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ضةند رِؤذيك بةر لة ئيشتا يؤليا ظاسةليظنا ي دايةين منالَةكامنم بانط كرد بؤ         

  ..مانطةي لة طةلَدا يةكال بكةمةوة بؤ ئةوةي حسايب ئةو,شوينةكةي خؤم 
, دلَنيام ثيويستت بة ثارةية , با حسابةكةتان يةكال بكةينةوة , ةرموو دانيشة ف" يوليا ظاسةليظنا " ثيم طووت   

ئيمة برِيارمان وابوو كة .با بزامن.لة طةلَ ئةوةشدا لة ئاهةنطةكةدا بة ثيوة وةستابوويت و هةرطيز داوات نةكرد
مانطي سي رِؤبلَت بدةيين.  

  واية ؟ -
   ضل بوو-
هةميشةش سي رِؤبلَم داوة بة دايةين , ربارة نووسيوة من يتَ بينيم دة, نةخير سي بوو " 

  تؤ ماوةي دوو مانطة لة طةلَ ئيمةدايت ؟, ئيستا با بزانني , منالَةكامن 
  . دوو مانط و ثينج رِؤذ-

 نؤ . كةواتة تؤ شةست رؤبلَت دةكةويت.من تيبينيم دةربارة نووسيوة, دوو مانطي تةواوة "  -
نالَييتةوة و " كؤلَيا "ضونكة تؤ لة يةك شةمماندا وانة بة , يةك شةمماين يلَ دةربكة 

  .هةروةها سي ثشووش, تةا دةضنة دةرةوة بؤ طةرِان و ثياسة 
يولَيا ظاسةليظنا لة شةرمدا سوور بووةو ضاوي برِيية نةخش ونيطاري كراسةكةي و هيضي    -

  .نةطووت 
ضوار رِؤش نةخؤش بووة و تةا كؤلَياش , سي ثشووش واتة دوازدة رؤبلَ دةردةكةين  " -

هاوسةرةكةم بواري , ثاشان سي رؤذيش دان ئيشةت هةبوو , ئاطات لة ظانيا بوو نةك ئةو 
كةواتة دوازدة و حةوت ,دةدةايت ثاش نان خواردين ئيواران لة منالَةكان دوور بكةويتةوة 

  "ي تةواوة ضل و يةك رؤبلَ...ئم...ئةوةي دةمينيتةوة...ليي دةربكة...نؤزدة,
ضةناكةي لةرزي و بة ثةشؤكاوي دةسيت كرد ,  ضاوي ضةثي يولَيا ظاسيلينا سوور بووبوو   -

  .لوويت دانواند و هيضي نةطووت, بةكؤكة كردن 
دوو رؤبلَي يلَ دةربكة ,ثاشان نزيكي رؤذي سةري سالَ بوو ثيالَةو ذير ثيالَةيةكت شكاند " 

بةآلم ئيمة نةمانويست خؤماين , نا و بؤماوة بوو ثيالَةكة لةوةش زياتري دةهي طةرضي, 
بة هؤي كةمتةرخةمي تؤوة , شتيكي تريش .بؤ سةغلَةت بكةين و خؤماين ئةوي دي دةدةين
ديسان بة , بؤ ئةوةش دةي تري يلَ دةربكة , كؤلَيا بة دارةكةدا هةلَزنا و ضاكةتةكةي درِا 

دةبوو ضاوةكانت بكةيتةوة ,نياي برد هؤي كةمتةرخةمي تؤوة خزمةتكارةكة ثيآلوةكاين ظا
بؤية ثينجي ديشي يلَ ثالَ ثيوة دةنني , مووضة يةكي باشت وةرطرتووة , و ئاطات يلَ بيت 

  "لة دةي جةنيوةريدا دة رؤبلَي ديت وةرطرت , لة بري ثيآلوةكان 
   يوليا لة ذيرليوةوة 



 
 

  ! وةرم نةطرتووة - -
  "بةآلم من يتَ بينيم دةربارة نووسيوة "  -

 " لةوانةية...باشة, بةلَي...  
  "بيست و حةومتان يلَ دةركرد ضواردةي مايةوة , لة ضل " 

لووتة باريك و بضووكة جوانةكةشي بريسكةي عارةقي , ضاوةكاين ثرِ بوون لة فرميسك 
  !ئةي منالَة هةذارةكة ,دةهات 

 ئةويش سي رؤبلَ بوو لة, من يةكجار ثارةم وةرطرتووة  " بة دةنطيكي لةرزؤكةوة طوويت 
  "ئيتر هةرطيز لةوة زياترم وةرنةطرتووة , هاوسةرةكةمت وةرطرت 

لة  كةواتة دةيب سيي ديش, زانيوتة ؟ من يتَ بينيم دةربارةي ئةوةش نةنووسيوة  
, سي , سي  , سي, ئةوة ثارةكةت   فةرموو ئةزيزم.يازدةي مايةوة, ضواردةكة دةربكةين 

  .فةرموو بيطرة ئةزيزم, يةك و يةك 
من يازدة رؤبلَم دايةو و ئةويش بة دةسيت لةرزؤكةوة وةريطرت و خزاندية طريفانيةوة و  

  ضثاندي 
  "سوثاس "
 .دؤخيكي زؤر تورِةم هةبوو, بةرز بوومةوة و دةستم كرد بة هات و ضؤ كردن لة ذوورةكةدا  

  :ليم ثرسي 
  !سوثاس ؟ بؤ دةلَي ي -
  بؤ ثارةكة_ 
ثارةكةم دزيت ؟ ثاش ئةو . باشة تؤ ئةوة ليك نادةيتةوة كة فيلَم يل كرديت ؟, نةفرةت " 

  !.ئةلَييت سوثاس  هةمووة
-  " نةكةي دمي هيضيان نةداميلة شوي"  
-    

 " م! هيضيان نةداييتناحةثةسي ؤبلَةكةي خؤتت  هةشتا ر.قؤمشةيةكي ثيس,  من قؤمشةمم لة طةلَ كرديت .بةلَي
 ت ؟ بؤ   ئاية ثةسةندة.ئةوة هةموويةيت لةو زةرفةدا بؤت دانراوة, دةدةميشك بيمي ك لةم جيهانةدا يبكةسي

  .كةسيك لةم دنيايةدا الواز بيت ؟ بؤ تؤ طةوجيت ؟ نارِةزايةتيت دةرنةبرِي ؟ بؤ دةمت داخستبوو ؟ ئاية ثةسةندة
  .م خويندةوة" ثةسةندة,بةلَي "  و لة رِوخساريدا ووشةي زةردةخةنةيةكي رِووناكتري بؤ كردم 

هةروةها بؤ ئةو ئةو سةرسوورمانة طةورةشي كة , داواي ليبووردمن يلَ كرد سةبارةت بةو قؤمشة رِةقة    
  . ثاشان بة شةرمةوة و ضةند جاريك لة سةر يةك طوويت سوثاس و ضووة دةرةوة.داية هةشتا رؤبلَةكةم
     .بريبكةرةوة ضةند ئاسانة لةم جيهانةدا بة هيز بيت , دم بة دوايدا دركان
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