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لـەناوەڕاستی ژووردا دانیشتووەو پیـەكانی . پیاوك بـەسلۆوه، مۆسیقاژەنـە

ی  كه وانه كه. بـەرینـە نكی ی جنسیسلۆكـە وەكو ژنك. داونـەتـەبـەر سلۆكـە
ئاوازكی گران و _   لـەسینـەیدا گۆرانی دەچێ سـەردادن و ئـەویش پبـەدڵبـە

سپییـەكانی لـەسـەر ملیدا ھـەدەبـەزێ و دادەبـەزێ، پـەنجـە . گی رەونـەقدار
  .بـەھـەنگاوی دنیاوە بـەسـەر ژییـەكاندا دەگـەڕێ

  
 پیاوەكـە بـە سلۆوە دانیشتووەو ئاواز دەژەن، لـەنھۆمی سیـەمی خانووكدا  مژه له

ئاوازەكانی سلۆكـە بـەناو دیوارو . ، لـەدەوروبـەریدا خـەك دەژین دانیشتوه
  .دۆپـە دەكـەن    رووندا ڵ و دهەسیردا دەچۆڕن، بـەسـەر دحـ
  

پارزەرك جنوك بـەمامـەلـەیـەكی چـەورنـەبووی تـەقدان دەدا، ژنكی دووگیان 
ھـەستدەكات خونی گرانی گۆرانی دەچێ، پیاوكی نـەخۆش روو وەردەگت و 
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،  وه بیردنه  تـەلـەفۆنی وهدارتـەلـەكانی_ گوێ ھـەدەخا، شتكی بیر دەكـەوتـەوە 
شاریشدا دەشتاییـەكی  كـەبـەمندای گوی پیانـەوە دەنا، لـەودیوی دواخانووی

  .گـەورەبوو، لـەدەم رگاوبانـەكانیشـەوە گوڵ روابوو، كـەلدەكرانـەوە تۆزیاندەدا
  

كی كریستاڵ داندراوەو بـەئاستـەم دەجوولكدا لـەگـەنكی ژوورنك . لـەشوژن
ی وەك خون  وره دەسكـەگوكی گه_ وی تدەكات و گوی سووری لـەناودادەن ئا

  وه رخۆیه به ژنـەكـە له. یـەكسـەر بۆنكی قورس و مـەستكـەر بودەكاتـەوە.  سوور
  بـەگوـەكان زەردەخـەنـەیدێ و لـەناكاو ھـەستدەكات دی تووند لدەدا 

  
تـە سـەر پیاوەكـەی بـەسك  دەكـەویهتیشكپـەدەكـەن  لۆوە، ئـەوسا ژلـەریوەكان ك 

وەكو ئـەوەی ئاگریان گرتب.  
  
 
  
  
  

شووشـەشینم بـەدەستـەوەیــە و لـەناو پارككدا بـەڕوەم 
كـەتیدا درەختـەكان بـەقژی رەش و درژەوە ، وەك ئـەوەی لـەناو ئاودا روابن 

وە سـەریـەكدی و لـەنوانی مـەرگ و  ـەتـهدەفیش گردبوون دەھـەژن، كۆمـەك سـه
  .گـەرانانـەوەدا تـەكان دەدەن

  
بارێ،  سـەعاتكی دیوارم لـەبن بام ھـەگرتووە، وەك  من پ خواستم و بـەفریش ده

. چاكدا بـەبـەفر دادەپۆشرێ دا، وەلی ھـەنووكـە له خرایی لده تاگرتندا به له
ە ا دەوەستم، دەبینم ئـەوەی ھـەمگرتووكاتك لـەبـەر دەروازەیـەكی رۆشند

  .قھـەتووەیكی رە سۆنه
  

بـەدەنگی بـەرز نووسینكی سـەر دیوار بۆ خـەك دەخونمـەوە، بـەم تادێ 
بـەپـەنجـە بیخونمـەوە، وەك تكستـەكـە لـەبـەرچاوان دەتوتـەوەو دەب بـەدیقـەت 

وەناچ كـەس ھـەست بـەم سـەقـەتییـەم بكات و  ئـەوەی نووسینی زبربت، له
كۆتاییـەكـەش وادەبت كـە شوورەكـە وردەوردە دەتوتــەوەو دیمـەنك بـەڕووی 

  .لووتكـەی بـەفراویدا دەكرتـەوە
 

وە، وەكو باندەیـەكی دمـە ناو ژووركی تاریك و دەبینم شتكی تدا بخوولتـە
كـەمك رووناك، بـەم لـەنزیكـەوە دیارە كـە تاـەمووی خووالوەی قژی ژنـە كـە وردە 

ت و دەیبات و بنووشك دەیھگایـەكی  پدەدا لـەگۆشـەكانـەوە روچان ھـەو
 .دەربازبوون ببینتـەوە

  
توانم بیر لـەوە ھـەر من لـەناو خـەكـەكـەدا رووت و قووتم، بـەم ھـەر من دە

نـەكـەمـەوە، كـەس ھـەستی پناكات، ھـەربـەڕاست ھندە بـەمووم ھـەموو ئـەوشتانـە 
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دەشاردرنـەوە كـەپویستن، وەكو بنچكی چوپی لـەداوی مس دروستكراودا 
دەدرەوشتـەوە، نا، وادەسوت و كپـەكان بۆسـەرەوەی جـەستـە دەكشن، دووكـەـەكـە 

وخسارم بـەرز دەبتـەوە، ھـەودەدەم بـەدەستـەكانم بیانكوژنمـەوە رەشـەو بـەرەو رو
بـەم دەست دەسوت، لـەجیاتیدا بورانـە باوەش بـەژنكیاندا دەكـەم و تووند 

دەیگووشم، لـەسـەرخۆ خۆی لـەبـەردەستم دەسوڕنت و الی پشتی وەكو بـەرد ساردەو 
 نمـەوە، لـەپخۆمی بـەسـەردا دەنووشت كی سـەر پهبـەسـەردەمدا بـەكاترژین  

كان خۆ بـەردا كـەوتووم و چاوم بیوەتـە گۆمكـەوە كـەتیدا گـەو ماسییـە
  .مان ساتیشدا جگۆڕك دەكـەن  ھه  زیوینی له بن به وه ده شه  ره گنن و له رده وه
  

وتمـەوە، ژنكی نیوە زیندووی بـەسـەر دەستمدا شۆڕبۆوەوە لـە ئاگرەكـە دووركـە بـه 
 بـەلـەمكی  لـەلواری شاخدا دەوەستم و لـەخوارەوە كپـەكان دەبینم بـەرببنـه

كو  نیشتم وه ته و له م ئه كه ستده مدێ، ھه ربادا  گڤه به م له كه ڕاده كه:  بچووكـەوە
  . الدادێ باكی شكاو به
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