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.وه کوژنه  ده نفاوه ی مه ناسه م هه ده چراکان وا به  

. وه بنه شده  ره وه کانی بیرکردنه م پیته ده کان وا به شونه   
ک،  کۆتاییه ن به  ناگه ی که رانه فه نده مه و شه ی ئه ناله  

.ی ریاچه ر ده سه کتوپ به  Söderbysjö ن و  دا دهکش
  وه نه که بدارتده

.ورووژن  ده که نکاوه  ته وه کانییه  قوڕسه  پیاسه  به که بایه  
  داته ردک فده ، به وه شیناسیته ک ناسیاو ب و نه رووخسارک وه

  .وه ریته دوه ناو یاده
زن، به ده کانت هه ژر پووه ر ئاو له کانی سه بازنه  
بینی  کان ده ڕووه ن بۆ ناو دارستانکی نادیار و داربه هتب کان ده ه زایه
.ن که نگژ ده وی ژه کانی خوندا زه ناو گۆمه له  

رکدا بازا  ر سبه سه  به  بباباکانه وه که رورازه  هه مامزکی سوور له
دا " ورێ هه" چیای   و له کانته رییه وه نگکی بیره به ی شه رده دا ، هه ده

  گرێ، باده
شک   باوه بته کانتدا ده ژر پووه ک بارانکی مردوو  له ئستاش وه

.ڕسکن ر لمی رۆحتدا ده سه  و له رده زه دڕکه  
 

وی چۆستانکدا،   راڕه تۆ ناخکی راماویت و له  
  .وه چنته ی ده که ختییه  ناوه رقاڵ به متی رۆژکی سه  سه کات له

.دا کاندا غارده خته او درهی ن  رچکه منداک تا چاوبکا به  
.وه بته رشده ناو نادیاریدا په پچێ و به ی خۆیدا ده که ناو یه بگی له بده  
:گرێ تده  هه و دواوه ره بک به غه به غه  

 
وێ؟  ئه وه یته گه ئایا ده  

 
دا وازه رته کی په ر پردی ئستایه سه به   



کی داگیرساوی و تۆ گفتوگۆیه   
.پۆش ی داتده که ره  سبه ئاسۆ به  

  .وه  ناو دوودی ئواره ویه که ک ده یه واره ک غه وه
:ستیان پکرد ت ده که  کۆچه  به ڕی که گه  ده و رگایانه له  

  .وه  نو گیانته ڕژته ک ده سارایه
:واسی ده کانی باران هه  بچکۆه  سوه خۆت به  

چ رده  ده وه کانته سته  ده زریانک له                                                        
.کرد یده  هه وه رگه  مای مه  له که                                    

 
ورکی رماو ک هه و وه شه  

.ب  ده که ه کانی بوو که  ماته ر چاوه سه وا به                                                       
.ب ناو ئاسماندا نقووم ده  وا به وه  بیرچوونه ک له هرووخسارت و  

وکوردا،  ی شه م دوو ماوه رده به له  
  .وه گواسته  ده سه سوه ت وه سته کانی جه ک بۆناو بۆشاییه یه وه بیرکردنه

:کی چه راده   
.کش وتی داستانکی ئابۆقدراو راتده ناو ره ونک به خه زینده                    

:ی که کانی نائاگایی شلده ناسراوه  نه نگه وت بۆ دهگ  
 . وه سیته رگ و خوددا ده یڤینکی نوان مه ی کۆتایی په شوه  نه له                  

  .وه ڕوان دته  بۆ ماکی ناچاوه وه  شاره  گیرفان له ست له ئاوا ژیانیش ده
.ب ما ده زمانتدا گو ک له یت و مژوویه تۆ خودکی بئۆقره  

 
  ساراش قووتیداوی، ، نه وه ته نیوه و بووی ته  شه هشتا نه

:ڕوانی  خۆرئاوابوون ده له  
دا؟  گنگده وه رگه ، یان مه وه دایکبوونه م له ده بووبک به                                   

ر  سه ر به سه کی سوور به یه رده  پهکا و ی گومانژ ده که نگی مانا باغچه  ڕه ک دایکک به ردوونیش وه گه
رگ و پاش ژیاندا، سروودک  کانی پش مه  ماوه یت و  له نده هه نگکی سه ده.  وه کاته خۆردا شۆڕ ده

.نگت بدرکنی ، تا هاواری ده وه هۆنیته ده  
  .وه پشکنیته ین رۆح ده  زه کا و به ک رامتده ماخولیایه

ی نادا،  که  کۆچه ک به یهنا رز په  وه ک که یه ک بانده وه  
.بیت بوون ئاڤا ده رانی نه کانی نیگه  دوورگه له  

ریا،  مکی زه ت رامووسانی مه هوه کانی شه ربرده  سه ست به رمه مانگی سه  
.کا  راده وه ست پیرتی خۆیه ده به  
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ه و کانت جده وی وا ژر پیه زه   
.ڕێ په ناو تاریکیدا تده شت به سته جه  
  .مارۆی داوه ک گه  سزایه  ژیان به کا، که ڕک سواده  تیشک بۆ گوی نیلۆفه ر، تاه فه کی هاوسه یه پووله په
کاندا   رووته ڤره نو که ، به وه کانی ماه کراوه رکنه  ده یاڵ و ئشه  نابینایی خه ک منداتی تۆ له وه
.گرێ ده رهه سه  

  :وه بیته ورد ده
!چرپن  ده وه ر چاوته  به رابک به سه                     

  :وه یته کانت هور بکه رزیوه  له ماره ستت ده  ده وێ به ته ده
.نان  ده وه  سنگته مک به ده عه                   

:ستاوێ تدا راوه که رته  په  ماه تۆش له  
.خات کتده تدا یه که ڵ ژووره گه ییو له کی مه رووناکییه                    

ستداب،   ده  له وه بگییه م شکانی بده ده  خون ختاو، یان به ڕووی له دیار داربه ریت به وه ک یاده روه هه  
.ڕی گه ک ده دوای ئاگاییه تدا به که ناو بۆشایی ژووره ه  
 

.گرێ ک ناخت راده یه قیقه  ده بته  و رابردووش ده وه توته نگخواردوو ده ئستای په  
.ش ژیان نادون که فۆنه له ته  

.رنن وه ر ده کان سبه خانووه  
کان کلیل درابن؟ ندییه یوه می په  چۆڵ بووب، یان ده م شاره بش ئه  

 
:تچی  ده که ره نجه و په ره به  

  .وه بته و لت نزیک ده بۆنی شه                                    
،  ستاوه ی مانگدا راوه می تریسکاوه ژر ته ویش له هاوژێ، شه لده ا پهکانتد ماره ناو ده ک به رامۆشییه فه
ی  نگه ناو جه ست بیارک عاس بووب، به ده  به ی که یڤه و په ک ئه کی خۆویش، وه یه ستره ئه
 نو  خزته ی هاوسم، ده که و لزڕاوه  خه ژر پاسارییه ک له یه ی گه وه زرینگانه. جمجم کانت ده راسووه په
  .وه شتی دمه که

 
  :وه میته چه وی ده  بۆ زه وه  رامانه به

  . هو چۆڕته کانی رووتدا ده  لۆچه ک له ساردییه                                               
  :وه نگییه  ناو گۆماوی بده یته ده ک تووڕده قۆیه چه
،  وه ر شانی کۆنکه سه رمک به ته  
نار، وانکی کارکه شتیه  کهک وه  
.ڕوان ی مانفا ده ریای ژر کازیوه کانی زه  بورجه له  
:نی  هنگاو ده و دواوه ره به  



ئائ و  ده وه کانته  قاچه ک به رمییه گه                                     
.دا ت ده هدا، ختۆک سته کانی جه ییه قوو ک له یه شنه                                 

، وه کانته په  نو له یته خه روخسارت ده  
.نون تدا، خۆی ده که ردی ژووره ر عه ی خونی سه  اونه کی راپسکاو له تارماییه  

، وه کانته گه  ره با له ده  
  :وه ریته وه کانی بیره  ه ی ناو کتبه  خنکاوه م ژووره ناو ئه به

بینراو و ناو مژووی نه به  
  و وازه رته  ئستای پهناو به
کان و  رۆژ ژمره نو نامۆیی به به  

کان و نو تاریکی تیشکه به  
ر لمی رۆحتدا، سه به  

 خون بژێ 
 ژان کۆچبکا               

رگدا ئاشنا ب و ڵ مه گه یڤین له په                                        
.خش ش شونکت پببه مه ده م عه ئه  

.گرێ رده  به وه  هشوو هشوو لته نفایه م مه نی، ئهبی تا ده  
.گرێ ده رهه ناوتدا سه پۆڵ به پۆڵ شه ت شه  راماوه م ناخه زانی، ئه تا ده  
کی خپکراو و یه رایی ئاژاوه وک، سه شه م نیوه رده به ی تۆ له وکاته ئه   

:یکی ساراگر یه واره غه                              
 

ڕمن،  داده وه نگته ناو ده  بهکان ونه خه  
.سن  راده وه کانته ونه ناو خه کان به نگه ده  
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