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 یداغ ره ھاباد قه مه
 

  یت ژھهڕۆ یما سه
  
  

 ))ناستھ ده به یژیالو گه یایڤستڤی نیم انزهیس یم که هی یت خه  کهۆریم چ ئه((
 
 ب  بتوانم به  مه سته ئه  بکات، چونکه ییدوا یچۆک بوو ده نه
 ج  به ی هیایم دن ئه تچ ده کسا ۆب. میبژ یئارام  و به ئه
.  وره گه یکم خه یھایژد ئه یراکۆخ  تهۆدکر یو من  شتووهھ
ستم کرد  ھه ن،یاندی گهپ انیو ئه یرگ مه یوا ھه  که ی و ساته له

 یم وته حه ینیتا چ انیھاتن و من  اوهو حه  ست له دوو ده
 یکریب ون  وه اندامهیر به  وه هییرزا و به و له  وه ندکردهئاسمان ب

 ی هییکیو تار م ئه که ت دهس ھه  وه ژهڕۆو  له. ڵقوو جگارئ
د  قه  به کڕ  که  هی هقوو  رهیو ب ئه یھ  داگرتووه یروونم ده
. بردووم یو زه یناخ و ره ئاسمان به ی که نهیوت چ حه ییرزا به
  له مۆخی ده  که ی راکهۆو خ و ئه  اوهڕوم ز خه  کهسا  وه ئه
د ن چه ۆجار ب ێند ھه. دات مار ده یھر ژه یممدا تام ده

نووستووم و  شتاو ھ تب رم ده چاوم گه کک خوله
 ونج شم ونج و له تد یوک یک نووستووم، ئاژه نه
ر  ھه انم،یگ  وه تهد ڵ مان ئاژه ھه کموو جار ھه. مک هچ ادهڕم  که وه خه  م و له که ھاوار ده. کات ده
 رمی وا سه یشت شداین ئاژه ی خچهبا  له مدا،ییئاسا یانیژ  و له  رهی سه یکانداریگ ،یت هۆیخ
 ، هییئاسا  که ه ئاژه ی وهش.  هی ھه یو ترسناک ژیت یکشاخ م ، به الوازه ۆیخ  که ه ئاژه.  ووهید نه
  به  هیبایبمتوان  هیبوا نه ی و شاخه ر ئه گه ئه  نگه هڕ.  رهی ترسناک و سه ی که هیینائاسا  شاخه م به

و   هی ھه بانم ھرهیم یکگ سه. م مل بکه  له یشیست ده م،ۆخ ی که گه ک سه ت وه هنان و ته گرمیب یئاسان
 .  وه تهنمالو و ده  وه نمهالوی ده م،یگرۆو ھ  گرمهۆھ

  به تدا و انڕیایو باوکم ب کمیبوو دا شۆخ ندم پ چه. بوو ڵسا  نم ده مه ته  تهم و ئه  ھاتمه  که
 ی قوتابخانه  و دواتر له نۆک و له مانۆخ یما  له  وه مهیسا نجپ  من له. وروپا ئه  نهو ب نبھ ج

 تد ییخودا یکست ده  که  وه کرده ده مای خه رجارۆز. زاربوومب ێو ئه یکنموو شو ھه  م و له که شاره
م  ده  به انشخوۆخ یکل ک مه ئاسمان وه  له.  نهو شو کات له ده زگارمڕئاسمان و   تهشک ده م و ھه

 یبا شنه ی که هییفسوناو و ئه  شاراوه  ر ئاوازه سه له کانم هو با مب ده کانۆئاس  ئازادانه  وه هییرانۆگ
ماندوو نابم و  نیف  له  چونکه م،ف ر ده و ھه مف من ده تتا ئاسمان ماب ھه. م ده ده کردوون، ل گه
 ییو خودا زۆریپ یست دوو ده  وه کرده رز ده به انیمن ی سته و دوو ده ئه. ئامانج  مه ناکه  وه شتنهیت ن قه

چوون، برا  ده شمیخا یست ده  له  وه بوومه ورد ده  که سته ده یکان ماره ده  له  که م بوون، به
 م به ، مهئ یما  نگ ھاته دره یرچ گه و ئه ئه. بوو شۆخ و قسه بان ھرهیم  که کم،یدا ی که هیینج ناوه

ک  نه  ره مبه غهو پ وابوو ئه مپ یدیئ. یشۆداپ یمن ی وه ناوه یھانیج ییخودا یک هییئارامھات   که
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 یئارام ی فهک ل وه  که سته بوو، ھه وام ھه یکست ھه ش تهم و ئه  شتمهی گه  که. ییئاسا یکۆڤمر
و  ژدوورودر یک هیگاڕم  و باوکم و براکه کیدا ڵ گه له یرچ گه ئه. بوویشۆداپ یحمڕۆو   سته جه

 نیز دابه  خانه کهۆف  له  ر که ھه م به ، رهئ  نهیشتی تا گه ھه چووپ یمانگ نیند و چه یترسناکمان ب
ئارام  یدیئ م،ۆخ ی که تهو  دوورم له لیزاران م ھه میکرد و زان  که نهشو یاوازیج  ستم به و ھه
و  تب ده زارب ۆیخ یتو  له  نده وه ئه ۆن بک م وه ی هسا ده یکنازانم مندا شمۆخ.  وه بوومه
 ر ھه ک هییمن، ئارام ۆبوو ب یئارام ی ستگهو دیسو. تخواز تر ده یکنشو  به شتنی گه یئاوات

ستم  ھه. ینابووھ ۆیخ ڵ گه له ، مهئ یما ۆب دای که ردانه سه  له مخا  که  هی هییو ئارام تگووت ئه ده
  که ی و کاته منواند، ئه ده دایتل مه یم رده سه  له  چوو که ده ش هییازادو ئ یو ئارام کرد له ده

 .  وه هینووس باکاندا ده شنه ر سه له میرفراز سه یدروشم کانم هبا  کرد و به ده ی کانم ته ئاسمانه
 ی ھاوهتر  یکست و ھاوکات ھه ش رهکرد، ل ده  هییو ئارام ستم به ھه  شدا که وه ئه ڵ گه له ، رهی سه

 کنجئ یمزان ده م ، به وه مه که ده یچ  له زب یزان مده نه.  وه ھاته ده زمو ب زاربوومناخم بوو، ب
  م شاره ئه یکک هڕ گه  له  که. م بکه یشۆامر فه یئاسان  ناتوانم به  کهست و ھه  هیمدا گه م له رده ھه

 ی که هییت بهیتا  ژووره ی ره نجه په  و له نیرزدا بوو هب یکئاپارتمان  له ن،یکرد انیج شتهیدا ن جوانه
 کمیدا. ید ده میشت ھه به یکن مهید ک، هی اچهیر ده یپشت یر دارستان سه  هییوانی ده  که  وه مهۆخ
 زارب  شهیم و ھه تب ندایریش  نده وه ئه یکنداز م چاوئه رده به  له ۆڤمر  هیین ییئاسا گووتی ده
 یک هی ماوه له. شادمان نابم  رهیگد  نه مهیو د به ۆب یزان مده نه شمۆمن خ.  وه تهب یزو ب تاربید

 ڵ گه و له ستمیو ده انیشۆخ رۆز کان هییدیسو ستاۆو مام یقوتاب. بووم  تهم و ئه یزمان یرمدا ف که
ستم  ھه مداۆخ ی که تهو  و له مانداۆخ یما  له ی وه ئه ی ندهکرد، ھ ده نه ۆیینام  ستم به واندا ھه ئه
و  رانی شت و سه گه  نهیچوو ده مڕھاو یکان و کچه ڕکو ڵ گه له یدیو ئ ڵسا چوارده  بووم به. کرد دهپ

 . ناکھمن پ ۆب انینجوا یک هیایواندا دن ئه ڵ گه له یزڕو ھاو یزۆھاوس
وا . بن ده ک هی یزانئاو کو کچ ڕکو  که ی رهۆو ج ک ئه نه ا،ین ته یما سه م ما بوو، به سه  له زم حه
 یب یتوان ده انی کس،س  له  کهرۆج  هی وه کهپ  که ژئاواڕۆ ی هیما سه  رهۆو  ج م ئه که ست ده ھه
 یما من سه م به نن،یبب ل یژچ رۆز ن که ده  هیما و سه ئه ی وانه ئه ش ده. تکر ده  وهپ  به  کسهس
فراوان  مد ری سه یک هییووناکڕم،  که ما ده سه  که ی و کاتانه له  چونکه ، هیز ل حه میت ژھهڕۆ یاین ته
. دایت رمۆپسپ شیرۆم و ز که ده ی ادهیپ  وه هییسا  ده  و له  که هیایخول یت ژھهڕۆ یما سه.  وه کاته ده

جودا . م که ده ی ادهیو پ من زوو داده ک ئاره وه شیم ر و ھه ک ھونه م وه رزش و ھه وه ک م وه ما ھه سه
 یکش که یدروستبوون  ست به ھه دا، هییر و ھونه یرزش وه  زووه م ئاره ئه یکردن ادهیپ یکات ش له مانه له
موو  ھه ۆخ بهۆخ ات،بک ست پ ده یت ژھهڕۆ یقایسۆم  ر که ھه. م که ده گرتنحا ی وهش  له یحڕۆ
توانن  شم ده له یکان ندامه و ئه  وه نهر له ده  انهییر و ھونه یسروشت یک هی وهش  م به سته جه
 ییاین ته  به مداۆخ ی که ژووره  له  وه هییسا  ده  له. ن بکه دایکتر هی ڵ گه له  ه ھه ب یک هیینگ ماھه ھه
 یانتوانی نک بوون و ده کان ته جله. بوو ھه میت ژھهڕۆ یما هس یت بهیتا یت جل نانه کرد و ته مام ده سه
 ۆب  هیدات ی ندازه ئهب یک هی وزه  که ک، هی هۆژیک ی سته جه  خشنه ببه اتریو ز اوازتریج یکحریس
  تهد ک هییر کو په وه مۆخ شمۆپ ما ده سه ی انهیت بهینک و تا ته  و جله ئه  که ۆنازانم ب. ر و ھونه انیژ
کات و  من ده یماشا ته  وه کهدرز  م خوودا له که ست ده ھه. تۆڕچ دهل ییزۆریپ  که رچاو هب

  ست به م، ھه که ما نه سه  رزه فه نجپ کژڕۆر  گه ئه. کات ده یشادمان ڕی وپه م تا ئه سته جه ی وه نهیر له
 . م که ده مد ی وه نگبوونه ناخم و ته ی وه کبوونهیتار
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  له  سته به و مه ئه ۆزانم ب وا ده. بوو شۆشان  زم له حه  وه هییمندا  ر له ما، ھه سه یایخول  له جوودا
  بم به ده  م، که بکه  رده روه په  و کاته ئه ۆب یر ھونه یک هی سته مام، تا جه سه یکیر خه  وه مهیسا ده
و   که نامهۆشان یامی م، په سته جه یزمان  و به ییئاسا یزمان  به کانداۆرشان سه و له  کارامه یکر کته ئه
 . نم هی گه تر ده یوان بوونم به یامی په
 کانمدا ه ھاوه ڵ گه له ، وه تهیردا د ھونه یایمیکاد ئه  له مۆخ مدایسا ژده ھه  و له ید  ھاته م که ونه خه
و  ۆڵگۆو گ یسکۆڤستر و  ئه رگب ندیو ستر رلۆو م ختو بر ریشکسپ ڵ گه له شمانۆخ یککات
 ۆت ی سته گووتم تارا جه ده انیپ نمکا ه ھاوه. برد رده سه به تردا،یوان و ئه ژکۆو مر تکبسن و ب ئه
  جار له نجم پ که یال ک،ژڕۆموو  گووتن ئاخر من ھه ده مپ شی، من تره یر موومان ھونه ھه له
 کانم کهینز ڕێھاو  له ماسۆو ت ایو مار اسیندر و ئه لیالڤئ. م که ده یت ژھهڕۆ یما سه  وه هما

 ی رهست ئه نجپ  به نیبوو بب مان ھه وه ئه یون هندا خم ڵ گه له  هڕو دوو کچ و دوو کو ئه. بوون
م و  بکه انییت ژھهڕۆ یما سه یرکرد ف انیداوا. ھانیو ج دیسو یکانۆر شان سه ی وشاوه دره
 انیو سنگ د وقهن نۆچ. ن بکه یت ژھهڕۆ یما سه نۆکردن چ ده رمو ف  هۆڤپر یژوور  نهیچوو ده
  به  بن، که کڕنگ و  ھاوئاھه کان هشان و با ی هجو ڵ گه له  هی وه نهیر و له ئه نۆو چ  وه ننهر بله
و  اسیندر ئه. خشن ببه ر نهیب یر و چاو ماکه سه یحڕۆ  به سمیل و ته  بتوانن وزه  وه انهیموو ھه
 اویپ ۆب  هیما م سه ئه م به ن،یب ده شیرف نیکیر وا خه یرچ گه ئه انگووتی و ده نین که دهپ ماسۆت
 یحڕۆ  کانه وهس ی وه نهیر له یژچ  وه ئه ، وه تهنر لهیتا ب  هیین یمک مه اویپ  چونکه ، هیین یمتا

 انگووتی و ده نین که دهپ  رمانه شهب اشیو مار لیالڤئ. کات شادمان ده ر نهیب یو د انیر ن ماکه سه
. تکراب نه شۆھو ب تکراب نهل یحریس وس  به اداڤئ یئاوا یک هیما سه یکات  م له ئاده  هییدوور ن

 . دا ش مهو ئ ۆیخ یسیک  له یشت ھه به  هۆی، ب ست بووه مه وس یراب شه  و به  بووه نه یق ناھه
 یکواریکو د وه  بوو که دات کمرم م شه رده بووم و ھه نه  ووکراوهڕ  انهیدیسو  هڕو کچ و کو ک ئه وه من
 یم که هی یسا  له شتاھ  که  تاوه ره سه له ت بهیتا  به گرتم، دهل یدئازا یبا شنه یر ستوور به ئه
  به  ت که نانه کرد و ته م ده ئازادانه ی قسه متر هک  وه مه که هییت ژھهڕۆ  رده روه په ۆیھ به. بووم ایمیکاد ئه

 . ناھ دهپ مییتاۆکورت ک یک هی نده خه  به دا، ده نهوان قاقام ل ک ئه وه م،ین که دهپ شیوان ئه یکان قسه
 یت هڕیھاو  له اوازتریج یکست من ھه ۆب ماس،ۆکرد ت ستم ده ھه  نماندا،یکترناس هی یتا ره سه له ر ھه
تر و  یوان موو ئه ھه  له  اوازترهیج  هڕو کو کرد ئه ستم ده ھه مداۆخ یناخ  له شیمن  وه شارمهینا.  هی ھه

من  م به!  هیین ی ندازه ئه ت،شک ادهڕ ک هییو ئارام ۆیو خ ره من به  هک  هیدات یوا یک هیزمایوکار  وزه
  له. بوو  م ئاماده رده ھه واکاندا،یو ھ یموو شادمان ھه ی رده پشت په  له م که وه زھاتنهو ب  که هییزارب

 ش وه رلهۆز من یال  ، له وه بووبووه وونڕال   له ۆیخ ی که سته ھه ماسۆت ندنمانداخو یم دووه یسا
 این ته  و به نابوومھ ۆب یشھ  که هییزارب  بوو که کژڕۆ. بکات یناست و و نه ست بوو ھه وونترڕ

م  که تت ده و داوه  وه ره ده  نهیگووتم تارا با بچ یالم و پ  ھاته ماسۆت. شتبوومیدان دا اکهیتریف که  له
 ون له ممۆخ یست ده کدا هی چرکه  کرد و له نه م هیداواو  ئه یست رھه به چیھ. ایر ده ون یکرانی سه ۆب

بوو  دوور نه  اکهیر ده. نا نگاومان ده ھه ایر ده ینار و که ره و به  وه ره ده  نهیو چوو  وه تهید دایست ده
 ون به یعات دوو سه یشت گه  که  وه مه له و به ئه ون  نهیو چوو یک یتیدوو بل ، وه مانه اکهیمیکاد ئه له
 ون  من له یست ده یدیئ  وه که هیشت که ون  نهیچوو  که. نمان شو ھه  وه هیاڕ گه کرد و ده ده ادایر ده
  بووهئا ماسۆت یاستڕ یست و ده ماسۆت ید قه ون  بووهمن ئا یپ چه یست مابوو، ده و نه ئه یست ده
 انی وهکانمان دروست بوون وا ش هست ده یت وه و له نی وه کهپ نی ھه یت وه تگووت له ده. من یمل
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 رداۆخ یشکیرتژ له  کان که ره ماکه سه  لهۆپ شه  له ووڕ،  که مه له به یم دووه یمۆنھ  له نیچو.  گرتووه
و  له. مندا بوو یمل و له ئه یست و و ده ئه یر مه که من له یست ر ده ھه شتاو ھ نیشتیدان ، وه سکانهیبر ده

 یک و خه ممن ک  وه کرده ده ش نه وه له رمیب ت نانه ته چ،یمابوو، ھ نه ریب  لهترم  یکشت چیدا ھ ساته
 ون  که مه له تگوت به بوو، ده یسروشت  نده وه ئه  که زانهئاو.  هیکو یک و خه  هیک ماسۆو ت مکو
  که بوول ێگو کم هی و چرپه  وه شهپ  هیناھ یم ده. نی)وودانڕ( ی که ره کهی په ش مهو ئ  هیخودا یپ له
).  یو ده شمۆخ ایموو دن د ھه قه  به ،یو ده شمۆتارا خ. (بوو مگو ییرما نه یماچ  هب ڵ کهت

من  یکان وهل  و له  کهحریتگوت س ده  که تهئاو. ن کان چرپه ماچه انیکان ماچن  چرپه یزان مده نه
و  نجو سک دهۆڕخ شمانیکان سته وون و  دهرم داھات و گه ن کهت کانمان وهل یزان م ندهھ.  کراوه

 ون یکژوور  نهو شو ر ئه گه من نازانم ئه.  بردووه یکتر هی ی سته جه یکنموو شو ھه  به انیی په
و  رماندا بوون، ئه وروبه ده  له ش کهید یس که انی ده  که  هیبووا نه کم له به یرپشت و سه  هیبووا کما
 م نا، به انیبرد  شت ده ھه به ی که تابووه  خته دره یر به  رمان به فه زه اڤم و ئ دهک ئا وه ش مهئ  ژهڕۆ
 یتام  له  که ن،ڤی ئه یکان و ماچه  چرپه یژچ  خوارد و به نه مانل  که مه له به یرپشت سه و له  ژهڕۆو  ئه
  به ییتاۆوا زوو ک ۆب یمانزان و نه نیبوو یازڕبوون،   مترنه که انڤی ینینگو و ھه وس کره شه
 ی مهئ یکان سته و نه یاریشۆھ یپکۆتر  اندهی گه ی مهئ یکان سته ھه ی شته و گه ئه. ھات مان که هشت گه
تا  ن،یکان چوو پاسه ی ستگهو و ره و به نیز دابه  که مه له به  له  که.زن مه یردگار روه په یحزور  اندهی گه
و و  ئه ید وقهن  من به یاستڕ یست ده نجایئ ن،یب اوازیج یکاسپ یسوار  وه هو ما ره به ک هیر ھه
  به ڵ کهت یکماچ  بم، به  که پاسه یسوار ی وه ئه شپ. بووئا  وه منه یمل  و له ئه یپ چه یست ده

موو  د ھه قه  به  گوتمان که یسروشت یو ئاواز نگ کده هی  و به  وه کهردووکمان پ ھه  مجاره ، ئه چرپه
و  ست کرد ئه ھات و وام ھه داپ کمڕموچو کدا هی ند چرکه چه  له. تو ده شۆخ مانیکتر هیردوون  گه

 یاکانین ما ته سه یکان موو ساته ھه یچوو، تام ده ییژئاواڕۆ یما سه یکسات  له  ، که ستانه وه  ساته
ن ۆو چ  هییماشدا چ سه  ت له نانه ته بوون، وه کهو پ ییاین ته یاوازیزانم ج ده ستائ. دا ده ت ژھهڕۆ
 یک هییاین ته یت ژھهڕۆ یکچان ی مهئ ین مه ته یواو و ته یکتر هی  له نیدوور ب  ندهھ نیتوان ده  مهئ
 .  ون بووه کاندا هۆڕئاپ ون  و له  زهۆئا
  هجو  هوت بووم که دات یشیمن ی که و پاسه انۆیخ یک هڕ گه ی که پاسه ی ستگهو و ره به شتڕۆی و ئه
 نجایدا ئ که پاسه ی هجو ڵ گه له کڕ.  هی مهئ ی که که هڕ گه ییتاۆک  ست، که به مه ی ستگهو و ره به
 ماسداۆت ڵ گه له  که ی وه و ئه میت ژھهڕۆ یکمن کچ  که  وه وته که رمیب.  وه وته رکهیب کمموو شت ھه

و دوو  ئه. راسان کرد ھه یحمڕۆ رۆز یکترس!  وهایش نگ و نه من نه ی کوردانه یتیر داب و نه  کردم به
 میچ یزارب. مابوو مندا نه یشۆو ھ ریب  له تب یزارب ی وه بووم، ئه  که مه له به ون له  که ی رهکاتژم

 م به! تنم ردهیب  له نۆچ میزارب ت،رچووبیب ممۆخ یشانیو ناون ونا  من که ت،نبم ریب له
  به  مجاره ئه م به ، وه سانهید  که هییزارب ، وه وته رکهیب ممۆخ  دا و که که پاسه ی هجو ڵ گه له
  به  وه هما  وه شتمهی گه  که. م زهو  وه ھاته سنوور،ب یکترس  به ڵ کهو ت اتریز رۆز یک هی ندازه ئه
 چووپ یژڕۆ وتم س هک م که مه سهیر س سه له  که ی وتنه و که و ئه مۆخ ی که ژووره  وه چوومه ینگ دهب

 انیموو بوون و ھه رانم گهین رۆم ز و باوکم و براکه کمیدا.  وه مه بکه م،ۆخ یبوون  ست به تا بتوانم ھه
 یک هی نده خه  وان به ئه ی هییبان ھرهیو م ئه یم وه یمتوان م ده ئاسته  ر به ھه شیو من شامک ده انیناز
زار  ند ھه چه ماسداۆت ڵ گه و باوکم بزانن له کمیر دا گه ئه یمزان دهوام  وه مهۆخ یناخ له.  وه مه بده ڵتا

 انی هییبان ھرهیو م ئه نۆچ ن،یبوو یکتر هی یزانو ئاو  کردووه  وه کهپ مان شتانهیفر یماچ
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 یبات  له اکانیر ده یدین و ئ که ده  غه ده قه ل کانم لهۆپ شه یشت ھه به یدیئ نۆچو  ترخ چه رده وه
 . واتڕ ده داپ انیئاگر یلۆپ و  شه خ زهۆد  بنه من ده ۆئاو، ب

بووم  نگ تهد  ر که و ھه تبک ۆب کمگ سه میزارب ی وه نهیو هڕ ۆکرد ب یاریشنپ کمیدا  ژهڕۆو  ئه ر ھه
  بوو به ،ۆناوم نا نام  که  هی النهیخنج  گه و سه ئه یدیئ. دارستان یک هی اسهیپ  مدا بچمه که گه سه ڵ گه له
  وه زھاتنهو ب یزارب  نگاو له ھه نیند ودا چه ئه ڵ گه له ک هی اسهیر پ و ھه میو ئارام  وه دانهد ی هیما

 یززانن و ب ده وگ  گ به سه کان هۆڤمر دا مهئ یکولتوور  له یرچ گه ئه.  وه خستمه ده یدوور
 ڵ گه له  که ی ند ساته و چه ئه ب نه چیھ ی وه ئه ۆیھ کرد و بوو به ماچ ده مۆمن نام ل وه ، وه نه که دهل

 .  وه تهو هب میزارب یست ھه ،بم ودا ده ئه
 ۆب ا،یمیکاد ئه  وه امهڕ بووم و گه شۆخ نه  وه هما  له  که ی ژهڕۆ و س ئه یبوو دوا ری سه یپ ماسۆت

و  نیئاگر  سته و ھه من ئه دایاستڕ  له. م ناکه ڵ گه له ی ه مامه کندارڤی ک ئه و وه نمدو و ده ئه ییئاسا
و  نڤی ئه ۆب  زووه شتامگووت ھ و ده یب رده ده م کهید یکزمان شت  و به  وه شارده ده ممۆخ ی نهیر به

.  وه بداته ووڕ تو نامه دایووڕ  ژهڕۆو  ئه ی وه م و ئه بکه کیر خه  وه کهید یکشت  به مۆخ تو من نامه
مانکرد  کانمان ده سته ھه ی وه شاردنه ۆوام ب رده به  بوو که  انهیت ژھهڕۆ یک هۆیمگووت در من ده ی وه ئه

 یاینتاز فه ی وه فراوانبوونه ینو ھه  بوو به  عاته و دوو سه ئه دا،یاستڕ  له. نیبووبوو  رده هرو په یو پ
 یکنگ زه  بوون به شیکان ماچ و چرپه ھا اردهیمل  مندا بوون به یای خه  له  زاران ماچه و ھه من و ئه

 ماسۆت ینگ و ده تندرچرپ ده مداگو  وام به رده م به که ست ده من ھه  وساوه له. مگو یوام رده به
 نۆنازانم چ. بوو یی ھودهب یمندا ئاکام ڵ گه له ماسۆت یکان هو ھه.  بووه مگو یکان هیژ  به ڵ کهت

نان و چ  داده مکو  و له  وه بشارمه نیریش  نده وه ئه یکشق و عه نیر به  نده وه ئه یکست ھه یمتوان ده
 ، ناوهۆڕگ م له شقه و عه ئه یت وه له. نا ده ۆڕگ له ی شقه و عه ئه  ھرانهیمب  ندهروونم بوو ھ ده یکنشو
 .م بکه کاویپ چیھ یماشا ته شیچاو ی لهیت  م به ز ناکه ترسم و حه ده یستیو شهۆخ  له
 ت؟یب یر بهو ب زارب نڤی ئه  له  کرد، که ۆت ڵ گه له یک هی ه ھه چیھ ماسۆت  -
 یککچ ڵ گه له یند وهی په کان ھودهب  هو ھه یو دوا  ماوه مندا نه یانیژ  له ماسۆت ستائ یرچ گه ئه
 تا ماب. بوو با یکشق عه یکۆکر دایووڕو مندا  ماسۆت وانن  له ی وه زانم ئه ده م دانا، به دا کهید

 یپ ۆیخ ماسۆت. نیخش ببه ی کهید یس که  به نیتوان ده  و نه  وه تهچ ده رمانیب  له  و تا مابم نه
 یال یشۆیخ  وا که یماچاو یک هی ت چرپه قه م به دا،یانیژ  بوو له نه یماچ م که هی  وه گووتم ئه

تر،  یکژن چیھ ۆب دایانیژ  له یزانی ده م دا، بهخو یھ انی یت هۆیخ ینگ ده یزان دهی نه ربوو،ی سه
 ووڕ داۆڤمر یانیژ  جار له ک هینھا  شق ته عه گووتی و ده یزانی ده یشۆیو خ ئه.  وه تهناب  دووباره

 یر کهی په  به  وه نهیتارا با بب گووتی تر ده یند جار و چه ئه.  مندا بووه ڵ گه ش له و جاره دات و ئه ده
  ما، چونکه ده ڕسوو یر من سه ی هییری و سه له ماسۆت. داخو یپ له ون  وه نهیبچ  وه زانهئاو  ماچ و به

 یانیژ ماسۆگووت ت ده مپ. و ئه ۆکرد ب ده نه مۆخ یستیو شهۆخ یی ندازه ئهب  له مۆینک شیمن
رم  سه به داۆت یش باوه  له کاندا لهۆپ ر شه سه له  که ی عاته و دوو سه له تب ده یتیمن بر  یودوا مه له
 ماسۆت. دات وودهڕ داۆڤمر یانیژ  له کنھا جار ته  بوو که  شقه و عه ئه  وه زانم ئه ده  د، چونکهبر
 ن،ینیانبی ده کنموو شو ھه  له  که ی اوانهیو ژن و پ موو ئه ک ھه وه نۆڤیمر ستائ ۆزانم من و ت ده
و  نیبوو  شتهیدوو فر  مهئ ن،یگرتبوو یزئام  له ایر ده  که دا رهو دوو کاژ له  هیین  وه گومانم له م به
 انمیتا ژ ھه  که  هیین  وه گومانم له ماسۆت. یت هیاۆڤو مر ۆڤمر یکان گوناھه موو ھه  له نیبوو یر بهب

و  ئه یسنوور  له  هیند وهی و په ناتوانم ئه  که  ببووره م به ت،بو شۆخ ۆک ت سم وه ناتوانم که تماب
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 یبات له ۆبنازانم  ستاشمن ئ. ترسناک یک هی دوورگه  نهی بگه  وه کهو پ  وه نمهڕ بپه  ماچانه
 ی کهید یکست ھه انیو باوکم  کیدا  من نازانم ترس بوو له. ترسناک ی گوتم دورگه یتر ھاوسه

 یت ژھهڕۆ یرچ گه من ئه یو باوک کیدا دایاستڕ  له. ماسۆت بوو له م وه دوورخستنهۆخ یپشت له یننھ
و  تو ده شۆخ ماسمۆت  م که بکه انییازڕتوانم  بوون نه وتوو نه و دواکه ریکبیتار  ندهھ م بهبوون، 

 ڕیکو انگووتی و ده ۆمق ۆمق  بووه ده  تاوه ره سه زانم له ده. نمکبھپ دا گه له یر ھاوسه یانیژ تو مه ده
 یازڕئاکامدا   له م به ، هیایج نمانییو ئا  هیایکولتوورمان ج  مهست نادات و ئ ده ۆت ۆب یدیسو
  له  که ی هییر ھونه زمایو کار یشۆووخڕو  ینیریموو ش و ھه به  هیباینیبب انیشیماسۆت  بوون و که ده
 . کرد ده  وهپ انیشیو شاناز ستیو اندهیشۆکرا، خ ده ید به دای هو جو مایس

 یمتوان ر نه ھه. انوویب  وانم کردبوو به ئه م بوو، به مۆخ یتا خه اتریز انی وه ئه  که من ده داپ یددان
 یووناکڕ  له وستی و ده ییکایتار ون ۆنام ب ده  وهپ یچ بوو پا  شه هڕ  زهو ھ وام کرد و ئه ۆبزانم ب

 یاین ته یما نام سه ده  وهپ یپا ۆب  زهو ھ نازانم ئه ستاشئ. بکات شم بهب ماسۆت ینڤی ئه
 . تینس ھه زمو ب  وه ومه دوور بکه ییژئاواڕۆ یی وه کهپ یما سه یژچ  م و له بکه یت ژھهڕۆ

 ی و ماوه له یرچ گه ئه.  وه نمهکوژ نم ده مه ته یمۆم نیم نجهو پ ستیو وا ب دمیسو له  هسا  پازده
  له  که ی و کاتانه له شیو کرد، ئه ده مخا ڵ گه م له قسه کنۆف له ته  به ن گمه ده ربهۆز دا هسا  پازده

 ک هی رزه نلهیم من زه اند،ی گه کمیدا  به انیمخا یرگ مه یوا ھه  که یچ کرد، که ده ی قسه کمیدا ڵ گه له
و  یزارو ب گرتووم ھه ل یئارام  هی رزه له و بوومه ئه  کهسا  وه ئه. مدا دروستبوو واره قه  له
 ۆھوروژمم ب ئاساو گ  وه ته ھاتووه ۆب اتریز رۆز یک هی ژهڕ  به م به  دووباره شم که وه زھاتنهب

 ،ی که هییبان ھرهیفا و م وه  له پ  نهیوانڕ  به تناتوان ش النهیخنج ۆیمت نا نانه ته. تنھ ده
 کک خوله ند چهۆجار و بار ب  که  نووستن، چونکه  له  باشتره پ م که انهڕوز خه.  وه بداته مییوا نهد

 . تنقۆمت ده ی که و شاخه  وه تهب ده دای په  که ه ، ئاژهچاوم  تهچ و ده خه
 یشاخ ک هینھا  ته دایردوو چاو ھه وانن  و له کشاخ هی تگووتر ده یپ  هی ھه ک تارا، ئاژه  -
و  ئه.  ووتهید ن ئاژه یھانیج یلمیف  له ن،یۆزیف له ته  له تب نه شدایاستڕ  ر له گه ئه  ارهید.  هی ھه

 ون  تهو که ده ی که شاخه  هی وه ئه ستم به مه ؟ هی کشاخه هیو  ک ئه وه تینیبی ودا ده خه  له  که ی ه ئاژه
 ؟یچاوان
 یشیکان سته ده یت ارمهی  به موونی ک مه وه م به ، هی ھه یمن دوو پ ی که تهۆم  تهۆب  که ی که ه ئاژه

کانم  قه ئاره تد کمیو دا مک هچ ادهڕو  خه  له  کهو  تچ کدهت مجار ل ێند ھه دایاستڕ  له. واتڕ ده
 انی موونی مه انی ید مۆڤمر مب یپ نازانم ، هی که کابووسه  وه سانهید  هڕۆ تپرس و ده  وه تهس ده

 ی که شاخه.  هیین دایشیوان وچهن  و له  هیین دایر سه  له ی که شاخه  هی وه ئه ری سه. یوک ی ئاژه
و  ئه وچاوانمن  تهچ و ده خه  ر که وام ھه رده به  کهسا  وه ئه.  هیدایناوک رژ  و له  وه خواره  تهۆوت که
 ی هییروون ده  رزه له م بوومه و ئه مخا یرگ مه یند وهی نازانم په. دات المارم ده و په  وه تهد  کشاخه هی

 ۆڵتوندوت یک هییند وهی بووم په مانۆخ یتو  له  که ی و کاته بووم و ئه شیمندا  من که ۆخ ، هییمن چ
بوو و  بان ھرهیم  چونکه م هبوو، ب گرمۆھ  بووم و نه یگرۆھ  بوو، نه نه مداخا ڵ گه له میت بهیو تا

 ...شیو من ستیو ده یشۆخ کمیدا
 ست؟یو ده شتۆخ شۆت  -
نم  مه دواجار من ته.  وه هیما ده کژڕۆند  ھات چه ده  وه تره یکشار له  چونکه مان،ما  ھاته و ده ئه  که
ھات و   وه وره گه یک هیجانتا  به  که ی وجاره ئه د،یسو ۆھاتنمان ب شپ ڵبوو، دوو سا ڵشت سا ھه
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  مهئ یما  له  گووت که یکم پیدا.  وه بشارمه مۆخ تب ده یدیو ئ ھاتووم ھه یرباز سه  له یگووت
 انیکان رمه کوژران و ته انیموو ھه مخا یکانڕبوو، ھاو رانو ئ راقع وانن ڕی شه.  وه تهنبم
و  تب ھه یرباز سه دا له یاریب  هۆیبوو بوو، ب یزگارڕ وت کهڕ  به شمیخا  وجاره ئه.  وه هیاڕ گه ده
،  بووه یزگارڕرگ  مه له ی براکه  بوو که شۆخ پ یرۆز کمیدا.  وه تهبشار ۆیتردا خ یکشار له تب
  تهچ ده ێژڕۆموو  و ھه ئه  گووت که یو پ  وه تهنبم دا مهئ یما  له  بوو که شۆخ یپ شیرترۆز

 یران گهیم ن رده ھه  وه قوتابخانه  و له تبھج به این ته  به  وه هما له یکان همندا  ر کار و ناچاره سه
نھا  ته مخا یھاتن.  هی وه هما له دا مهئ ڵ گه له ی براکه  چونکه ، هیاینودوا د مه له م به ، هی وه هما
  به. بوو ترمن مندا  له ڵو دوو سا ئه  شم، که و براکه شیمن ۆبوو ب یئارام کم،یدا ۆبوو ب نه ییایند

 ..... بوو له زگارمڕ، من ڵدوو سا ی ماوه ۆب مانما  له ی وه و مانه مخا یھاتن
 یھاتن  به. ر سه چاره  له  وه تهیب ده کینز  کهیر خه  مهئ ، وه انهگ  له  وام به رده تارا، به یگر مه -

 بوو؟ زگارتڕ  یچ  له ،ک  له ۆت تانما ۆب تخا
موو  ھه  قه ر ئاره به له نۆماشا چ ته. داھاتوو بتوانم ی فته ھه کو به م،ب  کهید یچیناتوانم ھ ۆم ئه

کان  کابووسه  له شمیکان نهیک هاچڕ یکات له. ترز له م ده سته موو جه ھه نۆو چ  بووه ڕ کانم ته جله
  وه ترسه یوژم ته  به  کشاخه هی  ه ئاژهو  ئه ی که تهۆم  بووه و نه شه دا هم سا له. ترد سه ئاوام به

  و ئازاره ئه یسن په نۆنازانم چ ر،ۆدکت ژمچ من ئازار ده.  وه خهۆم د ئه ون  مخاته و نه تنک هچ امنهڕ
 .م که دهپ یست ھه  م که بکه
باس  ت کهید یکموو شت و ھه نی که ده ۆگفتوگ ۆمن و ت کجار ی فته ھه ، کهسا  مه تارا ئه -

  کهیر ، خه وام به رده به. تی بکه یمن باس ۆب  ستهیوو پ تییب  کهیر خه ستائ  که ب نه  وه ، ئه کردووه
و  تیشۆخ نه  وه تهد زتو ب تیزارب یت وه له ۆت .تینیبی ده  که ی و کابووسه ئه ییتاۆک  نهی گه ده
 یکۆم خه یو تووش ڕێز وت ده خه  که شوو،پ ی هم سا نھا ئه ک ته ، نه ره سه چاره  به ستتیوپ

  له ۆنا ت ، ده وه کرده وویود ھه ۆیت یست وروژاند و نه ۆیت یروون ده ت،خا یرگ تارا، مه. تیھاتوو
و   وه ته بووه رکو ڵسا یدوا  له ڵو سا ژڕۆ  به ژڕۆ  که تیبوو ک هیرگ یتووش  وه هییسا نجپ
  له ستائ  که کاویپ  بوو له زگارتڕ ۆت  وهئ یما ۆب تخا یھاتن  به.  هی وه کردنه  به یستیوپ

  که تان،ما  تهب تخا ی وه ئه شپ ان،یتارا گ. ونت خه  تهد کشاخدا هی یوک یک ئاژه ی وهش
.  هییخراپ ن یکشت انیگر ،یتارا، بگر نای بوو؟ قه ده تانل یئاگا وام ک ده  چوونه وباوکت ده کیدا

 یر من ده ۆب ستائ ، وه تهشاری ده تداۆخ یروون ده  له  هسا ستیب ی وه ئه  گرنگه رۆز م به یبگر
 .تی بکه یو باس  وه تهب رتیب  ستهیوبوو تارا؟ پ ک  اوهیو پ ئه.  یبب
 ش ، ده داوه یووڕ ستائ  ر له به ڵسا ستیب تیم زان ماده ان،یگ رۆدکت ؟ هسا ستیب تیزان نۆچ -

  مابوو بچمه کمسا شتاھ. نم بوو مه ته ڵسا نجپ  و کاته ئه  به.  داوه یووڕ یچ  که یبشزان
 یرۆباوکم ز. وام ده  چووه ده  وه هییایند  به کمیدا یدیبوو، ئ مانما  و له ئه ک هی ماوه.  قوتابخانه

. بووم نجمن پ ی مه و ده بوو ئه ڵسا ستیب ین مه مامم ته. بوو یبچووک یبرا  چوونکه ستیو ده شۆخ
 ۆب یبردبوو م رهیردابوو، باپ به ندنخو له یست ده  وه هییمندا  ر له ھه. بوو ھه یالواز یک هی سته جه
المان   له رجارۆدا ز و کاته له م هی و مامه ئه. شاگرد  به یووکردب کر تهیف یو ال کان هییکیکانیم ڕیبازا
  ر به گه ئه گووتی دام و ده ده یبوو، ل نه بان ھرهیو م ئه م به. تب مانل یئاگا ی وه ئه ۆب  وه هیما ده
 و کیدا  که. بووم ده نگ دهترسا ب  له شیمن. م که زمانت داخ ده ینوک یداو مل یو باوکت ب کیدا

 یتوان مده نه  دا که و ساتانه له. کرد ده نه انۆیب م دانانهو ل ئه یباس چی، ھ وه ھاتنه وام ده ده  له باوکم
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  به انکردی ماممدا ده ڵ گه له  که ی و کاته ئه یت بهیتا  به. ستا ده و باوکم ھه کمیدا له قمڕ رۆز مب چیھ
 . کردووه نم  له یو چ ئه یزان اندهی نگ و نه فه و جه  تهگا
 یل یچ  مامت به ب مپ م به ، شهۆناخ  و ساتانه ئه ی وه نانهرھیزانم ب ده یرچ گه تارا، ئه -
  له  که ی و کاتانه ئه ت بهیتا  به ت،نیبیب کتیوتن تا دا که ده رنه ده  دانانهو ل ئه ینشو ی ئه ت؟یدا ده
 ؟یشوشتی مام ده حه
 یل  که کداکات  له.  رهۆز یند ئازار چه  کرد که ده ستم پ من ھه م به بوو، نه ارید ینشو چینا، ھ -
ودا  ئه یسنگ یس فه قه ون  و له امین ته یک هی که لهۆکرد چ ستم ده و ھه ید ده می که الوازه  سته دام جه ده
 انۆیخ یپشت  له انیو من نیرادینفیئ یکندانیز یشیتگووت ش بوون و ده ارید یکانۆراس په. لمید

 ،ۆیرخ ک ھه و نه ئه. بوو ر نه به له یچیھ.  وه کرده و قووت ده ووتڕ ۆیدام خ ده یل  که.  وه تهۆشارد
ند  چه تر خودا بزان گه مه! دام دهل یخراپ رۆز. دام ده یل یووتڕ  و به  وه کرده ده ووتڕ یشیمن

 س کهمن ب. اتیفر  بگاته تب نه شیس ن و که بده تل یووتڕ  به  هک  هی ھه یند ئازار و چه  شهۆناخ
م تا  ھاوار بکه راو شم ده بوون و نه نه ڵما  وان له دا ئه و کاته له م بوو، به و باوکم ھه کیبووم، دا نه

کرد  بوون دهال  ستم به ھه  کرد که ده ی شه هڕ ھه  وه سووره یچاو  به ندمامم ھ. ون بکه امیفر کاندراوس
 . م بکه  فززه راو مده ر نه ، ھه وه ھاتنه و باوکم ده کمیدا  ش که وه ئه یواو د  و کاتانه ئه
 رتیب  بده ڵو و ھه یگر تر؟ مه یکشت  به انی ؟یکان هیپ  به انی یدا ده یست ل ده  به  -

 ت؟یدا ده یل یکندام ئه انی کچ ئامراز  به  وه تهو بکه
 رژ ی که شاخه  به  چوو، به ده ڵ ئاژه یشاخ  بوو له شتبوو،  نه یشیپ  بوو، به نه یست ده  به نا
کاندا  کابووسه  له  که ی ه و ئاژه ئه ایئا رۆدکت. کان کابووسه ی که کشاخه هیک  وه کڕ. دام ده یل یزگ
قورگم  یو تا بن  وه ممه ده ون  کرده هد ی که تا شاخه ره دام و سه ده یالمار په... ؟  ماممه نمیبی ده
 دانمل  بوو له وام ده رده ر به و ھه ئه م به ، وه شامهڕ ده رۆز ، وه شامهڕ ھات و ده ده عم هی. ستاند پهی ده

 شیو من ین که دهپ تک ش برد و وه و ده ناھ ده دایناو به ی که و شاخه بوویدابچ یمم و ده
 ....عئ...ین که دهر  پ ھه شیو و ئه  وه شامهڕ و ده امیگر رده ھه
 ییتاۆتا ک ۆم ئه تب و ده  مان گرتووه که داوه یر ، سه به شیوام رده به م به ،یبگر م که زهیئاز -

 یشیتر یشت انی  وه مته ده  خستهی ر ده بوو، ھه  نده وه ئه این ته ،ب مپ. ر سه چاره  نهی و بگه نیبچ
 تر؟ یرجارۆز انی دا،یووڕ  مه جار ئه ک هیر  کرد؟ ھه ده
 ی وه ئه گووتی کردم، ده داخ ده یزمان ینوک  چونکه  وه مهگیبوو ب ده نه م کرد، به ده یشیتر یشت نا

 رمیب نۆنازانم چ ستائ. تکوژم نا ده ده ، وه تهبچ رتیب له ر کسه هی تب م ده که ده ۆیت ڵ گه من له
نھا  و ته تب کدا هییکیتار  له ی وه ک ئه وه. نمیب ده  که ووداوهڕ ڵرکاۆز شتاشھ م به!  وه وته که
 ێر جار ھه.  وه هیدا یووڕر  ش ھه و جاره ئه یدوا. ووڕ  بخاته  که نه مهید ک هی شقارته  هتا یووناکڕ

 ی که ژووره  له یم که برا بچوکه. دام ده یل  رهۆو ج به ت،ب  مهئ  له یئاگا  که مانما  ھاته مامم ده
تا . دا ده یمن و باوکم له کمیدا ی که نووستنه یژوور  دا و له ده لیرکل هس له ی رگاکه نا و ده داده  کهید

 یریب  واو له من ته ۆخ. داومل یرۆداوم، ز یجار ل انی دام، ده ده یر ل ھه شیشت سا ھه  بووم به
 ر،ۆدکت  وه مهگی ده  جاره م که هی  وه ئه.  وه مهگی و ده  وه تهو که ده رمیوا ب یچ ، که وه بردبووه ممۆخ

باوکم  انی. تمکوژ ده  وه ته اومهگ تر مامم بزان گه زانم ئه زانن، ده و باوکم نه کمیبا دا  هیتکا
! دا یمن یو ئازار ئه م م، به س بده که یم ئازار ز ناکه من حه. تکوژ و مامم ده ێو ئه ۆب  وه تهڕ گه ده

  کهوا سا. کرد رانو یمن یانیژ  چونکه ، وه مه بکهل یمۆخ ی هۆت  شهۆخ م، پ رۆنا، نا دکت
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 دا مهئ یزانخ یروون ده  له یشۆخ ییو تروسکا  راسان کردووه ھه یمان وه همن ما ی که هییشۆخ نه
زانم  مامم و ده یال  له شتھ دهج به این ته  به انی مهئ  که  شمهیو باوک کیدا له قمڕمن  ۆخ.  ماوه نه
 ستائ. نیکرد انیدروست یچۆب  وه ننهبم مان گه له یتوان اندهی نه  نازانم که.  وانه ئه یتا خه یموو ھه
 یال  مهئ  هیبوا ده نه. نمیب دهل یژو چ  شهۆخ مبوون، پ شانر په  نده وه من ئه ی که هییشۆخ نه  به  که
 کو ر ئازار، به ک ھه نه ڵسا س ییژادر  و به ئه. مامم یال ت بهیتا  به ن،بھ ج به کس رکه ھه
 . داوم ی نجه شکه ئه
 این ته  بدات چونکه مل یتوان دهی مامم نه یدیئ ، وه هیما  مهئ یما ھات و له مخا  که ی کاته و ئه
 یدیکردم، ئ یزگارڕ مخا  به. مامم  بوو له زگارمڕھات، من  مخا  که ی و کاته نھا ئه ته. نیبوو نه
و  شنۆبفر  که هدا ما انیاریب اوکمو ب کمیدا یدیئ  که ی و کاته بدات، تا ئه مل یتوانی ت نه و قه ئه

 . تر یکتو ۆبچن ب
تا  وه ئه. مخوات و گورگ ده امین ته دا هیایم دن و له ئه ب  م به که ست ده ھه. تبمر مخا بوو ده نه
 ایئا ر،ۆدکت. انمیگ  وه تهد  که شاخه ک هی  ه جار ئاژه انی ده کو موو شه من ھه  و مردووه ئه یت وه له

.. نا.. نا.. دات ده مو ل انمیگ  وه تهد، مامم  ماوه نه مم خا ؟ ماده! ماممه  که کشاخه هی  ه ئاژه
  ....ترسم ده ، وه نمهیمامم بب تو نامه..نا
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