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   رگ و ۆچ و �� 
	�� ��ۆ��
�� ��	
� د�  �� ��� � ���� و رۆ�	ن و �� و �	�� ��	�  

  !' &� و� �! %$#"!��  �
  
  
  )1(�  و� %$#"!�� 
  
  ��. دا  �� ره� ��  و� و� و رۆ����� ارد�� ز���  ��؛ �� � ���� د�  و� �����  ��
�+ ر*(�ار و '� ) '� و &�ۆڤ و�  ر ز����� دا$#���"�'�#� �� +�  ��". ش ر�� �#�'�
���� �4و3��  '������  ر� �2 ��  �1  رێ �� و� �#� ��و�� �/�. و �ۆ'��� '� د�"

�9، �(� �(�  $�'� ��6�7 و د�  ���ۆ'� $�  و� &#5وو� �)� � �رز� �ۆ'���  و�"  ��". ��ن �
  ". &�*�+ د�  ���� د�>� و�� ��"  ��" ون ڕ� دوو �� ��ن و �� و�� ه�'�� ��

  
�� '�  �? �1  و� ڕوا�� �7 ���? <�و�  $� �� ر '��� دا ��*��  '� $(� ��  �/�>� م د� ر �1 ه��#�  
 . و� ��2 � ����� و د�� ���ور� �7  رز$�ر� �? و �� �����  د�� �� �1 و �7 ز� �7
� ����� و  وا�� �7.  �>�و� ��  ر<�.  �2 '��ا�� ��  '�>� �A#4 �1 &�و ���. @� ه�  ���1"
� �ۆ<� �ۆ��ن �>���  ر ر<� � دوا'��9 ه� وا�� �7...�� �B�C س �� �س  

� �ۆ� و ه� ر�� ه�...  و� ��$�*���B*و ��) و �� و ��  ���� س و ر ��2�  و�� �ۆ
و  �ۆچ �7...'�>�>�ن   �1  ���>� �ۆچ <�...�Bو� �ۆ� � ���Fاو� ژ*� ه�

�� را��دوو�  ��  �1  ������ ��B�C و� 7#��6دا    ".  
  
��  د� �4 �7 زۆر� �Cا�#���#� د� ر� ��>� ه� ت �� وا�� ��/�. و �ۆ'��� ر� د�
�  �� �ۆ و� د� ر �7&�د�  را��#�ا ��*�� �� �1 &� و � ��/�>�>� د� د�. $�ێ د�  �ۆو� ��

��K و �7  و� ڕوو �ۆ'� ڵ <#�ا روو�� $� �Iا�? �1 ������L� �> و� وێ  .��*��  �ر
ق و  '#� د� ز&�و�� �Cا����� و ���� �7  � �� '�ا �� وا�� �/�>� ر� د� ر �1 <�3) ه�

  ��؛  د� ���� �ۆ� �ۆ �7&�د� و� �� و ���از� ��*���� ر د� ��و��
  ڕاو�� ت '�س و د � وا�� �� ر� ر� زا�? ���� �� �ر د دا ��*�� ��/�>� م د� �1  �ۆ و*��

� و�� و� ��'(�و��. و ��د��ر ر� ���#�ا �� ر� �2 ��  �1  و �7زار� &�ۆڤ� '��� �$ �' �1  �#�
دا  �/�>� م د� �1...ر و �ۆچ و  �2 رگ، �� ڕ، '����)، '�>�>�ن، &� �#�'��+، �� و '�

� ���4  و� ��*����  �1  و� ژ��ان �>�'� ���7�� ��ر�  ��*��  ��B ر�  ��  ر<�و� �� �� و� �7
'�م  �/�. ز*�� د�  &+ ه���� �1  ر<�و�? �� ��  '�ن �1 و� �7  '>���. ت وا�� ر�
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وێ  &�K �7  وا'�. ���?  ق ����Q ��� د� ���P ��(� وێ ��دا��� &�K و �7  و� ��*��ۆ'� ��
�7 Pا�I� �2 و �#R�� و �F�)  و�(�2او� و �/#�ا  و ���K#C>� ���� �1  ��  ��#�  ��و�2 

� <� ر� �2 و �� ڕوا�? و �7 ��ن د� د��رد�  ش �1 �� ر� و� T� (�7 ر� �<�I� ��  �1  
 ق؟ ���� �ۆ� و د� �#�(#�� ��ن ���(#�#�

 "�1  �$�� �A#�7 ���� و &ۆ� ،�د��ا  �� رز$�ر ��و��>� �7  �� �1 ر �#� و ه� $� 
��� د� W2ێ ��  ���� ���  ��& ����  ) -پ -11ل "  و� رگ و ژ

�� د� '� � �� �#�� ز��'� ه� رگ د� &�  ��"�#� �� �ڵ و  �ۆ&� ر$� �� �\�� &�. 
 13ل " ؟ و� �#��� �Wو*���� ��� '� ��ازراو ه�

"��دوا'� ...  ه�'�و� ��� را��  '��?، <��>� رگ د� &�  �1  '�و� ر� ��  �1  &�ۆڤ �ۆ
  13ل ..." رادێ 

  13ل..."  وێ  �� وت 7#�را�#9 $�*� '#�� *� '�>�رۆح $�  ��"
  17؟ ل  ��� �#�#��..�� د�  �� �4 ��� '�'>�� ��� �� ر� &�دن ، ��"
"������  &�و ��*�� ه�  &�دن �1. ڕ ��  ر�`و'� �1 �2اوا��� و ��  �� &�دن، �����

�<�� ژ����ا �C د ��� �1 �  19ل.."  دا�� �Cو � � '#�� و <�و� '#�. ��رد
  21ل..." ڕوو���?  ��ن د� زوو� رگ �Cا�#� �7ر� &�"
  

  ) 2(�  و� %$#"!��
  
� �>� و� ر�1 �� �������  2##� �61 �2  ����  ر�c�ان �� ر �ۆ �� و�� ��و�� داو� '�  و

��<ۆن (� ��و�#+  ����  ��� ر��c>� ��رت ��� �? �� د�  ژ���� &�ۆڤ، 3م وا
س و رووداو  ��ر� ز&�ن و ��ت و ��*+ و ��  �1  �� � رۆ&���) ر���� ��و�#�� ه���

  . �� �� رۆ&��� ر� �� و ���� ر� ) هۆ��ر*�� �� ���#�ن و� ���#� و ����
�$ � d ���&رۆ � ��  �� �� �)�e2 و� ) و �#�� ر ��م  �� ) �� و�(&�ڵ  � ��"&+"����  ر
�� �W�B� �� ح�  )و� �  و� مووشت زان� س� �� م)� � سێ�� )�مان� و نێگا

(!!) ه#�ا� ��3د�� ز���ن و $ۆڕا���� ��  ��c ��*����ر �� &�ڵ $� ��.   دار*5راو�
�� ���K#C �'ۆ> ���ژر*+ و �ۆ� دوا�  ���� د� �A#2 ر� و�،  � �ۆڕ�� ر� ��  هۆdو

�7 �<� �c�  و �7زار*>� زۆر)�C ��� �B*و رۆ@� ر ��) �2دا ��و �� ��(� �ۆچ  
�4>�  د�" ���� �ۆچ �#F>� ڕ� ��"�4  د�  �+ �� $� دا '���  �d م $� ��.  ر ��  $�*�� د�

�'�K<�� �& ���  �� و  �س و ��*+   ر �� ��  '� ��ژاو�) ت �7 ۆز روا � �� �� ر<� ه�(ورد
  .��ن و ��ت و رووداو�

   -��ت
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رۆح ���7 د*   ش �� ��و��>� �? �1. &���وو ����  ��  �#� ��و��>� ر� '� و� �#��"
ل " دوێ د�  &#�� dم ه� ���� �� �64. ��   ر*�� $� ر*>� ون �1 ) ��(� و و�<?  ود�
39  

   
&�ڵ  ��  � �� و رۆژ� �7. رۆژ*.  �? و ��$�'� �� ������ و� �7  �� ��'� زا��6#� رۆ&���

��  ��. �? د�  و� �ۆ<�  ر �� دڕێ و �� �2�+ د� � �� ر*�B ێ و  ر� د� ��ر د*��  �1  و� دز
  .    '##� ��'�>� روا �  و� dم �7 ��

��'�>� $�و��او . 1 ��  و� دا ��'� $�Wا��"���� �ۆچ �#F>� ڕ� ��"  �� �1 ر� ��'� ��
��ن ه�g و ��ه�\� ڕ� ر د� ��  ��ن �1 رۆژ و &��T و �� �  روو�� �� و د�  ،��وا

  و� $�Wا�� &� �#��6  �� د� ودا د� �+ و &� ��ن د� ز*�K##�  ر� و ���4 و� � �#�� �7و*��
��� ����  م ��'� �1. ر��ز �+ �/��ن و ��1 د�) ��ون و ��ون ه�(��ا  &� ��و ز� �� ��� ��  دا
��  �� ���� �##' ��ا��>�س (ر'#� � �� و� �B�ا�� د�" ��� ��  �� ��  �� ��ن 

�h��"(و &�" ��و1ۆڤ  i�)�j �I�ور  ر� و د� و� ��و �#��  و� � �2ۆ�� د*��) ر
  .$�Wن د�
�� م ر��� ��#7 �7"  �1 �'��  �7$�ت �1: " و� ��و� دا دوو��ت د�) ��و�P(����  �64  ز

  !" �?  و� &��1
�#i ��و" ��  �� ر&� '�  �7$�ت �1 -"�l� .�� ۆ ��ێ <�و...  و� و'� دوور� "  
���P  �ۆ�>�.  ���ا��  �#`و*>� �1  '��4  �� ر&� '�. �� و$�ر� ز���ن ��رد'� د� ��"
�' C �#ا�#�ن ه���C �  28ل . " ��و �و'? ��`و
����،  ���� و �ۆ�>� و ��`و، �ۆ�>�  و� �#� د*���� ز���ن ��`و و�  �#�#+ �� د� 

�� م ���� ��...�� و  &�و� ز�  ���� &� $ۆڕدر� و $� ��� د� ��� �� ش �� �� '� ��'� ر��ا  ��
���� ���  .��ێ �#�

��##� �� رۆژ� ه� �� ��7ار�. ش ��ڵ دوا'� ��"   .�I#���  .��ل ."  ) ��و'�و� ����و
36  

  
�� ���� �'- �� ��. &�ن و ��� وا�#+ �4ر�" ���� �ۆچ �#F>� ڕ� ��"����  '##� ��

��ن �� زۆر�� �B*د�  >� ��7##+ و ر ���زا�+ و   '� $(� ��  دۆ��  و ر��ز��ون �1 
�I&����ن و  وان �� ڕان، �1و � $ۆ ه�  '� و'�و�� زا�+ و �� �7  3��ن وا��  ش �� وا�� �7

  .���#�ن � �>��6 و� ����ودا��  '� و'�و�� ) �� �� دوا� &�و�
� �� زۆر��(  �� �� رۆ&��� ر� '� �� ���� &�ڵ �� �� �� �<��� � ز*��K  ��  �1  ���� د
�   و� وار�#� ��� �7زاد� و ��*���  و ��   ��و رۆ��(#�� ��) ق ��و د�  د���  و� و� �7�B*ر
  .دوو 1(5ار� ه�
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  و� �#�� ��>�  $�'#�ن ��" �1�7>�6 'ۆ�61ۆ�"و " ف �2دا��"  دا ��و �� و ژوور� �1"
و���6 &�ۆڤ� <��� و  �ۆ��  ڵ �� �P#6 $ۆر�� ه#�ا� '�>� &�.  '�(>ۆ��

ڤ#>�ۆرهۆ$ۆ . ��د رد� رو� '� �� ��W� iC 9#��� "��p  &�ۆڤ دۆ���"ر� ��و��
�� �<�دا '���،  م ژوور� �1  و� ��� �� �� ورد��ر�#�  ��'�  و���6 ��2�7 ر� �ۆ�� 

�C �1 ( ��� �� ر&�و $�'�  دان <�!  ت �� ��و� �#9 و'� �ۆ ���#�� &�ۆڤ دل
�9 $�'� ر*�B� �1 Iو���� ��و �7و و �� ه� +���ر��   �2ت �ۆش ��ێ، &�ر'#+ #7�

��B�  "! 128)  –پ  
 i#��l�)�7 �� و �� �� ����7�� ��و و ژ���� ��ت �ۆ �7 ��ر�   (�#��  ����� $�ر

دا  م رۆ&��� ت �ۆڕش �1  (� ه�( � �ۆڕ��ا��  ر� �� �p��...�1ۆ�� و  و د�  و� ��و� ه�
�7 ����رۆ��  �#9 ��زا�? ��و� و ��  و� �� �� ) �`و د� �� �C �4ر ور� �Cر��  � �� و� 

� �� $�r  ر ��cم �� �7).  ��ن <##� �4 ر� و� �F@ ژرێ �وێ و د �� ت د���.  
دا  �� رۆ&���  ��ن �1 �� ���#� &� و � د�  ) �1 �� ه#s �#����  ��*. �� &� و � د�  ��ڕ�" �#�"

�#�F دۆ��� ��  �#�،�l� 9 '�و�� ه� و �7  &�ڵ و��#i د� &�ن <�ر� و�l� و����  ?�
  ... و

  ...&�ێ  �وێ و د �� د�)  ��c �#���('�ن ر� '� �� @�F ر �� ��  &�ڵ �� � �� ور� $� ��و�
�� �  ...��ێ و  ��7�ام دد�  &�ڵ �� �� ۆ

�  �� دوو����  و �1) �ۆ�2ۆش(ه�� '�  �� �� ��ود�  &�ڵ، �2'? �� ���� �� �ۆ�>�
� �� ر $�A� r+ و دوا�Cر �� �R &#� د� ڵ @� $�  ودا �1 �7 �F@ �' �' ون و  �� ه� د�
9 2 وێ و �7 �� ��ن د� '� ��&(�را�� @�F ر �� ه�ش �� '�. (��ژر*+ د��دوو .) و

�<�وام ��*5  رد� ��و�� �2'?، �� <�ر�  ��ون �� '��� '�و���  ش �1 �ۆ�>� د
  .د��ان �� راو��� �7 '�س و د �  ��*�+ و �1 د�

��ان، �7 �� �Q� و �� �  ��A و �7 �7  ��و� ��ن �� و� '� �7 ر�2 �� و د� ز� �1�� &�ڵ @� ��  
�� ��3 �� ��?  وێ و ��*� د� �� ڕوا�� د� '� <�و� @�F ر �� ��  .ر�Wن ) د� م 3

)����� ��#<�  ...)و   و'�و� �� � ه�F@ r�$ �' �����<�F ��  ر ��  &��>� دا
�1�� �#��R �C�� �  ��� �#�#�� &� و � �� د� ����ا��  �� I#@  �� ��� و  ��ان د� داوا

 ..  
���� �Cر  <�  ��) dت �� ر� د� ��) ��* و�(�  د� �(�t �� �� ر�9 �ۆ2#� '� ����ا

  . �#��ێ ه� د� ڵ '� $� �1
�� �را�? و  ��ا '�س و د �  �7&�ژ�  و� ر� ��  ) �1 ش، و� �� �� رۆ&��� ر� رووداو

�>� و �c� �7 �>� �7زار و �7I#2 رۆ@� و �. و��ا دۆ�� �I#4  �1  ر$� ڕ و &� ��cم �� 
��  �1  �� ��K*و �1 و ��و ��  و� '� روو�� ��و�� &�ڵ دا د� ز��  �B*هۆش و  ر �� ��`و

���4  �##�K*و د� د�  و� ���� ز +�  .�ۆچ  �� $� ��*��ر
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�� ��B ژا���� �Q��j د�. �Wم. ) ��1او��1م �#� ز� �#��� و �� '�س و '�  Cۆر�  �1"  (
 18ل"  �� ���P د�

"�� P<���ن د�  دا�$ �K��� ڕ�رق و '�و &ۆ �>� و ��و�P �� ��� وێ ژ��ن د� ."  
"������  &�و ��*�� ه�  &�دن �1. ڕ ��  ر�`و'� �1 �2اوا��� و ��  �� &�دن، �����

�<�� ژ����ا �C د ��� �1 �  19ل."  دا�� �Cو � � '#�� و <�و� '#�. ��رد
�� د� '� � �� �#�� ز��'� ه� رگ د� &�  ��"�#� �� �ڵ و  �ۆ&� ر$� �� �\�� &�. 

  13ل " ؟ و� �����#��� �Wو* ��� '� ��ازراو ه�
�  ���� ��  ��رد���ن ��  �1  ر� ور و �� '� ��ر و د� ��*�� روا �  - ��*+

��و ����و و ز���ان و   ����� د�  �� وا� رۆ&��� ش و ه� و�ۆ دۆخ و �� ��را���
�� �� �) ��*+ -��ت( �? ��ت د� ڵ �� و '#>�  و� � )&Iاو� ر�( "&(��2  �&��"�� .#1

 .��*�� ��د��ر  �>� �� ڕوا  و �ۆچ د� ��ن د� ��رزا�� �� و �� ر� و ��
دا و  � د� ��وو�>�  و� ��*��>�  � �1 ر�Cر� ��ر ه�. �A#5ا�� ����3�، ��ر د� ��ر د�"
  ��l��7 ".16�ا  <�و �� د�
� ��ر ��"�B*ر� ر ��و ��و<� ���� �7 و $�� ��. ��د��ون �2 �/� �� ��. د��ر ��ون  

رز و �I&� دا ون  �2 و �� م و �� ��� '�  و 1ۆچ v���1   ش �� ) &�ر*>� ر� و�
  8ل ." ��و د�
� هۆ��ر*��  ر��B  دا �1 م رۆ&��� س و رووداو �1 �#�#+ ��ت و ��*+ و �� ) د� و�
  و� $�*>�ن ����*��  �� ، '� �ۆ'��� رۆ&��� ��و��  ��ش &��ر��)  و� ر�#� و� �ۆچ و �#��(

دا �ۆ  رد�  ه��� ��*��  ��  � ��ز��دو�*>) '�w#F(راه�`ن   ش Cۆر� و� و �7
  .  و� ��*����

  
  )3(�  و� %$#"!��

  
��7ۆ ز&�ن   ��  و� &� ���  و ���#�ر� d&� �7 وێ و� &�K &�ا �7 � ���K و� ��*����  �1

راو�? و '�س و  &�و �7زار و د � وه� 4(�و�� �7 د� و'� ��  ���6 ه�  �� �1 <�
��ن <� ��� '� رۆ&���>� �� �� '�ا�#��� <�  ز&��� و �#�?؟ �7 ور د� دا د� ر$� &� T�  ��
�� ت چ ��>��A1�L� T�  �1 ���$  �&I� �'�K? و �� د� ��  ؟ ��ا
�7 x1 - �� ،����>�  ��ن و �� ر�#� و� ��� �#�� ��و� ���  �Cر د� �Cر ��  ز&��� ����

  : ��و��او�  م ز&��� ق �� زۆر� د�
"�� ��F� ��&  �� ��2 A#ن، &ۆ�����  3ل ." �#5ن �ۆ��ن �ۆ��ن د�.  روو�#� �� د� �
"�� �@ �2 �1 �  ."'� '� �ۆ�� �A#4 @�  ز
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� &�ۆڤ ���+ ��1او��1� ����lو�  ���+ رۆژ� ��ن، <� ز�\�ا��" .�F#�� �B#� را�+ ��ن .
� �� رد*�+، �� ��ن د� ز�\�ا��  ر �1 ��  و� ر��وڕ&��� �� ���� �c� ن و در$�  '�  ر����#�

  21ل ." ن �� ��ن د� دا��او�
  26ل ."  دا د�  زr �� ر �� وا��ن �� ��ن ه� هF#>ۆ�����"
  26." رووا  ر� �ۆdن دار� ��I و �� ر '� �7 &�6 �1"
  �B� ".26 <�وا�� ��Bێ d'�� ���� ه�  ر �� وێ �� ��  �� د� د�"
�� و �#��>� 'ۆ�� 'ۆخ د� &#�� و �4و� �ۆ �  &+ ژ��ن ��" P�#� "27  
  ."دا د�  � '�&� <�ا�1&��ا "
   و� ��دا؟ ه�'�  دا ه#s ���. '�&� �>ۆ�2 ��  '�&� �>ۆ�2  <�ا �"�� ��B#� ،م�#�
�� �c� د� '�&� �>ۆ�2  �� ر� �  62ل." دا 
��و��   �4 �� �� �? و <� د�) ��&(�ل(&I ر�  ڵ �� ��'�. '�>�  �����#�  م ز&��� �7

� د� '#��� � ���� ت ��>I �'�K&��  و د���  ڕا��� �Cا�� ��*�? �� &�ۆ د� 9#4:  
"���� دو �� ، ��'�. �1 د� �� درزاو�#�  �7و�l#� دوو . ��د ق د� ڕوا�� ��l#�

  ."�� ق &�ۆ ��Iار د� ��
� $� �1  و � داو� ر ه� ه�، ��و�� رو� ه��B*ز&��� $ۆ��  ��دن �� &� ر  ��#�B ��ر

  . و� �>�'�  ��� ر�C ��  و� ��>�)  ��و��Lازا��(�C �#' - �2 �61  �2ا�#���� و ����
�� $ۆ��: ز&��� &�ۆ1ۆگ - ب ��B#� �� �<&  (�' ��)�$ڵ ���� �� &�ۆ1ۆ�& (  
� ��Kۆ�� دا�>P د� �� �#�Bم �1.  و� &� د� �7وڕ د�"�l#� 5ل ." 4? <� ر  
� ��  و� ر �Cد� ��  �1. ��و�+  �7وار�"�B*ن د� ر� ر�l<*���$ �� وژوورW� ".  
�� &���Q را���وم، د�  �� �4 ��� ��و ��  �1" �#�� P�  ۆرL�� ن و�� .��#C16ل ." و ��ر  
  : ز&��� د��1ۆگ - ج
� ه�  &� P�� !�7 زم ��'(� راو �� ه�  ��� �#>�. P�1 وا �# د� �7 -"�B*و&��� ر�&  
)�& �� �&   ) ر$� �

 6ل "  ر<�و �� ��...$#�ن  �7ااا ����! ر <�و ��  $#�ن ��  ـ �� ����
�+ �ـ د�B#� ?� .�' ���� و� ق ���� ت ���? ��\#+ ر�.  

 �� ���B� 9ل !" '#�lن ��ا ��'�ا�? ��ر&�  و� ر� � �� dم ��
 10ل." ن �� #1(>� �� �4 �� '� م <� ـ ��3 ��

  و� '##� ���� ���� � ز*��K &+ و 'ۆ� ��  دا، �1" ���� �ۆچ �#F>� ڕ� ��"  د��1ۆگ �1
����و� �7ڵ و $ۆڕ��د��   و �1  �� '� 2ۆر&#>� ه� س @� � $ۆڕێ و  ��  د*��

 ? �ۆ  ) ����#+ د� ) و� �7را، �� ه�'ۆ'�   ��ن ��B#� �B و C#�واز� د� &� $ۆ�� ���6#
��و i#7�l6#7 ����? ! گ ر �� &�د�"رۆ&���ا؛   �4 د��1ۆگ B� ��� �1#� و &� �� د� <�

  62ل !" ��&� '�...وێ  ه� '� د�. �ۆدێ
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ر  �� ) �� را� &+ �� ��  ��  �� ��#C �A#�واز� رۆ&��� �ۆ &�  و� ر*�� $� ش د� و� �7
��� ���#�  و ه�" ر��Bۆر �#�"را�� ��#�A ��و��B ر &� ��  >�و �� د��1ۆگ ��

�#��� و� ��*����  و &+ دوا'� �1 زراو� دا&�  و�  دوا �l*رێ ��  و� �� '�دا د .  
� دووه� $ۆ�� -د�B#� �� ۆ  روون �#��ب �� ز&��� &�� د�(س  م�(  

�?  �� روو'� 'ۆ ����  ��ن �� ���K#C را��##�.  و� ���� ��و ���K#C را��##�  و��� �� د�" 
  11ل!"   ر$� &�  &� �7. � �� �ۆت د�  رم �1 و 'ۆش ��

  )) ه�وزات و�('ۆ  ��ن �#���� &+ �� 
  )ز$#�ا�� �2'? &#� د� '� @� ���� �� �������� �� ��  ��وا���(
  "س ��و� ڕ� و�  &��� &�و �7 ه�  �'ۆ 1"
 د �"#� ��A��7 �' �'�� ��'��)  را�##� �#�B. را�� ) ��1او��1� �#�B ��'�#� ، د�1 ش ز

�&�' �  8ل ." زرۆ�� ��1او ��1
  
� ���K $ۆ�� - ��B#� �<& ان ه�( سIو���&(  
��2 ���  د� ��.. dم ز��'� رۆ<�و ، �� و� ����� �ۆ��ا، و���6 ه�  ����>� �1 '�" ��  �

  6ل ." 3دا
     33ل ." دا � د� �4 رد و �7ر� �ۆ�� g64 و ��  &#�� ه�. م �W ��و ه� د� '�"

ت و ز&���  وا�� ����د�� ز&��� ر� � �ۆ '� ��A �7 دا �� �4 م د� &�و��Iان �1 ز&��� ه�
�61 ����� و �2 ���  و� ���� $�Wا�� &� �#��6  زۆر�9 ��و� وێ �� ��K $ۆڕێ و �7 �2 د

��� د�  ��� م <� �>�؛ �7  �1. &��ر��  �2 �61 و ���� و �2Wر�  �� ��~$ ��   دوا�B#�
���  � و د�"&+"ر��  &�ن ز&��� ����او� را��#�ا ه�  &#��ا دێ و �1 م و دووه� �� ��
�� ���� ��ا�� و B�7ۆ و )&+ رز� ر �ۆد و &+ و �� ��  و� ���#��  م �? ز&��� �7 ( 

� 2)��و���B�7ۆ��  . �ۆ
$��? و  &ۆ&#�ن '#� داد�  � �� و ����3 د �7 �4 �+ �� ودا�� ��ن &� ��� &�و �C ه�"

��  13ل" �+ ) ��&ۆش د� ��  ) �� ����ن 
 ���� د�  و� ور� ��'�>� $� رگ ��ن ��ر� دوا� �#�#�� &�  �1  و���6 �� �ۆ��"�  ،��

  32ل " �? '��ا د�  و دووا�� �� �1 �� ه�� ��  &#�� �ۆ ه�
و� د�  و �7  روو�##� ���� �ۆ<�ا د��1ۆ$�>� د� ��F>� ر� ��  �� �1 ر� د��1ۆ$� ��  وا'� 

� �7  س �1 ���B#� �& د�  و� ����+ د�  �#��ێ و دWر�.  
  �#�و�. $�ت د�  ��c ر �� ��  � و ���l1 �ۆ��ن �� $� ر&��� ��1��ن د� ��  ژ��ن �1"

ل ." ���� ���#9 �#� و '#���ن 1? د� ��c + و $�و' �� د�"  ا����pاr" ���#9 و� �#��
34  
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2ۆرم و ('#�  � �Cا�#� و ���� ���� ��>�K'� �ۆ '�  ��  ��B ��و�� ��� م �� �B�  �7 ر�
  ش �?، �1 �� �4 3واز� د�  ر� �� ه� ،  �� ر��او� �� ��� �C �1) رۆ) ��و�

�  و� ��*����"+#���� "����� ��6(��� �� و�� رۆ&�����B �� �� د� � رۆ&���ا و <�   
  !ژ*� $���ر

  
  )4(�  و� %$#"!��

  
�� و� ��ون ��ن ��ون؟ $�*�T �7 ه� !  
  
 و�Cد"F�� i#l�')ن(�� �#�ورت) ��دن�� .( � ��ا�eRا i<� +�ا

 �� �KCن ��ن، ��  ه�l  ا��>�...4�رت ا��A' +���<�  <#I '>�ار &� ��د �Iد
  2"ا�+ اوج '�wl ا�. �KCن ��دن ا�

 �Q#�  - رت�4 617  4��� -��ا�  
'ۆ �\�� "ش $�'P  و رۆژ� &Wۆ وا��و، �7 ) �7 ر و� �� رۆژ دوا'��9 ه� <�"
� رووداو� و� دوو��ت ��و��  ���� &Wۆش �� �7 �� �> �ر؟  و�� &� �� رۆژ �1 
    23ل  –���� �ۆچ  �#F>� ڕ� ��
  �Bردر�� �#�...س  � �� د�  ��� ���? @#���6 ژ���� �ۆ&�ن ���...

� �ۆت �� و� ن ��د� ��و�  �� +& () !�@ �A#4 ڕ� ��) ت �<F#�  63ل   –���� �ۆچ  
ڕۆ)  ) ��و� و�  رگ ون و &� راو�? و دۆ�� �I#4 ��ا، '�س و د � ) �7&�ژ� و�

���� �B' �� �1 ڕ� ��"  �#+ �1 ر�  �<F#� دا"���� �ۆچ .  
"���� ��� ��B و '�س زۆر �1 ���ور +<�I� ( .��#� ؟  '��� �#�  �1  و� �د��دا�ۆ

  24ل" ؟ '�س �#� و�  �#���د��
  25ل" ز*�? رگ �(� � &� و� 4? �ۆ �Q� ?� �7 ��6�7 د�"
ڕوا��  <�و�  &���وو و �? $�*>��� �ۆ��ن ��  ��'�  &#�� ڕوا��، ه� <�و�"

  29ل."  و� ��د� �Wد�
   30ل ." �� ژان و �7زار  ���#9 ورد و ��ش د�

� �Cر <#� �7"  B�#� دان؟ g .ر� ه��Cدا��>� ��ێ  ر gB�#� و"  
� �ۆت �� و� ن ��د� ��و�"  �� +& () "!�@ �A#4 ت (  

!  رۆ�����>� ���Kود�. �1و�+  P د� ��ن ه� �ۆ��d. و ��ێ �PQ؟ ��زا�P ر� ��" 
ق ������� و  ، &�'\� �4 '�ر�>� &�'\�. ��+ �� را�� د� �� و �#�B <�ا��ن، ���7ود�

��ن ������� و  ������� و د �!   (5*�� ه�. ?�� �� ڕاو�? د� د � ،�<�ڕاو��� '�ر
   121ل !" $ۆڕ*�ا �?؟   (5ارد��. �1 ر ه� $� ڕ او��� روو����؟ �7  د �
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  122ل." �� �� �4و �ا د� را�##� �#P#F� �1 ��  �B �� ر '� $� �7"
�7$� و   ون و �W*>� �� '�   >�و �1 وت، ��  >� ��� ه�  ��  ش �� �B& �1 و <� �7
�� �7 �A� داڕ*5راون و ��و�� ،� C#�واز�� �2 �61 وێ �2 ��K د�  و� م ر*�B ر �1 �  ����

وار��ا  � ��رد� �B1 �ۆ&�  ���sein (�1 ه�(��ون و ه�) existenzو�Cد(��ون
�'�L�  �� ر '#�>� ه��� ��  . ر

  
ه�iB "، دا��#+" ه��6 و �#�ورة"��� ��ون �1 و ه�" و�Cد"���  ر ��ون �1 $� �7
�� ��ۆ��  �1  ��"�<#�<�1����ون I��#���7 و  و ��  دا 3� وا��و ��ون، '��I" د
  )32ل  -�ۆل ���ا'��ن. (ر��Bۆر �#�...  ����I ��ون، �� ه�
�� ��  ��  ��#�A د���1>�#>� ه�iB و '�I و I�' ����7 �#� &�  و� dم �7 ���� �##'  ����
  ���#�ن �1 ر�� و� رگ و �#�� ڕاو�? و &� د � و '�س و ر� ���� �ۆچ �� �#F>� ڕ� ��
  �� '� �ۆ'��� رۆ&���  ��  �� ر���Bرد�#� �#�   '� �A#4 م @�  >�و �7 �#�?، �� �#��#�ا د� '�
" ر���� ���K#C �ۆ&P ��  و� �#��#� '�  &+ ��"و�؛  '� ��*��او�  و� ل C#�واز� $� $ۆ��  �1
   ر<�و� &�ن �� ه� 71ل 

   
  .ر��Bۆرد ���� �#� �ۆ<�و��  �? �1 ه�  �Wوا�#��'�  ر� �� ��

$ۆڕێ و   ژ����ا ه�����  �1 4و م ��ن �7 ر �7 &�   (5ارد�� �1 &>� ه� ر��Bۆر <� �#�"
��.  '�ا�? �� �7  و�  واو� '� و �7زاد� '� ر������  ��  ��. �� &�و�� ه�   � �� و� �7
� ژ��ن ه� و دوو ���از� �1 Lا��C �، ���از�  �ازا�� (5*�ێ؛ ���از
�7 ���#4e�)��  ر<�و� &�ن �� ه� 48'�  44"  )���7ر
  ���� د�>� و�� ��  ون �� ڕ� دوو �� ��ن و �� و�� رز� �ۆ'��� ه�'�� �� و�...  "
  �/�. )  د� -پ" &�*�+ د�
���از�   dم �1 ��. �� ��و �� ) �ۆ� �4 ر و� ���از� 7#��6'#>#�ا '�) �ۆ� ه�  �1"

 ���ل �#Bۆڕێ و �� ر� � �� و� ���? �ۆ �7 د����7ر��ا �ۆ���7 �<�� "��&#�ن  �� 
�� �� �  ژ���� ��R#� �1.  و� ���K#C ��و�  و� د� �� و �7  �4 � و� ر� ���K#C د� ر

�ۆل ���ا'��ن . (ر��Bۆر �#�... )  � ���� واو� ��و��ا د� ڵ '� $� ���ۆ�(�و�� �1
  62ل 

. درێ ��cم د� �7  و� � ���� &#�� ز�  dم �� ��ێ �� ) د�ر د�  � دواو� &#�� ����I  ژ��ن ��
  72ل .  ر<�و� &�ن �� ه�
  ر��Bۆر � �#� 1844"&>� '�س <�"���(�   ه� �Wوا��� رو� ه�
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�'�K<�� �� � ��  (5اردن و ه� ر ه� �� ��" ) –پ"��  ر� �  �� ��'#>�د��  ر����
��ون راز�+ و   ر �� � ه� ���� و �� �7. �ۆ �K#Cن  روا�#��  � دو ���� �7زادا��

    .��ون و ه� ر� و � $ۆڕا�� ��و�� �ۆ����ان �� ه� � �1 وا�� �7
��� ��9 �7 ر� ���#�ر��$��ر  ��  ؟ ��ن �1 ��� <#� '� ه� �A#4 @�  ��و ��  &� '� 3� ه�

�� ��و�#�ن ه�(ن  ��وان ه� <� ه�  (�7 �1 �  ؟)�? ��و�#�ن ��(�+  � �� و� ��
��F ن و �2را ��و��   61�#6���6�IB�7 ���2��)�و  ���1و �1  �9 ��) و�Cود

�> �B<& �1  د�  و ��  دواون �� 6��  ���� �ۆ و�  و� ه����� ��lو��  4#�ن ��دوو� و ���
.  و� ��ن ��K� ?1#�� وێ ��lو�� ��K��l  ����او'�ن ��  و� ��&ۆ و ��ر'� و &� �ۆ �1

�7 �و'� ژ��ن و  ر�  �1 و '�>�B�6 �7  '�وا�(�ر��ان ��  و� ��  را�� م ��و�� ��'� �ۆ
� ژ��ن و ��ر����##� �� �7&�� و $� �C ۆڤ &�و� ت و �ۆڕ�� '�ك و�& ��  ر

� ��و�� <�و�F>�  ژ*� د��+ ��  �� �� د�   +�  3...و   و� �)ش ر�(�#4
  6. و� '� � داو� ا�� �#��#� ��B و '� d&� �7 ل CۆراوCۆردا و� و'�ر$�  ��ر'�� �1 
� &+ د� و ����� ر �7 $� �7" �l�*�����؟ �ۆ'��� 1?  �� ��زد� ، '�س و رق و '�وڕ� و� 

و   �#� و ��ا�� ر�  ن <ۆڵ �? ��K#C �1? ��ز�>�. ن ���ا�+ وا �>� �/�ر*Iن و �7
��'� <#�ۆ) ژ���� �ۆ��ن و*�ان  ���� ر �� $� �7!  �� و '�ا��'�ن ه� � �7 �ۆو�. $`و

..  (5*�ن ه�  �� و ر*�B ��دوون �7 س ��<�ر� �� و ��  ۆ��ن ��و�ن، و���6 � �� د�
رو*��   � و د� &(� '�...� '�دا �Wۆن  �� ر*�B  ش �7زادن �� و ���7  وان �7زاد��و�� �7

." �? $`و�9 ���*��ر*+ ت، $`ون و د� ��ن، درۆ و ر�� و �#��� ر�� �7  3'+ �1 و ه�
  ! �ۆ $ۆران د�#�  �� و �ا�� ���7 ��� ه� �� &�  ��  ���#� و ر� ��ا���� �7

  $�'� د�  ) �� �� ر ر*�B $�  ?؛ �7 � ��2>� د�"�ۆ�."  ت �� ��ر� ��ر'� ��
�>�، &�ۆڤ '�و�� '�س و و�" �ۆ�."I#2��#& �و  ��، �� �7  �� ز@� ت و &� @�� 

و  و'�ر� ��ر'� -��س W� "�p6F2ۆ�  و� و ر��B ���? �1  ��  ��*��او�  ��� �� &�
  55ل   -�#�ت  د� �7
��ن ر� &� �7  �� �B�  �� � ت ���� ڕوا �� ��  و� ر d �� �7م �1 �?، �� ��  و� &��� �� ����  ��

دا،  م رۆ&��� رگ و �ۆچ �c� �1م &� ر$�و� و �7 ون و &� � دۆ�� �I#4 و� ه�����
ق  د�   �ر'� ��ر��Bۆرد و دوا'� � ��� �#� �� &�ن &� ه�  ، �� و� م ��*���� ��� �7 ��

  . و� &� �� ر د� ��  ��#�ن �C +& �1  ��او�،
� �� و� ��  @>�و&� &�و��ت &� &�ۆڤ ه�  ���  �l�7  و� �� �7. ) ��ز �>� '##� &�ۆڤ�

'��#�  &� �(#�� ��1W  >�و $� ، �� �(#�#�lن �#� ن، ر� د� '��) �#��ن د� @�� �? و�
�l6#1�#6���6�IB#7  "  

   �p6F2 س����� �� ��Aب ��ر'� -��� ��c�6C در - �l#@ر �p�  49ل  -&�
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�  و� �ۆ �7  �� �� �/� �� ��  � dم �� ش �?، �� �� ر� ر '��Fۆ�� �� ر�� ژ��ن �� ��"
  33)   -پ..."  و�  �7وڕدا��...  و� �7وڕدا��.  و� ��� �7وڕ� �1(��  &#�� ه�
���  �7زاد� و ه�  ��  ڕ� �4و � &�ن ��و� ��c&� ه� دا �7") –پ"  &>� �ۆچ �1 <�
�� ��  .دا ڕ و ��ا�� ر �� را�(� ��   (5ارد�� &�ۆڤ �1 '� و '�ا��� ه� ر����
پ !"   �ۆچ ��*���+ �7&�از� ژ����...�ۆچ �(#+   �? ���2 ر�+ د� و�  �� � ه� و� �ۆ �7"
–   (151  
  �1  �و $�&��  و� &�  �#���د�� ره� دا، �� و �ۆ<�و�� راو��� ژ���#9، �1 '�س و د � 

� &+ @� ��  (5ارد�� 'ۆ �\�� ه�.  (5ارد�� &�ۆڤ� '�) &�ن ه� ه� �A#4  ،ن��ت ��؟ 
دان  ��� دا ��ن، �� وا�� �� �7  ��و �� � &+ ��  (5ارد� '� ه� �A#4 ��@�  و� �7

�' �  .���#�ر
'� و  � �ۆ�� �� ��ودا�� ��l#F �� ر� �ۆ��ا '� و� ژ���� ��و��  �1" �2'?"
) ��ن(��ون ��cم ژ���� ه� و d �7م �7 ه�، �� &� '� �� د� �ۆ$� ��و >�د�� �4
�� '�س و  �� ��c&� �7  �? و د��ر� &#� د� ��A @� �7  ڵ �� �5*�� و '�>�  �� ه�
�ۆڤ"�  �� رد� ��. رگ و &� ر� ��  '��#� ��cم �ۆ<� ه� راو�? و �7 د �I#� " �' ��\�
) �Cرا�� ����و  ش و� &�cر� � �7 �� و� و 'ۆ �\�� ��Fور��و��  و� � ��Fور ���� ��

��ن �� ?�  �7 ��� رۆژ  <�"���؟   ���  و� روو'�� ��  �? �1 ه�  و� و��d م ه� هۆ
  ���� &Wۆش �� 'ۆ �\�� �7" ش $�'P و رۆژ� &Wۆ وا��و، �7 ) �7 ر و� دوا'��9 ه�

� رووداو� و� دوو��ت ��و�� �� �> �   23) _پ" ر؟ و�� &� �� رۆژ �1 
  

�� ��#i و �#� و �� ۆ�l� رد� وان د �#�ن �� �7. ��� رو� &� #9 ه� ��  ��ۆڤ"I#� "
�7 �$ �� 9�و  ر� ��   >����ا�� ه�  وام �1 رد� � �Cران و �� �� ��*��  و� ��<���  و� ر���� ر

  . �1و'>�
ر�  �2 �� &�ڵ d �1م �� &�ن، �� وان د� �#�#+ �7 دا د� �� �ۆ'��� رۆ&���  ) �1 و�
�. د�  �1و'>�  وام �1 رد� � دا �� �� ۆ<��I� ���� �>د� و و ر �� �ۆ ?��<� .
و 3�   و'�� ر�� و �� �� �ۆ� دڕدۆ�T �? �1 ر<� ه�. �� ر'� د� و �� ر� ش �� �� رد� ��

  .���� وا�? د��6ن �F� ��1ور د�
  ��ا
  ر�    

  و          
           �   

  
  )5(�  و� %$#"!��
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�� '�"ل  &>�B ڕ <� &�  �1  ���� د�>� و� ���4 ��*���� و 5�  و� ��*�����#�" ،

���4 ...ر� و  و� ر، �#�� ، '�س، هۆ��"��رادۆ��6 �7زاد�� '�)"، " (5اردن ه�"
�B&ا�#������ 2ۆر�C و �7 ل�� �را�� <���3  ��*��  �ۆ ���7  و� ه�\�l ، د� و رۆ&��� 

  ! و� و �7وا'� ��. ���� �ۆچ �#F>� ڕ� ��
  
  
  :ر !�ژ#
ورد� ���� ��'� زا���6 و  ��*+ دا �� -و'�ر� ��ت ��ن ��ت &+ ����� �1  -1

  . م ��دو� و� ��'� $�Wا��
2- �� �)��' ������ �l'  ��� &� �7. دا)��ن(��ون ر ه� �� ��) و�Cد(��ون ��   �lQ#�

�+   و� ���� &�و ��? دوو��ت د� ه�  � �� و� d .(�7ت �� د�(�� ه�I ر� ����<�I�
  .�) و�Cود(��ون   ��) ��ن(��ون ر� ���K#C ه� $� �7
&�و  ه�  �+ و �1 �� ر��6ا�� &�ۆڤ د�  � �l ��  �l�7  �C �1ن ��  �� �� د�  و� �7  " -3

��L د�  �� و� � ��� و دوود � و �I#4 و� ��*��>�ا �7 ����Wوا�   ش، �� &� روو، ��  
�7 ������ ��و��� &�ۆڤ  و�� رد و ���C�B�� �Lان و   �� 3��  �� روو��) �1 وان 3

 $�ێ د��� �� +�ه�و��ر��   �l�7  �1  ن �� �� د�  و� � �7 �� وێ ����B و ���1  �1. 
���  و �1  و� '� و'���� &�ۆ�� دوور ��Wن دا��l��K#C  �1 ا   و����� '����� �ۆ

  �1:  �+ ن د��� ) &�ر�6##� و�  � �l�7 و� ر �7 �� ش �1 و� ، �7 &�رۆ&�ن داو� $�
  ��.  و� �ۆژ��ۆ� د�>�ر'�  �1  �+، وا'� �� ��/��� د�  و�)ه� ر�('� را�� �� ��د$�
�����& �l�7 ؛���� �ۆ��ا   &�ۆڤ �1  �+ �� �� ��/��� د�  و� ��'� و <��� �1  �� دWدا�

� �1 ش �l�7 &� ��د� �ۆ� �>�ت، �7  ر) �� د�  �7 ���  ��  وا��ا 3واز ��دو� د
�� ��  >��� و �� &�و �7 ڵ ه� $� �? �ۆه�و��ر� ��دن �1 &�ن �� و� ڕا�� $� '�ا��  

� &+  و� ر� د� �1)Lemoi  ن��Ego (�1 +#ۆدا ���#�ن �>�  دان و ��'�ا����+ �ۆژ.  
  '� ��د� وا�4##�  �>ۆ�l�7  �1 �1  ن، �� �� '�وا�(�ر&�ن د�  و� ���9# �� �#�#� &�

�#��+، <��>� �� ���#�ن د� ��ن و ��ود� &�ۆ  �l�7  �� و �ه����� ��دا  �7&ۆژ$�ر
ه�  ���� ر� &� ڕ� ش ه� و� &���ا ����اون، �� '��� و �� ه�  � �1 ه����� و �� �+، �7 �� 3د�

�>�ت و ��'�ا�? @��Wlا�� را و  �� د� چ�? و &�ۆڤ ��از��ر�  &�ڵ د� ر�� ��
�  �##� ر� ��  و '�وا�� �7...���#�ن �#  و� و ��د�  ���� د�>� ���� �� �ۆ<�و��
�� و� ��* �7 &�ن د� �7را��� �l�7 س �1 '� ��  ؛�� �#�  ��� ��ا�� ژ���� &�ۆڤ  �3

� &�ۆڤ��� �2 �61 را�� �2 ��و��B  -��ر'� "�+ �� د� �##'  
��" و  م ��ن �7 �7" -4  �   .ر���Bرد��� م ���(� �#� �� ��و
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5- �#� ���'�4 ��$��ر*. و ��>�� و   &>��� و <� ر �7 ه�  ر���Bرد دوا'� ه�
  .�� د�  ن دا �2&�و�1 &� ��� و ز� ه�  '� �1 ���#2 �61 �2

�1 ��$��.  و� � �C .�1ێ ��د� &>� و دوو <� ورد� �7 دا ��" ن &� ��� و ز� ه�"  ه�
��ون " ، و� &���� وا4#�(�ون و �7$�دار��ون �1 ژ��ن �1. دا��  و ��و�� �� �7

��ون "  وا'�"  و� ��'� دازا�+ و �K#Cن روون د�) ه��6(��و��  ن ه���� ���ا ����
را��#�ا   �1  ��  ? &+ ��و�P ه� د�  �? �� ��. ڕا� دازا�+ ، �� ��و�� دازا��� دۆ�� ه�

��ون ." �ۆ��ا) ه��6(��و�� ر &���� ه� را�(� ��  �� �1 دۆ�� ژ���� �ۆ� د��ر� د�
�� �1 ?�  ���<l#7 ر و ه� $� ��ون �1 ه�.  ��و�� ���� ه��#�L�7 ڵ ��  وا'�   (5ارد��ا

�� +�  ��و�� �ۆ� �>� ��  و� � �ۆ������ ر*�B  '�ا�? �1 ��F �ۆ� د� &�  دازا
'#>�  ) ���� و�9 و� �7( م ���� �ۆ��ژ�  �� ه���$�� زۆر �� ر <� ه�. ��ون ��

  239 -لد�  @�l ���. �7 - '� ر� ه���$�� و ���#�ر� ���" �� د�) ن �� ��ر�
�+ د�  ت �� ز$�� �#�AF م ود� د�  ��. �Iا�#+ �� ��  �(#+ �� ر $� $� �7 -6�����  �ز$�

�7 +#<&�& ��ش  $�  و &����� ، ��ر'� �� ��و�   � �? ه�  &� ��ز���  � �4  زا�? و 3� وا
�?  ��  �(#�#9 �� ر ر� $� �7. زا�? ه#s �7  و ���K#C ��ون �� � �7 ؛ �ۆو� �#+ �#�

ر$#I  ، ��ر'� ه� د�#� �� وام و �7 رد� دا �� ر <��� �� ��  و'�� ��ا�� ر�� ��  ��#+ ����
  و ��  'l##� د� و @� �� � 3 �7 و'�� ��ا�� ر�� ��  و �� � �7 ش �#+ �#�؛ �ۆ و� ر�
و'��  ر�� � �� �� ر� ��  �(��   . �� ��ۆ� �� �7  و*�� �� د�  و� ، �7 و'�� <��� ر�� ��

��  و� ش �7 �/�� ��ا��. ��ش �#+  �l�7  وێ �� �� رد� �� �� و� �7  <���  ، وا'���&#�ن
��س ."  ���#�ا ��و&�ن �ۆ ��و�#(? ر��l�7  �1  �I  ه��? �� � د� د� و'+ �� ر�� ��

�p6F2- ب�A� �� ������ ��c�6C ر'� در��- �l#@ر �p�     49ل  -&�
  

  �� �� t ��وز�
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  م كه پاژي يه
  

  

  

  
. وه وشــثته دره ده خــواردن .  ســپي ، خــواردنثكي  خــوا ده وي  زه قــورس  فرثكــي بــه

فـر،   بـه  كاين  درشته  وه، كلوه نه كه و بصاو ده ذش  خواردن په تام، بؤين  كاين  وره هه

.  سـپي  ئـازاري   و خـواين   ره  بـه ...  دثـن  خوانـه   م  و ئـه   ره بـه  خـؤ  ره سه له    و  هثمن 

جـث   رؤك  سـه  وري  هـه .  فـره  بـه  كاين  درشته  ين كلوه مه ته  رس، پايزهقو فري  به

و سـبةي   بـؤ دوثكـه     ناسـنامه   بـث   كي  ، مثژوويه سپيدا داگريكردنثكي  دثصن تا له  

بـةكثش    كـان   رة و قووصـايه  بـه   رماكـاين   گـه   وي زه  ا واد رزثكـي   وه لـه   .   بثصن  جث 

  .دتر دةبثتلة بةفر سار زةوي . كاتةوة ده 

دوثنثي   دوثنثن، هي   رةنگاو رةنگةكان   ره فه سه. نستونوو    2نگو رثگاكاين

 زستان   ری فه سه. زةويية زستان، تةنياترين  زةوي . مثژوو كان، پثش  دوثنث 

  .سةركةش رثبوار و تةنياترين  تةنياترين  سةفةرة، مرؤضةكةشي  تةنياترين 
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و دواترين  منداصدان  سةرةتاترين  رؤيشنت  .مرؤضة ، قةدةري  رؤيشنت. دةذؤي 

كة لة سةفةرة ترسناكةكاين  تةنيا بوونةوةرثك . و كؤتايي دةسپثك .  وثستگةية 

سبةيةكان،پاش   سبةيش، سبةي  گاته هدو   "ئثستا" مثژووةوة گةيشتؤتة قووصايي  

  .مثژوو 

. ةنثــژند خؤيــان، خؤيــان . دةروونيــة بــةفرةكان، مؤســيقايةكي   كلــوه ســةماي 

زسـتان،  . ئثستا و سـبةي  دوثكة و، مردين  ژياين . داگريكردنيش، ژيانة و مردن

، خةونـةكانی  خـةون  دوو . خةونة دوو  ن و شةذي خةونةكا  هاتين كؤتايي  وةرزي 

لـةوديوي   مـرؤض  . هةر تةذ دةبـث  چ سةركةوي، قاچ   چ داگةذثي. دةمرثنن دی 

  .سنوور نانثكة بؤ ئةوديوي ذاهث ئيستا  ئةوةي . بةفرةوةية سنووري  

حـةزي   حةقيقـةتيش  . بةفرينـةكان  خؤيـةيت، شـثرة   حةقيقـةيت   لـة    بةفر، حةزي

. مـان، تـةنيا دةمثنثتـةوة   . جياكراوة و تـةريك  تثكي  ززه خؤيةيت، له لةحةقيقةيت 

  ...  بةفر، يان تا ئةوديو سنووري  ئةزةيل  خودثكي 

  .دايةلة بةفر تث قيقةتثكي  حة  لثرة هةموو شتثك

بثـت،    بةفر بـاري    و زياتر لة ئةژنؤيةك رثگا سةرةو ژوور بثت ... رچة نةشكاوة

وايـة   و جـاري   وايـة پثچـا و پـثچ     جـاري  ! مةجبوورة بيشكثنث؟ جگة لـة تـؤ   كث 

ــة شــاخةكةدا هةصــدةزنثتراســت  ــام   ب ــة  ذادةوةســتثت  بــؤي   زوو زوو ، بةص و ب

هثـور   دصـي   شـثتانةي   لثـداين    ثدةيـةو  قـووص   چةنـد هةناسـةيةكي     هةصكثشاين

   ماسـوولكة و دةمارةكـاين  .  ذادةگـرث  لة سةر دصي  دةستة تةزيوةكاين . بكاتةوة

؟  بـؤ كـث   رچة دةشكثنث .  دةكةن پث  هةست  لة خؤياندا  وردة تةكانثك   نثو لةپ

هةصـگرتبثت   پث  سةري  كة كؤچ   ديكة هةبثت كةسي  بصثي .  رةنگة هةر بؤ خؤي

نـة  . دةشـكثنث  كـؤچ   ؟ رچةي  بةفرة بدذث ئةم  بارستايي  مةجبوور نةبثت و ئيتر  

. دةشـكثنث  خـؤي   كـؤچي   ي  رچـة  بـةس  . كـةس   كةسةو نـة يةكـةم    دوواهةمني

كـةس  . شـكاند  خؤيـان   كؤچي  هةر رچةي  دواتريش  پثشتر و ئةوانةي  ئةوانةي  

و  خـؤي   و خةوين و هةناسة  خؤي   هةر كةسة و رثگاي. ناگرثتةوة كةس  جثگاي  

كـؤچ  . چةشنثكة لة تثشكان كؤچ، .  خؤي ژثر هةنگاوي  شثلراوي  و بةفري  خاك 
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.  دةنـثن  نابثتـةوة، ئاشـكرا بـووة و راوي      كة لة ئثستادا جثگـاي   ئةو ذابردووةية  

  .نةبثتةوة تا چيديكة دووپات  دةنثن  راوي 

لة  هوروژمي  بة هؤي  ان شار، تيشكي گصؤپة تازة داگريساوةكاين . ئاوذ دةداتةوة

. بكـةن  لـث   زوو ماصـئاوايي   دةيانـةوث    ئةوانيش  دةصثي . بةفر زؤر بذ ناكا ناكاوي 

ترپـةي   بث  دةكا جةستةي   واية هةست  جاري  .  دةگوشرث، پتر دةگوشرث دصي 

هـةنگاوي   .ؤرتـرة ز بـةفر لـةوث   . كثوةكة گةيشتووةتة قةد پاصي . دةكا رث  دص  

راسـتة و  .  سةر كـةوث   ناكا پثويست  چيدي .  سوار دةبث   ی ناسه هه .پتر دةچةقث  

حــةمام  بـؤين   ك  دةدات، وة تــةذي   هــةوا بـؤين .  تـةذه  جةســتةي   .  دةيبـذث  ذث 

بـة بـةرةوة     ذثـي  دوو سـةعاتة   كـةم   الين . دةچثـت  بةرةو تاريكي . زوو بةيانيان  

تـاريكي، بـةفر،   . نثـو دصـيةوة   دةخاتـة   سـام  ؟ تـاريكي   بگاتة جـث  تؤ بصثي . ماوة

و  دادةيـت   چـؤك  . دادان بـؤ چـؤك    ، ئةمانة بةسـن    قورس و خةمثكي  تةذبوون 

كـةويت، تةسـليمثكي    ، لةپـةو ذوو ده  راوةسـتان  ماوةيةك  سةر داخةيت و پاش 

رث  سـةعات   دوو  بةرگـةي   ئةگـةر رانةوةسـتث،   . رةنگـة ئـةزةيل   ، يـان   ئةبةدي 

بيبةسـتث،    تةذ هةصگةذاويشي  و بةرگي  ئةگةر جل  نانةت تة.  هةر دةگرث كردن  

گرنـگ  . خؤيـدا راكثشـث   بـة شـوثن    قةبـةش   ئةگـةر چلـوورة بـةفري     تةنانةت 

لـةوةي   دصـنيا بثـت    بكاو،  بةتني  بة گةرمايةكي  ئةوةية جةستة لة ناوةوة هةست  

دةخةنـة  زةر. بثنـث  بةرهـةم   گةرمايـة بـة بـةردةوامي      ئـةم  كة جارثكة دةتوانـث   

  بري لة تاريكي دي  جارثكي . نية  تاقةيت   ئاوذ بداتةوة، بةصام  دةيةوث. دايدةگرث

دةكــا   هةســت.  ســثحراوين  بــةفر، ئاوثتةيــةكي و ورشــةي  تــاريكي . دةكاتــةوة

ژياين  دةبنةوة، سثحري   لةژيانيدا دووپات بة بةردةوامي  سثحراوييةكان   دياردة

تثدا  هثشتين  جث  كة دياردةي  ئةو رثگايةي  سثحري  و دثصث وا جثي  ئةو شارةي  

بــؤ هــةص  قووصــي  و هةناســةيةكي  رادةوةســتث  چةنــد چركةيــةك .  روو دةدات

جـانگي   و ال  گةردن توندة و لة دةماري   دصي ، لثداين  دةبذث سةر هةص .  دةكثشث 

. ردسـا  و سـوورثكي   و سـوور هـةص گـةرابثت، شـني      ئثستا شني  دةبث .  دةدات 
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باشــة، . مــةييو خــوثنثكي  و ســوورايي  ســةر شــاخان  وةنةوشــةي  شــينايي  وةك 

  !جةستة هةر سارد بثت  ئاوا توند لثبداو كةچي  دصثك دةكرثت 

  

  

  !تؤمة كةماص لةگةص ... ، بابثتةوة سةرخؤ بة ذوودا بپژثنن ئاوي  -

دةسـيت   ر لة مـن  زووت ، بةصام  دؤصكة ئاوةكة بثنم دةمةوث .  دةجووصثم  گراين به   

  .دةچةقث دايكم  بثهؤشي  لة سةر سيماي  نيگام . ئاوذ دةدةمةوة. دةدةنث 

دوو  لــة ســينگيةوة بــةهؤي  ســةر دؤشــةكةكة راكشــاوة و جةســتةي  لــه  بــاوكي 

لـة سـةر   . ئـاوارة بـووين  . لة هةشتا پتـرة  تةمةين .  كةوتووة تث  سةرينةوة قةيف

. بـةكارتر بـوو    لة هـةموومان . دةبذي گوندثكمان  سةرةو ژوري  جادةوة رثگاي 

دوكتؤرةكـان   لةوة پثش  چةند ساص .  شةو كةوت  هةر ئةم. كتووپذ كةوت بةصام 

و  بيسـتبوو   قسـةكةي    خـؤ  ره سـه   لـه . شـثر پةجنةيـةتی   گوتبوو نةخؤشـي    پثيان 

هـةروا بـةگوذ كـار و بـاري     .  گـةذابووةوة سـةر كارةكـةي    جاران   وةك ديسان 

  ، بةصـام  دوو جـار لـة جثگـادا كـةوت     ، يـةك   لةوةپثش. رادةپةذاند دووكانةكةي  

بـة   نةخؤشـي   و رووي  و رةنـگ    ئيتـر كةساسـي   هةستايةوة، تـاكو ئةمشـةو كـة   

. كردبـوو   و لةسةر خؤ نـوثژي  سةر لة ئثوارة بة هثمين . پثوة دةركةوت تةواوي 

، خـؤ   نزاكـردن .  نزاكـردن  و تثرو پذ كـةوتبووة   بة دص   لة سةر بةرماصةكة پاشان 

. ، بچـني  كـردين   صـث  تةلـةفؤنيان  . دا و كارةسـات  فريودانة لة بةرامبـةر مـةرگ   

بـؤين   كـة   نـاو هـؤده  . بـوون  و كار لةوث  و كةس  خزم   زؤربةي. چووين ئثمةش 

پيـاواين    سـيگاري   و دووكةصـي   پريثـژن  گريفـاين    بن   وشكي  و رثحانةي  قةنةفص  

  .داپؤشي  ژوورةكةي  گ مةر زبري  بؤين .  دةدا 

ديسـان   دايكم . تةر كردبوو باوكيان  نثو زاري  بة ئاستةم . هاتةوة سةرخؤ دايكم 

جاروبـار    باوةگـةورةم . كرد و دامووكايةوة و ماچي  خستةوة نثو دةسيت  دةسيت  

  دايكـم .  دةخوثنـد   بةرز، قوذئـاين  خزم، بة دةنگي  پرية پياوثكي . دةگثذا  چاوي

  :كرد و گويت  تث رووي  باوكي . كردةوة  ماچ يت دةس  ديسان
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ئازابيـت   دةبـث  ! ناتبةخشـم   ةتقـ   بيكةيتـة هـةراو بـةزم   ... دةصـثم   ئةوا پثـت   -

  .هةموومانة   ئةمة رثگاي! رؤلةگيان... 

لـة كاتثكـدا دةنگـي     دايكـم  .  دةست كردنةوةي  ماچ  ؟ ديسان  هةموومان رثگاي 

  :و نووسا بوو، گويت نزم  

  ...  مب  بة قوربانت ... ئاااا بابة گيان! بة سةر چاو... بابة گياننا  -

  .  خؤيدا دا بةدةمي وسا  ئه ! كرد دةگرمي  جثم ـ بث 

  ... ـ بة سةر چاو

  . بوورايةوة و بةالدا هات  ديسان

  

  

بـن   شـايي   بـؤ . زيـاتر رؤچـوو   هةسـتثتةوة، بةصـام    لـة خؤيـدا، ويسـيت     تةكانثكي 

بة . دا وچانثكي . بوو نةيگرتبوو و لة بنةوةذا رةهؤص   تةواوي كة بةفر بة بةردثك  

پثـدا و   خؤ پثوة گريسـاندين   بواري  گذين  گذين   بةردي. الدا بةفرةكةي  دةست 

لـةو تةمـة بةفراوييـة     هةناسـةي  . مانـدوو .  بـوو هةصكشـاية سـةري    هةر چؤنثك 

  .گرتبووة خؤ  دةچوو كة شيوو دؤصاين

، لـة   زةوي!  نـامرث  سـةيرة، چـؤن   . زةوييـة  كردين   پوةرزي هةناسة ك زستان 

هةصـمژيين هـةواي   ! چـةقيوة  كراوة، كـاروانثكي   مؤميايي  دا جةستةيةكي  زستان

دةبــث  زةوي . دةكــا كــپ   هةناســةي ، هــةر بؤيــة زةوي  دثنــث  ســارد هةصــامةت 

  بـةهاردا  لـة بـةر هـةتاوي     خـؤي   نةخؤشـةوة   بـة جةسـتةيةكي    بذوثتةوة، دةبـث   

  .و باپري و خةونةكانيان ، پرية، پريتر لةباب  زةوي! ةصنةخاه

  

  

  ...! مةگرين... بؤبكةن بةخثري  دؤعاي ... ! يپري ئاي  -
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نـةنكم  . دةبزركا پتر هةص  رةنگي  تا دةهات . دا گثذا بة هةموومان  چاوي ديسان 

باصـاي    گريـان . دةگريـا  دةشـثال و بـة ئـارامي     لة بةر قاچيا دانيشتبوو، قاچةكاين  

  .باصا بةرزتر لة مردن. دةكرد 

  !... نابيت  كچم... بيت مواخيزم  ي  كه نه  قسةم گةر بة دةصثم  ئةوا پثت  -

  . خستة سةر سينگي ئةجمارة سةري  دايكم 

ميــوةي  بــذثك  ، ئثــواران  راگةيانــد  پــث دوكتــؤر نةخؤشــينةكةي  ئــةوةي   دواي

جارجـارة  . دةمايـةوة  ر و تا درةنگـان  شا قةراغ  و دةچووة بةرزاييةكةي  دةكذي  

بة هارمؤناي  زياتري  دةبةزاند و گوذثكي  ديكةي  گريانةكاين  گريانثك،   دةنگي

چاوةكـاين  .  هةصـيداية و گوذانـدين   خـزم       پـرية پيـاوثكي   . دةدا مـرؤض   داماويی  

وا  م باوةگـةورة . مـابوون   و باوةگـةورةم  هـةر ئـةم    لة نثو براكاندا . بوون مؤصةق  

  .براكان كارواين  دةمايةوة، دواتةنياي  بة تةنيايي  و ئةويش  دةذؤيشت 

  ...! كورتانة  عةقص.. . نةمثنث  عةمرتان... بن وس  -

بـة سـةردا داو    خـؤي   دايكـم  . كةوتـة هةناسـةيةوة    گران قؤرتثكي  باوةگةورةم 

دا  دايكم مامي دةكرد، بةسةر  قورسايي   لة كاتثكدا هةناسةم. كرد  ماچ چةناكةي 

عةينةكةكةيــةوة چــاوة هةصــدذاوةكاين  ئةســتوري  شوشــةي   لةپشــت. نةذانــدم

  .بوونةوة ئاسايي   هةناسةكاين  باوةگةورةم.  ما  قةتيس 

  

  

بــريي . دةبثتــةوة ئاسـان    ديســان كـردن   دةبثتــةوة، رث  كـة هةناســة ئاسـايي  ...

سـوار بـوو، هـةم      ةتكـة هةناسـ  : "گوتبـوو  پثي   مساييل كةوتةوة كة جارثكيان  

دوور دةبـذن   ئةوانـةي رثگـاي   " .بذيار دان ، هةم  دژوار دةبث  كردن  چاوةذواين

رثگاي   به بذيين سوار، تايبةت   هةناسةي. سوار بثت هةناسةيان  هثصن  كةمتر ده 

زيـاترة،   دصـةكوتةش   تا عاشـقتر بيـت    بةصام . تر، پشوو سوارتر تا كورت. كورتة 

  . تامةزرؤيي لثوا و لثوي  نيگةرانييةك ...  نيگةراين و لثوي  لثوا دصةكوتةيةك 
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وةك  . نـةكردبوو  بةفر سپي  .ئةو ناوچةية ديار بوو شار بةرةوگوندةكاين  رثگاي 

. دةبـوو  دا ون  و بـةفر و بـةرز و نزمـي    لـة نثـو تـةم     و لؤچ  بة پثچ  رةش  مارثكي  

كـة ئـةو لثـوةي     ، ئةو رثگايةي شار قةراغ  خانووةكاين . بةرةو شاردايةوة ئاوذي 

  .تثدا دةبينرا تةرا خةصكي  و هاتبوو، هثشتا تاك 

ــدكرؤزثرثك   ــؤي     لةن ــةداوان خ ــة هةص ــانةكاين  ب ــة كؤص ــةم   ب ــو ئ ــانووة   نث خ

لثي   دوا ريزة ماصةكاندا گريسايةوة و، چةند كةس پةرپووتانةدا كرد و لة قةراغ  

لـة  . لة پثشتر ديكةيان چةند هةنگاوثك  يةكتر و يةكي  لة پاص  دوانيان . دابةزين 

ديكـة جلوبـةرگي    لةبـةردا بـوو و دووانةكـةي      قـايت  يةكيان . دةذواين دةشتيان 

بـژ، تةنكـة    چةماوة، قژثكي   لةبةرةكة باصا كورت، نةختثك قات . بةصةك بةصةك  

  .بوو دميةين   سؤفيانةو، دووچاوي گوماناوي  ريشثكي 

ــةي  ــة  دووانةك ــام  ديك ــا م ــدي   باص ــانة  ناوةن ــوار ش ــؤفريةكة . و چ ــو   ش ــة نث ل

لةبةرةكـة    قـات . دةكوتـا   و بـة پةجنـة فةرمانةكـةي    لةندكرؤزثرةكةدا مابووةوة

پةجنةكان   بؤ دووربينةكة چوون، زةبري كاتثك .  هثنايان. كرد  دووربيين  داواي

 هةركـة دوور كةوتنـةوة، ديسـان    ، بةصـام   هـات   پث بة سةر سوكانةكةوة كؤتايي  

سةر لـة ئثـوارة    دةكرد، كزةي  رؤژ لة كزي   تا پتر رووناكي.  پثكردةوة دةسيت  

  ئارةقـةت   ئةگةر جووصـاباي  هةوا سارد بوو، بةصام . تر دةبوو ساردتر و بة بذشت

بـةم    شـار گاصـتةي    باشـووري  كانياوةكـةي    جؤگـة   خـوذةي  دةنگي . دةكردةوة

كردبـوو، كـة بـة     تارماييـةك   وصةي بة جو لةبةرةكة هةسيت   قات. وةرزة دةكرد 

.  بـيين    ئـةوجار بـة جـواين    گـرت،   تـث  كـة دووربـيين   .كثوةكـةوة بـوو    قةد پاصـي 

  .دةبذي هثزيةوة رثگةي   تارماييةكة بة تةواوي

ئةو شـاخةدا چةنـدة بـة     لة ناو قةدي  كزةباية   ئةم  كردةوة كة ئثستا دةبث  بريي

گةذايـةوة و بـةوةي   . زوو بزذ بـوو  بةصام . نيشتة سةر لثوي  بزةيةك !  بث بذشت 

  :گوت نای په 
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وي  گونـد بـؤ   نزيكتـرين  ... بثتةوة رةق   بثلني  نابث ةت تةنان... بيگرين دةبث  -

.  بكـةين   بـةرث   بؤ ئـةوث  خثرا چةند ماشينثك  دةبث ... ية ديكة رث دوو سةعايت  

  .ئاگادار بكةنةوة دةبث  سةرةوةش  هةروةها پايگاكةي 

ــينثك زوو  - ــد ماش ــةرث  چةن ــام  ب ــةين، بةص ــةي  دةك ــث  پايگاك ســةرةوة ناتوان

ــةتيمان   ــدات يارم ــةم .  ب ــةم  ه ــةرزة و ه ــةفريش  ب ــة  پاشــان، ...ة  زؤر ب خةريك

  .دادث  تاريكاييش

وة  ةنـد كةسـثكمان   بريا هةر لثرةوة چ... ئاگادار بكرثنةوة دةبث   صبة هةر حا -

  .دوورة  مانلث تةنيا سةعاتة رثيةك ... خستبا شوثن 

  : گويت  دايةوة و پاشان  قسانةدا ئاوذثكي  ئةم  بة شوثن

ــةرث كــةت شــؤفريةكةو هاوكارة  دةكــرث - ــة شــوثنيدا ب ئةگــةر ... بكــةيت   ب

  !دةستثنن  لث رثگا كردين   هثزي  بكةن  لث  جارجارة تةقةي 

اتثكـدا  لـة ك  ئـةويش  ! وا و بؤ مةئمورييـةتثكي   دوو كةس ...  ئةستةمة، ناكرث -     

ــاريكي ــت  ت ــةيل  و كــةل  دادث ــةر دةســت  پثويســتيش  و پ ــة ب ــة، رةنگــة د ل ا نيي

  !چةكداريشة گومان  بث.. . بثت  چةكداريش

بـة جـث    ئيمكاناتـةوة جـث     بـة تـةواوي   خؤ قةرار نيـة هـةر مةئموورييـةتثك    _ 

. دةوث و دةرووين   رؤحــي  توانــاي  هــةر شــتثك پــثش  مةئموورييــةت .  بكــرث

گـةلثك   ، كانگـاي    ةيبيين بـة بـةر چاومانـةوة خةريكـة دةردةچـث     ئةوةی كة د

نيـة كـة     ياخيـةك  ئةوة تةنيا! وا ديارة تؤ لةمانة ناگةي  پثويستة، بةصام زانياري  

  .نا  من لة بةر چاوي   تؤ واية، بةصام لة بةر چاوي   هةصبةت ...   دةر دةچث 

ياسـا پـثم دةصـث     ئـةوةي  . كانةو دةرفةتة ئيمكان   بة پثی تةنيا   كارةكامن  من -

  ! ذايدةپةذثنم 

  :توذة بووبوو، نةذاندي  دا بة تةواوي لةبةرةكة لة كاتثك قات 

  ذابـردووي   شـرييين  خةياصـايت    نيا ته با ... بكةن لث  چةند تةقةيةكي   كةم الين  -

  !نةبن مي  هاوده

  :گويت وه  و بةرزهگذ نگثكي  بة ده  يان ديكة ئةوي . كة چوو لةندكرؤزثره و  بةره
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  .تثداية ين  مةده خةصكي  خانووانة  ئةم   بيين ده... نثو شارداين له  -

كةي  صاتووه هه بارودؤخي  چؤنيةيت  سيم  بة بث  ی ئةوه كه، پاش  لةبةرة  قات بةصام 

كصاشـينكؤفةكةو بـة    دايـه   دار بة خؤيةوة راگةياند، دةسـيت   پةيوندي  بة بنكةي 

بـؤ   کـان   گـوهللا  دةنگـي  . دا بةر فيشةك  جار تارماييةكةي  ن تري بؤ چةندي تةك

قؤســتيةوة و  دؤل  و  دةشــت  مرانــد و گــوثي  كــةي  جؤگــه  خــوذةي ماوةيــةك 

چةند قيـژة   وة دةنگي  لة نثو خانووةكانه. گرت بةفردا ئارامي لة بن  سةرئةجنام 

  .بةرز بووةوه و هاوارثك 

گـذ   و، رؤحـي   مسـي   و گومثي  ووةوة، دص كة لة ناكاو بةرز ب ئةو هاوارو قيژةي 

لـة گـةص   . كـةوتبووةوة   تـث  ودايان  ديكة مه بؤ جارثكي  هةناسةكان . بةردام  تث

  .دادةكشا جةستةي  گرانا، نةختثك  ر هةناسةيةكي هه 

بةصـام  . بةر فراوانتر بكاتةوة سييةكاين  دةرفةيت  دةيويست  و ئريادة  ويست  بث 

پتـر   دايكـم   ماچـةكاين  . نـةدةكرا  پـث   ادةكشا كة هةسـت  د  ئةوةندة بة ئاستةم 

بـة   باوةشـيان   گريـان   هاوارةكاين . كزتر دةبوو  ،خوثن قورئان  نگی ده. دةبوون

گـرمت،   پـث  زوو بةرؤكي  مردن ! دةبثتةوة  لة مردن  چةند بثزم. يةكتردا دةكرد

و  تـرس    بـث . دا هـاتن  يةك بة دواي  يةك . كةسةكان خؤشةويستترين  مةرگي 

  مـردوو لـثم    جةستةيةكي دا دةذوامن، سيماي  بة هةر اليةك. شةرمثك هيچ   بث

گـةورةتر    بثدةنگييـةكي  بصـثي السـايي    وةك . ناصـث  و هـيچ   دةذوانث . دةذوانث

  .خةونة مردووةكان كان، السايي  يه نگي بثده  دايكي السايي . دةكةنةوة

تـةواوي    كاتثـك . وة يـاد  دثنثتـه   رمشـثع  مؤسيقا يان  پارچةيةك   كؤتايي ، مردن

و   وه دةبثتـه  رووت  ، رووت  دا دةتوثتـةوه  شـثعرثك  لة مؤسيقا يـان  بريو هةست  

وايـة كـة كةوتوويتـة نثـو جيهـانثكي       ، ئيتر پثـت   سثحري  وثتة بةر تاضگةي كه ده

رووت  و تــؤ رووت  كتوپــذ تــةواو دةبثــت   يــةوة، بةصـام  هــةتايي و هــةتا ئةبـةدي   

تؤ پثدةكـةنث   بة روويت   راستيةكان جيهاين . راستيةكانةوة تة نثو جيهاين دةكةوي 

لـة ژيانيـدا     ئةمة هةموو كةسـثك . ئةمة مةرگة. دةكةي لة خؤت  شةرم  تؤش  و  

مؤسـيقا و   لـة بـةر دةم    خـؤي   بـؤ مـةرگ    هـةموو كةسـثك   . تـةوة  تاقي كردووه
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مؤسـيقا و   ة جيهـاين  لـ  رؤچـوون    هبـ  هةموو كةسثك . كردؤتةوة  شثعردا رووت

لـة شـثعر و مؤسـيقا ناگـةي، ئةگـةر بـري و       .  بكـات   مةرگ تامي   شثعر دةيةوث

و  مــةرگ  نةدةيتــة نثــو كايــةي  دا فــذث  ئةبــةدي   لــة ذزگــار بــوونثكي هةســتت 

  !ژيانةوة

  ئـةوةي  پـاش   بكا، بةصام   و پثك بؤ رثك  پشتةوةي   سةرينةكاين  دةيةوث   دايكم

جةسـتةي   يان .  دثنث لث  وازيان  ئةجنامثك  هيچ  بث  دةداتث،    چةند جار دةستيان

. بـذاوة  صـث   دايكم بذسـيت     نگه ، يان ره بياجنووصثنث بووةو ناهثصث  قورس  باوكي  

  لـث   لة بةر چاويدا ئةو كةسة ماصئاوايي . داهثزراوة.  كردووه  سسيت  مةرگ غةمي 

كـرد بـة    دايكـم، دايكمـي    دايكـي   و خـؤي    ئـاوادا سـؤزي   دةكا كة لة شـةوثكي  

دوانـدبثت؟   چـؤين   گرتـووة   ش  لة بـاوه  كةي  منداصه جار كه  يةكةم  دةبث . دايكم

منداصـةكان  . بـؤ مابوونـةوة   منـداص، چـواري     و يةك بيست  یۆلة ک باوةگةورةم 

گوتبوو كـة لـة    مةرگةوة، بة نةنكمي  هةر لة دةيةم . زؤرتر لة زستاندا مردبوون 

  .زؤرتر بداتث  شرييان زستاندا

  

  

لـث دةدات   كة جـار جـارة دةسـيت    . دةكا بةهثزتري   ، بةصام لة سةرما نايپارثزث

  رةوةزة بـةردثك . پثيـة   تةنيا دراخثكي. دةگةزث سيت   دة دةسكةكةي  سةرماي  

هةسـتاوةتة    ورچثـك  داينةپؤشيوة، بـة ال سـةروويةوة وةك    كة بةفر بة تةواوي 

ــث   ــةر پ ــي  س ــؤذ و لث ــةوة م ــةم . دةبثت ــكةوت   ئ ــد ئةش ــةردة چةن و  رةوةزة ب

ئةم  . كةوتووةتــة نثويــان جــار رثــي  گــةلثك  بــة منداصــي . تثدايــة حةشـارگةي  

شــوثين  ديســان  پايـةگا و بــة زســتان    شــوثين  رةوةزة بـةردة بــة هــةوا خؤشــي  

. دةكـا  بـة شـةپؤليان     سـت  هه .چةند تةقة كتوپذ دةنگي .  جارانيةيت دانيشتواين  

. دةكـا   گـرژ و مـؤن   تةقة ناوچاوان  دةنگي . دةكا تةذ كون   گوللة هةواي  يزةيو

؟  لـةو كاتـةدا دةيژمثـرث    كـث  . نازانـث   دةخـا ؟ كـةس    و لؤچي تـث   چةند چرچ 

. لةندكرؤزثرةكـة دةبينـث   بـة ئاسـتةم   . شـار دةذوانـث    لة قـةراغ . دةسووذثتةوة
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رةنگـة  !  چوزانـث   كـث .  هـةبن   دا رةوةزة بةردةش  رةنگة لةم بةصام . ئةوان بوون

. لــة نثــو بةفرةكــة دادةنيشــث. دةكةنــةوة ئاگاداريــان  شــثوةية خــةريكن  بــةم 

لـة   دةبـا و ماوةيـةك    بـؤ دةمانچةكـةي    دةسـت  .  مةيلـة و راكشـان   دانيشتنثكي 

. دةداتـةوة  ؟ بـة پةلـة ئـاوذ     كةوتبثنت نةكا وةشوثين . رةوةزة بةردةكة دةنؤذث

رةوةزة بةردةكـة   سـةيرثكي  . كثوةكـةوة ونـة    ة نثـو قـةدي  لـ   شاخ  بناري بةصام 

. سسـتة   جـارة جةسـتةي    ئـةم  دةكةوثتةوة، بةصام   وةذث. هةصدةستث. دةكاتةوة

  .دةمةيةنث  زؤر، خوثن تةنيايي، تةقة، شةو و نيگةرانييةكي 

  

  

  !مةيي، ئيتر ناذژث خوثين  -

داوة و  ژثـر چةناگـةي      دةسيت  خزاوة و لة كاتثكدا لةپي  لة قوژبنثك منداصثك  

نائاسايي   بثدةنگيی كاسي . دةذوانث نية، لثم   لة چاوانيدا فرمثسك  تاقة دصؤپثك 

  مــين لــة مــةرگ  وي  ، لــة الي  ســةركةوتووانةم رةنگــة تــوذة بــووين  يــان ! منــة 

، كـة   پـريؤزم  كـةم تةمـةنثكي     مـن  وي  رةنگة لة الي  يان ! داوة  نيشان بةهثزتر 

  .شكاندووة  گةورةتةمةنثكي  یپريؤزي

: بـري دةكةمـةوة  .  پتـر و پتـر  . دةكـةوث   تـث   مـةودايان   پتـر   تا دث هةناسةكان 

  و دةيــةوث خســتووةتة بينــةقاقاي شــثرپةجنة مرؤضــثكة لــة نــاوةوةذا دةســيت 

لـة سـةر    دةسـيت   نـةنكم  . دةئاصـث  لةباسـكي   دايكـم  .  پتردادةكشث.  بيخنكثنث

.  دةرژثتـة سـةر چارؤكةكـةي    فرمثسـك   ثژنـةي  و ر دةبـث    قـةتيس  قاچةكاين 

و  جـل  .  دةگرثتة بـاوةش  سيماي  شني  رةنگثكي . دةگؤذث م  وره گه رةنگي باوه

. رووتةصـةي دةر كـةوتووة    كةوتووةو سةري ي  كه تةقيلة. شةمزاوة بةرگةكةي 

  گرانيـدا شـةپؤل     هـةر هةناسـةيةكي    لة گـةص   ژثر چةناگةي  و لؤچةكاين  چرچ 

قـوذگم  . دةم دةنثتـة نثـو دةمـي    دايكـم  . و دةكشـث  دةبـزوثن، دةكشـث   ئاسا 

ــرث  ــاوي . دةگوش ــدووة چ ــوان   . نوقان ــر نث ــتا ئيت ــة دة   ئثس ــةر دوو هةناس ه

دا  هـةر هةناسـةيةك    لـة گـةص   لثوةكـاين  ! چةند زةمحةتـة .  ک دةبثت چركةيه
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ــو زاري  ــةوة نثـ ــةوة و دةچنـ ــةي دوا هةن.  دةلةرثنـ ــي  اسـ ــايي دةنگثكـ   نائاسـ

  هـةموو چـاوةذواين  .  بـوون  هةناسـةكاين   كة لـة گـةص     زياتر لةو لرفانةي...بوو

خسـتةوة نثـو    دةمي   ديسان دايكم . ئيتر نةهات.. . ، بةصام ديكة بوون هةناسةي 

  .دا تةنيشتم كثشا بة ديوارةكةي   سةرم و منيش  دةمي 

  

  

 و بـة كؤمـةص   مةرگي  بصثي . دةكةي تةنيايي  بة   زياتر هةست دةبيين  كة مةرگ 

و هـةر لـةو كاتـةدا لةوانـةي      ؟ دةمريـت    بذوثنثتـةوة  تةنيايي  خوازراو، هةسيت  

  .ديكة زيندوون بؤ چةند ساصي  كةم  دةذواين، كة الين  دةورو بةرت  

مـةرگي   ئةو كاتةي  چ . ئازا بة، ئازا بوو  وت بة كچةكةي  چؤن  باوةگةورة وةك 

. دةكرا شار پةيتا پةيتا بؤردوومان  ئةو كاتةي   و، چ بيين   و برازاكةي كوذةكةي  

ــةيت ــةرگي  ئازاي ــؤي  ، م ــووك  خ ــووةوة ال بچ ــةي  . كردب ــد ساص ــةو چةن ــة  ئ ب

خـؤي    مـةرگي  بة كؤرپةي  دصسؤز دارة دارةي  سةرةتانةوة ژيا، وةك باوكثكي 

رثـزي    چـؤن  هـةر وةك  . هةية بؤي دةكرد، رثزي  وا بوو هةستت  جاري . كرد 

بـؤ ژيـان     يةك  دةيزاين كة بة قةد. دةگرت مةرگيشي  ةگرت، رثزي د منداصي  

  .هثنابوو ذاي مةرگ  بة بريي  تةمةين  زؤري  ساصاين ! پثويسنت  

دواتـر  . ذانـةهاتووة   ، چونكة پثـي  دةترسث  بؤية لة سةرةتاوة لة مةرگ  مرؤض 

  .كاس تنثكي ناهثنن، ذاها  لث  وازي كاتةكان  و بريي  ساص  بريي  ، بةصام  ذادث

هـةر لـة    ، دةكـرث   كردبثتيـت   و مـةراقي  مـةرگ   بينيين  زوو فثري   ئةگةر ژيان

چارة رةش،  و چ  بةختةوةر بيت   چ  ، بةصام بثت كورت   پث منداصييةوة كاتةكانت 

ــةكان  ــريي  كات ــة پ ــةلثك  دا ل ــورتن، دةزاين   گ ــتةكان    ك ــةموو جةس ــر ه ئيت

بـة   يـةك   و پاشـان   تيا دادةگريسـث   مؤميان كة   بةقةد ئةو ساصانةي  مةودايةكن 

  .دةبن خامؤش   يةك
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بـوون،    لث ون شاري  هةر چةند چراكاين .  بكا  رث ئةو هةر دةبث   بن خامؤشيش 

بــة  تــاريكي . وةدةر كــةوتوون لــث  نــة زؤر دووري   گونــدثكي  چراكــاين  بةصــام

شـةو  . صـيا دةگـةذث  لة د  خؤشييةك. خستووة  دابةزيوةو بارگة و بنةي تةواوي 

. ، نايدؤزنـةوة  كـةون   شوثنيشـي .  خؤيـدا دايدةپؤشـث    رةشي لة ژثر چارشثوي 

وا  دذ پثـدانثكي  . داوة بة بـةفر   دذي   هةنگاوةكان ؟ بة قةد ئةژنؤيةك جث  ئةي 

كـة   و زريانثـك   گـةردةلوول   با هـؤز يـان     مةگةر. ناكات وين  بةفريش   باريين 

  بةصــام. و چاصــةكانيدا دةكــا و بــة پــةنا و پةســيوان  بــةفر ذادةماصــث   رووكةشــي

. لة هةوا بذيوة كة جووصةي   دةبارث بةفر ئةوةندة قورس . ئةمشةو هةوا مةندة

  ماصـئاوا خةرمانـةي  . "گصؤپةكانة خةرمانةي    شار شوثين ئامساين . ئاوذ دةداتةوة

ــةكان ــئاوا ئامســاين ! عةشــقة كؤنين ــةكان وةرزي  ماص ــئاوا كو! خةون وچــة و ماص

لـة نثوتانـدا    ئـةو رؤژانـةي     ئـةي ! بـوون   و سيس  و پشكوتن رووان  كؤصانةكآين 

ســةرة و خــوار !" ماصــئاوا.. . لــة نثوتانــدا نووســتم شــةوانةي ئــةو   گــةذام، ئــةي

بـةفر     صـام  بـه . بة دصيدا دةگثـذث  سةرة و خوار خؤشييةك  هةنگاوي . دةبثتةوه

نـاو  . دابكشـاية  تالوتـل   ةر توانيباي ئةگ بوو   چةند خؤش. نةرمةو هةر دةچةقث

  تاريكييـةكي .  دةكـرث  بـةفر   نيشـتين   دةنگـي    بة هةست .  و مةندة دؤصةكة كپ 

ــةكان  شــوثين  وةك.   تاريــك  روونثكــي. روون . ذادةوةســتث.  كارةســاتة مةزن

سةركثش  بريثكي  بة قةد تةنيايي . زؤر تةنگة دصي . دؤصةكة دةگاتة بين . دةذوا

بـــة   دادةدا و دةســـت  چـــؤك.  بگـــري دةيـــةوث . دا گومانـــاوي  لـــة وصـــايت 

خوذةي   دةنگي. دا ذادةوةستث دوو هةنسك  لة بةيين. رووخسارييةوة دةگرث

. ئـةو نةيبيسـتبوو   دوو هـةنگاو واوةتـر، كـةچي    . جؤگة ئاو، دةذژثتة گيانيـةوة  

،   ةوتتثك گرثي  كة رؤح .  بةبزة كشاو، دةگةنة يةك  لثوي و گؤشةي   فرمثسك

بـةفراوثكي  .  دةدا ئـاو لـة روومـةيت     دوو مست . دةكةوث گرثي تث  ئيدراكيش 

رثـوي،    پثـي   چةند شوثن  لثرة و لةوث. بةهار كاين  ، وةك   فثنك فثنك ! فثنكة 

.  دةكـا   پـث  هةصوثسـتةيةكي   گـورگ،  . كةروثشك، چةقـةص، رةنگـة گـورگيش   

  زؤر بـةرةو دةوروو بـةري    بـةفري   ، بةصام ماون  بة دةگمةن شوثنانة  لةم  گورگ 
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هـةر لـة    و بـؤن   بة تـام   بةرخثكي  وةك  ئاوايي . دةكاتةوة بةكثشيان  ئاواييةكان 

مـاوة كـة    بري دةكاتةوة تةنيا تةپؤصـكةيةكي  . دةكا وذ و كاس   دوورةوة مثشك 

  ئيتـر لـةم  .   كشاو  نةختثك يةكي   و تةختايي  تةپؤصكةيةك . بيگةيةنثتة ئاواييةكة

و دار مازوو كة بـة   دةكا، دار بةذوو، دارةبةن   پث  دةست تةپؤصكةيةوة دارستان 

دةكةوثتةوة كة  بريي  كتوپذ .  رادةكا. لة ئاوةكة دةپةذثتةوة! روويت خةوتوون

دةداتـة سـةر بةفرةكـة و لـةو كلـوو بةفرانـة        چؤك .  لةندكرؤزثرةكة بينويةيت

  .دثن ليشاو هةر بةرةو زةوي   به  بوونةتةوة، كةچي كة بچووك  ذادةمثنث 

 

*** 
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   دووهةم پاژي 
  

  

  

  

  

. و پثخـؤر  نـان   پثيـة و خورجثـك    ، دةمانچةيـةكم   لة ناو خةندةكةكة راكشـاوم 

سـث   و ژث و خومپـارة و كالشـينكؤف    تـؤپ    دةنگي. بووةتةوة خورجةكة بةتاص 

.  رايـة و دةنگـة دةنـگ   هة.  دةدا شـةپؤل   بـارووت،   بؤين . كردووة كاس   دنياي 

. دةكـا  مـرؤ سةرسـام    خواسـنت،   و يارمـةيت   دان  و جـوثن  تووذة بـوون   دةنگي 

. نـا؟ دةمانچـة بـؤ خـؤ پاراسـتنة      يـان    تةقـة بكـةم  . دةستةوةية بة دةمانچةكةم 

 ."بؤ هثناباين دةبةين، بريا زووتر نانت  ئةمشةو هثرش : " دةصث ئةوالتر  ئةوةي 

. تةقة  ديسان. تةقة دةكا.  پثكةنيم ، بةصام  بؤ پثكةنيم زامننا.پثدةكةمن  بةروويدا

هةناسـة  .  پثدةكةمن، پثدةكةنث ديسان . دادةگرث دةداتةوة و چاوثك  ئاوذثك 

لـةو  . دةكـا  قورسايي  مرؤضةوة   بة سةر سينگي  شتثك. لثرة دژوارة  هةصكثشان

رةنگـة  . خؤمـا  لةتةمـةين  . وةدةركـةوت  ديكـة   كةسـثكي   خةندةكةكـه   سةري 
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بـة كؤصـثكةوة و     تـؤزاوي  قـژ خـاو، تـةپو     رةشتاصة و . هات. كشاوةتر هةندثك 

لـةو    ويت. كـرد   بـة بـزةوة سصـاوي   .  راكثشام  سةرجني. بة دةستةوة يوزييةك 

  دةبــث: "ويت.  ســةرجني دام. شــوثنةوة كــة هــآتووة، برينــدار و كــوژراو هةيــة

    ����3 گرمـة گـر  رکتوپ."بثـت  دةبث، رةنگة تةقـة گـةرمتر    مبثنيتةوة تا تاريك

نثـوان  . تةقـة گـةرمتر دةبثـت   . بن ا دهيد هپ نامسائ  هل ناک هر هتپوکيل هه .دوور

ــثص  ــث دذووةكــان  ت ــة رؤژي  و خةندةكةكــة دةب ــخ  خــؤص . حةشــر  ب و وردة زي

نزيكتــر   گرمــةكان.  وة دةنوســثنم خةندةكةكــه  زيــاتر خــؤم بــة بـين . دةبـارث  

سـةعات  . هةر ئـاوا بـوو   رؤژيش   يةكةم. ةوةنئةوةتا بة سةر سةر. وة ونه دةکه 

ئةمـذؤ   بوو بة دةنگـي   شار گؤذا، دةنگ  و رةنگي   بةهار، دةنگ  رؤژثكي دووي  

  رةنـگ ... و ترس مردوةكان   خاوةن و شيوةين  فةرياگوزاري   ماشيين   و دةنگي

كـات   . نيگاكـان   نثـو   ئاسـاي   خؤصةمثش   و مةوداي  ژثرخانةكان بوو بة تاريكايي 

،  دةكا، ئةوةنـدة قـورس   قورس  شةذ، كات . ذؤ چوو  دا بة هةموو شتثك. چةقي 

گذ، دووكـةص، هةصـمي    ئةو رؤژة شار، بؤين . دةكرث بة خانة خانةي   كة هةست

  تـةنيا لـة نثـو خؤصـي      و القـي  فرمثسـك  . دةدا حةپةسـاوي   و هةناسـةي   خوثن  

  شار، هـةر جـارةي  . دةيقيژاند شار  ، دةيناصاند شار . دةكرد كثصدراودا پياسةيان 

  .دا دةدا و دةچوو بة ئامسان لة شوثنثكةوة برووسكةي 

.  بنيشـث   دةيـةوث  و يـةكيان   تةقـة دةكـةن    ، سـيانيان   چـوارن  هةليكؤپتةرةكان 

بينــا   نثــو  لــة مةيــداين ســپي  دووكةصــثكي .  دةبــةزثنث خــةيال   تةقــة، ســنووري

. زؤر دادةپؤشـث  ز دةبثتـةوة و، مةودايـةكي   سةربازخانةكة بـةر  نثو  بةرزةكاين 

كـورت    ماوةيـةكي  پـاش  .  دةنيشـث  لـة هةليكؤپتـةرةكان    يـةكثك    سةرئةجنام

.  خةندةكةكة دادةبثژن چةند مةتر ال سةروي  ئاگربار و راكت، . هةصدةفذثتةوة 

بـة    بثسـيم   دةنگـي .  بريندار؟ نـازامن   يان كوژراو . بةرز دةبثتةوة هاوار  دةنگي 

ر  هـه   .تةقة دةكةن  بةرةو ئامسان  دووكيان ر هه .دةبارث لث  نةفريين  ةستثك د

بـة   دةمب . خةندةكةكـة دةكوتـث   و چـةپي   خومپارة راسـت    كاتةدا ريزثك  لةم

. دةبزوثنـث   زةويـش  دةكـةم   هةسـت   كة  دةدات  لث  ئةوةندة توند  دصم !  زةوي
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و تـؤز و   بينيوة؟ لة نثـو تـةپ    ي كث. نثو خةندةكةكة دةكا  ، سةرة تاتكثي  مردن

دةبيـنم كـة    چـذنوقثك  .  دثنم سةر جةستةمةوة سةر هةص   رژاوي  لة ژثر خؤيل

ئةوسـا لـة   .  و دادةبةزثتـةوة  هةصدةزنث . خةندةكةكة گريدةكا لة ديواري  خؤي 

 دةبـث  دا ورد و خـاش   ة نثـو لـةپ  لـ   گـص .  دةبةسـتث  چـةق   گل سةركولوويةك 

  .دةبن  سست ئيتر پةجنةكان ...

ئيتر  دةصث . كوتراوة جةستةم  بريندارة و منيش  قؤصي . دثتة الم   ديكةيان  ئةوي 

ــادةن ــا   دةوةســتني.  لثــرة ن تةرمةكــة ... دةداتــث مةتارةيــةكم . شــةو دادثت

. دةكةمـةوة  قرتانـدين    بري لة بزة و چـاو . دوور دةكةينةوة  لة خؤمان هةندثك 

ئثـوارة   الي . دثـن  تـا    رادةوةسـتني .  كـةين  ئثـرة چـؤص     نابث ديكة دةصث  ئةوي 

  .تا شةودابث تةرمةكة ذادةوةستني   بؤ ذاگواستين. دثن

دةنگـةكان  . شـؤذ دةكاتـةوة    بـة سـةرماندا   خؤي    و پؤپي  خةريكة لةق   شةوگار

بوونــةوة،  هثنــد درثــژ  جگــةرةكان  ســوتووي .  بثدةنگييــةكي كــپ.  خنكــابوون 

  :، گوتيان كةوت تث  قؤرتيان 

  !ببةنةوة  که رمه ته  )راداشت بؤ من  دةستيان (و تؤ ! مساييل -

سـووك   مساييل  بريين . لة خةندةكةكة هاتينة دةرةوة.  مابووين و مساييل  من 

لـة سـةر    تةرمةكـةمان  . ستاين ديكة ذانةوه تا شيوثكي .  دةدا ئازاري   بوو، بةصام 

،  الق، دةسـت  خـوثن  .  دةذؤيشنتبوونةوة  بةرة و ئارام  هةناسةكان . دانا  زةوي

پـثش  . هةصـدث   وشـك دةبثتـةوة و رةق  . تـةذ كـردووة   و سةر سينگي  پشتثن 

دةكــرد  هةميشــة حــةزم   بــة جةســتةمةوة وشــك هــةص بثــت،  ئــةوةي خــوثن

تـا ئـةو كاتـة مةسـيت      ژيـامن    بةسـةر هاتـةكاين  . بگثرمةوة ژيامن   رووداوةكاين 

ــردم  ــتم . دةك ــةنيا  هةس ــرد ت ــي   دةك ــ ه ــني  ؤمخ ــت   ن ــةوة و دةبث . بيانگثرم

پةصـةي   دواي  بةصـام  . بـوون    بةسةر هاتـةكامن  هةميشة تامةزرؤي  ترسنؤكةكان 

تةرمةكـة   سـاردي   لـة جةسـتةي   . لة گثذانـةوة  ئيتر وةذةز بووم  وشكي خوثن،  

ئـارام   و ئـارام    دا ماوةتـةوة   لة نثو پةجنةكاين هثشتا گص  دةكةم  هةست . بثزارم

  مساييـل . "زووتر مانـدوو دةمب . ژيان نثو بؤ  مةرگ  گةرانةوةي   هثصي . دةذژث 
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.  لثـوا و لثـوم    و بةزةييـةك  و تةنيايي  لة جؤرة ترس . ذادةوةستث  !" ذاوةستة...

  گـوث .  دةكا  شثتم خونچةيةك  ژاكاين  دةنگي . دةچن  لة خةون شتةكان .  سذم

. هـةنگاو دةنـثم   سـثحراويدا   ةكي لة فةزايـ . ناكةم  بة بؤن  هةست.  دةخةم  هةص

زؤر جار پشتا و پشت  مساييل .  ذامچصةكثنثت.  بةرز دةنگثكي . بة دةنگة حةزم 

لـة بثـدةنگي    هةميشـة حـةزم   . بثدةنگة من  وةك . ماندووترة من   له. دةكا  ذث 

لـة    كـات   زؤربةي خانووةكةمان . " بچثنث مةرگ  بثدةنگييةك   ةكن بةصام . بووة 

و،  سـپي   زستان ، شـاخ  . دةيذواين شار  باشووري  روو بة شاخي . دا بوو يبثدةنگ

هةر   بنثم لثك   گةر چاويش. و، سةوزو ، پاييز زةرد زةرد و، هاوين  بةهار سةوز

مساييـل    لة گريانـة، نـازامن   حةزم  ."دةكةم بة گؤذانيان  هةست  ؤيدا خ  لة كايت

كة زوو زوو لة سةر قةدي  سةرشاين   رةنگة چةكةكةي نا، مساييل  يان   دةگري 

لـةوة بچـووكترة    دةمانچةكـةم    مـن  ، بةصام  بگرث   دةكا، بةر بة فرمثسكي  رثكي 

بــة فرمثســكةوة . هــةر وا بــوو دايكيشــم "! بچثــتو  بثــت   كــة لــة ســةر قــةدم

،  بـووم  كـة منـداص   .   بثـت   كة هةميشة لـة غوربةتـدا   ئةوةي  وةك . دةمناسييةوة

مانگاكـة  .  ، دةگريـام مانگاكةمان  تاقة دةچوومة گةوذي دةگريا،   دايكم كاتثك 

  چـوون  لة كايت  تةنيا . دواتر ذاهات. ذادةما  بادةداو لثم دةكرد، كلكي  كاوثژي 

،  دداين ژثـر    وشـكة گيـاي   خرمـةي  . دةدامـةوة  لث  و هاتنة دةرةوةدا ئاوذثكي 

الشـةويلكةكاين   ماسوولكةي   ئاوساين. دةبردمةوة لة بري  پث  بةرة بةرة گرياين 

حةز .  دةيانگوشم! چةند رةقن گؤزينكي  ."نةچوومةوة قةت  ئيتر .  ترساندمدةي 

گرتـووة و   باصـي    بـن  ، مساييل ران  لة شلكةي تر نةرم. بكةمةوة نةرميان  دةكةم 

  بـاوكم . "رةقـة  پاژنةشـي  . دادةكةنـدرث  پثصـاوةكةي  . ناكـا  بـة رةقـايي     هةست

نثومـاص   ئاسـايي   جووصـةي   هةر بـة هاتنـةوةي   . دةهاتةوة و رةق   و قامي قورس 

  دةكثشاو لـة سـووچثك   دةخوارد، جگةرةكةي  ناين .  دادةمركان دةبذاو منداص  

و   بـة ذق   دةسـتةمؤ بكـاو بـاوكم     ژيـان  دةيةويسـت    بـة گريـان    دايكم.  ذادةما

ــووذةيي ــرؤ   ذق وةك  فرمثســكيش . ت ــةنيا م ــا، ت ــا  بةخشــةندة ناك " .داوا دةك

. تةرمةكـة دابنـثني   لثـرة نـاكرث    بةصـام   مانـدووين،  . دةكةوينة نثو مثرگثكةوة
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كة ژثر  خؤش بؤ ئةوةي .  ناخؤش  هةم خؤشة و   دا هةم لة نثو مثرگ  هةنگاونان

تةرمةكـة بـة   . دةكـا  كة مانـدووترت    لة بةر ئةوةي دةحةسثتةوة و ناخؤش   پث 

و  دا تـةذ و تـووش    بـة زسـتان    ذةكةكـةمان  گة. " لة مثرگةكـة دةخشـث    ئاستةم

و گوثســـوانة  رزةكان بـــة بـــةفرة بـــاال  نـــوقمي  گـــةرةكثكي . بـــوو قـــوذاوي 

  چـوار وةرزي  دةبـذا، بةصـام    لـث   زثـرايب    بؤين گةرةك، زستانان .داچةماوةكان

مساييـل  . دادةنيشـني ." دةهـات  هـةر لـث    و شـةذي   شياكة و جوثن   ساص بؤين

هةميشـة بـة    بـاوكم  . "دةگاتة گـومث  پشيت  نگي قرچةي  ده. دةكثشثتةوة خؤي  

دصي  بوو، بؤ ئةوةي   پثشبذكثيان خوشكةكامن . دةشثال خؤي   پشيت خوشكةكامن 

ئيتـر  . بة شوثنةوة بوو سةر كونةيةكي   شثالنثك  هةر خراپ . بكةن نةرم  باوكم  

. نـةماوة  رمـان  زؤ" .هـات  كؤتـايي    پثشـبذكث . ترسـان   نلـة شـثال   هات  لث  واي 

سـارد  . دةسـذم  فرمثسكةكامن   بة دةست. دةردةكةون شار   قةراغ خانووةكاين 

  دةبــث ، زانــيم  بــيين  بــاوكم فرمثســكي  كــة يةكــةم جــار بــة منداصــي ."ســاردن

ئـةو    بـريي  ئةو جـار منـيش   . مردبوو باوكي . دابثت  گةورة رووي كارةساتثكي 

خانووةكـان   ."ئيتـر تثـر تثـر گريـام    ! مبرث اوكم ب  كةومتةوة كة دةبث  رؤژةي

.  ديكـة  شـيت   لـة گـةلثك     هـةم  لة خؤيـان دةچـن،     هةم تارماييةكان . تارمايني 

  لثيـان   بؤ ئةوةي خوصقاون  ئةوان .  دةكةن  نيگا ، تةنيا داواي  ناذوانن  تارماييةكان

.  دةكـؤكم . شـلةتثنة .  دةداتـث   مـةتارة ئاوةكـةم    ديسـان  مساييـل  .  خورد بنةوه

  ، لـة هـةموو شـوثنةكاين    مردن. و بةر بصاوتر لة شةذ ، پانتاييةكة فراوانتر  مردن

لـة    لة جووصـةداية، بةصـام   ساردي  تيشك   تينو و چاوي دا جةستةي  ژيان ديكةي 

دةسـت  ...دةدؤزثتـةوة " مردنـة "كـة    خـؤي   شةذ دووانةي شةذدا، دةصثي  كايت 

  زؤر دص تـةنگ  دةكـا، ئةگـةريش    ماچ  ناي و دوو گؤ و ناو چاوان   دةبث لةمالين  

. ترازاون لة هةموو ئةو ذابردووة دةكا، كة لثك  و گلةيي  دةگري . ، دةگري بث

. بثـت   پةجنا ساص رةنگة هةر دة، بيست، يان . نةخاياندووة ئةو ماوةية زؤريشي 

بـزذ   يـةكتر دةبيننـةوة و لثـك     بـةردةوام  ... زؤر نيـة  ترازانيـان   لثـك    دايمةو

رؤژانـةدا   كارةسـاتةكاين   خؤصةمثشـي    ئاسـا لـة بـن    قةقنـةس    رؤحثكـي . دةبن
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و كوالنة مريشك   و شاخ و شةقام  و لة كؤالن  دةگرث   پث و باصيان  دةيانبزوثنث 

  .دةكاتةوة شاد  ، پثكيان خانووة قوذةكان و بةر بةرؤچكةي  و باغچة  و زثراب  

 ســنوور بــث ...  كؤتــايي بــث   نينثكــيوامن، روادةر لثــي . ، تارماييــة تةرمةكــةش

ــووص... ــام . ق ــة، بةص ــؤ دةرةوةي ــة ب ــؤ دةروونيشــة  روانينةك ــة . ب ســةفةرةكة ل

تةنيا جـار  .  و لثو و زمان گلثنة و مژؤص  جووصةي   بث. و ناو خؤت ره دةرةوةية به

كـؤالن   يةكـةم  .  برؤ دةكةم گؤناو پشيت  بة سووكة لةرينةوةيةكي  جارة هةست 

و مـن   ئـةو ذادةوةسـتث   .  دادةنـثني   دا ديوارثك  تةرمةكة لة پاص. دةدا  قوومتان 

. دةكثشـثتةوة  خـؤي   ديسان  مساييل .  دثشث  پشتم. بووة شل  قؤصم . دادةنيشم 

وا هةسـت  . تةرمةكة دةبزوثنـث  دا دةكاو كاكؤصي  بة كؤالن  خؤي  فثنك بايةكي 

ند هةنگاو واوةتـر هـةص   و چة بة ديوارةكةوة دةنث  مساييل چةكةكةي . دةكةم 

و  نيوة تاريـك   كؤصانثكي . مانگة شةو سةر دةردثنث. دةگةذثتةوة.  دةتروشكث

ديكـة   لـة هـةر كـاتثكي     زياتر  شار   قةراغ چؤمةكاين  بؤقي  دةنگي . نيوة ذؤشن

  : دةصث كتوپذ مساييل . دةكرث پث  هةست 

لة  ذقم .  ، باشتر دةبينث ناگري  ئةوةي. بةزةييتر دةبثت بث  پياو   گريان  دواي -

  .دةگوازرثتةوة لة سةر پةجنةكانةوة بؤ ناخ   فرمثسكة، كاتثك گةرماي 

  .نةمزاين فرمثسكةكاين منت بينيوة -

ناديـار   هةميشة تيشكي . شةو، بةوة نية  شةوة. دةدا جارة ترووسكةيان  جار  -

  .تثيدا لة هاتو چؤداية

. مانگة شـةو دةقؤزثنثتـةوة   يشكي ، ت دووكةصةكةي.  دادةگريسثنث جگةرةيةك 

رةنگـة بـة   . داپؤشـيوة   شـةو برينـةكاين  . ماندووة و خةوتووة تةرمةكة، دةصثي 

روانينةوة باوثشكثك بـداو   ئةوسا  بة دةم .  بة خةبةر بثت  سووكة ذاتةكاندنثك

  !كةوثت  پثشيشمان

  ! چار نيه... هةر وا بووة... هةر وا دةبثت -

تر بـة   و بؤي  تام  ئيتر  ئارةزووةكان . دةذوشثنث كان ئارةزووة ، جواين  مةرگ -

  . دةكرثن  لة بري  بة كردةوةش.. .دةكرثن  لة بري... وة دةگرنخؤيانة
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. تاريكـة  ديكـةي   مانگـة شـةوة و نيوةكـةي     ترثفـةي    نـوقمي  كؤصانةكة نيـوةي  

لـة نثـو ترثفـةي      پشـيلةيةك . تثـدا نيـة   مـرؤ ئاسـايان     زيندةوةري  خانووةكان 

ئثمة دةبينـث،   هةر كة جووصةي . ذادةوةستث. تاريكي مانگةوة ذادةخوشثتة نثو  

. نـابن  مـرؤض   پامشاوةي  رؤژة لثواو لثوي  چةندين .  بةتاصن زبصدانةكان . ذادةكا

پشــيلةكان . دثــت  لــث ذابردوويــان  تيــژي  كــة تــةنيا بــؤين  بةتاصــن  دةفرثكــي 

پةجنـةرة   سةيري . دةردثنن ةكان بة سةر سوذمانةوة سةر لة زبصدان. نيگةرانن 

هةر چاويـان   ئيتر . بةرة بةرة واز دثنن. دةكةن  و دةرگا داخراوةكان تةنياكان 

،  دا دةكـةن  لة شووشة شكاوةكانيشةوة خؤ  بـة ژوورث . لة چؤلةكة و ريشؤلةية 

تـر و   چـاالك   پشـيلةكان ! بكـةن  مشـكةكاندا بةشـداري    تـةراتثين   تا لة كايـةي  

مـرؤ تـا   .  نةيةتة بةر چاويـان   زؤر ترسناك مرؤضيش  رةنگة ئثتر . مةندتر دةبن

و  ترسـناك   مساييـل   جگةرةكـةي    سـووري  گـذي  .  بةخشةندةترة، ترسناكترة

ــت ــث  دوورة دةس ــاوكم. "دةنوثن ــثش  ب ــةوةي  پ ــةرةي    ئ ــةوثت، دوا جگ خب

ــاند  ــةكاين  . دادةگريس ــژة قووص ــةي  م ــاك  ژوورةك ــردةوة روون ــر. دةك   دوات

  لـث  خـةوي    پشت   و لة سةر گازي دةهات، ئةوسا دةكؤكي   بة دوادا  ميشةيةكي

،  بـاوكم   پرخـةي . دةكـةوت  لـث   دةداية پرخةي، تا خـةوم   سةرجنم . دةكةوت

پتـر سـةر   . دةبثتةوة لة تةرمةكة نزيك  مساييل ." ناوشيارانة بوو  توذة بوونثكي

هةميشـة    شـكةكامن خو. "دةروانـث  شـثواوي   لـة سـيماي    دةكاتةوة و ورد  نةوي 

بـة    خؤيـان  و تةنيايي  ، شادي  گريان  خةفةت،. يةكترةوة بوو  بة سةري سةريان 

  هـي  ديكـة   ديوةكـاين   پشـتةوةي   دةكـرد، ژوورةكـةي    سةر يةكتردا، دابـةش  

هةبوو كة بـة سـةر داصـانة     تاقة پةجنةرةيةكي  كة تةنيا   ئةو ژوورةي. بوو ئةوان 

و مؤريانة لثـدراو، كـة    چصكن   ةرةيةكي چوارچاووپةجن. بچووكةكةدا دةيذواين

ژوورةكــة . بووبــوون  و تــةماوي كؤنينــة بوونيــان، صــثص   بــة هــؤي  شووشــةكاين

چةنـد   كـةوتوو،   درز تـث   ئاوثنةيـةكي    لة گةص.  بوو بؤ هةموويان  تثدا  يةغانثكي

نـةي  و رثحا  و مسص مثخةك   ژوورةكة هةميشة بؤين.  و پالستيكي دارينة شانةي 

لـة كؤتـايي   . يةغانةكة هةص دةدرايـةوة  سةري  كاتثك  بة تايبةت . دةدا وشكي  
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ئيتـر  . دةبوو تثكةص  و لةشيان  باص   بن  ئارةقةي بؤين  بؤنانة لة گةص  هةفتةدا ئةم  

  ."دةگرت  و گةورة كچي ژن   بؤين بة تةواوي   ژوورةكة 

    .چاكة بيبةستني   بة دةسةسذثك... بووة دووشةق  سةري  -

  .پشكين  گريفامن

  .، ئةوةتا پثمة ناكا پثويست  -

سـيماي  . دةكـرد  دووشـةق   سـيماي   دةذواين  لثت  ئاوثنة درزاوييةكة، كاتثك " 

ــةق  ــا   دووش ــزار دةك ــرؤ بث ــكةكامن . م ــةيان  خوش ــةو بؤص ــة پرت ــوو  هةميش . ب

  :نةذاندي  و ئةويش گوت   بة باوكمي  دايكم  سةرئةجنام

  بكةوث؟ تث  درزي  ئةويش   بؤ ئةوةي  بكذم  ديكةش دانةيةكي  -

  ."كذابوو  ئاوثنة گةورةكة هةر بة شكاوي

لــة  دةبــث   گــويت. بووبــوو ليـنج    دةســيت.  بةســت  تةرمةكــةي  ســةري مساييـل  

    سةرجنثك  دةتواين.  ئاو هةبث ماصانةدا بةلؤعةي   لةم  يةكثك حةوشةي 

.  ئاو گةيشتة گومث  بة ئاستةمي  يشؤذة شؤذ. دةچم  نا، خؤم ويت  بدةي؟ دواتر 

  .هاتةوة

بةلؤعةكـة بـة    لة نثو ديوارةكةدا بوو، تةنيا سةري ... بووم تا دؤزميةوة شثت  -

  .بةر زستانة  له ةزاين؟د... خنيوة  بؤ لة ديواريان  نازامن. دةرةوة بوو

ة لـ  ثشكةكان چ. لة بةفر و ئاو دةيبةستث   پذ دةبن  دثت، حةوشةكان  كة زستان 

  لة جةسـتةياندا نـوقم   ن دةكةنةوة و سةريا فش  گوثسوانةكاندا، پةذةكانيان  بن 

كـة  . دةوةرن دةداو دانة دانـة و بـة كؤمـةص     ذةشةبا لثيان . تةذ دةبن...دةكةن

هـةص    نـةبث   گـةر زؤپايـةكت  . بـة بـا    دةبث  ئاگر .  دةمرن  دثت، بؤنةكان زستان 

زؤر  بـةفر   سـةرةتا، لـة يةكـةم    .  ثكخةياصـ ... و و ژوورثـك   زؤپايـةك  : ناكةي

  .چاو دةگثري  ذادةمثين، دواتر بؤ پةصةرةشةكان

  ." نةماوة زؤرمان ... چاكترة  نؤرة بة كؤصيا بدةين بة: "ويت مساييل 

گرت  هةصم . بة سةر شانيةوة بوو خوثناوي  تؤپةصة قژثكي . بوومةوة نزيك  لثي 

و  گصؤصة قژي خوشـكةكان  . "نةگوت هيچي   مساييل. خين  كمو لة كونة ديوارث 
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پـاييز   کـه   .پـذ كردبـوو   حةوشـةكةي   و كةلةبـةري   ، كـون   خـزم  و ژناين  دايكم 

لـةو كةلةبةرانـة    چـؤن    نازانـث  بةسـتوو، كـة كـةس      دةق دةهات تؤپةصـة قـژي   

  قـژة سـپي  . باوة دةكةوتنة تةراتثن  دةكةوتنة خوارةوة، لة حةوشةكةدا بة دةم

 دةبـران  كونـةكان    بـين   تـا   انئـةو .  دةكةوتنـة خـوارةوه   تر كةم و خةناوييةكان 

ــة گوناحــة و دةركــةوتين  داين  فــذث ... ــاحثكي پرييــش   نيشــانةكاين خةن   گون

  !"گةورةتر

هثز، مرؤ سـووك  . ژياين لة كايت   قورسترة  دةصثن. بة شامندا تةرمةكة دةدةم 

كـة   دةكا، بةصـام   لث  ذينت داواي ف.  ، بةرةو حةوا رادةكثشث هثز. دةكا و چاالك  

بـة    هثـز، مـةرگ  . دةكـا  درةنگتـر رث  . بة كؤصـدا دا، دةمثنثتـةوة   ، مةرگي  هثز

بؤيـة  . نةئاصـثتةوة  كة ئيتر لـث    دابنث وةهاي   شانيدا دةدا بؤ ئةوةي لة شوثنثكي

ئـةو تؤپةصـة قـژة    . دوورتـر لـة ذابـردووت   . دوور دوور.  دوورن گؤرستانةكان 

تـةرم، شـارثكة كـة    . ، خؤراكة خوثن . دةئاصثت  لثي  دةعبا ان گوم خوثناويية، بث

  و بةزةييـةك  و تـةنيايي    جـؤرة تـرس    دا و شـةقامثكي   لـة كؤصـان     هةر ساتةي

  . دةچةقث  هةنگاوةكامن.  قورسم قورس .  دةگرث پث  بةرؤكت

  تـؤ بصـثي  : "گـومت   ؤ وا بوو، ئـةو رؤژةش مرئة هةر وةك   چةند رؤژ دواتريش 

لـة  " بـةر؟ چةنـد رؤژ لةمـةو    رووداوةكـةي    بوونةوةي  نةبثتة دووپات   شئةمرؤ

: دةكـردةوة  بـريم  . دةكـرد   و ماممـةوة رمث   )فاتـث ( خوشكة گةورةكـةم   پثش 

دا  لـة بثـدةنگي   چةند رؤژ لـةوة پـثش     روو بدات، بة پثچةوانةي  ئةگةر شتثك"

. وةقسـة هثنـاوة   ي شار  و شةقامةكاين  بثدةنگي، كووچة و كؤصان."  روو دةدات

قسـة    چـؤن  وةك ... بة وشةو رةستةو مؤسيقا دةبث  خؤيدا بثدةنگي، لةو پةذي 

وةهاية  بثدةنگي   قورسايي.  دةخوصقثنث بثدةنگي  دا مةيلي  خؤي  لة زؤر و بؤريي

و خـةريكي   گرتـووين   دةسـيت  . پـريؤز  بووةتة بـوونثكي  .  دةنوثنث  كة ئةبةدي

  ، بـووة بـة خـاوةين    كووچة و كؤصان  وةك بثدةنگي . ةچاو ساغ. كردمنانة بةذث  

بـؤين  . و تؤز بة حةوادا دةكا با، تةپ . ون دةبن كة لة يةكتر  ئةو راستةرثيانةي 

كـة   خاكثـك  .  رووداوةكـة دةهارووژثنـث    ، يـادي  خاك  بؤين. تينوو دثت  خاكي 
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كـة نـةوة لـة      جا داخؤ ئةو خاكةي. دةسصةمثتةوة گرتبث، مرؤ لثي  خوثين  بؤين 

و لـة بـري كـردن لـة چ      لة گـةص بثـزاري    دةبث   ، بث بة خوثن   نةوة تثكةص پشت 

بـة   ، يـان   دةبـةزث   يـان . ناكـا  هـةص   خـوثن  لـة گـةص     زؤر دا بث؟ مرؤض  ئاستثك

  . و وةذةزييةوة خؤ ذادةگرث و نةفرين  نةفرةت 

ذوانــيين  ئــةو ســةري، لــة بــةر  كؤصــانةوة تــا ئــةم   لــة ســةرةتاي. ذادةوةســتني

.  دةمانپـارثزث  نيـوة ديوارثـك   .  بـة چيچكانـةوة دةذؤيـن   . سةربازخانةكة داية 

دا  لة بثـدةنگي  زؤر جار  مرؤض . نزيكن زؤر لة يةك  و ترس  بثدةنگي  سنووري 

نيـة؟   داخؤ بري كردنةوة لة ترسةوة نية؟ بـري كردنـةوة، تـرس    . بري دةكاتةوة

دةگةينة ماصي ." بريمةند دةبووين ة پتر ديك  گةر وا با ئثمة لة هةموو كةسثكي"

مـامم  .  كـةل و پـةل   و هةنـدثك   دار و نيوة تاريك  ژثرخانثكي شث.  عةزيز  مام 

. نـةهاتووة  ذا هثشـتا چـاو بـة تـاريكي     .  و چؤين سصاو و چاك . دةكةوث وةپثش  

چـاوم  . نيـة  چةنـد كچـة و كـوذي     نـةبووة و خـاوةين   . دوورة خزمة عةزيز  مام 

. لــة ســةر دةســتةكانيةيت ســةري  كچثكيــان .  و دايكثــك كچــن  ســث  ذادثــت  

زؤر بـةم بـار و دؤخـةوة     بري دةكةمـةوة دةبـث   . لة سةر ئةژنؤن دةستةكانيشي 

ذاوةسـنت   دةصـثن  .  دةذؤيـن . دةپثچنـةوة  پثويسـت   كةل و پـةيل  . ماندوو بثت

سـوور و  ،  وةدةر دةكـةوث  ماوةيـةك   پاش . دةدا  دةنگي دايكي ! ماوة سةيران  

لـة ژثـر    كـة ئةگرجيـةي     و قژ لـوول   ، قةد باريك كةصةگةت نةختثك   سپيةكي

  ديسـان  و كراسـثكي   كـوردي   پياوانـةي   لةچكةكةيةوة دةركةوتووة، پانتؤصثكي  

لةيـةك   چاو و سةرجنمان . داخستوون مةمكي  تا ژووري  پياوانة كة دوگمةكاين 

  جانتـا  پثصـاو و هةصـگرتين    كـردين   لـةپث  و خـةريكي   ئةو ذاناوةسـتث  . دةچةقث 

. ئــةو رؤژة هــةموو شــتثكيان بذييــةوة گؤذينــةوةكاين   نيگــا. بچووكةكةيــةيت

تـام   شـار  . شارة هةبوو  ئةم لة بثدةنگي  ئةو تامثكيان  و مةندي   بثدةنگ چاواين 

دوو   و دوو يــةك   يــةك.  گةيشــتينةوة كؤصــانةكه . دةدا كارةســايت  و بــؤين  

مـن  . ذاكثشـان   خؤماندا بة شوثن  كةل و پةلةكامنان . ةوة بووينپةذين خةريكي 

 هةليكؤپتـةرةكان ئامسانيـان   كتوپذ دةنگي . بوو لة يةكتر   و هةر چاوثكمان و ئه
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كؤصـان    سـةري  لـةم   چةنـد كـةمسان     هثشتا! پةلة بكةن... پةلة بكةن. داگرت 

هةليكؤپتـةرةكان   بة گرمة و زرمـةي   تثكةص  سي  كةي دؤشكة و يب دةنگي . بوو 

ــوون  ــةرةكان .  ب ــاري هةليكؤپت ــةوايان    ج ــوو ه ــاپازللة دةدا  واب ــةر ش ــيچ. ب   ه

مةترسـيي  . خانووةكان  داية بةر گوثسةبانةي  خؤمان . كراوة نةبوو  دةرگايةكي

و  خـوثن   هـةوا بـؤين   . هةروا لة بةردةمماندا كـةوتبوون   كةل و پةلةكان.  بينني 

ــان  ــةن. "ةداد تــةقاوةي   كيو خــا گري بــة ديوارةكانــةوة   خؤتــان ... را مةك

. لة سةرة، حةز دةكـا را بكـا    مرؤ كة مةترسي . بوو دژوار  راوةستان ." بقرسثنن 

  ئثسـتا دةبـث     . دةگةيةنث بة ترؤپكيشي  دةكاتةوة، بةصام  بة تاص   ترس  را كردن

  .روواين ثم لـ ! نـةتبينن  بؤ ئـةوةي   مةجووصث . ببةزثين مةرگ  بؤ ئةوةي     بچةقي 

ــد حــةزم  ــدةنگي  چةن ــة بث ــدا   دةكــرد ل ــبم چاواني ــوقم ب ــثي . ن چذنووقةكــة بص

و  خثـرا ژاكـان     بةصام.  بزة رووا داري  كؤصان  ئةو سةري  لةم سةر تا ! بگةرثتةوة 

. بـووةوة  نزيـك    دةنـگ، نزيـك  .  لةچذؤكانيةوة هةصقوصني بةر، كرم   لة جيايت

وةك .  دةلــةرزين و خانووةكــان   زةوي .دةكــرد كــاس   زرمــة و گرمــة، گــوثي

.  دةهـات  و چؤقـةيان   ددان بـوون   پةجنـةرةكان    دةرگا و. گرتبث تايان   ئةوةي 

چةپمانـةوة   الي  كتوپـذ لـة چـوار ذثيـاين     . دةكـرد   كاس  دؤشكة گوثي  دةنگي

لـة ئامسـان      هةليكؤپتةرةكه. بة سةر سيمورغثكةوة بوو. دؤشكةكة دةركةوت

سـيمورغةكة جثـي   . دا  لثـي   راكـت   دؤشكةكة كرد و بة ئاگربار و بةرةو لوويت  

ــؤذي  ــندة ئاســنينةكة ســووذي  . دةگ ــةوة باص ــرد   دؤشــكةكة خــؤي. داي ــة  ك ب

لة گـةص   و تؤزةكةي  سيمورغةكة تيژ تثپةري . تةقة ديسان . ئثمةدا  كؤصانةكةي

تةقـة    نگـي ديكةوة دة  لة چةند شوثين. بوو تثكةص  راكتةكان   تةقينةوةي تؤزي  

و   ژن زريكـة و قـاو و قيـژي     دةنگي .  دةكرد تةقةي  دؤشكةكة بةردةوام . هات

  نثو كؤصانةكة و ئـةم   چةند شوثين راكتةكان . دةبن تثكةص  پياوان  هاواري  هاوار 

و كؤصانةكة تةذ  دةبثتة باران  گذاوييان  دةگرنةوة و پريشكي   و ئةو بان حةوش 

و   و دةيقيژانـد  كؤصانةكة هةستابووة سةر پـث    ةو سةريل سةيران   دايكي. دةكا

خؤيـان   دابـوو، يـان     دا بـة زةوي  خؤيـان   ديكة، يـان   ئةواين .  دا دةكثشا بة خؤي
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بــؤين .  خــزا بـوون   و زةوي ديوارةكـان   نثــوان  گرمؤصـة كردبـوو و لــة قـوژبين     

لـة   خؤيـان  كـرد كـة     خـؤم  بة پةجنـةكاين   هةستم .  تةقينةوة دةهات هةناسةي  

مـزر    نـاو زارمـي    تؤز،! بثت من  چذنووقي  ئةمةش  دةكرث . كردبوو  گري زةوي 

و   بـة ليـك   دةبـث    دةكةمةوة، بةصام تف . تؤزة نوقمي   هةموو جةستةم. كردووة 

و  گـةرم    دةكةوثتة سـةر شـتثكي    قاچم.  دةيسذم. دا شؤر دةبثتةوة بة چةناگةم

لـة    سـةري . لـة سـةيرانة   چاوم ! د سووتثنةر ، چةن سووتاندين. هةص دةبةزمةوة

هـةر  . بگـرث  چاواين  بثدةنگي  بةر بة هةصاتين  دةيةوث  دةصثي . داية ئامثزي  نثو 

  .دةبثتةوة  بةرز  و ذؤ ذؤ  شني كؤصانةكة، دةنگي  لةو سةري   كاتةدا لةم 

 لة ژانـا   سةيران  دايكي  جةستةي . تكابووة سةر زةوي ؟ مثشك  دةتكث مثشك 

هاتـة   سـةيران  . پثدا كـرد   باوةشيان. بة سةريا رژان  كچةكان . خواردبوو پثچي 

عةبةسـانثك  . ترسـناك  عةبةسـانثكي  .  ذواين لثـي   زةق  و زةق  تةرمةكةي   سةر

يـةكترمان   سـةيري    مـامم   لةگـةص . دةكا ترسناك   لث مرؤضت   كة مةزصوومترين 

بـة خؤتـا   ... بگـري ... بگري"  .كاندرامتة  گرت انيم هةر دووش  من  ئةوسا. كرد 

كـة ئـاوذم   . گرمؤصـة بـوو   دانيشت !" بگري...بذنة قژت ...بة لة خؤت ...بكثشة

ــةو التــر هةنــدثك  دايــةوة، بينــيم   ــة كالشــينكؤفثكي ، تــةرمثك  ل شــكاوةوة   ب

ــةردةوام دةنگــي . كــةوتووة ــوو  تةقــة هــةر ب نثــو كؤالنةكــة  هثشــتا تــؤزي . ب

خومپـارة بـة    كـة ويـذة ويـذي     وارةكة نةترازا بووين نةذةويبووةوة و لة نثو دي

چيديكـة دةرفـةيت   . هةژانـد   ئـةو التـري   دوو كؤصاين   و يةك  تثپةذي  سةرماندا

  هةصـداية چاصـثكي   خؤمـان    من  كة لة گةص  بوو كةس   دوا سةيران . نةبوو  گريان 

  . ئاو  ئيدارةي  پشت

  

ــثم ــة دادةن ــل.  تةرمةك ــر   شــاين  مسايي ــل . دةدا ژث ــةوي  مسايي ــووةوة ن . بووب

بـث  . نـةگوت  ؟ پـثم   بصـثم  پثـي  . داخزاندبوو ، دةسة سذةكةي  مثشك قورسايي 

  مساييـل   پشيلةكةدا لة كؤالين . دثنث هةنگاو هةص  گران . هةر تةرمة  مثشكيش

  بـة سـةرجنثكي    هـةموو شـتثك  ! بكـةوة  لـة نووسـني    بري   كاتانةدا لةم : "گويت
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خـوو  بـة     قـةت  مرؤضـة    دةبن؟ ئةم رؤژانة بؤ نووسني  ئةم ." وردترةوة دةبيين

دةبـيين   دواتـر  .  تثپـةذ دةبـن  !   تثپـةذبن  زووتـر    دةبـا هـةرچي  .  نـاگرث   مردن

بـة   حـةز دةكـةم   . كـردووة   داگـري  ژيـانيت   لة رووداو، تيـاترؤي   سةمفؤنيايةك  

دةبينم، باوكم  خ تؤ تؤخ  و شينثكي  و قاوةيي  خؤصةمثشي  من ژيان  بصثم   مساييل

هـةموو تـوو و    خؤصـةمثش  . شـني  و دايكـم   قـاوةيي   و خؤشكةكامن  خؤصةمثشي  

. نـةبوو  تـةنگيان   هةناسـةي    لة لرفة لريف گوثي  خنكاندبوو كةسيش   رةگةكاين

  پـاص  وةدةر نـرا و بـةرة و ئـةو شـوثنةي      ئاسـاي   بوروكرات  لة ژياين  كة باوكم 

نثـو   خؤصةمثشـي   دزيبووةوة، ئيتـر رةنگـي    لث  ي خؤ پثوةنرا كة هةموو تةمةين 

گةشـة بـة قسـة     جاران  وةك  ئيتر نةيتواين . تؤختر بووةوة ئثمة لة جاران   ماصي 

  كـؤنن  كة زانيارييةكاين  گةيشت   بةرة بةرة تث.  بدات   و قةصةمييةكاين  نةستةق 

بـة   گاصـتةي   دةكـرد و  لـة پثصـاوثك    هةص دةستا و هةر دوو قاچي   رقي  و ئةوسا

و  دةركـرد   و پـؤپي   كرد و لـق   ، باصاي خؤصةمثش داري . دةكرد هةموو كةسثك 

كـرد بـة     لة قةراغةكانةوة دةستيان پةجنةرةكانيش  ئةوسا . پشكوت پةيتا   پةيتا

. تر و خنكاوتر دةكرد كپ  نثو ماصي. دةچاند بثدةنگي  ، تووي خؤصةمثش .رزين

پذ لة  ئامساين   بة بينيين. دةبوو دا نوقم  ة بؤينل تا دةهات  خوشكةكامن  ژووري 

  هةسـتم . دةگـريا و دةگوشـرا   ديكـة دصـم    ، ئةوةندةي  هةورة خؤصةمثشييةكان

ــاين  ــرد جيه ــاوكم    ي خؤصةمثشــي دةك ــةذي   ب ــةو پ ــا ئ ــةكان  ت ــامثزي ئامسان   ئ

  ديكة سـامي  هةورة تريشقة ئةوةندةي . گرتووة  لة باوةش كردؤتةوة و دنياي 

." و شـةپازللة  شـةق   و بـاراين    هـاوار و جـوثن   بروسكةي "ستة نثو دصمةوة دةخ

و  خـؤي دةبـذي     بـةر پثـي   لـة زةوي   چـاوي   ، ئةو جار باوكم  دواتر گةورة بووم

  رةســتةية زيــاتر لــة قســةكانيدا دووپــات  ئيتــر ئــةم.  ســارد ســارد دةيدوانــدم

  !"لة ماصةوة بثت ئاگات : "دةبووةوة

  

چـوو؟ دةبـث    دوور كةوتةوة، بـؤ كـوث   . بوو  مساييل!" كة بثتلة تةرمة ئاگات "

.  دةكـا  شـكؤمةند    هةموو شتثك  مانگ ترثفةي . دةمب چاوةذوان . مب چاوةذوان  
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  زسـتان  ، شـةوگاري   مانـگ   فـةي ترث: "گـويت   كة مساييـل بوو   دواتر چةند ساص 

  !شكؤمةند ساردثكي ." ساردتر دةكا

  پثصــاوي تــةنيا جووتثــك   خوشــكةكامن"... پثدايـة لــة  ةكـة تاكــة پثصــاوثكي  تةرم

هـةر بؤيـة   . بكرداية  لة پثي زةماوةنددا دةبواية يةكيان  لة كايت . هةبوو جوانيان 

دوو   هةميشـة چـاوةذواين        . دةچوونـة شـايي   دايكـم    لة گةص يةكيان  هةر جارةي 

  ة ماندوو و بـث هةميشة كات. چاوةذواين...چاوةذواين. ديكة بوون  پثصاوي  جووت

چةنــدة هــةوثين   الويـةيت، ... پـذ دةكــردةوة  بـة چــاوةذواين   ن خؤيــا گرثكـاين  

بـة    دةكـا   ، خـةون  الويـةيت . تثدايـة   چاوةذواين  هةصسوذانة، ئةوةندةش هةوثين 

وايـة   پثـت  . گرنگـة   رووداو و گـؤذانثكي   ، چاوةذواين هةموو كاتثك. چاوةذواين

هـةموو  . تؤدايـة   چـاوةذواين  چريؤكـي    هثنـاين  وةدي  لـة پثنـاوي    هةموو شتثك 

بـة كاتـة    شـةو دةبـث   . دثـت  لـث    و خؤشةويسيت  عةشق پةيامبةري  بؤين  شتثك 

تـؤوة هـةص     دصـي  كثـوي    خؤر لة پشـيت  دةصثي  بةيانيان . دان تل  سثحراوييةكاين

  دا، دنيـاي  ژوورثـك   لة دنيـاي  چاوةذواين .  هةصدةبةستث و تاضگةي پرشنگي   دث 

ئـةو   ، بـة قـةد ترپـةي     بچـووك   بچـووك . دةكاتـةوة  بچـووك   لـث   دةرةوةشت 

وايـة ئةوةنـدة    جـاري  . رارة بـثن  كة قه ئةو چاوانةي   هةنگاوانةو، بة قةد تيشكي

،  دةكـةي  لثـوان   و سـؤزي    لةش چپة و گةرماي  و گؤذينةوةي  بة رامووسان  حةز 

سـةر لثوتـةوة، سـووكة     پـژاوي   ئةفسـانةيي   ئـاوازثكي   و بـة دةم   كة هةصدةسيت 

و  دةخؤيـت   لـوول   چؤمـةكان    قةراغ وردة شةپؤيل  وةك . بؤ دةكةي سةمايةكي 

دار و نيـوة   شـث   ژووري. دةگريسـثيةوة   دا خةونـةكانت   تا لـة كـةناري   دةكشثي 

تثيدا لة   كةيل  دص  كة عاشقي  ئةو زيندانةي رؤمانسيانةي   بة فةزاي  دةبث  تاريك

و   قـژ، مسـثص  .  گةشـن   گـةش   هثشـتا  سةر گؤنا و چاواين   اوة و كةچيدر  زجنري 

. چـاو نـةء    و گلثنـةي  و كوصـمةكان   نثو چاوان  ، بةصام  دةبن و برجني  ماش   ذدثن

  ئـةوة لـة تـؤدا پـةنگي      لةشـي  ئـةوة گـةرماي   .  دةگةذث  ئةوة تثتدا ئةوة خوثين 

ساصـاين   حةسـرةتاويي    ةيدوو جةسـت   تثكةوةگالين  وةك  رثك . خواردووةتةوة

  .دابذان  لثك  ساص 



 43                                              آۆچ آ��
 	���� ڕ� ��
  
  

     

،  دةر ناكـا  بة جةسـتة رث     که پنته. دا خؤصةمثشي بازنةيةكي   لة نثو قاوةيي  پنتثكي 

پةردةوة و لـة دانيشـتين     لة درزي فاتث  چاوةذوانيی . " با بة چاو، بة روانني   بةصام

چــاوةذواين . ئاصـا  كوذثـك    لــة نيگـاي  كـرد و نيگـاي     كؤصـانةوة دزةي   ئثـواراين  

كوذةكـةي  . بـوو  دواتـر    ئةمة چةند ساص. گرت شةرمنيش   بة خةياصايت بةرؤكي  

  ملـي   بـة دةسـتةوة بـوو و گرثـي     تةسـبثحثكي    مةنـد كـة دامي   ، كـوذثكي   كؤصان 

كـة تـةها هاتـة      خايانـد   ئةمـة چةنـدةي    نازامن. نيگةرانتر بوو دايكم  .دةسوذاند

لة گچكةيـةوة  .  هةر لة منداصييةوة دةمناسي. هةبوو  تةراكتؤري. فاتث خوازبثين 

منداصـي    و تثكةصـي  دوو جـار دةهـات    يان  جارثك   هةفتةي. ذا هاتبوو بة كاسيب 

خان، جةغزثن، تؤپة قاذثنـة و شـةذة     شةش هةميشة لة كايةي . دةبوو  گةذةك 

. بـوو  هةصـماتثن   و بـازي   لة قةرا قـةرا و سـةگ     دةبوارد، پتر حةزي  خؤي شةق 

دةبذييـة باغـة    چـاوي  .  دةهـات  هةميشة لة نثو دةستيدا زرينگـةي   ئاسن  پارةي 

. دةكـرد  كـةرة بةذةصـاكاين    ماصانةوة و پرسياري  ئةو سةري  گةورة كةالوةكةي 

گـةذةكيش    و ، منداصـاين  بثـت   گـةذةك   بة منداصاين   تثكةص نةيتواين  تةها قةت 

  لـة دةسـت   ئثمـةدا شـيت    لة بةر چاوي . نةدةكرد ووين ب بة تثكةص  قةت حةزيان  

. رادةمــا  و ئــةو ســا بــة بــزةوة لــة هــةرة بچووكــةكامنان  دةكــذي  فرؤشــةكان 

و كـار   تةها فرؤشت   بة ماصي گةورةيان  شةذثكي  سةليمة شةل  ماصي   سةرئةجنام

 هـةر  كـة هاتـةوة ، ديسـان    . زؤر نةهاتـةوة  تةها ماوةيـةكي  . كثشرايةشارةباين

بـة تةراكتؤرةكــةي    و بـةردي  تـةها قسـص، زيــخ، چثـو، خشـت     .  جـاران  ئـةوةي  

  و سـوذاندنةوةي   تةسـبثح   سـوذي   ئيتـر   كؤصـانيش . گوثزرايـةوة   فاتـث .  دةكثشا 

  .بة خؤيةوة نةديتةوة حةميدي   ملي گرثي 

چةنـد سـاص   ! مساييـل : "بصـثم  دةمةوث .  ناصث هيچ . ناپرسم لثي . دثتةوة  مساييل

  .دةكرد  بوو شيين من   مدايك دةكرد   مرد، هةستم كة باوةگةورةم  يش دواتر 

ئــةو شــةوة .  دةترســام لثيشــي  بــوو، بةصــام  بثگــةردي   لــة خؤشةويســيت  حــةزم 

:  بصـثم   پثـي  حـةز دةكـةم   ."تييةوة نةبوو ، لة شةرمةوة بوولة ئازاية من  بثدةنگي 
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دةسـت دةداتـة    مساييـل   ."ترسـناكة  ، خؤشةويستيةكةشـي   تـؤخ  شيين  جيهاين "

بـة   تـةرمثك    لـة ژيانيـدا    هـةموو مرؤيـةك  ."  منه نؤرةي : "دةصثم  پثي. تةرمةكة

، جـا لـة    دةگـؤرث   هةموو ژيانيشت  دا، ئيتر بة كؤصت دا  كة تةرمت . كؤصيدا دةدا

  .هةر تةمةنثكدا بثت

لـة خـاكيش    ازار و ئ  ژان. دةكا ورد و خاش  ، خاكيش  و ئازار  دثتةوة ، ژان   بريم

بؤ .  وةذةز دةبثت لة هةموو شتثك ...  دةبثت وةذةز   لة ماليش...  وةذةز دةبثت 

  دواتـر   چةنـد سـاص   بةصـام  . دةگـةذث  بسذثتةوة، لـة دةسةصـات     كة خؤي  ئةوةي

ئةوة نية خـاوةين   ئةي . دةسةصاتيية  لة بث  چةشنثك دةسةصاتيش : " ويت مساييل 

چــار؟  ئــةي !" داهــاتووة ئثســتا و بــريي  ترســي حةســرةتاوي، مة  ذابردوويــةكي 

  ! نوث دانثكي  هةر جارة و گينگص . دان گينگص 

و سةفةري  دةجوصث  غوربةت . سةفةر دةكةن غوربةت   سؤز لة گةص باصندةكاين 

بـة    غوربةت،. دةنث  خؤي  كارةساتاويي   ديكة لة كؤصي ديكة دةكا و هةگبةيةكي  

بـة خـؤ    حةزي   وةك گةردةلوول. شثتانة ةمايةكي سةفةرةوة سةما دةكا، س  دةم

.  دةكـا   و روو لـة مانـگ   ئةو سا بةرز بةرز دةكشـث  . و لقةكانة نثو گةصا سوذداين 

لـة شـةوي    گـةردةلوول  .  بتـةنث   ئامسـاين  رووبةري   تيشك بة درثژايي  دةيةوث 

و لـة  شووشـةكانةوة   و لةو ديـوي   دادةخةيت  پةجنةرةكان . مانگةشةودا بةسامة 

  .دادةگرث نيگات  شثتانة، پانتايي  سةماي .  دةذواين  پةردةكانةوة لثي درزي 

رووي ! ئـةوةتا لـةو سـةر   . هةية ديكةمشان  پةجنةرةية؟ پةجنةرةي  بؤ هةر ئةم 

  منـداص :  دةكةم پثوة شةتص   و هةنيةي دةسذم  هةصمةكةي   بة دةست.  دةكةم  تث 

چةنـد    لـة گـةص  . بـؤ سـةيران   ان چـووين  و دراوسـثيةكم  خزمـان    لة گةص. بووم

داوثـين   دارسـتانةكةي   راغ  قـه  بؤ مةلـة، لـة چـؤمثكي      چووين  خؤم  وةك  منداصي

نـووكي   بـة قـةد    كة مةمكي  خؤم   هاوتةمةين كچة دراوسثيةكي   شاخةكة، لة گةص 

  لـة نثـو  .  ئاصـا  صـثك   نيگامـان    بووبـووةوة، چةنـد جارثـك       قوت  سةرة قةندانثك  

  پاشـان . دةروانني سةرةتا لة دوورةوة صثي .  كة هات  دةكرد مةلةمان  چةمةكةدا 

. هةصداية نثـو ئاوةكـة   خؤم . دانيشت  لة سةر بةردثك. بووةوة بةرة بةرة نزيك 
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. هةصداشتة نثـو ئاوةكـة   بةردثكي .  پثكةنيم.  پثكةين. دام  سةرجني. دا سةرجنم 

چـر،   ، دارستاين  هاوين سةرةتاي  گةرمي  ي هةتاو. پثكةين. دا پژا ئاوةكة بةرووم

ئةو بـة   نيگاي  گةرمي  و تامي  وردة زيخ  بةرة و ئامسان، بؤين  هةصكشاوي  شاخي 

بة " دمث  منيش: "كرد  بانگم. بذوا  هةستا.  سةر جةستةو ال ملمةوة دةيانئاوساندم

بينييـةوة و   ئاسـام    گالؤك دارثكي . گةيشتمةوة  پؤشتة كردةوة و پثي  پةلة خؤم

. گثـرا  چـاوم  . نةدواين.  كردبووين دارستانةكة شةرمثوين  بثدةنگي .  گرت هةصم

مـن  " چوالةيـة ! هـا ئـةوةتا  ! "  انميـوة بثتـة سـةر ذمثـ     چةند خؤشة درةختثكـي  

." حـةز دةكـةم چوالـة بتـةكثنم     منـيش  . "دةكردنةوة كؤي   و ئةويش دةمتةكاند 

چـؤن   كـرد   هامتـة خـوارةوة و فثـرم    . وبـو  سـوود   بـث .  و ذامكثشا گرت   دةستم

نـةرم  . لة ئامثزگرت القةكانيم . دا هةصكشث  يارمةتيم.  هةر نةيتواين. سةركةوث 

ــز و  ــةك   و خ ــوون جؤرةي ــةي . ب ــد  چوال ــةين دةتةكان ــةيوثرا. و پثدةك ــة   ن بثت

ــوارةوة ــؤت   ومت. خ ــدة خ ــؤي . هةص ــنةدا خ ــةيت . هةص ــان يارم ــة . ديس كةوت

  لةشـي   بـة هـةموو ئةندامـةكاين    هةسـتم  . بة روومةتيـةوة   روومةمت. باوةمشةوة

  سسـت ...دةكـردم    هةناسـةي، شـثيت  ...خؤ ذاپسـكاندن    وةك  شتثك. رددةك

منداصـي   _و پثكـةين  بة روومةتيةوة گرت  لةو الوةترةوة دةسيت . هةصات.  بووم

  . چوالة دةدات تامي  

  

. شــارداين  گــةذةكي  نثــوان  لــة چؤصــگةيةكي. دةكــةوثت. تةرمةكــة بــةالدا دث

  هـةص   گومث  ماصةكانةوة هةندثك  لة قةراغ هامت   هثشيت كة جثم : "دةصث مساييل 

  پـث   سـةربازخانةكةوة دةسـت    تثدايـة كـة لـة پـاص     دةشتة شيوثكي   ئةم. خست

دةر   لـة زامـن   لة نثو خانووةكانةوة تفةنگةكـةي  !"  دةشثت هةموو شتثك . دةكا

. بثـت  وريـاتر    صـثم  ده.ناهثصـم . بة شـانيدا  رمةكة بدات تة دةيةوث  مساييل . كرد

جگـةرة دةكـا،     ، داواي خـوثن .  فثنكتر دةبثـت   با، تا دثت.   وه سانه حه. رؤيشتني

لـة   ئةوةندة كة حةز دةكةم .  دةنوثنث زؤر چاالك . بزؤزة مساييل .  ناكرث بةصام 

ئةگةر  بصثم  و  بدومث. دومثب و هةتا هةتاية لة گةصي  دا دايبنثم  بثدةنگ قوژبنثكي 
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،  بكـا   پث گةورةوة دةست  كارةساتثكي   يان مةرگ  بينيين  لة دواي  خؤشةويسيت 

لـة هـةر    شـثوةية زيـاتر     بـةم . دةبـث   تثـدا   لـةو دووانـة   بؤ هةميشة بةهرةيةكي 

. دةبـث   دا نـوقم  نـةدووان  و دنياي  ديكة لة خةياصات  ي  خؤشةويسيت چريؤكثكي 

هـةموو   هةصـگري   رةستةيةك دةتوانث  وشة يان  يةك  دوثن دةصثي دة كاتثكيش 

و   بـدذث  زةوي   مـةرگاوي    چـذنوقثكي  وةك  وشـةيةك، دةتوانـث   . بثـت   ماناكان 

بـة   خـؤي   دةرگـاي   وا زؤر بـة كـةمي    عةشقي . بچثنث تيا  و خوثين خؤي  بيكثصث 

هـةموو   دا دةصـثي   نـةش كاتا  جار جارة كة لـةم   تةنيا. دا دةكاتةوة پثكةنني رووي 

وةهـا،   خؤشةويسـيت  . نامؤيي سـةر هةصـدةدا    نامؤيي، چةشنثك.  پثدةكةنث دنيا    

لـة   ، خؤشةويسـيت  "دةوثـي  خؤشـم  "  بصـثي  ئـةوةي    بث. دةپةذثنث  سؤز سنووري 

كة هـةر دوو    دراو حةشار  خؤشةويستييةكي . بووة بووة، لة مثژة لة دايك  دايك 

ژيـاين   چرؤي   چرؤ و ئاخر ش، يةكةم " فاتث"بصثم   دةمةوث .دةكةن لث  سامي   ال

بـذي    زيـاتر  بـةر ماصـمان    پةردة و كؤصانة خؤصاوييةكةي   درزي  نثوان لة مةوداي  

  ، وةك ئاسـكثكي  كة بـة بـووكي برديـان     ئةو رؤژةي. نةپشكوت نةكرد و زياتر  

ديكـة    بـووكثكي  لـة هـةر   رةنگـة زيـاتر    كـة رؤيـي   . دةدايةوة تؤقاو هةر ئاوذي 

و مـةراقي    كـة حةسـرةت    ی گريابثـت  هةر بة قـةد ئةوانـه   نگه ره  !، نةء گريابثت

  .دا بوو لة دص ئةويان  

دواي   مـرؤي  دةكاتـةوة، بةصـام     بةتاصـي   جـوان   جـوان . دةكا  مرؤ سووك  گريان

  يـان . بـة خـةوة    حـةزت .  دادةهثزرثي  گريان  دواي. سذة  ، بوونةوةرثكي گريان 

ئامـادةي  ...لثـوا و لثـو    نينـة، پثكـةنينثكي  بـة پثكة  دا حـةزت   نگة لـة نةسـتت  رة

كة گريـان    مةوداية، بةصام كةم   و پثكةنني  گريان  نثوان سنووري . بوون سةرذثژ  

  ژيـاين   و كةلةبـةري   لـة كةصـثن    و خـؤي   دايـدةگرث   شةرم  زؤرتر بوو، پثكةنني  

  شـةرم  بـةرگي   كـرد، هـةموو ژيـان     شـةرمي   كـة پثكـةنني   . رؤژانة دةپةستثوث

  خـؤي  بؤ داپؤشيين  لةچكي  و گؤشةي  گةست   خؤي  لثوي كة پثكةنني . دةپؤشث

خواردةوة، كة  دا پةنگي  و قوذگ نةتةقييةوة و لة نثو سييةكان  برد، كة پثكةنني 
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ــةنني  ــت  پثك ــازاري   هةس ــة ئ ــؤي ب ــا،   خ ــ�ن    د��ار�د��ار�د��ار�د��ار�بك ــ�ن� ــ�ن� ــ�ن� ــرثن   � ــاز دةك ــةرز س و  ب

  .دةگرث  بؤنة شث دا دةدريتةوة و نثو ماص  ةميشة پةردةكانيان پةجنةرةكان ه

بةسـة بـؤ    سـپي   پةصـةيةكي   بثـت، بةصـام    رةش  با سةر تا سـةر تابلؤيـةكي    ژيان 

ئـةو پةصـةية تـا    .  هـةر اليـةيت   و بريت  دص . بدةيتةوة لث  هةميشة ئاوذي  ئةوةي 

  لـة پثشـي   ئاگات "انةوة ئاوذ دانةوة و ئاوذ د.  تدوور بكةوثتةوة، گةورةتر دةبث

." ناكةومـةوة  زؤر لـة پةصـةكة دوور    بؤ نةكةوم ؟ ئيتر!". "، دةكةويت بثت خؤت 

لـة   ، كـات   بثـت   بـا بـؤ سـاتثكيش    !"  ئيتر نـة ئـةو و نـة ئـةم    ...ذمانةكة سةختة"

ئةفسـانةييان   و سـةماييةكي   شـثنت    حـةزة حةقيقيـةكان  . دامباصني  خةونةكامنان

لــة قووصــايي  ژةنــة ســثحراوييةكان  بــا دةهــؤص! ابگةيــةننر! بــدةن جــاذ . هةيــة 

ــژووة ون  ئةفســانةكان   ــة دةرث   و مث ــگرتووةكانةوة بثن ــار و ســةر هةص و  و نادي

و  تا لة سـةر خـؤ دةچـن      و بژةنن  بژةنن! بكةن بة وزة و بژةنن هةموو بوونيان 

  . خةونةكان  هثماي بة پةيكةري   و دةبن  هةصدثن  رةق

  كـة شـةذي  . دةدا و ئارةقـةي    و بـةرد  قسـص   هةميشـة بـؤين   . بووشذ   تةها دةم

عةرةبانـةي   شـوثن   كـة منـداص   . دةبارانـد  جوثين   باراين  خؤي دةكرد بة كةيفي 

نثـو   ، تـةها بنثشـتةكةي    پثـوة هةصدةواسـي    و خؤيـان  دةكـةوتن   تةراكتؤرةكةي   

ؤذاوةوة دةيدانة بةر گ و بة دةنگثكي   دداين  بين يان   دةمي دةخزاندة ژثر زمان

بـؤ   و بةرديشـي    دةكـةوت  بـوو رةپثيـان     واش جاري . و نةفرين و تووك  جوثن 

بـة سـةرپةجنة    خؤيان  و كوصمي  دةگةست  لثويان  لة شةرمانا  ژنان . دةدان  فذث

شـري و   و گةجنـةكانيش   دةكـةوتن  " استغفراللة"وة  پياوة پريةكانيش .  دةگرت

ئةمحـةد و    نـا  بوو نثويان  منداصثكيان . چوو و رؤژ  ؤژ هات ر.  دةكثشا  لث ترييان 

  سـاز  لـث   گـةذةك   بـؤ منداصـاين    بذ داو دووكـانثكي   دواتر بةشثكي حةوشةكةي 

  .بوو بة دووكاندار كردو فاتث 

لـة مانـة    زيـاتر   دةدةن، بةصام  پياو و منداص  بؤين  و دةچثت، ژوورةكان   دث  فاتث

بؤنثكي   .و قسص و دار   تثكةصثكة لة ئارةقة و نةوت ياو پ بؤين . تةنيايي  بؤين

  ئاواصـةن، بةصـام   دةرگاكـان  . دةكاتـةوة  پةجنـةرةكان  . ناذةوثتـةوة  كة قةت  تيژ  



 48                                              آۆچ آ��
 	���� ڕ� ��
  
  

ــوثن   ــاو ن ــة ن ــة ل و ژثــر  بــؤيف  و نثــو  وثنــةكان  قــاپي   و پشــت دةصــثي ئــةو بؤن

گيـا    بـن  ئـاوي  و   مثـرگ  وةك ئـاوي   بـةردةوام  . داوة  حةشار خؤي  مافوورةكان  

بـؤين   كـات   ئةو بؤنة زؤربةي . لةو بؤنة دةكا نةفرةت . دةدةصثتةوة بةهار  جاذي 

دةكـةون    كة وة هةناسكة هةناسك ئةو هةناسانةي  دةبث، بؤين  تثكةص  دةميشي  

ئـةو بؤنـة   . ذادةماصـن  مـةمكاين    و نثـو  و گـةردن   و گؤنـاو دةم    المـل  سةرماي  و 

ية تا بيانكاتـةوة   ، دةرگا و پةجنةرة ين خؤ جةستةي.  ثتدةب بة جةستةي  تثكةص 

تـا  . بـة جةسـتةيةوة لكـاوة   .  ذامياصـث  ئثوارة بايةك  يان  سةحةري  و شنة بايةكي 

  پثسـت  وةرزي ! دةشـوا  چةنـد بـة لـةز خـؤي     . دةچـث  پثـي    ديكةش حةمامثكي 

  مـةراقاوي   ديكـة نيگـاي   پتر لة هةر شةوثكي  حةمام   شةوي دواي  گؤرينة، بةصام

تـةها   بةصـام  . دةكـا  بـة ئةمحـةدةوة خـةريك     لة نثو جثگاكـةدا خـؤي   . لة سةرة

. ناهثنـث  دةبثتـةوة و تـةها هـةر واز     خةبـةري   منـداص  . ناكشثتةوة قريسـيچمةية 

و  ئةمحـةد دةگـري   . هـةر نركةيـةيت   و ئـةويش   و لنگةفذةيةيت  دةگري   منداص

تـةها دةخاتـة نثـو      زاري وودة بة تفي ئال  مةمكي دواتر .  دةرثژث فرمثسك  فاتث 

تلثـك  . دثتةوة وثك  بةر هةتاو  هةصاتووي   وشك چةرمي  ئةمحةد و وةك   دةمي 

. دةكا ژيان  داواي . دةذوانث  تاريكييةوة ئةمحةد لثي لة نثو . تةها و پرخة پرخي  

لثـوي  . دةبث نوقم  دا  لة مةمكي  بؤ ماوةيةك چاوي   دةم و .  بة خؤيةوة دةگوشث

  ...تةها  بؤين  و ديسان   دةبا ئةمحةد   چاواين بؤ ناو  

.  دةچـةقث  لة سـينگم    ئةژنؤي بووة ، رةقايي  جووت   سكم لة نثو  تةرمةكة قاچي 

ــل  ــةوةية    مسايي ــة پثش ــةنگاو ل ــد ه ــثبةرثكي  . چةن ــثبةرثكة، س ــة .  روون س ل

لـة   گـةذةك   ژين  لة گةص  ئثوارةيةك   فاتث"...دةكا   وةخت درةنگ  وارةيةكي ئث

دةر  ئاشـنا    جةستةيةكي  تاپؤي كؤصان  دانيشتبوو، لةو سةري  كؤصان  بةر دةرگاي 

دا  بـة اليـةك   و جار جارة گـةردين   هةص دةسووذثنث  تةسبثح . نزيكتر.  دةكةوث

. دا دةكـا  بـة ژوورث  خـؤي   فاتـث  . ئةو بوو. و تثپةذي ئةوة؟ هات . دةشكثنثتةوة

رؤژاين . ؟ نــةء بــوو كــةوت  هــةص . و دةگــري شــث ئةمحــةد بــة خؤيــةوة دةگو

. لة دةرگا درا. بوو چثشتةنگاو .  ئةمحةد بةزةيي بوو،  تةها ترس .  هات ديكةش  
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هةنـدثك    دةكـرث ...كراوةيـة؟   دووكانةكـةتان  : "وةحةميـددا تةقييـة    بة رووي

" !دةوث گوصـة بـةذؤژةم   . "كـةوت   وة پثشـي  نا، بةصـام    بصث  ويسيت" بكذم؟ شت  

ــارام ــو   ئ ــة نث ــامثزي   دةخزثن ــةک ئ ــان . "ي ــةو رؤژة بثگوم ــةريكي ل ــؤ  وة خ خ

." دارم  مثـرد و منـداص   ژنثكـي   مـن  . ""؟ دةترسـي " . "خةريكم!". "رازاندنةوةيت

بــؤي  كــة دوو عاشــق   ئــةو هةناســانةي بــؤين . دةفــذثن چپــة زوو  پةپولــةكاين 

.  بيـت  خاوةنيـان    خـؤت  كـة دةبـث    ئةو شةوانةي  دوورة دةسنت  چةند . دةمردن 

چةنـد لـة    ئينسـان  . تـؤ بـن    دةسـتةمؤي  كـة دةبـث     ئـةو رؤژانـةي   چةند سركن 

. تامةزرؤيـةيت  كة خـؤي    ئةو كةسةي  بة هي ، ئةگةر نةبث  عاسية خؤي  جةستةي 

كـة    ئاصاوة، بؤنثـك  لثت  نثر  كؤترة شينكةيةكي   بؤين. خةونةكانتة هي   جةستةت

و بـة   هـةر دةگمثـنن   . نابی   و وةذس  وةذس نابثت . دةدا بةهاري  هثالنةي  تامي 

كـا، پوشـكة و پـةذي     لـة بـريي   . تاوتوو دةكـةن   خةونةكانتان هثلكةي   دةنووك

دا و  لة زسـتان   و خؤيان، چ  هةر خؤيانن  درةختةكان . باصندةكاندان هةصوةريوي  

و باصـا   ؤ دةكـةن  و چـر   سـةوز دةبـن    هةر خؤيان. و پاييزدا لة بةهار و هاوين  چ 

بـة قورسـايي    ئةگـةر هةسـت   . دةبـن  و وشـك    دةوةرن ، هةر خؤشـيان   دةكةن 

بةسـة بـؤ     زةويـت  ، بسـتثك   دا بكـةي   خـؤت  لة جةستة و رؤحي   ئةوين تةواوي  

ئــاوذ . دث پثكـةنني   قريـوةي  .  نثــي بنيـات   تثـدا   خــؤيت  بـةريين   دنيـاي   ئـةوةي  

  .دةردةچـــن. ةكـــةوة ســـةرةتاتكثيانةلـــة ســـةر بان دوو منـــداص . دةدةنـــةوة 

  . حةوشة دةدرث لة دةرگاي  ناچث  پث  ئةوةندةي 

  

نزيـك   لثـي  . نـةزانيوة  پـثم    رادةوةستث، يان راوةستاوة و چةند چركةيةكة مـن 

؟  چـؤن . دانيشـة   دةصـث  بـة دةسـت   .  داداوةتة سةر زةوي ئةژنؤيةكي . دةمبةوة 

ئـامثزي  . دةكـةوث  پـاص   بانةمـةر    گيـاي لـة سـةر    ، ئـارام   دةخةم  تةرمةكة بة الدا

با، نة لة ئثمةوةية بؤ شيوةكة و نـة لـة   .     بووينةتةوة لة شيوةكة نزيك . دةكاتةوة 

درثژايـي    ئثمـة و  و الشـاين   رةو ئثمة، لـة شـاخةكةوة دادةكشـث    شيوةكةوةية به

. گـةورة دةبنـةوة    گلثنـةكان ! بـة   وس! بـة  بثـدةنگ  " بـا "جا . شيوةكة ذادةماصث 
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ــل  ــكة دةذوا   مسايي ــينگة خش ــة س ــتث. ب ــاص  .  دةذوا و دةوةس ــة پ ــة  ل تةرمةك

لـة  .  بة تةرمةكةوة سـيانني . روو لة شيوةكةية دةمانچةكةم  سثرةي . ذادةكشثم

رووم  بزة و چاو داگرتنثك  حةز ئةكةم . وا زؤرترة لة دوو وا دا سياين  شةوثكي 

ــد و تةقــةي  پــث  زرمــةي  كتوپــذ دةنگــي .  كــا تــث   ــر . تفــةنگثك  چةن دوو  دوات

منـيش    تةقـة دةكـا   مساييـل  . مساييلـةوة   چـةپي  لة الشـاين   بة هثز  برووسكةي 

  .بثدةنگي. هةروا 

  

. سـووتاوة  خانوويةك . پاييزة. ية هةيين رؤژي  ئثوارةيةكي ... دواتر   ساص شةش 

چذژاوةكـةي   و خؤصةمثشـة تثـك    حةوتوو، گـص   يةك   هثشتا دواي. تةپيوة تثك 

.  بـووين  پشـكنيين   خـةريكي  . دةهـات  بـرژاو   گؤشـيت   بؤين . بوون گةرم  رم گة 

لـة  ! خانووةكـة بگـةذثن   دواوةي  بةشـي  : "گـويت  ئـاوايي   گةورة كچثكي  ر دواجا

  دوامنـان .  دةگـةذثني ." هـاوار و ناصـة و زريكـة دةهـات      ژثرخانةكانةوة دةنگي

تؤپـة    سـةري . چووينـة سـةري  !" لثرةية وةرن ...ئةوةتا : "دادا، گوتيان كيان چؤ

ئثسـقانةكةش   و گؤزينگيـةوة   لة ئانيشـك  .  رووت  ئثسكثكي  ؛ جةستةي خةصووز

ريشـاص    ، ريشـاص  دةكـةوث  تـث  و پـةناي   پـثچ   وا ئثسـك   ئـةو شـوثنانةي  . نةمابوو 

بةقـةد دوو   ێتـو  ێكة وةرمانگثذا، تـو  دواتر . بة سةرةوة مابوو برژاوي  گؤشيت  

لـة تةليسـمان   .  گةرم گةرم  ئثسكةكان .  و ژثر كراس  كراس پشتثن،   متةنييةك 

، ئةو  دةخست و لة ئاورمان  دةدزي   لة سةگ  ئثسكمان  بووين كة منداص . خسنت 

.  دةخـةين   دا رثكـي  تةواو لة كفـن  تةرمثكي   وةك. دةمژي  هةص سا بؤنةكةميان 

  بةصـام !"  ئـامثزي گـرث   بداو لة لث  دةسيت  ، نابث  بگري بةس  دةبث  دايك : "بذيار

  .و بث ئامثز و لةرزؤك   دةكا، رةق  پثدا  باوةشي و دايك  دةشكث  بذيار 

زةردة پـةذة و زسـتانيش    سـةرةتاي  . تاصـة . پـاييزة  ي  هـةيين   رؤژثكي   ئثوارةي

  ي قةيسـي  كـةكرة دةدا و زةردةپـةذ، تـامي     ، تامي بثدةنگي.  دث  هةناسةي بؤين  

  كـة قـةت   ئـةو ژثرخانانـةي     گصـي   تـامي   ذزيوو، زستانيشمةيلة و  زؤر گةييوي 

  .ناكةوث  وث  رؤژيان تيشكي 
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.  دةچـم   بـةرةو الي  بة سـنگة خشـكث   .  ناجووصث" نةكةوتبث؟ وثي  مساييل   بصثي"

دةگةذثينةوة سـةر تةرمةكـةو،   . نايةت دةنگ . هةصدةداتة نثو شيوةكة بةردثك 

كـة  . لة شيوةكة دةپةذثينـةوة       تةقةكة،  بةرةو سةرتر لة شوثين  سةد هةنگاوثك 

 .كردم نوقمي  تةمةن   سةرةتاي دوو ساصةي   گةيشتينةوة، خةوي
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  سثيةم پاژي 

  

 

 

 

چوومــة  چرپــة و كــةالمثك   هــيچ و بــث   دةنــگ  بــث  .كردمــةوة لــث   دةرگاكــةي

بـوو و بـة     ئاوةصـا  ژثرخانةكـة  دةرگاي . دواند بة سةر يةكترمان   تةنيا. ژوورةوة

  لـةوة پـثش  .  و چووة سةرث بةست  دةرگاكةي " سيا. "راخوشيمة نثوي ئةسپايي 

دةمامـةوة و    لـةوث  تـا دةمـةو بـةياين      بة بثدةنگي من . گوتبوو  هةموو شتثكمان

زيـو   لة دةالقةيةكةوة ترثفـةي    كة تةنيا  تاريك  ژثرخانثكي . دةردةچووم ئةوسا 

قـوژبين    كـرد و تةليسـةكاين   هـةص   شـةمچةيةكم . ژوورث دةذژاية مانگ   ئاساي

الدا و  بلووكةكـةم   ژثـر    گصـي   بـة دةسـت  . الدا و ئةوسـا بلووكثـك   ژثرخانةكةم  

كـات،  ...نثـو گؤزةكـةم دةرهثنـا     قـةكاين  وةرة. دةركـةوت  گؤزةيـةك    سةري

  . سستة

  ةويشئةمشـ . هثشتا ماويةيت.     �(���(���(���(��و  سةعات دوانزه. مانگ دة¬ة بةر ترثفةي 

  هةرلـةم   مساييـل   لة گـةص . لةوة بةر دةدات مانگ   شةوةكةي شةش و بؤين  تام 

ــابوو، ئثمــةش   زؤري  كــات . ژوورة دانيشــتبووين ــةرةوة م ــة ب ــين  ب زمامنــان  ب

. دةدوايـن   يـةكترةوة دةنـا و   بـة گـوثي    هةر بؤية دةممـان  . چار نةبوو. دةخورا 

. سـووكة پثكـةنينثك   جار جارةش  .سوثرة و زبر مساييل  دةكرد گوثي   هةستم
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  بـريةوةري .  دةمـژم  هـةص   بـريةوةري   و خوثنـاوي   لـثص   هةواي  پذ بة سييةكامن 

. چثت و ده ئاسا دثت   كة رؤح  لةش  بث بوونثكي . كة ماندوو نابثت  بوونثكة تةنيا 

لثـوة  ! هةميشة دةدوث  بةصام  قسة ناكا،.  دةكا رث  لة گةصت   ون سثبةرثكي   وةك

الوةكـي،   بـوونثكي  .  تا تؤ دةژي... ئةبةدين  ئاخاوتنثكي   وشكي ، ئةفسانةييةكاين

بـة   پثويسـيت   كـةس  ! وايـة . دةكـرث  فـةرامؤش   يان  دةبث   تؤ فةرامؤش  لة گةص

هةصـكثش   تـث   كـة بريةوةريـةكان    ئـةو كاتـةي    مةگـةر  . ية ين كةس  بريةوةري 

  .دةبنةوة 

هـاو  . نـةبثت  رةنگـة واش  . ناكـةيت  بـري    زؤري،  ژيابثـت  و پـذ   تثر   ئةو كةسةي

هـاو تةمةنـةكان، نزيكتـرين     مـةرگي  . دةكـةن  يـةك   زؤرتـر بـريي    تةمةنةكان 

  دةمارةكانيانـدا   لـة نثـو   تؤيـان   خـوثين    يـةي   هةر ئةو خثرايـي . وثنةية بة مةرگ 

بـة  هةصدةستم، ! چةند ترسناكة...  مةيني... مةيني .  مةييووة  ئثستا چي بووة، كة

ژوورةكــة .  دةپســثنث مــةيني   ، بــريي گــةذان.  دةگــةذمث  ژثرخانــة تاريكةكــةدا

  نثو تؤزي   زص زرمةيةكي .  ديوارةكة دةدرث  قةراغ      لة پووتثكي قاچم . بةرتةسكة

   قـةيرثك   دواي. دةشـثوثنث _ بؤتـةوة    كةم كة ئثستا مةوداي _مانگةكة  ترثفةي

ــي  دةنگــي ــةك   پث ــاتوو چؤي ــد ه ــ. چةن ــةص  ةمچةيةك ش ــةم  ه ــدة  دةك و كؤمث

ماوةيـةكي   دواي .  دةنـثم  لـة پـاص     خـؤمي  دةبينمةوة و بة زةمحةت   پةذپووتةكة

  :بة ئةسپايي. دةدا چاو ئازار .  دةكرثتةوة و گصؤپةكة دادةگريسث ديكة دةرگا  

  ؟ و دةچي بؤ ئةوةندة دثيت ! دامركث  -

  :بةرز بة دةنگثكي  دواتر 

  !پشيلةية؟ وت  نةم ...ية   ين لث  بابة كةسي  -

  . دةالقةكةدا هةص دةگةذث  كة خةريكة بة ال تةنيشيت مانگ  ترثفةي   ديسان

  خوارةوة بچينةوة دةوروو بةري با لة كؤصانةكاين . بذؤين   الدا با بةم ! مساييل -

  دابـةزين  سـةرةوة بـؤي     لـة كؤصـانةكاين  ! ال سـةرووي   حةمامةكة و مةقةذةكةي 

  .باشترة
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تاقــةيت   مانــدوو و بــث بؤردوومــان .  وايــة ئةوةنــدة بــة غريةتــن  كــوذة پثــت -

  !نابثت گةرم   قووين  جث ية هيچ بةر پرسثكيان  ئةوة ين  ئةي. كردوون 

و  ورد دةبثتةوة، ذادةوةسـتث   ، لث  ، دةپشكنث دةذوانث دةذوا،   مساييل. رؤيشتني

و بصــاو   دةنووسـم  منـيش  .  و سـةر چــوار رثيـةكان دةدا   ديـوار   وة پـةناي    خـؤي 

  .دةكةمةوة 

. بـث   لـة خؤتـان   ئاگاتـان  . سث سث   دوو  دوو. بينيوة شتيان شةو گة پثرث  بةتر  -

  !بن  وشيار لةوة بةدوا نةبينراون، بةصام  هةصبةت 

و ئيتـر   دثيـت   پثـك    لة گةصـيا  تؤش . تؤ  پرسي  بث.  دث لة گةصت  بؤ خؤي  ترس 

  وةك دةكاتةوة، بةصـام    هثواشت...دةكاتةوة  وشيارت   ترس. تانةچاوة چاو هةر  

لــة  و خةيانــةت  ئازايــةيت . روو و اليةنــة ، چةنــد  تــرس.  دةكــا  لــث  بوركانيشــت 

  .دةكةن  پث  ترسةوة دةست 

   بؤ دةترسي؟ -"

  .ببينمةوة ، خؤشةويستةكةم  ديكةش بثت  بؤ جارثكي دةمةوث  -

  بؤ ناترسي؟ -

  ."ببينمةوة  ، خؤشةويستةكةم بثت ديكةش   يبؤ جارثك دةمةوث  -   

  بصـثم   پثـي   بـة ئيشـارةتثك    دةمةوث .  دةكةوينةوة حةمامةكة نزيك  لة گةذةكي 

يـةكتر    هةر ئةوةندةية تارمـايي . نادا دةرفةت  تاريكي  ، بةصام  بثت  وريا كة زياتر 

، مـن   بـؤ مـن   ييل مسا. دةدوثنن تارمايي  بة هثماي  ، يةكتر  تارماييةكان. دةبينني 

كـة لـة سـةر     ئةوةنـدة رةش  .  رةش  رةش. بووين  رةش سثبةرثكي  بؤ مساييل  

ــار  شــةو پةيكــةرةي   ــووين  دي ــل .  ب ــايي  مسايي ــؤ تارم ــة . دةگــةذا ديكــةش  ب ل

يـةكاين   تارمـايي . پثشةوة نا  لة هي بوو، بةصام  دصنيا   خؤي دواوةي  يةكةي  تارمايي

لـة جگةرةيـةك    حةزم . بن سرتة  دا بث  و لة پةنا يةك پثشةوة رةنگة نةجووصثن  

جگـةرةيان    دووكةصـي   داواي  لةشـم  و نةرمة ئارةقةي  بةياين  فثنكي  بوو، هةواي  

  دةنگي دواتر . دا ديوارةكان وة پاص  خؤمان . هات  شتثك  زرمةي دةنگي . دةكرد 

پثكـةنيم    مـن . سـةر كـةوت    ةداپليكانـ  بـة سـةر پـث     و كةسـثك    ئحمثـك  ئحم 
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  ئةو هةر لة خؤوة پثكـةنيين . پثكةنيوة    مساييليش   بثگومان.  نةرم  پثكةنينثكي... 

و  بـؤ چـةپ    جارثك   و من دةذؤيشت  ئةو راست . كةوتينةوة  وةذث ديسان !  دث

تـووين   دةنگـي    ئاسـتةم   بـة .  بة پةلة و بة هةنسـكة هةنسـك  . بؤ راست جارثك 

  . حةمامةكة دثتة گومث 

  

  مـام  حةمـةي  . جنؤكةيـة   شـوثين  دةصـثن  .  دةترسـم  زؤر  حـةمام   بابة لة تـوين   -

  راستة بابة؟... نيومةبي من  دةيگوت  رةمحان 

  : گويت بوو،  خؤش  كةيف  زؤر   که بامب 

  بپرسـة، ئـةو هةميشـة لـة تـوين      زؤراب  هاتينـة دةرث لـة مـام      كة لـة حـةمام   -

  !بزانة واية. حةمامةكةداية

بـؤ    بـاوكم   بثـت  بـؤ جـارثكيش     نـازامن . نةپرسـي  زؤرامبـان   لـة مـام    ت قة  بةصام

لـة   جـار   زؤر   حةمامةكـة؟ باوةگـةورة و خاصةكانيشـم    تـوين   بـؤ ديـتين    نةيربدم 

لثيـان   و ئيتـر    دةكـردن   لة گةص  يةكي و چؤين چاك  تةنيا  بامب . دةديت  دا حةمام

لـة   خاصـةكامن  . بشـؤين  خؤمـان   ةوان ئ الي  دةكرد  حةز   زؤرم. دةكةوتةوة دوور  

زؤر  باوةگــةورةم  جةســتةي . دةكــردم لــة گــةص  دوورةوة بــة ئامــاژة گاصــتةيان 

،  دةمبـيين ماسـولكةكاين   بـوو، بةصـام    بـةكار   زؤر  پريثكـي  . رادةكثشام سةرجني  

كـةمتر  . دةدا ئثمةشـيان   پـارةي   ئـةوان    دواتـر .  دةكـةن  ئاسايي      مرؤيةكي لةهي 

  باوةگـةورة و خاصـةكامن    كردنةوة لـة گـةص    خؤ رووت  لة شوثين  دةكةوت   هةص 

  . كةوين يةك 

بـريي  . دثنايةوة بـريم  و چصكاوي  سابوون و كةف  حةمامةكة بؤين  توين  دةنگي 

  بـريي .  منداصـانةوة پثدةكـةين    ئةو كيسةكثشة دةكةومتةوة كة هةميشة بة دةم 

.  خؤ شـؤردنةوة خةونوچكـة دةيربدنـةوة     دةخستمةوة كة بةدةم ئةو حاجيانةي 

ئـةو   بـريي  . دا و خووشـكةكامن  مـن    شـؤردين  لـة كـايت    دايكم  بثرةمحيي  بريي 

دادةكةنـد و دةيـان    كورتـةكانيان    دةرپـث   كـة تـةنيا لـة منرةكانـدا      ئافرةتانةي

بة فؤتةيةكةوة، بـة دانيشـتنةوة بيسـت     كة تةنيا  بريي ئةو پريثژنانةي . گوشني 
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ــاو گةصــيان  جارثــك  ئــةوةي   دةخــوارد بــث يان ســوذ  ئــةو   بــريي.  دةركــةوث ن

  تـةرم   وةك و بة قيژ و قاو  دةچوون  خؤيان  وا بوو لة هؤش  كة جاري  منداصانةي 

تثـدابوو، بـة     كة تـا هثزيـان    ئةو ژنانةي شةذي  بريي  .دةكران  بؤ دةرةوة بةذث 

بـؤ يـةكتر    ؤصكة و لفكـة و سـابوونيان   و جام و سةتص  قيژاند  دةيان   سةر يةكتردا

دةپـژا،    و لووتيـان   دةم  و خـوثين  كة دةخزان  ئةو منداصانةي  بريي . دةهاويشت 

بـة سـةر     كـة نيگايـان   پريثـژن   هةندثك  چاوگثذاين   بريي. دةشكا سةريان   يان

  :گوت  دةي  باوكم. دةبوو ژنة گةجنةكانةوة شةتص   و الري لةش 

خـؤ   لثـرة شـوثين    خؤ شؤردنة، كـةچي    شوثين حةمام   دنيا كي لة هةموو شوثنث -

  . و عوقدةكان قسة نةكراوةكان  و هةص ذشتين  نواندن 

  :گوت  دةي يان  

لة  ديكة قسةكانيان  تا جارةكةي  كةچي  دةكةوث  بةر  رؤژثكيان  حةفتةي   ژنان -

  !دةكا  پياوانيش بةشي .  و دةچثت دثت  حةمامةكةدا   نثو

  : گوت دةي  يشم دايك

و نـة   دةكـةوث   خـؤي   كة نة فرياي  داماو  ژين   قوذ بة سةري! بثنة واز  باشة دةي 

  !و نة ئثوة منداصي 

  

  خـؤي  چةلـةنگي   وزةي  مةسـيت  . رةوة خـؤش   ئةسپثكي  مساييل   دةكةم هةست 

ر لـة چـوا  . دةبوثرم  لة خانووةكان  هةندثك.  فريا ناكةوم.  دةكا  ذث تيژتر . بووة

چـوار   يـان    بؤچـوون  چوار  بةشي   چوار رثگا، هةميشة. دةبينةوة  رثيانةكة نزيك

هةموو رثگايةك . ونن لة يةكتر  هةميشة بة چةشنثك   رثگاكان. دةكا كارةسات 

  دةگةنـةوة، تـةنيا   بـة يـةكتر     شـةو رثگاكـان    كاتثـك . خؤ حةشاردانيشة شوثين  

كة چاوةكـان    شةذثك.  ون شةذثكي . يةكتر شةذ دةكةن لة گةص  يةكانن  تارماي

  توپـذ ك. دةوةرثـن  خاوةنةكانيانـدا   تـةنيا لـة بـةر پثـي      و وشةكان   لة يةكتر ونن 

  :لثواولثوي هةذةشة دةنگثكي  ئةويش  دواي ... گذ و ترسناك  دةنگثكي 

  !... ئيست  -
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  !دةكوژرثي...كوذة  نةجوصثي  -

  .ةهثنانةو  ميل ئاساي  و سةهؤص  سارد   دةنگي

. رادةوةسـتث  كـةمتر    يان  چركةيةك  مساييل ية  لث  چاوم. بة ديوارةكةوة نا خؤم 

و  زينـدان   دوو پرسـياري   لـة نثـوان    دا، يـان   و ژيان مةرگ  لة نثوان   راوةستانثك 

ئـةو     ئةوةی كة ئةگـةر نةجوصـث،   رةنگة پرسياري  يان . لثم  دواوة كة مين دنياي 

.  رادةكـةم  منـيش  .  هةصـدث  بةرةو دوا . يةكانگري دةبن لة سةر من   جار نيگاكان

  . حةمامةكة دةكوژث توين       با دةنگي  فذة فذي . دةدةن دةنگمان  ديسان 

دةنگـي   دةكـةم   وا هةسـت  . ريـزة گولةيـةك   تةقانـدين    دواتـر دةنگـي  !  نازامن

ئــاوذ  حــةز دةكــةم .  دةسةصــات  و بــث نــةرم  شــتثك، شــتثكي  كــةوتين  زرمــةي  

و بـة    دةمب كؤصـانةكة ئـاوديو     لـةپثچي . دةتـةنث   گوللة دةورم  ويزةي. بدةمةوة 

دذكـي  .  دةدةم بـاز    دا گـةذةك  منداصـاين   قوتاخبانةي   كورتةبنةي سةر حةساري 

.  ترســناك  پرســيارثكي!" گوللــة بثــت  نــةكا. "دةبــذث  حةوشــةكة قــاچم قــةراغ  

قوتاخبانة، كة لةوة پثش، زؤر  كاين ئاو دةستة الي  گچكةي  كؤين   دةگةمة بيناي

. تـةنيوة   دةرووين رووخـاوة و پيسـايي     بووة، ئثستا  گشيت كتثبخانةي  لةوة پثش

  ئينســانثك بــة قــةدةر جةســتةي  ديوارةكــةي   ســاپيتكي  گؤشــةيةكي ژثــر  بــين 

پيسـايي    بـؤين . رادةكشـثم   و لة سةري سةر دةكةوم  بة چنگة كذث .  هداذووخاو

  . تره ديكة خةست  هةر شوثنثكي  ، لة لةوث 

ماوةيـةك    دواي. تـةنيوة   دةورو و بـةري   كؤصـانةكاين   و ژاوة ژاو  دةنگة دةنـگ 

ــةي  ســيذةي  دةنگــي   ــدكرؤزثرةكان   تاي ــةي  لةن ــان  و گرم ــةواي  مؤتؤرةكاني ه

و جنثوةكاين  فاتث  تاص ، تاصتر لة فرمثسكي   شتثكي. دةذوشثنث بةياين  بثگةردي  

بة منداصـي   كة  گوت  دةي   مساييل" كةوت؟  بوو مساييل . "دةگرث ةوكم باوكم ئ 

.  دةبـوون   بريندار ئةژنؤكامن  جةستةم  ديكةي  لة هةر شوثنثكي  دةكةومت، زياتر  

ئـةو  .  دةنـام  ذةپثـي    كـة بـاوكم    دةكـةومت  پتر ئةو كاتانةش  گوت  دةي  مساييل 

لـة ژثـر   . مامـة حةمـة   برمـةي   يين بـؤ كـذ   دةگـرت   قرانثكم  كة گذوي   ي كاتانه

  بـؤين . كـرد  كـون   سـةرمي   ژثـر   گصـة وشـكةكةي     تكـاو   فرمثسـك    ساپيتةكةدا 
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  ، بثــزاريهثنــابوو وويركــة  شــوثن ســاپيتةكة، كــة شــوثن   چيمــةنتؤي  ســاردي

كـةس  . دةكرد كراوة و قسة خؤش، دةسفرؤشي  بة بزة،  لثو   مساييلي .  دةكردم

  پـث  بـةرؤكي   كـة بتـوانرث     بـوو   تـر  لةوة خـؤيي . بفرؤشث  ثپ  شةذي نةيدةتواين  

دةگـوت    پثم. دةيگرت جار جارة زماين . هةر وا بوو بوو  كة گةورةش .  بگريث

خؤمـان    الي  ، كـةچي  دةگـريث  زمانـت    دا زياتر كؤذ و كؤمةص ، تؤ لة نثو  مساييل 

  چــاك  تخــؤ يــة و بــة هيممــةيت  نةفســي  كةواتــة ئةمــة نةخؤشــييةكي. وانيــت 

تـازة چووبوومـة     گـوت   و دةي  لثهـات؟ پثدةكـةين   وات   باشة بة چـي ...دةبثت

منةوة  تةنيشت  يةكي  لة قوتايب سةرةتايي، مامؤستاكة پرسيارثكي  يةكةمي   پؤيل

  هةصـهثناندا   دةسـت    لـة گـةص   هـةر   بداتـةوة، منـيش    وةصام  زاين  كرد ، ئةو نةي

خـؤي   هثـزي   و بة هـةر چـي    هات . هةصستا رقي  مامؤستاكة زؤر. دايةوة وةصامم 

و لـة قوتاخبانـة    بـة روومةمتـةوة گـرت     دةسـتم   منـيش  . دام لـث  زللةيـةكي   بوو  

  . لةو كاتةوة وام.  هةصامت

  

لــة    دةپثچثتــةوة و واز  لــة دةالقةكــةدا   خــؤي    تيشــكي  دوا مانــگ    ترثفــةي

دةرةوة  ديوارةكـةي   لـة سـةر   و خـؤي    دثنـث   شوثنة شاردراوةكان سةرةتاتكثي 

دةورو و .  لـث دةدةم  قووصـي   و مژثكي  دادةگريسثنم  جگةرةيةك . دةدا مةصاس 

  و روونـاك  دةگـةذث    هـةص  جگـةرةدا سـوور    بـة هثـزي     تيشـكي  لـة ژثـر    بةرم 

  .دةبثتةوة

  

دا هةسـتم   پاژنـةكامن  لة ژثـر  .  هةصدةلةرزمي  ميچةكةدا لة ژثر . ، سارد بوو  سارد

. وةهـا  بگاتة ئثرة بؤ كـارثكي    بنيادةم بث ؟ بصثي   چي بصثي . كرد  لينج بة شتثكي  

. هةميشـة ترسـناكة   نثـو تـاريكي     خشـپةي .  دث  خشـپة خشـپثك    دةنگي كتوپذ 

. يـة  يـةوة ئاسـايي   بـة روونـاكي   دةنگ . ، ترسناكة نةگاتة هةر دةنگثك رووناكي 

هةنگاوي   لة هةصهثناين  دةرفةت  شاراوة و بث نيازي . كارةساتة  خشپة سةرةتاي

  ئةگـةر چـرا اليـتم   . پشتمةوة نووساند  بة ديوارةكةي  زياتر خؤم .  دةترسث بصند  
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بـة  ...هةناسـة كـةمتر  . دةكـةم    كـپ  ةم يـة، هةناسـ   چـار ين . دةمبيننةوة  تثگرن

قـوص   ناوة ناوة هةناسةيةكي . هةوا دةكا دةدا و داواي   لث توند  دصم   بةصام. ژمارة

لة   خؤي  .دةوةسـتث . دةبثتـةوة   خشـپةكة نزيكتـر  .  دةجوصثنث جةستةم هةموو  

زؤر  رادةيةكي   هثشتا   بؤ گريفامن، دةبةم   دةست" ؟ بؤ قسة ناكةن. "دةدا دصقثك 

  فـذث  نابـث    دةكـرث  تا ئةو جثگايةي  گوت  دةي مساييل . پثماوة لة وةرةقةكامن 

وايـة لـة    هـةق  . دةرگاكانةوة پشت   نة دةدةي فذثيان  تاوانة ئاوا   تةنانةت. بدرثن

،  كـرد  قسـةمان   ماصـةكان    خاوةن بةذثزةوة لة گةص  ئةوةي  و پاش  بدةين   دةرگا

خشـپةكة وةژوور  .  گوشـي  وةرةقـةكامن  .  پثدةكـةنيم   منـيش ! بيدةينة دةستيان

  دةدةن؟ حـةمت  لـث    چـرا اليـت     كـةي   ئـةي .  ي من ديوارةكة  و هاتة بن كةوت  

لـة هـةر    زيـاتر  ...دةكـةن    بـؤن . امكثشـنة خـوارةوة  و ر بگـرن   القـم    ةوثدةيان

  و سـفت  رةق  شتثكي  كذة كذي   كتوپذ دةنگي.  دةكةن ديكة بؤن  بوونةوةرثكي 

لـة هةصـاو    پـذ    قوذگ ، فـةزاي  نثو   خنكاوي  دا نوزةيةكي  و بة شوثين هةصدةستث 

نيشتة سةر   مةيلة و بزةيةك .  كاتةوةدة هثور    لث كةالوةكةم   تاريكي هةنگامةي  

  : لثوامن

  !"ية مةترسي دووري  سةگ، نيشانةي  خةياصي   بث"

و فـش    دةكثشـث   ژيـان  جةسـتة، ئـاوي   . دةكاتـةوة   لةش خانةكاين   ،ئاسوودةيي

قؤنـاغي  . خةياصـتر دةكـا    مرؤ بث  گةورةكان، ية  ترسي مة دواي  ئارامي . دةبثتةوة 

خـةوثكي  . سـةرةتاكان  وةك   سـةرةتايةك . ديكةية ايةكي سةرةت ،خةتةر دواي  

دةخاتـةوة، دوور   دوور  خةو هةذةشة زياتر .  چاوم  نيشتة سةر پثصوةكاين قورس  

  .دوور 

  خةصـك   زؤربـةي   شـار ئـةو كاتـةي     بؤردوومانـةكاين   كايت له  !لة بريمة مساييل"

و گاريةكةتـةوة لـة     تـؤ بـة خـؤت    دةورو و بةر دةذؤيشنت،   يةكاين بةرةو ئاوايي

هةميشـة  .  دةكـةوتی  وةذث  شارةوة بةرة و نثو شـار   راغ  قه  گةذةكة تةريكةكةي

  زؤربـــةي .  دةهثشــت  جــث   كــة شـــارت   لــةو دوا كةســـانة بــووي     يــةكثك 

  ."بيين بؤردوومانةكانت 
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دوور   جادةيـةكي ... و بةندان  سةهؤص  وةرزي ... گاري...دةسفرؤشي... مساييل

بـة   و دةبـن   دةوةرن  مساييـل   كة لةو سةري ، پثكةنينـةكاين   ةيةك و درثژ، جاد

  دثتـة الي  مساييـل  .  دثـت  خرمة خرميـان   رثبواراندا  و لة ژثر پثي  وردة سةهؤص 

. يداتـةوة  و ده دةكوصثنث  و بؤي  دةسثنث   لث ديوارةكة و ئثسقانةكةي  بن  سةگي 

و روو  هثنث، سةر هةصـدةبذث  سةگةكةدا دة بة سةري  دا دةست  دواتر لة كاتثك

  درةنگــة بــؤ وةرةقــةكاين...هةســتة! راكشــانة كــايت   چ: "ثو دةصــ دةكاتــة مــن 

مساييـل ،  : " دةصـثم  منيش " .و مةقةذةكة چاوةذوامنانن حةمام   گةذةكي... ديكة

حـةز  . دمث  لة بةر تؤ و سـةيران  من  لةوثن، بةصام ... هةية ئةو گةذةكة مةترسي 

." دةرگاكـة  بؤ فذثدةمة ئةو ديوي  وةرةقةيةكي  خؤم  ة دةسيت هةميشة ب  دةكةم

! هـؤ مساييـل  .  ناصـث  هيچ  بةصام " : " ...و دةصث دةكةنث هةميشة پث  وةك  مساييل

بـةزةيي   بةو قسةية هةية كـة مـرؤض شـاياين     كة زؤر بذوات  هةميشة دةتگوت 

ژيانــت . ويــتبو  بــةزةيي  ديكــة خــاوةن لــة هــة كةســثكي  زيــاتر   نييــة، بةصــام 

مساييـل  : "دةصثم. گذ دةگرث و پثكةنينةكةي  ثن هک هيدل پمسايي ". ترساندبوويت 

تــني  زيــاتر  و گــذ  ئــةو هــةر پثدةكــةنث  كــةچي !" دةزانــن بيكوژثنــةوة پثمــان  

بسـوتثنم   روومـةمت    حةز دةكةم...  بگريث  زمامن  نامةوث  يتر ئ: " دةصث. دةستثنث 

  بـة باصـاي   مساييـل  !" نيية ماچ  روومةيت  روومةتة ئيتر  ئةم ... ديكة نةمثنث  و چي  

كـةالوةش   ئـةم   گذة، بؤگـةنيووي   ئةم : "و دةصث  و دثتة الم گذةكةدا هةصدةزنث 

حـةز  .   دةكا و دةيسوتثنث  وشك  ژثر پاژنةشت ، ناشووكري؟ لينجي  دةسووتثنث  

گـذ    ديسان. پثدةكةنث" ؟، ناترسي دث ونايلؤن   پث  خشپةي ! مساييل". "؟ ناكةي

گوللةيــة و  شــوثين  نــاو چــاوم  يــة  بترســم؟ بــؤ؟ ئــةوة ين: " دةصــث  باصــا دةكــا و

ئـةو كاتةيـة     تـا  تـرس  !  بـؤ بترسـم   ئيتـر  ...دراوة  لـث   دوو فيشكةي  كيشم قؤصث

سـةيرت    ناتوامن! مساييل.". " نامثنث ترس   ئيتر  درا  ، كة لثت نةدرث لث گوللةت  

كـؤ   ناية تةرمـةكامنان   لة بريت  بؤ ناتواين؟ ئةي !". "مببوورة...وورة مبب...كةم  

  ." نةدةترساي و پةت  لةت  دةكردةوة؟ خؤ تؤ لة تةرمي 
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چةنـد   هاشةي   ئةوسا.  گشيت  زؤر لة باغي يةكي  ساماصة و قةرة باصغي ئامسانيكي 

و دووكةص  گذ  بووين  و تثكةص  سامناك   و گرمة و رمبة و تةقينةوةي فذؤكةيةك  

  هـةر خـةريكي    خوثنـة، كـةچي    غـةرقي . يـة  لـةوث  مساييـل  . و تـةپوتؤز  و خؤص  

: دةصـث . بريندارةكانـة  و راگواسـتين   و ئةندامـة پـةذيوةكان     تةرم كؤكردنةوةي 

. نايانگـةنث  بؤمبـةكان   بـوو وا پثيـان  .  دثـن   سةرانة هةص ئةو بث   چؤن! سةير كة"

وايـة   و پثـي   دةجووصـثنث   سـةري   هثشـتا   دةسـتة بكـة    و بث   قاچ بث  ئةم   سةيري

ــژي    ــةر ب ــة ه ــتثكي رةنگ ــةوتؤ رووي   و ش ــةداوة ئ ــؤن   . ن ــةوة چ ــةيركة ئ س

ئةمانــة هــةموويان ...خنيــوة و دةهؤذثنــث  هصؤصــي  اويلــة چــ  يةكــةي  جامــةداين

مساييـل  ." دةمـزاين  ، مـن   دةمـرن  نةيانـدةزاين    ئةوان بةصام .  من ، وةك   دةمرن 

ــامن  قــةكان وةرة  ــة گريف ــث  ل ــارةي : " و دةصــث دةردثن ــد جــةم پ خــواردمن   چةن

لــة بــري  پيـاو كــة مــرد، برسثتيشـي   ! ئــةكا چــي  قـةي  : "پثدةكــةنث." لةمانةدايـة  

لـة بريتـة     مساييـل . "دةلثسـثتةوة  ديوارةكـان   دةكـاو    هةر باصـا   گذ."  دةچثتةوة 

گـذة بـؤ قوتـداين     ؟ ئةم  بن ر ت تاريك بؤ ئةوةي  دةشكاند،  كؤصانةكامنان   گصؤپي

  !"رابردوو  بؤ رؤژاين خمابن ...زؤر ئةنتيكةية شتثكي  صؤپانة ئةو گ 

، خـوارةوة دةكـةم   كة سـةيري  .  ؤ بثترةنگة دةمةو  نيوةذ.  لة خةو رادةچصةكم

و  رثك   خؤم. دمثة خوارةوة. قووصة  خةوثكي ديوارةكةدا سةگةكة نوقمي  لة بن 

ســةگةكة .  دةســذم  چيلكــة، پثصــاو و دةلينگــةكامن  ز وبــة كاغــة.  دةكــةم پثــك 

رةق . ناجوصــث. دةدةم  لــة قــاچي القثــك . كراوةتــةوة نــةختثك   زاري.  ناجوصــث

  .هةصاتووة 

ش " سـيا . "تاريكـة   دةالقةكة تاريـك . تووةها ، كؤتايي  كؤصانةكةش  نثو رووناكي 

  خـةوي   بصـثي .  دثت ئثستا  نا  ئثستا . خوثندنةوةية خةريكي  گومان بث  .نةخةوتووة 

  .؟ دةرگاكة دةكرثتةوة نةكةوتبث لث 
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. دةدا سـةيران   بـؤين   دةبـيين   دةدا، كـة كتثـب    كتثـب    بؤين   دةبيين كة سةيران 

  خؤشـم "دا  كارةسـات  لـه   .بـؤ؟ نـازاين  .  دةدةن كارةسات   بؤين  و كتثب  سةيران 

. بكـا   كارةسـات  هـةر بةشـي   مـرؤ رةنگـة     ؟ لـةو كاتـةدا   دةبث لة دايك " دةوثی

ــةواوي  ــة ت ــةكا بةشيشــي  رةنگــة ب ــه. ن ــة   خــوثين. مــرؤ گــةورةترة  ل مرؤيــة ل

مـرؤ دا دةگـةذث؟     كارةساتة لة دةمارةكاين  خوثين يان   دةمارةكانيدا دةگةذث،

لــة .   دةدوث بــة چــاوو بــة هثمــا  خؤشةويســيت   كارةســاتدا  لــه .نــازاين ديســان 

چـؤن    گـةرد كـة نازانـث    بـث  ئينسانثكي   ، وةك رسثدةت  كارةساتدا خؤشةويسيت

و هـةم   دةكا  شةرم  ست بداتةوة، هةم  ده خةجنةر به شةقاوةي  مرؤيةكي  وةصامي  

بةرامبةريشــي  ئــةوةي . دةوث خــؤش  ئينســاين  يــة و هــةم  ســپي و پــث   دةســت 

ي دةداو گاصتة هةذةشة دةكا و جوثن  بةردةوام . ناكةوثتةوة. مرؤيةكة ترسناك 

ت،  دةكـا  لـث   بـووردين   لـث    داواي  يان لة ئةجنامدا . دةنگة  بث ئةويش .  دةكا  پث 

. ناهثنـث  ئـةو واز   و بذوا ، كـةچي    بگرث    خؤي رثگاي  دةنگي  بة بث   دةيةوث  يان 

و   دةكـةن    نـوقمي  تـا    ئةوةنـدة كةصـةكة دةبـن   . كةصةكة دةبن  يةكان  سوكايةيت

. و تةقينـةوة  لـة خـؤ گـؤذان    .  دةيبـةن  خـؤي   لـة گـةص    بـةهاري   الفاوثكي  وةك 

نيشـتةوة، لـة     كة رق  دواتر. دةكا  خؤشي  لة بووين شثتانة كة تف   تةقينةوةيةكي

ــةكي  ــاي  شــثتانةدا ديســان  خــؤ خواردنةوةي ــي  خؤشــم"هثم ــك" دةوث ــة داي   ل

لةمــة بــةدواوة . دةبثتــةوة  ســوك  دةبثتــةوة و جةســتةي لــة دايــك . دةبثتــةوة

ئةو حاصةتة بكاتةوة كة  قةرةبووي  ، چونكة دةيةوث  بةهثزتر دةبث ةويسيت خؤش

دةگرثتـةوة و نـة    خؤشةويسـيت    جثـي   نـة رق . هوودةية  بث  بووة، بةصام تووشي 

بةشثكي   رق.  نابن لة دايك  هةر دووكيان   كاتدا يةك   له. رق جثي  خؤشةويسيت 

ماوةتـةوة،    لـةوثش  لثـداوة و ئيتـر     خـؤي   كـردووة و مـؤركي    داگـري    دةروونيت 

  .رةنگة لة داهاتووشدا ، يان  لة رابردوودا  مانةوةيةك

، رةقـــة و  رق. نـــا  خؤشةويســـيت  دةكـــا، بةصـــام دروســـت   ، خاوةنـــدارثيت رق

هــةر بؤيــة . نــا ، خؤشةويســيت  رق، مانــدوو دةبــث. و نيــان  نــةرم خؤشةويســيت 
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  دةبـةزث، يـان    يـان  دةكوژرث   ان، ي رق دةكا، كةچي  هةميشة رث  خؤشةويسيت 

! يـةكان  خةونة مرؤيي  باراين خبةرة ژثر  خؤت .  دةمرث  دةكةوثتة پاذانةوة، يان

بـة كانيـاوثكي    بـی   دةروونـت ده   وث لـه . و واصاكان و سوور و ئاص  مةيي خةونة پة

بـة   هةميشـة حـةزت    ئيتـر  .  گـةش  تيشـكي   بـة پرياسـكةيةك    دةبث   ، يان روون 

  .دةبث خؤت   و بة تةنيايي ئاوسي منداص  و بة پثكةنيين  و بة ژوان  سروشت 

لة هةورة .  نابث دروست  تؤ دةيصثي   ئةوةي  كارةسات   رةشي لة هةوري  بةصام  -"

  سةرسـام  هةصـگةذاو، وژةوژي   تاريـك   نثـو كؤسـاراين     ي گرمة و ناصـة  ،بروسكة

،  كارةسـات . نابـث  لـة دايـك    تـؤ دةيصـثي    ، ئةوةي  رةشة با و گةردةلوول كةري 

  .دةبثت  فثداري  منداصي   فثدار،  ژين. دةكةوثتةوة لث  كارةسايت 

ئاوس  زةوي   كارةسات! دةژثتةوة  ئةمانةدا  بة دواي ية سروشت  ئةوة ين ئةي  -

  .دةبث  لة دايك بةهار   و، ئةوسا دةكا  

  .مرؤ دةترسث ، بةصام  ناترسث لة كارةسات   زةوي -

ــيت خؤشة - ــت   ويس ــاتةوة دروس ــة كارةس ــث ل ــةر. دةب ــات   ئةگ ــةبث،  كارةس ن

. كؤشـندةوة  يةكي  تةنيايي  دةكةوثتة نثو و مرؤض  نامثنث و بؤي   خؤشةويسيت تام 

  ." بثزاره لة تةنيايي  خؤشةويسيت 

  

  

  

پةجنـةرةوة دةروانثتـة    نيگايةكة لة پشت . دةدات  زستان تؤ تامي  خؤشةويسيت 

گـةرم    دةرةوة  ، بةصام لة دةروونتدا   يةكهزؤپا. شةختة بةند ةوي ز  ساماصي ة ئثوار

كـة لــة    هـةتاوثك . دةوث  هـةتاوي  وةك   ئةبــةدي ئةشـقثكي    زسـتان . ناكاتـةوة 

 گـةرما و روونـاكي   كؤتـايي   بث ... توانةوة  كؤتايي بث ... بتوثتةوة  خؤيدا  تيشكي

داگـري  . بةفرةكانـدا  لـووي  كولوو كو  شؤر بوونةوة بة ناخي.  مردن كؤتايي   بث...

.  هوودةكـان  و گةرا بـث   ماسي   لة گةص  خواردن خةفةت . لة دةروونةوة  كردنيان 

كـة سـةريان    ، ئـةو كاتـةي    كـردن  بـةفر   نثو  رثبواراين  نيگاي  بة تةنيايي   هةست
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يـة   بدةنـةوة؟ ئـةوة ين    بؤ ئـاوذ . نادةنةوة لة پةجنةرةكان  داخستووة و ئاوذثك  

دادةدرثنــةوة و  و پــةردةكانيان  دادةخــرثن  بــة يــةك   يــةك  ان پةجنــةرةك

شـــةختة  پةجنـــةرةكان  نييـــة  وه ئـــه  !دةبـــن ون   يـــان وه پشـــته  ســـثبةرةكاين

ــووين  ــةختةي ... گرت ــةي  زةوي  ش ــژ  پةجن ــؤ درث ــردوون   ب ــيون و داي ك !  پؤش

ــاين  ــي  دةروون كوورةك ــةكان ، سةهؤص ــةوة  شووش ــاين. ناتوثنن  ، دةروون  زؤپاك

و مةمكـة    بـؤ ئـامثزة زةردةكـان    ، پةنا   دةبن لثفةكان  بؤژثر   زستان پةنا  شةواين

لـة نثـو     دةروون كـوورةي  .  تـةنياترة لـة تـةنيايي     ئاوثتة بوون   بةصام.  سيسةكان

ئامثزة سـارد و تـةنياكان   ! وةدةركةون.  ستثنث شةختة و سةرما و سؤلةدا گذ ده 

و ئةوسـا دانـة    دةگرث  رايان  ئامان  بث  لوورةي  ام ، بةص هةصدثن بةرةو دةرگاكان  

ــة كؤمــةص  ــة و ب دةرةوة هــةر ســةر   رثبــواري. دةگةذثنــةوة پاشــة و پــاش  دان

   خـانووة تـةپيوةكاين   سـاپيتةي   لة ژورةكاندا و لة ژثر   دةزانث  دةصثي. هةصنابذث

. دةگةذثنـةوة     بـةرة و تـةنيايي   پةجنـةرةكان  .  خةريكـة روودةدا   چ دا  بـةفر  ژثر 

  هةصــمةكةي  دوو دةســت يــان   ، دةســتثك دووان يــان  پةجنةرةيــةك ! نــا بةصــام 

  .دةتوثنثتةوة  دةم، شةختةكةي  ي" ها"دةسذثتةوة و بة 

  دةتزاين،

. دثـــت هةميشـــة چپـــةيان   خوشـــكةكاين . هةميشـــة تةنيايـــة  ســـةيران "

ــةيان  ــةنينثكي    بچوكترينةك ــةنث، پثك ــة پثدةك ــووناوي  هةميش ــ ئةفس   وةك  ةك

چيـا و    دةزرينگثتـةوة و بـؤين    ئـاوايي    قـةراغ  شـاخي   بنار  رانة مةذي  زةنگؤصةي 

  بـة كـؤي   تةنيا نةبثت؟ گـةر تـةنيايي    بؤ.  لة گةص خؤي دثين شري  تامي ئثوارة و 

  كةواتـة بـژي  ! لةو رةوينةوةيـة  بذةوثتةوة، تف  كراو و رزيوةكان   قسة دووپات

خرؤشـاو لـة دةروونـةوة دةتبـاو       كة وةك زثيةكي ايي تةني دةنگي   بث مؤسيقاي 

  ."ية نةوتراوةكان گؤراين قةراغ  دةتبا، تا 

يان  دث  يان . نةء.  و دةچث دا دث كؤصانةكةيان بة پياسة بة نثو  جار جارة ئثواران 

دةرژثتـة نثـو    عةشـقةكةت    دا هةموو بـؤين   سووذثك لة .  ناكرث دووجار . دةچث 

ــانةكة  ــةن. كؤص ــان گاوةكانته ــةي   ، كؤص ــن، ترپ ــي دةكثص ــؤض   دص ــنن  ت و  دةچث
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.  دةبـةزثنث   هةموو باخچة گچكةكان  بؤنة، بؤين  ئةم . دةكا گؤشيان  هةناسةشت 

  .دةكةن شةرم   باخچةكان

  دةتزاين،

ــةيران " ــوان   س ــة نث ــارة ل ــار ج ــت     ج ــة پش ــةوة ل ــةردة و ديوارةك ــة  پ شووش

سـةيران   دةيـزاين  . تةنيايـة  عاشـقثكي   سـةيران  .  دةرواين  يةكـةوة لثـي   تةماوي

و فـوو    دةخوثنث  كة ئايةتولكورسي دةبثتةوة، ئةو كاتةي   ورد هةميشة لة باوكي  

  . دةكا بة دةورو و بةريدا 

  دا فرمثسـكي  باوكي، لة بثـدةنگي . دةدا  ئايةتولكورسي  و بؤين  تام سةيران  ماصي 

  ، پيـاوثكي  بـاوكي . دةهاتـةوة  ران دةردةچوو و ئثـوا  زوو لة ماص  دةذشت، بةياين 

. ناگةذثتـةوة  قـةت    كـة ئيتـر    هاوبـةش   ژيـاين  تةمـةنث   دواي  تةنيايي .  بوو تةنيا 

.  دةخيوثنـدةوة و نةدةپشـكوت  .  گرتبـوو  نسـثي  و بـؤي   تـام    بةرة بةرة  سةيران

  !"دةبوو، نةدةزا  ئاوس

  دةتزاين،

. دةبثتـةوة  بةلؤعـةكان   لولـةي  و  گوثسـوانةكان    ئـاوي   لة تكـةي  بثزي  سةيران "

. لـة ژوورةوة دةپةسـتاوت   و خـؤي   و هةصـدةهات   بة چاويةوة دةگرت   دةسيت

دةتكـث،   ، فرمثسـك   دةتكـث   تةمـةن .  دةتكث هةموو شتثك  نةيدةزاين   سةيران 

ــةز  دةتكــث خؤشةويســيت  ــث ، ح ــان ، شــةو و  دةتك ــثن  رؤژةك ــةيران . دةتك س

  ."دةتكث كة مثشكيش   نةدةزاين  ئةوةي  ةنياو ت رةنگة ديزاين . نةيدةزاين 

  .خةصكي دةكةوثتة بةر تةماحي  ماص  نثو  ئاشكراي  خةزثنةي ! بدة بة شوويان  -"

.  هـةر ئـاوا بژيـت    خـؤ نـاكرث   . بثنـة  ژنثـك   بة شوو بدة و ئةوسا  دوا دانةيان  -

... پرييـت  دةسيت   دةبثتة عاساي ژن   تةنيا.  كوثريشيت وةجاخ  نةبثت   ناشوكري

  !بة بةرةوة نةماوة چت 

قـور   دةمثننةوة و ئةوسـا   كچةكان . ێرگان س هک  هل     ێركةس   لة مردندا تةنيا  -

تازة . مةهثصة  جث  بؤ ئثمةشي. بووة بة ريشةوة نةگبةتيت .  زياتر  يةكي بة سةري
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ــري  ــةرة خثـــــــــــ ــة رژاوة، بيكـــــــــــ ــت  رؤنةكـــــــــــ !                                         باوكـــــــــــ

  !بكة  لث  پةلةيان... ئاوةدانيية زاوا  ؤ تؤ ئثستا ب -

  دوو سـث ...  و خـزم  و پـارةدار   ة؟ كاسـب  عاسـية باشـتر   بـاجي   لةي لة خو  كث -

  " .دةكا  بنةماصة بةخثو

. لة شووشةكة نزيك دةكاتةوة روومةيت   سةيران تؤ تثدةپةذي  كاتث  ئيتر   ئثستا

و بــة ســةر  بــةرزن  پليكانــةكان   پــث.  پليكانــةكان پــث دثتــة ســةر  جــار جــارةش 

  . دةروانن  كؤصانةكةدا

  

  

  ديسـان . دةكـا  هةصاتن، مـرؤ پةسـت    بريي   و ئةوسا روانني .  رواين كتريان لة ية

بـؤ  . نـةبوو   پثيانـةوة ديـار   ، بةصـام   پةشـؤكان  رگاكة هةستايةوة تا ناخ رمبة لة دة

وا   هةميشـة، هثمنيـي   .  يةكتردان كة  لة پاص  ئةو كاتةية   هثمين   ؟ پثتانةوة دياربث

  و ببذثتةوة، نـةك   بثت جارثك   ؟ كارةسات بؤ نةبث. كارةساتة  باصندةي هثالنةي 

.  دةم گـةنيوي    خؤشترة لة بؤين خوثن .  بگرث پث  بةرؤكت  و ساتثك  ئان  هةموو 

حةز  هثشتا . بلثسثتةوة و نة دةزانث   بة چپة بدوث كة نة دةزانث   دةمثك   ئةويش

قــژي . بــوون گــةش   گــةش كوملــةكاين  دةگــةذاو  دا  لــة دةمارةكــاين و خؤشــي 

  دواي    مـةمك   ية، لةرةي  ين هيچ   ئةويش. گةذابوو مةمكي  سومخةي . ئاصؤزكابوو 

مـاچ   دةمـي    نثـو . دةخياتـةوة جـث   ، جـوان   گثـرات  هةنـدثك   بة دةست  ئةوةي 

" دمثـةوة؟  مةجووصـة تـا خـؤم    . لثرةبة، دةرگاكـة دادةخـةم  : "دةكاتةوة و دةصث 

  .دةرگاكة دادةخا

  ! نةكا زانيبثيت...تراكتؤرةكةنةهات  ؤ دةنگي ةمذباشة بؤ ئ -

هةناسـةيةكي  . هاتـةدةرث   بـة تالوتـل   نثـوي    ةكةيجوجك شكاو  ترس  هثلكةي 

  گةذايـةوة سـةيري  .  ترسـاندي  دابـذان   لثـك  . دا قـوت  تفثكي   هةصكثشاو  قووصي 

رگـای   قوفصـي ده  هـةر ئةوةنـدة   . يـةوة  خـةين .   وه كـرده  دووكانةكـةي   دةرگاي 

  . هات  دةرگاكة بةپذتاو بةرة و ذووي ترازاند،  ی  شهو حه
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ديكـةوة    لـة اليـةكي   دةگريـت   كونثـك   ، تـا   وابثت لة هةزار كاسبيي  لةحنةت  -

خـؤي   بؤ پارةكـةي    وا گةوادي .  دةخيوا  و كث دةيكا   كث. دةبث تث   ترت كونثكي 

حسـثيب   قـةت   كـةچي   دةبثتةوة،  لث  فلسثكي  دةكا تا  بة سةردا هةزار تذة تذت  

و  نـة دةبؤذثنـث   ... اية و نة كةرة و نة بزننة گ تراكتؤر .  ناكةن خةصكي   مةكينةي 

  ! شةرةفينه بث ... خةالس و ئيتر   دةوةستثت وپذ كت. ثنثرنة دةگا

ئـاوي   مشـتثك  . بةر لوولة ئاوةكة هةصـتووتا  حةوزة بچووكةكةي   لة سةر لثواري

ئـاوذي   پـذ  کتو.  دا كرد خؤي هةصگةذاوي  و رةش  وي تؤزا و چاوي   بة سةرو دةم 

  :راما دايةوةو لثي  لة فاتث  

  

  

تـةنيا  . لة سةرة؟ بة خوا هـيچ  چت ... كةر دةخيوا گا دةيكاو ... ثرة؟خ! بةح -

بـؤ   ئثمـة   وةك  بارگريي ... دةگةيةنث رزقت  خوا  ةو ئيتر بكةرةو  پان  لث خؤيت  

و لـة   دةخـؤن   كـردووة و لـة تـةذي      حيـز   ؤتـان خ سـةري  . ئثوة چاكة بارلثناين 

كةصـة نؤكـةر    مثردي   تا دةيزانث  خواش .  ئثوةية بة كةيفي  دنيا . وشكي دةنوون

تؤزةكـة  .دةيـدوورث  و چؤن  دةيبذث   چؤن  دثتةوة ماصة بةقوذ گرياوةكةي، ژن

ةكـة  ئاو. بـوو  هةر چةور و لينج   و چاوي  دةم بووبووةوة، بةصام  لة سةر و چاوي 

  هـةتاودا  بة سةر رووخساريةوة لـة بـةر تيشـكي      لثرة و لةوث   زةنگؤص زةنگؤص 

  . دةينواند رةنگ  چةند 

  ئـا دووكانةكـة بكـةرةوة بـزامن    . نـةكردووة   دووكانةكـةم  چةند رؤژة حسثيب  -

  ية؟ لث  چةندة پارةي

  خـاو بـة    لة گـةردين   دةست بچث   ويسيت. بؤ دوايي داينث    بلث  نةدةكرا. داهثزرا

بـؤين   بةصـام  " جارثكـة ناحةسـثيتةوة؟  ...يـة   چي دة پةلةت : "بصث پثي  عيشوةوة

لـة   كليلةكـةم  : "رثوة گويت و بةدةم  بة پةلة هةصاتة سةرث . دةكرد  كاسي ئارةق  

بـة خةبـةر    ئةمحـةدي   ماوةيـةك    دواي. چـووة سـةرةوة  ." هثشتووة جث  سةرث 

  :هةصي دايث تةها لة خوارث. و كردية گريان هثنا
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  ...!قةحبةي   بثت وشك  چوار پةلت  دةك  -

و  هاتة سةرةوة و بـة رق    تةها. ديكة نةبوو ي  لةوه گوثي  ئةمحةد   لة بةر گرياين

  :ويت  لة رادة بةدةرةوة   يةكي توذةيي

  !قةحبةباب قةحبةي  بدةرث   كليلةكةم-

  :نی چآوانی ته وسا دردونگی ئه

نـاو مـاص    كـاري   ژن .  مانـدووبث  نـازدارة و نابـث    م يارةكـة ! مةكثشة زةمحةت  -

  !دووكان؟ دةكاو پياو كاري  

  

  

  

  !دةر دةكرد تيا بفرؤشتاية ناو بانگت   و سةروپثت  هةبواية ئةگةر دووكانثكت  -

  گرنـگ . نـا   يـان  دةبينث  لثوة كشاوةكامن  نازامن . پثدةكةمن بةذوويا   دا لة تاريكي

.  دةمب كؤصان   نثو ئاسنينةكةي   دةرگا  و ئاوديوي دةرث  لة ژثرخانةكة دمثة. نيية

وةزةيـان    تـازةوة تـا   حةسـاونةتةوة و بـة نةفةسـثكي      كةصةشـثرةكان !" بة  وريا"

مساييل  هةوا بؤين . بذ دةكا  تا گوث...و دةخوثنن دةدةن   دا بة يةك  داية باص تث 

كةم  ، الين  قازاجنثكي نةبث ئثمة ئةگةر هيچ   ئةو كارةي هةميشة دةيگوت .  دةدا 

. ســةحةري گــةرد و ســازگاري  و بــث ســاف  هــةواي  دةماخناتــة بــةر رةمحــةيت  

  و زوو درةنـگ  "  :دةيگوت  لة وةصامدا" دةمبةوة  خةريكة رةق! وةكةوة مساييل "

  " دةبيت  گةرمتر بيت كةوتووة، ئةگةر ئازاتر 

  ويستووة؟ خؤش   كةست  مساييل -

. پةجنـةرةوة دةمبـيين   لة پشت . و جوانكيلة نةمشيل  كچثكي  .تةنيا جارثكيان -

دةرةوةي   و سةيري بؤ دادةنواند   سةري دةهثنا و بة ئاستةم   دا بة بسكي دةسيت 

و بـة   بـؤ دانةوانـد    وةبـةر خـؤدا و سـةرثكم      غـريةمت  منـيش   جارثكيان . دةكرد 

زؤر تــةريق . ووبــ خــؤي   لــة ســةر هــةواي ئــةو هــةر  ، بةصــام  دةميــةوة پثكــةنيم
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لـةو پةجنـةرة   .  پـةرپووت   پةجنةرةيـةكي . بـوو  كـؤن   خانوةكةيشـيان  . بوومةوة 

  .رزيوة بزركاوة و دارةكةي  هةص  كة رةنگة سةوزةكةي چاوگچكانة 

  ؟ نةگوت  پثت بوو، ئةي   چ ئةجنامي  -

  !كوثرة زانيم  دواتر ...ئةجنام   چ ئةجنام  -

.  بچـني  مساييـل   بـوو لـة گـةص     كـة قـةرار    داوة بچمةوة ئـةو گةذةكـةي     بةصثنم

  . ماوم  جارث خؤ من   ، بةصام نةگةيشت مساييل 

  !وا نابث شيت ... نةبوويتةوة؟ ئيتر هةر ئاشق   مساييل -

  . دةيب كوثر  خؤت   ديكة دةرچوو، بؤ ئةواين  ئةشق كة كوثر  ؟ يةكةم  بؤ نابث -

  !، واز بثنة و ئةفسانةية  ئةمة حيكايةت -

  ؟ چني ئثستا  واية ئثمة تا   ؤ پثتب -

.  دةنثـرث " بـا " سةركةشةكانةوة سةر دةربثنـث    چيا لة پشت  ئةوةي   هةتاو پثش

خثمةكـةي    ديكة ئةسـتؤندةكي   و چي كة بذوات   دةچرپثنث  شةودا  بة گوثي" با"

  بـةذث   سـاردي   بگات، هةناسـةي   ئةوةي  پثش هةتاو . نةهثصثتةوة بة ذاوةستاوي  

  دواتــر.  هةناســةية كــة شــةو ذادةماصــث  ئــةوة ئــةم  دةكــرث وا هةســت . دةكــا

حةشـار   هةناسـة سـاردةوة خـؤي     ئـةم   لة پشـت    رووناكي كة سثصاوي  تثدةگةي 

  .و دةكشث  داوة و بةرة بةرة دةكشث

  ... دةتوامن  بؤ خؤم... دةكةم  لث تكات ...جارة مةية   تؤ ئةم  مساييل -

    !فثركةي منيش   مةوثناتواين؟ دة دةصث  كث  -

  .پثدةكةنث. دةكا  تاقةتيم بة بث  هةست .  تةقيو  بة تةصةي دةبث  دةمم 

  !"دةوثي  خؤشم"كةر مةكة  لث  خؤيت  هةتيو  -

بـؤ   كارةسات . دةبوو لة دايك  مساييل  الي " دةوثي خؤشم "چةند سادة و ساكار 

  .بوو ئاسايي   ئةو ژياين

  ؟ راهاتووي ناخؤشي  تؤ بؤ وا بة  باشة مساييل -

  زؤر خؤشة؟ خؤت  ژياين  -

  .نادةيتةوة وةصام  قةت  -
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  .دةبثتةوة  دا جثی  يةكةم لة گاري  من هةموو بارو ژياين  -

  ية؟ ين باوكت  خةمي  -

  سةرشاين  جامجةكةي  ژثر  ئةو تازة گرمؤصة بووة و بة ژياين  و نةمب  ببم  من  - 

  . بةسه ئاوي   و پةرداخثك دوو نان  شةو و رؤژي  .راهاتووة 

دانيشـتووةو   چوارمشقي  دارتثلثك  ئةوبةر لة نزيك  لةسةر سةربانةكةي  مساييل 

  . دةروانث بة پثكةنينةوة لة من 

  ، ها؟ خؤ ناترسي!  كةماص  نةترسي -

  .دةداو دةگةشثتةوة با لثي .  دادث گةرم   روومةمت

لة   ئةوسا. گرمؤصة بوو  لة جاران  خثراتر.  نةگرت بةرگةي   زؤر باوكت  مساييل  -

  .برد پثچا و بةرةو مزگةوتيان  سةر شانيان  جامجةكةي 

دةربـذيين   بـواري   تةمةن ...  دةويست  زؤر خؤش مين  باوكم . كةماص دةمزاين  - 

  .نةدةدا  پث 

  ديكة؟ شتثكي  يان   تةمةن -

 چي، چؤن؟ وةك  -

  كة دة پازدة ساصي  دايكت خةمي  ، وةك  و هةژاري نةداري  ك  ، وه خةم وةك  -

 .مرد خؤيدا   جةستةي  بؤگةين لة نثو  ژياو   ژياين بة زةليلي  كؤتايي 

   و هةميشـة لثـي    نـةداثي   رووي ، قـةت   مـرد  و تا دايكـم   دث   تا لة بريم باوكم  -

 .تووذة دةبوو

 .دةسذثتةوة رق  مةرگ  بةصام  -

و ئـةو، كورتـة    ئـةم    وة بـةر دوكـاين  هةميشة بة گؤچانةكةيةوة دةچـو  باوكم  -

  و سـةيري  دادةنيشـت   لثـي     لـة سـةر سـةكؤ    و ئةوسا   دةكرد و بثشثكي  خؤش 

  .دةكرد و ئةوژين  ژن  ئةم   و الري و لةش  مست 

   .دةبا و ئةو ماص  ماص  بؤ ئةم  كة رووناكي ئةو دار تثلة بثت  مساييل   نةكا 

  . دث لث خوثنت  بؤين  بؤ كروزو  مساييل  -

  ؟ دةرژثنث و هةم خوثن  دةسووتثنث  قژ و پثست  كة گوللة هةم  نازاين  ¬ا  -
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  ! نةدةزاين بؤ تؤم  بةصام  دةزامن ...  دةزامن -

  رؤژ بثتـةوة كارةكـةمان   ئـةوةي   پـثش   دث  كةوة، لة بـريت    وةذث  باشة ئيتر -

  دةكرد؟ تةواو 

بـذيوة و ئـةو    لـة مثـژة     مسـاييلم    چوار رثيانةكـةي . بوونداية  لة تةواو  كارةكةم

بـة    انئامسـ . بة تاصـة  گريفامن .   كةوتووم  و مةقةرةكةش حةمام   گةذةكي  ديوي

گرنـگ  . دةردةكـةوث   سةركؤصـانةكة كةسـثك   و لـه . هةصـگةذاوة   شني ئاستةم 

لـة يـةك   .  ديكـة دةچـث   شوثنثكي   يان رثبوارثكة بةرة و حةمام  بثگومان . نيية 

ئــةوةي . ديكــة لـة پشـتمةوةية    دةدةمـةوة، كةسـثكي   ئــاوذ . ةوةدةبينـ  نزيـك   

دواوةش  ئـةوةي  .  دةقيژثنـث   دثنثتةوة و بة سـةرما   دةمانچةكةي  پثشةوة ميلي 

  . دةگاتة سةرم  بة جث دةس  

  

  

  

.  تـؤخ  رةشـي   چـواردة خـؤرثكي   . پثية  كة دثتةوة دةمانچةيةكي  تةها   هماوةيةك

مةيلـة و چـةور    رةشـي   كة بـة پةذؤيـةكي     دا كاتثك لة تةها . دةيگرث سام   فاتث

  : دةصث دثنث،  دةكاتةوة و دةسيت پيا  پاكي  

 بـة كصـاوةكةي   دةسـتمان   بـؤ ئـةوةي   . خراپـة   زةمانةيةكي! مةترسة ئافرةت  -

حوكمـةت  ...قسـة نةكـةي     كةس وريا بة الي ... پثويستة  ئةمةش خؤمانةوةبث  

  ! دةچث بةرباد  سةرمان   بزانث 

. دةيبـا  خؤي   شةوانة لة گةص نايگثذث ، بةصام   خؤي لة گةص   كار كردندا  لة كايت

  فاتـث . ماوةيةكة زوو زوو دةچثتة دةرث. دةذوا  و ئةوسا دةگؤذث  و بةرگ  جل 

. رادةچصـةكث  لـة جـاران     زيـاتر   دةرگـا  بة تةقةي . ورياترة لة جاران  زؤر  ئثستا 

ياصـا  "بـة   بة دةسـت   تةسبثح  سؤفيي  ريش  برايةكي كا  ئثستا  تا  دوو جارث يةك  

دةصـث    ةكـا د وةسةركةوتووة، كـة سصـاو    لة قادرمةكان  تةها  لة گةص   گوتن" ياصا 

چـاو   و كـةمتر   دةگثرث  تةسبثح   پةيتا  و پةيتا  دادةنيشث  ".عةلةيكوم ئةسةالمو " 
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لة وشةكاين   ثككة هةند  سةقةت يةكي  كوردي. جؤرةيةكة زماين . هةصدةبذث 

  بـة ماشاصـا   و  دةپرسـث   لـة ئةمحـةد    بـة گـةرمي    زؤر . و كوردانةن تؤخ   يةكجار  

. دةچنة ئةو ديـو  ئةوسا   دةداو  ئةمحةد  دوو سةرپةجنة لة گؤناكاين  يةك   گوتن

  زةمحـةت . بزانـث  قـةدرةش  . باشـث   زوور پيـاوثكي   تةها  كاك   براژن  وةصاهي"

  !"ئينشائةال...  بثهثشتث  جاي  ئينتؤر پياوي . و كاسبث كيش 

ژيــاين . و نايگثــذث ناباتــة دةرث   جــاران  وةك  تراكتؤرةكــةي  ماوةيةكــة   تــةها

  :گويت ناو   لة فاتث رووي  شةوثكيان . باشتر  جارانة، بگرة تؤزثك  وةك

  ! بث  لة خؤي بكة ئاگاي  ، نةسيحةيت  ناصثن لث  باشي  براكةت  -

  خؤيانـة بـة سـةري     چـةوري   دةسـيت ! كـرد  جايـان   هةية؟ بـث   مين براي  كث  -

  .دةيسوون  مندا براكةي 

يـة،   نـی   خـؤي  لة زمـاين   ئاگاي  باشة، بةصام  كوذثكي .  دةوث ئةوم  چاكةي  من  -

  كردووة و بـة كـةيفي    خوار  لث كورتاين ...ناداتةوة  لثك  خؤي  و خراپةي چاكة 

  .خراپة  ئثمةش بؤ بذوا   ئاوا.  دةزةذثنث خؤي 

  .چؤوة  تةهادا داية و بة گژ  هةصي فاتث 

ــدين  لثــدان  ــاوي، جةســتة و رؤحــي  جــوثين  و چةن ــةيان  رق دواي . گوشــي فات

كـة    كةماص. بؤ گثذايةوة شتثكي  هةموو   فاتث  . كردن سةرداين   كةماص ماوةيةك  

   اصــاينمند لــة گــةص  كــردةوة كــة قــةت  تــةهاي   منداصــيي بــريي  وةدةر كــةوت 

  .نةدةبوو تثكةص  گةذةك 

  . گؤريوين  لث خؤي   ؟ ئةويش دةناسي زاوام  مساييل، خؤ تةهاي  -

كـة   هةصـدةدا، ئيسـتاش    قـذاين   و پثـنج   بوو، دوو قذاين  كة منداص . نةگؤذاوة -

  !ئةو نثچريانةن هةر  نثچريةكان . ديكة هةصدةدا  گةورة بووة شيت

  لة گةصي؟ بوو   شةذت جارثكيان  دث  لة بريت  -

پةنچـةر   بـاوكمي   ، گاريةكـةي   هةصـتؤقاوي   چاوي  لة جيايت. نةهثنا هةر وازي  -

  .كرد
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منداصيشـي   رةنگـة رقـي   .  پثكـةوة دةبةسـتث   و ئينسـان   سةگ . ية  بةزةيي بث  -

  .نةچثتةوة لة بري   قةت 

  !ناچثتةوة لة بريي  كةس  -

  

  

  

مساييلـةوة بـوو،    بـة سـةري    سـةري   ؤر ز بوو  كة منداص  برات  ئةو نثرةكةرةي  -

  .ية واين  ئثستا كةچي 

نيگاكـاين  . بـوو  بثـزار   لة نيگـاي    فاتث.  روواين يةوة لة فاتةي  بة وردبيين  ئةوسا

  .بوون نائاسايي   بروسكةيةكي خاوةن  

ــك  - ــاص  كاتث ــة ســةر م ــؤ ل ــووي،   ت ــل  ب ــة ســةردانتان زوو زوو  مسايي ؟  دةهات

بـةو   حـةزی كـردووة شـوو      زؤري گواية كةماص . دةكردي  لث بيستوومة حةزي 

  .بكةي

  :يةوة تةقي  فاتث

بذيوةو،  لة نيگام  نة نيگاي  قةت . شةوانة ئةويش . هاتووة  چةند جارثك تةنيا  -

  .لةنيگاي  نة نيگام

  .دا  بة سةر خؤيدا لثفةكةي  و  هاتث  بزةي   تةها 

  

  

كـردووة،   بؤنيـان  ! بـث  خـؤي   ورياي  بصث  برات  ، بةو هةتيوةي  كوژرا  مساييل -

 !  خبةمة بةر دةست  بةصگةكانيان  نامةوث  من  بةصام 

  .پثكةنيبوو  ئةوسا

.  گـذ دةگـرن  .  دةسـووتثن   زامـةكان . دةئاصـثن  لة زامةكان  پثكةنني . نپثدةكةن

ئامسـاين  .  هةصـدةفذن   ئـازار  قةلـة ذةشـةكاين   . دةتةقن گةراكان . دةكةن  گةرا

بـة   رث  ئازارةكـان  . دةگـرث  گـةنيو   و زةردي   و قاوةيي  رةش  رةنگي   ژوورةكة 
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كـة قـةت     ئةو ژوورانـةي  لة بؤ شثي  ، تؤختر  تؤخ  يةكي قةرةباصغي.  نادةن يةكتر 

لـث   نقورچيـان  . بة زامةكانةوةيـة  پاصيان  پثكةنينةكان .  بة خؤيانةوة نابينن هةتاو  

ليكـي   تـامي   تفـةكان  .  دةبـرژثنن   زامـةكان  تفـةكان  . دةكةن  لث تفيان .  دةگرن 

ــان  ئازارةكــان .  كةصــبة دةدةن  ــوورة دةچــث دةنگي ــة ل و لة  رةوة گورگن  . ل

رةنگــة زامــةكان . ؟ نــازامن بــؤ.  ناكــا شــةرم   پثكــةنني.  ئاصــاون خؤيــان  نـثچريي  

  ديـارة، بؤيـة بوونةتـة مايـةي      كردؤتةوة كة قـوذ قوذاچكـةيان     ئةوةندة دةميان 

  زام. دةبثتـةوة  نزيك   ، لة مةرگ  دةركةوت كة قوذ قوذاچكةي  زام .  صتة جاذيگا

  هةصـثدةداو  كـة هـةر    ئـةو جةسـتةي     سـته  دوورة ده چةند   ئاي. مةرگة بثشكةي 

  بثـزارت   خـؤت  لـة جةسـتةي    م زا. بـوو  نةغمةكان   زايةصةي  ، سةر تا پا هةصثدةدا

.  بـوون  و نـوقم   بـوون   نوقم .  و خةياص ةياص خ.  لة خةياصدا  بوون. ماندوويي. دةكا

و چةنـدين   چةنـدين  . ئازار  سنوورةكاين ئةو پةذي   تا  رؤيشنت. و گةذان گةذان 

. لة وةمهـةكان  دوورة دةستتر .  كثوي. سرك ئازارثكي . ئازار خوثندنةوةي   جار 

ئـةم   خـؤ دا. ئـاگر  لة نـاوكي   گةرمتر . گةرم ناخ، گةرم . لة ناخداية ئةوةتا  كةچي 

 يان ئثرةن  ؟ هي  وثوة هاتوون؟ لة ك بن زةمةن  وصايت  دانيشتواين  زامانة دةتوانن  

، لــة ژثــر   هــاتوون  دا پثــي ئــةو رثگايانــةي   ؟ بثگومــان  هــاتوون چــؤن   ؟...

رؤژ سـوورةو  . دةبـن   دةكوژثنـةوة و هـةص    چراكـان . سووتاون  هةنگاوةكانياندا 

بـة چرپـة،    ، دةبـث   دةبـث بـة ژاوة ژاو   پثكـةنني  . زام  ناخي سووريي . شةو سوور

بـة   ، دةبـث   بة قـامچي   بة نةعرةتة، دةبث ، دةبث  دةرگا پثوةداين  بة زرمةي  دةبث 

ــز ــز . مي ــةكان  مي ــث. دةيانســووتثنث. دةشــواتةوة برين ــؤين .  دةيانربژثن ــز   ب مي

ئـةو    رة دةسـنت دوو چةنـد  . يـة   كؤتايي  ژان، بث. دةئاصث  و لة هةناسة  لةزامةكان 

وةك  .، سـووتثنةرة  زام.  دةدا كـاين    ئـاوي  و بـؤين   بةهار  جةستة بؤين   رؤژانةي 

پـةنا   سـؤز   باصندةكاين . دةپووكثنثتةوة جةستة لة سةوزايي  ، مثرگي  تيژ  هةتاوي 

ئةوةنـدة وشـكة،    گـةروو  . دةبـةن  و گةونـةكان   بـةردةكان    بؤ بنةدار و سثبةري 

نـامؤ    لـة يـةكتر   . پةرتـةوازة دةبـن   ئاوازةكـان  . دةچثتـةوة  بري  لة وشةي  ئاوازو 

ئةسـتةمة   چةند . دووريوةتةوة هةصاتووة و لثواين  وشك  خوثن  دةصةمةي .  دةبن
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  وزةي فشـاري   لـة ژثـر    تـةنيا    پةجنةكان! ؟ پةككوو ئةندام! ئةندامثك   بزواندين

و   ن بـة يةكـةوة دةده   پـاص   پةجنةكان . دةلةرثنةوة عةسةبةكاندا  خةزثنة كراوي 

  .دةبنةوة  جودا لثك 

  مساييـل ! ئةوةندة تةنيا بوو، لـة مـةرگ نةترسـا   . بوو  هةر تةنيا. تةنياية  مساييل

بـة   پثكـةنينم  " هةصـدةبذث   سـةر   بؤ؟ مساييل ...  بؤ مساييل.  دةگري.  دةكةنثپث

زؤر  يــل مساي" تؤيــة بــؤ ئارةزووةكــاين   و گريانيشــم  دث  ئــةوان  مانــدوويي 

  . دنياية  دنيا ئةوةيت . هةميشة وا بوو.  دةگريا ، زؤريش  پثدةكةين 

هةصـي   كـة خـةو    ئةوةنـدة مانـدووم   .  مانـدووم . دثت خةوم ! گةذث  لثم  مساييل"

تـا  . يـةكان  قوصـايي   تا... و دثت دثت . دثت لةگةصم  هةر  مساييل   بةصام"  گرتووم 

 باشـة مساييـل  " بـزة دةمگـرث   .  ندثـن  لـث    وازم يـةكان   كة وذسي ئةو جثگايةي  

كـة    ئـةو كاتـةي  . بـؤ بكـة   منداصـيم    سـةردةمي  باسـي    ئثسـتا . باشة تؤ برتةوة...

چوالـة   راسـيت  .  دةفرؤشـت   گـؤيژت   دةهـات    ، كة پايزيش دةفرؤشت چوالةت 

ــامي  ــةي  دةدا  چــي ت ــل " گــؤيژ؟ ؟ ئ ــا: "كــةنثپثدة مسايي ــا ئ ــريم   ئ ــةوة  ب كةوت

بــري " كـردووم  لـة بـري     پـث  چوالــة و گـؤيژيي   كـة تـامي    لـة مـردن    نـةفرةت  ...

چوالـة تـامي   ...  هاتـةوة بـريم    ئا كـةماص : " صثدة كتوپذ .  زياتر.  زياتر. دةكاتةوة

.  نةدةدا شكؤفةي   نا نا ، چوالة تامي!". " دةدا  پايزةي باراين   اميت  شكؤفة و گؤيژ 

؟  شـكؤفة دةدا  تامي   چي  ئةي: " رادةمثنث  مساييل" شكؤفة نادا تامي  شتثك   هيچ

ئـا  : " دةصـث  مساييـل   كتوپـذ  . نـةماوة   لـة بـريم   منيش " دةكرد؟ لة بريتة بامسان 

  ." دةدا شكؤفةي  تامي  پةجنةرةكة  پشت  ، نيگاي  هاتةوة بريم

سـوثر و   دصـؤپةكان  . دةسـذثتةوة  خـوثن    فرمثسـك، ئارةقـة و   ئثسـتا  . دةگرمي

. يـة  ئةو بةياين  ، وةك دةبث ون . دةبث   لثص سيماي  مساييل، . ثنهةصدةگةذ سوور 

 لثـرة زؤر تـةنيام  ! مةهثصة م جث  مساييل. "  دث زرمةي  مساييل  و وين   لثص وثنةي 

، بةصام   پثدةكةنن پثي   زامةكان. بة زايةصة  دةبث دةنگ !" تؤ  لة تةنيايي تةنياتر ...

  . دةنوثنث  خؤي لة ژورةكةدا  خؤي  لةرةي   دوا  تا ناكا،   شةرم دةنگ  

  !" تر نامي...  دةوث تر   هي.  ثشؤد  كوشتث خوو ئيسمائيل ! مادةرسةگ"
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بـة پةلـةوة    و چـؤن   بةزةيني  بث   چةند. نةوةوخؤ دةكة ژانةكان  شارة مثروولةي 

ــةفرةتتان " دةكــةن  و داگــريي دةكــةون  ةســتةي ســةر ج ــث ن ــة بثــت   ل  مثروول

  !"لةكانمثروو...

  

  نـةوت . و بؤصـةي دةهـات   پرتـه  ميشـه  هـه . لـة مثروولـة بـوو    رقـي   چةند  دايكم "

ــةدةگرت  ــةي ن ــةنتؤش .  بةرگ ــاري  چيم ــةدةكرد چ ــةكان . ن ــوثنيان  مثروول ش

  ."مثروولةية تةراتثين   جث كون   پذ  ماصي.  ئةو كون  نا  كون ئةم . دةگؤذي 

مـن و   خـةمي   ، يـان   دةخـوارد  كـةي  ئامؤزا و بـرا و    كچـةكان  خـةمي   يان  دايكم "

سـةر بـة هـةموو     مثرووانـه    ئـةم  وةك   هةميشـة دةيگـوت، تـؤش   . مثروولةكان

  !"كا  رةحم خوا . دةكةيت كونثكدا 

لة دةست   چم  حةز دةكةم.  دةوث خؤش   چاكة، زؤرم  كوذي  زؤر  مساييل !  دايه"

بـة   هةسـت    ة لـة روويـدا  هةميشـ ...نايـة  لة دةسـت    هيچم بةصام   ، بكةم  بؤي بث  

  ."دةكةم شةرمةزاري 

  !"دةچي لة من  زؤر  كةچي  تؤ پياوي "  :دةيگوت دايكم 

. يـة  ين  ئـؤقرةت . يـة  ين  تـؤ حـةمجينت  ! رؤصـة : " گـويت   ديكـة دايكـم    جـارثكي 

  ."دةيب سةوز  هةميشة كةپر 

،  ثنـةب  رةنگـة قـاچ   . بة جووصة دةكةن پثوة دةست  ئةجمارة لة بين  مثروولةكان 

خـواردن    بث  زستان.  نابن وةذس  قةت  دةلثي  مثروولةكان . بث قاچ  هةسيت  تةنيا 

  . هةص ناكةن 

كـةم   الين . بيـت  ئـازا   دةكـةم   بؤية حـةز  . دةوث خؤش  تؤم  زؤر    من... كاك_ "

  . نوثين پثيانة، بة كردةوة بيان  و بذوات دةكةيت  كة باسي  لةو شتانةي  بةشثك  

دةبـث    يـان . دةبثتـةوة  لـث   ئـةو كردةوانـة مـةرگيان    ! گيـان   كـةمال كة  سةير  -

سـةر  بـة  . ناكـا   شـتثك  هـيچ   چارة سةري  مةرگيش . بكوژم دةبث  يان   بكوژرمث 

گرنـگ  . بژيـت  بـؤ خـؤت    كـة هـةر    ئـةوةي   ، يان "بژي و كةص  بژي  كةم "چووة 

لـةو دوو   بـري    تـر ، ئي گةيشيت كة بة حةقيقةتيش .  بگةي ئةوةية كة بة حةقيقةت  
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بـة   لـة سـؤز     حةقيقةت.  دةشثوثنن ئةو دوو قسةية حةقيقةت .   قسةية ناكةيتةوة

  .دوورة

  !من بة نةك  خؤت  خاوةن كردةوةي  -

كـةن   ئةو قسـانة ده  ئةوانةي  تؤ، بةصام   نةك دةكةم  دياري  من  كةواتة ئةمةش  -

  .وةبو  خؤيان كردةوةي   رةچاوكردين  هةميشة مةبةستيان 

  .بووة ئثمة لة ئارادا   وةك كةساين  بة  بةرامبةر  يةك  هةميشة رةشبيين -

هـيچ  .  دؤنگـني  دذ دةكـةن ، جثگـاي     قةبوص مةرگ  بة ئاساين   كة زؤر ئةوانةي  -

  .دةوث  خؤشتر ژيانيان  خةصك ... ية ين پريؤزتر  لة ژيان  تثك ش 

  ؟ ئينسان  ئةي -

. نــادا هــةص مــردوو  مــايف  لــة ســةر  كــةس . نةئينســا  كــة زينــدووبثت   ئينســان -

ــداين  ــتانةكان  بؤتثك ــةت  زؤر  قةبرس ــواين   رةح ــةك  دواي  دةت ــةي  ماوةي زؤرب

شـارو    مةگـةر . نـةء  شـاروو گونـد     بـؤ تثكـداين    كؤ بكةيتةوة، بةصـام  دةنگةكان  

  ." بكةيت  چث  تيا  باشتري گوندي 

هةميشـة    مساييـل .  دةژةنـث  ةمي بـةرد  تووتاوةو، چيلكة لة خؤصـي   هةص  مساييل 

،  دةبـةزثنث   بري ، ئامسان  دةيگوت.  دةذواين  دةكردةوة لة خاكي وابوو، كة بريي 

  . دةكا  تيژ  بري  خاك  بةصام

  "ية؟ پث ، چي  چي دةصث   بؤ من  بةر دةمت خؤصي  مساييل "

  سةر ةكاين كؤتر. تؤخ بة شيين   دةبث  زةمةن.  ناهثنث  لة چيلكةكةي واز  مساييل 

 که زه دواتر گؤمه. بة يةكةوة دةگمثنن وويان خواروو هةم  گةذةكي  گؤمةزةكةي

. دةكـةن  وين  لـة چـاو    دةبةن، تا   ئةوةندةي. دةيبةنگرن و  نووکان هةلده ده  به

. دةداتـةوة  دةنـگ   هةر  يةكان  كؤترة دةشتةكي گمةي  گؤمةزةكة نةماوة، بةصام 

  .ية پث  مساييليان  وسادةگةذثنةوة و ئة كؤترةكان 

  !بدةرةوة وةصامم  مساييل  -

  .سةرگةردامن دةصث  خاك  -
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مساييـل  . برسـيمة  مـن  .  بة شيشةوة كـراون  كؤترةكان .  دث برژاو   كؤتري بؤين 

بـة   كةالوةكـةش    نـاو  سـةگي  .  ئاو دةكا دةممان .  برسني هةموومان .  يةيت برسي 

جـاجم   يةكي   تارمايي.  دةگمثنن  بة برژاوي ن كؤترةكا.  دةكا  ئاو دةمي  مردوويي 

نــاو قــةدي   لــة ســةر دةســذثتةوة و چــاوي  چةناگــةي  ســةر  لــة شــانيش، ليكــي  

هـةر   ؟ دايكـم   ئـارةق  خوثنة يان . دةبرژثتةوة  چاوم. دةبثت مؤصةق  چارشثوثك  

هـةر  ...لـة باوكتـة    رق   زؤرم: "دةصـث  و دادةنـث   لـة سـةر ئـةژنؤي     دوو دةسيت 

  پانتؤصـةكةمةوة  بـة دةرةلينگـي    و دةسـيت   دةگـري   فاتـث  !" ئثمة دث رةقةيت دة 

  و نـةوت  لـةش   ئارةقـةي   تيژي  و بؤين  دةم  بؤين  كاكة  لة ناو : " و دةصث دةگرث 

  !"كةوة  ، فريام دا خنكاوم

لـة  . "نابينمـةوة  خاك   قةت  ، دةصثيئةوةندة  بةرز. دةكةنةوة بةرزم  دوو دةست 

كـة ئـازار و     مثشـك ! نـازامن؟ پـةككوو   چـي   ئـةرث  . نـازامن " منثـژن؟ دةهةوادا 

. بـن  رةنگـة خوشـكةكامن   . نامثنث هيچي  زةوقي .  ، دةخةلفث بدا دةوري  خةفةت 

، يةكيان     و دةشثلث  القم  و، يةكيان  دادةكةنث    يةكامن گؤرةوي  ية يةكيان ئةوة ين

.  مةلـة دةكـةم    تيشكدا لة دةرياچةيةكي . نيگايامن غةرقي . دةبث بة قوربامن  هةر  

  . الوي دةدا سةرةتاي  تامي ! خؤشة  پثكةنينيان چةند 

. ناگوجنـث   ، كـة لـة بـريدا    تـةنياتر   نـده  وه ئـه . تـةنياترن   لة من  زؤر شكةكامن خو

بـؤ    بةسـة   خةياصيان سةرةداوثكي . نابن وةذس  من  بة قةدةر  قةت  ئةوان  كةچي 

بةشـم    دنيـا  هـةموو خةياصـي   .  وا نيم  من. بث نوقم  تثيدا  انةيان رؤژ ژياين  ئةوةي 

بـة بـريم    بـةري   گـرت، بةصـام    من   بة خةياصي ،بةري  گاري : "دةصث مساييل .  ناكا 

  ."نةگرت 

  . بؤيه  مساييل، بؤية نةترساي  -

كاتثـك   كـردم    فثـري  لـة دايكـم    باوكم  نةفرةيت .  نةترسم كردم  فثري   باوكم -

  ! بكةم نةفرةت  دةبث  دةكةم  نةفرةت  

. دةكاتـةوة   فثنـك   برينـةكامن   هـةوا . ، دةذوا مبـةوث  خـؤم    ئـةوةي  بث  جةستةم 

ــة گــةص . دةبنــةوة  شــؤذ ئاخــةكان . هةناســة هةصدةكثشــن برينــةكان  ــةكتر  ل ي
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  لـة سـةر   زامثكـي   هـيچ   باوةگـةورةم  !  زام  بـث  سةيرة جةسـتةي    چةند. دةدوثن 

يـةكي   گرث چةند   سكي ، گوتيان  كة شؤرديان  دواتر .  مرد ، كةچي جةستة نةبوو

  .ناوةوة بريين . بووة  تثدا رةقي  

نايةنـةوة  . تـاپؤن   چاوةكـان . دةبيـنم  تـر   چـاوي   هةموو وثنةكانةوة دوو  لة پشت

.  مب تيژتـر   دةبـث  . زام  بـث   لـة جةسـتةي    دوورة دةسـتتر . دوورة دةسـنت .  بريم

بـة   پثصـوةكان  . ، رةنگـة بياننامسـةوة    بثـنم   هـةص   ثصوة خومارةكامنپ ئةگةر بتوامن 

  مژ؟. مژدان  لة نثو   هةر  چاوةكان. نابنةوة  و جيا  دةخشثن  گلثنةكاندا سةر 

هةيـة،   سـةرمايةكي   كـزةي  . داگرتـووة   و دةري دةشت  تةنك   پةصة پةصة، مژي

  دةشـت  بة شاخ و   دةبا و لةش   ية گذي  ئةو فثنكي. ناكةيت زؤپا     ئيشتيياي بةصام 

  .دةكاتةوة بصاوي   دا و دةر

  .ناترسم  لة بؤردوومان بة مژ، زؤر   دةيكا  كاتثك... كاك   دةزاين -

  .  دةكةين دا پياسة  لة قةراغةكةي  قةرةباصغة و ئثمةش ئاوايي 

  ... و بنثني  بةفر  لة بن   خؤمان   سةري واية   ئةوة  وةك  -

  .، مرؤ ئازاترة تر بثت قةرةباصغ  تةبيعةت تا -

سـةربازي   كـاروانثكي    لـةوةپثش   ماوةيـةك  .  دادةگـرث  فذؤكة ئامسـان   دةنگي 

و،  سـووذثك  . هـاتوون   هةصگرتنةوةيان   بؤ شوثن    لثرةوة تثپةريوة و فذؤكةكان  

  لـة گةصـي، لـة بـن     ئثمـةيش  . دةلـةرزث  ئاوايي .  بؤردوومان  ئيتر سووذ  دووهةم 

. دةكةنةوة كؤ   ئاوايدا  لة بةر مزگةويت تةرمةكان  دواتر . دةلةرثينةوة ةدا شيوةك

تةمـةن   پياوثكي  ماسيوة، لة گةص  سكي   كة دةصثي   و دوو منداص، الوثك دايكثك 

  و بـؤ ماوةيـةك   دثـت   پةصـة مژثـك   . گـرژةوة   چـاوانثكي  بـة نثـو    ناوةنـدي   مام  

هةسـت   تةرمـةكان    مژةكةدا لة گـةص   ثولة ن.  دادةپؤشثت  و تةرمةكان مزگةوت 

مژةكـة  .  دةدا تـةرم    مژةكة بؤين دةكةم  هةست .  ناكةم و داسةكنان  بة ئازايةيت  

  شـني  ژنـاين   لـة نثـو   .  سـةيران دةبيـنم    دواتـر . دةبثتـةوة  خةستتر  بؤ ماوةيةك 

. تةذن زؤر   مژدا  لة نثو چاوةكاين . بة ئةمةگة  دصسؤزثكي تةنيا .  ناگري.  گثذداية

  . من  مةيلة و مةييوي  و خوثين تةوثص   لة ئارةقةي تةذتر 
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  !وثنةكان پشت   ئةمةية دوو چاوي

  

  

... شووشة .  ةكانپليكان پث لة سةر   شووشةكانن ، يان لة پشت  دوو چاوةكة، يان 

.  بثـدةنگی ...قادرمـة  .  بثـدةنگی ... شووشـة . چاو...  كؤصان. چاو... قادرمة. چاو

  ، دنيــا بــدوثن  هــةموو ئاشــقةكان ئةگــةر .  بثــدةنگی...چــاو.  بثــدةنگی...كؤصــان

   جيهـان  دة ئاشـقاين  . كارةسـاتة  سـةرچاوةي   بثـدةنگي  .  نابث دةنگ  ئةوةندة بث

ــة بثــدةنگي!  بــدوثن ! بچثــنن تثــدا   چپــةكانتاين  تــووي . دةبثتــةوة ، بثــدةنگي  ل

ــث ــي بـ ــةكي  ، زةوي دةنگـ ــةچي   يـ ــةرئاوة، كـ ــي  بـ ــدا هيچـ ــدراوة  تثـ . نةچثنـ

و بـةرةو ئثـرة     دةخـؤن  و لـوول   لـة رؤژئـاواوة پـثچ      چؤن هةورةكان ! كةن سةير

ئةگةر . دةنثرن پرسيار   بؤ" با"سةرةتا . دةگةذثن  گةراكاندا  بة شوثن.  دةكشثن

هةصـدةوةرثنن   دصؤپة فرمثسكثك  چةند  تةنيا   ئةوةتا. نةبوو، داناكةن لث   گةراي 

و فرمثسـكي   دةگـري   زةويـش  . دةكةن  ماتةم ديكة غةرقي  ئةوةندةي   و زةوي 

  . دةتكثنث گةردةلوول  

  سةر دادةخـا و . دةرةوة دةدوث لةگةص   ، ئةوجا نةدوا  دصدار  لةگةص ئةگةر   ئةشق

تـوذة بـوو    گثذايةوة، سـةرةتا   كة بؤ مساييلت . داية هةصيدةذثژث لة دصي ئةوةي 

  ئةوســا. كــة پثكــةنيبوو  ئةوةنــدة هثــور. ةبووبــووةو  هثــور دواتــر   بــوو، بةصــام

  ! و نةتزانيبث بث  كوثر   من ئةوةي   وةك  نةكا:  گوتبووي

خــؤي  رثگــاي  ، قســة خــؤي  بــدوثي  ئةگــةر.  چةشــنثكة لــة كــوثري بثــدةنگي  -

زؤر   كـة خةصـك  . بـوون   زؤر گةلثك  خةصك : "دةيگوت  باوةگةورةم. دةكاتةوة 

. دةبـث  زؤرتـر   دث  تـا    بؤيـة گـراين   هـةر    . دةكا كةمي لة   روو  شتومةكيش   دةبث  

، مـرؤ   ئةوةنـدة زيـاتر  . دةبـث  زيـاتر   ئثمـةوة زؤر   زةماين  لة چاو  برسثيت  ئةوسا 

  ."گةورةوة  دةكةوثتة ترسثكي

ــث  مةبةســتت  - ــة دةب ــيت  ئةوةي ــوژرث  خؤشةويس ــةوةي  بك ــؤ ئ ــيمةت ب    حةش

  نةكا؟  ديكة زياد  ئةوةندةي
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  . دةويست  خؤش زؤر  و منداصي   كاسيب  تةنيا باوةگةورةم . نازامن... -

و منــداص  لــة كاســيب   رقــي بــث   ئاشــق ئــةوةي   ئةوةيــة ناگــةم، مةبةســتت  تــث -

  دةبثتةوة؟ 

خؤشةويسـتيمان  . خةونـة   پتر هةموو شتثكمان  ئثمة و مانان : " دةيگوت  مساييل

هـةر  . خةونـة  مردنيشـمان  ...خةونـة   هةصـگرتنمان   خةونـة، رق   خةونة، شةذمان 

ديكـة    جـارثكي !" لةزةتـة  گـةورةترين    كةمـة بةصـام    ئةمة دةسكةوتيشـي  چةند 

  ئةمةش. دادةبذثن  لة ئثستايان ، زؤر  دةكةن شةذ  بؤ داهاتوو  ئةوانةي : "وتبووي

لثـي   كة دوثنث   ، دةبنةوة بةو شتانةي خراپة، چونكة هةر كة بة داهاتوو گةيشنت

  ."يةكثكة لةو شتانة  ؤشةويستيشخ. دابذا بوون 

، هـةر كـة    دةدةم لة دةرگاكـةيان   دةچم  ، رؤژثك  تؤ مب لةجيايت  من  گةر : " يان

چاوةذواني ئيتر  !دةوثـي  خؤشـم   دةصـثم   راوةسـتان   كـردةوة، بـث   دةركةي 

  ."دةذؤم  و راست ، رث  نامب وةصاميش  

خةون صام  به  .بچووكـة  خـةوين    چـووك ب جيهـاين .  باصـاكانن  بة قةد  خةونةكان 

بـة قـةدةر    خةونـةكان  .  ، چ چةنـد وصـات   بثت رؤژثك  هةموو جيهانت  خةونة، چ  

.  ناچـث  دي  كةسـي    لة خةوين  و مت ،كت  كةس  خةوين.  دةهةژثنن   مرؤض يةك  

،  ، شـةرمثك  ، حاصـةتثك  نيگايـةك .  جيـاوازن  پةجنـةكان   شوثن  وةك  خةونةكان 

  گـةر . بـة ئةفسـانة   دةكا   ئةشق كؤصان .  هةصاوثرث خةون   يبةسة بؤ ئةوة  زامثك 

. تو دوورة دةسـ  دوورن  لة كوثوة تثپةذث؟ جادةكان  ئةو دةتوانث   نةبث كؤصان 

. ، خـؤي  ، خؤيـةيت  لثـرة لـة كؤصـان    بةصام . دةبث دا ون  لة قةرةباصغي  لةوث ئاشق 

! دةكــا مةســت  ن ســةيرا يــة  ئــةوة ين.  دةدا خــؤي   بــؤين  هــةر هــةموو شــتثك 

و  دةخةنثتـةوة و بـة تـان      بچووكةكـةيان . گةيشـتوون   لة سـةيران  خوشكةكاين 

و تريقـةي   دةذوانث  سةيران  و مةمكي  لة ناو چاوان . دةدوث تةشةرةوة لة گةصي 

لـة   ، بةصـام   بث تةنگة تاو ده سةيران . دةكا پةلكثش  بؤ دةمي  دةسيت  پثكةنينثك  

و جووتـة   دوو دةسـت    دوو چـاو و  بكةي  هةست  كة . دث دةروونةوة ختووكةي 

نثـو   ساصـةي    چةنـدين  لـة هـةنگويين    خؤشـتر  ! خؤشة چاوةذوانتة، چةند  لثوثك 
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. بةخشـيوة  بـة كؤصـان    دةنگي  بث  ، سيماي  كةمال دةنگيي  بث. تاشة بةردان كوين  

چةنـد  . يرانسـة  ةنـة گـوثي   ناي    منداصـان   و قريـوةي   ژنـان   ديكة ژاوة ژاوي  چي 

دةنگيـان   كـةچي    دةيـانگرث    و هةنسـكة هةنسـك   هةصدةگةذثن  سوور ! سةيرة 

  .دةرناية 

. يـة  و سـپي  وثنةكـة رةش  .  رادةوةسـتث  دايكـي    بـة وثنةكـةي   بةرامبـةر   دةچث 

لـة خـؤي    ئاصـتووين   گـوارة و    قـةت  دايكـي  .  ، بـة سةرپؤشـةوة   خذ روخسارثكي 

بـؤ   باشة دايكي . نةء دواتر  داوة، بةصام  لة خؤي  وي بة ال وتبووي  جارثك .  نةدةدا 

داوة؟ تاصـة   و گةردنيـدا   و قژ  بة سةر  سةرپؤشةكةي  و پثكي   و رثك بة قاميي   وا

ئـا،  . ية ية بة دةرةوة ين چي  گةردن  لة پثسيت ية، پةصةيةك  ين ية ديار چي قژثك 

  رةنگـة ئـةم  . ثتـةوة دةتك وا نـةكا مثشـكي    شـلة و ئةگـةر    رةنگة كاسـة سـةري   

دايـة  . " دةكـا   و مـاچي  دةبـا    دةم يـران  سـه   !بـث  مردنةكةي  دواي  وثنةية، وثنةي 

  لـة خؤمـدا    گـذثك   جـارة بصثسـةي    ، ئةمـة يةكـةم   هثشـتني   لةوكاتةوة تؤ جثت 

، هيچــي  بــا  زينــدووش رةنگــة ئةگــةر .  ناصــث  هــيچ دايكــي ." پثدةكــةم هةســت 

  پثشـي  گـةر    ؟ دايـك  دةنـث  بة ئةشقيدا  دان  دايك   الي كچ  كوا  بةصام . نةدةگوت 

  .دةكا  لث دةنگي   بث  هةر  ، كچ بث خؤش 

  لـة چـوار چثـوةي    دةكـا    ، دةكشث ، حةز دةئاوسث ، جةستةي  دةبث  كة ئاشق كچ 

  .هةوا  لة گةص ئةبةدي   جووتبوونثكي...    كا رزگاري   و بةرگةكاين  جل  تةنگي

  كؤصـان   دةدوث ، لـة گـةص    خـؤي   روويت جةسـتةي   ة و لة گةص ئاوثن  دةچثتة بةر

رثبــواري ! گةرمــة چةنــد  جةســتةي . دةدوث پليكانــةكان  پــث ، لــة گــةص  دةدوث

پـث   تـةنگيان   حـةز    ترسـي   و سـةرماي  تـةنيايي   سةرماي . سةرمايةيت كؤصانيش  

  .و دةذوا و دثت  دةلةرزث . هةصچنيوة 

. خزؤكـة  زؤر  خوشـكة بچووكةكـةي    دةكـا   ةست ه. پثكةنينثك  تريقةي ديسان 

  .ية مةندة و چةقيو ين خزؤك  خؤي ! ئاو  دةفرثكي نثو   خزؤكي يةكي  ماسي

ئةوةنـدةي   كـةمال   مةندي  نيگاي . دةگرث  تث  چاوي  تةنيا  بؤ نابا،  دةسيت كةمال 

 .بـة پـريةوة چـوون   . مةنـد  مةسـتثكي  . مةست  نيگاي. دةكا مةند  ديكة سةيران  
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كةمالـةوة و بيانگوشـث    دةستة داكةوتووةكاين   خباتة نثو دةست  ئةوةي  خولياي 

،  بـؤ دةكـا   سـووكة سـةمايةكي      ئاوثنةكةدا لة بةر . خؤيةوة  يت بة روومه و بياننث  

  .ئاو نثو  قورينگةي   وةك

،  خؤيانـةوة بـيين    دةرگاكـةي   لـة پشـت   وةرةقةيةكي   جار كة بؤ يةكةم  سةيران 

لـث   كةسـي  . كـرد   پةجنـةرةكاين  ژوورةوة و   دةرگـاي  سةيرثكي . اخورپاد دصي 

باشـة  ! ئـةوة   هـي  بثگومـان  . "هةصـاتة ژثرخانةكـة   داية و   دةسيت هثواش . نةبوو 

" خـوارث؟  ئـةورؤ هاتبايـة    لـة مـن    زووتـر   بـاوكم   ئةگـةر   ئـةي  !  وا دةبثت چؤن 

. ئينسـانة  سثحري  شت سروشتة و ، سرو سثحري  ئينسان . كردةوة وةرةقةكةي 

. لـة خوثندنـةوة بـووارد    نـةيكردةوة، خـؤي    تةواو   تا كةوتن، بةصام  دةر وشةكان 

سـةري  . لـة سـةرةوةيان   درشتيش   رةستةيةكي  كراو و تايپ  رةستةي  چةندين 

لــث  كــةمايل  بــؤين . ديكــة بــوون لــة چةشــنثكي   وشــةكان. خوثنديــةوة ســوذما  

ــةدةهات  ــريي! ن ــةي  ب ــةو رؤژان ــةوة كــة دايكــي   ئ ــدا  كةوت ــري. كــوژرا  تثي ي ب

.  باشــة بــؤ؟ نازانــث.  بــاوكي فووةكــاين  بــريي ...  هةليكؤپتــةر و تةقــة و خــؤثن 

  . پثچايةوة و خستية بةر پشتثنةكةي

. دةپرسـن .  دةپشكنن.  رادةوةسنت. كؤصاندا  لة ناو ماشينةكان   بة سامي  گرمةي

!"  و بيگــرن بــثن  كاتــةدا   لــةم نــةكا . " دةذوانــث پةجنةرةكــةوة لثيــان  لــة پشــت 

و سةيري  كاغةزةكة دةردثنث "  بپرسن نايگرن، رةنگة هةر لثي   نا. "رادةچصةكث

پث  پةذةكةي  . دثتـة ژوورث  بـاوكي   كتوپـذ  . دةلـةرزث   دةسـيت . دةكاتةوة 

!" بـثن   نـةكا  بثسووتثنة ... بيدذثنة: "دثتة پثشةوة و، دةصث  باوكي. ناشاردرثتةوة 

  ، باوكيشـي  دةخـا و  ئاودةسـتث    بة پةلـة وةرةقةكـة لـة كـوين    . دةدرث  دةرگالة 

كچـةكان  . دةكا سةير . رادةوةستث  قادرمةكان لة سةر  سةيران . دةچثتة خوارث

  . هةصنةستاون لة خةو   هثشتا 

و  بـة ئيمــان   و پيــاوثكي  گةذةكـةيت    ئـةم  ســپيي  تــؤ ريـش  !  مةرحـةبا   حـاجي  -

بيصـثني    دةكـرث ... هةية پرسيارثكمان   چةند! وينبو  زاحيمببوورة مو. خواناسي
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  سـةرجني .  دةكـةوث   بـة سـةيران    چـاوي   لـةو كاتـةدا    ؟ هـةر  نايب  ها؟ خؤ عاجز 

  . رادةكثشث

  كؤصــانةوة بــذوا  لــةم نــةدي   خؤتانــةوة كةسـت    زوو لــة پةجنةرةكــةي بـةياين   -

  ؟   راكثشا بثت كة سةرجنيت   وا  كةسثكي

  بذوا،  دةيةوث.  دةبث  مؤن.  دةبث وةذز  سةيران . دةذوانثتةوة  ة سةيرانل  ديسان

  .ناكرث بةصام 

  ... نةديوة  كةسم  ! عةرز كةم؟ نةوةصصا چت   كوذم  بة خوا -

  .مانةوة دةچن  لة بيانووي  زؤرتر . دةبنةوة  درثژ پرسيارةكان 

  . و خواحافيز سةيران  ديكةي  سةيرثكي . بة سوپاسةوة دواتر 

بـة نثـوي     تةقة هةستابوو و كةسثك  واوةتر دةنگي  كؤصانثك دواتر   مانگ  چةند

سـةعات    ئـةو رؤژة بـؤ چةنـد   . بوونـة  دووان   وتيـان  دواتـر  . كوژرا بـوو  مساييل  

ــذ  هــةموو گــةذةك   ــة چةكــدار و زؤر شــوثنيان   پ ــوو ل ــةي . پشــكين ب   تةرمةك

زوو زوو . ببـا   بـؤ مزگـةويت   چؤن  نةيدةزاين  باوكي .  دايةوة بة باوكي  مساييليان

پـث   پارةكـاين    هـةتيوة تومخـة سـةگة شـوثين     ئـةم  : "دةيگوت  نةوي  بةدةنگي

  "ببةم؟ چؤين  ية  ين  پث  قذامن. نةگوتووم 

. دةشـارمةوة    لث ةي پار وا دةزانث  باوكم : "گوتبوو  بة كةمايل  مساييل رؤژثكيان 

زؤر باشة، بة خوا  دصي " :  وتووبوويان ".كة دةخيؤين  هةر ئةوةية نازانث ! خةلفاوة

رامـان   لث  قةيرثك  ، دواي  تةرمةكةي كة برديانة سةر   هةر بةصام ." بة سةبرة  برا  

. ، لـة گؤچانةكـة بچـووكتر    ئةوةندة شـؤذ . شؤذ بووبووةوة  بة سةر گؤچانةكةيدا 

دةمـي   و بـة لثـوة چرچـةكاين     مساييل   چاواين نثو  كوين  خستبووة سةر   دةسيت

خةجاصـةيت  ! رؤصـة : " گوتبـووي  بـاوكي  . سـارد سـارد  .  بـوو   سذ مساييل . مژيبوو 

  !"بووم قيامةت  رووسياي  بووم،   دايكت 

. ديكـة كةمالـة   ، ئـةو كةسـةي    دةكـرد  هةسيت . زؤر ترسابوو  ئةو رؤژة سةيران

  .ئةو دةكةوتةوة  ، بريي دةبيين  ذةكاينپة هةر چي 
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و نة  سةر خست  نة قوذئانيان .  دةنگ بث قةرةباصغييةكي . بوو قةرةباصغ  مزگةوت 

ــا فاتيحــة خؤثنيــان  . بــوو جمثورةكــة نيگــةران .  نــةهات مزگــةوت  مــةالي .  دان

ــدكرؤزثرثك  ــاي   ي دوورا و دوور لةن ــة  دةرگ ــة وردي   مزگةوتةك ــتابوو ب وةس

وتيان . نةما  ئةو قةرةباصغيةي  مزگةوت.  دةگرت وثنةيان . ية خةصك ذوايندةيان  

تـةنيا  . دةنـگ  بـث  ناشـتنثكي  . ؟ ناشـتيان  دةبـث  چـؤن    شةو؟.  بنثژرث شةو   دةبث 

  . دةهات  مساييل  باوكي سينگي   دةنگي خشةخشي 

  چـاو رةشـثكي   دةيـانگوت  . بـووي  بـيين   ؟ بثگومـان   نةدةناسی  باشة بؤ مساييلي

ال  شـيت   دةكـرد   هـةر حـةزت   .  سووك و رؤح  شريين  خوثن . بووة  تةنك ريش 

  ميـوة هيچـي    دوو جـؤر  يـةك   جگة لة تةماتة و سـةوزة و   مةخابن  بةصام . بكذي 

  !  نةبووه ديكةي 

.  جاميعـة  مزگـةويت    خـوار . خـوارةوة بـووة    لـة مةيدانةكـةي  . نةدةهاتةوة بريي

ئةو جـارةي   ئةها  كچث ! بوو روو خؤش  چةند  ةها ئ: " گويت  خوشكة بچووكةكةي

،  هاتةوة بـريي !" تةماتةكان بصاو بوونةوة  و كردبوو تةقي  تث ئةو پاكةتة تةماتةي  

كـة   لـةو قسـانةي   . بـوو   تيـا  قسةي  نيگاي  .بوو ميهرةبان  زؤر  بؤ سةيران   نيگاي

  . ناگوترثن  قةت

  

  

  

  

لـة   سـيماي  .  گـرث   لة ئامثز ئةمحةد   يةوث؟ دةگةذثتةوة و دة بكا بصث؟ چي  چي 

بـة هـةر   . دةيگةذثنثتـةوة   و بثگةرد و هثمنة، كة بةرةو دوا پاك  خةودا ئةوةندة 

بارانةكان . دةبث خةريكة لة دايك   شةومن. دادةپؤشث و چاوي  دةم   دوو دةسيت 

. ايـة تةني شـةومن  . دةئاصـثن  لـة رةگـةكان    پتـر    مثرگـةكان   و ئـاوي   رادةوةسنت  

لـة    چ. پثوةيـة  ديكـةيان    بـوونثكي  لة دايك  و بةرامةي  بؤن . تةنيان شةومنةكان 

.  دةمـژث  خةياصي   بؤتةوةو، مةمكي  ئارام ، ئةمحةد  بثت  ؟ هةر چي بوونثك دايك 
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  ئةمحةد لثوي .  ئةمحةديةوة دةنث و بة لثوي  دةردةهثنث  مةمكي ! چةند شريينة

بـؤ    لثوثكي ئةمحةد .  دةتكث  لة مةمكةوة ژيان! خشثتببة پث  سوكنايي  دةتوانث 

خبـةويت،  . خـةو خؤشـترة  . نـاخيوات .  دةكـات   و نوزة نـوزثكي  هةصدةقرچثنث 

تـةها  .  ئةو دنياية گؤذا بثت هةموو شتثكي  هةستايت  كة كاتث  ئةوةندة خبةويت 

ت بثــ  موحتــاج ئــاو  و بــؤ لثوانثــك  كــةوتبثت  و لــة گؤشــةي مــاص  بووبثــت  پــري 

حةميـديش  ! حةميد ئةي . بكات بؤي  بصث   چ  و دايكي گةورة بووبثت  ئةمحةد ... 

هـةر    دا بة اليةكـدا دةخـا، لـة نثـو دوكانةكـة      و لة كاتثكدا ملي  بة تةسبثحةكةي  

فاتـث   ، بةصـام    تـةها  ، وةك  ئةو كاتة پري دةبـث   خؤ تا ، بةصام  بثت  فاتث چاوةرواين 

ناكـا،    قـةي   بـث  پـري   خؤي . ببث  پري حةميد   نابث! نا نا. ةوثد ئةوي  بة الوي   هةر 

و خؤشةويستيةكةشـيان   دةبـث    ، خؤيشي پري  ببث پري  حةميد .  ئةبةد  حةميد بةصام 

  .دةبث پري 

. دةكـا  و كـز   بـةردةوام    بـة فيكةيـةكي    دةنگة كة هةست  بث  ژوورةكة ئةوةندة

دةنگـة   ئـةم   ، ئةوسا  بثت خامؤش  ةموو دنيا ه ئةگةر   . يه هةر ين كةواتة بثدةنگي 

داوة، لـة   شـار حة لـة هـةموو شـوثنث     دةنگـة خـؤي    ئةم . دةيبستث هةموو كةس 

  فيكةيــةكي... باغـةكان  لـة نثـو   ... دةرگاكـان  لـة پشـت   ... ئةسـتثرةكان  پشـت  

بة   كاينات  كؤ كردنةوة و رثك خستين فيكةي .  بثت خوا   كة رةنگة هي ئةبةدي 

ئــةم  يــةك  گــوث هــةر .  و ئةبــةدي  ئــةزةيل  كةواتــة ئةمةيــة پــةيامي . تثمةبةســ

دةمثننـةوة و، رث    و قسةكاين كتثبةكةي . بة پةيامبةر خوثندةوة، دةبث   پةيامةي 

  .بدةن  ديكة  خةونثكي  ديكة و نةوةيةكي  مژدةي  دةمثننةوة بؤ ئةوةي . دةكةن 

ــةواو  قادرمــةكان  ســةر  هــةنگاوي  زرمــةي  ــوو ت ســةر  هــةنگاوي  ة و، دةنگــي ب

  ئةوســا  و تةنةكــة و قــوفص   كــةوتين  وثــك دةنگــي .  دث  حةوشــة موزائيكــةكاين  

  حةوشـث  دةرگـاي   بـةرةو   سـةر موزائيكـةكان    دةنگـي  .  دةرث  دةرگـاي  دةنگي 

بـة پةلـة رادةكاتـة     فاتـث  .  ين ژةنگاوي حةصقةي  ئاوثزاين  و كليل  قوفص . دةكشث

، بـةرةو دوكانةكـة    حةوشـةكة بـدات   دةرگـاي    سـةرجني  ةي ئـةو   و بـث   خـوارث 

ــث ــد. دةچ ــگ  حةمي ــبزركاو ، رةن ــبثحةكةي   هةص ــة تةس ــةردين   ، ن ــة و نةگ پثي
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  دةنگة دةنـگ : "دةصث پثي  و بة هثواشي  بة پةلة پارةكة دةردثنث . دةشكثنثتةوة 

منـت  لة سـةرةتاوة   هةر   كذيارثك  وةك  نةبوو باشتر : "دةصث  حةميديش!" مةكة

!" كـة چووينـة سـةرث   ...  نـا  ئثسـتا  ... !ارةداشـ  خؤت : " دةصث فاتث " بناسانداية؟ 

  تـةها دةرگاكـة دادةخـاو   . حةوشـة دةچـث   دةرگـاي   بةرةو  دووكانةكة دادةخا و

  :دةصث

بـة    وتوويـةيت  بـاوكم    دةصـث  بـووة، هـةر    خـراپ   دةصثم ! نابث حاصي . سةگباب -

و بــة تةمايــة  لثــداوم   زةرةري...  رةش دةس  ســةگبايب . ويســتمانةو پث پةلــةين 

  ... بدا  لث زةرةر   زياترم

  !بيگرة... ئةوةندةية  هةر  هةمووي...  بؤ هثنايت  پارةكةم  ئةوةتا  -

سـةريان   پةجنةكانيةوة بة شيپذثوي  لة نثوان  داية و  لة مشيت پارةكة بة شثواوي 

لـة   تـةها  . دةلةرزث  ةسيتد. پذة لة وردة  بچووكيش توورةكةيةكي . دةرهثناوة 

  قوصـايي  نزيـك  . و سـينةي   ، لةوثوة بؤ گةردن دةروانث دةستيةوة بؤ نثو چاواين 

  ئثسـتا   ئا، بةصـام   سةرةتا. نةيگةستووة خؤ بؤ خؤي . "سوورة  ، پةصةيةكي  گةردين

  : دةنةذثنث.  دةگرث  قژي  پذ بةمشيت"  نةگةست  مين  ئةو قةت  هةصبةت". "نا

  ! سةصيته قةحبةي  دةكةي  پث   خةيانةمت -

دةگرثتـةوة    قژي ديسان . دةخيا  هةصدةداو لةپةوروو تث تياية شةقثكي   هثزي  تا

شـني  . دةدا و جـوثن    و دةنةذثنث رايدةكثشث . رايدةكثشث و بةرة و قادرمةكان 

. شـري   چـؤذي  وةك . يـة  سـپي  دوو پةصـةي   لثوةكاين  قةراغ . هةصگةذاوة و سوور  

  شـةقةكة رةقـايي  . چووةتةوة  لة بري شةقةكةي  ، ئازاري  سةري  ژاين  لة تاو فاتث 

و نـة   نـة دةگـري    فاتـث  . و دةگـري  لـة خـةو رادةچصـةكث     ئةمحةد .  گرت راين 

ژاين . ناية لة گةصي  قاچثكي  ، بةصام  دةروا تةها  لة گةص  بكرث  بؤي  تا . دةلوورثنث

منـداص   زؤر  هثشتا   لة برييةيت.  بكا رث  اهثصث بذيوة و ن  لث بذسيت  سةري  تةوقي  

لة حةوشـث    ئةوة بوو كة گوناحي .  دا  لثي تواين   تا بة شووصة تةذث  بوو كة باوكي  

دةيـرواين   حةوشةكةدا  بة سةر  ماصة دراوسثيةكيش . كردبوو ميزي   جاران وةك  

بةصـام  . بـوو  ئاصـا   لـة بـاوكي    ژان  لة تـاو  . نةبوو  منداص جاران  وةك  ئيتر   و فاتثش 
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لـة گـةص   . دةچةمايـةوة   بـة سـةريا  . نةدةبزوت رؤحي .  نةدةكةوت پةكي  باوكي  

. كةوت  لة جثگادا رؤژ  چةند  فاتث . لثوةدةهات نركةيةكي  شووصثك  هةر  لثداين  

دةرسـي بــؤ   ، حةفتةيـةك   كـةمال .  گريـا  ديكـة زيـاتر    كـاتثكي    لـة هـةر   دايكـي  

گـري   قادرمـةكان    لـة سـةر    قـاچي  فاتـث  . دابوو لثي   ةر بؤية مامؤستا، ه نةخوثندرا

پثسـيت  . بةر بووبـوو   تث گذي  سةري .  دةزنايةوة هةص ديسان  دةخزا و . نةدةبوو 

بوو كة   زؤپايةك ناو سةري . كؤتايي  بث دةسووتا، سووتانثكي  دةسووتا و  سةري  

! بـة سـام   سـوورثكي   چ . بـوون   ديـار  يةوة گـذة سـوورةكان    چاوي  لة دوو كوين

  .رووت ژانثكي   وةك سوور 

بابـة  ...  ناكةم لة حةوشة ميز قةت  تر ئي! خوارد  بابة گوم... تكاية! مةدة بابة لثم "

  !" بابةگيان...

چووبـووة ژوورةكـةي    دواتر .  فاتث جثگاي  چووبووة سةر   باوكي دواتر  دوو رؤژ 

  . زاين  پثي دايكيان   تةنيا. بوو وگريا  خؤي 

! هةصگةذاوة، گةشكة نـةيگرث   شني حةمت   ئثستا"  .بوو ئةمحةد  لة دةنگي  گوثي 

  !" دمثة الت دا  بةرم باوكت  با  گيان  ئةمحةد ...

بةرخؤلة بـوو    ئةمحةد زةنگؤصةي  دةنگي. دةبووةوة ون  ئةمحةد  دةنگي  ديسان 

.  دةبـيين   دةنگـي   فاتث  بةصام.  ترانةدةبيس ا و بيستر ده. گاگةلدا بؤذة بؤذي  لة نثو 

  .هةوريدا  لة ئامساين بوو   ئامسان پةصةيةكي  دةنگي 

  !" خؤم  خةجاصةتت... مببوورة...دمث  ئثستا ! رؤصة  دمث  ثستائ"

بووكةكـةي   لة هاوةصةكاين  ، زياتر  دةكرد  بووكثنث كايةي  بوو، كاتثك  كة منداص 

لـة   ، دةسـت   نـةكا  دةبوواية هاروهاجي  كةي بووكة. قسة و قسة و قسة. دةدواند 

  بكردايةوة، ئةگـةر   خاوثن  ، دةبواية ماصةكةي ، ئاو نةذژثنث و پياصة نةدا سةماوةر 

لــة . دةبــوو  تــووذة  لــث زؤري   ، بةصــام نــةدةدا لثــي  نةكردايــة قــةت  بةقسةشــي 

. نةدةكردةوة نةگرياية، ئاشيت   بووكةكةي  تا.  دةدوا  لة گةص زؤري   دا تووذةيش

  دةچـووة الي   دةراتايـة، بـة هةصـةداوان     بووكةكةي القثكي   يان دةست  ئةگةر 

خـؤي    دةسـيت   جارثكيان.  دةكرد كردنةوةي  چاك  و بة گريانةوة داواي  دايكي 
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دا   و بةصـثين  بـة خؤيـةوة دةگوشـي     بووكةكةي  لة جاران  زياتر  چوو، ئيتر   لة جث 

  !دةربثت  دةسيت نةهثصث  قةت  كة 

ئةمحـةد   گريـاين   زايةصـةي   لـةوث  . بـوو   لـث  ئةمحـةدي    ئـةو ژوورةي   گةيشتنة

هةسـيت  . بگاتة ئةمحـةد  راپسكاند، بؤ ئةوةي  خؤي  جار   چةند  فاتث. بوو روونتر  

؟ ئـاگر   دةبينث  ئاگر.   بوون  دوو پؤصوة ئاگر چاوةكاين . نابينث باش  چاوي  دةكرد  

  بيـنني  لةمپةري  ئاگر .  بةشثكة لة بينني  ئاگر.  روون دةكاتةوة  رثگا ئاگر . نابينث 

،  دةچـن  غـار و ئةشـكةوتةكان    و ناسـيين   ئةوانـة كـة بـؤ پشـكنني     . دةسووتثنث

دةگةذثن،  دةشتةكان  ون بووةكانيان  بؤ دؤزينةوةي   ية، ئةوانةي پث  مةشغةصيان

بـة   دةبـث    يـان ! مةكـة  بـري   لـة  ئـاگر   دةچي  شوثنثك  بؤ هةر .  يه پث  مةشغةصيان

و  كـة روونـاكن     شوثنانةي بؤ ئةو  بةصام !  بث  لة دةروونتا دةبث   ، يان دةستتةوة بث

لـة   حةز  ئاگر ! دةسوتثنث  و خؤت دةكا  قورس بارت  ئاگر !  مةبة ، ئاگر  دةيانناسي

  . ئاگره  لة شوثنة تاريكةكاندا ئاگر . ناكا  شوثنة رووناكةكان

ئةمحــةد ! دةگــري بؤيــان   يــة ين  ئــةوة. بــةو پؤصــوانة هةيــة ثويســيت پ  ئةمحــةد

  .دةداتث  دةكاتةوة و شريي ئاگرة هةية كة گةرمي  بةو  پثويسيت  

يةكـة دةكاتـةوة و، بـة     بـؤيف  دةرگـاي  . دةكا ديكةي  ژوورةكةي  كثشي  قژ  تةها

 ديسـان . چـواردة خؤرةكـة دةردثنـث   . دةباو، دةيشـكثنث  لة گرثژنةي   شةقثك

گلـؤري   قادرمـةوة بةشـةق     يةكـةم  لـة سـةر    هةر . دةباتةوة فاتث  حةوشة  بةرةو  

  .دةكاتةوة 

تـةها    كـة دةنگـي    ئةوسا.  راوةستا ماوةيةك . بوو لة هةموو شتثك   گوثي حةميد 

  لـة هـةر  . چـار نـةبوو  . دوكانةكـة   دةرگاي  كةوتة گياين دوور كةوتةوة، بة شةق  

  شـيپانةي   بچـووكي  شـوثين   لة چةند   ة تاريكة كة تةنيادةرةوة لةو دووكان  حاصدا

ببينـث   چـاوت    دا لـة ژاوة ژاو . بـوو   دةهاتـة ژورث، باشـتر    دةرگاكةوة روونـاكي 

ورةت  ئـازاد   فـةزاي  . بة ئازاددا  لة فةزاي  بة، بةصام  مةترسيدا  لةو پةذي . باشترة 

بـؤ   تـؤ بـث    هـي  . هـي تـؤ بـث    ةتوانث د  دةكا بذ  چاو   تا.  دةكا  ئازات.  دةنث وةبةر   

. بـةرةو پـثش   چ   چ بـةرةو دوا   جـا . اوي تث   هةنگاوي  خؤت  بة كةيفي  ئةوةي 
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،  بـث   دنيـا  هـةموو   ناتوانـث    مةترسـي . دةكاتـةوة  بچووك  كراوة مةترسي  فةزاي 

  . بةشثكة لة دنيا مةترسي 

ئةم . كة هةصكةندراوةتةنةكة  ئاصقةذثزةكة خؤ ذادةگرث ، بةصام. دةشكث  دةرگا

. دثتـة دةرةوة .  كراوةكة دةر دةپـةذثنث   لةت و پةت دةرگا    ديكة   ئةوي  لةقة نا 

لـة چاوةكـاين    درشـتترن    ئيستا چاوةكاين . كردووة  زياديان سةرباين  چاوةكاين 

  ؟ هـةموو شـتثك   خـؤي  فريـاي   يان  بكةوث  فاتث  فرياي .  لةوة پثش سةعات  نيو  

جاخمانــة روو بــة ذوو  لــةو بــةر  و تــةها   جاخمانــة  لــةم بــةر  ئــةم. وةبــو ئاشــكرا 

 زکاوصـؤ ئاو قژ  شپرزهئةوةندة ....	�����	�����	�����	�����    د�د�د�د� قادرمةكان   قةدي لة نثو  فاتث . دةبنةوة

  كـة حةميـد    بـةگوذ   نده وه ، ئه ترهذگو د به محه نگی ئه ده. ی���و���و���و���وم و لوت خو و ده

چـواردة  . گوشـراوة   راوةتةوة و رؤحيك جةستةي   تةها. دةكا لة خؤي  نةفرةت 

ــدةبذث ــة هةص ــك  خؤرةك ــةر   ، رث ــة س ــاواين  ل ــاو چ ــي . ن ــتثك دةنگ ــت  ش .  دث

باشـة  . سـةيرة   پثـي  حةميـد  .  كةوتؤتة خوارث حةميدة لة دةسيت  تةسبثحةكةي 

.  تةسبثحةكة دةكـا  دةرهثناوة؟ تةها، سةيرثكي  لة گريفاين  تةسبثحةكةي  كةي  

رامـان،  .    بة دةمانچةكةوة دةلةرزث  دةسيت  تةها. درثژ  وردي دةنك  سوورثكي 

و  و كـةمال   مساييـل    ذوو بـة ذووي  وابـوو    دةمانچةية قـةرار  ئةم .  و رامان رامان 

چـؤن   بصـثي    خـؤثن .  داهثـزرا   تةواو  رقةوة، تةها لةو پةذي . ديكة بثتةوة ئةواين 

جـا وةرة لـة   . ترسـناكة  رؤح ؟  دةمـرث   ؟ چـؤن  بكوژرث  چؤن  بصثي بث؟ ئينسان  

  .بثتةوة  بةرز حةوشةوة بةرةو ئامسان   و لةم جةستة بثتة دةرث 

دةبثتةوةو گوللة لة   گلؤر.  بكا شتثك  يان   بصث  شتثك دةيةوث . ية لث  چاوي فاتث 

  .چواردة خؤرةكة دةردةچث

  

. بـووي   وةذز  لة هـةموو شـتثك  ! دةر دةچووي  لة ماص  حةميد، زوو زوو  لة بريتة

  باوكتا بة سةر  ، دايكت  دةينةذاند  بة سةر دايكتا  باوكت. بوويت ماص  پاشةبةرةي 

،  دا دةياننةذانـد  و باوكـت  دايـك    و بة سـةر   دا يةكتر بة سةر  دةينةذاند، براكانت 

كـة   يـان    هةصدةسـتا  رقـي   كـة زؤر   باوكـت  .  ئةوانـدا   بة سـةر  و دايكيشت   باوك
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،  بگةيـةنث  بـة ئـةجنام    دايكـت    لـة گـةص   شةذةكان   خؤي  اجنيبة قاز نةيدةتواين 

بـؤي    دةهاتـةوة و كةلـةال   درةنگان   دةخيواردةوة و شةو. دةخيواردةوة دةچوو 

خاصـي    باوكتـدا  بـة سـةر     خـؤي   بة تةواوي دةتواين  كة نةي  دايكيشت. دةكةوت 

رةكـة دةهثنايـة   لـة پةجنة  سـةري  . دةيكردة شةذ  دراوسثكان ، لة گةص  بكاتةوة 

وازي   بـوو، ئيتـر   بـةرة بـةرة وةذز    باوكـت  .  دةدا جنثـوي    دةيتواين  تا دةرةوة و 

  هـةموو شـتثكي    بثـدةنگ .  خؤمـار بـوون   لـة جـاران     زيـاتر  چاوةكاين  ئيتر .  هثنا 

  خثـرا   ، بةصام هةصدةبري هةصستاية، دةنگي   رقي زؤر زؤر  ئةگةر . كرد تةحةموول 

لة .  دةبوون  ون  دا لة كؤكةكاين دايكت  قسةكاين  ئيتر  ، ئةوسا  توة كؤكة دةكةو

  ماصــدا لــة گؤشــةي   بــة فرمثســك   هــا؟ هةميشــة لثــدراو و چــاو!  حةميــد  بريتــة

ــةويت ــت . دةك ــامثزي  فرمثسكةكانيش ــة ئ ــيتةكاين   ل ــدا شيتةش ــك  دايكت   وش

لـة   و ژنثـك   ، پيـاو  بكذيت  شت لة دووكانثك  چووبوويت  جارثكيان . دةكردةوة

. نةدةبؤوة ساغ   شتثك  هيچ لة سةر  منداصةكةيان .  بوون لةوث  منداصةكةيان  گةص 

كـة  .  نةدا لثيان . دةدةن  لثي  ئثستا نا  ئثستا    دةتگوت خؤت   الي. دةگرت گذوي 

لـة يةكـةم     پرسـيار .  بكةيت  پرسيار  ويستت. رواين لة دايكت  يةوة وردتر  هايت

بـة   خةريكـة دةبـث    لـة بريتـة، چونكـة ژيانـت      جـوان  ! لة بريتة. بووبزر  هةصادا  

.  رادةوةسـتث   دا كة لة خاصـثك   يةك بريةوةري. تؤخ  يةكي ، بريةوةري بريةوةري

ــةوةتا ــتاية  ئ ــةكة ئثس ــتا. ، خاص ــوثنيدا     دوا  ئثس ــة ش ــدةدرثتةوة و ب ــةذة هةص الپ

ديكـة بثتـة     يـةكي  ريبـريةوة   بؤ ئةوةي دادةدرثتةوة . دادةدرثتةوة بةرگةكةي  

بووايـة    پثـداو   خـوا   لـة وصـاتثكي   ئةگـةر   ،  و قةصـةوو قژلـول    سـپي   دايكت. ي جث

لـة    بـري   كـة تـةنيا    لثهاتوو، لةو سـةركردانةي  بة سةركردةيةكي  دةبوو  بثگومان  

  .دةكةنةوة خؤيان   بذيارةكاين و راپةذاندين   بةذثوة بردن

  هةية؟  دةكةي  باسي ديكة، جگة لةمةي   ديكةو لة بابةيت  بؤ سةركردةي -"

  ية؟ واية ين  پيت -

كـردوة و   خـؤي    سةركردة بؤية سةركردةية، چونكة لة سةرةتاوة بـة قسـةي   -

  .كةوتووة خؤي   قسةي شوثن  
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ــةركردةش  - ــة  س ــةنيا    هةي ــة ت ــةركردةية، چوونك ــة س ــاو  بؤي ــةي   ةنخ قس

لـة هــةموو   گـوث   ي ســةركردة لـة ژثـرةوة بــة ورد  ... پثشـووة  سـةركردةكةي   

دواتـر   دةكاتةوة، بةصـام    ساغ بؤ خؤي  لةو قسانة شتثك  و هةر  دةگرث  قسةكان 

و ،  قسـةکان   بـة خـاوةن    كردن   و گاصتة پث  بة قسة وتن دةكا  دةست   بة ئاشكرا 

قسـة، قـةت    خاوةن  يان  دةوث  قسةي  سةركردة يان. بردنيشيان ت لة نثو  نانه ته

  !" ثكةوة ناوثپ  هةردووكياين 

  ژثـر . كـؤم   ، سـةر ذووتـاو و نـةختثك    شـثواو  باريكةلةيةو رةشتاصةيةكي   باوكت

  ئـةويش .  جگةرة لـة گرفـانثيت    پاكةت گرثي كردووة و، هةميشة چةند   چاواين

كـة    بـةو سـةركردانةي    بژيايـة، دةبـوو     سياسـي  نـاوداري   لة بنةماصةيةكي  ئةگةر 

كة هةميشـة پثيـان     ئةو سةركردانةي. دؤذثنن دةي  هةميشة لة هةصبژاردنةكاندا

ــا  وايــة ئــةم    تــةنيا  لــة راســتيدا ديكــة دةيبةنــةوة، بةصــام   جــارةي ئــةو    جــارة ن

تثدةگـــةن  رؤژثـــك   ســـةرئةجنام. دةرازثننـــةوة رةقيبةكـــةيان  ســـةركةوتين 

ئيتر . بةس بووة و  خؤ ماندووكردن   تةنيا ية و، ژيان  ين  لة گؤذثدا سةركةوتنثك    

  خـؤش  دص   لـة دةروونيانـدا   رابـوردوو   كردنةوةي   قةدةر و بة كاوثژ  دةدةنة  مل 

هةموو  ية ئةوة ين ئةي .  نةبث  لة گؤذثدا سةركةوتنثك  با ! دةكا  چ  قةي. "دةكةن

بـؤ   هةبث  ئةوةية مةودايةك   گرنگ...براوة دةمرث ... دةمرث  دةمرين، دؤذا و

رؤح ... دةمـرم  و منـيش   دةمرث  منداصان  دايكي ... تثنةدةي  گوث. خؤ پيشاندان

ــاين   ــة جيه ــانةيي  ل ــوقم  دا ئةفس ــث  ن ــرؤض...  دةب ــان   م ــن  خؤرةك ــةن دث  دةيب

  ئثمـة باشـترين، لـةوث   ... ديكةي  لة هةموو كاتثكي  ترة تةنيا  سةركردة لةوث...

بـذاوة     لث  ةرةمرؤصة جگ حةميد ... كة هةين ئةوة دةبني   ، هةر نابني لثرة تةنياتر 

  ..."  دةدةمث  پارةكةي ، دوايي   بؤ بنثرث دوو پاكةمت   بصث  بة سةيد 

كـة   ، بةصـام   شـتثك  هـيچ   ناذواننـة  . پـانن  و لـوت   رةشتاصة و كةصةگةت   براكانت

ــان   ــان، نيگاي ــةري  روانيي ــة س ــةق   ل ــتث چ ــةوث  ، وةك دةبةس ــةن راوي   بيان . ك

دةم .  هةيـة   و ماتؤذيـان   پاسـكيل  بة كرثـداين  چاكردنةوة و   دووكاين. شةذانني

وايـة زؤر    پثـت .  دةوروكـث  تث   ئةو شارةيان و گةجني  منداص . زلن و دةنگ  شذ  
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  نازانث كةس . دةگةذث باش   دووكانةكةيان. نني  دةوصةمةند ، بةصام  دةوصةمةندن 

بـــة  بــوو   لــة بــةر دووكــان     جارثكيـــان . لثدةكــةن   پارةيــة چ  هــةموو    ئــةو 

  بوو ساز  و هةرايةك   داية سةرهةردووكيان تةپيان  كةس  چةند . گةورة شةذثكي

  لـث  زؤري   زةرةري   دووكـان .  و كةلـةال  هـةموو برينـدار   . نـةبث   ديار ئةو سةري 

و وةنثـو   بـةرتيل   زؤر و داين  چؤيةكي  بة هاتوو . كثشراية شارةباين  كار. كةوت

منداصـثك   لـة سـةر    زانيـت   دوايـي  .  هـات   كة دوايـي ، كثشة ماقوصان پياو  كةوتين  

دايكـت  . كثشـةكةدا   بـة الي  باوكـت نـةچوو   . خواردبوو منداصةكة تةقةصي . بووة 

  تـا  ، بةصـام   پثبكـةنث  پثـي    دةكـرد   حةزي  باوكت.  فرؤشت پث  گةورةي   شةذثكي  

  يةكيكرديــة هةصــا شــدا شارةباني  لــة بــةردةمي دايكــت . دةبــوو مــؤنتر  دةهــات 

ــةورة ــثوي ارچ  .گـ ــدرابوو، داواي   لثـــك شـ ــردين  ئـــازاد گرثـ پاصـــةوانة   كـ

،  دا ژيابـان  پثـداو   خـوا   لـة وصـاتثكي   ئةگةر  براكانيشت . دةكرد گؤشةكاين  جگةر

تةلـةفزيؤن   شاشـةي   كة لـة سـةر    لةو پاصةوانانةي .  وةرزش بة پاصةواين   دةبوون

  .كردووة لة بري وتووثژكةرةكةيان  دةذواننة كامثرا، دةصثي ئةوةندة قورس  

  . بوويت تؤ لة هةموو ئةمانة وةذس 

و بردتيـة   دايـت    خـؤي  ، پـثش   هـات  گةورةكـةت   بـرا   ، رؤژثـك  بوويـت   منداص 

.  تثگةيشـيت !" ، كار دةكةي، تثگةيشـيت  هاوينة لثرةي  ئةم: "گويت پثي . دووكان

  و پاسكيل ماتؤذ   لةت و پةيت  لة  بوو  هةبوو، پذ پشتةوة عةمارثكي  لة  دووكانةكة 

لـث    خشـيت   تاك  بة ديوارثكي   بچووكي شوثنثكي . ديكة و پةيل   كةل و هةندثك 

يان  لة براكانت  يةكثك   كاتثك. پثوة بوو پةردةيةكي   دةرگا بذ درابوو، لةجيايت  

كـة   دةگـوت   بـة تؤيـان     عةمارةكة دةچوونة  يةك  مشتةري  لة گةص هةردووكيان  

!  دةكرايــت بــةدةر  بدزرايــة، شــار  شــتثك  ئةگــةر .  لــة دووكانةكــة بــث ئاگــات 

منداصـثكي  . بـوو  لـة دووكـان     گةورةكـةت  بـرا   تةنيا. هاوينة گةرمي   نيوةرؤيةكي

  دةرهثنـا و   قـذاين  پثـنج    بؤ گريفاين برد  دةسيت . هات نؤ ساصان  هةشت  تةمةن  

چصـكين    سـةرثكي  و   قـايش   كاصةي ك جووتث!" بدةرث بة كرث  پاسكيلم : "گويت

كة هاتـةوة ئاوثنةكـة   . پثچوو دة دةقةيةكي . و هاتةوة  برد پاسكيلةكةي . هةبوو 
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، چـاواين   كـردن   گةورة  بة تاوانثكي  هةست . شكاندبوو تةگةرةكاين  و دوو تةيل 

  و و دذاو و تـؤزاوي   تةپ  پانتؤصةكةي .  داهثزرا بوون  شاين. چكؤلة كردبوون  پث 

ديكـة    يةكـة ئةوةنـدةي     مشـتةري .  نةذاندي كاكت . بوو بوو بريندار  ئةنيشكشی 

  دايتـةوة و بـؤ ماصـةوةي     لـث  ئـاوذثكي   كاكـت  . تثـزا   فرمثسـكي  چـاوي  . بـوو       كز

  دووكـان . و هاتيتـةوة   چوويـت . بـؤ نةهاتؤتـةوة   ناسـر   بذؤ بزانة  ويت .   وه نارديه

. كثشاية عةمبارةكـة   سةرت نةبوو  ئةو بةريش  كةي لة چاخيانة كت اک  .بوو چؤص 

دز "زؤر  ترسـثكي  . ترسايت.  و هةنسكة هةنسك گريان  ، دةنگي  هات دةنگثك 

" ؟ دز و گريـان . " گـريت   بـةر بينگـي   شـتثك   ، بةصـام   هاوار كـةي  ويستت !"  نةبث 

ةشـة بـذ   لـة ب  ئـارام   ئـارام   سرتة و چپـة   بث . ژوورةوة  كثشايةوة سةرت  ديسان 

  قاچـت .  دةبـوون  زوصاصـتر   و هةنسكة هةنسك  گريان . چوويتة پثشةوة   هدراوةك

ــة شــتثك ــذا  پشــت دةنگــي  بةصــام . دةنــگ.  گــريا  ل ــر نزيــك. پةردةكــة نةب   ت

گريـان   دةنگـي  . ديوارةكـةوة روانيـت    پةردةكـة و  نثـوان   لة درزي . كةوتيتةوة

  منداصةكة زيـاتر  پثي  ژثر   تةختةي . گرت دةمي   بة دةست بؤوة و كاكت  بةرزتر  

! بـوون  و تووكن   رةش چةند   كاكت  راين و پشت   مست.  كةوت پث  جيذة جيذي

ترسـثكي  . دةخنكثـي  ئثسـتا    نـا   ئثستا   دةكرد هةستت   . چاوانت  نيشتة نثو ئارةق 

بـا  .  و هةصـايت  صـايت   هـه . هةصـايت .  كـردي   داگـريي  دصـت   لـة  گةورة، گـةورةتر  

گةيشـتيتةوة  . دةوةرثنـث  هةصـيان   لـة كـوث    و نةتدةزاين  دةبرد  ثسكةكانيت فرم

هاتـةوة و زللةيـةكي    شـةو كاكـت   .  گريـان . كرد  خانةكةدا بة ژثر خؤت . ماصةوة

ملـت    لـةو رؤژةوة گرثـي  . ملتـةوة هـات    لـة بـن   كـة چركةيـةك     لثداي  وةهاي 

  .دةتةقثين 

ئـارام    دةروونـيت . نـا   شـكانةوةت   لة مل  ، بةصام بووي تؤ لة هةموو ئةمانة وةذس 

كـة    ئةو رؤژةي. بوو دواتر  ساص  چةند  بةخشتر لةوة هي  ئارام   دةكردةوة، بةصام 

فاتـث  . بوو پةجنةرةكةيانةوة بيين   لة پشت  فاتثت چاواين  و  لةو كؤصانة تثپةذيت 

    ئةوان باصاي   ةدبة ق  باصات. دةكرد لة براكانت  كثشابوو،   باصات. كردي مةندتري  
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لـة براكانـت   . دةويسيت خؤشيان  خةصك .  قةتراين رةشي   ئةوان  وةك  و مسثصت

  . نةبووي  ئةوان  وةك  ، كةچي دةچووي 

  .زؤرة فةرقي   بةخوا ئةمةيان -

  .دةبثتةوة  شني  خؤي بنجي  لة سةر  گيا  -

سـثوثكة   ، دةصـثي  بنـةوة  ورد  لثيـان   جـوان  !  چـاكي  و پيـاو  ئةحة رةش  تايفةي  -

  .لةتةوة كراوة بة سث 

كــة ســةيريان . دةكــردةوة هثــور   براكــانيت مةنــديت .  بــذي ئةوانيشــت  باصــاي 

  . نةما جاران   گوذةگوذي ئيتر . بؤ هةصدةبذي سةريان   هةندثك  دةكردي 

بـؤ   پـةناي   ، بؤ ئـةوةي   دةويست مةندت  جيهانثكي   تؤش. بوو مةند  چاواين   فاتث

بـؤ    نـاو و نيشـاين    بث ، تاكة كةسثكي  يةك. دةوث پةنايةكي   ةموو كةسه. ببةي

پةناكـة    خؤيـدا  لـة دةرووين   يـةك  .  دةگـةذث   لة دةزگايةك تر  بةسة، يةكي  پةنا

لـة   بثـت   بؤ ماوةيةكيش  كةم   الين  پةنا،. خؤيدا كردين   ون لة  دةبينثتةوة و يةك 

  يةكـةت  ، تـةنيايي  بـذا  پةناكـةت    ئةگـةر   بةصـام .  دةكـا  دةربـازت    خـؤت   تةنيايي 

لة  خؤت    بدؤزةوة، چونكة قةت لة خؤتا   خؤت ، پةناي  دةصثن.  دةبث كوشةندةتر 

بـة   بيانكـةي   تؤ دةبـث  . هةميشة نةك  ، پةنان، بةصام  پةنا دةرةكان. ناكرث خؤت 

... ثكة بةر تؤ كـةوتووة نـةذم   وا كة ئةگةر ذمان، ئةوةي . لة دةروونت بةشثك 

  .دةبث  دةرباز لة ژثر   ، مرؤي هثواش ذماين .  بذمث هثواشتر  يان 

ــيت  ــة  خؤشةويس ــة دةروونداي ــا و . ل ــة دةك ــةل   گةش ــاوث  پ ــؤ دةرةوة دةه . ب

. هـةص ناكـا   خـؤي    خةياصايت ص سةر، لة گه  تا. دةوث   دةسكةوتثكي خؤشةويسيت 

  .دثنث واز   دةبث يان  شثت  يان وابث  ئةگةر 

  و تـةها  نـةدوان  .  بدوثن يةكتر   لة گةص  بتوانن لةوةي  بوون  مةندتر  ن هةردووكيا

و نيوثـك   سـاص  . چوو بـؤ سـةربازي   حةميد . گؤذا  چارةنووس.  دوا  مامي لة گةص 

نـةگرت   خـؤي  . نةهاتـةوة   رةبـةق  و نيـوثكي    ساص.  نةكرد  لة بري ، پثي  سةربازي 

  . هةصات 
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بصـثي   وةك .  لثوة دث  ي" غرژ"  وةك دةنگثكي   دةبذث  كاسة سةر  گوللة كاتثك

، بـة   هةصدةسـتا  رقي   دايكي كاتثك  لة برييةيت . دةكاتةوة  بؤ جيذ دداين   تؤزثك 

  گوللـةي !". "گةرمةوة بـث   بة گوللةي رؤصة سينگتان  حةك : "دةگوت كوذةكاين 

صـانةكة لـة   لـة كؤ  پرسيارة مايةوة تـاكو ئـةو رؤژةي    ئةم  "؟ بث داخؤ چؤن  گةرم 

  كاسـة سـةري    ئـةو رؤژة . لـة هةليكؤپتةرةكـة كـرد     دؤشكةكةوة تةقـةي   پشت

رؤژة،  ئـةو    هـةر . دابـوو   كة لة نثو كؤصانةكة دةوريان بيين  ئةو ژنةي هةصگرياوي 

  .چةقيبوو  كةماليش لة نيگاي  نيگاي 

  ازيو ئـةو رؤژة نـة ئـةم    !" خـائينن  چةنـد    ، تةها چاوةكانت. "دةكةوث  بة پشتدا

دةجـوو،    خؤصـي . دةبـوو   نـوقم   تـةپوتؤزا  لة نثو . هةليكؤپتةرةكةش نة   دةهثنا و

لـة   ، چاوانـت   تـةها   بـث  لث  نةفرةتت . " گذ دةدا تؤزةكةشي  دؤشكةكة تةپو  بةصام

   !"دةكةن كاكم   چاواين

دثتـة سـةر   .  رادةبث. دةكةن وين . دةدةن  قوت  تةها  نيگاي  فاتث مةندي  چاواين 

! بـة  وس . " لثـوي   پةجنـة دةخاتـة سـةر   . دةگـةزث   خـؤي  لثـوي  . حةميد ةرمي ت 

  !"بدوثي ئةو گوللةية لةوثية، نابث  تا ! مةدوث

و  هةصنيشـث   حةوشـةكةمان   بارة چيلكـةي   بثتةوة و لة سةر . بثتةوة ژيان   بصثي -

  كاتةوة؟  سةيرم ديسان 

  .دثتةوة  بث منيش   نا؟ دثتةوة، لة بةر بؤ  ئةي  -

ناو كؤصـانةكةم   ژنة كوژراوةكةي   ئةو رؤژةي. بوو  لة ژيان  زؤر رقم من ! فاتث -

لـة   دةكـرد    حـةزم . بـؤوة  لـة ژيـان     رقـم  زياتر   بيين  تؤم  كة چاواين   بيين، دواتر 

مـردن   پذة لة كارةسايت   ژيان... پثكةوة مبرديناية و بةمشاندا ها ئامثزي   يةكةم

  لـة سـةر   يـة كاتثـك    ين  تـؤم  بينـيين   تاقـةيت   من ! بثتةوة ث نا، ناب... و سوكايةيت 

  .كةوتوويت  پليكانةكان پث

  ؟... من  لة بةر ئةي ... من ئةي  -

و، منداصـي    تةها  لة بةر كاكم   ، لة بةر دايكم ، لة بةر  لة بةر تؤ حةز دةكةم مبرم -

  . دووكانةكه پشت  عةمارةي  نثو  
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و  دةنـةرثنث   بـة خـؤي    و پذ  خؤي دةگرث   مةچةكيديكةي   بة دةستةكةي تةها 

و قـورس    مةنـد   چةنـد  د حةميـ   چـاواين . "فاتـث  دةداتةوة سةر   ئاوذ.  دةكا  هاوار

  .هةص كثشابوو هةندثك  القثكي   حةميد" نةترسان لة مةرگ !...بوون 

 بـة  قؤناغة دةمانچـةي   ، چةند  چووة سةري. بؤوة پةشيمان .  بكوژث  فاتث ويسيت 

هاتنـة    بچـووكي  لـة قـوذگي    ئاوسـاوي   دةنگثكي  چةند  فاتث . سرةواند تث توندي 

  چاوةكـاين .  و نةذانـدي   خـوارد   سوذي  حةوشةدا  بة نثو. كشايةوة  تةها. دةرةوة

 نةذانـدن . و رايكثشـا  گرت   يو قژ چووةوة سةر فاتث . هةصاتن ديسان  سةرباين 

فاتــث . تـةق ... تـةق  ... تــةق .  شـة كـردن  هةذة... كــردن  هـاوار  ... جوثنـدان  ...

. بكاتةوة و نةيـدةتواين   بةرزي دةيويست  هثزثك . يةوة هةص دةبةزي جةستةي  

  دةنگـي . هةصـوةرين  گوثسـوانةكان   سـةر   چاوةذواوةكـاين  .  تةق...تةق ...تةق 

زؤر  ئةگـةر   گريـان   بـؤ؟ ذووبـاري   . قرتـابوو  گريان  ذووباري.  نةدةهات ئةمحةد 

  نةخنكابث؟.  دةخنكثنث بثت، رؤحة ساواكان  قوص  

تـةق  .  ذواين لـة تةرمـةكاين   . حةوشـةكةي دايـةوة   سـووذي نـاو    دوو   يةك  تةها

  بـةو دايـك  : "نةذاندي... بوو تث   دوو كوين دووكان  ي درگاكة تةنةكةي .  تةق...

 تهثشـ  نـةيان  ...گةجنـة  ژنةكـةم   مـن  ... هةصگرم دووكانةكةم   با وت  قةحبانةم 

  ."نةگرث هةص  شك  كةس  با وتيان ... هثشت يان گةوادانة نة...

  .شةق درا  حةوشة بةر  دةرگاي

  

  

  پةرمةنگـةنات  سـپرتؤ، ئةسـپرين،   بـؤين  . دةئاصـثن  و چپة لة زامـةكان   بثدةنگي 

. و دةچـن   دثـن  شةبةحة بثدةنگـةكان  .  هةصدةخذثنن  كةپؤي... و وئةمپيسيلني 

ــةكان  ــةر  مثروول ــة س ــت ل ــةريكي  ةيجةس ــثن  خ ــد. پاشةكش ــةيت  چةن !  گةرماي

گرتـووة و   گذي  جةستةيةك ... بن ئاوةصا  با دةرگاكان... وةبكةنة پةجنةرةكان "

  !"ببةخشث ماصةكان  نثو  بة كوانووي  خؤي   دةيةوث
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ــد  ــدةنگي  لــةم  چةن ــرتةية وةذزة  بث ــي  جارجــارة ! و ســرتة س تةقــةي  دةنگ

  حـةز .  بكـةن  هـاوار   سـثبةرةكان   دةكـات   ز حة. شت  چةند دوو يان  وثككةوتين  

  دا برينـةكاين  هـةموو    كـة بـة    وةهـا  هـاوارثكي  . بكا هاوار  يةكاين  بة سي  پذ  دةكا

دةبـث    ئـةو . بـث   كةلـةال   ئـاوا  ئـةو نابـث   .  دةرپـةذثنث   و زؤنگةكان  و كثم بگةذث 

خـؤي    وتاخبانةكةق و لة كةالوةي  دةرچث  بتوانث  و چاالك، تا   چست. هةستثتةوة 

. بزانــث  بــة جثگاكــةي مساييــل   كــة تــةنيا  وةهــا خــؤ شــاردنةوةيةكي . داشــارث 

ئةمة . ية ين  ديار  مساييل!"  بةيانيي تؤ تينووم دوا  ، ئاو، بةقةد  بةرث ئاوم  مساييل "

گـةورة    جةستةي دةكا   هةست. نةداتةوة و وةصامي   بكات   تث جارة پشيت   يةكةم

.  يـةك  نوكـة دةرزي  دةنيشـثتةوة، بـة قـةد      دواتر.  دنيا  بة قةد تةوة، گةورة دةبث

  !وةذزة خؤي  چةند لة جةستةي 

    ، ئثوارةي ئثواران بة پياسةية، پياسةي  ، حةزم  هةستم بدة   يارمةتيم! جةستة"

جـار جـارة سـووكة      ، تـةنيا  دةسـتةكان اچ و قـ    .ناتوانـث   ، بةصـام  دةيـةوث "  ناكؤص

  .دةكةوث تث   تةكانثكيان

. دةكاتـةوة   فثنـك   لثوةكـاين  دةم و چاو و  تةذ  شتثكي . سةرةتايةيت سريؤمةكة 

  ئاوةصـا  دةرگاكـان   بكةنةوة، بـا   پةجنةرةكان . "سةرمايةيت، سةرما! خؤشة چةند 

لثـرة    ، مرؤضـثك  كـةن  بانـگ   ماصـةكانة    نثو و كوانووي   رؤژ تيشكي   ، هةر چي بن

  .رزثهةص دةلة!" سةرمايةيت

تـؤ  . و بورايـةوة  هةصـلةرزي  . صلةرزي ، هه بيين فاتثي  مةييت  ة دايكم ک  !مساييل"

، كـة لـة    بـووت   بـيين  تؤ ئـةو كاتـةي   . بووت بيين ... ئا...  ئا... بوو نةبيين  فاتثت 

 نــةبيين  تــؤ دواتريــت. ةوة بــووپشــت ژوورةكــةي  نثــو  كچثكــي   ماصــةوة هثشــتا

ديكـة و،   بؤ نسـثيةكي   لة نسثيةكةوة . كوشتيان...اتث ف! نةتبيين باشتر، باشتر ... 

دواتـر  . دةبوورايـةوة ... دةگريـا ... هةصدةسـتا   دايكم.  هةصوةري ر ئيت ئةو كات 

دايكم .  بذثژث فرمثسك  دةنگي  بة بث   دا و هةميشة لة بثدةنگي كة ئيتر   بوو  فثر 

شتة ال چاواين، نةخؤشـي  ني  چرچ داگريساو  ، رةش  كرد  و برجني ماش  قژي  زوو  

لـث   چـي    بـؤ مـن    نازامن  ثستائ! مساييل. ذادةچصةكا نة لة خةو و شةوا گرت  دصي  
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 ومت پـث   هـةموو شـتثكي     فاتـث ...  گريـا  بـؤت   زياتر  لة من  تث هاتووة؟ فا بةسةر  

بـة هـؤي    تـةها  . بـووة   ذثيانةكة لـة كةمينةكـةدا    چوار  ئةو شةوة لة سةر  تةها... 

كردةوة  رووي  بة شةرمةزاري ...  گريا زؤر  فاتث ...  سةر من كردؤتة شكي تؤوة  

  ."خؤي ماصةكةي 

  تـةنيا .  ئـازار و تـا دةخيـؤن   .  هةصدةگةذثن  جةستةيدا بةسةر  ئازار   مريوولةكاين

ــةوة ئثســكةكان  ــث ئثســك . دةمثنن ــان  و   رادةب ــةوث  وةژوورةك دةكــةوث، دةي

ــةرهايت  ــت   بةس ــي  گؤش ــاين و دةم و پ ــاين  كؤ ارةك ــة هاوةص ــةوة ن ر  هه  .بگثرثت

تـرس    هةصـؤص  دوو چـاوي  . نـاگرث  گـوث   كـةس  . و هةصدث دةقيژثنث   خةصكةو 

بگةذثرةوة و ماصـئاوايي يـةكجاري   ! تةنيا ئثسكي  ئاي .  بةزةيي دةبةخشن، نةك  

  بـة گـوثي   تـةنيا  ! راكشـث  گؤذةكـةت    بـذؤ لـة نثـو   ! بكـة  لة قسة نةوتراوةكانت  

  . و نة رادةكا نة دةترسث  اييل مس! بچپثنة دا  لمسايي

بكا،  چ  نةيزاين . ، مايةوة، مايةوة و مايةوة بيين  فاتثي كة تةرمي  باوكم ! مساييل"

لـة   چـاواين  .  هةصـگةذا  زةرد   تـةنيا .  نـةگريا .  بكـا  چ  دةيةوث  نةمدةزاين  من   يان

بـةرة و   بـدا    كـةس   سـةرجني  ئةوةي  و بث  خستة گريفاين  و دةسيت  بذي  زةوي 

. لةوةي جاران ، زياتر  زياتر  ، نةفرةتثكي نةفرةت دايگرت باوكم . گةذايةوة ماص 

كـة خؤشـي     وا ، نـةفرةتثكي   و لـة فاتـث    ، لة كچةكان ، لة تةها لة دايكم ت  نةفره

و ژووري  مةنقـةص   بـافوور و    ، ئةوسـا   كثشـا   جگةرةي كثشا و  جگةرةي . گرتةوة

. ، كزؤصـة و گرمؤصـة   هـات   لث تؤي  باوكي   وةك باوكم ! مساييل. شةواين اي تةني 

  ."خؤت  بة كةيفي... بةشوو بدة كچةكانت   خؤت يتر ئ  گوت  بة دايكمي

لـة   روونـاكي  . بؤوة كةم   سثبةرةكان  ، لة چپة و هاتوو چؤي كرد  زيادي بثدةنگي 

بـة   حـةزي   رووناكي . دةكرد ي هاتنة ژوورةوة چاو، چاوةذواين  پثصوةكاين  پشت 

بثتة   ئةوةي  پثش  رووناكي .  دةگةذثن  لة يةكتر. ية بة رووناكي  حةزي چاوة، چاو 

، كـة گلثنـة    بةئاستةم سثبةرثكي .  دةكات بة سثبةرةكةي  هةست   ژوورةوة، چاو

لـة بريسـكةي    نـةيانتواين   نسـثكان  .  بـوو  جـوان    زؤر چاوي  فاتث . "دةالوثنثتةوة

. پثصـوةكانيةوة بـوو   لـة ژثـر    هـةر   بريسكةية   ئةو  مردنيشي   دواي ، دصنيام  ةنخب 
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  يـة و  نسـث  چـاوي  ." دةگـريث  لـث   ذثي   ، تةنيا بريسكة نامرث. داوة حةشار   خؤي

! بگـةي  روونـاهي   بـة دنيـاي    بـدة بـؤ ئـةوةي     بة خؤت  هثزثك . رووناهی  دةرث

    !مةجبوورة ژيان ...  تؤ مةجبووري... دةي! بكة لة خؤت  زةخت 

 ، ئاوثنةكـةت  نازامن. لة ئاوثنة ترسان... تؤران فاتث  دواي   خوشكةكامن  مساييل"

تـث    بـوو  و درزي   كچـةكان  كة لـة ژووري    ئةو ئاوثنةيةي ئةها ...نا؟ لةبرية يان 

  سةرةخؤشـيةكةوه   لـة كـايت  . مابوو  تثدا  فاتثي  هةر كةوتبوو؟ ئاوثنةكة بؤ ئةوان  

 بـة شـوثنيانةوة بثـت    مـةرگ    صـثي ب وةك . دةئاصـان  لـة يـةكتر    لـة جـاران    ياتر ز 

. نـوثژ و نـوثژ و نـوثژ   ...  ئاصان  لة خؤيان چارشثويان   لةچكة و  لة جاران زياتر ...

  ..." داماوانة و خةفةتبارانة نوثژثكي 

اوسـا،  ئ  ئـاو، . شـكاند   روونـاكي  تيشـكي   ئـاو  . ئـاوةوة  كةوتة ئةو ديوي   رووناكي 

و تةذاييـةكي   كرد   قژة سةري ئاودثري  خزاو   برؤوة  لة پاص  ئةوسا . ئاوساو ئاوسا

  .گةيشتة گوثچكة 

  ..." زؤر بوون   گوناح  زؤر خوشكةكامن ! مساييل"

ــةزي  ــةوثكي  ح ــة خ ــة  ب ــةوثكي . قورس ــتر  خ ــة ژان قورس له   وا خةوثكي  . ل

بـث  ... و خـؤي  بـث   كة خـؤي   يةي ةو جثگاتا ئ ، بيبا  و بيبا  بپسثنث پةيوةندييةكاين  

  و بژمثـرث       و زامـةكاين   دانيشث  ترس  بث ...لة ئةوةكان   واوةتر. تر وثكيئة هيچ  

زايةصـةي  .  بترسـث   لـة زايةصـةي    كـة خـؤي   پثكـةنينثك  .  پثبكـةنث  پثيـان    ئةوسا

  .و ماندوو  خؤثناوين... رووشاون...   بريندارن يةكان بريةوةر 

  !، ها داي  نيشان پث  خؤ لة بريتة كة سةيرامن   لمسايي"

  . پثدةكةنث ديسان  مساييل 

،  هةواصـمة  نزيكتـرين   كـة خؤشةويسـيت    تثم گةياند  بة نيگا . كذيوم لث   شيت" _

  ..."  ، بةصام نا يان   گةيشت تثم   نازامن

صام  به  .كاقسة ب  دةكا حةز  ئيتر   ث بدةيت سةيراين  قسةي  سةرةداوثكي   مساييل

  . بؤبكا  سةيراين باسي  بؤخؤي   حةز دةكا 
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  نثــو كؤصــاين   دةصــثي. نــاكرثن لــةبري  هــةن، قــةت  هةنــدثك كؤصــان ! مساييــل"

  "مثشكن

  .بة يةكةوة دةلكثن يةكاين  و ژث دةبث  قؤرس  گةرووي .  نامثنث  پث قسةي  ئيتر

لـة   كـؤص    منـيش . وةگةيشـتوونةتة   بة يـةك  لةوث   هةموو رثگاكان شاذثيةكةو، "

بـة    شـاذثيةدا  لةم   ئاوا كة هةموو رثگاكان   بة داخةوةم. دةمبةوة نزيك   كؤص لثي

دةگاتـة    بـة ئاسـتةم    بـؤين  . تثپـةذيوة   بثـرةدا  بثگومان  مساييل . دةگةنةوة  يةك

هـةنگاوثك   جـث    لثـرة هـيچ  . بوث، لثـرة دةيبينيتـةوة   هةنگاوثكت  هةر . كةپؤم

. زؤر بـة پةلـة نةبوونـة     بثگومان  مساييل هةنگاوةكاين . سذثتةوةتر نا ئةوي جثي  

. دةكـا   خؤيـان   پليكانةكاين و دةمگثذثتةوة و ئاماژة بة پث دةگرث   پةمل سةيران 

  ئثستا صثي  هد  !سـةيران . "نـوقمن  دا  شـني  ثكي و مژ لة تةم  پليكانةكان  پث

ــةيانيان  ــان زوو  ب ــث ســةيران " ؟ شــؤيتةوة ناي ــةي ل: "دةص ــؤ رؤيشــتووي ةوةت ،  ت

و  رامدةكثشــث   ســةيران  ." يــة بــة شــؤردنةوة ين   حــةزيان  پليكانــةكان   پــث

! سـةيران ... سـةيران . "دةكةوثتـةوة   بريم  ذكتوپ. بة پةلةية چةند .  رامدةكثشث

.  دةگـري ..." مساييـل  ... كةوة  مساييل  ، فرياي بةصةدمرثگاكة  لثرةوة ئيتر  من 

لةشاذثكة تثپةذيوة،  مساييل : " دةداتةوة و دةصث ئاوذثك و  رادةوةستث  سةيران 

  ."نايةتةوة قةت  ئيتر 

  

بـة ئـازارة، گـةلثك     زؤر تثكـةص    ميللةتـة ژيـاين   ئـةو   وايـة   پـثم   من ...! كاك-"

لـــة بةرامبـــةر   وا  رؤحثكـــي . هةيـــة رؤمانســـي  بـــة رؤحثكـــي   پثويســـيت  

رؤمانسـيانة،   رؤحـي  . دةكـا  ةهثزي دةكاتةوة، ب قويت   دنيادا  فةرامؤشكارييةكاين  

  رةهـا   يان شـثوةيةكي   ية سووكايةيت ئةو  جا . اک هد  �����ـ�ـ�ـ�ـسة بة سووك  رةقيبةكةي 

شـتثك    دا هـةموو  يةكـةم  لـة حاصـةيت   . بـةزةيي   شثوةي  يان  بة خؤيةوة دةگرث

مــدا دةتــةوث  دووه لــة حاصــةيت . دةكرثتــةوة  و رةفــز نــةفرين  دةكةوثتــة بــةر  

ــكانثك   ــة خةص ــتثكب ــةل  رةو مةبةس ــثش پ ــةي  ك ــن. بك ــةص    م ــة گ ــثوازي  ل ش
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چوومنـان   پـثش    بـةرة و  هثـزي    گـةر  ئه كةم  رؤمانسي، الين   رؤحي . دووهةمدام 

   . پث دةبةخشث مانةوةمان  ، خؤ هثزي  نةداتث 

. خواردنـةوة  خـووي داوةتـة چـا     لة جاران  زياتر رؤژثكة ناسازة و  چةند ... كاك

  :دةدا  ي لة چايةكة قومثك 

و   كـة سـةدان    ئـةوةي  بـة هـؤي    و، دةبث  دةگرث   بة عةقص ئةو رؤحة بةر  هةر -

نـةيانتوانيوة   كةم   كة الين بچن   بةكوشت  دا ئاماجنثك  لة پثناوي كةس   هةزاران

بة ئةفسـانة،   نةكا  ئةگةر خؤيان   بةخشيين گيانيش. لة سةر بدوثن دوو ذستةي 

قسـة    دوا  خوثن ئيتر  لثرةدا. بة ئةفسانة دةكا   جنةكةيانئاما  حزبةكة و كةم   الين

دةچثتـة   بـة خـوثن    ئـةو بـريةي   .  قسـة بـث   دوا   خاوةن نابث  خوثن  بةصام . دةكا

  .دةچث  لة كيس  خؤ تةيار كردين  پثش، دةرفةيت 

لة سـةرةتادا   هةموو برية نوثيةكان . دةكاتةوة  نوث بؤ عةقصي   رث ـ رؤمانسيةت 

ــةيانت  ــام بصــثن وانيوة هــةموو شــتثك ن ــان  جثــي  ســةختدا لةشــةذثكي   ، بةص   خؤي

  خؤت بة كةيفي  هةموو شتثك   دواتر. بثتةوة ئةوةية جثت  گرنگيش . كردؤتةوة

_ كراوة  گةمةيةكي _ نثوي .  بينيم  شةوانةدا  لةم ! بكة بذگةية  ئةم   سةيري.  دةبث

  :ية

رةنگـة   ، يان  لة ئةفسانة وةردةگرن رةيةك ه ، بة زؤر ئازاري   دواي  جةستةو رؤح

  و تةسـليم  بچـي   ئـازار    سـنوورةكاين  ئةو پـةذي    تا  ئةگةر. بة ئةفسانة بنب  تةواو 

  ئـاگرداين شـةواين   گـوثي   حةقايةيت بة ، دةيب  بة الوك دةيب . ، ئةفسانةيت نةيب

جةسـتة و  . دارانـدا ئؤقرة گياين   لة نثو  ئؤقرةيي  بث بة تؤضي   ، دةيب زستان توشي 

بـة هـةموو ئـازارثكيش     ناسـكة، بةصـام      تـؤ دةصـثي    لـةوةي  ناسكن، ناسكتر  رؤح 

. ن بــا  ئــازار  كـة نــة دةبـا   بيانشــكثنن   كــة ئةوانـةي   دةشـكثن   كاتثــك .  ناشـكثن  

پـث   ئـازارةوة دةسـت    يـةكاين   مرؤ لـة سـةر چـاوة دةرووين    شكاين   تراژيدياي

  رةنگة بـؤ ئـةوةي  . ديكة بؤ مرؤضي  بة ئازار   دةبثت   كاتةوة كة مرؤض  لةو. دةكا 

ــي ــتةو رؤح ــةردةوام   جةس ــرؤ ب ــي  م ــؤ ذاگري ــةورةيي  خ ــؤي   و گ ــث  خ و  بنوثن

لـة   باصـاي   بثتـةوة و، بـةردةوام     ئـازار   ذوو بـة ذووي   بةردةوام ، دةبث  بيسةملثنث
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دةبـث  . ثژوويـي م ئـازارثكي   بة قـةدةر    مثژوويي  يةكي  خبشثنث، مةزنايةيت باصاي 

. بســةملثين خــؤت  بــووين  ئينســان  بشــكثين، بــؤ ئــةوةي    ئــازار  ســنووري  

خايـةن   كاميـان؟ رةنگـة كـورت     هـيچ   ئةزةيل؟ يان   يان ئةبةدي   يةكي گةورةي

  ؟ مـن  چـي  تـؤ دةصـثي   . كؤتـايي  بـث  لـة زةمـةنثكي    چركةساتثك  ، بة قةدةر  بثت 

  !يگوتوو هةية، لة مثژة پثم  خؤمم  وةصامي 

  چؤنة؟  پثت... چي كاك دةصثي   

  :و دةصث  چاييةكة هةصدةقوذثنث قومي  ئاخر . رادةمثنث لثي  قةيرثك ...كاك 

گـةلثك  ...  بـةداخم . تثدايـة  مازوخسيمي  بةهثزي   كة رةگثكي  رؤمانسيةتثك  -

  !"چاكيشة نووسراوةيةكي   بةصام...  بةداخم 

  

روونـاكي  . دةجوصـث  سـةر  . روونـاكي   هثرشـي . دةبنةوة جيا  لة يةكتر   پثصوةكان

كـة    پةنكةيـةك . تـث كـةوتووة   باوي  زةرد ، كة پةصةي  سپي ساپيتةيةكي . قورسة 

  پـةذةكاين . گرتووة هةص ژةنگي   هةصداوة و لة قةراغةكاندا شوثين توثخي   شوثن

.  شـاين   خستووةتة سةر قورسايي  كة زةمةن   پريثك وةك . چةماونةتةوة دةصثي 

پةجنةرةكةدايــة و  بــةر  چيمــةين   لــة نثــو هــةرمث  درةختثكــي . دةداتــةوة  ئــاوذ

ــةك  ــووك  چؤلةكةي ــةكاين   دةن ــة لق ــثنث  ل ــث دةخش ــةيت. و دةجريوثن ،  پةلةي

شووشة چةنـد  . سووكةصةية چةند  فذين ! جوانة  چةند سةوز  رةنگي . هةصدةفرث

ــةك. دةرووين بثگــةردة  ــر . بزةي ــةك ديســان  دوات ــل.  بزةي : ةيگــوتد  مسايي

لـة    دةكـةم  ، حةز  و دة¬ةوة ماصث  دةمب تةواو   لة كارةكةمان بوومة لثص  كاتثك "

ئةوســا . وة دةبثتــه روونــاك  دةرةوة بكــةم، كــة چلــؤن  پةجنةرةكــةوة ســةيري 

  بـث  دةنگة و  بث  ژوور ."  بة سةوز بث  هلة سثبةرةوة د حةوشةكةمان  دارتووةكةي  

ــة و  ــث  چرپ ــةوةرثكي  ب ــا. دي بوون ــةوة  دةرگ ــةوانثك . دةكرثت ــةر   پاس ــة ب ل

  .وة ژوور دةكةوث  و سپي رةش   جلك دةرگاكةداية و پياوثكي  

يـة   ئـةوة ين   ئـةي ...  كـراوم  دابـةش    و ئةمـذؤدا  دوثنـث   بةسةر ...  بووم دابةش "

  دوورة دةسـتتر   و دثـت   دثـت   تـا . هةصـناگريثتةوة   پـثم ! ماوة بةجث  لث  دوثنثم 
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بثـت، لثيـان   ...  ، نـا  نابثـت ...  داهـاتووم  لـة خةونـةكاين    دةسـتتر   دوورة. دةبثت

  بـة دصـؤپي   ، دصؤپ  هةموو بريةوةرييةكان  ؟ دةبث رابردوو چيم بث   من. هةصبذمث 

بـة   كؤ بكةمـةوة و بيـدةم     خؤشةويستيم ئاوي  ذووبار ذووبار   و  خوثنة رژاوةكان  

  ."بيانپةذثنمةوة ئثستا   كؤصمداو لة كارةسايت

  

هةصسـووذ و  . قـاوةچي  شـاگرد    كة کرآ بـه  منداص بوو  هثشتا عاسية  باجي  خؤلةي 

جـث   قوتاخبانـةي   خوثندبوو و دواتـر    دووةمي پؤيل  تا . زان و حسثب  قسةخؤش 

دةكـرد   تيـا    كـاري  ئةو چاخانةي . دةگةيشت باش  لة ژمارةكان  بةصام .  هثشتبوو 

لـة   زؤر ئاگاي  ذادةيةكي   تا خولة . دةكرد تث  ان ذووي شار  قاچاغچييةكاين  زؤرتر  

  بـة باشـي   ، بةصـام   نةچووبووة سنوور  قةت چةند  هةر . بوو شار  بارودؤخي كاسيب 

نـاوي  . و دةچـوو  دةهـات    پثدا كة باري  دةزاين   و بانانةي  و رثگا ئةو گوند  ناوي 

كـة    بووبـوو  فثـر   بة جواين  لة هةموو ئةمانة، گرنگتر .  دةزاين خؤرةكاين  بةرتيل  

  پثـي   قاقـا   و ئةوسـا  دةياندوانـد   قاچاغچييةكان  جار  زؤر   .  بكا  ئافرةت باسي  چؤن 

هـةر بؤيـة   . بوون  و دايكي خؤي   هةر. بوو  ماما عاسثي  خولة، كوذي . پثدةكةنني

خولـة  .  دةبرد خولةشي   ، عاسث دةهاتن  دايكي  لة شوثن  كة نيوةشةوان جار   زؤر

.  دةكـةوت  چاخانةكـة وةذث   بـةرةو   دةمايةوة و ئةوسا   لةوث سةحةر  كةللةي   تا

  ديكـةي  و خةصـكي   لـة چاخانـة بـؤ قاچاغچييـةكان      ديبـاي    بةهةصـكةوت  ئةوةي 

لـةو ماصـانة     يـةكثك  پيـاوي   رؤژثكيـان   تـا  . پثدةكـةنني  دةگثذايةوة و ئةوانيش 

بـؤ ئـةو     ئـةجمارة تـةنيا  .  هثنـا   خولـة وازي   دوالةوة بة  ئيتر لثداو   باشي لثدانثكي  

  .دةكرد  لث دةگثذايةوة كة زؤريان   كةسانةي

منداصـي    دةداو  پـارةي  ئـةويش  . دةچـوو  گـةورةكان    خولـة، لـةهي   قسةي  نيگاو 

ئـةويان    وةك چـون گـةورةكان  . مزگةوت كةالوة و ئاودةستةكاين   دةبردة نثو 

لـة    رةگثـك . خولـة كؤسـة بـوو   . دةيـانربد   الدا الو و بـةم  سةيارة دةكـرد   سوار  

. بـوو  ماسيوو كة هةميشـة تـةذ     ئةستوور و لچثكي . بوو  دا لة رووخساري ئاوسان 

لـة خـؤي     بچـووكتر  بةزةييانة لة منداصاين   بث شةذةوة دةبوو، زؤر  كة بة تووشي 
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ــة ئاســت  دةداو ــةورةكانيش  ل ــل  دا گ ــةچ  م ــوو ك ــة شــاگرد  . ب ــةك، ل قاچاغچيي

كـوذي  : " دةيگـوت . خـؤي   و، كرديـة بةردةسـيت   و، بردي  هةصيكةند چايچيةيت  

و   پثدةكةنني  پثي  هاواصةكاين!"  بثت پثوةي   دةستم دةكةم  تاوانة، حةز   باشة، بث 

.  بةيةكةوة نـا   خولة گةورة بوو و پارةيةكي!" پثوة بث دةست  باشت: "دةيانگوت

لــة ژين  زؤرتــر   بــةژين. كةصــةگةتة وذثكي كــ ئثســتا . بــوو دةوصــةمةندتر  دواتــر 

و خـانووي   كذي  و سةيارةي  خولة دووكان .  پان  و كةفص  باريك شان  ، نثو   دةكرد 

لوابـا   بـؤي   شـثوةيةك    بـة هـةر   .  بـوو  ئاوةصا  دةست   زؤريش بةصام . دروستكرد 

  :ةيانگوتبة خولة د سةبارةت . دةكرد تث   كة ذوويان  ئةوانةي دةدا يارمةيت   

  !دةبووين  دةوصةمةند  ئثمةش  ئثستا... وةك ئةو بكةين  نةمانزاين -

  . بثت پارثزراو   سامانيان پارة و  بؤ ئةوةي   دةكةن خثر  -

  !كؤنة خاوةنةكةي  هةية، لةگةص  شةوانةي  بةزمي  ئثستاش -

  ! دةكا پارة هةموو شتثك ... بكذثتةوة ذابردووي  دةيةوث  -

ــة ژنثكــي   ــابوو ه خول ــر  ثن ــاقي دوات ــوو  تةص ــانگوت. داب ــة : "دةي ــةوة  ژنةك بةالي

خولـة  ." هيشـتووة  بـةخؤ بـووة و جثـي      ژنةكة حـةيا "، !"ية ين  دانةنيشت، خؤ پياو

و   كــة لــة شــارن    لــةو گونديانــةي  كچثــك . هثنــا ديكــةي  ژنثكــي  دواتــر 

برييـان   كة ئةگةريش  شةقاوة بوو   براي چةند  خاوةن  ژنةكةي . دةوصةمةنديشن

.  بيكـةن   نةياندةوثرا نة خولة هيچيان  نةوة بكرداية، نة ژنةكة و  بوو  جودا لة لثك 

خولــة . منــداص و خولــة نــةبوو بــة خــاوةين  تثپــةذي   بةســةردا دوو ساصــي   يــةك

ژنةكــةي  بةســةر  ژنثــك . ديكــة كــرد هثنانــةوةي  لــة ژن   و بــريي ســةملاندي 

  .بوو خولة دةست بةكار  كراوةية و  شةرع رثگاي . پثشوويدا 

مامـاين   عاسـث  . دوور بـوو، خزمثكـي    ، خزمـي   دةناسـي   بـاش  عاسثي  عةزيز  مام 

  لـةبري  سةيرانيشـي   بـووين   لة دايك  رةنگة شةوي  خولة تةنانةت . بوو  كچةكاين 

لـة   و بثدةنگ  دةهات  دايكي  بوو، كة لةگةص  ئارام   منداصثكي خولة ئةوكات . بثت

نــةبا  لــث  چاويــان  ئةگــةر  بةصــام . دةخــةوت يــان . دادةنيشــت لثــي  ســووچثكدا 

لـة مـام    خولة چةند ساصـثك   باوكي . دةبرد بؤ شت  دةكرد و دةسيت  هاروهاجي  
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شـووي   عاسـث  . نةهاتـةوة  ئيتـر    بـؤ سـةربازي   كـة چـوو   .  بـوو  گـةورةتر   عةزيز  

گـةورة   كوذةكةي  بة كارةكةري  عاسث . دانيشت كوذةكةي   نةكردةوة و لة پاي 

، شـةوانة   جارجـارة سـثبةرةكان   دةيـانگوت   خةصـك  . كرد بةخثوي  و خؤي  كرد 

چةنـدة لـة    هـةر   ئثسـتا    عاسـث .  دةبن حةوشةكةيان  دةرگاي   ئاوديوي  درةنگان

ژنةكـةي    مـةرگي   دواي  عـةزيز  مـام  . بـووة  زؤر پري  ية، بةصام  ين  پرييدا تةمةين 

  .دةهاتةوة دا  بة عاسث بةزةيي   لة جاران زياتر  گةلثك  

  داواي.  نـا  عـةزيز   لـة مـام     و ذوويـان  تايفـة هـاتن    پريي  پياوثكي  لة گةص  عاسث 

عـةزيز    مـام . گـرت   واديارة سـةري  خزمان   قسةي!"  سةيران. " كرد سةيرانيان 

خوشـكة  .  كردة ماصـةكةي  رووي  زؤر  ديارييثكي  دواتر  داو، بؤ دوو رؤژ  وةعدي  

  . گريا  سةيران  هةصسووذاو  ديارييةكاندا بة دةوري   چووك ب

  

  

  

لـة دةرگامـان     بؤ ئةوةي   لة لةندكرؤزثرةكة دانةبةزي ئةجمارة . نيگا كة هاتةوة

و  و دةچث  لةندكرؤزثرةكة ديت  نيگاكة، لة نثو .  بكات لة باوكم  و پرسيار   بدات 

لـة نيگـاي    نيگـام    جـار   چةنـد . ثدةذوانـ  ماصـمان   پليكانةكـةي   لة پةجنةرة و پـث 

  مسثصـي  دةنكة مووةكـاين    كةصةو شايةمتان  و بة دوو پةجنةي  دةذوانث . چةقيوة 

دةكـةم   تـث    پشيت  كة دةيبينم! ئةو دث  و كةچي  كةمامل  چاوةذواين.  رادةكثشث

.  هـيچ   و ئيتـر  دايـدةگرث    زةردةخةنةيـةك  تـةنيا   ئـةويش  . دة¬ة ژوورةوة و  

ئاوثنـة و   يـة؟ دة¬ـة بـةر     لـة كـوث   كـةمال  .  بگـرمي  دةكةم   حةز. ةذزمچةند و

دةبـث  . رابكثشـم  كـةمال    سـةرجني   تـةنيا  من  دةبثت . " دةكةم لة خؤم   نةفرةت

ئثـواران   دةمـةوث  ."  ئـةوبثت  نيگـاي   هثالنـةي   هةر  و الرم  و لةش  حاصةت  نيگاو  

  كـةمال   نـةكا . دةكثشـث   رام دصـم   م بةصا. قادرمةكان سةر  پةجنةرة و   نة¬ة بةر 

ئةمرؤكـة لـة    بـؤ وا  ! بـاوة : "هاتـةوة   بـاوكم   ئثوارةيـةكيان .  نايـةت  كةمال !  بثت

  "ديكة داماوتري؟  هةموو رؤژثكي
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خوشـكي   كـة فـاتثي    خزممـان   دةناسـي؟ كـةمايل    خؤ كـةمالت  ! كچم دةزاين  -

دةصـثن   سةرو شـوثنة، بةصـام     بث  وتيان گرياو دواتر  لةوة پثش   ، ماوةيةك كوژرا 

  !رةنگة نةمثنث... هثناوة بةسةر  لث   خراپيان لثرةية، زؤر  هةر  

قسـانة لـة    ئةم  بة ئاساين  دذندةية، كة وا   چةند باوكم   هةصناگرم   لة باوكم نيگام 

لـة   چاوي  باوكم . دةذوانن  لثم خوشكةكامن . ستم ههةصد  ئارام  .  دثنة دةرث  زاري

  كـةمال " كـةي گـريا؟    كـةمال ...  باشة بـؤ نـةمزاين  . " دة¬ة ئةو ديو. ةي عةردي

سـرك، كـة     ، نيگايـةكي  دةدا  نيگـاي  گـةرمي   تـامي  . دةهـات   لـث   هةتاوي  بؤين

نسـثي  . ديكة مةندي  چاوانت ، مةندتر بوو لة هةر شتثكي  دةنيشتة سةر  كاتثك 

ئاوثنةكـة دةصـثي   . ةيـة لـة ئاوثن  نـةفرةمت  . تـرة  ژوورةكة تاريكترة، خؤصةمثشـي  

و لـةوثوة بـؤ سـةر     گـةردمن   دةخةمة سـةر   دةست .  تثدام كةمالة كة مين  نيگاي  

.  لـة گريـان   گـةرمترم  . دةبثت  چاص  ملم پشت  گؤشيت . دةگرم بةرؤكم .  سينگم 

. و لـة هـةموو شـتثك    دةگرث، لة خؤي   گذو  تةنيا. بگري واية مرؤ نازانث  جاري 

بـؤ ئاشـت    بـة يـةك دثـن     يـةك    هـةموو دنيـا    وايـة دواتـر    ثي كة پ  وا گذويةكي 

ژوورةكـة   دةرگـاي   لة بةر . بكةنةوة چاك  كة دصي  بؤ ئةوةي  دثن ...  كردنةوةي

! جيهـان  شـوثين   ئـةمينترين  . ئاوثنةكـة  تةنيشـت   و دة¬ة قـوژبين   ستم  هةصده

بــؤين  هــةم  دةگريــام،  رةحــةتتر  هــةم .  مابــا دةچوومــة ئــامثزي ئةگــةر دايكــم 

ــؤين   ــةيت  جةســتةي، ب ــث غورب ــةبري   پ ــةوة ل ــةژنؤكامن . دةبردم ــةوة  ئ ــة خؤم ب

  !دةمزاين لةوةي  ئةژنؤ نةرمترة . دةگوشم

  

  

  

كـة    وةهـا . و گـوذ  گـةرم  .  دةهاتة ماصـمان  دراوسثمان  ژنثكي  بوو  رؤژثك  چةند 

ــدين  دواي  ــاص  چةن ــثي   دووري س ــك  دةص ــثلكة لث ــذاوةكانندا پةذةس ــة  ب كتر ي

ئةوسـا  .  بؤ دايكمـان   لة هةموومان ، زياتر  خوارد  بؤ هةموومان   خةمي. دةگرنةوة 

  . بؤ من لة هةموو خوشكةكان  بؤ ئثمة و زياتر  
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و پثـك   رثـك   چةنـد  ...بـة حـةيا    چةنـد  ...  گوصـتر  لة گوص !  گوصن  چةند ماشاصا "

لـة ئثـوة    كـث  ! زرؤتانـة وكاصـة تامة  كـوذ   ئـةوةي ...  دةبـا   پث  بة خيليتان  عالةم...

  و گؤشـنت   كةصةگةت... نامؤية  بؤتان  نابينن، كؤصانيش  هيچ  بازاذ ؟ رةنگي  باشتر

پـثش  ...  مبـرم   ؟ بؤتـان !و پةروانـة  و كار و بـةرخ   ئاسك   وةك... و نيان و نةرم 

دايكتــان ! بــن و قيامــةت  دنيــا ذووســووري ... نــةبينم مــةرگتان ... مب  مــةرگتان 

كچـي    ماشاصا...  و بة حةيا ميهرةبان   چةند...ت  كا عةفوي   خوا...  بوو   شةكرةژن 

  ... نةداوة الي  لة خؤي  

  ديكـةش   جارثكي...  چرپاندي  دا بة گومث دا  لة دةرفةتثك  ئةوسا.  و گويت گويت 

.  هةصـدةقةند   خـؤي  كـة مسثصـي     چـاو   هاتةوة پثش لةندكرؤزثرةكةم .  چرپاندي

بـةخيت    خوا. " ژنةكة پثكةين. برد  بؤ دةمم  دةستم. بزريكثنم م ويست. كشامةوة

بـؤ   هـاتن   نـةبرد   ئةوةنـدةي  . نـةگوت  هيچم .  هيچ" نا؟ يان  ، ئةرث  داوي  چاكي  

كاتثـك  . بـوو   دراوسثمان ژنةكةي  كة يةكثكيان   ژن  و دوو  پياو  چةند. خوازبثين

!"   مب خؤمـان    بـووكي   بةسـاقةي : " و گويت گرمت  هاتنة ژوورةوة بة پةجنة گؤناي  

. كـردم   بـانگي  دواتـر، بـاوكم   . دا حةشار  پشتةوة خؤم لة ژوورةكةي   تا رؤيشنت

جارثكـة تـؤ   ! كچم: "گويت  باوكم. و گريام  قاچةكانيدا بةسةر  دا   خؤم. گومت پثي 

 دوو كةسـي  يـةك  . كردن  جوايب  باوكم. هاتنةوة ديسان ." ماصةيت ئةم  هي  هةر 

ئةجمارة هةذةشـةيان  . بوو جاران   ئةو باوكةي هةر  باوكم .  راسپارد لث   ديكةيان 

خولة ! كچم" : ويت اوكم ب. بؤ خوازبثين خولة ناردبووي   بوو  ناوةدا لةم   هةر. كرد 

. دةهاتـةوة   بة باوكمـدا   بةزةييم."  كا سةگة رزگارمان   لةم دةوصةمةندة، دةتوانث 

  تةصـةكةي  كـةمال    نـاوي .  بصـثم  پث  دةرووين    رازي  ةمدةتواينن  يان  نةمدةويست

ژنـة  .  نـةكرا  پـث   خولةي  لةندكرؤزثرةكة چاري  نثو  پياوي .  دةكردةوة  گةورةتر

  :گؤذا  زماين دراوسثكةمشان 

كـةس    يـة و  ين لـة ماصـدا    گـةورةيان  ...كةوتوون  دةرگا  لة بةر  ئثوارث   رؤژ تا -

لة   ئثوارث   تا رؤژ  نازانث  كةس   باوكيشيان  پرية قصغنةكةي ! چني  نازانث خةريكي

ديـوة    پياوم  چةندين  خؤم بة چاوي  من ... بثصث  بةجثيان  دةتوانث  و چؤن   چي بةر
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قةحبـةي  ! رةوة هاتوونة ده  بة خشكة خشك  و دواتر چوونةتة ماصيان  كة بة رؤژ 

  ...وا 

. بـوو  نـةبيين  نيگـةرامن    وا  مردبـوو  دايكـم   ةيت ئـةو . هاتةوة  باوكم ئثوارةيةكيان 

  :كتوپذ. ئةوةندة توذة، كة چاكةي نةخواردةوة. توذة

  پـث  بـةرؤكم    پيـاو كـوژ    تةها ماوة   ئةوةندةم ؟ هةر  بوويت  چي  خةريكي ـ چةتيو 

  تـؤي  بـؤ نـاوي     كـةمال ...هـةبووة   يـةكت   پةيوةنـدي   چ كةمال   لة گةص ...بگرث 

  ...بةئاگرةوة دةنثي  ماصم ...هثناوة؟ 

  .نةبيست هيچم  ئيتر 

  

  

  

  ، ئثسـتاش  دوايـت  خـؤت   لة گـةص   بؤ بيبيسيت؟ هةموو ذابردووت . نابيسيت  هيچ

كـار    ناهثنـث، لـة كـايت    كةم   ، كات خؤي مرؤ بؤ دواين . بدوث  خؤت  لة گةص هةر 

لـة   ةوةيـة شـتثك   ئ  گرنـگ .  پياسـةدا  ، لـة كـايت    خواردنـدا  نان  ، لة كايت  كردندا 

     كـارة ئاسـاييةكاين   ئيتر.  بتبات خؤي   و لة گةص بكا بكا، داگريت  ناوةوة داگريت 

ــةت  ــي رؤژان ــة پث ــةي  عــادةت  ب ــةذثوة دةب ــاين ژ  .ب ــدين  ي ــد  چةن ــة  و چةن ساص

كـة دةروون    دةكا، بةصام  داگري  لة ژيان كةم  مةودايةكي  بريكردنةوة .  رايهثناوي

  بـري  كاتـةكاين  . يـة  ين پثويسـت   بري كردنةوة بؤ هةموو شتثك   ئيتر،  كرا  داگري 

،  بـةياين   ئثـوارة، شـةو تـا     و، رؤژ تـا  هةصدةتووتن  مثشك   تاقي كردنةوة لة سةر 

لـث    شـةرميان  سةرةتا . بدزييةوة لة نيگايان  نيگات   ناتواين تؤش .  دةذوانن  لثت

بـري  .  مانـدوو بوونثـك    هـيچ  ، بـث   دةبـذي   لـة چاويـان   چاو  دواتر  ، بةصام  دةكةي 

شـتثك    لـة سـةر   و چـاو   جار جارة جةستة رادةوةستث . كردنةوة و بري كردنةوة

شــتةكةش  ئةگــةر . يــة ين  نــابينرث؟ گرنــگ يــان   شــتةكة دةبينــرث. رادةمثنــث 

  . بؤ پشتةوةي دةچث  ، تؤ خةياصت  بكةي پث  هةست  

  . رووت بيانوويةكي . شتةكة بيانووة
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كــردةوة، بريكردنــةوة  دووپــات  خــؤي  بــوو، مــرؤ كــة تــةنيايي  رؤ كــة تــةنيا مــ

و جةستة دةپووكثتـةوة، دادةهثـزرث،     جةستةی دةبذث دةسةصايت  سنوورةكاين 

  جيهـاين ...شـثتة    تـةنيا   مـرؤي .  بة هـةموو جيهـان    دةكا" تؤ"و  دةكا  لة بري" من"

  تـةنيا، يارمـةيت   مـرؤي  . ةگةذثديكة د  بدؤزثتةوة لةوي   خؤي  ؤ ئةوةيب  .شثتة

بةصـام  .  كردن خؤ لة بري  جةغزي  خباتة نثو زياتر  تةنيايي   دةدا بؤ ئةوةي تةنيايي 

ئـةوي  . "نـة  دةهثنـرث؟ بثگومـان    بة دةست  ئاسان " تؤ" يان " ديكة ئةوي "داخؤ  

ئثرة  .كوشندة دةبثت تةنيايي  ، ئيتر  نةهات بة دةست  كة ئاسان " تؤ" يان "  ديكه 

  . بوون و كاس دةنگي  و بث   رةنگي بث  بؤشايية، بؤشاييةكاين  سنووري  ئيتر 

دامركاوةتةوة و هةم  دةرووين  و كؤي  كوص  بؤ؟ چوونكة هةم . نابث  ئاوس زةوي 

 بثـت؟   ئـاوس   بة چـي  ئةي ... بووةتةوة  جيا  خؤي  لة جووتةكاين  بووةو هةم  پري

لـة   ذنثتةوة و بري  پريثژنة ده  ئةم ي  سپي  ة سةريخةريكة قژ  ئينسان؟ ئينسان...

مـرؤ   ئـةو كاتـةي   . نابثتـةوة  ئـاوس   پـث   زةوي  دةكاتـةوة، ئينسـان    هثشتين   جث

پـةروةردة   تـر   بـوونثكي  بـؤ لـة دايـك     زةوي  رةواندةوة دةتوانـث    خؤي  تةنيايي

  .بكاتةوة

بـة هيـواي    وصـاتثك  هـةر  . هةيـة   وصـات  تـةنياكان    بة قةدةر  زةوي گؤي   لة سةر

  ، وصـات  وة بـدات  خؤ بة دةسـته   وصاتثكيش گةر . ديكةية  وصاتثكي  كردين داگري  

درثـژة بـة    خؤيانـدا    ، لة بؤشايي وصاتة سةر بةخؤكان. ناهثصن دي  وصاتةكاين  يان 

هـةموو  . نـةبثت   لـة پـةراوثزدا   كةس   بؤية خذة، بؤ ئةوةي  زةوي. دةدةن ژيان 

  .ديكةدا  ناوةندةكاين لة نثو  ناوةندثك .  ثكهناوةند ئينسانثك 

. رةنـگ  تارماييـةكاين    نثـو  لـة سـةفةري، سـةفةري     بةهارةو تؤ هثشتا  شةوثكي  

،  بــة خؤصــةمثش دةبــث   دةپووكثنــةوةو هــةموو شــتثك بةرةبــةرة رةنگــةكانيش 

بوونــةوةرة   مــرؤ بــريي دا  خؤصــةمثش  زاي لــة فـه  ســةفةر .  تــؤخ  خؤصةمثشـيةكي 

لـة نثـو   .  يـةكان  گـذين  ئةفسانةيية گـذين    دةخاتةوة، بوونةوةرة ةييةكان ئةفسان

  ناگاتة   دةنگيان.  دةكةي سةيريان   دةنگي و بة بث   دانيشتووي  كةژاوةكةتدا 
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  لـة بثـدةنگي  . ناگاتـة تـؤ   دةنگيـان  . هةصـدةدذن   يةكتر  خؤياندا لة بثدةنگي . تؤ

  .دةبن جووت   خؤياندا

  سـنووري  لـةو ديـوي    كـةمال  . نايگةيتث ؟ تؤ قةت   كةماللة... دةگةذثي لة چي 

لـةو    نيـوة ، سـةري      بـووة بـة دوو   كـةمال  . تؤدايـة   خؤصةمثشي  سةفةري  جيهاين 

  قـاچ . ببذنـةوة  قاچةكاين  ، دةيانةوث  ناگةنة سةري. لثرةية ديوةوةيةو قاچةكاين 

بةصــام . ةدذثداد  ئاســا خؤصــةمثش  خــوثن، فــةزاي  دصــؤپ بذاوةتــةوة و دصــؤپ 

بـة    دةبـث   دا و لـة بثـدةنگي   دةرژث  دا  بة تارمايي، لـة بثـدةنگي   دةبث  سووريش  

  .تارمايي

.  دةگةذث خةو لة ماندوو . نةخستووة  خةو گةذؤكة و، بارگةو بنةي شةويش  ئةم 

بـة ماصـة دراوسـثكةدا     خـؤي   و دةذوا و  و دةتبينـث   خةو دثـت    . ماندووي تؤيش 

  .مبثنثتةوة  هةر دةذازثنثتةوة، دةبث   تؤ نيگا  ماندوويي. دةكا 

دا،  يــةكان مرؤضــة خؤصةمثشــي دصــخوازي  نةزةرگــةي   لــة نثــو...مانــدوويي  بــيت 

. دةبــيين يــةوة كؤصــانةكةي  تــاريكي پةجنةرةكــة و لــةو ديــوي  دةچثتــة پشــت 

  و ترپــةي دص  ، ترپــةي  كؤصــان .  ناذةوثتــةوه  ، تةنياييةكــةي بــة نيگــا  كؤصــانيش

جيـا   لثـك   و ئامسـان   بانـةكان  .  ديـارن  تةپيو   چةند خانووةكان .  دةوث ةنگاوي ه

. نادرثتـةوة  قـوت    پـث  دةميـان   ئـاوي    شـؤذة و  لچيـان   گوثسبانةكان . ناكرثنةوة 

بردووةتة پثش،  ئةوةندة كةپؤت . چركة چركة، بثدةنگي... ، ليك دصؤپ دصؤپ 

  گـرژ   پـث  ناو چـاوت   ديوار  هثناوي   صهة پةرشوو  و گةچي  ژةنگ   زامسقةو بؤين 

بـة   ئـةويش   و خولـة بـة تويتـا و     تثدةپـةذث   بة پث   كةمال. " گرژتر  يان.  دةكات

،  تـةها . " ژوورةكة لةوة تاريكترة سـاپيتةكة ببينـدرث  .  رادةكشثي." لةندكرؤزثر

  "ئثمةوة؟  داوة بة سةر تؤ بؤ؟ تؤ چت ...نةگبةت  تةهاي 

. كؤصـانداية   و چـؤي  هةر لة هات و لةندكرؤزثرةكةش  ةنثرث د  دياري خولة هةر 

. هةصـتةكاندووة   خولـةي  فرؤشيةكةي   كؤتاص  دووكاين  نارجنؤكثك   رؤژانةدا لةم 

پثكــةنيبوو و . كردبــوو كؤتــاص تــث  ديكــةي  ئةوةنــدةي  دواتــر   خولــة بــؤ رؤژي
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  سيذة سيذةي!" درثژترة  نامةرد، دةسيت پياوي  لة دةسيت   من ماصي : "گوتبووي

  .  زةنگؤصة دةزرنگثتةوه وةك . و بذندةية  چةند زوصاص سيسرك 

بة خؤت  ، تلثك  نازاين" دةصثن؟  هةص بة سةريدا  يان ...لةشةوة   رقيان  ئةوانيش"

و  دث   دايكـت  ئثسـتا    نـا  ئثسـتا   دةكةي   ، هةست كؤ دةكةيتةوة قاچانت .  دةدةي 

  مثشـكي   هثشـتا   دايكـت !" وةختـة   ؟ درةنـگ رؤصـة بـؤ ناخـةوي   : " دةپرسث لثت 

  لةچكـة بـؤ ئثسـتا   ...؟ ناكـةي  لة سةر  بؤ لةچكةكةت  داية گيان : " دةصثي.  دةتكث

لةچكـة   بـة بـث     شـةوانة مـين   رؤصة باوكـت  : "دةصث دايكت " باشة؟ بؤ كةي  نةبث 

."  وةر بـدا  پةجنـة لـة بسـكم      بة ملمةوة بكـاو  بؤن   دةكات   حةز!... دةوث خؤش 

  دةنگـي  بـة بـث     فرمثسـكةكان ..." نازانـث   دايكـم  "  كـؤ دةكةيتـةوة    خؤت  زياتر

ئةو   .بووة كةمال  نزيك  ، هاوذثي  مساييل: " ندةصث... دةخزثنة سةر مافوورةكة

. دا دةدةي بـة سـةر گـازي پشـت     خؤت  كتوپذ ." مال بووة و دةرچووة شةوة که

مسايــل   لــة بــزةي پــذ  نيگــاي  ي بــري!" مبردايــة   رةنگــة كــةماليش  ئــةو شــةوة"

!  ئـاخ . " دةبريسـكثتةوة   راوةسـتاو و چـاوي   گارييةكةي   لة پشت.     و�و�و�و�    ��ـ���ـ���ـ���ـ�دةكةو 

ــةكان ــةكت . یرادةچــةن..."   وةرةق ــاردووةتةوة  وةرةقةي ــةدا ش ــة ژثرخانةك . ل

دةرگاكـة دةكةيتـةوة و بـة ئةسـپاييةكي     !" لثـدراوة  كةمايل   وةرةقةكة دةسيت"

قانـةي   وةره ئـةم   مسـايليش  . "دةكـةي  قادرمةكان  سةر   ةرگاينا، ذوو لة د واش  

ــوة  ــةي  هــةر ...بيني ــةو چاوان ــةو رؤژةي ب ــارام " ئ ــةكان  ســةر  دةرگــاي  ئ قادرم

  .  دايناخةي. دةكةيتةوة 

  بــة ســةرما  هةســت فرمثســكةكان   شــوثين!" فثنكــة نيــوة شــةو چةنــد  هــةواي "

بـة    هةست چةند !" كردبا گوزةري  كؤصانةدا   بةم كاتانة   ئةم  كةمال  بريا"    .دةكةن

ئةوسـا بـة   . دةگثـذي   گـةردن   ئاسا ئاسك. دةكةي  خؤت  جةستةي سووكةصةيي 

  قـاچ   ديسـان .  سـؤلةكان خؤيـان بـة دةسـتةوة نـادةن     . ديسـان ديـار نـني   . قاچ

لـة    لـة پاژنـة واوةتـر     راستت   قاچي.  دثيت بةرةو دوا !"  ئةوة يةكيان. "  دةگثذي

  وةك. دةپـةذي   ئاسـا  ئاسك.  نادا يارمةتيت  چةپ   قاچي. دةترازث ئيكةكان موزا
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زرمـة و  ... ئيتـر .  دةدا نثچريةكـةي    قـاچي   بـة پةجنـة لـه     شـثر   ئةو كاتةي   چؤن

  . �و ����*دتص ههکان  کانه پله . خنكاو ئاخثكي  وةك  ، دةنگثك  دةنگثك

  

  

  

هةناسـةش  .  دةرمان  بؤين. چووكداب گةلثك  ، لة ژوورثكي  نيوة زام جةستةيةكي 

سـةر    هةصـاتووي   وشـك  و خـوثين   ژوورةكة پذة لـة بـؤ دةرمـان    .  دةرمان بؤين  

و پــةرؤ  و بــةرگ  خســتووةتة ســةر جــل و ســووري   كــة پةصــةي رةش زامــةكان  

كـراوةوة هةناسـة    رثـژ   ميـل  بـةرزي   القةيـةكي   لة ده  ژوورةكة تةنيا. يةكان سپي 

. دةداتـة دةرةوة  خؤي   ئارةقةي بؤين  كة بة سةخيت  سةخت  دةدا، هةناسةيةكي 

  جةسـتةيةكي . دةئايسـث  مثش،   بة تؤزو گووي و داپؤشراو  كز، چصكن  گصؤپثكي 

سةرسـوذ    كتوپـذ هثـزي    بةصام.  دةكا پذ  رؤحيش   زام. بؤ زامة نوثيةكان نيوةزام 

  جةسـتةش . بكاتـةوة  ي بةتاصـ   لة جةستة دةكـا  دةگةذثتةوة و داوا   الوي  هثنةري 

. دةكـةوم   بـةوالدا   دةكـةوم،   الدا بـةم .  و دةتبـات   دةئايسـث  بـري   ئيتـر  . كةلةالية

! قورسـن  چةنـد   شـةوةكان  ! تـةوةزةلن  چةنـد   رؤژةكان . گصؤپةكة دةكوژثتةوة

ئـاوي    و لثوانثـك  جامؤصـكةيةك   لـة گـةص      كـؤن  لةتة نانثكي . دةكرثتةوة  دةرگا

تـث   ئـاگر   قـاچم   ، كـة گـؤزينگي    داصاشةو شـةقثك   و چةند ف دوو ت لةگةص .  لثص 

ماوة، . ئيعدام حوكمي   كاغةز و  و قةصةم  جوثن  هةذةشة و . تر ژوورثكي. بةردةدا

و   ، دةم ئيعـدام  پـثش   سةعات  نيو ! خؤم ژوورةكةي  ديسان . دي دوو سةعايت    تا

لـثم  . صـكراوة  هپةكة هـ ، گصـؤ  هـاتين  پـثش  .  دةكـةوث  وة ژوور  چاو بةستراوثك 

  دةگـرث   بةرؤكم  دادةمووكثتةوة و بة هةردوو دةسيت. رادةمثنم لثي .  رادةمثنث 

ــث ــاوي . " و رايدةكثش ــد  چ ــناية چةن ــا!" ئاش ــوامن   ت ــةكامن دةت ــذ   بريةوةري خ

. دةناسـرثتةوة  ئاسـان   ، زؤر  نـةگؤذدرث   چـاو، ئةگـةر  . ئةجنام، هيچ. دةكةمةوة

لـة   بازاذيية ئاگـات   كةر   ئةم لةجيايت . "بة ديوارةكةدا ةمدا د توند   جار دوو  يةك 

  " نةبوو؟ بواية باشتر  خوشكةكةت 
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  هثـزم  تـا  .  دةكـا   رةق  ماسولكةكامن  فاتث  يادي.  رادةمثنم. ئاشناية  چةند دةنگي 

  . و دةنةذثنث  دةكةوث بةدوادا . بة ناو چاويدا دةكثشم  بريندارم   تياية سةري

لة دةسـيت  . دةينةذاند  هةر ، تةها  فاتث تةرمي  كة گةيشتمة سةر   ژةيشئةو رؤ" 

  ." دةدا و ئامسان  بة ئةرز  بوو و جوثين   دا پؤليس 

نـاتوامن لـة گةصـيا    ... بكة چارثكم . گةذمث  لة دةورت...مب  كاكة بة قوربانت  -"

كة بة نؤكةرت كا... كاكة...  دثنم  لث بكةيت، وازي   رازي  تؤ باوكم  بژمي، ئةگةر 

  ! مب 

  !"بثتةوة دا  بة منداصةكةت بةزةييت !  تازة رابرد.  هةية، سك  سكت  فاتث -

  !"خؤم  ، خةجاصةتت فاتث  ئاخ"

   ون   دا ئازارةكامن لة نثو  فاتث .  بة سةرمدا دةذژثن .  دةبن  ديكة پةيدا دوواين 

.  هةصـدثت   ةتبـة زةمحـ   هةناسةم !  شكابثت  يةك دوو پةراسووم دةبثت، دةبث 

   . دثت  خذةي سةرم .  رؤ دةچث  دا بة هةموو جةستةم سةرم  نثو  ژاوةژاوي 

   

        ���������ـ�ـ�ـ�ـ				، لـة   وةرز. پـايز بـوو  .  دةهـات   خذةي  خاصم سةري   ئاوا هةر   ئةو رؤژةيش

ــوو  ــرازا بــ ــندة . دةبووةوة نزيك  سةرماوةرز  سةرماي  . تــ و   رةش باصــ

جـث   بـؤ بؤمبـةكان     ، ماصـةكانيان  خةصـك . ووكردبـ   هةراسـان   شاريان  يةكان  سپي

. دةپشـكين  شـاريان    هـةموو شـوثنثكي  . لة مرؤ دةگـةذان   بؤمبةكان . هثشتبوو 

و  سـةگةكان  . كرابـوو   دابـوو، چـؤص   دةسيت   تا شار . دةهات مجةيان  ئاواييةكان 

مــاص  نثــو  نــة زبصــة گچكــةكاين   ديســان.  دةكــرد مرؤيــان   وةذةزي  پشــيلةكان

  .شار ، نة زبصة گةورةكةي  دةكةوت  دةست  تيا نيان خوارد 

  .دارستانةكةدا لة نثوةذاسيت . نثژراون  شاردا  رؤژئاواي  لة گؤرستانةكةي -

  .بدةنةوة هةص گؤذةكان  بتوانن   بؤ ئةوةي وةربگرن  ئيزن  دةبث  -

ان خؤتـ   ئةوةكـةي  ، دةتوانن  نةچووبثنت رؤژة تثك  بيست   بةم ، ئةگةر  دووانن -

  شووشة و چةند  دةبةيةك   خامة،  مةتر پاچثك، خاكةنازثك، چةند . بناسنةوة 

  :ويت باوةگةورةم .  ژنثك هيچ  ، بث  پثنج پياويش.  گوصاو



 115                                              آۆچ آ��
 	���� ڕ� ��
  
  

  !دايكيشي  ، تةنانةت  نةهثنن ژنةكان  -

لة  و سةوزةكان  و زةرد  نارجني  گةصا . نةذووتاوةتةوة  بة تةواوي هثشتا  دارستان 

بةن سـةريان    ره دا  مازوار و بةذوو و دار  دار .  دارةكانةوةن و بة سةر  زةوي  سةر 

  باصـايان  نـةختثك   دارةكـان   نثـوان   سـةوزي   چيمـةين  . يةكـةوة نـاوة   بة سـةري   

  .كردووة

بـؤ   خـؤي    كـة لةگـةص    بـووم  منداص  زؤر  هثشتا . دةويست خؤش  سروشيت  خاصم 

بؤ ئـةم    خؤي هةر لةگةص .  دةبردم  شاري دةور و بةري  و دةر و چياكاين  دةشت 

. شـارة  دةور و بـةري   چـذي   دارسـتاين    دارسـتانة، تـةنيا   ئـةم  . هاتووم دارستانة  

هةصـبةت  : " دةيگـوت   دواتـريش   هـةر !"  كراوة بة گؤذستان مةخابن : " دةيگوت

  بـوو  لـة مثـژ     ئـةميش   گؤذانةشة كـة دارسـتانةكة مـاوة، ئـةگينا      ئةم لة بةر  هةر  

  دة سـاص  رثـك  . سةرةوة پثكةوة دانيشتني  ئةو بةرزاييةي هؤ لة سةر " فةوتابوو

  . لةوةپثش

  .نةبووبوو  سفت  هثشتا گصة نةرمةكةي . لة گؤذةكةدا پا¬ان 

. هةميشـة بـة كؤصـمةوة بـوو     بـة منداصـي   . كـرد  بـةخثوم    دةيگوت، خـؤم   دايكم

جنثـرة    پشيت ئةو زةوييةي ! كةمال: "دةيگوت خاصم . و بثدةنگ ئارام  منداصثكي 

ژثرخـانثكي  . گـةورة  بـة مةزرايـةكي    دةيكذم و دةيكـةم    دةبيين؟ لة داهاتوودا

زانسـتيم   تاقيكردنةوةي   چي. نةزانث پثي  كةس  ، وةها  دةكةم  چث لث  گةورةشي  

  !"دةكةم  شثت  دنيا. دةبةم  بة ذثوةي لة بةرنامةداية لةوث  

لـة   هـةموو ئثوارةيـةك   .  دا هاوپؤلـةكاين  نة بوو لـة نـاو   قوتاخبا قوتابيي  باشترين 

  .بوو مادة كيمياييةكان  تاقيكردنةوةي  ماصةوة خةريكي 

  .دةبث نوقم   لة گؤذةكةيدا  باصام نيوةي 

  هةميشة خاصم جـريةي . بوو  كةمتر لة هاوتةمةنةكامن  هةميشة جريةم   بة منداصي

  . دةكردم گريفانيدا   يا مشت بة نثو  و بة زؤر   دةيزاين. دةدامث

  زةويدايــة و  لــة ئاســيت  چــاوم.  دةچــث گصــة ســوورة ســاردةكة بــةرةو كؤتــايي 

  .دةقؤزنةوة  سةرجنم مثرووةكان 
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، پوزصـاخ،   قـوذاوي  گـؤرةوي  :  دانـة بـة دانـة الدةبـةم     قاچيةوة بةردةكان  لة الي   

كـة   لـوول   قـژ   سةرثكي ... بزذكاو  رةنگ  كةتافييةكي  پانتؤصثكي قوذاوي، كراس

  : لة پياوةكان يةكثك . ال كةوتووة لة سةر

  !، برامية خؤيةيت -

  سـارد . دةبـةم   کـه  رمـه  بـؤ تـه   دةست . گؤذةكة  هةصدةداتة نثو  خؤي تر  پياوثكي

دةگـرم   ناوشـاين  . ژثري  و گصة سوورةكةي گؤذةكةي  لة كثلي  ساردتر . ساردة

  .لة ئامثزمداية. دةكثشم و هةصي  

  : گويت.  كرد  پثدا ، باوةشم  بينيم ، سةر سنوور  كة لة گوندثكي ساص  ار چو دواي 

  .پثكةنيبوو  ئةوسا!" تةواوة گةورة بووة، پياوثكي   چةند  حاح"

  چـاوي .  دثـت   خـذةي . دةدةمـة سـةري    دةسـت . رايدةكثشـني   زةوي لة سـةر  

  ئـةو گـوثي   گوثوة بـةرةو   لةم  فيشةكثك . ية سپي سپي . رژاوةتة دةرةوة راسيت 

جـل  . زؤر ئـازارثكي  . كردووة جووت   دا يةكتر بة سةر  ددانةكاين . بذيوة رثگاي 

ــة مةچةكةوةيــة ســةعاتةكةي . دادةكــةنني و بةرگةكــةي   . دايدةكــةمن. هــةر ب

گةردنيـةوة بـةرةو نثـو      فيشـةكثك لـة بـن   .  سـةعاتةكة دثـت   لـة گـةص    پثسيت 

  دةسـت . رادةمثنـث  لثـي  .  مة كـؤم دث ، بة كؤ  باوةگةورةم. رؤيشتووة  جةستةي

بـة  . قـورگ  نثو  خنكاوي  كوركةي  ئةوسا چةند !"  �ۆ*ر: "و دةلث دةخاتة دةسيت 

  . دةكةوم  رووتيدا جةستةي   سةر

جلــةكاين  دواتــر . دةكــةين  و كفــين دةيشــؤين . پثوةيــة ژمــارةي  شــؤرتةكةي 

  . لةوالترةوة دةسووتثنم 

  . و گريا  گريا  هةر  خؤيدا پاياين  بث   لة خةصوةيت مرد   تا  دايكي

  

  

چيـا، تارماييـةكي   !" فثـنكن  چةنـد   ئةستثرةكان . "هةصدثنم  هةنگاو بة زةمحةت 

، دةر  هاتبـث  بةسـةر   لـث   چـي   دةبـث    سيا. "دةنثم  هةنگاو  گةورةية، بةرةو ذووي
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و  قؤناغـة تفـةنگثك   .  پةلـة ناكـةن   هـةنگاوةكان  .  ژيـان  بةرةو كؤتـايي   "چووة؟

ئةندثشة و خةياصةكاين  كؤتايي . يةكجاري بةرةو كةوتين .  دةكةوم. وچدانثكنو

و بةرامـةي    بـؤن . خةياصةكان سةرةداوي پچذاوي . قووص هةناسةيةكي . دةروون 

بــة  و گةيشــنت  خؤشــبةخيت   رثگــاي. ديــل ئاوســي  خــةونثكي . بريةوةرييــةكان 

و  لـة مـن    نزيكتر !  نزيكن  يةكلة  چةند  ماصئاوايي   رثگاي ، لة گةص  ئارةزووةكان

؟ گرنـگ   نـامري   يـان   دةمري.  ساردن  ئةستثرةكان. و مساييل لة من  فاتث، يان 

لـة   چيا  پاص  نةرمي  گياي . خؤيةيت  يةكاين رووداوة سروشيت  نوقمي  ية، جيهان ين 

ــر ــدا  ژث ــن   هةنگاوةكان ــةخت دةب ــةالدا  ت ــن و ب ــا. " دث ــتيان " ب ــةوة راس . دةكات

لـة چ  .  شـةو، لـة سـةر شـان     قورسـايي  .  بكـةوث  فريايان   ئاو ثنةوة، ئةگةر دةشن

پرسـةيةكي   فاتـث   دواي . دثـت   خةريكـة كؤتـايي    هةموو شـتثك  يةكدا  بثدةنگي 

  بـؤ نةيكـةن؟  ! ويـز ... ويـز .  دةكـةن   بة هةموو شـوثنثكدا  سةر   گوللةكان. نوث 

ــةوانيش  ــتثكي ئ ــةي  دةس ــتةكاين  ديك ــت  دةس ــژي  دةس ــةو،  . نيدرث ــوة ش ني

رؤژانـة و    كـاري   دواي نوستين . بؤ نووستنة  شةو. دةبنةوة ، كةم  شار  گصؤپةكاين

ــد   و خؤشةويســيت ســؤز هةصذشــتين  ــة  ، چةن ــة لةزةت   دةم  بچــووك شــيوثكي  !ب

كـة جـار و بـار     لـةو بثدةنگييانـةدا   . هةصدةلوشـث  تارمايية بزؤزةكان . دةكاتةوة

. رامدةوةشـثنن .  دثتة گوث  جؤگةلة ئاوثك  ستةميبة ئا دةدةن، خوذةي  دةست  

  دوا  بةسـتنمةوة دووپـايت    چـاو  ، بـةدةم   يـةكيان . دةكةونـةوة  دوور  تارماييةكان 

  !بري دةكةمةوة. دةكاتةوة دةرفةت 

زيـاتر   مـةرگ    ، قورسـايي  دةرفـةت ...  ، نة فاتث درا  پث دوا دةرفةيت  نة مسايل "

  ."دةكا 

تارماييـةكان  . " بثـت   کـه  جؤگةلـة ئـاوه   لـة خـوذةي    گـومث    تثر و پذ دةكةم  حةز 

ئـةو    جريـوةي . دةكرثتةوةو دةكرثتـةوة   گومث!" سرتة چرپة و  بث  بن،  بثدةنگ  

ــندانةي  ــةودا   باص ــة ش ــة ب ــةگوث ك ــي .  دثن ــة، وذس ــةن   رةنگ ــة    دةك ــان رةنگ ي

   . دةكةن يان  و عاسي دةجوصثن  بثچوةكانيان 



 118                                              آۆچ آ��
 	���� ڕ� ��
  
  

لـة خةياصـي   . لثفةيةكـةوة  دةچووينـة ژثـر    خوشكةكامن   لةگةص بووين  كة منداص 

لثفةكـةوة بـة    لـة ژثـر    ، ئةوسـا   دةكـرد   دروست  و پةرميان و درنج  دثو  خؤماندا  

  يـان  بـاوكم  . تـرس  و قريـوةي   و فيـق   و، دةمانكردة جيـق   يةكةوة دةنووساين 

لثفةكـةمان   تـر  دوا.  دةبـووين  مـت   ماوةيـةك    تا  ئةوسا. دةداين دةنگيان   دايكم

  . و دةنووستني دةدا ال 

  نا ئثستا .  بثدةنگي ديسان .  دةخنكثنث  تفةنگةكان، دةنگةكان ميلي   رةقي دةنگي 

ددانـة لـة جيـذةوة بردووةكـاين     .  مـةرگ   هثنةراين پةيام   رثژنةي  دةنگي ئثستا 

بـوو و  كـراوة   چـاوي   فاتـث  .  چاومـةوة دةبينـرثن   سـةر    پةذؤكةي لةو ديو  خاصم  

بوو لة  پذ   فاتث مةمكي . ناية خوثنةكةي  دةمي  دايكم. هاتبوون  گلثنةكاين بةالدا

  دةرزيـت  چـؤن   ، وةك   مدةكة  رةق جةستةم ! يةوة نةميژي  قةت ئةمحةد .  شري

  هـيچ   نةمـدةوثرا  بـاوكم   لة ترسي  دةدام  لث  كة دةرزييان   بة منداصي. دةدةن  لث

پثـوةي   زؤر خـراپ   كـة دواتـر    وةها . دةكرد رةق  خؤم   توايندةم  تا  ، بةصام بصثم

  !"تومخةسةگ: "دةيگوت  باوكم. دةشةليم 

سـاذثژ   بـث   زامثكـي  ! دةبنـةوة  زامـار   ديسـان   جةستةم  زامةكاين ! ئثستا  نا  ئثستا

گـةرماي    بايـةك . بسـذثتةوة   ، بـؤ ئـةوةي   بذزث  دةبث كة ئيتر   زامثك. بوونةوة 

بـا، بـة   : " دةيگـوت   دايكم.  بؤ كوث؟ نازامن.  دةبا خؤي   لةگةص چاوامن و نثو مل  ال 

  !"بةصا  زستان  نيعمةتة و بة سةرماي  هاوين  گةرماي

  گةرما؟ و بة هاوين  دثنث   سةرما  بة زستان  بؤ داية با -

  .فثنكن  ئثمة بة هاوينيش  شاخةكاين! رؤصة -

  .دةينثژث لةوث  دةيبا و .  دةبا خةكان بؤ شا من  جةستةي  رماي  هگ  "با" كةواتة 

  بـة يةكـدا    لثوةكـامن . تفثـك  داين  قـوت  حـةزي  . وشـكة  ورگم قـ   .وشـكة  دةمـم  

  .نابث لة دايك   و تف دةلكثن 

  . هتاريك ژوورةكة تاريك . لثفةكة سةر دةردثنم لة ژثر 

  .توونيمة! داية-

  .دةكةمةوة  دووپايت ديسان  ماوةيةك  دواي 
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  .سةرتانةوة  لة پشت  ئةوةتا... !خبةوة كةر   دايك -

لثفةكـةوة بـزر    لة ژثـر   خؤم   دةخيؤمةوة و ديسان.  و دةمداتث هةصدةستث   بةصام

  . دةكةم

. بنـةوة   گةز پاش لةوةي   رةقترثكن كةللة . بذيارن  دوا  گوللةكان!  ئثستا نا  ئثستا 

بـة   ة، چونكـة حـةزي   بؤيـة گوللةيـ   گوللة . پرس بث .  يةكدا بة دواي   يةك. دثن

مةبةسـتثكي    چ بصث   هثزيةوة پثت بةو پةذي  بؤ ئةوةي   دثت . ية ين  كردن  پرس 

  . پثدةكرث  كثية و چي  هةية و 

  بــا،.  ناگاتــة گــوث دةنگثــك . دةخــةم الدا   بــةمالو خــؤم .  دةبثــت  مانــدوو قــاچم 

لـة    درثژتـر . تـةوة دةبث  درثژتـر   دث تا  مةرگ  دةرفةيت .  بةردةوام هةناسةيةكي 

  . خؤيدا  ترؤپكي

ــةكاين  ــيان   ژان  وةرزي درةخت ــردووة و گوص ــةريكن  ك ــةري    خ ــةر دةدةن، ب ب

دوا وزةكـاين  !  بكـة   سـةما   دةتـواين   تـا .  ئثرة دةثنن  بةرةو  كؤصانةكان! مةرگ 

.  دةكـا  و مردنـت    و شـةذ  فثرة پثكـةنني    سةما. دةبيت سووكتر ! هةصرثژة سةما  

ــپةذ ــول   جةســتةت! ةهةص ــژ و ل ــدة گث ــةوتراوةكانت ! ب ــةوة  قســة ن ــة نةعرةت ب

. ژاناوي، كـورتترة  تةمةنثكي . كورتة  تةمةن. ناكرثن  هةموو قسةكان! هةصذثژة

ژيانـت   و ئـةو كاتانـةي    خؤشةويسـتةكان    لة بةرؤكي دةبةي   شك  گوص  هةرچي

ــة دةزاين  ــدة كـ ــةيفي  بـ ــة كـ ــؤت  بـ ــتثي  خـ ــاوي  داانـ ــةنا .  ژيـ ــثوي و پ پـ ةسـ

يكة بة نـةفرةت  تثداية، ب  بةجثماوي حةسرةيت   بپشكنة و چي  يةكانت بريةوةري 

  ".نةفرةت... ! بثت لث  نةفرةتتان : "بكة و هاواري  

پاصـتةوة   جؤگةلـةي    لة قـةراغ   هاتوون   و ، لة شارةوة هةصفذيون  سيما باصندةكاين 

.  ة ئاوةكــة دةدةنلــ دصــؤپة فرمثســكثك، قومثــك  هــةر  لةگــةص .  هةصنيشــتوون

دةنگـــي   يـــة، تـــةنيا ين تـــامي  ئـــاو . يـــة ين ســـوثر  فرمثســـك  ئاوةكـــة، وةك 

  ئـاي ! ترسـناك  مرؤضـي    ئـاي .  مـرؤض   بـووين  بة درثژايـي   يةك  خؤشي...ؤشةخ 

بوونـةوةري  !  خـةون   نـةبووين   و مردووي  خةون بووين  مردووي ! ترساو مرؤضي 

ــو  ــةرزةخي   نث ــةكان ب ــار و  نيوةشــةوة! قةراغ ــةي   ش ــووص هةناس ــ  ق ــة ن زم  هو ب
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و و خــانووة تــةپيوو  و شــةقام  و كؤصــان  لــةنا يــةكان  بــريةوةري.  هةصدةكثشــثت 

. دةدةن بـةهار   و تامي  پاييز   بؤين. عةوداصن.  هاتوو چؤن خةريكي   دا تاريكةكان 

  امـان، ر.  دةكـا  ئةبـةدي   ، كاتـةكان   رامان.  رادةمثنن و شوثنثك  قوژبن  لة هةموو 

  . كةرتة شاخثكي  بصند  و دةيباتة بةر  دةكا  قورس تةمةن . دةوةستثنث  تةمةن

  يـةكاين  كؤصانة تـةماوي . دةكا چاوةكانت   نثو كؤصاين  نثو  ، وثصي  دةروون  نةغمةي

نةغمـة،  . دةكاتـةوة  شـؤذت    شـتثكدا  هـةموو   نةغمـة بـة نـاخي    . باصندة ماتةكان

تةمـةن سـةر    جـامي  . دةكاتةوة  بةروودا  دنيات  هةموو ئارةزووةكاين  دةروازةي

پثـوة    و دةمـي  بـة دةورييـةوةن     تينووةكـان . دةذژثـن   مؤسيقا پيتةكاين   رثژة و 

بة قارةمـانثيت   و خةون  ن  ده ةوة ده" مةي"  بة پياصةي  پاص سةرخؤشةكان . دةنثن

  . يةوة دةبينن حةسرةتاوي تةمةين   هةصذشتين و  

  !"دةگري  پث بةر بينگم   شوثنثك  هةموو لة   ، كة فرمثسك  بث لث  نةفرةتت "

قاچـةكان    لةوةي الوازتر . ئؤقرةية  جةستة بث.  جةستة خبةن  دةيانةوث  ژانةكان

. دةمبـةوة  قـنج  .  دةسـووتثنث   شةرم، نـاخ .  بكةن  و مةرگ  فرمثسك   تةحةمويل 

  . دةسووتثن.  دةگرن  و گذ دةكشثن  كة زامةكان  وةها 

. زؤر  دةصـث   تثپـةذيوة؟ مانـدوويي   لـة زةمـةن    چةند ... نةء  بةصام!  ئثستا نا   ثستائ

  .بةردةوامة بثدةنگي 

  "؟ بثدةنگن ئةوان  ، يان  تةنيام"

. دةكـا  پشـتةوة مـرؤ ون     شـاخةي  ئـةم  .  دةگـؤذث   كاتـةكان   بؤين تةنيايي  بريي 

بـة قـاچيش    شـاخ  . پثـدةكرث   هةسـت  پشـت   سـثبةنةي    خذةكة لـة سـةر    گرث

  .دةكرثتةوة دةروون . دةبذدرث 

  !"بكاتةوة هةموو شتثك   قةرةبووي بيةوث   رةنگة تةها"

گوللــة، شــةو  قرمــژين . بــةرةو دوا  هــةنگاو دوو   يــةك. بــزوان. زيــاتر رامــاين 

،  دةم.  ناكــةوي. هةنووكــةيي ؟ پرسـياري   نةكــةوي  يـان   بكــةوي. دادةچصـةكثنث 

. ديكـة  تةقـةي  . بةسةريةوة دنيا   وو ژاوة ژاوةكاينهةم ، قورسايي  گوث.  وشكتر

بـة    كـردن  هةسـت  .  دةبثـت   ئةژنؤ شل. ية ، خثرا و بث كؤتايي گوللةكان ويزةي 
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!  لــة مــردن  نــةفرةت. دةكــا  ژيــان ، داواي  تــوك. جةســتة  هــةموو ئةندامــةكاين

  .گذ دةگرن  خةريكن  كوصمةكان

  .پثكةنني  قاقاي دةنگي  كتوپذ 

  !"بةسة فيشةك  يةك   و فيشةكة بؤ؟ تةنيائةو هةمو"

 تــةق . دةمانچــة هثنانــةوةي   ميــل  دةنگــي  . دةبنــةوة  نزيــك  تارماييــةكان 

و  جـوثن  . دةخاتـةوة  بـري    ژةنگـاومي  ئاسـين   ، بؤين  بارووت بؤين . تةق... تةق...

  .دةكةوم.  لثدان

  . دةگرمي دةكةومةوة، تثر تثر  پةتوةكاندا كة لة ژوورة بچووكةكة بةسةر ...

  

 
  سـنووري  ئـةو ديـوي     راوةسـتاويت و نيگـات   شووشـةكان   لة پشت . نيوة شةوة

نيـوة   شووشـة سـاردةكاين    لة سـةر   و ئارام   هةصدةبذث  دةست. ناكةوث چاوانت 

دا  و گوثچكــةكانت  المــل بةســةر  بســكة درثژةكانــت   لــةرةي.  دادةنــث شــةوي 

تثپـةذيون   شةوةكان . بث دةنگة  نياد  ئةو شةوة ديسان وةك .  پثدةكرث  هةست 

، جةسـتةي   نـاذزثن  خةونـةكان  .  هکـ  هر هجنـ  هپـ  تشـ پ  وه هيتوانثه  خوليا  و هةمان 

، لـة   دةمثنن ث بةج بة مريات . دةمثنن  خةونةكان دةمرث  مرؤض .  دةذزث مرؤض  

لة تؤوة بـؤ  ... و خوشكةكانت  باوك مثسكةكاين لة تؤوة بؤ فر... تؤوة بؤ كةمال

 دةمثننـةوة .  هـةن  ةموو شـوثنثك  لة هـ  خةونةكان . و بؤ نيوة شةو  كانپةجنةرة

، لـة   گريانـدا  لـة يةكـةم     ، ئةوسـا   بـن  ديكة لة دايـك    مرؤضةكاين دةمثننةوة تا ...

.  واز نـاهثنن . دةكةنةوة  بة جةستةدا دا، خؤيان  بثدةنگي  ، لة يةكةم دا ئازار يةكةم 

كـةوتين    يـةك  دةمثننـةوة و لةگـةص     ژياندا ئةفسانةيي  لة فةزاي . ژيانن عاشقي 

.  دادةگـرن  زةوي  شـةتاو،   ، وةك  داخوازييةكان  هةورة سةرگةردانةكاين  يةكةم 

  وة و، كردؤتـه   ئـامثزت   دةكةيتـةوة و لـة كاتثكـدا    شثتانة دةرگـا   ئةوكات  تؤش 

و  توثنـةوة   مب! خووسـثنة   مب! كـة   تـةذم .  دةدةيتـة بـةري    ، خؤت دةكةي  هاوار

  !رووان مبكة بة هاوذازي  خاك  لةگةص  
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ــاران  ــة ب ــارث ك ــرين ، پةجنــةرةكان  دةب ــؤش .  دةگ ــتةكانت  ت ــيت  دةس ــة پش ب

فرمثسـكةكان  .  فرمثسـكةكانةوة دةژي  تؤ لـةو ديـوي   . دةگثذي فرمثسكةكاندا  

  بة ميـواين  دةبث  و دثت  هةصدةدات  باز   بة سةريدا بثدةنگي   تةنيا   . تؤن  شوورةي 

رانـاگوثزث   كـةمال    چاوانـت  ديكة، تيشكي   جارثكي.  مردووةكانت  اوة تيشكچ

. بـة چرپـة    و بـوون  بـة بـؤن     بـوون  و كؤصان  كةمال .  وثنةكان تاريكخانةي  بؤ ناو  

  هـةموو  دةصـثي   بة خوشكةكانت . نايانگاتث دةستت .  لة قووصاييةكاندان وثنةكان 

ــة ســةر ئثوارةيــةك  ــة چــاوة  و چــاو  بثــت  بةشــكة كــةمال . قادرمــةكان  بتبةن ل

بة ئاستةم  و سةرت  دثين  بة بسكتدا  دةست  جاران  وةك  .  ببذث  چاوةذوانةكانت

رةنگـة  ! زةردةخةنـة . دةكشـثنث  لثوةكانـت   زةردةخةنةيـةك   و  دةكةيت  نةوي  

بـووين   لـةدايك   شـوثين   قادرمةكان ...نا نا  بةصام .  ةردةخةنة بثتز خةياصي   هةر

  . فرمثسك و پةجنةرةكانيش   ةردةخةنةنز 

  وثنـةي  .  دةگـرن  پث  پترةوة بةرؤكت   گوذثكي  بةهثز و  ذابردوو وثنةكاين  ئثستا 

ئةوةنــدة تــؤخ، كــة . ديكــة تــؤخترة كــاتثكي   لــة هــةر  دايكيشــت كؤصــانةكةي 

  لـة قـذيوةي  . دثصـن   جـث  خؤيـان   و سـنوورةكاين   دةهـاوثژن   تيشك  رةنگةكان 

بة سـةر   دةست .  ؟ هيچ دوور  ماوة، جگة لة بريةوةرييةكي  چي   ووكبچ خوشكة 

تـؤ    سـيماي  ئيتـر   بةصـام  .  بةزةييـه  بـث  درزةكة تيژو . دةگثذث ئاوثنةكةدا  درزي  

  مساييليش.  چاوانت وةك . تاريكة گةورةي  هؤصثكي  درزةكة رة.   ناكا  دووكةرت 

گةجنيـةيت   يت لـة هـةذة    ئـةو  ةصـام  ، ب بـن  تاريـك    ، چـاواين  مـردين   پثش  دةكرا

  .مابوو روانينيان   دنيايةك اواين چ. چاوانيدا ، مرد 

  سـةر دةمــي  و منداصـي   بــؤين . خؤيـةيت   وةك ئاوثنةكــة هـةر    ژووري   بـؤ نسـثي  

  هـةر چةنـدة  .  دةكـةي  بـريي   سةر دةمانثـك  ! هةصيمژة ثر ت. تؤية   هةرزةكاريي

ژيـان   هةناسـةي   ئـاخر    ژوورةدا  لـةم   هـةر   و نةيـةت   سـةر دةمـةش    ئةو   رةنگة

  !چريؤكةكة  سةرةتاي  باوةگةورةي   وةك. هةصكثشث  

.  پث بكةن  هةست  كةماص جةستةي   دةتوانن   تةنيا  بةصام. بة چاو بوون  دةستةكان 

ئةمانة دةبـث  . و نة خةمةكاين  چاواين نة بريسكةي  و  دةبيين  نة پثكةنني   تؤ ئيتر
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كـة ئـةو شـةوة      لـةو شـيوةي    جةجناصـتر  . جةجناصـة  مثشك !  تؤ بينوثنن خةياصي  

.  بثـت   ئةو شـةوة جـةجناص    بة قةد  هةر  رةنگة يان    كرد  تثدا  مةرگي  تامي كةمال 

  . نة كةمتر  نة زياتر،

و   چـاص  ئـةجمارة   ئـةو ديوارانـةن، بةصـام      هـةر . دةگثذي بة ديوارةكاندا   دةست

. و قـووص   و تيـژ  بـرن  ز،  ديكـةن  لة جؤرثكي  صوةريوةكاين و گةچة هة  چؤصةكاين

ــر ــةي   زبرت ــةو كاتان ــووي    ل ــة دراب ــة  ك ــة خول ــر ... ب ــةي   تيژت ــةو كاتان ــة  ل ك

قادرمـة و    لـة سـةر    لةو كاتانـةي  قووصتر ...  تثدةپةذي  رؤزثرةكة لة كؤصانلةندك

  .دةكرد كةمالت  پةجنةرةكة چاوةذوانيي   پشت

خؤيان   بة كةيفي دةنگةكان . تؤ دةدةن پيشاين  ، وثنةكان  ندةنگةكان  ئيتر ئثستا 

بـرؤ    مسثصييةكي ئيتر   سيماشي... نيوة گذة باوكت  دةكثشنةوة،دةنگي  وثنةكان   

باوكـت   كـة دةنگـي   .  بثـت   پث هةميشة جگةرةيةكي   نيوة مؤنة،كة دةكرث پذي 

دةكـةيت    كة حـةز   وا كي رقث. دةبثتةوة  لثي  ، رقت تؤ نةبثت الواندنةوةي  دةنگي  

بةهرةيةكـة   سيماشيان . لة خؤيان ناسكتر . ناسكة خوشكةكانت   دةنگي. بگريت 

لـة    و بـةردةوام  پثـوة بثـت    هةر يةكة جووتة باصـثكيان   كة دةكرث   پةري  لة دوو

  نةالوثننـةوة، رقـت   كة دةنگيان . و بفذثن تؤ بفذثن   لة بينيين دوور   دا و بثدةنگي

  .بفرؤشي پث   شةذيان  دةكةي  كة حةز  وا رقثكي . ةبثتةوةد  لثيان

گـؤذاين    ، سـةردةمي  سـةردةم .هـاتووة   كؤتاييـان  و وةرزةكان  كاتةكان  گؤذاين 

لـة  . ئؤقرة ناگري شوثنثك  لة هيچ .  نامؤيي دةكةي.  هةموو شتثكة لة وةرزثكدا 

نا، لة خةونـةكان    دةبيين دواتر   بةصام. وةذزي  و خةونةكان و دةوروبةرت   خؤت

   . دةكةن لث  سةمات   دةكةنةوة و، داواي  تث رووت . نيت وةذز  

دةكةيتـةوة و،   جيـا    كتثبـةكان  بة پةجنةكانت .  دةچيتة الي كتثبخانة گچكةكةت

  باصـندة لـة نثـو     ، كاتثـك  فذة فـذ  وةك   دةنگثكي دةكةيت، بة پةذةكانيان  ياري 

دانة دانة . دةكةوثتةوة  دوور  وة بة هةصةداواندارستانة درةختثكي   مثرگةوة يان

. تايبـةتن   پـةذة زةرد و كؤنـةكان   بـؤين  . پثـوة دةكـةي   دةيانكةيتةوة و بؤنيـان  

  و پشـت  منداصـي   ، بـريي   كتثبـة تازةكـان    بـؤين ... كتثبـة   هـي   بؤنثكة كـة تـةنيا  
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ار چـو    و دصـة كـوتثي    تـرس  بـريي  . دةخةنـةوة  قوتاخبانـةت   نثو  يةكاين  كورسي

  .ديوارييةكان

  !"بؤ خبوثننةوة كتثبةم   ئةم  دةكرث كاية ئةگةر "

  : پث دةكا دةست  يةكيان  خوشكةكانت 

لـة نثـو    بةصـام   ذادةبرن، كاتةكان ! تؤ بن  هي  بتةوث ، ئةگةر  تؤن  هي كاتةكان …"

ة لـ  بـژي    دا كتثبـةكان  گةر لـة نثـو   . دةمثننةوة   دا وشةكان و پؤي  الپةذة و لة تان  

 تسـ  ههـ   هک اگ هد کثن هم هز ������������  يةك لة هةر كوث.  دةژي  دا هةموو زةمةنةكان

بـة   بارگـة و بنـةت   .  بكـةي  پـث   و دةسـت   خبـةي   بارگـة و بنـةت     دةبث دةكةي  

پثكـةنينت  . مةبةسـتة بـووة    بؤ ئثستة و هـةر بـؤ ئـةم     هةر  ساص  ساصاين درثژايي 

  يـان   ئايا هةصـدةدثري . خؤت  ة ترؤپكيگةياندؤت تؤي   لثرةدا ژيان  دراماي . دث 

  "؟ دةيپثوي

هةسـت    نةبينيت، چـؤن  ئةي كة شةوو رؤژ . دةكةيت تثپةذ  دا  لة تاريكي زةمةن 

ــاري   ــة رووب ــات  ب ــةوة،   ك ــري كردن ــةيت ؟ ب ــةك دةك ــي ي   بينينت  رةنگي

لـةو   نيـوة شـةوان    .دةبـث  و ئـاوا    هةصـدث  لة خؤتدا  ئومثد   هةتاوي. دةنةخشثنث

  .دةبث  ئاوا  كراوةييدا دص  لةو پةذي  و ئثواران   هةصدث  دا دصتةنگي پةذي 

لـة نثـو     يـان  باغةصت  گريفاين  يان  پشتثن   لة بن. ية پث پةذةكةت   هةميشة  ئثستا

  چاوي و تامي   كةمال دةسيت  بؤين   بةصام. بووة و كؤن  چصكن .  دةخةي مةمكانيت  

  .دةدا هةر   مساييل

  

  پةرتـةوازةي  و چةلةنگ، ساغ   بؤ نثچريي  دايكي. هثنا  وازي عاسث   يباج  خولةي

  خولـةش . كـردي  مـاچي  .  گريـا .  رشـت   فرمثسكي. هات. ديكة بوو     كؤصانةكاين

خـواردةوة و    چايـةكي . بذي لة زةوي   چاوي. كةوت  ديوةخان  السةرووي.  هات

  شـــتثكيان هــةموو   دواتـــر .  رؤيشــت  ئيتــر  .  هةصـــقوراند ديكةشــي    چايــةكي 

ديكـة ديـاري     دوو جـاري . نـةهثنا  دياري   لة ناردين وازي   بةصام. هةصوةشاندةوة

  خؤشـحاص .  دةهـات  لـث   بـةزةييان    بـؤين  دياريانة  ئةجمارة بؤ تؤ ئةم  بةصام . نارد 



 125                                              آۆچ آ��
 	���� ڕ� ��
  
  

بـؤ  .  گرياشـيت  بةصـام  . هثشـيت   جثـي   و كةمالـدا  خؤت  جيهاين   كة لة نثو  بوويت

بـؤ    ماصت   ناو كاري  ، دةبث  بگرث  دةستت دةبث .  پياو بوو پياو يش ؟ كةمال نةگري

  ئةوة دةكا؟ كةمال . رابثت دانيشتنةكانت   لةگةص ، دةبث  بكا

ئـةو دةنگـة،   .  دةبيسـت  دةنگيت  جارثك  رؤژ  بة چةند   تةنيا لةندكرؤزثرةكةش 

  .بوو خؤيان  و كاري  ئيش  دةنگي 

  !"كؤصانةدا تثپةذثنن  بةم  ثرة، بة هةصكةوتلةندكرؤز  بةم كةمال  نةكا "

    لةندكرؤزثرة پةيوةنديي ئةم  لةگةص  بة جؤرثك   بري دةكةيتةوة كة كةمال

ئـةو  . نيگـا  بـة كـةژاوةي    دةبـث   بـؤت     ئةمةيش ئيتر .  و دةيبينث دةيبيين . هةية

  دووةم ، لة گةذةك   لة خةصكي كردن  شةرم   و بث ترس   بث  كة نةتزاين نيگايةي 

  . كةيت  نوقم  تيا خؤيت   هةتاية  بؤ بكةيتةوة و هةتا ئامثزي  دا ،  عةشقي پياسةي 

بـة   كتوپـذ  .  دةدا گسـك    حةوشـةي  لة خوشكةكانت  ، يةكثك  زوو يةكيان  بةياين

  .دا بة ژوورث  كرد  پةلة خؤي

  .ها... جاران  هةر لةوةي... ديكة ةي وةرةق! دادة -

. دةكـرد  پـث   هةسـتت    رانـةكانت  لـة سـةر     جـوان   چةنـد  . باوةشـت  خستية نثـو  

  كـرد  ماچـت  .  كـرد  بؤنت . برد  بؤ دةمت.  گرت  هةصت.  لةرزين كةوتة  دةستت 

ــان  ــازاين  ي ــا؟ ن ــةي. ن ــةت   وةرةقةك ــا  ديك ــةر   دةرهثن ــتتنة س ــةك و خس .  ي

  .كرد  زيادي  دصت لثداين . بوو بچووكتر   يةكةيان نوث

  ..." مسا  ئةي... ووة؟ب ئازاد ... ؟ كةمال"

  . بةست پةذةكة رثچكةيان   لة سةر نةهامةيت  ساصي  دصؤپة بارانةكاين 

  

  

  

  

لة گةردةنةكة دثنة خـوارةوة، دةيـان    يةك  لة دواي  يةك . بةستووة رثچكةيان 

نامثننـةوة و بـةرةو سـنوور     لـة نثـو شـار    . سةر بازي و دةبابةي   و زيل بيل ئوتؤم 
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دا  و ئـةو زيـل    زيـل   ئـةم   لة نثو نةبث   و تةرا بثدةنگن، تاك   سةربازةكان.  دةچن 

رؤژة  چةنـد  . دةذوانـث   لثيـان   دا لـة بثـدةنگي   خةصـك  . گاصـتة و گـةپن    خةريكي 

جـةماوةري   دث   تـا   شار.  ديكة رؤيشتوون و شارةكاين  بةرةو ئاواييةكان   خةصك

ــي   ــتة جث ــةم نيش ــةوة  ك ــةل . دةبثت ــ  ك ــان راگ ــةكان، ي ــان وثزراونو پةل ــة   ، ي ل

و  لة بثـدةنگي     كات  زؤربةي شار .  دراون قوفص   دةرگاكان. خراون   خانةكان ژثر

. داذشـتووةتةوة  خـؤي    شـةذ  سـنوور و   پةيوةنـدي  . دةژي  دا و چاوةذواين ترس 

  بـؤ شـةذ  . دةكـةن  پـث   دةسـت  بؤية سنوورة چوونكـة لةوثيـة شـةذةكان      سنوور

  بـة خـاوةن   بيب   دةتةوث ، يان  سنووري خاوةن   ئةگةر .هةية  بة سنوور پثويستت 

كة لـة   سةربازي  ماشثين   دوا. شةذيت  دةرووين  مةنتقي  خاوةن! ، مةترسة سنوور

رةشـثكي  . بـة سـةرةوةية   ئامسـاين   دژةهثرشـي   ، چوار لوولثكي  دةردةچث  شار

وشـث و بـؤين   دةگ ، دص  شـني   ئامسـاين . يـة  بـة ئامسانـةوة ين   هـةور  . ية قةتراين 

و تـةذ و   هـةور، سـةرما     مـوژدةي  دةمـةو زسـتانة و زةوي   . دثـت  لث  كارةسايت  

  . يه پث تووشي 

  .شاخانة مةحاصة  لةم   وه جووصانه ، ئيتر  ماوةية تثپةذ بثت  نةماوة ئةم ئةوةندةي  -

بة خثر  بكا  خوا ... دةرفةتة ئةمة دوا . كردووة  پث دةستيان   تةذ و توشي پثش  -

  !بگوزةرث 

لـة   خةتـةر   ئـاژيري   دةنگـي  .  و جؤصدان لة جم   سةربازخانةكان. دةمةو ئثوارةية

يـةك،  .  دةگرث دا  فذؤكة ئامسان  دةنگي كتوپذ . يةوة دثت گشيت سةربازخانةي 

. دةبريسـكثنةوة  جـار جـارة   . و رةش سپي . دثن  دا يةكتر بة شوثن ... دوو، سث

، شـتةكان   چاوةكان. بثدةنگي پاذانةوة و زريكة و و  ، گريان  بةرة و ژثرخانةكان

لـة    لـة ديوارةكانـدا  . دةگـةذثن  دي   و چـاواين  لة ديوارةكان  و، تةنيا   دةكةن ون  

و  تـرس   لـة متمانـة و رةوينـةوةي      و لـة چاوةكانـدا   دةگـةذثن   و پتـةوي   قـاميي  

  .دةكشثن  بةرةو زةوي باصندة ئاسنينةكان . ئؤمثد بةخشيين 
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بـةرةو   مثروولـةكان  . دةرةوةيـة   لة بينـيين  حةزم .  دةكثشم  رؤچنةكة مل  وبةرة

لة مثـژة  . كونةكانيانة لة دةرةوةي  جةستةم . كردووة پاشةكشةيان   هثالنةكانيان

.  دةكـا   بـة ژوورثـدا    دةرگاكةوة خـؤي  و كةلةبةري  لة رؤچنة و كون   پاييز  بؤين

  پثكةنيين.  ةنيمپثك. خستمةوة  پثكةنيين ي ، بري خؤص يةكةم  و بؤين  باران  يةكةم 

  . هات  بؤ خؤي.  ئةوةية هات  گرنگ. ةنگة نةءر! ماندوويي

  

  .گويت  دايكم! ، هةستة رؤصة خاصت بؤ موالقايت  دةچني  -

دةمـانكردة قريـوة و   . و منداصـةكانيش  پياوثـك   و چةند  ژنان . دةچووين  تثكذا

ــةزم  ــةرا ب ــان.  و ه ــوون  لثم ــوذة دةب ــم .    ت ــةوان  دايك ــةكانيان  مشــه و ئ ــث  ك پ

سـةر   لـة كؤصـانثكي    شـار   زينـداين  .  دةدايـن   خؤيانيـان  و وةپثش  هةصدةگرتني  

نيگابانثـك   ، لةگـةص   شـني  بةرز و پةجنةرةكاين  بوو، ديوارةكاين  گشيت   شةقامي

.  وراوةسـتابو  ثكـةوة  " يـةك   ئـثم "و  بـة خـؤي     ئاسـنيندا   كوالنةيـةكي   كة لة نثـو   

  گـةورةكان  لةگـةص    ئةوسـا . دةكردين  و ماچي دةهات  خاصم .  دةچووينة ژوورث

بـة   چـةك   ، سـةرجني   رادةمـاين  لثـي   بؤ ماوةيةك  ئةوةي  پاش  ئثمةش  دةدوا و 

لـة   هةبوو و  چةكي   خاصيشم  گومان بث!  ئةفسانةيي جيهانثكي .  دةدا دةستةكامنان 

  .هثشتبوو جثي  خؤي  ژوورةكةي 

  ناهثنث؟ داية بؤ خاصة چةكةكةي  -

  !ديكة نةكةي كةسي   قسانة الي  ئةم ئةيةذؤ ... چي چةكي ... !بة وس  -

  

لـة ئامسـاين    پـاييز   ئامسـاين  . رؤچنةكة دةدةمـةوة  ئاوذثكي   ديسان. پثدةكةمن

  .هةنگاوة پثنج  مةودا . و دةچم دمث . تؤخترة هاوين  

ــة پثــنج كــةس  پثــنج  ــة ت.  رثگــا  دةگةن نووســراوة،  رثگاكــان  ســةر  ابلؤيــةكي ل

دةگةذثنـةوة و   سيانيان . ية خؤشبةخيت رثگاي  يةكثكيان  تةنيا   بةصام!  هةصبژثرن

بـؤ    جا.  دةبث يةكمان  بة نسييب  كةواتة هةر :  سيانةكة دةصثن. دةمثننةوة  دوانيان
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  كةس  ةمووه جثي   رثگا يةك !تاقانة يةكي  بؤ خؤشبةخيت  بثشثنني  خؤمان  سةري 

  . زؤرترن لة رثگاكان  دةبثتةوة؟ ئينسانةكان 

ــةوة  ســيانةكة ــة خؤشــبةخيت دا ، جاذيــان  كــة گةذان خؤشــبةخيت !  مةگــةذثن  ، ل

سـيانةكةي    ئةوسـا . نةهاتوونةتـةوة  و هثشتا  چوون  ديكةش   دوانةكةي. تاقانةية 

ة، كةواتة لـةو دوو  ئةو دووانة نةهاتنةو: خؤيانةوة دةصثن  لة بةر ديكة بةرة بةرة  

ــةدا  ــدا رثگاي ــةي   ئةوســا. چــوون  تث ــة  رثگاكــةي  ســث  كةصكةص ديكــة دةكةوثت

  ."يةكيانة  رثگاية بثگومان  لةو سث. "مثشكيانةوة 

  .ناگةذثنةوة خؤشبةختةكان   نازانن ئةوان  صام به. دةكةونةوة  وةذث

تامـةزرؤي  . ة بـوو  كـةمتر    لـة ذاذةوةكانـدا     چـؤ   و هـاتوو   و جـؤص  ماوةيةكة جم 

ــثم  دةنگــي   ــة  دةنــگ.  پ پثــي  دةنگــي  تامــةزرؤي .  رامگــوثزن دةچــث  پــث . ناي

.  بـارامن  تامـةزرؤي  .  كـردووم   كاسـي    لةشـم   و ئارةقـةي   چصك بؤين . راگواستنم 

  چةور و.  دثنم  دا ريشم  بة قژ و دةست  .  لةبةريدا شثتانة  و راوةستانثكي  بارانثك 

. دةذوامن زةق   پةتووةكةوة زةق  لة ژثر.  خبةوم دةمةوث .  پاوو پثكةوة چةس پذ 

ســوار   بــة كؤصــيا و   دةدا  تــةرم مساييــل . ئــاژيرة  لــة دةنگــي گــومث   بــة ئاســتةم

حـةمت  . نـادةم    سـةيرة يارمـةيت   پثي .  دةكا جار جارة سةيرم .  دةكا  پيكابثكيان 

پةتووةكة   قةراغي. بثتةوة  اوثنخ  لة خوثن  بة بارانثكة بؤ ئةوةي حةزي  مساييل  

.  دةدرث لـة دةرگاكـة   . روانينمـة  سـنووري   پـةتوو    قـةراغي .  چاوامندايـة  لة ژثر 

  هـيچ  ئيتـر  ." تؤوة دةكرثتةوة ناكرثتةوة، الي  داية بؤم . "دايكمة!" رؤصة بيكةوة"

تـا   بدات   كة ئةوةندة لة دةرگا  بكةم  لث تكاي  دةمةوث .  رادةپةذم.  و دةذوا  ناصث 

لة رؤچنةكةوة خؤي  كتوپذ  باوكم  بافوورةكةي  دووكةصي ... دةكرثتةوة  بؤ خؤي 

لة دةرگاكة  نايةوث  باوكم . و دؤذاوة دووكةصةكة گرژ و مؤن .  دةكا دا  بة ژوورث 

ئــةو   وةك  دايكــم. دةرةوة دةكــةم  دةرگاكــةوة ســةيري بــؤ؟ لــة ژثــر . بــدات

!" ، ئـاو  بـدةنث  ئـاوي  . " لة دةرگاكـة دةدةم . وةبووراوةتة باوكي  مةرگي  شةوةي 

  . دةدةم شثتانة لثي 
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  يةكـةكان   لـة دواي  يـةك   زرمة و رمبـة بـةهثزة    دةرگاكة لةگةص  لثداين  دةنگي 

رمبـة و   بةصـام  . دةكثشـمةوة   بةهثزة؟ دةست  منة وا ئةوة دةسيت . دةبث تثكةص 

ئةوســا . دثــون پثــي  جــث   دةنگــي وةك . مــاون هــةر  زرمــة هــةناو تةزثنــةكان 

و پثكـداداين   هـاوار هـاوار    دةنگـي  .  بيناكـة دةلـةرزث  . لثيـة   گوث  هاشةكانيشم 

و  قـؤص   لـة نثـو    و سةرم  ژوورةكة و هةصدةتووتثم  دة¬ة سووچثكي . دةرگاكان 

ر  ئـةوجا  رمبـةكان  . دةگةذثنـةوة  ديسـان   هاشـةكان  .  دةكـةم   نوقم دا  ئةژنؤكامن

تـةپو  . دةرگاكـة دةردةپـةذث  . بة رووخـان  دةكا  دةست  شتث  هةموو. بةرزترن 

  دصـؤپة     كةوتين  وةبةريةك   وةك دةنگثكي . تيكة و ليكة  و باراين تؤز و دووكةص 

قيـژ و   و ناصـة و    ئـاه  دةنگـي  .  وةدةر دةكـةوم  ئـارام  . كـراوة  سـوور  ئاسـين    ئاو و

هـةنگاو   دا  و گةچ د، بلوك خؤص، شووشة، لةتة بةر بة نثو . دوورة دةست قاوثكي 

   دةمةوث.  تةپيون دا  يةك بةسةر  من  ژوورةكةي  تةنيشيت   ژوورةكاين. هةصدثنم 

  كة بة دةسـتة چـةپي   دةرةوة دةكةوث  بة دةرگاكةي  چاوم .  بگةذمثةوة سةريان

و ديوارةكـة،    دةرگاكـة  لـة نثـوان    كـةلثنثك  . هاتووة  بةالدا  منداية و ژوورةكةي 

هـاتووة؟    لـث  چي . نية سةرةوة ديار  سةنگةرةكةي  نيگابانةكةي ! ئازادي  كةلثين

.  دان دةنـگ   هثنانـةوة و  ميـل    دةنگـي   و كتوپـذ    كةصثنةكة دةدةم وة بةيين  خؤم 

  بـؤ ! سـةيرة .  لثگرتـووم   دةمانچـةي   سثرةي   بة برينداري تةها . دةدةمةوة  ئاوذ

بة خثرايي، . دةدا  خةريكة بذيار دةكةم   ؟ هةست نةكردم لث  تةقةي   بةجث دةس

  . رادةكةم دةتوامن   تا. تةقة هةصدةستث و دةنگي  ديوارةكة دةدةم   وةپشت خؤم 

  زاري  تؤ لة نثـو  تةنانةت .  دةتبينث دةكاو، نة  پث دةكا و، نة هةستت  نة بؤنت  شار 

ــادةي چثژثــك  هــيچ   دا شــار ــؤز. ن ــووة شــاري  ، كــةپؤي  ت شــار  هةســيت . گرت

بـة   زماين . وشكة وشك  زاريشي . و فرمثسکاوی  خوثنني چاوةكاين ... رووشاوة 

  تـا   و دواجـار  وشـك   كؤكةيـةكي  !  دةكؤكث  پةيتا  مةصاشوويةوة چةسپاوة و پةيتا
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كـة    ئـةو برينانـةي  .  برينـةكان  و زوخـاوي    كـثم   ، رشـانةوةي  رشـانةوه  سنووري 

و  وردة بـةرد   بةسةر .  دةكةي  ةالوةيةكروو لة ك.  دةبةزثنن عةقصيش   سنووري

  .دةدةي باز  و مرؤدا  حةيوان   و پيسايي خؤص 

دةسـت   سـنووري   لةو پةذي   ئيتر  كةالوةكان.  دةبةخشن ئاسوودةيي  كةالوةكان 

مـرؤ ئيتـر     &�3 درثـژ  دةست . خؤيان لة تةنيايي   دصنيان ئيتر . راوةستاون  درثژيي 

. دةپـةذث  تـث    بداتةوة بةالياندا لث  ئاوذيان   ئةوةي بث   ياندا،  ده  بةسةردا يان  باز 

و  وثـراين    و تـةنيايي    بـووين  تثكـةص   ئثـرة مـةوداي   . دةمثـنن   بـةجث   كةالوةكان

ــازاين يــان   لثــرة دانيشــي. پيســايية ...  ســةرگةرداين  لــة كةالوةكــةدا ... نــا؟ ن

و، خؤ شاردنةوةي   انيشنتد قوژبنثكة بة قةد   چةپدا بة دةسيت  ئةوالتر  هةندثك 

تـوذ    تؤپةصـة پيسـاييةك    بـة قـاچ  . دثـت  لـث   ميزيان  بؤين  ديوارةكان . مرؤيةك 

و،  قـووص   هةناسـةيةكي    . دةچيتـة نثـوي  . نـا؟ نـازاين   يان   دةكةي قثز .  دةدةيت

. بــزرن  هــةنگاوةكان زرمــةي         . دةخــةيت هــةص  و، گــوث دةكــةيت   كپــي  ئةوســا

  و  دةبيـت  مانـدوو   دواتـر  . دانـةوة دةپـارثزي   لة پـاص  خؤت  رةتا سة. ئاسوودةيي

. رادثـي . راتدثنث مانةوة و ماندوويي .  ديوارةكانةوة دةسپثري بة اليةكي  سةرت 

بةشـثكي    كةالوةيـة پثشـتر   ئـةم   دثتـةوة   بـريت  . بذيوة؟ نازاين گةذةكت   چةند

مـريات   لة سةر  دواتر . دةژيان  تثيدا  بةرةباب   بوو، كة چةند قةدميي  خانوويةكي  

ــة شــةذيان  ــوو ب ــةكثكيان   ب ــة يــةكتر و ي خــانووة چــؤص  ئــةم   ئيتــر و  كوشــت  ل

ــةكرا و   خزمــةت... كــرا  ــةرة رووخــا ن ــةرة ب ــة  كةالوةكــة دوو الي .  ب چؤصــة و ل

لـة   ديكةوة حةسـارثك    لة اليةكي بةرزةوة داوة و  اليةكةوة پاصي بة خانوويةكي 

كـةالوة    تـاريكي، . دابثت  تاريكي  چاوةذواين. دةكاتةوة  جودا   ديكةي بةشةكةي 

  . دةكا بةسامتر   كةالوة، تاريكي. دةكا بثزراوتر 

و   چؤصـي  كـة تووشـي    ، ئةوةنـدةي   بـذي  يـةك    لـة دواي  يةك   كة گةذةكةكانت

. ناناسـثتةوة  ، كـةس   ترسـاو   مـرؤي . نـةبووي  مـرؤوة   ، بة تـووش   هايت بثدةنگي 

ناسـيتييةوة؟  . روانيـت   ، بـة تةوسـةوة لثيـان    چـاو  ئةوالتر، جووتـث   صان كؤ چةند 

،  كـرد   بـة كةالوةكـةدا   خؤت   بؤ؟ كاتثك.   نةدا  سةرجنيت باش . نةتناسي.  نازاين
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پشـتةوةي   سـةرجني   جـوان   كةسثك   هةر.  نةدا خؤت   پشتةوةي سةرجني  جوان 

لةمـة   نـةكا  .  نـا؟ نـازاين   يان   يدةرةوة بدة  سةرجني بچي . ، دةدؤذث نةدا  خؤي  

. كةالوةكـة تـاريكترة   نثـو    بةصـام .  دةكـا  درةنـگ   لـة ئثوارةيـةكي   .  بثت خراپتر 

،  مثشـة سـةوز و گـةورةكان    ويـزة ويـزي   .  دةكـا  ئثوارة، بؤگةنةكة كـز    فثنكيي

.  لثـرة بكردايـة، دةخنكـاي     نيـوةذؤ رووت   گـةر  .  دةكـةوث  خةريكة لة مةسـيت  

ــةنينت ــةيرة... ثد  پثك ــةكي  ! س ــوار ديواريي ــك چ ــةي و   تةس ــةقاوةي   ريقن ت

تـؤ   شـوثنةكةي  ! لووشي هةصتی  بؤگةن  حةزياي  كوشيت، بةصام   نةيان داصاشةكان  

بـة   رووخاو، چاوت   ، نيوة ديوارثكي خوارةوةتر  ، هةندثك بةرامبةرت. تاريكترة

. ، دةذؤي بكـا  تاريـك    ئةگـةر . دةكاتـةوة   درةنگدا ئثوارةيةكي   تيشكي دوا  سةر 

پتـر  .  يـةك  لـة دواي   يـةك   هـةنگاو و، راوةسـتاين     چپة و دةنگي ! دةنگ كتوپذ 

دص   لثـداين . تـر  هةناسـة كـپ  . دةكـةي   جـووت  پشتةوةت  بة ديوارةكةي  خؤت  

ذوو بـة ذووت   ئـةوجارة ئةگـةر    ، بثگومـان   چاوة تةوسـاوييةكان . خنكان. زياتر 

ئـةو  .  دةكا شثتانة، شثتت  قاقايةكي . دةتةقنةوة بةذووتدا  بةرز  ببنةوة، بة دةنگي  

.  و دذنـدة، تـؤ مةنـد     هـثمن  ئـةو  . دةرةتـاين  بـث  و تـؤ شـثيت     سةركةوتن  شثيت

  :دةگريث  چرپةكة زماين. دةكا چرپةكة زياد 

  ؟... ككوث... لللثرة باشتر... ئةجمججارة... خخخؤت گياين  -

و ئــةوي  پــري  يــةكيان .  دةردةكــةون وة ديوارةكــة نيــوة  لــة پشــت  دوو كــةس 

دذاو و چةنـد    و بـةرگثكي  شيتاص،  جـل   شيتاص  پريةكة، مثزةرثكي . الو  ديكةيان 

 و ێرگـ  هد يپسـ  يشير نوقمي   گؤناي  الوةكة، بة پةجنةكاين.  و پينةكراو رةنگ  

  : خةندةيةكةوة دةصث بة

  !... بببباشة...  مب بةقوربببانت   ـ دةي

لة دايك  بة خنكاوي  ئةوةي  وةك . و نووساوة هثواش  دةنگثكي   خاوةن پريةكة 

  .ناگةي تث.  بثت بوو

  الوةكة، حةمة شثتة، هةميشـة كورتـةكثك  .  دةيانناسي  دووراو دوور. دةيانناسي

دةچنـةوة، زوو    كـة بـة گژيـا   . دةكاتـةوة   شـةقاوةكان    و السـايي  بة شانيدا  دةدا 
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ــة پثكــةنني  دةكشــثتةوة و  ، دوور  گــوتن" دايكــت ، گيــاين  دايكــت گيــاين "و  ب

هةميشـة دةور و خـويل    گةورةكان  لة چاوي  بة دوور  رةشتاصةية و . دةكةوثتةوة 

ــةوي  .دةدا منداصــان   ــا... حةســةنة مــام  ديكةشــيان  ئ واي ... حةســةن  مــام... ئ

  ! لة گةجنةكانه هةميشة چاوي  دةصثن   وةك ئةويش . پثدةصثن 

پـةذيوة   خةصـك  . بـوو    شار قةراغ  لة گوندثكي . بينينت بوو   پثش لةوة دوو ساص 

  ، مـام  ماصـثك   دةركـةي  لة بةر . گريسابوونةوة شار   دةري و لة گوندةكاين   بوون

لـة    مـةوداوة   هـةنگاو   بة دوو. بوو راوةستا  بةصام . بؤ نازاين . راوةستابوو حةسةن 

بـة سـةر     هةميشـة كورتـةكثك   ك وة.  هـات  حةمة شـثت  . دةذواين دةرگايةكي 

. و رؤيشت هات   و دووان جارثك    حةمة شثت. بوو كؤصانةكة قةرةباصغ . شانيةوة 

. دايـةوة   لـث   ئـاوذي   حةسـةن  مام . دا حةسةن   مام لة شاين  شاين   دووهةم  جاري 

بـة زةردةخةنـةوة روانيـة مـام       ئـةوجار . هاتـةوة  ديسان . نةدايةوة حةمة ئاوذي 

بـة   دةسـيت  . دانيشـت   بة ديوارةكـةوة داو  پاصي  لةوالتر  هةنگاو  و چةند   حةسةن 

حةسـةن   مام . روانييةوة  بة زةردةخةنةوة لة مام حةسةين ديسان  دثنا و   سةريدا

، شـانثكي   بـؤ قرتانـد و    دا بة اليةك و ملي  داگرت   لث حةمة چاوي .  كرد سةيري  

. كـؤ بوونـةوة    منداصـثك  چةنـد  .  دةذواين ثـي  ل بةس  حةسةن  مام .  بؤ هةصتةكاند 

  مـام .  دا حةسـةن   بـة مـام    و نـانثكي    لـة دةرگاكـة هاتـة دةرث    كةسـثك   ئةوجار 

،  هةســتا  حةمــة.  دا  حةمــة شــثتيان دةوري   پتــر منداصــةكان .  رؤيشــت حةســةن 

ةردة كةوتنـة بـ    ، منداصـةكان  نةبووبوو كؤصانةكة بزر   ناو لة پثچي  ، هثشتا  رؤيشت

  و لـة شـةرما    دا دةدا خؤيان  بة روومةيت  و ژنان  پثدةكةنني پياوان . كردين  باران

  .هةصدةگةذان سوور 

  لـة بـريت  . دةداي ئـازاري    پيسـايي  تيژي  بؤين .  دادةهات بوو، تاريكي   خةريك

لـة نيـوة ديوارةكـة    . دادةگـريت  ئةنـدامي   هـةموو ئـازاي    كتوپـذ    بةصـام .  دةكرد

بـة هةناسـةي    بـوو  . گـؤذا   دةنـگ .  دةگةيشتة گوثت دةنگيان  هةر   ئيتر. ترازان

خسـتة سـةر    سـةرت  .  ئـاو .  بـوو  تـاص    ناو زارت.  خنكان وشةكان . نركة شثتانة و  

،  هةصـثنا  كـة چـاوت   .  كـردي  زريكة، كاسـي  .  دةيانزريكاند ئةژنؤكانت .  ئةژنؤت 
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. هةصات. ترسا. ترساي. ةستايتو. وةستا. دةروانيت لثي  زةق   زةق پشيلةيةك 

، بةصـام   خـزان   پاژنةتـدا  لـة ژثـر    بـةردةكان  .  داينةچصـةكاندي  كتوپذي  هةصاتين  

  . نةهات  هةناسة و نركة كؤتايي 

داگريسـان   دوو جگةرةي  حةمة شثت . نيوة ديوارةكةوة پةيدا بوونةوة لة پشت 

شـانيدا   بة سةر  رتةكةكةي كو  ليكاوييةوة، لة كاتثكدا زةردةخةنةيةكي  و بة دةم  

  . خين حةسةن   مام لثوي  دوو   لة نثوان ، جگةرةيةكي  دابوو 

  "وووانية؟... بةتامة  زززؤر... ئثستا... سيگار"

بـة منداصـي   .  دةبثـت   ون تثدا  نيوة ديوارةكاين  ديوار و  تاريك ، زووتر  كةالوةي 

. بـوو   ترس رةمزي  بة شةودا  كةالوة. كةالوة نةدةكةويت  توخين   بة شةودا  قةت 

  گـوليش  ئةگـةر   قـةرا قـةرادا    لة كايـةي  . دثوة ئةفسانةييةكان جنؤكة و  رةمزي 

ســيماي  كــةالوة،. وة كــةالوه نثــو  نةدةچوونــة    قــةت  ، بــؤ خــؤ داشــاردن كرابــان

  لـة شـةوثكي  .  كةالوةكـةيت  شـوثين   لة تـاريكترين   ثستا ئ   .ئةبةديية نةفرينثكي  

كة لة   دةزانيت   ئثستا. كردووة  ، ماصئاوايي ترس. شاردا تةنيايي  چاوي  ئةنگوستة

  دوو زةمـةين   ، لة ئاوثتة بـووين  حةز ليكي . هةصوةريوة ، مرؤ ليكيشي  پيسايي  پاص

  . مرؤض دوو   ژياين  دوا  سةرةتا و

و خؤزگـةي   بـن   لة دةرةوة چاوةذوانت  هةر   ، ئثستاش منداصي  رةنگة ترسةكاين

لـةو كؤصـانانةوة    هـةر   ، ئثسـتاش   منداصـي  ترسةكاين !  كردبثنت كاسي  بينينةوةت  

  نيگـا . دةكـةي  نيگايـان   بـة قورسـايي    هةسـت  ! ئـةوةتا .  دةذوانـن  كةالوةية   لةم

منداصـاين   ئثسـتا  !  بيـانبيين   بـا   نةذؤيشـتوون  تـا  ... !وةدةركـةوة !  و بـزؤز  قورس 

بثگومـان  . هاتوويتـة ئثـرة   ةيرة كة تؤ چـؤن  س پثيان . لةوثن هةموويان  گةذةك  

! نـا   بةصـام . دةكـةن  سـةيرت    رثـزةوة  بة چـاوي   وةدةركةوي، هةموويان  ئةگةر  

گـويل   نـةيتواين   بـة منداصـيش    ئةوة نية هةر ... نية مساييلة، قورس  نيگاي   اتةني

  .دةيربدةوة  گةذةكدا  نثو هةميشة لة كايةي  ئةو .  بكات 

  بــؤ ئــةو  دمث  لــة گةصــت منــيش  بــة شــةريك  رة كــة بــووين ئــةجما! مساييــل -

  .كةالوةية
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  . دةچني...باشة، وةرة  -

تـاريكيي   سـةيري  .  راوةستاي  كةالوةكةدا ديواري  ، لة بةر  كة چووي جار  يةكةم 

لة . نةبزوايت.  كرديت  لث بانگي . چووة ژوورةوة مساييل .  كرد  كةالوةكةت نثو  

زؤر . ترسـاي . و بتبـا   بگـرث   دةسـتت  ويسـيت  . هاتـة دةرةوة تاريكييةكةوة  نثو 

  .بوو ئازاتر   دثوة ئةفسانةييةكان  لة جنؤكة و مساييل . هةصايت. ترساي

  دا لـة برييشـت   هةر . نةماوة چؤن لة بريت . بچيتة دةرةوة دةتةوث .  هةصدةسيت

دةستت  ي بةر.  دةكةوي.  دةبةي رةتل . بة ديوارةكانةوة دةگري دةست .  نةبوو

وةدةر  لثـت   و تةريكـةكان   تـاك    چـرا   ترووسـكةي   سـةرئةجنام . دةبث بريندار  

  .تاريكة  تاريك كؤصانيش . دةكةون 

! بثهـوودة  رؤيشـتنثكي  . دةلووشـن  هةصـم   كؤصانةكان .  ؟ نازامن بچم  بةرة و كوث

ايي سوكن موتصةق . موتصةقة تاريكي . دةبةخشن و نيگةراين   ، ئاسوودةيي چراكان

  ، يــان تــاريكي و دصــةراوكثي  ســوكنايي : هةصــبژثرة.  دةبةخشــث و دصــة ذاوكــث  

  !بث  دا لة گؤذث هةصبژاردنثك  رووناكي؟ ئةگةر  دصةراوكثي     و سوكنايي 

و  هةصـدةبذي    دةسـت . بـوون   چةشـنثكة لـة تةسـليم    خؤ بةستنةوة بة موتصـةق  

هـةموو   چوونكة ناتوانـث   ض مرؤ بةصام . دةكةي پثشكةش  دةسيت   دوو وزةكانت 

لـة نيگةرانييـةكي    نـةيب    تةسـليم  ئةگةر . بوونة  بة تةسليم بزانث، مةجبوور  شتث 

  . خؤيت ، پتر بيت تةسليم  كةمتر   تا  بةصام. بيت ده  قووصدا 

، بةصـام    دةبـن  م يتةسل یثپ کل هخ ی هبرؤز  هک نب هد ميلس هت ی هتش و هب  هنيرؤز  

  خـوداي  دةچثتـة شـةذي     دةكـاو ئةوسـا   دروسـت    خودايـةك  خؤي  هةية   وا  هي 

�+�  . دةكةن  پث  دةست و ترسناكةكان  لثرةوة شةذة قورس  ئيتر .     زۆر�+�زۆر�+�زۆر�+�زۆر

لـة    ، بصـثي  خؤمامن بةرةو گةذةكي ... بزة دامدةگرث. سةرةكي  دةگةمة شةقامي

يـان  . تنـةوة نةها  ئثتـر . بوو لةوة پثش   ، دوو مانگ پثكةوتن  چاو ماصةوة بن؟ دوا 

 پةذينــةوة هــةنگاوي   يةكــةم. نــةگرتووة ســةري  هاتوونةتــةوةو چــاو پثكــةوتن  

. ديوارةكـة  دةدةمة بن  ، دةكشثمةوة و، خؤم  ماشينثك چرا الييت  كتوپذ   بةصام...
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خـؤ    دةرفـةيت . دوو تارمـايي . دةپةذمثـةوة . دةپـةذث   تث ترسناك   بة دةنگثكي

  دةتـوامن   تـا . چةكـةكانيان   تارمـايي . بينـةوة دة نزيـك   ، لـة يـةك    نية دزينةوةم 

  . دةدةمة خؤم  ئاسايي  شثوةيةكي

  !نةبث  كاكة زةمحةت -

  دةدةمةوة  ئاوذ

  چةندة؟  سةعات... پثية  ـ سةعاتت

  . دةكةم  مةچةكم سةيري 

  !چووة لة ماصةوة لة بريم ... ـ ببورة

ئـةو    راكـردين  .نةرمـة عارةقثـك  .  ، رادةكةم دي كؤصانثكي  دةگةمة سةري  هةر 

الوة،  زؤر  مـرؤ تـا   . تـرس ... و يي بـا و فثنكـا   بـوو، گضـةي     ئـاوا  هـةر   بةيانييةش 

ــات  هةســت ــة دووپ ــةوةي   ب ــان  بوون ــا ژي ــا دةژي... دةژي. ناك ــذ   ، ت ــة  كتوپ ل

دةنــوث، غــةم  دةخــوا،    خــؤي پــثش  نــةوةكاين  وةك   كــة دةگــا  تــث دا  قؤناغثــك

.  دث پثكـةنيين    ئةوسـا .  دةدا  لـة مثشـكي    ونئاسـوودة بـو   دايدةگرث و خولياي  

دةكـا   مـرؤ   لـة    ، وا دا بوونةوة لة قؤناغثـك   دووپات! هةميشة تازة ژيان، كؤنثكي 

رةنگـة بـة كؤمـةص    . داهثنةرانـة   شـثتيةكي  يـان   شثتانة   بداتة داهثنانثكي دةست   

  .بثت تاك   اكت مةرگي  ترسي   ، رةواندنةوةي  بة كؤمةص خؤ كوژيي   يا  كوژي  

  . يةك خةريكة دةبـذم  لة دواي  يةك  كؤصانةكان  ، بةصام  نا يان  پةلة دةكةم  نازامن 

  لـة نثـو  .  هةنگاو دواي  هةنگاو .  دةكةن  رثگا سنووري  بث  بة  هةست هةنگاوةكامن 

  هـــةنگاو، هـــةنگاو.  هـــةنگاو  ةنگاو، تةواوكـــةريهـــ   .دةبـــن  نـــوقم  يـــةكتردا

خؤمــان  لــةوثوة راســتة كؤصــانةكةي   كــة  دةگةمــة ئــةو پثچــةي. دةكوژثنثتــةوة

لة دواي   يةك وثنةكان  تارمايي . كوشتووة  ، وثنةكاين تاريكي... دةكا  پث  ست دة 

شـةذة گـةذةك   ... دراوسـثكان    شـةذي :  دةگـرن  من بة هةنگاوةكا بةرؤك  يةك  

يي وئاوسـا  ةوةسـي  و ه  شـةرم ...  بةر دةرگـا  ژناين  ة بةذؤژةي گوص پذ  كؤشي ...

و   گـةص ...پريثژنـان    رسـتين   تةشـي ... كوذانةوة پثدةكةنن بة دةم   ئةو كچانةي 

فذكـةي  ... و لووتيـان   دةم   دةوري كاين و مثشـة ميوانـة   سـاوايان    خؤصاوي  قوين
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كؤصــان  لــةو ســةري    بــاوكم ، ئــةو كاتــةي   خوشــكةكامن  چوونــة ژوورةوةي 

  رادةبـرد   ، كاتثـك  گةذةك  قؤزي  قة پياويخؤ فشكردنةوةي تا...دةردةكةوت  

كـة    كانماصـة   نثـو   شـةوانةي   جـوثين  ... بـوو  لثـو   لـة سـةر     و هةميشة بزةيـةكي 

  شـؤذ   چانةكانيانـدا گؤ كـة بـة سـةر      ئةو پرية پياوانـةي ...كؤصان  دةگةيشتنة نثو 

ــةوة  ــي  رةوي ...دةبوون ــة كؤمةص ــةو ســةگانةي  ب ــة  ئ ــان ك ــةرديان  منداص ــث ب   ت

 كوركـةكان مريشـكة   كردنةوةي   خؤ گيض... پاييزي  باي تةپوتؤزي ...ةگرتند

و  دةســووذاند  كـة تةسـبثحيان     حةميـد  هـةنگاوةكاين  ...فاتـث   پةجنةرةكـةي  ...

رادةبـورد   بة جوثنـدان    که  اتراكتؤرةكةي تةه... دةشكاندةوة  بة اليةكدا مليان 

دةگةمـة بـةر   ...دةبـوون    ئـاوا  صـان  كؤ  ةو سـةري ، كة ل مساييل پثكةنينةكاين ... 

  ؟ دةسـت  نـا   يـان  بـدةم   لثـي  .  رادةوةسـتم   دةرگاكـةمان   لة بةر. حةسارةكةمان 

دةقؤزثتـةوة   سـةرجنم   ولبابةكة تةق!" ية ين  خؤ كارةبا"جةذةسةكة   دةخةمة سةر

بـة  . بثتـةوة  بةرز دةنگ  نابث . دةكشثمةوة. دةبثت بة سةريةوة شةتص  دةستم ...

حةسـارةكة    لـة سـةر  . دةذووشـث  چـةپم   مةچـةكي  . دةكـةوم  سةر  ةكةدا حةسار

لــة ســةر   ســثبةرةكان . دةكاتــةوة ژوورةكــة روون  المپايــةك  چــرا .  دادةنيشــم

ــان   ــاص  ديوارةك ــةوتوون پ ــثبةري   . ك ــم س ــةوة  دايك ــثبةري . دةنامس ــم س   دايك

سـةر و   نثـوان   چاصايي  سةرپؤشةكةي  گرثي . هةميشة نةويية دةصثي . جؤرةيةكة

ــاين  ــذ ش ــةوة  پ ــثبةري. كردؤت ــي  س ــي  دار  لك ــةكان  قةيس ــتةم  و قؤخ ــة ئاس   ب

. دةخــوات گــري  و لــة ئةوكمــدا  هةصــدةزنثت  لــة نامخــدا  شــتثك . دةلةرثنــةوة

رةنگـي  . هةصدةسـتث   دايكـم .  �435 دة  ديكةدا ئةواين  بة سةر  سثبةرثكيان، باص 

، بـة   كـورت   ماوةيـةكي  دواي . ثنـةوة دةكر لثـك   بة زةمحةت  و بةرگةكةي  جل  

  بـاوكم  دةكـةم   هةسـت  .  بـة يـةك   يةك . دةدا  ئينجانةكان ، ئاوي  ئافتاوةيةكةوة

لـة   يـةك   گـرتين   ، خةريكي  بگرث  لة هةواص  گوث  ئةوةي و بث  جگةرة دةكثشث 

  هةواصـي   هةميشـة  هةواصـةكان     دث لـة بـريم    ئةوةتـةي  . ئثزگةكانـة  يـةكي   دواي 

. هةواصـة   بةشي راكثشترين  ، سةرنج  ناخؤش هةواصي . بووة بؤ ئثمة پث  شيان ناخؤ



 137                                              آۆچ آ��
 	���� ڕ� ��
  
  

  لـةم  كـةس  . ديكـة تـووذة دةبـوو     لـة كاتـةكاين    زيـاتر  هةواصـدا   كايت  لة   باوكم

  .نةدةكرد  فزةي  كاتانةدا

بـة   ديكة هةست  كةسثكي  لة هةر  زووتر . دةكةن كارةسات  بؤين  و باوك  دايك 

  يـان   تـرس   يـان   ، شـةرمة  ناصثن  هيچ سةرةتا . دةكةن ئاسايي  نا  و كةويت هةصس 

  بـاوك .  هةراسـانتر  و، دايـك    دةبـث   و مؤنتر گرژتر  ؟ باوك  خسنت رث  دةرفةت

و،  دةكـا  بـوون   لة زياد   روو  باوك بيانووةكاين . پتر  ، دايك و دةروانث   لثت  كةمتر

  بـوو  ژوورةدا  لـةم    رؤژثـك   هـةر    ئةجنام  رسة. دةبن پتر  دايكيش    ئيشارةتةكاين

بـة سـةرمدا    خـؤ    راسـتةو  نـا   لة خزمان  يةكثك   قسة لةگةص  بة بيانووي  كة باوكم 

  :تةقييةوة 

  كـة دنيـا    دةگـةن   تـث  دواتـر  . چاو لثكةرييـة   دةوراين دةوران . چاو لثكةريية_ 

شـثتةوةو، چـاو چنـؤكتر    دةني  ئةوسا فسيان. گةيشتوون  لثي واش نيية كة ئةوان 

و نـامووس    نةوسـنتر ! حـاجي   بلـثم   تـر  و تـؤ و كثـي    لـة مـن     بـة وةصـاهي  . دةبن 

.  دةشـثوث  لـة خـؤي    ژيـان  . نـيم  فلسـثكي    بة هيواي خؤ من ... دةبن پةرةستتر  

بـؤ    چـاو لثكـةريش  .  ناخايـةنث  زؤريـش   هةصـبةت  ... دةبثتـةوة  پةشـيمان    خؤي

   دةچزث پثدا  دةستيان  . بةتاصيية دةست  شي ئي سياسةت . خؤشة  ماوةيةك

خــؤ  مةحـة شـةل    حـاجي   كـوذي  . دةكــةوث وةخـرو   دةسـتيان    بـةري  و ئـةوجار  

  پارةيـان   بصـثي   چـووزامن ، تـا  . بـوو  سـاواكي    مامي. بوو ساواكي  دةناسي؟ باوكي 

زيل  قسـةي    و، ئـةوةي  حزبايةيت  بووةتة دةمراسيت  كوذةكةي   هةيةو، ئثستاش

  رؤصة ئـاوا  وتوويةيت . گوتووة پثي  دةزاين بؤ؟ باوكي . دةكاتةوة كاوثژي   دونياية 

ون  تيـا    خـؤيت   بـؤ ئـةوةي    تؤ بذؤ بيكة بة هةرا .  دةپارثزرث  باشتر  سامانةكةمان

تذي   دث رؤژي  بةصام   !مةپرسة ، هةر  زلة  ئةوةندة تذ كوذةكةي   ئثستا. كةي 

كةرةكـةيان     رؤژة ئـةو    خؤ تـا   بةصام. نيية واش   كة دنيا ةن بك حاصي  و، پثي  ببذن  

  !ئثمة كةرةكاين  بة سةر   هةش  دةپةذثتةوة و، ئةوسا  لة پردةكة 

لة پةجنةرةكةوة  بةصام .  لثيةيت ئاگام   جوان زؤر . كردم سةيرثكي  چاو  بة سيلةي 

  .گواستووةتةوة شار  قةراغ  بؤ شاخةكةي  نيگام  
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كـوذة   دةمذاسـتة   ، ئـةوةي   كوذة فةقرية و دةكوژرث  ئةوةي ! سةير كةتؤ ...  -

بـؤ كـوذة   . دةكـا  بذ   زياتر شؤذشگثرييةكةت   بثت   زؤرتر  پارةت  تا.  دةوصةمةند

  پـذ  شـاييةكي    بؤ دةوصـةمةندةكان  يةوةية، بةصام  بة تاريكي  تفةنگنان فةقريةكان 

دةصـثن   نازانث  كةس . دةكةن چة پچثك ، پ دثن  يةكتردا بةالي ...و هووذة   تريق

بصـثي   وةك . نايانگاتـث  تفـةنگ   بوونةوة، تيسـكةي    جيا كة لة يةكتر  دواتر ! چي 

. پةسـتثون  لـة كـوورةي     بنـةوة  سـارد   ئةوةي  پثش  دةبث  پشكؤية و  قسةكانيان  

ان ، باريـ  وةقوونـة جووصـة كـةوتوون    لـة خـؤذا    هـةر  !  نية  هيچ  تؤ  بة سةري  بةصام

! هةصنةبةسـتووة  شـلة، باشـيان     بناوانةكـةيان ... دةذؤن بـة پةلـة    ووكة بؤية وا س 

بة سـةري  ! نةخثر  ؟ بذوا  بة ذثدا ئاوا   ئةو شارة دةبيين ماقووصي  باشة تؤ پياوثكي 

. دةكـةون  لـة ماصـان     سـث  سـث    دوو و دوو  دواتر . نةبووة و نابث وا  شيت  قةت   تؤ 

  ، هـةر  دةرگاكةوة دةنثـي  بة كوين   كة گوث و ديسان  ادةخةن د  لة خؤيان  دةرگا

باشـة  . دةدوثـن  خؤيان   بة كةيفي لة كوث  نازانث  كةس . جارانيانة  پچة پچةكةي 

؟ كة مـن   بيكةن  چؤن... بكةن  چي ، دةيانةوث   دذدؤنگن  لة هةموو شتثك ئةگةر 

تـؤ   چييـة؟ بـة سـةري     ان مةبةسـتي  ، ئيتـر    نةگةيشـت   تـث  و تؤ و ئةو خةصـكةيان   

  ! نابينث لث   خثريان رةشيشن، كةس  دةست 

  :كردةوة  بةرز تةواو  دةنگي 

  و كـةس  و خزم  باپرييان  و باوو  خؤيان   لةوة ناكةنةوة، ماصي بري   خؤ قةتيش...ـ 

و دةوري   هـاتن   جارثـك   باشـة ئةگـةر  . بـة ئـاورةوة دةنـثن    دراوسثيان   كار و  و

كـة لـة    خـانووةي   و سةدان  ئةو دةيان  وةك   داو  تةقةيان ، بةر  داو خانووةكةيان  

ماصـثك   چوونة سةر  ئةگةر  چي؟ يان   ، دةصثن سووتثندران  و كوث  و كوث شاران 

؟ هـا   چي دةصثن ... بكةن ان بةختي سيا ...  بدةن راپثچ  خثزانةكةي  ةري و سةر و ب 

  چي؟  دةصثن ...

  تـني  دث  تـا   دةنگـي  . دة¬ـة دةرةوة . چـةقي   ة يـةكتر ل نيگامان  دايكم  لةگةص 

  .دةستثنث
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و  دةگـةن   نة لة خؤيان ...رةواحيلة  حةمامي   دةصثي...بازاذي  بووةتة منداص ... -

  !گةيةنثت  كةسيش تثيان  نة دثصن 

  .تةقيبووةوة  دايكما بة سةر  دواتر 

بؤ   خؤيةيت كةيفي  ئيتر ...دةرةوة  يان  ماصة   ئةم  يان ، نةهثنث واز  گةر  بصث   پثي  -

  ...!  دةچث  كوث

نـوثژةوة و بـة     سپي  بة سةرپؤشثكي... بة فرمثسك و چاو  الرةمل .  تها  دايكم

  :داماوةوة  گوشراو و كز و  دةنگثكي 

باشـة  ! بثتـةوة   ئةوانـدا   بـة تـةنيايي   بةزةييت ...خوشكةكانيت  هيواي   تؤ هةموو-

  !گةياند؟  يان ديكة بة كوث ، ئةواين  نيانزيندووةكا لة گياين  دول 

  :پثدا  نا، درثژةي ، يان  دةگريا  نازامن

  دا لــة پشــتريثكيش مــن .  راهــاتووم  بــة بةدبــةخيت  مــن. دةرث چــاوم  مــن ... -

ديكـة    چي بةصام ! بثت لةگةصم  باوكيشت  وةك  گامثشي  سةد   ، ئةگةر دةكةم هةص

  پـاص  ، خوشـكةكانت   كة تؤ نةمثين!  هةبث بةزةييت  .نةماوة مةرگم  بينيين   تاقةيت

  ؟ كؤصةكةيةكةوة بدةن  بة چ

 و پـؤش    سـپي   شـاخي ...پليكانـة و   پـث  .  بـرد  چاواين بؤ   سةرپؤشةكةي گؤشةي 

  دةروون گـةرماي  .  دةمسـث  و گؤناكـان    گـوث  بة بذشت  سةرمايةكي .  روانني...

  پشـكؤكان .  دةروون  كردنـةوةي  فثنك بؤ  قوص  هةناسةي   . دةكا  پث پاشةكشةي 

  .ئاوردو دةكةن  داواي دةگةشثنةوة و 

وةك   بثگومـان   ئـةوانيش  . هاتبثتنـةوة  پثويسـت   بؤ كـاري   بري دةكةمةوة، دةبث 

ساصـي   بـؤ چةنـدين   .  دةژيـن  دةور و بـةر    لـة ئاواييـةكاين    شار  خةصكي   زؤربةي 

لـة   بوو، كچةكان   لة شار خؤي .  نةكرد ص چؤ شاري  قةت  ، دايكم  زانيم بوو  دواتر  

ــةكان . و دةچــوو دةهــات   لــةو نثــوةدا شــار و باوكيشــم  دةرةوةي  تاقــة  ئينجان

جـث   شـاري   ، دايكيشـم   بـووم  دةربـاز    كـة مـن   دواتر .  بوون  دايكم سةرگةرميي 

  . هثشت 
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. اوةهةصكشـ   نةمامة گوثزةكة پتر.  دةدةن باوثشك  دةنگةكان . خةوتووة كؤصان 

گةيشـت،    پـث  كة سثبةرةكةي .  ماويةيت  هثشتا! بووم سثبةري  چاوةذواين   چةند

. دةذوانـث  منـدا    هؤدةكـةي  بـة سـةر    نةمامةكة ئثسـتا  ! بگةذمثةوة رةنگة منيش 

لـة ديوارةكـة دمثـة    . و بـة لةجنةيـةيت   ناسك  باصاي  نوثنةري  پةجنةرة، ئاوثنةي 

  نثـو  سـثبةرةكاين    ئثسـتا . مامـة گوثزةكـة  نة دة¬ـة الي   بة ئةسـپايي  . خوارةوة

ــؤرثكي   ــة ج ــةن ژوورةك ــةكان .  ديك ــة رووين  دةنگ ــتم ب ــةك. دةبيس ،  تةزووي

ئينجانـةكان  .  نـاتوامن . بكةم لة سووچثكةوة سةيريان  بچم  دةمةوث . دةمتةزثنث

تاقـة   سـثبةري  . دةكةمـةوة   خـؤم  ژوورةكـةي   سـةيرثكي  . دةقؤزنةوة  سةرجنم 

ورد،  گــولثكي . دةمبــةوة نزيــك  لثــي . شووشــةكانةوةية ســةر  بــة ئينجانةيــةك 

، كتثبخانـة   هثـز  كـةم   دةرگاكة نيوة كراوةيـة و، رووناكاييـةكي   .  تةنيوة لقةكاين  

  !كردووة  داگري  گچكةكةي 

  !" تةنيان كتثبةكانيش "

 لـة بـري   واية ئـازار   مرؤ جاري ... دثتةوة   دا بة كتثب  بةزةييم: "دةيگوت مساييل 

  ." ناكا لة بريي  قةت  كتثب  بةصام  دةكا  

  بـة پثكةنينـةوة   گوتيـان  "  تؤلسـتؤي  ئالثكسي "و " فادايةف"كة  بوو   ژوورةدا لةم 

و،  چانـد   مرؤضـي  بـة خؤشةويسـتيي    تثكـةص    هيـواي   گـؤذكي   مةكسـيم  . تثبكؤشة

ر ضـيكتؤ ...پةروةردة كـرد    نةفرةيت" كانيششذة جل  دؤستة   مرؤض"  نووسةري

  ســةيرةوة لــةم  بــة وردةكارييــةكي  ئــافرةيت  خؤشةويســتيي هؤگــؤ، پةيكــةري  

سـةخاوةت   دص  سروشـت   بـؤ ناسـيين    ويت  يش " ک لةندةن جه"تاشي،  ژوورةدا 

  هـةتاودا  ، كـة لـة بـةر     بـوون  مـرواري  .. . بـوون   ژدرهؤگؤ چر و   رةستةكاين. بة 

بةخشــةندة   ســادة و  لةنــدةن  هــي  ، بةصــام دةدا ئــازار  دةدرةوشــانةوة و چــاواين 

مـارتني  "،  خـؤش بـووث   بـةفرت    ئاو و  ناو هةنگاوناين   گويت چةرموو  دان . بوون

  !بگرة لة كورسي  رثز   گويت يش " ئيدين 

خؤ   كةم  الين  ؟ يان  نا يان  بكةم  يةكجارةكي  خواحافيزي . نةمامةكة  هامتةوة الي

ماشـثن، بثـدةنگي     رةنگـة چةنـد   ، يان  اشثنم گرمةي  دةنگي  ؟ كتوپذ  گؤذينثك
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و  دةنگةكـة رادةوةسـتث   . پشتةوة ئةوانن؟ دة¬ة حةوشةي . دةخنكثنث  كؤصان 

و خـؤم    هةصـدةگةذمث  پشـتةوةدا    بة ديوارةكـةي . بة پةلة دةكرثنةوة دةرگاكان 

دار و  هةنـدثك   ، لة ژثر  مريشكان  كؤلييت. دراوسثكةمان دةدةمة حةوشي  فذث  

. كؤليتةكة بةتاصة.  دةخزمثة نثوي.  جؤرا و جؤردا و پةيل  كةل   ة و تةنةكة وتةخت

  .دةذةوثنثتةوة زارم   تاصي ، تامي  مراويش  و رةنگة هي مريشك  جيقنةي  بؤين 

   

  

                             ***  
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  دوا پاژ
  

  

  

  

  ، لـة لوتكـةكان   تـةنيا   مـژي .  بـةرزن  هةورةكان . كشاونةتةوة  كولووة بةفرةكان

!  دةشـثن   ئـاوايي   ، خـانووة الپـةذةكاين   بـروا  گونـد   بةرةو  ، دةبث  نية چار . ئاصاوة

مژة   وةك  سپي دووكةصثكي . داية ئاوايي  پشت  لة شيوةكةي  خانوويةك ! ئةوةتا

.  دةخـوا   و لوول پثچ   سةر بانةوة، بةرةو ئامسان لة رؤچنةكةي  دوورة دةستةكان 

،  هةصـدثنث  واية ئةوة مرؤ نية هـةنگاو    جاري. ئارةقاويية و جةستةي   مةندة هةوا 

كـة   بةرةو ئةو شـوثنةي   و دةتبات  دةتبات .  بة مرؤوة دةنث هةنگاوة پاص  بةصكو 

  .نةماوة لة بريت   ئثستا لة سةر داوة، كةچي  بذيارت  سةرةتا 

  بـةفري .  شـادن  يـةكتر    بذيوة و بة ديـتين   و بةرگيان  جل ئارةقة، سنووري   و ئاو

دوورة دةسـت   نثـوي، چةنـد     و مرؤضـةكاين  ئـاوايي  . خؤشـة  راستةذث ، بؤ بذين 

  لـة نثـو   رةش   رةش نـوقمن، پةصـةي     نيـوة لـة بـةفردا     تـا  خانووةكان . دةنوثنن 

  . دا سپي  پانتاييةكي 
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دواتـر  . بيشارثتةوة ةتوانث ، د بثت پياو چاك   شيوةكة ئةگةر  نثو خانووي  خاوةن 

لـة جـادة دوورة     ئـاوذ  خثـرا   خثـرا  . بـذوا  دةتوانث   لةبارتردا و مةرجثكي  لة هةل  

رةقتـر   ، ئـازار   سـواري  پشـوو  .  ذادةوةسـتث . سوارة پشوي . دةستةكة دةداتةوة

چةنـد  . "كردبـووةوة  دا  تـث  كة ئارةقـةي   دثتةوة ياد   كؤليتة مريشكةكةي.  دةكا 

ژوورةكـاين   لـة حةوشـة و     و هةذةشـة كـردن   تـوذة بـوون    دةنگـي  !" ووب  گةرم 

مـرؤ هةميشـة   " نةبووبثتنـةوة؟  بـةر   ئينجانةكان  بصثي . " خؤيانةوة هاتبوونة گوثي

! نيـة   ئثسـتاش   و هـي   دثـت   ئةو ترپة دوورة دةستةية، كـة بـةرةو ئثسـتا     كاسي 

  جوغرافيايـةكي ! ةترسـم د خؤمـان   لة جوغرافيايي : " دةيگوت  زؤر جار مساييل 

مـرؤي  ! ئامسـان  لةگـةص     گـرتن  پةيوةندي   ، تاكة ناوةندي نةگبةيت سةر  سةر تا 

  !"نية خاكدا  ئامسانداية، لة بريي   لة بريي ئثرة ئةوةندةي  

ــث  ــةدا  نازان ــة كؤليتةك ــدة ل ــابووةوة  چةن ــان . م ــةيان خانوو بثگوم ــر   ةك ــة ژث ل

خؤ بة ژوورثـدا    سارد  هةوايةكي. دةكاتةوة ي دةرگاكة  ة ئاراميب  .داية چاودثري 

،  بـةيان  بثگـةردي    هـةواي !" كـةوتن   بـؤ تـاو    نـةمابثت  رةنگة ئةوةنـدةي  . "دةكا 

.  دةرةوة دةكـا   سـةيري .  دةوروژثنـث   و تينوويـةيت  برسـيةيت   ديكـة   ئةوةندةي 

دةبـث  . نيـة  لـة سـةر     كةسـي  خؤشيان   و حةسارةكةي ةربان س.  خانووةكة چؤصة

و  كـثچ   و ، ئةسـپث   مثـروو .  وةخـرؤ دةكـةوث    جةسـتةي . شـةو بثـت    چاوةذواين 

دثتـة  .  راچصـةكان   خةونووچكـة و . راچصةكان ةونووچكة و خ. تةراتثنيانة قالؤنچة 

ــةر . دةرةوة ــة ب ــةدا  ل ــكث  كؤليتةك ــةوين. هةصدةتروش ــي    خ ــةورة، ئازاريش گ

  يـان  ابـواردن، خـؤ كـوژي    ر  نوقمي) گةورة  خةوين( خةون  بث  مرؤضي . گةورةية 

كـزة،   بـوونثكي  ... گرياناوي  دةبثتة بوونثكي . تدةبث رابردوو   كردنةوةي  كاوثژ 

و  مـاص   كان خةونـة بچووكـة  . تةمـةين  قاييلـة بـؤ هـةموو      چوار ديوارييةك  كة بة

دةترسـن    سنوور  لة بةزيين... نابن  ئاوس ...پةرةوازة نابن .. .ناهثصن  جث   خاك

خـةوين  . دةنـثن  خؤياندا  بة دةرةوةي  ، دان  بنثن بة خؤياندا  ئةوةي دان  پثش ...

پةجنةرةيـةكي  ...گةورة دةترسث   هةصچووين و تث بوونةوة لة بةرةنگار  بچووك  

  .و چؤ دةكا  لة دةرگايةكةوة هات  ، تةنيا بةسة و  بؤ ذوانني  
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  هـةموو .  زؤرتـر   بچـووك   خـةوين   دايـة، بةصـام   مةترسـي   لة بةر هةموو خةونثك 

،  بكـات، هـةورة گرمةيـةك    و داگـريي   ببـةزثنث   سـنوورةكاين   دةتوانـث    شتثك 

كةوتنـةوةي   ، دوور  شةو، دوورة تةقةيةك دصي   نثو  ، لوورةيةكي شةستة بارانثك

.  بثنـث   ، وة لـةرزي  بيهـاذث  دةتوانـث   گريانثـك    يان  ، نةخؤشي  خثزان ئةندامثكي  

ئـامثزي    ئـةوةي   لة بـةر . سؤزة  بةسؤزترين خاوةين . نؤكة، ترس بچووك خةوين 

  .ئامثزة  گةرمترين  بچووكة، خاوةين 

خـةوين   پاصةواين . دةنثت روو لة كزي  ، سؤز  بثت بةر فراوان   ئامثز كة پانتايي ...

ــة  ئةمــة خــةمثكي.  گــةورة بثــت خــةوين  پاصــةواين  ، ناتوانــث  بچــووك  . ئةبةديي

  .كوشةندةية  ةكيتةنيايي خوصقثنةري 

چةند   .خانووةكـة دايپؤشـي   سـثبةري   دواتـر  . بـووةوة  كؤليتةكة درثژ   سثبةري

ــاوي  جــار   ــة ئ ــو   بةلؤعــةي  ل ــة نثــو . خواردبــووةوة حةوشــةكةي  نث باغچةكــة،  ل

و مةيلـة و   پيـاز    تيـژي  تـامي  . خواردن لثي .  سةوزة دةبينرا  هةندثك  پامشاوةي

. كـردةوة  هثواشي  جةعفةري  خؤشي  تامي    .  دةدا ازار ئ گةدةي  ة تيزة،ڕتة تيژي 

،  ديوارةكـان   بـةرزترين . بـةرز  بـةرز   بةصـام  ! ديوارثـك   تةنيا. رووانية ديوارةكة

  . بووةوه  پةشيمان  ، بةصام  راكثشث  سةرجنيان وردة بةرد  بة هاويشتين  ويسيت 

ري و لثكدانـةوة، خـوو   بـ   دةجووصـثتةوة، تـا   خـةدة     خـوو   بـة پثـي    پتر دةسةصات 

  جــا. خــانووة بثــت لــةم  ئاگــات   دةصــث پثــي " خــوو. "هــةزار ساصــة خةدةيــةكي 

ديكـة بـة سـةركةوتن     بـؤ جـارثكي   " خـووة "  رةنگـة ئـةم   وردة بةرد  هاويشتين 

  :گوت بة مساييلي  جارثكيان .  بگةيةنث 

لـة   بـري   جبووري بة مة بةردةوام   ناكاتةوة، بةصام لة رابردوو  زؤر بري  دةسةصات  -

چوونةوةية   و بةگژدا  و مؤين و گرژي  رةقي  هةموو   ئةو   ئةي. دةكاتةوة داهاتوو 

  !و قةرةباصغة خةريك   مثشكي كة بةردةوام  ئةوةية  چية؟ ئةمة نيشانةي 

،  خـؤي   بـووين  خـةدة، بـة پثـي     خـوو   بة پثي  شتةكان  ، زؤربةي  نةچث لة بريت  -

بـري   دا  ئةوةية لة داهاتووش ، ماناي  كة راشيگواست. گوثزثرادة  داهاتوو بةرةو 
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و  زانـا   نيـت   ، مـةجبوور   بيـت  داهـاتوو   خـاوةين   بؤ ئةوةي . ناكاتةوة  شت لة زؤر  

  .بري كردنةوة  هةية تا  بة دةسةصات پثويسيت   داهاتوو پتر.  بيت بريمةند 

  .بكا  شةقي دوو انث دةتو...دةپسثنث  دةسةصات  و پؤي  تان بري كردنةوة،  -

ئةوة دةزانث،  باش   ئةو. كردنةوة ناترسث هةميشة لة بري  دةسةصات! كة سةير  -

كةواتـة  . دةيكـات  بكـا ، لـة داهـاتوودا     كردنـةوة شـتثك     قةرارة بري كة ئةگةر 

  بـري كردنـةوة، تـةنيا   . بكاتـةوة  لـة داهـاتوو    بري  هةية   ئةوةي دةرفةيت   هةميشة

  .دژوارة  گةلثك كردن   فثص  ئيتر ئثستا . ةسةصاتةد كاري  بةشثكي 

لـة     كـة رؤژانـةي   لـةو دياردانـةي    بـني   بةشـثك    دةبـث   واية ئيتـر  پثت  يةعين  -

  ، وانية؟ ناكرث  ئارادان؛ خؤ شاردنةوة

و بـة   ببةستني  لة روو  مششثرةكان   دةبث. گةورةية قازاجنثكي   ئةمة لة خؤيدا -

  .باس  ةينة بةرخب  وتةكامنان  ئاشكرا

  تـا  چونكـة  . ئاسـايية  ئةمةش . بريماندا دةكوژرثني نواندين  جةولةي   لة يةكةم  -

بــة  نةبووينــة كــة بةرامبةرةكــةمشان   قووصــيش  وةهــا   بريثكــي خــاوةين   ئثســتا

و  بـة كـةم    هةسـت   بةرانبةرةكـةت   ئةگةر . تةئسريييةوة خبةينة ژثر   چةشنثك

شـةذة    مـةنتقي  ئةمة هـةمان  .  ، تؤ دةيدؤذثين نةكات  الة خؤيد  قووص كووذييةكي 

  .كؤنةكانة

لـة   كؤصـانةكان . سـركةكان   هـةنگاوه   ديسـان ...كؤصـان   ديسـان  ...شةو  ديسان 

  وةك  شــةوةكان. دةرنــاچن دةصــثي . ونــن جةمســةرةكانيان . دةكشــثن شــةودا 

. ة تـازة هةميشـ  كـؤين    نيوةيـةكي . ئةبـةدي   رةنگة  بوونةوةيةكي دووپات . يةك

.  نابثـت  كـؤن    شتثك هيچ   هةبثت  عةشق   تا.  و تازة لة ئثستادا  لة رابردوودا كؤن 

  . مثژوو بة قةدةر  ، كشانثك  دةكشث ، لةزةتةكةي  بوونةوةدا لة دووپات  عةشق 

لـة    بوونـةوة تـةنيا    دووپـات  . بوونـةوة نييـة   لة دووپات  گةجنة، ئاگاي   تا مرؤض 

  !سووكة  قورسثكي. سووكة  هةم  قورسة و هةم .  قورسة  ارثكيب  پرييدا  تةمةين

لــة   هةبوايـة، هــةر  كارةبــا  ئةگـةر  . شــارةوةية نثـو    تةپؤصــكةكةي  بـة  ســيا   ماصـي 

بـوو،   هةواصـثك    تةنيا" سيا. "نية  "  سيا"لة  ئاگاي   لة مثژة. يناسييةوةدوورةوة دة
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و كـةوت   هةصـس    خـؤي   بة كةيفي  و دةيتواين  دةكرد  بذي  قسةي   كة لة ماصةوة

دوو . لـة ذادة بـةدةر    خـؤرثكي   ، ئارةق و، باوكي بثدةنگ  دايكي ئينسانثكي .  بكا 

خوثندنـةوةي   خـاوةن  . بـوو  پـث   چاكي  پارةي  هةميشة .  هةبوو  بچووكيشي  براي

كـة لـة بـري     مةنـد،    ئةوةنـدة .  كـرد   مةنـدي   مساييل مةرگي . تيژ برييكي   زؤر و 

  ئيتـر   بتناسياية  لة نزيكةوة  ئةگةر جا : "گوت پثي  جارثكيان . دةترسا  نةوةيكرد

مـةرگ   واية  جاري . كردووم  سةرسامي ژياين   پتر: "گويت دا  لة وةصام!" هيچ  هةر

  !" دةبث نوقم  كة تثيدا   باش ئةوةندة . چاو بةر   دةخاتة باشتر   ژيان 

  . كـةوت   بـوو  ئـالثرةدا   مساييـل  . دةبينثتـةوة   ذثيانةكـةدا  لـة چـوار    خؤي  پذ  كتو

  خـوثين . شوشـتبووةوة  عةردة خوثناوييةكـةيان    گةذةك گوتيان، خةصكي  دواتر 

  دوا خؤصـة   ئةم . دةنوثنث چةور  پةصةيةكي   وةك .  دةبث رةش   زوو بة خؤص  تثكةص 

  . شچذنووكةكاني دوا  رةنگة . قؤستؤتةوة نيگاكاين  و دوا  هةناسةكان 

دةبةخشـي،    پـث   حةسـرةيت .  و رةق  زبـر   خاكثكي.  دثنث  بة خاكةكةدا دةستثك 

.  دةبةخشثت  پث ، نةزؤكي  دةبةخشي پث   خؤي  تةنيايي.  دةبةخشثت  پث  سةرماي

  : گوتبووي  جارثكيان!" مساييل  ئاخ"

  لـة رثگـاي   ئـةوةي  . دةترسـثن   حيماسـي  ، بؤيـة لـة كـاري     حيماسـني  ئةوانيش "

  الوازي خاصـي   كة گـةورةترين   دةزانث   ، چاك گةيشتبث  سةوة بة دةسةصاتحيما

  ، هـيچ  ذادةوةسـنت  يةكتر   بة  حيماسة بةرامبةر  دوو  كاتثك. اليةنةيةيت  ئةم هةر 

پاسـاو    المشـان   هـةر دوو .  و دةشذژث  بذژث  خوثن  دةبث. نية  لة گؤذدا چارثك 

  ."ية پث  پثويسيت  بةصگةي  كةس  ةموو ه بؤ  مثژوو . هةية خؤمان   دانةوةي 

  :بيستبووةوة، گوتبووي  قسةي  كة ئةم  ش " سيا"

،  ئـةوة نارةخسـث   ، دةرفـةيت   بـدةن  روو   گؤذانـةكان  حيماسـي    بة شثوةيةكي تا "

  ."بذةوثتةوة  خاكة ئةم   نةزؤكي

ي و گـةذةك  دادةكشـث     چةپـدا  بـة دةسـيت     ئةوسـا . دةپـةذثنث  تث ذثيانةكة  چوار 

تيشـكي  . حةسارةكة سةر   زنثتة هةصده. نادا  لة دةرگا. دةداتةوة دةور  حةمامةكة  

و لـة قـةراغ    خـوارث   دةچثتـة  .  دةبـذث   پـةردةكان  المپايـةك، ئةسـتووريي    چرا  
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سةر و ئةو سةري  ئةم . تثدةپةذث كات . نيية ديار  كةس . پةردةكانةوة دةذوانث 

وا ديــارة دةرگاكــة . دةلةرثنــةوة ردةكان پــة. ســوودة بــث .  كــا پةجنةرةكــة ده 

  ئةوةنـدة مانـدوو، كـة هـةر چـي     . ماندووة. ةتةوةوبةسترا كراوةتةوة و، ئةوجار 

  ...درثژ  و رامووسانثكي گرتن  لة ئامثز ...لة پةجنةرةكة دةدا !  بث با ث دةب

  

  

  

  

 .لـة لكةكانـةوة دةوةرثـن    بـةفرةكان  . ، بؤ حةسـانةوة  بة درةختثكةوة دةدا پاص 

  سـينگي   هةصـبةز دابـةزي   بوونةوةي  ئاسايي  چاوةذواين .  خايةن كورت  بارينثكي 

ــاخي ــي . يـ ــاوةذوان  خوشكةكانيشـ ــوون چـ ــو . بـ ــة نثـ ــةمارؤي  لـ ــة   گـ بازنـ

  فاتـث  بـريي  .  دةفـذي  گذةكان  ية  ژث بؤ ئةو ديوي   ، خةياصيان يةكاندا خؤصةمثشي

دةوت،  گـؤراين   داهثنانـةوة    قـژ  م بة دة  ئاوثنة درزاوييةكةدا كةوتةوة كة لة بةر 

  .بگمثنن كة جارثكة نازانن  كؤترانةي  ئةو  وةك .  و شةرمن مةند  گؤرانييةكي 

رؤژانـةدا    ژيـاين   بـة سـةر   كـة دةسةصـاتت   . دةسةصـاتييةوةية   لة بـث  و ئازار  ژان 

.  يدةدة ، گيـنگص   نةبوو  داهاتوودا بة سةر   كة دةسةصاتت.  دةدةي ، گينگص  نةبوو 

و حـةزة    و لثـدان   و سـووكايةيت  حةسـرةت   لثـوا و لثـوي     ذابردووت كة هةموو 

جـوثن  ...دةكـةي    شـةذ ...تـوذة دةيب  ...دةدةي   بثت، گينگص  ندراوةكانخنكث

بـري    و هـةر  دةگـري    كـز   سـةر  لة ذابـردووت   بة پثچةوانةوة زياتر   ، يان دةدةي 

و، تـاص   الجانـگ   زوو   چ كة دةبـيين   دث   كرؤژث  دةكةيتةوة، تا بري    دةكةيتةوة و 

و  نة تـوذة دةبـث   ...نة ئةمة   ، نة ئةوة و هةية م بةصا. كردووة  سپي ذدثنت  لة  تاص  

لــة پثشــتر   نگاوثك بــة هــة  هــةر دووكيانــدا لــة نثــوان . دةگــرث كــز   نــة ســةر

بةصـثنة،   لةو شـؤذابة ئاگراوييانـة دةكاتـةوة، كـة     و بري   ادةوةستثر  .ذادةوةستث 

كـة بةصـثنة، هـةموو    . ئـاگراوي  سـةمايةكي  .  شثتانة بكـات   سةمايةكي تثيدا   رؤح

بـري كردنـةوة    ندين يـةكان، سـووتا   ئاوثنة درزاوي بسوتثنث، سووتاندين  ذابردوو  
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خـؤ،    سووتاندين...و سووكايةتييةكان  و شةذ  وثن ج  سووتاندين...خةمؤكيةكان 

  ! ديكه بثت، لة دايكثكي  لة دايك      ديكة   ثكي" من"  بؤ ئةوةي

  : گوتبووي جارثكيان  باوةگةورةي 

،  دةدةيـت  تثـك   ، ناو چاوان  دةبيت  ، مؤن دةبيين كة تاصة سپييةكان  جار  يةكةم "

  ، بةصـام  الوي دةكـةيت  تـايف   خـؤت و     نثوان بة سنووري   هةست بة تةواوي  ئيتر 

  !پثبكةين  رةنگة دواتر

  :دةوة كةكر بريت  تؤش 

  ."دةبوو سپي   كة هةر  بةوةي  پثكةنني"

و بة سةرةلةقةوة  وازي  بة بث   و، ئةوسا دةكا   گةرا  سؤفيانة لة جةستةدا رؤحثكي 

و   ديبـا   ئاوثنـةي   لـة الويـدا    تـةنيا  مرؤ   بريا. دوور دةخةيتةوة  ئاوثنةكة له  خؤت  

ئاوثنـة    تؤ نةبثت، ئةوا ري بووين لة پ ئاگاي   رؤحيشت ئةگةر ...نةيديبا   قةت  ئيتر

تةوثص   دةخاتة الچاوو و لؤچ  ديكة چرچ  ئاوينة ئةوةندةي . دةخاتةوة  بريت  هةر

لـة    بـوون  بؤ قوتار  دواتر ! ماوةيةكة  ئةمة هةر بةصام ! گوپةكان  چةناكة و نثوان   و 

و  كـةيت   جنةرة دهئاوثنةكة لة پة پشيت . ئاوثنة بةر   دةبةيتةوة  پةنا  ديسان  پريي 

ــة خــؤت ذادةوةســتيت  دوور   ئةوســا ــاكي شــةوقي . دةذواين  و ل و  ، گــرث   روون

   .كوژث ده پثست  گؤصةي 

، پـريي   حةسـرةتاويش  دةكاتـةوة و، تةمـةين    قوصتر  حةسرةتاوي   تةمةين پريي 

  .دةكا  دةستةمؤتر 

  زيـت . نـانوث  قـةت   دةصـثي   سـپي   شاخي . فر به كرپة كرپي . دةكةوثتةوة  وةذث

ناكةن، لـة كـوثن؟    كؤچ  قةت   وا شتةكييةكان، ئةوانةي  باصندة ده. دةذوانث  زيت

، چرپـة و   شـاخ  شـةوي  .  بوونـةوةرثكن   هـيچ   گرثي بث  .  دةذوانث لة درةختةكان 

. هةصـدةبذث  سـةر  .  بثـت   قوتـار  لثـي   بـؤ ئـةوةي    دةبةخشث . دةبةخشث  تةنيايي 

  .دةچنةوة شني  هةورةكان 

وايـة مـرؤض     جـاري  بـرين  . هةصگةذاو شني   كؤين بريين ... تؤخ  شيين ... برين "

  تـا . و دةمثنـث  دةمثنث . دةمثنث  دا رؤح لة جةستة و  واشة هةر  و جاري  دةكوژث  
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  ، يـان  تـؤخ   شـيين  بـرين، جةسـتةيةكي    بـة جيهـاين    دةبث   جيهانت دثت   لث واي 

  هـةر    رةنگـة هـةمووي   يـان  . لثـدث  غوربـةيت   بـؤين    ئيتر...تؤخ   شيين رؤحثكي 

  !"بثت غوربةت 

بـة    يةكـدا   بـة دواي  ماشـني    دوو. دةكاتـةوة   جادةكـة  سـةيري  . دةداتـةوة  ئاوذ 

و، روو لـة   لـة جادةكـة الدةدةن     ماشـينةكان .  ، قةتيس نيگا. دادةكشثن  خثرايي

گونـد،  . نـةماوة  ندةي ئةوة.  شيوةكة دةكا نثو   خانووي  سةيرثكي . دةكةن  ئاوايي 

  . دا دوو ريزة شاخ  نثوان  چياوةية، جادة لة تةختايي  بة داوثين

  "دةكةن؟ بذ   گوند  بؤ ناو ماشينةكان "

، باشـترين   شـاخ . دةكاتـةوة  روو لة شـاخ  . دثن، بة پثذةؤ  هةر بةصام .  نا بثگومان 

  .بؤ دةكاتةوة  بة بزةوة ئامثزي   ديسان. پةناية 

  

  چـؤن   وةك  هةر. چؤصة خانووةكةيان . كردووة لة گوند   روويان  سيا  باوكي ماصي 

پثويسـت   ومـةكي   شـت   و بـردين   جـار جـارة بـؤ سـةردان      سـيا . چؤصـة  گةذةك 

  .نةماوة  تيا ئةوتؤي   و پةلثكي خانووةكة، كةل . دثتةوة 

  .دةركةومت ماوةيةكي كةم  -

  .كرد باشت   كارثكي -

! سـةيرة .  دةكـرثن  بؤردوومان  گوندةكانيش    ئثستا. شثواوة  زؤر بارودؤخةكة -

  ؟!بة زةرةرة هةم   بة قازاجنة و  هةم 

- ...  

  ...  زينداندا  لة بؤردوومانةكةي...كوژراوة   تةها دةصثن  -

  !خايةن درثژ   حةسانةوةيةكي...حبةسثمةوة  باش   ماوةيةكي وث دةمة... -

  !داسةپاو حةسانةوةيةكي ...  لثرة بيت جارثكة هةر   دةبث  و نةتةوث   بتةوث -

. فـةرق نـةكردووة   ئةوةندةي  جاران  لةگةص . خانةكة ژثر ديسان .  بزة دةيانگرث

تريثژثكـي    چةنـد  دةتوانث   تةنيا جاران  رؤچنةكة وةك . چيمةنتؤ كراوة بنةكةي 

  !تاريك  هةناو خؤرثكي  هةصمژث، تيشك  رؤژ  
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  يـةكتردا  لة پاص  دةمارةكان . دةكرثنةوة كان ئثسكة. دةبنةوة خاو   ماسوولكةكان

كةلثنـةكاين   باپةسـتاوتةي   بـةفري  . دةكةن  بةذث خوثن  و، بة شثنةيي   راكشاون

  خـةوو .  حةسـانةوةدا  هـةتاوي   لة بةر  بوون  خؤهةصخستين . وةخرو دةخةن  رؤح 

  ياييتـةن  لـةزةيت  . و جگةرة بة با كـردن  كةوتن  پاص . خةونوچكة و بري كردنةوة

بوونةوةيـةكي   چـذ  لـة دواي   جةسـتة و رؤح   گةشانةوة، داواكارييةكي . خؤيايةيت

    . نةســت  قووصــاييةكاين  تــا خةمــةكان  پاشةكشــةي .  ئــازاردا  لــة نثــو ئةفســانةيي  

  فاقـة، فـاقيي   چةند  ژيان، رثگايةكي . خاوبوونةوة.  و خةم شادي  نثوان  بةرزةخي 

  .بؤ تايبةتةكان  و تايبةت  بؤ گشتيةكان شيت گ. تايبةيت  و فاقيي گشيت 

  و لـةو  چكثـك    لـةم . خوثندنـةوة و خوثندنـةوة  . بة دةستة لة پاصيدان كتثبةكان 

ــة ســةر   ســةرئةجنام و  چكثــك  ــةكيان ســاغبوونةوة ل ســيحراوين،  وشــةكان . ي

بةشـيان  . بثت دةرووين  جيهاين   رةنگة بة قةد وشةيةك  هةر . دةكةن سةرسامي 

و  دةكشـث   نـاخي  . دثـنن   وةلـةرز   نـاخي  وشـةكان   سـيحراويي    ؟ مؤسـيقاي  ادةك 

بـة   دةبـن    و لـةوث  بة لووتكة گةيشتوون  رثگاكان . فذين وةك  بةرين . دةكشث

و  دذاندين   ئةوسا.  رةستةيةك بووين  و كاغةز و، جار جارة لة دايك  قةصةم .  نيگا

  . ةكانوش لة جيهاين  زياتر   لثخورد بوونةوةيةكي

.  دةدا  بـة رؤچنةكـةدا   ئةسـتوور   المپـا، پةتويـةكي    چـرا   يـان    بثت شةوانة كارةبا 

.  داصـانةكة بكـات   و چـؤي   هـات   دةتوانـث   و تةنيا   دراون ديكة قوفص  ژوورةكاين 

ــو ســةيري   زؤر جــار ــان  هةميشــة گــةذةكي . دةكــا  شــار  نث ــةوة و  خؤي دةبينثت

  هـةر وا   شـار . گةذةكةكةيان و دواتر  ووةكةيان خان  خانووةكةيان، يان دواتريش 

  كاتـةكان . فذؤكـةكان  جـار جـارة هـاتين      تةقـةو  و دةنگي  ئاژير  دةنگي . تةنياية

  .خؤ خؤرين  خةريكي

  ؟ و ئةوان  باوكم هةواصي ! سيا -

  .دةذوانث لثي   سيا

  . ديكة لة گوندةكانن خةصكي   هةموو وةك  ئةوانيش  -

  !ترثكمرةحةت درؤ نةكةي  -
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هـةموويان   ئةو شـةوة بردبوويـان ، هةصـبةت      هةر...دراوةتةوة و  گل  باوكت  -

  . هاتبوونةوة ماصث  و خوشكةكانت دايكت  دواتر  ، بةصام  بردبوون 

  .نةبيستبوو  دةنگثكي هيچ    ، كة تثيداكةوتةوة كؤليتةكة  بريي 

  :ديكة رؤژثكي 

  سةيران؟ هةواصي  ئةي   سيا -

  .بوو چاوةذوان  بصثي   وةك... دايةوة  ةصاميو خثرا  زؤر 

  !ئةو خةصكة  وةك.  ، باشن ن...  لة گوندي -

هةناسـةي  . پـاييزة . دةرةكي  چنثكي گرث  هيچ   ، بث دةپةذن تث  و شةوان رؤژان 

  هثشـتا گـةرم    چوونكـة هـةوا    ، بةصـام  دايكرد رثژنة بارانثك   چةند. گؤذاوة  هةوا 

بثشــةكان   نثــو  ســةوزي   زةرد، ســوور و گةصــاي . وونــةوةبووژاب  بــوو، گــژ و گيــا

هثالنـةكان  .  كردبـوو   كؤچيـان   بـوو   لة مثـژ   پةذةسثلكةكان .  ذادةكثشا سةرجني  

ــةنيا  ــوش   مــةكؤي  ت ــوون و پةصاشــةكان  پ لة  خؤي   دي  وةرزثكي گةراي     .ب

  انةكـةش خ ژثـر  چيمـةنتؤي  . دةبـث   دسـار  و ئـاو  دةهاوث  و خاك  قصشي ئامسان 

يـةك   ، وةسـةر   راخيسـتبوون  يةكتر  بةتانييةكة كة لة پاص  دوو . هةصگةذاوة سارد 

بـة   ، بةصـام   بـذث  ده  سـةرةوةش  پةتووةكـةي    سـةرما   دي ماوةيةكي  ، پاش  دةنث

  چـرا . بالثفةكـة   دةداتـة سـةر   ئانيشـك  . دادةگريسثنث جگةرةيةك . نية بذشت 

چاوةكـان  .  دةقؤزثتـةوة   داصـغة، مثشـك   چةمـةري  . دةهـاوثژث  المپاكة تيشـك  

كـارواين   پثشـةنگي  . دةشـكثتةوة  بة ئاسـتةم   بة اليةكدا  دةبنةوة و سةر  بچووك  

پةلـة    بـث . دةكـةن   بـة كـثش   يـةكتر   هـةنگاوةكان  .  دث هةنگاوي  خةو، زرمةي  

،  بـن  و بـة زةبرتـر    قاميتر  هةنگاوةكان  ، كةواتة هةرچي  دةگةن  خؤ هةر. كردن

  :دةبث  لة دايك خةون ...داكوتاوترة   و رةگ بةپثزتر   نتگةيش

  ئاسـا و  ، شةبةنگ  دةكةون  وةدةر بة يةك  خؤصةمثشييةوة يةك  لة پةردةيةكي " 

بـة نـاو     كونثك. ناپاذثتةوة فاتث .  رةنگ  رةنگاو  و دوا جار  و سپي رةش  ئةو جار 

  كردووة،  ةسووريج  مةرگ. دةگوذثنث  دايكيا  بة سةر. چاوانيةوةيةيت

  ... كردبا  دةمانچةم  گةمةي بة منداصي  ئةگةر  -
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  :دةصث ناگري،  دايكت 

  !لة باوكت لةعنةت  -

و  دةسـووذثنث   تةسـبثحةكةي  . وةر دةگثذث كراوي   كون كون  جةستةي  حةميد 

  :دةتةقثنث  ملي  دةماري

  !نةكرد بة هيچ  ، هةستم  تةزيبوو ، جةستةم  نيم پةشيمان  -

  :پثدةكةنث  ييلمسا

  .نانثن بة خؤياندا   دان قةت   كؤتاييةكان -

لـة    هـةر دوو . يـةكتر  بـة   بةرامبـةر  .  لةوالترةوةن مساييل  و باوكي  كةمال   باوكي

دةخاتـة دةميـةوة و    نان  پاروويةك  مساييل  باوكي .  سةر شانياندان جامجي  ژثر 

  دةنـث  لة بافوورةكـةي   چةسپثك   كةماليش باوكي .  دةكا  بة سةردا  ئاوي  قومثك 

  : دةصث  مساييل بة باوكي . دادثتةوة پتر  شاين  مژثك  لثداين   و دواي

و چةسـپثك   پـةرداخثك   و تـؤ تـازة هـةر بةشـي      من  تةمةين ! مةدةرث  گوث -

  . دةكا 

  :دةصث مساييل   باوكي

و   دايكيـا  وةشـي  لـة با  مساييـل  . مبنثژن و دايكيا  مسايل  لة پاص  كرد   وةسيةمت -

  .زوو زةماين  ، وةك  لة پاصياندا منيش 

  :دةصث. پليكانةكانةوة هةر چاوة چاويةيت  لة سةر سةيران 

  ! نايةت كؤتايي   قةت كؤصان  -

  :پثدةكةنث ديسان   مساييل

  . هةميشة لثصن  سةرةتاكان -

كؤصـةكةي   بـة  دةكـا   و قؤصـي    دةكـةوث  پاص   لة سةر ال.  هةصدةكا  دوو مؤم كةمال 

  . دةكاتةوة كچة كوثرةكة رووناك   پةجنةرةي  مؤمةكان  تيشكي .  سةري 

  :دةصث

 دوو  ئةم وةرة بةر ! دةذوانث ئةوة نية لثت ! ئةوةتا! كة  سةير  ـ مساييل

  .بينث دةت! مؤمة 
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  : دةصث  كةمال. پثدةكةنث مساييل 

  !مةدة لة كيسيان   مؤمةن  دوو  ، ئةم چاوةكاين -

  : ةصثد مساييل 

ئةوةنـدة    ، هـةر  هـةبا   چـاوي   رةنگـة ئةگـةر  ... خؤشةويسـيت  تةمـةين    بة قةد -

  !داگريسابا

ئاوثنة .  دان بةرامبةر  لة دوو هؤدةي سةيران  و خوشكةكاين  كةمال  خوشكةكاين 

  ، خةنـدةكان  دةبـن   دووشـةق   رووخسـارةكان .  دةذوانـن   لة يةكتر  درزاوييةكان

  . دةبن  دووشةق و هوذةكان  ، تريق  دةبن  دووشةق ن عيشوةكا.  دةبن شةق  دوو

كوچكـةي    بة سث دةبن  مساييل  و باوكي  باوكي   لةگةص.   لةوالوة دثت  عةزيز مام 

  : ، دةلث ورتة ورت 

  بـؤ لـة نـاو     ، ئـةگينا  كردبوو لة ژنةكةم  هةليكؤپتةرةكة تةماحي  دةخؤم  سوثند  -

  !چوو  تيا  ئةو تةنيا    مثينةدا هةموو  ئةو 

  :كةمال باوكي 

  .دثنث بة تةماح  كؤتايي   چةسپ  تةنيا -

  :مساييل باوكي 

  . جةذاند منيشي  ژنةكةي  تةمةح !   وةصصايي ئةرث 

  :پارچة پارچة كراوةوة  و بة جةستةي و تؤزاوي  ، تةپ دثت  تةها

  !ژن بووماية، نةك  تراكتؤر   خاوةن  هةر  بريا -

  : دةدا لة گؤناي   مسثصي  نووكيگةورة بووة و  ئةمحةد 

بـؤ   دةسـت  " دةبـووم   ئـاوا   ئثسـتا    مابـام   ية و نةگرتبا ئةو رؤژة گةشكةم  ئةگةر -

  "دةبا بابذي  مسثصي 

  : مسايل

  !دةكةن  ئاوس خؤيان  ، خؤيان  خةونةكان -

ئـةوةي   ، بـث   و دةچـن  دثن  هةورةكان .  هةصدةبذث سةر . ئاوة لة قومثك  حةزي 

و  دةبـا  ، قصشـت   بـث  چـاوةذوان    زؤر گـةر   دادةكـةن؟ خـاك    كةي . باشة. داكةن 
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ان هةصـاتووةك  زمانة وشـك    رةنگة تا"دةكاتةوة  دةم . دةبث و نةزوك  دةسووتث 

چــاوي . دةقؤزثتــةوة زمانيشــي  ژثــر  ووكة تــةذايي ســ" بــا!". "  دانةكــةن نـةبينن   

  .دةمرث  بروسكةي تيا وشكيش  

. ن كـرد  ، هـةراجت   كـؤ كـراوة بـوو     خةندةي ئةوةي . دةكةيتةوة پرياسكةكةت 

  .لة گريانةكانت  كؤنتر. كؤنن خةندةكانت . نةيكذين كةس 

  ئـاگر   وةرن  ، دةصـث  ذادةپـةذث  كـةمال  .  دةكةوثتة سةما يةكة  پةردة خؤصةمثشي

، كاتـة   چـاوةذواين   شـةواين  دةكا، بةشـي   هةموومان  شي  ئاگرة به  ئةم! بكةينةوة

چــوار   رووناككردنــةوةي ، بــافوور و  ســارد جــامجي  تــةنيايي، ژثــر   ســاردةكاين

  :و دةصث پثدةكةنث .  دثت مساييل  تةنيا . نايةن كةسيان .  دةكا ذثيانةكة 

  !بة دوا كةس  بووم ديسان  -

  بووين؟ يا  بووي  -

ئاگرةكــة . دةبثــت ون  لــث  و روانــيين  رةنــگ  ئــاگر  بــث  ژيــان . پثويســتة ئــاگر 

ئاگرةكـةدا   پـةردة و   لة نثوان . يةكة دةكشثتةوة وة و، پةردة خؤصةمثشيدةكاتة

  :دةصث كؤ دةبنةوة و فاتث  

  .كةوت  درةنگ ئاگرةكة زؤر ! كاكة -

  :ئةمحةد

  .بوومةتةوة بةتاص   و باوكم دايك   لة ذقي ئيتر  منيش ! خاصة -

  :باوكي

  .نية  ئاگرةكةدا  ئاگردانةكة لة قةرةي -

  : مساييل باوكي 

  ! دةكا شامنةوة قورسايي  جامجةكة بة سةر   دةكةم جارة هةست  يةكةم  -

  : سةيران

  . دةدا كؤصان  تامي  -

  :عةزيز  مام

  ! هةليكؤپتةرةكان نية، ناگاتة باصاي  پثي  بذوام  -
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  :بة پثكةنينةوة مساييل 

  !دةخوثنرثتةوة  پث خؤي  ناوةوةوي  درةنگ    تةنيا ئاگر  -

! ، نازانث نا يان   دثن  ئةوانيش . شثتانة دةكةوثتة سةمايةكي   ةدائاگرةك بة دةوري 

، رؤحـي   گـذ . كصـپة دةسـتثنث   پتـر   سـووذثكي    بة هـةر . بة ئاگر دةكا   رؤح  سةما

و گــذة   و هةصــةمووت  مل ، خــؤ لــة قــةراغي  شــةپؤل وةك .  دثصــث  جةســتة جــث 

  سـةيري  ئةوانـةي  .   و دةيانسـووتثنث   دةقرچثنـث  و هةصـيان   دةسـوث   بةردةكان 

و  تـرس  . دةكةنـةوة   نزيـك  خـؤ لـة يـةك      ، پتـر  دةكـةن  گـذ    شةپؤالين سةماي 

ــان  سةرســوذماين  ــر نيگاي ، شــثتانة ســةما،  شــثتانه ســةماي . دةســتثنث  تــني  پت

  لـة دوورذا .  دووكةصـاوي  دةكةونـة گةمةيـةكي     گةميـةكان . توذةيـة   دةريايةكي

.  دةكشــثن يــةك  ، بــةرةو  رؤژ ئــاوا خــؤري  زثــذيين   و تيشــكي زثــوين  هةصــمي 

. ديــوارة ئةمــة ئـاخر  . ئاصـتووين  بــة ديـوارثكي   دةبـن    تــا و دةكشـثن   دةكشـثن  

وثنـة   ـ   بـوو   كؤچيـان  دوايـني    وا ئةوانـةي   ـ  لـةوثن  پةذةسثلكة كؤچةرييـةكان  

 بـوون   وثص بة شوثنياندا  پةذةسثلكةكان  وا  ئةوانةي  ـ   لةوثن ژيان    ئةبةدييةكاين

ديسـان   خؤصةمثشـي    پةردةيـةكي . دةبثت  و بةرة بةرة ئاوا  بة خؤر  دةبث  سةما ـ

ئيتـر  . دةبـث  بـزذ   وثنةيـة، رةنگـةكاين    يةكـةم   مسايـل  .  لة ئامسانةوة دادةكشث 

  ". دا يةك بة دواي  يةك  

  

  

  

  زپـايي  شيناوةردي  دابكاو، پةصة هةورينةكان  بةفر   يةكةم ئةوةي  پثش   ماوةيةك

لة دةرگاكـة   هةر . هاتةوة  سيا دابپؤشن، باوكي  بة نيوة روويت  ذزيوةكان   و گةصا

  : گةيشتة گوثي كةمال دةنگي  بوو  ديو   ئةم

  !بةخثر  يادتان هؤ خواردنةوةكان ...لثرة نةخمواردؤتةوة  لة مثژة  -

ة بـ  سـيا  .  ژثرخانةكـة بـدات    نثـو   كؤمثـدة كؤنةكـةي    پشت  خؤي ويسيت   كةمال

ــةمايل  ــوو   ك ــاوكم گوتب ــةوث  ب ــام  بيفرؤشــث  دةي ــي  ، بةص ــث دايك ــاري   دةص يادگ
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تةپـةي  . لة كؤمثدةكة هةصةنگوت. بة پةلة بوو! ببث ، دةبث  ببم من   بووكثنيمة، تا 

نيگايـان  . ئاوذي دايـةوة  كة باوكي  دةرگاكةدا بوو  لة نثو  ، سيا  بذا  سيا باوكي  پثي  

.  و مـات   كـش  ماوةيـةك  ". دز"دةخوثنرايـةوة    چاوانيـدا   لة نثـو . چةقي لة يةك  

دةرگاكـة   بـةرةو   وراسـت   رث  سـيا . كـرد   تثصاي  داواي كردن  بة ئاماژة پث ئةوسا 

  .چوو

قةكـةوة خـؤي   لة دةال ئةوةتا ! ...چي و كةشكي  چي   يلةية، دزيمت پش بابة، حه -

  . لة ترسانا...داية دةرةوة   فذث 

  .داخستةوة  ژثرخانةكةي دةرگاي 

  . جارجارة دةهات باوكي  دةنگي 

  . دووري  مانگ چةند   دةخؤمةوة بؤ سذينةوةي -

.  حةوشة رؤشـنت  بةرةو  هةنگاوة سووكةصةكاين . بوو باصةفذةي   كات  پةپوولةي 

لـة    تـاتثكي  حةوشةكة، بةلؤعـة و   نثو   تووةكةي  لة دةالقةكةوة ذوانية دار  كةمال 

ةر و سـ  كزؤصـة و  . دةبـرد  ذةيت . تووةكـة   دار چـووة الي    سيا باوكي .  بوو ژثردا 

  سـةقةيت   نـوثژثكي  دةسـت   فيكةلثدانـةوة    بـةدةم ...گةجنانـة   پـريي    سيمايةكي

ــرت  ــةر   گ ــة س ــةكاين  و، ل ــة قؤص ــةوة  تاتةك ــةرم  وةك . داداي ــةرم دارة يب، ن   ن

  .شكايةوة ده

بؤ ئةوةي  دةكةم   نوثژ...رة خاوثنت  دةرووين  مةست اوي پي دةصثن  وةك  كوذم -

  !نةچث  لة كيس خاوثنيةكةم  

  :بة ئةسپايي. كردةوة دةرگاكةي   سيا

  رثگـا  لـة فكـري    دةبـث  . دةگةذثنـةوة   خةصـك   و تةرا تاك . بووة باشتر  وةزع  -

  ! بني دا  چارةيةك

  !دةمثنث  هةميشة لة ياددا باوكتم  -

  . دةبةسترث  دةرگاكة. راوةستانثك
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و جؤگـة قـوذگ    گـرت    بـةفري  بـؤين   هةوا   هةناسةي دايكرد و  بةفر  كةم  كة يه

  گةذايـةوة، سـيا    تـث   ئاوازيـان   شـار، هومثـدي     قـةراغ   شاخةكاين  نثو وشكةكاين  

  .لة ماصةوة كردةوة رووي 

! گوتـووة كـة تـؤ لثـرةي     بة بـاوكم  . دثنةوة و ئةوان  ديكة دايكم  رؤژي  چةند -

كـردةوة    كـة رؤژي . ماصةكان دةچينة قةراغ .  دةكةوين  ةذثديكة و شةوي  دوو 

  .ئةمةية هةر  چارمان ... !بكةن  دةبث بةذثت  لةوث... بچؤ گوندي. تؤ بذؤ  ئيتر

ذةوينـةوة   هةور  كتوپذ . دةباري  يةكبني بةفر .  نةهاتةوة"  سيا"ديكة   شةوي دوو 

لـة   و سـپيةكان   هةورة رةش   نديسا  بؤ شةو. گرتةوة  دنياي گةرم  ، هةتاوثكي    و

لـة   ديسان  كولوو بةفرةكان . شارةوة گةذانةوة رؤژئاواي  شاخة نزمةكاين  پشت 

  . هاتةوة" سيا"دواتر   شةوي. تووةكة ئاصان دار باصاي 

  ببذي؟  كوثستان بةفري   دةتواين! ...لةو بةختة هةي  -

  !دةذؤم هةر  بةصام  -

  . دةذؤين -

. داپؤشــيبوو زةوي  ئةســتوور  توثژاصــة بــةفرثكي . دةرةوةهاتنــة   دةمــةو بــةيان

چرپـة   بـث  . ريبـوارةوة بـوون   بة تاسـةي   بةفر، دةصثي  نوقمي  كؤصانة تاساوةكاين 

درةخـيت   دوو  تارمـايي  . بـةفر   چيمةين دوو جةستة لة سةر  تارمايي .  دةكةن ذث 

ــووص هةناســةي  ، داواي  و ســارد و بثگــةرد  خــاوثن   هــةواي. گــةذؤك  ــا  ق .  دةك

. دةدةن خـةو    تـامي  خانووةكـان  .  سـييةكان  كردنةوةي   بؤ نوث  قووص هةناسةي 

   خـؤ  و لـة سـةر    ئـارام  .  ساردن هةنگاوةكان .  بن  دوورة دةست رةنگة دنيايةكي 

   بـة درثژايـي    هثصـثك .  پةيوةسـت  دوورن و .  دثصـن  جث  يةكتر   هةنگاوةكان  جث 

و  بـةفر   دوثنـث  .   دةكـةن   خؤيـان  ئثستاي   و  لة دوثنث اوايي ماصئ  ئارةزووانةي  ئةو

تةمـةن   بةصـام  .  بثـت  بةفر  هةر  ئثستاش  سنووري  و رةنگة ئةو ديوي  بةفر  ئثستا 

لـة   پرياسـكةيةكيش    كـراوة و  لةشـان   پرياسـكةيةكي  . هةيـة   خـؤي   چثژي  هةر 

شـةتاو    گيـانثكي   تـةنيا  ، نابثـت  ون  شـتثك   هـيچ  . كؤ دةكاتةوة" ئثستا"پثشتةوة 
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لــة  شــتثك  كــة هــيچ  وةهــا . و گــوذةوة هثــز  بــةو پــةذي  ژيــان .  دةوث  ئاســاي 

. نزيكـة  گـةلثك    مـةرگ  لـة سـنووري     بـة گـوذ    ژياين .  نةمثنث  جث  قةراغةكاندا

.  ذاوةسـتاوتر  و مـةرگ   ، زةمـةن   كةمتر ذووداو   تا. مةرگن  ذووداوةكان، النكةي 

  . تركةذواوي شوثنيش 

  و هـي  دثـت   ئثسـتا   ترپة دوورة دةستةية كة بـةرة و   ئةو  هةميشة كاسي  مرؤض 

. بةختـةوةري  خوليـاي   ، نـوقمي   نةيگـةيتث .  ، بةختـةوةري  بيگةيتث.  نيه ئثستاش 

و  بةختـةوةري   ، بـث   بري و بريكردنةوةيـةك  چةشنة   لة هةر  وايشة بةتاصي  جاري

  يـان  دةكـةي    بـة خـؤت   هةسـت    چةنـد : ةقسـة ئةمةيـ  . بةختةوةري خولياي   بث

  ناكةي؟

سـةرةتاكانيان   ئاوثنـةي     كؤتاييـةكان   كؤتـايني، بةصـام   ئاوثنـةي   ، بث  سةرةتاكان

دةسـتپثك   و دميةنـةكاين   ، رواصـةت   كةي ئةوةي سةيريشي واية بث  جاري . پثية 

پارچـة   ئاوثنةكـة هـةزار    بصـثي   ، وةك  پچـذ   پچـذ . خواسـت  بث بينينثكي . دةبيين 

،  ـ هةناسـةيةك  يـةك   ، بـزه  ، لثوثك ـ لةرينةوةيـةك    چاوثك ـ دصؤپثك  كرابثت،

لـة نثـو    درزاوي  ئاوثنةيـةكي  !  ئـاه .  درزثـك  - ـ شثتيةك، ئاوثنةيةك    شةرمثك

دةبــث  نــووح   كةشــيت. دةبةخشــث لــةت، كــة لــةيت    وثنةيــةكي ! ئاوثنــةدا 

ئاوثنـةي  ! ناكـا  قـةي   بووبثت  اويش درز ئاوثنةيةكي .  خرابثت تث  ئاوثنةيةكيشي  

زةوي   . دميةنـةكان  بـة سـنووري    درز، دةبثت . ئاوثنة بثت دوو  دةتوانث  درزاوي  

  .كراوة لةت  لةت  ئاوثنةيةكي  

و لـة   تـةنك   مژثكـي    لة نـاو  لثرة و لةوث .  ناكةن بذ  ماشينةكان  چراي  رووناكيي 

. سـةفةرة  لثرة هاواصي  هةناسةبذكث . ثهةناسةبذك ديسان .  دةخنكثن  بةفردا نثو 

كـة ژيـان    بثـت   لةو شوثنةي . ژيانةوة بثت ، رةنگة لةو ديوةوةي  ئارام سةفةري 

. تـرن  لـثص  گوند  سةرووي  ال   و خانووي گوند . دةدةيتةوة ئاوذ .  نابثت سةفةر   بث 

ــةكاين ــردوو  وثن ــن   ذاب ــةر وان، لثص ــو    . ه ــة نث ــا و ل ــان دةك ــةن ژةنگاويي زةم

بـة دةسـت   . بـة كؤصـتا    دةيدا و دواتر  دةكا  نوقميان تؤزدا   بثدةنگي ةردةلوويل گ 
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ئــاوديوي  دةتــواين  تيــژ و مةنــد  بوونةوةيــةكي  بــة لثخــوورد   تــةنيا. ناســذثنةوة 

  . ببيت و تؤز   ژةنگ ديواري  

  نزيكـةوة لثـي   لـة نزيـك   .  لـة بةفرةكـة هةصـدةگري    چنگثك . دادةدةي  چؤك

پةجنةكانتـةوة   لة سةر .  سارد. ، گذين گذين و پةيوةست قرتاو  بةفري . دةنؤذي

و  تةزثنـةر و چوسـت   .  تيـژ  بـوونثكي  .  سـةرما، بوونـه  . دةسـةملثنث  خؤي  بووين 

وةسـتاين   وةسـتان،  . جبووصـثي  ، دةبـث   بـژي  بـؤ ئـةوةي   . و وةگةذ خـةر   چاالك

گـةرميان   نن نـاتوا  دةمارةكـان  .  سـذن  ماسـولكةكانت   دةكـةي    هةست. كؤتايية 

بؤ  دةيبةي   دةكةن،  سذ  ماري  و لوويل  لة پثچ  دةمارةكان   و لوويل پثچ . بكةنةوة 

.  ســذن ، بــوونثكي  ئــةوانيش. دةكةنــةوة خؤيــان  بــووين  بــريي  لثوةكــان . زارت

بـؤ نـاكرث   . "دثتـةوة  و، وثك  دةكشث  وشك  گةرووي .  دةدةي بةفرةكة قووت 

خؤيـان    وةك پةذةسـثلكةكان  .  تاص بةزةيةكي " بژي  يخؤ وةك   ئةژي  تا مرؤض  

،  و ناديـار  بـزذ   رثگـا   ، تاصـة و   كؤچ   هةنگاوي. دةكةن ، بؤية هةميشة كؤچ  ئةژين 

  .سنوور و ئةو ديوي  خؤت .  و سنوور خؤت . سنوورةكانداي  هةميشة لة بةر

  : گوت پثت .  دةبا بؤ زاري  ؤپةصة بةفرثك ت" سيا"

  ! لثرةوة نةذؤين  با نةمگوت  -

لـة   بـةفر   سـةر   خوثين .  كةلةكةيةيت دةسيت لة سةر   داوة و  بة ديوارةكةوة  پاصي 

  . سوورترة ر  دةما ناو  خوثين 

و وردة  ، تةصـةزم   و تثدةپةذن   بة التاندا بة ويزة ويز    يةكيان  لة دواي گوللة يةك 

دةمانچةكـة گـةرم   . دةكـةي   تةقـة .  دةبـارثنن   رووتانـدا   ر و بة سـه  و خشت  گص 

  .دةگرث چوار ذثيانةكة ئةوكت   بةيانيي گرثي   ديسان. بووة 

  !  دةتوامن... بتبةم  ل خومدا  گه  دةبث له... هةستة -

  ...!من  ئيتر ...بذؤ بذؤ  نا  - 

. دةشـكثيتةوة   بةفرةكـةدا   بـة سـةر    دث ا ت. دةكةي ماچي .  دةكةي  پثدا  يباوةش

  :دةستت دوو لةپي  دةخةيتة نثو   سةري. دةكا سوثر   ، ناو دةمتفرمثسك

  ! لةگةصم بثي   دةبث...   مب  بة قوربانت  -
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ــي  ــة  كوص ــةكان هةناس ــةكثنن  قورس ــان. راتدةت ــة  ديس ــةذي  . تةق ــةذة ن ــو ن   نث

  .و تةقة دةكةي  نةذثين ده.  دةكةن هةراسان  ئةوسةر، بةفر  كؤصانةكاين 

  .نةماوة تاقةمت ... مب   بة قوربانت -

  . و دةنةذثنث دةكا ماوة يةكانگريي   تيا هثزي   ئةوةي سيا 

  !بذؤ...بذؤ  -

كـة مايـةوة    هـةنگاو سووكةصـةية، بةصـام    . گرانـة   هثشنت  جث...رؤيشنت ئاسانة 

بةصـام  . تـؤ   بـة هـي   بـذؤي، مانـةوة نابـث      كة بـةردةوام . هةصدةگرث پث   درةنگ

  بؤيـة رؤيشـتنة، چونكـة خـاوةين      يشنترؤ.  رؤيشتنن هي   مانةوة هةن هةندثك  

  .مانةوانةية  ئةم

قورسـيان دةكـاو    شـتثك  . دةبنةوة شؤذ  ةناسةكان ه  .دان  دةكةوثتة گينگص سيا 

سـةر   بـةفري  . خةسـتترة   رةنگيان ديوارةكان   سةر ، پةصة تةذةكاين  دةيانكذثنث 

  دا تـةذت   چـاوي   لـة نثـو   وثنـةكان  . كؤصـانيانة  نثـو   ي  شـاركث   چـاو   گوثسوانةكان 

.  ، ئاوثتة دةبن بة دوو و  دةبن و تارماييةكان   و كؤصان  خانوو  بةفر و.  دةشكثنةوة

و خـانووة   كؤصـان     مانـةوة لـةم  .  دةكـا   و مةنـدت   و سارد مانةوة، قورس  بذياري 

كردنـةوة لـة     بـري  مانـةوة بـث   .  دةدا  مـةودا  ژيان   تا و ئامسانة داتةپيوةدا  قوذين 

لـة  . نـةبووة  ئثسـتا   هـي   قـةت   بـؤ؟ مـةرگ     داهاتووة، ئثسـتا  هي  مةرگ . رگمة

  هةميشـة   مـرؤف كـة واتـة   . بنة دةخا بارگة و   هاتوودا و لة دوا ذابردووةوة دثت 

  . بدا ذيار ب  "ئثستا"دةتوانث 

  . خثرا  خاوةنداريةتييةكي.  خؤيةيت  هي ئثستا 

دةكـا   بـاوةش  . بةفرةكـة دذ دةدا   قاچ بة  سيا.  كؤشت  دةخةيتة سةر  سيا  سةري

لـة   و  دادثـين   قـژي  . دةكـا   جـووت  و سـكت    باخةص لة بن  سةري   بة كةمةرتدا و 

دةخـوات ، ئـاوا     چـرا   چـؤن روونـاكيي   وةك  دةكـرث   بـةفر  .  بةفرةكة دةنـؤذث 

ئـارام  .  لثسـتنةوةيةك   لثـو  لرفـة و   هـيچ   بـث  .  سارد خواردنثكي ! خبوات نيگاش  

  .دةذةخسثنن  ئاسا خةون  دةرفةتثكي   هةناسة قوورسةكان. ثتةوةدةب 

  .دوو تةرم  يان... و ديلثك  دةبينة تةرم  ةذؤيت ن گةر  -
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بـوو،   بؤيـة قـورس    شةوة   ئةو تةرمةكةي : "دةيگوت  مسايل. نووقاندووة چاواين 

 !مسايــل ئـاخ  !" مـابوو  لـة جةســتةيدا   ژيـان    مردبــوو، هثشـتا  چونكـة بـة بـزةوة    

كؤصةوة جةولةيةك بكـةن،   بة سةر  دةبث   خاك  بچنة نثو  ئةوةي  پثش  تةرمةكان 

  . بوون هةموو جيهان    منداصيدا كة لة كايت   ئةو كؤصانانةي جةولةي 

. بةفرةكـة  دةكةوثتـة سـةر     و دةگثذث  وةر ديكةدا  شانةكةي  بة سةر  خؤي " سيا"

ئةو سـةري   سةيري  ديوارةكةوة   غلة قةرا. هةصدةستث.  چؤص كراوةي  ئامثزثكي 

بـة سـةر   . دةوةرث  و ماچثـك   دةچيتةوة الي سـيا . كةي تةقة ده. دةكةي كؤصان  

  لـة بـاين    كاتـةدا    لـةم  هـةر  . دةدةي  باز خؤتاندا  خوارووي   ال خانوويةكي   ديواري 

  . دةتپارثزث  ديوار.  دةكةن  لث تةقةت "  سيا"  شوثنةكةي نزيك 

  

  

  

  

، نثـو   بـة سـةرةوةو   سپي  و كصاوثكي  نيوة نوقم  تا ! تةنياية  چةند  بةفر  ثو ن بةردي 

بـؤ   ةصـدةزنث  ه  .هةصـزناوة   بة اليةكيـدا  ةيژةو كردووة بة پ بةفري   با.  رةش قةد  

ةر هـ    دا پةذينـةوةش   لـة كـايت    بووةو " با"تثپةذث،  ئةوةي  پثش .  تثپةذث ئةوةي 

لـة نثـو    لـةوث    رةشةكان، لثـرةو   قةد  بةردة نثو.  نازاين...  دواتر  بووة، بةصام" با" 

ئـةوةي  . تـؤخترن . دةبذن  شةو شاخةوة، تاريكي  سپي  سينگي  بة سةر   لثرةوارو  

مانــةوة، . بةســتوو و چــةق  قــورس  دةروونثكــي  خــاوةن . دةمثنثتــةوة، تــؤخترة 

ديكـةيان   وونثكي ئاوثتة بـ   دةكاتةوة، دةرفةيت تةسكتر  بةر  رةنگةكان  سنووري 

ــث   ــةخش   ل ــتثنث، ن ــارثكي  دةس ــةدي و نيگ ــردوو. ئةب ــثك   ذاب ــتا  نةخش و، ئثس

  شـوثين  و  زةمةن  نةخشاندين  تواناي   ، مرؤ چةند نةخشثك و، داهاتوو  نةخشثك  

  !هةية

. هةصـيدةگري .  هةصـبگري  پـث   دةبـث  . ت دةكـا   سذ جةستةت   بةرة بةرة  سةرما

،  گونـد  خـوار   تارماييـةكاين  .  نيشـتوون  يـةك   وةسـةر    ، ئثسـتا  خانووةكاين گوند
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ئـامثزي  . و شـاخة   گونـد    دوو ذثياين. نية چوار ذثيان  ئثرة ئيتر .  دةكةون وةدةر 

،  بتـارثن  چاوةذوانة، ذوانينـةكان  . مرؤ، دةترسث  ئامثزي.  مرؤ، مرؤ داصدة نادات 

، پـةناي   خؤشةويسـيت . انةترسـنؤك   گرتنثكـي  لـة ئـامثز   .  بگرث  لة ئامثز  ئةوجار

خؤشةويستيي   گةورة  دونياي. "دةترسث خؤي  لة مةرگي  خؤشةويسيت . گرتووة 

  بةشي  ئثمة تةنيا  بچووكي خؤشةويستيي ! داخةن  دةرگاكان .  دةترسثنث بچووك  

  نـه  نـة خـؤي،   . ، لة مثژة ونة گوند  السةرووي تاقة خانووي "  دةكا  ماصةكامنان نثو 

  . نني  ، ديار گذ سؤزةكاين  كزي نة رووناكيي    دووكةصي،

. بنة دةخـا  ، خةريكة بارگةو  و چاوةكاندا  پشت  بةنةي سث لة ئةژنؤ و  ماندوويةيت 

بـووين   دةربةسـت   بـث  .  پةجنـةكان  ئاگايانةي  بث  جووصةي . شانةكان داهثزراين 

لـة   بثزاري . ثتةوةدةذةو مةرگ   ، خةمي كة بة دةربةستةوة نةبث  روانني. روانني 

! بـوث  خـؤش   ژيانـت   بؤ ئةوةي  بة شةوقةوة بذوانة . كانة چاوة بزؤزه هي   مةرگ

كوصـيوي   عةرةبانةكةيةوة، كة چةوةنـدةري   لة پشت  دةهات  كة زستان  مساييل 

بثــت   ســاردتر تــا : "و دةيگــوت  دةهاصــاندن  لثــك  ، دةســتةكاين  لــة ســةر بــوو 

  چةوةندةر ، لة نثـو   ئاساي خوثن  جةستةي  هةصمي " !لةزةتترة چةوةندةرةكة به  

  .دةبوو و شوثن  سةر  بث  كولوو بةفرةكاندا

و   لـة دةسـت   بـة لـةزةوة    نيگايـةكي    دةرتؤقيـو و   بـة چـاوي   منداصـة چصـمنةكان   

بوونــةوة   تــةواو بــة حةســرةيت  لةتــةكانيان  دوا  و   دةذواين   مساييليــان  مةچــةكي

لـة يـةكتر    چصـمنانة زؤر    منداصـة  و ئـةو   مساييـل   دةسيت . نزاريا هةصدةداية نثو 

، سـةرماي   پثصـاوة السـتيكيةكانيان   نثـو   گؤرةوييـةكاين   القة بث  ديتين . دةچوون 

  .دةكرد  تر بةتني 

بــة   كــةش  گــةردن كــةژي . رةق  رةق. بةســتوو روانيتــة پانتؤصــةكةت، تــةذثكي 

،  مةنــد  نيگــاي.  دةذوانــث ةكةت لــة پانتؤصــ ئــةويش  دةصــثي .  كــووذةوة  پشــتثكي

،  تثيـدا .  ، بةشثكة لة وثنـةكان  مةند نيگاي .    دةپةذث تث وثنةكاندا  بة سةر  درةنگ 

دةسـتة مـؤي   .  دةبـن  ةسـتةمؤ  د... و خؤ بة دةسـتةوة دةدةن    قووصاييةكان ئيتر 

  . روانني 
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  هةناسـة و   ادو.  ئازاراوي ساردثكي . ساردن سارد .  دةبةي گوثت  بؤ دوو  دةست 

 ، باوكيشـت  بـوو  كـوثر   سـةيران  : "هةصـزنان   گوثيانـةدا  بـةم  " سـيا " وتةكاين    دوا

ــة...  ــةجيايت ... بارمتةي ــؤ ل ــاوذ ..."  ت ــةوة ئ ــةوة، دوا . دةدةيت ــاتةكاين  گةذان س

ــة  ــةوةدا . "بارمتةبوون ــت   لةگةذان ــؤ دةمري ــاتووت  ت ــرث  و، داه ــة  دةم و، گوص

  . لة نثو بةفردا ئاسا  دؤزةخ   سةفةرثكي"  ثندةپشكو پتر  دؤزةخيةكانيش  

. خاكـة نةگبةتـةدا    لـةم   و تـؤ بثـت    مـن   دوواين   رةنگة ئةمة دوا! بدوث  مساييل"

و ئةوديوي  سنوور  باسي ...  شاخي سةر خةسيت  مژي  نةماوة بگةمة نثو  ئةوةندةم 

و سـةيران    فاتـث  تـؤ و   و و كؤصـانةكاين    شارةكةم  سيماي   لةوث! بؤ بكة  سنوورم 

،  ؟ يـان  دةبثـت   كـووذتر    بـاوكم  ؟ دةگريت  هةر لةوثش  دايكم ...دةبثت؟  چؤن  

  "ذابردووة؟ گؤذستاين   ئةوث

پانتاييـةكان  .  مـژ   لثـرةوار و   بـةفر و   ةذوانيتة پانتايي د  .ناداتةوة وةصامم   مساييل 

  .هثناوة  لة سروشت ، وازي  مرؤ. چؤصةوانني 

. دةترسـثنث   ، زمـان  سـةرما . بگـريث  پتر   زمانت  سةرمايةدا  لةم رةنگة! مساييل"

ــاه ــورة ئ ــردين دةزامن! ، بب ــؤ دوا  ، م ــوو   ت ــة ب ــر  . قس ــة ئيت ــةوث رةنگ ــة   نةت ل

  دا لة خـؤت .  گةيشتيت خؤت  تؤ بة كؤتايي . بكةيتةوة پث   كؤتاييةكانةوة دةست

لثرة نامرم؟ سةير  وةي لة  ؟ زوير دثصم ئثرة جث  لةوةي  ؟ زويري  زويري.  مردي

! باش كوذي .  و لةرزؤك  تةذ و ماندوو  جةستةيةكي... و مژ بةفرة و  اخة و ش  !كة

و، هـةموو  سـةفةر   هةموو ژيان. و تؤ جگة لة من ...؟  دةكا سةفةر   كاتةدا  لةم  كث

لةشـي   گـةرماي   بـةفر  . مـرد  كؤصانةكاندا   لة نثو  ش" سيا"...  سةفةر  دةرفةتةكان 

  گـذي  خـاك   و كـةچي   مـردي    تـؤش  ! مساييـل . نةتوايـةوة  و كةچي  مژي . يمژ 

بذانةوةيـةكي  . دةبذثينةوة. دةبني نوقم  خؤماندا   لة ئةركي لثرة هةموو .  نةگرت

! سةير كـة .  لة مةرگ ئةستةمتر . ئةستةمن  كردنةكان پث   دةست. لة كؤتايي پذ  

  كة عةوداصـي  دةسةصاتانةي  بث  تةذ و  چثشكة  دةبيين، جگة لةو  بزانة باصندةيةك 

  بـة دوای يـةك    و يةك  دةلةرزين... ژثر گوثسوانةكانن و   هةيوان  و بةر  كؤصان

كـؤچ  . بـني   فثـرة كـؤچ   ، دةبـث   هةصـنةوةرين   بؤ ئةوةي!  مساييل.  هةصدةوةرين
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بـة    و بـنب  گـةورة بـن    چثشـكةكان   ئـةوةي    مانـةوة بـؤ  . ژيان ئامرازي   نوثترين 

  شـوثنثك  هـةموو  .   چـاالك  تثپـةذ و    تيـژ   گـةورةو   باصي  دوو  ذةسثلكة، خاوةنپة

  !"پةذةسثلكةية وصايت 

.  دةكشـث   بـةفردا   بة سةر  بذاوة که لة بةستثن  ئاوی  مژ، كاروانثك . قاميترة"  با"

دةيـةوث  .  دةوةرث فرمثسـك  .  كرد كؤچي  ذابردوو . دةداتةوة ئاوذ .  دةبث  نوقم

  نثـو   خزاوةتـة   نـةرم  نـةرم    پةلـة كـردن   بـث   سةرما . كةوث  مژ كارواين   وةدووي 

  و بـةرگ،  جل . نية  لة گؤذثدا  اوةستانثكر. جةستةوة و كةلةبةري   كةلثن  هةموو

و   چــرچ گــةدةي .  دةكــا  بــةتني  ، ســةرما برســيةيت. خووســاو  توثكصــة دارثكــي 

دةمسـث   و، گـةروو   دةتةزثنث   ةكانبةفر، ددان چنگثك . دةكا ئاو  داواي  لؤچاوي 

  بـةري  دةورو  دةذواننـة   پتـر    ئثسـتا  چاوةكـان  . كشـثنث  ده گةدة لة بةر يـةك   و، 

  پاصـةكان  و قـةد   داوثنـةكان   بـةرةو    وةهـادا  لـة سـةرمايةكي    دذنـدةكان  .  خؤيان

  .خؤيانن  هةواصي ، هةر  و سةرما شاخ  شةو و .  دادةكشثن

بـة  . بـة تابووتيـان   دةبث  ژيان .  ، دةمرن مبرن ئةوةي   پثش زؤر كةس ! مساييل"

بـة   زةنگـة گـةورةكان    سـةر دةمـي    دةصـثي  ... رادةكشثن تثيدا  تةمةن  درثژايي 

، بـة    كـةوتن  وةدةر. ترسناكة  دةنگي  بةفردا  گةورة لة وصايت  زةنگي. چووة سةر 

بـة    كؤصـانةكاندا   ة ولة كووچ  ئةوة نية تةرمةكان. سؤصةوة بوونة  سةرما و  تووشي

ــنن  جــث ــان  ! دةمث ــي   كؤص ــةك  جث ــة، ن پشــتةوةي  هــي   مــردن.  مــردن ذابوردن

و  دةپةذي  تث  لة كؤصان. دةذوانن  كؤصاندا پةجنةرانةي بة سةر  پةجنةرةكانة، ئةو 

ــةوة و  دةرگــا ــا دةكةيت ــو   دةكــةي، ئةوســا  ، پةجنــةرة واص ــة نث ــوثين  ل   پشــت ن

كـة    وةهـا  مردنثكـي   .  دةبيـت   مـردن   و چـاوةذواين   ةويدةكـ  پاص    پةجنةرةكةدا

  شـاخي   و ئامسـان    سـةيري   و  بـذواين   هـةنگاوةكانت   لـة جـث    جار   بؤ دوا  بتواين

  بـة جـث   نةماوة جـث   ؟ داخؤ هيچ  نةماوة  بة جث داخؤ هيچ . بكةي دوورة دةست 

لـة   واوةتـر  . دثصـن  جـث    و منيش  من  تؤ دةگةنة هةنگاوةكاين  ؟ مساييل  نةكرث

كـة   بريةوةرييانـةي    پةذينـةوة و لـةو    لـة مـژي   لة سـنوور و   واوةتر . من مةرگي 

ــه ــاتوودا ق ــة داه ــثن  رارة ل ــاتوو. ب ــةو  داه ــة ســةر   ، ئ ــي جةســتةيةية كــة ب   كؤص
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  لـة هـةر  .  دةترسـم  سـنوور   ئـةو ديـوي    لة ژيـاين  !  مساييل.  بريةوةريةكانةوةية

، كؤتايي  ئةوث سةرةتاي .  ، دةترسم بكةين  پث  ةستكة لة سةرةتاوة د شوثنثك 

دةبـث   بـةردةوام  . داهـاتوو   كؤصـي   لـة سـةر   تةرمث . بة تةرم  ئثرة دةبث. ئثرةمة 

  ." تةنيا ذاگواستنثكي .  و ذاگواسنت ذاگواسنت .  ذايگوثزم

بـة    ، ذث دوورة دةسـت   تةقةيةكي  دةنگي  يان  دوورة دةست تةقةيةكي  وةمهي 

بةفر،  بةستووةكاني  ةپؤلة چةق ش  ورده  .دةگـــرث مـــژ   ينكـــاروا

. بة بذشـتترة   پاييز  زستاين. بةستوويةيت  شةو. بوونةتةوة خصؤر  شيوةكان  بةرةو 

،  مـژ  و نوقمي  بةفر   نثو تاشة بةفرةكاين . دةبةخشث بة زستان  ، سام  پاييز زستاين 

  .ئةبةدي وةستانثكي ذا. نايانگاتث  زةمةن دةسيت . ئةفسانةكانن  دثوي

ــد  هــةر ــةوة  خــاو  ماســوولكةكان مجگــةو .  ، ذاوةســتانثك هــةنگاو و  چةن . دةبن

  دص  لثـداين .  دةئاصث لة گوث  ناديار   دةنگثكي.  جةستة ناكا ، بةشي  خوثن  گةرماي

  ئـاراميي   يـان   ، عةشـق   پـثش  ئارامـة، ئـاراميي    ، دةريايةكي  سينگ. دةبثتةوة  خاو

ية، گةذانةوة بـؤ سـةرةتاكاين   " با"  دةرةوة تةنيا  دةنگي. عةشق  يتكايت كارةسا

  . بوون 

كـة  ، چوون نةبوو دةنگي "  با. " سنوور بث  ، بؤشاييةكي  دنيا". با" و   بوو" بآ"  سةرةتا"

گةذانـةوة، لـة ئةزةصـةوة بـةرةو       بـث  ةورةوةيـةكي  ر" با. "نةبوو لةمپةذثك  هيچ 

لة قةراغـة بـث    پتر   خؤي  و  بوو وةذةز  بؤشايي  نثو  ي لة سووذ ، سةرئةجنام  ئةبةد 

لـةو  . بؤشاييةوة كةوتة نثو  گرث   ئيتر تكاو   لث قةترةيةكي . هةصسوو سنوورةكان  

  ."بوون لة دايك  و زةمةنيش  بوو، دةنگ  لة دايك   كاتةوة لةمپةذ

ــةو ذوو ــ  لةپ ــايي  .  ةوثدةك ــتة، قورس ــث جةس   لة ناو و ژان  اندوويي م  .نامثن

بـةفر   لةگـةص    ئـةوانيش   هـات    كـة بـةهار  . دانـن  خـؤ حةشـار    ، خـةريكي   بةفردا

  .دةتوثنةوة

  !" بةهار هةيهؤ تا "

بةفرةكـة   دةتـواين    تـا  . چـؤك  و ذادةبيتـة سـةر    دةكةي  لة بةفرةكة گري  چنگ 

  . ناكا بريندار  ، دةست  بةفر سةر   چذنوقي.  دةكةوث سةر   چنگ  وار چ.  دةگوشي
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  " دث كؤتايي   دا لة كووذي هةوراز "

.  گةذانـةوةن  دةكـا، خـةريكي     جةستة لة برييـان   وا  ، ئةوانةي  وزة پةرتةوازةكان

گةذانـةوة   ، يـان   يـة  ، كؤتـايي  ذثگاكـانن  بةشـي    ميشة دژوارترين ، هه كؤتاييةكان

لـة  .  بـةرزةخي  ؟ چارةنووسـي   دا خ رزه مانـةوة لـة بـه    يـان  ...؟  بؤ سةرةتا  دةبثت

و نـة    مـةرگاويت  نـة بـوونثكي   . ذادةوةسـيت  و ژيـان   مـةرگ   لةگـةص   دا  بةرزةخ

  .خةونةكانة  ، مةرگي  خ بةرزه. نابث  لة دايك هيچ   دا لة بةرزةخ. ژياناوي بوونثكي 

  !"نةزؤك ساصاين  بثت   لث نةفرةتتان "

  دوور لثـت    نيگـا   بـة هـةنگاو   هـةنگاو  . دةكا نيگا  ذثنوثين  بةفر .  هةصدةبذي سةر 

  هثصـةكاين .  سـةرنج . جووصـة   بـث  تارماييـةكي  .  دةبـيين  تارماييةك . دةكةوثتةوة

يةخسـريي    مـرؤي .  دةكـةي  خثـرا    هـةنگاوةكانت . ناكرثتـةوة   جةستةي، لثـك 

  . ت ناكا سص  ، لة تارمايي  سروشت  دةسيت 

  ." كةواتة لثرة چاوةذوامني! مساييل هؤو "

  .  ذوانني.  بثدةنگي.  دةبث و بزذ  دةخشث   پاصةكاندا، بة ال قاقاي پثكةنني

  .دةذوا تارماييش  دةذواو، . دةذوا

و  و دايكـم  " سةيران"و " سيا" باسي  دةمةوث . پثية زؤر   قسةم! ذاوةستة  مساييل"

ــة رووداوةكــان  ئاگــات  كؤصــانةكةوة ئيتــر  تــؤ لــة شــةوي . بكــةم بــاوكم   نيــة ل

، بـةو   مرد تؤ   وةك  " سيا"،  خنكا  چاوةذوانيدا  لة گؤمي سةيران   نيگاي! دةزاين...

  ..." ، باوكم  بثت تينووي  نةيهثشت  جياوازييةوة بةفر  

  . ذاما كردةوة و   زاري. پثبكةين ، ويستت  نةما تارمايي 

بكـا، كـؤچي    كؤچ   دةيةوث  كةوتووة، وا ديارة مساييل  شاخ ئةو ديوي  بثگومان "

  ."رسنوو  ئةو ديوي  

  

***  
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