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  ضوار كورتة ضريؤكضوار كورتة ضريؤك

  يعومةر كةرمي بةرزجن

  ييبيدةنطبيدةنط
 كة ي ئةو ساتانةيوينة،  ضةندساتيك لةو وينانة راماي خؤي ئةلبوومةكة خباتةوة شوينةكةيبةرلةوة

 ي ببيتة فةرماندة بةوةوة دةبيينهةميشة خةوين،  سوثايةكيك بوو لة ئةفسةرة ئازاو بةجةرطةكاين
 خةوين،  ناتةبابوو لةطةلَياندا لةسةر نةخشة بيانسِريتةوةي ئةو وآلتانةي بيشومار و تةواويلةشكريك

 و هةموان لةبةردةميدا ي هةموو مالَيك هةلَبواسري لةسةر الديواري خؤ وينةكاينبةوةوة دةبيين
  سةرشاين ئامسانيش ثرشنط و رووناكيان لة ئةستيرةكاين وابوو ئةستيرةكاينيثي، بةضؤكدابين
  .  ذيان و بووين جوايني ئةم بةمانابووين،  ئةم شتيكة لة نةبووكةون بةيب، رطرتووةئةمةوة وة

 ثِرلة يجطة لة ئةلبووميك،  سووتاند خةونةكاينهةورةكان دةيان طرمان هةورة بروسكةيةك خةرماين
 ي خؤي لةدواي هيضي سةربازيجبةخانةيةك  ليوان ليو لة شكست وي ميذوويةك وي سةربازيوينة
شتجينةهي .  

   يةكةم يةكةمييوانةوانة
 ئةداو لة بةر  ناوةِراسيت رؤذهةآليتي جوطرافيايبةردةوام سةرجن،  مامؤستا بيتة ثؤلةكةوةيبةرلةوة

 خةون و  سةربِريينيطة نةهامةتيةكان و شةِريرؤذهةآلت كانطا:" ليوة دةهاتيخؤيةوة ورتة ورتيك
ئاينةكان .. . نا، عةقلَة خلَةفاوو نةخؤشةكانة يالنك..  ئاينةكانةيدةلَين النك،  ئيمةيةخولياكاين

 نازامن كاتيك بةدرووسيت،  ئاينةكاننبي جةالدةكان شوينكةوتةي دةشجةالدةكان درووست ناكةن وةيل
  لة رؤذهةآليتيدةش،  بوويدا نيشتةجي زةويلة كام روو، ي دراية سةر زةويئادةم لة بةهةشت دةركراو فِر

  . كام ذيار.. . تِرحيو.. .  ذيارةكانيش بووةيكةواتة رؤذهةآلت النكة، بووبيت ي ئاينةكاندا نيشتةجيالنكة
 بة ي هةر كةضاووةيل،  جوطرافيا و ميذووي وانةيمامؤستا،  مامؤستا شيالنيدةنط،  هينايدةنطيك بةئاطا

،  هةوةس عيشق وي بؤ وانةي دةفِري نيطاةوة جوطرافيا و ميذوويبةردةوام لة وانة، ست شيالن دةكةوت
بة سةرجندان لة بةلةك و ،  دةطيِراي بيوينةيئةكتةرة دةضوو كة لة فيلمة سيكسيةكاندا دةوريكشيالن لةو 

 ي نيو فيلمةكةي ذن و ثياوةكة جووتبووين ساتةكايني وينةي ناسك و مست و سنط و مةمكيثووز
 يزؤرجار رق،  نيو فيلمةكةيبة ذنةكة نيو فيلمةكةو ست شيالنيش ي ليدةبووة ثياويخؤ، دةهاتة ثيش ضاو

  وانةكايني ست شيالن سةرشيتانة شةيداي بةذن و باآلي تةليسملة ميذوو جوطرافيا هةلَدةستا وةيل
  رووت بوونةوةو طةيشنت بة لةزةتةكايني ميذوو جوطرافيا يان وانةيكام وانة وانة.. . نا، دةكرد

  . ئؤرجازم
، ت ديكة نابينيي كةسيكي جطة لةخؤات ناو ثؤلةكة دةكيكاتيك تةماشا،  وانة ليدةداتي كؤتاييزةنط
طاي و مل هةلَدةسيتي خؤيلةجيتي ريتيدةريا بةرةو روو،  دةرةوة دةطريك،  ديدةكات ي ناوطةلَيسةيري 

ها ":دةريا بةبزةوة دةلَيت،  داوةو ِرشاوةتةوةي نةوسن هيلَنجي هةست دةكات ماريكيئيد، و ثيدةكةنيت
  .  ليت دةبيتةوةيكة دةتبينيت رق، حةرامزادة شيالن بةنيطا شةهوانيةكانت زؤر توِرةو نيطةرانة

 نيو ي خويناويشيريكجوطرافيا مش، بةيب ئةو ميذوو،  حةزوو خةونةكامنة ئةو كايندةزامن وةيل
  . ئؤردوويةك كرمن
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   بيناو نيشان بيناو نيشانييسةفةريكسةفةريك
 زؤر طةيشتة ئةو ي بطات ثاش بريكردنةوةيةك بنووسيت تا بةدةسيتي ض نامةكة نةيدةزاينلةسةر زةريف

  ! عةشق؟ي بيسنووريدنيا،  بنووسيتي لةسةريئةجنامة
 ي كؤشكيك بةوةوة دةبيين ئةم هةميشة خةوينوةيل،  سؤهراب دةزايني دنياي بةشةيداو سةوداسةريخؤ

 ثيم بلَين يدةش:"بةر خؤيةوة دةيطوتلة،  بنيخزمةتكار، شاهانةو دةيان كةنيزةك لة حةرامسةراكةيدا
 ئةم خةونانة لة ساتيكدا يدةش، ي خةون بذ ناكريت مرؤظ بةيبوةيل،  هاشةو ثاشة خةوينسولَتاين
  . "ببنة واقيع

 عةشقةوة بؤ يلة ئيمثراتؤر:" بنووسيتيدا لةسةري لة دواجاردا بِرياري طؤِري نامةكةضةند جاريك زةريف
  . " ئيمثراتؤري حةرةمسةرا كةنيزةكةكاينيرثرس مةملةكةت و بةشاجواين

  وةسيتنامةوةسيتنامة
 ي كردة هاوِري بةسةنطةرةكةدا طيِراو روويضاويك،  ليك نيت دواهةناسة بدات و ضاوةكاينيبةر لةوة

 ي نيطةراننيم تةا وةسيتيكم هةية ئةطةر مايت و نةكوذراوةيل،  تةمةمنةيدةزامن ئةمة دواهةناسة:"يكة
  . "أل و مندالَةكةم بيتئاطات لة ما

 طولة ي ضةكةكان لة جييلولة،  دةضووني بةرةو خامؤشي هيدي جةنط هيد ئةم بةرةكاين كوذراينيدوا
لة  ي هاوسةنطةرة بةوةفاكةوةيل،  طوألي تؤثةكانيان كردة ئينجانةقةواين، ضلَيك نيرطسيان ثيوةكرد

 ِروخسار ي رةشثؤشياتيك دةرطاكة دةكاتةوة ذنيكك،  دينيتي دةرطاكة بةئاطايحةرةمسةراكةيدا دةنط
  . "بِرؤخوا بتدايت، ها ضيت دةويت:"زةرد هةلَطةراو لة بةر دةرطاكةدا دةبينيت

  ".. ..  شةهيدخيزاين.. .. نامناسيتةوة من.. ..  كاك خوا ضيم بايتيض"
ببورة هيض شتيكم لة دةست :"ند لةقاي داو سةريكي بةذن و باآلي ورديبةنيطا شةهوانيةكانييةوة سةرجنيك

  . "ناتوامن هيضتان بؤ بكةم، نايةت
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