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ھاوڕیان 2ڕۆمیۆ    پیمانی ھاوڕیان 2ڕۆمیۆ    پیمانی

: ب ششكپ

خۆشویستم . باوكی و • دایك

دەریا) . سمە، شیالن، ( خت، ئازیزم ھاوڕیانی •

سرود و ئاكار. و سۆما و سروش و ئاكام •

كوردستان . مندانی ھموو •



ھاوڕیان 3ڕۆمیۆ    پیمانی ھاوڕیان 3ڕۆمیۆ    پیمانی

: پشكی

یان بن كچ منداكانی ك نیی بختوەرتر سك لو ژیاندا ل منوە الی ب

بدەن. پ درژە پیامكی خۆی زیاتر ل نبن و ڕبازەكی دەستبرداری كوڕ

كانمانمندا بچوكترینی و نسا (١٤) ل كمتر تمنی ھشتا ك (سیما)

ڕۆشنبیریدا. بواری ل تكردنخزم ئاواتی میشھ و ینووسینی ھ خولیای لمژە

پ درژەیان دەرفت پی ب نیازە وای ك خزمتانیتی ئو نۆبرەی ئمش

و خۆزگ ھیوا ناوە . ھنگاوی خۆیوە ھاوتمنكانی ل جیھانی و پشان بدات

بكن... با تمنیدا ب شان لگڵ شان داھاتووی خزمتكانی

                                                  باوكی سیما
٢٧٠٩ \ جۆزەردان
٢٠٠٩ \ حوزەیران



ھاوڕیان 4ڕۆمیۆ    پیمانی ھاوڕیان 4ڕۆمیۆ    پیمانی

ڕۆمیۆ
ھاوڕیان) پیمانی (چیرۆكی

ساڵ ھبوو ناوی (١٢) ژیكی تمن و ئازا كوڕكی سانك لموبر
دەژیان، جواندا و بچوك خزانكیدا ل گوندكی لگڵ بوو، {ڕۆمیۆ}

خنجیالنی كگیكی ڕۆمیۆ باوكی
نبوو، لبر قوتابخان ل ھبوو، ڕۆمیۆ
قوتابخانیكی ھیچ گوندەكیان ئوەی
گوندەدا لو كسكیش ھیچ نبوو، تدا

نبوو. خوندەواری
 كشبپ بۆ گوندەك مندانی ڕۆژك
و باوكی چووە الی و ڕۆمیۆ كۆكرانوە



ھاوڕیان 5ڕۆمیۆ    پیمانی ھاوڕیان 5ڕۆمیۆ    پیمانی

داوای لكرد ك ڕگای بدات
بشداری یكشبپ لو
ڕازی باوكیشی و بكات
ككشبپ ــ ــات ك ـــوو  ب
رۆمـــیـــۆ كـــۆتـــایـــی ھـــــات
ــدەســت ب ــی ــن ــوت ســرك
وتنركس بــم  و ھنا
ــكــی ــزان خــ و  ڕۆمـــیـــۆ 

سووتانی ھوای ناكاو   ل نخایاند زۆری بم  بوون، دخۆش زۆر
بم ،كگك گیاندە خۆیان خرایی ب زۆر و پگیشت كگكیانیان
ئو لالین بوو،كلگكیان سووتا ھمووی كگك ئوان گیشتنی تا
ل گوندەكیاندا، ناسرابوو {كڕەش {پیاوە ب ك سووتنرا بوو پیاوە
ل كردبوو ڕۆمیۆ باوكی  ل داوای (ڕەشــ (پیاوە ئو پشتر  چونك
شاری بیبات بۆ ئوەی بۆ پبدات ڕۆمیۆی زۆردا پارەیكی برامبر بە
زیاتر، پارەیكی بە ب خاوەنكارەكان ب بیفرۆشت لوێ و (میالنۆ)
بم گوندەكیاندا.  ل بوو چاپوك  و  زیــرەك كوڕكی ڕۆمیۆ چونك
ر بۆیھ ،كڕەش پیاوە داواكارییكی ب نبوو ڕازی باوكی ڕۆمیۆ
ب ناچاریان بكات كارەی بو تا سووتاندبوو ڕۆمیۆی كگكی مای
ھویدا زۆر ئــوەی بھۆی ڕۆمیۆ باوكی بن، ڕازی داواكارییكی
دووككی و ئاگرەك زۆری بھۆی بكوژنتوە، كگكیان ئاگری

لدەستدا. چاوی ھردوو
زۆر پارەیكی ب پویستی چاوەكانی چارەسری بۆ ڕۆمیۆ باوكی
بوون ھژار خزانكی ئوان بم ھبوو،

نبوو. زۆرەیان پارە ئو و
شاری بۆ  بــوو ڕازی ڕۆمیۆ ئــوە  لبر
كڕەش پیاوە مرجك ب بچت میالنۆ
بوو پویستیان ك یان بداتپارەی بە ئو



ھاوڕیان 6ڕۆمیۆ    پیمانی ھاوڕیان 6ڕۆمیۆ    پیمانی

ھر بوو. ڕازی بوە باوكی، پیاوە ڕەشكش چاوەكانی چارەسری بۆ
چاكبوونوەی مژدەی كپزیشك و باوكی الی نایپزیشكی ھ ڕۆمیۆ بۆی
بم بوون، شادمان خزانكیان واھ بم و پدان كاتی نزیكترین
كوڕەكی دواتر ڕۆژی بۆ ئوەی لبر نبوو دخۆش ڕۆمیۆ دایكی

ڕۆمیۆ بت. ب ڕاستیكان ھموو بیاریدا بۆی بجی ئھشت،
پتبم،ئویش ویستپ یھ ڕاستیك :كوڕی خۆم گوتی ڕۆمیۆ دایكی
بووی مناڵ تۆ كو كاتنین ب تۆ و باوكی ڕاستقینی دایك مئ وەیئ
چاوەكانی ئستا ك پیاوەی ئو كرد و یان دوایی كۆچی باوكت و دایك
بۆ ھناتیوە و دۆزیوە كقامش لسر تۆی (ڕۆبرتۆ) دەستداوە ل
ك دەمویست بوو كڕاستی مئ دەویست، خۆش زۆر و تۆی ماوە

پتبم.
ئوە منتان  منن، باوكی و دایك نا،، ئوە ھر نا.. } گریانوە): ڕۆمیۆ (ب 

. كردووە} بخو
باوەشی  ناو ل شوە ڕۆمیۆ ئو چوون ژوورەوە و ھردووكیان  پاشان

لكوت. خوی دایكی
برز دەنگكی ب و ڕۆمیۆ الی مای یشتگ كپیاوە ڕەش بیانی بۆ
بابۆین}، راكخ دوورە زۆر شاركی میالنۆ راكخ گوتی:{ڕۆمیۆ
دموە} داھاتوو بھاری نیابد گیان گوت:{دای دایكی ب رۆمیۆش
كردوو ھاواری و خۆشویستی ل سۆز و پ برز دەنگكی ب پاشان
پیاوە گالیسككی ڕایكردە ناو دیدار!} نیازی ب .. لگڵ گوتی:{خواتان

ڕەشكوە.
پیاوە گوندك یشتنگ كاتك میالنۆ، برەو  بڕكوتن  ھردووكیان
ل دابزە، تۆ لرە یھ ئیشم ھندك من ڕۆمیۆی گوت:{ ب كڕەش
ل بیر ھرگیز بم دەكم، چاوەڕت پشیل كارگی ل لۆكاردۆ شاری
دەكوژم} ڕۆمیۆ باوكت چونك ئگر ڕابكیت دایكت و ڕاكردن نكیتوە
دەجوتوە جاناتاكیدا ناو ل شتك كرد ھستی ڕۆمیۆ ،{باش گوتی:{
دەرەوە، ھات جانتاكی دا ناو ی لكبچوك بینی ئاژە كرد كسیری



ھاوڕیان 7ڕۆمیۆ    پیمانی ھاوڕیان 7ڕۆمیۆ    پیمانی

ربۆیخۆش دەویست ھ ڕۆمیۆ زۆری ئو ئاژە {دیكۆرۆ} بوو ناوی
خۆیدا بیبات. لگڵ بیاری دا

 

كقامش لسر ك بینی سوكی ئڕۆیشت ڕگادا ب كات ڕۆمیۆ
ھگرتوە بیخوات سوەكی برسی بوو زۆری ئوەی كوتبوو لبر
خاوەنی ئفرۆشت ك سوی  بوو  پیاوك ئو سوە ھی  نیزانی ئو
گوت:{بۆچی پی تووڕەییوە ب و گرت ڕۆمیۆی دەستی سوەكان
تۆ تر سوەكانی كوان بوو. سو ل پ كتبس دزیوە؟ سوەكانمت
و خۆت حشاردابوو ژر عارەبانكمدا ل وە ل لۆكاردۆ دیارە دزی؟
و نی دز ئو ك پاڕایوە زۆر ڕۆمیۆ خــواردووە!!} سوەكانت ھموو
كمك پاش ندەكرد، وای پوەكان بم خاوەن سدزیوە،بن سوەكانی
ئسلمنم! بۆتان  من بتاوان،ئستا كوڕە ئم گوتی:{ و  ھات كوڕك
ڕۆیشتووە، باران  ژر ل  ك وەیئ مانای  مئ قوڕن ب پوەكانی 
ئاوھا ئوا پوەكانی بشاردایتوە خۆی كر عارەبانژ ل ئگر ئو



ھاوڕیان 8ڕۆمیۆ    پیمانی ھاوڕیان 8ڕۆمیۆ    پیمانی

كاتژمرە نیو ئرە تا وە لۆكاردۆ ل رگاكش و ندەبوون، قووڕ ب
خكی ئو بخوات}،  سو سبتیك مك ماوە بم  ناتوان كس
پاشان خاوەن دەكات، ڕاست دەیانگوت ئو كوڕە ھموویان لودا بوون
كوڕەكش گوتی:{ بردووە؟} سوەكانمی ك ئی وەكان گوتی:{باشس
سیری بردووە} كاتك سوەكانی ھموو یكر عارەبانژ ل ئوەی

گوتی: كردو پیاوەك ھاواری عارەبانكیان كرد ژر
لبوردنت داوای زۆر گوت:{ ڕۆمیۆی ب پاشان {!!خۆم كوڕەكی مئ }
ڕۆمیۆش ( بیخۆ و بگرە سوە دوو ئم فرموو خۆم كوڕی دەكم ل
دوای ب ڕایكرد و وەرگرت سوەكی ھردوو خۆشوە رووكی ب
زۆر بیخۆ و بگرە گوت:{ھا ئم سوە پشتگیری كرد پی ك كوڕەدا ئو
و وەرگرت ل سوەكی و گرتی زەردەخنیك كوڕەكش {خۆش
خوندەوە، ئاگادارییكی و ڕاوەستا كوڕەك ناكاو ل ڕۆیشتن پكوە
ئاگادارییكی بوو، كاتك خوشككی و خۆی بارەت بس كئاگاداریی
ل سوەكی لكردەوە، ئاگادارییكی و بوو تــووڕە زۆر خوندەوە
ب و ھگرتوە سوەكی ڕۆمیۆ ڕایكرد، و خــوارەوە وتك دەست
تۆ توەكس ئوە گوت:{ھان و پی الی یشتگ تاكو ڕایكرد دوایدا
ئرە تاكو ستبم بۆ ئم تنھا تۆ كوڕەكش گوتی:{ {خۆش زۆر بیخۆ
بم گوتی:{تۆ پرسیارەكی ندایوە وەمی ڕۆمیۆ ھاتی؟}، دوامدا ب
دەیخۆم} گوتی:{باش و پكنی كوڕەكش بخۆی؟} سوە ئم ناتوێ

ئلفردۆم}. ڕۆمیۆم} كوڕەك گوتی:{منیش گوتی:{من ڕۆمیۆ
ــات، دەك چــاوەڕــی كــڕەشــ پــیــاوە كــ دواتـــر ڕۆمــیــۆ بیری كــوتــوە
ئلفردۆ ئو پیاوە بدۆزموە} گوتی:{ دەبت مخزەنی خۆیوە لبر
ئلفردۆ چاوەڕم دەكات} لوێ گوتی:{پیاوك چی؟} ڕۆمیۆ گوتی:{لبر
گوتی:{ب ڕۆمیۆ دەچیت؟} میالنۆ  بۆ تۆ گوتی:{ سرسوڕمانوە ب
دەكی؟} ئلفردۆ گوتی:{ل دوككش پاككردنوە كار . {!ڕاست ئوە
گوتی:{ئاخر منیش زانی؟} ئلفردۆ چۆنت !!بم تۆ ب}: گوتی ڕۆمیۆ

كرد. یكتریان سیری سوڕمانوە سر ب ھردووكیان تۆم!}، وەك



ھاوڕیان 9ڕۆمیۆ    پیمانی ھاوڕیان 9ڕۆمیۆ    پیمانی

 
پرسیاری ڕۆمیۆ ڕگا ل لۆكاردۆ، بۆ ڕۆیشتن بیكوە ئلفردۆ و ڕۆمیۆ
ھموو وەمی بوون تووڕە بب ئویش و دەكرد ئلفردۆ ل زۆری
ئلفردۆی جانتاكی شڕانی كوڕكی ناكاو ل دەدایوە، پرسیارەكانی
كرد ڕایان دوایــدا ب ئلفردۆش و رۆمیۆ دزینی، مبستی ب ڕفاند
بوات. شونك ھیچ بۆ  نبوو ڕگای شونك  یشتگ كوڕەك تاكو
جانتاكی ك بۆوە منداك نزیك ل بوو تر پیدا منداكی لودا ھر
بك بشی لگمدا  دزیوە  ھرچیت }: گوت پی ڕفاندبوو  ئلفریدۆی 
دوای بوو، ڕازی بۆی نبوو  چاركی ھیچ دزەكش  دەكم} ڕزگارت
ل ڕفاندبوو جانتاكی مندای كرد، ڕزگار منداكی كوڕەك ك ئوەی
ڕۆمیۆ ڕایكرد، ناو كوڕەكوە ب پاكی و بووەوە پاشگز پیمانكی
پردك، گیشتن سر ڕایان دەكرد،كاتك دوایدا ب ئلفردۆش ھر و
جانتاكی منداكی یشتكردبوو گ منداكی ڕزگار پشتر ك كوڕەكی
ڕابكات، ویستی  و بسنتوە  كمندا ل جانتاك توانی  و ڕفاندبوو 
ب ئلفردۆ ،كوڕەك الی یشتنگ ئلفردۆ و ڕۆمیۆ كاتدا لو بم
یارمتی ئوەی لبر سوپاس ھاوڕكم گوتی:{زۆر خۆشوە رووكی
خۆیدا نھناو بسر كرد و شرمزاری ستی بھ منتداوە} كوڕەكش
ناكاو ل بم ،{شانم سر ئم ئركی ھاوركم ی نی گوتی:{شاینی
وتدۆ كلفرئ پاینا ب كوڕەكوە جانتاكی ڕایكرد و كڕانییش مندا
كرد ناو ڕووبارەكی سیری دتنگیوە ب ڕوبارەكوە، ئلفردۆ ناو
خۆی ربۆیھ دتنگی ببینت ب ئلفردۆ دەكرد كن حزی ڕۆمیۆش
دەرەوە، نایھ زۆر جانتاكی ھوكی ب و  ڕوبارەكوە ناو دایف
گیان ڕۆمیۆ سوپاس گــوتــی:{زۆر  بــوو، دخۆش  زۆر  مب ئلفردۆ
گرنگ شتكی جانتای ئم ناو ل بكم، سوپاست چۆن نازانم بڕاستی
مگوتی:{ئ زەردەخنوە ب ڕۆمیۆ گرنگترە} ژیانم ھموو ل ك یھ
ك لوەی كرد ڕزگار جارك منت تۆ ئلفردۆ گیان رشانمس ئركی
ناكات} سوپاس ب پویست ئستاش سو دزینی ب كرابووم تاوانبار من



ھاوڕیان 10ڕۆمیۆ    پیمانی ھاوڕیان 10ڕۆمیۆ    پیمانی

و بدەم یارمتیت میشدوا ھبمل یمانت دەدەمپ گوتی:{ ئلفردۆ
بكم}. ل برگریت

،پشیل كــارگــی بــرەو ڕۆیشتن پكوە ئلفردۆ و  ڕۆمیۆ پاشان 
ئوەی لبر ببوو تووڕە پیاوە ڕەشك زۆر ككارگ یشتنگ كاتك
لبوو تری كسكی كارگكدا ل دیاریكراو،  كاتی ل دواكوتبوون
ب كڕەش پیاوە بوو، ھاوڕی بوو دیار وا ك كڕەش پیاوە ل جگ
ڕۆمیۆ كاتك تر!}، مناكانی الی بۆ بب كوڕە گوت:{ئم دوو پیاوەكی
ڕۆیشت، و داخست دەرگاكی پیاوەك ژوورەكوە، چوون ئلفریدۆ و
دەی دەترسن؟} چی گوتی:{ وەرن ژوورەوە بوو ل دەنگك گویان

كی؟}. گوتی:{تۆ ڕۆمیۆ

ئو  بینییان زانك؟} ملوان ئی نامناسیتوە گوتی:{دیارە كدەنگ 
مگوتی:{ئ ڕۆمیۆ وەرگــرتــبــووەوە، دزەكــ ل جانتاكی ك  كوڕەی
ھموومان كڕەش پیاوە منداكین چند مگوتی:{ئ كوڕەك تۆی؟}
من ھاوڕێ، ببین ھموومان  با گوتی:{باش ڕۆمیۆ میالنۆ}  بۆ دەبات
دانكیم} گوتی:{منیش  كوڕەك {مھاوڕ ئلفردۆی ئمش و  ڕۆمیۆم
بۆ دەبات ھموومان و زەییب  ب زۆر  كڕەش گوتی:{پیاوە پاشان
مئ دەبیین، برسی و و ھمیش ماندوو ماكان كورەی پاككردنوەی

بگات}. خۆی ب ئاواتی كپیاوە ڕەش بھین ناب
و برسی ماندوو میشھ ناموێ ھبم دەموێ گوتی:{من پاشان دانكی
پیاوە ب بنم من گوتی:{ئاخر ڕۆمیۆ ھبین} بابیكوە وەرن بم
دەی خۆت گوتی:{كیفی دانكی لگتدا} بم ناتوانم من داوە كڕەش
. تنھا مانوە ب ئلفردۆ و ڕۆمیۆ پاشان بۆین}، با ھاوڕیان وەرن

مناكان بزانت بوات گوت ھاوڕكی ب كڕەش پیاوە ماوەیك پاش
ل ئلفردۆ تنیا بینی ژوورەكــوە  چووە پیاوەك كاتك دەكن، چی 
و كرد ھاواری پشوە و چووە ئلفردۆ ل ماوە، پیاوەك ژوورەكدا
ناكاو ل نازانم!}، گوتی:{نازانم!، ئلفردۆ تر؟} منداكانی گوتی:{كوان
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كس ك بوو؟ ئو ئزانن نا، پیاوەكوە ب پاكی یكك ل پشتوە
تر، منداكانی گیاندە و خۆیان ھتن ھردووكیان پاشان بوو!!، ڕۆمیۆ
بم دخۆش بوون دەرەوە زۆر چوون ی پشیلكارگ وان لئ كات
بینییان پشتوە بۆ كردەوە الیان پدەكنی، ك بوو دەنگك ل گویان

.یكڕەش پیاوە
میالنۆ و برەو بلمكوە ھموویانی كردە ناو ڕەشك یكسر پیاوە
نرخكی ب كپیاوەڕەش زانیبووی گوندەك پیاوانی ل بڕكوتن، یكك
ل زیاتر  زۆر  نرخكی ب و ڕفنت دەیان یاخود دەكت منداڵ  كم 
بكاتوە،پیاوە ئاگادار پۆلیس دەیویست فرۆشتوە دەیان تر شونكی
منداكان لگڵ كردن ھربۆی بب چاوەڕێ زانیبوو بمی كڕەش
الفــاوەوە شپۆل و بــاران و ھۆی  گا بڕ ل میالنۆ،  بۆ كوت بڕێ
بوو لھاتوو ملوانكی ڕۆمیۆ ئوەی لبر بم بلمكیان تكشكا
یكم بوو  ئــوە فریایان، بگات و  بكات ڕزگــار منداكان  دا بیاری
ملب تختیكی پارچ سر خستی و ھیگرت بینی ئلفردۆی كس
بم ئلفردۆ !!یك نیزانی سرەتا بینی تری كسكی پاشان و شكاوەك
كسی بم ھگرت، ئویشی ڕۆمیۆ {یكڕەش پیاوە گوت:{ئوە پی
ھگرت ڕەشكیان پیاوە ڕۆمیۆ و ئلفردۆ ندۆزیوە، تر منداكانی ل
ڕۆمیۆ یك، وشكانی یشتنگ شكاوەكختت پانانی و ملوانی ب و
ئشكوتك، برەو بردیان و ھگرت  ڕەشكیان  پیاوە ئلفردۆ و
كاتی لو دەبینی وە ڕۆمیۆ ب خوی ھر كڕەش پیاوە شوە ئو
ڕۆمیۆ دەبرد، وشكانی برەو و ھگرتبوو ڕەشكی پیاوە ڕۆمیۆ ك
رۆمیۆی دۆ للفردەكرد، ئ قسیان و درەنگ نخوتن ئلفردۆ تا و
كڕەش پیاوە ب من بنم لگوتی:{ب میالنۆ؟} ڕۆمیۆ بۆ پرسی:{دەڕۆی
لبر گوتی:{ھر ئلفردۆ باوكمی داوە} پزیشكی پارەی چونك داوە،
بیرم ڕەشكت ڕزگار كرد؟} ڕۆمیۆ گوتی:{نازانم، من بوو پیاوە مئ
ھرگیز خۆم كوڕی دەگوت باوكم ھمیش پمی نكردبۆوە، بم لوە
ئازا ب خۆت كات بكو الواز یككی برامبر زانم ئازا ب خۆت تۆ
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داوام باوكم دەكرد ھست وام من دەدەی، دوژمنكت یارمتی ك بزان
قسیان و ئلفردۆ ڕۆمیۆ ڕەشك بدەم}، ئیتر یارمتی پیاوە دەكات ل
ھاوڕیتیت پیمانی من گیان گوتی:{ڕۆمیۆ ئلفردۆ دەكرد، یكتر بۆ
دەدەم تیت پیھاور پیمانی منیش گوتی:{ھروەھا دەدەم} ڕۆمیۆ پ

گیان}. ئلفردۆ

ب زۆر ھاتوە ئاگا ب كڕەش پیاوە ڕۆژبــووەوە و كاتی خۆرھت
ك بوو دەنگك ل گوی لناكاو و دەكرد خۆی سیری سرسامیوە
ڕۆمیۆ تۆ سالمتی ك خوا بۆ گوت:{سوپاس پی دەنگی ئلفردۆ بوو
تكای گورەم وەرگرت، خۆی پاداشتی ویستپ كرد ڕزگار ئمی ژیانی
و ھستا كڕەش پیاوە ،{كم ڕۆمیۆ لگڵ مام ڕەقی ب دوا لمو
ڕۆیشت ئینجا دەگڕموە} تر كمكی بمننوە لرە ھر گوتی:{ئیوە
و و ئلفردۆ ڕۆمیۆ ھاتوە، گالیسكیكوە سواری ك بمك پاش و

بركوتن. میالنۆ برەو كڕەش پیاوە
مامۆستایانی و میالنۆ ڕاوەستان خانی می ل میالنۆ یشتنگ كاتك
بوو ڕۆسی بڕیز  ناوی  ك یككیان ھاتن، پاككردنوە  دووككش 
ھبژارد، ئلفردۆی دڕندەش و ناشرین پیاوكی و ھبژارد ڕۆمیۆی
ھوڵ ھبوو  توانایدا ل چند ھر  ك دا  ئلفردۆ ب پیمانی ڕۆمیۆ 
ھزار پنج و ھشتا ب یككیانی ھر كڕەش پیاوە بیدۆزتوە، دەدات

دا. دینار
 

ڕۆمیۆ و ڕۆســی بڕز ئینجا
بــڕــز مــاــی ــۆ ڕۆیــشــتــنــوە ب
ژنكی ك ئیدا خاتوو ڕۆســی،

بوو، ڕەزییل و تووڕە زۆر
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بڕز بــ و كــرد ــۆی ــی ســیــری ڕۆم
الســـارەت ڕۆســـی گـــوت:{ئـــم كـــوڕە
ترسوە  ب ئویش كــی؟} چند  ب
دینار} ھزار پنج ھشتاو گوتی:{ب
زاریدا ب ھرچی بوو تووڕە زۆر كژن
ناوی ب منداك ناكاو ل گوتی، ھات
بوو بڕز ڕۆسی كوڕی ك {نجلیۆئ}

ھمنی گرفتكانتان ب بۆچی گیان باوە گیان گوتی:{دای ژوورەوە و ھات
بڕز نكنوە) دووبارە مئ چیتر ك بدەن بنم ناكن؟ چارەسر
بن بت دەكی ڕاست تۆ شیرینم كوڕی گوتیان:{ئای ژنكی ڕۆسی و
باش نبوو كوڕكی ئنجلیۆ ڕاستیدا ل ناكینوە} دووبارەی جاركی تر
ئو بدات نیشان وا خۆی باوكی دایك و چاوی لبر ئوەی بۆ بم
ندات خواردن ڕۆژە ئو دا بیاری ئیدا خاتوو دەكرد، بم ڕەفتارانی
بب بۆ ژوورەكی كوڕە ئم ستگوت:{ھ ڕۆسی ڕۆمیۆ، ب بڕز ب
بوو ئاسن دەرگاكشی بوو تاریك شونكی ڕۆمیۆ ژوورەكی خۆی}،
ڕۆسی و بڕیز چووە ژوورەكیوە دەچوو، ڕۆمیۆ دەرگای زیندان ل و

خوت. برستی ب شوە ئو ڕۆمیۆ دا، كلیل لسر دەرگاكی
ڕۆسی بڕز كاركردن، بۆ  چوون ڕۆمیۆ  و ڕۆسی  بڕز بیانی بۆ
جگای قامش ئــم دەكـــم، كــاركــردنــت فری ئستا  گــوتــی:{ڕۆمــیــۆ 
دوككش دەی: برز دەنگكی  ب وەیش بم  و یمئ كاركردنی
نزم دەنگكی ب ڕۆمیۆ  دەكینوە..} پاك دوككش دەكینوە..  پاك
!دەنگ لو گوتی:{ئای ڕۆسی بڕز دەكینوە!؟} پاك گوتی:{دوككش
الدكتان!!} بگات تا بكرەوە برز دەنگت دەكوێ ل خوم ریكخ خۆ
دەنگكی ب و كقامش ناوەڕاستی چووە ئینجا {باش}:گوتی ڕۆمیۆ
كاتدا لو دەكینوە...} پاك گوتی:{دوككش كردو ھاواری برز زۆر
ب زۆر ڕۆمیۆ بكنوە، پاك بۆ دوككشكیان كردن بانگی یكك

كردەوە. پاك دوككشكی وریاییوە
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بینی  خۆی ژوورەكـــی چــووە ڕۆمیۆ ماوە بۆ ڕۆیشتنوە ئوارە  
بینی كردەوە سندوقكی ڕۆمیۆ دانرابوو  ژوورەكی ل سندوقك
برامبری ـــی ژوورەك سیری ڕۆمیۆ بــوو تدا ككی پارچ دوو 
ڕۆمیۆ ،دای ڕۆسی بۆی داناوە ك لمای بڕز كچ ئو كرد،تگیشت
خوارد كككیان لگڵ دیكۆرۆ (ئاژەكی) دانیشت و دخۆشیوە ب

خوتن. پاشان
ئیشكیان، سر چوونوە بۆ ڕۆمیۆ و ڕۆسی دووبارە بڕز بیانیش بۆ
خاوەنی خوارەوە ھات كشكدوك سر ل ڕۆمیۆ ك ئمجارە بم
ڕۆمیۆ، دای دیاری ب پرتووككی بوو كاستال دكتۆر ك ناوی ما ئو
كاستال دكتۆر {!نیی خویندەواریم گوتی:{من بدتنگیوە ڕۆمیۆ
دەنوسم، پرتووككت پشتی ل یڕست ئم من وەرە گوتی:{باش
،ڕۆمیۆی ناوم نووسراوە من ڕستیش ئم ناوت چیی؟ نوسراوە مئ
من چند بۆ الم و وەرە بوو خۆش پت كاتك ھر تۆ  گیان ڕۆمیۆ
دكتۆر سوپاس و گوتی:{زۆر پكنی دەكم} ڕۆمیۆ فر ترت وشیكی
ماوە بۆ ڕۆیشتنوە وارە كئ وەرگرت، ی لكرتووكپ ئینجا گیان}
ئویش و بینی تری سندوقكی دووبارە خۆی ژوورەكی چووە ڕۆمیۆ
ڕۆمیۆ نامیك، لگڵ بوو تدا دیارییكی چند كردەوە سندوقكی
بم بخونتوە سرەتاكی  نیزانی كردیوە، و  ھگرت نامكی
نووسی بۆی كاستال دكتۆر ك دەچوو یڕست لو كۆتایی ڕستكی
دای ڕۆمیۆ دەستی بزانت، ناوی ڕۆمیۆ دەیویست كخاوەنی نام بوو،
كاستال دكتۆر ك نووسی ڕستیی ئو و قمك و الپڕەیك پارچ
كلیلی درژەوە داركی ھۆی ب پاشان (ڕۆمیۆی ناوم (من نووسیبووی
ل خۆی نامكی و  ــی ژوورەك ل دەرەوە چووە و ھنا دەرگاكی
نڕۆیشتبۆوە و ھشتا ڕۆمیۆ كردە ژووری كچكوە دەرگاكوە ژر
كردە تری نامیكی دەرگاكیوە ژر ل ككچ خۆی ژوورەكی بۆ
بۆ ژوورەكی ڕۆیشتوە ھیگرتوەو ڕۆمیۆش و بۆ ڕۆمیۆ دەرەوە

و خوت. خۆی
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ڕگا ل سر ئیشكیان چوون ڕۆسی بڕز ڕۆمیۆ و ك بیانی بۆ
ڕایكرد و دزیوە ڕۆسی بڕز خۆی ل بینی، كاستالی دكتۆر ڕۆمیۆ
ئم تكای دكتۆر. باش كاتت گوت:{ئم پی و كاستال الی دكتۆر برەو
ب دەستیكرد .. ،گوتی:{باش كاستال دكتۆر بخونرەوە!} بۆ نامیم
من ڕۆژ ھاتیت مامان یكم ك (ھر : ڕۆمیۆ خوندنوەی نامك بۆ
بڕاستی دەڕۆیشتی، بۆ كاركردن دەبینی كاتك تۆم ھروەھا دیت تۆم
لگدا خراپی مامت ب بم ئوان زۆر دیاریت چاك و ژیر كوڕكی
نامكدا، وەندە نووسرابوو لئ ھر .{ب خۆتم پ ..تكای ناوی دەكن
كاستالش دكتۆر نامیش!!} ئم تكای باش گوتی:{زۆر ڕۆمیۆ ئینجا
خۆت ناوی ك دەكم سوپاست من زۆر خوندەوە:{ڕۆمیۆ بۆ نامكی
ب زۆر چونك بزانم ژیانت سربوردەی و بتبینم ھیوادارم ناردم بۆ
ب ڕۆمیۆ بمبینی.} و ژوورەكم یتب بدە ھوڵ تكای بیزانم پرۆشم
بینی ڕۆمیۆ لناكاو و دەكرد كاستالی سیری دكتۆر سرسوڕمانوە
دكتۆر كاستالی ب دت، الی برەو كردنوە ڕۆسی ب بۆبۆڵ بڕز ك
دكتۆر {!بدە تكایپ بنم نوانمان ل بت نھنی مبا ئ توخوا گوت:{
بڕز لگڵ ڕۆمیۆ پاشان پدەدەم} بنت بدنیاییوە گوتی:{ كاستال

ماوە. بۆ گڕایوە ڕۆسی
دەژیا، لی ڕۆمیۆ ك خوتن ما ئو ئندامانی داھــات شو  كاتك
و ڕۆیشت و  ھنا دەرگاكی كلیلی درــژەكــوە دارە ھۆی  ب ڕۆمیۆ
ڕۆمیۆ گوتی:{فرموو!} ككچ دا، كچكی ژوورەكــی دەرگــای  ل
دانیشتبوو، فرمووی كمسیس لسر كچك بینی دەرگاكی كردەوە
ب ،..دابخ دەرگاك ژوورەوە..،تكای گوت:{وەرە پی كرد و ڕۆمیۆ ل
بسر چاو..} پاشان گوتی:{باش رۆمیۆ {..نش داگیرست چراكزەحم
{...... ؟..ئاخر گوتی:{...نا.!!.من ڕۆمیۆ  شژاوی؟} وا بۆ گوتی:{ ككچ
لگیدا ڕۆمیۆش و  پكنین كردە دەستی ككچ ندەكرا،  بۆ قسی
زۆر ،دانیش لرە فرموو ڕۆمیۆ باش گــوتــی:{زۆر ككچ پكنی،
زۆر من گوتی:{نا. ڕۆمیۆ نــاردم} بۆ خۆت ناوی ك دەكم سوپاست 
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دخۆشم زۆر گوتی:{من ككچ نامكانت} و دیاری بۆ دەكم سوپاست
دەداتوە و وەمم یك ھسك دەكم ئستا ھست تۆ، ھاوڕیتی ب
ڕۆمیۆ پخۆشحام ب ناسینت} .لیتاینجئ دەگرێ، من ناوم ل گوم
توقی كاتك بم  ناسینت}  ب پخۆشحام منیش  گوتی:{ھروەھا
بسرسوڕمانوە و گڕاندەوە دەستی خرایی ب زۆر ڕۆمیۆ كرد، لگدا
گرمی ھمیش پلی گوتی:{من ئنجلیتا {!!رمگ زۆر گوتی:{دەستت زۆر
ژوورەكی خۆت ل دكتۆرەكم گوتی لبر ئوەش ھر لشم برزە،
ناخۆشی ب ھست میشھ ژوورەدا بزارم لم من ڕۆمیۆ دەرمچۆ،
دەكردی ھمیش چاودریم من :{ڕۆمیۆ گوتی دەكم} پاشان دتنگی و
{بك سیری ئھا،، . بۆ دروست كردووی تایبتیشم ونی ھندك و
ئنجلیتا زۆر دەستەنگینی..} تۆ دەچن!، ل من زۆر مانگوتی:{ئ ڕۆمیۆ
میشدەكــردی ھ بۆ دەكــرد دوعــام تۆم سیری  كاتك ھر ) گوتی: 
ب من  ڕۆمیۆ ،نبكپ میشھ ..توخوا پبكنیت و بیت بخندە دەم 
بۆ ئینجا دەبم.} ڕاگر و خۆ دەبم ھیوا ب و زیاتر دەبم بھز تۆ پكنینی
كرد، زۆریان قسی مانوە، پاشان بب دەنگی ھردووكیان ماوەیك
و بكات بۆ ھورەكانی و ئاسمان ونی كرد ڕۆمیۆ ل داوای ئنجلیتا
بۆ گڕایوە دخۆشیوە دا، پاشان ڕۆمیۆ بپ خۆی ونكی دەفتری
و كرد خۆی ئامادە پكنینوە ب ڕۆمیۆ بیانی خۆی، بۆ ژوورەكی
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دەفتری ئنجلیۆ بم دەفتری ونكی ئنجلیتای لگڵ خۆیدا برد،
چوون ڕۆسی بڕز و وە بینی، پاشان ڕۆمیۆ ڕۆمیۆ بدەستی ونكی
دوای ئوەی ھاوڕكانی، بۆ الی ئنجلیۆ ڕۆیشت ئیشكیان، سر بۆ
ماماندا  ل گوتن:{كوڕك پی ئنجلیۆ ڕۆیشتن منداكان  ل ھندك
{!!چیی نیینھ ئو بزانین دەب دەشارتوە، نھنی وابزانم دەكات، ئیش
نیكیتا {خۆش زۆر مگوتی:{ئ {نیكیتا} بوو ناوی منداكان ل یكك
یككی تریان جوان دەچوو، كچكی ل و شوەی بوو شین كوڕكی چاو
با بوو ك كورتمك كوڕكی ڕیۆش ڕازیم} بوو گوتی:{من {ڕیۆ} ناوی
با بۆین} ڕازیم. گوتی:{منیش بوو قو زۆر كوڕكی ھروەھا {پۆتینۆ}
.پاشان گورگكان) دەستی  ) نابوو كۆمكیان ناوی  نمندا ئم

ڕۆمیۆ. الی برەو كوتن بڕێ و دانا فكیان بیكوە
بوو پشوو پدا ڕگی وەستاكی بۆی پاككردبۆوە زۆری ڕۆمیۆ كوورەی
دەكشا، و ھورەكانی ئاسمان ونی كاتی پشووداندا ل ئویش بدات
دەیگوت(( و دەكــرد ھــاواری  ك بوو دەنگك ل گوی ناكاو ل بم
ب زۆر. ببات ل سوەكانی دەیوت كوڕك بینی ڕۆمیۆ فریام كون))
ھاواری ككچ بم بكوت،، ككچ فریای بۆئوەی ڕایكرد  ڕۆمیۆ
كوڕەی ئو برد!!} دەفترەكتی مندا ئو .یركس گوتی:{كوڕەك كرد
ڕایكرد دا پۆتینۆ بدوای بردپۆتینۆ بوو، ڕۆمیۆ ڕۆمیۆی دەفترەكی ك
نیكیتا وەرە} گوتی:{نیكیتا. كرد ھاواری پۆتینۆ لی،، بۆوە نزیك وكاتك
من الی گوت:{دەفترەكت ڕۆمیۆی ب بوو ڕاوەستا پلیكانكان لسر
و كوت پلیكانكاندا سر بسر ڕۆمیۆ وەرگرە} لم ئازای وەرە ئگر
برەو ھیدا و نیدایوە نیكیتا بمدەرەوە} بم گوت:{تكای نیكیتای ب
كرد ئنجلیۆی سیری ڕۆمیۆ بوو  لوێ ئنجلیۆ  ك ئوبر بیناكی
دەستی ل ككی گوتی:{ئویش  نیكیتا بۆ؟} تۆ . تۆ  گوتی:{ئنجلیۆ!
ھا ھا ھا وەریگرەوە....،  وەرە ئازای  گوتی:{ئگر  ئنجلیۆ گورگكان} 
ھبوو ب خۆی باوەڕی ڕۆمیۆ پی ناكوتوە}بم چاوت ھا... چیتر
ئنجلیۆدا ب دوای و سر بیناكی ئوبر دایخۆی ھ یكسر بۆی
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پی چاوت چیتر گوتی ك كرد ڕاستی ئنجلیۆ داخوە ب بم ڕایكرد،
بستنتوە ئنجلیۆی ل دەیویست ڕۆمیۆ كات ئوەی لبر ناكوتوە
ڕۆیشتن، ھوادا ب و لبوونوە پڕەكانی ھموو و كرایوە رەكدەفت

نمایوە. بۆ ھیچی زیاتر گریان ل ڕۆمیۆ ئیتر
ئنجلیتا بۆ مسلكی ڕاستی  ماوە بۆ  گڕایوە ڕۆمیۆ كاتك
پڕی ڕۆمیۆ پاشان نبوو دتنگ ھیچ ئنجلیتا ــم ب گــــایــوە،
مب كوتبوو، ئنجلیتا فیندا لی كاتی ل ك دای ئنجلیتا باندەیكی
چوون وەستاكی ڕۆمیۆ و كاتك دووبارە بۆ بیانی بوو، دخۆش زۆر
دەنگ ل گوی ماك، كــوورەی سر چووە ڕۆمیۆ ئیشكیان سر
دەكرد ڕۆمیۆ ڕایان دا دوای نیكیتا بوون ب منداك چند دەنگك بوو
منداڵ الوە ھرچوار ل و  گیراوە  ل ڕگی نیكیتا  بینی كرد سیری 
ئیتر بوو تۆ كۆتایی مگوتی:{ئ منداكان ل یكك لدابوو دەوریان
ئو كۆتایی مگوتی:{نا ئ و ھات كوڕك لناكاو بم نماوە} بۆ ڕگات
كوڕەك كی؟} گوتی:{تۆ ل منداكان یكك {وەیئ كۆتایی مئ نی
دەستی گورگكانم} و ل لیۆناردۆم من ناناسن ئوا گوتی:{ئگر من
تاسیۆنیم گوتی:{منیش  و ھــات گورگكان  دەســتــی ل تر كوڕكی 
و ڕیۆم منیش  گوتی:{ھروەھا تریان  یككی  {كوەحش ب ناسراوم 
ئاماژەی {پۆتینۆی ئمش دەستی گورگكان و ئندامانی ل یككم
ئتانوێ گوتی:{ئگر تریان كرد،ئوی نزیكی قوەكی كوڕە بۆ
كوتبوون نیكیتا بــدوای ك ئوانی پاشان نیكیتام} من  بناسن من 
نوان ل پكرد دەستی شڕ ئینجا دووپشكین} دەستی گوتیان:{ئمش
دەستی دوای ماوەیك دووپشككان، دەستی گورگكان و دەستی
ناكاو كوڕك فریایان ل بم بھنن بوون شكست خریك گورگكان
كرد ھاواریان دخۆشیوە ب گورگكان دەستی كوت،منداكانی
گورگكان دەستی جیۆڤانی سركردەی ھات} ... جیۆڤانی گوتیان:{ئوە

ھنا بدەست سركوتنیان گورگكان ھات ئو كاتك بۆی بوو
ناسھ ب ڕاكردن ھات و ب بوو ڕاوەستا ئنجلیۆ كل پشت دیوارەكوە
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و بووم دووپشككان  ل ھندك  توشی ڕگا  ل گوتی:{ئستا  بكوە
.{ بفنم ل كوەیان ئم زۆر ب توانیم تنیا لدام منیش زۆریان

دەركــوت، بۆ ئنجلیۆی خراپی بوو قسكان ھموو ل گوی ڕۆمیۆ
خۆیان، تایبتیكی نشو بۆ ڕۆیشتنوە گورگكان دەستی ئیتر
ئنجلیۆ بگەوە} بۆ ئنجلیۆ بسرھاتی خۆتمان گوتی:{ئادەی جیۆڤانی
وباوكم دایك بوو ساڵ نم سمت من كات ...،گوتی:{باش و پكنی
ڕقم و ماومتوە بخاوەن  و بتنیا ڕۆژەوە لو كــوژران  ل جنگدا
دەستی وتمك پاشان خوارد ئازارم زۆر بووەوە، كسك ھموو ل
ھشت}نیشانیكی جب قۆم لسر نیشانییان ئم دواییش چتكان
ھر گوت:{ئنجلیۆ ئگر پی جیۆڤانی منداكاندا، قۆی نیشانی لسر
سرەكی یارمتیدەری ب ئتكم ئوا بیت بردەوام فلكانت لسر
بم ،( باش گوتی( و  پكنی خۆشحایوە  ب زۆر ئنجلیۆ خــۆم}
ب بیكات ك دابوو تاسیۆنی ب پیمانی یكمجار جیۆڤانی ئوەی لبر
كوڕكی تاسیۆنی چونك دەستكیاندا ل خۆی سرەكی یارمتیدەری
ڕقی ل ڕۆژەوە شكاو لو جیۆڤانی ل دی بۆی تاسیۆنی بوو، زۆر ئازا

بوەوە. ئنجلیۆ
بینیبووی ك بسرھاتكی ھموو ماوە بۆ گڕایوە ك ڕۆمیۆ
دەستی منداكانی ل گوت:{ئنجلیۆ پی و گایوە ئنجلیتای بۆ
لگڵ ك بوو ڕۆمیۆ دەنگی ل گوی ئنجلیۆ گورگكان خراپترە}، بم
ھا ھا گوتی:{ ھا خۆیدا دی ل پكنی ئنجلیۆ دەكرد ئنجلیتا قسی
پندان، گرنگی بكن}ئینجا ڕۆیشت و یفی خۆتان قسك ب خۆتان بۆ
نوسینم دەكی؟} و خوندنوە فری گوت:{ئنجلیتا ب ئنجلیتای ڕۆمیۆ
بكم؟ فرت نوسینوە نام ڕگی ل تچۆنپ .گوتی:{باش ئنجلیتاش
دواتر . {باش گوتی:{زۆر ڕۆمیۆ دەنوسم..} بۆ دكت تنھا ڕۆژەو ھر

خوت. و خۆی ژوورەكی گڕایوە
بڕز مای ژووركی پاككردنوەی خریكی ڕۆمیۆ كات بیانی بۆ
بوون لوێ كوڕی ئنجلیۆی و  ژنی ڕۆسی ئیدای خاتوو بوو ڕۆسی
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دەستی لگڵ ئستا خۆ ئنجلیۆی پرسی:{كوڕی خۆم ل ئنجلیۆ .دایكی
ئنجلیۆش و كرد ئنجلیۆی سیری ڕۆمیۆ ناكیت!} قس گورگكان
و دای گیان ئوان دز ئنجلیۆ گوتی:{نا سیری ڕۆمیۆی كرد، پاشان
دەكم!!} كارانو خراپڵ ئگل من چۆن قس شڕانگزن و جردەن

باشكم}. كوڕە ئافرین گوتی:{ئی دایكیشی
گوتی:{تۆ كردە ئنجلیۆ و ڕووی ڕۆمیۆ دایكی ئنجلیۆ ڕۆیشت كاتك
من گوتی:{ڕۆمیۆ غمبارییوە ب ئنجلیۆ كرد!!} درۆت دایكت لگڵ
دایكم لگڵ درۆ بم تۆش دەكم، درۆ بم باش دایكم پش ل بۆئوەی
ھاوڕیكی ئنجلیتا ناكم، ئاشكرا نھنیت ئم نیابد ڕۆمیۆ دەكیت،
چۆن گوتی:{تۆ ترسوە ب ڕۆمیۆ ناكوت}. دەســت باشتری تۆ  ل
دەدەم پ گوتی:{پیمانت و گرتی ئنجلیۆزەردەخنیك زانی؟} ئمت
و باوكم ب دایكم ك بدە یمانم پپ ناكم تۆش ئم نھنیت ئاشكرا ك
دخۆشیوە ب ڕۆمیۆ دەكم} گورگكان دەستی ھاوڕیتی من نلی
ب ڕۆمیۆ تۆ}پاشان ھاوڕیتی ب خۆشحام من ،دەدەم گوتی:{پیمانت
گوت:{ئنجلیۆ پی باس كرد. بۆی الی ئنجلیتا و بۆ ڕۆیشت دخۆشیوە
كاتدا لو و ڕۆمیۆ دای نامكی ئینجا پكنی، ئنجلیتا {باش كوڕكی
ب ڕۆمیۆ ئیشكیان، سر بچن بۆ كرد ك ڕۆمیۆی بانگی ڕۆسی بڕز
نامكی كرد بینی ئنجلیتا سیری دەفترەكی ڕۆیشت، كات ڕاكردن
ب تری نامیكی بكو بوو خۆی لجگای ھر دانابوو ڕۆمیۆی بۆ ك
پشوودا كاتی ل ڕۆمیۆ ڕۆیشت، ڕۆمیۆ تازە ڕۆمیۆ، بم ب دابوو ھ
ب كرد نامكی كات سیری بم بخونتوە كتاكوو نامدانیشت ھ
ڕكوتین ئوە ئم لسر !چیی نوسین گوتی:{ئم ھموو دتنگیوە
ڕۆمیۆ سیری ك كاتی لو بنوست!!}، بۆ دكم و ھر ڕۆژە ك
پردەكوە ڕاوەستابوون، پشت ل ڕیۆ و پۆتینۆ و دەكرد ئنجلیۆ نامكی
ئوانیش گوتیان ل دەفنم} نامكی ب فك دەچم ئنجلیۆ گوتی:{من
چۆنی؟} تۆی؟ ئوە ڕۆمیۆ گوتی:{ھا ڕۆمیۆ الی ھات ئنجلیۆ ،باش
ھی ینام گوتی:{باشم...،ئو ئنجلیۆ چۆنی؟} تۆ گوتی:{ئنجلیۆ ڕۆمیۆ
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كردە نامكی بۆم}   دەب ئستا ..،گوتی:{ب ڕۆمیۆ  ئنجلیتای؟} 
شتكانی بچت ھتاكوو داینا پلیكانكان لسر و چاكتكیوە گیرفانی
چاكتكی ڕۆمیۆ دەرھنا گیرفانی ل نامكی بم ئنجلیۆ ھبگرت
ئو ! ڕۆمیۆ گوتی:{ڕۆمیۆ! و گالیسكیك سر دایھ چاكتكی و
ڕۆمیۆش بچین لی وەرگرینوە}، با راكتی دزی خكتچاك یگالیسك
كۆندا بم من گوتی:{ڕۆمیۆ ئنجلیۆ كرد، ڕای گالیسككدا دوای ب
دوای ب ئنجلیۆ بم ئنجلیۆ} سوپاس گوتی:{زۆر ڕۆمیۆ دەڕۆم}
پاشان پدەكنی ڕۆمیۆ ب كۆنكدا ل بكو ڕایندەكرد گالیسككدا
نرەو شوب گڕانوە  پكوە و ئنجلیۆ بۆ الی ھاتن ڕیۆ و پۆتینۆ
كگالیسك خاوەنی ل چاكتكی ڕۆمیۆ لوالیشوە نھنیكیان،

وەرگرتوە.
ھاوڕكانی و جیۆڤانی بۆ دەستكیان، ڕۆیشت بۆ الی ئنجلیۆ كاتك
پندەكنی تاسیۆنی بم پكنین زۆر باسكردن بۆ بسرھاتكی
ئنجلیۆش بمدەرێ} زووك كنام كوان گوت:{ئی ئنجلیۆی ب و
نیكیتا بیخونوە}  گوتی:{نیكیتا  جیۆڤانی دەرھنا گیرفانی  ل نامكی 
لرەدا نامك:{من  خوندنوەی  ب كرد دەستی و كــردەوە نامكی
باسی بم نھنیكانم نانوسم من ،نایزان دەشارموە كسیش نھنیك
ھاوڕكانی لگڵ ھردەم ئنجلیۆ دەكم، ئنجلیۆ خراپی خوڕەوشتی
ڕایكرد بخرایی مردوون...} ئنجلیۆ و باوكم دایك دەت و دەكات درۆ
تاسیۆنی میخونوە} چیتر  سب} كرد ھــاواری  و نیكیتا الی برەو
{ب بــردەوام نیكیتا گوتی:{ پكنینوە ب گرت ئنجلیۆی و ھستا
ب شانتی لسر نیشانیی ئو دە ھروەھا ،گوتی:{باش نیكیتاش
دوو پش بت ئم برینی ڕاستی ئوەی بم بووە ھۆی چتكانوە
دەكات گورگكان دەستی باسی خراپ ب دایكی الی سا، ھروەھا
ڕەفتارە لو زۆر ڕقم منیش خراپن، و پیس منای دز و ئوان دەت و
ل زۆری زانی و ھل ب ئمی تاسیۆنی پاشان {نجلیۆیی ئناشرینان

دای كۆنكوە. فیان دا و ئنجلیۆ
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ئنجلیۆی باسی ڕۆمیۆ ماوە بۆ دەگڕانوە وەستاكی و ڕۆمیۆ كات
ڕۆمیۆ ناكاو ل {پاكد كوڕكی دەیگوت:{ئنجلیۆ دەكرد ڕۆسی بڕز بۆ
بۆ ڕایكرد ..ڕۆمیۆ كوتبوو كۆنكدا ل بینی ئنجلیۆیان ڕۆسی بڕز و
گوتی:{ڕۆمیۆ!.. ئنجلیۆ كردووی؟} ل وای پرسی:{ك لی و ئنجیلۆ الی
دوككش ل ڕقی زۆر و گورگكان دەستی ئندامانی ل ككی تاسیۆنی
،مھاوڕ ڕۆمیۆ گوتم كرد و تۆ ل برگریم من  بم رەوەكانپاكك
و ئنجیلۆی جھشت ڕۆمیۆ دەكات} چاوەڕت پردەك الی ل ئوەتا
پی بینیی، پۆتینۆی ڕیۆ و و نیكیتا ،بۆالی پردەك ڕۆیشت ڕاكردن ب
ڕۆمیۆ ،دایكملب ناو ل ك گوت ئوانیش پیان تاسیۆنی؟} گوتن:{كوا
گوتی:{ئوە و بوو ڕاوەستا لوێ بینی تاسیۆنی بلمكوە ناو چووە
{..زل ھی  نبیت بۆ دەستی تر جاركی داوە؟ ئنجلیۆت  ل بۆچی
دەستیان ئینجا بكین} با شڕ وەرە ئگر ئازایت گوتی:{ڕۆمیۆ تاسیۆنی
دەستی گوت:{ئندامانی پۆلیسی دوو ب چوو ئنجلیۆ كردن شڕ كردە
چوون پۆلیسكان ك دەكن}، كۆبونوە بلمكدا ئو لناو گورگكان
منداكانی و تاسیۆنی دەدات كات ڕۆمیۆ تاسیۆنی ل بینییان بلمكوە
پۆلیسكانی سوپاسی زۆر ڕۆمیۆ یكسر ھتن، بینی پۆلیسكانیان تر

ماوە. برەو بڕكوت ئینجا ھاتن، گونجاودا كاتكی ل ك كرد
ب ماوە نبوو ئنجلیۆ ل ڕۆمیۆ ك ماوەیی لبر ئوەی لو بم
ئوان و گورگكان دەستی ئندامانی ل ككی ڕۆمیۆ گوتبوو دایكی
ڕۆمیۆ دەكرد چاوەڕی بوو توڕە زۆر مب ئنجلیۆ دایكی لیانداوە
نیگران زۆر لو قسان بوو گوی سزای بدات، ئنجلیتا و بگڕتوە
ئنجلیتا كاتك ببۆوە،  بــرز زۆر لشی گرمی پلی ربۆیھ بوو
ئنجلیۆ بینی دەرگاك الی خۆی ژوورەكــی بۆ بگڕتوە دەیویست
و دایك ك پارەیی ئو ریكخ و  وەیدەستب ڕۆمیۆی جانتاكی
ك پاشان ئنجیلۆ وە، جانتاكی ڕۆمیۆ دەیكات ناو كۆیان كردبۆوە باوكی
سیری وەرن .باوك كرد و گوتی:{دایك ھاواری تكرد پارەكی ھموو
ھموو ئو گوتی:{سیری و كردەوە ڕۆمیۆی جانتاكی بكن!} ئرە
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كرد خۆیانی پارەكی سیری ڕۆیشت ئنجلیۆ دایكی بكن!!} پارەی
گوتی:{ئم ئنجلیۆ دایكی نمابوو، ل ھیچی بینیان كردبۆوە كۆیان ك
دەمزانی یكمجارەوە ل ھر من دزیوە!!، ئمی پارەكانی ھموو كوڕە
گوتی:{نا. و خۆی ژوورەكی دەرەوە ل ھات ئنجلیتا دزە} كوڕە ئم
سر وتك نكرا تــواو  پ قسكانی بم {.....نیی ڕاست مئ نا.
ڕۆمیۆش كاتدا لو ھنا ڕۆیشت پزیشكی لپ ب ڕۆسی بڕز زەوی،
ناشرین زۆر ڕەفتاركی ب ژنكی و ڕوسی بڕز ماوە، گیشتوە
ڕۆمیۆ تۆ دزیت، ھرچندە گوت پیان و لگڵ ڕۆمیۆ كرد مامیان
ئاگادار پۆلیسیان بوو ب سوود قس كردن نیم بم دز من دەیگوت
ڕگا ل ھت، ڕۆمیۆ مایان بگات پۆلیس ئوەی پش كردەوە بم
لگیاندا نیكیتا تنھا گرت ڕۆمیۆ ل ڕگیان گورگكان دەستی
بووە ھنا ئوەی پۆلیست لبر ترسنۆكی جیۆڤانی گوتی:{تۆ نھاتبوو،
بووە نھنا پۆلیسیشم و نیم ترسنۆك گوتی:{من ڕۆمیۆ {كملب ناو
قساندا ھاتن}، ئوان لو و زانی پیان خۆیان بلمك بكو ئوان ناو
زۆر چاوكی  دەموو بوو لبردا ڕەشی  جلكی یكك لناكاو بوون 
كوڕە دەنگكی ترسناكوە گوتی:{لرە بۆن! ئو و ب ھبوو ھات سپی
چی دەزان نا جادووشین خۆی ئگر ری جادووشین دایچاود ژر ل
دەكی؟} چی بزانین گوتیان:{ئادەی و نترسان ھیچ منداكان دەكات}
سر خۆیدای پاشان كرد} كارەكی شین جادوو گوتی:{وادیارە ئویش
ئوان سیركن}ئینجا ھاتن پۆلیس پیاوانی گوتی:{ئوە و دا ڕۆمیۆ
ئاوڕیان ئوان ھتاكو بم یكو ل پۆلیس بزانن ھتاكو سیریان كرد

نمابوون. دیار ڕۆمیۆ و كشین جادوو دایوە
حشاردا،جادوو خۆیان  و  شونك چوون ڕۆمیۆ  و  كشین جــادوو
ڕۆمیۆ ھــاوڕێ!}  نبینیوە یكترمان كگوت:{دەم بڕۆمیۆی كشین
تا یك نیدەزانی و كرد شینكی جادوو سیری سوڕمانوە بسر
زەردەخنیك ڕۆمیۆ ل دەموچاوی البرد، دەمامككی كجادووشین
زیندووی} تۆ ك خوا بۆ تۆی؟ زۆر سوپاس ئوە گوتی:{دانكی و گرتی
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ڕۆمیۆ ئینجا و بسرھاتی خۆیان بۆ یكتر گایوە ڕۆمیۆ و دانكی
بمدەن دەیانوێ و داناوە دز ب منیان ڕۆسی بڕز گوت:{مای پی
،تنھ بۆ تۆ ڕگا گوتی:{تاك دانكی نیم} دز من بم پۆلیس دەستی
غمبار زۆر ئو شوە ڕۆمیۆ دموە الت} بیانی بكرەوە مل بیر
ڕۆسی ل بڕز وە كاتش ئو ھر ھبت، دا ك بیاری بوو پاشان
گوتی:{ئنجلیتا! نگتد زۆر ئنجلیتا بینی بوو ئنجلیتا ژوورەكی
دەرگاك پشت ل ئیدا خاتوو كاتدا لــو دتنگی؟} بۆچی كچكم
بم دەموێ گیان گوتی:{باوك ئنجلیتا گرتبوو گوی و بوو ڕاوەستا
خاتوو ئیدا {ی نی دز ندزیوە، ڕۆمیۆ دزی ناكات و ڕۆمیۆ پارەكانی
چوون چۆن پارەكان گوتی:{ئی تووڕەییوە ب و كردەوە دەرگاكی
ڕۆسیش دنیام و نكردووە خۆ من وام ئی ڕۆمیۆوە؟ جانتاكی ناو
بڕز نكردبوو، تواو قسكی ئنجلیۆ.......}ھشتا و نكردووە وای
ئنجلیتا كــردووە؟} ئمی ئنجلیۆ .بك قس گوتی:{ئنجلیتا ڕۆسی
لم كس ناموێ من  مدەن ئنجلیۆ ئازاری تكای بس  ،گوتی:{ب
گوتی:{ئنجلیتا و گریان كردە دەستی ئیدا خاتوو بچژێ} ئازار مادا
بۆ گــڕ مــدەخــ ھوم ھموو من میھرەبانیت، تۆ بڕاستی گیان 
بخوە}، ئستا دەی مخۆ كچكم تۆ خفت تنھا ڕۆمیۆ، ھنانوەی
و خوارێ تك دەھاتن تك چاوانی ل خۆشی فرمسكی پكنی و ئنجلیتا
بڕز ئینجا دەكم} گیان زۆر زۆر سوپاست دایك سوپاس گوتی:{زۆر
ڕۆسی بڕز دەرەوە چوون ئنجلیتا ژوورەكی ل ژنكی و ڕۆسی
ژنكی بم {تاوان ب ڕۆمیۆ ك دەم پۆلیس ب دەچم گوتی:{ئستا
مدزە؟ ئ كوڕەكمان ك بی پۆلیس ب گوتی:{دەتوێ و تووڕە بوو
توبك كوڕەكم ك نادەم  گڕ ھرگیز و من مئ بۆ شۆڕی سر

. زیندان}
داوە بیارم گوتی:{دانكی  ڕۆمیۆ ڕۆمیۆ، الی بۆ ھاتوە دانكی بیانی
ك عرەبانیكوە ناو مدەتخ من چاك گوتی:{زۆر دانكی ھبم}
دانكی و ڕۆمیۆ با بۆین} دوامدا ب وەرە دەڕوات، دەی ڤینیسیا برەو
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دەڕۆیشت، ڤینیسیا بۆ ی كیرەبانع برەو الی ئو ڕۆیشتن پكوە
ڕاوەستا نیكیتا لناكاو دەڕۆیشتن رگایدا بو پۆتینۆ و نیكیتا كاتدا لو
عرەبانین! ئو لسر ك بك پیاوە و ژن ئو سیری گوتی:{پۆتینۆ و
پۆتینۆ سیری {!!یپ توقیتكراویان تقمنی دەكن خراپ ئوان كاری
مندادا ئو لگڵ ڕۆمیۆی سیرك ئوە گوتی:{نیكیتا و كرد ئوالی
سیریانی سرسوڕمانوە ب زۆر نیكیتا {!!یرەبانع ئو برەو ڕادەكات
لو كاتی كرەبانع سر سندوقكی ناو كردە ڕۆمیۆی دەكرد، دانكی
خاوەنی عرەبانك گڕایوە ئینجا نبوو خاوەنی عرەبانك لوێ ك
ڕۆمیۆی عرەبانیی  ئو ڕۆیشتن،بم بوو   كرەبانع سواری و
ندەزانی، بمیان دانكی و ڕۆمیۆ ندەڕۆیشت، ڤینیسیا برەو بوو تدا
كرد؟ بۆ وات گوتی:{تۆ و دانكی ڕۆیشت بۆ الی ڕاكردن ب نیكیتا لوكاتدا
ل بوو پی یرەبانع ئو دەڕوات؟ كوێ بۆ یرەبانع ئو دەتزانی تۆ
... بڕاستت؟ تۆ گوتی:{ و زۆر دایگرت ترسكی دانكی دانراوە!!} بۆمبی
نیكیتا گوتی:{من؟!}، بم بكین} رزگار ڕۆمیۆ بۆین با بدوامدا وەرە
ب نیت؟}نیكیتا ڕۆمیۆ ھاوڕی  تۆ ئی وەرە دەی  !گوتی:{ب دانكی
یشتگ بوو تیا ڕۆمیۆی ك عرەبانكی كاتك ڕایكرد، دانكیدا دوای
بینی ،یكو ل بزانت تاكو ھدایوە سندوقكی سری ڕۆمیۆ ج
پیاوەك و ژن ترسا زۆر  ڕۆمیۆ ڕاوەســتــاون، پۆلیس بنكی  پش  ل
ل ڕۆسی بڕیز لو كاتشدا ھر پۆلیس، ناو بنكی بردە سندوقكانیان
دەكرد قسیان ڕۆمیۆ دزییكی بارەت بس و دانیشتبوو پۆلیس بنكی
بوون مۆمبكان  ل پ سندوق دانانی خریكی پیاوەك و ژن كاتك 
ھدایوە، سندوقكی سری كژن دەنگ دەنگ كردە دەستی دیكۆرۆ
خۆیان ھاوڕكی و زیندانكوە ناو یدایف بینی ڕۆمیۆی كژن كاتك
سندوقكوە و ناو كردیان زیندانی كرا بوو لوێ و بوو ك تاوانبار
زۆر داناوە لوێ تقمنییكانیان ئوان بینی دەرەوە،ڕۆمیۆ بردیان
كاتدا لو نبوو، ل كس گوی دەرگاكی دەدا ل چندە ھر ترسا
كرد برزاییكی سیری ڕۆمیۆ ڕاوەستا و برزاییك چووە دیكۆرۆ
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ڕۆمیۆ دەرەوە، پنجرەكوە ڕایكردە ل لبوو خرا پنجرەیكی بینی
ناو گڕایوە و بووەوە پشیمان دواتر بم ھبت ویستی  سرەتا
لبر بۆن دەرەوە لرە دەكم ل تكاتان :) گوتن و پی پۆلیس بنكی
تر كمكی پاش و دانــراوە لرە تقمنی  ل زۆر ژمارەیكی ئوەی 
ژوورەك بۆ ڕۆیشت كات دەی!} بۆن دەكم ل تكاتان دەی دەتقنوە،
دەكم ل تكات گیان ماموستا گوت:{دەی پی یول ڕۆسی بڕیز بینی
ڕۆمیۆ گوتی:{ كپۆلیس بم دەتقتوە!!} ئستا ئرە لرە دەرەوە بۆ
ناگرین} ینمنا چیرۆك ئم بۆ گوێ مئ زیندان بۆ بتبم با گیراویت تۆ
الی یشتنگ نیكیتا و دانكی كاتدا لو تقینوە تقمنیكان یكسر
ڕۆمیۆ؟} كوان تاوانبارین گوتی:{ئی دانكی و تاوانبارەكان عرەبانی
چاوەڕی گوت:{ پۆلیسكانی  ب دانكی نكرد،  قسیان ھیچ ئوانیش
ناكی باوەڕ ئگر تقاندەوە پۆلیسیان بنكی بوون مانئ دەكن چی
كپۆلیس {!دایت چی بزان بك دواوە سندوقكی سیری فرموو
خۆیان ك دایت تاوانبارەی  ئو  بینی  و كرد سندوقكی  سیری
تاوانبارەكیان پیاوەك و و كژن ڕاستوخۆ كردبوو بۆی دەستگیریان
دوای ب ھاتوە ھۆش خۆی بڕز ڕۆسی كرد، پاش كمك دەستگیر
تختیك و لسر ھیگرتوە بینی ڕۆمیۆی ك دەگڕا، كاتك ڕۆمیۆدا
خۆیوە لبر بانگ كرد، پزیشكی پاشان ھۆش چووبوو ل چونك داینا
ئمت ڕزگار ژیانی تۆ دەكم سوپاست زۆر من گیان دەیگوت :{ڕۆمیۆ

ھستوە..} تكای كرد

 
باشی؟ تۆ گیان گوتی:{ماموستا و خۆی ھۆش ھاتوە ڕۆمیۆ كاتدا لو
زۆر من گیان ڕۆسی گوتی:{ڕۆمیۆ باشن؟} بڕز تر پۆلیسكانی ئی
ڕۆمیۆ چۆن؟} برینكت تۆ؟ باشن، ئی گشتی ب پۆلیسكانیش باشم
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دوككشی برزترین سر بچم دەتوانم ئستا باشم، زۆر گوتی:{من
خوارەوە ھات دا چاوانی ب خۆشی فرمسكی ڕۆسی بڕز شارە} ئم
دەموێ پتانی یھ گوتی:{ڕاستیك و پۆلیسكان كردە ئینجا ڕووی و
كاتك كردووە. دواتر دزییی ئو كوڕی ئنجلیۆی ك بم}،پیانی گوت
ئنجلیۆ و ئیدا خاتوو بینیان دەرەوە چوون ڕۆسی بڕز و ڕۆمیۆ
نكردووە دزییم من دەت گوتی:{ڕۆمیۆ كپۆلیس دانیشتوون لوێ
گوتی:{ھروەھا ڕۆسی بڕز دەكم} پ باوەڕی خۆم بحای بش من
ئیدا گوتوە} خاتوو پیان ڕاستیكانیشم ھموو و باوەڕی پدەكم منیش
ك ئی نبت ئو ئگر تاوانبارە، ڕۆمیۆ نیی ڕاست مئ گوتی:{نخر
گوتی:{من!. ئنجلیۆش بووە} كوڕت گوتی:{ئنجلیۆی كبووە؟}پۆلیس
كردە دەستی دایكیشی ڕۆمیۆ بووە} بووممن ن نیی ڕاست مئ ..نا نا
ئنجلیتا بوویت،، گیان تۆ ئنجلیۆ نا. گوتی:{ بوەوە و پشیمان و گریان
بڕز ڕۆمیۆ} جانتاكی ناو پارەكت كردە ك بینی تۆی خۆی چاوی ب
داوای ئنجلیۆ گوتی:{دەی ڕاكشاو ئنجلیۆی تووڕەییوە ب ڕۆسی
ڕۆمیۆ ڕۆمیۆ، پش چووە  ئنجلیۆ ك دەی} بك رۆمیۆ  ل لبووردن
بسر مندا ھموو درۆیت ئم چۆن گوتی:{تۆ گرت و سینگی ئنجلیۆی
گوتی:{بڕز ك؟} پۆلیسم بپ خۆت؟ ی لرم ناكش بزانم ئستا كرد؟
بڕز كوڕەكت؟} دزییی ئم لسر بدەی شایتی ئتوانی ڕۆسی
چارەسری خۆشم ھر و ھدەگرم برپرسیاریتی گوتی:{من ڕۆسی

دەكم}. یشك ئم
كرد، ئــازادیــان  و كرد ڕۆمیۆ ل لبوردنیان داوای پۆلیسكان ئینجا
ڕۆسی بڕز  پۆلیس بنكی ل دەرەوە ھاتن ڕۆمیۆ و ڕۆسی بڕز 
دەتوانیت ئوا بمنیتوە مئ لگڵ خۆش پت ئگر گوتی:{ڕۆمیۆ!
ڕۆسی بڕز  گوتی:{توخوا؟} ڕۆمیۆ ئازادیت} خۆت بۆ بۆ نا ئگر 
دەتوانی بكی، سردانمان دەتوانی ویستت كاتك ھر !گوتی:{ب
دخۆش و خزانكمانی ھاوڕی بكی!تۆ كچم ئنجلیتای سردانی
من... گوتی:{من!؟  سرسوڕمانوە ب ڕۆمیۆ بیت} كاتك ھر دەبین 
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ئینجا گیان} دەكم مامۆستا سوپاست و گوتی:{زۆر پكنی ئازادم...؟}
ئنجلیتا دەتوانم واتك ئازادم دەیگوت:{من  خۆیوە لبر و ڕایكرد
الی یشتگ ك ڕایكرد ئنجلیتا مای برەو ھاتم} وا ئنجلیتا ببینم،
ل پ چــاوی ب ئنجلیتا  كرد:{ئنجلیتا} ھــاواری ڕۆمیۆ ئنجلیتا، 
دەكرد یكتریان سیری ھردووكیان پاشان گوتی:{ڕۆمیۆ}، فرمسكوە

بوون. دخۆش زۆر و پكنین خۆیان دەنگی ب پ و
بڕز و ھبژارد ڕۆسی بڕز لگڵ كاركردنی ڕۆمیۆ ڕۆژە ئو ھر
و ڕۆمیۆ ژوورەكی ئاسنینكی دەرگا البردنی ب كرد دەستی ڕۆسیش
بوو ئوە لبر ڕۆمیۆ، ئمش ھر سیسمكی گورە بۆ دروستكردنی
دای پشووی ڕۆژك ھفتی ڕۆسی بڕز بداتوە، ڕۆمیۆ پاداشتی تا

ئلفردۆدا بگڕت. بدوای ڕۆژە لو دا بیاری و ئویش ڕۆمیۆ
 یشتگ ئلفردۆدا بگڕت دوای ب ڕۆیشت دواتر ڕۆمیۆ ڕۆژی  بۆ
ھۆی كــۆنــی ئــــرە ــــورەم! گ پــرســی:{بــبــورە پیاوكی   لــ كــۆنــــك 
گوتی:{كوڕك ڕۆمیۆ {ب}:گوتی پیاوەك گشتیی؟} كۆبوونوەی
من ك لمك بای ئو دەكات؟ كار پاككردنوە دوككش ل دەناسی
نایناسم} و ڕۆیشت، گوتی:{نا. پیاوەكش {دۆیلفرئ برزترە و ناوی
گوتی:{من و ڕاكشا چاكتكی ڕۆمیۆی ھات و بچوك منداكی لوالوە
بچووك ژووركی بۆ ئاماژەی  كمندا {ینشو لو  ..ئو دەیناسم
ڕایكرد و كرد منداكی سوپاسی ڕۆمیۆ دەچوو كالوەیك  ل كرد
بتانیكی خوتبوو كزەویی سر ل یكك بینی و ژوورەك برەو
منم ئوە ستھ گوتی:{ئلفردۆ و جوندیوە ڕۆمیۆ بوو، درا بسردا
گوتی:{تۆ بوو تر كسكی ھستا كتانیب ژر ل كاتك بم ڕۆمیۆ}
:{ئایا گوتی و ھستایوە تریش  منداكی دواتر  ئلفردۆی؟} ھاوری
دەناسن؟} ئلفردۆ  ئوە ،گوتی:{ب ڕۆمیۆ ئلفردۆی؟} ھاوڕی  تۆ
لفیكی چند بوو برسیمان زۆر  مئ ندو گوتی:{ب یككیان
دەزانن ئوە گوتی:{ئستا بوو} ڕۆمیۆ خۆش بڕاستی ،داین گورەی
وابزانم بم  نخر گوتی:{بداخوە  منداكیان كوی؟}  ل ئلفردۆ
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ڕۆمیۆ گوت، ڕۆمیۆ ب یان ئۆرتۆ شونی {دەزانــ شونكی ئۆرتۆ
تۆ  ب پم گوتی:{ئۆرتۆ و ئۆرتۆ  الی گیاندە خۆی خرایی  ب زۆر
ڕگیان گورگكان دەستی گوتی:{كات ئۆرتۆ ناسی؟} ئلفردۆت چۆن
ڕۆمیۆ ناسیم} كات ئو و ڕزگاری كردم ھات ئلفردۆ گرتبوو من ل
داخوە گوتی:{ب ئۆرتۆ  كوی؟} ل ئلفردۆ دەزانی ئستا  گوتی:{ئایا
ئیتر سوپاسی بكم}، و بیبینموە تر جاركی دەكم منیش حز نازانم،
دەستی بینی ناكاو ل دەڕۆیشت ڕگادا ب خمبارییوە ب ڕۆمیۆ
ویسپ ك كردەوە بیری ئویش گرتووە منداك ب ڕگیان گورگكان
ئاوڕیان ڕیۆ و تاسیۆنی بۆیان ھدا بردكی بدات مندا ئو یارمتی
سر دایخۆی ھ ڕۆمیۆ ھتاكو كوتن ڕۆمیۆ دوایی ئینجا ب دایوە
سر یشتنگ ڕیۆ و تاسیۆنی  كات شــاردەوە،  خۆی و عارەبانیك
بزر ل ڕۆمیۆیان بۆی ڕایكرد كوێ برەو ڕۆمیۆ نیانزانی كقامش

بوو.
كزەوی سر دایھ خۆی ڕۆیشتن ڕیۆ و تاسیۆنی بینی كات ڕۆمیۆ

گوتی:{سركوتم!}. لبرخۆیوە و
ئوەی خۆم دەگوت:{كوڕی  منداكی  ب بوو  ژنك ل گوی  ڕۆمیۆ
گوتی:{ھۆی كۆبوونوەی ڕۆمیۆ {وەیگشتیییكۆبوونرمان ھۆرامبب
سرقای و دانیشتووە لوێ بینی یكك ھۆكوە ناو ڕۆیشت گشتی؟}
گوتی:{ئلفردۆ!}  دۆیلفرئ بینی پشوە چووە  كات ،وەیندنخو
وتك دەســت ل كتبكی  بوو  ڕۆمیۆ دەنگی  ل گوی  ك ئلفردۆ 
ئلفردۆ الی برەو ڕۆمیۆ ئینجا گوتی:{ڕۆمیۆ!} دایوە ئاوڕی خوارەوە
پیمانكی خۆمان لسر با ھر گوتی:{ڕۆمیۆ گیان ڕایكرد ئلفردۆ
ئینجا {دەدەم پیمانت گیان ئلفردۆ   گوتی:{باش ڕۆمیۆ بمنینوە}
ك بیاریاندا و كــرد بــاس یكتری بۆ خۆیان بسرھاتی دانیشتن 
ڕۆمیۆ پاككرەوەكان دواتر دوككش ھموو بۆ كۆبوونوەیك بكن

كردەوە. ئاگادار ھموویانی
مبست شونی رەوەكان لپاكك دوككش كۆبوونوەك ھموو ڕۆژی
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بوو گــورە ژووركی  ك شونك بۆ بردیانی ئلفردۆ  بوون ئامادە 
منداكان دەبت بنكی تایبتییمان، ھموو ئم ژوورە گوت پیانی و
ئلفردۆ سرۆكیان، نبك ئلفردۆ بیاریاندا و بوون ڕازی ئوە لسر
بنین دەستكمان ناوی با واتك دەكم، سوپاستان زۆر گوتی:{من
بگین بھۆی ئاھنگ ئستا پاككرەوەكان، دەی با دەستی دوككش
منداكان دابگیرسنین} مۆمان ئم  با  و دەستكمانوە دامزراندنی
داگیرساندنی ل دەدا یكتریان یارمتی  و بوون دخۆش ھموویان
پشتگیری لسر دەدەیــن دەیانگوت:{پیمان ھمویان ئینجا مۆمكان
ھموو خۆشی ل پیمان دەدەین یارمتی یكتری بدەین كردنی یكتری،
بین دسۆز و بین یكگرتوو ك دەدەین پیمان ژیان، ناخۆشییكانی و

برد. بسر خۆشی ب زۆر شوەیان ئو ....ھتد} یكتری،و بۆ
ل كاتك دەكــــردەوە، خاون  ماكی كـــوورەی  ڕۆمیۆ  ــر  دوات ڕۆژی 
ئم ك ی دەپ ھما ی ببینی میشۆكی ھاوڕ كوورەك ھات دەرەوە
كات تگیشتووە، ك گوت پی ھما ب ڕۆمیۆ یھ كۆبوونوەمان شو
كرد ئوەیان باسی و ئامادە بوون بنكی تایبتی ل ھموو داھات شو
گوتی:{باش ڕۆمیۆ ببنوە  گورگكان  دەستی  ڕووبــڕووی  دەب  ك
دەچم من گوتی:{نخر ئۆرتۆ بم دەچم ڕووبڕوویان دەبموە} من
گوتی:{نخر ڕۆمیۆ ئازاترم} ھمووتان ل چونك دەبموە ڕووبڕوویان

پاشان ئــازاتــرم} من 
ــدۆ ــر ــف ــل ــان ئ ــی ــن ــی ب
دەرگــــاكــــ الی   لــــ
ڕۆمیۆ ڕاوەســـتـــاوە
ئی گوتی:{ئلفردۆ
نیی باش پت تۆش
ڕووبڕووی بچم من
گورگكان دەستی
ئلفردۆ بــبــمــوە؟}
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ویستدڕندەن پ و ھار مندای گورگكان دەستی گیان گوتی:{نا ڕۆمیۆ
دووری وە لتووڕەیی ڕۆمیۆ ب كشی دابنین} ئم چارەسرك بۆ
منداكانی ڕوون بۆ داینابوو نخشیی ئو ئلفردۆ دانیشت ئوان 
گورەی دەنگكی ك میشۆك دای بچووكی ئامركی ئینجا و كردەوە
میشۆك سر بردە ھرشیان گورگكان دەستی كات ئوەی بۆ ھبوو
ب منداكان شتی تری زۆر دواتر بكاتوە، ئامرە بچووك ئاگاداریان بو

گوت.
مای ــرەو  ب و یكتر مللی  كــردە دەستیان منداكان ھموو پاشان
جب جانتاكت  دەزانی  گوتی:{ڕۆمیۆ دانكی لناكاو گڕانوە  خۆیان 
بینی و گڕایوە ئینجا ڕاستدەكی} ڕۆمیۆ گوتی:{ئۆو!وە ھشتووە؟}
ویستی ھگرت جانتاكی دەنگی بب ئویش دەخونتوە ئلفردۆ
ئاوڕی ژوورەوە ھاتۆت یكك كرد ك ھستی ئلفردۆ بوات بم
ڕۆمیۆ سیری ژوورەوە!} دەنگی ھاتیت بب زۆر گوتی:{ڕۆمیۆ دایوە و
ئو لسر دەكم لبوردن گوتی:{ئلفردۆ من داوای و كرد ئلفردۆی
ل بیریشم ھر من  گوتی:{ڕۆمیۆ ئلفردۆ نواندم} ئمۆ  ڕەفتارەی
توبك بوو خریك الپڕەكانی بدەستیوە بوو كتبی ئو نكردبۆوە}
الپڕەكانی پرسی:{بۆچی ڕۆمیۆ گرتییوە ئلفردۆ بــم خــوارەوە
ڕۆمیۆ {كۆن زۆر من كتبی ئم گوتی:{ئاخر لبوونتوە؟}ئلفردۆ
خاوەنی ئو دەناسنم، كاستالت دكتۆر ب من لگم گوتی:{باش وەرە
كاستال، دكتۆر مای بۆ ڕۆیشتن گورەی}بیكوە زۆر كتبخانیكی
پخۆشحام گوتی:{ئلفردۆ كاستال ناساند دكتۆر بیكتریانی ڕۆمیۆ
بیب ویست كتبكت  ھر  و كتبخانكم   بچین با  وەرە ناسینت،  ب
و كرد سوپاسی ئلفردۆ {بب تر كتبكی وەرەوە پاشان و بیخونوە
كاری خزمت بوو، ئستم زۆر بكت لو تگیشتن ك ھگرت كتبكی
گورەترە؟} تۆ ل ساڵ چند پرسی:{ئلفردۆ ڕۆمیۆی ل كاستال دكتۆر
دیارە گورەتر زۆر گوتی:{ تكارەكخزم { ساڵ!! گوتی:{یك ڕۆمیۆ
ھشتا تۆ ڕۆمیۆ بم ــات!!، دەك گران كتبی خوندنوەی ب حز و 
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پاشان بچووكم؟} گوتی:{من  دتنگیوە   ب ڕۆمیۆ بچووكی}  مناكی
ڕۆمیۆ كرد، یكتر ل خوداحافیزییان ئلفردۆ و ڕۆمیۆ و دكتۆر كاستال
ھتاكو واتك بچووكم؟ دەیگوت:{من خۆیوە لبر ماوە بۆ ڕۆیشتوە
كتبی بیر ئو پاشان نابم!!} گورەش نبم نوسین و فری خوندنوە

بیخونتوە. بیاریدا و دابوو پی ئنجلیتا ك كوتوە
ل ك بوو بكت ئو خوندنوەی سرقای ئلفردۆ كاتك بیانی بۆ
مگوتی:{ئ و الی ھات وەستاكی ناكاو ل ھینابووی دكتۆر كاستال الی
كتبك ھیچ نــامــوێ  ـــدواوە  ب لئمۆ بزمكی؟ دیــســان چیی؟ 
دایف دەستی  ل كتبكی {بك كار  ستھ ی ببینم، دەستت ل
و یكسر ھستا دانیشتبوو ئنجلیتا ڕۆمیۆ لالی ئوارە بۆ خوارەوە،
ڕۆمیۆ؟! چی گوتی:{ئوە ئنجلیتا بۆم} دەموێ من گوتی:{ئنجلیتا
من لگڵ میش قسك و دادەنیشیت ژوورەكت ل ماوەی زۆر ئم تۆ
ئینجا {یھ تایبتیم كاری ھندێ من گوتی:{ئنجلیتا ڕۆمیۆ دەكیت؟}

.كبوەی كتندنخو كردب دەستی و خۆی بۆ ژوورەكی ڕۆیشت
كرد، تواوی ھتاكو دەیخوندەوە كتبكی ڕۆژ ب و شو ب ئلفردۆ
من زۆر كاستال گوت:{دكتۆر پی و كاستال دكتۆر بردییوە بۆ ئیجا
دڕاوە ل الپڕەی دوو بكت ئم ئوەی لبر دەكم لبوردن داوای 
زۆر نووسیموە، من ڕەیالپ دوو ئم لسر مابوو بیرم ل ئوانی
ل تری كتبكی كاستال دكتۆر ڕۆیشت، پاشان دەكم} لبوردن داوای
ڕۆیشت خوندنوە، بۆ ئلفریدۆ بۆ دابووی ك ھبوو بكت ئو ھمان
ئو ھمان نووسیوتی ئلفردۆ وشانی ئو كرد تماشای و ھنای
سوڕمانوە سیری سر ب كاستال زۆر دكتۆر ،یكبكت ناو وشانی
ھاوتمنكانی ل كوڕە خۆیوە گوتی:{ئم لبر پاشان دەكرد وشكانی
وای ك یھ كسایتییدا تی لكی تایبشت جیاوازە زۆر ناچت خۆی
كسانی لو یكك دەبت ئاییندەدا ل بیر بكاتوە!!، میشھ لدەكات

ناكرن!!}. بیر ل دەكات و ھرگیز تۆمار ناویان مژوو
بۆ بردییوە و تواو كرد كتبكی ھستا ل خو ڕۆمیۆ بیانی بۆ
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بۆ كتبكی دەنگی بب بۆی خوتبوو، ئنجلیتا بــم ئنجلیتا،
تریان ھاوڕكانی و ڕۆمیۆ ئلفردۆ و ڕۆژە  ئو ڕۆیشت، و دانایوە
شڕیان و گورگكان ب دەستی ك بگن دانابوو ئوەیان نخشی
نانوا الی  ل دەب ك ڕاگیاند میشۆكیان ب بكن، ئوە بوو لگدا

چاودرییان دەكرد. نزیكوە ل خۆشیان خانك ڕاوەستت،

بوون،  خۆیان تایبتییكی  نشو ل ھموویان  گورگكان دەستی  
دوپشككان الی دەستی چوو بۆ بجی ھشتن و كمك جیۆڤانی پاش
ك گوتبوو جیۆڤانی  ب دوپشككان دەستی سرۆكی  ئوەی لبر
تریش ئوانی و  لیۆناردۆ و تاسیۆنی تایبت، كاری بۆ بۆالیان  بچت 
الی ل میشۆك ل میشۆك بگرن چونك دەیانزانی گڕ بچن بیاریاندا
بینی كخان نانوا الی یشتگ ڕیۆ كاتك دەكات، كار كخان نانوا
ئو ڕایكرد برەو بینی ڕیۆی میشۆك كات لوێ ڕاوەستاوە، میشۆك
یشتنگ تا كرد ڕای ڕیۆش بدواییدا گوتبوو و پی ئلفردۆ ك شونی
ئاوڕی دایوە ك بم { میشۆك لگیرا ڕگات گوتی:{ئیتر ڕیۆ كنشو
ترسوە ڕیۆ ب داوە، دەوریان پاككرەوەكان ھموو دوككش بینی
وەك مئ بكین، ئاقت گوتی:{دەمانوێ ڕۆمیۆ دەوێ؟} گوتی:{چیتان
شڕاوی ئوە وەك مئ بدەین! منداك تنھا ل نین ترسنۆك ئوە
كاتژمر دەبینوە ئمۆ ھمووتان برەنگاری مدۆ گوتی:{ئلفرئ نین!}
ئاگادار دەستكتان دەكین چاوەڕتان ككۆن كۆشك نزیك ل پنج
ڕایكرد بجھشت،ڕیۆ ڕیۆیان و ڕۆیشتن  ھموویان ئیتر بكرەوە}
ك ڕاگیاند گورگكانی دەستی و ب خۆیان تایبتییكی نشو برەو

بوو!!. پخۆش زۆر تاسیۆنی ئمی بكن، شڕ دەب
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 كۆشك الی برەو بڕكوتن جیۆڤانی بب گورگكان دەستی ئوارە
پیالنك چند ب بوون ئامادە  پاككرەوەكان دوككش  كۆنك،لوێ
مدۆ گوتی:{ئلفرنا ئھ دەست ب ئلفردۆ داینابوو سركوتنیان ك
ڕووی پاشان دەكن} ناچارمان بم بكین،  شڕ ھرگیز نامانوێ
ئینجا بدات} كچ ل نادەم كوڕ ب ڕگا ھرگیز گوتی:{ و نیكیتا كردە
لبر بــوون دخۆش زۆر خۆیان تایبتییكی بنك بۆ ڕۆیشتنوە
ئلفردۆ پاشان سركوتبوون گورگكاندا دەستی بسر ئــوەی
لبر دەرەوە تبچ ب تنھا ناب ل ئوە كس ھیچ بگرن گوتی:{گوێ
خۆیان ڕەنگ تۆی و ناكرت پ متمانیان دەستی گورگكان ئوەی
ڕۆیشت ڕۆمیۆ ك ل ڕگا ماوە بۆ ڕۆمیۆ گڕانوە لگڵ بكنوە}
ناو سیری تۆ ك گوتی:{ئلفردۆ ئمۆ و ئلفردۆی كرد بانگی نیكیتا
مبستا پیت، ئب پمی ھی و دەتوێ شتك ك چاوانمت دەكرد زانیم
دەكم سیری چاوەكانت كات گوتی:{من ئلفردۆ بی ؟} چی دەتویست
بۆچی دەتوێ وەكو تۆ نیكیتا دەچت، تۆ ل زۆر ك بیر دتوە كم بكچ
زۆر بدەی پرچت ل گوك ئستا ئگر تۆ بكی؟ ھسوكوت كوڕك
بجھشت، ڕایكرد و بوو تووڕە نیكیتا گوڵ..!} دەبیت ھروەكو جوانتر
بوو شڕكردن خریكی بوو دوپشككان دەستی الی ل ك جیۆڤانی
كردبوو، بانگیان شڕ لكردبوو بۆ دووپشككان فیان دەستی چونك
ل دەستی دوپشككان داوایان ھنا دەست وتنی بركك سكات بم

. گورگكان دەستی ل بگرت وەریان كرد جیۆڤانی
لبر بوو تووڕە زۆر تایبتییكیان نشو بۆ گڕایوە جیۆڤانی كاتك
بسر بدەست ھنابوو سركوتنیان دوككش پاككرەوەكان ئوەی
نیكیتا بكنوە ل تۆیان دا  ئوەیان بیاری  لوێ ھر گورگكاندا

باسكردن. بۆی باشم ھی، دواتر پیالنكی گوتی
بدخۆشیوە بوون پكوە ئنتۆنیۆ و میشۆك و دانكی دواتر ڕۆژی بۆ
یكك لناكاو دەكـــرد، ڕابــردوویــان ڕۆژی سركوتنكی باسی 
ڕیۆ دەوێ؟} چیت ڕیۆ ھا !ڕیۆی گوتی:{ئوە  میشۆك گوتی:{سو!}
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بۆتان زۆرم كشی بكم، من ل لبوردنتان داوای  ھاتوم گوتی:{من
دواتر !! ڕامان  ھندك  منداكان  بكن!؟} پ باوەڕم   تكای ناوەتوە، 
دەھنم بۆ ڕیۆ گوتی:{من سبتیك سوتان گوتی:{باش} پاشان دانكی
لتی دم من  گوتی:{باش میشۆك ھاوریتیمان}  بۆ دیارییك  وەك
ئرێ ھاوڕیان گوتی:{سو و ھات ڕۆمیۆ ناكاو ڕۆیشتن،ل وەردەگرم}
گوتی:{با..ئستا لرە دانكی بینیوە؟} بوو،نتان ڕیۆ دەنگی ل ئستا گوم
ڕۆمیۆ برد} خۆی لگڵ پداین و میشۆكیشی ھاوڕیتی پیمانی و بوو
ئنتۆنیۆ ڕۆیشت؟} ڕۆیشت؟ بۆچی تنھا گوتی:{میشۆك ب شژاوی ب
ڕۆمیۆ بھنت} ڕیۆ لگڵ میوە ئوەی بۆ ڕۆیشت تنھا ب گوتی:{ب

ھاوڕیتی}. گوتی:{دیاری بۆچی؟}دانكی !! گوتی:{میوە
لون گورگكان دەستی ھموو بینی ڕۆیشت ڕیۆ لگڵ میشۆك كات
نیكیتا نامیكی نوسی و دانا پ چاكتكیان و ئینجا میشۆكیان برد
میشۆكدا بدوای ڕۆمیۆ  كات میشۆك، گیرفانی چاكتكی خستی و
نوسیبووی ك نیكیتا خوندەوە نامكی و چاكتكی دۆزییوە دەگڕا
بیبنوە ئگر دەتانوێ دای مئ دەستی ژر نوسراوە{میشۆك ل بینی
ب و ئلفردۆ الی ڕۆیشت ڕۆمیۆ بنرن} بۆ تنھا ب ئوا ئلفردۆمان
كردووە داوایان ك دەستی گورگكان ئلفردۆی گوت ب خمبارییوە
ڕزگار ھاوڕیان میشۆكی بۆئوەی ڕۆیشت خرا ئلفردۆ بچت، تنھا ب
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دەستی الی یشتگ ئلفریدۆ كاتك ڕۆیشت، لگیدا و ڕۆمیۆش بكات
ئازاد یان میشۆك بكن ئوانیش ئازاد میشۆك  كرد داوای گورگكان
ھڕەشیان بینی ڕۆمیۆیان ك كرد، دەستگیر ئلفریدۆیان بم كرد
لشونی ڕۆمیۆ بۆی دەدەن، ئلفریدۆ ئازاری بتوە نزیك ئگر لكرد
دەبت بۆ گوت ڕۆمیۆیان ب گورگكان دەستی پاشان خۆی وەستا،

بكن، ئوەی شڕ دواتر ھموویان بن بۆ ڕۆژی
ھاوڕكانی بۆ بسرھاتكی و تایبتییكیان بنك بۆ گڕایوە ڕۆمیۆ
بم بكین} ڕزگــار ئلفردۆ بۆین دەبــ مگوتن:{ئ پی باسكرد
نایین، مئ گوتیان بوونوە پشیمان و ترسان منداكان ل ھندك
و خۆشی ھموو ل ندا پیمانتان ئوە ئی گوتی:{ھاوڕیان ڕۆمیۆ
دەڕۆم تنھا ب من باش یكتردا بكن؟. لگڵ بشداری ناخۆشیك
گڕایوە لگم} پاشان خۆتان گۆڕی وەرن بیانی بیاری تا ئگر
بیانی بیری ل ھر ندەكوت ل خوی شوە ئو ماوە، ڕۆمیۆ بۆ

دەكردەوە.
ڕاوەستاوە  ڕۆمیۆ ژوورەكــی دەرگای ل الی ئنجلیتا بینی لناكاو  
ملوانكیكی كردە و ژوورەوە چووە ئنجلیتا كرد ل ڕۆمیۆ فرمووی
نیكیتای جیۆڤانی شوە ئو بیپارزت، ك لكرد داوای و ڕۆمیۆ ملی
منداكان پرسی:{ئگر نیكیتا ل ئلفردۆی ئلفردۆ پاسوانی كردبووە
ڕۆمیۆی ب متمانم گوتی:{من و پكنی ئلفردۆ دەكی؟} چی تۆ نھاتن

دت}. ئو ك دنیام و
ھموو ڕگا ل گورگكان دەستی الی برەو ڕۆیشت ڕۆمیۆ بیانی بۆ
یشتنگ بوو، كاتك لگڵ دانكییشیان تنانت دوای كوتن منداكان
شڕ چقۆ بب ك ڕاگیاند پیانی جیۆڤانی گورگكان دەستی الی
بم بــوو،  باش پ زۆر ئمیان پاككرەوەكان دوككش دەكــن
بسر نیانتوانی كسیان بــوو ســوود ب كــرد شڕیان ھرچندە
جیۆڤانی ئیتر  بوو یكسان ژمارەیان ئوەی لبر بت زاڵ ئویتردا 
درژ دوای شڕكی بكن ڕۆمیۆ شڕ تاسیۆنی و ك تنھا دا بیاری
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ڕۆمیۆ ڕاكشاو ڕۆمیۆ ل چقۆی و شكاند پیمانكی تاسیۆنی خاین
بكوژێ، ڕۆمیۆ دەیویست چقۆكی ب تاسیۆنی كات زەوی، سر وتك
و تاسیۆنی لناوچاوی تیشككی دای و و قۆكچ ل دای تاوەكھ
وتتاسیۆنی ك ناو یوە پای ب تاسیۆنی و زانی ھڵ ب ڕۆمیۆش ئوەی
دەستی ھنا، ئینجا بدەست سركوتنی ڕۆمیۆ زەوییك، ئیتر سر
پاككرەوەكانیش دوككش دەستی و كرد ئازاد ئلفردۆیان گورگكان

دەیانگوت:- دەڕۆیشتن و ڕگادا ب و یكتر كردە ملی دەستیان

برایــــن وەك ھمــوو ھـــاوڕـــــیان                                    ئـــمی
ویست بووین ب یك بۆ ھاوڕـی خۆشــویـــست                                  
جیھان ھموو ئم ھموومان                خۆشی ئخوازیین بۆ یكتری بۆ
خنــدە ل پ میشھ سۆزە                  دەمیشمان ل پــــ مئ چاوی
ئژین بـــۆ ئوە ئاواتمان و كــتری           خۆزگی ھاوكاری یارمتی و بۆ
دوو دوو ب ھاوســنگین و ھرھموو            ھاوكار توانا و یك دەنگ ب
برایـــن وەك ھمــوو ھاوڕــــیان                                      ئـــــمی
بــــرا وەك ئــژیــن وەفــا                                         بـــ ھاوپـــشت

بوو. دخۆش ڕۆمیۆ زۆر گڕانوە و ئینجا
ئنجلیتا بۆ بردی و لكردەوە باخكیان ل گوی دوو ڕۆمیۆ بیانی بۆ
خۆش دی ئنجلیتا زۆر گوندەكیان، ل كرد بۆ ژیانی خۆی باسی و
بڕز ئیشكی سر چووە ڕۆسی بڕز  لگڵ ڕۆمیۆ پاشان بوو،
ناكاو ل دەكــرد، ڕۆمیۆ بۆ خۆی مندای ژیانی باسی ڕگا ل ڕۆسی
نامیكت ڕۆسی گوتی:{بڕز خاوەنكی وەستاو لالیندا گالیسكیك
ب و لوەرگرت نامكی ڕۆسی بڕز { ائوەتا فرموو ھاتووە بۆ
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ھاتووە؟} ڕۆمیۆ كوە نامی لالین بزان ئم گوت:{بیخونوە ڕۆمیۆی
بۆ شم دم پنج ڕۆژی دایكت، خوندەوە نوسرابوو:{لالین نامكی
و پشكشی ئنجلیۆی دنم خۆم لگڵ و خزنی ماكش سردانت
ئیتر {!!یمش پنج ئمۆ خۆ ئ گوتی:{چی؟ ڕۆسی بڕز دەكم}
ئیدای خاتوو ب ڕۆسی بڕز ماوە، بۆ گڕانوە لپ ب ھردووكیان
ئامادەكرد ئنجلیۆی ئیدا خاتوو بۆی نووسراوە نامكدا ل كچی گوت
باسی ئو خزنیی دەیویست چونك داپیرەی كردن ل پشوازی بۆ
ئنجلیۆ گیشت ڕۆمیۆ داپیرەی كاتك كوڕی، ئنجیلۆی كردبوو بیدات ب

. پككردنوەبوو خریكی ژوورەكدا ل
بینی  ك بوو خۆش پی دی زۆر نجلیۆیئ ڕۆمیۆ وایزانی داپیرە  
ڕۆسی بڕز لگڵ ڕۆمیۆ ك دەركوت بۆی دوایی بم ،ئیش خریكی
ئنجلیۆ پاشان ،نیی ئنجلیۆ دەكات و ئو كار پاككردنوە دوككش ل
ڕۆمیۆ وەكو پرسی:{تۆش لی داپیرەی كرد، داپیرەی وبخرھاتنی ھات
پكنی ئنجلیۆ  پاككردنوە؟} دوككش ل دەدەی باوكت یارمتی 
ڕوویكی ب داپیرە بدەم}  یارمتی  بتمام  بم  گوتی:{نخر!.... و
دەتوانی خۆم! كوڕی گوتی:{ڕۆمیۆ پاشان { .باش مگوتی:{ئ گرژەوە
ڕۆمیۆ گوتی:{باش بمبی؟} ئنجلیتا ژوورەكی بگریت ھتاكو دەستم
ژوورەكی ئنجلیتا، برەو و بردی گرت داپیرەی بسرچاو..} دەستی
{نبھ بۆ چام كوپك تۆش گوتی:{ئنجلیۆ كرد ئنجلیۆی سیری داپیرە
ك گوت و پی لكرد سوی و ئنجلیتا ژوورەكی بۆ ڕۆیشت پاشان
ڕەنگ ڕەنگاو جوانی گوكی چند دیارییش ئو ھناوە بۆی دیارییكی
جاركیش چند و كرد داپیرەی سوپاسی دی ب پ ئنجلیتا بوون
پاشان داپیرە بوو، گوڵ ل ئنجلیتا زۆر حزی چونك دوبارەی كردەوە
كوڕی گوتی:{ئنجلیۆ و ئنجلیۆ كردە ڕووی و دانا سری كوەكی
دایكی دەكم} تۆی پشكشی و مانكما خزنی كوە ئم خۆم!
بھایانی گران  بردە ئو ئی گوتی:{چی؟ ناڕەحتییوە  ب ئنجلیۆ
ل ڕووی ) گوتی:{فرۆشتم،.. داپیرە لھات؟} چی ماكتان خزنی
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ب ب ئنجلیۆ نیی؟} دڵ ب دیارییكت ئنجلیۆ چیی كرد) ئنجیلۆ
واتك .چاك گوتی:{زۆر داپیرە ڕۆمیۆ} ب ...بیدە گوتی:{ناموێ ڕزییوە
داپیرە گوتی:{زۆر سوپاس خۆشحاییوە ب ڕۆمیۆ {بۆ تۆی مئ ڕۆمیۆ
بب نیی مافكت ھیچ گوتی:{تۆ و بوو تووڕە ڕۆسی بڕز پاشان گیان}،
فرۆشتای نم گوتی:{ئگر داپیرە بفرۆشیت} ماكمان خزنی پرس
بكیتوە} برز دەنگت لسرم ئستا ك ئو پیاوەی دەبوویتن تۆ ئوا
داپیرە كــرد، شــرمــزاری ب ھستی و ــووەوە ب ھمن  بڕز ڕۆســی
ناكاوی كی لخۆشین بوو منداڵ ڕۆسی گوتی:{كات و باس كرد بۆیانی
بردەكانم ناچار نبوو لبردەست سرماییكم ھیچ منیش و توشبوو
ب بوون، ساخت بردەكان ئوەی لبر كم زۆر پارەیكی ب فرۆشت
بووەوە، چاك تا كی چارەسرم بۆ و ڕۆسی ھنا بۆ پزیشكم پارەكی
دایندەكند ھرگیز بوو دەستی خۆم بۆم چنی ب ك كوە ئم بم
ھتاكو كوە داناكنم ئم دەیگوت:دای گیان من و خۆشدەویست زۆری
ئم منیش بۆی دەكــم!،  لسر دەریاوانی كوی و ــاوان دەری دەبم
زەردەخنیك ڕۆســی بڕز دانــا} ماكمان خزنی  ب كــوەم
گوتی:{دوككش دایكی نگیشتم} ئاواتم بو گوتی:{بم و گرتی
شرمزاری كاركی خراپ نیی} بڕز ڕۆسی فرمسكی پاككردنوەش
ل لبوردنت داوای زۆر من گیان گوتی:{دای و ھاتخوارەوە چاوانی ل

بمبوورە}. تكای دەكم
ئوانیشب خۆشحاییوە بگڕتوە، بدەن ڕگی داپیرە داوایكرد پاشان

كرد. بڕیان
دراوسیان مادالی خاتوو مای دەنگی دەنگ ل ڕۆمیۆ بیانی  بۆ
چی ئوە :{ئنجلیتا پرسی لی ئنجلیتا الی ڕایكرد بۆ بخبر ھات،
پاشان ندەزانی، ھیچی ئنجلیتاش بم مادال؟} خاتوو مای بووە ل
پیاوەكی ب تووڕەییوە  ب مادال خاتوو لبوو گویان ھردووكیان
ترسوە ب پیاوەكیش بۆ؟} ھا...! فرۆشتووە؟ بازنكمت دەگوت:{بۆچی
گوی ك ئنجلیتا {!بك پ باوەڕم فرۆشتووە نم من دەیگوت:{بخوا
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من كردوە، ئمی  بچووككیان گگوت:{س ڕۆمیۆی ب بوو  مانل
بخرایی ڕۆمیۆ  دەكرد} پ یاری بینیم  پنجرەكوە ل  ندو خۆم
دە ئنجلیتا  ك ڕاگیاندن پی  و  مادال خاتوو مای بۆ ڕۆیشت
گڕان زۆر پاشان بازنك كردووە، ب یاری  ندو كبچووك گس
پیاوەكی و  مادال خاتوو بــوو، ژوورەكـــدا مزی ژــر ل بینیان تا 
بۆ گڕایوە  ڕۆمیۆ پاشان  كرد، ئنجلیتایان و  ڕۆمیۆ زۆر سوپاسی
بكم؟} ل ترت داوایكی دەتوانم گوت:{ڕۆمیۆ  پی ئنجلیتا ماوە
،ز بڕب مای گوتی:{بۆ بۆ ئنجلیتا ڕۆمیۆ گوتی:{بگومان فرموو}
ل دایك ڕۆژی ئمۆ مندان دەكات، بۆ بووككان شانۆگری ئوەی
جیاتی من}، ل بب بۆ دیاری ب گوی چپكك بوونی كوڕەزاكیتی،
گوتبوو، پی ئو مای ئنجلیتا گوتی:{بسرچاو}، ڕۆیشت بۆ ڕۆمیۆ
و ژوورەوە  چووە ڕۆمیۆ و  كــردەوە دەرگــای ب بڕز دەرگایدا  ل
النی ب ڕۆمیۆ و دانیشتووە ككورسیی لسر بچكۆالن النی بینی
گون ئنجلیتا ئم گیان الن بت بوونت پیرۆز دایك ل گوت:{جژنی
پیرۆزبایی ئنجلیتا ك بینی بوو زۆر دخۆش زۆر الن ناردووی} بۆی
تۆ ڕۆمیۆ، تۆ بۆ سوپاس گوتی:{زۆر ب بڕز نــاردووە، بۆ و گوی
كچكی ئنجلیتا كوڕەزاكم، دی نو خست خۆشیتان ئنجلیتا لگڵ
خۆشی و دەكــات دەرەوە سیری پنجرەكیوە ل میشھ پاكد
بۆ دەدات ھوڵ میشھ خۆشدەوێ خكی ئنجلیتا دەبخشتوە،

خكیدا}. ناو ل خۆشی بوكردنوەی
الی ئنجلیتا، بۆ كوڕەزای چوون النی و ب ڕۆژە بڕز ئو ئوارەی
دەرەوەی سیری دانیشتبوو ئنجلیتاوە ل نزیكی پنجرەك لالی الن
لبر باران ل حز من زۆرم باران دەبارت...، گوتی:{ئ دەكرد و
،خۆش دی زۆر باوكم ئستا دنیام بوو، باران ل حزی باوكم ئوەی
گوتی:{منیش  ب بڕز المان} بگڕتوە كات زووترین ب ھیوادارم
دەستی را��گیرنكرا پ خۆی ب بڕز شیرینكم} كچ ھیوادارم
دانیشت دەرەوە پلیكانكانی لسر و دەرەوە ڕۆیشت و گریان كردب
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گیان! گوتی:{باپیرە دانیشت تنیشتی ل و ڕۆیشت دوایدا ب ئنجلیتا و
بڕز دەبنوە} كۆنم یادگاری برەو و خۆشن زۆر تۆ چیرۆككانی
چیرۆككی ئمجارەیان دەمــوێ من چاكئنجلیتا... گوتی:{زۆر ب
دەكات ل پیاوك باس مگینغ چیرۆككی زۆر بۆ بگموە، ڕاستقینت
بووك یاری كارمان مئ ،شیمانپ ئستاش تا بووە ھیك توشی
یارمتی كوڕم لیۆنۆی  مندان، بۆ بوو گانوە چیرۆك و  شووش
ل مندان وەیش بو ئیتر شارەكان، بۆ دەكرد گشتمان ك دەدام
الوە زۆر ب كارەم من ئو بۆ دەكردن، و یاریمان دەورمان كۆدەبوونوە
بچكۆلش مندان، النی لوی سر دەخست خندەی چونك بوو خۆش
كۆچی دوایی دایكی ئوەی دوای كان لشتگ ل بوو ھمیش لگمان
نیی ئودا ل ئاستی كارە ئو ك دەكرد ھستی لیۆنۆی كۆڕم كرد، بم
ل خوندن واز لكردبوو داوام منیش دكتۆر ب ببت بوو خۆزگ خواز و
توشی كچی النی ڕۆژك بكاتوە،بم چاك بووككان  و بھنت
سیری ب غمبارییوە زۆر باوكی لیۆنۆی بوو و سخت نخۆشیكی
تندروستی الن ڕۆژك چند پاش بكات بۆ ھیچی نیدەتوانی و دەكرد
ب دكتۆر من ببت دەب ك دا یكجارەكی بیاری و لیۆنۆش باش بوو
بجمان گوتم:(دەتوێ ب توڕەییوە بووم نیگران زۆر بیارەی بو
بتبینموە تر جاركی مرۆڤكی خۆپرستی ناموێ تۆ بۆ باش بھیت؟
بینیوەتوە نم ئستا  ھتاكو  ڕۆژەوە لو و ڕۆیشت  ئیتر  بۆ). لرە
ب زۆر ئنجلیتا {!یكو ل نازانم بم شارە ئم گڕاوەتوە  دەن

گرتبوو. بۆ گوی وردی
بدۆزتوە الن باوكی لیۆنۆی ك ڕۆمیۆ كرد ل داوای بیانی ئنجلیتا بۆ
دەم ھاوڕكانیشم ب و بیدۆزموە دەدەم ھوڵ من گوتی:{باش ڕۆمیۆ
ھاوڕكانی تایبتییكی خۆیان، بنك بۆ ڕۆیشت بدەن} پاشان یارمتیم ك
باوكی بدوای بیاریاندا پكوە ھموو زانی بسرھاتكیان ك ڕۆمیۆ
كسكیان ھیچ و پرسیاركردن گڕان چند ڕۆژ دوای بگڕن دا الن
گیان گوت:{ڕۆمیۆ  ڕۆمیۆی ب ئلفردۆ ڕۆژك ندۆزیوە یان لیۆنۆ 
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ماندوو چۆن لم ھموو گڕان؟} ڕۆمیۆ گوتی:{من نبووی ماندوو تۆ
ل خۆشی دەمانوێ و ئنجلیتا خۆشی، من كردنوەی بۆ بو دەبم
بیرم ل چۆن گوتی:{ئاه!!!ئوە  پاشان بكینوە} بو خك دی  ناو
الی بۆ ڕۆیشت كی!!} ئینجا لیۆنۆ بزانت یوانال لكاست دكتۆر چوو؟
گوتی:{لیۆنۆ ناسی و لیۆنۆی كاستال خۆشبختان دكتۆر كاستال، دكتۆر
دەكات ھژارەكان مندا نخۆشی چارەسری و باش زۆر دكتۆركی
ڕۆمیۆ الی، بۆ برد ڕۆمیۆی ئینجا خوازك} ھروەكوخر خۆڕایی ب
الی مای پكوە ڕۆشتنوە بۆ و گایوە دكتۆر لیۆنۆ شتكی بۆ ھموو

بوونوە. شاد یكتر ب زانخ ئو ڕۆژەوە لو ئیتر ،ب بڕز
دیارییكی ویستی بوو، ڕۆمیۆ ئنجلیتا دایك بوونی ل ڕۆژی بیانی بۆ
و خۆی تایبتییكی گۆرانیی ك كردەوە بیری بكات پشكش جوانی
ھاوڕكانی ل ھندك ب ڕۆیشت ربۆیھ دیاری، بكات بۆ ھاوڕكانی

خۆشحابوون. ئوانیش و گوت
بڕز مای چاودری  میشۆك و دانكی و ئلفردۆ و ڕۆمیۆ  پاشان
ل ئوان چوون دەرەوە، ل ماڵ و دایكی تاكو ئنجلیۆ كرد یان ڕۆسی
بۆالی ئینجا ڕۆیشتن ،وەیما ل ڕۆسی بڕز ھشتا بوو كن بیریان
بوونت دایك ل یادی گوتی:{ئنجلیتا و دا دەرگای ل ئنجلیتا،ڕۆمیۆ
میشۆك ئمش ی دانكی مئ بناسنم پ ھاوركانمت با بت..، پیرۆز
كار پاككردنوە دوككش ل ھموویان مانئ ،دۆیلفرئ ئویش و
مگوتی:{ئ ئلفردۆ ناسینتان} ب پخۆشحام گوتی:{من ئنجلیتا دەكن}
بكین پشكش گۆرانییكت ھاتوین بوونتوە دایك ل ڕۆژی ببۆنی
ژوورەكی دەرگای كاتدا لو پاككرەوەكان} دوككش ب تتایب ك

گوتی: ئنجلیتا بوو بینیان بڕز ڕۆسی كرایوە ئنجلیتا
دایك ل جژنی بۆنی  ب ھاتوون ئوان سزایان مدە تكای باوك }
گاتئامزەوە دەنگكی  ب ڕۆســی بڕز بگرن} ئاھنگ بوونموە
تییتایب گۆرانیی لو  گوم ك دەبــوورم لیان  ..بمرجك گوتی:{نا
ب ھموو پاشان گوت، گۆرانییكیان خۆشحاییوە ب منداكان بت}
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كرد. ئنجلیتا ل خوداحافیزییان دخۆشییوە
و  ماتیۆ بڕز مای  بۆ ڕۆیشتن  ئلفریدۆ و  دانكی و  ڕۆمیۆ كاتك  
ك دەچم بۆ گوتی:{من وای دانكی ناكاو ل كردن بوون ئیش خریكی
ما ناچت!!، ئو لئوان ھیچ ئاخر .. نیی ڕۆسی بڕز ئنجلیتا كچی
بزانت نیینھ بو ماتیۆ بڕز  یوانل دەشارنوە،  گورە نھنیكی
تكای گوتی:{ ماتیۆ و بڕز كردە ڕووی بسر سوڕمانوە ڕۆمیۆ (!!
یارمتی دەمانوێ  مئ ب پمان  یھ نھنییك  ئگر  ماتیۆ بڕز
بنم بم ،یھ نھنییك ڕاست گوتی:{ ماتیۆ بڕز بدەین} ئنجلیتا
پمان دانكی گوتی:{تكای ندركنم!} شتك ھیچ داوە ك ڕۆسی بڕز ب
تۆ ئــوەی لبر دەگتوە تۆ بۆ شتك ھموو ڕۆسی بڕز .ب
خۆش زۆر دی دانكی قسیی بو ماتیۆ بڕز زیرەكیت} پیاوكی
ل داوای  ڕۆسی بڕز  ھرچندە  باش زیرەكم؟.. گوتی:{من  و بوو 
مندای ئوە ك دنیام من  بــم نكم باس ھیچ شتك ك كــردووم
دە نزیكی ڕووداوە ئو بدەن، ئنجلیتا یارمتی دەتانوێ و باشن
لو من بوو باری زۆر بفركی بوو زستاندا وەرزی ل لموبر ساڵ
ڕازاوەم عارەبانیكی كتوپ ڕۆیشتم  دا  ڕۆسی مای نزیك ب كاتدا
ل ئیزابال بوو خاتوو ناوی ژنك بوو خاندانكان ل یكك ھی بینی
بڕز لبوو ڕۆسی، گوم بڕز ب دا منداكی دابزی و كعارەبان
وەمی ئیزابال بم خاتوو بكم؟!! مندا لم من چی ڕۆسی گوتی:
بڕز داب مندای ئو ئو خاتوون بۆچی نازانم ڕۆیشت، و ندایوە
بۆ بارەیوە لم شتكی ھیچ ئستا تا ھاوڕشم ڕۆسی لڕاستیدا ڕۆسی،
لكردم بینیوم داوای من زانی ك نیت ئوەندە نكردووم، تنیا باس
ڕۆسی ڕاستقینی كچی ئنجلیتا زانیتان ئستا . بپارزم نیینھ ئو
تووشی منداكان .{!ندەكانمدەو ل یكك كچی ئو بكو نیی؟

.!!رھاتسب لو ببون سرسوڕمان
ئنجلیتا الی بۆ بوات ویستی ماوە بۆ گڕایوە دتنگییوە ب ڕۆمیۆ
دەكرد ئنجلیتا لگڵ قسی ڕۆسی بوو ك بڕز دەنگی ل گوی بم
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ئنجلیتا گیان} بۆم ئنجلیتا ویستستا پدەیگوت:{ئ ڕۆسی بڕز و
ك ڕۆژەی ئو ئمۆ دەچیت، تۆ بۆ كوێ ئستا دەزانم من !گوتی:{باوك
بڕز وانی؟} ساك ئی ھموو وەكو ئیزابال خاتوو الی بۆ دەچیت
مگوتی:{ئ ئنجلیتا زانی؟} چۆن ئمت تۆ بم گوتی:{ڕاست ڕۆسی
لدایك ڕۆژی ك لسا ھموو تۆ چونك ڕوو دەدات، ساك ھموو
ھموو ل گیان! باوك ئیزابال،، خاتوو  سردانی بۆ دەڕۆی  دا  بوونم 
تكا گیان  باوك بگرە گوێ بم، لگتدا بووە ئوە ئاواتم جارەكاندا 
و تاك تۆوە دەبین ب ئنجلیتا خون ك ب ئیزابال خاتوو ب دەكم
من ك ب پی بتبینت بت جاركیش بۆ تنھا ك وەیئ ئــارەزووی
بۆی ب دیاری و گوێ دەگرم لو مۆسیقایی دەكم كات بیری ھموو
نیابگوتی:{د ڕۆسی بڕز نزیكم} لئو زۆر دەكم ھست وا من نادووم،
الی بۆ دەچت  ڕۆسی بڕز زانی ڕۆمیۆ  ئینجا دەم} پ ھمووی 
پنجرەكیوە ل ئنجلیتا بكوت، دوای دا بیاری ئیزابال، خاتوو
ڕۆسی بڕز ڕۆیشت، كات دا ڕۆسی بڕز ب دوای ڕۆمیۆ ك بینی
غمبار بوو لبر زۆر ڕۆمیۆ ئیزابال خاتوو كۆشككی الی یشتگ
نیدەتوانی ڕۆمیۆ و بوو ككۆشك دەرگای ل الی پاسوانك ئوەی
ككۆشك خزمتكاری دەنگی ل گوی ناكاو ل بم ژوورەوە واتب
ب ڕۆمیۆ  گیراوە  دوككشكمان دەگــوت پاسوانكی ب ك بوو
ك دەكــمــوە! پاك دوككش گوتی:{ و كرد ــاواری ھ دخۆشیوە 
ل گوی ك تكارەكخزم دەكموە!} پاك دوككش پیتی؟ پویستی
كۆشككوە ناو چوون پكوە و كرد بانگی یكسر بوو ڕۆمیۆ دەنگی
ناو ل دیكۆرۆ خوارەوە بینی ھات كشكدوك ل ڕۆمیۆ كات بم
زۆر گڕانكی پاش و كرد ب گڕان ب دوایدا دەستی نماوە، جانتاكی
ژوورە ئو برەو بوو ل دەنگ دەنگك گوی دۆزیــوە ل ژووركدا
شاردەوە و خۆی قنفیكوە پشت ڕایكردە ترسا ڕۆمیۆ زۆر دەھاتن
ئیزابال خاتوو ژوورەوە، ھاتن ڕۆسی بڕز و ئیزابال خاتوو بینی
داھاتووە سای پارەی مو گوتی:{بگرە ئ پارە كیسیك دای دەستی
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ئیزابال خاتوو گوتی:{سوپاس} ڕۆسی بڕز {بك بخو پ ئنجلیتای
من شانی سر ئركی مئ ڕۆسی ناكات سوپاس ب گوتی:{پویست
چووە ڕۆسی بڕز كــوڕەزام} ئنجلیتای ب برامبر داپیرەی وەك
وەربگرت پارەك ئوەی پش بم وەربگرت پارەك ھتاكو پشوە
گوتی:{ھا ئیزابال خاتوو بگریت.....} بۆ گوم دەكم تكا گوتی:{خاتوون
دەوێ؟) زیاترت پارەی تۆ گیشتم چییت دەوێ! ت ئھا!! دەوێ؟.. چییت
ئوەی ،نیی پارەوە ب پیوەندی مئ ..نخر.. نا گوتی:{نا. ڕۆسی بڕز
بكوت چند پت چاوی دەكات حز كوڕەزات ئنجلیتای ڕاستی بت
باسی ئمی شوەیكیش ھیچ ب و زانیوە خزانكیانی ساك بنچی
حز دەكات بیری لدەكاتوە میشھ ك بم دەزانم نكردووە من الی
دەبینت پوە  خوت  میشھ و دەوێ خۆش تۆی ئنجلیتا  بتبینت، 
بگینم پ خۆشی ك ھواكی ھیوادارم بوونتی و لدایك یادی ئمۆ
بۆ دەبت دیاری ئمش جوانترین داپیرەی بكوت ب چاوی ك بوەی
بیری جوان خانمكم لدەكم تكات بوونیدا، لدایك ڕۆژی ل ئنجلیتا
باش من !گوتی:{زۆرچاك ئیزابال خاتوو {گوناھ ئنجلیتا بكرەوە ل
سروەت ل بیر لوەی بت حای ك لھاتووە وای ئستا ئو تگیشتم
گوتی:{نخر ڕۆسی بڕز  بكاتوە!!} مۆتۆڤانی بنمای  سامانی و
گوتی:{ و بكات  تــواو قسكانی نیھشت ئیزابال خاتوو  خانمكم}
جوتیاركی كچی ئو بم دۆلفۆیئ كچی و كوڕەزام ئنجلیتا ڕاست
نی ھرگیز نیتم ڕابگین من پ ئم ڕاستیشی باش بووە و ھژار
و بگرە پارەك ھا مۆتۆڤانی سامانی ل ئنجلیتا ب ببخشم بشك ھیچ
بم بوات ویستی نیگرانییوە ب ڕۆسی بڕز ماوە} بۆ بگڕوە
گوتی:{كمك و دەرەوە ھات قنفكوە پشت ل ڕۆمیۆ كاتدا لو
ناكاتوە، لــوەش بیر قت و ناوت پــارەی ئنجلیتا !بك چــاوەڕوان
ئیزابال گوتی:{تۆ ناكات} خاتوو درۆ قت دنرم و كچكی ئنجلیتا
لگڵ پاككردنوە دوككش ل و رۆمیۆی گوتی:{ناوم ڕۆمیۆ كی؟}
واتگوتی:{ك كردو ھاواری ئیزابال خاتوو دەكم} كار ڕۆسی بڕز
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ڕۆمیۆ گوتی:{خانمكم!من بۆ دەرەوە دەی} راكخ نیی تۆ شونی ئرە
مانب ھرگیز گرنگی ئنجلیتا بم دەومندی زۆر زۆر دەزانم تۆ
بڕزە} زۆر دەوێ ئنجلیتا ب ڕاستگۆیی خۆش تۆی ئو چونك نادات
ئیزابال گوتی:{ب} خاتوو ڕۆمیۆ دنیایت؟} ئیزابال گوتی:{تۆ خاتوو
چی نبت ڕاست قسكانت ئگر باش سیری! زۆر كوڕكی گوتی:{تۆ
خاتوو {مئ پاداشتی ل دەبخشم خۆم گوتی:{گیانی ڕۆمیۆ دەكی؟}
و كردە ڕۆمیۆ ڕووی و دەرھنا كندوقس لناو ئیزابال دەمانچكی
خۆت ب متمانت ئایا  دەكــی  قس  ترسانن چاو ب زۆر گوتی:{تۆ
سامانكی ك كسك گوتی:{ھر ئینجا دەی!؟} نلمبس ئستا بۆم ھی؟.
مدەك دەكات تۆ گوتت گیانی خۆم و وەفا ل بیر دەبینت سۆز زۆر
من پارەی ل ئنجلیتا چاوی ك بیسلمنی پناوی ئوەی ل قوربانی
جیاوازە!؟. بمكوژە ئنجلیتا گوتی:{بم ڕۆمیۆ بچكۆل!} باش زۆر نی
بڕز ڕۆسی {!بك م لقت ئستا دەی ئامادەم بك! من پ بم باوەڕم
{بك ل تقم گوتی:{دەی  ڕۆمیۆ بم ڕۆمیۆ} نب واز سگوتی:{ب
گوللیكی {چاك ئیزابال گوتی:{زۆر خاتوو داخست چاوەكانی پاشان
ئاسمان بۆ تقی بینی كــردەوە چاوەكانی ڕۆمیۆ  كات بم  تقاند
دەی مشكن ب ھردووكتان گوتی:{ئوە ئیزابال پاشان خاتوو كردووە
پردەك الی  ل ڕگا  ل ڕۆیشتن  ئوانیش دەرەوە}   ۆنب خراكن
بوو تۆ خریك واتكرد؟ خۆ بۆچی گوتی:{تۆ و بڕز ڕۆسی ڕاوەستان
دەكم} لبووردن داوای گوتی:{ ڕۆمیۆ بكیت!؟} كارەساتكمان توشی
ئاوھا بۆچی خــاتــوون كــ تنگیشتم مــن گوتی:{مامۆستا! پــاشــان 
ڕۆســی بــڕــز ــرد؟!}  ــك ن مــن لــ تــقــی بۆچی كـــرد!!،  ھسوكوتی 
گوتی:{ل ڕۆمیۆ بكات؟} ل تقت بڕاستی دەتویست تۆ گوتی:{بۆچی
بكردای واشی ندەدا ئگر خۆم كم بگرنگیی كات ھیچ ئو من ڕاستیدا
ئیزابال گوتی:{خاتوو پكنی ڕۆسی بڕز دەترسم} زۆر ئستا بم
بوویت} سركوتوو تاقیكردنوەكش ل وابزانم كــردەوە تاقی تۆی
و گایوە ڕۆمیۆ بۆ ئنجلیتای  باوكی و دایك  بسرھاتی پاشان
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ژر ل ئیزابیال كوڕی بوو زیرەك زۆر كوڕكی ئنجلیتا گوتی:{باوكی
گوت:دای دایكی ب ڕۆژك گورەبوو، تا و كرابوو بخو دایكی نازی
كچ جوتیارك جۆڤانا كردبووی، باس بۆم پشتر ك جۆڤانای مئ گیان
ڕەوشتی برزی و جوانی ئدۆلفۆش ھژار، زۆر بنمایكی  ل بوو
بھیچ دایكی بم بیخوازت دا بیاری و دوە چووبووە جۆڤانای
ھژار بوون، باوكی ئنجلیتا بنمایكی ل بوو چونكڕازی ن جۆرك
و خۆی ھاوسری كردە جۆڤانای بنماكی و قسی ب ندا گرنگی
بوو بردەوام ئیزابال ئنجلیتا، خاتوو ناویان نا بوو منداكیان دواتر
ككۆشك ل بژین و لگیدا ندا بوان ڕگی و دژایتی كردنیان لسر
ب ئدۆلفۆ و جۆڤانا نان كھ ساڵ ھوایان بۆ چند پاش نان وەدەری
و ئیتر بــوو غمبار زۆر ڕۆمیۆ كـــردووە} دوایــیــان كۆچی  نخۆشی 
بینی ئنجلیتا ژوورەكی بۆ ڕۆیشت یكسر و ماوە بۆ ڕۆیشتنوە
تۆ گوتی:{ ئنجلیتا خۆیوە ل لبر و دتنگییوە زۆر ب و خوتووە
دەنانی ھرچندە بكیتوە بو ناو خكدا ل ئاسودەیی دەدەی ھوڵ
ل ھرچۆنك دەدەم یارمتیت بــردەوام منیش زۆرەوە، ئازاركی  ب
ب پرتووكی ئو ئنجلیتا جویوە ك بت}  بن ھبت توانامدا
بیخونتوە ویستی و ھیگرتوە ڕۆمیۆ خوارەوە وتك بوو دەستییوە
كس بیرەوەری نیی گوتی:{بۆم داخست و پرتووككی یكسر بم
برد دەستی وە بووە خبری لوكاتدا ئنجلیتا پرس!} بب بخونموە
بیخونموە ویستم دەكم گوتی:{داوای لبوردن ڕۆمیۆ كرتووكپ بۆ
ئینجا دەخونموە} بۆتی گوتی:{خۆم ئنجلیتا بووموە} پشیمان بم
وا ھست یانزە ساڵ ب بووە تمنم وە:{ئیستاكندنخو ب دەستی كرد
ڕۆمیۆ دەبم..} خراپتر و دەبت توندتر نخۆشییكم ڕۆژ ب ڕۆژ دەكم
نب گوتی:{واز ئنجلیتا گوتی:{نا..نا..ئنجلیتا} و بی پ قسكانی
برگی ناتوانم چیتر  من دەكــم ھست وا بكم! تــواو باقسكانم
گوتی:{چی؟..} و ڕۆمیۆھستایوە ژیانیشبجدم} بگرم نخۆشییكم
كم دتنگ خۆت دەناسم باش خۆم نخۆشییكی گوتی:{من ئنجلیتا
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مۆسیقایم ڕۆمیۆ ئو بم، پتی ئموێ یھ تاك ئاواتكم من ڕۆمیۆ!
ئم گوتی:{سوپاس! ئنجلیتا و  ھنا بۆ  مۆسیقاكی ڕۆمیۆ {نب بۆ
دا پشكشی بوونی ڕۆژی لدایك ل داپیرەم، باوكم مۆسیقای دیاری
ك كات خۆش مۆسیقایكی من، دایب دیاری ب ئویش و داپیرەمی كرد
ونكی بخوم. تاكو دە بۆ گۆرانیم داپیرەم وادەزانم دەگرم ل گوی
خندە ئو توانای! بھزەكانی.. چاوە  قژی.. ڕەنگی چاوم! پش تد
بختوەری ب ھست كات ئو دەچت، من خندەی ل ك جوانی
ئویش ك دەكم ھست وا دەكم خۆرئاوابوون سیری كات .. دەكم
حز من بم ڕاستی ل بت دوور مئ یوانل دەكات سیری لگمدا
منی داپیرەم م كدەك ھست وا كاتشدا لو خیای بكم وا دەكم
سر وتــكــ نــمــا و ھــــزی كــ ــوو ب ــو قــســانــدا ل خــۆش دەوێ...} 
ك بت ڕۆسی ب بڕز بوات ویستی زۆر ترسا سیسمكی،ڕۆمیۆ
ئاواتم تاك من !ڕاوەست گوتی:{ڕۆمیۆ ئنجلیتا بم خۆشن ئنجلیتا
داوای بت،  خراپ تندروستیم ئوەی  پش  ببینم داپیرەم ك  وەیئ
{من ئاواتی تنیا مئ بم  قورس داوایكی  مئ دەكم لبووردن
ھوم ھموو دەیبینیت! ك دەدەم  پ بنت گوتی:{ئنجلیتا ڕۆمیۆ
ئنجلیتا ك ڕۆسی گوت بڕز ب و ڕایكرد بیبینیت} ئینجا ك دەدەم
تندروستی ماوەیك پاش خوا  بۆ سوپاس بم  ،خراپ تندروستی 

بوو. باشتر

وەیئ ئاواتی گوت:{ئنجلیتا تنیا ب ئلفردۆی ڕۆیشت ڕۆمیۆ پاشان
دەبت و م ژیانل ئاواتتی دوایین مئ خاتوو ئیزابال ببینت..وابزانم
دەدات یارمتی ك دا ڕۆمیۆ ب پیمانی ئلفردۆ كۆشككی}، بۆ بیبن
گوتیان:{ئمش و ھاتن  ئۆرتۆ و میشۆك و دانكی كاتدا  لو ھر و
بدەین؟} یكتر ك یارمتی ندا پیمانمان می ئئ دەدەین! یارمتیتان
ھاوڕیان!}، ئكم سوپاستان زۆر گوتی:{من خۆشحایوە ب ڕۆمیۆش
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ب جوانترین بینی ئنجلیتا ژوورەكــی چووە ڕۆمیۆ  كات ئوارە بۆ 
ڕۆمیۆ چیت گوتی:{ئوە و ئنجلیتا پكنی و ڕازاندبۆوە خۆی شوە
جوانیت!} چندە ئنجلیتا گوتی:{واو. ڕۆمیۆ {كم سیرم وەیش بو
دانكی ئلفردۆ و لگڵ دەرەوە و چوون كما ل ب ھواشی ئینجا
یشتنگ تا ئیزابال كۆشكی خاتوو بڕكوتن بۆ ئۆرتۆ میشۆك و و
بچن پندان ڕگی ككۆشك پاسوانی بم ككۆشك بردەرگای
دەب بچین ژوورەوە} و ھر نادەم و ڕۆمیۆ گوتی:{من كۆڵ ژوورەوە
بم ژوورەوە،  چوون ئنجلیتا و ڕۆمیۆ پیالنك چند  ب پاشان
ڕۆمیۆ ئوە لبر بوات نیتوانی ئیتر كوت نخۆش دیسان ئنجلیتا
داپیرت دوای ب دەچم من ئنجلیتا دانیش گوت:{تۆ ئنجلیتای ب

دەیدۆزموە} و دەگڕم

 
لالی ئنجلیتا  ك دیكۆرۆش ڕۆمیۆ ڕۆیشت و {باش}:گوتی ئنجلیتا
ڕۆیشت دوایدا ب ئنجلیتا  ككۆشك تری الیكی برەو ڕایكرد بوو
ك ڕاوەستا ژوورە ل الی دەرگای ئو دیكۆرۆ بیھنتوە بم ھتا
برەو ڕووی و دەرەوە ھات ئیزابیال سگكی بوو، ل ئیزابالی خاتوو
كباش گگوتی:{س و كرد سگكی بانگی ئنجلیتا ڕۆیشت ئنجلیتا
پ تۆ چیت ..من ئنجلیتام ئی باش دیاریت تۆ سگكی الم بۆ وەرە
سوڕما بوو سری ئنجلیتا ل خاتوو ئیزابال گوی كاتدا لو دەن؟}
ئنجلیتای و دەرەوە ھات ئینجا دنیام} من !!!.. ئوە دەنگی گوتی:{ئوە
ئرە ھتا بۆ ھاتووم ئنجلیتام من ئیزابال! گوتی:{خاتوو ئنجلیتا بینی،
تۆوە ب پای مئ ك ناكم بوا گوتی:{من خاتوو ئیزابال داپیرەم ببینم}
لگڵ مام ناتوانم شوەیك ھیچ ب من ئرە، بۆ بیت ئوەی بۆ نابت
بم پتی نماوە ھیچم لم زیاتر ئیتر من كوڕەزام! وەكو بكم تۆدا
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و دەرھنا جانتاكی ل ئامرە مۆسیقاكی ئنجلیتا دەرەوە} بۆ دەی
ڕۆمیۆ ڕۆیشتن دەرەوە، لگڵ ئینجا بیپارزت ل داپیرەی كرد داوای
خرایی ب زۆر ڕۆمیۆ كوت دووبارە نخۆش ئنجلیتا ڕگا ل بم
ئوەی بۆ كرد بانگ  كاستالی دكتۆر  ڕۆیشت  ماوە بۆ گڕاندیوە
بۆ پشكنینی ئوەی دوای كاستال دكتۆر بكات، ئنجلیتا چارەسری
الی چارەسریش تنھا كردم ل توانامدا بوو گوتی:{ئوەی ئنجلیتا كرد
ترسناك دەبت، بمنتوە حای ئاوا بردەوامی ر بگئ بم ،خودای
زۆر خۆشییكی ست بھ ئوەی وەك دەنگب ھمن و زۆر ڕوخساری
پزیشككی من دڵ، نخۆشییكانی پسپۆری الی نبیب ویستپ بكات،
نبوو ئوەی دەستی ڕۆسی بڕز پاریس} بم ل دەناسم باش زۆر

پاریس. بۆ ببات ئنجلیتا ك
چوون پاككرەوەكان دوككش دەستی ھاوڕیانی ھموو بیانی بۆ
بوات ك دەكرد خاتوون ل داوایان و ئیزابال خاتوو كۆشككی پش
لپرسراوە گوتی:{ك دەرەوە ھات ئیزابال  خاتوو ببینت ئنجلیتا 
ناوت ئیزابال گوتی:{ خاتوو گوتی:{من!} ئلفردۆ كارە؟} ئم برامبر
كۆشككم؟} لناو بننوە  ئــاژاوەیــ ئم لكردن  وای چی و چیی؟
تنھا خاتوون ناوێ تۆ ل ئلفردۆی، ئم ھیچمان گوتی:{ناوم ئلفردۆ
خاتوو بكیت} لگڵ قسی و ببینیت ئنجلیتا بچیت ك بن ئوە
كشاوە!} ناشرین كارە ئم بۆ نخشی ڕۆمیۆ واتگوتی:{ك ئیزابال
خاتوو ئیزابال لرەین} مت ئنازان ڕۆمیۆ ھر ئلفردۆ گوتی:{نخر!
ككۆشك ل نمندا ئم كات زووترین ب بگرن گوێ گوتی:{پاسوان

ژوورەوە. ئینجا چووە دەربكن}
خاتوون  ل قسكانی گوتان گوت:{دەی ب منداكانیان پاسوانكان  
ھرگیز من گوتی:{نخر! دانكی دەی} دەرەوە ۆنب ھستن نبوو؟
قسان لم  گوی ك ئیزابال خاتوو نبینیوە!!} دەقم ئوەندە  داپیری
ئگر من !ڕاست مگوتی{ئ ڕاوەستا،میشۆك خۆی جگاكی ل بوو 
من ل ئاگای و ناخوت بیانی تا شو من داپیری بكوم نخۆش
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كرد خۆیان باشی و بزەیی ب داپیری باسی ھموویان ئیتر دەبت}،
ئیزابال، خاتوو  دەرونــی و دڵ  سر كــردە  زۆری كاركی قسان ئو 
دەھات،ڕۆمیۆ ئوێ برەو ك بوو ڕۆمیۆ  دەنگی ل گوی كاتدا لو
ئنجلیتا ئگر كردووە؟ كارەتان ئم ئوە چی لبر گوتی:{بوەستن!
خۆش زۆر  داپیرەی ئو چونك دەبت، ناڕەحت زۆر بزانت  مب
گوتووە؟ من چی ب ئو دەزانن بكات، بزاری نایوێ كس و دەوت
داپیرم ل بیر و دادەخــم چاوەكانم ك دخۆشم زۆر كات ئو گوتی
و سروەت ھموو سرەڕای ئو داپیرم م كدەك ھست دەكموە
ئنجلیتا ئمش ،نھایت نیی چونك ئو دخۆش ھیچ ھیتی سامانی
خۆش ئیزابالی خاتوو ك كسك تاك ئنجلیتا دەكات، زۆر بتاقت
و گوتی:{ڕۆمیۆ!} ھات دەرەوە ئیزابیال خاتوو بكاتوە} ل بیری و بوت
ئینجا ئیزابال؟} خاتوو گوتی:{ سرسوڕمانوە ب و دایوە ڕۆمیۆ ئاوڕی
منداكانی ب بینینی تۆی!؟} پویستی زۆر نخۆش و گوتی:{ئنجلیتا
گوتی:{زۆر ئیزابال خاتوو بیبینیت!} ویستگوتیان:{پ ھموویان تریش
شت ھموو ئم ئنجلیتاوە ب  چیی پیوەندییتان  ئوە باش سیرە!
و باش كچكی ئنجلیتا گوتی:{چونك دانكی پناویدا؟} ل دەكن سیرە

خانمكم!} دەوێ كسك ھموو بۆ خۆشی

شونی دوورەوە ل و ھژاریین مندای مئ ئلفردۆ گوتی:{خانمكم!
قدەر بكین، كار پاككردنوە دوككش ل لرە ئوەی بۆ ھاتووین
و گیشتم پی ك بوو كس یكم ڕۆمیۆ و كۆكردەوە لرەدا ئمی
زۆرم متمانی ك لكردم بھزی ئو وای و دسۆزی و خۆشویستی
یارمتی ك وەیئ مانای مئ دا، ڕۆمیۆی یارمتی ئنجلیتا ھبت، پی
گوتی:{خانمكم! ڕۆمیۆ ھموومان وەك یكین} مئ داوە، ھموومانی
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بم ل ژیاندا نامنت زووان بم وادەزان زۆر نخۆش و ئنجلیتا
خۆش پشتی و دەور دی دەدات ھوڵ و ندەیخب دەمی ھر ئستا تا
ئوەشدا ھر نخۆش لگڵ و كوتوە جگا ھر لسر ئستاش بكات تا
م كچئ بۆ دت توخوا خانمكم! دەكات، بینینت داوای و ناوت دنت
خاتوون ل داوایان ھموویان توخوا!}�ئینجا بكرەوە بگردە و پاك
كاریان تكرد قسان ئم ئیزابالش خاتوو بدات ئنجلیتا یارمتی ك كرد

بكم؟} بۆی لدەست دت من چیم گوتی:{باش و

 
بكیت پشكش خۆتی خۆشویستی و سۆز گوتی:{دەتوانی ڕۆمیۆ
بكم؟} مئ چۆن گوتی:{باش خاتوونیش ناوت} ھیچی مل جگ
باشتر خۆت گوتی:{ئمیان و لوانی سر ھات زەردەخنیك ڕۆمیۆ
خاتوو ڕۆسی، بڕز مای برەو بڕكوتن ھموویان ئینجا دەزانیت!؟}

گوتی:{ئنجلیتا!} ئنجلیتا ژوورەكی بۆ ڕۆیشت ئیزابال
گوتی:{داوای ئیزابال خاتوو گیان!} گوتی:{داپیرە و ھات بخبر ئنجلیتا
كشا زۆرت ئازاركی منوە ھۆی ب تۆ ئازیزەكم، دەكم ل لبوردنت

گیان}. ئنجلیتا بمبوورە توخوا

ئمجارە!!!} نبت خو دەیبینم ك ئمی دەچت پ وا گوتی:{نا.. ئنجلیتا
میشھ من ئیتر گیان گوتی:{ئنجلیتا گریان كردب دەستی خاتوون
ھمووی تۆم چاكانی ئم من ڕۆسی گوتی:{بڕز پاشان دەبم} لگتدا
ل بم دەژیام ھ دا ل ناو بوو دەزانم ڕۆژانكی زۆر چاوە، لبر
ب بوو ك یو متمانئ ئویش دەركوت بۆ میانی ئو ماوەیدا شتكم
..خانم نا گوتی:{نا. ڕۆسی بڕز ھبوو} بۆم وەفات تۆش بخشی تۆم
و پكنی خاتوون ئینجا ھستاوم } خۆم ب كاری تنھا من كم وا قسی
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ئنجلیتا نخۆشییی ئم دنیای گوتی:{تۆ و كاستال كردە دكتۆر ڕووی
چاك ھیوای ب گوتی:{ كاستال دكتۆر ھی؟} چارەسری پاریس ل
پاریس} بۆ دەیبم چاك من گوتی:{زۆر ئیزابال خاتوو زۆرە} بوونوەی
من خۆشویستكم كچ ترسگوتی:{م و ئنجلیتا كردە ڕووی ئینجا
سوپاست ئنجلیتا گوتی:{زۆر دەكم} بۆتۆی توانامدا ھبت ل ھرچی
خانووە لم بۆ پاریس ڕۆیشتنمان كاتی تا گیان دەموێ داپیرە دەكم
داپیرە گیان توخوا ئیدا خاتوو ڕۆسی و بڕز لگڵ بمنموە  جوان
بت ئــاوا با دەوێ گوتی:{چۆنت ئیزابال خاتوو دەكــم} حز وا من 
شو داھات ئنجلیتا كاتك كۆشككی بۆ ئازیزەكم} ئینجا ڕۆیشتوە
ڕۆمیۆ گوتی:{ و ڕۆمیۆ ژوورەكی چووە و ھستا خۆی جگاكی ل
بكم! لگڵ قسیكت چند دەموێ بۆتوە نزیك ڕۆیشتنمان كاتی
خۆش. ھاتووە؟ بسر زۆرمان شتی ناسیوە تۆم كاتوەی لو دەزانی
بیكوە بیانی ھتا ئیتر دەكی} ڕاست گوتی:{ب ڕۆمیۆ ناخۆش} و

كرد. قسیان
ڕۆمیۆی و پاریس  بۆ ڕۆیشت داپــیــری لگڵ ئنجلیتا  بیانی بۆ 
زەوی بسر بای  بستكیش  زستانی و تپڕی پایز  بجھشت،.. 
ڕۆمیۆ ڕۆژك دەكردەوە، ل ئنجلیتا بیری ھر ڕۆمیۆ كشا، میالنۆدا
خزاندە ناو خۆی ڕۆمیۆ و دەرۆن شونك برەو ھموویان بینی خك
خككی ئوەی لبر بم ڕوویداوە. چی بزانت ئوەی خكك بۆ
دواتر تگیشت ھیچ شتك بكوت، یتوانی چاوی بن لوێ بوون زۆر
ل بكن بشداری ھتا  ھاتبوون بوون دەومند بنمایكی  چند
ل نیكیتا ئاھنگك، بم بۆ تدەپڕی پاشا شاھان، لوكاتدا ئاھنگی
زۆر كوت ب كچك چاوی پل دەكرد سیری ڕاوەستا بوو پشوە
ڕۆمیۆ دەڕۆیشت، خاندانكاندا بنمای لگڵ و دەچوو ئلفردۆ ل
تكای چۆنی؟ گوتی:{ڕۆمیۆ دكتۆر بینی، كاستالی وەستابوو دكتۆر ك
زۆر چونك دەموێ بیبینم ك ی بو پ ئلفردۆ ب نیبگ بكت ئم
دەكم بیری زۆر  منیش بسرچاو گوتی:{باش ڕۆمیۆ دەكم}  بیری
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ئلفردۆ الی بۆ ڕۆیشت ڕۆمیۆ ئینجا   ،{!خراپ زۆر وەستاكی بم
كبكت ب دی زۆر ئلفردۆ دانیشتن پكوە پی، دا كتبكی و
مرۆڤ ڕاستقینی زانستكی ! ڕۆمیۆ بگرە گوتی:{گوێ و بوو خۆش
دەنگی ل گویان دەبت}پاشان زیاتر ھزت بوویت فر زیاتر ھركاتك
چند گوتی:{ئای ڕۆمیۆ و دەگڕانوە قوتابخان ل ك بوو منداك چند
ناتوانین، مئ بم بخونن دەتوانن بیانوێ ركاتھ ئوان دخۆشن!
ڕاست گوتی:{تۆ قوتابخان؟} ئلفردۆ چینوان نئ وەكو ئمش بۆ ئی
ھموو دادت دنیام ڕۆژك من ھاوڕكم بم دتنگ  بم دەكی 
ل پاككرەوەكان دوككش ئمی ،قینڕاست تدەب من خونكانی
ڕۆژك دنیام من دەكین كار لرە ھاتووین و ڕفنراوین خۆمان مای
خونی مئ واتگوتی:{ك ڕۆمیۆ دی} تب ئاواتكانمان ھموو ك دادت
دەبیت} سركوتوو و بیھنیتدی دەتوانیت دنیام من ئلفردۆ تۆی
دەدەی؟} یارمتییم  تۆ ئایا ناتوانم،  تنھا  ب من گوتی:{بم ئلفردۆ

دەتوانم؟}. من گوتی:{ئاخر بسرسوڕمانوە ڕۆمیۆ
 چاك گوتی:{زۆر ڕۆمیۆ بتوێ} ئگر دەتوانیت گوتی:{ب  ئلفردۆ

دی}. نمت بھونخ ئم ئوەی بۆ دەدەم ھوم من ھموو ئلفردۆ
میالنۆ ئوتلكانی ل ئوتلك ژووركی كوورەی كاتك ڕۆژاندا لو ھر
كاتك بم بكنوە پاكی چوون ھتاكو ڕۆمیۆ و ڕۆسی بڕز گیرابوو
ناو خزانكی كچی بینی بوو تواو كوورەك پاككردنوەی ل ڕۆمیۆ
ویستی ڕۆمیۆ پنجرەكوە ل دەدات ڕاككردن ھوی لئوت ژووری ئو
وەمی كم كچب كرد بانگی زۆر بت ھرشوەیك ب بدات یارمتی
بدیوارەكدا تا ویستی دەربازكردن خۆ لسر بردەوام بوو و ندایوە
ئاوەڕۆی شونی ب خۆی كوت و خلیسكا پی خوارەوە بم تبچ
ئاوەڕۆك ب شونی دەستیگرت شوە بھمان گرتوە ڕۆمیۆ كلھۆت
ئوەی لبر بم خوارەوە توبك نھت و بگرت ككچ دەستی تا
ندەگرت برگی دووكسی گرتبوو پوە ڕۆمیۆ دەستی شونی ئو

بوون. سالمت كوتن خوارەوە ھرچندە بۆی ھردوكیان
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دەكی؟}  كارك چ ڕۆمیۆی پرسی:{تۆ وە لتوڕەیی ب ككچ بم
یوانل گوتی:{ئای ككچ دەكموە} پاك گوتی:{دوككش ڕۆمیۆ
و كرد  ھاواری لپنجرەكوە ژنك كاتدا لو بناسیت؟} براكم تۆ 
زووكن دەی ھت دەستمان ل بگرن ئو یانكا خراكن گوتی:{زووكن
زۆر ڕۆمیۆ بخرایی یانكا ھت یانكا؟} گوتی:{چی؟!  ڕۆمیۆ بیگرن!}
بڕاكردن چوو بۆالی ڕۆمیۆ ئیتر بوو، وون لچاو یانكا بم كرد بانگی
ئوان درەنگانی شو تا یانكای بینیوە، پاشان ك گوت و پی ئلفردۆ

دۆزیوە. بم نیان گڕان یانكادا دوای ب
 

لسر  برد ئلفردۆی  ڕۆمیۆ و بوو ئلفردۆ توشی كی كتوپخۆشین  
ھاتووە ئوە  كاتی ئستا وابزانم گوتی:{ڕۆمیۆ ئلفردۆ داینا كورسیك 
ل خانوادە دەومندەكانم یكك  بم، من كوڕی خۆمت پ نھنییكی
بم بختوەر بووین خزانكی باوكم و دایك لگڵ یانكای خوشكم و من
دابوو بیاریان ئامۆژنم ك لگڵ بوو ل مامم گومان یانكا و من ڕۆژكیان
پاشان بن و ئم بسوتنن خانووەكی ل ماوەبن باوكم و كاتك دایك
دایك  ب چووین ئمش  كــردووە  كارەمان ئم خوشكم یانكای و  من  ك
مامم ڕۆژك ھتا نكرد پمان باوەڕیان ئوان بم ڕاگیاند باوكمان و
دروشمی بوو ماكدا ناو دایكم ل لگڵ باوكیشم ك و سوتاند ماكمانی
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شو ب ھتین ئمش بیپارزم ك گوتم پی و ھدا بۆم خزانكمانی
تدا ژیانمانی ك دەگڕاین شونكدا دوای ب و دەڕۆیشتین ھر ڕۆژ ب و
ك لگیاندا بوەی ڕازی بوون ئوان مایكمان دۆزیوە، ببین ھتا بسر
و نیناستوە مامم ئوەی بۆ بی یانكام زینكی پرچ منیش و بژین
من ئستا ھتاكو ڕۆژەوە لو برد، منی و ھات كڕەش پیاوە ئوەبوو ئیتر
وەرە دەی ك یانكا دەدۆزینوە دنیام نبینیوەتوە} ڕۆمیۆ گوتی:{من یانكام
دۆزییوە و ی یانكا زووتر ئلفریدۆ مامی بم بگڕین}، بدوایدا بچین با
ھموو خۆیان و تایبتییكی بنك بۆ ڕۆیشتوە ئلفردۆ دەستگیری كرد،
ك دا بیاریان ئوانیش گایوە ھاوڕكانی بۆ خۆی بسرھاتكی

بدەن. ئلفردۆ یارمتی
بكن، ڕزگار ئوەی یانكا بۆ دانا پالنكیان ھاوڕكانی و ئلفردۆ بیانی بۆ
دڕندان دەستی ئو ژر ل ینكا توانیان زۆر دوای مترسییكی ئوەبوو
زۆر نخۆشییكی بم ئلفردۆ براكی، باوەشی بۆ گڕایوە و بكن ڕزگار
پی دكتۆر كاستال، دكتۆر الی بۆ بردی بخرایی ڕۆمیۆ گرتبوو ترسناكی
داوای و یھ پشوودان ب پویستی ئلفردۆ نخۆشییی ئو ك ڕاگیاندن
ئلفردۆ بیانی بۆ بم بمنتوە، ئوان مای ل كرد جارێ ئلفردۆ ل
گوتی:{منیش یانكا خۆیان تایبتی بنكی بــرەو ڕۆیشتن پكوە یانكا و 
ب ئوانیش پاككرەوەكان}  دوككش دەستی ئندامكی  ببم دەموێ
دەمانوێ یانكا و گوتی:{من ئلفردۆ ئینجا وەرگرت یانكایان خۆشحاییوە
ك بكینوە ل خۆمانی مافی داوای و پاشا الی بچین ئاھنگكدا ل ڕۆژی
پیمانیان ھاوڕكانیشی و زەوت كراوە} ڕۆمیۆ لمان مانوە مام الین ل
داوای ئلفردۆ پاشا. الی بۆ گیشتنی بۆ بدەن یارمتی دا ك ئلفردۆ ب
مای ئو شونی چونك كاستال دكتۆر مای بۆ بگڕتوە كرد یانكا  ل
ئو و ئلفردۆ مامی الی بۆ ھات پیاوك ترەوە لالیكی ،الیكاست دكتۆر
ھاوشوەی ك دروست بكات داوای كردبوو بۆی ك خۆی پی دا دروشمی

بوو. ئلفردۆ لالی ك بوو و دروشمئ
ئیشی یانكا داینابوو،، ك گایوە ھاوڕكانی بۆ پیالنی ئو ھموو ئلفردۆ
ھموو كنگئاھ پش شوك بدوورت، براكی خۆی بۆ جل بوو ئوە
ئلفردۆ دەرەوە و چووە ب توڕەیی ئو شوە یانكا ئامادە كرابوو،، شتك
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یانكا تووڕەیت؟} ئوەندە بۆچی تۆ پرسی:{یانكا لی و ڕۆیشت دوایدا ب
من لگڵ متر قسك و دەدەیت ڕۆمیۆ ب گرنگی میشبۆچی ھ گوتی:{تۆ
ھشتا تۆ و گوتی:{یانكا گیان ڕۆمیۆی} ئلفردۆ پكنی ڕقم ل من دەكیت؟
خۆشویست؟ چند ھاوڕێ دەزانــی تنگیشتووی! ھاوڕیتی  مانای  ل
لو كرد} و متمانم پی گیشتم پی من لرە بوو ك یكمین كس ڕۆمیۆ
ژوورەوە ھموو وەرە راكدۆ خلفرو گوتی:{ئ دەرەوە ھات كاتدا ڕۆمیۆ

ژوورەوە. چووە ب دخۆشیوە تۆن!} ئلفردۆ چاوەڕی منداكان
بڕگادا ئلفردۆ كرد، لیكتر خوداحافیزییان ھاوڕكانی و ئلفردۆ كات
و نیكیتای بینی لناكاو مای وەستااكی بۆ بواتوە ئوەی دەڕۆیشت بۆ
زۆر نیكیتا كرد نخۆشییكی توندی ب ھستی كاتدا لو كرد ل سوی
و جیۆڤانی ھات كاتدا لو دەھنم}، بۆ ئاوت ھندك و گوتی:{دەچم ترسا
من بم بتبزنم و بكین شڕ ڕۆژك گوت:{دەب پی بینی ئلفردۆی
چاك ك دەكم دوعا بكم!  شڕ نخۆشدا لگڵ كسكی ناموێ ئستا
ھموو بووەوە ڕۆژ كات بوو، ڕازی ئلفردۆ بكین} شڕ ھتاكو ببیتوە
تنھا ئامادەبوون مبست شونی ل پاككرەوەكان دوككش ھاوڕیانی
ویست دەیان و گرتبوو ئویان گورگكان دەستی چونك نھاتبوو ئلفردۆ
كاتك و نزانیبوو بمیان نیكیتا و جیۆڤانی بم بكن، لگڵ شڕی
تووڕە زۆر جیۆڤانی گوت، ڕیۆ ب جیۆڤانی و گورگكان دەستی چوون الی

. بكن ڕزگاری ئستا ھر دەبت گوتی و بوو
گیراوە  گورگكانوە دەستی ئلفردۆ ل الین زانی ڕۆمیۆ ئوەی دوای
قسان ئم بم ڕزگاری بكات ل كرد داوای تاسیۆنی و بۆ الی ڕۆیشت
ب پۆتینۆش و لیۆردۆ و تاسیۆنی و  ڕایكرد  ڕۆمیۆ و نچوو گویدا ب
ئلفردۆ الی یشتگ شاردەوە و لیان خۆی بم ڕۆمیۆ ڕایانكرد دوایدا
ئلفردۆ ڕزگار بیاریاندا و ئوێ یشتنگ نیكیتا و جیۆڤانی ھرلو كاتدا
الی ئلفردۆ ڕۆیشت بۆ بوو ڕازی مب ڕۆمیۆ بكن و ڕۆمیۆ بند بكن
باخچی  یشتنگ دایانشتبوو  ك پیالنی بو و تری ھاوڕكانی و یانكا
و كرد باس گورگكان دەستی ھموو شتكی بۆ لوالوە كۆشكك، ڕۆمیۆ
زۆر ئلفردۆ نخۆشییكی گوتی:{بداخوە و گریان كردب دەستی نیكیتا
بۆین با جیۆڤانی تكای نم، كسك ھیچ ب ك لكردم داوای ئو !ترسناك
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كات ئو چارەسر بوو ئلفردۆ كشیی ئم ئوەی بدەین پاش یارمتی
نیكیتا و ھاوڕیان من چاك دەی جیۆڤانی گوتی:{زۆر {دا بكگل شڕی
ئوا دەكن حز ئوەش ئگر دەدەین یارمتی ئلفردۆ دەچین ڕۆمیۆ و

دین!}. ئمش گوتیان:{باش ھموویان منداكان ئینجا وەرن!}
كۆشككوە  تب دەیوێ ئلفردۆ زانیبوو ك بوەی ئلفردۆ مامی بم
پاشان بیكوژن، و بگرن ئلفردۆ ل گڕ ك دا پاسوانكانی ب فرمانی و
گورگكان ھاوڕیانی دەستی یارمتی ب ڕۆمیۆ و نیكیتا یانكا و و ئلفردۆ

.كناو كۆشك نبگ توانیان پاككرەوەكان دەستی دوككش و
ئلفردۆ دەگریا بۆ و بوو ڕاوەستا ككۆشك الی میشۆك ل كاتدا لو ھر
دوای ئلفردۆدا دا بككۆشك ئلفردۆ ل ناو ئوەی دەیزانی مامی لبر
خانمك ڕاوەستا پشی ل عارەبانیك بینی لناكاو دەیكوژت و دەگڕێ
لكرد سوی خاتوون ئیزابال بوو، خاتوو خانم ئو دابزی كعارەبان لناو
میشۆكی دەگریت؟} بۆچی ئی  لرە؟ دەكیت چی  ئوە گوتی:{میشۆك و
ك دا بیاری ئیزابال خاتوو گایوە بۆ ئلفردۆ دەربارەی ھموو شتكی
ك ژوورەی ئو گیشت ناو نیكیتا و ڕۆمیۆ و كات ئلفردۆ بدات، یارمتی
دەستگیر ئوانیان مامی ئلفردۆ یكسر پاسوانكانی بوو تدا ئاھنگكی
پاسوانكانی ب دا فرمانی ژوورەوە و ال ھاتئیزاب خاتوو كاتدا لو كرد
دەرەوە بدەن فیان و بگرن  ئلفردۆ  مامی  پاسوانانی  ئو ك خۆی
مالیزیۆ بڕز بیت گوتی:{بخر پاشا و پشوە چــووە ئلفردۆ مامی
ھمای ئمش براكت، ب دایبوو  ك كردم دیارییی بۆ ئو باسی باوكم
ئلفردۆ مامی {!نابتانج الی ئستا وابزانم وەیئ خانوادەی پیرۆزی
جنابی دەكین دیاریی بو شانازی مئ گوتی:{بگومان مالیزیۆ بڕز واتا
ئلفردۆ پاشا پش چوون ئیزابال خاتوو و و یانكا ئلفردۆ ئینجا سرۆك}
من!؟.} الی مارتینز  خانوادەی نیی!دروشمی ڕاست مئ گوتی:{نخر 
بو گڕ بڕز! فرمانەوای دەكم لبووردن گوتی:{داوای ئیزابال خاتوو
بسرھاتی خۆی ئلفردۆ ئیتر بگتوە!؟..} خۆی بسرھاتی كوڕە بدە

. گایوە
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زۆر  من ســرۆك جنابی !نیی ڕاست مئ گوتی:{نخر مالیزیۆ بڕز   
ئم گورەكانی و پش بڕزتان ل نابم بم ڕازی جنابت دەگرم ز لڕ
پاشا پاسوانكی دەت} چی نازان ك منداك بھۆی بكرم ڕەزیل شارە
مارتینزە؟} خانوادەی دروشمی   تۆی الی  ل دروشمی ئو گوتی:{ئایا
دوایی كۆچی پش براكم ك یدروشم ئو مئ گوتی:{ب مالیزیۆ بڕز
خانوادەی ڕاستقینی دروشمی گوتی:{نخر! ئلفردۆ كردم!} پشكشی
ئستا گوتی:{گورەم من مالیزیۆ بڕز ژنكی گورەم!} من الی مارتینزە
باوكی دایك و السارە و مندایكی ئلفردۆ بكم، تدا قسی دەزانم ئركی ب
السار گوتی:{ئلفردۆ تووڕە بوو و یانكاش ڕقیان لی بوو} و بوون بزار لی
،جوان نیی وتسوكم ھئ یانكا دەنگ بالش گوتی:{بئیزاب خاتوو {!نیی
دەكم ل داوای لبووردنتان یانكا لجیاتی من كرازال خاتوو و بڕز مالیزیۆ
ل كرھاتسب گانوەی لسر بن بردەوام داواكارم و ھچوو كمك
الینی ل گوێ ئوەش دوای ،خۆتان مافی مئ چونك خۆتانوە ڕووانگی
گورەم؟} وانیی ئی خۆیان مافی ئمش ك وادەزانم چونك دەگریین دووەم
پارزەری تۆ ئایا بم بوون ڕاست گوتت تۆ ئمانی گوتی:{ب پاشا
پارزەری من گوتی:{نخر  خاتوونیش مندانی؟} ئو كردنی برگری
ئاشكرا پووچییكانیش و ڕاستییكان ب بگم دەموێ تنھا من نیم، ئوان
كردووین} فر ئمتان ئوەش ھر دەوێ و خۆش یكسانییتان بڕزتان بن،
بڕز دەی ڕاستییكان، ینبگ ویستپ مئ دەكی ڕاست گوتی:{ب پاشا

. {كرھاتسوەی بانگ لسر ب ئستاش بردەوام مالیزیۆ
ندەكرد باوەڕم قت ل باوكی دەبۆوە بم زۆر ڕقی گوتی:{ئلفردۆ ئویش
برەو بردا و  كما  ل ئاگری ئلفردۆ پاشان بگات ڕادەی كوشتن،  ك
دوككش ستاش لیاندە میالنۆ و ئگ پاشان خۆی و ڕایكرد دوور گوندكی
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گایتوە} بۆم بوو من بسرھاتی ھموو  مئ دەكات، كار پاككردنوە
دوككش ل ئلفردۆ ك كردە پكنین بوەی دەستیان پاسوانكان ئینجا
قس ھاتووە ئستا نۆرەی من گوتی:{وابزانم كار دەكات ئلفردۆ پاككردنوە
دەكم} كار ك ل دوككش پاككردنوە شرم ناكم من یكمجار بكم،
گوتی:{ب ئلفردۆ بڕزی!؟} بنمایكی ل تۆ ئوەش گوتی:{لگڵ پاشا
پاككرەوەكان، دوككش و خاندانكان نوان ل نابینم جیاوازییك ھیچ من
ب ــوە ــن ڕازاون ك ناسی ھاوڕم كۆمك كــارەمــدا ئــم ــاوەی م  ل من 
ئم لكراوە ھژارن ئوان زۆریان خزانی وەی لڵ ئگل برز خوڕەوشتی
ژیان لم نم مندائ ویستوە پم، ئكی كپارەی ر برامبن ببك كارە
دەكین، دوكی كار درژایی ڕۆژ ب مئ ڕزگار بكن، ئازارە و پ ناخۆش
لمان جار زۆر دەچت ناو قورگمان و جلكانمان پیس دەكات دوككشكان
ئم ھردەم ئوەش دەخوین لگڵ بب خواردن جاریش و ھندێ دەدەن
ئگر دسۆزی ھندك و دەوت یكترمان خۆش و یارمتی یكتری دەدەین
خۆش زۆر مندانم ئو من دەچووین لناو زۆركمان ئوا بوواین ھاوڕێ
پش ل نمدەتوانی  من بووناین ئــوان ئگر دەگــرم  ڕزیان و دەوــت
ئاكاری بكو نیی نازناو برز ڕەوشتی دەم بۆی ئستا ڕاوەستم جنابتان
زۆربی ئلفردۆ قسانی ئو گورەم} بیم دەمویست بوو ئوە من جوان
و گایوە باوكی و دایك بسرھاتی پاشان گریاند، كۆشككی ناو خكی
پچوانی ب ھریكیان و دای لبردەم كسمان دوو گوتی:{ئستا پاشا
ھگرتووە دروشمكی ھریكشیان  دەگتوە،   كرھاتسب تر ئوی
بت} بڕز ساخت یككیان دەبت ئوە لبر مارتینزە دە دروشمی و
باوكی ك یدروشم ئو مگوتی:{ئ و پاشا بۆ برد دروشمكی مالیزیۆ
جنگدا كاتی ل ..گوتی:{ب پاشا كردبوو} براكمی پشكشی ڕەحمتیت
پدا، دیاری ب دروشمی باوكیشم ئم ڕزگار كرد، باوكمی ڤیكتۆریۆ بڕز
یكر دروشمسل نیشانیك ك كردبووم بۆ ئوەی باوكم باسی بم
نزانت ئو دەچوو كواپ مالیزیۆ .بڕز چی؟} یو نیشانئ ئایا دەزانی
گوتی:{من ئلفردۆ گوتی:{نیشان؟}،  سرسوڕمانوە  ب و چیی ینیشان
ك ئیمزایی لو بریتی ینیشان ئو گورەم،، چیی ینیشان ئو دەزانم
ب بیدات ئــوەی پش  كردبووی كدروشم دواوەی  ل بڕزتان باوكی 



ھاوڕیان 61ڕۆمیۆ    پیمانی ھاوڕیان 61ڕۆمیۆ    پیمانی

وەتانئ ،كدروشم ل وەك بوو خۆشتر زۆر ئیمزاك ب دی باوكم باوكم،
منیش گوتی:{ب پاشا و پاشا بۆ برد خۆی دروشمكی ئینجا {كنیشان
دای مالیزیۆ بڕز ئو دروشمی واتك گوێ لبووە باوكم ل ڕاستیانم ئم
ڕاستییكان ھموو ئیتر {یساخت دروشمكی و نیی پوە ئیمزاكی من ب

گڕایوە بۆیان. یانكا و ئلفردۆ مافی و ئاشكرا بوون
ھموویان و ھاتنوە تاكو دەكــرد ئلفردۆی چــاوەڕوانــی ھر ڕۆمیۆش 
بۆ بردەوە ڕۆمیۆ یانكایان و ئلفردۆ ئینجا كردە پكنین، دەستیان پكوە
ك بیاریاندا گشتی كۆبوونوەی ھۆی چوون خۆیان و كاستال دكتۆر مای
یكمی ڕۆژی ڕۆمیۆ تۆ گوتی:{ ئلفردۆ دەكرد قسیان بدەن و پشوو تیدا
بووین ڕۆژەوە لو بیرمل گوتی:{ب لبیرە؟} ڕۆمیۆ گیشتنمانت بیك
زۆر و بووم گورە دەكم ك زۆر ڕۆژەوە وا ھست لو من ھاوڕێ ب
فر باشت شتی زۆر گوتی:{تۆش ئلفردۆ بووم} فر تۆوە ل باش شتی
ڕۆمیۆ پی و كرد قسیان زۆر ئازیزم} دەبستم تۆ ب پشت زۆر كردم من
گوندەكیان، بۆ بن یانكادا دەب لگڵ پكرد دەستی بھار كات ك وت
دڕاوكوە و ترس ب ڕۆمیۆ كوتوە نخۆش دیسان ئلفردۆ كاتدا لو
بانگ كاستال دكتۆر دەچم ئستا دانیش لرە ئلفردۆ؟!! چیت گوتی:{ئوە

دەكم}

من ھم بجم ناسكدا م ساتل گیان! توخوا ڕۆمیۆ گوتی:{نا ئلفردۆ
من ئستا جوان بم الدكی تۆ دنیام

و خــوارەوە ھات ب چاوانیدا فرمسك دەكم} ڕۆمیۆ ژیان لم مائاوایی
دا پیمانمان نبینوە، جیا یكتر ل دا پیمانمان تۆ و من ئلفردۆ گوتی:{نا
ھموو خاتری لبر بكین ڕاستی جوانان ونو خئ بووین گورە كاتك ك
گوتی:{داوای ئلفردۆ كار دەكن} دوككش پاكردنوە ل ك مندانی ئو
كردە ڕووی ڕۆمیۆش بكم} تواو لگڵ ڕگاكت ناتوانم ك دەكم لبوردن
ستایھ ئلفردۆ خوارەوە دەتكای چاوانی ل باران وەكو فرمسك و ئوالوە
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ھمیش لگڵ مگیان ئ گوتی:{ڕۆمیۆ و ڕاوەستا برامبر ڕۆمیۆ و ل پوە
برا تدەگیت من ل تۆ بت زۆر نوانماندا ل دووریــش ئگر داین یك
ل داوای ئینجا دەبین} یكدا لگڵ میشھ گوتی:{تدەگم ڕۆمیۆ گیان؟}
جوان و ژیانل مائاوایی بپارزت،پاشان خوشكی ك یانكای كرد ڕۆمیۆ
دەستی منداكان تنانت ھموو الی یشتگ واھ ئو بیانی بۆ و كرد
پاككرەوەكان دوكش دەستی ئینجا بوو ناخۆش پ زۆریان گورگكانیش
چوو ئیتر ڕۆمیۆ دەستكیان، سرۆكی كردە ڕۆمیۆیان ھوكی زۆر ب
چونك بسپرن ب خاك ئلفردۆ پاكی  گیانی  بۆ ئوەی كۆكردەوە پارەی
ھموو پرسكدا ل بینژن، خۆدا ل دەب ك بوو خۆی وەسیتی ئوە

گوت: گۆرانیییان ئم پاككرەوەكان دوككش ھاوڕیانی

ویست ب بوین یك بۆ خۆشویست، ھاوڕی براین وەك ھموو ھاوڕیان، ئمی
جیھـــان ھمــوو بــۆ خۆشــی ئــخوازیــن، ھموومــــان  ــمئ یــكتری، بۆ
خم ل پ ئمی ئــاودانی دـی ئڕژێ  بــۆ بۆ ھاوڕمان مئ چاوی فرمسكی

دوو بــ دوو و ھاوسـنگین ھر ھموو ھـاوكار توانا و دەنگ یك ب
ھــی        ھــی ھــی ھــی ھــی        ھــی

برا وەك ئژین ھاوپشت بوەفا، براین       ھموو وەك ھاوڕیان، ئمی
تـۆ برزی و ڕەوشــتی جوان بــ           ویـسـتـزۆر خـۆشـ ئـلــفردۆ،

دـمــــان لــ ژینمان           ئــــمـــــنــی وانــی بــ ئــتــكیــن
خــــۆشــــیــكـــــــان بـــــووی            بــــ گـــــشــــاوە تــــۆ

دوو دوو ب ھاوسنگین و ھرھمـوو          ھاوكار تونا و یك دەنگ ب
ھــی        ھــی ھــی ھــی ھــی        ھــی

ئلفردۆی ئوەی لبر ھرگیز نگری ك بیاری دا ڕۆمیۆ ڕۆژەوە لو ئیتر
مینۆ  ھاتن شانۆ تییپكی ڕۆژك چند پاش ندەگریا، ھرگیز ھاوڕی 
بم بۆن شانۆك نمایشی سیری بۆ دەكرد حزیان ڕۆمیۆ ھاوڕكانی
دەكرد بۆیان ملوانككیی ئو باسی میشۆك لوكاتدا نبوو، پ پارەیان
بۆ كۆكردنوەی بكات كار دا بیاری ڕۆمیۆ دابوو، پی ب دیاری دایكی ك
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دەستیكرد ربۆیھ ،كنمایش بۆ ببات ھاوڕێ خۆشویستكانی ھتاكو پارە
ئمش ھۆی ب بوون پیس ك زۆر مای خانمك ئو كردنوەی خاون ب

.پارەی دەدات ڕۆمیۆ پویستی پی ب كخانم
 

كما خاوەنی بوو  تــواو كارەكی  ل ڕۆمیۆ  كاتك  ڕۆژــك چند پاش 
خۆی ب ڕگادا دەڕۆیشت میشۆك ئو ڕۆژە ھر بم ڕۆمیۆ، ب پارەكیدا
پارەی گۆزە برامبر ل گۆزەكان خاوەنی بووی، شكاند و گۆزەیك دابوو ل
بو ڕۆیشت زانی بمی ڕۆمیۆ كاتك برد، میشۆكی ملوانككی شكاوەك
كیوە، میشۆك بۆ ملوانككی كردبۆوە كۆی كنمایش سیری بۆ پارەیی
ھموویان بۆیان گایوە، ئیتر الی ھاوڕكانی بسرھاتكی چووە كاتك
ئو دی پخۆش بوو، زۆر پی، دایوە ملوانككیان الی میشۆك و چوون
بسرھاتكی باسی و كریھ و كۆبوونوە بیكوە ھموویان شوە

سر. بردە ب خۆشی زۆر ئو شوەیان دەكرد، خۆی
خوارەوە وتك بوو ماك دوككشی لسر كاتك ڕۆمیۆ ھات،بم ھاوین
بمنتوە ئوان مای ل ك ڕۆمیۆ كرد داوای ل كاستال دكتۆر شكا، قاچكی
كتب ئوەی بۆ زانی ھل ی بماوەی ڕۆمیۆ ئو ئبیتوە، چاك ھتاكو
یارمتی كاستال زۆر دكتۆر تگیشت زانست ل باش زۆر و بخونتوە
فری زۆرباشیش و بووەوە چاك ڕۆمیۆ ڕۆژك چند پاش دەدا ڕۆمیۆی

ببوو. و نوسین خوندنوە
ناو و الدكیان بۆ  ھاوڕكانی و ڕۆمیۆ ڕۆیشتنوەی كاتی  ھات، بھار 
ڕۆسی بڕز ل خوداحافیزی ڕۆمیۆ  ئینجا  ــووەوە،  ب نزیك خزانكانیان
دەستی  ل خوداحافیزی ڕۆیشت پاشان  كــرد،  ئنجلیۆ و ئیدا  خاتوو و 
پرسی:{ لی ڕۆمیۆ داوە،  پرچی ل گوكی  نیكیتا كرد،بینی  گورگكان
داوە؟}نیكیتاش پرچت ل گوت ئم بۆچی بم جوانیت زۆر  تۆ نیكیتا
گوتم:(نیكیتا پی ڕۆژك بكم،ئو كارە ئم ك لكردم داوای گوتی:{ئلفردۆ
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پرچت ل ئستا گوك ئگر ئزانی بژیت؟ كوڕك دەتوێ وەكو بۆچی تۆ
ئینجا ھنا} جب داواكییم منیش گوڵ) ھروەكو دەبی جوان زۆر بدەی
گالیسككی سواری و كرد گورگكان دەستی ل خوداحافیزیان ھموویان
لگیان یانكاش خۆیان، بۆ گوندەكانی ڕۆیشتنوە و بوون كاستال دكتۆر
ھموو منداكانی دكتۆر كاستال كات بكات، خوداحافیزیان ل تاكو ھاتبوو
ناو گڕایوە ھات، ڕۆمیۆ ڕۆمیۆ نۆرەی ئینجا گوندەكانی خۆیان گیاندەوە

جوانكی. گوندە باوكی و دایك و گرمی باوەشی
و خزانی خۆی كردە یانكای  و بوو گورە ڕۆمیۆ تپڕی،  چندین ساڵ
و گوندەكیان ماموستای بووە ڕۆمیۆ ئلفردۆ، نا ناویان بوو منداكیان
وەیش بم دەكرد، نوسین خوندنوە و گوندەكیانی فری ناو منداكانی

دی. تنی بھدۆی ھاوڕلفرتوانی ئاواتی ئ ڕۆمیۆ

: وەرگیراوە رچاوانس لم سوود
مندان. برنامی بشی ،space toon٢ ئاسمانی كنای .١

.www ئلیكترۆنی پگی .٢

گرتئستۆ پرتوكیان ئم چاپی ھرە كب سنتری بۆ پزانین و سوپاس


