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 سيگ و وه ووکه ووکه لهڴ وچه ه،ڴخست ڵگو لهڴ گوپ وئه ووه،که یوشه وئهوه کیراد خانم یکهته ده

 هڴفتکه روشنه ڴئاسمان یئ له تازه یتوه وه،یبگر بال یپوه تواست چما که وهیڴايسبه رسه بانله لۆه

 .خوار

 امڵ به ؛ۊکرد روهبا چیوئه چما کیجور کرد، تماشا وهیهالشخوه وه امڵ به تاجبوه و زاور یمکهوه کیراد خانم

 فکر. ۊب کسل فره یتقهيقهه ؟ۊدلوهنه رائه یراسوه – خوار بچوه نوکهیکاز یپله له یونه یدل فره کهتهده

 تاخوه لوه چیینيه «ت،وه کیراد خانم. نکه قومار رنید که کنیريپ لهڴ سیقد و نویکاز له پر ايدن یئ کرد

 رهيئ وه سهيتائ. ناو رمهيت چیوئه النئه. موهیهییت ترسات هی مهيئ ن،یرید چیییچا ره،يئ ها کهنهيماش بوه،

 ».یرید گونا. ینۊب رهيئ چیوئه تا ليب. هيناهات

 دواره وازه؛ تکهفهيک رده. بکه قسه مکه توه،یربوه ،یسبوه متده کهیدا یئا «ت،وه وهيتههناره وه کهتهده

 »یکه گوم کانتلهۊپ

 »مکهنازاره ،یخشبوه یوا «ت،وه کیراد خانم

 »!نيداخ من و نيشهالخوه وهيئ دربارم لۊپ توام من ناو، بانه «هات، لهوسهههيب کيسکه نگده

 کرد بچو هات که کهرهده له چيوانئه و ويسده ناو هيچن کانزههڴقا که کردم کیراد خانم یتماشا داشتم من

 »گله دسه ان،يگ بگر، فرانک نجاپه -رمابفه «ت،وه. ناو نهيچ

 .کرد نهخهموزه ینيه. میکرد کانمههیئا یتماشا مویوسا کانپله بانله قههیده هی ینيه و من

 »وره؟ئه نهبوه ڴ سه لنيه رهڴ مه وره،ئه ها یسيانگل ڴ سه هی «ران،يق

 »لنینا نه،«

 جورهيئ انایخاون لوه امڵ به ترسنن مهیئا نگه. رنید تذهله. اشتاميب یلله یکهی یکاشک که،یدرنه ڴ سه«

 »نهين

 »قوماروازه؟ سه؟جوره وئه رائه ه؟يک وهئه» بگر وانوهیکه وئه نجرهسه «ت،وه و گرد بالم ناکاوه له

 هی و ۊب یروهله هيس یڵ خمهمه یماشته هی وز،سه ینساته یوشه هی مهیقه ڴايچولوس رشهبه وئه

 یشانهيک کاڕد بان و چما امڵ به بان هاته کانپله له رمنه رمنه وه یرسه هیناو قرمزدار لپه ڴرمچه اوڵ که

 هی جور یچشت له یداو چنگ دا، کانسرته و ینخه وهیخوه روهله و گرد یخوه یپا روه نجرهسه بان،

 .چلکن فيک

 هات نیوا وه کیراد خانم. ۊب یرسه پشت له چیترژن هی و ۊب هورئه له چیکیراد خانم وقهمه وئه هه امڵ به

 له یبتوا که ۊب یکسه جور. یونه مهیقه مهیئا وئه سلنئه ،یشا ،ۊب وه قرمز ايشخوه له. منوه رهوه

 .بو تارقه سوار ۊز و یکهنه رید یقهده و یبکه یخواز تمهرهمه یکانقهيفره

 ايل وه یچ ميپ وه ختسه فره. تهیکرد یکارخاس ته؟یچنه تو» ره؟يئ تهیها یامرهه تو ،یوه ،یوه«

 له و خوار هۊخست رسه و یوساو وشک روهۊد وئهله یچیکهتهده دا، کانته یکهته ده رائه سده. »مۊب



 ن،ناکه رباوه ێلوه ه،يسال هیزيب که خواردم انیرائه مسهقه ناو، تهیبا لنینا«. کرد پا وئه و پایئ کان پله بان

 »اشتين هیفا ێلوه. مبکه تریکار یونه زاورم دام؛ کانهڴايپ شانين مکه فهيک

 زارهه نزهيس االن هه. هيورکیوين. مید ونیئکمه خانم سهيئ هه ێلوه. . . . کرد ميپ وه نشخهیر کههڴايپ

 . . . .وهيئ اگه ێلوه. بچو اينته لمینا. بچموه ايل وه سهه شانس تا من تهوه ه،وۊبرد گله

 له سده رائه «ت،وه وهنيقوه. توه یکیدا وه هات یمده له یرچهه و وران ڵ هه یرسه ت،وه کههيئ

 فتهه یوبهته. یکه لههڴکار یئ یت تۊر له چو! یت مت دهله پرته و چرت یرچهه ؟یناگر ڵ هه رمسه

 .گرد یکیدا نجرهسه پا تا رسه له» ینات رده متده له خاس یقسه هی. رده بامه لتاوه ید بو پشتم

 »بکه قسه کم به، ساکت«

. زهله ئو هه امڵ به توه،یگرد لهه ونایئ کمه خانم لوه کرد قاالته فره ،ۊب التهه سده یب فره کیراد خانم

. . . 

 »میخوهب کيیچا کاهی لوه وبه «تم،وه موخوه دامه تجورئه

 تا. . . . ونیئ کمه خانم کم؟ نازاره دورسه تواستم، هيئ رهه چيمن بوم، ڵهاشخوه چیفره ،یرئه ،یرئه«

 ». . . .ناچو مان یپ وه چيسات هی. . . . موهی هيت تر سات هی

 .ۊب واز دواره ێکفهيک. بان هيچ کانپله له تونره خانم

 هات کهنهيماش یختوه. ایوزه کوتا یخوه ینيه. یونه من ريخسته یراسوه امڵ به. میما انهيس مهيئ

 یچمان هيچ یبوچک لهڴپا وئه یحت. توهیبشار یورده یکهخاکه و ڵخو تا ایخو ورده چايپ یکهيس کوتره

 . مهيئ یال خوار، یبارنه کانپله له تواست نه انيڵد

 »سفمموته فرهفره «تم،وه واشهی ،یر فتهکه کهنهيماش یختوه

 یانڵسا فدههه مهیئا چو – بوم ساالن هیزيب فرنه هی جور ناتوام من ،یونه یچشت نزوممه «ت،وه چیوئه

 یئ یت نميق «ت،وه نووه سرله و داو کانته یکیشان -»؟یهيب انڵسا هیزيب فرنه هی شکل یتوا یدل

 !اتيش وه» .نبکه تماشام چاخه و ريپ لهڴايپ

 .گرد شتیده رنجسه وهکهکهیدنهوه له یشونله و کرد یکیتماشا تونوه وه ینيه

 مهیشايک ۊب کیفره پرتقال دار یکهرهده له که یتسوره و ڴچرم رمهرمه له وراگه سرقههی ورورانله مهيئ

 »؟ینانو مهيبچ نی هيت «تم،وه من. بان

 »خوار بوه ینيه ه،ين ترگيج رهيئ هڴجيب «کرد، بولقه و یجاو یويل و گرد رنجسه یریقه وسا، یریقه

 که یکهبوچکه برا که هۊب ورهله ینامه امڵ به. هات شونمله چیوئه. مبکه اێ په کیزيم تا روه فتمهکه من

 .ۊب ئاخر رفهنه وئه. ۊب لماناوه ۊب یسال دوانزه

 .یاويچن یبان له ییايلده رفهسه خسوسمه ڴنره یتسوره یخور زاقه سیسرو هی. ۊب ئوره له کیزيم

 م؟يشيبن رهيئ له

 .یريسهه یلندهسه هی پشت نا یسده ییشه و تکهشه

 »م؟يشيننه رائه م،يشيبن «ت،وه



 سده کهتهده. ایرگوزهنه یپ وه ش هخو کهکوره. . . . خروهئا ئو له هیپا چوار هی بان شتهين ینيه

 ڴنده یختوه. کهزهيموه کوتان پلته کرده سده و کهزهيم بان هیبر وچه. ناورد رهد س هد له یکانشهيک

 .نگده نگده ها توه و ایويل کرده پقه دواره و خوارد یکانته فت،ژنه یالونیو

 یچا ای -ینيدارچ یچا قهوه؟ -ییچا«. مبکه سفارش یچشت اشتمين تجورئه. هات کهتهشخزمهيپ

 »؟مويل و ردسه

 »تيچکل «ت،وه واش هی ینيه. هاتنه یبخوسوس چشت له یشخوه. کردنه کيرقفه ئو رائه یراسوه

 »بار من رائه چیتيچکل هی تزامهیب «ت،وه برز نگده وه کرد، ڵ هه پشت کهتهشخزمهيپ که هيئهه امڵ به

 له یخوش چما کرد، یکیبوو هاوردو در کجامه هی و الته کردهگه یقوت هی میوساو تما وه مهيئ کههيئ هه

 .یسر یلوت یشونله هات،نه یکهبوه

 چوک ۊب تهیزئه نانیید له ۊب ارید. »ینیناو زيم بان ڵگو ومچه الوه، رهيئ له لهگه ڵگو یئ ینيه «ت،وه

 .سابه یلگه وچه گردم انيلهه من یختوه

 چيمن یکهوانهێڵ و انيسده رناوه وانئه یکهنهيه . وراگه لهڴ الهيپ. هاتوه توهيچکل و ییچا وه تشخزمهێپ

 .من سده رناوه

 ێپاک کورخاس هی جور و گرد ێلوت بان ۊز ێلوه هاتوه زميق فره ێ مهید ئان هی کرد، وا ینيه ێ کهمهڵچ

 تا ،یهی ینه نسلهئه کرد،نه کههیچا له کیتماشا. ێ بخوه ێ کههیچا بوشم کهتهده وه یونه زاورم. کردوه

 .ایرز له ئارام کردم، یتماشا داشتم. خوارد ێلله گوپ هی فهدههی

 »رنهيش راوخه «ت،وه

 کرده یتارف. هات وه یرنيش ینيس هی وه ،ۊب تيچکل جور ینهێ به و ژیومه جور یرسه که بوچک کور هی

 .کهتهده

 »والئه یربوه وهیال. هين مڴورس من«

 یپوریشه هی و دار مهێبا مرنگ هی قهوه، ِاِکلر هی ت،يچکل هی و کرد من یتماشا ینيه. ینيه له کرد یتارف

 یختوه امڵ به. ێ بکه ێتماشا توانستنه اێ خوسه له ێ کهخوشکه. گرد ڵ هه تازه ینگرهفه ۊت پرله چکۊب

 .ندسه یلله کههیورده بچو، ساڵ هه

 »من هيب یچ ێ گله هی «ت،وه

 ت،وه و کرد ینينخه یشون له» من نهیده هيئ له ئوقه رائه وهيئ نازانم«. خوارد یلانهيس و دوان و یکهی

 »ناتوانم م،بخوه یل ئوقه دیبا نه من«

 چيکیکاريس تا گردم جازهيئ و وه کهوارهید یقه دامه پشت خواردم، کههیچا له یگوپ. کردم ێتئستراهه

 .شميبک

 ت،وه و ینخه یراسوه و کرد واز ێلهڴ وچه و بو ێسده له کهچمچه وسا، کهتهده ایوقههم یئ له

 فرده ینيه. فتکه ینيه رائه کێخراو ئتفاق ایقه ومه یئ له امڵبه» مردم یباق جور چیتو رما،بفه«

 .هات یپ وه خون جور یچیلهڴ گوش تاهه ،ۊب قرمزوه! یبان وهۊب پان و کهزهيم مل کوتا ێکهيرنيش

 .ێ بکه وه پاک کههيرنيش یباق تا کهزهيم بان شايک کێسده وهیتجالهخه وه



 »تییتپه پاک اخڵو هی یراس وه «ت،وه کهتهده

 »ت؟يوس فره خارج له «م،یچر تون بگرداموه، بال هێبا بکردام ایپه نجات بتواستام! والمه ای

. . یخو ریو هێ بخه کێچشت کرد ێکوترهسه. میو یچ ریو له چیمن. ۊبرد ریو هل ینيه وهۊز له کهتهده امڵ به

 .وهۊفتکه رۊد فره. . 

 .»نازانم «ت،وه روهۊد له

 ». . . .فره فره. نندهله تهيچ رمزهنه له«

 »؟چه فره «ت،وه و کرد ميل له کیتماشا و منوه و رهوه هات وئه وه،ێپ رهوه ميچنه ید من ید ێختوه

 » - مهلهکه هی «تم،وه برز نگده وه دامو کانته مکهکارهيس

 .برد کامل کيک هی ساوهه هیباوردا یبتواستا وهئه امڵ به

 »یرێد یگستهبه خو «ت،وه تمنهه تابوه ێچشت بتواستا

 .ایسوز داشت یمراهه امڵ به. اشتين یکار ید ینيه

 »ل؟يفزنجه ای ینارنگ ای یتوا خی ینيه «تم،وه و گردم ڵ  هه کهزهيم بان له کههيئپولهپه ستيل

 »انهييئ له ترهونک چشت هی نه«

 »چه؟ آناناس کرم«

 تا یچ و وران ڵ هه یرسه. کرد مهيئ یتماشا داشت که تهشخزمهيپ. ێت آناناس له ێخوش توه ینيه

 .ێبار مهيئ ێ کهسفارشه

 سفارش رامئه گله هی یتوان ،یت ليفنجهزه له شمخوه شتريب من ل؟يفنجهزه ای یکرد سفارش ینارنگ«

 ئاهنگه وئه وه سسمهیکر لهڴروژ تمام. ێ کهنه ائجر کهپاره ئاهنگ ئو هه اورکستر گروه یکاشک ،یهيب

 ».هين شخوه ید. میکرد یرپه ڵ هه

 .مۊب وه رمگه شه،خوه واهه مید کردم جووهته که النئه

 »ه؟ين جوريئ که،يخاس یج رهيئ ینيه «تم،وه

 .ێ تهوه نوهيق وه و برز نگده وه ێلوه یتهيشۊب ێ خوه رسه له تواست! ینڕت مهێآ: توه ینيه

. . . . یروه و ورده ها چه ێبزان تا کرد قاالته. کرد ێخو ورده یتماشا ۊلوهئه ێ فهده خاسه؟ ره؟يئ خاسه

 هی کنهیئه هی و افهیقه شخوه فره دار سال سن اگيپ هی. ۊب نگران هیزیزئه لهڴوچه وئه پرتان کێوچه

 پشت له کههڴايپ. ینۊب وئه هاتره توانست نه کهتهده امڵ به. ردک یتماشا روبانوه هی پشت له وهیسدهئه

 .کرد ێتماشا کهتهده کوناوه وئه له و ۊب کونا هی

 شيک سده دواره کهتهده امڵ به ،ۊب تکهشه ینيه. کانهیورده بان انهینر کانپانه چکۊب چمچه ێئاخر

 .بان شايک ێکانهڴچرم

 هيچ ناو وه ۊگ    وئه کرد قاالته -یل دا تونتون. کرد ێتهیذئه. وه ێ کهلماسهئه یمچ سات سدهوه ۊکرد ريگ

 هی ێناتوان ید چه مید وهئه شون له. یبان هيشيبک ێ کهشهيسکده ۊب جبورمه یئاخر. ايشکنه -یبشکن

 .کردم ساوهه کههیچا چيمن ،یچ و پا ساڵ هه ،یبوس ئوره له ترقهید



 کهنهيماش ێتما وه. ۊب روشن چراخ. سارههه له بو پر ئاسمانگ. یوۊب کیتار واهه. تشید مهيهات دواره

 و وهۊب مخه ینيه. ۊب یپا ئو پا یئ هه و خوار هۊکرد ێرسه و یاويوس کانپله بان له کهتهده. تیبا ميب

 .شايک ڵ هه یئاخ و وهکههيلندهسه کداته و ۊب سوار جيکتهده. کرد واز کهرهده

 »بچوت تون یتوان تا بوش ێپ وه «ت،وه وهێورکناسههه وه

 تبموره ێخو ێشون له ،»بچو تون« :توه و کرد یقيفره ێ کهشوفوره یتماشا وهکينينخهموزه وه ینيه

 .مهيئ رو وه روله بوچک یلندهسه هی بان شتهين و کرد

 رموزمه نجرهسه هی دواره اوه؛يکشه ختبه ێ هب بوچک پوف دواره. شتیده هاته دواره الته کگرده یقوت

 .ۊب لهێ به و ێ ره کهکهجامه و وئه نيب له تون کوش ڴاگيپ

. مۊب دره وه ییالته و هيس شار تسهوهله مهيئ بوت، دره وه رو      په کهيت هی تسهوهله که یچیقه جور

 .دارا ێ نهۊکرد یچمان یبکه یتماشا توانستنه ینيه

 .چۊه ،یونه یل له کیرسهئه چۊه ،یونه ئوره له کیراد خانم کهنوهیکاز مهيسره یختوه

 »نه؟ ای سهه بزانم بچم من تيوس نيماش ناو له«

. ێبوس نيماش ناو له توانستنه کهتهده. یبوس توانست نه ینيه! نه وال،مه ای. کردنه کاره یئ -نه ێلوه

 .ێبوس ماهت وه کانپله بان له توانست

 ».لميب اينته و رهيئ له تو ێناتوا دلم. یج لمهيب تو ناتوانم من امڵ به«

 من – من. مهين ێ رقهده من -من! را ئه -دار زور خوا«. من کرده رو و پشت دا فر یککوتره اێ وقهمه یئ له

 نگده وه. تهیگر النئه تموه الزه هی -ۊب ڵێل ێلهڴوچه ،ۊب وه قرمز فهده هی. بوسم ماته وه یت شمخوه

 یجار گشت من. مناکه یشوخ. وسانم ماتهوه ئاشق من ،یتشمخوه من م،لهيب داوو تو«ت،وه وه رمگه

 »ێج گشت له وسم ما تهوه

 که ۊب کێڵگو جور -وهکه ڵپايس رێژ له ێ کهجوانه رمهنه نهێ به – ێ کهچرمگه مله و ۊب واز ێ کههيس کوتره

 .کردو نچهقو تازه

 


