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 ره که من شۆڕشم ناوێ، من هه ووژه م گه

 ی هیه ماز گۆن  رنووسه 

 جاف ڕناس: وه رگ بۆ کوردی 

renas caf @yahoo.com  

 ...! الی دوکتۆر من ناچم بۆ: منداڵ وتی

 ڕۆه؟ له به ر چی: باوک وتی

 .ده ترسم له ده رزی: منداڵ وتی 

 ،جوان گوێ بۆ قسه کانم شل که! ویستم چاو کوڕی خۆشه: باوک وتی

 ئه وه ی چاک بییه وه ده ب بچییه الی دوکتۆر،هه تا چاوی بۆ. ئه تۆ کوڕم نه خۆشی

 ده ب نووسخه و ده وا و ده رمانت... ردت چییه  بکه وێ پت و بزان ده

بۆ بنووس. 

 .زۆر تاه من ده وا ناخۆم، ده وا: کوڕه وتی

 ...!ه له ماه وه دانیشه با بمریوای ده جا گه ر: دایک وتی

  دیسان زۆر ترسیان  باوه کوو به ته مه نیشن هه ندێ که سان: باوک وتی

 بۆ الی دوکتۆر، چاک ده زانن که نه خۆشن به م زۆر ده ترسن له دوکتۆره وناورن بچن

 .چییه بزانن نه خۆشییه که یان

 ه یاندا ده ساچنن که چینه خۆشییه ک  وه و ده گه ڵ به ده ردی خۆوه ده تلنه

 .دوکتۆر ناچنه الی
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 .و ده وا و ده رمان و ناوی نه خۆشی ، ترسمان هه ب ناب له دوکتۆر ، ده رزی

 .خۆشیدا نه چین و چاره سه ری نه که ین دیاره ئه مانفه و تن ئمه گه ر به گژ نه

 ا بچم و چاری ناکه م؟گژ نه خۆشی د من ناتوانم به: مناڵ وتی

 .کوڕم یاوت زۆر زۆره، گت ل ئه بارێ:شانی کوڕه ی و وتی  ده ستی نایه سه ر  باوکی

 .ناخۆم من ده وا: مناڵ وتی 

 .هه ر ئازای گیانت بش ده بخۆ با: دایکی وتی 

 .به زممان پ مه گره ، نه خۆشییه که ت زتر په کت پ ده خات! ویستم کوڕی خۆشه: باوک وتی 

 ،هه موو شت سه ره تاکه ی ئه وه ند به رچاو نایه. دات هه تا دێ فره تر ژانت ده

 . تده په ڕێ، خۆی پتر پیشان ده دا به م دواتر هه تا ڕۆژ

 زه ریاوه  نه ڕژته  گه ر ڕۆخانه ش  کوڕم کوا ڕۆخانه چ ده ب؟ ،گه ر ڕووباران نه بن

 .دروس نابن خۆ زه ریا و ئۆقیانووسان

 فری هه رمان و کاری خراپتر بیت، دیاره کار و کرده ی  کاته وه ڕت بۆ ده  بچووکدرۆی 

 .چووکیش بت دواتر گه وره تر خۆی ئه نون خراپیش هه ر چه نده

 !گه ره که  دوکتۆر، من هه ووژه م من ناچمه الی: مناڵ وتی 

 م؟بۆ بن  به م زستانه هه وو ژه ت له کوێ ده ئاخر کوڕم: باوک وتی 

 !هه ووژه شت بۆ ده کم  الی دوکتۆر گه ر بچی بۆ: دایک وتی 

 ...!م گه ره که و نه ش ده چمه الی دوکتۆر نه هه ووژه: مناڵ وتی 

 ،گه ر ده رزی له خۆت بده ی یان ده وا بخۆی... ئازا بی کوڕم ده ب: باوک وتی 

  وهخۆتی ل بشاریته   زاندووه، به م گه ر له ڕاستی دا ترست به
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 خۆش ده وێ  ده ئسته پم ب ئه تۆ کامیانت ده وێ، خۆتت. بی دایمه هه ر نه خۆش ده

 ...خۆشی؟ یان نه

  خه تای خۆته: وتی   دایک به تووڕه ییه وه...هه ووژه یه من حه زم له: مناڵ وتی 

 له جیاتی ئه م هه موو قسه کردنه... ئاوا بار هاتووه، ئه وه نده نازت پ داوه

 ... ئه گری به فیننار  به باوه شه وه با بیبه ین بۆ الی دوکتۆر، ه له په لی و بیگرهبنه و

 . من ناچمه الی دوکتۆر: گریان  مناڵ ده ستی کرد به

 : گوم بۆ شل که ... مه گری ڕۆه: باوک وتی 

 دایکت له تۆ گه وره ترین ، گه ر بمانه وێ ئه نه وین له په لت و ئه تۆ منایت ، من و

 . ده که ین و ئه تبه ین بۆ الی دوکتۆر  دووقۆی له باوه شتبه

  ،دروس نییه کارک به قازانجی خۆته  نایه ی به م ئه تۆ ده ره قه تی مه

 وا نییه ؟  ین، ئمه به زۆر پتی بکه

 ،و بوات به ئمه ب، گه ر بچییه الی دوکتۆر  پ بکه ی من گه ره کمه متمانه مان

 ئست دی بچین بۆ الی دوکتۆر ؟ ده. به قازانجی خۆته 

 ! نایه م: مناڵ وتی 

 . پکه نینه که ی بگرێ باوک نه یتوانی پش به

 هه ر وه ک چلۆن ئه تۆ له دوکتۆر ده ترسی هه نه: که نی ؟ باوک وتی  به چی پ ئه: مناڵ وتی 

 ...شۆڕشه تاقمکیش که ترسیان له

 ،هه ژاری، ده س کورتی، سته م وزوم و زۆره وه  ،به ده س چاره ڕه شی و

 ...که ڕزگاریانده کات و تووخنی ناکه ون  له و شۆڕشه یه ده نانن به م ترسیان
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  .به مه پده که نم

 ؟ شۆڕش چییه: مناڵ وتی 

 ... باوک هه ندێ تفکری

 ...و بچییه الی دوکتۆر، ئه مه بۆ ت چه شنه شۆڕشکه گه ر متمانه م پ بکه ی

 .من هه ووژه م گه ره که... من شۆڕشم ناوێ : وتی   وه ده م به گریانه  مناڵ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


