
  !نيدوو سةرايب يةك ضةشن بوو
  
  
  
  
  
  
  

  شَيروان خدر
  

   ثشيلة بوو، ،بوو ثشيلة تةا طوناهةكةي ئةوة"
  .نابووت كراو ئةرزش  َيب

يان وةك  وةك ثةروةردةيةكي السار،  منداآلن
بة تةنةكة بة كلكي ثشيلةي ئاوةز مةسةلةيةكي خورايف 

لة ترس  دلَي ،وتا دلَي خوا! جنؤكةو شةيتاناوي وةدةكةن
  . رازي بكةنناديار

 رةنط و ،ون قردَيلةكاين منيش شةِر لةت لةيت كرد
  شةِري،ةوةيكان شةِر بة هةموو مانا.هةلَوةراند ييةكاينجوان

 شةِري سروشت و ، هةوةسبازي ئاشيتومرؤظي شةِرانطَيز 
ئةو لةطةلَ ، ناديارة ببارطاويي  يهةميشة ثشيلة .مةعريفة
 لَيكردنيان ئاسانة، دةبنة انةي كة نةفرةت جوانةبوونةوةر

  ! هةوةسي و دامركاندنةوةساين شةِربيانووي هةآلي
 رةكان نةكةم،م بؤ ئةوةي هةوةسي بينيين ئةستَييشدايك

 يان بة جنؤكةيةكي !شةيتانثشيلةيةكي رةشي دةكردة 
   !دةضوواند

جَي مابَيت شةيتان الفاوي  لة لَيرةدا وةك بوونةوةرَيك
لَي ئازارم داون، نة دةكةم، كة بة منداداواي لَيبوردن لةو ثشيال

   "!نكاري كارةساتةكان بووالي من هؤيان ةيان وَين
     

  
   هَيلَةكاين بريكردنةوة دةست ثَيدةكا،خةيالَي تؤ لةمديو

  ، باران ثروشةيلةذَير
  .نوردَيكي بضووك بؤوةي نةبينراويئَيمة 

  كؤتايي دَي، هَيلَةكاين بريكردنةوة  لةوديوخةيالَي تؤ
  ،ي هةلَدةوةرَيَير ثةِرة زةردةكاين هةتاولةذ

  ، بووين ئَيمةضامةيةكي سةرايب



  !مطوم دةكرَي من ،دةبينرَيي وتؤ 
  

   سوورو سةوزيتؤ لة ناو قردَيلةخةيالَي 
  .كؤالَني بة ئاوةزي ثشيلةيةكي رةش دةباتةوة مندالَي

  ثشيلة زةردو سثي و رةنطامةييةكان 
  .نهةوةس لة بينينيان دةكةي

  ةلة خؤشةويسيت ضنراو ،ة قردَيلةيةكي يادةوةر
  ! دةضَيلة ثشيلةيةكي رةش 

  قردَيلةيةك مةيلي جوانيت بارطاوي دةكا، 
   بارطاوي دةكا، بينني هةوةسيقردَيلةيةك 

  .ثشيلةيةكي رةش لة ناو ترس راوت دةينَ
  مندالَيت طةمةيةك بوو،

  ! بوومالَ َيب ي ثشيلةيةكي رةش دةبوورايةوة،ي ناو ثرضتةكةلة قردَيل
  !داطريمان كرد بن هةيوانةكان بؤ منَيك و بؤ تؤيةك مالَ نةبوو،ئيتر 
  !  كوكوختييةكان بووو طلَؤثة شريييةكان وآليت كؤتركةناريبةالَم 

  !من و تؤيةك تةنطمان ثَيهةلَدةضنني
  !تؤ لة رةشيدا ترست لة من دةضاند

  ! دةخةوتي رةشممن قردَيلة لة ناو ثرض
  رةش رةش تؤ بووي 

  !رةش دةضؤوة قردَيلةكةمالَ خةيالَ خةي
  !دوو سةرايب يةك ضةشن بووين

  
  ن هةلَدةطةِرا، ناابةسوبا بة ثَييةكاين بة طوَي

  .ة ثرضمدابقردَيلةكان 
  .دةنةخشاندتؤ ضاوةكانت مةيلي توِرةبوونيان 

  . دةكردشتروبا هةورةكاين تو
  باران، باران من 

  دلَؤث، دلَؤث
  .دةهامتة خوار
  مي تةِر دةكردباران مندالَي

  !  لة ئاو دةمةيي تؤرةشي
   بوون وي تؤ مالَنةلة كايت باراناندا، ضةترةكان 

  ! نة مالَي من



   ئاوةذوو دةكردةوةانجؤطةلَةكانيش دةنطي باراني
  تؤ بة زمانَيك طوَيت يلَ را دةدَيرا

  !منيش بة زمانَيكي تر
   ،ثرضم لة ناو ئاو هةلَدةكشاكة 

  !دةكردتؤ هةستم بة طةورةيي 
   !بةسةر زةويدا دةلةرميةوة، وَينة بووم و نةدةكَيشرام

   .ة سةر زةويدةكةوت قذة رةشةكةم ي بريسكة
  ! نةدةبينرام، رووناكي بووم ويبوو ةكي بَيئاطائَيوارةي

  كة تؤش رةنطت لة ناو شةودا لَيلَ دةبوو
  !نواند دةتبة ضاوةكانت طةورةتر

  !تؤ لة رةشيدا ترست لة من دةضاند
  ! دةيربدةوةخةوة لة ناو ثرضم من قردَيل

  رةش رةش تؤ بووي 
  !رةش دةضؤوة قردَيلةكةمخةيالَ خةيالَ 

  !دوو سةرايب يةك ضةشن بووين
  

  
  ! ضاوةكامنبووانييةكي تازة ئةستَيرة خةوتووبةي

  .ندِرووشا تهةموو شتَيكتؤ 
   سةر دةرطا و ديوارةكان،شةومني

   كريستالَي سروشت حةزي 
  .ند ِرووشاتهةموو شتَيكتؤ 

  . من بَيداريي،خشثةي تؤ و ئاوو نةعلةكاين باوكم
  بة درَيذايي كؤآلن و ناو زطي ئامسان كؤخة كؤخي رَيطاكان 

   ! دةكةوتنةوةهةناسةكامنثريي شةِرةكان بوو، بةر 
  دةخةوتن،ناو ثرضم  لة قردَيلةكان

  !َيبجوانتر نة ،من و قردَيلةكاننَيوان  ثةيوةندي  لة،بةيانياين باوكمنوَيذي دةشَي 
  لة بةرة بةياناندا داثريةم 

  دادةنيشتشني، شني 
  ، وةدةكردقردَيلةكامن بةبة ضاوة ئامسانييةكاين، زةردةخةنةي 

  ! ئَيمةدةنك دةنك دةنكة مرواري  سةر سينطي ذيان بووين
  رةنطامةييةكاين تؤش،ضاوة 

  مةيلي ترس : ئاوةزي شةيتان :رةنط، رةنط



  بوو طةمةي سروشت : رةنطاوِرةنط :رةنط، رةنط
  .ذيان

   بوو  خوَيندنةوةي كارةسات:ضؤِراندةدا: رةنط، رةنط
  .ذيان

  !تؤ لة رةشيدا ترست لة من دةضاند
  !من قردَيلة لة ناو ثرضم دةخةوت

  رةش رةش تؤ بووي 
  !رةش دةضؤوة قردَيلةكةمخةيالَ خةيالَ 

  !دوو سةرايب يةك ضةشن بووين
  

  دةكةن شانة  ثرضةِرةككضاين ط كوِراندا،لة ضاوةِرواين 
  ، دةطةشانةوةلة ناو ئومَيددلَةكان 

  .دةبووة دياري بؤ كةزييةكامندةيان قردَيلة 
  ت دةنَيرنين كوِراندا، كضاين طةِرةك لةعنةلة نةهات

  وةك شةيتاين لة ئاوةز ضَينراو 
  !اراو دةنمن تؤم                                            

  .رينةوةلةمسةري كؤآلن يةكدةط
  وةك بَيئومَيدَيكي تاآلنكراو لة ئومَيد، 

  .لةمسةري كؤآلن يةكدةطرينةوة
  .لة نيطاي يةك دةِروانني
  . لة قةوزةي خةونةكاننطريفانةكان لَيواولَيو

   وةك خبووري ديوارة ثريؤزكراوةكانشبؤين مَيينة
  سةربان.. سةربان

  ثةنا ديوار.. ثةنا ديوار 
  .     كؤآلن دةتةينَ                           

  لة نةهاتنةوةي كوِرةكان،
  .يةكدةطرينةوةمن و تؤ لةمسةري كؤآلن 

  . رد ثاكنووس دةكيانهةورةكان شةِرةكانئةو كات 
  .ن لة تةاييووناو لةثةكان وشك دةب

  ةكان ثييت يةكةمي كلةسةر ملوان
  ناوي شةهيدةكان 

    بوون، زةردو سووريقردَيلة
  .بةردةبوونةوة



  كوِرةكان، انديل دةكر داكضانةثةرَيشاين ضةي لةناو بوخ
   و تووكة هةرزةييةكاين سةر سينة،مةمكي هةنار
  ،ني ضاو لة دةست بوووسَيوي ثَيطةيو

  !لة نةهاتنةوةي كوِرةكانّ
  وةك بَيئومَيدَيكي تاآلنكراو لة ئومَيد، 

  لة دوايني كؤآلن يةكدةطرينةوة
  . بةسةر تؤدا ساغ دةبنةوةشةِرةكان

  !يدا ترست لة من دةضاندتؤ لة رةش
  !من قردَيلة لة ناو ثرضم دةخةوت

  رةش رةش تؤ بووي 
  !رةش دةضؤوة قردَيلةكةمخةيالَ خةيالَ 

  !دوو سةرايب يةك ضةشن بووين
  

  !ن بوون لة مةمكان دةخشامةيلتؤثةلََي كةزيية رةشةكان، 
  ثاييز.. ثاييز
  كةزي .. كةزي

  نيدةوةرَيهةلَ                  
  !بندةمةمكةكان ثري كة بؤ ئةوة نةضوو،  بريم نا 

    .نا بريم بؤ ئةوة نةضوو
  من و تؤ دوو بةدكاري هةوةسطريبووين

  هاوين.. هاوين
  مؤِرةمان لَيك دةكرد

  !نا بريم بؤ ئةوة نةضوو، كة ناتبينمةوةّّ
   بوويني هاوين شةودةستة خوشكيدوو ئَيمةو ئةوان 

  !ترازاينلَيك
  شان بووينبَيوادةي ثةرَيمن و تؤ دوو 
  !يةوةمان نةدةناسييةكتر

  !بةربوونةوةقردَيلةكان لة ناو ثرضم 
  ! طةمةي بة كات دةكرد رةنطي تؤش لة ناو كاتةكاندا

  !دوو سةرايب يةك ضةشن بووين
    بوويندوو بوونةوةرمن و تؤ 

  ! لة شةيتاندوو بوونةوةر


