
  ن سه هه
  .رۆ آا آه رو یاپراخه ئ نه ریكه ل خه دیا مدیۆ مه

ی  ده  مه ه ن؟ چی یو ی واته رشا آهرپۆشی نایلۆن و ئ  سهئاخر! سۆچی  وت بۆت نهـ آناچ هۆشو 
  !چۆر؟
  ! رسه ته نا نا مه:  و ماچۆ ردۆۆ رز آه ش به ره  سه هسو ڵ گه م دوآه  چه ل به مه
نا " م   چهردۆۆ ش آه رمه  هۆۆری چهو  پهو سۆنیۆۆ  دیا ئاسمانۆۆری ، پۆپهول بی  ه مهمش ج چه

  ".شا وها و وارو ، هه نا مه
 و  ره شه هسین  بآش لكن نه هو ن وارین و ئدیچ ته و ته آه ب چناره سهوش  ره مای له شه

  .ێو ئ و ل نه یاگ وشه
  ، ره وشه یش ئاردۆۆ نگو آاآه ده
  نی؟ وڕ بیهچی ! آ  نه وه  ته ی بده  ده رهـ آۆ

  ! گیان ـ ها آاآه
س دێ   و ده ره ردم ئ مكه  مهش بی وها و ر ڕوو هه هه .  ره  بن مكهی نام آۆچ هه

ریك  ش خه ئارۆ ئد و آاآه.  رن ڵ پاك آه خه آ نین و شه ه رمانا دل مكیۆۆ ، آه هه
ن  سه نامش هه. رێ  یش آهس ر ده هش ئۆسا ب و ئدیچ و آاآه.  بن ڕو   آه ه ئا آه نیای هو ئه

  .ی ب  مو یانه ره  یهو  ساش ب و زاڕۆه انزهب ، دو
  .رێ بن  ته رهواش چدی گۆۆل  ش و مه آاآه
ش ئامادێ  ره تهی  هنو وه ته. ی رماخشۆۆ ۆۆ و دێ ده ی پچن دوآه ی تازه خا گها یاپرو ماڵ بوه شه
. رێ ب ێ گۆۆنو وه ی ته ش خجو ڕك وسه آاآه . یشۆۆ ارو آاآهردێ ب و مدرا ب دی آه
  ،!مۆمی یش نه  ب و په آ ناباره نه هو ته
  !یآو نجت نه ت بۆت ، پهت بو هۆشو و  گیان قۆربانه  آاآهـ

  .  هارگاآره هدیاو
  !سۆچا آ نه  یاپراخه ل دا بزانه ـ مه
   .نشا نه  مه ،وا ماچۆ نا زداش ئه
   .  ئاورامانه ی ئاخر ئمه ـ ده
 ر چند جارو شا ههد ختۆۆ ئه  ب ، چا وه رده شا پار مه هتات.  بدۆ   ڕوهم چوو  ههمش ب خه
  .رێ  س آه ن هه هیشا و شیو ویرو تاته  هو چوا گنو به فره. بن  ق تك دۆۆز
سا ر ئۆ ر هه ی دینم مه ، دهش بۆ ست وه  گیان ده آاآه:  و ماچۆش آشتش ره سیش سه وچو دهم به
  .رم   نان بوه و با بلم تیكو آات شۆره سه  دهردێ بۆ ،  آه ی چیمنشه رمانه ی هه مه حه
   ! نه ا پهآ بیاو   با یاپراخه ره آه  مه هل ـ په

  زم و نازۆ   بهرۆشۆۆ ی آهورد جارگ  دام پسه  بدۆ و ئه  ڕوهم چوو مما هه  ئاخر خه  آاآه آۆرهـ 
  !رمشا  بوه
   ! رسه ته ڕم نیا مه هـ باو

 و ش بی بن ی وه رێ ، سه ش آه ره  وه ی به ماڵ آه الی ئاسمانی ، شه هڕۆجیار یاوا ب دو
 شا نیا ئۆۆ رمان آشت و ڕوه  هه سشا جه دهیش  نی آاآه چه.  ب بیبنگاآ یاو آه ه آه
ایش ل آنیو ر په  دویهیۆۆ نگاآه و ال به آه ه و آه وهم  ئد ته هسش شتر ش ده تا آاآه. ی  هنگاآ به
  . ی آشتهش ئاو آاش ئادچه سه ی ده نی شته  و چه نده آه



رو   سه  ال هارگاآوه ئۆۆوآۆچ. نا ب   ته رشه ر و بهو یتی ئا دهی و شو ی تازه راخا گهو یاپ بوه 
ی و  آه مه ما گۆش قابله یش نه آه قیان گجیه  فه داشا به ئه .   نیشترهۆۆگۆشور یۆ   هه هگموو

   ! رێ بده ل گیان ئا آه دا مه: ی و ماچو  دل سینیو ره رده هایش آه
مچ  ێ چهی دو آه چوینه  مچه  چه داشا به ئه . دشۆۆ سو ئه آ و داش ده ره و آه هسما آا ل نه مه
 .  وش داره  ره  دیمهۆۆ پی دیم و پ له  په رمای به رو گه هرێ و آه. آاوه  رو  یاپراخه سه رش نیا آه
 نانی  هنرو یاپراخو ب دۆۆ  ئانده نده زه  مه ام بهآر   و ههنگۆیۆۆ رو زه رو نانشا نیا سه هسر یۆ  هه

 رز بیۆۆ د به نگو ئه  ده بن نه یه رده ی فو آه هه. ێ  یاپراخو نه شهب  ب و گرته بیهش  ومانه
  !".م آۆرێ با آ مه رێ چه آهی  تازهی   یاپراخا گه ز به  چند حه"

 ب و  س فریا آۆۆته ر آه هه. رش ب  به نه  چه ب زاڕۆه  نه نه یه  چانهد و ئه ازهسۆزو ئاو
ن  شیوه . نۆۆ سشۆۆ مه  ده ب پۆرهواای یچه نه انه ، ئسۆۆ  ده گیرش واردهم  ه   ب دآش نی یاپراخه

  .نار   آهه ال و ئیدیچ آشتشۆۆش لواو آاآهی بانگشا هۆر دا ،   آه  آناچه هرم بی ، دو گه
ل واچش  داش و مه  ئد و ئهیشۆۆ و رو شانه  سه هزمو قه ش له ی آاآه ره نه هگا البالی دو وره
آه    یاپراخه مه داشا قابله  و ئهرزو چۆآ و ئد آۆو گیواو ل ده مه. ب   هآۆو آۆشاور یۆ  هه

.  
رو ،  آه ڕ مه دۆ ، باوه  نه ش هیچ ڕوه مشا ؟ بهر گا بوه رهتۆ واچی بازو و "  ره شهد و ئه آه دیا آۆه

   !" هر چوو مزوو دام هه ئه
رۆ  آ آه  گۆالنه ب آناچهخت   ب ، وهرشۆۆ سه........ و  به  ، عه انه غار داش الش  به هور سه هه   

  . بی ش توڕه  ، آاآهچرۆۆ
  .بی   هیچ نهرۆ خۆ آه ید مه قه! ت بو  وربانه گیان ق ـ نا نا آاآه

  ! ؟ نه ی نیه رده دانی یاگ غار آه هی ئاو بۆ بزانۆ جاده ی ئاخر مه دهـ 
   ! ره آه ت مه حه رۆ تۆ وت ناره آه د مهی ق ـ ده
  ه گو له  په  و به نه شی په  نهش ئانده. ی  آه ڕهش نیا گۆۆ  ئاف و ڕوهآو ا تۆرهم ش نه  آاآه گانه ده

  . ال ئدش آشتۆۆ.  ب  تك شیه. دما 
  ! تۆپان  آه رده ـ مزانی تانی به

  !اچی؟و  نه ـ آۆره
  .  ری وه ـ به

   ب و ڕۆشنایی تاآه ڵ بیه ی تكه ین و ئافی آۆنه و په هی ، بو آه ڕهشا نیا گۆۆ ی ڕوه ته جۆ ئیجاره
 آشیا   ب آرچه نه یه آه ڕهو گۆۆ  دلاسه رمه  چه ره هه . ی ب آه ڕهنیا ڕۆشنایی گۆۆ تهی  آه القه ده

 ته  چه یش به آاآهنی  چه. ب و مهه هڕ ره نترینیه  دی  .    
   !زانۆ  نهدام  ئهبا جاروت بو  قه ده  سه ـ آاآه
  ر مشیۆ بزانۆ ؟ ی هه ـ ده
   !م با جارو رێ به ـ ئه
رو  و سه آتریه.  ب  سه شا به  بازنه نه یه آه رو سینیه بن و دۆۆنه گلرێ بی گا یانه رهو

، نانو اماڵ ئاو" ی ئاما  نگو شوانه ده . را مات بن نان بوه. رێ  تی آه آچ ب تاقه یه قه مه
  "ا ماڵ ئاوی  شوانه

  . ! یه  پا شوانه  ده ره  به نڤه دا آناچ نا: ماچۆ  له  په داشا به ئه  
  نه شی په ش نه ئانده .  ره سه ه و آاره آانه  و پله  هۆر چنیه نه آه سه ش ته ی  ساقه هل خرا نانو مه

 آۆی   چاره بزه"  ماچۆ   ، شوانه شوانه:  ماچۆ  هنگوی گیریاو  ده  ب ، بهش پر نگه هڕ .  هگو
   " آۆشتنه



  ـ چش ؟
  .یچ آاردی  نهویا  و نه  آۆی آۆشتنه  چاره ـ بزه
  . گرد ب ئادیا ی ب ئاد ، ئینه یانه : ازۆۆ ئاو دا به ئه
ش و د  ئه نه رده ش آه وه ، ڕ ه  گچه هآ آۆۆتناو  یاپراخه ش ئی جاریچهزانا  نیچ آه سه هه

  ! هو و با بیۆ ره  آه ر ئیسه دیچی ههنو ئا هنا شیو ت بیه قوربانه! یچ تۆپان  رمه  چه هر دا هه ئه: ماچۆ
  
  ورامی ند هه و سیامه یسهنو
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