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 .ڕووی ڕواM&ت&وە ل&ی&كدی دەچن ڕادەی&ك ل& تا
 

ڕوونـــاكی ل&ســـ&ر م#ز3ـــك ك& ل& ناوەڕاســـتی شـــانۆك&دا دانـــراوە. ب&شـــ&كانی تـــری 
 .ل& تاریكیدای& ک&شانۆ

3ژی  سادە ب& در سی .یاردە 4ₓ 8م#ز3كی سپی و  سادە  یدوو كور سپی و  نی  داری
 .ب&بU دەسك
ب&رەو ڕووی بین&رەكــــان  ،ك&وە ل& كۆتــــایی الی ڕاســــتی ئ&وەوەپشــــت م#ــــزە ل& ب
چــاوی شــاراوەت&وە و تی. دەمو#چ&مــاوەت&وە و ل&ســ&ر دەســتی ڕاســت ە. ســ&ری ودانیشــتو

 .چاك&ت#كی ڕەشی در3ژی ل&ب&ردای&. قژی در3ژ و سپی ،دەستی چ&پی ل&س&ر م#زەك&ی&
 ە. ســـ&ریوالی ڕاســـتی بین&رەكـــان دانیشـــتو پشـــت م#ـــزەك&وە ك&م#ـــك ب&رەو ل& خ

ت#ب#ــك ل&ســ&ر . كی&تی. دەســتی چ&پــی ل&ســ&ر م#ــزەك&#چ&مــاوەت&وە و ل&ســ&ر دەســتی ڕاســت
ــا الپ&ڕەكــانی دەكــر3ن&وە. چــاك&ت#كی دنــم#ــزەك& دانــراوە ب&را و ڕەشــی  ژر3ــب&ر ب&و ك& كۆت

ــژ و ســپی ــژی در3 ــانو .ل&ب&ردای&. ق ــی پ ــزەك&دا ك\و3ك ــگ ڕەش ل& ناوەڕاســتی م# پۆڕی ڕەن
 .دانراوە

 ھ#دی ھ#دی ڕووناکی زیاد دەکات 
 دە چرك&

 .الپ&ڕەكان ھ&Mدەدات&وە ب
 .دوای ك&م#ك وەستان

  _ وتن. ل& دواھ&مینگدەخو3ن#ت&وە.) باب&ت#كی بچووك ماوەت&وە بۆ   خ(
#زەك&دا ب( بۆ ). ب& دەستی چ&پی دەك#ش#ت ب& م ماوەت&وە  چووك  دوای . (وتنگباب&ت#كی ب

 ). ك&م#ك وەستان. ل#دان
ــدا بــۆ ب&دەســت ــارامل& دواھ&مــین ھ&وMدان مــاوەی&كی  ی ئ&و ل&و شــو3ن&ی ك&یھ#نانی ئ

ك&نـــاری  ك&ســـی ل&ور3كـــی ی&كوشـــو3ن&ك&ی دەگـــواز3ت&وە بـــۆ ژ ،زۆر ل&گ&ڵ ئ&وانـــدا بـــوو



ورەك&ی&وە كۆتــــایی ڕۆیشــــتنی ئــــاوەك& ل& وئ&و دەیتــــوانی ل& پ&نــــج&رەی ژ دەریای&كــــدا.
 .وەوە ببین#توورگ&ی قود
 ). دوای ك&م#ك(

ی&ك ك& ئ&و ئوم#ــدەوار بــوو دەســتك&وتی ژیــنگ& و شــو3ن#كی نائاشــنا ب#ــت. یئــارام
ئارەز ،دیم&ن#كی نائاشنا ،ور3كی نائاشناوژ ھیچ  بوو ك& ئ&و  بۆی ودەرەوە شو3ن#ك  وی&كی 

بوو ئارەزن& ھیچ  شو3ن#ك ك&  بۆ  بوو. ب&م ڕ3كخستن& و. گ&ڕان&وە  شو3ن& ن& بۆ ئ&و  وی&كی 
 .بك&و3ت ی&كی زۆری دەستیئوم#د3كی ت&واوی ن&بوو ك& تاوەكو ئارام

 ). دوای ك&م#ك
 رگ&ك&دا پیاســ&ی دەكــرد. ل&ودەكــرا ھ&ر ڕۆژ3ــك ئ&و ببینیــت ك& ب& شــ#وەی&كی ئــارام ل& دو

بارودۆخی ك&یھیچ جیاواز ،ھ&ر كاتژم#ر3كدا #ت. ئ&و شوی&ك بوونی ن&بوو ك&  چۆن ب ھ&وا 
كـــۆن&وە دەردەك&وت. زۆر كـــات ل& كۆتـــایی  )1(ی&یـــب&و چـــاك&ت& ڕەشـــ& در3ـــژ و كـــ\وە التین
چۆنی گ#ژاوە &وەی ڕۆیشتنی ئاوەك&ی دەكرد. چۆنڕ3گ&ك&وە دەوەستا.  س&یری دوورك&وتن

ەبـــــن&وە. دواتـــــر دوور ی&وە ی&ك دەگـــــرن&وە و ب&ی&ك&وە خلـــــۆر دیبچووك&كـــــان ب& شـــــاد
 .دووبارە ب& ئارامی دەگ&ڕ3ن&وە ،وە ك& ھاتوونی&دەك&ون&وە و ل&و ڕ3گ&

 ). دوای ك&م#ك وەستان(
 _ ل& خ&یاM&كانیدا

 ). ل#دان(
 .دواتر دوور دەك&ون&وە و ل&و ڕ3گ&ی&وە ك& ھاتوون دووبارە ب& ئارامی دەگ&ڕ3ن&وە

بوول& خ&ی كاریەوە اM&كانیدا ئ&ویان ئاگ&دار كرد بارەی ئ&م گۆڕان نی ئ&و یل& &وە. بینی
ستنی ئ&و وش& ن&موەد یزە و بی شو3ن&ی ك&  ،وتراوان&گچاوە ئ&ز مان ئ&و  #ن&رەوە ل& ھ& بم

 .س#ب&رەك&م دەب#ت& سوكنایی بۆ تۆ ،ماوەی&ك ب&ی&ك&وە ت&نیا بووین
 ). ك&م#ك وەستان(

 _ ن&یدەتوانی
 ). ل#دان(

مان  ،وتراوان&گئ&و وش& ن&چاوە ئ&زیزە و بیستنی بینینی ئ&و دەمو #ن&رەوە ل& ھ& بم
 .س#ب&رەك&م دەب#ت& سوكنایی بۆ تۆ ،ئ&و شو3ن&ی ك& ماوەی&ك ب&ی&ك&وە ت&نیا بووین

 ). ك&م#ك وەستان. ل#دان(
شو3ن&ی دن&یدەتوانی بگ&ڕ3ت&وە؟  ئ#ستا دان ب& ھ&M&كانیدا بن#ت و بگ&ڕ3ت&وە بۆ ئ&و 

ئ&و كارەی ك&  ،دا. نایك&وە ھاوب&ش بوون ل& ت&نیایك& ماوەی&ك ل&گ&ڵ ئ&ودا ت&نیا بوو. ب&ی&
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كاریگ&ر #ت  جامی داوە ناتوان یایی ئ&ن بیئ&و ب& ت&ن ناو ب شت#ك ك& ئ&و ب&ی&ك&ی ل& ھیچ   ات. 
 .وە ناتوان#ت ب& ت&نیایی نابووتی بكاتوت&نیایی دروستی كرد

 ). دوای ك&م#ك وەستان(
دوای  ،ی گــرت&وە. دواتــرترســی كــۆنی ل& شــ&و دووبــارە ئ&و ،ل& كۆتــایی ڕ3ــگ&ك&وە
ل& نزیكترەوە  ،ز ترس#كی ئاوەھا بوونی ن&بووە (دوای ك&م#كك&م#ك وەك ئ&وەی ك& ھ&رگی
تر UM دوا بوونی  ،س&یر دەكات.) ب& ھا  س#كی ئاوە یز تر #ك وەك ئ&وەی ك& ھ&رگ دوای ك&م

ـــــی  ـــــب&رەوە ك& نیشـــــان&كانی ئ&و ل& الپ&ڕەی چل ـــــی دوو ب&ران ـــــووە. ئ#ســـــتا ب& ھ#ز3ك ن&ب
ــر ــان پ&رەگ ــدان&وەی الپ&ڕەك M&ــات ب& ھ ــnان&وە نووســراوە. (دەســت دەك اف&ك&دا ب& چــوار گ#

ـــــ ب& بب&رەو دواوە.  ـــــۆMین&وە. دووب ـــــات ب& ل#ك ـــــی دەســـــت دەك ارە الپ&ڕە دەســـــتی چ&پ
ی&كان دووبـــارە ح&قـــی ئ&ون. ھاوشـــ#وەی ی) ئ#ســـتا شـــ&وە ســـپســـ&رب&خۆك& دەدۆز3ـــت&وە

ـــ#خ&وی ـــوو. ب ـــج ب ـــی گ&ن Mـــك ك& د ـــ، ب#زەم&ن# ـــدەدات&وە) یخ&وی M&ـــا (الپ&ڕەك& ھ ـــو3ران& ت  ب
 .ب&رەب&یان

 ). دوای ك&م#ك وەستان(
 ... ش&و3ك ،وتنگباب&ت#كی بچووك ماوەت&وە بۆ 

 ). ل#دان(
 .وتنگباب&ت#كی بچووك ماوەت&وە بۆ 

 ). ل#دان ،وای ك&م#ك وەستان(د
دانیشــتبوو و ســ&ری ل&  ،شــ&و3ك ھ&ر ب&و جــۆرەی ك& ت&واوی ج&ســت&ی دەل&رزی

3ك دەرك&وت و ب&وی ن#وان د بوو. پیاو #ردراوم ل&الی&ن  :وتگەست&كانیدا گرت #رەدا (من ن ل
كی ل& ) ئ&و ناوی ئ&و ئ&زیزەی ھ#نا كدا كت#ب# تر ل& كات# بدۆزیت&وە. دوا سوكنایی  تاوەكو تۆ 

ــا ــدا دەرھ#ن ــاك&ت& ڕەشــ& در3ژەك&ی ــانی چ ــدی&وە.  ،گیرف ــان خو3ن ــاوەكو ب&رەب&ی دانیشــت و ت
 .&ك دیار ن&مادواتریش ب&بU ھیچ وش&ی

 ). دوای ك&م#ك وەستان(
دوای مــاوەی&ك ل& ھ&مــان كــاتژم#ردا و ب& ھ&مــان كت#ــب&وە دەرك&وت و ئ&م جــارە 
ب&بــU دەســتپ#ك دانیشــت و دووبــارە ل& در3ژایــی شــ&ودا كت#ــب&ك&ی خو3نــدەوە و دواتــریش 

 Uوتنی ھیچ وش&ی&ك دیار ن&ماگب&ب. 
 ). دوای ك&م#ك(

دەك&وت تــاوەكو دووبــارە شــ#وەی ن#ردراو3ــك دەرب&م ڕ3كخســتن& ھ&نــد3ك جــار ھاو
بU چیرۆك& ب& تریش ب& خو3ن#ت&وە. دوا ش&ودا ب یی  ھیچ وش&ی&ك گئازارەك& ل& در3ژا وتنی 
 .دیار ن&دەما



ھیچ وش&ی&ك). ب&دوای ك&م#ك وەستان( گۆڕین&وەی   Uم ب یك ئ&وان& ك& بوون&وە دەك&م نز
 .تریل& ی&ك

 ). دوای ك&م#ك(
#ب&ك&ی داخست  ،&نجام ش&و3ك گ&یشتئس&ر ل& كات#كدا ك& ئیدی ڕۆژ بووەوە و كت
 .ب&Mكو دانیشت ب&بU ھیچ وش&ی&ك ،و ن&ڕۆیشت

 ). دوای ك&م#ك(
نا(من پ&یام#كم ھ&بوو ل&وەوە  :وتیگ&نجام ئس&ر یدی  ك& )ل#رە ئ&و ناوی ئ&و ئ&زیزەی ھ# ئ

ئیــدی  ،چــاوە ئ&زیــزەم بینــی و وشــ& ن&بیســتراوەكانم بیســتمــن نــاگ&ڕ3م&وە. مــن ئ&و دەمو
 .ت&نان&ت ئ&گ&ر ل& توانای تۆشدا ب#ت ،الیبۆ پ#ویست ب&وە ناكات بnۆیت 

 ). دوای ك&م#ك وەستان(
 ). ل#دان( ب&رانب&ر ب&م& ئ&و چیرۆك& ب& ئازارە

ست ب&وە  ،چاوە ئ&زیزە بینرا و ئ&و وش& ن&بیستراوان& بیسترانئ&و دەمو یدی پ#وی ئ
 .وانای تۆشدا ب#تت&نان&ت ئ&گ&ر ل& ت ،الیبۆ ناكات ك& بnۆیت 

 ). دوای ك&م#ك. وەستان(
شتبوون ،وتراگئازارە بۆ كۆتا جار ئ&و چیرۆك& ب& ،ب&رانب&ر ب&م& ھا دانی  ،ئ&وان ئاوە

ـــاق& پ&نـــج&رەك&داوووەك ئ&وەی ب ب&رەب&یـــان ھـــیچ تیشـــك#كی  ،بـــوون ب& ب&رد. ل& ن#ـــوان ت
ن&دەدرەوشاندەوە. ل& ش&قام&كاندا ھیچ دەنگ#كی ھ&ستان&وە ن&دەبیسترا. چ ك&س#ك دەزان#ت 
ــاكی ــدا ن&مــاوە؟ ل& ڕوون ــاوەز ل& ك&لل&یان ــژراوە ك& ئ ــدا چ شــت#ك ن#  یل& بیروبۆچــوونی ئ&وان

 ،دەوە نـــاكـــر ...، نـــاكـــردەوە ...ل& دەنگـــی ھ&ســـتان&وەدا ك& دەزان#ـــت چ كـــردەوەی&ك ،ڕۆژدا
شو3ن#ك ك&  ،ناخودئاگا ،ك دەزان#ت چی ن#ژراوەل& قووuیی ئاوەزدا چ ك&س# ؛قووuیی ئاوەز

شتبوون ھا دانی گات ب&و. ئاوە نگ نا نان&ت دە ی ،ڕووناكی و ت& #wبوون ب& ب&رد. ووب توەك ب
 .كرا ئازار بۆ كۆتا جار باسچیرۆكی ب&

 ). دوای ك&م#ك(
 .وتنگھیچ شت#ك ن&ماوەت&وە بۆ 

 ). داخراوب&ك&. ل#دان. كت#ب ب& ش#وەی نیوەدەست دەكات ب& داخستنی كت# خی ك&م#ك. دوا(
#ك. ( وتنگھیچ شت#ك ن&ماوەت&وە بۆ  #دەنگی ل& دە  خدوای ك&م #دان. ب خات. ل #ب&ك& دادە كت

س&ریان ب&رز دەك&ن&وە و  #زەك&.  س&ر م ستیان دەخ&ن&  ستی ڕا چرك&دا. ھاوكات ئ&وان دە
تری دەك&ن. س چرك&. ك&م&یری ی&ك حاM&ت&وە. دە  ندن#كی ب# ھیچ چاوتروكا  Uب بوون&وەی ب&

 ب&رەب&رەی ڕووناكی).
!


