
و  ئارام  پیاوێك،  ژنێك،  كەسێك، 
یان  تۆ،  و سە یری  وستاوە  بێ  جووڵە، 
پشت  لە  كەسێك  تۆ،  نزیك  شوێنێكی 
یان  ڕاست،  الی  لە  كە سێ  تۆ،  سە ری 
جار  هە ندێ  ئە و  دە كات:  تۆ  چە پی 
شە وە وە،  جلی  بە  جوانە  زۆر  ژنێكی 
ڕازاوە ی  یان كوڕێكی گە نجە بە قاتێكی 
كوڕێكی  هە ندێجار  كڕاوا تێكە وە،  و  تازە 
ژنێكە  هە ندێجار  گە نجی سپۆرتلە بە رە  و 
مانتۆ  لەسە رو  عە با  یان  نیوەڕووت، 
قانوون  كەسێكی  و  هەیە  ئە و  لەبە ر. 
تە وە ریشە، لە هە موو جێگەیە ك پێڕەوی 
سە رتاپێی  جلی  تاران  لە  دە كات:  یاسا 
لەبە ردایە و لە سلێمانی هە ندێ شوێنی 
خۆی دە ردە خات و لە شاری بچووكتری 
وە ك سنە، لە نێوان تاران و سلێمانیدا 

دۆش دادە مێنێ.
دە گە یتە تە نیشتی، سە یرت دە كات، 
كە سانی  هە موو  وە ك  كەسێكە  سە رەتا 
ئە و  سە یری  ئارامیی  بەاڵم  دیكە، 
ڕاتدە چڵە كێنێ، بە تایبە ت كاتێك سە رت 
هە ڵدە بڕی و لێی دە ڕوانی كە ئەرێ ئە و 
مانكێنە و تۆ وات زانیوە كەسێك، ژنێك 
بێگانەیە ك  یان  ناسراو،  پیاوێك،  یان 
كە سە یری تۆ دە كات. سە رەتا هە ستی 
جۆرێك  بوون،  ئە ویدیدا  نیگای  ژێر  لە 
هە ست  پێدە دات،  بوونت  بە  هە ست  لە 
دە كە یت هە یت و كەسێك سە یرت دە كات 
یارییە كیش  سە رەتای  هاوكات  لێرەوە  و 
لەبە ر  سە ما  یاریی  پێدە كات،  دە ست 
بوونی  دەڵێ:  ژیژەك  وە ك  كە   ئە ویدیدا 
بە ردە م  لە  بە ردە وامە  سە مایە كی  ئێمە 
ئە ویدیی گە ورەدا )زمان یان كۆمە ڵگا(، 
بەاڵم كە  سە ر هە ڵدە بڕی و لێی دە ڕوانی، 
جۆرێك ڕاچە ڵە كانت بۆ درووست دە بێت، 
جۆرێك لە ترسێكی شاراوە، جۆرێك لە 
ئە و  زانینیش،  سووك  بە  خۆ  و  تۆقین 
بێدە نگ وە ستاوە و سە یرت دە كات، ئە و 
چاو لە ئاسۆیە ك دە بڕێت كە دیار نییە، 
ئە و چاوی لە ئاسۆی حە شیمە ت بڕیوە، 
پاساژە یان  ئە م  سە ردانی  خەڵكە ی  ئە و 

كردووە.
بچووك،  جیهانی  وە ك  پاساژ 
سە رمایە داریی  جیهانی  نموونە ی  وە ك 
جێگە ی  سە یرترین  ڕەنگە  هاوچە رخ، 
شار بێت، شوێنێك بۆ تێڕامان. لە نێو 
پاساژیشدا ئە گە ر پاساژ نموونە ی جیهانی 
مرۆڤە كان  واقیعیترین  بێت-  هاوچە رخ 
وە ك  مانكێن  مانكێنە كانن.  هە مان 
هێزێكی  وە ك  هێز،  ئیالهیی  نموونەی 
چاو دێریكردنی  توانای  كە  ئاسمانیی 
هەیە. الی بۆرخس، گۆڕستان سە یرترین 
بوو و الی جادووگە رانی  شوێنی جیهان 
دە یڕوانی  كە  ئاسمانێك  ئاسمان،  كۆن، 
چاوی  دوو  و  قووڵ  نیگایە كی  بە  و 
شتێكی  هە موو  چاو دێریی  گە ورەوە 
دە كرد، ئاسمانێك كە جێگە ی »ناظر«ی 
گە ورە و جێگە ی شاهیدان بوو، جێگە ی 
هە موو  بانزە مینیانە ی  بوونە وە رە  ئە و 
بیر  هیچییان  و  دە نووسی  شتێكیان 
مرۆڤ  كە  نیگایە ك  جێگە ی  نە دە چوو، 
هە موو  و  دە ژیا  لەگەڵی  تە مە نی  هە موو 
كردارێكی خۆی بە پێی ئە و ڕێكدە خست 
لە  سە مایە ك  وە ك  ژیان  دادە ڕشت:  و 

بە ردە م ئە و نیگایەدا.
هە ر  شوێنن:  سە یرترین  پاساژە كان 
سپلین  فێردینیان  تاكو  بوودلێرەوە  لە 
شوێنێك  پاساژ  بنیامین،  واڵتێر  و 
پاساژ  تێڕامان.  و  بیركردنە وە  بۆ  بووە 
بە  تایبە تییە وە،  ڕووناكایی  و  نوور  بە 
گزنگ و تیشكی دە ستكردی نیۆن و بە 
ڕەنگامە یی  و  عە رد  تە ختی  كاشیكاری 
بە  شوێنێكی  خۆیە وە  جۆراوجۆری  و 
گە ر  ئازادین،  هە موومان  ئازدە.  تە واوی 
ملكێشان  بە سە رفی  نە كڕین،  شتێكیش 
و  بینین  لە  چێژ  و  بكە ین  سە ردانی 
لە وێ  بوودلێر  وە ك  و  وە ربگرین  بینران 
تە ڕبین«،  حە شیمە ت  حە مامی  »بە 
كە  هەیە  شتێك  ناخیشە وە  لە  بەاڵم 
هە ست دە كە یت لە پاساژدا لە ئازادییت 
دە دات، هە موو شتێك ڕووناكە، ویترینی 
هە ست  پاكوخاوێنن،  هێند  دووكانە كان 
دە كە یت زۆر سانا دە توانی دە ست ببە یت 
و شتێك هە ڵبگریت بێ ئە وە ی كەسێك 
بە رت پێ بگرێت، هە ست دەكەیت تۆ ئە و 

هە موو  لە  و  دە با  دە ست  كە  منداڵە ی 
شتە كان  و  لێدە كاتە وە  لە تێك  شتێك 
لە  و  دە ردێنێت  خۆیان  زە مینە ی  لە 
زە مینەیە كی دیكە دا دایان دە نێت، لێرەدا 
پێدە كە یت،  هە ست  ئازادیی  ئە وپەڕی 
بەاڵم  سپییە،  و  ڕووناك  شتێك  هە موو 
هە ر لەبە ر ئە وە ش كە لە وپە ڕی سپیبوون 
ئە وە ی  لەبە ر  هە ر  ڕووناكیدایە،  و 
ترس  جۆرێك  سە ربە ستیدایە،  لە وپەڕی 

لەگەڵ خۆی دەهێنێ.
 ئە م ترسە لە جنسی ئە و ترسەیە كە 
لە جوانیی زۆردا هەیە، هە رچۆن بوودلێر 
لە جوانیی زۆردا مە رگی دە دییە وە، واتە 
هە ر شتێك مادام تا دوا ڕادە ی لۆژیكیی 
لە  ڕەنگە  بدرێ،  درێژە  و  پەرە  خۆی 
دژی  شتێكی  بۆ  بگۆڕێت  سە رەوە  ئە و 
خۆی. لێرەش، لە م پاساژە نوورانییە دا، 
شتێك لە ترس هەیە. ئە مە ش سە رەتای 
ئازادین  بە ڕاست  لێرە  ئایا  پرسیارێكە، 
ئایا  هە ڵبگرین،  و  ببە ین  دە ست  كە 
لێرە هیچ هێزێك بوونی نییە، ئایا لێرە 
ناكات.  چاودێریمان  كۆنتڕۆڵمان،  كە س 
لێرەدایە كە دە گە ینە نموونەیە كی دیكە 
لە چاودێریكردن، لێرەدایە دە توانین لە و 
ترسە بگە ین كە لە مانكێنە كان هە مانە، 
ترس لە و نیگا سارد و بێ  بن و ناكۆتایە، 
ترس لە و نیگایه  كە سە یری نە دە كردیت 
لە و  نە بوو،  گرینگ  بۆت  هە ر  تۆشی  و 
نیگایه ی كە تۆ لە الی ئە و »تۆ« نیت، تۆ 
نیگایه  تە نیا »بە رخۆرێك«ی،  الی ئە و 
نە  و  هەیە  ئە قڵی  نە  كە  بە رخۆرێك 
لێكدە داتە وە، كەسێكی و سە رگە ردانی، 
بە رخۆرێك كە دە بێت مانكێن یارمە تیی 
گۆڕینی  بە  و سبە ی  هە ڵبژێرێت  بدات 
تۆش  دە كاتە وە،  داوە تت  خۆی  جلی 
بگۆڕێی. لێرە، گە رچی سە رەتا وادیارە 
كە ڕادەیە كی زۆری ئازادیی هەیە، بەاڵم 
ئازادیی، ئازادییە كە سنووردار و بە پێی 
نموونە، لێرە كە س ناتوانێت منداڵ بێت، 
ئێرە شوێنی كۆلێكسیۆنێرە، نە ك منداڵ 

)وە ك بنیامین جوێیان دە كاتە وە(.
نیۆندا  تیشكی  لەبە ر  ئازادیی  لێرە 
وە ردە گرێ.  ترسناك  سیمایە كی  تە نیا 
ئە مە ڕواڵە تی دیكە ی پاساژ و ڕواڵە تی 
دیكە ی مرۆڤی ئارامی بە ردە م كۆگایە كی 
ترسە  ئە م  بەاڵم  گە ورەیە،  زاراوە ی 
لە  بووە  ترس  جۆرێك  هە ندێجاریش 
پارێزكاریی  لە  ڕەگێك  و  خۆی  جیهان 
كە  پارێزكارییە ی  ئە و  بووە.  تێكە ڵ 
جیهانی  ڕووبەڕووی  و  ڕق  بۆتە  زۆرجار 
مۆدێڕن و خەڵكانی مۆدێڕن كراوە تە وە، 
گە ورەترین  كە  ئە مەیە  سە یر  بەاڵم 
مۆدێڕنیستە كانیش تێكە ڵەیە ك بوون لە 
شە یدایی بۆ جیهانی مۆدێڕن و هە روە ها 
بێزاری لە و جیهانە، ئە و خاڵە ش كە ترسی 
بنە ڕەتخوازێك  ترسی  لە  مۆدێڕنیستێك 
هیچ  نە كردنی  وێنا   دە كاتە وە،  جوێ 
جیهانێكە لە دە رەوە ی جیهانی مۆدێڕن، 
بەاڵم  دە بێت،  بێزار  مۆدێڕنیستێك 
بە رامبە ر جیهانی مۆدێڕن هیچ سە ردە می 
زێڕین و هیچ شێوە بوونێكی سرووشتی و 
پاستۆڕاڵ بە رجە ستە ناكاتە وە- واتە ئە و 

كارەی كە فەندە مێنتا لیستێك دە یكات.
پێشتر، سە ردە می پێش سیستە می 
لە  چاوێك  مۆدێڕن،  سە رمایە داریی 
ئاسمان سە یری دە كردین و قارەمانە كە ی 
ئە وی  فە رمانە كانی  زە ویی  لەسە ر 
بە ڕێوە  دە برد و تە نیا ئە و قارەمان بوو. 
نە مانی  سە ردە می  مۆدێڕن  سە ردەمی 
نە مانی  سە ردە می  بوو.  قارەمانە كان 
كەسێك كە سە رنموونە ی ڕەفتار و چاكە 
بێت،  كۆمە لگا  گە ورەی  مۆدێلی  و  بێت 

بەاڵم ئایا ئە مە ڕاستە؟

دە توانێت  مانكێن 
پرسیارە  ئە م  وە اڵمی 
وە ك  مانكێنیش  بێت، 
نە خشە كێش  نوێنە ری 
وە ك  دیزاینێر،  و 
سیستە مێك  نوێنە ری 
و  نواندن  بە  كە 
و  دە گە ڕێ  دانوستاندن 
كەسێكدا  هە موو  بەسە ر 
بە مە رجی توانای كڕێن، 
هە مووان  و  كراوە تە وە 

چاو  بەیەك 
سە یر 

دە كات- 
هیچیان  واتە 

 - بینێ نا
ئە م  قارەمانی 

 ، یە ە مە د سە ر
دیسان  هە ڵبە ت 

وتە نی:  بوودلێر 
قارەمانین،  ئێمە ش 
خوێنی  بە  كە  ئێمە ی 
و  نیكۆتین  لە  پڕ 
باری  ئە لكولمانە وە 
تە نیابوون  قورسی 
هە ڵدە گرین، باری قورسی 
مۆدێڕنبوون، ئە مە ش هە ر 
ئە و شتەیە كە الی بوودلێر 
یان  قارەمانیگە ریی  ناوی 

هێرۆییسمی مۆدێڕنە.
دە بێت  بەاڵم   
كە  بدۆزینە وە  توخمێك 
لە و  مۆدێڕن  جیهانی 
فە زا جادووییە ی كە بە 
ناڕاستە وخۆ  جۆرێكی 
كرد،  وێنا  بۆمان 
بكاتە وە،  جوێ 
ڕزگاریدە ر  توخمێكی 
لە  ڕزگاریی  بۆ  كە 
جیهانی  جادووی 
ڕێگە ی  مۆدێڕن، 
و  مە حاڵ  جیهانی 
ڕێگە ی  و  ڕق  ڕێگە ی 
زێڕینی  سە ردە می 
وێنا  بۆ  وە حدەتمان 

یان  باخە كانی شە دداد،  نە كات و بە رەو 
یان  ئە فالتوون،  فاشیستیی  كۆماری 

ئیمپراتووریای ئیسالمیمان نە بات.
جارێكی  تر دە رهاویشتە چڕكراوە كانی 
ئە م ڕامانە كۆ بكە ینە وە: هەست دە كە ین 
هە ست  دە كرێین،  كە چی سە یر  ئازادین، 
داوا  كە چی  هە ڵدە بژێرین،  دە كە ین 
سیستە می  الیە ن  لە  ویستە كانمان  و 
ئە مە  دیاریكراوە.  سە رمایە دارییە وە 
دە كە ین  هە ست  و  وتە كانمانە  پوختە ی 
ئازاد و هە ڵبژێركار نین. دە ستێك بەسە ر 
مانكێنە دا دێنی، هە موو شتە كان جارێكی 
وا  هە ر  ئە و  دێنیتە وە،  زە ینتدا  بە   تر 
تە مە ننایە تی  و  دە كات  دوور  سە یری 
دە كە یت  هە ست  بێت،  ئازاد  و  بجووڵێ 
ئە م جیهانە هێشتا دە رفە تێكی دیكە شی 
بە ر  كراسی  لە  دە ستێكی  تر  هەیە، 
دە تگرێ  بزەیە ك  دە ده یت،  مانكێنە كە 
دە كە یت،  هە ست  و  دێڵی  جێی  بە  و 
بە  ئازادیت:  بێت،  نە ختێكیش  گە ر 
قارەمانیت،  تۆ  دە ڕۆی:  و  دێڵی  جێی 
قارەمانی  كۆتایی،  بێ  گە ڕانی  قارەمانی 
قارەمانی  بەردەوام،  تاقیكردنەوەی 
پەنایەكی  و  پشت  هیچ  كە  شۆڕشێك 
لۆچەكانی  دەتوانی  تۆ  نییە،  دەرەكیی 

ئەم جیهانە بكەیتەوە.

دوایین قارەمان
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پاسە سوورەكە
هیوا قادر

»سكانسن«  ئاژەاڵنی  باخچەی  دەروازەكەی  لە  كاتێك 
ڕیزە  ئەو  لەدوای  ویستگەكەدا   لەبەردەم  و  دەرەوە  هاتبوومە 
منیش  سوورەكە،  پاسە  سواربوونی  بۆ  وەستابووم  منداڵەوە 
وەك ئەوانم لێهاتبوو، پاسەكەی ئەوان بەرەو سەنتەری شاری 
ستۆكهۆڵم دەڕۆیشت و ئەوەی من بۆ جێیەكی تر كە لەسەر 
پاسەكە نەنووسرابوو. كاتێك لەسەر كورسییەكەم بێ گوێپێدانە 
دەنگەدەنگی منداڵەكان و دەستڕاكێشانیان بۆ ئەو جێگایانەی 
لە پەنجەرەی پاسە سوورەكەوە دەیانبینی، دانیشتم، منیش 
ئەو  سەیركردنی  بە  دەستمكرد  پاسەكەوە  پەنجەرەی  لە 
جێیانەی ئەوان نەیان دەتوانی بیبینن، یاریكردن لەناو ئەو دوو 
زەمەنەدا بۆ من وەك سەیركردنی ئەمدیوو و ئەودیووی چاوی 
ئەكرۆباتێك وابوو كە بەسەر پەتێكدا بڕوات. لە دیوێكمدا لەناو 
پاسە سوورەكەدا لەگەڵ ئەواندابووم، لە دیووەكەی تریشدا لە 
پاسێكی سووری تردا دانیشتبووم و بەناو شاردا دەگەڕام و 
تژیبووبووم لەبەردەم بینینی ئەو شوێنانەدا كە بۆ یەكەمجار 
دەمبینین، سەفەری پاسە سوورەكانی منداڵیی من، كونجكوڵی 
مریشكێكدا،  باڵی  لەژێر  بوو  ڕاكردو  جووچكەیەكی  گەڕانی 
تێدا  دایكی، چی تری  باڵی  لەژێر  دنیا جگە  بزانێ  بۆئەوەی 
هەیە. لە دیوەكەی تریشمدا لەناو ئەو دەنگەدەنگی مندااڵنەدا، 
وەك ئەوەی بە كۆنترۆڵێك هەمووان بێدەنگ بكەم، بێدەنگم 
لە  وەرەقەیەی  پارچە  ئەو  نووسینی  كەوتبوومە  كردبوون، 
جزدانەكەمدا دەرمهێنابوو، یەكەم دێڕ ناوی شیعرەكەم نووسی، 
»پاسە سوورەكە«، گورزە خۆرێك لە عەجوولیی لە چاومدا 
بوو، دەمویست یاریی لەنێوان دیمەنەكان و زەمەنەكاندا بكەم، 
بۆنی  ئەوێ  شینەكە،  بەندەرە  بۆ  بردمی  سوورەكە  »پاسە 
ماسی لێ دەهات، مراوییە پەڕ چەورەكانیش چاوێكیان هەر 
دڵی خۆمدا  لە  بوو،  پیرێژنەكان  دەستی  وردە سەموونی  لە 
دەموت: ئەگەر تۆ لێرەبوویتایە، نە باسی ماسیمان دەكرد و 
نە الی مراوییەكانیش دەوەستاین، بە پاسە سوورەكە هەموو 
دڵم  بێیت،  ئەوەی  لێشم دەشاردیتەوە پێش  دەگەڕاین،  شار 

لێیدابوو كە هەر دێیت«.
وێنە نووسراوە تەواونەكراوەكانم لەسەر پارچە وەرەقەكە 
خستەوە ناو جزدانەكەم و لە سەنتەری شار لە پاسە سوورەكە 
و   ڕێبوارەكان  ڕەوتی  خێرا  شەپۆلی  ناو  كەوتمە  دابەزیم ، 
قیتارەكاندا  بەر  بەسەر شۆستەی  تونێلەكانەوە،   ناو  چووینە 
دابەشبووین. بەدەر لە خەیااڵتی ناو شیعرەكەم بیرم الی ئەو 
باخچەی  لە  كاتێك  بوو،  پەناهەندەیە  منداڵە  و  پیاو  و  ژن 
بەڕێوبەرەكەدا  بەردەم  لە  هاوكارەكانمدا  لەگەڵ  ئاژەاڵن 
وەستابووین، باسی شێوەی زاوزێ و خواردن و سەفەرەكانی 
ئەو پۆلە قاز و قوڵنگەی بۆ دەكردین كە لە یەكێك لە چیمەنە 
تا  كە  منداڵەی  ئەو  لەویادا،  نیشتبوونەوە،  ئەوێدا  تەڕەكانی 
باوكی دەڕۆیشت،  و  دایك  بەپێی  پێش چەند چركەیەك پێ 
بەردێكی هەڵگرت و كەوتە ڕاكردن بەدوای قاز و قوڵنگەكاندا، 
خەجاڵەتییەوە  بە  هەستكردن  و  توڕەیی  بە  زۆر  دایكەكە 
ئەو  تا  ڕایكێشا،  خۆیدا  بەدوای  و  گرت  منداڵەكەی  دەستی 
لەسەر  هەر  چاوی  و  دەدایەوە  ئاوڕی  هەر  منداڵەكە  كاتەش 
منداڵە  ئەو  گەر  وت:  بەئێمەی  بەڕێوبەرەكە  بوو،  قازەكان 
منداڵی من بێت، دەزانن چی لێ دەكەم؟ هەموومان خەیاڵی 
وەاڵمگەلێك بۆ الی خۆی بردین و كەچی هیچیشمان نەوت، 
خەاڵتم  بوایە،  من  منداڵی  منداڵە  ئەو  گەر  وتی:  ئەو  بەاڵم 
دەكرد، چونكە ئەو منداڵە سەلماندی كە بۆماوەی ئینسانیی 
ئەو بۆماوەیەكی ڕەسەنە، بۆیە دوای قازەكان كەوت، چونكە 
ئەم  لەسەر  ڕاوچییەك  وەك  ژیانی   سەرەتاوە  لە  ئینسان 
خەسڵەتە  و  ئەو  هەڵگرتنی  دەستپێكردووە.  شینە  ئەستێرە 

مانەوەی لەو منداڵەدا نیشانەی ڕەسەنایەتییەتی.
وەستانی یەك بە دوای یەكی قیتارەكە لە وێستگەكان و 
خەیاڵیان  موسافیرەكان،  ژوورەوەی  هاتنە  و  دەرەوە  چوونە 
لەگەڵ خۆیان دەبردم و دەیانهێنامەوە، بەخۆم دەوت ئەی من 
دەبێت بەم گەورەییە دوای چی بكەوم؟ خەسڵەتی شاعیربوون 
لە مندا دەبێت ڕاكردن بێت بەدوای چیدا؟ خەسڵەتێك كە بۆماوە 
ئەوەندەی دەستكردێكی جوانپەرستی و مەعریفییانەی  نییە، 
و  پاسە سوورەكە  وێنەی  دیسانەوە  بەاڵم  ئینسان خۆیەتی، 
نەخشەی شیعرەكەی ناو جزدانەكەم خستمیانەوە ناو خەیاڵی 
سەفەرەكان. كردمیانەوە بە ئەكرۆباتەكە، تۆ بڵێی نووسین و 
باسكردنی ئینسانەكان جۆرێكی تر نەبێت لە ئەكرۆباتبازیی؟ 
ئەكرۆباتی  كاری  هەمان  نووسیندا  كاتی  لە  نووسەریش  واتا 
بكات و دواتر گێڕانەوەكانی خۆیمان بخاتە بەردەم. لەكاتێكدا 
پاڵەوانبازییەكەی نووسەر تەنها بردنی خۆی نییە بەسەر ئەو 
خۆی  تەمەناكانی  و  خەیاڵ  و  خەون  بردنی  بەڵكە  پەتەدا، 
بەسەر  گواستنەوەیانە  و  خۆیدا  لەگەڵ  ترە  ئینسانەكانی  و 
ئەو پەتە باریكەدا. ڕەنگە نووسینی باش ئەو نووسینە بێت 
و  نووسەر  كردەی  بكات،  ترسناكە  پەڕینەوە  لەو  باس  كە 
نووسەرێكی  گەر  نووسەر  دەچن،  لەیەكتری  زۆر  ئەكرۆبات 
خۆیدا  خەیاڵی  پەتی  بەسەر  خوێنەران  ناتوانێت  بێت  خراپ 
بپەڕێنێتەوە ، ئەكرۆباتی خراپیش كەس نایەوێت سەیری بكات 
بۆ ئەوەی خەیاڵی ئازادی خۆی نەكوژێت. تەنهایی ئەم دوو 
كارەكتەرە لەیەك ڕووەوە زۆر لەیەك دەچن كە هەردووكیان  
بەسەر پەتەكانیانەوە تەنهان. مەرگی هەردووكیشیان لەبەردەم 
ئینسانەكانی تردا یەكسانە، ئەو لە ناو نووسینە خراپەكانیدا 
دەمرێت و ئەمیان لەبەردەم ئەو بینەرانەدا دەكەوێتە خوارەوە 

كە سەیری دەكەن.

ئه م گۆشه یه  مانگی جارێک )هیوا قادر( ده ینووسێت.
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