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   پثشةكي
  ي" ليسـبؤن "  ناوچـةي  ، لـة كوثرةدثيـةكي  ١٩٢٢  ساصي  نوامربي  ي١٦  ساراماگؤ رؤژي ژؤزث

  تــازةزاو، ماصــثكي  ســاواي  وزووقــي قزا يجريــوة  يةكــةم.  دةبــث  لــة دايــك" پؤرتــةغاص"  وآليت
بـةو بارةدادةخـا     ژياين  نالةباري  باري  گةردوون. و نةدار ونةخوثندةوار دةتةنثتةوة  ورووت قرة

و   خـؤي   نـاوي   تـةنيادةيتواين   ، بـاوكم  بـووم   لة نثـو هةژاريـدا لـة دايـك      من«:  گوتةين  و خؤي
ــر بنووســث  هثندثشــيت ــةر پيتثكــي  ، دايكــم ت ــدبوو؛  ه ــةتنةخوثن ــةي  تةنان   خزمةكانيشــم  زؤرب

  ».دا  ئةوة رووي  كة بگةمة ئثستا، بةآلم  نةببووم  بؤئةوة لة دايك  ، من نةخوثندةوار بوون
راسـتةوخؤ    بة شثوةيةكي ساصي  شثست  تةمةين  ساراماگؤ هةتا سةروبةندي بث  راسيت  ئةوةي

  وةدةس  ئةوتؤي  سةركةوتنثكي  بصثني  نةداوة ياخؤ دةتوانني  ئةدةبيدا هةوصي  و شثلگري لة بواري
  و نــاوخؤي   جيهــاين   بــةرچاوي  دواييــدا نــؤ خــةآليت    ساصــةي   لةوبيســت  بــةآلم . نــةهثناوة
  مـردين   باصـتازار و بليموندا،ساصـي  : لـة   بريتني  بةرهةمةكاين  وةرگرتووة و گرينگترين وآلتةكةي

  ، مثـژووي  بـةردين   ، لؤتكـةي  سـيح مة عيسـاي   گثذانـةوةي   بـة گـوثرةي    ، ئينجيـل  ريكاردؤ ريس
  . و هةمووناوةكان  ، كوثري ليسبؤن  گةمارؤي

  دةركـرد و سـةرةجنام   نـوثي   و توولـةي   لك  بة پريي  ساراماگؤ ئةو دارة پذ بةر و سثبةرةي
  تاصةية كة بـة وردبوونـةوة لـة هـةبوون      شريينة زمان ، هةر ئةوئادةميزادةخوثن لة سةر نيشت  بازي
. ئةسـتةمة  چةوسثنةرة و رزگار بـووين   تايبةيت  تاقمثكي  دةسيت  ديلي  واية جيهان الي بينة و رةش
  بةسـتثين   جةماوةرة بؤ گؤذيين  كةصةكةكراوي بة هثزي  هةر ناهومثد نية و بذواي  ديسانيش  بةآلم

  ئينسان بريي  لة بنة نةهاتووي  و تثكؤشاين  خؤشةويسيت.  مرؤضايةيت  بةرةوهةرمثي  ژيان  رووباري
خؤيدا دةگةذثو   خودي  بةدواي  هةموو مرؤضثك«:  خؤ دؤزينةوة دةكا و دةصث  ئةويين  گرفتاري

  »...دةكا  ئةو رةوگةية دياري  خؤي  دةسةآليت و بة گوثرةي  بة شثوةيةك  هةر كةس
داهـاتووة و    كـوثرايي  بؤ ماوةيةك ١٩٩١  كة ساصي  ساراماگؤ لة چاوپثكةوتنثكا كوتوويةيت

  و تـةنيا سثسـاص پـاش     كـوثري   بـةهثز و پثـزي    رؤمـاين   نووسيين  ئةو رووداوة بؤتة هةوثين هةر
  سـةرچاوة باوةذپثكراوةكـان    بـةپثي .  پثـوةربگرث   ي١٩٩٨  نـؤبثلي  خـةآليت   تواين  بآلوكرانةوةي

ــة   كتثبــةكاين پذفرؤشــترين  كةوتــة ريــزي  كــوثري  ئــةو درةوشــانةوةية، رؤمــاين پــاش دنيــا و ل
  .هةر وا بةردةوامة  لة سةر كرا و ئثستاش لثكدانةوة و توثژينةوةي  كورتا بة سةدان  ةكيماوةي

نةقص و .  مؤدثرنيزم پؤست پثشكةوتووية كة دةكةوثتة نثو بازنةي  ئةخالقيي  رؤمانثكي  كوثري
  سـاراماگؤ ئـةو هةلـة بـؤ مـرؤض       تةوسـاوي   وزمـاين   پشـكن  قـوژبن   و خةياصي  پثشينيان  نةزيلةي
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كردةوةكانيـدا    بكاتـةوة و بـة دؤسـييةي     خـؤي   ديكـة بـري لـة هـةبووين     ذةخسثنثكة جارثكيدة
  ئـادةميزاد، كـة ئـةويش    لةسـةر ژيـاين    پةردةيـةك   سـووچي   نووسةر تةنيا بة هةصدانةوةي.بثتةوة
  لـة گرثژنـة تـرازاوةوة دةخوصـقثنثو دةوري      ژيـين  شوثنةوار لة بابـةت   و نةديتنة بةرزترين  روانني
ئـةو  . دةكاتـةوة   روون  بـري كردنـةوةي    و شـثوةي   كؤمةآليةيت  پلة وپايةي  بة پثي  كةسثك هةر

بـة خـؤ فريـو      شاراوةية كةئينسان  رؤمانةكة، دةردثكي  سةرةكي  دةبثتة تةوةرةي  پةتالةنةكاوةي
ةو ئـ .  ناتوانثـدةرباز بـث    كـةس   سـاراماگؤ هـيچ   بـة لـة قـاو داين     ، بـةآلم  گوث  دةخياتة پشت  دان

و   و نةتــةوة و وآلتثــك    گــةل   نيــة بــة هــيچ    دةروونييــة و تايبــةت   كوثرييــة كارةســاتثكي 
  . نةكراوة و ناكرث  بؤ دياري  سةردةمي سنووري

دنياوةرگثذدراوة رةنگة لة پثشـدا    زيندووي  زماين ٢٦ئةو كتثبة كة تا ئثستا بة   خوثندنةوةي
  سـاراماگؤ هاسـانة و پـاش     ةگـةص شـثوة نووسـيين   ل  ئاشـنابوون   ، بـةآلم  نةبث  خؤش  زؤر لة شانان
رسـتة دوور   نووسةر بؤ رازاندنةوةي  ئةگةرچي.  رادث  لثي  مرؤض  چةند الپةذةيةك خوثندنةوةي
  ناكا، بةآلم  ئةدةبيي  باوي  لةخاصبةندي  تةنيا نوختة و دابذ دثنثتة كايةوة و پةيذةوي  و درثژةكاين

ناناسثو لـة    زةمان  ركةي  و پاراوي  پوخت  زماين. ةرچاو ناياوةب  و چةصةمةيةك  تةنگ  ديسانيش
  بـة يةكـةم   لـة پـةنا يـةكتر رؤنـاوة و جثگـؤذكثي       بووبثئثستا و رابردووي  خؤش  پثي هةر جثيةك

بــة   نةداونــةوةو بــؤ خوثنــةرةوةي لــث  ئــاوذي  كــردووة و بــة زيرةكــي  كــةس  و ســثهةم  كــةس
رؤژ هـةموو    مةيلةو سـپي   ناكا، خؤ كوثرايي  قةي گوتبثيت خؤيدا  جا رةنگة لة دصي.  جثهثشتوون

  ! بث  نية ببينثو وةدةنگ  داگرتووة وكةس  اليةكي
، مينـوو   ئةسةدوصـآل ئـةمرايي   بةذثزان  دا لة اليةن ١٩٩٩  ئةو رؤمانة لة ساصي بث  راسيت  ئةوةي
  لـة شـثوازي    وازييجيـا   بـووين   و سـةرةذاي   فارسـي  يـةوة كراوةتـة   غةبرايي  و مثهدي  موشريي

ــوامن ــدا، دةت ــوون  حاصــي  لثــي  هــةر ســثكيان  بصــثم وةرگثذان ــة كاكصــي  ب و   مةبةســت  و توانيويان
  هةرسـثك   رؤنـاين  و لة بةر يـةك   هةصسةنگاندن  ديارة پاش  ساراماگؤ خبةنة روو، بةآلم ئاماجني

كراوة زياتر بة   كة چاپدي  دووةكةي  ، كةپاش رثزدار غةبرايي  دةقة فارسييةكة، وةرگثذانةكةي
ــة دوو دةقةكــةي  يارمــةتيم  شــوثنان  نايشــارمةوة كــة لــة هثنــدثك دصــمةوة نووســا، هةصــبةت   ل

  پثـوة مانـدووكردووة و زؤري    كة پتـر خـؤي    ئاشكراية بةو ئاكامة گةيشتم. وةرگرتووة ديكةش
  بــووزي  نووســةرنةگؤذثو هــةتا ئــةو جثيــةي  داذشــيت  زانيــوة كــة شــثوةي  خــؤ بــة دةروةســت

  .دةرناويشتووة  خواردووة لثي
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  ئـةزموونثكي   كةوتوومةنثو بازنـةي   دةزامن. زؤر دژوار داوة  كارثكي  لة قةرةي  خؤم  دةزامن
  پاكانة بؤ گرثو گؤصـي . نةبووة  هةر لة بةر چاويش ئةوةية، ئةو مةبةستةم  حةقيقةت  گةورة، بةآلم

بـةو  . رازمي  مةزةندة كرد پثي  چؤين  ئةدةبيي  زانسيت ، بث  خؤي  ، با ئةوهةر لة جثي ناكةم  قةصةمم
  بـة كـوثري    ببينـةوة وكـةمتر چاومـان     نيزيـك   زياتر لـة مرؤضـايةيت    كارة ويستوومة هةنگاوثك

  . هةصثنني
   ئاشيت  سةالحةددين

  
  

  :خوارةوة  داوةتة ئةو سةرچاوانةي  ئةو پثشةكيية سرجنم  بؤ نووسيين
   ي١٣٧٩،  سـثهةم   ، چـاپي  ئةسةدوصالٌ ئـةمرايي   ، وةرگثذاوي ي، كوثر ساراماگؤ، ژؤزث  - ١

  . مرواريد، تاران  ، ئينتشارايت هةتاوي  
   ي١٣٧٩،  پثنجــةم  ، چــاپي مينــوو موشــريي  ، وةرگثــذاوي ، كــوثري ســاراماگؤ، ژؤزث  - ٢

  . ، تاران عةلةم  ، نةشري هةتاوي  
   ي١٣٧٩،  يةكــةم  ، چــاپي راييغــةب  مثهــدي  ، وةرگثــذاوي ، كــوثري ســاراماگؤ، ژؤزث  - ٣

  . مةركةز، تاران  ، نةشري هةتاوي  
   ، ســـةر بـــة وةزارةيت١٩٩٩  ، ساصـــي١٣٢، ژومـــارة  كـــاروان  رؤشـــنبرييي  گؤضـــاري  - ٤

  . كوردستان  حكوومةيت  رؤشنبرييي  
  ، بةفرانبار و٨٣، ژومارة  سوخةن  دونياي  و فةرهةنگيي  ، كؤمةالٌيةتيي زانستيي  گؤضاري  - ٥

  . ، تاران هةتاوي  ي١٣٧٧  رثبةنداين  
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  ئينسانؤكةي. تيژ تثپةذين چرا سوور بث  پثشةوة بةر لةوةي  دوو ئوتؤمبيلةكةي. چرا زةرد بوو
كةوتنـة رث تـاكوو بـة سـةر       چاوةذث بوون  ئةوخةصكةي. درةوشايةوة  بؤ پيادةكان  سةوزةپؤش
بارثكـداوةكوو    خةتانة بة هيچ  ئةم  رابرن، ئةگةرچيشةقامدا   بةرينايي  راكشاوي سپي  خةتةكاين
  بزووتن  لة سةر سنووري  ئوتؤمبيلةكان. زماناندا هاوناون  لة نثو هثندثك  ناچن، بةآلم  كةرةكثوي

  چةشـين   هةصـگرن، ئـةوان    لـة سـةر كـالج     لـةذثوة پثيـان    چاوةذث بوون وثستابوون، شؤفريةكان
. هةصگريابث لةجثوة دةهـاژان  لث  هةراسيان  قةمچي  شرخيةي  كة لة ترسي  رةوةك  رةوكةئةسپي
دةدا   ئوتؤمبيلـةكان   بـزووتين   ئيزين  ئةوچرايةي  بذاوةتةوة، بةآلم  پيادةكان  تثپةذيين  ئثستا ماوةي

  بـة رواصـةت    ئـةو كورتيلـة ماوةيـةي     دةصـثن   درةنگتردةدرةوشثتةوة، هثندثك  چةند پشوويةك
  رةنـگ   جارةكـاين  شـار و ژومـارةي    رثنـوثين   چراي  بث لة هةزارانناكرث، دة پث  هةست زؤري

يا   رثگاكان  بووين  تةنگاوتةنگ  لة هؤكارةسةرةكييةكاين  هةتا يةكثك  كرثت  زةرب  گؤذانيان
  . دةركةوث  گريانةكان باوتر،رث  بة واتةيةكي

كـة    يـة دةركـةوت  دوا خثـرا كةوتنـة رث، بـةآلم     چرا سةوز بوو، ئوتؤمبيلـةكان   ئاخرييةكةي
نـابزوث،    شـةقام   نثرينـةي   سـةر خـةيت    پثشـةوةي  ئوتـؤمبيلي . ئـاژؤ نـني   هثندة خؤش  هةمووشيان

بؤتــةوة، دةنــدة ناچثتــة جثــوة،   گــاز شــل  بووبــث، داخــوا پثداصــي گرفتثــك  وثــدةچث تووشــي
  بـثرتين   دصـؤپي   زؤر سادةئاخرين  راچووة، كارةبا دابذاوة يان  شكاوة، تورميز دةبةريةك فةنةرث

  ديكة بؤ تثپةذين  مرؤضي  پؤلثك. دةقةومث  جار نية كة وةهارووداوثك  ئةوة يةكةم. هةصچؤذاوة
  كـــة لــة پشـــيت   چـــةقيو دةبيــنن   ئوتــؤمبيلي   و شـــؤفريي  چراوثســتاون   لــة ژثــر كؤصـــةكةي  

. ندةدة سـيگناص لـث   بني پشتةوة يةك  ئوتؤمبيلةكاين. رادةوةشثنث  پثشةوةذا دةستةكاين شووشةي
  و رثگـا نـةگريث، بـة تـووذيي      بؤ كةنارثك دةن هةتا پاصي  دابةزيون  لة ماشثنةكانيان  چةند كةس
بـؤ    سـةري   تثيـدا دانيشـتووة هـةر جـارةي      ئوتؤمبيلةكة دةدةنةبةر مست، ئةو پيـاوةي   شووشةي
ذا  و لثـوي  دم  وةردةسـووذثنث، واديـارة بـة هـاوار هـاوار شـتث دةصـث، لـة جووآلنـةوةي          اليةك

  وشةبةصـكوو سـث، چونكـة دواي     يـةك   دةكاتـةوة، نـةك    چةنـدپات   واديارة چةند وشـةيةك 
كـث  . كـوثر بـووم    كة دةصث مـن   كردةوة دةركةوت بوو دةركةي  هةر چؤنثك  يةكثك  ئةوةي



٦ 
 

ــذوا دةكــا ــة تثــذوانينثكي. ب   ســاخن، چونكــة رةشــكثنةكان  چاوةكــاين  ســاكار دةكــرث بصــثي ب
  جووتـث چـاوي  . دثنة بـةرچاو   لووس  بةردةئاوثنةي  و چةشين  سپي  دةدرةوشن، سپثنةكان روون

ئةو دميةنة   هةر كةس. دةژاكثنن  ژيان  لةپذ گرژو تاصي  بةمؤلةق وةستاو و روخسار و نثوچاواين
  وةكوو ئـةوة دةچـث هـةرچي   . هاتؤتة سةر لثوان  روحي  و نيگةراين  ببينث دةزانث لةبةرپةشثوي

  دةتگـوت . هةصـگرتووة   وحةشـارگةي   قووچـاوي   كاو فذيوةتة نثو مسـيت بووة لة نا  لةبةر چاوي
لـة بريگةيـدا     رثنـوثن   چـراي   بازنؤكةي  سوورايي  رةوةكي دميةين  دةدا ئاخرين  هةوصي  ئثستاش
  . راگرث

  كوثر بووم، مـن   من  ناهومثدانةگويت  دابةزث، ديسان  دا لة ئوتؤمبيلةكةي  يارمةتييان  كاتثك
پثشـهاتة ئيتـر،     ژنث گـويت . پتر درةوشاندةوة  نابينن دةيگوت  ئةو چاوانةي  و ئةسرين  كوثر بووم

گـؤذي،   رةنگـي   ديسانيش  رثنوثن  چراي. دةمارة وا دةكا  دصنيا بة تةواو دةبث،بذث جار تةوژمي
لــة   پشــتةوة كــة ئاگايــان  وشــؤفريةكاين  دان  لــة دةوري  بــة پرســيار ئاپؤرةيــان  چةنــد رثبــواري

و ئـةو هـةمووة گثـرة و      سـووك   دانثكـي  خؤلثـك   اوةكة نةبوو، دةيانبؤآلنـد ودةيـانگوت  روود
لـةدوورةوة  . فيـزاوة   لةمپةرثك  پثشةوة شكاوة يان  چرايةكي  قةوماوة، ئةوپةذي كثشةية، باشة چ

. البـةرن   خةصـك   و ئـةو تةنگةشـكاوة لةسـةر رثـي      بـة پـؤليس    دةكـرد هـةواص بـدةن     هاواريان
  تـةوژمي   هـي   گوتبـووي   ئـةو ژنـةي  . بكـا ومبباتـةوة مـاص     پياوةيت  ذايةوة يةكثككوثرةپياو پا
  و ئـةو پيـاوة چارةذةشـة بةرثتـة نةخؤشـخانة،بةآلم       بثـت   ئامبوآلنسثك  هةواصبنثرن  دةمارة گويت

  ئـةو هـةتا بةردةركـةي     يـةكثك  پث نـةبوو، تـةنيا دةيويسـت     كوثرةپياو نةيدةسةملاند، پثويسيت
  پرسـي   يـةكثك . لةگـةص دةكـةن    گـةورةم   هةر لةو نيزيكانةية وچاكةيةكي. رثتةوةبة  ماصةكةي

بـؤ    لة سـةرة، رايـدةن    ماشثنةكة سويچي  تر گويت  دةنگثكي. بةسةر دثت  باشة ئوتؤمبيلةكة چي
مـن، ئـةو     ناكا، ئوتؤمبيلةكـة لةئةسـتؤي    تثهةصقوتاند، پثويست  خؤي  دةنگ  سثهةم. پيادةذث الي

  كـرد يـةكثك    كوثرةپيـاو هةسـيت  . بـةرزبؤوة   رةزامةنـدي   دةنگةدةنگي. گةيةمنةوةدة  پياوةش
شـؤفري    تةنيشـيت   لـة سـةر سةندةصـي     برديـان . وةرة، وةرة گرتووة و هةر ئةو دةنگة دةصث  قؤصي

هةصـدةوةراند، لةبةرخؤيـةوة     فرمثسـكي   هثشتاش. بؤ بةست  پاراستنيان  كرد وپشتثندةي  سواريان
بـة    لةكوثيـة، گـةلث روخسـاري     ماصت  بزامن  كرد دةي  پياوةكة پرسياري. نم، نابينمنابي  دةيگوت

  كوثرةپيـاو دةسـيت  . بـزانن  لـث   پتـري   و دةيانويسـت  شووشةوة تثياهنةصـدةذوانني   پرسيار لة پشت
  كةوتوومـة تةمـةوة يـا نـوقمي      نـابينم، دةصـثي    كـرد كـة هـيچ     بـرد وئامـاژةي    بةرةو چاوةكاين

هـةموو    مـن . رةشـة   كـوثري   ئاوا نية، دةصـثن   خؤ كوثري  بةآلم  ديكة گويت  ئةوي. مشري دةرياي
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دةمار بؤتة   دةمار بث، نةخؤشي  تةوژمي كردبث، دةبث ئي  دةبينم، رةنگة ژنة راسيت  شتث بة سپي
  دةصثي، نةهامةتيية، بةصث، نةهامةيت، تكاية بفةرموو ماصـةكةت   بةمن  ئةوةي. ئثمة  گياين  مصؤزمي

  ماصـثي   كوثرةپيـاو بـة تورةتورنيشـاين   . ئوتؤمبيلةكـة هةصـكرا    لة كوثيةو هةر لةو كاتةدا ماتؤذي
تـر    و ئـةوي   بكـةم   سپاس  چؤنت  نازامن گويت  كردبوو، پاشان  كول  بريي  نابينايي  داية، دةتگوت

مـن،    ؤرةينـ   تؤيـة، سـؤزي    ناكا، ئةوذؤ نـؤرةي   گةذث پثويست هةرلثي  داوة دةي، دةي  وآلمي
كـة    دةيـزاين  كـث   كة لة ماص وةدةركـةومت   دةكةي، بةياين  راست. ئاگادارة  خؤي  كث لةسبةي

بـؤ راوةسـتاوي،     پتر ئاصـؤزا، پرسـي   كة ديسانةوة راوةستاون  لةوةي. دمث  وةها بةآليةك  تووشي
  . ور دةبثچرا سو  كةي  بةوالوة ئيتر نةيدةزاين  داوة چرا سوورة،لةوةي  ديكة وآلمي  ئةوي

و   لـة ماشـثن    پـذبوون   پيادةرثيـةكان   بـةآلم . بـوو   نيزيك  كوثرةپياو ماصةكةي  كوتةي  بة پثي
بةتاصـدا    شـوثنثكي   البذدا بـة دواي   لةشةقامثكي  نةدةكرا، بة ناچاري  بةدي  بؤ راوةستان  شوثنثك
نــةدةكراوة،  پتــر  بســتثك  راســت  الي  بــوو و دةركــةي  تةســك چونكــة پيادةرثيــةكان. گــةذان

شؤفريو لة دةنـدة    بكثشثتة سةر سةندةصي  خؤي  ناچار نةبث بة كوثرةوةري  كوثرةپياوة بؤئةوةي
كـرد بـةر     بة تةنيا مايةوة، هةسيت  شةقام لة نثوةذاسيت. دابةزي  نةگريث، بةر لة راگرتن  و فةرمان

بـة    انييـةوة دةسـتةكاين  بـة نيگةر . خوثـدا زاص بـث    دا بةسـةر ترسـي    هةوصي  رؤدةچث، بةآلم  پثي
بـؤ    كردبـوو مةلـة دةكـا،دمي     هةر لةو دةريا شريةدا كة باسي  بةرچاويدا دثناو دةبرد، دةتگوت

دةگـرث،    قؤصـي   ديكة بة هـثمين  ئةوي  كرد دةسيت  داچةقاندبوو كة هةسيت  فرياخوازي  هاواري
  دةخشـكاند، بـةآلم    بكةوث القيدةذؤيشنت،كوثرةپياو كة دةترسا   بة نةرمي. لثتة  بة، ئاگام  ئارام

. وايةگةيشـتينةوة   بـة، الم   ئارام  ديكة لةسةرخؤ گويت  هةصةنگووتين، ئةوي  هةر ئةمة بوو بةهؤي
لث بكا، كوثرةپيـاو بـة     لة ماصة كةئاگاداريت  كرد كةس  پرسياري  ديكة چوونة پثش  كة بذثكي

ئةوذؤ زووتر   بة هةصكةوت  سةر كارة، منيش لة  ئةو دةمانةخثزامن  دايةوة، زؤربةي  وآلمي  نازامن
كـة    نيـة،من   گرينـگ   مةبة، شتثكي  نيگةران. بة سةر هات  لة كاركثشايةوة و ئةو بةآليةم  دةستم

ناكةمـة    دةدا كة چاويلكةش لث بث فيزم  لة من  چاوت. لة پذ كوثر بث  هةرگيز نةمبيستووة مرؤض
  ئاپاذمتانةكـة، دوو ژين   گةيشتنة بةر دةرگاي. دةدةين والث  فيز و هةواي  هةموومان  چاوم، دةي

گرتـووة و   پيلـي   بن  كة يةكثك  هاوسث رامابوون  لة كابراي  پرسياراوي  بةروخسارثكي  جريانيان
  بة فكريانـدا هـات    چؤتةچاوتانةوة، نة ئةوان  داخوا شتثك  بپرسن  دةيهثنثتةوة، بة بريياندا نةهات

ــة پياوةكــة وآلمــي ــاو گــويت . شــري  دةريايــةك وة، بةصــثدا  و ن ــة ژوورةوة كوثرةپي   كــة چوون
  بذؤم،پثويسـت   دةتـوامن   داي، ئثستا خؤم  زةمحةت  گةلث سپاس،ببوورة كة ئةو هةموويةم گةلث
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بـة  . ناحةسـثتةوة   دصـم   هثصـم  دمثـة بـان، بثتـوو لثرةجثـت      بكـةي، لةگةصـت    بووردن لث  نية داواي
زؤر   سـث، بةذاسـيت    چةنـدي، هنـؤمي    بوون، لـة هنـؤمي   ووكبچ  ئاسانسؤري  سواري  زةمحةت

دةفـةرمووي،   تؤية، بةصث راسـت   ناوث، ئةوذؤ نؤرةي  ئةمةگداري. تؤ دةزامن بة ئةمةگداري  خؤم
  ذةوةكـة، دةخـوازي   نايـة رث   پثيـان   ئاسانسؤر وثسـتا،هةردووك . ئثوة بثت  نؤرةي  رةنگة سبةي
ــؤ بكةمةوة،ســپاس، الم  دةركــةت ــة  ب   بچــووكي  دةســتة كليلثكــي. بيكةمــةوة  بتــوامن  خــؤمواي
بـث و بـة     دةبـث ئـةوةيان   هةمووياندا كثشا و گويت  بة سةر ددانةي  هثنايةدةر، قامكي  لةگريفاين
  بدة بزامن، من  نية، ئيزن  ئةوةيان. دادةركة بكاتةوة  قفص گةذا و هةوصي  لة كوين  چةپي  پةجنةي

بــةرز   كوثرةپيــاو بــة دةنگثكــي  پاشــان. دةركــة كرايــةوة  هةمســث  بــةكليلي. دةكــةم  يارمــةتيت
نةهاتؤتةوة،  هثشتا خثزامن  گومت  دا هةر وةك  لة ماصة، وآلمث نةبوو، درثژةي  كرد كةس هاواري
بة پارثزةوة گةذايةوة   ذةوكةدارؤيشت، پاشان ئاواصة كرد و بة كوثرةكوثرة بة رث  لثك  دةسيت

  نازامن  راوةستابوو، گويت لث  ديكةي  كابراي  خؤي  ندكة بة بذوايوةرسووذا  بؤ اليةك  و سةري
  ناكـا، پثـت   بـة سـپاس    بـوو، پثويسـت    خـؤم   ئـةركي   خثرومةند گويت  بكةم، پياوي  سپاس چؤنت

  تامـةزرؤيي   رادةي. دثتـةوة  مبثنمـةوة هـةتا خثزانـت     و لـة الت   دانيشـي   بكـةم   خؤشة يارمةتيت
لـة ماصـيدا     نية غةوارةيةك  خؤش  خستةگومانةوة، ديار بوو پثي  كوثرةيپياوةكة بؤ مانةوة لةپذ 

ــووزاين ــت، چـ ــةيتان  بثـ ــةي  كةشـ ــة كةصيشـ ــةوةي  ناچثتـ ــؤ ئـ ــي  دةســـت  بـ ــوثرةي  و پثـ   كـ
  بةرث، گويت بةتاآلن  دار و نةداري  ئاخنث و پاشانيش  دة زاري  ببةستث و پةذؤيةكي دةسةآلت بث

  دادةخسـت   دةركـةي   بة ئارامي  ئةوةي وثذاي. باشم  ةكثشة، منم  ناكا، تكاية زةمحةت  پثويست
  . ناكا  ناكا،پثويست  كردةوة پثويست  دووپايت

  خـؤي   حاصـي   چؤنيـةيت . هاتةوةبةر  ئاسانسؤر ئؤخژنثكي  چوونةوة خواري  دةنگي  بة بيستين
الدا و بـؤ    سةر دةرگـاي   چاويلكؤكةي  لة خؤوةسةرپؤشي  كرد و بة جووآلنةوةيةكي  فةرامؤش
بـة بـرؤ     چاويلكؤكـةي   بازنـةي . دةرگاوةيـة   لةوبـةري   سـپي   ديوارثكي دةتگوت. رواين  دةرثي
بـوار هـةموو    بـث  نةدةديت، سپيايي  دةرثي  بة شووشةدا دةخشان، بةآلم  پث دةكرد، مژؤصي هةست
بـة الوة    ماصـي   دةنگي و هةوا و بث  وكةش  خؤيةيت، بؤن  لة ماصي  دةيزاين. كردبوو  نوقم  شتثكي

بـة سـةردا     دةسـيت   و هثـدي   دةناسـينةوة، نـةرم    وپـةيل  ئاشنا بوو، بـة دةسـتةكوتة ئـامراز وكـةل    
ال و  بـةخؤوة گرتبـوو، نةئـةم     نامؤيـان   ئةو شتانة رةنگـي   هةر لةو كاتةدا تةواوي دةكثشان، بةآلم

  ئـةويش . ديـار نـةبوو    وبذانـةوةيان   دةسـپثك   كـام  ئةوال، نة سةر و خوار، نـة ژثـر و ژوور، هـيچ   
  دةكـردةوة و دواي   كـوثراين   مناصـيدا جارجـار السـاي    لـة سـةردةمي    خةصـك   زؤربةي  چةشين
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ئةستةمة،  دةردثكي  دةقووچاند دةگةيشتة ئةو ئاكامة كة كوثري  چاوي  چةندچركةيةك  ئةوةي
ارة و و قــةب  وروخســار و بــيچم  رةنــگ  وةرگــةذاو بــريةوةري  بــةخت  ئةگــةر مرؤضــي  هةصــبةت
وة   شان  كوثر نةبووبا ديسانيش  بثتوو زگماك  لة بريگةداباية، ياين  تةواوثك  شتةكاين  بارستايي
  كوثرةكــان ژيــاين  كردبــؤوة كــة تاريكــايي  بــريي  تةنانــةت. زيــاتر دةبــوو  وخــؤذاگري  بــةردان

دةشـارثتةوة    رانو بوونةوة  وپةل كةل تةنيا رواصةيت  نوور و كوثري  مةبةستث نية جگة لة خةوتين
ببـوو    روون  سپيايةكي  ئثستا بة پثچةوانة وةها نوقمي. ناشكثنث رةشياندا دةقيان  پةچةي  و لة پشت
  دةكـردو قـوويت    راكـثش   و بوونـةوةراين   وپـةل  كـةل   تةنيا رةنگةكان، بةصكوو خودي كة نةك

  . دةكردن  بزري  و دووقات  دةدان
دةنـا،    بة دةسـتةكوتة وپـارثزةوة هـةنگاوي     ئةگةرچي  مبزووت، بةآل  دانيشنت  بةرةو هؤدةي

  و شـكاندي   و خسيت  هةصنةگووت  دا ولة گوصدانثكي  و سةرةنگرثي  بةست  تالسكةي  ديسانيش
چوونة سـةر كـار هـةر      وةخيت  لة ياد نةبوو، رةنگة خثزاين  وةهاگوصدانثكي. كرد  و وردوپردي

  لـة داوثـين    قـةلثكي  داهاتـةوة هـةتا بزانـث چ   . ؤ وةدؤزثبـ   باشـي   دانابث هةتا شوثنثكي  والةوثي
لـة يـاد بـردةوة و      شـكاوي   گوصـداين . وةرببوو ژوورث  ترووسكةداري  ئاو بة تةركي. هةصفذيوة
  و لةبةر ژاين  بذي  تيژ و درثژ ئةنگوسيت  كؤ كاتةوة،تيزماصكة شووشةيةكي  دا گوصةكان  هةوصي
شـةو    ماصـثدا كـة بـةداهاتين     دا، لة نثوةذاسـيت   گرياين  پذمةيقةوماو لة  لث  وةكوو مناصي دةسيت
  خـوثين   كرد قامكي  گوص بةدةستةوة هةسيت. بوو  چةقي  خؤي  سپي  دةبوو، لة كوثرايي  تاريك

  دةرثنـا و هـةر چؤنثـك     برد و دةسرؤكةيةكي  بؤ گريفاين دةسيت  دا دثتة خوار، بة زةمحةت پث
ئـةوة بووكـة     و وريـاي   بة كوثرةكوثرة و گـؤدة گـؤد بـزووت     پاشان. پث بةست بوو ئةنگوسيت

ئـةو كورسـيلة     وگةيشـتة الي   مؤبص و كورسـياندا هـات    لة مافوورةكة نةگريث، بة دةوري  القي
و   دانيشـت . دةكـرد   لـة تلـةويزيؤن    و چاويـان   دادةنيشـنت  لة سـةري   كة لةگةص ژنةكةي  نةرمةي

پثـوةرةق    خـوثين . كـردةوة   لة قـامكي   دةسرةكةي  بة ورديدانا و زؤر   لة سةرراين  گوصةكاين
ببـوو بـة     دةسيت  لة خوثين بث، بذث  نةدينت  رةنگة هؤي  گوت  كرد، بة خؤي  هةآلتوو نيگةراين

دةچـوو كـة     مةترسـييةك   و زؤرنـامؤ و زيـاتر وةك    كـةم   ذةنگ، ببوو بة شتثكي بث  شيلةيةكي
  ئـةو تيزماصـكة شووشـةيةي     رثزةوة بة دةستة ساخةكةيزؤر بة پا. كردبثت  خؤي  تووشي  خؤي

  گـةورة وشـادةي    قـامكي   تيـژ بـوو دؤزييـةوة و بـة نينـؤكي       بچووك  كثردثكي  نووكي چةشين
  هاآلنـدةوة و تونـد بةسـيت     قـامكي  لة دةوري  دةسرةكةي  ديسانيش. تةواو دةريكثشثتةوة  تواين

كة   لةو حاصةتانةي  يةكثك  بذث دواتر بة هؤي. وةداية و وةذةز پاصي  نةية، شةكةت  هةتا خوثين
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دةكــا و لــةخؤ    فــةرامؤش  خــؤي  و دصــةذاوكةدا ئــةركي   پذناهومثــدي  لــة كــاتثكي   لــةش
دةچووهــةتا   خةواصــوويي  بــة ســةريدا زاص بــوو كــة پتــر وةك  ماندوويــةيت  دةبثتــةوة،جؤرثك

  بـوو لـةم    پثويسـت   بووبـان  ةنتيقمـ   كـةچي  تةنيا مل  و دةماري  شةكةيت، لة حاصثكا ئةگةر مثشك
  دةكاتـةوة، خـةوين    كـوثران   كة السـاي   ديت لةذثوة خةوين. خؤ بنوثنن  كاتةدا وريا و چاالك

كـة لـة سـةفةر      وةكـوو ئـةوةي    دةقووچثنـث ودةيكاتـةوة و هـةموو جـارثش      كـة چـاوي    ديت
  ئاصــوگؤذثك بــث هـيچ  ئاشــنا بـوون،   لـة دنيــادا بـؤي    ئــةو وثنـة و رةنگانــةي   گةذابثتةوةتـةواوي 

  دةرة، دوودصـييةكي  بـاوذة دصـنيايي   ئـةم   سـنووري   لةوبـةري   ئـةوةش   سـةرةذاي . بوون  چاوةذثي
زيـاتر نـةبا،     و تراويلكةيـةك   دةكرد،رةنگة ئـةوة تـةنيا خـةون    پث  هةست  و ئازاردةري  تةماوي

  چ بزانـــث لـــةو كاتـــةدا  ئـــةوةي دةهـــات، بـــث پـــث  وزوو كؤتـــايي  كـــة درةنـــگ  خـــةوثكي
ئـــةو شـــةكةتييةدا كـــة تـــةنيا   لـــة مـــةوداي  پاشـــان. دةبثتـــةوة  بـــةرةو رووي راســـتةقينةيةك
  وريا بوونـةوة، زؤرورد و پتـةو بـريي     كردة قؤناخي  خاياند وردة وردة رووي  چةندچركةيةكي

وا لـة وةهـا كاتثكـا      ئةگـةر وتةيـةكي   ئاقآلنـة نيـة، هةصـبةت     كردةوة كة هةر وا مانةوة كارثكي
  وايـة مـرؤض    هةصنةسـتم، جـاري    هةستم، هةصنةستم، هةستم دةگوت  بة خؤي  بؤخؤي. ثبةجث ب

  كةدةصـثي   چةپكة گـوص و چاوةنووسـاوانةي    بةم  دةكةم  لثرة چ  دةبث خؤ باوثتةنثو مةترسي، من
دانـاوة، ئـةوة     لةسـةر رانـت    ئـةو گوآلنـةت    ئاوا خـةوتووي، بـؤچي    بؤچي. هثنم هةصيان  دةترسم
  . دةپرسي  وو كة لثيب  ژنةكةي

كــؤ   بــة چاوداداتــةوة كــايت  گوصــدانة شــكاوةكةي  نةمايــةوة و بــؤ ئــةوةي  وآلم  چــاوةذثي
  دا و هـةر بؤصـةي    نيشـان   خـؤي   تووذةيي بةر پثيان  كردنةوةي  و خاوثن  سواصةتةكان  كردنةوةي

. كةيـةوة   اوثنخـ   ئـةو كـارة جوانـةت     خـؤ دةتتـواين    بنوويي لثي  خرپ  ئةوةي  هات، لة جيايت
ــةگوت، چاوةكــاين پياوةكــة هيچــي ــووي   ن ــر پثل ــة ژث ــاو    وثــك  ل ــة ناك ــار دا، ل ــراودا حةش ن

  چـي، شـةوق وئومثـد تـةواوي      و ببيـنم   بة دةروونيدا گثذا، ئةگةر چاو هةصثنم  ئؤخژنثكي بريثك
ة لــةذثو  و رقةكـةي   ديــت  هاتـة پــثش، دةسـرؤكةخوثناوييةكةي    لثــي  خثـزاين . تةنييــةوة  لةشـي 

ــةقرية، بةدصســؤزي  نيشــتةوة، هــةي ــرين  چ  پرســي  ف ــووة و ب ــة ناشــيانةي ب ــةو . كــردةوة  پثچان ل
  داداوةببينث و پاشـان   چؤكي  كة لةبةر پثي  خثزاين  دصييةوة دةيويست  كاتةداپياوةكة لة قووآليي

ة خـةو  لـ   ئـاخري   دةي  هاتـث و گـويت   بزةيـةكي   هةصثنا، ژنةكةي  كة نايبينث چاوي  دصنيا لةوةي
. كوثر بووم، نـابينم   من  خواردةوة و پياوةكة گويت  بيين دةنگييةك بث. خةو خةو  هةستاي، هةي

. بؤ گاصـتةنابن   مةبةست  هةصگرة لةو گاصتة نةفامانةية، هثندثك  دةس. بةسةرچوو  تاقةيت  خثزاين
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  تكايـة دةس . منـابين   وهـيچ   كـوثرم   مـن   هـةر بةذاسـيت    بوو گاصـتة بـث، بـةآلم     خؤش  چةندة پثم
لـة    گومث  لثرةي  دةزامن. لثرةم، چرا هةصكراوة  بكة، بذوانة ئثرة،من لث  هةصگرة، مةمترسثنة، چاوم

. كـوثرم   هةصكردووة، بـةآلم   چراكةت  وا بزامن  بدةم، دةتوامن لث  دةستت دةبث، دةتوامن  دةنگت
كةوتبوونـة بـةر    گوصـةكان . نيـة بصـث وا    نيـة، دةي   داكرد، راست پث  كةوت، ئامثزي  ژنةوةگريان

  تـر مةبةسـيت    بيهةوث بـة شـثوةيةكي    دةآلندبوو، پياوةكة وةكووئةوةي  پثيان، دةسرةكة خوثين
  و بزةيـةكي   دةبيـنم   هةر بـة سـپي    نية، هةموو شتثكيش  دةربذث گويت، خؤ ئةوةهةر هيچ  خؤي
و   بـة خؤيـةوة كوشـي،نثوچاوان    و  گـرت   و لة باوةشـي   دانيشت  ژنة لة پةناي. هاتةسةر لثو  تاصي

  دةبييـةوة، خـؤ تـؤ نـةخؤش      بـةچاك   رامووسـي، خاترجـةم    بـة ئـارامي    و چاوةكـاين   روومةت
بـووة،    چ  بگثـذةوة بـزامن    بـؤم   لةخؤوةكوثر بـث، رةنگـة، دةي    نةبووي، تا ئثستا نةمديوة كةس

دةبـث لـة پثشـدا     گـةذث، راوةسـتة،   بووي، كـةي، لـة كـوث، نـا ئثسـتا لثـي       هةستثك  چ  تووشي
دثـت، نـا بةداخـةوة، خـؤ ئثمةچاويلكـة ناكةينـة         شـك  پـث   چاوان، كةست  دوكتؤري  بچينةالي

  وةرگـرن، تـؤ راسـت     كـوثران   لـةئوورژانس   چاومانةوة، چؤنة بتبةمـة نةخؤشـخانة، بـذوا ناكـةم    
ــةالي   ــةذثوة بچين ــة ل ــةي، وا باش ــة رووي    دةك ــتا ل ــةر ئثس ــؤر، ه ــوثين  دوكت ــةيفوون  رثن   تةل

هةصـنةگرت،   لـة پرسـياران    دةسـيت   نيزيكانة بث، هةسـتا پـث، بـةآلم     دةدؤزمةوة كة لةم دوكتؤرث
بـدة، چـرا دةكووژثنمـةوة و بزانـة      داوة نةخري، سرنج  كردووة، پياوةكة وآلمي  فةرقثكي  چاوت

ة شةو بـث  ل  زةمان  دةبينم، دةصثي  بذانةوة سپيايي هيچ، بث چي، ياين  ياين  چؤنة، ئثستا، هيچ، هيچ
  . بةريية

هةصــدةدايةوة و  تةلــةيفووين  رثنــوثين  خثــرا خثــرا پــةذةكاين  بــوو كــة خثــزاين لــث  گــوثي
ــةوةيان  هةصدةكثشــا و ئاخرييةكــةي  دةيفينگانــد و هةناســةي ــة، خــودا بكــا   خــراپ  گويت،ئ ني

  كـرد مةتةبـة، دوكتـؤر لةوثيـة، دةكـرث قسـةي        گرت،پرسـياري   هةبث، ژومارةيـةكي   دةرفةيت
ناناسث، مةبةستةكة زؤر گرينگة، بةصث، تكا دةكـةم، دةزامن،جـا     ةگةص بكةم، نا، نا،دوكتؤر منل

  بـؤ دوكتؤربگثـذةوة، راسـتييةكةي     قسـةكامن   تـةواوي   تكـا دةكـةم    بصثم، بـةآلم   كة واية با پثتان
  بةصـث هـةر لـةخؤذا، نـا، نـا، لـة نةخؤشـةكاين        لةخؤوة كـوثر بـووة، بةصـث     ئةوةية كة مثردةكةم
زؤر باشة، هـةر    چاوي  نةكردؤتة چاوي، بةصث، بذشيت  هةرگيزچاويلكةي  دوكتؤر نية، پياوةكةم
دةمب، بةصث دوكتؤر،  چاوةذث  دةبينم، ئةها، زؤر سپاس، بةچاوان  زؤر چاك  وةكووخؤم، منيش

سـم،  بپر  داوة، مـاوة نـةبوو لثـي     رووي  چ  دةبينم،نـازامن   هةر لةذثوة، دةصث هةموو شتث بة سـپي 
  بپرسـم، ئـث، باشـة زؤر سـپاس      خؤشة لة خؤي  ئثستا گةيشتوومةوة ماص وئةوة وةزعةكةية، پثت
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  ون  تيماركةم، ماوةيـةك   كوثرة هةستا پث، راوةستة جارث با قامكت. هةرئثستا دثني، هةر ئثستا
لـةوة  لؤكـة و تةنزي   وثد و بذثك  تايبةيت،شووشةيةك  خاوثين  ئاوي  بة شووشةيةك  بوو، پاشان
لـــة كــوث راگرتـــووة و لـــة ناكـــاو    ئوتؤمبيلةكـــةت  پرســـي پثچــان  بـــرين  كـــايت. گةذايــةوة 
رةنگـة لةماصـث ئـةو      خبـوذي، يـان   لـث   خؤ تؤ ئاوا نـةتتوانيوة ماشـثن    راوةستا، بةآلم رووبةرووي

تـا مـاص     مـين   سوور، يـةكثك   چراي بةسةرهات، لة پشت  وام  بةسةر هاتبث، نا لة شةقام  بةآليةت
ئةواليةمانة، زؤر باشة كة واية بابذؤينة خوار، تؤ لةبةر دةرگا  نايةوة، ئوتؤمبيلةكة لةو شةقامةيهث

  مـين   كوان، نازامن، نةيدامـةوة، كـث، ئةوكةسـةي     بيدؤزمةوة، سويچةكان  بچم  راوةستةهةتا من
ث، هـةر  بـزامن، لـة خـؤذا مةگـةذ     دانـاوة، دةگـةذمث    بوو، داخوا لة كوثي  هثنايةوة ماص، پياوثك

چـووة و بـردووين،     لـة يـادي    شـك  بن، بث  لةجثيةك  خؤ دةبث سويچةكان  نةهاتة ژوور، بةآلم
دةيدؤزينـةوة، باشـة     خـؤي   دةيـة، وةخـيت    دةسـت   خـؤت   بوو،سـويچةكاين   كةم  هةر ئةوةمان

ؤ ئةگةر قةرار وا بث هةر ئـاوا مب،باشـتر وايـة مبـرم، تـ       بگرة، كوثرةپياو گويت  بابذؤين، دةستم
تـؤ، تـؤ كـة نـازاين،       نـةك   كـة كـوثرم    بةسـة،منم   وا مةكة، هةر ئةو نةهامةتييةمان  خودا قسةي

  . بة، باشة دةكاتةوة، خاترجةم  دوكتؤر چاكت
  لثـرة چـاوةذمث    گوت  هةصكرد و بة سرتةپثي  سةرسةراي  چراي  لة خوارث خثزاين. رؤيشنت

  مـين، هـةر كـةس     بصـث چـاوةذثي  . بدوث  گةصيانبة ولة  زؤر ئاسايي  هاتن  بة، ئةگةر دةروجريان
  هةصذثژي،حاصـي   دص بؤ هةموو كـةس   ساخي، ئةوجار خؤ ناكرث پرثسكةي ئاوا بتبينث وا دةزانث

كوثرةپيـاو بـة   . نـةكرد  وچـؤي  هـات   هاوسـثيةك . بـة پةلـة رؤيـي     خثـزاين . خثراكـة   بووم، بةآلم
روونـاكن،    بثتة گوث سـةرپليكانةكان   بايكارة خؤكاري  كليلي  هةتا وزةوزي  دةيزاين  ئةزموون

. هةصـدةكردةوة   بـؤ كليلةكـة دةبـرد و گصـؤپةكةي      پةيدا دةبوو دةسيت دةنگي هةر بؤية هةتا بث
چـووة،   پـث  هثنـدةي   خثـزاين   بـؤچي   نةيـدةزاين . ببـوو بـة دةنـگ     ئةو چراية بـؤي   نوور،نووري

دوكتــؤر   بچــني  گــةردرةنگئة  گــوت  لــث دوور بــوو، بــة خــؤي  گــةزثكيان  شــةقامةكة ســةت
  دةتگوت. چةندة  سةعات  تا بزاين  تثبذي  هةصثنا وچاوي  چةپي  بة بث ئيختيار دةسيت. دةذواتةوة
  هةصقرچاند و شوكور بـؤ خـودا كـة لـةو كاتـةدا جريانثـك        لةنةكاو لثوي  دةردثكي  لةبةر ژاين

  لـة شـةقام    ئوتؤمبيلثك. دةدا  ينگريا  پرسيبا لة پذمةي  ئةحواصي  ديارنةبوو، چونكة هةر كةسثك
  ماشـثنةكةي   دةنگـي   ذا زاين بـة دةنگـي    هاتةوة،بةآلم  ئاخرييةكةي  خؤيا گويت  راوةستا، لة دصي

  كليلــي  تاكســيية و ديســانيش   گومــان دزثلــة، بــث   ئوتــؤمبيلي مــاتؤذي  نيــة، گــويت   خــؤي
جـةنابت، ئـةو    و پياوة خثرؤمةنـدةي ئة. گةذايةوة  ئاصؤز و پةرثشان  خثزاين. دايةوة لث گصؤپةكةي
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  وا نابـث، رةنگـة بـاش     بـردووين، شـيت   بوو، ئوتؤمبيلةكةي  و ئينساف  پياوچاكي  ماكةي  كةسةي
هةر وا   ئاخري  نةهثناوة، رستةي  نوقساين  من  گةذام، خؤ چاوي زؤر چاك  گومان نةگةذايب، بث

پـةنا ماصـة     ماشثنةكةلةو شـةقامةي   ةتگوتهةصثناوة، ا ن تثي  دةرپةذي، پاشان  لةخؤوة لة زاري
هـةر لـةو شـةقامة      راگرتبث، نـا، نـا، دصـنيام     تري لة شةقامةكةي  نية، مةگني  با، لثي  خؤمانة، دةي

و   لـة پةشـؤكاوي    كـوان، دةرفـةيت    بـووة، كـة وايـة سـويچةكان     ئةگةر وا بث غـةيب   بوو، دةي
ماصـةوة    نةدا بثتةژووري  رمث  ئةوة كارة، خؤم  دزيوة، جا قةت  تؤهثناوة و ماشثنةكةي  پةرثشاين
ئوتؤمبيلةكة بدزث،   مابايةوة تا تؤدةگةذايةوة نةيدةتواين  بثتوو لة الم  شتث بدزث، بةآلم  نةوةك

ــا بــذؤين هــةتا   ببةخشــم  ساصــث لــة تةمــةمن  ئامــادةم  چاوةذثيــة، ســوثند دةخــؤم تاكســي  باشــة ب
رةنگـة  . بكـرث  تـاآلن   لـة سـاف    ثنة، خـودا بكـا سـاف   هةصـمةه   دةنگت. كوثر بث  ئةونامةردةش

لـة سـةر خـؤ      هؤشـم   واية سبةينث لـة دةركـة دةدا ودةصـث ببـوورن     پثت  دةي بشگةذثتةوة، دةي
  . نا  باشة يان  حاصتان  بردووة،دةي  نةماوة بؤية ئوتؤمبيلةكةتامن

ةكة نةكاتـةوة و بـة   دةدا بريلـة ماشـثنةدزراو    ژنـة هةوصـي  . نـةكرد   دوكتؤر متةقيان  هةتا الي
داخسـتبوو هـةتا شـؤفريةكة لـة       كـة سـةري    وپياوةكـةش   دةكوشـي   مثردةكةي  دةسيت  گةرمي

ــاين  ــةوة چاوةك ــةك  ئاوثن ــةبينث ي ــان ن ــة خــؤي   وچ ــؤن  دةپرســي  ل ــرث تووشــي   چ ــةو   دةك ئ
  ئامرازگـةيل  لـة دةنگـي    رادةوةستا گوثي  تاكسي  هةر جارثك. من  نةهامةتييةبووبث، باشة بؤچي

  بـةر لـةوةي    بـووين، يـاين    وةهارووداوثك  دةبوو، زؤر جار تووشي  نثو شةقام  وچؤكةري هات
  سـپي   مةالفةيـةكي   كة چةشـين   نائاگاماين  دةرووين  پةردةي دةرث  دةنگةدةنگي  وةخةبةر بثني

  راوةشــاند وهةناســةيةكي  ســةرثكي. ســپي  مةالفةيــةكي  چةشــين. تثمانــةوةپثچراوة ئاژنيوةتــةوة
ئةوة بـوو كـة     داكثشاو الواندييةوة، مةبةسيت  بة روومةيت  دةستثكي  بة ئارامي  صكثشا، خثزاينهة

كـرد،    ژنةكـةي   وةشاين  لة شؤفريةكة سص كاتةوة سةري  ئةوةي كابرابث. لة پةنامت  بة، من  هثمن
خبـوذي، بـث    لـث   ئوتؤمبيـل  و ئيتر نةتدةتواين  باي  من  كردةوة بريا تؤ لة جثي  زؤرمنداآلنة بريي

كرد   لة خؤي  ئةو برية خورد بثتةوة، پريؤزبايي  بووين و ئاستةنگييةدا لة پووچ  قةيران  لةم  ئةوةي
دةهاتـة   ئـارام   دابـةزي   خثـزاين   بة پارثزي  بة يارمةيت  كاتثك. تةواو كار دةكا ئاقصي  كة هثشتاش

ــةآلم ــةرچاو، ب ــة ژووري  كاتثــك  ب ــةيب  چوون ــاين  مةت ــؤر، ي ــوو   ئةوشــوثنةي  دوكت ــةرار وا ب ق
بـة    خثزانيدا چرپاند، نـازامن   بة گوثي  لةرزؤك بثتةوة، بة دةنگثكي  لث روون  خؤي  چارةنووسي

  راوةشـاند دةتگـوت    سـةري   لثـرة دةر دةكـةوم، لثـرةدا بـة جؤرثـك      چةندة پةرثشـان   حاصثكي
  . ناكا  بةدي  ئومثدثك هيچ
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مثردةكةمـةوة    لثرةوبـةر لةبابـةت    نيوسةعات  من  گوت  دوكتؤرةكةي  بة بةردةسيت  ژنةكةي
لـةوث    كة چةند نـةخؤش   بچووك  كردةهؤدةيةكي  ئاماژةي  كرد و بةردةستةكةش  تةلةيفوومن

  خثـل   كاصـي   تةمـةن   لة سـةر چـاوثكي، كـوذثكي     رةش  چاوبثنثكي چاوةذث بوون، پريةپياوثك
ديكة بـث    رةشةوة، دووكةسي  ةيةكيبة چاويلك  بث، كچثك  كة وثدةچوو دايكي  لةگةصژنثكي

. چـاوان   دوكتـؤري   كوثر نةبوون، خؤكـوثر ناچنـة الي    كاميان هيچ  تايبةمتةندييةك، بةآلم  هيچ
لـة    تر هةموو پـذ بـوون، خـؤي     رؤنا و چونكة كورسييةكاين لة سةر كورسييةك  ژنة مثردةكةي

ــةناي ــني      پ ــاوةذث ب ــث چ ــد دةب ــدا چرپان ــة گوثي ــتاو ب ــةن،     زاين. راوةس ــة نةك ــث پةل ــؤ دةب ب
دةمسـي، بـة     ديكةمثشـكي   چاوةذوانييا بيسـتبوو، ئثسـتا بريثكـي     لة هؤدةي  نةخؤشةكاين دةنگي
  دةردةكـةي   دةرماين  بث،رةنگة دؤزرانةوةي  هةتا دوكتؤر زياتر پثيةوة خةريك  دةگوت  خؤي

و دصـةذاوكةية لـة   بـوو ئـة    هـةژا، خـةريك    قةرارلة سةر كورسـييةكةي  پةشثو و بث. ئةستةمتر بث
بـةو    تكايـة ئـةودووةتان    سريوثنث كة لةپذ دةرگا كرايةوة و بةردةستةكة گـويت   ژنةكةي گوثي

. بكـةوث   پثـي   دوكتؤرة، دةبث خثرا چـاوي  كردة نةخؤشةكان، ويسيت  و رووي  اليةدا فةرموون
ــؤرةي  دةربــذي  كــوذة خثلةكةناذةزامةنــدي  دايكــي ــةو يةكــةم  كــة ن ــذاوة و ئ و پتــر كةســة   ب

كــرد بــة   ودةســتيان  ديكــة بوونــة هــاودةنگي  نةخؤشــةكاين. بــووة  چــاوةذوان  لةكاتــةژمثرثك
كثشـةكة گـةورة كةنـةوة، نـةكا       نـةزاين  ژنةش، بـة باشـيان    كاميان، تةنانةت هيچ  بؤصةبؤص، بةآلم
و شثوة ئة  دةزانني  خبا، هةر وةك  بث و لةبةر ئةوبث ئةدةبيية وة درةنگيان  ناخؤش  دوكتؤر پثي

فـةرموو،    بةسـتبووگةورةيي   لة سةر چـاوثكي   رةشي  چاوبثين  ئةو پريةپياوةي. ئاكارةپثشينةدارة
كوثرةپياو ئةو . ترة خراپ  ئثمةمانان  زؤر لة ئي ئةو پياوة سياچارةية زووتر بذوا، حاصي  بدةن  ئيزن

زؤر   دةيگـوت   يندوكتـؤرةوة راوةسـتابوو، خثـزا     نةبيست، چونكةلـةو كاتـةدا بـة الي     قسةيةي
  لـة دم   مثردةكـةم، لثرةداقسـةكةي    ئثوة دةزانني، دوكتؤر بةذاسيت  بة ئةمةگداري  سپاس،خؤمان

كـوثر    مثردةكـةي   قـةوماوة، تـةنيا دةيـزاين    رووداوثـك   چ  نةيدةزاين  بذايةوة، چونكة بةذاسيت
بـؤوة    نيزيـك   ، خـؤي دانيشـن   تكاية فـةرموون   دوكتؤر گويت. دزراوة لث بووة و ئوتؤمبيلةكةيان

فـةرموو، ئثسـتا     و دوانـدي،دةي   گـرت   دةسـيت   بـة هـثمين    نةخؤشةكة بدا، پاشـان   هةتايارمةيت
سـوور لـة ئوتؤمبيلةكـةيا      چـراي   لة پشت  لة نووكةوة بؤ بگثذةوة، كوثرةپياوگويت  رووداوةكةم

هاتبوونـة ياريـدةي،     چةنـد كـةس    شـتث ببينـث، پاشـان     هـيچ   دانيشتبوو كة لة نةكاو ئيترنةيتواين
دةمـار بـث،    رةنگة تـةوژمي   بةساآلچوو دةچوو گوتبووي  كةسثكي  ذا وةك كةلة دةنگي  ژنثك
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  بـة سـپي    هـةموو شـتثك  . خبـوذث  لـث  نةيدةتواين  بردبوويةوة ماص، چونكة خؤي  پياوثك  پاشان
  . نةكرد  ئوتؤمبيلةكةي دزراين  دوكتؤر، باسي  دةبينم

ئةوتؤ بووي، نا دوكتؤر،  ئاوا يان  رووداوثكي  لة پثشدا تووشي  قةتكرد،   پرسياري  پزيشك
بة سةر هات، بةصث دوكتؤر، وةكوو   لةپذ ئاوات  گوتت  دةي. ناكةمة چاوم  چاويلكةش  تةنانةت

ــاتر چةشــين   چرايــةك ــةوة، نازي ــد رؤژي  چرايــةكي  كــة بكووژثت ــة چةن ــردوودا   بگــذث، ل راب
لـة    كـوثري  نـةكردووة، نـا دوكتـؤر، پثشـينةي     پـث   وتـا هةسـت  چا  و سؤمايي  لةبذشت  فةرقثكت

هةيـة، نـا     قةنـدت   نايا، نةخؤشـيي  شك پث  كةسم  دةيانناسم  بنةماصةتاندا هةية، لةنثو ئةو خزمانةي
بـة    چؤن، سـةبارةت   مثشك  دةماري  يا گرفيت  خوثن چي، نا دوكتؤر، تةوژمي  دوكتؤر، سفليس

كار  نية و لة شوثين  ديكةم  ئةو نةخؤشيانةي  شك بث  ا نيم، بةآلمدصني  مثشك دةماري  گريوگرفيت
نةكـةوتووة، نـا     وة سةري دوكتؤر داين، ئةوذؤ يا دوثنث زةبرثكت  لة ژثر چاوةدثري  بة تةواوي

كوثرةپيـاو  . موعايةنة كةم  ساص،زؤر باشة، با ئثستا چاوت  و هشت  چةندة، سي  دوكتؤر، تةمةنت
دوكتـؤر   بيهةوث موعايةنةكة هاسانتر كاتةوة، بـةآلم   داپچذي، هةر وةك  يچاو تواين  ئةوةندةي

و خـةياص    دانـا، هةركةسـث بـة بـذث هةسـت       موعايةنةي  ئامثري  دا ولة پشت  پيلي  وةبن  دةسيت
كليسـا بشـوهبثنث، لثـرة چـاو       داهثنـاين  پـث  دان  شـوثين  نـوثي   ئةوث بة وثنةيـةكي   بواية دةيتواين

  رووحـي  دةردةكثشـا راسـتةوخؤ نـاخي     لـة زمانـان    قسـةي   و ئةو كةسةي  انوش دةچوونة شوثين
. مةكـة   زةق كة و جووصةي  لة سةر ئثرة دابنث،چاوت  چةنةت  دةبيين، دوكتؤر گويت  تاوانباري

. بـة   چـا دةيب، خاترجـةم    دانـا و گـويت    لة سـةر شـاين   بؤوة و دةسيت  نيزيك  ژنة لة مثردةكةي
لـة   كـام  كرد بة موعايةنة، بيلبيلة، رةشكثنة، سپثنة و هيچ  ادة كرد و دةسيتئام دوكتؤر ئامثرةكةي

و بـث    هةصگصـؤيف   الدا،چاوةكـاين   ئامثرةكـةي . نـةهثنابوو   كةمايةسـييان   چـاوي   تري  بةشةكاين
لـة    تةواو بوو سةرسـوذمان   كاري  بةكاربوويةوة و كاتثك دةس  بكا سةرلةنؤي  قسةيةك  ئةوةي

  ژنة بة خؤشييةوةدةستةكاين. ساغن  نابينم، چاوةكانت  زةدةيةك  دةدا، هيچ يلروخساريدا شةپؤ
كوثرةپيـاو  . دةيب  چـاك   شادمانييةوة گويت، نةمگوت،نـةمگوت، ديتـت    پثكداسوو و بةوپةذي

دوكتـؤر، هةصـبةت، مببـوورة،      لة سةر ئثرة البـةم   چةنةم  كرددةتوامن  نةيبيستبث پرسياري  وةك
  زؤر بـة وردي  كـوثرم، جـارث نـازامن، دةبـث      بـؤچي   ساخن، ئةدي  چاوم  ثيتؤ دةص  ئةگةروةك

وايـة    هةصـگرينةوة، الت   مثشك  وشرييت  بتئةزمووم، دةبث بتنثرمة ئةزموونگا، دةبث سؤنؤگذايف
زةدة   چـاوم   دةصـثي   ئـةوةش   سةرةذاي. هةية  گومامن  بة مثشكةوة هةبث،رةنگة، بةآلم  پةيوةندي

بــؤ   بث،ئثسـتا هــيچم   ئةوةيـة كــة بثتـوو كــوثري    ، بةصـث وايــة، سـةيرة، مةبةســتم  نيــة  ونوقسـانيان 
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ئثوةيـة، لـة     نةخؤشـيي   بـووين   نائاسـايي  بةگوماين، نا نا، مةبةست  من  ناگوترث، ا لة كوثريي
و بـة    نـةبووم   وةهـا نةخؤشـييةك    تووشـي   كـارم   ئةو چةند ساصةداكة خـةريكي   ماوةي  تةواوي

  ئثـوة دةرمـان   بة بـذواي . وثنةية بث  چاوپزيشكيدا هةصكةوتثكي  لة مثژووي  بصثم  دةتوامن راشكاوي
ناكــةم، دةبــث   بــةدي  وبنةماصــةيي  زگمــاكي  چونكــة زةدة و نوقســانثكي  گومــان دةكرثــت، بــث

وا ديارةوا نية،تةنيا بة پارثزةوة را دةردةبذم، چونكة نامهـةوث    بث، بةآلم  و باش  روون  وآلمةكةم
ســةر ئــاو، دةزامن، جــارث وةزعةكــة ئاوايــة، دةوا   ببثتــة بصــقي  و پاشــان  وةبــةربنثم  ثكتئومثــد

  كـوثري   پـالري   نازامن، چونكةوةك  بة پثويست  دةرمانثك  نية، ئثستا هيچ  پثويست  ودةرمانيش
  ئــةمي  نوانــد كــة وتةكــةي  دوكتــؤر واي. بةجثيــة  چةنــدة قســةيةكي  كوثرةپيــاو گــويت. وايــة

بـة    موعايةنة هةستا و بة سةر پثـوة هـةر ئـةزموونثكي     گةذؤكي ة، لة سةر چوارپثچكةينةبيستوو
  وآلمـةكان  خثـزاين، فـةرموون، هـةر كـات      دايـة دةس   نوسـخةكةي . نووسي  بؤي  زاين پثويسيت

ــوون  ــادة ب ــةص مثردةكــةت   ئام ــةروةزعي   لةگ ــاوةدا ئةگ ــةو م   تووشــي  مثردةكــةت  وةرةوة، ل
  دوكتـؤر، مونشـييةكةم    بدةمـة خزمـةيت    چةنـدت  بـؤ بكـة، دةبـث     وومنبـوو تةلـةيف    ئاصوگؤذثك

و چـاوةذث بـني،     وةبـةرنان، دةبـث سـةبر بكـةين      و ورةي  كردن  دةزانث، هةتا بةر دةرگابةذثي
  چـووة دةسشـؤري   وةدةركـةوتن   هةر كة ئةوان. و چاوةذث بني، نائومثد مةبن  سةبر بكةين دةبث

ئةوة   بةذاسيت  درثژ لةئاوثنة راما و لةبةر خؤيةوة گويت  وةيةكيموعايةنة و ما  ژووري  بچووكي
  . ديكة بنثرة  كرد، نةخؤشثكي  بةردةستةكةي  و هةراي  خؤي  هاتةوةژووري  پاشان. بوو  چ

  . كة كوثرة  ديت  ئةو شةوة كوثرةپياو خةوين
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   كوثري
  

  دا هـيچ   داين  يارمـةيت  پثشـنياري   ةيدزي، ئـةو كاتـ    كـوثري   مرؤي  كة ماشثين  ئةو پياوةي
و   بوو بؤ نوانـدن   تةنيا وآلمثك  نةبوو، تةواو بةپثچةوانة، ئةو كارةي  دزثو و چةپةصي  مةبةستثكي

  بةرزترين  دةزانني هةموومان  دؤستانةي، ئةو دوو خدةيةي مرؤض  و هةسيت  پياوةيت كردين  دابني
دصذةقترةوة خؤ دةنوثنن، ئةو پياوة جگـة لـة    لةوةش  وژاينپياوك  و بة الي  ئادةميزادانن  رةوشيت
نةدةكرد زياتر   بةدي  خؤي  بؤ ئيشي  پثشكةويت  ئومثدثكي  كة هيچ ئوتؤمبيل  پووچةكةي  دزثكي

كة لة   ئةو كارة دةچةوسايةوة و ئةوة تةنياچةوسثنةرانن  سةرةكي  خاوةناين  نةبوو،ئةو بة دةسيت
  بـزانني   دةبـث ئةوةنـدةش  . دزثو وةردةگـرن  و كةلكي  دثنن  دةرفةت  هةژاران  و تثماوي  نةداري

  ماصـي   دزيـين   بـة مةبةسـيت    ئـةو دوو كةسـةدا نيـة كـة يـةكيان       ئـةوتؤ لـةنثوان    كة جياوازييةكي
بـؤ    يارمـةتييان  هثـز دةسـيت   و بـث   لـةرزؤك   پريثكـي   مرياتؤكـةي   تر بة تةماي  وئةوي  كوثرثك
و   سروشـتيي   بوويةوةئةو برية بة شـثوةيةكي   كوثرةپياو نيزيك  لة ماصي  تةنيا كاتثك. رادةكثشن

  گـةذؤك   فرؤشـثكي   بصـيت   بـة ديـتين    تةين، هـةر وةك   داوي زؤر ورد و باريك  دةكرث بصثن
هـةتابزانث    كـذي   نةبوو، بصيتثكي  دصنيايةكي  هيچ  و بةخت  شانس  بصيتثكي  كذيين كةوتبثتة فكري

بووبا و نـةبووبا،    راكثشا،بةصكوو شتثك  و بةخت  بؤ شانس  ا هةوسبازانة مليدةبث، لة پثشد  چؤن
  مرؤضـي . خؤيـدا جووآلوةتـةوة    كةسـايةيت   رةوشـيت  كـة لـة جـةغزي     بصثن  رةنگة هثندث كةس

  ئــادةمثزاد دثتــة گــؤذ، دةصــثن  سروشــيت  باســي  كاتثــك. گومانــدار فــرة زؤر و الو كةللــةذةقن
زؤر دةكـا    يارمةتييـةكي  شك بث  دز پةروةردة دةكا، بةآلم  ةصومةرجنةبث كة ه  ئةگةردروستيش

خؤشة وا بـري بكةينـةوة كـة ئةگـةر كوثرةپيـاو       زياتر پثمان  ئثمة خؤمان  بةآلم. بؤ گةآلصة كردين
ــنياري ــةمي  پثش ــةم  دووه ــةي  ئ ــوازة دآلواي ــگ    خثرخ ــا، رةن ــووص كردب ــدا     قب ــة ئاخري ــوو ل ب
  ئامادةية هةتا خثزاين دزة كة گويت  كابراي  مة بؤ ئةو پثشنيارةيئث  ئاماژةي. سةركةوتبا جوامثري

لـة    ئـةخالقيي   دةتوانث بصث نةدةشيا بةرپرسايةيت مبثنثتةوة، كث  كوثرةپياو دةگاتةوة ماص لة الي
و پريؤزكة   پاك  هةسيت  زاص بووين  بث و ببثتة هؤي  كردنثكا بةرگثذةوةي وةها بذواپث  جةغزي

بـةو    هثنـان   بـؤ كؤتـايي  . دةكـةوث   رووحة چةپةصةكانيشـةوة دةس   بة الي  انةتتةن  هةموو كات
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  خؤشـة و بـة پثـي     پثيـان   و رةشـؤكي   ئاسـايي  كـة خةصـكي    بةشة بادةدةينـةوة سـةر شـثوةيةكي   
  . كوثر كرد  خؤي  هةصگرث، چاوي  برؤيي  گومثان، هات  كة هةميشة بؤتةئاصقةي  كؤن  پةندثكي

هـةر    دةخيةنة ژثرپاوة و گـةلثكيش   فكرةكان لة ئادةميزادة بث  ؤرثكهةر ئةو ويژدانة كة ز
  سـةردةمي   فةيلةسـووفةكاين   ئةومةبةسـتة داهثنـاين  . دةزانن، شتثكة هةية و هةر بووة  بة نةبووي

ــةقيانووس ــةي  ت ــة، ئةوزةمان ــةنيا مةبةســتثكي  رووح  كــة كثشــةي  ني ــةماوي  ت ــثص و ت ــوو  ل ــة . ب ب
ــةذبووين ــان  تثپ ــردين و گ  زةم ــة ك ــريي  ةش ــةيت  ب ــة    و تثكــةآلوي  كؤمةآلي ــةز ئثم ــؤو ورةگ ت

  هةصكثشـاوة و دةصـثي    ئةسرين  وسوثرايي  خوثن  لة رةنگي  گةيشتووينة ئةو شوثنة كة ويژدامنان
رووةو دةروون، زؤر   كردؤتـة ئاوثنـةي    بـة جؤرثـك    پـث ناتـةواوة،چاوةكامنان    ئةو كارةمشان

  ومــةرجي هـةل . دةيــدركثنث  تـرس  كـةين، چـاو بــث    البــةالي  دةماهنـةوث بــة زمـان    جارئـةوةي 
  جؤراوجـؤري   لةگـةص ترسـي    تـاواين  دواي  بوونـةوةي   كة زؤر جـار پةشـيمان    ئاسايي  مرؤضثكي
خبةنة سةر ئةو بـاوةذة گشـتيية، لـة ئاكامـدا       بة هةصةتثكةص دةكرثن  و باپرياين  باوك  تؤرةمةي
نـاكرث    جـا لثرةدايـة كـة بةدروسـيت    . دةبثتةوة  دووقات  ةييو بةز  تاوانبار بة بث روحم سزا داين

  و ناذةحـةتيي   تـرس   رادةيـةك   بـة چ  هةصكرد و وةذث كةوت  دزة ئوتؤمبيلةكةي  كاتثك  بصثني
  ئاسـوودةوة لـة جثـي     نةدةشيا بـة خةياصـثكي    گومان بث. بدةن هةتا ئازاري  درابوون لثك  ويژداين

  لـة پشـت   بة دةستةوة بوو و لة پذث كوثر بوو، ئةو مرؤضةي  ةيكة هةر ئةو فةرمان كةسث دانيشث
نيـة هـةتا     زؤر بةهثز پثويسـت   نةديت،خةياصثكي  و لة نةكاو تازة هيچي  شووشةوة دةيذواين  ئةم

وةخةبـةر بثنـث، كـة هـةر لـة ئثسـتاوة         تـرس   دزثوو ناخؤشةويسـيت   وةها بري و هةستث، دؤصپاي
كرا  پث  ئاماژةي  ويژدانةي دةكرد، هةر ئةو گوشاري  بة پةشيمانيش  هةسيت  بةآلم. هةصثناوة سةري

  خـةماوي   كـة دميـةين    بكةين، ئـةو ويژدانـة گـازگرةي    خؤشة بة تةوسةوة قسان  يا ئةگةر پثمان
  پثويســت  قــةوماو گــويت لــث  پيــاوةي. دةرگــا داخســتنا دثنايــة بــةر چــاو لــة كــايت  كوثرةپيــاوي
  . دةبةر پث بنث پث  كةسث نةيدةتواين  بة دواوة بة بث يارمةيت ناكا و لةو كاتة  ناكا،پثويست

خـوذين،   لـث   خستةسةر ماشثن  فكري  ئةو برية ئازاردةرانة تةواوي  لة چنگ  دزة بؤ رزگاري
لـة هـةموو     پـؤليس . بپةذث  لث روو بدا يا هؤشي تاواين  ترين كة نابث بچووك  دةيزاين  زؤر باش

  پثنـاس   بگـرث و بصـث دةكـرث كـاريت      پثشـي   بـوو يـةكيان    ة بـةس شوثنث هةبوو و تةنيائةوةنـد 
  ژيانثكي  چ  دةبوارد، ئةوةش لث  مار خؤي  ببينم، دواية دةبوو بچثتة جثيةكي  خوذينت لث  وماشثن

  كلؤجـث سـنووري    بـاژوث و بـة هـيچ     چرارثنوثنـةكان   هةوص دةدا بـة گـوثرةي    ناخؤشة، زؤري
. سـةوز هةصـدةبث    لةبةر چاو بث و راوةستث هةتا چراي  زةردي  سةوز هةصنةبوثرث،چراي  چراي
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  رؤيشـتين   ذا تونـدو شـل   لـةو دةمـي  . دةبذثتة چراكان  چاوي  زؤر بة سةيري  دةركةوت  لةپذبؤي
  ئةگـةر ناچـاريش    كرد هةميشة هةر بگاتة سةر چراسةوزةكان، تةنانـةت   وا رثك  ئوتؤمبيلةكةي

ــان  ــذوا ي ــر ب ــة تيژت ــ  بواي ــة پثچةوان ــة هــؤيب ــووين  ة وبباي ــووذة ب . خــؤي  دواي  شــؤفريةكاين  ت
و بـةبث    رثنـوثن   بث چراي  البذي  داية شةقامثكي الي  و وةذةزي  شثواوي بة سةرلث  ئاخرييةكةي

  هةسـت   واي. كارامـة بـوو   ئةو كابراية شـؤفريثكي   راگرت، هةر بةذاسيت  دةردةسةر ماشثنةكةي
  هـةر دوو الي   شووشـةكاين . ئوتؤمبيلةكةپشـووبذ بـوو  نثـو  . دةتـةقث   كـرد خةريكـة مثشـكي    پث

ــةآلم، هــةواي  ــةيتواين  ئةگــةر بزووتنثكيشــي دةرث  داكثشــا، ب ــةبوو ن ــو ماشــثنةكة   هــةواي  ه نث
تثـدا   ئوتؤمبيلةكـةي   دةيهةويسـت   ئـةو كاوالشـةي  . بكـةم   ئثسـتا چ   گـوت   بة خؤي. تازةكاتةوة

بـة  . بگاتة ئةوثنـدةرث   حاصة شذةوةنةيدةتواين بةو  دوورةشار بوو، ئةويش  حةشار دا لة دثيةكي
بـة    واي. دمث  دان و خـؤ لثـك    وةرگـةذان   خراپتـر تووشـي   دةمگـرث يـان    يا پؤليس  ورتة گويت

ــي ــات دص ــك   دا ه ــترة تاوث ــريي   كةباش ــةزث و ب ــؤزي  داب ــذثك  ئاص ــةك،    ب ــةر ي ــةوة س بةرثت
نـاكرث   گـوت   بـة خـؤي  . سـثنث هةصپ  بـريي   گـري  و پـث   دةست  نوث تؤذ و داوي  بةصكووهةواي

نيـة هـةتا     بة سةربثت، خؤ ئةوة هةآلمـةت   وام  چونكة ئةو بث ئةنوا چارةذةشة كوثر بووة منيش
  دابـةزي . بث  لةو دةور وبةرانة دةسووذمثةوة هةتا لةو حاصة رزگارمي  بگرثتةوة، تاوثك  خةصك

زوو دةگةذثتـةوة،وردة وردة  نةنا، زؤر   وةبةر خؤي  ماشثنةكةي  دةركةي  داخستين و زةمحةيت
  . پتر نةنابوو كة كوثر بوو  هةنگاوي  سي. دوور كةوتةوة

  شـريينةكة بوو،هـةر ئـةو كةسـةي     پريةپيـاوة خـوثن    دوكتـؤر هـةمان    لـة الي   كةس  ئاخرين
تاقـة    ئـاومرواري   هاتبووهةتا بؤ چارةسةر كردين. قةماو نواند لث  بؤ كوثري  و مثهرةباين  بةزةيي

بــة   پثوةندييــةكي  نــؤرة بگرثتةوة،چاوبثنــة رةشــةكة بــة چاوثكيــدا كشــابوو و هــيچ   چاوةكــةي
  و هةر كـات   پريين گوتبوو ئةوانة نةخؤشي  پثي  پثشتر پزيشك  ئثستاوة نةبوو، ماوةيةك مةبةسيت

  لة چاو رؤيي، بةردةستةكة گـويت   چاوبثن پريةپياوي  كاتثك. دةبةم  الي  ئاومروارييةكة گةيشت
دوو   دايـة، يـةك   دةسـت   كوثرةپيـاوي   نـةماوة، دوكتـؤر پةروةنـدةي    لـث  ديكـةي   خؤشينة  هيچ

  لـة هاوكـاراين   بـؤ يـةكثك    راچوو و لة ئاخريدا تةلةيفووين  لة بريان  جارپثيداهاتةوة، ماوةيةك
  زةدة و نوقســانثكي  ســةير بووم،موعايةنــة هــيچ  نةخؤشــثكي  ئــةوذؤ تووشــي  دةبــث بصــثم: كــرد

شـري    رةنـگ   خةسـيت   سـپيايي   دةبينث، جؤرثك  بة سپي نةدا، دةصث هةموو شتث  نيشان  زگماكي
بگثذمــةوة، بةصث،راســتة   شــثوة قســةكاين  بــة باشــترين  كــة بــة چاوثوةدةنووســث، هــةوص دةدةم

  ئـاوات   ساصةية، تـؤ تـا ئثسـتا شـيت     و هةشت  جحثصة، سي  بذثك  زةينيية، نا، پياوثكي  مةبةستثكي
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  بـة بـريدا نايـة، بـؤ ئـةوةي       بؤچووم، جارث هـيچم   هةر واي ندووتةتةوة، منيشخوث  بيستووة يان
  داوة، بةصث، دةكرث هةر لةو رؤژانـةدا پثكةوةموعايةنـةي    چةند ئةزموومن  پثشنياري هةبث  ماوةم

ديكة بة كتثبنامةدا دةخشـثنم، رةنگـة    دةپشكنم، چاوثكي  چةند كتثبان  شثو كردن  بكةين، دواي
  رةواين  ئةگنؤزيا دةناسم، رةنگة كـوثريي   كةوث، بةصث،بةصث نةخؤشيي  وةدةست  سةرةداوثكم

لةوةدا نيةكـة ئـةو     هةية، چونكة شك  كةسة ئةو تايبةمتةندييةي  بث، ئةگةر وابث ئةوة يةكةمني
شـتة    ناسينةوةي  دةسةآلتيية لة ئاست ئةگنؤزيابث  دةزانني  كوثرة و هةر وةك  پياوة هةر بةذاسيت

بـث    لةبريتان  بثت، بةآلم  ئامؤرؤزيس  كة رةنگة جؤرثك  منيشدا هات كاندا، چونكة بة برييئاشنا
كةسـاماص تاريكييـة،     ئامؤرؤزيس  گوت، ئةو كوثريية سپيية، تةواو بة پثچةوانةي  كة لةپثشا چيم

تووة، نةيبيسـ   تا ئثستا كةس  سپي،بةصث دةزامن  هةبث، بةصث تاريكايي  سپيش  ئامؤرؤزيسي  مةگني
  پـاش . بكـةين   خؤشـة پثكـةوة موعايةنـةي     پثمـان   دةصـثم  بؤدةكةم، پثي  تةلةيفووين  واية، سبةي
هةسـتا و    راما،پاشان  دا، ماويةك  سةندةصييةكةي  وةپشتيي  ووثژة دوكتؤر پاصي ئةو وت بذانةوةي

لةبـةر    ةو جارةيانئ  بشوا، بةآلم  چووهةتا دةسيت. داكةند  وازي و بث  بة شلي  رووپؤشة سپييةكةي
  زانسـتيي  وادةبث، روانگـةي   شيت  بپرسث ئاخر چلؤن  مثتافيزيكي  ئاوثنة نةوثستا هةتا بةشثوةيةكي

و كتثبـة    تـةواو ناسـراون    دوونةخؤشـيي   كـة ئـةگنؤزيا و ئـامؤرؤزيس     روونتر ببـؤوة و دةيـزاين  
بـؤ    پـةيل   هـةر جـارةي    بـريي   ئـةوةش   سـةرةذاي   دةكةن،بـةآلم   باسـيان   بة وردي  پزيشكييةكان

ــةك ــازامن  الي ــةجثن   داويشــت، جان ــةو قســانة ب ــان  ئ ــة   ي ــة پثچةوان ــةر هــةزاران. خــؤ ب هــؤ   لةب
  مةتـةب   لـةدةرگاي   وةخـت  درةنگ  نةخؤشثكي  نامثنث و ئيتر تةواو، دةتگوت  دةرةتاين مثشك
  . وةرگرث لث  جث بةهرةي جث  هةبوو ودةيتواين  ئةدةيب  چثژةي  تؤزثكي  چاوپزيشك. دةدا

سةير هامت، رةنگة   هةصكةوتثكي ئةوذؤ تووشي  گوت  بة خثزاين  شثو كردن  ئةو شةوة دواي
ئـةو    و چةسـپاندين   هؤگةلث بؤ سـةملاندن   بث، بةآلم  ئامؤرؤزيس يان  رةواين  كوثري  شثوةيةك

ــاكرث، ژنةكــةي  مةبةســتةبةدي ــةو نةخؤشــييانةي  پرســي  ن ــة دوكتــؤر . چــني  كــردن  باســت  ئ ب
  خثـزاين   پشـكين  قـوژبن   هةسـيت  و تـواين   رؤيـي   پةسـند لـة سـةري    ساكار و ئاسـايي   شثوةيةكي

  و بـذثكيان   زانكؤ بوون  سةردةمي  ئي  چوو، هثندثكيان كتثبان  قةفةزةي  بؤ الي  دامركثنث، پاشان
. انـةكردبوو پةيد  خوثندنـةوةياين   تازة بآلو كرابوونةوة و هثشـتا دةرفـةيت    نوثتر و چةندبةرگيان

بـة    ئةگنؤزياو ئامؤرؤزيسـةوة نووسـرابوون    لة بابةت  كتثبةكاندا گثذا و ئةوةي  بة رثنوثين  چاوي
  دوورةدةسـيت   ناوةتـة بةسـتثنثكي    ئةوهةستة ئازاردةرة بـوو كـة پثـي     سةرياندا هاتةوة و تووشي

  و دةمار كةتـةنيا شـتثكي    كمثش  برينكاري  و قةمچي  پذ پثچ  بةستثين  تثنابا، ياين  بوار كةرثي بث
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  دةنـان، چـاوي    دةخيوثندنـةوة وةالي  شةو چوو، ئةو كتثبانـةي   بةتصثكي. و نةدةزاين  دةزاين لث
تـةواو    لـةو كاتـةدا رث چارةيـةكي   . دا  سةندةصـييةكةي   وةپشـتيي  و پاصي  گوشني رثك  ماندووي
هةميشـة هـةموو    وةك  خؤشئةگةر ئةو نةخؤشيية ئـةگنؤزيا بوايـة نـة   . بةمثشكيدا هات  رووناك
لـة    نـةدةبوو، بـؤ وثنـة تـةنيا مثشـكي      كةمايةسـي   تووشـي   چـاوي   بذشـيت   دةبـيين، يـاين    شتثكي

نـوور كـة     تر لـة بةرامبـةر وةجووصـثنةري     نةدةكرد، بة واتةيةكي سةندةصيدا ياريدةي  ناسينةوةي
بثتوو مباهنـةوث   ةدا، بةآلمنةد  نيشان  دروسيت  هةميشة كردةوةيةكي  وةك  بينايي  دةگاتةدةماري

. بـوو   لثرةدا تةواو بـث دةسـةآلت    بصثني بگا، دةتوانني  تثي  ئاسايي  كة خةصكي  بةو راوثژة بدوثني
ئةگةر نةخؤشييةكة هةر ئةوة بث دةبث هـةموو  . گومانث هةبث ئامؤرؤزيسةوة نابث  لة بابةت  بةآلم

دةكـار دةكـةين، چونكةئـةو      ديـنت   كـة وشـةي    دةبـث ببـوورن    ببينـث، هةصـبةت    تاريك شتثك
سـوامة   يـةك   خةسـيت   كـةرةنگثكي   گوتبـووي   كوثرةپياو بـة رووين . نةخؤشيية ساماص تاريكيية

  بـة چـاوي    دةصـثي . ببوورن  دينت  وشةي  بةدةكار كردين  دةبث سةبارةت  دةبينث، ديسانيش  سپي
وشةناسـييةوة   لة روانگـةي   لةوةي جگة  سپي  ئامؤرؤزيسي. شريدا مةلة دةكا ئاوةصة لة نثو دةرياي

و   ناتوانث بـيچم   دةمارناسيشةوة هةرنةگوجناوة، چونكة مثشك  هةية، بة اليةين  مانايي  دژايةيت
شثوةية ناتوانث لـة سـپياييدا     تر هةر بةم  بثنثتة بةر زةيين، بة واتةيةكي وثنة و رةنگة راستةقينةكان

بـة بـث نيسـث وروونـاكي، بـة بـث         ساماص سـپي   ةكيتابصؤي  بث سنوور وةك  باصبگرث، سپيايةكي
ساغ، هـةر چةنـدة لثـرةدا      بؤ چاوي  راستةقينةرادةگوثزن  و وثنة و رووكارث كة دميةين  رةنگ
كـة كةوتؤتـة     دوكتـؤر بـةو ئاكامـة گةيشـت    . بـث   دژوار ودوور لـة راسـتيش    ساغ  چاوي  باسي

دةمثكـة  . لةقانـد و روانييةدةوروبـةري    كيسـةرث   حةبةساو، بة ناهومثدي  پةذيوي  كلك داآلنثكي
هـاتووة و    بـؤ الي   كـة خثـزاين    دةهـات  وةبـريي   خةون  لة جثگاية خزيوة، زياتر وةك  خثزاين
بــوو، هثشــتا   دةنــگ بــث  هثشــتووة، وآلت  كــردووة و جثــي لــث رامووســيوة و شةوباشــي  ســةري

ئـةوة چيـةو لةپـذ      گـوت   ند، بة خؤيدةنوا  موتاآل خؤيان  لة سةر مثزي  وبآلوي بةپرش  كتثبةكان
و چـاوةذث    بـردةوة بـةرخؤي   خةريكة كوثر بـث، پشـووي    دةتگوت  هةصيگرت، هةر دةم  ترس
كـؤ دةكـردةوة هـةتا بيانباتـةوة       دواتر كـة كتثبـةكاين   ماوةيةك. نةقةوما  رووداوثك  چ. مايةوة
كــة   تثگةيشــت  ئــةو دةم ببينــث،  كــة ناتوانــث دةســتةكاين  لةپثشــدا زاين. خؤيــان، قــةوما  جثــي

  . كوثربووة
و سـاكار بـوو،    سـووك   لـة چـاودا بـوو، شـتثكي      رةشـي   چاويلكـةي   ئةو كچةي  نةخؤشيي

  كةمـدا بـة قـةترة چارةيـان      كـة لةماوةيـةكي    و سوور هةصگةذابوون  بوون بة حاص ماسي  پثلووي
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خــةو   نيا كــايتدةبــث تــة  هــةتا چةنــد رؤژان  دوكتؤرگوتبــووي. دةبوونــةوة  و چــاك  دةهــات
  دابنـثني  واي دةتوانني  دةكردةوة، تةنانةت  چةندپات  لةمثژساص بوو ئةو شؤخييةي. چاويلكة دابنث

بـث    هـةر چـي    پثكرابـوو، بـةآلم   لـة چاوپزيشـكثكةوة گوثزةگـوثزي     گاصتةية پشتاوپشت  كة ئةم
و   ر لثـوي دةنيشـتة سـة    بـزةي   دةگـوت   و خـوث بـوو، هـةر كـةدوكتؤر واي      بـة تـام    قسةيةكي
بـوو، چونكـة     خـؤي   جثـي   هـةر بةذاسـيت    جارةيـان   بـة دمييةوةپثدةكـةين، جـا ئـةم      نةخؤشيش
كـة    ئاسـايي  گومانـداري   هـةر مرؤضـثكي  . بياننوثنـث   و دةشـيزاين   مـروارين   دةتگوت  كچةدداين

  بـة بؤنـةي    يـان   دوورةپةرثزي  ئةو ژنةوة هةبث، بةهؤي  ژياين  و قوژبين  كةلثن  لة بابةت  زانياري
  ئاكـاري، بـةآلم    دةباتةوة سةر فثص و فريت  شرييين  لة ئةژماربةدةري، بةتةوسةوة بزةي  تثشكاين

جوانكيلـة بـوو،     نابةهةق و نةفامانةية، چونكة هةر لةو كاتـةوة كةمثرمناصـثكي    ئةوةهةصؤيستثكي
نةكراوة بـوو و    كتثبثكي  پرثسكةي  ذا كة داهاتووي لةوزةماين  جثية، ياين ئثستا بث  ئةو واژةيةي

  بة واتةيةكي. هةر لة سةرلثو بوو  رانةكثشابوو، ئةو بزةييةي  بؤ كردنةوةي  كةسي  هثشتاسةرجني
  كؤمةآليـةتيي   پةيوةندي  رايةصةي  وگةوةي پثچ بزانني، بةآلم  ساكار دةكرث ئةو ژنة بة خؤفرؤش

  ئاسؤيي، ئثمة لـة داوةرييـةكي    بث و چ  ئةستووين  رؤژ، چ  شةو بث و چ كراو، چ  باس  سةردةمي
لة رادةبـةدةر رةنگـة هـةرگيز      بذوا بة خؤ بوونثكي  كة بة هؤي  شثتييةك  بةپةلة و شثلگري، ياين

لةبـةر    ژونوومـان   پةصـة هـةوري    رةنگة رادةو بارسـتايي . نةبث، دةگثذثتةوة  رزگارميان  لة چنگي
لـة    ئاومـان   سـةرگةرداين   و دصـؤپي   پذيشـك   جثيـةبثتوو درةوشـانةوةي   زؤر بـث   چاو بث، بـةآلم 

ئةو ژنة بة   شك بث. سوور بني  بچث و لة سةر نةزانيمان  لث تثك  يؤناين  حةوادالةگةص خوايةكي
تـر بـة     اليةنـةكاين   كة رثگا دةدا ئثمةبة بث هةصسـةنگاندين   پووص خؤ دةفرؤشث، ئةو مةبةستةي

دةبـث    كة ئةو تةنيا لةگـةص كةسـث جـووت     بزانني  نةشوا باشة ئةوراستةقي  بزانني، بةآلم  جندةي
  ئةويش. لةو تاقمةهةآلوثرث  ئثمة ئةو جياوازيية بنةذةتيية دةبث ئةم  بث و بة بذواي لثي  كة كةيفي

  حةسانةوةي  لة ماوةي  هةموان  هةية و وةك و كارثكي  ئيش  ئاسايي  هةر ئادةميزادثكي  چةشين
  بثتـوو نةماهنـةوث كةمترلـةوةي   . دةكـا   دابني  پثداويستييةكاين چثژ و بةهرةوةردةگرث و  خؤي

دةيهـةوث    دصـي   ئـةوجؤرةي   بـةربآلو دةصـثني    لـة ئاخريـدا بـة مانايـةكي      بكـةين   كة هةية باسي
  . دةچثژث لة ژياين  تام  خؤي  رايدةبوثرث و تةواو بة مةيلي

  بـة تايبـةت    شـةقام  چراكـاين  دانـةنا،   چاويلكةكةي. وةدةركةوت  بوو كة لة مةتةب  تاريكان
نووسـيبوو    دوكتؤر بـؤي   هةتا ئةو قةترةيةي چووية دةواخانةيةك. دةدا  پذشؤق ئازاريان  ئةواين

چةنـدة حةيفـة     دةوافرؤشـةكة كـة گـويت     شـاگردي   نةداتـة قسـةي   گـوث   گرت  بيكذث، تةماي
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تـةنيا زؤر    شـثكةوةنةك شـاگرد دةوافرؤ   بكا چاويلكة، ئةو قسةية لة زمـان   لث ون  جوانت چاوي
  جـةغزثكي   رةش  چاويلكـةي   شةرمانة بوو، بةصكوو بة خؤيدا شـكاندةوة، چونكةوةيـدةزاين   بث

ئةو پياوانـة راكثشـث     هةية سرجني  دةذةخسثنث و بؤي  لة سةرروخساري  پذ لة نةهثين  كثشةري
ــةذن ــةاليا تثدةپ ــةويش  كةب ــث وآلمثكــي  و ئ ــةجثيان  دةتوان ــةآلم  ب ــةوة، ب ــك بدات ــةوذؤ پياوث   ئ

  بـؤي   ئـةو پيـاوةي  . هـةبث   باشـي   ئـةو ديـدارةئاكامي    سـةروبةري   بـوو، دةيةويسـت    چاوةذواين
نةدثشـا، جگـة     دانانـث دصـي    چاويلكـةي   بـووو كاتـث دةيگـوت     دةچووة كةلثنث، كؤنة دؤسيت

و بةو  بث  خؤش  پثي  دصي  نةدابوو، وثدةچوو ئةو پياوةش  داناين  خؤ هثشتادوكتؤر ئيزين  لةوةش
  بانـگ   كچـة لـة دةواخانةهاتـة دةر و تاكسـييةكي    . بة زياتر دةهاتة بةرچاو  تري  ئاكارة لة ژناين

پـذ بـوو لـة      دايةوة و هةر لة ئثسـتاوة زاري   لةسةندةصيدا پاصي. داية  هؤتثلةكةي  و نيشاين  هثشت
  وخؤشحاصـي   بة مانـدوويي   ماين و لة كؤتاييدا بةجث  و بة خؤوة گوشني  ماچ  گةرمي ئاو، هةسيت
سـةير و سةرسـوذهثنةرا لـة      دةياهنـةوث لةئاوربازييـةكي    گةذا، پةنا بة خـودا دةصـثي    لة دةماري

بثتـوو    ئاكامـة بگـةين    بـة دةسـتةوةية كـة بـةم      زؤرمـان   كـة وايةهؤگـةلثكي  . دةن  خاچي  داري
  ئـةوةي   دووبةرامبـةري  ال و ئةوال بةذثوةبـةرث، هةميشـة لـة پثشـدا     بث ئةم  خؤي  پياوةكةئةركي

  چونكـة تـازة مـزةي     گومـان  دثنث، تةواو لةو بريانةراچوو بوو، بث  دةكةوث، وةدةسيت  وةگريي
نيـة هـةر لـةوذؤ بـةوالوة بـؤ تثهةصـثنانةوة و         خـراپ   فكرثكـي  گـوت   بة خؤي. دابوو  دوكتؤري
  . بةرمة سةرث  خؤم  مزةي  زةمحةتةكامن پاداشي

  و تثكـةآلوي   رايگرة،دابـةزي   گـوت   بة شـؤفري تاكسـييةكةي    ژوان  بگاتة شوثين  بةر لةوةي
و بـث    ناسـياوييةك   بث هيچ  ئةوان  دةيةويست دةتگوت. ئةو خةصكة بوو كة دةپةذينةوة  شةپؤيل

  وةژوور كـةوت   لـة هؤتثـل    زؤر ئاسـايي . خؤيانا بيبةن  وگوناة لةتةك  لة شةرم  نيشانةيةك  هيچ
ديدار   زووتر هاتبوو، بؤية دةبووچاوةذث بث، زةماين  ئيستثك. بزووت  رابواردن  وبةرةو شؤيين

  لـة كـةس    كرد و دةسـتةوبةجث پثيـداكرد، چـاوي    خواردنةوةي  داواي. كرابوو  دياري  بة وردي
. بچـث   داوبـاز لـث تثـك     جصـفي   لةگةص خؤفرؤشـثكي   نةبوو ئةويان  خؤش نةدةكرد، چونكة پثي

گةذابثتـةوة وبـؤ حةسـانةوة      مووزةخانـان   كة لة ديداري  ردثكيوةكوو جيهانگة  ماوةيةك پاش
كةسـث هـةبث ئـةو      هثشـتاش   تؤبصـثي . نـا   ببـزوث، بـةرةو ئاسانسـؤر هـةنگاوي      بةرةو هؤدةكةي

و گةشـة    هةصـدان   پـذ تةنگـةژةي    لـة رثگـاي    بكا و نةزانث كةرةسـةنايةيت   دةوةن  مةبةستة پاش
وةهـا لةگـةص گونـاةو      هـةموو كـات    بـةخت   بةآلم. دثتو چةصةمة   تةنگ  كردنا هةميشةتووشي

پـري    دووميـوان، جـووتثكي  . كرايـةوة   بگاتـة ئاسانسـؤر دةرگـاي     جووتة كة بـةر لـةوةي    الذثي
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ــوو، دوگمــةي  ــةو ســوار ب و دوازدة   سثســةت  دا، ژومــارةي لــث ســثي  هنــؤمي  وةدةركــةوتن، ئ
  دواتر دةيناآلنـد، سـةري    دا، چارةگثك  بوو، بةصث خؤيةيت، بةپارثزةوة لة دةرگاي  چاوةنواذي

ــان  ــةژدة دةقيق ــةيةكي  ه ــد وش ــاوي    چةن ــة كاني ــة ل ــد ك ــني، دواي  روحــي  دةدركان   هةصدةقوص
  بيسـت   تةنييـةوة، دواي  لةشي  دةقيقة خؤشييةك  و يةك  بيست  لة خؤ بؤوة، پاشي  دةقيقان بيست

  . دةبينم  هةموو شتث بةسپي  گويت  و دوو دةقيقة شاد و شةكةت
  
  
  
  
  
  
  
  

   كوثري
  

  و پارثزگـاري   مثهرةبـان  نوثنـةري   هـةرگيز بـة بـريي   . بردةوة مـاص   گؤريين  دزةي  پؤليسثك
نةهثصث دةرباز بث، كة   بؤ ئةوةي  گرتووة، نةك دصذةقي  تاوانبارثكي  پيلي كة بن  ياسادا نةدةهات
و   لــة خليســكان  يبــةرگر  ديكــةدا وا بوايــة، بةصــكوو بــة مةبةســيت ومــةرجثكي رةنگــة لــة هــةل

  دةرگاي  دزةكاتثك  خثزاين  دةكرث بصثني  لة بةرامبةردا زؤر بة ساين. نوا بث  پياوةي تالسابووين
كـة ديـار     هات، بة تايبةت  حاصثك  چ تووشي  پؤليسثكةوة ديت  بة دةست  كردةوة و مثردةكةي

سـادة    گريانثكـي   زيزؤر گـةورةتر هـاتووة و لـة جـةغ     بةآليـةكي   گرفتـاري   بوو ئـةو جارةيـان  
لـة    ئـةوة بـوو كـة رةنگـة مثردةكـةي       ژنـةدا هـات    مةبةستث كـة بـة بـريي    هةوةصني. بةوالوةترة

ديكةوة هةر چةنـد   بپشكنث، لة اليةكي  هاتبث ماصةكةيان  كرابث و پؤليس  دزيدا دةردةست كايت
  تـةنيا ئوتـؤمبيلي    يوةبـةردةنا، چونكـة مثردةكـة     ورةي  بثتـة بـةرچاو بـةآلم     ئةو برية پذدژايةيت

  گومانةكـةي   بـةآلم . خـةو حةشـار بـدرث     ذا خؤنـةدةكرا لـة ژثـر تـةخيت     و بة قـةبارةي   دةدزي
  دصـي   ئـةوةي  ژنـة لـة جيـايت   . بـث   لثـي   ئةو پياوة كـوثرة، ئاگـات    گويت  نةبرد و پؤليس هثندةي
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و   خسـتة ئـامثزي    خؤي  كابرابة گريان  هثناوةتةوة ماص، كاتثك  شووةكةي  داسةكنث كة پؤليس
  . هاتووة  بةآليةك  چ  تووشي  گثذايةوة، تازةزاين  لثية بؤي  ئاگامان  ئةوةي

ئـةو    خـؤش   سـةيري  و باوكي، بةآلم  دايك  بردةوة ماصي  چاويلكة لة چاويشي  كيژي  پؤليس
كـة لـة هؤتثلـدا دةيقيژانـد و       و قـووت  رووت  حاص و دميةنة بوو كة تثيـدا كـوثر ببـوو، ژنثكـي    

هةصدةكثشـاوة كـة     بـة پةلـة دوولينگةكـةي     بةردةداوة وپياوةكـةش   ميوانةكاين  و دصي  ةرگج
. دةكـردةوة  كةم  كارةساتةكةي  و ناخؤشي  تاصي  دميةنة لة رادةي  ئةم  خثرا دةرباز بث، بةكوريت

  شـةرمي   پاكـةكان   داوثـن   ويشكة سؤفيية رياباز و بةرواصـةت   كوثر كة لةبةر پرتةوبؤصةي  كيژي
  تثگةيشـت   دةخوثنـدةوة، كاتثـك    يةكتري  فرؤشيي كة لةگةص ئةوينثكي  پثدادةهات، هةستثكي

  و كـاو وةرگـرتن    بـوون   جـووت   نـةكراوي   تازة سةرهةصداو و چـاوةذوان  ئاكامي  كوثرييةكةي
بثتـة    زةمان  وزؤري  چةپگةرد و زوصم  چةرخي  نةوثرا لة چنگ  قيژاندي، بةآلم  نيةپذ بة گةرووي

  بكاتـةوة بـةري    بة جـواين   جلةكاين  بدةن رثگاي  ئةوةي شةرمانة و بة بث سكاآل، چونكة زؤر بث
ئةدةبانــة  ئةگــةر بــث  بــة راوثژثكــي  پــؤليس. وةدةرنــا  و بــة پاصةپةســتؤ لــةهؤتثليان  گــرت  پيليــان

بزانـث    دةيهةويسـت  وةرگـرت  لـث   نيشانيي  ئةوةي  زانيبا، پاش  نةهاتباحيسابث، دةكرا بة تةومسان
ئـاوا    و بابـةيت   بـؤ هةصـكةوت    كردةوةكة دةوصةت  روون  نا و لثي  پثية يان  تاكسي  داخوا كرثي

نية، چونكـة ئـةو ژنانـة لـةو       و دوورة مةنتيق  خراپ  بث دابثكي خؤمان  قسةي  پووص نادا، هةصبةت
  سـةرثكي   بـوون  حاصـي   بـة مانـاي  . نـادةن   دزثويان  كردةوةي  داهايت  كة ماصيايت  تاقمةبةرچاوةن
تثنةگةيشتبث و زؤر   رةنگة پؤليس  گوت چونكة كوثر بوو، بيهثننة بةرچاو، بة خؤي  لةقاند، بةآلم

نةبوايـة، ئـةو وشـانة     خؤزگـة پـثم    لةبةر خؤيةوة گويت  پثيةو پاشان  بةصث پووصم  گويت  بة نةرمي
  زةيـين  و گـةوةي   پـثچ   زارانبثتـوو هـة    ئثمـةوة بـة سـةير خـؤ بنـوثنن، بـةآلم        رةنگة لةروانگةي

دةبني،   ئةو واژانة حاصي  ناكرث بثنينة بةرچاو، لةماناي  تثدا بةدي  راسيت  ئادةميزاد كة رثگايةكي
گوتبـوو بـؤ     بة دايكـي . ئةوةية  نامووسي و بث  پيسي  داوثن ئةوة بوو كة ئاخر و ئاقيبةيت  مةبةسيت
  . زووتر گةيشتبؤوة  لة باوكيشي  شةوناچثتةوة ماص و كةچث ئثستا تةنانةت  شثوي

لةماصةوة بوو، بةصـكوو    كوثر بوون  تةنيا بةو هؤية كة كايت  دوكتؤر جياواز بوو، نةك  حاصي
  دةكةونـة بـريي    و ئـثش   ژان  تةنيا كـايت   ئةوكةسانةي  چةشين  بوو نةيدةويست  چونكة پزيشك

حاصـييةدا،   وپةرثشـان   قـةوماوي  لـث   لـةم   تتةنانة. كا  نةوي  بؤ ناهومثدي  سةري لةشيان، بة داماوي
بثنثتةوة يـاد،    هؤمثر لة ئيليادا نووسيويةيت  ئةوةي دةيتواين  و ناخؤشييةدا، هثستاش  لةو شةوذةش
ــةرزترين ــةبارةت    بـ ــتا سـ ــةتا ئثسـ ــثعرث كـ ــةرگ   شـ ــة مـ ــوثرةوةري  بـ ــةوة،   و كـ هؤنراوةتـ
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  ةر ئـةو كوتةيـة و ژومـارةو رادةي   جارث نابث زؤر لة س  پياو دثنث، هةصبةت  سةدان دوكتؤرثك
. لةبـةر چـاوة    دةبثتةوة كةئثمة تـةنيا چؤنيـةتيمان    لة دوايةدا بؤ روون  كراو بذؤين، ئةوةمان  باس

دووخـةو نـةكرد، لةوكاتـةدا      خـزا و خثـزاين    لـةجثگاوبان   داوة و بـة ئةسـپايي    خـؤي   دصخؤشي
. هةصـگرت   قانـد و لـة باوةشـيدا ماتـةي    تة  دمـي   خةو و بثداريدا چةند جارثـك  لة نثوان  ژنةكةي

دةكرد   ئارةزووي. بوو دةدا لةبةر شةكةتييان  و جارجارة كة وثژينگي  نةخةوت  چةند سةعاتثك
بـوو ناچـار نـةبث بصـث       خةصك  چاوي  چارةسةري كاري  هةرگيز رؤژ نةبثتةوة، هةتا ئةو كةسةي

خـؤر بـوو، بةصـث ئـةوة تـةواو        نگووتينئة  ذا تامةزرؤي لةسةر ئةو حاصةش  كوثر بووم، بةآلم  من
هـةر  . خـؤر و دةزانـث كـةئيتر نايبينـث      دةخوارد، ئةنگووتين  رستةيةية كة لة مثشكيدا خويل ئةم

بـوو كـة     لـة سةرشـان    ئةو ئةركةي  نةدةهات،بةآلم  كةس  كوثر بةكةلكي  چاوپزيشكي  بةذاسيت
بصث رةنگة ئـةو وةزعـة     ة و بة ئاشكراييئاگادار و وريا بكاتةو تةندروسيت  وةزارةيت  بةرپرساين

هةصـداوة و وا   نةناسـراو سـةري    كـوثري   گشـتيي، جؤرثـك    ال وئةوال ببثتـة كارةسـاتثكي   بث ئةم
نـاكرث، هـةر     بـةدي   نيشـانةيةك  هـيچ   دةگرنةوة و بـة رواصـةتيش    لة يةكتري  وثدةچث خةصك

  سـةملابوو، يـان    بة ئاشـكرايي   تةبچوو بوو بؤ مة  كابراكوثرةكةي  مةبةستة لة بابةت  ئةم  وةك
ــةر وةك ــي   ه ــةر خؤيش ــوورببؤوة  لةس ــاوي . س ــة چ ــك    ل ــة نيزي ــةدا ن ــةو دوو كةس ــيين ئ و   ب

  ئـةو چاوانـةي  . نةبوو  بةچاويلكةش  پثويستيان  نةدةكرا، هةر بؤية تةنانةت  نةرةشكةوپثشكة بةدي
زةدة   دةهاتنة بـةرچاو و هـيچ    ساغ  تةواوكوثر ببوون، بة رواصةت  تازة نةياندةبيين، ئةو چاوانةي

  هثنايةوة بري و هاتةوةبةر زةيـين   كوثرةپياوي  ئةو موعايةنة دوور و درثژةي. نةبوو و نوقسانثكيان
  تـةنيا بـؤ پيـاوثكي     و ئةوة نـةك   تةغةورنةببوون  بةحاصودووبةآلش  چاوي  بةشةكاين  كة تةواوي

  بة پثچةوانـةي   گوت  بة خؤي. وثنة بوو بث  وتريشال  بؤ هي  ساآلنة، بةصكووتةنانةت  و هشت  سي
كـوثر بووة،سـةيرة كـة      كـرد كـة خؤشـي     فةرامؤشـي   ئاقصةكة ئةو پياوة كوثر بث و بؤ تاوثـك 

  تازة نيـة بـة مـةرجث كـةالمي      ئةوةمةبةستثكي  لة بري دةچثتةوة، بةآلم  خثرا خؤيان  هثندث كةس
  . هؤمثر بة هثندث ئثروئةوثوةبثنينةوة ياد

  نثوچـاواين   ئـارامي   بةرامووسـاين   هةسـيت . كردة خـةو   لة خةو هةستا ئةو خؤي  ة خثزاينك
بةسـتةزمانة هـةتا     خؤيدا گـوتبثيت   لة خةوكا، رةنگة لة دصي  نايهةوث مثردةكةي  كرد، دةتگوت

ئـــةو   ســـةير و ســـةمةرةي  نةخؤشـــيي  دانيشـــتووة و لـــة بـــارةي  بـــةياين كةصـــةبايب  قووقـــةي
خستؤتة   خؤي دؤصپايةك  دوكتؤر كة تةنيا مايةوة دةتگوت. كردووة  يةدا موتاآليئةنوا كوثرةبث

  ساردي  و دةخينكثنث، هةناسةيةكي دةكؤصث  و چاوي  خستؤتة كونةتفنكي  و چنگي  سةرسينگي
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و بةالجانگيـدا سـةرة و خـوار بـن، بـة        هةصقوصن  لة چاوي فرمثسك  گةذا دوو دصؤپ كثشا و لث
كــة   هثنــدث لــة نةخؤشــةكاين  قســةي  بــث، لثــرةدا كةوتــةوة يــادي  پيرةنگةســ  گــوت  خــؤي
  هةسـت   ئـةواين  و گـراين   قـورس   واية خةريكة كوثر مب، تازة ترسـي   دوكتؤر الم  دةگوت پثيان
بكـا و    سةرانسـوثي   دةهات،هـةربينا خثـزاين    وقاچاغـان  قـاپ   لة ئاشپةزخانةوة دةنگي. دةكرد پث

بة پارثزةوة هةستا و بة دةسـتةكوتة  . هاتبوو بذؤنة نةخؤشخانة وةي  يتنا، وةخ  بزانث هةستاوة يان
كـرد كـة    لـة اليـةكي    رووي. چـووة پثشـاو    كـردن، پاشـان    دؤزييةوة و خثرا لـة بـةري   جلةكاين
بـة    مثشـك   بازگـة و دةرووي  قةماوة، نـةيگوت   چ  نةيپرسي  جارةيان  ئاوثنة لةوثية، ئةم  دةيزاين

بگاتـة ئاوثنةكـة،     كثشا هةتا پةجنةي  دةبث،تةنيا دةسيت  گريان رث لث  يهؤ تووش  هةزار و يةك
  و ئــةو ئــةمي  دةديــت  ئــةوي  هةصــدةذوانث، وثنةكــةي  لةئاوثنــةوة تثــي  كــة وثنةكــةي  دةيــزاين
  داوة بةصـث، لةپـةناي    وة ژوور كـةوت، ئـث، هةسـتاوي، وآلمـي      كرد خثزاين  هةسيت. نةدةديت

پـذميهر و    وشـةي   زةماوةنـد هثشـتاش   خؤشةويستةكةم، گةلث سـاص دواي   باش  راوةستا، بةيانيت
ــتييان ــة زاري  خؤشةويسـ ــان لـ ــةوت، پاشـ ــةوةي  نةدةكـ ــوو ئـ ــةردووكيان  وةكـ ــةريكي  هـ   خـ

  بـة خثـر بث،چـاوم     وا نيـة هثنـدةش    الم  پياوةكة بث گويت، مـن   و ئثستا نؤرةي  بن شانؤگثذانثك
دا بـا بـزامن، بـة      قسـةي، گـويت   كةوتة سـةر ئـاخرين    جنيژنة تةنيا سر. هاتووة  نوقساين  تووشي
ئةو نةبوو و لة   ئةو وتةية هي  نابينم، زؤر بة رووين شتثك  كة هيچ  راما، من  لة چاوةكاين  وردي
  نـابينم   پياوةكـة تـةنيا ويت    ئـةو، بـةآلم    بيصـث نـةك    شانؤنامةكةداقةرار وا بـوو مثردةكـةي    دةقي

و   زةمـان   بةتثپـةذبووين   پزيشكانيش  ژين. گرتبثتةوة  دوثنثم  خؤشةكةيدا رةنگة لة نة  ودرثژةي
  كة لةتةك  و ئةو ژنةش  دةبن  حاصي  مثردةكانيان لة كاري  هثندثك  و گوذي  گةرم  پةيدا بووين

ــان   ــاودص وهاوزم ــووةكةيا ه ــدةي   ش ــوو ئةوةن ــث  ب ــوثري   دةزاين ل ــة ك ــييةك  ك ــة   نةخؤش ني
سـاغ، بةصـكوو    بداتـة چـاوي    كـوثرةوة بپـةذث و نوقسـاين     لة چاوي نية  بيگرثتةوة، شتثك كةس

بـث دوكتـؤر     هةر چؤنثـك . بووة  پثيانةوة لةدايك  و ئةو چاوانةي  مرؤض  گريوگرفتثكة لة نثوان
  سـةبارةت   بث، هةر بؤية لة زانكؤش  را و بؤچوونةكاين  دةربذيين لة چؤنيةيت  دةبث تةواو ئاگاي

دةنث كـوثر بـووة، بـة     لث كة پثي  پزيشكة جگة لةوةي  ئةم  رايدثنن، بةآلم  مةبةستانة بة وردي بةم
بزانث كوا دةتوانث  لث  هةر چةندةشي  گرتؤتةوة،جا خثزاين  دةصث كة ئةو نةخؤشييةي  ئاشكراش

دةردةكةوث كة ئةو ژنة بثچارةية لةبةرامبةر   كة واية زؤر بة هاساين. بةرثتة بةروتةكاين  گومان
  هـةتا ئثـرة دوانيـان     تـر كةهةصـبةت    ئاسـايي   حاشا هةصنةگرةدا وةكوو هةموو ژنثكـي ئةو بةصگة 

و بة خؤيةوة دةكوشث و دةيالوثنثتةوة، بة   دةگرثتةئامثزي  دةناسني، دةجووصثتةوة و مثردةكةي
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بةرپرسيار، ئـةوة لةهـةموو     بة كاربةدةستاين  بكةين، دةبث خةبةر بدةين  ئثستا چ گريانةوة پرسي
بـة    لة دوا بث دةبث خثرا دةس  گشتيي گرتنةوةي  ثويستترة، ئةگةر ئةو نةخؤشيية مةترسييشتث پ

نةيبيسـتووة    هةتا ئثستا كةس  هيوا و شثلگريانة گويت  بردة بةر دواتيشكي  پةناي  كار بن، خثزاين
لـة خـؤوة    كةسـث   دثـت   شـك   تا ئثسـتا پثـي    بگرثتةوة، بؤ ا كةس  كوثري  نةخؤشيي خةصك

  لـة زاري   تـازة ئـةو قسـةيةي   . بـوون  تـووش   دووكةس  كةم  تا ئثستا خؤ الين  ر بووبث، بةآلمكوث
كشـايةوة، دوور    بة خثزانييةوة نا و خؤشـي   پاصي  بةتووذةيي  بذثك. گؤذا  دةرپةذيبوو كة حاصي

لـةو    ةيدا، هـ  خؤي  لة نثوچاواين  مستثكي  بگرييةوة، پاشان  مةبةوة، رةنگة لثم  نيزيك كةوة، لثم
ئةوشـؤ لـة     دثتةوة، بـة درثژايـي    وةبريم نةفامم، تازةم  لةو كةرة، چةند دوكتؤرثكي  كةرة، هةي

  پثوةدابـا، تكايـة دةس    و دةرگاشـم   ديكـةدا خـةوتبام    بـووم، باشـتر وا بـوو لـةژوورثكي      پةنات
وثرة كـوثرة  بؤ بثنم، دةهتـةوث بـةك    دةبث ببث دةبث، وةرة، دانيشة با بةرچاييت  هةصگرة،ئةوةي

هـةر    دةهتةوث منيش. وسةرةنگرث يب  و تالسكة ببةسيت  تةلةيفووندا بگةذثي  رثنوثين  بة دواي
و   گـةرم . نةگرمـةوة   بؤ ئةوةي  كوناندا حةشاردةم  لة حةوت خؤم  بث يان  لثت  و چاوم  وا دانيشم

  . وةرة خؤشةويستةكةم  و گويت  گرت  مثردةكةي توند دةسيت
خـوارد،    برشتةي  ونانثكي  قاوةيةك  خثزاين  بوو كة دوكتؤر بة پثداگري  ةياينب  هثشتا بةري

  پةيوةنـدي   خواردي، ماوة زؤر بوو بـؤ ئـةوةي    وخؤي  بيهثنينة بةرچاو كة چةندة بةتام  دةتوانني
  مـةنتيقي   مثزان، بة هةموولثكدانةوةيةكي  پشيت  خةياصي بث  دةق نةشكاوي  بةكاربةدةستاين  بكةن
  لـة بةرپرسـاين    يـةكثك   گةيشـتباية دةسـيت   ئـةم   زوورتـر راسـتةوخؤ راپـؤريت     بوو هةر چـي دة

ــةآلم   وةزارةيت ــيت، ب ــيمان  تةندروس ــرا پةش ــةر خث ــت   ه ــة تثگةيش ــؤوة، چونك ــؤي   ب ــوو خ   بثت
ــك ــتثكي     وةكوودوكتؤرث ــةوث مةبةس ــة دةيه ــثنث ك ــگ  بناس ــاين   گرين ــة بةرپرس ــةرةوة  ب س

ــدث ــث كارمةن ــةنثت، ناتوان ــةيفوونچي  ئاســايي  كيرابگةي ــةوة    كــة تةل ــةوة و الآلن بةهــةزار پاذان
وةربگرتاية   مةبةستةكةي  دةبوو زؤر بة وردي  بكا،مونشي  حاصي  لة نثواندا گرث داون  پةيوةندي

  رووداوةكــــة ئاگــــادار كردبــــا، زؤر روونــــة كــــة هــــيچ   لةچؤنيــــةيت  هــــةتا ســــةرؤكي
. لةپـذ بچثنـث   ترسثكي  آلنة بآلو كاتةوة و تؤويئامادة نية ئةو جؤرة هةوا  دةروةست دوكتؤرثكي

خؤشـة    دوكتـؤرن، ئةگـةر پثـت     دايةوة ئثوةدةصثن  وآلمي  تةلةيفوون  هثصي  مونشييةكة لةو بةري
  كارثكم  و هةتا مةبةستةكة نةدركثنن  رث و شوثنثكم  كةچي مل منيش  ناكا، بةآلم  قةي  بذوا بكةم
بثنة ئثرة،   ناكرث، باشترواية خؤتان  باس  بة تةلةيفوون  نةهثين  ناية، نةهثنيية، خؤ مةبةسيت لة دةس
بةصــث   رامــا و گــويت  ئةوةيةنةخؤشــي، كــوثرة تــاوثكي  لــة مــاص دةركــةوم، مةبةســتت  نــاتوامن
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بثتـة    دوكتؤرثـك   دا، جـا كـة وايـة باشـترة خةبـةر بـدةي       لـث   مونشـييةكةجةفةنگثكي . نةخؤشم
  تةلةيفوونةكـةي  سـاز بـوو و گؤشـي     خـؤي   تامةي قسة بث بةو  راسيت، كةيفي  الت،دوكتؤرثكي

. دوكتـؤر بـدرث وا بـوو     لـة دمـي    مسـتثك  ئةو خوثذييـةپياوة وةك   دزثوي  كردةوةي. دانايةوة
  پاشـان . گثـذاوة   بـؤ ژنةكـةي    هاتةوةسةرخؤ و ئةو ئاكارة ناحةزةي  چوو تا هثندثك پث  تاوثك
كــة دةبــوو زؤر پثشــتر زانيبــاي، بــة خةمةوةلةبــةر دؤزيبثتــةوة   نــوثي  مةبةســتثكي ئــةوةي  وةك

كـةردةن، كـة     بوو ناهومثدانةبپرسث ئثسـتا چ   خةريك. بنيادةم  تؤرةمةي  ئةوةش  خؤيةوة گويت
  ئـةو مةبةسـتة دوانـدين     رثگـا بـؤ راگةيانـدين     بـة فيـذؤ داوة وباشـترين     تا ئثستا هةيل  تثگةيشت
بـة    دوو پزيشـك   ووثـژي  تثـدا دةكـا، وت    ريكـا   نةخؤشخانةية كة خـؤي  ئةو بةشةي  سةرؤكي

وةئةسـتؤ    ئيداري  رث وشوثين  وةگةذ خستين  گةذث با ئةو بةرپرسايةيت بةرگر و لةمپةر، لثي بث
ناســاند و   دايـةوة خــؤي   هـةر كــة وآلميــان . بــؤگرت  نةخؤشــخانةي  ژومـارةي   خثــزاين. بگـرث 

ــرا گــويت دوكتــؤر   پرســيبووي  ةرگــرتنو  نــةخؤش  بةرپرســي  شــك باشم،ســپاس، بــث  خثراخث
خـؤ لـة خؤنةكردنـةوة،      دةصـثن   باشـني، بـةوةي    مردنيشا هةر دةصـثني   لة ئةلكةي  چؤين،تةنانةت

  دةي، فةرموو، چ  داية گويت دةس گؤشي  سةرؤك  كاتثك. ئينسانة  كة تةنيا تايبةيت  بةديهاتثكي
  وةرگـرتن   نـةخؤش   ة بةرپرسـي نابيستث، ل  قسةكامنان  تةنياي،كةس  پرسي  خةبةرة، چاوپزيشك

  هةيـة وسـةرةذاي    چاوپزيشـكيي   ووثژي دانة وت لة گوث  گرينگتري  دصنيا بة، ئةوخاتوونة كاري
بوو، بة بث كؤبـة و    دوكتؤر زؤر كورت راپؤريت. ژنانةوةية  بة نةخؤشيي  تةنيا هؤگريي  ئةوانةش

دةردة   ئــةم  خــاوةين  رؤضــثكيودوور لــة ئيحســاس، كــة لــة م  زانســيت  پــةذاوثز، بــة راوثژثكــي
كـوثري، هـةر كوثركوثر،بـة هـةر       بةذاسيت  خستة سةرسوذمان، پرسي  نةدةكاآليةوة وسةرؤكي
لـة مابـةينا نـةبووبث، راسـتة،      گرتنةوةيـةك  تةواو لـث   بووبث و بة ماناي  حاص رةنگة هةصكةوتثك

لـة    وا نية كة هـةر كامثكمـان  خؤ مةبةستةكة ئا  گرتوومةتةوة،بةآلم  ئةوة كة من  ئةوة نابثتة هؤي
  و مــن  نــةديتبث، ئــةو پيــاوة كــوثر ببــوو كــة هاتــة الم  و يــةكترمان  كوثربــووبني  خؤمــان  ماصــي
هةية، هـةر    ناو ونيشانيم  ئةو پياوة بدؤزينةوة، لة مةتةب  كوثر بووم، چؤن  چةند سةعاتثك دواي

ئثـوة ئـةو     هاوكارثك، بة بذواي  تدةنثرمة ئةوثندةرث دوكتؤر، بةصث باشة،هةصبة  ئثستا يةكثك
مةبةســتة بــة وةزارةختانةرانةگةيــةنني، جــارث بــذث زوويــة، بــري لــةو ترســة بكــةوة كــة وةهــا  

  گرتنـةوة، خـؤمردنيش   و لـث   دةذوث، كـوثري  لـث   باصـي   خةصك، ئينسان  دةخياتة دصي هةواصثك
دةكةم،   چ  بزامن  دانيشة تا مندةمرين، زؤر باشة تؤ هةر لةماص   هةموومان  نية بةآلم  گرتنةوةي لث

  مـن   لـة بـري بـث كـة كـوثر بـووين        بكـةم، ئـةوةت    موعايةنـةت  بة دواتا دةنثرم، دةمهةوث  پاشان
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هـؤو هؤكـار بـة      نيشـانةكاين   كـةم   ديكةية، ناكرث دصنيا بني، الين  كوثرثكي  موعايةنةي ئاكامي
جياجيـا    بةسـتة زوويـة، دوو هةصـكةويت   ئةومة  ئثستا بـؤ سـةملاندين    گومان، بةآلم دةستةوةن، بث
  ئثمـة چـووبن، لثـت     ديكـة بـة دةردي    تا ئثستا چةند كةسـي   نية،مةگني  ئةوتؤيان  پةيوةندييةكي
نابةجث و هيوابذانـة بپارثزين،زؤرسـپاس، خثـرا      و گوماين  بيين لة پثش  دةبث خؤمان  حاصيم،بةآلم
  . دةكةمةوة، خواحافيز  ئاگادارت

. دا لـث   زةنگـي   تاشـي،تةلةيفوون   زؤر ناشيانة ريشي  خثزاين  ر كة بة يارمةيتدوات  نيوسةعات
مثرمناص لثرةية كـة دةصـث     گؤذابوو، كوذثكي  راوثژي ئةجمارةيان  بوو، بةآلم  سةرؤك  ديسانيش

  دةصــث دوثنــث هاتؤتــة مةتــةيب  دةبينــث، دايكــي  بــة ســپي  لــة پــذث كــوثر بووم،هــةموو شــتثك
دةمب،   خثلة، بةصث، جا كة واية خؤيـةيت، وردة وردة خةريكةنيگـةران    پيچة  ئثوة،كوذة چاوي

بارودؤخةكة بةرةو تاصيية، چؤنة وةزارةختانةئاگادار كةين، بةصث، هةصبةت، هـةر ئثسـتا     بةذاسيت
لـة    دواتـر كـة دوكتـؤر و خثـزاين      سـث سـةعات  . نةخؤشـخانة  بـؤ سـةرؤكي    دةكـةم   تةلةيفوون

  و لة راستيدا ئةو لةو پلة گؤشتانةنووسابوو كـة ژنةكـةي    بوون  كردن نيوةذؤ  دةنگيداخةريكي بث
و خثـرا    هةصـگرت   چـوو گؤشـييةكةي    دا،خثـزاين  لـث   زةنگـي   بذيبوو، ديسانةوة تةلةيفوون  بؤي

  كار ووآلمـي   دا هةستث و بچثتة ژووري  يارمةيت. دةوث  لةوةزارختانةوة تؤيان  گةذاوة و گويت
  دةويسـت   ئـةو نةخؤشـانةي    وةزارةختانـةناوي . بوو  ووثژةكة كورت ة، وتتةلةيفوونةكة بداتةو

لـة    پثويسـيت   زانيارييـةكي   كـة تـةواوي    گـويت   كة دوثنـث چووبوونـة مةتةبةكةي،چاوپزيشـك   
مـاص، لـة    زةماوةنـد، شـؤص، نيشـانيي     نةخؤشـةكاندا نووسـيوة، نـاو، تةمـةن، چؤنيـةيت      پةروةندةي

  بچث بؤ كؤ كردنـةوةيان، لةوبـةري   كاربةدةستة باوةذپثكراوةكان  كرد وثذاي  كؤتاييدا پثشنياري
ديكـة و    گوثزرايـةوة بـؤ هثصـثكي     ناكا، تةلـةيفوون   و پتةو بوو،پثويست  تةلةوة وآلمةكة كورت

  و دةوصـةتةوةئافةرين   خـؤم   خؤشة لـة اليـةن   ئثوارة باش، وةزير قسة دةكا، پثم تر ويت  دةنگثكي
  هةصوثسـيت   چونكـة بـةپثي    لـة ماصـدةرمةكةون    افةتت، زؤر تكـا دةكـةم  و شـةذ   بؤ غريةت  بنثرم

  هـةر چةنـد ئـةم   . لـة دةور بكثشـني    و جـةغزي   قةيرانـة بگـرين   ئـةم   بةري  ئثوة دةتوانني  خثراي
  بـة چـاوان    گـويت . كـة دةسـتوورن    دةيـزاين   گومان بث  و بة ئةدةبانة بوون، بةآلم  رستانةرةمسي

  چةند دةقيقـة دواتـر ديسـانيش   . تةلةيفوونةكةداندرابؤوة  لةوبةرةوة گؤشي  وةزير، بةآلم  جةنايب
  گــويت  بــوو، بــة هةناســةبذكة و شــثواوي  چاوپزيشــكي  بةشــي ســةرؤكي. زيذانــدي  تةلــةيفوون

دراوةتـةپؤليس، ئـةو دووة     ديكـةش   دوو كةسي  كوثر بووين  كة راپؤريت  دام پث  ئثستاهةواصيان
لـة    دةكـرد كـوثر بـووة و ژنـةش      هـاواري  و ژنثك، پيـاوة لـة شـةقام     ثكبوون، نا، پياو  پؤليس
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  نـا، ناويـان    يـان   بـوون   مـن   نةخؤشـي   ئـةوانيش   هؤتثلثك، گؤيا لةگةص پياوثكا بووة،دةبث بزامن
بچنـة سـةر    دام، دةياهنـةوث  پـث   نةهاتؤتة گؤذ، لة وةزارةختانـةوة هةواصـيان    ناوثك نازاين، باسي

دانـا و    دوكتـؤر گؤشـييةكةي  . ةب، بؤتة سةير تثكةولثكةيةك، تـازة دةزاين مةت  پةروةندةكاين
  زؤر بـة وةذةزي   بپارثزث، پاشان  گةورةتريان  بيهةوث لةبةآلي  برد بؤ چاوي، هةر وةك  دةسيت
خبـةوي، دةتبةمـة سـةر جثگاوبانةكـةت،بث       هةوص بـدة تؤزثـك    گويت  ماندووم،خثزاين  گويت

  . تازة پةيدا بوو  ئاوا نةبووة، بةصكووهةواصثكي  ث، خؤ ئثستا رؤژيشناكةو لث  فايدةية، خةوم
كـة لـة     چاوپزيشك. هةستا لث هاواري  جار تةلةيفوون  بؤ دوايني  شةش  سةعايت  دةوروبةري

دايـة    گـوثي   دايـة، بةصـث فـةرموون، زؤر بـة وردي     دةس  دانيشتبوو لـةذثوة گؤشـييةكةي    پةناي
كـث    پرسـي   دانايـةوة، خثـزاين    لةقاند و گؤشـييةكةي   سةري  اراميبةئ  و چةند جارثك  وتةكان

ئـةوة بـووي،     بة دووما دثت، هـةرچاوةذيي   ديكة ئامبوآلنسثك  بوو،وةزارةختانة، تا نيوسةعايت
بـؤ ئامـادة     وزؤر، دةتبةنة كوث، نـازامن، رةنگـة بؤنةخؤشـخانةيةك، چةمةدانةكـةت     ئةرث كةم

بـؤ    بـؤ دةپثچمـةوة، جـا خـؤ نـاچم       بةردةسـتان   وپـريت  رتوخ  جلك  و چةند كوتثكت  دةكةم
خـةو و   بـردة وةتـاغي    شـووةكةي   ژنـة بـة لةسـةرةخؤيي   . خةبـةرة   چ  نازانني  سةفةر، خؤئثمةش

  دةنگـي . من  تر لة ئةستؤي  هةر لثرة دانيشة وكارةكاين  داينيشاندة سةر جثگاكةي، تؤ بة ئارامي
دةكـــردة و   و دؤآلبچـــةكاين  كـــة دؤآليب  يســـتدةب ژنةكـــةي  و چـــؤ و هةصســـووذاين  هــات 

  نةيـدةديت   ئـةوةي   دةخسـنت، بـةآلم    دةر دثنـا و لـة چةمةدانةكـةي    دايدةخستنةوة، جلكـةكاين 
پـثآلو كـة     و چةنـدجووت   فـش، كراسـثك    لة چةند بصووز و دامثن، دوولينگةيةكي  بوون برييت

باشـة ئـةو هـةمووة      دةگـوت   دوكتؤريبـة   نـةهثين   هةسـتثكي   دةنگـي . بن  ژنان  دةكرا تةنيا هي
  مةبةسـتة وردانـةي    كؤصـينةوة لـةم    نةگوت، چونكة دةرفةيت هيچي  بؤچية، بةآلم  قةلةمةي  حةلةم
  ويت خثـزاين   چةمةدانةكة بـوو كـة داخـرا، پاشـان      قفص و قةذازةي  لةچركة چركي  گوثي. نةبوو

  . بذؤينبةر  نةخؤش  بة ئوتؤمبيلي  تةواو بوو، ئثستا ئامادةين
گـةذث   لثـي   كة دةيگوت شووةكةي  يارمةيت  هةتا بةر دةرگا برد و پثشنياري  چةمةدانةكةي

چوونـة    پاشـان . ئةو كـارة بكـةم    و دةتوامن  و گثذنيم  شةل  بردةوة پاش، خؤ من  هةصيدةگرم  من
  تا بـة كـةي    نازانني  گرتبوو و پياوةكة گويت  يةكتريان  دةسيت. مانةوة و چاوةذث  دانيشنت  ديوي

  . مةكة  بةو فكرانةوة سةخصةت  خؤت  لةيةكتر دوور دةبني، ژنة گويت
  دا، ژنة هةستا وچوو كردييةوة، بـةآلم   دةرگايان  كة لة زةنگي. بوون  چاوةذي  كاتةژمثرثك
زؤر باشـة، ئثسـتا دثينـة      دايـة و گـويت   دةس ماصـثي   زةنگي  گؤشي. دةرگا نةبوو  كةسث لة پشت
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  بـة هـيچ    داون پـث   لة خـوارث چـاوةذثن، دةسـتووريان     كردو گويت  لة مثردةكةي  رووي. خوار
بــة . بــا بــذؤين. كــردووة  بــة مةترســيي  كلؤجــث نةيةنــةژوورةوة، وا ديــارة وةزارختانــة هةســيت

بــة   ئــاخري  دا هــةتا لــة چةندپثپيلكــةي  مثردةكــةي  ئاسانســؤر چوونــة خــوارةوة، ژنــة يارمــةيت
  گةذايـةوة بـؤ چةمةدانةكـة و بـة تـةنيايي       ئوتؤمبيلةكـة بثت،پاشـان    واريتثپةذ بث و س  سآلمةيت

ســـوار بـــوو و لـــة   خؤيشـــي  ئاخرييةكـــةي. بةرةكـــة دايـــة نثونـــةخؤش  و پاصـــي  هةصـــيگرت
گوتـووة تـةنيا    دا، بة منيـان   وةرسووذاند و دةنگي  لثخوذةكة سةري. دانيشت  مثردةكةي تةنيشت

هـةر ئثسـتا     چونكـة منـيش  . بةرن  منيش دةبث  لةسةرةخؤ گويت ژنة. بةرم، ئثوة دةبث دابةزن  ئةم
  . كوثر بووم

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   كوثري
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لـة زؤر    بـوو، بـةآلم    تةواودروسـت   فكرثكـي   ناماهنةوث بصـثني . وةزير بوو  خودي  پثشنياري

هةتا . سياسي  لة بواري  و چ  و كؤمةآليةيت  تةندروسيت لة روانگةي  بوو، چ  باش  بارانةوة بريثكي
سـپي،    دثـوي  ماكـةي   باريكتر ديترانةوةي  بة واتةيةكي  ئةو نةخؤشيية يان  هؤيةكاين دؤزرانةوةي
مـاوة    كـراين   هةتا دياري  دانابوو، يان كوثرييةي  لة سةر ئةم  كارناسثك  باريكي  بريي  ئةو ناوةي
  و پـؤ هاويشـتين    لـة پـةل    يكة بتوانث بـةرگر   واكسثنثك  وسازكردين  كردن  دةرمان  و مةوداي

لـة تـةكيانا     تثكـةآلوييان  بـة شـثوةيةك    يـان   كوثر بـوون   ئةو كةسانةي  بوو تةواوي  بكا،پثويست
مةبةسـتة    لة دةور بـدرث، چونكـة ئـةم     وجةغزيان  بووة، كؤ بكرثنةوة و خبرثنة ژثر چاوةدثري

ــي   ــة پث ــة ب ــكراية ك ــةواو ئاش ــاي ت ــازي  ياس ــةت   ري ــا باب ــة   وةه ــةلث ك ــثوةي   مگ ــة ش   و زؤر ب
بـة    ئـاواي  التـيين   وةزير لة كؤتاييـدا رسـتةيةكي    جةنايب. و پةرة دةگرن  هةصدةكشثن ئةندازةيي

ــاتبوو، مةبةســت ــة  زاردا ه ــي. ئةوةي ــة پث ــةريتثكي  داب  ب ــةوةي  ســةردةمي كــؤين  و ن   بآلوبوون
  چصـك   نةخؤشـيي   راويك لث گومان  گريؤدة يان  چاوقوصكة و زةردةياو، ئةوپاپؤذانةي  نةخؤشيي

ئةوكةسانة تـا    ساكارتر تةواوي  لة دةريادا مبثننةوة و بة زمانثكي  رؤژان  بوون،دةبوو چل  و كثم
بـة    دوايـي   هـةتا راگةيةنـدراوي   وةزيـر رسـتةي    خودي. قةرةنتينة دةكران  دوايي  راگةيةندراوي
و   بة بـريا نـةهات    ديكةي  شتثكيبةزارادا هات، چونكة   تةوساوي  بة شثوةيةكي  ئانقةست، بةآلم
  مانـگ   حـةوتوو، چـل    رؤژ، چـل   نـةدةكرد كـة چـل     فةرقي. كردةوة  شي خؤي  دواتر مةبةسيت

  ذاگةيشنت پث  دةستةي سةرؤكي. قسةكة ئةوة بوو كة دةبث قةرةنتينة بن  ساص بث، نثوكي  چل يان
هةصـبژثرابوو    نةخؤشـان   چـاوةدثري  وقةرةنتينـة و   راگواسنت  كة لةذثوة بة مةبةسيت  و هثمنايةيت

  وةزيـر، وةزيرپرسـي    جـةنايب   و نيگادارييـان   بدؤزينةوة بـؤ راگـرتن    شوثنثك ئثستة دةبث  گويت
  سـةربازي   لة سةرنةگرياوة، چةنـد بنكـةي    بةتاص كة تةماي  بة دةستةوةية، شثتخانةيةكي  كومثان

روو   ا هـةر وا ماونـةوة، سـاختومانثكي   سـپ   ريزةكاين  رثكخستنةوةي نوث كرانةوةي  كة بة هؤي
  گـةورة كـة كـةس    فرؤشـگةيةكي   دانـراوة و تةنانـةت    وپـةل  كةل  كة بؤ نوثنگةي  لةتةواو بوون
تـرة، بنكـة    بـة كـةلك    لـة هـةموان   ئثـوة كاميـان    خةريكة كؤ كرثتـةوة، بـة بـذواي     نازانث بؤچي
  ئةو شـوثنانة هـةم    نني، بةربآلوي  ئرياديشبث   واية، بةآلم باشترن، بةصث  بؤ پاراسنت  سةربازييةكان

  دةزامن، بـةآلم  پـذ خـةرجن، بةصـث     و هـةميش   ئةستةمتر دةكةن  لةقةرةنتينة كراوةكان  ئاگاداريي
بني،خـؤ نـاكرث ياسـا وةال بنـدرث،       حقـووقي   گثـرة و كثشـةي    رةنگة بؤ فرؤشـگةكة تووشـي  

  هةصـگرين، بـؤ، خاوةنـاين    لـث   بـث دةسـيت  وايـة دة  وةزير الم  چؤنة، جةنايب  وپةل كةل  نوثنگةي
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كـردووة، كـة وايـة هـةر دةمثنثتـةوة        تثـدا خـةرج    نية،چةنـد ميليؤنيـان    خـؤش   پثيـان   پثشةسازي
  بكـةين   وةزير، شثتخانةكة زؤر باشة، كة واية هةر ئةو شثتخانةيةدياري  شثتخانةكة،بةصث جةنايب

لـة دةور    هةية، چونكة نـة تـةنيا ديواريـان    يشيپثداويست  واديارة باشترين  ئةوةش  باشة، سةرةذاي
  و ئةوانـةي   بكـةين   لـة بةشـثكا دابـني     كثشاوة، بةصكوو كراوةتة دووبةش، دةكـرث كوثرةكـان  

دةمثنثتـةوة    بةبةتاصي  ناوةنديي  ترا، هةروةها بةشثكي  هةية لة بةشةكةي  ئالوودة بوونيان مةترسيي
  رةنگة گـرفتثكيش   تر، بةآلم  ئةواين  كةينةالي بةذث  كوثر دةبن  و دةكرث لةوثوة ئةو كةسانةي

  بكـةين   ديـاري   و بردنيان  بؤ هثنان  كةسانثك  وةزير،ئثمة ناچارين  جةنايب  گرفتثك  پةيدا بث، چ
وةزير،چـؤن،    بـث جـةنايب    وا نيـة پثويسـت    ئةو كارة بثـت، الم   خوازياري  هةيةكةس  و گومامن
  يـا زووكـوثر دةبـث و ئةوانـةي      بكـرث درةنـگ   لـث   ةو نةخؤشييةيئ  گوماين  كةسثك  دصنيا بن
  خـؤي   بة مةيلي  هةر كوثرثك  دةكةي، كة وا بوورثگا نادةن  دةنثن، بةصث راست  رةپاصي  ساغن
وةزيـر    كردؤتةوة، سپاس، كة وايـة جـةنايب    لة هةموو شتثك  بگوثزيتةوة، وا ديارةبريتان  شوثن
  . تةواوةوة  بني، بةصث بة دةسةآليتبةكار  دةس  دةفةرموون ئيزن

كـوثرة    تـةواوي   بةر لة رؤژئاوا بوون. كةوتة كار  و خثرايي  هةصبژثراو زؤر بة باشي  دةستةي
  كةسـانثك   دةكرا كؤ كرانـةوة، يةكـةم   لث  ئالوودة بوونيان مةترسيي  و ئةو كةسانةي  ناسراوةكان

. دةكثشــا ســةرباز لــةوث ئثشــكيان. وونبــ  كــة راگوثزرانةشــثتخانة چؤلةكــة دوكتــؤر و خثــزاين
. خثـرا داخرايـةوة    و پثيدارابرن، پاشان  دووة تثوة بچن  دةروازةكة هةر ئةوةندة كرايةوة كة ئةم

دةســگرية رايــةص   لــة جيــايت  ئةســتووريان  ســاختومانةكة پــةتثكي لــة دةروازةوة هــةتا دةرگــاي
و   تــا دةگةنــة پــةتثك،بيگرن  ؤندةســتة راســتا بــذ  بــة الي  بــذثك  كردبوو،گرووبانةكــة گــويت

لة ژوورةوة پةتةكة دةبـوو بـة   . پليكانة  تةنيا شةش  هةتا دةگةنة پليكانةكان  بچنة پثش  يةكذاست
  كـرد بـذؤن    راست، گرووبانةكة هةراي  تر بؤ الي  وئةوي  چةپ  دةچوو بؤ الي  دوو لؤ، يةكيان

  بردةنيزيكتـرين   دةكرد، شووةكةي  ثشخؤيا رةك  بة دواي  ژنةكة چةمةدانةكةي. راست  بؤ الي
كؤنـة    بةشـثكي   ودرثژووكة بـوو، چةشـين    هؤدةكة تةسك. ژوورث كة لة دةرگاوة دوور نةبث

و پـةتوو    رووتـةختيي . دابوو وثك  پةذيو پاصيان  رةنگ  بؤري  و دوو ريزتةخيت  نةخؤشخانةيةك
و لة سةر   كثشاو برديية بنةبان  ردةكةيمث  ژنة دةسيت. بة روانةوة نةمابوو  رةنگيان  ومةالفةكانيش

ساختومانةكة چةند . بةو دةوروبةرانةدا بگثذم  چاوثك لثرة دانيشة، دةذؤم  دانا و گويت  تةختثكي
  بـووبن   دوكتـؤران   و درثژ، هـؤدة گـةلث كـة رةنگـة هـي       باريك  ذةوي پذلة رث  ديكةي  بةشي

  برشـاوي   بـةرماوي  بـؤين   كـة هثشـتاش    كهـةبوو، چثشـتخانةية    و پشووبذي  تاريك  وئاودةسيت
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كـة لـة     بچووك  كانزايي، سث هؤدةي  ناقؤآلي پذ لة مثزي  شثو خواردين  دةهات، ژوورثكي لث
بــة    درابــوو و بــؤ ســةرتريش    لــث   نــةرميان   رووكثشــي   دووگــةزان   دامثنــةوة بــة بصــيندايي  

  پـذ لـة داري    وثـراين  وشـةيةكي سـاختومانةكة حة   لة پشيت. دةنواند  خؤيان  چثوپةمؤداپؤشرابوون
. كةالوةيـة   پذ بـوو لـة زبصـوزاص، دةتگـوت    . تثكوصكراو دةهاتنة بةرچاو  بث خزمةيت  رووتةكةي
. بـةچاو ئـةنگاوت    شـثتاين   تايبـةيت   نيوةتاكـا قؤصبةسـيت    گةذايةوة ژوور، لةدؤآلبييةكي  ژنةكةي

بصـث شـثتخانة،     كوث، نـا، ژنةويسـيت  هثناوةتة   ئثمةيان  دةزاين  گويت  مثردةكةي  كةهاتةوة الي
  گـؤذي، تـؤ كـة كـوثر نيـت، نـاتوامن        وقسةكةي  خست  رةپثش  خؤي  دةسيت  شووةكةي  بةآلم
  دةصـثم   كـوثر نـيم، جـا كـة وايـة پثيـان        دةكـةي، مـن    تـؤ راسـت   بدةم، بةصث پث  مانةوةت  ئيزين

لـة    ثصي، بث فايدةية، لـةوثوةگوثيان نةه  كردووة هةتا بةجثم  درؤت  دةصثم  بتنثرنةوة بؤ ماص،پثيان
خؤتـؤ دةبـيين، بةصـث جـارث،       نادةنـةوة، بـةآلم    وآلمـت   بثـت  لـث   نابث، ئةگةر گوثشيان  دةنگت

بــذؤوة بــؤ مــاص،   دوور و نيزيكــداكوثر دةمب، تكــا دةكــةم  لــة داهاتوويــةكي  ونــةبث منــيش بــث
  ناچـارت   ببمةوة، نـاتوامن   نيزيك  يشلة پليكانةكان  ناهثصن  سةربازةكان دةكةم  دامةگرة، مةرج پث

  رثيــان  تــؤ و ئــةو كةســانةبدةم  دةمثنمــةوة تــا يارمــةيت  كــةم،نا خؤشةويســتةكةم، نــاتواين، مــن
وا   وا بري دةكةيةوة كة ئثمة لثرة بةتةنيا نابني، ئةوة شثتيية، دةجيا پثت  گومان بث. دةكةوثتة ئثرة

  . بوو چؤنة، خؤ ئثمة لةشثتخانةين
كردبـوون،    لة ماصةوةدةردةسـت   يةكا هةموويان  بة دواي  يةك. تر وثكذا هاتن  كوثرةكاين

  گـؤرين، دواتـر ئـةو كچـةي      دزةي  دةخوذي،پاشـان  لـث   ئوتـؤمبيلي   ئةو كابرايةي  هةموان  پثش
چووبـوو بـؤ نةخوشـخانة و      لةگةص دايكي  و ئةو كوذة خثلةي دةكردة چاوي  رةشي  چاويلكةي

وريـا و    چـاوان  دوكتـؤري   ژين  لة تةكيا نـةهاتبوو، بـة رادةي    دايكي. صگرتبووهة  لةوثوةشوثنيان
فثصـة   و بـث   وراسـت  ئةوةندة رةپ  بة كوثر نواندبوو،ئينسانثكي  خؤي  نةبوو كة بة ساغي  زيرةك
ــةت ــي   تةنان ــة زةرةريش ــث  ب ــاكرث   درؤي ب ــؤ ن ــل. ب ــوت  ش ــتوو وةژوور    و ك ــكة بةس و تالس

بثـت، دةبـوو     نـةبوو هـةتارثنوثنيان    دا هةصدةسووذاند، ئيتر لثرة پـةتثك لة حةوا  كةوتن،دةستيان
بنووسن، منداصـةكة دةگريـا و     خؤيان  شوثنةوة لةنثوچاواين  بةم  خوو گرتن  و كوثرةوةري  خةم

. دثت، دثـت   دةدا بيالوثنثتةوة، دةيگوت  هةوصي  چاويلكة رةش  دةكرد وكچةي  دايكي  داواي
بزانـدرث،    بة سـاغ  بة كوثر و هةم  لة چاوا بوو دةكرا هةم  رةشي  چاويلكةيكيژةكة   لةبةرئةوةي

كچـة لةبـةر ئـةو      نـةدةديت، كـةچي    دةسووذاند وهيچيـان   بؤ هةموو اليةك  تر چاويان  ئةواين
  هيوابـذاوي   دايكـي   هـةر بةذاسـيت    دةتگـوت   دثـت، دثـت    دةيگـوت  بني چاويلكة رةشانة يةك
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شـووةكةيا   دوكتـؤر داهاتـةوة و بـة گـوثي      ژين. گا وةژوور دةكةوتكة لة دةر  دةبيين كوذةي
  چاوپزيشـك . كاص  تةمةن  و دوو پياو وكوذثكي  هثناوة، ژنثك  ديكةشيان  چرپاند، چوار كةسي

ناناسم،   يةكيان  گويت  كرد و چاوپزيشك  باس  چؤنة،ژنة بؤي  پياوةكان  و قةآلفةيت  بيچم  پرسي
كوذةكةخثلـة و  . هاتـة الم   دةبث هةر ئةو پياوة بث كة لة مةتةب  يةكيانكرد   وةكووباست  بةآلم

  هةرا و هةصآليةي  بةم  ئةوان. هاتنة مةتةب  لة چاو داية، جوانة، هةركيان  رةشي  كچة چاويلكةي
نةبيست، رةنگة وةيانزانيبـث    ووثژةيان وت  كردبوو، ئةم سازيان  باش  شوثنثكي  كة بؤ دؤزينةوةي
ــةواين وةك  كــة كةســثكي ــث  ئ ــدةش ل ــة و هثن ــةذي    ني ــدا تثنةدةپ ــةر كــوثر بوونيان ــة س كــة   ب

كة دةصـث،    ئةوپةندةي  لة ئاخريدا بة گوثرةي. بةهثزتر بووبثت  ئاسايي  لة رادةي  بيستنيان هةسيت
ــاوث، هــةر كامثكيــان  هــات، ســةريين  ســةرث كــة خــةوي   تــةختث كــة تثــي  لةســةر يةكــةم  ن

  كةوتنـة پـاص دةسـيت     بـزانن   خؤيـان   شثوةية دووپياوةكة بث ئـةوةي   ةمهةصةنگووتن، دانيشنت، ب
ــة   دةدايــةوة، مــةگري، خاترجــةم  دصخؤشــي  لةســةرةخؤ كوذثژگــةي كچــة هثشــتاش. يــةكتر ب
  بـةدةنگثكي   چـاوان   دوكتـؤري   خثـزاين   داگرت، پاشان  وآليت  دةنگييةك بث. زوو دثت دايكت
  دةنگــي. ئثمــة لثــرة دوو كةســني،ئثوة چةنــدن  گــويتبــث،  لــث  وا كــة هــةموو گوثيــان  بــةرزي

مانـةوة و تـةنيا     دةنـگ  دوو پياوةكـة هـةر بـث    هةصبةزاندةوة، بةآلم  نةكراو هةمووياين  چاوةذوان
دوكتــؤر   و ئــةو كــوذة بچكؤلــة، هاوســةري  مــن  وايــةچوار كةســني  دايــةوة، الم  كچــة وآلمــي

ــؤچي  كردكثــي  پرســياري ــةواين  ديكةشــة، ب ــر قســ  ئ ــةرزؤكي  ة ناكــةن، دةنگثكــيت ــة   ل پياوان
ديكـة بـة     پياوانةي لثرةم، دةنگثكي  لة گةروو دثتة دةر هاتة گوث، منيش  بة زؤري  كةدةتگوت

لـة  . ناسـياو بـن    پثـك   دةترسـن   دةصـثي  گـوت   دوكتؤر بة خـؤي   خثزاين. خةمةوة گويت، منيش
بكـةن،    دةياهنـةوث بـؤن    بوو دةتگوتكثشا  مل  رواين، وايان و دصةذاوكة و نيگةرانياين  ئاصؤزي
  روخسـاري   لة وةزعثكدا بوون، ترساو وبزذكـاو، بـةآلم    سةرسوذمانةوة هةموويان  بةوپةذي بةآلم

  . لة مابةينا رابردبث  سوذما، دةبث چييان  سةري. نةدةچوو  وثك  ترساو و پذهةذةشةيان
  ئـةم   ذاديـارة بـوو خـاوةين    وثـژي و تيژ بةرز بؤوة، لة را  گذ و ناخؤش  كاتةدا دةنگثكي  لةم

  كة لة سةر دةرگاي  ذا دةهات دةنگةكةلة بصيندگؤيةك. گرتووة  بة دةستوور دان  دةنگة خووي
  دةنگةكـةگويت   بـؤوة، پاشـان    پـات  سث جار سث  بدةن  سرنج  وتةي. هاتنة ژوورةوةهةصواسرابوو

  لة گةل، لـةم   بؤ پارثزگاري  خؤي ياسايي  ناچارييةوة ئةركي  زؤر بة داخة كة لة رووي  دةوصةت
  وا ديـارة كـة كوثرييـةكي     بةذثوة دةبا، بة رواصةت  ومةرجة ئاستةنگةدا بة هةمووشثوةيةك هةل

لـة    سـپي، ئثمـة بؤبـةرگري     دةگـوترث نةخؤشـيي    پثي  كايت  لثوةگر بآلوبؤتةوة و بة شثوةيةكي
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هاووآلتيـان،    تـةواوي   وهاوكـاري   يگشـتي   داوة بـة ويـژداين    ئةو نةخؤشـيية پاصـمان    پةرةگرتين
  تـةنيا لـة رووي    نـةك   پةرةگر بووينةوة، ئـةويش   نةخؤشييةكي ئةوةية كة بةرةو رووي  گرميان

  ورد و باريـك  تةماي. لة سةرة  هثشتا قسةي  بوونيان  هاوكات  كة مةبةسيت  چةندهةصكةوتةي  ئةم
لةگـةص    پثوةنـدييان   يابـة شـثوةيةك    نئـالوودة بـوو    ئـةو كةسـانةي    تـةواوي   گرياوة بؤ ئـةوةي 

  بة تـةواوي   خؤي  ئةركي  دةوصةت. كؤبكرثنةوة و تثكةص نةكرثن  بووة لة شوثنثك  نةخؤشةكان
  ئـةركي   رثـزدارن  هاووآلتيـانثكي   گومـان  كـة بـث    راسـپاردةيةش   ئةم  دةزانث وهيوادارة بيسةراين

تاكـة    قـازاجني   هـاآلوة لـة سـةرووي     لةئةسـتؤيان ئثسـتا    دابذانةي  كة ئةم  و تثبگةن  بزانن  خؤيان
بة   هةمووتان وتانة داوا دةكةين  بةم  دان  بة سرنج. يةكگرتنيانة لةگةص جةماوةر كةسيية و نيشانةي

بــؤ   ناكووژثنـةوة، هـةر هةوصـثك    قـةت   دةسـتووراتة، يـةك، چراكــان    گـوث بدةنـة ئـةم     وردي
بـة    كار ناكةن، دوو، چوونـة دةر لثـرة بـة بـث ئثـزن       بثهوودةية،هيچيان  كليلةكان  دةستثوةرداين

  وپـةيل  كـةل  هةية كة تةنيا بؤ داخوازي  لةذثوةية، سث، لة هةر بةشثكا تةلةيفوونثك مردين  ماناي
  بة دةست  دةبث جلةكانيان  كراوة، چوار، قةرةنتينةكراوةكان  لة دةرةوةذا دابني  و خاوثين  پاك

  بكرثـت، ئةمـة پثشـنيارة نـةك      ديـاري   هـةر بةشـثك    كةنوثنةريبشؤرن، پثنج، پثشنيار دةكرث 
  رث و شـوثين  خةن، بـةو مةرجـةي    خؤشة وا خؤ رثك پث  چؤنيان  دةستوور،قةرةنتينة كراوةكان

  لـة بـةر دةرگـاي     و خواردةمـةين   كراو بپارثزرث، شةش، هةموو رؤژث سث جارچثشـت  دياري
  تووشــي  وثــدةچي  و ئــةو كةســانةي  شــةكانلــة نثــو نةخؤ دادةنــدرث و دةبــث  و چــةپ  راســت

ــيي ــوون  نةخؤش ــةش ب ــةر چــي   داب ــاش  بكــرث، حــةوت، ه و   و كــةوچك  و دةوري  خــوان  پ
ئاوربـةر سـاز كراون،هةشـت، تـةنيا لـة        لة كةرةسـةي   چنگاصةدةبث بسووتثندرث، ئةوانة گشتيي

  نؤ، قةرةنتينـة كراوةكـان  ئاوركردنةوة هةية،   وةرزشدا ئيزين  ژوورةوة يا مةيداين  حةسارةكاين
ــي ــپثراواين     بةرپرسـ ــرث راسـ ــةرة بگـ ــة پـ ــوو ئاورةكـ ــوومتانثكن، دة، بثتـ ــةموو چةشنةسـ   هـ

  پةيدا بووين لة كايت  شثوةية قةرةنتينة كراوةكان  تثناگةيةنن، يازدة، هةر بةم  ئاوركوژثنةوةخؤي
دةرةوة بـن، دوازدة،    خؤتثهةصـقوتاندين   و ئاصؤزييةكدا نابـث چـاوةذواين    هةر چةشنة نةخؤشيي
بينثـژن، سـثزدة،     رث و رةمسثـك   بـث هـيچ    دةبـث خؤتـان   كةسـث مبـرث    بثتوو بة هةر هؤيةك

تثدايـة   كراوةكـاين  لـث  تر كة گومـان   لثية و ئةو بةشةي  نةخؤشةكاين  ئةو بةشةي نثوان  پةيوةندي
ــةراي  ــة سةرســ ــث لــ ــديي  دةبــ ــةجنام  ناوةنــ ــة ژوورةوة ئــ ــوو   چوونــ ــدرث،چاردة، بثتــ بــ

  تـر، پـازدة، ئـةم     نةخؤشـيية كـوثر بـن، خثرارادةگوثزرثنـة بةشـةكةي       ئةم  كراوةكاين لث مانگو
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  دةوصـةت . بآلو دةكرثتةوة  تازةهاتووةكان  بووين  كاتةدا بؤ حاصي لةم  ئاگاداريية هةموو رؤژثك
  . شةوباش. بةذثوة بةرن  خؤيان  ئةركي  و پياوةكان  ژن  تثكذاي  چاوةذوانن و ميللةت
كوذةبچكؤالنةكة دةبيسـرا    بة سةر وآلتا كثشا بة ئاشكرا دةنگي  باصي  دةنگييةي ئةو بث  پاش
  دةبوونةوة، دةتگوت  پات  دوور لةهةموو هةستث چةن  وشةكان  دةكرد، بةآلم  دايكي  كة داواي
دوكتـؤر  . دةذوا  لة سةري  بني گرياوة و لةپذ كةوتؤتةوة گةذ و يةك قوذگ  خؤكاري  ئامثرثكي

  ئاوا لة خةصك  جوث كردؤتةوة، رةنگة تا ئثستاكةسيان  بةو دةستوورانةذا وا ديارة ئثمةيان ويتگ
  نيـة، كچـةي    رزگـار بوومنـان    ئومثدي  بدؤزرثتةوةئةگينا هيچ  جيا نةكردبثتةوة، ا دةرمانثك

هـةر   چاوان، تؤ دةبـث   دوكتؤرم، دوكتؤري  دةنامسةوة، من  دةنگتان من  چاويلكة لة چاو گويت
  پثلـووي   دةنامسةوة، بةصث، ئثـوةكثن، مـن    چوومة الي، دةنگتان  كة دوثنث من  ئةودوكتؤرة يب

ئثستا كـة تـةواو كـوثر      نةنيشتوونةوة، بةآلم واية هثشتاش  و الم  بوون  دةزوورانةوة و ماسي  چاوم
  نيـة، دوكتـؤر پرسـي     ممناصـ   نية، من  من  لةگةصتة چؤنة، ئي  ناكا، ئةومناصةي  فةرقثكي  ئيدي  بووم
  داوة، بةصـث خـؤمم،دةنگي    موعايةنة كـرد، تـؤ هـةوي، كـوذة وآلمـي       خثلم  مناصثكي دوثنث  من

بكـرث و    ئةنـدامي   نوقسـانيي  نيـة باسـي    خـؤش   كةسث دةچوو كة پثي  رةجناوي  راوثژي  وةك
نـةكرث بـةرچاو     تـر هـةتا باسـيان     نوقسـاين   هةر وةك بوو، چونكة ئةو كةمايةسييانةش  هةقيشي

  هةيـة كـةمن    ديكـةش   لثـرة كةسـي    دوكتؤر پرسي. دةنوثنن  دزثويش  تةنانةت پاشان  نابن، بةآلم
لةگـةص ئثـوة نيـة، ئـةو       هاتبوةالم  لةگةص خثزاين  دوثنث بة هةصكةوت  بيناسم، داخوا ئةو پياوةي

دايـةوة، بةصـث لثـرةم،      خوذيندا لة پذث كوثرببوو، كوثرةپيـاو وآلمـي   لث  ماشثن  لة كايت  پياوةي
تـا كـةنگث بـة      لثية،تكاية قسة بكةن، تـةنيا خـودا دةزانـث ئثمـة ناچـارين       ديكةشي  داخؤ كةسي

  لةبةرخؤيـةوة گـويت    ئوتؤمبيـل   يةكةوةبني، جا هةر بؤية پثويستة لةگةص يـةكا ئاشـنا بـني، دزي   
  كـرد، ئـةوة دةنگـي     گريپثـدا   چاوپزيشـك  وا بوو هةر ئةوةندة تةواوة، بةآلم  بةصث، بةصث، الي

هثنـابوو، نـةخثر دوكتـؤر هـةو       مرواري  كة چاوي  تؤزث جةوانة، تؤ ئةوپياوة پرية ين  مرؤيةكي
كـة    چي، ئيتر هيچ، بة رثدادةذؤيشـتم   بة رثدا دةذؤيشتم، پاشان  كوثر بووي، لة شةقام نيم، چؤن

هـاتووة كـة     سـپي   رييكـوث   تووشـي  بوو بپرسث كـة ئـةويش    دوكتؤر خةريك. لةپذ كوثر بووم
بـؤ    دةسـيت   بـة ئاسـپايي  . لثرة وةدةر ناكـةون   سپي  و چ بث  رةش  بوو، چ  بؤچ  گثذايةوة، پرسيين

كـرد،    مـاچ   روومـةيت   ژنةكـةي . هاصـقا  تثـك   رثدا دةستيان  درثژكرد و لة نيوةي  هاوسةري  الي
مةذمـةذة    چةشـين  مردووانـةي  لةوث ئةو نثوچاوانة تاصة، ئةو دمة داتةپيوة، ئـةو چـاوة    كةس هيچ

  گـوت   و نةيانـدةبيين، بـة خـؤي     نـةدةديت، چونكـة وثـدةچوودةبينن     بـوون   شووشة و پذ ترس
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رسـتةية تـةواو كـةم،      ئـةم   و نةهثصـي   هةر ئثستا بگاتة سـةرم  دثت، رةنگة دروست  منيش  نؤرةي
  رةنگة، بـةكوثري   يان خؤيةوة،  كردووة بة تووشي  ئةوانةي  بگاتثية، هةر وةك رةنگة هةر كات
  و بـةو خةياصـةوة وثژينـگ     هـةتابنووم   دادةنـثم   چاو لة سةر يـةك   يا ئةو كاتةي  لة خةو هةستم

  . كوثر مب  دةدةم
  وپةلةي خةودانيشتبوون، ئةوةندة كةل  لة سةر تةخيت  رواين، هةموويان  لة چوار كوثرةكاين

  چةمـةدانثكي   تر هةر كـام   قوتاخبانة و ئةواين  تايبوو،كوذةكة جان  هاتبوو هةر لةبةر پثيان  پثيان
چاويلكـة    كچةي. حةوتوو ئامادة بوون  ئاخري  بؤ حةسانةوةي  بةالوة بوو و دةتگوت بچووكيان

  بـث ئـةوةي    گـؤرين   پثشـةوةكوثرةپياو و دزةي   دةدواند، لـة ريـزي    لة چاو لةسةرةخؤ كوذةي
  هـــةموومان. بـــوو  نثـــوان  و تـــةختثكيان  نيةكتردانيشـــتبوو  بـــةرةو رووي  بـــزانن  خؤيـــان

نايـا، كةوايـة     وةفريامان  بقةومث كةس  هةر رووداوثك  بيست، دةبث دصنيا بني دةستوورةكامنان
ناچـث كـة ئـةو بةشـة و      پـث  كـةين، چونكـة هثنـدةي     وپثك رثك  زووتر خؤمان  دةبث هةر چي

  هةيـة، هاوسـةري    ديكةشـي   ةشـي ئثـرة ب   دةزاين چؤن  پذ دةبن، كچة پرسي  ديكةش  بةشةكاين
لةو بةشةدا كة لـة دةرگـاوة نيزيكـة بنـةگر       تةما بگرين  كردةوةئثمة بةرلةوةي  شي  چاوپزيشك

بث كة دةبث   هةتا حاصي راكوشي  مثردةكةي  پشكين، لثرةدا دةسيت  بة باشي  ئثرةمان  تةواوي بني
ئـةو    بـة بةرپرسـي    وا باشة تـؤ بـيب   دوكتؤر  كچةگويت. لة قسة كردنيا وردوخورد و بة پارثز بث

دثـت،    چ  و چـاو بـة كـةلكي     بـث دةوا و دةرمـان    دوكتـؤري . ئثوةدوكتـؤرن   خـؤي   بةشة، الي
  بكـةي   قبووصـي  مـن   هاتثيـة، بـة بـذواي     بزةيـةكي   دةكاصثتةوة، ژنةكةي لث  ئثوة ئةو كارةتان بةآلم

بـث، بـؤچي، ئثمـة      دروسـت   نيةكارثكي وا  بن، الم  هاودةنگ  تريش  ئةواين  باشة، بةو مةرجةي
  ونةبث هةتا سـبةينث زؤرتـر دةبـني، هـةموو رؤژث ژومـارةي      بث كةسني، بةآلم  جارث لثرة شةش

  سـةرؤكايةيت  خبـوازين   جثيـة بثتـوو لثيـان    زؤر بـث   بةرةو ژوورتر دةذوا، چاوةذوانييـةكي  ميوانان
  كةچي تثكذا بياهنةوث مل  گرميان  شنةبژاردووة، تازة جگةلةوة  كة هةصيان  كةسث قبووص بكةن

نايـة، كـة وايـة      لـة دةس   لةبةرامبةر ئةو رثز و سةردانةواندنةدا هيچم  بن، خؤ من  من  دةسةآليت
  كچـةي . رزگار بث تةواوبةختـةوةرين   لثرةدا تةواو دةكةوثتة تةنگةژةوة، بثتوو هةر ئاوامان ژيان

خؤشـة،    وراسـت  رةپ  هـةموو شـتثك    وو،بـةآلم نةب  خـراپم   مةبةسـتثكي   چاويلكة لة چاو گـويت 
  . خؤي  بة رثي دوكتؤر هةق بة تؤية، هةر كةس

  خـؤي   تـووذةيي  ئيتـر نةيـدةتواين    وتانـة هةصـچووبوو يـان     بـةم   كة يان  لة پياوةكان  يةكثك
  كـردووة، ئةگـةر چـاوم     چارةذةش  خبواتةوة، دةرهةصبوو و گوذاندي، ئةو خوثذييةهةمووماين
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وا بـوو    بـة شـوثنث كـرد كـة الي      دةسـيت، ئامـاژةي    دةنـا بـةري   خـؤييم   ثسـتا حـةقي  ئ  دةيديت
سـةير و    وجووآلنـةوةي   راسـان   شثوةي  ئاماجنةكة هثندة دوور نةبوو، بةآلم. ترلةوثية  پياوةكةي
. پــةنا تةختةكــة راداشــتبوو  گونـاهي  بــث  بــةرةومثزي  تــاواين  بــوو، چونكــة ئةنگوسـيت   گاصـتاوي 

ئــةو جـؤرة نةخؤشــييانة نيـة، هــةموو هــةر     بةرپرسـي   لةسـةرةخؤبة، كــةس   ويتگــ  چاوپزيشـك 
نـةكردبا بگاتـةوة مـاص،     خثرؤمةند نةبووبام، ئةگـةر يارمـةتيم    پياوثكي  قوربانن، ئةگةر من قؤچي
  سـكاآلكار وآلمـي    تؤ كثـي، بـةآلم    بووم،دوكتؤر پرسي  جوان  دوو چاوي  هةر خاوةين  ئثستاش

ديكــة وةقســة   پياوةكــةي  پاشــان. خــؤ ئاشــكرا كردنــة ناذةحةتــة  لــةم تگــوتنــةداوة و ئثســتا دة
  دزمي، درؤيـة، مـن   لـث  قؤزتةوة و ئوتؤمبيلةكـةي   هةيل  پاشان  بردةوة ماص، بةآلم  هات،بةصث مين

نـةبووم، جـا     دزيـوة مـن    تـؤي   ئوتـؤمبيلي  نةدزيوة، بةصث بةصث دزيوتة، ئةو كةسةي  شتثكم  هيچ
  لـةخؤوة تاوانبـارم    چـؤن   خوشـة بـزامن   پـث   دةرث،ئـةوجار زؤريشـم    چـاوت وةرة و چاكة بكة، 

ــةي، كواشـــاهيدت  ــةري. دةكـ ــويت   هاوسـ ــة لـــة خؤوةيـــة و      دوكتـــؤر گـ ئـــةو دمةقذةيـ
لـة    گةذثن،ئـةوةتان  وةرناگريث، ماشثنةكة لة دةرةوةية و ئثوة لثرة، باشتر وايـة لثـي   لث ئاكامثكي
لـةو جـةغزة دةر بـاوثن،      مـن  ةوة بـني، كوثرةپيـاو گـويت   لثرة بة يةكـ   كة ئثمة ناچارين  بري بثت

  كوثرثـك   ساماين  هات  دةكرث لةو فثصةبازة كة دصي دي، دةمهةوث ئةوةندةي  دةة بةشثكي
دامركـا،   كـوثر بـووين، دصـم     بوومـة هـؤي    دةكا، دةصث من  بدزث دوور مب،ئةوجار قةرزداريشم

  دايـة و القـي    دةس  چةمةدانةكةي. هةية  عةداصةت  دةخا كة لةو دنيايةش  ئةوة دةري  كةم  الين
دوو ريـزة    نثـوان   نةگريث و بة دةستةكوتة بة باريكةذثي خؤيدا خشكاند هةتا لة شتثك  بة دواي

درايــةوة  ئةگــةر وآلمثكــيش  ديكــة لــة كــوثن، بــةآلم  بةشــةكاين  تةختةكانداكةوتــة رث، پرســي
شـثوة    دزةكـة بـة باشـترين     و پثالقة،ماشـثن   ستم  نةيبيست، چونكة لة پذث كةوتة بةر رةهثصةي

  خـؤي   چارةذةشـي   بـة هـؤي    لةوكابراية ئةستاندةوة كة ئةوي  بردة سةر و تؤصةي  هةذةشةكةي
  لـة ژثريـةكتريان    لـة سـةر و جارثـك     و جارثـك   بـوون   يةك  لةوتةنگةبةرييةدا ئاوقاي. دةزاين

شـةذ وهةصـآلية كـوذة خثلـة كـة ديسـانةوة         ةمتةختةكاندا دا و ب  بة پثچكةي  سوويةوة و خؤيان
  چاوپزيشـك   هاوسـةري . دةكـرد   دايكي  و هاواري  كردةوة بةگريان  ترسابوو، زؤذ زؤذ دةسيت

ــي ــةي  قؤص ــزاين  مثردةك ــرت، دةي ــةنيايي   گ ــة ت ــان   ب ــث لثكي ــةذثي    ناتوان ــة باريك ــةوة، ب   كات
  يو لــة ســةر عةرزدةبةريــةكغــةزر  كــة دوو دوژمــين  بــردة شــوثنثك  تةختةكانــدا ئــةوي نثــوان

  ئـةوي   بگـرث و خؤشـي    هةتا يةكيان بردة پثش  مثردةكةي  دةستةكاين. و دةهانكان  راچووبوون
. كةنـةوة   يـةكاآليان   بوو توانيـان   كة ئارامتر دةهاتة بةرچاوو بة هةر كوثرةوةرييةك  گرت  تري
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بكةنة جةهةننةم، هازاگؤ و هازا  ئثوة نةفامانةية، ئةگةر دةتاهنةوث ئثرة  كردةوةي دوكتؤر گويت
  هـيچ   چـاوةذواين   لثـرة بةذةصـآلكردووة و نـاتوانني     لة بري بث ئثمةيان  ئةوةندةتان  مةيدان، بةآلم
درابـوو، بـة ناصـينةوة     لـث   شةذةدا پتـري   لثية، كوثرةپياو كة لةم دةرةوة بني، گوثتان  يارمةتييةكي

  كـةلكثكي   بةرةوة، باشةچ  لةبري خؤيت  تؤر گويتدوك  دزيوم، هاوسةري  ئاخرماشثنةكةي  گويت
خبـوذي، رةنگـة وا بـث،     و لثـي  يب  سـواري   برد كة تؤ نةتـدةتواين   ئوتؤمبيلةكةي  هةية، كاتثك

هثشـتووة،   جـث   نازانـث لـة كـوثي     و كـةس   بـوو، ئـةو بةذةصـآليةبردي     من  ئوتؤمبيلةكة هي  بةآلم
كـوثر بـووة، دزة لـة     لـث   بث كة ئـةو كابرايـةي   زؤروثدةچث هةر لةو شوثنة  گويت  چاوپزيشك

ــةزان ــدي، زؤر فثص ــاي  نةكاوگوذان ــان   و وري ــؤر، بةصــث قورب ــةوةبث  دوكت ــةو بابةت ــان ل ــة  گوم . ب
  ئـةو دةسـتانةي    رزگـار كـا لـةچنگ    بيهـةوث خـؤي    راپسكاند، وةكوو ئـةوةي   كوثرةپياو خؤي
  بـث، بـةآلم    بـة دةسـت    بـا حةقيشـي    دةيـزاين   نـةبوو،دةتگوت   بةذاسـت   زؤري  گرتوويانة، بةآلم

  دزةهةذةشـةي   بـةآلم . چـاوي   بؤ وةگثرث و ئوتؤمبيلةكةشـي   ئوتؤمبيلةكةي ناتوانث  دةرهةصبوون
دزيـوة،    تـؤم   ماشـثين   بووي،بةصـث مـن    حاصي لث  خراپي  دةخؤي  واية هةر واي كرد، ئةگةر پثت

كـةن،    دةربـذي، بـةس    ؤر ناذزامةنـدي كث پتـردزة، دوكتـ    دزيوم، دةي  چاوت  تؤ سؤماي  بةآلم
دادةنـثني، دزة    لـة سـةر كـةس     و نـة قامـك    تاوانبار دةكـةين   كوثرين،نة كةس  لثرة هةموومان
  گـوت   ئةوةصـثي  بـة كـوثرةي    چي، چاوپزيشك  بة من  خةصك  چارةذةشي  گويت  بةگاصتةجاذي

دةزانـث، نـا،    باشـتر پـث    لـة مـن  دةتبا، ئةورثگا   ديكة خثزامن  بؤ بةشةكةي  ئةگةر دةهتةوث بچي
لـؤ فـةقرية دةترسـث      پثدا و گويت، وةي  دزة گةپي. باشترة هةر لثرةمب  گؤذا، پثم  سپاس، تةمام

  تثـي   بـة، دزة بةناحـةزي    دةنـگ  كرد بث  خووخووكةرة بيخوا، دوكتؤر هةصچوو، هاواري بةتةنث
نيـة دةسـتوور     و تؤ حةقت  ةرينلثرةبةراب  بث دوكتؤر، ئثمة هةموومان گوث لث  راخوذي، چاكت

لة كؤص ئةو پياوة چارةذةشـة كةيـةوة، باشـة،      بدةي، كةسث دةستوور نادا، تةنيادةمهةوث دةس
  بنـثن  بـة، بثتـوو پـث لـة كلكـم       قسـة و ئاكـارت    وريـاي   دةيب  من  كاتث بةرةو رووي باشة، بةآلم

دزة بـة  . لـة دوژمنايةتيـدا    وهـةم   لة دؤسـتايةتيدا لـةخؤبووردووم    و دةگةزم، هةم  وةردةسووذمث
  رادا ژثري، پاشان  بةدةستةكوتة ديتةوة و چةمةدانةكةي  خؤي  تةختةكةي  و كوت  هةصپة و زرم

ــةوةي  وةك ــن  ئـ ــد مـ ــا رايگةيانـ ــة بكـ ــةوث هةذةشـ ــان   بيهـ ــةوم، چاوتـ ــةوث خبـ ــة   دةمهـ بـ
  ذةخثلـةي چاويلكـة لـة چـاو بـة كو      كچةي. كةمةوة  رووت  مةگثذين، دةمهةوث خؤم خةيانةت

  كة، مناصة گويت  بانگم  ويست وا باشة تؤ بنووي، لةو الية خبةوة و ئةگةر شةوث شتثكت  گوت
كـردةوة باشـة     و زؤر فكريـان   و كـةم   هـات   ئةو قسةية هـةموو لةپـذميزيان    بة بيستين. دث  ميزم
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ئاوةخانـة   يبـؤ دؤزينـةوة    بكةين، كوثرةپياو بة دةستة كوتة ژثر تةختةكـةي  لةگةص ئةو گرفتة چ
  ميـزي   خةصـك   بث، چونكةئةگـةر لـة الي    وةبةر دةست  نةبوو شتثكي  خؤش پثي  پشكين، بةآلم
بة خؤيـا    ميزةكةي  خوشةي  دةيانبيين، بةآلم  لةبةرئةوةي  نةك  هةصبةت. دةشثوا لث  كردبا سةري

  ، لـةو بارةوةشـانس  نـاتوانن   بدؤزنةوة كة ژنـان   فثصثك  دةتوانن  پياوةكان  كةم دةشكاندةوة،الين
بة گوو گريث،   هةي  دانيشتبووو دةيگوت  دزة ئثستا لة سةر تةختةكةي. تثكردوون  زياتر رووي
بـث، ئثـرة     لـة دمـت    ئاگـات   چاويلكـة لـة چـاو گـويت     روو بكةينة كوث، كچـةي   بؤ ميز كردن

ــثكي ــةآلم    مناص ــةم، ب ــةر چاوگيانةك ــة س ــة، ب ــوو ئاودةســت  لثي ــةرب  بثت ــةوة، ه ــزينةدؤزيي   ينا مي
دوكتؤر هاتةنثو قسان، رةنگة   خثزاين. دوولينگةكةيدا هاتة خوار  بة دةلينگي  كوذةبچكؤلةكةت

  و دةسـيت   دمث  منـيش   دثتـةوةيادم، كچـة گـويت     بدؤزمـةوة، بؤنيـان    ئاوةدةسـتةكان   بتـوامن   من
  هـةر كـات  و   گرت، دوكتؤر هةصيداية واباشة وثكذا بچني، چونكـة ئـاوا بةصـةد دةبـني      كوذةي
  خؤيـا گـويت   لة دصي  بوثرث بة زمانيدا بثت  بث ئةوةي  گؤرين  دةچني، دزةي  خؤمان بث  پثويست
. بثـت   لةگةصـم   جوانكيلـةت   خثـزاين  هـات   ميزم  لة مثشكاية، ناهتةوث هةر جارةي  چيت  دةزامن
ــاي ــة پشــت   مان ــاراوة ل ــؤزثكي   ش ــةو فكرةوةت ــتياي   ئ ــة دا و ئيش ــزاوت  دن ــة   ب ــوو ب ــؤي و ب   ه

ــوت  ــوذماين، دةتگ ــاوةذثي سةرس ــوون    چ ــوثر ب ــة ك ــووة ك ــةوة ب ــؤي   ئ ــة ه ــان  ببثت و   رؤمرك
هـةموو شـتث تثـدا     زؤر زؤر باشـة، كـة وا بـث     گـوت   بـة خـؤي  . پياوانـةي   مةيلي  بوونةوةي كةم

  ووثژةكـان  لـة وت   بث، خـؤي   رزگاري دةتوانث  نةچووة، لة نثو كوژراو و بريندارانيشدا يةكثك
ــةنار دا ــاي   ك ــو دني ــووة نث ــةوة و چ ــةآلم. خةياص ــذي، چاوپزيشــك   ب ــوت  زؤر دوور نةف   دةيگ
يةكتر دابنثن،   لة سةرشاين  دةست  ديكةش  لة پثشةوة دةذوا و ئةواين  دةبةستني، خثزامن ريزثك
شـوثنثك،    لةگةصـئةو كابرايـة ناـة هـيچ      مـن   كوثرةپيـاو گـويت  . نابـث   ون  ئـاوا كـةس    ئيدي

لـة    بـؤ پاراسـنت    يـةكتر و چ   بـؤ دؤزينـةوةي    چ. بـوو   گـؤرين  لة دزةي  سةيق  راستةوخؤ رووي
و ريـز   ذةوة تةسـكةكةدا ببـزوون   لـة رث   دةيـانتواين   زؤر بـة ناخؤشـي    دان وخؤلثك  گريان تثك

ريز بـوون،    هةموويان  سةرةجنام. بة كوثر دابنث  دوكتؤر ناچار بوو خؤي  بگرن، چونكة خثزاين
  و دةرپثـوة كةوتـة دواي    گرت، دزة بة ژثركراس  كوذةخثلةي  چاو دةسيتچاويلكة لة   كچةي

هةموانـةوة كوثرةپيـاو، كـة جـارث پـارثزرابوو لةشـةذ و         و لة ئـاخري   چاوپزيشك ئةوان، پاشان
دةكا دصنيا نني، لـةخؤوة بـة     رثنوثنيان لةو كةسةي  لةسةرةخؤ چوونة پثش، دةتگوت. تثهةصدران

و دةرگــا و   وةكــوو الشــيپان  قــاميي  شــتثكي  دةكوتــاو بــة دواي  تياندةســ  دةســتة ئازادةكــةيان
  وبةرامةيةي  ئةو بؤن  هةصمژيين  كچة دذؤيشت، بة هؤي  سةري  دزةكة لة پشت. ديوارةوة بوون
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وةربگـرث    لة دةستةكاين  باشتر كةلك لثرةوبةري، ويسيت  دةمثك  مةيلي  لثيةوة دةپژا و بةيادي
و شـكؤ و دوور لـة     شـةرم  بث  تري  الواندةوة و بة دةستةكةي و ژثر پرچي  نثوشان  و بةدةستثكي

كچـة ناچـار   . دزة زؤر توند گرتبووي  راپسكاند هةتا كال بث، بةآلم  ئةدةب،سينةي، كچة خؤي
  درثشـةية، راين   كـة دةتگـوت   كةوشـةكةي   ناصـچةي . بـاوث   هثـزةوة لةقةيـةك    بوو بة تـةواوي 

داوة و   دوكتؤر ئـاوذثكي   هاوسةري. كرد  كة خافآلبوو لةپذهاواريو ئةو   دادذي  دزةي  روويت
  وايــة ئــةوةي  هةصخليســكا و الم  دايــةوة، القــم  چاويلكــة لــة چــاو وآلمــي چيــة، كچــةي  پرســي
بةسـتبوو، بـة     دزةداشـؤذاوگةي   پـاي   پةجنـةي   بة نثوان  ئثستا خوثن. ئةنگاوت  خؤم  سةري پشت
بريندار بووم، ئةو سةصـيتةية ناذوانـث     چؤنة، من  برينةكةي بزانث  ستو جنثو دانةوة دةيهةوي  ناصني

لـةكوث    دةسـتةكانت   بـزاين   ناذواين  داوة تؤش  لةكوث دادةنث، كچة لةذيؤة وآلمي  بزانث القي
  دوايـة زاين   هاتثية، بـةآلم   داوة، لةپثشدابزةي  رووي  چ  تثگةيشت  چاوپزيشك  خثزاين. دادةنثي

  بـرين   و پـةلثكي   كـةل   پثـدا دةهاتـة خـوار، هـيچ      خـوثين  چارةذةش  پياوي  ، پايبرينةكة قووصة
  لة كوثية، لثرةمـة،ئثرةت   برينةكةت  چووبوو، دوكتؤر پرسي ريزةكة تثك. بة الوةنةبوو  پثچانيان

كردةوة هةصخليسكام، خـؤ بـة    دام، كچة دووپايت لث  كوثية، سةر رامن، نابيين، ئةو فرتؤصة لةقةي
وايـة    دةرپةذي، ئةو حةرامزادةيـة هةصيدةپشـاومت، پثـي    دةرهةصبوو و لة زاري  نةبوو، پاشان  خؤم
  هةصـيداية ئـةو برينـة دةبـث خثـرا بشـؤرثتةوة ودةرمـان         چاوپزيشـك   هاوسـةري . لةو ژنانـةم   من

ناكـا    پثويسـت   لة كـوث ئـاو بثـنني، لـة چثشـتخانة، لـة وث ئاوهةيـة، بـةآلم          بكرثت، دزة پرسي
دةيبةين، ئثوةهةر لثرة بـن، زوو دةگةذثينـةوة، مناصـؤچكةكة      و مثردةكةم  بچني، من  نهةمووما
دةبـث    دوكتؤر دةيزاين  خثزاين. راگرة، خثرا دةگةذثينةوة  ديكةخؤت  دث، بذثكي  ميزم  گويت

  باريكـدا بـؤ الي   ذةوثكـي  بـة رث   باداتةوة، پاشـان   بؤ چةپ  و جارثكيش  راست  بؤ الي جارثك
لث   نواند كة رثگاكةي  واي  چةندهةنگاوثك  دواي. بوو  كاتةوة، چثشتخانة لة بنةبان  پثچ  راست
هاتـةوة و لـةوثوة     ئـةها، ئثسـتة وةبـريم     هةنگاوگةذايـةوة و گـويت    چووة، راوةسـتا، چـةن   تثك

شـثرةكة   ئـاوي . پثدا دةهاتة خـوار   بوو و برينةكة خوثين  كةم  يةكسةر چوونةچثشتخانة، ماوةيان
لـة    مـاو، دةتگـوت    و قـةتيس   بؤوة،شـيلةوتني   برد هـةتا روون   پثشدا زؤر لثص بوو، ماوةيةكي لة

زؤر . هاتـةوة بـةر    بـة برينةكـة داكـرد، پيـاوة پشـوويةكي       كةئاويان  بوو، بةآلم  لوولةكاندا گةين
ژثـر   لـة   كـؤن   چةند كوتةپـةذؤي . بپثچني  ئثستا چؤين  دوكتؤر گويت  خثزاين. سةيربريندار ببوو

وةرگريابـث،   لـث   كـةلكيان   بـةرپثيان   كردنةوةي و خاوثن  مثزثكةوة ديار بوون، رةنگة بؤ شؤردن
  شـتثكا دةگـةذث وگـويت     نواند كة بة شـوثن   پث ببةسنت، ژنة واي  نةبووبرينةكةي  وا باش  بةآلم
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كـرث دوكتـؤر،   خؤ ناكرث هةروا بةذةصـآل ب   بةآلم  نية، دزة بة ناآلندةوة گويت لث  واديارة هيچي
ــةو بــث ئةدةبييــةي  بدة،ســةبارةت  راناوةســتث، تكايــة يارمــةتيم  خــوثنم ــةر   ماوةيــةك  ب لةمةوب

ــؤر گــويت  ــوورة، دوكت ــةتيت مبب ــدةين  دةماهنــةوث يارم ــووين، پاشــان    ب ــرة دةب ــؤ لث ــةگينا ب   ئ
 پيـاوة لةبةرخؤيـةوة  . نيـة   ديكـةمان   داكـةنث، رث چارةيـةكي    دا هةتا ژثركراسةكةي دةستووري

  پثچـان  بـرين   پـةذؤي   دوكتؤر بؤساز كـردين   ژين. هةر داينا  پثويستة، بةآلم  ژثركراسةكةم  گويت
كـوثر    مرؤضـي . بةسـت   راين  و تونـد لـة دةوري    بـة چةنـدكوت    نةدا و كـردي   لة دةست  هةيل

انةبوو ومةرجثكد ئةو لة هةل  بدا، بةآلم  ئةجنام  ساكاريش  حةذةكةيت  هثندثك ناتوانث بة هاساين
  بـة شـتثكي    دزة هةسـيت . بـوو  گـؤذاوة بـةس   لـث   نواندبوو رثي  واي  رابنث، هةر ئةوةندةي  خؤي

بـا دةبـوو     مـةنتيقيش   هةر بة شثوةيةكي  بوو بةآلم  دوكتؤرچاوپزيشك  كرد، ئةگةرچي  نائاسايي
لـة    و گومـاين   هثنايةوة بـةر ودوودصـي    بوث كرا ئاهثكي  ئةو كارةي  پثچابا، بةآلم  ئةوبرينةكةي

زامار   كابراي  وثذاي. دةكرد  لةبرييدا راوثچكةيان  ئةو گومانة لثص و تيژتثپةذانةي. تاراند  مثشكي
  لـةذثوة ديـيت    چاوپزيشـك   گةيشتنةوة خثـزاين   تر و كاتثك  ئةواين  گةذانةوةالي  كة دةشةيل

و نـة    وثرةپياو زانيبووينةك. بة خؤيا كردووة  بؤ رانةگرياوة و ميزةكةي  كةكوذة خثلةكة خؤي
  دوولينگةكـةي   دابـوو و هثشـتاش    كـوذةدا گـةذي   پثـي   ميز بـة دةوري . چاويلكة لة چاو  كچةي

ــةوة ــؤروةك  ژين. دةچؤذايـ ــةوةي  دوكتـ ــيچ   ئـ ــةر هـ ــويت   هـ ــةبووبثت، گـ ــذوين   نـ ــا بـ   بـ
چاويلكـة   كچـةي   يةكتر كوتا، بةآلم  بؤ دؤزينةوةي  دةستيان  كوثرةكان. بدؤزينةوة ئاودةستةكان
بكةوث كة   بث شةرم  پياوثكي  ئامادة نيةوةپثش  ال و ئةوال گويت و بث ئةم  پاراست  لة چاو خؤي

كـرد و    گؤذكثيـان  ريزةكـة سـاز بـؤوة و دزة و كوثرةپيـاو جـث      پثداكثشاوة، سةرةجنام  دةسيت
پثچانة سـفتة    ئةوبرين. خؤيا دةكثشا  بة دووي  و القي  دزة زياتر دةشةيل. دوكتؤركةوتة نثوانيان

لةســينةيا هةصــكةندراوة و كةوتؤتــة   دصــي  بــوو دةتگــوت  دةدا و برينةكــة بصقةبصــقثكي  ئــازاري
دةكـرا    تا ئةو جثيـةي   گرتبوو و دةذؤيشت، بةآلم  كوذةي دةسيت  كچة ديسانيش. قوصكةيةكةوة
لثـرة   كـة لةبةرخؤيـةوة گـويت     بزانث، وةكوو چاوپزيشـك  پث  دةبوارد نةكا يةكثك كوذة خؤي
  دثـت، نةيـدةتواين    بسةملثنث،بةصث، بؤن  كرد دةبث بؤي  هةسيت  سةير دث و خثزاين  بؤميزثكي

بـة كـوثر     و چونكـة ناچـار بـوو خـؤي      دوور بـوون  بصث لة ئاودةستانةوة دث، چونكة هثشتا لثيان
  . كوذةية  تةذي  دوولينگةي  ئةوة بؤين بصث  بنوثنث، نةيدةتواين

كـوذة    هـةر كـة گةيشتنةئاودةسـتةكان     هـاتبوون  لة سةر ئـةوة پثـك    انو پياوةك  ژن  تثكذاي
و   تةمـةن   بة بـث لةبـةرچاوگرتين    پياوةكان  بچثتة سةر پثشاو،بةآلم  بچكؤالنةكة بةر لة هةموويان
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بــوو، لــةو جــؤرة شــوثنانة   هاوبــةش  پيــاوان  هةصــميزتين  پاصةوپةســتؤ وثكــذا چوونــةژوور، جثــي
خـؤذاگرترن،    ئةوان لة بةر دةرگا مانةوة، دةصثن  ژنةكان. هةر وا بن  يشبوو ئاودةستةكان پثويست

رةنگـة    دوكتـؤر گـويت    نةچووكـة خثـزاين   پـث   هةيـة و هثنـدةي    رادةيـةكي   هةر شـتثك   بةآلم
راگـرم،    خـؤم   كـة دةتـوامن    مـن   چاويلكة لة چاو گـويت  كچةي  هةبن، بةآلم  ديكةش  ئاودةسيت

  كرايـةوة،چؤن   قسانيان  داگرت، دواتر سةري  وآليت  دةنگي بث  پاشان هةرواتر، منيش  ويت  ژنةش
نابينم، لةماصـةوة بـووي، نـا، كـة وا بـث        كرد ئيدي  لةپذ هةستم  هةموان  كوثر بووي، هةر وةك

لـة    بـووي، هـةر وا زؤروكـةم، مةبةسـتت      تـووش  دةركـةوتووي   مثردةكـةم   لـة مةتـةيب    كاتثك
  هـةبوو، نـا، نـةمبوو، بـةآلم      نـةبووم، ژانـت    تـووش   وةدةركـةوتن   شهةرپا  چية، ياين  زؤروكةم
ــةدا، ئــةدي  ئــاواي  مــن  هةصــثنا كــوثر بــووم، هــي  چــاوم كاتثــك   چــاوم بــوو، مــن  چــؤن  روو ن

كـرد كـوثر بـووم، لـة       هةسـتم  بةرةكة بـوو منـيش   نةخؤش  سواري  نةقووچاندبوو، كة مثردةكةم
بة يةكةوة بن، كة وا بث بةختـةوةرم، بةصـث     ت، ئاوادةتواننمثردةكة  كث، ئي  بةختانة، لة بةخيت

  دصـودةماخي  تـازة كةسـيش    ناكـةم   كردووة، نا نـةمكردووة و گومـانيش    بةختةوةري، تؤمثردت
بـة دوورة كـة     زانسـت   و لة جـةغزي  خؤ ئةو كوثريية ئةوةندة نائاسايي  هةبث، بةآلم  زةماوةندي

  هةر وا بووين، ئثمة، بةصث هةموو كةس، زؤر ناخؤش  ةتامردنه  گرميان. بث  ناتوانث هةتاهةتايي
  . بذة بذست  كردنةوةشي كوثر، بري لث  پذلة ئادةميزادي  دةبثت،دنيايةك

  دةلينگـي . نـةبوو بچـث   هاتة دةر، هةر پثويست  بوو لة ئاودةستان  كةس  كوذة خثلةكة يةكةم
  هامتـةوة، كچـةي    من  گويت. دانابوو  هةصكردبوو وگؤرةويةكانيشي  هةتا ئةژنؤي  دوولينگةكةي

  كـةذةيت  نـةيتواين، بـةآلم    و دووهـةم   يةكـةم   رؤيشت، جاري  چاويلكة لة چاوبةرةو دةنگةكةي
ــةرزؤكي  دةســيت  ســثهةم ــدا بــؤوة و پاشــان دواتــر چاوپزيشــك  بــذثك. گــرت  كــوذةي  ل   پةي

ــاو، يــةكثك ــةواين  پرســي  كوثرةپي ــان  ئ ــؤر ئثســتا دةســيتد  هــات،خثزاين لــث  ديكــة چيي   وكت
  كوثرةپيـاو ماوةيـةك  . گـرت   ديكـةي   گثـذا وقؤصـةكةي    دةسـيت   گرتبوو، كچـةش   مثردةكةي
ــةيتواين   كةســي ــةوة ون ــرجني  نةدؤزيي ــةآلم   كــةس  س ــث، ب ــدةي  رابكثش ــث  هثن ــة   پ ــةچوو ك ن
اوة د  وآلمي  هةموو هاتوونةوة،مثردةكةي  دوكتؤر پرسي  ژين. دانا  لة سةر شاين  دةسيت يةكثك

رةنگة   چاويلكة لة چاو گويت  كچةي  پاشان. بكا ديكةشي  پياوة بريندارةكة ماوة هةتا ئةوةكةي
  گويت  چاوپزيشك  ذاناگريث، ببوورن، هاوسةري خؤ پث  ديكةم  چي  هةبن،من  تريش  ئاودةسيت
  ثكــيگةذانــةوة، ژوور دة دةقيقــان  دواي. يــةكا رؤيشــنت  لــة دةســيت  و دةســت  بــزانني  بابــذؤين

  ريزيـان   كـة هـاتبوون    شـثوةيةي   هـةر بـةم  . هـةبوو  تايبـةيت   دؤزيبؤوة كة ئاودةسيت  موعايةنةيان



٤٦ 
 

دوكتؤر زؤرزيرةكانة و بة بـث    ژين. خؤيان  كةمتر گةذانةوة شوثين  و بةكوثرةوةرييةكي  بةست
ژوورةكـة،    بةر لـة گةيشـتنةوةي  . خؤيان  دا بچنةوة سةرتةخيت  هةمووياين  يارمةيت  شلوث بوون

  كـرد وا باشـة بؤدؤزينـةوةي     بث پثشـنياري   و ئاسايي  هاسان  كارثكي  بؤهةمووان  وةكوو ئةوةي
راسـت،    الي  ئثمة كةوتؤتة بنـةباين  تةخيت  بژمثرين، هةصبةت  لة هةوةصذا تةختةكان  جثگاكامنان

  نـا، دزةي   اويتةختةكانـدا هـةنگ    نثـوان   كةبـة باريكـةذثي    كةس  يةكةم. نؤزدة و بيست  تةخيت
ــؤرين ــوو  گـ ــةرووت. بـ ــةرزي   وةك  نيمچـ ــة دةلـ ــت  مثژؤكـ ــك   و دةيهةويسـ ــةر چؤنثـ   هـ
بكةوثتـة    بـوو بؤئـةوةي    بـةس   كاتةوة و هةر ئةو بةصـگةيةش   كةم  لة ژانةكةي  هثندثك دةكرث

دؤزييـةوة    گةذا و كاتثك  و بة دةستةكوتة لةچةمةدانةكةي  رؤيي  تةختا و تةخت. هةموان  پثش
كـرد لـة     دوكتـؤر پرسـياري    چاردة، ژين  دا ژومارةي  ئثرةية ودرثژةي  بةرز گويت  دةنگثكيبة 

دةبـث   سةرسـوذما، دةتگـوت    تـؤزثكي   ديكةش  چةپ، جارثكي  دايةوة الي  كامة ال، ئةووآلمي
دزة   لةگـةص هـي    تةختةكـةي  دةيـزاين . نـا   ئةو كوثرةپيـاو هـةنگاوي    دواي. بزانث  ژنة بث پرسني

زؤر شپذثو بوو، بـة هـاوار     القي  دةستثوة خبةوث، وةزعي ئيتر نةدةترسا بةالي. نثوانة  يانتةختثك
  شازدة، دةسـيت  ژومارةي  گويت  گةيشتنة تةختةكةي  پاش. بوو  ال ئةستةم  ذاجووآلنةوةي و ناصةي
وة، پاذايـة   نـةرم   چاويلكةلـة چـاو بـة دةنگثكـي      كچةي  پاشان. ختثص بوو  و بة جلةوة لثي  چةپ

  وةذث كـةوتن   بة چوار قؤصي. ئاسوودةترة  ئثوة خبةوين،ئاوا خةياصمان  لة بةري  دةكرث ئثمةش
  برسيمة، كچةكة بةنةرمةسرتة گـويت   كوذثژگة گويت  كورت  ماوةيةكي  دواي. و خثرادامةزران

وة، كـردة   لـة دوايـة جانتاكـةي   . بيخؤين،ئثستاكة خبةوة  پةيدا دةكةين  سبةينث، سبةينث شتثكي
ــة كــذيبووي   ــة دةواخان ــةو شووشــة بچووكةدةگــةذا كــة ل ــا، ســةري  چاويلكةكــةي. ل ــة   دان ب

هـةموو  . كـردن  قـةترة تـث    چةنـد دصـؤپي    و بـة دوو دةسـتان    داپچـذي   و چـاوي   پشتةوةداخست
  بكرثـت، زوو چـاك    ئاوادةرمـان   ئـةو سووكةصـة نةخؤشـييةي     نةذژانة چـاوي، بـةآلم    دصؤپةكان
  . دةبثتةوة

  
  

   يكوثر
  

لـة    وةخةبـةر دةهـات   شةو هةر جارثك  بة درثژايي. هةصثنم  دةبث چاوم  دوكتؤر گويت  ژين
بـةحاص    كـة ئـةو بةشـةيان     دةديت  گلؤپانةي ئةم  كزي  ذا شؤقي قووچاوي  پثلووي  پةردةي  پشت
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ديكـة بـةرةو     دةكـرد، نـوورثكي   پـث   هةسـت   ديكـةي   ئثسـتاگؤذانثكي   دةكرد، بـةآلم   رووناك
بووهـةر    رةنـگ   يـان   هـةتاو بثـت    گزينگـي   يةكـةم   پثـي  انةوةدةهات، وثـدةچوو شـوثن  درةوش
تـا    گوت  بة خؤي. دةكرد  لة خؤيانوقم  ئةو دةريا شرية بواية كة وردة وردة چاوةكاين  شةپؤيل

  و ديسـانةوة دةسـيت    گـوت   هةصـدثنث، سـةر لـة نـوث واي     چاوي  دةژمثرث و پاشان  دة ژوماران
  لـة سـةر تـةخيت     بـوو كـة شـووةكةي    لـث   گـوثي . هةصـنةهثنا   و چاوةكـاين  اردنكردةوة بـة ژمـ  

ئةو   پثي  دةبث بريين گوت  دثت، بة خؤي  تر پرخةي  هةناسة هةصدةكثشث و يةكثكي  پةنادةسيت
  وا نيشـان   نيـة، دةيهةويسـت    خـةم   كةزؤريشي  هةر لةو كاتةدا تثگةيشت  بث، بةآلم  كابراية چؤن

بـث    دي  هةصـثنث، ماوةيـةكي    نـةبوو چـاوان    خـؤش   ديكةية، پثـي  مةبةستثكي  اينبدا كة دصنيگةر
لةوپةجنةرانـةوة كـة     بةياين  كردةوة، بوومةلثصي  چاوي  سروشيت  خبوازث، بة شثوةيةكي ئةوةي

دةنوانـد،    هةصكشابوون، خؤي  خوار ميچ دةكرد و هةتا بستثك پث  ذا دةستيان ديواري  لة نثوقةدي
كـرد، نـةكا     ئـاخثزثكي   وبانةكـةي  لة سـةر جـث    شثواوي و بةسةرلث  كوثر نيم  من  يتبة ورتة گو

لـة سـةر   . ئةوخـةوتبوو   بـةآلم . بيسـتبث   ئةو بةرةوة دةنگي  چاويلكة لة چاو لة تةختةكةي كچةي
  چاوپزيشك  نوستبوو، هاوسةري  پةنا ديوار، كورةبچكؤلةكةش  ئةوالتر، تةختةكةي  تةختةكةي

  و پةنايــة بــؤ كــوذةي  بــاش  كــردووة، كامــة شــوثن  مــين  هــةر وةك ة، ئــةويشكــردةو  بــريي
  بـةبث هـيچ    سـاز دةكـةين، تـةنيا بـةردثك      و رووخـةك   ناسـك   ديـوارثكي   كـردووة، چ  دابني

  هةصةنگوث دةخةينة سةر رثگا،دوژمن، كامـة دوژمـن، هـيچ     تثي  دوژمن  جگة لةوةي  هيوايةك
  بــث يــا كةســثكمان دزي  شـتثكمان   ئةگــةر لــةدةرةوةش  ةنانــةتنـادا، ت   لثــرة پــةالمارمان  كـةس 

  ئثرة نةيـدةتواين   وةك  شوثنثك  لة هيچ  گؤرين  نايةمبانگرث، دزةي  كةس  كوشتبث، ديسانيش
نةناسـينةوة    هـةربينا لـةو رؤژانـةداخؤمان     دووريـن   سةرهةصبذث، ئةوةندة لة ئادةميزادان بة ئازادي

تـر    سـةگثكي   سـةگثك   دثت، هيچ  چ  ة ياد بةرينةوة، تازة ناو بةكةلكيل  ناويشمان  تةنانةت  يان
  ئثمـة بووينـة تؤرةمةيـةكي     بؤنـةوة يـةكتر دةناسـنةوة، ئثسـتاش     لـة رووي   بة ناو ناناسث، سـةگ 

روخسـار و چـاو و    يا قسة كردنةوة دةناسينةوة و رةنگي  وةذين  سةگان، يةكتر لة رووي ديكةي
كةمث گؤذاوة،   تا كةي، رووناكي  هةردةبينم، بةآلم  نيشن، ئثستاش  موو بث كةلكن، هةر دةصثي

. وةدوا داوة و بةيانـةي   ئامسـان   گرتووية بةري  رةش  هةوري  خؤ ئثستا شةوناگةذثتةوة، هةصبةت
  بثتـوو برينةكـة چصـكي     گـوت   دوكتؤر بةخؤي  دز بةرز بؤوة، ژنةي  كابراي  لة تةخيت  ناصةيةك

  و مةرجـةدا بچـووكترين    ناچـارة، لـةو هـةل     كةين، چارمـان  دةرمان  نية پثي  هثنابث خؤ هيچمان
بـة   كة ئثمـة لثـرة يـةك     بن  ئةوةش  ببث بة كارةساتثك، رةنگة هةر چاوةنواذي رووداو دةتوانث
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هاتـةخوار، داهاتـةوة سـةر      لة جثگاكـةي . نامثنث  ژاريان  كة مردن  يةكا تثدا بچني، كثوي  دواي
ببينـث    بگرثتةوة و ديسـانيش   لة چاوان  نةيوثراخةوي  هةصيبستثنث، بةآلم  ويستمثردةكةي، دةيهة

بـة مؤلـةق     چـاوي . دز  كـابراي   تـةخيت   دزة چـوو بـؤ الي   و بـة پـث   پةيت  بة پاي. هةر وا كوثرة
وةرسووذاند و  دزة بةرةو دةنگةكة سةري. چؤين  دوكتؤر بة سرتة گويت  هاوسةري. وةستابوون

خثـرا    بـوو بصـث دا بـا بيبيـنم، بـةآلم      دوكتـؤر خـةريك    زؤر دثشث، خثـزاين   قمخراپ، ال  گويت
چووبؤوة كة هةموو لةوث   دزة لة بريي  چةندةگةورة، بةآلم  دايةوة، هةصةيةكي  قووت  قسةكةي
لـة    لثرةوبـةردوكتؤرثك   نواند كـة ئةگـةر چةنـد سـةعات      كردةوةيةكي  راوةستان و بث  كوثرن

  دةكرد، پةتووةكةي  بكةم،هةر ئةو كارةي  لة برينةكةت  وتبا دا با چاوثكگ ئثرة پثي  دةرةوةي
كـة دؤشـةگةكة     بوايـة دةيـديت    چـاوي   و روونةشـدائةگةر يـةكثك    لةو تاريك  تةنانةت. الدا

  پثچانةكـةي  برين. برينةكة هةصماسيوة  داگرياوي  رةش  قوصكةي  دةوري  خوثنة ودةوران  شةآلصي
ورد و   بة جووآلنـةوةي   وةرگثذا، پاشان بة پارثزوة پةتووةي  چاوپزيشك  يهاوسةر. كرابوويةوة
گـؤذا،    ئـةوجاريش   روونـاكي . دايسـا   گـةرم   گـةرم . پيـاوة دانـا   لة سةر نثوچـاواين   خثرا دةسيت
  روانييةمثردةكـةي . رانةكشـا   ئـةجمارةيان   خـؤي، بـةآلم    گةذايةوة شوثين. بوون رةوي هةورةكان

  كة لـة ژثـر پـةتووي     دي  ئةواين كردة تاپؤي  دةكرد، تةماشاي  قسةي  صچةمصچكة لة خةودا بة م
  چـاوةذواين   و تةختـة بةتاصـةكان    دص بـوون   خةفـةخاين  دابـوو، ديوارةكـان    مةآلس  بؤردا خؤيان

ــووآليي   كةســاين ــة ق ــر، لثرةدا،ل ــاوايت  ت ــةوة ئ ــةويش  دةخواســت  دص ــة   خؤزگــة ئ كــوثر بواي
مارجيـة    كـوثرايي  راسـتةقينةي   رؤبچـث و رث بةرثتـة ژوورةوي    شـتةكان   لة نـاخي   هةتاتوانيباي

  . راكثشيان  نةكراو و سرنج
دةكـرد بـة دوو     كةسـاختومانةكةي   ئةو بةشة، رةنگـة لـةو سةرسـةرايةي     لةپذ، لة دةرةوةي

دةهاتة گوث، بؤ دةرةوة، بؤ دةرةوة، بذؤنة دةر، لةبةر  تووذوتؤسن  و هةرايةكي  قؤصةوة، دةنگ
هةصآل وقريوة زيـاتر  . ئثرة بن  رث و شوثين  كةچي بن،ناكرث لثرة مبثننةوة، دةبث مل  ون  چاوان

و   دان  دةبيســرا هةنيســك  دادرا، ئثســتا تــةنيادةنگثكي پثــك  دامركــا، دةركةيــةك  بــوو، پاشــان
هةسـتابوو   لـث   كةسث بوو كة تازة شصپةي  وةحةرز كةوتين و گرمةي  خةماوي  لوومشة لوومشي

بةرةو   تثكذاسةريان. هةموو وةخةبةر هاتبوون. ديكة بة هةصة بگريث  نةدةكرادةگةص دةنگثكي و
ديكـة گةيشـتوونة جـث      بزاندرث كوثري چوونة ژوورةوة وةرسووذاند، بؤ ئةوةي  دةرگاي  الي

  بوو يارمةيت  خؤش پث  هةستاية پث، چةندةي  چاوپزيشك  خثزاين. نةبوو  ساغ  بة چاوي  پثويست
بصــث   بكاتــة ســةرتةختةكانيان، پثيــان  بيانــدوثنث و رثنوثنييــان  بــدا، بــة دصــؤواين  زةهاتووةكــانتا
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  چةپـة، ئـةوة ژومـارة چـوارة و لـة الي       ژومـارة حةوتـة و لةدةسـيت     بثت، ئةوة تةخيت  لةبريتان
  كةسـني، دوثنـث هـاتووين، بةصـث ئثمـة لـة پـثش         ناچث،بةصث، ئثمة شـةش  تثك  راستة، ئاوا لثتان

دزيـوة،    لةو پياوانـةئوتؤمبيلثكي   هةية، گؤيا يةكثك  كةلكثكي  هةموانداهاتووين، ناومان، ناو چ
بـة سـةر خؤيـدا كثشـاوة و       رازي  لثيـة كةپةردةيـةكي    دزراوة، كچثكـي  لـث   ئوتـؤمبيلي   يةكيان

  قـةترة دةكـار دثنـث، چـؤن      پثلـووي   ئاماسـي   و بـؤ نيشـتنةوةي    دةكاتـةچاوي   رةش  چاويلكةي
  چـاوة و ئـةوكيژة بـؤ چـاك      دوكتـؤري   مـن   دةزامن، جا ديارة، شووةكةي  و ئةوةي  كوثرم نم

لة پذ كوثر بـووين، بةصـث بةصـث      هةموومان. لثرةية  بوونةوة چؤتة مةتةبةكةي، بةصث مثردةكةشم
ئـةوة    گـوت   نةكرد، تـةنيا بـة شـووةكةي     جووصةي  خؤي  لةجثي  بةآلم. لثرةية  كوذة خثلةكةش

بكاتة پـاي،    دا هةتادوولينگةكةي  يارمةيت  هاتة خوار، ژنةكةي  لة تةختةكةي  چاوپزيشك. دثن
هاتنـة ئـةو بةشـة،      كاتةدا كوثرة تازة هاتووةكـان  لةم  نةبوو، كةسث نةيدةبيين، دروست  گرينگ

  بـن، پثويسـت    ئـارام   هةصـثنا و گـويت    دوكتـؤر دةنگـي  . پيـاو و دوو ژن  بـوون، سـث    كةس  پثنج
  نةيانـدةزاين . هةية  كةسني، ئثوة چةند كةسن، جث بؤهةمووان  مسذ ناكا، ئثمة لثرة شةشبةمسذ

گريابـوون،   سـاختومانةكةوة راياندابوونـة ئثـرة زؤر تثـك     چـةپي   لة قؤصـي   چةند كةسن، كاتثك
لـة   خؤيـان   لـة بةشـةكةي    وةختثـك . نـةبوو  پث  بارگة و بنةيةكيان. چةند كةسن نةياندةزاين  بةآلم

  تةنانــةت  بـةد ناصـني،هاوبةندةكانيان    بـةخيت   و لــة دةسـيت   كـوثر بـوون    و ديتيـان   ةسـتان خـةو ه 
. نـان   وةدةريـان   و لـةذثوة بـة زؤرةملـي     بكـةن  و ئاشـناكانيان   لـة خـزم    مـاآلوايي   نـةدان   رثگايان

ــؤر گــويت  هاوســةري ــانژمثرين دوكت ــة بت ــاوي  و هــةر كــةس  باشــتر واي كــوثرة . بصــث  خــؤي  ن
كردبايـة، لـة نـةكاو     پـث  دةسـيت   دةبوو يةكثك  رةق راوةستان، بةآلم  دصنيگةران  ووةكانتازةهات
  و پيـاوي   بـوون   دةنـگ  بـث   هـةردووكيان   دثت،پاشان لث  ئاواي  وةقسة هاتن، زؤر جاران  دوويان
بصـث،    خـؤي   دةيهـةوث نـاوي    رامـا، دةتگـوت    يةك، تؤزثك  كرد،ژومارةي پث  دةسيت  سثهةم
  خـؤي   بووكـة نـاوي    حاصـي   لثـي   چاوپزيشك  پؤليسم، خثزاين  ئةمة بوو، من  گويت  وةيئة بةآلم

ناسـاند،    خـؤي   دي  پياوةكـةي . نيـة  دةزانث لثرة نـاو كـةلكي    ئةو كابرايةش  نةگوت، هةر دةصثي
  پيـاو گـويت    شـؤفري تاكسـيم، سـثهةم     دا، مـن   پثشوو درثژةي كابراي  دوو، بة گوثرةي  ژومارةي

  چوار،كارةكـةري   وةقسـة هـات، ژومـارةي     ژنثـك   دةواخانـةم، پاشـان    سث،شاگردي  ةيژومار
لـة    لة كـوثي، دابـزامن    منة، ئافرةت ئةوة ژين. پثنج، كارمةندم  ژومارةي  هةموان  و دواي  هؤتثلم

  و بـة پـارثز و چـاوي     شـل   دا و بة هـةنگاوي   گرياين  و لةپذمةي  لثرةم، لثرةم  كوثي، ژنة گويت
  لـةو دةريـا شـريةدا كةمةلةباسـكةيان      و دةسـتةكاين   رؤيـي   ذةوةكةدا بةرةو پـثش  ةقةوة لةرثز
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نـا و بـة     هـةنگاوي   زيـاترةوة بـةرةو رووي   پياوةكة بة بذوا بةخؤبوونثكي. دةكرد كةوتبوونة ملة
  تـري   دةسـتثكي   دةسـتثك . لـة كـوثي، لـة كـوثي      نزابكـا دةيگـوت    ورتةورت، وةكوو ئةوةي

دةگةييـة    ماچـان  و شـةقةي   يةكا بوون، بوونة ئةنـدامثك   دواتر لة باوةشي  چركةيةكدؤزييةوة،
. دةديـت، نـة چـاو و لثـو      يةكتريان  وا بوو بة هةصة دةچوون، چونكة نةروومةيت  ئامسان، جاري

ــزاين ــةوة پةجنــةي  چاوپزيشــك  خث ــي  بةگريان ــةويش  مثردةكــةي، دةتگــوت  داويشــتة قؤص   ئ
ــووةكةي ــةآلم دؤزيوة  تازةش ــةوة، ب ــةوةي  ت ــوو، چ   دةيگــوت  ئ ــة ب ــةكي  ئةم ــةورة، چ بةآلي   گ

  كچـةي . لثرةيـة   منـيش   كوذة بچكؤلة خثلةكـة هاتـة گـوث،دايكي     دةنگي  پاشان. كارةساتثك
  . مةخؤ دثت  دثت، خةم  دانيشتبوو، ورتاندي چاويلكة لة چاو كة لة سةر تةختةكةي

  سةرسـوذمان   دةخةوث، هةربؤية جثي  ية كة لثيئةو شوثنة  هةر كةس  راستةقينةي  لثرة ماصي
هـةر    ديكةش  بث، لة بةشةكةي  تةختثك  هةصبژاردين تازة هاتووةكان  دصةخورتةي  نية كة يةكةم

ــةي   ــةو كات ــوو، ئ ــان  وا ب ــتا چاوم ــديت  هثش ــةت . دةي ــة باب ــزاين  ل ــاوةوة دآلودص   خث كوثرةپي
  حةضدة بوو، تـةخيت  و لة تةخيت  نا مثردةكةيئةو لة پة  و ياسايي  سروشيت  نةبوو، شوثين پثويست

. چاويلكة لة چاو جيا دةكـردةوة   لة كچةي ئةوي  بةتاآلييةك  و چةشين  هةژدة دةكةوتة نثوانيان
ــدةن  ــة هــةوص ب ــةو جثيــةي هــةروةها ســةير ني ــا ئ ــةكتر نيزيــك   ت ــة ي ــن، زؤرن  دةشــث ل ــةو   ب ئ

  ئاشكرا بـن، بـؤ وثنـة ئةوةشـاگردي      ةريكنخ  و بذثكيش  ئاشكران  لثرةهثندثكيان  پةيوةندييانةي
چاويلكـة لـة چاوفرؤشـتبوو، ئةمـة هـةر ئـةو شـؤفري          بة كچـةي   ئةو دةواخانةية بوو كة قةترةي
پؤليسـة هـةر ئـةو كةسـةية       گويت  دوكتؤر، ئةو كابرايةي بردة الي  تاكسيية بوو كة كوثرةپياوي

  هؤتثـل  كارةكـةري   بـا بـزانني    يـا، بـةآلم  بوو دةگر  ون  منداصي  ديتبوو كة چةشين گؤريين  دزةي
چاويلكة لـة چـاو     كچةي  بذانةوةي بث و زيقاندين  قيژاندن  كةسث بوو كة كايت  كثية، ئةو يةكةم

و دةبنـة    پةيوةندييانة ئاشكرا نـابن   ئةم  ديارة كة تةواوي  ئةوانةش سةرةذاي. وةژوور كةتبوو  لثي
  نيةكـة بتـؤاين    ناذةخسـث يـا كةسـث ئةوةنـدة وردبـني       بـاش   هـةيل   گؤم، چونكة يان  بن بةردي

  و شكؤ و باريـك   زؤر سادةتر شةرم بةرثتةوة سةر يةك، بة زمانثكي  وةها رايةصةيةك  هةبووين
هـةرگيز بـة فكريـدا      هؤتثـل   خزمةتكارةكـةي . دةپرينگثنثتةوة ئينسان  هةوداكان  بووين  و ناسك

  قـةترةي  كـة شـاگرد دةوافرؤشـثك     دةزانـني   يـة، ئـةوةش  لثرة  ديويةيت  بة روويت ناية ئةو ژنةي
و   ئةوةندة ناپـارثزي   كةس  كردؤتة چاو،هيچ  رةشيان  فرؤشتووة كة چاويلكةي  بة زؤران  چاوي

كـة    بـدا بـة پـؤليس، شـؤفري تاكسـيش       ئوتؤمبيـل   دزةي لثرة بووين  ناكا كة هةواصي  بث پةروايي
كوثرةپياوبـة    گومـان  بث. سوار نةكردووة  كوثري  كةسيرابردوودا   سوثند دةخوا لة چةندرؤژي
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لــةو قةرةنتينــة كراوانــة هــةر ئــةوكابرا خوثذييةيــة كــة   يــةكثك  گــوت  بــة خثــزاين  سرتةســرت
قوذ بة سـةر    كابراي  القي  چونكة دةيزاين دزيوة، سةير هةصكةوتثك، بةصث، بةآلم  ماشثنةكةياين
ــيس ــژةي   زؤر پ ــة درث ــدار بووةجوامثران ــةي  برين ــث  دا، تؤص ــةوة ل ــةم. كراوةت ــادي  خ ــة   و ش ب
و   قـورس   پـةژارةي  و ئثستا ئـةو بـة بؤنـةي     و دةبنة خةمشادي  تثكةص دةبن  ئاو و رؤن پثچةوانةي

كـة دوو    نـةدةهات   ئيتـر وةبـريي    مثردةكةي ديتنةوةي  بث سنووري  و شادي  كوثر بوون  قووصي
  ببةخشـث هـةتا ئـةو دزة نامـةردةش، راسـت       ةينلـة تةمـ    ئامادةيةساصـثك   رؤژ پثشتر گوتبـووي 

  رق وتــووذةيي  ســثبةرة كاصــةوة بووةكــاين  ئةگــةر دوايــني  بــةآلم. خــؤي، كــوثر بــث قســةكةي
زامدار تثدا چوون، تكايـة    كابراي  بزثوي بةزةيي ناصة ناصي  ئازار دةدا، بة بيستين  روحيان  هثشتاش

موعايةنــة   لةســةرخؤ برينةكــةي   خثــزاين  بــة يارمــةيت   چاوپزيشــك. دوكتــؤر  وةرة فريــام
بث فايـدة بوو،وثـدةچوو لةبـةر ئـةوة       نةدةهات، شؤردنةوةشي  لة دةست  ديكةي  كرد،كارثكي

  بووبـث و قـووص لـة راين     وچؤوة زؤر پيس  هات  كةوشةكة بة هؤي  كردبث كة ناصچةي  چصكي
كچـة كـة بـة    . كردبـوو   و بةآليةيانئة  تووشي  نثو لوولةكان  ماوي قةتيس ئاوي  يان  راچووبووبثت

درثـژ    داهاتـةوة، دةسـيت  . بؤوة  نيزيك  لثي  تةختةكان  ئةو وةخةبةر هاتبوو، بة بژاردين  ناصةناصي
كث دةزانـث    دوكتؤردا كثشا و تثپةذي، پاشان  خثزاين بة سةر روومةيت  بة ئارامي  كرد، پةجنةي
  لة گةرمـةياودا دةسـووتا، بـة خةمـةوةگويت     بريندار كة  كابراي  گةيشتة دةسيت چلؤن، پةجنةي

داوة لـة بـري     پيـاوة وآلمـي  . كردباية نةبوو ئاوام  بوو، پثويست  من  تاواين  تكاية مببوورة، تةواوي
  . بكرداية  نةدةبوو وام  زؤرة، منيش هةوراز و لثژي  بةرةوة، ژيان  خؤيت

بـدةن،    بدةن، سرنج  كشا،سرنج  ئاخري  و زؤر بة سةر وشةكاين  بصيندگؤ كةم  بؤذي  دةنگي
چوونـة ژوورةوة دانـدراوة،     لةبـةر دةرگـاي    وخاوثين  پاك  و پةيل  و شثو و كةل  خواردةمةين

كـة لـة    ئةو كةسـانة هـات    نؤرةي  بثننةوة، كاتثك  خؤيان  و بةشي  بچن  دةبث لة پثشداكوثرةكان
و شـثو    بدةن، خورادةمةين  ةن،سرنجبد  رادةگةيةندرث، سرنج  پثيان  كراوةكانن لث گومان  بةشي

برينـدار كـة لةبـةر      پيـاوةي . لـة پثشـدا    بچـن، كوثرةكـان   لة بةر دةرگاوةية، لة پثشدا كوثرةكان
بچنة دةر  لةوث  دةتوانن  دةصثن  نةبوو و وةيزاين  حاصي  لةرادةبةدةر گثژ ببوو، چاك  گةرمةياوي
بيهـةوث هةسـتث،     ئـةوةي   دا وةك لة خؤي  كيتةواو بووة، تةكانث  بةسةر بوونيان دةس  و ماوةي

  ـا گوثـت    دةچي، ئـةو پرسـي    كردةوة، بؤ كؤي  ئةهؤين خؤي  دوكتؤر لة شوثين  ژين  بةآلم
  پيـاوةي . و پثخـؤر   نـان   تـةنيا بـؤ وةرگـرتين     بـذؤن، بةصـث بـةآلم     كوثرةكان  نةبوو كةگوتيان لث

دوكتؤر . دةكثآل كةوتةوة گياين لةشي  و ژانةيئة  كثشا و ديسانيش  ساردي  بريندار هةناسةيةكي
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لـةو كاتـةدا كـة      دمث، دروسـت   منـيش   گـويت   ئثـوة هـةر لثـرة بن،ژنةكـةي      دةچـم   مـن   گويت
  ديكـةذا هـاتبوو پرسـي     لـة قؤصـةكةي    دةركـةون، ئـةو پيـاوةي     خؤيـان  لـة بةشـي    دةياهنةويست

  لـةم   ئـةي   گـويت  شـؤفري تاكسـي   چـاو،   ئةوئاغاية كثية، كوثرةپياو گـويت، دوكتـؤر، دوكتـؤري   
  نـةهاتوومان   كـار لـة دةس    كـوثري  ئثمـة كـة دوكتـؤرثكي     و بةخيت  بةختةوةريية، بذوانة شانس

هةية كة ناتوانـث    هةروةها شؤفري تاكسييةكمان  چاويلكة لة چاو بةتةوسةوة گويت  هةية، كچةي
  . شوثنثك  مبانباتةهيچ

كـرد بيباتـة     لة خثزاين  دوكتؤرداواي. ةرسةرا داندرابوولة س  و خوان  نان  گةورةي  بارخانةي
هثنـاوة و    چصـكي   برينةكـةي   لثـرة كةسـثك    بصثم  پثيان سةرسةرا، بؤچي، دةمهةوث  بةر دةرگاي

رةنگــة بــؤ ئــةو بابةتــة   گــوت، بةصــث بــةآلم  نيــة، باشــة لــة بريتــة چييــان ئثمــة دةوا و دةرمامنــان
. بــدةين خؤمــان  دةبــث هةوصــي  هــةرواتر، بــةآلم  يــة، منــيشهة  گومــامن  تايبةتييةفــةرق بكــا، مــن

لةبــةر   نــةوةك  بــة شــةوارة خست،هةصــبةت  ژنــةي  چــاوي  رؤژ لــة ســةر پليكانــان  رووناكــايي
  و دةتگـوت   ئامسـان   بـةري   گرتبوويـان   رةش سنوور، چونكـة هـةوري   بث  نووري  درةوشانةوةي

نـامؤ و    كةمـةدا لةگـةص نـوور و روونـاكي    لـةو مـاوة     گـوت   دةيهةوث هةصكاتة باران، بـةخؤي 
  حةوشـةوةگوذاندي   لةبـةر دةرگـاي    كاتـةدا سـةربازثك    لـةم   دروسـت . كةوتوومـةوة  دذدؤنگ

و هةر   تثكردن  تفةنگةكةي  رووي دراوة، پاشان پث  تةقة كردمن  راوةستة، بگةذثنةوة، دةستووري
  لثـرة دةركـةون، چاوپزيشـك     ةويدةياهنـ   كردگرووبان، چةند كةس  بةرز هةراي  وا بة دةنگي

  الم  بؤوة گـويت   كرد ناماهنةوث لثرة بذؤينة دةر، كة گرووبانةكةنيزيك  هاواري  بةناذةزامةندي
چيـة،    و گويت  دةروازةوة رواين  چاوةچاوةكاين لة نثوان  هةية، پاشان  ديكةيان  واية مةبةستثكي

و   و كــثم  چصــك  دژي  خثــرا دةرمــاينكــردووة، ئثمــة   برثنــداربووة و چصــكي  القــي  كةســثك
چوونة   ئيزين  وةكوو رؤژ روونن،كةس  داون  بة منيان  دةوث، ئةو دةستوورانةي  ديكةمان دةواي

  و كثمي  و پثخؤرة، بثتوو چصك  كةينةژوور نان بةذثي  كة دةتوانني  نية و تةنيا شتثكي  دةرةوةي
بكـة بـة     چي، جـا كـة وايـة پةيوةنـدي      ، بة مندةبث،بريندارةكة دةمرث  گومان زياتر بث، كة بث

دةچنـةوة   هـةردووكتان   بـث، يـان   گوث لـث   كوثر، چاكت  خؤتةوة، گوث بگرة كابراي سةرؤكي
ئةوانـة نيـة،     نـاكرث تـاواين   وةرة بـا بـذؤين، چ    گـويت   تةقة دةكـةين، خثـزاين    يان  خؤتان  جثي

مرؤضـة، باشـتر وايـة      مـايف   بـة پثچةوانـةي   كة بذواناكـةم،   فةرمانن، من  و گوث لة مسيت  تؤقيون
ئـةوة هـةر نةگةذاونـةوة، هةتاسـث       ئاي  باوةذ بكةي، چونكةمةبةستةكة وةكوو رؤژ روونة، ئاي

خؤتان، يةةةةك،   كة تازة ناگةذثنةوةبؤ شوثين  دصنيا بن  نةبن  گوم  و بثتوو لة بةر چاوم  دةبژثرم
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و   كـردة سـةربازةكان    رووي  بةرثتة سةر، پاشـان   س، تةواو، دةنا ناچار بووقسةكةي دوووو، س
  كثيـة، داخؤمةبةسـيت    كـة مةبةسـيت    لة سةر نـةذؤيي   بث، زياتري  ئةگةر براكةشم تةنانةت  گويت

بريندار   لة ژوورث كابراي. هثنابوو چصكي  پاي  ئةوةي  يان  دةويست  ئةو كابراية بوو كة دةرماين
كـة    لـة كوثـوة زانيـت     پرسـي   نـا، چاوپزيشـك    دةنثيـة يـان  دة بزانث داخوا دةرمـاين   دةيةويست

  بث ئثوة دوكتؤرن، زؤر بةداخـةوةم،ياين   بة دصدا هات، هةر چي  وةربگرين، وام دةرمان  چووين
  . لة وةي  ئاوا، زؤر باشة، ئةوةش  هيچ، بةصث، دةي  دةوا و دةرمان

ــة وردي ــةرچاييان  زؤر ب ــؤ شــةش   ب ــةنيا ب ــو  كــةس  ت ــادة كردب چةندشووشــة شــري و . وئام
بـؤ دابنـث،     چووبـوو ئاوخؤرييـان    لة يادي بؤ دانابوون  بةشةخواردين  هةر كةس  بيسكويت، بةآلم

نيـوةذؤ    بـوو ئةوانـة لةگـةص خـواردين      نةبوو، رةنگ  سؤراغيان و چنگاصيش  و كةوچك  دةوري
شـؤفري  . ايةوة وهثنايـةوة رش  كة خواردي  برد بؤ پياوة زامارةكة، بةآلم  دوكتؤر شريي ژين. بنثرن

  پـاش   هثنـدثكيان . لة قاوةيـة   نية و مةيلي خؤش پث  كرد بة بؤصةبؤص كة شريي  تاكسييةكة دةسيت
بــرد لــة    خؤيــان، كوثرةپيــاو خثــزاين    چوونةوةســةر تةختةكــةي   بــةياين  نــاين  خــواردين

لةگـةص   ويسـيت  شـاگرد دةواخانةكـة  . ساختومانةكةدابيگثذث، تةنيا ئةو دوو كةسة وةدةر كةوتن
ئاگـادار بثـت، دوكتـؤر      بةو نةخؤشـيية لةبـذواي    سةبارةت  بدوث، دةيةويست  چاوان  دوكتؤري

  ئـةو دةردةي   پذ بـة پثسـيت    نةخؤشيي  كة وشةي  بيسةملثنم كردنةوة، ناتوامن  كرد بة شي  دةسيت
ــانثكي  ئثمــة بثت،پاشــان ــة زم ــةواوي  ب ــةو مةبةســتانةي  ســاكار ت ــا  ئ ــة نابين ــةر ل ــةكتثب  ييب و   ل

  بـة وردي   لةوالتر شـؤفري تاكسـي    چةند تةخت. كردن  باسي  بة كوريت  سةرچاوةكاندا ديتبووي
كـرد    خوارةوةذا هـةراي   تةواو كرد، ئةو لة الي  قسةكةي چاوپزيشك  دابووية و كاتثك  گوثي
رددةواخانةكة گـرياون، شـاگ    دةذؤن  لة چاوذا بةرةو مثشك  كةئةو باريكةرثيانةي  دةكةم  مةرج

هاتثية، كث دةزانث، لـة راسـتيدا گلثنـة     نةفام، دوكتؤر بزةيةكي  ذاخوذي، گثژي تثي  بة تووذةيي
كـة دةكةوثتـة     وثنةيـةك   بةذثوة دةبا، چةشين  دينت  تةنيا عةدةسييةكة و ئةوة مثشكة كةئةركي

وايـة كـة     ئوتؤمبيلثـك  يرثيانة بگريثن، وةكوو مـاتؤذ   ئةو ئاغاية ئةم  وئةگةر بة واتةي  سةر فيلم
  قسـةكةي   و دةيبـيين، رووي   دةزاين  ناگا و هةصنابث و ناكةوثتة رث، هـةروةك  پث  سووتةمةين

  ئثـوة ئثمـة چ    دوكتـؤر بـة بـذواي     پرسـي   هؤتثـل   لة شاگرد دةواخانةكةبوو، پثشخزمةيت  ئاخري
  كـةس   چةند،بةذاسـيت   اينكة هةر وا نـابينني، يـ    لثرة رادةگرن، رةنگة تا ئةو زةمانةي ماوةيةك

  كارةكـةري . بـوو زانيبـام   خؤش بث،چةندة پثم  نازانث، رةنگة تيژتثپةذ بث و رةنگيشة هةتا هةتايي
  كچـةي   دا، خؤزةگـة زانيباشـم    درثژةي  چةند چركةيةك  هةصكثشا ودواي  هةناسةيةكي  هؤتثل
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  هؤتثل،چةنـدةم   كچـةي  كامة كـچ، ئـةو    بة سةر هاتووة، شاگرد دةواخانةكة پرسي چي  گؤرين
  وقـوويت  ژوورةكـة بـة رووت   هةصـبةزميةوة، لـة نثوةذاسـيت     پث سةير بوو، بة كـار و كـردةوةي  
  دةكرد كـة كـوثر بـووة، دةصـثن      لةچاودابوو و هاواري  رةشي  راوةستابوو و تةنيا چاويلكةيةكي

ــين  ــةو م ــي  ئ ــردووة   تووش ــةودةردة ك ــزاين. ئ ــة رواين   خث ــؤر ك ــيت  دوكت ــة  كيژة  دي ــة ب ك
  كاتةدالة كوذة خثلـةي   و لةم  چرپة خستيية ژثر باصنجةكةي دانا و بث  چاويلكة رةشةكةي ئاسپايي
  ذا كـة هـاتبوون   جـار لـةو زةمانـةي     دوكتـؤر بؤيةكـةم    ژين. دةوث  بيسـكويتت   ديسانيش  پرسي

  خؤيـان  دةذوانث كـة   ئينسان  هثندثك  دانيشتووة و لة ئاكاري ميكرؤسكؤپثك  لة پشت  دةتگوت
  مـن   ئةگةرئـةوان   گـوت   بـة خـؤي  . و دزثو هاتـة بـةر چـاو     بةالوة نزم  و لةپذ ئةو كارةي  نازانن

. قـةترة كـردة چـاوي     كچة بة لةرزةلةرزچةند دصؤپثكي. بكةم لث  نية چاويان  حةقم  نابينن، منيش
  . ذا دثتةخوار نية كة لة چاوي  بصث ئةوةئةسرين  هةميشة دةيتواين  بةو كارةي

كراو،   دياري  نيوةذؤبچنة شوثين  خؤراكي  دواتر بصيندگؤ رايگةياند بؤ هثناين  چةند سةعات
لـةو    و پثخؤرةكة هثنـدثك   نان  بارخانةي. بچن  كردئةوان  پثشنياران  كوثرةپياو و شؤفري تاكسي

  ناچــار بــوون  گــرث دةدا، ئــةوان  لثــك  ذةوةكــاين دةرگايــةوة دووربــوو كــة سةرســةرا و رث
ــةوةيبؤ ــة ســةر چنگــان   دؤزين ــذؤن  ل ــذن  و دةســتثكيان  ب ــةركي گةســك  و چةشــين  بگث ــة ت   ب

لـة گةذانـةوة بـؤ      سـثهةم، بـةآلم   بـؤ ببثتـة القـي     ديكـةيان   و دةسـتةكةي   حةرزةكةدا بيخشـكثنن 
كردبـؤوة    و تـازةي   باش  دوكتؤر فكرثكي  نةدةبوون،چونكة خثزاين  گرفت  ژوورةوةدا تووشي

دادذداذ   ئـةوة بووپةتوويـةك    خؤيةيت، ئـةويش   بيسةملثنث كة ئةوة ئةزمووين  تواين و بة زؤري
  دةرةوةي  لة دةسـگريةي   و سةرثكي  كةنةوة و بيكةنةگوريسثك تثكي  بة درثژي  و پاشان  كةن

. دثنثـت   و خـوان   نـان   ئـةو كةسـةي    لة گوثزينگي  تري  و سةرةكةي  ئةو شوثنةببةسنت  دةرگاي
تةنيا هـةر    ديسانيش  خواردن هاتبوو، بةآلم  و كثردؤكة و چنگاصيش  ون، دةوريدوو پياوةكة چو

  پثـنج   نةيدةزاين  يةساوصةكان  بةرپرسي  گرووباين  گومان پثچرابوويةوة، بةبث  كةس  شةش  بةشي
  دةروازةوةبواية، تةنانـةت   لة پشت  ئةوان، چونكة ئةگةر كةسثك  چوونةتة الي  ديكةش كوثري

ــة ــةتاريك  پشــت  رووداوةكــاين ئةگــةر ل ــةوة، ل ــةنيا   و لثصــي  دةرگــاوة ورد بباي سةرســةرادا ت
. تـر   لة قؤصثكةوة دةچثتـة قؤصـةكةي    يةكثك  كة بةهةصكةوت  بؤ دةچؤوة سةر يةك  ئةوةندةي
  چوو،نةيدةويسـت   وةربگرث و بة تـةنيايي   ئةمانيش  كرد بچث و بةشي  پثشنياري تاكسي  شؤفريي
و   نـني، يـازدة كةسـني     كـةس   كـرد ئثمةشـةش    هةراي  ، روو لة سةربازةكانلةگةص بثت  كةسي

  زؤر لـة رث دان، راوثـژي    داوة،مةقيذثنـة، هثشـتا تـاقمثكي     هةر ئـةو گرووبانـة لـةوالوة وآلمـي    
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  دان  بـة سـرنج    دايـةوة، هةصـبةت    رةنگـي   شؤفري تاكسـيدا بـة گاصـتةجاذي    گرووبانةكة لة زةيين
كـردة    بةشةكةيان  شةش. بؤ دةركةوت  گةذانةوة گثذايةوة ئةوةمان  ة پاشك  ئاخري  قسانةي بةم

دةكـرد    و داواي  دةويسـت   بؤنـةدةخورا، تـةنيا ئـاوي     زامار هةر وا چي  چونكة كابراي  دة بةش
لـة سـةر     پةتوةكـةي   راگـرتين   تونـدا دةگـذا و چونكـة هثـزي      لـةياوي   لةشـي . تةذ كـةن   لثوي

دةكــردةوة  ناچــاري  ژوورةكــان  ســاردي  هــةواي  دةدا، بــةآلم  ســتا الينــةبوو پةستاپة برينةكــةي
و دةناصـي،    دةهـات   بذانـةوة نيـوة نـوزةي    بث. هةمان  هةمان  سةرلةنوث بة خؤيدا داتةوة و ديسان

  . زياتر دةبوو  هةرتاوناتاوثك  دةرد و ژانةكةي  دةتگوت
  يـةكيان . هاتنةئةوثنـدةرث   ابـوون تـرا رةپـاص نر    كة لة قؤصةكةي  دي  ئثوارة سث كوثري  الي

  تـر بـة گـوثرةي     ناسييةوة و دووةكـةي   چاوپزيشك دوكتؤر بوو كة لةذثوة ژين  بةردةستةكةي
تــر   بــوو و ئــةوي  هؤتثــل  چاويلكــة لــة چــاوي  كچــةي  حــةريفي  پيــاوةي چــارةنووس، يــةكيان

  كـة بةردةسـتةكةي   يانتازة گةيشتبوونة سةر تةختةكان. بردةوةماص  كة كچةي  شذةكةي پؤليسةدم
و هثشتا نةيانزانيوة   تاساون  نةگوت، دةتگوت و سةآل گريا، دوو پياوةكة چييان  دوكتؤر بة بانگ

  لة شةقامةوة بةرز بؤوة، دةنگثكـي   تاقمثك  لة ناكاو هةصآل و گرمةي. بوون  بةآليةك  چ  تووشي
. وسةرســـوذهثنةر بـــووســـةير   دةدا، قريوةقريـــوثكي  پةيتاپـــةيتا دةســـتووري  گـــذ ونـــاخؤش

ــةكراوةكان ــؤ الي  تثكــذا ســةريان  قةرنتين ــةوة  دةرگاوةرســووذاند و چــاوةذوان  ب ــان. مان   هيچي
دوكتؤر لة سـةر    خثزاين. دةبوويةوة  روون لث  هةموو شتثكيان  دي هةتا ئيستثكي  نةدةديت، بةآلم

وةصـةوةديار بـوو، خةريكـة    لـة هة   بة پاص دةستييةوة دانيشتبوو، بة سةبرا گويت  مثردةكةي تةخيت
لثـرة    گةذث، ئيـدي  لثي  و بة سرتة گويت كوشي  ساز دةبث، دوكتؤر دةسيت  گؤرين  جةهةندةمي

لـة    و غةصدةغةصـدثك   گوذة وقيژة و هةرا دامركا، ئثستا دةنگـةدةنگ . بؤ ناكرث  بةوالوة چيت
تؤقيودةذةوينـةوة و    يكةركـة مـةذثك    كة چةشين  كوثرانة بوون  سةرسةراوةدةبيسرا، ئةوانة ئةم

  لـث ون   رثيـان   و تاقمثك  نثو دةرگاكانداپاصةوپةستؤ دةدران  دةكوتا، لة گةروولةي تثك  خؤيان
  تاق تاق چةشين  بة تالسكة بةسنت، دةستةدةستة يان  زؤربةيان  بةآلم. تر  بوو و چوونة بةشةكاين

  خؤيان  ةوا و وةكووگثژةصووكةيةكه  داويشتة هةوداي  دةستيان  بن  بةرةو خنكان  ئةوكةسانةي
  و لـةژثر دةسـت    كـةوتن   هثنـدثك . بـة بؤلـدزثر راياندةدةنـةژوور     بة ژوورا دةكرد، دةتگـوت 

بـذابوو،   لـث   و تةسكا جووصـةيان   تةنگ  ذةوي كة لة رث  تازةهاتووةكان. كران  وپثياندا پثخوست
دراو كـة گةيشـتبثتة    بـةآللث   ؤذثكيپاپ  پذكردةوة و لةوث چةشين  وردةوردة تةختة بةتاصةكانيان

  هاتووةكـان   ديكـة نـةماوة و درةنـگ     دةكرد ئيتر جث بؤكةسـي   بوونةوة و هاواريان  لثوار ئارام
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هةية،   ديكةش  كرد ژووري  دوكتؤر لة بنةبانةوة هةراي. بدؤزنةوة بؤ خؤيان  دي  دةبث شوثنثكي
ذةو  و رث  وةتـاغ   لة نثـو هـةزارة و دووالي    گري نةكةوتبوو دةترسان  تةختيان  ئةو كةسانةي بةآلم

لـة ئاخريـدا كـة    . بـن   بوو لةئاخردا بياندؤزنـةوة ون   رةنگ  داخراو و ئةو پليكانانةي  و دةركةي
  بدؤزنـةوة، مليـان    پثيـدا هـاتبوون    لةوث مبثننةوة،كةوتنة پةلةقاژ هةتا ئةو دةركةي  ناتوانن  زانيان

و   بـاش   جثگـاي  بـؤ دؤزينـةوةي    دووهـةم   تـاقمي   كوثرةكـةي   نجپث. پثوةناو بةرةو ناديار ئاژوان
  يةكةمـدا بـة بةتاصـي     و تـاقمي   ئـةوان  هةصبژارد كـة لـة نثـوان     كةوتنة خؤ و ئةو تةختانةيان  ئةمني

بـة جيـا و بـث پـةنا       چـةپ   دةسـيت   الي  چـاردةي   سـةرتةخيت   زامداري  تةنيا پياوةي. مابوونةوة
  . مايةوة

بـة پـارثزةوة    ئـةو مرؤضـانةي    پثـي   تاوناتـاو و هةسـيت    ، جگـة لـة گريـاين   دواتـر   چارةگثـك 
پـذ    تةختـةكان   تثكـذاي . بةشة  خةياص و دص دامركان، گةذايةوةئةم  دةبزووتن، ئارامييةك، نةك

وةبـةر    روحيـان   شـؤقةكان   و گصـؤپة كـةم    بـوو شـةو بـة سةردةسـتاندا دةهـات       خةريك. بوون
  وةك دةسـتوورةكان . بصـيندگؤ زرينگايـةوة    گـذ و ناخؤشـي    نگـي بـة دة   گوثيـان  پاشان. دةهات
بكرث و هةروةها دةبث  لث  پارثزگارييان بةشةكان  بوونةوة كة دةبث چؤن  هةوةص دووپات  رؤژي
زؤر بةداخـة كـة     كراو بن، دةوصـةت  دياري  رث و شوثين  كةچي مل قةرةنتينة كراوةكان  تةواوي
ئثسـتادا بـة     قةيرانـةي  لة گةل، لةم  بؤ پارثزگاري  خؤي  ياسايي  ناچارييةوة دةبث ئةركي لة رووي

  پذ تووذةيي  كة دةنگةكة بذايةوة، هاواري. و چي  و چي  بةذثوة بةرث و چي  هةموو شثوةيةك
لثـرة دةمـرين،     كـردووة، هـةموومان    لثـرة زينـداين    بةرزبؤوة، ئثمـةيان   تاقمثك  و ناذةزامةندي

تازة بوو،   پث درابوو، ئةوةهةواصثكي  هاتنيامنان  بةصثين  ئةو دوكتؤرانةي  كوان  ئةوةزوصمة، ئةدي
ــان ــتاين  بةرپرس ــةت  و كاربةدةس ــثين  دةوص ــةت  بةص ــؤرو دةوا و تةنان ــةر كــردين  دوكت   چارةس

. دايـة   دةوث ئةو وا لة خزمـةتيان   ئةگةر دوكتؤريان  نةيگوت چاوپزيشك. دابوو  نةخؤشييةكةيان
  نني،دوكتؤر بة يارمةيت  كارةكةي  وآلمدةرةوةي  بة تةنيايي  دةستةكاين. ناصثوا   شيت تازة قةت
  لةبةر دةس  نة ئةوانةي  لثرةش. مارجية بكا  نةخؤشيي دةتوانث  و دةوا و دةرمان  پزيشكي  زانسيت

ــة ئومثــدي ــةو تةنانــةت. هةيــة  كــةوتنياين  وةدةس دايــة و ن ــةدةديت  نةخؤشــي  چــاوي  ئ كــة   ن
بــة بــث   بــذوانث،زؤر جــاران  تثــزاوي خــوثن  چــاوي  يــان  ئاماصنةخؤشــي  بزذكــاوي  لةروخســاري
  لةبــةر ئــةوةي. بــوون  بــة كــةلك  ئــةو نيشــانانة بــة قةدرايةدنيايــةك  ورد و باريــك  موعايةنــةي
بؤ بگثذثتـةوة،    بة وردي  رووداوةكاين  تةواوي  نةيدةتواين  ژنةكةي پذ ببؤوة، ئيدي  دةوروبةريان

  ئـاخري   تـاقمي  بـة پةيـدا بـووين     و هةواكـة دةكـرد و دةيـزاين     كةش  بة شصةژاوي  يتهةس بةآلم
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  ئـةو بةشـة قورسـتر بـووة و بـؤين      هـةواي   دةتگـوت . لة گثرة و كثشة دةخـورث   هةموو سةريان
  هثصـنجي   ئينسـان   بؤگةن  باوةشثك  شةپؤيل  وابوو وثذاي ئازار دةدا و جاري  ماو دةرووين قةتيس
ئـةوبريةدا    بـة سـةر دثـت، بـةدواي      چـي   حةوتوويـةك   باشة ئثرة دواي  پرسي  لةخؤي. دةهاتثية

نـةبث و كـث دةتوانـث      گرفتثكمان و پثخؤرةوة هيچ  نان  دانا كة لة بابةت  هةصيگرت، وامان  ترس
هةيـة ئـةو     گومـامن   دةسـتةويةخة نـني، بـؤ وثنـة مـن      بـووين   دصنيا بث كة هةر ئثستا لةگةص كـةم 

ــ  كةســانةي ــد كــةس   روحيشــيان ة دةرةوةنل ــث كــة چةن ــةردار ب ــدانني، مةســةلة    خةب ــرة زين لث
  خؤمـان   چـؤن   چارةسةر دةكةن، ئاماژة بةوةناكةم  و خاوثين  پاك  كثشةي  ئةوةيةئةوجار چلؤن

نيـة بـة سـةر      نايـا، كـارم    وةفريامان  وئثستا كةس  كةينةوة، چةند رؤژ پثشتر كوثر بووين  خاوثن
ــا  ــة ئ ــةوة ك ــةكان وپژثينئةوةش ــةي   حةمام ــا ك ــاخي   ت ــة س ــتم   ب ــةوة، مةبةس ــتةكاين  دةمثنن   ش
ــة،رووداوي ــةكراوي  چــاوةذوان  ديكةي ــتةكان   ن ــوو ئاودةس ــة بثت ــؤ وثن ــةت  دي، ب   بگريثن،تةنان

سـث رؤژ    ريشي  داكثشا، زوورايي بة روومةيت  دةسيت. گواو  چاوةيةكيشان، ئثرة دةبثتة گؤالوي
  ئـةو فكـرة بةرژةونـد نـةكراوة وة زةينيـان       ، ئاواباشـترة، هيـوادارم  كـرد  پـث   هةسـت   نةتاشراوي

و   تاشــني ريــش پثداويســتييةكي  تــةواوي  بدةنثيــة، چةمةدانةكــةي  و مقةســتمان  نةكــةوث كــةتيغ
تاشـيبا، لـة     هةصـةية، ئـاخر لـة كـوثي     كارثكي  تاشني  ردثن  دةيزاين  تثدابوو، بةآلم  تيفةداين تيف

بتاشـث،    دةتوانـث ردثـنم    خثـزامن   ةدا، لة نثو ئةو گشتةئادةميزادةدا، هةصبةتبةش  لةم  كوث، ياين
ــةآلم ــزانن  ناچــث كــة خةصــك پــث هثنــدةي  ب دةتوانــث   ســوذ مبثنــث كــة يــةكثك   و ســةريان  ب

  دةبثتــة چ  حةمامــةكان بكــا، جــا وةرة بذوانــة لــةوث بزانــة لــة ژووري  بــة وان  وةهاخزمــةتثكيش
ئةگـةر    ديـنت، ديـنت، تةنانـةت     دةتؤقث بؤ دينت،بؤ توانـايي   وة دصمانخواية، ئة  قيامةتثك، ئةي

و هةتـةر    لـثص و تـةماوي    پةصـةيةكي   لةبةر ئاوثنة، ديتين  بث،راوةستان  كاصةوة بووش  سثبةرثكي
  رووناكـايي  هـةر شـتثكي    منـة، بـةآلم    و چاوي  ئةوة دم  بصثي  كة بتواين  چاو بة رادةيةك كردين

  . نية  من  هةية تازة هي
  نـان   ديكةوة هاتبووهةتا بزانث هـيچ   لة بةشثكي  گلة و گازندة وردة وردة رؤمركا، كةسثك

  بـؤ پاروويـةك    خؤزگـةي   هـةراش   دم  لـةذثوة شؤفريتاكسـي    نا، كـةچي   ماوة يان  و پثخؤرثك
  ؤفرييشـ  قسة تاصةكةي  باش، بذثكي  ئاماجني  نواندين  خواستبوو، شاگرددةواخانةكة بة مةبةسيت

لـة  . داهـات   تاريـك   وآلت. نـةهثنا  هيچيـان   بةآلم. بثنن  رةنگة ديسانيش  كردةوة و گويت  خؤش
پةنا دةسـتةوة    لة بةشةكةي. درايةوة  كةس  ويسيت  و نةوآلمي  و شثو هات  دةرةوةذا نة خؤراك

ةرةخؤ ولةسـ   دةگريـا زؤر ئـارام    بـوو، ئةگـةر كةسـثك     دةنـگ  بـث   و پاشان  هات گريان  دةنگي
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چـوو هـةتا     چاوپزيشـك   خثـزاين . نةدةبيسـرا   گريـان   ديوارةكانـةوة دةنگـي    دةگريا، لةو ديوي
  برينةكـةي . الدا  و بـة پـارثزةوة پةتووةكـةي     مـنم  زامـار بپرسـث، گـويت     پيـاوي   حاصي  چؤنيةيت
و پـذ    رةش  بةرةو خـوار هةصمسـابوو، برينةكـة ببـوو بـة بازنةيـةكي        دةتؤقي، لةراين لث  ئينساين
. دةكثشـن   ذاگوشـتةكةي  لةشي  لة ژوورةوي  ئةرخةواين، زؤر گةورةتر ببوو، دةتگوت  لةپةصةي

  حاصـت   دوكتـؤر گـويت    لثوةدةهـات، ژين   شرينچكيشي بؤنثكي  برينةكة هاوكات  ناخؤشي  بؤين
چيـة،   هةية، بةصث و نةخثر، مةبةسـتت   چؤين، خراپ، ژانت  دةي. كة هايت  دةكةم چؤنة، سپاست

  جيـا بؤتـةوة، نـازامن     لةلةشـم   نيـة، دةصـثي    مـن   القـي   ئيدي  دةصثي  بةآلم  خؤي  دةردةكة لة جثي
كـة    بكةم  لة القثك  هةتا ئاگاداري  بؤيةلثرة راكشاوم  سةيرة، هةر دةصثي  بصثم، هةستثكي  چؤين
ــازارم ــاوتوثي  ئ ــدة تؤزثــك  دةدا، هــةر ت ــة، رةنگــة، ئثســتا هــةوص ب   ةريهاوســ. خبــةوي  ئةوةت

بكـا،    شـةوباش  بـةر لـةوةي    بذوا، بةآلم  ويسيت  دانا، پاشان  لة سةر نثوچاواين  دةسيت چاوپزيشك
دابثتـةوة و بـة     كـرد بـةرةو رووي   كثشا و ناچـاري   خؤي  و بؤ الي  گرت  دةسيت  زةليل  كابراي

و بة سـرتة    ةرزيدوكتؤر بة سةرسوذمانةوة ل  خثزاين. ببيين دةتواين  دةزامن  گويت  نزم  دةنگثكي
ئةوة كة ئـةو بـرية بةمثشـكتدا رابـرث،       بوو بة هؤي  شتثك  هةصة هاتووي، باشة چ  تووشي گويت
  نيگـةران   ببـيين، بـةآلم    دةتـواين   دةزامن هةموامن، هةوص مةدة هةصـمفريوثين، بـاش    وةك  منيش

  م، بـذوا بـة بةصـثين   كـة دةيكـة    ناكةي، هةصـبةت  پث  ناصثم، خبةوة، خبةوة،باوةذم  مةبة، بة كةس
دةكةين،  لث ناصثي، سبةينث قسةي پث  راستةقينةم  كة دةيكةم، كة واية بؤچي ناكةي، گومت  دزثك

بكةينـةوة،    نـاخؤش   مبثـنم، نابـث بـريي    ئةگةر تا سـبةي   ئثستا بگرة بنوو، بةصث سبةينث، هةصبةت
و بـة    شـووةكةي   ايـةوة الي دوكتؤر گةذ  ژين. بري بكاتةوة من  ديكةمةوة، رةنگة تاوياو لة جثي
بـث،    هةصگةذان رةش كردوتةوة و تةواو دافةتاوة، نةكا نةخؤشيي  گوثيا چرپاند كةبرينةكة زاري

هـةر    كة لثرة زيندانني  هةموومان  نية، حاصي باش  حاصي  بثت  لةو ماوة كورتةدا وثناچث، هةر چي
نـةبوو كـة     بـةس   بة تـةنيايي   كوثري  هةصثنا و گويت، دةصثي  دةنگي شپذثوة، دوكتؤر بة ئانقةست

  الي  ژومارةچـاردةي   لـة تـةخيت  . تةنگ  زينداين  نثو ركةي  و پث بةستراوي  دةست  بووينةديلي
خباتـة نثـو زجنـريةوة      و پـثم   دةسـت  ناتوانـث   كـةس   داوة، هـيچ   وآلمـي   زةليل  چةپةوة پياوةي

  . دوكتؤر
بـة سـةر     نوسنت، هثنـدثكيان  ةذين، ديلة كوثرةكاننا و تثپ  دةبةريةك  سةريان  كاتةژمثرةكان

راسـتةقينة،    شةوةرةنگ، تاريكايي  كة تاريكايي  ئةوةبوون  تامةزرؤي  كثشابوو، دةتگوت  خؤيان
لــة   ئــةو ســث گصــؤپةي. و مــات، تــةواو بكووژثنثتــةوة  توصــخ  كــة ببووبــة خــؤري  چاوةكانيــان
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كـة    دةخستة سةرتةختةكان، نوورثكي  كاصيان  زةردي  بصيندةوة هةآلوةسرابوون، نوورثكي ميچي
دةدا   هةوصـيان   بـة تثمـاوي    يـان   خـةوتبوون   كةس چل. ساز كا  سثبةرثكيش  نةيدةتواين  تةنانةت
دةهـــات،   هةصدةكثشـــا و ورتـــةيان  لـــة خـــةوا هةناســـةيان  بكةوث،دةســـتةيةك لـــث  خـــةويان

ئةگـةر ئـةوة    بثـژن   ثدةچوو بة خؤيـان لة خةودا دةيانبيين، و  دةيهةويست  دصيان  وثدةچووئةوةي
چووبـوو    لـةبرييان   يان  لةكار كةوتبوون  ژمثرة دةستييةكان كات  تةواوي. خةوة نامهةوث هةستم

  ژين  دةسـيت   ژمثـري  تـةنيا كـات  . فايدةيـة  كـة بـث    ئاكامةگةيشـتبوون   بـةم   يـان   بكةن  قورميشيان
  . دةكرد  هثشتا كاري چاوپزيشك
  ئانيشـكي   دوورتـر دزة زؤربـة ئـارامي     بـذثك . بـوو  تثپةذي  بةياين  سثي  لة سنووري  سةعات

  لـة القيـدا هةسـت     ديكـةي   شـتثكي   هـيچ  و ئثش  بثجگة لة ژان. چةقاند و لة جثگاكةيدا دانيشت
  قورسايي. هةآلتبوو  تةواو قرچ  بوو كة دثشا، ئةژنؤي  خؤي ئي  نةدةكرد، هةر ئةو بةشة لة پاي پث

تثكؤشـاالقة    دةسـتان   بـة هـةرتك    دابـؤوة، پاشـان    كـة بـةري    القـة سـاخةكةي  خستةسةر   لةشي
  لةشـي   هثناو خزاية نثو تةواوي  لة ناكاو هثرشي  وةكوو پؤلة گورگثك  ژان. بكثشث  زامارةكةي

  دةسـيت   كؤصـةكةي   بـة يارمـةيت  . هةسـتابوو   لثـي   گةذايةوة ئةو كةندةآلنةرةشـةي   و بث وةستان
  گةيشـتةپثيين   كاتثـك . تةختةكانـدا بـزووت    گةكة جـوث بـؤوة و بـة نثـوان    وردة وردة لةدؤشة

  نةخؤشـيي   وةهـا سـوارببوو دةتگـوت     پشـووي . تـازة كاتـةوة    ناچار بوو پشوويةك  تةختةكةي
  كـورت   ماوةيةكي  پاش. بؤ رادةگريا  سةري  و بةزةمحةت  بةالدا دةهات  هةناسةبذكةيةيت، ملي

ــثم   پشــووي ــة ه ــةرو ب ــةوة ب ــايي  راســت  ينهات ــؤوة و قورس ــاخةكةي   ب ــة س ــةر الق . خســتة س
  خؤيارةكثشـي   نايا و ناچارة بؤ هـةر كـوث بچـث بـة دواي      بة كةلكي  ديكةي  القةكةي دةيزاين

. نـةدةگرت   دداين  بـوو، دداين  لـةرزي، نؤبـةتثي    لة گثـژةوة هـات، سـةرتاپاي     لة پذ سةري. بكا
دةچثتـة    قـةف  گرتووة و قةف  زجنريثكي  رت،دةتگوتگ  تةختةكان  ئاسنيين  بة التاري  دةسيت
بــة   وةكــوو توورةكةيــةك  پــا زامارةكــةي. بــة نثوخةوتووةكانــدا تثپــةذي  و بــة ئــارامي  پــثش
شـةوا بـؤ كـوث     لة سـثباري   نةپرسي  لثي  كةس تثنةگةياند، هيچ  خؤي  كةس. خؤيا دةكثشا دووي
  ميـز بكـةم، پثـي     دةچم  بداتةوة، دةيگوت يوآلمثك  چ  پرسيباي، دةيزاين  بثتوو كةسثك. دةچث
لةگـةص بكـا،     بـدا و نـة درؤي    فريوي  بكا، نة دةيتواين لث  دوكتؤرهةراي  نةبوو هاوسةري  خؤش

  لةدةسـيت   هـةر چـي    مثردةكـةت   هةر وا لةو كونةدا بذزم، دةزامن  دةگوت، ناتوامن راستييةكةي
نـةبووم،    كـةس   يارمـةيت   چـاوةذواين  دةدزي  ؤمبيلمئوت  كاتثك  داوم، بةآلم  ئةجنام  هاتووة بؤي

چةندة پةرثشانة، بـة    حاصم  خثرا دةزانن  ببينن  وةزعم  دةبث بذؤم،كاتثك  هةر واية، خؤم  ئثستاش



٦٠ 
 

كـةمتر    هةية،كةسثك  كوثرانيش  تايبةيت  نةخؤشخانةي  شك بةردةمبةنة نةخؤشخانة، بث نةخؤش
  دةبثتـةوة، بيسـتوومة ئـةو كةسـانةي     و چـاك   رادةگـةن   ةكـةم نيـة، بـة برين    و زياتر جياوازييةكي

  ئةگــةر نةخؤشــيي  لةگــةص دةكــةن، تةنانــةت  بــؤ دةبذثتةوةئــةو كارةيــان  مةرگيشــيان  حــوكمي
دةمرن، لة  دةدةن، ئاوا بة ساغي  لة داريان  پاشان  دةكةن  لة پثشدا برينكاريان  رخيؤصةكوثرةبگرن

دةچيـذةوة بـرد     و دداين  بةرةوپثشتر رؤيـي . قةيدية بؤ ئثرة بث منةوة ئةگةر مبگثذنةوة  روانگةي
  ذانـةگريا و لـة بـةر نيگـةرانييان     پـث   ريزةكـة خـؤي    هةر كـة گةيشـتةئاخري    هةتا نةناصثنث، بةالم

مـاوةو لـة پـذث      ديكـةش   يـةكي   نـةبژاردبوو، وايـدةزاين    تةختةكاين. سةرةولثژ بوون فرمثسكي
هـةتا    بـذي   لـة خـؤي    ژوورث ختثص بووو جووصـةي   لة سةر تةركي. ببؤوة  بةتاآليي  رووبةرووي

كـوثر    ومةرجـة بـؤ مرؤضـي    هةل  ئةم  تثگةيشت  پاشان. نةبيستووة كةوتين  دصنيا بوو كةسث شصپةي
  بوو خؤي  بة هةركوثرةوةرييةكي. بذوا، رثگا باشتر دةدؤزثتةوة  زؤر باشةو بثتوو لة سةر چنگان

ال بذوا، داخوا باشتر وايـة لةبـةر     راوةستاهةتا بزانث بةرةو كام  ئيستثكيگةياندة سةرسةرا، لةوث 
وةربگـرث    بكا يا بچثتة بةر دةروازة و لةو پةتةكـةلك   سةربازةكان  سةرسةراوة هةراي دةرگاي

بـوث، خثـرا     ئةگةر لـةوثوة يارمـةيت    دةيزاين باش. دةكرد  دةستگرية كاري  لة جثي  كة ئثستاش
  ئـةوةي   كةوتـةوة سـةرةذاي    ديكـةذا وةبـريي    لـة اليـةكي    ة بگةذثتةوة،بـةآلم كـ   ذادةخوذن تثي

  هات،بة خـؤي   بةآليةك  چ  تووشي  هةبوو ديسانيش  و رةختةيان  زؤرقامي  دةسيت جث  تةختةكان
چةند دةقيقـة    پاش. بؤ ناكرث و هثندث كةوتةگومانةوة  شةلةپةتة هةر هيچم  بة رايةصثكي  گوت

بـة گاگؤصـة بـة ژثـر پةتةكـةدا        گـوت   بـة خـؤي  . دؤزيوةتةوة كة رث چارةيةكي  بة برييدا هات
لـــة رثگـــا تالســـا   هـــةتا دصـــنيا مب  و رايةصـــةكة دةنگثـــوم  هةصـــدثنم  و جارجاردةســـتم  دةذؤم

لـة ناكـاو،   . پةيـدادةبن   پثويسـت   و ئـامرازي   هةميشـة رث و شـوثن    دزين  ماشثن  نةبووم،چةشين
  كرد كـة ئوتـؤمبيلي    سةركؤنةي  و زؤر بةتوندي  وةخةبةر هات  داينسةرسوذماندا ويژ  لةوپةذي
ــاوثكي ــةخت  كــوثري  پي ــوة وةرگــةذاوي ب ــةي. دزي ــةر ماشــثن   بةهان ــةوة، خــؤ لةب ــن  دثناي   دزي

بـووم، چـاو     گةياندمـةوة مـاص تـووش     ئـةوةي   نةكةوتوومة ئةو دؤخةنالةبارة، بةصكوو بـة هـؤي  
نـةبوو،    هثنانـةوةي  و گـوريس   ريـس   حةوسـةلة و تاقـةيت    ويـژداين . كـردم   هةصة گةورةيةي لةم

لـة    راگريث، نابـث دزي   كوثران  بوون، دةبث رثز وحورمةيت  سادة و ساكار و روون  بةصگةكاين
ــرث  ــوثر بك ــةرةنگاري . ك ــار بؤب ــردن  تاوانب ــذينةوةي  ك ــةرةو رووي   و س ــاة ب ــرية    گون ــةو ب ئ

  نـةكردووة، خؤئوتؤمبيلةكـةي    لةم  دزمي  من  نگثننيهةصيسة  دروست  راوةستا،بثتوو بة پثوانةيةكي
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و   راخـوذي، ريـس   تثـي   رانـةگرتبوو، ويـژداين   لـة سـةر سـةري     نةنابوو، دةمانچةشم  لة گريفاين
  . خؤتةوة بةند بث  بةكاري  مةهثنةوة، سةرت  گوريس
. خؤشـة لثـرة چةنـد    پشـوو كثشـان    گوت  بة خؤي. الواندةوة  روومةيت  بةياين  فثنكي  شنةي
ئثسـتا  . ببـوو   وةها هةستثك  دةكا، سةير نةبوو، لةپثشووشدا تووشي  كةمتر ژان  القي  وةيدةزاين
  خؤيـا گـويت    چوونةژوورةوة بوو، هةر ئثستا دةگةيشتة پليكانةكان، لة دصـي   دةرگاي  لةو ديوي

ردةوة بزانث بةرز ك  ناخؤشترة،دةسيت  چوونةخوار لةو پثپيلكانة لة هةموو شتثك  بةسةرمةقوالت
بؤ   وةكوو داينابوو پث گوثزتنةوة لة پليكانثك. خؤيدا بة رثي  لة سةر سةريية و درثژي  پةتةكةي

نالةبار، لة  خواري  ببوو بة بار، بارثكي  كة لثي  بةو قاچة زامارةي  نةبوو، بة تايبةت تر ئاسان  يةكي
لـةذثوة    ژانةكـةي . هةصـگال  تثـك و  هةصخليسـكا و بـة الدا هـات     دةسـتثكي   پليكانـان   نثوةذاسيت

دةيكوتـث،    نـاوة و بـة چـةكوچ     لـة برينةكـةي    مشـار وبرغـووي    كةسـثك   گةذايةوة، دةتگوت
بـةرةو    ماوةيـةك . داتـةوة   قـووت   هاوارةكـةي   تـواين   سةير بوو كـة چـؤن   پثي  خؤشي  تةنانةت

  ديكـةي   ةرپث چـي ود  جگة لة ژثر كراس. خستة ئةندامي  لةپذ لةرزةي  پشووبايةكي. كةوت دم
بث و بكولثتـةوة،    رةنگة پيس  گوت  دةخشكا، بةخؤي  لة سةر حةرزي  برينةكةي. لةبةردا نةبوو

  بــؤ ئــةوةي  دةخشــكثنث، پاشــان  چووبــؤوة كــة لــة كةيــةوة القــي  نةفامانــة، لــة يــادي  بريثكــي
ووذاية سـةر  دةكةن،وةرسـ   بذزث تيماري  نية، بةر لةوةي  چ  دةي  بداتةوة گويت  خؤي دصخؤشيي
  لـة بـريي  . نةدؤزييـةوة   زؤر بـة هاسـاين   رايةصـةكةي . بگاتة پةتةكـة   هةتا باشتر دةسيت  كةلةكةي

  سروشـيت   بـة گـوثرةي    كةوتوون، بـةآلم   و تووش  خليسكاوة لةگةصپةتةكة كةش  نةبوو كاتثك
يشـتة  هاتـةوة بةرخؤي،دان   دواتـر كـة فكـري     كـةمثك . رامـا   خـؤي   لة جثـي   ئادةميزادماوةيةك

ــةرقوون ــةوپاش  س ــةتا مســيت    و وردة وردة پاش ــايةوة ه ــةم   كش ــةر يةك ــان  لةس ــا و   پليك دان
  وثدةچوو هةر ئةو هةسـيت . پةتة ئةستوورةكة بوو ئاوقاي  هةصثنا و پةجنةي  سةركةوتوانة دةسيت

ــؤي   ــة ه ــةذثوةببث ب ــةركةوتنة ل ــةك   س ــة رثگاي ــةوة ك ــةوةي   ئ ــؤ ئ ــةوة ب ــةي  بدؤزثت   برينةك
بـة شـةقة و بةدانيشـتنةوة      كـردن   قؤصـي   و گثـذان   كردة دةروازة و وةكوو شةل  نةخشكث،پشيت

هاسـانتر    بابةتةشدا وةكوو هةميشة كثشـان  لة ئامانج، چونكة لةم  بةصث، پشت. وردة وردة بزووت
  حةسـارةكةش   كـةمتر دةبـوو، هـةروةها سـةرةولثژيي      قـاچي   شـثوةيةژاين   بـةم . بوو لـة پاصـدان  
لـة    پةتةكـةش   كردين گوم  ديكةوة مةترسيي  لة اليةكي. گةورة بوو  رمةتييةكيبةرةودةروازة يا

هةتا دةروازة چةندة، لة سةر   مةوداي  نةيدةزاين. دةخشا  ئارادا نةبوو، چونكة بث نثوبذ رةسةري
ــنت  ــث رؤيش ــاوازي  پ ــت   جي ــةص بس ــةبوو لةگ ــت ه ــكان   بس ــانةوة و خش ــةك . كش ــؤ چركةي   ب
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  ديسـانيش   مةودا ماوة،بـةآلم   وةرسووذاند هةتا بزانث چةندةي  ريكرد كة كوثرة، سة فةرامؤشي
باشة شةوة يا رؤژ، چاكة ئةگـةر رؤژ بوايـة    پرسي  لة خؤي. بؤوة  ساماص سپي  دنياي  بةرةو رووي

ــان  ــتا مني ــا ئثس ــةجماريش  ت ــةرچاييان  ديتبوو،ئ ــةنيا ب ــث  ت ــن پ ــةويش  داي ــةوپثش  و ئ . گــةلث لةم
ــةوة ســةري ــةو لثكدان ــدةي ســوذما ل ــة   بــري دةكردةوة،خــؤي  مــةنتيقي  ورد و خثرايــةي، چةن ل

نـةبووبا    ديكـة وئةگـةر ئـةو القـة بةآليـةي       كرد، ببوو بة پياوثكي  نوثدا بةدي  درةوشانةوةيةكي
  داوثـين   وةتـةخيت   پاشةصـي . سـاز نـةبووة    كـةيف   ژيانيـدائاواي   دةخـوارد لـة تـةواوي     سوثندي

نيگابانيداهةصـكورمابوو    لـة ژوورؤكـةي    كة لة سةرمان  نيگابان. ئيترگةيشتبووية. دةروازة كةوت
لة ژوورةوة نةهاتووة، رةنگـة    دةيزاين نةچؤوة سةر يةك، بةآلم  كة بؤي  بيست  دةنگةدةنگثكي

حةوشـةدا    ئاسـنيين   بـة پـةرژيين    با لقة دارثكـي   يان  بووبثت  داران گةآلي  لة نةكاوي  خشةخشي
كـة    تازة، شصپةيةك،شصپةيةكي  بيسترا، دةنگثكي  تريش  انةوة دةنگثكيدةنگ  ئةم  بةشوثن. دابث
  تفةنگةكـةي   لة سـةر پةالپيتكـةي    دةرپةذي،قامكي  شثواوي نيگابانةكة بة سةرلث. با نةبوو  كاري

پثشوو هاتـة    دةنگةكة بةرزتر لة جاري  بةآلم. نةديت  هيچي. دةروازة كرد  لة الي  بوو، چاوثكي
  بـة خـؤي  . دا دةكثشـث  گـذين  گـذين   بـة سـةر شـتثكي     چنجـذووك   ةسـثك ك گوث، دةتگـوت 

  تثداخـةوتبوو، بـةآلم    گرووبانةكةي  هةذاكاتة ئةو چادرةي  دةيةويست. دةروازةكة  دامثين گوت
  تثهةصـدان   زرينگابثتـةوة و بثتـوو هـةروا بيكاتـة هـةرا تووشـي        نةكا گوثي  خؤيدا گويت  لة دصي

ئةگـةر    لة خةو رايانپـةذثنث و دووخـةوبن، تةنانـةت     نيةكةس  خؤش  نپثيا  دةبث، ئاخر گرووبان
لـة    سـپي  روخسـارثكي . مايـةوة   بذيية دةروازة و بة دصةذاوكةوة چاوةذوان  چاوي. بث  پثويستيش

. كـوير   پيـاوثكي   روخسـاري . نوانـد   خـؤي   يـةك  تارمـايي   دةروازةوة چةشين  چاوةيةكي  نثوان
  . گوللة  كرد بيداتة بةر رةهثصةي لث  واي راوةستا و ترس  خوثين  سةربازةكة لة ترسان

  ئةمانـة سـةربازي  . دةرپةذانـد  لة چادرةكانيـان   لةذثوة سةربازة نيوةرووتةكاين  تفةنگ  تةقةي
ــوون  شــثتخانة وقةرةنتينــة كراوةكــان  و پاراســتين  نيگــاداري  بنكــةي ــان. ب   خــؤي  ئثســتا گرووب

ــوثين  ــدبووة ش ــ  گةيان ــة ئ ــريخرووداو، چي ــت    ةو ش ــة پصتةپص ــةربازةكة ب ــؤذة، س ــويت،   و ه گ
كردة   ئاماژةي تفةنگةكةي  بوو، بة قؤنداخي  كوثر، لة كؤي، لة هؤوةي  كوثر، پياوثكي پياوثكي

دا،   دةســتووري  گرووبــان. ديــتم  لــةوث نــابينم، لــةوث بــوو، خــؤم  كــة هــيچ  دةروازةكــة، مــن
چةنـد  . نوورهـاوثژ سـةر كـةوت     لـة سـةكؤي    لةسةربازةكان  يةكثك. نوورهاوثژةكة هةص كةن

  گرووبـان . كـرد   روونـاك   بةر دةروازة و ساختومانةكةي  چاوبةزثن  دواترنوورثكي  چريةكةك
بدا كة لة پـذ   پث  ديكةشي  سةر بةكوصكةي  چةند جنثوي  نية، نةفام، دةيةويست لث  كةسي  گويت
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كةوتـةوة    پاشان. كرد  پث سپي  اوتچ  گويت. وةبةرچاو هات  تاريكي  شؤذاوگةيةكي  لووزةوي
  تثكــذاي. دةگرييــةوة  بكشــثوة، لثــي  درابــوو، نةذانــدي  پثــي  ئةودةســتوورة تونــدوتيژةي  يــادي

بذيبووة ئةو جؤگةلـة    هةر وا نيگايان كشانةوة، بةآلم  كة بة جلةوة ئامادة وثستابوون  سةربازةكان
ــانگروو. بةســتبوو  لــة ژثــر دةروازةوةشــثالوگةي  خوثنــةي تــؤ مــردووة،   پرســي، بــة بــذواي  ب

ــانازي  ــتا ش ــةنگثوةيي   سةربازةكةئثس ــة ئ ــؤي  ب ــويت   خ ــرد، گ ــةكةكان   دةك ــث مردبث،فيش   دةب
كـرد،    تر بـة نيگةرانييـةوة هـاواري    لةو كاتةدا سةربازثكي. كةوتن  و چاوي  وة دم  راستةوذاست

  روونـاك   سـووذةك   اوثژينوورهـ   كـة بـة تيشـكي     لة سةرپليكانان. گرووبان، گرووبان، بذوانة
نةيةنـة پثش،بثتـوو     گوذانـدي   كوثر، زيـاتر لـة دة كـةس، دةبينـدران، گرووبـان      ببوون، تاقمثك

بـةرةو رووذا    سـاختومانةكةي  لـة پةجنـةرةكاين  . دةكـةم   دابثـژ دابثژتـان    بثنـة پـثش    هةنگاوثك
  گرووبان  پاشان. ذواينوةخةبةر هاتبوون، بة ترسةوة دةيان تفةنگ  زؤر كة بة تةقةي  دةستةيةكي

  بژمثـرن، شـةش   و نةيانـدةتواين   چونكـة نةيانـدةبيين  . و تةرمةكة بةرنةوة  وةرن  چوارتان نةذاندي
  دةستيان  كوثرةكان. چوار كةس  گوذاندي،گومت  بة تووذةيي  گرووبان. كوثر هاتنة پثش  پياوي
و بـةرةو    گـرت   تر پةتةكـةيان   اينئةو. مان بةجث  گثذا، دوويان دةستيان  كوتا، ديسانةوةش  لثك
  . هاتن  پثش
  
  
  
  

   كوثري
  

وةگـري ناكـةوث هـةتا     و پثمةذةيـةكمان   لةو دةور و بةرانـة پـاچ    دةبث بزانني  دوكتؤر گويت
  بـوو مةيتةكـةيان    و كوثرةوةرييـةك   بةيانة بوو، بة هةرچةرمةسـةري . هةصكةنني پث  قوصكةيةكي

ئثسـتادةبوو لـة   . رايانكثشـا   داران  زةردي  صـوزاص و خةزةصـي  ژوورةوة و لة نثو زب هثناية حةساري
  مةيتةكة چةندةشـپذثوة، روخسـار و كـاژةآلكي     دوكتؤر دةيزاين  تةنيا خثزاين. رؤكردبا  ناخيان

  هـةروةها بـاش  . دةنواند  خؤيان  و سةرسينگي  لة المل  فيشةكيش جث  دابثژدابثژ و پژابوو، شوثين
  تـةواوي . پةيـدا نابـث    بـؤ گـؤذ هةصـكةندن     شـتثك   و شثتخانةيةدا هـيچ ئة  كة لة تةواوي دةيزاين
  ئاسنني  گةذابوو و جگة لة ميلةيةكي بة وردي  كرابوون  تثيدا ديل  ئةو شوثنةي  و قووژبين  كةلثن
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لـة  . نـةدةكرا   پث مةيسـةل   بة تةنيا كاري  بةآلم  ميلةكة بةكار دةهات. نةكةوتبوو  دةس  تري  چي
كرابـوو،   تـةرخان   كـة بـؤ ئـالوودة بووةكـان      چـةپ   الي  ذةوي رث  ةداخراوةكاينپةجنةر  پشت

ئـةو    نؤرة بـوون، نـؤرةي    ديتبوو كةچاوةذواين  ئةو كةسانةي  تثزاوي بزذكاو و ترس  روخساري
  حةشـار دابايـة، بزووتنةوةيـةكي     بثتـوو دةردةكـةيان    يـان  كـوثر بـووين    كة دةبوو بصثن  زةمانةي

بـوو    بةس  ساخ لة كةسثكي  سثبةرث و هةصةنگووتن  بؤ دؤزينةوةي  ةرسووذاندنثكناشيانة، سةرو
  لـة پثشـدا گـويت     دةزاين، ئـةوةي   ئةومةبةسـتانةي   تـةواوي   دوكتؤريش. ئاشكرا بث  هةتا رازيان

هـةر لـة   . بـؤ دانـابوو    گةآلصـةيان   ئاماجنة بوو كـة لةگـةص ژنةكـةي     بةم گةيشنت  تةنيا بة مةبةسيت
ــثســةرئةو  ــزاين پ ــة ســةربازةكان  پثــت  گــويت  وشــوثنة خث ــةرا كةين ــة ه ــة ســةرديواردا   چؤن ب

بـث زةرةدة، تثكـذا     كردنـةوةي  باشـة، بـة تـاقي     فكرثكـي . بؤ هباوثنـة ئـةو ديـوة     پثمةذةيةكمان
دةرنةبذي، بث پسانةوة دةگريا   بارةوة بذواي  لةم  چاويلكةيي دةربذي، تةنيا كچةي  رةزامةندييان
  بــوو، حاشــاي راســت  بــوو، قسةكةشــي  مــن  تــاواين  گــويت  دان  د، بــة هةنيســكودةيلوومشانــ

ئةو مةبةستة ئاشـكراية بثتـوو   . رؤمركثنث دصي  ئةو كارة بتوانث كوصي  كوا بصثي  نةدةكرا، بةآلم لث
  وذث و پاشـان  رث  بكةينةوة و لـة پثشـدا ئاكـامي    لث  بريي  و بةوردي  بكةين  كاران  بةرژةوةندي

  لةو جـةغزة بـةوالوةتر نـانثني     بدةينةوة، هةرگيز هةنگاوثك  لثك  نةكراوي  چاوةذوان ئةجنامي
ئثمـة دةخرثنـة سـةر      وتار و ئاكاري چاكة و خراپةي  ئاكامي. دةكا  دياري  كة بريكردنةوة بؤمان

  داهـاتوودا بـة شـثوةيةكي     رؤژةكـاين   ئةوةية كـة لـة تـةواوي    و گرميان  تةرازوويةك  دوو تاي
بةسـةر   بذانـةوةدا ئثمـة تةمـةمنان    بـث   بن، جا بـا لـة داهـاتووي     وپثك و رثك  ةروةرانة وباشدادپ

لـة    لة راسـتيدا كةسـانثك  . بوردن لث يا داواي  بكةين  لة خؤمان  پريؤزبايي  چووبث و تازة نةزانني
پيـاوة  ئـةو    رةنگـة، بـةآلم  . دةكـرث   هةرمانة قالؤرةيـة كـة باسـي    ئةوة هةر ئةم  سةر ئةو باوةذةن

ووثـژ دوور   بـؤوت   وشـوثنة دوكتـؤر و خثـزاين    لة سةر ئـةو پـث  . مردووة ودةبث ژثر گص بكرث
هـةر كـة لـة بـةر     . دةدا  ئـازاري   ويژداين. لة تةكيانا دةچثت  پةژارةدار گويت  كةوتنةوة، كچةي

دةترسـث    كـرد راوةسـنت، دةتگـوت     هـاواري   سـةربازثك  چوونة ژوورةوة هةصقوصـني   دةرگاي
وةپـةنا   و خؤيـان   ترسـان   كوثرةكـان . بـة ئامسانـةوة نـا     نةدةنةوة،هةر بؤية چةند فيشةكي  وآلمي

  رؤيشـتة پـثش، لـةم     بـة تـةنيايي   چاوپزيشك  هاوسةري. سةرسةرا دا  و ئاوةصةكةي  دةرگا قورس
بوايـة    و ئةگـةر پثويسـت    دةبـيين   سةربازةكةي  وچؤ وبزووتنةوةي شوثنةوة كة راوةستابوو هات

لـــةو . دةوث  پـــث بنثـــژين، پثمـــةذةمان  نيـــة مردؤكـــةي  هيچمـــان  گـــويت. دةگـــرت  پـــةناي
  كةسـثكي   كوژرابـوو، سـةر وسـةمةنةي    لـث   كة كابراي  شوثنةي  دةروازةوة، لةوبةري، ئةم ديوي
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دةوث،   كـرد چيـت    پثشـوو، هـةراي   ئـةوةي   نـةك   بـوو، بـةآلم    ئـةوة گرووبـان  . ديكة پةيدا بوو
ــتثك  ــةك، ش ــة،. پثمةذةي ــذؤوة ژوور نيمان ــژين، زةمحــةيت  . ب ــة بنث ــث مةيتةك ــاردنةوة   دةب ش

ــذزث، بثتــوو هــةر وا لثــي   گــةذثن مــةدةن،لثي  وةبــةرخؤتان و   بؤگــةن  وآلت  گــةذثني هــةر وا ب
  وآلت  تـةواوي  هـةوا دةبـزوث و نةخؤشـي     بـث، بـةآلم    گيانتـان   دةكا، دةجيا با بيكا، گؤذي پيس

  كةسـة لـة جثـي     ئـةم . دةكـرد   ژنةراسـيت . سـتة فكـرةوة  خ  ئةو قسةية گرووبانةكـةي . دةتةنثتةوة
  لةذثوة راگوثزرا بؤ نثو قةرةنتينـة كراوةكـاين    داهات  پثشوو بوو كة هةرموقرايي  گرووبانةكةي

هةبوو،   بة خؤيان تايبةت  رثكخراوي  و دةرياييش  ئامساين  ناكا كة هثزي  بة گوتن  پثويست. سپا
. هةبوو  كةمتريان  زؤر و بةربآلو،چونكة هةر دوو هثز تاقمي  ةويينز  هثزي  بة رادةي  نةك  بةآلم

هـةر    ومـةرجثكا مـرؤض   لـة وةهـا هـةل     گومـان  دةكا، بث  ئةوژنة راست  گوت  بة خؤي  گرووبان
دووسـةرباز بـة     نةخؤشـيي   لة بـآلو بوونـةوةي    كردن  بؤ بةرگري. خؤبپارثزث هةر كةمة  چةندي
بةسةر جؤگةلة خؤينةكـةدا كردبـوو     ئاموونياك  گةورةيان  ةيگازةوة دوو شووش  دژي  ماسكي
دةبارانـد و گـةروو و     سـةربازةكان   لـة چـاوي    فرمثسـكي  هثشـتاش   مـاوي  تيـژ و قـةتيس    و بؤين

  دوكتـؤر هـةيل   دةبـث، خثـزاين    چـؤن   بـزامن   گـويت   گرووبان  سةرةجنام. دةكزاندةوة كةپؤياين
  ئثمـةي   نةهثناوة، تةنيا ئةو قؤصةي  وخوانيان  چي، هثشتا نانو پثخؤر   نان  ئةدي  قؤزتةوة و گويت

  دابـني . ناكـا   بـةش   دةينثـرن   ئثمـة برسـيمانة، ئـةو بـذة شـثوةي     . پترلثية  پةجنا كةسي  تثدا دةژين
  ئـةو گرفتـة رةهـا كا،دةوصـةت      سپا نية، خـؤ دةبـث كةسـثك     ئةركي  و خواردةمةين نان  كردين
لةبـةر دةرگـاوة     نيـة كـةس    خؤش بؤ بةذث كا، بذؤوة ژوور، پثم  رمانو پثخؤ  ئةوةية نان  ئةركي

گرووبانةكـة    هاتـةوة، بـةآلم   لث  پثمةذة چي  باشة ئةدي دةي  گويت  چاوپزيشك  ببينم، هاوسةري
  بدةن،سـرنج   تةنييـةوة، سـرنج    بصـيندگؤ ژوورةكـاين    بوو كة نةذةي  بةياين  تازةبةري. رؤيشتبوو

نـا،    بـؤ هثنـاون، بـةآلم     وخواردةمـةنيان   نان  خؤشحاص بوون، وايانزاين  وةكانبدةن، قةرةنتينة كرا
دوكتـؤر    بـث، ژين   وبيبا، بة كؤمـةص مةيـةن، تـةنيا كةسـثك      پثمةذة بوو، كةسث بثت  باسي  باس

ــويت ــن  گ ــؤم   م ــة خ ــةم  دةچم،چونك ــردوون   قس ــةص ك ــةوت   . لةگ ــا وةدةرك ــة دةرگ ــة ل   ك
فـذث درابـوو، وثـدةچوو بةسـةر       ازة و دوور لـة پليكانـةكان  دةرو  لـة نيزيـك  . ديت پثمةذةكةي

بـة كـوثر     بچثتـةوة كـة منـيش    نابـث لـة يـادم     ديوة، ژنة گويت  ئاسنيدا حةوا درابثتة ئةم  پةرژيين
بكـةي،    چ  دةصـثم   وةرة خـوار جـا پثـت     لـةپليكانان   گـويت   لة كوثيـة، گرووبـان    دةزانن، پرسي

بـؤ دةسـتة     ال بذؤ، هـةر وا دةي، هـةر وا دةي، راوةسـتة تؤزثـك    باشة، ئثستا هةر بؤئةو  ئافةرمي
  پثـي   بـذؤي   وةرسووذث، نا، بؤ چةپ، كةم، كةمتر، ئثستا بؤ پثشةوة، بثتوو هـةر واراسـت   راست
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هةر وا بذؤ،دوورةوة بووي، دوور، ئـاوا باشـتر بـوو، زؤر      دةگةي، ئاخ، بؤ كوث ئاخر نةمگوت
خؤتـا بسـووذثيةوةتا     بصـثم، نامهـةوث هـةر بـة دةوري      ا پثـت بـدة تـ    ئثستانيوخولثكي  باشة، دةي

  بــؤ الي  دةچــم  بــة، لثرةوةيةكذاســت  خاترجــةم  دةگةيــة دةروازة، ژنــة لةبــةر خؤيــةوة گــويت
خةياصمدا ناية،   هةر بة باي  كة كوثر نيم  بكةي ئةگةر گومانيش  دةبث، تةنانةت  دةروازة، باشة چ

كة دةچتة سةر كـار    وةكوو گؤذهةصكةنثكي  پثمةذةكةي. بةيو مب لثرةوة مبگري  خؤ تؤ نايةي
لة   چوونةوة ژوورگةذايةوة، يةكثك  بةرةو دةرگاي  دآلودصثك  و بة بث هيچ  هاويشتةسةرشاين

  بة راوثژثكي  دةبينث، گرووبان  ديوتةگرووبان، هةر دةصثي  بة سةرسوذمانةوة گويت  سةربازةكان
  . فثر دةبن  رثگايان  زؤر خثرا خوارةكة و پثچةكةي  انكوثرةك  و متمانةدارگويت  قورس

و   و پذ بوو لـة رةگ  حةرزةكة رةق و سفت. بوو  و ئةستةم  ناخؤش  كارثكي  گؤذهةصكةندن
لةگـةص    كاتثـك . كرد  شؤفري تاكسي، دوو پؤليسةكة وكوثرةپياو بة نؤرة كاريان. داران  ريشةي
  خـؤي   و زؤر و تـووذةيي   لـة زوصـم    ة سروشـت دةكرث كـ   واچاوةذوان  دةستةويةخةين  مةرگ
نابذثتـةوة راسـتة و بـؤ     بة ئاساين  كؤن  دوژمنايةيت  دةصثن  كة خةصك  كاتةوة، ئةو مةبةستةي كةم

وةكـوو ديـار بـوو ئـةو هةسـتة لثـرة، لـة          و ئةدةبيات،بـةآلم   بذوانينـة ژيـان    دةتوانني  سةملاندين
ــووآليي ــة     ق ــةبوو، چونك ــة رق ن ــدا، كؤن ــثنزةوي ــن  ماش ــاين  و نرخــي  دزي ــةي   گي ــةو كةس   ئ
شـپذثو    دابايةالشـةي   ئةگةر سرجنثكمان  بوو، پثكةوة بةراورد نةدةكران، بة تايبةيت دزي ماشثين

. نيـة   روخسارة كةپؤ و دمي  بزانث ئةم نةبوو كة مرؤض  بزوثين، چونكوو چاو پثويست  و بةزةيي
دزة   نةدةشاراوة، بـةآلم   وو مردؤكة قةصةو بواية، زگيبثت. هةصكةنن گةزثكيش  نةيانتواين  تةنانةت

  بؤنـةخورابوو ئةوةنـدةي    كة هيچـي   ئةو چةند رؤژةي  رةگة گياية، بة تايبةت  كزبوو، دةتگوت
بـوو نـة     ورةمسثـك  نـة رث . دةبـؤوة  ئـةوي   وةك  دوو كـةالكي   تر كـز ببـوو، قـةبرة كـة جثـي     

چـةقيبا،    لة سةر گصكؤكةي  كة دةكرا خاچثكيهثنايةوة  وةبريي  چاويلكةيي  كچةي. دوعايةك
كةئـةو    دةيـزاين   وةكـوو هـةمووان    ئـةويش   پةشـيمانييةوة دةكـرد، بـةآلم     لةرووي  ئةو قسةيةي

  و بة بارثك  نةدةكرد، وا باشة خؤ لةومةبةستة هةصنةقوتثنني  خودا و ديين  مردووة هةرگيز يادي
  سـاز كـردن    كة خاچ  بزانني  روةها دةبث ئةوةشچاكة، هة رةمحةت  مردوان  كةين، پاش  پينةي

پـث لـة     كـةنازانن   هةمووة ئينسانة كوثرةي  واية هاسانة، گرانترة و لة نثو ئةم كةپثمان  زؤر لةوةي
قةرةباصـغتر    لـة شـوثين    كوثرةكـان . هةموو گةذانةوة ژوور. دةكرا  خثرا پثخوست  كوث دادةنثن
و   نابـث، ئـةوان، بـة كوثرةكـوثرة و بـاوةش       لـث ون   رثيان ثئاوةصة نةب  دةوروبةريان  بةومةرجةي
دةبيننـةوة،   دةجيووصثننةوة هـةموو جثيـةك    زيندةوارانن  شاخؤكي  ئاوةآلوة كة دةصثي ئةنگوسيت
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بـؤ وثنـة   . بـةذثوة بـةرن    ديكـةش  كـاري   دةتوانن  ورياتر بثتوو پةروةردة بكرثن  كوثري  تةنانةت
  خـؤي   رثگـاي   چلـؤن   بزانن  گةلث ورياية و بذوانن گةلث مرؤضثكيدوكتؤر بثننة بةرچاو،   خثزاين

دةزانـث لـة     دةپشـكنث، زؤربـةوردي    و قوژبنـان   لة نثو ئةوهةزاربةهةزارةدا دةدؤزثتةوة و كةلثن
  هـةر ئثسـتا لـة سـةر تـةخيت     . ببينثتـةوة  دةتوانـث تةختةكـةي    كاتـةوة و بـث ژومـاردن     كوث پثچ
دةيـدوثنث،    بـة ئـارامي    پثشـووي   عـادةيت   نيشـتووة و بـة گـوثرةي   پاص بـة پاصييةوةدا   مثردةكةي

ديكـة نـني،     بؤ يةكتر پثية، وةكوو ئةوجووتـةي   و هةميشة قسةيان  خوثندةوارن  ديارةكةسانثكي
نـةمابوو،   پـث   وايان  قسةيةكي  كردنةوة ئيدي ديدار نوث  شؤروشؤقي  دواي  كوثرةپياو و ژنةكةي

ــي  ــدةچث چارةذش ــتاي وا وث ــةر ئــةويين   انئثس ــووياين  رةس ــةآلم  پثش ــة تثپــةذبووين   داوة، ب   ب
دةكذووزثتـةوة كـوذة    پسـانةوة لـة برسـان    بـث   تةنيا كةسثكي. لةگةص ئةو بارودؤخة رادثن زةمان

  دةگرثتـةوة و دةرخـواردي    خؤشـي   لـةدمي  تةنانـةت   چاويلكـةيي   كچةي  خثلةكةية، ئةگةرچي
خـوارد    كـة شـثوي    گومـان  بـث   نـةگرتووة، بـةآلم    ايكـي د  چةنـد سـةعاتثكةبيانووي  . دةدا  ئةوي

زينـدوو    وخؤخوازانةي  پثويست  سادة بةآلم  نيازي  لة چنگ  كاتثك  دةكا، ياين  داواي ديسانيش
بــة   ئــةو رؤژة و چ  رووداوي  بــة بؤنــةي تــاص ئةوةيــة كــة چ  راســتةقينةي. هــات  رزگــاري  بــوون

ــةلثكي ــامي   هؤگ ــة ف ــةرچايي  دوور ل ــةهثنان   انئثمة،ب ــؤ ن ــيت . ب ــتا وةخ ــي  ئثس ــة،   ژةم نيوةذؤي
  چـاوثكي  دوكتـؤر كـة بـة دزي     خثـزاين   سـةعاتةكةي   يةكـة بـة گـوثرةي     سـةعايت  دةوروبةري

  سـاختومانةكة دةنـگ    لةوبةرةوبـةري   كـوثران   زگي  دةكا، جا كة واية سةيرنية قووذةقووذي لث
و بـةجث،    روون  بة دوو هـؤي   بن، ئةويش  خواردن  هاتين بداتةوة و تثكذا لة سةرسةرا چاوةذثي

بـذثكان، هـةر    تايبـةيت   و بةصـگةي   هةل  نةداين  لة دةس  هثندثكيان  بة بذواي  گشتيي هؤي  يةكةم
  دة كـوثري   لـة سـةر يـةك   . ئازايـة كـوذة    وةكوو هةموو دةزانـن، ئـةوة بـوو كـة هـةر كـةس      

بارگـة پـذ شـثوة      ئةو سـةربازانةي   پثي  دةرگا وهةسيت  دةداية جيذةي  بةسةر كراو گوثيان دةس
ــان ــا  پريؤزةكاني ــةي. دثن ــة كراوان ــاين  ئةوقةرةنتين ــان   گوم ــوثر بووني ــث  ك ــة ترســي  ل ــرا، ل   دةك

  ببنـةوة، بـةآلم   نيزيـك   نةيانـدةوثرا بثنـة سةرسـةرا و لـة نابيناكـان       كـوثري   نةخؤشـيي  گرتنةوةي
لـة    تاقمثـك . تثپةذي  زةمان. خؤيانن ؤرةين  و چاوةنواذي  دةرگاوة دةذوانن  لة كةلثين  هثندثك

گةذانـةوة    دوو سـثيةك   و دانيشـنت، پاشـان    مانةوةمانـدوو بـوون    ئةوةندة چاوةذوان  كوثرةكان
پاص پثـوة   يةكتريان  بة پةلةپةل  كوثرةكان. بيسترا  ئاسن  دةرگاي  دواية جيذةجيذي. خؤيان  شوثين

وا بـوو بـةرةو دةرگـا      دةرةوةاليـان   نگـةدةنگي كـة لـة بـةر دة     دةچـوون   دةنا و بةرةو اليـةك 
  كردنـةوةيان   شـي   كـة دةرفـةيت    قةرار بـوون  بث  نةناسراوي هةستثكي  لةپذ تووشي  دةذؤن، بةآلم
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و   نـان   ئةوسـةربازانةي   پثـي   كـرد، ئثسـتا هةسـيت     شـثواو پاشةكشـةيان   و سةر لث  نةبوو،راوةستان
لـة    هثشـتاش   سـةربازةكان . دةبيسـترا   بةئاشكرايي  وذثيانها  و چةكدارةكاين  بؤ دثنان  خواردنيان

  گرتبـوو بةپثچةوانـةي    بوون، هةر بؤية تـةمايان   شةو ناذةحةت دوث  بارثين خةم  كارةسايت  ديتين
  لثـك   سـاختومانةكةي   كـةدوو قؤصـي    ئةو دةرگاية دانةنثن  و شثوةكة لة پشت  رابردوو خواردن

  خؤيـان   و بةشـي   بـثن   بآل خؤيـان . و بگةذثنةوة  بدةن  ةرسةرافذييلة س  گرث دةدا، بةصكوو بيبةن
  تـاقمي   نثـو سةرسـةرا لـة پثشـدانةيانتواين      دةرةوة و تاريكـايي   درةوشـاوةي   لةبةرنووري. بةرن

بـة    كـرد، بارخانـةكانيان    هاواريـان   لةترسـان . نـةبرد كـة ديتيـانن     هثندةي  بةآلم. ببينن  كوثرةكان
پــارثزةر كــة لــة     دوو ســةربازةي. پذتاووةرســووذانةوة و شــثتانة هــةآلتن  حــةرز دادا و بــة  

تـةنيا خـودا   . نوانـد   خثرايـان   دةرةوةچاوةذث بوون، لـة بةرابـةر ئـةو مةترسـييةدا كردةوةيـةكي     
بوونـةوة و    زاصبوون، لة نثودةرانة نيزيـك   ئاقآلنةيان  بة سةر ترسي  و لةبةر چي  دةزانث كة چؤن

و   هةصـةنگووتن  تثـك   بةسةر كراوةكان كوثرة دةس. بةتاص كرد قة و تفةنگيانكرد بة تة  دةستيان
بـوو، ئـةو     فيشـةك  بـة فيـذؤداين    دابثژدابثـژ بـوو، ديـارة ئـةوةش      و گيانيان  بة سةريةكدا كةوتن

  بنـةي   كة دةتگوت  بةسةر يةكدا دةكةوتن  دميةنة وةها سةير و لةسةرةخؤ دةخوصقا و كةالك
  ئةگـةر هثسـتاش  . كـةجارجارة لـة سـينةما و تلةويزثونـدا دةيبيـنني       دميةنانـةي ئةو   ناية، چةشين

بـة ئـاآل     بدةنةوة، ئـةوان  هاويژراويان  گوللةي  دةبث پووكةي  كة سةربازةكان  لةسةردةمثكا بژين
كـة    و ئاواصـة بـث چةكـةكانيان     ال وئةوال لة خؤيان بث ئةم  كة تةنيا بؤ پارثزگاري  سوثند دةخؤن

كــردووة و لــة ناكــاو بــةرةو      تةقــةيان  دؤســتانة بــوون  مــرؤض كــاري  ئــةجنامي  خــةريكي
بـة پةلـة و     سـةربازةكان . بةسـةر كـراو بـوون    دةس  كـوثري   گةورةي  تاقمثكي  هةذةشةي رووي

ــةيان  ــةرةو دةروازة پاشةكش ــثتانة ب ــةربازةكاين  ش ــةي   كرد،س ــو دةآلن ــة نث دةروازةدا   دةرةوة ب
ئـةو   بوون، دةتگـوت   خؤيان  هاوذثياين  پاراستين  ئامادةي  لةرزؤك  گرتبوو و بةدةسيت  سثرةيان

  سـةربازانةي   لـةم   يـةكثك . بكةنةوة لث  و تؤصةيان  بدةن  دةياهنةوث پةالماريان  مابوون  نابينايانةي
بگةذمثـةوة    بدةنثيـة حـازر نـيم     تـازة قؤرةشـم    گويت  وبزذكاوي  كردبوو بة شثواوي  كة تةقةي

ــدةرث ــت. ئةوثن ــةري   دروس ــةو رؤژة، بةرةب ــةر ئ ــك   ه ــوارث، كاتث ــكيان  ئٌي ــؤذي،   كثش دةگ
هـات،    دةفريـاي   تـر، لثرةداسـةربازيي    كوثرةكاين  بوو لة ريزةي  كوثرثك  لةچركةيةدا ئةويش

دابوونة بةر گوللة و خودا دةزانث   كة ئاواصةكاين  ئةو قةرةنتينةكراوانةي  ئةگينا دةبوو بچثتة الي
ــةوان ــان  ئ ــا   چي ــةر دثن ــاش. بةس ــان   پ ــاتةكة گرووب ــاواي  كارةس ــتر وا     ئ ــذي، باش ــذوا دةرب ب
  دةزانـني   هـةروةك . نامثنـث   جانـةوةر مبـرث ژاريشـي     مبرن، كاتثك  لة برسان  گةذثني بوولثيان
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  ئينسانيي  عاتيفةي  بةنرخي  بري كردؤتةوة،بةختةوةرانة پامشاوةي  گوتووة و وايان  ئةمةيان  زؤران
و   بـثن   سةرسةرا دادةنثني، باخؤيان  بؤ لة بةر دةرگاي  بةوالوة بارخانةيان  لةوةي ة بصثدا ك  هاين

گـةذاوة  . دةكـةين  لـث   جووآلنـةوة تـةقيان   و هةر بـة جؤرثـك    بيبةن، دةياخنةينة ژثر چاوةدثري
كاتـةوة،    جـةم   شـثوة فكـري    دا بة باشترين  هةصكرد، هةوصي سةركردايةيت، بصيندگؤكةي  بنكةي

داخـة بـؤ     ورايگةياند جثي  ئاوادا بيستبووي  رووداوي  هاتةوة بري كة لة كايت  ةداوشةگةلثكيلثر
كـرد،    و لـةذثوة سـةركويت    فيتنةگثذانة گرت بة جووآلنةوةيةكي  بةري  چةك  سپا كة بة زؤري

  ةيبـة پثچةوانـة سـپا بـة گوناهبـار بثتـة حيسـابث، وا باشـةلةو          راستةوخؤ يـان  بابةتةوة ناكرث  لةم
هةصـبگرن، ئاشـكراية     سـاختومان  لة دةرةوةي  خؤيان  و پثخؤري  نان  بةوالوة قةرةنتينة كراوةكان

  راوةستا، نةيـدةزاين . دةگرثتةوة  خؤتان  شةوو ئةمذؤ داوثين دؤي  مةسةلةي  كردنةوةي  دووپات
ئثمةنـةبوو،    كـردةوة تـاواين    لةبري چووبـؤوة، تـةنيا دووپـايت     تةواو كا، وتةكاين چؤن  قسةكةي
  . ئثمة نةبوو  تاواين

دايـةوة    وةهالة نةكاو دةنگـي   سةرسةرا بة شثوةيةكي  پشووبذاوي  لة ژووري  تفةنگ  تةقةي
داوةتـة    پـةالماريان   كـة سـةربازةكان    لة پثشداوايانزاين. و زراو تؤقني  خةجآلن  كة ببوو بة هؤي

گـؤذاوة و هاتؤتـة سـةر ئـةو       و بؤچـووين بـري    و دةوصةت  قةآلچؤ كةن ئةو بةشة هةتا هةموويان
  لـة ترسـان    هةصگرت، چةندكةس  ماتةيان  خؤيان  لة ژثر تةخيت  كا، هثندثك  بذوايةكة تؤوبذيان

چـاكترة    مـردن   بري كردبثتةوة كةئاوا باشترة، بة جارثك  وايان  هةآلتن، رةنگة هثندثك  ويشك
كـة    تـاقمي   يةكـةم . ث، هةتا زوو بث درةنگةوردة وردة، بثتووقةرار بث كةسث مبر  لة توانةوةي
وثــدچوو   بــوون، ئةوكةســانةي  بةســةر كــراوة نيمچةســاغةكان كــؤ كــردةوة دةس  خثراخؤيــان

و   لـة كـون    و خؤيـان   كـرد تثكـذا هـةآلتن    پـث  هةر كة تةقة دةسـيت . زوو كوثر بنب  يان  درةنگ
  بگةذثنةوة و روو بكةنة ئةو دةرگايةي كة  دان  دنةي  دةنگي بث پاشان  كاژثذاندا حةشار دا، بةآلم

ــوو  لثــك  سةرســةراو حةســاري ــة تــةخيت  ديــت، خــوثن  مةيتــةكانيان  ليــژةي. گــرث داب   بــين ل
زيندووة،بـة خوارةكـة و پثچةكـة      گيانلةبـةرثكي   بةسـتبوو و دةتگـوت    ژوورةكةدا شـثالوگةي 

و   و خـوان   نـان   ةر بارخانـةي كةوتة سـ   نيگايان دةيئاژوا، پاشان  دةكردةوة و بةرةو پثش  رثگاي
ــةو خواردنــةي   بةرةوپثشــي  برســييةيت. پثخــؤر ــان، ئ ــوو تامــةزرؤي   پــاص پثوةن ــة مثــژ ب ــوون  ل   ب
كـراو    ديـاري  رث و شـوثين   بـوو، بـة پثـي     كوثرةكـان   كـةوتبوو، لـة راسـتيدا ئـةوة بةشـي      لةوث

و   دةداتـة رث و شـوثن   كـث گـوث   هثشـتا بةذثوةيـة، بـةآلم     ئةوان  شثو و خواردةمةين  دةيانزاين
مثـژوو    ئثمـة بـة درثژايـي     پثشـينياين   ئثمةنابينث، هةر وةك  بة چةندي، خؤ كةس  دةصث كآلوت
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ــان ــزانني    وةبريي ــث ب ــة و دةب ــة كليســاية حةرام ــاص بيهــةوث، ل ــاپرياين  هثناوينةوةهــةتا م ئثمــة   ب
  خـؤي   نةبردن، مةنتيق  رةوپثشبة  سث هةنگاو پتري  برسييةيت  مةيلي  بةآلم. لةوبوارانةدا مامؤستان

  لـةم   شـاراوةي   مةترسـيي   پـارثز بذواتـة پـثش    بـث   كـرد كـة هـةر كـةس      تثهةصقوتاند و هـاواري 
  بصـث كـة لـة زاركـي      كذيوة، كث دةيتواين  خوثنا بة گيان  لةشثالوگةي  كةالكانةدا و بة تايبةيت

گـةلث بـةوآلتا بــآلو    نةخؤشــيي  يـان   ژاراوي  هةصـمثكي   ذا چ جــةنازةكان  چةنـد قؤزاخـةي   بـريين 
ــةوة ــةكث گــويت. دةبوون ــث   ي ــة مــردوون، مــردوو ب ــوو خــؤي  ئازارن،مةبةســيت ئةوان ــةوة ب و   ئ

بوو كـة ئـةو كوثرانـة      پتر شثواند، راست  دؤخةكةي گوتةكاين  دصنيا كاتةوة، بةآلم  هاوذثيةكاين
بـة كوثـداديارة كـة      ثشن، بـةآلم و جبووصثنةوة و پشوو بك  و ببينن  بذؤن  ونةياندةتواين  مردبوون
كراوانــة   ئــةو قوربــاين  رووحــي نيــة، كــة وا بــث  رووحيــي  نةخؤشــيي  جؤرثــك  ســپي  كــوثريي
بيكـةن، بـة     بياهنـةوث دةتـوانن    هـةر كـارثكي    گصـني  ئازاد و رزگار و دوور لة لةشي  سةرةجنام
ــةيت ــةموودةزانني   تايب ــة ه ــة، ك ــانترين  خراپ ــردةوةي  هاس ــذة    ك ــث نثوب ــرؤض ب ــؤ م ــةآلم. ب   ب

  لةدةفرثكـةوة شـتثكي  . نيـة   و ئيمـاين   ديـن   برسـي   راكثشانةوة، زگي  سرجني  ديسانةوةخواردن
ذا ديـار   دةخوشي، لة رةنگي  خوثن  بةرةوجؤگةلةي  دةچؤذاوة و بة نةرمي  رةنگ  سپي  ئاوةكي

  ئـازاتر بـوون    كـة نـازانني    كراوةكـان  لـث  بةسةر كـراوة گومـان   لةدةس  دوو كةس. بوو كة شرية
نيـة،    دوو مةبةستةهةميشـة ئاسـان    ئـةم   هـةآلواردين   چارةنووس، لثك  دابووية دةسيت  خؤيان يان

درثـژ كردبـوو كـة      خواردةمةنييـةكان   بـؤالي   چنؤكيان  و تازة دةسيت  نا بةرةو پثش  هةنگاويان
پةيـدا بـوو، خـةياص    ديكةوة   قؤصةكةي  لةبةر دةرگاي  لةكوثرةكان  دةستةيةك  سةر و سةمةنةي

وا بنثتةوة هةروةرة سةيرث،   بناوبثردا دةتوانث فثص و تةصةكةي  لةوةها هةصومةرجثكي  بة تايبةيت
بوونـةوة و    لةپـذ راسـت    كـة مردؤكـان    پثوةنابوووةيانزاين  مليان  بؤ دةسدرثژي  ئةو دوو پياوةي

لـة  . تؤصة بكةنةوة  هاتوون  انگوم گةلث پذ مةترسيتر، چونكة بث  هةر وةكوو پثشووكوثرن، بةآلم
بـوو   كـرد، رةنـگ    پاشةكشـةيان  خؤيـان   بةشةكةي  و بة پارثزة بةرةو دةرگاي  دةنگ ئاكامدا بث

بيـاننثژن،    مةيتةكان  و رثز گرتين  دؤسيت مرؤض  بياهنةوث بةگوثرةي  قةرةنتينة كراوة كوثرةكان
لـة بريچووبايـة،     خواردةمـةين   بذثكيان  دان  بوو بة بث سرنج ئةگةر بؤئةوة نةهاتبوون، رةنگ  يان

  چـارة داواي  رث  زؤر نةبوون،رةنگـة باشـترين    قةرةنتينـة كـراوة ئالوودةكـان     لة راسـتيدا تـاقمي  
بـؤ    چكؤلـةمان   دةفرثكـي   كـةم   دابثـت، الين   پثمـان   بث، تكايةبـةزةييتان   لة كوثرةكان  خواردن
ــةجث ــةم  هثصــن، زؤروثــدةچث دواي ب ــان  كارةســاتةي  ئ ــةوذؤ ن . نةدةنثيــة  و پثخؤرمــان  قــةوما ئ

دةكوتـا و    دةكرث،دةسـتيان   كـة چـاوةذوان    هـةر بـةو شـثوةية بـة رثـدا دةذؤيشـنت        كوثرةكان
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  وپثكيـان  رثك  تةواوثك  دةتگوت  ئةوةش دةخشكاند، سةرةذاي  دةگثذا، هةصدةنگووتن، القيان
كـة    كةن، چةند كةسـيان   شثوة دابةش  ينبة باشتر  خؤيان  ئةركي لة نثودا ساز كراوة و دةيانزاين

  دةهـات، هاتبوونـة سـةر ئـةو بذوايةكـة مةيتـةكان        و شـريدا شصپةشصـپيان    خـوثن   لة نثودةصةمةي
تـووذ دابـوون،     بؤيـان   سـةربازةكان  دةفرةكـةي   تـر هةشـت    و بيانبةنة حةوشة و ئةواين  هةصگرن
دةدا   نيشـاين   ژنث هةبوو كـة رواصـةيت   بةسةركراوة كوثرةكاندا لة نثو دةس. برديانن  يةك يةك

  پياوةكـاين  دةنوانـد كـة دةتگـوت     دةدا، واي  حازرة، لـة بـار بردنـا يارمـةيت      لة هةمووشوثنثك
و   بـة هةصـكةوت    كوثر ناية، جا چ ژنثكي  لة چنگ  بة ئاشكرا قةت  دةكرد، ئةو كارةي  رثنوثين

يا   دةيدينت  وةرسووذاند، دةتگوت  ودةكانئالو  بةشي بؤ الي  سةري  چةند جارثك  بة قةسيت  چ
  نيشـانةيةكي   بوو وهـيچ   كورتا سةرسةرا چؤل  لة ماوةيةكي. دةكرد لةوث  بةراوةستانيان  هةسيت
  پثـي   شري و شـوثين   بچووكي  سپي  و چةندپةصةي  خوثن  گةورةي  جگة لة چةند پةصةي  ديكةي
بـؤ    مليـان   كراوةكـان  لـث  قةرةنتينـة گومـان  . انـةدةكر   تثـدا بـةدي   سوور يا تةذي  و تووشي  كةش

  دصپذ بـوو، وايـان    وركةناندا گةذان، ئةوةندةيان  گاصة دا و بة شوثن  راكثشا و دةرگايان برسييةيت
و بصث، ئةگةر ئـاخر    هةموويان  ناهومثدي ببثتة زماين  لةوان  بوو يةكثك  دص شكابوو كة خةريك

رةنگـة    گـويت   هةيـة بيخـؤين، يـةكثك     لـةوث شـتثك    كةم  ئةوبةرة،الين  هةموومان  و ئاقيبةيت
ــةربازةكان ــي س ــةش  بةش ــةوي   ئثم ــنن، ئ ــي   بث ــر پرس ــةربازيت   ت ــؤ س ــة وا    ت ــا، ك ــردووة، ن ك

  . بوو  دروست  بؤچوونةكةم بث
بةشةكة كؤ بوونةوة   هةرتك دابوو، دانيشتواين  و دوو وثكذا كوژراويان  يةك  چونكة بةشي
  كـةس . بـة پثچةوانـة    يـان   بنثـژن   كةالكـةكان   وپاشان  خؤ لة پثشدا شثو خبؤندا  هةتا تةما بگرن

  دوو بـوون، زؤر ئةسـتةمة بتـواين     بةشـي   ئـي   كةسـيان   پثـنچ . مـردووة  نةيدةكؤصييةوة بزانث كـث 
  و پرثسـكةي   نةبوو پثكةوةئاشنا بـن   و مةيليان  يا وةخت  نةياندةناسي  دةناسي، يان  يةكتريان بصثي
ديـارة چـوار     بـةآلم . هـاتوون   كـةي   نةيـدةزاين  چاوپزيشـك   خثـزاين . بؤ يةكتر هةصـذثژن   دصيان

لـة ژثـر ميچثكـا نووسـتبوو، هـةر چةنـدة         تر لةگةصـيان   دةناسي، بةواتايةكي  ديكةي  كةسةكةي
مةنـد و قـووص     بزانث، كامـةپياوي   دةكرا پتري  و چلؤن  يةكياندا دةزاين  لة بارةي  تةنيائةوةندةي

و ئـةو دةدركثنـث و بـؤ      ئةم  لة الي  خؤي  تايبةيت ژياين  و بةوثدا دةخولثتةوة و نةهثنييةكاين بثر
ــي  ــة باس ــواردين  عيشــقبازي  وثن ــي  خــؤي  وراب ــا لــة ژووري   چاويلكــة رةش  و كيژثك   دةك

  نيـة كـة ئـةم    دةكةين، خةبةري  بثتوو هةر ئةو كةسة بث كة ئثمة باسي  كچةش  هؤتثلثك،خودي
  بـة سـپي    هةموو شـتثك   ئةوةي  پياوثكة كة بؤتةهؤي  هثناوةتة ئثرة و هثشتا لة نيزيك  انپياوةشي
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توانـا    خـاوةن   لة نثو كوژراوةكانـدا بـوون، سـث پيـاوي      و دووپؤليسةكةش  شؤفري تاكسي. ببينث
و   ئاگـاداري   بـةجؤرثك   هةمووشـيان   و كـاري   لة قوذاو دةركثشـن   خؤيان  بةذةي  كةدةيانتواين

ئارةزوودا كةوتبوونة بـةر    رومحانة لة پؤپةي زؤر بث  ئاخرييةكةي  بوو، كةچي  خةصك  مةيتخز
  هةتائةوانـةي   بن  چاوةذوان  ناچار بوون. بوون  ئاخريةيت  ماصي  وچاوةذواين  نةمان  داسي  گةوزي

ة زينـدووةكان، بةصـكوو چونكـ    بـاوي   خؤخـوازي   تةنيا بة هـؤي   نةك  شثو خبؤن، ئةويش  ماون
  تـةنيا بـة پثمةذةيـةك     لةوحـةرزة رةق و تةقـةدا ئـةويش     نـؤ كـةالك    ناشتين  هةموو دةيانزاين
  بـة دصـةوة كـار بكـةن      جا چونكة نـاكرث داخـوازةران  . كةمةوةتا شةو دةكثشث  كارثكة بةالين

لـة  . خـواردن  نـان   خبةنـة دواي   كـةالكان   كـاري   گـرت   تثـر كـةن، تـةمايان     زگيـان   وبذثكانيش
نـةبوو،    كـارثكي   كـردين   كرابوو، هةربؤيـة دابـةش    دياري  هةموويان  تةوة بةشة خواردينبنةذة

  لـةو كوثرانـةي    هثنـدثك   نيگـةراين   رادةي  بةآلم. تؤ، هةتاتةواو دةبث  ئي  تؤ و ئةوةش  ئةوة ئي
كار زؤرسادة و سـا   ئاساييدا كارثكي  ومةرجي كة لة هةل  هةبوو ئةو مةبةستةي  ئينساف كةمتريان

  ئـةم   بـؤ سـةملاندين    اليانانـة سـرجنمان   وبـث   باش  بوو، ئاصؤزتر كرد، هةر چةند كة داوةرييةكي
جث نةبوون، بـؤ وثنـة دةبـث     بث  بذثكيش  و زثدةذةوييةكان  هةصثنان لث مةبةستة رادةكثشث كة پث

و   اسـتيدا كـةم  لة ر. دةكا هةموان  بةشي  خواردن  لة هةوةصةوة نةيدةزاين  كة كةس  بثت  لةبريمان
و   ئينســانةكان  چاوانــث كــة بتــوانن بــة بــث  دابةشــني و بــةش  كوثرةكــان  زؤر ئاشــكراية بــژاردين

دوو بـة    بةشـي   لـة هاوبةنـدةكاين    تاقمثـك   ئـةوةش   سةرةذاي. سادة نية كارثكي  ببينن  بةشةكان
هةميشـة لـة     هـةروةك  .زيـاترة   كة رادةيـان   دةدا وا بنوثنن  بث شةرمانة هةوصيان  و تةصةكةي فثل

  هةميشــة چةنــد قســةي. بــوو  بــةقازانج  چاوپزيشــك  هاوســةري  وةهــا بارودؤخثكــا چــاوةدثريي
دوور   كردووة هةتا وتارداين  باشتر تةخت  كثشةكاين  چارةسةركردين  وذث زياتر رثگاي بةجث

  خؤيـان  شـي بة  دوو بةرامبـةري   كـة توانيـان    ئـةو كةسـانةش  . خراپتر دةكـا   و درثژ كةكارةكةش
  دوكتؤر بةم  خثزاين. نةبوو  كةم و خوار و خثچييةوة هيچيان  ناذاسيت  لة بابةت  وةرگرن  خواردن

  تةنانــةت. هةصــناوث  گــةذث و سـةر نةفســي  لثــي  زاين بــة بـاش   واي  زاين، بــةآلم  هةلپةرةسـتييةي 
كـوثر نيـة،     ةنتـر تثبگـ    راگـرث كـة ئـةواين     لـة سـةر شـاين     ئةو فكـرةش  قورسايي  نةيدةتواين

ــة باشــترين ــث   چونكةل ــوو ب ــدا دةب ــة وردةفرمايشــيت  حاص ــةم  پســانةوة گــوث بدات ــة   ئ ــةو و ل وئ
كـث دةزانـث،   . هـةموان   بةسـينةي   دةس  تاص و ناخؤشيشدا دةبوو ببـث بـة كـةنيزي     بارودؤخثكي

ــةو پثشــنيارةي ــةو تةنگــةژة و   بةرپرســثكي  كــار كــة هةربةشــثك  هةوةصــي  رةنگــة ئ هــةبث، ئ
بـةو    كة بةداخةوة گةلث قووصتر و زياترة، چارةسةر كردباية، بةآلم ئثستا و داهاتووي  رييةيدژوا
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و بةرپرســياربووين، بــة   و لــةرزؤك  سســت  راســپثراو ســةرةذاي  مرؤضــي  مةرجةكــة دةســةآليت
لـةو    مةگني  ژنة گويت. كردبا  بؤنةوي  كةوتبا گةذ و تثكذا سةريان  هةمووان  بة قازاجني  رووين

خؤيـدا هاتـة     لة دصـي . دةكةين  و كوت  لثرة يةكتر لةت  بوارةدا سةركةوين، ئةگينائاخرييةكةي
راوثژ بكـا    و ورد و باريكانةدا لةگةصشووةكةي  ئةومةبةستة گرينگ  سةر ئةوبذواية كة لة بارةي

  . خواردنةكة دا  بة دابةشيين  و درثژةي
نـةبوو    خـؤش   دةكةوتـة ژان،پثيـان    دةيانچونكة گة  و تاقمثك  لةبةر تةوةزةيل  چةند كةس
كارةكةيـةوة پتـر     بة بؤنـةي   چاوان  دوكتؤري. بچنة گؤذ هةصكةندن  خواردن  پاش  راستةوذاست

ژثـر    مةيتـةكان   بـذؤيني   گويت  وازي بة بث  دةكرد و كاتثك  بةبةرپرسايةيت  ديكة هةسيت  لةواين
  كـة تةنيادةياهنةويسـت    ةرةنتينـة كراوةكـان  ق. نـةبوو بـة داخـواز     كةسـثكيش   تةنانـةت   گصكةين

و سـةير نيـة كـة      ختـثص بـوون    كةن، لـة سـةرتةختةكانيان    هةزم  هةتا خواردنةكةيان  گةذثن لثيان
  كـةوت، ئةگـةرچي   لـث   خثرا خةويان  بة سةر دادابوون  بازي  ئةو ئةزموونةتاصةي  پاش  هثندثكيان

  شـل   و ئـةهوةين  ئارام  بؤ هةزمي  خؤي  ديسانيش  آلمگةيشتبوو بة پث  كةميشي  خواردنثكي لةشيان
خـؤر    كة رووناكـايي   بوو شةودادةهات، ئةو زةمانةي  كة وا خةريك  دواتر، ئةو دةمانةي. كرد

چونكـة    جوانتر دةدرةوشـثنةوة، بـةآلم    شؤق و ترووسكةكان  گصؤپةكةم  دةدا دةتگوت  لة كزي
لـة    دووپياويـان   نـةدةهاتن، دوكتـؤر و خثـزاين     كارثـك   هـيچ   هـةر بـة كـةلكي     پذشؤق نةبوون

  ئةو كـارة بكـةن    بةراوةردي  بچنة حةوشة، بةصكووبتوانن  كرد لةگةصيان  رازي  خؤيان  بةشةكةي
هةآلتبوون، چونكة   جوث بكةنةوة كة تا ئثستا ويشك  گرتبوو و ئةوكةالكانةش  كة وةئةستؤيان

بـةهرةوةر    ئةوكوثرانـة لثـي    چاكييـةكي . بنثژث  ؤيخ  مردووةكاين  واقةرار كرابوو هةر بةشثك
كـة شـةوة يـا رؤژ،      بـؤ نـةدةكردن    لةراسـتيدا فـةرقي  . نوور  بگوترث خةياآليت  دةكرا پثي  بوون

ــان  ــة ي ــي  كازيوةي ــةهوةنيي  بوولثص ــوارة، ئ ــةري  ئث ــان   ب ــة ي ــوي  بةيانيي ــةم   قريوةقري ــوةذؤ، ئ   نث
تةمـةوة    هةتاوث كةلـة پشـيت    روون، چةشين  يايةكيسپ  پسانةوة كةوتبوونة گةمارؤي كوثرانةبث
دوكتؤر لـة    كاتثك. رووندا بوو  بؤ ئةوانة خوالنةوة لة نثوخرمانةيةكي  كوثري  ماناي. بدرةوشث

مةيتـــةكان، كوثرةپيـــاو بـــة     و ناســـينةوةي  بؤهـــةآلواردن  كـــة دةچـــن   دةرپـــةذي  زاري
  كابرايـةكي  زؤر بةجث لة اليـةن   رسيارثكيدةناسنةوة، پ  بزانث چؤنيان  سةرسوذمانةوةدةيةويست
  لةبـةر ئـةوةي    ژنةكـةي   ئـةجمارةيان . شثوان خستة تةنگةژة و سةر لث  كوثرةوة كة چاوپزيشكي

  دوكتـؤر بـة شـثوةي   . بـؤ تثنـةكردةوة    نـةدا و قـةراغي    يارمةتييـةكي  ئاشكرا بث هيچ  نةكا رازيان
كثشةيةسـةربةرزانة    لـةم   خـؤ داهثنـان    هةصـةي بـة    دان  بوونـةوة لـة گونـاة، يـاين      پـاك  بنةذةتيي
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وةهـا خـوو بـة      مـرؤض   دةكـاگويت   گاصتة بـة خـؤي    كة دةتگوت  هات، بة راوثژثكي  رزگاري
وةر بگـرث، لـة    لـث   لـة نةبوونيشـداوادةزانث دةكـرث كـةلكيان      چاو دةگرث كة تةنانةت  بووين

ئثمةن، شؤفري تاكسي، دوو پؤليسةكة   الي  بةشةكةي  هي  كة تةنياچوار كةسيان  راستيدا دةزانني
بة   وبةرثزةوة تةسليم  دةينة چوار مةيتان  بوو، جا كة واية وا باشة دةس  تر كة لةگةصمان  ويةكي
  ديكـةش   كرد، ئـةوي   كوثرةپياو قبووصي. داوة ئةجنام  خؤمان  بكةين، بةو جؤرة ئةركي  خاكيان

  قـةت   و چونكـة كـوثر بـوون     ة گؤذهةصـكةندن كـرد بـ    تر بـةنؤرة دةسـتيان    هةرواتر و جارثكي
ناكـا    نـا، پثويسـت   لثوة كرا يـان   كة باسيان  داخؤ هةر ئةمانة بوون  ناشتيانن  ئةو تةرمانةي نةيانزاين

بـةذثوة دةبـرد،     خثـزاين   دةسيت  بةرثنوثين  ئةصآلبةختةكييةي  دوكتؤر ئةو كارة بة رواصةت  بصثني
دةيكـرد ئـةوة بـوو كـة بصـث هـا         تةنيا كـارثكي   وچاوپزيشك  دةگرت  يا القثكي  ژنة دةستثك

ديكـةوة هاتنـة ياريـدةيان، زؤروثـدةچوو       سث پياو لـة بةشـةكةي    دوو تةرم  ناشتين پاش. ئةوةتا
دةبـث ئـةو   . نةنوانـدبا   وايـان  لـة شـةو رابـردووة مـةيلثكي      بةتصـثكي   گوتبـان   پثـي   بثتوو كةسثك

قــةبر   زؤر هةيــة لــة نثــوان  كــة جياوازييــةكي  وةبســةملثننيناسيية دةروون  مةبةســتة لــة روانگــةي
و   ولـووت   ئـارةق ، تـؤزاوي    شـةتآلين   كاتثك. شةودا  رؤژ و تاريكايي  لةرووناكايي  هةصقةندن

  بصـيندگؤ وةك   خؤيـان، قيـذةي   گةذانـةوة شـوثين    كـةالكان   هـثين  هثصـنج   گةروو پذ لة بؤگةين
تةقـة لـة     لـة بابـةت    قسـةيةك   بؤرووداوةكة نةكرا، هيچ  ژةيةكئاما  هيچ. تةنييةوة  وآليت  جاران
  ئيـزن  بةبث  چوونة دةر لة ساختومان  لةگوثن  ئةو هةذةشانةي. نةهاتة گؤذ و كوژراوةكان  تاريكي
  بنثـژن   مةيتةكان  ورةمسثك رث دةبث بث هيچ  قةرةنتينة كراوةكان  لةذثوةية يان  مةرگي  بة ماناي

  راهثنـان، مانـاي    ژيـان، ئـةو مامؤسـتا مةزنـةي      تاصـي   ئـةزمووين  ، ئثستا بة پثيكرايةوة  چةند پات
  سـث ژةم  رؤژث  راگةيانـدين   ئةو هةذةشة و رث و شوثنانة وةدةر دةكةوت، كـةچي  راستةقينةي
دةنگةكـة بذايـةوة،     كاتثك. نواند خؤي  و گاصتاوي  جةفةنگ  پتر وةكوو مةبةستثكي  شثو كردن

  بة تةنيايي  دةزاين پث  دةسيت  وةكوو بةري  ئةو شوثنةي و قوژبين  كةلثن  اويچونكة دوكتؤر تةو
  رابگةيةنث كـة ئثمـةمردؤكاين    ديكة كةوتة رث هةتا بة هاوبةندةكاين  بةشةكةي بةرةو دةرگاي

  باشة ئةگةر چةند كةالكتان دايةوة،دةي  لة ژوورةوةذا وآلمي  پياوثك  شاردةوة، دةنگي  خؤمان
  هـةر بةشـثك    كـةوتبووين   ئثمة لة سةر ئةوة رثـك   ژثر گص كةن،بةآلم  تريش  ئةواين ناشتووة،
ــژث، ئثمــة چوارمــان مردؤكــاين  خــؤي ــاردن  بنث ــاوثكي  و ناشــتمانن، دةنگــي  ژم ــر گــويت  پي   ت
  ديكـة گـويت    بـةراوثژثكي   بةجث دةكةين، پاشان ئةو بةشة جث  بةشة كةالكي  باشة، سبةي گةلث

رؤژث   خـؤ بصـيندگؤ گـويت     دايةوة نـا، بـةآلم   وآلمي  نةهثناوة، چاوپزيشك  رثكيانو پثخؤ  نان  چ
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كـة وايـة دةبـث      ژنث گويت  بةرنة سةر، دةنگي  خؤيان  هةية كةهةميشة بةصثين  سث ژةم، گومامن
  قسـةي   خؤشـة سـبةي   جوانة ئةگةر پثتان  بيكةينة جريةبةندي، پثشنيارثكي  دةيدةن  ئةوخواردنةي

لـةو كاتـةدا     دروسـت   كة بـذوا، بـةآلم    كةوت دوكتؤر وةذث. باشة رازمي  ، ژنة گويتدةكةين لث
هةصخسـت،    گـوثي   دةدا، تاوثـك   پياوةكة هاتـةوةگوث، لثـرة كـث دةسـتووران      يةكةم  دةنگي

  وپثـك  رثـك  كارةكامنـان   و دروسـيت   دايةوة، ئةگةر بة راست  بوو، ژنة وآلمي وآلم  چاوةذواين
  مةيتـةكان   تـرا نـاچني    شـةرمة كـة لةگةصـئةواين     زاص دةبث، زؤر جثـي   و ترس  نةكةين، برسثيت

ژثر گص كـةي، خـؤ بـة      جةنازةكان  ناچي  بةخؤتة بؤچي  و متمانةت  بنثژين، تؤ كة هثندة ورياي
دمةقذةية بـث   تر هاتة نثو قسان، ئةم  پياوانةي  بؤ ياريدة ئامادةم، دةنگثكي  بچم،بةآلم  تةنيا ناتوامن

هةصكثشا،   دوكتؤر هةناسةيةكي. دةكةين و تةواوي  ئةو كارة رادةپةذثنني  كامة، سبةثنث بةياينئا
كــرد كــة دةبــث   لــة گةذانــةوةدا لــة پــذ هةســيت. رؤژ بــة رؤژدژوارتــر دةبــوو  تثكــذايي  ژيــاين

ــةراوثكي    ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  كاغـةزي  مابـث و  هيوادار بوو كةسث لـة يـادي  . بكا  كردنةوةيةك  تاقي  گرت  تةماي  بكا، بةآلم
چـوو و   تثـك  رث لـث   دوو جـاري . دةنـاردن  بؤيـان   و خوان  دانابث، چونكة لةگةص نان  ئاودةسيت

  بؤ رانةدةگريا هـةر چؤنثـك    ئيتر خؤي  بووناهومثد دةبوو و كاتثك  گريا چونكة خةريك  دصي
ة بـوو بـ    خـةريك . هةصترووشـكا   داكثشـا و لـة سـةري     ديتةوة و دوولينگةكةي  بووئاودةستثكي

بـوو كـة     كةسـثك   دانـاوة، سـلي   ليچـق   نـةرمي   لـة سـةر شـتثكي     پثـي   تثگةيشت. قذ بث  بؤگةن
ئاسـوودة    تـةنيا خـؤي    خةصـك   لة كوث هةصترووشكث يا هةر وابث لةبةر چاو گرتين  نةيدةزاين
  و روونـاك   سـاماص سـپي    ئـةوث بثنثتـة بـةر زةيـين، بـؤ ئـةو وآلت        داوةزعـي   هةوصـي . كردبوو

  سپني  عةرزي  و تةخيت هةتا بزانث داخوا ديوارةكان  نةچؤوة سةر يةك  ار بوو، بؤيوترووسكةد
بـة  . ئةوثندةرثيـة   نـوور و سـپيايي    كة ئةوبؤگةنـة هـي    ئاكامة گثالنةية گةيشت  يا نا و لثرةدا بةم

كاتـةوة،    خـاوثن   خـؤي   ويسـيت   پاشـان . دةبـني   شـثت   لثرةلـة ترسـان    ئاخرييةكةي  گوت  خؤي
  دؤزينــةوةي پشــتةوةيا كثشــا، چــاوةذواين  بــة ســةر ديــواري  دةســيت. نــةبوو لــث  كاغــةزي بــةآلم

  دةرةتـان  بث  شكا، چارةذةشيي  ودصي  پةژارة دايگرت. كاغةز بوو، كة نةبوو  كوتثك  پامشاوةي
دةخشا هةصكثشايةوة، كوثر، كوثر، كوثر،   پيس  كةرةعةرزي  رووخا، دوولينگةكةي  بوو، تثك

لـة    و خـؤي  هاويشـت   بـة كوثرةكـوثرة چةنـد هـةنگاوثكي    . گريـا   نةگريا و بة ئاراميرا پث خؤي
درثـژ كـرد و هـةر      تـري   ئةوةكـةي  و پاشـان   لـة پثشـدا دةسـتثك   . بةرةو روو كوتا  ديوارةكةي

  كـة گؤيـا لـة ئاودةسـتان      بيسـت   كةسـثكي   پثـي   خشكةخشـكي . ديتـةوة   بوو دةرگاي  چؤنثك
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ودوور لـة هـةر     ويشـك   و بـة راوثژثكـي    دةبةسـت   و تالسكةي  وتنثوبذ هةصدةنگو دةگةذا،بث
لـة    مـةيلي   هثنـدةش   باشـة لـة كامةبـةقوذگرياوة، دةتگـوت      لةبةر خؤيـةوة دةيگـوت    هةستثك

نـةبوو،    گرينـگ   لثيـة، بـةآلم    كةسـي   نـةيزاين . ئاودةسـتةكانا تثپـةذي   بـةالي . نةبوو  دؤزينةوةيان
  وةكـوو كةسـثكي   ئةگةر بكرث وا بصثني، چاوپزيشـك   صبةتنةبوو، هة  چونكةكارةكة زؤر پيس
تةنيايــة   كــة زاين  پاشــان. هةصكثشــايةوة داكــةوتوو خثــرا دوولينگةكــةي  خــةجآلو و بــة شــةرم

كـة لـة     پيسة، پيسـتر لـةوةي    گياين  خؤيدا، دةيزاين  بةجث و لةوةخيت  نةك  بةآلم. دايكثشايةوة
هـةر  . بـة جانـةوةر، ئـةوة يةكيانـة      بؤ بـوون   رثگا زؤرن  گوت  بة خؤي. نةدةهات ژيانيدا وةبريي

  هةبوو كـة پـاك    كةسثكي گلة و گازندة بكا، چونكة هثشتاش  نةيدةتواين  بث بةذاسيت  چونثك
  . وةرنةسووذثنث لث  بكاتةوة و رووي  و خاوثين
  دبـةختيي هةتا بة  خةو بوون و چاوةذواين  لة تةختةكانياندا راكشابوون  بةسةر كراوةكان دةس

  مةترسـيي   دوكتـؤر زؤر بـة پـارثزةوة، دةتگـوت      خثـزاين . ديزة بة دةرخؤنة كا  و چارةذةشييان
  شـثوةيةك   دةكـرد، بـة باشـترين    پـث   خةصـكةوة هةسـت    لـة اليـةن    ئةو دميةنةناخؤشـةي   ديتين

ــةدةيتواين ــةي  ك ــاوثن  مثردةك ــردةوة  خ ــث  . ك ــةو ب ــةر ئ ــةي  ه ــة خةماويي ــةيت  دةنگيي   كةتايب
و   خـةوتوون   كـة نةخؤشـةكان    ئةوزةمانةي  دةنگي كثشا، بث  بة سةر وآلت  شخانةكانة باصينةخؤ

  دوكتؤر دانيشتبوو و چـاوي   ژنةكةي. دةرد و ژان  داوةتة بةر تةزووي لة خةويشا شانيان  تةنانةت
كـة لـة خـةوا      بزذكاو ودةسـتثك   نوستوو، رةنگثكي  كةالكي  بةسةر تةختةكاندا دةگثذا، تاپؤي

تر كـوثر دةبـث،     ئةواين  چةشين  داخوا ئةميش پرسي  لة خؤي. راكثشابوو  دةجووآليةوة سرجني
ــي  ــة پث ــة ب ــام  باش ــگةي  ك ــةبووة     روون بةص ــوثر ن ــتا ك ــةتا ئثس ــةجث ه ــةكةت. و ب و وةذةز   ش

  سـةيربؤگةن   هـةموومان   گـوت   ال بـدا و بـة خـؤي     بةرز كردةوة تا قژ و ئةگرجيةي دةستةكاين
يـا    وشـة بـوون    لـة گـوثن    كاتةدا ئاة و ناصة و نيوةنووزة دةهاتة گوث، ئةودةنگانـةي لةو . بووين
پسـاو دةبـوو بـة     تونـد و پـةت    و هـؤذثكي   لةگـةص پـرخ   مانايـان   دةبـوو وشـة بـن، بـةآلم      ئةوةي

دةردةبـذي،   و ناذةزامةنـديي   بةشةذا تـووذةيي   ئةم  لة بنةباين  يةكثك. ودةفةوتا  غةصدةغةصدثك
كـوثر    نا، سةگآلو نةبوون،ئةوانة تةنيا ژنـث يـا پثـاوثكي   . و، ئةوانة وةكوو سةگآلونسةگآل  هةي
  . يةكتردا نةدةزاين  لة بارةي پتر لةوةي  شتثكيان  گومان كة بث  بوون

   كوثري
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هثشـتا    بةسةركراوة نابيناكـان  لة دةس  چةند كةس. خثرا خةبةر دةكاتةوة  ئينسان  برسي  زگي
نـةبوو، بةصـكوو     برسـييةيت   ئةوانـة كثشـةي    بابةيت هةصثنا، هةصبةت  چاويان  اينمابوو بؤ بةي  زؤري

رؤژ   خؤيـان   كـار نـةدةكرد، بـة خةياصـي      بـث ئيتـر دروسـيت     هةر شتثك يا ناوي  لةشيان  سةعايت
  وهـؤذي  بـرد، پـرخ   خؤيـان   بة هةصـةي   پثيان  و هةر لةذثوةش  زؤر نوستني  گوت  ببؤوة،بة خؤيان

و   كتثب  هةم  بةآلم. تثدا بكرث  نةدةكرا هةصةي و ئةوةيان  دةبردن  سةري  مثشكي  نيانهاوبةندةكا
  گرتـووة يـان    بـة زوو هةسـتان    خـووي   كـة هـةر كةسـثك     دةصـثن   پثمان خؤمان  ئةزمووين  هةم

لـة    دةور و بـةري  ناخؤشـة كـة دةبينـث خةصـكي     پث  ناچارييةوة وةخةبةر دثت، گةلثكي  لةرووي
  كـوثرثكي   زؤرة لة نثـوان   دان، ديارة لةو بابةتةوة ئةوانة هةقيانة،چونكة جياوازي  خؤش  خةوي

وا ديــارة وردبوونــةوة و   بــة رواصــةت. هةصــثناوة  كــة خــةوتووة و كــوثرث كــة لــةخؤوة چــاوي
  لةگةصـاليةنةكاين   گـرتين  لة پثك  جثية، ئةويش ئادةميزاد بث  ناسيين  دةروون  لةسرشيت  تثذوانني
لثوةبكـا و تـةنيا ئـةو      دةيهةوث باسـي  ئثمة بة زةمحةت  رةساتة گةورةيةدا كة گثذانةوةيئةو كا

لـة    زوو لة خةو هةستاون، هةر وةك  بةياين  بؤچي  دةكاتةوة كة قةرنتينةكراوةكان  مةبةستة شي
  بـةتاص وبرسـييةيت    پووچاوة و گـةدةي   ورگي  قووذةقووذي  بة هؤي  هثندثك  سةرةتاداگومتان

وةكـوو    يةكةم،ئةو دةنگةدةنگة بؤ شـوثين   دةستةي  خؤذانةگري  تر بة هؤي  و تاقمثكي  انهةست
  نادرثتثية، بـةآلم   ية و گوثي زؤر ئاسايي  دثت  جؤرة جثگاية كةهةميشة مجةي  سةربازخانة و ئةم

و   ئـاقص وبةئـةدةب    تـةنيا مرؤضـي    لثـرةش . بـوو   بـةزثن  ئـةوذؤ تاقـةت    و شيذوهؤذي دةنگةدةنگ
بـث    لثية كة هةموو بةيانان  هيچةكة وپووچةكةشي  رةجاصةي  ةرزةئاكار ناژين، بةصكوو تاقمثكب

ــةوةي ــة خةصــك   ئ ــذين  دةكــةن دةس  گــوث بدةن ــة ت ــغةم  و تــف  ب ــذي  و بةص و ئةگــةر   دان  ف
ژوورةوةقورسـتر    دزثوة، ديارة لثكدالثكدا هةواي  ذا تا شةو ئاكاريان لةبةياين  بصثني  راستييةكةي

بـةرز و دوورة    دةكرثنـةوة وپةجنـةرةكان    نـاكرث، تـةنيا دةرگاكـان     كارثكيش  و هيچ  دةكةن
  . دةسنت

راكشـاوة وچونكـة جثگـا تةنگـة       لة پةنا شـووةكةي   خؤي  بة مةيلي  چاوپزيشك  هاوسةري
هـةتا    وا نـةنوثنن   هـةوص دابـوو كـردةوةي    زؤريان  ديسانيش  داوة، بةآلم  شةتةك لث  تةواو خؤي

  لة سـةعاتةكةي   دوكتؤر چاوي  لةو كاتةدا ژين  سةگآلو، دروست بصث  لة نيوةشةوا پثيان  كثكية
كرد دةقيقة ژمثرةكـة   چاكتر خورد بؤوة و تةماشاي. لة دوو الدابوو  و سث دةقيقةي  بيست. كرد

بـة    بة سةري، قوذم  قوذي  كا، يان  قورميش  چووبوو سةعاتة قوذوةسةرةكةي  لة بريي. راوستاوة
. لة بريچووبـؤوة   ئةو كارة ساكارةي  ئاسايي  لة ژياين  سث رؤژ هةصبذان  سةري، چونكةتةنيا پاش
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  گةورةترين  لة پذكةوتؤتة ژثر هةرةسي  دا، دةتگوت  گرياين  رانةگريا و لة پذمةي پث  ئيتر خؤي
دةترسـا   كـة   كـوثر بـووة، ئـةو بةآليـةي      ژنةكـةي   وةيـزاين  جيهان، چاوپزيشـك   دةرد و بةآلي

  خثـزاين  دةمـا دةنگـي    بوو بپرسث كوثر بووي، كـة لـة دوايـني     و خةريك  بگاتةسةري  رؤژثك
كة لـةژثر پـةتووذا     بةسرتةسرتثكي  بيست، نا، نا، مةسةلةكة ئةوة نية، مةسةلةكة ئةوة نية و پاشان

م، كـة   قـورميش   چـووة سـةعاتةكةم    دةبيسرا گـويت، چةندةگثلةكـةم، خـؤ لـةبريم      بة زةمحةت
كةلـة    چاويلكـةيي   كچةي. دان  كردةوة بة هةنيسك  نةدةكرا و دةسيت پث  دانةوةچي  دصخؤشيي

بـةرةو گريانةكـة     درثژكرابـوون   بـةرةو پـثش    وةخةبةر هاتبوو بـةو دةسـتانةي    ئةوبةري  دةسيت
بـة    و دةسـيت   بثنم  دةوث بؤت  بووي، شتثكت  ناذةحةت گويت  بزووت، هةر وا كة دةهاتة پثش

دةكــرد كــة   حــوكمي  ئــةدةب. ومثردةكــةدا كثشــا كــة پثكــةوة راكشــابوون   ژن  ةر لةشــيســ
  بـة گوثيـان    دةسـتةكاين  هـةر ئـةوة بـوو، بـةآلم      مثشكيشـي   فـةرماين   گومـان  خثرابكشثتةوة و بث

. الواندةوة  ئةستووري  پةتووي  نةرمتركردةوة و بة هثمين  داهثنانةكةي پث  نةدةكرد، تةنيا دةست
ــة  ــارثكيكيژةك ــي  ج ــتثكت  ترپرس ــؤت  ش ــتةكاين    دةوث ب ــتا دةس ــنم، وا ئثس ــايةوة،   بث كثش

دوكتـؤر كـة هـةر وا     خثـزاين . بـوون   گـوم   ساماص سپيية نةزؤكـةدا لثـي    كردنةوة هةتا لةم بةرزي
گـريا،    نيـة، لةپـذ دصـم     چ  گرتةئامثز و گـويت   دةدا لة تةختةكة هاتة خوار، كيژةكةي  هةنيسكي

كوث بـة    ئثمة دةبث قوذي  ناهومثد بن، ئيدي  هات، ئةگةر ئثوة كةهثندة ئازاندا  كچة بة سةري
و   رواين  كچـةي  لة روخساري  دوكتؤر كة ئثستا ئةهوةنتر ببؤوة، راستةوراست  سةردا كةين،ژين

بصـثم،    پثـي   كـة نـاتوامن    خةريكـة تـةواو چادةبثتـةوة، خمـابن      وا ديـارة چـاوي    گـوت   بة خؤي
دةبوو، هـةر چةنـد ئـةو شـاديية       خؤش  پثي  گومان بةصث بث. ساز دةبوو  كةيف  زؤري  گومان بث

  كــة كچــة كــوثر بــوو، بةصــكوو چونكةتــةواوي  تــةنيا لةبــةر ئــةوةي  دةنوانــد، نــةك نةفامانــةي
  كةژاصـي   جووتـث چـاوي    كوثر بوون، بثتـوو كةسـث نـةبث ببينـث،بووين      بةسةر كراوةكان دةس

هةيـة،    الوازي  خاصـثكي   هةر كةسثك  گويت  چاوپزيشك هاوسةري. دثت  چ  بة كةلكي  دصذفثن
دةربـاز   تـةنيا رثگـاي    گريـان   هةصوةرثنني، زؤر جـاران   فرمثسك  دةتوانني  زؤر باشة كةهثشتاش

  ئثمة رثي  گويت  چاويلكةيي  دةتؤقث،كچةي  دصمان  واية بثتوو نةگرين  و رزگاريية، جاري  بوون
ديكـة ناچـث، رةنگـة      ذا دةزاين،ئةو كوثرييـة وةكـوو كوثرييـةكاين    چينية، بة   رزگار بوومنان

دةمـرين،   زؤر درةنگة، هةموومان  كة مردن  بؤ ئةو كةسانةي. بذوا  لةپذ هات،لةپذيش  هةر وةك
  بـارودؤخ   تـووذة مةبـة، تـاواين    كوشت، لة خـؤت   يةكثكم  و من  مبانكووژن  ئةوةي  نةك  بةآلم

ئثمـة    بـؤ پاراسـتين    ئةو سةربازانةي  تاوان،ئاكار و كردةوةي و بث  انبارينتاو  بوو، لثرة هةموومان



٧٩ 
 

  بيـانوو داتاشـن،ئةويش    باشـترين   دةتـوانن   ئـةوانيش   خراپتر بوو، بـةآلم   لةهةمووان  لثرة داندراون
زينـدوو    پثداكثشابام، ئثستا ئةويش ئةو چارةذةشة دةسيت  گةذابام دةبوو ئةگةر لث  ترسة، باشة چ

. بـة، هـةوص بـدة خبـةوي      مةكةوة، ئةهوةن لث  بريي  نةدةبؤوة،باشة ئيدي  لث كةم  چم  و منيشبو
  وتثخزث، كچة گـويت   ئثستا بذؤوة سةر جثگاكةت  خةوةكةي، دةي  بردةوة سةر تةخيت كچةي

بكةم، خةريكة بكةومـة حـةيزةوة و     چ  پتر هثناية خوار،نازامن  دةنگي  تؤ زؤر مثهرةواين، پاشان
لـة    چاويلكـةيي   كچـةي   دةسـتةكاين . پثمـة   مةبـة، مـن    نية، نيگةران پث خاوثنم  پةذو و پاصي  چهي

كردنـةوة، راكشـث،    ئـةهؤين   دوكتـؤر بـة ئـارامي     خثزاين  دةگةذا پثيةوة بةند بث، بةآلم شوثنثك
ة پـذ  لـ   شةذةي  هةر وا مايةوة، بثتوو ئةم دانا، ماوةيةك  لة سةر يةك  حبةسثوة، كچة چاوةكاين

  و كاتثك  چووبوو بؤ ئاودةست  كةوتبايةوة، يةكثك لث  بوو خثراخةوي  هةآلييسا نةبواية رةنگ
  نةبوو، يةكي خراپي  نييةتثكي  داگري كردووة، كةس  تةختةكةي  ئةوة يةكثك  گةذابؤوةديتبووي

  يو ديــارة بــة بــري  هةصــةنگووتبوون چووبــوو، ئــةو دوانــةتثك  هــةر بــةرةو ئاودةســتان  ديكــةش
دوكتـؤر كـة     ژين. نـةگؤذث  لـث   گةذانـةوة تةختةكـةت    كة بصـث وريـا بـةدواي     هيچياندا نةهات

بـة    كرد هيچيـان   ئةو دوو پياوة دمةقذةيانة، كة خورد بؤوةتةماشاي  راوةستابوو و دةيديت لةوث
ةنيا كـة ئثسـتا تـ     دةبزثون، چةنـدة زوو فثـر بـوون    و كةمتر ئةنداميان  و سةر ئاماژة ناكةن  دةست
ــگ ــان  دةن ــتيان    و گوثي ــث، دةس ــت، بةص ــة كاردث ــانتواين   ب ــةبوو، دةي ــاي  ه ــن   ئاوق ــةكتر ب و   ي
  تـةخت  بثتة مةيدان، بـةآلم   دةوث بؤم  پثشينيان، پياوثكم  قسة و پةندي  وبة گوثرةي  هةصدةن تثك

ثـرةدا  وةكوو ئـةوة بـان، ل    ژيان ناوث، خؤزيا هةموو فريوةكاين  ئةو هةمووة چذةگوذةي  گؤذان
تـؤ، وةرة بـا كثشـة بـؤ       سـث ئـي    منـة، ژومـارةي    دووئي  بثن، ژومارةي  بوو پثك  تةنيا پثويست

ئـاوا تثكةصوپثكةصـنةدةبوون،     شـتةكان   كـات   هيچ  ئةگةر ئثمة كوثر نةبووباين هةميشة بنةبذ كةين
  ةصـثي د  گـوت   دوكتـؤر بـة مثردةكـةي    ژين. ئثمة ئةوةية كة كوثرين  دةردي  دةكةي  تؤ راست
  . دنيا لثرةية  تةواوي

لة هـةر دوو  . دةكثشا هةتابگاتة ئثرة  بؤ وثنة شثو لة دةرةوة بوو و زؤري. دنيا  تةواوي  نةك
كة لـة    ئةو دةستوورانة بوون  و چاوةذواين  بةشةكةوة چةند پياو چووبوونة سةرسةرا وگوثبيست

بچنــة  دةبــث  دةيــانزاين. خشــكانددة  شــثواو پثيــان وةذةز و ســةر لــث. بصــيندگؤذا بآلودةكرانــةوة
دابـوو    بةصـثنييان   كةسـةربازةكان   پثشةوة هةتا ئـةو بارخانـة شـثو و خواردةمةنييـةي      حةوشةكةي

  لــةوةي  ئـةوان   دادةنـثن، بـةآلم    دةروازة و پليكانـان  لـة نثــوان   دةفرةكـان   هةصـيگرن، گوتبوويـان  
ــان ــان   دةترسـ ــةكا داوثكيـ ــزانني    نـ ــوة بـ ــة كوثـ ــةنينب، لـ ــؤ تـ ــةن، دواي ت  بـ ــة ناكـ ــةو   ةقـ ئـ
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كـةناچم،    مـن . بكـرث  پـث   دث، نابـث بـذوايان    لة دةسـتيان   بصثي  هةر چي  خوصقانديان كارةساتةي
  مـردن   لـة برسـان    بچـث، نـازامن   دةبث يةكثك  خبؤين  هةرواتر، ئةگةر دةماهنةوث شتثك  منيش

  هـةموومان   ناچـار نـني  دمث، خـؤ    كة دةچم، منـيش  تفةنگ، من  كةوتنة بةر رهثصةي  چاكترة يان
وايـة    وايـة دةماهنـةوث دةربـاز بـني، پـثم       و اليـان   ناخؤشـة، دةترسـثن   پثيان  بچني، سةربازةكان

و لـةرز و    بگرين، ئةوهـةموة تـرس    خؤمان  كوشت، دةبث تةماي  پا زاماريان  كابراي  هةربؤيةش
كووژراو، نة كةمتر نـة زيـاتر،   قةوما، نؤ   كارةساتثك بث دوثنث چ  لةخؤوةية، لة بريتان  پارثزةش

كـوثر   داخوا ئـةوانيش   خؤشة بزامن پث  دةترسثم، زؤرم  لةوان  ترسابوون، منيش لثمان  سةربازةكان
زووتـر كـوثر بـن، لـةو       لةهـةمووان   دةبـث ئـةوان    من  يا نا، كامانة، سةربازةكان، بة بذواي  دةبن

ــةآلم  بابةتةشــدا تثكــذا هاودةنــگ  ــوون، ب ــةكتريان  ب ــؤچي  نةپرســي  لةي ــةبوو   و كةســثكيش  ب ن
. ســثرة بگــرن  نةيانــدةتواين  بــدا، ئةگــةر وا بوايــة خــؤ ســةربازةكان وثچــوو نيشــان  بةصــگةيةكي

  بـؤ ئـةوةي   يةكـةم   كـوثر لـة بةشـي     پيـاوثكي . مايةوة  دةنگ و بصيندگؤ بث  هةر وا ئاژاويت زةمان
  وآلت  و تــةواوي  بــن  ةبؤگــةنناشــت، نــةخثر هثشــتا، خةريك  مردؤكانتــان  بصــث گــويت  شــتثكي

  هـةتا شـتثك    هـةرد و بـؤ هةصـگرث، ئـةمن      وبؤنيـان   تثـوةدةن   تثوةدةن، دةجيا با هةموو شتثك
مـةچؤ بـؤ     نـةبث تثـر، قـةت     هـةتا زگـت    دةصـثن   نادةم، هةر وةك  وسپي  لة رةش  دةس  نةخؤم
مـردوو    ناشـتين   پاش زيةدارانئثوة هةصةية، چونكة وا باوة تا  خثر، خؤ وا نابث، ئةو پةندةي كاري
لـة    يـةكثك   چةنـد چركةيـةك    دواي. ئـةوةرازمي   بة پثچةوانـةي   و دةخؤنةوة، دةنا من  دةخؤن

  كـةين، وةك   دابةش  شتثك، خواردنةكة چلؤن  دةدا، چ  ئازارم شتثك  من  گويت  پياوة نابيناكان
وةردةگـرث،    خـؤي  بةشـي   ةسژماردووة، هـةر كـ    چةند كةسني، بةشةكانيشمان  پثشوو،دةزانني

  شـثويان   خؤ بة كردةوة وا نةبووة چةند كةس هاسانتر و دادپةروةرانةترة، بةآلم  ئةوة لة هةمووان
ــةوت  ــةر نةك ــيش  ب ــدي  و چةندكةس ــي  دووهثن ــان  بةش ــث   خؤي ــرت، ب ــان وةرگ ــةش  گوم   داب

  دابنثن  وپثكي بؤرثك رثز  خؤيان  ئينسانةكان  نةبووة، هةميشة هةر واية، مةگني  كردنةكةدروست
سـاز    و فثصـي   هـةزار فـرت    ديباية،دةجيا ئـةو دةم   تؤزثكي  خؤزگة يةكمان  ناكرث، ئاي  دةنا چ

چـاو    يـةك   كـوثران   لـة وآليت   كـؤن   پةنـدثكي   بگوزةرثنـث، بـة پثـي    شـاي   دةكرد، هةتا وةك
  خثلثكـيش  لثـرة تةنانـةت   هةيـة،   لثرةدا فـةرقي   گةذث لةو پةند و مةندة، بةآلم سوصتانة،كوذة لثي

لـة نثـو     يةكسـان   چارة ئةوةيةخواردنةكة بـة شـثوةيةكي   رث  باشترين  من  قوتار نةبووة، بة بذواي
  هةصـبگرث، كـث بـوو قسـةي      خـؤي   دةتوانـث بةشـي    هةر كةس  بكةين،پاشان  بةشةكاندا دابةش

  دوو خةصـكثكي  ، بةشـي دوو، زؤر فثصـةزاين   بةشـي، بةشـي    كام  كثية، من، تؤ هي  كرد،منم، من
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وةبـةر دةكـةوث، چونكـة      زياتريـان   تةواو دةبث وبةشثكي  ئةوان  لثية و ئاوا بة قازاجني  كةمتري
يــا روو رةشــة يــا بــث   هةيــة دةصــث كابــان  دابــن، پةنــدثك  ياريدةيــةكم ئثمــة پــذة، ويســتم  الي

دةكؤصـث،    انايانةمثشكيو ز  زل پةندانةت، ئةو قسة زل  برد بةم  ئثمةت  مثشكي  بةش،پةك، تؤش
هةصـبژثرث بـؤ     سـث كةسـان    شـثو خواردن،هـةر بةشـةي     وا باشترة خواردنةكـة بةرينـة هـؤدةي   

  كـةمتر فـثص دةكـرث، دةي     بـن   دابةشـني   خـةريكي   كـةس   و پثخؤر، بثتووشـةش   نان  دابةشيين
ةن،چونكـة  دةك  كـة راسـت    لثية لة كوثوة بـزانني   زؤري  خةصكثكي  بةشةكةيان  دةصثن وةختثك

بـةذثز    خؤمـة، دؤسـيت    هةر پةندة، نةخريقسـةي   تثوةچووين، داخوا ئةوةش  لةگةص ئاكار پاكان
  . كة برسيمانة  دةزامن  گومان بث دا ناچث، بةآلم بة گوثي  پاكم  ئاكار و ماكاري
  ودمي  شةو يان  رةمزو ناوي  وشةي  ماوة دوور و درثژةدا بصيندگؤ چاوةذواين  لةم  دةتگوت

  بـدةن، قةرةنتينـة كراوةكـان     بـدةن، سـرنج    هات،سـرنج   وةدةنگ  بووة، ئاخرييةكةي  ادووييج
زؤر لةدةروازةوة   دةبث وريا بن، ئةگةر كةسثك  بةرن، بةآلم  و شثو وخواردةمةين  بثن  دةتوانن
لـة  جـار بـة گول    و بثتـوو لةذثوةنةگةذثتـةوة دووهـةم     دةكةين لث  بثتةوة لة پثشدا هاواري  نيزيك
وا بـوو    كة اليـان   راست  لةسةرةخؤ بةرةو الي  بةسةر كراوةكوثرةكان دةس. دةكةينةوة  ورياي

  وايـان   كةبذوايـةكي   بذوا بة خؤ بوو و تاقمثكيش  زؤرتريان  نا، هثندثك  دةرگا لةوثيةهةنگاويان
متر دةبـوو،  كـة   خـؤ وةپـةنا ديـوار بـدةن،ئاوا رث هةتصـة كـردن        زاين  نةبوو بة باشيان  بة خؤيان
  نـةذة و گـوذةي  . بادةنةوة تا بگةنة دةرگـا   راست  ديوار دةبووبؤ الي  گةيشتنة سووچي  كاتثك

وثژةروةهـا بـة     زاري  تـامي . دةبـؤوة   چةنـدپات   بني دةكرد و يةك  بصيندگؤ برثشكةي ترسثنةري
  ثرةكـان خسـتة گومانـةوة و كو   نييةتةكانيشـي   بةسـةرة خـؤش   دةس  ئاشكرا گؤذابوو كة تةنانةت

بكثشـنة    نابزووم، دةياهنةوث هـةموومان   خؤم  لة جثي ئةمن  گويت  يةكيان. چوو  وثكرا زةندةقيان
  گـويت  كةسـيش   نـابزووم، سـثيةم    منـيش   گـويت   ديكـةش   بكووژن، يةكي  تثكذامان دةر و پاشان

  ترس  بةآلم  ؤنبذ  دةياهنةويست بوون، هثندثكيان  ويشك  خؤيان  لة شوثين  بة دصنيگةراين. منيش
ديكـة    ئاو دانةوة، بثتوو هةتا سـث دةقيقـةي    گوثي  دةنگةكةديسان. بة سةر هةمووياندا زاص ببوو

بة سةر ترسـياندا زاصـنةبوو، تـةنيا      ئةو هةذةشةيةش. وخوانةكة بةرث دةيانبةينةوة  كةسث نةيا نان
  لة داو كـةوتوو چـاوةذواين    زةينيان، وةكووكثويي  و قوژبين  كةلثن  رايداية قووآليي  ترسةكةي

تـر حةشـار     ئـةوي   لة پشـت   خؤيان  لة ترسان  كة هةر كام بةسةر كراوةكان دةس. پةالمار مانةوة
رثنوثنـةوة ريزنـةكراون،     پـةتكي   بـة شـاين    كة دةفرةكـان   نةياندةبيين. گؤذكة نايةپث  دةدا پثيان

هةتا لـةو    و گرتنةوة ئامادة نةبوون وتنكة  نةخؤش  لة ترسي  كة سةربازةكان  چونكة نةياندةزاين
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و   كـةم   خواردةمةين  بارخانةي. گرتووة پث  دةستيان  ببنةوة كة قةرةنتينةكراوةكان  رايةصة نيزيك
  گرووبـان . وةرگـرت  لـث   دوكتـؤر پثمةذةكـةي    پثشـوو خثـزاين    شوثنة بـوو كـة جـاري    زؤر لةم

هـةتا    دا ريز بگرن  هةوصيان  شثواوي سةرلثبة  كوثرةكان. دا وةرنة پثش، وةرنة پثش  دةستووري
  لـة شـوثين    و پثخـور و دةفرةكـان    كثشـا نـان    گرووبانةكة نةهرةتةي بةآلم. بذؤنة پثش  بة جواين

نةفامينة،   خؤتان، گثژي راسيت  راست، الي  بؤ الي  دةن، بذؤن نني، ئةو پةتة بةردةن، بةري جاران
كة لةو بابةتانـةدا    ورياكردنةوةية بةجث بوو، كوثرةكانئةو . دةوث  چاوي  راستيش  ا دةسيت

  راســت  گــويت  فةرمانةكــة، ئةگــةر كةســثك  دايــة رواصــةيت  زؤر وردوخوردبــوون، ســرجنيان
  بة ژثر پةتةكةدا رابرن بصث، هةر بؤية ويستيان  خؤي  راسيت  واية كة الي  ماناي  مةنتيقي  بةشثوةي
ديكـةدا ئـةو     و مـةرجثكي   لة هـةل . لة كوثية كة خودا دةيزاين  ئةو دةفرانةدا بگةذثن  و بة دواي

  دةخســتة پثكــةنني، ســةيرتر لــةوة بــوو كــة باســي  تةماشاوانيشــي دميةنــة گاصــتاويية ســةنگينترين
و   كردبـوو دم  سـةر نـةوي    و ئةوةنـدةيان   بـة گاگؤصـة دةذؤيشـنت     لة كوثرةكان  بكرث،هثندثك

لة حةودا دةسووذاند،   خؤيان  لة پثش گآلون، دةستثكيانسة  دةخشا، دةتگوت  رة زةوي  چاويان
بـدا، هـةر     وهـةوا سـاماص سـپيية قووتيـان     كـة ئـةو كـةش     دةترسـان  تر دةتگوت  تاقمثكي  كةچي

  بـوون   چـاوةذوان   دةداية و هةردةم  گوثيان  و بة وردي  بؤيةناهومثدانة بة رايةصةكةوة نووسابوون
نـةبوو    نـاخؤش   پثيـان   سـةربازةكان . دؤزرانـةوة  و خـوان   نـان  كـة   ئةو سةركةوتنة ببيسنت  دةنگي
ئـةو    بكـةن   بـة گونـاة و تـاوان     هةسـت   و بث ئةوةي  بگرن لث  وسثرةيان  تثبكةن  تفةنگيان  رووي

  دةيـانزاين   سـةربازةكان . بدةنة بةر دةسـذثژ   خوار و گثذن  قرژاصي  كة دةتگوت  كوثرةنةفامانةي
  ئـةو كثشـةي    گوتـووة، بـة بـذواي     لةسـةربازخانة چـي    هةنگ  رماندةريئةو رؤژة فة  كة بةياين

ــان  ــة كراوةكوثرةك ــرتين       قةرةنتين ــاو گ ــةر چ ــث لةب ــة ب ــان، ب ــدا بردني ــة تث ــةنيا ب ــةلةي  ت   مةس
ئـةو،ئادةميزاد بؤيـة حـازرة      تـةواو بـة واتـةي     دؤستانة دةكرا چارةسةر بكرث، يـان  مرؤض قؤذي

  مبثنثتـةوة، ئـةو لـة درثـژةي      بة ساغي  لةشي  ةوة هةتاپامشاوةيببذثت  هةصگةذاوي  رةش  ئةندامي
بـؤ  . دةكـا   مارجيـةي  تؤپيوو سروشت  هاري  سةگي  كرد، نةخؤشيي  كردنةوةكةيدا زيادي روون

ئيسـتعارةدا نـةبوو،     و شـريين   جوان  لةگةصزماين  ئاشنايةيت  كة هثندةيان  لة سةربازةكان  تاقمثك
ئةگةر بثتـوو هـةر لـة سـةر       بؤ نةدةچؤوة سةر يةك، بةآلم  رةكانيانهار وكوث  سةگي  نةخؤشيي

زثـذ    بة ئاوي  سةركردةيان ئيستعارة بثنينة كايةوة، دةبوو قسةكاين  و زماين  وشوثنة بذؤيني ئةوپث
بدرةوشـثتةوة و    بري و وتار و ئاكـاري   لة سپادا ناگاتة ئةو پلةبةرزة، مةگني  كةس  بنووسيبا، هيچ

ــ  قســةي ــة س ــةبثل ــةكثك  ئاخرييةكــةي. ةر ن ــة كوثرةكــان  ي ــة دةفرةكــان  ل ــةنگووت  ل و   هةص
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گةذابايـةوة    سـؤمايي  ئةگةر ئةو پياوة رؤژثـك   كرد، لثرةن، لثرةن، تةنانةت  تري  ئةواين هاواري
چةنــد   لــة مــةوداي. ئــةو هةواصــة پريؤزةخؤشــحاص نــةدةبوو  راگةيانــدين  بــة رادةي  چاوةكــاين

ــوو كــةس  فــذان، بثنةوبةرةيــةك كرديانةفــذان  پشــوويةكدا كوثرةكــان   خؤشــي  و پثــي  دةس  ب
دةيبـةم، نـا    بةشدار دةزاين، من  بة يةكةم  دةكثشا و خؤي  خؤي  بؤ الي  نةدةناسييةوة،هةر كةس

  خوتة، ئـةو جـار شـتثكي    بة پةتةكةوة راگرتبووكةوتنة خوت  هةر وا خؤيان  ئةوانةي. دةيبةم  من
  شـثودا قرتيـان    دابةشـيين   لة كايت  ترسةنؤكيان  يان  ، نةكا لةبةرتةوةزةيلبردبوون  ديكة زةندةقي

لـة حةواكـةن، كـة وا بـوو       و قوون  بگةوزثن  نةتانويست  ئةنگوان  دةي، ئثوة لة ترسي كةن،دةي
  لـة زاري   دةس  لـة بريبـث كـة دةصـث، برسـي       بث خواردن، دةبث هةميشة ئةو پةنـدةتان   خواردن
رايةصةكة بةر بـدا    لة كوثرةكان  كرد يةكثك  پووتانة وايان وپووت  ةو قسة زلئ. رادةكا  گورگ

زةنازةناكـة    لةپـذثك   كـةن، بـةآلم    قـرت   و بةكوثرةكوثرة بةرةو قريوةقريوةكة بذوا، نابـث مـن  
بـوو كـة     و غةصدةغةصـدثك   وورتـةورت   خشـكان   كة دةبيسرا دةنگي  رؤمركا و تةنيا دةنگثكي

  رثـي   دا بگةذثتةوة پةنا پةتةكة، بةآلم  راوةستا، هةوصي  بةدوودصي. نةدةهات و  لثرولةوث دةهات
  وئثستا تـةنيا گـوثي    نةدةهات  ئةوا ترووسكةي  واشي سپي  لة ئامساين  ئةستثرةيةك  شثوا،هيچ لث

پليكانةكان، ئـةو دةسـتوور و     بگةذثنةوة الي رادةخوذي  گرووبانةكة دةبوو كة تثياين  لة دةنگي
گـرث    دصـخواز هـةموو شـتثك     بة شـوثين   بث، بؤ گةيشنت  لةوان  ة بوونة دةكرا تةنياروويتووذ

  بة پةتةكةوةنةنووسـابوو، دةبـوو بـةم     كوثرثك  ئيتر هيچ. راوةستاوي  شوثنةوة كة لثي  دراوةبةم
ئـةو  . تـر بگةنثيـة    هـةتا ئـةواين    وثستابوون  بگةذثنةوة و ئثستا لة سةرپليكانان  رثيةدا كة هاتبوون

كردتكـا    هـاواري   پـذ نيگـةران  . جووصـة بكـا    خؤي  چووبوو نةوثرا لة جثي تثك لث رثي  كوثرةي
هـةتا لـة     گرتـووةو چـاوةذوانن   لـث   سـثرةيان   كة سـةربازةكان   دةن، نةيدةزاين  يارمةتيم  دةكةم
ةهتـةوث بـة   د  تاص و هةراسانةوة پرسي  بةراوثژثكي  گرووبان. بترازث  مرد و ژين  نةدياري  خةيت

سـةركردةكةبوو،    شةمشةمة كوثرة، لة راستيدا هاوبريوذاي  راوةسيت، هةي ئةمذؤ لةوث  درثژايي
  ئةوچارةنووسـة نـةمب، هـةموو دةزانـن      سبةينث تووشي  ئةوة دةكا كة منيش  كث دةستةبةرايةيت

  ديكـة خؤيـان    و بـة فـةرمانثكي    بكـووژن   هةتا ئينسـان   فةرمانن تةنيا چاوةذواين  كة سةربازةكان
  كوثريـان   ئةو قسانة لـةكابراي . تةقة بكةن  من  تةنيا بة دةستووري  گوذاندي  بكووژرثن،گرووبان

بكـةن،    و پاذايـةوة، تكايـة يارمـةتيم    داهـات   بة چؤك. كةوتؤتة مةترسيي  كرد كة ژياين  حاصي
اليـةدا بـذؤ پـثش،      كـوثرة، بـةم    بـذؤ پـثش    گـويت   بةئانقةسـت   بة كوثدا بذؤم، سةربازثك  بصثن

  كـابراي   لةپذ راوةسـتايةوة،راوثژي   چوو، پاشان  كوثرهةستا پث، سث هةنگاو بةرةو پثش  كابراي
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بگـرة    خؤت  اليةدا بذؤپثش، ئةو راوثژة لةگةص رثي  خستة دةرووين، بةم  خوتةي خوت  رثنوثن
  هةتا دةگةيية ئةو شـوثنةي بةو دةستةدا بذؤ   ياين  اليةدا بذؤ پثش ناچن، بةم  و بذؤ، وةكوو يةك

  تـازة لـة جثـي    كـوثري   گوللة كة جؤرثك  دةكةوية بةر رةهثصةي  كراوي، ئةو دةم  لثيةوةبانگ
چةپـةص هةصقوصـيبوو     سةربازثكي  ئةو شثوة فريودانة پياوكوژانةية كة لةمثشكي. تر دادةنث  ئةوي

بـؤ دواوة،    ةسـنت، وةرسـووذين  سـةر ئـاو، راو    بوو بـة بصـقي    گرووبان توند و تيژي  بة هةصوثسيت
لةو تاقمة كةسـانة    راخوذي، سةربازةكة بةرواصةت  سةربزيؤي  لة سةربازةي  زؤر بة توندي پاشان

كـة    بةسـةر كراوةكـان   دةس. بدرثتـة دةسـت   ئاسـوودةوة تفـةنگي    بوو كة نةدةكرا بـة خةياصـي  
هاتـةوة بـةر و     كـة غريةتيـان  گرووبانة  هةصوثسـتة مثهرةبانانـةي    گةيشتبوونةوة سةر پليكانان،بـةم 

  منــا كــابراي قوتــب و زةنازةنايــة چةشــين  كــرد بــة هةراهــةرا، ئــةو دةنگــةدةنگ   لةپذدةســتيان
بـةرةو    هثنابوو راستةوراسـت   بة خؤي  ئثستا كة زياتربذواي. كرد  رثنوثنيي  كوثري  سةرگةرداين

  ديكــة چةپصــةيان  ايندةنــا ودةپاذايــةوة، هــاوار كــةن، هــاوار كــةن، كوثرةكــ  هــةنگاوي  پــثش
. وسـةركةوتنة   و نةبـةزين   هـةآلتن   كـة خـةريكي    دةكـةن   كةسـثك   تةماشاي  دةدا،دةتگوت لث

دةكـرا،    كـارث بـوو كـة بؤيـان      ئـةوةبچووكترين   كـرد، هةصـبةت    گةرميان  بةخثر هثنانةوةيةكي
  . باشتر دةناسث  خؤي  و دوژمين قةوماندا پياو دؤست لث  لةوةخيت
لةوگرمـة و هةرايـة هثنـا و      دةرفـةتيان   لة كوثرةكان  بذثك. نةكثشا  ةتيية هثندةيدؤستاي  ئةم

داية و دةرباز بوون، بة ئاشكرا دةكرا ئـةو    دةچوودةستيان  بؤيان  ئةوةندة شثو و خواردةمةنييةي
 باوةذ كة بـث  ساكار وخؤش  مرؤضي. بثتة ژومار  نةفةوتان  خائينانة بؤ بةش  مةبةستة بةتثكؤشانثكي

كـرد ئـةوة     هاواريان  بة تووذةيي  خؤ ئاشكرادةكةن  لة هةموو شوثنثك  خةصك  دانة قسةي گوث
  بة هةذةشة و گوذشة گوتيـان   هثندثكيان. شذة  حاصمان  بةيةكتر نةبثت  نية، بثتوو بذوامان  پياوةيت
  ئـةم   و روويبةرة گزيكارةكان  تثهةصدرث، كةچي  و چةخسثكيان  فثصبازانة تةمث بكرثن  ئةم دةبث

و ئـةو شـثوة دوانـة چةوتـة       دةبـوون   ئةو گوتانةحاصـي   هةصوثستة بوونةوة، ديارة هةموو لة ماناي
كـة    بةسةر كراوةكان دةس. دةكرث لث  بابةتةكة چاوپؤشي  بووين و دروست  راست  تةنيا بة هؤي

ــةوة، پثــك  ــةو پثــك لةسةرســةرا كــؤ ببوون ــة يةكــةم هــاتن، ئ ــةكردةوة هــةنگاوي  هاتن ــةم  يب   ئ
دوو   ماوة نيـوة و نيـوة لـة نثـوان      ئةوةي گرت  ومةرجة ئاستةنگة بوو كة تثيدا بوون، تةمايان هةل

بةسةر كراو تثدا  دةس  رادةيان  بةختةوةرانة دوو قؤصةكة بة يةك بكرث، هةصبةت  بةشةكةدا بةش
و پثخـؤرة    نـان   كؤصـينةوة ودؤزينـةوةي   بـؤ لـث    يةكسـانيان   هاوبةشي  دةستةيةكي  ديسانيش. بوو

كارةكة بوو بة دمةقذة،   و پثشي  لة سةر پاش  هةميشةماوةيةك  هةر وةك. هةصبژارد  دزراوةكان
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  بــة لثكؤصــينةوة و بــذثكيش  بكــةن  دةســت  پاشــان  لــة پثشــدا شــثو خبــؤن دةيــانگوت  هثنــدثك
  رؤژووي  ووشـي چونكةوثكـذا ت   لة سةر ئةو بذواية بوون  دةكردةوة، زؤربةيان  بةپثچةوانة برييان

بـة لثكؤصـينةوة،     بكـةن   دةس  و پاشـان   تثـر كـةن   وا باشترة لة پثشدا خؤيـان   هاتوون  بة زؤرةملي
داوة   وآلمي  قسةخؤش  بنثژن، يةكي  نةچث كة تةرمةكان  لةبريتان گويت  يةك  لة بةشي  كةسثك

ساز   كةيفي  زياترلة هةموانقسانة   بةم  بياننثژين، ديارة خؤي  كة دةفةرمووي  هثشتانةمانكوشتوون
  دوو بةشة تاوانبارثكي  كة ئةم  دةركةوت  هةر خثرابؤيان  بةآلم. دا  پثكةنينيان  تثكذا لة قاقاي. بوو
  بـؤوةرگرتين   بةشـةكان   هـةردووك   كـة لـة بـةردةرگاي     بةسـةر كراوةكـان   كوثرةدةس. نية لث

بـووة كـة بـة پةلـة بـة        كةسـانثك   پثي يتلة هةس  گوثيان  دةيانگوت  راوةستابوون  خؤيان  جريةي
  دزثـيت   شـيت   بگـا بـةوةي    چ  نةهاتؤتـة نثـو بةشـةكان    خـؤ كـةس    ذةوةكاندا تثپةذيون، بةآلم رث

ــةم  ــث، ل ــةوةدةيانتواين  هثناب ــوثند خبــؤن   بابةت ــةكثك. س ــريي   ي ــة ب ــات ب ــترين  دا ه ــا   باش رثگ
ديـارة    خؤي، ئـةوكات  ة سةر تةخيتخثرا بگةذثتةو  ئةو كةسانة ئةوةية هةر كةس  بؤدؤزينةوةي

هـةتا    دةكرث ئةوةية چاوةذث بن  بث، كة واية تةنياكارثكي  دزةكان  دةبث هي  تةختة بةتاصةكان
  وةربـن   بة سةريان  بثنة دةر و بگةذثنةوة، جا ئةوكات  تثدا خبؤن  شثوي چوون  لةو حاشارگةيةي

. دابنـثن   خاوةنييـةيت  مـايف   پـريؤزي   ز بؤ ياسايكة رث  كةن  و فثريان  بة تثهةصدانيان  بكةن  ودةس
  دژوارييـةكي   زؤر بـة جـث ورث و دادپةروةرانـة بـوو بـةآلم       ئةو نةخشةية گةرچي  بةذثوةبردين

ببوو بـة    كة هةر ئثستاش  ئةو سوحبانة دصخوازةي  لة سةر رث هةبوو،چونكة خواردين  گةورةي
لـة    كـرد وةرن   پثشـنياري  لة كوثرةكـان   يةكثك .ناديار دةخستة دواوة  مردوو بؤ ماوةيةكي دمي

  كـةم   ئةو تاآلنة حةيابـةرة خـواردنثكي    دواي  خمابن. بوون  رازي  پثي  و زؤربةيان  پثشدا خبؤين
  ئـةو سـاختومانة كؤنـة شـذ و شـپذثوةدا هـةركام        لـة قـوژبنثكي    كاتةدارةنگة دزةكان  لةم. مابوو

ئـاخنن،    دةيبـا تثـي   و هـةتا زگ   و خـوث خبـؤن    مبـة تـا    دوو سـث كةسـان    بةشـي   بن  خةريك
  روونة مرؤضـي   و كولثرةچةورة، هةصبةت  سارد،بيسكويت  بوو لة شري و قاوةي  خواردنةكة برييت

بصـيندگؤ   لـة دةرةوة دةنگـي  . بكا  قةناعةت  كةمتريش  تةنانةت  ئةوة يان  دةبوو بةنيوةي  بةشةذف
ــانگي ئــةو دةنگــة . خــواردن  دةكــرد بــؤبردين  رةكاينبةســةرة نيمچــةكوث دةس  دةبيســرا كــة ب
و   كـــة خةمبارانـــة نـــان  يـــةك  بةشـــي  لةقةرنتينـــةكراوةكاين  هثنـــدثك  دةگةيشـــتة گـــوثي

لـة    ئةو بارودؤخـة دزثوةشـوثين    گومان كة بث  لة پياوة كوثرةكان  يةكثك. دةخوارد بيسكويتيان
  هةتا ئثستا كـوثر نـةبوون    ئةو كةسانةي بني  بثتوو لة سةرسةرا چاوةذوان  دانابوو گويت  سةر بريي
  خواردةمـةين   بارخانـة گـةورةكاين    هةصـياندةگرث رةنگـة تةنانـةت    ئثمـة وةهـا تـرس     بة ديـتين 
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  هةصــةية و بةپثچةوانــةي  ئــةوة كــارثكي  گــويت  چاوپزيشــك  و دةربــاز بــن، بــةآلم  بــدةن فــذث
  بوونـةوة، خثـزاين    لـةخواردن   كوةختثـ . سـزا بـدةين    تـاوان  بـث   دادپةروةريية كـة ئـادةميزادي  

  كردنةوة و برديانن  تثدا هاتبوو كؤيان  خواردين  ئةوشذوشاآلتةي  چاويلكةيي  دوكتؤر و كچةي
لـة    و خؤمـان   و زاصةبسـوتثنني   كرد دةبث ئـةو زبـل    پثشنياري  چاوپزيشك  ژين  پاشان. بؤحةوشة

  . و مةگةزانة رزگار كةين  ئةو مثش  چنگ
  مانـةوة، دةنگثكـي    دزان پؤيل  و چاوةذواين  دانيشنت  لة سةر تةختةكانيان  ةكانقةرنتينة كراو

  لث دةوةشثتةوة، هةصبةت  ناوةيان  خوثذي،ئةوانة هةر ئةم  خورؤي  زياين  سةگي  هةي  گذ گويت
ــدةزاين ــةجثوةبريين  نةي ــثك  ل ــرث     كةس ــةركؤنة بك ــةدةكرا س ــة ن ــةوة، بؤي ــةآلم. دةكولثنثت   ب

  چةخسـثكيان   گـويت  كردبـوو، وةكـوو ئـةو كةسـةي      بؤنيـان   شـك  نةگةذانةوة، بثئةوخوثذييانة 
و   راكشـان   لـة نابيناكـان    چـوو، بـذثك   پث ماوةيةك. زانيبثت پثي  ورياش  رةنگة يةكي  تثهةصدةن

بــة خواردنــةوة   ديــارة ژيــان. و خةوتنــة  خــواردن  هاوذثيــان نوســنت، چونكــة كــاري  هثنــدثكيان
  بثتـوو لـة شـارابة وردي   . بني  ئةوةية لة هؤتثل  هةبث وةك  رد و خؤراكمانراوةستاوة وهةتا خو

. دةبثتـةوة   لث روون  و پةند وگؤصمةزميان  چةرمةسةري  گومان كوثر بث  مرؤضثكي  بذوانينة ژياين
  دةتبينــث فيزماصــكي  و هةصدةســتييةوة وســةرةنگرث دةيب، هــةر كــةس  دةكــةوي  لــة شــةقامان

  ببنـةوة، ئـةويين    نيزيـك   لثـت   دةكةونـة خؤفـةوة، دةترسـيي     ةبث،بنةماصـةت دةداتثية و دةرباز د
ببزوونـةوة كـة لثـرة     ئةفسانان، رةنگة هةموو هةر ئاوا لةگةصـت   و مناص دةچثتة ريزي  دايك نثوان

قاپــة   زؤر بةختــةوةر يب  وئةگــةريش  لــة ســةر گاصــة دةدةن  دةيكــةن، لــة ژوورثكــا دةرگــات
اليةنانـة بثنينـة    بـث   ومةرجةكـة بـة شـثوةيةكي    ئةگةر هةل. بؤ دادةنثن دةرگاوة  لة بن  چثشتثكت

وشـوكرانةية كـة     سـپاس   كوثر نـةكا، زؤر جثـي    بريمان  چاوي  و دصئثشان  داوةري بةرچاو وپثش
ــتان ــرتن   وةخــيت  كارةبةدةس ــةما گ ــةوةي   ت ــؤ كردن ــؤ ك ــذاي ب ــان  تثك ــوثنثك   كوثرةك ــة ش   ل
ئاقآلنةيـة    خؤي، رةوشـتثكي   و مةذ بةپثي  خؤي  بةپثي  وو،بزنكردب  هةموو شتثكيان  بةرژةوةندي
بـة دةسـتة كةدةصـث دةبـث       دوكتؤر هـةقي   گومان و بث  پثكةوة دةژين  وةكوو گوالن بؤ ئةوانةي

ژيانة كة دةصث ئـةوةص زگ،    لة خاصةبةرچاوةكاين  خةين، لة راستيدا ئةوة يةكثك رثك  خؤمان
كـراو بـؤ    بـاوةذ پـث    و پياوي  ژن  تاقمثك  پثويسنت، هةصبژاردين دواية تةكووز، هةر دوو بؤ ژيان

روونـة    بة كؤمةصدةروويةكي  بؤ ژياين  باش  رث و شوثين  و داناين  وپثكي رثك  وةئةستؤگرتين
زؤر   كـارثكي   و خـاوثين   و پـاك   وشـؤردن   دان لـث   بـؤ وثنـة گةسـك   . ئةنگوسـتةچاوييةدا   لةم

  وپـةيل  و كـةل   و سـابوون   نـةداين، چونكـة فـاف     نية بـؤ ئـةجنام   بيانوويةكيشمان  ساكارة و هيچ
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  ئةوةيةبـذثكمان   بـن، گرينـگ    وپثـك  هةميشـة رثـك    دةدةنثيـة، دةبـث تةختـةكامنان    پثويستمان
  كة ئـةركي   لةگةص ئةوسةربازانة بپارثزين  هةصچوون لة تثك  هةبث، دةبث خؤمان  لةخؤبوردوويي

داخـوا كةسـث نيـة      و بپرسني  ناوث، دةبث بگةذيني  ئيتركوژرامنان سپثراوة، پث  ئثمةيان  پاراستين
  مباخنافصـثنث، ئثوةبـذوانن    خـؤش   و قسـةي   و نةقص و نةزيلة و حيكايـةت   كة شةوانةبة چريؤك

لـة    دةمـانتواين   لةبةربايـة، ئـةو كـات    پـريؤزي   ئينجيلـي   دةبوو ئةگةر كةسثك  چةندة باش  بزانن
كـةين،    ئةوةيـة گـوث بـؤ يـةكتر شـل       هةمووشـتثكدا بثينـةوة، گرينـگ   بناوانةوة بة سةر   رؤژي
گوث   دةكا، هةردةمانتواين  ئاوپذژثن  مرؤض  هةميشة رووحي  نية، مووسيقي  كةراديؤمان  حةيف

  ئثمـة بدؤزنـةوة چةنـدةمان     بـؤدةردي   بدةينة هةواصةكان، بؤ وثنـة بثتـوو لـة شـوثنث دةرمانثـك     
  . ينةچةپصةذثزاندةكة  ساز دةبث و چؤين  كةيف

كـرد ئـةوة     هـاواري   بيست،يةكثك  تةقةيان  لة شةقامةوة دةنگي. تاص قةوما  رووداوي  پاشان
  بري بكـةوة، بثتـوو خوازتبايـان     مةنتيقي  بگرة،تؤزثك  ئارام  گويت  مبانكووژن، چاوپزيشك  دثن

دةكـرد،   دوكتؤر راسيت. دةرث نةبوو  بة تةقةي  و پثويست  وةژوور دةكةوتن لثمان  ئثمة بكووژن
لة سـةر پةالپيتكـة     قامك  سةربازثك ئةوةي  دابوو، نةوةك  هةوايي  تةقةي  دةستووري  گرووبان

بـوو    تـازة هاتووةكـان    بةسةر كـردين  و دةس  تؤقاندن  لةپذ كوثر بووبث، ديارة ئةوة تةنيارثگاي
بــة   تةندروســيت زارةيتوة. دادةبــةزين  لــة ماشــثنةكان  و چارةذةشــي  كــة بــة هــةزاركوثرةوةري

  پــذدةنثرين، چةنــد كةســن، نيزيكــةي  راگةيانــدبوو كــة ئــةوا چــوار لــؤري  بــةرگري  وةزارةيت
راســتةوة   لــة الي  كــةين، ئــةو ســث بةشــةي  دابــني دووســةت، ئــةو هــةمووة خةصــكة لــة كــوث

اتر نابـا  زي  كةس  و بيست  راگةياندووة سةت  كراوة وةكوو بة ئثمةيان تثدا نيشتةجث  كوثرةكاين
بيـانكووژين، تـةنيا     ناچاربووين  لثية، بثجگة لةو دة دوازدثكةي  حةفتا كةسي  وهةر ئثستا شثست

  و تثكـةص بـووين    كـةوتن   وثـك   بكةنةوة،ئةو كارة يـاين   هةية، هةموو بةشةكان  چارةيةك رث
ودؤخةكـة  بار كوثر دةبن، بـة كـوريت    يا زوو ئةوانيش  كراوةكان، درةنگ لث گومان راستةوخؤي

نايـة كـة بـة      شـك  پـث   دةيگرينـةوة، كةسـت   هـةموومان   واية رؤژثكـي   ئةوةية كة دةيبينني، الم
كــوثر   باشــة بثتــوو ئــادةميزادثكي  دةپرســم  بــث، لــة خــؤم كوثراتثنةپــةذي  مرؤضــثكي  بــةرچاوي

  تـر بـةذث بكـا،خؤ هـيچ      نيگايـةوة دةتوانـث ئـةو نةخؤشـيية بـؤ يـةكي        لـة رثگـاي    چـؤن  نةبينث
  وايـة هـةر كـةس     ئثمة بذواي  لةسةرهةنگةكاين  ئةوةندة سادة و ساكار نية، يةكثك  بةستثكمة

ــان     ــةر كوثرةك ــةذثوةبيكووژي، ئةگ ــث ل ــوو دةب ــوثر ب ــاواش  ك ــةين   ئ ــةآلچؤ ك ــانيش  ق   ديس
كـوثر    مـردن  نني، بةصـث بـةآلم    چةشن  يةك  و مردن  ئاصوگؤذ نابث، كوثر بوون  تووشي وةزعمان
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. داكةنـة ژوور   بكـةين، ئـةوانيش   لـة شـؤفريةكان    كةسـن، بةصـث، چ    اية دووسةتبوونيشة، كة و
خؤشـة    تةندورستييةوة، پثتـان   كرد بة وةزارةيت  پةيوةندي بةرگري  ئةو رؤژة وةزارةيت  ئثوارةي
  ئثستا بريوذاي  خؤشةبزامن  دةكرا كوثر بووة، پثم  باسي  هةواص ببيسنت، ئةو سةرهةنگةي تازةترين
داوة،   سـةري   لةمثشكي  داوةتةوة دةمانچةيةكي وآلمي  چؤنة، خؤي  و نةمةيوي  و تةسك  تةنك
  دةروازة لـة سـةرگازةراي  . پثشـذةوة   دان  پياوان، سپا هةميشة بـؤ رث نيشـان   قسةي  دةصثن  بةوةي
ريـز بگـرن،     پثـنج  دا پثـنج   دةسـتووري  گرووبان  پادگانةكان  رث و رمسي  بة پثي. كرابؤوة  پشت

كـةمتر و    يـان   زيـاتر دةبـوون    وا بـوو لـة پثنجـان     بژمثرن،جـاري   نةيانـدةتواين   خـؤ ئـةوان    آلمبة
كةلـة    بـة برييانـدا نـةهات     بةسـت، تةنانـةت    تثكذاهةر وا لة بةر دةروازة ئاپؤرةيان  ئاخرييةكةي

  هةتا لـة بريمـان   .بةآل و ماصوثرانيداوا باوة  هاتين  لة كايت  بنثرن، هةر وةك  و مناصةكان  پثشدا ژن
  لة شـؤفريةكان   نةبوون، يةكثك  هةوايي  تةقني ئةو فيشةكانةي  كة تةواوي  نةچؤتةوة دةبث بصثني

سـث دةقيقـة     دةبيـنم، پـاش    كـرد مـن    بةسةر بكرثت، هـاواري  دةس لةگةص كوثرةكان  نةيويست
  وةك. سـةملا  هةيـة بـة هـةموومان     كـوثريش   مردووي  كة دةيگوت  تةندروسيت  وةزيري بذواي

پليكـان، ئةگـةر     پـث كـردةوة، بذؤنـةپثش، دةگةنـة شـةش       دةسـيت   گرووبان  بيستمان  پثشتريش
بـة سـةر دثـت، تـةنيا       چي  بكةوث خوا دةزاين  وةسةركةون،بثتوو كةسثك  گةيشتنثية بة ئارامي

  بكرداية زؤري ديارة بثتوو ئةو كارةيان  پةتةكة بوو، بةآلم  گرتين  بوارد باسي لث  خؤي رثنوثنثكي
لــة دةروازة چووبوونــة ژوور   دةكثشــا هــةتا لــة ســاختومانةكة بچنــة ژوور، ئثســتا كةهــةموويان 

  بةش راستة و سث  الي  بةش بث، سث لث  كرد گوثتان  هاتةوةبةر و هةراي  گرووبانةكة پشوويةكي
مةكـةن، لةبـةر     ةييـةكتر مبثننةوة،پةلـ    الي  لثية، بنةماصةكان  تةخيت  چل  چةپ، هةر بةشةي الي

وپثكـة،   رثـك   پثشوو وةرگرن، هةموو شـتثك  لة كوثرةكاين  چوونة ژوورةوة يارمةيت  دةرگاي
  . بؤ دةنثرين  و خوانتان  نان  و پاشان  بپارثزن  و لةسةرةخؤ بن،ئارامي  داسةكنثن

نـة  روو دةكة  كاوذةگـةل  كوثرانـة چةشـين    ئـةم   هةصةية بثتوو وا بري بكةينةوة كة جةماوةري
  ئـةوة شـثوةي    پةلة دةكرد، بـةآلم   پثشوو دةكاذثنن،راستة تؤزثكيان  راهاتين  كوشتارگا و بة پثي

. هةصـةنگووتن  و هةناسـة تثـك    نـوث بـوو، بةمسذمسـذ لـة پـاص يـةكترةوة دانيشـنت، بـؤن          ژياين
  بـذثك  هـاوار دةكـةن،   لة تووذةييان  يان  تر لة ترسان  دةگرين، تاقمثكي  لثرة بةردةوام  هثندثك
لـة    چاوتـان   بتانگاتثيـة، گلثنـةي    كردبثتـوو دةسـتم    لة خؤوة هةذةشةي  دةدةن، يةكثك  جنثوان
ئـةو تاقمـة بـؤ گةيشـتنة بـةر      . بثـت   سةربازةكان  وثدةچوو مةبةسيت دثنمة دةر، هةصبةت  قاپثلك
  رووژميبكةنـةوة،ه   بـة تـاقي    پليكانـةكان   و پانـايي   بـةرزي   سـاختومانةكة ناچـار بـوون    دةرگاي
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  بةختةوةرانــة جگــة لــة داذوشــاين كــرد، بــةآلم  بــةرةو دم  پشــتةوة دووســث كةســثكي  ئةوانــةي
  دةسـتةيةك . ياريـدة دان   زؤري  گرووبان  بة دواوة نةبوو،وريا كردنةوةي  تري  چي  گوثزينگان

ــةتازةهاتووةكان ــان  ل ــةآلم   پثي ــاكرث چــاوةذوان  گةيشــتة سةرســةرا، ب   كــةس  دووســةت بــني  ن
ئـةو  . كـةن   وپثـك  رثك  و خؤيان  دامةزرثن هةر وا بة هاساين  بث كوثركثش  نابيناي  ادةميزاديئ

نـةكراوة    كـة بـؤ ئـةو مةبةسـتة دروسـت       كؤنـةدا رايـدةبوثرين   مةسةلة كة ئثمة لة ساختومانثكي
  كيبصث ئثرة هةراليـة   پثمان  نية كة تةنيا گرووبانثك  ومةرجةكةئاصؤزتر دةكا، ئةوةندة بةس هةل

و   ئةوةندة تـةنگ   هةصكةوتووة، دةرگاكان دةبث بزانث ژوورةوة چؤنة و چؤن  سث بةشة، مرؤض
شثتخانةكة  پثشووي  دانيشتواين  چةشين  ذةوةكان شةذابن، رث  شووشةي گةرووي  دةصثي  تةسكن

  كةسـيش   و هـيچ   دثـت   دةبذثنـةوةو بنـةيان    و ديارة نية لة كؤي  دةكةن پث شثنت، لةخؤوة دةس
بة دوو قؤص و   بوون  سروشيت  بة شثوةيةكي  قةتار بوون پثش ئةو كوثرانةي. هةرگيز نازانث بؤچي

ــة دواي ــدا ب ــة پةناديواران ــا وةژوور كــةون،بث  دةرگايةكــدا دةگــةذان  ب ــةوة   گومــان هــةتا پثي ئ
. لـة سـةر رثگـا دانـةنابث      وپـةليان  بوو بةو مةرجـة مـؤبص وكـةل     وپثك و رثك  جوان  شثوةيةكي
  بـةآلم   دةكـةن   دابـني   خؤيان  شوثين  و ئةهوةين  زانني بة لث تازة هاتوون  يا زوو ئةوانةي  درةنگ

وةهـا    چـاوةذواين  هةصـبةت . كراوةكانـدا  لـث  بة سةر قةرنتينةكةراوة گومان  سةركةوتن تةنيا دواي
ــك ــچوونثكيش شــةذ و تث ــةت  هاتنثــك پثــك. دةكــرا  هةص ــري  كرابوو،تةنان   تةندروســيت  وةزي

  بـيين  بث كة پـثش   ئالوودة بووةكانةوة بث و ئةگةر راست دابوو كة ئةو بةشة بةدةس  دةستووري
. دةبينـث تثكةصـبكرثن    نةبوو هـةتا چاويـان    دروست  تيكذا كوثر دةبن، ديسانيش كرابوو ئةمانيش

و دةرد دانيشـتبث و    بـةبث خـةم    لة ماصـة خـؤي    وةكوو ئةوة دةچث كةسثك  ئةو مةسةلة راست
  لـةم   لةپـذ ببينـث كـة تاقمثـك      نابث، بـةآلم   تووش خؤيةوة دصنيا بث كة هيچي  لة بابةت  كةم ينال

. دةخرؤشـن   بـةرةو رووي   دةترسـا بـة قريوةقريـو راستةوراسـت     زياترلـث   لة هةموانيان  كةسانةي
زيـاترن،    وتـةنيا بـذثك    خؤيانن  وةك  تاقمثكي  ئةوانةش  لة پثشدا وايانزاين  كراوةكان لث گومان
  دةرگـا بـوون    پـارثزةري   نـةكرد، ئةوانـة تـةواو كوثربـوون، ئةمانـةي       تةمةن  فريو هثندةي  بةآلم

  نيـة، بذؤنـة ئـةو قؤصـةي      كـوثران   ئثمةيـة، هـي    الية هـي   كرد ناكرث ئثوة بثنةئثرة، ئةم  هاواريان
  دؤزنـةوة،بؤيان تـر ب   دا بگةذثنـةوة و دةرگايـةكي    هةوصـيان   لـة كوثرةكـان    هثنـدثك . ئةوبةري
. پثوةدةنـان   پاصـيان   بـني  پشـتةوةيةك   ئةوانـةي   چةپ، بـةآلم   يان  راست  نةبوو بچنة الي  گرينگ
بـة    دةكـرد، كوثرةكـانيش    لـة خؤيـان    و پثالقةبـةرگرييان   بة مسـت   ئثستا كوثر نةببوون  ئةوانةي
  نــةدةبيين  نــةكانياندةســتاندةوة، دوژم  دةكــردةوة و تؤصــةيان   هثزوتواناوةدةســتيان  تــةواوي
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  لةسةرسـةرا جثگايـان    كـةس   دووسـةت   نيزيكـةي . دةكـةوث   لـة كوثـوة وثيـان     دةيـانزاين  بةآلم
  بـوو، دةتگـوت    سـةر حةوشـة كيـپ     نةكثشا كـة دةرگاگةورةكـةي    نةدةبؤوة، هةر بؤية زؤري

ــةدةيانتواين  و كصــؤن  كليــل ــة پــثش  كــراوة، ن ــةوة دوا، ئةوا  بذؤن ــة دةكــرا بگةذثن ــةيو ن ــة   ن ل
دا بـة    كـةوتن، كةوتنـة پةلـةقاژة وهةوصـيان      و تـةخت   و قـوالن   كةوتنة ژثر قـاچ   ژوورةوةبوون

تةنيبؤوة، مناصـة    خبنكثن، قيژة و هةرا وآليت و نةهثصن  بپارثزن  و پثالقة خؤيان  سيخورمة و مست
كـة نـةيانتوانيبوو    جـةماوةرة   نثوةدا ئـةم   و لةم  لةهؤشةوة دةچوون  دةگريان، دايكان  كوثرةكان

  كاتثـك . پـاص دةدا   نثوبذيـةكتريان  بث  رادةخوذين  تثيان  ذا سةربازةكان بچنةژوور و لة دةرةوةش
  پصيشـانةوة و بـةراودم    لـة ترسـي    بثـت، هثنـدثك   تةنگةژةية رزگـاري   لةم  جةماوةر دةيهةويست

  بووبـاين  سـةربازةكان   يتلـة جيـا    ئةنگاوت، ئثمـةش   باصي  بةرةو حةوشةتةقينةوة، مةترسيي  بوون
چووبوونة ژوورةوة بة پذتاو دثنـةوة   لةو كةسانةي  سةيرة، تاقمثك  دةچوو، دميةنثكي  زندةقمان

ــرين  ــةذثوة خراپت ــان  دةر، ل ــانزاين    فكري ــات، وةي ــكيدا ه ــان  بةمثش ــةوث   تازةهاتووةك دةياهن
بكرث بة  و گؤص دةكرا دةسو بث گرث   بگةذثنةوة، وا باشةرابردوو بثنينةوة بري، زؤر بة هاساين

  سـةرجني   بة سةرقةيرانةكةدا زاص بث، بؤ ئـةوةي   تواين  ديسانيش  بةختةوةرانة گرووبان. كوشتار
  كـرد ئـارام    بصيندگؤوة هـاواري   تةقاند و لة پشت  هةوايي  راكثشث چةندفيشةكي  هةموو اليةك
  و يارمةيت  بةردةن، يةكتر پاصمةدةنبكشثنةوة، رثگا   تؤزثك  لة سةر پليكانةكانن  بنةوة،ئةوانةي
چونكـة    كثشـا، بـةآلم    لـةژوورةوة درثـژةي    بـوو، كثشـةكثش    زل  ئةوة داوايـةكي . يةكتر بكةن

  وردة وردة سةرسـةرا چـؤل    رؤيشـنت   راسـت   قؤصـي   بـةرةودةرگاي   زؤر لة كوثرةكان  تاقمثكي
  دوو دامةزرانـد وهثنـدثكيان    ة بةشـي ل  و تاقمثكيان  چوون  بةرةو پرييان  بوو، هاوبةندةكوثرةكان

  وا هةست  كورت  بؤ ماوةيةكي. تثوةنةچووبوو  كرد كة هثشتا كةسي  سث رثنوثنيي  بةرةو بةشي
  لةبـةر ئـةوةي    نـةك   دةبذثتـةوة، هةصـبةت    كراوةكـان  لـث  گومـان  دةكرا شةذةكة بة قـازاجني  پث

ئةوبـةر    وا بوودةرگـاي   اليان  اتووةكاندةيانبيين، بةصكوو چونكة كوثرة تازةه  يان بةهثزتر بوون
  پارثزگـاران   سـةركةوتين   بـةآلم . بةرةوةرگثـذا   لةم  كةمتر لثية و روويان  شةذ و كثشة و كؤسپي

دةدا ئيتـر    دةهاتـة گـوث كـة نيشـاين      و هةرايةك  راستةوة دةنگ الي  لة دةرگاي. تيژتثپةذ بوو
كوثر بةرةوسةرسةرا رةپاص دةنـران،    هثندثك  نةتپذن، تةنا  بةشةكان  نةماوة و تةواوي جث لةوث

  ئـؤقرة بگـرن    پةنايةك  لة ژثر ميچي  تةنيبوويان  كوثرةكان پةرژينة پذةي  لةوكاتةدا ئةم  دروست
  قؤصي  گؤذكةية لةپذ شةذ وكثشةي دوو جث  ئةم  ئاكامي. بة دوور بن  سةربازةكان و لة هةذةشةي

  كردةوة وهةرا و گرمة بـةرز بـؤوة و دةتگـوت    پث  دةسيت  هةصدان هةصگريساندةوة، تثك  چةپي
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كوتـابوو،   تـث   پشتةوةدا دةكرايةوة و خؤيـان   دؤزيبؤوة كة بةسةر حةساري  هةر ئةو دةرگايةيان
  بـة هـةزاركوثرةوةري  . بثننـة بـةرچاو    و خؤفيـان   تـرس . لثيـة   كردئثرة چةنـد كـةالكي    هاواريان

و   دثت  ئةوان  دواية نؤرةي  لثية،دةتگوت  چةند كةالكي ئةوث  كشانةوة، لثكدالثكدا دةيانگوت
  بـة دواي   پثشـوو، پاشـان    چةند پشوويةكداسةرسةرا بوويـةوة ئـةو گثـژاوة سـامناكةي      لة ماوةي
وةسـووذا و   چـةپ   قؤصـي   بـؤ الي   ئينسـاين   لة پـذ و ئاژاوةخوازانـةدا شـةپؤيل     و مةيلثكي ويست

ئيتـر تـةنيا ئـالوودة      شـكاند، زؤربـةيان   تثـك  الوودة بووةكاينئ  رادا، بةربةرةكاين  هةموو شتثكي
خؤيـان،    رةشي  چارةنووسي  دةبرد هةتا لة دةس  بؤ هةر اليةك شاآلويان  شثتان  و وةك  نةبوون

  لـةنثو شـةپؤلثكي    يةكا كوثر دةبوون، چاويـان   بة دواي  يةك. لة خؤوة بوو  هةآلتنيان. دةربازبن
بةسـةر   لةسةرسـةرا و حةوشـة، دةس  . دةبـوو   نـوقم   دادةگـرت   وآليت  دزثودا كـة تـةواوي    سپي

  هةصـگةذاو بـذثكيان    و رةش  قةوماو،تثهةصدراو و كوتراو و شني و لث  شةكةت  كراوة كوثرةكان
ــوويان   ــردةوة وپش ــؤ ك ــؤ ك ــةيان. دا  خ ــري و ژن  زؤرب ــوون   پ ــاص ب ــر وةك  و من ــؤجيزة   و پت م

ــةداوة و تــةرمي  هثزانــة كــةالكيان و بــث  دةســةآلت بــث  دةهاتةبــةرچاو كــة ئــةم   تــر بؤناشــنت  ن
خـاوةن، كيســة خةو،چةمـةدان، قةرتاصــة و شــذ و    بــث  زؤري  جگـة لــة پثآلوثكـي  . نــةماوة بـةجث 

پثـداگر بـوو     دةگةيشتة شـتثك   دةسيت  ببوون،هةر كةس  و ون  مابوون بةجث  ديكةش  شاآلتثكي
  . خؤيةيت  كة هي

بارگـة و    يان  ئةويش. بوو لة حةوشةوةهات  لة سةر چاوثك  شيرة  چاوبثين  ئةو پريةپياوةي
  لـة تةرمـةكان    بـوو القـي    كـةس   ئـةو يةكـةم  . لةگةص خؤيانةهثنابوو  كردبوو يا شتثكي  ون  بنةي

بـة    باصـي  و ئـاراميي   بوو هةتا ئةهوةنيي  راوةستا و چاوةذوان  لة پةنايان. نةكرد هاواري  گريا، بةآلم
بـة  . وةدؤزث  كـة پةسـيوثك   ئثسـتا نؤرةيـةيت  . راوةسـتا   سـةعاتثك   نيزيكـةي  .كثشـا   سةر وآلت

دةنگانة بوو كة   لةم  ديتةوة، گوثي  راسيت  الي  يةكةمي بةشي  دةرگاي. كوثرةكوثرة كةوتة رث
  . نية لث  بةتاصي  داخوا ئثرة تةخيت  پرسي  لة ژوورةوةدةهاتن، پاشان
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   كوثري
  

  بـة رواصـةت    كـةم  ئةو هـةمووة ئينسـانة كـوثرةالين     و تثخزاين  هرووژمو   سةرةوخوار بوون
  نيشانة و سرشـيت   يةكيان  قسان  هةبووبث،لة قةراري  چاكي  رةنگة دوو اليةين  يان  باش  اليةنثكي
ــةجياوازي   ناســي دةروون ــةبوو، چونك ــةيين   ه ــة ماب ــاوةذوانيي  زؤرة ل ــةردةوام  چ ــاتين   ب ــؤ ه   ب

ولـة ئثسـتة     پـذ بـوون    ژوورةكـان   راسـتةقينةية كـة ئاخرييةكـةي     بـةم   گةيشـنت  تازة يا هاوبةندي
دةشـيا و    بـة رووين   و پتـةو لةگةصـهاوبةندةكان    قـامي   دؤستايةيت  و پاراستين  هثنان بةدواوة پثك

و بةرچاو كة بة كردةوة راستةوخؤ و بنـةذةيت،    چاك  نيشانةي دووهةمني. تثنةدةكةوت  دابذاين
بـةخثو    ترتثگةيشـتبوون   پرسـراواين  و لـث   سـپايي   بةرپرسـاين   ند ئةوة بوو كة تةواويدةنوا خؤي

لةگـةص    وكووذيية شتثكة و بـةرةو روو بـوون   ئةو هةمووةكةم  سةرةذاي  كةسان  چل سي  كردين
  كةس، لة هـةر چـني    وچل دووسةت  زگي  تثر كردين  وگةورة و لةنةكاوي  پذ پثچ  بةرپرسايةيت
بـدةن،    سـرنج . ديكةيـة  جؤراوجؤرةوة شتثكي  و ئاكار و خووي  گةزثك، بة ويستوتوثژ و رة
  نابينـا تـةختيان    بيسـت   كـةم   قامكانة،چونكـة الين   جـارث هـةر بـة سـةري      كةس  وچل دووسةت

كـة    بـزانني   وةهـةر حـاص دةبـث ئـةوةي    . خبـةون   لةسـةر ئـةردي    وةگري نةكـةوتووة و ناچـارن  
  وچـل  دووسـةت  بةشـي   هةيـة لةگـةص ئـةوةي     فةرقي  دة كةسان  اينبة بةشة ن  زگ سي تثركردين

  بـيين  بـؤ پـثش    ئـةو مةبةسـتةمان    جيـاوازي . بكـرث   كةسا دابـةش   وشثست لة نثو دووسةت  كةس
سـةربزثوي، بـوو     ئـاوري   لـة هةآليسـاين    زياتر و ترس  بةبةرپرسايةيت  لة ئاكامدا هةست. ناكرث
و   خؤيـدا نـان    دا كة لةوةخيت  بةرپرسيار و دةستووريان  ستاينكاربةدة  رةوشيت  گؤذاين  بةهؤي
ديتمـان،    ئـةو كثشةكثشـة ناخؤشـةي     ئاشـكرايةپاش . بكـرث   تـةواو دابـني    و خواردةمةين  خوان
ــةم  گؤذكــةي جــث ــةمووةدةس  ئ ــارثكي  ه ــراوة ك ــةر ك ــث  بةس ــاكار و ب ــةبوو،  س ــةر ن دةردةس

  پثشـتر دةيـانبيين    قةوماوةئالوودانـةي  و بةسـتةزمانة لـث  وةياد بثتةوة تةواوة كة ئة  تةنيائةوةندةمان
كرد هةر وا سةرگةردانن، ئـةو    ون  و مناصةكانيان  هةصبذان لثك  و مثردانةي  ئثستا كوثرن، ئةو ژن

و   هـاتن   گـران  و نةهامـةيت   و ئـثش   ژان  تووشي  و قوالن  جار كةوتنة ژثر قاچ  چةندين كةسانةي
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  ناياندؤزنـةوة، ئينسـان    دةيكـةن   هـةرچي   بوويانـدا دةگـةذثن    گوم  آليتشذوشا  بة دواي  ئةوانةي
ئـةو جـةماوةرة چـاو بقووچثنـث هـةر        ئـةنوايي  بـث   و دةمار بث كة لةئاسـت   روحم دةبث زؤر بث

ــةديتبث  هيچــي  وةك ــةرةذاي. ن ــةش  س ــةين     ئةوان ــري ك ــة ب ــتة ل ــةو مةبةس ــث ئ ــادة    ناب ــة ئام ك
هـةروةها نابـث لـة    . هـةموان   وا بوو بـؤ سـةر بـريين     ةحلةمثكم  نيوةذؤ چةشين  خواردين بووين
  وپثكــي كــة بتوانــث رثــك  بةرپرســثك و نــةبووين  دةســةآليت كــةم  بچــث كــة بــة هــؤي  بريمــان

ئــةو گشــتة زگــة   بــؤ تثــر كــردين  وةهــا زؤر وزةوةنــد و دابةشــيين  دامبــةزرثنث، ســاز كــردين
شــثتخانة   لــة سةرســةراي  كاتثــك  ةملثننيدةبــث بيســ  هةصــبةت. پتــر پــةرةپث دا  ناكؤكييــةكاين

دةبيســرا،  كةســان  و شثســت  دووســةت  شــةويلكةي  و بــزووتين  كؤنةكةوةتــةنيا مصچةمصــچ 
كث دوايـة ئـةو زبصوزاصـة زؤرة      بةآلم. ئةهوةنتر بوو  بةرچاو لة جاران  بارودؤخةكة بة شثوةيةكي

بصـيندگؤ دثتـة گـوث      ئثوارث دةنگي  يوآلمة، تةنيا بوولثص بث  كؤ دةكاتةوة هةتا ئثرة پرسيارثكي
بـوو، كـة وابـوو      هةموان  بة قازاجني  وپثكييةي دامةزراو دةكا، ئةو رثك  رث وشوثين  كة باسي

  تـةماي . دامةزراو دادةنـثن   چةندة رثز بؤ رث وشوثين  دةبثتةوة كة تازة هاتووةكان  روون  پاشان
  كـةم   گةورة بوو، الين  كارثكي  راست  قؤصي  وويد  بةشي هاوبةنداين  لة اليةن  مردؤكان  ناشتين
ــةم ــةي  ل ــذي  بؤگةن ــردووين ق ــرتن   رزگارميــان  ك ــوو گ ــت، خ ــؤين   دةبث ــة ب ــدوان  ب ــةر   زين ه

  . بث، هاسانترة  چةندةخراپيش
بؤ   باشتريان  ورث و شوثين  پثشينةدارتر بوون  يةكا، واديارة چونكة لة هةموان  لة بةشي  بةآلم
كـرد، نـة كوتـة      هـةموو شـثويان    ئـةوةي   پـاش  پةيدا كردبوو، چارةگثك  كوثريلةگةص   سازان

لـة بـري چووبـوو كـة كـؤ        و دةورييـةك   درابـوو، نـة قـاپ    لـة سـةر هةردفـذث     پيس  كاغةزثكي
و لةسـةر    كـؤ كرابوويـةوة، زؤر بـة جـواين      هـةموو شـتثك  . لةبـةر بـذوا    نةكرابثتةوة وبةرماوي

لة پـاص    پيستر بوون  دةنا و ئةوي لة نثو گةورةكان  ة بچووكةكانياندةفر  و خاوثين  پاك  رةوشيت
كـؤ    بـةرماوةكانيان   وپثكتـر بـث زؤر بـة وردي    كارةكـةرثك   و بـؤ ئـةوةي    دةخزان  خاوثنةكان
بــة   كؤمةآليــةيت  ژيــاين  دةگةذثتــةوة ســةر ئاكــاري  گومــان بــث  ئــةو شــثوةفكرةي. دةكــردةوة
و   فثركـردن   ئثمةيـة، دةوري   بابةتـة تايبةتـةدا كـة مةبةسـيت      لـةم . نايـة  پثـك   و هةوثك شةوثك
چاوپزيشـكة و هـةرگيز لـة      خثـزاين  ئةو بةشة بةرچاوة، ئةو ژنـةي   بنةباين  ژنة كوثرةي  راهثناين
بژين، خؤ دةكـرث    ئةگةر ناكرث وةكوو ئينسانان. مةبةستةماندوو نابث  ئةم  كردنةوةي  چةندپات

كردةوةكة لثرة بؤتـة پةنـد     ئةوةندة چةندپات  نةبني، ئةو قسةيةي  جانةوةران  وةك  هةوصبدةين
كـة ئـةو رسـتةية لـة       دةكرث، ئةگةرخورد بينةوة دةزانني  لة سةر دياري  ژياين  و رث و شوثين
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  ناســيين  شــثوة بــري كردنــةوة توانــاي  بناغــةوة هــةر زؤر ســادة و ســاكاربوو، رةنگــة هــةر ئــةم 
هـةر  . و زؤربگثـذث   كـةم   خـؤي   دةوري  كة دةيتواين  بووبثت  و داخوازثكي  ومةرج هةمووهةل

دة   كرد كـة سـةرثكي    لة چاوةي  ئةو پريةپياوةچاوبثن  بةخثرهثناين  ئةو فكرة بوو كة بة گةرمي
  دةري كـة مـزگثين    بـاش   بـة هةصـكةوتثكي  . نيـة  لـث   بةتاصـي   داخوا ئثرةتـةخيت   سوثية نا و پرسي

تةختـةدا    لـةم   گـؤرين  دزةي  بةتاص، لة قسان  بوو، تةنيا تةختثكي لث  داهاتوو بوو، تةختثكي ئاكامي
و دةرد   لـة ژان   و مژثكـي   كثشابوو، رةنگة هةرئةو مةبةستة تةپ  لة رادة بةدةري  و ئثشثكي  ژان

رةمـز و رازة    چارةنووسـة، ئـةم    كايـةي   ئـةم . دةپرينگانـدةوة   لـةخؤي   جث هثشتبث كة خةصكي
ئةگـةر لـة   . كا نةبوون، خودا بة دووري  رووداوةكان  و دوايي  ةوتة دةسپثكهةصك  شاراوانةو ئةم

  دوكتـؤري   ئـةوث رؤژث لةگةصـكوثرةپياو لـة مةتـةيب      راسـت   ئةو كةسـانةي   بث تةواوي  بريتان
بـة    وةهايـان   هـةرگيز شـتثكي    بةشة، ئةوكات  كةوتة ئةم وثكذا رثيان  يةكتر هاتن  تووشي  چاوان

كـة    نةوي، بةشـثوةيةك   وةكوو هةميشة بة دةنگثكي  چاوپزيشك  د، هاوسةريمثشكيدارانةدةبر
  لـة نةخؤشـةكانت    يـةكثك   وايةئـةوةش   مثردةكـةيا چرپانـد، الم    بة گوثي  نةكةون  وةشك  لثي

لة سةر چاويية، لـة يادمـة     رةشي  وةريوة و چاوبثنثكي  سةري تؤقي  بوو، پريةپياوثكة كة تووكي
  نثـوان  دوكتـؤر بـة باريكـةذثي   . بـث   چةپ، دةبث خـؤي   كامة چاوي، چاويكردووم،  باس  بؤت

بـة سـةر و چـاو و      خؤشةدةسـتثك   پثم  هةصثنا و گويت  دةنگ  تةختةكاندا كةوتة رث، هثندثكي
بـؤ    وا دةچـم   و منيش  كة تازة هاتؤتةالمان، دةمهةوث بث بؤ الم  ئةو كةسةدا بثنم  و باآلي  بةژن
ــوةي . الي ــة ني ــ  ل ــةنگووتن ةداتثكرثي ــتيان  هةص ــةوت، چةشــين   وةپةجنــةي  و دةس ــةكتر ك   ي

لثرةدامةسـةلةكة هـةر وا     يـةكتر دةناسـنةوة، بـةآلم     شـاخؤكيان   دوومثروولة كة بة پثكداسـووين 
پثداسـوو و    دا بثنـث، دةسـيت   و چاويشي  بةدم  دةستثك  خواست  ئيزين  تةواو نةبوو، چاوپزيشك

  تثدا نية كة ئـةوة تـةنيا كةسـثك     گوماين  بةرز گويت  بة دةنگثكي. ديتةوة  لةذثوة، چاوبثنةكةي
  لة سةر چاوبوو، پريةپياو پرسـي   رةشي  چاوبثين  ئةو نةخؤشةي  بوو كةجيث لثرة بةتاص بوو، ياين

  باشتر بووم، لة بريتة بـؤ البـردين    ئثوةم، يا بةواتةيةكي  چاوپزيشكي  چية، تؤ كثي، من  مةبةستت
دةنگـت،    لـة كـوث ناسـييةوة، ئـةوةص لـة رووي       دانـا، منـت    وقةرارمان  قةول  چاوت  ئاومرواري

  ئثوة دةنامسةوة،كث فكـري   چاوة، بةصث دةنگ، تازة دةنگي  نابينث سؤمايي  بؤكةسثكي  دةنگ
ئـةو دةردة    نيـة،بثتوو بـؤ چـارةي     پثويسـت   دةكردةوة دوكتؤر، ئيتر ئـةوجار برينكـاري    ئةوةي

  البـردين   پـاش   گـومت   پثويستمانة، دوكتؤر لة يادمة پثت بث، ئثمة هةردووكمان پةيدا  دةرمانثك
  نايناسييةوة، ئثستادةركةوت  تثيدا دةژي  دةبثتةوة كة ئةو دنيايةي  وةها روون ئاومرواري، چاوت
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بؤ ئثرة، وةها   كوثر بووي، دوث شةو،هةر لةذثوة هثناياين  واية، كةي  دةتگوت  ئةوةي  بةذاسيت
تـا    لثـرةش   پياوانة گويت  كوثر بث لةجثوة بيكوژن، دةنگثكي نةماوة هةر كةس  هثندةي  ساونتر

هةصـةنگوومت، هـةر ئـةو     تثيـان  لة چاو تةنيا گويت  چاوبثن  كوشتووة، پريةپياوةي  ئثستا دةكةسيان
ة ديكـة بـوون، ئثمـ     بةشةكةي  ئي  دةيهةوث راپؤرتةكة تةواوكا گويت، ئةوان  دةتگوت  دةنگةي
  رةشــم  لــة يــادة، چاويلكــةي  هاتــة پــثش، منــت  چاويلكــةيي  كچــةي. ناشــنت  خؤمــان خثــرا ئــي

لـةياد مـاوة، لـة      تـؤم   جـوان   بةآلم  لثص كردبووم  چاوي  بةري  ئاومرواري  دةكردةچاوم، گةرچي
لـةوثوة  . خـؤي   و گةذايةوة شوثين سپاس  هاتثية و گويت  بووي، كچة بزةي  بريمة تؤ زؤر جوان

دةوث،   دايكـم   كـوذة بيسـترا كـة دةيگـوت      لثرةيـة،دةنگي   مناصـةكةش   بـةرز گـويت    دةنگي بة
ــة گريــاين  دةتگــوت ــپرووكابوو  وةخــت درةنــگ ب ــاو گــويت. و بثهــوودة هةص ــيش  كوثرةپي   من

پريةپيـاو    پاشان. كةكثية  و گويت  بناسثنم  خؤم  ماوم  واديارة تةنيا من  كة كوثر بووم  كةسم يةكةم
پثية، كچة بة چةپصـة    راديؤيةكم  من  دابثتةوة گويت ئةو پثشوازييةي  بيهةوث وآلمي  ئةوةي  وةك

  راديؤ، چةنـد خؤشـة مووسـيقا،پريةپياو وةبـريي      گيان  كرد ئةي  وسةرسوذمانةوة هاواري  دان لث
ةواو تـا سـةر نابـا و تـ      كاردةكا و خؤ بـاتريش   بچووكة و بة باتري  هثنايةوة كة تةنيا راديؤيةكي

بثتـوو وا    خوا نةكاهةتاهةتاية لةو قةفةزةدا بني، هةتاهةتاية نـا، بةذاسـيت    دةبث، كوثرةپياو گويت
دةكـرث گـوث بدةينةهةواصـةكان،      گـويت   دوور و درثـژة، چاوپزيشـك    گـةلثك   زةمـانثكي  بث

  جووريــان  مووســيقي، هــةموو يــةك كــرد، هــةروةها بــذثكيش  پثــداگري  چاويلكــةيي  كچــةي
  لـة دةرةوة چ   خؤشـة بـزانني    هـةموو پثمـان    گومـان  بث  نية،بةآلم  پث خؤش  و مووسيقي  ئاهةنگ

وايـة،   تةواو نةكةين، پريةپياو گـويت   و باترييةكان  پثوة بگرين  خةبةرة، باشترةبؤ ئةو كارة دةس
ــة  قســةيةكي ــة دواي. جوان ــةآلم  ب ــةوةي  هثشــتا دةســيت  زؤر ئيزگــةدا گــةذا، ب شــوثنة   بؤدؤزين

  لة هةوايـةك   بوو لة قاذوقووذ و بةشثك  لة پثشدا دةبيسرابرييت  رانةهاتبوو، ئةوةي  وازةكاندصخ
ــةكي ــر راهــات  دةســيت  پچذپچذ،ئاخرييةكــةي  و گوتةي ــة گــوث،    پت و مووســيقاكة ســافتر هات

  دةبـوو، خثـزاين   حاصـي   لة وشـةكان   گةذث، ئينسان لث  پاذايةوة، هةر تؤزثكي  چاويلكةيي كچةي
  بـة مثشـكيدا هاتبـث گـويت      فكرثكـي  ئـةوةي   وةك  خؤ ئةوة هةواص نيـة، پاشـان    ر گويتدوكتؤ
راديؤكة هـةر    پثچي. بداتةوة  وآلمي  ناتواين  كة كةس دةيزاين  زؤر چاك  چةندة، بةآلم  سةعات

  قودوولةيــــة بــــةرز بثتــــةوة، پاشــــان  و ئاشــــكرا لــــةم  روون  وا دةســــووذا هــــةتادةنگثكي
  و بـث ئـةوةي    ئارام بةسةر كراوةكان دةس  نةناسراو، بةآلم  بوو، گؤرانييةكي  راوةستا،گؤرانييةك

  دةنـگ  لـة پثشـة، بـث     كةسـثكيان   دةيـانزاين  كؤ بوونةوة، وةختثـك   لة دةورةي  يةكتر پاص بدةن
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ــان  رادةوةســتان ــة چــاوي و گوثي ــان  هةصدةخســت، ب ــؤ اليــةك  ئاوةصــة گوثي كــرد كــة   شــل  ب
  كـة تـةنيا لـةكوثرةكان     دا، گريانثـك   گريانيـان   لـة پذمـةي    هثنـدثك لثوة دةهـات،   دةنگةكةي

گؤرانييةكة تةواو بوو و وثـژةر  . دةكرد سةرةوژثر كةالوي  گؤزةي  وةك  دةوةشثتةوة، ئةسرين
  چـواري   بـة پثكةنينـةوة پرسـي     لـة ژنـةكان    يـةكثك . چـوار  سـةعات   گـويت   سث چركـان   دواي
بـةدزةدزة    چاوپزيشـك   هاوسـةري . دةدا  عـةزايب   كةنينةكـةي پث  نيوةذؤ يابةياين، دةتگوت پاش

هةرچةند بثتوو لة هةق بپرسـني، بـؤ   . نيوةذؤ بوو  پاش  كرد، چواري  و قورميش  رثك  سةعاتةي
تـةنيا    دةخـوا، ئـةوة ئيـدي     ژمثر لةيةكـةوة تـا دوازدة خـول    ناكا، كات  فةرقثكي  ژمثر هيچ كات

چيـة،   ئةرث ئـةوة چركـةچركي    پرسي  چاويلكةيي  كچةي. مبنيادة  گةذاوةتةوة سةرلثكدانةوةي
  راديـؤ گـويت    بووم،وةختثـك   خسـت، مـن    رةپثش  خؤي  دوكتؤر دةسيت  وةكوو دةنگي، ژين

لـة خـؤوة     زؤر جـاران   لـةو كارانـةي    كرد،يـةكثك   قورميش  سةعاتةكةم  چوارة منيش  سةعات
چــاو   خســتباية دةيتـواين   لــة مةترسـيي   كـة نــةدةبوو خـؤي    بـة مثشــكيداهات   پاشــان. دةيكـةين 

لة دةستا   ژمثرثكي كات يةكثك  گومان بكا، بث  لة تازةهاتووةكان  يةكثك  دةسيت  ژمثري لةكات
  پثية، سةعاتةكةشي  كة پريةپياو سةعايت  لةو كاتةداتثگةيشت  دروست. كار بكا  بوو كة دروست

باشـترة   باشـة، بـةآلم    پريةپياو گويت. بؤ بكة  دةرةوةمان  باسي  دةي  دوكتؤر گويت پاشان. دروستة
سث و چوارچـوار   سث  كوثرة قةرةنتينةكراوةكان. بووم  شةكةت  دانيشني، هثندة بة پثوة وثستاوم

  كـرد، پاشـان    شل  و گوثيان  رؤنيشنت  لةسةر تةختةكان  يةك  و مثهرةوان، پاص وةپاصي  دةنگ بث
و   ديتبـــووي  بـــةر لـــة كـــوثر بـــوون  شـــتثكي كردبـــة گثذانـــةوة و هـــةر  پريةپيـــاو دةســـيت

  . كردن  ريزي  يةك يةك بيستبووي
كـوثر ببـوون،     كـةس  شةو و رؤژا سـةدان   بث هةر لة يةكةم  بثتوو ئةو دةنگؤية راست  گويت

بـةرچاو، تثكـذا لـة      و نيشـانةيةكي   وئـؤف   ئـثش   چةشن، بـث هـيچ    هةموويان، هةر لةپذ و يةك
  بوونـةوة و دابـةزيين    كـةم   باسـي   دووهـةم   رؤژي. وتبوونةپةلـةقاژة ساماص سـپيدا كة   دةريايةكي

  كـرد دةوصـةت    بوو، هةر ئةو مةسـةلةواي   كةس  كةسةوة بؤ دةيان  لة سةدان  نةخؤشةكان رادةي
ئـةقص و    دةكةوثتـة دةس   جصـةوي   ژيـان  نةخؤشـيية بگـريث    خثرا رابگةيةنث بثتـوو زوو بـةر لـةم   

  پريةپيـاو وةك   بـة ناچـاريي، نـةقص و نةزيلـةي      لة چةندلثكدانـةوةي  الوة جگة  لثرة بةم. مةنتيق
سـةر لـةنوث داذثـژراو كةبـة       بة گثذانةوةيةكي  دةكةين  ئةو دةس  ناگثذينةوةو لة جثگاي  خؤي
نةكراوة زياتر ئةو زمانة   گؤذانةچاوةذوان  ئةم  هؤي. و بة جث و رث رازاوةتةوة  دروست  واژةي

پريةپياو دةخاتـة    وپثي دثنث، ئةو زمانة دةست  دةكاري  خوان ة حيكايةتباوة هةوساركراوةية ك
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و   وراســت رةپ نووســثكي  راپــؤرت  هاوكــاريي  و شــةذةيف  وزجنــريةوة و شــانازي  نثــو كــؤت
ئةو ئـادةميزادة    مةبةستةوة نية كة هةبووين بة سةر ئةم  وةردةگرثتةوة، كاريشمان لث  رووي يةك

. قـةوماوة   دةرةوة چ  لة دنياي  ديكة نية هةتا بزانني  دةروويةكي  ةوهيچچةندة گرينگة و بة بث ئ
و   رووداوةسةرســوذهثنةرةكان  بــة بگثــذةوة و تةواوكــةري  دةبــني  خؤمــان  جاهــةر وةگومتــان

  لة وشةي  وةرگرتن  بة كةلك  و كارةساتثك وةها رووداو گةل  كة گثذانةوةي  دةزانني  ئةوةش
  خؤمـان، دةوصـةت    ئثسـتا دةگةذثينـةوة سـةر باسـةكةي    . اراوتر دةبـث وپـ   و بة جث پوخـت   باش

هـاتووة خثرادةتةنثتـةوة و     نةخؤشـييةك   تووشـي   لـةو بـارةدا كـة وآلت     خؤي  بؤچووين يةكةم
لة   دانةري و نةناسراو و شوثن  هثن  نةخؤشيي هؤكاري  دةوصةت. دةيگرنةوة بردةوة پاش  خةصك

  نـةكرث بـة بؤچـوونثكي     تثـدا بـةدي    نةخؤشـيي   شـاراوةي   ةميسةرد نيشانةيةكي  نةكاو كة هيچ
  نـوث لـةم    ولثكدانـةوةي   زانسـتيي   بؤچـووين   دوايـني   بة پثي  ئةوجار گوتيان. هثناية ژمار چةوت

ــي  ــةدا، تووش ــكةوتثكي  چوارچثوةي ــايت   هةص ــاص و ك ــاتوون   ت ــةذ ه ــيچ   وتيژتثپ ــارث ه ــة ج   ك
كــة بــة   ســوور بــوو لــة ســةر ئــةوةي  دةوصــةت  نــدراوينةبؤتةوة،راگةيا  بــؤ روون  مةبةســتثكيان
بةرچاولة سةر   رةنگة ئاصوگؤذ و بادانةوةيةكي  كوثرةكان  ژومارةي  ولثكدانةوةي  هةصسةنگاندن

  شـرييين   ئيسـتيعارةيةكي   تلـةويزيؤين  راضـةگةرثكي . كـةوث   نةخؤشيية دةس  ئةم  پلةي  دابةزيين
  ئـةوةي   شوهباند كـة بـةرةو حـةوا دةهـاويژرث و پـاش       بةتريثك  دةكار هثنا و ئةو نةخؤشييةي
  بـة ويسـيت   گرتبـث، پاشـان    لةنگـةري   ئـةوةي   رادةوةستث، وةك  دةگاتةپةذپةذؤچكة ماوةيةك

هيچةكـة و    و خواسـي   بـاس   جؤرة راضةگةر سةرلةنوث كةوتةوة نثـوداوي   خودا بادةداتةوة، بةم
  لـة چنـگ    كـةي   نةيـدةزاين   و كةس  دةگرت  تيژتر باصي وةگرةي نةخؤشيية لث  ئةم  پووچةكةي

قسـانة بـآلو دةكرانـةوة وهةميشـة       ئـةم   وچـان  بـث . دةبثـت   كامووسةسةرودصگرة رزگارميان  ئةم
كاتـةدا    بـوو، هـةر لـةم     نابيناچارةذةشـةكان   خثـراي   بوونةوةي  خثرخوازانة چاك  ئاوايت  دوايني
  دةسـيت   و پةنايانـة و نابـث دصـمةندي     پشـت   كؤمـةص بـة گشـتيي    دةكردنةوة كة تةواوي  دصنيايان

و   و سـاكاربوون   سـاف   رووحثكـي   زؤر دوورا خـاوةين   لـة رابـردووي    پثشـينيان . بن چارةنووس
  سـاز كـردةوة و دصخؤشـيي     ئاواتاصـوتوون   و رؤژگـاري   قـةومان  بـؤ لـث    هةزار پةند و زاراوةيان

دةذوا و كـث هـةتا سـةر      توويانـة ئـةوةش  گو  داوةتـةوة، وةك  پث و رةشؤكييان  ئاسايي  خةصكي
  بـةتاقي   وبـةخت   ژيان  بووة هةوراز و لثژي  ئةو كةسانةية دةرفةتيان  زانايانةي  ژياوة، ئةوةپةندي
بكةينـةباو دةبـث ئـاوا خبوثندرثتـةوة،       كـوثران   لـة وآليت   مباهنةوث ئـةوةي   بكةنةوة و كاتثك

  بـا تؤزثـك    سـثهةم   رسـتةي   دةبيـنني، هةصـبةت    اندوثنث دةمانبيين، ئةوذؤ نابينني، سبةينث،ديسـ 
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چركـةدا هاتؤتـة سـةر      لـة دوايـني    پـارثز كـردن    مـةرجي   پرسيار، دةصثي بكةوثتة سةر رثچكةي
  . تاماو داتةوة  و هيوادةرة بة گومان  ئاكامة روون  ئةوبذواية ئةم

و   دةوصـةت   ذوانييةكاينسةر ئاو،چاوة  ئومثدانة بوونة بصقي  نةكثشا كة ئةم  بةداخةوة هثندةي
لة نـةكاو    شةپؤلثكي  وةك  هةر نةك  كوثري. بابردي  تةواوي  زانستيي  كؤمةصي  بينييةكاين پثش

هـةزار    وردة وردةي  خـوذيين   دةكا و دةيبا، بةصـكوو چةشـين    لةخؤيدا نوقم  كة هةموو شتثك
. دةگـرت   دةپؤشـي،پةرةي تةذ دةكـا و لةپـذ داي    زةوي  نةرم كة نةرم  خوذثن  جؤگةلةي  ويةك

ــةرزي  كاربةدةســتاين ــةم   وآلت  پايةب ــوون   كــة لةگــةص ئ ــةرةو روو بب ــاتةكؤمةآليةتيية ب   كارةس
و دةمـار و    مثشـك   پسـپؤذاين   دثنـا و بـة تايبـةت    پثـك  لثكدالثكدا شثلگري و پتةو كؤبوونةوةيان

بــث  بــوو پثــك قــةرار وا  ئــةو كؤنگرةيــةي. يــةكتر كــؤ دةكــردةوة  لــةدةوري  چاوپزيشــكانيان
و راوثـژ    لةبةرامبةرا بـاس   بةآلم. بة خؤيةوة نةديت  راسيت  هةرگيز رووي  دةرفةت  لةبةرنةبووين

  بـةآلم . و بـةذثوة چـوون    كـران   لثرولةوث بةئاشكرا و نـةهثين   و تايبةتيي  گشتيي  و كؤبوونةوةي
  بـذاوة، كـوثر بـووين     انگردبوونةوانة كـةلكي   و راوثژ و لثك  باس  بوو كةئةم  رؤژ روون  وةك

  كـوثر بـووم، مـن    كـرد مـن    كة هـاواري   وتاردةرةي  يا ئةم  لة بةشدار بووان  هثندثك  لةنةكاوي
  و راديؤ و تلةويزثون، هةصبةت  رؤژنامةكان روو وةرگثذاين  و زؤر بوو بة هؤي  كوثر بووم، كةم

بـوو،    رثـز و سـپاس    جثگـاي   يـةكان  لة راگةيةنةرة گشـتيي   هثندثك ورد و بةپارثزي  كردةوةي
  و چارةذةشـي  بـةختياري   وخرؤشـي  پـذ جـؤش    جؤراوجـؤري   هةواصـي   چونكةئةوانة پتر بة دواي

  لةپـذي   وةكـوو كـوثر بـووين     سـةيري  هةتا هةصكةوتثكي  و هةميشة ئامادة بوون  خةصكةوة بوون
  . راستةوخؤ بآلو بكةنةوة چاوپزيشكي  زانكؤي  مامؤستايةكي
  خـؤي   درثژخايـةين   وبةرةنگاري  بؤچوون  رؤژدا دووجار شثوةي  شةش  ماوةيلة   دةوصةت

لة پثشدا دصـنيا بـوو كـة      دةوصةت. جةماوةر  ورةي  بةرةبةرةي شكاين تثك  و بوو بة هؤي  گؤذي
  ئثمـةي   ئةوشـثتخانةيةي   چةشـين   لـة شـوثنة تايبةتييـةكاين     كوثر و ئالوودةكـان   بة راگريكردين
  كـوثري   هاويشـتين   پـةل . نةخؤشـييةكة بگـرث   ث بـةر لـة تةنينـةوة و پـةرةگرتين    تثداين، دةتوانـ 

  بنةماصـةكان   خستة ئةو برية كـة خـودي    دةوصةيت  دةسةآلتةكاين  لة كاربةدةستةخاوةن  هثندثك
ــة تثكــةآلوي ــداماين  بةرل ــان  ئةن ــان  بگــرن  كوثري ــةدةن  و رثگاي ــبةت   ن ــة نثوجــةماوةر، هةص   بثن

لـة بةرامبـةر ئـةو كارةسـاتةدا و       دةوصـةت  دةسـةآليت   كرة دةگةذاوة سةر كةمف  ئةم  سةرچاوةي
وا   اليــان  كاربةدةســتان. كردبــا  گــةورةي  تةنگــةژةي  سياسييةوةتووشــي  بــوو لــة بــاري  رةنــگ

  و گــراين قــورس  لــة بــاري  هثنــدثك  كــةم  بــؤ نةهاتنــة دةر الين  كوثرةكــان  بووبةرگثــذةوةي
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هثشـتا    ئـةو كةسـانةي    هةسـيت  برينـدار نـةبووين    دةبثتـة هـؤي    تةوة ياندةكا  كةم  گريانةكان رث
لة سـةر ئـةو بـاوةذة      پسپؤذان  بة بريوذاي  چونكة ئةو خةصكةبث گوث دان. دانةهاتووة  موقراييان

نـةدةكرا لـةو     بةذاسـيت . دادةنث  خؤي  شوثين  وةكوو چاوزار بة روانني  سپي  كةنةخؤشيي  بوون
وا   هيچيـان، ئةگـةر شـيت     شاد وخـةمبار بـث و چ    خؤيةيت، جا چ   و خةياصيبري  نوقمي  كةسةي

دةذوا و هـاوار    بـؤ الي   بزذكـاوي   لة پذ بـة رةنـگ    بكرث ئةگةركةسثك  هةبث، وا چاوةذواين
لةبةرامبـةر    خؤي  كةس  هيچ  و دةماري  مثشك. كوثر بووم، نةخةجصث  كوثربووم، من  دةكا من

  بـة تايبـةيت    بنةماصـةكان   خراپتر ئةوة بوو كةتـةواوي   لة هةموو شتثك. ريثذاناگ ئةو حاصتةدا پث
  بث يان  نةدةما كة دارةدةستيان  ساغ  و كةسثكي  كوثران بة بنةماصةي  بچووكتر خثرا بوون  ئةواين

ئةگةر   ئاشكراية ئةو كوثرانةتةنانةت. لث دوور كاتةوة  بكا و درواسث ساخةكانيان لث ئاگادارييان
نــةدةهات، لــة   لةدةســت  هيچيــان بــووبن  خــةخمؤر و دصســؤزيش  و مناصــثكي  و بــاوك  يــكدا

  كـة لـة تـابلؤي     ئـةو كوثرانـة دةبـوون     چارةنووسـي   چةشين چارةنووسثكي  بةرامبةردا گرفتاري
  . و دةمرن  و دةكةون  نةققاشيداپثكةوة دةذؤن

  تةنگةبـةري   و جةغزي ودان ة پثل  كرد و وازي  ومةرجةدا خثرا پاشةكشةي هةل  لةم  دةوصةت
  كؤنة كارخانة و كليسـاي   نةبواردو لة ئاكامدا تةواوي لث  خؤي  زاين  بة باش  پثشوو هثنا و كوثي

. داكثشـرا و ئامـادة كـران     بـة سـةر رووي    بةتاص خثـرا دةسـتثكيان    داخراو، وةرزيشگا وهةماري
  لة پثشدا، ياين. بووة  سپايي خثوةيت  ةصداينه  باسي  رابردوودا باس  لة دوو رؤژي  پريةپياو گويت

بـؤ    دا كة حـازرن   ئةو داخوازةرانةي  ناردين  خثرخوازپثشنياري  پثشدا، چةند رثكخراوي لة پثش
بـؤ   كةنةوة، جلـةكانيان   خاوثن  بكةن، ئاودةستةكان  بؤ چاك  وبانيان هةتا جث كوثرةكان  يارمةيت
لـة    ژيـان   تةنانـةت   ئـةوان  بـث   ئةو چاوةدثرييـةي   كةمي الين  بؤ ساز كةن، ياين  و شثويان  بشؤرن

سـووكانة خثـرا كـوثر بـوون،      ئةو مرؤضة روح. بدةن  و دژوار دةبث ئةجنام  سةخت  ساخةكانيش
تاقمـة هاتـة ئثـرة،      كةسـث لـةم    پريةپيـاو پرسـي  . لـةمثژوودا دةمثنثتـةوة    بـة بـةرزي    ناويـان   بةآلم

نــةهات، رةنگــة ئــةوة هــةر دةنگؤبووبثــت،   خثر، نــا كةســثكداوة نــة  دوكتــؤر وآلمــي خثــزاين
پرسيارة ئالثرةدا كةوتةوة   وبانةكان، بةم رث شار و گرياين  و هةواصي  باس  دةي  كوثرةپياو گويت

دوكتـؤر و لـة گـؤذ هةصـكةندنا       بردبووية الي  وئةو شؤفري تاكسييةي  خؤي  ئوتؤمبيلةكةي  يادي
  بـة درثـژي    سـةير شثواوة،پاشـان    ماشثنةكان  وچؤي داوة كة هات  يپريةپياو وآلم. دابوو يارمةيت

كـة شـؤفري     يةكـةم   جـاري . لةوبابةتـةوة كـرد    سةير و سـةمةرةي   و رووداوي  دان خؤلثك  باسي
زؤر،   كـوژراو و برينـدارثكي    خوذيندالةپـذ كـوثر بـوو، سـةرةذاي     لـث   لة كـايت   ئوتووبووسثك
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نةدايةرووداوةكة   ئةوتؤيان  عادةتةوة، سرجنثكي  لة رووي  ينهةميشةيي، يا هؤي  بة پثي  خةصك
كـة    ويژدان  وگواستنةوة بة بث عةزايب  گةياندن  شةريكةي  يةكاين پثوةنديية گشتيي  و بةرپرسي

  دصـي   راوةسـتاين   ئةو رووداوانـة چةشـين    كرد و گويت لث و كةسةرة، قسةي  داخ  جثي  هةصبةت
ــةبووة و لةپــذ دصــي  نةخؤشــيي  كةســث كةپثشــينةي ــة لــث  ن ــاكرث بــيين كــةوتووة پــثش  دان ل . ن

  لـة وةخـيت    ئثمـة وئوتووبووسـةكان    كارگثـذاين   كردةوة كة تةواوي  شةريكة شي  بةذثوةبةري
بة سـةر و روودا دةكثشـرثتةوة و بثتـوو بـة       ودةستيان  موعايةنة دةكرثن  كراودا بة وردي  دياري

ــة ســرن   گشــتيي  شــثوةي ــذين، ب ــديي  دان جرادةب ــة پةيوةن ــوان  ب ــنني   نث كــة   هــؤ و هؤكــار دةبي
و   كردنةوة بـة تـام   شي  ئةم. بووة  ئثمة زؤر كةم  ئوتؤمبيلةكاين  و وةرگةذاين  دان خؤلثك رادةي

بدةنــة   كــة سـرنج   گرفتــارتر بـوون  لـةوةي   خةصــك  كــرا، بـةآلم   خوثيـة لـة رؤژنامةكانــدا چـاپ   
  سـةرةذاي . خراپتر نةبوو  بث خؤ لة تورميز بذين  هةرشتثكئوتووبووس،   ئاسايي  دانثكي خؤلثك
تـر،   كارةسـاتثكي   هـاتين  وةدي  دوو رؤژدواتر تةواو هةر ئةو تورميز بذينة بوو بـة هـؤي    ئةوةش
زياتر دثوجامة   بگاتة ئامانج بؤ ئةوةي  دنيا هةر ئةوةية كة هةية، دنيا شوثنثكة كة حةقيقةت  بةآلم

  . دةپؤشث
راسـتةقينةية    كـة ئـةم    جگةلةوةي. كة شؤفريةكة كوثر بووة  ةوتة سةر زمانانئةو دةنگؤية ك

نوانـد و    خثـرا خـؤي    ئةو كـارةش   نةبوو، ئاكامي دةرباز بوونثك  رثي  هيچ  بسةملثنن  بة خةصك
  بةآلم كوثر بن  باشترة خؤيان  پثيان  نةبوون، گوتيان  ئوتووبووس  سواري لةوة بةدواوة ئيتر خةصك

  نةكثشـا كـة سـثهةمني    واي  ماوةيـةكي . بـؤ نةكاتـة ديـاري     ديكـة مـةرگيان    يـةكي   ووينكوثر ب
  قسـة ئاسـايي    كـرد ئـةم    ئةوجارشؤفري تةنيا بوو، ئـةوة واي   شثوةية قةوما، بةآلم  بةم  كارةساتيش

ــة ســةرزاران  ــة تووشــي   كــة رةنــگ  پةســندة بكةوثت ــةو بةآلي ــوو ئ ــا  مــن  ب ــةي. هاتب ــةو   ئةوان ئ
لـة    دووفذؤكةوان  كاتثك. هةق بة دةستة  واية و چةنديان  هةتا كوثي  كرد نةياندةزايندة قسةيان

ــةكي  ــوون، فذؤكةي ــاو كــوثر ب ــةرةوبن  ناك ــافريبةر س ــة زةوي   موس ــةر كةوت ــووو ه ــةقي  ب و   ت
رةش،   لة قودووي  پاشان  ئةو زانيارييانةي  تثيدا بوو كوژرا،بةپثي  شكا و هةر كةسي  وپثك تثك

ــةنيا پا ــاوةيتـ ــت   مشـ ــاتة وةدةسـ ــةوت   ئةوكارةسـ ــةوتن، دةركـ ــيچ   كـ ــة هـ ــة فذؤكةكـ   كـ
  ئاسـايي  و وةرگـةذانثكي   دان ئاوا گةورة ئيتر وةكـوو خؤلثـك    كارةساتثكي. نةبووة نوقسانييةكي

  بـوون   رووداوانة دذدؤنـگ   بةم  هثشتاسةبارةت  ئةو كةسانةي  نةبوو، لة ئاكامدا تةواوي  ئوتؤمبيل
  تةگـةرثكي   نةبيسـرا و هـيچ    ماتؤذثـك   هـيچ   بةوالوة دةنگي  ولةوةي  راپةذين  نةزاين  لة خةوي

و چـؤ    هـات  ئـامرازي   تةنگـةژةي   لة پثشدا بـة دةس   ئةوانةي. نةخوارد  خويل  گةورة وبچووك
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  ئوتؤمبيلةكان  پةيتاپةيتاي  و چؤ وراوةستاين  هات  بة هؤي  كردنةوة جاذز ببوون، ئةو رثبوارانةي
چةنــد جــار   ناچــار بــوون  لةبــةر پــث بنــثن، ئــةو شــؤفريانةي پــث  و چــؤن  بكــةن  چ  يننةيانــدةزا
ــدةن  خــول  ســاختومانثك دةوري ــؤ راوةســتان  هــةتا شــوثنثك  ب ــة و   ب ــةوة و هــاوار وگل بدؤزن

نـةما    ئيتـر كـةس    بةآلم. بوون رازي  ئثستا تثكذايان  گؤمان ئامسان، بث  دةگةيية تةشقي  گازندةيان
ئوتؤمبيلةكان، لؤرييـةكان،  . يةكجار نيزيك  بؤشوثنثكي  هةبث، تةنانةت  خوذيين لث  كة غةيرةيت

وبـآلو    شـار پـرش    تثكةصـوپثكةص لـة سةراسـةري     دووچةرخـةكانيش   وتةنانةت  ماتؤذسكليتةكان
ئـةو    هثشتبوون، شاهيدي  خاوةنيدا زاص ببووبةجثيان  بة سةر هةسيت  ترس  لة هةر شوثنثك. بوون

بـوو،   بة دمـةوة هةصواسـي    بوو كة ئوتؤمبيلثكي  جةذةسةقيلثك سةير و سةمةرةي  ميةيند  قسةمان
  حاصـي   جةذيسةقيلة بووبـث، هةمووكـةس    ئةم  داهاتبث شؤفريي  كةسث كة موقرايي رةنگة يةكةم

  مةنشـوور جثيـةكيان    بوو،چونكة بة واتـةي   گةلث تاصوتوون  نابيناكان  وةزعي  بوو، بةآلم  پةرثشان
  يـةكا لـة ماشـثين     بـة دواي   كـة يـةك    كوثرةكـان   خـةماوي  ديتين. دابنثن لث  هةتا پثي  ةديتنةد

هةصـدةگةذا و   و شـني   رةش  و زةنگـةيان   و گوثزينـگ   و دةكـةوتن   بةذةصآل كراوهةصدةنگووتن
  كةسـانثكيش   بةآلم. بوو  بگرث،دصتةزثن  لثرة نية دةستمان  داخوا كةسثك  دةيانگوت  هثندثكيان

  و هـةر دةسـتثكي    دةهـات  لـث   وايـان   لةبـةر ناهومثـدي   رةق وتةق بوو يـان   كة سرشتيان  ةبوونه
و جنثـو بـةرةو     رادةپسـكاند و بـة تـووك    لـث   خؤيـان   درثژكرابا بـة تـووذةيي    بؤ اليان  يارمةيت
د كـر   دصسـؤزي  ئةو كةسـةي   دثت، پاشان  تؤش  زوانة نؤرةي  دة، هةر بةم  بةرم. دةبردةوة پاشيان

  دةبـوو، لثـرةدا شـةپؤيل     سـپيدا ون  دةداية و لة مژة كوثرةي  و خثرا فيزماصكي دةيگرت  بوو سام
بـوو چةنـد     دةكـرد و رةنـگ    تووشـي   مثهرةبـاين   لة پـذ هةصـيدةگرت، ئةومةترسـييةي     ترسثك

  . داهاتبا  هةنگاو ئةوالترموقرايي
بـة زؤر    دةرةوةيـة و تـازة مـن    خينةقص و نةزيلةكة داكووژاند، ئةوة بـارودؤ   پريةپياو ئاواي

  ديتـوومن، لثـرةدا قسـةكةي     كة بة چاوان  رووداوانة بكةم ئةم  باسي  نةزانيوة، تةنيا دةتوامن  شتامن
ــذي ــث و تؤزثــك  ب ــگ ب ــاواي  دةن ــوو و ئ ــة چاوةكــامن   ب ــثناوة، ب ــةنيا    تثهةص ــا، چونكــة ت ــة ن ك

  قةت  فةرق ناكا، من من  بؤ حاصي  ة، بةآلمهةم  ئثستاش  نية، دةي  هةبوو، ئيستا كة ئةويشم چاوثكم
باشـة    وةرنـاگري، پـرية گـويت     شووشـة كـةلك   لة چاوي  رةش  چاوبثين  تؤ بؤ لةجثي  نةمپرسي

و لة   و بيشؤي  دةسكرد دةريبثين  دداين  بؤچي، ديارة چونكة جوانترو خاوثنترة، دةكرث وةك
  جـا بـا چـاوي     ئثستا كة هـةموو كوثربـوون    منبفةرموو بزا  خبةيةوة، بةصث ئاغا، بةآلم  خؤي جثي

ئثسـتا  . كةلكة بث  دةكةي  تؤ راست. هةية فايدةيةكي  چ  و پثيةوة بگةذثن  دةسكرد بكةنة چاويان
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داية، ئا  و خاوثين  و پاك  ناسيي و جواين  جواين  ئيتر كث لةبريي كة وا ديارة هةموو كوثر دةبني
وثدةچث تـةنيا    گويت بؤ ئثرة دةوث، چاوپزيشك  اوثنثكتو خ  جؤرة پاك  دوكتؤر چ  بثژةبزامن
  دةبــث وا بــث، كچــةي  كــة بةذاســيت بــة ســةر دثــت  واي  كوثرةكانــدا هــةموو شــت  لــة دنيــاي

نامثنـث كـة بيانبينــث،     هـةرواتر، كــةس   چي،خةصـكيش   خةصــك  بـةآلم   دةي  پرسـي   چاويلكـةيي 
زوو تثپـةذث،    هةتا زةمان  كاية بكةين  وةرنبة مثشكيدا هات،   هةر ئثستافكرثكم  پريةپياو گويت

لـة    نـا، هـةر كـام    راسـيت   كايةي  كاية بكةين، دةي  چؤن  نابينني  وةختثك  كوثرةپياو گويت ژين
بيگـرث،    شةرم  رةنگة ئينسان  گويت بگثذثتةوة، يةكثك  بةر لة كوثر بووين  دميةين  ئثمة ئاخرين
نةكاتـةوة،    درؤ و دةلةسـة تثـك    ئةوةية كةس  گرينگنةصث،  نايهةوث كاية بكا هيچ  هةر كةس
لــة   كاتثــك  بةصــث باشــة، مــن  بگثــذةوة، پريةپيــاو گــويت  تــؤ وثنةيــةك  چــاوگويت  دوكتــؤري

كـرد كـة     هةسـت  چية، زؤر سـادةية، وام   كوثر بووم، مةبةستت  دةذواين  خؤم  چاوةكوثرةكةي
كاتـةدا كـوثر     لـةم   حبةسثتةوة و دروسـت  دصم دانا هةتا  هةصماسيوة و چاوبثنةكةم  چاوم  قاپثلكي

  خـؤي   دةچـث، چـاوث كـة نـةبووين      حيكايـةت   زؤرتـر وةك  نةناسـياو گـويت    بووم، دةنگثكي
و   چةنـدكتثب   خوثندنـةوةي   لـة ماصـةوة خـةريكي     من، من  بةآلم  گويت  چاوپزيشك. نةسةملاند

ــووم  چاوپزيشــكي  ســةرچاوةي ــزامن  ب ــة،ئاخرينچيــة و   بةذاســيت  هــةتا ب ــيم  چؤن   شــتث كــة بين
هةيـة،    جيـاوازي   ديـتم   دميـةنث كـة مـن     ئـاخرين  گويت  چاوپزيشك  هاوسةري. بوو  دةستةكامن
  مـن   دةكـرد، كوثرةپيـاو گـويت     مثردةكـةم   بةردا يارمةيت نةخؤش لة سوار بووين  بووم  خةريك

سـوور    چـراي   لةپشت  يلةكةمهاتووم، بة ئوتؤمب  بةآليةك  چ  گثذاوةتةوة كة تووشي  بؤدوكتؤرم
ئةو   لةو كاتةدا كوثر بووم، پاشان  شةقامدادةپةذينةوة، دروست  بة بةرينايي  وثستابووم، پيادةكان

  كوثرةپيـاو گـويت   ببينم، ژين  روخساري  نةمدةتواين  بردةوة ماص، هةصبةت  مرد مين پثرث  پياوةي
و ئةوةنـدة    بـوو، لـة مـاص دانيشـتبووم     تمدةسـ   دةسـرةي   دثـت   شتث كـة وةبـريم    ئاخرين  من، من

لـةو دةمـةدا     بـرد و دروسـت    بـةرةو چـاوم    خةريكةبتؤقث، دةسـرةكةم   دصم  دةتگوت  گريابووم
درثـژ كـرد    ئاسانسـؤر ببـووم، دةسـتم     تازة سواري  من  دوكتؤر گويت  كوثر بووم،بةردةستةكةي

  بثننة بـةرچاو، تـةك    من  ترسي ةتوانننةديت، د  هيچم  و لة نةكاو ئيدي  پاص پثوةنثم  دوگمةكةي
  كردبوو،نةمـدةزانث دةبـث بچمـة سـةر يـا خـوار، ئـةو دوگمةيـةي          و تةنيا لة ئةسانسؤردا گـريم 

سـاكارتربوو،    مـن   ومـةرجي  هـةل   نةدؤزرايةوة، شاگرد دةواخانة گويت  دةكردةوةبؤم  دةركةي
  چ  تووشـي   كـوثر مب   ئةگـةرمنيش  باشـة   پرسي  لة خؤم  كوثر دةبن، پاشان  كة خةصك  بيستبووم
كـوثر بـووم، هـةر ئـةو       هةصـمهثنان   كةمـةوةو كاتثـك    نووقاند هةتا بة تاقي  دمث، چاوم  حاصثك
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دةچث، ئةگـةر بتـةوث كـوثر      حيكايةت  هةر وةك  هةصيداية، ئةوةش دةنگة نةناسياوة ديسانيش
  نـةوة سـةرتةختةكانيان، بـةآلم   ئيتـر گةذابوو   نابيناكـان . بـوون   دةنـگ  تثكـذا بـث  . يب،كوثر دةيب

  تةختـةكاين   ژومـارةي   ئـةوةي   و سـانا نـةبوو، چونكةسـةرةذاي     هثند سـووك   كارثكي  ئةوةش
  بـةرةو ژوور يـا لـة بيسـت      ژوورةكـةوة، لـة يـةك     لـة سـةرثكي   تةنيا دةيانتواين  دةزاين  خؤيان

كـة    ژماردنيان ورتةوريت  ثكوةخت. خؤيان  گةيشتوونةوة تةخيت  تاكوو دصنيا بن  بةرةخواربژمثرن
هـاتبوو    بة سةري  ئةو رووداوةي  چاويلكةيي راز و نياز و پاذانةوةية تةواو بوو، كچةي  دةتگوت

  ئـةو   بوو، لة گثذانـةوةي   دةنگ پياوث بووم، لثرةدا بث  وثذاي  هؤتثلثك لة وةتاغي  گثذايةوة، من
  پاشـان   پريةپيـاو پرسـي   ديوة، بةآلم  ة سپيب  هةموو شتثكي  دةيكرد شةرمةندة بوو، پاشان  كارةي

تـؤ و    وثـدةچث كـوثري    داوةبةصث، پريةپيـاو گـويت    ديت، كچة وآلمي  بة سپي  هةموو شتثكت
  خــةوثكم  تــةخيت  بــوو، مــن  هؤتثــل  مــابوو كارةكــةري  تةنياكةســثكي. هــةبث  ئثمــة جياوازييــان

لـة سـةرتةختةكة     هةصثنا و جوان  كةملةوث كوثر ببوو، مةالفة سپيية  دةكرد، يةكثك وپثك رثك
مةالفةكـة    دث چـؤمن   نـةديت،وةبريم   هيچم  كة ئيدي  ببذم لث  گنجي  بووم  كرد و خةريك  قةدم
ژثـرةوة    دا مةالفةي  هةبث و درثژةي  تايبةيت  ماناي دةكرد، زؤر ئارام، ويدةچوو قسةكةي  ساف
  دميةنث كة ديويانـة گثذايانةتةوة،دةنگـةي    نئاخري  داخوا هةموو بةسةرهايت پريةپياو گويت. بوو

  دواي  بگثذمةوة، ئةگةر كةسث مابثت خؤم  هي  ئةگةر ئيتر كةسث نةماوة با منيش  نةناسياو گويت
بـوو،    نةققاشـي   تابلؤيـةكي   دميـةين   شتث كـة ديـتم    بكة،ئاخرين پث  تؤ قسة دةكا، كة واية دةس

تابلؤيـة لـةكوث بـوو،      ئةم  نةققاشي، دةي  وة تابلؤيةكيكردة  لة چاو دووپايت  چاوبثن پريةپياوي
سةوص و   پذ لة قاآلو و داري  گوصةبةذؤژةي مةزرايةكي  بؤ مووزةخانة، تابلؤكة دميةين  چووبووم
  دةدا، وةكـوو كـاري    ديكـة سـاز كـراوة نيشـان      لة چةندكوتة هـةتاوي   كة دةتگوت  هةتاوثك

  بووبــث، بــةآلم دروســت  وايــة بؤچوونةكــةم  ةچــوو، المد  هولةنــدي  نةققاشــاين  وپةجنــةي  دةس
  بـوو تثيـدا دةخنكـا، چارةذةشـة نيمچـةخنكاو بـوو، كـة وايـة دةبـث هـي            خةريك  سةگثكيش
  دميةنة نةهثناوةتة نثـو تـابلؤوة، دواي    بةم  سةگثكي  كةس بث، بةر لةو هيچ  ئيسپانيايي  نةققاشثكي

پذ لـة گيـاو گـؤص      رةنگة وا بث، داشقةيةكي. نية  ارةيئةو ك  تر غريةيت  نةققاشثكي هيچ  ئةويش
  لــة الي  دةپةذييــةوة، داخواخانووبةرةيــةك  راياندةكثشــا و لــة جؤگةلةيــةك  كــة دوو بــارگني

كثشـاويةتثوة، رةنگـة وا     ئينگليـزي   ديار نةبوو، بةصث ديار بوو، كة وايةنةققاشثكي  چةپ  دةسيت
و منـاص    تثـدا بـوو، دايـك     مناص لة ئامثزيشي  ، چونكة ژنثكيلة سةر ئةوباوةذة نيم  من  بث، بةآلم

  هـةمووة وثنةيـة لـةم    ئـةم   چـؤن   نـازامن   تيگةيشـتم، بـةآلم    لةزؤر تابلؤياندا هةن، دروستة، منـيش 
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بـوون، لـة     خـواردن   خـةريكي   هةمووة نةققاشانة لـة تابلؤيةكـدا كـؤ كراوةتـةوة، چةنـدپياويش     
  كردنـةوة بـة تـةنيايي     شـي   كردؤتـة تـابلؤ، ئـةم     وعةسـرانة و شـام  نةهار   هونةرا زؤريان  مثژووي

دةي،  گرد ببوونةوة،دةي  بووة، سثزدة پياوة لثك  خواردن  بكا كث خةريكي  حاصي ناتوانث لثمان
لة نثـو سـةدةفثكا لـة دةريـادا       قژزةرديش  روويت  چي، ژنثكي  دةكرث، پاشان لث  ئةوجار قسةي

شـةذ و    يـة، لـة اليـةك    ونـةبث ئيتاليـايي   دابـوو، كـة وا بـث، بـث     يانگوص دةور  بوو، كؤمايةكيش
نةققاشـةكة،كوژراو و    بـؤ دؤزينـةوةي    ئةو مةبةسـتانة تـةواو نـني     دةنواند، بةآلم خؤي  دادان پثك

دةمــرن،   يــا زووهــةموو مناصــةكان  يــة، درةنــگ زؤر ئاســايي  ديــار بــوون، شــتثكي  برينــداريش
  خـةريك   وا لـة ژيصـآل هـاتبوون     چاوي  گومان رةويبؤوة، بث ثكيشهةرواتر، ئةسپ  سةربازةكانيش

ئثوةدابـوو،    لـة نةققاشـييةكةي    تـريش   چـي   هـةر وان، دةي   وايـة، ئةسـپ    دةرپةذن،راست  بوون
  چاويلكـةيي   كچـةي . كوثربووم  دةذواين  لة ئةسپةكةم  كاتثك  نةديت، دروست  زياترم  موخابن
چـاكتر نابـث، بـةر لـةو       چاكتر نابث، قةت  كوثري، قسةلةوةي  ؤيدةتوانث ببث بة ه  ترس  گويت

رادةگـرث، دوكتـؤر     بـة كوثرميـان    دةكا، ترس  كوثرمان  كوثربووين، ترس  كاتة كة كوثر بني
كـوثر، چونكـة    كوثر، تـةنيا پيـاوثكي    داوة پياوثكي  ئةوة كثية قسة دةكا، دةنگةكة وآلمي گويت

پـةرة بگرثـت،     چةند كوثرپثويستة هـةتا كـوثري    پريةپياو پرسي  انپاش. ئثمة لثرة لةوة زياتر نني
كـرد راديؤكـة هةصـبكا، رةنگـة      لـث   داواي  چاويلكةيي  كچةي. پرسيارة نازانث  ئةم  وآلمي  كةس

  هثنـدثكيان  هـةتا ئـةو كـات   . تؤزث درةنگتر بآلو كرايـةوة   هةواصةكان. بثت  هةواصةكان جةنگةي
ديكة لةبـةر دةرگـاوة     چةند كوثري سةر و سؤراغي  تاوثك  دواي. كرد  شل  گوث بؤ مووسيقي
. بثنـث   نـةبوو گيتـارث لةگـةص خـؤي      لـة بـريي    كةكـةس   زؤر حـةيف   گويت  پةيدا بوو، يةكيان

بـــآلو ببـــؤوة كـــة خةريكـــة   وهيـــوادةر نـــةبوون، دةنگؤيـــةك  هثنـــدة خـــؤش  هةواصـــةكان
  . بثت  پثك  گةليي  دةري رزگاري  گرتووي يةك حكوومةتثكي
   كوثري

  
  دةسـتان   قـامكي   ئـةو بةشـة لـةرادةي     بةسةر كراوةكـاين  لة سةرةتادا كة هثشتا كوثرة دةس
هـةر    و بـة سـث چـوار قسـان      خةم  ببنة شةريكي غةريبةكان  تثنةدةپةذي، دةكرا بة دووسث قسان

  بــووردين دةكــرا، ئةگــةر لــث لــث  بووبــا، چاوپؤشــي  تاوانثــك، هــةر چةنــد گــةورةو بنــةذةتيش
و   رةهـا دةبـوون   گرث كوثرةكـان   زةمان  و تثپةذيين  نةدابا تةنيا بة لةسةرخؤيي  دةسيت تةواويش

  وةرگةذاوانة بؤ چوونـة ئاودةسـت    بةخت بؤوة كة ئةم  روون  پاشان  ئاو بة ئاگردا دةكرا، كةچي
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  دةزانـني   ئـةو مةبةسـتة و ئةگـةرچي     سةرةذاي. مانا بوون و بث پووچ  گري و گرفتثكي  چ  تووشي
  زانتـرين  خؤپـارثز و خـؤ بـة كـةم      بة دةگمةنـة و تةنانـةت    و كووذي  بث كةم  ئاكار وكردةوةي

كةسانث كـة    يةكةم  مةسةلةدا بثنني بةم  هةية، دةبث دان  خؤيان  كز و الوازي  خاصي  مرؤضةكانيش
  و لـةخؤبوردوويي   و تثگةيشـنت   و زؤر بـة وردبـيين    كـردن، كـةم   بةسةريان هثناياننة ئثرة و دةس

  بــةرةي ســاز لــة كؤصــي چةپةصــيي  هــةبوو كــة سروشــيت  ئــةو خاچــةيان  بــاري  هةصــگرتين توانــاي
لـة سـةر     بة ناچاري  تةختةكة پذ بؤتةوة وهثندثكيش  و چل  ئثستا كة دووسةت. دةنا  ئادةميزادي

و   پيسـي   دةيبث ناتوانث را  و داهثنةريش  هةرد دةخةون، هةر خةياصث هةر چةندةورد و باريك
نيـة كـةزؤر زوو     ئاودةسـتةكان   وةزعـي   تةنيا چؤنيـةيت   لثرةدا مةبةست. بكا  ئثرةوةسپ  چةپةصي

تاوانبـاران، بةصـكوو     پـذ لـةرووحي    دؤزةخـي   ئـاوةذؤي   چةشـين   بؤگـةنيوي   بـة گـؤالوي    بوون
ذةو  ديكةية كة رث  يدةستةيةك  لة نةكاوي  پثويسيت نيازي  يان  لة هاوبةندان  تاقمثك  رثزدانةناين

ــةكانيان ــكةوت    و داآلن ــة هةص ــة پثشــدا ب ــةو ئاكــارة ل ــوو و ئثســتا    كردةپثشــاو و ئ ــوة ب و نثوةنث
نامبينـث،    نية،خؤ كـةس   وا بوو گرينگ  چاو و روو يا بث واز الي بث  مرؤضي. ئاسايي  بؤتةشتثكي

نـةدةگوجنا،    دةسـت بارثكـدا چوونـة ئاو   تـازة بـة هـيچ     كة واية دوورتر نةدةكةوتةوة، كاتثـك 
بـةدةمار    ئةو كةسانةي. بردة حةوشة  پةنايان  رثخؤصةكانيان  باري و هةصذشتين  بؤ ريان  كوثرةكان

  دةزاين  بـةزةمانثك   پث رادةگـريا، شـةويان    بة رؤژ هةتا شةو خؤيان  و باوكةكان  يا دايك بوون
دثنا و بة   وثك  و القيان  وشيهةصدةك  زگيان خةوتنب، پاشان  بةسةر كراوةكان دةس  كة زؤربةي

بـث سـةر و     ئةگـةر لـة سـةر مـافوورةي      خاوثنا دةگةذان، هةصبةت زةوي  دوو بست  يةك  دواي
ئاصـؤزتر    لـةوةش  بارودؤخةكـةي   پةيـدا بووبـا، ئـةوةي     كراودا وةها شـوثنثك   پثشثل  پيسايي بين

تـةنيا چةنـد     رثنـوثين   نگةيحةوشـةدابوو، نيشـا    بـةريين   لـة دةشـيت    بـوون   ون  دةكرد مةترسيي
پثشـوو پـارثزرابوو، هـةر وةهـا ئـةو        شـثتةكاين   لةپـةالماري   و باآليـان   كـة بـةژن    بـوون   دارثك

بـــث   خؤمـــان  و قســـةي  حةســـار ببـــوون   بـــين  تـــةخيت  كةئثســـتا رثكـــي   تةپؤصـــكانةي
  ةشـين بصيندگؤچ  تاريكـان، دةنگـي    رؤژث جارثك، هةميشـة بةرةبـةري  . دادةپؤشي تةرمةكانيان
  و هـةر ئـةو وردة فرمايشـانةي    كرابث دةهاتة گوث  كاتة قورميش  زةنگدار كة بؤ ئةم  سةعاتثكي
و   پـاك   وپـةيل  لة كةل  وةرگرتن  دةكردةوة، زؤر پثداگربوو لة سةر كةلك  چةندپات  پثشووي
  پـاك   وپـةيل  كـةل   لثية هةتا هةر كـات   تةلةيفوونثكي  دثناوة كة هةر بةشثك و وةبريي  خاوثين
ئـاو    بـة قـةوةيت    بوو،شيالنگثكي  پثويست  بةذاسيت  ئةوةي  تةواو بوو رايگةيةنن، بةآلم  وخاوثين

هــةتا   دةويســت  لوولــةكثش  پــؤلثكي  هــةمووة گةنــد و گوويــة بشواتةوة،پاشــان  بــوو كــة ئــةم
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و   سـايي يـةگجار زؤر تـا پي    ئـاو، ئـاوثكي    خةنةوة، پاشـان   كةصتة كةنةوة ووةكاريان  سيفؤنةكان
چاو، دةسـتث كـة    بة داوثنتان، چاو، جووتثك  دةستم  كراو، پاشان  دياري  رابداتة شوثين چةپةصي

ئـةو    اليـةدا بـذؤ،بثتوو خثـرا نةگةينـة فريـاي       بصـث بـةم    بكـا، دةنگـث كـة پـثم      بتوانث رثنوثنيمان
  تـر جانـةوةري  خراپ  بة جانةوةر، جـا لـةوةش    ناچث دةبن پث بةسةر كراوة كوثرانة، هثندةي دةس
  قسـةيةي  كردبـوو ئـةم    ئـةو دنيايـةي    و نةققاشـييةكاين   دميـةن   باسـي   دةنگةنةناسياوةكةي. كوثر

دوكتؤرة كة لة   تر خثزاين  بةراوثژثكي  قسةية دةكا بةآلم  شةوا ئةم  نةكرد، كةسث كة لة ئاخري
ؤ ئةو گةنـد و گوويـة   ب  داية، دةبث فكرثك  لة ژثر پةتوويةك راكشاوة، سةريان  پةنا شووةكةي
  بؤ ناكرث، بري لةداهاتووي  ديكة بة درؤ كوثرة كوثرةم  بؤراناگريث و چي  خؤم بكةينةوة، ئيدي

بة وةرگثذكة و ئاصـقة بـة     خؤيان، دةيب سوورة دةتكةنة كةنيزي  ئةو رازة بكةوة، لثم  دركاندين
كـةي،    منيشـيان  و حةمام  شؤيبة زارةوة بكةي، بيان  شثو وخواردنيان  هةمووان، دةخوازن  گوثي

ال،   بيانبةيـة ئـةوالو ئـةم     دةكـةن  لـث   هةصسـتثين، وات   لـة خـةويان    و بةيانييان  بيانبةيةسةر تةخت
  و ئةگـةر درةنـگ    دةكـةن  لث  هةرات نوستووي  بؤ بستذي، كاتثك  و فرمثسكيان  بگري  كةپؤيان

قـةوماوةدا   گةلة كوثرة لث  لة نثو ئةم  دةخوازي  دةدةن، چؤن پث جنثوت  كةي  و چاوةذثيان  بچي
  بـؤ درثـژ نةكـةم، هـةتائثرة زؤرت      يارمـةتييان   و دةسـيت   بن  و بث پسانةوة لةبةر چاوم و بچم  بثم

لة سةر ئـةو مةبةسـتةية كـة      وهةستم  كة هةميشة هؤش  بؤ كردوون، من  ياريدة داون، باشة چيم
  ئثمـةي   وا نةبث كـوثري   دةبثتةوة، الت لثت  يانرق  هثندثك كةسث نةزانث دةبينم، چونكة دةبيين

وردة وردة خةريكـة خراپتـر دةبني،تـؤ      نـةكردووين، بـةآلم    باشـتر، خراپتريشـي   كردؤتة مرؤضـي 
بة سةر   بينا دةبث چاوةدثري ئينسانثكي  شثو بثنة بةرچاو، بةصث واية، بةآلم  كردين  دابةش  وةخيت

نابـث، ئـةو شـةذ و      گلـةيي   كـةس   و ئاقصـبث، جـا ئـةو كـات      اليةن خواردندا بكا و بث  دابةشيين
  دوو كـوثران   هـةراي   كاتثـك   شـثيت، تـؤ نـازاين     دةكثشـنة جـةغزي   دانـة بـث بذاوانـة مـن     لثك
  بـووة، بـةآلم   كـوثري   و زؤر شثوةيةك  دمث، شةذ و هةرا هةميشة كةم  حاصثك  چ  تووشي دةبينم

بث ئثمة لثرة چني، كـوثرين،    لةيادت  بيكة، بةآلم و خؤشة  پث چاك  هةية، چيت  ئةوة جياوازي
ــةي  ــةو كوثران ــوثر، ئ ــةي  كوثرك ــوان  قس ــةن  ج ــگر ناك ــاي   و دص ــني، دني ــؤز ن ــواين  و دصس   ج

  بـةزةيي  رق و بـث   كوثر بذاوةتةوة، ئثستا كةوتووينة نثو سـنووري  هةتيوي  مناآلين  خثرخوازانةي
  بــؤ كــوثري ئاواتــت  چةنــدة تــاص ببيــنم  دميــةين  كوثرانــةوة، ئةگــةر بتزانيبــا ناچــارم  ودصــذةقي

كـوثرم، مببـوورة     ناكـا چونكـة هةرئثسـتاش     پثويسـت   پـث دةكـةم، بـةآلم     دةخواست، باوةذت
  بـذين   خةصـك   بـة چـاو لـة چـاوي      تةمةمن  خؤشةويستةكةم، خؤزگة بتزانيبا، دةزامن،دةزامن، من
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تثـدا مابـث و بثتـوو      رووحثكـي   شـتاش لةشـة كـة رةنگـة هث     تثپةذ كردووة، چاو تةنيائةنـدامثكي 
دةيصـثم،    نةبييـةوة، سـبةي   پةشـيمان   كة كوثر نيم، هيـوادارم   دةصثم  ئةوچاوانة نةبن، سبةينث پثيان

  . ئةوانةوة  نابثتة دنياي  پثم  ئاخري  منيش  تا ئةوزةمان  دا مةگني  درثژةي  راما و پاشان  تاوثك
  بوويـةوة، چاوةكـاين   كـة خةبـةري    بـةياين   وو رؤژانوةكـ . هثشتا قةرار نةبوو وا بثـت   بةآلم
  شـثوا كـة چؤنيـان    لـث   سـةري . خـةوتبوون   قةرةنتينةكراوةكان  تةواوي. هةميشة دةيانبيين  وةك

بدا يا رةنگة باشتر بث پتر پارثز بكاو بث  پث  كؤ كاتةوة و هةواصيان  هةموويان بصث، داخؤ دةبث پث
بكـا    ئاسـايي   هةصكةوتثكي  باسي بيهةوث  ئةوةي  بؤ وثنة وةك مةبةستةكة ئاشكرا كا،  خؤ نواندن

دةكـردةوة كـة لـةنثو ئـةو هـةموو        ئةوةشـي   هةر فكـري  خؤتان، كث  بصث ئثوة بيهثننة بةر زةيين
  دةرچووبث يا رةنگة وا باشتر بث كة وا بنوثنث هةربةذاسيت  ساغ  چاوي  ئينسانة كوثرةداكةسثك

  بـوو بـؤ هيـوادار كـردين      گةذاوةتـةوة، ئةوةرثيـةكيش    چـاوي   يكوثر بووة و لة نـةكاو سـؤماي  
بتـوانني، لـة     ئةگةر ئةودةتوانث سةرلةنوث ببينث، وثدةچث ئثمةش  رةنگة بة يةكتر بصثن. خةصك
  هةصـدة، كـةوايان    دةخـؤت   بؤ دةرةوة، دةي  ئةگةر واية، دةي  بصثن  ديكةوةرةنگة پثي  اليةكي

  بةسـةر كـراوي   دةس  كـوثرثكي  ناذوا و چونكة سپا هيچ  ثردةكةيبث م  گوتبا لة وآلما دةيگوت
لـة جثگاوبانـدا     لـة كوثرةكـان    بـذثك . دامـةزرث   خؤي لة جثي  گةذثن رةها نةدةكرد، دةبث لثي

ــةوزين ــةر وةك  دةگ ــةيانييان  و ه ــةموو ب ــذين  ه ــةآلم. دةت ــةش   ب ــارة ك ــةو ك ــةي  ئ   و هةواك
ئةوبؤنة ناخؤشة تـةنيا  . درابوو  مؤم  وثندةرث بة بؤگةنبؤگةنترنةدةكرد، چونكة زؤر لةمثژ بوو ئة

  هةصـدةهات، بةصـكوو بـؤين    تثـك   پثـي   دصـي  نةبوو كـة ئينسـان    ئاودةستةكان  نثوةنثوةي  بؤگةين
  چـؤن   و نة دةيانزاين  ئاوثتة كرابوو كة نة دةيانتواين  و پةجناكةسيشي  دووسةت  لةشي  ئارةقةي
  و لـةم   پترهةصـدةگرت   رؤژ بـة رؤژ چصـكي    ةر و پؤتـذاكيان و سـ   و بـةرگ   بشؤرن، جـل  خؤيان

  شــثرة و ئاوپــذژثين  كاتثــك. كردبــوو تثــدا پــيس  جــار خؤيــان كــة گــةلث  تةختانــةدا دةخــةوتن
  و حةمامـةكان   ئاودةسـت   ئـاوةذؤي   هةصكةندرابن، كاتثـك  و لة جث  بووبن  خراپ  گةرماوةكان

و   و بةقةصـش   ذةوةكـان  رث  بين  بةستبثتة تةخيت  زةويخواردبثتةوة و لوو  و پيساوپؤنگي  گريابن
. دثـت   چـي   بةكـةلكي   وخـاوثين   پـاك   و پةيل  و كةل  و فاف  كةلثناندا رؤچووبث، ئيتر سابوون

كارانـة    بث كة خؤ لـةم   دةبث چةندة شثت  مرؤض  راچوو، هةربةذاسيت  دوكتؤر لة بريان  خثزاين
هـةتا   دةخـوازن، دةبـث    گومـان  بكـةم، كـة بـث     خزمـةتيان   نئةگةر نةشـخواز   هةصقوتثنث،تةنانةت

ناگرم، ئـةوة    و بةرگةش  مب كردنةوة و شؤردن  و خاوثن  پاك  لةبةر داية هةر خةريكي  رووحم
دةنوانـد، ئثسـتا كـة      داگـر خـؤي   لة پثشدا كة تا ئةورادةية سوور و پـث . نية  و دوان  يةك  كاري
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كردةوة، وردة وردة لة بةرامبةر ئةو راستةقينةتاصةدا   تة قؤناخيو بگا  هةصبذي قسان  دةبوو بازنةي
ترسةنؤكم، باشتر وا بـوو كـوثر    من  لةبةرخؤيةوة گويت  بة تووذةيي. دةدا سارد بؤوة  كة ئازاري

سث كوثر لـة خـةو   . لثرولةوث بيكةمة راوثچكة  خوثذي پذوپاگةندةچي  چةشين  ئةوةي  نةك  مب
  وثكذا بذؤنةسةرسةرا و شـثوي   بوو، دةيانويست  دةوافرؤش  شاگردي  لةوان  هةستابوون،يةكثك

  دابـةش   خـواردن   چـاوان   بـة يارمـةيت    نةدةكرابصـثن   چونكة كـوثر بـوون  . وةربگرن  يةك  بةشي
و   چـوون   تثـك  و لـث   ژماردن  دآلزاري  كةمتر يا زياترو بة پثچةوانة، دميةين  دةكرث، دةفرثك

زؤر ورد   دةژاكاند، يةكث كة بةدگومانتر بوودةيهةويسـت   مرؤضي  يتهةس  بژاردنةوة وگثژ بوون
دةبةن، لة ئاخريدا دةبوو بـة دمةقاصـي،     لةگةصخؤيان  تر چةندة شثو و خواردةمةين  بزانث ئةواين

يةكـدا    ئثسـتا لـة بةشـي   . دادةهاتـة ژنـة كوثرةكـان     و بةناچار زللةيـةك   داويشت  پاصي  يةكثك
ــةتاقيكاري  وةرگــرتن  بــةش  و ئامــادة و چــاوةذثي  ابوونهةســت  كوثرةكــان تــةواوي ــوون، ب و   ب

ــةزمووين ــةم  ئ ــك   ئ ــة رث ــي ماوةي ــك  وپثكثك ــاكاريان  تؤزث ــةش  س ــردين  بؤداب ــواردن  ك   خ
  و خثزاين  چاوپزيشك  تةخيت  ژوورةكة، ئةو شوثنةي دةبردة بنةباين  دامةزراندبوو، چثشتةكةيان

ژومـارةوة دوودوو    لـة رووي   هاوبةنـدةكان   بـوو، پاشـان   ثلـ   و هةروةها كچة وكوذة خثلةكةي
  چـةپ، ژومـارة دووي    الي راست، ژومـارة يـةكي    الي  يةكي  بؤ وةرگرتن، ژومارةي  دةچوون

و نــة   دةكــةوت وثــك  و هــةتا دوايي،لــةو بةينــةدا نــة كــةس  چــةپ  دووي  راســت، ژومــارةي
و   هثمنايـةيت   پاراسـتين   دةكثشـا، بـةآلم    دةهاتةگؤذ، راسـتة درثـژةي    سارد و سووك  قسةيةكي

  بةشـيان   هـةموان  بـوو، دواي   پثشةوة كة خواردنةكـة لةبـةر دميـان     دثنا، ئةوانةي  دنيايةكي ئارامي
  خـؤي   شـثوي   چاويلكـةيي   جگة لة كوذةخثلة كة هةميشة بةرلـة كچـةي    وةردةگرت، هةصبةت

. لـوور دةدا   كچةشـي   لـة چثشـيت    كبةشـث   ودةرهـةم  و دةخيوارد، كـة وا بـوودامي    وةردةگرت
  بةهةسـيت   خثـرا گوثيـان    دةرگا وةرسووذاندبوو، بة هيوا بوون  بؤ الي  سةريان هةموو كوثرةكان

و   بةشـة شـثو وةرگـرن     چووبـوون  ئـةو كةسـانةي    پثـي   بزرينگثتةوة، دةنگي  هاوبةندةكانيان  پثي
بـة    راكردنثكـي   ةيانويست، بةلكوو دةنگيدةنگةدصخوازة نةبوو كة د  ئةوة ئةم  بگةذثنةوة، بةآلم
لةگـةص  . نـةدةديت  خؤيـان   كةسانة كرابا كـة بـةرپثي    بةم  بثتوو وةها شاكارثك  لةز بوو،هةصبةت

لـة    لةبةر دةرگاوة پةيدابوونةوة تـازة بؤچوونةكـة قسـةي     بة هانكةهانك  ئةوانة كاتثك  تةواوي
  دةيانويسـت   ثواو گةذابوونـةوة و هةرسـثك  شـ  قةومابوو كـةوا سـةر لـث     لة دةرةوة چ. سةر نةما

شـثوبثنينة    ناهثصـن   گـويت   نـةكراو بگثذنـةوة، يـةكيان     چـاوةذوان   وثكذا بثنـة ژوورهـةتا هةواصـي   
كث رث نادا،   تثكذا پرسيان بؤ كثشا، بةصث ناهثصن، چةند دةنگ  تر ئؤباصيان  ژوورةوة، دووةكةي



١٠٩ 
 

ة لثـرة هـةموو كـوثرين، شـاگرد دةواخانةكـة      كوثرةكان،ئثمـ   سةربازةكان، نا كوثرةكـان، كـام  
  كـة وثكـذا گةيشـتوونة ئثـرة، يـاين       ئـةو تاقمـة بـن     دةبـث هـي    كثن،بـةآلم   ئثمـة نـازانني    گويت
خواردنةكـة وةرگرن،خؤتـا ئـةوذؤ      باشة بؤ نةياهنثشـت   دةي  گويت  دةستة، چاوپزيشك ئاخرين

بـةوالوة    مـرد، لـةوةي    ازةرابرد، ئةو بابتـان ئةوة ت  لة سةر رثگا نةبووة، دةصثن  ئاوامان  كؤسپثكي
  ژوورةكــةذا دةنگــي  لــة هــةموو شــوثين. بــدا  پووصــةكةي دةوث دةبــث  خــواردين  هــةر كــةس
  دزانة،بةذاسيت  فذاندووة، دزيويانة، هةي  ئثمةيان  بةرزبوويةوة، خؤ ئاوا نابث، شثوي  ناذةزامةندي

  نـةدةكردةوة بـة زينـدي     بثتةوة،هـةرگيز بـريم    كوثر راسـت   شةرميية، جا وةرة كوثر بة دژي بث
  ئـازا و چاونـةترس    مرؤيـةكي . بـؤ سـكاآل    گرووبـان   بچينـة الي  ئاوا تاص ببينم، دةبـث   سةر رؤژي
ئةسـتةمة،   كـارثكي   خبوازن، شـاگرد دةواخانـة گـويت     خؤيان  و هةقي  كرد تثكذا بچن پثشنياري

لـة    چةكداريشـن، مةبةسـتت    ، بؤچارةذشـيان زؤرن  روونـة دةسـتة و دةيارةيـةكي     گةلثكن، لـثم 
ئــةو   جثــي  پثيــة، هثشــتاش  و چؤماغيــان  كوتــةك  كــةم الين  تــر گــويت  چةكــدار چيــة، يــةكي

  بةلةسـةرةخؤيي   بكةينةوة بـزانني   دةبث بةتاقي  دثشث، دوكتؤر گويت  داوم لة دةستيان  كوتةكةي
  رووي  لةگةصدا بكـةم، رةنگـة هةصـةيةك    ووثژيان تا وت  تؤ دمث  وثذاي  چارةسةر ناكرث، منيش

لـة    بـؤ دةچـم، بـةآلم     هـةر واي   راسـتة دوكتـؤر، منـيش    بةصـث   گـويت   دابث، شاگرد دةوافـرؤش 
هةر  بثت  ئةگةر واش  گويت  چاوپزيشك  بسةملثنن، هاوسةري  حيسايب  قسةي ذا وثناچث ئاكاريان

لـة    تاقمـة جگـة لـةو كةسـةي     ئـةم . دمثئثـوة    وثذاي  دةبث بچينة سؤراغيان، خؤ ئاوا نابث، منيش
  خــؤي  دةكــرد ئــةركي  بــوو كةوتنــة رث ووةدركــةوتن، ئــةو هةســيت  ســكاآلي  دةســيت  ئثشــي
مـابوو   تر بگثذثتةوة، دوو هةنگاوثكمان  دانيشث و رووداوة تاصةكة بؤ ئةواين هثناوة و دةبث بةجث
  دةكـا، ئـةوان   لـث   بـةرگري   وتـةكان بةك  ئينسانيي  كرد ديوارثكي  و خوانةكة كة هةستمان  بؤ نان

دوكتـؤر بـث     دابوو، ژين  بةوخةصكةدا كة لة سةرسةرا ئاپؤرةيان  و دذيان  پثكةوة دةچوونة پثش
  بـووز نـاخوا و رةنگةهـةرگيزيش     لـةبار و مـةنتيقي    ووثژثكـي  وت  كـة هـيچ    ودووتثگةيشت سث

  و ميلةي  و شيش  بة دار و كوتةك  خؤيان سةرسةرا ئةو كوثرانةي  لة نثوةذاسيت. نةكرث و نةبث
دةخسـتة    تريـان   دةورة دابـوو و هاوبةنـدة نابيناكـاين     تةيار كردبوو،دةفرةكانيان  تةختان  ئاسنيين
  سـةربزثوةكان  بـةرگري   دةبـرد هـةتا خـةيت     جارجـار راماصـثكيان    ناهومثدي، كوثرةكان گثژاوي
  زةبريــان  ومســت بــة دةســت ثكيانخبــةن، هثنــد تــث  هةيــة كــةلثين  و هــةرچؤنثك  شــكثنن تثــك

بـة    دوژمنان، بةآلم  پاي  هةتا دةگةيشتنة پةرژيين دةخزين  لة سةر چنگان  دةوةشاند و تاقمثكيش
. دادةبـاري  ئةصآل بةختةكي  و شةپ  مةنشوور مست  بة واتاي. دةكرا پث  پاشةكشةيان شةپ  زةبري
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  دةوث، ئثمـة حـةقي    خؤمـان   وچثشـيت   نهةصگرتبوو، ئثمـة نـا    قريوةقريو و نةذذة و گرمة وآليت
  جثـي   هةر چةند رةنگة ئةو مةبةستة وةكوو شتثكي. شةذةفينة،دابذزن بث  هةية، هةي  خواردمنان

بكـةن،   پـؤليس   بـانگي   پةرثشـاحناص گـويت    يـان   فـرةزان   ئينسانثكي  باوةذ نةيةتةبةر زةين، بةآلم
نةداوة بة سةر شـوغص و    كاري كوثري  ةزانند  لةگةص دابث، وةك  بوو چةند پؤليسيشيان  رةنگ

نيـة و ئـةو     ئاسـايي   نابينـاي   هاتبـث وةكـوو پؤليسـثكي    كـوثري   تووشي  پؤليسثكي  پيشةوة، بةآلم
كـوثر   ژنثكـي . زؤر گؤذ كـراون   كوثرةوةرييةكي  و پاش  مردوون  كة ئثمةدةمانناسني  پؤليسانةي
  دابـني   پثشـووبگثذنةوة و دادپـةروةري    و ئـاراميي   هـثمين   رةنگة كاربةدةسـتان   ئةوةي  بة هيواي

بـة نثـو ئاپؤرةكـةدا      و راپسـكان   بثننةوة بةر خةصكةكة، بةهةزار چةرمةسةري  و ئؤخژنثك  بكةن
بگةنـة   ببيسترث قيژانـدي   كة دةنگي  چوونة ژوورةوة و بة شثوةيةك  گةياندة بةردةرگاي  خؤي

  سـةربازةكان . بـةرن   ئثمة بـة تـاآلن   وث بةشة خواردينشةذةفانة دةياهنة و بث  فريامان، ئةو پةست
  رةمسـي   بـة شـثوةي    نابيسـنت، پثشـتر ئـةو ئةفسـةرةي     نوانـد كـة هـيچ     كرد و وايان  گثل  خؤيان

ئةگـةرهاتوو    سـرةواندبوو كـة تةنانـةت     گرووبـاين   لـةگوثي   كردبـوو بـة وردي   ئثرةي  سةرداين
كـوثر وةكـوو ئـةو      ژنةي. بثتةدةر  ثبگةيةنن، چاويانت  خؤيان  كرد نةكةن  وپةت لةت  يةكتريشان
  رنييةوة كة لةبـةر نائومثـدييان    قيژة و هاوار كرد و خؤي ئةوةندةي  پثشتر لثرة بوون  ژنة شثتانةي

بـوو،    دةنـگ  بثهوودةيـة،بث   پاذانةوة و الآلنةوةي  تثگةيشت  سةرةجنام. شثيت  گةيشتةسةرهةدي
  چونكــة رثــي  بــة هةنيسكانةوةهةصــقةندرث، بــةآلم  ســةري  گــةذاوة ژوور هــةتا لــة گؤشــةيةكي

ــث ــوو زةبرثكــي ل ــؤقي  گؤذاب ــةري  وةت ــةك كــةوت  س ــوو   و ي ــة ختــثص ب ــؤر   ژين. تةخت دوكت
ئةو . بنث  پث دةبةر پثي  كة نةيتواين  هاآلبوون كوثر وا لثك  خثرا بگاتة فرياي،بةآلم  دةيهةويست
دةكـرد،   لـث  بآلوةيـان   بـوون   خـةريك   وپثـك  ناذثكهاتبوون،   خواردن  بؤ وةرگرتين كوثرانةي
ــةوةيان  هةســيت ــةكتريان  رث دؤزين ــان  شــثوابوو، ي ــةر پثي دةدا،دةكــةوتن، هةصدةســتانةوة،   وةب

و مانـدوو،    دابوو، شةكةت  نةدةدا، مليان  هةستانةوةيان هةوصي  تاقمثكيان  دةكةوتنةوة، و تةنانةت
لةوكاتــةدا . دةخــواردةوة  دةخشــا و پاپؤكــةيان  ةرزيرةحــ  و چاويــان  دم  تثــزاو وخــةماوي ژان

  دةمانچةيــةكي  ولووتــةكان لــةالت  كــة يــةكثك  ترســاو و بزذكــاو ديــيت  چاوپزيشــك  خثــزاين
  لـة سـپيكاريي    گـةورةي   گوللـة لـةتثكي    شـرخيةي . كردة حةوا  رووي  هةصكثشا و بة تووذةيي

  دةنـگ  هـةموو بـث    كةصـةگا نةذانـدي    كـابراي . خـةجآلو   خةصكي  ميچةكة بةردايةوة سةرسةري
  كةوت، پاشـان   كةوت لثوة بث تةقة دةكةم، وةهةر كةس  جيكةي  هةست، بثتوو كةسثك بن،بث

دا، هـةموو    چةكـدار درثـژةي    كـابراي . چـةقني  خؤيان  لة جثي  كوثرةكان. لثوةنايا  ئيتر سريوةي
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دةكـةين،    دابـةش   و و خـواردن الوة ئثمـة شـث   بـرد، لةمـذؤ بـةم     كة تازة گووگةمةمةكـةي   بزانن
  دادةنثني  و خوانا، ئثمة لةبةردةرگاوة نيگابان  نان  نةكا بچث بة دواي  تازة كةس  دةصثم  ئةوةپثتان

بـة    الوة خـواردن  خـؤي، لثـرة بـةم     لة ئةستؤي  خؤي رث و شوثنة البدا خوثين  لةم  و هةر كةس
ــةر كــةس  ــتنة، ه ــةيلي فرؤش ــةكة    م ــث پووص ــة دةب ــة خواردن ــدا  يل ــةري. ب   چاوپزيشــك  هاوس

  لة دةستيداهةصسووذاند و نةذانـدي   كةصةگا دةمانچةكةي  بدةين، كابراي  چؤن  پووصةكةي گويت
و لة كوث شثو وةردةگـرين،    دةكةين  چ  بزانني دةبث قسة بكات، دةبث  ئاخر يةكثك. دةنگ بث

ئـةو ژنـة لـة كثشـة       گـويت   اندزةك  لة تاقمي  يةك، يةكثك  يةك  يان داخوا هةموو وثكذا بثني
  هـةتا ئثسـتابة قوربـاين     دةبثتةوة، ئةگةر ديتبام  كةم  دةگةذث،بثتوو بيدةية بةر گوللة ناخنؤرثك

خؤتـان،    بذؤنة بةشـةكاين   راوةستان راخوذي، خثرا وبث  لة هةموواين  پاشان. كردبوو  گوللةيةكم
  دوكتـؤر لـة وآلمـا گـويت      بكـةين، ژين   چ  هثنايةژوورةوة تةما دةگرين  خواردنةكةمان  كاتثك
دةبـث چةنـدة بدةين،هـةر ئـةو       دةكا چةند، بـؤ شـري و قـاوة و بيسـكويت      باشةپووصةكةي  دةي

راوةسـتة    تـر گـويت    فيشةكثك، ئةوي دةكا بة قورباين  ئةو ژنةتيوة خؤي  بةذاسيت  دةنگة گويت
و   بـاش   وپـةيل  ا هـةتا كـةل  دةكـ   ديـاري   دوو كةسـان   گؤذي، هةربةشـثك   گةذث، راوثژي لثي

  و هةرشـتثكي   كؤ كةنةوة، پووص و خشص و جةواهثر، بازنة، ئةنگوستيلة، سةعات هةموان  بةنرخي
  دؤستانةشـتان   چـةپ، ئثمـة لـةوثني، بائامؤژگارييـةكي      قؤصي  سثي  بؤ بةشي  هةية يةكسةر بيهثنن
دةياهنـةوث شـتة     هـةن   كةسـانثك  لة نثـو ئثـوةدا    كآلو بنثنة سةرمان،دةزانني  بكةم، هةوص مةدن

  هـةرگيز دةسـتتان   دةكةمةوة، بثتوو فثص بكةن  دووپايت  ديسانيش  حةشار دةن، بةآلم بةنرخةكانيان
. بـدةن   قـووت   و مروارييـةكانتان   جبـاون  ئةسكيناسـةكانتان   ناچار دةبـن   راناگا و ئةوكات  بة نان

وثكـذا    بكـةين، هـةمووان    ئثمـة دةبـث چ    پرسـي   راسـت   الي دووهـةمي   كوثر لة بةشي  پياوثكي
چةكداربـة    بثنينـة خزمـةتتان، پيـاوةي     بـوو بـذثكي    پثويسـت   شـتثكمان   هـةرجارةي   يـان   بدةين

  شثو دةخؤن، ئةوةش  پاشان تثنةگةيشتوون، لة پثشدا پووص دةدةن  واديارة باش  پثكةنينةوة گويت
التانـة    دةبثتة تثكةولثكة، باشتر واية هةر چي  بدةن و پووصةكةي  بكةن  خواردن  داواي  هةر كات

كــةين،   بــؤ دابــني  خــواردن  چةنــدةتان  دةبــث هــةر جــارةي  دةزانــني ئثمــةش  و پاشــان  بيــدةن
  كـةس   دةبيـنن، جـابؤ ئـةوةي     بشارنةوة، دةنا خـراپ   شتثك  دةيصثمةوة نابث هيچ  ديسانيش بةآلم

و   كـةلثن   تـةواوي   هةموو شتةكان  هثناين كة پاش  نئثمة ئةوةندة بزان  نةباتة بةر وتةكاين  گومان
بـــةالوة مابـــث، ئثســـتا     سووتاويشـــتان  پووصـــثكي  دةپشـــكنني، ســـةآللةورؤژةي   قوژبنـــان
  بـذثكي . تةقانـد  تـري   هةصـثنايةوة و فيشـةكثكي    دةسـيت . كةن  دةستةوبةجث ئثرة چؤل دةمهةوث
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لـة بـري     كـة هـةرگيز دةنگـت    بـث   ادتلة يـ   تؤش  كةصةگا گويت  كابرا دزةي. وةري  ديكة گثچ
  . قةآلفةتت داوة منيش  دوكتؤر وآلمي  ناكةم، خثزاين
  كـوثر كـة دةيگـوت    ژنثكـي   وجثيةي رث نةكةوتة سةر ئةو قسة بث  سرجني  كةس  دةتگوت

  دةرگاي  كرد و بةرةو گةرووي لث  لةذثوةبآلوةيان  كوثرةكان. ناكةم  فةرامؤش  قةآلفةتت  منيش
لـة رووداوةكـة     خؤيـان   خثرا هاوبةنـدةكاين   يةكةم  بةشي  گةذانةوةو تاقمي  خؤيان  ژوورةكاين

  چارةيـةكي   وفةرمانبـةرداري   داخسنت  وا ديارة جگة لة مل  گويت  ئاگاداركردةوة، چاوپزيشك
  دةتـوانني   ئثمـةش   شـاگرد دةواخانـة گـويت   . وچةكـدارن   زؤرن  نيـة، گؤيـا، تـاقمثكي     ديكةمان
چةندشيشـة و    بيانگاتثيـة يـان    دةستمان  بةو مةرجةي  داران  وپؤپي ار كةين،بةصث بة لقتةي  خؤمان
  كـةم   الين  مبثنث، بـةآلم   ئةگةر هثز وتوانامان  بكةينةوة، هةصبةت  لة تةختةكامنان  ئاسنني  ميلةي
بـةو    دةمهةمـة و نيمـة بيـ     ئـةوةي   كـة ئامـادة نـيم     من گويت  پثية، يةكثك  دةمانچةيةكيان  ئةوان
ومةرجةكـة ئةوةيـة،    هـةل   هةرواتر، دوكتؤر گـويت   منيش  تر گويت  جندة كوثرانة،يةكي  دايك
  هـيچ   گـويت  نـةدا، خثـزاين    هـيچ   يـا كـةس    كـةين   هةمانـة لـة دةسـتيان     دةبـث هـةر چـي     جايان

ة كـة لـة دةرةوةذا بـ     ئثـرة ئةوتاقمـةن    و دةسـةآلتداري   نيـة، تـازة حـاكم     ديكـةمان   چارةيةكي
  خـواردين   چ  خؤيـةيت، بـةآلم    بـدا مـةيلي    نايهةوث ماص وسـاماين   سةرماندا سةپاون، هةر كةس

دةبـث هـةر     گـويت   بـدةين، چاوپزيشـك    بـث كـة ئثمـة بةشـي      چاوةذوان وةگري ناكةوث و نابث
نيـة    هيچيان  باشة ئةوكةسانةي  بةرين، شاگرد دةواخانة گويت  كةينةوة و بؤيان  هةمانة كؤي چي
مةنشـوور    دةياندةنثيـة، بـة واتـاي     خؤيـان  لة بةشي  كة خةصك  بن  بكةن، دةبث بةوةندة رازي  چ

بـؤ ئـةو     من  پريةپياو گويت  وةشا و پاشان  دةنگييةك بث. خؤي لة قةدةر توانا و زگي  هةر كةس
ــة دةنــگ  پثويســت. كــارةدوكتؤر پثشــنيار دةكــةم  ــةواوي  دان  ب ــةبوو، ت ــوو  بةشــةكةرازي  ن . ب

كـث بـة دصـخواز حـازرة،       وپرسـي   بـن   هثنايـةوة كـة پثويسـتة دوو كـةس      وةبريي  وپزيشكچا
بـة كـؤ     دةكـةين   زؤر باشـة كـة وايـة دةس   . ئامادةم نةبث من  كةس  بثتوو هيچ  كوثرةپياو گويت

  هةيـة بـة كـةلك     لـةو بابةتـة التـان     اليلؤن، جانتا و چةمةدان، هـةر چـي   توورةكةي  كردنةوةي
كـرد بـة     كةمةوة و خثرادةسيت  لة كؤص خؤم  ئةوةي  ئثستا دةتوامن  دوكتؤر گويت  دثت،خثزاين
واديـارة    تثـدا بـوو، يـاين     كردين  خؤجوان  و شذوشاآليت  وپةل كةل  ئةو جانتايةي  بةتاص كردين
خــؤ   ســووراو و ســپياو و شذوشــاآلتانةي  لــة نثــو ئــةم. نــادا تةنگةژةيــة دةس  لــةم  دةربــاز بــوون

نـةمابوو كـة    لةبريي. دةبرووقايةوة  تيژيش  نووك  درثژي  داواندا مقةستثكي خواپث  داينتيفة تيف
چـاوةذث بـوون،     كوثرةكان. هةصثنا دوكتؤر سةري  خثزاين. ئثستا بةاليةوة بوو  بةآلم. هةصيگرتبث
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بـة    چاويلكـةيي   كچـةي . لةگـةآل دةكـرد    كوثرةپيـاو و قسـةي   تةخيت  چووبووة الي  مثردةكةي
  خوثنـاوي  پانكةصـةي   دةگاتـة دةسـتمان، پارچةيـةكي     بةو زوانـة خـواردن    دةگوت خثلةي كوذة

بـة    دةيةويسـت   چاويلكـةيي   كچةي پةنا ديوار حةشار درابوو، دةتگوت  مثزثكي  لةژثر پثچكةي
. داهـاتبوو   بشارثتةوة كة موقراييان  ئةوكةسانةي  لةبةر چاوي جث بث  كيژانةي  و شكوايةكي  شةرم
  رامـاوة،چلؤن، ئـاوا، بـةآلم     ئاوهـا تثـي    راچوو كة بؤچي  دوكتؤر لة مقةستةكة راما، لة بريان ژين

دةكـرا،   پـث   تيـژ چـي    نـووك   برووقـةداري  درثـژي   گري نةكةوت، باشة مقةسـتثكي   بةصگةيةكي
و   راداشـت   بـؤ الي   دايـةوة بةصـث فـةرموو، جانتـا بةتاصـةكةي      ئامادةية، وآلمي  پرسي  شووةكةي

  رووي شتثك  گويت  گرت، مثردةكةي  خؤي  مقةستةكة لة پشت  بؤ شاردنةوةي تري  تةكةيدةس
بيبـيين،    نةقـةوماوة كـة تـؤ بتـواين     بصـث شـتثك    نةخثر، زؤر سادة دةيتواين  گويت  داوة، خثزاين
هـات،    كوثرةپياو بؤ الي  وثذاي  چاوان  دوكتؤري. ديكة  گؤذابث و هيچي  دةنگ  رةنگة بذثكم

كـةن، دةماهنـةوث     هةتانـة ئامـادةي    هـةر چـي    و گـويت   وةرگـرت  لـث  بـة دوو دصـي    اكةيجانت
كردةوة،گوارةكــاين،   و شــووةكةي  خــؤي  ســةعاتةكةي  دةســبةندي  خثــزاين. كةينــةوة كؤيــان

  زةماوةنـــدي  دانا،كلكةوانـــةي  نةقيمـــةدار و ملوانةكـــة زثذةكـــةي  جـــواين  ئةنگوســـتيلةيةكي
و   باريكتر بوون  ئةنگوستمان  گوت  داماصي، بة خؤي لة قامكان  اساينزؤر بة ه  ومثردةكةي خؤي
هةيـة و   ئـةوةي   ئةوةش  وثكذا خستة جانتاكةوة و گويت  هةمووي  بوويان  ئةوةندةپووصةي  پاشان

  كچــةي. هةرئةوةنــدة بــوو  هــةمووي  بذوانــة، روانــيم  دصــنياي، چــاك  گــويت  نيــة، چاوپزيشــك
دوكتـؤر    خثـزاين   لةگـةص سـاماين    واي  دانابوو،فـةرقثكي   خـؤي   اينسـام   تةواوي  چاويلكةييش

  ژين. نـــةبوو  زةماوةنــدي   كلكةوانــةي   هــةبوون، بــةآلم    دووي بازنةيــةك   نــةبوو، لــة جثــي   
دابثتةوةسـةر كـوذة     و كچـةش   و كوثرةپيـاو وةرسـووذثن    راوةستا هةتا مثردةكةي چاوپزيشك

  رووي  پـووص دةدةم، پاشـان   هـةردووكمان   لـة جثـي    مـن  دايكتم،  دابنث كة من  خثلة و بصث واي
  زيل  بزمــاري  بةشــةكان  تــةواوي  وةكــوو ديــواري ئــةوثش. ژوورةكــة  بنــةباين  كــردة ديــواري

ــث ــث  ل ــوو، ب ــان داكوتراب ــاين گوم ــؤي  زةم ــثتةكان  خ ــاآليت  ش ــاش  شذوش ــتيان  ب   و خؤشةويس
  دةگةيشـتثية بزمـارثكي   دةسـيت   ئةوةندةيكثشا و   بةرز كردةوة و قؤصي  سةري. پثداهةصواسيبوو

و كوثرةپيـاو    شـووةكةي . رؤنيشـت   لة سـةرتةختةكةي   پاشان. پثداكرد  دؤزييةوة و مقةستةكةي
  بـــوون، هثنـــدثك  كوثرةكـــان  و ســـاماين  ســـةروةت  كؤكردنـــةوةي  وردة وردة خـــةريكي

حاشاهةصـنةگر    ةيةكيئـةوة راسـتةقين    دةكـرثن، هةصـبةت    كةزؤر بث شةرمانة تـاآلن   رادةخوذين
  دةبـوورين، دةتگـوت    خؤيـان  گرانبـايي   ومـةكي  سارد و سذ لة شت  بة شثوةيةكي  بوو، تاقمثك
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ئثمـة بثـت،     دنيايةدا نية كة تةواو هـي   لةم  شتثك  لةبةر چاوبگرين  ئةگةر بثتوو هةموو اليةنةكان
نةوة، هةر كةگةيشـتنة بـةر   كؤ كرد  پاش. و ئاشكرا بوو  زؤر روون  راستةقينةيةكي ديارة ئةوةش

كـراو    تةسـليم   بةئثمـة، چةنـد دةنگـي     دراون  شتة هثژاكـان   داخوا تةواوي  دةرگا دوكتؤر پرسي
كـة    دةزانـني   خـؤي   متةق نةكـةن، ديـارة وةخـيت     گرت تةمايان  دايةوة بةصث، هثندثك  وآلميان

ــؤ خــؤ پاراســنت  ــةوة ب ــة درؤ كــردن ئ ــان  ل ــووة ي ــا  ب ــزاين. ن ــة مقةســتةكةي  كچاوپزيشــ  خث   ل
  هةصينةواسيبوو، پاشـان  خؤي  گةيوةتة ئةو سةرة، دةتگوت  سوذما، باشة ئةوة چؤن  رواين،سةري

هةصـپاچث و    شـووةكةي   ريشي  كردووة هثناوثيت،ئثستا دةيتواين  كردةوة كة چةند چاكي  بريي
  خـؤ خـاوثن   ئـاوادا رث لـة    ومـةرجي  لـة هـةل    ژيـان   دةزانـني   كـا، چونكـة هـةروةك     جوانتري

كـة لـة    ديـت   دوو پيـاوي   تـاپؤي . سـةرلةنوث رواين   كاتثـك . دةگـرث   پياوان  ئاسايي كردنةوةي
  هـةقي . خواردنةكـة بـدةن    هةتاهةقي  سث دةچوون  و بةرةو بةشي  بوون  ذةودا ون رث  تاريكايي
  آلمـي پرسـيارة و   چـي، ئـةم    حـةوتووش، پاشـان    و رةنگة هـةتائاخري   ئةوذؤ و سبةي  خواردين

  . لة خواردن  دامان  بوومان نةبوو، هةر چي
  بـا لـة بريمـان     نـةبوو، بـةآلم   ذةو قةرةباصغ هةميشة رث  سةرسوذماندا و بة پثچةوانةي  لةوپةذي

و   دان زيـاتر دةبـوو، نـؤچ     بةسـةر كراوةكـان   دةس و چـؤي   بثنينةوة كة تا هات  نةچث و وةيادي
  و تووشـي   دةگـةيي  پـث   ئـثش   زؤرتريـان   واند، ئةوانةيدةن  پتر خؤي و كةوتن  هةصةنگووتن تثك

ــوون  ــر دةب ــارو زةب ــوي  خةس ــةزيان  جنث ــثنةكان   زؤر ناح ــر وةش ــات  دةدا و زةب ــةيان دووق   تؤص
  خـؤي   رقـي   دةبث بة جؤرثـك  پثوة نةدثشاند، مرؤض  ئاواي  سةرثكي  كةس  دةكردةوة، كةچي
  پث و زةنا زةنـا دةهاتـة گـوث، رةنـگ      هةسيتلةوالتر  تؤزثك. كة كوثر بث  بذثژث، بة تايبةيت

بةذثوةبـةرن،    گةندةپياوان  دةستوورايت  بووبن  خةريك  ديكةش  بةشةكاين بوو كة هةصبژثراواين
نـةبوو كـة ئثسـتا      بـةس   كوثرميان دوكتؤر، دةصثي  گثچةص بووين  سةير تووشي  كوثرةپياو گويت
و   ماشثن  نووسراوة، لة پثشدا دزي  من  لة چارةي ئةوة كوثرةوة، دةصثي  دزاين  كةوتووينة تةصةي

لةوةدايـة   دةدزن، تـةنيا فـةرقي    و پثخؤرمـان   نـان   و باوكانة بـة كةصـةزةذي    دايك ئةوبث  ئثستاش
  نية، بـةآلم   هةتاهةتايي  شتثك  ناكا،هيچ  هةتاهةتا بةش  خؤ فيشةك  پثية، بةآلم  ئةوانة دةمانچةيان

و هـةر    تةقانـدووين   واية كةسثك  نةبث، بؤچي،ئةگةر تةواو بث ماناي تةواو  لثرة وا باشة فيشك
هـةر    هاتوون  دژوارة،لةوةيت  ماوةتةوة، خؤراگرميان  لة سةر دةسيت  زؤرمان  كةالكثكي ئثستاش

جـارث لـةوة تاصـتر بـة       نـيم، بـةآلم    بني  بيين، ناگةش راهاتووين، دوكتؤر تؤ گةش وا بووة و پثي
بؤ نية، دوكتـؤر    سنووري  واية شةذ و گثچةص و چارةذةشي  الم من  بةصث، بةآلم زةينمدا رانابرث،



١١٥ 
 

دا دةبـث لثـرة     بكادرثژةي  قسان  لةگةص خؤي  ئةوةي  وةك  رةنگة هةق بة تؤ بث و پاشان گويت
بارودؤخةكة لةوة خراپتر بث يا لثرة بـةو الوة   ئةوپةذة و پةذ، يان  بقةومث، ئاكامثكي  رووداوثك

  هـةنگاويان  باوي. دةنوثنن  ئاخر خؤيان  بؤچووين  بة پثچةوانةي  رووداوةكان بث، ئةگةرچيباشتر 
. بوونةوة  نيزيك  سثهةم  كردةوة هةتالة بةشي  پثچيان  هةوا بوو، لة چةند البةاليان و يةك  خؤش

تومانةكة سـاخ   دووقؤصـي   و نةكوثرةپياو نـةيانوثرابوو بثنـة ئثـرة، بـةآلم      هةتا ئثستا نة چاوپزيشك
  چـةپ   زانيبا بؤ الي پث راسيت  الي  خوارةكة و پثچةكةي  و هةر كةس  ساز كرابوون  يةك وةك
  دووپـات   ئـةوةش   و ديـارة بـة پثچةوانـةي    ئـاوا نـةدةهات    و كوثرةوةرييةكي  زةمحةت  تووشي

  سـيت تـر دةبـوو روو بكاتـة دة     بـذوا لـة قؤصـةكةي     چـةپ   دةبوو بـؤالي   قؤصةي  دةبوويةوة، لةم
گةيشـتبنة   كـة بـةر لـةوان     ئةو كةسـانة بثـت    بوو دةنگي  بيست، رةنگ  دةنگةدةنگثكيان. راست

  لــةو بةشــةدان  راوةســتني،بؤچي، ئةوانــةي  دةبــث تاوثــك  بــة ســةبرا گــويت  جــث، چاوپزيشــك
ناكـةن،   فـةرق پـث    بؤ هثنـاون، ئةوانـة هثنـدةي     چيان  كةهاوبةندةكان  بزانن  دةياهنةوث بة وردي

ئةگـةر    بث،تةنانـةت   نثـوةذؤ كـردن    نيـة، رةنگـة ئثسـتا وةخـيت      لـة برسـي    تثرة و ئاگايـان  يانزگ
  فةسصـي   چ  نـةماوة بـزانن   پـث   سةعاتيان  نةدةكرد، چونكةهيچيان  ئةوتؤي  جياوازييةكي  ديتباشيان

. و بـوو سةربةسةر تةوا  و سةوداي  ال و ئةوالوة، سات ئةم  دواتر، بةدةقيقةيةك  چارةگثك. رؤژة
پثيـة،    ذاواديارة بـوو خواردنيـان   دوكتؤر و كوثرةپياوا رابردن، لة قسةكانيان  دوو پياو بة بةر دمي

وانيـة ئةوةنـدة    بـوو، پـثم    تر هـةر بؤصـة بؤصـي     وئةوي  نةذثژي  شتثك  وريا بة هيچ  گويت  يةكيان
ســةر ديــوار  دوكتــؤر لــة. تونــد كــةين  دةبــث تةنگــة لــة خؤمــان. بكــا هــةموان  خواردنــة بةشــي

  هةتا دةسـيت   رؤيي لة پشتةوة دةذؤيشت، رؤيي  دةكوتا و كوثرةپياو هةنگاو بة هةنگاوي دةسيت
راستةوة   قؤصي  يةكي  كرد ئثمة لة بةشي  هاواري سثهةم، پاشان  بةشي  دةرگاي  گةيشتة الشيپانةي

. هةصـنةگووت   شـتثك  لة  قاچي  بنث، بةآلم  بةرةو پثش  نوانددةيهةوث هةنگاوثك  واي. هاتووين
ئــاص و وثــر، لــة   دةرگــاوة دانــاوة و كردوويانةتةشــوثين  لةبــةر دةرانــةي  تــةختثكيان  تثگةيشــت
  و دوان  داوة بـةكاروباريان، ئـةو كارانـة بـة شـةوثك       ئةوانـة تـةكووزيان    خؤيا گويت  دةرووين

دة پيـاون،    يگوتبـوو   بيسـنت، ئةوانـة چةنـد كةسـن، خثـزاين       ووثـژي  پث ووت  ناكرثن، هةسيت
. وثكذانــةهاتنب  و پثخــؤر وةرگــرتن  نــان  بــوو وةخــيت  بــن، رةنــگ  دوور نيــة زيــاتريش بــةآلم

  بوو كة بـة راوثژثكـي    تةقاند، ئثستاهةر خؤي  هةر ئةو كةسة بوو كة دةمانچةي  سةركردةكةيان
نـاردووين،   بـؤ   بـة ديـاري    چيـان   راست  قؤصي  يةكي بةشي  بزامن  وةرن  دةيگوت، دةي  گاصتاوي
ــان ــةم  پاش ــةي  ب ــگ كةس ــيت    رةن ــةنا دةس ــة پ ــوو ل ــي   ب ــة دةنگثك ــتابث ب ــويت   وثس ــةرمتر گ   ن
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بـوو، كةوايـة لثـرة      لـةو قسـةية چ    سـوذما، ئـةو خوثذييـة مةبةسـيت      سـةري   بنووسة،چاوپزيشك
  گـوت   كوثر نية، كة واية ئةوةبوو بة دوو، بة خـؤي   هةية كة بتوانث بنووسث، يةكثك  كةسثك

نـةبث،   لـث   پةيدا بث و ئثمة ئاگامـان   شةذةفةلة نةكاو لثمان زؤر پارثز بكةين، رةنگة ئةو بث دةبث
  دثـنن   لـة بنـةمان    و دةمانچةيـةك   و زؤر هـةر ئـةوة بـوو، سـيخوذثك     كةم  كوثرةپياويش  بريي

  يـاين . لـةژوورةوة بـوو    ئـةو كـوثرةي  . سـةر هةصـثنني    دةكـوتن، تـازة هـةر نـاتوانني      وكؤصةمان
پــووص و   و شــارةزاي  پشــكن  قــوژبن كــردةوة و بــة دةســيت  دزةكــان، جانتاكــةي  كردةيســةر
بصـث كامـة     دةيتـواين   دان لث  جيادةكردةوة، ديارة بوو بة دةس  لثك  و هثژاي  بةنرخ  وپةيل كةل

بـة    دةزاين، ئـةو كـارة بؤئـادةميزادثكي     پووصـةكاين   نرخـي   دان لـث   هةو نية،هـةروةها بـة دةس  
هاتة گوث، وا ديار بوو   ئاشناي  دةنگثكي كة رابرد چاوپزيشك  زؤر هاسانة، ماوةيةك  ئةزموون
  كة لـة سـةر كاخـةزي     تايبةيت  قةصةمي  دةينووسي، دةنگي  برثيل لةو نيزيكانة بة خةيت  كةسثك

كـة وايـة ئةوگةندةپياوانـة    . و ئاشـكرا دةبيسـترا    ئـارام   دةهـات   دادةنا و كرتـةي   ئةستوورشةقصي
دةگوترا كوثر، ديار بوو   پثي  هةمووان كوثر كة چةشين  لةگةصة، مرؤضثكي  ئاساييشيان  ثرثكيكو

  ئثســتا وةخــيت  بةســةر كــراوة و رايانداوةتــة ئثــرة، بــةآلم  بگــريدةس  ئــةو چارةذةشــة بــة رةش
ــةر        ــاص لثرةوب ــةلث س ــا گ ــووة ي ــوثر ب ــازة ك ــوا ت ــة داخ ــةبوو ك ــكاران. كةندةوكؤژةن    چةپةص

ــةختيان ــةكار  ب ــوو ب ــةك. ب ــةنيا خــاوةين  چونكــة ن ــةكي  ت ــة    مريزاي ــكوو ل ــةكار بوون،بةص كؤن
  كثشـابث يـةك    ژياين  و سوثري تاصي  بردبؤوة، كوثرثكي  كارامةيان  ژيانا رثنوثنثكي  بةركثي كث

هةصـدةگرتةوة،    شـتةكانيان   هـةر وا سـيايي  . دثنـث   ئاصتوون خاصوارثك  پارچة زثذة، هةر بةذاسيت
بةمـة   سةبارةت  دةكرد، بذوات  سةرحيسثب  لةگةص كابراي  جارجارة راوثژثكيچةكدار  ملهوذي

  دةربـذث، ئـةوة شـتثكي     خـؤي  بذواي  لة كار دةكثشايةوة بؤ ئةوةي  چية، حةساودارةكة دةسيت
  وا زؤر بـث خؤيـان    بثتـوو شـيت    چةكـدار دةيگـوت   گوتبـا كـابراي   هةرزانة، ئةگةر واي  بةدةصي
  ملـهوذ ئـاواي    وثنةيـة، كـابراي   و بـث   چاك  شتثكي  بةذاسيت  ةر گوتبايوئةگ  بذاو دةكةن قووت

  لةئاخريـدا سـث دةفـري   . وثنةيـة  دروسـتكار بـث    گـةيل  ئينسـان   لةسةر دةذؤيي، مامةصة لـة تـةك  
  چاوپزيشـك . هةصـيگرن   گـويت   چةتـةكان   لة سةر تةختةكة دانا،سـةركردةي   شثوةيان  گةورةي

  چـــوار دةفـــري  وةردةگـــرت  خواردمنـــان  خؤمـــان  تثـــكئـــةژماردين، ئـــةوة زؤركةمـــة، كا
كـرد، ئـةو     سارد دةمانچة لة سةرملي  بة لوولةي  لةو كاتةدا هةسيت  دةداينثية، دروست گةورةيان

دةگثذمـةوة، بـذؤ     دةفرثكيـان   بـذؤي   بوو، هةر لةسةري  كوثر بث نوقسان  نيشانة گرتنة بؤ مرؤضي
گـري    بـؤ خـواردن    خـودا بكـة كـة هثشـتا شـتثكت       هةصدة، ئةوانـة هةصـگرةو شـوكري     دةخؤت
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  دايـة و كوثرةپياوئـةوي    دةس  گـةورةي   دوكتؤرورتانـدي، زؤر باشـة و دوو دةفـري   . كةوتووة
  وةختثـك . وپـارثزةوة گةذانـةوة    قورستر بوو بة ئـارامي   و چونكة ئةوجار باريان  هةصگرت  تري

وا   هـةيل   تـازة قـةت    يـة، دوكتـؤر گـويت   بـةدةورةوة ن   كةسـيان   گةيشتنةوة سةرسـةرا و زانيـان  
  پذي لة سةر ئةستؤ راگرمت، دةمتواين  چية، دةمانچةكةي  مةبةستت  هةصناكةوث، كوثرةپياوپرسي

ئـةو    دةمانچةكة لة كوثية، بـةآلم  دةمزاين  وانية، من بوو، پثم  پثداكةم، ئةو كارة زؤر پذ مةترسيي
كـوثرتر    واية لـةو دةمـةدا ئـةو لـة مـن      بيزانيبا پثم  شلة كوثن،ئةگةري  من  دةستةكاين  نةيدةزاين

  پاشـان  نةموثرا، كوثرةپيـاو پرسـي    كردةوة بةآلم لث  برييشم  نةكردةوة يان لث  كةبريم  بوو، حةيف
ــة، واي  چــي، مةبةســتت ــثني  چي ــث  دةمانچةكــةت  دابن ــتاند، الم ل ــات دةس ــة توانيب   كــةلكي  واني

  كـــةلكم  ئثمةچارةســـةر دةكـــا بـــؤچي  ة گريوگـــرفيتبايـــ  روون  وةرگـــري، بثتـــوو لـــثم لـــث
نية، كـة وايـة باشـترة هـةر       روون  لثم  نية،نةخثر بةذاسيت  روون  ا لثت  وةرنةدةگرت، بةآلم لث
ــان  الي ــاين  خؤي ــت، ي ــوو دژي بث ــةهثنن  ئثمــة دةكــاري  بثت ــة    هةذةشــة كــردن. ن ــة كةســث ب ل

دةكـرد و   پث  دةسيت بةذاسيت  فذاندبا شةذي  وةكوو پةالمار بؤ بردنة، ئةگةر دةمانچةكةت چةك
  دةكةي، مـن   تؤ راست  گويت  نةبووبا،چاوپزيشك  رزگارميان  زؤر وثدةچوو ئثمة بة زيندوويي

  بچثتـةوة كـة ماوةيـةك     زؤركردؤتـةوة، دوكتـؤر نابـث لـة يـادت       كـة ئـةو بـريةم     دادةنثم  واي
ــةر چيــت ــةآلم  اوثــكدةبــث روود  گــوت، گوتــت  گــومت، چــيم پــث لةمةوب   بقــةومث، قــةوما، ب

  . ئةوة  ديكة بقةومث نةك  نةهثنا، دةبث رووداوثكي لث  دةرفةمت من
دانــا،   لةســةر مثزثــك  و پثخــؤرة كةمةكــةيان  و نــان  خؤيــان  گةذانــةوة بةشــةكةي  كاتثــك

بـؤ  دةرنةبذيوة،   زياتر ناذةزامةندييان  بةشي بؤ وةرگرتين  كة بؤچي  كردن  سةركؤنةيان  هثندثك
ــةم  ــؤ ئ ــةر  ــا هــةر ب ــؤر رووداوةكــاين  پاشــان. مةبةســتةنةببوونة نوثن ــذاوة و باســي  دوكت   گث

  دواي  ناذازييـةكان . بـؤ كـردن    ملهوذ و دةمانچةكـةي   كابراي  دزثوي  كوثر و كردةوةي مريزاي
تـة  داوة  ئـةو بةشـةيان    كرد كـة بةرژةوةنـدي   كرد و قبووصيان لث  دةنگةيان رووداوةكة بث  بيستين
رانـةگريا و   پـث   خؤيـان   كـرا، هثنـدثك    دابـةش   خـواردن   سـةرةجنام . وةشـاوة  لـث   مرؤضي  دةس

چــاترة لـة هيچ،هــةروةها    كـةم   هثنايــةوة كـة خــواردين   حةوسـةلةيان  تـووذة و بــث   وةبريتـاقمي 
  ئةوةية وةك  خراپترلة هةموو شتثك  گويت  بثت، يةكثك  نيوةذؤ كردن  وثدةچث ئثستا وةخيت

ديكـة بـةحاص     ئـةواين . كـوثر بـؤوة تـؤپي     ئيشـتاي  بـث كـة كاتثـك    لـث   ةسپة مةنشوورةمانئةو ئ
مردنـا    لـة وةخـيت    بث كـة ئةسـپ    ئةگةر ئةو قسة دروست  تر گويت هاتثية و يةكثكي  زةردةيان

  . نية  خراپ  نية، هثندةش  خؤي  لةمةرگي  ئاگاي
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   كوثري

  
سـاز كـراوة و     زؤرناسـك   لةبـةر ئـةوةي    ةمهـ   كـة راديـؤ بچكؤالنةكـةي     پريةپياو دةيزاين

هثژا و بدرث بـة خـواردن، چونكـة      وپةيل كةل ناكا، بؤ ئةوة نابث بثتة ريزي  هثندة دةوام  هةميش
  دةهـات  لثـي   و هؤذةي  بةو خش. بكا  ئيش  هةبث و باتريش  كةباتري  بة كار دثت  راديؤ كاتثك

  راديؤكة بؤ كـةلكي  گرت  بؤية پريةپياو تةماي هةر. بكرث  خؤش دص پث  ديار بوونةدةكرا زؤري
لةپـذث    چـةپ   الي  سـثي   بةشـي   بوو قةرةنتينةكراوةكاين  كة رةنگ  هةصنةكا، بة تايبةت  گشتيي
  كة دةزانني  قيمةتةكةي  بة بؤنةي  نةك  بدةنةوة، هةصبةت  لثك ديكةي  و بة شثوةيةكي  پةيدا بن

بـةرچاوة،    كة دةزانـني  ئثستاي  كاري  باخيي  ةصكوو بة بؤنةيلةدرثژماوةدا هةر وةبةر چاو ناية، ب
. بـث  لـث   لثية چةند باتريشـي   دةمانچةيةكي  كةم الين  كة زؤر وثدةچث ئةو شوثنةي  جگة لةوةي

لـة ژثـر پـةتوودا گـوث دةداتـة راديـؤ و ئةگـةر          لثـرة بـةوالوة بـةدزي    هةر بؤية پريةپياو گـويت 
كـرد   لث  داواي چاويلكةيي  كچةي. دةدا بة هةموان  ا مزگثينبآلو كردةوة خثر  خؤشي هةواصثكي

پريةپياو   نةكا، بةآلم  فةرامؤش  هةتا هةوا وئاهةنگةكان  گةذث جار جار گوث بداتة مووسيقي لثي
  لـةو زةمانـةدا وةدةسـت     بابـةت   نـةدا و لـة سـةر ئةومةبةسـتة سـوور بـوو كـة گرينگتـرين          ملي

  دةتوانـث لـة زةيـين    بثـت   مووسـيقي   خوازياري  ثرةية، هةر كةسئ  دةرةوةي  هةواصةكاين هثناين
. وةرگـريث  لـث   و پثويسـيت   دروسـت  دةبـث كـةلكي    كاتـةوة، ئـاخر بريگـةش     پاتيان خؤيدا چةن

دابـؤوة، هـةر     تاصـي   بريةوةري  هةزاران  راديؤ پثشبذكةي  دآلزاري بوو، مووسيقاي  پريةپياو هةقي
  هثنـدثكي   پاشان. دةمايةوة هةواصةكان  دةكردةوة و چاوةذواين  زؤر كةم  راديؤكةي  بؤيةدةنگي

  پاشـان . نـةچث   لـة كـيس    دةدايةهـةتا وشـةيةكيش    گـوثي   بةرز دةكـردةوة و بـة وردي    دةنگ
  بـةم . دةگثذايـةوة   تةختـةكاين   دةكـردةوة و بـؤ جـريان     كـورت  خـؤي   بة راوثـژي   هةواصةكاين

  بآلو دةبوونةوة و هةتا زياتردةگثذدرانـةوة درؤيـان    ختتةختاوتة  شثوةية وردةوردة هةواصةكان
هـةتا  . دةبـوو بـة كثوثـك     دةگثذايـةوة كايـةك   ئـةوةي   بـيين  گـةش   زياد دةكرا و بة پثي پتر لث

نـة راديؤكـة     بـةآلم . نةما پث  بؤ گوتن  بذا و پريةپياو ئيتر چي لث كة راديؤ دةنگي  داهات  رؤژثك
لغـاو    كـةزةمان   دةكـةن   فثرمـان   و زينـدوان   ژيـان   وو، ئـةزمووين تةواو بب  باتري  بوونةك  خراپ

بـةر    سـةرةجنام   عومر نةدةكرد، بـةآلم  ناكرث و نايةتة ژثر ركثف، ئةو دةزگا بچكؤالنة هثندةي
  وآلت  ئـةو رؤژةي   پريةپيـاو بـة درثژايـي   . بـذا  لـث   متـةقي  راديؤ لة كار بكةوث كةسـثك   لةوةي
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بـة    بـآلوة كـردةوة، ئةودرؤيانـةي     داية راديـؤ و هةواصـةكاين   گوثي وپاتةكانةوة بوو الت بةدةس
دا   لـةقاوي   دةذؤيـي   لة سةري  دةكرد ودةوصةت  و رووناكيان  گةش  داهاتوويةكي  ئاشكرا باسي

  داية ئـةو وزةوزةي   لةژثر پةتوو هثناية دةر و بة سرجنةوة گوثي و هةر ئثستا لة نيوةشةوا سةري
بصـيند   لـث   كردبوو كة لةپـذهاواري   بؤ وثژةر شل  گوثي  دةبيسرا، بة وردي  يباتر  لةبةركز بووين

  و غةصدةغةصـد و هـاواري    ميكـذؤفؤن  كـةوتين   خـذوهؤذي   دةنگـي   كوثر بووم، پاشـان   بوو، من
كــة   راديــؤيي  تــةنيا ئيزگةيــةكي. لــة نــةكاو وةشــا  دةنگييــةكي هاتــة گــوث وبــث  سةرســوذمان

لةكار كةوتؤوة   بة راديؤي  گوثي  پريةپياو ماوةيةك. لة كار كةوتبووبگرث  لث  گوثي توانيبووي
  هةسـيت   بـةآلم . هةواصـةكانة   وثژةر ودرثژةي  دةنگي  گةذانةوةي  چاوةذواين  نووساند، دةتگوت

كـوثر    تـةنيا وثـژةري    سـپي   نةخؤشـيي . كـةئيتر ناگةذثتـةوة    تثگةيشت  باشتر واية بصثني  كرد يان
  پاشـــان. داگـــرت  ئيزگـــةي  خثـــرا تـــةواوي  بـــاذووت  ئـــاوريين  ةتثكيوةكووخـــ. نـــةكردبوو

و   شـاراوة هاتبـان   جـةواهثرايت   بؤ دؤزينةوةي  بثتوو ملهوذةكان. بة حةرز دادا  پريةپياوراديؤكةي
بـةجث    كارثكي  شتة بةنرخةكان  راديؤ بؤنثو سيايي  نةهثناين  دةيانزاين  گةذابان  و قوژبنان  كةلثن

  بة سةر خؤيا كثشا هـةتا بـة كـةيفي     پريةپياو پةتوةكةي. شكابا  پثي ئةگةر ئاقصيان  تبووة، هةصبة
خـةو    زةردةصـةدا زؤرچـاكي    گصـؤپي   و نةخؤشـي   چصـكن   بةشةكة لة ژثـر نـووري  . بگري خؤي
. خواردبـوو ئثسـتا حةسـابوونةوة     ژةميـان  ئةو رؤژة سـث   بة هةصكةوت  كةوتبوو، ئةو كةسانةي لث

لـة    كـة تةنانـةت    تـر بـةو ئاكامـة دةگـةين      هـةبث جـارثكي    كة هـةر وادرثـژةي  بثتوو بارودؤخة
. بـؤ خـؤذاگري   بنـث   هةية كة ورة وةبةر ئينسـان   باشيش  قةوماندا اليةين و لث  ومةرج هةل تاصترين

لـة سـةر     دةردةكـةوث كـة نيگـةراين     بؤمان ئثستادا بسةملثنني  وةزعي  ئاكامة لة بابةت  بثتوو ئةم
هةر هةية،   باشي  اليةين  بث ديسانيش  هةر چؤنثك  تايبةت  تاقمثكي بة دةسيت  خواردن  دابةشيين

  و مـان   بـوون   كـة بـؤدرثژةي    و بصـثن   دةرببـذن   بةرزةفذ ناذةزامةنـدي   هةرچةند رةنگة هثندثك
خباتـة    و تةگةرةشـيان   كؤسـپ   دةياهنةوث بكةونة بةربةرةكاين، جا باهةوص و تثكؤشان  خؤيان
يا لة  سبةينث هةصگرن  خةمي  ئةوةي بث  بةسةر كراوةكان كوثرة دةس  زؤربةي. ژيان  رثبازيسةر 
  ديكـةش   ئـةواين . نوسـتبوون  لثـي   خـرپ   دةيب  مةغموون  بثتوو لة پثشدا پووص بدةي  بثت  برييان

  چارةيـــةكي رث  بثهـــوودةدا بـــؤ دؤزينـــةوةي هةوصـــثكي  و مانـــدوو لـــة جـــةغزةي  شـــةكةت
ــةتشــةذافةمتةندا ــة باب ــةم  نة ل ــان  ســووكايةتييةي ئ ــاق و واز خــةويان   پثي و   لثكــةوت  دةكــرا ت

  ئةگـةر پـذ خثروبثـر وبةرةكـةتيش      ئـةو رؤژانـةي    دةديت، خـةوين   روونتريان  داهاتووي خةوين
  تـةنيا خثـزاين    راسـت   الي  يـةكي  لـة بةشـي  . دثنـا   بة ديـاري   زياتريان  ئازادي  كةم  نةبوون، الين
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دةكـردةوة    مثردةكةي  لةو قسةي  راكشابوو و بريي  لة سةرجثگاكةي. شتا نةخةوتبوودوكتؤر هث
  بيناهةية، ئةو كةسةي  هةصيگرتبوو كة لة نثو دزةكاندا كةسثكي  گومان  بؤ دةمثك  كةگوتبووي

ئةوةنـدة    نـةكردةوة، دةتگـوت    سةير ئةوة بوو كةتازة باسـيان . دةكةن پث  وةكوو سيخوذ كاري
بــة   فكرثكــي. دةتوانــث ببينــث  نــةهاتبؤوة كــة خثزانيشــي  يــةوةبريي تــؤرةوة ئاســاييدوك  بــةالي

  كاتـةوة، ئـةم    و ئاشكراشـي   روون  مةبةسيت  نةيدةويست. نةهثنا  وةسةرخؤي  مثشكيدارابرد بةآلم
وثدةچوو وا دةنوثنث كـة نازانـث و     چاوپزيشك. بيقؤزمةوة  دةتوامن  ناكرث من  ئةو پثي  كارةي

  ســةرديوار دةكــرد و لــة خــؤي  هةآلوةســراوي  لــة مقةســيت  ئثســتاچاوي. كامــة كــار  دةيپرســي
كـة لـة وثـوة     بوون  تةنيا پةجنةرةيةك  دثت، لثرةدا چاوي  چي  بة كةلكي  باشة سؤمايي دةپرسي
وةها كة هةرگيز بة خةياصيدارانةدةبرد ببينث، ئـةو رووداوانـة     و دصتةزثين  تاص و ناخؤش  دميةين
دا و   لـةخؤي   بة پارثزةوة تـةكانثكي . هثنابوو كة باشتر وا بووكوثر بث و ئيتر تةواو پث  انقةناعةتي

كة دوو   تثگةيشت. ئةو، كچة و كوذة خثلة خةوتبوون  بةرةو رووي. دانيشت  لة سةرتةختةكةي
ــةخت ــك  ت ــةي   زؤر لث ــة تةختةك ــزيكن، كچ ــؤ الي  خــؤي  ني ــث  ب ــابوو، ب ــوذة كثش ــان ك   گوم

ــ  دةيهةويســت ــتثكي ئةگ ــةكة ش ــةبووين   ويســت  ةر مناص ــا لةن ــازي   ي ــا ني ــثك   دايكي ــوو كةس   ب
  دةتـوامن   پثشـتر بـة بريمـدا نـةهات، منـيش       بؤچي. كا  بةخاوةن لث  بستذثتةوة خؤي  ئةسرينةكاين
  بةربوونـةوةي  نيگـةراين   و ئيتـر هـةموو دةم    و وثكذا خبـةوين   كةم  پثكةوة جووت تةختةكامنان

  لةگةص خـؤي   مقةستةكةي. كرد كة هةميشة زوودةخةوت  لة مثردةكةي  يچاو. نةمب  مثردةكةم
  كابرايـةكي   لـة دةس   تةنانـةت   دةكـا، ئـةو كـارةي     بؤچـاك   رؤژانةدا ردثـين   هثناوة و هةر لةم

  نيزيـــك  روومـــةيت  زؤر لـــة پثســـيت  مقةســـتةكةي  دمـــي  بةومةرجـــةي  دةهـــات  كـــوثريش
  نـةكردوة،دةيگوت   مقةسـتةكةي   باسـي   ة بوو كـة بـؤچي  بةدةستةو  چاكي  نةكردبايةوة،بةهانةي
  و القـي   داخـزي   بة ئارامي. سةر وريش  كردين  دةبثتة چاك  و كارم  دةگرن  هةموو سةر و دصم

كثشـايةوة و    بيانكاتـة پـا، لةپـذ القـي      هةر ويسيت. پثآلوةكانيداگةذا  داناية سةر هةرد و بة دواي
بــة . دانانــةوة  خــؤي  لــةجثي  لةقانــد و بــة نــةرمي    رثكيســة  راما،پاشــان  تثيــان  ماوةيــةك

  لـة پيسـايي   القـي   چةنـد جارثـك  . بـةرةو دةرگـا كةوتـة رث     تةختةكاندا رابرد و بة ئارامي نثوان
  خـؤي   لـة دةوروبـةري  . دةرةوة زؤرخراپتـرن   ذةوكاين كة رث  دةيزاين  ليچقةوة رؤچوو، بةآلم

  بـا بثتـوو چرپـةچرپي    رةوي  خةويان  ةندئةگةر زؤربةيانبةخةبةر بث، هةر چ  نةكا يةكثك  رواين
هاتبا ديارة چوونة سةراوپثويسـتييةكة كـة     و تةقةيةك  دةنگ  نةبوو، ئةگةريش نةكردبا گرينگ

بـة    بثتـةوة و لةپـذ هةسـت     خةبـةري   نةبووشـووةكةي   خـؤش   كراو ناناسث، پثـي   دياري  زةماين
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  زؤر جـار بـةرةو رووي    گؤيـا مثردةكـان    رسـيارةي دةچـي، ئـةو پ   بكا و بصث بؤ كـوث   رؤيشتين
ئةوةية،لـة كـوث     لةگةص جووتـة و ئـةويش    ديكةشي  پرسيارثكي  دةكةنةوة، هةصبةت ژنةكانياين

  سـةري   پشـت   وةلةمپةرةكـةي   دانيشـتووة و پاصـي    لة سةر تةختةكةي  لة ژنةكان  يةكثك. بووي
دوكتـؤر    ژين. نـةدةبيين   هيچـي   بـذيبوو، بـةآلم   رووبةروو لة ديواري  و قاقذي  چؤل  داوة، نيگاي

رايـةص   و نـةديارةي   دةترسـا ئـةو داوة دةزووة ون    دصنيا نـةبوو، دةتگـوت    راما،دةتگوت  تاوثك
لـة    و هثـدي   نةرم  بةرز كردةوة، وثدةچووجووآلنةوةيةكي  ژنة كوثرةكة دةسيت. كراوة بپسثنث
  وهـؤذي  نةدا، پرخ  دادايةوة و سرجني  تر دةسيتئي  كردبث،پاشان پث  هةست  خؤي  دةور و بةري
دةبـؤوة   دوكتـؤر هـةتا لـة دةرگـا نيزيـك       خثـزاين . بوو هةتا خةو نةيباتـةوة   بةس پاصدةستةكاين
. و قوژبناندا گثـذا   كةلثن  بةهثندثك  وردي  بچثتة سةرسةرا چاوثكي  بةر لةوةي. خثراتر دةذؤيي

گــري   بــؤ خــةوتن  يوار خــةوتبوون، ئةوانــة تــةختيانلــة پــةناد  لــة هاوبةنــدة كوثرةكــان  تاقمثــك
  گرتنــةوةي  يــا لــة شــةذي  لــة پاصةپةســتؤ و راماصــةكةدا بــةجث مــابوون نةكــةوتبوو، چونكــة يــان

دةكـرا    و تـا ئةوجثيـةي    كـوثر نوسـتبوون    و پياوثكي  دة گةز ئةوالتر ژن. تةختداسةرنةكةتبوون
  نــةبوو دووگــوثي  پثويســت  ارثز بوون،بــةآلنبةحــةيا و بــة پــ  دةپاراســت، دوو ئينســاين  خؤيــان
هةناسـة و ئـاة و ناصـة و      كـة وثكـذا نـةتوانن     دةكـةن، بةتايبـةيت    چ  هةبث هـةتا بـزاين    سووكت

لـة سـةررثية     چاوپزيشـك   هاوسـةري . خبؤنةوة  ئاسوودة بوون  كايت  ماناهةصفذيوي  وردةوشةي
بـا   لـث   نـةكرد، ئةگـةر مـةيلي    رچاو تـةنگي لةبـةر بـة    بكـا، ئـةو كـارةي     راوةستا هةتا تةماشـايان 

  كؤمةص وةها شـةقص و شـوثنثكي    ديكةي  وتوثژثكي  بوو، بةصكوو چني  لةپاص دةسيت  مثردةكةي
  هـاودةردي   بؤ بدؤزثتـةوة، رةنگـة هةسـيت     ناوثكي  و مثشكيدادةنا كة نةيدةتواين  لة سةر روح
ئـةو كـارة     مانـاي  لثرة، منيش  من  بووينئةوةدا بوو كة بصث گوث مةدةنة   لة فكري  بث،دةتگوت

ئةگـةر    لةدةروونيدا وةخةبـةر هاتبـث، تةنانـةت     بةزةيي  بن، وثدةچوو هةسيت  دةزامن، خةريك
جيـا    كـوثر ئثسـتا لثـك     بة يةك، ژنة و پياوةي  بةرث، هةرگيز نابن ئةو دةمة خؤشة ماوةيةكيش

  يــةكتريان هثشــتا دةســيت  ةذةوانــد، بــةآلمد  و شــةكةتييان  ببوونــةوةو لةپــةنا يــةكتر درثــژ ببــوون
كـة چوونـة     بووبن  ئاشقةوماشقةيةك و جحثص بوون، رةنگة تةنانةت  دووة جوان  بةرنةدابوو، ئةم

گـرد كردبـؤوة، باشـة      لثـك   سـةير ئـةواين    رةنگة هةصـكةوتثكي  يان  سينةما و لةوث كوثر بوون
  لـة دةنگـةوة، ئةوةتـةنيا دةنگـي      هةصبةت  انخوا گي  يةكتر ناسيبوو، ئةي  ئةگةر وابووبث چؤنيان

. هةيـة   بـة خـؤي    تايبةت  كوثرة، دةنگي كة دةصثن  ناوث، ئةوينيش  چاوي  نية كة سؤمايي  خوثن
گـرث    زؤر وثدةچوو ئةو دووةتازة يةكترگري بووبن، لةو بابةتةوة ئـةو دةسـتة لثـك     ئةگةرچي
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  دوكتؤرهةناسـةيةكي   ژين. بـةزيون  وانةوة تثـك بنة  لة رؤژي  تازة نني، دةستةكان دراوانة شتثكي
  نيگـةران   نـةدةديت، بـةآلم    نةكراچونكة باشي پث  تري  برد، چي  بةرةو چاوي  هةصكثشا و دةسيت
ــزاين ــةبوو، دةي ــژةي  پاشــان. كــردوون لثصــي  ئةســرين  ن ــة رثــي  درث ــةوةي  دواي. دا  خــؤي  ب   ئ

لـة    چـاوثكي . سـةر حةوشـةدا دةكرايـةوة   كـة بـة     گةيشتةسةرسةرا بةرةو ئـةو دةركةيـة رؤيـي   
  شـةقام   لةوبـةري . دثنا بةر چـاو   سةربازثكي سثبةري  دةروازةوة چرايةك  لة پشت. دةرةوة كرد

ــةواوي ــةرةكان  ت ــةتاريكي  خانووب ــوون  ل ــان. رؤچووب ــان   پاش ــةر پليكان ــةتا س ــةنگاوي  ه ــا  ه . ن
  هةصـبواردين   ديتبايـة تـةنياپاش    ثبةريئةگةر سةربازة سـ   تةنانةت. لة رثدا نةبوو  مةترسييةك هيچ

دوكتؤر كة   ژين. دةكرد لث  و تةقةي  رادةخوذي بة خةياص رايةص كرابوو تثي  ئةو خةتة ناديارةي
ــووي ــاي   خ ــا زةن ــة زةن ــةم   ب ــوو ئ ــوثنة گرتب ــث  ئةوش ــةي ب ــةو     دةنگيي ــةرچاو، ئ ــة ب ــةير هات س

و   كــة مــرؤض   ةتگــوتپــذ كردبــؤوة، د   شــتثكي  بةتاصــي  جثــي  دةتگــوت دةنگييــةي بــث
  بة ئـارامي . داناوة بة نيگابان  و سةربازثكيان  كردووة و تةنيا چرايةك  كؤچيان  مرؤضايةيت تةواوي

كـة پثشـتر     ئـةو ژنـة كـوثرةي     دةرگاوة دا وچةشين  وةالشيپاين  دانيشت، پاصي  خؤي  لة شوثين
  و، زؤر سـةيرة كـة هثشـتا لـةم    گرتبـو   سارد بـوو، شـةوبا باصـي    شةوثكي. راما  لة وآليت  ديتبووي

لـةو كوثرانـة دةكردةوةكـة      خوثـدا نـةبوو، بـريي     دةنوث، لة بـريي   و شةوذةش دنيايةدا با دثت
  نيگابانةكـةي   شـك  بـث . تـر پةيـدا بـوو     چراكة سـثبةرثكي   لةبةر نووري. نةدةهات  بنةي  رؤژيان

  رووداوثكـي   چ  گـوتبثيت   ةيبـةر لـة گةذانـةوة بؤخثوةتةكـ      يةكـةم   دواتر بوو، رةنگة نيگابـاين 
خةبـةرة،    دةروازةوة چ  بةزةينيانـدا رانـةدةبرد كـة لـةو ديـوي       هيچيـان . نـةداوة   رووي  گرينگ

دوكتـؤر   نيـة، ژين   واي  دةنگثكي  بچووك  نةبووبث، دةمانچةيةكي  لة تةقةكةش رةنگة گوثشيان
  لـة سـةري    فكرة چون  كة ئةم بپرسث  رانةوةستا لة خؤي. نية  دةنگي  خؤ مقةست  گوت  بة خؤي

وشـة لـة زةينيـدا      كثشابوو كة يةكةم  كةوتةسةرسوذمان، زؤري  بريي  بووين  داوة، تةنيا لة كول
  بـرية چـؤين   سـةير بـوو كـة ئـةم      يةكا ريز بگرن، پثي  ديكة بة دواي  وشةكاين  بگوورث وپاشان

  خـةوتن   بـريي   لةشـةي   ،وةكوو ئـةم دةنواند  و بآلو لثرولةوث خؤيان  پرش  گةرا داناوة، وشةكان
لـة    بوويةوة، ئةگةرچي  سةربازةكة لة دةروازة نيزيك. كردبوو  بؤ خؤش  لة سةر دؤشةگ  جثي
  چةقيوي كةوتبثتة سةر سثبةري  دةكا، رةنگة سرجني لث  ديارة كة چاوي  چرا وثستاوةبةآلم  پثش

گرتؤتـة    دانيشـتووة و ئـةژنؤي   ث ژنثـك نوور تثنةزاوة كة ببينـ   ئةوةندةي  ژنة، هةر چةندة وآلت
نيـة،    گومان  تثدةگرث، ئيتر جثگاي  خستؤتة سةر،سةربازةكة چراگازةكةي  و چةنةگةي  ئامثزي

مةبةســتة  خــؤ ســةربازةكة لــةم  هةصدةســتث، بــةآلم  بــة ئــارامي  پثشــووي  بــريي  ژنثكــة كــةوةك
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ــث ــةنيا شــتثكي  وردوباريكــة ب ــةرة، ت ــةدي   خةب ــة كــة ب ــث ئةوةي ــةم  تيندةيزان ــرس  ئ ــة ت   قةآلفةت
  خباتـة زيـذوهوذ، بـةآلم     مةترسـيي   دةپرسث داخواپثويستة زةنگـي   هةصيدةگرث، لةذثوة لةخؤي

  رووي  ديسـانيش   دوورة، بـةآلم   بـث ئـةوة ژنثكـة و زؤريـش      دةبثتةوة،هـةر چـي    خثرا پـةژيوان 
  اسـتةوخؤ لـة چـاوي   چراكةر  كـارة شـؤقي    تثدةكا و ناچار دةبث چراگازةكة دابنث، بةم تفةنگي

وةخـؤ هاتةوةژنـة لـةوث نـةمابوو، ئثسـتا ئـةو نيگابانـة          كاتثـك . دةخـا   دةچةقث و بة شـةوارةي 
  . نةداوة  رووي  گرينگ  رووداوثكي  چ دواتر بصث  بة كثشكچي  نةيدةتواين

سـث    بـةرةو بةشـي    ذةوةي و ئـةورث   چةپ  ئثستا ئيتر گةيوةتة قؤصي  چاوپزيشك  هاوسةري
  لـةم   ختـثص بـوون، ئةوانـة زيـاترن      لةسـةر حـةرز لثـي     لـة هاوبةنـدان    زؤرثك  ثرةشل. دةخوشث
  دةكـا پثـي    هةنگاو دةنث و هةست  و هثدي  نةرم. مابوونةوة  بث دةرةتان راست  لة الي  كةسانةي
دةكـرد،    و هـةر ئـةو دميةنانـة دةبينـث كـةچاوةذواين       دةذواين  بـة وردي . يةوة دةچث لةپيسايي
رةويـوة و بـة     كـوثر دةبينـث كـة خـةوي     داوة، پيـاوثكي   مـةآلس   ژثر پثخةفدا خؤيـان  لة  زؤران

لـة سـاختومانةكة     بؤنةي  لةم. تةنيوةتةوة  و هؤذ ژوورةكاين ناهومثدانةوة دةناصث، پرخ  راوثژثكي
لـة بةردةرانـة راوةسـتاوة،    . هةر ئةوةية  خؤشي  و جلةكاين  لةش  سوذنامثنث، بؤي  گةذاوةسةري

رث لـة هـةر     هةصيدةسووذثنث، دةصثي  بة دةستةوة و بةئارامي  كوتةكثكي. تر  نيگابانثكي  ئةوةش
. ذةو چؤلـة  لة سةر هةرد نةخةوتووة و رث  لثرة كةس. بثتةوة  نيزيك كةسث دةگرث كة بيهةوث

  يتئةوة رواصة  ماندوونابث، بةآلم  قةت قةت  دةكا و هةر دةصثي  ئةوبةرةوبةركثن  بني يةك  نيگابان
  وچـان   و ديسـانةوةش   چةپ  دةداتة دةسيت  كوتةكةكةي كورتيلة ماوةيةك  مةسةلةكةية، دواي

  بزووت، وريا بووهةتا دارةكةي  كرد و بة نةرمي  بة ديوارةوة مةآلس  دوكتؤر خؤي خثزاين. نادا
گاتـة  ب  نةيـدةتواين   دةكـرد تةنانـةت   سـازي   دارةكة و ئةو بازنةيـةي   هةصسووذاندين. وثنةكةوث

  بـةتاص خـةريكي    بـة تفـةنگي    كـة بصـث نيگابـان     دثـت  لـث  واي  دةرگـا بةرينةكـة، ئينسـان     نيوةي
و   كــوثر وثســتاوة و دةتوانــث لــة التةنيشــت      كــابراي  ژنــة ئثســتابةرةو رووي . پارثزگارييــة

داخـوا چةنـد    پرسـي   لـة خـؤي  . بةتاصـن   لـة تةختـةكان    هثنـدثك . ذا بذوانثتة بةشةكة سةري پشت
دةگةيشـتثية و راوةسـتا،     گؤپاصـةكةي  هـةتا ئـةو شـوثنةي     چووة پثشتر، راسـت   كةمثك .كةسن

ــةم  كــوثر ســةري  كــابراي ــؤ ئ ــةو لثــي   ب ــة و   راوةســتابوو، دةصــثي  اليةوةرســووذاند كــة ئ چرپ
لة پثشـدابة دارةكـة   . درثژ بوو  دةست  تةژةي  پياوثكي. كردووة پث  هةست  نائاسايي هةناسةيةكي

نا، ژنة لةپذث ترسـا، نـةكا    ملي  بةرةوپثش  نيمچة هةنگاوثك  پشكين، پاشان  خؤي  پثش  بةتاآليي
. ئةو چاوانة كـوثر نـني    گوت  بة خؤي  وپةالمار بث، بة نيگةراين  خؤسازدان  و خةريكي  ديتبثيت
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داهاتبوو،هـةموو كـوثر     مـوقرايي   لثـرةدا بـوون    ئـةو هاوبةندانـةي    تـةواوي   نا، كوثربوو، چةشين
  كثيـة، وةكـوو نيگابـانثكي     پرسـي  و نـةوي   ئـارام   پيـاوة بـة دةنگثكـي   . ، هةموو جگـة لـةو  بوون

ئةوة بوو، دؤست، كة واية   باش  يا دوژمن، وآلمي  كثي،دؤسيت  نةكرد رةشايي  راستةقينة هةراي
  ئةوانة ئـةو رووداوانـة نةقـةومان، ئةوتـةنيا سـةرثكي       بپارثزة، سةرةذاي  خؤت  مةوداي بذؤ، بةآلم

بثتـة ئثـرة، ئثسـتا      دةتواين  كةسثك نةفامانة، چؤن  فكرثكي  چ  گوت  بة خؤي  لةقاند و دةتگوت
كوتاو بة كوثرة كوثرة كشايةوة دوا و گةيشـتةوة دةرگـا و     تثكذا خةوتوون، دةستة بةتاصةكةي

  چـاوةذواين  دةهـات، زؤري   خـةوي . بةردانـةوة   و دةستةكاين  هات  سوكنايي خؤي  بة قسةكاين
  بـوو ئـةوي    كارة پثويست  بؤ ئةم  ببذثتةوة،بةآلم  و نؤرة ئثشكي  بثت  دوايي  كثشابوو كة نيگاباين

  بثتــةوة، چونكــة نــة ســةعاتثكي  خةبــةري  خــؤي  سةرشــاين و ئــةركي  ويــژدان  تــر بــة هــاواري
 گةيانـدة  بـة پـارثزةوة خـؤي     چاوپزيشـك   هاوسـةري . بابةتـة   لـةم   بوو، نة شتثكي لث  زةنگداري
و   خثـرا خثـرا ژمـاردين   . ئـةو بةشـة پذنـةبوو   . بة ژوورةكةدا گثذا  دةرگاكة و چاوثكي  ئةوبةري
كـرد    بـةدي   پذ لة خـواردن   دةفري  ژوورةكة زؤري لة بنةباين. كةسن  نؤزدة يا بيست  تثگةيشت

  هاوسـةري . دةنوانـد   خؤيان  لة سةر تةختة بةتاصةكان  هةصچندرابوون، هثندثكش كة لة سةر يةك
  وةريـدةگرن   ئةو خواردنـةي   دةكردتةواوي  چاوةذوانيم  هةر وةك  گوت  بة خؤي  چاوپزيشك

  زةمـان . نةدةگـةذا   دصـة خورپةيـةيت، بـةآلم     ديسـانيش   كوثردةتگـوت   ناكـةن، پيـاوةي    دابةشي
كـوثر بةدصـنيگةرانييةوة     كـابراي . كة ديار بوو سيغاركثشة زؤر توند دةكؤخي  يةكثك. رادةبرد
  خةبـةريان   لـة خـةوتووةكان    كـام  هـيچ . خبـةوث   وةرسـووذاند، ئثسـتا دةكـرا ماوةيـةك      سةري

ــةوة ــة ترســي   پاشــان. نةبووي ــاركران كــابرا ل ــة شــكاندين  خةونووچكــة و تاوانب   رث و شــوثن  ب
دا و   وثژينـگ  بـذثكي . ژوورةكة دانـداربوو   لةسةرةخؤدانيشتة سةر ئةو تةختة كة لةبةر دةرگاي

دةبـوو وثـدةچوو     زةمانـث كةتثيـدا نـوقم     گومـان  خـةو و بـث    شـةپؤيل   يـة دةس دا  خؤي  پاشان
دوكتـؤر    خثـزاين . نامبينـث   خـؤ كـةس    دةگوت  نةبث، بةخؤي  زؤر بةالوة گرينگ  مةسةلةكةي
  زانيـاري   بـذثكي  كةم  كةس، الين  بژارد، بة نيگابانةوة دةبوونة بيست  خةوتووةكاين سةر لة نوث

  لةخؤوة و بثهوودة نـةبوو، لـة خـؤي    شتثكي  شةوانةي  ري كةوت، گةذاينوةگ  و دروست  راست
. وآلما نةگةذث  بة دواي  زاين  بة باش  واي  بؤئثرة بوو، پاشان  هاتنم  داخوا ئةوة تةنيا هؤي  پرسي
خزيبوو، ئثستا ئثرة  بة ئارامي  دةرگا كردبوو و خةوتبوو، كوتةكةكةي  وةالشيپاين  سةري نيگابان
بةرةوبةر نـةبوو هـةتا لـةجثوة      لةم  كؤصةكةيةكي لث بوو كة هيچ  بث دةسةآليت  كوثري  يپياوثك

  و سـاماين   خـؤراك   دزيـين   بـةر پرسـايةيت    دةيوسـت   دصـي   چاوپزيشك هاوسةري. هةصيانكةنث



١٢٥ 
 

بـة    فذانـدبوو، بـةآلم   منـاآلن   لـة زاري   پـارووي   ئةو پياوة، ئـةو كةسـةي    خباتة سةر شاين خةصك
  رووبـةرووي   دةزاين، قةآلفـةتثك   وخوثذي  بوو، نة بة پةست  لثي  ئةو فكرانة نة رقي  ةيپثچةوان

ئةو دميةنة وةهـا    كثشراو و دةرپةذيبوون  ملي  بة پشتةوةداكةوتبوو، رةگي  لةخؤ ببؤوة و سةري
بـؤ  . نةدايـةوة  ديكـة لـة دةروونيـدا شـةپؤيل      هيچـي   و بـةزةيي   كة جگة لة روحم  بزوات هةسيت

بـة لةشـيدا هـات،      سـاردي   هثشتبوومچووذكثكي جث  خؤياين  جار لةو كاتةوة بةشةكةي  كةمية
  ئاوريـان   القـي   كردبـوو بـة سـةهؤص، دةتگـوت      ژوورةكـة القيـان   تةركي  كاشييةكاين  دةتگوت

  مانـدوو بـوونثكي   نةبوو، زيـاتر وةك   نؤبةتثي. نةگرتبث  نؤبةتثم  هيوادارم  گوت  گرتبوو، بةخؤي
و پاپؤكةخواردنـةوة لـة دةروونـدا، چاوةكـاين،       بـؤ خـزين    يـةك  نوور دةچوو، تامةزرؤييس بث

تـا گةيشـتة     خوشـي   بـةرةو پـثش    درةوشاندةوة و هـةتا تـواين   بةرةو ناخي  چاوةكاين  بةتايبةت
ناتـةيار    بـةچاوي   و نةدينت  دينت  خةياص دييت، ديارة لةوث جياوازي  و بة چاوي  مثشكي قووآليي
كثشـا و بـةو رثگايـةدا كـة هـاتبوو        لةگةصـخؤي   بة ئارامي، زؤر بة ئـارامي   لةشي. نابثتةوة  روون

  كـة وةكـوو خةوگـةذان     بةسةر كراوانةدا تثپةذي گةذايةوة، بةپةنا ئةو دةس  خؤي  بةرةو شوثين
نـةبوو وابنوثنـث كـة      پثويسـت   تةنانـةت . هـةر وا بـوو بثـت     ئـةوان   الي  دةچوون،رةنگة خؤشـي 

خـةوتبون،    لة پةنا يةك  نةگرتبوو، ئةوان يةكتريان  ديكة دةسيت  كوثري  دوو ئةوينداري. كوثرة
  كـة دةسـيت    ذا دةردةكـةوت  لة نيزيـك   دابث، بة سرجنثكي  هثنابوو هةتاگةرم وثك  كچة خؤي
  هـاآلبوو، لـةژووري   تثـك   كچـة و پةجنـةيان    پياوة لـة سـةر مسـيت     بةرنةداوة، دةسيت يةكتريان
دانيشـتبوو و    بـوو هثشـتا لةسـةر تةختةكـةي     رةوي  لة چـاوان   خةوي  دا ئةو ژنة كوثرةيبةشةكة

تـر بـة     ئـةواين . مثشكيدا زاص بـث   بة سةر خؤذاگري  شةكةيت ئةو كاتة بوو كة لةشي  چاوةذواين
وةژثـر    سـةريان  دوورة دةسـت   تـاريكي   بـؤ دؤزينـةوةي    دةتگوت  خةوتبوون، هثندثك رواصةت

  خـؤي   چاوان  قةترةي  شووشةيةكي  چاويلكةيي كچةي  تةخيت  پةناي  لة سةر مثزي .پةتوو دابوو
  . نةيدةزاين  خؤي  ببوونةوة بةآلم چاك  چاوي. دةنواند
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   كوثري
  

بوو بثتـوو    گةندةپياوان  تاقمي و تةرامي  حةرام  ماص و ساماين  سةرحيسثيب  ئةو پياوة كوثرةي
و كاغـةز و    دةدايـة قةصـةم    بـا، دةسـيت   رةوي  گومـاين  و تةمي  ذابانةوة چاوانگة  لةپذث سؤمايي

بـوو    و دصـتةزثن   خـةماوي   راپـؤرتثكي   نووسـيين   ئثستا خةريكي  شك و بةبث  بةرةو ئثرة دةهات
ئـةو    ديكـةي  و بـث بةشـييةكاين    خـورد و خـوراك    و كـووذي   و كـةم   ژيـان   چؤنيـةيت   لةبابةت

ئــاوا   خــؤي  باســةكةي  ئةوســةرةتاي. كرابــوون  تــاآلن  لــة ســاف  كــة ســاف  هاوبةنــدة تازانــةي
  تــةنيا بةندييــة بــةذثزة كوثرةكانيــان  نــةك  ئــةوداداگريكاران  دادةگريســاند كــة لــة بةشــةكةي

لـــة دةســـتابث، بةصـــكوو زؤر خراپتـــر دةجووآلنـــةوة    هؤصـــةكةيان  وةدةرنـــابوو هةتاتـــةواوي
  و خاوثين  بؤ پاك  بةرواصةت  دامةزراوانةي  لةم  چةپ  صيقؤ  تري  دوو بةشةكةي  ونةياندةهثشت

زوصـمة    ئـةم   لـةذثوةي   كة ئاكـامي   ئةو دةينووسي. وةرگرن  كةلك  ساز كرابوون  ساغي  و لةش
  هـرووژم  راسـت   قؤصـي   چارةذةشانة بةرةو ئاودةستةكاين  ئةم  ئةوةي  شةرمانةية دةبوو بةهؤي بث
. هاسـانة   ئثـرة ئاگـادارن    كـة لةپثشـينةي    دميةنة تـةنيا بـؤ كةسـانثكي    ئةو  و هثنانة بةرچاوي  بثنن

بـة سـةر     گومـان  بـث   ژوورةوةدا رابـري   دثنايةوة كة بثتووبتهةوث بة حةوشـةي   هةروةها وةبريي
  چـي   لـةخؤوة دةنـةقثنث وئـاخريش     يان  چوونيةيت  كة هةصترووشكاوة و زگ  كةسثكادةكةوي

  جيـاوازي   خؤ لـة نووسـينةوةي    و مووقةصثشة بةئانقةست  وردبني  جا چونكة مرؤضثكي. ناكرث پث
دةيكـا ناپـارثزث، هـةتا      يةي خةصكةكة دةخيوا و ئةوةندة پيسايي ئةو بذة شثوةي  نثوان  ئاشكراي
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دةكـرث    بـاس  هـةمووةي   هؤ و هؤكـار كـة ئـةم     مةنشووري  بدا كة پةيوةنديي  رةنگة ئاوانيشاين
هةروةها دةگثذثتةوة لةو دةمـةدا كـة   . متمانة نية  ايةتيدا هةميشة جثيچةند  لة جةغزي  كةم  الين

ــان ــة ژووري  دةفرةك ــاقمي  ل ــةآلپچن  ت ــدا ق ــراوان  چةتةكان ــدةي  ك ــةم   هثن ــة ئ ــا ك ــةخت  ناب   ب
ــة چنينــةوةي  وةرگــةذاوةلث ــة ناچــار ب   پيســي بــين  ســةر تــةخيت  وةريــوي  وةركــةناين  قةوماوان

وةكـوو بةشـدار و     دوو ئةركةي بةم  دان كوثر بة سرنج  يسايبسةر ح  ديسانيش. دةبن  ژوورةكان
كـوثرة    و زؤردارانـةي   رةش  ناچـث كـة كـردةوةي     لـةبريي   كةوتؤتة سةرشاين  نووس  راپؤرت

بةبرسـييةكان، بةصـث     نايـدةن   خواردنةكة بگةنث بةآلم  دةگةذثن بكا كة لث  مةحكووم نامةردةكان
ئـةو    نـابن، بـةآلم    و خـراپ   خؤ رادةگرن نة چةند حةوتوويةكخواردةمةنييا  لةم  راستة هثندثك

  بـؤي   و مـرؤض   و كـةذوو دثـنن    دةترشـثن   بثتـوو خثرانـةخورثن، بـة زوويـي      لثندراون  شثوانةي
  رووداونـووس  كـابراي . مرؤضـان   قـةماوة بثنـة ريـزي    تاقمـة لـث    ئةگةر بشث ئةم  ناخورثن،هةصبةت

يـةكجار زؤرةوة    و پةژارةيـةكي   وبةخـةم   دةگـؤذي   سـةكةي ئـةو نثوةرؤكـة با    پاراستين  وثذاي
  خـواردن   كـةم   هةرسةوة بةند نابث كة رةنگة هي  تةنيابة كؤئةندامي  ئا لثرة نةخؤشيي  دةينووسي

جگـة    قةرةنتينـةكراوةكان   رثخؤصة و گةدة بث، چونكة لة پثشدا زؤربةي  كاري  چووين تثك يان
  تريـان   ئـةواين   ئثسـتا وةك   ئازان،بـةآلم   گـوثزي   و دةتگـوت   بـوون   و سآلمةت  ساغ  لة كوثري

  پيسـكة و چةصـي    لة سةر تـةخيت   و ناتوانن  هاتوون  هةآلمةت تووشي  هاتووة و نازاندرث چؤن لث
ناكـةوث بـؤ    بةشـةدا دةس   ئةو پثنج  لة تةواوي  ئاسپرينيش  حةبثكي  ببنةوة، تةنانةت راست  خؤيان
  تةنانـةت   يـةكثك   ئـةوةي   لة كؤصكاتةوة و دواي  سةرئثشةيان  ؤمركثنث يانر  تا و ياويان  ئةوةي

  گومـان  بـث . درا  قـول   مابوو لـةذثوة پـاش    هةصگثذايةوة، هةر چي ژنةكاين  جانتاي  بةر و بةرثكي
تاقمة   ئةم  زؤربةي ئاوقاي  ئةو نةخؤشييانةي  تةواوي  باسي  نووسيين  لة بريي  خؤي  نووس راپؤرت
  نةيـدةتواين   دةپاراسـت، بـةآلم    بةسـةر كرابـوون   قةرةنتينة نائينسانييةدادةس  لةم  كةسييةي سثسةد

ــةل  شــثرپةجنةي نةخؤشــيي ــةرچاو، چونكةباآلدةســتاين   دوو كةســان  هاويشــتووي  پ ــة ب   نةهثنثت
و   لثـرةدا بـة روو دانةدةكـةوتن    كوثرةكـان   كـردين   كؤكردنةوة و زينـداين   وةخيت  حكوومةت

و   لةگـةص هـةآلواردن    يةكسـانة و دمثوكذاسـي    بؤهـةمووان   دامةزران  ياسا پاش  گوتيان  تةنانةت
  چـاوةذوان  لـث   كـوثر جگـة لـةوة زيـاتري      بـث بـةزةي    چارةنووسـي . ناحاوثتةوة كردن  جياوازي

  چاو، يـاين   دوكتؤري  هةبث و ئةويش هةمووة زيندانييةدا تةنيا دوكتؤرثك  ناكرث كة لة نثو ئةم
  كوثر كة دةگةيشتة ئثرة لة گثذانـةوةي   سةر حيسايب. نةدةهات هيچ  لثرة بة كةلكي  كةسةيئةو 

فذث دةداية سـةرمثز   و كاغةزي  دةبوو و قةصةم  و چارةذةشيية شةكةت  مةينةيت  ئةوهةمووة بةش
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  ئـةركي   بةجث هثناين  بةياتا دةگةذا كة وةخيت پةنچكة نانثكي  بة دواي  لةرزؤك  و بة دةستثكي
نةيدةدؤزييــةوة،   داينــابوو، بــةآلم  لــة پةنايــةك  زةمــان  ئــاخري  نووســي وةكــوو راپــؤرت  خــؤي

  ئةو ئاكار و كردةوةبرايانةية، چـاوي   پاش. ديتبوويةوة و فذاندبووي  تر بة بؤن  چونكةكوثرثكي
راكثشـابوو و    دؤسـتانةيةدةقووچاند كـة بـةرة و ئثـرةي     و ويسـتة مـرؤض    ئـةو هةسـت    لة ئاسـت 

چـةپ، چونكـة     الي  سـثي   مـاوة بگةذثتـةوة بةشـي     گةيشتة ئةو ئاكامة باشترواية تا دةرفـةت دة
ــدةپياوان  راســتةلةوث دادكــوژي ــووذةيي  گةن ــةآلم  ســادقانةي  ت ــزاوت، ب ــةبث برســي  دةب   هةرن

  . نةدةمايةوة
  بـة جريةيـةكي    نوثنـةرةكان  هـةر جارثـك    ئةستةم، ياين  بؤتة گرث كوثرةيةكي  ئةوة خؤي

بـةرةو روو دةبـن، هةميشـة      هاوبةنـدةكانيان   تـووذةيي  مترةوة دةگةذثنـةوة، لةگـةص شـةپؤيل   كة
ــث  كةســثك ــدا دةب ــة پثشــنياري پةي ــاندان  ك ــةكي  خؤپيش ــگةي  و گةلةكؤم ــدا و بةص و   روون  ب

  بكا و بصـث ئـةم    وخؤي  بة تام  جةماوةردا قسةي  كةصةكة كراوي  هثزي  بةهثزبثنثتةوة و لة بارةي
  پتـةوي   دةزانـث كـة ويسـيت     بة مسـؤگةري  دياليكتيكيش  ة گةلث جار سةملاوة و مةنتيقيمةبةست

  و مـةرجي   لـة هـةل    كةصـةكة دةكـرث، بـةآلم     ئاساييداتةنيا لة سةر يةك  جةماوةر لة بارودؤخي
  ئـةهوةن  نةكثشـا كـة هاوبةنـدةكان     هثنـدةي   بـةآلم . بث بذانةوة تثكدا جار كرثـت  تايبةتا دةتوانث

  هةصسـةنگاندين   بةرژةوةنـدكارتر بـة ئامـاجني    بوو كـة ئينسـانثكي    وة، لثرةدا ئةوةندة بةسبوونة
ــةي  ــة و خراپ ــاتووي  هةصوثســيت  چاك ــراو، داه ــنيار ك ــات   پثش ــذ كارةس ــةرگاوي  پ ــةرةو   و م ب

لـة    بكاتـةوة، ئةوانـةي   بـة كؤمـةص شـي     دژكردةوةي  بؤ اليةنگراين  گةرم  چةكي  رووبوونةوةي
  لـة دواوةن   ئةو كةسانةي  لة بابةت  چاوةذثيانة، بةآلم رووداوثك  چ  دةزانن  دةذؤنپثشةوة   ريزي

ــي  ــةر باس ــترة ه ــةم   باش ــوو يةك ــة بثت ــةين، چونك ــةك  نةك ــؤقني   فيش ــة بت ــةقث و ئثم ــةس  بت   ك
لـة    لة يةكثك. و قوالندادةپصيشثينةوة  لة ژثر قاچ  بةر لة ئةنگوان  بةسةركةسةوة نابث و زؤربةمان

و   بگـؤذن   وهاتنة سةر ئةو بذواية نوثنةرة هةصـفذيوةكانيان   زاين  بة باش  ناوينةيان  دا رثيبةشةكان
  ئـةم   رابگةيةنن،هةصـبةت   گشتيي  ناذةزامةندي  دةنگ  كة يةك  بنثرن  دةدوازدة كةسي  تاقمثكي

  بـة هـؤي    گومتان  وةك  داخوازبن، بةآلم  بؤ ئةو كارة دةبوو كةسانثك. هةواصة زارةو زار گةذا
. بــوو  دابوويــان، لــة هــةموو بةشــةكاندا ويســتيار كــةم  دوورئةنــدثش  مرؤضــي  يــةي ئــةو وريــايي

پةيدا كرد  ئةوتؤي  الواز دةينوثنث نة گرينگييةكي  كة ئاكاري  دميةنة بةرچاوةي بةختةوةرانة ئةم
ثشـذةو  پ  بةشـي   ئةوراسـپثراوييةي   ئاكـامي   كةس، چونكـة كاتثـك    سةرشؤذي  و نة بوو بة هؤي

  ئازايـان   سـةربزثوي   هةشـت . ئةقصـة   رثـي   كةخؤ پاراسـنت   دةركةوت، هةموو تثگةيشنت  دابووي
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ــةذثوة بــة گؤپــاص وكوتــةك    بــة قةدرايــة    تــةقي، بــةآلم   رةپــاص نــا و راســتة فيشــةكثك     ل
گوللةيـة    ئـةم  ويزة ويزي  بةصگةش  ناذةزامةندان  پثشوو رووةو حةوا نةبوو، بة گوتةي گوللةكاين

نـا ئـةوة     هـاويژرابوو يـان    كوشـنت  جا ئةو فيشـةكة بـة قةسـيت   . كة بة پةنا گوثياندا خوشيبوو بوو
گوماندا بةجث دثصني، بـة    و مژي  حازردا تريهاوثژةكة لة تةپ ئاشكرا بث، لة حاصي  رةنگة پاشان

ئـةو    زيـاتر بـوو ياسـةركردةي     هةذةشـة و ترسـاندين    يا ئةو تةقةية بة ماناي  تردةصثني  واتايةكي
لـةوةدا بـوو كـة      تاصـتر، هةصـةي    لةوةي  بة قوصةتر زانيبوويان  خؤپيشاندةراين  گةندةپياوانة بةژين

ئـةو كابرايــة بــة    كــوژيي مــرؤض  ويسـيت   بــة باآلبــةرزتر دةزاين،ئةگـةر وا بــث ناچــارين   ئـةواين 
  مةبةسـتانةي  ئـةو  و دةذؤينة شـوثن   هةصدةگرين  وردةكثشانة دةس  ئثستا لةم. دةينةوة لثك وردي

  خاصــة هةصــكةوتثكي  زؤر گرينگة،ئةگــةر ئــةم  رادةكثشــا كــة تــةنيا ئــةوةش  گشــتيي  ســرجني
كـة وا  . فآلنـة بةشـن    نوثنـةري   گوتيـان   بة خثر رابوورد كةخؤپيشاندةران  بث بةذاسيت  ئاشكراش

ــةنيا ئــةو بةشــةبة مةبةســيت  ــوو ت ــة خــواردن  ســث رؤژان  ســزادان  ب   كــرا، هةصــبةت  بــث بــةش  ل
  نةگرتنةوة،چونكــة ســزاي  لــة دةم  و رؤزييــان  ســوار بــوو كــة بــؤ هةميشــة رســق  ديارةبــةختيان
خؤيـدا بگـرث لـةوة      سـايةچةوري  ئاغـاي   بوثرث قـةپاص بـة دةسـيت     ئةو كةسةي  دادپةروةرانةي

  و پلثـك   نـان   پـةنچكثك   سـةربزثو لةخوالنـةوة و خوازةصـؤكي     كـة وا بـوو بةشـي   . كةمتر نابث
جنثـو    وةكوو نـوقص و نـةبات    بةآلم  نةمردن  تر نابث، راستة لة برسان چي  ذة پةنريثكو ب  گؤشت
  دةكرد، بثتوو بـة گـوثي   چاوةذوان  و تازانةوة چيتان  برية جوان  بؤ داباري، بةم  سووكيان  وقسةي
  بصـثن   ئـةوة بـوو كـة پثيـان      خراپتر لـة هـةموو شـت    شذ بوو، بةآلم  بكرداية ئثستا حاصمان  ئثوةمان

. زؤر باشـترة   لةوة بث رومحانةتر پةيدا نابث، جنثو و سووكايةيت  سةبوور بن، سةبوور بن،قسةي
بـؤوة    روون  دةبثتةوة، بـةآلم  بار و دؤخةكة ئاسايي  هات، وايانزاين  كة بنةي  سزادان  سث رؤژةي
نـةهاتووة،    ايـي تثـدا بـوو، هثشـتا دو     سـةربزثوي   هاوبةنـدي  لثقةوماو كة چل  بةشي  كة سزا داين

  كـةم   دةكرد ئثستا بةرادةيـةك   كةسي  بيست  بةشي  هةتا ئثستا بة زةمحةت  چونكة ئةوجريةيةي
بثننـة    ئـةوان   رق و تـووذةيي   دةتـوانن  كة وايـة خؤتـان  . پث تثر نابث  كراوةتةوة كة دة كةسيشي

و   ةقيقةتـة، تـرس  ح  بتؤرث با بتـؤرث، حةقيقـةت    ويسيت  هةركةس  گةذثن بةرچاو، هةروةها لثي
دوودژ كـردةوةدا    و لـة نثـوان    دابـوون   دةورةيـان   تر بثننة بةرچاو كة هـةژاران   بةشةكاين خؤيف

  گرتـوويي  يـةك   بـةرزي   مةبةسـيت  لةمثژينـةي   ئـةركي   بـةجث هثنـاين    دةكرد، يةكيان  دآلودصيان
بـوث، لـة     هـةتا مـاص پثـي   كةوناراية، كـة دةصـث،     ونةرييت  داب  ديكة پاراستين  و ئةوي  ئينسانيي

  . كليساية حةرامة
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و   پـووص و كـةل    ديسـانيش  دا دةبـث   فـةرمانيان   و لووتةكان  بگرة و بةردةدا بوو كة الت  لةم
  خورد و خـؤراك   نرخي  بدةنثية، چونكةلة سةر ئةو بذواية بوون  گرانيان  و بة قيمةت  باش  پةيل

شـذ    فرةوانةوةنرخي  بة دصثكي  خؤيان  ازة بة قةويلزؤر لةو پثشةكييةزياترة كة وةريانگرتووة، ت
  سـووتاويان   ناهومثدانةرايانسپارد كة پووصـثكي   هةموو بةشةكان. زؤر لة سةر گرتووة  و شاآلتيان

. كـؤ كراوةتـةوة و دراوةتـة خزمـةتيان      دار و جوانة بة وردي بايي بة دةستةوة نةماوة و هةر چي
و پةلة   كةل  نرخي هثنايةوة كة بثتوو جياوازي  و گوريسيان  سبةصگة و ري  شةرمي هةر وةهابة بث

دةكرث، بة   تثدا پثخوست  ئينسايف  بيگرن لةبةر چاو نةگريث هةر تةمايةكي  كراوةكان  پثشكةش
. سـزا بـدرثن    تاوانبـاران   لة جيايت  و دروست  راست  بوو كة مرؤضي ئينسايف ساكارتر بث  زمانثكي

وةرنــةگرتووة  داويانــة ئازووخـةيان   ئـةوةي   وثــدةچث هثشـتا بــايي   نةيكـة وايـةنابث ئــةو كةسـا   
نـةدةزاين،    ديكـةي   بةشـةكةي   پثشكةشـييةكاين  نرخـي   بةشـثك   ئاشكراية هيچ. بذاو كرثن قوت
ــةآلم ــةر بةشــثك  ب ــدةزاين ه ــةنيا خــؤي  واي ــةقي  ت ــورد و خــؤراكي  وةرگــرتين  ه ــاوة و   خ م
و لـةذثوة    نـةگرت  وةرانـة چونكـة ئـةو كثشةكثشـة پـةيل     بةختة. سـووتاوة   ديكة سةرةيان ئةواين
لـة    كـةچي  و مـل   راوةستان، ديارة فةرمانبـةرداري  خؤيان  لة سةر قسةي  بوو چةتةكان  وقپ قذپ

  قيمــةيت  كــوثر جيــاوازي   بــوو، لثــرة تــةنيا ســةر حيســايب      واجــب هــةمووان  ســةر شــاين 
نوانـد و    گرژ وتـاص خـؤي    ناخؤشيي  و نثوان  دةزاين، لة بةشةكاندا دمةقاصي  يةكاين شتةگرانبايي

گزيكار   زاين  خؤ بة زل  وابوو تاقمثك  اليان  هثندثك. هةصدان كار گةيشتة تثك  جار و بارثك
كـردووة، جـا كـة وايـة لـة سـةر         دةوةن  پاش  خؤيان  داري وبايي  باش  ومةكي و شت  وپةل كةل
تـر    تـاقمثكي . بةخشيوة گشتيي  بؤ قازاجني  خؤيان  كة هةموو ساماين  ئةوكةسانة لةوةذاون  بةشي

ئـةو    زگـي   ئةگـةر ناچـار نـةبووبان     بـوو گوتيـان   گشـتيي   ئةوذؤ دمةقاصـي   بة هاتنة نثو ئةو باسةي
ــتاش  ــر كةن،ئثستاوئثس ــة تث ــتةي   خوثذيان ــةو ش ــانتواين   ب ــة دةي ــان  داويان ــرن   ن ــؤر وةرگ . و پثخ

  و ئـةو كةسـانةي    دةپشـكنن  و كة هةموو ژوورةكـان كردبو  لة سةرتاوة هةذةشةيان  گةندةپياوان
و   كـة ئينســانة راســت   سـزا دةدرثــن، ئثســتاكار گـةيبووة جثيــةكي    نــةبن  فـةرمان   رايةصــي گـوث 

وةئةسـتؤ    رقةونانـدا ئـةو ئةركـةيان     و تةنانـةت   لةبةرامبةر گزيكـاران   هةر بةشثك  دروستةكاين
  پيـاوان   و ئةنگوستيلة كـةزياتر هـي    ند سةعاتبةرچاو نةدؤزرايةوة جگة لة چة  سامانثكي. گرت

دوو سـث    سـزا دان، هـةر يةكـةي     چؤين نثوخؤيي  با بزانني، عةداصةيت  بةآلم. ژنان  هي  بوو نةك
وثكةوت، ديارة دمةقذةكة زيـاتر شـةذة جنثـو بـوو،       البةاليان و زللة و چةند مستةكؤصةي  شةپ

رابردووذاهثنابوويـةوة كايـة، بـؤ      لة دوذوةشانيي  تاص و سوثريشان  چةندوردة فةرمايشي  هةصبةت



١٣١ 
 

  لـةم   دزثـوي   كـردةوةي   بثننةبةر زةيـن، دةصـثي    دةكذوسثوة، چاكي  دايكيشت  وثنة تؤ تةنانةت
بقــةومث و   دةتوانــث لــةو ســةردةمةدا كــة هــةموو كــوثر بــوون  خراپتــريش  چةشــنة و تةنانــةت

كـوثر    دانـةنث و ئةورثگايـةش    ز بـؤ كـةس  رث  بتكث و كةس  چاو حةياش  ئاوي  رؤذژاين وثذاي
هـةبوو    تؤصـة دةسـتثننةوة هـةر چـي     دةكـرد بـة تونـدي     كة هةذةشةيان  و لووتةكان  الت. بثتةوة

ــانگرت ــةكةيان  وةري ــةر، گرميــان   و بةختةوةرانةهةذةش ــةبردة س ــان    ن ــة بريي ــة ل ــوو ك ــةوة ب   ئ
لةمثشـكيدا    ديكـةيان   ئاشـكرا فكرثكـي  دةبثتـةوة بـة     زووانة روون  بةم  هةر وةك  چؤتةوة،بةآلم

بردبايـة سـةر بـارو دؤخةكـة پتـر       خؤيان  زياترةوة هةذةشةي  و زؤري  بثتوو هةر وا بة زوصم. بوو
بـؤ    هـةبث، چونكـة تـا ئثسـتا دوو بـةش       نـةخوازراوي  بوو لةذثوة رةنگدانةوةي  دةشثوا و رةنگ

  تاوانيان  قورسي گؤذيبوو و باري  دار خؤيان بايي  و پةل  كةل  شاردنةوةي  لةسزاداين  دةرباز بوون
لـةو بةشـانة     لـة راسـتيدا يـةكثك   . نـةكردبوو  ساصـمةخةتةيان   ئةو بةشانةي  هاويشتبووة سةرشاين

هـةبوو و نـةبوو     يةكةمـدا هـةر چـي     و بـةرزةئاكار بـوو كـة لـة رؤژي      رةوشـت   ئةوةندة پـاك 
نةكةوثتـة   زيـادي   كـاري   بـؤ ئـةوةي    بةختةوةرانـة سةرحيسـاب  . كرد  دا وپثشكةشي لث  گةسكي
  بة قـازاجني   بة جيارابگرث و ئةو كارةش  تازة دةدرثن  ئةو شتانةي  سيايي  گرت  تةماي  ئةستؤي
پثشـوو    بردبايـةوة سةرحيسـايب    تةواو بوو، چونكة هةر كامياين تاوان بوو، تاوانبار و بث  هةمووان

  . ئثرة و ئةوث  و لةوثري  دةكةوتة سةر الري  سرجني گومان بث
  هـةرزؤر سـادة، دةبـث ژمنـان    . دةوث  رايانسپارد كة ژنيـان   دواتر گةندةپياوان  حةوتوويةك

  نـةبوو، هـةر وةك    نائاسـايي   نةكراوة هةرچةند لـة سـةر يـةك     ئةو داوا چاوةذوان. دةبةر كةن
  ةيهــةرا و هةصــآل و گــاص و بــوغر، ئــةو راســپثراوة چةواشــان  دةكــرث بــوو بــةهؤي  چــاوةذوان

  ناچنـة ژثـر بـاري    لـة بةشـةكان    كـام  هـيچ   راگةياندبوو لةذثوة گةذانةوة هةتا بصـثن   ئةوفةرمانةيان
و   بكرثـت   پثخوسـت   ژنـان   شـةذافةيت  ئةوةيـة نابـث پلـةي     ئةو سووكايةتيية و بةصگةشيان  گراين
نةبث خـؤ   لث  ژنيشي  چةپ  دةسيت  سثي  مرؤضايةيت، جا با بةشي خبرثتة سةر داوثين  رةش  پةصةي
. ديكـة   خةصـكي   هةبث، خبرثتة سةرشاين  ئةو كارة، ئةگةر بةرپرسايةتييةك  بةرپرسايةيت ناكرث
راسـپاردة  . ناگاتـة دةسـت    و پثخـؤري   نـان  كةس  بؤ نةنثرن  و پتةو بوو، بثتوو ژمنان  كورت  وآلم

ژنــة . نادةنثيــة  يــا هيچمــان  دةبــث بچــن  فةرمانةوةگةذانــةوة بةشــةكان، يــان  بــةم  سةرشــؤذةكان
كـة    دةربذي  نةبوو خثراناذةزامةندييان  كراو يا كاتييان دياري  كة پياوثكي  مثردةكان، ئةوانةي بث

تةواو   يةكثك  ديكة تثر كةن، تةنانةت  ژنثكي  پياوي و زگي  بة دةستةوة بدةن  خؤيان  ئامادة نني
بـث    خـؤش   ئةگـةر پـثم    و گـويت  دانـةنا   خـؤي   بـؤ ژنييـةيت    رثزي  و هيچ هةصماصي  خؤي  رووي
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  خـؤش   نادةم،ئةگةر پثشم لث  كةسي  خؤمة و بةشي  كةوث هةر ئي  وةگريم  هةر چي  بةآلم دةچم
ئـةو    بـث لـة روو دامـان   . خؤراك  هةية و هةم جث خةوم  دةمثنمةوة، كة وا بث هةم  بوو لة اليان

لةگـةص    بـةرةو روو بوونـةوةي    يينةچوو، خثـرا مةترسـ    بة كردةوةلة دووي  كرد، بةآلم  قسانةي
  دةدا هـةوةس   نيشـاين  پثويسـتيان   هثناية بةرچاو كة تاسة و مةيلي  تامةزرؤي  تثماوي  پياوي بيست

وثژرابـوو    راسـت   الي  دووي  ئـةو قسـةية كـة هـةر وابةهـةوا لـة بةشـي         بةآلم. كردوون  كوثري
ژنة كثشا   بؤ گوتةي  قؤصي  هثنان  ةرفةتبة د  لة راسپاردةكان  و قؤزرايةوة،يةكثك  نةكةوتة قؤل

  بث ئةو كارةي  ولة برييان  بثنة پثش  ئةو خزمةتةن  خوازياري  خؤيان  باشتر واية ئةو ژنانةي  وويت
و بـة    بيهـةوث بـة زؤري    كةمترة لةوةي  بيكا دةرد وئازاري  خؤي  و دصخوازي  كةسث بة ويست

دثنايـةوة بـري     پاراسـتين   زمـان   و حـةيا كـة پثويسـيت     شـةرم   تـةنياتؤزيك . بـدا   ئةجنامي  دصي بث
ناكـا هثلـة     نةكا بثلة بثلث،نثري  پةندة داكووژثنث، كة دةصث، هةتا بزن  بةم  پثشنيارةكةي نةيهثشت

كةوتـة رث و    ناذةزامةنـدي   تةواودةرنةبذيبوو كة الفـاوي   ئةوة، هثشتا قسةكةي  سةرةذاي. هثلث
لــة   كؤمةآليــةيت  و پلــةي  و نــةريت  داب  كــة بــة پثــي  پياوةكــان راماصــي، بــة تــووذةيي  كــابراي
و پـالرو هـةر نثـو و      ژنانـةوة درانـة بـةر تـةوس      بةردابوو لة اليةن  ئةخالقييةوة ورةيان روانگةي
خوثذين، سةرگرن، پيسكةن،   پياوةكان و گوتيان  بة هةق دةرهةصبوون  بؤ داباري، ئةوان  نيتكةيان

  رؤژثـك   لـةوةي   بـوون   پةشيمان  لة ژنةكان  هثندثك. و چي  وچي  ةوادنزثروون، دةصةچةن، گ
رؤمركانـدووة و   خؤيـان   پذ دةرد و كـوثرةوةري   رؤژاين  شةريكي  تاسة و ئارةزووي بة دآلوايي

  هــةژديهاوة و گرفتــاري   و دةياهنــةوث بياخنةنــةزاري   دةنــوثنن  ئةمــةگي بــث  ئثســتا ئــةوان 
بثننـةوة    خؤيـان   بؤ وةزعي  و گوريس  ريس  تثكؤشان پياوةكان. ةندةك  شووميان  چارةنووسثكي

ووثــژ  بــة وت  دةتــوانن  بكــةن، قيــذة و قيــژة بــؤچي، خةصــك  تــامي نيــة ونابــث بــث  واش  و بصــثن
  گومـان  البـةال و ناخؤشـدا،كة بـث     بـةآلي   هاتين  كةوتن، ئاخر وا باوة كة لة وةخيت  بگةنةرثك

  ئثمـةو هـةم    هةصـبذن،دةنا هـةموومان، هـةم     دةنـگ   خوازياران  ذثنگة يةكثكة لةوان، لث  ئةوةش
بوونـةوة،    قسـانة ئـةهوةن    بـةم   لـة ژنـةكان    هثنـدثك . لةرثداية  مردمنان  لة برسان  ئثوة، مةترسيي

  گةشـاندةوة و بـة تةوسةوةپرسـي     ئاژاوةكةي  لة پذ دةرهةصبوو و ئاوري  لةژنةكان  يةكثك  بةآلم
هةصينة با هـةموو    دةكرد، دةنگ ئثوة چيتان  ويستباين لث  پياويان  ژن  نة لة جثيئةگةر ئةو خوثذييا

ــان ــةكان. بثــت لــث  گوثي ــة خؤشــييان  ژن ــو و    لةكةوصــي  ل ــة قريوةقري ــدا نةدةحــةمجني، ب خؤيان
  ئةســتةم  لــة داوثكــي  بــوو كــة پياوةكانيــان  خــؤش پــث  دةي، زؤريــان بصــثن  ســاز گوتيــان كــةيف

ئـةو مةنتيقـة    بـزانن   نةدةكرا، ئثسـتا دةياهنةويسـت    بؤ بةدي  گةذانةوةي  رثي  خستبوو،ئةو داوةي
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  قسـاين   غـريةيت   لـة پياوةكـان    هةتا كـوث بـذ دةكا،يـةكثك     پياوان  بةرز و پريؤزة فريودةرانةي
ــؤي  ــةر خ ــويت   وةب ــا و گ ــكةي   ن ــة لثرةلووس ــةمان  ئثم ــةم   ژنانيل ــة و ئ ــةي  ني ــيارة    ژن ــةو پرس ئ

لةبةر   ئامادة نني نية، بثتوو هةمشانبثت  هةروةها سةركؤشيلةمشان  اندبوو گويتهةآلييس دنةدةرةي
  هةصـتةكاند و دةيـانزاين    شـانيان   بةدصئثشـاوي   پياوةكـان . بة خؤفرؤشيي  بكةن  ئثوة دةس  خاتري

ــةنيا وآلمثــك ــث  ت ــوكؤي دةتوان ــث   كوص ــة دامركثن ــة رقةونان ــةو ژن ــان. ئ ويســتباية   ئةگــةر پياوي
نـةبوو و    وئاشـكرايةي   و روون  ئـةو رسـتة كـورت     گـوتين   غريةيت  كةس  ن، بةآلمئثمةدةچووي

بيژووانـة    نابث، چونكة ئـةم   بؤ كةس  زةرةدي چووبؤوة كة گوتنةكةي  لة برييان  لةبةر دصساردي
  . رؤمركثنن  بة پياوان  خؤيان  تامةزرؤيي ئاوري  نةياندةويست

  دةنگييـةي  گةيشـت،دةنا ئـةو بـث     ژنةكان  اتبوو بة زةيينپياوةكاندا نةه  بة بريي  ئثستا ئةوةي
  بـؤ نةدةدؤزرايـةوة، دةتگـوت     ديكـةي   مانايـةكي  داگرت  دمةقذةية وردة وردة وآليت  ئةم  پاش

  و فيتنةگثذيداجياوازييـةكي   هـؤش   بـةركثي  لة شـةذة قسـة و كـث     كةسةركةوتنيان  تثگةيشتبوون
  كرابـوو، رةنگـة لـة بةشـةكاين      ديـاري  بؤيـان   گةرةينـةبوو لةگـةص ئـةو تثشـكانة مسـؤ       ئةوتؤي
  و نـةفاميين   كة فـامني   كردبث، چونكة دةزانني  دمةتةقة و شةذة قسة هةر وامةيدانداري  ديكةش
پـةجنا    دا ژنثكـي   دوايـي   حـوكمي   لثـرةدا تـةنيا كةسـثكي   . يةكسـانة   لة هةمووشـوثنثك   مرؤض

خـورد و    كـردين  بـؤ دابـني    تـري   شتثكي  ببوو و هيچ بة ملةوة  پريي  وچةند ساصة بوو كة دايكي
ــةدةبرد  شــك  خــؤراكي ــةوةدووپات  و نةيــدةزاين  دةچــم  مــن  گــويت. ن ــةوةي  ئ   وتــةي  كردن
كةمن، وثدةچوو   بةشةدا ژن  دةذؤم، لةم  راست، من قؤصي  يةكي  چاوپزيشكة لة بةشي  هاوسةري

ديكـة    دوكتؤر لـةو بةشـةداژنةكاين    گة لة خثزاينكةمتر و ئارامتر بوو، ج  هةر بؤيةناذةزامةنديي
چـاوان،    دوكتـؤري   بةردةسـيت  كوثرةپيـاو، كچـةي    چاويلكـةيي، ژين   لـة كچـةي    بـوون   برييت

  و ئــةو ژنــةي  لــة بارةيـدا نــةدةزاين   هيچــي  كــةس هؤتثــل، ئــةو ژنـةي   خزمــةتكاري  كيژةكـةي 
گـةذثن،   و كـة باشـتر وا بـوو هـةر لثـي     قـةوماو بـو   وةها خـةمبار و لـث   خبةوث، بةآلم  نةيدةتواين

كوثرةپيـاو  . بـةهرةوةربن   تـةنيا پيـاوان    ژنـان   بةدةستةوة نةبوو كة لة يةكيةيت  چونكةبةصگةيةك
  ئـةو كـارة دزيـؤة بكـا و خـؤي       جؤرثك ئامادة نية بة هيچ  كة خثزاين  كرد بةو قسانةي  دةسيت

لـة    ئاكارة چةپةصة دةدا، چونكـة شـةذةف   ئةو  خؤشةو نة ئةو ئيزين پثي  بةدةستةوة بدا، نة خؤي
كلـؤر    بچـووك، لـة ئاخريـدا ژيـاين      قـاين   كـرد بـة داين    دةسـيت   مرؤض  ناية وكاتثك  قيمةت
و تينـوو    ئثسـتادا كـة برسـي    پرسي، باشة لـةو بارودؤخـةي    لثي  چاوپزيشك  پاشان. مانا دةبث وبث

  جـذ و جانـةوةر پثيـان     پث و هـةزاران و ئةسـ  و كـثچ   و زةلكـاو رؤچـوون    لـة پيسـايي    هةتا مالن
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  پـثم   دةكـا، منـيش    بـةدي   مانايـةك   لة جةستةيدا نةهثشـتوون، چ  ساغيان  و جثيةكي  هةصگةذاون
. ئامادةيـة بچـث   گوتوويـةيت   دثت، خـؤي   چ  بة كةلكي  من  ويسيت  بچث، بةآلم  نيةخثزامن  خؤش
نثـودثر كـراوة، دةژاكـث و      كـة بـةغريةت    پياوانـةم   بةرزةفـذي   هةسـيت   خؤيةيت، دةزامن  تةماي

  شـاياين   كردنـة شـتثكي    و خوثذي  ئةوهةمووة سووكايةيت  ئةگةر دواي  بريندار دةبث، هةصبةت
رةنگة ئـةوة تـةنيارث چـارة      چارة چية، بثتوو مباهنةوث نةمرين  ئةو ناوة مابث ونةفةوتابث، بةآلم

  خـؤي   ئـةخالقيي   بـة ربـةي    ةوة هةركـةس دايـ   وآلمـي   بثت، كوثرةپياو هةصچوو و بة تـووذةيي 
  خـؤ خةصـكي    گـويت   چاويلكـةيي   كچـةي   پاشـان . سـوورم  منة و لة سةري  دةپثوث، ئةوة بذواي

ــازانن ــد ژين  ديكــة ن ــواين   ئثرةچةن ــؤ دةت ــة ت ــة، كــة واي ــةنثري  ژنةكــةت  لثي ــاواين  ن   و هــةر پ
بـة    سـةبارةت  خؤشـة بـزامن    پـثم   تؤ و ئةو تثر دةكـةين، ئـةو كـات     بث، ئثمة زگي  خؤت تايبةيت

دةدا، كوثرةپيـاو    تامثـك   چ  دثـنني  بـؤت   هةية و ئةو نانةي  و هةصوثستثكت  هةست  چ  شةذةفت
  و قسةكةي  بة مثشكيدا نةهات  ئيتر هيچي  ئةوة نية، قسة لةوةداية كة، بةآلم  بصث مةبةست  ويسيت

لـثص و   بريوذايـةكي   لـة پثشـدا گوتبـووي     يدنيا چؤنـة، ئـةوة    نةيدةزاين  نيوةچص مايةوة،بةذاسيت
  قبـووص كـردين    لـةجثي  گومـان  ئـةو دنيايـة، بـث     ديكة بوو، نـةك   بة دنيايةكي  و تايبةت  تةماوي
ئـةو    خةصـكةوة دةبـوو شـوكرانة بژثـري      ژين خؤ بةدةسـتةوةداين   لة سايةي  خوثذيگةري  ژياين

لـة    بكـةين   ئةگـةر وردتـر باسـي   . نةدةن ؤ لثلثرولةوث ب  حةيا تكاين خوا بث كة تةپصي  نيعمةتةي
كة   چاويلكةيي دةدا، چونكة جگة لة كچةي  بة ژيان  درثژةي  چاوپزيشك  خثزاين  مسيت سايةي

بث   ژياين  چؤنيةيت  و پةناي  چووينة نثو پثچ بة سةرةوة نةبوو و ئثمة گةلث  كةسي  مارة و تةآلقي
  دةنگييـةيي  ئـةو بـث  . ديـار نـةبوون    بووبثـت، مثردةكانيـان    تر مثرديان و مؤري، بثتوو ئةواين  پنج

ال و  بوو كة بـث ئـةم   كةسثك  چاوةذثي  دةتگوت  ئةنگاوت  ئةوا باصي  دوا بذواي  گوتةي  بةدواي
  ژين  گرثــي و بــث  ســاف  كاتــةوة و ئةوةتــةنيا دةنگــي  روون  ئــةوال بارودؤخةكــة بــؤ هــةمووان

ديكـة    لةگةص ژنـةكاين   جياوازييةكم  هيچ  من  ند و گويتشصةژا مةندي  كوثرةپياو بوو كة گؤمي
  مـن   هاتة نثو وتةكاين، نا، تـةنيا ئـةوكارةي    دةيكةم، پياوةكةي  منيش  بيكةن  ئةوان نية، هةر چي

كـوثري، ئـةوة     من  وةك  نية، تؤش مةدة، لثرة كذياري لث  دةيكةي، ئةوندة فيز و فةرمان  دةصثم
  كـةس  رومحانـة بـوو، هـيچ    بـث   مـةخؤ، وآلمثكـي    مةبة و لثرة بةدوا هـيچ   نانةجيبيية، تؤ نانةجيب

هةسـتاوة و   مثردةكةي  نةدةكرد كة تا ئةوذؤ هةميشة بة ويسيت  لة ژنثك  ئةوقسانةي  چاوةذوانيي
  دايةوة، كارةكةري  دةنگي  نيمچةقاقايةك. گرتووة لث  بةرداوةتةوة و رثزي  دانيشتووة و سةري

كــوث وةسـةر كــا و لةپــذ    قـوذي   چــارةذةش  زگ، ئاخرپيـاوةي   زگ، ئــاي  بــوو، ئـاي   هؤتثـل 
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ــةي ــةكاين    پثكةنينةك ــةگريان، قس ــوو ب ــويت   ب ــؤذان، گ ــوذثكي  چ  گ ــةين، زؤر    ق ــةر ك وةس
و سـةر    كـة جگـة لـة خؤبةدةسـتةوةدان      لة لثو دابـاري، پرسـيارثكي    پرسيار ئةو رستةيةي وةك

ناچارييـةوة، كـار     لـة رووي   ، وةكووسـةر لةقانـدنثك  نـةبوو   تري  و زؤر وآلمثكي  كةم  داخسنت
كـوث بـة     قـوذي   كـردةوة بةذاسـيت    لةبةر خؤيـةوة دووپـايت    مةتةب مونشي  گةيشتة ئةو جثيةي

هةآلوةسـراو، لـة    هاويشـتة سـةر مقةسـتة گؤرينـةي      دوكتـؤر نيگايـةكي    هاوسـةري . سةرداكةين
دةگـةذا    ئـةو لثـي    ئـةوةي   دةكـا، بـةآلم   خؤيهةر ئةو پرسيارة لة   ذا وا ديار بوو ئةويش چاواين
  . دةوث  لة من  ئةو پرسيارة بوو كة بةسةرياندا رووخا، چتان  وآلمي

خةصكا لة خـةو هةسـتث،    لة پثش  خؤيدا جوانة، ئةگةر كةسثك  لة وةخيت  هةر شتثك  بةآلم
  وپثك رثك  يچةپ، بة شثوةيةك  الي  سثي  بةشي هاوبةنداين. مبرث  بصث دةبث زووتريش  ناشي
  الي بةشـةكاين   ژنـةكاين   بةشـةكانةوة، يـاين    گرتووة كة لة نيزيكترين  سازداوة وتةمايان  خؤيان

و بـث    وجـث و جـوان   بـةرث   نؤرة گةذان  لة شثوةي  وةرگرتن  كةلك. پث بكةن  خؤيانةوة دةس
كث ماوة بيكـا  كردووة و   كث نؤرةي  بزانن بياهنةوث  چونكة هةر وةختثك  وگؤصة، يةكةم گرث

كــار   رؤژ چــووة و چةنــدمان  چةنــدةي  و بصــثني  ژمثــر بــذوانني لــةكات  ديــارة، وةكــوو ئــةوةي
سـةرلةنوث   كردنـةوةي  پـث   تـةواو بـوو دةس    كاتثك  ماوة و نةماوة، دووهةم  كردووة،ئةوةندةي

  يبـؤ ئـةو كةسـانة     بةدواوةيـة، بةتايبـةت    و تـازة و حاشاهةصـنةگري    خـؤش   و هةوايةكي  كةش
سـاز بـث،     كـةيفيان   راست  قؤصي  بةشةكاين  ژنةكاين  كة وايةرث بدةن. الوازة  هةستيان  بريگةي

نةياندثنايـة سـةر    لـة ژنـةكان    كـام  بوو كـة هـيچ    دوورث، ئةوة رستةيةك  ئاگرةسوورث، لة خؤم
ة نـةبووة كـ    لـة دايـك    مرؤضـثك   دةكرد،بةذاسـيت   هةموونـدا راوثچكـةي    لة بـريي   زمان، بةآلم

ديكة زيـاتر خـؤ     زؤر لة ئةوي  نةبث، ئةو قاپؤرةي  زاين  خؤبة زل  ياين  دووهةم  قاپؤري  خاوةين
لـة بـري بـث كـة ئـةو ژنانـة بـة دووبارانـدا           دةبث ئةوةمشان. دةذژث  رادةگرث كةلةذثوة خوثين

كرانـة   پث  ئةو سووكايةيت  ئاواية، چونكةمةترسيي  مرؤض  روحي  ساز بوو، نةهثنييةكاين  كةيفيان
  پـةرةگرةوة رةنگـي    بـيين  يـةك   ژيـاين   نةفسانيي، كة بـة هـؤي   دةبوو بيچثژن، ئيشتاي  خثرايةي

  شةقصـيان   لـةتاوان  بنثـرن   ژنـان   بـةر لـةوةي    پياوةكـان   دا، دةتگوت پث  و گةشةي  دؤذابوو،بزاوتن
  دةسـتةمالين   ؤيـان خ  بة مةيلي  ئةو چثژ وئؤخژنةي  بريةوةري  دةيانويست  و ژنةكانيش  دةكردن
بـة سـةرياندا     ئـةو گـوذ و تينـة نـةخوازراوةي      بثننةوة ياد هـةتا لةبةرامبـةر دةسـدرثژي     دةبوون

  قؤصـي   يـةكي  بةشـي   ناچـارين . بكـةن   لة خؤيـان   پث نةدةدا، بةرگري  دةسةپاو ئةگةر كرابا مليان
  و پيــاو چلــؤن  ژن  يو كــةم  زؤري كثشــةي  و بــزانني  بــةرچاو هةصــبژثرين  بــؤ وثنةيــةكي  راســت
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  چاوبثن  پريةپياوي  دةرهاوثژين، چةشين  ئةگةر پياوةبث دةسةآلتةكان  چارةسةر دةكرا، تةنانةت
  بـث، نةقسـةيةكيان    بـة هـةر بةصـگة و بؤنةيـةك      لة چاو وهةروةها ئةو پـري و الوة نةناسـراوانةي  

پثشـتر    هـةر وةك . ثمـةوة ئ  هـةبث بثنـة نثوداسـتاين     ئـةوةيان   كـة بـاخيي    كردووة و نة كارثك
نةخةوتنـة و ئـةو     نةخؤشـيي   گـريؤدةي   تثداية،بؤ وثنة ئةو ژنـةي   ژين  بةشة حةوت  ئةم  گومتان
  وپياوةكـان   ژن  دثنة ژومـار، كـة وا بـوو رادةي     ئاسايي  و مثردةي  نايناسث و ئةو ژن كةس  ژنةي

رةنگـة لـة   . نـاكرث   حيسـاب هثشـتا بـة پياو    كـوذة خيلةكـةش    زؤر يةكتر ناخوثننـةوة، هةصـبةت  
بؤ كثشـا    كة خثرا تثكذا قؤصيان  ئةوياسا نةنووسراوةي  بن، بةآلم  زياتر لة پياوان  ترا ژن  بةشةكاين
  لـة بةشـةكاندا بثتـة پـثش      لـة هـةر كـام     دةكا هـةر گريوگرفتثـك    بوو بة باو،وا حوكم  و پاشان
مانـدوو    ئـةقص وفاميـان    هـةآلگوتين  لـة پـث   كة هـةرگيز   پثشينيان  بري و ذاي  لة سةر بنةذةيت دةبث
كـة وايـة   . نـةبث   دةسـتة موحتـاج    چارةسةر بكرث، جا چةندة جوانة خؤزگة ئةودةستة بةم  نابني

دوكتــؤر كــة بــة زؤر بةصــگة و بؤنــةوة   راســت، جگــة لــة خثــزاين الي  يــةكي  بةشــي  ژنــةكاين
لـة ژثـر ميچثكـا     لةگةصـيان   پياوانةي بة كردةوة هةصيفريوثنث، ئةو  بة قسة و چ  نةيدةوثرا چ كةس

وآلمـة تونـد و     كوثرةپيـاوة بـةم    لثيـة تـا ئثـرةژين     ئاگامان  وةك. دةدةنةوة  حةواونةوة دصداري
كـرد كـة     هـةر ئـةو كـارةي     خـؤي   شـكاند و بـة قـةويل    سـةردةقي   دايةوة بة مثردةكةي  تيژةي

ــةكاين ــةآلم. تــر دةيــانكرد  ژن ــاوةز چــي   وةرگثــذان روو لــث  شــثوةيةك  ب ــة ئ پــث   هةيــة كــة ن
شــاگرد  كــة هــةر چةنــدي  چاويلكــةيي  كچــةي  بابــةيت  لةگةصــدةكرث، نــة ئيحســاس، چةشــين

  نةرم  دصي  بؤ هثنايةوة نةيتواين  هةصخوثند و شثر ورثوي  پاذايةوة و وةبةري  لة بةري  دةوافرؤش
ژة كــة لــة هــةموو هــةر ئــةو كيــ. كرايــةوة لــث  پثشــووي  ســووكايةيت شــثوةية تؤصــةي  كــا و بــةم
بـث سـنوور و    جـوانيي   باسـي   و باآل تةرز و جوانتر و دصخوازترة، كاتثك  ئةو بةشة بةژن ژنةكاين
لـة پريةپيـاو     سـةري   شـةوثكي   بـؤ گرتبوو،ئاخرييةكـةي    تثكذا ئاوريان  كةوتة سةر زاران  وثنةي

  هـاويين   رثژنـة بـاراين   وةكـوو   پريةپيـاو ئـةوي  . ناگـا   ژنـان   لةكاري  كةس  هةصثنا، هةر بةذاسيت
نابـث    كةئينسـان   تـر سـةملاندي    شـثوةية جـارثكي    دامركاند و بـةم   تاسةي  قؤزتةوة وزؤر چاك

دص و   ئةندامــةوة هثــز و وزةي و نــةرميي  رواصــةت  خبــوا و نــاكرث لــة رووي  رواصــةت  فريــوي
الواندنـةوة    جؤرثكبة   كچةيان  بةشةكة ئةو كردةوةي هةموو دانيشتواين. بكرث  بةدي  دةروون

هةتائثسـتا    و خةياآلويانـةي   ئـةو پيـاوة دصناسـك     تـةواوي   بةآلم. . . هثناية ژومار كردن و خثر پث
  لـة دنيـادا هـيچ     گـوت   هةصپسـاند و بـةخؤيان    خةياصـيان   باصـندةي   باصـي   داوي  ببـوون   گريؤدةي
  تثـك   جثگادا رابكشث و خةريكي بة تةنيا لة  نية كةپياوثك  رادةية بةرز و مةزن  بةم  ديارييةك
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لة سةر الدا وخبزثتـة    پثخةيف  بة نةرمي  بث كة لة پذ دةستثك  دوورةدةست خةياصي  كردنةوةي
ژنـة    كـة دصـي    بةدةستةوة جگة لـة وةي  و بةرچاو نادةن  روون  بةصگةيةكي  باصي، ديارة ئةوانةش

  وةها پثويستة پياوثـك   هةلثكي  اينوبةختثكة نةمر، بذث جار بؤ رةخس  ئةوة شانس. ويستوويةيت
كـة    وا هـةن   جگـة لةمانةشـيت  . بثـت   قـةلپووچي   چاوي  لة سةر قاپثلكي  رةشي  پريبث و چاوبثين

و   بـني   رووداوةكـان   گثذانـةوةي   لة سةر نةكرث، باشتر وايةخـةريكي   باشترة كةندة و كؤژةيان
دوكتـؤر لـة     كـة ژين   ئـةوة بكـةين    سـي نـةدؤزين، بـؤ وثنـة با     خةصك بري و هةستة نةهثنييةكاين

  لةگةذانـةوةدا ئيسـتثك    بـةآلم . هاتة خوار تا بچث كـوذة خثلةكـة داپؤشـثتةوة     خةوةكةي تةخيت
لـة    قـةوماوي  بـة ديـوارةوة دا و بـة لـث      بنةبانداپاصـي   تةختـةكاين   نثـوان   راوةستا و لة باريكةذثي

و ئثسـتا گـةلث     پثيـا وةژوور كـةوتن    رؤژثـك   رواين، هةرئـةو دةرگايـةي    ئةو سةري  دةرگاي
هةسـتا و   شـووةكةي   هـةر لـةو شـوثنة راوةسـتابوو كـة بـيين      . دةنوانـد   بواري و بث دوورة دةست

. خوشـي   چاويلكةيي  كچةي  بةرةوتةخيت  و راستة و راست  بز كردن  چاوي  خةوگةذان  چةشين
نـةدةبوو    كـة ئـةوةي    تا و ديـيت ژنة هـةر وا راوةسـ  . نةكرد كابرابپرينگثتةوة  واي  كچة كارثكي

  بة گاصـتة دةسـتاودرابنةوة بـةآلم     وشانة دةيانتواين  ئةيذؤ دوكتؤر، جا ئةم  بكرث كرا،كچة گويت
بةدةستة، ئثمـة كـة     بة سةرهاتووة، ئثمة هةقمان  چيم  مببوورة، نازامن  نا وا نةبوو، دوكتؤر گويت

راكشـا    تةسـك   لة سةر تةخيت. نايزاين  خؤي  مكة ئة  شتث بزانني دةشث  چؤن  وا بةرچاو تةنگني
بـة    چاوپزيشـك  گومـان  دةيانبينث، بـث   كة كةسثك  خةياصيشاندا نةدةهات  بة باي  وتةنانةت  بوون

خةوتووة يـا    داخوا ژنةكةي  پرسي  و لةخؤي  لةپذث كةوتة دوو دصي  خةياصيا رانةدةبوورد، بةآلم
دا هــةتا بگةذثتــةوة ســةر  لــة خــؤي  ، تــةكانثكيدةپشــكنث  خةريكــةوآلت  هــةر وةكــوو شــةوان

ــةي ــةآلم  تةختةك ــؤي، ب ــك  خ ــويت  دةنگث ــتثك   گ ــتة و دةس ــين  هةصمةس ــنةي  چةش ــاي  ش   ب
  دووپـايت   شتث بصـث، رةنگةويسـتباي    گرت، دةيهةويست  ئؤقرةي  لةسةر سينةي  باصندةيةك باصي

. باشتر تثدةگـةم   توو متةق نةكةيبث  دةنگةكةگويت  بة سةر هاتووة، بةآلم  كاتةوة كة نازانث چي
  ئثمـة چةنـد چارةذةشـني، جـا پاشـان، منـيش        گـويت   دا و بةورتـةورت  گريـاين   كچة لة پذمةي

  بگـرة، وةرن  ئـارام   گـويت   دوكتؤر بة نةرمي  تؤ نةبوو، ژين  دةمويست، تاواين  دةمويست،منيش
  ئةسـرينم   ة ناكـا، خؤزيـا منـيش   چـار  دةردثك  هيچ  واية قسة كردن  بني، جاري  ئارام  هةموومان

  گـوثي   و خةصـك   بدومث  و ناچار نةبووم  دةگوت  هةموو شتثكم بة فرمثسكم  داباريبان، ئةو كات
دووةوثكـذا لـة     ئـةم   بـؤ كردنـةوة، دةتگـوت     تةختةكة دانيشـت، باوةشـي    لةسةر لثواري. بث لث

كچـة  . دةبيـنم   ياچرپانـد مـن  داهاتـةوة و بـة گوث    چاويلكـةيي   دةگرث، لة سةر كچـةي   باوةشي
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  دةتگـوت . سـوذنةماوة   لةوة گثژ بوو كـة سـةري   تةنيا سةري. نةكرد  و هثور جووصةي  دةنگ بث
  بـة ئـارامي  . نـةبوو   ئـةم   نـةدثنا، چونكـة ئـةوة رازي     و وةسـةر خـؤي   هةر لة هةوةصةوة دةيـزاين 

سوور نـةبوو،    ةنيا تةواولثمو ت  دوكتؤريا چرپاند دةمزاين  خثزاين  وةرسووذاند و بة گوثي سةري
پثتـة،    بـاوةذم   دصـنيا بـة، مـن   . بيـدركثين  كـةس   واية دةمزاين، ئةوة رازثكة و نابث الي  الم  بةآلم

  ، ئـاخ »تؤ»  بصثي  بة من  بة ئثوة نةكةم، دةتواين  و خةيانةت خؤشة مبرم  بثت، پثم  دةبث هةر واش
ــاتوامن، قــةت  ــا ن ــاتوامن ن ــة . ن ــة گــوثي  دوو ژنةكــة هــةر وا ب ــؤرة ب ــژ و    ن ــد، ق ــةكتريانا چرپان ي

  شـاراوة بـوو، زمـانثكي    و زمانثكي  الواندةوة، ئةوة شثوة دوان  و زمان  بة دةست  يةكتريان گوثي
  ووثژثكـي  بـدرثن، وت   دژايةتيية پثكةوة سازاو نيشـان  بثتوو بشث ئةم  زؤر قووص و پتةو، هةصبةت

  لةمةنتيقثكي  ئةويشي  تثدا بة نةبوو گرياوة، بةآلم  پياوةكةي  گرتووانة كة دةتگوت يةك  كوريت
دوكتـؤر بـة     ژين  پاشـان . و پووچةكانادةخسـتة داو   راسـتةقينة و بـريوذا هـيچ     سنووري  ئةوپةذي

نـا، دةگةذمثـةوة سـةر    . لثرة رابكشث  تريش  خؤشة هثندثكي پثي  ئةگةر دصت  گوت  مثردةكةي
  زياتر بؤمثردةكةي  جووآلنةوةي  هةستا هةتا رثي. دةدةم  يارمةتيت  كة واية منيش خؤمان  تةخيت
  ببـوون، ئـةم    جـووت   تـؤزاوي   دوو سةر لة سةرسـةريين   ئةو دةمةي  بكا و كةوتةوة يادي  چؤل

ــاريان ــةر و روخس ــكن  دووة س ــؤز وچص ــان   هاص ــةنيا چاوي ــوو و ت ــانج  ب ــث ئام ــايةوة  ب . دةدروش
لـة پةناتةختةكـة رةق     بـة دذدؤنگـي    كوتا، پاشان بؤ شتث  هةستا و دةسيت  بةهثمين  چاوپزيشك

  هةميشـة دةسـتثكي    وةك  هاوسةري  شثوا،پاشان لث  شوثنةكةي  لةپذ جةغزي  راوةستا، دةتگوت
ئثسـتا    هـةبوو، دوكتـؤر هـةرگيز وةك     تـري   جووآلنةوةيةئـةوجار مانايـةكي    ئـةم   گرت، بـةآلم 

هةرگيز ئةو مةبةستة نازانث وتـةنيا دوو ژنةكـة     خؤي  كةسث نةبوو، هةصبةت  بةرثنوثنيي  پثويسيت
  روومـةيت   ديكـةي   بة دةسـتةكةي   چاوپزيشك لةو كاتةدا كة ژين  دروست. دةيانزاين  بة ذاسيت
  وا بوو دةنگـي   دوكتؤر الي. كرد  و ماچي  گرت  پةجنةي  دةالواندةوة، كچة بةناچاري  كچةي

  كة بة نـةرمي  فرمثسكانة بث  ئةم  تةنيا دةتوانث هيكة   ناژنةوتةين  دثتة گوث، دةنگثكي هةنيسكي
  بذانـةوةي  بـث   هةتا خـويل   شوثنةوة بزر دةبن و وا لةم  لثو دةبن  سووچي  بة كوصمةدا سةرةولثژي

بــوو   كچــة خــةريك. بكةنــةوة پــث  ســةر لــة نــوث دةس  ئينســانيي پــةژارة و شــاديية مةزنــةكاين
لــة   چاوپزيشــك دةويســت، هــةر بؤيــة خثــزاين  بــوو كــة دصــدانةوةي  تةنيادةمايــةوة، كةســثك

  . نةبوو  دةستيدا پةلةي  كثشانةوةي
چةند وركةنانةرةق وتـةق و گؤشـتة برشـاويية      بؤ سبةينث لة سةر شثو كردن، بثتوو بشث بةم

لـة    ديكـةوة پةيـدابوو، ئـةوان     كـوثر لـة قؤصـةكةي    سـث پيـاوي    بگوترث شثو، سـةر و سـؤراغي  
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  دوكتـؤر وآلمـي    لثيـة، ژين   ئثـرة چةنـد ژين    پرسـي   يـةكيان . راوةستان سثهةم  بةشي  نثودةرانةي
ژنةكـة بـة     خةوةكة هةآلوثرث،بةآلم ژنة بث  و بةخثر بوو و دةيهةويست  پاك  دايةوةشةش، بريي

  پثكـةنينيان   لـة فرقـةي    گةندةپياوان. كردةوة، ئثمةحةوتني  راست  قةومانة قسةكةي لث  راوثژثكي
كـرد رةنگـة وا     تـر پثشـنياري    دژوار دةبث، ئةوي  قةوما،ئةمشةو كارتان  ، لثتانگويت  دا، يةكيان
وردة   كةهثنـدثك   دةرا بگةذثني، سثهةميان يارمةيت  هثزي  تر و بة دواي  بچينة بةشةكي باشتر بث
دةكـةون، بةرگـة     وةبةر سـث پيـاوان   نابث، هةر يةكةي  بة زةمحةتةكةي  گويت  دةزاين  حيسايب
دا ئةگـةر    پرسـيبوو فـةرماين    ژنـةكاين   رادةي  وئةو كةسةي  قسةية پثكةين  بةم  يةكيان. دةگرن
و   خبـؤرن  شتث  ئةگةر دةتاهنةوث سبةي  كرد هةصبةت  ئثمة و زيادي  تةواوبوو وةرنة الي  ئيشتان

  وةك  ئـةوةش   كردبـوو، سـةرةذاي   ئـةو قسـانةيان    لة هةموو بةشةكان. بة شووةكانتان  شري بدةن
  و شـني   رةش  بـة پثكـةنني  . دا  پثكـةنينيان   سازكردبوو لة قاقاي  رؤژ كة ئةو جةفةنگانةيان  ةكةمي

لةپـذ    لـة حـةرز دةدا، هةتايـةكيان     بة زةويدا دةكوتـا، گؤپاصـة ئةسـتوورةكانيان     دةبوونةوة،پثيان
  لثـي  نيـة بثـت،    مانگتانـة گـةرةكمان   سـةر و بـين    پژنـةون، هـةر كامتـان     كـرد، بـاش    هةذةشةي
  و زؤري  لة حةيزدا نية، كة واية ئامادة بـن   كةس  دوكتؤرگويت  تر، ژين  بؤ جارثكي  دةگةذثني

. بـة سـةر بةشةكةكثشـا     باصـي   دةنگـي  بـث . گةذانةوة و رؤيشنت. مةخايةنن، ئثمةچاوةذوانتانني پث
پـث    ةيـةكي لـة گـةروو ئاوانابـث، پارووچك     خواردمن  ئيدي  كوثرةپياو گويت  دواتر ژين  تاوثك

  نةيدةناسي  كةس  ژنةي  هةرواتر، ئةم  منيش  خةو تاراوگويت  ژنةي. نةبوو  خواردين  بوو و هثزي
  دوكتؤرگـويت   مونشـي   بـة سـةر چـوو، كچـةي      ئيشـتيام   گويت  هؤتثل  منيش،كارةكةري  گويت
  كيمكةسـث كـة نيـزي     يةكـةم  لـة سـةر روخسـاري     مـن   گويت  چاويلكةيي  هةر وا، كچةي  منيش

  ژين  پاشـان . و تةماگرتوو هةستابوونة پث  هةموولةرزؤك. خواردوومة دةيهثنمةوة  بكا ئةوةي لث
چوويــةوة كــة كــوثرة و لــة   كوثرةپيــاو لــة بــريي. لــة پثشــةوة دةذؤم مــن  گــويت  چاوپزيشــك

 شـتث   راكثشا وبث ئـةوةي   خؤي  بؤ الي  دوكتؤر خثزاين. راكرد  لة ژثر پثخةفةكةي  سةري تاوان
  تـر فـةرقي    دةهـات، بـؤ پياوةكـاين    لـة دةس   رامووسـي، تـازة چـي     بـة سـاردي    بصث نثوچاواين

  ئــةركي  لــة پياوةكــان  كــام ژنانــةوة هــةبوو هــيچ  بــةم پةيوةنــديي  نــةدةكرد، هــةتا ئــةو شــوثنةي
بثتـةوة وبصـث     قـوت   لـة پثشـيان    نةيـدةتواين   بةسةريانةوة نـةبوو، كـة وا بـوو كـةس      مثردايةتييان

  ژين  كةوتـة دواي   چاويلكـةيي  كچـةي . كردؤتةوة  سپي  ناذازي  گةوادي  رازي، رووي  واديگة
  كـةس   ژنـةي   كوثرةپيـاو، ئـةم    دوكتـؤر، ژين   هؤتثل،مونشـي   كارةكـةري   چاوپزيشك، پاشـان 

ــةي  نةيدةناســي ــان بــث و ژن   بؤگــةين  شذؤصــي  ژين  خــواروخثچي  بةســت، ريزثكــي  خــةو ريزي
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  بـؤن   ناسـكي  ئةوةنـدة بـةهثز بـث كـة هةسـيت       پيـاوان   پيـاوةيت   ناشث مـةيلي پيس،وةكوو ديارة 
  ژيـاين   بةشـي   واية كة ناخؤشترين اليان  ديين  لة زاناياين  هثندثك  لة كار خبا، تةنانةت  كردنيان

. ناهثننـة كايـةوة    وشـانةش   هثنة، هةر چةنـد تـةواو ئـةم    هثصنج  بة بؤگةين  خوو گرتن  نثو دؤزةخ
ــةكان ــارامي  ژن ــة ئ ــة   و تثكــذا دةســتيان  دةكــردن  رثنــوثين  چاوپزيشــك  كةوتنــة رث و ژين ب ل

ــاين ــابوو   سةرش ــةكتر دان ــةموويان. ي ــةيت   ه ــا پ ــوون  پ ــت  ب ــةم  و نةياندةويس ــة و  ل گثرةوكثش
گةيشـتنة    كاتثـك . كـةن   گـوم   پثآلوةكانيـان  قةرار وا بوو بة سـةر شـانياندا بثـت     كوثرةوةرييةي

تامةزرؤ بوو بزانـث    گومان بث. دةرةوة كةوتة رث  بةرةو دةرگاي چاوپزيشك  سةرسةرا، خثزاين
  كرد بة ترسـاوي  پث هةست  تازةي  هةواي  كة بؤين  هؤتثل  پثشخزمةيت. نا  داخؤهثشتا دنيا ماو يان

باشتر، لـة    خةو گويت بث  ژنةي. وا لةوثن  هثنايةوة كة ناكرث بچينة دةرةوة،سةربازةكان  وةبريي
  دةبـث هـةموو مبرين،بةردةسـتةكةي   . بثـت   دةمرين، دةبـث هـةر واش    ترووكانثكاهةموومانچاو

  الين  ئثرة، ئةو كـات   چةند كةسةية، نا،هةموومان، هةموو ژنةكاين  لةم  مةبةستت  دوكتؤر پرسي
قســة نــةكردبوو،   هثنابوويانــة ئثـرة، ئةوةنــدةي   لــةوةيت. باشــتر بؤدةچثتـة ســةر   كوثرميــان  كـةم 
  بـةم . بـؤ نـانثرث   هةصبژارد هةواصـي   ئينساين  مةرگ  بذؤين، كاتثك  وةرن  گويت  اوپزيشكچ ژين

هةصـبوارد،    و درثژةكانيـان   ذةوة تةسك دةكرايةوة تثپةذين،رث  چةپ  دةرگايةدا كة بةرةو الي
  شــتثك  چ  بصــثن  پثيــان  بايــة دةيــانتواين   خــؤش  ئةوةصــئةگةر پثيــان   دوو بةشــي  ژنــةكاين
هثنـابوو،   وثـك   لـة تةختةكانيانـدا خؤيـان     كـوت  قـةمچي   مايين  چةشين  دةكا، بةآلم نيانچاوةذوا
لـةذثوة    ببنـةوة، چونكـة ژنـةكان    نيزيـك   لثيـان   بكةنث يا تةنانـةت   نةياندةوثرا دةستيان  پياوةكان
  . دةكرد بة قيژة و هةرا  دةستيان

كـة    بـيين   كـوثري   پيـاوثكي  يشـك چاوپز  سـاختومانةكةدا ژين   بنةباين  ذةوي رث  لة ئاخرين
لة . دا ئةوة دثن، ئةوة دثن  كة هةواصي  پث بيستنب رةنگة خشپةي. دةكثشا  هةميشة ئثشكي  وةك

  تةختـةي  و خثرا ئةم  كوثر رانةوةستان  چوار پياوي. و چةپصةذثزان  ژوورةوة بوو بة قاقا وپثكةنني
  كچينـة وةرنـةژوور، وةرنـة ژوور، هـةموومان      خثراكـةن   گويت  كرابووية لةمپةر الياندا، يةكيان

  كاتثـك   دان، بـةآلم   گـةمارؤيان   كردبث، ئيتر گةندةپياوان ماينمان  كة بؤين  ئةو ئةسپانةين  وةك
هةصـدةبژثرم،تثكذا    كـة لـة پثشـدا مـن      دةزانـن   خؤتـان   گوذانـدي   دةمانچة بةدةست سةركردةي

  دةســيت  هثنــدثك. دةگــةذان لــة دوايــان  ؤييبــة تامــةزر  چــةتان  زةقــي  چــاواين. كشــانةوة دوا
  خـؤي   بـة مـةيلي    و پاشـان   وةبـةر بثـت    كةسـثكي  رائةنگاتبوو بةصكوو بة هةصكةوت  تامةزرؤيان
لـة    ئـةو سـةربازانةي    چةشـين   تةختةكانـدا ژنـةكان    دوو ريـزي   نثـوان  لة باريكـةذثي . لةگةص بكا
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بـزووت، هثنـدة    بـؤ اليـان    دةمانچة بـة دةسـت    كوثري  سةركردةي. بةستبوو  جةلةيان  درابن سان
  كـةس   خةو كة يةكـةم  بث  لة ژنةي بةتاصي  دةسيت. دةيدينت  بوو كة دةتگوت  و چاالك  چوست
گةيشـتة  . پثوةنا، كاليارة كـؤن   كرد بة قيژةو هةرا و كابرا پاصثكي  كوثر دةسيت  ژنةي. بوو كوتا

نابوو وبـة دوو    لة گريفاين  و، ئثستا دةمانچةكةيبو  نةناس  كةس  ژنةي  تر كة بةهةصكةوت  ئةوي
كوثرةپيـاو، دوايـة     گةيشتةسـةر ژين   نيـة، پاشـان    خـراپ   دةكوتـا، ئـةوةيان   لث  پةجنةي  دةستان
  كوذينة، ئةوانة جسـين   گوث بگرن  هؤتثل،لثرةدا گوذاندي  دوكتؤر و دواتر كارةكةري  مونشي
كرد هـةدادة بـا     هةرايان  بة زةويدا كوتا، هثندثك  ثيانو پ  كوثرقاقا پثكةنني  زؤركاراين. چاكن
بـا    پةلةمةكـةن   گـويت   ولووتـةكان  الت  دةبـث، سـةركردةي    بةكار بني، خةريكـة درةنـگ   دةس
  كوتـا و لةخؤشـيان    چاويلكـةيي  كچـةي   و بـاآلي   لـة پـةژن    دةسـيت . هةصسةنگثنم  تريش  ئةواين

. نةكةوتؤتة داومـان   ئاوا ناسك  هةتا ئثستا شيت  ويةيتوتو بةختمان �بةه �دا، بةه لث  فيتوويةكي
ــزاين   كچــة گــذي  هــةر وا كــة لةهةصســةنگاندين  ــةرةو خث ــوو ب ــزووت  چاوپزيشــك  گرتب و   ب

  خؤي  بؤ الي  دووةي ئةم. سةير جانانةيةكيشة  شةنگة ژنة، بةآلم  لةم  دا، ئاي لث  تري  وفيتوويةكي
بـؤ    كـردن   راكثشـي . بةذث دةكةم  بؤئثوةيان  كة تةواو بوومدووة دةبةم،   ئةم  من  كثشا و گويت
  لـة سـةر يـةك     شـثو و خواردةمـةين    گـةورة و بچـووكي    دةفـري  ئـةو شـوثنةي    بنة بان، راست

هثـزو توانـاوة     تثكـذا بـة تـةواوي     ژنـةكان . پث تثر دةكرا  گةورةي  و تاقمثكي  كةصةكةكرابوون
  دةنـگ  دةهاتـة گـوث، بـث     تووذةبوون و زللة و لث  كوتان تث  دةيانزيقاند، لة هةموو الوة دةنگي

و هـؤذ،    بـة زيـق    دةكـةن   تـومخثكن، هةميشـة دةس    جةندةينة، ئةو جندانةهـةموويان   بن، هةي
تثكذادةكةونـة    دةبـيين   بثـت، ئـةو كـات     من  بث، راوةستة نؤرةي  دةنگ بگة فرياهةتا بث  چاكي

  خـةو وةبـةر دةسـيت    بـث   كوثري ژنةي. بذا لث  يتر تةواو تاقةمتالآلنةوة و پاذانةوة، خثرابة بزامن، ئ
  كةمتيار دةوري  بةخؤوة كةوتبوو ودةگريا، چةند پياو وةكوو دةستةيةك  چوارشانةي  پياوثكي
لة پةنا ئةو تةختـة راوةسـتابوو كـة كابراكثشـابووية       چاوپزيشك  ژين. دابوو چوار ژنيان  كةالكي

كـرد    كردبـوو، تةماشـاي    تةختةكـةقامي   لـة التـاري    پةجنـةي   زؤكلةر  ئةوثندةرث و بة دةسيت
  شـةرمانةكاين  داكرد و دايدذي، وتة بـث   چاويلكةيي كچةي  بة جلي  پذي  گةندةپياوان  سةرؤكي

شـؤر ببـؤوة     كردةوة هةتا بذشـثتةوة، سـةر بـؤ اليـةك      نةكرد، تةنيا زاري دةبيست، كچة متةقي
  بـؤين   كاتثـك   كة رشاوةتةوة،مرؤض  نةيزاين  كوثرة تةنانةت بةرةو ئةو زةق دةچوون،  ونيگاي

  ئــؤخژن  مچــوذكي  نــةبث، لــة ئاخريداچةنــد جارثــك  كــة ژينگــة بؤگــةن  بــؤ دثــت  رشــانةوةي
  دةنگـي  بـة بـث    چاويلكـةيي   كچـةي . و تةواو بـوو   مشاندي سةگآلوك  رايتصةكاند و كابرا وةك
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  گـويت  گوماناوي  راكثشا و بة دةنگثكي  چاوپزيشك  ژين  بؤ الي  چةكدار دةسيت كوثري. گريا
  كـرد هـؤ كوذينـة وةرن    هةصـثنا و هـةراي    دةنگـي   تؤيـة، پاشـان    نةيا دواية نـؤرةي   پثي  ئثرةييت
  پثـنج . بثتةوة الم  لةگةص جبووصثنةوة،بةصكوو سةرلةنوث خبوازم  جواين  راگوثزن، بةآلم  ئةمةيان
و زؤر   بـة كچـة داكـرد و كـةم      و لوثر هاتنة بةرةوة و پذيانالر   كوثر بةهةنگاوي  پياوي  شةش

چةكـدار لـة سـةر     سـةرةتا مـن، سـةرةتا مـن، كـوثري       گـويت   يةكيان. برديان  راكثش  بةراكثش
كـرد و   لث  دزثوي  كارثكي  رؤنا و داواي لة سةر كؤشي  چاوپزيشكي  دانيشتبوو، ژين  تةختةكةي
شـثو سـةر    بةردةكـةوث و بـث    يا تثهةصـدانت   دةبث بيكةي  يان پاراست، كابرا گويت لث  ئةو خؤي

وا   دةسـم  بكةمةوة، گةندةپياو بة هةذةشة كردنةوة گـويت  لث  تؤصةت  ناترسي  دةنثيةوة، ژنةپرسي
  وايـة دةنگـت    الم  گـويت   پاشان. دةختنكثنم  جووصة بكةي  تؤية، هةر بةر لةمةي  لة سةر قوذگي
نـابيين، راسـتة، نـابينم، كـة وايـة        و مـن   ئاشناية، خؤتؤ كوثري  ترةنگ  واية تؤش  ئاشناية، بةصي

ــؤن ــژي  چ ــگ  ئث ــارم  رةن ــث   وروخس ــة ب ــي، چونك ــان دةناس ــث     گوم ــةر دةتوان ــة ه ــةو دةنگ ئ
  يـان   دةكةي لة دوا مةچوو، نا، يا قبووصي  بة، زؤري  بث، خةريك  و روخسارثك  رةنگ خاوةين

و هةر بؤية   نةكردين  تؤ بة گوثت بصث  بذؤ پثيان. نابينثبة خؤيةوة   خؤراك  تؤ رةنگي  بةشةكةي
  ژنـة داهاتـةوة، دةسـيت   . چؤنـة   ئـةوان   بذواي  وةرةوة و بزانني پث نةداين، پاشان  و پثخؤريان  نان

سـارد و   كـابرا كوتـا، ئاسـين     لـة دوولينگـةي    بوو، بة كوثرة كوثرة دةسـيت   لة سةرزةوي  چةپي
نةيـدةتواين،    بةآلم. بيكوژم  دةتوامن گوت  كرد، بة خؤي پث  هةست  دةمانچةكةي  دةسكي  رةقي

  گـوت   بـة خـؤي  . نـةدةلوا   تثوةبردن  بارثكدا دةس  هاتبوو و بةهيچ تةواو وثك  چونكة گريفاين
نووقانـد هـةتا دميةنةكةنـةبينث و بـة       نا، چاوي لث  و ملي  بردة پثش  بيكووژم، سةري ئثستا ناكرث

  . ژيان  هةصكةويت  شةپؤيل  دةس داية  خؤي  زؤرةملي
كـة بـة     ژنـةكان . دابگةذثنـةوة   ئيـزن   كـوثر ژنـةكانيان    بـوو كـة چةپةصـپياواين     بـةياين   بةري
خـةو و بـة    بـث   ژنـةي   خبةنة ژثر باصي  دةس  ناچاربوون  بة سةر پثوة رادةگرت  خؤيان  زةمحةت

ــوثرةوةري ــةزار كـ ــةوة هـ ــةي. بيبةنـ ــةو ماوةيـ ــا   ئـ ــو پياوةكانـ ــة نثـ ــتيان لـ ــةو دةستةودةسـ   ئـ
  زيـاد كردبـوو، هةركردةوةيـةكي     لـة پةسـتيي    و پةسـتيي   لة سووكايةيت  كرابوو،سووكايةيت پث

  كــايت. هثنــابوون  بةســةريان  بثــت  دةكــرا بــة ســةر ژنثــك  مــةرگ  تــا ســةر ســنووري  دزثــوي
مـزة و كـرث     كة لة جيـايت   دةزانن  خؤ باش  گويت چةكدار بة گاصتةجاذي  كوثري  گةذانةوةيان
بـة    پاشـان . وةرگـرن   بةشـةكانتان   بـثن   بصـثن   قـةوماوةكانتان  بةرنةوة،بة پياوة لـث   وپةل دةبث كةل
. رابگــةن دواتــر بــة خؤتــان  ديــدار كچينــة، بــؤ نــؤرةي  بــة ئومثــدي  كردنــةوة گــويت گاصــتةپث
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ــدةپياواين ــر كــةم  گةن ــان  دةنــگ  و زؤر يــةك  ت ــدار كچ  كــردةوة بةئومثــدي  دووپاتي ــة، دي ين
  دةيگـوت   دةنگيـان   لـةرزةي   بةجنـدة، بـةآلم    و هثندثك  گاز كردن  بة دةستةگوصيان  هثندثكيان

و التـرةوة    دان كـةذ و كـوثر و الص بـة نـؤچ      ژنـةكان . تةواودابـةزيوة   پياوانـةيان   تاسة و هةسيت
يـةكتر   دةسـيت هثـز لةبـةردا نـةمابوو كـة تـةواو        دةنا و ئةوةندةيان  هةنگاويان  بةرةوپثش  بةسنت
بثتـوو    گومـان  هـاتن، بـث   ئـةو دةمـةي    وةك  دةسـت، نـةك    هةصـنةبذثن، دةصـثني    و لثـك   بگرن

  كاميـان  گرتووة، هـيچ   يةكتريان  رؤيشتنا دةسيت لة كايت  كة بؤچي  كردبان لث  پرسياري  كةسثك
نـاكرث  كـة    جووآلنـةوة و كـردةوة هـةن     هـاتبوون، هثنـدثك    نةبوو، هةر واتووشـي   وآلمثكيان
  لثكدانـةوة و شـي   وايـة تةنانـةت    بـؤ بدؤزرثتـةوة، جـاري     سـاكاريان   كردنةوةيـةكي   هةميشةشي

  ژين  بةسةرســةرادا تثپــةذ دةبــوون    كاتثــك. نــادا  دةس  و قــةمچيش  پــذپثچ  كردنةوةيــةكي
  شـثوي   شـك  كـة بـث    بـيين   سةرباز و لؤرييـةكي   لة دةرةوة كرد،تاقمثك  چاوثكي  چاوپزيشك

  خةوفيزانـةوة، وةك  بـث   ژنـةي   هثـزي  بـث   كاتةدا پاي  لةم  دروست. دثنا  ةركراوةكانيانبةس دةس
كـة تـازة     دصـي   وپثكـي  رثـك   كوتاين هةرواتر، تةنانةت  كرابث، دصيشي  پةي  بة زةبرثك  ئةوةي
نةدةكـةوت،   لث  خةوي  كة ئةو ژنة بؤچي  زانيمان  نةگرت،ئاخرييةكةي  كردبوو خؤي پث  دةسيت

سـارد و سـذ    دوكتـؤر بـة راوثژثكـي     خثـزاين . نةكةينـةوة   ا ئيتردةخةوث، وا باشترة خةبةريئثست
لـة    بيسـتمان   وشـةيةي   ئـةم   چةشـين  مـردووي   مردووة، نةدةكرا وةها دةنگـث، دةنگثكـي    گويت
هةصـگرتةوة، پـث     ژنـةي   شـكاوي  لةپذ تثـك   جةستةي. زيندووذاهةصقوصيبث  ئادةميزادثكي  دةمي

. دةنوانـد   وقـوويت   رووت  پذ دةردي  هةصگةذابوو و سينةي  و شني  رةش  و زگي  نخوث شةتآلين
  بة خـؤي . دةبيندرث  دذندانة بريندار كراوة و جث گاز وقةپاص لة سةر شاين  بة شثوةيةكي  لةشي
ســووكايةتيية   ئثرةيــة، ئــةم  ژنــةكاين  تــةواوي  لةشــي  وثنــةي. منــة  لةشــي  ئــةوة وثنــةي  گــوت

  كچـةي . ئةوةيـة ئثمـة هثشـتازيندووين     هةيـة، ئـةويش    لةگـةص پـةژارةكامنان    زييةكيتةنياجياوا
  جـارث دةيبةينـةوة شـوثين     گـويت   چاوپزيشـك  بةرين، خثزاين  بةرةو كوثي  گويت  چاويلكةيي

  . دةكةين  بةخاكي  تةسليم  خؤمان، پاشان
ويانــدا نــةبوو، هــةر كــة بــوون، تــةنيا كوثرةپيــاو لةنث  لةبــةر دةرگــاوة چاوةذييــان  پياوةكــان

  كثشــايةوة، كــوذة خثلةكــةش  بةســةر خــؤي  دةگةذثنــةوة پةتؤكــةي  ئــةوة ژنــةكان  تثگةيشــت
  خـةوي  بـث   بژمثرث، ژنةي  تةختةكان  و بث ئةوةي  بث راوةستان چاوپزيشك  هاوسةري. خةوتبوو

ة جووآلنةوةيـة  شثو نةدابوو بة سةر ئةوةوة كة رةنگة ئةم  كاري. راكثشا  خؤي  لة سةرتةختةكةي
ئةوثنــدةرث   و قــوژبين  كــةلثن  كةتــةواوي  ســةير بثتــة بــةر بــاس، بــؤ ــا هــةموو نةيانــدةزاين
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  بـووة، بـةآلم    چي  كردةوة، مردووة، دوكتؤر پرسي  دووپات پثشووي  وتةكةي  هةمان. دةزانث پث
  تةنيا چؤنيـةيت پرسـيارة   لـةم   نةنايـة بـةرخؤي، رةنگـة مةبةسـيت      دانةوةي  وآلم  زةمحةيت خثزاين

بـة سـةر     تثـدا بوايـة كـة لـةوث چيـان      مانـا ورد و باريكةشـي    دةكرا ئةم  مردنةكة بووبثت، بةآلم
نيـة،    مرد خـؤ گرينـگ    نةبوو، تةنيا مرد، بة چي  وآلمثك كاميان بث بؤ هيچ  هثناون، هةر چونثك

  هؤي  ماوةيةك ر، پاشمرد، مرد ئيت  بة چي  فآلنةكةس  دةپرسن  نةفامانةية كة خةصك پرسيارثكي
كـة لثـرةوة     تـازة ئـةو ژنانـة نـني      دةمثنـث، مرد،ئثمـةش    لة بري دةچثتةوة، تةنيا وشـةيةك   مردن

دةمانگثذايـةوة ئثسـتا     كـة دةمانبيسـت    پثشـوو هـةر قسـةيةكي    وةك  رؤيشتني، چونكـة نـاتوانني  
نـاو وداپؤشـراوة    بث  نيرووداوةكة دةبث بصث  بة پامشاوةي  سةبارةت  نةكةين، بةآلم لث ودووي سث

بــةخت، چــارةنووس، . و خوانةكةبثنــة  بــذؤ نــان  گــويت  چاوپزيشــك  خثــزاين. ديكــة  و هيچــي
هةيـة گاصـتة پـث      ئـةو گشـتة نـاوةي     شـتةي  تـر بـؤ ئـةم     پذ بـة پثسـيت    يا هةر ناوثكي  هةصكةوت
دوو   ئـةم   ا مثرديدةبوو تةني  كاتةوة كة بؤچي  روون  لثمان  دةيتواين شتثك  رووتة، چ  كردنثكي

  كةسـانةدةگوجنا نرخـي    لة حاصثكا لة مثشـكي   هةصبژثردرثن، ئةويش  خواردن  ژنةبؤ وةرگرتين
و   رةبـةن   بچن، پيـاواين   ئةوان  تر لةجثي  دةكراپياوي. خواردنةكة هةر ئةو شتةية كة تازة دراوة

   ئــــــــــــــــــــــــازاد كــــــــــــــــــــــــة ناچــــــــــــــــــــــــار نــــــــــــــــــــــــةبن   
  گومـان  دووةدةرچوو بوو كة بث  ئةم  ناوي  ة هةصكةوتب  بپارثزن، بةآلم  و مثردايةيت  ژن  هةرمثي

كـة    پيسـانة راكثشـن    گةنـدة داوثـن    ئـةم   بـؤ الي  سةرشـؤذي   دةسـيت   نةيدةخواست  ئثستا دصيان
خؤشـة    پثـي   نـاچم، هـةر كـةس     مـن   كوثرةپياو سوور و پتةو گويت. كردبوون  ئةتك  ژنةكانيان

باشـة    بةآلم. و پثخؤرةكة زؤرنية  دمث، نان  منيش  دةچم، پريةپياو گويت  من  بچث،دوكتؤر گويت
بـدةم، هةميشـة     لة كؤصم  خؤم  هةيةكة ناين  تاقةت  قورسة، هثشتا ئةوةندةم  بذثك  بزانني  ئةوةي

  كةوتؤتة سـةر شـاين    يةي نية، ئةو قورسايي  گلة و گازندةم مايف  قورسترة، من  خةصك  بارة ناين
كـةئيتر    ئـةوان   وثـژي  وت  گثذانـةوةي   دووة، باشـتر وايـة لـة جثـي    كـر   دابني  مين شثوي  خةصك

  ووثژكــار بثنينةبــةرچاو، بــةرةو رووي وت  دوو اليــةين  و تثپــةذيوة، دميــةين  كــؤن  مةبةســتثكي
بابةتة هـةرگيز بـووز نـاخوا، تـةنيا ئةوةنـدة        يةكتر دةبينن، كة ديارةئةم  و دةصثي  يةكتر وثستاون

  خؤيانـا دةم   دنيـاي   چـاو بـة شـةوارةخةري     سپيايي  لة جةرگةي  مثكيانهةركا  بةسة كة بريگةي
ناوةنـدةوة بـاص     تيشـكث كةلـةم    چةشـين   قسـانة دةكـا و پاشـان     كة ئةم  بثنثتة بةر زةين  ولثوثك

تـر    پريةپيـاوة و ئـةوي    هـي   دوو روخسارةكة وةدياردةكةوث، يةكيان  تري  دةگرث، بةشةكاين
دووة   وو، جاهـةر كةسـث بتوانـث ئـاوا ببينـث لـة خـؤوة رادةخـوذي، ئـةم         لة نثوةچ  پياوثكي  هي
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  بةژنـةكاين   چاوپزيشـك   نثـوةدا خثـزاين    ئةو سةر شؤذيية وةرگرن، لـةم   هةتا مزةي كةوتنة رث
داخـؤ    نةيـدةزاين   دةگـةذث بـةآلم   لة چي  دةيزاين. ئثستا دةگةذمثةوة  سةبر كةن  گوت  ديكةي

  كـا، دةيهةويسـت    مةيسـةل   سةتص دةگةذا كة كارةكةي وةك  ةفرثكينا، لة د  دةيدؤزثتةوة يان
و   خـةو بشـوا و بـةپاك    بث  ژنةي  مةييت  و بؤگةن، دةيويست  پيس  ئاوي  بكا لة ئاو،تةنانةت  پذي

  و خـاوثين   پـاكي   باسـي  تثيـدا دةژيـن    شـثتخانةيةي   بثتـوو لـةم    رؤكا، هةصـبةت   لة ناخي  خاوثين
  . هةمواندا نية  لة دةس روح  كة خاوثنيي  كة دةزاننيهةبث، چون  مانايةكي

  سـةر قـاپ    شـثرةي . راكشـابوون  لـة سـةر مثزةكـان     پيـاوة نابيناكـان    شثو خواردن  لة ژووري
  بـة وردي   چاوپزيشـك   هاوسـةري . ئاو پثدا دةهاتة خوار پذ لة تصتةوتاص ميزؤصةيةكي  شؤرييةكي

  سةرودصـگرياين  لةوث بوو بة هـؤي   بووين. ري نةكةوتگ  بة كةلكي  شتثكي  لثرولةوث گةذابةآلم
ناصـث    نـاكرث و كـةس   لـث   پثشـوازي   نةدايةوة،دةيزاين  كث لةوثية، ژنة وآلمثكي  پياوث و پرسي

دةوث   ژنثكـة رةنگـة بصـث چةنـدةت      مـةييت   بؤ ئاو، باشة بةرة وبثتوو بزانث بؤ شؤردين  هاتووي
  گـةورةي   شـپذثوييةداتوورةكةي   تثوةدابـوو، لـةم    وآليت  تـةواوي   خوان  پاش  زبص و زاصي. بةرة

كــردةوة بثتــوو   بــريي  رةنگةبــدذثن، پاشــان  گــوت  بــة خــؤي. وةبــةر چــاو هــاتن  پةالســتيكيي
  راسـت   بةكار بـوو، كوثرةكـان    لةذثوة دةس. بنث ئاوةكة كةمترخةسار دةبث  تثك  دووسثيةكان

بـةرةو    ببوون، پاشـان  ئاو پتر نيگةران  ر بة خوذةخوذيكث لةوثية، ئثستا ئيت  ببوونةوة ودةيانپرسي
  بـؤ كردنـة لةمپـةر هـةتا دةسـتيان       كةنار دا ومثزثكـي   دوكتؤر خؤي  دةنگةكة كةوتنة رث، ژين

لـة    نـةدةهات، بـة ناهومثـدي     وةبـةر ئاوةكـة گـرت، ئاوةكـة چـاك      توورةكةي  رانگا، پاشان پث
بـة پـذتاو     بووبثـت  رزگـاري   ئاو لـة زينـدان    ئةوةيدواتر وةكوو   ئاوةكة نووسا، ئيستثك شثرةي

  پيـاوة كوثرةكـان  . تةذ كـرد   وهةموو لةشي  داگرت  وآليت  تةواوي  بةست، پذيشكةي  لووزةوي
ئـاو گةيشـتة الق و     تؤقيـوة و كاتثـك    لوولةيـةك   گومـان  وا بووبـث   و كشـانةوة، اليـان    ترسان

غةوارةيةكــة كةهاتؤتــة   كــة ئةمــة كــاري  انــدةزاينبابةتــةوة پتــر دصــنيا بــوون، نةي لــةم  لةتــةريان
دا و  لـث   گرثيـةكي . بؤ ناچث  بةدةس  وةها قورسي  كة بارثكي  تازة تثگةيشت  ئةوثندرث، ژنةش

  . دةرباز بوو  دادا و تيژ بؤي  بة كؤصي
ــؤري  كاتثــك ــةيانبينني،     چــاوان  دوكت ــةوة نيؤبةشــةكة، ن ــةوة گةذان ــة خواردن ــاو ب و پريةپي
  خــةو خــاوثنتر لــة تــةواوي بــث  ژنــةي  بوون،مــةييت  ژنةكــة رووت  ببيــنن، حــةوت  ايننةيانــدةتو
  و پاشـان   ديكـة تـاق تـاق هاوذثيـاين      راكشـابوو، ژنةكـةي    لة سةرتةختةكةي  تةمةين  سةردةمي
  . دةشؤرد خؤشي
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   كوثري
  

ــوارةم  رؤژي ــانيش  چ ــةنةمةي  ديس ــدةپياوان  سةروس ــةوة  گةن ــاتبوون. پةيدابووي ــي  ه   نرخ
  هـةتا بـزانن    لةبةر دةرگاوة وثستان  ماوةيةك  وةرگرن،بةآلم  دووهةم  بةشي  خواردنةكة لة ژناين

ــةكان  ــوا ژن ــةم دواي  داخ ــان    ئ ــةرخؤ ي ــةوة س ــةوة هاتوون ــةكيان   ش ــا، ي ــة دةم  ن ــي  ك   و لةوس
  نئةستاندةوة بةصث گيانةكةم، ئةوحةوتة چاردةيـا   بؤي  بوو، يةكيان  چةند خؤش  دةلستةوةگويت
چةنـدة    بةكثيـة، پياوةكانيـان   لـةوزاق وزيقـةدا كـث     وانةبوو، بـةآلم   شتثكي  يةكيان  دثنا، هةصبةت

دوكتـؤر    ژين! باشـتر وايـة نـةتوانن، چونكـة ئـاوا باشـترة      ! ئةگـةربتوانن   شانسن، هةصبةت  خؤش
ة بــ  لةخوثذييــةكان  نــني، يــةكثك  كــةس  حــةوت  ئيــدي  و گــويت  هةصــبذي  لةبنةبانــةوة دةنگــي
الوةتر چثـت، كـة وايـة     دةرباز بووة، دةرباز نةبووة،مردووة، پةح، بةم  يةكتان  پثكةنينةوة پرسي

  هثندة ناسـك   چاوتان، جوانثكي  قورباين  دوكتؤر گويت  پةشثوة،خثزاين  ديكة حاصتان  جارثكي
  وتةيةي  ة ئةمنيگةراين، بةاليانةو  و ترسةوة كةوتنة گثژاوي  بة سةرسوذمان  راسپثراوةكان. نةبوو

  بة خـواري   پثي  ونةبث هةموو ژنثك كة بث  ئاكامةگةيشنت  بةم  زؤر دزثو بوو، هثندثكيان  بيستيان
  وسـاتثكي   سةر و سـكة و مسـت    كة تةنيا لةبةر ئةوةي  حورمةتيية بة وةها ژنثك دادةنث، ئةوبث

  بووكةصـةي   دةكـرد و چةشـين   پـث و پثيـان    ئـةم   لة بةر دةرگا گومانـاوي . نواند  نةبوو تاصي  واي
  ناسـينييةوة، هةرســثكيان . دةكــردن  تةماشـاي   چــاوان دوكتـؤري   دةجووآلنــةوة و ژين  قورميشـي 

چثوةكوتـة  . با بـذؤين   كرد و گويت  چثوة تةقةيةكي  لة ئاخريدا يةكيان. كردبوو پث دةسدرثژييان
ة، دوور كةونـةوة ئثمـةين،   دووركةونـةو   دةدايةوة كة دةيانگوت  دةنگي  و هاوار و هةذةشةيان

ــان ــة رث  دةنگي ــةمان وردة وردة ل ــةرةو ن ــزووت  ذةوةكةداب   خثــوةيت  دةنگــي بــث  و پاشــان  دةب
  كـةبؤ پـاش    دووهـةم   بةشـي   دا بة ژنـةكاين   نةبا نةدةبيسرا، فةرمانيان  وغةصدةغةصدثك  ئةنگاوت

  . ئامادة كةن  خؤيان  شثو كردن
كوثر   سث پياوي  دوور كةونةوة، دوور كةونةوة،سثبةري دايةوة، ديسانةوة چثوةتةقة دةنگي

بـؤ كـوذة خثلـة      كـة چثروكثكـي    چاوپزيشـك   و دوور بوويةوة،خثزاين  بة بةر دةرگادا تثپةذي
  پاشـان  گـوت   بة كوذثژگةي. هثناية خوار  مقةستةي  دةنگثكي هةصثنا و بة بث دةگثذايةوة، دةسيت

  وا بـة سـووكي    بؤچ  نةپرسي لثي  كةس  بةشةدا هيچ  لةم. بؤ دةگثذمةوة  چريؤكةكةت  پامشاوةي
دصـنيا    داكةنـد و چـوو هـةتا مثردةكـةي      دواتركةوشـةكاين   تاوثك. كرد  خةوي بث  ژنةي  باسي

ــة زؤري  ــةوة ك ــث بكات ــةوة  پ ــةين، زوو دةگةذمث ــةنگاوي  . ناخاي ــا ه ــةرةو دةرگ ــا  ب ــةر . ن لةب



١٤٧ 
 

. بـوون   پازدةكـةس . ذةوةكـة  هاتنـة رث   دووهةم  بةشي  دة دةقيقة دواتر ژنةكاين. دةرگاوةوثستا
ديـار بـوو     شيتاآلنةي  دةذؤيشنت، بةم نةگرتبوو و بة شةق و شپذثوي  ريزيان. دةگريان  هثندثكيان

دوكتـؤر كةوتـة     ژين  لة بةر دةرگاوة كة تثپـةذين . خستبوو تثك دادذيوة خؤيان  لة مةالفةكانيان
ــان. شــوثنيان ــةيانزاين  هيچي ــان  كــة كةســي  ن ــووة  تري ــانزاين. تثكــةآلو ب   چارةنووســثك چ  دةي

  بةذاسيت  شاراوة نةبوو، ئةو دزثوييانةش  مةبةستثكي دةهات  بة سةريان  چاوةذثيانة، ئةو پةستييةي
دةيذةواندنـةوة   ئـةوةي . دنيا لـة دةسـپثكةوة وا دامـةزراوة     گومان تازةنةبوون، چونكة بث  شتثكي
و   هةوسـار پسـاو، شـةرم     بةر بةذةصآلي و نةهةنگي  وو كةيفدةسدرثژييةكة نةبوو، بةصك  خودي
لة سـةر هةصـدةدان، پـازدة ژنةكـة       بوو كة خثوةيت  پذ مةترسيي شةوثكي  و چاوةذوانيي  ناوزذان

  يـةكثك . بةرازدةيامنشاند  و وةك  سوار بوون  يا حةرز ختثص بوون، پياوةكان  كة لة سةرتةخت
  كاتثـك . بثـت   خـؤش   خراپترئةوةيـة كـة رةنگـة پـثم      وو شـت لة هةم  گوت  بة خؤي  لة ژنةكان

تـر كـة     دا بـة ئـةواين    دةكيشـا هةواصـي    ئثشـكي   گؤرين،ئةو كوثرةي  بةشي  ذةوي گةيشتنة رث
  يـةك  وةالبـرد، ژنـةكان    بـةردةرگايان   لةذثوة تةختةكـةي . دثت،هةربينا گةيشتنثية  پثيان  دةنگي
  گيـان   كـرد وةي   كـة بـة ئيشـتيا دةيژماردن،هـاواري     كـوثر   وةژوور كةوتن، سةرحيسايب  يةك

  كةوتـة شـوثن  . زؤرن، يـازدة، دوازدة، سـثزدة، چاردة،پـازدة، پـازدة، پـازدة كةسـن        چةندةش
ــاخرين ــةزرؤي و دةســيت  كــةس  ئ ــث  تام ــا، گــويت ل ــةوة زؤر ســازة، هــي   كوت ــة  ئ ــة . خؤم وا ب
. دةزاين  هـةموويان  و قةصـةوي   بة كزي  تسةبارة  كة ئثستا بذثكيان  پثداكثشابوون  دةستيان وردي

و   هـةل   بـة فيـذؤ داين    بـن   چارةنووسثك  دةسيت لة راستيدا ئةگةر قةرار وا بوو تثكذا گريؤدةي
ماوةيــةدا   بــوو لــةم  دةنوانــد و رةنــگ  بثهــوودة خــؤي  كــارثكي  وةك بــؤ هةصــبژاردنيان  زةمــان
  وارانـةبوورد كـة دةنگـي     نـا و چـي   لـث   مليان  يكة واية بة زؤر. رؤمركابا  تاسةيان  بةتيين ئاوري
ــةوةي  و ناصــني  گريــان ــةرز بؤوة،بــةآلم  هةميشــةيي  و پاذان درابايــةوة هــةر   بثتــوو وآلمثكــيش  ب

  دادةخست، كردةوةي  مليان. دةوث هةدا دة  پثشوو بوو،ئةگةر خواردنت  گوتةكاين  چةندپاتةي
  سـةركردةي  ئـةژنؤي   كـة لـة پـثش     ئـةوةي   شـين داوا دةكـرد، چة   لـة هثنـديكان    زؤردزثوتريان
دوكتؤر هاتة ژوور، لةسةرةخؤ بة نثـو   ژين. نةدةگوت  هيچي  بوو و ئةمةيان داچةمي  گةندةپياوان

لـة پـا     دارينيشـي   ئةگـةر سـؤيل    نةدةويست، تةنانةت  ئةو پارثزكردنةي  تةختةكانا خوشي، بةآلم
لـةو گـوذة و هةرايـةدا ئـةوةبوو       شـت   خراپتـرين   نةدةبيسـت، بـةآلم    پثـي   هةسيت كردباية كةس

لةگـةص    ئاگادار بثت،بثتوو وا بوايـة ئـةمي    وث بكةوث و لة هةبووين  كوثرثكي  پياوثكي  دةسيت
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پـازدة و    نثـوان   و مةرجثكا جيـاوازي   نةيدةزاين،لة وةها هةل  دةگؤذا و كةسيش تر لث  ژنةكاين
  . نية  هاسان  ئةوةندةش شازدة كارثكي

  كؤگـاي   ژوورةكـة لـة الي   هـةر لـة بنـةباين     هثشـتاش   و لووتةكان  الت  سةركردةي  يتتةخ
  ئينسـانة پثـي    لـث دوور خسـتبؤوة، ئـةم     دةوروبـةريان  تةختـةكاين . بـوو   دةفرو خواردةمةنييةكان

دةهاتـة   بـة سـاين    كوشـتين . هةصـنةنگوث   تةختـةكاين   و لة جـريان   هةصبسووذي بوو چاك  خؤش
  هـةنگاوي   تةختةكاندا بةرةو پثش نثوان  بة باريكةذثي  ئارام  ئارام  چاوپزيشك  ةريهاوس. بةرچاو

. خسـتبووية ژثـر چـاوةدثري     هةصينابوو بيكووژي  ئةوپياوةي  جووصة و كردةوةي  دةنا و تةواوي
. دةبـث  خـؤي   ملـي   سـواري   دةتگـوت . بة پشتةوة دادةخست  سةري  بوون  خةريك كابرا وةخيت

  سـةري   تةختةكداسـووذا و لـة پشـت     بـة دةوري . بوويـةوة   نيزيك  و هثمن  هثدي دوكتؤر  ژين
دوكتـؤر لـة     خثـزاين . دةكـرد   واي  سـةركردة دةيگـوت   ژنة كوثرةكة هـةر چـي  . كابرا راوةستا

ــتةكةي  ــةرةخؤ مقةس ــي  س ــثنايةوة، دم ــةتا وةك     هةص ــةوة، ه ــةحاص كرابووي ــتةكة ب دوو   مقةس
كوثر   كابراي  چركةدادةتگوت  لة ئاخرين  كاتةدا، دروست  ملة. و قووص تثذاچن  بوةشثن زةرگ
  باصـي   بـوون   جـووت   تـامي   ئيتربةرةو پةذپةرؤچكـةي   كردووة، بةآلم  كةسثك  بة بووين  هةسيت

  نـةدةكرا، هاوسـةري   پـث   بةزانـدبوو و تـازة چـي     هةسـتةكاين   ئاسـايي  دنياي  گرتبوو و سنووري
بة پذتاو   ودةسيت  سةرخؤشيية هةنگاو راگوثزي  نادا لةم  تمةودا  مةرگ  گوت  دوكتؤربة خؤي

و   بوونـةوة و رةگ   نيزيك  لثك  كوثر رؤچوو،دةمي  كابراي  مقةستةكة لة گةرووي. داهثنايةوة
  بـة ئاسـتةم  . گـةردين   زيـاترةوة رؤچـوو و گةيشـتة مؤرختـةي     بة رقي  هةصپساند، پاشان  دةماري

دةچـوو،    جانـةوةرثك  بـووين   جـووت   كايت  مشةمشي  ياتر وةككابرا دةبيسرا، ز  هاوار وناصةي
كاتـةدا    بووبثـت، چونكـة لـةم     لة هةمووالوة بةرز ببؤوة،رةنگـة هـةر واش    دةنگةي  ئةم  چةشين
ــة ســةر دةم  خــوثن ــةي  وچــاوي  پذژاي ــتثكي   ژن ــوو   كــوثر كــة ش ــدا ب ــة زاري ــاواري. ل ــة   ه ژن

  لـةم   كـام  هـيچ   وةك ئةوةيان  قة و هةرا گرتبوو، بةآلمبة زي  تثكذا برد، خوويان  پياوةكوثرةكاين
بزانـث    كوثر دةيقيژاند، ئةو خوثنة لةكوثوة هاتبوو، رةنگة بـث ئـةوةي    ژنةي. هةرايانة نةدةچوو

بةردا و بـة كـوثرة كـوثرة      ژنةكانيان  كابرا كوثرةكان. گةستبث وپچكذيبثيت  كابراي  ئةندامثكي
لـةو حاصـةدا     هةموو قيژ و هةرايةبؤچية، بةآلم  داوة، ئةم  رووي  چي  بوونةوة، پرسيان  نيزيك لثيان

دةنگـة بـة،    بـث   دةگـوت  بة سرتة پثـي   كوثرا رؤگريابوو وكةسثك  ژنةي  بة سةر دةمي  دةستثك
  كثشــاوة دوا، قســة مةكــة، دةنگةكــة ژنانــة بــوو، هــةر ئــةوة بــذثكي ژنــةي  بــة ئــةهوةين  پاشــان
  سةرحيسايب. بكرثت ئؤخژن  چذة و گؤذةيةدا باسي  بثتوو بكرث لةم  بردةوة بةر، هةصبةت ئؤخژن
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  ختـثص كـراوي    لة كةالكي  بوو كة دةسيت  كةس و يةكةم  گةيشتة سةري  كوثر بةر لة هةموويان
تةختةكـةدا    بـة التةنيشـيت    سـةري . مـردووة   بة سةرسوذمانةوة گويت كابرا كوتا و هةر وا لةپذث

بـة    پثيـان   پياوةكوثرةكـان . كوشـتوويانة   دةدا، گـويت   هةر وا بصـقي   خوثن  شؤذببؤوة و هثشتاش
دةكـرث كوژرابـث، كـث كوشـتوويةيت،      نـةدةكرد، چـؤن    هـةآلت، باوةذيـان    هةردةوة ويشـك 

. راكشـاوة، دةبـث بيدؤزينـةوة     شةذةفةية كة لةگةصـي  ئةو بث كاري  گومان هةصبذيوة، بث  قورگيان
ــة  كوثرةكــان ــة جووآلن ــةآلمديســانةوة كةوتن ــةوة، ب ــةجمارةيان  وة و خوالن ــارامتر،دةتگوت  ئ   ئ

  ببيـنن   نةيانـدةتواين . هةصـبذيبوو  سـةركردةكةياين   كة گةرووي  تيخةصة بن  ئةم  تووشي  دةترسان
كــوژراو دةپشــكنث و دةمانچــة و     كــابراي كــوثر بــة پةلــة گريفانــةكاين     كــة حيســابداري 

  ژنـةكان   لة ناكاو تثكذا بة قيـژة و هـاواري  . و دةفيشةكةكة هةصدةگرث  بچووك  توورةكةيةكي
لةوث راكـةن،    دةيانويست هةستابوونة پث و بة پةشؤكاوي  و ئاصؤزان، ژنةكان  وةبةرنيشت ترسيان
لـة    چـوو بـوو و خؤيـان    لـث تثـك    گةذانـةوةيان  نـةدةكرد و الي   كـاري   برييان  هثندثكيان  بةآلم

و   دادان ةوتوونـة بـةر پـةالمار، لـة ئاكامـدا خـؤ پثـك       وا بوو ك  اليان دةكوتا، ئةوانيش  پياوةكان
دوكتـؤر بـث     ژين. وةرةسـةيرث   و بوو بة گرمة و هةرايـةك   خؤي  گةيشتة ئةوپةذي  پاصپثوةنان
  ژنـة كـوثرةي    تونـد دةسـيت  . بوو هةتا دةرباز بث باش  دةرفةتثكي  چاوةذواين  و خوست  هةست

  هـةر ئثسـتا چـؤل   . بـوو   و زةبـر وةشـاندن    گـاري پارثز  ئامـادةي   تـري  گرتبوو و بـة دةسـتةكةي  
لةوثنـدةرث،   درثـژ ناتوانـث    كـة ماوةيـةكي    دةيـزاين   بوو، بةآلم  بة قازاجني  دةور و بةري بووين

  دةدا خؤيـان   دؤزيبؤوة، ئةو دةستةية هةوصيان دةرگايان  لة ژنةكان  تاقمثك  سةرةجنام. مبثنثتةوة
  خباتـة تينتينؤكـةي    دةس  دةيهةويسـت   يـةكيان   بن، تةنانةت ودةرباز  راپسكثنن  پياوان  لة چنگ
بة سةر   كوثر بةتووذةيي  حيسابداري. خباتة سةر دةستيان  تريش  و بيخنكثنث و تةرمثكي دوژمن

  و بنـاواين   و دةمارتاندا زاص بـن، بـنج    ببنةوة، بة سةرمثشك  خؤيا گوذاند كة ئةهوةن  تاقمةكةي
بـةرةو حـةوا     چـاكتر ببـذث فيشـةكثكي     حوكمةكـةي   وةو بؤ ئةوةيدةكةينة  رووداوةكة روون

  كةتثگةيشـنت   ملـهوذةكان . دايـةوة   ئـةو رةنگـي    چـاوةذوانيي   تةواو بة پثچةوانـةي   ئاكام. تةقاند
لـة    ودةستيان  دةبث حةبةسان  نوثيان تراية وئةو جار سةرؤكثكي  كةسثكي  دةمانچةكة وا لة دةس
  بؤ هةميشة دةسـيت   يةكيان  دابذان، هةصبةت  بؤ سةركةوتن  ةتثكؤشانو ل  گثرة و كثشة هةصگرت

  ويسـيت   چاوپزيشـك  كاتـةدا خثـزاين    لـةم   دروسـت . كثشايةوة، چونكة خنكابوو  لةبةربةرةكاين
  زحلؤرتـة كوثرةكـان    ئثستا نؤرةي. كردةوة و رثي  دان پث  دذي  ئانيشك  بة زةبري. بكةوثتة رث

لـةوث بوايـة و     هةصـدان، هـةر كـةس    وبيكةنـة هـةرا و هةصـآل و تثـك      هةصـپذژثن  بوو كـة پثـك  
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  هاوسـةري . مناآلنة بووة ئثستا گةمةي  پثشوو لة چاو ئي  كة بشثوي  كردبا دةيزاين  هةتةري چاوي
  و لةمـةش   بثـت   خثـرا رزگـاري    بكووژث وتةنيا دةيهةويسـت   كةس  نةيدةخواست  چاوپزيشك
  پياوثكـا رؤدةبـرد بـة خـؤي      لة سـينةي   مقةستةكةي  كاتثك. ثنةهثص كوثرجث  ژنثكي  باشتر هيچ

  كـوثري   هـةرژنثكي   چاوپزيشـك   تـر بيسـرا، ژين    تةقةيةكي  دةنگي. دةرنابا  روح  ئةوةش گوت
و پـةيتا    نةكـةون   دةدان  يارمةيت. با بذؤين، بابذؤين  دةدا و دةيگوت  پاصي  دةكةوتة بةر گوذمي

  ژوورةكـةوة هـةراي    كوثر لـة بنـةباين    كاتةدا سةر حيسايب ، لةمخثرا كةن، خثرا كةن  دةيگوت
ذةو، بـة   گةيبوونـةرث   ببوو، ژنةكان  تازة زؤر درةنگ  دةرباز بن، بةآلم  كرد بيانگرن،رث مةدةن

لـة    و شـؤذيان   شـل   جلـي   دةيـانتواين  دا و تـا ئـةو جثيـةي     غارايان  و نيوة رووت  وكةوت هةصس
پـذ رق و    بةشةكة راوةستا و بة راوثژثكي  لة نثودةرانةي چاوپزيشك  ينخثزا. دا  شةتةك  خؤيان
لة يادنابةمةوة،   و روخساري  كة رةنگ  گوت، گومت  لةبريتانة چةند رؤژ پثشتر چيم قيژاندي  قني

ناكـةم،    فـةرامؤش   ئثـوةش   وروخسـاري   چـي، چونكـة قةآلفـةت     دةصـثم   بثـت   جا ئثستا لةبريتان
و   بـؤ ناچثتـة سـةر، ژن     هةر وا بـة سـووكي    راپةذينةت  كردكة ئةم  ةذةشةيكوثر ه  حيسابداري

لـةو   بةشـةوة هـاتووم، يـةكثك     لـة كـام    و نـة دةزاين   كثم  من  ناخؤن، تؤ نة دةزاين واي  پياوتان
و   تــري  قؤصــةكةي يــةكي  بةشــي  تــؤ هــي  گــويت  بــةرثت  دةچــوو هــةواص بــؤ ژنــةكان  پياوانــةي

بـث جـا     لة دةنگت  بةسة بةرةو روو گومث ديارة، ئةوندةم  دا دةنگت  ژةيكوثر درث  سةرحيسايب
كـرد و ئثسـتا     هـةر ئـةو قسـةيةي     تـريش   دةكـةم، ئـةوةي    گوللةيـةك  بـة قوربـاين    بزانة چؤنت

ئثـوة كـوثر    ئـةو نـيم، كاتثـك     تؤ يـان   وةك  كوثرثكي  من  لةوثندةرث كةوتووة، بةآلم كةالكي
تـؤ كـوثر   . منةوة نـازاين   لة مةذكوثري  ئثرةدا دةزاين، خؤ تؤ هيچ  رةيلة با  زؤر شتم  من  بوون
كوشـتووة و بثتـوو     مرؤضـم   كـوثرتر مب، مـن    لةهةمووتان  هةصمفريوثين، رةنگة من  ناتواين. نيت

ــةآلم ديســانيش  ناچــار مب ــة برســان   دةكــووژم، ب ــة پثشــا ل ــةم   ل ــرة ب ــازة لث ــري، ت ــان دةم   الوة ن
بـة    هـةر دصـتان    دةبةركـةن  و خؤشـتامنان   ئةگـةر تثكـذا بـثن     ات، تةنانةته  بنةي  وخواردةمةين

دةكـووژرث،   لـث   يةكتان  پث نةدةن  و پثخؤرمان  نان هةر رؤژثك  ئثوةش. نابثتةوة  روون  خواردن
ــاتوانن  ــوة ن ــا ئث ــةچنگمان  ن ــةوةي     ل ــة ل ــوانني، چونك ــا، دةت ــن، ب ــار ب ــةم  رزگ ــان ب   الوة خؤم

  ژنانـةي   پاشةصـتةذ، ئـةم   داوة بيخؤن، هةي  لثرة حةشارتان  ئةوةندي  ةشوةردةگرين، ئثو خواردن
كـوثر    سةرحيسـايب . سـووتاو نـاهثنن    كةپووصثكي  نة ژن، تةنيا خراپةيةكن  نة پياون  پاشةص پيسن

ــاي ــةتريثكي    وةه ــوو ك ــذ گرتب ــد    گ ــا تةقان ــةرةو دةرگ ــن    . ب ــة ب ــز ب ــزة وي ــة وي ــة ب   گوللةك
  ژين. ذةوهةصـچةقي  رث  زامـار كـا لـة ديـواري      كةس  بث ئةوةي و  پياوةكوثرةكانا خوشي گوثي
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تـةواو بـث     بـث بثتـوو فيشـةكت     جةم وريا بة و هؤشت  بة خةتا چوو، بةآلم  تريت  دوكتؤر گويت
  . دةكوركثنث بؤ سةرؤكايةيت  دصيان  زؤر كةس
نـا،    نگاويهاويشت، بةپةنا ديوارا هة  و پتةوي  قورس  كةوتة رث و چةند هةنگاوثكي  پاشان
لـة رةشـةوة     كـةوت، چـاوي    فيزانةوة و شصـپ   بچث، لةپذئةژنؤي  نةمابوو لة سةر خؤي  هثندةي

  كـة وا نيـة، تـةنيا ئةسـرين      تثگةيشـت   پاشـان   خةريكة كوثر دةمب، بـةآلم  گوت  چوون، بة خؤي
ةر خؤيـةوة  تةمةنياهةصـينةوةراندبوون، لةبـ    لة تـةواوي   لثص كردبوو، ئةو فرمثسكانةي  چاوي بةري

ــويت ــن  گ ــم  م ــووژم  كوشتووة،دةمهةويســت  مرؤض ــتم  بيك ــةري. و كوش ــؤ الي  س ــاي  ب   دةرگ
بــؤ   بةربــةرةكاين گةيشــتبانة ســةري  وةختــةدا پياوةكوثرةكــان  بةشةكةوةرســووذاند، بثتــوو لــةم

نچة دةما  بة تةقةي  كة هثشتاش  گةذابوونةوة،پياوةكان  ژنةكان. نةبوو لث  ذةو كةسي رث. نةدةكرا
ــدةوثرا دةركــةون چةنــد كــةالك  و كــةوتين وردة   چاوپزيشــك  خثــزاين. چوخســابوون، نةيان
بة . داناسةكنث  دصي دادةبارين، دةتگوت  ئةسريين  و هثدي  هةر وا نةرم. هاتةوة بةر  وردةئاهثكي
و   شـل   و لـة نـةكاو لةشـي     بـوون   خـوثن  شةآلصي  و جلةكاين  دةست. هةستاية سةرپث  زةمحةت

  بثتـوو پثويسـت    دةيزاين  كوژ، بةآلم پري و مرؤض  گوت  دا كة پري بووة، بةخؤي  نيشاين  ثقيشةو
  پثويسـتةمرؤض   كـةي   دةكـووژث و هـةر وا كـة بـةرةو سةرسـةرا دةيئـاژوا پرسـي        بث ديسانيش

راوةشـاند و    سـةرثكي . هثشتا زيندووةمردبث  ئةو شتةي  دايةوة كاتثك  وآلمي  بكووژث و خؤي
  تــةنيا هــةنگاوي. جگــة لــة گوتــة  نــني  چــي، تةنياوتــةن، هــيچ  وتانــة يــاين  ردةوة ئــةمكــ  بــريي

ــدثنايةوة ــةنيزيك . هةص ــةو دةرگاي ــةي    ل ــةرةو حةوش ــة ب ــةوة ك ــةوة   بووي ــةوة دةكراي ــة . پثش ل
  ئةوجـةغزةوة هثشـتاش    لـة دةرةوةي . دةبيين  ئثشكي  سةربازي  دةروازةوة، تةنيا سثبةري كةلثين
  سـةري   پشـت   پثـي   هةسـيت   بـة بيسـتين  . دانـةهاتووة  كوثراييـان   ئـةو كةسـانةي  . دةبـزوث   ئينسان

ــوذكثكي ــداهات  مچ ــي  پث ــؤي   ودص ــة خ ــةرزي، ب ــوت  ل ــانن  گ ــة مقةســيت   خؤي ــادةي  و ب   ئام
ــوو  مثردةكــةي. پةالمارةوةوةرســوورا ــةكاين. ب ــة دةنگــي   دووي  بةشــي  ژن ــةرز  ســةر رثگــا ب ب

كوشـتووة و    ملـهوذاين   بـة كثردسـةركردةي    ژنثـك   ويـان گثذابوويةوة و گوتبو  رووداوةكةيان
  كةسث بـوو، ژنةكـةي    نةويستبوو، ئةوة تةنيا كاري  ژنةي  نيشانةكاين كراوة، چاوپزيشك  تةقةش

ــةكوذةي ــي  ب ــوو پامشــاوةي  خثل ــان  چريؤكةكــةي  گوتب ــتا چ  پاش ــؤ دةگثذثتةوة،ئثس ــةآل و   ب ب
  و بـةرةو رووي   لثـرةم   مـن   مردبـث، ژنـةگويت    شبـوو ئـةوي    ببوو، رةنـگ   تووش  نةهامةتييةكي

هةصدةسوث يـا خـؤ     ئةميش  لة جلةكاين  بةوةنةبوو كة خوثن  پثداكرد، كاري  و باوةشي  بزووت
  چ  دوكتؤرپرسـي . بوون  نةگرت، چونكة تا ئثستا لة هةموو شتثكا شةريك  و بةهثندي  زاين  پثي
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  كـارةي   دةبـوو ئـةم    كوشـتم، بؤچي،يـةكثك    ث منكوژراوة، بةص  پياوثك  داوة، گوتيان  رووي
ئةوةيـة كـة تـازة ئـازادين، ئثسـتا        پاشان، پاشان ديكة نةبوو، دةي  كةسثكي  كردبا و جگة لة من

  دادان دثن، رةنگـة شـةذ و پثـك     بةآليةك  چ  تووشي  بكةن  ساصمةخةتةي بثتوو بياهنةوث  دةزانن
شـةذو كثشـة بـوون،      ةذ و كثشةن، هةميشـة خـةريكي  ش  خةريكي  بةردةوام  پةيدابث، كوثرةكان

كوثرييـة    ئـةو بـةآلي    هةرگيز لـة چنـگ   بةصث، من  دةكووژي، ئةگةر ناچار مب  مرؤض  ديسانيش
  بثنة ئثـرة، الين   وانية بوثرن وةريدةگرين، پثم  بة سةردثت، خؤمان  شثو چي  نابث، دةي  رزگارمي

هةصبذث، لةسـةرةتاوة    بة مقةستثك  گةروويان  ةوانيشئ  و دةترسن  ناوثرن  بؤ چةندرؤژثك  كةم
  ترسـابووين   نةكردن، بةصث واية، بـةآلم  بةربةرةكانيمان  وةرگرن  و باج  داسةپثنن  خؤيان  كة هاتن
وا   بپـارثزين   خؤمـان   نية، باشتر واية وةگةذثني، بؤ ئـةوةي   باش هةميشة راوثژكارثكي  و ترسيش

  ناكـا هثنـدثكمان   دةرگا بگرين، قـةي   و بةري  هةصچنني  لة سةر يةك  تةختان  ئةوان  باشةچةشين
  . باشترة كة لة برسا مبرين لةوةي  دةخةوين، ئاوا زؤر ناخؤشة بةآلم  بث تةخت

نـامرن، لـة پثشـدازؤر بةاليانـةوة سـةير        داخـوا لةبرسـان    دةپرسي  دواتر لةخؤيان  رؤژةكاين
  كـوثر راسـتيان    گرتبـوو، گةنـدةپياواين    خـواردن  و كـةم   بة نةخواردن  نةبوو، لة مثژ بوو خوويان
ــدثك  ــة هثن ــرد ك ــةربازةكان  دةك ــان   جارس ــثو هثن ــگ  ش ــةآلم   وةدرةن ــةن، ب ــان  دةخ ــة   پاش ب

جگــة لــة  گوتيــان  شــةيتاناوي  بيــانووة بــة راوثژثكــي  ئــةم  و گــةورة كردنــةوةي  هثنــان دةرفــةت
  حكوومـةتيان   ناچارن  كةسانةي ئةم  دژواري  ئةركي  نية، ئةوانةن  تريان  چارةيةكي  چ  جريةبةندي

ــة دةســتةوة بــث ــتةوتاص و وركــةنان  كــة داهــات  ســثهةم  رؤژي. ب ــة تص گــري   شــتثك  چ  جگــة ل
ــةك  چاوپزيشــك نةدةكــةوت، هاوســةري ــة ت ــان  ل ــد كةس ــة حةوشــةي  چةن گــةورة و   چوون

ئثمــة، لــة دوورؤژ   و خــواين  داوة، كــوا نــان  رووي  كــرد هــؤؤؤؤي، ئــةوة چيــة، چــي هــةرايان
ــةرةو چيمــان ــةخواردووة  لثرةوب ــانثكي. ن ــر جگــة لةمــةي   گرووب ــة   پثشــووهاتة پشــت  ت پةرژين

هـةرگيز    سـپايي   بـدزث، شـةذافةيت   لـث   نانيان نايهةوث  سپا نية، كةس  هةتا بصث تاواين  ئاسنينةكان
  لـة شـوثين    هـةمووتان نيـة، كـة وايـة      شـتثك   هيچ  وةها چةپةص نادا،هةر بةذاسيت  كارثكي  رثي

  بـة سـةر دثت،فةرمانـةكان     دةزانـث چـي    كةسث كة بثتة بـةرةوة خـؤي    راوةسنت، يةكةم خؤتان
  دةسـتيان   لة ژوورث كاتـةوة، پاشـان    هةموويان بوو بؤ ئةوةي  نةگؤذان، هةر ئةو هةذةشةية بةس
بثنن، هاتوودوو   گة سبةيبكةين، رةن  چ  بؤ نةهثنن  و پثخؤرمان  كرد بة تةگبريان، باشةئةگةر نان

لةبةردا نةمابث،دةبث بچينـة دةرةوة، هـةتا بـةر      هةناوثكمان  كة ئيتر ئثمة هيچ  يا وةختثك  سبةي
نةدةخسـتة ئـةو     بوايـة ئثمـةيان    بوايـة، ئةگـةر چاومـان    بذؤين، خؤزيا چاومـان   ناتوانني  دةرگاش
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ــةوة، زؤرم ــث جةهةندةم ــزامن  پ ــة ب ــة دةرةوة چ  خؤش ــةرة، ئ  ل ــاين خةب ــةر چووب ــان  ةگ   و داوام
  بـؤ ئثمةنيـة بـؤ ئـةوانيش      پثداباين، ئاخر ئةگةر خـواردن   حةرامزادانة شتثكيان  كردبايةرةنگة ئةم

و   نـان   و بـةر لـة تـةواو بـووين      بـدةن   داوةبةمشان  حةشاريان  هةر واية، كة واية وثناچث لةوةي
  كـزي   بكـةين، لـة ژثـر نـووري      مـردووين، كـة وايـة دةبـث چـي      ئثمـة لـة برسـان     پثخؤرةكةيان
و   وخثـزاين   بةسـتبوو، چاوپزيشـك    سةرسةرا بة دانيشـتنةوة كؤزيلكـةيان    تةنياچراي  زةردةصةي

  كـوثران   دنيايـةي   ئـةم   و پاشـان   ترةوةهاتبوون  كة لة شوثنةكاين  پؤلةدا بوون  پريةپياو لة نثو ئةم
تـةنيا ئةوةنـدة     گـويت   ا تثيا قـةوما، يـةكيان  هةميشة روو دةد  لة سةر هةصدرايةوة،ئةمةي  پةردةي
  دةرد و مةرةدةنةدةهاتني، لة خؤم  ئةم  نةكووژرابا ئثستا تووشي  كة بثتوو سةركردةكةيان دةزامن
كـة    شـتةي   و ئةم  دوو جار دةچوون  هةرمانگةي  هةبوو كة ژنةكان  خراپييةكي  باشة چ  دةپرسم
  هثنـدثكيان . زؤر بـة كـةيفث بـوو     وتةيان  ئةم  هثندثك .دةيانكردة دياري بةخشيون  پثي  سروشت
و هةر ئةو پيـاوة    گرت زؤرياين  ناذةزامةندي  پثشي  برسي  هثناية سةر لثو و زگي  بزةيان  بةزؤري

  رؤژة لةوث بـوون   ئةم  كوشتوويةيت، ئةو ژنانةي كث  خؤشة بزامن پث  گةلثكم  گويت  بة پثداگري
ــوثندانةوة رةش  ــة س ــاري    وشــني  ب ــةوة كــة ك ــان هــيچ  دةبوون ــان   كامي دةبــث   نــةبوو، خؤم

  دةمـانگوت   كثية،ئةو كات  و تاوانبار بة سزا بگةيةنني، خؤزگة مبانزانيبا كاري  ياسابةذثوةبةرين
. كثيـة   ئثمة بدةن، خؤزگة مبانزانيبا كاري  دةگةذثن، ئثستاشثوي  لثي  كةسةي  ئةم  ئةوةش  وةرن
  منة،بـةآلم   مبـرث تـاواين    بثتوو كةسث لة برسان  گوت  ةوة و بة خؤيبةرداي دوكتؤر سةري  ژين
بـآل    هةصبذي، بـةآلم   نةكردو سةري  نةوي  تاوانثك  بؤ هيچ  لة ناخيدا هةصدةچوو شاين  رقةي  ئةم

هةصـثنا و    سـةري   پاشـان . بثت  ئةوان  گوناهي  ژنةكةفارةي  ئةم  تا تاواين  ئةو پياوانة لةپثشدا مبرن
ــام  فكــري ــةوةي  كوشــتوومة ســةرةذاي  مــن  كــردةوة بثتووگوتب ــانزاين  ئ ــژاوي  دةي ــةرةو گث   ب
چونكة ئـةو    يان  لةبرسان  يان. گةندةپياوان  دةياندامة دةس  بة قؤصبةسيت  ديسانيش  دةنثرن مةرگم

كةوتـة    سـةري   گثـژ بووبثـت    ئـةوةي   هةصيفريواند، هـةروةك   رةش  گةرداوثكي  فكرة چةشين
  كردةوة هةتا شتث بصـث، بـةآلم    رادةتصةكا، دةلةرزي، زاري  ويسيت بة پثچةوانةي  لةشيسووذان، 
بثتـوو هـةر    بادا، رواين، پريةپياو بـوو كـة گـويت    و لثي  گرت  قؤصي  كاتةدا كةسثك  لةم دروست
كـرد بـؤچي،     پرسـياريان   ريزاوريزدانيشـتبوون   بدا بة دةستةوة دةخينكثنم، ئةوانةي  خؤي  كةس
  تـاص كـردووة هثشـتاش     ترمـان   ئةوةنـدةي   دؤزةخةدا كة خؤمـان  ة ئةگةر قةرار وا بث لةمچونك
خؤيا بكووژث،  كةمتيار لة الين  ئةو كةسةية كة وثراي  سثبةري  مابث لة سامي  وحةيايةك  شةرم

راسـتة، هةميشـة     قسـةكةت   تثـر ناكـا، هةركةسـث يب     و شـكؤ زگ   خؤ شـةرم   بةصث واية، بةآلم
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تـؤزة    ئثمـة جگـة لـةم     تثـر كـردووة، بـةآلم     تكـاوة زگيـان   چونكـة حـةيايان    هةبوون  كةسانثك
بؤ   كةهثشتاش  بدةين  نيشاين  كةم  الي  نية، وةرن  ترمان  شتثكي  نني  هةصگرتين شاياين  شةذةفةي
  دانـاوة ژنـةكامنان    چي،ئثمة كـة وامـان    شةذ دةكةين، ئةوة دةصثي  خؤمان  مايف  هثناين  وةدةس
تثـر    ذا خؤمـان  ئـةوان   بة دةستةوة و لـة پاشةصـي    بدةين و خوثذي  نةناس  كةس  گةوادي  چةشين

هــةبث، روونتــر   ئةگــةر پياوثكمــان  بنثــرين، هةصــبةت  هــاتووة پياوةكــان كــةين، ئثســتا وةخــيت
ة فـةرموو، زؤر هاسـان   راستم، دةي  الي  يةكي  بةشي  بةشي، ئي  كام  لة پثشا بثژة هي  بدوث،بةآلم

  مـن   پثية، هةتا ئةو جثيـةي   چةكيان  و پثخؤروةربگرين، ئةوان  نان  خؤمان  بة دةسيت  بچني  وةرن
پثيـة    فيشـةك  دةبذث، ئةوةندةيان لث  يا زوو فيشةكيان  پثية و درةنگ  تةنيادةمانچةيةكيان  دةزامن

  كـة ئامـادة نـيم     كوژراون، مـن   باخيتريش زؤربث  بؤ شيت  بكووژن، زؤران لث  كة چةند كةمسان
سـةركؤنةكةرانة    پريةپيـاو بـة راوثژثكـي   . خؤشـتر بثـت    ژيانيـان  هـةتا خةصـك    فيـدا كـةم    گيامن
  داخـوا تؤئامـادةي    تثـر بثـت    فيـدا بكـا هـةتا زگـي      روحـي   ئةگةر قةرار وا بـث كةسـثك   پرسي

  . نةدايةوة كراو وآلمي پرسيار لث  كابراي  بكثشي، بةآلم  برسييةيت
پةيدا بـوو كـة     دةكرايةوة ژنثك راست  قؤصي  بةرةو بةشةكاين  دةرگايةي  ئةم  يلة نثودةرانة

  بـة روخسـاري    هـةر ئـةو ژنـة بـوو كـة خـوثن      . دةدايةقسـةكانيان   گوثي  تا ئثستا دوور لة چاوان
ئثسـتا بـة    بة، بـةآلم   دةنگ بة گوثيا چرپاندبوو بث  چاوپزيشك  ژنةي  هةصپذژابوو، هةرئةو كةسةي

  مةكـة، بـةآلم    بـة، ئاشـكرام    دةنگ بث بصثم  ناتوامن  كؤزة دانيشتووم  چونكة لة نثو ئةم دةصث  خؤي
  بـوو و لـةمشان    لـة سـةر زارت    چووبثتـةوة، دةسـتم    دةناسثوة، ناكرث لةيادت  دةنگم  گومان بث

  بةذاسـيت   هـاتووة كـة بـزامن     ئـةوةي   بـة، ئثسـتا وةخـيت     دةنـگ  بـث   پثكةوة نووسابووكة گـومت 
قسـة بكـةم، هـةر     جؤرة ئينسانثكي، هةر لةبـةر هةندثيـة كـة دةمهـةوث      رزگار كردووة و چ كثم

  بـدةي، ئثسـتا دةصـثم     و تؤ بث لة قاوم من  هةتا ئةگةر قسمةيت  بةرز دةدومث  بؤيةية كة بة دةنگي
  كـة لثـي    دةچـن، ئثمـة دةبـث بگةذثينـةوة ئـةو شـوثنةي       بةصكوو ژنةكانيش  تةنيا پياوةكان  نةك
  وبةنـدي   خاشةبذ بن، هةتا لة كـؤت   هاتوون  بة سةرمان  سووكايةتيانةي  كراوين، هةتائةم  تپةس

  و بؤســاردي  پــيس  كــةئاوي  بثــت  و خوثذيگةرييــة هــةر بــةو شــثوةية رزگارميــان  ئــةو پةســتيي
ژنـة    ژنـة هةصخسـت، وآلمـي     بؤ وآلمـي   كرد وگوثي  ئةو قسةيةي. كردةوة  تف  گةندةپياوامنان

ــةوة  ــوو، بچــيئ ــؤ هةرشــوثنثك  ب ــةكي. دمث  منــيش  ب ــاو بزةي ــة، دةتگــوت  پريةپي ــزةي  هاتثي   ب
  حاصـةيت   بپرسـني،ديتين   لثـي   نيـة بـؤ ئـةوةي     چـاك   بووبثت، ئثستا وةخـيت   شاديية،رةنگة واش

بة سةر سـةرياندا تثپـةذيوة،     شتثك  راكثشترة،دةصثي  پياوةكاندا سرنج  لة روخساري  سةرسوذمان
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  خثـزاين   دةسيت  چاوپزيشك. درةوشانةوةيةك  لةرزؤكي  تيشكي ك، هةورثك، يةكةمباصندةية
  يـان   كوشـت   كـابراي  كث  بزانن  كة خبوازن  هةن  كةسانثك  داخوا ئثستاش  پرسي  وپاشان  گرت

  تاق تاق دةسـيت   بووة، يا باشتر بصثم  هةموومان بذيوة دةسيت  سةري  قبووصة ئةو دةستةي  ئةوةمان
ــةر  ــانه ــووة  كامثكم ــيچ. ب ــةقي  كــةس ه ــةكرد  مت وا باشــة   گــويت  چاوپزيشــك  هاوســةري. ن

و   رابـوون . دةكةوينةرث  نةهثنا ئةو كات  ماوة بدةينثية، ئةگةر هةتا سبةينث خواردنيان هثندثكيان
كردبـوو و    بـؤ چـةپ، ناپارثزييـان    و هثنـدث   رؤيشنت، هثنـدث بـؤ راسـت     بؤ اليةك  هةر پؤلةي

  بيسـتنب، بةختةوةرانـة بـةپثي     وتـةكاين   لة ملـهوذةكان  وة نةكردبؤوة كة رةنگة يةكثكلة  برييان
  خـؤي   رانةوةسـتاوة، كـةس    شـةيتان   هـةموو دةرگايـةك    ئةو پةندة بةجثية كةدةصث، لـة پشـت  

و   ئاخرييانةدا بصيندگؤ لة هـةل  جث بوو، لةم بث  بصيندگؤ شتثكي  نةهرةتةي  بةآلم  نةدابوون  مات لث
پثشـوو هةميشـة     بـذياري   بـةپثي   بوو، بـةآلم   تايبةتيدا نةبواية نةدةكةوتة كار وزياتر قذوقپ  كايت
خؤيـا بآلودةبوويـةوة،     لـة كـايت    وتةكان  دةهات، ديار بوو شرييت  چةقةي  خؤي وةخيت  سةري

  دنياي  دةمايةوة، ئةوة مةبةسيت  دةنگ دوور و درثژبث  ماوةيةكي  كة بؤچي  نةزانني  رةنگة قةت
  رؤژ ژمثــري  چونكــة زؤرجــاران  گــرينگن  گــةلثكي مةبةســت بــث  هــةرچؤنثك  دةرةوةن، بــةآلم

كردبـوو، ئـةو    سـازيان   بـةن   داين تـةكووز بـة گـرث     خـاوةن   پياواين  دةشثواند، ئةورؤژ ژمثرانةي
  ييننووسـ   خـةريكي   نةبوو، دةتگـوت  خؤيان  بة بريگةي  دةكرد كة بذوايان  كارةيان  كةسانة ئةم
نـةدةكرد يـا     كـاري   شـكابوو، هثزدةريـك    تـا ئثسـتا دةزگاكـةتثكچووبوو، شـتثك    . بريةوةرين
  هاتبووبةر ببثت، خوا بكا شريتةكة نةگةذابثتةوة ئةوةص، ئثستا كة هةموو كـوثرو شـثتني    سيمثك

و  ذةو راسپارد و هةذةشة لـة رث  دوايني  گذ و حاكمانة چةشين  دةنگثكي. بوو  كةم  هةر ئةوةمان
  خـؤي   ياسـايي   ناچارييةوة ئـةركي   زؤربةداخة كة لة رووي  دايةوة، دةوصةت  ژوورةكانا دةنگي

  بةذثوة دةبا، بةرواصـةت   ومةرجة ئاستةنگةدا بة هةموو شثوةيةك هةل  لةگةل، لةم  بؤ پارثزگاري
  ؤشـيي دةگـوترث نةخ   پثـي  كـايت   لثوةگر بآلو بؤتةوة و بة شـثوةيةكي   وا ديارة كة كوثرييةكي
  و هاوكـاري   گشـتيي   داوة بة ويژداين  ئةونةخؤشيية پاصمان  لة پةرةگرتين  سپي، ئثمة بؤ بةرگري

  پةرةگربووينـةوة، ئـةويش    نةخؤشـييةكي   ئةوةية كـة بـةرةو رووي    هاووآلتيان، گرميان تةواوي
. لة سـةرة   سةيهثشتا ق  بوونيان  هاوكات كة مةبةسيت  چةند هةصكةوتةي  ئةم  تةنيا لة رووي  نةك
  يـا بـة شـثوةيةك     ئـالوودة بـوون    ئةو كةسـانةي   تةواوي  گرياوة بؤئةوةي  ورد و باريك  تةماي

  دةوصـةت . كـؤ بكرثنـةوة و تثكـةص نـةكرثن      بـووة لـة شـوثنثك     لةگةص نةخؤشـةكان  پثوةندييان
  مــانگو كــة بــث  راســپاردةيةش ئــةم  دةزانــث و هيــوادارة بيســةراين  بــة تــةواوي  خــؤي  ئــةركي
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هـاآلوة    ئثستا لة ئةستؤيان  دابذانةي  كة ئةم  و تثبگةن بزانن  خؤيان  ئةركي  رثزدارن  هاووآلتيانثكي
  بـةم   دان بـة سـرنج  . يةكگرتنيانـة لةگـةص جـةماوةر     تاكة كةسيية و نيشـانةي   قازاجني لة سةرووي

  قـةت   ك، چراكـان دةسـتووراتة، يـة   گـوث بدةنـة ئـةم     بـة وردي   هـةمووتان   وتانة داوا دةكـةين 
كـار ناكـةن، دوو،     بثهوودةيـة، هيچيـان    كليلـةكان   بؤدةستثوةرداين  ناكووژثنةوة، هةر هةوصثك
هةية كـة    لةذثوةية، سث، لة هةر بةشثكاتةلةيفوونثك  مردين  بة ماناي  چوونة دةرلثرة بة بث ئثزن

راوة، چـوار، قةرةنتينـة   كـ   لـةدةرةوةذا دابـني    و خـاوثين   پـاك   وپـةيل  كـةل   تةنيا بـؤ داخـوازي  
  هـةر بةشـثك    بشؤرن، پثنج، پثشنيار دةكرث كـة نوثنـةري    بةدةست  دةبث جلةكانيان  كراوةكان

  خؤشة وا خؤ رثـك  پث چؤنيان  دةستوور، قةرةنتينة كراوةكان  بكرثت، ئةمة پثشنيارة نةك دياري
  ث سث جـار چثشـت  كراوبپارثزرث، شةش، هةموو رؤژ دياري  رث و شوثين  خةن، بةو مةرجةي

ــةردةرگاي  و خواردةمــةين ــة ب ــة نثــو نةخؤشــةكان   و چــةپ  راســت  ل و   دادةنــدرث و دةبــث ل
و   خـوان   پـاش   بكرث، حةوت، هـةرچي   دابةش  بووبن  نةخؤشيي  تووشي  وثدةچي  ئةوكةسانةي

ئاوربـةر سـاز     لـة كةرةسـةي    و چنگاصة دةبـث بسـووتثندرث، ئةوانةگشـتيي     و كةوچك  دةوري
ئاور كردنةوة هةيـة،    وةرزشدا ئيزين  ژوورةوة يا مةيداين ون، هةشت، تةنيا لة حةسارةكاينكرا

هـةموو چةشـنة سـوومتانثكن، دة، بثتـوو ئاورةكةپـةرة بگـرث         بةرپرسي  نؤ، قةرةنتينةكراوةكان
لـة    شـثوةية قةرةنتينـة كراوةكـان    تثناگةيةنن، يـازدة، هـةر بـةم     ئاوركوژثنةوة خؤي  راسپثراواين

  خـؤ تثهةصـقوتاندين    و ئاصـؤزييةكدا نابـث چـاوةذواين    هةر چةشـنة نةخؤشـيي    پةيدا بووين  ايتك
ــةك   ــةر هؤي ــة ه ــوو ب ــن، دوازدة،بثت ــان   دةرةوة ب ــث خؤت ــيچ  كةســث مبــرث دةب ــث ه رث و   ب

تـر كـة     لثيـة و ئةوبةشـةي    نةخؤشـةكاين   ئةو بةشـةي   نثوان  بينثژن، سثزدة، پةيوةنديي رةمسثك
بـدرث،    چوونـة ژوورةوة ئـةجنام   ناوةنـديي   تثدايـة دةبـث لـة سةرسـةراي      ةكـاين كراو لث گومان

تـر،    نةخؤشيية كوثر بـن، خثـرا رادةگوثزرثنـة بةشـةكةي     ئةم  كراوةكاين لث چاردة، بثتوو گومان
بآلودةكرثتةوة،   تازةهاتووةكان  بووين  كاتةدا بؤ حاصي  لةم  ئاگاداريية هةموو رؤژثك پازدة، ئةم
بوو، يةكث لة پيـاوة    دةنگ كووژانةوة وبصيندگؤ بث  لةو وةختةدا چراكان  راست  بةآلمدةوصةت، 
يـا    گرثيـةكان   ويسـيت   لةوبةنةدا كـة لـة دةسـتيا بـوو، پاشـان       گرثيةكي  بة بث خياصي  كوثرةكان
  بـة واتـةكي    يـان   كةوتبوونـة سـةر يـةك     پؤشـي، گرثيـةكان   لـث   چاوي  بژمثرث،بةآلم  رؤژةكان

كووژاونـةوة، رةنگـة    چراكـان   گوت  بة مثردةكةي  چاوپزيشك  هاوسةري. كوثرة نة گرثترببوو
كـردووة،    كارةبـا كـاري    نية،چونكـة بـث وچـان     دابـث و پسـابث، سـةيريش     پذيشكةي  سيمثك
  سـاختومانةية، ئثسـتا تـؤش     ئـةم   گرفتةكـة لـة دةرةوةي    گومان كووژاونةوة،بث  چراكان  تةواوي
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لة بةشـةكة چـووة دةر،لـة سةرسـةراوة     . هةتا تاو هةصدثت  ثري، رادةوةستمكو  هةموومان وةك
  سـپا كـاري    ببـوو، نـوور هـاوثژي     تاريكي شار نوقمي  بةشةي  ئةم. رواين  و بؤ دةرةوةي  تثپةذي

دةنوانـد كـة     سةرانسةرييةوة گرث درابوو، ئثستا هةموو شـتث واي  بة رايةصةي  شك نةدةكرد، بث
  . كارةبادابذاوة

  و لة سةر پليكانةكان  يةكاهاتن  و پياو تاق و واز وردة وردة بة دواي  ئةو رؤژة ژن  سبةي بؤ
هةصناية و زؤرتـر دةگةذثتـةوة سـةر      يةك  وةك كوثرةكان  كؤ بوونةوة، ديارة خؤر بؤ تةواوي

  نـةهاتبوو، چـون    ملهوذانـةوة كـةس    كـة لـة بةشـي     ناكـا بصـثني    وپثويسـت   بـوون   گوث سووك
  دةنگـي   بيسـتين  چـاوةذواين   ئامـادةبووان . بـن   بـةياين   نـاين   خواردين  ةر ئثستا خةريكيرةنگةه

بـوون، ئـةو     و برينـگ   وشـك   الوالوةي و جيذةجيـذي   دةرگا و پثكداسووان  ئارامي  كرانةوةي
  دةنگـي   بؤ بيسـتين   گوثيان  بوون، ديارة هاوكات  شثوو خواردن  هاتين  دةري مزگثين  دةنگانةي

بثتة پـثش،    كةس راوةسنت، مةهثصن  خؤتان  هةصخستبوو كة بصث هةر لة شوثين  كثشك ووباينگر
  دةفـرة گـةورةكان    بةرزبثتـةوة كـة خـةريكن     سـةربازةكان   پثـي   هةسـيت   خثشكةخثشكي  پاشان

دةبيســترث و   بــة پذتاودةكشــثنةوة و ســةر لــة نــوث دةروازة جيــذ و هــؤذي  و پاشــان  دةكثشــن
  هةتا بوو بةنيوةذؤ و هـةر وثسـتان    ئةوةندة راوةستان. بثنة پثش  رث، ئثستا دةتوانندةد  دواترئيزن

  خـواردن   وةپث و شوثين  نةيدةخواست  دوكتؤريش ژين  كةس، تةنانةت هيچ. هةتا ئثوارة داهات
بـة    و تـا ئةودةمـةي    نةدةبيست  تاص و ناخؤشيشان  وآلمثكي  نةياندةپرسي  هةتا ئةوكاتةي. بكةوث

هثنـا    ئـةوة شـثويان    بة بيستين  كة رةنگةگوثيان  هيوادار بن  دةيانتواين  نياندا نةهاتبوو هثشتاشزما
  ئةگـةرچي   تاقمثكيـان . بة جةرگتاندا رؤگرن  ددان  ئةوةهات، تؤزثك  زاخاو درثتةوة، راوةسنت

لـةوث لةسـةرخؤ   بة سـةرياندا زاص بوو،هـةر     و برسييةيت  هات  بنةي  هثزيان  بوو بةآلم  خؤش پثيان
  داوثـين   بـؤ رزگـار كردنيـان     چاوپزيشـك   خـةوتوون، بةختةوةرانةهاوسـةري    چوون، دةتگوت

ــة الدا، جثـــي ــوذمان كردبـــوو بـ ــةر     سةرسـ ــتة سـ ــرا دةگةيشـ ــاوا خثـ ــة ئـ ــةو ژنـ ــة ئـ بـــوو كـ
بـة چـاو    كة پثويسيت  هةية، شثوة روانگةيةك  شةشةمي  هةسيت  جؤرثك  رووداوةكان،دةتگوت

خؤرهةصـنةقرچان، بةصـكوو خثـرا      ئةمـةوة لةبـةر تيشـكي     سـةري   لـة سـايةي    نةبوو، بـة كـوريت  
تثكـذا    و نةرمـة شـةپآلغان    و ئـاو لـث پذژانـدن     زةمـان  بردنةوة ژوور و بة تثپةذ بووين  هةموويان

  لثوةنـــةدةكرا، ئـــةوان  كردنـــةوة و بةربـــةرةكانيان دةس  چـــاوةذواين بـــةآلم. هاتنـــةوة هـــؤش
  زؤر كؤنـة وقـةتيش    ئـةوة قسـةيةكي    بـؤ نـةدةگريا، هةصـبةت     مثيـان   يپشـيلةيةك   كلكي تةنانةت
  ئاخرييةكـةي . گورپةهاسـانترة   مـث لـة هـي     پشـيلةي   كلكـي   گرتين  كة بؤچي  نةدةخست دةري
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هةر خودا دةزانـث بـة   . وةرگرين  و خوامنان  نان شثو نةهاتووة، ئيتر ناية، با بذؤين  پريةپياو گويت
كـؤ ببنـةوة     شـةذخوازان   لـة بنكـةي    شـوثن   هـةتا لـة دوورتـرين     ؤيشـنت ور  هةسـتان   حاصثك  چ

و هـةواص نـاردة     بـاس  بـؤ كـؤ كردنـةوةي     لة وثذا چةند كةسـيان . ئةو رؤژة  ونةيكةنة نةقصةكةي
پـث    و قوژبنيـان   كـةلثن   و تـةواوي   دةژيـان  كة لةوثندةرث  تر، ئةوانة هاوبةندانث بوون  قؤصةكةي
. بــؤ بثــنن  كـراو خثــرا بگةذثنــةوة و هةواصـمان   لــث گومــان  ركردةوةيـةكي هة  بـة ديــتين . دةزاين

لـة    زؤر تاص و ناخؤشةوة گةذاوة،چوار تـةختيان   چوو و بة هةواصي  چاو لةگةصيان  دوكتؤري ژين
  چـوار تةختـة، كـارثكي     بةكوثـدا زانيـت    پرسـي   بةستوة، يةكيان  داناوة و رةوگةيان  سةر يةك

بكةين،   كة لةوثي، فكر ناكةم، ئثستة دةبث چي  نةيزاين  ثداخشاندن،كةسپ  دژوار نةبوو، دةستم
پاشـگةز نةبينـةوة،    خؤمـان   كرد وا باشترة بذؤين، باشتر واية لة تةماي  پثشنياري  پريةپياوديسانيش

  وتوانةوة بـةرةو روو بـني، كوثرةپيـاو گـويت      لةگةص مةرگ  و يان  جا يا دةبث ئةو كارة بكةين
  مـردووة و خـؤي    قةرارة مبرث هةر ئثستاش  زووتردةمرين، هةر كةس  هثندثكمان  ئةگةر بچني

دةمرين، هةر بؤيـة بـة    رؤژثك  كة سةرةجنام  دةزانني  بووين  رؤژةوة لة دايك  نية، لةم لث ئاگاي
لـةو قسـة     گـويت   چاويلكـةيي   بووين،كچـةي   لـة دايـك    بـة مردوويـي    باراندا دةصـثي   هثندثك

خبةينة ژثر پثـوة،    ئةگةر قةرار واية وادة و بةصثين  بچم، بةآلم بة تةنيايي  ثن، ناتوامنتامانة گةذ بث
  هـةر كـةس   دةكةمةوة، دوكتـؤر گـويت    و ئامثز بؤ مةرگ  رادةكشثم  لةسةر تةختةكةم  ئةوة من
  بچـني   رازيـن   ئةوانـةي   هةصثنا وگـويت   و دةنگي  دي  كةسثكي  تةواو بث دةمرث نةك  موددةي

ئـاوا البـةال     بـةآلي   هةميشة گثرؤدةي  و نايپثژن  هةردةوثژن  بةرز كةنةوة، ئةو كةسانةي  تياندةس
هـةبوو   فايدةيـةكي   راية بـوون، چ   نةبوو بتوانث بيانژمثرث، يا وثكذا لة سةر ئةم دةبن، ئثستا كةس

و   يـة بـاس  سـثزدةكةس، ئةگـةر وا بوا    بصـثن   بـةرز كةنـةوة و پاشـان     دةسـتيان   خبوازن  كة لثيان
رثگـا دروسـتة و     بثتةوة كام  روون  و زانني  فام  نوث هةصدةگريسا هةتا لةبةرتيشكي  دمةقذةيةكي

ــازبوون  ــؤ دةرب ــترة ب ــگ   باش ــة چن ــووميي  ل ــتيارثكي   ش ــثزدة ويس ــةيان  س ــان   ديك ــوث ي ــة   ب ب
ابوو جووآلنةوةيـة نـةهثن   بـةم   كة تةواو بـذوايان   چةند كةس. كةن  قرت  كةسثك  هاويشنت پشك

  تووشـي   مةترسييةي  دةدا، چونكة يا لةم  لة روخساريانداشةپؤيل  و گومان  هةصثنا، شك  دةستيان
پثكـةين،   چاوپزيشـك . بوو  بةالوة پووچ  داخوازييةيان  ئةم  يان  دةكرد تةواوئاگادار بوون  خؤيان

وصـثنةوة، بـآل   بصـيندكةن، باشـترة جبو    ئثـوة دةسـت    سةير و سةمةرةية كة ويستم  چةندة شتثكي
  بـزانني   راوةسـنت   دي  و بـذؤن، ئـةواين    رانةوةسنت. بثن لةگةصمان  يا ناخوازن  كة ناتوانن  ئةوانةي
  دايةوة،مرؤضـي   دةنگـي   پث و بؤصـةبؤص و هةناسـة هةصكثشـان     بكةين،هارووژان، هةسيت  دةبث چ
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  و بةجث بوو، بةم  اشزؤر ب  چاوپزيشك كةناردا، فكري  وردة وردة خؤيان  و خوثذي  ترسةنؤك
  دوكتـؤر ئةوانـةي    ژين. دزيوةتـةوة   كـث مـاوة و كـث خـؤي     نـةدةكرا بـزاين    شثوةية بـة سـاين  

ــؤي  ــة خ ــةوةژماردين، ب ــةس    مابوون ــدة ك ــة حةض ــةوة دةبوون ــةي . و مثردةكةي ــاو وكچ   پريةپي
  شـةكاين بة  مابوونةوة، داخـوازةراين  راست  قؤصي  يةكي  و شاگرد دةواخانة لة بةشي  چاويلكةيي

  دمث، بةصـث ئـةويش    منـيش   بؤ هةر كوث بچي  كة گوتبووي ژنةي  تر تثكذا پياو بوون، جگة لةم
ئـةژماردين، حةضـدة كـةس، حةضدةكةسـني،       بةسـت، چاوپزيشـك    ذةوث ريزيـان  لـةرث . لثرةية

ئةگـةر بكـرث     پريةپيـاو گـويت  . نـني، سـةركةوتوو نـابني     زؤريـش   شاگرد دةواخانةكـة گـويت  
  بث، دةبث بتوانني  پةالمار دةبث باريك  پثشةوةي  خةيت دةبث بصثني  بة كار بثنني  نيزامي  زاراوةي

ــة دةرگــا وةژووركــةوين، الم  ــواين   ل ــاتر ب ــوو زي ــة بثت ــةكي   واي ــوو، ي ــؤزتر دةب   وةزعةكــة هاص
  لةئاخريدا خؤشـحاص بـوون    هةموويان  دةكوشتني، بة رواصةت لث  بؤ سةملاند زؤريان  ترقسةكةي

  . كةمترة  اقمةكةيانكة ت
  كـردووة بـة هةصوةشـاندين    دةسـتيان   دوژمنـان   و بـةرةنگاريي   خؤيـان   ئثستا ئيتر بؤ پاراستين

  دةرهثنـاوة و هـةر ماوةتـةوة بـزانني      و سةرقؤص و نثودةآلنـة وپثچكـةكانيان    تةختةكانيان  التاري
ــزي  ــوا هثـ ــاقمي   داخـ ــةالماردةريا تـ ــتيوان  پـ ــؤن  پشـ ــة و   چـ ــة لؤسـ ــةرةنثزة و  دةيانكةنـ سـ

كـرد    شـةذ و شـووذ ديوةپثشـنياري     زؤري  پريةپياو كـة ديـارة بـة الوي   . وةردةگرن لث كةلكيان
نـةدةدا، هـةروةها     يـةكتريان   شثوةيةپةالماري  ريز بگرن، چونكة بةم  اليةك  تثكذا بةرةو رووي

  نابـث كةسـيش  و پـذ بـث و     كوت  هةتا هثرشةكةيان  دةنگيداباژوثن بث  دةبث لةوپةذي  گوتبووي
ترلـة    دژوار دةبـث و يـةكي    پثآلوةكامنان  دؤزينةوةي  پاشان  گويت  يةكثك. دابث لة پث  پثآلوي
  هةميشــة دواي  نةماوة،هةصــبةت  زيــاد بــث ديــارة خاوةنةكــةي  هــةر كةوشــثكي  رؤيــي  ســةري

  كةوشـي   يپةيدا دةبث بيانكاتةپاوة، ئةوة چيـة بـؤ هثنـدة باسـ      كةسثك  كةم  وا الين  هةصكةويت
ــة پثــي  ــدثك  مــردوو دةكــةن، ب ــة مــريات  كةوشــي پةن ــةو    مــردوو ب ــؤچي، چونكــة ئ ناشــث، ب

بةجث دةكرد، هةتا  جث ئةواين  و نيازي  مقةببا بوون  لة جنسي  پثوة دةناشت  مردؤكانيان پثآلوانةي
  تـريش   بـذي، مةبةسـتثكي    لة سـةر پـث ناذوا،پريةپيـاو گوتةكـةي      روح  ئثمة دةزانني  ئةو جثيةي

هثـزةوة    ئـازا بـة تـةواوي     كةس، شـةش   كراو دةبث شةش دياري گةيشتينة شوثين  هةية، كاتثك
  چةكـةكامنان  وةژوور كـةوين، ئةگـةر وا بـث ناچـارين      بتـوانني   تا هةموومان  پاص دةن تةختةكان

  شـمان يارمةتي  وةرگـرين  لـث   كـةلكيان  نيـة، بثتـوو دروسـت     كـارة پثويسـت    واية ئةم  دابنثني، الم
جيـا بينـةوة     نابث لـة يـةك    گويت  خةماوي  بة راوثژثكي بوو، پاشان  دةنگ بث  دةدةن، ماوةيةك
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ــمان  ــةگينا حاص ــةي   ئ ــذدةبث، كچ ــةيي  ش ــويت  چاويلك ــةكان  گ ــةوان   ژن ــؤن، ئ ــةرامؤش  چل   ف
 بؤ چي،تـؤ زؤر جـةواين،    خؤشة بزامن  دثي، باشتر بوو نةهاتباي، پثم  تؤش  مةكة،پريةپياو گويت

  مةكة، نا، فةرامؤشـيان   فةرامؤش  و پياو لة گوذثدا نية، كة وايةژنةكان  پري و الو و ژن  لثرة باسي
بةجث بـوو،    وردة وردة راوثژي  ديكةدا دةدوث، بةآلم  لةگةصكةسثكي  ناكةم، پريةپياو دةتگوت

و   ئـةو ديتبـاي    ئثمةنايبينني  كردبا و ئةوةي  هةتةري  چاوي  بةپثچةوانة، خؤزگة يةكث لة ژنةكان
  ئـةم   لـة گـةرووي    نثزةكامنـان   وةكووژنةكة نـووكي   و توانيبامان  پث نواندباين  دروسيت  رثگاي

زؤرة، نـاكرث ئـةو     هثنايـةوة چاوةذوانييـةكي    وةبـريي   چاوپزيشـك  بيژوانة رؤكردبا، هاوسـةري 
ــارةي ــاين   ك ــة بةس ــا كردوومان ــة پثش ــايت  ل ــث     دووپ ــث دةزان ــةوجار ك ــةوة، ئ ــةذثوة كةين كةل

  ژنـةكان   گـويت   چاويلكـةيي  نيـة، كچـةي    سةر و سـؤراغي   نةكووژراوةتةوة، هةتا ئثستا كة هيچ
  و ژين  پـيس   دةبثتـة داوثـن    پـاك   داوثن  جث گؤذكث دةكا،ژين  روحيان  بوون  لة دايك  كايت
لـة    ةيداگـرت، ئـةو    وآليت  قـورس   دةنگييـةكي  بـث . چاودةپشكوث  پاكي  بة داوثن  پيس  داوثن
  ودةشـيانزاين   تر بدوثن  بة راوثژثكي  ناچار بوون  كرا، پياوةكان  بوو باسي  ژنانةوةپثويست  بابةت

  . كة ناتوانن
  و ئـةواين   كةوتن  وةپثش ئازاتر بوون  كةسةي  ئةو شةش  قسةي  بة ريز وةدةركةوتن، بة پثي

و شـاگرد    بوويـة، چاوپزيشـك  دا  دةس  كوتةئاسـنثكي   تر بة دوايانة كةوتنـة رث، هـةر يةكـةي   
  شـذؤص، كاتثـك    چارةذةشـي   نثـزةداري   پثشـةوة دةذؤيشـنت، لةشـكرثكي    دةواخانةكة لة پـثش 

  دةمانچةيـة،بثتوو ملـهوذةكان    دةتگـوت   چـةكث بـةربؤوة و شـرخيةي     بةسةرسةرادا تثدةپـةذين 
  تةنانةت  ر بث ئةوةيدوكتؤ  شذ دةبث، ژين زانيبث حاصمان  ئثمةيان  و بة كاري  بووبثت لث  گوثيان

ذةوةكـةدا گثـذا،    رث  بـة بنـةباين    و چاوثكي  كةوتة پثش  ئاگادار كاتةوةبة خثرايي  مثردةكةشي
هةصخسـت،    گـوثي  بةشةكة، بـة وردي   گةياندة دةرگاي  بة پةنا ديوارا خؤي  زؤر بة ئارامي پاشان

لـةذثوة گةذايـةوة و   . نـةبوو  پثوة ديـار   شثواوي دصةذاوكة وسةرلث  نيشانةي  دةنگة دةنگةكة هيچ
كةوتبوونـة   كـردةوة، ئـةو بةشـانةي    پـث   دةسيت  گثذايةوة و پثشذةويي  بؤهاوذثياين  هةواصةي  ئةم

  لةبـةر دةرگاكـان    خةبةرة، هةر بؤيةتثكذا بة ئـارامي   چ  دةيانزاين  گةندةپياوان  بنكةي  سةر رثي
و گـوذتر    گـةرم   بـث، ئةوانـةي    دان ثـك و شـةذ و ل   هةصـچوون  لةتثك  كؤ ببوونةوة هةتا ئاگايان

تثكـةص بـن،     دةمادةيانويسـت   دابووية ئثستا لة ئـاخرين   دزةيان پث  باذووت  بؤين  و لةترسي  بوون
  كـةم   و الين  نـةبوون   تـةيار كةن،ئـةوجار حةضـدة كـةس      گةذانةوة هةتا خؤيـان   چةند كةسثك

  هةرگيز نةيدةزاين  نةبوو، بةآلم  خؤش  پشتيوان  بة هثزي  پريةپياو دصي گومان ببوونة دوو هثند، بث
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سةرحةوشـة بچكؤلـةوة     لـة پةجنـةرةكاين  . بة ئةسـتؤوةية   دوو لةشكري  كةئثستا سةركردايةيت
روو لـة ئـاوا     بزذكاوي  رةنگ  كؤ دةكردةوة،گزينگثكي  خؤر داوثين  لةرزؤكي  تيشكي  دوايني
  كـوثريي   بذانـةوةي  بث  جگة لة خةمي. ةو دةكشاش  و قووصي  رةش كة ئثستا بةرةو چاآلوي  بوون
  لةمـةذ ئاصـوگؤذي   ئـةوتؤيان   پةژارةيـةكي   بةسـةر كراوةكـان   گرتبوون، دةس  پشوو ئةوكي كةبث

بـوو، چونكـة ئـةو مةبةسـتة       بـة قـازانج    زؤريـان  شةو و رؤژ و ئاو و هةواوة نةبوو، ديارة ئةوةش
هـةبوو    چاويـان   دوورا كـة خةصـك    رابـردووي ئاصـوگؤذانة لـة     تةواو سوور بؤتةوة كـة هةرئـةم  

گةيشـتنة ئـةو بةشـة     كاتثـك . هيوابذاو  تةمگرتووي  بريي  سةرهةصداين  دةبوو بة هؤي  ودةيانبيين
چـوار    لـة جيـايت    دوكتؤر نةيزاين  داهاتبووكة ژين  وةها تاريك  كراو و شوومة وآلت لث تووك
لةگــةص   هاوكــات  تةختــةكان  رادةي گرتــووة،  بــةردةرگايان  تــةختان  بــة هةشــت   تــةخت
زياد كردنة  دةبثتةوة كة ئةم  روون  بؤمان  زؤر بة زوويي  كرابوون، هةصبةت  بةراندادووقات هثرش

لـة    نةهرةتـةي   هثـرش   فةرماين  پريةپياو بةماناي. تةواو دةبثت  پةالماردةران  بة زةرةدي  گةلثك
كةوتبثتـةوة    رةنگـة وةبـريي    نةهاتـةوة يـاد، يـان     بؤ پثشةوةي ئاسايي  بةتاص كرد، رستةي  سينگي
كــة  و ئةســپث  و پــذ لــة كــثچ  پــيس  لثــرة بــة دزثــو زانيبــث، مةتــةرثزثكي  ئةوزاراوةيــةي  بــةآلم

  و تـازة بؤريـان    و پـةآلس  ببوونـة جـل    و پـةتؤكان   بـوون  لةبةر ئارةقة و ميـز رزي   دؤشةگةكانيان
بة   مةبةستةي  ئةم  چاوپزيشك  لةخؤ گرتبوو، خثزاين  ناخؤشةويستييان  نةدةنواند، بةلكوو رةنگي

  كـــراين بـــة قـــامي  ديتبـــث، چونكـــة تةنانـــةت  ئثســـتا ئةوانـــةي  ئـــةوةي دةزاين، نـــةك  وردي
و   خوابة شان  بارةگاي  فريشتةكاين  چةشين  بةسةر كراوة كوثرةكان دةس. نةزاين سةنگةرةكاين

  شؤذ كردةوة و گوذميـان   چةكةكانيان ةركردة سةريس  فةرماين  دةنا، بة پثي  شكؤوة هةنگاويان
پثشـذةوة    و توانـاي   تاقـةت   شـك  نـةكرد، بـث    هةر جووصةشيان تةختةكان  بةستة تةختةكان، بةآلم

پشـتةوة نةبووكـة بـة      ئـةو كـز و الوازة بـث دةسـةآلتانةي      وا زياتر لة هثز و توانـاي  چي  ئازاكان
و   لة كـؤص دابـن    كةخاچثكيان  ئةو كةسانة دةچوون  كدابووية و وة  دةس  ئاسنثكيان  زةمحةت

شـكابوو، لـة دةر و ژوورةوة دةيانگوذانـد و     دةنگـي  لثـوة بكـةن، بـث     مةرگي  ئثستا چاوةذوانيي
  ترسـثنةري   نةكةوتبثتـة سـةر هـاوار و گـوذةي      سـرجني   كـرد، رةنگـة تـا ئثسـتاكةس      هاواريان

و   بـن   دةنـگ  بـث  دةخـوازين   نادؤزينةوة، لثيان  ةيانبؤ گوذة و نةذ  مةنتيقي  رثيةكي كوثران، هيچ
دابـث،    كوثراييمان  كةمة كة خؤمشان بة هاوار كردن، هةر ئةوةمان  دةكةين  دةس  خؤمان  پاشان
  دةبـرد و هاواريـان    هثرشـيان   تاقمثـك . كة وايةبارودؤخةكـة ئـاوا بـوو   . دادث  رؤژةش  ئةم  بةآلم

ــتةيةك  ــرد ودةس ــةرةكانيان  دةك ــرش    بةرب ــد، هث ــرد و دةيانگوذان ــةران دةك ــةچوون  ب و   بةالن
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  رؤنـا و تثكـذاي    چـةكيان   وبة ناچاري  چوون زؤر تثك  گةندةپياوان  مةتةرثزي  نةذووخاين تثك
  بة تةختةكانةوة نا و دةتگوت  بكةنةوة بة هةموو هثزةوة پاصيان خؤيان  جثي  توانيان  ئةو كةسانةي

هةذةشـة و   كاتـةدا لةپـذ و بـة بـث      لـةم   جووآلنـةوة بـةآلم    كبـذث   خةريكةسةركةون، تةختـةكان 
  تةقـةي   كوثربـوو كـة زؤر نـةوي     دايـةوة، حيسـابداري    دةنگـي   سـث فثشـةك    گوذةشة تةقـةي 

و   شـثواوي  تـر بـة سـةرلث     و كـةوتن، ئـةواين   برينـدار بـوون    بـةران  لة هثرش  دوو كةس. دةكرد
ــان   ــةآلتن، القي ــذووزث ه ــةكان  پةلةپ ــاين    يانلةئاسنةواص ــةوة، ديوارةك ــريا و بةربوون ذةو  رث  گ

ــدةي  ســةرةگثژة هــاتبوون  تووشــي دةتگــوت ــةواوي  تــرس  تريــان  و ئةوةن ــابوون، لةت ــةر ن   وةب
  كةسـثك   چ  بوو كة نـةدةكرا بـزاين   ئثستا هةوا ئةوةندة تاريك. بةشةكانيشةوة گرمة بةرز ببؤوة

نةبوو، دةبـث بـةذثزةوة     جوان  كارثكي  بةآلمكثي،   دةكرا لة دوورةوةبپرسي  ئةنگواوة، هةصبةت
لـة    ودةسـت   بـؤ اليـان    بچـني   دةبث بة مثهرةباين. بث  لثي  و ئاگات  لةگةص برينداربةرةو روو يب

گـرتنب،    تةوثصـي   تـةخيت   گوللةكة راست بؤ بةدبةختييان  ئةوةي  دابنثني، مةگني  سةر نثوچاوانيان
  كـةين   بپرسني، بيانالوثنينـةوة و خاترجـةميان    سةرةخؤ حاصيانولة  نةرم  دةبث بة دةنگثكي  پاشان

بة زاردا بكـةين،    و لة ئاخريدائاويان  دةگةنة سةريان  سووكة و ئثستا بة دارةمةيت  كةبرينةكةيان
  سـةرةتايي   داين يارمـةيت   نةكـةوتبث، ئةومةبةسـتة لـة كتـثيب      وةزگـي   ئةگةر فيشةكيان  هةصبةت

ــة وردي ــدا ب ــة   بكــةين، دوو برينــدارمان  ئثســتا چ  دوكتــؤر گــويت  ژين. كــراوة اســيب  زاماران ب
لـة كوثـوة دةزانـث كـة دوو كةسـن،بؤ ـا سـث          نةپرسـي   لثـي   كـةس . سةردةستيدا ماوةتةوة

  گـويت   چاوپزيشـك . خبةينة الوة  نةهاويژرابوو، تازة ئةگةر پذيشكة و كةوانةكردنيش  فيشةك
ــث بچــني ــةوة،پريةپيا  دةب ــزي  و، ســةركردةيبياندؤزين ــريي تثــك  هث ــةوة كــة   شــكاو وةب هثناي
هةصكثشـا و   تةقة دةكـةن، هةناسـةيةكي    كةسث لةوثية ديسانيش  گةورةية، بثتوو بزانن خةتةرثكي

هـةرواتر،    منـيش   دوكتـؤر گـويت   ئامـادةم، هاوسـةري    خـؤم   بة بةشـي   ناچارين، من  بةآلم  گويت
ئةوةيـة زوو بياندؤزينـةوة     كةمترة، گرينگ  ةترسييم خبوشني  دمث، ئةگةر لة سةر سينگ  منيش

  پثشترگوتبووي  ماوةيةك  بكةن، ئةو ژنةي  بةرگرميان  نةتوانن  لة بةشةكة دان هةتا ئةو كةسانةي
  كـةس  هـيچ   دمث، بـة بـريي    كردةوةمنيش  دووپايت  ئثستاش  دمث  منيش  بچي  تؤ بؤ هةر شوثنثك

ئـةو    بريندار بووة، جارث كةس  كث كوژراوة يان  بزانني ثدةكر  كة بصث زؤر بةساين  نةگةيشت
نةبووديارة يا   دةنگيان  يا ناچم، ئةوانةي  دةچم  من  بوو هةموو بصثن  مةبةستة نازانث،ئةوةندة بةس

  . بريندار  يان  كوژرابوون
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دوو ژنةكـة    داخـواز بـة زگـة خشـكة كةوتنـة رث، بةهةصـكةوت        جـؤرة چـوار كةسـي     بةم
  ژنـةكان   پياوانـة و پاراسـتين    و حةياي  شةرم  پياوةكان، ئةو كارة لةرووي  نثوةذاسيت كةوتبوونة

دةگـةذاوة   كردبـا هـةموو شـتثك     تةقةي  كوثر ديسان  ئةوةية بثتوو سةرحيسايب نةبوو، حةقيقةت
  تـةگبريثكي   نةقـةومث،پريةپياو بـةر لـة رؤيشـنت      رةنگـة هيچـيش    بةآلم. دةمانچةكة  سةر سيلةي

كردبـا و    بـةرز قسـةيان    ئةو تثكذا دةبوو بة دةنگي  پثشنياري و بة پثي  بؤ كردن  لة پثشووي باشتر
بـوو، چونكـة    لـة هـةموو بارثكـةوة دروسـت      كارةيـان   كثشاباية، ديارة ئةم  نةهرةتةشيان تةنانةت

 كـة   وچؤ و جووآلنةوة و كردةوةيـان  هات وهؤذي و قيژةقيژة شصپ  گرمةگرم  بةم  دةياهنةويست
چةنـد دةقيقةيـةكا     لـة مـاوةي    دةران رزگـاري . حةشـار   خبةنـةژثر باصـي    دةزاين  تةنيا خودا پثي
زاين، ئةوشــثالوگة   ئــةوةيان  بگاتــة مةيتــةكان  دةســتيان  مةبةســت، بــةر لــةوةي  گةيشتنةشــوثين

  نو ئثسـتا نـةما    بووم  ژيان  من  بوو كةدةيگوت  تةتةرثك  چةشين  بة سةريدا دةخوشني  خوثنةي
دةكـرد،    هـةموة خوثنـة، راسـيت     خوايـة لـةم    ئـةي   گوت  دوكتؤر بةخؤي  كةوتؤتة سةرم، ژين

. كـردوون   چةسپيان بة حةرزةوة نووسابوو، دةتگوت  دابوو، لةشيان  دةصةمةي  خةست گؤميلكةي
 .كـرد   هةر وايان  تريش  دا و ئةواين  بةرؤيشنت  درثژةي  لة سةر ئانيشكان  چاوپزيشك  هاوسةري
گرمـة وقيـژة     توانيـان   ئةوةندةي  هاوذثكانيان. گةيشتنة مةيتةكان  درثژ كرد وسةرةجنام  دةستيان

و   گثــذي شــني  هــاتبوو كــةكاريان لــث  ئــةو كةســانةيان  ســاز كــرد و ئثســتا چةشــين  و هــةرايان
و پريةپيـاو    چاوپزيشـك   هاوسـةري   دةسـيت . لةسـةرخؤ چـوون    تازيةداريية و دةگةنـة حاصـةيت  

  الق و دةسـيت   ديكـةش   لة برينـدارةكان، دوكتـؤر و ژنةكـةي    يةكثك  القي  تنة جومگةيگةيش
  كـارثكي . كةنـةوة   دووريـان   دوژمـن   تـريي   لة بـةر تثـزةي    و تثكؤشان  گرت  تريان بريندارثكي

  وةرگـرتن   كـةلك   و بة گاگؤصة بذؤن، ئةوةتـةنيا رثگـاي    ئاخثز بكةن  نةبوو، ناچار بوون  هاسان
  داگـرت، بـةآلم    وآليت  دةمانچـة سـةرلةنؤي    شـرخيةي . ذة هثزة بوو كة لـة بةريانـدا مـابوو   لةو ب

بـة   ئـةوةي   و بة پثچةوانة بوو بـة هـؤي    نةكردن  پةرةگر بازرةي  ترسي. نةپثكا كةسي  ئةجمارةيان
دوور   دواترلــة مةترســيي  ماوةيــةك. بــةجث كــةن جــث  خؤيــان  هثــز و توانــاوة ئــةركي  تــةواوي
  تثـدابوو نيزيـك    بةشـةكةي   دةرگـاي   ديـوارةي  لـةم   خؤيان  دةيانتواين  ونةوة، ئةوةندةيكةوتبو

ــةكثك     ــةر فيش ــة بووئةگ ــةنيا رةنگ ــردةوة، ت ــةي  ك ــةآلم     كةوان ــةوان، ب ــتباية ئ ــا گةيش   كردب
  راسـت   كةالكـةكان  تثكؤشان. بزانياية  شثوة كارة ورد و باريكةي  كوثر ئةم  نةدةكراسةرحيسايب

كارة ئـةو    و بةم  رايانكثشن  تةنيا دةيانتواين بوون  چونكة قورس. بوونةوة  پةشيمان  آلمكةنةوة، بة
هةصدةسووراو بـة    لة زةوي  گالن  بة بان  دابوو دةتگوت  رؤيشتبوو و دةصةمةي لة بةريان  خوثنةي
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ــةم  دا دةهــات شــوثنيان ــةي  و ئ ــة لةشــي  خوثن ــةروا شــؤذةي   ل ــابوو ه ــدارةكانا م . دةكــرد  برين
  كثن، يةكثك  نية هةتا بزانني  خؤ ئثمة چاومان ئةوانة كثن، پريةپياو گويت  پرسيان  چاوةذوانةكان

پـةالمار    كـردةوة بثتـوو بكةونـة بـريي     بـؤ تـث    تـر قـةراخي    نابـث لثـرة مبثنينـةوة وئـةوي      گويت
  نـةزمي   مةيت،ئةوانـةش   يـان   زياتر بة سةر دةستيدا دةمثنثتـةوة، دوكتـؤر گـويت     دووبريندارمان

  ئـةوةي   كـرد، پـاش    ذةوا رةكـثش  بـة رث  تثشكاو مةيتةكانيان  لةشكري  چةشين. نادا لث  دةستيان
راسـتةقينة    دان، بـةآلم   حةسـانةوة و وچـان    بـة خةياصـي    گةيشتنة سةرسةرا راوةستان،دةكرا بصثي

پث لةبةر پـث    ناتوامن كة هةر لثرة نابزووم، منيش  لةبةردا نةمابوو، من  هثزيان  تر بوو، هيچ شتثكي
ئثسـتا    و لووت  الت  زؤرسةيرة كة شةذخوازاين  بةو مةبةستة دابثنني  لثرةداية كة دةبث دان. بنثم

و لـة ژوورةوةذا    دةخسـتة بـةرپثيان    و تةگـةرةيان   دةكـرد و كؤسـپ   لـة خؤيـان    تةنيا بةرگرييان
ــةيان ــةم  دةكــرد، دةتگــوت تةق ــة ترســيان   ئ ــث ويژدانان ــذةقة ب ــدةوثرا  وة  دص ــةر نيشــتبوو ونةيان ب

ژيانة بؤنـة و    ئةم  وةكوو هةموو شتثكي ئةوةش. دةستةويةخة  شةذي  و بثنة مةيداين  وةدةركةون
  رايةصـةي   سـةركردةيان   يةكـةم   كـوژراين   كارةسـايت   دواي هةيـة، يـاين    خؤي  تايبةيت  بةصگةي
كـوثر ئـةوةبوو كـة      حيسابداري  ئاشكراي  هةصوةشا، هةصةي لثك  وفةرمانبةردارييان  وپثكي رثك
مةسـةلةكة    دروسـت   تـةواوة، بـةآلم   دةسةآلت  دةمانچةكة بؤ پاواين  هةصگرتنةوةي  دةزاين  واي

تـر هـةر     پثچةوانـة خـؤ دةنوثنـث، بـة واتايـةكي       تةقـة دةكائاكـامي    هةصگةذايةوة، هةر جارثك
  كاتثــك  دةبــث بــزانني دةكاتــةوة، كــة وايــة  كــةم  زيــاتر لــة دةســةآليت دةيهــاوث  فيشــةكثكي

بـث، بـة     ئينسـانييةت  نـاكرث نيشـانةي    جـوان   وبـةرگي  جـل   دةبث، هةر وةك  بذا چؤن لث گوللةي
. نـةكرثت   خاصة گرينگة فةرامؤش  ئةم  قةت ناكرث و دةبث  پاشايةيت  سةصتةنةتيش  عةساي  بووين

كـوثر،    حيسـابداري   كةوتؤتـة دةس   حكوومـةت   بـث كةئثسـتا عةسـاي     جا بثتوو ئةوة حةقيقةت
نثژراوة و   خؤيا زؤر بةناحةزي  پاشا نةماوة و لة بةشةكةي  كة بصث ئةگةرچي  دثت لث واي  ئينسان
بة   هةبووين  كةالكي  بؤگةين  كةم  نةچؤتةوة،چونكة الين  لة يادان  دانةپؤشراوة، هثشتاش  چاك

ــزي ــريان   هثـ ــاد وبـ ــةوة يـ ــةژثنث  دةخاتـ ــةم. دةهـ ــةيةدا ما  لـ ــگگثرةوكثشـ ــةآلت  نـ ــة . هـ لـ
و وردة وردة  دةنگـوث   دةرثدا دةكرثتةوة تريفةيـةك   سةرسةراوة كة بة سةر حةساري دةرگاي

تـر زينـدوو، وردة     و ئـةواين   مـردوون  دةنـوثنن، دوويـان    ختثص خؤيـان   پتر باص دةگرث، الشةي
  ةترسـييان پـذ م   و سـةر و پؤتـذاكي    رووناكي،قةبارة، بيچم، تايبةمتةنـدي   وردة بة درةوشانةوةي
خـؤ بـة     دةركـةوت  دوكتؤر بؤي  هةر ئثستا ژين. و بث ناو و نيشان  قورس  خؤ دةنوثنث،ترسثكي

لثرة بـةدواوة تـةواو بـث مانايـة، ديـارة نـاكرث لثـرة          هةبوو، بةآلم  تا ئثرة مانايةكي  كوثر نواندن
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بـا    ئومثـدةكان   اويلةو دنيايةدا كـة تـةو    مانايةية، ژيان  هةر بةم كوثرييش. رزگار بكرثت  كةس
ئةو   دةوافرؤشة و ئةوةش شاگردي  بناسثتةوة، ئةوةيان  كوژراوةكانيش  هةروةها تواين. بردووين

  كـوثرة دةيهـاوثن، پثويسـت     و پـالري   لةخؤوة تةقةدةكـةن   گةندةپياوان  كةسةية كة دةيگوت
لـة ئامـادة     هثنـدثك . مدةبيـن   هثشتاش  زؤر سادةية، من  لة كوثوة دةزامن،وآلمةكةي  ناكا بپرسن

كردبـوو و ئثسـتا    لثرةوبـةرةوة شـكيان    لة ماوةيـةك   نةدةكرد، تاقمثك  و باسيان  دةيانزاين بووان
كردةوة بة   برييان  كة جوان  زؤرسةير بوو، بةآلم  دةستةيةك  واق ماين  گةذابوو، بةآلم  وةذاست
  ديكة بوايـة ئـةم    ومةرجثكي ا هةلنةبثت، ئةگةر ئثست  سةرسوذمان  جثي رةنگة هيچ  گوت  خؤيان

  كا، چؤن  بة خؤت  پساو،خؤزگةم پةت  و دصةذاوكةيةكي  و خؤف  ترس  لةقاودانة دةبوو بة هؤي
  دةكةيتـة چاوتـةوة، نـاو و شـوثين      قةترةيـةك  ئـةو بةآليـة خـؤ بپـارثزي، چ      توانيوتة لـة شـةذي  

  ئةسـكةندةرة رزگـار مب، بـةآلم     يبدة هةتا لةو بةنـد و گثـژ    بدة بة من،يارمةتيم  دوكتؤرةكةت
كاتةدا كة بـث    لةم. كوثرن  ساماص و يةكسانة، لة مةرگا هةموو بة رادةيةك  شتثك  ئثستاتةواوي

بـة  . شـوثنة جـث بثصـن     نـةدةكرا، دةبـوو ئـةم    پـث   و پثالقة چي  پةسار و بةرگر مابوونةوة و مست
  كرد و لةبةر تريفـةي   گةورة راكثش  بؤ حةوشةي  جةنازةكانيان چاوپزيشك  هاوسةري  رثنوثنيي

دةواند   مةيلةو سپي  بةرواصةت  ئةو ئةستثرةي  زثويين  مانگةشةو رايانكثشان، لةبةر درةوشانةوةي
بـؤ    رثگايـةك   واباشـة بگةذثينـةوة بةشـةكامنان، پاشـان      پريةپيـاو گـويت  . و لة دةروونيدا رةش

  نـةدا و الي  پـث  گـوثي   كـةس   وتة شثتانةيةي  ئةو بوون، ئةم  ئةوة وتةي. دةدؤزينةوة وپثكي رثك
  نةكرد، بةصكوو هـةر وا دةذؤيشـنت   لث  بآلوةيان لثيةوة هاتبوون  ئةو بةشانةي  بة پثي. نةكردةوة لث

  دةذؤيشـنت   چـةپ   بـؤ الي   دةناسـييةوة، هثنـدثك    و يـةكتريان   دةهـاتن  يةك  و لة رثگا تووشي
  هـةتا ئثـرة ژين    دمث منـيش   بذؤي  بؤ هةر شوثنثك  يگوتبوو  راست، ئةو ژنةي  بؤ الي  وپؤلثك

لثوةبكـا،    باسـي   نةيدةويسـت   دصـي   گؤذابوو،كةچي  ئيتر بذواي  جث نةهثشتبوو، بةآلم  دوكتؤري
  دةكـا و هـةيل    بـؤ خـؤش    رثـي   هثـزي  وايـة بـث    نيـة، جـاري    نائاسايي مةبةستثكي  شكثين پةميان

  . ةرحيسابسةرتر كة هةر نةهاتؤتة ب  وايةهثزثكي
  رثگـري   وبرسـييةيت   ئامسانـةوة درةوشـايةوة، تـرس     بـة تـاقي    تثپةذي، مانگ  كاتةژمثرثك

  رةنگـة بةشـثكي  . تـةنيا ئةوانـة نـني     نةخةوتنيان هؤي  بةآلم. خةون، لة بةشةكةدا تثكذا وةخةبةرن
تركـة    تثكيمةبةسـ   بة دواوة بوو يـان   تاصي  كة هةرةسثكي  دوايي  بگةذثتةوة سةر ئةوهةصگذانةي

. ناسـرةون   بةسـةر كراوةكـان   دةدا،دةس  و لـة هـةوادا شـةپؤيل     نووسـني   نايةتة نثو چوارچثوةي
ــيچ ــةس ه ــاوثري  ك ــةرث   ن ــث بنثت ــةآلم  پ ــان، ب ــةكان   ژووري  ذةوةك ــةموو بةش ــة    ه ــة هثالن بؤت
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  نثرةكـان  دةزانـث   دث، ديـارة هـةموو كـةس     نثـر و هـةر ژاوةي    پذ لة زةرگةتـةي  زةرگةتةيةكي
  تةمـةنيان   بةدةستةوة نيـة كـة بـة درثژايـي      وپثكيية، نيشانةيةك لة تةكووز و رثك  ةمتر مةيليانك

نةبوون، هةر   بة داهاتوو دصنيگةران  سةبارةت  بشث و قةت  كردن بؤ باس  كردبثت  وايان  كارثكي
ؤر بـث  ز  و مفتةخؤربشـوهبثنني   بوونـةوةرة چارةذةشـانة بـة مصـؤزم      چةندبثتوو كوثرةكـان، ئـةم  

  پـارثز كـردن    وخوان، بؤ پثكةوة هةصسـةنگاندن   نان  سةر كام  ئينسافيية، باشة مفتةخؤر و مصؤزمي
  هــيچ  بــةآلم. خــؤ دةدا بــة دةســتةوة  بــث بناغــة و لــةرزؤك  پثويســتة، ئــةگينائاكامثكي  مــةرجي

ســوور دةخيوثنثتــةوة، بؤ  مةبةســتة لثرةشــدا بــة رووين  بــة بــث هــةآلواردة نيــة و ئــةم رثســايةك
و لـةذثوة    راسـت   قؤصـي   دووي نايـة بةشـي    پثي  بذوانينة ئةو ژنةي  دةتوانني  قسةكةمان  بوونةوةي

  ديتـةوة و لـة مسـتيدا رثكيكوشـي، دةتگـوت       بچـووكي  تـا شـتثكي    پشـكين   خؤي  شذو شاآليت
ــامؤي  پشــكين قــوژبن  لةســيلةنيگاي  دةيهةويســت ــةمثژين  حةشــاردا، خــووي  ن   خاشــةبذبووين  ل

لثـرةدا كـة دةبـوو    . كـردوون   واية زؤر لةمثژةفـةرامؤمشان   المان  ئةو كاتةي  ةخصةتة، تةنانةتس
  دمـي   نـاين   چلؤن  كة ملهوذان  ديتمان  يةكتر بن  خؤيا نةبث وهةموو پاصپشيت  تةنيا لة بريي  كةس

اهةصـگرتووة،  لـة جانتاكةي   هاتبؤوة كـة چـةمخاخثكي    ژنة وةبريي  دةفذاند و ئثستا ئةم هةژارانيان
كوتـا و ئثسـتا    لـث   دةسـيت   كردبـث، بؤيـة زؤر بةتامـةزرؤيي     شةذ و هةرايةدا گـومي   لةم  مةگني

  يـةكثك   خؤيةيت، ئةو لثرةدا ناكةوثتة بريي  روحي  كوولةكةي دةدا، دةصثي  حةشاري  پةنامةكي
خـؤ  . دامابـث   ال مابث و ئثسـتا بؤداگريسـاندين    كة رةنگة جگةرةيةكي  هاوبةشي  لةچارةذةشاين

  رؤيشتووة، ملي  و ماآلوايي  و خوست  ژنةبث هةست. نية  چةمخاخ  داوا كردين  وةخيت  ئثستةش
يـةكا تثدةپـةذث، كةسـث      بةشـي   بـة بـةردةرگاي    چؤالدةگرثتـة بـةر، راسـت     ذةوي رثية بة رث
شري لة سـةر    كيكووپةية بةرةو ئاوا بوون  نةبوو، لة سةرسةراوة تثپةذ دةبث، مانگي لث  لثرةئاگاي

ذةوثـك،   رث  تـر، ديسـانيش    كردبؤوة، ئثستا ژنةگةيوةتـة قؤصـةكةي    ژوورةكة قصپ  بين  تةخيت
  كاتةدا دةنـگ   هةر لةم. ناچث تثك لث  راستةوخؤدا رثي  بنةبانة وبة رةوگةيةكي  مةبةسيت  شوثين

دةيبيسـث    ئةوةي تر رادةكثشن، بة واتايةكي  خؤياين  دةژنةوث كة بؤ الي  و خوستثك  وهةست
  كردؤتـة جثـژن    خؤيـان   بةشادةيگثذن، سةركةوتين  لة ئاخرين  و هةرايةكة كة گةندةپياوان  بةزم

  ئثمـــة بــة قةســـيت   زثدةذةوييــةي   و دةخيؤنــةوة، ئـــةم   خؤشـــةدةخيؤن  پثيــان   و هــةر چـــي 
نيسـبيية،  لـة ژيانا   بچـث كـة هـةموو شـتثك      مةگرن، نابث لة بريمـان   ئثوة وةبةر چاوي دةينووسني

تـر    نـةمر بـث، ئـةواين     و دةخيؤنةوة و بآلرابواردنيـان   لةبةر دةستيانة دةخيؤن  تةنيا ئةوةي  ئةوان
و   تـةخت   بـوو، هةشـت    گـةلث دوورة دةسـت    هةيهات وا، بةآلم  بؤ ژةمثكي  دةتؤقي  ئةوة دصيان
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لةپـةنا    ژنة دروسـت . اميق  خواردنا ببوونة شوورةيةكي  و دةفري  ئةوان  پذ، لةنثوان  دةمانچةيةكي
چـوارةم،    رادةكثشث ناگاتـة تـةخيت   پثخةفةكان  داداوة، بة ئارامي  بةر دةرگا چؤكي  تةختةكاين

  گـذي   ماوة كـة چـؤن    لةبريي  هثشتاش. دا ئامادةن، ئثستاهةر ماوة ئاوريان  نية، پصيتةكان  گرينگ
  تيژچةشين  دار و نووكنوور، ترووسكة  كا، سةركةوت، ئةوة خةجنةرثكي چةمخاخةكةخؤش

  مةالفـة پيسـةكان    دةكـا، گـذ بةزةمحـةت    پـث   سـةرةوةذا دةس   لـة تـةخيت  . مقةست  دوو دمةي
  ئاور دةدا، ژنة بـؤ كـذووزي    بة نؤرة هةموويان  هةصدةگذث،پاشان  سةرةجنام  دةلثسثتةوة، پاشان

مـردوو    داريدثتـة بـةر لـووت، دةبـث وريابـث، ئـةو كةسـثكة ليـژة          خـؤي   هةصـپذووزاوي  مووي
لة ژوورةوةذا   و لووتان  الت  بكا، هاوارهاواري  خؤكوژي  ئةوةي  هةصدةگذثنث نةك  سووتاندن

ئاورةكـة    لةبـةر دةسـتا بـث و بتـوانن      نـةكا ئاويـان    كاتـةدا لةپـذ بـة برييـداهات      دثتة گوث، لـةم 
دؤشـةگةكة داو  وةبـةر    يةكـةم، ئـاوري    خزاندة ژثـر تـةخيت    خؤي  داكووژثنن، لةبةرهيوابذاوي

  بـةريين   كثشـا و بووبـة پةردةيـةكي     ئثر و ئةوث بة چةمخاخةكة كرد هةتا ئاور باصي  ئةوةندةي
  بثهـوودة بـوو، لةشـي     گرتـةوة، بـةآلم    ژنةي و بذثكيش  هاويشت  ئاو قةصةمبازي  ئاگر، باوةشثك

خــؤ . ةبــةر بــثخ  لــة نثــو بةشــةكة چ  بصــثي. ئــاور  خرمــاين  ئثســتا ببــوو بةدةســتةچيلةي  ئــةويش
بـذ كـا و بـة      ئثمـةش  خةياصـي   ناتوانث خؤ بة ئاوردا بدا و بچثتة ژوورةوة، خؤ دةبث بذسيت كةس

ــةم    كــةلكي ــرا ئ ــاور خث ــث، ئ ــتث ب ــةخت  ش ــثي   تةختاوت ــةوة، دةص ــا ودةتةنييةت ــةوث   دةك دةيه
ث هـةيانبوو بـ    ئةو بذة ئـاوةي   دةكةوث، گةندةپياوان  وثكذا هةصبلووشث وسةريش  هةمووشتثك

بگاتــة پةجنــةرةكان، بةلــةرزة لــةرز   دةســتيان  دةدةن، ئثســتا تثدةكؤشــن  ســث و دووبــة فيــذؤي
دةكوتـث و    لـة نـةكاو ئـاگر پـةل     نـةداوة، بـةآلم   لـث   هثشتا ئاور خـؤي   هةصدةكشثنة ئةو شوثنةي

و دةشـكثن،    ئـاور شـةق دةبـةن     بةردةبنةوة،تةبةقة شووشة بة تـيين   و شصپ  دةخزثن  كوثرةكان
پـذ    تازة بةلوورة لوور خؤ بة ژوورا دةكا و ئاورةكـة دةگةشـثنثتةوة، هـةر وةهاهـاواري      هةواي
  لة بري بثـت   لة بري نةكراون،وةهةر حاص ئةوندةتان  و ئثش  ژان  و زيقة و هةراي  و تووذةيي  ترس

  زؤر لـةمثژة متـةقي    چـةمخاخ   خاوةين  ئةوانة وردة وردةرؤدةمركثن، بؤ وثنة ژنةي  كة تةواوي
  . بذاوة لث

ــان   ــدة كوثرةك ــةموو هاوبةن ــر ه ــتا ئيت ــةرلث  ئثس ــاو و س ــةرةورث ترس ــثواو ب ــة  ش ــذ ل ذةوة پ
نـاجؤر    شـثوةي   ئاور، ئاور، جالثرةدايـة كـة چؤنيـةيت     و هاوار دةكةن  رادةخوشن  دووكةصةكان
بـةو    كانتةختـة   بـزانن   دةردةكـةوث، بـذوانن    دانيشتوانيان  كردين شوثنانة و دابني  ئةم  سازكراين
  كةسـان   تـةنيا بؤچـل    ئـةو بةشـانةي    مةرگ، ببيـنن   دةبنة داوي  چؤن  سةرةنثزةن  دةصثي التارانةي
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بؤ كردوونـةوة، بثتـوو     ئامثزي  تاص وناخؤش  ئاكامثكي  تثداية چ  و تةنيا دةرگايةكيان  سازكراون
ــاز بــوون ئةوثنــدةرث ئــاور بگــرث و رثــي . نابــث  گــاريرز  بــة ســآلمةيت  ببةســتث، كــةس  دةرب

  بةسةرهايت  سةير نية بثتوو شةذ وةخثر گةذث،ئةگةرچي  داوة كة هيچ  بةختةوةرانةمثژوو نيشاين
  سـرنج   پتريـان   بابـةت   ئثمة ئـاوان، هثنـدثك    دنياي داوة، دژايةتييةكاين  چةشنة كةمتر رووي  لةم

بثتـوو    ةيـة، يـاين  ه  تـةنيا دةرگايـةكي    كارةكـة لةوةدايـة كـة هـةر بةشـثك      دةوث، ئثستا باشـي 
دادةگرت، جا ئةگةر بارودؤخةكـةزؤرتر نةشصـةژث رةنگـة      وآليت  ئاوانةبووبا ئاور خثرا تةواوي

بةسـةر كراوانـة    دةس  لـةم   زؤرثـك   هةصـبةت . زيـاتر شـةمؤلة دابگـرين     بؤ مردووي  ناچار نةبني
ــان، وثــك  ــةر پثي ــة ب ــةم  دةكــةون دةكةون ــؤ ئ ــةوة ئاكــا  و ب ــن، ئ ــةوال رادةدرث . ترســة  ميال و ئ

  ئةگةر گياوگؤصـيش  حةيوانيية، بةآلم  ئةوة سرشتثكي  و سروشيت، دةكرث بصثني  ئاسايي ئاكامثكي
دةبـرد و    رةويـان   گومـان  بـث   نـةبووبان   زةوي بةنـدي   دانةكوتابا و پابةندي  و ريشةيان  ئاوا رةگ

. و دصـگرة   نـدة خـؤش  ئـاگرا چة   بة نثو جةرگةي  دارستان  هةآليت هةآلت دميةين  تةماشا كردين
حةوشــة   لةپــةناگاي  بكةنــةوة توانيــان  ذةوةكــان رث  پةجنــةرةي  بــوون  خــةريك  ئةوكوثرانــةي

ــةلكي ــة ك ــاش  بچكؤل ــان. وةرگــرن  و پثويســت  ب ــان   خؤي ــةر و ملي ــةوتن، س   حــةوادةدا، دةك
ا كـة  وا ئثسـت   دةكـرد، بـةآلم    و هاواريـان   دةچةقي، هةصدةستانةوة، هةصدةنگووتن،دةگريان تثك

ئـاگر    قرمـا و گثژةصـووكةي   بانةكـة تثـك    كاتثـك   كةوتنة ژثر نوايةك، باشترواية هيوادار بـني 
  لةقؤصـةكةي . داران  و پـؤپي   نةگاتـة لـق    بـا، زمـاين    دايـة دةم   و خـؤي   گرت  باصي  بةرةوئامسان

لة پـةنا    تئةوة واية ئاور  دووكةص بؤ كوثروةك  هةژاندووة، بؤين  وآليت  تثكذايي  ترسي  تريش
ذةوةكـان،   كـردة نثـو رث    نـةبرد وثكـذا هرووژميـان    ديارة ئةوة هةصةية، هثندي  كردبثتةوة، بةآلم
لــةو تثكةولثكــة . نــةكا ســةآل لــة كــوثران  و تــةكووز دابــني  وپثكــي لثرةرثــك  بثتــوو كةســثك

لـة    رسنخةصكةكة دةپ. دةبينث  دوكتؤر چاوي  دثتةوة كة خثزاين  وةبريي  وزةنازةنايةدا يةكثك
نازانـث چووبـوو بـؤ كـوث،       كوذةخثلةيـة، كـةس    كوثية، وا لثرةم، تازة چووبوومة دةر، تـاواين 

بپســثنث، بــة   دةســتم  نــادةم، مــةگني گرتــووة، تــازة بــةري منــة، تونــد دةســتيم  ئثســتا وا لــة الي
ــتةكةي ــةم  دةس ــيت ديك ــةم  دةس ــةويش   مثردةك ــووة، ئ ــي  گرت ــةي  قؤص ــةيي  كچ ــة   چاويلك ب

  گرتووة، هةموومان ژنةكةي  دةسيت  كوثرةپياو و ئةميش  پريةپياو، پريةپياويش  ،كچةشدةستةوة
  لثـك   ئـاورةش   گـوذ و تـيين    بـةم   كةتةنانـةت   رثكداوة و هيوادارم  هةنار پاصمان  دةنكي  وةك

كـردةوة و    ئةوبـةريان   كوثرةكـاين   ئثـرة السـاي    لـةكوثرةكاين   لةو دةمةدا هثندثك. دانةبذثني
  ترئـاگرثكي   قؤصةكةي  زؤري  كة هةر ئثستا بةشي  ببينن  دايةحةسارة بچكؤلة، ناتوانن فذث  انخؤي
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  دةكزثنثتةوة، هةتا ئثسـتا بـان    وچاويان  و دم  دةست  و بصثسة پثسيت  تني  گرتووة، بةآلم  گةورةي
كرد ئثمة   اريهاو  يةكثك  پاشان. وردة وردة هةصدةقرچثن دارةكان  گةآلي  نةقرماوة، بةآلم تثك

  سةر وگوثالكانـدا باصـي    كة بة نثو دةرياي  ناچينة دةرةوة، ئةو وآلمةي  دةكةين، بؤچي لثرة چي
  پريةپيـاو گـويت    لـةدةرةوة راوةسـتاون، بـةآلم     سث چوار وشة زياتر نـةبوو، سـةربازةكان    گرت

ــةچؤقني  ــة بةردةســذثژ و ن ــة بكةوين ــوو، دةتگــوت   باشــتر واي ــة كؤص ــة   دةنگــي  و نةبين ئةزموون
  دةكرد پريةپياو نةبووبث،رةنگة ئةو ژنـةي   قسةي  دةداتةوة، كة واية زؤر وثدةچث ئةوةي دةنگ

  ئـاخرين   تـاكوو تـامي    نةبوو بة هاواصـي  بةخت  بؤ كردبث، ئةوكةسةي  پث بوو قسةي  چةمخاخي
. ؤمبـذ   رث بـدةن   گـويت   چاوپزيشـك   خثـزاين   ئـةو كـات  . كـوثر بچثـژث    حيسابداري  فيشةكي

  وهةستيان  ئينسانن  ئاوا مبرين، ئاخر خؤ ئةوانيش  گةذثن قسة دةكةم، نابث لث لةگةص سةربازةكان
دا و   ئاپؤرةكـة دذي   بن  هةست  خاوةين سةربازةكان  كة رةنگة هةر بةذاسيت  هيوايةي  بةم. هةية

گـرت،    ويچـا   دووكـةص بـةري  . بة شانة چركة تثپـةذ بـوون    وهاوذثياين  چاوپزيشك  هاوسةري
ئـةو  . بچثتـة نثوسةرسـةرا    نةيـدتواين   كـةس . تر كوثر دةبوو  ئةواين  وةك  زوانة ئةويش  هةربةم

گرتبوو   لة سةرسةرا پةنايان  هاوبةندانةي شكابوون، ئةم بةرةو حةوشة دةكرانةوة تثك  دةركانةي
هثـزةوة   ة تـةواوي بذؤنـة دةرةوة، بـ    كةئةوثندةرث بؤ مانةوة نابثت، دةيانويست  لةذثو تثگةيشنت

دةكرد   چةقاندبوو و بةربةرةكانيان پثيان  لةو سةر بوون  ئةو كةسانةي  پاص پثودةنا، بةآلم  يةكتريان
  بة مثشكدا بث، بةآلم  زؤر لةوة پتر بوو سةرباز و تفةنگيان  گرتبوون، لةو دةمةداترسيان  و پثشيان

پريةپيـاو جـوانتر     زيكتـر دةبوويةوةقسـةي  دةچوو و ئاورةكة ني  بةرةو كزي  و هثزيان  هةتاتاقةت
درثژة نةكثشـا و    هثندةي  چاوةذواين. بة گوللة خؤشترة هةتا بةسووتان  كة مردن  دةهات  وةدي

شـــذ و   ســـاختومانةكة، جـــل  بگةيةنثتـــة بةرهـــةيواين  خـــؤي  دوكتؤرتـــواين  ژين  ســـةرةجنام
  خـةريك  ئـةو كةسـاين    تـواين   گرتبوو، ديارة زؤر بـة زةمحـةت    هاواصةكاين  دةسيت نيوةرووت

  كاتثـك   گومان بكاتةوة، بث  لة كؤصخؤي  جةللةيةوة هةصواسن  بةم  و خؤيان  ملي  ببنة تؤقي  بوون
كةشـكة فةريكـة لـة ژثصـآل       وةك  چـاوان   رووتةوة دةبيين بة سةر و سينگي  ئةويان  سةربازةكان

  هـةتا دةروازةروونـاك    و بـةريين   پـان   مانگة شةو نةبوو كة حةوشةي  ئثستا ئيترتريفةي. دةهات
دوكتـؤر    خثـزاين . كردبـوو  رؤژلـث   وةك  ئـاگر وآليت   راكثشي  سرنج  كردبؤوة، بةصكوو نووري

نةنيشث ئثمة لثرة  لث  نةشةمزث و گةردي  ويژدانتان بؤ ئةوةي  رثگا بدةن  كرد تكا دةكةم  هاواري
نـــوور هـــاوثژ . نةدرايـــةوة  مثـــكوآل. مةكـــةن لـــث  و تةقـــةمان  بكـــةن دةركـــةوين، پيـــاوةيت

و   بـةترس   چاوپزيشـك   خثـزاين . نـةدةهات   جووصـةي   بوونـةوةرثك   كووژابؤوة، هـيچ  هثشتاش
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نةدايـةوة،    ئـةو وآلمـي    داوة،بـةآلم   رووي  چ  پرسـي   هاتة خوار، مثردةكةي  لةرزةوة دوو پليكان
ةرةو دةروازة كةوتـة رث،  و بـ   تـةواو بـةجث هثشـت    پليكانـةكاين . بةو دميةنة نـةدةكرد   باوةذي
  نـةبوو، سـةربازةكان    گومـان   دةكـرد، ئيتـر جثـي     خؤيـا رةكـثش    بـةدواي   هاواصةكاين  هثشتاش

  . داهاتبوو  هةمووموقرايني  داهاتبث و رايانگوثزتنب، سةرةجنام  بازرةببوون، رةنگة كوثراييان
  دا، ژين  يـةكا رووي   ةدوايب  ببنةوة هةموو شتثك  هاسان  كارةكان  تةواوي  بؤ ئةوةي  پاشان

  كـرد و گرمةيـةكي    خرمـةي   راسـت   الي  بةرز رايگةياند هةمووئازادن، باين  دوكتؤر بة دةنگي
ــةيري ــؤي     س ــة ه ــوو ب ــتا وب ــوة هةس ــةوةي  لث ــةك     ئ ــةموو الي ــؤ ه ــاآلو ب ــاور ش ــةرثت،   ئ ب

وشـة تـةقني،   دةكثشـا بةرةوحة   هثـز و توانـاوة نةهرةتـةيان     كـة بـة تـةواوي     هاوبةندةكوثرةكان
و بوونـة    كـةوتن   وةبـةر پثيـان    كردن،تاقمثـك   قـامي   و ئاگر لـة ديـواراين    دةرنةچوون  هثندثك
ناچـث كـة    پـث   هثنـدةي   گـرت   لةپـذث پـةرةي    ئـةو ئـاورةي  . نةناس  كةس  پصيشاوةي  پثخوسيت
ــةموان ــة خــاك  ه ــةمثش  هةصدةلووشــث و دةيانكات ــازةراي . و خؤص ــةر گ ــة س   پشــت دةروازة ل
  . دةذةون  تةوة و زجنري پسثنانكراوة
  

   كوثري
  

دةپچذثتةوة خبةنة سـةر   دةروةي  لة دنياي  تؤ ئازادي، ئةو دةرگايةي  كوثر بصثن  بة پياوثكي
  ئةو ناذوا، لةوث لة سةر چـةقي   تؤئازادي، بذؤ، كةچي  دةصثني  سةر لة نوث پثي. پشت  گازةراي

ورد  بةرةو كوث بذؤن، وتـةي   هةموو دةترسن، نازاننراوةستاوة،   رثية چةقيوة، لة پةنائاواصةكاين
  و لـةمانادا پـذ بـة پثسـيت      هةيـةيت   گشـتة هـةزارة و دوواليـةي     بـةم   ئةوةية كـة ژيـان    و باريك

  بث كـوثركثش   هةية، ئةويش  دةرةوةتةواو جياوازيي  لةگةص چةواشةيي  شثتخانةكةية، ديسانيش
تـةنيا    شـثواودا بـةكار نايـة، چـون      شـارثكي   هـةزاري  لة نثو هةزار بة رثنوثن، بريگةش  و سةگي
راكشـاون، هاوبةنـدة    بـةرةو اليـان    رثگايانـةي   ئـةم   بثنثتةوة ياد، نـةك   شوثنةكان  وثنةي دةتوانث

  زينـدووي   و بصثسـةي   گرتـووة راوةسـتاون   ئثسـتا تـةواو گـذي     لةبةر ئةو ساختومانةي  كوثرةكان
  جؤرثـك   بصثسـةية بـة شـثوةيةك     دةكـةن، ئـةم   پـث   هةسـت   خؤيـان  گةرما لـة سـةر روخسـاري   

پةسـار    بةندخيانة و هةم هةم  پثشتر دةيانپاراسنت، ياين  ديوارانةي  ئةم  پاراستنيانة، چةشين لةمپةري
دةبـةزن،   تثـك   لـة پـةنا يـةكتر جووصـةناكةن، وةكـوو كةركـة مـةذثك       . بـوون   و حةشارگةيان

ئاورةكـة  . بة دوايا ناگـةذث   چونكة دةزانث شوانثك دابذاو بث،  بةرخؤصةيةكي نايةوث  كةس هيچ
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دثـت، هاوبةنـدة     مانگةشـةو ترووسـكةي   وردة وردة روو دةكاتة رؤمركان، ديسـانةوة خثـوةيت  
تـر    يـةكي . خؤ ناكرث هةتا هةتاية لةوثنـدةرث راوةسـنت    يةكيان ئؤقرةن، بة وتةي بث  كوثرةكان

دنيا چؤنة، رةنگـة   لةذثوة ئاشكرا بوو، كث دةزانثجثية  پرسيارة بث  ئةم  شةوة يا رؤژ، هؤي پرسي
  وا رووي  شـيت   كـةوتوون، جـارانيش    چووبث بؤيةوةدرةنگ تثك  بؤ بثنن، بةصكوو لثيان  شثومان

  خؤ ئةوة نابيتة بةصگة، رةنگة چونكـة تازةپثويسـت  . لثرة نةماون  خؤ تازةسةربازةكان  داوة، بةآلم
  كـوثري   گرتنـةوةي   وايـة تازةمةترسـيي    الت  ناگـةم، يـاين  كـة تث   رؤيشتوون، مـن   نةبث لثرة بن

بكـةين،    خؤشـة، ئثسـتا چ    دؤزيبثتةوة، خؤشة، بةذاسيت ئثمةيان  دةردي  نةماوة يا رةنگة دةرماين
خؤر، بة تينةكةي،ئةگةر   رؤژ بؤتةوة، بة ئةنگووتين  دةزاين  لثرة دةمب، جا چؤن كة تا سبةي  من

رؤژ لةنگــةر   و ئاخرييةكــةي، لةشــوثنثك  شــةو و رؤژ ديــارن  هــةور بــث چــي، دةور و خــويل
  بـوون   پتـر شصـةژاو و شـةكةت     رؤنيشتبوون، ئةوانةي قةوماوةكان لة كوثرة لث  زؤرثك. دةگرث

شـةو   فثنكـي   لةسةرخؤ چووبـوون، واديـارة شـنةي     كردبوو و تاقمثكيش  وثك سةريان  پؤل  پؤل
ئـةو    كـةوتين  خـؤ پثچانـةوةو وةذث    كـة كـايت    صـنيا بـني  د  دةتـوانني   هثناونةوة، بـةآلم   وةهؤشي

ئـةو    كراوة، چةشين پث  نةبنةوة، هةتا ئثرة ملةيان وةرگةذاوانة راست لةو بةخت  لةشكرة هثندثك
  كـةوت   كـة بـةرةو دم    هةآلتن  بةركثي كي  ئاخري  پتر نةمابوو بگاتة خةيت سث شةقاوي  كةسةي

دثـت،    كؤتايي  خؤي بةر لة وةخيت  روونة كة هةموو ژيانثك لث  بث ئةوةمان  ومرد، هةر چؤنثك
  ســةربازةكان  چـاوةذواين   كةهثشــتاش  مـاون   زؤر كـةس . بــدا  لـة دار و بـةرديش    جـا بـا خــؤي  
فريشــتة   لــةم  تــر بگةنــة فريايــان، يــةكثك  بةصــكوو كةســاين يــا خــةوتوون، دةصــثن  دانيشــتوون

كةسـانة لـة    ئـةم   بنثرن، دةربـاز بـووين    ر و يارمةيتو پثخؤ  سوورة، رةنگة نان خثرخوازانة خاچي
جـا ئةگـةر   . تـر ئةوةيـة    لةگةص ئةواين بري و خةياص زؤرتر ئةخايةنث و تةنيا جياوازيشيان  جةغزي

ــة    ئثمــة دؤزراوةتــةوة الم  بؤچــاوي  وا بــث دةرمانثــك  لثــرة الي  كةســثك وانيــة ئــةو فكــرة ل
  . زياترخؤشحاص كردبث  ئاواصةكاين
  و بـة هـةمواين    راوةسـنت  هـةتا بـةياين    زاين  بـة بـاش    ترةوة واي  بة بؤنةي  وپزيشكچا  ژين
زؤر   بـة تـاريكي    و ئـةو كـارةش    پةيدا كةين  مةسةلة ئةوةية كةخواردن  ئثستا گرينگترين  گوت
. و زؤر، لـة ماصـةوة دووريـن، زؤر دوور     لة كوثني، بةصث كةم  دةزاين  پرسي مثردةكةي. دژوارة
  ماصـي   و نيشـانيي   شـوثن  دوورن، هـةر كـةس    خؤيان  چةندة لة ماصي  بوو بزانن  خؤش  پثيانتثكذا 
كـردن، كـوذة     دانـةوة و حاصـي    كرا وآلمي  بؤي ئةوندةي  چاوپزيشك  كرد، خثزاين  باس  خؤي

ص ما  ئةگةر خوازتبايان. ناكا  دايكي  لةبري نةماوة،سةير نية، چونكة ماوةيةكة باسي  خثلةكة هيچي
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  دةهـات، دوايـة ماصـي    چاويلكـةيي   كچـةي   بكـةن، لـة پثشـا نـؤرةي     پث  بةماص لة پثشةوةذا دةس
رةوگةيـة    هةر ئةم  شك بث. و دواترماصة كوثرةپياو  و ژنةكةي  چاوپزيشك  ماصي  پريةپياو، پاشان

و   ايـك د  نـازامن   خثرا بيبةنةوة ماص، گويت  دةگرنة بةر، چونكة كچة هةرلة ئثستاوة ويستوويةيت
  ئةوكةسانة دةباتـةوة پـاش    رياية پثشداوةري و بث  دصةخورتة پاك  بة سةر هاتووة، ئةم  چيان بامب

  رةوشـيت   لـة چوارچثـوةي    دزثـو وناشـريين، بـة تايبـةت      كردةوةي  پةرةدار بووين  كة بة هؤي
  و بـاوك   يـك فرزةند بةرامبةر بة دا  گةرد و پذ لة خؤشةويسيت قووصو بث  كؤمةآليةتيدا، هةسيت

نةماوة،ئاورةكــة وةهــا   وا بــؤ ســووتان  كــردة ســاردي، شــتثكي  شــةو رووي. وةبــةرچاو نــاگرن
  هاوسـةري   كـة چةشـين    نابثتـةوة، ئةوكةسـانةي    پـث گـةرم    رؤمركاوة كة هاوبةندة كوثرةكاين

وة، رثكـدا   پاصـيان . سذ بـوون   لة سةرمان. زؤر لة دةروازةدوور كةوتنةوة  دوكتؤر و هاواصةكاين
  داون، بثتووكةسـثك   دةوريـان   گرتووة و سـث پياوةكـةش    لة نثوانيان  سث ژنةكة كوذةخيصةيان

تـةنيا لةشـثكن، هـةموو      بوون، لـة راستيدادةصـثي    جؤرة لة دايك  ئاوا بيانبينث وا دةزانث هةر بةم
 تـاق و لـؤق خـةو دةيانباتـةوة، سووكةصـة       ئاخرييةكـةي . برسـي   زگ  هةناسة و بة يـةك   يةك

و   دثنةوة سةرخؤ،هةصدةسنت  رادةپةذن، چونكة ئةو هاوبةندة كوثرانةي  گةلث جارلثي  خةوثكي
  بـة اليانـةوة دةمثنثتـةوة، فـةرقي     و گرث ئينسـانيية هةصـدةنگوون، يـةكثك     كؤسپ  خةواصوو لةم

تـةنيا چةنـد     هاويشـت   هـةتاو پذشـنگي    كـة تيشـكي  . تر خبـةوث   لة شوثنثكي  نةدةكرد لثرة يان
دةكثشــا،   قؤصــي  بــةرةو ئامســان  و نيوةســووتاوةكان  بــزووت  دووكةصــي بــاريكي  توندةكيئةســ
تـةماوي، لـة پثشـدا     بيين يةك  نةخاياند، چونكة دايداية باران، وردة بارانثكي  زؤري  ئةوةش بةآلم

  وچـان   يةك  سووتاو، چونكةلةذثوة دةبوو بة هةصم، بةآلم  نةكردة سةر وآليت  ئةوتؤي  شوثنثكي
هـةر    لـةو هاوبةندانـة كـوثرايي     هثندثك. دةكا  كون  دصؤپة بةردي دةزانني  و هةر وةك  دةباري

وا بـوو    هاتوون، چونكةلة خؤوة اليان  دص كوثريش  تووشي  بةچاويانةوة رانةوةستاوة و تةنانةت
. وو لة سةر بـاران ب  ناگاتة دةست، ئةوةتةنيا لثكدانةوة و بؤچوونيان  و خوانيان  بارانة نان  تازة بةم
  مةسةلةكةمةبةسـتثكي   خـودي   گةآلصـةي   نـةدثنا كـة هثنانـة گـؤذي      قةناعةتيان شثوةيةك  بة هيچ

كـة    گـوث بگـرن    جةغزة بةدةرنابث، ئامادة نـةبوون   لةم  هةصة و چةواشةية و كة وا بث ئاكاميش
  بـة خـوذ فرمثسـكيان   دةگةوزانـد و    نةهاتووة،شةمزاو و هيوابذاو خؤيـان   بةرچايي  هثشتا وةخيت

  ئـةو وثـران   دةبارث نايهثنن، ئةگـةر كرابـا هثشـتاش     نايهثنن، باران  دةيانگوت  بني يةك. دةباراند
وةربگريث، دةبـوو هـةر ببثتـةوة     لث كةلكي  ژيان  شثوةي  ترين و ناخؤشة بؤ سةرةتايي  بووة پيس

  . جاران  شثتخانةكةي
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  لـةوث كردبـوو بـةرؤژ، نةيـدةتواين      ةويشـ   بـوون   دمـةوخنوون   كـوثر كـة پـاش     پياوثكي
  دص و دةرووين  تــيين  دوايـني   دةيهةويســت خواردبــؤوة، دةتگـوت   هــةر وا پاپؤكـةي . هةصسـتث 

دوكتـؤر    ژين. نةكرد  چورتةي  خؤي  لة جثي  بة رثژةو دةباري  باران ئةوةي  رابگرث و سةرةذاي
بـة هـةر   . و دووركةوينـةوة   ا ماوة بـذؤين لةبةرد  هةتا هثزثكمان  مردووة، وا باشترة ئثمةش گويت

  بة يةكترةوة راگرت، پاشان  وشةمزاو خؤيان  و كوت  بوو هةستانة سةرپث، شل  كوثرةوةرييةك
  هةبووبةآلم  چاويان  لة پثشةوة دةذؤيي، بة دوايدا ئةو كةسانةي  چاوساغ بةست، ژنثكي  جةللةيان

  لة چاو، كوذةخثلة، هاوسةري چاوبثن  ، پريةپياويچاويلكةيي  ئاوا ريز بوون، كچةي  نةياندةبيين
شار دةچوو،   گرتيانة بةر بةرةو ناوةندي  ئةو رثيةي. و لة ئاخريدادوكتؤر  كوثرةپياو، مثردةكةي

  زووتـر جثيـةكي   نية، ئةو دةيهةوث هـةر چـي    چاوپزيشك  ژين  دصخوازي  خؤئةوة شوثين  بةآلم
. خواردنـدا بـذوا    بـة دواي   خـؤي   بكـا وپاشـان    لـث دابـني    و پةنا بدؤزثتـةوة و هاواصـةكاين    باش

. داداوة و بـةرثژةو دةبـارث    چاكي  چونكة باران  زؤر زووة يان جا يان. و هؤلن  چؤل  شةقامةكان
هـةر    هثنـدثكيان  دةركـةي   داخراون، بةآلم  دووكانةكان  پذة لة زبص و زاص، زؤربةي  هةموووآلت

دوكتـؤر    خثـزاين . نـاكرث   تثـدا بـةدي   و جووآلنـةوةيان   ژيـان   ةينيشـان   هيچ  وا ئاوةآلية، كةچي
و   شـةقام   دووكانانـة و نـاوي    لـةم   بباتة نثو يـةكثك   كة باشتر وايةهاوذثياين  ئةوةي  كةوتة بريي
راوةسـتا و بـة   . نـةكا   نةشثوث و گوميان لث  گةذانةوة سةري  بة ياد كا هةتا كايت  پالك ژومارةي
  نا و بـة دةرگـاي    هةنگاوي  نةبزوون، پاشان خؤتان  بن، لة جثي  رة چاوةذمثهةر لث  گوت  كچةي

گـةلث دةبينـث كـة     مـرؤض   وا بـوو تـاپؤي    رواين، الي  دةواخانةيةكدا لـةژوورةوةي   شووشةيي
داوةصــجووآليةوة،   چةشــين  لــة قةآلفةتــةكان  لــة شووشــةكة دا، يــةكثك  ختــثص بوون،پتةيــةكي

بـةرةو    هةستا و سةري  جووآلنةوة، يةكيان بة نةرمي  تريش  ند قةآلفةيتدا، چة لث  پتةي  ديسانيش
  چلـؤن   نـةيزاين   هـةموو كـوثرن، بـةآلم     گـوت   دوكتـؤر بـة خـؤي    دةنگةكة وةرسـووذاند، ژين 

بثتوو وا بـث    بن،بةآلم  دةوافرؤش  بنةماصةي  وثكذالةوثندةرث يةكتر گري ببوون، رةنگة ئةنداماين
نةماونةوة كة هـةزار بةرابـةر لةوحـةرزة رةق وتةقـة خؤشـتر و چـاكترة،         نخؤيا  لة ماصي  بؤچي

و   بـؤچي، خـؤ دةوا وةكـوو كـةل      لثـرة كـؤ بووبنـةوة، بـةآلم      ماص وسامانيان  رةنگة بؤ پاراستين
  هـةرمثي   زينـدووئاوديوي   كاتـةوة، دةشـتواين    ساغ  دةتوانث نةخؤش  ديكة نية، هةر وةك پةيل

و   ژن  پتـري   رواين، جـةماوةرثكي   تـري  و لة دووكانثكي  وةستا و تثپةذيلةوث رانة. بكا  مةرگ
هةسـتاية    بن، يـةكيان   رؤيشنت  ئامادةي  كة راكشاون،وا وثدةچوو تاقمثكيان  بيين  پياو و زارؤك

  لـة ژوورةوةپرسـي    دةبـارث، يـةكثك    درثـژ كـرد و گـويت     سةر پث وهاتة بةر دةرگا، دةسـيت 
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هـةتا بـةر دةرگـا      دةكاتةوة، پياوةكة،ئـةو پيـاوةي    تا لثي  ةبث راوةستنيدةبارث، بةصث، د  چاك
  بوو، هةر بؤيـة كاتثـك   نةزاين  دوكتؤرراوةستابوو، هةتا ئثستا ئةوةي  هاتبوو ئثستا لة پةنا خثزاين

  دابـوو، هةصـبةت   لة دةست  كردين  رؤژباش  ذابوو، خوو و خدةي بيست، لة نةكاو تثك رؤژباشي
بـةخثر نـةبووة، چونكـة      قـةت   كـوثران  رؤژي  بكـةين   باسي  ئةوة ئةگةر بة وردي  بة هؤي  نةك
كة   گومتان، دةبث بزانني  ئةوةي  شةو، جا ئثستة بة پثچةوانةي كة ئثوارةية يان  دصنيا نةبوون  قةت

 تازةچةند رؤژثكـة   دةبثتةوة، چونكة هثندثكيان  خةبةريان  هاو كات  و زؤر بةيانان  ئةو تاقمةكةم
  لـة دةسـت    شةوو رؤژ و خـةو و بثـدارييان    و چؤي  هات  هةسيت  و هثشتا بة تةواوي  كوثر بوون

ئـةو دةور و بةرانـة نـيم، لـة       تـؤ كثـي، خةصـكي     پرسي  دةبارث،پاشان  باران  نةداوة، پياوة گويت
بـة  كـةچوار رؤژة،    دةزاين  نةخواردووة، چؤن  چوار رؤژة كة هيچمان  دةگةذثي، بةصي خواردن
كـةس، ئةگـةر     و چةنـد كةسـثكني، چةندكةسـن، حـةوت      وا دةصثم، تـةنياي، شـووةكةم    شك

زيـادين،    هثنـدثكمان   حاصني، چونكة هةر ئثسـتاش  لث ئثمة مبثننةوة سةراوبين  دةتاهنةوث لة الي
بةسـةر   هةصـداوة ئثمـةدةس    سـةري   كوثري  ئثمة رثبوارين، لةكوثوة دثن، لةو كاتةوة نةخؤشيي

  ئـةو قسـةية دةكـةي، چونكـة ئيـزين      بةسةر، بؤچي بةسةر، لة خؤوة دةس بةصث دةس  اخبووين، ئ
كـة    تثگةيشـتني   و ئـةو دةم   گـرت   ئاوري  نةداين،هةموو وآلت  ئيزين  داون، كةس  دةركةوتنيان
ئثـوة   الي  دواية هاتنة دةر، بةصـث، گؤيـا سـةربازةكاين     دةي، ئثوةش  بوون، دةي ون  نيگابانةكان

ــةموان  دواي ــةواوي    ه ــوون، ت ــةموو كــوثر ب ــوون، ه وآلت، ئةگــةر   شار،سةرانســةري  كــوثر ب
لة ماصةكانتانا نةماونةوة،   دةيشارثتةوة و نايدركثنث، بؤچي دانةهاتبث  تا ئثستا كوثرايي  كةسثكيش

 لةكوثية، من،  ماصت  دةزاين  چي  لة كوثية، خؤت  نازاين  نازانينةوة، تؤش  خؤمان  چونكة بةماصي
و ئثسـتا تـةنيا     بـةرةو ئثـرة دةهـاتن    راسـت   و ئاواصـةكاين   بصـث خـؤي    دوكتؤر دةيهةويست  ژين

لـة    كاتةدا تواين  لةم  دروست  بثتةوة بةر، بةآلم  نانة هةتاگيانثكيان  دةياهنةوث پاروويةك  شتثكي
  يـةك رؤذژاوة و لـة مـاص دةركـةوتووة امؤجيزة     بينـايي   بث، ئةو كةسةي  بارودؤخةكةحاصي

  روو بدا دةنا هـةرگيز ناتوانـث بگةذثتـةوة، وةكـوو رابردوونـةبوو كـة كـوثر بتوانـث بـة هيـواي          
بيپةذثنثتـةوة، كـة وايـة تـةنيا       و لـة شـةقام    بيخاتـةوة سةرراسـتةذثيان    بث و كةسـثك   رثبوارثك
وايـة،   ثبگةذثنةوة، بةصـ   ناتوانن  لثرةوة زؤر دوورة، كة واية قةت  كةماصةكةيان  گوت  ئةوةندةي

ئـاوا، هـةموو     و مـةرجثكي   هةر كةوتوومةهـةل   من، منيش  باشة ئثستا هاتيية سةر قسةكةي  دةي
چةنـد    فثر بن، ئثـوة نـازانن    ئثستة دةبث زؤر شت  بةسةركرابوون ئاوان، ئثوة كة قةرةنتينة و دةس

ــة هاســاين ــة دةس  دةكــرث ماصــةكةت ب ــةوة، يــاين  ل ــؤ  وةك  چــؤن، خةصــك  بثت ــة پ   لئثمــة ب
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يةكترة، جا چونكـة   نةكردين  گوم  خواردنا دةگةذثن، ئةوة تةنيا رثگاي  و بة شوثن  دةكةون رث
  خؤمـان   سةر لة نوث ماصي  بتوانني  لة ماصةوة بثت،گرميان  نامثنث كة ئاگاي  كةس  وثكذا دةذؤين

داگـري كردبـث،     نةدؤزيوةتـةوة ئـةوثيان    خؤيان  تر كة خانووي  رةنگةتاقمثكي  بدؤزينةوة، بةآلم
دةبوو بة شةذ و   و دةسووذيني، لة پثشدا زؤرلثمان  بووين  وفةلةك چةرخ  لةراستيدا ئثمة سواري

كـة  . نيـة   ترمـان   چـي   بـةرمان   كوثر جگة لة جلكي كة ئثمةي  هةر زؤر زوو زانيمان  هةصآل، بةآلم
هةيـة    هـةتا خـواردن   دايـة، چونكـة    لـة چثشـتخانةيةك    بنـةگر بـوون   ژيـان   چارةي واية تةنيا رث

  حةسـانةوةي  رووي  كـرد بـؤ سـاتثكيش     ئةو كارةي  دةر بكةوث، هةر كةس  ناكا كةس پثويست
  گاصـةدا، بـةآلم    لـة سـةر خؤيـان     كرد ودةرگايان  ئةو كارةيان  چونكة بيستوومة هثندثك. نةبيين

  بةست  گاكة ئاپؤرةيانلة بةر دةر  بگرن، برسيتريش  وخواردةمةين  چثشت  بؤين  پثشي  نةيانتواين
دزثـو و    چارةيـةكي  ئاگر دا، ئةمةرث  نةدةكردةوة ئةوثيان  ژوورةوة دةرگايان  وچونكة ئةوانةي

گثذاومةوة، وةهةر حاص ئةو فثصة چارةساز بـوو، چونكـة    بؤيان  نةمديوة بةآلم  نامرؤضانة بوو، خؤم
لةماآلنـدا    كـةس   ةوة، كة وايـة ئيـدي  كات  نةيوثرا دووپايت  ئيتر كةس  ئاگادار مب هةتا ئةو جثيةي

  مــن  لــة ماصــي  كــةلكي شــتة، رةنگــة زؤر كــةس  هــةر يــةك  ئاكامةكــةي  نــاژي، بــؤچي، بــةآلم
ومةرجـةدا هـةر     هةل  وةدؤزم، ئةجمار لةم تازة ماصةكةم  كة دةتوامن  وةرگرتبث، لة كوثوة بزامن

وين، چونكـة ئـاوا لـة چوونـة سـةر      حةرزةكيدا خبة  و دووكاين  وقوژبن  وا باشترة كة لة كةلثن
ــةوة خــواري ــان  وهاتن ــت، هاوســةري  رزگارميــان  پليكان ــاران  گــويت چاوپزيشــك  دةبث ــي  ب   لث

بوونـةوة، پذوپرثسـكة و بارگـة و      ئةو وتةيةراست  بة بيستين  كة درثژ ببوون  ئةوانةي. كردؤتةوة
و   پشـكنني   بچنـة سـةفةرثكي   دةياهنةوث  تثكةوة پثچا، دةتگوت هةمة جؤريان  بنة و توورةكةي

خواردنـا بگـةذثن،تاق تـاق لـة       بـة شـوثن    وةها بوو، دةچوون  دؤزينةوة،لة راستيشدا سةفةرثكي
پؤشـيوة،    گةرميان  تثكذا جلي  داتثگةيشت  دوكتؤر كة سرجني  دووكانةكة دةركةوتن، خثزاين

ــژي  رةنــگ  ئةگــةر چــي ــان  وكــوريت  و درث ــةكتري  هيچي ــدةوة   ي ــةآلمنةدةخوثن   ديســانيش  ب
  لةبـةركردبوو، دوو ژن   باصـتة و بارانييـان    لـة پياوةكـان    نةدةهات، چةند كةس  سةرمادةروةستيان

بة دةسـتةوة نـةبوو، رةنگـة لةبـةر       چةتري لة خؤيانةوة پثچابوو، كةس  درثژيان  ئاودامثين  باصتؤي
  چـاوي   و كـة تثلـةكاين  مةترسـيية لـة گـؤذا بـو      گر بـووو هةميشـة ئـةم    و پث  زؤر دةست  ئةوةي

وردةوردة تـاق  . كةوتنة رث  دةبوون  ئةو تاقمة كة پازدة كةسثك. دةرهثنث  لةقاپثلك  كةسثك
پةيـدا    ال ولـةوالوة سـةر و سـؤراغيان    لةم  گةورة و بچووك  و دةستةي  كةساس  و لؤق ئينساين

بث   ماوي بةجث  ئوتؤمبيلي  نهةمليزتن، ژنةكا  لةپةنا ديواران  وةخةبةر هاتن  بوو، چةند پياو دواي
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  پيادةذثيـةكاين  ديتـوو تـةواوي    بـاران   پيسـايي   چـني  چـني . زاين  بة باش  ودوورة دةستيان  خاوةن
  . تثوةدةدا

وةپـةنا    خؤيـان   سروشيت بة شثوةيةكي  تاقمةكةي، ئةوان  گةذايةوة الي  چاوپزيشك  خثزاين
لثـوة    گةنيوي  ترشاو و خواردين  سةرتوثي  دابوو كةبؤين  ساز كردن كثك  دووكانثكي  پةساري
  گـرت  تثـك   دةسـتيان   ديوةتةوة، وثكذا بة ئـارامي   پةنا و نوايةكم  بابذؤين  وةرن  گويت. دةهات

نثـو    و پـةيل   كردبوو،كـةل   تـر چؤليـان    دووكانـة كةوتنـة رث كـة تـازة تاقمةكـةي       وبةرةو ئةم
نـةبوو، تـةنيا چةنـد يـةخچاص،       وپؤشـةمةين   ةينخواردةم  نةدرابوو، هيچي لث  دووكانةكة دةسيت

ــةي ــدةر،   گــازي  شــؤري، ئؤجــاخ  وقاچــاخ قــاپ شــؤري، مةكينــةي جــل  مةكين ئاســايي، تثكةص
تثـدابوو    بابةتةي لةم  و شذ و شاآليت  قةلةم  حةلةم  و هةزار و يةك  كارةبايي  ئاوميوةگر،گةسكي

كـة    بـوو لـة بؤگـةنثكي     ليپاوليـپ   وآلت. سـازكراون   ژيان  حةسانةوة و خؤشيي  كة بؤ مةبةسيت
لة كوث دةيدؤزمةوة، لـة دوور    نازامن. مانا دةنواند بث  نةگؤذ و بةمؤلةق وةستاوشتةكاين  پيسايي

لـة شـةقاماندادةخولثنةوة، ئةگـةر هـاتوو       تريش  سةبر بگرن، تاقمي  يا لةنيزيك، نازامن، تؤزثك
ةبنةگر بووين، وا ديارة هةر ئةوةندة قسـةية بةسـة   ئثمة لثر  وةژوور كةوث بصثن  ويسيت  كةسثك

تــؤ دمث، نــا، وا باشــترة تــةنيا   وثــذاي  منــيش  گــويت  ئثرةيــة، شــووةكةي و دةذؤن، ئــةوة بــاوي
دةژين، بيستوومة هةموو كوثر بوون،پريةپياو بة تةوسـةوة    ئثستا چلؤن  خةصك  بذؤم،دةبث بزانني

ئثـرة و شـثتخانةكة پثكـةوة      تخانةين،نا وا نيـة، قـةت  لة شـث   ئثستاش  كة وا بث هةر دةصثي  گويت
ــوانني  ــرة دةت ــاكرثن، لث ــةراورد ن ــثني  خبــوازين  هــةرچؤنثك ب   كثشــةي  گومــان و بچــني، بــث  ب

پةيدا كـةين،   وبةرگ جل  نامرين، دةبث چةند كوتثك  هةية، لة برسان  چارةيةكي رث خواردنيش
هةبوو، چونكـة    بة پؤشةمةين  پثويسيت ة هةموانزياتر ل  شذؤص و شيتاص شيتاصن، خؤي  جلةكامنان

  دصــي  رامووســي، لــةو دةمــةدا ژانثــك  مثردةكــةي. پثــوة نــةبوو واي  لــة پشــتثند بــةرةژوور چــي
بثتـة ژوورلثـرة     ويسـيت   ئةگـةر كةسـثك    قـةوما، تةنانـةت    تكاية هةر رووداوثك. كوشي رثك

دةبـث    وا نـةبث، بـةآلم    رةنگةقـةت   وةدةر مةكـةون، ئةگـةرچي    كةس  و بة هةذةشةي  مةبزوون
  فرمثسـكاوي   لثصـي   بة چاوي. هةتا دةگةذمثةوة بگرينة بةرچاو، لثرة دانيشن  هةموو هةصكةوتثك

بـة  . بـث   لـة دايكيـان    كة هـةر چاويـان    دةچوون  وةكوو كؤزيلة مناصثك روانني، تاقمةكةي  بؤي
  هـةموو كـوثرن   كة دةور و بةرةكةي  بة برييدا نةهات. دةبث  چؤن  كةم  ئةگةر ونيان  گوت خؤي
و خـوو    رادثـن   خةصـك   داهاتبا تا زانيبـاي  دةبوو كوثرايي  و دةژين، خؤشي  هةر زيندوون  بةآلم

  دؤذاندبا، جا با هثشـتا نةگةيبنـة ئـةم     ئينسانيشيان  ئةگةر خووي دةگرن، بة تايبةت  بة هةموو شت
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چوويـة سـةر     پاشـان . ناكـا   دايكي  ر ببذا ببذا باسيقؤناخة،بؤ وثنة كوذة خثلة بثننة بةرچاو كة ئيت
ــاوي  شــةقام، رواين ــارة و ن ــةكاين  و ژوم ــاوي   دووكان ــوو ن ــادكرد، ئثســتا دةب ــة ي شــةقامةكة   ب

  دةبـا و چـي    خواردنـةوة هـةتا كـوثي     بـة شـوثن    گةذان  بدؤزثتةوة و بيخاتة بريگةي،نةيدةزاين
  دةبـوو بـة هـيچ    ديسـانيش   التر گـةذابا، بـةآلم  ماص ئةو  دةكةوث، رةنگة سث يا سثسةت وةدةست
  پثشتر دةيـانبيين   بكا، ئةوانةي لث  نةبث، كةسث نةبووپرسياري  نةگؤذث و گوم لث  رثي  شثوةيةك
دةكةوتـة سـةر     تاو هـةآلتبوو، گزينگـي  . نةدةزاين پث  شوثنةكاين كة دةيبيين  و ئةم  كوثر ببوون

  كــةلثين  دةنوانــد و گيــا وردةصــة وپــژارةواري  ؤيــانكــة لــة نثــو زبصوزاصــدا خ  ئةوگؤميلكانــةي
  چاوپزيشـك   زياتررژابوونة شـةقام، هاوسـةري    خةصكثكي. جوانتر دةهاتنة بةرچاو  سةنگچنةكان

ــةخؤي ــؤن  پرســي  ل ــان  چل ــان رثگاي ــةوة، رثگاي ــاص و     دةدؤزن ــةنا م ــة پ ــاتر ب ــةوة، زي نةدةدؤزيي
دةبزاوت،تـةواو    دةكوتـا و پةجنـةيان    تيانو دةسـ   ساختومانةكاندابة كـوثرة كـوثرة دةذؤيشـنت   

  كـةس   دةكـةوتن، بـةآلم   نثوبذ وثـك  خواردنا دةسووذثنةوة بث  بة دواي  ئةو مثرووالنةي  چةشين
  ديـواري   لـة ديـوار دوور دةبوونـةوة و بـؤ الي      نةكرد،پؤلثك  متةقي  تووذة نةدةبوو، كةس  پثي

ئةو كارةدةكرد و   شة دةسووذانةوة و ئةوةندةياندةنا و بة پثچةوانة و چةوا بةرةوذوو هةنگاويان
  ديتنـةوةي   جاروبار بة ئومثدي. هةصدةنگووتن تر تثك  لة بازنةدا دةخوالنةوة كة لةگةص پؤلثكي

بـة    درثژةيـان   دةكـرد، پاشـان    بؤنيـان   هـةر دووكانثـك   و لةبـةر دةرگـاي    رادةوةسـتان   خواردن
  دواترتـاقمثكي   دةكردةوة و ئاوا دةبوون، بـذثك   يانقؤرت  دةدا ودةذؤيشنت، لة پثچثك  رثگايان

خثراتـر    دوكتـؤر دةيتـواين    ژين. نةيانـدؤزيبؤوة   دةگـةذان   لثي  تر پةيدا دةبوو، وا ديارة ئةوةي
زؤر زوو   نةخافآلنـد، بـةآلم    دووكانـان   بةچوونـة ژوورةوةي   بة فيذؤ نةدا و خـؤي   باژوث، هةيل

  ناكةوث، لة سةر رثيـة چةنـددووكاين    وةگريي  بثت  ر ددانانبةحاص وةبة  ئةوةي دةركةوت  بؤي
  . قاپثلكةشووتني  هاتة بةرچاو كة دةتگوت  بةقاآلين  كراوي  تاآلن

دوور   هةصـبوارد و زؤر لـة مثـرد وئاواصـةكاين      گـةورة و بچـووكي    و مةيـداين   گةلث شةقام
چووبـوو،    بـة تـاآلن    وثشئـة . گـةورة  فرؤشـگةيةكي   كةوتبؤوة كة لة پذ گةيشـتة بـةر دةرگـاي   

  بــة گاگؤصــة دةذؤيشــنت    زؤربــةيان  هةصــگةذابوونةوة، كوثرةكــان  خانــةكان قةفــةزة و جــام 
  بـؤ خـواردن   دةگثـذا هـةتا بةصـكوو شـتثك      گةسـك   چةشـين   دةكـرد ودةسـتيان    وراوثچكةيان

  كـةنانثكي پصيشـكاوة يـا پةنچ    نـةدةكرد، بـؤ وثنةپةتاتةيـةكي    پث  باية فةرقيان  بدؤزنةوة، هةر چي
  خؤيـدا گـويت    دوكتؤر لة دصي  هاوسةري. گةورة بوو  هةردةسكةوتثكي  رةقيش  وةكوو بةردي
كـوثر هةسـتاية     پيـاوثكي . تثـدا مابـث    ئاوا گةورة شـتثكي   دةبث شوثنثكي  رواصةيت  بةپثچةوانةي
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دةهاتـة   بـة القيـدا    راچووة، خوثين  لة ئةژنؤي كرد كة تيزماصكة شووشةيةكي  سةرپث و هاواري
ــوار ــاين. خـ ــان  كوثرةكـ ــي   تردةورةيـ ــة، چـ ــةويش   دا، چيـ ــووة و ئـ ــي  بـ ــوتن  پثـ ــة   گـ كـ

  لةژنـةكان   چـةپ، يـةكثك    ئـةژنؤت، ئـةژنؤي    راچـووة، كـام    لـة ئـةژنؤم    تيزماصكةشووشةيةك
برينةكـة    ذژا بـث، بـؤ ديتنـةوةي    لث وردة شووشةي  بؤ دادا، وريا بة رةنگة دةور و بةرت  چؤكي
دايـة    لـة پيـاوة كوثرةكـان     ئا لثرةية، لةگؤشتةكة رؤچووة، يـةكثك   گويت  پاشان كوتا،  دةسيت

و پياو لثكذا   مةبوثرة، ژن لث  تثذادةچث خؤي  بزانة چ. وةرگرة لث  كة وايةكةلكي  پثكةنني، دةي
كـة    سروشـيت   كردةوة،جووآلنةوةيـةكي   نيزيك  لثك  گةورة و شادةي  ئةنگوسيت. دا  لةقاقايان
لـة    كوتـة پةذؤيـةكي    دةرهثنايـةوة، پاشـان    نيـة، ئينجاشووشـةكةي    راهثنانثـك   بة هـثچ   پثويسيت
كـرد بةگاصـتة و     دةسـيت   بـؤ پثكـةنني    پثچا، ئةوجار خؤشـي   هثنايةدةر و برينةكةي شاين  جانتاي

  پثـت   داوة هةر كات  بريندار وآلمي و كابراي  تر نةدةكرا، هةموو پثكةنني  گةمة، لةوة زياتر چي
نيـة، چونكـة     و مثـردي   لـة نثـو ئـةو تاقمـةدا ژن      كـةس  خؤم، وا ديارة هـيچ   خؤشة وةرةوة الي

و لــة   نــةبوون  پــاك  ئاكــاري  هثنــدة دةربةســيت  گومــان رانةچــةين، بــث پــث  كةســي  دةتگــوت
ومثرد بـن، چونكـة     ژن  ئاخري  دوانةي  وثدةچوو ئةم  تثكةآلو كردبوو، هةصبةت  ژثرةوةدةستيان

و مثـرد    ژن  دياربوو بة پثچةوانةدةهاتة بةرچاو، جگـة لـةوةش    وةك  ازادانة دةدوان، بةآلمزؤر ئ
خؤيـدا گثـذا،     بـة دةوروبـةري    دوكتـؤر چـاوثكي    ئـةو قسـانةناكةن، ژين    خةصـك   لة الي  قةت

  دانثكـة كةكـةس   و خؤ لثـك   هةبث شةذة مست  بذة كةلكثكي  كردلة سةر هةر شتثكي  تةماشاي
و   دةكةوت  بوو لة دةستيان  كثشةيان لة سةري  شتةي  وا بوو ئةم  ناناسث، جاري  ژمنو دو  دؤست

بـة    خؤيـدا گـويت    لـة دصـي    چاوپزيشـك   دةمايـةوة، خثـزاين   كةسث  تثهةصةنگووتين  چاوةذواين
دا  ديكـة نشـاين    نةدةوةشاوة و جـارثكي   كرد كة لثي  و قسةيةكي  لثرةدةرناكةوم  توون، خؤ من

بثننـةوة    هةية لة سـةرزمان، سـةربازثك    بةرچاويان  رؤژگار شوثين  و تةوژمي  سوثري كة تاص و
  و دزثـوي   سـووك   جـؤرة قسـةي    تذ و بةم  هةي بة، گويت  دةردةست  قوولةي  ياد كة بة بيستين

كـردةوة دةجيابـة     بـريي   ديسان. شؤردةوة  ئاوان  ئاساييدا بة حةوت  ومةرجي  لة هةل  داهاتووي
  دةتگـوت   چوونـةدةر بةمثشـكيدا هـات     بـريي   كاتثـك   دةم، لثـرة وةدةر ناكـةوم، بـةآلم   جةهةن
هـةبث بـؤ     فرؤشگة گةورةيةدا دةبث حـةمبارثكيش  كرا، لةم  پث ئيلهام  باشتر و خؤشتري  بريثكي
بـة دةروونيـدا گـةذا و      فكـرة گةشـايةوة و ئؤخژنثـك     بـةم . بةردةسـتان  پثويسـيت   شيت  راگرتين

  دةرگاكـان   تـةواوي  خةزثنة، بةآلم  داخراو كة دةيربدة سةر ئةشكةويت  دةرگايةكي  كةوتةدواي
. دةهاتــة بــةرچاو كةلــة نثــو زبــص و زاصــدا دةســووذانةوة   و هــةر ئــةو كوثرانــةي  ئاوةصــة بــوون
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بـة چـاو     باركثشـاين   تايبةيت  ئاسانسؤري  چةشين  ذةواشتثكي رث  و رووين  لة تاريك  سةرةجنام
كـة لـة     لة پـةنا بوو،دةرگايـةكي    تري  و دةركةيةكي  گاصة درابوون  ئاسنيين  گايدةر. ئةنگاوت
  تا ئثستا گةيشـتبوونة ئثـرة دةسـتيان     حةمبار، ئةوكوثرانةي  گوت  ودةچث، بة خؤي دث  سةر شان

لـةوة نـةكردبؤوة كـة      برييـان   ئاسانسؤركةكوتا بوو و گةذابوونةوة، چونكة هيچيـان   لة دةرگاي
پـاص پثوةنـا و     خزؤكـي  دةرگـاي . هـةبث   تايبةيت  ودةرگاي  دةبث پليكان  نائاسايي  جيبؤهةصومةر
ئـةو تاريكييـة     كرد، يةكيان تث  دايةسةر و شوثنيان  تةپيان  و گران  قورس  دوو هؤكاري  هاوكات

ــاوةي  ــتة چ ــي   ئةنگوس ــةرةخوار تث ــان   دةبووب ــث و پاش ــؤين  رابچ ــكراي  ب ــةين،   ئاش خواردةم
لةشووشــة و   ئةگــةر خــواردن  دةكــا، تةنانــةت  بــة بــؤن  هةميشــة زوو هةســت  يتچونكةبرســيية
ــةي ــدثك  . سةربةستراويشــا بثــت  قودوول ــةكةدا هثن ــص و زاص ــةنثو زب ــةتا ل ــةوة ه ــةذثوة گةذاي   ل
  دةبـث چ   بزامن  چؤن  بة بث رووناكايي  پرسي  وةختةدا لةخؤي  پةيدا كا، لةم  نايلوثن  توورةكةي
ــتثك ــاين  شـ ــگرم، شـ ــت، چ هةصـ ــةخورتةيةكي  هةآلويشـ ــرنج   دصـ ــة سـ ــة، بـ ــةم  دان نةفامانـ   بـ

ــوو ئثســتا نيگــةران  پــث  هةســيت هثزييــةي بــث ــةوة بــث داخوادةتوانــث   و پةرؤشــي  دةكــرد دةب ئ
دةدؤزثتةوة يا تالسـا دةبـث، بـة     گةذانةوةي  نا، داخوا بازگةي  بةرثتةوة يان  بةپذي  توورةكةكان

  كـة شـووةكةي    هثنـا، نـةكا نةگاتـةوة ئـةو شـوثنةي      وثـك  دصي  نگرا  بريانةوة ترسثكي  ئةم  دةم
  بـذيبوو، لـة بةرتـةوژمي     پثچـاوپثچ   زؤري  لة ياد مابوو، بـةآلم   شةقامةكةي  بوو،ناوي  چاوةذواين
كةوتبثتـةوة كـار     تـةزويوي  مثشـكي   وةكـوو ئـةوةي    هثدي  هثدي  لة پث پةذي، پاشان  نائومثدي

رةوگـةدا    كورتترين  بة دواي  قامكي  شارداهاتؤتةوة و بةنووكي  يكة لة سةر نةخشة  بيين  خؤي
و   نةخشة خوثندنةوةتثيهةصـدةذوانن   وةخيت  چاو هةية، جووتثكيان  دوو جوويت  دةگةذث،دةصثي

  بـوو، زؤر بةشـانس    ذةو چـؤل  رث. دةكةن و رثگا دياري  دةگثذن  تر چاو لة بازگان  جووتةكةي
راكثشا   دةرگاكةي  ئثستا بة وردي. چووبوو دةرگاكة پثوةداتةوة برييلة   بوو چونكة لة خؤشيان

دةورو بـةري، بـة     لة كوثرةكاين  تاريكي، ببوو بة يةكثك  ئةنگوستة چاوي  و كةوتةنثو دةرياي
لـة    تـةنيا جياوازييـان    بثنـة حيسـاب   بة رةنـگ   و سپي  ورد و باريكتر ئةگةر بشث رةش  واتايةكي
بثتـوو ئاشـكرا   . شؤذ بؤوة  بةديواريدا كثشا و لة پليكانةكان  دةسيت. دا بوو كوثرييةكةيان  رةنگي

كـة لـة    لة ژثصآل بثت، دةبث هةر ئةو كارة بكةن  كراوة و كةسثك  بث كة ئثرة لةپثشدا بة خاوةن
  بكـا، لـة حاصـثكا خةياصـي      حةوانـةوةي  لة پةساري  دةبوو چاوپؤشي  دةكران، يةكيان  شةقامةكان
نةفامانـة    تيژتثپةذ و ترسثكي  مچوذكثكي  دةتاراند، بؤ چركةيةك لةوثندةرث  سثكيكة  هةبووين

خةريكـة    لثرةدا، لةبةر خؤيةوةگويت. بثت  بةرةو روو بنةي  كة نةكا ئةو ديوارةي  داگرت لةشي
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  هةقي  شتثك  هيچ  ديتين  گؤذيچة تاريكةدا وبة بث هيواي  بوونة لةم  نوقم  دةمب، ديارة بةم  شثت
يةكـةم، ئثسـتا     و زؤر قووص نني، پثگؤذكةي  بوو، ئثرة چةندة قووصة، ئةوژثرخانانة كةم  بة دةس

تونـد    قوذةسـوورةيةكي   چةشـين   سثهةم، تـاريكي   هاوار دةكةم،ئثستا هاوار دةكةم، پثگؤذكةي
پـذ  تـاص و    بـريي   لة پثشة، پاشـان   قيل، چيم بوونة دوو مةذمةري  دادةپؤشث، چاوي  و چاوي  دةم

هةصـگال و   بدؤزمةوة، لةپذ تثـك   چؤن  مةترسيتر بة مثشكيدا هات، باشةلة گةذانةوةدا پليكانةكان
لـة    خاوثنة، مةبةسيت بث، بة تورة تور گويت  بوو بثهؤش  ناچار بؤدابثتةوة هةتا نةكةوث، خةريك

وردة . ايـةوة د  رةنگـي   راكـثش   لثرةدا بة اليةوةزؤر سـرنج   ژثرخانةكة بوو، خاوثين  بين  تةخيت
كاتـةدا    لـةم   ئةوة كؤنة دةرد بـوو، بـةآلم    دةكرد، هةصبةت  ژاين وردة هاتةوة سةرخؤ، سةر دصي

  نةدةنوانـد، دصـي   خـؤي   هـةبوو، بـةآلم    شـك  تر لة لةشيدا نية، بـث   زيندووي  ئةندامثكي دةتگوت
رؤژةوة   بوو، لـةم   لةتاريكيدا زرمة زرمي  بني  دةهات، كوثركوثرانة يةك  دةهؤص رمبةي  وثنةي

  دان كـة تثيـدا لـة لـث      تاريكـايي   مناصـدانا گـوورا بـوو تـا دوايـني      ئةنگوسـتةچاوي   كة لة يةكـةم 
نـةدابوون،   بة چنگةوة بوو و فـذثي   توورةكة كؤنةكاين  هثشتاش. هةصداويشت وا خؤي  دةكةوت

و هـةژديها نيـة، ئثـرة      وحرو  شـوثين  بة، خؤ ژثرخان  بكا، ئارام  مابوو پذيان  ئثستا تةنيا ئةوةندةي
دةبينمـةوة،    نـة پثـوةدةدا و نـة ئـازاردةرة، پليكانـةكانيش      و خؤ تاريكـاييش   تةنيا تاريكة و بةس

لـة  . ژثر و ژووركةم  ئةو كونة خؤفناكةش  و كاژثذي  كةلثن  بث تةواوي  ئةگةرپثويست  تةنانةت
  چةشـين   كة ئثستا ئةويش  ةياديهاتةو  بةآلم  هةصسيت  سوور بوو، دةيهةويست  خؤي  سةر تةماي

جبووصثتةوة و بة گاگؤصـة بـذوا و دةسـتةكوتة بكـا       كوثرة، كة واية باشترة وةكووئةوان  هةموان
  دةبـث ببث،بـةآلم    هةر شتثك  دةدؤزثتةوة، خواردن  و خواردنثك  و ئاماجني هةتا دةگاتة ويست

دصخواز   كابانييةيت  كةئثستا وةخيتكردنةوة خبورث، چون  و گةرم  لثنان بث بة بث  خؤزگة شتثك
  . نية

بؤوة،رةنگـة بـة هةصـة      قـوت   لثـي   بـة بةدفـةذي    نـةنابوو كـة تـرس     هثشتا چةند هـةنگاوثكي 
هثنابـث    دةسـيت   روحثك  بث يان  داپچذي لث شةويالكةي  نةبةدي  چووبثت، رةنگة هةژديهايةكي

بذانةوةيـة، چونكـة هةميشـة     بـث   گيانكـة مـةر    مـردوان   و خـؤيف   پذترس  و بثهةوث بيباتة وآليت
  دايـة دةسـيت   بذانـةوة خـؤي   بـث   بة ژاكـانثكي   پاشان. كاتةوة  پةيدا دةبث كة زيندوويان كةسثك

نيـة، بةصـكوو گـاذاژة،      خواردةمـةين  ديويةتـةوة هـةماري    ئةو شـوثنةي   بة بري داهات  خةم، واي
  ئادةميزاد بة تايبةت  زةيين  لة چنگ  ، وةيدثت  لةبةر لوويت بثرتيين  كة بؤي  زاين  واي  تةنانةت

. و گومـان  ترس  خودساز دةبث و دةكةوثتة گثژاوي  گراين ئثسك  دؤصپاي  دةردةسيت ئةو دةمةي
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و   ئـاورين   بوو و نة زماين  رووح پةالماردةري  كة نة چنگؤصةي  كةوت  وة شتثك  دةسيت  پاشان
  بـوو، بـة برييـدا هـات      تةختةكي  ئاسنيين  شتثكي  ساردي هةژديها، بةصكوو تةزووي  گذي  كةصپي

  هةتاميچي  چني  دانا كة چني  دةبثت، واي  بزانث باشة قةفةزة بؤچي  رةنگة قةفةزة بث،بث ئةوةي
نيـة،    بـوو، ئثـرة لثـي     خواردةمةنييةكان شوثين  دؤزينةوةي  ژثرخانةكة وا بث، ئثستا تةنيا مةبةست

  ئيتـر بـري لـة كؤسـپي      بـث ئـةوةي  . نايا  نةبث لثي  و خاوثين پاك  و پةيل  كةل  چونكة ديارة بؤين
. ورايتصـةكاندن   كـردن   كوتان، بـؤين  لث  بكاتةوة بة كوثرة كوثرة دةسيت  پليكانةكان دؤزينةوةي

و ورد،   درشـت   شووشـة و باغة،كووپةصـة شووشـةي     مقـةبايي، بـوتري    ئةوث پذ بوو لة قودووي
وةبـةر    هـةر چـي  . تـر   ةنگةكؤنسـثرو بـث و چةنـد شـذ و شـاآليت     وةها كة ر  بچووكي  قوتولةي
و   بـزووت  پاشان. ئةمانة دةخورثن  تةواوي  ئاخين، بة هةصپة گويت  لةتوورةكةيةكي  هات  دةسيت

دةكوتـا    دا، هـةر وا كـة بـةكوثرة كـوثرة دةسـيت       نةدةكرد رووي  چاوةذواين  ئةو هةصكةوتةي
خبـا، بـة     دان لة لث  نةمابوو دصي  تةقة و رمبةية هثندةي ئةم. ةوةقوتوولة بةردان  و ريزثكي  نةيزاين
  گثــذا، ئــةوةي  داهاتــةوة، دةســيت  دةلــةرزي  لــة حاصــثكا لــة حةيبــةتان. شــةمچة  گــوت  خــؤي

  لثـي   بؤنثـك   لةگةصـهيچ   دةگـةذا دؤزييـةوة، نـةخثر ئـةو بؤنـة لـة دوورةوة ديـارة و ئينسـان         لثي
قالبةكـة    سـةر شـاين    كاغـةز پـةرداغي   ناسـثتةوة و زوورايـي  دة  دةنكـةكان   ناچـث، خللـةي   تثك

دةوروبـةر    جـةغزي   كـزي   و درةوشـانةوةي   دةنكـة شـةمچة وگـذ گـرتن      نةگؤذة، پثداكثشاين
خودايـة،   دثـت، ئـةي    مـژةوة زريـوةي    لةوبةري  ئةستثرةيةك  دةكاتةوة دةصثي ئةوةندة رووناك

ئثسـتا ئيتـر كـؤ    . و روونـاكي  نم، سـآلو لـة تيشـك   هةية و دةبي  چاوم  كة واية نوور ماوة و منيش
  گازي  پارسةنگ بث  ئاقصي. پذ كرد لة شةمچة  توورةكةيةكي. بوو  هاسان  دةسكةوت  كردنةوةي

  وقـوژبين   كـةلثن   شـةمچة تـةواوي    لـةرزؤكي   گـذي   بـةرثت، پاشـان    ناكا هـةموان  كرد پثويست
هةصـذثژثتةوة    يةكةم  بوون، دةبووتوورةكةيپذ   و زؤر زوو توورةكةكان  ئةنگاوت  قةفةزةكاين

تثـدابوو كـة     و بـايخ   بـةنرخ   شـيت   تـر ئةوةنـدةيان    تثـدا نةبوو،ئـةواين    بةكةلكي  چونكة شتثكي
  مةرجـةوةبرييان   سوذ مبثنث بـةم   ئاوا سةرمان  ناكا بؤ سةودايةكي  دةكذدرا،پثويست پث  شارثكي

ــ  دةيهةويســت  پاشــايةك  بثتــةوة كــة زةمانثــك ــة ئةســپثك  ژثردةســةآليت  هــةرمثي  ةواويت   ب
ئـةو    دةمـرث و لةپـذ بـؤين     بگؤذثتةوة كة واية ئةو پاشاية بثننـة بـةرچاو كةخةريكـة لـة برسـان     

  شـتثكيان   دةكـرد و حـازر بـوو لةگـةص چ      چـي   دةكـةن، جـا بـزانن    كـثش  پـةل   توورةكانة بريي
لـة    چاوپزيشك هاوسةري  بةآلم. راست  لة الي  دةركةوتن  لثرةوةية و رثگاي  پليكان. بگؤذثتةوة
ئـاو دادةنـث     و شووشةيةك  رةش  ناين و پةنچكثك  سؤسيس  دادةنيشث و بةستةيةك  پثشدا لثي
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  بردنـةوةي   نةخواردبا تاقةيت  ئةگةر ئثستا شتثكي. دةكابة خواردن  دةس  ويژدان  و بة بث عةزايب
  پـاش . تـر   بـةخثو دةكـرد وكةسـي     تاقمةكـةي نةبوو، ئاخر تـةنيا ئـةو     و پةلةي  ئةوهةمووة كةل

درثـژ    بـةرةو پـثش    و دةسـيت   پثوةهةصواسـي   سـث توورةكـةي    خوارد هةر قؤصةي  تثري  ئةوةي
بـة    گةيانـدةوة پليكانـان، پاشـان     گـذدا و خـؤي    شـةمچةي  لـة سـةر يـةك     كردن، لة سةر يةك

لـة    پثويسـتة هـةتاخواردن    نهةصـنةتاوابوو، زةمـا    وةسةركةوتةوة، هثشتا خواردنةكةي  زةمحةت
  كـة زيـاتر لـة هـةموان      ئـةو ژنـةوة دةبـوو بگاتـة ئةوشـوثنةي       دةمرث و لة بابـةت   لةش  تةواوي

  و كرايـةوة، هاوسـةري    خـزي   چرپة لـة سةرشـان   دةرگا بث. بوو  دةنواند كة مثشكي  خؤذاگري
  ذةو چـؤل  رث بكـةم،   ذةو بـوو چ  لـة رث   ئةگـةر هـاتوو كةسـثك     پرسـي  لة خـؤي   چاوپزيشك

دةتوانـث    دةركةوتن گةيشتة دةرگاي  كاتثك. بكةم  دةبث چ  پرسي  لة خؤي  ديسانيش  بوو،بةآلم
  دةچنــة حــةمباري  لثيــة، پليكانـةكان   ذةوخـواردين  رث  وةرســووذثنث هـةرا بكــا بنــةباين   سـةري 
. بـؤوة   پةشـيمان   ةآلمكارة بكـا بـ    ئةم  دةيتواين. گاصة نةداوة  و پثيدا بذؤنة خوار،دةرگام  ژثرخان
پةيـدا دةبـث بثننـة     وا باشة متةق نةكا، ئـةو قيامةتـةي    گوت  پثوةدا، بة خؤي  دةرگاكةي  بةشانيي

  خؤ بة هةموودةرگايةكـدا دةدةن، هـةر ئـةو دميةنـة دووپـات       شثتان  وةك  بةرچاو، كوثرةكان
و  و هةصـدةدثرثن   خليسـكثن دة  شثتخانةكة خوصقاندبوو، لة پليكانان  سووتاين دةبثتةوة كة وةخيت

و دةكـةون،    سـةرةنگرث دةبـن   دةپصيشـثنةوة، ئـةوانيش    بة دوايانا دثـن   ئةو كةسانةي  لة ژثر پثي
  زؤري  بنيـادةم   و لـةرزؤكي   خـزؤك   لة سةر لةشي دانان لةگةص پث  قامي  لة سةر پليكاين  دانان پث

  بـذا ديسـانيش   لـث   خواردمنـان   هـةر كـات    خؤيـدا گـويت    ئـةوة لـة دصـي    دواي. هةيـة   جياوازيي
. هةصكثشاو كةوتـة رث   قووصي  توند گرتبوو، پشوويةكي  توورةكةكاين. بگةذمثةوة ئثرة دةتوامن

جـا چـاو ئـةو    . دةگـةذا   لةبـةر لووتيـان   خواردبـووي   ئـةوةي   بـؤين   نةياندةبيين، بةآلم  كوثرةكان
  دداين. دةگـةذث   ينـدوو لـة دوام  ز  پثيـةكي   وةكوو شـوثن  سووسيس  كردم، خؤ بؤين  نةفامييةي

ئـةو   كةوتـة بـريي  . دةبث بـذؤم   و گويت  داية توورةكةكان  دةچيذةوة برد، بةهةموو هثزةوة پذي
پـث    ئةوبةآليـة مب، نـةكا نـةزامن     تووشـي   لة ئةژنؤ راچووبوو، نةكا منـيش   شووشةي  پريةپياوةي

  ئـةوةي   نة پا پةتيية، هثشـتا دةرفـةيت  نةمابث كة ئةو ژ بنثمة سةر وركة شووشان، رةنگة لة بريمان
بـؤ   ئةگـةرچي   پـثآلو فرؤشـنت، نابيناكـان     شار بچثتة دووكاين  تري  كوثرةكاين نةبووة كة وةك

. هةصـدةبژثرن   بؤخؤيـان   بـاش   پـثآلوي   كوتـان  لـث   بـة دةس   كـةم   الين  بةآلم  كوثرن  بةدبةختييان
خبوشـث و خـؤ     بـة بـث هةسـتثكي     لة پثشاويسيت. تةقاند و هةآلت  تةقثنث، تثي بوو تثي  پثويست
كردةوة و ناچار بوو لثكدالثكدا راوةسـتث و    شل  ئةو شثوةتثپةذينة هةنگاوي  نةدا، بةآلم  لةكةس



١٨٣ 
 

  تـةواوي   دةوروبـةري  هةصدةستا، چونكة خرمانـةي  لث  خواردين  رثگابدؤزثتةوة، لة ئاكامدا بؤين
  كوثر هاواري  نةكثشا كة پياوثكي  نني، هثندةي امسانييئ  بةرامة و عةتري  خاوةن  ئادةميزادةكان

ئـةو قسـةية     دوكتؤر بة بيستين  دةخوا، ژين  كرد ئةوة كثية لةو دةور وبةرانة خةريكة سووسيس
ــةبث ــرس ب ــارثز و ت ــةذي، خــؤي  پ ــةم  دةرپ ــا و گــرم   ل ــةو دةكوت ــةوخنووين  و ل دةكــردن،  دم

ئـاوا لةگـةص ئـةو      سةركؤنة، چونكةجووآلنـةوةي   ناحةز و بةذةصآليانة و هةصگري  كردةوةيةكي
  . هةصةية  خودا گرتووين  كوثرانةي

  زؤر باشتر، لةم  گوت  بةخؤي. سةرةو و ژثر دةباري  گؤزةي  وةك  باران  كة گةيشتة شةقام
لـة    دةسـيت   يـةكثك . دةلـةرزين   دةكا،دةيهانكانـد و القـي    كةمتر دياري  خواردن  بارانةدا بؤين
  و سـپي   و قـووت   رووت  گري ببوو و تةواو دايدذيبوو، ئثسـتا بـة سـينگي    پؤشي  بةژن  شذوشيتاصي

نـةبوو    ئامسانيي، ئةوة ئـازادي  گرث و رثژنة باراين و بث  روون  دةبذي، دميةنثكي  وسؤصةوة رثي
كـة    بـةالوة قورسـن    بةختةوةرانة پذن، ئةوةندةي  دةكرد، ئةوتوورةكانةي  رثنوثنيي  كة خةصكي

زؤرچارةساز نةبوو، چونكـة    ئةو كارةش  بةآلم. بيانشةكثنثتةوة  ئاآل لة سةر سةري  چةشين انثناتو
رادةكثشـا،    بةرةو خـؤي   تؤماربة تؤمار دةپذژا و سةگةيل  خواردةمةنييةكاين  ئيشتيا بزوثين  بؤين

  پؤلثـك  وزؤر  نـةدةكردن، كـةم    نةدةدانثية و بة سـاحييب   سةولةي  كةس  ئةو سةگةبةذةصآليانةي
  كردنـةوةي   بـؤ تـاقي    هيچيـان   چاوپزيشـك، دةبـث هيـواداربني     خثزاين  كةوتوونة شوثن  سةگ

دةكـرث    بةذثژةودا وا چـاوةذوان   لة وةها بارانةيةكي. پثدانةگرن قةپيان  توورةكةكان  خؤذاگري
. تـةوة دةكا هةصـدةبرينگثنث و خؤشـي    هةتا بذثكي  و راوةسنت  پةنا بگرن  لة شوثنثك كة خةصك

  دثنـة بـةر چـاو كـة روويـان       ئثستا بارودؤخةكة بـة پثچةوانةيـة، نثـوة نثـوة گةلـةكوثرثك       بةآلم
پـاراو دةكـةن،     و لةشـيان   دةشـكثنن   خؤيـان   داپچـذيوة وتوونيايـةيت    و زاريـان   كردؤتة ئامسان

دآلوا   اينبـةرةوئامس   ئاقصترن، سةتص و مةجنص و قابصـةمةيان   تر كةبةرژةوةندكارتر يان  تاقمثكي
  هـةر بـة بـريي   . هـةوردةنثرث و ديكاتـة ديـاري     توونيايـةيت   راگرتووة، ديارة كة خوا بة رادةي

ماصثكا نةماوة   هيچ  شتة باخيدارة لة لوولة و شثرةي  لةم  چاوپزيشكا نةهاتبوو كةتةنانةت  خثزاين
  ئــاوي  عمــةيتخــوو بةني  ژيــاري، وامــان  و تةگــةرةي  وثنةيةكــة لــة كؤســپ  ونــابزوث، ئــةوةش

كـة    پثويسـنت   بؤئةو مةبةستة كةسـانثك   دةكةين  گرتووة كة فةرامؤش  نثو ماصةكان  لوولةكثشي
دةبـث هـةبن،     كارةبـايي   بكةنـةوة وبيانبسـتنةوة، هـةماراو و مةكينـة و تورومپـاي       شثرفةلةكةكان

و   رثـك   بردنبـةذثوة  و كـاري   بدةنة دةسـت   و كووذييةكان  كة كةم  پثويسنت  كؤكامپيؤتثرثك
  ئةم  هةروةها بؤ ديتين. دةگثذث  سةرةكي  ئيشانة چاودةوري  ئةم  و ديارة بؤ تةواوي  بكةن  پثك
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پذ ئاو وسثآلو، بة نثـو    پثية و لة شةقامي  چةند توورةكةي  هةبثت، ژنثك  چاومان دةبث  دميةنةش
مـاو   بـةجث   و لـؤري   تؤمبيـل و حةيوانـدا هـةنگاودةنث، ئو    ئينسـان   و پيسـايي   بؤگةن  زبص و زاصي
ذواوة و لثكـدا   لـث   شـينكةي   هثنـدثكيان   تةگةري  بةستووة و هةر لةئثستاوة دةوري  شةقامةذثيان

سـاو زةق كـردووةو زؤر     بـةرةو ئامسـاين    ئـاوةآلوة چاويـان    كة بة زاري  لثكدا كوثرو كوثرن
دةخوثنثتـةوة و دةچتـة     ةيرةوگـ  شـةقامةكاين   دوكتؤر نـاوي   ژين. ببارث  پاك  سةيرة لة ساوي

بةصـث  . گـؤذاوة  لـث   رثـي   واشـة دةبـيين    نـا، جـاري   وةبري دثنـةوة و هثنـدثك    پثش، هثندثكياين
تــر، نــة   بــؤ شــةقامثكي  بادةداتــةوة ســةر شــةقامثك، پاشــان. بــووة  لــث گــوم  رثــي  گومــان بــث

  دانيشت ة سةر قوذة رةشل  لة يادماوة نة ناويان، دواتر خةمبار و شةصةژاو بة داماوي  شةقامةكاين
  مـةيلثكي   بةتوورةكةكانـةوة كـرد، بـةآلم     بؤنيـان . دا  گةمارؤيان  سةگةل. دا  گرياين  و لة پذمةي

دةلسـتةوة، رةنگـة     وچاوي دةم  لة سپصؤتةكان  مردووبوون، يةكثك  جةم  دةتگوت. نةنواند  وايان
ــة گوجــووكي ــة دةســتثك. بســتذثتةوة  ذافثــر بووبــث فرمثســكان ل ــة ســةر ســةگة دا دثنــث    ژن ب

هةصبذي، هةزار سآلو  سةري  سةرةجنام  كاتثك. ودةيالوثنثتةوة، سةگة دةگرثتة ئامثز و دةگري
  كـة شـووذاي    بةچاو ئـةنگاوت، لـةو نةخشـانةي     گةورةي  چوار رثيان، نةخشةيةكي  بؤ خواژين

و گةذؤكانـة    رثبـواران   رثنـوثنيي   و زيـاتر مةبةسـتييان    هةصيدةواسـن  بـاژثران   لـة ناوةنـدي    شاران
رةنگـة بكةونـة     ئيستا كة هةمووكوثرن. شوثنن  چوونة كوث و ئثستا لة كام  خؤشة بزانن  كةپثيان

  لـة سـةبر و خـؤذاگري     ورد و باريـك   مانـاي  ئةو كارة پووص فذث دانة، بـةآلم   دصةخورتة و بصثن
هـةتا    كة چـارةنووس   ر فثر بنيئةوةص و ئاخ  باژوث، دةبث بؤ جاري زةمان  داية، دةبث راوةستني

ئةونةخشةية چةنـدة    دةزانث نرخي  تثداية، تةنيا چارةنووس  و گةوةي  پثچ  هةزاران  دةگاتةئاكام
دوور   زؤر لـة تاقمةكـةي    خـؤي   بؤچووين بة پثچةوانةي. بدؤزثتةوة  خؤي  ژنة رثگاي  بؤ ئةوةي

هـةتا دةگةيـة     ئـةو شـةقامة بگـري     بث مليچوو بوو، تةنيا دة تثك لث البذي  نةبوو، تةنيا رةوگةي
  لـة شـةقامي   هةصـبوثري، پاشـان    و دوو شـةقامان   چةپ  كةيةوة بؤ الي  مةيدان،لة وثوة دةبث پثچ

لـةبري    پالكةكةشـت   تؤيـة،ديارة ژومـارةي    دصـخوازي   بذؤي، ئةوة شـةقامي   بةرةو راست  يةكةم
  بـذين، يـا بـة چةشـنثك      هؤشي  ثگادا شتثككرد، لة ر لث وردة وردة بآلوةيان  سپصؤتةكان. ماوة

  فرمثسـكةكاين  سةگةي  و دوور كةونةوة، تةنيا ئةم  گةذةكةگرتووة ناياهنةوث بذؤن  بةم  خوويان
شـار،    هثنايـة سـةر نةخشـةي     ژنـةي  كردبؤوة كةوتة شـوثين، رةنگـة ئـةو چارةنووسـةي      ئيشك
  وكانةكـة وةژوور كـةوتن، سـةگي   ئةوةية وثكذا لـة دو  حةقيقةت. دةگرتةوة  سةگةشي  بةشثكي
ــرين ــةديتين ئةسـ ــةوة بـ ــةي  لثسـ ــةو ئادةميزادانـ ــة وةك  ئـ ــردوان  كـ ــثص    مـ ــة ختـ ــث جووصـ بـ



١٨٥ 
 

وةركـةوث    لةپاصيان  دةگةذان  وا بوو لثي  دميةنة گرتبوو، جاري  بةم  هةصنةبةزييةوة، خووي ببوون
  ئةگةر خةوتوون  گويتژنة . هةموو زيندوودةبوونةوة  وةخةبةري  و زؤر كايت  و خبةوث و كةم
  بةوثـدا تثپـةذي    داخستبوو هةتا ئةگةر كةسـثك   لةپثشا دةرگاي  هثناوة، بةآلم  هةسنت، خواردمن

  ئيـزين  تاقـةيت  بـث   هةصـثنا، هةسـيت    بـوو كـة سـةري     كـةس   كـوذة خثلـة يةكـةم   . نةبيسـث  دةنگي
كـة بوونـة بـةرد و      تدةديـ  چـوو، خـةويان   پـث   تر زؤريـان   نةدةدا، ئةواين پث  تري  جووآلنةوةي

  شـارا ئـةم    سووكةصـة بـة دةوري    كـة خـةوة بةردينـة چةنـدة گرانة،پياسـةيةكي       هةموو دةزانني
و خـوا    و خؤص كثشاوة و خةوتون  لة خاك  پثيان  دةكاتةوة، لةوثندةرث كوثران  مةبةستة روون

  ثحراويية، بـة تايبـةت  سـ  هثزثكـي   خاوةين  خواردن  وشةي  بةآلم. بثدارين  كام  چاوةذواين دةزانث
  نازانـث كلكةسـووتة دةكـا، ئـةم      كـة زمـان   سـةگةش   دثنـث، تةنانـةت    هثـرش   برسييةيت  كاتثك

  نيشـان   لـة خـؤي    تـةذي   سـةگةيل   هثنايـةوة كـة هثشـتا كـردةوةي     جووآلنةوة سروشتيية وةبريي
  دةكا، ئـةو كارةيـان   ئاوپذژثن  دةور و بةريان  و پذيشكيان  رادةوةشثنن  تةذ خؤيان  نةداوة،سةگي

بة خثروبثر لة ئامسانـةوة    متفةذكي  باصتةية،ئاوثكي  دةصثي  پذ و تووكنيان  بةالوة خؤشة و كةوصي
ماوةيــــةدا   دةكــــردةوة ئينســــان، لــــةم  بــــةردةكاين  ســــةرةخوار دةبــــوو وپذيشــــكةكاين

  بةشـداري توانـةوة و ژيانةوةدا   دةكـردةوة و لـةم    توورةكـة نايلوثنـةكاين    چاوپزيشك هاوسةري
  بثتوو قسـةي   نةمابوون، بةآلم  خؤيان سروشتيي  لةسةر بؤين  لة خواردةمةنييةكان  هثندثك. دةكرد

ئثسـتا ئيتـر هـةموو    . شـازة   ژيـاين   وةكـوو شـيلةي    بـةيات  نـاين   پاروويةك  بكةين، بؤين  زل  زل
كاتـــةدا  مدةدا، لـــة  لـــة روخســـارياندا شـــةپؤالن  دةلـــةرزث، تامـــةزرؤيي  وةخةبةرن،دةســـتيان

دثتـةوة كثيـة، وريـا بـن، زؤر      دابوو، وةبـريي   رووي  لة پثشا بؤ خثزاين  چاوپزيشك، هةر وةك
  بـث برسـثتيية، هاوسـةري     زةرةدي  ئـةوةي   هةيـة، كوثرةپيـاوگويت    نيـة، زةرةدي   باش  خواردن

بـوو و    دةنـگ  بـث   دوكتـؤر بكـةن، شـووةكةي     بـة گـوثي    و گـويت   بة سةريارؤيي  چاوپزيشك
چاودا نازانـث،    لةبارةي  شتثك  كردةوة خؤ ئةو پياوة هيچ  و بريي  نيشت  لة دصي  ؤزةگةردثكيت

لـة    بـث كـة دوكتـؤريش     ئةگـةر لـة يادمـان    بوو، بة تايبةيت  نادروست  ئةوة بؤچوونثكي  هةصبةت
ة، چونكـة  رووتـ   بةرةو ژووري  لة پشتثن  خثزاين  ئةوةيةهةر نةيدةزاين  بيناتر نية، بةصگةش  ئةمان

كـرد،   تـث  روويـان   كوثرةكـان   پثداپؤشـث، تـةواوي    كرد هةتا خؤي لث  كؤتةكةي  داواي ژنةكةي
  . ببوو، خؤزگة زووتر روانيبايان  تازة زؤر درةنگ  بةآلم

  گثذايـةوة، تـةنيا باسـي    رووداوةكـاين   تـةواوي   و پـاراوي   ژنـة بـة پوخـت     كـردن   ژةم  كايت
دابـوو    خـؤي   وةالي  دؤسـتانةيةي  مـرؤض   مـةيلي  نةكرد، لةم  يهةمارةكة  دةركةي  داخستنةوةي
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گثذايــةوة   ئــةو كــابرا كــوثرةي  ئــةو مةبةســتة بةســةرهايت  تــةواو دصــنيا نــةبوو، بؤتثهةصــثنانةوةي
نـا، پريةپيـاو     هـةموويان  راچـوو بـوو، هـةموو بـة دص پثكـةنني، هةصـبةت        لة ئةژنؤي  كةشووشةي

دةدايـة كرمـة كرمـة      تـةنيا گـوثي    دا وكوذثژگـةش   ئاسـؤگي   تيژتثپةذ لـة سـةر لثـوي     بزةيةكي
  كـرد بـة وةذيـن     و لةذثوة بة هةصـپة دةسـيت    وةرگرت  خؤي  سةولةي سةگةش. خؤي  خواردين

  شـثوةية قـةرةبووي   دةلةرانـدةوة و ئـا بـةم     دووكانةكـةيان   لـة دةرةوةذا دةرگـاي    كةسـانةي  بةم
  نـةدةكرد، لـة هـةموو شـوثنثك      پثـداگري  ؤريدةرگـاوة بوايـة ز    لة پشـت   هةر كةس. كردةوة

  و برسـثتييان   گـرت   هةموو وردة وردة ئؤقرةيان. بةذةصآل  هاري دةنگؤ بوو كة شار پذة لة سةگي
  بــؤ گثذانــةوة كــة لــةدووكان  ئــةو كابرايــةي  نةزيلــةي  چاوپزيشــك  خثــزاين  شــكا وئــةوكات

  و گـويت   بردةوة سـةر يـةك    قسةكاين بين سةر و  پاشان. نا  دةركةوتبوو هةتا بزانث دةبارث يان
خؤمانـدا    سـةر بـة ماصـي     پثشـوو نـاتوانني    بـث، وةك   گوتووةراسـت   بـة مـين    بثتوو ئةو قسانةي
  لـةو كةسـانةيةكايت    بچينـة ژوورةوةش، لثـرةدا مةبةسـتم     رةنگة هةر نةتوانني بكةينةوة، تةنانةت

پث نية و   كردوون،بؤ وثنة ئثمة كليلمان  گوميانلة بري چووة يا   دةستة كليلةكانيان  وةدةركةوتن
وا بـة    سـوومتاين   نادا، وشـةي   لة خؤصةمثشدا دةس  بووة، تازةدؤزرانةوةي  لة سوومتانةكةدا ون

  هةصدةلووشن،ســةرةتا خــوثين  كــة مقةســتةكةي  دةبــثين  گــذةكان  دةتگــوت  ســةرزاريدا هــات
  و كـويل   دةدةن  لـوول   تيـژي   و نووكي دم  سةر مقةستةكة دةسووتثنن، پاشان  هةآلتووي  وشك

  هةصـدةگةذث، سـوور دادةگريسـث و وةهـا خـوار و خـيچ       دةكةن، مقةستةكة وردة وردة رةش
هةصپسـثنث،ئاور    كةسـثك   گةرووي  توانيبثيت  كوتة ئاسنة زةمانثكي  بذواناكا ئةم  دةبث كة كةس

و   كؤمائاسنةواصـة قـاص بـووةدا كليـل      وةشاند و رؤمركا تازة ناكرث لة نثو ئةم  خؤي  كة دةسيت
لـة    منن، زؤر ناشيانة سـث قـامكي    لة الي  كليلةكان گويت  بناسرثنةوة، چاوپزيشك  لثك  مقةست

بـــة ســـث   چكؤلـــةي  رؤبـــرد و ئاصـــقةيةكي  دوولينگـــة شذوشؤصـــةكةي بچـــووكي  گريفـــاين
خؤمـةوةچاكتر رادةگـريث،     يبـةال   بثت، گومت  ون  دةرهثنا، ترسام  كليلةوةدةرهثنا، لة جانتاكةم

  پـث بـوون    دةگةذثينةوة ماص، كليل  دةدامثية كةرؤژثك  و دصنيايي  دصخؤشيي  هةروةها جؤرثك
بـؤ  . شـكاندبث، هـاتوو نةيانشـكاندبث     ماصـةوةيان   رةنگـة دةرگـاي   دةكا، بـةآلم   خاترجةم  ئينسان

لـة    چيان  ئةوانيش بوو بزانن  وة گرينگئثستا بة اليانة  لة ياد بردبؤوة، بةآلم  ئاواصةكانيان ماوةيةك
ــةكانيان ــة جــواب  كةســثكي  كــردووة، يةكــةم  كليل ــؤمبيلي  چاويلكــةيي كچــةي  هات ــوو، ئوت   ب

بة سةر هاتووة، دواية   چيان  پاشان  لةماص بوون، نازامن  و بامب  بةر كة هاتة شوثنم، دايك نةخؤش
  وگـويت   ماصـةكة هـات    دا، خـاوةن   ة دةرگايانلة ماصةوة كوثر بووم، ل  پريةپياوهات، من  نؤرةي
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بكةمـةوة، ئثسـتا     نـةبووبري لـة كليـل     ئةوةم  پياو بة شوثنما دةگةذثن، وةخيت  چةند نةخؤشةواين
  لـة يـادي    و هـةم   دةيزاين  نةماوة، هةم  نازامن، لة بريم ئةو ويت  كوثرةپياو بوو، بةآلم  ژين  نؤرةي

  ديـنت  وشةي  لة نةكاو كوثر بووة، هةصبةت  دييت  ئةمة بوو كاتثكدةيشاردةوة  ئةوةي  بوو، بةآلم
بثـنني،    بـة كـاري    داكوتـاوة كـةناچارين    وةها قووص لة زمانـدا پنجـي    ماناية، بةآلم لثرةدا زؤر بث
كردبـوو،    جريانـةكاين   و هؤذ لة ماصدةرپةذيبوو و هاواري  بة زيق  ئاوا ديت  خؤي  بةصث كاتثك

  تووشي  مثردةكةي  كةوتنة دوودصي، كاتثك  داين  لة يارمةيت  مابوون هثشتا لةوث  جريانانةي  ئةم
  ئثسـتا خـؤي    نواند،بـةآلم   زانـيين  و لـث   نـةهثنا و ئازايـةيت    نةهامةتيية هاتبوو ئةو وةسةر خؤي ئةم

بـة مثشـكيدا نـةهاتبوو      هثشـتووة، تةنانـةت   و لة سةر خوا جث  بة ئاواصةيي  دؤذاندووة و دةرگاي
  ماصـي   كليلـي   باسـي   كةس  هيچ. خبوازث و خثرا بگةذثتةوةو دةرگا گاصة بدا و بگةذثتةوة  ئيزن

دوكتـؤر بـة    ژين  پاشـان . شوثنة  لة كام  نية ماصيان  لة بريي  لة كوذة خثلةنةپرسي، چونكة تةنانةت
دةكـةين،   پـث   تـؤوة كـةنيزيكترة دةس    الواندةوة، لـة ماصـي    چاويلكةيي  كچةي  دةسيت  ئارامي
و ئاصـؤز و    سةروسـةكوتة پـيس    و پـثآلو پةيـدا كـةين،ناكرث بـةم      دةبث لـة پثشـدا جلـك     بةآلم

  كاص بة زگي  كة كوذةي  دييت  بةرز بثتةوة، بةآلم  ويسيت. نةشؤراوة و ئةو تذوتيتؤآلنةدةركةوين
ةسـثينةوة،  و حب كـةين   چـاو گـةرم    تؤزثك  كة واية با ئثمةش  گويت. خةوتووة  تثرئاسوودة لثي

بثتـةوة لـة     گـةرم   و بؤ ئةوةي  داماصي  داوثنةخووساوةكةي. باسة  چ  دواية دةچينة دةرةوة بزانني
  تــؤي  پرســي  كــرد، شــووةكةي  هــةر وايــان  خــزا، كوثرةپيــاو و خثزانيشــي مثردةكــةي  باوةشــي

  بكـة، بـةآلم    دصـنواييم  كوشي، نةيگوت رثك  دصي  و ژانثك  خؤيان  ماص و حاصي  وكةوتةوة يادي
  هةستثكة كة بوو بة هؤي  ناگةين تثي  و دةچوو،ئةوةي  لة مثشكيدا دةهات  هةر ئةوةي  دةتگوت
  كـرد و هـةر ئـاواش     ئـةو كـارةي    گومـان  بـث   پريةپياو، بةآلم  باوثتةئةستؤي  كچة دةسيت  ئةوةي
ــث خــةوي ــةآلم ل ــاو نةخــةوت  كــةوت، ب ــة الي . پريةپي و   توةركــةو دةرگــالثي  ســةگة چــوو ل

كاتـةوة گـةلث تـووذة و الذث      ويشـك  نيـة فرمثسـكةكاين    كةسثكي  تةين، كاتثك  نثودةرانةي
  . دةبث

   كوثري
  

هـةر لـة     بشـؤن، بـةآلم   خؤيـان   چـؤن   و هـةر ئـةوة مـا بـزانن      پؤشي  و پثآلويان  و بةرگ  جل
  خؤيـان   يليتـةواو بـة مـة     هةبوو،چونكة ئةگـةرچي   تر جياوازييان  ئثستاشةوة لةگةص كوثرةكاين

مةنشـوور    دةخوثنـدةوة، بـة واتـةي     يـةكتري   بةرگـةكانيان   رةنگـي  بةآلم  هةصبژثرن  نةياندةتواين
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  خـؤي   مشوورخؤرثكة كـةوةخيت   هةبووين  لة چاكةي  جوانة، ئةوةش  سةر گوصي  هةمووشتثك
ةوة و ناكاصـثن  لثـك   پنـؤك   دثتةوة، رث رث وپنـؤك   لةگةص دوولينگةكةت  بصث ئةوة بكة بةرت

  ژين  و هـةم   چاويلكـةيي   كچـةي   هـةم   نـني، بـةآلم   گرينـگ   ئةوانة بؤ پياوان  شتانة، هةصبةت  ئةم
كردؤتــة بـةر هـةتا بــة     و تـةرزثكيان   رةنـگ   چ  كـة بــزانن   لــة سـةرئةوةي   كوثرةپيـاو پثـداگرن  

  كـة نـةرمي    ذةبوونبؤ پثآلو تثكذا لة سةر ئةو باوة  بةآلم. بثننة بةر زةين  خةياص دميةنيان يارمةيت
و بريقـةدار    قةيتاندارو پانث بصيند و چةرمـةگوثلك   باشترة، پثآلوي  لة جواين  بوون  و بةپا خؤش

  پةالسـتيكي   رؤژگـار و رثيانـة نـةدةهات، چةكمـةي      ئةم  بةكاري  ناسك  ناية، كةوشي  بةكةلك
لـةوةچاكتر    شـتثك   نن، هـيچ بيكةنة پا و دايكة  كة بة هاساين  دثت  درثژ بةكةلكيان هةتا چؤكان

بـؤ    چةكمةيـةك   نةكةوت،بؤ وثنة هـيچ   چةكمانة وةگري هةموان  بةداخةوة لةم. نية بؤ قوذةشثل
ساقؤذن، كة وايـة ناچـار     گةورة پث لة القيدا دةتگوت كوذة بچكؤلةكة نةدةبوو، چةكمةي  پثي

وةرزشة،ئةگةر   كام  هي  نةيدةزاين  حباوثتةوة كة لثرة كةس  وةرزشي  كةوشي بوو بة جووتثك
ــوم  دايكــي ــووي  گ ــثك   ب ــة و كةس ــرة بواي ــةي  لث ــاس   دميةنةك ــؤ ب ــا،دةيگوت  ب ــةير   كردب س

. هةصـيدةبژارد   ديتبـاي   چـاوي   هـةر ئـةو كةوشـةية ئةگةركوذةكـةم      هةصكةوتثك، ئةوة راسـت 
بـؤ    يانتـةيار كـرد، ئـةو پـثآلوة باشـانة       بةسـكتباص خـؤي    كةوشي بة جووتثك  پان پث  پريةپياوي

  سـةير دةهاتةبـةرچاو، بـةآلم     كةوشانةوة بـذثك   راستة كة بةم. باآل بةرز ساز كردبوو ياريكةراين
  پـيس   رانـةبردووة، كةوشـةكان    ناكـا، هثشـتا دةدةقيقةيـةك     ئةو دميةنة گاصتاويية هثندة تةمـةن 

  . دةبثتة ترث  دةوث و بةرسيلة بة دةرفةت پث زؤري  دةبن، بةصث ژيان
. دانةپچـذيوة   زاري رووةوة ئامسـان   لـة بـةر بـاران     كوثرثـك   كردؤتةوة، ئيتر هيچ  يلث  باران

و مانـةوة    هثنـدة نابـا، چـوون     قـةت   چةواشةن، بةآلم بكةن، لة شةقامان  چ  و نازانن  دةخؤن  خول
نيــة، ئيتــر   ديكــةيان  ئامــاجنثكي  خواردنــةوة هــيچ  بــة شــوثن  يةكســانة، جگــة لةگــةذان  بؤيــان
تـةنيا    نـةبووة، شـانؤگة وسـينةماكان     دةنـگ  بذاوةتةوة، هةرگيز دنيا ئةوةندة بث  مووسيقي دةنگي

  خـواردن   لـة دؤزينـةوةي    دةستيان  كة بةناهومثدي  ماص و حاآلنةن ئةو هةژار و بث  پةنا و پةسيوي
 هـةر   حكوومةيت  لة پايةبةرزاين  يا خؤ چةند كةسثك  هثشتا دةوصةت شؤردووة، ئةو سةردةمةي

ــةيان  لــةم  بــوو، هثنــدثك  بــة دةس  وآلتيــان  واهةوســاري   كردبــوو بةقةرةنتينــةي  هؤصــة گةوران
دةگـريث و   لـث   بـةري   سـپي   كةنةخؤشـيي   هثشتا لة سةر ئةو باوةذة بـوون   كوثرةكان، ئةو كات

لثـرة    بـة سـةر چـوو، ئيـدي      بةرگرييانـةش   ئـةم   نـةكرا وسـةردةمي    چ  چارةسةر دةكرث، بـةآلم 
  ناخؤشة كـة ئـةم   مؤزةخانةكانةوة بةذاسيت  لة بابةت  نةبوو، بةآلم  بة سوومتانيش پثويست  تتةنانة
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گشـتة    هـةموة تـابلؤ نةقاشـيية، ئـةم      مرؤض،ئـةم   هةية كة دةصـثم   تايبةتيم  گةشتة مرؤضة، مةبةسيت
  ئـةم   ثراينهةر خوا دةزانث كو. بكا لث  بدا و ديداريان لث  سةريان نةبث  كةسثك  پةيكةرة تةنانةت
و   دةرمــان  چــاوةذواين مابــث هثشــتاش  چــني، رةنگــة ئةگــةر بــذة باوةذثكيــان  شــارةچاوةذواين

  نـةماوة و هـةموو كوثراييـان     سـاخ   بـوو بـة دةنگـؤ كةكةسـي      وةختثكـي   بن، بةآلم  چارةسةريي
كــراون،   چــؤل  خــورد بثتــةوة و ئةزموونگــةكان  نــةماوة لةميكذؤســكؤپ  داهــاتووة و چاوثــك

بـؤ    كة هثشـتارثزيان   لة كوثرةكان  زؤرثك  و كةسي  سةرةتا خزم. سةر ئاو  بووبة بصقي  مثديانئو
بـرد،    هرووژميـان   دادةنا، لـة تـةكيانا بةرةونةخؤشـخانةكان     بنةماصةيي  و پةيوةنديي  خؤشةويسيت

ــان  بـــةآلم ــةدوكتؤرثكي  لـــةوث چاويـ ــوثر دةكـــةوت  بةگةلـ ــةزمي  كـ ــة نـ ــةو   دةســـيت  كـ ئـ
و سـينةيانةوة دةنـان، چونكةهثشـتا      بـة پشـت    گوثيـان   يان  كة نةياندةبينني  دةگرت ياننةخؤشانة
ئـةو    پاشـان   بـةآلم . دةهـات   دةكرد و ئةوة تةنيا كارث بوو كة لةدةستيان  كاري  بيستنيان  هةسيت

ــانةي ــانتواين  نةخؤش ــتا دةي ــييةيت   هثش ــة برس ــذؤن، ب ــةرثگادا ب ــخانةكان  ب ــة نةخؤش ــةآلتن،   ل ه
دةكـردن، ئـةو تاقمةئةگـةر      چـاوةذوانيي   كةسي لة شةقاماندا بة بث  تاصو مةرگاوي  توويةكيداها

هـةر ئةوةنـدة     و بؤ ناشتنيان  هةبوو، ديار نةبوو لة كوث ئاوارة وسةرگةردانن  خاووخثزانثكيشيان
  ببوايـةن   بؤگـةن   تثياهنةصـةنگوث، بةصـكوو دةبـوو كةالكـةكان      بةهةصكةوت  نةبوو يةكثك  بةس

  بـة سـةر و گـوثالكي    سةير نية كـة سـةگةل    هيچ. كةوتبان  لة سةر شةقامةذثيان  وراستة و راست
  چصـكي   كةوصـيان   و بلـؤقي   كةمتيارن، كـوان  هةصدةذووسكثن، هةر لة ئثستاوة دةصثي  ئادةميزادان

ينـدوو  ز  داون  قووتيـان   و ئةوانةي  مردؤكان  دةترسن  لة گةصؤز دةگةذثن،دةصثي  تثزاوة و كلك
. بـدةن   سـزايان  دةسـةآلتةكان  ئينسـانة بـث    شـةرمانةي  بث  وجنذوجنذ كردين  ببنةوة ولةبةر خاتري

دةر و ژوور، ئثـر    داوة لة نثواين  وآلمي چاوپزيشك  هات، هاوسةري لث  دنيا چي  پريةپياو گويت
  ةصـك خ  پرسـي   چاويلكـةيي   نيـة، كچـةي    جياوازييـةك   و زؤر، ئةمـذؤ وسـبةي    و ئةوث، كـةم 

سـةرگةردانن، رةنگـة    رووح  و بةذث دةچن، چةشـين   بةجث دةكةن جث  چؤن  چلؤن،كارةكانيان
وا دةصـث    هةية، چونكة چوار هةسـتةكةتان  ژيان  گومان ،هةصبةت، بث  رووح  ماناي  هةر ئةوة بثت

  رسـي هـةر لـةبري مـابوو پ     ئوتؤمبيلةكـةي   ببينن،كوثرةپياو كـة دزراين   و لةگةص ئةوةشدا ناتوانن
  ونــة ژين  پرســي  شــتثكي  نــة چاوپزيشــك. ماشــثنانة  گؤذســتاين  زؤرة، بةصــث دةصــثي ئوتؤمبيــل

كـوذة    بـةآلم . هةبوو  فايدةيةكي چ  چةشنة ببيسنت  لةم  كوثرةپياو، ئةگةر قةرار وا بوو هةر وآلمي
ة نايانبينـث  كـ   لـةوةي   پثآلوانة ئةوةنـدة دصخؤشـة تةنانـةت    گةيشتووة و بةم  خؤي  خثلة بة ئاوايت

لثسةوة  ئةسرين سةگي  بةآلم. لث بة سةر نةهاتبث  ناشثوي،رةنگة هةر بؤية وةكوو رووحي  كةيفي
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  كـةمتيار، چونكـة ئـةو نةكةوتؤتـة دواي     بصثي  ناشث پثي  چاوپزيشك  خثزاين  كة كةوتؤتة شوثن
  . زيندوونو   كة دةزانث گةش  جووتة چاوثكي  مردوو، بةصكووكةوتؤتة جةغزي  لةشي  گؤشيت
وا تـازة خةريكـة    برسـييةيت   حةوتوويـةك   دواي  دوور نيـة، بـةآلم    چاويلكةيي  كچةي  ماصي

  و وچـان   رؤنيشن  دةذؤن، بؤ حةسانةوة ناچارن نةرم  دثتةوة بةر، هةر بؤية نةرم  تاقمةكة گيانثكي
هـةر  نـةدةبوو، چونكـة     بـة زةمحةتةكـةي    و بـةرگ   جـل   و جـؤري   رةنـگ  بگرن، هةصبژاردين

لـث    ئوتـؤمبيلي   و تةسكة، هةربؤية چ  كچة كورت  ژياين  شوثين  خةياباين. بوون  لةئثستاوة پيس
  چـؤل . قةدةغـة بـوو    لثـي   نية، راگرتن  راوةستاين سةرةية و جث  ناكرث، خةيابانةكة يةك  بةدي

  ةوةرثكجووصـ  رؤژ هـيچ   جـؤرة شـةقامانةدا بـة درثژايـي      نةبوو، لـةم   سةرسوذمان جثي  بوونيشي
  حـةوت، قـايت    چةنـدة، ژومـارةي   ماصـتان   پالكـي   ژومـارةي   دوكتؤر پرسـي   ژين. ناكرث  بةدي

  ئاسـاييدا ئةمـة خـؤي     كرابوويـةوة، لـة وةخـيت     لةپةجنـةرةكان   يةكثك. چةپ  دةسيت  دووهةم
  كشـتث   ئثستا نةدةكرا لةهيچ  لة ژوورةوة بث، بةآلم  ئةوةبوو كة زؤر وثدةچث كةسثك  نيشانةي
بچينةسةرةوة، ئثمة دوو بـة دوو دةچـني،     ناكا هةموومان  پثويست  دوكتؤر گويت  ژين. دصنيا يب

  سـاختومانةكة بـة زؤرةملـي     چوونـة ژوورةوةي   كـةدةرگاي   تثگةيشت. بن  ئثوة لثرة چاوةذوان
. ةوةو درثـژ لـة الشـيپانةكةبؤت     باريك  قفصةكة شكاوة و تةصةزمثكي  كراوةتةوة، دياربوو زمانةي

نةدايـة    دةزاين، بـاخيي  پـث  دا، چونكـة رثگاكـةي    وةپـثش   نةكرد، كچـةي   مةبةستةي  ئةم  باسي
  چـاوت   بة پثكةنينةوة گـويت   دوو جارهةصخليسكا، بةآلم  پليكانةكان، كچة لة خؤشيان  تاريكايي

  ا بكـةم،راهاتن پثـد   سةر و خواريان  نووقاو دةمتواين  كة بة چاوي  پليكانانةن بث، ئةوة هةر ئةم لث
ورد و باريكا خؤ نـابزثون، بـؤ    خاصي  و لة بةرامبةر هةزاران  ئاوان  زمان  كراوي  دياري  و جةغزي

  قـايت   لـة پثگؤذكـةي  . نووقاو و كـوثر ناكـا    چاوي  نثوان و راوثژة فةرقي  زمان  ئةم  وثنة خاوةين
بــة   دةســيت  ةييچاويلكــ  كچــةي. نوانــد  خــؤي  ماصــةكة بــة داخــراوي   دةرگــاي  دووهــةم
هثنايةوة كـةكارةبا نيـة     وةبريي  چاوپزيشك  ديتةوة، ژين  دةرگادا كثشا و زةنگةكةي الشيپانةي
زؤر كةسـانةوة    بـةالي   هةواصةي بيست، ئةم  تاص و ناخؤش  هةواصثكي  وةك  وشانةي  و كچة ئةم
كرد،   و هاواري  مست داية بة  دةرگاي  سثهةم  كردو راي  رايةك، دووذا تةقولبايب. گةلث شومة

ــةآلم  ــة، ب ــة، باب ــةس  داي ــاي ك ــؤش    دةرگ ــة خ ــةو قس ــةكردةوة، ئ ــةرم  ن ــةي  و گ ــة   و گوذان ل
  خؤشةويستم  رؤصةي بصث  نةهات  تاص بگؤذن، كةس  راستةقينةي  دةدا نةيانتواين  مثشكيداشةپؤليان

وةرة ژوور، وةرة ناهومثـد مب،    بـووم   خـةريك  گةذايـةوة، بةخثربثيـةوة، بةذاسـيت     ئاخرييةكةي
دةركـة هـةر     شـپذثوة، بـةآلم    كة ماصةكة تؤزثك  بكة، ببوورن  خاتوونةش ئةم  ژوور و فةرمووي
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  وةدةرگـادا، دةسـيت    لـة مـاص نيـة، پاصـي      كـةس   گـويت   چاويلكـةيي   كچـةي . واما و نةكرايةوة
  قـةوماوي  بـة لـث    هةموو ئةندامي دا، دةتگوت  گرياين  و لة پذمةي  وثكردن  بةزاند و سةري تثك
  مـرؤض   نـةبووبا و نـةمانزانيبا روحـي     دةكـا، ئةگةرئةوةنـدة ئةزموونـةمان     و بةزةيي  روحم  نزاي

و   بـةدايك   سـةبارةت   و پةژارةيـةي   هةمووة خؤشةويسيت  لةم  وفصووچة، سةرمان  چةندة پذ پيچ
نيزيكانـة    هـةر لـةم    ئةوةنـدة بةذةصـآل،بةآلم    لـة كيژثكـي    دةينوانـد، سـوذ دةمـا، ئـةويش      باوكي

. هةيـة و نـة دةبـث     دووةدا نـة جياوازييـةك    ئةم داوة كة لة نثوان هةية كة پثشتر نيشاين  كةسثك
  بـة زةينيـدا نـةهات، هـةموو دةزانـن       هيچـي   بكـا، بـةآلم    دصنوايي  ويسيت چاوپزيشك  هاوسةري
ئةگـةر    د بـابزانني كـر   لـة ماصـةوة يـةگجار كورتـة، پثشـنياري       بـؤ خةصـك    درثژخايةن  كةژياين

  زاري  راوثــژي  بپرســني، بــةآلم بةصــث بــا بــذؤين  بپرســني، كچــة گــويت  مــاوة لثيــان  هاوســايةك
  ئـةوجاريش   بـةآلم . كوتـا   بـةرةو روويـاين    ئاپاذمتاين دةرگاي. دثنايةوة ياد  زستاين  بةستةصةكي

  ئـةو ماآلنـة تـاآلن    .دوو مـاص كرابوونـةوة    سـةرةوة دةركـةي    لـة قـايت  . نةدايـةوة   وآلمـي   كةس
  يــان  وا ديــار بــوو تازةكةســثك. دةنوانــد  خؤيــان  بــة بةتاصــي  و قةفــةزةكان  و دؤآليب كرابــوون
و زؤر بةذةصـآلية، ئـةو     كـةم   كوتـابوون، ئيتـر ئثسـتا هةمووكـةس     تـث   بةذةصـآل خؤيـان    تاقمثكي

  . دةچوون دةكرد و ئثرة و ئةوث  ماصةوماصيان
  كوتــا، وةك  ماصــي نيزيكتــرين  دةركــةي  چاوپزيشــك  ســةرييةكــةم، هاو  گةذانــةوة قــايت

كثيـة،    گـذ بـة گومانـةوة پرسـي      دةنگثكـي  نةدانـةوة، پاشـان    وآلمـي   دةكرد كةس  چاوةذوانييان
دةگـةذمث، تـؤ     و بـامب   دايـك   سةرةوةم، لة دواي  چووة پثش، منم،هاوسثي  چاويلكةيي  كچةي
پث هاتة گـوث، دةرگـا كرايـةوة و سـةرو       شكة خشكيخ. بةسةرهاتووة  وچيان  لة كوثن  نازاين

  چيلةكةية، پرچـي   و پثست،دةتگوت  كزةصؤكة دةركةوت، ببوو بة يةسك  پريثژنثكي  پؤتذاكي
  خـؤي   قةف  قةف  يةگجار ناخؤش  بؤگةنيو و بؤهةذنةهووتثكي. دةنواند  دزثوي  درثژ و ئاصؤزي

وزؤر   كـةم   زةق كـردن، چـاوي    چـاوي   پريثـژن  .كشانةوة  لة حةيبةتان  بة دةرثدا كرد وژنةكان
لـة    بـرد هـاتن    تؤيـان   ئـةوةي  دواي  نـازامن، رؤژثـك    و بابـت   دايك  دةچوون، بة سؤراغي  سپي

  پثــي  لثــرة مــاوة، جارجــارة هةســيت  ديكــةش دةمبــيين، كةســي  مــن  ئــةوانيش، ئــةودةم  دووي
روو دةكةنـة ئثـرة، كـة وايـة       يا بؤ نوسـنت و ديارة تةن  دةرةون  هي دةبيستم، بةآلم  هاتوچؤكةران

نيـة، مثـرد وكـوذ و      لثيـان   هةواصـثكم   كـة هـيچ    بـة سـةرهاتووة، گـومت     چييـان   من  وبايب  دايك
حةشـار دابـوو، لـة كـوث،       خـؤم  بؤ نةبرد، مـن   تؤيان  برد، ئةي  لة كوثن، ئةوانيشيان  بووكةكةت

دةربازبوونـدا    ة پشـتةوةذا، بـة پليكانـةكاين   بچيـةژوور، لـ    توانيـت   ئثـوة، چـؤن    لـة ماصـي    راست
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لـة   كـردةوة، دةرگـا كليلـي     برد و دةرگاكـةم   شووشة شكاند و دةستم  وتةبةقثكم  وةسةركةومت
وةرسووذاند   وذما، سةري  واقي ژياوي، پريثژن  هةتا ئثستا چؤن  دوكتؤر پرسي  سةر بوو، خثزاين

منة، يةكثكـة لـة     و ئاشناي  ردةوة كة ئةوة دؤستك  لثية، كچةدصنياي  ديكةي  ئثرة كثي  و پرسي
نيـة،    تـةنيايي  كـرد، لثـرة مةبةسـت     پثـداگري   چاوپزيشـك   ئثمة، هاوسـةري   تاقمةكةي ئةنداماين
  ئةوةيـة كـة مـن     لة كوث وةگريهثناوة، راستييةكةي  گرينگترة، لةو ماوةيةدا خواردنت  خواردن

  نيـة باسـي    خـؤش   لة قـوذاو دةركثشـم، ئةگـةر پثـت      مخؤ بةذةي  و دةتوامن  و گثلةكة نيم  نةفام
ئـةوة    كـة كـردم    كـارثكي   هـةر وا بةپرسـيارم، كـة وايـة دةيصـثم، يةكـةم       گةذث، من لثي  بكةي

زوو   كردةوة،ئةوانـةي   بـوو كـؤم    شـثو و خواردةمـةين    و ئـةوةي   پشـكين   بووهةموو ماصـةكامن 
  وات  شـتثكي   كـرد، كچـة پرسـي     پاشـةكةوت  ديكةشم  و ئةواين  خثرا خواردمن  دةبوون  خراپ

درةوشـانةوة،    لةپذث بة بةدگوماين  دايةوة، ناتةواو بووة، چاوة كوثرةكاين  وآلمي  ماوة، پريثژن
لة راستيدابث بناغةية، چونكة   وتار ئاواية، بةآلم  و مةرجثكا هةميشة شثوةي  لة وةها هةل هةصبةت
زةق بچـن، ئةوانـة     كةشـكة فةريكـةش   نني، جا بـا وةك   چلؤنايةيت  چاو زياتر خاوةين  گلثنةي

روانينـا دةور    و پـاراوي   كة لة پوخـت   و تةنياپثلوو و مژؤص و برؤكانن  نةگؤذن  خذي  دوو گؤي
  پرسـي   چاوپزيشـك  چـاو دةدةن، هاوسـةري    تايبةتييانـة وةالي   روونـة ئـةم    وةك  دةگثذن،بةآلم

لـة شـةقاماندا     مـةرگ   پـذرةمز و رازةوة گـويت    ژثكـي بـة راوث   بةذث دةچي، پريثژن  ئثستا چؤن
هةيـة،    درثـژةي   ژيـان   مـاآلن   پشـت   لة باخچؤصـةي   ناوةتةوة، بةآلم داوة و بؤسةي  مةآلس  خؤي

  دةكةوث، گوصـيش  و مامر دةست  و كةروثشك  كةلةم  ماآلن  پشت  چية، لة باخچؤصةي مةبةستت
  وايــة كةلــةمثك  دةكــةي، فــةرق دةكــا، جــاري  تــؤ چ  بــؤ خــواردن، دةي  نــةك  هةيــة، بــةآلم
دةخيـؤي، لـة پثشـدا      بةكاصي  دةكووژم، پاشان  واشة مامر ياكةروثشكثك  و جاري  هةصدةكةمن

شـريينة، ئثـوة    كةلةميش  كاص گرت، السكي  گؤشيت  بة خواردين  دواية خووم  دةمربژاندن،بةآلم
و زؤر   دوو هةنگاو كشايةوة و كـةم . نامرم  و لة برسان  خؤمم  دايكي  مةبن، كچي  من  نيگةراين
ئةگـةر    دةدرةوشانةوة و لة ژوورةوةذا گـويت   سپي  بوو، تةنياچاوةكاين  ماصةوةدا ون  لة تاريكي
  دةيهةويسـت  چاويلكةيي  كچةي. ناگرم، فةرموو بذؤ لث  رثگات  من  خؤتان  بچثوة ماصي دةهتةوث

  لة پذ ئيشـتياي   بكةم، بةآلم  چ  نني لةوث  و باوكم  ايكبصث نا زؤر سپاس، بث فايدةية، ئثستا كة د
قـؤذة،    ئةو ئاواتة چةند ئـاواتثكي   ببينم، ئثستا كوثرم  هؤدةكةم ببينث، دةمهةوث  كرد وةتاغةكةي

بــةو   وبـؤن   و پثخةفةكانــدا دةكثشـم   و پـةل   بـة دار و ديــوار و كـةل    نـةبث دةس   هـةرهيچ   دةي
لة   هثشتاش  مابوون  لة بريي  لة سةر دادةنا، رةنگة ئةوگوآلنةي  ثژمگ  كة سةري  باصنجةوة دةكةم
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داببنـةوة و بـة     بـةري   نـابن   بؤ خواردن  زانيبثيت  پريثژن  ئةوةي دواي  مابن، مةگني  خؤيان  شوثين
  بؤتــان نــةبث  زؤر باشــة، ئةگــةر زةمحــةت  پثيــة كچــة گــويت  بــةم. كــردبن  پثخوســيت تــووذةيي

بـة مـن، وةرنـة ژوور، وةرنـة      ئثوةيـة سـةبارةت    لوتفي  دةكةم، ئةوة ئةوپةذي پثشنيارةكة قبووص
پـث تثـر نـامب،      هةية خـؤمي   مةكةن، ئةوةي  خواردن و دؤزينةوةي  دينت  چاوةذواين  ژوور بةآلم

  بـث، نيگـةران    خـؤش  پـث   كاصـتان   گؤشـيت   نايـا، مةگـةر ئـةوةي     ئثـوةش  ئةوجار هةر بة كةلكي
  منتـان   چاكـةي  هةية، ئـاخ، كـة وايـة هةتانـة، جـا ئةگـةر وايـة بـؤ ئـةوةي           نمةبة،ئثمة خواردمنا
بـة    بـؤ دثـنني    خواردنيشـت   گـويت  چاوپزيشـك   بؤ بثنن، هاوسـةري   خواردن  دابثتةوة، هثندثكم

گثـژ    هةصـبوارد، بؤگـةنيو ئينسـاين     ذةويـان  رث. نةهاصـث  تثـك  و پثـت   بـة و دةسـت    چاوان، ئارام
ــرد ــوي . دةك ــة دي ــان ل ــكةي   كاب ــة تيش ــوون   ك ــاوا ب ــذثكي  رووةو ئ ــاكيي  ب ــذابوو،   رون تثگث
تثوةدابوو، لة سةر  وآليت  تةواوي  مريشك  و پرووسكي  و پةذ و پؤ و ئثسك  كةروثشك كةوصي
گـةلث    نالةبار كة دةتگـوت   پثوةمردوو و چةندكوتة گؤشيت  و خوثن  پيس  و دةفرثكي  مثزثك

  چ  و مامرةكـان   باشـة كةروثشـك    دةي  دوكتؤر پرسـي   يندةنواند،خثزا  جار جووراونةوة خؤي
  گؤشـت   ومامرةكـانيش   و گيا و گؤص و بةرماو، ناكا، كةروثشـك   كةلةم  گويت  دةخؤن،پريثژن

  چةشــين  خؤشــة، زينــدةوةرانيش  پثيــان مريشــكةكان  هثشــتا نــا، بــةآلم  خبــؤن، كةروثشــكةكان
  و پتـةو رثـي    راسـت   پريثـژن . دةگـرن   و شـتثك وخوو بـة هـةمو    فثر دةبن  ئادةميزاد ئاخرثكةي

بـة    ئامـاژةي  دةبينـث، پاشـان    چـاوي   وةها لة سةر رث وةالبـرد دةتگـوت    دةبذي،كورسيلةيةكي
ــةك ــةكاين     دةرگاي ــةر پليكان ــة س ــة ب ــرد ك ــن     ك ــا ب ــرةوة وري ــةوة، لث ــاز بووندادةكراي   دةرب

دةرگاكـة چـي،     پرسـي   اويلكةييچ  كچةي. نني  زؤرقامي  پليكانةكان  هةصنةخليسكثن، الجامةي
بـوو    منـة، دةبـث هـةر لثرانـة بـث كچـة خـةريك         دةكرثتـةوة، كليلةكـة الي   پثوة بنثن  هةر پاصي

  كةسـثك   يـان   وبـاوكي   كردةوة ئةگةر دايك  كاتةدا بريي  لةم  دروست  منة، بةآلم  ئي  كليل بصث
  وةبـةر ئـةم    وچـؤ زةمحـةت   بـؤ هـات  ناكرث  هةموو جارث  بردبثت  ئةوانةوة كليلةكاين  لة اليةن

وةژوور كـةوث و    هات، رةنگة چونكة دةيهةويست وثك  تؤزثك كرد دصي  هةسيت. جريانة بنث
  . ديكةبووبثت  رةنگة لةبةر مةبةستثكي  لة ماصةوة نني، يان  و باوكي  تثبگا كة دايك بة رووين

ــاك ــپةزخانة پ ــاوثن  ئاش ــوو، وآلت  و خ ــدةي  ب ــةگرتبوو،  هثن ــؤز ن ــةوةش ت ــةكثك ئ ــة   ي ل
و گيـا    كةلـةم   و هةصـداين   گةشـةكردن   دةبوو بة هـؤي   باراين، ئةجمار باران  هةواي  باشييةكاين

دوكتـؤر    ژين  لـةو سـةرةوة لةبـةر چـاوي      مـاآلن  پشـت   باخچؤصـةكاين   وگؤص، هـةر بةذاسـتيش  
هةصـبةز    انخؤيـ   لثـرة بـة كـةيفي     كةروثشـكةكان   بصـثي   پرسـي   لثذةوارؤكةن، لةخؤي  دةتگوت
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بؤ بـةرثت،    كةلةميان كة گةآلي  كوثرثكن  دةسيت  لة النثدا چاوةذواين  يا نا هثشتاش  دابةزبكةن
  كچــةي. شــكثنث تثــك  بگــرث و بــة لينگةفرتــة دةريانكثشــث وبــة هةذمــة مليــان  گوثيــان  پاشــان

  هنـؤمي   پريثـژين   و دةچـوو، هـةر وةك    دةهـات   پثشـووي  بـريةوةري   بـة يارمـةيت    چاويلكةيي
شپذثو بوو،رةنگـة    و باوكي  دايك  جث و باين. خليسكا  دا و نة القي  خواروو كة نةسةرةنگرثي

  پاصـي   چاوپزيشـك   و سـةآل گريا،هاوسـةري    و بة بانگ  بة دوايانا چووبثنت، دانيشت  بةياين بةري
  دةتوانـث چ   سـرين بـث مانـادا ئة    دةكرا، لة دنيايةكي پث تري  مةگري، باشة چي  دا و ويت  وةپاصي

  وةتــاخي  شووشــة لــة ســةر دؤآلبــةي  نثــو گوصــداين  ژاكــاوي  هةبث،چةپكــة گوصــي  مانايــةكي
بؤ درثـژ    دةسيت  گوصدانةكة ببوو بة هةصم، بة پةجنةكوتةراستةوراست  ئاوي. دةنواند  كچةخؤي

و بـةذةآل    بـث پـةرژين    ژيان  هةآلتوودا كثشا، وةختثك ويشك  بة سةر پةلكي  كردن، ئةنگوسيت
ــدة ناســك  ــث چةن ــةگرة  ب ــؤر پةجنــةرةي   ژين. وخؤن ــةقامي   دوكت ــؤ ش ــردةوة و ب رواين،   ك

لثسـةوة تـةنيا    ئةسـرين  بوون، سـةگي   چاوةذوان  و بة لةسةرةخؤيي  رؤنيشتبوون  هاوذثياين تةواوي
  ديسانةوة هةور دةسـتيان . كردبؤوة  ورياي  سووكي هةصبذي، گوثي  بوو كة سةري  بوونةوةرثك

خؤيـدا    لـة دصـي  . بـوو شـةو دادةهـات     دادةگـريا، خـةريك    تاريك  ئامسان گرت، رةنگي تثك
هـةر لثـرة     پـةنا و پةسـيوثكدا بگـةذثني،دةتوانني     ناكا ئةوشؤ بؤ خـةو بـة شـوثن     پثويست گويت

نةبث ئةو هةمووة خةصكة بة ماصـيدا    خؤش پثي  رةنگة پريثژن  لة ژثر لثوةوة گويت. لةنگةر بگرين
دةرگـا    دانـا و گـويت    لة سةر شـاين   دةستثكي  چاويلكةيي  كاتةداكچةي  لةم  دروست. بن تثپةذ
ئـةوتؤ هـةبوو ئثسـتة رةهـاببوو، ناچـار        كـة وايـة ئةگـةر گرفتثكـي    . لةسةرة، نةيانربدوون  كليلي
  گـويت   چاوپزيشـك   بـةرةو رووبـن، خثـزاين     يةكةم  هنؤمي  پريثژين  لةگةص رووگرژيي  نةبوون
  ماصـثكي   لةژثر ميچي  ئةوشؤ دةتوانني  كةم  بوو، الين كةم، شةو نيزيكة، زؤر باش  بانگيان  دةچم
  بنــوون، بــزانني  و بــامب  دايــك  لــة ســةر تــةخيت  و خاوثنداخبــةوين، تــؤ و مثردةكــةت  خــؤش
خؤتـة،    گرتـةئامثز، هـةقي    منة، ژنة كچةي  دةستوور دةدةم، ئثرة ماصي  دةبث، لثرة تةنيا من چؤن

هـةر    گوتبـووي   رثنوثنةكـةيان   ئةگـةرچي . ئاواصـةكانيا رؤيـي    بة شوثن  تؤية، پاشان  مةيلي  ةيلم
  دةكرد و جار و بـار القيـان    بة هةصپة قسةيان  وةسةر كةوتن  كايت دة پليكانة، هاوذثيان  بذگةيةي

چرپــة  ســةگة بــث. شــوثنة  ئــةم  و تةماشــاي  هاتوونــة ســةيران  دةگــريا، دةتگــوت  لةپليكانــةكان
لــة ســةر   چاويلكــةيي  كچــةي. هةموورؤژثيــةيت  ئــةوة كــاري  كــةوتبوو، دةتگــوت  وةدوايــان

سةر دةكةوث هـةر دةبـث وا بـث،      لة پليكانان  كةسثك  پثگؤذكةوة بةرةخوار دةيذواين،كاتثك
ئثسـتا    دةكةين،بةآلم  بث بةخثر هاتين  و ئةگةر دؤستيش  هةتا بيناسني  ئةگةر غةوارةبث دةذوانني
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  هنـؤمي   پريثـژين . ماصـة خؤتانـة    فةرموون،فـةرموون . دثن  بة چاو نةبوو هةتا بزانث كثن  پثويست
لـةو    يـةكثك   ئـةوةش   خؤيـا گـويت    راگرتبوو، لـة دصـي    خؤيةوةهةسيت  لة بةر دةرگاي  يةكةم

كثيـة، كچةلـة     نـةدةكرد، پرسـي    بابةتةشـةوة هةصـةي    هاتووة، ديارة لـةم   تاقمانةية كة بؤخةوتن
خـؤ    توانيويـةيت   سوذما، ئةوكچـة چـؤن    سةري  منن، پريثژن  دايةوة ئاشناكاين  سةرةوةذا وآلمي

  كليلـةكاين   تووذة بوو كة بؤچي  و تةواو لة خؤي بة زةيندا هات  بگةيةنثتة سةر پثگؤذكة، پاشان
ثكـة  چةندمانگ  سـاختومانةكةي   خاوةنايـةيت   خةريكة مايف  هثشتبوو، دةتگوت لة سةر دةرگاجث

  ئاسـتةنگة تـاص و چـاوةذوان     ئـةم  بؤ قةرةبوو كردنـةوةي . دةردةچوو  ئةو بوو لة دةسيت  تةنيا هي
نةچثتـةوة كـة     سةر هةصثنث و هةرا كـا و بصـث لـة بـريت     ئةوةي  نةدةكرا غةيري پث  نةكراوة چي

نةدايـةوة،   نوآلميا  ژنة و كچة هيچيان  بةآلم. نةنثي  خؤت  بؤدثنم، پث لة بةصثين  خواردنت  گوتت
بـةخثرهثنايان، بـة     تـر سةرقاصـي   بوو و ئـةوي   تازة هاتووةكان  رثنوثنيي  خةريكي  چونكة يةكيان

  زؤر هةصـة بـوو، چونكـة دروسـت      گوت،ديارة ئةو كارةي  بوو چيم لث  گوثتان  قيژاندي  قةصسي
ــاآلوي     ــةوة ش ــة رق ــةذي، ب ــةنايا تثدةپ ــةگة بةپ ــةدا س ــةو وةخت ــرد و دةســيت   ل ــؤ ب ــرد  ب ــة  ك ب

بوو، چونكـة    دايةوة، ئةوة هةر زؤرباش  و قوژبناندا دةنگي  كةلثن  لة تةواوي  وةذين،حةپةحةپي
پريةپياو . پثوةدا  بة توندي  بة ژوورثداكردةوة و دةرگاي  و خثرا خؤي  زيذاندي  لة تاوان  پريثژن
و نايــا لــة وةبــةر چــا  خؤمــان  لــةو قســانةية وةختثــك  جندؤكــة پريةكثيــة، ئــةوةش  ئــةم  پرســي
  نـاخؤش   چثشـتباپثمان   پريثـژين   ژيـاين   و سـوثري   تاصي  تامي  دةردةپةذث، ئةگةر ئةويش زارمان

  . خؤ دةگرت  هةتا كوثي  ئاكار و وتةي  بةرزي  نةبوو بزانني
ديكة لـة گؤذانـةبوو، كـة وايـة دةبـوو        شتثكي  هيچ  لة توورةكةكانا هثنابوويان  جگة لةوةي

  شةمثكي  چاوپزيشك  كردن، هاوسةري  سةرانسوثي بةخت  بؤ رووناكايي  مپثوةبگرن، بةآل  دةس
  هةصكرد،ئةواين  داية و بؤ خؤي  كارةبا هةصگريابوو، دةسيت  دابذاين  دؤزييةوة كة ديارةبؤ كايت

وةهـا كـة     لة مثشكياندادةدرةوشـايةوة، درةوشـانةوةيةكي    نةبوو، چونكة رووناكي  تر پثويستيان
  دةتگــوت  بــوو، بــةآلم   ئــةو تاقمــة كــةم    بةشــة خــواردين  ئةگــةرچي. ونكردبــو  كــوثري

  كـة هـةر كـةس     لةو جثژنة بة هةصكةوتانةي  خؤمانةية، يةكثك  و گوذي گةرم  يةكي ميوانداريي
مثـز    لـةدةوري   دوكتـؤر بـةر لـةوةي     و ژين  چاويلكـةيي   كچـةي . هةموانـة   ئي  هةيةيت  هةرچي
  بةرنة سةر، رةنگة باشتر وا بـث بصـثني   خؤيان  هةتا بةصثين  ة، چوونخوارةو  چوونة هنؤمي  دانيشن
و   بـة تـووذةيي    پريثـژن . وچـؤ بـدةن   هـات   بارانـةي   خواردن و بة داين  بكةن  ئةمةگداري  چوون

كردبـوو كـة ئـةو سـةگة بةدفةذةوجنـذ        وبؤصةبؤص بة پرييانةوة هات، خودا رومحـي   رووگرژي
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وةهـا    زيـاد هثنابـث كـة دةتـوانن     زؤري  دةبث خواردنتـان   گويت نةكردبوو، بة تةوسةوة  وجنذي
دوو كةسـةكة    ويـژداين   راوثژةتاوانباركارانة دةيهةويست  بةم  تثر كةن، دةتگوت  زيندةوةرثك

  لةبرسـان   مرؤضايةتيية كة پريثژنثك  ئةوة بة پثچةوانةي  خباتة عةزابةوة و لةراستيدا تثيانبگةيةنثت
  دوو ژنــة بــؤ هثنــاين  بــةآلم. چــةور تثئاخنــث  ســةولةي  بةدفــةذ هــةتا مــالن  مبــرث و داعبايــةكي

  ئةگةر بـار و دؤخـي    هثنابوو، بة تايبةيت  بةشيان  زياتر نةچوونةوة سةر، زؤر بةدآلوايي  خواردين
  بـاش  و مـةرجي   سةرسـوذمانة كـة پـرية هـةل      ئةمـذؤ بثنينـة بـةرچاو، جثـي      ژياين تاص و دژواري

چاكترة،چونكـة چوويـةوة ژوور و بـة      لة زمـاين   كة دصي  دةركةوت  رييةكةيهةصسةنگاند، ئاخ
  تؤية، بـةآلم   پشتةوةية، كليلي  دةرگاي  ئي  بگرةئةوةش  گوت  كليلثكةوة گةذايةوة و بة كچةي

  پثوةدا لة ژثر لثوةوة گويت  دةرگاي  بوو، هةر بؤية كاتثك  زؤربةالوة كةم  ئةوةندةي  دةتگوت
  هةسـيت   گةذانةوة، واديارة ئـةو رمؤزنـة پريةسـثحربازةش     ژنة بة سةرسوذماوي دوو. زؤرسپاس

نية، ئةوةندة   خراپ  ئادةميزادثكي  جبوث گويت قسةكةي  بث ئةوةي  چاويلكةيي  هةبوو، كچةي
ووثژةكـة   گرتبـوووت   نـةداوة، تـةماي    وآلمـي   چاوپزيشك  هاوسةري. شثواوة تةنيا بووة مثشكي

كـةوت، دوو ژنةكـة وةكـوو     لث  خةويان و هثندثك  هةموو تثخزان  وةختثكهةصگرث بؤ دواية، 
نثومـاص    ديكـةي   كارةكـاين   بـةجث كـردين   و بـؤ جـث    لـة ئاشپةزخانةرؤنيشـتبوون    و كچ  دايك
ناكـةم،    بكـةي، هـيچ   ئثستا دةهتـةوث چ   دةي  دوكتؤر پرسي  دثناوة بةرخؤيان، هاوسةري هثزيان

راهـاتووم،    دةگةذثنـةوة، جـا كـوثرو تـةنيا، لةگـةص كـوثري        و بـامب   هةتا دايك  هةر لثرة دةمب
تةنيايـة، خـؤ تـؤ ناهتـةوث       خـوارةوةش   هنـؤمي   رابثم،پريثـژين   چؤن، دةبث پثـي   لةگةص تةنيايي

ــةوت  وةك ــث  ئ ــةم  وزگــت  بثــت ل ــة كةل ــارة كــةس   و گؤشــيت  ب ــر كــةي، وا دي ــة   كــاص تث ل
يـةكتر   خـؤراك   تـةواو بـووين    نةوة ئثوة كة لة ترسيئةو گةذةكةدا ناژي، دةمثن ساختومانةكاين

ديكـة    ئـةوي   ئةوةيةپاروو لـة زاراي   بكرثتةوة بة ماناي لث  و گةآليةكي  دةبوغزثنن، هةر السك
بؤ هات، دصنيا بة   ماصةكةييت  نةديت، تةنيا بؤگةنيوي بگريثتةوة، تؤ خؤ ئةو پريثژنة چارةذةشةت

  يا زووهةموو وامان  نةبوو، درةنگ  و ناخؤش  ئةوةندة پيس  نپثشوومشا  ئةوشوثنةي  كة تةنانةت
دةبث بژين، گـوث    هةتا ماوين  ئاويلكةدانة، بةآلم ژيانة و كايت  بنةباين  ئيدي  پاشان. بة سةر دثت

  بـة بـذواي    نـةزامن، بـةآلم    لة بةرامبةر ئثـوةدا تـةنيا كچثكـي     زاناترن، من بگرة، ئثوة گةلث لة من
كـة هثشـتا     يةكثكـة، مـن   كـوثرين، ئاكـام    لة ئثستاشةوة مردووين، چونكة مردووينئثمة هةر  من

خـؤ    دي، بـةآلم   و ئةواين  من  دةبينم، خؤزگة بة خؤت، خؤزگة بة مثردةكةت،خؤزگة بة حاصي
  هـــةموومانت  وةك  يـــة هةتاكـــةنگث خـــؤ دةگـــرث، بثتـــوو كـــوثر يب ئـــةو بينـــايي  نـــازاين
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  بؤ سبةي، مـن   سبةي ارةوة چاوةذمثانة، قسة لة ئةوذؤية، كاريخو  هاوسثي  دثت،چارةنووسي لث
  چيـة، بةرپرسـايةيت    بـوون   لـة بـةرپرس    ئيتر نيم،مةبةستت  كة كوثر بووم  ئةوذؤ بةرپرسم، سبةي

  دنيـا وزگيـان    كوثرةكـاين   تةواوي  بة كوثركثشي  بيب  لة نثوكوثراندا، خؤ تؤ ناتواين  چاوساخي
بث دةيكةم،راستة دةيكةي، ئةگـةر ئثـوة     لة دةستم  ناتواين، ئةوةي  بةآلم تثركةي، دةبث بتوامن،

منـة،    نامهةوث مبري، دةبـث لثـرة مبثنمـةوة، ئـةوة ئـةركي      ئثستة مردبووم، ئثستاش  من  نةبووبان
ئةگــةر هاتنــةوة، كــة     گوتــت  هاتنــةوة لثــرة مب، خــؤت    و بــامب  دةمهــةوث ئةگــةردايك 

ــزانني  ةينيــة جگــة لــةو  وايةرثگايــةكمان   مــاوة، جــوان ســةر و ســؤراغيان  و باوكــت  دايــك  ب
باشـة،    خوارةوة لة دةرووندا ئـادةميزادثكي  هاوسثي  گوتت  چية، تؤ خؤت  مةبةستت  تثنةگةيشتم

  بــة چــاو و هةســيت  ســياچارة، كاتثــك  ســياچارة، خــؤت  وباوكــت  چــارةذةش، دايــك  ژنــةي
بـؤ    ژيـاين   تايبةيت و شثوةي  پثيةوة دةژياين  ييةيو خؤشةويست  كوثرةوةبگةنة يةكتر، ئةو هةست

  بـووين، ئثسـتا كـة ئـةوانيش      بةو چاوانةوة هـةبوو كـة پثيانةوةلـة دايـك      پثوةنديي  دثناين  پثك
مـردووين،    چونكـة كـوثرين    گوتـت   دةبث، خؤت  و چ  چؤن بذاوة نازانني لث  و هةتةريان  نةماون
ئةگـةركوثر    دةوث، بةصث بة قةدراية خؤم، بةآلم  خؤش  ردةكةتاننا، ئثوة مث  يان تيگةيشيت  نازامن

بـوث،    خؤشـم   دةتـوامن   ديسـانيش  پثشـوو نـةمب، چلـؤن     ئةو كةسةي  كوثر بوون  مب، ئةگةر پاش
  زؤر كـةم   كوثر هةبوون، بة نيسبةت  ئادةميزادي  ئثمةش ئةوين، پثشتر، بةر لة كوثر بووين  بةكام

وةسـةر    هةسـتيان  بينـا بـوو، هـةر بؤيـة كوثرةكـانيش       مرؤضـي   ئـي   ردةمسة  زاصي  بوو،ئيحساسايت
خـؤ    هةسـتيان   ئثستا ئـةوانيش   گومان نةدةنواند، بث خؤي  خؤيان  زؤرينة گةذابوو، هةسيت  هةسيت

ــةوة جــارث  ــث و ئ ــارة، هثشــتاش  ســةرةتاي دةنوثن ــريةوةري   ك ــاد و ب ــة ي ــةوةي  ب ــتمان  ئ   هةس
  رؤژث بة مين ناكا، ئةگةر كةسثك  ئةوذؤ چاو پثويست  لة ژياين  دةكرددةژين، بؤ تثگةيشنت پث

كـة وايـة     كوشـتووة، دةي   ئثسـتا ئينسـامن   من  دادةنا، بةآلم  گوتبا دةمبة پياوكوژ، بة سووكايةتيم
بـة    ديكـة چيـان    ئـةواين   ئثمـة، ئـةدي    وةرة، وةرة بچينة ماصي بكةم، لةگةص من  چ  دةهتةوث من

لـة    ئةوپرسـيارةم   تؤ دام، ئاخر بـؤچي، منـيش    زياتر لة بريي  من  ا بثن، بةآلمب  سةر دثت،ئةوانيش
  خوشكمي،رةنگة لةبةر ئةوة بث كة دةسـتةمالين   كرد، رةنگة بؤية بث كة تؤ ئثستا لة جثي  خؤم

ــةم ــووي  مثردةك ــت  ب ــةت   و ئؤخژن ــةوة جيناي ــوورة، ئ ــة مبب ــتؤتة دةرووين، تكاي ــة   خس ــة ك ني
  ئـةم  دةيـديت   چاويشـمان   دةمـژين، كاتثـك    خوثنتـان   مصـؤزم   ر ئثمة وةكبوث، ئاخ بووردين لث

و دةچـث    تثيـدا دثـت    ئةولةشـةي   دةبث جگـة لـة زينـدوو راگـرتين      مصؤزمانة زؤر بوون، خوثن
  . ديكةية  رؤژيكي  هةبثت، ئثستة وا باشترةخبةوين، چونكة سبةي  تريشي  كةلكي
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  كوذة خثلة كةهةستا لةخـةو دةيهةويسـت  . ئةو رؤژة هةر  تر بوو يان  رؤژثكي  باشة بةذاسيت
  نةكةوتبث، بةآلم پث  هةموة برسثتيية خواردنةكةي  ئةم دةچوو، رةنگة پاش  بچثتة ئاودةست، زگي

  خوارةوةئةوةنـدةي   هنـؤمي   بچثتة ئاودةست، پريثژين  بؤوة كة ناكرث كةس هةر لة رثوة روون
  نـةدةكرا، شـةوي    تثـدا مةيسـةل   كاريـان   كـة هيچيـان   كردبوو  ساختومانةكة پيس  ئاودةستةكاين

سـةراوث بكـا، دةنـا      بـةر لـة خـةوتن     نةيويسـت   كةس دةگمةن  هةصكةوتثكي  رابردوو لة رووي
ئثسـتا   بـةآلم . هةصدةسـتثنن   ئينسـان   بثـزي   چـؤن   ئاودةسـتةكان   كةسة دةيزاين حةوت  لةم  يةكثك

بـؤ رانـةدةگريا، لـة      كـةئيتر خـؤي    چارةذةش  وذةيك  هةبوو، بة تايبةت  پثشاويان  هةموو كاري
  نـاتوانني   بپارثزين، ديسانيش  ژيان  لةحةقيقةتة تاصةكاين  مباهنةوث خؤمان  راستيدا هةر چةندةش

كاردةكا و بـؤ    دروست  مرؤضيش  كار بكا، بريي  دروست  ميزاج  نةگرين، وةختثك لةبةر چاويان
و چـاوا    هةسـت   راستةوخؤ لة نثـوان  كة داخوا پةيوةنديي  نئةو مةبةستة بكةي  وثنة دةكرث باسي

نـةخثر،    بث يان  روون  چاوي  سروشتيي  ئاكامي  كردن  بةبةرپرسايةيت  هةست  نا، يا بصثي  هةية يان
  سرشــيت  ورووكــاري  و ئؤفةدايــة كــة اليــةن  و ئــثش  و چةرمةســةري  پةرثشاحناصــي  لــةم بــةآلم

باخچـة، ديـارة     بـةرز گـويت    بـة دةنگـي    چاوپزيشك هاوسةري. ثدةردةكةو  جوان  حةيوانيمان
ــترين ــي   باش ــوو، ئةگةربوومةلثص ــر ب ــةياين  فك ــرياين   ب ــتا ج ــة ئثس ــؤمي  نةبواي ــان  هن   خوارةوةم

  رةق و رووت  رابـردوو بـة پريثـژين     ئةوة هاتووة كة ئيتـر وةك   دةبيين، ئثستا كايت لةوثندةرث
  ئثستا لة باخچـة و لـة نثومريشـكاندا بـة هةصترووشـكاوي       انگومت  نةبةين، بةصث هةر وةك  ناوي
ال و ئـةوال نازانـث سـةر و     بابةتةوة شـتث بپرسـث بـث ئـةم     لةم  دةنواند، ئثستا بثتوو كةسثك  خؤي

ــذاكي ــان  پؤتـ ــة مامرةكـ ــة زؤري. چؤنـ ــة بـ ــوذة خثلـ ــارة ژين پـــث  خـــؤي  كـ ــوو، ديـ   ذاگريابـ
بـؤ    سـةرةوخوار بوو،بـةآلم    چةكـة لـة پليكانـان   دةكرد، بة خوارةكة و پث  چاوةدثري دوكتؤريش
  پثذانـةگريا، كـة وايـة دةتـوانن     خـؤي   دواوةي  ئـاخر پـزووي    كة گةيشتة پليكـاين   چارةذةشييان

  كةسةكةي  لةو بگةرة و بةردة دا پثنج. بثننة بةرچاو و داوودةلينگي  چوون  زگ  ئاكامي  دميةين
ــة كــوثرةوةري  ــر كــة ب ــةكاين ت ــة پليكان ــ  ل ــاوثكي دةرب ــةوة، كــة ن ــة،    از بوون ــة جثي ــةگجار ب ي
مـابوو، دةبـوو    و حةيايـةك   شـةرم   نثو قةرةنتينة هةتا هثشتاش  ژياين  دةچوونةخوار، ئةگةر پاش

دةكرد و دةينةقاند،   لةجثوة قةوةيت  بآلو بوو و هةركةس  تاقمةكة لثك. كراباية  ئثستا فةرامؤش
ئــةو   دوكتــؤر بــة ديــتين  خثــزاين  دان، تةنانــةتدة  بثهــوودة ئــازاري شــةرمي  ديــارة پامشــاوةي

  تــازة بةرواصــةت  گريــا، چونكــة ئــةوان  هــةموويان  هةســتا و لــة جيــايت  گريــاين  دميةنةكوصــي
  چاويلكةيي، پريةپيـاو و كـوذةي   بگرين، مثردةكةي، كوثرةپياو و خثزاين، كچةي  نةياندةتواين
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  و مامرةكـان   هةصترووشـكاون   كةلـةمان   گرثـي  گـرث  كة لة سةر شينكة و لة نثو السـكي   دةديت
  بؤيـان  ئةوةنـدةي . نـةبث   كـةم   هاتبوو هةتا لة هيچيان  لثسةوةش ئةسرين  دةكةن،سةگي  تةماشايان

  خــاوثن  بةنــددةبوو خؤيــان  لثــي  كــة دةســتيان  گيــا و كةلووكــة خشــتثكي  دةكــرا بــة قولثــك
لـة  . دزثـوتر دةكـرد    كارةكـةي   وثينوخـا  پـاك  بـؤ پاراسـتين    وا بوو هةوصيان  دةكردةوة، جاري

خـوارةوة پةيـدا     هاوسثي  هةصكشانةوة، سةر و سؤراغي  دةنگي دةرباز بوونةوة بةبث  پليكانةكاين
شـثوة هثشـتا     ئـةم  و بةرةو كوث دةچن، رةنگة پـاش   و لة كوثوة هاتوون  بپرسث كثن  نةبوولثيان

  چي، پاشـان   بصثن  و وا بوو، نةياندةزاينتةقي تةصةي  وةك  خةوتبث، كة گةيشتنةوة ژوور، دةميان
بشـؤرن، بـة     خؤ ئـاو نـةبوو خؤيـان     خؤناكرث هةر وا مبثننةوة، بةآلم  گويت  چاويلكةيي  كچةي

دةچوونـةوة باخچةكـة و    بةذثژةو نابـارث ئـةگينا ديسـانيش     دوثنث باران  داخةوةكة ئةوذؤ وةك
دآلوا   ئامسـاين   بـاراين   ئةسـپاردةي   انو شـكوا سـةرو لةشـي     شةرم و بث  و قووت  ئةجمار رووت

  و چةپةصـيي   ئاوث دةكرد كة سةر تاپا خـوار دةخيووسـاندن    بةلووزةوي  دةكرد، تثكذا هةستيان
فةرموو   كةسثك  توونيايةيت بؤ شكاندين  خاوثن  بگرنةوة و ئاوي  لوثچ  دادةماصني، دةيانتواين لث

  يـةكي   پثسـيت   گةيشتباية ئاو بـة نـةرمي    ةر لةوةيب نةدةكرد كث بث، رةنگة لثويان  كةن، فةرقي
و   پياصةيةدةنؤشي  لةم  ئاخريان  هةتا دصؤپي  كة بة تامةزرؤيي  ئةنگاوتبا وئةوةندة تينوو بوون  تري
  ئـةوةي   پثشتر ديتمان  هةر وةك. دةبزاوت تريان  كةسثكي  جؤرة كث دةزانث كة توونيايةيت  بةم

تـاص و    و مـةرجثكي   لـة هـةل    بـري و خةياصـة، بـةآلم     شثوثنث وزةيدة چاويلكةيي  سةر لة كچةي
  ئةمانـةش   تـةواوي  سـةرةذاي . دثـن   چ  بري و خةياص بة كاري  هيوابذاوا وزةي  وخةمباري  غةريب
و   و دايـك   خـؤي   وةتـاغي   ئةوةيةكة دؤآلبـةي   نةدؤذاند و بةصگةمشان  خؤي  كارامةيي  هةسيت
  خـاوثن   وا باشـترة بـة وانـة خؤمـان      دةركثشـا و گـويت    فة وخاويلكردةوة و چةند مةال  باوكي

  بـةرچايي  بوو، كة دانيشـتنة سـةر سـفرةي     باش  فكرثكي  گومان كةينةوة، ئةوةچاترة لة هيچ، بث
  . تر بة دةروونياندا گةذابوو  هةستثكي

  بـاس  بـؤ   خـؤي   بـري وراي   چاوپزيشك  دابوو كة هاوسةري  مثزةكة كؤزيلكةيان  لة دةوري
كـة هـةموو     بكـةين، دصـنيام    بؤداهاتوو دةبـث چ   ئةوة هاتووة كة تةما بگرين  ئثستا كايت. كردن
بـةو ئاكامـة گةيشـتووم،      و جووصة و كردةوةيان  خةصك  بة ديتين داهاتووة و من  موقرايي  كةس

كوثرةپيـاو  . ةسـةرةوبةرةي  بـث   و پاشـاگةردانيية، وآلت   نيـة، ئاصـؤزي    ئاو نية،كارةبا نية، خـواردن 
كـوثر بـة     دةسـةآليت   هةبثت  ئةگةريش  دصنيانيم، بةآلم  هةبث، زؤريش  خؤ دةبث دةوصةت  گويت

ــاين  ــة، ي ــةر كوثرداي ــةبوون س ــاداري   ن ــةوث ئاگ ــةبوون   دةيه ــة ن ــاو گــويت   ل ــا، پريةپي ــة   بك ك
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  سـتا چـؤن  ئةوةيـة ئث  نـا، گرينـگ    داهاتوو هةيـة يـان    ناكرث، نازامن  چاوةذوان  وايةداهاتوويةك
نـةبوو وايـة، رةنگـة      رزگار كةين، ئثستا بة بث داهاتووبةكار نايـة، هـةر وةك    لة مةرگ  خؤمان

و   روون  دوور دةكةوثتـةوة، ئاكـام    ئيتـر لـة مرؤضـايةيت     چـاو بژي،بـةآلم   ئادةميزاد بتوانث بـة بـث  
  پيـاوثكم  مـن  كـة لـة پثشـا بـووين، بـؤ وثنـة        هةر بةو كةسـة دةزانـني    خؤمان  ئاشكراية،كامةمان

ــبةزييةوة و پرســي  ــاو هةص ــؤ پياوثكــت  كوشــتووة، كوثرةپي ــةو كةســةي  ت ــث، ئ   كوشــتووة، بةص
  بـة دمـي    و ئـةوكيم   كوشـتم   بـوو مـن    ولووتـةكان   الت  و سـةركردةي   دةكردين لث  كةصةگايي
كوشـت، تـةنيا ژنـة كـة       ئـةوت   مـن   تـؤ بـة تؤصـةي     گويت  چاويلكةيي هةصبذي، كچةي  مقةست
ئينسـانيية،ئةگةر    تـر وةرگرثتـةوة و بثتـوو تؤصـة بـةجث بـث كـارثكي         ژنـةكاين   تؤصـةي  يندةتوا

  هـةر نـةبووة و نيـة، ژين     دادپةروةريش تاوانبار نةبث دةكرث بصثني  لة ئةستؤي  حةقثكي  مةزلووم
ــويت  ــاو گ ــايةتيش  كوثرةپي ــةري  مرؤض ــةرواتر، هاوس ــويت  چاوپزيشــك  ه ــةر    گ ــةوة س ــا بثين ب

ديكـةدا    لةگةصـئةواين   هةصـبذثني  رةنگة نةمرين، ئةگةر لثـك   ن، بثتوو پثكةوة بنيخؤما باسةكةي
  ديـوة، ئـةوة مانـاي     كوثرانـت   وپثكي رثك گثذاتةوة كة تاقمي  گويت  تثدا دةچني، چاوپزيشك

  بـة دةسـتةوة نيـة كـة بـة پثـي        هـاتووة، كـة وايـة بةصـگةيةك     نوث بةدي  ژياين  واية كة شثوةي
  خـورد وخـؤراك    بة شوثن  وپثكن، تةنيا دةبينم چةندة رثك  مةتثدا بچني، نازامنتؤ ئث  بؤچووين

  ئثمـة گةذاوينـةوة سـةرةتاي    و پةنا و پةسـيوا دةخولثنـةوة، هـةر ئـةوة و بـةس، پريةپيـاو گـويت       
  لـة نثـو سروشـيت     و پياو نني  جياوازييةوةكة ئيتر چةند هةزار ژن  بةكؤمةص، بةم  ژياين  سةردةمي

ــنوور  ــث س ــةزاران  ب ــكوو ه ــكاوا، بةص ــؤن  و دةق نةش ــادةمثزادين  ميلي ــةكي   ئ ــة دنياي ــث    ل ــة پ ل
  هثناين  كرد، هةروةها گردةنشني، ئةگةروةدةست  زيادي  چاوپزيشك  تثماوا، هاوسةري پةذيوي
  دةبن، هـةر كـةس    پةرةم  و پةرةم  هةصدةوةشثن لثك و دةستانةش  دژوارتر بث ئةو تاقم  ئاو و نان

لةگـةص    ناكـا هـيچ    بـدا و پثويسـت    زيـاتر دةتوانـث درثـژة بـة ژيـان       بـث كـة بةتـةنيايي   وادة  پثي
هثنايـةوة ئـةو    و بـةس، كوثرةپيـاو وةبـريي     خؤيـةيت   كـا ئـي    پةيداي  كا، هةر چي  دابةش كةس

  بـةذثوة بـةرث و دةسـتووران     هـةبث كـةكارةكان    دةخولثنةوة دةبث سةر دةستةيةكيان  تاقمانةي
خـؤ ئثـوة     گـويت   چاويلكةيي  ديكة كوثرة، كچةي  ئةواين هةر وةك  ئةويش  ةآلمبدا، رةنگة، ب

ــمان  ــة دةكـــرث دةستووريشـ ــانيش  بـــدةي پـــث  كـــوثر نـــني، هةربؤيـ   بـــة جـــواين  و كارةكـ
  رادةگـةم، مـن   دةكرث بة كارةكان  بؤم  دةستوور نادةم، هةتا ئةو جثيةي  بكةي، من وپثك رثك

بينـا    سروشـتيي، پاشـايةكي    رثبةري  جؤرثك وة نيتانة، پريةپياو گويتكة ئيتر ئث  تةنيا ئةو چاوانةم
ــة وآليت ــةئيزن   ل ــة واي ــوثران، ك ــدةن  ك ــاوم   ب ــةتا چ ــان   ه ــة رثنوثنت ــنيارم  هةي ــة   مب، پثش ئةوةي
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هـةر لثرةمبثنينـةوة، نـا،      دةتـوانني   ويت  چاويلكةيي  و هةر وا پثكةوة بني، كچةي دانةبذثني لثك
و   ئةگةر داگري نةكرابث، دةچني  هثنايةوةهةصبةت  كوثرةپياو وةبريي  رة، ژينئثمة گةورةت  ماصي

ئثـوة    لـة ماصـي    و چاوثـك   و ئةگةر هاتوو داگريكرابوو دةگةذثينةوة ئثـرة يـا دةچـني     دةيبينني
نيـة، تـةنيا لـةژوورثكا      خـؤم   ماصـي   من  ئثوة، پرية گويت  كردة پريةپياو يا ماصي  ورووي  دةكةين
  و بـامب   كةسم، ئةگةر دايـك  وبث  نية، نةخثر تةواو رةبةن  و كةسثكت  خزم  ، كچة پرسيدةژيام

  زيـادي   دةمثنمـةوة، بـةآلم    لـة الت   من  گويت  خثل كوذثژگةي. تؤ وام  وةك  نةگةذثنةوة منيش
  سـةير بـوو، رةنگـة هثنـدةش      دانـةنا، ئاكـاري    بث، ئةو مةرجةي  وةدي دايكم  نةكرد بصث مةگني

بـة    وژيانيـان   دةسـازثن   و مـةرجثك   رنةبووبث، كـوذ و كـاص زؤر زوو لةگـةص هـةموو هـةل     سةي
لةگةص ئثوة دمث،   منيش  چية،كچة گويت  بذوات  پرسي  چاوپزيشك  خثزاين. لةبةر چاوة  گشتيي

  بگةذثنـةوة، كليلـةكان    و بـامب   مبهثنةوة ماص، بةصكوو دايك جارثك  ئةوةية حةوتةي  تةنيا تكام
نايبـا، رةنگـة    بردوويـةيت   خوارةوة، بةصث چـارة چيـة، تـازة زيـاتر لـةوةي       بةجريانةكةي  يدةدة
گةذاومـةوة رةنگـة وا نـةكا،      ئثسـتا كـةمن    نثوماص وةربدا، بـةآلم   ومةكي شت  لة هثندثك  دةس

زووتر بـة بـةر ماصـة      خؤشة هةر چي  پثشمان  دثني،ئةگةرچي  لةگةصتان  ئثمةش  كوثرةپياو گويت
  فايدةيـة، چونكـةوةك   بث  منا رابردن  ماصي  خةبةرة، زؤر باشة، بةالي  چ  وبزانني  ندا رابرينخؤما
  خؤ لةگةص ئثمـةدا دثـي، بةصـث،بة مـةرجثك، لـة نيگـاي        باشة بةآلم. هةية  تةنيا ژوورثكم  گومت

 دابنـث بـؤ قبـووص     و مـةرج   هةل  لةگةص دةكةي چاكةي  بث كةسثكي  يةكةمدا رةنگة زؤر شةرم
  ماويانـة لـةژثر رووبةنـدي     ئـاوان، ئةوةنـدة عـومرة كورتـةي      لةپريةكان  هثندثك  كردين، بةآلم

  پثم  بوومة بارگراين لة سةرتان  مةرجثك، هةر كات  چ  دةكةن، دوكتؤر پرسي  بوونا تثپةذي بايي
  تثگةيشـنت   ئةوةنـدةم   هيـوادارم   بةزةييدانـةتانگوت   يـان   دؤسـتايةيت   و ئةگةر لةبةر خاتري  بصثن

خؤشـة بـزامن،    پـث   بكـةي، زؤرم   دةهتةوث چ  پرسي  چاويلكةيي پثويستة بيكةم، كچةي  هةبث چ
  فيلـةكان  دةبـث، هـةر ئـةو كـارةي      ون  دةكـةم، سـوذم    و گـوم   شـرت   دوورة پةرثزدةمب، خـؤم 

خـؤ تـؤ    پـريي، ئـاخر    گؤذاوة، ئةو جانةوةرانة ئيترناگةنة تةمةين  دةيكةن، بيستوومة ئثستا وةزع
  وآلمـي   كاتثـك   بة تايبـةيت   گويت  چاويلكةيي  كچةي. ئادةميزادنيم  تةواويش  ين، بة ماناي  فيل

  . ووثژةكة ئاوا بذايةوة منداآلنة دةدةيةوة،لثرةدا وت
  هنــؤمي  بــؤ ئثــرة، ســةيرنية، پريثــژين  هثنايــانن  لــةو دةمــةي  ســووكترن  ئثســتا توورةكــةكان

  دووهـةم   دوث شـةو و جـاري    يةكـةم   خواردووة،جـاري   وو جاريخواردوون، د  لثي  يةكةميش
  پــث ئةســپارد، دةياهنةويســت    ماصــةكان   خــاوةن  هةتاگةذانــةوةي   ئةمــذؤ كــة كليلــةكانيان  
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دةزانني،ئـةوجار خـؤ     ئثسـتا لـة بارةكـةي     بثنن، چونكـة ئيـدي    وةدةس  و دصي  رابكشثن سرجني
و   پــذ ويســت  ذةق بــث كــة لةبةرابــةر نيگــايزؤر دصــ  دةوث، دةبــث ئينســان  ســةولةي  ســةگيش

چؤتـة كـوث، لـة      سـةگة كـرا بـا بـزانني      بكـا، جـا ئثسـتا كةباسـي      گثل  پاذانةوةيدا بتوانث خؤي
ــةدةرگاش  ــة، خــؤ ل ــة باخچؤصــةي   ئاپارمتانةكــةدا ني ــةنيا دةتوانــث ل پشــتةوة   دةرنةكــةوتووة، ت

وا بـوو، سـةگة     تيدابؤچوونةكةيبگثذث، لة راسـ   هةتا چاوثك  رؤيي  چاوپزيشك  بث،هاوسةري
ئةگـةر    نـةزاين، بـةآلم    ئامباز بـوو كـة مريشـكة پثـي     هةصدةدذي، وةهاي  بوو مامرثكي  خةريك
  لـة حـةيفان    ژماردبـا، نةمانـدةزاين    كردبـا و مامرةكـاين    هةتـةري   چـاوي  يةكةم  هنؤمي  پريثژين

  ئاگـادارببوو و هـةميش    خـؤي   چةپةصي  لة كردةوةي  كة هةم  دةكرد، سةگةش  لة كليلةكان چي
رامـا و    دوور دةكةوثتـةوة تـةنيا تاوثـك    دةكا خةريكة لثي لث  پارثزگاريي  ئةو كةسةي  دةيبيين
  سةروسـةكويت   ژثر پثي، جـا بـةر لـةوةي     نةرمي  زةوي  كرد بةهةصكؤصيين  بة پةلة دةسيت  پاشان

بكا،كةالكـة    وةديـار كـةوث و بـؤن     دةربـاز بـوون    لـة سـةر پليكانـةكاين     يةكةم  هنؤمي پريثژين
تـر    هـةلثكي   حةواصـةي   ديزة بة دةرخؤنة كـراوة وپةشـيمانيي    شاراوةتةوة، خوثنذثژيي  مريشك

پريثژنـا تثپـةذي،     شةماص بة پـةنا داوثـين    شنةي  وةسةر كةوت،چةشين  سةگة لة پليكانةكان. كرا
دوكتـؤر   خثـزاين   لة پـاص دةسـيت    سپصؤت. لة تةنيشتييةوة تثپةذيوة  مةترسييةك چ  پرية نةيدةزاين

  يةكـةم   هنؤمي  جرياين. گثذايةوة بؤ ئامسان  مزگثين  وةك  سةركةوتنةي  كرد و ئةم  خؤش  جثي
خورد و خؤراكييةوة كةوتـة    پاشةكةويت  ببوو، لة بابةت لث گوث  سةگةي  بة هةصپةي  كة وةذيين

هةصـثنا و رووبـةرةو سـةر      كـار ترازابـوو، ملـي   تازة كار لـة    دةزانني  هةر وةك  دصةذاوكة،بةآلم
  مةبة، تثرة، تازة سـةولةي   نيگةران دوكتؤر گويت  نةخوا، ژين لث  ئةو سةگة مامرم  وريا بن  گويت

شـكايةوة،    كردةوة هـةر ئثسـتا، دةنگـي     دووپايت  هةر ئثستادةذؤين، پريثژن  خواردووة، ئثمةش
دةنـةوة،   ترلثـك   جؤرثكي  قسةكةي  دةيهةويست  وتبوو، دةتگ  وتةي  ئاوثتةي  ژانثك دةتگوت

  نـةكرد و پرسـيارةكةي    ئيتر متـةقي   و بذؤن،بةآلم  لثرة بة تةنيا بةجث بثصن  بؤ وثنة دةتاهنةوث من
بـوو    ئـةو ژنـة جؤرثـك     هةيـة، دصـي    بـة خؤيـان    تايبـةت   پـةژارةي  مايةوة، دصـذةقانيش   بث وآلم

  بـؤ مـاآلوايي   هـاتن   بـة ماصـةكةيا تثپـةذن     دابوون  ئيزين  ةينةناسان دواتر كة ئةو ئةمةگ ماوةيةك
و   دةچوونـة خـوار و پثكـةوة دةدوان    كـة لـة پليكانـان     دةبيسـنت   دةنگي. نةكردنةوة لث  دةرگاي

  لـةم   ئاسـايي   شامن، دةسگريةكة بگرة، هـةر قسـةي    بنث بان وريا بة نةكةوي، دةستت  دةيانگوت
لـة    يـةكثك  كـرد دةنگـي    سةرسـوذماوي   اندا ببوو بة باو، ئـةوةي كوثر  چةشنة كةئثستا لة دنياي

  كـة نابينـايي    نابيندرث، هةر ئةوةنـدةي  شتثك  ئثرة زؤر تاريكة و هيچ  بوو كة دةيگوت  ژنةكان
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كردةوة كـة    نووسا و بريي  بوو، زؤر لة خؤي  سةرسوذمان  نةبوو خود بة خودجثي  ژنة سپي  ئةم
  گـوت   نةكثشـا كـة بـةخؤي     واي  بؤ نةدةكرا، چـي   چي  كوريت  بريي  بث بةآلم  لث حاصي شتثكي

  هاتـةوة كـة چـي     وةبـريي   لةخـةيابان   چاوپزيشك  هاوسةري. بووم  بة پثچةوانة حاصي  گومان بث
بـة    هةية بة رثدا بـذوا، بـةآلم    چاوي  وةكوو كةسثكي  بث،دةيتواين  زماين  گوتووة، دةبث ورياي

  . كوثر بث  مرؤضي  وةكوو قسةي  دةبث قسةكامن گوت  خؤي
يةكةما   كةسي، لة ريزي سث  دابوو كردة دوو ريزي  كة لة پيادةذث كؤزيلةكةيان  هاوذثياين

  دووهــةم  يــةكا جةللــة بــوون، ريــزي  بــةدواي  چاويلكــةيي  شـووةكةي، كــوذة خثلــة و كچــةي 
  لة نيزيكـةوة چـاوي    يستدةيهةو. گرت تثك  دةستيان  كوثرةپياو ومثردةكةي  پريةپياو، خثزاين

  گــةورةتر يــان بــوو لةگــةص تــاقمثكي  دانةبــذثن، ئةوةنــدة بــةس و لثــك  بــة ســةرهةموانةوة بثــت
بــا ئــاژؤ بــة   بچــووكي  ئةمــة دةچوولؤتكةيــةكي  وةك  بزثــوترا بــةرةو روو بــن، ئــةو دةم دةس

وو كوتـةوة،  هةصـماژؤ و ببـث بـة د     گـةورةي   پاپؤرثكي لة دةريادا بثتة سةر رةوگةي  هةصكةوت
ــة ئاكــامي ــارة ل ــژة و    وةهارووداوثــك  دي ئاگــادارين، لؤتكــة شــكان، كارةســات، خنكــان، قي

هـةر    هةصـماژؤبث ئـةوةي    ئاوا، پاپؤذي  سنووري بث  بثهوودة لة دةشيت  خوازتين  يارمةيت هاواري
ثـرة و  ل  دةهـات، كوثرثـك   لـث   ئاواي تاقمةكةي  دةبذث و دةذوا، سةرةجنامي  ئاگا بكا شةپؤالن

  شـپذثو و پةرثشـا كـة چةشـين      چةواشـةي   لـة نثوكـوثراين    هـةرزن   لةوث دةبوونة تـؤوي   يةك
نازانث لـة   چاوپزيشكيش  كوثوة دةچن، لثرةدا هاوسةري  و نة دةزانن  دةريا نةدةسةكنن  شةپؤيل

و   چاويلكـةيي   كوذةخثلة، كچـةي  بگرث يا دةسيت  مثردةكةي  كاميان، قؤصي  پثشدا بگاتة هاناي
بگرثتـة    فـيالن   گؤذسـتاين   پريةپياو دوور كةوثتةوة و رثي گةذث تر بةذةصآل بكا و لث  دووةكةي

  هؤندبوويةوةلـة دةوري   لة تيتؤص و كوتة پةذؤيان  هةموو خةوتبوون  كاتثك  ئثستا ئةوپةتةي. بةر
و   كـةوة بگـرن  بة پةتة  دةس  بةچاكي  دةهاصثنث و دةصث بةمنةوة مةنووسثن، بةآلم  و ئةمان  خؤي
نةبنـةوة و    نيزيـك   زؤر لثـك   وريـا بـوون  . دةبث با ببـث  مةدةن، هةر چي  بةري  جؤرثك  بة هيچ

لــــة پــــةنا دةســــتة و   كةســــثكيان  بــــوو بــــزانن  پثويســــت  نةگريث،بــــةآلم تثــــك  القيــــان
كـوذة    نةبوو،ئـةويش   شثوة رث بذينـةي   ئةم  دصةخورتةي  هةصنةبذثن، تةنيا يةكيان راستةوخؤلثك

  كـام  هـيچ   بة بـريي . دةكرا لث  و لة هةموو اليةكةوةچاوةدثري  خثلة بوو كة لة نثوةذاستا دةذؤيي
  بـة رثـدا دةذؤن، داخـوا ئـةوانيش      تـر چلـؤن    داخؤ تاقمـةكاين  ئثمةدا رانةبرد بپرسن  لة دؤستاين

  گشــتييهاســانة،بة   بينيومانــة وآلمةكــةي  ئــةوةي  بــة پثــي  و دةذؤن، بــةآلم  دةخــةن تثــك خؤيــان
رؤژا وردة وردة   ترن، لـة درثژايـي   وپثك نادياررثك  بة هؤگةيل  تاقمةكان، جگة لةو دةستةيةي
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بـة    دي  دةبـث و هةصـدةبذث و يـةكثكي     ون لث  رثي  و زؤر دةبن، چونكةهةميشة كوثرثك  كةم
ئـةگينا  و   رايدةگرن پذ بث  تاقمةكة دةكثشرث و ئةگةر تةبةكي  نةناسراو بؤ الي  كثشةرثكي هؤي

خؤشـة    كردةوة، پثي  بة ئارامي  پةجنةرةكةي يةكةم  قايت  پريثژين. دوور دةكةونةوة  لة خؤياين
  لـة شـةقامةوة نايـة، ئيتـر ئـةوان       دةنگثـك   چ  زوو پـذ دةبـث، بـةآلم    دصي  بزانث ئةويش  نية كةس

دةبـث    يةپريثژنپث  تثبكا ئثرةية، بةم  رووي  كةسثك  رةنگة بة هةصكةوت  رؤيشتوون،ئةو شوثنةي
بكـا، دةبـث     دابـةش   لةگـةص كـةس   و مـامران   كةروثشـك . ناكـا   خؤشحاص بث، چونكة پثويسـت 

دةكـةن، بـؤ     كـوثري   چاوي  سةرانسوثي  فرمثسك  پذة، دوودصؤپ  نا دصي  ساز بث، بةآلم  كةيفي
ؤزثتـةوة،  ناد وآلمثـك . دثـت   چ  بة كةلكي  و نةبووين  پرسيوة كة باشة بوون  جار لةخؤي  يةكةم

و ئاشـكرا ئةوةيـة     روون  و ئثسـتاتةنيا رثگـاي    هةميشة بة جـث و رث نايةنـة سـةر زمـان      وآلميش
ــاوةذواين ــني  وآلم  چ ــةيابان. ب ــؤدةي  دوو خ ــةوالتر ه ــاوي  ئ ــةن  پريةپي ــان   رةب ــةر رثگاي ــة س   ل

وخؤ   ةوتلث گري نةدةك  و پؤشةمةين  گرتبوو النةدةن، خواردةمةين  تةمايان هةصكةوتبوو، بةآلم
و   خواردنا وثصـن، هـات    بةدواي  كوثرانةي  لةم  پذن  شةقامةكان. خبوثننةوة  كتثب  نةشياندةتواين

هـةر وا دثنـةوة     جارانيش  و زؤربةي  بةتاصژوور دةكةون  و بة دةسيت  دةكةن  دووكانةكان  چؤي
  خواردةمـةين  ؤزينةوةيو راوثژ كة داخوا وا باشتر نية كة بؤ د  پثكةوةدةكةونة باس  دةر، پاشان

ئاو و گاز و شثو ساز   رؤژ نةبووين  تر رث كةون، ئثستا گرينگترين،مةسةلةي  بةرةو گةذةكثكي
و زةردةچثوةلـة    و ئـاآلت   خـوث و رؤن   بـزانني   كـردم   سوومتانة، جا گرميان و مةترسيي  كردن

رابردوو چةند جؤر   خواردين و بؤين  تام  بريةوةري  بة بري هثنانةوةي  كوثن، ئةگةر هةوص بدةين
  كةينةوة، هثندثك  سووري  بة دةستةوة بث و بتوانني  سةوزي شثو ساز بكةين، يا ئةگةر بذثكمان

خؤماصـي،بثتوو كرابايـة     هةرواتر، جگة لة مامر و كةرؤيشـكي   دثتةوةبةر، بؤ گؤشتيش ئؤخژمنان
  لةبـةر ئـةوةي    و بياخنؤين، بـةآلم   بكةينةچثشت  ئةوانيش  گرتباية، دةمانتواين  و پشيلةمان  سةگ

  بــوون  كــة پثشــتر دةســتةمؤ و ماصــيي  زيندةوةرانــةش  ئــةم  ژيانة،تةنانــةت  مامؤســتاي  ئــةزموون
و سصـة بكـةن، ئثسـتائيتر بـة كؤمـةص        بة الواندنةوة بكةونة دوودصي  هاتووة كة سةبارةت لث وايان

بـؤ خـوا     نةبنة نثچري، جـا سـپاس    بؤئةوةي  نلة يةكتر دةكة  پارثزگاريي  دةچنة راو و بة تثكذايي
. پـةالمار تـةيارترن    و وآلمـي   لةگـةص مةترسـيي    بذ دةكا و بؤبةرةو روو بـوون   كة هثشتا چاويان

  بـؤ مـرؤض    خـؤراك  و بةصگانة ئثمة دةگةيةننة ئةو ئاكامة كة باشـترين   و مةرج  ئةو هةل تةواوي
  و بؤ خـواردن   ساز كراون  تةنيا لة بةر ئةوةي نةك  زار بةستراوة، ئةويش  شووشةي  كؤنسثرو يان

  راســتة كــة تــةواوي. هاســانترة و هةميشــة حــازر بةدةســنت  ئامــادن، بةصــكوو چونكةهةصــگرتنيان
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لـة سـةر     بـؤ خـواردن   كراويـان   ديـاري   قوتوولة و شووشة و بةستة جؤراوجؤرانة رثكةوتثكي ئةم
بـة پـذتاو     گشـتيي   ئـاوةزي   ةرةد ومةترسـيية بـةآلم  پـذ ز   ئةو ماوةية خواردنيان  نووسراوة و پاش

ئـةو پةنـدة     وةك  نية و تؤزثك  وآلمثكي  هيچ  كةبة لثكدانةوةيةك  خستة سةر زمانان  پةندثكي
لةبةر چاوانة، لةبةر دآلنة،ئثستا ئةمة بؤتـة    نةماوة و دةصث هةر چي  واي  دةچث كةئثستا برةوثكي

لـة ئاسـنة، جـا هـةر رةنگـة بؤيـة هـةموو         نابينث گةدةي  وةيبنثشتة خؤشكة و دةيصثنةوة، ئةو چا
ــتةوتاص و زبصوزاصــثك ــدة   كــة ســةرؤكي  چاوپزيشــك  هاوســةري. خبــؤن  تص ــة ئةوةن تاقمةكةي

رةنگةهـةر    دةرهـاوثن   ئةگـةر سـةگةش    دةكـا، تةنانـةت    ماوةلةبةر خؤيةوة حيسايب  خواردنةي
  پةيـدا كـا، هـةر وةك     خـؤي  ؤية بكا بةشـي سةگة مص و م  گةذثن بث، وا باشة لث  ژةمثك  بةشي
  مابـث كـة ژين    رةنگـة لـة بريتـان   . ببـذث  لـث   هةصپسثنث وجيكةي  پذداتة مامرةكة و سةري  تواين

  و مثردثـك   ژن  نةدابث بةشي  راماصي  كؤنسثرو هةبوو، ا كةسثك دوكتؤر لة ماصةوة هثندثكي
  بكـا ديسـانيش   قذنيسـي   ئةگةر زؤريـش   ةنانةتتثر بث، كة واية ت  حةوتان  دةبث زگي  دةكا،بةآلم

پثشـوو،    دةبـث روو بكاتـةوة هةمارةكـةي    يا دووسـبةي   سبةي. زوو تةواو دةبث  پاشةكةوتةكةي
كـة    رةنگـة كوثرةپيـاو بـةرثت     تةنيا بچث، يـان   بةرث يان  دةبث تةما بگرث كة داخواشووةكةي
  و چاالكييةلـة كـايت    اتر و چوسـت زيـ   خـورد و خـؤراكي    جحثص وبة گوذترة، لثرةدا مةبةسـت 

كة   ئادةميزادان  لة دوثنثوة بؤتةدوو هثند، پيسايي  كة دةصثي  شةقامةكان  زبص و زاصي. گةذانةوةدا
و پياو هةر ئثستا لة سـةر    ژن  يةي داچؤذاوة، ئةو پيسايي  وشل  سةرةوژثر خةست  باراين  بة هؤي
مــژة   بؤگــةنيو كردووة،چةشــين  وآلتيــان  كــذاييئةوانــة بــة تث  ئثمةهةصــيدةذثژن، هــةمووي  رثــي

لـة    پـذ دار كـة پةيكـةرثكي     لةمةيـدانثكي . دةركـةوي   لثي  بتواين  كة بة زةمحةت  كوثرةيةكي
بـةر لـة     رةنگة هةر ماوةيـةك . دةكةن  وكوت لةت  پياوثك جةنازةي  نثوةراستاية، پؤلة سةگثك

دةپچكذن،واديارة هثشتا   لةشي  و گؤشيت  ننبة قةپاص رايدةوةشث  سةگةكان  ئثستا مردبث،كاتثك
  هةصبةز هةصبةز دةكا هـةتا ئـةويش    بث نثوبذ لةدةورةيان  قاآلوثك. هةصنةهاتووة  ويشك  ئةندامي

و   هـةآلت  تثـك   ببوو، دصي  تازة درةنگ  داوة، بةآلم  دوكتؤر ئاوذي ژين. جثژنةدا بةشدار بث  لةم
دابـوو،    وةبـةر قـةپ   هثشتا زينـدوويان   تر لةشي  گثكيپؤلة سة  رشايةوة، دةتگوت  چةندجارثك

تـر كـة بـة      باسة، ئـةواين   چ  پرسي  مثردةكةي. ئيتر لثرة جووصة ناكةم، دةمهةوث هةر لثرة مبرم
  كـؤن   تثكـةص داوي، رةنگـة يـةكيان     دصي  باسة، خواردن  لةپذ هاتنةپثش، چ  خرابوون تثك  پةت

  كـة تـةنيا مـذة وچةقـةي      هةرواتر، خؤزگة بـة خؤيـان    منيش نيم،  ناذةحةت  هيچ  بووبث، دةنامن
بـة باصـيدا گرتبـوو،      بزانـث پـذي   بث ئـةوةي   كة سةگثك  دةبيست  قاآلوثكيان  و قاذقاذي  سةگةل
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  خـةريكن   سـةگ   ذانـةگريا، لثـرة پؤلثـك    پث  خؤم  مببوورن گويت  چاوپزيشك  هاوسةري  پاشان
بـة    ئثمة دةخؤن، نـا، ئةوسـةگةي    سةگةكةي  خةريكن  كوذة خثلة گويت. دةخؤن دي  سةگثكي
  دواي  كوثرةپيـاو گـويت  . تثوةنـةداوة  و دةچث و خـؤي   دثت  ئثمةية لة دةورةيان  تؤ ئي  گوتةي

ئثسـتة باشـتري، بةصـث، وا باشـة       دوكتـؤر پرسـي  . نـةبث   وابرسي  ئةو مامرة رةنگة چي  خواردين
ئةوسـةگانةوة    نـةوة نووسـاوة، ئثسـتا رةنگـة بـةالي     ئثمـة نيـة و تـةنيا پثما     بذؤين، ئةوسةگة هـي 

دث،   بووبثتةوة، ئةعـةم   ولثرة تووشيان  بگريسثتةوة، بةصكوو لة پثشتردا هةر لةگةص ئةوانة بووبثت
  كـرد، ژين   هـةر لـةوث كارةكـةي     دثشث، نةخؤشـم، پاشـان   زگم  لثرة بيكة، كوذثژگة بؤآلندي

و هـةر   تر، لة مةيدانة گةورةكة تثپةذين  ر بة بؤنةيةكيئةوجا  تر رشايةوة، بةآلم دوكتؤر جارثكي
ديكـة    گةذؤصـي   سـةي   پؤلثك. دايةوة  ئاوذي  چاوپزيشك  داران، خثزاين  گةيشتنة ژثر سثبةري

  لثسةوة كـة ملبـؤزي   ئةسرين  سةگي. بوو  كةالكةكةشةذيان  بوونةوة كة لة سةر پامشاوةي  قوت
دةگثـذث هـات، رةنگـة هـةر وا راهاتبـث، چونكـة         شـتثك   شـوثين   لةخؤص وةردةدا ودةتگوت

  . دةگةذابدؤزثتةوة لثي  ئةو ژنةي  سادة و ساكار دةيتواين  ئةوجار بة نيگايةكي
  هةصبواردبوو،ئثسـتا كةوتوونـة شـةقامثكي     پريةپياويـان   كثشا، لةمثژ بوو ماصي  درثژةي  ئاژوان

ئةو   ئوتؤمبيلةكاين. بوونة شوورة  لثي  يبةتبة هة  بةرزي كة لة دوو الوة ساختوماين  و بةرين  پان
ركـــثفن، هـــةر بؤيـــة گـــةلث كـــوثر تثيانـــا دةخـــةون،  دار و خـــؤش وجـــث  گةذةكـــة گـــران

گةذانــةوة بــؤ نثــو  گــةورة كراوتــة مــاص، رةنگــة لةبــةر ئــةوةي  ليمــووزيين  واديــارةئوتؤمبيلثكي
ئوتؤمبيلة دةبـوو هـةر ئـةو      ئةم  ماص،دانيشتواين  ماشثنةكة زؤر هاسانتر بث لة گةذانةوة بؤ ژووري

  لةقةرةنتينـةدا دةيـانكرد، بـة كـوثرة كـوثرة و دةسـتةكوتة پثـداهاتبان         كردبا كة ئةوان  كارةيان
راسـت، ئـةوا گةيشـتمةوة     دةسـيت   و حـةويت   بيست  ژومارةي  ژماردبا، ئةوةش  وئوتؤمبيلةكانيان

حةوتانـة، ئـةوة     ئاسايي  كؤبوونةوةي هثنابووية  بةذثوةبةريي دةستةي  ئوتؤمبيلةكة سةرؤكي. ماص
مـةودا نـةبوو كـة     بـوو، بـةآلم    سپي  نةخؤشيي  سةرهةصداين  راگةياندين  پاش  كؤبوونةوةي يةكةم

شـؤفريةكة كـوثر بـوو،    . و رايگـرن   تايبـةت  كؤبوونةوةكة ئوتؤمبيلةكة بةرنة شوثين  هةتا ئاخري
. نةبيسـت   سـةرؤكة، هاوارةكـةي    مةبةستمانئةو،   شؤفريةكةية، بةآلم كرد، مةبةستمان  هاوارثكي

رابــردوودا   زؤر تـةواو نـةبوو، چونكــة لـة چةنـدرؤژي      ئةنــدامان  گشـتيي   ئـةجمار كؤبوونـةوةي  
  بكا، باسـي  پث  كؤبوونةوةكة دةس  نةيتواين تةنانةت  سةرؤك. كوثر ببوون  لة كارگثذان  تاقمثك

  ئةگـةر هـاتوو تـةواوي     وو بـؤ ئـةوةي  بـ   چارةيـةك  رث  لـة سـةردؤزينةوةي    كؤبوونةوةكة باس
كؤبوونةوةكـة   لـة ژووري   نـةيتواين   ئةو تةنانةت  بكةن، بةآلم  چ  كوثر بوون  و جثگران كارگثذان
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كارةبـا كـة     پازدةهةم، لةگةص دابـذاين  دةيربدة هنؤمي  وةژوور كةوث، چونكة ئةو ئاسانسؤرةي
  لـة مابـةيين    دةبـث بصـثني    بكـةين   باسـي   كرد، بثتوومباهنةوث بة دروسيت  ئيتر نةگةذايةوة گريي

كاتـةدا   لـةم   هثنا هةر خـوار دث، دروسـت    ودةيةما بةند كرا و چونكة ئةگةر خواري  نؤيةم  قايت
و   نثـو سـاختومان    كارةبـاي  كـردين   دابـني   كوثر بوون، ئةوانة بةرپرسـي   كارةباش  كةصتةكاراين

ينةكؤنة زؤر لةمثژ بوو قةرار بـوو ئاصـوگؤذ بكرثـت،    مةك  و ئةم  كارةبا بوون  مةكينةي  ئاگاداري
ــةر وةك  ــا ه ــان  ج ــؤي  گومت ــة ه ــوو ب ــةوةي  ب ــوان    ئ ــة نث ــؤر ل ــة ئاسانس ــؤمي  ك ــةم  هن و   نؤي
  بـوو كـوثرايي   لةگةصـي   ئـةو پثشـخزمةتةي    بةذثوةبـةر ديـيت    لثژنـةي   سـةرؤكي . دةيةماراوةستث

ارةبا نةهاتـةوة و ئـةو رؤژة كـوثر    هـات، جـا چونكـةك     خؤي  نؤرةي  سةعاتثك  و دواي  داهات
  هـةر لـةوثن، بـةآلم     دووة هثشـتاش   ئـةم   گومـان  جـاران، بـث   لة بانكا بوو بـة چةنـد هثنـدي     بوون

ــة گــوتين  پثويســت ــثني  ب ــا كــة بص ــة ناك ــردوون  ئثم ــابووتثكي  م ــة ت ــؤآليني  و بةختةوةران ــة   پ ل
  . پاراستوون  دذندةي  سةگةيل پةالماري

  بـة دةسـتةوة نيةبةشـدار و ئاگـاداري      مابـث بةصـگةيةك    ، ئةگـةريش لثرة نـةماوة   شاهيدثك
  بپرسـث ئثمـة لـة كوثـوة دةزانـني       لثمـان   بگثذثتةوة، بثتووكةسـثك   بووبث و بؤمان  رووداوةكان
كـردووة،    بـةجثي   تـر، پرسـيارثكي    جـؤرثكي   نـةك   هـةر ئـاوا بـوون    و رووداوةكان  هةصكةوت

  تـؤوي   و گووراين بنةوان  رؤژي  وةكوو نةزيلة و حيكايةيت  نچريؤكةكا  ئةوةية كة تةواوي وآلم
  هةمووش  نةديوة بة چاوان، بةآلم  چي  لة هةوثصدا نةبووة،كةس  خؤي  كةس و ژيانة، هيچ  جيهان
  بـة سـةر هـات، هةصـبةت      چيـان   بانكـةكان   پرسي  چاوپزيشك  هاوسةري. داوة رووي  چ  دةزانن

لـة    پاشـةكةويت  بؤخؤشـي   دص بة پووصةوة بـث، ئةگـةر چـي     ة زؤريبؤية نةكرد ك  پرسيارةي ئةم
  هيچـي   بةمثشـكيدا هـاتبوو، بـاوةذ بكـةن      و ئـاواي   پرسـي   بوون  خؤش دانابوو، هةر بة پث  بانك

بداتةوة كـة بةصـث بـؤ وثنـة خـوا لـة         نةبوو كةسث وآلمي  تثدا بةستة نةبوو،چاوةذوانيش  ديكةي
  لـة بـان    و بةيار و مثو لة سةر بوو وتاريكـايي   چؤل  صقاند و زةويخو  و زةوي  پثشدائامسانةكان

لـة    رووداوةكـان   بة سةر ئاوةكانا كثشا،ئثسـتا دةكـرث راسـيت     خوا باصي  ئاو و رووحي  قووآليي
بة شـةقامثكدا سـةرةولثژ دةبنـةوة، پـرية       كة واديارة لةگةص هاوذيياين  ببيسنت  پريةپياوثك  زمان
  پةيـدا بـووة، خةصـك    و بشثوي  ئاصؤزي  لة پثشدا وامدةزاين  دةيبيين  تا چاومهثش  وةختثك گويت

  هــةتا پووصــةكانيان  بــزووتن  بــة هةصــپة و هةذةمــة بةرةوبانكــةكان  و نــةداري  كــوثري  لــة ترســي
  مةبةستة حاصـي   لةم  دةكرث و دةشث بة وردي  دابني  كة ئاواداهاتوويان  وةرگرنةوة، واياندةزاين

ئةوةية پةنا بةرثتة بـةر   چارةي ناكرث، هةتا ماوة تةنيا رث پث  بزانث تازة كاري  و كةسثكبني،بثتو
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  ئةگـةر بةرژةوةنـديي    ناوة، هةصبةت  و ئةهوةنيداوةسةر يةكي  خؤشي  لة كايت  پاشةكةوتةي  ئةم
و پـةالمارة لـة نـةكاوة      هثـرش   ئـةم   نابث، ئاكـامي   وةسةر يةك  كردبث وپووصثكي  خؤي  كاري

  نـابوويت   شـةو و رؤژثكداتةپصـي    لـة مـاوةي    هثنـدثكيان   ئـةوةي   بـوو بـة هـؤي     بؤسةر بانكةكان
دا   كـرد و هةوصـي    بـارو دؤخةكـةي    هثـور بوونـةوةي    و داواي  كةوتـة نثـوان    بكوتن، دةوصةت

 راگةيةندراوة مةزبووتـةدا كـة    ئةم  وةخةبةر بثنث و لة كؤتايي هاوشاريان  شارستانييةيت  شعووري
كارةسـاتة گشـتيية هثنايـة     دةگةذايةوة سةر ئةم  و ئةركثكي  بةرپرسايةيت  كردةوة تةواوي بآلوي

نـةكردةوة،    كـةم   قةيرانةكـةي   ئةو هةصوثسـتة ئاراميدةرةلـة تونـد و تيـژي      خؤي، بةآلم  ئةستؤي
هثشـــتا   لثكدالثكـــدا كـــوثر بـــوون، بةصـــكوو ئةوانـــةي  ئـــةوة نـــةبوو كةخةصـــك  هؤيةكـــةي
  هـات  لـث   واي رزگـار كـةن، ئاخرييةكـةي     پووصة بث زمانةكانيان  دانةهاتبوو دةيانويست موقراييان

ئـةوة    بثتـة هانايـان، بـةآلم     پـؤليس  و داوا بكةن  داخةن  خةصك  دةرگا لة رووي  هةموو بانكةكان
دابـوو    ئاپؤرةيـان   بانكـةكان   بـة گرمـةو هـةرادا كـة لـة پـثش        نةكرا، لة نثـو جـةماوةري   پث  چي
بـة    ئـةو پاشـةكةوتةي    كة دةيانويسـت   يةوة دةبيندران ئاسايي  وبةرگي  بة جل  پؤليس  مثكيشتاق

بـث دةردةسـةر    بتـوانن   بـؤ ئـةوةي    نابوو وةرگرنةوة و هثندثكيان  وةسةر يةكيان  هةزارزةمحةت
ر و لـةذثوة لـة كـا     نـاردبوو كـة كـوثر بـوون     بؤ سةركردةكانيان  هةواصيان  خؤنيشاندان  بثنة ريزي

لةبــةردابوو و هــةر وا لــة ريزةكانيانــدا مابوونــةوة و   تايبــةتييان جلــي  ئةوانــةي  الدرابــوون، بــةآلم
بـؤ    نـةكردو سـثرةيان    هةتةري  كثشابوو، لةپذ تازة چاويان  ناذازي  خةصكي  بةرةو رووي چةكيان

و   ومثـد بـوون  ناه  لـة بانكـا هةبوولـة وةرگرتنـةوةي      تاقمة ئةگةر پاشةكةوتثكيشـيان   نةگريا، ئةم
كـة لةگـةص     لـة كـؤص ناكاتـةوة، بؤيـة تاوانبـار كـران        دةس هـةر ئاوايـان    چارةذةشـي   دةتگوت

وةزعةكـة   كـةوتوون، بـةآلم    تثكةص كردووة و لة ژثرةوة رثـك   پايةبةرز دةستيان  كاربةدةستاين
كـردة    هرووژميـان   قـةوماوي  و كـوثر لةبـةرلث    سـاغ   تووذةي  زياتر شثوا، جةماوةرثكي  لةوةش

  پووص وةرگرتنـةوة بـة سـةر چووبـوو، تـازة كـةس        ئاسايي زةماين  و ئارامي  بانكةكان، ئةهوةين
گـةورة    وةبةر هاتبا راماص دةدرا، داخصة وسندووقي  نةدةكردةوة و هةر چي  خؤي پووصي  داواي

بـوو بـة     انو بـاپري   بـاب   كؤنينةي  پووصي رثخرا و هةر چي  دةستيان  پووص و ئةمانةت  و بچووكي
  لقـي   بانكـةكان، نووسـينگةي    سـةرةكي   بنكـةي   گـةورة وشـكؤداري    رؤيي، سةرسـةراي   تاآلن

بـــة خـــؤوة بـــيين، نابـــث      ســـةير تـــاص و دصـــتةزثنيان    دميـــةين  بچـــووكتر لةگـــةذةكان 
  گةسـكيان   ئـاخري  كرانةوة و هةتا گةآلي  لةبري بچثتةوة كة بة زؤري  سندووقةخؤكارةكانيشمان

پةيامـة تةوسـاويية     سـندووقانة ئـةم    لـةم  هثنـدثك   چوون، لة سـةر منايشـگةري    ة تاآلندرا و ب لث
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ئامرازانةنـةزانن،    ئةم  هةر بةذاسيت. دةكرد  بانكة سپاسي  ئةم  هةصبژاردين نواند كة بة بؤنةي  خؤي
  ايةصـةي ر  تـةواوي   كردووة، بـة كـوريت   بة خاوةنةكانيان  ئةوانة خةيانةتيان  وا دروستترة كة بصثني

ئةوة نةبوو كة ئيتـر    پووچايةوة و هؤيةكةشي  مقةبايي  خانوويةكي هةصوةشا، چةشين لثك  بانكيي
هةيـة    كـة پووصـي   ئةوةي  دابث، بةصكوو دةبث بزانني  لة دةس  خؤي  پووص نرخي  گرتين  وةدةس

نيـة، رةنگـة ئـةو    دصـنيا و ئاگـادار     خؤي لة سبةي  ماناية كة كةس  بثتةوة، بةم  نايهةوث لة دةسيت
شـوثنانة    لة مثشكيدا بـث، ئـةم    هةر ئةو فكرةيان  بنةگر بوون بانكةكان  كة لة ژثرخاين  كوثرانةي
هةتائـةو دةرگـا     موعجيزةيـةكن   لثية، ئةو كةسانة چاوةذثي  خةصكي  ئامانةيت  گةورةي سندووقي

و ئـاو و چوونـة سـةراو      ةنيا بؤ نانت لة نثوانياندا بؤتة لةمپةر بكرثنةوة، ئةوان  و پؤآليينانةي  قورس
  خؤيـان، بـؤ ئـةوةي     گـرتين   و ئثشـك   چـاوةدثري   دةگةذثنةوةبنكةي  و پاشان  وةدةر دةكةون
ــةك ــةآليان    غةوارةي ــوورة و ق ــةنثو ش ــاوي   نةيةت ــة ن ــةهثين  ل ــاژةي  ن ــةيت  و ئام ــت  تايب   دةس

  چاوارايـدةبوثرن، هةصـبةت   ئةنگوستة  و ئاشكراية كة لة تاريكي  وةردةگرن، تةواو روون كةلك
  كاتثـك   پريةپياو ئـةو كارةسـاتانةي  . سپيية  كوثريية تايبةتييةدا هةمووشتثك  نية، لةم  فةرقثكيشي

  خثـل  تـا كوذثژگـةي    رادةوةستان  دةگثذايةوة كة وردةوردة بة شارا دةهاتنة خوار، جارجارةش
رووداوة   پريةپيـاو ئـةم   ئـةوةي   داتةوة، جـا سـةرةذاي    تةسكني  تؤزثك  و زگثشةي  و برك  ژان

و پاراو وسـةملثنةرةوة دةگثذايـةوة، وا دروسـتترة كـة       پوخت  بة راوثژثكي  سةير و سةمةرانةي
ئةگــةر   بانكــةكان  ژثرخــاين  كوثرةكــاين  داســتاين  پثوةنــاوة، بؤوثنــة لــة بابــةت  بــذثكي  بصــثني

ــاوي  پثشترئاشــنايةيت ــةهثين  لةگــةص ن ــاژةي  ن ــة چــؤننةب  دةس  و ئام ــزاين  واي بكــا،   باســيان دةي
ناكةينـة    هةر ئةوةندة بةسة و لثـي  بني  حاصي  نةچث و تةواوثك تثك  لثمان  وةهةرحاص بؤ ئةوةي

  . هةرا
  و خثـزاين   چاوپزيشك ماصي  گةيشتنة ئةو شةقامةي  و ئاوا دةبوو كة سةرةجنام  رؤژ دةهات

داگرتووة،   وآليت  تةواوي  تر نية، چةپةصيي  لةگةصشوثنةكاين  جياوازييةكي  چ  ئثرةش. لةوث بوو
ــان ــؤل  كوثرةك ــؤل  پ ــانج يب پ ــةم   ئام ــؤ يةك ــةوة و ب ــكي   دةخولثن ــار دوو جرجةمش ــةورة   ج گ

  نةهاتبوون، ئـةو كتكانـةي   بوو كة هةتا ئثستا تووشيان  ئةوة تةنيا رثكةوت  دةكةن، هةصبةت بةدي
لثسـةوة زؤر   ئةسـرين   سةگي. و دذندةخووترن  دةپارثزن، چونكة زؤرزةالم لث  دةچنة راو خؤيان

سـةگة،   مةبةستة نةبايـة كـة سـةگ     و پشيلةكان، ئةگةر ئةم  داية مشك  سيلةچاوثكي  بة سووكي
بوونةوةرثكة كة لة   ئةوة روانيين بصثني  بة ئادةميزاد گرتووة، دةمانتواين  خووي  ئةو گيانلةبةرةي

ئاشـنا    و كـؤآلين   گـةذةك   وكتؤر بـة ديتنـةوةي  د  هاوسةري. ديكةدا دةژي  هةستثكي  هةرمثي



٢١٠ 
 

  دةخوشث وهـةزاران   تةمةن  تثپةذيين  لة سةر رةوگةي  هةصينةگرت، ئةو خةمةي ئاسايي  خةمثكي
لثـرة    دوثنـث بووكـة شـاد و بـة كـةيف       هـةر دةصـثي    بة دوادا دث، بؤ وثنة نـةيگوت   بريةوةري

  بة پـاك   وا بوو ئةگةر بگاتة ئثرة شةقامي  لثيراچةين،لةخؤوة   دةژياين، بةصكوو لة ناهومثدييان
  بـةخؤي   دصـكوثر نـةبوون، يـةك     بـووبن   ئةگـةر كـوثريش    دثتةبةرچاو، جريانةكاين  و خاوثين

ببـوو بـة وشـة،      داوة، هيچ،خةياصـم   رووي  بـؤ، ـا چ    پرسـي   چةندة كةرم، شووةكةي  گويت
. دةبـث   حاصـي   ديكـة لثمـان    بـث، تـاوثكي   چـؤن   ژوور و ماصـمان   زوو تثدةپةذث، بصـثي   چ  زةمان

وةسـةر كـةوتن، لـة هـةر       لة پليكانةكان  لةبةر دانةبوو، هةربؤية زؤر بة ئارامي  ئةوتؤيان  هثزثكي
  لـة هنـؤمي   ماصيان  دوكتؤر گوتبووي  تازة دةكردةوة، ژين  و پشوويان  رادةوةستان پثگؤذكةيةك

وةسـةر كـةوتن،     خؤيـان   هثـز وورةي   بـة پثـي    بوو هـةر كـام    بة هةر كوثرةوةرييةك. پثنجةمة
ذا  لـة گوجـووكي    وا بوو دةكةوتة دوا، دةصثي  وجةيل  دةكةوت  وا بوو وةپثش  سةگةكة جاري

ــةي  ــة س ــةذي  ب ــوثي  م ــي    گ ــووة نةهثص ــر ب ــذاوة و فث ــةذثك  ب ــوم   م ــةوث و گ ــث  وةدوا ك . ب
هةصـگرتبوو، دوو   ئثرةشي  نلة ژوورةوةذا دةهات، بؤگة  كرابوونةوة، دةنگة دةنگثك دةركةكان

  روانييـان، پرسـيان    گيـان  بـث   و بة چـاوي  لةبةر دةرگاوة هةصقوصي  كوثرةكان  جار سةروسةكويت
  كةسـثكي   تـر ئـي    ناسـييةوة، دةنگةكـةي    لـة دةنگـةكاين    يةكثك چاوپزيشك  كثية، هاوسةري

  لـة سةرروخسـاري    نايةيتئاشـ   لثرة دةژياين، نيشـانةي   ئثمة سةردةمثك  تةنيا گويت. غةوارة بوو
  دوكتـؤر ين، وثـدةچث كاتثـك    ئـةرث تـؤ خثـزاين     نةيپرسـي   دايـةوة، بـةآلم    جريانةكة شةپؤيل

  گةيشـتنة ئـاخري    ئـةوةي   پـاش . گةذاونـةوة   پثـنج  هنـؤمي   جريانةكاين  دةچؤوة ژوور دةيگوت
ديـار  . داخـراوة  دةرگـا   گـويت   چاوپزيشـك   بنثنة پثگؤذكة هاوسـةري  پث  و بةر لةوةي  پليكانان

  بـة گريفـاين    دوكتؤردةسـيت . بـؤ لةگـةص نـةكرابوو     چيان  بةآلم  بيشكثنن  تثنووسابوون  بووزؤري
بـة    خثـزاين   هةصثنا و راما، بـةآلم   كليلةكاين. دةرهثنا  كؤتة تازةكةيدا كرد و كليلةكاين  باخةصي
  . برد  دةرگاي  و بةرةوقفصي  گرت  دةسيت  ئارامي
  
  

   كوثري
  

بةپةلـة وةدةر    وةختثـك  بوو، هـةر ئةوةنـدة شـثوابوو كـة ئينسـان       خاوثن  ماصةكةيان  ريژوو
لـة نـةديو     هثنان  كة بة دةرفةت  جگة لةوتؤزوخؤصةي  شپذثو دةبث، هةصبةت  دةكةوث ماصةكةي
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بابةتـةوة    و شـذة و بـذة دةكثشـث و لـةم      و پةل  بة سةر كةل  ناسك ماص توثژثكي  خاوةن  بووين
و   تؤزتةكثن  ئةوةي و تؤز دةتوانث بنيشث و بنةگر بث،بث  كة تةنيا دةرفةتثكة تةپ  بصثني دةتوانني
هةصبةز دابةز بكـا و    منداصثك  هةصگريث و يان لث و هةداداين  وةخؤكةون  لثي  كارةبايي  گةسكي

  ئـــةو رؤژة كـــة چـــاوةذواين    ئةوانـــةش  تـــةواوي  ســـةرةذاي. پـــث نةهثصـــث   هةنـــدراين
  كـة مرؤضـي    ورد وتايبةت  دوكتؤر بة تثبيين  ارةختانة و نةخؤشخانة بوون، خثزاينوةز هةصوثسيت
نـةكا بـة     پثويسـت   مـردن   تاكوو پاش  و لةباركةن  لثك  كارةكانيان  هةتا ماون  دةكةن ئاقص وا لث

ــةكان ــةپرووزث ئيش ــةذثنن،دةفرةكاين  پةل ــةخيت  راپ ــؤرد، ت ــرد،   و پثــك  رثــك  خــةوي  ش ك
  بةذاسـيت  گرث و گؤص بوون، بةآلم بث  كارةكاين  كردةوة، خؤ ناصثني  خاوثن جواينبة   ئاودةسيت

  بةئةسـرينةوة لـةوة زيـاتر چـي      و چـاوي   لـةرزؤك   و مةرجـة ئاسـتةنگةدا بـة دةسـيت      هـةل   لةم
تثنـابوو،    زيارةتكـار پثيـان    بةهةشتثكة كة حةوت دةتگوت  لةگةص ئةوةشدا ماصةكةيان. دةكرا پث

  بكـةين  مانـا پثخوسـت    هـةرمثي   ئةگةر نةماهنةوث رثز و حورمةيت  يان  ةوةندةمةزنئةو هةستة ئ
  بـؤين   ئاپارمتانةكةراوةسـتان، دةتگـوت    ئةوةندة بةرز بوو كة لـة بـةر دةرگـاي     بصثني  دةتوانني
  بوو كة دةبـوو بـة جـواين     ماصثك  وئةوة تةنيا بؤين  خستبوون  ماصةكة لة پثي  نةكراوي چاوةذوان

ــةو ــتا وةختثكـــي   ايهـ ــا،بثتوو ئثسـ ــؤذ كرابـ ــاص و گـ ــرا    ئـ ــةذثو خثـ ــةموو لـ ــة هـ ــة بوايـ ديكـ
كـار    ئةمذؤباشـترين   تازة بثتة ژوور، بـةآلم   با هةوايةكي  دةكردةوة و دةمانگوت پةجنةرةكامنان
دةكــةين،   پــيس  وآلت  تــةواوي كوثرةپيــاو گــويت  ژين. دةرةوة نةيةتــة ژوور  ئةوةيــة بؤگــةين

و گواوييانة هاتبانـة ژوور، بةهشـتةكة لـةذثوة      پثآلوةقوذاوي  ةكرد، ئةگةر بةمد  راسيت  هةصبةت
ــة دؤزةخ ــوو ب ــي  ودؤزةخــيش  دةب ــة پث ــةي  ب ــين  پثشــةواياين  گوت ــةمني  دي ــوثنة كــة   دووه ش

  كـار بكـاو گـازي     جةهةنـدةمييان   و دصـي   لـة جـةرگ    و گـراين   و نـاخؤش   پيس  بؤگةين دةبث
هـةر لـة   . ئـةو هيچـة    وتواندنةوة لـة ئاسـيت    برژاندن  قاص و ئامرازي  ليقي  سوورةوة كراو، قازاين

ناكـا    نية، قةي  گرينگ  فةرموون، فةرموون، بةذاسيت  ماص دةصثن كؤنةوة وا بؤتة باو كة خاتووين
دةزانـث لـةكوثوة هـاتوون،      ئـةو خاتوونـة وةكـوو ميوانـةكاين      دةكةمةوة، بـةآلم   خاوثين پاشان

ــةم ــا دةژي  يــةيدنيا  دةزانــث ل ــةوةي  كــة تثي ــان   ئ ــة تكاي دةكــا  لــث  پيســة پيســتردةبث، جــا بؤي
  ديســانيش  نيــة، بــةآلم  خــاوثن  لــة بــةردةرگاوة داكــةنن، خؤراســتة كــة القيشــان  كةوشــةكانيان

كـرد و لـة     خـؤي   كـاري   چاويلكةيي  كچةي  و پةذوپاص و مةالفةكاين زؤرة، خاويل  جياوازييان
  وةژوور كةوتن،هاوســةري  پــةيت كــة وايــة بــة پــاي. كردبــوون  اريزيــاتر رزگــ  چةپةصــيي دةس

و كـةي،    چـؤن   نةيـدةزاين   كاتةوة،هةصـبةت   خاوثنيـان   بة چـاكي   گةذا هةتا پاشان  چاوپزيشك
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  ئامسـان . زيـاتر پيسـتر نـةدةكرد     لـةوةي   دةرةوةي  بردة بةر هةيوان،هـةواي   كةوشةكاين  پاشان
بـة  . خؤزگةببارث  خؤيدا گويت  لة روو گرتبوو، لة دصي  ةچةيانپ  رةش  داهاتبوو،هةوري  تاريك

قـذ و    دانيشـنت   هةموو لـة ديـوي  . هاوذثياين  دةبوو بيكا گةذايةوة الي  كارةي  لةم  ئاگادار بوون
سةندةصـيدا    نـةيانوثرابوو بـة دواي    شـةكةيت   چـةقيبوون، چونكةسـةرةذاي    خؤيـان   لة جثـي   قپ

ديـارة،    پةجنـةي  بة سةر مؤبصةكاندا كثشاوة و شوثن  زييةوة دةستثكيبگةذثن، تةنيادوكتؤر بة د
ئةنگوسـتييةوة    تـؤزو خـؤص بـة سـةري      كردبـوو و هثنـدثك   پث  لثرةوة دةسيت  كردن  تؤزتةكثن

داكــةنن، نــاكرث هــةر ئــاوا مبثنينــةوة،   جلــةكانتان  گــويت چاوپزيشــك  نووســابوون، هاوســةري
  يـةكترخؤمان   لثـرة لةبـةر چـاوي     پيسـن، كوثرةپيـاو گـويت     وةكوو پثآلوةكامنـان  جلةكانيشمان

  ئةگةر پثتان  دوكتؤربة تةوسةوة گويت  دروستة، خثزاين  كةينةوة، جا كوا ئةوة كارثكي  رووت
  بكـةن، ژين   ناكـا شـةرم    پثويسـت   بةرمةگؤشـةيةك، ئـةودةم    هةر كامثكتان  بث دةتوامن  خؤش

مببــيين،   دةكةمــةوة، تــةنيا تــؤ دةتــواين     وترو  هــةر لثــرة خــؤم   مــن  كوثرةپيــاو گــويت 
  شيت  خراپتردا ديوة، بةينثكةمثردةكةم  لة وةزعثكي  نةچؤتةوة كة منت  لة يادم  ئةوةش سةرةذاي

هةيـة،    خؤشـثكي   چ  بة با كـردن   كؤن كاي  نازامن  راخوذي زوو لة بري دةچثتةوة، كوثرةپياو تثي
  گـويت   چاويلكـةيي   كراو، كچةي  و فةرامؤش  ناخؤش تاص و رووداوي  وةبري هثنانةوةي  ئةويش

ئثسـتا بـةو شـثوةيةنةدةدواي،      لةو شـوثنة كـةوتبا كـة ئثمـة چـووين       و رثگات  بوايةي ئةگةر ژن
و پريةپياو كة تـا    چاوپزيشك. كوذةخثلة  كردنةوةي  كرد بة رووت  بذييةوة و دةسيت  قسةكةي

دادةنـا، پريةپيـاو كـة لـة پـةنا        ة، ئثستا دوولينگـةكانيان ببوونةو بةرةو ژوور رووت  ئثستا لة پشتثن
  ئـةو بـةخت  . داكـةمن   و دوولينگةكـةم   پثوةبـدةم   بدة هةتا پاصت  ئيزن  دوكتؤرراوةستابوو گويت

  كـة ئـادةميزاد گريـاين     دةكرد ئةوةندة بة گاصتةگريابوون  هةنگصة شةلةيان  وةرگةذاوانة كاتثك
خؤيدا كثشـا، بةختةوةرانـة     بة دواي  و پريةپياويشي  وكةوت  ستبة  دوكتؤر تالسكةي. دةهاتثية

پيسة و بة   ئةوةي. بوو  دصتةزثن  بةذاسيت  رووداوة كةوتنة پثكةنني، تثوةذوانينيان  بةم هةردووكيان
كردبـوو،    كـةمرةي   چصـك   بـةرةژثريان   بة لةشيانةوة نووسـابوو، لةپشـتثن    ئينساندا دثت  مثشكي
  ئابــذوو، هاوســةري  خــاوةن  و شوغصــي  پــريي  ئــاخر و ئاقيبــةيت و، ئــةوةشبــؤز دةچــو  موويــان

  دةبـوو وئيـدي    تـر هـةوا تاريـك     كاتـةوة، تـاوثكي    بة هانايانةوة چوو هةتا بةرزيان چاوپزيشك
ئةوة بوو   هةبث، وآلمةكةي لة ماصماندا شةم  بصثي  پرسي  نةدةما، لة خؤي  كردن  بؤ شةرم  هؤيةك

سؤز، جارث   پاذافني  و يةكي  نةويت  سث پصيتةي  هةية،يةكي  كؤنيان  دوو چراي  كة هاتةوة بريي
  لـة دووكانانـداپاذافني    دةچـم   جـوور دةكـةم، سـبةي     هةية، پصـيتةش   چرا نةوتييةكةبةسة، نةومت
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  بـة تايبـةيت    خؤيـدا گـويت    لة قودوو كؤنسثرو هاسانترة، لةدصـي   دةبينمةوة و دثنم، دؤزينةوةيان
ئـةو ژيانـة تاصـة      سوذما كـة سـةرةذاي    لة خؤي  نةگةذمث،سةري  بةقاصدا بؤي  لة دووكاينئةگةر 
  دادةنـا، بـةجؤرثك    لةسـةرةخؤ جلكـةكاين    چاويلكةيي  كچةي. هةية  جةفةنگي مةيلي  هثشتاش

ديكة مـاوة    كةداينابث، هثشتا كوتثكي  هةر چةند كوتثكيش  ئةو هةستة دةهات  كة بينةر تووشي
بـؤ نـةدةچؤوة سـةر      و حـةيا لةپـذ و نـةكاوةي     شـةرم   ئةم داپؤشث، سةروبةري  لةشي  كة روويت
كةلـة    دةيبـيين   روخساري  چصكنيي  نيزيكتر بواية سةرةذاي  دوكتؤر لثي  ئةگةرژين  يةك، بةآلم

  لةوانة دواي  بث باببث، يةكثك  حاصي  دةتوانث لة ژنان  سوور هةصگةذاوة، بآل هةر كةس  شةرمان
تـر    دايگرتـووة و ئـةوي    ئثسـتا شـةرم    نةيدةناسـني  پياوانـةي   لةگةص ئـةم   بوون  جار جووت ثگةل

  مةكـة، ناتوانـث بتبينث،هةصـبةت     بة گوثيدا بچرپثنث خؤ سةخصـةت   لةسةرخؤيي دةتوانث بةوپةذي
ة و حةيايـ   شةرم كيژة بث  ناچثتةوةكة ئةم  دةكرد، چونكة لة بريمان  خؤي  بؤ مثردةكةي  ئاماژةي
ژنانـةوة    لـة بابـةت    هـةموو دةزانـن    كثشا و هةر وةك خؤي  و بةرةو الي  بزوات  ئيشتياي  چلؤن

  . بث لة ئارا داية  لةخؤت  ئاگات هةميشة مةبةسيت
دةبــث   هةركوتــةي  كــةم  كــؤ كــردةوة كــة الين  و بةرگــة شــپرزةكاين  دوكتــؤر جــل  ژين
و   دان  و وةژثـر هةنگصـي    كـردن   تةوة،گصؤصةيكا  هةتا بتوانث خاوثنيان  لة خووسدا بن  مانگثك
بـردة بـةر هـةيوان،      پثآلوةكـان   وةك  هةر لثرة راوةسنت، خثرادةگةذمثةوة، جلةكانيشي  گويت
  نـة نـوورثكي  . رواين تـاري   ژثر ئامسـاين   رةشي  كردةوة و لة شاري  رووت  خؤي  ئةويش لةوث

دةهـات،    مـاآلن   سـةر دةرگـاي    چـراي   ويدةنواند و نة زريوةزريـ   كز لة پةجنةرةكانةوة خؤي
ــةوةي ــةبوو،گؤكا و كؤمــاي  دةيبــيين  ئ ــوو كــة پــاش  قيــل  گــةورةي  شــار ن ــةوة   ب ســارد بوون
  گرتبوو، هةموو مردوو،هةموو بزذكاو، سـةگي   لة خؤي  و دووكةصكثشي  و بان  ساختومان شكصي
و   نةبوو كة بيلثسـثتةوة، ناهومثـدي   ئةسرثنث  لثسةوة هاتة بةر هةيوان، بث ئؤقرة بوو،بةآلم ئةسرين

  بةتـةزووي   هةسيت. بوون  و برينگ  ويشك  چاوةكاين  دةدا، بةآلم  ژنةداشةپؤيل  پةژارة لة ناخي
ــريي  ــةوة ب ــانةي  ســةرما كــرد، كةوت ــةو كةس ــة رووت  ئ ــوويت  ب ــةدا   لةنثوةذاســيت  و ق هؤدةك

نثرةمووكـةوة    سـاكاري   بـة ئةنـدامي    ئـةوان . گةذايةوة ژوورةكـة . چني  چاوةذواين  نةياندةزاين
  دوكتـؤر گـويت    كاصـةوة بـوو، ژين    شـؤقثكي   كـزي   بـةر زةردايـي   و سـثبةري   بة تارمايي  ببوون
. ببيـنن   دةوروبةرا دةتوثنةوة و هةر نووريشةكة ناهثصث هيچ  لة نووري  تثناكا، ئةوان  شوثنيان بةآلم
ئـةرث    ئثوة كوثرم، كـوذة خثلـة پرسـي     وةك گذ دةم، جارث منيش  دةمهةوث چرايةك  گويت

  چيـة، پاشـان    نـةويت   چـراي   هةصكةم، كـوذة پرسـي    نةويت  چراي كارةبا هاتؤتةوة، نا، دةمهةوث
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لـة    نـةويت   شةمچةدا گةذا، چووية ئاشپةزخانة،دةيزاين  لة توورةكةكةدا بة شوثن. دةدةم نيشانت
هةتا بيكاتة پصيتة،   دادذي  لةدةسرؤكةيةك  نةبوو، تيتؤصثكي  زؤر پثويست  كوث داناوة، نةوتثكي

جـار    ئـةوة يةكـةم    سـاز كـراين    بوو، ئةو چرايـة پـاش   لث  چرايةكةي دواية گةذايةوة ئةو ديوةي
لـة ئثمـة،     كام هيچ  بثت،بةآلم  وةها چارةنووسثك  بووهةصدةكرا، لة پثشدا قةرار وا نةبوو تووشي

  سـث گـذ چةشـين   . جيهانة  ناوةتة ئةم  پثمان بؤچي  زاننيلة پثشدا نا  ئينسان  و چ  سةگ  چرا، چ  چ
  چـرا درةوشـانةوة، جارجـار پتـةپتثكي      زةردي  يةكالة سـةر زمانـةي    بة دواي  يةك  دةنكة بادام

بـة    دةبـن  دةسـرةوثنةوة، دةصـثي    ديسـان   دةبـن، پاشـان    لـة هـةوادا ون    گـذةكان   وسةري  دةكةن
  خـاوثن   و بةرگي  جل  دةچم  تؤر دةصث ئثستا كةدةبينمدوك  ژين. گذ  سةرةوژثري  چلوورؤكةي
  كوثرةپياو مـةمك   ژنةي  ئةو و هةم  هةم. پيسة  خؤگيامنان  بةآلم  گويت  چاويلكةيي  بثنم، كچةي

نـةكردووة،   لةبـةر مـن    ئةو كارةيان  گويت  چاوپزيشك  داپؤشيبوو، هاوسةري  بةدةست  و لةشيان
  و بـةرگ   جـل   بـةرز گـويت    بـةدةنگي   پاشـان . تثياهنةصدةذوانث چراية كة  بةصكوو لةبةر تيشكي

  چراكـةي . پـيس   وبـةرگ  بـث و جـل    خـاوثن   كـةگيان   باشـترة لـةوةي    پـيس   بث و گيان  خاوثن
ــگرت ــي  هةص ــةتادؤآليب  و رؤي ــةلثن  ه ــان  و ك ــة وردي  و قوژبن ــتثك   ب ــكنث، ئيس ــر   بپش دوات

خـةو، دامـثن، بلـووز، كراس،دوولينگـة و       رگيو دةرپث، بـة   ژثركراس  گةذايةوة،چةند دةست
هثنـاي، راسـتة هـةر      كةسةكة دةهـات  حةوت  كة بة كةلكي  و چاكي  جوان  هةر پؤشةمةنييةكي

بـة    هـةموويان   دةتگـوت   و الوازي  بـؤ كـزي    ئةنـدازة و قـةد و قةآلفةتثكي،هةيـة، بـةآلم      كةس
ــك ــة دايـــك   زگثـ ــوون لـ ــةي. بـ ــةيت  ژنـ ــؤر يارمـ ــا  دان  دوكتـ ــوذة    نخؤيـ ــتةكةن، كـ پؤشـ

دةيكةنـة    دةريا وكوثستان  لة قةراغ  كة پياوان  پؤشي، لةوانةي  دوكتؤري  خثلةدوولينگؤكةيةكي
وا ديــارة ئثســتا   هةصكثشــا و گــويت  كوثرةپياوهةناســةيةكي  ژين. مناصــؤچكةن  و دةصــثي  بــةريان

  . بكة  تكاية رثنوثنيمان دانيشني، بةآلم  دةتوانني
و   لـة نثوةذاسـت   پثچكـة كـورت    وايـة، مثزثكـي    دانيشنت  موو ديوةكاينهة  ژوورةكة وةك

و پريةپياو لـة    و خثزاين  دةبث، چاوپزيشك هةموان  كة جثي  نةرم  درثژووكةي  چةند كورسيلةي
. هثـزن  و بث  تثكذا شةكةت. تر  لة سةر يةكي  داوة،كوثرةپياو و خثزاين وثك  پاصيان  سةر يةكيان

. لة بري چوويـةوة  چراي  و مةلةسةي  كةوت لث  كچة كرد و خةوي  وةداوثين  كوذةلةذثوة سةري
سـؤية   نـوورة بـث    دةدا، لة ژثـر ئـةم    بةختةوةري لة شاين  حةسانةوةية شاين  رابرد، ئةم  سةعاتثك
  و كوشـي،لةم   گـرت   ژنةكـةي   كثشا و دةسيت  دةبرووقايةوة، كوثرةپياو قؤصي پيسيان  روخساري

  ژنـةي . رووح  تـةكووزي  ببثتة هـؤي   لةش  كة ئؤقرةي  ئاكامة بگةين  دةكرث بةمجووآلنةوةيةذا 
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  قـةرارة چـؤن    دةبث لة پثشدا بـزانني   كةبيخؤين، بةآلم  ئامادة دةكةم  ئثستا شتثك  دوكتؤر گويت
  كةمـةوة، جـث بؤهـةموان     بصيندگؤكة جبوومةوة و دووپايت  لثرة بژين، مةترسن،نامهةوث قسةي

درثـژ    هةر لثرة لثـي   دةتوانن  ديكةش هةية، ئةواين  و مثردةكان  بؤ ژن  خةومان  يويهةية، دوو د
  و ئازووخــةمان  دةكــةوم، پاشــةكةوت  و پثخــؤر وخــورد و خــؤراك  نــان  وةدواي  بــن، ســبةي

خـورد    بؤهثناين  هةم  بؤ ئةوةي  هاتبان  لةگةصم  بوو ئةگةر يةكتان  خةريكة تةواودةبث، زؤر باش
  نـةخؤش   رثگافثر ببواية، ئةوة هاتوو من  خوارةكة و پثچكةي  هةميش  دابام  يارمةيت  و خؤراك

دةبـث    هةم، ئـةودةم   وةها رووداوثك  كوثر بووم، كة ديارةهةميشة هةر چاوةذواين  يان  كةومت
  انتـةرخ   پثويست ئاو بؤ كاري  سةتصثك  ديكة، لةبةر هةيوان  مةبةستثكي  لة ئثوةفثر مب، بةآلم  من

  بـة دصـةوة نانووسـث، بـةآلم      و بـاذثزة و سـةرماية چوونةبـةر هـةيوان      بـةو بـاران    كراوة، دةزامن
  وآلت  و بؤگـةن   بـةتاص كـةين    زگمـان   باشـترة كـة لـةژوورةوة دا بـاي      بث لـةوةي   هةرچؤنثك

دة لـة  وردةور  ببووين، يـاين   وةها وةزعثك  بثتةوة كة لة قةرةنتينةشدا تووشي دابگرث، وةبريتان
بــة   پةســتيي، ئثــرةش  هــةتا تــةواو گةيشــتينةبنةباين  رؤچــووين  كــران پــث  ســووكايةيت  پليكــاين

  بة دةستةوة بوو و دةمانتواين  بثت،لةوث چا بوو بيانوومان لث  دةتوانث هةر ئاواي  دي  شثوةيةكي
  ةموو لثـك هـ   و خـراپ   بـاش   خـؤ لثـرة ئـةوة نـاكرث، ئثسـتة چ       تر تاوانباربكةين، بـةآلم   يةكي

بـوو هـةر     بةدةگمـةن   كـوثري   كامـة، كاتثـك    چية و خراپ  چاك  مةپرسن  ولثكني، تكاية لثم
و   دروسـت   و هـةآلواردين   دةزاين، جيـاوازي  چاكة و خراپـةييمان   بيكةين  دةمانويست  كارثكي

  ة، نـةك بؤ داذشـتوو   بناغةمان  ئثمة لةگةص خةصك  هةصة تةواو دةگةذثتةوة سةرئةو پةيوةندييةي
بوونـة بكـةين،     گةيشتووين، نابث متمانـة بـةو شثوةحاصـي     لة خؤمان  كة ئثمة چؤن  ئةومةبةستةي

  لـة شـوثنثكي    ئةخالقيي، ئثوة نازانن، ناكرث بزانن كرد بة پةند و ئامؤژگاريي  كة دةستم  ببوورن
  كـة بـؤديتين    كمنيم، نا، تـةنيا كةسـث    لثرة شاژن  چي، خؤ من  ياين  چاوساخي كة هةموو كوثرن

و   دةكـةم  پـث   هةسـت   هـةم  مـن   دةكةن، بةآلم پث  بووم، ئثوة تةنيا هةسيت  ئةو كامووسة لة دايك
نةپرسـي،    هيچـي   كـةس  هـيچ . خبـؤين   بةسة، باشترواية شتثك  وتار دان  دةبينم، ئثستا ئيدي  هةم

لـة    زؤر بـة وردي بكـةن،    سـؤمايي   سةر لـة نـوث چـاوم     ئةگةر رؤژثك گويت  تةنيا چاوپزيشك
  لـةچاو گـويت    چـاوبثن   ببيـنم، پريةپيـاوي    مبهةوث رووحيان  دةذوامن، هةر وةك  خةصك چاوي

سةرسـوذماندا    خؤشة فةرق ناكا، ئةوكاتةية كـة لةوپـةذي   گيانيان، هةر ناوث پثت  رووحيان، يان
  يلكـةيي چاو  نةخوثنـدووة، كچـةي    وةهـاي   كـة شـتثكي   كةسث بـووين   تووشي  تةماشا دةكةين

  . ناو هةية، ئثمة ئةو شتةين بث  ئثمةداشتثكي  لة ناخي  گويت
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دانـابوو،    كـة هـةبوو لةسـةر مثزةكـةي      ئةو بذة خواردنةي  چاوپزيشك  ماوةيةدا خثزاين  لةم
  و گــةدةتان  جبـوون، ئــاوا زوو تثــر دةبــن   وردي و گــويت  هــةموو دانيشــن  دان  يارمــةيت  پاشـان 

  ئــةوةش  راهــاتبوو، ســةرةذاي  خــواردن  لةگــةص كــةم. لة نــةهاتبؤســةو  ســةگ. هةصــدةفرثوي
  پاروويـةكي   نيةتةنانـةت   بـث كـة هـةقي    زاين  ئةو رؤژة رةنگـة واي   بةياين  چةوري  پارووي پاش

  چـراي . رانةدةكثشـا   سـرنج   تر زؤريان  وةرگرث كة گريابوو،ئةواين  ژنثك  لة دةس  بچووكيش
ــة نثوةذاســيت  ســث ــيتة ل ــةم  اوةذواينمثزةكــة چــ پص ــث  ئ ــوو كــة ژين  ل ــة ب ــؤر بةصــيين  دوان   دوكت

بـدة بـة مـن،     دةسـتت   گـوت   شثو ئةو بةصثنيية هاتة جث، بة كوذة خثلـةي   پاش  دابوو،سةرةجنام
  پثداهثنان  چراية، بة دةس  ئةوةپثچكةي  كردةوة و گويت  لث نيزيك  ئةنگوسيت  بة ئارامي  پاشان

سةرةوةية   كة الي  چكؤصة، ئةوة كووپةكةيةيت  مثزي  كةيپثچ و خذة وةك  كة لووس  دةزاين
سةرپثچةكانن، يةك، دوو، سث،  نةسووتث، ئةوانةش  نةوتيشة، ئثرة دةصثم، وريا بة دةستت و جث

ــةو ســةرپثچانةوة كــة ماشثنيشــي  ــةدةر كــة نةوتةكــة    چةنــد پصــيتةي  دةصــثن پــث ل ــادراو هاتوون ب
  كةمـة، بـةآلم   هةبث ئةوانـة داييسـثن، نووريـان     ا نةوتو هةت  پثوة دةنثني  هةصدةكثشن،شةمچةيان

بـة    ئـةو چرايـةت    مـن   و ئـةودةم   دةبـيين  نابينم، رؤژثك  دةبينث، خؤ من پث  يةكتري  باشة ئينسان
ناية، برجنة   ديوة كة لة برجنة ساز كرابث، وةبريم  رةنگة، هةتائثستا شتثكت  چ. دةدةمثية  دياري

راچـوو،    لـةبريان   ماوةيـةك   خثل  كوذثژگةي. زةردة، بةصث بةصث  گرةن  چية،برجنة كانزايةكي
بـة    بگـرث، بـةآلم    دايكي  رةنگة هةرئثستا سؤراغي  خؤيدا گويت  لة دصي  چاوپزيشك  هاوسةري

راوةسـتث،    ئاودةخواتـةوة، زؤر تينـووة، دةبـث هـةتا بـةياين       هةصة چووبوو، كـوذة تـةنيا گـويت   
  هةيـة، چـوار پثـنج     هاتـةوة كـة ئاويـان     لـةو كاتـةدا وةبـريي     دروسـت   لة ماصدا نية،بةآلم  ئاومان

ئـاوة نـةبوو كـة لـة      ئاودةستا بوو خراپتـر لـةم    سيفؤين  كة لة خةزثنةي  گران  بة قيمةت  ليترئاوي
  كةوتـة رث، سـةري    بـة كـوثرة كـوثرة لـة تاريكيدابـةرةو ئاودةسـت      . شثتخانةكةدا دةياننؤشـي 

كة بةصـث    رؤبرد و تثگةيشت  بةتاصة، قامكي  تثداية يان  ئاوي بزانث  يتالبرد، نةيدةد  خةزثنةكةي
  كرد،شارســتانييةت  و پــذي  ئاوخؤرييــةكا گــةذا، زؤر بــة پــارثزةوة رؤيهثشــت  تثيدايــة، بــةدواي

  خؤيـان   كـة هاتـةوة هـةموو لـةجثي    . ژيـان   سةرةتاي  و زةيل  زؤنگ  گةذابوويةوة سةر قؤناخي
  شـةپؤيل   لـة سـةر روخسـاريان     وةسـووذاند، چـرا شـؤقي    ئـةم   بؤ الي  يانتثكذا سةر. دانيشتبوون

بثـنن،    گةذاومةوة، لـةو هةلـة دةرفـةت     من  دةبينن  هةر وةك  كة گوتبووي دةدايةوة، دةتگوت
كوذة خثلـة    بؤ دمي  ئاوخؤرييةكةي چاوپزيشك  ژين. نية  نوورة هةتا هةتايي  بث كة ئةم  لةبريتان

  ئـاو نيعمـةتثكي    بكـة، ئاوخؤرييـةك    بـدة، كـةيف   لـث   قومي نةرم  ئاو، نةرم  ئةوةش  برد و گويت
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كة   دةتگوت دنياي  نةبوو، بة تةواوي  لة كوذة نةبوو، هةر لةگةص كةسي  گوتةكةي مةزنة، رووي
بارانةيـة، نـا،     هثنـا، داخـوا ئـاوي     لةكوثت  پرسي  مثردةكةي. مةزنة  ئاو نيعمةتثكي  ئاوخؤرييةك

نـةبوو، ژنـة     ئاومـان   گةورةي  ا بوترثكي  لثرة رؤيشتني  كاتثك ديسانةوة پرسي. ؤنةسيف  ئاوي
لـةو شانسـة،     هةيـة،وةي   پذمان  نيوة و يةكي  نةهاتنةوة، بوترثكي  بوومان، بؤ وةبريم  بؤچي گويت

و تـازة دثـنم،     خـاوثن   مةخؤ،هةر ئثسـتا ئـاوي    مةخؤوة، ئيدي  دي  چي  گوت  لثرةدا بة كوذةي
ئــةوجار . تــازة دةخوثنــةوة  ئــاوي  و هــةموومان  لثرةريــز دةكــةم  پياصــة و ئاوخؤرثكــان  باشــترين

ــةي ــة و رووي دةس  چراكـ ــوور       دايـ ــةوة، نـ ــةوة گةذايـ ــة بوترييةكـ ــپةزخانة، بـ ــردة ئاشـ كـ
  دةرووين  و دةدرةوشايةوة وگةوهـةري   بوتريدا تثدةپةذي  بة ناخي  رووناك  خةياصثكي چةشين

ــا و رؤيــي . دةترووســكاندةوة ــة ســةر مثزةكــة داين ــث، باشــترين  هةتاگالســةكان  ل   گالســي  بثن
ــي ــان   كريستاص ــاك، پاش ــارام  چ ــارام  ئ ــةروةك  ئ ــي رث  ه ــاييين  ورةمسثك ــةرثت   ئ ــةذثوة ب . ب
بـة دةسـتة   . وثكذا خبؤينـةوة   ئاخري، جا وةرن  قومي  ئةوةش  گويت. پذ كرد لة ئاو  گالسةكاين

  تر گـويت   دوكتؤرجارثكي  ژين. كردنةوة  و بة لةرزة لةرز بةرزيان دؤزييةوة  كوتةگالسةكانيان
گـرد    ترووسـكةدار لثـي    بوو كة ئةسـتثرةي  مثزةكة هةتاوث  نثوةذاسيت  چراي. هةموو خبؤينةوة

  . دةباري  لة چاويان  و پريةپياو ئةسرين  چاويلكةيي  دانايةوة كچةي كة گالسةكانيان. ببوونةوة
بـوون، لـة     كـة لـة پثشـدا ئاصـؤز وتـةماوي       ئـةو خةياآلنـةي  . وذ بـوو بـة خـ    شةو رووبارثكي

  رادةمـا و بـة بـريةوةري     تاوثـك   هـةركاميان   دةگـرت، لـة الي    تر باصي  بؤ يةكي  خةوتوويةك
و   خةوتووانـة ئـاخ    پاراو دةكرد، هةر بؤيةيـة كـة ئـةم     خؤي نوث  و تاسةي  و مةيل  نوث، نةهثين

دةداتـةوة تـؤ    خـةياص وآلم   نية، بةآلم  من  خةياصة ئي  ئةم  و دةصثن  ننو دةورتث  هةناسةهةصدةكثشن
پريةپياو كثية و پريةپياو كـة دوو    زاين چاويلكةيي  جؤرة كچةي  ناناسي، بةم  هثشتا خةياصةكانت

  بـوو، بـؤ يـةك     ئةوة تةنيا بؤچوونثك  تثدةگا كچة كثية، بةآلم هةنگاو ئةوالتر خةوتبوو وايزاين
  بـةياين  بـةري . ببيـنن   خـةون   ناكـا هـةموو وةكـوو يـةك      پثويسـت   و خـةياآلن   خـةون  بوونةوةي

  داهاتنـةوةي   دةكـرد و چةشـين   قـامي   لة پةجنةرةكان  دذ بة پذتاو خؤي  زرياين. هةصيكردة باران
گـوث بـدة     هةصـثنا و ورتانـدي    چـاوي   چاوپزيشـك  هاوسـةري . دةهات  ويزةي  قةمچي  هةزاران
  خثـوةيت  تاريـك   نايةوة، لة ژوورةوة هثشتا شـةوي  لثك  سةر لة نوث چاوي اشانباران، پ  خرمةي

  چـاو لةبريةخـةو راچـوو، دصـةخورتةي      تـاوثكي . خبـةوث   تثكةوة نةپثچاوبوو، ئثسـتا دةيتـواين  
  كارثـك، بـاران    چ  هثشـتا نةيـدةزاين    راپةذاند، بـةآلم  خثرا لة خةوي  كارثك  بةجث كردين جث
ــدي   دةويســت  تة،باشــة چــيهةس  ذادةخــوذي تثــي ــاين، هث ــة گي ــدي  ل ــةوةي  هــةر وةك  هث   ئ
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دانيشـتنةوة تثپـةذي،    هثشت، لة ديـوي  جث  خةوي  بشةمزثنث، هؤدةي  شووةكةي  خةوي نةيهةوث
بـةرةو ئاشـپةزخانة بـزووت،      خـةوتوون، پاشـان   راوةستا هةتا دصـنيا بـث كـة هـةموو لثـي       تاوثك

ــاران   ــاص ب ــةوجار گؤپ ــةك  ئ ــوو  وباذثزي ــة  ب ــةر مةپرس ــي . ه ــة قؤص ــي  ب ــمي   كراس ــةو هةص   خ
  وةك  سوامة هةور بـوو وبـاران    يةك  ئامسان. رواين  و لة دةرةوةي  ئةستذي  دةرگاي شووشةي
كةوتبوونـة    لة بـةر هـةيوان    دايانكةندبوون و جؤذة پيسانةي  ئةو جل. سةرةوژثر دةباري  گؤزةي

  بةشـي   دوايـني . شـؤردن . بـوون   شـؤردن   ذواينپذ لة پثآلو چـاوة  و لة پةنا توورةكةي  سةر يةك
بيكـا ئـةوة     دةيهةويسـت  لة سةر هةصگريا، بةصث ئـةو كـارةي    و رووبةندي  پث هات  خةوكؤتايي
خووسا، هةر   هةصثنايةوة، لة چاو تروونثكا بة باران كردةوة و هةنگاوثكي  دةرگاي. بوو، شؤردن

ــتابث   وةك ــدثرةوة وثس ــر ئاوهةص ــة ژث ــة خــؤي. ل ــث كــةلك  تگــو  ب ــرم   دةب ــاو وةرگ ــة ئ . ل
بـة    و هةرچييـةكي   و قاچـاخ   مةجنـةص و قابصـةمة و قـاپ     گةذايةوةئاشپةزخانة و بـة سـةبرايةكي  

بـا وةزاصـة هـاتبوو،      لـة دةسـت   دانثيـة، بـاران    دةسيت  دةهات  باران  ئاوي  كؤ كردنةوةي  كةلكي
  ماصـةكاين   بة هـاژ و هـووژ بـاين     گةورةي  گةسكثكي پةساپةسا لة ئامسانةوة رؤدةذژا و چةشين

كــردن، ئثســتا   ريــزي  بــةر هــةيوان  بــردة دةر و لــة پــةنا التــاري  دةفرةكــاين. دةماشــت  شــاري
و   فـاف   كةبـة شـوثن    كابـان   هةية، لة ديـوي   تةواوي  ئاوي  و پثآلوة پيسةكان  جلك  بؤشؤردين
ــابوون ــةل  س ــةلث  و ك ــ   و پ ــةمث ل ــةمث، تةنياك ــة بكــرث ك ــةذا ك ــةمارة   چصــك  ةمدا دةگ و گ

  وةك  پاشـان . نةكاتـةوة  خـودا بكـا لثـي     بثتةوة لـة ژثـر لثوةوةگـويت     رووحة كةم  گةرووگرةي
  سةرودصـگري   چةپةصـيي   مةبةسـتم   كاتـةوة گـويت    بريةمثتافيزيكييـة راسـت    بيهـةوث ئـةم    ئةوةي

ذا  ناچـاري  ويلـة رو   ئـةوةي   وةك  ئـةوكات . ناكـا   فـةرقثكيش   دا هةصـبةت   لةشة،دواية درثژةي
داكةنـد و    خـةوي   خووساوي  بثنث خثراكراسي پثك  وتار و ئاكاريدا هاودةنگي  دةبواية لة نثوان

لة   وةشثن قةمچي  دةسيت  وا بوو وةك  الوثنةر و هةيل  پةجنؤصةي چةشين  وا بوو بارانةي  جاري
  خرمـة خرمـي  . كانو بةرگـة   و جل  خؤي  نا لة شؤردين  كرد و ملي پث  هةست  خؤي  سةرلةشي

كوثرةپيـاو لـة بـةر      و ژين  چاويلكـةيي  كچـةي . بكا كة تةنيا نية  هةست  لة پثشدا نةيهثشت  باران
  و هـاواري   دةنـگ   دص يـان   كامـة كوركـةي    بصـثني   راوةسـتابوون،ناتوانني   سةر هةيوان  دةرگاي
بؤنـة وبةصـگةدا     ة شـوثن رانابوون، جـارث بـ    لةو شوثنةي  هثنابوونةوة يا چلؤن وةخؤي  دةروونيي
ــة، هــةر كــةس بــث  كــارثكي  گــةذان ــةوة لثــك خؤشــة واي پــث  چــؤين  فايدةي   هاوســةري. بدات

چلـؤن، خـؤ     كوثرةپيـاو پرسـي    وةرنةياريـدةم، ژين   گويت  كةوت  پثيان  كة چاوي  چاوپزيشك
  ويشــك  كــةمتر بــث پاشــان    تــةرمان  كةنــةوة، هــةتا بــةرگي   رووت  خؤتــان. ئثمــة نــابينني 
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  گرينـگ   كردةوة خؤ ئثمة نـابينني، كچـةويت    كوثرةپياو دووپايت  هاسانترة، خثزاين كردنةوةيان
  دةسـتثكيان   پاشـان   منـيش   گـويت  چاوپزيشـك   دةيكةين، هاوسةري  بكرثت  بؤمان  نية، هةر چي

وو چـاو  كة د  بةكار بني، وةرن، ئثمة لة دنيادا تةنيا ژنثكني و راياندةكوشم، جا با دةس  پثدادثنم
پةجنةرةگاصـةدراوةكان،    رووبةذوودا، لـة پشـت    رةنگة لة ساختومانةكةي. هةية  دةسيت و شةش
بـة    وةخةبةر هاتبـث و سـةري    باران  پسانةوةي بث كوثر بة گوذمة گوذمي  كوثر، پياوثكي  ژنثكي

و زياتربـةرة   لـة سـةر شووشـة شـةوي      هةناسـةي   پةجنةرةوة نابث و بـة هةصـمي   ساردي  الجامةي
ئثستا لة بةر پةجنةرة وثسـتابوو   بيهثنثتةوة ياد كة وةك  كةذةت  پاص پثوة نابث و ئاخرين  تاريكي

  لـة بـةر هـةيوان     رووتـيش   بيهثننـة بـةرچاو كـة سـث ژين     ناتوانن  ئةوان. دةكرد  باراين  و سةيري
  بـة رووت  ئـاقص   مرؤضـثكي   شثنت، هـيچ   گومان شثنت، نا، بث  و قووت، دةصثي راوةستاون، رووت

كـوثر    ناكا، جا باهةموو كةسـيش   شؤري جل  لةبةر هةيوان  دةر و جريانان  لة بةر چاوي  وقوويت
بة سةر   باران  خواية، جا چاو چلؤن  وا ناكا، ئةي بث شيت  بنيادةم  ئةوةي  بث و نةذوانث، ديسانيش
و   تاريـك   قـوژبين و   دةچـةقث و لـة كـةلثن     ئيسـتثك   دةخزث، چـؤن   و رووياندا دةبارث،چؤن

تةذ دةكا و لووزةو دةبةستث،رةنگة لة مةذ ئةوانةوة   دةبث و لة ئاخريدا القيان  لةشياندا گوم وين
دميةنثكـة كـة لـة      و بةشـكؤترين   كـة ئـةوةجوانترين    ببيـنني   يا رةنگة نـةتوانني   بة هةصة چووبني

  بةســتووة، ئــةي  لــووزةوي  لةبــةر هــةيوان  كــةف  داوة، توثژاصــثك شــارةدا رووي  ئــةم  مثــژووي
  ژين. ورووتيدا رؤذژابـام   و پريؤزي  پاكي  بةستباية و لةوپةذي  ئةو لووزةوم  وثذاي  خؤزگةمنيش

زؤر توند و پتـةو    هثشتاش  و نامرادي  نائومثدي تةنيا خودا دةمانبينث، سةرةذاي  كوثرةپياو گويت
  دةداتــةوة، نــا، تةنانــةت  ا وآلمــيبــة نــ  چاوپزيشــك  وايــة كــة خــوا كوثرنيــة و هاوســةري  الي

  پرسـي   چاويلكـةيي  ئثـوة دةبيـنم، كچـةي     گرتووة، تةنيا من  ئامساين  نابينث، هةور بةري ئةويش
  چي، تؤش  من  كوثرةپياو پرسي  جواين، ژين ناحةزم، تؤ كز و الواز و چصكين، بةآلم  ئةرث من

و شـةنگتري،    شـؤخ   و لـة مـن    ين  وانئـةو جـ    بـة رادةي   ئةو كز و الواز وچصكين، بةآلم  وةك
خةو   نةديوة،دووجارم  من  تؤ جواين، لة كوثوة دةزاين، خؤ تؤ قةتت  گويت  چاويلكةيي كچةي

  و ئـاراميي   بـة هثمنايـةيت    بـوو، چونكةهةسـتت    دووهـةم   پثوة ديتووي، كـةي، دوثشـةو جـاري   
و كوثرةوةرييـة    ةسـةري ئـةو هـةمووة چةرم    پـاش  بـة ماصـةوة ديـوة، ئـةوةش      كردووة خـةونت 

  دةويست  روخسارثكت ببيين  من  و بؤ ئةوةي  ئةو ماصة بووم  سرووشتيية، لة خةوتا من مةبةستثكي
و   دةبيـنم   و شـةنگ   تـؤ بـة شـؤخ     منـيش   كوثرةپيـاوگويت   كرد، خثزاين  سازت  خؤت  و پاشان

ــم ــةواوي   خةونيش ــوة نةديوي،ت ــةملثنن   پث ــة دةيس ــوثري   ئةوان ــة ك ــ   ك ــؤ ئ ــةز   ادةميزاديب ناح
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ـا    تةمةنـةوة، كچةپرسـي    بـةم   تؤ دزثـو نيـت، نـا، زؤر دزثـو نـيم، بـةآلم        پثوةية، بةآلم بةخيت
هـةر جوانـة،     چي، هثشـتاش   چي،چؤن  بؤ پةجنا، وةكوو دايكم، دايكت  چةندة، دةچم  تةمةنت

  نتر بـووين، ژين جـوا   سـةردةمثكي   بوو، ئةو دةردة لةهةموانـة، هـةموومان    جوانتريش  زةمانثكي
ــويت  ــاو گـ ــةت  كوثرةپيـ ــوة قـ ــوان   ئثـ ــدة جـ ــةكان   هثنـ ــةبوون، وشـ ــةيل   نـ ــاوان، واژة گـ   ئـ

بـةرةو كـوث    نـازانن   ئةنوا،هةصدةخةصةتثنن، بة سةر يةكا شؤر دةبنةوة و دةخليسـكثن، دةصـثي   بث
  كة دثنةسةر زمـان، وةكـوو ئاوةصـناوثكي     دوو، سث يا چوار وشةيةك  و لةپذث بة هؤي  دةچن

ــپة دةبيــنني   يائاوةصــكارثك  ناوثــك، كردارثــك ســي، جــثكة ــة هةص كــة   ســادة و ســاكارن، ب
ــان ــك خؤذاگرميــ ــكثنن تثــ ــةك    دةشــ ــدا خؤيــ ــار و نيگامانــ ــة روخســ ــوثنن  و لــ و   دةنــ

  لةگةصـزؤر شـت    ذانـاگريث، ئـةو دةمـارةي    پـث   واية دةمار خؤي  دةشةمزثنن، جاري ئةهوةنيمان
كـة    كةوتووة، بة شثوةيةك  رثك لةگةص هةموو شتثك  پثكهاتووة و حاواوةتةوة، هةر بةذاسيت

  بـة بيسـتين    لـة پؤآليـة، بـةآلم     دوكتـؤر دةمـاري    خثـزاين  بةصـث . لة پؤآليـة   دةصثي  بصثني  دةتوانني
ــناوثكي ــك، جــث   ئاوةص ــكارثك، كردارث ــك كةسي،ئاوةص ــثكي  ناوث ــاين   و باس ــةواو رثزم و   ت

  دوو ژنة،ئـةوان، ئاوةصـناوي    ئـةم   چةشـين   ث، دروستدةبار  لة چاوان  تةواوتةواوكةر، فرمثسكي
ئـةو  . لة ژثر بارانـةدا   رووت  چاكي رستة تةواوةكة دةگرنة ئامثز،سث جوان  و ژين  ونن، دةگرين

  ژنانـة لثـرةن، هـةربينا سـةرمايان      پتـرة كـة ئـةم     خايـةنن، سـةعاتثك   و كـةم   دةرفةتانة دةگمـةن 
  نابنـةوةو پثآلوةكـانيش    لـةوة باشـتر خـاوثن     بةرگةكان .سةرمامة  گويت  چاويلكةيي  بوو،كچةي

و   دةخووسـثنن   بشـؤن، سـةريان    ژنانـةخؤيان   هاتووة كة ئـةم   دةستة گوصن، ئثستا وةخيت  دةصثي
  فرق و هؤذيـان   چاوشاركث دةكةن  لة باغا كايةي  ئةو كچؤآلنةي و چةشين  يةكتر دةشؤن  پشيت

  هـةوران   لةپشـت   ديسـانيش   خؤر بةر لـةوةي   تيشكي  يةكةمئةنگووت،   بةيان. دث ودةتريقثنةوة
لةسـةرةخؤتر،    هةر وا دةبارث، بـةآلم  باران. دةسوثية نا  دنياذا سةري  ماتة هةصگرث، لة كةلةكةي

ــاين ــل  ژن ــةم   ج ــپةزخانة و ب ــؤر گةذانةوةئاش ــةي  ش ــةري   خاولييان ــة هاوس ــك  ك ــة   چاوپزيش ل
داگرتبـوو، لـة    وآليت  و بةرامـةيان   كـردةوة، بـؤن    ويشك  خؤيان  حةمامةوة هثنابووين دؤآلبچةي

بة زؤر رانةگةيي، بـة    هةرئةوةية ئيدي، دةستت  ژيان  توابوويةوة، بةآلم  چاو ترووكانثكا سابوون
  دةزانـن   وةگري دةكةوث يا دةصثي  ماصةدا هةموو شتثك  واديارة لةم دةصثي  بة، كةچي  رازي  كةم

  وةالنـا، كراسـي   و بةهشتيان  پؤشي  بةرگيان  وةرگرن، ئاخرييةكةي  لككة  هةيانة باشترين لةوةي
كـة لـةمثژ سـاص بـوو       كـردة بـةري   گوصـداري   كراسـثكي   دوكتؤر تةذ و بذة، بـةآلم   ژين  خةوي

  دوكتؤر دييت  خثزاين  دانيشنت  كة هاتنة ديوي. جوانتر دةنواند لة هةرسثكيان  نةيپؤشيبوو و ئةوي
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گرتبوو و   لة نثو دةستان سةري. كة خةوتبوو دانيشتووة  سةر ئةو كورسيلةيةي كةپريةپياو هةر لة
بـوو،    دةنگ و بث  رؤ بردبوو، مات  دادةهاتن  ئةستؤي كة بةرةو پاش  سپي  لة كاكؤصي  ئةنگوسيت

بگـرث    لـة بريةكـاين    دةرباز بوون  دةيهةوث بةرگةي  لة دةروونيدا هةصآل وگرمة بوو، دةتگوت
لة كوثوة هاتوونـةوة و   كرد، دةيزاين  بة هاتنةوةيان  هةسيت. گاصة دا  تثخزانيان  انة رثييابة پثچةو

  كـة لـة پـذث سـؤمايي      بؤيـة نـةدةزاين    وئةوانةشـي   بـوون   كـة رووت   كـردووة، دةيـزاين    چيان
دابـث    مـةآلس   حةمام  لة پةنا دةرگاي  خؤي  هثندث لة پريةپياوان  وچةشين  گةذابوونةوة چاواين

روانيبث، نةخثر، كوثر بوو و كوثرمابوويةوة، تـةنيا هـةتا     ژنةكاين  كليلدا لة هةرسثك  وبة كوين
بـا و    بيسـتووة، قوولـة قـوويل     ناوة و قسة وفرق و هؤذيـاين   هةنگاوي  كابان  ديوي  بةر دةرگاي
  ولـةم   خـؤي   گةذاوةتةوة شـوثين   هةصمژيوة، پاشان  سابووين  بيستبووة، بؤين باراين  خرمة خرمي

  كوتثكيش  دةپرسث داخوا بصثي هةية، ئثستا لة خؤي  لةو دنيايةدا ژيان  بريانة راچووة كة هثشتاش
پياوةكانـة، پريةپيـاو     شؤردووة، ئثستا نؤرةي  خؤيان  ژنةكان دوكتؤر گويت  ژين. ئةو مابث  بةشي
لةئاو، كة وايـة    پذن  هةيوان  لة پثش  دةفرةكانيش. دةبارث  داخواهةر دةبارث، بةصث، باران  پرسي
بة سةر زاريدا   بة راؤيژثك  بشؤرم، لة نثو تيانةدا وئةو قسةيةي  خؤم  پث باشترة لة حةمام  وام  من

كـة    تـرم   لة تؤرةمةيةكي  بصث من  دةيةويست  دةدا، دةتگوت  نيشان خؤي  پثناسي  دةتگوت  هات
كـةم،    ماصةوة پـيس  ئةگةر بشث، نامهةوث  هةصبةتدا   تيانة دةكا و درثژةي  باسي  حةمام لة جيايت

وا بكـةم،    گـومت   وةك  تةواو هـةوص دةدةم  حةمام، ياين  ئاو نةذثژمة تةركي  بث پذيشكةي  بةصثن
دةكـرث، خـؤ    پـث   خـؤم   دةكـةم، كـاري    يارمةتيت  بؤ دثنمةحةمام، منيش  ئاوت  جا كة واية من
دوكتـؤر   خثـزاين . كة وايـة وةرة   و نةبووم، دةيو دو  لةخؤ بگرم، هثشتا لة دةست  دةبث شتثك

  كـابراي   بگرة و دةسـيت   ئثرةي گوت  راكثشاية ژوورةوة و بة پريةي  پذئاوي  گةورةي  تةشتثكي
  بـوو لـة فريـام     زؤر چـاك . كـردةوة   بـةرزيان   پثشةوة، هةصـيهثنة، بةتـةكانثك    لثواري  بردة الي

لـة   كارثـك   كة دةصـث هـيچ    يستووة، كامة پةند، ئةوةيب  هايت، بة تةنيانةمدةتواين، ئةو پةندةت
  ناحـةز دةصـثن    و لة جثي  مناآلن دةصثن  پريان  ناحةز نية، جا خؤ ئةو پةندة ئاوا نية، لة جيايت  پريان

هةبث و زاربةزار بگةذث دةبث لةگةص زةمانـة    ئةگةر قةرار وا بث پةندةكةمانايةكي  عةيب، بةآلم
ــردثكم  فةيلةســووفن، پــةح، مــنئثــوة . بــث بســووذث و رثــك ــةنيا پريةمث كــردة   ئاوةكــةيان. ت

  بـوو كـة هثشـتاش    كردةوة، لة بـريي   بچووكي  دوآلبچةيةكي  چاوپزيشك  هاوسةري  تيانة،پاشان
خؤشـتر لـة    دةيب، بـؤن   خؤش پريةپياونا، ئثستا بؤن  لة مسيت  سابوونةكةي. هةية  پاروة سابوونثكي

ــة هــةمووي  ئثمــة، خــؤت ــة، رةنگــة خــواردن  نيگةرانبشــؤ،  ب ــةآلم  مةب ــة   وةگــري نةكــةوث، ب ل
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دةكــةوث، سپاســگوزارم، وريــا بــة هةصنةخليســكثي،ئةگةر   دةس  ســابوون  گومــان دووكانانــدابث
  باشـة خـؤم، خـؤم    پـث   بثتـة ياريـدةت، زؤر سـپاس،وام     دةكـةم   بانـگ   بث مثردةكةم  خؤش پثت

بـدة بـة مـن، ئةگـةر       هاتـةوة، دةسـتت    وةبريمخؤشة با وا بـث، ئـةها چـا بـوو     پث  بشؤرم، چؤنت
پريةپيـاو ئـةو   . رؤيي  چاوپزيشك  هاوسةري. و فصچة، سپاس  تيغ ئةوةش  بتاشي  دةهتةوث ريشت

سـارد بـوو     ئاوةكةهةم. لة تيانةكة خزا  و ورد و ئارام  بذابوو دامياصي  لة دابةشكردنا پثي دةرپثيةي
لة ئامسانـةوة    ئاوي  لووزةوي  و ئةم ة بچووكة لة كوثحةوزؤك  كةم، كةمتر لة بستثك، ئةم  هةم

  قووصـي   دادا، پشوويةكي  چؤكي. مابةينة  لةكوث، هةيهوو چةنديان  بة سةر سث ژنةكةدا دةباري
  بووهةناسـةي   هةصـدا كـة خـةريك     وةسـينگي   ئـاوي   دةسـتان   هةصكثشا ولـة ناكـاو بـة هـةرتك    

  نةبث، پاشان  و لثوةلةرزةي  هةصلةرزين ند هةتا مةودايهةصپذژا  لة خؤي  خثراخثرا ئاوي. راوةستث
  بـاريكي   راين  هاتووة، دواي لث  خراپترم  لة حةيوانيش  گوت و نثوگةآلين، بة خؤي  و ران  مست
  سـازكرد هـةتاباش    كـةيف . كردبـوو   كـةمرةي   ئةوچصـكة بـوو كـة لـة ئـةژنؤ بـةرةژثري        نؤرةي

  چاوبثنةكـةي   هـةتا گرثـي   بـردة پشـتة سـةري     دةسـيت و   بشـؤرم   دةبـث سـةرم    خبووسث، گويت
لـة    ئثسـاكة تينثكـي  . هاويشـت   كرثيتةوة، كردييةوةو لـة ئاوةكـةي    دةبث خاوثن  بكاتةوة، تؤش

  لـة نثـوان    بـوو، سـپي    كـةفاوي   دا، هـةموو گيـاين   لـث   تةذ كـرد وسـابووين    زابوو، سةري  لةشي
بـري كردبايـةوة    بثتـوو ئـاواي    نـةديو بـوو، بـةآلم     نهةموا  كة لة چاوي  كوثري  سنووري بث سپيايي
  دةخـا، كـةيف    رةپشـيت   دةسـيت  كرد كة يـةكثك   كاتةدا هةسيت  لةم  فريو دةدا، دروست  خؤي

دةيباتةوة نثو شاين، چونكة ناتوانث ببينث، ناچارة بـة   نةرم  رادةماصث و نةرم  و سينةي  سةر باسك
  نةهاتة سةر لثو، ئثسـتادةلةرزي   قسةكةي  ث كثي، بةآلمبوو بپرس  خؤش ببزوث، پثي دةست  وردي
ــةآلم ــةك  ب ــةرمان، پةجنــةكان   ن ــة س ــارامي   ل ــة ئ ــةيگوت   ب ــؤرد، ژنةن ــن  دةيانش ــةري  م   هاوس

كـرد و كشـانةوة،     خؤيان  كاري  چاويلكةييم،دةستةكان  كوثرةپياوم، كچةي  چاوپزيشكم، ژين
دةرگـا هاتـة گـوث، پـرية تـةنيا مايـةوة، لـة          ؤيلةسـةرةخ   پثـوةدراين  دةنگييـةدا دةنگـي   بث  لةم

  بصثي  پرسي لةبةر خودا دةپاذثتةوة، لة خؤي  دادانةوة هةصدةلةرزي، دةتگوت  تيانةكةدابة چؤك
دوكتؤربووبث، تـةنيا ئـةوة كـة دةبينـث،       ژين  دثنا كة ئةوة تةنيا كاري  واي  كث بووبثت، مةنتيق

داويـن،   پـث   بـووة و خـورد و خـؤراكي     لثمـان   وئاگـاي   بة سةر كثشاوين  تةنيا كةسثكة كة باصي
هـةر  . نابـث   كـردن  بؤ متمانة پث  خؤ ئاوةزيش  ئاقصة، بةآلم  لةمنة، ئةوة رثي  سةير نية كة وا ئاگاي
تيانـةدا    بـين   لـة تـةخيت   چاوبثنةكةي. لة سةرمان  و خؤشييانة يان  لة شةرم  وادةلةرزي، نةيدةزاين

بـة    بةستةوة، بـة چاوبثنـةوة كـةمتر هةسـيت     و لة چاوي  و رايكوشي  يشؤرد  دؤزثوة، زؤر جوان
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ــوون  رووت ــرد  ب ــك. دةك ــك كاتث ــگ  ويش ــؤن  و برين ــؤش و ب ــوي   خ ــةوة دي ــن،   هات دانيش
  تيفـةدراو، پاشـان   تيف  خاوثنة و هةم  هةية كة هةم  ئثستا پياوثكمان  گويت  چاوپزيشك هاوسةري

نـةكرد،    بشـوا، پريةپيـاو متـةقي     نةبووپشتت  كة كةس  يفزؤر حة  گويت  خةماوي  بة راوثژثكي
  . بة عةقص نةكردووة  كردووة متمانةي هاتةوة كة چاكي  تةنيا وةبريي

  خـواردين   تردةبوو چاوةذواين  دانا، ئةواين  كوذة خثلةيان  مابوو لة پثش  ئةو بذة خواردنةي
دانةوثصـة، شـةكر، چةنـد      ثنـدثك مرةبـا، ه   ئازووخـةدا چةندشووشـةي    لـة دؤآلبچـةي  . تازة بـن 

ــةيات  كــؤن  بيســكوييت ــذثك و ب ــةآلم   و ب ــةبوو، ب ــة ه ــؤ رؤژي   پثويســت  نانةذةق ــة ب ــوو ئةوان   ب
هثنـةوة   نـان   و ئةگـةر هاتووتـاقمي    پةيـدا كـةن    بوو رؤژاوذؤژ خواردن  رةشترراگريثن، پثويست

بث ئازووخـة نةمثننـةوة، لـةو    گةذايةوة  بةتاصي  و بة دةس  كةوتة كارةكةي  هثنا و چةيت  چةويت
ــةي   ــةر يةك ــةدا ه ــة و بةين ــةوچكثك   كةين ــكويت، ك ــاي  دووبيس ــان   مرةب ــاتوو ي ــوو،   گ هةص

. بـوو   ئامسـاين  هةتا مابوو نيعمـةتثكي   ئاو وةبةر كةوت، ئةو ئاوةي  وشةربةيةكيان  گوثزونيوثك
  كةسـي  كـةوث، بـة سـث     خـورد وخـؤراك    دةيهـةوث وةشـوثن    ئةويش  كوثرةپياو گويت  ژين

و   بـدةن   خـورد و خؤراكـا يارمـةيت     لة هثنانةوةي  دةيانتواين بن، دوويان  باشترة، جا با كوثريش
باسـة،داخوا    لـة ماصـةوة بـدا و بزانـث چ      بيانوويـةوة سـةرثكثش    نـةبوو بـةم    مةيليش هةر وةها بث

ون، چونكـة خزمـة   كةئثسـتا زؤر بـو    نةبن  جريانةكاين  تثوة چووة و ئاشنان، بؤ وثنة بصثي  كةسي
بـؤ هثنـاون، ئـاخر شـار       پةرةگر پـةنايان   كوثريي  لة چنگ دةرباز بوون  بة هيواي  نشينةكانيان دث

  و بةرگي  جل  بةسث وةذث كةوتن، هةرچةندي پثية سث  بةم. لثية  زياتري  هةميشةخزمةتگوزاريي
  شؤردبوو، دةبوو چـاوةذواين   كة خؤيان  تر،ئةوانةي  بوو پؤشيان، ئةواين  لة بةر دةستان  ويشكي

ــن ــةوة ب ــؤزثكي  ئ ــةوا ت ــربينگينث، ئامســان ه ــذچ  هةص ــةر وا م ــؤن  ه ــةآلم   و م ــوو، ب   و ســاماص ب
لـة شةقامةسـةرةوخوارةكاندا     سـثآلو بـة تايبـةيت   . لـة گـؤذا نـةبوو     باران  هةصكردنةوةي مةترسيي

لـة    زؤري  وة و بةشـثكي كؤ كردوونة  راداوة و لة گؤشة وكةناراين  و خاص و زبص و زاصي  خصت
نةكردبايـةوة، ئةگـةر ئـاوا      لثـي   بريا بـاران   دوكتؤر گويت  ژين. كردؤتةوة خاوثن  پيادةذةوةكان

لـة هـةرد و     وبؤگـةن   و چةپةصـيي   چصـك   پةشثو دةكا، هةر ئثسـتاش   و نةبارث هةتاو حاصمان بث
  بووينةوة زياتر دصمان  خاوثنئثستا كة   كوثرةپياوگويت  ئامسانةوة هةصدةقوصث و دادةبارث، ژين

بـة    وايـدةزاين   سـةملاند، ئةگـةرچي    ئةسـتاندةوة و بـؤي    قسـةكةي  رثكدةكوشرث، مثردةكـةي 
ودةچــوون،   كــوثر بــة شــةقاماندا دةهــاتن  پــؤل  پــؤل. كــةوتووة  نــةخؤش  حــةمام  ســاردي ئــاوي

  و هـةميش   ةذثنخواردنـا بگـ   بـة شـوثن    هـةوا هثنـابوو كـة هـةم      كردنةوةي  لة خؤش  دةرفةتيان
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بـة هـةموو جثيةكـةوة      بؤنيـان   سةگةل. كةن  سووك خؤيان  لة شوثنثك  خؤراكي  كةم  سةرةذاي
ــيان ــة   خنكــاوي  مشــكثكي  چــاو شــثت  شــپذثوي  ســةگثكي. دةپشــكين دةكــرد و زبــص و زاص ب

  ةريسـةروب   ئـةو بةينـةدةيتواين    بة غوذذمي  كة تةنيا بارانةي  دةگمةن  گرتبوو، رووداوثكي قةپ
  خسـتبوو كـة مةلـة و مةلـةوانيي      لة قؤل  زؤرپيس  سثآلو مشكةي  گومان بةرثتةوة سةر يةك، بث

ــاي ــةوتبوو  فري ــةگي. نةك ــرين س ــةآلوي   ئةس ــكار تثك ــؤ راو و ش ــةوة ب ــاقمي  لثس ــاين  ت   هاوذثي
پةنچكــة  لــةوة راناوةســتث يــةكثك  تــاق كردؤتــةوة، بــةآلم  خــؤي  نــةدةبوو، ئــةو رثــي پثشــووي
كؤمـا    چيـة، ئـةم    وداكـرؤژتين   و بـردن   هثنـان   بداتثية، خوا دةزانث ئثستا خـةريكي   يسةولةيةك

و   بگــةذثي تثــدا حةشــار دراوة كةهــةر بــاوةذ نــاكرث، تــةنيا دةبــث تثــي  واي  زبآلنــة خةزثنــةي
و ژثـر    بپشـكنن   بـث بريگـةيان    پثويسـت   هةر دةم  ناچار دةبن  كوثرةپياو وژنةكةشي. بيدؤزييةوة
كـة تثيـدا     ئـةوماآلي   چـوار الي   بـة يـاد كـردووة، نـةك      كةن، ئثستا هةر چوار اليـان   وژووري

  چــوار تةنيشــيت  لــة جثــي  شــةقامةكةيان، ئــةو چواراليــةي  نيشــتةجثن، بةصــكوو چــوار گؤشــةي
بــاكوور و باشــوور، تــةنيا     و رؤژاوا يــان  نادةنةرؤژهــةآلت  ســةرنج  ســةرةكني، كوثرةكــان 

بـوو    كـةم   بث، لة پثشوودا كـةرادةيان   دصخواز رثنوثنيان  بةرةو شوثين  ندةستةكوتةيا دةياهنةوث
وا   لثرولـةوث وةكـوو رةمزثـك     چثوةكوتـةيان  بة دةستةوة دةگرت، تةقة تةقي  سپييان  گؤچاين

هـةرا و    لـةم   سـپي   گؤچـاين   ئثسـتا كـة هـةموو كـوثرن      دةدان، بـةآلم  نيشـان   بوو كـة رةوگـةي  
نـاودثر    كـة بةغـةريزةمان    جگة لةوةي  سةگةل  هةموو دةزانن  هةر وةك. بگرةداهةر بةكار ناية

هةتـةر ناكـا     چـاك   چاويـان   دةدؤزنةوة،ئاشكراية لةبةر ئةوةي  خؤيان  تر رثي  كردووة، بة شيت
لـة پثشـترة هةميشـة      لـة چاويـان    ملبؤزيـان   لـة بـةر ئـةوةي     نيـة، بـةآلم    بـذواپثي   زؤريان  خؤشيان

  لثسـةوة بـؤ دصـنيايي    ئةسرين بابةتةوة سةگي  دةبنةوة و لةم  قوت  بث لثي  خؤش  پثيان  هةرجثيةكي
هثنانـةوة    بـث شـنةبا ئـةركي     گـوم   باهةصثنا، بثتوو رؤژثـك   بةرةو هةر چوار تةنيشيت  زياتر پةيل

دوكتؤر بؤ پـذ   دةدا و ژين  خؤي  بة رثي  هةر وا درثژةي  سث كةسي  تاقمي. دةگرثتةئةستؤ  ماصي
بـةقاص    دووكاين  بؤ دؤزينةوةي  شةقامي سةر و بين  خورد و خؤراكيان  بةتاصي  دؤآلبچةي  كردين

هــةبوو، چونكـة لـة بةقاصــيية     هـةر وا درثـژةي    تــاآلن. بةچاودةپشـكين   فرؤشـان   و خواردةمـةين 
و  دانةوثآلنــة كــة لثنــان  دةكــةوت، ئــةم  و باقلــة وةدةســت  نــؤك  تؤزثــك  هثشــتاش كؤنــةكان
. نيـة   وايـان   ئاو و ئاور پثويستة،ئثستةكانث خوازيـارثكي   گرة و بؤ سازكردنيان وةخت  كوآلنديان
  لـةم   وثـدةچوو شـتثكي    بـةآلم . نـةدةهات   بة پةند و مةندان كةيف  زؤري  چاوپزيشك  هاوسةري

لـة   و باقلـة ئـاخين، يـةكث     لـة نـؤك    پةندة كؤنة لةبريگةدا مابثتةوة، هةر بؤيـة دوو توورةكـةي  
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  هةصـگرةبؤ پاشـةرؤژ، ئـةو ئـاوةي      شـتثكي   بپؤشة و بنؤشة و ببةخشة، بةآلم  دةيگوت  ايننةنكةك
  كـوآلن   پـاش   دثـت، ئـةو ئـاوةي     كوآلندنيشـيان  بـة كـةلكي    تثدا دةنثية خـووس   و باقلةي  نؤك

ــاوي  ــر هــةر ئ ــةوة ئيت ــة بةصــكوو خــؤي  روون دةمثنثت ــاوة  جؤرثــك  ني ــة سروشــتا هــةموو . تام ل
  . لث زياد دةبث  نابث و بةصكوو شتثكي  ونجاروبارة  شتثك

وا لـةوث    ماصـيان   كـة كوثرةپيـاو وخثـزاين     و گةذةكةي  بچنة ئةو شةقام  ا نةياندةويست
وةبـةر    و باقلةيـةي   مـةودا مـابوو ئةوةنـدة نـؤك     زؤريـان   ئـةوةي   سةرةذاي  بوو، كة واية بؤچي

ــتيان ــات  دةس ــان  ه ــان   كؤي ــة خؤي ــردةوة و ل ــ    ك ــرد، ئ ــار ك ــكي    ةمب ــة مثش ــةنيا ب ــيارة ت   پرس
هـةر ئةودايـة گةورةيـة    . نةچثشتبث  نةبوونيي  تاصي  كةسثكدارادةبرث كة هةرگيز لة ژيانيدا تامي

بـدا و بصـث     چووبوو درثژةي  لةبريي  وةگري كةوث بيبةوة ماص، بةآلم  ئةگةر بةرديشت  دةيگوت
كارستانة بوو كة دةيـانكرد،    هةر ئةمسووذ بدةي، ئةوة  دنياش  دةوري  ئةگةر ناچار يب  تةنانةت
  ئثمــة لــةكوثني، رووي  كوثرةپيــاو پرســي. رثگــادا بــةرةو مــاص دةبوونــةوة  بــةدوورترين  يــاين

ئـالثرة بـوو كـة      و گـويت   وابةكار دةهات  بؤ رؤژي  دوكتؤر بوو كة چاوي  لة خثزاين  قسةكةي
لثـرة، لـةو     هـةر راسـت    لثيـة، يـاين    رثنـوثنيي   كة چـراي   لة سةر ئةوچوارذثيةي. كوثر بووم  من

بثتةوة، لة نثو ئوتؤمبيلةكةمداكةوتبوومة تةصـة و    نية وةبريم  خؤش  لثرة، پثم  سووچة،بةصث راست
  دةكـرد مـن    قـةوماو هـاوارم   و لـث   پـةرؤش  دةكرد، من  هةرايان  نةدةبيين، خةصك  جثيةكم  هيچ

قـوذ    پيـاوةي   كوثرةپياو گويت  بردمةوة، ژين  صيپةيدا بوو و بؤ ما كوثر بووم، هةتا ئةو پياوة لثم
كـة هةميشـة    دةترسـني   ئةوةندة لة مـةرگ   دوكتؤر گويت  نادزث، ژين  ماشثن  بة سةر،تازة قةت

لـة    هات  هةر لةپثشدا دةماهنةوث كة نؤرةمان  دةصثي. بني  خؤش  مردؤكان  دةماهنةوث لة تاواين
و   خـةون   ئةو رووداوانـة وةك   تةواوي  ئثستاش  گويت كوثرةپياو بن، ژين  خؤش  ئثمةش  تاواين

كـة لةماصـةوة     منـيش   گـويت   ديـوة كـة كـوثر بـووم، شـووةكةي       خـةومن   خةياصدةچن، دةصـثي 
قـةوما بـوو وردة    لـث   ئةوكارةسـاتةي   مةيدانـةي   ئـةم . بري دةكردةوة  هةر ئاوام  بووم  چاوةذوانت
و پذ خوارةكة و پثچةكةدا وةسـةر دةكـةوتن،     ةسكهةورازو ت  ما، ئثستا بة شةقامي وردة بةجث
دوكتؤر  نابث و بة رثية دةزانث، ژين  كوثرةپياو ون  بةصةد نية، بةآلم  دوكتؤرئثرة چاك  هاوسةري

راسـت، لـة     چـةپ، ئثسـتا بـؤ الي    دةخوثنثتةوة و ئةو دةصث بادةينـةوة بـؤ الي    شةقامةكان  ناوي
شـةقام،    چةپـة، كةوتؤتـة نثوةذاسـيت     لـة قؤصـي    ةكةمانئثمةية،ماصـ   ئاخريدا دةصث ئـةوة شـةقامي  

  دةي، نـةك  نايةتـةوة، گـويت    ژومارة چةندة، پياوة وةبريي  پالكي  پرسي  چاوپزيشك هاوسةري
نةزانينـةوة زؤر   پـث   ژيامنـان   حةبةسـاوة، ئةگةرشـوثين    نةيةتةوة، جـارث مثشـكم    وةبريم  ئةوةي
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ناكـا،    بة سـةر دثـت، قةيـدي     چيمان  پذ كةن  ريگةمانوخةياص ب  فةذة، ئةگةر خةون و بث  خراپ
  هـات، ئثسـتا ئـةوژومارةي     كوثرةپياو لةگةصيان  بوو كة هاوسةري  نية، زؤر باش ئةجمار گرينگ

هةصدةمسـثنث    كوثرةپياو بث كة خؤي ناكا دةستةوداوثين  كارة ئيتر پثويست  پالكةكة دةصث، بةم
بـة    سـثحراوي   گؤچـاين   ئةوةي  دةناسثتةوة، وةك  ةياندةرگاك پثداكثشان  دةس  كة بة سثحري

  دةكا ودةصث دصـنيام   دةرگاكة دياري  شكص و وثنةي  تةواوي  دةستةوةبث و بة سث چوار ئاماژان
چةنـدة،    هنـؤمي   لةپثشـةوة بـوو، پرسـي     چاوپزيشـك   چوونة ژوورةوة، هاوسةري. كة خؤيةيت

هـةر ئةوةيـة     هثز نةبوو، ژيـان  بث  ةينواند هثندةشد  وةك سث، بريگةي  هنؤمي  كوثرةپياو گويت
تازة   لةبري دةمثنن، بؤ وثنة لة بريمانةوةختثك  لة بري دةچثتةوة و بذثكمان  شتمان ئيدي، هثندثك

  نةدزيبوو پرسي  هثشتا ئوتؤمبيلةكةي دةرگايةوة وةژوور كةوت، ئةو پياوةي  كوثر ببوو هةر لةم
بـة    ئةوةيـة ئـةجمارةيان    سـث، جياوازييةكـةي    دابوويةوة هنـؤمي  وآلمي  و ئةم  چةندي  لة هنؤمي

ترووسـكةدار،   تاريكة و هـةم   كة هةم  وةسةر دةكةون  نةبةدي  ئةسانسؤرسةر ناكةون، لة پليكاين
  دةبث، ئثسـتا ژين   تةنگ  هةتاو يا شةم كارةبا، تيشكي  بؤ گصؤپي  چةندة دصيان  كوثر نني  ئةوانةي

كـة    دةبـن   دوو ژنان  رثيةدا تووشي  راهاتووة، لة نيوةي  وروون  ص تاريكلةگة  دوكتؤر تؤزثك
  كةسـث شـتثكي  . ذا بةرةو خوار بووبن سثهةم  سةرةوةذا دثنة خوار، رةنگة لة هنؤمي لة قاتةكاين

  . قةدةمي هةر جرياين  جريانيش  نةكرد، بةذاسيت  و متةقي  نةپرسي
لـة    واوةرن  بكةين،كوثرةپياو گويت  ئثستا چ  گويت  چاوپزيشك  هاوسةري. دةرگا داخرابوو

لـة    كةس  گويت  لةو دةمةدا كة يةكيان. لة دةرگا دا جارثك، دووجار سث جاريان. من  ئةستؤي
كـوثر لـة     دةرگـا كردنـةوة سـةير نيـة، بثتـوو مرؤضـثكي        درةنـگ   ماص نيـة دةرگـا كرايةوة،ئـةم   

  كـردةوة پرسـي   دةرگاي  ئةو پياوةي. ا بكاتةوةماصةوة بث خؤ ناتوانث هةصث و خثرا دةرگ بنةباين
لةگـةص    دةنواند،وثـدةچث دوو سـث قسـةي     مةنـد و پتـةوي    گةرةكـة، روخسـاري    كثية، چيتـان 

لـة تةكايـة، بةصـث      ئاخ، داخوا كةسيشتان  تر گويت  منة،ئةوي  ئثرة ماصي  كوثرةپياو گويت. بكرث
زؤرهاسـانة، هـةر     كويرةپيـاو گـويت    ژن، ژينئثـ   كة راست  وئاشنايةك، لة كوثوة بزامن  خثزامن

. فةرموونـة ژوورةوة   رامـاو گـويت    تاوثـك . دةژمثـرم   بؤتـان   يـةك   لة ژوورةوة داية يةك  چي
ــاش  چاوپزيشــك  هاوســةري ــةموان  پ ــرة كــةس  ه ــوثين  كــوثركثش  وةژوور كــةوت، لث   و رثن
خواردنا چوون، رةنگـة واباشـتر     بة شوثن  تةنيام، بنةماصةكةم  من  كوثر گويت كابراي. نةدةويست
دا   درثـژةي   راوةستا و پاشان بث، تاوثك  وجث و جوان وا نية بةذث  الم  ژنةكان، بةآلم  بواية وتبام

  چيـة، ئـةم    مةبةستت  دوكتؤر پرسي  بزانياية، ژين  رةنگة وا بري بكةنةوة كة دةبوايةفةرقيامن  بةآلم
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خؤيـا    لـةجثي »  ژنةكان»  دةبث وشةي  و من  خؤمن  ژؤصةيو دوو كي  هاوسةرم  كردن باسم  ژنانةي
. بناســن  كــةالم  و شــكؤ وپلــة و پايــةي  دةبــث شــان  و نووســةران  لــةكار بكــةم، ئــاخر نووســةرم

  دصـي   مندا بنةگر بووة، پاشان  لة ماصي  بكةوة،نووسةرثك لث  بوو، تؤ بريي  خؤش  كوثرةپياو پثي
  بيسـتبث، تةنانـةت    ناحـةز نـةبث، رةنگـة نـاوي      پرسـث كـارثكي  ب  بثتوونـاوي   كـرد، بصـثي    غايلةي

بوو كة   پشكنيدا پةلةقاژةي و قوژبن  خؤپارثزي  خوثندبثتةوة، هثشتا لة نثوان لث  رةنگةشوثنةواري
بـة    پثويستييان  چية، ئينسانة كوثرةكان  هثناية گؤذ، ناوتان پرسيارةي  ئةم  بث لة روودامان  ژنةكةي

  گـويت  چاوپزيشـك   نيـة، هاوسـةري    تر گرينگ  ةدةنگما خوالسة ئةمبةوة، شتثكيل  ناو نية، من
بكـا هـةر     ناتوانث موتاآليـان   وا بة سةريانةوة، ئثستا كةكةس  نووسيوة و ناوت  ئثوة كتثبتان  بةآلم
بـوو    خؤش  ئةو پثي  مةبةستةي  كرد باسةكة لةم  كوثرةپياوتةماشاي. و نني  هةرگيز نةبوون  ئةصثي

كـة ئثسـتا     زؤركةسـان   من، چةشين  بوو كة هاتنة ماصي  چلؤن  دةي  ؤر دووركةوتؤتةوة، پرسيز
بـة گوثيـا نةئـةچوو،      دروستيان  كة قسةي بنةگر بوون  منا تاقمثك  خؤيانا ناژين، لة ماصي  لة ماصي

وورة، نـا،  زؤر لثـرةوة د   بةرةو خوار كـرد، ماصـةكةتان    بة شةق لةپليكانان  ئثمةيان  ئةكرث بصثني
  بؤتة شـتثكي   رؤژانة ماصةوماصكردن  نةدا وةريگرنةوة، ئةم  هةوصتان  هيچ  دوكتؤر پرسي هاوسةري

بـوو    خـؤش  خؤيـانن، بةصـث، كوثرةپيـاو پثـي     هةر لـة جثـي    دا، ئثستاش  ئاسايي، دوو جار هةوصم
دةتاهنـةوث    وةشبكـةن، ئثـ    ئثمةيـة دةتاهنـةوث چ    ئثرة ماصـي   بزانث، ئثستا كةزانيتان  هةصوثسيت
  دةدا و نة تواناشم پث كارةم  ئةم  ئيزين  وةدةر بنثن، نا، نة تةمةمن  خؤمان  لة ماصي  ئةوان  ئثمةوةك

  نةئةكرد، سـةبر و لةسـةرةخؤيي    ئاوا دزثوم  وايةشيت  هاتبا الم  لة دةس  كارةشم  هةية، بثتوو ئةم
  چارةيـةكي  رث  كةن، بةصي، ئةگـةر نـةتوانني    بؤ چؤل  كة واية ماصةكةمان. پثويستة  بؤ نووسةران

  گومـاين   چاوپزيشـك  هاوسـةري . پةيـدا بـث    چارةيـةك  رث  رةنگـة چ   نـازامن   تربدؤزينةوة، من
لـة ماصـثكا بنـةگر بـووبن،       واية ئثوة وهاوسةر و ئاشناكةتان  نووسةرةوة، الم  بردبووية بةر وآلمي

ــة ماصــي  ــة راســتيدا ل ــةوا نيشــتةجثني، فــر بةصــث، ل ــة ئةگــةر  ئ ــا، كــة واي ة لثــرةوة دوورة، زؤر ن
نـةبزووين،    خؤمان  لةشوثين  چؤنة هيچمان  هةية، فةرموون، ئةصثم  پثشنيارثكم  من  بفةرموون ئيزن

و هةر   ئةخةمة ژثر چاوةدثري  هةر وا ماصةكةم  هةية،منيش  جارث هةر دوو ال نوا و پةسارثكمان
و   و زوو زوو ســةر بــدةن  كــارة بكــةن  ر ئــةمهــة  چــؤص بــوو خثرائةگوثزمــةوة، ئثــوةش  كــات

ئةمـة    چـاوةذواين  بـةالوة پةسـند نيـة، منـيش      ئـةو بـريةم    چؤص بوو وةرنةوة ئثرة، هيچ  هةركات
  بـث، وةك   چـي   رثگـا وةك   رثگـا هةصـبژثرن،ئاخرين    هةية كـة ئـاخرين    گومامن  نةبووم، بةآلم

  ةر ئاوا بث، بةصث ئةگةر ئـاوا بـث ئثمـة ناچـارين    ئةگ  وةرگرنةوة،بةآلم لث  كة ئثوة ئثرةمان  ئةمةي
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لـة    مةكةنةوة، واباشترة دةس لث  كوثرةپياو هةصيداية، نا هةر برييشي  تربدؤزينةوة، ژين  نوايةكي
بـة بـريا هـات،      تريشـم   چارةيـةكي  رث دةبـث، نووسـةر گـويت     چـؤن   هةتا بزانني  نةدةين  خؤمان

  ئـةبثت، ژين   هـةمووماين   ئةبني، ماصـةكة جثـي    ة ميوانتانرثگايةك، ئثمةلثر  چ  كوثرةپياو پرسي
  كـردة ژين  دةمثنينـةوة و رووي   دؤستةكةمان  لة الي  جاران  نا، ئثمة هةر وةك  كوثرةپياوگويت

وآلمثكـدا    و بـة دواي   لةئثوة بپرسم  ناكا لةو بارةوة هيچ  واية پثويست  دا الم  دوكتؤر و درثژةي
هـةموو    بة قةرزداري  خؤم  ناكا، من  كة هةر پثويست  منيش ديارة وآلمي  بگةذمث، نووسةر گويت

  و داواي  بثــت  كــة يــةكثك   بــووم  ماوةيــةدا چــاوةذوان   ئــةم  ئةزامن،لــة تــةواوي   اليــةك
و   ئاسـايي   ئادةميزاد كوثرة زؤرشـتثكي   وةختثك  گويت  چاوپزيشك  ماصةكةبكاتةوة، هاوسةري

داگرتـووة ئثـوة     پـةرةگر وآليت   كـوثريي  وا هةيةيت، لـةوةيت   تةيبث بةو ش  سروشتيية كة رازي
دةي، كـة وايـة     هةصـبواردووة، دةي   قةرةنتينـةمان   ژياون، هةر سث رؤژ بةر لةئثستا بةنـدي   چؤن

كارةساتثك، ئثـوة نووسـةرن،    رابوارد، تاصتر لة تاص، چ  بةسةر بوون، بةصث، زؤر تاصمان ئثوةدةس
بناسـن، كـة وايـة      كـةالم   ئثوة ئةوةية كة پلـة و پايـةي   ئةركي  گوتتان پثشتر  ئيستثك  هةر وةك

بكـووژث    يـةكثك   دةوا ناكـةن، بـؤ وثنـة ئةگـةر كةسـثك       كـة ئـةو قسـانةدةردثكمان     دةزانن
لة خؤيا ئةوةنـدة   كة ئةو كردةوةية خؤي  بكةين  باسي  و ئاشكرا و رث و راست  باشترواية روون

  بـوو، مةبةسـتتان    خؤفنـاك   كارةساتثكي ناكا بصثني  ثنة كة پثويستژاك  دزثوة و روح  كردارثكي
ــة رادةي   ــاتر ل ــة زي ــة ك ــت ئةمةي ــةگةملان  پثويس ــتم    وش ــتةوةية، مةبةس ــة دةس ــة    ب ــة ك ئةوةي

بـة    كةئـةتوانن   واژانـةي   ئـةم   هةية بةآلم  كة ئيحساسامتان  زؤر و پتةو نية، يا ئةمةي ئيحساسامتان
خؤشـة    دةردةچـث، پـثم    لـة دةس  نينة كايةوة، جا بـةو شـثوةية ئـةوامنان   ناياهنث  بيدركثنن  وردي
بـوو    نووسـةرم، پثويسـت    بووة، بؤچي، چونكـة مـن    لة قةرةنتينة داچؤن  ژيانتان  بارودؤخي  بزامن

تر ناتوانث هةموو شـتث بزانـث يالـة هـةموو       خةصكي  هةر وةك  بووبان، نووسةريش لةوث  خؤتان
بثنثتـة    لثرولةوث بپرسث و خةياصـي  كاتةوة، دةبث  تاقي  وانث هةموو شتثكيششوثنث ئامادة بث، نات

  كتثبثـك   دةتـوانن   بـؤ بگثذمـةوة، ئـةو كـات      رووداوةكـةت  تـةواوي   كايةوة، رةنگـة رؤژثكـي  
  ئـةتوانن  نووسينم، چلؤن، خؤ ئثـوة كـوثرن، كوثرةكـانيش     خةريكي  بنووسن، بةصث هةرئثستةش

  برثيـل   فثر بن، مـن   برثيل  و بثي  هثناوة كةئةلف  ئةوةتان  ة كة دةرفةيتئةوةي  بنووسن، مةبةستتان
هةسـتا، لـة     خـؤي   لـةجثي   ئةدةم  دةنووسن، ئثستا نيشانتان  كة وايةچؤن  نازامن، كوثرةپياو پرسي

لـة دةسـتابوو ئةمـة      گةذايـةوة، پـةذة كاغـةز و قةصـةمثكي      ئيستثك  و پاش  ژوورةكةدةركةوت
  منـيش   خـؤ ئثمـةنايبينني، نووسـةر ويت     كوثرةپيـاو گـويت    كـة نووسـيومة، ژين   پةذثكة  دوايني
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  و رووين  دةنووسـن، لثـرةدا، لـة تاريـك      كةوايـة چـؤن    پرسـي   چاوپزيشـك   نايبينم، هاوسةري
ــرجني  ــةدا س ــك   ژووورةك ــة تث ــةر هثص ــة س ــةزيوةكان كةوت ــاري   ب ــة ج ــةكتريان   ك ــوو ي   وا ب

ــة  تــةواوتثك ــة دةس  پثكةنينــةوة گــويتهةصشــثالبوو، نووســةر ب ســاناية،   پثياكثشــان،كارثكي  ب
ئةمثنثتـةوة    تـر، پاشـان    نةرم، بؤ وثنة سـةر چةندپـةذة كاخـةزي     كاخةزةكة دةنثيتة سةر شتثكي

كـوثر    بـؤ نووسـةراين    ناكـا، قةصـةم    سـؤمايي   خؤئثـوة چاوتـان    بةآلم  نووسني، كوثرةپياو گويت
  پث نيشـان  نووسراوةكةيان  شوثين  نووسيويانة بيبينن، بةآلم  باشة،چونكة ناهثصث ئةمةي  ئامرازثكي

هـةتا    ئـةتوانن   كات  نووسراوبدؤزثتةوة، ئةم  دثذي  دوايني  ئةدا، تةنيا ئةبث بة سةر پةجنة شوثين
  هاسـانة، هاوسـةري    دواتـريش   هثصـةكةي   مـةوداي   كردين و دياري  كاخةزةكة بنووسن  قةراخي

كةوتوونة سةريةك،   لة دثذةكان  هثندثك  و گويت  وةرگرت لث  ةكةيكاغةز دوكتؤر بة هثمين
  گةذاوةتةوة، چؤن  چاوتان  ئثوة ئةبينن،سؤمايي  دةبينم، نووسةر بة هةصپة گويت  زانيت، من  چؤن

وا ئـةبث،    شـيت   دانةهاتووة، چـؤن، چـؤن    موقراييم  كة قةت واية تةنيا كةسثكم چؤين، كةي، پثم
ــازامن ــ  ن ــيچچؤن،رةنگ ــةك  ة ه ــةواوي      هؤي ــوة ت ــةر ئث ــةبث، ه ــكةوتة ن ــةو هةص ــؤ ئ رووداو   ب

نةبووة، لة قةرةنتينةدا چةنـد   ديكةم  توانيومة ديومة، چارةيةكي  بينيوة، هةر چي  وكارةساتةكانتان
سـث رؤژة    گـومت   سثسـةد كـةس، لةكةيـةوة، لـة ئةوةصـةوة، هـةر وةك        بوون، نيزيكةي  كةس

ــاو گـــويت  ــاز بووين،كوثرةپيـ ــزامن  وةك  دةربـ ــةم  مـــن  بـ ــووم،    كةســـم  يةكـ ــوثر بـ ــة كـ كـ
  ئـةو وشـةية، ببوورن،بـةجارث ئةمـةي      ديسـانيش   دوكتـؤر گـويت    بووة، ژين  خؤفناك گومان بث

بـةالوة بـة     نووسـيومة، هـةمووييم    كوثربـووين   و بنةماصـةكةم   كاتـةوة مـن    لـةم   نووسيومة، يـاين 
بينيومانة،   ئةو دةرد و كوثرةورييةي  وسيوتة، لة بارةيچيدا نو  هاتة بةر بري، لةبارةي  گاصتةجاذي

نايزانـث دةبـث     بكـا كـة دةيزانـث وئـةوةي      شـتثك   دةبث باسـي   لةمةذ ژيامنانةوة، هةموو كةس
  وآلم  رؤژثـك   كـةنگث، بـةآلم    دةدةمـةوة، نـازامن   وآلم  بپرسث، هةر بؤية لة ئثوة ئةپرسم، منـيش 

  تكايةشـوثين . نووسةر  نايةوة دةسيت  كاغةزةي  بة هثمين هةر وا  چاوپزيشك خثزاين. دةدةمةوة
  كوثرةپيـاو گـويت    بدةن، بةصث بة سةر چـاو، لـة تـةكماوةرن، ژين     نيشان  كار و نووسراوةكانتم

  لـة هـؤدةي  . كةوتؤتـة ئثـرة    تـةنيا رثگـام    خؤتانة، من ماصي  بثني، نووسةر گويت  دةكرث ئثمةش
  لـة پةجنـةرةوة خـؤي     ئـةو بـذة نـوورةي   . بـوو  لـث   خامؤشي  وچرايةكي  بچووك  خةوا مثزثكي

تـر بـة     چةپـةوة دثنايـة بةرچاو،چةنـد پـةذي      لـة الي   سـپي   بةژوورا دةكرد چةند پـةذ كاغـةزي  
دوو . نيوة نووسراو ديار بوو  دةنواند، لةنثوةذاستا رووپةذثكي  راستةوة خؤيان  لة الي  نووسراوي
  گـويت  چاوپزيشـك   هاوسـةري . ئثرةيـة   نووسةر گويت. اربوونچرا داند  تازة لةتةنيشت  پثنووسي
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  بيسـت   داية، نيزيك دةس  كراوةكاين بث كاغةزة رةش  وآلم  چاوةذواين  هةية و بث ئةوةي  ئيزن
  كوثري  نووسةرا كة سةردةمي  بةزيو و الر و لوثري ورد وتثك  بة خةيت  دةبوو، چاوي  پةذثك

  كةوتؤتة ئثـرة و ئةوانـة ئةونيشـانانة بـوون      تةنيا رثگام  من  بوويداگثذا، نووسةر گوت نووسرابوون
دانـا و ئـةو     لة سةر شاين  دوكتؤر دةستثكي هاوسةري. هثشتبوو  بة ئثرةدا جثي  تثپةذين  كة كايت

  خؤتـان   بـرد، گـويت    بةرةو لثـوي   و بة هثمين  گرت  ژنةي  هثناية پثش،دةسيت  هةر دوو دةسيت
بةجث نـةبوو،   نةكراو و پذ رةمز و رازة زؤريش  رستة چاوةذوان  تثيا بچن، ئةم  مةدؤذثنن،مةهثصن

  . نةدةخوثندةوة  لةگةص بار و دؤخةكة يةكتري  ياين
  رووداوةكــةي چاوپزيشــك  رؤژةوة گةذانــةوة مــاص خثــزاين ســث  بــة پاشــةكةويت  كاتثــك

ئةو شةوة، هـةر  . ة نثو قسةكاينپةيتا پةيتا بة هةصپةدةچوون  كوثرةپياو و ژنةكةي  گثذايةوة، بةآلم
  خوثندةوة، ئةو پةذانةي  نووسةر بؤ هةموان  لة كتثيب  و هةق بوو، چةندالپةذةي  وا جوان  وةك

چريؤكةكة نةنوانـد    بؤبيستين  مةيلثكي  خثل  كوذثژگةي. نووسةرةوة هثنابووين  كاري  لةژووري
لـة سـةر     و القـي   چاويلكـةيي   يكچـة   لةسةر كؤشي  كةوت، سةري لث  خةوي  ئيستثك  و پاش
  . پريةپياو بوو  راين
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   كوثري
  

  بةسـةر هـاتووة، لـة حاصـي      چـي   مةتةبةكـةم   خؤشة بزامن  پثم  دوو رؤژ دواتر دوكتؤر گويت
بـؤوة،    روون  چاويـان   خةصك  هاتوو رؤژثك نايةين، بةآلم  هيچ  بة كةلكي  و مةتةب  حازردا من
خؤشـة    پثـت   هـةر وةخـت    گويت  بن، خثزاين  خؤيان  هةر لة جثي بصثي  و پةلةكان  ةلئامراز و ك
نةبث وا چاكـة   ئةگةر زةمحةت  گويت  چاويلكةيي  خؤشة، كچةي  بچني، هةر ئثستا پثم دةتوانني

  و بامب  وا نية دايك  الم  بدةين، هةصبةت من  لة ماصي  و سةرثكيش  وةرگرين  لةو دةرفةتة كةلك
  دةتــوانني  گــويت  چاوپزيشــك  ئاســوودة بــث، هاوســةري ابنــةوة، تــةنيا دةمهــةوث ويــژدامنگةذ

ديدارانةدا بةشـدار بـث، نـةكوثرةپياو      لةم  تر نةيدةخواست  كةسي. لة ماصةئثوة بدةين  سةرثكيش
  ديكةوة لة چؤنيةيت  چؤنة و نة پريةپياوكة بة بؤنةي  وةزعي  ماصةكةيان  كة دةيانزاين  و ژنةكةي

  فـةرامؤش   خـؤي   ژيـاين   و شـوثين   شـةقام   كـة نـاوي    ئاگادار بوو، كوذةخثلـةش   ژياين  شوثين
دةخسـتة سـةر    زةردةصة تؤزة تينثكـي   كزي  كردبؤوة و هةتاوي  لثي  رؤژداهاتبوو، باران. كردبوو
  دثـت  بة سةر  كا ان  گةرم  ديكةي ئةگةر بثتوو بذثكي  نازامن  ئادةميزاد، دوكتؤر گويت  لةشي

دةگـةذث و    خةريكـة زبـص و زاص وةسـةر يـةك      تثپةذ دةبث، لةهةموو اليـةك   چؤن  و ژيامنان
بـؤ    شـت   هةصـگرتووة،خراپترين   ئادةميزاد و جانةوةر لثرولةوث هـةرد و بـؤي    دةگةنث،كةالكي

و   و شـةقام   وايـة هـةر سـاختومان     نيـة،الم   رايةصـة و رثكخراوةيـةكمان    ئثستا ئةوةيـة ئثمـة هـيچ   
دةوصـةتثك، رثكخراوثـك،     گـويت   هـةبث، خثـزاين    رثكخراوةيـةكي  دةبث بؤخؤي  گةذةكثك

  هةصنةپسـاوة لـةش   لثـك  هةيـة، هـةتا رايةصـةكةي     وپثكـي  رثـك   رايةصـةيةكي   ئادةميزاديش لةشي
بـؤ    كـوثران   باشـة، كؤمةصـي    ئةورثكخذاوةيـة، دةي   چووين تثك  تةنيا ئاكامي  زيندووة، مةرگ

تـةكووز و    كـات، بـة دامةزرانـدين     وپثـك  تـةيار و رثـك    خـؤي  دةتوانـث   چلؤن  ژيان  درثژةي
چاو،رةنگة تؤ   سؤماي  هثنانةوةي  وةدةس  ياين  وپثكي و رثك  نثوخؤي، رثكخسنت وپثكي رثك
  منـيش   بؤ ئثمةكردؤتة دياري، چاوةكاين  و چارةذةشي  بكةي، ئةو كوثريية تةنيا مةرگ  راست
  چاوي  ئثمة لة خثر و بةرةكةيت  گويت  چاويلكةيي  نةبوو،كچةي  ةلكيانتؤ ك  مةتةبةكةي  وةك
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هـةر زينـدوو بـووين، دنياپـذة لـة        ديسـانيش   كـوثر بـام    هةر ماوين، ئةگةر منيش ئثوةوة ئثستاش
و زوويـة، دوكتـؤر     لـة سـةردرةنگ    خةريكة دةمرين، تةنيا باس  هةموومان  من  كوثر، بة بذواي

لـةوة ناخؤشـتر نيـة كـة       مردنثك  وزوو بووة، بةآلم  لة سةر درةنگ  شة باسلة مردنا هةمي  گويت
جؤراوجــؤر   دان، رووداو و كارةســايت مبــرث، نةخؤشــيي، خؤلثــك كــوثريي  بــة هــؤي  مــرؤض

  ئةوةية كـة كـوثري   ئثمة، مةبةستم  مردين  دةبثتة هؤي  كوثري  ئثمة و ئثستاش  مةرگي  دةبنةهؤي
دص وثكـذا دةبنـة     و راوةسـتاين   و ئيـدز،كوثري   ارةباريكـة، كـوثري  و ئاز  و شثرپةجنة، كوثري

  هـؤي   هـةبث، بـةآلم    لةگـةص يـةكتر جيـاوازي     هةموو كـةس  ئثمة، رةنگة نةخؤشيي  نةماين  هؤي
  لـةدةس   خؤ ئثمة نةمر نني، كةس  گويت  چاوپزيشك  ئثمة كوثريية، هاوسةري مةرگي  سةرةكي

ئـاخرچلؤن، خـؤ ئـةو كوثرييـة       رث كوثر نةبني، دوكتؤر گـويت دةك  نابث، بةآلم  رزگاري  مردن
  منـيش   گـويت   چاويلكـةيي   نـازامن، كچـةي    گـويت  بـةرچاو و راسـتةقينةية، خثـزاين     مةبةستثكي

  . نازامن
ــةوةي ــان   كردن ــاص پثوةن ــا پ ــةوة،   نةدةويســت، زؤر بةهاســاين  و تثوةنووســاين  دةرگ كراي

لة ماصةوة   بردن  و بؤ قةرةنتينةيان  هاتن وكتؤر بوو كة كاتثد  دةستة كليلةكةي  وثذاي  كليلةكةي
بـووم،   لـث   مـين   ئـةو ديـوةي    چاوةذوانيية، كچة گويت  ئةوةژووري  گويت  ژنةكةي. مابوو بةجث
كامةيانة، داخوا هةر ئةو خةياصةية كةئـةو رؤژة بـةر لـة      نازامن  وخةياص نةبذاوةتةوة، بةآلم  خةون

ئـةو كاتةيـة كـة      بذانةوةي بث  كوثريي يا خةوين  كة كوثر دةمب  ا دةمبيينلة خةومند  كوثر بوون
بـة دواوة    كـوثر بـووين    مةترسـيي   بـةرةو ئثرةدةهـامت، ئـةو نةخؤشـييةي      چـاوم   لةبةر نةخؤشيي

ــة خــةون  گــويت  چاوپزيشــك  نةبووة،هاوســةري ــةبوو، كــوژراين  قةرةنتين ــاوةش و خــةياص ن   پي
  تؤ مببة، دةرگاي  بچم، بةآلم  دةتوامن موعايةنة، خؤشم  بة بؤ وةتاغيمب  هةرواتر، دوكتؤر گويت
و بـآلون،    ژوورةكة ژثر و ژوور كراوة، كاغةز لثرولةوث پرش ژنة گويت. ژوورةكة كرابوويةوة

وةزارختانةيـة كـة بـؤ     كاربةدةسـتاين   كـاري   گومـان  دةرهثنـاوة، بـث    پةروةندةكانيشـيان  داخصةي
  چـي، وا ديـارة دةسـتيان     يذؤ نةداوة، رةنگة وا بث،ئـامراز و كةرةسـتةكان  بة ف  وةختيان  پشكنني

بـؤ پثشـةوة كوتـا و بـةرةو       هـةر باشـة، دةسـيت     ئـةوةش   كـةم   الين نةدراوة، دوكتؤر گـويت  لث
  رووي  و مثزةكةياكثشـا، پاشـان    و پةل  بة سةر ئامراز و ئامثر و كةل  نا، دةستثكي  هةنگاوي پثش
  و خةياصـدا دةژي   لـة خـةون    دةصـثي   كاتثـك  دةزامن  و گـويت   چاويلكةيي  كردة كچةي  قسةي

  وةك  لة سـةر دادا و پاشـان    و دةسيت  دانيشت  و تؤزاوييةكةي مثزة تةپ  لةپشت. چية  مةبةستت
تاص و گاصتاوييةوة گويت،نا دوكتؤر گيان،   دانيشتبث بة بزةيةكي  لة رووبةرووي  كةسثكي ئةوةي
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بكـةم، هةميشـة ئـةو      ئثوة جارث بـث دةرمانـة، گـوث بگرةئامؤژگارثكـت      رديزؤر بةداخم، دة
  برينمـان   گـويت   خثـزاين . لـة سـةر خثـراين     يب  لة ياد بث، ئةگةر لـة سةرسـةبران    پةندة كؤنةت
داوة، ئثستا لةهثز و   دةكةم، لةو شوثنة گةلث موعجيزة رووي لث  بووردنتان لث داواي. مةكولثنةوة
  بـردوون، خثـزاين    بة دةستةوةنةماوة، هـةموويان   ئاسةوار و بةصگةيةك  من  اويسثحر  دةسةآليت

كـوثرة و    كـة دةصـثي    و ئةو ژيانة نةبةگةيةي  ئثمة ئةوةيةكة زيندوو بني  تةنيا موعجيزةي  گويت
  گـومت، رةنگةبةذاسـيت    نازانث بـةرةوكوث دةچـث بگةيةنينـة سـبةي، رةنگـة هـةر وا بـث وةك       

  ئثمة ئةسپاردووة و ئثمةش  بةدةس  داوة بة ئثمة و خؤشي  كوثية، ئاقص و هؤشي  نةزانث ئاماجني
  كـة دةصـثي    قسـة دةكـةي    جؤرثـك   گويت  چاويلكةيي  بة سةر هثناوة كة ديارة،كچةي  ئاوامان
كــوثر كــردووة، رةنگــة     ئثــوة منيشــي   كــوثرم، كــوثري   جؤرثــك  كــوثري،منيش  تــؤش

  وةكووئةو شايةدة دةچي  ديباية، دوكتؤر گويت  باشترم  منيش  يديتبا  پتر چاويان  ئةگةرتاقمثكي
نـةديار ونةناسـراو بـة دوويـدا نـاردووة هـةتا         دادگايةكدا دةگـةذث كـة كةسـثكي     كة بة شوثن
  مـن   شـايةدي   ئةوةصني  گويت  چاوپزيشك  بدا، هاوسةري  ناديارشايةدي  بة مةبةستثكي  سةبارةت

قوولةدةكـةن، ئـاو نيـة،      هةصـگرتووة، نةخؤشـيي    وآليت  ة، بؤگـةن زةمانـ   ئةوةيةكة ئثستا ئـاخري 
چيـة،    شـايةديت   دووهـةمني   گـويت  چاويلكـةيي   گةنيوة و وةسةر ژارگـةذاوة، كچـةي    خواردن
گوتـووة كـة     ناتوانني، ئاخر ئثمة كوثرين، چةندة جوانيـان  هةصثنني، دوكتؤر گويت  چاوان  وةرن

  مـن   بـةآلم  گـويت   چاويلكةيي  ببينث، كچةي  نةيدةويست كةسث بوو كة  كوثرتر لةهةموو كةس
ئةوةية   كة ببيين، تةنيا فةرقةكةي ئةوةي  جا خؤ ئةوة نابثتة هؤي  دةمهةوث ببينم، دوكتؤر گويت

  واي  شـتثكي   گةذث، ئثسـتا وا باشـترة بـذؤين، ئثـرة ئيـدي      كوثرتر نايب،لثي  لة هةموان  كة ئيدي
گـةورةدا   بـة مةيـدانثكي    چاويلكـةيي   كچـةي   ماصـي   لة سةر رثگـاي  .بشث  دينت  نية بةكةلكي لث

كردبـوو، لـة     تر شـل   چةند كوثري بؤ وتاري  و گوثيان  كوثر راوةستابوون  پؤل  كة پؤل  تثپةذين
  روويـان   بـة گـةرمي    كـوثر نةهاتنـة بـةرچاو، وتـاردةران     تاقمانة وةك  لةم  كام نيگادا هيچ  يةكةم

  هـاتين   باسي وتاردةران. دةكرد  شل  گوثيان  بة وردي  دةسووذاند و بيسةرانوةر بةرةو گوثدثران
حةوتةم، بـة هاتنـة     رؤژي  بة ديتين  و تؤبةيان  پةشيمانيي  لة رثگاي  و رزگار بوون  زةمان  ئاخري

رةگةزيي، بة   خؤر، بة رووحي  ئةستثران، بة كووژانةوةي  كةوتين فريشتان، بة وثك  خوارةوةي
بـا، بـة     نيشـانةكان، بةراوثچكـةي    خوثندنـةوةي   بـةور، بـة تايبةمتةنـدي     رگ، بـة رؤين جگةگو
  جندؤكـة گـرتن، بـة خوثندنـةوةي      تاريكـايي، بـةهثزي    مانگ، بة رقـةوةين   دصبزوثين  بةرامةي

  گـرتن، بـة خـوثين    سـوورة گـوص، بـة زةروو لـث      سةر پانثيان، بةچوارمثخة كثشـاين   نيشانةكاين
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  خؤري،بة يةختـةكراين  مرؤض  دةرياكان، بة مةنتيقي  نسث، بة تووذةيي  ة خةوينرةش، ب پشيلةي
كـووذ، قوپـاو،     خؤويست، بـة بـري و راي    يةزدانيي، بة كوثري  و ژان، بة درومشةكاين  بث ئثش

گوث، بة   پةردةي  و بآلو، تيژتثپةذ، بة الواز بووين  ئاسؤيي، ئةستووين، الر، لة سةريةك، پرش
  باســي لثــرة كــةس  گــويت  چاوپزيشــك  هاوســةري. دةكــرد  و چييــان  و بــة چــي  نوشــا مــردين

  درثژةيـان . بكـةن   ديكةدا باسي رةنگة لة مةيدانثكي  و رثكخراو ناكا، دوكتؤر گويت  رثكخسنت
پـاييز    گـةآلذثزاين   وةك  دوكتـؤر گـويت    خثزاين كة چوونة پثش  كةمثك. دا  خؤيان  بة رثگاي
لـة بـةردا نـةمثنث،      هثنايةوة كة خةريكة هثزمـان   ةر يةك،دوكتؤر وةبرييكةوتوونة س  كةالك
  گـةنيوة و تؤپثشـتر باسـت     قوولـة دةكـا، خـواردن     دةبذثتةوة، ئاو تةواو بـووة، نةخؤشـيي   زةمان

و بة   لة نثو ئةو جةنازانةدا نني  وبامب  كة دايك  ذا بزامن بة چي  گويت  چاويلكةيي  كردن، كچةي
و   داب  بـة پـةنا مردووانـدا و نـةديتنيان      تثپةذين  دوكتؤر گويت و نايانبينم، ژين  دةپةذمپةناياندا تث

  . ئثمةية كؤين  نةرييت
لة بةر دةرگـاوة  . دةهاتةبةرچاو  چؤلتر لة هةموو دةمثك  چاويلكةيي  كچةي  ماصي  گةذةكي

  بـوو سـةگي    چاككردبوو،   گةذؤص شذيان  داعباي و چذنووكي  جث قةپ. ژنث كةوتبوو  مةييت
. مةيتـة وجنذوجنـذ كـات     نةهثصـن   نةهاتبوو، ئـةگينا ناچـار بـوون     لثسةوة ئةمذؤلةگةصيان ئةسرين

كـث، كـوا، ئـا لـةو      پرسـي   يةكةمـة، شـووةكةي    قـايت   جـرياين   مةييت  دوكتؤر گويت  هاوسةري
  ژنـةي   گـويت   چاويلكـةيي   بكةن، كچةي پث هةست  بؤين  يةكةم، دةتوانن  قايت  ئاستةية، جرياين

  لـة مـاص دةرنةدةكـةوت، دوكتـؤر گـويت       ناچار بووةبثتـة شـةقام، خـؤ قـةت      چارةذةش، بؤچي
  ئثستا نـاتوانني . كردبث، رةنگة ترسابث بة تةنث لة ژوورةوةدا بث و بذزث  بة مردين رةنگة هةسيت

و لـة ماصـث   گةذابنـةوة    و باوكـت  بةصـكوو دايـك    پث نية، دوكتؤر گويت  بچينة ژوورةوة، كليلم
  هةقتة باوةذ نةكـةي، كليلـةكان    گويت  چاوپزيشك  كة بذوا ناكةم،هاوسةري  بن، من  چاوةذثت
ــةوةتان ــة چــةنگي  دةســتة كليلثــك. ئ ــرژ هــةآلتووي  ل ــة تيشــكي   ق ــا ب ــوةذؤ  هــةتاوي  پريثژن ني

ة وا نيـ   بـن، بـذوا ناكـةم، پـثم     خـؤي   بةصـكوو ئـي    كچة گـويت . دةنواند  دةدرةوشانةوة و خؤيان
بؤيـة هثنابـث هـةتا      ئةگةر كليلةكاين  هثنابث، بةآلم دةمرث لةخؤوة كليلةكاين  زانيبثيت  وةختثك

ــوامن  مــن ــث منــيش   بت ــوو بزان ــازانني   كــوثرم  بچمــةوة ماصــخؤ دةب ــانبينم، ئثمــة ن   كاتثــك  و ناي
كـة تـؤ     وابووبثـت   داوة، رةنگـة الي   لة سةري  فكرثك  بثنث چ  گرتووة دةستة كليلةكان تةماي
ئثمـة لـة     نائاسايي، وةكوو رثچكة بةسـتين  كةوتبثتة سةر شتثكي  بوويةوة، رةنگة گوماين  چاك

بــث   هــةرچونثك  بووبــث، بــةآلم  شــثوابث و شــثت لــث  رةنگــة رايةصــو پــؤي  ســةر پليكانــان، يــان
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ر دوكتـؤ  ژين. دةرچـووة   ناوةتـة دةر گيـاين    تؤ و هةر پثـي   بگاتة دةسيت  كليلةكان ويستوويةيت
  ئثسـتا چ   دةي  نـا و پرسـي   چاويلكـةيي   كچـةي   هةصگرتةوة و لة دةسـيت   داهاتةوة و كليلةكاين

بةدةسـتةوة    بينثژين، چيمـان   خؤناكرث لة خةيابان  هثصني، دوكتؤر گويت بكةين، هةر لثرة بةجثي
كــة وا بــث دةبــث   چؤنــة، زؤر باشــة بــةآلم  مــاآلن  پشــت  پــث هةصكةنني،باخچؤصــةي  نيــة قــةبري
  پشتةوةدا بيبةينةوة خوار، ئةوةتةنيا رثگايـة، كچـةي    بة پليكانةكاين  و پاشان  دووهةم  بيبةينةقايت
نيـة،    و نـةتوانني   تـوانني   ودةتوانني، مةبةسـت   دثت  لة دةس  جا ئثمة ئةوةمان  گويت  چاويلكةيي

نـا، نـاكرث، كـة      ئةو ژنة بةذةصآل كةين، دوكتؤر گويت  جةنازةي ئةوةية داخوا دةكرث  مةبةست
مةيتةكـة بـة    هةصكثشـاين   كـرد، بـةآلم    كارةشـيان   هـةر ئـةم  . بدةينة بةرخؤمان  هثزثك واية دةبث

پةلة   بوو، نا دةتگوت  قورس  لة بةرئةوةي  نةك  يةگجار دژوار بوو، هةصبةت  پليكاناندا كارثكي
  ةصـكوو لـة بـةر ئـةوةي    پثـوة نةهثشـتبوو، ب    وايـان   و پشيلةشـتثكي   كة سـةگ   پووشة، بة تايبةيت

  دةهاتن،ناچار بـوون   كؤسپ  تووشي  بادانةوة لة سةر پثگوذكان  رةق هةآلتبوو، كايت  مةيتةكةي
  كاميـان  هـيچ   كـةالك   وبؤگـةين   دةنگـة دةنـگ  . بدةن  وچان  چةند پليكانانة چةند جارثك  لةم

  و بـامب   دايـك   دةمزاين  هةر وةك  گويت  چاويلكةيي بكثشنة دةر، كچةي  جريانةكان  نةيانتواين
  ناچـاربوون   ديسـانيش   بـذابوو، بـةآلم   لـث   گةيشتنة بةر دةرگا هثزيان  سةرةجنام كاتثك. لثرة نني

  ذا بـة يارمـةيت   بـث لـةوث    ساختومانةكة و بة پليكاناندا شـؤذ بنـةوة، هـةرچؤنثك     بچنة پشتةوةي
خؤشـتر    پليكانـان   كـة و پثچكـةي  سووكتر ببوو، خوارة سةرةوخوار بوون، بارةكةيان  پياوچاكان

رةهابووبـا تـازة     هةصنةخليسكث، بثتوو لة دةسـتيان   لة دةسيت  مةيتةكةيان  بوو، تةنيا دةبوووريا بن
باخچؤصة ببوو . زؤر بة ژانترة  مردن دواي  كة دةردي  دةبوو، بثجگة لةوةي  بة هةپروون  هةپروون

و   راسـابوون   و فريـزوو و بـژارةوار چيمكـوت   چذژاو،گيا و گؤص  تثك  زةنوثري  بة لثذةوارثكي
هـةزارة و دووال وهةصـبةز     كردبوون، ئـةو كةرؤيشـكانةي    جوان  تري  ئةوجارئةوةندةي  بارانةي
زؤر تـاص و    كة لـة سـةردةمي   دةكرد و مريشكيش  تازة گوصي  بة تفاقي  دةكرد كةيفيان  دابةزيان

ببوونةوة و پشـوو    پان  وثكذا لة سةر حةرزي. تدةها هةر گارة گاريان  هةصكةن  تووندا دةتوانن
دةحةسـاندةوة،   مانـدوويي   لـة پـةنايان    و ئـةويش   بذيبوون لث  تاقةيت  پريثژن  سوار دةهاژان،مةييت

  دةردةكرد، كةروثشكةكان لث  ومريشكي  بة سةرثوة بوو و كةروثشك  دوكتؤر هةر چاوي  ژين
تيـژةوة    بـة دنـدووكي    مامرةكـان   صـدةقرچاند، بـةآلم  هة  كـةپؤيان  و سةري  و وريا رادةمان  زيت

  بـووة دةرگـاي   لـة يـادي    بـةر لـة رؤيشـنت     گـويت   چاوپزيشك  هاوسةري. پةالمار بوون ئامادةي
لةگـةص    ژيـان   مبـرن، دوكتـؤر گـويت    بكاتةوة، نةيويستووة كة لة برسـان   كةروثشكان  كؤختةي
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گيـا هةصـكةند و     قـولثكي   چاويلكـةيي   كچـةي . ارةدژو  بوونيان دژوار نية، لث حاصي  ئادةميزادان
گرتبـوو،   مةيتةكـةي   ئةسـتةمي   بـوو، شـوثنثكي    خـؤي   كردةوة، خةتاي  پث خاوثن پيسي  دةسيت

دةوث،   پاچثك،پثمةذةيـةك، شـتثكمان    دوكتؤر گـويت . وا دثتة پثش  رووداوي  بثتوو كوثر يب
  واژةكانة، وشةكان  تةنيا تايبةيت  هةتا هةتايي  ةيراستةقين گةذانةوةي  ببينني  لثرةداية كة دةتوانني
  ئوتؤمبيـل  گـؤريين   بؤ دزةي  بث جارثك  دةبنةوة، ئةگةر لةبريمان  دووپات  دثنةوة و بةبؤنةيةك

  ژثـر گـص كـران     هثناوةتـةوة، كاتثـك   كليلةكاين  و ئثستا بؤ ئةو پريثژنةي  رةخسان  لة سةر زمان
  لـة ماصـي    چاوپزيشـك   خثزاين. بدوث  لة سةريان  بةوردي  سثكناكا، مةگني، كة  فةرقيان  كةس

ــةيي  كچــةي ــةكي  چاويلك ــةتا مةالفةي ــةوتبوو ه ــاوثن  وةژوور ك ــثكي   خ ــوو قوماش ــث، دةب   بثن
  تةرمةكـة، بـةآلم   چووبوونـة زگ   گةذايـةوة خـوار مامرةكـان     هةصبژثرث، كاتثـك   خاوثن بذثك

لة قوماشةكةوة پثچا   تةرمةكةي  چاوپزيشك سةريهاو. تازة دةلةوةذان  لة گياي  كةرؤيشكةكان
جـا   گـويت . بـؤوة   روون  پثيان  باخچةكةدا چاوي  لة هةماري. وپثمةذيةكدا رؤيي  پاچ  و بة شوثن

و   لةبـةر رةگ . هاسـانة، ئثوةحبةسـثنةوة    تـةذة و هةصـكةندين    مـن، زةوي   ئةو كارة لة ئةستؤي
و   سـووك   كـة كـارثكي    وا نـةزانن   صـبژارد، بـةآلم  هة رووتـةين   هثندثك  شوثنثكي  داران  پنجي
  رةگـاژؤ بكـةن    نـةرمان   لـة جثـي    چؤن  هةية و دةزانن  خؤيان  بوو، دار و بارتايبةمتةندي  هاسان

ــارثزن  تيــژي  لــة تيخــي  وخؤيــان   هيچيــان  چاويلكــةيي و كچــةي  دوكتــؤر و خثــزاين. تــةور بپ
سةرقاص بوو   كؤ بوونةوة، چونكة يةكيان  ماصةكان اينهةيو  كوثر لة پثش  نةيانزانيبوو كة تاقمثك

قـةبر   و كويت  نةبوون، وثدةچث زرم  زؤريش  نةبوو، هةصبةت  كةلكي  چاويان تريش  و دووةكةي
بچـث    هةية، نابـث لـة بريمـان    دةنگثكي  نةرمانيش  زةوي  راكثشابن، تةنانةت  سةرجني  هةصكةندن

وةشـاو    زةبـري   بـةرز وآلمـي    هةيةكـة بـة دةنگـي     ككة هةميشة لة ژثـر زةويـدا خذكـة بـةردث    
ــةوة ــك. دةدات ــين  ژن  تاقمث ــةرمي   و پياوچةش ــة ن ــاپؤ ب ــثش   ت ــة پ ــةكان  ل ــةوة،   هةيوان جووآلن

ئةسپاردنا   بة خاك ورةمسي لة رث  زؤر بةپرسيار بوون  كة لةبةر ئةوةي  بن  يةكيش رةنگةتارمايي
دوكتـؤر    قةبرةكـة ژين   تـةواو بـووين    پـاش . ثتةوة يـاد ب  خؤيان  دةكرد، هةتا نثژراين  بةشداريان
هةصــثنا و   كــردةوة و دةســيت  راســت  و بركــي  پــذ ژان  هاتن،بــةژين  وةبــةر چــاوي  ســةرةجنام

  قسةي  و بث بريكردنةوة رووي  هات  هةصگذان  دواية لةخؤوة تووشي. ئةستذي  نثوچاواين ئارةقي
كـرد، سـةرلةنوث هةصدةسـتثتةوة،      بـةرز هـاواري   ةنگـي دنيا و بـة د   كردة ئةو كوثرانة و تةواوي

  دةكاتــةوة، ئــةو مةبةســتة گرينگييــةكي پــث  دةس  ســةرلةنوث ژيــان كــة نــةيگوت  بــدةن  ســرنج
كاتـةوة    هةر بؤية نووسراوة كة بيسةملثنث،دصـنيامان   وشان  فةرهةنگي  نةبوو، ئةگةرچي ئةوتؤشي
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خزانــةوة   لــة ترســان  كوثرةكــان. وةهاوماناندووة لــة هــةموو بارثكــة  يــا پثشــنيار بكــا كــة ئــةم
ــاي  ــة مانـ ــان، لـ ــي  ژوورةكانيـ ــانة حاصـ ــاوةذواين   ئةوقسـ ــا چـ ــةر وةهـ ــةدةبوون، هـ ــا   نـ وةهـ

نةچووبوونةمةيدانةكة، تةنيا دوو   وتارة سثحراوييةكان  نةبوون، ديار بوو بؤ بيستين زانييةك غةيب
دوكتـؤر  . دووپشك  جيلؤكة و خؤكوژييتا پث تةواو بث، سةري  وتارانةي  بوو كة ئةم  كةم  شت
كة   دثتةوةبةر، لةگةص كث دةدواي، لةگةص چةند كوثران  روحي سةرلةنوث  گوتت  بؤچي  پرسي

باشـة    كـردوون،دةي   وايـة بـازرةم    و الم  بـة سـةرهات    ماصةكان، لةپذ وام  هةيواين  هاتبوونةپثش
  كردةوة، رةنگة جارثكي  كاوثژم ا هاتبة مثشكمد  كرد، نازامن، هةر ئةوةي  ئةو قسةيةت  بؤچي

  و موعيزة بؤ خةصك  دةچي  دةدرا تؤش لث  وتاري  بكةوثتةوة ئةوگؤذةپانةي  ديكة ئةگةر رمثان
دةكـةم،    مريشكةوةپثشـكةش   و دنـدووكي   كةروثشك  دداين  لة بابةت  دةكةي،بةصث، وتارثك

لثرةوة هةصيدثنم، وريا بة خلؤر   ة، منيشبگر القةكاين  ئثستا وةرة ياريدةم، وةرة ئثرة، باشة دةي
زيــاتر، زيــاتر، لــة   نـةبثوة نثــو گؤذةكــة، زؤرباشـة، ئــاوا باشــة، وردة وردة دايهثصــة خـوار، دةي   

خـودا    بكـةن  لـث  پذكـةي  پـث   قووصتر هةصـكةندووة، وةختثـك    تؤزثك  قةبرةكةم  مريشكان ترسي
  شـثالي   وةسةر كرد و زؤر بة جـواين  بة پثمةذة گصي. هةصدةدذنةوة، زؤر باشة  دةزانث چةندةي

هـةر    هةيـة كـاري    لـةوةيت   كردةوة، دةتگـوت   زةوي  لة سةر هةصنةدا و تةواورثكي  و كؤگصي
  گـويت  چاويلكةيي  دانا، كچةي  و لة سةر گؤذةكةي  سوورةگوص چين  چصثكي پاشان. ئةوة بووة

زيـاتر پثويسـتة     كةهثشتا زينـدوون   وانةينا، ئةو نا، ئة  دوكتؤر گويت  بثتةوةبةر، ژين  گياين  بصثي
  ئثمة هةر لة ئثستاوة بة مـردوو حيسـابني، خثـزاين     بثتةوة بةر و ناتوانن، دوكتؤرگويت  گيانثكيان

و   بةكـةلثن   خؤي، چـاوثكي   بردةوة جثي  و پثمةذةكةي  پاچ. ئثمة زيندووين  دايةوةبةآلم  وآلمي
  كـام   پرسـي   وپثكـة، لـة خـؤي    رثـك  هـةموو شـتثك  حةوشةدا گثذا هةتا دصـنيا بـث كـة      قوژبين
و   بـن   هةصـدةگرث مـردوو لـة نثـو مـردوان       وپثكييـةي  دايـةوة، ئـةورثك    و وآلمي  وپثكي رثك

دةبنـة خـوردو     و هـةميش   دةخـؤن   خـؤراك   هـةم   زيندوو لة نثوزينـدوان، مـامر و كةرؤيشـك   
دابنثم، تةنيا   و بامب  بؤدايك  بچووك  خؤشة نيشانةيةكي پثم  گويت  چاويلكةيي  كچةي. خؤراك

دةبـث لـة پثشـدا      كـةم، بـةآلم    نامهـةوث ناهومثـدت   زيندووم، دوكتؤر گويت  دةمهةوث كة بزانن
ــةوةت    ــتةمة، ئ ــة زؤرئةس ــةوة ك ــث بدؤزن ــةش     ماص ــةر ئثم ــث ئةگ ــري ب ــة ب ــان  ل ــة   رثنوثنم نةباي

يازينـدوون،    ئثسـتا مـردوون   كة هـةتا   نازامن  دةكةن، تةنانةت  نةدةديتةوة، ئثوة راست ماصةكةمان
خـودا    ئـةوة وايـة بـة هيـواي      ناحةسثتةوة ووةك  بؤ بةجث نةهثصم، دصم  بثتوو نيشانةيةكيان  بةآلم

  بـؤ دابنـثني، كچـة گـويت      نيشـانةيةكيان   باشـة چ   گويت چاوپزيشك  هاوسةري. كردبن  بةذةصآلم
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ــث و بناســرثتةوة، زؤر حــةيف   كــة وةبةردةســت  نيشــانةيةكي ــيچ كــة  ب ــردووم  شــتثكي  ه   راب
دةربازبوونــةوة   پليكــاين  هةصــذواين، كچــة لــة ســةر يةكــةمني دوكتــؤر تثــي  بةالوةنــةماوة، ژين

و   جـوان   لة سةر روخساري  رؤنابوو،نيگةرانيي  لة سةر ئةژنؤيان  دةسيت  و شةوثق  دانيشتبوو، شل
  دةبـث چ   دةزامن  پـذ گـويت  كةوتبوونـة سةرشـاين، لة    پةرثشـاين  دةدا، پرچـي   شـةپؤيل   دصذفثين

بة ماصـةكةيانا كـردو لـةذثوة بـة       سةرةولثژ بوو، خثرا خؤي  بة پذتاو لة پليكانان. دانثي نيشانةيةك
  و بـذاين   مقةسـت   بة كرتـة كـريت   كة هةسيت  چاويلكةيي  دةزوو و مقةستةوة گةذايةوة، كچةي

ئةگـةر    گـويت   اوپزيشـك چ  دةكـةي، هاوسـةري   ئـةوة چ   كرد، بة دصـةذاوكةوة، گـويت    پرچي
وايـة   موو بدؤزنةوة كة بـة دةسـگريةوة هةصواسـراوة پثـت      بگةذثنةوة وقولثك  و باوكت  دايك

  خبةي،هثشتا قسـةكةي   دةهتةوث وةگريامن  كث، كچة گويت  دةكةونة بريي  جگة لةكچةكةيان
  بـزواوي   و هةسيتو پةژارة   كرد و لةبةرامبةر خةم  وةسةر ئةژنؤي  تةواو دةرنةبذيبوو كة سةري

  بـةرةو ئثـرةي    دةروونيـي   بزانـث كامـة هةسـيت     بـث ئـةوةي    ذانةگريا،پاشـان  پث  دةروونيدا خؤي
  دةگري، هةر ئةورمووزنة قرژنـةي   يةكةميش  هنؤمي  كة خةريكة بؤ پريثژين  كثشاوة،تثگةيشت

  كليلـي   گيـاين  و رةق و بـث   ويشـك  بـة دةسـيت    دةخوارد، هةر ئـةو كةسـةي    كاصي  كة گؤشيت
لةو دةور و زةمانة، خـؤ هـةموو     ئاي  گويت  چاوپزيشك هاوسةري  ئةودةم. بؤ هثنابؤوة  ماصةكةي
ژيـان،   بـوو بؤتـة سـةرچاوةي     مـةرگ   هةميشـة سـةرچاوةي    پثچةوانةبؤتةوة، ئـةو شـتةي    شتثك

  ســةير وســةمةرة و گةورةتريشــيان  كــة كــاري  وا هــةن  و دةســةآليت  دةســت  دوكتــؤر گــويت
فةلسـةفة    تةنيين  ئثستا ئيدي  بةهثزة، خؤشةويستم چةكثكي  پثداويسيت  گويت  دةكرث، خثزاين پث

ــة دةســيت  دةس  و ســثحر وجــادوو بةســة، وةرن   و خــةياآلت ــان  بدةين ــةكتر و ژي ــوثرين  ي . راب
  و بـامب   دايـك  بصـثي   بة دةسگريةوة گـرث دا، پرسـي    چةپكة قژةكةي  خؤي  چاويلكةيي كچةي
درثـژ    ماصـةوة وايـة كـة بـةرةو پـثش      دةسگرية وةكوو دةسـيت   دوكتؤر گويت  ، ژينبن  تووشي

  . هثنا پث  ئاوا كؤتايي سةفةر و ديدارةكةيان  كرابث، بة كوريت
  تريـان   رثگايـةكي   خوثندنةوةبوو، چ  كتثب  رابردوو نؤرةي  بة پةيذةوي  ئةو شةوة ديسانيش

  ويؤصـؤن   كة دوكتـؤر نةيـدةزاين    ات،بؤ وثنة خمابننةدةه  شك پث  و سةرقاص بوون  بؤ رابواردن
ــا بةذاســيت لــث ــدا، دةن ــةم  ب ــة هــةواي  پثنجــةوة گوثتــان  هنــؤمي ل ــةو كــات  خــؤش  ل ــوو، ئ   دةب

واية بـة    پثيان  شةرمييان يا لةبث  داون  لة ژثر چنگي  خؤشيي  يان  دةيانگوت  جريانةچرووكةكانيان
ئثسـتا  . رزگار كـةن   لة چارةذةشي  خؤيان  دةتوانن خةصك  بة چارةذةشي  و گاصتة كردن  پثكةنني

بـة پـارثزةوة     كتثـب   وشـةكاين   تر نايةتة گوث و ئةوانةش، بـة تايبـةيت   دةنگثكي  جگة لة كةالم
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ئثـرة    دةرگـاي  بـةرةو پشـت    لـة جريانـةكان    يةكثك  و گومان  ئةگةر شك  دةبنةراوثژ، تةنانةت
لـة    كةسث كة دةتوانث بذانـةوةي   نابث،ورتةوريت گوث لثواوةتر   لة ورتةورت  راكثشث، شتثكي
بـث    دةدوثن  بة كائينات  سةبارةت  هةر وةك  دنياية لة سةر يةك ئةم  كتثبةكاين  دوا نةبث، چون

بؤتة   كارمان هات، پريةپياو گويت پث  خوثندنةوة كؤتايي  شةو رابرد كة كتثب  بةتصثكي. سنوورن
نـيم،    نـاذازي   مـن   گـويت   چاويلكـةيي  دةخوثنثتـةوة، كچـةي    ثـب كت  كةسةي  لةم  گوث راگرتن

ئـةو    ئةمة بوو كة تةنيا بة كـةلكي   نيم، مةبةستم  ناذازي  هةتا هةتاية لثرة مبثنمةوة،منيش  دةتوامن
بـؤ    رابردوومـان  ئادةميزاداين  كة بةسةرهايت  و گوث بؤ كةسث راگرين  دانيشني  كارة دثني،ياين

لةگةصـة،    سـاغ   چاوي  جووتثكمان  كةهثشتاش  شاد بني  خؤمان  لة بةختةوةري خبوثنثتةوة، دةبث
  دابـث، يـاين    كوثراييـان   ئةو چاوانـةش   دنيا، ئةگةر بثتوو رؤژثك و گةشي  روون  چاوي  ئاخرين

لـة    ئثمـةي   داوةي ئـةم   بكةمـةوة، ئـةو دةم   لـث   نيـة هـةر برييشـي     خـؤش  پـثم   قةت  ئةومةبةستةي
لة   دةستم  دةتوامن  هةتا ئةو جثيةي  من گويت  چاويلكةيي  دابوو دةپسث، كچةي گرث  ئينسانييةت

ــدي  ــةرنادةم، هومث ــد ب ــةوةي هومث ــك  دؤزين ــدي   داي ــامب، هومث ــةوةي  و ب ــةو   دايكــي  گةذان ئ
ــة بــريت  ــارة ل ــة، وا دي ــةوة  كــة هــةموومان  بكــةي  ئومثــدثك  چــوو باســي  كوذةبچكؤالنةي پثي

هومثدانـةوة    بـةم   چاوان، خؤهةآلوةسني  سؤمايي  گةذانةوةي  ئومثديهومثدثك،   زيندووين، چ
و ئارةزووانـةوة    ئـاوات   كـة تـةنيا بـةم     بصـثم   دةتـوامن  مـن   بثهوودة و شثتانةية، بةذاسيت  كارثكي

كـرد،   ئـةوةمان   شذ بوو، باسي  نةبواية حاصم  بوونةوةم  چاك  ئةگةر ئومثدي زيندووم، چؤن، ياين
تؤ راناكثشث، لـة    ديكة ناهثنمةوة، بؤچي، چونكةشتةكة سرجني  تر بثنةوة، وثنةي  تؤ وثنةيةكي

ناخؤشة، تووذة  پث  خؤشة و چم پث  واية چم  كة الت  دةناسي كوثوة دةزاين، ا تؤ چةندة من
ژنـث    چونكـة لةكؤشـي    وان، وا دةزانـن   يـةك   بدةم، پيـاو هـةموو وةك    مةبة،نامهةوث ئازارت

ژنانـةوة دةزامن، لـة     لـة بابـةت    زؤركـةم   دةزانـن، مـن    ژنان  هةموو سوذ و تذثكيبةربوونةوة بة 
پـري و    ئةمـذؤ ئثسـتا مـن     وداين بكةين، بة پث  پياوان  باباسي  نازامن، بةآلم  تؤشةوة هةر هيچ  بابةت
دث  پـث شـك    ناية بيانصثي، ئةوةنـدةم   پث شك  دژ بة خؤت  ديكةت  چاو وكوثرم، هيچي  يةك
ناحـةزتر لـة     نـاو و نيتكـةي   بة الياندا ناچي، ئادةميزاد هةتا پريتر دةبث دةتوانث  ة خةياصيشهةر ب
  و تاريكـة، تـؤ هثشـتا كـارثكي      رةش  هـةر لـة ئثسـتاوةپةروةندةم     كة جحثصم  هةصبدا، من  خؤي

ص تـا ئثسـتا لةگـة     نةكردووة، لةكوثوةدةزاين، خؤ تؤ هةتا ئثستا لةگةص منا نةژياوي، من  دزثوت
راوثژثـك، هـةر ئـةو     دةنثيـةوة، بـة چ    لة پارسـةنگم   خؤم  بةو راوثژة قسةكةي  تؤنةژياوم، بؤچي

الذث مةكـة، هـةدا دة، هـةدا      دةي، خؤت تا ئثستا لةگةص تؤ نةژياوم، دةي  تةنيا ومت  راوثژة، من
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  ةينادةم، دةمهـةوث بـزامن، كـة وايـة بابگةذثينـةوة سـةر ئومثـد و ئارةزؤكـان، زؤر باشـة، ئةمـ          
ژيـامن، تكايـة    لة سةر ليسـتةي   من  تاواين  بوو، ئاخرين  هةر ئةوة بوو، چ  بكةم  باسي نةمدةويست

  سـاخ   كة هةرگيز چاومان  ئومثدةشثتانةيةي  هةتةصؤكة و مةتةصؤكة نازامن، ئةم  روونتر بدوث، من
و   يـا تـةنيا خـؤم    هـةموو خةصـكة    بدةين، مةبةسـتت   نةبثتةوة، بؤچي، هةتا هةر ئاوادرثژة بة ژيان

ديكة دةكرا خـؤ   وةكوو پياواين  بوايةي  لة سةر دانثم، ئةگةر پياوثك  گةذث با بةردي خؤت،لثم
  مانايـةك   درثژ خاوةين  وئةگةر عومري  پريةپياوي  گوتت  تؤ خؤت  هةتصة بكةي، بةآلم  لة وآلم

  و تـؤ، دةي   ةوة، تـةنيا مـن  بـد   نابث خؤ لةراستةقينة ببـوثرن، كـة وايـة وآلمـم      بث، پريةپياوةكان
  بكـةم، ئثمـةدزثو و چةپةصـترين     هةموانةوة باسـي   يب، دةهتةوث بةالي  هاوژيامن  دةهتةوي بؤچي

كـة لةوةپيسـتر بـث، زؤر باشـة، ئةگـةر هـةر         بصـثي   تثپـةذ كـردووة، ـا دةهتـةوث چ      ژيامنان
بـةذثز،    خاتووين  ئةي  ئثوةم  و شةيدا و ئةوينداري  شثت ئةوةية من  دةيصثم، راستثكةي  پثداگري

لة گاصـتة    من  ئةوةندة دژوار بوو، ئادةميزاد كة دةگاتةتةمةين  ئةوين  هةسيت  باشةدةربذيين  دةي
  هةصـگرة، دةس   گـةذثني، تكايـة دةس   نايب، باشة بالثي  كردن دةترسث، تؤ بؤ گاصتة پث  كران پث

و ئثسـتا، ئثسـتا     دةركثشـام   لة زمانـت   بة زؤري تام، بث  واز بثين،شتثكي  تؤش  و ناهثصم  هةصناگرم
لة ياد   ئاكارت بييةوة، ليستة و سيايي  پةشيمان  وا مةكة پاشان  منةكة قسة بكةم، قسةيةكي  نؤرةي

هةصگرة، تؤ دةهتـةوث    مبةوة، تكاية دةس پةشيمان  ناكا سبةي  قةي  بث، بثتوو ئةوذؤ درؤ نةكةم
و   داوي، لثرة بةوالوة وةكـوو ژن   لة سةري  خؤشة، بة تةواوي پث ئةو شتةم  و منيش  يب  هاوژيامن
جيا   هةر لة يةك ديسانيش  هةصبذاين  لة دؤستةكانيشمان  و ئةگةر بة ناچاري  پثكةوة دةبني مثردان

  نـاوث، كـام   خـؤش   باشتر دةبينن،ئةوة شثتيية، تؤ منت  دوو كوثر لة كوثرثك  گومان نابينةوة، بث
كة وايـة  . بووم  جووت  نةبووم، تةنيا لةگةص پياوان  كةس  ئةوينداري يسيت، قةتو خؤشةو  ئةوين

كرد،جـا ئةگـةر     و راسـتيخوازيت   روويـي   يـةك   هـاودةنگي، نـةخثر نةوةصـآل، باسـي      لةگةصمن
  هاوژيانـت   كة حـازرم   دةويي  خؤش دةوثي، ئةوةندةم  خؤشم  هةية بصث هةر بةذاسيت  حةقيقةيت

ئاوا دةكـةم، ئةگـةر لـة پثشـدا       قسةي  كةسثك  جارة لة ژيامندابةرةو رووي  يةكةم  مب، ئةوةش
   لــــــــــــــــــــــــــــــــــة شــــــــــــــــــــــــــــــــــوثنثك  منــــــــــــــــــــــــــــــــــت

لـة چـاو و     و وةريو،چـاوبثن   پـري، سـةر سـپي     نـةدةگوت، منثكـي    بـة منـيش    قسةت  ديتباية، ئةم
ــةو دةم  ــتة ئةگــةر ئ ــرووش، راس ــة وام  پ ــةآلم  بواي ــةل  نةدةگوت،ب ــةرجي  ه ــةوةي  و م   ئثســتا ئ

دةكةيـةوة، كچـث     چـي، بـةتاقيم    دةصـثي   سـبةي   باشـةبزانني   وا دةصـثم، دةي   رث و مـن هةصدةگ
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  بـث و هـةر تةمايـةكي     هـةر چـؤن    كةمةوة، ژيـان   تؤ بةتاقي  كثم  من چاك  چاك، بابت  دايكت
  . گرتووة  خؤي  تةماي  ئةوةية، هةر لة ئثستاوة ژيان بيگرث

نةدةترووكانـد، جـار و بـارة     لة سةر يـةك   اويانيةكتر دةكرد، چ  بةرةو رووي  ئةو قسانةيان
دركاندبوو كة هـةر دوو ال    قسةيةكي  تثدةزا،چونكة يةكيان  دةكرد و خوثين  گوصي  روومةتيان
و دةبـث لـة پةنايـةكتر      كـردوون   بـؤ ديـاري    ئةو رثگايةي  كة ژيان  بوون،سةملانديان  خوازياري

  پياوةكة، نـةك   تةنيابكةونة نثو پةجنةي  بؤ ئةوةي  هثنانة پثش  دةسيت  چاويلكةيي  بژين، كچةي
  كثشـاية الي   پريةپياو، پرية بـة ئـارامي    گةيشتة پةجنةي  خبوازث بچث بؤ شوثنث،دةسيت  ئةوةي
  باسـي   ئةوكةذةت  جار نةبوو، بةآلم  گرت، ديارة ئةوة يةكةم  وئاوا لة پاص يةكتر ئؤقرةيان  خؤي

نةكردن،  لث  پريؤزبايي  كةس  نةكرد، هيچ متةقي  كةس. ؤذثدا بوولة گ  زةماوةند و دةسگريانةيت
و   و بــةزم  جثــژن  ئثســتا وةخــيت  بــؤ نــةكردن، راســتييةكةي  ئةبــةدي بةختــةوةري  داواي  كــةس
ــةبوو و كاتثــك رةزم ــةماكان  ن ــةم  وةك  ت ــورس   ئ ــا ق ــة وةه ــةت،جثي   بابةت ــن، تةنان ــةو ب   و پت

دةبـث    ئينسـان   گومان شثوة كردار وئاكارة بث  وا بث بؤ ئةم  الي  نية ئةگةر كةسثك  سةرسوذمان
  چاوپزيشـك   هاوسـةري   بـةآلم . و شـادمانيية   و رةزم بـةزم   باشـترين   دةنگي كوثر بث، كة واية بث

ــث ــانثكي ج ــةخت  وب ــؤش  ت ــةباري  وخ ــةي      و ل ــرد و كوذثژگ ــاز ك ــةرا س ــة سةرس ــي  ل   خثل
  ئةوشـةوة لـة ديـوي     ئـةوةي   بـةآلم . تؤ لثرة دةخةويلةوة بةوالوة   گوت  و پثي  بردةئةوثندةري
  بـؤ هـةموان    و خاوثين  بة لثشاو پاك  ئاوي ئةو بةيانييةي  دةرخيست  دا سةرةجنام  دانيشتنا رووي

  . شؤردبوو  پريةپياوي  پشيت  نةهثين كردة دياري، كامة دةسيت
   كوثري

  
  گـوت   دوكتؤربـة مثردةكـةي    زاينكـة خثـ    وباندا بوون ئةو رؤژة هثشتا هةموو لة جث  سبةي

وايـة    بكـةين، خةياصـم    و كـذوكاش   وةدةركـةوين  نـةماوة و دةبـث ديسـان     وامان  ئازووخةيةكي
  نةيدؤزيبثتـةوة دةتـوانني    ئةگـةر كةسـثك    گؤرين، هةصبةت  فرؤشگةي ئةوذؤ بچمةوة ژثرخاين

دوو   و لةيـةك   دمث  كـةين، منـيش    پاشـةكةوت   خـورد و خـؤراك    دوو حـةوتوان   يـةك  بةشي
  گـوم   پث باشة هـةر پثكـةوة بچني،ئـاوا چـاكترة و مةترسـيي       بثن، وام  دةخوازم  ديكةش  كةسي
قـةوماو هةصـگري، هـةتا     لـث   كةسـي   شـةش   بـاري  كةمترة، باشة هةتا كـةنگث دةتـواين    بوونيش

  ، جـاري هةق بة تؤية و خةريكة وردة وردة ماندوو دةمب  لةبةردا بث،ئةگةرچي  هثزم  ئةوةندةي
بثت، ئثمة فثـر    ئةو كوثرةوةرثية زيادييةرزگارمي  هةتا لة چنگ  دةخوازم  بة ئاوات  وايةكوثرايي
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دةكةوتة سةر كوثرميان،   ديكةش  كوثرايةكي و پةنا يب، ئةگةر تؤ نةبوايةي  پشت  تؤمان  بووين
ــوامن  ــةتا بت ــم    ه ــةر ئةوةندةش ــدةگرم، ه ــةو بارةهةص ــث  ئ ــةر وةك  پ ــرث، ه ــةو  دةك ــويت ئ   گ
  غـريةت   ئةونـدةمان  نايـة دةبـث    لة دةس  و خراپمان  چاك  كارثكي  هيچ  تثبگةين  ئةگةررؤژثك

  دوثنـث تووشـي    كرد، ئةو پياوة بةختةوةرةي هةبث كة ئةو دنياية بةجث هثصني، كث ئةو قسةيةي
  ذايراسـتةقينة بـريو    وةكـوو ئومثـدي    شـتثك   كـة ئـةوذؤ ئةوقسـةية ناكـا، هـيچ       بووين، دصـنيام 

ذا وا  هةية، خودا بكا هةميشة هةر وا بث،لة راوثـژت   ئادةميزادناگؤذث، بةختةوةرانة ئةو هومثدي
  كـردووي، وا ديـارة بـرينم     بـةش  بـث   لةشتثكيان  دةصثي  ديارة ئاصؤز و پةشثوي، ئاصؤز، جا بؤچي

ــي  ــوة و باس ــةي دةكولثنث ــوان  رووداوةك ــن  نث ــث     م ــةي، بةص ــةقوذگرياوة دةك ــةو ب ــة ل ، و كچ
دةدا،   بني، نا، وا نية،بريگة فريوت  پثكةوة جووت  لةبري بث كة ئةو دةيهةويست  ئةوةندةت بةآلم

سـوثند خبـؤم،     دةتـوامن   كوثر نـةبووم، دةي  خؤ من  دصنيا نيم  دةويست، دصنياي، چؤن  تؤ ئةوت
ة دص بـ   فريـو بـدا، ئـاخر ئـةو شـتةي       درؤ دةكةي،سةيرة كـة بريگـة ئاوامـان     تةنيا لةگةص خؤت

ئةو بة دةورمدا  ئيدي  بيئةستثنني، بةآلم  بة زؤرةملي  ئثمةية هةتا ئةوةي  زياتر ئي  كةن پثشكةمشان
يـةكتر بكـةن،     بريگـةي   يارمةيت  بادةتانتواين لث  تثنةگةياند، ئةگةر مةيلتان  خؤم  و منيش  نةهات

نـةبووم،    ئـةو شـةوةش    انـةت نيم، تةن  ئةو كارانةدث، تؤ بةخيلي، نا بةخيل  بريگة هةر بة كةلكي
ئاو چؤنة،   دةي،وةزعي. بدةم  ياريدةتان  سووتا كة نةمدةتواين  بة خؤشم  سووتا، زگم پثتان  زگم
  دا و بزةيـان  لـث   جةفةنگ  دوثشةو بذثكيان بة رووداوةكاين  سةبارةت  بةياين  لة سةر ناين. خراپة

  دةپاراسـت، بـةآلم    ةپثچايـةوة و خؤيـان  د  كةوتة سةر لثوان، لةبـةر كوذةبچكؤلةكـة قسـةكانيان   
كـة ئـةو قسـة     پةنـد و گؤصـمةز ديـوة دةزانـني      بثتةوة كة لـة قةرةنتينـةدا چةنـدي     بثتوووةبريمان

  تـةنيا سـةگي    كةوتنة رث و ئةوجارةيان دوكتؤر و خثزاين  پاشان. جث بووة بث  كارثكي  بادانةيان
  . لثسةوة كةوتة دوويان ئةسرين

زبـص و زاص پتـر دةبـوو،     لة تاريكيدا بارستايي  دةتگوت. پيستر دةبوون  كانپةسا پةسا شةقامة
تثـدا بةردةوامـة شـةوانة      ئاسـايي   نةناسياوةوة كةهثشتا ژياين  لة دةرةوةذا، لة وآلتثكي  دةتگوت
  نـةبووباين   كـوثران   لثرة بـةتاص دةكـرد، بثتـوو لـة وآليت      و خاصيان  و زبص و زاص وخشت  دةهاتن
لـة زبـص و     كـة پذاوپـذن   دةبـيين   ئةو داشقة و كاميؤنانـةمان   تاريكيية روونةدا تارمايي  ةمئ  لةپشت

و رخيؤصـة،    سووتاو، ئثسقان، بوتري، ورگ و خاص، وردة خشت، خؤصةمثش، رؤين  زاص، خشت
خـورد    بـةرماوي   نـايهثنن   خاصـوار كاغـةز، ئـةوةي     و هـةزاران   نـايلوثن  بةتاص، توورةكةي  باتري

  پث نيوة تثر بني  وةگري ناكةوث هةتازگثكي  بة تيتووش  تويكصة ميوةيةكيش  ة، تةنانةتوخؤراك



٢٤٣ 
 

بةيانييـة،    هثشتا الي. حةشار داوة  خؤي  كة هةميشة لةقوژبنثك  خؤشتر بني  رؤژي  و چاوةذواين
بؤتــة هــةور و   كؤمــا زبصــةكان  بؤگــةين. ئــادةميزاد لــة بنــة بثنــث  گــةرما خةريكةتاقــةيت  بــةآلم

  تةنييـةوة، كـةس    وةگـروآليت  پةرةگر و لث  نةخؤشيي  هةربينا ئةوذؤ و سبةي  ةم،دوكتؤر گويتت
. هةصدةسـتث   نابارث خؤ تؤفان  ئةگةر باران  ناكرث، ژنةگويت پث  نابث، ان  رزگاري  بة سآلمت

ــة، الين  ــة وا نةبواي ــةم خؤزگ ــاران  ك ــةيت  ب ــاآلوي   توونياي ــكثنث و ش ــةن   دةش ــا بؤگ  .رادةدا  ب
  و كؤمـا زبصـثك   بة هـةموو جثيةكـةوة دةكـا، رادةوةسـتث      لثسةوة ناسةكنث و بؤن ئةسرين سةگي
نادؤزرثتـةوة، بثتـوو تـةنيا بوايـة لثـرة       تثـدا بـث كـة بـؤي      خؤشـي   وةردةدا، رةنگة شـتثكي  تثك

دةزانـث    خـؤي   بـة ئـةركي    گريـابوو رؤيشـتووة و سـةگةش    ئةو ژنةي  نةدةكرد، بةآلم  جووصةي
ــةر  ئةســريين  لســتنةوةي  وثين،خوا دةزانــث كــةيبكةوثتــة شــ و چــؤ دژوارة،   هــات. دثتــةوة ب
  بةذثژةو بؤتةسـثآلو و ئوتؤمبيلـةكاين    باراين  سةرةولثژن  ئةوانةي  شةقامان، بة تايبةيت  لةهثندثك

شـكاندووة،    ماص و دووكانـاين   ودةركة و شووشةي  داداون  بردووة و بة دار و ديوار و يةكتري
ــتا  ــةخيتئثس ــادةذث  ت ــةقام پي ــراوة    و ش ــة چثن ــة وردة شووش ــةالكي. ب ــك  ك ــوان   پياوث ــة نث   ل

سـةگة  . وةردةسـووذثنث  دوكتؤر سـةري   ژين. كردووة و خةريكة دةذزث  دووئوتؤمبيلدا گريي
دةچتـة پـثش،     دوو هـةنگاوثك   ئةوةش  دةيتؤقثنث،سةرةذاي  مةرگ  نيزيكتر دةكةوثتةوة بةآلم

سـةگة ئةوةيـة     ئـةم   و گـرفيت   دةلوورثنث، چارةذةشـي   ن،پذ بة گةروويلث قرژ دةب  لةپذ مووي
بـة  . دةكـا   وكـوثرةوةري   بـة ژان   هةسـت   ئـةوان   بؤتـةوة و چةشـين    نيزيـك   زؤرلة ئـادةميزادان 
  تـر شـل    كوثرةكـاين   بـؤ قسـةي    و گوثيـان  كـوثر راوةسـتابوون    پؤل كة پؤل  گؤذةپانثكا رابردن
بـة گةرمـة     كـوثر نةدةهاتنـة بـةرچاو، وتـاردةران      وةك  كاميـان  هـيچ  نيگـادا   كردبوو، لة يةكةم

  باسـي   ئـةوان . هةصخستبوو  گوثيان  بة وردي  وةردةسووذاند و ئةوانيش  گوثدثران  بؤالي  سةريان
بـازاذ،    ئازاد، ئابووريي  تايبةيت، بازاذي و خاونييةيت  رثكخراوة گةورةكان  رايةص و پؤي  چاكةي
هثنـان، دابةشـني، خـواردن،      بـة سـةردا گـرتن، بةرهـةم      ، ماصـيات، سـوود،دةس  بوورس  بازاذي

ــةژاري ــةركوت    ه ــةكان، س ــامانداري، پةيوةنديي ــييت   وس ــةربزثوي، بل ــانس  و س ــةخت،   ش وب
ــاي ــة، ياس ــزا دان، ياســاي  بةندخيان ــوثين  س ــةيت، رث و ش ــات كؤمةآلي ــل،   و چــؤي  ه ئوتؤمبي

سـازي، هثـزة    چـةك   پيسـي، كارخانـةكاين   داوثـن   يةصـةي تـةليفوون، را   نامة، رثنوثين فةرهةنگ
و بــث   بــة ئيــزن  و چــؤي  چةكــدارةكان، گؤذســتانةكان،پؤليس، قاچــاغ، موخــةددةرات، هــات

و گؤذ،دادپـةروةري، وام، حيزبـة     قةشـة و كفـن    ئيزن،لثكؤصينةوة لة سةر دةرمان، قومار، مزةي
كووذ، قوپاو، ئاسؤيي، ئةستووين، الر، لـة    سياسييةكان، هةصبژاردن، پاذملان، دوةصةتان،بريوذاي
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  وچيـان   و چـي   وشةكان  گوث، مردين  پةردةي  وبآلو و تيژتثپةذ، الواز بووين  سةر يةك، پرش
دةكـةن،    و رثكخسـنت  وپثكـي  رثـك   باسـي   خةريكن  گوت  دوكتؤر بة شووةكةي  ژين. دةكرد

  دا، هاوسـةري   خؤيـان   بة رثگـاي   رثژةياند. نةكرد  لثية و ئيتر متةقي  بةصث گومث  دوكتؤر گويت
ــك ــك    چاوپزيش ــةتا چاوث ــوو ه ــةي  چ ــة نةخش ــووچي      ل ــة س ــة ل ــا ك ــار بك ــةيابانثك  ش   خ

  بووينةوة،دروسـت   زؤر لـة فرؤشـگةكة نيزيـك   . بوو  چاك  هةآلوةسرابوو،نةخشةكة رثنوثنثكي
وث رؤژث دابــوو، ئــة گريــاين  گــؤذاو و پةشــؤكاو لــة پذمــةي رث لــث  لثــرة بــوو كــة رؤژثكــي
دةكــرد و   لــة باســكيدا قورســاييان  خــورد وخــؤراك  ئــاخين  شــووژن  بةختةوةرانــة توورةكــةي

  بـؤ سـةگثك    پـةناي   قـةوماوي  و لـث   داهثنابوو، لـة بـةر چارةذةشـي    زؤر سةير كووذيان  تةنانةت
وا   سـةگةلةي  لستةوة، هةر ئةو سةگة ئثستا لثرةيـة و لـةم    كرد و ئةسرينةكاين  بردبوو كةدصنوايي

  دةصـث ئثـوة نـاتوانن     پثيان  دةصثي. لث گذ دةكا  دةبنةوة دمذثنث و كةصپيان  زؤر نيزيك  خةريكن
و   راسـت   بـؤ الي   و جارثـك   چةپ  بؤ الي  جارثك. و ئاوذمةدةنةوة  هةصمفريوثنن، خثرا بذؤن

پثـداناكا،    وچـؤي   هات  بوونةوةرثك  هيچ  بةصث ئثرةية، خؤيةيت، بةآلم. فرؤشگة  دةرگاي پاشان
و   دةخـؤن   و لة فرؤشـگةدا خـول    ودةذؤن  و دثن  مثروولة رثچكة دةبةسنت  وةك  ئةو خةصكةي

ناخؤشـتر دةترسـا و     دوكتـؤر لـة شـتثكي     ژين. نـةماوة   هةرئاسةواريشـيان   وةبةر ئثرة دثنن  روح
نايـة و    وا دةصـثي،ئاخر كـةس    نـةماوة، بـؤچي    هـاتووين، هـيچ    زؤر درةنگ  گوت  بةمثردةكةي

  ئةم  لة وةخيت. ئةوةية  تةنيا هومثدم  نةديترابثتةوة، منيش ژثرخان  حةمباري  ناچث، رةنگة هثشتاش
وثسـتابوون، هـةر    سـث كـوثر لـة پـةنايان    . فرؤشگةكة راوةستابوون  بةرةو رووي  قسانةدادروست

  رجنيسـ   چاوپزيشـك   هاوسـةري . بـن   رثنـوثن  سةوزي  چراي  درةوشانةوةي  چاوةذواين  وةك
  ناديـار شـةپؤيل    و ترسـثكي   و پةشـؤكاوي   سةرسـوذمان   كة جؤرثـك  نةكةوتة سةر روخساريان

هةرلةذثوة وثكينايـةوة    بكا بةآلم  هةتا قسةيةك  داپچذي  زاري  كة يةكيان  تثدادةدا، ژنة نةيديت
ناچـث كـة    پـث   هثندةي  خؤيدا گوتبثيت  ئةوةية كابرا كوثرة لةدصي  هةآلويشت، گرميان  و شاين

شــةقامةكة دةپةذينــةوة   كــة لــة بــةرينايي  دوكتــؤر و خثــزاين. دةبثتــةوة  روون  هــةموو شــتثك
  نابينـث كـةس   چـي   نابينث، ياين  ئةو ژنة گويت  نةبيست، بؤچي  كوثريان  كابراي  دووهةم بريوذاي
ــان  كــوثر گــويت  كــابراي  و چــؤ بكــا، ســثهةم   هــات ــةك  زم ــاتووة، ماوةي ــثش  ئاواراه  كــة  پ

هـةر    ديتنمـان   بث، ئثمة هثشـتا خـوو و خـدةي     خؤت لةبةر پثي  چاوت  گومت  هةصةنگوومت، پثت
  . بيستووة  قسةيةم  جار ئةم  خواية هةزاران  ئةي  كوثرگويت  پثماوة، يةكةم
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قةفـةزة و    وزؤر تـةواوي   كـةم . كردبـؤوة   روون  فرؤشـگةي   رؤژ تةواو سةراسـةري   شةبةقي
  دوكتـؤر گـويت    تـر نـةمابوو، خثـزاين     كرابوون، جگة لة زبص وزاص چي  سةرةوخنوون  تاقةكان

  دوكتـؤر گـويت  . لثرانـة وةبـةر چـاو نايـة      كةس  بؤچي  نةماوة، بةآلم سةيرة، راستة ئازووخةيةك
. قـرژ ببـوون،   لـث   دةميذانـد، ديسـانةوة مـووي     دةكةي، زؤر سةيرة، سـةگةكة بـة ئـارامي    راست

  هـةموو جثيـةك    گـويت   دث،شـووةكةي   ناخؤش  ثرة بؤگةنثكيل  گويت  چاوپزيشك  هاوسةري
  لـة سـووچثك    تـةرمثك   گومـان  ديكةيـة، بـؤ رزيـو دث، بـث     هةر واية، ئةو بؤگةنة نية، بـؤنثكي 

ئـةو   دوكتؤر گويت. سةگة لووراندي. نابينم، كة واية خةياص هةصيگرتووي  كةهيچ  كةوتووة، من
  بثــت  بكــةين، راوســتةبزامن، بثتــوو تــةرم  ئثســتا چ  كــردووة، دةي  ســةگة بــؤ وا دةكــا، بــؤنثكي

هاسـانترة چونكـة     لـةمردوو ناترسـني، بـؤ مـن      دةكـةين، تـازة ئيـدي     بـؤ چـاك    باشي  جثيةكي
  بــة دوايانــةوة بــوو، بــةآلم     ســةگ. بــزووتن  ژثرخــان  بــةرةودةرگاي. نــابينم  تةرمــةكانيان

كـة  . دةكةوتة رث سةرشاين  ئةركي  بةپثي  دةكرد، دةميذاند و پاشان  جارجاررادةوةستا و سصةي
لـةو    ئـاي   گـويت   دايةوة، مثردةكةي  كردةوة بؤگةنةكة زياترشةپؤيل  دوكتؤر دةرگاي  خثزاين

ذةودا  ژنـة لـة رث  . بثتةدةر، تؤ هةر لثـرة راوةسـتة، زوو دمثـةوة    و دصم  بؤگةنة، خةريكة جةرگ
بـة    دةكيشـا و سـةگة وةكووئـةوةي     باصـي  پتـر   چوو، هةتا زياتر تثذادةچوو تاريكايي بةرةو پثش

رثيـةدا رشـايةوة، كـة      لـةنثوةي . خواردبـؤوة   پـؤنگي   بؤگـةن . بة دوايا دةذؤيي  رايكثشن  زؤري
ئـةو فكـرة ئةوةنـدة لـة مثشـكيدا        داوة، پاشـان   رووي باشة لثـرة چ   گوت  دةدا بة خؤي  هثصنجي
ــويل ــتةدةرگاي   خ ــةتا گةيش ــان  دا ه ــةرةگث . ژثرخ ــانةوة س ــث  ژةيرش ــة   پ ــةر بؤي ــوو، ه گرتب
لة خوارةوةذا بةرةو ژوور دةهات،لة پـةنا دةرگـا و     نةكةوتة سةر ئةو تيزماصكة نوورةي سرجني

  تر رشانةوة دص و دةرووين  جارثكي. دةكرد پرتة پرتيان  بچووك  باريدا چةند گذي  ئاسانسؤري
  سـةگ . راكثشـا   سـةگةي   دثنـا و دةبـرد كـة سـرجني      خـؤي   هةصدا، وا دةهـاژا و لـةتاوان   تثك

  و دةرد، گلـة وگازندةيـةكي    بذانـةوة و پـذ داخ   دوور و درثژ و بـث   بةرزلووراندي، لوورةيةكي
  دوكتـؤر دةنگـي  . دايـةوة   لةسةرسةراوة دةنگي  ژثرخان  مردؤكاين  هاواري  دوايني  كة چةشين

و   ةصــةنگووتهـةآلت، ه   بيسـت، بـة هـةموو دةمايــة خـؤي      وكؤخــةي  بوونـةوة و هثصـنج    قصـپ 
داوة،   رووي  چ  گرتة ئامثز وپرسـي   خثزاين  كةوت،هةستايةوة و ديسانةوة كةوتةوة، سةرةجنام

  جـار پـاش    بـةرة دةر، بـؤ يةكـةم     بةرة دةر،تكاية لثـرةم   لثرةم  گويت  لةرزؤك  ژنة بة دةنگثكي
بـؤ كـوث، بـؤ      نةيـدةزاين   گرتة ژثـر بـاص و بـردي، بـةآلم      خثزاين كوثري  نةخؤشيي  پةرةگرتين
هـةر كـةوةدةر   . كـة نةيـدةبينني    گرانـةي   دةركانـة دوور كةونـةوة، دوور لـةم     كةلةم  شوثنثك
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  بوو سـةري   دا، خةريك  گرياين و سةآل لة پذمةي  ذانةگريا و بة بانگ پث  خؤي  ژنةكةي  كةوتن
و   زةمـان   بـة تثپـةذ بـووين     نةدةبوونـةوة مـةگني    وشـك  بة هةنيسكانةوة هةصقةندرث، فرمثسـكي 

. دةسـتثكا گـةذا كةبيلثسـثتةوة     نةكةوتةوة، تةنيا بـة شـوثن    نيزيك  شةكةيت، هةر بؤيةسةگة لثي
و پچذپچــذ   دان  بــة هةنيسـك   ديت،هاوسـةري   داوة، چــت  رووي  چ  دوكتـؤر ديســانةوة پرسـي  

ؤ قسـة بـ    ديكـةي   چـي   و شـيوةن   تثكذا مردوون، كث مردووة،ئةوان، ئيتـر لةبـةر گريـان     گويت
دواتـر   ئيسـتثك . هـاتثوة سـةرخؤ بيگثـذةوة     بة سةرخؤتا زاص بة، مةچؤقـة، هـةر وةخـت   . نةهات
كردةوة، نـا، تـةنيا لـة      ديت،دةرگاي  چت  پرسي  مردوون، مثردةكةي  هةموويان  گويت  خثزاين

دةكـرد و    كـة وردة وردة سـةمايان    ديت  بچووكم چةند گذي  دةركةكان  لثوار و دةور و بةري
  گرتــووة، دةبــث چ  ئــةو تةرمانــة بــث كــة ئاوريــان  بــةر نةدةدا،رةنگــة هةصــمةدووكي  انيــةكتري
بردبـث،    خـورد و خؤراكداراماصـيان    دؤزيبثتـةوة و بـة شـوثن     دابث، رةنگة ژثرخانةكـةيان  رووي
هةصدةخليسكا و دةكـةوت، هـةر ئةوةنـدة     زؤر زوو لة سةر پليكانةكان  لة برية كة ئينسان  چاكم

نةگةيشـتبنة    وثكذا بة دوويا خلؤر دةبنةوة، رةنگة قةت  بثتةوة، جائةو دةم  خنوون  بةسة يةكثك
خـؤ    نةيانتوانيوةبگةذثنةوة، بةآلم  پليكانان  گرياين  تثنابث بة هؤي  پثيان  دصخواز، ئةگةريش شوثين

  داخســتبث و ژثرخانيــان  ديكــةدةرگايان  دةرگــا گاصــة درابــوو، رةنگــة كوثرةكــاين  تــؤ گوتــت
پـذةوة بـة وثـدا      بـة توورةكـةي    منة، وةختثـك   تاواين  گةورة،هةمووشي  دبثتة گؤذستانثكيكر

  دي  ئازووخـةدا چـوون، بةمانايـةكي     دؤزينـةوةي   كردووة و بة شـوثن   شكيان  گومان بث تثپةذمي
ة لـ   خوثنيان  كةين  تاآلنيان  لة ساف  بذيوةتةوة و ئةگةرساف  خةصكمان  لة دمي  دةخيؤين  ئةوةي

نامهـةوث    دامـةوة، هـيچ    دصخؤشـيي   وةصـآل چاكـت  . كـوژةرين   هـةموومان  ئةستؤمانة، بة كوريت
لـة    تةوةزةل  كةسي شةش  تثر كردين  خؤت، بارگراين  ناديار خبةية سةر ئةستؤي  تاوانثكي باري

  هـةتاكوو تووشـي    بث تؤ هةر وا زيندوودةمام، زينـدوو دةمـاي    ئاخر كوا من. زيادة  سةروماصت
  ديكــة نابــا، كاتثــك  هثنــدةي. دةر دةبــرد  باشــة هــةتا كــومث كةســةكة دةبوويــةوة، بــةآلم  پثــنج

  ژثر و ژووكةين  جثيةك  تةواوي  خورد و خؤراك  تةواوبوو دةبث بؤ دؤزينةوةي  پاشةكةومتان
ئةگـةر هـةتا     بيخؤين، هةصـبةت  بووين  هةر جانةوةرثك  و تووشي  داران  بؤ بةري  بةرين  و دةس

نـةكرد، ئـةو     و هيچـي   چةقي  خؤي  سةگة لة جثي. نةكةن وجنذوجنذمان  پشيلة و سةگ  ةودةمئ
  . لثسةوة ئةسرين پثيةوة نةبوو، لة خؤذا نةبوو كة ببوو بة سةگي  مةبةستةپةيوةندييةكي

  هثـزي   ديبـووي  ئـةو زةبـرةي  . پـث هةصـثنثتةوة    دةيتـواين   دوكتـؤر زؤر بـة زةمحـةت     ژنةي
ديـار نـةبوو     دةهثشـت  بـةجث   فرؤشـگةيان  كـوثرةوة وةختثـك    شذ و مثـردي   اصيبة ح. بذيبوو لث
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رةنگـة    گـوت   كردبـوو، بـة خـؤي     تاو گثژي  تيشكي  تةوژمي. دةدا  تري  ئةوي  يارمةيت  كاميان
بـوو و نـة لةهؤشـةوة      نـة دمـةوخنوون  . لةبـةردا نـةبوو    نةترسا، تةنيا هةناوي  دابث،بةآلم  موقرايي

پشـوو بكثشـث، دصـنيا      وپثكي دابنث و بةرثك  لة سةر يةك  بوو راكشث، چاوثك  پثويست. چوو
هـةر    دثتةوة سةرةخؤ، دةبوو بثتةوة سةرخؤ، توورةكةكاين حبةسثتةوة حاصي  بو ئةگةر تؤزثك

  نةيدةويسـت  درثـژ بـث، تةنانـةت     شـةقام   نـةبوو لـة سـةر زبـص و زاصـي       خـؤش   پثي. وا بةتاصبوون
شـةقامةوة،    لةو الي. خؤيا گثذا  بة دةور وپشيت  چاوثكي. فرؤشگة  ووريبةرنةوة ژ  مةيتةكةشي

  پذ بوو لـة خةصـك، بـةآلم     هةموو شوثنثك  وةك  شك بث. دياربوو  سةرتر، كليسايةك  تؤزثك
  بـذثك  دةبـث   گـوت   بـة مثردةكـةي  . هةميشة وا بـووة   كةم  بوو، الين  باش  بؤ حةسانةوةجثيةكي

بصـثم، ئـةوث كوثيـة،      ئةوث، ئةوث كوثية، بةداخـةوةم، راوةسـتةبا پثـت   بثمةوة سةرخؤ، مببة بؤ 
  پليكـان   دةبـوو شـةش  . دمثةوةسةرخؤ، كة واية با بذؤين  راكشثم  ئةوث كليساية، بثتوو هثندثك

ــي  ــؤ دةرك ــوثرةوةري      ب ــة ك ــة زؤر ب ــةركةون، ژن ــا وةس ــةت   كليس ــةركةوت، بةتايب ــة   س ك
  بـوون، ئـةوة بؤخـؤي    پشـت   كليسا لة سةر گازةراي  يدةرگا. كردبا  رثنوثين  دةبوومثردةكةشي

  سةگة لة بةر دةرگاوة سصـةي . لةبةردا نةمابوو  هثزيان  گةورة بوو، چونكة بةذاسيت  يارمةتييةكي
بوايـة    خـؤش  پـث   كوثيـان   خؤيـان   رابـردوودا بـة مـةيلي     لةچةند مانگي  سةگةل  ئةگةرچي. كرد

كليسـا وةكـوو    هثندثكيانـدا نةچوونـة ژووري    لـة مثشـكي   هةر لة كؤنةوة  تثدةكرد بةآلم روويان
  پذ چصـك   بريين  سةگانة، ئةو كاتةي ئةم  وةفادارانةي  خزمةيت. داذثژراو چةسپيبوو  گةآلصةيةكي

  ناو و پلة و پايةوة بناسـرثن، كردةيـةك    بةم  بةر لةوةي  دةلستةوة،ئةويش  پياوچاكانيان  و كثمي
  بـا زؤريشـي   كة هـةر سواصـكةرثك    كردن، چونكة دةزانني  ةختو خؤ ب  دصسؤزي  بوو لةرووي

ناگاتثيـة، ناتوانـث     سةگاين  زماين  گومان بث كةبث  و هةروةها لة سةر رووحي  لة سةر لةش  برين
پـريؤز، دةرگـا ئـاوةآل بـوو،       شـوثنثكي   نايـة جـةغزي    و پثـي   وثراي سةگ  بةآلم. ببثتة پياوچاك

  ژنـث بـوو كـة گريابوو،نـازامن      بةصـگة وةژوور كـةوتين    گرينگتـرين   نةبوو، بـةآلم  لث دةركةواين
دةصـث،    بـة مثردةكـةي    تـةنيا دووقسـان    وازي پث دةگوثزثتةوة، بـة بـث    و كوت  ئاوا شةل  چلؤن

  وةگـري ناكـةوث، بـة سـةر راسـيت       دث، بسـتةجثيةكيش   مبگرة، كليسا ليپاوليپـة و هـةر مجـةي   
لثسةوة  ئةسرين وثبكا، سةگي  سةري  وةگري ناكةوث كة ئينسان  بةردثكيش تةنانةت  دةكرث بصثني

بـث    دوو راماصي  دث، بةچةق و لوور و يةك  بة كةلك  خؤي  كة رؤژي  تر سةملاندي  جارثكي
بكـةوث و چـاو لـة      تةختـة لثـي   كردةوة هةتا يةك  چاوپزيشك بؤ هاوسةري  جثيةكي  رق و قني
و   وپثـك  رثـك  دةسـيت   گرت، رةگـي   دةسيت  نةزمي  شووةكةي. بث  دابنث و بثهؤش سةر يةك



٢٤٨ 
 

بگاتـة    دا هةصيئةستثنث، نةدةبوودرثژ بث، دةبث لةذثوة خوثن  هةوصي  هيز هةصيداويشت، پاشان بث
بـدا و    وةبـةر پةشـيت    لةمثشكيدا دةبث زؤر بث، باشتر واية دةسيت  خوثن  و چؤي  مثشكي، هات

  سـةرةجنام . كثشةر و وزةي  سروشت  بيداتة دةس  شانبگرث و پا  لة نثوگةصي  و سةري داينيشثنث
دوكتـؤر    ژين  تاوثـك   دواي. هةصيئةستثنث و داينيشـثنث  سةر نةكةوتوانة تواين  چةند جار هةوصي

  گـويت  مثردةكـةي . هاتـةوة   و وردة وردة وةهـؤش   پثداهات  هةصكثشا، مچوذكثكي هةناسةيةكي
لـة گثـژةوة نـةدةهات،      ئةو هـاتبؤوة سـةرخؤ وسـةري     هةر دانةوثنة، بةآلم  ئثستا هةستة، سةرت

دةهـات، ژنـة بـة      بـؤ لسـتبؤوة و ترووسـكةي    تؤزثـك   ختـثص بـث جثگاكـةي     سةگة بةر لـةوةي 
و بـةرز و سـةر بـة      كؤصـةكة باريـك    بـؤ الي   سـةري . بؤدةركـةوت   ئةو مةبةسـتةي   تثذوانينثك
  باشـة، بـةآلم   حاصـم   گويت  پاشان. بثدصنيا   خوثين  وةرسووذاند هةتا لة سووذ و خويل كةوانةكان
كردبـث،    خـةياآليت   سةرةگثژة تووشـي  بووبث يان  نةكا شثت  كاتةدا بة برييدا هات  لةم  دروست
  مةسـيحي   چاوةكـاين   سـپي   باوةذنـةبوو، بـة تيزماصـكة دةسـرةيةكي      جثي  هاتة بةرچاوي  ئةوةي

  حـةوت   ث دةهاتـة بـةرچاو كـة بـةزةبري    ژنـ   بةستبوو، لة پةنا ئةو دميـةين   چوارمثخةكثشراويان
و   ژن  بةسترابوو، تـةنيا ئـةم    سپي  بة تيزماصكةدةسرةيةكي  ئةويش  ئةجننيبوو، چاوي  دصيان  شريان

ــان  ــاوة ئاوايـ ــاوي   پيـ ــةرنةهاتبوو، چـ ــة سـ ــةواوي  بـ ــةكاين  تـ ــةك   وثنـ ــة پارچةيـ ــا بـ   كليسـ
فصــچة  هاآلنــدبوو، بــة زةبــري  نپةيكــةرةكا  ســةري  لــة دةوري  ســپييان  داپؤشــرابوون،پةذؤيةكي

فثـرة    بـوو كيژثكـي    خةريك هةصسووبوو، ژنثك  لة تابلو نةققاشييةكان  ئةستووريان  سپي  هثصثكي
لـة سـةر     ئاوةآلوة كة مناصثكي  بة كتثبثكي  داپؤشراو،پياوثك  دةكرد، هةر دوو چاويان  خوثندن

درابــوو،    وةبــةر تــريان    لةشــي  كــة تــةواوي    دي  داپؤشــراو، پيــاوثكي  دانيشــتبوو، چاويــان 
  دي  داپؤشـراو،يةكي   و چـاوي   پـذ بـرين    و پثـي   و دةسـت   تر سـينگ   داپؤشراو، پياوثكي چاوي

ــة دةســتةوة، هــةر دوو چاويــان   شــثرثك ــة دةســتةوة،   ديكةبــةرخثك  داپؤشــراو، پيــاوثكي  ب ب
داپؤشــراو،   ويــانبــوو، هــةر دوو چا پــث  ترهةصــؤيةكي  داپؤشــراو، پيــاوثكي  چاويــان  هــةرتكيان
و   شـاخ   خـاوةن   گـةوزيوي   پيـاوثكي   بةدةسـتةوة و لـة سـةر كـةالكي      ديكة نثزةيةك  پياوثكي

بةدةستةوة، چـاو داپؤشـراو،     تةرازوويةك  دي  چاو داپؤشراو، پياوثكي  وثستاو، هةر دوويان سم
تـر كـة     اوثكيبة دةسـتةوة، چـاو داپؤشـراو، پريةپيـ     سپي  سةر وةريو سوثسنةيةكي  پريةپياوثكي

  و كؤترثـك، هـةر دوويـان     رووت، چـاو داپؤشـراو، ژنثـك     هاويشتؤتة سةرمششـريثكي   خؤي
دانةپؤشـرابوو،    ژنثـك  چاو داپؤشراو، تةنيا چاوي  و دوو قاآلو، هةرسثك  چاوداپؤشراو، پياوثك
بـة    خثـزاين . زثـو بـة دةسـتةوة بـوو      لة سةركةشةفثكي  دةرپةذيوةكاين  چونكة چاوة لة قاپثلك
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  كليســايان  تابلؤكــاين  تــةواوي  بــاوةذ ناكــةي، چــاوي  دةبيــنم چ  ئةگــةر بصــثم  گــوت  دوكتــؤري
  زاين  بـث كـةوةختثك    كةسـثك   هةرواتر، رةنگـة كـاري    بؤچي، منيش  داپؤشيوة،سةيرة نازامن

ئـةو گةذةكـة بـث،      قةشـةي   كـردةي  بوو، ويشـدةچث   لةرزؤك  هةر كوثر دةبث ئيماين  ئةويش
نيـة    هـةقيان   ببيـنن، ئـةوانيش    وثنـةكان   نـةتوانن   خةصـك  كاتثـك   خؤيدا گـوتبثيت   ة دصيرةنگة ل

  بؤيـان  ئـةو كةسـانةي    بة چاوي  نابينن، لة هةصة داي، وثنةكان  ببينن، خؤئاخر وثنةكان  كوثرةكان
وردة  دةبـيين،   نية،خؤ تـؤ هثشـتاش    بةش بث  لة كوثرايي  كةس  ئثستا هيچ  دةبينن، بةآلم  دةذوانن

رؤنةذژث، رؤژ بـة رؤژ زيـاتر كـوثر دةمب، چونكـة       ئةگةرموقراييم  وردة كةمتر دةبينم، تةنانةت
منـة،    كردبث، ئةوة تـةنيابؤچووين   سپي  نةققاشييةكاين  ببينث، رةنگة قةشة چاوي نية من  كةسثك

ژارةمان، ئـةو  هةر ئةوةية، تاقة بؤچوونثكـة كةسـةرة دةدا بـة دةرد و پـة      مةنتيقي  تةنيا بؤچووين
دةگةذثتـةوة    كـة بـؤي    كـوثرةوة دثتـة ئثـرة هـةتا زةمـانثكي      كة لـة وآليت   پياوة دثنمة بةرچاوم

دثنمة بةر زةينم،پةيكـةرة    دةنگي و بث  كوثر بث،دةرگا گاصةدراوةكان، كليسا چؤلةكان  ئةويش
  ثنـث، لـة ميحرابـةكان   رادةم  كة دذوا و هةر جارة لةيةكيان  دثنمة بةرچاو، ئةو دةبينم  و تابلؤكان

گرثپووچكـة دةدا هـةتا نةكرثنـةوة و هةصنةخووشـثن،      وةسةر دةكةوث و تيزماصـكة قوماشـةكان  
كـة تثيداپةلةقاژةيانـة پـذ      دةداتةوة هةتا ئةو شةوة سپييةي  لة نةققاشثكان  سپي رةنگي  سةرلةنؤي
مثـژوو و    لـة درثژايـي    بـث حورمـةيت   دزثـوترين   گومان هاتؤتة ئثرة بث  ئةو قةشةيةي. رةنگتر كا
كـوفر بثنثتـة سـةر زمـاين،       و ئينسانيترين  داوة، هةتادادپةروةرانةترين  ئايينةكاندا ئةجنام  تةواوي
  دانـــةوةي  وآلم  دوكتـــؤر دةرفـــةيت  ژين. ناوةشـــثتةوة لـــث  ئةوةيةكـــة خـــوا ديـــتين  ئـــةويش

  وةك  كوثرثـك  ة گـويت چي، ئثوة كثن، ژنـ   وةقسة هات، ئةوة دةصثي  لة پةناي  نةهثنا،كةسثك
دثتـة    ببـيين، ئـةوة تةنياشـثوة دوانثكـة كـة بـة دژواري        كـة دةتـواين    بـووم   وا حاصي  ئثوة، بةآلم

  و چــاوي  نةقاشــي  ئــةو قســانة لــة بابــةت  ئــةو قســة كردووة،باشــة ئــةدي  گــؤذان، هــةزارجارم
  ئةگــةر كــوثريراســتةقينةية، باشــة جــا   ذاهــاتوون، ئاخرئــةوة باســثكي داپؤشــراوةوة لــة كــوث

  پثدابثنة، دسـت   دةتزاين، بذؤدةستيان  كردبات  كردم  من  ئةوكارةي  دةزاين، ئةگةر ئثوةش چؤن
  بـةو شـوثنةي    وا بـوو بـؤ گةيشـنت     كرد،چونكـة الم   چاوة، باشة جا بؤ ئـةو كـارةت    بؤ كوثران

  كـة قةشـةي    يئـةو مةسـةلةية    باشـة ئـةدي    ديكة كوثر بووبـث، دةي  دةبث كةسثكي  لثني  ئثمةي
  دةناسـم، نـاكرث قـةت    زؤر چـاكي   ساز كراوة، مـن   چؤن  داپؤشييب  تابلؤكاين  ئثرةدةبث چاوي

دةبـث راوةسـيت،   . بكرث  بيين پثش  ئادةميزادةكان كردبث، هةرگيز ناكرث كردةوةي  واي  كاري
مثــز   لــةو ســةري  بــة ســةردا دةكــا زةمانــة، ئــةوةي  حكوومــةمتان  باژوث،ئــةوةي  دةبــث زةمــان
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  لةگةص دةكا زةمانة، ئثمةدةبث هةر بة گومـانيش   بة دةستةوة و مالنةمان  قوماري  بردنةوةي پةذي
لة كليسادا گوناهـة،    قومار كردن  باسي. بثنينةبةرچاو  خؤمان  ژيان، ژيين  بردنةوةي  بث پةذةكاين

ــاوةذم ــث  ئةگــةر ب ــتة و دةس ناكــةي پ ــذة، ســوثند دةخــؤي   هةس   قاشــثكاننةق  كــة چــاوي  بگث
خبؤ، دوو جار سـوثنددةخؤم، بـة     خبؤم، سوثند بة چاوت  خؤشة سوثند بة چي  داپؤشراوة،پثت

  بـوون   لة دةور و بةريان  ئةوانةي. دةكةم  دةكةي، بةصث راست  راست. و خؤت  خؤم  چاوةكاين
  بـة دةم   مبة سوثند ناكا هةتا دةنگؤ دة  و لة دوورةوةديارة كة پثويست  بيست  ووثژةيان ئةو وت

  و پاشان  ئاص و گؤذ بث، سةرةتا بةناباوةذي  بكا و خثرا تووشي پث  دةس  بگةذث و بةسرتة سرت
و   خوذافايت  بوو كة لة نثو ئةوانا تاقمثكي داخ  تر بة ناباوةذي، زؤر جثي  و جارثكي  بة نيگةراين
كـة    ئـةوةي   كـان، بـريي  ئينسـانة پريؤزة   وثنـةي   كوثر بـووين   هةصكةوتبوون،بريي  خةياصپةرست

  تـةقي، وةك  راماوة بة جارثـك   خؤيان  تةنيا لة كوثرايي  و خةخمؤريان  پذخؤشةويسيت  چاواين
بوو هـةتا    بةس  داون، زيقة و هةرايةك زيندوو گةمارؤيان  مردووي  گوتنب  ئةوة وا بوو كة پثيان

  تثكـذاي   استةوة كرد، خؤفر  هةمووياين  ترس  هةصگرث، ئةو كات قيژة و هةصآل و گرمة وآلت
تيژتر لـة    ترس  نواند، لةبةرئةوةي  تر خؤي  نةدةبوو ببث جارثكي  رادان، ئةوةي  بةرةودةرگاكان

  ئةگـةر مـرؤض    هةصدةخليسـكث، بةتايبـةت   راكـردن   راكردوو كـايت   بازرة بوو رادةكا، پثي  پثي
  تة هةصـث، دةنـا وةبـةر پثيـان    دةكا هةستةوة، هةسـ  لث  حوكمي بةردةبثتةوة، ترس  كوثر بث شصپ

لـةو بگـرة وبةردةيـةدا      راسـتةوة بـث، بـةآلم     دثتة دةر، خؤزگة توانيباي  و فيقت  وجيق  دةكةوي
ئـةو    دميـةين   كـة بـة ديـتين     رايانكردووة و كةوتوون، دةبـث زؤر خـؤذاگريب    ديكةش  كةسي

و پثيةكــدا   دةســت  يو بــة دوا  دةبــةزن و تثــك بــة ســةر يــةكا كــةوتوون  هـةمووة ئــادةميزادةي 
كليسا وةكوو   پليكانةي  ئةو شةش. نةكةوي  رزگار ودةرباز بن، وةپثكةنني  هةتا پثيان  دةگةذثن

ئةوتؤسـاز ناكـا،     دةردةسـةرثكي   هةصـدثران   ئاخرييةكـةي   دث، بـةآلم   يل  هةصدثرو هةصـةموويت 
ــادةميزاد دةزرينگثنثتــةوة و چوســت   كــةوتن و خــؤ   ا، كــةوتندةكــ  وچــاالكي  و هةســتانةوة ئ

  بة مثشكا رادةبرث ئةوةية كة ئثـرة جثـي    فكرثكي بةرز دةكاتةوة، يةكةم  مرؤض  گرتنةوة ورةي
ــكةوتين  ــة هةص ــة و ل ــي چاك ــاخرين   تاص ــة ئ ــدا ئةم ــرة  مةرگاوي ــةوةي. فك ــةگؤذة    ئ ــة ن هةميش

  دثـنن   خةصك لة چارةذةشي  دةرفةت  خؤيان  كراوة كة بة قازاجني  دياري  تاقمثكي هةلپةرةسيت
ــة رؤژي  دةزانــن  و هــةمووش ــةوة، رةگةزاورةگــةز وپشتاوپشــت  كــة ل . هــةر وا هــاتووة  بناوان

هثشـنت،   پـث بـةجث    شـؤردبوو مـاص و سـاماين     خؤيـان  لة روحي  دةستيان  ئةو كةسانةي  راكردين
دةبــث   دةگةذثنــةوة، پاشــان  وداخــواز بــة ســةر ترســياندا زاص بــث بــؤي  ويســت  كاتثــك  بــةآلم
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كـة    تؤ،لةپذ تثدةگةين  هي  شتثك  منة و چ  ئي  شتثك  سةلة دژوارة چارةسةر بكرث كة چئةومة
بـث كـة     ژنثـك   ناجوامثرانـةي   نةماوة، رةنگة ئـةوة فـثص وتةصـةكةي     بذة خورد و خؤراكةكمان

بـؤ هـةموو     دةس  ئامـادةن   هثندثكان  داپؤشراوة، هةر بةذاسيت نةقاشييةكان  تةواوي  چاوي  گويت
هـةزار درؤ    هةژاربـذفثنن   خةصكي  رةق لة زاري  پةنچكة نانثكي  و بؤ ئةوةي  دزثو بةرن كيكارث

هـةتا    و رؤيي  بيين  بة چؤيل  سةگة بووكة ژوورةوةي  ئةو جار تاواين. دةخةنةوة و دةلةسة تثك
ــةموو وآلت ــان    ه ــاو پاش ــر و ژوور بك ــيت  ژث ــردةي  پاداش ــؤي  ك ــارثكي   خ ــةوة، ك   وةرگرثت

بـة   خـورد و خـؤراكي    پةيدا كـردين   تر رثگاي  بوو، بة لثكدانةوةيةكي  رانة وسروشيتدادپةروة
  بـة گونـاة لـةم     كـردن   بوونـةوة وهةسـت    بة بث پةشيمان  دا و ئةوانيش  نيشان  دوكتؤر و خثزاين
  ئــةوةي  ئةگــةر تــةنيا نيــوةي. هثشــت نيوةپــذةوة بــةجث  بــة چةنــد توورةكــةي  دزييــة كليســايان

ئـةو    چـؤن   خةصـك   نـازانني   ديكـةوة دةصـثن    نيوةكـةي   دةبن، لة بابةت رازي  ة بيخؤنفذاندوويان
دةگرثتـةوة هةميشـة    هـةموان   و چارةذةشـيانةدا كـة داوثـين     قةومان لث  لةم  شتانةدةخوا، تةنانةت

  . خراپترة  وةزعيان  تاقمثك
و   خسـتة شـةمزان    كـةي تاقمة ئةنـداماين   رووداوة سةير و دةگمةنانة تـةواوي   ئةم  گثذانةوةي

بـؤ    ورثـي  بـةجث   وشـةي   دوكتـؤر لـة بـةر ئـةوةي      كـةخثزاين   سةرسوذمانةوة، دةبث ئةمة بزانني
  پشـــت  و گـــراين  قـــورس  ترســـي  نـــةيتواين  نةديتـــةوة تةنانـــةت  خـــؤي هةســـيت  دةربـــذيين
  لؤكـان تاب  داپؤشـراوي  چـاوي   باسـي . بـؤ بگثذثتـةوة    بة جـواين   فرؤشگةكةيان  ژثرخاين دةرگاي
كردنةكـة جيـاواز بـوو، بـؤ وثنـة       تـث   شـوثن  دانـا، هةصـبةت    لـة سـةر خةياصـيان     قووصي  شوثنثكي

ــزاين  ــاو و خث ــةذثوةئؤقرةيان  كوثرةپي ــث  ل ــذواي   ل ــة ب ــگريا، ب ــةوان  هةص ــةم  ئ ــث    ئ ــة ب كردةي
  كوثربـوون   مرؤضـةكان   ئـةو مةبةسـتة كـة تـةواوي    . بـوو   دوور لة بةخشـني   دزثوي حورمةتييةكي

نايـا،    نةدةگرت،ئـةو بةآليانـة دةرجيـان     خـؤي   وةئةستؤي  كةس بوو كة هيچ  ئامسانيي  يةكيبةآل
هـةرگيز نةبةخشـراو بـوو، جـا ئةگـةر        قورسي  تاوانثكي وثنة پريؤزةكان  چاوي  هةر بؤية بةستين

لـة چـاو جيـاوازبوو،      چـاوبثن   پريةپيـاوي   هةصوثسـيت . بـث زؤر خراپتـر    گـةذةك  قةشـةي   كاري
دثنمـة بـةر چـاو كـة لـةودا       بيهثنمة بةرچاو كة چةنـدة داترووسـكاوي، مؤزةخانةيـةك     مندةتوا
گةيوةتـة    كاتثـك   كـة پةيكـةرتاش    لةبةر ئةمةي داپؤشيوة، نةك  پةيكةرةكانيان  تةواوي  چاوي

  بــة پةذؤيــةك   ئثــوة چاويــان   نةيويســتووةبةردةكة بتاشــث، بةصــكوو بــة قــةويل      چاوةكــان
  وةها شوينثك من  نةبوو، سةيرة كة چاوبثنةكةي  بةس  كوثري  جؤرثك هةر  بةستوون،دةتگوت

و   بـة خـؤي    واية ئادةميزاد دةخاتةسةر خةياآلن، دوايـة هـةم   جاري  لة سةر بينةر دانانث، تةنانةت
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ئـاوا    جثيـةكي   هيـوادارة كـة قـةت     گـويت   چاويلكـةيي   كچـةي  پثكةين، بـةآلم   بة قسةكةي  هةم
ئـةو رؤژةهـةر   . سةر و زيـاد بـوون    لثي  خؤي  نةبينث، كامووسةكاين  نيشكراو بةخةو لث  تووك

رؤژ بـة    دوكتـؤر گـويت    بوو،ژين  شثويان  خوارديان، ئةوة باشترين  مابوويان  كؤنة خؤراكي  چي
و بذؤنـة    بث لة شار دةركةون  دژوارتردةبث، رةنگة وا باش  خورد و خؤراك  رؤژ پةيدا كردين

و سـآلمةتة، رةنگـة لـةوث مـةذ       دةكـةوث خـاوثن    لةوثندةرث وةدةستيان ةيئةو  كةم  دث، الين
دةبـث و كانيـاو و     شـريمان  بؤ نةبث و بكرث بدؤشرثن، كـة وايـة جـارث     بةرةگثذةوةيان  وماآلت

  ئةوةيـة جثيـةكي    كةين، مةبةست  بث سازي  خؤش پثمان  ئةو چثشتةي  هةن، دةتوانني  چاآلويش
ــدا كةين،  چــاك ــةنا پةي   شــؤر و شــةوقثكي  دةربــذي، هثنــدثكان  هــةموو بريوذايــان  پاشــانو پ
ال و  تةمايـة زؤر پثويسـتة، كوذةخثلـة بـث ئـةم       بوو كة ئةم  روون  لة هةموان  نواند، بةآلم زياتريان

  هةميشـة پـاش  . زؤربـة دصـةوة نووسـابث     قوتاخبانـةي   وچانـةي   كـرد، رةنگـة ئـةم     ئةوال قبووصي
لـة قةرةنتينةشـدا كـة      دةكرد، تةنانةت  دةكرد،هةميشة هةر وايان  ؤشلة خةو خ  خؤيان  خواردن
ئةو   بةآلم. بة حةسانةوة زياتر لة بةرامبةر برسييةتيدا خؤ رادةگرث  لةش  كردبوون فثري  ئةزموون

تثـر بـث و     كوذةخثلـة هـةتا بـذثك    خسـتة بـةر دصـي     نةخوارد، تـةنيا پاروويـةكيان    شةوة هيچيان
  رووحيـان   كـةم   كـرد، الين   خوثندنـةوة شـل    بـؤ كتثـب   و گوثيان  تر دانيشنت  نةمينگثنث، ئةواين

  فكــري  لــةش  هثــزي وايــة بــث  ئةوةيــة كــة جــاري  نــةدةكرد، كؤســپ پــاراو دةبــوو و گلــةييان
بـــةرةو   مثشـــك  نـــةبث، نـــا، بـــةآلم  ئـــؤگري  زةيـــن  ئـــةوةي  ئادةميزادئاصـــؤز دةكـــا، نـــةك

بة سةردا زاصدةبث، دنيا مـاآلوا، لـة     زستانةخةوي  داعبايةي ئةو  نيوةخةواصوو خزي، چةشين دنياي
  كةوتنـة دواي   رووح  نـا و بـة چـاوي    لثـك   چاويان ئارام  ئارام  نةبوو كة بيسةران  ئاكامدا نائاسايي

راپـةذثنث،    پذ ژاوة ژاوتر لة خةويان  هةتا دميةنگاي  چريؤك  و هةورازو لثژي  و كةوت  هةصس
نـةدثنا    خـؤي   و وةرووي  دةزاين  وردةكارييانةي  دوكتؤر ئةم  كتثب، ژين  وثكناين  تةپةي نةك

  . بة خةو دةبينن  پاشايان  كة هةر ئثستا حةوت
  بـوو چـاوي    راسـت . وانـةبوو   دةخـوارد، بـةآلم    گثژةدا خويل  لةم  كوثرةپياويش  بة رواصةت

  چوونــة الدث و ژيــاين  يبــري  وثژ،بــةآلم نةدةدايــة چــريؤك  ئــةوتؤي  و ســرجنثكي  نووقــابوون
گـةورة    ئةو دووركةوتنةوة لـة مـاص هةصـةيةكي     تاراندبوو،بة بذواي  لة چاوان  ئةوثندةرث خةوي

بـة    بوو، باشـتر وا بـوو سـيلةچاوثكي     و دروست  راست  نووسةر پياوثكي  كابراي بوو، ئةگةرچي
  ةر بـوو، بثتـوو بةصـگةيةكي   كة وايةتةواو بةخةب. هةصثنث لث  سةر ماصةوة بث و جاروبارة سةرثكي
هةصـگثذث،    كـة رةنگـة تـةنيا خـةو رةشـي       بةرچاوي  شريي  تر خبوازن، ئاماژة دةكةينةدةرياي
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. بةخةبـةر بـث   خـةوتبث و هـةم    هـةم   دصـنيا بـني، چونكـة نـاكرث كةسـثك       نـاكرث لةمـةش   بةآلم
  شـك   سـةرةجنام   كرد، وةيزاين پث هةست  چاوي  ژثر پثلووي  لةپذ تاريكايي  كوثرةپياو كاتثك

  نةخثر نةخةوتبوو، هةر وا بث بذانةوة دةنگـي   خةوتووم، بةآلم گوت  رةويوة، بة خؤي  و گوماين
  بوو، لة دصي  شاين سواري  قورس  ترسثكي  دةبيست، كوذةخثلة كؤخي، پاشان  دوكتؤري خثزاين

ئثسـتا    سـپي   كوثري  ترخلؤر بؤتةوة و پاش  ذا بؤ كوثرييةكي لة كوثرييةك  دةصثي  خؤيدا گويت
قـةوماوة و    چيـة، چ   پرسـي   مثژؤكـة دةلـةرزي، خثـزاين     وةك لة ترسـان . رةشة  كوثري  نؤرةي
و   بـاس  ئـةوةي   دايـةوة كـوثر بـووم، وةك     هةصثنث وآلمي  چاوان  زؤرنةفامانة بث ئةوةي  ئةويش

و   كـوثرين   ةموومانمةبـة هـ    گرتيية ئامثزي،نيگـةران   بة دصسوزي  تازة بث، ژنةكةي  رووداوثكي
نـةخثر بةخةبـةرم، هـةر      خـةوتووم، بـةآلم    بـيين، وامـزاين   بة تـاريكي   ناية، دنيام  لةدةس  هيچمان
خسـتة سـةر دصـي،كابرا      ئامؤژگارييـة گـةردي    ئـةم . مةكةوة لث  باشة،خبةوة و برييشي  بشخةوي

  تاص بداتةوة، كة واية چـاوي  وآلمثكي  تؤرا و ويسيت. بصث خبةوة  تةنيا پثي  و خثزاين  بتؤقي  دصي
  باوةذ و متمانة نـةبوو، بـةآلم    جثي  يةكةم  هاواري. دةبينم كرد من  و هاواري  دييت. هةصثنا و دييت

لـة    دةبينم، شثتانةژنةكةي  دةبينم، من  نةهثشتةوة، من  بؤ كةس  گوماين  كة بوو بة چةندجار هيچ
  گرتـة ئـامثزي، يةكـةم     و ئةميشـي  بةسـت   گورمي  چاوپزيشك  بةرةو خثزاين  ئامثز گرت، پاشان
  داكـرد، هةصـةي    بة هـةموان   باوةشي  لةذثوة ناسييةوة، پاشان دةبيين، بةآلم  ژنةي  جار بوو كة ئةم

بـة    باوةشي  دوور كةوثتةوة و هةرجارةي  لثي  سةري، نةيدةويست  هاتة پشت  نةدةكرد،ژنةكةي
كـردة دوكتـؤر و     رووي  دةگرتـةوة ئـامثز، پاشـان    ةكـةي دةدايةوة و ژن  يةكياندا دةكرد، ئاوذي

  پرسـي   هةصـنةدابوو، چاوپزيشـك   لـث   دوكتـؤر، لـةمثژ بـوو نـاوي      دةبيـنم  دةبيـنم، مـن    من  گويت
لةبـةر چـاو     سپياييت شوثنةواري  پثشوو، ياين  دةبيين، بةصث وةك  بة رووين  داخواهةموو شتثك

  قــةت  بــةرچاوة، مــن  وئــةوة مةبةســتثكي  دةبيــنم  تريشوايــة باشــ  پــثم  نــةماوة، نــةخثر، تةنانــةت
  كة هـةموو لـة برييـدا بـوون      بة زماندا هات  دوكتؤر قسةيةكي پاشان. نةدةكردة چاوم  چاويلكةم

ئـةو كوثرييـة، رةنگةسـةرلةنوث هـةموو       نةيانـدةوثرا بيـدركثنن، رةنگـة گةيشـتبينة دوايـي      بةآلم
سـاز بـث     وتةية كةوتـة گريـان، دةبـث كـةيفي     ئةم  بيستين دوكتؤر بة  بثتةوة، ژين  روون  چاومان
  سـاز بـوو، ئـةي     كـة كـةيفي    هةيـة، هةصـبةت    سـةيري   چةنـدةكردةوةي   دةگريا، مـرؤض   بةآلم

بنةبـذ ببـوو دةگريـا،     رووحيي  خؤذاگري  بوو، چونكة لةنةكاو تةواوي  هاسان  خوداية،تثگةيشتين
ــةم  وةكــوو ســاوايةك ــة يةكــة  دةچــوو، ئ ــةئاگاي  هــةبووين نيشــانةي  مگريان ــوو  ناب   ســةگي. ب

دوكتـؤر    پثيـةيت، هـةر بؤيـة ژين     هاتة پثش، هةميشـةدةزانث كـة پثويسـتيان     لثسةوة لثي ئةسرين



٢٥٤ 
 

  هةموان  خثرخوازي نةوث يان  خؤش  مثردةكةي  لةبةر ئةوةي  نةك  پثداكردووة، ئةويش باوةشي
وا بـوو    ذانةگريا و الي پث  باصئةنگاوتبوو كة خؤي  هايوة  تةنيايي  كاتةدا هةسيت  لةم  نةبث، بةآلم

  . دةلستةوة دةتوانث بة سةر هةستيدا زاص بث  ئةسرينةكاين  ئةو سةگةي سةيري  تةنيا توونيايةيت
  كوثسـتان   شةماصـي  شـنةي   و وةك  هـةموو اليـةك    خستة دص و دةرووين  ئؤخژين  شادماين

ئـةو    دواي  بكـةين، خـؤ مـن     ئثسـتا چ  پرسـي   اويلكةييچ  رادا، كچةي  دصةذاوكةي  و مژي  تةپ
وا   مـن   بة چـاودا نايـة، بـة بـذواي      خةوي  كةس  هيچ  ناكةوث، پريةپياوگويت لث  رووداوانة خةوم

  ئيسـتثك  بـث   بة شـك   خؤي  لة قسةكةي  دوكتؤر وةكوو ئةوةي  باشترة هةر لثرةرؤنيشني، بةآلم
شـؤق و    نةويت  سث پصيتةي  چراي گذي. مانةوة  ، چاوةذواندا چاوةذث بني  درثژةي  تثما، پاشان

بـة    لـة پثشـدا هـةموو بـة هةصـپة دةدوان، دةيانويسـت      . رةخسـاندبوو  لة سةر روخساريان  شةبةقي
  دابـوو يـا لةمثشـكيدا شـتثكي      قةوماوة، داخوا تةنيا ئاص و گؤذ لـة چاويـدا رووي    چ  بزانن وردي
دواتـر كوثرةپيـاو بـة      و سذكةوتنةوة، هثنـدثك   دة رؤمركانوردة ور  كردبوو، پاشان پث  هةست

خـؤ    دايـةوة بـةآلم    وآلمـي   خؤمـان، ژنةكـةي    بچينةوة ماصـي   بصث باسبةي  بة خثزاين  برييدا هات
و بـة    لـةوث بـوون   دةمبة چاوسـاغت، تـةنيا ئـةو كةسـانةي      نية، من  كوثرم، گرينگ  هثشتاش من

  جيـاوازي   رستة سـاكارانة بـة ئيحساسـاتثكي    ئةم  چلؤن  بگةن تث  دةيانتواين  بيستيان  خؤيان  گوثي
  كةسـثكي   دووهـةمني . كردن،فيز و هةوا و دةسةآلتةوة تاماو درابوونـةوة  لث  وةكوو پارثزگاري

  بـوو، بةتصـثكي    چاويلكـةيي  كچـةي   بوونة ميـواين   رووناكي  بوونةوة و شةپؤيل  چاك  كةچاوي
زةق كردبـوون،    چـاوي . دةكـرد   ببـذث پتـةپيت   لث بوو نةويت  شةو چووبوو، چراكة كة خةريك

ــوت ــؤمايي  دةتگ ــايت   س ــة جي ــةوةي ل ــة دةرةوةذا      ئ ــوو ل ــداتةوة دةب ــة ژوورةوةذا سةرهةص ل
دةبيــنم، وا باشــتر بــوو بــة پــارثزةوة بدوث،هــةموو   دةصــثي  بگةذثتــةوةچاوي، لــة ناكــاو گــويت

كوثر   هةر نية، تةنيا مرؤضي  كوثرايي دةيانگوت  زةمانثكي  يةكتر ناچن، تةنانةت  وةك  بابةتةكان
. هةيـة   و تةنيا كوثرايي  كوثر هةر نني  كة ئادةميزادي  كردين فثري  ژيان  ئةزمووين  هةن، كةچي

  بثتـةوة دةبنةزؤربـة، بـةآلم     روون  تـر چـاوي    هةيـة كـة دةبيـنن، بثتـوو يـةكي       كـةمسان  لثرة سث
  ژيانيـان   نةهثنينة بـةرچاو، ديسـانيش    دي ئةواين  سؤمايي  وةيگةذانة  ئةگةر لةبةر شاديي  تةنانةت

خؤيـةيت،    هةتا ئةمذؤ كثشاويانة لـة جثـي    ئةودةرد و كوثرةورييةي  زؤر خؤشتر دةبث، هةصبةت
بـث    وايـة كـة لـة ژثرتـةوژمي      پسـاوة، وةكـوو فةنـةرثك     پـةتثكي   ئثستا ئةوژنة ببيـنن، چةشـين  

  بـةر لـة هـةموان     چاويلكةيي  رةنگة هةر بؤية بووبث كةكچةي .بث سنوورا دةرپةذي بث  بذانةوةي
بكــا،   دصــنوايي  لــة پثشــدا كاميــان  لثســةوة نةيــدةزاين ئةســرين پثــداكرد، لثــرةدا ســةگي  ئــامثزي
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  كةســثكي دوامـني . هةصــدةوةراند  فرمثسـك   بـةهاريان   رثژنـة بــاراين   وةك  چونكةهـةردووكيان 
  دةزانني، يـةك   وشان  وپلة و پايةي  لة چاو بوو، ئثستا نرخ  نچاوبث  پريةپياوي  پثداگرت  باوةشي

  ژيــاين  و بةصـثين   پــةميان  بةسـتين   دووة لـة بابــةت   ئــةم ووثـژي  لــة وت  دوو رؤژ پثشـتر سـةرمان  
ــةآلم    ــكاين، بـ ــوذما وداترووسـ ــةوة سـ ــةل   هاوبةشـ ــتا هـ ــةرج  ئثسـ ــةي   و مـ ــؤذاوة، كچـ   گـ

  وخـةياآليت   هةسـت   دةبينـث، سـةردةمي    خؤي  رووي داروبار بةرةو بث  پريةپياوثكي چاويلكةيي
  تـووك  بث  و تةپصةسةري  و لؤچ  چؤال بة سةر چووة،چرچ  بةدرؤ لة ئادةي  تيژتثپةذ و هاودةنگي

تر ئةوة هةموو   جياواز نني، بة واتةيةكي  كوثر لثك  وچاوثكي  رةش  حاشا هةصنةگرن، چاوبثين
  كـة دةتگـوت   هـةر ئـةو پيـاوةم     رامثنـة، مـن    لـثم . بـةرباس   بؤ كچةي  پريةپياون  هةمبانةي قسةي

  كة پثكةوة بة جـووت   داوة دةزامن، تؤئةو پياوةي  و كچة وآلمي  يب  ژياين  دةهتةوث هاوبةشي
  و ئـةم   بوو بثنة سةر زمان  كة خةريك  رستانة بوون  قسانة زؤربةنرختر لةم  دةژين، لة راستيدا ئةم

  لـة چـاوان    ئـةو شةوةسـؤماي    كـة بـؤ بـةياين     كةس  سثيةم. وتانةن  ئةم  گرتنة بارتةقاي  لةباوةش
هـةتا    بوو پشـوو درثـژ بـن     نةبوو، پثويست دوو دصي  جثگاي  بوو، ئثستا ئيدي  زايةوة چاوپزيشك

دوور و درثـژ و    لـة لثكدانـةوةي    ئـةوجار باشـتر وايـة خؤمـان    . بثتـةوة   چاك  چاويان  هةموويان
  بپـارثزين، ئيترچةنـد پـات     كردن  بامسان  كراو كة پثشتر بة تثر و تةسةيل  وچاوةذوان  سروشتيي

ئةوبةسـةرهاتةوة پةسـند نيـة، لثـرةدا       كةسـايةتيية سـةرةكييةكاين    لة بارةي  تةنانةت  كردنةوةيان
باشـة،    دةخـوارد هثنايـة گـؤذ، دةي     هةمواندا خـويل   كة لة بري ومثشكي  دوكتؤر ئةو پرسيارةي

هاتةگوث،   وآلمثك  كة تثيدا دةژيان  ساختومانةي  ئةم  بث، لة ژوورةوةي  باس  ةوةچلة دةر  بصثي
دةبيـنم، بـة     دةبينم، من  دةكردمن  هاتبووة سةر پثگؤذكة و هاواري  خوارةوة يةكثك  لة هنؤمي
  . شاد و شادمانا بدرةوشثتةوة  شارثكي  ئامساين وا ديارة خؤر دةيهةوث لة باين  رواصةت

  بـوو، هـةميش    كـةم   لة سةر مثزةكة بووهةم  ئةوةي. دواتر بوو بة ميوانداري  رؤژي  بةرچايي
  و شادمانيدا ديومانة، ئـؤخژن   خؤشي  لة كايت هةر وةك  كوثر دةكردةوة، بةآلم  ئينساين  ئيشتاي
  پرتـة و بؤصـةي    كـةس   خؤراكيـان، هـيچ    بـوو بـة باشـترين     وشـادي   گـرتن   و تاو بةردصي  و تني
  تـازة روناكييـان   ئةو چاوانةي  پثدةكةنني، دةتگوت  كوثر بوون  هثشتاش  ئةوانةي  ،تةنانةتنةكرد

بة مثشكيدا هات، ئةرث   فكرثكي  چاويلكةيي كچةي  بةرچايي  دواي. بوو  خؤيان  تثزابوويةوة ئي
كـة    بنووسـم   و لثـي   لة سةر دةرگا بةجث هثصم  و كوتة كاغةزثك چونة بچمةوة ماصة خؤم  پثتان
  ئيـزن   لة كـوث مبدؤزنـةوة، پريةپيـاوگويت     گةذانةوة بزانن  و باوكم  هةتا ئةگةر دايك لثرةم  من

بـا    گـوت   بة خثزاين  باسة،كوثرةپياويش  لة دةرةوة چ  تؤ بثم، دةمهةوث بزامن  وثذاي  بدة منيش
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  بــريي بووبنــةوة و لـة   چـاك   چـاوي   نووســةريش  وةدةر كـةوين، رةنگــة ئثسـتاكابراي    ئثمـةش 
ــي   ــؤ ماص ــةوة ب ــتثكيش     گةذان ــة ش ــةر رثي ــة س ــث، ل ــدا ب ــواردن   خؤي ــؤ خ ــةين،    ب ــدا دةك پةي

  دواتر كة تةنيا مانةوةدوكتؤر لة پةنا خثزاين  ئيستثك. هةرواتر  ئثمةش  گويت  چاويلكةيي كچةي
لـة سـةر     و ملبـؤزي   دةدا، سـةگة وةركـةوت   لة سةر جثية وثژينگـي   خثل  دانيشت، كوذثژگةي

زؤر   ماصـيان   ئةگـةرچي . بـدا كـة وشـيارة     هةصدثنا هةتا نيشاين  دانا، جار و بارچاوي  يندةستةكا
دةهاتـة    و شـادماين   شـادي  لة پةجنةرةوة زةنازةنـا و قريـوة قريـوي     لةشةقامةوة دوور بوو بةآلم
 دوو  ئـةم   قريـوةي   بن، جار بةجار لة نثـو ئـاپؤرةدا يـةكثك     قةرةباصغ  گوث، رةنگة خةيابانةكان

  لةچاوي  كلچثوكي  رووناكي  دةبينم، ئةمانةي  دةبينم، من  لة گةرووذاهةصدةداشت، من  وشةيةي
  دةهـات   دةكرد بة هةصپة هاواريان بة دينت  كة تازة هةستيان  دةيانقريشكاند و ئةوانةي  كثشابوون

  هـي   ، بةذاسـيت كوثر بـووم   من  تثيدا دةيانگوت  كةخةصك  دةبينم، ئةو داستانةي  دةبينم، من  من
لـة   دةبينث، رةنگة دايكـي   خةون  گومان گوت، بث  كوذةخثلة پچذپچذ شتثكي. ديكةية  دنيايةكي

بة   چيان  خةصك  بصثي  پرسي چاوپزيشك  بپرسث دةمبيين، دةمبيين، هاوسةري  و لثي  خةودا دييب
  چـاك   چـاوي  بثتـةوة   ئـةو كـوذة خةبـةري     دايةوة رةنگةوةختثك  سةر هاتبث، دوكتؤر وآلمي

لة  چاوبثن  بووبثتةوة، دؤسيت  روون  چاويان  هةرواتر، رةنگة هةتا ئثستا بةري  بووبنةوة، خةصكيش
بةو مةبةستة كـة    دان ئامادة بث، بؤچي، لة بةر ئاومروارثكةي، بةسرنج  دةبث بؤ زةبرثك  چاومان

خراپتر بووبـث، كـة وايـة      يچاو  موعايةنةيداتثپةذيوة دةبث باري  زؤر بة سةر ئاخرين  ماوةيةكي
  وةك سةرلةنوث  و هةموو شتثك  ئاسايي  بگةذثتةوة سةر باري  هةر كوثر دةبث، نا،هةر كة ژيان

ئثمـة كـوثر بـووين، نـازامن،      دةكـةم، بـؤچي    نيزيكدا برينكاري  لث بثتةوة لة داهاتوويةكي  خؤي
وايـة ئثمـة كـوثر نـةبووين،       پثم چية، بةصث دةي، بذوام  خؤشة بزاين  بزانني، پثت  رةنگة رؤژثك

  . نابينني  ببينني، بةآلم  كوثر كة دةتوانني  نابينني، كؤمةصثك  هةيةبةآلم  كوثرين، چاومان
پذ زبـص و زاص و    بةشةقامي  چاوثكي. دوكتؤر هةستاية پث و بةرةو پةجنةرة بزووت  خثزاين

  بــةرةو ئامســان  ســةري  شــانپا. داگثــذا  دةگــوت دةكــرد و گؤرانيــان  هاواريــان  ئــةو خةصــكةي
  لــة ترســان. منــة  ئثســتا نــؤرةي  گــوت  بــيين، بــة خــؤي  بــة ســپي  وةرســووذاند و هةمووشــتثكي

 .بوو  خؤي  شار هةر وا لة جثي. بةردايةوة سةري


