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ليكرامنان دابوويـة   لةم ذوورةيامناندا ثرسيار    

تةنكي، هةناسـةيةكي طوماناوميانـدا، تـا       
كةِرةتيكيان مضوموِريك وةبـةر خؤيـدام،      
بردمية ديوةكةي دي و ثرسياريكي ِروون و       

نازامن ِرةحةيت  : دياريكراوي ليكردم، دةمزاين  
 دةبيت، وةيل لَطيامن، بؤ وةها شوينيك ناماقو   

 هةر ومت  و مكوِريشـبووم لةسـةري، ثيـا         
هةلَشاخان و تؤقاندمن كةلَكي نةدا، فـةرماين       
بةجةلالدةكةيدا كةلةثضةيةكي هينـاو زؤر     
توند لـة دةسـتيانكردم، ئيجطـار ئـازار         
بةخشبوو، هةر جولَةيـةكم بـةو بلَثلَـةو        

 .ي شاعري دةكرد، طازي لة مةضةكم تيذتر دةبوو)قانع(لةِرزانةي 
طريو طـاز هينـا، سـةرةتا لـة هـيمين           هةستم كرد حاجي عةبدوِرِرةمحانيشيان دواي من بـة       

ضةلةحانيكةيان دردؤنط بووم، كةضي دريذةيان نةداية قيذةيان بةسةريدا بةرز بووةوة ئيتر لة دةلَمدا      
 .ضةسثا كة سفتاحيان لةويش نةكردووة

هةردووكمانيان بؤ ئةشكةجنةدان بةرةو هؤلَةكة برد، حةوانةوةي طوزةشتةيان بةلومتانا هينايـةوة،          
ترين جةزرةبةيان ثينؤشكردين، هةر نةياندةبِرييةوة تا لةطري كةوتني، بةوةش كؤلَيان لينةدةداين، سةخت

جؤري ئةشكةجنةدانةكةيان دةطؤِري، كاك حاجي تةنطة نةفةسييةكي لةطةلَبوو، لةمن سـةخلَةتتر           
آلم ئـةوان   دةبوو، ويسيت لةو نةفةس كورتيية حالَييانكات، كة ئةطةري هةناسة ليِربيين هةية، بـة            

، لَميشيك ميوانيان نةبوو، بيباكانة ئةزيةتدانيامنان ضِرتر دةكردةوة، كة بةثيوة وةستامنان بوو بة مةحا     
طاطؤلَكييان ثيدةكردين، بةسةر زةويةكةدا زؤريان هيناين و بردين، تا ثيسيت ئـةذنؤكامنان دامـاآلو          

 ثيسـت و    بوو، جةزرةبـةي طؤشـيت يب     خوين شةروالَةكاين سووركردين و زةويةكةش خويناوي       
 لـة برينكردنيكـي     ي خو اتيكةلَبووين بةعارةقي ئةو تةموزة طةرمة و ئةذنؤ خشاندن بة زةمينةكةد         

 . بوونيبةسو
 سـةنطيكيان،   لَبةآلم خوا نةكات تؤسقالَيك سؤزي جةالدةكامنان بةو دميةنانة بزوابيت، بةلَكو د          

بوتلَيك ئاوي  ). yes: (، ومت )?Drinkwater: (ويت: ستاندميلةدوا قؤناغي شةكةتيمابةثيوة وة   
هينا، منيش دةستم بؤ برد، بةر لةوةي بيطرم، تا هيزي تيدابوو بةديوارةكةي سةرةوةميدا كيشا، ئاو               

 .بةسةروضاوي خؤآلوميدا ثذاو مين شثرز كردوو ئةويش داية قاقاي ثيكةنني
ينةوة قةوانة كزةكةي ئيمة هـةر نـازامني ليدةدايـةوة،          بةو حالَةشةوة كة ثرسيارةكةيان ليكردبا    

مضومؤِرةكة طؤِري طومبوو، بردميانة الي ليكؤلَةرةوةيةكي دي كةثيشتر بـةلوتف بينيبـووم، بـة            
 !خانةخوييةكي بةكةرةمن: عةرةبيية سةقةتةكةي دواندمي، ئةحوالَت؟ ومت
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لـة  : ومت. ة ِراستطؤيي تؤو عةبدوِرِرةمحان   داواي ليبوردن دةكةم ئةمانة عةسكةرين، دلَنيام ل      : ويت
هيض نةياريكيشم نةبيستووة طوماين لةِراستطؤيي و سةراحةيت عةيل باثري بيت، بؤية ئةوتان ئازاد كرد              

ئةو ِرؤذةي ئازارداين مامؤستامان نةبيستبوو لة ضارةنووسي بةطومان        (ئةدي ئيمة كة لةطةلَي بووين؟      
 .يستا ئيوة دةردةضنئازاد نةكراوةو ئ: ويت). بووم
.  دةسةآلتيم بةديكرد لةو مامةلَةيةي لةطةلَمان دةكريـت       نا، بيزارييو يب  : ئازاد دةكريني؟ ويت  : ومت

 يئيتر من و حاجيان بة كةلةبضةوة بردة دةري بيناكةو سـواري سـةيارةيةكيان كـردين، لـةو                
 .بةمامؤستا داراشدا هةلَتةقاين

ةدا سةفاو مةروةي زؤريان ثيكردين، دةمانزاين بؤ فريودامنانة طواية      بةسةروضاوبةستراوي لةو بينايان  
زؤريان دوور خستوينةتةوة، كة لةبيناكة دةرضووين تاريكو ِرونبوو دلَم خؤشبوو كة ثيش سـواري              

تومةز . سةيارةكة نويذي بةيانيم كردبوو، سةيرم بةوة دةهات بةكات تيثةِرين بةرضاومان ليلَتر دةبوو         
ةي ئيمة بة شةبةقمانزانيبوو ثاش مةغريبان دةرضوو، سا مةطةر خوا ئةطـةر نـا حـالَي                مةكة ئةو 

 .نويذةكاين تريشمان لةو بةيانيية سةالمةتتر نةبوون
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