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بوون و ئستا باوکیان  وره  گه  دوای خۆی جھشتبوو که  پش کۆچی دوایی کردبوو،دوو منای له وه  له کی زۆر یه ی ماوه که خۆش ،خزانهنیا و ڕو پیاوکی ته

ی  له سه یایدا هات مه خه  به بات ،دواین شت که ی بۆ زۆر شت ده یاڵ و داغه نیایی زۆر جار خه ی خۆیانن ،ته رقای کاروباری ژیانی ڕۆژانه  و سه یا کردووهن ته
چت  م و پده ر ناکه ره ئ خۆ زه{ ی ووت خۆ مک کات بکوژن، به دا که که  ماه  له وه  هاوڕی و پکه توانت ببته ئیدی ده} بۆچی نا؟{ بوو  ڕاگرتنی پشیله

  .}ربردنی کاتکی خۆشیش بۆم سه  هۆی به ببته



  
  
  نده وه یان کارکی ئه و شونه  له وتنی پشیله ستکه  ئاخر ده یداکردنی پشیله ر په  سه یای چووبووه کرد ،خه ی خۆیانی ده که ی دھاته وه شی خواره یرکی به سه

  -:  ووتی  وه ر خۆیه به بوو ،له ئاسان نه
یدا  کم بۆ په یه و پشیله پرسم و بزانم ئه ی بۆ دنت ،لی ده که بانه ره سپ و عه  ئه بهرممان   نانی گه میشه ی هه و ژنه  هات ،ئه که نینه  پکه م به  ده ر ژنه گه ئه{

   بهم به{وام بوو   رده  کردن و به  قسه  به وه ستی کرده نگی ده مک بده کهدوای ..} وت  شی خۆشده  و پشیله و خۆشی زۆر هۆگری گیاندارانه ناکات ،ئاخر ئه
    و ستت وه ک الی ده یه سک ماوه کهر  رت بۆ هه نان به، یره  ژنکی سهڕاستی
  .} ئاگادار بت که کانی دیه سه موو که رجی هه لومه  هه وت له ی بیه وه ک ئه ن وه که  ده ک قسه دونیایه
ی  و ژنه کانی ،ئه یاه ر خه سه  دواندن له ونه رم بنت و بکه  و نانی گه وه یه بانه ره سپ و عه  خۆی و ئه  به ڕوانی کردنی ژنه  چاوه وته  که نیاکه  ته  پیاوهئیدی
  ، کاتک ژنه  گوڵ ڕازابۆوه  به میشه  هه وه یه که بانه ره  عهی ره نجه ت الی په نانه ی ته که بانه ره سپ و عه ی ئه وه  ڕازاندنه بوو له یر و جوانی هه کی سه زوویه ئاره
  ش به که ی بکات و ژنه وه تی چا خواردنه عوه  ده تی زانی که  فرسه  به که ستان ،پیاوه مک وه ستی و که  ده ی دایه که نگ بوو ،نانه تا ب ده ره  سه شت پیاوه گه

  . قبوی کرد وه خۆشحایه

  
   



  وه ک نانی بچوکتری لکرده یه   و خۆشی پارچه وه  نزیک خسته  ژنه ندک شتی تری له ک و هه  و چایه که رمه  گه  نانه شک له وخۆ به  ڕاسته پیاوهدوای دانیشتن 
ی  سانه کهو  موو ئه سکردنی هه  با وته  بکه تکی باش بوو بۆ ژنه فرسه..ش بخوات  که رمه گه دا نانه ڵ چاکه گه  له و داوای ل کرد که

  
  
ری بۆ  ر سه ش هه که پیاوه }  وتووه  که وه  ماه گات و ئستا له زتی ده  قاچی عه وه یه کانی رازه  ناو به چته ی ئه وه کالیس دوای ئه{..ر ڕیدا بینی بوونی سه له
یووت  ر ده ش هه پیاوه}  ک و ئاسووده  یه  به کات دوو ڕگای بۆ بووه هست د  و هه یان زۆهر زۆر دخۆشه یه و دوانه  بوونی ئه سمیت به{وام بوو  رده قاند ،به له ده
و  ست بکات ئه ی هه وه ک ئه کرد ،دواین جار وه ی ده یری پیاوه و دا بوو ،جار جاریش سه م و ئه  باسکردنی ئه ر له  هه ی نیو کاتژمر ژنه نزیکه} ئم ئم {
تای  ره  ،سه  لکی دابۆوه وه  زۆر الی خۆیه ی که وه  باسکردنی ئه وته ش که نگ بوو ،پیاوه  بکات بده و قسه تک بدات به وت شتک بت یان بی فرسه یه ده

  هشتا } خه ک بۆ من زۆر جی بایه یه م پشیله که ست ده ئستا هه{ تایی ،ئینجا دواجار ووتی  ره  باسی سه رانی خۆی کرد به  باسکردنی گوزه و له  بۆ ئه که باسه
  ئینجا..}م  تده   ،من ده یه  نی هیچ کشه{ دی خۆش کرد  ببوو ژنه واو نه واوی ته  ته کان به هقس
ککیان  رچی یه گه  ،ئه ره ککیان به تیان کردووم زۆر جار تینم بۆ دنن ،تۆ یه غه دا سه که بانه ره ناو عه له ..  و شونیشم بچوکه یه من دوانم هه{ وام بوو  رده به

  .م الی تۆ باشتر بت که  و ئومد ده م زۆر جوانه که ست ده م هه جوت به زیاتر دهتۆزک 

  
 و خۆشم  تره وره  شونی من گه ت که  تایبه بت به  الی من وانه نگه م ،ڕه که بۆچی نا؟ سوپاسیشت ده{  زۆر دخۆش بوو ووتی  ی ژنه یه م قسه  به پیاوه
  }توانم بیبینم؟ م ئایا ده ،به یه یدا هه گه ن له یاری کرد کی زۆرم له زوویه ئاره
ک  یی باو ،چاوکی شین وه ردی قاوه نگکی زه مل الواز ،ڕه کی بچوکی که یه پشیله .. وه یه یای  خه  خستبویه وه  الی خۆیه که  پیاوه  بوو که وه  دروست ئه که پشیله

ریک   و خه ر شانی و ملی پیاوه  سه دایه  خۆی هه که  بگرت پشیله وه ستیه  ده  داوای کرد به که اتک پیاوهک..ئاوکی سازگار  یدات له  ی ده و تیشکه ڕوناکی ئه
  . وه  خواره ری بخاته ی سه که بوو کوه



  
رمی سوور  کی نه یه ر پشتی سه رم ،له هرم و گ  ،شونکی نه که ت بۆ پشیله  دروستکردنی شونی تایبه وته  که که  ئیدی پیاوه که زۆری ژنه دوای سوپاس کردنکی 

   دواندن  وته یدا که گه داینا و له
  هنابوو که) ماپیتیتا ( دا ناوی به که قه  ده کی بچوکی تدا بوو  له یه  پشیله  که وک پشتر چیرۆککی فرانسی خونبۆوه شه} ونم ؟  گیان چۆن بتخه ئ پشه{

  . ماپیتیتا بانگی بکات  بیاری دا به ۆیهیاند ،ب گه می ده که مانای بچکۆالنه

  
مک دواتر  ی که وه  بۆ ئه وه  الی سازکردنی خواردنی ئواره  خۆشی چوو به  گۆڕا،وه که کرد ،ڕوناکی ژووره کانی هه  کزه مپه له  و  وه ی کوژانده که  گۆپی ژوره پیاوه

برد ماپیتیتا  ی نه ،هنده وه می دایه  میاو میاو وه ش به که پشیله..} ؟ ت ال چۆنه که  تازه وتم ماه ها ماپیتیتا پت نه{ ماپیتیتا و ووتی وه بیخوات ،ڕوویکرده
 بۆ  شتانهو  موو ئه ی هه وه ک ئه وهر میاو میاوی بوو   و هه وه کرده  نزیک ده که کانی ناو ژووره له لوپه  که  و لوتی له که ویه ر زه  سه دایه  خۆی هه وه که ر پشتیه سه له
  . گۆڕا که  جۆرک سیمای ژووره  شونک به وته ک و که یه ر پارچه برد هه بن،زۆری نه و تازه ئه

  
 همن و  وڵ بده هه{  ماپیتیتا و ووتی وه مک ڕووی کرده وترا،دوای که  زیاتر هیچی تری بۆ نه وه ی بینی له نه و دیمه  ئه  پیاوه که} بۆچی ماپیتیتا گیان..ئاخ {
ک ڕوات زۆر شت زه بیت ،گه کوپنایه واو بوون چاکه  و دوای ته وه ی خۆیه که الی نان خواردنه ئینجا چوو به..} یت ها که ر ده ره ر وابزه  سه ی هو  که  بچوکه ر م 

ر   سه دایه ماپیتیتا خۆی ههبرد  ی نه هنده..شارنجی ڕاک نگی کزی ماپیتیتا سه ده} میاو میاو {رت  گوزه ڵ پامیتیتا دا چۆن ده گه لی دانیشت تا بزانت له
  ..ی دا  که ر مزه کی سه یه الماری شوشه  و په که مزه



ڵ  گه  ناو قاپک له ی بۆ خۆی دروست کردبوو خستیه و نانه مک له ستا و که هه}  بۆچی نا؟..وت شتک بخۆیت  ته  و ده  تۆش برسیته دیاره..شتم  ها تگه ئه{
   بۆی دانا که ویه ر زه سه ک دانی وورد کراودا  و له یه چهند پار چه
  

  
  

ی  که ی هات و کتبه وه موو ئوارانکی کاتی خوندنه ی هه ک پیشه  وه که واوی کرد ،دواتر پیاوه دا بوو ته که  قاپه  و  چی له وه  خواردنه رقاڵ بوو به  سه پشه
   . وه وکی قوه خه وته ریدا ماپیتیتا که سه ست هنان به مک ده  و دوای که وه شیه  نو باوه  چووه تهماپیتیتاش ها..  وه  خوندنه وته گرت و که هه

  
ر  کی دا بۆسه یه  جوه برد و له الم زۆری نه کردبوو ،به  بۆی ئاماده ی که و شونه  ئه گرت و خستیه وتن هات ماپیتیتای هه نگی کرد و کاتی خه کات کات دره

مک   که که پیاوه ، وه وته وی لکه  و خه که ی پیاوه که مه ی سیسه وه شی خواره  الی به دایه  ،ماپیتیتا خۆی هه وه ی ئه که  ژووری نوستنه  تر بینی ماپیتیتا لهکی الیه
  .} شتر بۆ من خۆشتریشهیام بۆ شتی تر چوو ،با  ،باش بوو من خه یه ک نی یه بۆچی نا؟ هیچ کشه{ ووتی  وه ر خۆیه به لی ڕوانی و له



ڕۆشت و ماپیتیتاش  ڕۆژان ده
ی کاتی  وت ،که  ماپیتیتا چی ده  که شتایه  تگه وه  باشی له بوو زۆر به خت بوو  ده مک سه  که نیاکه  ته  بۆ پیاوه مه جو ،ئه  دوای ڕۆژ زیاتر ده ڕۆژ له
  .. بوو زوو ڕابت  دا ئاسان نه  کورترین ماوه و له  بۆ ئه وه که ر یه سه  به مانه  ئه ،کهی ت ی کاتی یاریکردنیه تی ،که ویه ی کاتی خه تی و که خواردنیه

نگانک   و دره وه ره  ده  ماڵ بچته یانی زوو له  بیاری دا به وه ره  ده مک چوونه لی پویستی ناو ماڵ و که لوپه ڕۆژک کاتک ویستی بچت بۆ بازاڕ بۆ کینی که
 داخست و  وه  دوای خۆیه ی له رگاکه ده }  وه کی تر دمه یه  ماپیتیتا ،من دوای ماوه به تۆ لره{ : ماپیتیتا و ووتی   ڕۆشتن ڕووی کرده ر له  به  بۆیه  وه ڕته بگه

  .کلیلی دا و ڕۆشت
موو   ڕزگاری بت ،هه ند کراوه  به و چواردیواره ی له وه ر بۆ ئه کاندا هه ره نجه رگاو په  ده دا به نیای بکات و جی بھت ،خۆی ده ویست ته یده م ماپیتیتا نه به
ی فێ  که ر مزه کانی سه کردن ،شته کان و کوون کوونی ده رده  په دا له ،چنگی ده وه ره  ده ی بچته دا لوه وی ده  و هه روازه  ده بووه کی ل ده یه لن و ڕوناکی که
  ..بووم بسوود    به وه  خواره دایه ده

  وه ڕایه  گه که کات پیاوه
ر  سه کان شوابوو به واوی شته ڕابن وابوو ،ته تدا گه  دوای شتکی تایبه ی به وه ک ئه  وه  شواوه که  جۆرک ماه تی دا به ک بدات دیقه  و ویستی پشوویه وه ماه
 ماپیتیتاش  کاتک به..کی زۆر بوو   جی دگرانیه  بۆ پیاوه نه م دیمه کدا،ئه ر یه سه هکان دراو ماکی شواو ب رده ،په ه کان پیس و ج په ره نجه کدا ،په یه

   قاچی پیاوه  بت خۆی له رگایه و ده ی ئه وه ڕوانی کردنه ی چاوه وه ک ئه  ژووردا  ماپیتیتا وه  خۆی کرد به کاتک پیاوه..بوو و شتگیر تر ده کرد ئه بانگی ده
  .تی ی کردویه وه ر به رامبه ک سزادانک به  وه دایه  شتی خۆشی نه  کک نه بوو تا دوو ڕۆژیش نه  خۆش نه مه  ئاسان له م پیاوه  ،به وه نزیک خسته
  ی دایه که رمه  گه ئینجا نانه} یدایت؟ چ دا له که ڵ پشیله گه ها  له{:  پرسی تا ژنه ره  و سه که  بۆ الی پیاوه وه  هاته که نینه  پکه م به  ده کی تر ژنه یه دوای ماوه

  .نگ بوو ی خۆی بده که ر شونه سه دا ماپیتیتاش له و کاته له}خراپ نیم  { وه رگرته ی وه که می پرسیاره نگ وه م دره  و به ست پیاوه ده



  
  
   ڕۆژ له مه  ئه ربگرت ،که ک نان وه یه  س ڕۆژ پارچه کارکی وای کرد به  م جاره  پشتر خراپتر بوو ،ئه و ماپیتیتا له که یه  ناو دێ  ڕۆشته م کاتك ژنه به

 زیاتر بۆم قبوڵ  وه  و له ماوه  زیاتر توانام نه وه واو ئیدی من له ته{ووت   خۆی ده  به پیاوه..کرد کرد و کاری خراپتری ده تر ده دوای ڕۆژ ماپیتیتای تووڕه
  :ری ڕۆشت  سه ئینجا زیاتر له} ناکرت 

نازانم ..خات خۆشم ده ی تۆ ماپیتیتا هیالکتری کردم و نه مه م ئه بم به بم و هیالک نه نھا نه  زیاتر ته وه ی له وه  بۆ ئه وه  ماه ک دنمه یه ئاخر من ووتم پشیله{
  . ڕاستی هیالک بووم  م ؟ به چی بکه

  

  
ر   سه زانیت پیاوه ده{..ک بخۆن  نان و چایه وه  پکه  بانگشتی کرد که که  پیاوه وه ڕایه  گه وه یه که هبان ره سپ و عه  خۆی و ئه  به که نینه  پکه م به  ده کات ژنه

   } خۆشه ی زۆر نه که سپه ت ئه  ، ده  بووه وه یه که سپه  دیار ئه ر به  جاوی هه چۆته و نه یانی خه و تابه مشه  ئه که ر سووچه ی سه که سپیه



موو شت  ه ه ر له  به که ژنه
 پ  له} بت  خت ده  زۆر سه م زستانه  ئه موو پیان وایه هه{وام بوو  رده  به کرد ،ژنه ی بۆ ده) ئم ئم(قاند و  له ری ده ر سه ش هه  ،پیاوه م قسانه ستی کرد به ده

ی  وه و ڕۆژه  باسکردنی ماپیتیتا له وته ئیدی که }   همنیشه ت ،نهگر  گوێ ده  ،نه وه یه و پشیله ست ئه  ده م به م پ ب چی بکه وه ئستا تۆ ئه{ پرسی  که پیاوه
  ئاسانه{ : و ووتی  که  پیاوه ر ڕووی کرده کسه  یه یه نجامی چی ره  ده وه ی بزانت ئه وه ک ئه  وه که ژنه..مووی بۆ باس کرد   هه  چیکردووه و کاته تی تا ئه الیه

من ..ک ژن و مرد وان  کن وه ی تردا زۆر هۆگری یه که ڵ پشیله گه  له  که یه وه ی ئه شکی هۆکه  به وه  ئه  ،چونکه ره ش به وه  ئه ره  وه یه کی تریشم هه یه ،پشیله
  .}دات تیت ده ی تر یارمه وه من دنیام ئه..ک الی من   وه رمتره ی تۆ خۆشتر و گه که دنیام شونه
 کتبکی  ک پشتر له یه ی ئواره وه ر ئه به له .. که  پیاوه تی به  و داویه رهناوه ی ده که  بچوکه  ماه ی له  دوو پشیله هک نینه  پکه م به  ده  ئستا ژنه مانای وایه

ک ماپیتیتا  ویش بچوککی الوازی چاو شین بوو وه ئه.. ناونا وه و ناوه می به  دووه کات بۆیه ی بچوک ده الگه  واتای عه ی تاسیکینی بینی بوو که ڕوسیدا ووشه
کو تاسیکین ماپیتیتا  شوت ،به  ده که موو ماه  هه وه ردووک هاربن ئه ر هه روابت ئاخر گه بت هه ،ده یه ک ماپیتیتا هار و هاج نی  وه وه یه  دنیایی م به ،به

  . وه همن بکاته

  ته  سیفه کک له یه
ندک جاریش   ژر کورسی و هه ندک جاریش له مدا و هه  ژر سیسه مک له وت ده یر بخه  شونانی سه رد لهک زی ده  حه میشه  بوو هه وه کانی تاسیکین ئه یره سه
رچی من  گه ک بن،ئه ک یه موویان وه یان جۆركی تر بت،ئاخر خۆ ناکرت هه مه چت ئه بۆچی نا ؟ پده{ .. که  و تیشکی خۆره  ڕووه که ره نجه راخی په ر قه سه له
  .}چت زۆر خۆشیش بت  ،پده کردووه ر نه ره ی خۆ ئشتاش هیچم زه م ده کرد به ده م نه وه ڕی ئه  چاوه تاوه هر سه له

  :م لی پرسی ی دووه  پشیله ت به باره  و  سه وه  نانی بۆ هنایه که کات ژنه
   چی دایت ؟ مدا له ی دووه ڵ پشیله گه له_ 
  باشم+ 
بۆ  ( یه  گیاندار و بادار نی زی له و حه م هاوکات ئه که  الی کچه  بچمه م زستانه  بۆ ئه  من بیارم داوه  بزانه یه  هه وه م ئه به..  باشیت زۆر دخۆشم که_ 
  .م و نان نافرۆش وه ڕمه هار من ناگه ک به  نانت بۆ دنم و تاوه  که  دواین جاره مه ئه) بینی   ده وه که  ڕووی ژنه م جار ماتیت به که یه

  )وی دا تی ئه  یارمه که ی ژنه وه ک ئه کرا وه ده  هیچ شتکی بۆ نه  بوو که وه داخه  زۆر دگرانبوو،زۆر به که ی ژنه یه و قسه  به که پیاوه( وه بت بیته ر ده نا نا هه+ 



  
مک  ڵ ماپیتیتا و تاسیکین که گه  ڕاکشان و لهکانی ی و قاچهاچ ق ژر کانیشی خسته  کورسی پشیله ی خۆی وه که ته تایبه ر کورسیه سه   چووه دوای نانی ئواره
نا و ماپیتیتاش قاچی   ده وه یه  قاچی  ژر قاچی البدا و پای به  له که دا کورسیه وی ده دا تاسیکین هه و کاته  گرت،له وه سته ده بهی  که یاری کرد و کتبه

ی  ی داگرت و تکه و ناوه موو ئه  کاتی خۆیدا بوو ،باران هه دا ،باش بوو له ده رنه ی به که  ئاسان قاچی پیاوه بوایه  نه که  تریشقه وره کشا ،هه ی ڕاده پیاوه
  . یه قفی نی زانی سه ک بوو وات ده یه  شیوه وت به که  ده که ربانه ر سه  به  که که بارانه
کانی نو  له لوپه موو که  هه رقای یارین به  سه ی تاسیکین هاتووه وه و کاته نگیان بت ،لهموو شت جی گر  هه ییان له وه ی پکه وه ک ئه  وه که ردوو پشیله هه
یاڵ و  ر خه  سه وتۆته  که وه که نینه  پکه م به  ده ی ژنه  دوای دواین قسه ر له کی تر ،هه یه  ج ش له یای پیاوه ک و خه  جگایه  به م شتانه موو ئه هه .. که ماه

  .ڕت وا بوو کدا بگه  دوای ڕگایه ی به وه ک ئه  وه وه بیرکردنه

  
  بوو مشورکی بخورت چونکه  دونیا ساردی کرد ئیدی ده م که ی، به که وه کی بۆ سازکرابوو بۆ کاتی خه یه وت و کیسه خه وێ ده له تاسیکین  ی که وه و کاته  له
ش  ر داوای ژنه سه  له  وهتی بۆ دیاری بکات دا بوو شونکی تری تایبه وه  بیری ئه  له که  پیاوه وون بۆیهچ و زستانیش ده ره ی کردبوو و به کی سارد هه وایه هه

  : ووتی ر خۆوه به نگی ئینجا له مک بده  نویان دابن ،دوای که بت له  ماڵ نه ی کاتک له وه تی بۆ کیبوون بۆ ئه سندوقی تایبه
ی ئستا   هاوڕی ،ئه  تاسیکینم کرده که یه  هاوڕێ  هاوکاری کردم ،کاتک منیش زانیم ماپیتیتا پویستی به که ری بوو ژنه هاوکا کاتک من پویستم به..ئا{

  .}یام الی بت؟ ر خه یبینم و هه  نه  دوورودرژه و ماوه بت من ئه م؟ ئاخر چۆن ده  چۆن بتوانم هاوکاری بکه  هاوکاری منه  پویستی به ژنه
  له  په ردووکیانی ت کرد و به ی هنا و هه که  سندوقهی جوندو که مک کورسیه ستی داخست و که ی ده که ر پ و کتبه  سه ستایه  هه و قسانه  ئه دوای  له

بوو ،بۆ  ده ی ل که وام ژنه رده ی به یه یی میشه  هه و شونه  ئه بت بگاته دا تا توانای هه وی ده نا و هه نگاوی ده  هه له  په  ،به وه ره  ده خواردنی بۆ دانان و  ڕۆشته
دا لی ڕاکشابوو  که  ژر کورسیه  چۆن چۆنی له ر تاسیکین که  سه ته و یای که  مشکیدا هات پی ب،ئینجا خه دا به وه  کاتی خوندنه ی له یایه و خه ی ئه وه ئه

  یه  خوکردن هه  به  پشیله ت به باره زایشی سه وت و شاره کانی زۆر خۆش ده  پشیله و ژنه  ئه ی که وه  ئهر  سه وه ڕیه ر پ ،ئینجا په  سه ستایه و هه  ئه کاتک که
  .  زۆر گونجاوه وه که موو ڕوویه  هه  له بۆیه



   
چم و میوانداری  ڕێ بم ،بۆچی نا؟ من ده  چاوه  دوورودرژه و ماوه  زیاتر خۆم بۆ ڕاناگیرت و ناتوانم ئه وه من له{ ووتی  فرمسک و  ئینجا چاوی پبوو له

  }.درکنم کانیشمی ال ده یاه م و خه که ده

  
یت من و تۆ  بۆ نایه .. م گوم ل بگره که تکات ل ده{ همنی ووتی  ئینجا به)  ووت که  ژنه یی به زه  زمانی به ی به مه ئه ( وه ره که ڕۆشتن مه  بیر له تکایه+ 
  }ین؟ واج بکه زه
بۆچی { همنی ووتی  به..وبتبو یایدا نه  خه  له مه ی هیچ کات ئه وه ک ئه مک ڕاما،وه کی کرد و که یه نینی بزه  ڕووی پکه میشه ک هه  وه که نینه  پکه م به ه د ژنه

  .}نا؟  ها بۆچی نا؟
م   ده کانی ،ژنه یه  و پویستی که سپه  و دابین کردنی ئالیکی ئه ی ژنه که انهب ره سپ و عه ت بۆ ئه  مشورخواردنی شونکی تایبه وته  که تاوه ره سه  له که ئیدی پیاوه

  .واوی کرد پیشانی دا و زۆریان ال جوان بوو   ته کی سپی جوان و  که یه رده  دورینی په ستی کرد به ش ده که نینه  پکه به

  



   هیچ پوانه  به  جی دخۆشی بوو که وان هنده کات بۆ ئه موو شونکدا ده  هه بهوای سارد خۆی  ی زستان کاتک هه  سارد و درژانه وه و شه موو ئه هه
ر کۆشیان  سه کانیش له  و پشیله وه خوارده رمیان ده  دانیشتن و شتی گه وه که یه رمی  دیار گه یان به که ره که  جوه ر کورسیه سه  له وه پکه..کرا ده نه

   ووتی که دانیشتبوون،پیاوه
 +}که خۆشی کهدین؟ که  ئاوها ژیان ده وه  پ{   
   ووتی وه  دخۆشیه ش به ژنه
  }  وه یه  دنیایی به_ {
ری  ی ببه یه م خۆشی  له خته ند وه م چه و بیاره  ئه م که که ست ده م ئستا هه ،به وه نیا بمنمه  ئاوها ته نیاییم بیارم دابوو که ی ته  درژایی ماوه من به+ 

  .کردووم

  
  . یه مان ئیحساسم هه ک تۆ هه بۆچی نا منیش وه_ 
  .                                  بین  تی زۆری ل ده زه  له ی ژیان که  خۆشانه و کاته  ئه بته یمان ده وه  پکه  و پشم وایه کردووه رمان نه ره هیچمان زه+ 
  
  
  
  
  

  
   


