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 عارف میکر  مه حه
 !وام  رده به ی وشه یباران  له کاویپ

 س کهب ۆرکش
.  نانو داھ نیخش به یزمان یم ھاوده  تهیب و ئه تینووس ئه  وه شقه عه  به ی خته وه و ئه
و   وشه یور ده ی روانه په  به تیب و ئه م ه ست قه ده  تهی ده ئه انتیموو ژ ھه ی وکاته ئه

 ۆو ت تیبژ تۆخ ۆنھا ب ته  به یچ رئه ده  وه له تریئ ۆت. جوان  یک هی و رسته بکت یچرا



و  کت للهیم یانیژ  به انتیو ژ یستیو شهۆخ یوگو گه ین مه ته  به ب نت ئه مه ته تریئ
 ! تاو  تاودا ھه ھه ڵ گه و له تیبار باراندا ئه ڵ گه و له ب ئه  ندهیئا  به ڵ کهت

 عارف  میر که  مه حه
 و یونخون شه  له کاویپ

 و   وشه ی ژنهڕ له
 و  م ه قه ی وه ردنهک شنهۆخ
  سک و  که یم خه ۆب ک هی ره نجه په

 . انی به یگزنگ
 ید به ئه یستیو شهۆخ ۆب ک هیژ

  و  یت هیاۆڤمر یو چاو ب ده ئه
 یپاراو  شهیم ھه ییرانۆگ

 ! انیژ یروو گه
 دا  نه مه و ته له بکت ی رهست ئه شتا ھه
 .دا  و دارستانه روون له ی گهۆج شتا ھه
 .  دا نهیویز  و ئاسمانه له نیف شتا ھه
 !  دا نهیم نووس له شیمن یماچ شتا ھه
 م که زهر م سه له مۆنھا خ ته به و مشه ئه
 ! رسانیداگ  و عاشقه ئه ۆب م نانهزلر یمۆم م ئه
ند د و چه مۆخ نھا تهبعریش  هدانیجاو یک . 
 و  نیمگ غه یک هی پووله و په مۆخ نھا ته به
 .  وانڕ چاوه یسپ یکز کاغه ند چه
 ی وه دانه ھه  وتمه که مۆخ نھا ته به

 و   رگهو م ئه یونم شه  چاو به ی هڕ الپه
 و   مهۆو گ ئه یکان ناسه ھه ی وه ندنهخو
 یک هی ندهبا یت هیکایح ی وه انهگ

 !زامدار  نگ ده
 و  یزان ۆیخ میر که  مه حه  ، نه مۆخ نھا ته به
 و  کارۆڤو گ ک هی ژنامهۆڕ نه
 یکقام مه  رکوک و نه که یکقام شه  نه
 م که زهو م مۆر خ نھا ھه ردان ، ته مه یل عه
 . تر نا  یس که



 ک هییرکوک که
 کوردستان و   له پپ
 ! ھانیج  له ووانلل

 و   وه هیڤ م په ناو ئه  تهند ایموو دن ھه ک هییرکوک که
 . سان  یگو  به ب ئه شیڤی په
  اوهیدن  له
 یمانیۆ اچهیر ده نیند چه

 .   وه زمانه یتم و ناو ئه  ژانهڕ
 یکۆریچ ینزار نیند چه

 .   وه زمانه یر م رووبه ناو ئه  هیناھ
 یکۆرید ی نهئاو نیند چه
 . یواس ھه روونماندا ده به
 ک هییرکوک که

 و  ینووس یباخ
 ! ستا وه انهڕو  ینووس ی گهک

 ...  ک هییرکوک که
 نیارگ وه ۆب یھانیناو ج یتاو رهۆخ

 نیارگ وه ۆب یو شه مانگه
 نیایرگ وه ۆب یفراندن ئه ی وره گه یشق عه
.  فۆخیچ.  سیکازانتزاک.  فۆقاسم.  ۆدیم ربیھ.  دافی ر فه لکسانده ئه.  ۆکام رلب ئه
.  سۆریمۆھ.  یرگۆگ. م .  ریکسپ شه. ۆمالر.  گۆگ انڤفنسنت .  ر شنهیرد نتهیگو

. پرھام  سۆریس.  لۆگۆگ. ن  نده جاک له.  ۆئاالن پ دگاریئ.  یفسکۆکیچا.  یشفسکیچرن
. حموود  د مه حمه ئه. حمان  سابت ره.  نحس یھد مه.  چراۆک سیکر.  فۆخانیبل

.  یھقانید یف شره ئه.  انیپس یف قول جه نه.  فیر شه زیز عه.  ینگ ھرهیب ید مه سه
ژو  هکنیند و چه نیند چه...  یگونا ماز هی. ر مراد  وھه گه.   دزاده حمه سعود ئه مه
  ....  شیتر یشت و رووبار و ده  اچهیر ده
 یشتا چراوگ ھه دایسا نجو پ یس  له
 .  یواس دا ھه م زمانه ئه یکان ژووره  به
 ی تازه یگاشتا ر ھه..  دایسا نجو پ یس  له
   وه کرده دا هی خشه نه م له



 ڕ ست په شه یگو یوۆت شتا ھه
 نگ و  به شتا شه ، ھه  ژهی په شتا ھه
 ۆتابل شتا ھه
 . نن  گمه ده  کانهیچر یروو م گه ئه.. دا  زمانه م له
  . نن  گمه ده  نگانه ده ینۆم ت ئه... دا  نگانه ره م له

 .ئم بارینان دەگمنن..لم ھوراندا
 . نن  گمه ده  نمانه گه  هم گو ئه...  دا نهغ ده م له
 ێعریند ش و چه مۆر خ نھا ھه و ته م شه ئه من
 . نمرسیگ دائه م که زهر م سه له  نانهزلیچرا م ئه
 و   وشه  له  ژهڕر  سه  هکک هییرکوک که ۆب

   ى بارانه ئه وس.. تاو رهۆخ  له  وهوانلل  که
 ی ئه وس.  یکورد یزمان ی که جوانه

 !  وس!  ستیو شهۆخ یرکوک که
 ٢٠٠٩/  ٧/  ١٥ یمانی سله

 ٢٠٠٩/  ٧/  ٢٣/   مه شه نجپ) /  ٦٤٣(   ژماره/ ر  و ھونه ب ده ئه
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ستپ
 س کهب ۆرکش...  یباران  له کاویعارف ، پ میر که  مه حه -   •
 تا  ره سه شپ -   •
 ؟  شمۆفر ده  که همندا ایئا -   •
•   - قه یگاڕ  
  قهۆئابل -   •
 ڕ مه یستپ -   •
  نهو ب یچاوان -   •
 ھان  سفه و ئه ره به -   •
 مامیئ -   •
 شکیپز -   •
 ت انهیخ -   •
 شتدا  ھه به یوانڕ چاوه  له -   •
 رگ وه ی کارنامه -   •
 
 
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
  
  
  
  
  
 

 .... شت ھه به
 ... نمیب ی ده ایکان چاوه  له

 و ئه یستیو شهۆخ
 من ۆب  هیخوا یخشش به

 
 
 
 
 
 
 



  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 تا ره سه شپ
  وه ه  "موت له ئه"ای"موت ه ھه"ی قه کینز یفارس یباکوور یژار ھه یکگوند  له مان که کهۆریچ
  که هی ناوچه یناو م لهی ده – م لهی ده یک خه یزمان  به ی که ناوه  ، که کات دهست پ ده
  له ی وه ئه شپ م به"  ۆ ھه ی النه"   کاته ده –  وه رانهئ ی رده ھه یباکوور  ته وتووه که

  که تب ھه  ووداوانهڕو  واومان له ته یئاگادار ی وه ئه ۆ، ب نی بکهست پ ده  وه هیفارس یباکوور
، تا   وه نهیو فارس دوور بکه  له رۆز  ستهیو، پ نی بکهست پ ده  وه هی م قه له ککار انیکرد
 .بوو  دای و په دا ھه یر سه او ، له ت هیلیسماعیئ یواز بانگه  ، که ایقیفر ئه یباکوور  نهی گه ده



 یواز بانگه یتوان کداگارڕۆم و  رده سه  ، له  عهش یکان رقهیف  له  که هی رقهی، ف ت هیلیسماعیئ
 یل عه یبدو بو عه ئه ،انیک هییباشزخواو بانگ  وه بکاته وب قادایفر ئه یباکوور  له ۆیخ
  له ینیزا ٨٩٧ – ٨٨٨ ینسا وانن  له  هی عوه واز و ده م بانگه ئه ی، توان  عهیش یب شهحوڕیکو
 یک هیسوپا دا نهو سا له یتوان  "بدو بو عه ئه"   وه بکاته وب قادایفر ئه یو باکوور بیغر مه
م و  رده و سه له  که نز ببه. ز  ٩٠٤ یسا  له کان هبیغال ئه یت هو و ده نبھکپ زھ به
گوت  ده انیپ کدااویپ نشو  به یبوو ، و نارد ھه قادایفر ئه یباکوور  له دا ژگارهڕۆ
 ل یخوا یدرود  هیخوا یر مبه غهپ یکچ ی مهیفات ی وه و نهس هن  هلانگوتی و ده "دوی عوبه"

 .   هییھد مه  هیو ، گوا ب سر
 م ، به کردل یشوازپ یرم گه  به ی، وال بیغر مه ی" لجماسه سه"یشار  هیی گه "دوی عوبه"

 کان هیلیسماعیئ یت سه ده  له ی، وال کاندا هبیغال ر ئه سه به "بدو بو عه ئه"یوتن رکه سه یدوا
  هیدا یت عهی کرد و به یئازاد "بدو عه بو ئه "م ، به شتیھاو ندانیز ده ی"ودی عوبه"ترسا و

 .  مانانهموس یریم یھد مه  که
و  ستانۆد ینی به له  وه ، ئه ست دوژمناندا بوه ینی به  ر له گه ئه ڕ ، شه ن ده کو وه

 "یت سه کرد ده یست ھه "دوی عوبه". ز  ٩٠٦ یسا  ، له ست ناوه ماناندای ھاوپه
 نو شو دیمور دا ، کات یکوشتن یرمان فه  هۆی، ب  هیادیز  له ووڕ"بدو بوعه ئه
ب  زه مه یلیسماعیئ ی عهیش یانیفاتم یت هو ، ده  وهو له یدیئ .ی، کوشتن نڕی اپهیکان هوتوو که

و  ڵو ھه یدوا.  سریم  بووه یب انیچاو  شهیم دروست بوو ، ھه قایفر ئه یباکوور  له ،ڕ و باوه
  دا به. ز  ٩٦٦ یسا  له یب ، توان زه مه  عهیش ی رمانده فه "یق ر سه وھه جه"، رۆز یک هیقاال ته
 "یھاتن یوا ھه و کات  هیر نده سکه ناو ئه  ته، ب  وه زار سواره د ھه سه یکن شهۆشکر و ق له

  له حسو یچاک زان به ی، وا "ربن الفرات  عفه جه "یسریم  یریز وه  هیی گه "یق ر سه وھه جه
بات و  نه انیو سامان ڵما ۆست ب ده  کهدان ین به  دا بکات که "یق ر سه وھه جه"ڵ گه
کو  وه م ، به یلیسماعیئ ی عهیش یلۆب و ئ زه مه ر سه نهب  کات که ناچار نه کان هیسریم
 . ر  سه نه نابه انیکان نه عد و به ، پاشان وه انیی شهیم ھه ی شهیپ
 ی"دوی عوبه "یناو  به ت سبهی، ن دایدی عوبه ییوا هرمان حوکم و فه ی هیسا  له یدیئ

 یدی، ئ کردپ یست ده سردایم  له  تازه یکوران م و ده رده ، سه انیمفات یت فه خه یحیۆباوک
زرا  دامه  شکهۆو ک ئه یدیفستات دانرا و ، ئ یباکوور ی" هینسور مه "یشاریزراندن دامه ی بناغه

 یدی، ئ دا ژگارهڕۆو  له انیفاتم ی فهیل خه" یالله الفاتم نیعزلد مه"ین مهینش  بوو به  که
 . رکرد  ده یناو  وره گه یت ژھهۆر یشکۆک یناو به



و  به  رهینا قاھ یناو "عز  مه "ناو برا ، پاشان   وه " هینسور مه "یناو به ڵسا  ، چواردانه  رهیقاھ
چوار   رمانده فه ی"یق ر سه وھه جه".  تند انیباس عه یت هو ده  شکست به  که ی دهئوم
،  "فتوح  "ی روازه ، ده "رس نه "ی روازه ده:   وه رهیقاھ یسار و حه  شوره  خسته ی روازه ده
 یزراندن دامه  به یست ده. ز  ٩٦٧ یسا پاشان له...  "وس  قه"ی روازه ، ده " لهیزو"ی روازه ده

 یینماڕ  بوو به ت بهیتا  وته م مزگه واو کرا ، ئه ته دادووسا ی ماوه ر کرد و له زھه ئه یوت مزگه
  سمه و ره ێم ر ر ئه گه با ئه کرا ، تا نه  مه ئه  هۆی، ب یدی عوبه یب زه مه یکان رهیعا و شه

 نڕی اپهڕو  ب شۆناخ انیپ کان هیسری، م ێنجام بدر ئه کاندا هیسریم یوت مزگه  له  انهینیئا
ر کرا و  زھه ئه یوت مزگه  له ژدا نو. ز  ٩٦٩ یسا یزان مه هڕ  له مجار که هۆین ، ب رپا بکه به
 یدی عوبه  فهیل خه یز و ، ناو عه مه  فهیل خه  هیکرا  که وازه بانگه یووڕ وه کانه ره نبهیر م سه له
 ر وھه جه "ھا  روه ، ھه  ر سکه سه  هیخرا یباس عه ی فهیل خه یناو یاتیج  ب له زه مه  عهیش

  کرد و ، له  غه ده قه یک خه  ، له یکان هیباس عه ی، دروشم یش هیجل یر کردن به له "یق سه
 یمد محه  خوا له یالم و سه ت سه": کرا  ادیز  مه ئه کان عهیش یت کو عاده دا وه خوتبه

ن و  سه حه  ، له نپاکداو ی مهیفات  ، له یازخوا ل یل عه  و له  بژارده ھه یر مبه غهپ
 یریم یان، باوک نیراشد یمامانیئ  خوا له یم و سه ت ، سه ر مبه غهپ ی وه نه ینی حوسه
 ". ر  ده ت هیدایھ یدراوان ت هیدایو ھ ر شاندهین یێمانانموسو

  بووه نۆدا چ مه رده و سه له انیباس عه یت الفه خه یحا:   ئاراوه  تهگرنگ د یکاریپرس دا رهل
 نگ ده، ب  ساو بووه حه  که ته الفه خه یردووبا ھه وانن یپرد به  ، که سریم یانداب  له نۆ؟ چ
 ؟   بووه

 ید حمه ئه"بوو ، یی زه به ی هیدا بوو ، ماحا ب یکحا  ، له نیچ تاندا نه به یرۆز ی وه ئه ۆب
غدا ،  ناو به  تهچ دا دهینیزا ٩٤٢ یسا  ب ، له زه مه  عهیش ی رمانده فه"  هیبو ڕیکو
 ین عد و به وه  فهیل و خه دات ده یت عهی د به حمه ، ئه تب ده  فهیل خه "باللهیفک مسته"نگ ھه
 " نهیق استهیوارمان و فه ب ده  فهیل خه ت هواڕ  به  فهیل خه  رهۆوج ، به دات ده یت سه ده
 .  تب ده " هیبو ڕیکو ید حمه ئه
تا  گرن تدادهو یر کار و بار سه ست به ده –  راوهیرگ وه  وه هیھی بوه  له – کان هھیی بوه یدیئ

 یسا له  مه ئه. ن  به ناو ده له کان هیھی بوه یباتبن و ما ده دای ب په زه مه  سوننه یانیلجوق سه
 یتانسو یک غرولبهوتۆھاوار ب یباس عه ی فهیل خه  که دات ، کات ده ووڕدا . ز  ١٠٥٥

  فهیل برد و خه ون له یکان هیھی بوه یت سه غدا و ده ناو به  ھاته  بات ، که ده انیلجوق سه
بوون ، و  دایست ده رژ  له  که  هیدا ی انهر هڤ و ده اریو د موو ئه ھه یت سه دهوییوا هرمان فه
و  ت سه ده ی بازنه  تهو که راقع  رهۆمج به...  تنردا بھ خوتبه  له یکرد ناو یمر ئه



ب و  زه مه  سوننه یانیلجوق سه وانن  ت له الفه خه یدی، ئ  وه وره گه یانیلجوق سه ییوا هرمان فه
 چیبوو و ھ  فهیل ناو خه ر به ھه ش فهیل ش بووبوو ، خه بدا ، دابه زه مه  عهیش یانیفاتم

 .   وه هیکرا ده نه ۆب یکر که یبوو و پا نه یکت سه ده
  ربه سه ی، باب تب ده کیدا له دایفارس یقوم یشار دا له نده رو به و سه باح ، له سه ن سه حه
ب ده یمامیئ  دوازده ی عهیش یت قهیر و ته بازڕاوازهیج یلیسماعیئ یت قهیر ته  له که – ت  – 
  که کات م ناوبراو بوو ، به یب زه مه یزھ به یکند به و مه  قه،قوم  یشار  ته به ھه
 ینگ له و چه یچاالک یند به مه  که ی هیشار ۆب باتی ده یباب تب ده ڵباح مندا ن سه سه حه

  رهی عومه "یون  به تب ده ک هیکابرا یتووش یمندا باح ، به ن سه سه بوو ، حه ت هیلیسماعیئ
کات ،  ق ده له یمامیئ  دوازدهیب زه مه  باح به ن سه سه حه ڕی روباوهیب  اوهیم پ ئه یدیئ "زاراب 

بوو   هییشۆخ و نه ئه یگرت ، دوا یتووش یک هیشۆخ تا نه  وه هیما ۆیخ ڕی ر باوه سه ر له ھه م به
 یمامیئ ۆب یفادار وه ینددا سویلیسماعیئ یکم بانگخواز رده به له.  یلیسماعیئ ی عهیش  به
 ێو له "ی هڕ" هیی گه انیلیسماعیئ یوازانخبانگ ی وره گه. ز  ١٠٧٢ یسا له... خوارد  یمیفات
  که واتب  رهیقاھ ۆب کردل یکرد و داوا شانیستن ده ۆب ی که رکه و ئه ینیب یباح ن سه سه حه
 . دا یمیفات ییوا هرمان فه ى هیسا بوو له کان هیلیسماعیئ ی قه
کرا ،  یشوازپ اندایفاتم یربار ده  له  وه زهڕو  یرم گه ، به  رهیقاھ  هیی گه. ز  ١٠٧٨ یسا  له
 "شکر و سوپا  له یریم ڵ گه ده یکۆناک ۆیھ ، به  وه هیما ر ندهو له ڵسا س ی وه ئه یدوا م به
 .  شتھج به یر ندهو دا ئه "یمال لجه در ئه به
 ڕی وپه ئه  کرده یووی که وازه بانگه ۆب اتری، ز  وه هیاڕ فارس گه ۆباح ب ن سه سه حه کات

وادار  ھه یاستڕ به ی که که خه  ، که "م لهی ده "یو هم ه و قه مر ھه یت بهیتا فارس ، به یباکوور
 ستیوی ده.  کرد هد یگرنگ مژوول یکشت م به. بوون  ت هیلیسماعیئ یواز بانگه یند بهو د
بدات و   وهپ یپشت بتوان  که ک هی ، قه تب ھه ی که وازه بانگه ۆب یمو مکو میقا یک هی قه
 ی قه ید ،رۆز یک هی وه رکردنهیو ب انڕ گه ی، دوا  وه تهبب کان هیلجوق سه یترس مه یووڕ ووبهڕ

،  انۆیھ و ده ف  به یباح توان ن سه سه حه یدیکرد ، ئ یند سه گرت و په یموت ه ھه
 دا که قه ون  له  که ۆیخ یدانیواداران و مور ھه یک مهۆک  و به وبداتیفر  که هی قه ی رمانده فه

 .  تبگر دایبرڤنا ی ر قه سه ست به دا ده ١٠٩٠ یسا  بوون ، له
بوو ،  کاندا هیلیسماعیئ ییوا هرمان فه رژ  له ایقیفر ئه یکورت ، باکوور رۆز یک هیکورت  به
 یک هی وهش  به ران، ئ شیکان هیلیسماعیھا ئ روه بوون ، ھه راندائ  له یمامیئ  دوازده ی عهیش

 ی ربهۆ، ز کاندا عهیش  ته ماعه و جه  سوننه وانن  وامدا بوو له رده به یکشک ماشک  ، له یگشت
  . بدا بوو  زه مه  سوننه یانیلجوق سه یت سه ده رژ  له  که ته الفه خه



  
  
  

 شمۆفر ده  که همندا ایئا
،   هیدوور ن  وه و قومه ی هیشاران  له رۆفارس ، ز یتو یباکوور یکان رده ھه ی"سافا  "یشار
دا بوو ،  سوننه یانیلجوق سه ییوا هرمان و فه ت سه ده رژ له  هی لهۆچک  م شاره ئه  نده رچه ھه
 یت المه و سه یئاشت به  بوو که یمامیئ  دوازده یانی عهیش یند به مان کاتدا مه ھه  له م به
 .  انیژ ده ردا ندهو له
بوو ،  ادهسیکبازرگان  اوهیم پ ، ئه ایژ دا ده و شاره له  که ی عانهیو ش بوو له کک هی"عد  سه "

 "یال ۆب  وه واتهب  وارهو ئ تر ر به سه به ژۆر یت المه سه بوو به  وه ئه یکموو ئاوات ھه
عد  سه.  ستنیو ده یشۆخ ر به ادهڕ  له  که ڕیکو "یحمان هڕوئ"و  یر ھاوسه ی" مهی ئومه

پتر  ی وه له بوو ، ناب یخش به پ ی هڕو ژن و کو خوا ئه ی وه ئه یدوا  وابوو که یت ناعه قه
مانا و  ایو دن ئه یت عمهین ی وه ئه ۆ، ب تب اتریز یت عمهین  له یو چاو تب ھه ییایدن یماح ته
 تب ھه ی کهید یت عمهی، ن ی که هڕکو وژن  یت عمهین یربار ر سه گه ئه  ، چونکه تب ھه یکتام

و  ئه یبوون  به  ، چونکه  وه وه ئه ی وانگهڕ  له  مه ئه  ته به ھه...   هیشتدا ھه به له  هیوا یمانا
 ی، پشت  وه بووه کار ده له  کهر ھه  هۆیکرد ، ب ده یو شاد یی ئاسووده وپڕی به یست ھه  دوانه

 یک هی نموونه  به  که  وه شتهڕۆیی ده ۆیخ ی که هما و ره ز به له بهوایموو دن ھه  کرده ده
  به  که ی عاتانه و سه ، ئه دا هیفان  رزه و ئه ر ئه سه له یزان ده یشت ھه به ی کراوه لهۆچک
 ی که هژن و مندا  له  چونکه شتنڕۆی ده یشۆو ناخ یخاو  به رۆر ز سه  بردنهی ده  وه کردنهکار

 . دوور بوو 
 عریدا شحمان هڕو ئه ڵ گه له ی که کرد ژنه ده یری ، سه  وه هیاڕ گه ده  وه هما ۆب  که کو رشه ھه
 عریش یرف یحمان هڕو ئه یوام رده به  بوو ، به عریش  ز له حه یرۆز ی که ژنه.   وه تهنخو ده
 ی ندهکردبوو ، ھ نه واو ته ینسا  ده شتا، ھ نیاتیمندا. کرد  ر ده زبه ئه پ یعریکرد ، ش ده
عد و  سه وانن ییبا و ناته یکۆناک یخا  تاقه  مه ، ئه ریشاع  بووبوو به ،ر کردبوو زبه ئه عریش

  له  که شته م ، به  شه رقه و قه ڕ شه ی ادهڕ  بووه یی گه نه  که له سه مه م بوو ، به ی که ژنه
کاسب و   به تبب ۆیکو خ وه ی که هڕوک ستیوی عد ده بوو ، سه دایخۆو ش  تهگا یسنوور

ست نوقاو  سازشکار و ده کند ر ھه گه عد ئه سه یدید  به ۆ، خ ھاتووو ل  مهاکار یکبازرگان
و   ه مامه اردایو ک اریشۆفر ڵ گه له نۆچ تبزان یکو باب وه ،زانل یکباشتر ، بازرگان  هیبوا
س  که ید ی وه ئه ، ب تشۆنرخ بفر نیگرانتر  و به تنرخ بک نیزرانتر ھه ودا بکات ، به سه



 یل " مهی ئومه "تر به یدوکان ۆب داۆیخ ڵ گه له ستیوی ده  که ێجارر ھه م ، به ننج هب
شم و  که و به بکات ھه  حمان هڕو ئه ب  به یتوان هدی ، نه ب ج به یو ئه یال  که  وه هیاڕپا ده
 : گوت  ده ی که ردهم  به  وه شمه نه
 ب ھه کاویپ  و نه ب ھه کمم ھاوده  ، نه  وه نمهبم ڵما له این ته به ێد تد  باشه -

 ؟  تزبمپار
 ی داواکه  وه نازه به یت بهیتا ، به  وه بکاته ت هیک هیداوا چیو ھ نبشک ید یتوان دهی نه عد سه

 دای گه له ێو هی ده  هۆیب یکیدا  که یزانی و سوور ده شتھ دهج به ۆب ی که همندا یدیکردبا ، ئ
 یک هی وه و کرده کارموو  ، ھه بدات یو ناز تر ر به سه به دا گه له یتا کات  وه تهنبم

 یکینز  ، له دایکانڕھاو ڵ گه بوو له  وه ، ئه شتھ ده یج به یباب ی وه ئه ی، دوا  که همندا
 نخو ، وه رکردبووف یو فارس یب ره عهیردوو زمان ھه که دایکیدا ڵ گه مان بکات و له گه  وه هما
کو گوتمان  وه م ، به تربچ ده  کچانهو  ب  وره گه  هی وهوش به  که هترسا مندا ده یباب. 
  مه ئه  ، چونکه ننج هیب ایبکات  ریزو  مهی ئومه شیم ئاسته  به یتوان دهی نه ایستیو دهی نه
 .   مهی ئومه  کرد تا له ده ۆیخ له یکار اتریز

 کینز ۆیخ ی که هما  له  که م ، به  وه ھاته ڵماۆب  له په ، به  شهیم کو ھه عد وه سه  ژهڕۆو ئه
کرد ،  ید به  وه هما کینز له یکاویپ یر بهس دا که وه شه هیڤ ھه یکز ی فهیر تر به ، له  وه بووه

.   وه هیدا ده ۆیخ یر وبهور ده ڕیئاو کدال کدال کاویو بکات ، پ ئه یوانڕ چاوه چوو دهپ  که
ست  ده به راترسا ، خ یل داۆیخ ید کرد و له ک هیران گهین  رهۆج  به یست عد ھه سه
 ی هو ئه یترس ، له گرت دهی ھه  وه هی باکه عه رژ له  شهیم ھه  که  وه ح کرده سه ی که ره نجه خه
 ن بسهل ی هی و پاره بدات و ئه یالمار و په شه و به نبل یت رفه ده ک هی رده ، جه کبادا دز نه
،   وه هیناد یماۆب داۆیخ ڵ گه و له کرد و شه ده یدای په یو کاسب یدوکاندار  به  وه ژهڕۆ  به  که
  وه هیاڕ گه ده ڵما ۆب  وه رهۆز یک هی پاره  وان به شه  که یانزانی مووش ده ناسراو بوو ، ھه ڕبازا له
  له  که ی المه و زه له  هۆیبوو ، ب  کمهۆالم و ت ش و زه له که به ی ته که یکاویعد پ سه. 
ترسا  ده  وه له م ، به  تره لهیو ورد له رۆز اربوویواد  ترسا ، چونکه ستا بوو ، نه وه دا که هیکیتار
  وه دانهڕئاو  وته که شیو ئه  هۆیب.  ناداب په انۆیخ کدانشو  بن و له ڵ گه له ی کهید یکان خه
  کهر ، ھه ینیعد ب بن ، سه دا گه له ید یسان بادا که نه ی وه ئه یترس والدا ، له مالوبه به
 :  یگوت  وه هییشۆخ  و به یم رده به و تا ھاته  وه شهپ  تهد یکرد ، ل ید به یم ئه  که اوهیپ
 ؟  تیبازرگان یعد نابت سه جه...  بل وتس-

 ن هیال له ی که ناوه ینیزان ی وه کو ئه ، وه  وه هیاس بوو ده کیر خه ی که هیران گهین  ، که عد سه
 :   وه هیدا ڤیرس ، به تب  هیران گهیم ن ئه ی وه نهیس ی، زامن  کابراوه



 بوو قوربان ؟  ھه تکت ، خزمه  به-
الم کردن  سه ۆب  که یست کابرا و ، ده یور ل سه ی عد بزه سه م بوو ، به کیتار ایدن  نده رچه ھه
 یکماندوو بوون یدوا ی وه کو ئه کابرا بوو ، وه ینگ ده له یکرد و گو ید ، به  وه کردبووه یرز به
 :  ی، گوت ب یی گه ۆیخ یئاوات به رۆز
فا  اس((  ۆمن ب یت زان براکه  ھاتووم ، که کشیئ  براتم ، به یدیم حه ی که گونده یک من خه-

 میت ارمهیتیتوان ده  گوتم که یکردم و پ ۆب ۆیت یناناسم ، باس  رهل کس که چیو ھ مد)) 
  .  تی بده

 :  یکابرا کرد و گوتگ له یشۆچاک و خ یرم گه ، به  وه هیشا عد گه سه یووڕ
ردانم  سه  کهم ردهۆ؟ ز  نهۆم چ براکه یحا ید ئه...  داموت خزمه من ده ب ھه کت هیر داوا ھه-

 .   کردووه نه
 :  یگوت  وه سکانهیبر ده دا که هیکیتار  له یکان دانه شتاھ  که کابرا

 .  تیکرد دهل یو، س  رباشهۆز-
 یپ  وه هیانۆڤو دل ھریم  عد به بوو ، سه ارید  کابراوه ینگ و ده مایس  به  فره یک هیت هیماندوو
 : گوت 

 .  نی که قسان ده یی، دوا  بکه کت سراحهیئ ێجار ، وه ژووره  نهیبا بچ  مکه ره که...   ببوره-
 یم ؟ وه  هیک یپرس ی ده  وه ژووره  له  بوو که ی که ژنه ینگ ده  له یدا ، گو یرگا ده  له عد سه
 :   وه هیدا
 .   هیدا گه له کموانیعدم و م من سه-

ش کردن  مالن و باوه  ست له ده به کو موو شه کو ھه وه ی که کرد ژنه ده نه یز حه  ته به ھه
و  ئه ڵ گه عد له نادا ، سه په  وه ژووره  له ۆیو خ  وه کرده ی رگاکه ده  مهی بکات ، ئومه یشوازپ
، چوو   وه ژووره  هینا یپ  رکه ھهوت ، کابرا  کهژوور وه یزان ده نه یت ناو نانه ته  که  داەاویپ
ر  سه بکات ، له یشتنیدان یکعد خو بکات تا سه وانڕ چاوه ی وه ئهو ب ک هییکورس یالۆب

و  شتھج به یو عد ئه ، سه تب یبل ی پرزه یت هیماندوو چوو ده، پ شتیدان  که هییکورس
کرد ، تا  ده تمشای وه هییدز  به  وه که وارهیپشت د لهونادابوو  په ۆیخ  که ی که ژنه یال ۆچوو ب

  له یوعد س سه. کرد  ده  وهپ ی که ردهم یشوازپ  که نیبی نه  وه هیوا وو ئا به  که وانهیم
.   نوستووه  که  وه هیدا یم وه  ، ژنه یپرس یحمان هڕو ئه  وسا له کرد و ئه یکرد و ماچ ی که ژنه
 : گوت  ی که ژنه  وسا به ئه
 .   بکه  ئاماده  که وانهیم ۆنان ب...   باشه ی ده-

 :  یپرس  ژنه



 ؟   هیک  وانهیم م ئه-
 :   وه هیدا یم ، وه شتبووینل ڕیبازا یزۆت  که  وه هی اکهکویندن م داکه ده به عد سه

  رباره ده یچیھ ستا، من تا ئ  ھاتووه ککار  به ت ، ده  برامه یدیم حه یگوندەکیک خه-
و  م که دهل یاریوسا پرس ، ئه نۆیمان بخ که نانه ێبا جار... نازانم  یشیت ناو نانه نازانم ، ته

 .  زانم دهل یکموو شت ھه نگ ھه
 :  یوجا گوت کرد و ئه تمشای وه هیران گهیگومان و ن  ، به  مهی ئومه

 ؟   هییلیسماعیئ-
 :  یبادا و گوت یکر ، سه عد سه

  چونکه کمۆم ناک براکه ڵ گه له  هۆی، من ب  وه مه بکه دا گه له ی وباسه ئه ێو نازانم ، نامه-
 . م  بکه ادیز مۆخۆب  کهید ی شهیر سه ێو نامه.   به زه مه یلیسماعیئ

 :  یۆییر سه له  وه هیران گهین  ، به  ژنه
 .  تناکرل انیرخ یوانڕ ، چاوه کان هیلیسماعیئ م به...   هیکابرام ن یق من ھه-
 :   وه هیدا ڤیرس به  وه هیست په  به ی که ردهم
  به انیرخ یمامیئ  دوازده یب زه مه یدانیمور ن ، ده ن ده  مهئ  مان شت به ھه شیوان ئه-

 .   هیین  وه وانه ناو چه
 :  یو پرس یۆیر سه له  وه اترهیز یک هیست په  ، به وسا ئه
 یت ل المه سه سرو بار سووک و نۆیمان بخ که نانه ای،  ر سه نهیر به  م قسانه به مان که وه شه-

 ؟  نیو بخه
  :  یپرس  وه هیران گهین  به  ژنه

 ؟  تو خه ده  مهئ یال له-
 :   وه هیدا ڤیرس به  وه گومانه  ، به عد سه

 ی وه مانه یکخو ڵرحا ھه بات ، به شک نه  کهید یکنشو چیھ تچ دهپ م نازانم ، به-
 . م  که ده

  وه هیاڕ عد گه خواردن ، سه یکردن ئاماده  وته وسا که قاند و ئه له یر سه  وه هییزا هڕنا  به  ژنه
  به یو پا  شتووهیدان یعارد  و له  وهیز دابه  که فه نه ر قه سه کرد له یری کابرا ، سه یالۆب

دا  دایر شان سه به یکست گرتبوو ، ده یو دا ، خه  ناوه یست ده ون  له یر و سه  داوه  وه که فه نه قه
 : گوت  یو پ

  بمبوره...   بنووه تۆخ ۆو ب  وه ژووره  تهیچ وسا ده و ئه نۆیخ مان ده که نانه...   بگره ۆخ کم که-
  . چوو ناوت بپرسم  رمیب



 :   وه هیدا یم وه ن چاو ھه ی وه ئهب  وه قه و ده ر به و ھه ک هیر سه  نابوونه یکابرا چاوان
 .   پرسه مه ل چمیھ:  انیم که هی هی ھه داۆت یت خزمه  له میو دوو داواکار مشه من ئه-

 م ؟   دووه ید ئه:  یپرس یل م بوو ، به ران گهیکابرا ن ی که مه وه  به عد سه
 :   وه هیدا ڤیرس به کابرا

 .   وه تهینینامب یدیو ئ م که دهل ت کهید یک هیداوا ی وم ، و سبه بخه دایایت کنشو-
 :  یپرس  وه هیکونجکاو  کرد و به ران گهین یعد کابرا سه یوازش
 ؟   هیچ ت هیو داوا ئه  باشه-

 :   وه هیدا یم ، وه اکشابووڕ  که رزه ر ئه سه له  که کابرا
 )) . دارتاش  یر هیتا((  ن ده یپ  که  وهئ یال یناسراو یک هیکابرا یکان و مه نشو-

ر  عد و کابرا ھه سه یمایس ر سه شتهین  کرد که نه  هیران گهیو ن یو گرژ به یست ھه کابرا
  وه کهژوور  باتهیو ب تست بدات ھه یت ارمهیتا   گرتوه یست عد ده سه  که یزان ۆخ به ی نده وه ئه

 .  تو بخه انیرم و ن نه یک هیگار ج سه  له ێو تا له
 ی که ژنه یالۆب  وه هیاڕ داخست ، گه وانیم یکابرا  له ی که ژووره یرگا ده  که ی وه ئه یدوا عد سه
  که  مهی ئومه. ست کابرا نو  که  هیدا یوا کرد ، ھه قاپان ده  له یشتبوو چ کیر خه  مهی ئومه... 
 :  یگوت  وه هیشاد بوو ، به ت حه هڕنا  که وانهیم  له
 .  نۆیبخ وش  وه کهپ  بووم که ۆت یوانڕ ، چاوه  مهی، من برس نۆیخ نان ده مانۆخ...   باشه ی ده-

 . نووم  ده مڕۆ ده...  مۆنان بخ ێو نامه:  یگوت  وه هیران گهین  به عد سه
 :  یپرس یوجا ل کرد ، ئه ی که ردهم یمایس یانۆڕگ  به یست ، ھه  مهی ئومه

 ؟  تیبب ران گهین یپ  که تیگوتپ یچیھ  هیو کابرا ئه.  یارید ت حه هڕ؟ نا  تهیچ-
 :   وه هیدا ڤیرس ، قووت دا و به  وه نگه ده ، به یم ده ی که ، تفه عد سه

 .  گوتم نهپ یشۆیخ یت ناو نانه ته-
 :  یکرد و گوت تمشاییرسام سه به ی که ژنه

،  نینازان  رباره ده یچیھ  که تنو ده ک هی مهئ یال نۆچ  ؟ باشه ۆب  باشه! ...   رهی سه یکشت-
 ؟  نینازان یشیت ناو نانه ته
 .   هی ھه ش کهید یکشت:   وه هیدا یم وه عد سه
 :  یۆییر سه  له شیم کرد و ئه تمشاییرسام سه به ی که ژنه

 . دارتاش  یر هیتا  نمه هی گهیب ێو هی ده-
 .   که رزه ر ئه سه  وته بوو که  وه هیست ده به  که ی و قاپه بوون ، ئه ق هب ترسا ئه  ، له  ژنه یچاوان

   *  *  * 



 ینگام را و ھه ژاو و ھه ژاوه  به یست ، ھه شتبوویدان ی که ر دوکانه به ، له ڕبازا  له عد سه
 یکونجکاو  و به اگرتیاویناس یکاویدا ، پ ده انیغار ڕبازا یند و ناوه ره به  کرد که  که که خه

 :  یپرس یل
 ن ؟  ده غار ده انیموو ھه یچۆب  که و خه ؟ ئه  هیچ  وه ئه ێر ئه-

 :   وه هیدا یم وه  له په ، به  چ باسه تو بزان واتب ێو ئه ۆز بوو تا ب له به  که کابرا
  دارهس  شاردا له یدانی مه  له "دارتاش  یر هیتا "  کردووه یمر مولک ، ئه زامولن ریز وه-

 .  تبدر
 تمشایۆب واتبوو ب  وهپ  که ،ی هیو کابرا له سانیترس کرد ، د به یست ، ھه عد سه

 ؟  یر چ سه له  باشه -:  یدارتاش پرس ۆیارییعدامیئ
  وه هیزارب  بوو ، به انیرابواردن ۆیھ  ، تاقه  ووداوانهڕو  ئه  ، چونکه واتب ستیوی ده کابرا

 :  یگوت
و  ئاگات له ۆت تچ ده  وه له...   وه مهگ ده یتۆپاشان ب  ژهدوور و در یکت هیکایح  مه ئه-

 .  ن ده وودهڕشاردا   له  که تب نه  شتانه
 ؟   وماوه چ قه...  ب مپ راخ  هیتکا -:  یگوت  وه وه انهڕپا  ، به عد سه

 :  یبکات گوت ی وره گه یکت خزمه ی وه کو ئه ، وه  وه هیست په  ، به کابرا
  مانه ھاتبوون ، ئه یلیسماعیئ  ژده ھه  بوو له یتیبر  که کگروپ...   وه مهگ ده یتۆب  باشه ده-

 ییدوا م ، به رانیگ سیلۆپ یمر ئه  کردبوو ، به انیشدار دا بهیت بهیتا یژنو  له ی وه ر ئه به له
  بکات ، که دا گه له انیشیو ئ شناکڕداانۆیخ یال به  که نهیز موئه انیستبوویئازاد کران ، و

  له  وانه ئه ی ربهۆز..   انهی، کوشتوو تئاشکرا ب انی که هبا س نه ی وه ئه یترس کردبوو له یفز هڕ
 ک، جار تیزان ده  هی و ناوچه ئه تۆخ به... ھاتبوون  " وه مووته ه ھه "ی قه یکینز یکان ناوچه

 .  یژ ده  ره هڤ و ده ت له براکه  گوتم که تپ
،  تناس ده  اوانهیو پ ئه  بکات که یتبار مهۆت  وه به ێو هی ست کرد ، کابرا ده ھه ی، وا عد سه

بوو و  نه یحا ل یچیکابرا ھ  که  وه هیدا یرچرپ فھووم به نامه ی وشه کزڕی به  هۆیب
 :  یۆییر سه له
 ی هیما یوت سوکه ھه  وه ه وه ھه  ر له دارتاش بوو ، ھه یر هیتا  ته ماعه م جه ئه یردار سه یدیئ-

 م ؟  بکهباس ۆب تیپتر چ ی وه بوو ، له باش نه یگومان بوو و ناوبانگ
ند  چه  که  وه کرده ده  هیو کابرا له یریبوو ، ب دا کهید یک هیایدن  ، له  وه هیدا نه یم وه عد سه
  ته ماعه و جه ، له ی که هما  ھاتبووه ی هیو کابرا ر ئه گه ئه...  یما  ھاتبووه شپ  وه له کژڕۆ
 .  تب خراپ ده رۆز یت بهی، ئاق تبزان یپ سیلۆو پ تب



 نگ ھه...  تناب کشت چیھ  که نب ۆیخ  ت به ناعه دا قه ده یو ، ھه  وه که دوکانه  چووه
 یر وروبه ده ڕیئاو یکۆس  کات و به دا ده که دوکانه  به ۆیخ  وه زهپار  به کاویکرد پ یست ھه
،  تھاتب کشت ینیک ۆو ب تب کلیعم چوو مه ده نه  وه کابرا له یفتار هڕ،   وه داته ده ۆیخ

 وتبوو کهپ ی خورپه  هد  عد ، که ، سه  وه هد  خسته ده انیگومان و دوود یکان ژاوه هش  نگاوه ھه
 : گوت  یپ  وه ترسه  ، به

 قوربان ؟  ێو ده چتیرموو ، ھ فه-
 :  ی، گوت ب ایو دون ئه یک هیھایژد ئه ی هکشیکو ف ، وه  چپه  ، به کابرا

...   و گونده ئه ۆب ی ھه  کات که ده تیژگارۆھاتبوو ، ئام  وه ته براکه ی که گونده  له ی اوهیو پ ئه-
 .  تریگ نهپ انۆیخ اتریز  وه له  هی وه و له یگرتوون سیلۆپ
ست کرد  ھه یعد ، وا سه... ما  نه ارید یرچاو به ، کابرا له تب کشت چیعد ھ سه ی وه ئه شپ

 زگاری که هو منا ڵو ما ۆیخ ێو هی ر ده گه ئه م به... کرد بار ید  له انیم خه یکوک  که
 شپ وه له ک هی وهبوو ، ما ھه ڕیھاوبازا یک، بازرگان ێو بکه ۆیخ یایفر  تازووه ب بکات ، ده

 م ، به تشۆفر ده پ ی که دوکانه  وه کانه شته  ، به تبکل ی که دوکانه یستبوویو
توانادا   له یک هیرچ ھه  له په  به یدیئ...  ۆیر خ سه خاته ، تا گومان نه تشۆنافر ی که خانووه

بوو ،  نه ۆیخ یم بوو ، خه ی که هژن و مندا یم خه ی نده وه ، ئه ڤ هڕ و ده  وه کاته ده ۆیک ب
 .نا  ی که هژن و مندا م ، به  وه تهب ده یج  له ایدن یما

   *** 
  وه هییران گهین  داخورپا و به ید ی که ، ژنه  وه هیاڕ گه ڵما ۆب ژانڕۆ  عد ، زووتر له سه کات

 :  یپرس یل
 ؟ م که انهیگ  وه تهیزوو ھاتوو ۆم ئه یچۆب-

 یک هی القه ده  ، له  باش داخراوه  رگاکه ده  که ی وه بوو له ایند ی وه ئه ی، دوا عد سه
عد  سه یفتار هڕناکات ،  یبیو تاق  وتووه که نه یس دوا بوو که اینکرد ، د تمشای وه که وارهید

 ؟   هیعد ، چ سه -:   وه هییپرس یل  وه ترسه  به م ش ، به مجاره ، ئه  وه گومانه  خسته ی که ، ژنه
 کشت  له ی وه کو ئه ، وه  وه هیدا ۆیخ یر وروبه ده یکڕ، ئاو شتیدان  که هیر کورس سه له عد سه
 ؟  نمیبینا  وه هما له یچۆ؟ ب  هیکو  له  حمان هڕو ئه -:  یپرس ی که ژنه  وجا له ، ئه تڕ بگه
 . کات  ده یاری وه ره ده له -:   وه هیدا یم ، وه  وه رهۆز یک هیران گهین  به ی که ژنه
گوت  ی که ژنه  به  وه م ترسه ده و به ۆییر و ده ره به داوان ه ھه ، به ڕی اپهیران گهین  به عد سه
 : 
 .  ینیمب نه  ژووروه  ھاتمه  که م به-



 ی که هڕکو  له یوت و بانگ رکه ده وه ر کسه هیکو کرد ، به نه ی که ژنه یم وه یوانڕ ، چاوه عد سه
  به یگرت و کرد یست عد ده وت ، سه رکه ده وه  وه انهی که هپشت ما یکسوچ  له  رکه کرد ، ھه

 ؟   باوکه  هییچ -:  یپرس یرسام سه به  که هژووراو مندا
  توند داخست و به ی رگاکه و ده  وه هیاڕ وسا گه و ئه  وه ژووره  هینا، ھ  وه هیدا نه یم وه عد سه
 .   مهئ ی که ژووره ۆب  ره وه راخ-: گوت  ی که ژنه
وت ،  که یدوو  که ژووره ۆز ب له ، به  ر ھاتووه سه به یچ ی که ردهم بزان ی وه ئه ب به ی که ژنه
 داڕبازا  له یک خه  که  وه هیاگ ۆب ی وه ئه یکورت و به نایدا  وه گاکهج یکسوچ  له
،   وه بووه یکان قسه  له  کهر ، ھه  وه هیاگ یناس نه یکابرا یشدارۆھا ھ روه ، ھه  وه هیاانگی ده

  وه ره سه ترس و که  و به ۆیخ ینگیر س سه خسته یست ده  وه کهھاوار  مچهیم ن ده به ی که ژنه
 :  یگوت

 .   هیین  دواوه به انیتر یچیھ  و به ڕ شه  له  شوومن ، جگه  مانه ئه تیگوت نه مپ-
 .   هیین ی دهیفا  م قسانه ئه -:  یگوت  وه هییمانیش په  و به نیب یعارد  له ی، چاوان عد سه
 : گوت  یپ  وه م ھاندانه ده عد به سه  ، که ایگر بوو ده کیر خه ی که ژنه

م  که ھاتووم ، دوکانه کپ داڕبازا یکبازرگان ڵ گه ، له ب مت نه خه چی، ھ  مهی ئومه  ترسه مه-
ست  ده  و ئاسووده  تازه یکانیژ  که تب ده پ  مان پاره نده وه ، ئه  شتووهۆفر پ  وه کانه شته  به
 .   وه نهی بکهپ

 ؟  نیب ج مان به که س و کاره و که ڵما یانی -: گوت  یپ  وه ره سه که به ی که ژنه
 :   وه هیدا یم وه  وه هیچ ملکه  به ی که ردهم
بازرگان تا  ۆیارییال ۆچم ب ده ێو ، شه  وه بکه ۆیک  ستهیوپ کت هیرچ ، ھه  هیچار چ ید ئه-

 .  نۆیب  رهکات ل نیزووتر  به  ستهیو، پ ربگرم وهل ی که پاره
 . بوو   حمان هڕو و ئه ی که ژنه یت المه عد ، سه سه یکم خه موو ھه

   *** 
 کان بوارهڕ  له کند ، ھه ڕۆیی خاو ده رۆز یرم ر گه به له  که رم بوو ، کاروانه گه رۆز ایدن

 ن ، ل بده ک هیپشوو انیکان سپه البدات تا وشتر و ئه کم کرد که  که ر کاروانه سه له انیداوا
رناکدان  ته خه یک هی ناوچه  له یزانی ده  ، چونکه واتب راترخ دا دهیو ھه... کرد  یفز هڕکابرا 

تا   هیبوا دا کهی فهیتا یت سه ده رژ له که ی نانهو شو و دز ، ئه  ته و چه گرڕ  له  هو پ
مان  وان و ئه ئه وانن یکان ، ناوچه ید یکان ناوچه م ت بوون ، به المه و سه نیم ئه ک هی ادهڕ

 . بوو  نه نیم ئه ێرۆج چیھ ، به



،  شتبووی، دان ژندن دهیاڕ  دا ، که که ر وشتره سه ی ژاوه ناو که له دایکیدا ڵ گه ، ده حمان هڕئو
ر  سه ی رده م په ئاسته  به یکرد ، باب ده یی که سپه ئه یسوار و به  وه انهیشتین ته  به یباوک
 من ؟  یال  تهی هینا  حمان هڕو ئه -: گوت  ی که همندا به  وه هیخۆش  هالبرد و ب ی که ژاوه که
کرد ،  یروون ده یک هیی ئاسووده  رهۆج  به یست وتن ، ھه رکه ده وه "سافا  "  له  رکه ، ھه عد سه
  ره ندهو له ی براکه یما که واتڕ دا ده و گونده ئه یکینز  به  که کاروانه یزانی ده  که یت بهیتا به
س و  بوو که وه گرنگ ئه م کرد ، به یرۆز یکر ره و زه شتۆفر  له په  به ی که دوکانه  استهڕ، 

 ڵ گه ، ده  وه که گونده  له نشو نیکتریتا نز... کردبوو  زگاری که ه، ژن و مندا ی که کاره
  تازه یک هیخانوو یت هیپ ی هی و پاره ، به  وه تهب ادهیکاروان ج له نگ و ھه تب دا ده که کاروانه
بوون و  یلیسماعیچوو ئ ده انیناو ۆب ی که و خه ئه  هیین نگیگر  وه هیال ، به تک ده کو دوکان

ژن و  ڵ گه بوو ده وه ، گرنگ ئه اوازنیج یمامیئ  دوازده ی عهیو ، ش ئه ڕی روباوهیب  له
 ... واو  و ته تب ده  ئاسووده دای که همندا
 یعد سه  به  وه که هی م بزه ده و به یگرت ی که کهیدا ، ل یباب یالۆب تبچ یستیو حمان هڕئو

 : گوت 
 .  تمن ب ی، باال نسووتی ده  رمه گه رۆز  که تاوه ھه-

 :  یقاند و گوت له یر سه  وه هیشۆخ  به  وه نهین کهم پ ده ، به عد سه
ر و  نگاوه و جه به تیناب واتواب کارر گه ، ئه تشک نازت ده رۆز کتیدا  حمان هڕو ئه-

  .   کمه ره من گه  که ی قارمانه
 .  ریشاع  ببم به ێو مه ئاخر من ده -:  یگوت  وه هییدوود  ، به  حمان هڕو ئه
 : گوت  یپ  وه ته سوعبه  و به ین کهپ عد سه

 .  ێو ده یوا کتیدا یکم ، مادام نعت بکه ناتوانم مه-
ناو  له یدا  وه که رده په  له  که تاوه ھه یکز یشکیو ت  وه هیدادا ی که ژاوه که ی رده په وسا ئه
 :  یپرس یحمان هڕئو  له  وه هییشۆخ  به یکیدا...   که ژاوه که

 ؟  تی که من ده یرد به له این ته  هی م قسه ئه ای،  ریشاع  به تیبب ێو ته ده یاستڕ به-
 :   وه هیدا ڤیرس به  وه هییو شاناز  متمانه  ، به  حمان هڕو ئه
 .  ریشاع  ببم به ێو مه ده  وه هد یناخ نا ، له-

 : گوت  یقاند و پ له یر سه  وه هیشاد به یکیدا
 ؟  ینا ۆب کمعریش یچۆب...   انهید  وه کاته ادهیج یک خه  له رانیشاع ی وه ئه-



کرد  ینگ دهب  بوو که کنگ ده  له یبکات ، گو  قسه یستیو  چوو ، که  وه رهیب ده کیم ، که  هڕکو
  به یرساندقیکیکرد ، دا یکیدا تمشای  وه ترسه به. ھات  دایکان ماره ده  ترس به یزوو و ته

  : گوت  یپ  وه هییترس و دوود  و به  وه هۆیخ یکۆر و به نگیس
 .  ێزمان پار ده  هی وه ره ده بابت له...  انیگ  حمان هڕو ئه  ترسه مه-

وت  که ده  وه که ر وشتره سه بوو له کیر و خه  وه بووهخوار یتوند  به  که ژاوه کرد که یست ھه م به
،   داوهیوویچ یزان دهی نه  وه ھاته ۆخ وه چوو و کات شۆھ  وت و له را که سه به  حمان هڕو ئه... 
... بوو  نه ایت ی هجوو انی مجاره ئه م ، به  گرتووه یش باوه  له شتاھ یکیکرد دا یری سه

 یکم وه چی، ھ شاند وهیاڕ... نوقاندبوون  یکان چاوه  کرد کهیکیدا یمووچاو ده تمشای
بوو  یمجار که هی  مه ، ئه  هیچ  له سه مه یزان دهی کرد ، نه تمشاییساو په حه  به... بوو  نه
 .  یکیدا یمردن...  یس که نیترستیو شهۆخ ی، مردن شک ی، مردن ینیب ده یمردن ۆیخ یچاو به

  *** 
و  یژن یمازور ته ڵ گه ده" موت ه ھه "ی قه کینز  له داۆیخ ی که داره نه  گونده  ، له دیم حه

و  کیدا..  دایبرازا یحمان هڕو ئه ڵ گه ھا ده روه ، ھه ایژ دا دهیکچ یدیغر سنا و ته و حه  دانه
 یدیم حه ۆھاپ  له  جگه ادایدن  له یدی، ئ اننیکوشتبوو کان گرهڕو   ته ، چه  حمان هڕو ئه یباب
 . برد  ده شک نه ی کهید یس که
کان و کار و  زاره یو زه ی ربهۆز  ند بوو که به  وه ندانه مه هو و ده به ، م گونده له انیژ

کرد  ده انیو کار یر نجبه هڕوان  ئه یال  که گونده یژار ھه یک ست بوو ، خه ده به انیکان هیکاسب
،  اندایباس عه یت الفه خه یس ره و ھه نیش داوه ی هیسا له، نهناالۆدار و چک نه  و گونده ئه یدی، ئ
 ر ندهو تاله ۆیخ یفکڕرژ  هیباح ، خست ن سه سه حه یچ ، که  وه دانه ده نهل ڕیس ئاو که
 . بکات  ت هیلیسماعی، ئ ۆیخ ی که وازه نگهبا ی وه وکردنهب  ست به ده
تا  شتی، دان قو ده ھه  وه مووته ه ھه ی قه کینز  له  که "ووداڕشا "یوباریخ هڕ  ، له دیم حه

 ەکژییۆژادر  به ی وه ئه ی، دوا  وه ه "باردوڕ"دۆی  وتبووه که ی که ، گونده کاتبکت ستراحهیئ
... پشووبدات  ستیوی و ده بووبووکرد ، ماندوو  یگوندا کار یکان خانه  له کک هیی قه یباخ له
  له یریب یقوو  به رۆز  ، چونکه  وه بووه ده کینز یل  کرد که نه یڕھاو ینی حوسه  به یست ھه

،  یک هاچیر شان سه  خسته یست ده ی کهڕھاو کات...  وه کرده ده "  دانه"ۆیخ ی که وره گه  کچه
 ؟  یرژ  تهیوا چوو یچۆ؟ ب  تهیچ دیم حه -:  یگوت  وه ته سوعبه  به ی کهڕھاو
 :  یو گوت شاک ھه یک هی ناسه ھه یمبار خه  کرد و به یک هتمشایدیم حه

 .   وه مه که ده  دانه  له ریب-
 ؟   بووه چی؟ ھ یت هیچ! ت ؟ که کچه -:  یپرس یل یجد  ، به نی حوسه



 :   وه هیدا یم وه ۆیمان ک ھه  به دیم حه
 .   کردووه نه یشوو ستاتا ئ یزان کو ده وه م ، به  هیین یچیو ھ  بووه نه چیھ رخ نه-

 :  یگوت  وه هیموباالت ب  کرد و به نین کهپ  به یست ، ده نی حوسه
 . کات  شوو ده  و زوانه به  شهی، ئ  جوانه رۆ، ز ب مت نه خه-

 :   وه هیدا یم وه یجد  به رۆز دیم حه
، من   شهیو ناوبانگ ت رهۆش  و به  پاره  به انیستیون ، پ شوو ناکه یجوان  ر به ھه کچان-
 .   هیین انمیچیھ

 :  ی، گوت  باره داد له یکم چ خه  وت ، که رکه ده ۆی، ب دایکان قسه  ، به نی حوسه
 . ن  که ر شوو ده دارش بن ، ھه ژار و نه ھه انی که سوکاره ، با که کموو کچ ، ھه  که وامه ی قسه-

 :  یکرد و گوت ده ۆب یشیئ  که ی و خانه ئه ی قه  هییوانڕ  وه ره سه که  به دیم حه
 یشوو  که ن قه خاوه یژیک  که  رتهیب له...  نیبوو ، نه نیژار ن ھه  مهئ انیگ نی حوسه م به-

 یند ماوه زه یف سره مه یش به  نارد که دا گه ده یازیکرد و ج ۆب یف سره مه  نده وه کرد ؟ ئه
  کرد  ده ی که گونده یژانیموو ک ھه
 :  یقاند و گوت له یند زامه هیر سه  کهڕھاو

ن  سه ر حه گه ئه یت بهیتا  ، به تۆڕبگ  که وشه هڕکو به...  تی که ده استڕ،   هۆیت  ق به ھه-
 .   حهباش و سا یکاویپ ن ، ده تبگر موتدا ه ھه ی ر قه سه  ست به باح ده سه
 :  یپرس یل ینساردخو  به د،یم حه

 تن کانمان داده خانه یست ر ده به نجامدا له ئه  ان بکات لهمحوکم کس رکه ھه! ؟ تۆڕگ چ ده-
 . 

 مد رۆ، من ز  هیلیسماعیئ مانۆکو خ باح وه ن سه سه حه م به -:   وه هیدا یم ، وه نی حوسه
 .   هۆیخ یپ

 :  یگوت  وه هڕیی باوه نه  به دیم حه
 . مت  ده  ، ھانام به واب وادارمیھ-

 :  یگوت  وه شهۆو خر شۆج  ، به نی حوسه
و   وهپ رژ  ته داوه یم لهی ده یر هڤ و ده ارید  هن سا چه ین ، چه  هیوا  ابهینا ، نا دلن-

و  ئه...   کردووه دای په یرۆز یکوتوان نکهو شو دیو مور وه کاته ده وب یلیسماعیئ یواز بانگه
 .  تست ، بوه ون کهب مامانیئ یت فره ر نه ، به کان هیلجوق سه یووڕ  له تبتوان  کهس که  تاقه
 :  یوسا گوت چوو و ئهاڕفکران   له کم ، که دیم حه



،  ست بوه انیلجوق سه یووڕ له توان ده ۆئاخ م ، به  هی که وازه بانگه یزۆسد  که  هیوا مڕ باوه-
و  ئه...  انیلجوق سه یتانسو ی"کشا له مه"یریز ، وه"مولک زامولین"یووڕ له یت بهیتا  به
 ییرا گه ، سوننه انۆیخ ڕی باوه  وه کانهفرمیی  قوتابخانه یگاڕ  له یتوان  که ی رهیز وه
 .   وه بکاتهوب

 :   وه هیدا یم وه یتوند  ، به نی حوسه
 یت الفه ، خه  هی ھه سریم  مان له "ر  زھه ئه " مه، ئ  هی ھه انییفرمی وان قوتابخانه ر ئه گه ئه-

 .   وه تهب ده انیموو سونن ھه یوۆت توخم و  که  هی ھه انمانیفاتم
 .  واب اخوای...  اخوای -:  یو گوت شاک ھه یک هی ناسه ھه یست په ، به دیم حه

 :  یۆییر سه له  وه ماسه حه  ، به نی حوسه
 .  ترن ده))  سارۆک((  ۆبانگخواز ب یکباح ، شاند ن سه سه حه  که  ستوومهیب-

 :  یو گوت شاک ھه یک هی ناسه ھه یرسام سه ، به دیم حه
 ؟   هیک یت هیرکردا سه  به  م شانده خوازم ، ئه ده ۆب انیوتن رکه سه یوایھ-

 :   وه هیدا ڤیرس به  وه هیشاناز  به تب  که شانده یکۆر سه ۆیخ به ی وه کو ئه ، وه نی حوسه
 یس ئه ۆیخ  و به ئه  که یزان ده تۆخ  به...  " هیینیع قه ینحوس " ستوومهیکو من ب وه-
 مووت ه ھه ی تا قه  داوه انیباح ن سه سه حه یت ارمهی  که ی اوانهیو پ له  کهک هی،   هیسارۆک

 .  تبگر
 :  وه هیدا یم وه  وه هیسارد و به  وه ستانه م ھه ده ، به دیم حه

 رۆ، ز نیربگر وه مان که ژانهڕۆبا   سته ھه ی ، ده  بژاردووه ھه انی، باش  هی ستهیشا یکس که-
 ڵما ۆو ب ربگرم وهل یحمان هڕو ئه ی که، تا کر دیخورش یال ۆبچم ب ب بووم ، ده ڵ ماته
 .  تب ئاوا ده ژڕۆ کهیر ، وا خه  وه مهڕ بگه

  *** 
 ند مه هو ده یبازرگان یدیخورش یال  بدات له یمام یدیم حه یت ارمهیی وه ئه ۆب  حمان هڕو ئه

 .   دهیخورش  ندانه مه هو و ده له کک هیمن ،  دا که م گونده له ند مه هو ده یک خه... کرد  ده یکار
 یشاگرد  به ی وه بوو له ڵدوود دی، خورش دیخورش یال ۆب یبرد جارەو ھه دیم حه کات
 یتوانا چوو ده نهپ... بوو   هشتا هی، الواز یک هی ه کهیبار  حمان هڕو ئه... نا  ایبکات  یبوو قه

،  بوو هن یکارکردن یتوانا شیاستڕ  بوو ، به اریناسک د رۆز یت بهیتا  ، به تب ھه یکارکردن
 یو دوکاندار ری، شاع ریشاع  به تبب  دا که ده یو ھان  هیدا ده یناز ژانیکو ک وه یکیدا  چونکه

  مه رده و سه ئه یب ده ئه یر ھونه نیتربا  بوو ، که عریش  ز له حه یرۆز یکیدا! با  رحه کوجا مه
 . بکات  انیر زبه ئه  که دا هد ی که هڕکو یت ارمهیر بوو و  به له یرۆز جگار هییکعریش... بوو 



 انیدا گرڕو   ته چه ی وه ئه یناکاوا دوا ، له  عرهیش ی ناسکه یایو گ ، ئه  ناسکه  ژگهڕیکو و ئه
  له این ته یتاق  به ۆیکوشت ، خ انیکان هیو کاروانچ بواری ربهۆو ز اندای که ر کاروانه سه به
 ی وانه له کک هی...  ووب ھه یشانس شتاشھ  هی ژگهڕیو کو ئه م ، به یوەینیو سارادا ب ابانیب

و پاشان   وه داته ده یگل ۆیخ یال کژڕۆند  و چه  وه تهناسی بووبوو ده انیرزگار
 ی وانه چهپ  ، به تب ده ڵشحاۆخ یبوون زگارڕ  به رۆز  که یمام یست ده  وه تهنی گهی ده
 یک هی م بزه ده به شانکرد و پا ی که ژگهڕیکو تمشاییسووک  به  که  وه هییر ھاوسه یمازور ته
 :  یگوت  وه زهوسام ته
 !   هی کچمان ھه س مانۆ؟ خ  هیچ ۆب مان کهید یککچ  مهئ-

 .   م مه برازاکه  وابه -:   وه هیدا ڤیرس به  وه هیی هڕتوو  ، به دیم حه
 :  یکرد و گوت ۆب یزوسام ته یک هی بزه سانی، د مازور ته
 !   ژهیک ی ده...   بکه تمشایۆت-

 :   وه هیدا یم وه یی هڕتوو  ، به دیم حه
و  نج هیوار نهشو  هییئاسا...  ەبوو تدا عمهیناز و ن  له ش هم مندا بوو ، ئه ند مه هو م ده براکه-

  .  تب نه ارید  وهپ یماندووبوون
 :  یگوت  وه هیشادکام  ، به مازور ته
بوو  ھه یک هیرچ ھه گرڕو   ته ، مرد و چه نیایژ ده یژار ھه  به ش مهبوو و ئ ند مه هو و ده ئه-

 . وت  که ست نه ده یل کمانرخ شیمردوو  ، به انیبرد
 ؟   هیبکردا یچ  باشه -:  یرز گوت به ینگ ده و به شاک ھه یک، ئاخ دیم حه
 :   وه هیدا یم وه یی هڕتوو  به ی که ژنه

 ؟  تین یچما برا...  نیدابا یک هیت ارمهی...   هیبوا مانل یکچاو  هیبوا ده-
 :   وه هیدا ڤیرس به  وه شانهکھم ئاخ  ده  به دیم حه

ر  ، ھه دایشیردان دوا سه  ت له نانه داوم ، ته یت ارمهی وه ادهیز  دابم به یر ند سه رچه ھه-
  .  تی ناکه چیھ ت به ناعه قه ۆت م به ،دام یت ارمهی

 : گوت  یو پ قورتاند ھه یو، ل  وه هید به نه  ، به مازور ته
 .  تی که دهل یکۆداک  شهیم ھه-

 :  یۆییر سه کرد و له ی که ژگهڕیکو یک هتمشایجا و ئه
...  ێکر دهپ مانۆخ یکان کچه یف سره م مه ئاسته  به  مهئ! ؟ نی بکه  هم مندا له یچ ستائ-

 ! ؟  وه ئه ی رهۆوجار ن ئه



  وه ه وه ھه  له ، که دیخورش یال  بوو له  حمان هڕو ئه یکارکردن ی کهۆریب یکارۆھ  مه ئه  ته به ھه
کاران  ی رگه به  هم مندا ئه  کرد که ده نه یناو یشیۆخ  به دیم بوو ، حه نه لییقا  هڕکو  به

،  دیخورش یال  له ردنکارک ر به هیدا یو شان اگرتۆیخ ۆر دوو ھ به له  حمان هڕو ئه ، ل تبگر
 .  تدوور ب  وه مازوره ته  له  ماوه نیرترۆتا ز:  انیم و دووه یمام یدان یت ارمهی:  انیم که هی

  که یت بهیتا  ، به اۆڕگ ی رباره ده یریچوو ، ب دا که ژگهڕیکو  به یشۆ، خ دیخورش  ره به ره به
 ک هیاین ته دیخورش.   وه هیت هوای وانه چهپ  به کڕبوو ،   ه وسه بر و حه سه به رۆز حمان هڕو ئه
بوو و  ھه یچ و که ر ئه ھه  بچووکتر بوو ، جا چونکه حمان هڕو ئه  له کم که  بووبوو که یکچ
 ی عرانهیو ش له یز حه یشۆیخ ۆر ب ، ھه یزان ده ۆیخ ڕیکو  به داۆیخ ید بوو ، له نه ڕیکو
بوو ، زوو  نگیو زر ک رهیز حمان هڕو ئه. گوت  ده ۆیب بکردبال یداوا ێر جار ھه  کرد ، که ده
  .  ھات ادهڕبوو و  شت ده یرف

 یش که ژانهڕۆکو باو بوو ،  وه  وه تهنب دیخورش یال له حمان هڕو چوو ئه دیم ، حه  ژهڕۆو ئه
 یر ده  ، تا له  وه هیریپ  و چوو به  وه هیشا گه یووینیب یمام  رکه ھه حمان هڕو ئه.  تربگر وه

 شیو کرد ، ئه دیم حه یھاتن  به یست ھه دیخورش... بکات  یرھاتنو خ یشوازدا پ که دوکانه
 ؟   باشه ت، حا ینۆچ ۆم ئه دیم حه -:  یپرس یو پاشان ل کردل یو، س  وه هیریپ  چوو به

 .  ادبیز خوا به له -:  وه هیدا ڤیرس به دیم حه
 : گوت  ی، پ  هیباش ن  وت که رکه ده ۆیب ادیکان قسه  به ی وه ئه ی، دوا دیخورش

  .  تیاریماندوو د-
 :  یقاند و گوت له ۆب یند زامه هیر ، سه دیم حه

 .   مه که شو کر  کار قورسه یزان ده تۆخ قوربان ، به-
 :  یوجا گوت بوو و ئه نگ دهب کم بدات ، که نب ێو هیب ی وه کو ئه ، وه دیخورش

 . مب یتپ ی وه بووم له ڵدوود  که مب پ کتن ، شت ده کانت ھانم ده قسه-
کرد  یحمان هڕو ئه یک هتمشایکابرا ، . گوت  نه یچیکرد و ھ یزئاماریپرس یک هیگاین دیم حه
 :  یۆییر سه وجا له و ، ئه  هین شو ر له ھه  هیوا ۆت  ستابوو و له وه ینگ دهب به  که

 ستائ م ، به مۆخ یشاگرد به م کهیکرد ب ده زم نه ، حه نامھ ۆب حمانت هڕو ئه  که  تاوه ره سه له-
 .  تناکرو کارم پ ئه ب به
 .  کردۆب یند زامه هیک هی بزه م بوو ، به نه یحا  هسیو گور سڕیو  له  نده رچه ، ھه دیم حه

 :  یۆییر سه ، له  وه بار و گونجاوه له ن شهو یبیم تاق ده ، به دیخورش
 ی"  هھر زه "یریپ  ، من به  هیین مڕمن کو یزان ده تۆخ  به ۆت م ، به مب پ نتۆنازانم چ-

 . نا  ایبن  ده م کهید ی، نازانم مندا  کچم بووه



 :  یگوت  وه هییدوو د  به،بوو نگ دهب کم که وجا ئه
 .  یبژ مۆخ ڕیکو کو مندا وه ڵ گه له  هڕم کو م ئه هک ز ده من حه-

 ی وه کو ئه ، وه دی، خورش  وه بداته یکم چ وه یزان دهی بوو ، نه ریگغاف  هیم داوا له دیم حه
 :  یز گوت له به  وه بکاته ت هی داواکه تبترس

ندت  ، چه  وه تهی بده مم وه نی سبه ێو مه و ده  وه بکهری، باش ب ۆیم ئه یکر  مه ئه.. رموو  فه-
 .  م تده ده ێبو
کرد ،  ژدر یست ده دیم حه.  دات ده یباش یک هی پاره حمان هڕو ئه یبر بوو ، له  وه ئه یست به مه
 . رگرت  وه یحمان هڕو ئه ی که ژانهڕۆ

  به... گرت  ی که همندا یست ده ی کهید ی که سته ده  و به  که ژانهۆکست ده  به دیم حه
  ئاگادار بکات ؟   مه مازور له ته...   وه کرده شت ده ک هی له یریب نگ دهو ب تما گاییژادر

  *** 
 بکات ؟  فز هڕ هیودا م سه ئه  لهیقاب...  تب ده لییمازور قا ته  ته به ھه -

 م به. ترسا  ده یم ل کرد و ھه ده ینیشبم پ ھه ی که ردهم  مازور بوو که ته یم وه  مه ئه
  ئاگادار بکات ، چونکه  هیودا م سه له ی که ژنه کردیوا  مه بوو ، ئه ڵدوود داۆیخ ید  له  چونکه

. کرد  ده یفز هڕبکات  ی که ژنه  پرس به ی وه ئهب ر کسه هی، بکات یفز هیستبایو ۆیخ  ر به گه ئه
 یودا نان ئه ڵ گه ، له شتبوویدان  وه هیمام یال  له...  ی که ژنهۆئام  هیوانیسارد به حمان هڕو ئه
 : کرد  ی که ژنه ۆب یدیخورش ی وداکه سه یباس دیم حه  خوارد که ده
 . کرد  ده وام نه یشت ینا، و  رهی سه  هیودا م سه ئه م به-

 ؟   رهی سه  وه الته به یچۆب -:   وه هیدا یزئاماریپرس یکم ، وه مازور ته
 :   وه هیدا یم ، وه  وه هیست په  ، به دیم حه

 ؟  بکاتل م که هڕکو یشتنۆفر ی، کابرا داوا  هیین ری سه یانی-
 :  یبدات گوت  که ژگهڕیکو  به ێگو ی وه ئهز و ب له ، به مازور ته
 .   هیین تۆخ ڕیکو تزان ده-

ترسا  و ده شتبوویدان  وه هیشتین ته  له  که هکرد ، مندا یزئام یی گله یتوند یک هیگای، ن دیم حه
کات  نه  وه ست به و ھه شکاندبنید  زمه موو به و ھه ئه ی وه کو ئه ، وه تب نداریبر یست ھه
 .  تکر ده  وهپ ی ه مامه نداالۆیک ڕیبازا و له ک هی لهۆیک  به  بووه  که
ر  سه خسته یست ده  وه کراوه نه وانڕ چاوه یک هییوا نهو د ھریم  ، به  وه م ھاندانه ده ، به مازور ته

 :  یو گوت حمان هڕو ئه یشان



 یدیو ئ  وه جارانه ی که ته عمهیناز و ن  تهو که ، ده  و باشتره ئه ۆ، ب دایخورش ڵ گه ده یانیژ-
 ؟   هییوان حمان هڕو ئه تی که ده یگو به...  دایکان کار و باره  دات له ده یت ارمهۆییخ ڕیکو کو وه
 :   وه هیدا یم وه  وه هییمبار خه  بوو ، به یحا یژنۆمام یست به مه له  ، که حمان هڕو ئه
 . رتاندا  سه به  وه م بمداته وا ناکه یککار ژنۆمام ب مت نه خه-

 : گوت  یمام  به یق هڕ  ستا و به ھه  وه هیژنۆئام یال له وجا ئه
 م ، به میبژ دایخورش ڵ گه بچم له  هیباشتر وا ک هیموو ال ھه ۆ، ب  ته که ژنه  ق به ، ھه ۆھاپ-

 . برازاتم   ، من تاقه  وه تهناب  دووباره  ته رفه م ده ، ئه تیربگر باش وه یک هیھا نرخ و به ب ده
 : قاند  له یند زامه هیر مازور سه تن ، تهو خه ۆچوو ب حمان هڕو ئه نگ ھه

 .  ق ئه  هی وه ئه-
ر  گه ئه ۆکرد ، خ تمشای وه هییزارب  ، به  وه هیدا نه ی که ژنه یکم وه چی، ھ دیم حه
وجا  ئه.   وه نه بکه ۆیک  له  هیق و زه به ، ناب  وه نه بکه انۆیخ ۆڵک  له  هو مندا ئه ێو انهیبش

  چووه و نه خه  وه و شه ئه انیکرس ھه.  تتا بنو ۆیخ ی که ژووره ۆو چوو ب شتھج به ی که ژنه
 یستپ  له فانی که  کات ، له ده  هی و پاره به یچ  وه کرده ده  وه له یریب مازور ، که ته.  انیچاو

 ... یرھو ده نه ۆیخ
 نب ۆیخ ت به ناعه قه دا دهیو ھه م ، به وت که ده نهل یو خه ژدانیو یزاب ر عه به له دیم حه
 .  ایگر ده  هۆیکرد ، ب ده ۆیخ یو داماو  وه وسانه چه  به یست ھه حمان هڕو ئه...   ناچاره یچار  که

  *  *  * 
 ؟ دیم حه  سته به  -

،  کردل ی ارهیو پرس ، ئه وتبوون کهیر سه له  که  هیدا یاتریز  وه له رۆز ی وه پاش ئه دیخورش
  که ژگهڕیکو یبر  له  پاره نیرترۆز  که  وه وشه که  وهبوکردل یمازور پ ، ته دیم حه م به
 ...  م ، به  به -: گوت  یدیخورش  به  وه هیدوود  به دیم حه  هۆی، ب تربگر وه

 :  یبپ ی که قسه یی هڕتوو ، ب دیخورش
گوندت  یر به ی و خانووه ئه..  نیکھاتبووپ یر سه له  رگرت که وه اترتیز  وه ؟ له یچ م به-

و  تیبکپ یو زه ک هی پارچه ایتیبکپ یککات دوکان ده  وه ئه یش به ش هی م پاره رگرت ، ئه وه
  ؟   که ره گه تیپتر چ ی وه له...  ینب یل مهع هڕ

 . سوپاس ... قوربان  چیھ -:   وه هیدا ڤیرس به یبوون و زه یکز ، به دیم حه
 :  یگوت  اوانهبو ل یجد  به دیخورش

،  تیناسی نه یبن  له ی وه کو ئه ، وه و ناب  هیین  وه هم مندا به تیند وهی ، په  دواوه به ستائ  له-
  .   که مه دا گه له ی ، قسه تتید وباندا گهڕ  له شیوت کهڕ  ر به گه ئه



  ، به حمان هڕو ئه  هیوانڕچاو  ی شهۆگ  قاند و به له یر سه یچ و ملکه یبوون زه  ، به دیم حه
  ھاته ده یچاو  بوو له کیر خهو  ماوه سیت قه دایچاوان  له وندکیچۆب یزان دهی نه یشیۆخ

،  ی که نهژ ۆب ی که پاره... کرد  ۆیخ یزوو و ئاره ستیو یما که  به ی و کاره ئه م ، به ێخوار
  له  که ی و خانووه ئه شتین ته ی رزه و ئه ئه...   وه ، برده تب ده شۆخپ ڵد یرۆز  ته به ھه  که

...  کات دهست پ ده ر ندهو له شۆخ کند ھه ی تازه یکانیو ژ تک رگرت ده وه یدیخورش
ر  ت گه نانه ، ته تو ژنهنا ی برازاکه یناو ید یکجار م دات ، به شوو ده  به یکان وسا کچه ئه
 .  تناسینا تب ب ده ستیب یبش

  له  که ی النه ل و په و که ئه یکخستنر  تهو که ده کژڕۆموو  ھه حمان هڕو ، ئه یدیئ
  کرد که ی و خوراکانه له کر خوراک ھه یداوا ک هییر ر موشته گه دا بوو ، تا ئه که دوکانه
 .  بکاتڕ به  که ارهیو ک یر سه  تهبچ یئاسان  ، به شتنۆفری ده دیخورش

 ۆب دایمام ڵ گه ده وارانئ ید یکجار یزانی ده  بوو ، چونکه نه ی له په رۆز حمان هڕو ، ئه ۆم ئه
 تب باشتر ده دایخورش ڵ گه ده یانیژ  که نب ۆیخ  ت به ناعه قه دایو ھه...   وه تهڕ ناگه ڵما

 کک هی  به یست ، ھه بووکرد ڵنجا جه انیشکم  وه م کارکردنه ده به  بوو که  رانهیو ب ئه ی، نقوم
  هیوا ۆت  له یموچاو ده... بوو   ته که یالم زه یک هیکابرا... ستا  دا وه که ر دوکانه به له  کرد که

... بن  یوان چوو پاسه ده  وه ستابوون ، له وه  وه هیپشت  الم له دوو زه...   داتاشراوه ریتاو له
 ادیم رده به چوو ، له یریوپ ره ـ به تبک کشت ێو هی هو د  ارهیک  که ی های و خه به حمان هڕو ئه
 :  یگوت  وه ته زاکه ب و نه ده ئه  ستا و به وه
 ؟  ێو ده کترموو قوربان شت فه-

 :  یگوت یئارام بکات ، به تمشایی وه ئهب کابرا
 ؟   هیکو  له دیخورش-

،  دیکاک خورش گوتی نه ید یکان کو خه وه  کابرا کرد ، چونکه ی گهپ  به یست ، ھه حمان هڕو ئه
 . قوربان   هی وه ژووره  له -:  یوجا گوت ئه

و  ئه ڵ گه الدا و ده ۆیم خ رده به له یحمان هڕو ئه کو کرد ، به نه یوانڕ پتر چاوه ی وه ، له کابرا
،  شتبوویدان ل یدیخورش  وو کهچ  نهو شو و ئه ره به کڕبوون  ی گه ده  دا که المه دوو زه
 :  یتستا و گو ھه یر به له  وه زهڕ ، به پ رزه به وت کهپ یچاو  رکه ھه دیخورش

 ... رچاوان  سه یرھاتخ!  "میس نه"یناب جه-
و  یکورت  به میس بوو ، نه نگ دهب ر کسه هیدی، خورش کردۆب ی ست ئاماژه ده ، به میس نه
 : گوت  یپ  اوانهبل
 ؟  نیوتبوو کهیر سه له  که  کردووه  ت ئاماده شتانه و ئه-



 :  یگوت ک مه ده  به دیخورش
 . قوربان  یکرد ده ی ئاماده ۆمووم ب ر ھه بوو ، ھه کیر خه-

 ؟   کردووه نه  ئاماده تیموو ھه شتاھ یانی -:  ی، گوت میس نه
 :   وه هیدا یم وه کال مه ده  ، به دیخورش

 م ده دهو ، ھه رنۆج  مه و ھه رۆز جگار هیداوات کردوون  ی النه ل و په و که ، ئه  هی وه ئه  که شهک-
 . م  بکه  ئاماده یتۆکات ب نیزووتر  به
 :  یگوت یتوند  کرد و به تمشای اوانهبل ید یک، جار میس نه
 ؟  تی که ده یواو ته ید یند چه به-

 :  یو گوت شاک ھه یشحاۆخ یک هی ناسه ھه دیخورش
 .  تناچپ یژۆک هیو   فته ھه ک هیم ده ده نت ، به ید ی فته ھه ک هی-

 ؟  کان همنا ید ئه-:  ی، پرس میس نه
 :   وه هیدا ڤیرس به  وه متمانه  به دیخورش

 .  رمن انی کاندا ده له ل و په که ڵ گه ده-
 :  یچوو گوت رده ده  که دوکانه  له  دا که مه و ده قاند ، له له یکر ، سه کابرا

داوام   م که که ده  و شتانه ئه یوانڕ چاوه دا که قه  له ید ی فته ھه ک هی...   باشه ی ده-
 . تیکردوول

 ۆھات ب حمان هڕو ، ئه ڕۆییکابرا   کهر قاند ، ھه کابرا له ۆب یر سه  وه هییتبار منه  به دیخورش
 بوو ؟  ک  هیم کابرا قوربان ئه -:  یو پرس دیخورش یال

 :  یبوو ، گوت ڵشحاۆخ میس نه یشتنڕۆی  به  ، که دیخورش
 .  مووت ه ھه ی قه یوا هرمان فه یباح ن سه سه حه یکان اوهیپ  له  کهک هی،   مهیس نه  مه ئه-

 ؟   هیچ کان همندا ی له سه مه ید ؟ ئه ێو ده تل یچ -:  یپرس  وه تاسه  به حمان هڕو ئه
 نیداب ۆب ی له ل و په موو که و ھه ئه نۆچ  وه کرده ده  وه له یریچووبوو و ب  وه رهیب ده  که دیخورش

 :  یبکات گوت
  ت به باره بکات ، سه یمار عه دا که قه  تا له مبک ۆب یرۆز جگار هییکراکۆخ ێو هی ده-

 انی رده روه ، په دا که قه  له یمندا  تا به  که ره گه یکارمندا ڕیکو ک مهۆ، ک شیکان همنا
ر  نگاوه جه  ن و ببن به بکه  که قه  له یکۆ، تا پاشان داک بکاتپ انییرباز سه یشق بکات و مه

  .  دیش هڕمان و  قاره یانانڕڤ و شه
 دیخورش ی وه ئه یدوا یت بهیتا  ر ، به سه  وته که ی هی و قه ئه یتنید ی ه که که حمان هڕو ئه

 :  یگوت  هۆیب. کرد  ۆب ی که قه یباس



 ؟  ادتۆخ ڵ گه له تی مبه ، ده نبرد ۆکانت ب له ل و په که  که  باشه-
  :  یقاند و گوت له یکر سه دیخورش

 .   ستاوه دا وه که ر دوکانه به له  که  بکه ڕێ به  هیر و مشته ئه ۆب ستائ...  ب مت نه خه-
  کرد که ده  ئاماده  ژهڕۆو ئ ۆب ۆیخ داۆیخ ید  له...  ڕۆی  له په به م هڕو خو شۆ، خ حمان هڕو ئه
  . یکان دهیگ عه  ره نگاوه و جه  که قه یتنید ۆب واتڕ ده
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

قه یگاڕ  
،   وه وانه چهپ  به کو بوو ، به نگ و تار نه ، ته دیم حه ی که کو خانووه ، وه دیخورش ی که خانووه
،  شرابووک  داک و خانووه  که ور باخه ده به کسار بوو ، حه ھه ی لهۆچک یک هی باخچه
سپان  ئه ۆب شیک هی لهیو ته  وه که خانووه شتین ته  له... بوو  مۆبوو ، دوو نھ  وره ش گه که خانووه

بوو ،  دیخورش ی که تاقانه  ، کچه کر گو کو ھه وه بوو نه ھه کدا گو که باخه  بوو ، له ھه
 ی مه گه دای که ره کارکه ڵ گه دا و ده ده ینازدار بوو ، غار رۆز  م کچه بوو ، ئه "  ھره زه "یناو
و  ئه  که م ، به واتب یریوپەر به انغارد  به یستیوت ، و که یباب  به یچاو  رکه ھه... کرد  ده



  له  تازه  هیوا ۆت  جوان ، ناسک بوو ، له یک هی هۆکچ  ھره ، زه  وه هیم هس ینیب دای گه ده ی هڕکو
،  ی که رمه و نه ژدر  قژه..  یسپ یموچاو ده...  ێر ده  تهەھاتوو یی فسانه ئه یککۆریناو چ

رمن بوو  شه رۆز... دا  ده یلۆپ پدا ، شه چه و به استڕ ، به ایر شان سه ، به  وه اکردنهڕم  ده به
  چونکه ،مان بکات  و گه  هیکا داید یژانیک ڵ گه ده انی  وه ره ده  تهبچ شتھ اندهی نه  چونکه

بوو  یدوو له  وه رمه شه به شیحمان هڕو ، ئه  وه بووه کینز یل یبوو ، باب یم خه رۆز یکیدا
  :  یپرس یل  وه هیبان ھرهیم  و به یساموویر ، سه  وه هییو دا دانهی که ر کچه سه به خورشید،
 ؟  تیبوو نۆچ ۆم ئه انیگ  ھره زه-

 :  ی، گوت  که رزه ئه  بوونه یب یچاو  وه رمه شه  به  که حمان هڕو ئه  هیوانڕچاو  ی لهیت به
 . کرد  ده م هیکا دا مهیفات ڵ گه ده...  خوداۆسوپاس ب-

 ؟   هیکو  ، خانمت له  مهیفات -:  یکرد و پرس ی که ره که کاره یک هتمشایدیخورش
 :   وه هیدا یم وه ر کسه هیکرد و   که هما ۆب ی ، ئاماژه  که ره که کاره

 . کات قوربان  ده وانتڕ چاوه  وه ژووره له-
کرد  حمان هڕو ئه ۆب ی وجا ئاماژه قاند ، ئه له یر سه  وه بکاته کشت  رلهیب ی وه کو ئه وه دیخورش
  : گوت  ی که ره کهەکار ۆیخ ی که کچه  و به

 . باسکردن  مۆب  که  هی هڕو کو ئه  مه ئه-
 یوس  کرد که ژدر یست ده  ھره زه م گوت ، به نه یچیکرد و ھ یک هتمشای که ره که کاره

 .  بکاتل
 ی وقه ته  که تربگر وهل یت هۆم ی وه کو ئه کرد وه یدیخورش یک هتمشای،  حمان هڕو ئه
 :  یکرد و گوت ۆب یک هی بزه دیخورش. بکات  دا گه ده
 .  تدل یکو خوشکت ، وه  که رم مه ، شه حمان هڕو ئه  بکه ڵ گه ده ی وقه ته-

 :  یگوت  که ره که کاره  له ووڕدیخورش... کرد  دا گه ده ی وقه ته حمان هڕو ئه
 ڵ گه ده ک هی ند قسه ن ، تا چه بکه ڵ گه ده یعاروف و ته ب دا وهئ ڵ گه ده حمان هڕو با ئه-

 . م  که خانمتدا ده
 :  حمان هڕو ئه  کرده یووڕوجا ئه
 .  التۆب  وه مه، تا د  بکه دا گه ده انی قسه تۆخۆب-

 دیر بوو ، خورش سه له ی هیاگو این ته حمان هڕو قاند ، ئه له ۆب یند زامه هیر سه حمان هڕو ئه
 رۆز ێژکرد ، ک ده تمشایت قهیو د یرسام سه به  که شتھج به داژیک ڵ گه ده ی که ژگهڕیکو
کرد ،  ده دا که باخه یسار و حه  وشه حه یر ده یکس که ڵ گه له یرخورد ن به مهگ ده  به

کرد ،  ده یری سه  وه گومانه  ئاشکرا ، به یک هۆیھ چیھ ب ، به ییاۆڕخوت و خ  له  که ره کارکه



 یک هی ژاره م و په خه  کات ، به ده یوانڕ چاوه ی که کرد ژنه یری ، سه  وه ژووره  چووه دیخورش
 م ، به تن بکهپ  وه هیم ده  به یستیو وت کهپ یچاوک دیخورش...  شتبوویدان  ئاشکراوه

 :  یپرس ینیتڕۆو  یرم فه یک هی وهش  و به پچپچ یک هی ند وشه چه  ، به یتوانی نه
 ؟   نهۆچ تحا "جد  وه" -

 :   وه هیدا یم وه کاریپرس  ، به  وه هییزارب  ، به نیتا ی ژنه
 ؟  ناھ ت که هڕکو-

 :   وه هیدا یم وه ر کسه هی هۆیکرد ، ب ده ی ارهیو پرس ئه ینیشب، پ دیخورش
-و ب نیوت کهڕوه هیا   . 

 ۆب واتو ب کردبوو نهپ یست ده  که نب کگۆالید  به ییتاۆک  مه و وه به یستیو دیخورش
 یگوت  و گازنده یی هڕتوو  له ڵ کهت یکزمان  و به گرتیای که ره ھاوسه م ، به ۆیخ ی که ژووره

 : 
 .   وه هیاو ب  داوه مۆخ ی، من حوکم نیوتوو که نهڕرخ نه-

 :گوت  یو پ یر شان سه خسته یست ده  وه هیبان ھرهیم  ، به دیخورش
 ! یت هیل قتینیدیب ی وه ئهب  به یچۆمن نازانم ب-

 :  یگوت  اوانهبو ل نارھ ده یست ده رژ له ی، شان جد وه
چ  یدیئ...   هی مان ھه که کچه...   هیین ڵد به م که کهۆریب م ، به  هیین  هڕکو م له قمڕمن -
  ھره زه  و له  وه ته ستاومه سک وه من له  که ی بدهرم ل شه ته ێو ته ده انی...   هڕکو  به ستمانیوپ
 ؟  تناب اترمیز

 :  یو گوت یرشان سه  بخاته یست ده سانید یستیو دیخورش
ر من  گه ئه ێو مه م ، ده که ده  م کاره ئه  ھره و زه ۆت یر خاتر به من له یزان ده تۆخ  به ۆت-

 ۆمن ب یزان ده تۆخ به ی وه له  جگه  مه ، ئه ب ھه کتانوانیرھات پشت سه به کمشت
 .  یت هیپ ستمیوپ م که هیکار و کاسب یبردن وهڕ به
 :  یۆییر سه له  وه ته سوعبه  و به داگرتل یک، چاو  وه بکاته یورھ کم که ی وه ئه ۆ، ب وجا ئه
 . بووم  ریمن پ یزان ده تۆخ به-

 :  یگوت یجد  دا و به نه ی که ته سوعبه  به یگو ی که ژنه
م  ک ئه بدات ، نه تیت ارمهیدا  که دوکانه یرف و سوون سه  و له ینب کس رکه ھه یتتوان ده ۆخ-

 .  تۆخ ڕیکو  به تی ، بکه  هڕکو
 :  وه هیدا ڤیرس و به شاک ھه یک هی ناسه ھه یست په  ، به دیخورش



  هسا نیند چه  هۆیم ، ب ناکه کس موو که ھه  به  متمانه یئاسان  ، من به یزان ده تۆخ ۆب ۆت-
  که ب نه  و کاته ئه این ته  وه ته کردووه وا نه یشت  له رمیت ب مجا من قه ئه. م  که کارده این ته  به
 ای گه  ر له گه ، ئه  وه کهبیتاق  هڕم کو ئه ۆجد ت وه ڵر حا ھه به..  یزان م هڕکو یرھات سه به
 .  یمام  به  وه مه دهی ، ده تیداوپ نم کو به ، وه کرد تنه ھه
م  به ییتاۆو ک واتب ۆیخ ی که ژووره ۆب ی وه ئه شبوو ، پ دیخورش ی دوا قسه  وه ئه
  که ی هی لهۆبچک  ره نجه و په ر ئه به  چووه ی که ژنه.  تن دابکه یکان و جله نب  هی شه نگه گه
 یما که و به بووستا وه دا مهیو فات  ھره زه ڵ گه ده  که نیبد  که هڕتا کو  که باخه ون  هییوانی ده

  وه له  ھره ، زه نین کهپ  نانهھ ی و ده ین که دهپ اندای گه کردن ، له ده دا گه ده ی قسه یئازاد
 نگیگر  الوه به رۆز ی که له سه ، مه  که ره کهەکار م ، به تب ڵشحاۆو خ ئه یبوون  به رۆچوو ز ده
  له  هڕو کو ئه یکرد ، بوون ده تمشای وه هتووند یک هی نهیو ک قڕ  جد به وه م بوو ، به نه
 یباب یت ارمهیدایریپ  له  ، که نب کڕکو  وهیتوانی و نه ئه  که  وه خسته ده ریب ی وه ئه دا که هما

 ۆیخ ۆڵک  له  هڕو کو ئه  دا که ۆیخ یاریجد ب وه  هۆیسووک بکات ، ب یرشان سه یبدات و بار
 .   وه بکاته ۆیخ ۆڵک ، له  بووه ک هی وهر ش ھه  به...   وه بکاته

  *** 
  وه کهینز  له  بوو که ڕکو م که هی  مه ، ئه یزان ده نو هم م و خه ھاوده به یحمان هڕو ، ئه  ھره زه
 یکان نهینگ و سه ڵماقوو  قسه ی وهو ش یکان عرهیر ش به له ش مهیکرد ، فات ده ڵ گه ده یرخورد به
  ھره زه "شیوان بدات ، ئه شانیپ ی که کرد تا ژووره یگاز دیخورش کات  هۆی، ب ستیو ده یشۆخ

 . چوون  دای گه له "ش مهیو فات
،  دیکرد ، خورش ده تمشای وه قهڕ  به  وت که جد که وه  به ی، چاو  وه ژووره  چووه حمان هڕو ئه
 : گوت  یحمان هڕو ئه  جد به وه ۆب  وه م ئاماژه ده به
 .   بکهل یوس...  حمان هڕو ئه  رمه ھاوسه یجد وه  مه ئه-

 : کرد  ژدر ۆب یست ده حمان هڕو ئه
 . م  که م خانمه که ر چاوه سه-

 یم وه یسارد  بکات ، به دا گه ده ی وقه ته  کرد که نه ژدر یست و ده ارگ وهل یووڕجد وه
 :   وه هیدا
 . رچاو  سه-

  بوو ، به ارید  وه هیمایس  به  که ابوویند ۆیخ ر به رانبه به نیتا ی ژنه یست ھه  ، له حمان هڕو ئه
 تشک نه  ژهپتر در ی وه له  ته هم حا ئه ی وه ئه ۆبوو ، جا بارید  وه هی که ماشا کردنه ته

 : گوت  ی که ره کارکه  و به  هیدای ھه دیخورش



 .   بده شانین پ ۆیخ ی که و ژووره ۆب حماندا هڕو ئه ڵ گه ده-
 :   وه هیاڕپا یباب ش له ھره ، زه ێو بکه یدوا  که ێکرد ی ئاماژه  مهیفات

 ؟  مۆب اندای گه له شیمن-
 .  م که انهیگ ۆب-:  یقاند و گوت له یند زامه هیر سه یباب
 :  گوتیپ ی که ، ژنه ڕۆیی  ھره زه ی وه ئه یدوا

 ؟  ب یگرۆھ  که ، کچه  شهۆخ تپ-
 ؟   هیایت یجا چ-:  یگوت  وه هیمسارد خه  ، به دیخورش

 :  یگوت یی هڕتوو  به جد وه
ز  ر حه گه ئه...  یت هیشوو یکات یدیئ ید یکند سا ، چه  هییجاران ن ی که ه، مندا ت که کچه-

 ؟  ی که بکات چ ده  وهیت و ھه له
 :  یگوت ی که و ژنه ین کهپ ی که ره ھاوسه ی قسه  ، به دیخورش

 بکات ؟   هڕوکو مان شوو به که کچه تب کژیۆب ۆت...   مهیجد  من به-
 حمان هڕو کرد ئه ده یز هح،  داۆیخ ید  له  ، چونکه  وه بداته ی که ژنه یم وه ستیوی نه دیخورش

 ی که و ، کچه ۆیخ ڕیکو  به کاتی، ب یاستڕ  سته ده یر ده دهیاری  به تبب کداموو شت ھه  له
 ی که ژنه گومانب م به...  تب نه بیر غه یکس که ۆب ی که ت و سامانه روه ، تا سه تبخواز

 .  ت نه چیھ یباش زان به یوا  هۆیبوو ، ب ده نه لییقا  هی وه رکردنهیب  رهۆوج به
بوو ،  نو خاو  وره گه یکژوور... کرد  ده ی که تازه  ژووره تمشایحمان هڕو دا ، ئه کاته و له
ر  و ھه خست ، ئه ده کۆڕب ی که ژووره  که ره کهەکار کاکات  جد بوو ، له وه یال یریر ب ھه م به
 کاکات  ، له یرب ده یر رامبه به ۆیخ ی نهیو ک قڕ وهڕ  له  که  وه کرده ده  و خانمه له یریب

 یچ  خانم له ێر ئه -:  یپرس حمان هڕو نا ئه ده یت بهیتا یکباو  له ۆب یکان جله  مهیفات
 ؟   ست بووه په
،   هیبوا نه دا گه له انی ھره ر زه گه بوو ئه وه بوو ، له یحا ی که ارهیپرس یست به مه  له  مهیفات
،  ر ندهو له  ھره زه یبوون م ، به  هیبکردا ۆب ی که خانمه ییکردن و نازا سک نه ی شهک یباس

 :  یگوت  هۆی، ب  وه بکاته ، س کردل یوا
  شهیم ھه م ، به  روون باشه و ده ڵد یکس جد خانم ، که ، وه حمان هڕو ئه  هی ده مه ێگو-

 .   هرقا سه
 :  یگوت حمان هڕو ئه
 !  نمیبی ده  مجاره که هی  مه ئه ۆ، خ یچۆ، نازانم ب  مهل یقڕستم کرد  من ھه م به-
 :  یگوت یکیدا  له  وه هیکۆم داک ده و به  هیدای ھه  ھره زه دا رهل



،  یو ده یشۆو خ تۆڕگ بکات ده دا گه ت ده قسه  ؟ که تو ناتناس ئه ۆخ  تهل یقیچۆب-
 ی ته هیکایموو ح م ھه ، ئه تیکردوو رف ی عرهیموو ش م ھه ئه ، ک  نهیریم و زمانت ش ده  چونکه

 ؟  تیبوو رف  وهکو  له   وه نهیاگ تۆب  که
 :   وه هیدا یم وه ینیم خه ، به  وه وته که ریب یکیدا  ، که حمان هڕو ئه
 . کردووم  رف ی و شتانه موو ئه ھه...  کمیدا-

 ؟   هیکو  له ستائ ید ئه-:  یپرس سانید ۆیخ یپاکد  ، به  ھره زه
 ایچاو  له  سکهو فرم ئه  ھره تا زه  که رزه ئه  نهیب یچاونا و ۆر خ به له یر سه حمان هڕو ئه
 :  ی، گوت بژێزگ بوو  له  که ینیب نه
 .  اننیکوشت گرانڕدز و . بابمدا مرد  ڵ گه له-

،  حمان هڕو ئه ییدوا یکان قسه م گرت ، به ده انیکان قسه  له یگو ب چیھ ی وه ئه، ب  مهیفات
 ؟  نۆچ -:  یپرس  هۆیب یوژاندڕھا
 : گوتن  یو پ شتیدان  که رزه ر ئه سه له حمان هڕو ئه
 .   وه مهبگ یتانۆبا ب شنی، دان زاننین ب که ز ده ر حه گه ئه...   ژهدوور و در یککۆریچ  مه ئه-

 یکۆریچ  له یتا گو شتیدان اندایم رده به له  مهیو فات شتیدان  وه هیشتین ته  ، له  ھره زه
 .  تبگر باردوۆڕب  فاوه اس  له حمان هڕو ئه ی که ره فه سه

   ***  
 نوون ؟  ده  وه ره سه  له...   مهیفات -

  له  وه گرتنهم گو ده به  کرد ، که بانگ ده ی که ره کهەکار  بوو که دیخورش ینگ ده  مه ئه
 :  یگوت  وهڕ و له  وه خواره  ز ھاته له وجا به بووبوو ، ئه ڵ ماته حمان هڕو ئه ی که کهۆریچ
 . کرد ریب له مانۆخ  وه م قسانه ده ، به  قوربان ؟ ببوره  به-

 .   بکه  ئاماده ۆکوا خواردنمان ب -:  یگوت  وه که هی م بزه ده ، به دیخورش
 . قوربان  ی که مره ئه -:  یگوت  وهڕم  ده و به  که قه مووبه ۆب چوو
  وه تهوتب رکهیب یناکاو له یکشت ی وه کو ئه جد ، وه وه  که  وه وتبووه که دوور نه رۆز  که ره کهەکار
  : گوت  ی، پ

 ؟   هیکو  له  ھره زه ید ئه-
 :   وه هیدا ڤیرس به ، که قه مووبه ۆب  وهڕم  ده به  که ره کهەکار

 . کات  ده  قسه داحمان هڕو ئه ڵ گه له  کهیر خه-
 ست ھه ی وه ئه ش، پ دی، خورش حمان هڕو ئه ی که ژووره ۆچوو ب داوان ه ھه  ، به یک هاچڕجد وه

م  رده به له  ھره زه ینیدا کرد ، ب که ژووره  به ۆیجد خ وه. خست  ڵ گه به یگای، ن ێو بکه یو دوا



بوو  دایرو گه  له زھ تاجد  وه.  کات دهۆب یت هیکایح شتاھ حمان هڕو و ئه  شتووهینۆحمان هڕو ئه
 : کرد  یھاوار

 .  ۆڵز ی ھه  وه دوور بکه م که ژهیک  له-
  ھره زه م کرد ، به یری سه یرسام سه به تبجوو ۆیخ یج  له ی وه ئه، ب حمان هڕو ئه
 :  یپرس یکیدا  له یرسام سه  ستا و به ھه حمان هڕو م ئه رده به له
 ! ؟   تهیچ  وه ئه  کهیدا-

  وه بووه کینز یخانم ل کات  که ،چوو حمان هڕو و ئه ره و به دایال ۆیم خ رده به له یکیدا
 :  یگوت یی هڕتوو  ، خانم به انیر پ سه  هیستا ھه

 . م  که ر کچه سه  تهی ست بخه ده ید یکجار یتاب ه خه نه-
 :  یکرد و گوت یک هتمشای،  حمان هڕو ئه
 .  مین ۆڵمن ز: م  ، دووه  وتووه که نه یست رده ستم به من ده:  م که هی-

 : گوت  یکرد ، پ یھر ده انیجد وه ید ی ندهھ ی قسانه و ئه
 !؟ ۆڵز ی ھه  وه تهی خه ده مۆدر به-

 :   وه هیدا یم وه یی هڕتوو  به حمان هڕو ئه
 .  تیزنۆدر ۆت...  مین ۆڵمن ز تیمگوتپ-
 یک هی بوو ، زلله دایبازوو  له زو تاھ رایگ نهپ ۆیبوو ، خ راخ رۆجد ز وه ی وه تدانه هڕ

 ڵوالڕ که یکشاخ  شهیکو ت کرد ، وه نه ی هجوو حمان هڕو ، ئه حمان هڕو ئه یت وومهڕ  وانده سره
،  ایگر  ھره زه م به،  تدراب ید یکک هی له  هی و زلله ئه ی وه کو ئه ، وه ستا اوهق هۆیخ یج له
  که زلله یدوا م ، به  که ژووره  هیی گه دی، خورش توداب له ی هی و زلله ئه یکیدا ی وه کو ئه وه
 : کرد  یو ھاوار  هیدای وجا ھه ئه
 .   وه خواره  نهۆو ب ره ت به که کچه...   سه به-

 دی، خورش  وه ره ده  چووه  که ژووره  و له شاکیاڕداۆیخ یدوو  گرت و به ی که ژهیک یست ده جد وه
،  کات دهل یگومان یزان دهیوا حمان هڕو ئه...  حمان هڕو ئه  نهیب ی، چاوان ب چیھ ی وه ئهب
 :  یگوت  هۆیب
 ...   کردووه نه چمیمن ھ-

 :  یب پ یکان ست قسه ده ی ئاماژه  ، به دیخورش
 . ناکات   پاکانه  به ستیو، پ انیگ حمان هڕو زانم ئه ده کموو شت من ھه-

 : گوت  ی، پ تو ر بکه ده چوو تا وه  رگاکه و ده ره به وجا ئه
 ؟  تۆیبخ دا گه ، نانم له  وه خواره  تهید-



 :   وه هیدا ڤیرس شکاو به کت یکنگ ده  ، به حمان هڕو ئه
 . ماندوو بووم  رۆز ۆم ئه  نووم ، چونکه ده مۆخ ۆب.. سوپاس قوربان -

  له ی، د کراپ ی زمه و به موو ئه ھه یدوا  هییئاسا یزانی ده  ، چونکه کرد نهل یرۆز دیخورش
 . داخست   وه هۆیخ یدوا له ی رگاکه وت و ده رکه ده وه  که ژووره  له  هۆی، ب ترابۆخواردن ت

وسا  ، ئه شتیدان  گاکهر ج سه له کم ، که حمان هڕو وت ، ئه رکه ده وه  که ژووره  له دیخورش  که
 . کرد  انیگر به یست کرد و ده دا گاکهج رژ به ۆیخ

*   *   *   * 
  له یریدا ، ب ینگیگ ی گاکهر ج سه له یانی تا به  وه وشه ، ئه تو بخه یتوانی ، نه دیخورش

 یریر ب و ھه ئه م نووست ، به ی که ژنه...   وه کرده ده حمان هڕو و ئه ی که ژنه ی که هڕ شه
 یناو م ، به نبم دا هو ما له حمان هڕو ناکات ئه ڵبوو ، قه ی که ژنه یزانی ، ده  وه کرده ده
،  ڵپا  بخاته ی انهی لکهیساو  ته مهۆو ت ئه انی،  بکاتست پ وازوو ده  هڕ م شه کرد ئه ده نه

 ڵ گه له  ره به ره به ی که ژنه  نهیک  له  که نب ۆیخ ت به ناعه دا قه یو ھه دیخورش
  که  دژوارتره  وه له رۆز  هک له سه مه  ، که یزانی چاک ده رۆز ستائ م ، به تابڕحماندا هڕو ئه
 .  تکر ده ناو

،  ڕۆیی ده ار ده له  وه زهپار  به  نگاو بوو که ھه ینگ ده له یچوو بوو ، گو  وه رهیب ده کاکات له
 ؟  ت ھه ێو هی ، ده دایووی وه ئه ی، دوا حمان هڕو ئه ۆئاخ... روون  و ده ڵد  وته که یران گهین

  که وه هڕابتوان  که خستت ۆیوت ئه یک، تا درز  وه کرده ی که ژووره یرگا ده ییسپا ئه  به
،  ماڕسو یر سه... کرد  ده ی اسهیپ  وه زهپار  به  وت که که ی که لهۆچک  کچه  به ی، چاو نیبب

 نیتا ی هڕکو ی موودهڕ هی ادهڕو  به ای، ئا ێر ده تهو ب شه به  هی وهو ش بوو به نه یت عاده  چونکه
 ! ؟  بووه

 ایئا...  ڕۆیی  که قه مووبه ۆو ب یز دابه  که درمهقا  کرد له یری ، سه ی که ژهیک یرچاود  وته که
 ؟   ناوهھ ۆب یرۆز یت هیبرس
ستا و  ھه راخ دیخورش...  حمان هڕو ئه ی که ژووره ۆب یو برد ناھ ی که ، خواردنه کم که یدوا
چ   وه ژووره  له و بزان خات ھه ێستا ، تا گو وه  وه حمانه هڕو ئه ی که ژووره یرگا پشت ده له

،   وه بکاته یر به تا خه ندجو ده یحمان هڕو ئه نۆچ  که ینیب ده نه ی ھره زه  ته به ، ھه  باسه
 :  گوتی ده  وه هیانۆڤدل  به  بوو که  ھره زه ینگ ده له یگو م به
 .   سته ھه حمان هڕو ئه-

 :  یپرس  وه ترسه و به وفتنگ ھه یکان ، چاوه ابووڕ  وه ترسه ، به حمان هڕو ئه
 ؟   بووه یچ-

 :   وه هیدا یم وه یپاکد  ، به  ھره زه



 .  تیناوھ ۆخواردنم ب-
 :  یپرس یرسام سه به حمان هڕو ئه
 ؟  یچ یخواردن -

 :  یگوت یی لکهیمان ساو ھه  ، به  ھره زه
 ...  یشتی گه و نه یشتی گه  رکه ، ھه  خواردووه نه چتیھ  رهئ  تهیھاتوو یتا وه له ۆت-

 :  یب پ ی که ز قسه له ، به حمان هڕو ئه
 . کات  چ ده زان ، خوا ده نیبدب  رهل کتیر دا گه ، ئه تۆخ ی که ژووره ۆب  وهڕ بگه راخ-

 :  یگوت  ھره زه
 .   وه تهناب یر به و خه شه به زیرگ ھه کمی، دا  وتووه خه...  ب مت نه خه-

 :   وه هیدا یم وه  وه ترسه به حمان هڕو ئه
 .   و خواردنه ئه ۆ، سوپاس ب ۆب ستا، ئ  باشه ی ده-

 :  یگوت  وه هیدوود  به  ھره زه
 ؟   هیوان  وه تهینم ده مان گه له ۆخ-

 :  یوجا گوت ، ئه یل ب یزگارڕتا  یرنان ده وه  وته قاند ، که له یر سه حمان هڕو ئه
 .   وه نمهم ده  ترسه مه-

 : گوت  ی، پ  وه بووبووه کینز  رگاکه ده  له  ، که  ھره زه
 .  کردستم پ کرد ، ھه قسانمان ده ، کات ۆم ئه  که  کردووه نه  هیو شاد ستم به د ھه من قه-

 :  یستا و پرس وه ینانپا ، له حمان هڕو ئه
 ؟  تی سدا ناکه که ڵ گه ده  مه گه ۆت-

 :  یگوت  وه ره سه که ، به  ھره زه
 . کانمان  خزمه یما ۆبچم ب انیم  بکه  مه گه کانمانداراوس د ینمندا ڵ گه له ت هینا کمیدا-

 :  یگوتداودایر شان سه به یست ده  وه وازشه نه  ، به حمان هڕو ئه
 ی که ژووره ۆب  وه رهۆبچ ستائ م به...  نی که مان ده گه  وه کهپ یدیئ  وهنی سبه  ، له  باشه-

 .  تۆخ
 ۆیز خ له ، به ێر ده  تهتا ب  وه ته بووه کینز  رگاکه ده  له  که کچه  که کردیست ، ھه دیخورش

کرد ،  دا گاکهج رژ به ۆیخ  وه هی که ژنه شتین ته  له ر کسه هی،  ۆیخ ی که ژووره  وه اندهی گه
 یژانڕۆ  له ۆئاخ  هک  وه کرده ده  وه له یریب  که وه شه ییژادر ، به تو بخه یتوانی نه م به
 یت بهیتا ، به وم قه مدا ده ئه ی که ره و ھاوسه حمان هڕو ئه وانن  له کچ شت دا ندهیئا

م  ، ئه گومانب  که اندایدارید نی وه ھه  ، له حماندا هڕو ئه ڵ گه له  ھره زه یگرۆھ ت ب باره سه
 .  تب ده اتریز ژڕۆ ژبهڕۆ هیگرۆھ

   *** 



و  تگوت ئه چوو ، ده ھات و ده ده  که ژهییۆژادر به حمان هڕو قورس بوو ، ئه رۆکار ز ییدوا یژڕۆ
کوشتن و   ته، د  وه کاته نهۆک ڵگو ی لهیش ۆیخ یپشک ی رهگو  ر به گه ئه  که  هی نگه ھه شم

 کب یو داوا انبازرگ کند ھه یالۆچوو ب ده  وه هیئاغا یک هی نامه ، به تکر ده  پارچه پارچه
،   وه هیاڕ گه ده کدار بهۆند ک چه ڵ گه ده  وه کانه له ل و په که  کرد ، پاشان به ده یل ل و په که
بوو  کیر خه  که حمان هڕو ئه یال ۆچوو ب دیخورش... خستن  ده یکڕو   وه کردنه ده یایج این ته به
 :  یپرس یژمارد ، ل ئه یکان له ل و په که  له کک هی
 مان داوا کردبوو ؟ " عامر "زڕ به له  که یی گه  و ئارده ئه-

 :  یبکات گوت تمشایی وه ئهب ،ۆیخ یرقا ر سه به ، له حمان هڕو ئه
 .   مه که داڕبازا  ئارد له ت ، ده  ناردووه ی که ئارده ی وهین این ته-

 :  یو گوت شاک ھه یک هی ناسه ھه یی هڕتوو  به دیخورش
قسان   له  که ستبیب ی رانهی نگ و قه و ئاسته ئه ینگوباس ده  نگه هڕکات ،  ده ۆزانم در من ده-

 .   هی وهڕ به
 :   وه هیدا ڤیرس ، به حمان هڕو ئه
 . ن  که ده یباس داڕبازا  له یک موو خه وا ھه ، ئه  انهیلجوق سه یرشستت ھ به ر مه گه ئه-

 :  یکرد و گوت تمشاییرسام سه به دیخورش
 .   گوتووه سم نه که  به شیگوت و من یمن  به میس ؟ کاک نه  وه بووهووا زوو ب  هوا م ھه ئه نۆچ-

 :   وه هیدا ڤیرس ، به  وه که هی نه خه رده م زه ده ، به حمان هڕو ئه
 ممیس نه زڕ به ۆم ئه...  گوتب یش کهید یک خه ، به گوتب ۆت به ی هوا م ھه ئه ی وه ئه  نگه هڕ-

 ۆیوتبا ، ک ست که ده یکل ل و په ر که و ھه اڕ گه کاندا ده ر بازرگانه سه به  که ینیب داڕبازا له
 .   وه کرده ده

 :  یرسام بوو و پرس سه ید ی نده، ھ دیخورش
 ! ؟  وتهید ۆت یزان-

 :   وه هیدا ڤیرس ز به له ، به بووب  ارهیو پرس ئه یوانڕ چاوه ی وه کو ئه ، وه حمان هڕو ئه
 .  مینیبی نه  هیمواپ...  بیمد نه ی وه کو ئه وه  وه وتمه دوور که یل  له په به رۆز-

 :  یگوت  وه وانهبن ل قاند و له له یر سه  وه هییند زامه هڕ ، به دیخورش
 .   باشت کردووه رۆز-

 :  گرتیاحمان هڕو ئه م ، به تو بکهر ده وه  که ماره عه  له یستیو دیخورش
 کتزۆت شتر؟ پ  هیچ تیکردبوول یداوا میس نه زڕ به  که ی انهڕو کو ئه یت هیکایح -

 . بزانم ل یاتریم ز که ز ده حه م باسکردم ، به ۆب  وه هی وباره له



 :  یگوت  وه که هی م بزه ده ستا ، به وه دیخورش
 کم که  وه کهبا پ  ره وه...  تیماندوو بوو رۆز ۆم ، ئه  و جوانه شۆخ یککۆریچ  مه ئه-
ن  سه حه  که  وه مهبگ ۆت ب رانه نگاوه و جه ئه نیزنتر مه یدرربھوو و سه نی بکه ت راحهسیئ

 . کات  ده انیباح دروست سه
و  ایخول ر سه هیخست  کورته  هییک شهو پ ، به دیوت ، خورش کهر ده وه دای گه له حمان هڕو ئه
 :  یگوت دی، خورش  وه بووه ورھ ڕبازا ی، جم و جو شتنیدا دان که ر دوکانه به ، له  ه که که

واو  ته انی، ژ  وه شه مهئ ی که گونده  به "م لهی ده "یوبارڕر  سه یکان موو شار و گونده ھه  هل-
...   کراوه شۆرام فه  وه که هیموو ال ھه ن هیال له  شهیم ھه  ره هڤ دهو اریم د ئه... قورس بوو 

 کو وه. وان  له کمک هیمن  خواۆشوکر ب  ، که ندانن مه هو ن خان و ده که ده یحوکم ی وانه ئه
ت و  روه م سه که ز ده حه ڵد به ، پ نیژ ده دایژار و ھه یر وه رهکو  له یک خه ینیب ده

 م ، به مۆب  کهید یکنشو ۆو ب گرم م ھه که س و کاره و که  وه مه بکهۆم ک که سامانه
  وه له رمیب...   ردووهر ب سه به  رهنم ل مه موو ته ؟ ھه ێکو ۆب:  م ده داۆخ ید  و له  وه مه ده باده
  هیر ن ده به یترس مه  ر له فه سه م ، به  هیو له انیفاتم ی فهیل خه  ، که مۆب "سریم "ۆب  وه کرده

 .   وه کردووته تیتاق تۆخۆ، ت
 یست ھه دی، خورش یچاوان  هییزا وندکڕرھات ،  سه به یچ که  وه وته که یری، ب حمان هڕو ئه
 :  یۆییر سه له ر کسه هی،   وه بخاته ریب وه ی که س و کاره بوو که ده نه.  کردپ
بن  ت ئاماده نانه کات ته ده یک خه  کات ، وا له ده یک خه به کموو شت ھه دا رهل یژار ھه-

 .  شنۆبفر انیکان همندا
 ێرۆج چیھ به  ته به ، ھه  وه وته کهریب یو مام حمان هڕو ئه ی که رھاته سه به ر کسه هی،  دیخورش

 :  یز گوت له به  هۆیبوو ، ب و نه ئه یست به مه
،   مووته ه ھه ی قه یوا هرمان باح فه ن سه سه حه یناب جه  که یزان ده ۆ، ت ڵرحا ھه به-

 بکاتل یوانیپشت  که  که هییلیسماعیموو ئ ر ھه سه ، له  انهیفاتم ی فهیل و خه یھد مه یر نهنو
  تا ببن به ناناھڕشق و  مه رژ  انخاتهی بات ، ده ده نسا ستیب  دوازده یالوان ۆن اوهیم پ ئه

 .  انڕڤ شه نیبازتریر و ف نگاوه جه نیترڕو د وان هپا نیباشتر
 :  یوروژاند و گوت یحمان هڕو ئه یست ، ھه دیخورش یکان وشه دوا

 . ر  نگاوه و جه وان هپا  کرد ببم به ده یز باوکم حه-
 :   وه هیدا یم ز وه له به دیخورش

 . کو من  وه یکبازرگان  به تیب ده ۆت م به-
 : کرد  ۆب یک هی بزه  وه ره سه که به حمان هڕو ئه



 .  ێو مه ده مۆخ  که ی وه نابم به ڵارح ھه ، به ریشاع  کرد ببم به زم ده حه مۆخ-
 : واو بکات  ته ی که ته هیکایح دی، تاوابکات خورش یۆییر سه له وسا ئه
 ؟  تو که ست ده ده نۆچ ی الوانهۆو ن ئه  باشه-

 :   وه هیدا یم وه دیخورش
 ست ادهانمانیکان هڕو کو ربگرن وهمان ل تا پاره ند انۆیخ یشتیخوا  ن به ھه ککان خه-

 ۆب یزان ده...  رنبژ ده ھه انینیباشتر...   وه شهپ  هند خش بهۆخ س رکهۆز. ن  بکه
  ؟  نۆب ر ندهو ئه ۆب ێو انهی ده رۆز یککان خه
بوو ،  و نه ئه یم وه یوانڕ چاوه  که دی، خورش  نه  والدا بادا که مالوبه به یر ، سه حمان هڕو ئه
 :  یۆییر سه له
،   وه تهانگی ده  و دووباره  وه شته ھه به  انخاتهی باح ده ن سه سه حه.. ھشتدا  به یناوپ له-

 ۆب  وه تهگی، تا ب کات دهۆب یکموو شت ، ھه تو بکه ی که شته ھه به  به یجار چاو ک هیی وه ئه
 . شت  ھه به
 :  یپرس یرسام سه ، به حمان هڕو ئه
 ؟   وه شته ھه به  خاتهی، ب ێبو یکس رکه ھه توان ده-

  :  یقاند و گوت له ۆب یکر ، سه دیخورش
 یگو به  رانهکو یکان دهیمور  هۆی، ئاخر ب  وه شته ھه به  انخاتهی ده یاستڕ ربه ، ھه نۆچ ید ئه -

 . ن  که ده
 ڕ بوو ، باوه نه ۆیوت ئه یک هییاری، زان تواب ی قسه  له یبوو گو مجار که هی  وه ، ئه حمان هڕو ئه
و  کیدا  که ابووین، د مابووڕسو  و قسانه له یر ، سه  وه بخاته انۆیدر به انیبکات   و قسانه به
  خاتهیب توان ده باح ن سه سه حه ایباش بوون ، ئا رۆز یس دوو که  ھشتدان ، چونکه به  له یباب
ند  ژه ی وهت ییسپا ئه  ، به دیخورش. کات  ده انیریب رۆز! ؟ نیاندیب ر ندهو تا له  وه شته ھه به

ئارام  ڕبازا  ، چونکه ۆیخ یر وروبه ده  هیوانیت تاقه و ب یزارب  به دی، خورش  وه ھاته ۆخ ، وه
 :  یبوو ، گوت ۆڵو چ

 .   وه نهۆیب ڵماۆ، با ب نیت بوو که شه رۆز ۆم ، ئه حمان هڕو ئه ی ده-

  *** 
ل  ل و په و که  نهوو مو  ئازووقه ی وه کردنهۆک یکیر ر خه ھه  هی فته و ھه ئه ییژادر  به دیخورش
  موو بازرگانه ھه  خت و دژواردا بوو ، چونکه سه یکخۆبارود  له  که ، قه  که قه ۆبوو ب

 یواز  و بانگه قه ر سهۆب انیکان هیلجوق سه یرشھ یر گه ئه یوا ھه ی وه ئه یکان دوا وره گه
و  ۆیخ به  هیبوا ده  هۆی، ب  وه شارده ده انیکان ل و شته ل و په ، که ستبوویب کان هیلیسماعیئ



توانادا  له انیک هیرچ و ھه نڕ کاندا بگه بازرگانه  ر خورده سه به ێوارتا ئ ژڕۆ وه حمانه هڕو ئه
 .  نبک انیل  ادهیز ی پاره  به ب

،  کردبوول انیداوا  کرد که دای په ی و شتانه ئه ی ربهۆواوبووندا بوو ، خورشد ، ز ته  له  فته ھه
  به  هۆی، ب کردبوول یداوا میس نه  بوون که ینیب نه ی الوانهۆو ن ئه ستاتا ئ حمان هڕو ئه م به

 :  یپرس  وه هییدوود
 ؟  یکردبوول یداوا میس نه یناب جه  که نی که نه دای په  وانهال ۆو ن ئه  باشه-

 :   وه هیدا ڤیرس قاند و به له یکر ، سه دیخورش
 .  نڕی گهاس ن که له... نا -

 :  یۆییر سه له دیکرد ، خورش تمشاییرسام سه به حمان هڕو ئه
 انۆیخ رم ، به به  قه ۆکان ب له لوپه که ی وه ر له به نی سبه...  کھاتوومپ اندای ربهۆز ڵ گه ده-

 ؟  تیناس الم ده سه ۆت... بن  ده  ئاماده
 :  یکرد و گوت یک هتمشای،  حمان هڕو ئه
 ؟   شهۆفر ۆج یکابرا ی که هڕستت کو به مه-

 :  یقاند و گوت له یکر سه دیخورش
 .  ترن ده ی که قه ۆمندا ب ڵ گه له ی، باب  به-

 :  ی، گوت ماڕسو یر سه حمان هڕو ئه
کار   ، له  ه هیاباش و گو یکڕالم کو سه ۆکات ؟ خ ده دا گه له ی مه ئه ۆب یباوک  باشه-
بکات  یوخ به توان و نه ژارب ھه یم باوک ناکه شیست دات ، ھه ده یباوک یت ارمهیدایکاسبو

 کات ؟  ده  وکاره ئه یچۆب... 
 :   وه هیدا ڤیرس به  وه زهوسام ته یک هی نده م خه ده ، به دیخورش

الم  سه کات... الم بوو و مرد  سه یکیدا انیکک هی،  نابووھ یدوو ژن...   وه هی که ژنه ۆیھ به-
ژن  باوه یدی، ئ ستیو شدهۆخ رۆز یالم ، سه یباب  ، جا چونکه ی که ژنه باوه یست رده به  وته که

 .  ھات ده نه ھه داپ یچاو
 :  ی، گوت  وه ره سه م و که خه  ، به حمان هڕو ئه
 .   ئاسانه رۆز دا ره هڤ م ده نان له  وه هڕکو  ، پول به  ارهی، واد دایووڕمندا  ڵ گه له ی وه کو ئه وه-

 :  ۆڕیگ ی که قسه یو هڕ،  تچ دا نه ته ئم بابه یتان به ی وه ئه ۆ، ب دیخورش
،   وه نهۆیب ڵماۆبا ب ی ده.. کردبوو  یداوا میس نه  که  وه تهەکردووۆمان ک و شتانه موو ئه ھه-

 .   که قه ۆب  ره به قورسمان له یکر فه سه نی سبه  چونکه



ر  به له انی ھره زه  شهیم کو ھه وه  هیبوا ده  ، که  وه بوونه ونش ڵوما ره داخست و به انی که دوکانه
. کرد  ده نه ی مه گه ر ندهو س له که ۆم ئه م مان بکات ، به گه دا مهیفات ڵ گه ده  که تبایرگا د ده
ترس   ش به ھره ، زه دابیووکچوو شت ده  وه ، له شتبوویدان ێرۆج جد به وتن ، وه کهژوور  وه  که
،  کردنل یالم وت و سه کهژوور  وه دیخورش.  شتبوویدان دا مهیفات یکینز  له  وه هییران گهیو ن
 م چوو ، به ۆیخ ی که ژوورهۆب ر کسه هیسدا بکات  که ڵ گه ده  قسه ی وه ئهب حمان هڕو ئه م به
 :  یگوت  وه وس و توانجه ته  به  جد بوو ، که وه  له یگو  وه دواوه له
 ؟  تڕۆی ده ێکو ۆب-

 :  یبکات گوت تمشایی وه ئهکرد و ب یک هی ستهو ھه حمان هڕو ئه
 .  مۆخ ی که ژووره ۆب مڕۆ ده-

 :  یگوت  وه وس و توانجه مان ته ھه ، به جد وه
  ؟  تیابیند  وه له ێو ته ، ده  باشه ی ؟ ده ۆت یژوور  به  بووه یاستڕ به-

،  حمان هڕو ، ئه یب ھه  وه هیرچاو به  به یتوونئا یک هی ستا ، ملوانکه وه ادیم رده به ستا و له ھه
 :  یواد پرس زهب یحموود مه  ئاگا لهب
 ؟   هیچ  مه ئه-

 :   وه هیدا یم وه یتوند  ، به جد وه
 . بووت  یدز  که  هی هی و ملوانکه ئه-

  و به  هیدای ھه دیستا ، تا خورش وه یساو په حه  ، به  هیچ یست به مه یی گه ده نهت حمان هڕو ئه
 : گوت  ی که ژنه  به یی هڕتوو

 جد ؟  وه ی چ ده ۆت  وه ئه-
 :  یگوت یتوند  کرد و به یری سه یی هڕتوو  ، به شیجد وه
و  ودا ، له ئه یکان ناو جله ، تا له نیاڕ گه ۆب ی که هموو ما ون بووبوو ، ھه ل م هی م ملوانکه ئه-

 .   وه مانهیزۆ، د  منه یھ  ده  دا که ژووره
 :  یپرس یل سانید  وه گومانه  کات ، به ده ۆدر  که یزانی ، ده دیخورش

 ؟   وه هییزۆد ک-
 :  یگوت ر کسه هیکرد و   که ره که کاره ۆب ی ئاماژه

 . ک من  ، نه  وه هییزۆد  مهی، فات  مهیفات-
 :  یو پرس  مهیفات  هیوانڕ،  دیخورش

 ؟  تیاڕ گه و ده ئه یکان جله یچۆب ۆت  مهیفات-
 :   وه هیدا یم وه ر کسه هی،  ابوویند  که ژگهڕیکو یپاک ، له  مهیفات



 . گوتم  یخانم پ-
 یحمان هڕو ئه یک هتمشایقاند ،  له یکر وجا سه کرد ، ئه ی که ژنه یک هتمشای،  دیخورش

 :  یگوت  وه ره سه که  کرد و به
 .  تۆخ ی که ژووره ۆب ۆب ۆ، ت حمان هڕو ئه-

  وه جده وه یم ھات و ھاوار ده ، به  وه نابووه ۆیجد ب وه  بوو که یحا  و داوه ، له حمان هڕو ئه
و  ئه یکان وشه  چووبوو ، لهاڕفکران   وت ، له رکه سه ۆیخ ی که ژووره ۆ، ب دای که ردهر م سه به
 ..  یی گه ده نهھات ، ت ده  وه خواره  له  که ی هی نگامه را و ھه ھه

 ینگ دهبدات ، تا ب کرار چ قه  که  وه کرده ده  وه له یریب  وه هۆیخ یک هیموو توانا ھه  به یدیئ
  به یمر بوو ، ئه  هڕ، توو ۆیخ ی که ژووره ۆجد چوو ب وه...  شادا ک وه ر خواره سه به یبا

  له این ته یتاق  به دیش، خور تشیو دان ئه ی که ژووره  دا له ھره زه ڵ گه له  کرد که  که ره که کاره
،  حمان هڕو ئه... نابوو  یست ردوو ده ھه ون له یر سه  وه ره سه داخ و که ، به  وه هیما  وه خواره

 یرۆستا ، ز وه دایم رده به ، له یال ۆو چوو ب یز ، دابه  هیاین ته  به دیخورش یزان ی وه ئه یدوا
 یر شان سه  خسته یست ، ده شتیدان  وه هیشتین ته  له ،ینیبی ده  وه هو حا به  ر گران بوو که به له

 :  یو گوت
 .  دیخورش یناب جه-

 :  یو گوت یب ھه یر ، سه دیخورش
 .  یپاکتر ڵگو ی هڕ په ، له یتاوانب ۆزانم ت من ده حمان هڕو ئه-

 :   وه هیدا یم وه حمان هڕ ئه
 .   موومان باشه ھه ۆب  ، که  داوه کماریمن ب... قوربان   هین نگیگر-

 :  یۆییر سه له حمان هڕو کرد ، ئه تمشای وه هیدوود  به دیخورش
 .   رهبن ێو ئه ۆمن ب شۆ، ت  قه ۆب ێرن ده ی که هڕ، کو  که شهۆفر ۆ، ج نۆکو چ وه-

 ی که ز قسه له به حمان هڕو ئه کرد ، ل یفھووم نامه ییزا هڕنا ینگیم  نگهیم ک، ب دیخورش
 :  یگوت  اوانهبو ل یبپ
  مه من له یزان چاک ده رۆز ۆ، ت تردرۆپاکتر ناش ی وه ، مردوو له  ره سه چاره نیباشتر  مه ئه-

 ۆب م کهید یکنشو یتوان ، ده م که ھه داۆت ی که ژنه ڵ گه له نداشو ک هی ناتوانم له  دواوه به
و  این ته  به انیژ م م ، به بده تیت ارمهیتدا که هیکار و کاسب ، و له میبژ ایایت  که تی بکه دای په
 ؟   هییچ ی دهیس و کار فا کهب

 :  یگوتما و سیت قه دایخورش یچاوان له سکفرم
 .  انیگ حمان هڕو ئه یستوویو شمۆخ مۆخ یکڕد کو قه به  بکه ڕ باوه-



 :   وه هیدا ڤیرس ، به نبنو ۆیخ یاگرۆڕخ ستیوی ده  ، که حمان هڕو ئه
 م ، به  تووهید نه بانتر ھرهیو م واترو د رترجوام ۆت  له کمس بابم ، که یدوا  له شیمن-

 ۆب م ختانهۆموو ب و ھه ت ئه که ژنه  که ی وه ئه ۆیھ  تهبۆمن ، ب ۆب ۆت یستیو شهۆ، خ  هیندوور
 . بکات 

 شترپ  کرد ، که ده انتمشای  وه ره سه له  ھره و زه  مهی، فات یب ھه یر ستا ، سه ھه وجا ئه
 :  یکردبوو ، گوت نه انیپ یست ھه

  و ببم به ید نمهبابم ب ی که ونه بتوانم خه کو ، به ریشاع  ببم به  که ید ھاته م نه ونه و خه ئه-
 . ر  نگاوه و جه وان هپا

  ** 
کان  ربانه کرد ، عه بانان بار ده ره عه  له انیکان له ل و په ، که حمان هڕو و ئه دی، خورش یانی به
 یبارکردن ، له مووت ه ھه ی قه ۆھاتن ب ده  که ی الوانهۆو ن ئه. سترابوو  به ل انیسپ ئه

وت  که حمان هڕو ئه  به یوچا  کهر الم بوو ، ھه سه  وانه له کک هی... دان  ده انیت ارمهیکاندا  شته
 . بدات  یت ارمهیتا  یال ۆھات ب  له په ، به
  وه المه ک سه ته له حمان هڕو ، ئه ڕێ تهو بکه  بوو که بوو و ئامادهساز  هی لهۆچک  و کاروانه ئه  که
 :  یکرد و گوت یگاز دیکرد ، خورش ده انیقسان ۆیدوو ق ستا ، به وه
 ؟   هیکجار هییرار ت ، قه که راره قه ایئا..  نڕۆی ده  قه ۆب  مهئ-

 :  یقاند و گوت له یر ، سه حمان هڕو ئه
 شیکردبوو ، من یت چ که ژنه تتید تۆخ یچاو  به ندو..   هیین مان کهید یکچار چیھ-

 .   وه مهڕ بگه م که ژنهۆئام یال ۆناتوانم ب
 :  یگوت  وه هیانۆڤدل ڕی وپه ، به دیخورش

 .   خته سه رۆز  قه یانیژ م به-
 :   وه هیدا ڤیرس به  وه هتا یک هی م بزه ده ، به حمان هڕو ئه
  .  خته ر سه ھه ب نۆرچ ، ھه ست داب ده له یو باب کیدا کس که یانیژ-

 :  یگوت  وه هتا یک هی م بزه ده بکات ، به دا گه ده ی شه نگه پتر گه ی وه له یتوانی ، نه دیخورش
 .  نۆیبا ب ی ده...   نهبم  وه المه له ێو ئه  نهی گه ، تا ده  باشه ی ده-

و  کرد ، ئه ده ڕی وه شتهین ته  له انیپ  به ئویشبووبوو ، ی که سپه ئه ی، سوار دیخورش
و  ئه  وه وانه ئه یدوا ، له ننرب بجه یر نگاوه جه یانیھاتبوون ، ژ  وه ئه ۆب  ش که منداالنهرم

 ژدوور ودر  گاکهڕ. کردبوو  یداوا میس نه  که تۆداژ انی النه ل و په که  هپ  بانه ره سپ و عه ئه
  نهیی ، تا گه نۆخاو ب  ناچاربوون که  هۆیموار بوو ، ب خت و ناھه سه م بوو ، به نه



و  چپ بوو ، به رد و ھه کڕجگار هی  که نده ربه دوو شاخدا ، ده وانن  نگ له ته یکدن ربه ده
 دایپ  وه زهپار  و به یواشھ  هب رۆز  هیبوا ، ده تۆیب دایپ ییراخ  کرا به ده ، نه بوو  وره ده
 .  تۆیب

کرد و  یدیخورش یک هتمشایحمان هڕو ، ئه ڕۆیی ده دا هیگاڕو  ت به حمه زه ، به  که کاروانه
 :  یپرس یل  وهکب  ناسه م ھه ده به
 ؟   هیین  کهید یک هیگاچی، ھ  هیگاڕم  له  جگه-

 :  یوجا گوت و ئه تابیند یکان له ل و په که  ، تا له  وه هیکان دا بانه ره عه  له یکڕئاو دیخورش
 یچۆباح ب ن سه سه حه  م که که باس ده یتۆب..   وه که ناو قه  تهچ ده  که  هیگاڕ  تاقه  مه ئه-

  .   بژاردووه ھه یمووت ه ھه ی قه
 :  یباح کرد و گوت ن سه سه و حه  که قه یکۆریچ ی وه انهگ  به یست وسا ده ئه
و  دیمور نیرترۆز  بوو که ست نه به مه ی وه ر ئه ، ھه دایکان انهڕ شت و گه گه لهباح ، ن سه سه حه-

 دای په ی که هڕ واز و باوه بانگه ۆب کند به مه ستیویش ده کو بکات ، به دای په وتوان نکهشو
  وه تهبشار ایت ۆیخ وبکات  دای په کگوند ایر شار  ھه له کنشو یئاسان به یتوانی بکات ، ده

  وهو له بایتوانی، ب ستیو ده یو مکوم میقا یکنو شو ئه  چونکه... بوو  شف ده زوو که م ، به
و  انڕ گه ی، دوا بداتل انی کوشنده ی به زره و جه  به زره و ئه نش بوه کان هیلجوق سه  ست له ده
و میقا جگار هییک هی قه  مه ئه...  بژارد ھهن کرد و  گه به یمووت ه ھه ی ، قه رۆز یکبیتاق

م  ئه این ، ته واتڕنا ۆب یک هیگاچی، ھ  وه رزه به یک هیایچ ی وتکهر ل سه  ته وتووه و که  مکومه
ب نه  هیگاڕ ئ  کهیپ  مهق  ، له نڕۆی ده داقه ی کهید ی که هۆ د  وه که ،هی داخراو ھه یکۆ  
ر  گه ئه ۆ، خ  نهیریش ی که ئاوه  که واتڕ ده داپ یبچووک یکوبارڕ،   باشه ڵکشت و کا ۆب  که

مانگ  نیند توانن ، چه ده  که ناو قه یکان ، خه تب ھه دا که قه  واو له ته ی و موونه  ئازووقه
  به انبتو  هین ڕ، کو  مه سته ئه رۆز  که قه یالماردان بگرن ، په  وقهئاب ی رگه بگرن و به ۆخ

،   هیگاڕو  ر ئه سه  تهو بکه کس رکه ، ھه  نگه ته رۆز ی گاکهڕی..  تڕ گه ھه ایکان شوره
  له  که  وه نانهوو ک وان له ئه ستائ..   وه داوه  تهو که ده یئاسان  ، به ترباز بب ده  ته حمه زه

و  نیبایناس انی نه ر گه ئه ۆخ..  ننیب ده  مهکراون ، ئ دا که قه یکان و بورجه  قولله
 .  نیکرد ده انیشوازپ ید یکرۆج  ، به ناونھ ۆمان ب ل و ئازووقه ل و په که بایانزانی نه
رز و ترسناک  سام و به به رۆز یر چاو به له  ، که  که قه یکان بورجه  هیوانڕ،  حمان هڕو ئه
 :  یۆییر سه له دیخورش.  اننواندی ده
 ؟  مووت ه ھه ی قه..   ناوهل انی م ناوه ئه یچۆب یزان ده-



و بوو  ئه ین گه به یوازش  مه ئه یدیئ م ، به نازان حمان هڕو ئه  که یزانی ، ده دیخورش
 د،خورشی،  نه  بادا که یر سه حمان هڕو ئه ی وه ئه ی، دوا ردگو یرنج سه یشاناکۆڕب

 :  یۆییر سه له
... "م لهی ده"یو هم ه قه یکان نهۆک  کهیل مه  بوو له کک هی،   دروستکردووه ی هی م قه ئه ی وه ئه -

  شهیم ، ھه نیب ده دات ده ھه  که بازه  که..  تب دهپ یاوڕ رهف یک، باز اوڕ تهچ ده کجار
 ی که رهیچن یبیو تاق  که هۆد  تهوانڕ ده  وه ره ندهو و له  و زناره  و لوتکه ر ئه سه  تهچ ده
و  تو که رده ده ۆب ی هیایچ  و لوتکه رو تاو ئه یخ هیبا  وه وه له وبراون یکیل مه یدیئ... کات  ده
 . کرد دروست ر ندهو له ی هی و قه ئه
 یزمان  به  ، که  مووته ه ھه یناو  هۆی، ب کرد ادهیت یاوڕ  که بازه  داخست کهپ ی هۆو د ئه یدیئ

 انیباز ،  ی بژارده ھه انیبژارد ،  ی باز ھه  که ێد  نهو شو ئه یمانا  به م لهی ده یک خه
..  نینیبد دا که قه  له انباز هیین ری سه چی، ھ بازی النه ۆب نیچ ده ستائ  که  مهجا ئ.  بازی النه

  .  نند یکار به اوۆڕب شۆم ئه یژگارڕۆتا   چونکه
موار  ھه یکنشو  بوونه یی گه  نووکه ھه م ، به کشا ھه یرز و به ره به  وه که هۆد  له  که کاروانه

 یاستڕ ، به ج  تهیویی گه تی که ست ده ھه نگ ھه یست وه ده شتنڕۆی  له  که..  یختان و ته
ھات ،   وه انهیریپ و به ێر ده  ھاته میس و نه  وه هیکرا  که  که قه یرواز رده به  نهیی گه
وجا  ؟ ئه ج  ته ونهی وان گه ئه یزان نۆچ میس نه  باشه..  یگوت داۆیخ ید  له حمان هڕو ئه
.  ننیبد  گاکهڕیر  سه ی وانه ئه یوونڕ توانن به ده  که ناو قه ی وانه ئه  که  وه وته که یریب

 زبووپار  سرک و به  شهیم ھه کو وه  که –دا کرد میس نه ڵ گه ده یشۆو چاک و خ و، س دیخورش
 :  یوسا گوت ئه –
 .  یناوھ ۆمووم ب داوا کردبوو ، ھه تیرچ ، ھه میس نه یناب جه ب یازمل وادارمیھ-

 :  یو ، گوت اکاندا گ الوهۆو ن  بانه ره عه  به یک، چاو میس نه
 ؟   ناوهکانت ھ له ل و په موو که ھه... م  بکه یک هتمشایبا -

 :   وه هیدا ڤیرس ز به له به دیخورش
 .   ناوهمووم ھ ھه یرزم کرد عه.. قوربان   به-

کاندا  بانه ره م عه رده به له  وه ته حورمهو زڕ به  کرد که ی الوانهۆو ن ئه یک هتمشای،  میس نه
 :  یپرس یدیخورش  ، له  وه هییناس اندایناو  له یحمان هڕو ، ئه میس نه  ستبوو ، که به انیزڕی
 ؟   هییوان.. داوام کردبوون   ن که نجانه و گه ئه  وانه ئه-

 :  یۆییر سه له میس ، نه  به  قاند که له یر سه دیخورش
 ؟  اندایون  کات له ده یچ ۆت ی م شاگرده ئه  باشه-



 :   وه هیدا یم وه یی شپرزه  به دیخورش
 . بکات   وه وهئ  به یند وهی په تو هی ده-

 :  یوت یچ ، که ب نه یازمیس نه ستیو ده یخوا له دیخورش
،   وه شارده ۆیخ ر کسه هیوت  من که به یچاو  رکه ھه..  تمید ڕبازا له..   باشه یکنج گه  مه ئه-
 .  نمیبی من نه ی وه ئه ۆب

 داڕبازا  له یو ئه حمان هڕو ئه تزان ده  ، که ن هی بگه دیخورش  به  امهی و په ئه ستیوی ده میس نه
 یر سه  وه هییند زامه هڕ  به میس نه. بوو  ڵد به رۆز یحمان هڕو ئه شدایمان کات ھه  و له  وهینیب

 :  یقاند و گوت له
ش  وه ، ئه دیرموو خورش فه..   مانهۆخ ید یفی که کان به موو شته ھه  ارهیواد...   باشه رۆز ی ده-

 . ت  که پاره ی پاشماوه
 ڵ گه ده  که حمان هڕو ئه  هیوانڕوجا  ، ئه رگرت وهل ی پاره ک هی سهیک یشۆخ فی که  ، به دیخورش

 انیگر دا وه ابوونهیج یم ده  کات تا له نه دیخورش تمشایدا  دهیو دا داخافت و ھهالم سه
 :  یگوت کۆزر له یکنگ ده  و به بکاتل یتا دوعاخواز یال ۆچوو ب دیخورش م ، به تگری نه
 .  حمان هڕو ئه دارید یوایھ به-

،  دیخورش م بکات ، به دا گه له یزیو خواحاف  وقه ته  کرد که ژدر یست ده حمان هڕو ئه
  بوو ، که میس نه ینگ ده  له ی، تا گو تبگر ۆیخ یانیگر یو هج یتوانی و نه داکردپ یش باوه

،  واتب ی وه ئه ۆبوو ب ی که سپه ئه یکرد ، سوار یماچ یدی، ئ وات، ب کردپ یمر ئه
 دارب میس نه ینگ ده کرد ، تا له ده تمشایر  ھه  وه وته کهواو دوور تا ته  وه دواوه له حمان هڕو هئ

 : گوتن  یپ  که  وه بووه
 .   وه ژووره  رنه به  بانانه ره و عه ئه...  ی ده-

 دا که هی قه  ، له ڵحار ھه ، به دیخورش  دابوو به یشیکان سپه و ئه  بانه ره عه ی ، پاره میس نه
 حمان هڕو ئه..  تۆھاژ  که ناو قه ۆب انیکان بانه ره سپ و عه ئه کان الوهۆبوون ، ن ده انیستیوپ
و  ره به نگ ، ھه مابوو ارنهید دیخورش م ھاتبوو ، به ی وهل ی هیگاڕو  ئه  هیوانڕدواجار  ۆب

  .  ی تازه یماوا  بوو به  ر داخرا ، قه سه له ی که قه ی روازه و ده ڕۆیی که قه
  
  
  
  
  



  
  
  
  

  وقهئاب

 یرگا ده  بهبوو   وه کو ئه وت ، وهکژوور وه  وه که قه یور ده یسار حه ی روازه ده  ، له حمان هڕو ئه
 یک هی چکهۆدا شار رزانه به  ساره حهو  و شوره ئه ون ، له تڕ پهت اوازدایج یایدوو دن وانن

 ید به ی ژهی ک و په چه نارم عه این ته دا نه ووتهڕ  و ناوچه له و وه پشته  له  که ینیب یت بهیتا
 ی نهیق استهیغان و قه ڵتا کو مه وه  دا ، که رزه به  ساره و حه واریو د ر ئه سه به دایپ  کرد که

 یزنیئب  بوو به ڵحا و مه کرا دهل یتوند یک هیوان پاسه  هۆیوتن ، ب که رده بوو ، سه  که قه
 . درا  ده رانیر ت نا به ، ده ێو بکهژوور وه ایو بکهر ده سار وه حه  س له که  خته شوهپ

 یکنشو  له انۆی، خ نڕی پهت  هیخا  و ناوچه له یکان تازه  هاڤ و ھه حمان هڕو ئه ی وه ئه یدوا
دروست   وه که هییزڕی  به  بچووک که یک هیخانوو  ه مهۆک  بوو له یتی، بر  وه هیینیب دا کهید

 انیکک هی  به یت بهیتایکخ هیچوو با ده وه له م چوون ، به ده یکدل انیموو ر ھه کرابوون ، ھه
بوو ،   وه وره ده  به یت بهیتا ۆیچ یکدانی و مه کرا دهل یوان پاسه یتوند  به رۆ، ز تبدر
ر  به ی که هییشکچئ ڵ گه ده ی ستا ، قسه وه دا هیت بهیو تا ارید  و خانووه م ئه رده به له میس نه
 ۆب یکر ، سه  که هیشکچ، ئ تو بکهژوور وه  هک تبخوازل یزنیچوو ئ ده  وه دا کرد ، له رگاکه ده
  که اندی گهت یمیس نه  ئاماژه  و به  وه وستا ھاته ، ئه چووپ یک هی وت ، ماوه ژوورکه قاند ، وه له
 .  تو ژوور بکه وه توان ده
 یدا چ و خانووه ، له  وه ژووره  له یانزانی ستابوون ، نه وه ێو له  که ی نجانه و گه له کک هیچیھ

م  ده به رۆ، ز  هیچ یخ هیو با  هیک ھ  که خانووه یانزانی ھا نه روه کرا ، ھه یگوترا و چ
  وته ز که له و به وت رکه ده وه  له په  به کو ، به چوو نهپ یرۆز میس ، نه  وه مانه نه  وه هیوانڕ چاوه

 گوتراب یپ  وه ژووره  هچوو ل ده  وه ، له ینابوونھ دیخورش  که  نجانه و گه ئه یماشاکردن ته
  هۆیبکات ، ب انیش ن دابه مه ته ی رهگو  به ستیوی ، ده  وه تهبب ی که کاره  له  له په  به  که
 ین مه ھاوته ی کهید یس بوو ، که انیردووک ر ھه ، ھه  وه هینیالمدا ب سه ڵ گه له ۆیخ حمان هڕو ئه
 . بوو  دا نه که گروپه ون وان له ئه
 کاویند پ چه ، به  وه کردبوونه یایج  که ی نجانه و گه ئه یکر گروپ ھه ی وه ئه ی، دوا میس نه

 ی ، ئاماژه  وه هیستدا ما رده به له ی که همندا رددوو م این ، ته ن بکهپ انیشق سپارد تا مه
 :  یگوت  وه مره ئه  و به کردن



 . مندا  یدوو  رن به وه-
 یکپان هۆڕو گ دانی مه  له انۆی، خ  وه وتنه کهدوور کان هما  وتن ، تا له که میس نه یدوو به
،  ک هیک شهپ چیھناکاوا و ب ، له میس بوو ، نه دیقرم  کپارچه هیی که رزه ئه  که  وه هیینیب داۆچ
 یک هیدار عاسا  هیدا یست و ، ده  که رزه ر ئه سه ، خسته دایشان  به یدابوو  که ی هیبا و عه ئه
 ۆیالدا و خ ۆیز خ له ، به حمان هڕو ئه م ، به حماندا هڕو ئه  به تشکیب یستیستوور و و ئه
،  یو ر زه سه  وته کرد و که ۆب یکوت ، ئاخ الم که سه یرشان به  دار عاساکه یدیرباز کرد ، ئ ده
 : گوت  یپ  ماناوه  داو ، به حماندا هڕو ئه یووڕ به یک هی بزه کو ، به  هیدا نه یگو میس نه
 .  تیرباز بوو ده  به زره جه م که هی له  که تیردمندام نیم که هۆیت-

رباز بوو ،  ده نۆچ یزان دهی نه یشۆیخ  ، به  وه بداته یم وه نۆچ یزان دهی نه حمان هڕو ئه
 :  یۆییر سه دا دابوو ، له ر دار عاساکه سه به ۆیستابوو و ، خ وه کاکات له  ، له میس نه
... رپرسم  به نردمندام یناناھڕشق و  مه  بن ، من له مندا ده یرشت رپه سه رژ له  وهئ-

 ؟  یچۆزانن ب ده
 شتین ته  ، لهو سووک بوو  وه هیدامرکا کم که ی که ، ئازاره ی وه ئه ی، دوا الم سه
 :  یگوت  دووباره میس گرت ، نه ده میس نه  له یگو  ستا ، که وه  وه حمانه هڕو ئه
 .  تکر دهل انیاتریز یسوود یوانڕ چاوه م ، به  قورستره نردمندام یشق دادان مه-

 : گوت  یحمان هڕو ئه  دانا و به ی ، دارعاساکه میس نه
 .   هی و بمده  وه گره ھه م هیبا و عه ئه-

 ینیب  که م ، به ابیت یک هیموو  م ماسته ترسا ئه ، ده  وه هیم هس کم که حمان هڕو ئه
  داتهیتا ب گرت ھه ی که هیبا ناو عه ۆیر خ به وه ی، زات  وتووه که  که رزه ر ئه سه له  دارعاساکه

وتن ،  که یدوو ،ون  بکه یدوو کردنپ یمر دا و ئه دایشان به ی باکه عه سانی، د میس نه.  میس نه
  نهیی گه.  نڕۆ ده ێکو ۆوتن و ب ژوور که وه  وهکو  له اینکو  له یزان اندهی نه ھاتل انیوا
ر و  به له انیجبموو  بوون ، ھهل ی ژگهڕیکو ک مهۆک  ، که  کهید یکپان هۆڕو گ دانی مه
،   وه ته و حورمه زڕ موو به ، ھه وت هک میس نه  به انیچاو  کهر ر بوو ، ھه سه له انیش هی مامه عه
  به زو له و به  وه کهپ انیموو ر ھه ، ھه شنیدان  که کردن ی ئاماژه میس نه. ستان  وه ۆیب زڕی به
گوت  ی که تازه  دوانه  کرد و به کان شتووهیدان  ژگهڕیکو ۆب ی ئاماژه میس ، نه شتنیدان ینگ دهب
 : 
 .  شنیدا دان مانانه و قاره ئه ڵ گه له-



 ڕیئاو کان شتووهیدان  له کک هیچیھ.  شتنیدان  وه که هیشتین ته الم ، له و سه انحم هڕو ئه
 یپ یچاو میس نه  رکه ن ھات ، ھه مه ته به یکردم رهیم ، پ که یک هی ماوه ی، دوا  وه دانه نهل

 :  کردل یوچوو و س یریوپ ره به  وه شهۆخ یک هیووڕ  وت به که
شمان  تازه ڕیدوو کو  کهۆم ، ئه  مانه فتانه ھه یرس ده یکات  مه ، ئه سیدریئ خش یرھاتخ به-

 .   ه گه له
،   که ژگهڕیر دوو کو سه له یگای، تا ن اگ دا که شتووانهیدان  به ی، چاو سیدریئ خش
  ، که دایکان هیم قوتاب رده به ، له ک هییر کورس سه قاند و ، له له یند زامه هیر ، سه  وه هیرسایگ

ستا تا  وه  وهپ  هب  وه خهش شتین ته  له میس نه م ، به شتی، دان شتبوونیدان  که رزه ر ئه سه له
  :  یگوت خش ،ینگ دهب کم که ی، دوا تبگرل یگو
 کرد ، ک کانمان هیمامیئ  و دوازده مانۆخ وانن یکان هییاوازیج ی، باس شووداپ ی وانه له-

 ؟   وه باس بکاته ۆب ابردوومانی که رسه ده ی ، پوخته یکورت  به توان ده
 رپ سه  هیستا کرد ، ھه انیکک هۆیب ی ئاماژه خ، ش یب ھه انیست ، ده کان شتووهیدان ی ربهۆز

 :   وه هیدا یم وه  له په و به
، واتا  ی که وره گه  هڕکو  وابوو که انیس پ که ێند سادق ، ھه یر عفه جه مامیئ یمردن یدوا-
 یکان وه کازم و نه ی، واتا موسا ی که برا بچووکه یحرووم کرا و دوا مه ت مامهیئ  ، له لیسماعیئ

  چونکه، بل یخوا یوس  هی ھه لیسماعیئ یت مامهیئ  به مانڕ باوه  مهئ م وتن ، به و که ئه
 .تر بوو وره گه یکان هموو مندا ھه  له
 یقاند و گوت له یند زامه هیر وجا سه ، ئه تشیدان  که ێکرد ی ست ئاماژه ده ، به سیدریئ خش
 : 
 یژووم یباس ۆم ئه م ، به  وانه و ئه  مهئ وانن یاوازیج یما بنه  مه ، ئه  چاکه رۆز-

  ارهیقورئان ، د یریفس ، ته نی که ده  هۆڤو شر ریفس ته ی، باس نی ناکه دابوونی و په دان رھه سه
و  یعیش ،زان  ، زانا و نه زانی ده کس موو که ھه  که  هی ھه یریزاھ یکریفس قورئان ته

 یریفس ته  ، که  هی ھه نگتریگر یکریفس ته م به. ن  که ده ییرا گه سوننه یعایدیئ  ش که وانه ئه
و  ، ئه ت هی انگهی ده  وه مامهیئ ی گهڕ له این ته  که ی انهیو مانا ئه  ، واته ن دهپ ینیبات

و  ڵد  قودس له یحڕۆو  بارز و  به یخوا یاتیل جه ته..  تد مامیئ ۆب ی هۆیر سروش و سه
و  ، ئه نینیبینا مانان مهئ  که ننیبد  و شته ئه دات ده انی وه ئه ی ھره به ماماندایئ یروون ده

ر  گه ئه...  نجوی ـ ده نبجو ایچ ێو هیب مامیر ئ گه ئه..  نیستیبینا  مهئ  که ستنیبب  شته
  ، که  هی ھه یباتن یکریفس قورئان ته  هۆی، ب اتد ده یکبدات ، ل یکدرز و ئاسمان ل ئه ێو هیب

 .  ب نه  وه مامهیئ یگاڕ  له این ته یبب یرف ێو ناکر تب نه مامیئ این ته زانیس نا که



 ینیریش  به یست ، ھه تبب  هی قسه  رهۆو ج له یگو  بوو که یمجار که هی  مه ، ئه حمان هڕو ئه
و  یی وره گه  به یست کرد ، ھه  که نهشو یت بهی سام و ھه  به یست کرد ، ھه ستاۆمام یکان قسه

کرد  یست ھه ،بکات   مانه موو ئه ر ھه ھه  به ڕ باوه ب کرد ده یست کرد ، ھه کان اوهیپ یزۆریپ
 . شت بکات  ھه به  چوونه یوانڕ چاوه ب ده

  *** 
 ۆب تب ی وه ئه شپ  الم ، که سه ۆب یت بهیتا ، به تب و ده شه نیو ، قورستر شه م که هی ته به ھه
موو  ، ھه تو دوورب له بوو که یو شه م که هی  مه ، ئه ایژ ده دایباب ینا سا و په  له  که قه
و  خست ادهانینک ته یکرش نوستن ، فه رز ده ر ئه سه دا و له وره گه یکۆھ  له کان هڕکو
 یانی ، تا به شانی ده  که قه هڕ  رزه ر ئه سه له یکان راسووه الم په سه.دا ده داۆخ به انیکف رچهچ
ر  ھه  هۆی، ب اھاتبنڕ هو حا به ید یکان هڕچوو کو ده وه له م ، به  کردووه یویود و ئه ویم د ئه

م  و به کو ئه وه ، که یشیاڤ ھه  تازه یحمان هڕو ئه  چوو که ده  وه له م ، به وت کهل انیو زوو خه
  به  ناوه یر و سه  شتووهیدان  که رزه ر ئه سه کرد له یری سه.  ێو که نهل یو بوو ، خه ۆنام  نهشو
نوست ،  ده  وه وه ئه شتین ته  له الم ، که سه..   که چهیبن م  تهوانڕ ده ینگ دهب  و به وه که وارهید

 :  یگوت  چپه  ، به  وه کاته ر نه به س خه که ی وه ئه ۆبو  شتیدان
 ؟  ینانو یچۆب حمان هڕو ئه-

 :   وه هیدا ڤیرس بکات ، به تمشایی وه ئهب حمان هڕو ئه
 ؟  ینانو ۆب ۆت ید ئه-

 :   وه هیدا ڤیرس و به شاک ھه یک هی ناسه ھه یست په ، به الم سه
 ! بنووم ؟  قه هڕ  رزه م ئه ر ئه سه له نۆچ-

،  ینیب دهی نه ی که هاڤ و ھه ینیبی و ده ئه  که کشت  تهوانب ی وه کو ئه ، وه حمان هڕو ئه
 :  یقاند و گوت له یکر سه

 .  اندوومڕز نه یو خه  مه ، ئه  هیین نگیگر  الوه م به مه ئه-
 :  یپرس یل یکونجکاو  ، به الم سه

 ؟   اوهڕوت ز خه یچۆب ید ئه-
 :  وه هیدا ڤیرس بوو ، به  که چهیبن م له یچاو شتاھ  که حمان هڕو ئه
 .   وه مه که ھشت ده به  له ریب-

 :  یپرس یرسام سه ، به ماڕسو ی که قسه  له یر ، سه الم سه
 ؟  یچ یشت ھه به-

 :   وه هیدا یم وه یرت واسپه مان حه ھه  به حمان هڕو ئه



  دروسته  هی م قسه ئه... بدات  شانیھشتمان ن به توان باح ده ن سه سه گوتم ، حه یپ دیخورش-
 ؟ 

 :  یقاند و گوت له یر سه  وه هییدوو د  ، به الم سه
  هی م قسه ئه  هۆیست کرد ب وام ھه نگ ھه بم نازانم، من گوت ، به ی مان قسه ھه شمیباب-

  .  مب  رهئ ۆب  که نبتم پ ناعه کات تا قه ده
 :  یالم و پرس سه  کرده یووکڕو  ۆڕیگ ۆیخ ی که شتنهیدان یواز، ش حمان هڕو ئه
 ؟  ێو ده شتۆر خ ھه شتاش، ھ تیناردوو ی رهئ ۆبابت ب ی وه ئه یاو-

و ئاشکرا بوو ،  وونڕ که مه وه م ، به  وه هیدا نه یم و وه  که رزه ئه  هییب ی، چاو الم سه
 :  یو گوت شاک ھه یک هی ناسه ھه یست په به حمان هڕو ئه
مرن ، مامم  داک و بابم ده:   هم حا ئه  بگاته مکرد ، حا ده م نه مه ئه یناو شیو خه به-

 .  ترن ده م رهئ ۆو ب ت هینا ھه مداپ یچاو اریک یکابرا یـ ژن تشۆمفر ده
 ی ئاراسته  هۆیکرد ، ب ده انیباس  کرد که  ته و بابه ئه ینیمگ خه  به یست ، ھه الم سه
 :  شترۆخ یکت بابه ۆب ۆڕیگ ی که ته هیکایح
 ن ؟  که ده یباس  که یزان ده  شته ھه و به ئه ی رباره ده چیھ ۆت-

 :   وه هیدا ڤیرس به  وه شهۆج  ، به حمان هڕو ئه
 یز و چاو حه ێخوازیفس ب نه کرشت و ھه نینگو و ھهشیرو ئاو و  ی مه یوبارڕ  له  هپ ن ده-
 . ماندووبوون   و نه  هیایت یکار ، نه نگتریش گر مانه موو ئه ھه  له...  بکاتل

 :  یگوت  وه ته سوعبه  و به  وه که هی م بزه ده و به داگرتل یک، چاو الم سه
 . شتدا  ھه به  له  شته نینگتریگر  مه ، ئه  هیایت یشیجوان یر و په یرۆح گومانب-

.   وه کرده ده  کهید یکشت  له یریو ب ئه  ، چونکه  وه هیدا نه یم کرد و وه یک هی بزه حمان هڕو ئه
 :  یم گوت که یک هینگ دهب یدوا

 کیشت ، دا ھه به  چنه مرن ده ده  باش که یکان خه ن ، ده نمیبد ر ندهو داک و بابم له کو به-
 ستائ گومان، ب  تووهید وان باشترم نه له یک مراتم خه عه  باش بوون ، به ۆڤیمن مر یو باب

 . شتدان  ھه به  له
 :  یپرس ین سه و الپره یکونجکاو  به الم سه

 شت ؟  ھه به  نهیچ ده نۆچ  باشه-
 :  یدا و گوت یکشکباو یزارب ، به دایدارو و ب خه وانن له م هیس ڕیکو
  چنه ده نۆزانن چ ده نی بنوون ، سبه ستا، ئ ێو ناکهوم ل خه  وهر ئ به بنوون ، من له ستائ-

 .  خ زهۆد  مه تانخه نا ده بنوون ده ستاشت ، ئ ھه به



  که رزه ر ئه سه یکرش ر فه سه له یشۆیخ  ، به تبنو  الم کرد که سه ۆب ی ، ئاماژه حمان هڕو ئه
شت  ھه به  له یریب رۆز یک هی ، ماوه  وه نوقاوه یچاوان  ، به وت که نهل یو خه م وت ، به که ڵپا

بوو  یتیبر ایو خه ، له ینیب ده  وه شته ھه به  به یو ، خه ناھ ۆب یرۆو ز خه  نجام که ، ئه  وه کرده
بوو   وه ئه نگتریمووشت گر ھه  ، له رد گهساف و ب یک، ئاسمان نیر پان و به یکزار وزه سه  له
 . بوون  ر ندهو له یکیباوک و دا  که

  *** 
و  ، ئه نا ھه یستاند ، چاو ده ی ھه  کرد که  شاپه  و نووکه به یست ھه حمان هڕو ئه کات

ر  سه ، له تست تا ھه ێکرد ده ی ئاماژه  که ینیب  وه هۆیخ ارید به ی المه و زه  ته که  وانه پاسه
 این ، ته ێر ده ن بچنه که ده  ئاماده ۆستاون و خ موو ھه کرد ھه تمشایستا ،  ھه  که رزه ئه
 ی کهید یوان کو ئه وه یک هی مامه و عه  جبه  که وانه ، پاسه  ابووهڕ  و تازه کو ئه وه  که ب الم نه سه
 :  یگوت  وه هیی هڕتوو  و به  هیدا
 .   وه بکهر ده وه ر کسه هیو   بکه انیر به له-

،   وهمان ش ھه به شیالم کرد ، سه یر به ز له له و به رگرت وهل ی که مامه و عه  ، جبه حمان هڕو ئه
 کیتار شتا، ئاسمان ھ ھاتبوو نه ھه رۆخ شتاوتن ، ھ کهر ده وه  وه مووانه ھه یدوا وسا له ئه

ھا  روه ، ھه  وه هکردن ده یچاو یگ هیگ ت ، بهابک یێتوانی ده ڵحا هحا الم به بوو ، سه
 .  شیحمان هڕو ئه
، گروپ گروپ و   وه بوونهۆک دایایکان ت نجه گه  ستا که وه دا دانهی و مه ئه یند ناوه له میس نه
 این کرد ، ته ده کر شت سه له انیشق مه انیک هیست ر ده ، ھه  وه کردنه ده یایج  سته ده سته ده
 ی وان قسه ئه یاستئ  هیی گه  که...   وه هیانیشتھ ییتاۆک ۆب  که تب الم نه و سه حمان هڕو ئه
ستابوو و  وه  وه که وارهید یال  الم کرد که زه یش هیکاویپ ۆب ی ئاماژه کو کردن ، به نه ڵ گه ده
و  رینج زه یر قورس به ، له ۆیخ یالم زه یابوو ، کابرا و وه سته ده به یند وهو پ رینج زه
کرد و   که ژگهڕیدوو کو ۆب یک هی اژه، ئام میس ، نه  وه شهپ  ھاته یدھ ید، ھ کان نده وهپ

 : گوت  یکابرا به
 .   وه سته به انیب رینج ز به-

  کردووه یک هیتا چ خه یزان دهی نه  گرت که یحمان هڕو ئه یست کرد و ده یشادکام یک هی بزه کابرا
مان  ست ، ھه به یست و پ ده له یرینجو ز تۆ، کابرا ک  وه ستنه بهیب  قورسه  رهینج و ز تا به

 کان نده وهو پ رینجز یر قورس به ، له شتنھ ج کابرا به کرد ، کات شدایالم سه ڵ گه له یشت
ستا  بوو وه نیر به جگار هی  ، که دا که دانهی مه ڕی وپه له میس نه. گرت  ده  وهپ به انۆیخ ڵحا ، به
 :  یگوت  نانه هیالو ب ۆخ کاوه مان و به ئه یال ۆجا ھات ب دانا ، ئه یئاو ێفر و ده



 ؟   وه نهۆدا بخ فره و ده توانن ئاو له ده...   هۆیم ئه یناناھڕشق و  مه  مه ئه-
 :  یۆییر سه له  وه زهوسام ته یکزمان ، به وجا ئه
 ۆکرد ، ناتوانن خ یرم گه ایدن  که  چونکه ،ڕێ ونه بکه یجد به  ستاوهئ ن ، له که من ده ی قسه به-

  وا له ، ئه  وه تهد تانداپ میی زه نجامدا به ئه  بن ، من له وه ئه یما ته  ر به گه بگرن ، ئه  وهپ  به
 .  نخنک ده نواندایت

 یک هتمشایالم  بدات ، سه ید یوان ئه یشق مه واتب ی وه ئه شبوو ، پ ی دوا قسه  وه ئه
 :  یپرس یرسام سه کرد و به یحمان هڕو ئه
 ؟  نی بکه یچ ستائ-

 :   وه هیدا ڤیرس و به  وه گورج کرده ۆی، خ حمان هڕو ئه
 . واو  و ته  فره و ده ئه  نهین هی بگه ۆخ  وه رهینج و زه تۆم ک به ب ده-

 :  یگوت  وه هییزا هڕنا  ، به الم سه
د  قه من ناتوانم به!  تسووک ب رۆز ی وه ک ئه وه تی که ده  وا قسه ۆت! ؟ تب ده نۆوا چ یشت-

 .  مبجو مۆخ یج له ک هی نجه په یر سه
 ڵ گه له   قورسانه  رهینجو ز ئه  بووه ک هی وهر ش ھه به ی وه ئه یو ھه  وته که حمان هڕو ئه
 :  یگوت  وه هو حا ، به تبگر انی ھه یتوان دهی نه  ته به ، ھه تشابکڕداۆیخ
 . بکات  دا گه له مان تهگا  اوهیم پ م ، ئه ناکه ڕ ، باوه نی بده ڵو ھه ب ده-

 ڵ گه له  که رهینجز  گاوهڕم  ده به ی وه ئه یو ھه  وته ند کرد ، که سه په ی کهڕھاو ی ، قسه الم سه
 یو ھه  ھودهر پشت و ب سه  تهوتب که  چوون که ده شۆخ نه یک سهیک  بکات ، له شبک داۆیخ
  هی وهو ش عات به سه نیند ، چه یکان هیر پ سه  وه تهو و بکه  وه بکاته استۆیبدات خ  وه ئه
 ڕۆ وهی، تاکو ن ونجو نه ۆخ یج له  هیوا ۆت ، له شپ  چوونه م ده که  نده وه وام بوون ، ئه رده به
 یتۆکرا خ ده نه کرۆج چیھ  بوو ، به  وه ئاسمانه یقو حه  تاو به ، ھه  وه مانه  وه هوحا به
  ندهبوو ، ھ  وه ره سه به ی که قه  که ی رزه به  رهوو تا له دای ده کڕ  که تاوه ، ھه تیزبپارل

 زاندن تهی رما ده سه  سارد بوو ، که ی که وه ند شه ، چه تبگر ی رگه به ستیو ده ڕیرم بوو کو گه
 .  نبسووت  بوو که نه  وه ر ئه دا ھه که تاوه ر ھه به له ستاش، ئ
 شتا، ھ خشک  نگهیس ، ب یچ یکردنڕ،   ماوه نه یکردنیکرد توانا یست الم ، ھه سه  که
 یھانک ھانکه دایت هینوویو ت یت هیماندوو  له  الم که بوو ، سه یب نه انی که سافه مه ی وهین
 :  ی، گوت وتبوو کهپ
 . مرم  ده دایت هینویت  له  کهیر وام بم ، خه رده ، ناتوانم به ەوار ب به له زمھ-

 :  یتر بوو ، گوت وره و به له م ت بوو ، به که و شه کو ئه وه  ، که حمان هڕو ئه



 .   وه نهیچ ھهت نگ و ھه نی بده ک هیپشوو نیتوان ، ده نیرچ ده  هی وه کردنهیم تاق له ب ده-
  که دانهی ، مه انیر وروبه ده ی که دانهی مه یماشاکردن ته  وتنه و که شتنیدان یل ۆیق دوو به
 .  ید یکنشو ۆو چووبوون ب  وه بونهبوو ناناھڕشق و  مه  له ید یکان هڕبوو ، کو ۆڵو ھ ۆڵچ
 :  یگوت  وه وسه ته  به  ھات که میس نه ینگ ده  وه پشته  له
-چ دهپ و  بن کهالوازتر  وه له رۆزکرد  ده نام! 
  ، چونکه ستان نه ھه یر به ، له  وه هیدا انڕی، ئاو  وه نه بده کم وه چیھ ی وه ئهب

 نگ دهب کم ستا ، که وه اندایم رده به ، له  وه بووه کینز انیل میس نه... ستن  ھه یتوان اندهی نه
 :  یۆییر سه وسا له بوو و ئه

 . م  که ده دا گه ده کتانرت من شه...   باشه ی ده-
 ۆ، ب کردچ یستاو اوهیک هی شهۆگ یپ چه یالق  و به  که رزه ر ئه سه  هینا یاستیکۆچ وجا ئه
 :  توب له ی که قسه یووڕو   وه تهب کینز حمان هڕو ئه  له ی وه ئه
 .  ییتاۆک  نه بگه کتانک هی  که  سه به  نده وه ئه-

 :  یگوت  وه وه انهڕپا  به الم سه
 کمانک هینی دابنه یو وا ک هیر سه  نهی خهیب ێ، ناکر  وهیب مان گاکهی وهیتا ن ۆیدوو ق  به-

 ؟  ییتاۆک  ته وهیی گه
 :  یو گوت ھات یبزۆت  به یک هی ، بزه میس نه
 . ر شار  سه بگاته کتانک هیب ده  وه مه که یال به... الم  سه  هف  مه نا ، ئه-

  له یک هیدا حه و ته ڕیمکو  رهۆج  ست بوو ، چونکه به مه یحمان هڕو ، ئه تدا هڕ بنه ، له میس نه
،  تب ۆیخ یکار یکیر ، تا خه شتنھ یج ش به مجاره ئه میس ، نه ینیب ده دایکان چاوه

 : گوت  یالم سه  به  وه هیبان ھرهیم  به حمان هڕو ئه
 ھا ؟ ...  یبجو یناتوان ۆت-

  وه هیستا ده بوو ھه کیر خه  ، که حمان هڕو ، ئه  وه هیدا نه یم و وه  که رزه ئه  هییب یچاو الم سه
 :  یگوت  وه هڕییمکوو  ، به

 .  ب قت نه ھه یدیئ ستم ده تا ھه  بده میت ارمهی  نده وه ئه ۆت-
  به ر کسه هیکو ، به ست و ھه ئه یاتیج م له با ئه گوتی نه ایگوت ،  نه یچی، ھ الم سه

 .  انیر پ سه  تهست تا ھه یدان ک ه ده  وته و و که ئه یپشت  اندهی گه ۆیخ خشک قوونه
،  کان رهینجز یشاناکڕ  وته که ێنو رله ، سه انیر پ سه  هیستا ت ھه حمه زه  به رۆز حمان هڕو ئه
ت و  رامه که ی له سه کرد مهدەیست کات ، ھه و ده ئه یدا حه ته یت بهیتا به میس کرد نهدەیست ھه

بوو ،  ڕمکوو ید ی ندهھ  هۆی، ب نشکیب ێو هی ده میس کرد نه یست ، ھه  هیئارادا  له  رادهیئ



الم  و سه جو ده یدھ یدھ حمان هڕو ئه..  ستیوی ده یباب  که ی اوهیپ  رهو ش به بب تب ده
 . ل و ئاوابوون  رکه سه  هیی گه رۆدا ، تا خ ده یھان
 یت توانا نانه ، ته وت کهل یو ، خه دایت هیو ماندوو یت هینوویو ت یتبرس  له الم سه

القان  ر شار ، به سه  دا بگاته دهیو ر ھه ھه شتاھ حمان هڕو ئه یچ ما ، که نه یش که ھاندانه
 .  ڕۆیی ده خشک سکه  به کو ، به ڕۆیی ده نه
 انیکک هیم وتن ، به خه ده دایایت  که ی نهو شو ئه ۆب  وه انهڕ گه ده ید یکان هڕدا ، کو کاته و له

 خشک سکه  به  کرد که حمان هڕو ئه یالۆب ی کرد و ئاماژه دای که ره براده ۆیگ  به یک هی چپه
 ییتاۆک  هیی گه بوو ده کیر خه  که بکنحمان هڕو ئه تمشایستان تا  موو وه ، ھه ڕۆیی ده
ماشا  ته  وته کهستا و وه  وه انهیشتین ته  له میس وت ، نه رکه ده  وه انهیپشت  له میس نه.   که هھ

...  ڕۆیی و ده ڕۆیی ده خشک سکه به... بدات ۆک ستیو دهی نه  که حمان هڕو ئه یکردن
 ر شار و شارگ سه  گاته تا ده ست بوه ستیو دهی نه م بوو ، به نیو بر ووشانڕ کپارچه هیین ده به
 . کات  ده
 یکان و چاوه  که رزه ئه ر سه هینا یر گرت و سه ی وه سته ده و به  که ئاوه  فره ده  هیی گه حمان هڕو ئه

 یست ھه  بوو که  وه ئه نگیگر م کات ، به ده یتو برس یت هینوویت  ست به ھه... نوقاندن 
 ک تا بزان یب ھهیر ، سه دال ۆب ی هپ چه میس نه  که بوول یگو.. کرد  وتن ده رکه سه به
 شیکان هڕکو یاکو ت دا دهل ۆب ی هپ چه میس نه  بوو که ری سه پ یرۆ، ز دا دهل ۆب ی هپ چه
 .  دانل هپ و چه نیر ئافه  وتنه و که ئه یر کهلچاو به
 میس ، تا نه نابووھ یست ده به  که یزان ده نه  وتنه رکه و سه ئه ی رباره ده یچیھ حمان هڕو ئه

  وته که ۆیخ وجا به ، ئه  وه بکاتهل ی که نده وهو پ رینجز  کرد که  که وانه پاسه  له یداوا
 :  یو گوت  وه تهست ، تا ھه یدانیت ارمهی
 ین خاوه م ، به تیالواز  سته هج به  نده رچه ، ھه یت ب زموونه م ئه ئه  که تیس که م که هۆیت-
 .  ینیۆپ یک هی و وره یانڕڤ شه یکانیگ

 ۆم ئه یکان موو ئازاره کرد ھه یست کرد ، ھه ۆب یک هی بزه  وه هییند زامه هڕ ، به حمان هڕو ئه
  به که یکان بن ، القه قورس ده یر و سه یکرد چاو یست ، ھه  وه بنه دهۆک دای سته جه له ستائ

...  نکیزر ده  هی ھه ی سته جه یسکئ یرچ ھه...  بن ده، س ست وه ده انیر سه ت له حمه زه
 . بوو  کیتار یرچاو به له ایناکاوا دن له یدی، ئ ننا ده ین ده به یئازا
  به یمر و ئه  وه هی، گرت ێو بکه ی وه رله و به راخ میس چوو ، نه ۆیخ شۆھ له حمان هڕو ئه
  که وانه پاسه  ، که یالم سه  ، به یوسا برد ئه...  نۆب انی که وگه خه ۆب  کرد که ید یکان هڕکو
 : گوت   وه کردبووه یشیو ئه ی که رهینج و ز تۆک



 یگشت یک هی وهش به...  تیباشتر ب  شهیم ھه  کمه ره گه م الم ، به سه تیبوو خراپ نه-
  سه که م که هی  ، که تب نه ت هڕیم ھاو ئه این ، ته  کردووه انیب ۆد ت قه ر به ھه ید یس رکهۆز

 ؟  یزان ده یرھات سه ؟ به  هییر ندهکو ت هڕیم ھاو ئه... رشار  سه  تهبی گه
 :   وه هیدا ڤیرس ت بوو ، به که شه رۆخواردبوو ، ز نه یچیھ ژییۆژادر به  ، چونکه الم سه

 ی)) سافا ((   کهشار یک خه...   هیین  مهئ ی که گونده یک خه داس ئه له. قوربان   به-
 .  ن دهپ

 کاندا هیلیسماعیر ئ سه دا به و شاره له  که یزان ده ی ووداوانهڕو  ، ئه  وه بووه خقو ێ، گو میس نه
 یرھات سه به ینیر زان سه سوور بوو له میس نه م بوو ، بهارید  وهپ یت هیالم ماندوو ھاتبوو ، سه

وسا  ، ئه نب ۆب یرۆدکت تور حمانبه هور کرد ئه  که وانه پاسه  به یمر ، ئه حمان هڕو ئه
 : گوت  یالم سه به
 !   تهیبرس  هیمواپ-

 :   وه هیدا ڤیرس به ر کسه هیالم سه
 . مرم  ده نواندایت  برسا و له له  کهیر خه-

 :  یگوت  وه نهین کهم پ ده ، به میس نه
 م به...  تۆیخ مندا نان ده ڵ گه ، له تیمن د ی که ژووره ۆمندا ب ڵ گه ده...   رچاکهۆز-

 !  کرج مه به
 ینگ دهب کم ند ده چه یدوا م داخورپا ، به یرج بوو ، د مه ی وشه  له یگو  ، که الم سه
 :  یۆییر سه له میس نه
 .   وه تهیبگ ۆب حمان هڕو ئه ی رباره ده کمموو شت ھه ییدوا-

 : یو گوت  وه هیشا گه یووڕ،  الم سه
 . رچاوان قوربان  ر و سه ر سه سه به-

 یباس ستیوی ده  و ، که ئه ی که ژووره ۆوت ب که میس نه یوسا دوا ، ئه  وه هیناکاوا بوژا ، له الم سه
 . بکات  ۆب یحمان هڕو ئه

  *** 
بوو  ھه ییتاۆکب یکزار وزه و سه رگ، م ستیوی کرد و ده ده یور سه و ته کو ئه ، وه شتدا ھه به له

شت  ھه ، به  وه هیوا هیت هیماندوو.   هی شووشه ی ز و قوببه تگوت گومه و ساف ، ده نیش ی، ئاسمان
بوو   وه ئه یما ته ، به ووب ۆڵمخابن چ کرد ، ل ده یناو  بوو کهو جوانتر شترۆخ  وه له رۆ، ز

  چنه ده اوچاکانیخواناسان و پ این ته ن ن ، ده بکه یوانڕ چاوه ر ندهو له یداک و باب
 یست کرد ، ده ژاراندا ده ھه ڵ گه ده یزۆبوو ، ھاوس واو د ڵد به یکاویپ یباب ۆشت ، خ ھه به



م  ئه یکردن رده روه په این ته بوو اندانهیژ  لهیک هی شهیکار و پ چیھ یکیگرت ، دا ده یبوان نه
 م ، به اڕ گه رۆز.  نیب انی ده داو له گومانو بوو ، ب ئه یانیژ ی که هۆم ک ئه یانی، ژ تب نه
 انیگر به یز حه ڵد به ھات ، پ شکدام به ی های و خه ئه  ؟ که خ زهۆد  چووبنه یب ۆ، ت  ھودهب

 ؟  یر چ سه ، ئاخر له ندرئازار ب ستائ یب ۆکرد ، ت ده
،  یق چه  که رزه ئه سا ، له په حه نئا یمل و له نرانھ  ژانهقورس و در  رهینجو ز ئه  که
،  قو ده ھه  وهل یق بوو ، گ شه دایپ رژ  له  که رزه ئه..  بجو ۆیخ یج له یتوان دهی نه
 انیم ده  هیوا ۆت ، له اتوانھاوار بکات ، ن دات دهو ، ھه  وه که ئاگره  تهو که ده  وه رانهینج و ز به

 ینگ ، ده ییسوور بووبوون ، دوا ناخو  له  که یور دوو ل ھه  هیف دا تره به یک، ئازار  وهیدوور
  ئاگره  کات ، له زار ھاوار ده  به پ ستائ...   وه که ئاگره  انهیخست کان رهینج رچوو ، ز ده

 یرما گه به یست ، ھه  وه هییناو  تهو بکه ی وه ئه شپ  وه دووره  ، له  وه بووه ده کینز  که کوشنده
 . سووتاند  ی ده  کرد که ده  که ئاگره

ستا ، پتر  ت ھه حمه زه دا نوستبوو ، بهندو ینمان شو ھه ، له  وه بووه یر به ، خه حمان هڕو ئه
 ایت یش کهید یکان هڕکو  که ی هی وره گه  هۆو ھ الر له الره خواردبوو ، به نه یچیبوو ھ کژڕۆ  له
 ی وانه و پاسه ئه. بکات یچ  ستهیوپ تبپرس یل اڕ گه ده کک هی  له...  ێر ده  نووستن ، ھاته ده
،  بکاتل یاریپرس ی وه بوو له ڵستبوو ، دوود به ل یکان نده وهو پ رینج ز ندو  کرد که ید به
 :  یگوت  وه زهڕ  و به  وه هیال چوو به  که وانه پاسه م به
 .  حمان هڕو کات ئه ده وانتڕ ، چاوه میس کاک نه یناب جه-

 .  تو بکه یدوو  که ێکرد ی ئاماژه
 داو له کان هڕکو  ، که  وره گه یکپان هۆڕو گ دانی مه  شتنهی وت ، تا گه که ی، دوا حمان هڕو ئه
 ی که نانهاھڕشق و  مه یرشت رپه سه ۆیخ به میس کرد ، نه ده رانیش هڕ ر شه سه له انیشق مه
  به وچوو  یریوپ ره و به  وه هیشا گه یووڕکرد ،  ید به یحمان هڕو ئه  رکه ھه. کرد  ده
 :  یپرس یل  وه هیبان ھرهیم
 ؟  ینۆچ ۆم ئه حمان هڕو ئه-

 :   وه هیدا ڤیرس به سترایب م ده ئاسته  به  کز ، که یکنگ ده و به یکورت  ، به حمان هڕو ئه
 . باشم -

 :  یپرس سانی، د میس نه
 .  کان ره اوکهڕ ندهبا یز فه قه ۆب نیچ ده...  نا رهل م ، به تۆیخ ، نان ده  تهیبرس گومانب-

 یکدانی مه  نهیی وت تا گه که یدوو م بوو ، به نه یحا میس نه یست به مه ، له حمان هڕو ئه
 النڕ و ته نھ و شه ڵو دا ر اوکهنی ندهبا  له پ ی وره گه نس فه قه  بوو لهپ  ، که  کهید ی وره گه



بوو ،   الوه به انیالم زه ک مهۆ، ک یاون ندهبا  له رۆز جگار هییک هی ژماره...  ۆ و باز و ھه
 .  ن بکهپ انیو شکار اویشق چوو مه ده  وه له
 یکرد ، خواردن  که وارهید ڵپا یکاویپ ۆب ی وجا ئاماژه ، ئه ناھ یو دوو کورس کز، م میس نه
م  ئه یبوو دوا  وه ئه نگیگر... دا  نه  که خواردنه یرۆج  به یگو حمان هڕو ، ئه نانھ ۆب

 . بخوات  ک، شت  رهۆز  هیت هیبرس
 یر ور وبه ده ینۆڕین  وته و که  وه خواردن خاو بووه  کرد ، له ربوونت  به یست ھه ی وه ئه یدوا
 یقو حه  و ، به  ستراوه به  وهپ یژدر یکت ، په  لهۆچک یکداکرد  یری سه..  ۆیخ

 تشک ادهڕدا  که رزه ر ئه سه  به کت په  مردوو به یکشکور ، که شیکر نهاھڕ،   هی وه ئاسمانه
کات  ده  نه مهیو د ئه تمشای رهۆوج به ینیب  که میس نه..  اوبکاتیرف  که دا هی وهو ش ، تا به

 : گوت  ی، پ
زندوو ،  یریچن یاوکردنڕر  سه له یناناھڕ هۆیـ ب نۆخ الک ده زان که رگه و که ڵدا ی ربهۆز-

 یچاغۆو ق زھ به یریچن توان ، ده  هڕ اپهڕ و به زھ  به رۆز ز رگه و که ڵدا..  ێو ده یخت وه
 .  ڕ گه نهبخر ی ھرانه و به تا ئه ێشق دابدر مه  ستهیوپ م ، به اوبکاتانیوڕکو  وه
 :  یبوو ، پرس شاکڕرنج  سه  الوه به ی که ته بابه  ، که حمان هڕو ئه
 ؟   هییز باشتر ن رگه که له... باز  ید ئه-

 :  یبوو ، گوت شۆخپ یو ئه ی که ارهیپرس  ، که میس نه
 یریچن یودا و عه ر اوکهت عهیب ته  به  ، چونکه ێنرھ ادهڕو  تدر شق ده باز ، زووتر مه-
 انیشق و مه نی که ده وخ به انیردووک ھه  هۆی، ب  زان بچووکتره رگه و که ڵدا  له م ، به  ندووهیز

 .   هی ھه یکۆانی که هیر ، ھه نی ده ده
جما ، تا  ینخوو  وه هیخوسا ن کو ده وه ی ده گه ی وه ئه ی، دوا  وه خواردن بووه  له حمان هڕو ئه

م  ده به  کهگرت ، ده میس نه  له یو گو شتیدان ینگ دهب  رس بکات ، به ھه  که خواردنه
 : گوت  یکرد ، پ ده تمشای  وه نه خه رده زه
-چ ده پ تتیبووب ر  . 

  و خواردنه ، ئه ندو ی رهۆز  هییت هیو برس ر ئه سه له ی وه ئه یقاند ، دوا له یر سه حمان هڕو ئه
 : گوت  یپ  وه ستانه م ھه ده به میس نه.   وه تهب خاو ده یکرد ئازا یست خوارد ، ھه ی وره چه

 .  م شانبدهین متۆخ ی که هیت بهیتا  ، بازه نۆیباب-
 :  یگوت  وه شهۆخ یووڕ  و به  که ره نهاھیال ۆچوو ب میس نه
 .   نهب "ووج  نه "کوا -



 یکباز  نووکه دانابوو کابرا ھه یوا حمان هڕو ، ئه ێگوتر ده راتوند و خ یبا  ، به ووج نه
تر  وره گه جگار هییکباز  که  وه ژهدر یکت په  ، به  که ره نهاھم ، به ند زھ به ی وره گه
بوو ،  بچووک ده یکندام ی ندازه ئه  کرد ، به ده یناو حمان هڕو ئه  سترابوو که به  وهپ ی وه له

،  یردوو با ھه وانن یودا ، مه  وه کرده یکان هبا ایشۆخ  وت له که میس نه  به یچاو  که کات
 . بوو  ژتردر میس نه یژن و با به له
 ێو و له  رهبوو ، ل ش هی که هۆیوپڕ په ی ربهۆووج ، ز نه  هییوانی ده یرسام سه ، به حمان هڕو ئه
  وه کانه شه هڕ هڕ ر په سه پرشنگدار ، به ی رهست کو ئه وه  کرا ، که ده ید به یسپ یکڕ په
 .   وه هیوشا دره ده
 میس ، تا نه  وه رز بووه به دا که دانهی مه یئاسمان  ، به یداما یمل له ی که ته ، په  که ره نهاھڕ

 یستوور ئه یکڕۆ په  پارچه میس ، نه  وه شتهین  وه هیشتین ته  ھات و له نگ کرد ، ھه یبانگ
قورس بوو ،  رۆز  که بازه ، وه تهشیبن یر سه کرد تاله  که بازه ۆب ی ، ئاماژه ندئا  وه هیست ده له
 گرت تا بتوان ۆیخ یاستیست ، ده یتر ی که سته ده  به میس ، نه  وه شتهین یاستیست ر ده سه له

 : گوت  یحمان هڕو ئه  به  وه هو حا ، به تبگر ھه  که بازه
 ؟   نهۆچ  الوه ت به م بازه ئه-

 :  یگوت یر سام سه به حمان هڕو ئه
 .   جوانه جگار هی!   تووهید وام نه یم شتتمرا عه  من به-

  :  یگوت میس نه
 ...  م ، به ێو ست بکه وات ده یکک هییتوان ده-

 :  یپرس یل یکونجکاو  کرد و به یک هتمشای،حمان هڕو ئه
 قوربان ؟  یچ م به-

 :   وه هیدا ڤیرس ، به میس نه
 یشدار به دایناناھڕ  له یتوان ، ده  ناوه ھه ی لهۆچک یک هیچوب  کهند مانگ ووج ، چه نه-

 .  تی بنهل یکناو ادشانپ  له ب ده م ، به ین خاوه به ی، تا بب تی بکه
 ۆب یکناو  که ی وه له  وه رکردنهیب  وته بوو ، که شۆخپ ی ازهیشنو پ ، ئه حمان هڕو ئه
 :  یۆییر سه له میس ، نه  وه تهزۆبد
 ؟   هیوان...  ین خاوه  به تیب دا ، ده متیعل ته ۆر ت گه ئه-

 :   وه هیدا ڤیرس ، به  کردوه گونجاو ده یکناو له یریب  ، که حمان هڕو ئه
 .  گومانب-

 :  یگوت  وه هیایند ، به میس نه



 ؟  یچ ی ده.. م  ده ده متیعل و ته م که دهۆت یرشت رپه سه مۆخ ، من به  رچاکهۆز-
  ، بهبوو ی، حا میس نه یکان قسه یمانا ، لهئاوا بوو حمان هڕو ئه یور ل سه ی که بزه
 :  یگوت  وه هیی هیاگو
 . من قوربان  ۆب  هیرز ربه سه ی هیما-

 : گوت  ی که ره نهاھڕ  کرد و به ۆب یک هی ، بزه  وه هییند زامه هڕ ، به میس نه
بکات  یناناھڕ  ست به ، تا ده  هی بده ی که بازه  چوه، ب ندر شق ده بازان مه نۆ، چ  بکه یرف-
. 

 :  یۆییر سه و له حمان هڕو ئه  هیوانڕوجا ئه
بازان  یشق مه  له ۆم ئه  ، که تیماندوو بوو رۆز ن، دو م ناکهپ تیی سته جه یشق ، مه ۆم ئه-

 . من  ی که ژووره ۆب  ره وه تیبنوو ی وه ئه ش، پ  وه تهیبو
  کرد که ده ی که ئاغا تازه تمشایستاو  وه حمان هڕو ، ئه نب  که بازه  چوهچوو ب  که ره نهاھڕ

 .   وه وته که دوور ده

  *** 
  ، به  وه بووه ده نه میس نه له ر بهکو س وه ژییۆژادر به حمان هڕو ، ئه یبور ک هی فته ھه ن چه

باح ،  ن سه سه حه یما  چووه ده  که ب نه  و کاتانه ئه این ، ته  وه وته که ده دوور نه یبست ل
،  ێر ده ھاته ده نه ی که هما  له شیکجار  تاقه ۆباح ، ب ن سه سه حه  دا که یت قهید حمان هڕو ئه
  وه ژووره  ته ، چووه  گرتووه ی هی م قه ئه یتا وه گوت ، له یپ میس ، نه یپرس ی مه ئه ۆیھ کات
 .   وه ره ده  ته ھاتووه نه یدیو ئ
کرد ،  دا که قه ون له یینا ئاسا یکجم و جو  به یست ھه حمان هڕو ئه ی ژهڕۆو  ئه تا
ت  نانه بوو ، تهارید  وه کانه وانه و پاسه  رمانده موو فه ھه یو روخسار ووڕ  به یران گهین

  که حمان هڕو بوو ، ئهارید  وهپ یران گهیبوو ، ن ۆخ به  رز و متمانه به وره  شهیم ھه  که شیمیس نه
  به  بوو که یل ی، گو گرتبوو ھه ۆب ی که وانه و که ردانیستابوو و ت وه  وه هیشتین ته  له
 : گوت  ده ید یک هی رمانده فه
تاش  الن سهڕ ئه یی رمانده فه  به ی وره گه یک هیک شا سوپا له ، مه  ھاتووه انیلجوق سه یسوپا-

 . رمان  سه  تهۆکرد
 یبوو ، بوون انیلجوق سه یانیوا هرمان و فه رانیموو م ھه یردار و سه  وره ک شا ، گه له مه
ناردبوو ،  یشکر دوو له  هۆی، ب یزان ده انیسونن ۆر ب ته و خه یترس مه  به یانیلیسماعیئ
  وه هییران گهین  به اروی،  سارۆک ر سهۆب انیتریو و ئه مووت ه ھه ی ر قه سه ۆب انیکک هی

 :   وه هیدا یمیس نه ڤیرس به



 . ن  ھه دا که قه  الم له شتا زه ھه ی کهینز این ، ته نی که نه سابیح  تازانه  هڕم کو ر ئه گه ئه ۆخ-
 :   وه هیدا یم وه  اوانهب، ل میس نه
  که رشهھ یووڕ ووبهڕتا  کان وارهید ر سه نهیبچ  کردووه یباح ، داوا ن سه سه حه یناب جه  هۆیب-

 تۆخ ، ب  هیین  که ناو قه ۆب ید یک هیگایچی، ھ ب نه  وه که هیک ره سه  روازه ده  ، له  وه نهیبب
 ۆیھ به  ته به ، ھه تب نگ نه ته یرد ھه یک هیگاڕاین ، ته  هیین یک هیگاچیھ یزان ده
 . ننب  رهئ ۆقورس ب ۆیک و چ ناتوانن ، چه  وه گاکهینگ و ته یرد ھه

 :  یگوت ڕۆیی ده  قه ی و شوره واریو د ره به ، که کابرا
 وانڕ رگا چاوه ر ده به و له  وه بکه انۆیبکات ک ڕ شه توان کانت ده شاگرده  له ک...   باشه ی ده-

 . م  که ده
 ک هیستاۆو مام ر نهاھڕر  ستابوون ، ھه رگا وه ر ده به بوون ، له دا که قه  له ی وانه ئه ی ربهۆز

 میس بوو ، نه دا گه له ۆیخ یکان ره ده دهیاری  له ک مهۆستابوو و ک وه  وه که ساره حه یک هیال  له
  وجا به کرد ، ئه تمشای وه کهبچوو یککون  کان ، له رزه به  بورجه  لهکک هیر  سه  وته رکه سه
 : وتبوو ، گوت  رکه سه ای گه ، له  هیچ  له سه مه بزان ی وه ئهب  ، که یحمان هڕو ئه
 .   وه شهپ  تهد  کهیر خه  سوپاکه ییرا به-

  که شکره له ییرا دا به یت قهیکرد ، د ۆب ی ئاماژه میس نه  که ی نهو شو ئه  هیوانحمان هڕو ئه
 یبوو ژ دایبازوو  له زنا ، تا ھ ی که وانه که  و له نار ھ ده یکریت میس ، نه  ارهید

  هییب ی، چاو  وه گرته شانین  له ی رهنوقاند و س یپ چه ی، چاو  ناوهھ ی که وانه که
 : گوت  یانحم هڕو ئه  ، به ی که رهیچن
 .  باوم انیریت م که هین  وه ئه یوانڕ چاوه-

 :  یو گوت حمان هڕو ئیست ده  هی، دا  وه کرده یو نه ی که وانه ، که وسا ئه
  سپه ر ئه سه ی و سواره ئه ێو مه ده...   نهبنو ۆب تمۆخ یانڤگ سه ی ، ئاده حمان هڕو ئه  بگره-

 .  ی بده یمل  له کڕ،  یوبانگ ۆب م وه شهپ یزی که تهکو
  که سواره  له ی شانهیرگرت ن وه ی که وانه کرد ، که کچوون ھه  رهۆج  به یست ھه حمان هڕو ئه

،   وه تهو زندوو بگر زۆبز یک هی شانهین  له  شانهیبوو ن یمجار که هی  مه ، ئه  وه گرته
...  شتھاو ی که رهیوجا ت و ئه گرتل ی ره، جوان س یب ۆخ له ی ناسه ، ھه شااکی که رهیت
  وته که  وه که سپه ئه  و له  وه هیرسایگ  که سواره یشان  ق کرد ، له شه ی واکه ز ھه له به  که رهیت

  وتنه ، که  که قه یسار ر حه سه یکان المه زه یاکو ، ت ئه یدوا ، دوابه  وه ئه ی، دوا  وه خواره
کرد  ی سته وه ناچار ھه ر رکهیداگ یشکر له ت،بار ده ریت  وه سمانهئا  له  هیوا ۆت و له ینداز رهیت

شکر  له ی وه ئه ی، دوا  وه ونه دوور بکه رانیت یودا مه  کرد ، تا له ی کشه پاشه کم ، که



شکر  له. ستان  وه شتنھاو ریت  له شیندازان رئهیرچون ، ت ده رانیت یودا مه و له  وه وته دوورکه
  وتنه که رانیت یودا مه یر ده  له یدی، ئ ۆیخ یکان و کوژراوه نداریبر یشاناکڕ  وته که
  ھات ، واته ده  که قه ناوۆب ی هیگاڕو  ئه یر وروبه ده  له م ، به دان ھه ت وهز و خ بهردوۆئ

 یریت  که  وه و کونه ئه رژ و له  که رزه ر ئه سه له میس نه...   وهۆمار و گه  وقهئاب  وته که  که قه
 : گوت  یحمان هڕو ئه  دا و به  وه که وارهید  به یو پشت شتی، دان شتیھاو ده وهل
  .   هی ھه اتریز یشق مه  به ستتیوپ م ، به  هییخراپ ن تینداز رهیت-

 :  یۆییر سه له  وه ستانه م ھه ده  وجا به ئه
  وه م کونه ، له نیگر ده شکئ  رهۆن  وان به ، شه  وه نهینم ده  رهل ۆمن و ت  وهۆم له یدیئ-

ر جم و  مندا ، ھه ینووستن یکات  له ایکرد ،  کر شت ھه  ر گومانت له گه ، ئه نی که ماشا ده ته
 یک هیستیوپ موو نھهیچ ده ستا، ئ  وه رم بکه به خه ر کسه هیو  یدوود کرد ، ب ید به کتجو

 .  تشک ده رۆئاو ز  رهیو م ھه ، ئه  وه نهینم ده  رهل رۆز  هیوا م، پ نینھ ، ده  رهمان ل وه مانه
،   هیین انیلجوق سه یرشھ  له یو گو  رزه به  و وره باکب  که ندا ، وا بنو دهیو ، ھه میس نه
،  ینیب ده  وه هیکفتار هڕو  وت سوکه موو ھه ھه  به یشانر و په یران گهی، ن حمان هڕو ئه ل
 .   دارهیستر مه رۆز  که له سه مه  بوو که وه ئه ی شانهی، ن میس نه یران گهین  ارهید

  *** 
  ، له ژاۆم که هیینمان شو ھه  تاش ، له الن سهڕ ئه ی شکر و سوپاکه و له یبور ک هی فته ھه ند چه
 کنگاو ھه  بوو تاقه یتوانی نه  وه ژهۆ وه ھه  له یدیدابوو ، ئ ی ھه مووت ه ھه یر وروبه ده
و   وه بووبووه ۆسوپادا ک یکان رمانده فه ڵ گه له)) تاش  الن سهڕ ئه((  ریم ئه.   وه شهپ  تهب
  پتر له ی وه بوو له یانتوانی نه  بوو ، چونکهارید  وهپ یق زه  به انییزار، ب کردن دهپ یژاوڕ

 :  یگوت  وه هییست په  کان به رمانده فه  له کک هی،  شپ  نهب  که قه
و  ئه یایگرافۆبۆو ت ت عهیب ته ی رباره ده مانیاریناردبا ، تا زان کمانک خه  هیبوا ده ین زبه ئه-

ر  گه ئه  هی وه له.  نیھاتبا  رهئ ۆب  سوپاوه  وسا به ، ئه ننب ۆب  که قه یو مکووم  نهشو
،  نیھاتبا نه یبن  له ر ، ھه  هیبوا ھه  که قه یوت که و ھه ت عهیب ته ی رباره ده مانیاریزان
  .   وه نهیڕ بگه ترۆڕگونان ش  ست له و ده نیب ی وه هلباشتر بوو ،  رۆمان ز وه ئه
 :   وه هیدا ڤیرس به ۆخ کاوه  به م بوو ، به نه ڵد به ی و قسانه تاش ، ئه الن سهڕ ئه
 ؟   وه نهیڕ گه ده ڵتا به یست ده به  ده جا ک-

 :  یبوو گوت ارید  وهپ یی هڕتوو  که ید یک هی رمانده فه
 .   وه نهڕی بگه  وه رهۆز یککوژراو  به  هی وه ، له واتر کار وا ب گه ، ئه ین زبه ئه-

 :  یگوت یی هڕوتو  و به  وه شتنهۆکر وم ل ده ، به شۆج  ھاته ادیکان ماره ده  له ن، خو الن رسه ئه



 ! ؟  کردووه نهپ یست ده ڕ شه شتاھ کاکات  ، له  هیچ  هیزار رمه و شه نیز به یست م ھه ئه-
 :   وه هیدا ڤیرس کرد ، به ی قسه  وه ه وه ھه  له  که  یی رمانده فه و ئه
  هی مه ئه اری، جا پرس  کردووه نه پ یست ده ڕ شه شتاھ...   مانه مه ئه یم خه ش مهئ ین زبه ئه-

 ؟  کات دهست پ ده  وه بناغه  له ڕ شه ایئا
 :  یۆییر سه له  رمانده فه ۆیاریگوت ،  نه یچیکرد و ھ یک هتمشایت قهید  ، به الن رسه ئه
،   وه ته نهیبوو نه کینز  که قه  نگاو له ھه ک هی  ، تاقه  رهئ  ته نهیویی گه یتا وه له  مهئ-

بکات و  ریب له ۆیخ کوان پاسه  هی وه له.. ن  که ده اومانک هیک هی،  دان که قه  له ی وانه ئه
 یکر بورج سه یکنداز رهیت یریت  به  ، بووه بزان ۆخ  به ، کات شپ  تهبچ کزۆت

  به  که قه یگرتن ۆب مانو دوا ھه..  نیشک ، ده نیر به رشھ ێرجار ھه ش مه، ئ  وه که قه
 ید یکچار چیھ م ، به ین زبه ئه نینت بروخ وره ێو نامانه  مه، ئ نیوت که رنه و بوو و سه شه
 ؟   هیپ کت هی خشه نه چی، ھ  هی ھه
 :  یکرد و گوت ۆب یردار سه که یک هی بزه الن رسه ئه
  هنابن ، ماقوو اتریس ز د که سه له کریقد ته چیھ  ؟ به  هیایت یالم ند زه چه  که زانن ، قه ده-

  هیگاڕم  له  که قه! بر ناگرن ؟ سه  وهئ  هیچ  مه ، ئه نی بکه  کشه ، پاشه  وه هی وره م سوپا گه به
 اینگ  ، دره  انهی ھه نییو مو  هو ئازووق ئه  هیوا ی، مانا  گرتوومانه  مهئ  که  هیین یاتریز

 یت عهیب ته  مه ئه یدی، ئ  هی ه وسه بر و حه سه ڕی ، شه مان که هڕ شه  هۆیب...  ب واو ده زوو ته
 .   هۆیمار و گه  وقهئاب ڕی شه
 :  یگوت  وه هیت تاقهب  و به شاک ھه یککرد ، ئاھ ده ڵ گه ده ی قسه  که ی هی رمانده فه و ئه
 .  تچ ده انیت تاقه  کهیر بوون ، خه زارکان ، ب ربازه سه م به-

 :   وه هیدا ڤیرس ، به  اوانهب، ل الن سهڕ ئه
رز  کانتان به ربازه سه ی وره  ستهیون ، پ که ده  وهئ  ، چاو له ننیب ده  وه هم حا به  وهئ  چونکه-

 . ن  موول بکه حه ، تا ته  وه نه بکه
 یفی که  به یانتوانی ده  وه ره ده  وان له ، ئه ابوویت یت هیماقوول کند ، ھه الن سهڕ ئه ی که قسه

 ی وانه ئه ی وانه چهپ  به کڕن ،  بکه یدای ، په ێبو انیکو خواردن  ر ئازووقه ھه انۆیخ ید
بوون ،  دا که قهناو  لی هم که  و ژماره ئه... بووبوون   دهۆریگرفتار و گ دا که ناو قه له
بوو  ایند الن سهڕ ن ، ئه تاش بده الن سهڕ ئه ی که ربازخانه سه یالمار په ۆوخ استهیتوان اندهی نه
 ی وه ئه ینیشبپ  هۆی، ب  که ناو قه یانانڕڤ و شه ۆیخ ی سوپاکه وانن ی ژماره یاوازیج  له
بوو  وه ئه یوانڕ چاوه یدین ، ئ بده م هئ یالمار ن و په بکه یر شکهست پ وان ده کرد ، ئه ده نه
 .   وه تهبچن  هی وقهم ئاب ئه یر به



**** 
 الن سهڕ ئه ی سوپاکه یجم و جو یرچاود  که  وه و کونه ستابوو ، له وه  وهپ  به حمان هڕو ئه

 نیبچووکتر یوانڕ تروکاند ، چاوه ده نه یچاو ێرۆج چیھ کرد ، به ده تمشایکرد ،  ده یتاش
،   وه اتهئاگادار بک ، ل وتبوو کهپا  که رزه ر ئه سه له  ، که یمیس کرد تا نه ده یجم و جو

و  ئه ی که اتهیس ره حه ینشو  له  ، که وبو راخ ینگاو ھه ینگ ده  له یناکاوا گو  له حمان هڕو ئه
،   وه هیکرا ده  که ژهی و په ره به  که  وه هیدا  هیرگا و ده ئه یال ۆب ڕی، ئاو  وه بووه ده کینز

  ھانک و به  ھانکه  و به کاند اتهیمیس نه راوت ، خ کهژوور ز وه له به ینیب یکوان پاسه
 :  گوتی ده  وه شهۆر په
 .  یی گه "یل بوعه "ی که کهی په...  میس ، کاک نه میس کاک نه-

 ی که وانه پاسه  ستا و به ھه پ  رزه و به ر کسه هیبوو ،  یل بوعه یناو له یگو  رکه ، ھه میس نه
 : گوت 

 باح ؟  ن سه سه حه مامیئ یال  چووه-
 :   وه هیدا ڤیرس قاند و به له یر سه  که وانه پاسه

 . ن  که ده ۆت یوانڕ ، چاوه  مامهیئ یال ستائ-
 :  یگوت  وه هی که جبه یکردنر به م له ده ، به میس نه
 .  مد ستار ئ ھه ب انیپ ۆب ۆت-

 : گوت  یحمان هڕو ئه  به میس ، نه ڕۆییز  له به  که وانه پاسه
 . نابم  ڵ ماته م ، به مدج اتین ته  به کب-

 :  یپرس یکونجکاو  به حمان هڕو ئه
 ؟   هیک  هییل م بوعه قوربان ئه-

 :  یو گوت ین کهپ  وه هیدوارئوم  ، به میس نه
 . م  که باس ده یتۆب  وه مهبا ب-

کات  ده حمان هڕو ئه ۆ، ب یل بوعه یباس  وه هیاڕ گه  که... بوو  ارید  وه مهیس نه یووڕ  به ینیشب گه
و  ئه ی که ته قهیر ته یدارانڕ باوه  باح و له ن سه سه حه یکان بانگخوازه  بوو له کک هییل ، بوعه

 ی، توان  وه رسابووهیگ "نیزو قه "  ھاتبوو و له  وه ه "ردستان  ئه "و ، " زفاره"  له یل بوو ، بوعه
  له  وازه و بانگه ت قهیر و ته ئه  ارهی، د یلیسماعیئ  بکات به ێو ئه یککان خه یبوو
  ناردبوو که "یل بوعه "ۆب یباح جواب ن سه سه بوو ، حه ھه یواداران ش ھه "ی هڕ"یو هم ه قه
 انی که ر قه سه له  هۆیمار و گه ناردبوو تا ئه یانڕڤ و شه مال ک و زه چه شیو ، ئه تو بکه یایفر

 .  نبشک



ناکاوا   له  وتن که کهکڕدا که قه یران نگاوه و جه  که ناوچه یک خه ڵ گه ، ده یل بوعه یاوانیپ
 الن سهڕ ئه ی سوپاکه  وان ، واته ئه کاکات  ن ، له تاش بده الن سهڕ ئه ی وردوگاکهئ یالمار په

رچن و  ده انۆیب  که قه یران نگاوه بن ، جه ده  که رشهھ ی وه رچ دانهرپ به یکیر تاش خه
  . رن  به انیناو ن و له بده انیالمار په
. کرد  ده انیور سه ته انۆیخ  به  وتووتر بوو که رکه سه  وه له رۆز انی که خشه نه  ارهیواد
  متر له که  دا ، به ی کشه پاشه یاریدا ، ب یرۆز یکت ساره خه ی وه الن تاش ، پاش ئه رسه ئه

 یند به ر مه سه ۆیمار ھا گه روه ، ھه نراشک مووت ه ھه ی ر قه سه ۆیمار گه کمانگ
،  یی گهپ انیدوژمن یک شا له مه یمردن یوا ھه ی وه ئه ی، دوا سارۆک ی ناوچه  له یلیسماعیئ

 . چوو  الده
  بوون به دایدارڕ باوه یت هڕ ھه  برد ، له ر ده سه به ۆیخ یژگارۆنیشترۆو خ نی، باشتر  قه
و  مامیئ یباح ن سه سه حه به انڕی و باوه  متمانه ڕی وپه ، ئه انۆیخ ی که وازه و بانگه ت قهیر ته
 . بوو  ھه انیوا شهپ

 شتاھکرد  ده یست ھه کو ، به  الچووه  کهۆمار گه  کرد که ده نه یست ھه حمان هڕو ، ئه دا وکاته له
  .    و گرفتاره  دهۆریگ دا هی و قه ئه ی وهچوارچ  له
  
  
  
  
  
  

 ڕ مه یستپ
نوور  له یشتانیفر  به نۆڕگ ده ی تانانهی و شه کو ئه وه...  نۆڕگ ده ۆخ یت هواڕ  وانه ئه"  

  فتارانه هڕو  تیر رگ و زمان و داب و نه و جل و به وت سوکه و ھه ئه ییالسا  ، چونکه
 ج بهج ۆب  رهۆوج به. گرن  ده یر وه  وه اوازهیج ن وه ته الن و نه گه  له  که  وه نه که ده

 . " وه هڕ مه یستپ  چنه ده انۆیخ یکان سته به مه یکردن
 یترس مه  له  نسا ، که ره فه یشا ۆب" بروکاردوس"  شه قه یک هیژگارۆئام  له  کهش به  مه ئه
 یک هی رقهیف..   "کان شهنگک به"یبکت  وانهب. (   وه کاته ئاگادار ده یکان شهنگک به
 . )  سیبرنارد لو ینی، نووس سالمدایئ یژووم  له نشگۆڕش



**** 
و  نگ ده، ب  هیین ۆخ له ی، ئاگا  رته په یواس ، حه  رچووه شت ده ھه به له  "بیبوتا"یتا وه له
کرد ،  ده یبیتاق حمان هڕو ئه... سدا ناکات  که ڵ گه ده  و قسه تشین داده این ته ، به  رهیگ شهۆگ

 دا گه ده ی و قسه ینیب کجار  که م ، به  تووهید یچ ر ندهو له  که بکاتل یاریپرس ێو هی ده
 ڕۆییداۆیخ ڕی و به شتھ ج به کو ، به  وه هیدا نه یکم وه چیکرد و ھ یک هتمشایکرد ، 

  ، که میس نه یال ۆچوو ب حمان هڕو ئه..  ھاتبل یو حا یگرتب زمه جه  بوو که کس کو که ، وه
 ییدوا ی هڕ و شه ئه یکان ندارهیبر  له ێند ھهیزام ۆب یرمان بوو ده کیر خه داۆیخ ی که ژووره  له
 : گوت  یپ  وه شهۆخ یک هیووڕ  به میس ، نه یپرس میس نه له یبیبو تا ی، باس  وه گرته ده
 ناتوان یدی، ئ  وه شته ھه به  خاتهی باح ده ن سه سه حه  که  کهس رکه ھه یحا  وه ئه یدیئ-

 .  یرز بژ رئه سه له ید یکجار
 :  یبکات ، گوت ۆیخۆب  قسه ی وه کو ئه وه حمان هڕو ئه
 ؟  تب ینیب یچ ر ندهو له یب ۆت-

 :   وه هیدا ڤیرس ، به قاند هش ده ایت یک هی بوو ، شله  وه سته ده به یک هی شووشه  ، که میس نه
  ئاماده  رمانه م ده ، با ئه  بده میت ارمهی  ره وه ێ، جار تی گهیب شۆت ژانڕۆ  له ێژڕۆ نگه هڕ-

  .   وه کاته ده ژڕکات زامان سا نیزووتر ؟ به  هیم چ که ده ی ئاماده ی هی م ماده ئه یزان هد.  نی بکه
 :  یۆییر سه له میس نه،  کرد رنه دهل یر سه چیکرد و ھ ی که فره ده تمشایحمان هڕو ئه
 م به..  نینکار د رمان به ده ۆب ک هیایموو گ ھه  ، چونکه شاننگک به ن ده مانپ  هۆیب-
 .   هی ھه  م ناوه ئه ۆب ش کهید یک هۆیھ

 :  یۆییر سه وجا له و ئه قاند هش ی که فره ناو ده ی که بوو ، شله نگ دهب کم ، که میس نه
  .  نی که ده تیرۆری  ، که نیب ده ش هیو قوربان ئه یر سه  مهئ-

،  نینگتریگرو نیم که هی، تا   شانداوهین بیبوتا  به انیشت ھه به  هۆیب یزان دهی نه حمان هڕو ئه
 .  ن بکهپ )تیرۆر(یشکوژ هیکار

  *** 
و  ، ئه شتبوویدان داۆیخ ی که هما  و له دا که قه له  شهیم کو ھه باح ، وه ن سه سه حه  وه وشه ئه
 داۆیخ یکان رمانده فه  وره گه ڵ گه ده.   وه ره ده  ھاتبووه نه ی، ل  که قه  ھاتبووه یتا وه له ی هما

 ۆبوو ، ک بیبوتا انیکک هی  که اناندا،ڕڤ شه نیئازاتر ڵ گه بوو ، له میس نه انیکک هی  ، که
ن  سه حه ی که شته ھه به  ، چووبووه ستدا دهڕ ته رۆز یبکوژ ک مهۆک ڵ گه  له بیتابو..   وه بووه
  هیل مه عه م که هی  ، که  ندهیئا یشکوژ هۆڕبدات ب انیھان  شته ھه به  م چوونه ، تا ئه  وه باحه سه

 . بوو 



و ،  شتبوویدان کۆھ  له ککات زان ده  نده وه شت ، ئه ھه به  هیی گه نۆچ یزانی ، نه بیبوتا
 ۆی، خ  وه بووه دارب  ، که وت کهل یو ناکاوا خه کرد ، له ده یکان رمانده فه  له کک هییوانڕ چاوه

  وه ته سان ھاتووهید یزانۆخ به یکست ، کاتھشتدا نو به  ، پاشان له  وه هیینیب داو له
 .  یو رزه سه
  وهپ یکگوزارشت چیھ یمایروس سه ی وه ئهب... م دوو بوو  که ت عهیب ته  باح ، به سه ن سه حه

 : گوتن  یپ ی که رم و نزمه نه  نگه ده  ، به اربید
  . زانن  ده مانۆر خ سه له  "مولک زامولین"یترس مووتان ، مه ھه  وهئ-

 :  یۆییر سه ، له زاننی ده  قاند که له انیر موو سه بووان ھه ئاماده
 کات ؟  ده زگارڕ"یتووس یمولک زامولین"ڕی شه له  ارهیو د ت هو م ده ئه تانک-

باح ،  ن سه سه حه..   هی و ئاماده ئه  که ۆیخ ینگیر س سه خسته یست ز ده له ، به بیبوتا
 :  یکرد و گوت یک هتمشای

 ! ؟ تیزان ده  م کاره ئه یر ته و خه ینگیگر ۆ، ت بیبوتا-
 ینجامدان ئه ۆباح ، ب ن سه سه حه  بوو که یخواخوا داۆیخ ید لهوقاند  له ۆب یر سه بیبوتا
 :  یۆییر سه باح له ن سه سه حه. بکات  یبوو قه  و کاره ئه
 . بتکوژن   هی وه له-

 :  یۆییر سه وجا له بوو و ئه نگ دهب کم که
 ! ؟ رمن ده تکو ۆب تیانیر کوشت گه ئه  که یزان ده ید ئه-

 :  یکرد و گوت ۆب یک هی ، بزه بیبوتا
 . زانم قوربان  ده  ته به ھه-

 "یمولک زامولین "بوا  ده  که ی ره نجه و خه ئه..  یست ده  هیدا یکر نجه باح ، خه سه ن سه حه
و  شه ک هیی ماوه ۆب این ته  که ی شته ھه و به ئه ۆب  وه تهڕ بگه ستیوی ده بیبوتا..  تبکوژپ
  هۆیبوو ، ب یازڕ هۆیبکات ، ب کرکار دا ھه شته ھه و به ئه یناوپ  بوو له ، ئاماده یتبووید

 . مولک بدات  زامولین یکوشتن ۆدا ، مل ب شته ھه و به ئه یناوپ  بوو له ئاماده
 اریجوت  هڕبووبوو ، کو کیدا  دا لهتووس یر هڤ ده یر وروبه ده یک هی چکهۆشار مولک ، له زامولین

 شتھج به یباب..  یشافع یقھیف  هیدا یخوو  وه هیمندا  ر له ر کرد و ھه به له یقورئان.. بوو 
.. ت  خزمه  وته و که  وه هیرسایگ دایتانسو یگا و باره وانید  له ر ندهو و له  زنه غه ۆب ڕۆییو 
 تان، سو ریز وه یمردن یکرد ، دوا ی"الن  رسه لب ئه ئه"تانسو یریز وه یت ت خزمه نانه ته

و  ک مهۆک  به  که  وه گرته ینک شا شول الن تاش مرد و مه رسه ، پاشان ئه ریز وه  به یکرد
 یقوتابخانان یزراندن دامه یز فه. سپاند  چه یانیلجوق سه یت سه مولک ده زامولین یت ارمهی



،  ستیو ده شۆخ یو زوھد ت عهیر زانست و شه یھل ئه.. مولک  زامولین ۆب  وه تهڕ گه ده یزامین
 ۆب  هیبوا ده ستائ بیبوتا.  انیفۆو س ت عهیر شه یانیزانا  له بووپ  شهیم ھه یسیجل مه  هۆیب

 بیبوتا... بووبوو  ریگج "ساھنا "ی ناوچه  له ر، ندهو مولک ، له زامولین  که واتند ب ھاوه نه
  وه هیر سه له یک، شا  وه هییر سه ی که مامه روو عه سه کرد و لهر به له ی که زوو ، جبه  ده، سپ

ند  ھاوه واھاتم ، نه  بگره ۆند خ ھاوه وت و نه رکه ده وه  که قه له ی که سپه ئه یسوار ، به چاپ
 . بوو  دوور نه  وه هی"ی هڕ"یمر ھه  له رۆز

و  اخستیت ۆیخ یووشو تو  ، باروبنهگرت  ێکر ند به ھاوه راخ نه قه  له یک هی، خانوو بیبوتا
 ستیو دهی نه  ته به ھه..  واتب ڕبازا ۆدا ب یاریوجا ب ، ئه  وه سته به ایم رده به له ی که سپه ئه
  ره ھه ی رچاوه سه،  ڕبازا  که یزانی چاک ده رۆز م بوو ، به نه چیھ به یستیو، پ تبک چیھ

 .   انهییاریزان یند مه هو ده
 تو هینا..  تگر و ده م و ئه ئه ی قسه  له ێ، گو  وه هتڕسو ده داڕبازا  به یدھ یدھ یدیئ

بوو ،  ھه  ه وسه بر و حه سه  به یستیوپ  که له سه مه.. سدا بکات  که یو باس  قسه  له یشدار به
 بکاتپ یست ھهس  که ی وه ئهمولک بکات ، ب زامولین یباس کک هیکات تا  ده وانڕ چاوه یدیئ

 ڵ گه بوو ده کاریشۆفر ی ، قسه بوول یگو  که کشت نینگتریگر..  خات ھه ۆب یگو
.. بوو ارید  وهپ یو خواناس یمنبوو ھ کاویپ  که خهش.. ندا  مه ته و به  وره گه یکخش
کرد  یشوازپ یرم گه به ینیب رکه ھه  که ارهیشۆفر  ، چونکه تناسراو ب دا ره هڤ و ده له چوو دهپ

 :  یو گوت
 ؟  خش ای نهۆچ تحا-
 :   وه هیدا ڤیرس به  وه قارهیو  و به یشۆووخڕ  ، به  که خهش
 ر ؟  عومه ینۆچ ۆت ید ئه.. باشم  ادبیز خوا به له-

 :   وه هیدا ڤیرس به  وه هیشۆخ  به  که ارهیشۆفر
 ؟   هیین کتت خزمه ێمر ئه..  خش ایرباشمۆز-
 :   وه هیدا ڤیرس به  وه قارهیو و یمنمان ھ ھه  به خش
 . شکا   وه هۆیخ له نمبوو، دو ھه  که ی هی و شووشه ئه  ، چونکه مبک ک هی شووشه ێو مه ده-

 :  یگوت  وه شهۆخ یک هیووڕ  ، به  که ارهیشۆفر
 .   هیتودا خزمه ده  هیایت یک هیرچ ھه  که دوکانه... رموو  فه-

 یک که به اتریز انیکام  وه کرده ده  وه له یریکان و ب واته شووشه یماشاکردن ته  وته ، که کابرا
 :  یگوت یخۆت و ش سوعبه ۆر ب ھه  که دوکانداره.  تو د ئه
 دات ؟  رتان ده دا سه که وته مزگه  مولک ، له زامولین ریز وه  استهڕ  باشه-



 بزان تا خست ھه یگو  هۆی، ب اڕ گه ده ۆیئاسمان ب  له بیتابو  بوو که  ارهیو پرس ئه  مه ئه
  :   هیچ خش یم وه
، زانست و زانا   زهیفباش و ب یکاویپ... بکات  دا گه له ژمانتا نو توت د مزگه ۆب رجارۆز-

 .  ێو ده شۆخ یو خواناسان
 :  یقاند و گوت له یر سه  وه هییند زامه هڕ  به  که دوکانداره

 .  تگر ده انیزڕو  ێو دهشۆخ یشیانیفۆس-
 :   وه هیدا یم وه  که خهش
 . دات  ده کو موحتاج بوارڕر  ھه ینا په-

ست  ده ۆیخ یاریزان ی وه ئه  یستا ، دوا وه نه رۆ، ز ن که نهل یگومان ی وه ئه ۆ، ب بیبوتا
و  شانۆفر ڵکوتا ڕیبازا ۆچوو ب ر کسه هی،  ھاتۆب یک هی کهۆری، ب  وه وته کهدوور ێو وت و له که
  به نداردوکا یکابرا.. کرد  یسپ یفوس یککوتا  پارچه یدا داوایشۆفر ڵکوتا یکدوکان  له

  :  یوسا گوت کرد ، ئه تمشای وه هیدوود
 . قوربان   زبره رۆز م به-

 :  یگوت  وه متمانه  ، به بیبوتا
 .   هیین مۆخ ۆب ێو ده استتڕ...   هیین یدی قه-

 دا که هڕر بازا به ی که دانهی مه  به  که  وه هیفۆس ک هی سته ده یماشاکردن م ته ده به وجا ئه
 :  یۆییر سه ، له نڕی په دهت
 .   انمهیفۆس یخانش  له کک هۆیب-

  *** 
 ۆب ی وه انهڕ ، گه یکرد و کات یمولک زامولین یبی، تاق ک هیر  سه له یژڕۆ  ، دوودانه بیبوتا

 .  ی، زان انیفۆس  بوو له پ  که ی هی وره گه  دانهی و مه به یبوونڕ پهو ت ی که شکهۆک
  له..  تبچ یفۆس یک هیبابا  کردبوو ، تا له یدروست ۆیخۆب  دروو ، که ده ی و کراسه ، ئه ێو شه

وت  رکه ده وه ڵما له بی، بوتا اربووید  وهپ یی تازه  که کراسه م ، به  وه بووه  که کراسه یدوورون
،  نیبیس نا و که  هیین  وهو نا س له که ابوویند  ، که  وه هیدا ۆیخ یر وروبه ده ڕیوسا ئاو ، ئه

  له.   وه ژووره  هیوجا برد بوو ، ئه سیواو پ و ته فتۆگ ی ھه ناویر وهۆخ  له ی که کراسه
...   وه تهتا وشک بب خست ھه یکزر م سه ، پاشان له  که کراسه یردنۆش  وته که  وه ژووره

  نراوهکار ھ به شترپ  که نوا بنو  که کراسه ستیوی ده
  وه کرده نه یپاک انی مجاره ئه م ردا ، به وه ۆیخ ش له مجاره ، ئه  وه وشک بووه  که کراسه کات
 . کرد  یر به له ر کسه هی، 



ز  له به.. بوو  نه  وه ره ده  س له که..  ێر ده  هیوانڕو   رگاکه ده  خسته یبچووک یکدرز
  که ڕۆیی هی وره گه  دانهی و مه و ئه ره داخست و به  وه هۆیخ یدوا  له ی رگاکه وت و ده رکه ده وه
 . ڕی په دهت دایمولک پ زامولین کو موو شه ھه

 یعایدیئ  که یزان دهل ی وه ئه یی، با  وه ندبووهخو رۆز یر گهیفۆس یاتیب ده ، ئه بیبوتا
  ئاواره یگاین  ، به بیبوتا..  تبزان یر گهیفۆس یھل ئه  له کک هی به ۆیبکات و خ یاتیفۆس
 یشتند و ھه ندجو ده یول یدھ یدھ.. وت  که  که که ناو خه به  وه خاوه ینگاو ھهو

 .  نبخو وات و سه ردو ی وه کو ئه گوت وه ده یفھووم نامه
 کند ھه ی، باس شتبوونیدان  که رزه ر ئه سه له یسوف ک هی سته ده.   که وره گه  دانهی مه  هیی گه
 . بوون  نه نگیگر  وه بهیبوتا یال به  کرد ، که ده انی له سه مه

ن ،  که ده تمشایموو  کرد ھه یست ھه م ، به شتیدان دا که دانهی مه یکچسو  ، له بیبوتا
 . بوو  بیر غه یمایروس بوو ، سه  تازه  وه انهیال به

  له..کات  ده ژنو  نواند که ده یستا ، وا ، وه  کهید یکچسو  اندهی گه ۆیستا ، خ ، ھه بیبوتا
ھا  روه ، ھه نڕی په دهت دا که پانه هۆڕگ  به  که نیبد  وانه موو ئه ھه یتوانی بوو ، ده کدانشو
 یو ئه یئاسان  به رۆز  هۆی، ب نی، بد تد  وه که دانهی مه یتا ره سه له کس رکه ھه یتوانی ده
 . ھات  ده  کرد که ید به
 ۆب ی ئاماژه.. بوو  نه دا گه له یرۆز یکوان بوو ، پاسه  وه هی که ژاوه ر که سه مولک به زامولین

 . ستان  ھه یر به و له نین کهموو پ ، ھه شتبوونیدان ی گاکهڕر  سه له  کرد که  انهیفۆو س ئه
..   وه بووه ده کینز  که لهۆچک  کاروانه  له ۆخ کاوه به.. شاز  نه  بوو نهارید بیر غه  ، نه بیبوتا

 تا..کرد  ده یت رفه ده یوانڕ چاوه  هیو ئاوا بدات ، به س مه ی که رهیچن ۆب ۆیخ ککو گورگ وه
  . کرد  ید به  وه کانه وانه پاسه ینی به له یکنل که

 زامولیبدات ، ن یست ده ر له گه ، ئه  و ھاتووه  کهت رفه ده.. رچوو  ده ۆیب ریکو ت ، وه بیبوتا
و   هیباح دابو ن سه سه حه  گرتبوو که ی ره نجه و خه ئه یاستیست ده به..  تب رباز ده مولک ، ده

دا  تنیشت ئوییوە یوان سهپا نیکترینز  گرتبوو ، له ید یکر نجه خه ی کهید ی که سته ده  به
 کئازار چیھ  به یست ھه.. کرد  نه چیھ  به یست ھه..   هیچ  له سه مه یزانی مولک نه زامولین.. 
تر بوو ،  کوشنده  وه له.. بوو  ر گهیکار یک هی به زره جه...  اینگیس  چوو به  که ره نجه کرد تا خه نه
 .  یبژ  که

 اینمولک د زامولین یمردن  له  بوو که وه ئه یکم موو خه بوو ، ھه نه یتن ھه یم ، خه بیبوتا
  که ی ازهیو ن و به  هیدا یکان پ وانه پاسه  له کک هییدیوت ، ئ دواکه تن ھه  له  هۆی، ب تب



مردبوو و  یئاغا دایاستڕ  له م به.  ێاندی گه ی کوشنده یک هی به زره کات جه ده زگاریئاغا
 . وچوو  ئه ید ره مان مه ھه به ی که بکوژه ستاشئ

شت  ھه مان به ھه  تهچ مردن ده یدوا  وابوو ، له ڕی باوه  چونکه.. بوو شۆخ ید بیبوتا م به
 شتانیوا فر ر کوژرا ، ئه گه ئه  که  هیدابو ین باح به ن سه سه حه..  یتبووید شترپ  که
 .   وه بگوازنه یشت ھه به ۆتا ب ترن ده

 یکار نیم که هی  وه ، ئه یزان نه ی که رهیز وه یکوژران ۆیس ھ وسا که مرد ، ئه بیبوتا
  ن ، به که رده ، ناوده تناب انیدواکار م بوو ، به کان شهنگک به یشکوژ هڕو  یستیروریت
  .    وه انهیکان دوژمنه ید  نه خه ترس ده ژگاریۆبوونڕ پهت
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  نهو ب یچاوان



..  دانیم رده به له ۆیخ ین مه ھاوته ینج دوو گه..   ستاوه وه داڕ شه یپان هۆڕگ  ، له حمان هڕو ئه
و  ، ئه  هیپ یستوور ئه یک هیاساعدار  انیکک هیر ھه.. ن  بده یالمار په  هیئان و ساتا  له
توانا و   که  وه وانه ئه یال به ایر ،  سه  نه که ده یرشکاتدا ھ ک هی له...   هتا به یست ده به
 انیکک هی  دا که یت قهید حمان هڕو رچاو ، ئه به ھاته بوو ، وا ده نه انیحمان هڕو ئه ی ھره به
  ، له  وه بووه کینز انی که کهینز  نجه گه  له حمان هڕو ئه..   هی وه انهیتر یو ئه شپلکم که
  به شاک یککسۆز ب له و به یوجا تاتوان ئه والدا  ی ساکه دار عه ی به زره جه  له ۆیخ  وه ه وه ھه
 ی وه ئه شپ م ، به یر ر ، سه سه ۆب  وه داھاته ید ی دا ، دار عاساکه وکاته له. دا یورگ
 .  داڕتوو ی که ن داره خاوه کپشا  و به یپ گرت چه یست ده ، به تو بکه یر رسه به
ن  سه حه. باح دابوو  ن سه سه حه ی که هم ما رده به له کڕبوو ،  کداپان هۆڕگ  له  شهینما م ئه
  باح ، به ن سه سه حه.. کرد  ده تمشای،   وه که وارهید د قه یبچووک یک هی القه ده  باح له سه
 : ستابوو ، گوت  وه  وه هیشتین ته  له  ، که یمیس نه
 .   وهیی گهواو پ ، ته حمان هڕو ئه-

 :  یۆییر سه باح له ن سه سه قاند و ، حه له ۆب یند زامه هیر ، سه میس نه
 .  نیراسپیقورس یکرک ئه ، به ید یک هی ماوه تچ دهپ-

  له اریبوو پرس نه ڵکرد ، ماقوو یزئاماریپرس یک هتمشای،  ب چیھ ی وه ئه، ب میس نه
 :  یۆییر سه له  باح بکات که ن سه سه حه

  گه به دات و به قاو ده له  مهئ ی که ته قهیر و ته ڕ روباوهیب  ھان که سفه ئه یخش..  نید مه له عه-
  مهئ ڵ گه به  دات که ده ویفر  وانه موو ئه ھه..   وه کاته ده ڵتا به  مهئ یک هی روشه ، ھه کیو لوژ

..  تشک ادهۆیخ یالۆب شمانیکان دهیمور  له کند ھه  ، بگره  وه کاته ده انیوانون و ژ که ده
  ته انهیکردوو ستاتا ئ انیلجوق سه  که  رتره ته خه  رشانهو ھ موو ئه ھه له  مهئ ۆب  اوهیو پ ئه
 . رمان  سه
 :  یۆییر سه باح له قاند ، سه له ۆب یند زامه هیر ، سه ب وهل ی ورته ی وه ئه، ب میس نه
 .   وه شته ھه به  نهی خهیب  وه ه وه ھه  له ب ده یزان ده تۆخ به م به-

 :   وه هیدا ڤیرس ، به رۆز یک هینگ دهب ی، دوا انی مجاره ، ئه میس نه
 کند ، تا ھه دیخورش یال ۆب رمنیب  که تی بده م گهستیمو ده م زانم قوربان ، به ، ده  به-
 .  تبک ۆلمان ب ل و په و که یستیوپ

 :   وه هیدا یم ، وه  وه هییران گهین  ، به باح سه
  له کک هیانیتڕۆینا تۆخ یچۆب.. ببن  یک خه یو کهم ت زناکه ، حه یزان ده تۆخ به ۆت-

 ؟  تیرکان نان رمانده فه



 :  یوجا گوت ، ئه  شهۆخ نه ب ێو هیب ی وه ک ئه کرد ، وه ۆب یک هی کهۆ، ک میس نه
 یکنرخ  به  شه وه ، له تبکپ ای گه  له توان و ده تناس ده دیو خورش ، ئه شمۆخ من نه-

 .  بدات یکان شته شیک خه  متر له که
 :  یگوت  وه هییزارب  و به شاک ھه یک هی ناسه ، ھه ید به نه باح ، به سه ن سه حه

 .  تو که با دوا نه م به  رهنی، ب  باشه-
 :  یگوت  وه زهڕ برد و به ۆب یکشۆن، ک!  ێو بکهر ده وه ی وه ئه شپ میس نه
 . رچاوان قوربان  ر و سه رسه سه به-

  نجه و دوو گه ئه یمدارا یکیر خه  که حمان هڕو ئه یالۆوت و چوو ب رکه ده و وه ئه یال  له میس نه
 حمان هڕو ، ئه نین که دهپ  وه هییشۆخ  مووان به ھه.. دان  یل شپ وه له ێزۆت  بوو که

غار  و به ر کسه هیکرد ،  یگاز میس نه.. بوون  دا که قه  له  بوو که  وانه ئه ی ربهۆز یستیو شهۆخ
 :  یو گوت یال ۆچوو ب

 .   مرکه ؟ ئه میس نه یناب جه  به-
 :  یگوت  اوانهب، ل میس نه
 .  تیالن بک ل و په و که یستیوپ کند و ھه دیخورش یال ۆب ۆیب ب ده-

 :  یگوت ر کسه هیو   وه هیشا گه یووڕ،  حمان هڕو ئه
 . سوپاس قوربان -

 :  یپرس  وه ستکره ده یک هیرسام سه  ، به میس نه
 ؟  تی که سوپاسم ده یچۆب-

 :   وه هیدا ڤیرس به یشاد ڕی وپه و به  وه نه خه رده م زه ده ، به حمان هڕو ئه
 .  نمیبب دیخورش ید یکجار  که ید نامهت ھ ئاواتهو  ئه  چونکه-

 :   وه هیدا یم وه یاوبمان ل ھه به میس نه
 . و ماندووم  شۆخ نه مۆخ  ، چونکه رمن ده ۆت  هۆیمن ب-

 ۆتکار ب سنعه یستیو شهۆخ  به اۆڕگ  که هییند بهد م بوو ، به ده یند بهد  ورده ، ورده میس نه
...  اندڕ پهت یشیو ئه  ، بگره ربووف  وهل یکموو شت ھه حمان هڕو ، ئه ۆیخ ی که ته سنعه

،  حمان هڕو ئه..  ێو ده یشۆخ  که تدا بن وه دان به دایشۆخ ید  ت له نانه ته ستیو دهی نه
 :  ی، گوت ۆڕێبگ ۆیتا خ ۆیخ ی که ژووره ۆب  گاوهڕم  ده به
 رم ؟  به مۆخ ڵ گه ده شیالم سه تکر ده-

 :   وه کرده  دووباره یل حمان هڕو گوت ، ئه نه یچیھوچوو وه رهیب ده کم که میس نه
 . دات  ده میت ارمهیکاندا  شته یگرتن ھه له-



 ی وه له  جگه  مه دروست ناکات ، ئه ک هییشاۆب چیالم ھ سه یشتنڕۆی  که  وه کرده یریب میس نه
 :  یگوت  هۆی، ب  وه نهڕ گه و زوو ده تناچپ انیرۆز
 . بن  نه ڵ ماته م ، به تداۆخ ڵ گه له  بهیب-

  ، تا له دیخورش یردان سه  واتهب ێو هی ده..   وه هی کهڕھاو یراخۆس  ز چوو به له به حمان هڕو ئه
  که نلم بسه ۆی، با ب  رچووه دهل یکڕکو ۆچت  بدات که شانین ی وه ئه ای،  تبپرس یحوا ئه
 یک هین دهید اتک ز ده حه  بات چونکه ده داۆیخ ڵ گه ده شیالم سه.   کردووه کشت  به یکشت
 ؟   هیکو  الم له سه م به..  بکاتل یکوبکات و س یباب
،   وره گه یکپان هۆڕو گ دانی مه  هیی ، تا گه دایغار دا که ناو قه به ک هی ، ماوه حمان هڕو ئه
 یر ، سه ڕۆیی دا ده وه ره سه یقات یکو هڕاڕ  به دا که دانهی مه یکچسو  له  که ینیب یالم سه
 :  کردل یرز و شاد بانگ به یکنگ ده  و به  وه رز کرده به
 . الم  سه ۆھ.. الم  سه-

  و به  وه هیشا گه یووینیب یحمان هڕو ئه  کرد ، که ی که نگه ده یمت سه یک هتمشایالم سه
 :  یگوت  وه هیشۆخ
 ؟  ڕێھاو ێو ده تیچ-

 :  یگوت  وه هیشۆخ  ، به حمان هڕو ئه
 . چن  رده ده  النه  له ۆ ھه  نجام جووته ئه-

 ۆت  ستا ، له وه  که وارهیر د سه ، له  وه هیشا گه یووڕبوو ،  یحا ی کهڕھاو یست به مه  ، له الم سه
 : گوت  یحمان هڕو ئه  به  وه هیخۆش  ، به  وه خواره  بداته ھه  که دانهی مه ۆب ۆیخ ێو هی ده  هیوا
 . بم  ڵ ، ناتوانم ماته  وه خواره  مه ده ده ھه مۆخ-

 :  یگوت  وه نهین کهم پ ده ، به حمان هڕو ئه
و شتم  تی بده میت ارمهیم تا  ببه متاۆخ ڵ گه له یساغ به ێو مه ، ده ێخوار  ره وه وە که ژهی په  له-

  .  تیبگر ھه دا گه له
 :  یگوت  وه هییشۆخ  و به یز دابه  که وارهیر د سه ، له الم سه

 !  نیچ رده ده ت بهیئاق..  حمان هڕو ئه ت بهیئاق-
 دا هی و قه له ب ڵسا نیند چه یک ب کرد وه ده ی هی و قسه ئه  وه کهس که ۆییزر تامه  به
 .  ب یندانیز

  *** 



 یسوار  به ی کهڕوت و ھاو رکه ده وه  که هی قه  له  وه هی که سپه ئه یسوار  به  که حمان هڕو ئه
 جگار هیالم  سه.. کرد  ده نه ۆیخ ب ڕی کرد باوه ده یرچ بوو ، ھه دای گه له  وه کهید یکسپ ئه
  : گوت  یوتن پ کهر ده وه  که روازه ده  له ی وه ئه یدوا.. بوو  ڵشحاۆخ
 .  نیدا که قه یر ده  له ستا، ئ  هموو سا م ھه ئه یم دوا ناکه ڕ م باوه که ند ده رچه ھه-

م  ، ئه  وه هیدا نه یم بوو ، وه  که نگه و ته رد ھه گایماشاکردن ته یمژوول  که حمان هڕو ئه
نووکه ھه  هیگاڕ  قه  له  وه وتنه دوورکه ۆوان بوو ب ئه یگاڕ ر  گه ئه.. م  که یک هی ماوهۆب  که
و  ئه ییتاۆتا و ک ره ، سه باکرد تمشای وه که قه یکان رزه به  بورجه  له کک هی  له کس که
کات  هۆی، ب ینیب ده ی هیگاڕ م حمان هڕو ئهل گهزیکیپ ینیب  گاکهڕیر  سه له پ بوو  نه ری سه

  گاکهڕر  سه ، له  هیایت یچ..  ینیب ده دا هی و ناوچه له ی رخانه و به ڕ و مه بوو ئه ک هی ، ماوه
،   گاکهڕ  له کان هڕ مه ی وه دوورخستنه  وته و که  وه هیست ده  تهگر ی که هیقامچ.. بات  ده انیال

ت  نانه ته.. بوو  شاکرنج سه یک هی په و حه م هم  له یناکاوا گو له م به
 ی وه دوورخستنه یایبوو ، فر  دواوه  الم له سه م ، به خاتیزگ بوو ب و له  وه هییو هی که سپه ئه
ر  سه به حمان هڕو ئه.. کرد  دا نه و کاره له یشدار به تدا هڕ بنه  له ووت  که نه کان هڕ مه
 : کرد  ده یبانگ  ناسک بوو که یرم نه یکنگ ده  له یگو پ له م ، به یک هاچڕ  وه که سپه ئه
 .   رهئ ۆب  ره وه..  حیر فه-

  وه هو شا ئه ۆیھ چوو ، به کچ ده ینگ ده له..   که نگه ده ی رچاوه سه یالۆز چوو ب له به  که گه سه
بوو  نهارید یوخسارڕو  مایبوو ، س یشۆداپ یم و چاو ده یرۆز یکش و به چابووپ یر سه له  که
 :  یوتگ  اوانهبو ل  وه بووه کینز یل  وه هی که سپه ئه یسوار به حمان هڕو ئه. 
 ؟  تی که ده یدا ، شوان سته ده  دووره  م ناوچه له این ته به یچۆب-
 :   وه هیدا ڤیرس به  وه هیموباالتو ب یمسارد خه  ، به ێژیک
  شه هیر سه ێو و ، نامه  وه مه بکه انیبوو ره قه  مهین شیو من  وه هیک خه یغ ده  چنه ده کانم هڕ مه-
 . م  دروست بکه مۆخ ۆب

 :  یپرس یتوند  به  مجاره ، ئه حمان هڕو ئه
 ؟  تی البده مان گهڕر  سه له کانت هڕ ، تا مه مد  وه گاکهڕ  له ینیب منت نه ۆت  باشه-
 :   وه هیدا ڤیرس به یباکب  وت و به رکه ده یم و چاو ، ده یب ھه یر سه ێژیک
 ؟  نیبب ێکو  کو من له وه یکرقوربان ، کو-

کرد  ده انیم ئه تمشایتروکان  ب  به  که ینیب یی قاوه یکرد ، دوو چاو تمشایحمان هڕو ئه
ناسک و  یمای، س ابووڕ گه سوور ھه کم که  که تاوه ھه یشکیر ت به ، له یسپ یم و چاو ده.. 

 ..  نوشی ده کاتو دهت ینگت کار ده  هیوا ۆت بوو ، له اریناسک د  ندهھ.. بوو   لهیجوان و ورد



 داپ یبیر غه یککڕکات ، موچو ده تمشایچاو تروکان  و ب  رهۆوج به یتید  که حمان هڕو ئه
 انی مجاره کرد ، ئه ژدانیو یزاب عه  به یست ، ھه  وه بووه وانژ ۆیخ یکان وشکه قسه  ھات ، له

 : گوت  یپ یانیرم و ن نه  به
 ! ؟ تیشتوویدان  رهل این ته به  که تیناترس ۆ، ت  باشه-
 :   وه هیدا ڤیرس به  وه هیموباالتو ب یمان سارد ھه ، به ێژیک
 حمیر ، فه مین این ته  وجا به ، ئه  هییمم ن خه چیو ھ نڕ وه له ده ۆخ ۆب کان هڕ ، مه دا رهل-

 .   منه ی که واده خانه  مه ، ئه تیکرد یشوازپ پ حه په حه  به  که ی گه و سه ، ئه  ه گه له
 ی کهید نگ و سه  ه تووته ک مهۆک ڵ گه ده ینیب ،کرد ی که گه سه یک هتمشای،  حمان هڕو ئه

  .. کات  ده  مه گه داۆیخ ین مه ھاوته
 :  یپرس یل  وه رهی سه یک هی م بزه ده به حمان هڕو ئه
 ! ؟  هی که انهیوان پاسه ۆب  گه موو سه م ھه ئه-
  وه شتهیدان ۆیخ یگاج  ، لهانیر پ سه  ستابووه دا ھهحیر فه ی په حه ڵ گه له  ، که ێژیک
 :   وه هیدا ڤیرس بهو
ش  مه ئه..  شمۆانفری ده نو پاشا م که دهپ انیاویشق م ، مه که ده وخ  به کانۆمن کس..  رخ نه-
  .   نهم شو ئه یبژاردن ھه ۆب  هی کهید یک هۆیھ

 :  یکرد و گوت یک هی بزه یناچار  به  مجاره ، ئه حمان هڕو ئه
 .  تیشۆبفر انیردووک و ھه تی بکه وخ به  وه کهپ کانۆو کس ڕ ، مه  رهی سه-
 :   وه هیدا ڤیرس به  وه هییشۆخرفر فه یکزمان  ، به ێژیک
 یوان پاسه  دا که تمان قهیکرد ، پاشان د ده وخ م به گه بابمدا ، سه ڵ گه ، له تدا هڕ بنه  من له-

 یدی، ئ  رکتره م ئه رخ ئاسانتر و که و به ڕ مه یکردن وخ ن و ، به که ده کان هڕ مه
 . کرد  وخ به انمانیردووک ھه
 :  یپرس یل  ھات ، دووباره ده ێژیک ی و ساکاره  ساده  کهیم لوژ به ینین کهپ  ، که حمان هڕو ئه
 ؟   هیین تدا گه له یچۆ؟ ب  هیکو  بابت له ید ئه-

 :  یو گوت شایک ھه یکئاھ ێژیکورت ، ک یک هییدوود یدوا
 .   رهینگیم و زه  وتووه که داج له..   شهۆخ نه-

  که یت بهیتا ، به  ره ته خه ۆیخ ۆب  مه کرد ئه ستده ھه ی، وا  هیاین ته  به یب یپ ستیو دهی نه
 یس رۆز ککار  انهیکرد ی که بانه ھرهیم  نگه و ده یکان شهۆخ  قسه م ، به تناناس  اوهیم پ ئه
ند و  ژه ی وهالم ت سه م بکات ، به دا گه ده ی قسه اتریز ستیوی ده حمان هڕو ، ئه  وه کاته نهل

 :  یگوت  وه هیی گله  به



 .  نیو که ده رنا د ، ده  نگه دره حمان هڕو ئه-
 :  ی، گوت نبدو  لهۆچک یکمندا ی وه کو ئه ، وه  وه که هی م بزه ده ، به  که ژهیک
 .  حمان هڕو ئه ی بکه ت کهڕھاو یگو  به  واباشه-

 : گوت  یژک  و به ین کهپ  وه کهرم شه  به حمان هڕو ئه
 .  یزان شتم نه که ناوه..  دارید یوایھ  به..   باشه ی ده-
 :   وه هیدا یم وه  وه هیموباالتب  به ێژیک
 .  یو که با دوانه ۆناکات ، ب ستیوپ-

چووبوو ،  یت الم تاقه سه م ، به تبزان یناو  که ی وه ر ئه سه بوو له ڕمکوو حمان هڕو ئه
 .   وه انهۆیخ یکار  به نۆتا ب شااکی که جبه

  *** 
 ی رت بوو ، قسه په یواس حه.   وه کرده ده  شوانه  ژهیو ک له یریر ب ھه گاییژادر  به حمان هڕو ئه
  له یر سه  ت که نانه کرد ، ته ده یقسان  وه پسانهستا و ب په  له  کرد که ده نه دای کهڕھاو ڵ گه ده
 :   ی، پرس مابووڕسو حان هڕو ئه ی که هینگ دهب
ر  سه به تی، چ  رهبوو ، خ شۆخ رۆز ت، د نیوت رکه ده وه  که قه  ؟  له  تهیچ حمان هڕو ئه-

 ؟   ھاتووه
  وه مدانه وه  له ۆیخ  که یت زان رفه ده به ی مه ئه حمان هڕو ، ئه دیخورش ی که دوکانه  نهیی گه
 ژیک م که هی  مه رھات ، ئه سه به یچ ینیب ی ژهیو ک ئه کات یزان دهی نه یشۆیخ  به –  وه تهبدز

 : گوت  یالم سه به – ینیبی ، ده  وه که قه  چووبووه یتا وه بوو ، له
 نیم س ئه کهل .   ماوه  وه هۆیخ یق ده  به شیدی، خورش  اوهۆڕگ نه چیھ دیشرخو ی که دوکانه-
 یت ارمهیتا   ناوهھ یبچووک یکشاگرد  هۆی، ب ێربسپپ ی که دوکانه یرف وسون سه  که  هیین

 ڵماۆب داۆیخ ڵ گه له  که شاگرده انی مجاره ئه م ، به حمان هڕو ئه یوسا کو ئه بدات ، وه
 .   وه ناباته

  به  وه که هی بزه  رمه م نه ده به..  یش کهڕھا ھاو روه ، ھه یز دابه ی که سپه ئه ، له حمان هڕو ئه
 :  یگوت  وه ته زاکه نه  ھات و به  وه هیریپ  به  که ستا ، تا شاگرده وه  که ر دوکانه به له ینگ دهب
 بوو ؟  ھه کتمر ، ئه انیقور  مکه ره که-

 : گوت  یو پ ین که، پ  وه وته رکهیب ۆی، خ دا که همندا یکان وته  ، به حمان هڕو ئه
 . کرد  م ده م قسانه مان ئه ھه شپ مه له کند سا چه شیمن-

 یوار نهشو شتاھ  که حمان هڕو سابوو ، ئه په بوو ، حه نه یحا ل یچی، ھ  که همندا
 :  یمابوو گوت  وه هیمایس  به  که نهین کهپ



 ؟   هی رهل دیکاک خورش یناب جه-
 :  یقاند و گوت له یکر سه  که همندا

 .  نمب یتۆتوانم ب ده ێو ده تیرچ ، ھه ی وه ژووره  له...   به-
 :  یو گوت ێکرد ی ئاماژه یست ده ، به حمان هڕو ئه
 .  ێو ده مۆیخ دیکاک خورش.. نا -

 یرۆکرد ، ز یئاغا  له یو بانگ  وه ژووره  ، چووه ینیب یحمان هڕو ئه یبوون ڕمکوو  که  که همندا
  وه هیدوا  له دیوت و خورش رکه ده وه  که دوکانه  له  که هکرد مندا یری سه حمان هڕو ، ئه چوو نهپ

..   هو حا ئه  تهبگا یحا  زوو بوو که شتاھ..   وه مابووهۆک یالواز بووبوو و پشت. ھات 
 :  یکز گوت یکنگ ده  به دیخورش.. ت خوارد  فه خه یرۆز ینیب  وه هو حا به  که حمان هڕو ئه
 .   که ره منت گه  که یم گوت که شاگرده.. قوربان   مرکه ئه-
 دا هند سا و چه ئه ی ماوه له ی وه ئه یاڕ ره بوو ، سهارید ی وهپ  که ی هی ژاره م و په و خه ئه یاو

 ی و بازرگانه ئه یانیرم و ن نه یو خوو کخو شتاھ م بووبوو ، به  رهیس که  هی ادهڕو  به
 حمان هڕو ، ئه تن نه  وه هۆیخ یرخ  ست به و ده تشۆبفر ی که هما ێو هی ده  دابوو ، که رنه به
 :  یکرد و گوت ڵ گه ده یشۆو چاک و خ  وه هیشا گه یووڕ،   وه ته وهیناسی نه  که ابوویند
 ؟   هییوان..   وه مهیتناس نه دیخورش کاک-

 :  یگوت ک هیقیر ته  مچهین  وجا به و ئه  وه ورد بووه یمایر و س سه له کم، ک دیخورش
  ؟ من که  هیوا..  تیچ ده  قه یک هی رمانده فه  له ۆت م ، به  وه ، ناتناسمه  گره مه مقوربان ل-

 .  انناسمی ده ر کسه هی،  تو که ده  مانانهەو قار چاوم به
 :  یگوت یشاد  و به  وه که هی م بزه ده ، به حمان هڕو ئه
 .  م قه یمن ھ  هیوا..   وه تهیبوو کیواو نز ته-

 :  یۆییر سه له ۆوخ استهڕنا یک هی وهش  و به  وه هیخۆش  ، به وجا ئه
 نارد ؟   قه ۆب کتک هیشوپ مه له کند سا چه ێد رتیب-

کرد ،  داپ یشەدا و باو یالمار ما ، په سیت قه ایت انیسکبوون ، فرم ق هب کابرا ئه یچاوان
  :  یگوت  وه هییشۆخ ڕی وپه به
م  ئه ی، دوا ب ژمرت در ، عه تڕ تهب رک خ ؟ ده م که هڕکو ینۆچ!  ۆیت  مه ، ئه حمان هڕو ئه-

 . کردووم  نه رتیب  له شتاھ ش هموو سا ھه
 دایر به دی، تاخورش ایر شان سه به یست دا ده به رۆز یک هی ، ماوه داکردپ یش ، باوه حمان هڕو ئه

 : گوت  یدیخورش  الم کرد و به سه ۆب ی وجا ئاماژه ، ئه
 . ت  که ره براده ڕی، کو  المه ش سه مه ئه-



 ۆئاخ یزان دهی نه حمان هڕو کردن ، ئه یک هتمشایالم کرد ،  سه ڵ گه ده یشۆچاک و خ دیخورش
 گوتی ده کداکدالستچوو ، ل ده له یحمان هڕو ئه  که  ته سره حه یگاین ای هییخر و شاناز فه یگاین

 :   وه گوتهی و ده
  وه ژووره  رن با له وه... واو  ته یر نگاوه مان و جه قاره  ، بوون به  ماشه... خوا  نا به په-

 .  نیشیدان
 دیخورش..  شتنیدا دان که دوکانه یند ناوه  له  لهۆبچک یکزم یور ده وتن ، له ژوور که وه موو ھه

 : گوت  یکرد و پبانگ ی که لهۆچک  شاگرده
 .  یب نه ڵ ماته راخ ی ده.. بکات   س ئاماده چوار که یخواردن ب  مهیفات  و به  وه هما ۆب ۆب-

  به. رچوو  ده ۆیغار ب  ، به ت هی و نه ێو بکه یایفر حمان هڕو ئه ی وه ر له به  که همندا
 : گوت  یدیخورش

 ۆکات ب نیزووتر  به ب ده..   هییختمان ن وه یاستڕ به.. ناکات قوربان   ته هیز و ئه به ستیوپ-
 .   وه نهڕی بگه  که قه

 :  یگوت  اوانهب، ل دیخورش
 .  نۆیبخ  وه کهپ کنان ب ده...  ناب-

 دیخورش م ، به  هیین  وه سته ده به ی وه ئه یخت وه  که بکاتپ یت ناعه ، قه دایو ھه حمان هڕو ئه
م  ده و به نق بله یند زامه هیر بوو مل بدات و سهناچار حمان هڕو ئه  کهسوور بوو ،  نده، ھ
 :  تب  وه بانه ھرهیم یک هی بزه

  ئاماده ۆمان ب ل و شتانه ل و په و که ، ئه تد  که تا خواردنه یتوان ده م به...   باشه ی ده-
 ؟  ن وه مانه ده  که ی بکه

 :  یکرد و گوت ۆب یک هی ، بزه دیخورش
،   شتھ تج به  که  هیوسا کو ئه وه  که دوکانه..  بگرم ھه کشت چیناتوانم ھ  ھاتووهوام ل-
ماون ،  ریب له کانت فه هڕشتاو ھ  هیین شۆناخ تر پ گه ، ئه  ھاتووه ر نه سه به یکانۆڕگ چیھ

 .  نی که ده  که شاگرده یوانڕ چاوه ی که ز ده حه ای،   بکه  کان ئاماده شته تۆخ به  سته ھه
 :  یگوت  وه هییشۆخ  ستا و به ھه  وه هنین کهپ  به حمان هڕو ئه
 .   وه تهی به م ده دواوه ۆب ڵسا نیند چه-

 :  یکرد و گوت یالم سه تمشایوجا ئه
 ۆک کانمان هیستیو، من پ  وه تهید ۆ، تا ت  بابت بپرسه یکوا ھه ۆب  سته الم ھه سه-

 .  واتڕ نه یۆف  مان به که خته با وه...   وه مه که ده



رز  به ینگ ده به حمان هڕو وت ، ئه رکه ده وه  که دوکانه  شتاو له ھه  ستا و ، به ز ھه له به الم سه
 : گوت  یپ
 . ھا  یو که دوانه م به-

  قسه این ته به ستیوی ده کو ، به واتالم کرد ب سه له یداوا  بوو که خت نه ر وه ھه  که له سه مه
  له ی خته ناوه  بوونهریم پ ئه ایئا..   وماوه قهل یککرد شت ده یست ھه.. بکات  دیخورش ڵ گه ده
  رهل  که ی و کاته کو ئه وه کڕوت ،  که  که ناو دوکانه به حمان هڕو بوو ؟ ئه  وه نه مه ته ی نگهۆس

 :  یپرس یدیخورش  له  وه کانه شته ی وه کردنه م خ ده به.. شاگرد بوو 
 .  تیاریو ماندوو د ت تاقهب رۆ؟ ز  تهیچ دیکاک خورش-

 :   وه هیدا ڤیرس به  وه ره سه که ، به دیخورش
 !   مه ، خه  نازانم ترسه یدی، ئ  ر ھاتووه سه وت ، من وام به که شۆخ نه  ھره زه  که  وساوه له-

 :  یپرس یخوارد ، لسوو ل یرۆز حمان هڕو ئه
 ؟  ناھ نه ۆب رتۆ؟ دوکت یت هیچ-

 :  یقاند و گوت له یر سه  وه ره سه که ، به دیخورش
 یپ انیکک هی  پتر له.. بوو  نه ی دهیفا م ، به یر سه  هیناھ رمۆدکت  ده کرۆدکت یاتیج له-

 نمب ۆب ی وانه له کک هینۆچ م ، به تب ھه یلجوق سه یرانۆدوکت یال یرمان ده  نگه هڕگوتم ، 
 ! بکات ؟ ی نه هیتا معا

 :  یۆییر سه  له دیخورش. خوارد  ۆب یت فه خه ید ی ندهھ حمان هڕو ئه
ودا  ئه یناوپ  له ، خ مۆخ یدار م دار و نه ئاماده..   انمهیژ یکموو شت من ھه ۆ، ب  ھره زه-

 . م  بده
ستان  وه سته ، ده دای که شهۆر گ جگه یت ارمهیر  نبه ھه  له ۆیخ  ، که  باوکه یست ھه  مه ئه
م  ده به حمان هڕو ئه..   هیین پ یشفا م ، به ب پ ی پاره دیخورش  نگه هڕ...   وه تهنیبب
 :  یگوت  وه هی وه دانهد
 .   هیتوانا کموو شت ھه  خوا به...  ترن ده ۆب یخوا شفا..  ۆخ م مه خه-

 ی که رده ده ی وه ئه یدوا ینگ دهب  به حمان هڕو گوت ، ئه نه یچیقاند و ھ له یر ، سه دیخورش
الم  سه..   وه هیاڕ الم گه دا سه و کاته کان ، له له ل و په که ی وه کردنه ۆک  وته ، که یزان یدیخورش

 حمان هڕو ئه..  شتیدان یم که هیینمان شو ھه  وت و له ژوور که الم وه الم و که سه ب به
 :  یپرس یل یرسام سه به
 ؟  ینیب ؟ بابت نه  وه تهیاڕ وا زوو گه ۆ، ب  بووه یچ.. نا  ش هی ادهڕم  به م ، به  به مه ڵ وتم ماته-

 :  یگوت یست په  و به شاک ھه یک، ئاھ الم سه



 .  تمیبا ، د-
 :  ی، پرس حمان هڕو ئه
 ؟  وه تهیاڕ وا زوو گه ۆب ید ئه-

 :  یگوت  وه انهیگرپ یوک ئه  ، به الم سه
 .  کرد ده نهوام ل یشت ینات و کردم ، قه یشوازپ یسارد وس به  ندهھ-

 ۆم ، ئه ابل دیخورش  هۆیکرد ، ب ده موول نه حه ته ی مناکه خه  م باسه پتر ئه ی وه له  که زعه وه
 : گوت  یحمان هڕو ئه  به  وه ته سوعبه  ، به تچ دا نه م باسه ئه یتان پتر به ی وه له
 .   که مه ی مه ، ته  بکه تۆخ ی که شهیئ حمان هڕو ئه ی ده-

  وه ستکرده ده یکترس  ، به تترس ده یل  هیگوا  نواند که یکرد ، وا ۆب یک هی ، بزه حمان هڕو ئه
 :  یگوت

 .   ده سزام مه  مجاره ر ئه ھه.. قوربان   به-
  ، به دیخورش ی که کرد ، شاگردهبار  که سپه ر دوو ئه ھه له یکان ، شته حمان هڕو ئه کات

 : گوتن  یپ دیخورش..  نایدا  که ناو دوکانه ی که زهر م سه و له  وه هیاڕ گه  وه که خواردنه
 . بن  نه ڵ ، تا ماته نۆیمان بخ که رموو با نانه فه ی ده-

 :  وه هیدا ڤیرس به حمان هڕو ئه
 ند ؟  چه  هیکان کرد شته ی پاره ێجار -

 :  یگوت  اوانهب، ل دیخورش
 .   وهئ ۆب  منه یارید  مه ئه-

 :  یرب ده ۆیخ ییزا هڕست نا ده ی ئاماژه  ، به حمان هڕو ئه
 .  نیمن ن ۆب  م شتانه ئه ۆخ..  ناب-

 یکان شته ی پاره ید به نه  به دینجام خورش ستان ، تا ئه وه  وهو ناب ب م ده ده به ک هی ماوه
 :  یگوت م رگرت ، به وه
 نی ده ده  یو نرخ به  وهئ ۆب این ته..  گرم رده وهنرختان ل نیمتر که م گرم ، به رده وه  که پاره-

 ڵد یحوب  به  ، چونکه  وه رنهبن  وه، با ئ ستیو  و نرخه به انیشت ش کهید یکر جار گه ، ئه
 .  نمیم بتان ب که زده حه
 ڵ گه به یشیالم ، سه وودامانڕ ر له به له م ست بوو ، به به مه یحمان هڕو ئه اتریز  ته به ھه

 . کردبوو  نه یشواز، پ  هموو سا و ھه ئه یدوا یباب  خست ، که

  *** 



بوو و   وه ره سه به انیکان بار سپه ئه  ، چونکه نۆب  ادهیپ  به  هیبوا ، ده  قه ۆب دا وه انهڕ گه له
 یباوک یفتار هڕ  له یریکرد ، ب ده نه ی ست بوو و قسه الم په سه.. برد  ده نه انیپتر ی وه له
  هیخورما  سهیو ک له یریب.. کرد  ده نه ی قسه ید یک هۆیر ھ به له حمان هڕو ئه م به.   وه کرده ده
تا .. بوو  نه یستیو شهۆنا خ..   وه ھاته ده دایپ یی زه به..  بوویک ی که شوانه  ژهیک ۆب  وه کرده ده
 کات.  کات دهست پ ده  وه هیی زه به  له  هی ھه یستیو شهۆخ رۆز م ، به ستبوویو نه یشۆخ ستائ

،  اگرتی که سپه ئه..  شتبوویدان ندامان شوھ له یانی کو به ، وه نمان شو ھه  وه نهیی گه
  وه حمانه هڕو ئه  به یت ئولفه ک هی ادهڕتا   ، چونکه ڕی وه نه  مجاره ئه م به ،ڕی اپهڕ  که گه سه

 : گوت  یز پ له الم و به ست سه ده  هیدا ی که سپه ئه یو هگرتبوو ، ج
 .   داماوه  ژهیم ک م به بده کستم تا شت وه ده کزۆت-

و  شتھ ج ، به  هیچ  له سه مه یزان دهی نه  ، که ی کهڕھاو یال ی که سپه ، ئه حمان هڕو ئه
 کینز ی که نه خاوه  له حمان هڕو ئه ش ، کات مجاره ئه  که گه سه..  ڕۆیی که ژهیک یالۆغار ب به

  وه هیران گهین  و به رز به ینگ ده شوان ، به ی ژهیک. کرد  نڕی وه  به یست ده یانی کو به ، وه  وه بووه
 :  یگوت

 ؟   هیک-
 :   وه هیدا ڤیرس به یمنھ ، به حمان هڕو ئه
 .  حمانم هڕو من ئه..  تیکرد ڵ گه ده ی قسه یانی به  که ی و سواره منم ، ئه-

 یبزۆت  ، به کردپ یست ھه  که ژهی، ک ناکار ھ به یسوار ی وشه  وه نهمندا یک هییشاناز  به
 یکوس ته  رهۆج  ، به  وه کرده یورگرت و ھ ی که گه سه ێژیگرت ، ک ۆیخ ی که نهین کهپ یو هج
 :  یپرس یحمان هڕو ئه  له  وه هیک نامه په
 ؟   که ره گه تیچ حمان هڕو ئه  کاکه-

 :  یو گوت  وه بووه کینز یل حمان هڕو ئه
  رهل این ته یتاق  ، به  وه هیانی به  له  که گومان، ب یناوھ ۆب م هیخورما  سهیم ک ئه-

 .   تهیبرس ستا، ئ تیشتوویدان
 :  یگوت  وه هییزا هڕو نا یی هڕتوو  به کو ، به تربگر وه یتال ناھ نه یست ده ێژیک
 .   هین میسوپاس ، برس-

 :  یۆییر سه له  وه هڕییمکوو  به حمان هڕو ئه
 ..  ۆخیب  وه هما  له  بهیب-
 :  یگوت  وه اترهیز یک هییتوند  به ێژیک
 . رناگرم  وه  پاره ب به کشت چیو ، ھ  هییم ن وه ئه ی من پاره م به-



 :  یگوت  وه هیبان ھرهیم  به حمان هڕو ئه
 .   هیارید  مه ؟ ئه  کردووه ی پاره یداوا ک-
 :  یگوت یی هڕتوو  ، به ێژیک
 . ناسم  ی نه  رناگرم که وه کسان که  له یاریمن د-

 :  یۆییر سه له ێژیک م ، به  وه بداته یم وه یستیو حمان هڕو ئه
 . م  ده رده به ت حتیر نا فه ده حمان هڕو ئه  وه تهۆخ ڕی به ۆب-

  به ی ته، و گا دای که گه سه ڵ گه  له یکان هڕ رخ و مه به ی وه کردنهۆک  وته و که ڕۆییوسا ئه
،  کرایپ  که ی هیت هیو سووکا ئه یا، و حمان هڕو ئه.  ین که دهپ یھات و پ ده حمان هڕو ئه
 یکرد و ل ده تمشاییرسام سه به  ، که  وه هیاڕ گه ی کهڕھاو یال ۆب  وه نهین کهو پ  م بزه ده به

 :  یپرس
 ؟  حمان هڕو ئه دا ژهیو ک ئه ڵ گه کرد له ده تیچ  وه ئه-

 ڤیرس ، به نبنو یجد دایو ئاوابوو و ھه  وه هیمایس  به  که بزه ی وه ، پاش ئه حمان هڕو ئه
 :   وه هیدا
 .  نیب نه ڵ پتر ماته ی وه تا له نۆیباب...  چیھ-

 ی که بزه یو هج یخورت  به ێو هی ده یچۆب!  تن بکهپ ێو هی ده ۆب یزان دهی ، نه حمان هڕو ئه
 تب ده  سته رجه به دایر چاو به له  ژهیو ک ئه یمایس  ته قهیو د به یچۆب یزان دهی نه!  تبگر ۆیخ
 .. کرد  دا گه ده یفتار هیسارد به رۆ، ز نیتا یژیند ک رچه ، ھه  شهۆخ ید یچۆب یزان دهی نه! 

 زھ وان خورت و به ئه م به.. قورس بوو   وه باره و به  کهڕ  ورازه و ھه ئه یوتن رکه سه  ته به ھه
.. بوو   وه وانه ر ئه سه به  که بوو ، باره نگیکان گر سپه ئه یزھ دا رهل  ته به ھه... و شنگ بوون 

 ر کسه هیو  اننیناس کان هوان پاسه..   قه ی روازه ر ده به  نهیی گه راواۆخ ی رده وزه مه ده
بوو ، ارید  وهپ یی هڕتوو.. بوو  اندایشوازپ  له میس وتن ، نه ژوور که وه..   وه کردنه ۆب انیرگا ده

.. بوو  م ستهیۆناو.. بوو  ودا ده ئه ین مه ته  ر له ھه  ستابوو که وه دا گه له ی کهید یک هیکابرا
باح ،  ن سه سه حه  بوو که شۆناخ یپ  هۆی، ب  باشتره میس نه  وابوو له یپ  مه ستهڕۆم  ئه
  چراوه ، به م وستهڕ هۆیبوو ، ب میس نه  به ی متمانه اتریدا و ز سند ده ودا په ر ئه سه به یمیس نه
وس  ته یک هی م بزه ده ستا ، به ، وه ستمڕۆ..  اڕ گه ده یکان و شاگرده میس نه یکان ه ھه ۆب

 :  یگوت  وه ره شه ته کردن و به ده تمشای وه زهئام
 ! ون  بخه  وه ره ده له یتانتوان ده ۆ؟ خ  وه انهڕ وا زوو گه ۆب-

 یحمان هڕو ئه  به یی هڕتوو  وجا به داخست ، ئه پ یم و ده کردل یتوند یک هی هۆڕ، م میس نه
 : گوت 



 ؟  حمان هڕو ئه تیبوو ڵ وا ماته یچۆب-
م  ده وجا به کرد ، ئه یکری سه میس نه..   وه هیبوو دا انیپ  که ی هی و پاره ئه ی، باق حمان هڕو ئه
 :  یگوت  وه کانه سپه ئه یماشاکردن ته
 ؟  انڕ گه ڕموو بازا ، ھه  وتووه که ست نه کانتان ده موو شته ھه-

 :   وه هیدا ڤیرس و به شااکڕو  ئه یوال ره به ی که سپه ، ئه حمان هڕو ئه
 ڵ گه له  ، چونکه نیوت دواکه ش هۆی، ب  ناومانهھ  وه ادهیز  داوا کردبوو به تیقوربان چ-

 . کرد  ده مان ه کان مامه شته یر نرخ سه له دایخورش
 :  یگوت  وه م بزه ده وجا به ، ئه ۆیخ یست ودهن ی که پاره  هیوانڕ،  میس نه
 .  تی که ده ۆب مانڕ، بازا تیب ده کانمان هیستیوپ ینیک یرپرس به ۆ، ت  دواوه به ستائ  له-

 :  یۆییر سه وجا له ، ئه  وه بووه ڵکا یش هیچاو  ، که م ستهڕۆ هیوانڕوجا ئه
 یکان و شته  که ماره عه  نه بکه  که و ئازووقه  هو دانه ی ده..  تیوتوو دواکه  که  هین نگیگر-
 . ن  ش بکه کاندا دابه ره نگاوه ر جه سه به شووپ یکان کو جاره ، وه ش کهید

  وه هیشحاۆخ  برد و به ی که پاره یشۆخ  ن ، به نجام بده ئه ۆخ یکار  که نانھل ی، واز میس نه
 یرپرس به  به  بووه  بوو که وه ئه ی، مژوول ۆییحمان هڕو ئه.. چوو  ۆیخ ی که ژووره ۆب

 یکجار  هی هھ  وه ئه یدئوم  بوو که  هیو مانا به ۆیخ ۆب  مه ئه  که..  نیو شت ک ڕبازا چوونه
 .  ایژ ده دایایت  که ێو بکهر ده وه  هۆیمار م گه له  کهید

  *** 
بوو ،  دا که وارهید  له  که  وه بچووکه  القه و ده ، له شتبوویدان داۆیخ ی که ژووره  له حمان هڕو ئه
 یریت م که هی  بوو که  و ژووره مان ئه ، ھه  و ژووره ، ئه  که قه یر ده ینیر به یایدن  هیوانی ده
 ۆب ی و ژووره کرد ، ئه دای په  که قه  له یک هی گهبوو و پ  وره گه ی وه ئه یدوا..  شتیھاو  وهل

مان  ھه  له.. ئاسمان   هیوانی ده شیو ستابوو و ، ئه وه ایم رده به  له ی که بازه.. رگرت  وه ۆیخ
 انی که هییاوازیج م ، به  وه ره ده یایدن ۆبوو ب انی جهیرب ده  تاقه  ، که یوانی ده  هو القه ده
 ۆیخ یزوو و ئاره شتیخوا  و پاشان به  وه وته که ، دوور ده یف ده رۆز  که بازه  بوو که  مه ئه
و  تبف یتوانی ده  خواست که ده پ یایزۆخ حمان هڕو ئه.. بوو  یاوڕ،   و بازه ئه..   وه هیاڕ گه ده

ک و  مه و ئه ، ئه  وه تهڕ بگه ی که نه خاوه یال ۆب ۆیخ یفادار وه  ، لهوئاسمان  یقو حه  بگاته
 . بوو  نه زادانیم ئاده  له س رکهۆز یال  که ی هیفا وه
 ی وکاتانه ئه ی ربهۆز!   وه کاته ده  هانشو  ژهیو ک له ریب  نده وه ئه یچۆب یزان دهی ، نه حمان هڕو ئه
.. کرد  ده یو ئه یکان رخه و به ڕ مه تمشای  وه م ژووره ، له  هیبوا نه یناناھڕشق و  مه  که

 ی انهڕ رخ و مه و به ئه شترپ...  اربووید  وهل یرۆز یک هیودا ، مه دابوویرز به  له  که ژووره



وسا  له یستائ یست ھه.. بوو   کهید یک، شت اوازبوویج یستائ یتنید م ، به تبوونید
و  ر به رانبه به ی هیستیو شهۆخ یست م ھه ناکاوا ئه له یچۆب یزان دهی نه...  یتنید  که  اوازترهیج
 . ال دروست بوو   انهڕ

وتبا  رکه ده کژڕۆر  گه ئه ۆوت ، خ که رده ده  که ژهیک م رکهۆ، ز کان هڕ مه  هیوانی ، ده  وه دووره  له
 اتری، ز کان هڕ مه  هیوانی ، ده شتین داده..  ۆیخ ۆب یزان ده ت خه  به ی وتنه رکه م ده ، ئه
 یک مهۆک  به ێژیدا ک و کاته ، له  وه بووه کینز  وارهئ.. کان بوو  زه په یخودان یوانڕ چاوه

 .  تو ربکه ده ستائ یک خته خوابه کو به ئ.. کان  زه په ی وه کردنهۆک  وته که ده ی که گه سه
  کمهۆت یژدر یکاویچوو پ ده  وه وت له رکه ده کس که  مجاره وت ، ئه که رنه ده  مجاره ئه ێژیک
  مه ئه یب ۆت..  ینیب نه یوخسارڕو  مای، س  وه هیودا و مه له حمان هڕو ئه  ته به ھه..  تب

و  بوون هڕتوو  به یست ھه یچۆب یزان دهی نه حمان هڕو ؟ ئه ب ێژیک یستیو شهۆو خ رانیزگ ده
 . کرد   رهیغ

.. روون  و ده ڵد  وته که یگومان... وتن  رکه م ده و چواره م هیم و س دووه یاویپ..  کم که یدوا
  که ینیب یانیکک هیی وه ئه یدوا م بوو ، به نه ییئاسا دا نهو شو له  اوانهیو پ ئه یوتن رکه ده
بوو  یحا کموو شت ، ھه ارب به له ی هو جو یر عارد سه  خسته ی که گه سه کق شه  نووکه  به
  به اوانیو پ تو که ما ده ده دات و به غارده  رانه، کو نایناب ی کرد کچه تمشایپاشان .. 
 .  نن که دهپ  وه هیارید

 یرگا ده  له ریکو ت وه حمان هڕو ئه.. کات  نه وانڕ پتر چاوه ی وه له  س بوو که به یتید ی وه ئه
 ۆیز خ له  دا ، به ده یغار دا که قه یکان وه هڕاڕ  ئاسا به ت، ش  وه ره ده  هڕی رپه ده  وه که ژووره

 یک هیسا دار عه این ته تو کهست ن ده یچیھ..  ڕی ھاته  که کسپ ئه م که هیر  سه  هیدا ھه
دا  وانه ر ئه سه ، تا به ب نه یستیوپ  نگه هیزانی ده...  یبرد داۆیخ ڵ گه  له  که تب نه ژدر
،  تچ رده ده ۆب تبپرس یل ی وه ئهب  که وانه پاسه  بوو که  هڕتوو  ندهھ م ، به تب ڵزا
بکات  ی که سواره یبوون هڕتوو  ست به ھه یب ک ، وه  که سپه ئه.   وه کرده ۆب ی که قه یرگا ده
 یال به  ، که یب ی گاکهک هی ند چرکه چه  به  که سپه ئه.. رچوو  ده ۆیکو با ب وه دا که وهینش  به
ست  به مه ید یچیھ ێژیک  له  جگه..  ێژیک  هیی بوو تا گه ک هی ده د سه قه به  وه حمانه هڕو ئه
..   وه ھاته ده داپ یی زه به اوی، پ چ حا ڵحا م به...  تب ایند یحا له ستیوی ده... بوو  نه
ر  سه  نه بکه یژست در ده انیتستبیچوو و ده وه ، له  وه ستبووه به  وه پشه  له انیست ر دوو ده ھه

وت  رکه ده حمان هڕو ئه  که م ، به ابوونڕد  وه کهنند شو چه  له یکان جله... 
 :  یگوت  وه سه و ته  کرد و به یک هتمشایانیکک هی
 ؟  ڕۆکو ێو ده تیچ-



 یجواب کعریش  به –بوو  ستۆد عریش یکس که  که حمان هڕو ، ئه دا ستهو و ھه ، له  هیبوا ده
  هیدا ھه ۆیخ ر کسه هی  وه که سپه ر ئه سه له.. گوت  نه یچیھ حمان هڕو ئه م ، به  داباوه

 یر عارد سه  هوت که یشۆھب  شکاند ، کابرا به یر دار سه و به  وه انهیاویپ نیکترینز یر رسه سه
 ۆبوون ، خ ق هب ئه دایرسام ترس و سه له ید ی که انهیس... دا  نه  وه به یگو رۆز حمان هڕو ، ئه

  که یت بهیتا  ، به نۆو ب ن بده یکزمایفڕ شه ب و به یئاسان  روا به کرا ، ھه ش ده نه
 ..بوو  نه ارید زھ ، به  وه انهۆڕشپ و ش  و جله به حمان هڕو ئه
 ی که رهناکاوا ، شمش کابرا له م چوو ، به ۆی، ب  وه ووتهیرشمش  به کان اوهیپ  له کک هی

کرد  ی که رزه ئه یخت و ته یورگ  واندهخ یکق شه حمان هڕو کرد ئه یست ما ، ھه نه  وه سته ده به
،  حمان هڕو ن ، ئه بده حمان هڕو ئه یالمار په  که ی وه بوون له ڵدوود ید ی که دوانه.. 
 انی کهید ی وه ئه م ، به ت و ھه شتھج به ی که رهترسا شمش له  دا ، که یانیکک هییالمار په

 :  یو گوت  وه هیاڕپا حمان هڕو ئه  له  وه رزه ترس و له ، به
 ..  نڕۆی ده..  نڕۆی قوربان ، ده-

 :  ی، گوت  وه بووه ده یچاوان له گ  که حمان هڕو ئه
 .  ۆب ستار ئ و ھه  انبهیب-

  که  وه انهی وه ئه یال ، چوون به داید یو ئه ڵ گه و له  وه هیستا خواردبوو ھه ی که قه شه  که ی وه ئه
و  انگرتی ھه یدی، ئ  مردووه نه م ، به  شکاوه یر کرد سه انیری خوارد ، سه ی به زره جه م که هی

  خسته یست ، ده  هیچ  هل سه مه یزان دهی نه  که ێژیک یال ۆغار چوو ب به حمان هڕو ئه..  انیبرد
و   وه هیدا ید حمان هڕو ، ئه  وه وته دوورکه یو ل یک هاچڕترسا  له ێژی، ک ێژیک یرشان سه
 :  یگوت

 .  حمانم هڕو من ئه..   ترسه مه-
 :  یگوت کۆرز له یکنگ ده ، به  وه کرده ورھ یکم که ی ئاشناکه  نگه ده
 ؟   هیک حمان هڕو ئه-

 :  یپرس  وه ترسه  و به  وه ھاته یریب ، وه  وه رخستهیب ۆیخ
 ؟  شتنڕۆی-

 :   وه هیدا یژیک یم وه  وه شهۆر په  به
 . ھاتم  انۆیب  وه که قه  له ر کسه هیتمنید  ، که  ترسه مه...   به-
 :  یکز گوت یکنگ ده ، به  وه سترابووه به شتاھ ێژیک
 ؟   وه تهی ناکهم ل ته م په ئه-



،  ێژیک...   که ته په ی وه کردنه  وته که  وه هییعوزرخوا  ستا و به ز ھه له ، به حمان هڕو ئه
 :  یو پرس  وه هیدا ۆیخ یر وروبه ده ڕی، ئاو نابوویناب  نده رچه ھه

 ؟   هیکو  له حیر فه-
 یال چوو به حمان هڕو ئه..  دابوول انیکان خراپ ، دزه توتابوو ھه  وه ترسه  به  که گه سه
  وه هینا، ھ ینگ له م ده ئاسته به  ، که داۆیخ ڵ گه له ی که گه و سه ناداھپ یست ، ده  وه که گه سه
 ورھ شیو ئه  که دا که گه ر سه سه به یست ده..   داوهیوویچ یو زان  وه بووه ورھ ێژیک یدیئ.. 

 : گوت  یحمان هڕو ئه  به  وه رمه شه و ، به نا، ھ  وه بووبووه
 .  تیوت که امیفر  سوپاس قوربان که-

 :  یۆییر سه و له  وه هیستا ھه وجا ئه
 .  مۆب ستار ئ ھه ب ده م به-
  رخه بهو ڕ مه ی وه کردنهۆک  وته که –  وه ھاتبووه ۆخ واو به ته که –  که گه سه یک مهۆک  به ێژیک

 : گوت  یژیک  به  وه شهۆر په  به حمان هڕو کان ، ئه ردانه رگه سه
 .   وه هما  نمه هی م و بتگه بده تیت ارمهیتوانم  ده-
 :  یگوت  اوانهبل ێژیک
 . زانم  ده  گاکهڕ.. سوپاس قوربان -

 :  یپرس یل  وه نهین کهم پ ده ، به حمان هڕو ئه
 ؟  ینا پ تمۆخ یناو-
 :  یبکات گوت شیک هی بزه ی وه ئهو ب  اوانهبل ێژیک
 .   وه هیاب  که واو ، شته ته یدیئ... م  که باشت کرد و سوپاست ده یککار ۆت ،ناکات  ستیوپ-

 یر سه حمان هڕو ئه... چوو  رنه زار ده  له ی کهید ی وشه ک هیو  شتھج به یحمان هڕو ئه وسا ئه
 ای،  تبترس یل ێژیک  نگه هڕ؟  ووب ی که چاکه یپاداشت  مه ئه ایئا..  مابووڕسو ی فتاره هڕم  له

  .   هیین یق ھه نه  ته به ھه...  کات نهپ ی متمانه
و   وه هیاڕ گه  که هی قه ۆشتاو ب ھه  به حمان هڕو ، ئه یوید نه  وته شوان که یژیک ی وه ئه یدوا
وت ،  ژوور که وه  رگاوه ده  له  که... وتبوو  رکه ده وه  قه  پرس له ب به  که  وه وته که یریب نگ ھه
 ی که سپه ئه  ، له حمان هڕو ئه.. بوو  دا گه له یشیم ستهڕۆ ته به کرد ، ھه ده ڕی چاوه میس نه

 :  یگوت  وه به ده و ئه زڕ برد و به ۆب یشۆن، ک ۆییمیس نه یالۆب استک هیو  یز دابه
 ...  یناب م جه باس بکه یتۆب ێکر ده-

 :  یگوت یی هڕتوو  و به یبپ ی که ، قسه میس نه



و  اسای ارهیواد...  تو ربکه ده وه  قه پرس له ب به  هیین ۆیس ب که...   هی، باس ن رخ نه-
ر ئ ھه...   کردووه ریب له ساکانتڕۆب ستا سزا  یستوون یالۆب . 
...  کردۆب ی ئاماژه میس نه  چوو که  و ستوونه و ئه ره قاند و به له یر سه  وه زهڕ ، به حمان هڕو ئه
  س ، که بده ئه... کرد  ید به  وه مه ستهیۆووڕ به یشادکام یک هی ، بزه دای که شتنهیۆکات له م به
کو  کرد ، وه ده ۆب ی قسه  چپه  به وستابوو  وه  وه هیال ، به م ستهیۆکان هیقوتاب  بوو له کک هی
  به یسوود حه شی"س  بده ئه" هیو ئاوا برد ، به ده میس نه  به یسوود و حه یلیغ به م ستهۆنۆچ
  هیایت یک هییکڤ و ھه یسوود حه  رهۆج انیھاوتا وانن یند وهی په رجارۆبرد ، ز ده حمان هڕو ئه
 ب ده شیجارند ، ھه  وه تهو که دهل یباش یو کار  هی ندانه ومهئاب یک هیکڤ ھه  هیوا یجار... 
 .   وه تهو که دهل یت هیو دوژمنا  نهیبوغز و ک  به
  نان و ئاو به ب به ژۆنیند چه..  تب ده نۆچ ی سزاکه یزانی ده رچاکۆ، ز حمان هڕو ئه

  هی وه ئه نگی، گر تر د سه به یبوو چ نه نگیگر  وه هیال به...   وه تهستر به ده  وه که ستوونه
بوو  ی وه ئه یم خه کو به... بوو  نه ی که هیسزا یم کرد ، خه یزگارڕوت و  که ێژیک یایفر
 ی نده وه ، ئه نیبی، ب نیب نه یشیموچاو ت ده نانه ر ته گه ، ئه  وه شهیدوور  له یتوان دهی نه
 ...  ابیند یحا س بوو ، له به
 .  ێو ده یشۆخ ی، زان حمان هڕو ئه نگ ھه

  *** 
 یشکیت ، له  وه کهپر که رژ انی وه کهت وهخ  تهیر بچ گه مه.. ئاسماندا بوو  یاستڕ ناوه له تاو ھه
...   وه سترابووه به  وه که ستوونه  به دا که دانهی مه یند ناوه  له حمان هڕو ئه.  تیس له تاو بخه ھه
ش پتر  وه له م کرد ، به ده یت هینوویو ت یتبرس  به یست ھه... بوو  یحا  وه ئه  وهندو  له
کردبوو  نه یبوو قه  بوو که ی ژهیو ک ئه یم نوستبوو ، خه نه ندو... گرت  ده ی رگه به
 کدانشو  له  هیی؟ دوور ن یر سه  وه کان چووبنه و دزه ئه یدوا یب ۆت..   وه هما  تهن هی گهیب
الم ،  سه کات  هۆی، ب  وه تهڕ بگه این ته به ن بکه  وه ئه یوانڕ چاوه..   وه نهیم که  چووبنه ۆیب

 ی که ژووره ۆب وات، ب کردل یداوا حمان هڕو ، ئه تبپرس یحا  دا تا له یر سه یانی به یدان
... نا  انی گهڕ وه مان له ھه ۆب  وه ته ، ھاتووه  که ژهیک ایئا تماشا بکات بزان و و ته ئه
 ریب ی که هیت هیماندوو ،یران گهین  کرد ، چونکه ده نه یت هیووماند  به یست ھه حمان هڕو ئه

ترس و  ، به  وهڕم  ده به..   وه ھاته یالۆنگ ب دره یکسر و عه م الم ده سه..   وه بردبووه
  وه هییدز  به ستیوی بوو ، دهپ یئاو ک هی نه وه جه..   وه هیدا ده ۆیخ یر وروبه ده ڕیئاو یی شپرزه

 : گوت  یز پ له به حمان هڕو ئه ل...  بدات ی، ئاو بزانپ س کهی وه ئهو ب
 .  یدر سزا ده شۆ، ت نیبتب کک هیر  گه ئه..   وه بشاره  هی نه وه و جه ئه-



 :  یو گوت  وه کرده کینز ی کهڕھاو یم ده  له ی که نه وه جه یم ، ده الم سه
 .   وهۆبخ راخ...  ب مت نه خه-

 :  یپرس  وه شهۆر په  وسا به و ئه  وه ئاو خوارده یرنا و ت  وه نه وه جه  رهیپ  به یم ، ده حمان هڕو ئه
 ھاتبوو ؟   که کچه ۆم ئه-

 :   وه هیدا ڤیرس به ینگ تهد  ، به الم سه
کرد  نه ید به چمیھ م ماشام کرد ، به گوتت ، ته  که  وه هی جهیرب و ده ت ، له که ژووره ۆچووم ب-

  به هیت گبه م نه موو ئه ، ھه  نه، وازب ھاتب رنه ھه  شه وه ، له بیمد و من نه تھاتب  نگه هڕ.. 
 .   هی وه وه ئه ی نهۆب

و  ێو ربکه ده وه  که قه  کرد له ده یز حه ڵد به بوو ، پ ران گهین ید ی نده، ھ حمان هڕو ئه
...  بزان یکوا و ھه نیدیب ستائ  هی وه ئه یکموو ئاوات ھه.. بکات  یراخۆس واتب

 یب ھه یر هس  که م نا ، به ای هیایند ۆئاخ  که تبپرس یبوو ل  وه ئه یما ته  به حمان هڕو ئه
ھات  ده  وه هی کهڕپشت ھاو  له  که  وه هیرسایگ  سه و که ر ئه سه له یگای، ن بکاتل یاریتا پرس

...  ینیب ی که ئاوه  نه وه جه میس نه... ھات  مان ده ئه یالۆب ژۆل ژۆل  بوو که میس نه... 
الم  ست سه ده ی که نه وه جهر  سه له کند سات چه ۆب میس نه یچاو  که ابووین، د حمان هڕو ئه
  م سزا قورسه ئه ی رگه ، به یۆییسابیواو ح ، ته رایقافا گ له ی کهڕھاو ،واو ته...   وه هیرسایگ

و   وه تهبشارل ی که نه وه الم جه سه  بوو که نه کنشو چیھ..  یر سه  تهخر ده  که تناگر
 ... کرد  ڵ هح ی سزاکه یالم زان سه  هۆی، ب نیبی نه میس نه
 ی که کوار  سه ینر پشت به له یکر نجه خه کو کردن ، به نه دا گه له یک هی قسه چی، ھ میس نه
کرد ،  یک هتمشایحمان هڕو ئه... ئازاد بوو  حمان هڕو و ئه یب ی که ته و په نارھ ده
 یج  موو له ، ھه  وه هیما  وه قه و ده به  که ستهو ھه... چ بکات  ب ده یزان دهی سابوو و نه په حه
 : گوت  یالم سه  به میس ، تا نه ستابوون اوهق هۆڕخ
 . واو  ته ی سزاکه..   ببه ۆیخ ی که ژووره ۆب ت کهڕھاو-

 :  یکرد و گوت یتبار منه  به یست ، ھه حمان هڕو ئه
 ...  م سوپاس قوربان ، به-

 :  یو گوت یبپ ی که ، قسه میس نه
 یالۆب رمتن ده ی سبه  ، چونکه  بکه ت سراحهیئ ۆب..  تب کشت چیھ  له مگو ێو نامه-

 . تیبک  ل و ئازووقه ل و په که ێند تا ھه دیخورش
..  واتب دای کهڕھاو ڵ گه تا ده  وه هیدا ڕیوسا ئاو برد و ئه ۆب یشۆنک  وه زهڕ ، به حمان هڕو ئه
 :  ی،گوتیبدو اۆیخ ڵ گه ده ی وه کو ئه وه میس نه بوول یگو واتب ی وه ئه شپ م به



توانم  نه ید یکجار  نگه هڕ... ھا  یو ده شمۆخ  که یست به نه  وه ، پشت به حمان هڕو ئه-
 م بکهل تیوانیپشت

 .   وه هینگایزر ر ده ھه دایگو  له  و وشانه ئه یدا ، سه ۆیخ ی که ژووره  هیی گه تا

  *** 
و  خه شیکورت یک هی ماوه ۆ، ب ێو بخه یتوانی ت بوو ، نه که شه رۆز ی وه ئه یا، و حمان هڕو ئه
 ک هی ماوه...   که قه  له یت هی وه ره ده  و و چوونه ئه وانن ڕی مپه و له شه یزانی ده...   وه بردهی نه
 دای که بچووکه  ژووره  به، ستا ده ھه..  تبنو دا دهیو ھه  ھودهدا ، ب ینگیگ دای گاکهج ون  له
 ایت ی که ژهیک ت هڕ دواکه ۆب  که ی نهو شو ئه  هییوانی ده  وه که جهیرب ده  له... چوو  ھات و ده ده
 یش گاکهج  به یشۆرام و فه ییسوکنا م ، به  هیین ر ندهو له ێژیک یزانی ، ده شتھج به
..  ینیب ده نه ی کهید یچیھ یکیتار  له  جگه م ، به کرد دهتمشای  وه که القه ده  ھات ، له ده

 ی که جبه حمان هڕو ئه..   قه ون  وته که ڵجم و جو یانی به...   وه هیما  وه قه و ده به یانی تاکو به
 ریب ، وه ندو یکان قسه ایئا،  وه کرده ده  وه له یریب. وت  ر که ده وه  که ژووره  ر کرد و له به له
 ...  واتب  که ترسپ ده یاڕ،  نیدیب  رکه ھه میس نه ای،   وه تهنب میس نه
 : گوت  یو پاشان پ کردل یوس  وه هیسارد  ، به ینیب میس نه  که

 .   بکه  انهڕو کو ئه یشقدان مه  ست به ده ۆب-
 نی سبه  کرد که دهشۆخ  وه به ۆیخ یو د شه ییژادر  بوو ، به یدنائوم ی، تووش سا په حه
  ، چونکه ێو ر بکه ده وه  قه  کرد له ده یز حه  هۆیب  تاوه ره سه  له..  ێو که رده ده وه  قه له

 یھان زترھ به یکر دهھان ستائ م بووبوو ، به زارو ب  وه مابووه دا قه  بوو له ڵسا نیند چه
 . ێو بکهر ده وه  قه  دا له ده
 انیشق مه... کرد  ده ڕ ر شه سه له انیشق مه ت  به  که ی ژگانهڕیو کو ئه یال ۆچوو ب حمان هڕو ئه
 .کرد ده ۆخ  له یکۆداک ۆب ..ا، ل حای نبوونی چکدکرشت ھه ینانکارھ ر به سه له
 تمشای  وه خاوه یک هیگاین  به..  نیانبیب ی وه ئهبوو ب کان هڕکو  له یچاو حمان هڕو ئه
 یپ  که  وه هیناھ ۆیخ وه میس نه ینگ ده..  اربووید  وهپ یرت واسپه و حه ینۆگرژ و م.. کردن  ده

 : گوت 
و  دیخورش یال ۆب نۆو ب  ببه تداۆخ ڵ گه  الم له سه..   وه وته که رمی، باش بوو ب حمان هڕو ئه-

 .   ببه  هی پاره  سهیم ک ، ئه ننال ب له یل ل و په که شووپ ی که د جاره قه به
..  میس نه یورل سه  وته که  و بزه  وه ستهۆ، ق دا ھه ۆیب میس نه  ، که ی که سهی، ک حمان هڕو ئه
ن  گمه ده به میس ؟ نه میس نه یووڕو  وخسارڕر  سه  وته که  بوو که ید یک هی بزه  مه ئه ایئا
کرد  یری سه  وه هییزۆد  ، که  وه تهزۆالم بد وت تا سه که  ناو قه به حمان هڕو ئه..  ین که دهپ



 ش هی لهۆرگا چک و ده ئه...   قه یکان رگا بچووکه ده  له کک هییوانان پاسه یرپرس به  به  بووه
 م گرت ، به ده انیشکو ئ کرا دهل یوان پاسه  رهۆن ، به  کهید یک هیرگا ر ده کو ھه وه
  که نلم سهیب ستیوی بوو ده یژۆم که هی  مه ئه.. الم بوو  سه انی که رپرسه به
  له کک هیر  سه به ینیچوو ، ب ده یریوپ ره غار به به حمان هڕو ئه کات  هۆی، ب  هییر ابهی ستهیشا

 یست ده حمان هڕو ئه..  تناس ھه ۆیخ یرک ئه  به ستیوکو پ وه کنۆب کاندا ده وانه پاسه
 :  یگرت و گوت

  .  نۆیبا ب-
و   وه وته که دوور ده کداکات  له  هیین ی دهیفا یزان ، که نرب ده یست ده له ۆیخ یستیو الم سه
 : گوت  یکان وانه پاسه  کرد ، به ده یشبک حمان هڕو ئه
 . دا  رنه به ۆیخ ینس شو ، که  وه مهڕ گه ده ستائ-

 :  یگوت یی هڕتوو  و به نارھ ده ی کهڕھاو یست ده  له یست ده کنگاو ند ھه چه ی، دوا الم سه
من کارم .. بم  سووک نه انیر چاو به ، با له  که وامه یفتار هڕکان  وانه پاسه یرچاو به له-
 ؟  ێو ده مل تیچ ۆت..   رهۆز جگار هی

 :  یگوت  وه ره شه ته  و به کاند ته ھه یک هۆی، بر حمان هڕو ئه
 .  دیخورش یالۆب مڕۆ ده این ته و من به  وه نهکانتدا بم وانه پاسه ڵ گه له  رهل ۆ، ت  باشه ی ده-

 :  یگرت و گوت یست وده وت ، ئه که یشبوو ، پ ی کهڕھاو ی و قسانه له یگو  رکه ، ھه الم سه
 .  خ زهۆد ۆب  ده ھه ی، ت  نهرگا ب ده  واز له-
  قه ی که هیک ره سه  روازه رده به له  که ی سپه ئه  و جووته ئه یالۆغار چوون ب ، به ر کسه هی

ر  ، ھه  هیبوا  وره گه شیند چه  وتن ، که رکه ده وه  وارهیو چوار د له ید یکستابوون ، جار وه
 ..ب ھشتاو وەکو ئوەی پشبک بکن، ب ھدرەکدا داگڕان..بوو  نگ ده ته یایت انید
مابوو  ته  ر به ، ھه  وه بوونه ده کتریتا نز حمان هڕو ئه م به..   هیین ێو له  که ژهیک اربووید
  بووبوو به  مه ئه  بوو ، چونکه ده نه دنا ئوم یتنید  له.. بوو  یدارید یدئوم  به اتریو ز نیدیب

  که ی نهشوو  ئه  هیی بوو ، تا گه شۆخ یپ ید دا هیایم دن له  بوو که کشت و تاقه یایخول
 یکان هیپ نشو انیپ  به  هیوا ۆت ، له یز ودا دابه ئه ی که نهشو مان هھ  له..  ینیب مجار که هی

 ؟  ر ھاتب سه به یکشت یب ۆ؟ ت ت هینا یچۆب..   هیین ارید ێژیک..   وه کاته ح ده سه
 :  ی، پرس یز دابه ی که سپه ئه  له شیو ئه ی وه ئه ی، دوا الم سه

 .  تھاتب نه شۆم ئه چ ده  وه له-
 پ یکنگ ده  الم به ، سه  وه هیدا نه ڤیرس ، به بوو نهپ یکم وه چیھ  ، چونکه حمان هڕو ئه
 :  یۆییر سه له  وه هیی زه به



 م ؟  خه  به  کردووته  هی ادهڕم  به یچۆب ۆنازانم ت-
 :  یۆییر سه الم له ، سه  وه هیدا نه یم ، وه حمان هڕو ئه
،  نیناژ ید یک کو خه وه  مهئ..  نیدروست بوو یچۆب  مهئ یزان ده تۆخ به ۆ، ت حمان هڕو ئه-

  مهئ..  ب ھه مانمندا..  نی بکه یت هیو دژا یستیو شهۆخ..   وه نهی بخه ڵو مندا نینژن ب
 .  نیتنکوش یئامراز این ته  مهئ..   وه نهی نه ر ده سه ڵمندا ست دا و ، ب ده بابمان له

 :   وه هیدا ڤیرس ما و به سیت قه حمان هڕو ئه یچاوان  له وندکڕ
 دا عهیو واق ، دان به گرتووم ھهل ی وه وانه حه  م که بکه مد  له یچ م به..  م زانم به ده-

بووم ،  انیرف  وه کمهیدا  له  که  وه خاته ده ریم ب و شتانه موو ئه ، ھه نیژ ده دایایت  که تنان
  هیکرد  ژهیم ک ئه! ؟  وه ته ممبردونهۆخ یریب له  کهند سا چه  که  وه خاته ردهیب  وه م عرانهیو ش ئه

و  ئه شپۆب  وه هیبردم...   وه امهگ یدوور یابردووۆڕب..  شۆج ته، ب تبجو مد ککار
  وه مه که دهل یریب  که  ھاتووهوام ل..   کهیتار ایو دن ئه ۆ، ب ێو ئه  بچمه  وه هیرگا و ده له ی کاته
الم  سه...  رگانم ون ی اکهڕ اکهڕ  له جگه ێناو یچیھ،  م لهۆچک یکم مندا که ستده ، ھه

 . م ، نازانم  بکه ینازانم چ
 :  یپرس یل  وه زهپار  خوارد ، به ی کهڕھاو یحا له ێسو یرۆ، ز الم سه

 ؟  وه تهڕی گه نه تریو چ تی ھه  قه  له  وه کردووته نه  وه له رتیب-
 :  یۆییر سه الم له سه.   وه هیدا نه یم کرد و وه تمشای  وه گومانه  به حمان هڕو ئه
ر  ھه ب شدایرز ئه یبن باح له ن سه سه حه مامیزانم ئ ده م به..   وه تهەکردوول ریب رمۆمن ز-

من  ی وه نهیزۆد...   وه تهنرب ده یشت ھه به  شت و له ھه به  بخاته یک خه کو ، ئه  وه تهزۆمد ده
 .   ترهاش سان وه ئاوخواردنه  له..   هیچ
 :   وه هیدا ڤیرس قاند و به له یر سه  وه هیدنائوم  ، به حمان هڕو ئه
 .   وه ته شتوهھ  رهل یمن  مه ئه-

 :  یۆییر سه گرت و له ۆیخ یو ه، ج وجا ئه
 .  نیو که ، با دوانه ڕبازا ۆب نۆیبا ب-

  کرد ، له ده انۆیخ یر وروبه ده یری سه این ته.. کرد  نه انیک هی قسه چیھ گاییژادر  به
نجام  ئه... کرد  ده انیکتر هیتمشایینگ دهب به...   وه بوونه سروشت ورد ده یکان نه مهید

 . ڕبازا  نهیی گه
  به  که له سه مه م کرد ، به  که که خه یفسک و فسکه  چپه  به یست ھه  تاوه ره سه ، له حمان هڕو ئه
  ، به شتبانڕۆیکاس رکه م ھه رده به به..  تکر نهپ یست رچوو ھه ده وه کرد ، له یادیز ێرۆج

  ھاتنه  که شیجار هو ھه... چپاند  ی ده دای کهڕھاو یگو  کردن و به ده یری سه یساو په حه



  له  که اربووید  وه انهیپ...  بوو نه هی ادهڕم  به م ، به شھاتپ انیوا یک، شت ڕبازا
  هی ادهڕو به م ، به اربووید اندایکان رگه و جل و به مایر و س سه به...  ن قه یران نگاوه جه
بوو  کیر خه ۆ، خ شانبداتین یوان و ئه ن بژه  وه هی که خوشکه  سته ده به  م خانمه ئه  بوو که نه

ماس و  حه  ستن و به ببه زڕیبچووک  ینۆکچ انی..  نرب بن ده له یشان
کرد ،   مه به یست ھه ی کهڕکو ھاو روه ھه شیالم سه  ارهید.. ن  بکه انتمشای وه هیشاناز

 : گوت  یت پ نانه ته
 ن ؟  که ماشامان ده وا ته ۆب ێر ئه-

 :  یز دابه ی که سپه ئه ، له دایخورش ی که ر دوکانه به ، له یموباالتب ، به حمان هڕو ئه
 .  نیب نه ڵ و ماته نیکان بک با شته ی ده..   هیین نگینازانم ، گر-

 اندایووڕ و به  وه هیانیناس ر کسه هی،  یانینیب  رکه کرد ، ھه ده یکار دیخورش یال ی هڕکو و ئه
 : کرد   که ناو دوکانه ۆب ی و ئاماژه  وه هییگرژ

 .   هی وه ژووره  ئاغام له.. رموون  فه-
کردن  یشوازرمتر پ گه شووپ ی که جاره ستا و ، له ھه ۆیخ یج ، له یانیتید  رکه ، ھه دیخورش

 یگو ، به ب نهل یگو دیخورش  ، که ێرۆج به حمان هڕو ، ئه شتنیدان ی وه ئه یدوا.. 
 : چپاند  دای کهڕھاو

 ؟  تی بابت ناده یر سه-
 :  یگوت  ئاشکراوه یک هییدنائوم  ، به الم سه

 .  اتی نهل شوومپ یکو جار باوه.. ناکات  ستیوپ-
 :  یقاند و گوت له یر سه  وه هیدنائوم  ، به حمان هڕو ئه
 .  نۆیو ب نیکان بک با شته..   باشه ی ده-

 نب ۆب انینان شووپ یکو جار تاوه ێربن ی وه هما ۆب  کرد که ی که شاگرده ی، بانگ دیخورش
 :  یگوت ڕیمکوو  به انی مجاره ئه حمان هڕو ئه م به.. 
 .  نڕۆی ده ر کسه هیو  نیک کانمان ده شته-

  به یست ھه  که دیخورش.. بوو  رخراپۆز یروون ده یکرد ، بار ده ی قسه یزارو ب یت تاقهب  به
 :   وه هیدا ڤیرس کرد ، به نه ی که هییزارو ب یست په
  وهحازر ئ یحا  که یت بهیتا  ، به نۆخ ده ڵ گه خوا نانم له یزات به! ؟ تب ده نۆوا چ یشت-

من  له  قه یکان هیستیداوو پ نۆبخ ڵ گه نانم له  که  مهیشاناز ی هی، ما ن که دهل مانیرگر به
 .  نک ده



  و به یۆییر سه له دی، تا خورش یی گه نه دیخورش یست به مه ، له  وه ه وه ھه  ، له حمان هڕو ئه
 :  یگوت  وه هییشاناز

پاراست  انی و دزانه وتن و له که "نینورس"یای، فر تان که قه یران نگاوه جه  که  سه به  نده وه ئه-
 . بدزن ل یکان هڕ مه ستیانوی ده  که
..  تشبک دایر سه یقۆت  به ک هی به زره جه کک هیی وه کو ئه سا وه په حه ێرۆج ، به حمان هڕو ئه
  کات ، به ده ک یباس دیخورش  که یوجا زان ست دا ، ئه ده له ۆیخ ینگ ھاوسه کسات ۆب

 :  یپرس یل  وه شهۆر په
 ؟  اندڕ وه له ده یز په دا که هقیکینز  له  که  هی و کچه ستت ئه به مه-

 :   وه هیدا یم ، وه  وه هییشاد ، به دیخورش
  وه ابوونهگ ۆیو ب انیتبوید گاڕ  له یک ، خه  وه هیاڕ و ماندوو گه الکیھ  ژهڕۆو  ئه..   به-

 .   وتووه که یایو فر  وهیز دابه انۆیب  وه که قه  له کک هیو  ایر سه به  انهیدزان داو نۆچ  که
 یکر سه ی کهڕ، ھاو ی کهڕھاو  هیوانڕ،  تب ده ادیز ید یدانکرد ل یست ، ھه حمان هڕو ئه
 : گوت  یقاند و پ له
 . کات  ماشامان ده ته  هی وهم ش ، به نیبمان ده داڕبازا له ک هیرک ھه  هۆیب  مه ئه-

  :   هیدای ، ھه دیخورش
 .   وه تهەبوووموو گوندا ب ھه  له  که ره به ، خه یچ یعنا مه ی ئه-

 : گوت  یدیخورش  بوو ، به  که کچه یال یریموو ب ، ھه حمان هڕو ئه
 ؟   نهینورس یناو-

 :  یپرس سانید حمان هڕو ئه..   به  قاند که له یر سه دیخورش
 ؟   باشه یحا ید ئه-

 :   وه هیدا ڤیرس ، به ربووی سه پ یحمان هڕو ئه ی دانهپ خ هیم با ، ئه دیخورش
  که قه یدوور  ، له نڕ وه له زان ده گوندا په ی کهید ی که خه هڕ  له ستائ م ، به  باشه یحا-
 . 

 :  یپرس یل سانید حمان هڕو ئه
 ؟   نهو شو ئه  تهین هی بمگه یتوان ده  باشه-

 :  یگوت یرسام سه  به دیخورش
 ؟  نینورس ی که نه، شو نکام شو-

،  ێو شدهۆخ ی ژهیو ک ست بکات ئه ھه کس رکه ھه  ، که  واوه یکشۆر و په  تاسه  به حمان هڕو ئه
 :  یگوت



 .  نمیدیب ێو مه ، ده  به-
 یدوا.. گرت  ده انی که شه نگه گه  له یگو ینگ دهب  الم به ، سه بپ یچ یزان دهی نه دیخورش

 : گوت  یپ یر سام سه به دیخورش ینگ دهب کم که
 .  ن هی تا بتگه رمبن دا گه لهت  که توانم شاگرده ده-

 :  یستا و گوت ھه  وه هیخوشحا  ، به حمان هڕو ئه
 .  نۆی، باب  باشه ی ده-

 : گوت  یکرد و پبانگ ی که ه، مندا دیخورش
ز  په ێو ، له  ناکهیناب  ژهی، ک نینورس..  یزان دهپ  که وره گه  گهڕ وه ، له ژاوایۆمت سه ۆت-

 .  ر ندهو ئه  نه هی بگه حمان هڕو ئه یناب جه..  نڕ وه له ده
و  ئه ی که سپه ئه یال  که هدا مندا یت قهید م وت ، به کهر ده وه  که نهدوکا  ز له له به حمان هڕو ئه
 :  یگوت  که ه، مندا  ستاوه وه ۆب یپرس یل حمان هڕو ستا ، ئه وه
 ؟  تیت ناب که سپه ئه یسوار ید ئه-

 :   وه هیدا ڤیرس به حمان هڕو ئه
 .   هییدوور ن  که نه، شو ت ستات ده وه-

 :  یگوت سانید  که همندا
 ستامن تا ئ..  تی سوار بکه  وه پشته  له شیو من تیسوار ب ۆم ت که زده حه م ، به  هییدوور ن-

 . بووم  سپ نه ئه یسوار
 :  یگوت داۆیخ ید  کرد و له یک هی بزه حمان هڕو ئه
 .  ید نهینب  هڕم کو ئه یبا ئاوات-

،  مابووڕسو  و کچه به حمان هڕو ئه ی خدانه هیموو با م ھه له یر سه  وه ژووره  له دیخورش
 :  یپرس یالم سه  و له ئه یشتنیۆیت دوا نانه ته
 ؟   هیدا ژهیو ک ئه یم خه له  نده وه ئه ۆب ت کهڕھاو  باشه -

 :   وه هیدا ڤیرس به  وهۆدر  داو ، به یلگ  له ۆیخ الم سه
 .  تاببیند یحا له ێو هی کرد و ده یزگارڕو  ئه  چونکه-

 ێو هیب ی وه ک ئه ، وه ک هی وهش  پاشان ، به م بوو ، به شۆخپ ی مه ئه  وه هو ھه  له دیخورش
 :  ی، پرس نرب دهل ی قسه

 ! س ؟ و به  نده وه ر ئه ھه-
 .  یی گهالم ت سه ی که بزه یمانا  له دیخورش م بوو ، به نگ دهکرد و ب یک هی بزه الم سه

  *** 



،  ێخوار  هیدا ھه  که سپه ئه  له ۆیوت ، خ که نینورس یکان زه په  به یچاو  که حمان هڕو ئه
 : گوت  ی، پ یز دابه شیو دا و ئه ی که هڕکو یت ارمهیوجا  ئه
 . زانم  ده  وه انهڕ گه یگامۆخ..   وهڕ بگه دیخورش یالۆب  له په  به ۆت-

  ، به  وه تهڕبسو ۆیخ یفی که  کرد به ره به دا که گهڕ وه له ون  له ی که سپه ، ئه حمان هڕو ئه
  وه گومانه  به  تاوه ره سه له  که ینیب یحیر فه مجار که هی..  نینورس یراخۆس  وته که یشۆیخ

  وته ھات و که یریوپ ره شتاو به ھه  و به وه هییناس چوو نهپ یرۆز م کرد ، به تمشای
  کرد ، به ۆو نام بیر غه یکۆجم و ج  به یست ھه نینورس..  ڕی وه ده ایشۆخ  و له نینکردۆب
 : کرد  ی که گه سه  له یبانگ  وه هیران گهین
 ؟  یکو  له  وه ئه..  حیر ، فه حیر فه-

 یکۆر جم و ج ھه  ت به باره بوو ، سه ۆیخ یق ، ھه  وه تره ی که جاره یرن سه له  ته به ھه
 ینۆت  به ێژیکرد ، ک ۆب یک هی بزه حمان هڕو و ترس بکات ، ئه یران گهین  ست به ، ھه بیر غه
 :   وه هیدا یژیک یم ، وه ن که دهکرد پ یست ھه اینگ ده
 ون فا له ، وه  هیین ی که نهەکو خاو ، وه  هیفا وه به  ارهی، واد  وه هیمی، ناس  هیمندا ڵ گه له حیر فه-

  .   نه گمه ، ده  م بووه که جگار هیردا  شه به
،   وه ته وهیناسی نه یگوت م کرد ، به ۆب یناچار یک هی ، بزه  وه هییناس اینگ ده به  ، که نینورس

 :  یپرس ی، ل نبنوموباالت توانا ب ی رهگو  دا به دهیو ھه  ، که کوازش به
 قوربان ؟  یک ۆت-

 :   وه هیدا ڤیرس به  وه هیخۆش  به حمان هڕو ئه
 !   وه بمهیناس نگت نه ده تچ ده وه له-

تا   وه کاته ردهیب  هیو زوو ئاوابوو ، گوا یور ل سه  وته که ک هی بزه  ناسکه  ، که نینورس
 :   وه هیدا یم ، وه  وه تهناسیب
 .   وه ته هینا رمیب م ، به  هیین بیر غه  الوه بهنگتم  ده-

 :  یگوت  وه ره شه ته ، به حمان هڕو ئه
 .   هی فادا ھه وه  له ای ادگهی  له کت هی شهک  ارهیواد-

 نیکرد ، نورس یست ھه حمان هڕو ، ئه  وه هیدا نه یم و وه شاک ھه یکئاھ یست په  ، به نینورس
  :  یبوو ، گوت ەڕتوو

 . بوو  خراپ نه ازمین ، ببوره نینورس-
 :   وه هیدا ڤیرس به  اوانهبو ل ینیم خه  ، به نینورس

 ؟  حمان هڕو ئه ێو من ده له تیچ!  مینجام ناوت زان ئه-



 :   وه هیدا ڤیرس به  انهیدیکوم یک هی وهش  ، به حمان هڕو ئه
 نیش یکان ر چاوه گه ئه، ب یسپ یکم جوان که ز ده حه م ، به مۆخیب وش ۆب ێو ده کمرخ به-

 . بن باشتر 
 کات... بوو  نه شۆخ ش هی ادهڕم  به ی که ته سوعبه  نده رچه ، ھه ین کهپ اریختیئ ، ب نینورس

و  ئه یستیو شهۆخ یداو  تهیوتو که  هیوا یمانا ین که دهت پ که ره رامبه به یخراپ ی نوکته  به  که
 :  یمابوو ، گوت  وه هیوم و ل ده به  که نهین کهپ یوار نهشو شتاھ  که نینورس.   وه سه که

 .  تیرۆخ رۆزتۆ  ارهیواد-
 :  ی، گوت تو ده یشۆخ  که  ماناوه  به  هۆی، ب دایھان ید ی ندهھ ی که مه و وه نین کهپ
 .  مۆبخ انیموو ھه یمتوان ، ده  هیبوا تۆخ کان ھ رخه ر به گه ئه-

بکات ،  یماچ ید یکزۆت  هی وه ، له تب  وه م کونه له  هیم با ر ئه گه کرد ، ئه یست ، ھه نینورس
 یگوت کوت و پ یکت هیجد  وجا به دانابوو ، ئه ۆیب  که ی و سنووره ئه  وه تهنڕ گهیب ابل  هۆیب
 : 
 ؟  ێو من ده له تیچ ۆت بپ استمڕ،  حمان هڕو ئه-

 :   وه هیدا یم وه یرم نه ، به حمان هڕو ئه
 .  ابمیند تحا له ێو مه ده-

 :   وه هیدا ڤیرس به اڕ گه سوور ھه یم و چاو رما ، ده شه  له ، که نینورس
 .   وه تهۆخ ڕی به ۆب ی ، ده تیابوویند  وه ئه-

 :  یناکاوا پرس له حمان هڕو ئه
 ؟  نینورس ید ھه مل یچۆب-

 :   وه هیدا یم وه کاریپرس  ، به  وهرز له  وهل م ده به
 ؟   وه تهیب ده کینز مل یچۆب ۆت-

 :  یند و چوون گوت چه ، ب حمان هڕو ئه
 .  یو ده شمۆخ  چونکه-

و   وه ننهبتو کان که ه سته موو به توانن ھه ، ده نۆڕبگ کموو شت توانن ھه ده  دوو وشه این ته
 یتباید کس ر که گه ، ئه اڕ گه سوور ھه ک هی ادهڕ به یم و چاو ، ده ناماکان هڕ مپه موو له ھه
.. کرد  نه ی ، قسه  سوه ھه ۆیخ یم و چاو ده له یاویسووراو و سپ ک هی قهۆھ یزان دهیوا

  گوت ، که نینورس  به یک هی خست ، وشهۆگ له یم ئه ی، زمان حمان هڕو ئه یکان قسه
ر  سه  له ی فسانه و ئه  رساوهیگ ر ھه سه له ی وره گه ڕی ، شه  بووه رانیشاع یخش لھامبهیئ



وشک بوون ،  ۆخ یج له  و دووانه ، ئه ڕی پهت ینگ دهب  به کند سات چه..   نراوهڕۆ
 : گوت  یناکات ، پ ید یک هی م ، چ قسه ئه ی هی و قسه ئه یکرد ، دوا یست ھه  ، که حمان هڕو ئه
 ؟  اندڕ وه له ده ایکانت ت زه په  که ی نهو شو ئه ۆب  وه تهیھات نه یچۆب-

 ی ارهیو پرس ئه ک هی وه انهڕپا  رهۆج  ، به  وه تهڕ بگه ێو ئه ۆبوو ب یخواخوا  ، چونکه  ته به ھه
 .  کردل

و   که رزه ئه  کرده یووڕو  ناۆر خ به وه یر بوو ، سه نایناب  وه ته هڕ بنه  له  نده رچه ، ھه نینورس
 :   وه هیدا ڤیرس به
 پ می زانم چاکه ، و سوور ده ب ھه  وه رمه سه به ی چاکه  که  وه نمهبم کس که یال ێو نامه-

 .   وه تهنادر
 :   وه هیدا ڤیرس به  وه چوونه ھه  ، به حمان هڕو ئه
و  ۆت یتنیوا د ئه یزان ده ی چاکه  ر به گه ئه ۆ، خ  هیین  چاکه تیکردوو مۆمن ب ی وه ئه-
 .   هی هی و چاکه ئه ی وه ، دانه ۆت یحا له ابوونیند
 ی قسه اتریتا ز.. کرد  شف ده که ۆب یۆخ اتریکرد ، ز دا دهنینورس ڵ گه ده ی قسه اتریز تا
کرد ،  ده  ژهیم ک ق به رھه ده ۆیخ یست ھه ۆییاستگڕ  به یست ھه اتریکرد ، ز ده دا گه ده
  :  یگوت  وه سته به مه ب یکناز  و به یمایرس سه  وته که  بزه ، وه هیشا گه یووسانید
 ؟   هیین  وه هیی زه به یووڕ ، له تی کهی مندا ده ڵ گه له ۆت ی وه ئه-

 :  یگوت  وه شهۆر په  ز و به له به حمان هڕو ئه
 تیی زه به یچۆ، ب تی ماشام بکه ته  وه هیی زه و به ھریم یچاو به  م که که ده ۆت  من داوا له-

 ! ؟  وه ته هیمندا نا یحا به
 :  یگوت  وه تازه یک هیخۆش  به وجا ئه
،   بووه  وه شهیی زه به یووڕ  ر له گه ئه!  م که دهکانت ، داوات ل رخه به  له کمرخ به  وا بزانه-

جارانت تا  ی که گهڕ وه له ۆب  وهڕ و بگه تی ماشام بکه ته  وه هیی زه به یچاو  م به که ز ده حه
 کاکات  له کو ، به ین که نهپ ی که ته و سوعبه  نوکته  به  مجاره ئه نینورس.  اببمیند تحا له
 :  ی، گوت  وه مناکه خه یکت سوعبه  ، به  که رزه ئه  کردبووه یووڕشتاھ
 م ؟  ماشات بکه ته نۆچ  هییچاوم ن  که ئاخر من-

 :   وه هیدا یم وه  انهۆیاستگڕ،  حمان هڕو ئه
 دا کهید یک خه له  که  هی ھات ھه وه یک هییرز فس به و نه یک رهیز م ، به نیب چاوت نه  نگه هڕ-

و  ت فهیو س ئه کو ، به ێرنابژ ھه ت هواڕو وه، ش یستیو شهۆخ ی وه له  جگه  مه ئه..   توهیمد نه
بع و  ، ته  مانهد به  که ێربژ ده ھه کخالق ، ئه یت هیزمان ل حه  که ێربژ ده ھه  تانه هس خه



  تاقه..  ێربژ ده ھه ۆھ ب یک هیستیو شهۆ، خ نی که دهل یز حه  که ێربژ ده ھه ت عهیب ته
 م ، به یو ده شۆخ مۆت ۆنازانم ب انیگ نی، من نورس  ماشوقه یستیو شهۆئاشق ، خ یئامانج

  ، که  وه نمهیتب ده ید یکجار  بووم که نه ایندیدی، ئ تیما نه ارید ی وه ئه ی، دوا یو ده شمۆخ
 انیگوت ،  میمن نازانم چ م ، به مب ت، پ تیگوت مپ ی وه بووم ، ئه ما نه ته ، به تیمینیب
 . قسان   هینامپژاندم ، ھ یزمان ۆت یستیو شهۆخ انیگ نیگوتم ، نورس ۆب

 شیحمان هڕو ، ئه شتیدان  که رزه ر ئه سه گرت ، له یو د ئه یکان قسه ی وه ، پاش ئه نینورس
 :  یگوت  وه هی که بانه ھرهیم  نگه ده  و به شتیدان  وه هیال له
ت  قه..   هی خت و دژوارم ھه سه جگار هییکانیژ..  میژ ده کداچ حا  من له ینازانۆت نینورس-
 ک هی جهیرب بووم ، ده  رده روه په دایایت  که دا ندانهیو ز ئه شتین ته  ، له  وه کرده ده نه  وه له رمیب

 .  نیر به یایدن ۆب تربچ ده ی وهل حمڕۆ  که  وه زمهۆبد
 یانیژ یباس..  بووب انۆییاستگڕر  به له  نگه هڕکرد ،  ده انیفسوون ئه حمان هڕو ئه یکان وشه

بوو ، کوژران  ڵم مندا ئه ، کات یداک و باب..  ۆییل ییراخ به رۆز انی که ، کاته کردۆب ۆیخ
شق و  مه..  یژب انیما م له کرد ئه نه یبوو قه ی که ژنه  ، که دیخورش..  یشتۆفر  که یمام.. 

 . ھاتبوو  یدوو  له ستائ  که..  یر براده یالم سه..   قه یقورس ینانراھ
کات ،  ده دا گه ده ی و قسه  شتووهیدان  وهژیک شتین ته  له حمان هڕو کرد ئه یری ، سه الم سه
،   وه هی که سپه ئه یسوار به  ، که ب نه  و کاته ئه این ، ته کرد نهپ یست ھه حمان هڕو ئه
 یکڕوجا ئاو ئه ،کرد  تمشاییرسام سه به  وه ه وه ھه  له حمان هڕو ئه.. ستا  وه ایم رده به له
  الم به سه..   نگ بووه کات دره  وت که رکه ده ۆیب نگ و ھه  وه هیدا ۆیخ یر وروبه ده
 :  یپرس یل  وه هیبان ھرهیم
 ؟  تیبوو ڵ ماته ۆب حمان هڕو ئه-

 :  یستا و گوت ھه  که رزه ر ئه سه ز له له ، به حمان هڕو ئه
 م ؟  که سپه کوا ئه..  نۆیبا ب ی ، ده چیھ-

،  ڕۆییالم  سه.  ڕی وه له و ده  وه هیاڕسو ده دا که گهڕ وه له  به ۆیخ یزوو ئاره  ، به  که سپه ئه
 : گوت  ینینورس  به واتب ی وه ئه شپ حمان هڕو ئه.   وه هیناھ
 ؟  ید ی سبه-

 :   وه هیدا یم وه کارسیپر  به نینورس
 ؟  ێکو ۆب-

 :  یگوت یژاو هش  ، به  وه المه سه یماشاکردن م ته ده ، به حمان هڕو ئه
 .   که قه یر به ی که گهڕ وه له ۆب-



 :  یۆییر سه له حمان هڕو ، ئه  وه هیدا نه یم کرد و وه ۆب یک هی ، بزه نینورس
  که مه ش بهم ب وه له  هیتکا.. م  که ماشات ده ته وە که قه  ، له  وه مه که ژووره ی جهیرب ده  من له-

  .  نمیبتب  شه وه له ێو لبکه ھه ۆتم ب رفه ر ده گه ئه ۆ، خ
 یک هی م بزه ده وجا به ئهنا ، ایتد ۆئاخ بوو ارنهید  قاند که له یر سه ک هی وهش  به، نینورس

 :  یگوت  وه هکا
 .  حمان هڕو ئه دارید یوایھ به-
 :  یگوت  وه هییزارب  و به  وه هیدای الم ھه سه دا رهل
 . واو  و ته دارید یوایھ  به تیگوت یپ..  حمان هڕو ئه ی ده-

 : گوت  ینینورس  بوو و به ی که سپه ئه یسوار حمان هڕو ئه
 .  نینورس دارید یوایھ  به-

 یند و گوت ژه  وه هی کهڕھاو  به حمان هڕو ئه یچ که. گوت  نه یچیکرد و ھ ۆب یک هی ، بزه نینورس
 : 
 .  یک خه یر کهپ وهب ی ھه نۆیباب-

،   وه بوونه ڕو بازا ره به ۆیدوو ق  گوت ، به نه یچیقاند و ھ له یر سه  وه که هی م بزه ده به الم سه
  .     وه نهڕ بگه  قه ۆن و ب بکهبار انیکان تا شته

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  

 شت ھه به یردان سه
 یانی به م ، به وت کهل یو ، خه نینورس  له  وه وه رکردنهیم ب ده به حمان هڕو ، ئه  وه شه  وه ئه
نا  ای  ھاتووه ۆم ئه ۆئاخ تا بزان  که القه ر ده به  شتاو چووه ھه ، به ڕی اپهڕو  خه له  وه ترسه به

شاد بن  ی وه کو ئه ، وه ن که مان ده چن و گه و ده نغار د کان ، به زه کرد په یری سه  که... 
کرد  ده نه یناد و ، قه رکردۆز یک هییشاد  به یست ، ھه  که قه یر وروبه ده ۆب انی وه انهڕ گه به
 .  تب شۆکان خ زه په یتنید  به ید  هی ادهڕم  به ژانڕۆ  له کژڕۆ

  له م ، به ابگاتۆیخ ی ژانهیۆکار وت ، تابه رکه ده وه  که ژووره  رکرد و له به له ی که جبه
و  ئه یناناھڕشق و  مه یرستا بوو و چاود وه.. وقتر بوو  وق و زه شه  به شووپ یژانڕۆموو  ھه
 حمان هڕو ئه،  کردل یوالم ھات ، س رپرس بوو ، سه به انیم ل ئه  کرد که ده ی انهڕکو
 :  یو گوت  وه نده سه ی که وهس
  .   ھاتووه ۆم ئه-

 :  یپرس  وه هیمسارد و خه یموباالت ب ، به الم سه
 ؟   ھاتووه ۆم ئه ک-

 :   وه هیدا ڤیرس به  وه هیشاد  ، به حمان هڕو ئه
 .   که قه یبن  ته ناوهھ ڕ وه له ۆب یکان زه ، په نینورس-

 :  یگوت  وه هیمسارد خه  ، به  وه وته که یریب ر کسه هیقاند و  له یکر ، سه الم سه
 .   وه وته که رمیب ستائ  به... ئا -

 :  یپرس  وه هییزا هڕنا  م ، به که یک هییدوو د یدوا
و جوانتر  له رۆز یژیک م به...   نگه هڕ،   ؟ جوانه  دا چووه م کچه ئه یکو  به تیشۆخ ۆت ێر ئه-

کو  ؟ وه تیخوازی ده  وه کهق چ ئه  و به نۆچ ۆئاخر ت...   هینایناب ی وه له  جگه  مه ئه... ن  ھه
 .  نین  کهید یکان کو خه وه  مهئ یتووگومپ شیشترپ

 :  یگوت منھ یکنگ ده وجا به و ئه  وه ورد بووه یل کم که حمان هڕو ئه
 ؟   بژاردووه ھه تۆخ یو روخسار  وهش خۆت، ۆالم ت سه-
 :   وه هیدا یم وه ر کسه هی



 .  قاوموا خو یجادیئ  له.. نا   ته به ھه-
 :  یپرس سانید حمان هڕو ئه
 ؟   بژاردووه ھه تۆخ یباوک ایکیدا ۆت-

 :   وه هیدا ڤیرس به یست په  به انی مجاره ، ئه الم سه
 . ماشام بکات  نادات ته ییرا به یچاو  که بژارد ده نه م ھه م بابه ، ئه  هیوا ببوا یر شت گه ئه-

 :  یگوت  وه وته رکهیب ایباوک ڵ گه ده یالم سه یرھات سه به  ، که حمان هڕو ئه
 ؟   بابته  له قتڕ ستهو و ھه ر ئه سه له ۆت  باشه.. ت کرد  ته م بابه ئه یباش بوو ، باس-

 :  یوجا گوت نا ، ئه  بادا که یکر ، سه الم سه
 . خوازم  ده ۆب یرخ ی، ئاوات ێو وم ده ئه ی ، چاکه  وه وانه چهپ  به-

 :  یکرد و گوت ۆب یمناک خه یک هی ، بزه حمان هڕو ئه
  هیبوا مۆست خ ده  ر به گه ئه..  بژارد ده ستم ھه ده شۆخ یک، کچ  هیبوا مۆست خ ده ر به گه ئه-

..   هیین  هیو ئاسان به  که له سه مه..  بژارد ده چاو ساغم ھه یککچ ایجوانترم ،  یکک هی، 
 زان ، خوا ده ێو ده شمۆمن خ..  تی که ده یباس ۆت  که نازان  انهیکیژۆل  ره وهو پ شق ئه ئه
 م به...  ید یکک هیایمن ب ۆب  نگه هڕ... نا  اینمیدیب ید یکجار  هی وه له... نا  ایم گهی ده
 .  تۆڕو ناگ ر به رانبه ستم به ھه  مه ئه
،  بووب نه لییقا یش که قسه  قاند ، به له ده ۆب یر سه ینگ دهب  به  الم ، که ر سه گه ئه ۆخ
  له ۆیخ ی کهڕو ھاو یرب ده ێژیر ک رانبه به ۆیخ یست ھه حمان هڕو ئه  بوو که وه ئه نگیگر
 :  یۆییر سه وله ۆڕیگ ی که قسه ی ئاراسته حمان هڕو ئه...  اندی گه  که له سه مه

 ؟  تینۆتدا چ که تازه  شهیئ ڵ گه له-
 :  یو گوت ین کهپ  وه هییشاناز  ، به الم سه

  گاکه رده به یکان وانه پاسه یرشت رپه ستام تا سه زوو ھه یانی به...  ب ادیز بهخوا  ، له  باشه-
سران  عه یدوا این ته.. م  که کان ده وانه پاسه یرشت رپه سه این ته..   شهۆخ یکشیئ.. م  بکه
 .  نند انی که دنهچن خوار وان ده ئه  ستم ، چونکه وه ده  رگاکه ر ده به له این ته  به کم که
 :  یھات ، گوت شکدام  به یکوت و پ یک هی کهۆریب  ، که حمان هڕو ئه
 ؟   مه له تیایند ۆ، ت یست وه رگا ده ر ده به له تۆر خ و ھه این ته سر به عه یدوا یانی-

  رهۆن ستائ وابزان ی کهڕبا ھاو نه ی وه ئه یترس ، له ابوویند ۆیخ ی که قسه  له  ، که الم سه
 :  یگوت  وه زهپار  ، به یت هیاتیس ره حه

 . گرم  ده شکئ این ته  به  وکاته ئه این ، ته  به-
 :  یوسا گوت و ئه اچووڕفکران   له کم که حمان هڕو ئه



 این ته به ش وارهو ئ تیربن کنشو ۆب  هیتدا گه له  که ی وانه و پاسه ئه یتوان ده ۆت م به-
 .  تیب

  خواست که ده ی زگهۆخ داۆیخ ید  کرد ، له تمشای وه اترهیز یک هیران گهین  ، به الم سه
 :  یچوو ، گوت ده ۆب ی نده زه م مه ئه  ، که کات نهل ی وه ئه یداوا ی کهڕھاو

 ...   که وانه م ؟ پاسه وابکه یشت یچۆجاب-
بوون  ق هب ئه ی، چاوان ینیب یحمان هڕو ئه یدئوم پ یگاین  کرد ، که واو نه ته ی که قسه م به

  وه تونده یکژان هش  و به ێکرد ی قامکان ئاماژه  به..  ێو ده یل یچ ی کهڕھاو یالم زان ، سه
 :  یگوت

زانم چ  ، ده  هیمندا یرفانیگ  له ی که ناوکه  خواردووته ۆت ی هیو خورما ئه...  حمان هڕو نا ، ئه-
 . م  واناکه یشت..  ی ده
 : کرد  تمشای وه وه انهڕپا  ، به حمان هڕو ئه
 .   هیتکا...  م که دهالم ، تکات ل سه-

الم ،  وت ، سه که یدوا  وه وه انهڕم تکا و پا ده به ی کهڕ، ھاو ۆییو و له کردت ی، پشت الم سه
 :  یگوت  وه وته که دوور ده یل شتاھ  که

 .  تر د سه به مانی، چ بزان مانپ کک هیر  گه ئه ینازان ۆت-
 :   وه هیدا ڤیرس ، به  وه م ھاندانه ده ، به حمان هڕو ئه
 .   ترسه ، مه نازان مانس پ که-

 :   وه هیدا یحمان هڕو ئه ڤیرس به  وه کراوه نه وانڕ چاوه یک هییتوند  ستا ، به ، وه الم سه
 ت هیم داوا ناتوانم ئه..  ب نه  مه ئه این م ، ته بکه ۆب کتموو شت م ھه ، ئاماده حمان هڕو ئه-

مت  که  و کچه ر ئه سه له..  شۆر ت به له کو ، به مۆخ یترس ر له ک ھه نه.. م  بکه ج بهج
..  ینیدیب ینتوا ، ده دیخورش یالن ال ل و په که ینیک ۆب نیچوو  که کات.. ھات  ر نه سه به
  هحا ، مه  های خه  وه ، ئه  وه ره به یتۆخ یریب ، له  رکه ده تۆخ یشکم  له  های م خه ئه م به
 ...  ید تهب

  *** 
 .  یو که ئامان دوا نه.. م  که و القت ماچ ده ست ده -

  رکه گوت ، ده ده حمان هڕو ئه  به ی هی و قسه ، ئه  وه انهیگر  مچهیو ن وه انهڕپا  ، به الم سه
 ...  تو ر بکه ده وه  وهو تا له  وه کرده ۆب ی که لهۆچک
 :   وه کرده یاینوت ، د کهدەر ده وه  له په  به  ، که حمان هڕو ئه



 ۆم ب که رکه ، ده نیکھاتکو پ وه  بکه وانڕ ، چاوه  وه مهڕ گه ده  که دهیوع مه ش، پ  ترسه مه-
 .   وه تهی بکه
داخست و   وه هیدوا  له ۆیکو خ وه ی رگاکه الم ده وت ، سه کهر ده شتاو وه ھه  به حمان هڕو ئه
 .  ۆیخ نشو  وه هیاڕ گه
 یوانان تا پاسه  وه تهڕبچووکدا بسو یک هی گردولکه یور ده  به ک هی ماوه  هیبوا ، ده حمان هڕو ئه
 گاڕو  ئه ی وهی، تا ن  وه رزه به یکنشو  وجا له ، ئه نس حه نه یپ  که هییک ره سه  روازه ده
 .   که قه ۆچوو ب ده  که تڕ داگه  رهد ھه
دا نینورس ڵ گه برد ، له یر سه به  هی وره ده به  چهو پ به  که ی و کاته خواست ئه ده یایزۆخ
  باشتر بوو ، به چیھ  ودا ، له ئه ڵ گه م له که یک هی ماوه یابواردنم ، به  هیبردبا یر سه به
  کهید یکجار الم سه ی وه ئه ۆھا ب روه ، ھه شف ب و که ێو دوا بکه ستیو دهی نه  که یت بهیتا

 . بکات  ۆب یمان کار ھه
  که ینیب یکان زه ، په اڕ وخوار داگه ره غار به ، به  که وهو نش رد ھه  هیی گه حمان هڕو ئه کات
  هیی و ئاسووده یو ئازاد به یایزۆخ جاردن ھه... کرد  ده انییاری وه هڕ وه م له ده کو جاران به وه
 یدیبوون ، ئ کینز  وه نهینورس  له ی وه له  جگه  مه ، ئه انیژ ده ایت یکان زه په  خواست که ده
،  ێو ھانک بکه ھانکه  و له وه تهرب به وه یپشوو ی وه ئه ۆ، ب نینورس یال  بگاته ی وه رله به
 یبوو و د سوارده ی ناسه ھه ینیب ده ینینورس  ش ، که وه ئه ب به  ستا ـ چونکه وه اکردنڕ له
جوانتر بوون  موو کات ھه  له یکان چاوه..  ووق تر بو شه جاران به له یتید  ، که دانل  وته که ده
 ! ؟ یزان سار ده خه به نینورس  له یم ئه نۆالم چ سه.. 
 .  یزان ده ادیز به کس موو که ھه  له ینی، نورس حمان هڕو ئه  واته ،م ئه
ھات  یریو پ ره به  وه هییشاد ینڕی م وه ده غار و به وت به که حمان هڕو ئه  به یچاو حیر فه  رکه ھه
 ی، ف نابووھ ۆب داۆخ ڵ گه له یشتۆگ ک هی پارچه.. کردبوو  نه ریب له یحیر فه شیم ئه.. 
  له،  نینورس... کرد  یخواردن  به انیست بوو ، ده ای گه له ی و توتکه و ئه حیر ، فه یر به هیدا
 ینۆب  که کنگ ده کرد ، به حمان هڕو ئه یبوون  به یست ھه  وه که گه سه یشاد ینڕی وه ی نگهۆس
 : کرد  ی، بانگ ھات دهل یوایھ
 ؟  یتۆ، خ حمان هڕو ئه-

 یم بانگ دووه یجار ۆکرد ، تا ب تمشایینگ دهب  به کو ، به  وه هیدا نه یم ، وه حمان هڕو ئه
 :   وه هیدا یم وه  له په ترسا ، به ێژیک  کرد ، چونکه

 .   ترسه منم ، مه..  انیگ نینورس  به-
 :  یگوت  وه هیی گله  و به  وهرز له وهل م ده به



 م تهو گا ینبمترس ێو ته ده  هی؟ چ  وه هیدا نه مت وه ر کسه هۆیب تیبانگم کرد مجار که هی  که-
 ؟  تی بکهپ

 :   وه هیدا ڤیرس به  وه هیبان ھرهیم  و به کب  ناسه ھه  ، به حمان هڕو ئه
کرد  ده ورم نه سه د ته قه.. وم  بژنه  وهۆت یزار  له مۆخ یناو ش کهید یکجار ۆب ستیمو ده-

 .  ستیب م وهۆت یزار ، تا له ب شۆجوان و خ  نده وه م ئه که ناوه
ستابوو ،  ھه  که ی وه ئه ی، دوا ین کهکرد ، پ یجوان ید ی ندهھ  که  وه کهرم شه  ، به نینورس

  ن بهینورس ی وه ئه ۆ، ب شتیدان  وه هیکینز  له حمان هڕو ئه.   وه شتهیدان ۆیخ یج  له  دووباره
  :  ی، پرس امایل حمان هڕو ئه...  ستیبب یکان قسه یباش

 ؟  نینورس  نهۆچ تحا-
 رکات ھه م ، به نایب ده نه یچاو  نده رچه داخستبوو ، ھه یر رما سه شه  له  ، که نینورس

 :  یخست ، گوت داده یر کردبا ، سه یرم شه
 . خوا ، شوکر باشم  ۆسوپاس ب-

 :  ی، پرس نازان نینورس ی رباره ده ۆوت ئه یکشت  وه وته که یریب  که حمان هڕو ئه
رھات و  سه به ید ، ئه  وه تهیاگ ۆب تید مۆت ی ژهڕۆو  ، تا ئه ممۆخ یرھات سه به نمن دو-

 ؟   هییچ ۆت یت هیکایح
 :  یو گوت شاک ھه یمناک خه یک هی ناسه ، ھه نینورس

وسا  کرد و ئه ده وخ گمان به سه  مه، ئ  وه تهیاوگ مۆب شترکو پ وه.. بابمم  ی وره گه یژیمن ک-
 یکانیکرد تا ژ ده یکار ژڕۆو و  بابم شه... خست  مان که شهیئ ڵ گه به شمانیی شوانکاره

بووبوو ،  نم یدوا  له ر کسه هیبوو ،  بچووکم ھه یک هیبرا. بکات  نیداب ۆمان ب رزانه ربه سه
من  یدیو ، ئ ئه یمردن یدوا م دا ، به ده یبابم یت ارمهیو  ئه.. وت و مرد  که شۆخ نه م به
 ۆب کمچار چیھ یدیئ...  یکز  هیچاوم دا  ره به ره به  وه ئه یدوا...  دا  ده میت ارمهی

 یکگ سه  بابم که  وه ئه یدوا.. ست دا  ده چاوم له یت واوه ته  ، تا به  وه هییزۆد نه م که هیشۆخ نه
وت ،  که گاداج  و له ایژ م ، به تزگ بوو بمر له.. گال   وه کهرد ھه  ، له نا اودهیوک

بچووکم  یدوو برا... بوو  رینگیم زه یت واوه ته  به یدیئ..  بجو ۆیخ یج  له یتوان دهی نه
 . ن  بده میت ارمهیببن   وره گه کم ر که گه ئه  نگه هڕن ،  ھه
... بدات  یت ارمهیبایتوانیب  که..   هیئازاد بوا  خواست ، که ده یایزۆدا خ و کاته ، له حمان هڕو ئه

 . واو بکات  ته ی که ته هیکایتا ح ناھل یواز  وه هیمبار خه  ، به یب نه پ ی که قسه
  ما که نه ریب م له سانه و که ئه ی وهو ش نگ هڕ... ما  نه ریب له مۆخ یوخسارڕو   وهش یدیئ-

 . ما  نه ریب له کمشت چیھ یدیئ..  امیژ ده اندای گه و له نیمناس ده



  و له تبگر ۆیخ  که ستیو ده یرجوو په یاستڕ به.   وه ھاته داپ یی زه به رۆ، ز حمان هڕو ئه
 یگو نینورس کات  ، که کنگ ده ، به حمان هڕو ، ئه تگوش نه ی وه هۆیخ  و به تگر نه یزم ھه

 یکان ازارهئ یشۆر ند په کرد چه یست ، ھه ێو ده شۆخ یند چه حمان هڕو کرد ئه یست ، ھه بوول
 :  ی، گوت  مه ئه
  م له که ست ده ، وا ھه  هی م قه ئه  ته چوومه یتا وه من له..  تی ناکه  مه ست به ھه ۆر ت ھه-
تت  خزمه یمتوان ده ایزۆ، خ نیم نورس بده تیت ارمهییمتوان ده  زگهۆدام ، خ وره گه یکندانیز

 . م  بده تیت ارمهیک  م ، نه بکه
 :  یپرس  وه هییگومان و دوو د  ، به نینورس

 مندا ؟  یحا به ب نه  وه ھاتنه یی زه به این من ته ر به رامبه به ۆت ی سته م ھه ئه یب ۆت-
 :   وه هیدا ڤیرس ، به ینیبی نه نینورس  که  وه که هی م بزه ده ، به حمان هڕو ئه
 ید ی که جاره ینازان ۆت؟   وه هییترس مه  مه بخه مۆخ یانی، ژ دایی زه به یناوپ  ، له یب ۆت-

 . دام  انیک هیوم ، چ سزا بکه ۆت یایوتم تا فر رکه ده وه  قه  له  که
  وه هییب ۆیب میس نه  کرد که ی هیو سزا ئه یباس یدیئ. باس بکات  ۆیب کردل ی، داوا نینورس
 یی شپرزه  ستا و به ھه ۆیخ یج  له یدی، ئ  نگه کرد کات دره یست ھه  وه بووه ی که قسه  له  ، که

 : گوت  ینینورس  به
 .  مۆب ب ، ده  نگه دره یدیئ-

 :  یگوت  وه رکردنهیب و ب  له په ، به نینورس
 ؟  تڕۆی وا زوو ده یچۆب-

 :  یۆییر سه ، له تبب مانیش په ۆیخ ی که قسه  له ی وه کو ئه وه وجا ئه
 . کرد  نه تت ستراحهی، ئ  هی وه ستم ئه به مه-

  بوو ، که ڵشحاۆخ رۆز حمان هڕو ئه.  یت هیستو ھه یتبار منه رۆ، ز تب ستیوی ، ده نینورس
 تو که تا دوانه واتب  هیبوا ده م ، به تشیدان یال له اتریکات ز دهز حه نیکرد نورس یست ھه

 :  یکات ، گوت نه حراجیالم ئ و سه
  ، من به تیزان کو ده وه م به..  یشتھ ده نه مج به شیکسات ۆب  هیبوا مۆست خ ده ر به گه ئه-

  رهئ ۆب  که تزان ده مڕھاو یالم سه این ته..  نیس بمد که  شتووهم ھ ھاتووم و نه  وه هییدز
و  ئه...   هیخورما  سهیکم  رموو ئه فه..   وه مهڕ بگه بزانس پ که ی وه رله به ب ده.. ھاتووم 

 ؟  تی که ده یبوو قه ستائ.. گرت  رت نه وه ید ی که جاره  که  هی هیارید
 :  یو گوت رگرت وهل ی که سهیکرد ، ک ۆب یک هی بزه

 .  حمان هڕو سوپاس ئه-



 :   وه هیدا ڤیرس به  وه نهین کهپ  به
م  قسه یب ده یازڕ  بم که ۆت یمنوون من مه ب ، ده  هی ساده یکشت  مه ؟ ئه یچ یسوپاس-

 .  تیشیدان م گه و له تی بکه دا گه له
 :  یگوت  وه رمنانه شه یک هی نه خه رده م زه ده ، به نینورس

 . م  که سوپاست ده کموو شت ر ھه به له کو به... م  سوپاست ناکه  ر خورماکه به ر له من ھه-
  هی، چ کموو شت ھه  له یست به مه یی گهت ر کسه هیکرد و  تمشای  وه شقه ئه  ، به حمان هڕو ئه
 . 

  *** 
 یپ کک هیبا  بوو نه وه ئه یران گهین م بوو ، به ڵشحاۆخ رۆز دا وه انهڕ گه  له حمان هڕو ئه
  له ووڕ  قورستر و دژوارتر بوو ، چونکه  وه انهڕ گه یگاڕ..   وتووه رکه ده وه  قه  له  که بیزان
  وره و ده چپ  به  هیبوا ده ی هو له  جگه  مه وراز بوو ، ئه رز و ھه به  که قه یگاڕ.. وراز بوو  ھه

 . کات  نه ید س به تاکه واتب
  رله م به که یک هی ماوه  به... بکات  یوانڕ الم چاوه رار بوو سه قه  که ی نهو شو ئه  هیی گه
 ینگ ده  له یگو.. کرد   وه رگاکه ده یال له کجم و جو  به یست ھه..   وه هیی گه  که دهیوع مه
ما ،  نه  که هو جو جمو   وه بووه روھ  که نگه ده کم که یدوا..   وه که قه ون الم بوو له سه
 م ، به نیدیب یتوان دهی الم نه سه..  شاک  وهل یر الم سه و سه  رگاکه ده  هیکرا کوسا درز ئه
نا  یپا ییسپا ئه  دا و به یکان ته  رگاکه و ده ره به را، خ  المه سه ابوویند  رکه ھه حمان هڕو ئه

 . وت  ژوورکه و وه
 یکب  ناسه ترسا ھه الم له ، سه وتبوو کهپ یھانک غار دابوو ھانکه ی ندهھ حمان هڕو ئه
،  یت هۆیخ  که تاببیند ێو هی ده  هیوا ۆت له ،یمایروس سه  هییب یالم چاو سه..  وتبوو کهپ

 :  یگوت  وه هیوش و په یو شاد یران گهین ک هیایدن  وجا به ئه
 .   وه تهیاڕ گه داۆیخ یخت وه له.. شوکر  رۆز... خوا  ۆسوپاس ب-

 :  یپرس یل  وه هییران گهین  ، به حمان هڕو ئه
 ؟  دایووکشت چیھ-

 :   وه هیدا ڤیرس به ییایند  ، به الم سه
م نارد  که وانه من پاسه..  شپ  مه له ێزۆت م به..  تیپرس یل میس نه یئاغا..  ب مت نه خه-

  ته به ھه...   وه تهڕ گه بم تا ده ده  رهو گوتم من ل یتۆخ ی که ژووره  له ۆئاخ تا بزان
تا گومانت  میس نه یالۆب ۆیز ب لهب  هیباشتر وا  هۆی، ب نیناتب ر ندهو له  که وانه پاسه

 .  کات نهل



 :  یپرس یل سانید حمان هڕو ئه
 کات ؟  ده وانمڕ چاوه ێکو له-

 :  یبار دهل یترس  که  وه هیدا یم وه کزمان ، به الم سه
 .  تئارادا ب  له نگیگر یکشت چ ده وه له..  مامیئ یما له-

 یوانڕ چاوه مامیئ یما له یچۆ، ب رکردۆز یکژان هو ش یران گهین  به یست ، ھه حمان هڕو ئه
و  ره شتاو به ھه به..  رنبسپ پ یقورس یکرک ئه  که ب وه ئه ی شانهین  مه ئه  نگه هڕ! کات ؟ ده
 ب شیداریترس ند قورس و مه ، چه کرک ئه چیھ له..  تب نه ڵ تا ماته ۆییمامیئ یما
و  ئه..   وه تهو دوور بکه نینورس  له  بوو که وه ئه ی وره گه ره ھه یترس م ترسا ، به ده نه

 یو ئه ینۆڕی، ن ینیب ده نه ۆیخ یر وروبه ده  له یکشت چیھ ۆیخ  که ی وه ئه یا، و ی نهینورس
 .  ۆڕیگ انیژ ۆب

 ی نه کس که چیھ  که ابووین، د شتھج به یستۆد یالم ، سه  وه هیشحاۆخ  ، به حمان هڕو ئه
 یروتبوو چاود کهر ده وه  که رگه ده  له یتا وه له  کرد که س نه بده ئه  به یست ھه م به..   تووهید

  هی وه له ای،  تب یلیغ ابهین ته  مه ئه  نگه هڕ... حوباند  ده نه یحمان هڕو ئه  مه ئه.. کرد  ده
ش  "س بده ئه"   که ککار  هیتو ، کردب میس نه  له ب م ستهڕۆ  ، واته ی ستاکهۆمام یقڕمان  ھه

 .  تب حمان هڕو ئه  له یقڕ
 ۆچوو ب داوان ه ھه  س به بده ، ئه ێو دهل یچ میس نه تا بزان ۆییحمان هڕو ئه ی وه ئه پاش

  له ی که هیقوتاب ی وه ئه ی، دوا م ستهڕۆ،   وه تهبگ ۆب ی که موو شته تا ھه ی ستاکهۆمام یال
 :  یپرس ی، ل  وه بووه یکان قسه

 بوو ؟  حمان هڕو ئه  که تیایند ۆت-
 :   وه هیدا ڤیرس به  وه هییایند  ، به س بده ئه
 ! ناسم ؟ نه حمان هڕو ئه  لهیقاب...  ین زبه ئه گومانب-

 : گوت  یس بده ئه  وجا به چوو ، ئه  وه رهیب ، ده ناھ دای که کورته  نهدڕ  به یکست ، ده م ستهڕۆ
م  ر ئه به له شترپ میس نه...  تو که رده ده وه  قه پرس له ب به  که  هیین یم که هییجار  مه ئه-

..  ێو که رده ده وه  قه له  وه هییدز  به  که ب نه یمجار که هی  مه ئه  نگه هڕدا ،  یسزا  رچوونه ده
 .  تچ ده  وهبزانم ک ێو مه داھاتوو ده یجار م به...   که س باس مه که یال مه ئه
 عیواز موته  که قه یکان هموو ما ھه باح ، له ن سه سه حه یما  هیی گه حمان هڕو ئه دا وکاته له
 ر ، کات سه برده ده امانڕو  وه ندنهخو  به ۆیخ یکات ی ربهۆباح ، ز ن سه سه حه.. بوو تر
 :  وتگ یپ ر کسه هیو   وه هیی، ناس یتید  که هما یرگا ر ده به له  که رگاوانه ده
 . ن  که ده ۆت یوانڕ چاوه  وه ژووره  له-



 دایایباح ت ن سه سه حه  که  وه و ژووره م ئه رده به ی وره گه یکدانی مه  هی، کرد  که رگاوانه ده
 : گوت  یو پ شتین داده

 . م  که ده انیھاتنت ئاگادار  تا له  شهیرموو دان فه-
  وت ، پاشان به دواکه کم که  که رگاوانه ، ده  وه کرده  تازه یکس فه ، نه شتی، دان حمان هڕو ئه
 : گوت  ی، پ ابوویت یت ربه شه کب  که  وه هیاڕ گه  وه کهرداخ په
 .   وه ژووره  تهیچ ده ید یکزۆت... ،   وه رهۆخیرموو ب فه-

بوو  ینوویتاو ھاتبوو تش ھه  به  چونکه..  دای ھه ر کسه هیرگرت و  وه ی که رداخه په حمان هڕو ئه
 ... غاردان ھاتبوو  به  وه نهینورس یال  له کو ، به  وه رگاکه ده یال  ر له ک ھه نه.. 
 م ، به  وه ژووره  تهبچ  بکات که یبانگ کک هیبوو  وه ئه یوانڕ ، چاوه شتیدان حمان هڕو ئه
 یماشاش ر ته ، ھه  رگاکه رده به  وه هیاڕ گه  که رگاوانه ده..  ێر ده ھاته نه  که ژووره  س له که
 ۆم ئه  که بووب  وه هو کاران ئه ۆیھ به  نگه هڕکرد ،  ده یت هیماندوو  به یست ھه... کرد  ده نه

 یر کات سه ست ده ھه یچۆب.. بکات  اتریز وه له رۆز یتوانی ؟ ده یچ یکار م به..  یکردبوون
 میس ر نه گه ئه  باشه..  تو بخه  رهل  هیین ڵماقوو..  تد یو کات خه ستده ؟ ھه  قورسه

 یستیو..  ننوق چاو نه ب ده..  ت، نانو رخ نه..  ت ده یچ  وتووه خه نیبیو ب ێر ده تهب
 یک هیایدن  هۆیرز و چ ر ئه سه  وته که ر کسه هی، ل تب نه ڵزا دایر سه و به تا خه تست ھه

 .   وه کهید

  *** 
 یریب..   وه مابووه  وه هوحا ند به چه یزان دهی نه.. قورس بوو  یر ، سه ابووحمان هڕو ئه کات
 یایزۆخ..  شتیدان  وه ترسه ، به مامیئ یالۆب  وه ژووره  تهبوو ، بچ وه ئه یوانڕ چاوه  که  وه وته که
 .. تب یدی نه  وه هو حا به مامیئ  خواست که ده
 ۆخ..   انهیرم و ن نه یک هیگار ج سه له کو به..   نوستووه رز نه ئه ر سه لهۆخ..   سته اوهم به
 ؟   هیکو  له  باشه..   هیین ۆیخ ی که ژووره  مه ئه
رمتر  نه  مه له یگار ج سه له یمرات عه ، به شتیدان  که رمه نه  نهر نو سه له حمان هڕو ئه

 ینۆب.. بوو  دار قهیبر یخشان هیشمیئاور  له یکان ده قهدا نوستبوو ، کت وهخ له..  شتبووین دانه
نج ،  گه یدووکچ..   وهیم ھا رهۆج  له پ یفر و قاپ ده.. کردبوو پ ی که نهتر و بخورد شو عه
 رۆز یکبوو ، جل ینیب نه یجوانتر  وانه له یکچ یمرات عه  به  که شتبوونیدان دایر پ به له
 .. وو ر ب به له انیواینک و ت ته



بوو  ینیب نه ی هیو جوان ت عمهیم ناز و ن ئه زیرگ ، ھه داھاتیریب بوو به کاری؟ پرس  هیکو  له
،  یپرس یکان کچه  له کک هی له ییایند ۆر ب ش ھه وه ئه یاو م به.. بوو  م وه یما ته به.. 
 :   وه هیدا ڤیرس رم به و نه شۆخ یکنگ ده به
 .  ین زبه ئه تیشتدا ھه به  له ۆت-

 :   وه هییپرس ی، ل یرسام سه به حمان هڕو ئه
 ! ھاتم ؟  رهئ ۆب نۆچ-
 :   وه هیدا ڤیرس برد ، به ده یشۆو ھ ق ئه  ، که ۆوت ئه یفسوناو ئه یکنگ ده  به ێژیک
 .  تیناھ انی رهئ ۆنارد و ب ۆیخ یکان شتهیفر مامیئ-

 :  یپرس یناکاوا ل کرد و له تمشای وه هیشحاۆخ  ، به حمان هڕو ئه
 ؟ نمیبد ێکو  و باوکم له کیتوانم دا ، ده  باشه ی ده-

  تهھاتب  مه ر ئه به کرد له ده نه ڕی باوه زیرگ کرد ، ھه تمشاییرسام سه ، به  که که زهین که
 : گوت  یکات ، پ گومان نه  که ک هی وهش و به ر کسه هیم شت ، به ھه به
 .  بن کهید یکنشو  له  هی وه له...   که قه یمانان قاره  به  ته بهیتا  شته ھه بهم  ئه-

  ر دوو کونه ھه  چوو به ده ی که تره عه یژیت ینۆب  که  وه بووه کینز یل ک هی ادهڕ به وجا ئه
 :  یگوت  وه نازه و به دایلووت

 .  نی بده یۆف به  وه م قسانه به ۆخ ی، کات ناب-
 : گوت  یپ یرم نه و به  وه دوور خسته ۆیخ  له ییسپا ئه  ، به حمان هڕو ئه
 . م  که ده  م ناوه ئه یک هی اسهیچم پ ده-

 دا که ته وهر خ به له..  مابووڕسو یر سه  که که زهین وت ، که رکه ده وه  که ته وهخ  ، له حمان هڕو ئه
و  رگم! بوو  ینیب نه یوا جوان ینشو یمرات عه به..  ۆیخ یر وروبه ده  هیوانڕستا ،  وه

و  یرۆح کند ، ھه ڕی په دهت داو وبه رهبچووک بچووک ، ب نروبار.. فراوان  یکزار وزه سه
مان  و گه نیقس ره یکیر خه کنموو شو ھه له کان که زهین که... کرد  ده دات انی له مه کان زهین که

 .. بوون 
  هیوانی دا ، ده ره وروبه و ده به  اسهیپ  وته وت و که رکه ده وه  که ته وهخ  ، له حمان هڕو ئه
 ی که زهین و که ئه.. زار بوو  وزه و سه رگخت و م ر دار و دره ر بکات ھه ته ، تاچاو ھه  که نهشو
،  کردپ یست ھه حمان هڕو ئه... رچوو  ده  وه هیدوا کردبوو ، له ڵ گه ده ی قسه  که ته وهناوخ له  که
 :  یپرس یل یرسام سه به
 ؟  ێو من ده له چتیھ ۆت-

 :   وه هیدا ڤیرس برد و به یشۆنک  وه هیچ ب و ملکه ده ئه  ، به  که که زهین که



 ؟  ین زبه ئه دامۆت یت خزمه  من له-
 :   وه هیدا یم وه یمنھ  به حمان هڕو ئه
 .  تناو ۆت  له چمیسوپاس ، من ھ-

 :  یگوت  ماناوه به یکزمان  به  که که زهین که
 . م  بکه یتۆب ێبو کت هیرچ توانم ھه من ده-

 :   وه هیدا ڤیرس به  انهۆیاستگڕ،  حمان هڕو ئه
 . سوپاس ...  ێناو ۆت  له چمیمن ھ م به-

 :  یپرس یل  وه ناز و نوزه  به  مجاره ئه
 ؟  تو ده یژن  له کاویر پ ھه  که ێت ناو وه ئه-

کات ،  ده ینداریبر یکردنفز کرد ره ست ده ھه یوا م ، به یی گهت یست به مه  له حمان هڕو ئه
 :   وه هیدا ڤیرس به  مجاره ئه م به...  یندنخاف  وته که  هۆیب
 .  تژنان بو  له انیشت رۆز اوانیپ  هی وانه له-

 :  یو گوت ین کهپ  انهیکسیس یک هی وهش  ، به  که که زهین که
 . زانم  ده اوانیپ یداواکار نینگتریمن گر م به-

 :  یپرس ی، ل حمان هڕو ئه
 ؟  کاویموو پ ھه یال شته نینگتری، گر تیزانی ده ۆت ی وه ، ئه یچوزان  باشه-
ناز   له تبپ یم و زمان ده ی وه ر ئه سه سوور بوو له م ئاوا بوو ، به یکان وهر ل سه له نین کهپ

 :   وه هیدا ڤیرس ، به  شوهیو ع
 .   وه انهیال به  شته نیشترۆم ، خ که ده انیش شکهمن پ ی وه ئه  چونکه-

 :  یکرد و گوت ۆیخ یر وروبه ده یک هتمشای،  ھات یک هی ، بزه حمان هڕو ئه
 ؟  ینیب رمان ده وروبه ده ی خته موو دار و دره م ھه ئه-

 :   وه هیدا یم وه یرسام سه  ، به  که که زهین که
 ؟   انهیچ...   به-

 :   وه هیدا ڤیرس به حمان هڕو ئه
 ؟  تۆیخ ده انیکان ره ؟ به  هیچ ی دهیفا ب نه تیر برس گه ئه م ، به  هیین انیچیھ-

 :   وه هیدا ڤیرس ، به  که که زهین که
 .    نه  ته به ھه-

 :  یپرس یل سانی، د حمان هڕو ئه
 ؟  تی ناکه  وهیم  ز له حه  که ن هی گه ده  وه ئه  مه ئه ایئا-



 :  یپرس یل سیمد ھه حمان هڕو ئه...   وه هیدا یم وه ێر نه  ، به  که که زهین که
 ؟   هیین نبزو ایشتیت و ئ زه له به  وهیم  که ن هی گه ده  وه ئه  مه ئه ایئا-

  بوو ، له یحا ی که سته به مه  ، له  وه هیدا یم وه ێر نه  ش به مجاره ئه  که که زهین که
 :  یپرس یحمان هڕو ئه
 ؟  تیکردب انیرت  ن که ھه ک زهین ت که نده وه ئه  وه ره ده له ای،  تیژندار ۆت  باشه-

 :   وه هیدا ڤیرس ، به حمان هڕو ئه
و   کردووه نه انیژن ی، تام دان که قه  له  من که ی نانه مه و ھاوته موو ئه ھه...  رخ نه-
 .   تووهید نه انیژن  که  هیھا هسا انی ربهۆز

 :  یپرس یل سانی، د  که که زهین که
 ؟   هییژنان ن  به ستتیوپ تی که ست ده وا ھه یچۆب ید ئه-

 :   وه هیدا یم ، وه حمان هڕو ئه
 .   هی وه ره ده له  هی وه کهک هی  به مد  چونکه-

 یھ ای زهۆس یگایکرد ، ن ید به دا که که زهین که یچاوان  له ی هیگایو ن ئه یزانی ، نه حمان هڕو ئه
 : گوت  یپ  که که زهین که...   رهیغ یھ ای  مه خهھی ...  یی زه به
..   رهبژ ھه تۆخ یزوو ئاره  به...   مه رده به له رتۆز یکک زهین که!  تیشتدا ھه به  له ۆت-

  له   رهموومان ل ر ھه ھه...   رهبژ ھه تۆخ یفی که به..  کی، گوشتن نا بار یر ر نا زه سمه ئه
 !؟  موومان جوانتره ھه  ، له  هی وه ره ده  له ی وه ئه.. نیتودا خزمه

دا  م کاته له کڕ،  نینورس ی نهو  ، چونکه  وه هیدا یم وه  وه نهین کهپ  م بزه ده به حمان هڕو ئه
 :  یرچاو به  کرد ، ھاته ده یباس  که

 ایت یکبی عه چیھ..  نیب ده دای که ماشووقه  له این ته یجوان ،ئاشق..   به  وه منه یچاو  له-
  به ب دهل یش که بهی ، عه ێو ده یشۆر خ ، ھه نیبب ایت یشیکبی ر عه گه ئه ۆ، خ نیناب

 .  یجوان
 یک هیکرد ، کا یست ھه مجار که هۆیب.. گوت  نه یچیو ھ  که رزه ئه  هییب یچاو  که که زهین که
 ...   کهۆست
 :  یپرس یو ل  وه ھاته دایپ یی زه ، به حمان هڕو ئه
 ؟  مکو  ؟ و من له تیر ندهکو ۆت-

 :  یو گوت  وه هیدا یم وه یران گهین  ، به  که که زهین که
 .  تیداتش ھه به  لهۆت-

 :  یگوت  وه هییدنائوم  ، به حمان هڕو ئه



،  دا رهمن ل م کات ، به ده یی ئاسووده  ست به شتدا ھه ھه به  له اویکرد ، پدەنامن وام و-
 . م  ناکه یی ئاسووده  ست به ھه  که نهشو یفسوون و ئه یجوان یاو

 :  یو گوت کاۆش په  که که زهین که
 .   خواردووه نه چتیھ  ژهم  له ۆت..  ۆبخ کشت  ره وه سای ده-

  له کم ، که  که ته وهخ ۆوت ب که  که که زهین که یکرد ، دوا ده یتبرس  به یست ھه حمان هڕو ئه
... ھات  رۆراوجۆج یراکۆخ  له پ یقاپ ھا رهۆج..  ھاتۆب یتا خواردن شتیدان ی گاکهر ج سه
 ...  وت اکهیپ یو خه سانیخوارد و د یکم که حمان هڕو ئه
  ھاته ش کهید یکک زهین ستا ، که وه  وه هیارید  کرد به ده دای گه ده ی قسه  که ی که زهین که و ئه
 :  یپرس یو ل  وه هیال
 ؟   هیچ  نجه م گه ئه ی شهک-

 :   وه هیدا ڤیرس کرد ، به ده حماندا هڕو ئه ڵ گه ده ی قسه  که ی که زهین که و ئه
 .   وه نهی ئاگادار بکه میس نه ب ده..   رهی سه-

 :  یۆییر سه ر کرد و له به له داۆیخ یکان نکه ته  ر جله سه به یستوور ئه یک هیبا ، عه وجا ئه
 .   رهئ  ته هینا ید یکجار  هڕم کو ئه  هیمواپ-
و  یرسام سه به...  دابووقوو یکو خه ی پرخه  له  که حمان هڕو ئه  هییب یچاو یدیئ
 . کرد  ده تمشای وه هیند بهد

  *** 
 ک مهۆو ک ژدر یکنر دا سه چووه ده  که  وه هگن ته ی لهۆچک یک هیرگا ده  ، له  که که زهین که

قاند  له ۆب انیر سه  وه زهڕ و به  وه انهیناس ر کسه هیکان  وانه رچوو ، پاسه ، ده بوونل یوان پاسه
 . 

 ییتاۆک  هیی تا گه ڕۆییدا که ژهدر  نهدا به...  کردۆب ی قسه حمان هڕو ئه  که یک زهین که مان ھه
بوو ،  ھه دایند ناوه  ئاو له یکوز حه  بوو ، که ھه  وره گه یکن، شو دا که نهدا ییتاۆک  له.. 
 اوازبوویج  که قه ی کهید یکان نهموو شو ھه  ، له  نهم شو ئه.. دانرابوو  یکورس ایور چوارده به

 ینگ کرد ، ده ده ییگورج  به  که که زهین که..  ابوویت یت هوایو زوھد  وه ست گرتنه ده کرۆ، ج
 ی نگهیزر ڵ گه و ده سترایب ده یباش ، به  که کراوه ند به سه  رزه ر ئه سه له یکان وهپ ی پاژنه

 . بوو  ده ڵ کهت دایپ یکان نهپاو
  له یچوو ئاگا ده  وه کرد و له ده تمشای وه کهسووچ ی ره نجه په  له  ، که  وه کهالم زه پشت له
کرد ،  نه یھاتن  به یست کابرا ھه  هۆی، ب  که رزه ئه  هینا یر برد و سه یشۆن، ک ب نه ۆخ

 :  یگوت  وه زهر  به  که که زهین که



 .  ین زبه ھاتم ئه-
شاگرد و  یچاو  و دوور له داۆیخ ی که شگهیئاسا  له  بوو که میس ، نه  وه هیدا ڕیئاو  که اوهیپ

 : کرد   که که زهین که  له یاریپرس  وه گومانه  به.. کرد  ده یت ستراحهیئ یکان هیقوتاب
 ؟   وه تهیبوو یوا زوو ل-

بکات ،  ۆب یحمان هڕو ئه یسف وه  که تڕ بار بگه له یکم وه ۆب ستیوی ، ده  که که زهین که
 :  یگوت  وهکال مه ده به
 .  دایووڕای گه  له ری سه یکشت م ، به ین زبه نا ئه یواو ته به-

 :  یکرد و گوت تمشای وه هیزارب  ، به میس نه
 .   تهل مگو ب-

ر  سه.. دابوو  یووڕحماندا هڕو ئه ڵ گه له  که  وه هیاگ ۆب ی وه ئه یژدوورودر  ، به  که که زهین که
 یمایس  به یق زه  به یران گهین  وه بووهل  که که زهین که  که...  اۆڕگ  ره به ره به میس نه یمایوس
 :  یپرس ی که که زهین که  له  وه هیرسام و سه یران گهین  وت ، به رکه ده  وه مهیس نه
 ؟  ب یزان ی که نهشو یت قهیق ، حه  هیوا تپ  باشه-

 :   وه هیدا ڤیرس به  وه متمانه  ، به  که که زهین که
 .  تبو شۆخ رۆز یک، کچ تچ دهپ...   هیین یشیت ناعه قه م به... م  ناکه ڕ باوه-

  :  یپرس یل ید یک، جار میس نه
 کرد ؟  باس نه یتۆ، ب یت هیتوید ێکو  ؟ له  هیک  و کچه ئه-

 :  یپرس مسی ،نه،  نه  بادا که یر سه  که که زهین که
 ؟   هیکو  له ستائ  باشه-

 :   وه هیدا یم وه  که که زهین که
 .  مامیئ یما ۆب ن بهی و ، ده  سته مه -

 :  یبکات گوت ۆیخۆب  قسه ی وه کو ئه وه میس نه
 نلم بسه ۆیخ یزۆسد  ی وه ئه ۆ، ب کات دهل ی، داوا بزان  هی له سه م مه به مامیر ئ گه ئه-

 ر کسه هی  که نم هی بگهت حمان هڕو ئه  ستهیوپ.   وه خواره  بداتهباز  وه که قه یوارید  له ب ده
 . بکات  ڵبوو قه  رکه و ئه ئه
 : گوت  ی که که زهین که  وت و به رکه ده شتاو وه ھه به میس نه
 ستمیور پ گه ئه...  ی که س باس نه که یال حمان هڕو ئه ی هی له سه م مه ئه..   وهڕ بگه ستائ ۆت-
 .  نتداشو  به رمن بوو ده تپ



 این ته  که ی نانهو شو وت ، له که  که قه یکان وه هڕاڕو  ندا ون ، به داوان ه ھه  ، به میس نه
  که ی هیرگا و ده کو ئه ، وه ید یک هیرگا ده  هیی گه..  یناو  بوو بچنه ھه انۆیب یت بهیتا یکان خه
  له میس نه.. کرا  ده یوان اسهپ یتوند  به م به..   وه ژووره  ھاتبووه ی وهل  که که زهین که
 م ستان ، به ھه یر به له ر کسه هیانیتید رکه وان ، ھه پاسه ک مهۆوت ، ک رکه ده وه  وه رگاکه ده
  ، له ڕێ وته ئاسادا که ۆڵد یکنشو  به  وه ئه یدوا...   وه دانه نهل یشڕیر ئاو و ھه ئه
 ڕی پهوان ت وان ، له پاسهک مهۆو ک ژدردوور و یکندا  هیی رچوو ، گه ده  وه کهید یک هیرگا ده

 یما  هیی تا گه ڕۆیی  وه قه وده به میس نه...   که قه ی که دانهەئاوا و ئاو  نهشو  هیی ، تا گه
 :  یپرس یل ر کسه هیوت ،  رکه ده وه  وه ژووره  له  که رگاوانه ده ینیب. باح  ن سه سه حه

 ؟  یی گه حمان هڕو ئه-
 :  یپرس یل  وه شهۆر په  به میس نه..   به  قاند که له یکر سه  که رگاوانه ده
 ؟  ینیب یمامیئ-

 :   وه هیدا ڤیرس به  که رگاوانه ده
 .   وهینیب ی نه ستاتا ئ مامیئ..  رخ نه-

.   نوستووه شتا، ھ وتبوو کهپ یجو هجو  نده رچه ، ھه حمان هڕو ئه ینیوت ، ب کهژوور وه میس نه
  به یحمان هڕو ئه میس نه..   وه تهبب یر به کرد ، خه ده یوانڕ ، چاوه شتیدان  وه هیال به میس نه

 نیزترھ به...  یزان دهۆیخ ی رده روه په نیباشتر  به...  یزان ده ۆیخ یشاگرد و قوتاب نیباشتر
و  نیفادارتر وه ایئا م به.. بوو  یشاگرد نیتر ڵ تهیو ز نیکتر رهی، ز نیو چاالکتر

بوو  ف رزه به یکس که  نجه م گه ئه... بوو  ڵو دوود ران گهین  مه بوو ؟ له شاگرد ده نیتر هیاگو
 ھات نه ھه ۆیب  نهم سا ئه ییژادر به میس نه  که کشت.. دا  ده یدوورتر ل یکشت ۆب ی، د

  وته ، که حمان هڕو ئه...  ب علووم نه ، مه یشۆیخ حمان هڕو ئه  له  نگه هڕبرد ،  نه پ ی و په
 یک هی وهش کرد ، به ده تمشاییورد ، به میس ، نه  وه بووه ده داربوو ب کیر دان و خه نگیگ

  له ۆی، خ  وه کردنه یچاو حمان هڕو ئه. النا  ، وهبوو  قر غه ایایت  که ی رانهیو ھزر و ب ئه یکات
ر  سه له.. نوستبوو  ی، ل  وه تهشت بگوازر ھه به ۆب ی وه ئه شپ  که  وه هیینیب ندامان شو ھه
 :  یگوت  وه هیشاد  ، به  شتووهیدان  وه هیال له میس کرد نه یری ، سه شتیدان  که رزه ئه
 ؟   نهۆچ تحا...  میس نه یئاغا-

 :   وه هیدا یم ، وه  وه هیران گهین  ، به میس نه
 . بوو  شۆخشتت پ ھه به گومان؟ ب ینۆچ ۆت ید ئه... باشم -

 :   وه هیدا ڤیرس به  وه هیدنائوم  ، به حمان هڕو ئه
 .   نوقسانه یکشت م به...   جوانه یکنشو  ته به ھه-



 :  یپرس یل ر کسه هیمیس نه
 ؟   هیچ  وشته ئه-

و  یۆییر سه له میس نه..   وه هیدا نه یم وه  هۆی، ب  نهینورس ب یتوان دهی نه حمان هڕو ئه
 : بکات  قسه ێو هینا ی که هیقوتاب  که یی گهت
 .   بکه یبوو قه ر کسه هی..  ترسپ ده پ کترک ، ئه کات دهل کتشت یداوا مامیئ-

دوا  له  مه ئه  ، چونکه ێو ربکه ناکام ده یک هیکو قوتاب وه حمان هڕو ترسا ، ئه ، ده میس نه
وبوو ،  ئه یقوتاب حمان هڕو ئه ب ک هیرچ ھه.. کرد  ده شیو له ینجامدا کار ئه

 ڤیسر به ڵد ، به حمان هڕو ئه... وت  که و ده ر ئه سه نجامدا له دوا ئه و ، له ئه یبوونیاخیاییناکام
 :   وه هیدا
  هیینل مگو ابیت یشیمۆخ یر مردن گه ، ئه  فه ره شه منۆ، ب ێربسپ یمن  به ممایئ کرک ئه-
 . 

ھات و   که رگاوانه م ده که یک هی ماوه یدوا.. بوو   ئاسووده حمان هڕو ئه ی که مه وه  ، به میس نه
 ...   انهیوانڕ چاوه مامیئ  گوتن که یپ

  ، به یت بهی سام و ھه به یکاویپ..  ینیب ده یمامیئ حمان هڕو ئه  بوو که م که هییجار  مه ئه
 ی قسه  ناکات که  سه و که و ئه ی که ره رانبه به تمشایرۆبوو ، ز یحراویو س ژیت گایو ن قاریو
 :  یگوت شۆرم و خ نه یکنگ ده  به.  کات دهۆب
ھانبدات و  ل مانیک خه ی وه به  بووه یکارو شیھان ، ئ سفه ئه ی وره گه یوت مزگه یمامیئ-
 کمانسم هڕوڕو  ڕ روباوهیموو ب ھه  به  تهگا ژڕۆو و  شه.. قاو بدات  له مان که هڕ روباوهیب

 یچ...   مهئ ینیئار  سه  ته ھاتوونه  که  وه تهنڕ گه ده ھه شمان ل وانه ت ئه نانه ته.. کات  ده
 ؟  نی بکهل

 :   وه هیدا ڤیرس به ر کسه هی،  میس نه
 .   وه نهی بکه یمانۆخ ۆڵک  له ب ده مامیئ یناب جه-

 :  یباح ، گوت سه ن سه حه
 ؟   وه بکاته یمانۆک  له بتوان  هی وا ھه یکس که  باشه-

باح  ن سه سه ، حه  هی ئاماده  که ۆیخ ینگیر س سه خسته یست ده ر کسه هی،  حمان هڕو ئه
 : گوت  یو پ  هیدا یکر نجه خه

،  تیر کوژرا گه ئه...   بکهزگارڕی شه له  که و خه و ئه  کوژهیب...  تمیبتب حمان هڕو ئه ی ده-
 .  تیبوو دایایت  که ی شته ھه و به ئه  وه نه ، بتخه رمن ده کانم شتهیفر



،   وه هیکان جله یتو  هیرگرت و خست وه ی که ره نجه کرد ، خه ۆب یکا یک هی ، بزه حمان هڕو ئه
و  له  جگه ستیوی ده حمان هڕو ئه... وت  رکه ده دا وهمیس نه ڵ گه برد وله مامیئ ۆب یشۆنوجا ک ئه
 .  دکر نه یزات م بکات ، به  کهید یکشت ی، داوا دابوویایت  که ی شته ھه به

  *** 
 یوت مزگه یمامیئ یکوشتن ی خشه ر نه سه وت ، تاله رکه ده دا وهمیس نه ڵ گه له حمان هڕو ئه
 : گوت  یپ میس نه... ون  بکهکڕھان ،  سفه ئه یال باش مه" نید مه له عه"  وره گه

  هی وهو ش و به تی ر بکه به سافا له یشار یک ، خه یرخوازو ف یاتیق فه یرگ جل و به ب دهۆت-
و داب و  یو ئه یک خه ۆت  چونکه بژارد م ھه م شاره ئه  هۆیمن ب..  تی شار بده حه تۆخ
  که  باشه ی وه ئه م ، به  هین اوازیج  مهئ ی رهئ یتیر داب و نه  له رۆ، ز انیتیر نه
و   رناسه سه رۆز یکس که  اوهیو پ ، جا ئه  سافاوهیک خه یمایر و س سه له  کهینز ماتیروس سه
 کینز یل انیتی بکه ڵ گه ده ی قسه تیناچارب  نگه هڕ،  تیکو یک خه زان ده ماتدایس  ر به ھه
ناو   له ژییۆژادر ، به نید مه له ، جا عه تی ببه یناو و له تیر بهپ یر فه زه یتا بتوان  وه تهیبب

 . ن  ناکه ۆڵچ یور ده زیرگ و ھه  هیدایکان هیقوتاب
ست  ده له ینید مه له عه  هی ھه ڕکو،بوو نهل یشرگو ترسا ، ھه ده نه  که رکه ئه  ، له حمان هڕو ئه
ر  ھه ، دوورن له ن به ه و ته ق فه  مانه ئه..  یشیور ده یکان هیت قوتاب نانه رباز بکات ؟ ته ده
 م ئاسان بوو ، به  الوه به ی که کاره  هۆیب...  انیشۆخ  له یکۆت داک نانه و ته ڕ شه یکزموون ئه
..  ت ھه توان و نه وه بنه نه خور  ده  له یک ، خه تربژ گونجاو ھه ی، کات ابیور ب ده
 . کوژراون   وه هیمسارد و خه ئه ی نگهۆس  کوژراون ، له ی شانهنگک و به ئه ی ربهۆز

  ، که  وه کرده ده  که رکه ئه یدوا  له یریب اتریبوو ، ز نه نگیگر  الوه به ی که هیل مه عه حمان هڕو ئه
 :  یپرس ی ستاکهۆمام  له  وه زهپار  به حمان هڕو ئه...  تدوادا د به یوت چ رکه ر سه گه ئه
شت و  ھه به  له  نجامدا و پاشان جگه ئه ییوتوو رکه سه  م به که ر کاره گه قوربان ، ئه  باشه-

 ؟  ب م ده بکه  کهید یکشت یشت داوا ھه به  چوونه
 :  یبدات و گوت یلگ  له ۆیخ یباش زان به یوا م ، به تو ده یچ یزانی ده میس نه
 ؟   هی شت باشتر ھه ھه به له کشت چیھ  باشه-

 :  یو گوت رخ نه  بادا که یر ، سه حمان هڕو ئه
 ...  ێو ده م کهید یکمن شت م ، به رخ نه  ته به ھه-

 :  یو گوت  وه کردنه  لهۆچک یکان ، چاوه میس نه
 ؟   هیچ  و شته ئه-

 :  یگوت  وه زهپار  ، به حمان هڕو ئه



 .  خوازمیب ێو مه ناسم ، ده ده ککچ-
 یزانخ یم و خه تب ھه یزانخ ناب "شنگک به "شاش  ترسا ، حه ده  هیم داوا ، له میس نه
 کک هیچیھ ناب  هۆی، ب واترگ ب مه یریوپ ره به  وه هیدوود به  که ککار  بکاته  مه و ئه بب
 :  یپرس یل  نهیق استهیک هیرسام سه به میس نه..  نن، ژن بھ نڕۆ ده ی و کارانه ئه ۆب ی وانه له
 ؟  تنیھشتدا د به  له  که  جوانتره  و ژنانه ، له  ژهیو ک ئه  باشه-

 :   وه هیدا ڤیرس به یو دوود  وه رکردنهیب ، ب حمان هڕو ئه
 یچاو له.   جوانتره  وه منه یچاو ، له  هیین یوەیک خه یچاو یند وهی په  که له سه قوربان مه-

  .  الی له  وانهب  وه جنونه مه
 ی هیو داوا ئه ستابوو ئ نه  ئاماده  ته به ، ھه واتب  هی له سه م مه ر ئه سه له ستیوی ، نه میس نه
و  به ییتاۆک ی وه ئه ۆچوو ، جا ب ده ۆیب  که  وه تهب سارد نه  و کاره فز بکات ، تا له ره

 : گوت  ی، پ نب  هحان له چه
 .  نی که ده  هی له سه م مه له  ، قسه  وه تهیاڕ گه  که ، کات  باشه-

 :  یقاند و گوت له ۆب یند زامه هیر ، سه حمان هڕو ئه
 .   هی ھه شم کهید یک هیداوا م ، به  باشه-

 :  یپرس یل  وه هییزارب  به  مجاره ، ئه میس نه
 ؟   هیت چ داواکه-

 :  یگوت ک هی وه انهڕپا  مچهین  ، به حمان هڕو ئه
 ییردن ئازا و گه یزیخواحافو دیخورش یالۆھان بچم ب سفه ئه ۆب مۆب ی وه رله به ێو مه ده-

 .  نیناب ت امهیق  به دارید  ده م ، ک بکه ڵ گه له
 :  یگوت  وه وسه ته  و به ین کهوسا پ کرد و ئه یو کم که یک هیگای، ن میس نه
 ! ج  حه ۆب تیچ ده  م که ست بکه وا ھه ی که دهوام ل ۆت-

 :   وه هیدا یم وه  کانه رهیز  وه که هی م بزه ده ، به حمانڕو ئه
 .   ته بادهیع ش اوهیو پ ئه یو کوشتن  ته بادهیج ع حه  چوونه-

 یبوو و گوت ڵزا دایوخسارڕر  سه به ت هیناکاوا ئاوابوو ، جد  له میس نه یوخسارڕر  سه ی که بزه
 : 
..   هبکل یل ل و په که کند ت ھه که ره فه سه  رله ، به ین دهید ۆب ۆب نی ، سبه  باشه ی ده-

 .  کس که چی؟ ھ تیبوو یحا...   هی وه سته ده رت به فه سه ی س نه که به م به
 ستیوی ده یاستڕ  ر به ھه..   وه هیاڕ گه ۆیخ ی که ژووره ۆبوو ، ب شۆخ ی، د حمان هڕو ئه

 ... بوو  نینورس یال یریب اتریز م بکات ، به دیخورش  له یزیخواحاف



 .  نیدیب ی که ره فه سه  رله به ب ده

  *** 
 ی که دوکانه ۆب داۆیخ ڵ گه له  شهیم کو ھه الم تاوه سه یال ۆچوو ب ی که هییانی به ۆ، ب حمان هڕو ئه

کو  وت ، وه رکه ده ئاشکرا وه  و به  وه هییایند  به انی مجاره ئه حمان هڕو ببات ، ئه یدیخورش
 . وت  که رنه ده وه  وه هییدز  به شووپ یجار
ر  سه به انۆیخ انیردووک ، ھه  توهیشت د ھه به له یچ  که  وه هیاگ ده یالم سه ۆ، ب حمان هڕو ئه
ر  گه ئه  که  هیما ته  به  که  هیدا یر به ھا خه روه ھه ب خاوی دەڕۆییشتن ،،دابوو اندایکان سپه ئه
الم  ، سه کات ده نینورس  ند له ماوه زه یم ، داوا ئه ۆب ککو پاداشت ، وه  وه هیاڕ گه یت المه سه  به
 ی وه ئه، ب یرسام سه و به کدا هی دان به یست ده  وه هڕو یقوا بوو ، به  هی م قسه له یگو  رکه ھه
 :  یبگات گوت ی کهڕھاو یست به مه له
شت  ھه به له ۆت حمان هڕو ، ئه ی بکه ینیتا خوازب  وه تهڕی گه ده ییشت و دوا ھه به  تهیچ ده-

 !  یبوو
 :   وه هیدا ڤیرس به نیم خه یکنگ ده ، به حمان هڕو ئه
،  نمیب ودا ده ئه یچاو شت له ھه من به..   شته ھه به نینورس...   شته ھه م به الم ، ئه سه-

 .   هیخوا یت عمهیخشش و ن به منۆو ب ئه یستیو شهۆخ
  و به شاک ھه یک هی ناسه ھه  وه هیزارب بوو ، به یم خه رۆ، ز تب یچ یزان دهی ، نه الم سه

 : ت  گه یپ  وه هییران گهین
 !  حمان هڕو ئه ی شقه م ئه ئه ی کوشته رۆز نمیب ده-

 :   وه هیدا ڤیرس به  وه هییند زامه هڕ  به حمان هڕو ئه
 .  می که هیدوور یمن کوژراو-

 :  یۆییر سه له  وه شهۆو خر شۆج  ناکاوا به له وجا ئه
 .  نی ده نه یۆف مان به که پتر کاته ی وه و له نۆیب راخ ێزۆبا ت-

 یی زوو گه  شهیم کو ھه وه نینورس. تر ر به سه به  وه نهینورس یال کات به نیرترۆز ستیوی ده
 حمان هڕو ئه  به یچاو  کرد ، که ده ی مه و گه  وه هیاڕسو ده ایور ده به" حیر فه"ی که گه سه ج  بووه

،  بدات یخواردن شووپ یکو جار مابوو وه ته به حیر چوو ، فه یریوپ ره غاردان به  وت به که
 . رچوو  ھاش ده روه ھه

کرد ،  ۆب یک هی چوو و بزه  وه هیکان هیپ ینگ ده یریپ کرد ، به یھاتن  به یست ، ھه نینورس
 یوانڕ چاوه  به  وه هی که سپه ر ئه سه ربه الم ھه سه م ، به یز دابه ی که سپه ئه له حمان هڕو ئه
 : گوت  یو پ  وه هیما



 .  نی کهیت ب که ره فه سه  ر له به  که هی وه سته ده کارمان به رۆز..  یب نه ڵ ماته حمان هڕو ئه-
 نیدیب کرد دهیز حه حمان هڕو ئه..  نینورس یالۆز چوو ب له قاند و به له ۆب یکر سه حمان هڕو ئه

  که  وه بکاته یئاگادار  ش که وه ر ئه به له کو کرد ، به ده یریب ی وه ر ئه به ر له ک ھه ، نه
 یخراپ یکچگومانیو ھ تب نه ران گهیتا ن تب داده یل ک هی و ماوه  ره به له یکر فه سه

 دا ندهیئا یژانڕۆ  له و ناتوان  وه تهو که دوور ده ک هی ماوه  هیدا یر به خه  که ، کات کات نهل
.  یپرسل ی که ست بوونه په ۆی، ھ حمان هڕو ئه.. بوو  یگرژ و تار یشنیۆمای، س نیبیب

 :   وه هیدا ڤیرس به نینورس
 ..  تکر ، ده  به مه ران گهین چیگوتم ، ھ تپ  که ی وه له  ت کردووه له په  هیوا تڕ ر باوه گه ئه-

 :  یبپ ی که ز قسه لهب حمان هڕو ئه
 .  ڵد  تهو که تا گومانت نه یمگوتپ  هۆیب..   که مه  هی م قسه ئه ید یکجار-

 :  یۆییر سه و له  وه کرده  تازه یس فه نهبدەنگ بوو، 
 . راسپاردووم  انیکرک ئه  به-

  وه هیاگ یست زوو ده م کرد ، به ژدر یست ، ده تگریب ێو هیکو ب ، وه شتین نینورس  له ترس
،  کان شهنگک به  له کل ، گه انکردی ده  مانه ئه  وتبوو که ژنه ی انهیشکوژ هڕتیرۆرو و ئه یباس.. 
 : یگوت  وه ترسه به  هۆی، ب اچووبوونیدا ت م کاره له
 ..  ڕۆ مه..  حمان هڕو ئه ڕۆ مه-

  که ک هی وهش  وجا به بوو ، ئه شۆخپ یرۆ، ز  مه ئه یشۆر په  نده وه ئه ینیب  که حمان هڕو ئه
 :  یکرد ، گوت یزار رمه شه

 ؟  تیمن یشۆر په  هی ادهڕو  به نینورس-
 :   وه هیدا ڤیرس ، به  وه کهانیگر  مچهین  ، به نینورس

 ! ؟ انمیژ یشت نینگتریگر  به تیبوو کداکات ، له حمان هڕو بم ئه نه شتۆر په نۆچ-
 یککرد کچست ھه یکرد ، وا یمان کاتدا شاد ھه  و له یستیو شهۆخ  به یست ، ھه حمان هڕو ئه

دا یو ھه..   وه تهو دوور بکه یو ل واتب تو هینا  که یت هیگرۆھ  ندهو ، ھ  مه ئه یمندا
 :  ی، گوت نبپ یت ناعه قه
: م  دووه...  کردوومل یباح داوا ن سه سه حه مامیئ  م که بکهفز هکرک ناتوانم ، ئه:  م که هی-

 . م  بکه ڵبوو قه  رکه م ئه ئه کردوومل یوا  که  هی ھه نگتریگر یکشت
 م ، به بکاتل ی و شته ئه یاریو پرس توژڕبوو بھا  وه ئه یوانڕ بوو ، چاوه نگ دهب وجا ئه

 یل یرسام سه ، به حمان هڕو ئه  هۆیمژوول بوو ، ب  وه مه ئه یم خه  به  کرد ، چونکه نه یاریپرس
 :  یپرس



 ؟   هیچ  و شته ئه یبزان ێو ناته-
 :   وه هیدا ڤیرس به  وه هیینیم خه به
 .  ێترم ناو یچیھ تیت المه سه  له  جگه-

 :   وه هیدا ڤیرس ، به حمان هڕو ئه
  م ، که که ئاغام ده  ، داوا له  وه امهڕ ر گه گه ، ئه دابمۆت ڵ گه تا ماوم له ێو مه من ده م به-

بخوازم  ۆبدات ت م گهڕ . 
 :  یگوت  وه شمه شم و نه که  ، به انڕ گه رما سوور ھه شه له یناکانۆگ
 بم ؟  ده یازڕمن   ده جاک-

 : یگوت  وه نهین کهپ  به حمان هڕو ئه
 .  تو ده ۆت  شتم له ک هیاین م ته که ره فه سه رله من به.. گوتوم  یپ مد-
 ؟   هیچ  و شته ئه-
 .  یو ده شمۆخ یجار ب ک هیاین جار ته ک هیم ،  که ره فه سه رله به ێو مه ده-

ناکاوا  له م ورت ، به  ورته  وته که  وه وانهبن ل و له اڕ گه ھهررما سوو شه له یو چاو م ده
 یوانڕ چاوه  له  الم بوو که سه.. کرد  بانگ ده یحمان هڕو ئه  رز بوو که به یکنگ ده له انیگو
 :  کردل یو بانگ زاربووب
 ؟  نیناب  رهل ێوارئ تاۆ، خ نۆیبا ب حمان هڕو ئه-

 :   وه هیدا یم وه یست په به حمان هڕو ئه.   وه بووه ورھ نینورس
 . الم ، واھاتم  سه  باشه-

 :  یگوت واتب ی وه رله کرد و به ینینورس یک هتمشایوجا ئه
 .  م که ستهیو شهۆخ دارید یوایھ به-

بن  ، له ۆییحمان هڕو ئه کات م گوت ، به نه یچیکرد و ھ ۆب یرد گهب یک هی ، بزه نینورس
 :  یگوت بوول یگو ۆیر خ ھه  نزم که یکنگ ده و به  وه وانهل
 . م  که ده وانتڕ چاوه  رهل  شهیم کو ھه وه..  ستمیو شهۆخ دارید یوایھ به-

  *** 
 تا نارد ی که کرد و شاگرده حمان هڕو ئه  له یشوازپ یرم گه به ید یکان کو جاره وه دیخورش

الم  و سه حمان هڕو ئه.. بوو  نه یازحمان هڕو ئه  نده رچه ، ھه نب ۆب انیخواردن  وه هما له
  وه تهڕ گه ده  که هتا مندا ون کبکهڕای گه کان له ر شته سه دواجار له ۆ، تا ب شتنیدان ای گه له

کاندا ،  شته یو داگرتن  وه کردنهۆک  دا له ده یدیخورش یت ارمهیکجارری، ئاخ شیالم سه... 
 یوا چووبوو ھه یریب حمان هڕو ئه  کهدیی وجاره بوو ، ئه  که ناو دوکانه یزا شاره یت واوه ته به



 تبپرس  ھره زه  له ی که ره فه سه رله و به بکاتل یوس ستیوی ده  هۆی، ب تبپرس یکچ ی ھره زه
 : گوت  یپ دیخورش... 

 .   ته تاقهکات خراپ و ب ی ربهۆز م ، به تب باش ده کم که جارند ھه-
 :  یپرس یرسام سه به حمان هڕو ئه
...   رهی سه یکن ؟ شت بکه یر سه چاره  وهیانتوانی نه  ره هڤ م ده ئه یشکانیپز نۆچ  باشه-
 نان ناخوات ؟   که  هی وه ئه ی که هۆیھ
ر  گه ئه  نگه هڕ...   وه تهند ی ھه رجارۆبخوات ، ز شیکشت  که..   هیین  وه ئه این ته-

 ...  ت، باش بب نبم دای ده گه  له  که خواردنه
 :  یو گوت شاک ھه یردار سه که یک، ئاھ حمان هڕو ئه
 .  تربن ۆب یخوا شفا-

 :   وه هیدا یم وه  وه ره سه که ، به دیخورش
 .  ت هیست نا ده ترمان له یچیدوعا ھ  له  جگه..  ڕێزارت بنو خوا له-

وتبوو ،  کهرد  که نی، نورس  وه انهڕ گه  که بارکرد ، کات انیکان الم ، شته و سه حمان هڕو ئه
 ..  تبگریاڕرۆز یتوانی نه حمان هڕو کرد ، ئه ده  ئاماده شتنۆڕۆیب ۆیخ
  وه هییدز به ید یکزۆت یدوا ، وه هیما ده نه ێو له  وه وشه ئه.. کرد  دا قه  به ۆی، خ حمان هڕو ئه
  ...  نیبی س نه تاکه ڕۆیی کرد و ده رده به له یو شه یش هی، جل ڕۆیی ده
 ێزۆت حمان هڕو ئه  وت که ژوورکه وه  رگاوه مان ده ھه الم ، له زه ی ته که یکنج ، گه کزۆت یدوا
ھاتبوو تا   هۆیب  نجه و گه ئه  که یزان دهی س نه که  ته به ھه... وتبوو  کهژوور وه ی وهل شپ وه له
بوو  ینیب یحمان هڕو ئه س بده ئه  که یزان دهی س نه که.. بکات  حمان هڕو ئه یرو چاود بیقتا
 ..  شتبوویدا داننینورس ڵ گه ده  که
  تبوید  که  وه کاته ئاگادار ده  و شته موو ئه ھه له یستاۆمام یم ستهیۆد یکزۆت یدوا م به

 ھان سفه ئهو ره به
...   وه نه که ده انیکان حبوبه مه  له ریب وشنین ، دادهو ڕێز ده انیو ئاشقان خه کات... وا  شه له

،   وه نهڕپا ن و ده که ده ت بادهیستن و ع وه ده انداۆیخ یم خودا رده به رستان له خواپه کات
 یبیتاق اوکوژانیپ ون ، کات خه ده  ژانهیۆکار یماندوو یشتک حمه زه یک خه کات

 ... ن  که ده انیکان رهیچن
  ر به گه ، ئه  که گونده یک خه یکس که چیوت ، تا ھ رکه ده وه یننھ  به ێو ، شه حمان هڕو ئه
نیب ی ، نه  بووه شیوت کهڕ  ...و ک فۆت ش ره هڤ و ده ئه یزستان بوو ، زستان یرز وهو   وه

 .   وه هییرز به  وتبووه که  که  که قه ی ناوچه یت بهیتا ، به  فره بهو  هۆسرما و سه



ر  به الم ، له سه..  یکردنڕ به ۆالم ھاتبوو ب و سه  وه کرده ۆب انی که قه یرگا ، ده کان وانه پاسه
 حمان هڕو ئه..  یب ده ھه ۆب یست ر ده چاو ون بوو ، ھه ستا و تا له وه دا که قه ی که رگا کراوه هد

 ڵ گه دانابوو ، له داۆیخ م رده به له)  انی هڕ(  ی که وت ، بازه رکه ده وه ی که سپه ئه یسوار  به
 ڵ گه له رۆز ی ئازووقه ستیو دهی نه حمان هڕو ئه...  بکاتپ یاوڕگاداڕ ، تا له یبردبوو داۆیخ
 یگاڕسارد بوو و  ایدن  که یت بهیتا به.. کات  قورس نه ی که سپه ئه یتا بار تر به داۆیخ
 . بوو  یدان ئاوه و ب ۆڵخت و چ ھان سه سفه ئه
 ۆیخ یباوک.. بوو  نه گرانڕو دز و  یکیتار  له یکرد ، باک ده ڕیو  شه ، به حمان هڕو ئه
 تبب یباب ی که بکوژه یتووش ستاکرد ئ ده یز حه ڵد به پ..  یکوشت کگرڕ  که  وه وته رکهیب

 !   وه تهناسینا تبب یشیر توش گه ئه ۆخ.. 
 ۆیکرد و خ ده یاوڕ،   هیخواردن بھاتبا یک که به  که یکرشت ھه انی هیک مهۆک ، به  وه ژهڕۆ به
کرد ،  کردبوو ، پاک ده یاوی که بازه  که ی رهیچو ن کرد و ئه ده کداوت شکه ئه  به  وه که سپه ئه  به
 . برژاند  ده ی کهید یو و ئه  که بازه به دا دهل یکند ھه

  له  گوتبوو که یپ میس نه... ھان  سفه ئه یر وروبه ده  هیی تا گه  وه هیما  وه هم حا به یدیئ
  وه هیک خه یچاو م له و ھه ب م ده که ی کهم کر ھه..  تبگر ێکر به کشاردا ما یراخ قه

 ...  ب دوورده
و   مانهس یناو  هی ھه کاویگوت پ انیکرد ، پ یگونجاو یک هیخانوو یاری، پرس حمان هڕو ئه

 انیپ  که که خه  که ی نهو شو ئه ۆچوو ب حمان هڕو ئه...  ێکر به دای ده  هی ھه یک هیخانوو
.. بوو  یسپ شییژدر ندیالواز ین مه ته به یکاوی، پ  وه هییزۆد یگوتبوو ، کابرا

،   رهئ ی به ه و ته ق فه  و له بب ژتا در  وه دابووه یر به م کورت بوو ، به یشیحمان هڕو ئه
 ...  تھان بچ سفه ئه
و  شتھج به ی که سپه ر ئه سه له یستراو به  به ی که ، بازه یز دابه ی که سپه ئه  له حمان هڕو ئه
 یکت زاکه ب و نه ده ئه  و به  وه بووه کیکابرا نز له..   وه سته به  وه کهینز یکدار به ی که سپه ئه
 :  یپرس یل  وه رهۆز
 ؟  یماننابت ، مام س جه-

 یووڕوجا  کرد ، ئه یک هتمشای،  شتبوویدان  که رزه ر ئه سه و له دای که گهک  له  که کابرا
 :  یگوت  ماناوه رم و به نه یکنگ ده و به ارگ وهل
 . کاتھو  ره به وه یھتو حمه هڕ م وهال سه  کهی له عه-

...  تی بکه وس جار وه ھه  قه ھه م ، به مانممن س  به:  ب یپ یستیو کابرا
 :  ینووساو گوت یکنگ ده وجا به ، ئه  وه بووه قیر ته حمان هڕو ئه



 .  ستیو ده مکر به یک هیخانوو-
بوو ،  نینگ و سه قاریو  ر به ھه کداموو شت ھه کرد ، له ۆب یک هی بزه  وه قارهیو  به سانی، د کابرا

 :  ی، گوت نشداین کهو پ  بزه  ت له نانه ته
 .  م ت ناده که ، خانووه یر واب ر ھه گه ئه-

 :  یگوت یرسام سه ، به حمان هڕو ئه
 ؟   هی، چ یرواب ھه-

 :   وه هیدا یم وه  وه مان بزه ھه ، به کابرا
 . ن  ناکه وس  م که ناکه  انهیراوسو د ز له حه-

،  نبم واندان  له کڕ مپه و له تب یکابرادا جد ڵ گه له ستیوی ده  نده رچه ، ھه حمان هڕو ئه
،  حمان هڕو ئه..   وه هیھ نه ۆب ی وه ئه یت رفه ده ی که هیناوین کهو پ بان ھرهیم  وازهش م به
 :  یگوت  وه م بزه ده به
 . م  ناکه ریب له وس ید یکجار..   باشه ی ده-

 :  یستا و گوت ھه  که رزه ر ئه سه ت له حمه زه ، به کابرا
  وه رهل..   هی وه مهۆخ ی که هما شتین ته ، به یگرت تر د گه ، ئه م تده ده که ی وخانووه ئه-

 یکینز م له که ، خانووه مۆب رۆ، ناتوانم ز رمیپ یک هیمن کابرا ینیب کو ده ، وه  کهینز
 ند ل مه عه هۆڕم ب که رزه و ئه  گهو ک  گرتووه ێکر به رمرز و وه  دروستکردووه  وه مه که هیو زه
 یبازرگان یکار یکیر و خه نیناوشار بژ کرد له انیز و حه ناھ انیژن کانم هڕکو ی وه ئه یدوا.. 

  . گرم  رده وه ی کهکر  له کم و سوود ده ده ێکر م به کهوبچو  م خانووه ئه مۆخۆب یدیبن ، ئ
کابرا  یانیژ یکۆریچ  له ێھاتبوو گو نه  وه ئه ۆب... بوو  ده ت تاقهبوو ب کیر ، خه حمان هڕو ئه

 حمان هڕو ئه..  اربوویباش د یکاویپ  که یت بهیتا ، به تبزبر ای گه له ستیو دهیش ، نه تبگر
 :  یوتگ یرم نه وجا به ، ئه  وه بووه ی که ته هیکایح  کرد تا کابرا له یوانڕ چاوه

 . م  بکه ت سراحهیئ ێو مه ھاتووم ، ماندووم و ده  وه دووره یگاڕ  ؟ من له  که خانووه ۆب نیچ نه-
 :  یگوت یرسام سه ڕی وپه به حمان هڕو ، ئه ڕێ  وته که یخاو به رۆ، ز کابرا

 ؟   هیرت پ به باره-
 :  یگوت یموباالتب  به کابرا

 .   کهینز  که هما: ر ناکات  به باره  به ستیوپ-
وابوو ،  یپ حمان هڕو ، ئه  هیبوا شیکینز رۆز  که هر ما گه ئه.. کرد  ده یواشھ رۆز کابرا

،   وه کرده ی که سپه چوو ئه حمان هڕو ئه..  بن وهڕ به ێوارتا ئ ب ، ده واتر کار واب گه ئه
 :  یکابرا و گوت یالۆب یناھ



 .  م که دهڕ وه تهتشین ته  به شیو ، من  من به ی که سپه ئه یسوار ۆرموو قوربان ، ت فه-
 :  یگوت  وه هییزا هڕنا  ، کابرا ، به  وه تهبب  که له سه بوو زوو مه ی، خواخوا حمان هڕو ئه
 !  ، ناب مڕکو ناب-

 :   وه کرده  دووباره یل ڕیمکوو  ، به حمان هڕو ئه
 .  یسوارب ی هی ر نه گه توخوا ئه-

 :  یگوت تب نهل یکابرا گو  که کنگ ده ، به وجا ئه
 .  نی ناگه  واره، تا ئ  هم حا خو به-

.. بوو   که سپه ئه یت سوار حمه زار زه ھه  دا ، به یت ارمهیحمان هڕو ئه ی وه ئه ی، دوا کابرا
کابرا .. گرت  ی ، ھه گرتن ھه به کو دا ، به یت ارمهیر  ک ھه نه دایاستڕ ، له حمان هڕو ئه

  حمان به هڕو ، ئه  وه رھاته به وه یت پشوو حمه زه بوو و به یھانک ر ھانکه ھه ک هی تاماوه
و   وه ھاتهر به وه ی ناسه ھه کم کابرا که...  شانبداتین ی گاکهڕکرد تا  ده تمشای وه هییایور
 :  یماندوو گوت یکنگ ده ا بهوج ئه
 .  شپ ره ھه مڕکو ی ده-

 :  ینزم گوت یکنگ ده  به مان، س ۆییکم گرت و که ی که سپه ئه یو ه، ج حمان هڕو ئه
 ؟  تش، پشتم د م که هڕکو ۆیب واشھ کم که یتوان ده-

،  نۆب شیواشر ھ گه ئه  وه هیدا ده  وه به ۆیخ یشۆخ، د  وه کرده یواشھ کم ، که حمان هڕو ئه
 : ی، پرس  وه ھاته ۆخ و وه  وه هیسا حه ی وه ئه یکابرا دوا..  واتب انیپ  به  باشتره وه له
 ھان ؟  سفه ئه ۆب تیھاتوو یچۆب-

 :   وه هیدا ڤیرس کرد ، به ده ی ارهیو پرس ئه ینیشبپ  که حمان هڕو ئه
 ت هڕ عهیش یکان و شوبوھاته  ه موو ھه ھه  "نید مه له عه"مامیئ ن ده.. وتووم  که ندنخو یدوا-

 .   وه کاته ده
 :  یگوت  وه هییشاناز ، به تب یکینز یخزم مامیئ ی وه کو ئه و وه  وه که هی م بزه ده ، به مانس
 .  شیوالتر و ئه  هیوا-

باح  ن سه سه کو حه وه  مامهیو ئ ئه  ارهیر گران بوو ، د به له یکابرا ی که مه ، وه حمان هڕو ئه
 :  یپرس یل سیمد ھه مانس..   هی تنهیف یگوتبوو

 ؟  یکو یک خه ۆت-
 :   وه هیدا یم ز وه لهب حمان هڕو ئه
 . سافام  یشار یک خه-
 :  یقاند و گوت له یر ، سه مانس



 .   هیایت یرۆز یزانا ۆ؟ خ ینناخو ێو لهۆب ید ئه..   هی وره جوان و گه یکسافا ، شار-
  وه متمانه  کردبوو ، به ئاماده یکان کراوه وانڕ چاوه  ارهیپرس ی ربهۆز یم وه  ، که حمان هڕو ئه
 :   وه هیدا یم وه
 یر گهیکار رژ  ته وتوونه س که که ێند ، ھه  رهۆز ی عهیش  چونکه م به...  تی که ده استڕ-

 .  نراورد ناکر به نداید مه له عه مامیئ ڵ گه له  وانه ئه  ته به ، ھه  وه وانه ئه
 :  یپرس  وه هییند زامه هڕ  قاند و به له یکان قسه ۆب یر سه ک هی ، ماوه مانس
 ؟   هی ھه  رهل کتشخزم و خو چیھ  باشه-

 کند ، ھه ای گه کردن له قسه  هی وه کات و له ده قسه رۆز  اوهیو پ کرد ئه یست ، ھه حمان هڕو ئه
 یاریپرس له  وه م ترسه ده به  هۆی، ب  وه داته نه یم وه ناتوان م دروست بکات ، به ۆب ی شهک
 :   وه هیدا ڤیرس ، به ی ندهیئا
 .   رهل  هییسم ن ، که رخ نه-

 :  یپرس سانید کابرا
 ؟   وه ته وهیزۆد ۆخ ۆب کتبوو ؟ کار ێکو فت له سره و مه یرج خه ید ئه-

 :   وه هیدا یم وه  وه هییدوو د  به  مجاره ئه حمان هڕو ئه
 ڵپا کار ، له ی وه نهیزۆد یبیتاق  ومه که ده  وهنی سبه  له م ، به  رهئ  ته ومهی گه  کهۆم من ، ئه-

 . م  که ده شی، کار مدا که ندنهخو
  رهل  بکات که  هی و ماوه ئه یش ، به  هیپ  پاره ی نده وه ئه گوتی ، نه حمان هڕو ئه  ته به ھه
 م ، به تب  کهید یکتش یستیو مانس.. بات  ده ون له نید مه له تا عه  وه تهنم ده
  :  یب پ ی که قسه یست په به حمان هڕو ئه
 ؟   که خانووه ۆب  ماوه رمانۆز-

وجا  مابوو ، ئه نه ریب له ی که خانووه ی له سه مه  هیوا ۆت ، له ۆیخ یر وروبه ده  هیوانڕکابرا
 :  یکرد و گوت انیم دهر به ی لهۆبچک یک هیوونخا ۆب ی ست ئاماژه ده به
  .  هی که خانووه  وه ئه-

 :  یکرد و پاشان پرس تمشای  وه گومانه  ، به حمان هڕو ئه
 ؟  تیایند ۆت-

کابرا  م کرد ، به کرم یحمان هڕو ئه ید  مه ، ئه تب نه ۆیخ  به یشۆچوو ، ھ ده وه له کابرا
 :  یگوت  وه هییزا هڕنا  و به  اوانهبل
 ؟   وه ناسمه نه مۆخ ی که خانووه یب ۆت...  امیند  ته به ھه-



باش  به یوا م به..  تبچ ریب له یشۆیخ یک ما نه چ دهپ  ،ب ستیوی ، ده حمان هڕو ئه
  نهیی وت تا گه که یداگرت ، دوا ی که سپه ئه ت له حمه زه به ی وه ئه یو ، دوا ب نگ دهب یزان
 حمان هڕو ئه..  جو ده رگا نه و ده  وه بکاته  رگاکه ده دایو ، کابرا ھه  که خانووه یرگا ر ده به
 :  یپرس یل  وه گومانه  ، به سانید
 ؟   هی که خانووه  مه ئه-
 :   وه هیدا یم وه یی هڕتوو  به انی مجاره ، ئه مانس
نازانم ..  م ناده ێکر ت به که ، خانووه  وه تهی بکه  دووباره  ارهیم پرس ئه ید یکر جار گه ئه-

 !   وه تهناکر ۆب  هیرگا م ده ئه
وجا  کرد ، ئه یک هتمشایو   رگاکه ر ده به  اندهی گه ۆیخ  وه مانهپشت س  له حمان هڕو ئه
 :  یو گوت نا وهپ یکست پا ده به
 .   وه کرابووه  رگاکه ده  چونکه-
 : کرد   که خانووه ۆب ی دا کرد و ئاماژه وشه حه  به ۆیخ ر کسه هیگوت ،  نه یچی، ھ مانس
 .   هی وره گه این و ته ت سه یکنج گه ۆب م به..   هین  وره گه  که خانووه-

 ی که خانووه ی وهش  هۆی، ب دوورب یک خه یچاو له  که اڕ گه ده منھ یکنشو  له حمان هڕو ئه
م  و ھه تشیدابن یر سه م له ھه یتوانی ده  که ابوویت یک هی فه نه قه.. بوو  نه نگیگر  الوه به رۆز

..  بوولسر یقاپ و ئامان کند ھه  که ابوویت یشیکزھا م روه ھه..  تو بخه یر سه له
 ابوویت یک هیرگا ، ده بوو شهۆچوارگ ی لهۆچک یکۆھ  بوون که دایشوازپ ۆیھ له  مانه ئه
 ابوویشت ت ی نده وه ئه..  ابوویت یننو کو ب کخت ته  نوستن که یر ژوور سه  چووه ده
ر  سه به ی مه که  له ل و په و که وت تا ئه رکه ده وه  هۆیبکات ، ب  وه ادهیز و ، به ئه یش به که
 کڕ کهر کر سه له ی وه ئه شپ  ته به ھه..   وه ژووره  تهندا ب که بازه ڵ گه بوو ، له  وه که سپه ئه

 کدال کدال مانس...  نکدپ  بووه نۆر چ ھه یزانی ده..   وه ژووره  هیناھ یکان ون ، شته بکه
و   وه ره ده  چوونه  به یست ھه..   دروستکراوه نۆکرد و چ ده ی که خانووه یسف کرد و وه ده ی قسه

  ره نجه په یشیش  به ینیب ی که بازه  که کات  هۆیبکرد ، نه حمان هڕو ئه ی وه ژووره  ھاتنه
 :  یپرس یحمان هڕو ئه  له یرسام سه ، به  وه ستراوته به  وه که لهۆچک

 ؟   هیچ  مه ئه-
 :   وه هیدا یم وه یست په ، به حمان هڕو ئه
 .  ینیب ی، نا  بازه-

 :  یگوت یت تاقهب  به کابرا
 ؟   رهکات ل چ ده م ، به  زانم بازه ده-



 :   وه هیدا یم وه حمان هڕو ئه
 . م که دهپ یاوڕ-
 :  یپرس  وه گومانه  کرد و به یک هتمشایمانس
 . بکات  وخ باز به  به ه و ته ق فه نمیبب  مجاره که هی  مه ئه-

بکات و  یشف که  هی وه ، له دا اوهیم پ ئه ڵ گه له رۆز ی قسه  که  وه کرده یری، ب حمان هڕو ئه
 : گوت  یپ  هۆی، ب یخور  به  وه بکاتهل ی که سهڕی خته شوهپ
 یکر  مه رموو ئه فه..  مانس ۆسوپاس ھاپ رۆز ڵرحا ھه ، به  نمهۆک یکت هیوایھ  مه ئه-

 . واو  ته یکمانگ
 :  یتاندپ  وه وانهبن ل له کو بوو ، به نه یحا چیکرد و ھ ی که پاره یک هتمشای،  مانس
 ؟  نیھاتکپ  که هیر کر سه چما له-

 :  یبکات گوت زگارل ۆیخ ی وه ئه ۆ، ب حمان هڕو ئه
 . م  بکه ت سراحهیئ کزۆت ێو مه ده...  تیت ارمهی به-
 :  یوجا گوت و ئه یق چه ۆیخ یج  له ک هی ، ماوه مانس
بوو ، من  ستیوپ کتر شت ر ھه گه ئه..  مڕۆ ده ستائ...   باشه..  شتمی گهت..   به...   به-

 .  کل الم و عه سه..  م وه شتهین ته ی که خانووه  له
  هیرگا م ده ئه..  یپا  هیدا ی که زهداخست و م ی رگاکه ده  وه وه ئه یدوا ، له حمان هڕو ئه
 ۆچوو ب حمان هڕو وسا ئه ئه..  تدابخر یمکووم  تا به  کهنۆلک  به یستوپ  وه ژووره له

ت و ماندوو بوو ،  که شه رۆز ی وه ئه یاو... وت  خه یدانا و ل  که بازه ۆب ی، خواردن  که ژووره
 یرۆبوو و ، ز نینورس یال له یشۆو گ شۆموو ھ ھه...  یشف بوون که یر ته خه یربار سه

 داۆیخ ید له..  تخوازیو ب  وه تهڕ و بگه  وه تهبب ی که کاره ز له له بوو به ی، خواخوا کرد ردهیب
 :  یپرسی ده
 من بکات ؟  یریب  هیو ئاوا م ، به که ده یریکو من ب وه شیو ئه یب ۆت-

 ید  که  وه کرده ده  و سوارچاکه له یریوت و ب خه ده نه یانی و تابه شه شیو ئه ی وه بوو له غاف
 .   وه کاته ده حمان هڕو ئه  له ریب..  ڕۆییدوور  ۆ، ب ڕۆییبرد و 

  *** 
 ۆب یست ده..  ڕی اپهڕ  وه ترسه ، به  وه بووه داررگا ب ده یدانل ینگ ده  ، له حمان هڕو ئه
ستا و  وه  وه رگاکه پشت ده له.. ستا  ز ھه له و به ناھیر برد ، ده ی که نهیر سه رژ ی که ره نجه خه
 :  یماندوو گوت یکنگ ده به  وه ره ده له مان؟ س  هیک یپرس

 .   وه رگا بکه ده  له په به..  مانممن س-



،   وه کرده یرگا ده  له په و به  وه شارده دایکان جله  له ی که ره نجه خه ی وه ئه یدوا حمان هڕو ئه
بوو   وره گه  ندهھ یکقاپ...   ستاوه رگا وه ر ده به له  وه خواردنه کقاپ  به مانکرد س یری سه
 :  یرگرت و گوت وه یل  له په به حمان هڕو ئه  هۆی، ب رایگ ده ھه ۆیب یخورت  به مانس  که

 ؟  مانس ۆھاپ  هییچ  مه ئه-
 :   وه هیدا یم ھانک وه  ھانکه  ، به مانس
 .   هیانی به ینان-

 یبرس یرۆنوستبوو ، ز رۆز یک هی بوو ، ماوه شۆخ مانس ی م کاره به ید رۆ، ز حمان هڕو ئه
 :  یگوت  وه شهۆخ یک هیووڕ  دانا و به  که زهر م سه له ی که خواردنه.. بوو 

 .  مانس ۆکرد ھاپ ده نه  ته هیز م ئه به یستیوپ-
 :  یو گوت شتیدان  که فه نه ر قه سه ، له مانس
 .  یستاو نه ھه شیانی به یژنو ۆت ب نانه ته..  تیارید یو برس الکیھ! ؟  هییچ-

 یژنو  و نه  گرتووه ر ھه سه له یکفیکل موو ته ھه مامیئ  گوت که نه یپ حمان هڕو ئه  ته به ھه
کو  وه ب ده  که  وه وته که یریوجا ب ئه.   کهید یکت بادهیع  رهۆج چیھ  ، و نه ژووڕۆ  و نه  ره سه له
 :  یگوت  هۆیبکات ، ب فتار هڕب  زه مه  سوننه یک هیق فه
 . بوو  نه یانی به یبانگ  له مگو  ماندوو بووم که  نده، ھ  به-

 :  یۆییر سه ، له نیبد یباش به ۆیخ یور ده ی وه ئه ۆب وجا ئه
 .  ینبست م ھه انیانی به یژنو ۆ، ب  وه بووه رم نه به خه مۆر خ گه بم ، ئه منوونت ده مه رۆز -
 :  یقاند و گوت له ۆب یر ، سه  وه هیشحاۆخ  ، به مانس
 .  ب ھه کم هڕیھاو ژنو ۆب مڕۆ ده  که  خوا خوامه.. رچاوان  ر و سه ر سه سه به ی وه-

 :  یو گوت  که خواردنه  قاپه  هیوانڕوجا ئه
 .   خواردووه نانمان نه شتاو ھ  نگاوه شته، واچ نۆیمان بخ که با نانه ی ده-

وجا  و ئه  که فه نه م قه رده به  هیناو ھ گرت ھه یر سه ی که و قاپه  که زه، م حمان هڕو ئه
  ژارانه و ھه  ساده یک، خواردن  که خواردنه.. نان خواردن کرد  به انیست و ده شتیدان  وه هیال له

  رهۆوج به یست ھه ککات چیھ  ت بوو که زه له به  نده، ھ  وه حمانه هڕو ئه یال به م بوو ، به
..  تگر ده  وه هییشتین ته ی ردهم رهیو پ ت به ولفهئ  کهیر کرد خه ده یست کردبوو ، ھه نه  ته زه له
 ۆب یموو ر ھه بوو ھه کیر البوو و خه له یرۆز جگار هییک هییر وه رهینا ، ب ده نه کل یم برا دهکا
و  به.. بوو  شۆخ  وه هیال به شیو ئه  ، که شتڕ ده ھه حماندا هڕو ئه یگو  و به حمان هڕو ئه
ر  ش ھه که خواردنه یدوا ت له نانه ، ته  ر قسه سه له  قسه.   وه مانه ڕۆ وهین یکی، تا نز  وه قه ده
 :  ی، گوت  وتووه دواکه ی که گهک  چوونه  له ۆم کرد ئه یست ھه  که مانس.. بوون  واو نه ته



 انیگرم ، ئامان ده انیکر  به  که ی کارانهو کر ئه  ، چونکه  وه مه که گهک یال به مۆب  ستهیوپ-
ن  که ده کژڕۆند  چه به کژیۆشین ، ئ که ده ی مه و ته ی غه بم ده نه ێو له مۆخ  که..   هیین

 دا گه و کارم له  وه زمهۆدب نیم ئه یکنج ر گه گه ئه.. ربگرن  وه  ادهیز یکر ی وه ئه ۆر ب ھه
 .  م دهی ده ێبو یند رچه بکات ھه

بوو ،  نه ۆیخ یست ده بکات ، به دا گه له یکار ێو هی ده  که حماندا هڕو ئه یگو  به دای ، ده کابرا
 پ ی و متمانه یر سه  چووبووه یت به حه ، مه یتبووید مجار که هۆیب ندو  نده رچه ھه
م  له ی وه مانه یزانی ده  چونکه م بوو ، به یکابرا حا یرام مه لهحمان هڕو ئه..  داکردبووی په

کابرا ...   بووه نه یحا ی که سته به مه له  هیگوا  دا ، که یلگ  له ۆیخ  هۆی، ب  هیدا کات شاره
 :  یپرس سانید
 ؟ ڕی کار ناگه له ۆت  باشه-

 :   وه هیدا ڤیرس ، به تگر ده یاریپرس  له  شهیم کو ھه کابرا وه یزانی ده  ، که حمان هڕو ئه
 . نازانم  یزرادار و مه ڵکشت و کا یکاروبار له کشت چیھ م ، به مڕ گه کار ده با له-
 :  یو گوت یھاندان  وته ، که مانس
 . م  که ده رتف...   هیین یدی قه-

 یگوت  وره گه یوت مزگه  له ڕۆ وهین یژنو ۆب واتب یت هی له په  که  وه وه ئه یناو ، به حمان هڕو ئه
 : 
 یوت مزگه ۆچم ب ده ڕۆ وهین یژنو ۆب ستائ..  نی که ده  هی له سه م مه ئه یباس  وه امهڕ گه  که-

 ؟   هیوان  کهینز  که وته مزگه...   وره گه
 :  یگوت مانس
 ی که هپشت ما یی لهیو و ته ئه  تهی کهیب یتوان ، ده  هییسپ ن ئه  به ستتیوپ..   کهینز ۆت ۆب -

 .   وه منه
  کات که نه  وه ئه یباس ید یکوت ، تا جار کهر ده وه ڵما ز له له کرد ، به ی، سوپاس حمان هڕو ئه

 یرز وه  نده رچه ھه..  ۆییانیپ  و به  وه که لهیو ته  کرده ی که سپه ئه.. بکات  دا گه له یکار
  رمه گه ب  وه ره ده به تاو هر ھ گه زستان ئه یژۆم به.. بوو شۆخ ی واکه ھه م زستان بوو ، به

 دایک ناو خه به  بوو که ڵشحاۆخ کو به.. کرد  نه یت هیماندوو  به یست ھه حمان هڕو ئه.. 
 یوا یوت مزگه شترپ..   وه هییزۆد ی که وته کرد تا مزگه یاریپرس کجار  پتر له..   وه هیاڕسو ده
وت تا  رکه سه  که نهیز ، موه  کانهیو نز ئه  هیی گه  که.. سام بوو  و به  وره گه رۆز.. بوو  ینیب نه

 ینگ ده شترپ..  تد  وه کهید یک هیایدن  له  هیوا ۆت له شۆخ یکنگ ده.. ت بدا ڕۆ وهین یبانگ
 یگرت و چاو ده  که بانگه ۆب ی، گو شتیدان  وه که وته مزگه یکسووچ  له.. وتبوو  ژنه نه یواھ



  بوو و نه ھه یژستنو ده  کردن ھاتبوون ، نه ژنو ۆب  وه که هیال موو ھه  له  کرد که ده  وانه له
 یکینز یکنشو  له این ھاتبوو ، ته نه ژنو ۆکرد و ب ده نه یژنو دایاستڕ گرت ، له یژستنو ده
 .  تناسیو ب نیبد مامی، تا ئ اڕ گه ده م که هییف و سه زیر

  *** 
 یکعز و وه تشیدابن ژنو یدوا مامیئ  کرد که ده ناو یوا حمان هڕو ئه.. واوبوو  ته ژنو

وت  مزگه  ت له سوننه یژنو یدوا  که که و خه ڕی پهکات ت م دابدات ، به  که که خه
  س له ، که تشیدان مامیئ ی که هیر کورس سه ھات له س نه که..  کردل انی وهوتن و ب رکه ده وه

 یژنو  له اید کر ده انیت سراحهیئ  که ب نه ک هیرا تاک و ته  له  جگه  وه هیما دا نه که وته مزگه
 ید به ۆیخ ین مه ھاوته یکنج ، گه  وه هیدا ۆیخ یر وروبه ده یکڕئاو.. وتبوون  ت دواکه جماعه
 ۆچوو ب..  ندخو ده یورئاندابوو و ق  وه که وته مزگه یکان که هۆک  له کک هی  به یپشت  کرد که

 :  یپرس یوجا ل و ئه کردل یو، س یال
 ؟  ت هینا نید مه له عه ستاۆمام  باشه-

 :  یگوت  وه شتنهیدان  و بهچاوکی ھبی  که نجه گه
 .  تزکا د خواحه-

 :  یپرس یل سانی، د حمان هڕو ئه
 ؟   هیکو  له یانی-

 :  ی، پرس  بهیر غه  م شاره ، له حمان هڕو وابوو ئه ی، پ  که نجه گه
 ؟   ستاوهۆمام یرس ده  تهید  مجارته که هی  مه ئه-

 :  یو گوت شتیدان دایم رده به له حمان هڕو ئه
 . دا  م شاره ، له  ژمهۆم که هی  مه ئه-

 :  یپرس یل سانید  که نجه گه
 ؟  یکو یک خه ۆت-

 :   وه هیدا یم وه یران گهین  ، به حمان هڕو ئه
 . فام  اس یک خه-

 :  یگوت  وه هییشحاۆخ  به  که نجه گه
 بوو ؟  ستاتۆمام ک ێو له.. ناسم  سافا ده یستاکانۆمام  له کل من گه-

 یکاریقسان و پرس  تهو بکه کداک هی گه له  ترسا که ده  وه له.. ترسا  ده  مه له حمان هڕو ئه
 یر سه ی وه ئه ۆ، ب حمان هڕو ئه..  ب  وه وه ئه ی وانه چهپ  به  هیبوا ده  ، که زانی نه  که بکاتل
 :  یگوت  وه تهر به ریب له ی که ارهیو پرس نوبشل



 .  تد ی که نید مه له عه ستاۆمام-
 :  یگوت  که نجه گه

 ی که هما یکینز یکوت مزگه  له ڕۆ وهیو ن یانی به یژنو..  ت هیسردا نا عه یژنو شپ له-
 ی که هما شتین ته یک هیخانوو  سر ، له عه شپ کم تا که  وه نگاوه شتهچ  له.. کات  ده داۆیخ
 :  یبپ ی که هقس یرسام سه به حمان هڕو ئه.. کات  ده شانۆخ نه یرمان و ده  نه هی، معا  وه هۆیخ
 کات ؟  ده شانۆخ نه یرمان ده نۆچ-

 :   وه هیدا یم وه  وه هییشاناز  به  که نجه گه
  هیزانا شدایشکیپز یوار ، له  هیین تناس عهیر ال و شه ر مه ، ھه  هی ھه یرۆز یکزانست ستاۆمام-
 . 

بکات  ۆیخ توان ده..  ھاتۆب یک هی کهۆریب ر کسه هی،  بوو هی و قسه له یگو  رکه ھه حمان هڕو ئه
 .  ت و ھه تکوژی، ب یالۆب تو بچ شۆخ نه  به
 :  یۆییر سه له  که نجه گه

 انیریفس ته انیت عهیر شه یکرس وجا ده بکات ، ئه  وره گه یوت مزگه  سر له عه یژتا نو تد-
 ی وه تکردنه هۆڕکات ب رخان ده ، ته شایتا ع  وه بهیغر مه  له...   وه ته ده راواۆتا خ انیردووک ھه

 .   ستووهیت ب رسه م ده ئه یباس  ته به ھه...   عهیش یکان و بوختانه رایفتیئ
 :  یگوت  ماناوه قاند و به له یکر ، سه حمان هڕو ئه
 . ھاتووم   وه ئه ۆب شیمن..   ستوومهیب-

 :  یۆییر سه له  وه هییشحاۆخ  ، به  که نجه گه
و پاشان   وه بداته یانکیشاگرد و قوتاب یاریپرس یم تا وه تشین ، داده وانش یژنو یدوا-
  .   وه تهڕ گه ده ۆیخ یما ۆب

،  تب دا گه له یاتریز  وه ، ترسا له  بازه نه چه رۆز  نجه م گه کرد ئه یست ، ھه حمان هڕو ئه
 :  یستا و گوت ھه  هۆی، ب بگل  وهت
 .   وه مهسر د عه شو پ مڕۆ ده ستائ.. سوپاس  رۆز-

 :  یرز گوت به ینگ ده ، به  وه وته و دوورکه ڕۆییز  لهب حمان هڕو ئه ی وه ئه ی، دوا  که نجه گه
 .  تب ده سر پ عه شپ  که وته ، مزگه  به مه ڵ ماته-

،  ڕۆ وهین یژنو یدوا  که م ، به  وه وتبووه دوور که رۆ، ز  وه هیدا نه یم وه حمان هڕو ئه
..  ناب غبا ره قه رۆز  که وته کرد مزگه ده یست بوو ، ھه ینیب ۆیچ  مچهین  به ی که وته مزگه

 یک خه یکس موو که ھه  بکات که مامیئ یما یاریپرس  که یت زان رفه ده  به ی مه ئه یدیئ
  ، له  وه مانهسل یما  له..  وه هییزۆد ی که هما یئاسان  به حمان هڕو ئه..  یزانی ھان ده سفه ئه



  بوو که باشتر نه  و خانووه له رۆز. بوو  ییئاسا ی لهۆبچک یک هیخانوو.. دوورتر بوو   که وته مزگه
 . تر بوو  وره گه ێزۆت این ته.. گرتبوو  یکر  م به ئه
 نۆچ م ؟ به تکوژیو ب ێو ژوور بکه وه ستائ ایئا... چوو  اڕفکران   له کم ، که حمان هڕو ئه
  نهو د  وه ژووره  چنه ده تای په تای په یک خه! ؟ نیبی س نه و که تکوژیو ب ێو ژوور بکه وه
 ایت یشانۆخ نه  که  هی نهو شو ئه  مه ئه  واته که..  ارنید شۆخ موو ماندوو و نه ھه..   وه ره ده

  که ی و خانووه ئه..  یت هی که ه، ما یشتین ته ی و خانووه ئه  ارهیکات ، واد رمان ده و ده  نه هیمعا
 ی شووشه ک مهۆر بوو ، ک به له یکنچ یسپ یک، کراس ێر ده  ھاته  وهل ی له کهیبار یکنج گه
 یبوو ل کیر خه انیکک هیت  نانه ، ته رانیگ ده ھه ۆیت ب حمه زه  به.. بوو   وه سته ده به
 شانۆخ نه یزار مه  به یکردبوو نید مه له عه  که ی و خانووه ئه ۆچوو ب ده  نجه و گه ئه.. وت  که ده
 :  یو گوت رگرت وهل یکان شووشه  له کند ، ھه یالۆز چوو ب له به حمان هڕو ئه.. 
 . م  بده تیت ارمهیبا -

..  نیبب نید مه له و عه تو ژوور بکه وه دای گه  تا له یت زان رفه ده  به ی مه ، ئه حمان هڕو ئه
 :   وه هیدا ڤیرس به یرم گه به  که نجه گه

 . سوپاس برام  رۆز-
 :  یپرس یو ل گرت ھه ۆب یکان شووشه  له کند ، ھه حمان هڕو ئه
 ؟  تی که کارده نداید مه له عه مامیئ ڵ گه له ۆت-

 :  یگوت  وه که هی م بزه ده کرد و به یک هتمشاییرسام سه به  که نجه گه
 .  تیب شار نه یک خه تچ ده وه له-

 :  یکرد و گوت تمشاییرسام سه ستا به ، وه حمان هڕو ئه
 ؟  یمامیئ ۆت -

 :  یو گوت ین کهپ  که نجه گه
  م و له ده ده یت ارمهیکداموو شت ھه  من له م به.. وم  ئه ڕیکو یزاق هڕبدو من عه رخ نه-

موو  ھه  هۆی، ب تناس ده شی، من تبناس مامیئ کس رکه ، ھه امی گه له  وارهتا ئ  وه هیانی به
 . مناسن  ھان ده سفه ئه
  وه ره ده ین مهید  له  اوازهیج رۆز  وه ژووره ین مهید ینیوت ، ب کهژوور وه دای گه  له حمان هڕو ئه
ر  سه به  هئاھونا ینگ ده..   ارهید  وهپ انیت هیو ماندوو شنین داده یر کورس سه له یک خه.. 
 ی نه هیو معا  ستاوه وه  وه هیتپش  له نید مه له و عه  واسراوه ھه ک هی رده په..   هزا دا که نهشو
  به دایو ستا ، ھه وه  وه کانه شووشه  ، به حمان هڕو ئه...کات  ده کان شهۆخ نه



 ینیب داۆیم خ رده به له یزاق هڕبدو تا عه...   ھودهب م بکات ، به مامیئ یک هتمشای وه هییدز
 :  یو گوت تربگر وهل یکان کرد تا شووشه ژدر یست ده  وه م بزه ده به  که

 . سوپاس برا  رۆز-
 یرگا ل ر ده به ، له زاق هڕ وبد عه... رگاچوو  و ده ره به  وه هکا یک هی م بزه ده ، به حمان هڕو ئه

 :  یپرس
  !بووم  نه ف هڕ ناوت مشه ینیزان برا ، به-

 :   وه هیدا ڤیرس گا ، به رده به  بووه یی گه  ، که حمان هڕو ئه
 .  حمان هڕو ئه -

 :  یتو گو ین کهپ زاق هڕبدو عه
 .  حمان هڕو ئه یبل وتس..  نیخودا یبد ردووکمان عه ھه-

بکات  ڕێ خت به ، تا وه ۆییحمان هڕو ئه م به.. بدات  یباب یت ارمهیتا   وه ژووره  چووه نگ ھه
  .   وره گه یوت مزگه ۆب مامیئ یھاتن یکات..  تسر د عه یو کات

  *** 
،   که وته مزگه ۆب واتڕ سر ده عه یژنو ۆب کات  کرد که ده نه ی وه ئه ینا، و حمان هڕو ئه

 یدوا  ژووردا بکات و له به ۆیخ یت توان حمه زه ، به تب ده خناخیس دایک خه  وت له مزگه
 یژنو یادو.. بوون  مامیئ یرس ده یوانڕ موو چاوه ھه...  شتیو دان  وه تهزۆبد ک هی گهج  دواوه

 حمان هڕو ، ئه شتنڕۆیگرت ،  ده رس نه ده له انیگو  که ی رانه ژکهو نو له کند سر ، ھه عه
 شتیدان یت هیستاۆمام یر کورس سه ، له نید مه له عه ستاۆمام..   وه شهپ  تهبچ کم که یتوان
گرتبوو ، سوور  ی هن خه  له  بوو ، چونکه ھه یژدر یسپ یکندڕن بوو ،  مه ته به یکاویپ.. 
 ینگ هۆیھ به  بوو که  وه هیووڕ  به ک هیوناکڕنور و  م به.. بوو  یسپ یم و چاو ده...  نواندی ده
خوا و  یناو به.. ربوو  به له یستور و قورس ئه یک هی مامه و عه  جبه.. بوو  نه  وه هی که هیسپ  ستهپ

،   وه ره مبه غهپ یران اوهیو  ارانییشیو ستا ی که باتهو ما ر مبه غهپ یدارید  له وات سه
 :  یقسان کرد و گوت  به یست ده
 شانۆو باش فر شتنۆفر یساڕو  اسایحکام و  ئه یباس شوومانپ ی که ، باسه ۆم ئه  هیبوا ده-

 یدر قه س رکهۆز نمیب ، ده ژر نو سه  وه مهب ید یکجار یباش زان وام به م ، به نی واو بکه ته
و  ئه..  ن که ده ژنو یمسارد و خه یموباالتب  به رۆز..  ن ناده ۆیخ یق نازانن و ھه ژنو
 .   تانه بادهیع ی و پوخته نیئا ی که هۆک  که ی ژهنو

  له حمان هڕو ئه..  ژدانو  له یچ و ملکه ینگ دهب یخ هیخشوع و با یباس  وته ، که نید مه له عه
  ره به  ره به م ، به تناسیو جوان ب تئاشنا ب یمایس  ، تا به گرت دهل یگو  تاوه ره سه



 کک هی..  کرد هد ژدانو  له یخشوع یز و فه ازیباس مامی، ئ یکان قسه یر گهیکار رژ  وته که
  سوجده یکات خوا له ۆخشوع ب ی رباره بوو ده مامیئ ی قسه:   وه هیما ایشکم  له ی و قسانه له

جار  دوو س  هی وه ، له تی بکه  وه ست به ھه کجار  نتدا تاقه مه موو ته ھه  له  نگه هڕبردنا ، 
..   وه بوونه کینز یست ، ھه  ته هو حا ئه  تهی گه نه زیرگ ھه  شهینگ هڕ،   ته هو حا ئه  تهی بگه

خوا ،  ۆب یچ ملکه..   وه کاته ده کتیخوا نز له  سوجده..   وه ببه کیو نز  ببه  سوجده
 . خوا  ۆب یت هیالۆیک.. خوا  ۆواندن ب ردانه سه
بن  اندایژ ، تا له مانانر موسو سه له ژو ، نو ژاننو  رکه ته یحوکم یباس  وته که مامیئ وجا ئه

 .  دایناچار ڕی وپه ر له گه ، مه ت، الناچ
  که  وه چوو بووه یریب یت واوه ته به حمان هڕو ، ئه  وه بووه یکان قسه  ، له نید مه له عه کات

 یتاق ۆیخ یچۆب..   وه بکاته ستاۆمام یکان قسه  له ریب ی وه ئه  وته و که  ھاتووه یچۆب
 ست ستاھهئ یچۆبکات ؟ ب ژکات نو زده کرد ، حه ده یست ھه یچۆبکات ؟ ب ژو نو  وه کاته نه
 ر البرد ؟  سه له یژباح نو ن سه سه حه مامیئ یچۆکات ؟ ب ده ژنو ینگیگر  به
 یوت ، کابرا کهژوور وه ژدانو یکات گرت ، له ەوارئ یژنو ۆب یژستنو ، ده ۆییحمان هڕو ئه

 . بوو  شۆخ انیگ  له رۆز ی که ژهبانگ و ینگ ده.. وت تا بانگ بدات  رکه سه ژبانگو
 ینگ ده.. سر  عهو ڕۆ وهیکو ن ک وه کرد ، نه یژنو یاستڕ به انی مجاره ، ئه حمان هڕو ئه

و  ر کسه هیو   وه هیدا ده ینگ ده  وه مامهیئ یدوا  دا له که وته مزگه ی وهچوارچ  له  که قورئانه
و   سوجده  بهیست ھه ستاکو ئ وه زیرگ ھه..   وه هد  چووه ، ده تڕ پهت داگو به ی وه ئهب

.. کردبوو  نه یی ئاسووده  به یست ھه ستاکو ئ وه زیرگ ھه.. کردبوو  بردن نه  سوجده یت بهی ھه
 .. کردبوو  نه یچ خشوع و ملکه  به یست ھه ستاکو ئ وه زیرگ ھه
 یانیگر م ، به یزان ده نه ی که هۆیھ..   انهیگر  به یز کرد ، حه یست واو بوو ، ھه ته ژنو
کرد  ید به یزاق هڕبدو ، عه شتیدان  ەوەبووبوو کتریجاران نز  له ، که ۆیخ ینشو  له.. ھات  ده
 .  شتبوویدان  وه هیباب یاستڕ  سته ده ، له  که رزه ر ئه سه له که
ر  سه ھاته کات م قسان کرد ، به  به یست خوا ده یناو به شووپ یکو جار ، وه مامیئ

 :  ی، گوت ر مبه غهپ یارانییباس
و  گران ھه.. ن  که خودا ده یر مبه غهپ یارانی ت له فره نه ی سانه و که خوا له یت فره نه-

 .  بژاردوون ھه یر مبه غهپ ۆخودا ، ب ی وانه ئه..   نهیم ئا ئه یران زهپار
 کم که ی وه ئه یدوا..   هی عهیش یست به مه  هی و قسه ، به نید مه له ، عه یزانی ، ده حمان هڕو ئه
 ێو بکهر ده وه  که وته مزگه  ، له  وه کرده ده  وه له یریب.. ست بوو  کرد ، په یی ئاسووده  به یست ھه
،   رهئ  ته وهیی گه  اوهیو پ ئه یکوشتن یاڕ و له ئه  که  وه وته که یریب م ، به  وه تهڕ بگه ڵما ۆو ب



ر  سه  ھاته  که  هۆی، ب یر نبهرا کرد به کزۆس  رهۆج  به یست کرد ، ھه یژنو یباس ی وه ئه یدوا
 .  گرتنگو  وته و که شتیدان ۆی، ب ش عهیش یباس
 یباس.. خش بوو  ت به ناعه ، قه یکرد ر مبه غهپ یارانیی رباره ده نید مه له عه ی هی قسه و ئه
 ۆکرد ، خ یر به خه یر نه هی گه ۆییاستگینگیو گر ڵوا ھه یکردن ق و نه  وه انهگ یت هینۆچ
 ی وه وکردنهب نۆچ..  ن ده  عهیکو ش ان وهو فاسق ب زنۆکافر و در یک خه ارانیر  گه ئه
 یگران و ھه یکان ره اوهییبژاردن ھه  ، له ر مبه غهر پ گه ؟ ئه نیربسپ پ انیمان که نهیئا
 ؟   وه هیما ده ۆب یچ ۆیخ یدوا ، له  هیبوا وتوو نه رکه ، سه ۆیخ یدوا له ی که امهی په
ر و  به خه ی وه انهگ یت هینۆو چ  وه زانهر گو سه کردن له قسه  وته که یژو در دوور بهئوجا   

 .   رمووده و فه  وه انهگ یزانست
 ، ب  هوا و قه  گه به ب  ، به ستیب باح ده ن سه سه حه مامیئ  له یک هیچر ، ھه حمان هڕو ئه
 چیبوو ، ھ ڵمکووم و ماقوو  نده، ھ نید مه له عه ی قسه م ، به کرد دهپ ڕی ند و چوون باوه چه

 .  گرت ده نه ھه یک هی شه نگه گومان و گه
 یدوا یرس ده  ، له یمتر که یکخت ، وه  عهیش یباس  هۆیب  کورته وانو ش  وارهئ وانن یکات
 حمان هڕو ئه.. چوون  رده وت ده مزگه  ، له  که که واو بوو ، خه ته وانش یژنو.. برد  سر ، ده عه

و   داوه انیور ده یکان هییکرد قوتاب یری سه م بکات ، به نید مه له عه یرچاود یستیو
 . بوون  وونڕو نا نگۆگ دای که قسه  له  ، که ن که دهل یشت ێند ھه یاریپرس
و   رزه به یش له یرم کرد گه ده یست ھه.. کرد  ده ک هییت که شه  رهۆج  به یست ، ھه حمان هڕو ئه

 ڵما ۆب  ستهیوپ.. کرد  ده نه ی پتر ھه ی وه له..  شند ی سته جه یکان سقانهگشت ئ
 . بکات  ت سراحهیئ کم و که  وه تهڕ بگه
وتدا  مزگه  له ۆم ئه  که ەوەکرد ده  و قسانه له یریب گاییژادر ، به  وه بووه ڵو ما ره به ز له به
 یگو این و ته  قه ر ھه سه له یزان دهیوا  هموو سا و ھه ئه ییژادر به یچۆب..  بوول یگو
 یست به مه به م بوو ، به رف  وه سوننه یھل ئه یت عهیر شه  له رشتۆبووبوو ؟ ز  قسه ک هی له

 یراز  وه ر به بوو و ھه ده انۆیخ  له یبوو گو یمجار که هی  مه ئه.. بوو  ده یردوژمن ف ینیناس
 .  ب انیباسکردن  له یگو  بوو که ده نه
 ۆب  ، قسه  تانهی شه  اوهیم پ ئه.. حمان هڕو ئه  وه هی و قسه ئه یر گهیکار رژ  تهیو بکه ناب..  نا

 یلید ی که کهیلوژ یو ورد یکان قسه یجوان یبر زه  به.. کات  ده یفسوون بکات ئه کس رکه ھه
 .   فسوون کردووه ئه ی رهئ یک خه نۆکو چ کات وه فسوونت ده ئه.. کات  ده
..   کردووه ران مبه غهپ ی رباره ده انیی قسه  ته م بابه کان له کافره م به! کات ؟ ده فسوونت ئه
کراوم ؟  فسوون نه بزانم من ئه نۆچ ید ئه.. ن  که ده یفسوون ، ئه نب پ انیمانیئ رک ھه



،  ینیب ده ون هخ کات..  ون ب خه  مانه موو ئه ر ھه ھه  هی وه وتووم ؟ له خه بزانم من نه نۆچ
  .   ته قهیق و حه یاستتی کهی ده ی وه ئه  که تیایند

،   وه ته وتووه ، دوور که  که هکات ، ما ست ده وا ھه یچۆب.. رما کرد  و گه یت که شه  به یست ھه
 ؟   دوورتره یانی به یوسا له
  هیوا ۆت ، له نگاو بن زتر ھه له که دایھان  که هما یوتن رکه ، ده وت ارکهید به  که هما نجام ئه

 ..  ت سراحهیپشوودان و ئ ۆکات ب ده یرخان ناکات ، ته کشت چیو ھ مشه ئه.. کات  ده یبانگ
م  که یک هی ماوه ۆب م و ، بهکردبو نه یریب له..   وه وته رکهیب ینینورس م ، به ستیو ده یوا
 . رووداوان  ی رگه جه  ، دوور له  وه هیق ئه یکان کهیتار  خانه  له کک هی  وتبووه که
 کدانل یردوو با ودا ، ھه ئه ی وه انهڕ گه یشۆخ  له کردپ یست ھه  که ژوورا کرد ، بازه  به ۆیخ
 . بوو  نه  وه هما له یخوراک ڵرحا ھه بوو ، به خواردن نه  له یولگ.. 
 رۆز یک هیرما سه  به یست ھه.. نووستن  ۆچوو ب ر کسه هیتوند داخست ،  ی که هما یرگا ده
وجا  ئه.. کرد  یر به و له نارھ ده یکان جله  له ێند ھه.. کرد  نیرز له ڵ ھه  به یست کرد ، ده ده

.. بدات  اۆیخ  به داید یکان نهنو ڵ گه تا له نارھ ده ید یک هی ، جبه یر به ی که جبه  له  جگه
  باشه.. نا  ش هی ادهڕم  به م سارد بوو ، به ایدن.. کرد  رما ده سه  به یست ش ھه وه ئه یربار سه
 یچاو دات دهو قورس ھه یککرد شت ست ده ھه یوا.. وتبوو  که نه شۆخ نه شتر؟ پ  شهۆخ نه

 ت سراحهیئ  به یستیوپ رۆز ،کرد  یشوازپ کو به..   وه تهبچ ایگژ  به ستیو دهی نه.. دابخات 
 ی وه رله به  که ی نهیو نورس ، له  وه کرده و ده له یریب تو بکهل یو خه ی وه ئه شپ م به.. بوو 
  . نان کل یچاوان  وه وه ئه یادی ، به  وه باتهیو ب خه

  
  
  

 مامیئ
  و ئاگره ئه یرم گه به یست ھه اتری، ز  وه بووه ده کینز  که پرده  له اتریتا ز.. رم بوو  گه رۆز ایدن
 یمایس  که ش هڕم و چاو  ده یک هیکابرا..  ڕۆیی ده دایرژ ی که وبارهڕ  به  کرد که ده
 نیوات ، نورسب  ئاگره یوبارڕم  ئه یر وبه ئه ۆب  کرد ، کهدەۆب ی ، ئاماژه  وه هیناسرا ده نه
 یم ئه م به..  اربووید  وهپ یئاشکرا یک هییمبار و خه شتبوویدان.. بوو   که وبارهیر وبه له
ر  گه ئه  چونکه..   وه تهڕ بپه  که وبارهڕ  له که ی وه بوو له ڵدوود.. کرد  ده ۆب یھاوار..  ینیب ده

  به..  تناب یردار ستبه ده نینورس م ، به  وه که وبارهڕ  وته که ده ۆوخ استهڕ،   هیوتبا بکه
..   وه ح کرده سه ی که پرده ی نهیم ، زه  که ر پرده سه  تهبن پ ی وه ئه شپ..  جو  وه زهپار



 ۆیخ حمان هڕو ق ، ئه له قه له  وته ، که نس ب ره ھه ی وه رله به  که نا ، پرده یکنگاو ند ھه چه
 ..   وه تهداد  که ناو ئاگره و ره به  که نیب ده  وه ئاسمانه  به
  وه ئاسمانه  و به تگر ده یست سارد ده یکست ده..  ست وه ده  وه ئاسمانه  به ناکاوا له
 یوناکڕنوور و   له  ، جگه  هیک ی سه هڕایم فر ئه تا بزان ێر سه  تهوانڕ ده..  تواس دهی ھه
 :  تپرس ده یل زئام  گازنده یکز یکنگ ناکات و ، ده ید به ید یچیھ
 ؟ تیبمکوژ ێو ته ده یچۆب حمان هڕو ئه-

 :  تپرس کات و ده ده تمشای  وه ترسه به حمان هڕو ئه
 ؟  یک ۆت-

 :   وه هیدا ڤیرس به  که نگه ده
 .  تاوانمب یکمن کوژراو-

 :   وه داته ده یم وه  وه ترسه ، به حمان هڕو ئه
 .   کوشتووه سم نه من که م به-

 :  یپرس  دووباره  که نگه ده
 .  تیبمکوژ ێو ته ده ۆت م به-

 :  یگوت  وه تهبدزل ۆیخ ستیوی ده  ، که حمان هڕو ئه
 . م  که دا ده نینورس یناوپ  له  مه موو ئه من ھه..   منه یرک ئه  مه ئه-

 : یپرس سیمد ، ھه  که نگه ده
 ؟  تی گهی ده  هی وهم ش به  هیواتپ  باشه-

 : گوت  یپ  که نگه ، ده  وه تهبدزل ۆیخ دا دهیو ھه کو ، به  وه هیدا نه یم ، وه حمان هڕو ئه
 !   وه که ئاگره  تهیو که م ده ربده به ستت ل ر ده گه من ئه م ؟ به  وه هیبدزل تمۆخ ێو ته ده-

و  ره به ۆوخ استهڕکرد  یری ربووبوو ، سه به یست ده له  ، چونکه  وه هیدا نه ڤیرس به حمان هڕو ئه
 .  تکش داده  که ئاگره یوبارڕ

  *** 
دا  قه ئاره  له ی، ئازا یتبووید ی رهی سه  ونه و خه ئه ی، دوا ابووڕ  وه ترسه ، به حمان هڕو ئه
البرد ،  ۆیر خ سه له ییسپا ئه  به ی که نهنو.. کرد  رما ده سه  به یست ھه شتاھ..  کشابوو ھه

 . وت  کهر ده وه  که ژووره  و له دایشان دابه یک هی جبه
وجا  شت ، ئه یم و چاو ست و ده ده..   وه تهبووب کینز ڕۆ وهین چوو دهرچووبوو ، پ ده تاو ھه
  رله به  هیبوا ده.. بکات  یچ ۆم ئه  که  وه بکاته  وه رلهیوسا ب بکات و ئه ت سراحهیتا ئ شتیدان
و  یشۆخ نه  بهیست ر ھه گه بکات ، ئه دای په ی که و بازه ۆیخ یخواردن ۆب ک، شت کر شت ھه



بوو و  شۆخ ت و نه که شه م بوو ، به اوڕ  ز له حه یرۆ، ز ێاوڕ  چووه کردبا ، ده نه یت هیماندوو
 ی رگاکه ده.. رگا درا  ده ی قه ته له  بوو ، که دا نهای و خه ریم ب له..  اوڕ تهبچ یتوان دهی نه

 کات.. ھاتبوو   وه خواردنه کقاپ  به نوکو د بوو وه مانس... کرد  ده یناکو و و وه  وه کرده
،  ند ۆیب مانس ی و خواردنه له  دا جگه م شاره له  که  وه کرده یریب وت کهپ یچاو  که
 ..   خواردووه نه ی کهید یچیھ

  که فه نه ر قه سه ، له مانس..  نایدا  که زهر م سه له نکو دو و وه رگرت وهل ی که خواردنه
 : گوت  یو پ شتیدان

.. بوو  نه  رگاکه ده یدانل ینگ ده  له تگو م ، به  وه مه رت بکه به خه یانی به یژنو ۆب ستمیو-
 .  تیت ب که ره فه سه یماندوو شتاھ تچ ده  وه له
 :  یکز گوت یکنگ ده به حمان هڕو ئه
 .  شمۆخ م نه که ستده ھه م به..  مین  که ره فه سه یماندوو-
 :  یو گوت یر رسه سه  هینا یست وجا ده ، ئه یکان چاوه  هیوانڕ،  مانس
 .  تی بکه ت سراحهیئ شۆم ئه  ستهیوو پ ۆت بخ که نانه..   رمه گه رۆرت ز سه-

 ۆیخ ی که هییئاسا  هیباز  نه چه  به یست و کابراش ده شتیدان  وه هیشتین ته  ، له حمان هڕو ئه
.. بوو  نید مه له عه یال یریو ب شۆموو ھ ھه کو، ب گرت ده نهل یگو حمان هڕو ئه.. کرد 

و  ئه ێو هی ده..  یل ب یزگارو هی و ده  هی وه ر شانه سه به یقورس یککرد بار ده یست ھه
 دایاستڕ له..   وه تهڕ بگه ۆیخ یتو ۆو ب  وه بکاته ۆیخ ۆڵک  له  رکه و ئه و ئه تبکوژ  هیکابرا

 یوا..   شهیم ئه ی و زاگه تو  هیل ی"نینورس" یکمادام م ، به  هیین ۆیخ ی و زاگه تو
 ی، کات  وه خواردن بووه  له مانس کات..  یتس وکار و که شتمانین نیکرد نورس ست ده ھه
 : گوت  یھاتبوو ، پ ڕۆ وهین یژنو
 .  ی بکه ت سراحهیئ  وه هما له ۆم ئه ب ده ۆت..  ژنو ۆچم ب من ده-

 یوت مزگه ۆسر ب عه یما بوو دوا ته  به م به..   باشه  قاند که له ۆب یکر ، سه حمان هڕو ئه
 .  واتب  وره گه

  *** 
 یبیتاق ۆم ئه ستیوی ده..  تو ربکه ده وه ڵما له یتوانی نه  وارهئ یژنو ی، تا دوا حمان هڕو ئه
کرد  ده یست ھه حمان هڕو ئه..   وه واتهڕ ده ڵما ۆب ای گه له ک بکات تا بزان نید مه له عه
  له ران ژکهنو..   وه وت بووه و مزگه ره و به چاپ  وه که هیبا عه  له ۆیخ..   باش بووه کم که
 حمان هڕو ئه.. گرت  ده نید مه له عه یرس ده له انی، گو شتبوونی، دان  وه بووبوونه  وارهئ یژنو



 داۆیخ ید گرت ، له ده انیو گو شتبوونیدان  کرد که ی که موو خه و ھه ئه یک هتمشای، 
 :  یگوت

 !  ن اوهیم پ ئه یفسوون ، ئه  که موو خه و ھه ئه-
کات بزگاری هیحراویس  و زمانه له یک و خه تر ناوبه له  اوهیم پ ئه یتر سه کرد ، له ده یست ھه
ر  سه به رۆز یکخت وه.   وه هیکان قسه یفسوون ئه رژ  وتبووه که یشۆیخ  ت به نانه ته.. 
..  شنک ده دایر سه کوش به چه  تگوت به ژان ، ده وە هیدا یر سه  بوو که ڕۆیی دا نه که رسه ده
کرد  ده یز ، حه ھات ده ھه کت ید.. بوو  ل یرچاو به..   رمه گه رۆز یش کرد له ده یست ھه

 .   وه تهشب
..   وه تهڕ بگه ڵماۆب ر کسه هی ستهیوکرد پ یست ھه..  تب نه ڵ پتر ماته ی وه له  هیبوا ده

 یانوویب  و به ست ده ھه حمان هڕو ئه.. کرد  ده  ئاماده وانش یبانگ ۆب ۆیخ  که ژهوبانگ
بانگدان   به یست ده ، که نهیز موه..  واتڕ وجا ده و ئه تو که ر ده ده وه  که وته مزگه  له  وه کهشت

  له  که رزه کرد ئه یست ھه م ، به ڕۆیی  که وته مزگه یرگا و ده ره ستا و به ھه حمان هڕو کرد ، ئه
ر  سه  تهو که نه  که داو ھه یرۆز..  گرنی ناتوانن ھه یکان القه ای،  تڕسو ده دایپ رژ

 رژ له ی که ره نجه خه  شهیم کو ھه وه..  تو دا بکه ته شامه م حه ئه ون له ێو هینا..   که رزه ئه
 ب ده..  نیبد پ ی که ره نجه خه کک هی هی وه ، له تو ر بکه گه ئه..   وه شاردبووه  وه هیکان جله
..  ب ده ڵزا یشۆخ نه داییتاۆک  له م به...   وه تهڕ بگه ڵما ۆتا ب تبگر ۆیخ  بووه نۆرچ ھه

 .  ترز ب به دروست و وره ق و ئه زھ هن ب ده ند به چه یدیئ
 یور ده به ر بهکو س وه ی که که خه...   که رزه ر ئه سه  وته که یی بوراوه  مچهین  ، به حمان هڕو ئه
رپا بوو  دا به که وته مزگه  له  کرد که  به غه به و غه به یست ، ھه نید مه له عه..  ینیب ده  وه هۆیخ

 اس هیکنگ ده  و به  وه که وته گهمز ییتاۆک  له کالم ، زه یپرس ی که به غه به غه ۆیھ  ، له
 :   وه هیدا ڤیرس به
 .  ب شۆخ نه چ دهپ...   وه ته بوراوه ک هیکابرا مامیئ یناب جه-
  کهر ھه زاق هڕبدو عه..   بوراوه یکابرا ارید  اندهی گه انۆیخ ڕیکو یزاق هڕبدو و عه مامیئ یدیئ
 :  ی، گوت ینیب
 .   حمانه هڕو ئه  مه ئه-

 : گوت  ی که هڕکو  و به حمان هڕو ئه یمایس  هیوانیباب
 .   تووهیمد نه شتر؟ من پ مڕکو  هیک  مه ئه -

 :  یو گوت حمان هڕو ئه ی هین ر ھه سه خسته یست ، ده زاق هڕبدو عه



  و له مینیب  وه هر ما به له شپ  مه له ک هی من ماوه م به..   هییھان ن سفه ئه یک ، خه  بهیر غه-
 .   هیل یتا  ارهیواد.. دام  یت ارمهیشتدا  ێند ھه
 :  یکرد و گوت ۆیخ یر وروبه ده یک هتمشای،  نید مه له عه

 ؟  زان ده ی که هس ما که-
 : گوت  یزاق هڕبدو عه  ، به  وه هیدا نه یم وه س که

  وه مهزکا د وجا خوا حه م و ئه که ده وانش یژ، من نو  وه ببه یما ۆب  له په  به..   باشه ی ده-
 . نابم  ڵ و ماته مشه ئه.. 

  *** 
  ھاتن به  دووباره دا هیشۆھو ب ، له نینیبی ده یانیژ ییژادر به  که ی ونانه و خه ئه مان ھه

  کان له دزه نۆچ  که ینیب یکیدا..   وه کهکان پ ونه موو خه ھه  وجاره ئه م ، به  وه هیسوراخ
 یت هیمردوو  به هۆڕو گ دا کوژرابوو ، لهیکیدا شپ  له  که یو باب یب ده انیر سه اباندایب

  وته که  وه که قه یبورج نیرزتر به  کرد و له ی که قه ی هوا حه نۆچ  که یمام.. وتبوو  که
 یت زه و له  وه هیواح نه دایایو ت  یناو  چووه ژۆک هیی ماوه ۆب  که ی شته ھه و به ئه..   وه خواره

 ب ده ، که نید مه له عه..   کهیتار  انهیژو  ئه ی تروسکه  تاقه  بووبه  که نینورس..  ینیب نه ل
 ..  نینورس  ، تا بگاته تکوژیب

رم و  نه کان نهنو..   هیکو  له یزان دهی نه..   وه کردنه یچاو رۆز یکت حمه زه  ، به حمان هڕو ئه
.. گرتبوو  یکر به  که  هیین  و خانووه ئه  مه ئه.. بوو   تازه  الوه به ی که بوون و ژووره نخاو
  هۆڕبرسان ق له یسک.. کرد  ده یھاوار یئازا...  شتیدان  گاکهر ج سه له رۆز یکت حمه زه به
ت  حمه زه به..  ڕۆیی  که ژووره یرگا و ده ره الر به الره و به رپ سه  هیستا ھه.. بوو  ۆڕیق

 . کرد  ده رۆز یک هیت تاقهب  به یست ، ھه  وه کرده ی رگاکه ده
 یشوازپ نید مه له عه  که دا نهو شو ، له زاق هڕبدو عه ینیوت ، ب رکه ده وه  که ژووره  له
 یکب، کت ینیبی نه جار وه ، ھه زاق هڕبدو عه..   شتووهیدان یعارد  کات ، له ده شانۆخ نه
،  کردل یوو س  وه بووه کینز یل.. بوو  ی وه ندنهخو یرقا سه  ستدا بوو ، که رده به له
 : گوت  یستا و پ ھه  که رزه ر ئه سه ، له  وه هیو شاد  م بزه ده ، به  وه هیدال ڕیئاو زاق هڕبدو عه

 .  حمان هڕو ئه یت المه سه  خوا که ۆسوپاس ب-
 :  یدا و پرس  وه که وارهید  به ی، پشت حمان هڕو ئه
 ھاتووم ؟   رهئ ۆب نۆچ-

 :   وه هیدا یم وه وزاقڕبدو عه



 نی رمانت بکه تا ده  رهئ ۆب  وه وازمهگتب  رموو که فه یمر ، بابم ئه  وه تهیدا بورا که وته مزگه  له-
 . 

 ی و چاره ناھ دهل یواز  زگهۆخ.. بوو  شۆناخپ ینید مه له عه ی وکاره ، ئه حمان هڕو ئه
 :  یپرس  ، دووباره حمان هڕو ئه.. کات  ده یرمان م ده و ، ئه  ھاتووه یکوشتن ۆو ب ئه.. کرد  ده نه
 ؟   هیکو  له ستائ مامیئ ید ئه-

 :   وه هیدا ڤیرس ، به زاق هڕبدو عه
  نه گه ده شانۆخ نه ستا، ئ تد ید یکزۆت یکات ، دوا ده یانی به یژو نو  هی وه هما له-

 .  یالۆب نیبا بچ ی ده.. رمان  سه
وتن  ژوور که وه..  مامیئ یما  نهی گرت تا گه  وه زاقه هڕبدو عه  به ۆیخ  وهڕم  ده ، به حمان هڕو ئه
چاک  ینیب ی که شهۆخ نه  نجه گه  که نید مه له عه.   وه ته بووه ژنو  له  تازه نید مه له عه انینی، ب

 :  یپرس یل  وه هیبان ھرهیم  و به  وه هیشا گه یووڕ،   وه ته بووه
 ؟  حمان هڕو ئه ینۆچ ۆم ئه-

 :   وه هیدا یم وه  وه رمه شه ، به حمان هڕو ئه
 .  مامیئ یناب ، باشم جه خواۆسوپاس ب-

 : گوت  ۆیخ ی که هڕکو  ، به شتبوویدان  که رزه ر ئه سه له شتا، ھ نید مه له عه
 .   هی بده یتۆخ یجل کست بشوات و ده ۆیبا خ  بهیب-

 :  یگوت  وه هییزا هڕنا  ، به حمان هڕو ئه
 . ناکات قوربان   ته حمه و زه به ستیوپ-

 :   وه هیدا ڤیرس ، به نید مه له عه
 .  ب زاق هڕبدو عه یارید  مه با ئه..  سنیکانت پ و جله تیوتوو که داج  له  ژهڕۆدوو  ۆ؟ ت نۆچ-

 :  یۆییر سه و له ی که هڕکو  کرده یووڕوجا ئه
 .   نهب ۆب یانی به یشوات ، نان ده ۆیو خ تا ئه..   رم بکه گه ۆب ی، ئاو زاق هڕبدو عه ی ده-

تاوان بکات   ست به ھه کات دهل ی، وا حمان هڕو ئه  ق به رھه ده  اوهیم پ ئه یو کردار ستیو ھه
 یر نجه ر خه به نۆ؟ چ تبکوژ ینۆ، چ  هی موو چاکه م ھه ئه یدوا ستائاخر ، ئ..  ایئاست  له

  هیین ارید ستائ یچ که ،  وه هی باکه عه یتو  هیى ؟ خستبوو که ره نجه ؟ کوا خه ر نجه خهبدات ؟ 
 انیمامیئ یما ۆو ب  انگرتووهی ھه ی و کاته ئه ۆ؟ ئاخ وتب که یدا ل که وته مزگه  له یب ۆت.. 
 :  یو گوت نارھ ده ی تانهای و خه ، له مامیئ ینگ ؟ ده  وتووه که یل  وه ته ناوهھ
 ؟   وه هی که ده یچ  رلهیب..   هی، چ حمان هڕو ئه-

 :   وه هیدا ڤیرس به کال زمانه  ، به حمان هڕو ئه



 . م  که سوپاست ده رۆز..   هیین چیھ.. قوربان  چیھ-
 :  یستا و گوت ھه  که رزه ئه ، له مامیئ
 ۆت  گوتم که یپ زاق هڕبدو عه استڕ به ێر ئه..   منه یرک ئه  مه ئه..  م که هڕکو  هیین ین هیشا-

 ؟  ندتخو ده انیکام یال له ۆت.. ناسم  ده انیکان مامهیزانا و ئ  له کل من گه..  یسافا یک خه
کات ،  ده کژگ ره سه  ست به ھه  هیگوا  نا که یست ردوو ده ھه ون له ۆیخ یر ، سه حمان هڕو ئه

 :  یگوت
  بوو ؟  یچ م که هییشۆخ قوربان نه-

 :  یگوت مامی، ئ تۆڕبگ  که ته ، بابه ستیوی ده
 .  تیداب یارید یل  رهو ل تدا تووشت بووب که ره فه سه یکات له  نگه هڕ.. تا  گرانه-

 :  یوت و گوت رکه ده وه ڵما ، له وجا ئه
 . وم  بکه کان شهۆخ نه یایتا فر مۆب ب ده..  کل الم و عه سه-

 ی که قسه  به ی ژهکابرا در  کرد ، که یخوا یکرد و سوپاس ۆب یکا یک هی ، بزه حمان هڕو ئه
 . دا  ، نه یزان ده نه ی رباره ده یچیھ  که ی شتمانهیو ن هئسافا ،  ی رباره ده

  *** 
کرد ،  یست خوارد ، ھه یشتدا تزاق هڕبدو عه ڵ گه شت و ده ۆیخ ی وه ، پاش ئه حمان هڕو ئه
 ڵ گه ده.. کرد  سووک ده یک هی ژکهگەر سه  به یست ھه شتاھ  نده رچه بوو ، ھه رباشۆز یزع وه
  به  که  وه تهڕ بگه  و خانووه ئه ۆبکات و ب مامیئ  له یزیوت ، تا خواحاف رکه ده وه زاقدا هڕبدو عه
 و ب یستراو به به ی که بوو بازه ژڕۆ  دوودانه..   وه چووبووه بوو نه ژڕۆگرتبوو و دوو  یکر

 ؟  تر ھاتب سه به یچ یب ۆت..  شتبووھ ج به ێو خواردن له
 ی خانه سته خه  ، به یکردبوو مامیئ  دا کرد که بچووکه  و خانووه به ۆی، خ حمان هڕو ئه
 غبا ره قه رۆز  که ژووره.. وتبوو  که ێو له ابردوودایژڕۆند  چه ، له حمان هڕو ئه  ، که شانۆخ نه

 یشانۆخ نه ی نه هیمعا ێو له مامیئ  که دای رده و په ئه یپشت  کرد به ۆیخ زاق هڕبدو عه.. بوو 
،  حمان هڕو ئه..  بکاتل یزیخواحاف تبدات تا ب حمان هڕو ئه یگاڕ  که کردل یکرد ، داوا ده
  له ی، گو اکشابووکزر م سه  له  که ینیب یالواز یک هیدا کرد ، کابرا که رده پشت په به ۆیخ
 : گوت  ، ده  هیکابرا ڕیکو اربووی، وادیکنج گه  به  بوو که مامیئ
..   وه تهنھ دهی ھه ر کسه هی،  خواتی ده ی و خواردنانه ئه..   هیدای ده گه  بابت له ی شهک-

 .   وه تهب چاک ده  شهی، ئ ندبب به ی ده گه  ر خواردن له گه ئه
 :  یو گوت  هیدا ی لهۆچک یک هی ، شووشه وجا ئه



سارد بخوات ،  ی تازه یماست توان بخوات ، با تا ده  رمانه م ده له ک، ب کم ر ژه ھه شپ-
  .   وه نهھیب ک هی فته ھه یدوا

  له مامیئ ۆب  وه رهخ یم دوعا ده گرت و به  وه هی که هڕکو  به ۆی، خ بنسو  کیبار یکابرا
 حمان هڕو ئه  که کنگ ده ، به  وه وانهل نب کرد و له یکری سه مامیئ.. وت  رکه ده وه  که ژووره

 :  ی، گوت بوول یگو
 ت داومه ی وه ئه ی ھره خوا ، به ۆسوپاس ب.. بکات  دا گه له مۆت ی هیو دوعا خوا به وادارمیھ-

 . م  بکه یکان نده به یت خزمه
 :  یو گوت  وه هیدا یحمان هڕو ئه یال ڕیئاو وجا ئه
 ؟   هیت چ له ، په حمان هڕو ئه ڕۆیی ده  له په  وا به یچۆب-

 :   وه هیدا ڤیرس به  انهۆیاستگڕ،  حمان هڕو ئه
 . قوربان   وه بداته رتخ  به یزا خوا جه..   وه رته سه بار به  بووم به یاستڕ به-
 :  یقاند و گوت له یر سه  وه کهرم شه ، به مامیئ
  و به تیت تاقهب شتاھ  چونکه..   بکه ت سراحهیئ  ژهڕۆند  م چه ئه..  حمان هڕو ئه یرانداربخ-

،   داوا بکه یدوود بوو ، ب ک هیر چ ھه  به ستتیور پ گه ئه..   وه تهیھاتوو نه ۆخ وه یت واوه ته
 . تتدام  خزمه  له کموو کات من ھه

 .دا  دایووڕ به یک هی قاند و بزه له یکر ، سه واتب ی وه ئه ش، پ حمان هڕو ئه
... ن  که ده مامیئ یباس نۆچ یک خه بزان خست ھه یستا ، گو وه کم دا ، که رگاکه ده ر به له
تا  تگر رده وه رانیم یارید کو به..  ترناگر وه کس که چیھ  له  پاره مامیئ  وت که رکه ده ۆیب

 . رج بکات  خه یژاران ھه  له
  کهر شه به.. م دروست بووبوو  ئه یال ی هی نهو و له  اوازهیواو ج ته یک هی نه، و  مامهیئ م ئه
 یکنیئا  مه ئه..   هیین ۆیخ یت بهیتا یشت ھه به..   هیین یت بهیتا یک هیتوانا چیم ، ھ کو ئه وه
 .  یت هی ھه حمان هڕو ئه ی نهیو ئا له  اوازهی، ج  هی کهید

 انیوتبوون پ که یدوا  هۆیب یک خه  باح و ، که ن سه سه حه وانن  له یراورد ، به حمان هڕو ئه
و  انیر سه له  رزه و فه ئه ی هیاو گو ت تاعهیشت ، و ئ ھه به یرگاکان ده  له  که هیرگا وابوو ده

  له دایک خه یچاو  له ھاتبوول یوا..   قه و ھه یح سروش و وه کای ده  که کرکار ھه
وا و  ھه ب یکاویپ  کرد ، که ده نداید مه له هع وانن  تر بوو ، و له وره باشتر و گه ران مبه غهپ

گرت و  ده انیزڕو  ستیو ده انیشۆخ  وتبوون چونکه که یدوا  هۆیب یک بوو ، خه یخاک
 . بوون  یکیژۆماقوول و ل یکان قسه

 ؟ حمان هڕو ئه ی چ ده ۆت  وه ئه



 ..   گره نه حاشا ھه یکت قهیق حه  مه ئه
 ؟   ماوه نه مامیئ  به تڕ باوه  هیچ
  ..   نهیق استهیمامیئ..   ناوهھ مامیئ یت قهیق حه  به مڕ باوه کو به
،   کردووه دای باح په ن سه سه حه  گومانت له یک؟ مادام  قه ر ھه سه له نید مه له عه یزانچو ی ده
 گشت  گومان له  قه ر ، ھه به ته وت گرتووه ئه یبازڕو  تیبوو  رده روه ودا په ئه ی که قه  له  که
 ..  تی بکه کشت

و   سوننه یب زه ر مه سه له رمۆز یاریمن زان..  م که دهست پ ده  وه م ساته له..  م که واده
  ومه که ده یدیئ..  مک ده انیکان رچاوه و سه بو کت  هیم پ پاره..   هی ھه انیچوونۆاوبڕ

 . منن  یمامیئ انیزانم کام رار و ده دواقه  مه گه تا ده و موتا  وه ندنهخو

  *** 
  که کشت م که هی..   پشته یر گاز سه رگا له کرد ده یری ، سه  وه هما  هیی گه حمان هڕو ئه کات
 تب ی، دز نابوویدا دای گاکهج رژ له  ، که ی که پاره کک هی نگه هڕ  بوو که وه ئه داھاتیریب  به
 یچاو  که مانس..  تن ادهد  که بازه ۆ، خواردن ب مانکرد س یری وت ، سه کهرژوو ز وه له به.. 
 :  یپرس یل رادا و خ یغار یریو پ ره به  وه هیشۆخ کرد و به یگاز  وه هۆیخ یناو ، به وت کهپ
 ؟  تیبوو ێکو  له  وه ، ئه حمان هڕو ئه -

 ۆب یازیتا پ یریس له ی که ته هیکایو ح ڵو حا شتیدان  که فه نه ر قه سه ، له حمان هڕو ئه
 :  ی، گوت گرت دهل یگو  وه شهۆر په به  ، که مانس،  وه هیاگ
 .   هی نهم و که یکاویپ..   نهید مه له عه مامیئ یخالق و ئه ت عهیب ته  مه ئه یدیئ-

 ! ھاتووم  یکوشتن ۆمن ب یچ که -: یگوت داۆیخ ید ، له حمان هڕو ئه
 :  یچوو و گوت  که رگا کراوه و ده ره ستا ، به ھه مانس
 . بوو  مۆت یم خه م بکهی، چ  وه ژووره  ته پرس ھاتوومه ب به  که  ببوره-

 :   وه هیدا یم ، وه حمان هڕو ئه
 . ت خواردووم  که بازه یم خه  منونم ، کهمن م-
.. کرد  ده ی که بازه تمشایو   وه هیما این ته به حمان هڕو وت ، ئه رکه ده وه مانس
 یکز به یر سه..  اربووید  وهئاشکرا پ  به ینیم خه م خوارد ، به ده یخواردن  وه هییایند به
 . بوو  نه یئازاد م بوو ، به ھه یت و توانا قوه..   وه کردبووه ۆڕش
  وه وازشته نه ، به  وه کردهل ی که ته وجا په ، ئه ناھ ایر سه به یست ستا ، ده ھه حمان هڕو ئه
و   ئازاده ستائ  کرد ، که ده نه ڕی ، باوه  که بازه..  نایدا دا که ره نجه ر په به و له گرتی ھه
،   وه تهڕ گه نه زیرگ و ھه واتب توان ده  که بازه  که یزانی ، ده حمان هڕو ئه..  تبف توان ده



  به یست ھه  ره به ره به م شق درابوو ، به مه دایایت  بوو که نه نمان شو ، ھه  نهم شو ئه  چونکه
  ر به گه ئه واتباب..  تابگریلید به  م بازه پتر ئه ی وه له کرد و ناتوان یئازاد ینۆب

 .  واتبا ب واتڕ ده ێوک ۆنا ب ده ، وه تهڕ گه وا ده  وه تهڕ بگه ۆیخ یشتیخوا
  وه کردنهریب  وته و که شتیدان این ته یتاق کرد ، به  ره به ی که بازه ی وه ئه ی، دوا حمان هڕو ئه
؟  بکاتل یگومان کس که ی؟ ب  وه هیتب یزۆد کک هییب ۆت...  وتبوو کهل ی ره نجه و خه له
،  یبژ دا هیران گهین و له هیتا تاھه ھه ناتوان نسانی؟ ئ  هیدایرچاود رژ حازر له یحا ایئا
؟   قه ر ھه سه و له ئه ایئا:  تڕ بگه  تازه یکاریپرس یت واوه ته یم وه  له ب ده ستائ

  ر به خه یدروست  له توان ، چون ده بکاتست پ ده  وهکو له  چوو کهاڕفکران   له حمان هڕو ئه
بۆی بگڕێ   وانه هو گ  وه انهگ یزانست  ه، ک دا رمووده فه یزانست له ب ده یزان!  تابیند

خو  وته ؟ که  هییدروست ن ید یو و ئه  استهڕ هی رمووده م فه ئه ایچ به..  تا بزانوه ندنه  
ر  ھه  که یزان..   وه انهگ یدانی مه یرۆپسپ یانیزانا یزانست نرس ده  بوون له ئامادهو

  هی ھه ۆیخ ی رچاوه و سه ند قورئان سه.   هی ھه ۆیخ یکد نه و سه  گه بهک هی سه قه
..یرچاوەی خۆیان ھدو سنر سمبغن پرموودەیند سه انیو زانا ارانیی گوته ..ف 
 .  ێبکر  وه والنه ر قه سه به انۆیدرناکر  وت که رکه ده ۆیند ب سه یریگی په  به..   هی ھه انۆیخ
 و گه ند و به سه چیھ ب  به  بوو ، که ینیب نه انۆیخ یمامانیئ یال ی زانسته  رهۆمج ئه
  .  تب نه یح سروش و وه این ته  هین انیک هی گه به چین و ھ که ده  قسه کد نه سه

 یاتریتا ز..  بوو ردهف رۆخوارد و ز ده یم کرد ، که رج ده خه، کمی وه هیماوھ هم حا به یدیئ
 یکاریپرس یم وه..   وه بووه ده وناکید و له ق ئه  له کش به یی گه دهو پتر ت  وه ندهخو ده
کرد ،  ژنو  به یست ده.. کرد  ید ین هیرخا ئه  به یست ھه..   وه هیدا ۆیخ ینی زه یو

.. کردبوو  یفووعباح  ن سه سه حه  کرد ، که ده یت سوننه یھل ئه یکموو سرووت ھه یشدار به
  قسه  به ک کرد ده ک هیی ئاسووده  به یست ، ھه  رانهیع و سرووت و شه ئه ینجامدان ئه  به
 . سف کردن  وه  ته هینا
و  ترب و ته موو ئه ر ھه ھه له..   وه تهەوتوو دوور که  که قه  له رۆکرد ز یست ھه داۆیخ ید له

دوور   قه یت قهیر ب و ته زه مه  له.. بووبوو  یرف ر ندهو له  که  وه ته وتووه دوور که  شتانه
 کژیۆ ماوه ۆب  که ی شته ھه و به ئه..  ایژ گوماندا ده  ر له ھه شتاھ م به..   وه ته وتووه که

 . شت بوو  ھه ر به ھه بووب نه یشید  ر به گه ئه..   هیچووبوو
 یو شکان ۆڕق و ھ ته ینگ ده.. بوو   نگه و ده له یگو  رق بوو ، که غه داۆیخ یامانڕ  ، له ێو شه
 یچۆب مانس م به.. ب مانس  نهیگ له.. چوو  ده ک هیرگا ده ی وه کردنه ینگ ده له..  کشت
 .  بکاتل یتا دز یر سه تهو ھاتب ، دزب  هییدوور ن  واته ؟ که ست ده ھه  خته و ناوه به



.. نا   ته به بخات ؟ ھه ێپشت گو  که شته کقیتاق چیھ ب روا به ، ھه حمان هڕو ئه ێکر ده  باشه
  به ۆیخ  وه ره نجه په  له  هییو تارما کرد ئه یری سهوت ، رکه ده وه  رگاوه ده  له ییسپا ئه  به  هۆیب

 . کات  ده مانداس یما
 م ، به ڕۆیی،   وه کرابووه استئ  ، که  که ره نجه و په ره به ریکو ت ، وه  وه کرده نه یریب رۆز

.   وه قورسه یکک و کوته ۆخ  کرد ، به ید به ی زله  المه و زه ، ئه  که ره نجه په  بگاته ی وه رله به
.   وه مانهس ی که هما  چووه  که ب  هیو کابرا ئه یدزچوو پاش ده  وه له.. م ھات  و ئه ره به
 یعارد  و له ێواندخ یکوجا مست رباز کرد ، ئه کابرا ده ی به زره جه  له ۆیز خ لهب حمان هڕو ئه
کرد ،  ۆب یکرز ، ئاھ به یکنگ ده کابرا به..  دایورگ  به شاک یک هۆیژن وجا ئه کرد ، ئه یخت ته

 حمان هڕو ئه  که ی المه و زه له  جگه..   وه بووه یر به هخ ڵن ما و خاوه کاۆش په  وه ژووره یکابرا
  وه رگاکه ده ز له لهب.. بوون   وه ژووره له ید یالم دابوو ، دوو زه یدا ل که ره نجه ر په به له
 حمان هڕو ئه  له انیردووک ھه.. گرتبوون پ یرگا ر ده به حمان هڕو ئه م وتن ، به رکه ده وه
.. رن  به یناو و له ن بکه یفت رزه به یئاسان  توانن به وابوو ، ده انیپ  هۆیب ،المتر بوون  زه
 یانی که پاش دزه له  که ی که وکوته ن ، ئه بده یالمار په  که  وه نه بکه  وه له ریب ی وه ئه شپ م به
  اندهو سره یکق شکاند و ، شه یر و سه  وه هیرسایگ  وه انهیکک هییر سهسر  ندبوو ، به سه
 .  ھات و ھه  وه هیستا زوو ھه م کرد ، به ی که رزه ئه یخت و ته انیتریو ئه
،   هیودا چ ئه ی که هر ما به له  هیرا م ھه ئه وت تا بزان هکر ده وه  وه ترسه ، به مانس
 :  یپرس یمانس  شکاندبوو و له یر سه  ستاند که ھه ی اوهیو پ ، ئه حمان هڕو ئه
 ؟  تیناس ده  اوهیم پ ئه-
 :  یکرد و گوت یک هتمشاییکان لهۆچک  چاوه  ، به مانس
 . کات  کار ده مدا که گهک  من ، له یال  رهرز وه  مه ئه-

 : گوت  یو پ ناکابرا ھ  له ی، واز حمان هڕو ئه
 . تکوژم ھا  ، ده نمیبتب ید یکر جار گه ئه-

 ایر سه به نۆخ  نده رچه ، ھه  کردووه یو ئازاد  داوهیر به حمان هڕو ئه  کرد که ده نه ڕی باوه کابرا
 : گوت  یمانس  به حمان هڕو ئه..   وه وته دوورکه ر ندهو له اکردنڕ ، به ێخوار  ھاته ده
 .  یکرد دهل انییبوون دز کیر خه داید یالم دوو زه ڵ گه له  مه ئه-
 :  یقاند و گوت له یر سه  وه ره سه که ، به مانس
 . کرد  ده نه تڕ باوه ۆت م ، به تیمگوتپ شترپ-

 :  یگوت یرسام سه به حمان هڕو ئه
 ؟  گوتمپ تیچ-



 :  یگوت  وه هیی گله  ، به مانس
 .   بکه دا گه کارم له  ره ، وه ن که دهل میدز  مانه ، ئه تیمگوتپ-

 :   وه هیدا یم وه حمان هڕو ئه
 . نازانم  یزرادار و مه ڵکشت و کا  له چیمن ھ م به-
 :   وه هیدا ڤیرس ، به مانس
 .  ی بکه فز هڕم  داواکه  هین مبوو قه  دواوه  به ستائ  م ، له که ده رتف-

 یدی، ئ  وه تهزۆبد ککار  هیبوا ده  هۆیواو بوو ، ب بوو ، ته یپ  که ی هی و پاره ، ئه حمان هڕو ئه
 . بکات  ڵبوو قه  وکاره بوا ئه ، ده ۆیخ یی پاره ر ب به و له مانس یر مکوور بوون به له

  *** 
و  کرد به ده نه یناو مانس..   وه بووه  گهیک یکار زوو ، له یک هڕۆی وهی، دوان حمان هڕو ئه
،  مانس.. بوو   ه وسه بر و حه سه کار و به کارا به له ی وه له  جگه  مه ، ئه بب رف  هییراخ

 .  دابکات گه له یکار دا که گهک بوو ، له نه کس که چیھ  به یستیوو پ له جگه
 یانی به ینانۆب  وه کهپ.. کرد  ده یکار مانداس ڵ گه ده ک هیانی موو به ، ھه حمان هڕو ئه
 اڕۆی وهیتا ن..   گهک ۆچوون ب وسا ده خوارد و ئه ده انینان..  مانس یما  چوونه ده

 مامیئ یرس ده یکستپ ده یکات یایکرد ، تا فر ده یکار دا که گهک زوو له یک هڕۆی وهیدوان
 .  شتین داده  وه زاقه هڕبدو عه شتین ته  م له ئه  که تو بکه نید مه له عه
..   وره گه یوت مزگه ۆشت و چوو ب ۆی، خ  وه هۆییما ۆز ب له، ب  وه کار بووه  له  که  ژهڕۆو ئه
ر  سه  ھاتبووه ی وه کردنهریموو ب ، ھه  وه کرده ده نه مامیئ یرکردنۆریت  له یریب ێرۆج چیھ به
 یست ھه دان که قه ناو له ی وانه ئه ت هی و نه نب داۆیخ ڵ گه له نینورس واتب نۆچ ی وه ئه
 ! بزانن  یپ این بکهپ

  ست ، که به ده ی وه و خاکه ، به نینورس این بوو ، ته یژڕۆو و  شه یایم و خول ، خه نینورس
 یت ارمهیژانڕۆ  له ێژڕۆ  که  وه کرده ده دیخورش  له یریجار ب ێند ھه.. کرد  یر ده ربه و ده  ئاواره
 ی که رکه ، ئه ب انیپو   که قه ۆب  وه تهڕ بگه  باشه.. بدات  یت ارمهیدابوو  یو ھه ایدابوو 

  مه ئه..  رنن ده نید مه له عه یرکردنۆریت ۆب ید یکس که نگ ؟ ھه  کراوه نه ج بهج پ
..  ێکوژر ده ایو که رده سه دای که کاره له ایشاش  و حه شنگک به  کوژن ، چونکه نه ۆیر خ گه ئه
 .   وه تهڕ ناگه ی که رکه ئه یکردنج بهج ب به م به
 غبا ره ئارام بوو ، قه شتاھ  که وته مزگه.. وت  مزگه  هیی سر گه عه یژنو ش، پ حمان هڕو ئه
  تا له شتیدان  وه شهپ یزیر  شتبوو و له یژستنو ده.. وت  کهژوور ز وه له به.. بووبوو  نه



،  یسر هع یژنو یدوا  ، تا له شتبوویدان کژڕۆموو  کو ھه وه  ، که تب کینز  وه مامهیئ
  .  وه تهب ۆیخ ی ژانهیۆرس ده
 یباس  بوو له یتیبر ی که رسه کرد ، ده ده یت تاعه یرواب و خ سه یباس  ژهڕۆو ، ئه نید مه له عه
 یت هیر و دوا به یشت ئاوات ھه به..  رابووادۆڕب یگو ییایور  به رۆ، ز حمان هڕو ئه.. شت  ھه به

  کرد که ست ده ھه یکردبوو ، وا یدا کارشت ھه به یناوپ  باح دا ، له ن سه سه حه ڵ گه ، له
 : گوتن  یپ نید مه له عه.. شت  ھه به  ته چووه

من ..   خوراکه یژنان و خواردن ڵ گه ده یو ھاوخه یگاج این شت ته ھه به  ن که به ن نه وا زه-
 نگتریگر  وانه له رۆز یشت م ، به  هی ھه ایت ین ده به یت عمهیت و ن زه له  م که ناکه  وه له ۆینک
 نیزنتر مه..   نگترهیرگ رۆز وحیرد گهو ب یو پاک ریب یی و ئاسووده یروون ده یئاشت..   هی ھه

  چونکه..  م ب که چتیھل   که ی ست ناکه دا ھهشت ھه به له..   زنه مه یخوا ینینیب ت عمهین
 کتس که ۆر ت گه ئه  نموونه ۆب..   زابه عه داۆیخ له ۆیو حورمان خ یبوون نه  ست کردن به ھه
  نه...  رخ ؟ نه تۆیخ ده یانداب ۆم ب دا ، خهشت ھه به له ۆت ای، ئا خاب زهۆد  له ێبوشۆخ

 بربژ  و شوکرانه ب نه یایم دن ئه ی وه ، ئه تی که ده یریب  و نه تی که ده یانداب  ست به ھه
 .  ب ده یایو دن ئه

و  بداتل ایو دن ئه ۆب انید کردن دهل یکرد ، وا فسوون ده ئه یبووان موو ئاماده ، ھه یکان وشه
بوو ،  واو ده رس ته ده کات..   وه خواره  ھاته ده اندایچاو  به وندکڕخوادا  یکریز ڵ گه له
و  شترۆخیکروون و ده ڵد به..   وه هیاڕ گه ده ڵما ۆب  وه کهید یکحا  به حمان هڕو ئه

کرد  یست ، ھه  وه بووه کینز ڵما یرگا ده  لهحمان هڕو ئه کات.   وه هیاڕ گه ده  وه تره ئاسووده
 ینگ ده.. کرد  ده ی رز قسه به ینگ ده به کو ، به  وه شاردبووه نه ۆیخ  ..هی وه هما له کک هی
چوو  اڕفکران   له حمان هڕو ئه...کات  ده  قسه کداک هی گه له  وه ژووره بوو لهاریبوو ، واد مانس

 ڵ گه م بوو ، له ئه یگرتبوو ، ما یکر م به ئه  که دا هو ما له کق چ ھه  به مانس  باشه.. 
  ، به یب ی که قسه مانوت ، س کهژوور وه حمان هڕو ئه... کرد  ده ی قسه داید یکس که
 :  یو گوت حمان هڕو ئه  هیوانڕ وه نهین کهپ
 . ن  که ده وانتڕ چاوه  رهۆز یک هی کانت ماوه ؟ خزمه تیبوو ڵ ماته ۆو ب مشه ئه حمان هڕو ئه -

  و چاوه به یچاو  ، که کردۆب ی ئاماژه مانس  کرد ، که ی نهو شو ئه تمشای،  مانح هڕو ئه
 نیترڕد  ، که  "فراز"و    "بجرت"..  یی مه دایکان ماره ده  له نوت ، خو که  ساردانه گایوشک و ن
کو  ، وه  وه بووه کینز انیل حمان هڕو ئه.. کرد  ده انیوانڕ بوون ، چاوه شنگک به نیتر و کارامه

 :  گوتنیپ  وه چپه  گرتن و به یزم ھه  بکات له انیھاتن رخ ی وه ئه
 ؟   گوتووه  هیم کابرا به تانیچ-



 : چپاند  دایحمان هڕو ئه یگو کرد و به یمانس یک هتمشای"بجرت"  
 .  نی بکه  قسه ۆخ یت سراحهیئ  ، تا به  بکه ڕی به-

 :  یرگا و گوت ر ده به  هیاندی و گه  وه هیدا مانس  له ڕی، ئاو حمان هڕو ئه
 .   نگه کات دره  وه بخه ۆب ۆت.. ھاتنت کردن  رخ  ، که مانس ۆسوپاس ھاپ-
 :  یگوت تشیدان اتریدا ز دهیو ھه  ، که مانس
 .  شمیدان اتریتوانم ز نا ده-

 : گوت  یپ حمان هڕو ئه
 .  ڵ گه خوات له.. ون  خه مان ماندوون ، ده ئه-

 .. داخست  ی رگاکه وت ، ده رکه ده وه مانس ی وه ئه یدوا
و  یی هڕتوو..  ن دهپ یچ بوو بزان وانڕ ، چاوه شتیدان اندایم رده به له حمان هڕو ئه
تر و  وره گه و زموون له ئه  و به  سته جه ن و به مه ته  مان به ئه.. بوو  ارید  وهپ انیی ندهڕد

 . بوون  اوکوژتریالمتر و پ زه
 : گوت  یپ  وه وسه ته  ، به بجرت

 ؟  حمان هڕو ئه ینۆچ-
 :  یگوت کۆرز له یکنگ ده  ، به حمان هڕو ئه
 .  ب ادیز خوا به باشم ، له-

 :  یگوت  وه وسه ته فراز داگرت و به  له یکقاند و چاو له یر ، سه بجرت
 .   باشه رۆز یکشت  مه ، ئه ی که ده یت الحه فه یکار  که..   ارهید  وه تهپ-

 :  یگوت ،ۆیخ له  وه هیکۆم داک ده به حمان هڕو ئه
  ..  م ، به  هییوان  که شته-

 :  یو گوت یبپ ی که ، قسه بجرت
  زهۆریپ  رکه و ئه ئه  که  وه تهی ناکه  وه رلهیو ب تیژ ده  رهل  که  هیین  وه ؟ ئه  نهۆچ  که شته ید ئه-

 ؟  تیسپاردوو یرا مامیئ  که تی بکه ج بهج
 :  یگوت  وه نهیق استهیکترس ، به حمان هڕو ئه
 .   هیوان  که ، بجرت ، شته رخ نه-

 :   وه هیدا ڤیرس به یتوند فراز ، به انی مجاره ئه
 .  ب یمامیئ  به ێو ته و ده  هی ھه تیرچ ، ھه  وه نهیاڕ گه  قه ۆب  که-

..   وه بووه ۆڵک  له ی که رکه ئه  وه مه که یال به.. کرد  ک هییئارام  سووکه  به یست ، ھه حمان هڕو ئه
 :  یپرس یبجرت ل



 ؟  تیدابوو یوالمان پ مه ی ره نجه و خه کوا ئه-
کرد و  تمشایرۆز یک هی بجرت ماوه... بوو  نگ دهب  هۆی، ب چ ب یزان دهی ، نه حمان هڕو ئه
 :  یۆییر سه له  وه وسه ته  وجا به ئه
 ؟  یچ ای،   ونت کردووه-

 :  یۆییر سه ، بجرت له  وه هیدا نه یم وه حمان هڕو ئه
موومان ،  ھه  مه؟ ئ  الوازه  چه ملکه  ره وه و بوونه به تیبوو نۆچ!   ر ھاتووه سه به تینازانم چ-

 .  تیچ رده موومان باشتر ده ھه  له ۆت  وامان دانابوو که
 :  یۆییر سه ، بجرت له ناۆرخ به له یر ، سه حمان هڕو ئه
 .   هی مژه گه  و ئاشقه به یتی، کردب  شوانه  ژهیو ک ئه ۆب تیستیو شهۆخ  نگه هڕ-

م  ؟ ئه  وهیزان ی"نینورس"ی که له سه مه  به نۆچ.. بوون  ق هب ترسا ئه ، له حمان هڕو ئه یچاوان
 یکرار قه داۆیخ ید له م به..  واندش ی وه رکردنهیخست و ب ۆگ له یزمان  هکوت و پ  شته

 :  ت ، بجرت ده بوول یگو  که دا ، کات ینگیگر
 نید مه له عه ی وه ئه یدوا..  ی که ده وانڕ چاوه  رهل ۆت..  نیکوژ ده نید مه له و عه مشه ئه  مهیئ-

 .   وه نهڕی بگه  قه ۆب  وه که، تا پ ۆت یالۆب  وه نهی، د  وه نهی که ده ۆڵک له
 . بوو  ھه  وه نهید مه له عه  به یند وهی په یدابوو حمان هڕو ئه ی راره قه و ئه

  *** 
  که شابوودا ک قامانه و شه ر ئه سه به یبا یکیتار.. دابوو  نه یانی به یبانگ شتاھ

 یرچاود  شه هڕ کهیتار  ره بهو س ئه.. چوون  وت ده مزگه ۆب دایایپ ی که هڕو کو نید مه له عه
 کوارید نا په  له ۆیتا خ یز به داده جارند ھه.. دا  ده یباز کاندا هما یبانر سه به.. کرد  ده
ن  خاوه..  شانک ھه ۆب  هی ئاماده دا تا بزان ده ی که رهشمش  له کست ناو ده ناوبه..  ێرش وه
 ۆیخ..  ینشا  تهو که ، تا ده  وه تهب ده کینز یل..  نید مه له عه  تهوانڕ ده  که شه هڕ ره بهس

 ل یست ده ی وه ئه ۆک ب دات ، نه دهارغ نید مه له عه یو ال ره ناکاوا به کات ، له ده  ئاماده
...  تو ربکه به ی"بجرت"ی که رهشمش ت هی و نه بکاتل یرگر به ی وه ئه ۆب کو ، به نش بوه

  له یکۆداک ب ھه کس کرد که ده ی وه ئه ینابجرت ، و..  کردپ یست ده رشمش  هڕ شه یدیئ
 ی ربه زه.. بکات   وکاره ئه  هییھاتووو ل یی و کارامه کرد به ده نه یناو م بکات ، به مامیئ

کردبوو ،  یمامک کابرا ده..   وه شاندن بکاته وه رشمش  ست به وجا ده و ئه  وه بکاته ت هکرشمش
 .  تبناس ی که کهڤ ھه یتوانی بجرت نه

،  تکوژیتا ب  وه ره به  ھاته مامیئ  کرد ، فراز له ده یاریناد یکابرا ڕی بجرت ، شه کاکات له
و   وه دوور خسته ی، بجرت  وه بووه کینز مامیئ  فراز له ینیب  ، که  که ارهیناد  انهڕڤ شه م به



 یخوا دایی هڕتوو  بجرت له.  دال یکار یکرشمش  وه پشته  فراز و له  اندهی گه  ۆیغار خ به
  ، به زاق هڕبدو عه..   که انهڤر ر شه سه  هیکوتای ھه  وه هۆیخ یو توانا زموو ھ ھه ما ، به نه
کرد زگاریباب یانیژ  که ێو بکه  انهڕڤ و شه ئه یایدا فریو دا و ھه یبجرت یالمار په  وه که هیت

 م ربوو ، به به یت رشمش  کرد و به رباز ده که هیت  له ۆیخ یئاسان  به رۆبجرت ز م به.. 
بجرت و  ی که رهشمش وانن  خسته ۆیخ  وه هی که رهو شمش ۆخ به  له په ، به  که انهڕڤ شه
 .  زاق هڕبدو عه
  بجرت له..   وه ر بووه به ی که مامکه وت ، ده که ینگیر س به  که ره، شمش کراپ  که انهڕڤ شه
 : گوت  ی که انهڕڤ شه  ، به یر سه یقۆت  هڕی په یچاو دایرسام سه

 ؟  ن هیغا ی ھه ی که چ ده  وه ئه!  حمان هڕو ئه-
 یکرد و ھاوار داما نیکترینز  به ۆیخ مامیئ ی وه ئه یکرد ، دوا نه یم وه یوانڕ ، چاوه بجرت

ما ،  نه ارید کاچاو تروکان  بجرت له..   وه بوونهۆک  ره به ره به  که که ، خه  وه رز بووه ژنان به
 .  شتھج به ڕۆیی ر ده به له یرۆز یکنخو  که یانمح هڕو مردبوو ، ئه  فراز که

 :  یگوت ەوو هربوو به زاقدا هڕبدو عه یست رده به له حمان هڕو ئه
  . برام   بمبوره-
 :  یو گوت زاق هڕبدو عه یچاوان  ته که وندکڕ
 .  نیکردزگارانتیژ ۆت ۆبرام ؟ خ یچۆب-

کرد  ید به  که کو دوا شت تب ده کیتار یر چاو به له  ره به ره به ایکرد دن یست ھه حمان هڕو ئه
  . نید مه له عه مامیئ.. بوو  مامیئ یم و چاوەد
  
  
  
  

 شکیپز
 مامی، ئ شووپ یجار  که یوەینیمان ژووردا ب ھه  له ۆی، خ نا ھه ی، چاو حمان هڕو ئه
 ی که هڕو کو مامیئ انی مجاره ئه م کرد ، به ده یرمان و ده یرستار په داو ، له نید مه له عه
 . نووستن  ده  وه وه ئه ی گاکهج شتین ته  و له  که رزه ر ئه سه له
  و چووه ڕی اپهڕ وه هۆیخ نشو  ز له له کرد ، به حمان هڕو ئه ی هجو  به یست ، ھه نید مه له عه

 :  یو گوت یارید
 ؟   نهۆچ ت، حا حمان هڕو ئه-



  :   وه هیدا ڤیرس ئاسا ، به  چپه یکز یکنگ ده به
 .باشم  ب ادیز خوا به له -

و شاش و  به یست کرد ، ده ی که زامه یتوند یکئازار  به یست کرد ، ھه ی قسه  ، که حمان هڕو ئه
 :  یگوت  وه هیتبار منه  به نید مه له عه.. نابوو  ی که زامه  له نید مه له عه  که نادا ھ شتانه

 . کردم  زگارت که هڕو کو مۆخ یانیژ ۆت..  حمان هڕو م ئه سوپاست بکه کچ زمان  نازانم به-
 :  یگوت سترایب م ده سته ئه  به  کز ، که یکنگ ده به
 ممۆخ یژدانیر مردم ، و گه ئه  که ی وه ئه ۆب.. قوربان  مب پ نگتیگر یکشت  ستهیوپ-

 .  کردب  ئاسوده
 :  یگوت  وه هییران گهین  ، به نید مه له عه

 .   تهل مگو..  حمان هڕو رموو ئه فه-
 ی که رھاته سه و به کۆریچ  له ێ، تا گو شتیدان  وه هیباب یستا و ال ، ھه زاق هڕبدو عه
.. کرد  نه ریب له یکشت چیھ حمان هڕو ئه.. بگرن  یژدوور و در  و به  وه نووکه  له حمان هڕو ئه
..  نینورس م،یس نه... الم  ، سه دیخورش..  یمام..  یباوک:   وه هیاگ یکموو شت ھه  رده په ب

 . بجرت و فراز .. س  بده ئه.. شت  ھه به
کو  کرد ، وه ک هیی ئاسوده  رهۆج  به یست ھه..  شتی بوو ھه اید له ی وه ، ئه حمان هڕو ئه
 نید مه له بوو عه  وه ئه ری سه م ، به تبردبیال ستاو ئ تب  وه هیر سنگ سه به کربوو تاو وه ئه

  له حمان هڕو ئه اتک کو سا ، به په حه نه زاق هڕ بده کو عه بوو ، وه نه ری سه پ ی که ، شته
وجا  بوو ، ئه ڵ ماته کم ، که  وه ره ده  ستا و چووه ھه ۆیخ یج  له ر کسه هی،   وه بووه یکان قسه

، تا  حمان هڕو ئه  به یدابوو  باح ، که ن سه سه حه ی که ره نجه خه..   وه ھاته  وه کهر نجه خه  به
 .  تکوژبپ ینید مه له عه مامیئ

  :  یدا و گوت حمان هڕو ئه یشانیپ ی که ره نجه ، خه نید مه له عه
 ؟  باح دابووت ن سه سه حه  که  هی ره نجه و خه ئه  مه ئه-

 :  یوجا گوت کرد و ئه ی که ره نجه خه یک هتمشای،  حمان هڕو ئه
 .  یت هۆیخ... قوربان   به-

 :  یۆییر سه ، له نید مه له عه
 ی وه کردهکار و ی باره شتم له کند من ھه..   وه مهیزۆکانتدا د ناو جله ، له شووپ ی که جاره-

 رمۆز ۆڕیگ ده  کهیر خه  ورده ورده تمید  ، که تیکردو گومانم ل ستبوویب  وه کانه شهنگک به
 .  تیزان ده یناو  هیو کابرا ئه  هۆیبوو ، ب شۆخپ

 :  یقاند و گوت له نید مه له عه یکان قسه ۆب یند زامه هیر سه حمان هڕو ئه



 .م  که ده بوردنیقوربان ، داوا-
 :  یکرد و گوت تمشای وه هیند بهد  ، به نید مه له عه

 . کردم  زگارانتیژ ۆت..   هی ھه  وه ر منه سه ت به چاکه ۆت! بتبورم ؟ یر چ سه و له یچۆب-
 :  یگوت  وه رمه شه ، به حمان هڕو ئه
 .   که وامه ی قسه.. قوربان   ببوره-

 :  یگوت ک هی له و مجامه ینیوبڕر  ھه  دوور له ، به نید مه له عه
 .   ق و داده ھه  مه ، ئه حمان هڕو ئه-

 یشت  به یست ت ھه قه  کرد ، که ده ک هیی ئاسوده  به یست ھه..   وه هیدا نه ڤیرس به حمان هڕو ئه
 ی که ئازاره  کرد که ده یست ھه..  ن بکهکرد پ ده یز حه..  یبگر کرد دهیز حه.. کردبوو  وا نه

: ست  به ده  وه هی وندهو گ به کشت  تاقه م بکات ، به  تازه یکانیژ  ست به ده یتوانی ما ، ده نه
  هیما ته  به  که یپرس یل نید مه له عه ، کات  وه تهڕ ودا بگه ئه یناوپ  له ب ده..  نیسنور
 بایاندیر ب گه قاچاخ بوو و ئه کان شهنگک به  له  که یت بهیتا  بکات ، به یودوا چ مه له
 :  ینگاوت ، گوت ده ریت به انیر بهس
 .   که گونده ۆب  وه مهڕ گه ده-

 :  یپرس  وه زهپار  ، به نید مه له عه
 ی، دوژمن  که  انهی الت عه  له وونیژڕۆکو  ، وه انیست رده به  تهیچ ده تۆخ یپ  به یانی-

 رتن ؟  سه سته قه
  :   وه هیدا ڤیرس ، به حمان هڕو ئه
 . ھان  سفه ئه ۆب نمھیب ب ده..  مۆر ب ھه نینورس یر خاتر به له ب ده-
 :   وه هیدا ڤیرس به کاریپرس  ، به مامیئ
 ؟  تد تدا گه له یجا چوزان-

 :   وه هیدا ڤیرس ، به حمان هڕو ئه
 یکس ، که کس ر که گه ئه..  نم وه ێو له ییاگوم  به ێو نامه.. م  ده ده دا گه له یکو ھه-

 .   هی ھه ش کهید یکشت.. بدات  شانین پ یت هیدایھ یگاب ، ده ێبو شۆخ
 :  ی، پرس  وه کرده ، ده  که گونده ۆو ب ئه ی وه انهڕ گه  له یریب  ، که مامیئ
 ؟  هییچ  شته و ئه -

 :   وه هیدا ڤیرس ، به ترچووبیب یواو ته به ی که زامه چوو دهپ  ، که حمان هڕو ئه
، تا  نب ی رهئ ۆب م بکهپ یت ناعه قه  که م ده دهو ھه..   شهۆخ نه دیخورش یژیک ی ھره زه-

 .  تی که ر ده سه و چاره ئه ی که هیشۆخ کو نه وه یت هحا رۆز تمی، د تی بکه یکر سه چاره



 :  ی، گوت  وه هیرت واس په حه  و به ی که ژهدر  نهدڕ  خسته یست ، ده نید مه له عه
 ۆر ب سه چاره ۆب ی که کچه دیناکات خورش ستیو، پ  وه شتنهڕۆیر  سه  له یسوورب ۆر ت گه ئه-
 .  نب  رهئ

 :  ی، پرس حمان هڕو ئه
 قوربان ؟   هیستت چ به مه-

 :  یوجا گوت بکات ، ئه ت سراحهیئ  که ێکرد ی ست ئاماژه ده قاند ، به له یر ، سه نید مه له عه
 یر ده ، قه  مهیر وسا خوا که ، ئه  وه تهیب تا چاک ده ی بکه ت سراحهیئ ستائ  ستهیوپ..  چیھ-

 .  وه تهناب ت هڕخوا 
 ی وه ، پاش ئه کژڕۆند  چه یدوا م به.. بوو  نه یحا مامیئ یست به مه  له حمان هڕو ئه
 ۆیب  وه تهڕ بگه مووت ه ھه ی ، قه  که قه یکینز ی که وبارهیخ هی و گونده ئه ۆب تب دهل

 .  تو که رده ده

  *** 
 یخورت  ما ، به سیت قه دایچاو  له سککرد ، فرمرۆز یک هییمبار خه  به یست ، ھه مانس
 :  یپرس یحمان هڕو ئه  له وە وه انهڕپا  گرت ، به ۆیخ یانیگر یو هج
 ؟   وه تهڕی گه سافا ده ۆب ستائ-

 :   وه هیدا ڤیرس به یبان ھرهیم  ، به حمان هڕو ئه
 .   وه مهڕ گه زوو ده اربیخوا  م به..   به-
 :  یگوت  وه ره سه که ، به مانس
 ! بکات ؟ دا گه کارم له دا که گهک  له ک! ؟ میبژ این ته  بم به ناچارده سانیمن د یانی-

 :  ی، گوت حمان هڕو ئه
،   وه ئه یدوا  هی وه له.. م  بکه یواو ته ب ده  هی ھه نگیگر یککار..  تناچپ رمۆ، ز یمگوتپ-
 . رم  ربه سه به  رهل انمین و ژ مه ته یباق بموەو رهئ ۆب
 :  یپرس یوتن و ل رکه ده  وه هیمایس  به وایو ھ د، ئوم  وه هیشا گه مانس یووڕ
 ؟  تیر ر به سه به  رهل انتیژ یتا باق..   وه تهڕی گه ده یاستڕ به یانی-

 :   وه هیدا ڤیرس به حمان هڕو ئه
 .  ماب ک هیر باق گه ئه.. خوا  پشت به-
 :  یپرس ی، ل  هیبارگاو رۆز یک هیران گهیو ن یدنائوم  به ینگ کرد ، ده یست ، ھه مانس
 ؟   هیسافا چ  ت له که کاره  که م بکهل تی ئوەاریپرس  هی ھه مۆب-



م  ده به  هۆی، ب  وه تهبگ ۆب ی تازه یککۆریچ  بوو که نه کاحا  ، له حمان هڕو ئه  ته به ھه
 :  ی، گوت  وه هی که ره فه سه یشووتو یگرتن ھه

 .  کموو شت ھه نگ ھه  وه امهڕ گه  که..  ڕێ  ومه بکه راخ  ستهیوپ.. وتووم  دواکه رۆز-
 مانس م ، به بکاتل یزیبکات و خواحاف ڵ گه ده ی وقه برد تا ته یست ، ده حمان هڕو ئه

  به..  واتنادات تا ب یر وابوو به یپ حمان هڕو ، ئه نایر وه ید قه  له یو باسک داکردپ یباوش
ز  لهوجا ب و ئه دایرشان سه دا به یست ده  وه هیبان ھرهیم  ، به نارھ ده یزم ھه  له ۆیخ ییسپا ئه
 . رچوو  ده ۆیب

،  بارکردل یکان شته.. بوو  یوانڕ بووبوو ، چاوه نه یبوو سوار رۆز یک هی ماوه  که ی که سپه ئه
 ۆیزر تامه  هیوا ۆت  له، کردۆب یتوند یک هی لهیو ح که جو سپه ، ئه یر سه  هیدا ھه ۆیوجا خ ئه
 .   هی تازه یکر فه سه
 ند به و مه ره به.. بوو  دارتریترس ، مه شووپ یکان ره فه موو سه ھه ، له  مجاره ئه یر فه سه م به

 گومانب..  کوشتبوونل یکک هی  که ی شانهنگک و به ئه..   وه هیاڕ گه ده کان شهنگک به ی و قه
  الوه به یکشت چیم ھ ئه..   وه ئاگادار کردووته  که قاتهیوار  له یمووان و ھه  وه ته اوهڕ بجرت گه

 یر ھونه یرف  ، که میس نه این ، ته  هیدا قه  له بوو ک نه نگیگر  وه هیال به.. بوو  نه نگیگر
 میس نه این ته یانیکردبوو ،  دا گه له یفتار هڕ ستانهۆد  نهو سا ئه ییژادر  بوو و بهکرد ڕی شه

...   قه ۆب ەو که گونده  بوو له یگایڕھاو  الم که ، سه نگبوویگر  الوه ، به ڕیھاو یالم و سه
 یب ۆ؟ ت تچ ب یر رانبه به انیستو ، ھه  کردووه یچ  انهیویزان  ، که ستائ ب ده م به
ک و  مه مان ئه ر ھه سه له ی کهڕو ھاو ۆیخ یھریمان م ر ھه سه له ی ستاکهۆمام شتاھ
 ، مابن ؟  ۆخ یفادار وه
  شهیم ھه..  ڕێ  وته که ر کسه هییانی به یژنو یدوا حمان هڕو ئه..  ھاتبوو نه ھه رۆخ شتاھ

وت ،  رکه ده ھان وه سفه ئه  تا له..  ج گاتهب یکیتار و به ڕێ تهو بکه یکیتار  کات به زده حه
 یر وروبه ده یکڕوئا.. راخ شاردا بوو  قه له مانس ی که ه، ما ڕۆیی نه رۆز..  ڕۆییشتاو  ھه به
دوو  له.. ن  که ده یوانڕ ستاون و چاوه وه دا که هیکیتار  له ییدا دوو تارما یت قهی، د  وه هیدا ۆیخ
وجا  ، ئه ۆییانیووڕو  ره به.. ستابن  وه انیکان سپه م ئه رده به له  چوون که ده اویپ

 :  یپرس ۆیخ ییایند ۆر ب ، ھه ێز دابه ی که سپه ئه  له ی وه رله ستا و به وه اندایم رده به له
 ؟  ینید مه له عه مامیئ ۆت-
 :  یالبرد و گوت ۆیخ یووڕ له ی که مامکه ، ده مامیئ
 .  حمان هڕو ئه نۆیبا ب ی ده..   به-
 :  یگوت ی که هڕبوو ، کو ی که سپه ئه یسوار ی که هڕکو یک مهۆک  ، به مامیئ



 ؟  شتنڕۆیر  سه له ڕیور مکو ھه شتا، ھ  بابه-
 :   وه هیدا ڤیرس ، به  اوانهب، ل نید مه له عه

 انڕ باوه رویو ب یاریزان کند ھه  له ب ده..  نمیبد مۆخ یچاو شت به ێند ھه  ستهیوپ-
 .  م بنهڕۆر  سه له یوان به ت بهی، تا ینگیگر یحکام ئه ک مهۆتا ک ابمیند

 :  یگوت  وه ترسه ، به زاق هڕوبد عه
 . تکوژن  ده  وه ر بتناسنه گه ئه م به-
 :   وه هیدا ڤیرس به  وه متمانه  ، به مامیئ
 ۆخ ێبکر ی ندهھ..   لم ھاتووه جه ئه  هیوا یر کوژرام مانا گه ئه..  م که هڕکو  له جه ئه  مردن به-

لم  جه ئه شتاھ م به.. ھات  رمیوپ ره رگ به مه..   وه تهناب ت هڕخواش  یر ده و قه زمپار ده
 . ھاتبوو  نه
 :  یپرس زاق هڕبدو عه

 ؟  ی نابه تمۆخ ڵ گه له ۆب  باشه-
 :  یگوت  له په ، به نید مه له عه

 کان شهۆخ نه یت ارمهی،   وه مهڕ گه ده  شهیتا من ئ ب ده..   مان کردووه مه ئه یباس شترپ-
 ...  تی بده
 :  یگرت و گوت ی که سپه ئه یو هج وجا ئه
کو گوتم  ، وه  وه نهیو دوور بکه یکدل نیویدی س نه تاکه ب ده..  زاق هڕبدو عه ب ل وتس-

  ، له کر براده یخزم یکژیک یر سه چاره ۆب شتوومۆی، ب میپرس یل کک هیر  گه ئه
 .   کانهیم نز ئه یکگوند
 : گوت  یحمان هڕو ئه  کرد و به یباب له یزیخواحاف زاق هڕبدو عه

 .  تب یئاگات ل یتوان ، تا ده حمان هڕو ئه-
 :   وه هیدا ڤیرس ، به حمان هڕو ئه
،  ڵرحا ھه به.. مردووم  شاپ  من له  وا بزانه ر ھات ، ئه سه به یکشت  خواسته ر خوانه گه ئه-

 .  زاق هڕبدو عه دارید یوایھ به..   ره زهنا و پار پشت و په نیباشتر ۆیر خ خوا ھه
ر  چاو ون بوون ، ھه  تا له زاق هڕبدو ، عه وتن کهڕ وه  و قه ره به  که سپه ئه ردوو ھه
  ..کردن  ده تمشای دواوه له

  *** 
ت و  فه خه  له  نگه هڕ..  اربووید  وهپ یت که و شه یت هیماندوو..  ڕۆیی ده ژۆژلۆ، ل دیخورش

،   وه مه و گه یاریم  ده ، به  ھره زه ۆیخ یکات  ، که  وه هما  هیی گه..  ھاتب ل یدا وا ژاره په



 م بوو ، به نگ دهمناک و ب خه کموو شت ھه ستائ..  یو شاد یشۆخ  له کردبووپ ی که باخچه
 ڕیئاو... بکات  یبانگ  چپه  به  وه وانهبن ل  له کک هیبوو  وه کو ئه ؟ وه  هییچ  نگه م ده ئه
 کزۆت یدوا م ، به  های خه یزان یوا..  ینیب نه یکشت چیھ م ، به  وه هیدا ۆیخ یر وروبه ده
سست  یکرد الق یست ھه کساتۆ، ب دیخورش..  یرشان سه  هیخرا  کرد که کست ده  به یست ھه

م و چاو و  ده  تهوانبینا و توان ۆیرخ به وه یزات م ، به تو که ده واتر کار وا ب گه بوون و ئه
 ۆیخ یم رده سه  هینا یست بوون ، ده ق هب ترسا ئه ، له یکان چاوه..   که سته ن ده خاوه یوخسارڕ

 :  یگوت یرسام سه و به
 .  نڕ گه دووت ده ؟ له  وه تهیھاتوو یچۆب!  حمان هڕو ئه-
 :   وه هیدا ڤیرس به ز لهب
 .   وه ژووره  نهی، بچ نیویدی نه کک هی، تا ێباجار-

 :  یگوت حمان هڕو و ئه  وه ژووره  ، چوونه  وه کرده یرگا ز ده له، ب دیخورش
 ؟   هی ھه تان وه هما  له بیر غه یس که..   ه گه له کم هڕیھاو-

 :   وه هیدا ڤیرس به دیخورش
کو جاران  وه  ش که ھره ھا زه روه ھه..  نی وه هما  مان له که ره که م و کاره که و ژنه مۆخ این ته-

 .   شهۆخ نه
 :  یو گوت ناپا  وه ژووره ۆب یمامیئ ڵپا مچهین ، به حمان هڕو ئه
 .   شکهیپز..   ھاتووه مدا گه له  وه ر ئه به له  ره م براده ئه-

 :  یتوند داخست و گوت ی رگاکه ، ده دیخورش
و  تی بکه  سکهڕیم  بوو ئه ده نه..  یر سه ته ناوهھ م کهید یرۆدکت رۆ؟ ز تچ ده یچ جا به-
  چ به یت هیندوویز  چ به انۆیت یر نگاون ، سه ده ریت به رت بهس  مانه ئه  ، چونکه  وه تهیب

 .  ێو ده  یت هیمردوو
 :  یگوت ییسپا ئه  ، به حمان هڕو ئه
 ..   هیین  رهئ یک خه م به-

،   وهیزان ی که شته دیخورش یزان  وه دهیخورش یوخسارڕر  سه ی که ترسه  به  ، که حمان هڕو ئه
 :  یپرس یل  وه ترسه  به دیخورش. کرد  واو نه ته ی که قسه

 ؟   هی سوننه-
 یور ده ، به تڕ بگه کشت  له ی وه کو ئه وه دیخورش.   به  قاند که له یر سه حمان هڕو ئه
 : گوت  یپ یتوند  گرت و به یردوو شان ھه حمان هڕو ، ئه  وه هیخوال داۆیخ



م  و ئه  وه ھاتوومه یت بهیتا یککار  من به..   هیین  وه سته ده کاتمان به.   به ورھ دیخورش-
مانکوژن ،  ده بزان مانپ کک هیر  گه ئه..   ناوهھ ت که ژهیک ی جهیرمان و مال ده ۆب شم رهۆدکت
  له ریب م به..  نڕۆی ده ت،ی بکه مانیوانداریم یر ناتوان گه ئه.. بکوژن   وه مهئ  به شۆت  نهیگ له

 .   ناوهھ م رهۆم دکت و ئه ئه یر خاتر به له  ، که  وه ت بکه که کچه
 :  یگوت  وه هیناچار یووڕ  و له  وه بووه ورھ کم که دیخورش

 چ دهوتووم ، پ کار دواکه له ۆم ، ئه  وه مه که ده دارم ب که ره که م و کاره که چم ژنه ده-
 .   وه وتبنه خه
 :  یپرس ی، ل حمان هڕو ئه
 کات ؟  کار ده ۆت یال له  مهیفات شتاھ-

 :   وه هیدا ڤیرس ، به دیخورش
 . ن  که ال ده کارم له  که مۆڕبگ  سانه و که م ، ئه زناکه حه...   به-

 :  یپرس سیمد ، ھه حمان هڕو ئه
 ؟  تی که دهپ ی متمانه-

 :   وه هیدا ڤیرس ، به دیخورش
 .  مانۆخ  له  کهک هی! ؟ م ناکهپ ی متمانه نۆ، چ  ر بردووه سه به دا مهئ ڵ گه له ین مه مو ته ھه-

 :  یپرس یحمان هڕو ئه  کرد و له یک هی ستهەو وجا ھه ، ئه ی که ژنه یالۆب بچ اب، ل دیخورش
  ؟   هییچ یناو  که رهۆدکت-

 :   وه هیدا ڤیرس به ر کسه هی،  حمان هڕو ئه
 .  نیخوا یبد ر عه موومان ھه ھه..  زاق هڕبدو عه-

 :   وه وته دوورکه  وه ورته م ورته ده قاند و ، به له یکر ، سه دیخورش
 . ناکات  ێدی قه م به...   هیین ۆیخ یناو  مه زانم ئه ده-

  وه خواره ، له  که رهۆو دکت حمان هڕو ئه..  نست ھه ی که ره که و کاره ی که تا ژنه چوو
 . کرد  ده انیوانڕ چاوه

  *** 
 یوسا گو ئه..  ساندی ھه یچۆب دیخورش یزانی نه  وه ه وه ھه  ، له دیخورش یر ھاوسه یجد وه
  چووه ده نه  وه هما له  ، چونکه  کردووه یچ حمان هڕو ئه یزان دهی نه.. بوو  حمان هڕو ئه یناو له
  له یی هڕتوو  به  هۆیب.   وه وته رکهیب حمان هڕو ئه  له ۆیخ ی که به زه و غه قم ، به  وه ره ده

 :  یپرس یدیخورش
 ؟   ناوهھ ی رهئ ۆب یچ-



 :  یوجا گوت بکات و ئه ینگ دهتا ب یم ر ده سه خسته یست ده ییسپا ئه  ، به دیخورش
 . بکات  مان که ژهیک یر سه چاره تتوان ده.   ناوهھ داۆیخ ڵ گه له ی کارامه یکرۆدکت-

 :  یکرد و پرس تمشای وه هڕیی باوه ن  ، به نیتا ی ژنه
 یارید  هیناھ مان که ره هڤ ده یرانۆموو دکت ھه ۆ؟ خ  اترهیز ید یوان له یچ  رهۆم دکت ئه  باشه-
 . 

 :   وه هیدا ڤیرس ، به دیخورش
 .   انهیسونن یر هڤ ده یک خه..   هیین  رهئ یک خه  که رهۆدکت..   هی مه ئه  که شهک-

 :  یبوون ، گوت ق هب ئه  ژنه یچاوان
 ؟   هی سوننه-

،  ابردوودایژڕۆند  چه  له  که ی و قسانه ، ئه ی وه انهگ  وته قاند و ، که له ۆب یر ، سه دیخورش
..  کان شهنگک به  له کک هییو کوشتن  قه یمامیئ  له حمان هڕو ئه یت انهیخ ی رباره ده ڕبازا له
 نگ دهب کم ، که  ژنه..  ستیو ده ی که کچه ۆب یفایش  که  وه کهیو دا ئه ید  وته که یران گهین

 :  یگوت  اوانهبوجا ل بوو ، ئه
 . کات  ده الجیع ی ھره تا زه نیگریاب ده.. زان  و شاره  کارامه رۆوان ز ئه یرۆدکت ن ده-

 :  یۆییر سه له  اوهیزۆخ  له پ یکنگ ده  به وجا ئه
 .  تبتوان وادارمیھ-

 :   وه هیدا ڤیرس ستا و به ھه  وه هیال ، له دیخورش
 نخاو  که رهۆو دکت حمان هڕو ئه ۆب  که هتا به  ژووره ب یو پ  نهست ھه  مهیفات...   باشه ی ده-

 .   وه بکاته
 یک هی سته وه ناکاوا ھه له م ، به  که ژووره یرگا ر ده به ۆچوو ب ۆیخ و به شتھج به ی که ژنه

 : گوت  ی، پ  وه بداته ی که ژنه  له ڕئاو ی وه ئهکرد و ب ۆب یک هی کرد ، بزه
 .   مان ژووره ھه-

 :  ی، پرس تب یحا یست به مه  له ی وه ئه، ب ی که ژنه
 کام ژوور ؟ -

 :   وه هیدا ڤیرس به دیخورش
 . شتیدان دایایت حمان هڕو ئه کژانڕۆ  که ی و ژووره ئه-

  و ، له شاک ھه یک هی ناسه ھه دی، خورش  که رزه ئه  هییب ی، چاو ناۆرخ به وهی ر ، سه ی که ژنه
 : گوت  ی که ژنه  وت و به رکه ده وه  که ژووره

 . کات  نه کان وانهیم یباس یکس که چیھ یال  مهیفات  ، که تیابین، د  هی وه ئه نگیگر-



 :   وه هیدا ڤیرس به  وه متمانه  ، به نیتا ی ژنه
 .   وه مه که دووپات ده ی، ل ب مت نه خه-

 :  یو گوت  وه وته ، دوور که دیخورش
 .   وه مه که دووپات ده یل شیمن-

 .   که ره که کاره یالۆب یز به بوو داده کیر خه یش که وت ، ژنه رکه ده وه دیخورش

  *** 
،  ی رنجانه و سه کرد تا ئه ده  ئاماده ی زانه و کاغه بوو ئه کیر دا خه که ژووره  ، له نید مه له عه
و  شتیدا دان که ژووره یکچسو  لهحمان هڕو ئه.. بکات  مارۆر ت سه ھاتبوو ، له دایناوپ  له  که

بوو ،   که ژووره یرگا دهیراو خ ک هییدوو  له ک هییدانل  له انیگو  کرد ، که ده تمشای
 ؟   هیک یگوت نید مه له ، عه انیر پ سه  هیستا و ھه ڕی اپهۆیخ یج  له حمان هڕو ئه
 : گوتن  یپ  وه به ده ئه  به  بوو ، که  مهیفات ینگ ده  له انیگو
 ؟   ھره خانم زه ی که ژووره ۆب تب توان ده ای، ئا  دارهب رۆر دکت گه ئه-

 :   وه هیدا ڤیرس ، به نید مه له عه
 .  مد ستار ئ ھه-

 : گوت  یحمان هڕو ئه  ستا ، به ھه  که رزه ر ئه سه ، له نید مه له عه
 .   وه مهد ستار ئ ھه..   به رهل ۆت-

.. مژوول بوو   وه نهینورس  به یریب.. گوت  نه یچیقاند و ھ له یکر ، سه حمان هڕو ئه
زان  په دا قه یر وروبه ده له شتاھ ۆ؟ ئاخ نیبی ده نۆو چ  وه تهب ده یووڕ ووبهنۆچ
 کرد دهل انیکرد و وا ده انیمژوول ید یشت رۆ؟ ز نیبی س نه و که گاتیب نۆ؟ چ نڕ وه له ده
 .  و سرک ب ، س وام رده هب

 ایم رده به له یباب  که ژووری ئوە یدا زان وه ، به  ھره زه ی که ر ژووره به  هیی گه نید مه له عه
  . وت  که ی، دوا نید مه له و عه  وه ژووره  ، چووه دیخورش.. ستابوو  وه
و  سو بن کی، بار یالواز یککچ.. بوو ارید ایور ر چوار ده ھه به  وه شانهیوار نهشو
،   وه بووه کینز یل نید مه له عه.. دا  ده ی ناسه م ھه ئاسته  به..   ه و چرچه  ه هیووسنگ هڕ
..  یس ده ی که زهر ر ئه سه له نۆک یک هڕۆی په  پارچه  به  مهیفات  که ی هی وه شانهڕو  ئه  هیوانڕ

و   وه انهڕپا  جد ، به وه..  ایگر ده ینگ دهب  و به شتبوویدان  وه هی که ژهیک یال جد ، له وه
 ۆب یکشت یتوان ده یاستڕ به ایئا:  ت ده یپ  هیوا ۆت له..  نید مه له عه  هیوانڕ وه هییدوارئوم
 ! ؟ تی بکه
 :  یپرس یدیخورش  وجا له و ئه ێژیک  هیوانکم ، که نید مه له عه



 ؟   هیوا  وه هی که له-
 :  یگوت  وه هییدنائوم  ، به دیخورش

 .   کردووه سیپ یل  هچوارسا م ، به وت رکه دهزووتر ل ی که هیشۆخ نه..   هچوارسا  پتر له-
 :  یپرس سانی، د نید مه له عه

 یکار به  که  هیال  رمانانه و ده له تکشت چیھ.. ر  سه  ته ناوهھ رتۆدکت رۆ، ز  ومهیکو زان وه-
 برد ؟  ده

  :  یو گوت  که ره که کاره  هیوانڕ،  دیخورش
 .   نهب  رمانه و ده ئه انیگ  مهیفات..   هی المان ھه له  ته به ھه-

 یانیکک هیر بوو و  سه له یک هی ند شووشه چه که ی زهو م ئه یالۆز ، چووب له، ب  که ره که کاره
کرد ،  یکنۆو ب  وه کرده کینز ۆیخ یپوو که  ، له رگرت وهل ی که ، شووشه نید مه له عه..  ناھ

 :  یوجا گوت وت ، ئه رکه ده  وه هییوخسارڕ  به ییزا هڕنا.. کرد  یوجا تام ئه
 .  ن ده مه ی رمانه م ده ئه ید یکجار-

 : گوت  یدیخورش  به وجا ئه
ستت  ده تانداۆخ ی که گونده  له  هیمواپ..  نمد یکار به  که تیبک ۆب امیگ کند ھه ێو مه ده-

 . ون  که ست نه ده  رهل  نهیگ له  که  ناوهھ داۆخ ڵ گه م له وانه ، من ئه ێو که ده
 : گوت  ی که ره که کاره  به وجا ئه
 .   نهب  تازه یریش ێزۆت-

 : گوت  ی که رهۆدکت  ، به دیخورش
 .   وه هیناھ دهی ھه جارند وت و ھه که ده یپ جارند ھه..  ت داوه رمانیش شترپ-

 :  یگوت  وه م بزه ده ، به نید مه له عه
 ڵ کهت ید یشت ێند ھه ی وه ئه یدوا  مجاره ئه م به..   هییم ئاسا ئه یت هحا ۆم و ب ئه ۆب-

 .   وه خواتهی وجا ده ئه نی که ده

  *** 
بوو ،  نه ری سه پ انی مه ئه این ته ی که و ژنه دیخورش م به.. بوو  باش ده  ره به ره ، به  ھره زه
 ی ربهۆ، ز نید مه له عه دا ژانهڕۆو  له.. بوو  شۆخو ری سه  الوه به انی که چاکبوونه ییراخ کو به
و  ، ئه  وه انهگی ده حمان هڕو ئه  برد که ر ده سه به  وه و شتانه ئه ی وه نهینووس  به ۆیخ یکات

بوو  کک هۆییخ  به  که ی ستهیروریت  سته و ده ئه ی رباره بووبوو ، ده یرف  قه  له  که ی شتانه
 م زان بوو ، به نه  نده رچه ھه  ، که ستیب ده ی مهیفات  له  که ی و شتانه ھا ئه روه ھه. وان  له



ر  به وهی نا په  کرد که ده  مامهیو ئ ئه ی رباره ده یک خه یوام عه یچوونۆاوبڕ  له یگوزارشت
 . بردبوو   که قه
،  ۆیخ ییئاسا یخت وه شو پ یکاوۆش په  به دیخورش  که ی ژهڕۆو وام بوو تا ئه رده به  مه ئه
 دی؟ خورش ێو ده یراکۆخ ایئا یپرس یل ی که ره که کاره..  یرز له ترسا ده له..   وه ھاته ڵماۆب

ر  سه ، له ووبووباش ب ستائ  ، که  که کچه یژوور  چووه نه..   وه هیدا نه یم وه دایی شپرزه  له
و  ئه  چووه کرد ، نه ده ی اسهیو پ  چکهاوڕدا  که ژووره  به جارند ، ھه شتین داده ی گاکهج

 ی که ژووره ۆب ر کسه هیکو ، به تابیند یزع و حا وه  و له بزان ی که ژهیک یکوا تا ھه  ژووره
 ی گاکهر ج سه له  حمان که هڕو ئه.. ژوورا کرد   به ۆیپرس خ ب ، به ۆییحمان هڕو ئه
  وه ترسه  به دیکرد ، خورش یزئام اریپرس یک هیگای، ن نید مه له عه م ، به ڕی اپهڕ،  شتبوویدان
 :  یگوت

 . الم ھاتبوو  سه ۆم ئه-
..  یپرس نه یچیھ  هۆیکردبوو ، ب نید مه له عه ۆب ڕیھاو یالم سه ی، باس حمان هڕو ئه
 :  یپرس یدیخورش  له حمان هڕو ئه
 ھاتبوو ؟  یچۆب-

 :   وه هیدا یم ، وه دیخورش
 .  قه یاتیستیول و پ ل و په که ینیک ۆھاتبوو ب-

 یی ئاسوودهبر و سه یلھامیئ کک هیکو  کرد و وه ینید مه له عه یک هتمشای،  حمان هڕو ئه
 :  ی، گوت تربگر وه  وه وه له
 .   هییئاسا یک؟ شت  هیایت یچ  مه جا ئه-

 :   وه هیدا ڤیرس ، به دیخورش
 ێو کرد ، من نامه ی، گومان ننارد خواردن ب م نه که کو جاران شاگرده وه  که م ، به  به-

  من به تبزان کک هیکو  ، وه یپرس ۆیت  له وجا کوت و پ ئه..  نیم بتان ب که شاگرده
 . زانم  ده ت که نهشو
 یداوا ی وه کو ئه ، وه نید مه له عه  هیوانڕقووت دا و  یم ده ی که ت تفه حمه زه ، به حمان هڕو ئه
 :  یو گوت ی که نهدڕ  به کردنیاری  وته که نید مه له عه.. بکات ل یژاوڕو  ریگب ته
 . دا  ده انی که هما یالمار ، په تی رهل بایانزانیر ب گه ئه  هیمواپ..  ب وت کهڕتنیا نگه هڕ-

 ییراخ  رگا بوو به ده ینگ ده له انیگو  که م به.. قاند  له یند زامه هیر ، سه حمان هڕو ئه
رگا  ده ی که ره که کاره ت هی وت تا نه رکه ده وه  له په  ، به دیخورش.. ترسان  انیموو ھه درا دهل



 یرگا ده  تازه  که ره که کاره م ، به اندایغار دایدوو  به نید مه له و عه حمان هڕو ، ئه  وه بکاته
 .   وه کردبووه

 کک هیکو  کرد ، وه یاستڕپ و  چه تمشای.. ژووردا کرد  به ۆیشتاو ، خ ھه ، به الم سه
کرد  یر سه تمشایو  یب ھه یچاو  که م ، به اڕ گه ده یل  که  وه تهزۆد ده  وه ئه تابیند

 یکسات له.. ستابوو  وه دا که درمهقا ییرزا به له حمان هڕو ئه..   وه هییزۆد ۆیخ ی، ونبوو
 :  یپرس یل حمان هڕو ، ئه نگوت ه ھه یکدل انیگاین داینگ دهب
 ؟  م رهمن ل تیزان نۆچ-

 :  وه هیدا ڤیرس به الم سه
بکات و  فز هڕشت  ھه به کس که..  تناھ ج به ی که حبوبه ، مه ۆکو ت وه یکئاشق-

 ت، ک دیخورش  له  دا جگه م گونده له ۆ، ت  وه تهڕ گه ده گومان، ب نیب انهیت ۆیخ یستیو شهۆخ
 . م  ر ناکهیب ت له که سپه ئه زیرگ من ھه..  ینیب دایخورش ی که لهیو ته  تم له که سپه ؟ ئه  هی ھه
و  ئه ین خاوه  که ابوویند حمان هڕو ئه..  ین که دهپ یبان ھرهیم ، به  وه کردنه م قسه ده الم ، به سه
..  یت هڕیر ھاو ھه شتاھ  هی و بزه ئه ین خاوه..  ێناو یم ئه ی ، خراپه   نهین کهو پ  بزه
  به  که ی کهڕھاو یزئام  شتهھاو ۆیو خ یز دابه  که درمهقا  شتاو له ھه  به حمان هڕو ئه
الم  سه  له یوو س یز بوو ، دابه ترس  ، که نید مه له عه..   وه گرته ۆب یش باوه  وه هیستیو شهۆخ

 :  یپرس یالم سه  له حمان هڕو ئه..  ناساندپ ۆیخ کرۆکو دکت کرد و وه
 ؟   قه یزع وهنگ و باس و  ده-

 :   وه هیدا یم وه الم سه
 مگو  که  مجاره که هی..   وژاوهڕھا  وا قه ، ئه  تهۆخ ی که ته هیکایو ح ڵستت حا به ر ، مه گه ئه-

 داتی ، په  اسپاردووهانیم ستهڕۆ.. دا ھاوار بکات  میس ر نه سه به  که باح بب ن سه سه حه  له
 .  نڕ گه ده تۆھان ب سفه ئه  حازر له یحا.. بکات 

 :  یالم پرس کرد ، سه یالم سه یری سه  وه گومانه  ، به حمان هڕو ئه
 ؟  تی که ده رمی سه  هی وهم ش به یچۆب-

 :   وه هیدا ڤیرس به کاریپرس  ، به حمان هڕو ئه
 ؟  ۆت ید ئه-

 :   وه هیدا یم وه کاریپرس  به شیو ئه
 ؟  یمن چ-

 :   وه کرده وونۆڕب ی که ارهی، پرس حمان هڕو ئه
 ؟  ێمنت ناو یر سه ۆت-



 :  یو گوت ین کهپ الم سه
 م هیبوا انهینر د گه ؟ ئه  هی بازهشایف  باحه ن سه سه و حه به مڕ باوه شتامن ھ  هیوات؟ پ یچۆب-

 .  شتھ دهج به م قه وت رکه دهۆب تم قهیق حه  که یوسا ر ئه ، ھه  وه تهڕی گه ده ۆت  که
 یل ر کسه هی هۆی، ب ت ده پ انینگیگر یکالم شت کرد سه یست ، ھه یک هاچنید مه له عه

 :  یپرس
 ؟  یچ یت قهیق حه-

 :   وه هیدا ڤیرس به الم سه
 . شت  ھه به یت قه هیق حه-

 :  یپرس حمان هڕو ئه
 شت ؟  ھه به  تهیچوو ۆت  باشه-

 :   وه هیدا ڤیرس ، به الم سه
 انی، باس  وه شته ھه به  نه خه ده انشنگک به  بوو که  وانه له مگو وت کهڕ من به م به..  رخ نه-

 . کرد  ده
 :  یپرس ی، ل نید مه له عه

 ؟   هیک  وانه ستت له به مه-
 :   وه هیدا ڤیرس به الم سه

،  ێبو انیکس ر که ھه  هی وه ئه ییئاسا رۆز  که شته..  خ زهۆد  و نه  شته ھه به  نه  که له سه مه-
 ۆب رننی وسا ده ، ئه  وه شته ھه به  ته انهیخستو ن وابزان که ده ڵای خه ین و وا که ده ینگ به
 .   که قه ویود ئه یکۆد

 :  یپرس  وه هیشاد  به حمان هڕو ئه
 ؟  تیایند ۆت-

 :   وه هیدا ڤیرس به  وه متمانه  ، به الم سه
 .  امین، د  به-

م  ئه یازڕ،  مامیئ.. کرد  یخوا یسوپاس  وه هیشاد  و به شاک ھه یک هی ناسه ، ھه حمان هڕو ئه
 :  یپرس ی، ل یزان ده یحمان هڕو ئه ی هیو شاد یشۆخ
 ؟  تیابوویند ستائ-

 :  یقاند و گوت له یر سه حمان هڕو ئه
 . بوو  ئاسوده مد کو به-

 : گوت  یالم سه  به وجا ئه



 ؟  نی بکه یچ ستائ-
 :  یقاند و گوت له یر سه الم سه

 .  نی چ بکه نی، تا بزان مۆت یوانڕ نازانم ، من چاوه-
 : گوت  یالم پ چوو ، تا سه اڕفکران   له کو به.. گوت  نه یچی، ھ حمان هڕو ئه
 .  تد  قه یکینز ی که گهڕ وه له ۆ، ب شتا، ھ نینورس-

 :  یگوت  وه ترساوه یکد ، به حمان هڕو ئه
 ؟   نهۆچ یحا ید ئه-

 :   وه هیدا ڤیرس ، به الم سه
..  تپرس ده تل کموو جار م ، ھه ده ده یر وم سه رکه ده وه  قه  له رکات من ھه..   باشه-

 .   مه خه به ۆب رتۆ، ز نڕ گه ده تو ل تیقاچاغ یت هیویزان یتا وه له
 :  یگوت  اوانهب، ل حمان هڕو ئه
 .  نمیبیب  ستهیوپ-

 :   وه کرده ی، ئاگادار الم سه
دوور و   که یت بهیتا  به.. تکوژن  ده ینریبب دا که قه یکینز  ر له گه ئه..  ی که هنیشرک سه-

 .   وهیزان انیو و ئه ۆت ینی به  به.. ن  که ده  ژهیو ک ئه یرچاود کینز
 :  یپرس ی، ل حمان هڕو ئه
 ؟   گالندووه وهت یو ئه ک  باشه-

 :  یوجا گوت چوو و ئه اڕفکران  ، له الم سه
  ووهرخان کرد ناوبردنت ته له ۆب انیانڤر شه نیترڕد..  یئاگادار ب ب ده.. س  بده وابزانم ، ئه-

 .  ن وه انهیموو و ھهر سه س و بجرت له بده ئه.. 
 :  یقاند و گوت له یر سه  وه هڕیی باوهن  ، به حمان هڕو ئه
 .  ت ھان ھه سفه ئه ۆب مدا گه له  که نمدپ یت ناعه قه کو به..  نمیدیب ێو مه من ده م به-

 :  یو گوت قورتاند ھه انی که قسه  له ۆی، خ نید مه له عه
 ۆخ  ستهیوپ کو به..   وه تهیب نه کینز  قه  له  ستهیوپ..  حمان هڕو ئه  ته کهڕھاو  ق به ھه-
  هیباش  له ووڕش  ھره زه یو حا ستیمو ده  که یم زان وه ئه یک، مادام نی بکه  ئاماده شتنۆڕۆیب

 .   وه تهچاک بب یت هواو ته  خوا به یدئوم  به  که مد ج به ۆرمان ب ده ی نده وه ئه.. 
..  نیبد نینورس  بووه کر نرخ ھه ، به بووزاین به  ، چونکه  وه هیدا نه ڤیرس ، به حمان هڕو ئه
  :  یکرد و گوت ی کهڕھاو یزم عه  به یست الم ھه سه

 .  ینیدیب ک هی شهو ک  وه بوونه ووڕ ووبهچیھ ب به یتوان ده  که  هی ھه کم هی کهۆریمن ب-



 :  یپرس  وه تاسه  ، به حمان هڕو ئه
 ؟   هیچ  هی کهۆریو ب ئه-

 :   وه هیدا ڤیرس به الم سه
 .  نی ھه  رهموومان ، ل ھه ب ده ینیبی ده ی وه ئه یدوا م به..   هی ساده رۆز یک هی خشه نه-

 . نیبد نی، نورس حمان هڕو تا ئه کرد شدهۆخ ی نهیم زه  که ی هی ساده  خشه و نه ئه یباس  وته که
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 

 ت انهیخ
 ی که هییئاسا  نهشو  ، له اندنڕ وه زله په ۆب نینورس یھاتن نه  که یزانی چاک ده رۆز الم سه
 حماندا هڕو ئه ڵ گه له  هۆیکرد ، ب ده انییرچاود  کات که ده دای په  سانه و که ئه ی، گومان ال ۆیخ



 دا نهو شو له نینورس یتنید یدوا  وه مه که یال به این ھه ر کسه هی  که ی وه ر ئه سه له کھاتپ
 ینیدز یو ھه یدوا نینورس  که ی نهو شو ئه  واته.  وتن ککهیر سه له که  وه بشارنه ۆخ
 . چوو  ۆیکرد ، ب یزگارحمان هڕو ئه  ، که یکان زه په
 حمان هڕو ئه  که اندی اگهیو پ  وه ئاگادار کرده حمان هڕو ئه ی وه ھاتنه  له یژی، ک الم سه
 یکان زه په یگاڕ وه له  ازهین  به  که ت س نه که  به  وه دووپات کرده یل م به ،نیدیب ێو هی ده
و پتر  له نینورس ۆخ ڵر حا ھه ، به  وه هییترس مه  تهو بکه ی کهڕھاو یانیبا ژ ، نه تۆڕبگ

 . بوو  یو ئه ی کهڕھاو یانیژ یم خه
  که وه شه ییژادر به  ، چونکه ستا نه ، ھه نی، نورس نیبد حمان هڕو راربوو ئه قه  که ی ژهڕۆو ئه
 یویو د و ئه ویمد ئه دای گاکهج ون ر بوو ، له به خه ر به ھه  که وه شه ییژادر وتبوو ، به خه نه
 یکات  رله به.. بوو  دایزۆو خ یران گهین وانن له.. بوو  دایترس و دوود وانن کرد ، له ده

 .  ێو ربکه ده کردن ، تا وه ئاماده ۆخ  وته ر ، که ده  گاھاتهج  له ژانییۆئاسا
 ۆیجوان بکات و خ ۆیتاخ..  نیبد یچاو  بووه شیکند سات چه ۆر ب گه خواست ، ئه ده یایزۆخ
،   وه تهنازب ۆیبدات تاخ یت ارمهیبوو  س نه که ستائ..   نهۆچ ی وهش و بزان  وه تهنازب

م  ھه  ، که کردی"حیر فه"  واته ی که گه سه یمووان نوستبوون ، بانگ رچوو ، ھه ده ڵما له کات
 . کرد  ده یننوڕم  و ھه یخش به دهپ ییایند

  که  وه کرده ده  وه له یریبوو ، ب وش و په ک وه هڕک و رو س خقو ێ، گو گاییژادر ، به نینورس
و  ئه ب و به ێو ده یشۆخ ب ای.. کرد  ده یریب ب ایئا..  ب پ یچ ینیب یحمان هڕو ئه
 ؟  یناژ
س بوو  که م که هی..  اندڕ وه له ده ل یز په  ژانهڕۆ  که ی نهو شو ئه  هیی گه  وه رانهیو ب ئه م ده به
کرد   که گهڕ وه ناو له ی ره به یکان زه په.. وت  که رده ده وه ۆئاس  له  تازه رۆخ..  ج  هیی گه  که
  له  که  وه هیاڕسو ده دا نهو شو ، به  وه هیشۆخ  به  که گه سه.  نڕ وه بله ۆخ یزوو ئاره  به  که
 . ھاتبوو  نه ۆیب ژبووم

 م ، به وتبوون کهیر سه دا لهالم سه ڵ گه له  که  ھاتووه  و کاته ئه شپ رۆز یزانی ، ده نینورس
  وته که یران گهی، ن شاک ی ژهدر یوانڕ بکات ، چاوه وانڕ چاوه  وه هما پتر له ی وه له یتوانی نه
 .. بوو  دای په پ ، له نبم راقا مه  له یپتر ، د ی وه له ێو هی نه ی وه کو ئه ، وه یروون و ده ڵد

..   هیین یدوو س له که  بوو که ده ایند..   وه هیدا ده یر وروبه ده ڕیئاو.. ھات  ده  وه زهپار  به
 یزان دهیوا ینیبی ده ێرجار ھه..  نیبی ده  مجاره که هی  مه ئه  هیوا ۆت کرد ، له تمشایکم که
  به..   وه هیشق ئه یداو  تهو بکه مجار که هیبوو  وه کو ئه وه..  نیبی ده  مجاره که هی  مه ئه
کرد ،   المار ئاماده په ۆب ۆی، خ اندنم  وته ، که ڕی اپهڕ  که گه ، سه شپ  چووه یل ییسپا ئه



 سووت کلکه  وته که ایور ده و به نڕی وه  وته که وه هییشاد وجا به ، ئه  وه هییناس کزۆت یدوا م به
  وه هیینگیس  بوو له کیر ل ، خه په له په  وته که یدکرد ،  یبوون  به یست ، ھه نینورس.. 
 : یپرس  وه تاسه ، به تربب ده ۆب ۆیخ یانڤیشق و  ھات تا ئه رده ده
 ؟  یک ۆ؟ ت  هیک-

 :  یو گوت ین کهپ حمان وره ئه
 . کردم  یشف که  شهیم کو ھه ، وه حیر فه-

  وه له یریب ایئا.. بووبوو  ی ئالووده  که ی که کردنه قسه یواز، ش ینگ ده.. بوو  حمان هڕو ئه
 انیبوو ، گر ینگ ده له یگو  رکه ھه یچۆب  هیر وا گه ؟ ئه ب پ یچ یتید  که  وه کرده ده
 ؟  تست ھه تناتوان یچۆگرت ؟ ب یوک ئه
دا و  ایشان  به یست ده  وه ھرهیو م زۆس  و به شتیدان  وه هیشتین ته  له را، خ حمان هڕو ئه
 یرم ، شه حمان هڕو ، ئه نارھ ده ایست ده رژ له یشان  وه کهرم شه  به نیکرد ، نورس یوازش نه
 یدوا.. خشان  جوان و دره ۆیکو خ وه..   رده گهجاران پاک و ب یکو جار وه شتاھ..  کردل

 :  یپرس یحمان هڕو ئه  ، له  وه هییورھ کم که ی وه ئه
 ؟  تیکۆناک دا قه یکان رمانده فه ڵ گه ، له ن ؟ ده  هیچ ێر ئه-

 :   وه هیدا ڤیرس ، به حمان هڕو ئه
 .   تره وره گه  وه له رۆز  که شته-

  ارهید.. ھان  سفه ئه ۆب ی که ره فه سه یورد و درشت ی وه انهگ  وته ، که ییراخ ، به حمان هڕو ئه
 کو ، به  وه تهبگ ۆب ۆیخ یکان رھاته سه و به ووداڕ  بوو که ست نه به مه ی وه ئه این ته
ت  نانه ته..  ک هییرینجامگ ت و ئه ناعه چ قه  ته وهیی گه  که تن هی ابگهپ یش وه ئه ستیوی ده

 . خاپاند  ده پ انیکان شهنگک به دا قه  له  کرد که ۆب یش نهۆیدرو  ساخته  شته ھه و به ئه یباس
 م بوو ، به نه یرۆز یک هییاریزان  استهڕکرد ،  ده ڕی باوه ر کسه هیگرت و  ده ی، گو نینورس

  که ی هیستیو شهۆو خ له  جگه  مه بوو ، ئه ھه یو دروست م هساغ یکت ترهیو ف ت عهیب ته
،   وه بووهی که ته هیکایح  له ی وه ئه یدوا.. بکات  یک هی ر قسه ھه  به ڕ باوه ککار  هیکردبوو

گوندا  له ناتوان تریچ حمان هڕو ئه  هیئاشکرا  بوو ، که وه ئه یال نینورس یشۆو گ شۆموو ھ ھه
 :  یپرس یحمان هڕو ئه  له ینیم خه  به  هۆی، ب نم وه
 ؟   هییوان..  تی ناکه گوندا ھه  له تریچ-

 :  یقاند و گوت له یر سه حمان هڕو ئه
 .  مناھ ج به ت رهل این ته به..   وه تهناب  رهل مانسمان ج که..  نی ناکه ھه کو به-
 :   وه هیدا ڤیرس مان ، به سیت قه نینورس یچاوان له وندکڕ



 .  مب ج به کانم لهۆو داکم و برا چک م که شهۆخ نه  ناتوانم بابه-
 :  یپرس یل  وه هییشحاۆخ  ، به حمان هڕو ئه
 ؟   ته که شهک  مه ر ئه ھه-

 :  ی، گوت نینورس
 ؟   مه که  وه چما ، ئه-

 :  یپرس یرسام سه ، به حمان هڕو ئه
 ؟   هییم ن که تازه  هڕ باوه  له تیی گله ید ئه-

 :   وه هیدا ڤیرس ، به  وه متمانه  ، به نینورس
 انۆیدر کداموو شت ھه له ی کو ده وه یک، مادام تی مندا ناکه ڵ گه له ۆدر ۆت حمان هڕو ئه-

 .   هیین انینید  هیوا ی، مانا یکرد دا گه له
 :  یگوت  هۆیبوو ، ب ڵد به رۆز ی ساکاره  کهیو لوژ  ساده  مه وه م ئه
کات  ر ده سه چاره  هی شهو ک ئه دیوا خورش ، ئه ت ب که س و کاره که کت هی شهموو ک ر ھه گه ئه-
 . 

 :  یپرس  وه شهۆر په  به نینورس
 ؟  نۆچ-

 :   وه هیدا ڤیرس ، به حمان هڕو ئه
 ی وه ئه ی، دوا ی که هیدوکان و کاسب یکاروبار ی وه ساغکردنه  ته وتووه که  وهیندو  ، له دیخورش-

،  داۆیخ ی که گونده  ، له  رهکات ، ل ھان بارده سفه ئه ۆب شیو ھان ، ئه سفه ئه ۆب مڕۆ من ده
 یکزۆد چیکات و ھ مان نه ئه  ست به ھه دایایت اویپ کشتمانین.. مان ناکات  ئه  ست به ھه

 توان ده ی بکهل یداوا تۆخ  ر به گه ، ئه دیجا خورش..  تدانانر شتمانین  به نم نه دایات
 ..  تر به داۆیخ ڵ گه ت له که س و کاره و که ۆت

 :  یپرس یران گهین  ، به نینورس
 ن ؟  بکه بمی، تاق  هیوان تپ-

 :   وه هیدا یم وه
 ی وه الم ئه سه..  ینیب ده دایایت مۆت  که ی نهو شو ئه.. ن  که ده  که قه یال ی گاکهڕ وه له یبیتاق-
ناکات ،  بتیس تاق که  که ابوومینمن د.. ن  ناکه  وه هما یرو چاود بیتاق م به..  گوتمپ
 . بووم  ڵ ماته کم که  هۆیب

 :  یپرس یرسام سه به حمان هڕو و ئه کردۆب یک هی ، بزه نینورس
 ؟  ین که دهپ یچۆب-



 :   وه هیدا ڤیرس به  وه بزه م ده به
،  تیمن یتنید یند مه و تاسه شۆر په  کرد که ده نابووم ، وام وست  ت په که وتنه دوا که  له-

 .  تیبوو ڵ ماته ۆھ ب ، به یزان وامده
 :  یگوت  وه زهت ئام سوعبه یک هی نده گازه  ، به حمان هڕو ئه
 . نابورم  ت هید گومان و به له-

 :   وه هیدا ڤیرس ، به نینورس
 .  یبمبور ب ، ده حمان هڕو نا ئه-

 :  یگوت حمان هڕو ئه
 . تبورم  ده کرج مه به-

 ؟  کرج چ مه-:  یپرس نینورس
 :   وه هیدا ڤیرس ، به حمان هڕو ئه
 .  ی بکهشووم پ یب لییقا  که-

  که چوو نهپ یرۆز م ، به انڕ گه رما سوور ھه شه له یناکانۆ، گ ھات یک هی زه، ب نینورس
 :  یپرس یل حمان هڕو وت ، ئه رکه ده  وه هیوخسارڕ  به یران گهین ێنو رله سه

 ؟  تی بکهشووم پ ێو ؟ ناته نینورس  هیچ-
 .  تب نه یازڕ  ره فه م سه ترسم بابم به من ده م به..   هیین  مه ئه  که له سه مه-:   وه هیدا یم وه
 :  یگوت  وه متمانه  کرد و به ۆب یک هی ، بزه حمان هڕو ئه
ر  گه ئه.. کات  ده یازب کنۆرچ ، ھه  هی وهپ یکم و زمان ، ده دی، خورش ب مت نه خه-
 یوا یکماح ، ته دیخورش  که امینمن د..  تک دهکانتان ل زه موو په بکات ، ھه ستیوپ

 . بکات  یفز هتوان نه  ر که به  خاته ده
 :  یگوت حمان هڕو ئه. گوت  نه یچیقاند و ھ له یر ، سه نینورس

 .  تیب ران گهیو ن ڵدوود شتاھ تچ ده وه له-
 :  یگوت نینورس

 . بم  ر واده ، ھه نیچ رده ده  رهل ی و کاته تا ئه-
  وه واتهب دیخورش یما ۆبوا ، ب ده ستائ..  یزان ده ییئاسا  به ی هیران گهیم ن ، ئه حمان هڕو ئه

و  دیخورش یدیئ،  ن ھه یگوند دا ، لهنید مه له عه ڵ گه تا له.. بکات  وانڕ چاوه ێو و تا شه
  ، که ی نهیسو نور ئه..  نۆخ ده ی که س و کاره و که نینورس ی که ره فه سه یالم مشور سه
 گاڕ  ر له بکات ، ھه نید مه له عه  داوا له  ازهین کات و به ده یوانڕ چاوه گاداڕ  ، له حمان هڕو ئه
 . بکات   ماره یھان ، ل سفه ئه  نه بگه ی وه ئه شو پ



  *** 
موو  ھه..  تبجو ێو هیو نا  وهیق چه ۆیخ یج  تگوت له ده..  ڕۆیی ده یخاو به رۆز  که ژهڕۆ
کار و باران ،  کند ھه ی وه ساغکردنه ۆب ێر ده  چووه دیخورش این ته..   وه مانه  وه هما له
 . ت بک گاۆڕب راکۆو خ  ئازوقه ێند وت تا ھه رکه ده م وه که یک هی ماوه ۆب ش مهیفات
 ۆباش بووبوو ، ک رۆز یحا  که ی که و کچه ۆیخ یکان ، جله دیخورش یر ھاوسه یجد وه
 یندروست ته یباشبوون یشۆ، خ شتھ دهج به انیگوند  بوو ، که نه شۆناخ یپ..   وه کرده ده

 .   وه کردبووه ۆب ی کهید یکموو شت ھه یبوو ره قه ی که کچه
 انیکتر هیتمشایینگ دهب  به..  شابووک حماندا هڕو و ئه نید مه له ر عه سه به یبا ینگ دهب

 ایچوو ،  ھات و ده دا ده که ژووره  به کم و که ستا ده ناو ھه ، ناوبه حمان هڕو ئه.. کرد  ده
 یکشا و کات ده ابوونو ئاو ره تاو به ھه..   وه ره ده ین مهید  هیوانی ده  وه که ره نجه په له
 .   وه بووه ده کینز انی که ره فه سه

 ی وه به یبوون لییو قا نینورس یتنید یدوا..  دج  به  م گونده ئه یکجار هۆیب یدیئ
 . ما  دا نه م گونده له یچیھ یدی، ئ واتب ای گه له
  رگاکه بوو ده کیر توند ، خه یکق شه..   وه هیناھ ۆیخ ، وه  که ژووره یرگا ده ینانپا ینگ ده
ز  له ، به حمان هڕو ئه..  انیر پ سه  هیستا و ھه ڕی اپهنید مه له عه..  نرب ده  وه پاژنه  له
ر  سه له ید یکرشمش یم ه، د ی که رهشمش  بگاته ی وه ئه شپ م ، به یۆیی که رهو شمش ره به
 .   وه هیرسایگ یردن گه
کرد  ده یحمان هڕو ئه تمشای  وه متمانه  به.. ستا  ، وه  وه هیشادکام یک هی م بزه ده ، به س بده ئه

 .  حمان هڕو و ئه نید مه له عه ینگیس  کرده انیکان رهشمش یووید یشنگک ، دوو به
 : گوت  یحمان هڕو ئه  به  وه نزه وس و ته ته  به س بده ئه
 !  نیبتگر نیناتوان یزان واتده  وه کهق موو ئه ھه  به-

 :   وه هیدا ڤیرس به ییروا په ب  ، به حمان هڕو ئه
 .  تیبمگر یتوان تده ، نه  وه ابامهڕ گه نه مۆر خ گه ئه-

 : گوت  ڕیھاو ی که شاشه دوو حه  ، به س بده ئه
 .   وه خواره  ننهدا ب م دوو خانمه ئه ڵ گه ، له انیردووک ھه-

 ر کسه هینا  ، ده یناس نه ینید مه له عه مامیس ، ئ بده ئه  کهکرد ، یخوا ی، سوپاس حمان هڕو ئه
کرابوو  یپشت ی ئاراسته  که رهشمش یو ، نووک اڕ داگه دا که درمهقا  به حمان هڕو ئه.  کوشتی ده

 اندایم رده به  هل  کهید یکشنگک ، و به یگر ده  وه هیکیدا یباوش  به  ھره کرد زه یری ، سه
 . ستابوو  وه



 : گوت  یس بده ئه  ، به حمان هڕو ئه
 . تواناتر بووم  به ۆت له  بوو ، چونکه مل قتڕ شهیم ھه ۆت-

 :  یو گوت کردۆب یک هی بزه  وه غرووره  ، به س بده ئه
 تۆخ یق ھه  له  شهیم ، ھه تیبوو نه ی ستهیوت شا که ست ده ده کتبوو ، شت وه ر ئه به له کو به-
 .  نیکرد تل  بوو که  ته انهیو خ ئه یش که گرت ، ئاکامه رده وه اترتیز

 : یگوت  وه وسه ته  ، به حمان هڕو ئه
  هۆی، ب  هیواندان  له شمان زهم م و ئه  هیپ کترشمش  ، چونکه تی که زل ده ی قسه  هۆیب ۆت-
 .  تی و ئاسووده ایند

 :  یو گوت ین کهرز پ به ینگ ده  وجا به بوو ، ئه نگ دهب کم ، که س بده ئه
 ؟  تی بده ومیفر  هی وهم ش به یتوان و ده لممن گ  هیواتپ-

 :  یگوت یجد ، به حمان هڕو ئه
 ؟  تیمکوژ ، ده  هیین کم پ چه ، که  مجوره ، به ایئا-

 :  ی، گوت ین که دهپ شتاھ  ، که س بده ئه
 .  ب نه پ شتیک تکوژم ، با چه ده  به-

 :  یکرد و گوت ۆب یک هی ، بزه حمان هڕو ئه
 ؟   هیین کم پ ، چه  ده ک-

  وته که کق شه  ، به یزانۆخ به یکستابوو ، کات وه  وه حمانه هڕو پشت ئه له  که ی شهنگک به و ئه
 یم دا و ده یباز دا که زهر م سه و به دا ھه ۆیخ حمان هڕو ئه ینیس ب بده ئه..   که رزه ر ئه سه

 . ێر ده ھاته  وه هی که کراسه ۆیق  له ینیب یکغیت
  له  شهیم ، ھه نید مه له عه مامیئ یکوشتن ۆب یباح دابوو ن سه سه حه  که ی ره نجه خه و ئه
 ستائ  کرا که س ، ده بده ئه یمل ی ر ئاراسته نجه مان خه ھه ستائ.. بوو  دای که کراسه ۆیق

 س هبد ئه..  ایمل  ر چوو به نجه خه  رهیکرد ، پ ده رنه ده  هکوت و پ  م شته له یر سه
و   وه گرتهی ھه حمان هڕو وت ، ئه ست که ده له ی که ره، شمش داھاتپ یتوند یک هی کهڕموچو
 . ستابوو  وه دایکیدا و  ھره م زه رده به له  که دا شهنگک و به ئه یورگ  به یکرد
،  شااکڕداۆیخ یدوو به یکیو دا  وه وته دوور که  که کوژراوه  کرد و له یھاوار  وه ترسه  به  ھره زه
 یو مل  وه هیستا ھه  که رزه ر ئه سه  هیخستبوو کق شه  به حمان هڕو ئه  که ی شهنگک و به ئه
 : گوت  یپ ید ی که شهنگک گرت ، به ینید مه له عه

دوو   ، با به نیبکوژ حمان هڕو ئه  ستهیوپ..   هیین یپ ستمانیو، پ  نهب  ردهم رهیم پ واز له-
 .  نیر به یرشھ ۆیق



  کرد که  ئاماده ۆیوجا خ ئه.   که رزه ر ئه سه  وته ک دا و که ه ده ینید مه له عه  که شهنگک به
 . بدات  حمان هڕو ئه یالمار په دای کهڕھاو ڵ گه له
رگ و  مه یحا له یزان یدیوتبوو ، ئ دا که که رزه ر ئه سه له  که ینیب یس بده ئه، حمان هڕو ئه
.. تر بوو  کارامه انیموو ھه  له  بوو ، چونکه نگیگر  الوه به یس بده ، ئه  هیدا انهیدوا گ له
و  به یشاو ک گرت ھه ی که زهم کست ده  وجا به کرد ، ئه یوانڕ چاوه کم که حمان هڕو ئه
گل  ید ی که وه ئه ی به زره ، جه استیست ده وجا به ئه.. ھات ۆیب  وه په چه  سته ده له  دا که سه که
 .  کپیب کرشمش ی وه ئه ۆس بوو ب به  وتنه و دواکه وت ، ئه دواکه کم که م ، به  وه هیدا
  ، تا له تبکوژ انیردووک بوو ھه  وه ئه یال یریموو ب ھه.. کرد  نه شئ  به یست ، ھه حمان هڕو ئه

  که  کهید ی وه ، ئه کاپ یر رانبه به ی که شهنگک به ینگی، س حمان هڕو ئه..  اببیند نینورس
،  ینیب حماندا هڕو ئه ر نبه ھه  له این ته  به ۆیو خ  وه هیستا وتبوو ، ھه ردا که سه به  یک زهم

  وه هیال و له کرشمش  هیدا یست ، ده ێو بکه یایبدات و فر یت ارمهیدایاریب نید مه له عه
  به ی دهو ئوم وت ، به رکه ده ز وه له ، به  هی دهیفاکرد ب یست ھه  که شهنگک به.. ستا  وه

 .   وه تهڕ بگه  وه وانهیپشت
 کینز یل نید مه له عه..  اۆڕچ دهل ینخو کراپ ی وه ئه یدوا  گرت ، که یشان حمان هڕو ئه

 : گوت  یپ حمان هڕو ئه..   وه تهست بوه ی که نهست تا خو به ۆیو ب  وه بووه
 انی ژماره  مجاره ئه.ن  که ده مانو تاقو ب  وه نهد مانۆنا ب ده..  ڕێ ونه بکه ستارئ ھه ب ده-
 .  تب ده رترۆز

 :  یپرس ی، ل نید مه له عه
 ؟  تیچ ده ێکو ۆب..  ۆت ید ئه-

 :   وه هیدا یم ، وه حمان هڕو ئه
 . بزانم  نینورس یکوا تا ھه مڕۆ ده-

 : گوت  ی، پ  وه بکاته یواندا ژیو ، ھه نید مه له عه
 ی که هما یرو چاود بیتاق ستائ  که  کردووه ی، وا گوتونپ ۆیت ی که نهشو ی وه ئه گومانب-

 . ن  بکه شیو ئه
 :   وه هیدا ڤیرس ، به  وه ره سه که  ، به حمان هڕو ئه
 .  مب یج به  هحا مه-

 :  یۆییر سه له  وه گومانه ، به  وه کرده یریب کم که ی وه ئه یدوا
 ؟  نیدابل یر به الم خه ، سه  هیوا تپ-

 :  یو گوت کاندن ته ھه ی، شان نید مه له عه



 . نازانم -
 :  یو پرس  وه هیدا ۆیخ یر وروبه ده ڕیئاو وجا ئه
 ؟   که ره که کوا کاره-
 : گوت  ینید مه له عه  کرد و به  که ره که کاره یمان ارنهید  به یست ، ھه حمان هڕو ئه دا رهل
 ؟  نیدابل یر به خه  که ره که کاره  هیوا تپ-

 یگوت  وه نهیرز م له ده و به  هیدای ، ھه  وه که قه مووبه یژوو ، له دیخورش ی که ، ژنه انی مجاره ئه
 : 
 .  یرب سه انی مهیفات-
 : گوتن  یپ  وه رچوونه م ده ده به حمان هڕو ئه  هۆیبوو ، ب رز نه ترس و له یخت وه یدیئ
 ڵ گه و له ئه...  دیخورش یالۆدوکان ب ۆ، بچن ب گرنی ھه  ته مهیسووک و گران ق یشت یرچ ھه-

 .   وه مه گه ده تاندامن پ..  نۆرن و ب به داۆخ
 . الم  سه  گومان بوو له  و به نینورس یران گهین..  وت کهڕ وه نینورس یو ما ره به شتاو ھه به

  *** 
 ینگ ده.. بوو  وخاوڕدا ی ژارانه ھه یک هیخانوو  ، که نینورس یما  هیی ، گه حمان هڕو ئه
  هی وه ژووره  له ۆیخ  واته که.. ھات  ده  وه که هما شتین ته یک هڕو گه  ئاشکرا ، له  کان ، به زه په
 کنگ ده چیھ..  خست ھه یو گو  وه بووه کینز کان وارهید  له کک هی  له ییسپا ئه  به.. 
 ... ھات  ده نه
  به..   وه رگا کرابووه ، ده  وه بووه کینز  که خانووه یرگا ده له.. کرد  یران گهین  به یست ھه
بوو تا  ک هی ند چرکه چه  به یستیوبوو ، پ نه وناکڕایدن..  ێو ژوور بکه نا تا وه یپا ییسپا ئه

 .  نیبد ۆیخ یر وروبه و ده ابڕ که هیکیتار  به یچاو
... و کپ بوو  ک یر وروبه ده یکموو شت ھه..  ینیب نه یچیکرد ، ھ ۆیخ یر وروبه ده تمشای

 ی ده...  ی ، ده  بووه  هۆگرم دا که هیکیتار  له  که؟ شت  وتووه که یعارد  له  هیچ  مه ئه ید ئه
 ...   ره شه به ی سته جه

بوو ،  یخوا خوا..  کانۆر چ سه  وته که...   وه بووه کینز  که سته جه  له.. داخورپا  یتوند  به ید
 ...  یت هۆیخ م به..  چووب غیرچ سه یست بوو ھه یخواخوا..  ب نه استی که نده زه مه

 ...   ه"نینورس"
 .. دا  شانیم ن به رباشترۆز انیایدن م به..  ینیب ده انی نه  چاو که جووته نیجوانتر ین خاوه
 و به.. کرد  ده ریس و ئه لید یم ئه  بوو که نه  هی رمنانه شه و بزه ئه ین خاوه ستا، ئ نینورس

 . دا  ده نه ی ناسه ھه یدی، ئ نینورس..   شه و نه  شه گه  هیناھی ده  دوا ، که ده نه  شهۆخ  نگه ده



..  انیمما گر ئه ایگر انی مجاره ئه.. کرد  انیگر  به یست و ده یانڕر  سه  هینا ینینورس یر سه
 .  ینیب ده نه یچی، ھ  باران ئاساوه یمزڕخو  به یسکفرم ۆیھ  ت به نانه ته
  له  ئاگاھات ، جزه وه کات.. ھات  ده ۆیب  وه هیپشت  له  بوو که نه سه و که له یا، ئاگ حمان هڕو ئه

 .. ستا  ھه  وه هیپشت
  .     نینورس یال ۆب مڕۆ من ده..  ێرخ به.. رگ  مه  له وس
  
  
  
  
  

 شتدا ھه به یوانڕ چاوه  له
و  ریب ھا رهۆ، ج ێر ده  ، چووه نینورسین دهید ۆچوو ب حمان هڕو ئه  که ی ژهڕۆو  ، ئه  مهیفات کات
 . بوو  شکدام  له یای خه
 یشو... ر بردبوو  سه به دایخورش یباتو ما  واده خانه یت خزمه  له ین مه موو ته ھه  ته ئافره م ئه
کردبوو ،  یریپ ژگارڕۆ.. بوو  نه یچیھ ادایدن  له.. بوو  نه یزانو خ ڵو مندا ڵما.. کردبوو  نه
نج  شت ، گه ھه به  تهبچ ی وه ئه ن ده م به.. ژاکابوو  ی که هیجوان..  کشابوو ھه ین مه ته
 ..   وه تهب ده
 ..   هیپ یشت ھه به یلیباح کل سه ن سه حه

 بکات ؟  یئاغا  له ت انهیخ  باشه
دروست ..  کیجوان و خش..  ینجات گه یم رده سه ۆب  وه تهڕ گه ده.. کات  ان یفز هڕرخوازگا م به

 .   وه نده سهل انیندروست ، ته  وه هییس انیت هینجا کرد ، گه انیریمان پ ئه.. ت  المه و سه
 ۆب ی نهیم زه  دا که وه ر ئه نبه ھه ، له ب پ انیحمان هڕو ئه ین، تا شو  قه ۆچووب  مهیفات
 ..  نیباح بد ن سه سه ن تا حه بکه شۆخ
 ۆیخ یئاغا  له ت انهیخ  هموو سا م ھه ئه یدوا کس بوو ، که وه باح ئه ن سه سه حه یم وه

 یر س سه بده ، ئه  وه س کرده بده ئه ۆب یرگا ده ی وه ئه یدوا  هۆیب..   مردن باشه ۆر ب بکات ، ھه
 .  یب

  *** 
.. ستابوو  وه  که هیک رگا الوه ده یچوو ، ال رده ده  که قه  له  که ینیب ی مهیفات ، کات الم سه
نا  یکجم و جو  به یست ھه کم که یدوا.  دیخورش یالۆچوو بوو ب  که یبوو ینیب  وجاره ئه



، بجرت و  دیخورش یماۆچوو ب دا کهید یشنگک به س ڵ گه س له بده ئه.. کرد  ییئاسا
 .  نینورس یما ۆچوون ب ید یکشنگک به
.. بوو  داریترس ، مه دا قه  له ی وه مانه ڵرحا ھه به.. بکات  یچ یزان دهی مابوو نه ای، ت الم سه
کرد ، تا  یوانڕ الم چاوه سه.. دا  ۆیخ یئاغا  له یکو زمان ، وه بدال یزمان  مهیفات  هی وه له
،  یناس ده یباش  ، که  که وانه پاسه  که ی وه ئه یناکات ، دوا یبیو تاق یرس چاود بوو که ایند

 . رچوو  ده ۆیب  وه که قه ی لهۆرگا چک ده  له و هیدا یکیزمایف شیو ، ئه  وه کردهۆب ی رگاکه ده
ز  لهو ب شتھج رگا به ر ده به له ی که سپه ئه..  ڕۆییدیخورش یو ما ره شتاو به ھه  ، به الم سه
جد و  و وه نید مه له بوو ، عهارید  وه کهنموو شو ھه  به ڕ شه یوار نهژووردا کرد ، شو  به ۆیخ
..  ن گرتبوو ، تا ھه انی ، ھه  وه کردبووه انۆیھاتبوو ک  وه سته ده به انیک هیرچ ، ھه  ھره زه
 ۆیرگرت و خ وه  ھره زه یکیو دا  ھره زه  له یکان هۆک شپ  چووه داون ه ھه  الم به سه
 :  یپرس ینید مه له عه  له.  گرتنی ھه

 ؟  حمان هڕو کوا ئه-
 :   وه هیدا ڤیرس به نید مه له عه

 .  تابیند نینورس یت المه سه  ، تا له ڕۆیی-
 سپان ئه  ، له اندای گه له یکان دان و شته یت ارمهی  له په  به..  ڕۆیی دا نهقسان یتان ، به الم سه
 :  یکرد و گوتبار

 .  نی تانگه و ده نیدواتاندا د به ش مه، ئ نیکوژرا و نه نیر ما گه ئه..  نۆب  وهیئ-
 یو ما ره کاندا به جاده کو با ، به سپ وه ئه  رهیپ..  ی که سپه ر ئه سه  هیدا ھه ۆیخ ید یکجار

 کیتار ایند دن رچه ، ھه  وه رگا کرابووه و کپ بوو ، ده ، ک ێو ئه  هیی گه  ، که ڕی رپه ده نینورس
  به ستیوی بجرت ده ،  وه بووه ده کینز ی کهڕھاو  له  کرد که ید به یکرشمش ی سکهیبوو بر

 یکریگرت ، ت ی که وانه الم ، که سه م به..  تر به یون بکات و له یم کار دووه ی به زره جه
 یتاوا ھاوار ، بجرت له  وه هیرسایگ ایپشت  بجرت و له  هیو گرت رپ سه  هینار و ھ سه خسته

 یم هیس یریو ت...   وه هیسنگ ر سه هناب یم دووه یریت  که  وه هیالم دا سه  له ڕیئاوستا ،  ھهل
 .   وه هییسک  نابه

 ی که رهیت م دا ھاتبوو ، بهبجرت ڵ گه له  که ید ی شهنگک و به ئه  گرته یم چواره یریت
 . رباز کرد  الم ده سه یکان رهیت  له ۆیغار خ ، به وت که نهو

..  ۆڕێچ ده ینانیبر  له نو خو  وه ته کرد بوراوه یری ، سه کردیای کهڕھاو یوال ره ، به الم سه
 . ، مردبوو  نینورس م به



شتاو  ھه و به ی که سپه ر ئه سه  هیوجا خست ئه.  ێابگری که نهتوانا ، خو ی رهگو  به یستیو
 . بخات  ی که شکهیپز یایفر ی وه ئه یدئوم  به..  یفاندڕ

  *** 
  بوو ، تا له پ حمان هڕو ئه ۆب یخواردن قاپ.. وت  ژوورکه وه خشک پ  ، به مانسل

،  کردل ی، داوا نید مه له عه..  ستا ده ھه گاج  ن له گمه ده ، به خواتیب ۆیخ ی که ژووره
  وه ره ده  له ێو هی ده ۆم ئه حمان هڕو ئه م به..   وه تهب ده ژڕسا ی که بکات تا زامه ت سراحهیئ

 :  یگوت مان، س تست ھه ی گاکهر ج سه دا له دهیو ھه..نان بخوات 
 ؟  تیچ ده ێکو ۆب-

 :   وه هیدا یم ، وه حمان هڕو ئه
 . وتووم  که گاداج  من له  مانگه نیند چه..  زاربوومب گاناو ج  له-
 :  ی، گوت مانس
 .  تی بکه ت سراحهیئ ب ده یگوت یپ مامیئ م به-

 :   وه هیدا ڤیرس ، به حمان هڕو ئه
 .  نۆیمان بخ که دا نانه شته و ده رگا ، له ر ده به ، با له  وه ته چاک بوومه-
..  شتیدان  وه وه ئه یوانڕ م چاوه ده و به ێر ده  برده ی که شکاند ، خواردنه نه ی، د مانس
 شتین داده  وه ره ده  له  که..   وه ره ده  ھاته بوو ده یمجار که هی  مه بوو ، ئه ک هی ماوه حمان هڕو ئه
 :  یسپر یمانس  له  وه م خواردنه ده به.. کرد  ده یی ئاسوده  به یست ھه

 ؟  تدا گه له  نهۆالم چ سه-
 :   وه هیدا یم وه مانس
کاک  یت ارمهیمن و  یت ارمهی..   شهیئ  له یز حه..   باشه یکڕ، کو ب نه تۆخ یووڕ له-

 . دات  ده شیدیخورش
 :  یکرد و گوت ۆب یک هی ، بزه حمان هڕو ئه
 . بدات  یت ارمهیب ده گومانب..  یتزور ، خه دیخورش-
 ی النهھ  که خانووه یربان سه  له  که ی و بازه ئه ینگ ، ده شانراک سه به یم با که یک هینگ دهب

 :  یپرس یحمان هڕو ئه  و له یب ھه یر ، سه مانس..  قاند هش ی که هینگ دهکردبوو ، ب
 ؟   شهۆناخت پ م بازه ئه ینگ ده-

 :   وه هیدا ڤیرس ، به  وه که هی نه خه رده م زه ده ، به حمان هڕو ئه
 .  چ م ده له رۆز  ، که  وه خاته ردهیب کمس ، که ینگ ده.. نا   ته به ھه-



بوو  م ده  که ی شته ھه و به دا له ده یشکیت.. بوو   وه ئاسمانه یقو حه  به رۆئاسمان ، خ  هیوانڕ
 ..  ینیب ده وهپ یو خه
  .  ۆیخ یت بهیتا یشت ھه به
  
 
  :  ینیبت

  مانهڕۆم  ئه ی هڤپاچ  ، له ێنو یچوارچرا یک هڕ گه ،یمانسل  ، له ٢٠١٦/  ٩/  ٢٧،  ۆم ئه
  :  یکورد  به  کراوه  وه هی رچاوه م سه له  که  وه بوومه

 .      القاھره/  ٢٠١٥/  عیللنشر و التوز  مهبص،  نیمحمود أم/ عن الفردوس  حثالبا الحشاش
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 عارف  میر که  مه حه    
 .   بووه کیدا دا له ١٩٥١ یسا  و له  هییرکووک که  •
 .   واو کردووه ته یغدا به یاتیب ده ئه یژیلۆک ١٩٧٥ یسا له  •
)  ١٧٠(   ژماره  له  که" وتوو که ویت ھه یکست به ھه "یناو به  کهعریش یم رھه به م که هی  •
 .  وه ته وبووهب ١٩٧٣/  ٦/  ٨  له یھاوکار ی ژنامهۆر
 .   وه کاته ده وب یب ده ئه یم رھه و به نینووس یوام رده به  به  وه ه ١٩٧٥ یسا  له  •
 ی سته ده یندام ئه انینینووس یرسکرت انینینووس یر وبهڕ به انیر  رنووسه سه  •

 یر رکووک ، نووسه که یران نووسه یگزنگ یارۆڤگ:   بووه  وکراوانهو ب ارۆڤم گ ئه یران نووسه
،  ٢٢٢  تا ژماره یئازاد ی، ئا یب ره عه ینکورد ، گو یر لتوور ، نووسه کوردستان ، که

 ) ٤١تاژمارە، (ق  فه وشه نه یارۆڤگ



 یر رکووک ، نووسه که یران نووسه یگزنگ یارۆڤگ  له یت بهیتا  به ۆیخ یناو له جگه  •
 پانی، زنار ، س ند هۆڤگ یناو به ٢٢٢:   تا ژماره یئازاد یئا ی ژنامهڕۆلتوور ،  کوردستان ، که
ع ، ھامون  .، ح  ژا، ھ یند وه مه ھه داری، د یل عه روانی، س یحاج ید مه ، پاکزاد ، محه

 .   وه ته کردووهوب یم رھه ، به  عارفزاده یند هڕ،  رزایم ره ، قه میر بدولکه وان عه ، بازه یبارز
 ی ماوهۆشتاکاندا ب ھه  ، له  کوردستان بووه یشۆڕش ی رگه شمهپ ١٩٧٥ – ١٩٧٤ یسا  له  •
  له یژدانیو و یدانی مه یک هییشدار کو به و وه  بووه  رگه شمهپ یزبیح یگ سته وابه ، ب ڵسا ۆن

  چونکه ،سدا ناکات  ر که سه ت به کات و منه ده  وهپ یکوردا شاناز ی وه ته نه یوا هیبات خه
 .  یت هیرگا شمهپ  به  حکومه مه ومز مه یت للهیم ی هڕۆ  که  هیوا ڕی باوه

 یقل یت هیکاۆر و سه یرشت رپه سه ۆوخ استهڕ ٢٠١٠/  ٨/  ٢٠تا   وه شتاکانه ھه  له  •
  .   کردووه یکورد یران نووسه ییتک هییرکوک که
 یت بهیتا ، به انیرۆز  ره ھه ی ربهۆز ، ل  وه ته کردووه وچاپ و ب یبم و کت رھه به رۆز  •

بوودان و  نه ینرخ ، له  وه ته بوونه وم ب که  ندهھ ی نوسخه  چاپ بوون به ادایچ له ی وانه ئه
 :   وانه له کند ھه.  زگاربوونڕوتان  فه له  که  هی نده وه ر ئه ھه
  ١٩٧٩ م که هیی، چاپ کۆریچ ۆ، ک ژیۆت – ١
 .  ٢٠٠٧ م هیس ی، چاپ ١٩٨٨،  م که هیی، چاپ مانڕۆسوور ،  یچۆک – ٢
 .  ١٩٨٨ م که هیی، چاپ کۆری، چ داخی به – ٣
 .  ٢٠٠٥م ،  دووه ی، چاپ کۆریچ ۆ، ک انییر چهۆک یت داوه – ٤
 .  نگو یزگا ده)  ١٩٩٩(  م که هیی، چاپ کۆریچ  ه مهۆ، ک بوون گانهب ۆخ له – ٥
 . شاخ  ١٩٨٧ م که هییچاپ یانرگ ، وه یفارس ، به کۆریچۆکوچ سرخ ، ک – ٦
 .  ٢٠٠٥ م هیس یچاپ ١٩٨٥، شاخ  م که هییحمان ، چاپ ، سابت ره مانڕۆ،  ناین – ٧
 ی شانخانه وه ٢٠٠٩م  چواره یچاپ ١٩٨٧، شاخ  م که هیی، چاپ ۆرکامیلب ، ئه مانڕۆ،  ۆنام – ٨

 .  یمان، سل  هیسا
 .  ٢٠٠٧م ،  دووه ی، چاپ ١٩٨٣) شاخ (  م که هیی، چاپ نیحس یھد ، مه مانڕۆ،  ر بهر – ٩

 ٢٠٠٩م ،  دووه ی، چاپ) کارگر   راه( شاخ  ی، چاپ دافی ر فه لکسانده ، ئه مانڕۆشکست ،  – ١٠
 .  انرگ وه ی خانه

 .  نگو یزگا ده ٢٠٠٠م  دووه یحمود ، چاپ د مه حمه ، ئه مانڕۆ،  کان هھاوما – ١١
 .  ٢٠٠٦ م هیس ی، چاپ نیس نه زیز ، عه مانڕۆ،  کان ناسنامهب – ١٢
 . ق  فه شه یزگا ده ٢٠٠٤ م که هیی، چاپ  ۆدیم ربی، ھ مانڕۆ،  یقوربان – ١٣
 .  نگو یزگا ده ٢٠٠٠ م که هیی، چاپ اسموفڤ. ع   مانڕۆ،  تو  دووره – ١٤



 ی، چاپ رانۆس ی بخانهکت ٢٠٠٣ م که هیی، چاپ سی، کازانتزاک مانڕۆرگ ،  مه اییئازاد – ١٥
 .  ٢٠٠٨: م  دووه

 .  رول ھه رانۆس ی بخانهکت ٢٠٠٤م ،  دووه ی، چاپ ینگ ھرهیب ید مه سه یکان کهۆریچ – ١٦
 .  ١٩٨٥شاخ  ی، چاپ یرکۆگ. م .  اتیب ده ئه یئامانج – ١٧
 .  ٢٠٠٦،  م که هییچاپ)  یانیب یکۆریچ  ه مهۆک( ونبووم   که ی ژهڕۆو  ئه – ١٨
 . رکووک  که یران ، نووسه ٢٠٠٦ م که هییچاپ)  یفارس یکۆریچ  ه مهۆک(  پ ج – ١٩
 .  یانیموکر یزگا ، ده م که هیی، چاپ فۆخی، چ کۆریچ  ه مهۆون ، ک خه  زنده – ٢٠
 یران ، نووسه ٢٠٠٥،  م که هییچاپ یھانیج ی خنه ق و ره ده ک مهۆ، ک کستانۆریچ – ٢١
 . رکووک  که
 .  ٢٠٠٥ م که هیی، چاپ  خنه ق و ره و ده دارید – ٢٢
 . ٢٠٠٥  م که هیی، چاپ یانڤکۆریچ یدارید – ٢٣
رکووک  که یران نووسه ٢٠٠٨،  م که هییچاپ عزیز نسین،گورگ ،  بوو به  که ی رخه بهو  ئه – ٢٤
 . 

  .  ۆکام ریلب ، ئه کۆری، چ وانیم – ٢٥
 .  ٢٠٠٥م  دووه ی، چاپ فیر شه زیز ، عه راقداع  کورد له ی له سه مه – ٢٦
 .  ١٩٩٨ م که هییپاشا ، چاپ ینور حسانیکورد ، ئ یک ه چه گ و ره ره یژووم – ٢٧
 .  ٢٠٠٤ م هیس ی، چاپ ر شنهید ر نتهیکو. ، د  کراودر ل غه یبراو خشته  له یل کورد گه – ٢٨
 م که هیی، چاپ انییپس یف قول جه ئاراس ، نه ننار که ۆب  وه هییناوخو یھاباد مه  له – ٢٩

٢٠٠٦  . 
 .  ٢٠١١م  شه شه ی، چاپ چراۆک سی، کر مدا ستهیو ب  زدهۆن ی ده سه کورد له – ٣٠
 .  ١٩٩٨ م که هیی، چاپ دایسالمیئ یایدیپۆکلاینسیئ  کورد له – ٣١
 .  یانیموکر یزگا ده(     )  م که هیی، چاپ نۆک ینیچ – ٣٢
 .  یھقان ده یف شره ، ئه اگرتنۆڕخ ییردل – ٣٣
 .   دزاده حمه ئه یسعود ، مه ژیم سترات ھه  کهیم تاکت ھه یکدار چه یبات خه – ٣٤
 .  ر زلهی، باول ئا  نامهۆگوگ ، شان انڤنسنتڤ – ٣٥
 )  ١٢:   گزنگ ژماره(  یسی قه لیل ، جه  نامهۆ، شان کان رهیدوعا شاع  به – ٣٦
 .  ۆمالر ر فهۆستی، کر  نامهۆ، شان تاما ی که که جوله – ٣٧
  . ۆرکامیلب ، ئه  نامهۆران ، شان روه دادپه – ٣٨
 .بدحای بوون، شانۆنام، ئلبیر کامۆ -٣٩



 )  یدیساع ینی حسه مغو( ر مراد  وھه ، گه  نامهۆچاو ، شان چاوبه – ٤٠
،   هیسا ی خانهەو، ب ٢٠٠٩ م که هیی، چاپ ریکسپ ، شه  نامهۆ، شان م هیس یچاردیر – ٤١
 .  یمانسل
  ...  یرسولب ئهبدو ، عه  نامهۆ، شان ریز پاشا و وه ی مه گه – ٤٢
  .  نمندا ۆب ژدر یکۆری، چ  نهیدار  همندا – ٤٣
 .  یگونا ماز هی،  نمندا ۆب کۆریچ  ه مهۆ؟ ک  هییچ زمیفاش – ٤٤
 .  نمندا ۆب  هیینیچ یژدر یکۆری، چ  که لهۆبچک  شوانه – ٤٥
 ) .  نمنا ۆب  نامهۆچوار شان(  کستانۆزار – ٤٦
 )   فسانه ئه ٢٣(   وه نهۆک یونانیی فسانه ئه  له ککۆریند چ چه – ٤٧
 ٢٠٠٨ م که هییچاپ) ئاشق  یسپ ئه ی فسانه ئه. (   وه هییتورکمان یت هیکایح ی نهینج گه  له – ٤٨
 . 

 .  رول ، ھه رانۆس ی بخانهکت)  ٢٠٠٤(  م که هیی، چاپ یمانۆو ر یگیگر ن فسانه ئه – ٤٩
 .  ٢٠٠٩م  رده سه یزگا ، ده م که هیی، چاپ سۆریمۆ، ھ  ادهیلیئ – ٥٠
 ٢٠٠٦(  م که هییعارف ، چاپ میر که  مه حه)  یکورد – یفارس ینگ رھه فه( و زنار  ند هۆڤگ – ٥١
 .  یانیموکر یزگا ده)  ٢٠٠٨ –

 .  ٢٠٠١،  م که هیی، چاپ یفارس یزمان یربوونف یت هینۆچ – ٥٢
 . روس  یت للهیم ی وره گه یو زانا سوف لهی ، فه یشفسکیچرن – ٥٣
 .  یم رھه و به انی، ژ یفسکۆکیچا – ٥٤
 .  یم رھه و به انی، ژ ۆپ نیئال دگاریئ – ٥٥
 .  یم رھه و به انین ، ژ نده جاک له – ٥٦
 .  ستیالیر یر گوگول ، نووسه – ٥٧
 .  یم رھه و به انی، ژ یگونا ماز هی – ٥٨
 .  یم رھه و به انی، ژ ت هیدایھ یسادق – ٥٩
 . یم رھه و به انی، ژ ێدو ده عریش  خافروغ له – ٦٠
 .  نگو یزگا ده)  ٢٠٠١(  م که هییچاپ)  یکیر شه به(  تدا سه ده یزراو په له اندنی راگه – ٦١
عارف ،  میر که  مه دا ، حه ینت ه وام خه و عه یژب ت قهیق حه وانن  له اندنی راگه – ٦٢

  ٢٠٠٥،  م که هییچاپ
 .  ٢٠٠٨ م که هیی، چاپ)  نڤینا یکان ده تا سه  وه نهۆک  له(  ھانیج یاتیب ده ئه یژووم – ٦٣
 .  ٢٠٠٨ م که هیی، چاپ)  ستاتا ئ  وه سانسهینیر یم رده سه له(  ھانیج یاتیب ده ئه یژووم – ٦٤



  له ستانینگلیو ئ کایمر ئه –زمان  یزینگلیئ یاتیب ده ئه(  ھانیج یاتیب ده ئه یژووم – ٦٥
 .  ٢٠٠٨،  م که هیی، چاپ)  ستاتا ئ  تاوه ره سه
 یزگا ده ٢٠٠٤،  م که هییپرھام ، چاپ روسی، س اتدایب ده ئه  له زمیالیر  و دژه زمیالیر – ٦٦
 .  زریسپ
 یانیموکر یزگا ، ده ٢٠٠٦،  م که هیی، چاپ ینی حسه دی سه زا هڕ،  کان هییب ده ئه  قوتابخانه – ٦٧
 . 

 .  یسیف نه یدیع ، سه یروس یاتیب ده ئه یژووم – ٦٨
 .  ٢٠٠٦م ،  دووه ی، چاپ ییر سی، لو ۆنام ڕ مه له ک هی وه کدانهل – ٦٩
 .  یانیموکر یزگا ده)  ٢٠٠٥(  م که هیی، چاپ فۆخانی، بل یت هی مهۆک یانیر و ژ ھونه – ٧٠
 .  ٢٠٠٦،  م ه قه ی انهی،  م که هیی، چاپ ایفوئاد زکر. ، د  قایسۆم یگوزارشت – ٧١
 .  ھانیج یکان هییر ھونه  بازهر – ٧٢
 .  ٢٠٠٦،  م که هییت ، چاپ ئافره ینووس و چاره ین ده به ی کھاتهپ – ٧٣
و  یریروناکب ی ه مهۆ، ک ٢٠١٠،  م که هییعارف ، چاپ میر که  مه حه...  یکوژ عریش – ٧٤
 ) .  ٧٠(   رکووک ، ژماره که یت هی مهۆک

 .  ٢٠٠٨،  م که هییعارف ، چاپ میر که  مه ، حه  کۆریو چ مانیۆ رباره ده – ٧٥
عارف ،  میر که  مه ، حه یریشنبۆر – یب ده ئه ی کهید یکند باس ر و چه نووسه یرگ مه – ٧٦

 . رکووک  که یران نووسه ٢٠٠٥،  م که هییچاپ
 .  ٢٠٠٩،  یانیموکر یزگا ، ده م که هییعارف ، چاپ میر که  مه ب ، حه ده ئه یناوداران – ٧٧
 (     )  م که هییعارف ، چاپ میر که  مه من ، حه یستانیڤ په – ٧٨
 .  ٢٠٠٤،  م که هییعارف ، چاپ میر که  مه ، حه  نهینگ هڕ  لکه په – ٧٩
 . عارف  میر که  مه ، حه ڵ حه یت انهیخ – ٨٠
 .  یو له عه یزورگو، ب کۆریچۆک) جانتا ( زار زاوا ،  ھه یبووک – ٨١
  .  یت عهیر شه یل عه. ر ، د  بوزه ئه – ٨٢
 .  یو له عه یزورگو، ب مانڕۆ،  ت هیوایر – ٨٣
 . عارف  میر که  مه ، حه  هیالکورد  الثقافةرحاب  یوقفات ف – ٨٤
 .  ی، دوستوفسک مانڕۆژاران ،  ھه – ٨٥
 .  کنزیچارلس د) وجوانان  نه ۆب  کورتکراوه یمانڕۆ( ،  لدیرف پهۆک دیڤ ده – ٨٦
 .  سۆریمۆ، داستان ، ھ  سهیدۆئ – ٨٧
 .  یجالل زنگاباد  و ترجمه می، تقد یقل الصوت و قصص اخر – ٨٨



 .  نی، مارک تو مانڕۆدا ،  و گه  شازاده – ٨٩
 .  یھانیج یاتیب ده ئه ینما توحفه – ٩٠
 . عارف  میر که  مه ، حه رانیق فه ی سفره – ٩١
 .  یوف بای، فر مانڕۆمن ،  ی که ندهبا – ٩٢
 .  ۆیتولست یکان نامه – ٩٣
 .  فۆتماتیئا زینگ ، جه مانڕۆ،   لهیم جه – ٩٤
 . کورد  ینمندا ۆب ینیچ یکۆریفتا چ حه – ٩٥
 .  یجالل زنگاباد:   و ترجمه میتقد..  یالدام لیالرح – ٩٦
 .  نمندا ۆب کۆریچ ۆک... سوور   وانهۆک – ٩٧
 .  ۆسی، شام مانڕۆ...  شتۆفر ۆیخ ی که ره بهس  که ی اوهیو پ ئه – ٩٨
 .  ڤالی، برانس  نامهۆ، شان رۆدکت – ٩٩

 .  ینگاباد الل زه ، جه نیباش بناس امی با خه – ١٠٠
 .  ی، برھان شاو مانڕۆ،  زۆریپ یخ زهۆد – ١٠١
 .   ، نودار دومبادزه مانڕۆ،  ۆکیلیو ئ ونیالریئ نکم و من و نه – ١٠٢
 .  یسکیڤستوۆمردووان ، د ی خانه یکان هییادگاری – ١٠٣
 .  یتورک یمانیۆژووم – ١٠٤
 . ر  نووسه ک مهۆ، ک کۆریچۆ، ک وارید – ١٠٥
 .  یسوسک ی، ناتسوم مانڕۆ،  ۆرۆکۆک – ١٠٦
 . عارف  میر که  مه ، حه نمندا رم ۆب کۆریچۆمان ، ک قاره  هییکان – ١٠٧
 .  یانی، موکر ٢٠٠١،  م که هییعارف ، چاپ میر که  مه رگ ، حه مه یویود ئه – ١٠٨
 . عارف  میر که  مه حه:  ی هڤو پاچ یک شه، پ فۆخیش ، چ شه  ژماره یقاوش – ١٠٩
 .  یفسکۆیستۆرگ ، د ، دووبه مانڕۆ،   مژه گه – ١١٠
 .  یانڤزانۆو ھ زانۆى ھ رباره ده – ١١١
 ... یم رھه و به انیژ ی امنسا – ١١٢
 .  لۆگۆ، گ مانڕۆ،  باۆب یتارا – ١١٣
 .   وه کنووسانهۆریچ یزمان  له – ١١٤
 )   خنه ق و ره ده ک مهۆک(  کۆریچ یھانیج – ١١٥
 ۆفید لی، دان مانڕۆ،  ۆزۆکر نۆنسیبۆر – ١١٦
 . عارف  میر که  مه ، حه  شهیزار پ ھه – ١١٧



 .  اۆیتر ی، ھنر فۆخیچ – ١١٨
 .    ١ئارام ،  ینۆد – ١١٩
 . ٢ئارام ،  ینۆد - ١٢٠
 .  ٣ئارام ،  ینۆد - ١٢١
 .  ٤ئارام ،  ینۆد - ١٢٢
 .   سهیدۆئ ی رباره ده – ١٢٣
 .  ۆکام ریلب ئه ی کهۆنام ی رباره ده – ١٢٤
 .  یفسکۆیستۆد یکان مه رھه و به انیژ – ١٢٥
 .  ھانیج یکیکالس یاتیب ده ئه ی نهینج گه – ١٢٦
 . نیم ، محمود ئه مانڕۆشت ،  ھه به یودا عه یکشنگک به – ١٢٧

 
 
 
 


