذيان 
 تؤ ئيَستا. لةوان كنيبةشيَ ئيَمةش نةضيَت بريت لة كةذالَ"

. بريبةريتةوة لة خؤت بكةيتةوة، باوكت و دايك لة بري ثيَويستة
 بريندار دايكيت جةرطي داوة ئةجنامي ئيلهام رِةفتارةي ئةو

 ".كردوة



  129 

 ضونكة رِوويدابيَت، شتيَك بوو كرد هةستم رِاستدةكةيت،" 
 ".ناثرسيَت هةوالَم لة و ليَنادات بؤ زةنطم دايكم ماوةيةكة

 ".بدةيتةوة دلَنةواييان و بطريت ئةوان ثشيت دةبيَت تؤ ئيَستا "
 ".بكةم سةردانيان بطةرِيَمةوة، دةبيَت كةواتة "
 كاتيَ ئةوةية باوك و دايك بؤ شت ناخؤشرتين ضونكة بطةرِيَوة، "

 كاتيَ ئةوةية لةذيان دياريش خؤشرتين. بةجيَديَلن مالَ مندالَةكاني
 ".دةبنةوة شاد مندالَةكانيان بة دووبارة

 و طرت بةدةستةوة سةرميَزةكةي ئاوةكةي ثةرداخة كةذالَ
 ثرِ جةستةم هةستدةكةم هةنديَكجار": طوتي ليَداو قووميَكي

 و بطةرِيَمةوة دايكم، ديدةني بؤ سؤز وسؤز، هةست لة دةبيَت
 بريي هةية جارش كةم،ب ثيَشكةش بضكؤالنةيان باخضةيةكي

 بؤ بكةم طةشتيَك دةكةم ئارةزوو دةكةم شةمالَ مامؤستا
 ".هؤلَةندا

 ."شةمال مامؤستا "
 و وةردا سوثةكةي لة و سةند دةستم لة لوولكراوةكةي ضيلكةدارة

: طوتي و ليَسايةوة و كردةوة ماسي دةمي وةك ليَوي هيَناو دةري
 "دةبيين؟ لوولكراوة  ضيلكةدارة ئةم"
 ."بةلَيَ" 
 ".ضيَنراوة شةمالَ مامؤستا بةدةسيت "

 :دووان كةوتة دةزانيت؟ ضؤن لييَبثرسم ئةوةي بةبيَ
 بة تةرِي ضيلَكةداري دوو كؤليذ، لة و ثيَكةوةبووين كاتةي ئةو "

 كةذالَ: ثيَيطومت شؤرِيكردةوة، بسكمةوة بة و كرد لوول قامكي
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 لوولكراوت  ضيلَكةداريَكي كويَ لة نيَوامنان، نهيَين بة ببيَت ئةمة
 ".دروستكراوة من بةدةسيت كة بزانة بيين،

 بووم، خةمبار سةربةخؤم. وةرطرت دةسيت لة ضيلةكةدارةكةم
 باوكت و دايك لةطةلَ تؤ ئةوةية كاتي ئيَستا كةذالَ": ثيَمطوت

 ".بةرةوة خؤت لةبري هؤلَةندا طةشيت بيت،
 ضاكرتة وا": طوتي و ليَوي سةر كةوتة زةردةخةنةيةك كةذالَ

 مامؤستا ناوي من هةركات بةلَام بؤضي سةركار، بطةرِيَمةوة
 "دةبيت؟ دلَتةنط تؤ زارم سةر بيَتة شةمالَ

 "…مرؤظة سروشيت ئةمة ": دايةوة وةلَامم ثيَكةنينةوة بة
 درزي خزاندة لوولكراوةكةي دارضيلكة سةرثيَ، هةستاية كةذالَ

 لةطةلَم هةركةس واية، منيش سروشيت": طوتي و مةمكي
 ".خؤمشدةويَت باشبيَت،

 
 

* 
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 برِيارمدا. سرِةكةم و سارد ذوورة بةرةو طةرِامةوة درةنط شةو
 كاردانةوةيةكي كاريية بيَ ئةم ضونكة سةركار، بؤ بضم سبةيينَ
. بربِم رِارةوةكة ثيَشئةوةي. دةروومن سةر بؤ دةبيَت خةراثي
 دةرةوةي سةيري ذوورةكةي لةثةجنةرةي بيين مالَةكةم خاوةن
 خؤي رِووي كةضي ،ليَكرد سلَاويَكم هةلَربِي دةستم. دةكرد

 وتةي سةرليَوم، كةوتة زةردةخةنةيك. نةدامةوة وةلَامي وةرطيَراو
 ". بينيَذن ثرييَذن بة بوو ذن": دةيطوت  يادم، هاتةوة يَكريشاع

 شويَين بينيم ذوور، ضوومة و كردةوة زةمينةكةم ذيَر دةرطةي
 بة. كرابوون دةق كراسةكامن. كرابوو دةستكاري خةوتنم

 كيَ بثرسم ثرييَذن لة ئةوةي بؤ سةرةوة سةركةومتة توورِةييةوة
 كردووم؟ جلوبةرطةكةي دةستكاري و ذوورةكةم هاتووةتة

 ...فةرموو": طوتي و كردةوة دةرطةي ثرييَذن دا، لة دةرطةم
 ."ذوور وةرة

 "… درةنطة كات ورةوبب"
 "بدويَم لةطةلَت دةمةويَت .ذوور بيَيتة دةبيَت"
 فةرمانيدا، سامناك و طرذ رِووخساريَكي و بةتوورِةيي ثرييَذن 

 ثرييَذن .دانيشتم ميوان ؤدةيه لة و مالَةكةيدا بة كرد خؤم ناضار
، طويَبطر": طوتي و دانا لةبةردةمم ثرتةقالَي شةربةتي ثةرداخيَك

 نابيَت كة كةمةوة، ئاطادارت و بلَيَم ثيَت ضوو لةبريم رِؤذ يةكةم
 لةطةلَ برادةرت كضي نابيَت دووةم. مالَ بطةرِيَتةوة درةنط شةوان
 ".ببينم
 .عةيب هةزار و ثرييي طومت خؤمدا لةدلَي

 ."وبةسةرضا "
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 شيالني ئةمرِؤ :طوتي و دانيشت تةنيشتمةوة بة ثرييَذن لةناكاو
 ضي؟ دةلَيَيت تؤ. ثةشيمانة هةستدةكةم. بيين هاوسةرمت

 ".ئاشتببنةوة
 كة بووم، توورِة زيَرت ثرييَذن لة. نةكرابوو ضاوةرِوان ثرسياريَكي

و  سوثاس": طومت و بادا سةريَكم. ةوهةلَقورتاندو كيَشةم لة خؤي
 دةويَت كامت. ثةشيمانبوونةوة زووة زؤر من بةلَام بؤ خؤش،تدةست

 ."بريكردنةوة بؤ
 كات برِؤم دةبيَت ورةوبب" :طومت سةرثيَ، هةستانة لةطةلَ

 ."بلَيَم ثيَ شتيَكت بةلَام دةمةويَت درةنطة،
 خامنيَكي هاوسةرةكةت": طوتي و بةيةكدا ناوضةوانيدا ثرييَذن

 لة دةياجنار كؤضكردووم هاوسةري و من مةبة، ويذدان بيَ نازدارة،
 ".ئاشتبووينةتةوة و تؤراوين و بووينة توورِة يةكرت

 ."بذيم بةتةنيا ماوةيةك دةمةويَت" 
 ".باشة خوا بؤ تةنيايي بذيَيت، تةنيا بة نيية، باش نا، "

 دوودلَييةوة بة هةلَبيَم، ثرييَذن دةست لة بووم خواخوام كاتة لةم
 بةلَام تووخودا ليَدةكةمةوة، برييَكي بةسةرضاو، باشة :"ثيَمطوت

 ثيَمناخؤشة هةروةها. بكةيت شيالن سةرداني نامةويَت جاريكيرت
 ."ةوكردو ذوورةكةمت دةستكاري من ئيزني بةبيَ

 و كردةوة حةوشةم دةرطةي وخيَرا ليَبدةمةوة ئاورِي بيَئةوةي
 بينيم ، تيَثةرِيم وةكةوخان بةتةنيشت كة. دةرةوة هامتةوة
 . دةرةوة دةرِوانيَتة و رِاوةستاوة بةثيَوة قيت ثرييَذن
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 ترسيَك داكةمن، كةمبانتؤرِة ويستم و ذووورةكةم طةياندة خؤم
 كامريايةكي ثرييَذن نالَيت كيَ طومت خؤم دلَي لة طيامنةوة، كةوتة

 ناكات؟ تةماشام ئيَستا و دانةناوة شاراوةي
 

 
* 
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 سةركار بةرةو و طؤرِي خؤم و هةلَسام لةخةو بةرةبةيان لةطةلَ
 تا كرِي كيَكيَكم و ضايي قاوةخانةيةك لة لةرِيَطة. رِيَ كةومتة

 كؤمةلَيَ شةو دويَينَ كة يادم هاتة ناكاو لة. بشكيَنم ثيَ يةتييبرس
 هيَرشي  رِةش ثشيلةيةكي لةخةومنا. بينيوة بةسةريةكدا خةومن

. بوو بةدوامةوة ثشيلَةكة رِامدةكرد، و دةضووم كويَ بؤ هيَنام، بؤ
 ثرييَذن ترسي لةوانةبيَت ذنة، سيمبولي لةخةوندا ثشيلة دةشزامن

 بيَت كيَشةيةك ذن جواني لةوانةبيَت يان ميَردةزمة، بووبيَتة بيَت
 هةرسيَكيان هةية ثةيوةنديم ذن سيَ لةطةل  ئيَستا. ثياو بؤ

 يمانيهاوسةرطري بةدريَذايي كة هاوسةرم شيالني كيَشة، بوونةتة
 خةتا من تيَنةطةيشتنة لةم هةميشةش تيَنةطةيشتووين، يةكرت لة
 كةذالَ دةكات، وبيَزارم هةية دةرووني نةخؤشي ثرييَذن. بوومة بار
 . دزيوم دلَي رِةفتاري و جوانييةكةي بة

 دوور ذن لة دةبيَت ليَكبدةمةوة خةونةكةم ئةطةر كةواتة
 خامنة لةو كةومةوة؟بدوور كةذالَ لة دةتوامن ئايا ليَوة كةومةوة،

 .دةكاتةوة زيندووم بينيين بة كة طولَفرؤشةي
 كؤطةي كة. كارةكةم شويَين طةيشتمة كاتذميَر نيو لةثاش

  ئيَمة. بزنسةكان و حكومي دةزطا بؤ بوو ئامادةكردن خواردن
 و دةثيَضايةوة زةلَاتةمان و سةندةويض دةبووين، كريَكار ضلَ سي

 كاتي لة .دةنا دامان ساردكةرةوة ثالستيكي سندوقيَكي لةناو
 خويَندمةوة، ناوي  بوو، هؤلَةكة طؤي بلَند لة طويَم كاركردمن
 جةنابي. دانيشتم كؤطةكة وبةريبةرِيَ لةطةلَ. ئؤفيس بؤ  رِؤيشتم

 لة شيَوةي بوو، كةتة و بةقةلَافةت و بةرز بالَا مرؤظيَكي بةرِيَوبةر
 ويسيت كاتيَ لةباوةشدابوو، قاوةيي ثشيلةيةكي. دةضوو ورض
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 هاتةوة خةونةكةم ميَزةكة، سةر بازيداية ثشيلَةكة بدويَ لةطةلَم
 بةختيار،": ثيَيطومت شةرمانة بيَ وةستا جةنابي ئينجا  .ياد

. بيَت مندا بزنسةكةي لةدةرةوةي دةبيَت هةية هةركيَشةيةكت
 طؤشةطريي تووشي داماويت، و خةمبار تؤ كة دةبينني ماوةية لةم

 بتنيَريَنةوة ناضارين بطؤرِيت رِةفتارت ناتوانيت ئةطةر بوويتة،
 ."مالَ
 بةسةر بوو، ضاوةرِواننةكراو وةستاكةم كردةوةي ئةم

 "ضيية؟ مةبةستت": ليَمثرسي سوورِمانةوة
 ".شويَنيَكيرتة لة خةيالَت و ثيَناكةنيت ئيشكردن كاتيَ تؤ" 
 هةستامة بةناوضاواني، بكةم تفيَك بواية بةمن و توورِةبووم 

 دةرِؤم، خؤم من كةن دةرم ئيَوة ثيَشئةوةي ":طومت و سةرثيَ
 ".بكاتةوة بؤ دةرطةيةكيرتم دةركردنة ئةم بةلَكو

 باوةشي بازيدايةوة ميَزةكة لةسةر ثشيلَةكة كاتة لةم
 . كرد ثشيلةكة كلكي بة ياري ثةجنةكاني بة ئةويش بةرِيَوبةرةكة،

 و دايةوة بةرِيَوبةرةكة لة ئاورِيَكم دةرةوة بضمة ثيَشئةوةي
 ."ثيَناكةنيَت ثشيلَةش  نةضيَت لةبريت": ثيَمطوت

       * 
 لة شؤري دةموضاوم فرِيَدا، ئيشم جلوبةرطي خؤطورِين، لةذووري
 داماو، شيَواو، رِووخساريَكي كرد، خؤم تةماشةيةكي ئاويَنةكة
 و ناوضةوامن لؤضي .ةوةينةناسي خؤم كةوت، بةرضاو خةمبارم

 بة هةستم هةرضةندة. ترساندمي كةثووم سةر ثيَسيت سووربووني
. كردم بيَزاري ثيَستم لؤضيةي طرذو بةلَام ئةم نةدةكرد، ثريبوون

 كردةوة، ئؤتؤمبيلةكةم دةرطةي و كؤطةكة طةراجي طةيشتمة
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 بووم، نةفةس تةنطة. ئيش نةكةوتة ماشيَن ليَدا، سويضم
 لة ئؤتؤمبيلةكة هةولَمدا، بارة سيَ و دووبارة و كردةوة دةرطةكةم

 . طرِ نةكةوتة كةلَةرِةقيدا
 ."مردبيَت ثاترييةكةي لةوانةبيَت"

 خيَرا. كرد هاوكاريَكم لة هاوكاريم داواي و كؤطةكة ناو طةرِامةوة
 ضةتالَ هةولَي ماشينةكةي بة. هات سةركارةوة جلي بة

 و سارد ئاسين ثارضةيةك بة بوو بةلَام ئؤتؤمبيلةكةم كردمناندا،
 زةنطم. طةراجيَك بؤ بطوازمةوةتةو ماشيَنةكة برِيارمدا .كةلَك بيَ
 و ثيَطوتن ماشيَنةكةم شويَين ليَدا، هؤندا كؤمثانياي بؤ

 ثياسة بة ، بةجيَهيَشت دةشبوولةكة لةسةر سويضةكةم
 واديارة طومت خؤمدا لةدلَي. بازارِ ناو بؤ شؤرِبوومةوة

 .رِوودةدةن بةسةريةكدا يةكانيناخؤش
 لة. بوو برسي زؤرم ليَ نةبوو، نيوةرِؤ ذةمي هةرضةندة

 و كرِي وثةتاتةم هةمبةرطةر سةندويضيَكي ماكدؤنالَد خواردنطةي
 ئةم كة دةكرد هةستم نةشكا، برسيةتيم كةضي خواردم،

 ميَشكم بةلَكو نيية، طةدةمةوة بة ثةيوةندي هيض برسيةتية
 سواري لةجياتي. مالَ بطةريَمةوة برِيارمدا و كرد بازارِييم .ماندووة

 تةكسييةكة شوفيَري . طرت ئوبةرم تةكسي. مب ثاس
 لةسةر .دانيشتم بةتةنيشتيةوة. بوو ئةفريقي ثيَسرتِةشيَكي

 مؤلةتةكةي ذمارةي و شوفيَرِةكة ناوي ماشيَنةكة دةشبلي
 .نووسرابوو
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: طوتي بكاتةوة، بابةتيَك سةرةداوي ئةوةي بؤ شوفيَرةكة
 رِؤذيَكي بةلَام ئةمرِؤ هةية، سارد باييَكي كزةية هةرضةندة"

 ".خؤشة
 ".زةردهةلَطةراون ضؤن طةلَاكان رِةنطي نابيين ثاييزة،"
 ".خؤشبيَت دلَي مرؤظ ئةطةر جوانة، ثايزيش"
 "خؤشة؟ دلَت تؤ ائاي"

 نةبني، دلَخؤش بؤ برا،": طوتي  ثيَكةنينةوة بة شوفيَرةكة
 تةكسي ئوبةر كؤمثانيايةي ئةم لةوةتةي باشة، تةندروستيم
  ". نةبوومة ئيش بيَ كراوةتةوة

 ".بوويت كار بيَ ثيَشرت ئةي" 
 ثيَسرتِةش بة كار شويَن لةزؤر دةزانيت بةلَام خؤت نةخيَر،" 

 ".نادةن
 ناضار. بدةم ثةرستيي رِةطةز بابةتي بة دريَذة نةكرد ئارةزووم
  خةيالَي ناو كةومتة وةرطيَراو خؤم رِووي. بووم بيَدةنط

: طوتي بةرز بةدةنطيَكي ةكةيتةكسي شوفيَري .بريةوةرييةكامنةوة
 "بطريت؟ مؤسيقا لة طويَ دةكةيت حةز ئةي"

 "…نا بؤ ، ئةي ": وةلَاميمدايةوة و كرد بؤ زةردةخةنةيةكم
 هاتة جاز مؤسيقاي خؤشرتين داطريساند، تةسجيلةكةي دوطمةي

 .كةذة الي بؤ بردمييةوة خةيالَ يةكسةر. طويَم بةر
 "بةدلَة؟ مؤسيقاكةت ئةي" 

 "بدةييتَ؟ دةنطي فوولَ دةتوانيت بةدلَة، زؤرم"  



  138 

 دةنطةكةي دوطمةي طةورةكاني ثةجنة بة شوفيَرةكة
 سةماكردنيَكي كةوتة بةرداو سووكان لة دةسيت. بةرزكردةوة

 .شاد ةكييطؤراني خويَندني و نةرم
 

      

* 
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 لةسةر دانا، ميَزةكة لةسةر بازارِييةكةم كيسة دوو مالَ، طةيشتمة
 . بشكيَنم سةرخةويَك تا ليَكنا ضاوم رِاكشام، قةرةويَلَةكة

 يان بوو خةون نةمزاني لةناكاو بووم، شرييندا خةويَكي لةناو
.  دةدا لة دةرطةي دةكردم بانطي بوو دةنطيَك لة طويَم رِاسيت
 دةرطةم رِاثةرِيم لةخةو بوو، زياتر دةرطةكة تةقي تةقة دواجار

 بيَئةوةي .رِاوةستابوو ثةيكةريَك وةك هاوسةرم، شيالني .كردةوة
 بة و كرد ادثيَم تووندي باوةشيَكي و ذوور هاتة ليَبكةم فةرمووي

 ."دةكةم بريت": طوتي لةطريانةوة ثرِ قورِطي
 دابوو، شانومل لة مندالَي بؤدرةي كرد، شيالمن جةستةي بؤني

. ساواية كؤرثةي بؤدرةي  من الي بؤن خؤشرتين دةيزاني ضونكة
 فرميَسكةكاني شيالن. دانيشتم قةرةويَلَةكة لةسةر. كرد بؤمن تيَر

 ضؤلَ مالَ رِؤيشتووي تؤ لةوةتةي": طوتي و سرِي رِوومةتي سةر
 تكاية ثةشيمامن، و وةوكرد هةلَةيةكم من وادةكةي؟ بؤ تؤ بووة،

 ."بطةرِيَوة
 ئاوة بةر كردة ضايةكم كيسة و داطريساند قاوةكةم دةزطةي

بةلَام  نيية، بةمن ثيَويستيت تؤ شيالن، ":ثيَمطوت .طةرمةكةوة
 تةنياييت و بذي ادلةطةلَت كةسيَك دةتةويَت دةترسيَت، تةنيايي لة
 ."باتةوةببري لة
 بؤية خؤشدةويَت، تؤم كات بةلَام لةهةمان دةترسيَم، من بةلَيَ" 

 "؟.بطةرِيَيتةوة دةكةم داوا و بؤالت هاتووم
 هةلَدايةوة بازارِييةكةي كيسة شيالن. نيَوامنانةوة كةوتة بيَدةنطي

 دانا، كوثي دوو. رِازاندةوة ميَزةكةي و دةركرد ونانةكةي ماست و
 .كرد بةناخنواردن دةستمان ثيَكةوة .كيَشا دةمي ضاييةكةش
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 برذانطي سةر كلَي و طةرِابوونهةلَ سوور ضاوي شيالن
 طريانةوة، لة ثرِ قورِطي بة رِوومةتي، بةسةر شؤرِبووبوونةوة

 الي بؤ دةرِؤيت يت،جيَدةهيَلَ مالَ كة وامدةزاني من": طوتي
 ؟!مببوورة. بووم هةلَة كةضي كةذالَ،

 دوو ئةطةر  واية ثيَت تؤ ئاية ة،يني مالَي خؤشةويسيت …شيالن "
 ثيَمواية من دةيانبةستيَتةوة؟ خؤشةوسييت ثيَكةوةبوون، كةس

 بة خؤشدةويَت كةذالَم من. دةكاتةوة كؤيان بةرذةوةندي زؤرجار
 تا بةرذةوةندييةك، هيض بيَ و تايبةت و جياواز شيَوةيةكي

 نةضيَت لةبريت. نيية لةنيَوامناندا شاراوة ةكيينهيَني هيض ئيَستاش
 بذيَم، دةتوامن تؤ لةطةلَ  من. هةية خؤي تايبةتي ذياني ئةويش

 لة ترس يان مندالَ نةك كاتةوة، كؤمان خؤشةويسيت بةمةرجيَ
 ."تةنيايي

 تر ذنيَكي ثيَمناخؤشة و خؤمشدةويَت جوامن، هاوسةري بةختيار" 
 دةبيَت تؤ بيَتةوة، نزيك ليَت و بةريَت بؤ دةستت و بكات بؤنت
 ". بطريت خؤشةويستيةم ئةم رِيَزي

 منيش با ليَطةرِيَ طيان شيالن ثيَكردةوة، دةستمان دووبارة" 
 ".بدةم برِيار تا بريبكةمةوة بكيَشم، تةنيايي نةفةسي كةميَك

 كؤ بووخضةكةت ئيَستا هةر خؤمانة، مالَي مالَ ناويَت، برِياري" 
 ."مالَ دةضينةوة ثيَكةوة بكةرةوة،

 ."ناتوامن "
 جوانةكةي رِةشة دةنكةتريَ ضاوة و طرمت دةسيت تووند شيالن

 نة؟ يان خؤشدةويَت منت تؤ ئايا بلَيَ، ثيَم": طوتي و ترووكاند
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 يَبلَ ثيَم خؤشدةويَت، تؤم من بدةرةوة، وةلَامم تكاية،
 "نة؟ يان خؤشتدةويَم

 يةكرت لةطةلَ و خؤشويست يةكرتيان زؤركةس .خؤمشدةويَت" 
 ".جيابوونةوة  و نةطوجنان

 بكة، من قسةي بة نيية، جيابوونةوة ئيَمة خيَزاني لة نةخيَر،" 
 تؤية لةطةلَ ئةمرِؤ رِيَبواريَكة تيوة، كضة ئةو بهينة، كةذالَ لة واز

 ".ترة ثياويَكي لةباوةشي سبةي
 لةتؤ من ئةوةي مةهيَنة، كةذالَ ناوي بلَيَم، ثيَت ضةندجار"

 ثرِ ذيانيَكي ثيَكةوة  بةلَكو نيية، خؤشةويسيت تةنيا دةمةويَت
 نامةويَت من واتة. تيَطةشتنة لةيةكرت و برادةري و لةبةختةوةري

 ".بيَت تةنط دلَم و بذيم ادكؤشكيَك لة
 "ضيتدةويَت؟" 
 ئيَمة دةبيَت. نيية ذيان ثيَكةوة و كؤكردنةوة ثارة تةنيا ذيان" 

 ماوة، بةدةستةوة كةم كامتان بيَت، تةمةمنان لة ئاطامان
 خؤشي بة ماومة تةمةنةي نةختة ئةو دةمةويَت من بةتايبةت

 ".دةمةقالَيَ بة نةك سةر بيبةمة
 ."وادةكةم دةلَيَيت ضؤنة، بطةرِيَو تؤ" 
 بؤالم بيَيت ويستت ئةطةر جاريَكيرت ليَدةكةم دةويَت،تكات كامت" 

 ."مةكة ثرييَذن وةك كةرةوة، ئاطادارم و ليَدة بؤ زةنطم
 و الم بؤ ديَت ئيَوارةيةك هةموو شيَتة، ئةو مالَ، خاوةن ثرييَذني "

 ".دةكات تؤ باسي
 لة طويَ بينيوة، ثرييَذمن دووجار هةمووي بة من بةلَام،" 

 ".مةطرة حكايةتةكاني



  142 

 بةلَام مالَ دةرؤم، من": طوتي و سةرثيَ هةستاية شيالن
 بؤ تةلةفؤمن ناكات ثيَويست طةرِايتةوة هةركات شارةزاييت،

 ".بكةيت
 باوةشي طريان، لة ثرِ قورِطي بة ديسانةوة دةرطةكة لةبةردةم

 كويَرمب بيَت من بة ":ضرثاندي طويَم لةبن ئاسثايي بة و كرد ادثيَم
 ."خؤمشدةويَت وةبطةرِيَ نةبينم، لةطةلَ ترت ذنيَكي
  …جيَيهيَشتم شيالن
 دلَرِةق ثياويَكي ض: طومت خؤمدا لةدلَي. كردةوة ثرِ ضايةكةم كوثي

 .غةدارم و
 

 
* 
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 زةمينيَك لةذيَر رِووناكة رِؤذي بةم سةرشيَتم بوونةوةريَكي ض 
 مب مةرط نزيكة ئةوةي هةروةك. كةوتووم ثالَ غةزةل و تةمبةلَ

 طةشتيَكي بؤ كؤكةرةوة، خؤت بلَيَت و بيَت بةدوامةوة مةرط يان
 وةرزش برِيارمدا سةرثيَ، هةستامة. ناديار شويَنيَكي  و يةكجاري

 و نةمب تةمبةلَي تةسليمي ضيرت كةمةوة، باش تةندروستيم و كةمب
 .دوورنةكةم خؤر تيشكي  لة خؤم زةمينة ذيَر لةم
 نيو نزيكي. مةشقكردن بؤ ئامادةكرد خؤم و كرد لةثيَةكةم كال

 هيَزي جةستةم كرد هةستم بكةم، رِاكردن توانيم سةعات ضارةكة
 و ليَشيَواو سةر ميَشكيَكي ماندوو، بةلَام روحيَكي ماوة، جاراني
 هةناسةبرِكيَ بة. داوة مةالس خؤي جةستةم لةناو بةتالَ ناخيَكي

 تازةكردةوة، وخؤم كرد تراشم و كرد دوشيَكم. مالَ طةرِامةوة
 لةثاش بكةم، كةذالَ سةرداني بطوازمةوة، مالَةكةم برِيارمدا
 هؤنداش كؤمثانياي .بدؤزمةوة ئيشيَك ئؤنالين لة ئةوةش

. ضاككراوةتةوة ماشيَنةكةم كة بووم جيَهيَشت بؤ مةسجيان
 مامؤستا،": طوتي  و ليَدا زةنطي كةذالَ كات لةهةمان

 "ئامادةيت؟
 دؤزةخش بؤ خؤم، لة بيَزارم و دلَتةنط ئةوةند طيان، كةذالَ" 

 ".ئامادةم بيَت
 طةشتيَك ثيَكةوة سبةيينَ دةمةويَت مالَةكةم، بؤ وةرة ئةمشةو "

 ".نةمبينيتةوة طةشتة ئةو لةثاش لةوانةبيَت ضونكة بكةين،
 دةرطةي دةسكي بؤ برد دةستم. دةدوام كةذالَ لةطةلَ لةكاتيَكدا
 هةولَمدا جاريَك ضةند دراوة، قفلَ بينيم. دةر بيَمة تا ذوورةكةم

 .نةكرايةوة دةرطة
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 ."داخراوة لةسةر دةرطةم الموابيَت بة، لةطةلَم كةذالَ "
 .نةكرايةوة دةرطةكة ، هةولَمدا رِاكيَشاو دةرطةم دةسكي دووبارة

 دةرةوة لةديوي دةرطةي شيَتة، ثريةذنة ئةو ، كةذالَ طويَبطرة" 
 بكةم، بؤ زةنطي دةبيَت داخة، تةلةفؤنةكة .ةوداخستو لةسةرم

 ".كةمب ثؤليس بؤ تةلةفؤن ناضارم نةيكاتةوة، ئةطةر
 .ليَدا ثرييَذن بؤ زةنطم خيَرا

 تا بيكةرةوة، كات وترينوبةز كردووم، قفلَ لةسةر دةرطةت" 
 ".وةونةكرد ثؤليس بؤ تةلةفؤمن

 دةبيَت. دةرةوة بضيتة درةنط شةو نيية بؤت ثيَمطوتي،" 
 ."بةياني تا بيت ضاوةرِوان

 تةلةفؤن نةكةيتةوة، دةرطةكة تر دةقيقةي يةك هةتا زؤرباشة،" 
 زةمينةكةش ذيَر ثةجنةرةكةي شووشةي دةكةم، ثؤليس بؤ

 ".ديَمةدةرةوة ليَي و دةشكيَنم
 ثيَكةنينةوة بة. ليَدايةوة كةذالَ بؤ زةنطم و داخست تةلةفؤنةكةم

 يةك تا ئةطةر ةوثيَمطوتو كردووم، زينداني ثرييَذن كةذالَ ":طومت
 ".ديَمةدةرةوة ثةجنةرةكةوة لة نةكاتةوة، دةرطة دةقةيرت

 ".بؤالت ديَم و دةطرم ةكيتةكسي ئيَستا هةر تؤمب، قورباني "
 ناضار. نةهات هةر ،كرد ثرييَذمن ضاوةرِواني زياتر دوودةقيقة

 ثؤليس. طيَرِايةوة بؤيان كةمضريؤكة و ليَدا ثؤليس بؤ زةنطم
 ضةند .مةجووليَ خؤت شويَن لة و بةرِيَوةين ئيَمة طوتيان

 بوو خةريك دلَم دةرنةكةوت، ثؤليس بووم، ضاوةرِوان خولةكيَك
 بة و شكاند ذيَرزةمينةكةم ثةجنةرةي شووشةي ناضار .بتةقيَت

 ثؤليس ماشيَين جادة، سةر ضوومة .هامتةدةرةوة و طرمؤلةكردن
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 داوايان سةرةتا بوون، ثياويَك و ذن كة ثؤليس دوو .رِاوةستابوون
 .بدةم ثيشان زةمينةكةيان ذيَر ليَكردم

 دوو دةرطاكةوة بةضوارضيَوةي بينيمان رِؤيشتني، رِيَرِةوةكة بة
 .بةسرتاوةتةوة ئاسن ثارضة

  دةسيت، كةيبلَةكةي بة. طرتي ثيَكةنني بزةي ذنةكة ثؤليسة
 .كرايةوة دةرطة .كردةوة جوودا لةيةكرت ئاسنةكاني ثارضة

 كةيتةوة كؤ شتةكانت دةتةويَت ئةطةر": وتط مين بة ثؤليسةكة
 ".دةبني ضاوةرِوانت ليَرة ئيَمة

 و جلوبةرط .ذوور ضووة دا، ثرييَذني لة دةرطةي ثؤليسةكةيرت
 .دةكرد كةذالَم ضاوةرِواني جادةكة لةسةر و كؤكردةوة بوخضةم

 دةست لة طؤضانيَكي بيين ثرييذمن الم، بطاتة كةذال ثيَشئةوةي
 نقة بة ثرييَذن كردةوة، بؤ ماشيَنةكةي دةرطةي ثؤليسةكة بوو،

 بؤ ئيشارةتي بةدةست دانيشت، ثشتةوة يةكةييكورس لةسةر نق
 دةيةويَت ثرييَذن": طوتي الم بؤ هات ثؤليسةكان لة يةكيَ. كردم

 تؤش كرد، ردنيوليَبو داواي ئةطةر. بكات لةطةلَ قسةت
  ئةو بيبةخشم، مةجبوورم": طومت خؤم لةدلَي ".بيبةخشة

 ".سةرليَشيَواوة ثرييَذنيَكي
 بة ثرييَذن .رِاطرت بؤ طويَم و ماشيَنةكة ناو بؤ شؤرِكردةوة سةرم

 لة ئاطات دةبيَت تؤ كةيت،ب بار نيية بؤت": طوتي توورِةيي
 ".بيَت مالَةكةم

 باشرتة": طوت بةمنيان و لةقاند سةريَكيان ثؤليسةكان
 ."بووبيَت شيَت لةوانةبيَت دووركةويتةوة،

* 
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 با لةطةلَ كةذالَ، مالَي بالَةخانةكةي بةردةم هةلَوةريوةكاني طةلَا
 دةرطةي قةد بة سةركةوتني، ثلةكانةكان بة. دةكرد سةمايان

 سةيريَكي. بوو هةلَواسي رِةنطاورِةنطي طولَيَكي دةستة شوقةكةي
 "ضيية؟ سوثرايزة هةموو ئةم": طومت و كرد كةذالَم
 ضةميمةوة ئةو بةدواي منيش برد، طولَةكان بؤ سوذدةي كةذالَ

 لة ثرِ بوو باخضةيةك مالَةكةي ..كرايةوة دةرطة .ماضكرد طولَةكامن
 بوو، ليَهات ثةثوولةيةكم وةك .عةتر بؤني و طولَ نةمامي

 لة بنيشمةوة، طولَ ثةرِةي و نةمام لقي كام بةسةر نةمدةزاني
 .بالَطرم طةلَا ثؤثي كام نيَوان

 "يت؟ديَلَ بةجيَم و وامليَدةكةيت بؤ كةذالَ،" 
 ثيانؤيةكةوة لةناخي ئاوازيَك ئايفؤنةكةي، دوطمةي بة نا ثةجنةي 

 فرِي و دا بالَي شةقةي لة بالَكؤنةكةوة ثةجنةرةي لة و طرت بالَي
 و وةرطرت دةستم لة جانتاكةي. بيَئاطاية شارة ئةم بةسةر

 سةري تةوقةكةي قامكي بة. داينا مةتبةخةكةوة بةتةنيشت
 .رِاكيَشا

 "بكةيت؟ شانة قذم تةوقةية، بةم دةتوانيت" 
 و ئالؤزكاو قذيَكي. داهيَنا ثرضيم وةرطرت، لةدةسيت تةوقةكةم

 هةردوو بة. نووسا تةوقةكةوة بة موويةك تةلَة ضةند. هةبوو درِي
 .كردم حيؤر شنةبايةكي و دايةوةهةلَ ثرضي دةسيت

 "ناكةيت؟ خزمةتيان بؤ هةلدةوةريَن، مووةكانت" 
. قةنةفةكة سةر كةومتة ثيَوةنام، يَكيثالَ كرد، زةردةخةنةيةكي

 "دةكةيت؟ مؤسيقاكةم بة حةز": طوتي
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 شةويَكي دةتةويَت يان بوويتة شيَت": برِي ضاوةكاني لة ضاوم 
 ."بةسةربةرين ئارام

 "دةكةيت؟ لةطةلَ قسةم بةشةرمةوة و نووساوة قورِطت بؤ" 
 ."كةمةوة تاقي نويَ شيت لةوةي دةترسيَم" 

: طوتي  ،بوو ليَ طويَم نووستنةكةي، ذووري ضوونة لةطةلَ كةذالَ
 ".جيادةكاتةوة ئيَوة لة من كة ترسةية ئةو"
 توولَيَكي. دةرةوة هاتة تةنك كراسيَكي بة خوولةك يةك لةثاش 

 سومخة بوو، داثؤشي ناسكةكةي و نةرم لةشة ثةمةيي
 ضووة .شاردبووةوة هةنارييةكةي طولَة وتةوج سثييةكةي
: طوتي و هيَنا ثةرداخي دوو و سوور شةرابي بتلَيَكي مةتبةخةكة

 "ئامادةيت؟"
 ثيَشئةوةي. هةلَمثضرِاند و وةرطرت دةست لة شةرابةكةم بتلَة

 و بطريت دووشيَك دةتةويَت": طوتي ثةرداخةكة، بؤ بةرم دةست
 ".بطؤرِي خؤت
 ئاخؤ دةكردةوة، لةوة بريم كات هةمان لة طرت، دوشيَكم خيَرا

 ضيية، بةرامة و بؤن و جواني هةموو ئةم داناوة، ثالنيَكي ض كةذالَ
 و بشكيَنم تينوويةتيم ئةوةية طرنط. نةمبينيوة  لةذياندا من كة

 كؤضبةر بالَندةي وةك  كةذالَ ضونكة بةسةربةرم، خؤش كاتيَكي
 جةرطي سووري كيرؤبيَ بينيم البرد، حةمامةكةم ثةردةي .واية

 ليَوة فيَنكي و خؤش بؤنيَكي كرد، لةبةر رؤبةكةم. هةلَواسراوة
 .ليَدابوو طولَاوي. دةهات

 ذووري و مةتبةخ ضوومة و طيَرِا ذوورا بة ضاويَكم ..دةرةوة هامتة 
 .نةمابوو ديار كةذالَ  نووستنةكة،
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 "؟ليَهات ضيت كةذال" 
 شاردؤتةوة، خؤم مالَة لةم من": طوتي ئاسثايي بة دةنطيَك

 ."مبدؤزةرةوة
 هةلَواسرابوو، ثيَوة طولَي ضةثكة.كرد ذوورةكةم بنميضي سةيريَكي
. جووالند قةنةفةكةم و ثشكين مةتبةخةكةم و ذوور دووبارة
 .نةدؤزيةوة كةذالَم

 ."مياو بلَيَ تكاية دارستانة، يَيدةلَ تؤ مالَةي ئةم طيان، كةذالَ" 
 .طويَم هاتة سوورةوة و سةوز نةماميَكي  لةناو دةنطيَك
 بلَيَ ثيَم": طوتي و طرمت بةرضاوي دةسيت دوو بة كةذالَ لةناكاو

 "دةكةيت؟ ضي بؤني
 و قيمة خؤش، ضيَشتيَكي بؤني ":هةلَمذي قوولَم هةناسةيةكي

 ."باينجان طؤشيت
  منيش و سةطي تؤ كةواتة": طوتي و ثيَكةنني قاقاي لة داي

 ."ناويتليَ بؤ  مةحشيم شيَخ ضيَشيت. ةثشيل
 ئيسثاني، شادي ئاوازيَكي بؤ طؤرِا مؤسيقاكة ئاوازي كاتة لةم

 .شةكريا  خؤشةكةي دةنطة بة تيَكةلَ
 داية ثةرداخيَكي. كرد شةراب لة ثرِ ثةرداخةكةي دوو  كةذالَ

 دواجارة بؤ كة مةكةوة بري وا هةرطيز نؤش،": طوتي و دةستم
 ".دةبينينةوة يةكرت

 ."نؤش "
 شويَنكيرت لة بيَت رِؤذيَك لةوانةبيَت موعجيزةية، لة ثرِ دونيا 

  ببينينةوة يةكرت
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 بلَيَ ثيَم تةنيشتمةوة، وةرة ":ثيَمطوت خةماوييةوة دةنطيَكي بة
 "يت؟بيَلَ بةجيَم دةتةويَت بةرِاسيت

 مرؤظ كؤتاييدا بةلَام لة كيَ، بة بيدةم نازامن هةية، دلَم يةك من" 
  ".يَتجيَبيَلَ يةكرت دةبيَت

 دلَمت غوربةتة لةم تؤ ئةوةية طرنط طيان، كةذالَ نؤش،" 
 ."خؤشكرد

 ميلؤدي لةطةلَ رِاكيَشام، دةسيت سةرثيَ، هةستاية كةذالَ
 شةرمم و دةلةرزي طيامن من. سةماكردن كةوتينة مؤسيقاكة

 .دةكرد
 و خواردييةوة نةفةس يةك بة و هةلَدا شةرابةكةي ثةرداخة كةذالَ
 ثيَخةمربةكان ئةطةر دةبوو ضي. منة ئاييين مؤسيقا ":طوتي

 ".بووناية مؤسيقاذةن
 .ونكرد ادقذي لةناو سةرم و طرت باوةشم لة تووند

 سةمفؤنياي نؤتة بة و ئؤركيسرتايةك بة دةبوو ذيان ئةوكات"
 ".دةذةني داانيتيَ من ئةويين

 لة دووكةلَ بؤني لةثرِ. كةم ماض طةردني تا شؤرِكردةوة ليَوةكامن
 . بووةوة بةرز مةتبةخةكة

 بة .كردةوة تةباخةكةي فرِني دةرطةي. مةتبةخةكة ضووينة خيَرا
 .داينا ميَزةكةي ولةسةر رِاكيَشا ضيَشتةكةي دةستكيَشيَ

 "بووة؟ برسيت" 
 "سوتاوة؟ ضيَشتةكةت بةلَيَ،" 
 ."بدات سوتاو تامي كةميَك خواردمن حةزدةكةم خؤم" 
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  مةحشيةكةي شيَخ بةلةميَك لةناو. رِازاندةوة ميَزةكةمان
 .هةلَرِشت

 .دةدا شةرابةكة ثةرداخة لة قوميَكم جار جار ناخنواردن لةطةل
 برذانطةكاني. بووين دريَذ يةكرت باوةشي لة تيَدةثةرِي، خيَرا كات

 لةوة دةترسام ثيَدةكةني، مندالَ وةك و دةخشاند برذانطةكامن لة
 .بتويَتةوة جةستةم لة سةهؤلَ وةك نةوةك مبةوة نزيكي زيَرت

 باران من من ليَية، طويَت": طوتي كوذاندةوة، بايةلةكةيؤم كةذالَ
 ".دةباريَت

 ؟طرانة طويَم من نةخيَر، "
 دةباري، من من باران …بالَكؤنةكة بردمية و رِاكيَشام دةسيت

 لة كةذالَ .دةسوتان كز شؤستةكان و شةقام سةر طلؤثةكاني
 هاتة دةتويست تؤ ئةوةي": طوتي و اكرددثيَم باوةشي ثشتةوة

 لةبةردةستتدام، ئيَستا دةبيين، بةمنةوة خةونت دةزامن دي،
 بايَك لةوانةبيَت ئيرت …دةكةين ثيَكةوة طةشتيَك سبةينيَش
 و با رِؤذاني لة نةضيَت، بريت لة .اتبب خؤي لةطةلَ من و هةلَيكات

 ".كةيتةوة يادم بؤراندا
 ئاورِي نةمدةويست خةمطينةكاني، قسة بة ببوو تةنط دلَم

 تؤ كةذالَ، كةذالَ،": طومت …بطرم لةباوةشي تووند و ليَبدةمةوة
 ."كؤضبةريت بالَندةيةكي

 شووشةيةك لةناو تايبةت كة نةماميَك بؤ برد دةسيت كةذالَ
 بةزؤر .سومخةكةيةوة ذيَر خستية و كردةوة ليَ طولَيَكي داينابوو،
 دةتةويَت ئةطةر …كة بؤني": طوتي و سوورِاندمي و طرمت جةستةي

 ."بةريتةوة خؤت بري لة هةمووشت
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 "لةبريدةضيَتةوة؟ خؤشم ناوي تةنانةت" 
 هةموو و دةبيت بيَهؤش كةيت، سينةم بؤني ئةطةر بةلَيَ،" 

 ."لةبريدةضيَتةوة شتيَكت
 "ديَنيت؟ كويَ لة سيحراويانة طولَة ئةم ،بلَيَ ثيَم "
 بؤ دةسيت درِندة طيانلةبةريَكي كاتيَك دةبيَت، ذةهراويش طولَ، "

 :"ببات
 هةناسةيةكي مةمكييةوة، نيَوان خستة لوومت كوني دانواند، سةرم
 ئاطام و سوورِاو سةرم جةستةي، بؤنكردني لةطةلَ .هةلَمذي قوولَم

 و طولَ بؤني وةك تؤ كةذالَ": ورِيَنةكردن كةومتة. نةما خؤم لة
 ."بتبينيَت ناتوانيَت كةس خؤشي، عةتريَكي

 

 
* 
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 بةسةر بوومةوة، بيَدار بةيان بةري لَيَلَي و تاريك لةطةلَ
 . رِاكشابووم قةنةفةكةوة

 خةودا شرييين لة دا، كةذالَ ذوورةكةي لة سةريَكم ئاسثايي بة
 لة طولَيَك خونضة وةك بوون، دةرثةرِي قيت مةمكي  طؤي بوو،

 ثيا مووي تةلَة ضوار سيَ و بوون خؤردا ضاوةرِوواني
 .شؤرِبووبوونةوة

 فيَنك ذوورةكةي ثاييز باي كزة كردةوة، بالَكؤنةكةم ثةجنةرةي
 سةر درةخيت بوو، طةلَارِيَزان دةرةوة، رِووانيمة. كردةوة

 نةدةهاتةوة شتيَك هيض كاتة لةم دةبوونةوة وتورِ شةقامةكان
  مب؟ كويَ لة من دةبيَت ئاخؤ دةكردةوة بريم يادم،

 هيض جوان سروشتيَكي لة جطة هةلَدايةوة، يادطارييةكامن ثةرِةي
 بؤشاييةك لة كة بووم شادمان زؤر. خةيالَم نةدةهاتة شتيَكيرت

 ئاورِم طويَم، هاتة دةنطيَك. يادم نايةتةوة شتيَك هيض و دةذيَم
 سةري حةمامةكةوة دةرطةي درزي لةنيَو كةذالَ. دايةوة

 ".باش بةياني ":طومت ثيَي زةردةخةنةيةكةوة، بة دةرهيَنابوو،
 .هيَنامةوة هؤشي بة تةليسماوييةي ضاوة و ناسك دةنطة بةم

 "!دةمناسيتةوة؟" 
 و كةم لةباوةشي تا رِؤيشتم رِووي بةرةو كرد، بؤ ثيَكةنينم بزة
 ".ونبووم مندالَيَكي وةك هةستدةكةم": يَمبلَ ثيَي

 و خةوةكةي ذووري ضوومة. داخست حةمامةكةي دةرطةي كةذالَ
 .رِاكشام قةنةفةكةي لةسةر

 بةر هاتة طولَةباخ عةتري. بؤمنكرد و طرت لةباوةش سةرينةكةم
 .بووم شادمان. لوومت
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 لة خاولَييةكي تةرِي، ثرضي بة كةذالَ خوولةكيَك ضةند لةثاش
 طةشتةكةم لة تا": طوتي و ذوور هاتة ئالَاندبوو، خؤي

 ئةم لةسةر بذيت، شووقةيةم لةم دةتوانيت دةطةرِيَمةوة،
 ".بنوويت قةرةويَلَةية

 "كةيت؟ب سةفةر دةتةويَت كةي" 
 دةمةويَت دةكةين، دارستانيَك بةناو طةشتيَك ثيَكةوة ئةمرِؤكة 

 درةختةكان لةطةلَ ضؤن فيَربيت دةمةويَت بناسيَنم، ثيَ سروشتت
 .فيَربيت طولَ زماني و بطريت طةلَاكان دةنطي لة طويَ بدويَت،

 "كويَ؟ دةضينة. خؤشدةبيَت طةشتيَكي دلَنيام، "
 ."دوورة ليَرةوة سةعات ضارةكة سيَ تايبةت، دارستانيَكي" 

 ماضكرد، ناوضةوانيم سةرثيَ، هةستامة قةرةويَلَةكة لةسةر
 .بطرم لةباوةشي تووند دةكرد ئارةزووم

 ثاشان دةخؤين، دةرةوة لة بةياني ناني بكة، ئامادة خؤت" 
 ".دةرِؤين و هةلَدةطرين ماشيَنةكةت

 ."داناوة رِؤذةكةمان بؤ ثالنت و نةخشة كةواتة، "
 بؤ تةلَةم": طوتي ثيَكةنينةوة بة و كردم ادثيَ باوةشيَكي

 ".داناويت
 . طةشكردةوة رووخسارمي تةرِةكةي، ثرضة فيَنكايي

 مرؤظ، بة دةدات بةخت دووبارة خودا هةنديَكجار طيان كةذالَ" 
 ".درةنط بةلَام كةميَك

 لة بري زؤر تؤ ضونكة ثيَتدةسوتيَ، زؤر دلَم مامؤستا،" 
 نيَوان لة نيية ئةوة تةنيا خؤشةويسيت. دةكةيتةوة خؤشةويسيت
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 كاتةكان كة ئةوةية خؤشةويسيت كوبةلَ هةبيَت، طيانلةبةردا دوو
  ".بكةيت طولَ برادةري و بةريت بةسةر خؤشي بة

 بة كردةوة بةرزم ، هةلَطرتوو باوةش بة كةذالَم دةستم بةهةردوو
 .ادئامسان

 هةردووكمان ضونكة مةخؤ، لةمن خةفةت و مةدةريَ طويَي هيض" 
 ".ناميَنيَت سةر تا شتيَك هيض كة دةزانني باش

 تيَطةيشتم ئيَستا بذيَم، دةمةويَت ضؤن دةثرسي خؤم لة جاران" 
. بدةم فريوو ثيَ خؤمي تا بهيَنم شتيَك بة باوةرِ دةبيَت كة

 ."ئايينةكان بة هيَنان باوةرِ  هةروةك
 ."بذي وا دةكات خؤش دلَت ضي" 
 بة شوو و كةمب تةواو خويَندن دةمويست بووم، عازةب كاتيَ "

 كة بةلَام ئيَستا بةختةوةر، دايكيَكي ببمة و بكةم جوان كورِيَكي
 دةكةمةوة مندالَة ئةو ئاييندةي لة بري بريدةكةمةوة، جؤريَكيرت بة
 ".نةبووة لةدايك هيَشتا كة
 با بطؤرِة خؤت زوو نةدةين، فريِؤ بة كات ثيَويستة طيان، كةذالَ "

 ".تاقيبكةينةوة طةشتةش ئةم برِؤين
 .دةرةوة هاتينة شووقةكة لة و شان سةر كردة جانتامان سةرو

 .بةرِيَكةوتني هؤندا كؤمثانياي بةرةو تةكسي، سواري بة
 

 
* 
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 منيش دةكرد، ثاك ثرتةقالَي دانيشتبوو، بةتةنيشتمةوة كةذالَ
 ناو. دةطرت مؤسيقا لة طويَم و ليَدةخورِي ماشيَنةكةم لةسةرخؤ

 و تيَدةثةرِين مانةوة بةتةنيشت بةخيَرايي ئؤتؤمبيليَك ضةند ناوة
 لةو بوو يةكيَ كةذالَ. دةبوون ون لةثيَشضاو خوولَةكيَك ضةند بة

 شوفيَرةكةوة بةسةر حةقي و نةدةشيَوا هةرطيز كة موسافرانةي
 .نةبوو
 طريفاني لة طولَيَكي تاقة دةممةوة، خستة ثرتةقالَيَكي قاشة ضةند

 .داينا دةشبوولَةكة لةسةر و دةرهيَنا
 و شةرمين ئةوةند بؤ": طوتي و سةردةستم خستة دةسيت
 "ناكةيت؟ قسةيةك
 نووخانت ":طومت و كرد سةرثةجنةيم كورتةكاني نووخانة سةيري

 ةونةكردو بؤية
 ".سةيران نةك دارستان، ناو بؤ دةضني ئيَمة 

 "سةيرانة مندا لةطةلَ بوونت ":طومت خؤمدا يدلَ لة و  ثيَكةنيم
 "ثيَدةكةنيت؟ بةضي" 
 ".بثرسم ليَيت دةمةويَت لةميَذة و لةميَشكمداية ثرسياريَك"
 "…بثرسة" 
 ثيَكةوة نابيَت كة دةزانني لةكاتيَكدا بني، ثيَكةوة دةبيَت بؤضي "

 ".بني؟
 هةية بؤشاييةك ئةوةي لةبةر": طوتي و كرد زةردةخةنةيةكي

 ". كةينةوة ثرِي دةبيَت
 "بةيةكرتة؟ ثيَويستمان هةردووكمان كةواتة "
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 بةردةوام ئةطةر ضونكة كاتي، بةشيَوةيةكي بةيةكرتة ثيَويستمان 
 دايك بة ثيَويسيت مندالَي بة مرؤظ. بيزاردةبني لةيةكرت بني ثيَكةوة

 .دووردةكةويَتةوة ليَيان بةسروشت بوو، طةورة كة باوكة، و
 كةذالَ كرد، بؤمن و دةشبوولةكة سةر طولَةكةي تاقة بؤ برد دةستم

 كةسيَكيرت بؤ تؤ باسي ديَت، رِؤذيَك": طوتي و وةرطرمت لةدةسيت
 ".دةويستم خؤشي  هةبوو مرؤظيَك ميََثيَياندةلَ دةطيَرِةمةوة،

 شاراوةي ضريؤكي مرؤظ كةذالَ، ":طومت كزكردو مؤسيقاكةم دةنطي
 بؤ ناشيَن ضريؤكانة لةو بةلَام هةنديَك طيَرِانةوة، بؤ هةية زؤري

 ".دةطيَرِييتةوة خؤتي بؤ ،تةنيا طيَرِانةوة
 كةسي بؤ نةتتوانيوة كة بطرم ضريؤكيَك لة طويَ دةكةم حةز" 

 ."بطيَرِيتةوة
 نةتوانيت كة ضريؤكانةبيَت، جؤرة لةو لةوانةبيَت بةلَام ناكريَت،" 

 ".بطيَرِيتةوة خؤشيت بؤ
 دةبيَت ئاخؤ. بطيَريَتةوة من بؤ شتيَك هةموو دةتوانيت وامزاني" 
 ".؟ بيَت ترسناك ضريؤكيَكي جؤرة ض
 جةنط لةبةرةكاني سةربازيَك كاتيَ ضريؤكانةي جؤرة لةو "

 ."دةطةرِيَتةوة
 رِووي خيَرا منيش وشيم،ك دةسيت تووند و كردم سةيريَكي كةذالَ
 .وةرطيَرِا خؤم

 ببينم كانتؤضري دةمةويَت بيَت، ضركةيةكش بؤ ئةطةر مامؤستا" 
 ".بياخنويَنمةوة و

 و دةكرد هاوارم بوووماية بةتةنيا ئةطةر فرميَسك، لة ثرِبوو ضاوم
 .طريان ثرِمةي لة دةمدا
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 تيَك دوذمنت سةنطةري و كردوة جةنطت بةشداري ثيَمبلَيَ،" 
 "وة؟وطرت ديل بة سةربازت شكاندوة،

 كيَ خوارةوة، نةهاتوويتة ئةستيَرةيةكيرت لةسةر تؤ خؤ كةذالَ" 
 ".نةديبيَت شةرِي كوردستانة لةو هةية

 "نةماوين؟ ذيان بةكةلَكي ئيَمة كةواتة" 
 طيَرِانةوة بةكةلَكي بةلَام ضريؤكةكان ماوين، ذيان بةكةلَكي "

 ."نةماون
 دةنطي. سرِي رِوومةمتي سةر فرميَسكةكاني بةدةسيت كةذالَ

 بؤ ليَطةرِينَي ضريؤكانة ئةو با": طوتي بةرزكردةوة مؤسيقاكةي
 ".بطيَرِنةوة مان بؤ ئاوازيَكيرت بة ميوزيكذةنةكان

 كةذالَ ثاشان. طرتبوو مؤسيقا لة طويَمان دةقة ثيَنج ضوار
 .دةرةوة دةرضينة ئوتوبانةكة لة كة كردم بؤ ئاماذةي بةدةست
 ضوونة لة و ثيَكرد سيطنالَم و خاووكردةوة ماشينةكةم خيَرايي

 .خوارةوة شؤرِبوومة ٠٠٠ دةرةوةي
 و شؤكبووم دةهات، رِووبةرِروومان بيين ئؤتؤمبيليَكم  ادلةثرِيَك
 سةري طةمذةيةكرت، ئةمةش كةذالَ يَمبلَ كة نةكةومت ئةوة فرياي

 .ديَت بةرانبةرمان سايد رِؤنط ليَشيَواوة
 نةمانتواني كة بةداخةوة": طوتي و طرمت دةسيت تووند كةذالَ

 ".بكةين تةواو طةشتةكةمان
 تا بسوورِيَنم رِاست الي بؤ سووكانةكة ئةوةمدا هةولَي كاتة لةم
 لةبةر .بيَت مندا بةالي ليَدانةكة و رِووداو زؤربةي نةبيَت هيض

 ادثيَمان كيَشا خؤي ماشينةكةيرت بووين، ليَذي لة رِوو ئيَمة ئةوةي
. دابيَت بةرزم تاسةيةكي لة ئةوةي وةك. ضةقي لةبةردةممان و
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 لةكةمانئؤتؤمبيَ  يادم ديَتة ئةوةي وةريطرت، دةستم لة سووكان
 ناودةمي. دايةوة كةذالَ لة ئاورِم دواجار بؤ. دةفرِي ئامساندا بة
 . بوو خويَن لة ثر

 ، بيين ئةستوورم درةختيَكي خؤم، بةردةم بؤ ئاورِدانةوة لةطةلَ
 طويَم بيَتةوة، زيندوو ئةو و مبرم من خواست ئاوامت نووقاند، ضاوم

 .بطيَرِيتةوة كةسي بؤ ناتوانيت  كة زرمانةي لةو بوو، زرمةيةك لة
 
 

 
* 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  159 

 بة هةستم دةبيين، خةومن يان دةزرينطايةوة، طويَم ثةردةي
 مامؤستا": دةكردم بؤ قسةي ئاشنا دةنطيَكي. دةكرد دلَم ليَداني
 دةنطيَكة هةر لة طويَت ئةطةر دةنطمة، لة طويَت ،ئةطةر

 هةر يان بلَةقيَنة، سةريَك جبوولَيَنة، ثةجنةت بكة، ئيشارةتيَك
 بة بدة ئوميَديَك. هةلَمذة قوولَ هةناسةيةكي نةبيَت هيض

 ".زيندوويت تؤ كة ثزيشكةكان
بةلَام  نةبوو، وشةكان هةموو لة طويَم تةواوي بة ئةطةرضي
 .كةذالَة دةنطي دةنطة ئةم دةمزاني

 بلَيَم و بدةم ئيشارةتيَك كة دةدا هةولَم خؤم تواناي هةموو بة
 .سينةمةوة بةسةر كرد، بةدةستيَك هةستم .مةهيَلَة بةجيَم

 .بيَت دةنطت لة طويَي ثيَدةضيَت بكة، بؤ قسةي جاريَكيرت، 
 دةنطة ئةم مب، كويَ لة من دةبيَت كة ليَشيَوابوو، سةرم تةواو

 .طويَم ديَنة ضني ناوازانة
 دةرضووين، بةسةالمةتي رِووداوةكة لة كةذالَم، من مامؤستا" 

 وديَرياض لةذيَر و نةخؤشخانةيت لة تؤ ئيَستا بيَداربةرةوة، تكاية
 دةتةويَت كة دلَنيابن ئةوان تا بكة، جوولَةيةك تكاية ،يتثزيشك

 ".بذيَيتةوة
 هةوليَكيرتمدا. يادم هاتةوة تةلَخ دميةنيَكي وةك رِووداووةكة
 شويَنيَكم هيض نةمتواني شيَوةيةك هيض بة. بكةم جوولَةيةك
 لةبةرئةوةي مةرطم، لةسةر يان دةبينم خةو نةمدةزاني جبوولَيَنم،
 بتةقيَ، دلَم بوو خةريك لةخةفةتا نةبوو، ئازاريَكي هيض جةستةم

 .هةلَمذي قوولَم هةناسةيةكي
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 مامؤستا،": طوتي و دةكرد دةستم ثةجنةكاني بة ياري دةستيَك،
 لةدةنطم طويَت دةزامن من بكةيت، قسة دةبيَت بيَت هةناسةش بة

 لة وابزانة و مةدة كؤلَ تكاية هةية، خؤت لة ئاطات و هةية
 بة كة ثيَدةدةم بةلَيَنت خبةوة، خؤت بؤ قورسي، خةويَكي

 .جيَتنةهيَلَم
 خؤمان ئيَمة خؤت، ذوورةكةي بطةرِيَيتةوة دةتوانيت تؤ ئيَستا، 

 ئوميَدي بزانني تا دةكةين ضاوديَري داناوة، بؤ ثةرستارمان دوو
 "…نا يان هةية ذياني

 "مبيَنيَتةوة؟ دةتوانيَت كؤما لةذيَر نةخؤش رِؤذ ضةند تا" 
 ئوميَديَك هيض ئةطةر بدةين، برِيار تا زووة بةلَام جاريَ نازانني،" 

 ".بكوذيَنينةوة ثالطةكةي دةبني ناضار نةميَنيَت
 ".دةدات ئيشارةت هةناسةدان، بة وتت،ط بةلَام تؤ" 
 جاريَكيرت كردووة، جةستةيت سةيري تؤ لةثاشان دلَنيانني، "

 ".ئاسايي مرؤظيَكي بة نابيَتةوة
 مرؤظة ئةو ضيرت كة وة،ؤب رِوون بؤم طفتووطؤية، ئةم لةثاش
 بؤضي: كرد طلَةييم و ثارِامةوة لةخوا نةماوم، جاران ةيغلةشسا

 نةماوم ذيان بةكةلَكي من تازة نةهيَنا، ضريؤكةكة بة كؤتاييت
 .ادةجوولَ ادسكم لةناو دةكرد ئاميَريَك بة هةستم

 ئةم ناو بكاتة ميز طوورضيلةيةوة، لة دةتوانيَت، ئيَستا "
 ".دةبةيةوة

: طوتي. وشيمك ثةجنةكاني خويندمةوة، ناوي ثةرستاريَك،
 بة ئةويش وة،وكرد هاوسةرةكةت بؤ زةنطمان خؤراطربة،"

 ".رِيَطاوةية
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 نة ئاطام و نةدةبيين شتيَكم هيض  بووم، ذياندا و مةرط لةنيَوان
 هؤش لة  جار جار.  رِاكشابووم تيَيدا لةوشويَنةي نة مابوو، لةكات
 سوورِما سةرم. قورسةوة خةويَكي دةضوومة يان دةضووم خؤم
 لة ئةنداميَك نةمدةتواني كةضي نةدةكرد ئازار بة هةستم  بوو،

 .شكاوة شويَنيرتم زؤر و قاضم  كة بووم دلَنيا. جبووليَنم جةستةم
 مرؤظيَكي بة نابيَتةوة جاريَكيرت": يادم هاتةوة ثزيشكةكة وتةي

 !"ئاسايي
 .بلَيَم ثيَيان و خؤم هؤش بيَمةوة حةزمدةكرد هؤية ئةو لةبةر
 ثاسكيليَك سواربووني بة مندالَيك وةك  نةتوامن ضيرت ئةطةر

 بة طةشتيَك نةتوامن سةركةوم، ضيا هةورازي بة نةتوامن دلَخؤشبم،
 و رِاكيَشن ثالطةكة تكاية كاتة، باشرتين ئيَستا بكةم، خؤم دلَي

 .مبكوذيَننةوة
 

 
* 
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 بةختيار ":سينطمةوة بةسةر كرد دةستيَك قورسايي بة هةستم
 رةوببو هاوسةرت، شيالني. شيالمن من دةنطمة، لة طويَت ئةطةر

 ."بوو هاوسةرت رِؤذان لة رِؤذيَك شيالنةي ئةو
 ...شانيَك دواى ئاه و ئؤف هةلَكي

 خؤت ئيَستا بهيَنة، كضةتيوة لةو واز نةطوتي ثيَم من ئةي"
 بووماية دلَنيا خؤزطة دةذيت، كؤما لة و كةوتووي ئيفليج بينيوة،

  :بلَيَم ثيَت با ليَمة طويَت ئةطةر. دةبيَت لةدةنطم طويَت كة
 سالَةي ئةوةندة خؤت، بؤ نة بذيَيت من بؤ نة توانيت نة تؤ

 هةميشة تؤ  هةبوو؟ كورِييةكم و كةم ض من ثيَكةوةبووين
 ئيَستاش تؤ كردؤتةوة، لةخؤت بريت و بوويتة خؤثةرست

 و رؤمانسي خةيالَة ئةو ذن، دونياي لة تيَنةطةيشتووي
 ئيَستا تا واية، خوا بةهةشيت وةك هةتة تؤ ئةفسووناوييةي

 ئةوةي تؤ .طةرِاوةتةوة ليَي نةكةسيش و طةيشتووة ثيَي نةكةس
 هيضيرتت خةفةت و خةم لة جطة منيش بؤ دةستتدا، لة هةتبوو

 بضمةوة بيَت رِووم ضؤن. بكةم لةتؤ ضي من ئيَستا .نةهيَشتةوة
 و بوون سةيران لة تر ذنيَكي لةطةل ميَردةكةم يَمبلَ وة طكؤمةلَ ناو

 "؟وةطةرِاوةر لةكةيانئؤتؤمبيَ
 بةزةييم و دةكيَشم ئازار دةتبينم، شيَوةية بةم كاتيَ"

 كةوتي جواني دواي بة ضونكة. ليَتة دونياشم ورِقي ثيَتداديَتةوة
 بة مؤلَةتيان ثزيشكةكان ليَبطرة، طويَم باش. خؤشةويسيت نةك
 بةمن كارة ئةم بكوذيَنمةوة، ثالطةكةت بتوامن كة داوة من

 هةميشة تؤ كةضي نةداوة، ئازار كةسم ئيَستا تا ضونكة ناكريَت،
 بة شتيَك ض نالَيَيت ثيَم زانيوة، بةرِاست خؤت و ئازارداوة منت
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 عازةبدا كضيَكي باوةشي لة حةزتكرد هةر يان كةذالَةوةية؟ قةد
 ثيَويستة بيين جواني خامنيَكي كة ثياو ئاخر. بكةيت رِامووسان

 ئةم لةثاش. بكات رِاوي طورط وةك نةك بكات، كؤنرتؤلَ خؤي
 تر هةفتةي دوو تا ئةطةر كةذالَ رِقي لة خراثانةت كردةوة هةموو
 ."دةرديَنم روحت رِادةكيَشم ثالطةكة نةبيتةوة، بيَدار
 كاتي لة مرؤظ كة كردم دلَنياي هاوسةرم شيالني رِةقةكاني قسة

 ذن  دةمي بةتايبةت. درِندةن جةنطدا لةكاتي و ئاسايني شيَنةيي
 وتةكاني ئةطةر. ذةهراوي هةم ، بيَت شريين هةم دةتوانيَت

  ديَت ئادةميزاديَك بة بةزةييم من. بيَزاركةربوون لي بن، رِاستش
 و دلَنةوايي بة ثيَوسيتيم كاتة لةم. كيينةية و رِق ديلي  كة

 ليَ هيضي كة رِابردوو هةلَدانةوةي نةك بوو، مهرةبان دةستيَكي
 نابيَت شني

 خؤزطة بةختيار،" : طوتي هيَناو بةسةرمدا دةسيت شيالن
 قؤثاويت، تةنةكةيةكي وةك دةبيين، خؤت و رِاستدةبوويتةوة

 داوام خؤت بيَداربيتةوة، كؤماكة لة ئةطةر. نةماويت هيض بةكةلَكي
 كارة ئةم حةزناكةم دلَةوة لة رِاكيَشم، ثالطةكة كة ليَدةكةيت

 ثيَضكةوة سيَ كورسيةكي بةسةر بةلَام نامشةويَت. بدةم ئةجنام
 ئةم  خؤت خاتري لةبةر  لةوانةشبيَت. كةم خزمةتت و بتبينم
 ." بدةم ئةجنام كارة
 ذيَري دةبيَت، ورةوبب": بوو ثةرستاريَك لةدةنطي طويَم كاتة لةم

 ".بطؤرِين
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 دةكرام، خزمةت  ثةرستارةكة مهرةباني دةسيت بة لةكاتيَكدا
 خؤم تؤلَةي بةلَام هةردةبيَت برِؤم، دةبيَت منيش": طوتي شيالن

 ."بكةمةوة كةذالَ لة
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 دةكرد، ئارةزووم. رِووبدات لةذيامن نويَ شتيَكي بووم ضاوةرِوان 
  هةناسة دوا تا مرؤظ هةرضةندة. هةلَنةمسةوة و بنووم رِؤذيَك
 من كة شيَوةيةي بةم بةلَام نةك بذي، ئوميَدي بيَ بة نابيَت
 بةردةوامبوومن ناكةم باوةرِ بينيوة، ذيامن خؤم بةشي. تيَيدام

 وةكامنوكؤضكرد برادةرة لة بري زؤرجار. ببةخشيَ ثيَ هيضيرتم
 ئةوةي بؤ جيَهيَشت ئيَمةيان ئةوان، ":دةمطوت دةكةمةوة،

 ".بنووسينةوة خويَن و فرميَسك بة ياداشتةكانيان
 ثريي بة دايكي يان باوكي مرؤظ كاتيَ برِوايةي، ئةو طةيشتبوومة 
 و نةدا ئازاريان ضيرت كة دةثارِيَتةوة خوا لة و دةبينيَت زةليلي و

 سةر هةرشتيَكيرتي و خوا بة ئيمامن من كاتة لةم. بيانباتةوة
 خؤم نامةويَت. مبباتةوة بدات يارمةتيم و بيَت ئةطةر دةهيَنا زةوي
 خزمةت قةرةويَلَةيةكةوة، بةسةر مردوو جةستةيةكي وةك ببينم
 ئةطةر. ذيان لة بيَزارمب و كةم خؤم خزمةتي خؤم نةتوامن و بكريَم

 دووبارة و طةرِانةوة بة حةز و  هةلَدةبذيَرم مةرط بيَت، توانامدا لة
 شيالن بة بيَمةطؤ،  جاريَكيرت  ئةطةر ئاخ. ناكةم لةدايكبوونةوة

 ".كةب رِزطارم و رِاكيَشة ثالطةكة زووة، هةرضي تكاية ":دةلَيَم
 مامؤستا": طويَم هاتة ئاشنا دةنطيَكي بووم، بريكردنةوةيةدا لةم
. سةردانيت بؤ هاتووم. كار شيَوة كامةراني كامةرامن، من

 رِووداوةتان ئةو كة بوو ثيَمناخؤش بتبينم، حةزمدةكرد
 بةلَام سةالمةتة بووة، شؤك تووشي ئةطةرضي كةذالَ. بةسةرهات

 ."وةنووستو تةنيشتةوة ذوورةكةي لة و
 سةرت ديار لة هيَناويت بؤ بةرازيليةكةم قاوة لة قوتويةك  ئةوة

 هةركاتيَك ليَدةم، سةرت زوو زوو بيَت بةلنَي. دامناوة
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 مامؤستا، ئاي. دةخؤينةوة ثيَكةوة قاوةيةك بيَداربوويتةوة،
 هةستدةكةم دةطريَت، ثيَ خةريكة و بووة طةورة كضةكةم ئيَستا

 بضكؤالنةكةم كضة لةطةلَ ببمةوة مندالَ دةمةويَت ذيانة، سةرةتاي
 .بكةم ياري
 دوو وةك ئيَوة  ضونكة  بوو، كةذالَ و تؤ ويَنةي هونةريم كاري دوا

 بة هونةرمةند دةزانيت خؤت. دةبينم جوان برادةري و دؤست
 ئاسايي مرؤظيَكي كاتيَ دةكات، دميةنةكان تةماشاي تر ضاويَكي

 جطة بةلَام ئيَمة بةهارة، هيَشتا دةلَيَت دةبينيَت سةوز درةختيَكي
 رِوناكي و خؤر تيشكي و كات و درةخت سيَبةري رِةنطةكان، لة

 ".دةبينني
 فلَضةكامن بةزةيي لةذيَر كالَ رِةنطيَكي بة  كةذالَم و تؤ تابلؤكةي"
 بؤم و بوونة ياخي ليَم رِةنطةكان ضونكة جيَهيَشتوة، ضلَي نيوة بة

 وةلَامم ناتوانيت تؤ ئيَستا دةزامن امؤستا،م .ناكريَت تةواو
 خةمت. ليَمة طويَت تابلَؤكامن هةروةك بةلَام دلَنيام بدةيتةوة،

 بطيَرِيتةوة، هيض ناشتوانيت دةبيتةوة، بيَدار ديَت رِؤذيَك نةبيَت
 خامةيةكي ديار بة و دةكةم تيَكةلَ رِةنطةكان كاتيَ منيش ضونكة

 لةوةي جطة ناكةمةوة، هيض لة بري. رِادةميَنم و رِادةوةستم سثي
 لةسةردةمي لةبريمة. دامركيَنم ثيَ خؤمي روحي بكيَشم، ضيَكسكيَ

 خؤش برادةرةكامن دلَي بؤئةوةي دةكيَشا ويَنةم كاتيَ مندالَييم،
 دلَخؤشكردني بؤ دةكةم كيَشي نيطار ثيَضةوانةوة بة ئيَستا كةم،
 و تابلَؤ بة دةكةم جةستةم رِةنطةكان تيَكةلَكردني كاتي لة خؤم،

 بازنةيي هيَلَيَكي. دةكولَيَنمةوة ثيَ برينمي فلَضة، بة ثةجنةكان
 جةنطيَ دةكةمةوة، رِةش بازنةكة بارة وسيَ دووبارة دةكيَشم،
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 بؤشاييةكةوة، دةكةومة و دةمب طيَذ تا دروستدةكةم، لةنامخدا
 فيَكة و هؤش ديَمةوة هةركات دةمب، لةكؤما تؤ ئيَستاي وةك

 "بووم؟ كويَ لة نازامن بريدةكةمةوة، هةرضةند. بةرمدةد
 خوا دةلَيَن ضؤن وةك هةر  نةبووبيَتم، كويَيةك هيج لة لةوانةبيَت

  ةدايناكيورو ئةو لةناو منيش بةخشي، رِوناكي هيضةوة لة
 .طةرِاندام لة بةلَام بةردةوام نابينم، هيض دةطةرِيَم هةرضةند

 لة دميةنيَك: دةتطوت و الم بؤ دةهاتي هةركات لةبريتة مامؤستا،"
 ئةو لةناو دةميَكة من بكيَشيَ، ويَنةي ناتوانيَت كةس و ميَشكمداية

 ئيَستا تيَداي، تؤ كة دةكيَشم جيهانة ئةو ويَنةي دةذيَم، دميةنةدا
 لةبةر بدويَيت، زمانيَك ض بة نازانيت ساوايت، كؤرثةيةكي وةك تؤ

 و عةودامل بةدووي دةميَكة من كة هةية ويَنةيةك تؤ ضاوي
 دةبينةوة، بيَدار  كاتيَ بةلَام بةداخةوة بيدؤزمةوة، دةمةويَت

 ".دةضيَتةوة لةبري دميةنةمان ئةو وةسفي
 ثةرستارةكة .كةب ضؤلَ ذوورةكة تكاية ، تةواو سةرداني كاتي 

 . فةرمانيدا
 لة طويَت بةلَام ئةطةر دةهيَلَم، بةجيَت من بةختيار مامؤستا" 

 ضونكة مةهيَلَة، جيَ بة نيوةضلَي بة ضريؤكةكة تكاية دةنطمة،
 ."بهيَنم تابلؤكةم ويَنةكيَشاني بة كؤتايي دةمةويَت منيش
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 :دةشيَلَام سةري دةكردو دةستم ثةجنةكاني بة ياري كةذالَ

 هةرطيز جوانةي كضة ئةو كةذالَ، بةديارتةوةية، كيَ ليَية ئاطات" 
 تةماي بة بلَيَم، ثيَت دةمةويَت. دةبوويت  نة تيَر تةماشكردني لة

 دابوو برِيارم سةرةتا. تؤ خؤشةويسيت ثيَناوي لة سةفةريَكم
 تةنيا. رِووداوة ئةم بةلَام لةثاش. باوكم و دايك الي بؤ بطةرِيَمةوة

 ،شةمالَ مامؤستا الي بؤ هؤلَةندا بؤ بكةم سةفةريَك ئةوةية ضارةم
 ".كاتةوةب بيَدارت طولَ بؤني بة دةتوانيَت ئةو دلَنيام ضونكة

 ضةماندةوة، بةنةرمي ثةجنةكامني ماضكردم، دةسيت لَةثي ناو
 من تا ،مةكةرةوة كةس بؤ دةستت و هةلَطرة ماضة ئةم" : طوتي

 ".دةنيَرم بؤ تايبةتةت طولَاوة ئةو
 ثةثوولةيةك بالَي ئةوةي وةك بةنةرمي. دريَذبوو بةتةنيشتمةوة  

 من ":سينةم بان ناية سةري و كردم لةباوةشي دةست، بطريَتة
 من ئةوةي بوو، تر كةسيَكي مولَكي جةستةت دةمزاني ضاك

. نةمبوو كة بوو، ةكيخؤشةويستي ئةزموونكردني ويَلَبووم، بةدواي
 ئادةميزاد جةستةي نةك

 ".بطرين مؤسيقا لة طويَ ثيَكةوة با جوانةكةم، مامؤستا
 و دلَرِفني ئاوازيَكي  طويَضكمةوة، خستة هيَدفؤنةكةي جةمسةريَكي

 ثرضي بؤني بة. طويَم هاتة دووجةستةدا لة طيانيكني ئيَمة طؤراني
 .بةرخؤم هاتةوة هيَزوتوانام مؤسيقا، لة طويَطرتن و

 و لةراندةوة لةشي لةسةرخؤ طرمت، ئاميَزي لة دووبارة كةذالَ
 باخضةيةك، خةيالَي بة جةستةي خؤشي بؤني .سةماكردن كةوتة

 و عيشق فيَنك شنةبايةكي درةخت، لقي وةك ثرضيشي
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 قوولَم هةناسةيةكي. دةرهيَنام رِةطورِيشةوة لة خؤشةويسيت
 بة يان جوولَةيةك بة بتوامن  بووم، باوةرِةدا لةو و هةلَمذي

 ضونكة بوومةوة، ثةشيمان بةلَام  بدةمةوة، وةلَامي ئيشارةتيَك
 سينةم قةفةزي لة و بيَت من هؤطري كةذالَ ضيرت  نةمويست

 .ببينيَت ذيان لة خؤشي و بفرِيت با ليَطةرِيَ. كةمب زينداني
 بة كرد، شانة برؤكامني برذانطي بة هيَنا، بةسةرمدا دةسيت

 شاييةك بؤ هيض ئيَستا" : طوتي مةراقةوة و لةخةم ثر دةنطيَكي
 بكةين، شتيَك هةموو باسي دةتوانني نيية، تؤدا و من نيَوان لة

 تؤ و من ئيَستا. كةينب ئاسوودة ويذدامنان تا طوناهةكان باسي
 ئارام كةناريَك هيض لة بةلةميَك وةك قةرةويَلَةين، يةك لةسةر
 ".ئةوين لة ثر طةشتيَكي دةكةين، طةشت بةردةوام و ناطرين

 قةرةويَلةية، ئةم تؤ بؤ بيَت لةوانة ئيَستا طيان، مامؤستا"
 و رِاكشاوين يةكةوة بةتةنيشت  بةلَام كاتيَك بيَت، وتيَكوتاب

 تؤ برتسيَت، سةولَليَدان لة نابيَت دةكاتةوة، كؤمان خؤشةويسيت
 ." بطيَرِيتةوة دلَدارميان داستاني طةشتة لةم بيَداربيتةوة، دةبيَت

 بةلَام لة. نابةدلَ سةفةريَكي دةكةم، سةفةر سبةيينَ من"
 ضةند تا كة. كردؤتةوة ئاطادار ثزيشكةكانيشم. تؤ بةرخاتري
 تايبةت طولَاويَكي هؤلَةندا ولَاتي لة بدةن، بةمن مؤلةت هةفتةيةك

 كؤما لة كات بؤني نةخؤش ئةطةر. دةكةم ثةيدا
 ".شياردةبيَتةوةؤه

 ناو طيان، بةختيار :"طوتي دةمم، بان خستة دةسيت لةثي كةذالَ
 شويَن و بضووقيَنم ثةجنةكامن منيش تا. بكة ماض دةستم لةثي

 ."طةشتةكةم ثاسةثؤرتي بة بكةم ماضةكةت
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 و بةسةرين كردي و رِاكيَشا دةستمي و قاضم سةر خستة رِاني
 دلَيَكي لةذيان دةطةرِام بةدواي من ئةوةي": طوتي خةوةوة بةدةم

 ئيَستا كة بوو، ضؤلةكةيةك هياَلنةي  ئةندازةي بة بضكؤالنة
 ".نووستووم لةناويدا
 لةطةلَ طفتوطؤ كةومتة هاتةخوارةوة، ضاوةكامندا بة فرميَسك

 زؤر ئازارشت و خؤشة دلَداري و عةشق دلَ، ئةي بةسة ئيرت: خؤم
 ليَطةرِيَ. ناطريَت دةنطانة لةم طويَ كةسيرت خؤت لة جطة. كيَشا

 ناتوانيَت جاريَكيرت ضونكة ثيَبكة، متمانةي بكات، سةفةر كةذالَ با
 .بكاتةوة خؤشةويسيت بةجمؤرة
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