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  نیاکانتهمێشوله

  وه ڵێی ئه . نا! یان ده موو شتێک ئااڵوه هه  ڵێی له ده  وام که رده . بۆنێکی تیژ و به جۆرێکی تره  بۆنی ئێره

کان  ره نجه رگا و په ت ده نانه ر ته گه کانی تێک ئااڵوی بۆن. ئه . شته وه بێته یان لێ ده م بۆنه ئه  کانن شته

ڵ  تێکه  م بینایه الت و قوڕی ئه ڵ مه گه  کاتی خۆی له  نگه ر ناڕوات. ره هه  م بۆنه ، ئه وه یته چوارتاقیش بکه

کانی  موو بۆنه ک هه ر وه میش هه . ئه یان ناخۆش. گرنگ نیه  ی داخۆ پێ خۆشه که م نازانێ بۆنه کرابن. ئه

  ک دونیا که . وه نیا بۆنه . بۆن، تهبێت کتر هه ڵ یه گه  وتۆیان له کی ئه جیاوازییه  . پێی وانیه م دونیایه تری ئه

 کاندا.  تااڵیی رێگاکان و ژووره ناو به  له  که نیا خۆیه ته  ک خۆی که . یان وه نیا دونیایه ته

  

  یکێشێ و به ، یان ده وه کاته رز ده لووتی بۆ به  وازی لێ ناهێنێ. جارجاره  م بۆنه اڵم بیری ئه به

  له  . جارجاره پێشه  وه ند رۆژ له ک تاوێک یان چه ر وه . هه ی تێدا نیه تازهمژێ. شتێکی  ڵیده هه  وه پرسیاره



ش و ئاوی رژاو و  قی له و ئاره  ره ڵی جگه دووکه  ڵێک له ک تێکه کا. بۆنێک وه کانی تورکیا ده خانه حبه بۆنی قه

 رزایی.  نگ و به کانی ته کانی کۆاڵنه وێت. ژووره که تاویان تێ ده متر هه که  ی که و ژوورانه ئه

  

  وه ره یری ده سه   وه که چڵکنه  ره نجه په  ت. له بیری نایه  یان نا. له  وتووه وی لێ که و خه مشه نازانێ ئه

 .  نده وا مه ن. هه وه کتره یه  ریکی بۆن کردن به کان خه خته کات. ئاسمان و نووکی دره ده

  

 درێ. رگا ده ده  له

  

 ست! فهست! بریک  ـ بریک فه

  

نگی پێی  ده  ی پێ ناچی که نده وه ستێ. نازانێ. ئه ڵنه ستێ یان هه . هه . ناشتایه دیسان کاتی نان خواردنه

وێ بچن بۆ ناشتا. ئا!  یانه شۆن و ده م و چاو ده ست. ده چن بۆ ئاوده ریکن ده ئاڵێ. خه دااڵن ده  کان له ره نابه په

ڕی ناو  ستپه بۆنی ئاوی ده  نگه . ره ست نیه نیا ئاوده اڵم نا ته ست بێت. به ودهبۆنی ئا  م بۆنه ئه  نگه ست. ره ئاوده

 وێ.   که تاویان تێ ده متر هه که  ی که و ژوورانه مام و ئه حه

  

ژێر   ر به . سه تی نیه بێت. تاقه سێ یان چوار رۆژ ده  نگه . ره شۆردووه خۆی نه  بۆ ئێره  ی هاتووه ته وه له

 مژێ! ڵیده هه  وه ته ززه له  ، به وه قێزه  . لووتی به ستتره دا خه که تووه ژێر په  له  که کا. بۆنه ده  وه یه که لێفه

  

کێشت.  رنجی راده . کتوپڕ شتێکی بچوک سه وه کاته ده  که ره نجه یرێکی په کا؟ دیسان سه چی بکا چی نه

  کان له ره نابه په  ندێک له هه  دوێنێکه  بیری که  وه دێته . یه . ئا، مێشوله ک مێشوله وه  . شتێکه وه بێته لێی ورد ده

مێش و   م واڵته له  یره یانگوت سه کرد. ده و مێشیان ده  وشێ باسی مێشوله ی حه که و جوانه  وره گه ژێر داره

بۆنی   م بۆنه ئه  نگه مێنێ. ره راده  که مێشوله  رێک له ده . قه رمیش بووه وا گه رچی هه گه نابینرێ، ئه  مێشوله

 کا.  ده  وه یه که  الشه  ن بۆن به تمه ی کوشت حه مێشوله  مجاره ر ئه ش بێت. کێ چوزانێ. گه مێشوله

  



  ست بۆ مێزه . ده تی نان خواردنی نیه م تاقه . ئه یانه له کان په ره نابه . په نگی پێیه ده  دیسان گوێی له

  که وری ئاالرمه ی ده که پێچراوه  وییه تاگۆره  ی که وه گیرسێنێ. دڵنیا له دادهک  یه ره با. جگه نیشتی ده ی ته که کۆنه

ر  دا. ناکرێ دونیا هه ی ده که ره جگه  زیق، مژێکی قوڵ له  هات و هاوار و زیقه  وێته بکه  که ناهێڵێ ئاالرمه

تا  رگرتن هه . وه وه ک بدۆزێته هی بێ چاره . ده وه بێ بیرێک بکاته ژی؟ ده ده  نده ر مرۆڤ چه گه ئاوا بڕوات. مه

بێ هیچ   و واڵت به م واڵته روا له و تا ئیستاش دوو ساڵی هه  کاندایه سییه  نی له مه بێت. ته تتر ده حمه دێت زه

،  کا. سی کان ده قورسایی ژماره  ست به نیشت. ئیستا باشتر هه ر ته سه  وێته که . ده ڕ کردووه ئاکامێک تێپه

بێ  ده  نیشێت. چار نیه، ی داده ر جێگاکه سه  نێت. له چه . کتوپڕ راده ی رێگایه اڵم نیوه ، به یهرچی زۆر ن گه ئه

ک  نیان. وه ته  م واڵته کانی ئه پیره  ! ژنه وه دۆزیته ک بیت ژنێک ده ر زیره . گوتوبوویان گه وه ک بدۆزێته رێگایه

زۆر   کتر دوورن، جاری وایه یه  راستیدا له  اڵم له ن، به وه پێکه  وێ که که رده واده  وه دووره  کانن، له ڕوه داربه

ن.  مه ته  رێکی کۆن بیستبوو. ئا ژنێکی پیری به نابه په  ی له مه ک نائاڵێ. ئه یه  کانیشیان له ت لکه نانه دوور. ته

یگرێ.  ک ده یه بزه .م ... و هه  م نانه ندن. ئیدی هه مه وله رۆن. ده  وێته که گیرێی، نانیشت ده رده وه  وه له  جگه

رنجی  رووی الجانگی سه کانی السه سپیه  رچی تاڵه گه بێ! ئه . ده . هێشتا زۆر خراپ نیه که ر ئاوێنه به  چێته ده

 لێیان.   یه وه ریکی خۆدزینه کێشن و چاو خه راده

  

تاشێ. جل  وان ریش ده. جوان ج ی نیه مام. ئیدی بیری بۆن و مێشوله ست و حه چێ بۆ ئاوده ئارامی ده  به

  وێ به و له  کان لێره ره نابه . په واو بووه ناشتا ته  یه مێکه خوار. ده  کا و دێته ر ده به  ی له که باشه  ره هه  رگه و به

وێ.  که ر ده نابه دوو کچی په  رقاڵن. چاوی به سه  وه هیچه  یاخود به  وه شتێکه  ستاون و به نیا یان کۆ راوه ته

ن و  وه ژده نی هه مه ژێر ته  ساز کا. نابێ! له  مانه کێک له یه  بێ که گیرێن. چ ده رده باشتر وه  مانه هڵێن ئ ده

  کێک له یه  ی له مه . ئه عاتێک رێیه سه  که ریا چاره تا ده  وه گیرسێنێ. لێره کی دی داده یه ره . جگه شیان نیه پاره

  نیا. به ریز. ته  وێن. دێن. به نیاکان له ته  نه مه ته  به  تاو بێت، ژنه ر هه کان بیستبوو. گوتوبوویان گه ره نابه په

یگرێ.  ک ده یه ڕوانن. بزه نیا چاوه کشێن و ته . رووت رووت راده وه ک و بتڵیک ئاوه رێک یان کورسییه راخه

 .  وێیه نی له مه سی ساڵی دواتری ته  ن که و شوێنه ریا ئه راغ ئاو و ده قه

  

کی  یه ره قۆڕ. جگه  قۆڕه  وته خۆی نیشان دا. سکی که  وه دووره  ریا له ده  خایاند که ی نه نده وه ڕا، ئه داگه        

 ی داگیرساند. دیکه

  



رێک و بتڵێک  راخه  به  ی که نیایانه ته  و ژنه تاویی و ئه بۆی باس کرابوو. رۆژێکی هه  رێک وابوو که

  م چاویلکانه ئه  نگه کی هاتێ. ره یه بوون! بزه  وه خوێندنه  یکی رۆژنامهر خه  وه شه کی ره یه ئاو و چاویلکه

،  وه شۆرته  نیا به شنی تیشک، ته پێستێکی چه  کجار جوان، به جیاواز بن. چاوی جوان گێڕا. دوو کچی یه

نگاو  هه ڕا. هێشتا دوو شیدا گه له  یر به کی سه زوویه ند ته دا راکشابوون. چه که راغ ئاوه قه  رێک له

  وه والتره ند ئاسان بوو. له ی چه وه ستا. بینینه کان!". راوه نه مه ته  "پیر و به  وه وته بیری که  ڕۆیشتبوو که نه

ر  سه  بوون، ژنێکی پیر له  رماوه ی به وه ریکی چنینه ریایی خه ی ده دوو باڵنده  دا که و جێگایه رێک له

مێک  وڕووی چوو. که ره بوو. به  ی رۆژنامه وه ریکی خوێندنه خه  وه شه ی ره چاویلکه  ک به کورسیه

ش.  کی ره یه و چاویلکه  رۆژنامه  بتڵی ئاو و نه  ری پێ بوو و نه راخه  م نه ئارامی دانیشت. ئه  به  وه والتره له

کانی  رزانه هه  ره جگه  له  ی که که ته ی پێ بوو. پاکه ره اڵم جگه رم. به ک دایگرت. ترسێکی نه یه راوکه دڵه

رنج راکێش  سه  ها که وه  وه فیزێکه  رهێنا و به فرۆشرا، ده ش ده ره  قاچاغ و به  کانی ناو شار بوو و به بابیه که

خێرا برد و   ی رکه ڵی شینی جگه ریا دووکه ناو و دایگیرساند. بای ده  وه ی لێویه گۆشه  کی به یه ره بێت جگه

وکات  روخسار و قژی ئااڵبا، ئه  ند ساتێک له پێش ون بوون بۆ چه  که ڵه کهبریا دوو  وه ونی کرد. بیری کرده

  وه ریکی خوێندنه ر خه هه  که پیره  . چاویلکه وه کرده کی ده الیه  ر دانیشت. جارجاره . دانیشت. دیسان هه ون بایه

  تاو که ر هه یی و سووتاوی به وردی لێی رووانی. پێستێکی قاوه  وجار به ، ئه م نیه زانی زۆر ئاگای له  بوو. که

ڵی  گه  د له به تا ئه  رار نیه . خۆ قه گرنگ نیه  که  وه ی داپۆشیبوو. بیری کرده سته رتاپای جه شل و گنج گنج سه

 تی!  سیه شی بکا به رمایی له گه  ست به نیا هه . ته وه بکوژینێته  که توانێ گڵۆپه ده  وانه شه  مه له  بژی. جگه

  

...   زانێ و نه زمان ده  اڵم چی؟ ... چی بکا؟ نه بێ کارێک بکا، به کی تری داگیرساند. ده هی ره جگه

و   وه کوژانده  له په  ی به که ره زانێ. جگه ک ئینگلیزی ده یه ند رسته ک و چه یه لیمه ند که چه  بیری که  وه هاته

وڕووی  ره ر پێ و به سه  ستایه هه ،بردی هێنا و  که ند جارێک رسته ینی خۆیدا چه زه  ی له وه دوای ئه

 دا راگرتبوو، گوتی: که می ژنه ر ده به  ی له که ته کاتێکدا پاکه  چوو. له  که ژنه پیره

  

 ـ هاو ئار یو؟ الیک یو سیغار؟ 

  

 دیت.  ده م چاوی نه . ئه وه رز کرده ری به سه  که ژنه

  



 نک یو! و، سه ـ نه

  

 .  وه دایه  وه خوێندنه  ی به درێژه

  

 ـ الیک، ... الیک، ... هین!

  

 .  وه ڕایه گیرفانی و گه  ی ئارام خسته که ته م پاکه . ئه وه رز کرده ری به جارێکی دی سه  که ژنه

  

ستی  ده کردبوو. داماوی خۆی نه  ستی به هه  نده وه ت ئه ستا. قه ڵکو راوه نیشت، به ی دانه ر جێگاکه سه  له

وت. ئارام  که ڕێ ده وه  ک تازه شتییه که  وه ره و به . له وه ریای کرده یرێکی ده رزی. سه له ده  وه م مژ لێدانه ده  به

  کی خسته یه بزه  که ره نجه ر په ی سه مێشوله  و تاقه  ر. بیری بۆنی ناو ژوور و بیناکه به  وه مپی گرته رێگای که

       ژی.   م ده که  ی که وه له  ت نیه حه پرسێ ناره ده  که مێشوله  ، بێ گومان له وه ر بگاته ر لێو. گه سه

  

 

  

 رفهوانیبۆنوسهشه

  

م  باغی مێشکیا چێندرا، ئه  کۆنه  دی له به مامی پرسیارێکی ئه و رۆیشت و دایکی، نه ئه  وه و کاته له

   ته ئیستا ئیتر بووه  که وت. پرسیاره که ده وی لێ نه ، خه کردایه نه  وه ئاسمانه  وێ تا دوو جار بۆنی به موو شه هه

م و  ده  زانی؟" باوکیشی به واڵێکت لێ نه : "هه ڵیاندایه گه  ، له  یه ماڵه ندامێکی بنه ئه  ، ژیانی رۆژانه  شێکی به

ئیدی زانی باوکیشی   بوو که  م پرسیاره ڵ ئه گه  کرد. له یری دایکی ده سه  ند داماوانه چه  وه چاوێکی گرژه

شکاند. باوکی  نهاڵم رێزی  ی باوکی شکاند، به نه یمه هه  م پرسیاره ند دۆش داماو و بێ هێز بێت. ئه توانێ چه ده

جاری وابوو   رێک، که یکه . په وه چووه دا ده گژ وشه  به  یی بوو که رێکی تووڕه یکه نیا په و ته دوا بۆ ئه به  مه له

 م دیتبووی.  گریا. ئه نهێنیش ده  به



  

خواردن و م پێش نان که وت: جاری یه که ده وی لێنه خه  کردایه نه  وه ئاسمانه  رێ! تا دوو جار بۆنی به ئه

،  یه ڵێ ئاسمان بۆنی هه و ده ر بان. ئه سه  له  یدا بوو ناو جێگاکه  م دوای نانخواردن کاتێک له جاری دووهه

و  وه م دێنێته رهه وام خۆی به رده به  ت و کۆچ. بۆنێکی بێ کۆتایی که ک غوربه ک دووری، وه بۆنێک وه

وی  که ، تا تێی نه ویستیه ک خۆشه وه  م بۆنه ئه  که  و پێی وایه . ئه کا کاندا بزر ده کۆتاییه  وامیش خۆی له رده به

وام تۆ بۆ  رده به  م بۆنه ئه  که  وه و جیاوازییه اڵم به یت. به که ستی پێ ده هه  یت و نه گه تێی ده  . نه نازانی چیه

 نیایدا. ته  ، خۆتێک له وه ڕێنێته گه خۆت ده

  

موو شتێ  ، هه دایه داڵغه  له  . چونکه وه کاته ده  و بۆنه ، بیر له وه بێته دهوماڵ  ره دادێ و به  کاتێک ئێواره

زاران  هه  نگه دان و ره ک سه و دیسان وه بێ و ئه ڕ ده موو شتێک خێرا تێپه بینێ و هیچ شتێکیش نابینێ. هه ده

  ک دێته یه ر بانی و پاش ماوه سه  تهچێ ده  رێوه  . له وه بینێته ربان ده سه  له  وه ماڵه  پێش، خۆی له  وه وی له شه

  به  قوربانت بم بۆ پێم ناڵێی؟" شوانه  ڵێ: "به ده  وه بزه  به  ، بۆیه عاشقی کچێکی جیرانه  خوار. دایکی پێی وایه

ڵێ:  قرتێنێ و ده کانی ده کچه  کا. دایکی چاو له کا و خێرا داوای نانی شێو ده یری دایکی ده سه  وه رسوڕمانه سه

یان  شقی براکه عه  ند ساتێک بیر له کانیشی بۆ چه چی هیچی واش ناخوا!". خوشکه تی و که وام برسیه رده "به

کی  یه هیچ دیارده  ست به ن. هه ستی پێ ناکه ن و هه که ستی پێ ده مێنن. هه ک لێی راده یه و بۆ ماوه  وه نه که ده

و  وه ژووره  چێته یان خێرا ده . براکه ۆژانی پێشوهک ر ر چاویاندا وه به  موو شتێک له ن. هه سیحراوی ناکه

  به  نگێکی نێرینه ده دا. تڵ ده شه  ن گوێی پێوه ندێک درێژ خایه کا و پاش جیق و فیقێکی هه ڵده هه  رادیۆکه

و دیو  وسا له ئه  خرێ. شوانه راده  بێ و سفره واو ده ک رادیۆ ته یه گرێ. دوای ماوه خۆده  له  که م ژووره ئاسته

بێ   یی و گازنده کا. گله باسی کاسبی و بازاڕ ده  وه که ڵقوڕانی چایه م هه ده  ڕوانێ. باوکی به کان ده ره نجه په

ن!  و ساکار و بچکۆله  ند ساده چه  یه ستێره موو ئه و هه ک ئاسمان". ئه ڵێ: "وه ده  وه ر خۆیه به  له  . شوانه کۆتاییه

و   نجه ڵێ گه کا. دایکی ده زم ده  ڕه وه  ریکه ڵێ خه کا و ده ده  دایکی شوانه  . باوکی روو له وه ره ده  چێته وسا ده ئه

تی  نجیه ڵێ گه دا و ده ر با ده ناچێ! باوکی سه  چ شوێنێکی دیکهر بانی زیاتر بۆ هی سه  له  س نیه ڕێ، به لێی گه

  ماندووه  ربان. ئێواران چونکه سه  وه چێته ده  س. شوانه و به نیا دڵی خۆ خۆشکردنه و ته هێناوه ت فلسێکی نه قه

ردو  بێ و گه وا فێنک ده بزرکێ. هه ڵده نگی هه چێ و ئاسمان ره بۆنی ئاسمان ناکا. رۆژ داده  ست به زۆر هه

وێ  و له . لێره کزییه  کان روو له راوهوریای باڵنده وی. هه ر زه سه  نیشێته کاندا ده سته دوورده  وا له تۆزی هه

یی، شینایی  شێنه  ڵنابڕێ. ئارام ئارام و به ر هه تا زۆر خێرا سه ره کا. سه بۆنی ئاسمان ده  ست به هه  شوانه

  یه و کاته نگ نامێنێ. بۆن ئه ده  یه و کاته لووشێ. بۆن ئه ڵده نیگای هه  اندا سپییهک راغه قه  له  رینی ئاسمان که به

  نگ له روون. ده ده  له  و بۆن لێره  یه وه ره ده  نگ له یشتوون. ده کۆتایی خۆیان گه  کان به نگه موو ده هه

موو  کێشێ. هه ی ده سته کێشێ. جه ڵده وڵ ههکی ق یه ناسه و ئاسمان. هه ره به  وه روونه ده  دێت و بۆن له  وه ئاسمانه



کانی  ڵێ بۆن. دوا قریوه ؟" بۆن ده ره به چ خه  ستانه ده و دووره موو شتێک. "له شتێک ئاسمان و ئاسمان هه

ی  قه نگی ته ن. ده ده وا دڕده کان جاروبار هه پاسارییه  که جریوی چۆله  ڵ جریوه گه  ک له ڕه نگی مندااڵنی گه ده

ز  حه  جاری وایه  رن! شوانه هێنه  ند گریه . چه ن نه م دیمه نگی ئه رباهه وچک، زه و که  و کاسه  و ژێر پیاڵه  پیاڵه

 ر داخاو چۆک دابدات! کا سه ده

  

بیری   و له  وه کێشنه کان خۆیان ده خۆاڵوییه  کانی ناو زبڵ و کۆاڵنه . پشیله دات. گوێی لێیه چۆک داده

هۆ.   بیانوو، پڕن له  کان پڕن له کی باش بێت. بێ کۆتاییه یه ئاسمانی بێ کۆتایی داڵده  نگه ودان. ره راوی شه

م  رده وی به . زه و دڵنیایه شه  ری به ر سه ئاسمانی سه  له  موو شتێک. پشیله موو شتێک و هۆ بۆ هه بیانوو بۆ هه

  نگ چییه اڵتن، ده هه  . چ ئارام بڕۆن چ به هو کاته رمیان ده نگاوی نه هه  بیر له  مۆ. شوانه سته ق و ئاسمان ده ره

بۆن کردنی   له  کان. که بێ کۆتاییه  اڵتن و راوه کانی هه بینێ. پشیله ده  پشیله  ئاسمانێک پڕ له  نایبیستی. شوانه

ئێسکی ی  کرته  و نه  که نگی چۆله ده  و نه نگی منداڵ ماوه ده  ، ئیدی نه وه بێته م و چۆک دادان ده که وری یه ده

  خوار!" شوانه  ره ئیتر چاو بڕناکا، وه  کا: "رۆڵه و هاواری لێده کانه ر پێ پلیکانه به  کان. دایکی له پشیله سرکه

واوی  ته  به  ی ئاسمان جارێکه وه ر ئه به ڵکو له کا، به ی دایکی بانگی لێده وه ر ئه به ک له خوار. نه  دێته

  ی زۆری به م ماوه واو بووبوو و بۆ بۆنی دووهه م ته که . بۆنی یه وه دنهناو قۆناغی دوای نان خوار  ته چووه نه

 بوو.  وه سته ده

  

ڵدێنێ.  و ئاسمان هه ره ست به کا و ده . باوکی نوێژ ده هێشتووه جێی نه اڵم ئاسمان به ، به یه وه خواره  له  ئیستا

.  دۆعا و نزا هیچ حاڵی نیه  له  که  رینه پان و به  نده وه ئاسمان ئه  سته ، راوه باوکی بڵێ: "نه  ستێ و به وێ هه یه ده

ریکی نان  بێ. خه واو ده ڕوانێ. نوێژ ته نیا لێی ده چی هیچ ناڵێ و ته ڕوا." که ڕوا و ده نیا ده نزای تۆ ته

.  وه تهکێشێ خۆی ده  ک پشیله کا. باوکی وه . دایکی چا تێده وه نه که کۆ ده  که ی سفره که خواردنن. دوو خوشکه

ن.  که یری باوکیان ده الچاو سه  پۆشن و به رسنگیان داده کانیان سه چکه ی له گۆشه  وام به رده کانی به خوشکه

 زانی؟" واڵێکت لێ نه "هه ڵێ: کا و ده باوکی ده  ر بان. دایکی روو له سه  وه چێته و ده  وه خواته ی ده که چایه

قوڕ سواخ دراون و   کان به وێ. پلیکانه که رده کاندا سه پلیکانه  به  کی قورس. شوانه یه کۆکێ. کۆکه باوکی ده

ی  م پێ پلیکانانه باوکی ئه  بن. باوکی جارێکیان گوتبووی که ناو تاریکاییدا نوقم ده  و بان له ره ر به و سه له

ر  گینا هه ، ئه وه دابووه جار سواخیان نیا جار نه ته  موو سااڵنه و هه . دوای ئه م منداڵ بووه وسا ئه دانابوو. ئه

ست  هه  یگوت جاری وایه ویش نین. باوکی ده م ئه ون و هه م ئه هه  که  پێی وایه  بوون. شوانه  مان پلیکانه هه

  رم. شوانه قوڕی بۆ به  رد و کاسه کا به کا و داواده بانگم ده  وه دوا پلیکانه  ک ساڵی سااڵن له باوکم وه  م که که ده

موو  هه  نا که وتێکی بێ پێچ و په بوو، ره  وتێکی زۆر ساده ن ره مه رچاوی، ته به  کا. له چڵه ده  ڵی دانهد  قسه  م به



  . له وه خوێندرایه روونی بۆ ده  ریان زۆر به و سه ر تا ئه م سه کردبا، ئه خۆیان نه  ر درۆیان له گه س ئه که

رنجیان  کانی باوکی سه رچی قسه گه ئه  . شوانه وه بێته دهنا  پێچ و په  مرۆڤ لێی به  که  ندایه مه یی ته ساده

ویستن.  خۆشی ده  وه می منداڵییه رده سه  ر له بوو. هه هه  م پلیکانانه یری بۆ ئه اڵم رێزێکی سه کێشا، به ده رانه

  ستی به م هه هترسا و ه م ده دا بوو. هه م پلیکانانه ی ئه دوا پله  شار دا له اڵت و خۆی حه هه  م جار که که یه

  کان به کرێ پێی رابێی. بۆنی قادرمه کی بڕدراو، ده کرد. دواتر راهات. تاریکیه وتن ده رکه یی و سه متمانه

 کرد.  بۆنی ئاسمانیان ده  م له ئاسته

  

  . جارێکی دیکه ک رابرووی خۆی، کاتێک ساماڵه ربانی. دنیا تاریک. ئاسمان وه سه  وه یشته گه  شوانه

واو،  کی ته نگییه وتن. تا بێ ده نگی گریانی ساوایان پێش خه ک و ده ڕه گه  وێ له و له نداالن لێرهنگی م ده

م  ڕێ. ئه گه ی دا ده سته جه  ک به زوویه زانی؟" ته واڵێکت لێ نه "هه  وه کاته ی دایکی ده که مابووی. بیری قسه

ک بوو.  یه گرت. جۆره ش ده دا باوه که وشه حه  می له ئه م جار، که ، یه وه هاته و ده ئه  بیری دێت. که  حاڵ له  به

  لکاند. شوانه ده  وه ردنیه گه  کرد و به ڕ ده کانی ته لووله  ، قژه میشه قێک هه ئاره  رمه ویست. نه ند خۆشیان ده چه

  قژه  و ون بوو. به ڕ ئهدا کتوپ و رۆژانه کێک له یه  له  زانێ که ده  نده وه نیا ئه ی و چۆن. ته ت، که بیری نایه  له

کرد.  ، دایکی باسی ئاسمانی بۆ ده کوێیه  پرسی له دایکی ده  له  ون بوو. که  وه ردنییه کانی پشت گه لکاوه  لوله

ک  و نه ئه  کرد که زی ده ند حه میش چه ئاسمان" ئه  وی یاخود له زه  شوێنێک له  یه. له وره ! دنیا زۆر گه "رۆڵه

ستی  دوا هه به  مه . ئیدی له وه بۆ دایکی بدۆزێته  ڵ خۆی بڕیاری دابوو که گه  . له ئاسمان بایه  هڵکو ل وی به زه  له

 . وه کرد. بۆنی دۆزینه بانگی لێده  بۆنێک کرد. بۆنێک که  به

  

  نگه ڵبێنێ. بۆ؟ نازانێ. ره ر هه سه  ره به  ره به  م، ئێواره، که ک جاری یه بوو وه پێویست نه  م جاری دووهه 

قواڵیی   رێک له  له په  ر و به کسه . یه بایه رقیان هه با فه و ده و شه  روانینی ئێواره  ی که وه ر ئه به  له  چونکه

  فێنک که  نده وه . ئه قێ.  با، فێنکتره چه کان ده قواڵییه  رێک نیگای له  خێرا که  نده وه ڕوانی. ئه ئاسمان ده

کی وێڵ،  یه گوهلل  نگه ک، ره یه ک گوهلل کا. وه خۆیدا ونی ده  خێرا ئاسمان له ند کتوپڕ و چه  تی. وه رمایه سه

. بۆنێک  کاندا. بۆنێکی دیکه و بێ کۆتاییه ستێره ناو تاریکی و ئه  ر له کسه کاندا. یه سته ده دووره  ر له کسه یه

  نده وه یکایی بێ سنوور. نیگای ئهکان و تار وردیله  ستێره ی نێوان ئه مه ک گه نی. وه مه ک خێرایی و بێ زه وه

. نیگا  ڵیگرتووه . نیگا هه نیگای رۆیشتووه  شی له سته کا جه ست ده . هه ماوه ر بان نه سه  ئیدی له  که  وێیه له

  که ره فه ر. سه فه . سه وه کاته رزی ده فڕین. بۆنی ئاسمان به  وێته که ده  سته ڵکشان. جه هه  ست به گرێ. هه ڵیده هه

بێت   وه هی ئه  نگه دات. ره ده  وه سته ده  ند ئاسان خۆی به ڕوا. چه ڵی ده گه  میش له یبا. ئه یبا و ده یبا. خێرا ده ده

ی باوکی و داماویی دایکی.  که الته سته بێ ده  و نیگا گرژه  و پشیله  که کۆاڵن و چۆله  . رقی له وییه زه  رقی له



و  ره موو شتێک به اڵم. هه وه  و نه  پرسیاره  . نه یه جۆرێکی دیکه  . ئێره وه پێشه یری نیا سه ها. ته ها ره ڕوا. ره ده

ست  تاڵ. هه تاڵ به دا. به میدا. باڵ لێده ر ده به  له  وه ره سه  و ئاسمانیش له  یه وه خواره  وی له ی خۆی. زه وه ره ده

ن. باڵ  رناخه ن. خۆیان ده که رم ده خۆیان شه  ێڵێ. سووک سووک. ماناکان له جێ ده  ماناکان به  ریکه کا خه ده

، ...  وه با کۆیان کاته ست ده رێن. ده وه ر باڵ لێدانێکیدا ده ڵ هه گه  کان له ڕوا. سووک سووک. وشه دا و ده لێده

نیا  . ته تاڵه  تاڵ به  هر. ب فه سه  ونه که و ده  له مه  ونه که بێ کۆتاییدا ده  وانیش له رم و نیان ئه ن. نه نایه  وه سته ده  به

  ند ئاسان به مان چه کان. ئه ستێره با بۆ ئه ست ده وجا ده کا. ئه فڕێ و بۆن ده ده  ک که یه سته ک و جه نیگایه

.  وه مێشکیه  ڕژێنه کان ده ستێره . ئه وه کاته ندێکیان لێ کۆ ده ی فڕینێکدا هه ر ورشه ڵ هه گه  دێن. له  وه سته ده

سفی بۆن  کانن وه ستێره گرن. ئیستا ئیتر ئه ت جێ ده ند راحه زرۆن. چه ند تامه کان چه وشهتاڵی  جێگای به

 ن.  که ده

  

: بوونێک  وییه ر زه مان ئاسمانی سه ر هه هه  وه شه کا. ئاسمان لێره یر ده سه  وه م فڕینه ده  روا به هه  شوانه

و  ن: "له ردان. لێره فه سه  ڵی له گه  وانیش له شن. ئه وی لێره زه ر کانی سه کاندا. پرسیاره راغه ڕی قه و په له

ر  به  کان له رز پرسیاره نگی به ده  ند جارێک به زانی؟" چه واڵێکت لێ نه ؟" ..."هه ره به چ خه  ستانه ده دووره

  زانێت هیچ به زانێت یان نهب  م پرسیارانه اڵمی ئه کا وه ست ده . کتوپڕ هه وه ڵێته ده  ستێره ی ئه وشه  به  وه خۆیه

بیستێ.  وسا ده خا. ئه ڵده . زیاتر گوێ هه ئاشنا نیه  ستێره زمانی ئه  خا. به ڵده . گوێ هه گرنگ نیه  وه الیه

جبوور  مه  شوانه  ها که رم. وه رم گه رمن، گه کان گه . ورشه وه بێته یان لێ ده چپێنن، ورشه ده  کان که ستێره ئه

  وی له و ژێر کراس و گۆره  نێ. کراس و پێاڵو و تونکه که نێ. دایان ده داکه  دانه  کانی دانه هرگ بێ جل و به ده

نێ. خۆی  بێ خویشی دابکه ده  ! شوانه رمه ند گه چه  ڕۆن. ئاه کان ده ڵ وشه گه  وانیش له . ئه وه بنه ر ده به  سته جه

ودیوی  تاو و ئه کان باسی هه ستێره ئه  که  ێی لێیهوسا گو با. ئه قاوی ده ی ئاره سته ست بۆ جه خۆی! ده  له

  کرد، به تاوی ده وی بۆنی هه ر زه سه  وێش له له  بیری که  وه تاو. دێته ن. باسی بۆنی هه که تاو ده سنووری هه

بۆنی  تاو؟ نا! نیا بۆنی هه . ته یه جۆرێکی دیکه  اڵم ئیره برژا. به وی ده ڕۆیانی هاوین. کاتێک زه ت نیوه تایبه

سرێک  موو عه تێیدا هه  که  وه کاته یان ده ی دراوسێکه ره نجه برژێنێ. بیری په کان ده بێ کۆتاییه  تاوێک که هه

رمی  ر تا دێ گه فه ! سه کرد. ئاه تاوی بۆناوی ده هه  کرد، یا خود سنگێک که تاو سنگی کچێکی بۆناوی ده هه

  و نه  رمه گه  چیدی نه  . لێره وه بینێته تاودا ده ناو هه  وسا خۆی له ئهر.  فه نیا سه ناخوا. ته  سته جه  کا. لێره ده

 بیستێ.  ده  ستێره ئه  دوێ و به ده  ستێره ئه  و به وه کاته بیر ده  ستێره ئه  به  که  سووتێ. فڕینێکه ده

  

 ؟ ره به چ خه  ستانه ده و دووره تاو! له ـ هه

  



 دا. کان نیشان ده ی تیشک بێ کۆتاییه ئاماژه  و به وه قێته ته . ده وه قێته ته نیا ده کا ته ده  قسه  تاو که هه

  

 س. و به  نیا بێ کۆتاییه ته  واته ! که ـ ئاه

  

بێ.  کوێر ده  وێ و نه که ده  واره ر شه چاوی به  م نه . ئه وه بێته ، روونتر و رووناکتر ده وه قێته ته تاو تا ده هه

 کا. کاندا بڕ ده بێ کۆتاییه  چاوی زیاتر و باشتر له  کا که ست ده نیا هه ته

  

 زانی؟ واڵێکت لێ نه ی هه ی ...ئه تاو! ئه ـ هه

  

 تی.  ی خۆیه وه ناوه  ، روو به وه قێته ته ده  مجاره ئه  تاو که هه

  

 ؟ وێیه ـ له

  

کشێ و  بن. ده کان زیاتر ده ستێره ی ئه و ورشه و ورته   ڕوا، چپه تا زیاتر ده فڕێ. هه وێ ده و ئه ره به

ڕ  کانی تۆڕێکی بێ کۆتایی تێپه نگ. توناوتونه ناو کونێکی تاریک تاریکی بێ ده  وێته که کشێ. کتوپڕ ده ده

بۆنی   نده وه دا. ئه بۆنی ئاسمان ده  که نێ. ژوورهبی و" ده "ئه  یه نیا ژوورێکی ساده ته  شوێنێک که  کا. له ده

  . که و کش و ماته . راکشاوه وێیه و له . ئه تری دونیایه دانی عه نیا شووشه ته  یت ئێره که ست ده هه  ئاسمان، که

 مێنێ.  ڵدێنێ و لێی راده ر هه ئارامی سه  بینێ به ده  شوانه

  

 ڕوانی. ئاسمان ده  ر بانیت و له سه  له  تم بینی که ده  وه وێک لێره و شه  موو ئێواره ـ هه

  

  جوانی له  به  . جۆرێک که ڕیوه لێک تێپه م گه رو شوێن بوونی ئه سااڵنی بێ سه  هیچ ناڵی. له  شوانه

 ڵێ: ده  ک سااڵن. شوانه تی، وه ک خۆیه ر وه هه  و لێره اڵم ئه ت. به بیری نایه



  

 گوڕاوی. اڵم نه یر دێت، بهب  حاڵ تۆم له  ند به ر چه ـ هه

  

 دام. بیری ئێوه  له  ژیم که ر وا ده ـ هه

  

وسا دیسان  داتێ. ئه کیانی ده نێ و یه که م پێده کن. ئه یه فه ر ره سه  بینێ. له کان ده تره ریزی عه  وسا شوانه ئه

 .   وه کشێته ی راده ر جێگاکه سه  له

  

 بێ راکشێم. ـ من ماندووم، ده

  

  به  ، جێی بێڵێ یان نا؟ چاوێکی دیکه دڕدۆنگه  ن. شوانه که کانی چاوی نیگای ون ده و پێڵوه کشێ راده

وشیاری   وه روونه ده  له  نیا شتێک که یان نا. ته  وه داخۆ دێته  گێڕێ. نازانێ بۆ لێی ناپرسێ که دا ده که ژووره

 یپرسی.  میش نه پرسێ. ئه نه  که  وه کاته ده

  

کانی  ی توناوتونه ڵه رایه  وه کانه ستێره ی فرمێسک و فرمێسکی ئه ستێره م ئه ده  دا به وه ڕانه گه  له  شوانه  که

  وه یشته گه  تی. بێگومان که یه وه ستیه ده  ئیستا به  که  وه کاته ده  بۆنه  و شووشه جێ دیڵێ، بیر له  تاو به ناو دڵێ هه

دایکی   نه  نگه کانیدا. ئیدی ره رۆکی خوشکه سینگ و به  رۆکی دایک و باوکیدا. به سینگ و به  یکا به ده

ترسی   ر و سینگی خۆیان له سه  نده وه کانی ئه خوشکه  یی رامێنێ و نه توڕه  باوکی چیدی به  و نه وه بپرسێته

 .  وه ڕایه گه  باوکیان داپۆشن. که

  

  

   

 سێلکهڕهساڵیدووانیپه



  

  کان بڕژێنه واڵووه خه  خته ریوی دره ڵوه کانی هه وز و نارنجیه ردو سه اڵ زه گهی  وه هات، بۆ ئه پاییز ده  که

.  وه کرده ده ی خاوێن نه که ت خانووه ر پشت. پاییزان قه سه  خسته کانی ده ره نجه رۆژ په  ، به وه کانیه ناو ژووره

  زی له یانی بوو. حه خشی جوڵه  خشه  زی به کانیدا بوو. حه ناو ژووره  اڵکان له مای گه و سه  مه گه  زی به حه

کرد.  ی ده وه ره یری پاییزی ده نیشت و سه کانیدا داده اڵکانی ناو ژووره ناو گه  ی نێوانیانی بوو. له پیاسه

ڵ پاییز  گه  واوی له ته  رز به و ئیدی تا کۆتایی وه  که ناو خانووه  هێنایه ڵ خۆیان پاییزیان ده گه  اڵکان له گه

دیواری ژووری   نووسینێکی به  وره تی گه خه  ت به نانه . ته وه و پاییزی ژووره وه ره پاییزی دهژیا.  ده

ژیا.  کاندا ده ناو ژووره  ڵی له گه  دا له تی ده رفه رما ده خێر بێی پاییز!" پاییز، تا سه  شدا کوتابوو: "به که دانیشتنه

یانزانی  کرد. ده ده سی دی هات و چۆی نه دا ئیتر که م کاتانه . لهی ساڵ مانه و ده نیا میوانی ئه ته  بوو به ئیدی ده

  ره ش به که وه ی قوژبنی ناو راڕه سێلکه ره دا دوو په م کاتانه ی ناپژێ. له ری هیچی دیکه یانزانی سه . ده رقاڵه سه

کانیان  بای شاباڵه  ڕین بهف ده  کان تیژفڕ و سرک بوون. که سێلکه ڕه کرد. په ده  ر ئاماده فه خۆیان بۆ سه  ره به

دا  که ناو خانووه  دووا رۆژی ژیان له  بوو. که  نه م دیمه زی به ند حه ویش چه ورووژاند. ئه اڵکانیان ده گه

ستێنی  به  شوێنێک له  له  وه ره ده  وسا له داو، ئه یان ده که وه وری ناو راڕه کان دوو سێ ده سێلکه ڕه هات، په ده

ڕوانی  یان چاوه وه بێ بۆ هاتنه یزانی ده میش ده بوون. ئیتر ئه پانتایی ئاسمان ون ده  کاندا، له نگه لێک ئااڵنی ره

 رما بێت. رزی گه وه

  

  سێلکه ڕه داخۆ په  زانی که یده کێک. نه یه  الی بووبوونه  سێلکه ڕه رما و په دوای سااڵنی ساڵ، گه  ڵه

ئاسمان شینتر   زانی که ی ده نده وه ر ئه . هه سێلکه ڕه رما، په گه رزی ڵ خۆی دێنێ، یان وه گه  رما له رزی گه وه

وکات  بوو. ئه ڵ ده ئاسۆ تێکه  شوێنێک له  اڵ له زرۆکانی گه تامه  یی و لقه ڵ خۆڵی قاوه گه  بوو و له ده

ستێنی لێک ئاالنی  به  شوێنێک له  له  وه ره ده  ک رۆیشتنیان بوو، له شیان وه وه . هاتنه وه هاتنه کان ده سێلکه ڕه په

  م له هاتن. ئه م ده ی ئه که و خانووه ره وراست به که یه  وه هاتنه ده  بوون. که یدا ده پانتایی ئاسمان په  کاندا، له نگه ره

نی لێ نیشتبوو  مه تۆزی زه  ی پار، که که ر پشت. هێالنه سه  خسته ی ده ره نجه رگاو په ده  وه پێشه  وه ند رۆژ له چه

ر  به  ک ئاویشی له یه و جامۆڵکه وه کرده ی خاوێن ده که رێ. شوێنه ده  دایه کانی ئیدی رزیبوون، فڕێ ده پووشهو 

،  وه هاته ده که  میشه کان ببینێت. هه سێلکه ڕه ی په وه بێت و هاتنه  وه ماڵه  وت له که  ڵنه ت هه نا. قه داده  که ره نجه په

اڵم بێ  ر، به ده  چووه ده ماڵ نه  ک له یه فته هه  مانه رده م سه بوون. جاری وابوو ئه وێ بوون. له  وه ماڵه  وان له ئه

یبینین،  ده  یبینین. که کانی ژیان ده یه ئێواره  ک له یه ڕۆیشت و ئێواره هێنا. ده ناچار وازی ده  سوود بوو. به

ند  وانیش چه رزین. ئه له  هێنایه رتاپای ده ک سه رزی و، خۆشیه له روونی ده بوو. دڵ و ده ده ستا. تێر نه وه راده

  بوون که وان نه ئه  وه ڵێی ئه ژیان. ده دا ده م خانووه بوون سااڵنی ساڵ له وان نه ئه  وه ڵێی ئه رنج بوون. ده بێ سه



نیا  ته  که ک بڵێی خانووه بوو. وه ڕوانیان نه ت چاوه کێک قه ڵێی یه هێشت. ده یان جێ ده م خانووه سااڵنی ساڵ ئه

 یاندا.  وه کاتی مانه  ردا و چ له فه سه  وان بوو، ... چ له هی ئه

  

  که ر بانه سه  دا. له یان ده که ند سووڕێکی ئاسمانی خانووه تا چه ره سه  وه هاتنه ده  بوو. که م ئاگای لێ نه ئه

بۆ   نگه کرد. جارێکی تر و ره یان تاوتوێ ده که ند جارێک گڵ و خۆڵی گوێسوانه ندووک چه ده  نیشتن. به ڵده هه

  کرد به ستیان ده ده  رێوه  ر له کرد. هه ژوورێدا ده  وسا کتوپڕ خۆیان به ڕوانی و ئه ئاسۆیان ده  دوواجار له

 چێکردن.  ی تازه هێالنه

  

گۆڕا.  موو شتێک ده لێک خۆشتر. هه بوو. گه . ژیان خۆشتر ده وه وییه ڕه نیایی ده ستی ته یان هه وه هاتنه  به

  نیشت، له دا داده پاڵ رادیۆکه  بوو. له کجار خۆش ده یه  وانه ت شه تایبه  وت. به که یان تێده کان جوڵه ژووره

نیشتن.  ڵده هه  وه ریه بان سه  کانیش له سێلکه ڕه کرد و په دا ده که ژووره  کی فێنک خۆی به بایه  وه ره نجه په

 کردن. یری ده بڕی و سه ڵده ری هه هس  وه بزه  دا به م کاتانه له  میشه هه

  

بێ   کرد، به ڕ ده نیایی تێپه ته  رمای به رزی گه واوی هاوین و وه کان، ئیدی ته سێکه ڕه ی په وه هاتنه  به

م  ئه  که  وه و شوێنانه دوورڕا هاتبوون. له  پێ بوو. له  وه رهاتیان بۆ گێڕانه سه لێک به کان گه سێلکه ڕه ڵک. په خه

و  ریا" ئه وت ده وت کێو و حه ڕی حه وپه کاندا ناوی بیستبوون: "ئه چیرۆکه  له  وه زمانی دایکیه  داڵیدا لهمن  له

کان بێ  ترن، چاوه وره کجار گه یه  سته جه  کان له یت باڵه گه یتێ. کاتێک ده یگه تی ده که شه  نیا به ته  ی که شوێنه

و  کان بۆی بدوێن. باسی ئه سێلکه ڕه په  کرد که زی ده ند حه مادا. چه سه  و زمان له  یه نووک کراوه ن و ده ئۆقره

ودا  شه  دوان. به ده کان نه سێلکه ره اڵم په ن، ... به جۆرێکی دیکه  ی که و شوێنانه ن. باسی ئه ی بۆ بکه واڵتانه

فڕینێک، مێشێک یان ڵ هه  ش به گرت. جارجاره رادیۆ ده  گوێیان له  وه یانه که هێالنه  نیشتن و له ڵده هه

  نیشتن و که ڵده رزتر هه ردنێک به رو گه ، سه وه کرده رادیۆ مۆسیقای بالو ده  کرد. که کیان راوده یه واڵه رده زه

ندووکیان دیار  ر و ده نیا سه ته  ها که کرد. وه ده  کرا زیاتر خۆیان گرمۆڵه ڕ و کوشت و کوشتاریش ده باسی شه

  واته ن، که تێبگه  راره ر قه بێت. گه کان هه سێلکه ڕه یشتنی په تێگه  ڕی به باوه  وو کهوای لێکردب  مه بوو. ئه ده

  دایه نگی ده . ده وه ی تاقی کرده لێک شێوه زانی. گه یده اڵم چۆن؟ نه ن. به بکه  توانن قسه شتوانن بدوێن. ده ده

بوو.   اڵم بێ فایده نا. به دایده  که ره نجه ی پهیاخود لێوار  که ر تاقچه سه  کرد. یان له می ده ، یان که رادیۆکه

 دوان!  ده نه  دوان که ده ک جاران نه کان وه سێلکه ڕه په

  



رهات  سه یان شت و به نده وه بکات. ئه  بێ زۆریش قسه ڕێ، ده ی زۆر بگه وه یگوت ئه یر بوو. ده پێی سه

  باڵغ که ره رووداو. شارێکی قه  بێ له یان پڕ دهکردن. مێشک و چاو  قسه  ونه که ده  خۆوه  له  ، که بینیوه

وێ،  ست که ی جێی ده وه . ئه کوتن. باس، باسی جێگایه کتر ده شانی یه  کاتی رێکردندا شان له  کانی له مرۆڤه

 گۆ. لێی  دێنه  یه م شێوه ڵیان. پێی وابوو به گه  دوان له  وته ند جارێک که ران. چه و خۆشگوزه ڵکی شاره ئیدی خه

نووسی  چاره  نگه اڵم ره . به ته حمه بکا، زۆر زه  وێ قسه م جار بیه که سێک بۆ یه ر که زانم گه پرسین: "ده ده

ڕواو  ، ده وایه ک هه وه  قسه  که  پێتان وایه  ترسن چونکه قسه ده  زانم له کردن بێت. ده  ک مرۆڤ قسه ش وه ئێوه

نووس  چاره  س له . که ش چارتان نیه اڵم ئێوه ، به گوتووه رۆژان چی  رۆژێک له  بیری نامێنێ که  مرۆڤ له

  یویست ئێمه نیا ده کرد، یان ته ! بزانم دایکم راستی ده وه بدوێن! بۆم بگێڕنه  واته ببن. که  تا ئێوه  بووه رباز نه ده

 نگ بکا!" بێده

  

  فڕین و نه زۆر ده  ن. نه رێکی دیکهجۆ  ستی کرد که مساڵ هه اڵم ئه دوان. به نه  دوان که کان نه سێلکه ڕه په

نگتر  نیشتن و دره ڵده یاندا هه که هێالنه  کجار قورس بوو. زووتر له خوارد. نیگایان یه زۆریان ده

کاندا زیاتر خۆیان  ناخۆشه  واڵه کاتی هه  کێشا و له ردنیان ده کاتی مۆسیقادا زیاتر گه  وتن. له که رده ده وه

کانیدا  ناو ژووره  له  واڵه رده نگی زه ده  دیتن. ئیستا ئیتر زیاتر گوێی له یده م ئیتر نه ئه  هها ک کرد، وه ده  گرمۆڵه

  سێلکانه ڕه م په کا ئه ران بوو. نه تا نیگه ره . سه زانی چییه یده اڵم نه بێ روویدابێ، به یزانی شتێک ده بوو. ده

. دواتر  وه یناسینه ڵفڕینیان ده ی هه شێوه  چاویان و به  م به اڵم نا خۆیان بوون، ئه بن. به ی جاران نه وانه ئه

  قسه  ونه که نگ بن، بێ گومان رۆژێک ده ران و دڵته ر ئاوا نیگه گه  وه خۆشحاڵی رووی تێکرد. بیری کرده

ک  جبووریان بکا. وه سێک مه ی که وه رۆژان بێ ئه  کردن. رۆژێک له  قسه  ونه که ده  خۆوه  ر له کردن. هه

م ساڵ، ساڵی دووانی  ڕوان بێت. ئه س چاوه با به ده  واته بێ بپشکوێ! که ناچار ده  هاردا به به  ک چۆن لهگوڵێ

 . یه سێلکه ڕه په

  

ک و  ر کورسییه سه  چێته نین، ده  وه ماڵه  له  کا. که . زیاتر پارێزگاریان لێده ئیستا زیاتر چاوی لێیانه

ر لێواری  سه  ک ئاو له یه ش جامۆڵکه میشه کا. هه رێک و پێکی ده و  وه کاته یان بۆ خاوێن ده که هێالنه

موو  ێ، هه و داده شه  کا. که رگری ده ی به که وشه حه  کان له ی پشیله پیاسه  . تا بۆی بکرێ له یه که ره نجه په

یان روونتر  که م ژووره ، ههکان . ئاوێنه ڵواسیوه دا هه که هۆڵه  یشی له ند ئاوێنه ت چه نانه کا و ته ڵده کان هه گڵۆپه

نیایی  ته  ست به بینینی خۆیان هه  فڕن، به ڵده هه  کان که سێلکه ڕه . په م خۆشتریان کردووه و هه وه ته کردووه

ون  که ر ده ده زوو وه  کان بگرێ. ئاگای لێیه واڵه هه  متر گوێ له ر بخا و که دا زیاتر مۆسیقا سه وڵ ده ن. هه ناکه

 .  وه جووتیش دێنه  ڕۆن و به جووت ده  ش به میشه . هه وه هو زووتریش دێن



  

ت پێی  نانه کرد. ته  ک سااڵن خۆی بۆ ئاماده ڵهێنانیان دێت. وه هه  ی کاتی جووجکه که  یزانی که م ده ئه

بوو. یر  بوو. پێی سه رێک نه به اڵم هیچ خه ن. مانگ هات و رۆیشت، به که ده  چکه مساڵ زووتر به ئه  وابوو که

  بوو. له رێک نه به ستا. دیسان هیچ خه ش راوه کی دیکه یه فته اڵم نا. هه م خراپ حسێبی کردبێت. به ئه  نگه ره

یان بۆ  بوون، هێالنه فڕین ده  بوون و فێره ده  وره ی گه وه موو ساڵێک دووای ئه کان هه چکه به  بیری دێ که

  کرد. که یان بۆ خۆیان چێ ده دا هێالنه رینه پان و به  م جیهانه ی ئه شوێنێکی دیکه  هێشت و له جێ ده  میشه هه

م  کرد و هه تی ده م بێ تاقه م ئه بوو. هه  جۆرێکی دیکه  که ک ماڵه یه ڕۆیشتن، بۆ ماوه کان ده چکه به

 ترشێ.  هک تاڵی، کاتێک سێوێک د دا. تامێک وه تیان ده کان بۆنی غوربه ناو ژووره  م کاتانه کان. ئه سێلکه ڕه په

  

اڵکانی  م گه که کرد. یه رزی پاییزی ده تاکانی وه ره سه  رۆژه  له  و رۆژه هات. ئه  و رۆژه نجام ئه رئه سه

دوو   وه، ی نوێ کرده که ئاوه  ی نانی خوارد و جامۆڵکه وه ژوورێدا کرد. دوای ئه  رین، خۆیان به ڵوه هه

ڵک  ر ژیانی خه سه  واو بوو. پاشان راپۆرتێک له واڵ ته کرد. ههڵ ی هه دان و رادیۆکه رینی دانا و پاڵی پێوه سه

تێکی  شیمه حه  کانی باشوور. شارێک به ناوچه  کێک له یه  ک له یه رزه له بوومه  دووای رابوردنی نۆ مانگ له

  وی و له ر زه سه  مێک له ننه هه یر. جه ساتێکی سه بیر دێت. کاره  ی له که واڵه م جوان هه . ئه وه کجار زۆره یه

ستی کرد  وام بوو. هه رده به  که م. راپۆرته ننه هه جه  له  جگه  وه کرده موو شتێک ده هه  ڵک بیریان له کاتێکدا خه

ردنیان  رو گه واو سه ردووکیان ته کان هه سێلکه ڕه ڵبڕی. وابوو. په ری هه وت. سه جموجۆڵی تێکه  که هێالنه

وی دیان  . ئه که راغی هێالنه ر قه سه  کیان هاته وسا رابوون. یه نی. ئهڕوا میان ده کێشابوو. زیت زیت له

م دا  می ئه ر ده به  رم له یان دا و نه که فڕین. سووڕێکی ناو ژووره  وه ردووکیان پێکه فڕین، هه  ها. که روه هه

ند  شیان چه و باڵ و پشتی رهردیان، سینگی سپی  ردنی زه یدیتبوون. ژێر گه نه  وه نزیکه  ت ئاوا له ڵنیشتن. قه هه

 . جۆرێکی دیکه  اڵم له ش، به رد و سپی و ره جوان بوون. زه

  

خۆیان   میان کرد. له یری ئه م الو الی خۆیان رامان. سه مێک له کان که سێلکه ڕه یری کردن. په م سه ئه

.  وه مێک کرایه که  وه بنه  باڵی له  ها که وه  وه، رز کرده مێک شانی به کیان که وسا یه وی و ئه زه  روانی، له

 گۆ:  و، ... هاته وه رز کرده ری به سه

  

  نگه ی چ بوو. ره که بوو. نازانین هۆکاره ر نه فه رۆیشتن و سه  زمان به هیچ کاممان حه  خۆوه  له  ـ پار

  ی که وه ئه  نگه اڵی پاییزی بوو، یان ره ی تۆ پڕی گه که ر ساڵێکی دی خانووه هه  زیاتر له  و ساڵه ئه  ی که وه ئه



ستی  ی که هه وه ئه  نگه . یان ره وه هاته ت نه ، قه وه هاته نه  ئێواره ک رۆیشتوو و یانییه کانمان به چکه به  کێک له یه

ین.  سێلکه ڕه په  زانی ئێمه ک ده اڵم وه ئیدی دایگرتبووین. به  میشه ک بۆ هه جێگایه  له  وه زی مانه پیری و حه

ک زوو بوو  یانییه . به یه هنووسی ئێم ر چاره فه ین. سه بێ کۆچ بکه یلێک ده ز و مه ر رووداو و حه ڕای هه ره سه

دووا   وا ساف و دڵڕفێن بوو. که هه  وه ره نگ بوو. ده ت بێده وتبووی. رادیۆکه وتین. تۆ خه رکه ده وه  که

  که وشێ، پشیله حه  کرد. له  وه ره مان راپێچی ده که کی ناو ژووره اڵیه ند گه ڵ بای باڵمان چه گه  سووڕمان دا، له

و  ره مان دا و به که وسا بۆ دواجار سووڕێکی ئاسمانی ماڵه . ئه وه سا و خۆی کۆکردهی باڵمان تر وژه  له

کرد.  مان نه قسه  وجاره کردن، ئه  قسه  کرد به ستمان ده ده  ی سااڵنی دی که وانه پێچه  رێ. به  وتینه باشوور که

کردین. دوو  ، بانگیان لێده رانه ده ن و دنهری دا. ئاسمان و رێگا، پان و به نیا باڵمان لێده نگ ته ردووکمان بێده هه

م  ری دووهه المان دا. سه  وه سانه ر رێگا بۆ حه کی سه زرایه ک و کۆخێکی مه یه الوه که  ک، له ر یه سه  و له شه

انی. ز مانده یان بوو. جوان نه و به مه ده  نگه ری هێناین. یان ره به خه  شتێک به  و الیدابوو، که شه نیوه  و، له شه

وێ قسان بکا.  یه زمان و ده  ته ی دنیا هاتووه وه ک ئه نگێک وه نی. ده نگێکی کپی ترسناکی دوور دنیای ته ده

ڕێ  نگ وه کجار دره وساڵ یه ئه  ستمان کرد که دا. هه وا بۆنی بارانی ده ور و هه م رۆژ، ئاسمان هه سێهه

ور،  ر هه به  کردین! له رما بانگی لێده کرد. گه پێده ست بوو، بۆنی باشوورمان هه اڵم گرنگ نه وتووین، به که

ک بڵێی  . وه وا لێڵ و تاریکه هه  ستانه ده و دووره بینیمان که له  وسا فڕین. فڕین و فڕین. ئه مێک نزم ده که

  وێوه کرا، رێگای باشوور رێک له ده اڵم نه . ویستمان رێگا بگۆڕین، به ست دنیای داپۆشیبوو تۆزێکی خه

پاڵی   ل رێگا ببڕین. نزیکتر، پاڵ به په  له بێ په  خۆ، به ره سه  مجار ئارام و له کرد. بڕیارمان دا ئه ری ده گوزه

  به  های ساڵ بوو ساڵه  وتین که ر شارێکدا که سه  وسا به بوو. ئه ، دنیا لێڵتر ده  وه وتینه که . تا نزیکتر ده وه کتره یه

وسا دیتمان شار تێک  مانی زوو. ئه رده کانی سه خاکییه  خانووه  ڵ، شارێک لهگ  ڕین. شارێک له په ریدا تێده سه

تا  ره یر دایگرتین. سه نگی. ترسێکی سه نیا بێده کان. ته یاره ماشین و سه  کان دیار بوون و نه مرۆڤه  . نه پیوه ته

 ستانین.  اڵم شتێک رایوه . به وه ینه ده ڕین و ئاوڕ نه ویستمان تێپه

  

کی گیر،  یه ک بڵێی وشه ویدا خشاند. وه زه  ندووکی به ند جارێک ده ستا. چه راوه  که سێلکه ڕه ا پهد لێره

 کا: ها ده ره

  

جێیان بهێلین.   که  ئاسان نیه  نده وه ئه  ربۆیه ژین. هه ڵ مرۆڤ ده گه  له  های ساڵه ساڵه  زانی! ئێمه ـ ده

ین  رنج بده وردی سه  ستین و به ستین. راوه بڕیارمان دا راوه  یشن. بۆیه جۆرێک خانووی ئێمه  کان به خانووه

موو خانوو  . هه وماوه چی قه  ڵنیشتین. ئیتر زانیمان که ڕووخاو هه ر دیوارێکی نیوه سه  . له چی رووی داوه  که

نگ و  ده  نگه سااڵن ده  ی که و شاره مابوو. ئه نێکی سامناک بوو. شار نه و بیناکان رووخابوون. چ دیمه



بوو.  ناو تۆز و لێڵیدا بزر ده  له  ک که نگییه نیا بێده کردین، ئیستا ون بووبوو. ته راسانی ده ی هه که باڵغیه ره قه

کاندا  الوه ناو که  له  ی که گانه و سه  و پشیله نیا ئه ڕان. ته پشکنین و گه  ستمان کرد به و دیوار ده م دیوار بۆ ئه له

پێستیان تۆز   ی که گانه و سه  و پشیله بینران. ئه ڕوانی، ده موو شتێکیان ده هه  وردی له  کرد و به رێگایان ون ده

رنجی راکێشاین.  نگێک سه ڕا. کتوپڕ ده ڵگه رم هه ر گه ده ت به تاقه  وا کتوپڕ له دا هه و تۆزستانه ناو ئه  بوو. له

ی  وره کی گه یه وشه حه  هات که ده  وه که خانوویه  له،  وه پمانه نیشتی چه ته  له  که نگه ڵخست. ده گوێمان باشتر هه

 ڵنیشتین.  هه  که الوه ر که سه  ڵفڕین. له هه  که نگه و ده ره بوو. به هه

  

ری  دیسان سه  که باڵی خشاند. مێینه  و و باڵی له وه وته نزیک که  که مێینه  له  که نێرینه   سێلکه ره دا په لێره

 می خشاند: رده ویی به هز  ندووکی له داخست. ده

  

گیان  ترسم. دایه ده  زۆر تاریکه  گیان ئێره  کرد: "دایه هاواری دایکی ده  وه گریانه  ـ منداڵێک به

  یشته گه ده یزریکاند و نه ده  نگی دایکیشی که وسا ده گیان ..." ئه  کوێێ؟ دایه  گیان له  ،... دایه تینوومه

مان  که وجا نیگای دایکه هات ئه ده  ی لێوه که نگه ده  که  وه ی نیشتینه و جێگایه ر ئه سه  ڵفڕین و له ی. هه که منداڵه

یری  سه  وه وه پاڕانه  ند به ! چه که پ و تۆزاوی و داماوه ته  دیار بوو. دایکه  وه قڵشتێکه  له  وه و ژێره له  دیت که

 کردین. ده

  

کانی  سێلکه ڕه په  نیا له م واق وڕماو ته ڵنیشت. ئه هه وێ ر رانی و له سه  دا چووه لێره  که سێلکه ڕه په

 دا هێنا.  که سێلکه ڕه ر په سه  ستی به ی ده نجه دوو په  ڵبڕی و به ستی هه ڕوانی. ئارام ده ده

  

ئیتر   نێواندا بوو. ئێمه  ڕی دیوارێکیان له وپه نیا ئه ته  وه، و ژێره ، بێ گومان له دۆزییوه مان نه که ـ منداڵه

  که  وه ی خۆم کرده که چکه به  واوی رێگادا بیرم له ته  یی. له میشه و شوێنی هه ره و باشوور. به ره رۆیشتین. به

 کانی ژیاندا بزر بوو.  رۆژه  رۆژێک له  له  پار هاوین لێره،

  

د و ی کر که یرێکی هێالنه ی گۆڕی. سه که ره نجه ر په ی سه که ستا. چوو ئاوی ناو جامۆڵکه م هه ئه

 .  وه دانیشته



  

اڵ  ناو گه  مرۆڤێک له  یبینی که ری کردبا، ده گوزه  وێوه ر رێبوارێک له گه دا ئه خته نگ وه دره  و ئێواره له

ی پاییز  ئێواره  له  کانی ر رانه سه  ی سێلکه ڕه ڵ دوو په گه  و، له  تای پاییزدا دانیشتووه ره کانی سه ریوه وه

  بوو به و و ده وه شکایه کاندا ده ناو فرمێسکه  ر سێکیاندا له چاوی هه  له  که نه دیمه  بینی که یده اڵم نه ڕوانن. به ده

      ش پاییز!          شه  دوو پاییز، ... به

  

     

  

 فروبارانیناوبهکهرهیکهپه

  

کان نزم نزم  وره ی هه و کاتانه ند خۆش بوو ئه ور بوو. چه فر و هه باران و به  زی له حه  میشه هه

ند خۆش  فر و باران چه وی. به ڵ زه گه  دووان له  وتنه که زمانی بارین ده  چڕژان و به و لێک ده وه بوونه ده

  ی کلوه وه باران و هوروژمی بێ بڕانه  ی ژنهر رێ به  باری له ده  دا. که گرێ ده  وه وریان پێکه وی و هه زه

وجار  کان. ئه دابڕاوه  نکه ر ده به  یدایه و ده وه کرده رز ده کێشا، روخساری به ردنی ده ستا، گه وه کاندا راده فره به

ویدا  زهر  سه  خۆی به  سیحراویانه  ی که و شوێنه و ئه ره ور و به و هه ره و ئاسمان. به ره داشت به ستی راده ده

  له  سته ی جه وه ر توانه ده قه  ڕبوون، به ر ته ده قه  نێک به مه زه  نگه خایاند؟ نازانێ. ره ی ده نده ڕشت. چه ڵده هه

 ناو باراندا.   فر و له ناو به

  

کرد.  فر بانگی لێ ده نگی باران و به ، ده و بایه ر شه . گرنگ بارین بوو. گه یه بوو که کات، گرنگ نه

فر  وسا باران و به فر! ئه . سوپاس باران! سوپاس به وه ره ده  هاته کرد و ده ر ده به  کانی له ش ئارام جلهوی ئه

 : وه دایه اڵمیان ده وه

  

 ت! که ستانه ستان، بۆ راوه ـ سوپاس بۆ تۆش، بۆ راوه

  



  بوون به فریش ده ن و، باران و بهفر و بارا به  بوو به و ده یبردن. ئه ڕ ده بوونێکی ته ئاوێته  ره به  ره ئیدی به

 و. ئه

  

نگ.  قام چۆڵ و بێده . شه وه بووه  وه و ماڵه ره به  بوونێک بوو که ها ئاوێته نگ ئیوارانی وه دره  کێک له یه

،  وه گیرفان و نیگا نوقمی پێشه  ست له . ده وه الوانه کانی دوا باران، گوێی ده رشێته سه  ی ئاوی ناو جۆگه خوڕه

  رگا، کلیله یشت. ده یزانی. گه ر بوو! ده به  وێکی درێژی له ڕۆیشت. شه گرت. ده ڵده وی هه گاوی شهن هه

سی  وه ، هه وه ژووره  ی بچێته وه بوو! پێش ئه  وره گه  که وشه ند حه . چه وه و کرایه ی ناو مشتی خوارد که سارده

  تا به ره ڵگرت. سه دا هه که وشه ناو حه  نگاوی به هه سپایی ئه  ر. به ده  وه پشکنینی گرتی. تاریک تاریک. هاته

ناو یادی   وسا به مابوو. ئه  بۆنێکی هاوینیان هێشتا پێوه  سووکه  دا که ختانه و دارو دره ناو ئه  دا، به که ناو باغه

سووڕی خوارد.   که وشه ی حه وه و دیوی پشته ره رد بوون. به رد زه ی ئێستا زه گیایانه  و بنه ناو ئه  کاندا، به گوڵه

وێ  ک بڵێی دوو چاو له . وه وه ڕێته ستا. ویستی بگه ڵگرت. راوه نگاوی هه لێک تاریکتر. ئارامتر هه وێ، گه ئه

ی باش  که وشه ر خۆی دا و رۆیشت. حه تی به اڵم نا، غیره تروکێن. به م لێی ده ئاسته  ناو تاریکایی بێ بندا به  له

گوت.  موو شتێکی پێ ده هه  که وشه بینێ. حه تاریکیشدا نه  س له ت که نانه کرا ته ده نه  کهباش   نده وه ناسی. ئه ده

ر  گوت. گه پێیان ده  جیڕکه  دیانه  کان به ، دیواره وێ بایه سێک له ر که ناسی. گه و زمانی ده نگ و ئیشاره ده

اڵم  خۆت بێت. به  یگوت ئاگات له دوا. ده دهگوت. یان  جواڵ و پێی ده ی تاریکایی ده نجه ، په وێ بایه سێک له که

  دڵنیا، که  نده وه بوو. ئه کانی رۆیشت. هیچ باس نه راغه زۆر بێ ترس تا نزیک قه  گوت. بۆیه هیچی نه  وشه حه

  ر سینگ راکشاو و به سه  ت له نانه و تاریکاییدا. ته وشه ی حه رگه ناو جه  ستا. رێک له مێکیش راوه ت که نانه ته

  ژوور؟ بچوایه  ڕۆیشته ر نه کسه بۆ یه  کانی روانی. باشه راغه قه  و له وشه حه  له  وه چاوییه  د السکێک له قه

ی بوو، تا  پیشه  مه اڵم نا! ئه ! به رچی با، با ببایه هه  وشه حه  و ئیتر له  ر خۆی داخستایه سه  رگای له ژوور و ده

  دێته  وشه، حه  ی بتوانێ بێته وه . ئه رقیان نیه و ناو ماڵ فه  وشه ێی وابوو حهو پ ژوور. ئه  چووه ده نه  بایه دڵنیا نه

 !  وه ژووریشه

  

کی  وجار تاریکاییه . بۆ؟ نازانێ. ئه وه راکشاوی مایه  ر وا به رز، هه د السکێک به قه  ی به سته جه

سێک یان شتێک.  ک که ، وه ی گرمۆڵهستێک می خۆیدا بینی. خه رده ی به که سووچه  تاریکایی، له  ستتری له خه

  وشه گووت؟ بۆ حه هیچی نه  وشه بۆ حه  . باشه وه  یر خاو بووه ند سه ی، چه سته کانی السکی جه ماره ئاوی ناو ده

ناو   ند؟ دیسان نازانێ. له . چه وه ر وا مایه هه  بێ جوڵه  و پێش بڕوات. به ره یان به  وه دووابوو؟ بکشێته نه

جواڵ.  ده نه  که تۆخه  ره ک رزیوی. سێبه خووسا. خووسانێک وه  ی دیکه نده وه ڕی ئه ی ته سته دا جه که نه چیمه

چێ،  رده ن ماڵ ده نگی پێی خاوه بیستنی ده  ر به سی وا هه که  و. بیستبووی که ک ئه ویش مات و کپ وه ئه



  خۆ گرتبوو، به  مشتی له  دارێکی پڕ به  وت چڵه کهڵ هه  ستی به کاتێکدا ده  ؟ له وه ر مایه اڵم گه . به وه نامێنێته

  که ره ستا. سێبه جواڵ. راوه ر نه هه  که ره بۆ لێدانی، سێبه  وه راست بووه  کشا. که  که ره و سێبه ره خشێ به  سینگه

ڕی  ی ته سته جه  ڵ به ئیستا تێکه  ی ترس که قه نسک و ئاره هه  نسکه ناو هه  . له بێ جوڵه  ر بوو، به ر سێبه هه

ترسا خۆیشی بچووک   ت له نانه ته  که ره : "سێبه وه نینێکی ترسناک. بیری کرده نین. پێکه پێکه  وته بووبوو، که

ی  ژوور. زۆپاکه  و چووه  وه ی کرده وه رگای پشته . ده وه ڕایه ی فڕێ دا و ئارام گه که ." داره وه کرده نه

ر  به  ی راخست. له کانی شۆرد. جێگاکه وییه ڵخست. گۆره انی ههک ڕه ته  کانی گۆڕی. جله ڵکرد. جله هه

شتر و  ند گه ر باراندا چه به  تی له نجیه خۆی راما. پێستی گه  مێک له . که وه دا قژی وشک کرده که ئاوێنه

نا،  نیا. چای ساز کا! . تاریک و سارد و ته وه ر کرده سه  کانی به موو ژووره ک گرتی. هه یه ! بزه روونتره

ی ناو  که تاریک تاریکه  ر شوێنه سه  ک رێک به یه ره نجه . په وه خواردییه  زخانه ئاشپه  . له وه ئاوی خوارده

  به  که رداخه . کتوپڕ په بێ جوڵه  پێش، تاریک تاریک بوو. به  وه مێک له ک که ر وه یڕوانی. هه دا ده که وشه حه

مێک  تروکێنێ. که دا چاوی لێ ده که ناو تاریکییه  سێک له کهستی کرد  وشک بوو. هه  وه میه ست و ده ده

  له  له په  ر؟ به ده  وه ند ترسا. بچێته نیا جارێک چاوی تروکاند. چه ته  که شته  ستی کرد که ردنی کێشا. هه گه

  وه کا. ئه ده  ڵه ن ههدا. بێ گوما ی پێوه که زخانه رگای ئاشپه و ده  وه ی کوژانده که ر، گڵۆپه ده  چووه  که قه تبه مه

ی  که بته رم! زه ند گه . چه ژووری زۆپاکه  وه تاریکایی تروکاندبوو. چووه  چاوی به  بوو که  که وقی گڵۆپه شه

م دیواودیو کرد؟  ی ئه که ند جار شریته نێوی. چه  خزایه  وه کتێبێکه  راخست و به  ی ڵکرد. گۆرانی. جێگاکه هه

و  وه م کتێب خوێندنه ده  گۆرانی و به  م گوێ گرتن له ده  به  ؟ نازانێ. جار جاره وه وێندهی خ ڕه ند الپه نازانێ. چه

ی گڵۆپی  وه بێ ئه  ستێ. به ڵده . هه که ری ناو تاریکاییه . سێبه وه کاته ده  که ره سێبه  بڕێ و بیر له ڵده ر هه سه

ر چۆک و  سه  ڵناکا. له هه  که اڵم گڵۆپه ، به وه کاته ا دهرگ کشێ. ده که ده زخانه و ئاشپه ره ه ڵکات، به هه  که دااڵنه

ک  ر وه ، هه تاریک تاریک نیه  که کا. چیدی قوژبنه ده  وه ره یری ده سه  وه دزییه  . به که ره نجه په  گاته چنگ ده

خا.  ر داده ڕ ناکا. سه کا. نا، چاوی درۆ ناکا. باوه یری ده کی سه یه تی. ماوه ری خۆیه وروبه تاریکایی ده

واو.  ک بکا و ئیدی ته فۆن بۆ خزمێک یان هاوڕییه له کا. ته فۆن نه له بۆ ته  . باشه  که ره نجه په  نیشێ. پشت له داده

لێکی   ریکه کا ترس خه ست ده . هه وه شه کی دوای نیوه عات یه کا. سه ستی ده ی ده که عاته یری سه سه

وڵدا مابا باشتر بوو.  ی هه که شوێنه  وێ له له  که ر تاریکاییه گرێ. گه ده  وه هموچاویی ده  ست به شێنێ. ده وه ڵده هه

مێک  وێدایه، که له  که مان شوێن. چی؟ تاریکاییه یری هه . ئارام. رێک سه وه ستێته ڵده ناتوانێ جواڵبێ. هه

م  ئاسته  بکا. به  وه ره یری ده سه . چیدی ناتوانێ وه نیشێته تروکێنێ. داده دوو جار چاوی لێ ده  مجاره . ئه تر واوه

ناو   چێته ده  رگاکان قوفڵن. ده  ی که وه له  . دڵنیایه که و ژووره ره ر. رێک به ده  چێته ق ده مۆبه  خشێ له  چنگه  به

  له  که . لێفه ره تی ده ڵبخا. ناکرێ. مۆسیقا یارمه کا گوێ هه ز ده . حه وه کوژێنێته ده  که بته تا زه ره ی. سه جێگاکه

ند  نیا چه بۆ رۆژ. ته  ماوه ی نه نده وه . ئه وه کاته خۆی نزیک ده  کا و له م ده که  که بته نگی زه ئاڵێنێ و ده خۆی ده

.  هاتووه نیایی رانه ته  هێشتا به  نیایی. وادیاره . گومانی ته نیا گومانێکه . ته عاتێک. بێ گومان هیچ نیه سه

ند  بارێ. چه ده  وه ره ده  نگی باران دێ. دیسان له ده  زانێ که ده  نده وه نازانێ. ئه ر! به خه  یان به  وتووه خه



.  دات. دنیا خرۆشاوه الده  که رده ستێ. په ڵده نگ دا هه و و بێداری و ترس و ئاهه نێوان خه  ز! له له بارانێکی به

بێ  کا. ده و داناگیرسێ. باران بانگی ده که یه مچه هش  ڵێی دنیا چڵه ک! ده یه تریشقه  وره دا. چ هه ده  تریشقه وره هه

ر  به  رگ له جل و به  کا و نه ڵده گڵۆپ هه  . نه وه داته داده  که رده ر باران! په به  وه ر، دیسان بچێته ده  دیسان بچێته

  وش و بێ پێاڵو. له بێ که  ت به نانه . ته یه وه و کاتی رووت بوونه مشه ر! ئه ده  ره رووتی وه  ڵێ به کا. باران ده ده

ویش ناترسێ.  س ناتوانێ بترسێ. ئه که  را، که هه  نده وه . ئه که رایه چ هه  وه ره ر. ده ده  چێته ده  وه رگای پشته ده

ر  . دیسان سه که وشه ناو حه  چێته ترازێ و ده کان ده پلیکانه  . له و زمانی بارانه نگ و ئیشاره ستی ده مه

ڵ  گه  وی و ئاسمان له ڕ بوون تا بێ کوتایی. دیسان زه و روخسار نوقمی باران کردن. دیسان ته وه رزکردنه به

  یه و که  یه نده عات چه بێ. سه کاندا ون ده ناو دڵۆپه  ر لێو له سه  له  قونجێنێ و بزه ک جووت بوون. چاو ده یه

  وره م هه . دووهه وه کاته دنیا رووناک ده  تریشقه  وره م هه که و نوقم بوون. یه . بارانه ، گرنگ بارانه گرنگ نیه

رزێ.  له . پشتی ده بووه ت وانه رزێ. بۆ؟ قه له ی ده سته و جه مشه اڵم ئه ترن ئیستا. به له په  کان به ش. دنکه تریشقه

  ره شوێنی سێبه  . له یه وه ی پشته که وشه حه  چێ. پشتی له رده ده  وه کانیه نجه ر په سه  له  جاری وایه  رزینێک که له

  . له ویش خوساوه . بێ گومان ئیستا ئه بیری نیه  ی وا چاوی لێداگرت. له و تاریکایه . ئه که تاریکه  ره هه

  نکێک، به ده  . ببن به تریشقه  وره ئاسمان و باران و هه  ستن و ببن به س راوه مووان به بێ هه وێکی وادا ده شه

ناو   وێته که کا گرێ ده ست ده کانیشی. هه ت لێوه نانه رزێ. ته له کا قاچیشی ده دهست  دڵۆپێک باران. ئیستا هه

کان  شته  ی که و بایانه س با بێت. له کا به ز ده حه  ک که . بایه ڵیکردووه هه  دوواوه  ک له ک بڵێی بایه چاوانی. وه

  وره ڵدێنێ. هه دا چاو هه ده  تریشقه  وره م هه سێهه  . که بارانه  نیا ئاگای له م نازانێ. ته ن. ئه به ڵ خۆیان ده گه  له

ک  ند ترسناک دێت. وه کا. چه ق ده دێت. دێت و ئاسمان شه  که  دوو چاوی پڕ هوروژمه  تریشقه

ڕوانێ. کتوپڕ  ده  رێکی تۆخ که ک سێبه رێکی تاریک تاریک. وه ک ترووکانی چاوی سێبه ک. وه رییه وه بیره

  رێکی تاریک که . سێبه وه کاته ال ده  له په  چێ. به رده ده  وه رییه سه  تۆقه  له  که زووه هت  مجاره زانێ. ئه ده

ریدا  سه  شتێکی قورس به  ک به دوای یه ک به ئاڵێ. یه هیچ ترووکانێکی دی ناکا، لێی ده  له ترووکانی چاوی 

بێ. تیشکی گڵۆپی ناو  ون ده  وه کانییه یره سه  چاوه  به  که تاریکه  ره . سێبه وه بێته رده ی ئاسان به سته کێشێ. جه ده

 کا.   ی ون ده سته جه  که دااڵنه

  

کان  نگی دڵۆپه بتوانێ ده  نزمتر، که  وه نگیشی له . ده السکێک نزمتره  دی له دا، قه مجاره راکشانی ئه  له

 جێ دێڵێ.  میشه کاندا بۆ هه هتی دلۆپ ززه له  باران، بۆ دوواجار نیگاکان له  زێنێ. روخسار روو له ببه

  

  

 رێکرۆژژمێریتێکۆشه

   



م  ش هاوڕێکه عاتی شه ماڵ. سه  وه ڕێمه گه چم بۆ کار. ده خۆم. ده ستم. نان ده ڵده و هه خه  له :ممهشه

عاتی  . سه وه خوێنمه گرم. کتێب ده رادیۆ ده  خۆم. گوێ له و ده ماڵ. نانی شه  وه چمه چرپێنین. ده بینم. ده ده

 وم. خه ماڵ. ده  وه چمه . ده وه مه که ر. باڵویان ده ده  چمه ده  وه کانی ناو گیرفانمه قه ره وه  یانی به چواری به

  

م  ش هاوڕێکه عاتی شه ماڵ. سه  وه ڕێمه گه چم بۆ کار. ده خۆم. ده ستم. نان ده ڵده و هه خه  له :ممهکشهیه

عاتی چوار  . سه وه خوێنمه گرم. کتێب ده رادیۆ ده  خۆم. گوێ له و ده ماڵ. نانی شه  وه چمه چرپێنین. ده بینم. ده ده

 . وه ومه خه بم. ده و راده خه  ک له یه قیقه ند ده بۆ چه

  

خۆم.  و ده . نانی شه وه مێنمه ماڵ ده  ر. ناچرپێنم. له ده  خۆم. ناچمه ستم. نان ده ڵده و هه خه  له :ممهدووشه

 . وه ومه خه بم. ده و راده خه  ک له یه قیقه ند ده عاتی چوار بۆ چه . سه وه خوێنمه گرم. کتێب ده رادیۆ ده  گوێ له

  

م  ش هاوڕێکه عاتی شه ماڵ. سه  وه ڕێمه گه چم بۆ کار. ده خۆم. ده ستم. نان ده ڵده و هه خه  له :ممهسێشه

و  ماڵ. نانی شه  وه چمه ن. ده وه شوێنمه  م به که ست ده ڵێ هه دات. ده ی توند لێده چرپێنین. دڵی هاوڕێکه بینم. ده ده

بم.  و راده خه  ک له یه قیقه ند ده عاتی چوار بۆ چه . سه وه خوێنمه گرم. کتێب ده رادیۆ ده  خۆم. گوێ له ده

 .  وه ومه خه ده

  

م  ش هاوڕێکه عاتی شه ماڵ. سه  وه ڕێمه گه چم بۆ کار. ده خۆم. ده ستم. نان ده ڵده و هه خه  له :ممهچوارشه

عاتی چوار  . سه وه خوێنمه گرم. کتێب ده رادیۆ ده  خۆم. گوێ له و ده ماڵ. نانی شه  وه چمه چرپێنین. ده بینم. ده ده

 . وه ومه خه بم. ده و راده خه  ک له یه قیقه دهند  بۆ چه

  

م  ش هاوڕێکه عاتی شه ماڵ. سه  وه ڕێمه گه چم بۆ کار. ده خۆم. ده ستم. نان ده ڵده و هه خه  له :ممهپێنجشه

گرم.  ده رادیۆ  خۆم. گوێ له و ده ماڵ. نانی شه  وه چمه بینین. ده کتر نه ک یه یه ڵێ بۆ ماوه چرپێنین. ده بینم. ده ده

 .  وه ومه خه بم. ده و راده خه  ک له یه قیقه ند ده عاتی چوار بۆ چه مگینم. سه . باش حاڵی نابم! غه وه خوێنمه کتێب ده

  



و  ماڵ. ئه  وه بێ بڕۆین. ناچمه ڵێ ده چم بۆ کار. کتوپڕ دێت. ده خۆم. ده ستم. نان ده ڵده و هه خه  له ینی:هه

 کا! ری رێگا بانگم ده و سه ڕۆم. ئه ر. ده ده  دێمه  میشه ماڵ بۆ هه  وم. له ناخه  وه شه

  

  

  

 شمانگدوایشه

  

ڵ  گه  له  نگه خۆین )نانی وشک ره ستم. نان ده ڵده و هه هخ  ڕۆ له وم. نیوه خه ڵدێ ده تاو هه هه  که :ممهشه

ر  سه  ک. به ئاواییه  چینه ڕۆین. ده . ده وه پێچینه خۆمان ده  کێشین. ئێواره کێشم. ده ده  ره نیر یان ...(. جگه په

 ڕۆین. . ده وه پێچمه خۆم. نان ده بین. نان ده ش ده مااڵندا دابه

  

  له  نگه خۆین )نانی وشک ره ستم. نان ده ڵده و هه خه  ڕۆ له وم. نیوه خه ڵدێ ده تاو هه هه  که :ممهکشهیه

ر  سه  ک. به ئاواییه  چینه ڕۆین. ده . ده وه پێچینه خۆمان ده  کێشین. ئێواره کێشم. ده ده  ره نیر یان ...(. جگه ڵ په گه

 ڕۆین. . ده وه پێچمه خۆم. نان ده بین. نان ده ش ده مااڵندا دابه

  

  له  نگه خۆین )نانی وشک ره ستم. نان ده ڵده و هه خه  ڕۆ له وم. نیوه خه ڵدێ ده تاو هه هه  که :ممهدووشه

ر  سه  ک. به ئاواییه  چینه ڕۆین. ده . ده وه پێچینه خۆمان ده  کێشین. ئێواره کێشم. ده ده  ره نیر یان ...(. جگه ڵ په گه

 ڕۆین.  . ده وه پێچمه خۆم. نان ده . نان دهبین ش ده مااڵندا دابه

  

  له  نگه خۆین )نانی وشک ره ستم. نان ده ڵده و هه خه  ڕۆ له وم. نیوه خه ڵدێ ده تاو هه هه  : کهممهسێشه

وژین. ک نێین. ده مین داده ڕۆین. که . ده وه پێچینه خۆمان ده  کێشین. ئێواره کێشم. ده ده  ره نیر یان ...(. جگه ڵ په گه

 کوژرێین. ده

  



.  وه پێچینه ستم. خۆمان ده ڵده و هه خه  نگی تۆپ له ده  ڕۆ به وم. نیوه خه ڵدێ ده تاو هه هه  که :ممهچوارشه

 هیچ گوندێک.  ڕۆین. ناچینه کوژرێین. ده کوژین. ده ڕ. ده شه

  

شه ممهپێنج پشکنم. هیچ  م ده که پشتیه  . کۆڵه وه بێته دهرم  به برسا خه  وم. له خه ڵدێ ده تاو هه هه  که:

 ڕۆین. کوژرێین.  ده کوژین. ده ڕ. ده . تۆپ. شه وه نابینمه

  

خۆمان   کێشین. ئێواره کێشم. ده ده  ره ستم. جگه ڵده و هه خه  ڕۆ له وم. نیوه خه ڵدێ ده تاو هه هه  که ینی:هه

 کا! ری رێگا بانگم لێ ده وسه نێ! ئه م. ناو چاوانی تێک ده که ده  سهم ق که رپرسه ڵ به گه  ڕۆین. له . ده وه پێچینه ده

  

  

  

 دوایدووساڵ

  

مبا.  یاڵ ده . خه وه مه که ده  م که خۆم. کتێبی زمانه ماڵ. نان ده  وه چمه چم بۆ کالسی زمان. ده ده :ممهشه

 وم. خه م. ده که ده  فۆن قسه له ته  م. به که یری تێ ڤێ ده سه

  

یاڵ  . خه وه مه که ده  م که خۆم. کتێبی زمانه ماڵ. نان ده  وه چمه چم بۆ کالسی زمان. ده ده :ممهکشهیه

 وم.  خه م. ده که ده  فۆن قسه له ته  م. به که یری تێ ڤێ ده مبا. سه ده

  

شه یاڵ  . خه وه مه که ده  م که خۆم. کتێبی زمانه ماڵ. نان ده  وه چمه چم بۆ کالسی زمان. ده : دهممهدوو

 رنێت. م. باسی کۆمپیوتر و ئێنته که ده  فۆن قسه له ته  م. به که یری تێ ڤێ ده مبا. سه ده

  



مبا.  یاڵ ده . خه وه مه که ده  م که خۆم. کتێبی زمانه ماڵ. نان ده  وه چمه چم بۆ کالسی زمان. ده ده :ممهسێشه

 م.  که پشت کۆمپیوتره  چمه م. ده که یری تێ ڤێ ده سه

  

شه یاڵ  . خه وه مه که ده  م که خۆم. کتێبی زمانه ماڵ. نان ده  وه چمه چم بۆ کالسی زمان. ده : دهممهچوار

 وم.   خه . ده کجار ماندووی کۆمپیوتره م. چاوم یه که یری تێ ڤێ ده با. سهم ده

  

یاڵ  . خه وه مه که ده  م که خۆم. کتێبی زمانه ماڵ. نان ده  وه چمه چم بۆ کالسی زمان. ده ده :ممهپێنجشه

 وم.   خه م. ماندووی کۆمپیوتر. ده که یری تێ ڤێ ده مبا. سه ده

  

مبا.  یاڵ ده . خه وه مه که ده  م که خۆم. کتێبی زمانه ماڵ. نان ده  وه چمه چم بۆ کالسی زمان. ده ده ینی:هه

 !  وه کاته بانگم لێ ده  تای رێگایه ره وم. سه خه م. ماندووی کۆمپیوتر. ده که یری تێ ڤێ ده سه

  

  

   

 ؟کوێیهشارله

  

بێ   لێک جار به کاندا گه ژووره  ؟ بۆ خۆیشی نازانێ! به ر. چی کردووه ده  ته چووه ماڵ نه  له  ند رۆژه چه

.  یری تێ ڤێی کردووه . سه وتووه . خه . دانیشتووه وه ته . چای خواردووه . نانی خواردووه ڕاوه ک گه هیچ هۆیه

  . له وه ته بردوویه  ونووچکه خه  . جاری وا بووه وه ته ش کتێبی خوێندووه . جارجاره رادیۆ گرتووه  گوێی له

فۆنی بۆ  له سیش ته که  و نه  فۆنی کردووه له س ته بۆ که  . نه یر بووه یر سه نگی سه ده  نگی ناو ماڵدا گوێی له بێده

  به  ک که یه نیا ئاوێنه . مێشک ته وه ته کردووه ر بیریشی نه هه  کی وڕ. کاس. جاری وایه نگییه . بێده کردووه

کی ون. تا دڵت  . دنیایه وه نگه پشت ره  ک له یه ک تێیدا. ئاوێنه یه بێ هیچ وێنه  . به کراوه  نگی سپی بۆیه ره

  و نه وه دیوارێک مابووه  ئیتر نه  یر که سه  نده وه . ئه ی کردووه که قفه کان و سه یری دیواره بخوازێ سه

کانی  قف، دوا شوێنه بینیبوو. دیوار و سه ی نه دا هیچی دیکه که قفه و سهکان  و دیو دیواره چی له قفێک. که سه

کان و  دیواره  کان له ڵه . دووکه کی زۆریشی کێشاوه یه ره ، هیچ. جگه وه و دیویانه بوون و "بوون". له



.  وه ردبووهکان ک ڵه دووکه  بیری له  بیری جارجاره  وه هێچ دا، بزربووبوون. ئیستا دێته  دا، له که قفه سه

 یی. تی و شین و بێ ئۆقره کانی سپیه ڵه ردانی و ون بوون. دووکه رگه کانی پێچ و لوول و سه ڵه دووکه

  

. ها ...ها ...ها...خش ...خش  کانه ڕه نگی الپه ی خۆی و ده ناسه هه  . گوێی له نگه ند بێ ده چه  وه ژووره

. گوێی  نگیه بێده  کان و له ڕه الپه  و له  ناسه هه  ا رقی لهک ست ده ...خش ...هاخش ...هاخش ...هاخش. کتوپڕ هه

کانی  رکا، پێاڵوه به رگ له نیا جل و به اڵم چی بکا! ئا، ته . به زرۆی دیتنه زرۆی بیستن و چاوی تامه تامه

  وه ؟ شه هی اڵم کات که ک تێ ڤێ. به نگ، وه نگ و ره نگ، ده ر. ئیدی ده ده  و بچێته وه رگا بکاته ڵکێشێ، ده هه

  بڕێ و له ڵده وجار چاو هه ! ئه یره ت. سه نایه  وه ره ده  نگێک له خا. هیچ ده ڵده تا گوێ هه ره یان رۆژ؟ نازانێ. سه

.  وه ژوورێکیانه  چێته . ده ی تیا نیه ره نجه په  که ؟ داالنه ره نجه اڵم کوا په کا. به ده  وه ره یری ده سه  وه که ره نجه په

ڕوانێ.  یاندا ده که ر خانووه کی به یه جاده  ته ر شاخ و ماڵی دراوسێکان و له سه  ی به که ره نجه ی وا په و ژووره ئه

. خانووی  کردووه م، بزری نه نیایی ئه ند رۆژ ته تی. چه شوێنی خۆیه  کا. شاخ له یر ده . سه یانی زووه به

.  وه کاته ده  ره نجه . په نگێک نیه هیچ ده  چی؟ گوێی لهنگ  اڵم ده ها. به ر وه ش هه که جاده  ته دراوسێکان و له

  ش نه وشه ی حه که دارگوێزه  ت تاقه نانه . ته وه ره ده  کێشێته ر ده نگی! سه خا. دیسان بێده ڵده جوانتر گوێ هه

نگی منداڵ دێ و  ده  وه ماڵی دراوسێکانه  له  دوێ. نه اڵکانی ده ڵ گه گه  "با" له  جریوێنێ و نه ک تێیدا ده یه باڵنده

  ر. به ده  چێته دا و ده ده  پێوه  که ره نجه نگی. پرسیار. په نگی رێبوار و ماشین. بێده ده  وه که جاده  ته ر له سه  له  نه

ستێ و دیسان گوێ  وه ، راده وه ی بیکاته وه . پێش ئه وشه رگای حه ده  گاته ڕێ و ده په دا تێده که ناو باغچه

موو شوێنێک، ...  هه  ڕوانێ. له کا ده . تا چاو بڕ ده یه وه ک ژووره وه  . جاده وه کاته رگا ده نگی. ده دهخا. بێ ڵده هه

کا.  یر ده بێ. جوانتر سه پێچێکدا ون ده  له  که  ری جاده و سه کان. له خته دره  کان، له دووکانه  کان، له خانووه  له

ی کوان مرۆڤ  کان؟ ئه ی کوان مرۆڤه کانیش. ئه خانووه  ندێ له ی ههرگا ت ده نانه ن، ته کان کراوه ئا، دووکانه

نیا شار  . شار، ته وه بێته و خوار ده ره و ناو شار سه ره و ژوور؟ به ره وخوار بڕوات یان سه ره کان؟ سه و باڵنده

یری  ر چۆمی شار. سه پردی سه  ر تاقه سه  چێته . ده وه کانیه ییه میشه هه  خته دره  . به وه کانیه بینا و خانووه  به

تێی   وه و بڵیندایه گرێ و له ڵده ردێک هه خرۆشێ. به ده  و نه  یه نگی هه ده  ک. نه یه کا. چۆم، وێنه ده  که چۆمه

بن. چاوی  نیا نوقم ده کان ته رده . به ردێکی تریش. بێ سووده بێ. به نگ ون ده بێ ده  که رده هاوێ. به ده

م  ر ده به  . کاتێک به کوێیه  ؟ شار له چی رووی داوه  بووه  وه ماڵه  م له دا ئه ند رۆژه چه و بێ. له راسان ده هه

  ندێ له رگای هه ودیوی ده و ئه وشه ت حه نانه کا. ته یان ده دانه  ی دانه وه یری ناوه ڕێ، سه په کاندا تێده دووکانه

گوێ،   به  . نه خۆی نیه  اڵم گوێیشی له کوێن!" به  ێنێ: "لهچرپ ده  وه ر خۆیه به  . له س دیار نیه کانیش. که خانووه

وجار ترس یاخود  کوێن!" ئه  . "له وه یڵێته کا. جارێکی تر ده کانی ناو زاری ده وشه  ست به مێشکی هه  به

خۆی    له . گوێی وه کرده ده  که قفه کان و سه و دیو دیواره ی بیری له و کاتانه ک ئه کا. وه ی سڕ ده سته گومان جه

  وه که اڵیه گه  م به چێ ده شار. ده  رووی. پڕ به گه  قیژێنێ. پڕ به بڕێ و ده ڵده ر هه کوێن! سه  کان له نگه . ده نیه



کوێن، بۆ کوێ چوون.   ڵکی شار له ، ناجوڵێ. خه سلیمی لکه ته  نده وه اڵ ئه . گه قیژێنێ. بێ سووده نێ و ده ده

بیر   ی خۆی له که نیاییه . رۆژی پێش ته نیایی ناو ماڵ چی رووی داوه ی ته ژهند رۆ و چه ی رۆیشتوون؟ ئه که

وشێ دابخات، بۆ  رگای حه ی ده وه ت پێش ئه نانه کان بوو. ته ستکرده سروشتی و ده  ره وه زینده  دێت. شار پڕ له

کیشی بینیبوو  یه بینیبوو. باڵنده یانی ش منداڵی دراوسێکه وه که ره نجه په  ی کردبوو. له وه ره یرێکی ده دوا جار سه

 ک خشاندبوو.  اڵیه گه  نووکی له ده  که

  

اڵم  یرانن. به سه  مڕۆ له ئه  وه پێکه  یران. مرۆڤ و باڵنده ک سه شوێنێک وه  ی شار بن. له وه ره ده  له  نگه ره

ناو شاردا   . به وه کاته ده  که قفه کان و سه و دیوی دیواره . بیری ئه یه وه ره ، ده وه ره کوێ؟ ده  ی شار له وه ره ده  له

ماڵی من.   ی مندا بن. ئا، له که ژووره  موویان له هه  نگه . ره ته ند بێ تاقه و ماڵ. چه ره . به وه ڕێته گه ڵده هه

ک  هبێ. و قژیا ون ده  له  که ڵه گیرسێنێ. دووکه ک داده یه ره تی. جگه دا. برسیه ر باده یگرێ. سه ک ده یه بزه

پێچ و لوولی   ، له ده بێ. گه دا و تێر ده ک دوا پاروو قوت ده ردرابێ. دوا مژ وه گڕی تێ به  نێک که وه گه

 وێ.  که زی خواردن ده حه

  

نیا  . باشتر! ژوور هی خۆم و شار هی خۆم. ته وه مه که بیریان لێ ده  خۆوه  کوێن! له  من چی له  به  کوڕه

  پڕ له  شارـ ژووری خۆم! ژووره  بێ به وسا ده م. ئه قفی بۆ ساز بکه دیوار و سه م، که ک ژووره وه  پێویسته

ڵ و نیگاکانی من ون  ی وا دووکه و دیوارانه . ئه وه کانی هیچه ناو دیواره  م. ژوورێک له که کۆاڵن و جاده

 نێ. که پێ ده  خۆی بێ شێتانه  ی گویی له وه بێ ئه  نێ. به که نێ. قاقا پێده که یگرێ. پێده ک ده یه ن. بزه که ده

  

*** 

  

 کاندا: خانووه  و له شه

  

 ؟ چی کردووه  مه حه  ی کاکه که کوڕه  مڕۆ بیستووته ـ  ئه

  

 کێ؟  مه حه  ـ  نا، کاکه



  

ی پاردا تیا  که بۆمبارانه  له  وه خۆی و ژن و منداڵیه  ی وا به وه ت ئه بیرت نایه  ، له مه حه  کاکه  ـ کوڕه

 ! نیا کوڕێکیان ماوه ها ته ئهچوون. 

  

 زانم، بۆچی؟ ها ئیستا ده ـ  ئه

  

  ری به . سه ی روانیوه که دووکانداره  و له ستاوه موو دووکانێکدا راوه ر هه به  یان له که مڕۆ کوڕه ـ ئه

ر  هس  کانی ناو گیرفانی له عات و پاره . سه یری ژنانی کردووه و سه  موو ماڵێکدا کردووه ی هه وشه حه

  که  نیوه ها پێکه بێت. وه  وه یاره ژێر سه  ند جار به چه  بووه  وانه ناو چۆمی شار. له  ته فڕێ داوه  وه که پرده

 . وتووه که  ر جاده سه  و له کۆکاوه

  

 ؟ ر هاتووه سه  ی دواتر، دواتر چی لێ به ! ئه راسته  ـ  به

  

واوی تیا  ته  دا به که بۆمبارانه  یان له که زانی! خانووه ن ده تمه ی. حه که نووره ر ته سه  وه ته ـ هیچ، چووه

 چوو و خاپوور کرا!

  

  

  

0..4..0442     

  

   

  ئازارینینۆک

  



  

  وسا به ناو ئه کانی داده منداڵه  دانه  هات، دانه کاتی ده  کرد. که دایکی نینۆکی بۆ ده  میشه بیری دێ هه  له

  ی که وه ر ئه به له  نگه کرا. یان ره نینۆکی ده  وه موویانه پێش هه  تر بوو له وره گه  چونکهم  کردن. ئه بۆی ده  نۆره

  له  که  که می نینۆکگره کرد. ده ده زیان پێ نه ترسان و حه موویان ده بشکێنێ. ئاخر هه  کانی دیکه بۆ منداڵه  رچه

زاری ساردی   و به وه وته که نزیک ده  نجه په پێست و گۆشتی  کرد، له کانی ده ژدیهای ناو چیرۆکه می ئه ده

رز  کان به و هات و هاواری منداڵه  وسا قیژه لووشی. جاری واش بوو گۆشت و پێست. ئه ڵده نینۆکی هه

 . وه بووه ده

  

یدرکێنێ.  راگرێ و نه  م ترسه ئه  دا که چی شتێک هانی ده وان. که ک ئه ترسا. رێک وه میش ده ت ئه ڵبه هه

تی کردن.  رپرسایه به  ست به ری یان هه که خۆ بایی بوون، فشه ستی له ک هه ڵێک شتی تر. وه کۆمه  نگه یان ره

  له  وه ساوییه په حه  و به وه کرده چووک دهرچاو. خۆیان ب به  هاتنه ند گوناح ده کان چه نیگای منداڵه

ستی  خست و ده کرد سنگی پێش ده بانگیان ده  که  بوو. بۆیه نه  م ترسه زی له م حه ڕوانی. ئه یان ده که وره براگه

 ڕوانی.  دایکی ده  ق له ق زه وسا زه کێشا و ئه و دایکی ده ره ئارامی به  به

  

ی  ڵ خێزانی دیکه گه  له  جارجاره  وه یه که م کاره ده  کردن و به نۆکی بۆ دهبوو. ئارام نی حم نه دایکی بێ ره

ست  وده مه دا بزر یاخود ده که ناو ماڵه  شتێک له  میشه ! هه ی بکردایه قسه  بوایه کرد. ده ی ده قسه  که ناو ماڵه

وسا  ند. ئه که ی نینۆک پێست و گۆشتی دهجیات  خزاو له ده  که دا، نینۆکگره کردنانه م قسه کاتی ئه  بوو. کتوپڕ له نه

 داماوتر دینواند.  میشه هه  دا له م کاتانه . دایکی له وه بووه رز ده هات و هاوار به

  

 بوو.    ی شتی دیکه که هۆکاره  نگه یان ره

  

.  وه گیرسایه ده هات نه ده  اڵم که هات، به ی ده که نگ خوێنه می نینۆک زۆر پیس بوو. دره برینی ده

  میشه م هه دا ئه م کاتانه کجار ناخۆش بوو. له یشی یه که و ئێشه  . کزه وه بووه ت خۆش ده حمه زه  ها به روه هه

گرت.  گازێکیشی لێده  وجا سووکه گرت، ئه ده امی نهئار  یمژی. که برد. ده می ده ی برینداری بۆ ناو ده نجه په

  گریا. پڕ به ده گینا نه نیا هات و هاواری بوو، ئه م ته تت لێ بێت نینۆک، برینی نینۆک!" ئه عنه له  "ئاه،

ڵکی  باقی خێزان و خه  نگه کان. ره چڵه کان داده کرد. دایکی و منداڵه هاواری ده  که رووی و ژووره گه



کان،  وشێ. منداڵه حه کانیش، له شێر و مریشک و جووجکه ڵه و که  پشیله  نگه کێ چووزانێ، ره کیش. ڕه گه

گریان و دڵی   بوو له ند دڵی پڕ ده میش چه گریان. ئه  ی پڕمه  یاندایه و ده وه کرده ی دی بچووک ده نده وه خۆیان ئه

 گریا.  ده کان نه ر منداڵه به  اڵم له سووتا. به بۆ خۆی ده

  

رکی کرد. زۆر جاران بیری لێ  قیژاندنی کاتی نینۆک کردن هێنا و ته  ی وازی له بیری نایێ که له

  چ له  وه کاتی بیرکردنه  ر کار و چ له سه  ناو جێگادا و چ له  ، چ له موو ساڵه و هه . دووای ئه وه ته کردووه

ر  ی سه وه ڕینه کاتی په  ت له نانه ستیش. ته ئاوده  ها له روه دا. هه وه کاتی کتێب خوێنده  ش له سێکسدا. جار جاره

  وه هاته ت نه . قه وه کرده ی ده که اڵتداری واڵته سه رووخاندنی رژیمی ده  بیری له  ی که و کاتانه سنوور و له

 . وه ینیدا زیندوو بووه زه  له  که واوی رووداوه دیسان ته  وه خۆیه  ر له بیری. تا رۆژێک کتوپڕ هه

  

  که ره نجه ر په به  م له فراویی ئاسمان ساماڵ بوو. ئه ، زستانێکی ساردی به وه وته ی وا بیری که و رۆژه ئه 

ڵبڕیبوو  ری هه ناچار سه  به  ک چۆڵ. بۆیه ڕه و گه  کرد. رۆژێكێ پشوو. جاده ی ده وه ره یری ده دانیشتبوو و سه

شی  پنتێکی ره  ستی به دا هه شینه  و قواڵییه وێ له وێش چۆڵ. کتوپڕ له یری ئاسمانی کردبوو. ئه و سه

کی  پانتایی شیناییه  ست له ده کی دووره یه بوو. فڕۆکه  ست کردبوو. جوانتر لێی رامابوو. فڕۆکه ده دووره

دیت.  و ئاسمانی ده  و پنته نیا ئه ئیدی ته  ها که ک وه یه کشا. بۆ چرکه کشاو و ده ده  که هۆڵینی بێ کۆتا. پنته سه

ڵ  گه  کی له نیبوو و کورسییه ، راچه وه م قیژاندنه ده  هادا. قیژاندبووی! به کی ره قواڵییه  له  که نها پنته تر تهدوا

یر  زۆر سه  که موو رووداوه بیری. ئا، هه  وه هاتبووه  کردبوو که واو نه می ته که نگاوی یه خۆی راکێشابوو. هه

 . وه ژیابووه

  

موو  و، هه ک بۆ ئه ڕه ی وا هێشتا گه و سااڵنه ماڵ بوو. رۆژێکی هاوینی ئه  له ی وره گه باوه  و رۆژه ئه 

  و له  که ر یه ت بوو. هه حمه ند زه یان چه وه ح! کۆکردنه . حه وه کانی کۆکرده مانای ژیان بوو، دایکی منداڵه

  کان که شکر! منداڵه ر له ی بهوا سوور م که ئه  میشه ک هه دا. وه که ژووره  ریز له  به  میشه ک هه ک. وه الیه

ی  نجه په  که ر نینۆکگره ک ئااڵبوون. بڕیاری دابوو گه یه  دا، له تاویان ده ک و تیشکی هه ڕه بۆنی خۆڵی گه

و دایکی راداشت،  ره ستی به ی دا ده و کاته دڵی خۆیدا سوێندی خواردبوو. دیسان له  قیژێنێ. له ست، نه گه

ستی  ده  م، واته ستی دووهه می ده ی سێهه نجه په  . له وه کردبووه  ڵ خۆی تازه گه  دا لهدڵی خۆی  ی له که یمانه په

  یتان زووتر بتارێنێ( که ی شه وه ر ئه به  کرد. له ستی پێده ده  وه په ستی چه ده  له  میشه راستدا بوو )دایکی هه

  میشه ی دایکی هه وه اڵمدانه دایکی کرد. وه  له رز پرسیاری شتێکی نگی به ده  به  وه که وره گه  ژووره  نکی له نه



  و به  وه رچی خۆی جیڕ کردبووه گه م ئه ن هاوکات بوون. ئه قریبه ته  که ستنی نینۆک گره بیرا و گه  ند و له مه

  وه ره ده  ها کتوپڕ هاته ی کپی مۆڵ خواردووی ناو سینگی وه ناسه اڵم هه ڕوانی، به ی خۆی ده نجه په  وردی له

نگ  بڵێ "ده  شاعیری هان داوه  ی که نگانه و ده ک ئه ها وه نگێکی وه کرد. ده ده ڕی نه بۆ خۆیشی باوه  که

شێر و  ڵه و که  ک بڕی کرد و، پشیله ڕه نگی تا کوێی گه دا چییان کرد و ده م کاته کان له نامرێ!" نازانێ منداڵه

بیری   اڵم جوان له اڵتن، به رێک هه به له و چ کون و که ره و به  وه زینه ڵبه ند هه کان تا چه مریشک و جووجکه

ستی  واقی وڕمابوو، ده  بیر کرد. دایکی که  ی له نجه ردی په ده  ها که ژان. وه  روو و سینگی هاتنه گه  دێ که

کی لێدرا،  یه ها زهلل میدا. وه رده به  وسا له دیت. ئه  وه رگاکه پشت ده  ی له وره گه دا باوه م کاته ر له وه. هه کێشایه

ڵ  کۆمه  نینۆک کردنی به  وازی له  وه و کاته بیری دێ دایکی له  ها! له کی کپ بوو. ئه گوێیه  فته بۆ دوو هه  که 

بن و ئیدی بۆ خۆیان   وره کان گه ی منداڵه وه کوشت بۆ ئه کاتی ده  نگه خست. ره ست دووای ده نقه ئه  هێنا و به

 ن.  نینۆکی خۆیان بکه

  

  وسا بنیشیان به بوون و ئه کانی درێژ درێژ ده م نینۆکه دایکی نینۆک کردنی دوواخست، ئه  وه و کاته له

کا.  م نینۆک ده کجار که بێت، یه  وه ئیستاشیه  به  وه و سااڵنه گیرسا. ئیتر له ڵده ش هه ش ره ره  وه هۆی چڵکه

رکێکی  ر کامێکیشیان ئه هه  کا و به تی. درێژیان ده سایه که  شێک له ژیانی. به  شێک له به  به  نینۆک بووه

ی  نجه ر و مل خوراندن، په بۆ سه  ی برا تووته نجه ، په وه بۆ لووت خاوێن کردنه  تووته  نجه : په سپاردووه

 ی وا و کاتانه بۆ ئه  وره ی گه نجه کانی، په راغی لێوه ی قه وه ر سینگ و خاوێن کردنه شایتمان بۆ خوراندنی سه

منداڵی   ی وا بیر له و کاتانه بۆ ناوچاوانی ئه  ی ناوینه نجه نجام په رئه خورێ و سه نیشێ و بنی قاچی ده داده

 تدان! خزمه  موویان له . هه رقیان نیه خورێ، ئیدی فه سمتی ده  ت که ڵبه . هه وه کاته ده  ر شتێکی دیکه یاخود هه

  

ئیشتیا   نێ و به کانی داده ر رانه سه  ی له نجه په  ر ده هه  یهتی. جاری وا کانیه نینۆکه  زی له ند حه چه

سااڵنی   ک له یه فزیۆن. شاشه له کی ته یه فحه ک. سه یه ر نینۆک و شاشه کان دێن. هه وسا وێنه کا. ئه یریان ده سه

نینۆکێکدا.   ێک لهک ڕه ک. گه ڕه ی گه کان و دایکی. وێنه ی منداڵه ر بوو. وێنه که ی وا فشه و سااڵنه زوو. له

کانی  ی ژانه کان وێنه اڵم نینۆکه ژانی نینۆک ناکا. به  ست به هه  مێژه  کێکدا. ئیستا ئیتر له ڕه گه  نینۆکێک له

پشت   مین و بۆ ئاخرین جار له که ی بۆ یه وره گه ی وا باوه و رۆژه ت ئه نانه . ته ڵگرتووه ڵ خۆ هه گه  منداڵیان له

ی بۆ  وره گه ڵێی باوه ت. ده بیر نایه  ی له وره گه ئیتر باوه  وه و رۆژه دیت. له  وه ۆیانهی خ که رگای ژووره ده

 .  کانیدایه گوێچکه  له  وره گه چاو بیبینێ. باوه  م ئیتر ناتوانێ به ی و ئه رگاوانی ناو گوێچکه ده  بوو به  میشه هه

  



  رمای ده سه  ستکێش له بێ ده  کا و به نگیان ده ره  کا. جارجاره ده  وه کانییه و نینۆکه  نجه په  شانازی به

،  وه کاته ئاور ده  نجانه و په ر به ماڵ، هه  وه دێتیشه  سووڕێنێ. که ڵیانده رێ و هه ده  چێته ی ژێر سفردا ده جه ره ده

جوانییان   یا باس لهن وان ته دا، ئه م پیشانیان ده ئه  ناسن. که کانی ده ڵکی نینۆکه کاو خواردنێکیش. خه چای سازده

 ر.  به  وه گرێته خۆی رێی خۆی ده  نی  له نێ و خه که ن. پێده که ده

  

کیش زیاتر لێی  ڕه کانی گه کرد، منداڵه نگتر نینۆکی بۆ ده ی دایکی ئیدی دره وه و رۆژه بیری دێت له  له

هاتن. جاری وابوو  ڵده یانقیژاند و هه وانیش ده وت. ئه که دان و شوێنیان ده کانی پیشان ده م نینۆکه ترسان. ئه ده

ر  هه  ک زیاتر له ڕه دا مندااڵنی گه م کاتانه له  یبینی که بوو. ده . گرنگ نه وه هێشته نیای ده ته  ترسی نینۆک به

 تی.  ن و چاویان لێیه که کاتێکی تر باسی ده

  

تمانی  ی شایه نجه نینۆکی په  نووسێ. بۆیهکانی ب نجه په  ناتوانێ به  که  یه وه یبی نینۆکی درێژ ئه نیا عه ته

شنووسێ،  ده  نووسێ. که نیشێ و پێی ده جاروبار داده  وانه و شه ری کڕیوه وهه و جه ستی راستی تیژ کردووه ده

کانی  نینۆکه  و ئێشی نینۆک. به  وره گه کان و دایکی و باوه . باسی منداڵه وه نووسێته ده  و سااڵنه کانی ئه رووداوه

کا  کا. سوپاسیان ده تی. جار و بار ماچیان ده کانیه نینۆکه  زی به نووسێ. زۆر حه رهاتی ئێشی نینۆک ده سه به

 و نووسین.   وه تا بیرکردنه  بگره  وه خۆ خوراندنه  ر له ن، هه که موو شتێکی بۆ ده هه  که

  

کدا کۆی  یه که تووره  کانیشی فڕێ نادات. له کراوه  ت نینۆکه نانه ، ته نینۆک چییه  یشتووه ی تێگه وه و کاته له

ن.  هاوار بکه  ک ئێشیش نین بڕزێن. وه  که  ک پێست و گۆشت نین بێت. وه ک ده یه که تووره  . نیوه وه ته کردوونه

  به  دا و چ که تووره  . چ له کیش بزر. نینۆک، نینۆکه ڕه گهک منداڵیی و  وه  بن و نه ک گوێ کپ ده وه  نه

ناو   ی له که رینه پاڵ سه  کان له ی نینۆکه که مێنن. نامرن. "نینۆک، نامرێ!" تووره مێنن و ده ر ده هه  وه نجه په

  که  پێی وایه  مێژه  له م ئیتر بینێ. ئه ده  وه جارانه  ون به وێ و خه خه ری ده سه  وێک له موو شه . هه یدایه جێگاکه

کان  ک داهاتوو. کاته و وه  ک جارانه وه  میشه ت پیر نابێ. هه . نینۆک ناگۆڕدرێ. قه نیا نینۆک نیه نینۆک ته

 م تیایاندا ون نابێ.  چی ئه بن و که تێیدا بزر ده

  

می  مڵچی ده  ۆن مڵچهگوشێ و چل مشتیدا ده  له  که که چۆن تووره  بینێ، ئاگای لێ نیه ون ده خه  کاتێ که

ر  ی و سه که رینه ر سه سه  ڕژێته ستێ و ده به ده  رێچکه  وه کانییه راغ لێوه قه  چۆن ئاو له  دێ. ئاگای لێ نیه



کی  ڕه گه  ون به بینێ. خه ون ده نیا خه و ته بن. ئه رمتر ده ڕ و نه کان ته چلۆن نینۆکه  . ئاگای لێ نیه که که تووره

 .             وه کانیانه رهکان و ئازا نینۆکه

  

  

  

  

  

          

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  



 بێ!رزگارمده

  

 

  

م  دی هاتبوو! سنووربڕی النیکه ی به که ونه اڵم خه رچی خایاندبووی، به گه یشتبوو. ئه ک بوو گه یه ماوه

کان و  رییه وه بیرکردنی یاده وڵی له هه  ورووپا له باکووری ئه  مپێک له که  وت واڵت، ئێستا ئیتر له ش حه شه

یدا  که گچکه  ی ژووره ره نجه په  ر تاقه به  دا له رهوانی روونی ئێ شه  کاتێکدا له  ژیانی رابردوویدا بوو. له

ن.  ربکه مێشکیدا گوزه  کان به ونه دا خۆشترین خه وڵی ده کرد، هه یری دارستان و شاخی ده ستا و سه وه راده

خۆبوونی   به  خۆبایی بوونی تێدا پێک هێنابوو. متمانه  ستی له جۆرێک هه  یشتن، ندین واڵت و گه پێوانی چه

ر  هه  . به وه تاقی بکاته  م رێگا دوورو درێژه ش ئه یتوانی جارێکی دیکه ده  ها که کجار زیادی کردبوو. وه یه

ژن  مێک به . که رهاتووه سه و چی لێ به راوه چی لێ گوزه  که  وه کرد بۆی بگێڕیته زی ده یشت، حه گه س ده که

  ی له که ڵه وجار دووکه و ئه وه کرده رزده ردنی بۆ به گهکێشا،  شی ده ره جگه  ڕۆیشت. که رێگادا ده  تر به کشاوه

 ت بوو!   زه له کرد. چ تامێکی بوو! دنیا چ خۆش و چ به رباز ده ده  وه کانیه سییه

  

ی ئیتر رزگارم بوو، ئیتر چیتر بێ  گوتبووی: "ئۆخه  وه ر خۆیه به  ، له وه ڕیبووه سنوور په  له  که

ر چاوما ون  به  کان له توڕه  سمێڵ فشه  کداره بێ، چه رما قوتارم ده گه  تۆز نامخوا، لهپ و  بایی نابینم، ته کاره

  وه ڕاشمه گه  کا و که تاڵ ماڵئاواییم لێده گیرفانی به  ، تاو نامبرژێنێ وه و هه مه ق ناکه ئاره  نده وه بن، ئیدی ئه ده

ی  که ویه له عه  یاره ت سواری سه یه ت رووی نه مان قهی دراوسێ که سووله مه  کوڕه  کڕم که ک ده یه یاره ها سه وه

.  وه کاته مێک ملیشی بۆ خوار ده پیاو که  ی که و بزانه ک له یه ر لێوی. بزه سه  ک نیشتبووه یه وسا بزه !" ئه وه بێته

تێیدا   که ی پیشان دابوو، مامێکی ئیستانبوڵی تورکیه سمی حه کان ره قاچاقچیه  کێک له یه  که  وه بیری هاته

  ست: "ئیدی له کانی گه ، مێشک و لێوه که رمنه شه  بیره  دا. کجار جوان پیاوێکی ماساژ ده ژنێکی رووتی یه

 بێ!" جاتم ده ڕیش نه ستپه ده

  

ی وا  و کاته سرێکی هاوین، ئه ڕ بوو. عه ستپه ریکی ده یان خه که سته ئاوده  بیری دێت جارێکیان له  له

زی  ند سۆز و حه میش چه . ئه وه توێنێته ست ده ناو ئاوده  له  وه ژووره  تبرژێنێ و له ده  هو ره ده  رما له گه

ست زۆریشی پێ بچێ،  ئاوده  ستدا کردبوو. پیاو له ئاوده  ، خۆی به وه ی پڕه ئافتاوه  ی دایگرتبوو. به سته جه



ق  هۆی ئاره  به  هاویندا که  ت له یبهتا  چێ. به موویان زۆریان پێده ر هه ڵکی هه ن خه سڵه . ئه یب نیه عه

. جا  متریان پێچووبێت قیقه که ده  ده  له  که  بینیوه سی نه ت که م بۆ خۆی قه شدا نامێنێ. ئه له  ڕایی له ، ته وه وه کرنه

رقاڵ  سه  وه هم ، تا به رقاڵه ریک و سه خه  وه وی دیکه به  نده  وه ئه  کێ الی ئێمه  ر بێت. تازه سه  ی تریشی له با ده

نیا پێی  ته  دا که ده  وه السمتیانه  به  نده وه هێڵن! ئه ر ده گه گرێ، مه  مێشوله  ب له زه اڵم خوا غه اڵم... به بن. به

  له  ! نه بێت چ واڵتێکه زیا نه ک به ! حه وه پاشه  ستێک به و و ده وه پێشه  ستێک به کرا خۆی بخورێنێ. ده ده

 ن. رم که سێک گه که  نیا بۆ تاکه ئاو ته  ها که ش وه وه ماڵه  له  و نه  سی لێیه که  تاکهمامێکی  حه  وه ره ده

  

  به  وه ر خۆیه به  ناو پێاڵوی قاچی راست دا کردبوو، له  ردێک له به  وردیله  ستی به کاتێکدا هه  له

 بێ!"  یش رزگارم ده مێشوله  گوتبووی: "له  وه که یه بزه

  

  ر سنوور له سه  بیری دێت له  رقاڵ کات. له سه  وه م بیر و داڵغانه زۆر خۆی به  بوو که نه  وه اڵم کاتی ئه به

ر  م سه زیابێ ئه خوا به  نێکدا کردبوو. له وه بن ده  خۆی به  له په  ری بیستبوو. به لیکۆپته نگی هه ده  وه دووره

  قاوی و به شێکی ئاره له  وێ. به ک ناکه شاردان په بۆ خۆحه  نی تێدان که وه ی دار و ده نده وه ئه  سنوورانه

نزیکتر   وه له  که ره نێکدا کردبوو. کۆپته وه بن ده  خۆی به  وه پ و تۆزاوییه رگێکی ته روخسار و جل و به

کی یاخود  شته وداڵی کۆترێکی ده کی برسیی عه یه ک واشه چوو. نزم نزم وه پیاو بۆی ده  فڕی که ده

م  اڵکان خۆیان له مای ترس. گه ما، سه سه  وته که  که نه وه رزین. ده له  وته وی که زه  ها نزم که ک. وه پاسارییه

دا بینیبوو، سمێڵی زل و  که ره ناو کۆپته  سیمای دوو پیاوی له  وه کانه رۆشه اڵ په نێوان گه  وسا له خشاند. ئه ده

 رنجی راکێشابوو.  واوی سه ته  کیان به فشی یه

  

ندی زانی  وه ک؟ نازانێ. ئه یه یوێرابوو بجوڵێ. چ ماوه اڵم نه ، به  وه وتبووه دوورکه  که ره چی کۆپتهر گه ئه

ئارام جواڵبوو و   ربۆیه ڵفڕن. هه ودا ناوێرن هه شه  به  ئاسنینانه  م باڵنده ئه  ر. بیستبووی که سێبه  دنیا بوو به  که

  ستی به ک. ده بایه بێ هیچ کاره  ، دنیا تاریک داهاتبوو، به که پاڵی لوتکهد قه   یشتبووه گه  . که  وه وتبووه ڕێ که وه

بتوانن   رمه نده جه  کرد که ده شوێنێکی باشدا بوون. بڕوای نه  کان له اڵم دۆالره تاڵ. به گیرفانیدا کرد، به

کاتێکدا بای   . له وه قۆستبووه رنجیان ودیوی سنوور سه کی ئه کانی ئاواییه کزه  گڵۆپه  وه دووره  . له وه بیاندۆزنه

  روخساره  گوتبووی: "له  وه ر خۆیه به برد، له ڵ خۆی ده گه  کانی له رگه ش و جلو به ی له قه و ئاره فێنکی شه

 بێ!" یی، رزگارم ده کانی توڕه فشه  گرژ و سمێڵه

  



  پ و تۆز به ، ته وه کرده ده هقی ن بوو، ئاره با هه کاره  رباز بووبوو. لێره ورووپا، ده ئه  یشتنه گه  به

مامی  گرینگتر حه  مانه تاشی و، له کان سمێڵیان ده بوو، پیاوه تاڵ نه  چوو، گیرفانی به ده روچاویا نه سه

اڵم  تدا بوو! به خزمه  موو کات له مام هه رم بوو. حه ی گه که ئاوه  میشه هه  ی که مامانه و حه سی لێبوو. له که تاکه

 ڕ!" ستپه و ده  : "مێشوله وێی بکردایه له  بوایه ده نه  ی که و شتانه کرد، ئه وێی ده ر له ههدوو شت، کتومت 

  

کیانی  یه ک به  وسا یه خست و ئه ی داده که مامه رگای حه کران. پیاو ده ر ده سه چاره  ی ئێره ت مێشوله ڵبه هه

بێ   وتان. بۆیه فه هێنا و ده ده تیان نه دا تاقه که مهما رمای حه ڵم و گه ناو هه  ربۆخۆیان له ن هه سڵه کوشت. ئه ده

 رێ.  ده  هاته مام و ... و ده چوو بۆ حه م لێیان، ده خه

  

  له  میشه و ئیتر بۆ هه  بایه ش نه مه ئه  کرد که زی ده شغوڵ بوو. حه مه  وه ر مێشکی پێیانه اڵم هه به

دا.  گرێ ده  وه رابردووه  ویان به کان ئه وێ بوون. مێشوله کان له . مێشوله رابردوو قوتاری بایه  له  وه بیرکردنه

،  کانی ساڵه گرمترین رۆژه  ی ساڵدا که رزه م وه نیا له ته  وو کهپێیان گوتب  که مپه ی ناو که کانی دیکه ره نابه په

ی  له م په اڵم ئه بن. به نێ و ون ده بێ، زۆر ناخایه وا سارد ده زوو هه  که  وه وه هۆی ئه  ت به ڵبه بن. هه یدا ده په

  شتێک بان له کرا ده نه  کانیش جۆرێک بوون، یان زۆر ورد یان زۆر درشت. باشه ن مێشوله سڵه بوو. ئه

  که ناوچه  نیا له با ته ئااڵن، ده کان لێت ده ورده  نیا. که ته  کانیان به وره فڕین و گه ده  وه کانیان پێکه دا؟ ورده نێوه

  بکوژێ؟ خۆقوتارکردن له  نده توانێ چه ده  ر پیاو گه کردن. مه ده ڕکرن چاری نه . شه وه ویته یت و دوور که ڵه هه

  زانی که تده دابای، نه نه  وه تا پێیانه  بوو. بۆیه نگیان نه ده  بوو که  وه ی ئه که اڵم خراپیه انتر بوو، بهکان ئاس وره گه

 ند ناجۆربوو!  ستنیشیان چه شغوڵن. جێ گه مه  وه ته سته جه  وا به ئه

  

ر  به له  وه که یه بزه  کرد. به رما دڵی خۆش ده رزی گه ن کورتیی وه مه ستێ! ته با راوه بوو، ده چار نه

مپ دوورودرێژ بوون.  اڵم رۆژگاری که !" به ند کورته نتان چه مه کان، ته مێشوله  یگوت: "بێچاره ده  وه خۆیه

  ره نیشت و جگه ردێک داده ر به سه  رێ و له ده  چووه هات، دوای ناشتا ده یانی لێده به  را. که گوزه ده کات نه

،  که ڵه ستا. دووکه ڵده ڵیان لێ هه دووکه  پاڵه ر ته ده قه  ی وا به رانه و جگه کرد. ئه باده  کانی به رزان و قاچاخه هه

ستێکی  ده  بوو و به  وه که ره جگه  ستێکی به کێشا، ده ی ده ره جگه  . که میشه ک هه اڵم نه نا، به کانیان راوده مێشوله

.  وه وته که ی الی خۆیان ده که سته دا بیری ئاوده هم کاتان کانی. له ت قاچه تایبه  خوراند، به شی خۆی ده دیکه

 . زه ڕه موو شتێک وه هه  کا له ست ده هه

  



ن.  ده ری لێ باده موو سه تی. هه پرسیویه  ند جار لێره تی. چه رچاویایه به  ی ئیستانبوڵ له که مامه ی حه وێنه

ردانێکی  شی سه نیا به مپ، ته نیوێکی کهی مانگ و  . پاره کجار گرانه یه  نجام رۆژێک زانی که رئه تا سه

 . زیاتر  ن، نه مترین ماساژت بده نیا که ته  ی که وه وه و ئه ژوره  نیا بۆ چوونه ویش ته کرد. ئه ده

  

؟  سۆمالیانه  ره سه به  عه قنه مه  و کچه مپ؟ ئه . که وه ببینێته  که مپه خودی که  له  ک لێره یه بێ چاره ده  واته که

تا   ی خوایه بوڵی بم!" ... 'ئه ڕوانی قه نیا چاوه بێ ته ده  وا دیاره کێشێ. "چار نیه ڵده ینی دێ. ئاخێک ههن پێکه

 ساڵێکی تریش!" 

  

. جوان، ناسک و  شۆخ و  وه که مپه که  ته هاتووه  کچێکی تازه  که یه . ماوه دنیا گۆڕاوه  ند رۆژێکه اڵم چه به

کی  زیزییه ر. ئه ده  دێته  وه زیزیێکه ئه  نیا به کان، خۆی داناپۆشێ و ته اڵیهسۆم  ی کچه وانه پێچه  نگ. به شه

  وه رخۆیه به ند جار له س. چه و به ردایه به ی له زیزییه م ئه نیا ئه و ته ئه  که  دڵنیایه  وه م له سووری کورت. ئه

 .  ته زایه ی ره ش نیشانه . بزه گوتووه نهو هیچی   لێی روانیووه  وه که یه بزه  . خواش به شاهید گرتووه  خوای به

  

ی  که ڵکو خواردنه نان ناخوا، به  شه هاوبه  ، که که شوێنی نانخواردنه  چێ. له دێت و ده  که کچه  ئاگای لێیه

،  وهنیو پێکه  وه که م کچه ده  ن جار به . چه کانی دیکه ڵ کچه گه  یخوا، له ی خۆیان ده بیناکه  چێ له گرێ و ده رده وه

تی،  زی پێیه ند حه چه  ڵێی چاوی هیچ کوڕێک نابینێ. خوایه ن ده سڵه ر نایبینێ، نایناسێ. ئه ک بڵێی هه اڵم وه به

مام دووای  حه  ن جار له ی. چه سته جه  به  م لێیان حاڵی نابێت، وه ئه  کانی که قسه  قژی، به  نینی، به پێکه  به

و ...  ندووه ر داکه به ی له که  زیزییه یاڵ ئه خه  رم، به ی گهئاو  کان به کوشتن و خنکاندنی مێشووله ند بێ  چه.

 تی! خۆیه  ن رقی له ! چه یه ئۆقره

  

و  شه  رۆژ و به  . ئیستا ئیتر به یه وره کجار گه ش یه که وشه . حه یه وه که وشه ری حه وبه کان به بینای کچه

مای نیگا یان رابوردنێک،  ته  نیشێ و به داده  که وشه حه  وێ. له چێ بۆ ئه گرێ و ده ڵده ی هه که ته . پاکه وێیه له

تی  زیه کان ئیتر زۆر ئه ستنی مێشوله کێشێ. ئیستا جێ گه یان هگیرسێنێ و د داده  ره ک جگه دوای یه ک له یه

 .  نییه  وه یاڵ له اڵم خه یانخورێنن، به ستی، ده ن. ده ناکه

  



ریکی  رێ. خه ده  ی هاته جێگاکه  ستا. له وهه خه  له  دا بوو که که مپه کانی که رمه گه  رۆژه  کێک له یه  له

دا کرد. رووانی. مێزی  که وشه حه  گۆڕانێک له  ستی به الچاو هه  به  ی بوو که رێک و پێک کردنی جێگاکه

مێک  بوو. که  ریکی کایه کان خه دانابوو و کوڕه  که وشه حه  ی پینگ پۆنگیان له پینگ پۆنگ. مێزێکی تازه

.  وه ووبووهری ب به نگ خه کیس چووبوو. دره  مڕۆ ناشتای له بوو. ئه تی نه اڵم وازی هێنا. تاقه یری کرد، به سه

بینی   ر بوو که وبه ی ئه که وشه مای حه ته  خوار. به  روچاوی شۆرد و چووه . سه ی پێیه ره . جگه گرنگ نیه

 ریکی یاریکردن بوو.  . خه که الی مێزی پینگ پۆنگه  ، له وێیه له  که ره به سوور له  زیزییه ئه  کچه

  

گرت،  تی نه ! تاقه خوایه  ک ئاسک. ئاه و گورج. وه  ڵه ن سووکه ش و الری چه نگ! له ند شۆخ و شه چه

  تاو له باڵغ بوو. هه ره زۆر قه  مڕۆ ئێره یر بکا. ئه سه  وه پێشه  له  وانی دیکه ڵ ئه گه  پێش. چوو تا له  چووه

ڵ  گه  ه. ل وه بۆ خۆی کرده  وه پێشه  کی له کی داگیرساند. جێگایه یه ره رمتر. جگه ش گه کانی دیکه موو رۆژه هه

!  ره مه و سینگ و که له  ما. خوایه سه  وته که ش و الری ده ند جوان له ک چه یه وه ڵخستنه ک و هه ر پاسکارییه هه

ر  هه  کانی بوو. به رخستنی ران و سمته یلی ده ن جوان مه ک، چه یه وه ڵخستنه ر هه هه  ش به که زیزییه داوێنی ئه

 فڕین بوو.   زیان به ند ئاسان حه سیری سینگ چهخ لی یه مه  واندنێکیش، جووته دانه

  

گۆرانی بوو.   و له  قسه  یلی له کرد و مه ستی ده ش هه پنتی له  ندامی کێشرابوون. پنت به موو ئازای ئه هه

  زانێ! جێگای گۆڕی. چووه ده  مه خوایی خۆی ئه  . خوایش به ردایه به ی له مه ر ئه نیا هه ئا، بێگومان ته

بوو و   که مێزی پینگ پۆنگه  که اڵم پێشی کچه وێ. به با پێش یان پشتی که بوو. ده رقی نه اڵم زۆر فه . بهر وبه ئه

م بوو و  کجار که یه  وداکه مه  ستێ، چونکه وێ راوه توانی له یده س نه تر. که دوو متر واوه  پاشیشی دیوارێ به

  وێوه توانێ بۆ ساتێکیش بێت له مێشکی دا هات. ئا، ده  ه. کتوپڕ بیرێک ب وه ته حمه زه  خسته ی ده که یاریچییه

  کرد له ه د زی نه س حه بوو. که ده واو نه وێ؟ بێگومان هیچ. یاری ته که ست ده ساتێک چی ده  اڵم به ڕێت. به تێپه

وتر بوو! ست پێکرا ند هه چه  سته جه  وه گۆڕدرا. لێره ده  ر بوو که وبه ستی ئه نیا ده رگرێ. ته ی وه که کچه

 مێشکی دا هات.  . کتوپڕ بیرێک به وه هاته دا ده سپی و ناسکه  و پێسته ڵ ئه گه  ند له چه  که سووره  زیزییه ئه

  

.  وه پێی کوژاندییه  ستی فڕێ دا و ئارام به ی ده که داگیرساوه  تازه  ره ژیانیدا جگه  م جار له که بۆ یه

ر پێ  سه  که له مپه کانی که نده کارمه  کێک له ر سنوور دایگرت. یه سه  له  وه ڕینه ستی په ک هه ستێک وه هه

  که ش محوی یارییه که نده کرد. کارمه ی ده که یری یاریه دا دانیشتبوو و سه که ستی راستی کچه ده  ک به یه پلیکانه

واوی  ته  به  که . کچه وه ڕینه په  وته که  که نده و الی کارمه ره و به  وه که پی کچه ستی چه ده  یانده م خۆی گه بوو. ئه



نیا  بوو، ته س ئاگای لێ نه . که که حوی کچه ست و مه واوی مه ته  یش به که ڵکه ی بوو و خه که رقاڵی یارییه سه

ی قاچی.  خوراندنی قوالپه   وته و که  وه ستا و دامووکایه ، راوه که پشتی کچه  یشته گه  بێ. که نه  که نده کارمه

ی  ند چرکه ڕان! چه گه  وته دا که که سووره  زیزییه ژێر ئه  شوێن شتێکدا له  و به وه دنی بۆ خوار کرده ر هوسا گ ئه

  وه، له رمه کی شه یه بزه  کا. به یری ده سه  ی بینی که که نده ڵێنا کارمه ری هه سه  خایاند، بۆ خۆیشی نازانێ. که

  کانی ئێره خوا برا مێشوله  ی گوت: "به که نده کارمه  به  وراندن،قاچ خ  وام بێ له رده دا به وڵی ده کاتێکدا هه

  کجار پیسن!" پیسن، یه
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 نگیدڵته

  

 

  

مابوو.  رووندا نه ین و ده زه  کی له ن هیچ وێنایه سڵه ! ئه یان ناخۆشه  زانی داخۆ دڵی خۆشه یده ک نه یه ماوه

کردن و دانیشتن.   قسه  وتن، جار جاره ک رووانین، هاتن و رۆیشتن، نان خوارن، خه ژیا. ژیانێک وه نیا ده ته

ک  کان وه ندازه کان و ئه کان، ژماره نگه موو ره تێیدا هه  ک که روون. دونیایه تاڵیی ده تاڵی، به ک به شتێک وه

رێکی تاپۆئاسا. روانین،  یکه مابوون. دنیا، په کان نه چوو. جیاوازییه ک ده یه  موو شتێک له ک وابوون. هه یه

هیچ   له  نگه بوو. یان ره شوێنێک ون ده  وسا له خشا، ئه خشا و ده کاندا ده کان و دیارده ر شته سه  نیا به ته

خۆیدا نوقم و   شوێنێکی نادیار له  کاندا له ناو شته  ر له ڵکوو هه بوو، به ده کاندا ون نه ری شته وبه شوێنێک له

تاڵ.  ین، بوونێکی به گرت. زه ده خۆ نه ین و بیر هیچ شتێکی له ها. زه روه کانیش هه وه بوو. بیرکردنه بزر ده

و  که ره نجه ر په به  چووه ستا و ده ڵده و هه خه  هات، له یانی لێ ده به  دا. کهپاو ژیانێکی داسه  بوونێک له نیا هه ته

ی دووپات  م کاره و ئه ش پێش خه وانه ی بوو. شه پیشه  مه یان نا، ئه  کرد. ئاسمان دیاربایه یری ئاسمانی ده سه

  نیا کاته یان نا. ته  وه ڕوانییه نی دهئاسما  دا له م دوو روانینه نێوان ئه  ت له بیری نایه  . ئیتر له وه کرده ده

 گرتن.  خۆی ده  له  کان بوون که کسانه یه



  

نیا  اڵم ته دا. به نجام ده کانی ئه رۆژانه  رۆتینه  کاره  کانی دیکه موو مرۆڤه ک هه و وه  تی رۆژانه ک عاده وه

نگ و بێ بۆ و  شوێنێکی بێ ره  بوو. له  هشوێنێکی دیک  م له بوو. ئه وێ نه ک له یه وه دان. هیچ کرده نجامی ده ئه

.  تاڵه یزانی زۆر به . ده مه له  زه ڕه یزانی وه ستی پێکرد؟ نازانێ! ده ده  ته م حاڵه ی ئه بوون. که بێ بوون و بێ هه

ی  سته س. رۆح؟ نازانێ! رۆح، جه گرێ و به ڵیده نیا هه م ته ئه  که  که یه نیا دیارده ی ته سته یزانی جه ده

یشتن؟ دیسان نازانێ! جاری  گه ک ده یه  کوێ به  له  م دووانه رۆح؟ نازانێ! داخۆ ئه  سته گرت یان جه ڵده هه

  و دوور دوورانه له  والوه له  ڕوانێ که رۆحی ده  و له ڵکورماوه شوێنێک هه  له  بینی که ی خۆی ده سته جه  وایه

کوێ   کاو له ست پێده کوێ ده  زانی له یده س نه که  کدا که ونیایهناو د  به  . پیاسه یه کی بێهووده یه ریکی پیاسه خه

و  ڕوانێ. ئه ردانی ده رگه ی سه سته جه  و له شوێنێک دانیشتووه  له  بینی که کۆتایی دێت. یان رۆحی خۆی ده

ناو   زی له ش حه نده چی چه بینی و که یده س نه ی که یه سته و جه کرد. ئه ده ی نه سته جه  زۆر له  ی که یه سته جه

 وان بوو!  ئه

  

رواش  و هه  روابووه دونیا هه  نگه . ره اڵم بێهووده . به م دۆخه بۆ پێش ئه  وه ڕانه وڵێک بۆ گه هه  جارجاره

و رۆحێکی   سته ند جه . چه اڵم دیسان بێهووده ترچوون لێی. به زاندن و واوه وڵێک بۆ به ش هه بێ. جارجاره ده

 بوون. نیا بوون بوو. یاخود هه ته  هقیوو! بوونێک، ک چه

  

ی  و کاتانه کانی هاوین. ئه وه شه  وێک له نجام بیبیستێ! شه رئه با سه ده  شتێکی بیست که  وێک که تا شه

کی بیست.  یه وسا قسه ن. ئه وه ریکی چاخواردنه و خه دانیشتوون و دووای نان خواردنی شه  وه ماڵه  موو له هه

!"  یه شتێک هه  سێک پیویستیی به بینم که بێ کاتێک ده رێشان ده سێک گوتی: "مێشکم په کهاڵم  نازانێ کێ، به

ستا  وسا ئارام هه نیا گرتی. ئه خۆگرت، نازانێ. ته  ی له یه م گوته جواڵ. چۆن بوو مێشکی ئه  یه م قسه جواڵ. به

یری  ڵبڕی و سه ری هه . سه داگیرساند کی یه ره . جگه که ره نجه ر په به  وێ چووه ی تر. له که ژووره  و چووه

کان  ستێره وسا ئه یدا راکشابوو. ئه که پانتاییه  له  شاخێک که  ی هاوین. وه ستێره ئاسمانی کرد. ئاسمانی نوقمی ئه

  وته که  که ته له  ستێره دا. ئه ڵ و هاوار و گرمه ناو تۆز و دووکه  ت له کی له یه سته جه  کیان بوو به جواڵن. یه

ر تۆز،  به  له  که ته له  ستێره کانی ژیاندا. ئه دوا کاته  له  سته مای جه مای ئازار. سه ک سه کی ئارام. وه مایه هس

کی تۆزاوی،  یه ستێره بیسترا. ئه ده ی خنکابوو. نه ناسه و هاوار هه  ر گرمه به  بوو. له ی دیار نه سته خوێنی جه

ی رووانی. باغی  که باغه  واند. له ری دانه کرد. سه کی تام ده یه رسته  وه وهژێر لێ  ڕوانی و له می ده نیا له ته  که

  وێ له رز تا ئاسمان. له به  نده وه کانی کشان. ئه لقه  ی بینی که که وسا دارگوێزه ی خۆیان. ئه که وشه ناو حه



یان  سته جه  اڵکانی دیکه و گه  که تێرهس ر لێوی ئه سه  ی خسته نجه اڵکان په گه  کێک له ئااڵن. یه  که ته له  ستێره ئه

 کانیدا ون بوو.              سته پی ده ناو له  ری له دانیشت و سه  داپۆشی. چوارمیلکه

  

  نده وه وت. ئه که ده ست نه جیهاندا ده  م دڵ ناخۆشتر له له  ها که کجار دڵی ناخۆش بوو! وه یه  ک یه ماوه

ر بوونێکی  رتاسه ی سه سته هاتن و جه ڵده م هه سته ئا  کانی به م بوو. قاچه ری غه یکه ڵێی خودی په ده  مگین که غه

ری  مه و که وه کرانه ده ک جیا نه یه  ر و ملی له شان و سه  رێک که یکه ویدا. په ر زه سه  شۆڕ. شۆڕ شۆڕ به

  ستا. که وه نیا راده موو ده هڕۆی، ه ده  ستێکی نادیاردا بوو. که وی، یاخود ده ئامێزی زه  ڵێی له ده  میشه هه

  ک شینێکی توواوه گرتن و ئاسمان، وه یر دایده مێکی سه کان، ته شت. کێوه ڕه قی ده موو شتێک ئاره ڕۆی هه ده

  له  که بریندارکرا و دارگوێزه  که ستێره ئه  که  مگینه غه  وه و رۆژه له  زانێ که . ده وه چۆڕایه ئاسۆدا ده  تک تک به

بکات. باسی ئاسمانێکی بێ   که ستێره موو شوێنێک باسی ئه هه  کرد له زی ده ناشتی. حه  وه مانه ی ئه که وشه حه

و  له  وه بوو. بیرکردنه  وه وشانه نیا دره وێک کاری ته موو شه هه  بچوک که  ره کی هه یه ستێره بن و بێ کۆتا و ئه

  نگه بوو. یان ره  که ستێره ئه  پێویستی به  ی که ئاسمانهو  ئاسمان بوو، یان خود ئه  پێویستی به  ی که ستێره ئه

بوو.   یه ستێره و ئه نیشت دارگوێزێکدا پێویستیی به کی ته یه ره نجه رپه به  کونجێکی دنیادا له  له  لێره  خۆی که

ی  وه و شه باسی ئه کا ده  که دارگوێزه  و داوا له  که ره نجه راغ په قه  چێته وێ ده موو شه . هه نگه ند ته دڵی چه

ست بۆ  کانیدا ئارام ده کاتی باسکردنه  وێک له تا شه کات. هه توانێ بۆی باس ده ویش تا ده . ئه وه بۆبکاته

موو  ڕ هه یر و ته کی سه کانی تری بینی. بینی و قاقایه ستێره م ئه ئه  وه و شه کانی تر راداشت. ئه ستێره ئه

 خۆگرت.       ی له سته جه

  

دنیا   له  وه کی فراوانه دڵ خۆشییه  ی دێت و به بزه  میشه هه  وه ر خۆیه به  ! له کجار دڵی خۆشه ئیستا یه 

ی  . ئاماژه کتوپڕییه  م گۆڕانه هۆی ئه  ک بووه یه نیا ئاماژه زانێ ته زانێ بۆچی. ده ڕوانێ. بۆخۆیشی ده ده

و  رزاری ئه قه  ند خۆی به ! چه ێت، دونیا چ خۆشهدڵ خۆش ب  وێکی تاریکدا. که پانتایی شه  دارگوێزێک له

کان و  ڵیا ئاسمان و کێوه گه  و له وه ری تێیدا راست بووه یکه په  " ی که ئاماژه و "رۆژه زانێ. ئه ده  یه ئاماژه

 لیی و زه ری ئه یکه . په کرد خودی گۆڕانه ستی ده ئیدی هه  گۆڕا، که  نده وه موو شتێک گۆڕا. ئه ویش! هه زه

  ر له بوو، ئیستا هه یاخود هاوار نه  نین، بزه پێکه  ت به باره کی سه ر جاران هیچ زانیارییه گه یی گۆڕان. ئه د به ئه

وێ  ئه  ی شار. دچێته وه ره ده  دا. له چۆڵگه  ت له ڵبه کا. هه نێ. جاروباریش هاوار ده که ی دێ و پێده بزه  وه خۆیه

ئاسمان هاوار   رووی روو به گه  کشێنێ و پڕ به کانیدا ده ی شانه ئاراسته  ک له یهر به  کانی له قیڕێنێ. قۆله و ده

ش  خوا و هیچ هێزێکی دیکه کان ده موو هێزه هه  بن. هاوارێک، که کانی سڕ ده نجه په  ها که کا. هاوارێکی وه ده



  مه . ئه ش گوێی لێیه که وشه کانی دی و دارگوێزی حه ستێره و ئه  که ونه  ستێره ئه  زانێ که شی ناکا. ده به

 کا.   ی زیاد ده که ی تر خۆشییه نده وه ئه

  

  نده وه . دونیا ئه یه کانی دیکه ستێره و ئه  که ند سوپاسگوزاری دارگوێزه . چه ند سوپاسگوزاری دونیایه چه

  و و چ له خه  . چ له میشه هڕوا. ه کانیدا دێت و ده گوێچکه  نگێک له . ده وه زرینگێته گوێی ده  میشه هه  که  خۆشه

.  کانیشیدایه ناو گوێچکه  روون و له ده  ، له نیه  وه ره ده  نیا له ته  که خۆشییه  . وادیاره ڵیدایه گه . له وێیه بێداریدا. له

نیا  ته  ن که له په به  نده وه . ئه وه کان لێک جیاناکرێنه کان و رسته حاڵی نابێت. وشه  یه وه م زرینگانه م له اڵم ئه به

  ی گوێچکه وه زرینگانه  س لێیان تێبگات. تا رۆژێکیان دایکی گوتی رۆڵه ڕێ نین که ڕۆن و چاوه ڕۆن. ده ده

 کا؟ کێ بن؟  باسی ده  بێ کێ بێ ده  ن. باشه که سانێک باست ده س یان که ن. که که باست ده  ی که وه یانی ئه

  

ترازێ، گوێ  ده  که  وه ره رگای ده ده  ر له ر. هه ده  ماڵ دێته  له.  وه ، یان بیاندۆزێته وه بێ بیدۆزێته ده

ر  ر هه به  . له وه بێته وخوار ده ره کا. هیچ نابیستێ. سه کان ده یری رێبواره . سه وه نیا زرینگانه خا. ته ڵده هه

ژێر   ک. له یه ره نجه ر په ر هه به  ر کۆاڵن و له ر هه سه  خا. له ڵده ستێ. گوێ هه وه کدا راده ماڵێک و خانوویه

و  ره گۆڕێ. به خشێنن. رێگا ده با ده  نیا خۆ له اڵکان ته جریوێنن و گه نیا ده کان ته ختێک. باڵنده ر دره هه

  کۆاڵن و نه  سروشت، نه  شار و نه  بێ کێ باسی بکا. نه ده  بێت. باشه ز ده ڕه مان شت. وه وێش هه سروشت. له

س  موو که ڵێ هه ن. دایکی ده که باسی ده  زانێ که نیا ده بێ کێ باسم بکا؟ دایکی ته ده  دایه  ی کێ؟ باشه اڵ. ئه گه

  ستن. قسه وه ، راده وه ویته که نزیک ده  بۆ خۆت گوێت لێ بێت. که  رت نیه اڵم شه ن. به که کان ده باسی دڵخۆشه

بۆ جارێکیش بێت،   م پێی وایه وابێت. ئه  م پێی وانیه . ئه وه نه که ست پێده دیسان ده  وه وتیته ر دوور که ن، هه ناکه

  ی دوواترن که وانه مان یاخود ئه کانی پێش ئه مرۆڤه  نگه . ره وه ته وتووه م لێیان نزیک که ئه  وان نازانن که ئه

دا بژیت.  هو م گوێ زرینگانه ڵ ئه گه  بێ له ده  ی چۆن بزانێ؟ چار نیه یگرێ. ده ک ده یه ن. بزه که م ده باسی ئه

بۆ   گا که ده  و ئاکامه به  ریکه م خه م که ژین. که کاندا ده ره مه یر و سه سه  نگه ڵ ده گه  له  میشه کان هه دڵخۆشه

ن. تۆ خۆت نازانی بۆ دڵخۆشی،  وانی دی باست بکه بێ ئه . ده وه بێ گوێت بزرینگێته ی دڵخۆش بیت ده وه ئه

  وه ڕێته گه دا بێت. ده زانینه م نه موو رازی دڵخۆشی له هه  نگه ێت ناڵێن. رهچی پ زانن، که وانی دی ده اڵم ئه به

 م نایبیستێ.  ئه  ڵێ که کا. شتێک ده یری ده سه  وه بزه  ماڵ. دایکی به

  

ی  که ره ی دی. جگه که ژووره  چێته نیشێت و ده وانی دی داده ڵ ئه گه  مێک له خوا. که و دێت. نان ده شه

.  ری. دیسان هاوینه به  وه چێته ، ده که ره نجه په  کی زۆر دووری له یه گیرسێنێ و دوای ماوه داده  میشه ک هه وه



هاوێ.  و ئاسمان ده ره دیسان لق به  که دارگوێزه  . ئاگای لێیه ستێره ئه  ژی له و ئاسمانی ته  که دیسان دارگوێزه

ی تیا بریندار بوو و  که ستێره کانی پێشوو ئه اوینههاوینی پێشوو یاخود ه  ی که و شوێنه رز. تا ئه رز به به

ن. گوێی  که ک دروست ده یه ستێره ئاڵێن و ئه ک ده یه  ی ئاسمان له که تاڵ و خاڵیه به  شوێنه  اڵکان له نێژرا. گه

مدا  ئه  له ئیستا  ی که ستێره و ئه ن. باسی ئه که م ده باسی ئه  دووان. گوێی لێیه  ونه که اڵ و ئاسمان ده گه  لێیه

  کان. له وه تاڵ بوونه چپێنێ. باسی خۆشی، باسی ناخۆشی و باسی به مدا ده گوێی ئه  کانی به و قسه نێژراوه

ن.  یبه اڵکان ده ئاڵێ. گه ده  ئاسمانه  له  یدا که و لقه زنێ. به ڵده دا هه که دارگوێزه  و و به وه ڕێته په ده  که ره نجه په

الکان  گه  . ئاگای لێیه وه کاته خۆی ده  اڵکان له کشێ و گه دا راه که ونبووه  ستێره شوێنی ئه  هوێ ل وێ. له ئه  چێته ده

و   ند بچووکه وی چه زه  وه مان. لێره ی ئه که وشه و حه ره وی، به و زه ره به  وه کشێته ده  که و لقه وه نه که خۆیان کۆده

  . لێره رسته  و به  وشه  بن به کان ده وه . زرینگانه موو شتێکه هه  وسا گوێی له ند ون. ئه مانیش چه ی ئه که خانووه

.  وه ڕابووه دووای بزربوون و ناشتنی گه  ی که ونبووه  ستێره و ئه ن. باسی ئه که م ده کان باسی ئه ستێره ئه

 ! ند خۆشحاڵه ئاسمان چه
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 کهزستانییهرهفتهده

  

و جارێکی تر و  وه خۆی کۆکردبووه  له په  ستا بوو و دواتر به و هه خه  یانی زوو له به  که  و ساڵه، له

قورسی جواڵبوو.   بیری دێ به  را. له گوزه ساڵ ده  ر کار، پازه سه   وه وه کانی دی چووبو رۆژه  رۆژێکی تر له

بوون و   وه که قفه سه  سااڵنی ساڵ بوو به  ی که اڵنه و په ئه ی روانیبوو. که قفه سه  تا له ره ڵێنابوو سه چاوی هه  که

  وه که قفه سه  کان رۆحیان تێزابوو و به ڵه رچاوی. په به   یرتر هاتبوونه سه  یانیه و به دیتنیان راهاتبوو، ئه  م به ئه

  خۆ له ونبوونێکی کاوه  ییل مه  کی خواری بێ روخسار، که یه سته جه  کیان، ت یه تایبه  هاتوچۆدا بوون. به  له

ئارام تلی   ترساندبووی. بۆیه  که خواره بێ روخساره  سته خۆ بێ خۆی کردبوو! جه  دا له که قفه پانتایی سه

وێکی  نوقمی خه  ی رووانیبوو که که ندین ساڵه ند و چه چه  ره هاوسه  وسا له ر شانی راست و ئه سه  دابووه

پێستی سوورو   کانی، له کراوه نیوه  لێوه  قژی ئاڵۆزی، له  . لێی روانیبوو، لهراکشابوو  وه نیشتیه ته  قورس له

. دوای  وه سانه کانی حه قوڵ و ئارام و گوناح و بێتاوانه  ناسه گرتبوو. هه  ناسه نگی هه ده  وسا گوێی له سپیی. ئه

ی.  که ره ستدانی هاوسه ده  رسی لهیر دایگرتبوو، ت ترسێکی سه  یانیه و به ش کتوپڕ ئه ساڵ ژیانی هاوبه  سیانزه

ند خێرا  چه  وه ڕی. بیری کرده ند خێرا تێپه چه  وه رابوو. بیری کرده شیان گوزه ژیانی هاوبه  ساڵ له  سیانزه



نی ژنێکی پیری  وسا دیمه ر چاویدا بوو. ئه به  ڕن. کۆتایی رێگا جوان جوان له په کانی داهاتووش تێده ساڵه

سپی و   بێت. پێسته  ناسه کرا دوا هه کی ده یه ناسه ر هه هه  رچاو، که به  نیشت خۆیدا هاتبووه ته  ساڵداچووی له به

 کا.  داچڵه  وت که ها کتوپڕ گنجی تێکه وه  که شه سوور و گه

  

ڕی. ویستبووی  په ساڵ تێده  یر دایگرتبوو، پازده کجار سه ترسێکی یه  زووه  یانییه و به به  که  و ساڵه له

  و چووبووه وه کۆکردبووه  له په  نیا خۆی به یکردبوو. ته اڵم نه ئامێزی گرێ. به  کی ماچکا و له ره هاوسه

ی ناو  که م ترسه هه  که یربوو. بیره بۆ خۆیشی پێی سه  تێکردبوو که  بیرێک رووی  م رێگاوه ده  رکار. به سه

شوێنی   که  خشیبوو. تا ئێواره روون به ده  یشی بهک یه م ئارامش و ئۆقره کردبوو و هه  نده وه د ئه ی سه جێگاکه

مێشکی دابوو   ند جار له ی کردبوو. چه که عاته یری سه ندین جار سه ندین و چه جێ هێشتبوو، چه  ی به که کاره

ش پێی  تی ئارامش و ئۆقره زه یگوت دانیشێ و له جێ بێڵێ. ترس ده  ربگرێ و کار به وه  بچێ ئیجازه  که

  کرد که ماندوویی ده  ستی به ها هه ر، وه ده  هاته  بیناکه  عات چوار له سه  جێ بێڵێ. که  ئیداره  گوت که ده

کانی ناو  خنکاوه  نگه ده  کانی واقیان له . هاوکاره وه یر کێشایه کی سه یه شێوه  ی به سته ند جار جه ناچار چه به

 رووی وڕمابوو.  گه

  

ژوور.   وتبوو. چووبووه که  که کتێب فرۆشیه  میندا چاوی به تای چواره هر سه  ڕاندبوو. له قامی تێپه سێ شه

کرد.  رابردوو ده  زیان به ڵێی حه کان ده ک خۆی بوو. کتێبه روه اڵم هه کردبوو. به ی نه ردانی ئێره مێژبوو سه  له

ساڵی رابردوودا پێی   سێزدهی  ماوه  له  ی که رانه فته و ده کان چووبوو. ئه ره فته و الی ده ره وراست به که یه

مان  هه  له  کان لێره ره فته کڕین. ده کانی خۆی ده نجام بۆ منداڵ یان منداڵه رئه رۆژان سه  رۆژێک له  وابوو که

ناو   خستبووه ی نه می منداڵێک ترپه ده ڕیبوون و قه کان تێپه کانی جاراندا راکشابوون. ساڵ و ساڵه فه ره

و  وه وه وتبو ت بوون! ئارام لێیان نزیک که تاقه  ند به ڕوانی بوون. چه وێ چاوه ر له هه کان ره فته ی. ده که ماڵه

ر  سه وی به ی زه ساره هه  ش و سپی له کی ره یه وێنه  رگ که دبه رێکی سه فته ڵگرتبوو. ده کیانی هه یه

ڵ  گه  له  شوێنێک لێره  و له ئه  که  وه بووه رامابوو. بیری کرده  که ساره هه  رێک له ده بوو. قه  وه یه که رگه به

.  بزربوون بوو  یلی به مه  ی که قفه ی سه که بێ روخساره  خواره  سته ی وا جه و شوێنه ژی، ئه ی ده که ره هاوسه

نیشت  ته  ک له یه چایخانه  بۆ ماڵ. له  وه چووبووه . نه وه ره ده  هاتبووه  که کتێب فرۆشیه  ی دابوو و له که پاره

ر.  وبه ی ئه که وته زی مزگه یری  گونبه ڵکی کردبوو. سه قام و خه یری شه کدا دانیشتبوو و سه یه ره نجه په

کان  یاره وڕی سه وڕه  ڵک و له لی خه په له په  . له کانی ئێواره یری گوێسوانه نیاکان. سه ته  ره نجه یری په سه

و ماڵ  ره به  له په  ک به یه چی بۆخۆی دوای ماوه ه؟" ک له په چن؟ بۆ وا به ری سوورمابوو. "بۆ کوێ ده سه

 ندبوو! مڕۆیشی لێ سه ی ئه ند رۆژ دواتر پاره چه  که ن چایخانه رێ! خاوه  وتبووه که



  

ش  ی ره ره فته م ده ی ئه ڕه م الپه که یان دانیشتبوو و یه که ره نجه نیشت په ته  و له ئه  که  وه م ئێواره که یه  له

گوتبوو.  میش هیچی نه . ئه ریکی چییه پرسیبوو خه ی لێی نه که ره ڕی. هاوسه په ساڵ تێده  پازده ، وه کردبووه

ی  ڕه الپه  زیا. له  م نه که  ک. نه ک یه شی رێک وه دوو به  ڕاستدا به ناوه  ش. له دوو به  ی کردبوو به که ره فته ده

بیرم   بێ له رگ ده ی وا پێش مه وانه نووسیبووی: "ئه  وه ره سه  مێک درشت له تی که خه  مدا به که شی یه به

نووسیبووی:   وه ره سه  مێک دیسان درشت له تی که خه  میش دا به شی دووهه می به که ی یه ڕه الپه  بمێنن". له

  له . وه کی چاک پاڵی لێدابووه یه ی نووسیبوو و بۆ ماوه مه بیرم بمێنن". ئه  بێ له رگ ده ی وا دوای مه وانه "ئه

  وه ر خۆیه به  ی روانیبوو. له که بێ روخساره  سته جه  قف و له سه  و له  ره نجه په  ر و له هاوسه  ژوور و له

 بژیت.   رنامه به  پالن و به  مرۆڤ به  اڵم واچاکه ، به رچی ژیان زۆر کورته گوتبووی گه

  

ی باش و رێک و پێکی  ده و خوو و خه  چاکه . چی که ره فته ی ده وه پڕکردنه  ستی کرد به ده  وه و رۆژه له

بیرم بمێنن" دا   بێ له رگ ده ی وا پێش مه وانه شی "ئه به  واته  که ره فته می ده که شی یه به  ی بوو له که ژنه

  ژیانیدا له  هۆی ناخۆشی له  بوونه و ده  ر دڵی گرانه به پێی وابوو له  ی که گرانانه  وه و کرده نووسی و، چی ئه ده

ینووسی،  رچی رووی دابا، ده تا هه ره نووسی. سه بیرم بمێنن" دا ده  رگ له بێ دوای مه ی وا ده وانه شی "ئه به

کی دیار  یه ت یاخود کرده سڵه کان، خه کۆی رووداوه  بێ له نابێ و ده  یه م شێوه به  یشت که اڵم دواتر تێگه به

م  که کانی یه ڕه الپه  ی که وه هۆی ئه  بووه  مه فێکدا بینووسێ. ئهپاراگرا  کدا یاخود له یه رسته  ربکێشێ و له ده

کرێ  رحاڵ ده هه  اڵم به وێ. به که م ده و پێش ئه ئه  که  ت بۆ خۆیشی نازانێ بۆچی پێی وایه ڵبه فڕێ بدات. هه

 .  وه م نابێته کان بێت. خۆ هیچ شتێکی لێ که ته حاڵه  کێک له یه

  

خۆ  چاوبکات. خۆبه ی ره که ره فته نتقی ناو ده مه  وڵی داوه ژیاون، هه  وه پێکه  دا که م سااڵنه واوی ئه ته  له

  . به وه کانه چاکه  رییه وه یاده  بیر بمێنێ. ژیان کردن به  کانی له باشه  ، شته ژیاندا ماوه  تا له  که  وای لێهاتووه

لێک خۆشتر بێت.  ژیان گه  که  کارێکی کردووه  که ره فته . ده لێک رازییه . گه ییه. راز وه کانه جوانه  رییه وه بیره

 ردا دابدات!  به رستێ و چۆکی له کرێ بیپه ده  که  ی بۆتێکه که ره هاوسه

  

شی خۆی کرد،  یری له کی سه تیه بێ تاقه  ستی به هه  کانی ژیان که رۆژه  ساڵ، رۆژێک له  دوای پازده

مێژبوو تێیدا   . له وه وته که  که ره فته ، بیری ده ت زۆر هی خۆت نیه سته ڵێ ئیتر جه پێت ده  ی که یانهت و بێتاقه له

ریهێنا.  ی ده که کۆنه  دانه مه چه  . له که یه وه رکردنه سه ستی کرد ئیتر کاتی به . هه وه یخوێندبووه نووسیبوو یا نه نه



شیان  کان، باوه کانی ژێر گوشاری ساڵه رده زه  ڕه . الپه وه ام کردیهخۆی گرتبوو. ئار دیمی له رمێکی قه بۆنی چه

  م جار دیتی که که پێش بوون. بۆ یه  وه های ساڵ له ی ساڵه و نووسینانه مان ئه کان هه . نووسینه وه بۆ کرده

ستی کرد  . ده وه وهم کردبو کجار که کانی یه ی نووسینه باره کان، قه کجار زۆر نین. زۆریی ساڵه کانی یه نووسینه

 هاتبوون:  م رستانه ئه  مدا بۆ وێنه که شی یه به  یان. له وه خوێندنه  به

  

مان  که وشه خاوێن و حه  که کان رێک و پێک، خانووه مه . ژه کجار دڵسۆزه ئیش و کاری ناو ماڵدا یه  ـ له

 . کی هاوین ئاوپڕژێنه یه موو ئێواره هه

  

. بۆ  خۆشه  و قسه  بزه  ڵکی لێو به ڵ خه گه  سی لێ ئێشابێت. له تا ئیستا دڵی کهبێ  . پێم وانه ـ میوانداره

 . ره تیده کجار یارمه دراوسێکان یه

  

بان و  ند میهره من. چه  ته ، داوه وه ژیانیه  هاتنه نه  ی که و منداڵ یاخود مندااڵنه ویستیی ئه ـ سۆز و خۆشه

 گرێ.  یر دامده کی سه ییه زه به  . جاری وایه ژیر و سۆزاوییه

  

  کانیدا دێته وهچا  فرمێسک به  جاری وایه  ها که نێ. وه که پێده  وه دڵه  تی. له کانیه نینه پێکه  زم به ـ حه

 بڕێت.  ی خۆشم لێ نه ت قسه م قه که ز ده دا حه کاتانه  . له وه خواره

  

 ! خۆمه  بێ! رقم له ده  ی که وه کا. زیاتر له مول ده حه کانم زۆر ته رکۆنه ڵسی و سه کان و قه بوونه  ـ تووڕه

  

 وێ! ند خۆش ده کانیم چه بێ گوناحه  اوهکا. چ رمم لێده ناو جێگادا شه  ئیستاش له  موو ساڵه و هه ـ دوای ئه

  

  دانیشتبوو و به  که ره ماوه نیشت سه ته  له  کرد که ی ده که یری ژنه بڕی و سه ڵده ری هه سه  جارجاره

  رترین مرۆڤی دنیا له وه خته کرد. به یر ده کی سه رێیه وه خته خۆشی و به  ستی به رقاڵ بوو. هه سه  وه شتێکه

رنج راکێشترین ژنی  سه  له  وه ی پشته که ی ژووره نێوان جامخانه  دیمی دانیشتبوو و له قه کونجێکی ماڵێکی



  دانه مه ناو چه  ستی و له ی بدات. به که ره فته ی زیاتری ده وه خوێندنه  به  یتوانی درێژه ڕوانی. نه دنیای ده

  که کی لێکرد. چایه داوای چایه  وه یره شقێکی سه عه  . به که یوانه ر هه به  . چووه وه ی دانایه که کۆنه  رمییه چه

 . تین تر کرد شی به ی گڕی له ی تر بڵێسه نده وه ئه

  

کرێ  ده  مرۆڤ پێی وایه  ی که و رۆژانه ک ئه کانی ژیان، رۆژێک وه رۆژه  کێک له ک دواتر، یه یه فته هه

ش و رۆحی داگیربکا،  ک، له کراودا تامی چاییه کی ئاوپڕژێن یه وشه ناو فێنکایی حه  و له وه ماڵه  وه ڕێته بگه

س و کار دانیشت.  ڵ که گه  وت له مزگه  ند رۆژ له ناشتیان. چه  له په  به  یه و ئێواره ر ئه ی مرد. هه که ره هاوسه

موو  ههر پێ.  سه  نیبووه ستانێک، راچه ر هه ڵ هه گه  و له وه کی دایه خۆشییه ره و سه وه موو لێپرسینه اڵمی هه وه

  خۆشی له ره ک وابوون. سه ک یه موویان وه و هه رچی بۆ ئه گه ڕێی کردبوون، ئه سیماکانی دیتبوو و به

کجار قورس  یه  که مه و خۆی. خه وه خۆی مایه  وانه چۆڵ بوو. شه  ره به  ره ئیدی به  وه ڵگیرا. ماڵیشه وت هه مزگه

م  که یه  دا. که وی ده ر بۆنی ئه رتاسه سه  که دیمی و کۆنه قه  ئێجگار وابێت. خانووه  کرد که ده بوو. بڕوای نه

ک  ر وه هه  که  وه وته که  که بێ روخساره  خواره  ره یکه په  ، چاوی به وه یه ناو جێگاکه  وه نیا چووه ته  و به شه

گوتی:   وه ر خۆیه به  لهی کرد.  که ره نجه یرێکی په ربازکردندا بوو. سه بیری خۆ ده  له  وه که قفه سه  جاران به

ژێر   روخساری له  رێکی خوار که یکه ک په خۆی ئااڵند و گریا. وه  ی له که بێ". لێفه میش رۆژێک بزر ده "ئه

 دا ون بووبوو، تێر تێڕ گریا.  که لێفه

  

. بیری  وه هوت که  که ره فته بیری ده  کاندا بوو که کورت و کتوپڕه  نسکه ی هه زییانه ناو هوروژمی بێ به  له

ی  که . گڵۆپه وه ره ده  ی خزایه جێگاکه  بیرم بمێنن". له  بێ له رگ ده ی وا دوای مه وانه شی "ئه م. به شی دووهه به

هێنا.  چوو ئاوی ده کرد و ده ڵده ی هه که رێ، گڵۆپه ده  خزایه جێگا ده  له  م کاتانه ئه  و بوو که ڵکرد. جاران ئه هه

مێک  کانی که ڕه اڵم الپه مان، به هه  که ره فته . ده وه . کردیه که رمه چه  دانه مه . چه وه ی پشته که ژووره  چووه

پڕتاو بازی دا. بیری   مدا به که شی یه کانی به ر رسته سه  . به وه اڵکانی پاییز. کردیه ک دواگه ردتر. وه زه

  وه کانیه ناخۆشییه  شته  ئیدی به  هاتووه  وه کاتی ئه بیری بکات.  وتێنێ و له ئیدی بفه  شه م به بێ ئه ده  که  وه کرده

  له په  م؟ هیچ. به ی دووهه ڕه م؟ هیچ. الپه که ی یه ڕه ر. الپه وێنده ئه  یشته . گه ڕه دوای الپه  له  ڕه بژیت. الپه

کی دی پێویستی ر کاتێ هه  یر دایگرت. ئیستا له تاڵ! ترسێکی سه مان. به ر هه رکرد. هه سه  وانی تریشی به ئه

 .  وه ژیانی خۆش بکاته  وێنێک که م ره بوو. خه  شه م به به

  



  وه ره ده  و له . شه وه واوی دادایه ته  کانی به رده و په وه ی کوژانده که . گڵۆپه  که ژووری نووستنه  وه چووه

ڕایی  ته  تیشکێک له زهکاتێکا د  نوقمی کردن. له  که کان، تاریکایی ناو ژووره بزر بوو. سپیایی دیواره

ک  جواڵ. وه  ی بینی که که بێ روخساره  خواره  ره یکه رزی، په له ڵده کانیدا هه سیله  کانی ئااڵبوو و له چاوه

  وسا هاته دا دا و ئه که ناو ژووره  کی سووک ئارام فڕی. سوڕێک یان دوو سوڕی به یه ری باڵنده یکه په

می روانی.  م شان و شانی کرد. له مێک ئه ک جاران که راکشا. وه  ر جێگاکه سه  خوارێ و سووک سووک له

  و روخسار و قژه  ناسه هه  ک جاران له م وه ڵدا. هێشتی ئه ی هه برد و دوا جورعه  که رداخه ستی بۆ په ده

  شوێنێک له  . له. فڕی وه رز بووه به  که قفه و سه ره ستا و به وسا ئارام هه ند؟ نازانێ. ئه کانی بڕوانێ. چه ئاڵۆزه

 ون بوو.  میشه بۆ هه  که قف و دیواره قوژبنی نێوان سه

  

 زستان.  دا بوو به  که رمییه چه  دانه مه ناو چه  و دیو، له له  که ره فته ده 
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 زانییدهونهئه

   

دا نوقم بێت  کی بێ وێنه ناو تاریکاییه  با له دهئاسمان   ها که . وه یه ڕێوه وێکی درێژ به شه  زانی که یده و نه ئه

 نگی خۆیان بێت. و ده  غمه نه  گوێیان له  ی وه بێ ئه  وام ئاواز بخوێنن، به رده با به کانیش ده کان، باڵنده و باڵنده

  

او شار بکات، ن  روو له  وه ره ده  ی روو له وه پێش ئه  . شتێک که وه کرده ده  شتێکی دیکه  نیا بیری له و ته ئه

و  جاروبار. ئه  نگه دا، یان ره ستی لێده کانی ده رمه نه  نجه په  ردوام به ئارامی به  ناو گیرفانی. به  خرابووه

لێک دڵخۆش  بێ. گه دیدا هه به کی ئه تاریکاییه  کرێ ئاسمانێک له ده  بزانن که  وه توانی ئه یانده نه  ی که نجانه په

شی  موو له کرد. هه ستی پێده هه  وه شیه موو له هه  و به ی ئه و شته گیرفانیدا بوو. ئه  ی له و شته بوو، دڵخۆش به

 ک. ک دڵنیاییه ک، وه یه نجه ک په وه

  



و  ونیشی به وتبوو. خه وی لێکه جوانی خه  و به ! دواشه ییه زه بێ به  وه و شه بوو، ئه  وه و شه رۆژی پێش ئه

ک،  یه رم بوو، ... پشیله کانی نه نجه ک په و وه  ک پشیله ی وا وه و کچه کرد. ئه زی لێده حه  بینیبوو که  وه کچه

  وه که یه ره نجه پشت په  و تێیدا له  یاندا، ... جیهانێک که ئه که وشه ی حه که رژینه راغی په قه  وێک له شه

ی وا بۆ دوا جار  وه دووا شه و ڕوانی. ئه کی ئاسمانی ده تاریکاییه  وێکی رازاوی و له شه  ستابوو و له راوه

  چوو، یان له ده  رۆژکانی دیکه  یش له و رۆژه ! ئه یره ند سه هات. ئاخر رۆژ! چه دوادا ده  دووایین رۆژی به

 کجار پێش خۆی. ی پێش خۆی، یه کانی دیکه موو رۆژه هه

  

.  وه قییه ی بچوک و ره سته جه  بهوێ بوو،  نیا له . ته وه ناو گیرفانییه  ی خسته و شته ت کێ ئه بیری نایه  له

  ک ئاگر. له رم وه رم. گه کانیشدا گه نجه ناو گیرفان و په  لێک سارد بێت و له کرا گه ده  نجه بێ گیرفان و په  به

ی وا ئاسمان و  و شوێنه یاڵی ئه کرد. خه یاری ده  که ڵ شته گه  ، له وه یبرده یاڵێکی ونی ناو ئاسۆ ده کاتێکدا خه

م  کجار له ی یه وانه ئه  یزانی که . ده ترسیداره لێک مه بوونی شتی وا گه هه  یزانی که ک بوون. ده ئاشقی یهوی  زه

و  ئه  بوو که  وه م هۆیه ر به هه  نگه بێت. ره یان هه م شتانه له  سی دیکه کرد که ده زیان نه بوو، حه یان هه شتانه

و  یری ئه کان و سه چڵکنه  ره نجه کان، په شه ره  یری دیواره ، سهکانی کرد یری منداڵه بوو. سه یان هه مووه هه

  یتوانی بیدا به وسا ده گیرفانیدا، جا ئه  ڕا. بریا نان با له گه کاندا ده ناو زبڵه  شوێن شتێکدا له  ی وا به گه سه

کانی پێ خاوێن  ره هنج کان و په کان یاریان پێکردبا. یان دیواره منداڵه  شتێک که  نگه . یان ره که گه سه

 ناو شاردا.  ر له کی یاریکه یه نجه ک په ڕۆیشت وه ڕۆیشت. ده نیا ده و ته . ئه وه کرابانه

  

و  یاڵ و یاری بۆ ئه تیان بداتێ. خه ر ئیشاره سه  س بکات. یان به که  کرد ساڵو له ده زی نه مڕۆ حه ئه

وێ  سێک بیه که  نگه یدا ببن. ره دا په م ئاخر رۆژه کرا له ده  ی که و شتانه موو ئه موو شتێک بوون. هه هه

بن!   وه زه م حه ڕی با به اڵم لێیان گه ڵ بکات، یان پرسیاری شتێک. به گه  ی له ساڵوی لێبکا، یاخود قسه

ن رێن. جیها گوزه ری ده وروبه ده  له  ی که و شتانه . یان بیر له وه بکاته  وانی دیکه پێویست ناکا پیاو زۆر بیر له

یانناسێ،  و ده ئه  ی که سانه و که موو ئه جوانی هه  کردن و ساڵوکردن. به  ک شوێنی قسه نه  شوێنی ژیانکردنه،

کرد و  و کێکیان دروست ده نیشتن، چای و قاوه داده  وه که یه  کرد. به یان ده نیا قسه وان ته رچاویان. ئه به  له

  له  زانی که یانده وان نه کرد. ئه یان ده ان بێ سنوور و بێ کۆتا قسهویستبای  ر شتێک که ر هه سه  نیشتن و له داده

  ڵ شتێکی بچوک له گه  کرا له ده  زانی که یانده وان نه . ئه یه یاڵێک هه ویدا خه نێوان ئاسمان و زه  شوێنێک له

 ی. یاری بکه  میشه گیرفانتدا بۆ هه

  



ی  که تیژه  پان بوو. نووکه  وه یه ی دیکه که ره سه  یژ و لهت  وه رێکیه سه  ی ناو گیرفانی له که بچوکه  شته

  . خولێکی یاری بوو که وه گێڕایه ی ده که خۆشه  سته ی، هه که دا و، بنه ی ده نجه ی په که خۆشه  سته ئازاری هه

یر! نووک  کی سه ڕا: نووک، پانتایی، نووک، پانتایی... ئازار، خۆشی، ئازار، خۆشی. یارییه گه ڕا و ده گه ده

رقاڵ  سه  وه مه کان به نجه کاتێکدا په  له  . وه وانه پێچه  ها به روه ت. هه ززه له  کرد و ئازار له پانتایی ده  هاواری له

کتردا چپاند. شتێک  گوێی یه  وی شتێکیان به ستی کرد ئاسمان و زه . هه وه ره وبه یاڵی کرد له یری خه بوون سه

 دوا. ودا ده نگ و دووری و مه زمانی ره  به  بوو که  وشه ڵیبێنێ. با پیاو هه ده  که

  

کان ببینێ. دارچراکانی  شاراوه  ونمه موو شه یتوانی هه و ده ئه  ش بوو که ها روون و گه وه  م دوا رۆژه ئه

ش روون  وه م دووا شه با ئه ده  که  وه و بیره به  نگه ستابوون، ره موو شوێنێک راوه هه  نگ له قام بێده ناو شه

ی ناو  که بچووکه  شته  ردا بوو که به یان له و شته ر ئه وانی پێشوو. دارچراکان هه ک شه . رێک وه وه نه بکه

  زانێ؟ له ن. کێ ده که مانیش یاری ده به  وه کانیانه رمه نه  نجه په  به  ن که سانێک هه که  نگه م. ره گیرفانی ئه

و  شه  ت به باره موو شتێک سه ی هه اڵتدارانه سه و ده : "ئه وه ی، بیری کردهڕ په تێده  وه نایانه په  کاتێکدا له

دا.  واندا رووی ده رچاوی ئه به  دا له تاریکیدا رووی ده  ی له وه زانی. ئه موو شتێکیان ده زانن!" بێ گومان هه ده

نگی وان  بێده  نگه ره  که  وه دهڵێن. بیری کر توانی بیبیستێ چی ده یده س نه که  نگ بوون که ها بێده اڵم وه به

،  که تیژه  ی بیانبیستێ و تێیان بگات. کتوپڕ نووکه وه با مرۆڤ فێری ببێ بۆ ئه ده  وان بێت. شتێک که زمانی ئه

ڕان.  گه  وته دا که ی دیکه که شوێن رووه  به  نجه په  ربۆیه ند ناخۆش بوو. هه ی چه که ست. برینه ی گه نجه په

 ناو تاریکیدا.  مارۆدراو له ک گه ک دارچرایه . وه وه سایه و حه  وه وێ گیرسایه له

  

ون.  و بخه رار بوو بچن ناو جێگاوه کانی قه ڵ خوشکه گه  له  بیردێت که ی له وه و شه جوانی ئه  و به ئه

ورانێکی  ده  له  و پێی گوتن: "منااڵنم، ئیستا ئێمه وه کۆکرده  که وره گه  ژووره  موویانی له رهه هه  وره گه باوه

گشتی مانای   و، ئیدی به . شه یه یان هه کی دیکه کان مانایه وه کان و شه تێیدا رۆژه  ورانێک که ژین. ده دا ده دیکه

ی وا  و کاتانه بن ئه  وه ره ده  توانن له ده  خۆیی. ئێوه خۆبوون و کاوه مانای ئاگا له  و رۆژیش به بوونه  وه ماڵه  له

ستی منیان گرت  کانم ده شکهبیرم دێت خو  و!" له مشه ک ئه بن. رێک وه  وه ماڵه  بێ له اڵم دواتر ده . به پێویسته

کارتان پێی   ستن که ی راوه و شوێنانه وسا گوتی: "پێویست ناکا له ستا. ئه راوه  وره گه رزین. باوه له  وتنه و که

ون و  خه  چێ که بیرتان نه  له  . وه یه ڵگرتنیتان هه ئیزنی هه  تان پێ بێت که و شتانه . ئه ، یاخود ئیزنیتان نیه نیه

  م شته کتوپڕ ئه  ماڵه ی ناو بنه یه وه م کۆبوونه ند مانگ دوای ئه ن!" چه که ش نه س دابه ڵ که گه  انتان لهک یاڵه خه

بوو.   قه ناو شار ته  ی گیرفان" له که وره گه  وی پیش "رووداوه . شه وه ناو گیرفانی خۆیدا دۆزیبووه  ی له گچکه

و هات و   و ناڵه  یر. قیژه کی سه رایه قه و هه برژا. ته کواڵو ده شار دهها.  روه هه  قه مانیشدا ته ی ئه که کۆاڵنه  له



  گرت. یان ده موو کون و قوژبنێک وێنه هه  دا له که ناو خانووه  کان له نگه گشت شوێنێک. گڕی تفه  هاوار له

 .  وه ناو گیرفانیدا دۆزییه  ی له گچکه  م شته و ئه رۆژی دواتر، ئه

  

  خته دره  ی شار. باغێک به وره و باغی گه رووه  مجاره ڕوا. ئه ر ده ویش هه ئه و  ڕوانه شار چاوه

و  . ئه وه کانیه ردانه رگه سه  وره هه  نیا بۆ خۆی، به نگ و ئاسمانێک ته نگاوره گوڵی ره  و به وه کانه وره گه

ی وا  و مرۆڤانه ۆڤ بوون. ئهر پڕی مر ورووبه کانی ده قامه یانخوێند. شه نگ ده کان بێده ی وا باڵنده شوێنه

موو  هه  له  وه و نایلۆنه  الگه عه  کانیش به گچکه  تی خۆیان بوون. هاوار و هاوار. منداڵه سابه رقاڵی کار و که سه

.  وه رییه وروبه گیای ده  نتۆیی به و دانیشت. شوێنێکی چیمه وه . شوێنێکی دۆزییه وه که ناو باغه  شوێنێک. چووه

پشت   وێ له کردن. له ستی پێ ده اڵم هه عشوق لێی بزربوون. به ویی عاشق و مه ان و زهئاسم  وه لێره

  ستێک له ده  نی. به توانی ون و بزر بێت. پێکه یده ت نه قه  شوێنێک بوون، شوێنێک که  له  وه کانه خته دره

 ی گیرفانی.  وه ناوه  له  ستێکی دیکه و ده  وه ره ده

  

وێ بوو،  له  که باغه  زانی که ی ده وه نیا ئه بوو. ته ت ئاگای لێ نه و قه را، ئه زهگو کات ده  ی که وه ئه

  وانه و گوێی له دیی خۆی. ئه به لیی و ئه زه ریکی چیرۆکی ئه خه  وه پشته  وێ له ام بوو و ئاسۆ له رده به  که یارییه

  وه ره ده  ک له یه یاره سه  یزانی اڵم نه نیش بوو. بهکا نگی منداڵه ده  یانقیڕاند. گوێی له ده  که قامه شه  له  بوو که

ریشی   کان به که ڵه زین. جوندییه جڵ به لێی دابه  وه ربازییه رگی سه جل و به  س به ندێک که ستاو هه راوه

بوو،   وره گه  که . باغه وه که ناو باغه  وسا هاتنه ڵکیان روانی و ئه خه  ستان، له وێ راوه . له وه کورت و درێژه

  ناریان کرد. و که  یری گۆشه تا سه ره موو شتێ ببینن. سه م نیگادا هه که یه  له  بوو که نه  وه تی ئه رفه ده  ربۆیه هه

 وی. ئاسمان و زه  وێ، الی ونێک له خه  و به وه ی ناو گیرفانییه که یارییه  وێ بوو. به و له ئه

  

 .  وه یان دۆزییه که وان شته ی ناو گیرفانی بوو. ئه ریکی کایه ردوام خه گیرا به  کاتێک که

  

یری ئاسۆی کرد، بیری  و بۆ دواجار سه ، ئه وه ڕێته بپه  که منییه ی بینا ئه روازه ده  له  که ی ماشینه وه پێش ئه

 نی جیهان بێت.  جوانترین دیمه  نگه کاتی ئێواراندا ره  ئاسۆ له  که  وه کرده

  



کان و گڵۆپێکی کز. ئیستا  ، دیواره که قفه ڵ سه گه  نیا له واو ته جێیان هێشت. ته یدا به که ک سلولییه ته  له

وێ بوو،  وام له رده ستی به اڵم ده ک جاران. به تاڵ. وه واو به بوو. گیرفانێکی ته گیرفاندا نه  ئیدی هیچ شتیك له

ی  که وره گه  کانی باغه خته ی دره وه پشته  شوێنێک له  له  وه یاڵێکه خه  به  . وه وه کایه ونی خولیا و خه  ستێک به ده

 .  که گه کان و سه کان، دیواره ره نجه په  وه، له کان کرده منداڵه  شار. بیری له

  

  شته و ر ئه سه  کان له ، سربازه وه پشت ئاسۆدا شارده  ک تۆپێکی گڕاوی خۆی له تاو وه کاتێک هه  

ی  وه وان دڵنیا بوون له نووک و بنیدا خوێناوی بوو. ئه  له  که که لێیان گرتبوو. فیشه  کرد که یان ده قسه  بچووکه

 .  ی کردووه قه شار ته  و له دوێ شه  که  بووه  وانه کێک له و یه ئه  که

  

وێکی  وێکی تاریک، شه شه  ێ بهب و ده مشه ئه  زانی که یده ی خۆی نه که و تاریکه  گچکه  ژووره  و له ئه

 کجار تاریک و درێژ. یه

  

  

  

34.41.0434 

  

  

  

 کوردی      به  و کراوه  نۆروێژی نووسراوه  به  م چیرۆکه تێبینی: ئه

  

  

 وێیهرلههه

  



  کی بچووک له یه وشه حه  دوو بینا پێک هاتبوو که  ، له وره دایک بووم و گه  ی تێیدا له و خانووه ئه

شی  به  کیش له یه ویله نوور و ته رته کۆنتر. سه  ی دوواوه وه نوێتر و ئه  وه ی پێشه نێوانیاندا بوو. بیناکه

جێگای   وه ی پشته و بیناکه  که ویله نوور و ته ی ته ربانیژه رۆژا سه  بوون. به  دا که وشه ی حه وه پشته

و   ویله کان و چ ته و چ پلیکانه  که برد. چ بانیژه ده ر سه وێ به کانی خۆمان له واوی کاته مان بوو. ته کایه

  و خۆڵ و ورده  ڵه درز و قڵش و په  ناسی. له بستیمان ده  بست به  ئاشنا بوون که  نده وه ئه  که نووره رته سه

ن کا ر دیواره سه  ستی رۆژگار له ده  ی که رانه مه یر و سه و شکڵ و سیما سه ، تا ئه بگره  وه کانیه زیخه

  هاته ند ئاشنا ده ند نزیک و چه ند روون و چه موو شتێک چه خشاندبوونی. هه چێی کردبوون و نه

نگی  موو شتێک ره ند هه گرت، چه ش ده باوه  ی له که ڕ بانیژه په رده هات و زه ده  رچاو. کاتێک ئێواره به

و  شه  اڵم به بوو. به  ی ئێمه تی رۆژانه هحیکای  مه بووین. ئه یش تێیدا نوقم ده ند ئێمه گرت و، چه ئاڵتوونی ده

ژنی  ی بێوه که ک چارشێوه ش وه کی ره یه رده هات و په موو شتێک تاریک داده هات، هه و ده شه  چی؟ که

نوور  رته سه  بوو. ئیدی نه ند خێرا ون ده موو شتێک چه پۆشی. هه کانی داده مان شوێنی یارییه که که ڕه گه

کانی  یال و وێنه خه  نیا به ته  ک که نیا تارمایی بوو، تارماییه . ته که بانیژه  کان و نه نهپلیکا  بینرا و نه ده

 کانی رۆژ. شته  به  وه بوونه ده  وه ینمانه زه

  

ئیدی   وکات که کرد، یان ئه کانمان جاڕز ده وره وتین و گه خه نگ ده دره  وسا که بوو. ئه نه  وه ر ئه اڵم هه به

  ره نجه ر په به  تی له غیره  هات که ک ده یه بوو، وشه یان هه وه و بیرلێکردنه تی بینینی ئێمه فه هکان در وره گه

  یه و رسته م وشه تانبا! ئه بان دێت. دێت و ده  و له ون شه خه ر نه بان!"گه و له کوشتین. "شه دانیشتنی تێدا ده

کاتێکدا   خزاین و، له تێی ده  له په  کردین. به ویست ده واو لێ خۆشه ی ته ناو جێگا و ژێر لێفه  بوو که

و   وشه وتین. ئیتر حه خه سبین، ده بچه  وه کتره یه  خۆمان بئاڵێنین و به  له  که دا جوان جوان لێفه وڵمان ده هه

رۆژ  ستاین، ڵده و هه خه  یانیش له به  یانی. که بوون تا به بوون. بزرده کان بزر ده وره و گه  وه ی پشته بیناکه

 ک رۆژی پێشوو.  ر وه هه

  

  نزیک ده  نگه های ساڵ دواتر. ره . ساڵه بان چییه  و له وجار زانیم شه بووم ئه  وره گه  ڕین. که سااڵن تێپه

و.  خه  ودا و له شه  مان به که وشه حه  عبیری من بوو له سااڵنی ساڵ ته  ک که یه بان، وشه  و له ساڵ. شه

ک  ک وه ئاشناکانی لێ نامۆ کردبووم، ... لێ نامۆ کردبووین. نامۆیه ره کتوپڕ هه  ک که یه وشه

 . وه متوانی بیبینم، ... بیبنمه تیش دواتر نه مبینی بوو و قه ت نه قه  ک که یه ریبه غه

  



مان  هاردا کاتێک دڵۆپه کاتی پاییز و زستان و به  ی بزانم له وه بێ ئه  من به  بوو كه  و سااڵنه ر ئه هه

ر  ری بانی، ... سه و سه ر تا ئه م سه بانم" گێڕا بوو. ئه  و له بگرین، "شه  دڵۆپه  ر به با به بوو، یان ده هه

ری  سه  و یان له  وه سابوومه ری حه سه  کاتی یاریدا له  لێک جار له گه  بانێک که  و له کان. شه بانه

جیهانێکی   کرد به ودا ده شه  جیهانی منی به  ی که نهبا  و له و شه ونی منداڵیم دیتبوو. ئه دانیشتبووم و، خه

رۆژیش   به  بانێک که  و له بوو. شه ند جیاوازییان هه و چه ، رۆژ و شه بوونێکی ترسناک. ئاه  ترسناک. به

 ! یره ند سه چه  موو شتێک بگۆڕێ، ... ند هه کرێ چه ده  بان!" وشه  وێ بوو، ... "رۆژ له له

  

  وره ڵ گه گه  هات. له ر کۆتایی نه بوونمان( هه  وره بوونیشم )گه  وره دوای گه  ن لهبا و له چیرۆکی شه

م  کانی ئه ی وا کۆاڵنه و وشانه بان. ئه و له  کانی خزم و هاوڕێی شه کانی دی هاتن. وشه بوون، وشه

"،  که ڵوار پیسه "، شه که سته "، "مه که کردین: "کابرا شێته  غه ده ی خۆمانیان لێ قه که ری کۆاڵنه راوسه سه

  ڕی خانووه و په کانی ئه سیحراویه  کردین. کۆاڵنه بانگیان لێ ده  و کۆاڵنانه ئه  نده " و .... چه که تیو بازه هه

کمان  ند لێک ئااڵ بوون. نیگایه و ترس چه  و کۆاڵنانه و و پشکنینی ئه وه زی دۆزینه کان. حه ییه میشه هه

ڵ دایکمان یان باوکمان بۆ  گه  بیرم دێت کاتێک له  رگای ماڵی خۆمان. له ر ده هس  کمان له وێ و نیگایه له

. نزیک،  وه کرده خۆمان لێیان نزیک ده  نده ڕین، چه په تێده  سیحراویانه  و کۆاڵنه چووین و له شوێنێک ده

لێن و  موو که هر ه سه  پشکنی. به بینی و ده موو شوێنێکی ده ستیان، نیگامان هه ناو ده  ست له یان ده

 ! وه ز و دۆزینه خوارد، ... نیگاکانی ترس و حه قوژبنێکدا سوڕی ده

  

ک و  ڕه گه  ڕه مدا"، "شه چه  ی تردا: "خنکان له واره قه  بان له و له مجار شه تر بووین، ئه وره گه  که

وجار  " و .... ئهتی ریبایه یان پێ بکرێ"، "غه کرا متمانه ده ی وا نه و شارانه ڵکی ئه لێدان"، "خه

کان  ونه ند خه ، چه پاراست. ئاه ی ده ئێمه  یر کردن که رژینێک سه ک په وری شار وه کانی ده کێوه

بوو. تۆ بڵێی بۆ  رۆژئاوا ئاوا ده  له  که  وه کرده ده  تاوه و هه بیرمان له  نده وتن و، چه که کان ده ودیوی کێوه ئه

 بینن، چۆن بن؟ ده  تاوه م هه ئه  که ی تر ڵکانه و خه کوێ بچێ؟ تۆ بڵێی ئه

  

نگ"، "کوشتن"، "سنوور"، "زیندان"،  "تفه  مجاره بان. ئه و له تر بووین، دیسان شه وره کجار گه یه  که

   راغانه و قه یگوت ئه یاڵ ده اڵم خه هات، به کاندا کۆتایی ده راغه قه  "خوێن"، "مردن" و .... ئاسمان له

 ت! ززه له  راسێکی به چ هه.  ن ستپێکێکی دیکه ده

  



که  بانیژه  کان و نوور،  پلیکانه رته ، سه که وشه ، حه دوو بیناکه  . ماوه می منداڵی نه رده ی سه که ئیستا خانووه

و  و ئه و ژووره یش! ئه که بانه  و له ت شه نانه . ته ودا ون بوون شه  و له  ڕی ئێواره په رده زه  بوون به

  ماون. له وانیش نه ئااڵن، ئه خۆمان ده  هاویشت و له بان" خۆمان تێ ده  و له ترسی "شه  له  ی که یه لێفه

  ساره و هه وتووم. ئیستا دنیا ئه کان که ڕ و سنووره کان و شه کان و شاره و دیوی کۆاڵنه منیش ئه  مێژه

رم پێی  کجار سه ین، یهکاتێک مامۆستا هێنای و پیشانی دا  که  مانه ر مێزی مامۆستاکه ی سه پالستیکیه

و  م! ئه ستمدا بیگرم و نوقمی که پی ده دوو له  توانم له ده  متوانی که ده  یک که ساره سووڕ ما. هه

ر  بان هه  و له اڵم شه پیدا. به پی چه له  و ئیستای من له  پی راستیدایه له  منداڵیی من له  ی که یه ساره هه

ی تۆخی  سته و و جه شه  نیشم و له داده  ره نجه ر په به  له  وانه پی دنیادا شه هپی چ له  له  . کاتێک لێره، یه لێره

ند قات  ر بان. رێک چه سه  وێ له . له وێیه بان له  و له شه  ڵێ که روونمدا پێم ده ده  ڕوانم، شتێک له ده

م دنیا  ناو ئه  . له  که م. ژێر لێفه ناو جێگاکه  م بچمه که ز ده و حه وه کشێمه ده  که ره نجه په  وژوورتر. له ره به

 ! مه که ناگای ژێر لیفه په  زم به ، حه وه بێته ستمدا جێی ده ر دوو ده پی هه ناو له  له  دا که یه وره گه

  

.  وه مه که کان ده بانه  و له موو شه هه  م. بیر له که ست پیده رمی خۆم هه ی گه ناسه ئاڵێنم. هه خۆم ده  له  که لێفه

کانی  نسکه گری. هه ر ده هێشتا هه  موو ساڵه و هه دوای ئه  که  نگی دایکمه ده  م. گوێم له که ده  گرمۆڵه خۆم

نیگا   ترووکاون! ئاه ر نه هه  موو ساڵه و هه ، دوای ئه نیگای باوکمه  مر! چاوم له ند نه نجن، چه ند گه چه

 کانی باوکم! راسناک و ترساوه هه

  

  

  

 کۆاڵنیتۆزاوی

  

ئهوەتهی له بیرم دێ، ئهم کۆاڵنهی ئێمه ههمیشه تۆزاوی بووە. کۆاڵنێکی تۆزگر و تۆزچن، که ئیتر چیدی 

تۆزاوی نانوێنێ. تۆز، بۆ خهڵکی گهڕەکی ئێمه بووەته تهنیا راستیی ژیان. ئێمه حهز دەکهین شتهکان له ناو 

نه ئاسمان رەنگی ههڵبزرکاوە و نه تۆز یاخود له پشت تۆزەوە ببینین. الی ئێمه نه ههتاو لێڵ دەنوێنێ و 

 شووشهکان تهماوین. ههموو شتێک وەهایه که دەبێ ببێ،... "بوونه تۆزاوییهکان یاخود بوونێکی تۆزاوی." 

  

ئیمه تۆزمان خۆش دەوێ چونکه کێوەکان له پشتییهوە به ههیبهتتر دەنوێنن،... چونکه فڕینی کۆترەکان تێیدا 

ههورەکانیش دەبن بهو بوونه لۆکهییانهی که له پانتایی ئاسماندا ون دەبن. دەبێته شهبهحێکی سهرنجڕاکیش و 



بهم پێیه ئێمه به باران نازانین تا نهبارێ و جهستهی ساردی بهفریش له سهر کۆاڵن و خانووەکان و خۆمان 

 ههست پێناکهین تا بۆ خۆی دانهکا. 

  

جاری وایه لهوسهرەوە خۆ به کۆاڵندا دەکا و  لهم کۆاڵنهی ئێمهدا ههمیشه "با"یهک ههیه. بایهکی نادیار که

جاری وایه لهم سهرەوە. من پێم سهیرە که چۆنه ئهم کۆاڵنهی ئێمه قهت تۆزی لێنابرێ. ههست دەکهم تۆزەکه 

له گهڵ بایهکه دێ. گهر رۆژێک دەست بدا و پێم بکرێ حهتمهن دەچم بۆ گهڕەکهکی دراوسێمان و لهوێ 

بایهکه پیش سهفهری ناو کۆاڵنهکهی ئێمه ههر خۆیهتی یان شتی تریشی  سهیر دەکهم یاخود دەپرسم بزانم

لهگهڵدایه. ههڵبهت گهر دراوسێکان له پرسیارەکانی من دڵ زویر و دڕدۆنگ نهبن. من ههمیشه لهوە ترساوم 

 کهسهکان، ئهوانی تر به تاونبار بزانن. تهنانهت له خۆیشم.

  

ان و بهفریشدا ههر تۆز دەکا. وەها که ئێمه ههمیشه خهریکی ئهم کۆاڵنه سهیرەی ئێمه له کاتی بارینی بار

خاوێنکردنهوەی ناو خانووەکان و سڕینهوەی تۆزین له سهر شمهکهکانمان. ئهو شمهکانهی جاری وایه ئیتر 

بوونهته خۆڵ و جاری وایشه خۆڵبوون جارێکه خهونێکه بۆیان. خهونێکی دوورەدەست که پێکهنینیان پێی 

هدا پیش خاوێنکردنهوەیان به دزیی دایک و باوکمهوە لێیان دەپرسم که داخۆ حهزیان به دێت! من لهم کاتان

 خاوێنبوونهوەیه یان نا!

  

هاوینان ئهم سهر تا ئهو سهری کۆاڵن ئهو ژنانهن که گهسک به دەستهوە بهردەرگاکانیان دەماڵن. به 

وە خهڵکی کۆاڵن و گهڕەکێکم که به ئاوپڕژێنی ئهوان، ههوا وەها بۆنی خۆڵ دەگرێ که من له بیرم دەچێته

تۆز راهاتووە. لهم کاتانهدا من له سهر تاقه حهساری بهر کۆاڵنهکهماندا دادەنیشم و بیر لهو سااڵنهی 

دەکهمهوە که رەنگه من ئیتر بۆ ههمیشه قهت بۆنی خاکی ئهم کۆاڵنه نهکهمهوە. ئهو سااڵنهی وا ئهم سااڵنه 

 اندا و بهس.تهنیا وێنهیهکی دوورەدەست دەبن تێی

  

ههنێ جار له کاتی وەڕەزییهکاندا دادەنیشم و له سهر شووشهکان یاخود سمیتی سهر حهسارەکه به پهنجه 

وێنهکان له سهر تۆز دەکێشمهوە. وێنه تۆزاوییهکان. ئهو وێنانهی که دەکرێ "با" له گهڵ خۆی بیانباتهوە، 

من گرنگ نیه. من تهنیا دادەنیشم و دەیانکێشمهوە. یاخود له ژێر تۆزە نوێیهکاندا ونیان کاتهوە. بهاڵم الی 

وێنه ون و بزرەکانیش الی من ههر وێنهن. جۆرێک له وێنه که رەنگه له رەسهنترینهکانیش بن. ههر 

وێنهیهک الی من پێشکهشییهکه به بوون، کهس یان رووداوێک. بۆ نموونه ههتاو پیشکهش دەکهم به مهرگ، 

و قهڵهم به سالهکانی داهاتوو. دایکم لهم کاتانهدا له پشت پهنجهرەکه فرمێسکهکان به روخسارە ونهکان 

 دادەنیشێ و دڵی به حاڵی من دەسووتێ که به تهنیا دانیشتووم و بیر له ساڵه تۆزاوییهکان دەکهمهوە.

  

شهوانهی ئهم کۆاڵنه له کاتی مانگهشهودا، رەمزاویترین شهوەکانن. مانگهشهوی خۆاڵوی،... مانگهشهوی 

ی. ئهو دەنکه تۆزانهی ههر کامهیان دەبن به گچکه مانگهشهوێک. بریقه بریقی تۆزەکان. ئهو تۆزاو

گچکانهی وا گهورەکانت پێ لهبیردەکهنهوە. من قامکی خهیاڵم ههڵدەبڕم و ههوڵ دەدەم وێنهکانیش له سهر 

 ئهوان بکێشمهوە. بهاڵم وێنهکان دادەبارن و دەنیشه سهر زەوی. 

  



کهس له جێ ههنگاوەکان ناترسێ. جێ ههنگاوەکان ناتوانن کهس ئاشکرابکهن. ون دەبن، لهم کۆاڵنهی ئێمه 

یهکجار زوو ون دەبن. ههر بۆیه ئهم کۆاڵنهی ئێمه ههمیشه پڕی خهڵکی سهیر و سهمهرەیه. خهڵکه 

نی گچکه نامۆیهکان. ئهوانهی نه تۆ ئهوان دەناسی و نه ئهوان تۆ. به تایبهت له کاتی شهودا،... له کاتی ونبوو

مانگهشهوەکاندا. باوکم و دایکم دەڵێن به شهودا چوونهدەرەوە قهدەغهیه. کهچی منیش زیاتر له ههر کاتێکی 

تر حهزم به چوونه دەرەوەی شهوانهیه! من که ئهو خهڵکانهم به قهدەر تۆزەکان نامۆ دێته بهرچاو، به دایک 

 و باوکم دەڵێم: "خهمتان نهبێ، تۆزەکان لهوان ونم دەکهن."

  

خهڵکی ئهم گهڕەکه له کاتێکدا دەکۆکن و ههناسهیان سواردەبێ و غهڵت و بهڵغهم فڕێدەدەن، روو دەکهنه 

یهکتر و دەڵێن هی ئهوەیه شهربهتهکهمان نهخواردووە،... هی ئهوەیه دکتۆرەکانمان له بیرکردووە. من که نه 

بیرلهوە دەکهمهوە که کهنگێ خۆیشم رقم لهم کۆکانهیه و نه خۆشم دەوێن و نه بهزەیشم پێیاندا دێتهوە، 

دەکهومه کۆکه. کهلێن و قوژبنی دیوارەکانی حهوشهکهی ئێمه پڕی دەڵهمهخوێنهکانه. دەڵهمهخوێنهکانی 

 باوەگهورە و دایهگهورە. 

  

جاری وایه لهو دیو تاقهحهسارەکهی بهردەم کۆاڵنهکهمان چیلکه و چهوێڵ کۆدەکهمهوەو له گهڵ السیقه 

زیوەکان گریان تێبهردەدەم. ئهوانیش بۆنی خۆڵ دەدەن. گڕەکه بۆنی تۆزدەدا. من ئهمه له کۆنهکان و پهڕۆ ر

کاتی زستاندا دەکهم. ههر گڕێک دەکهمهوە، الی خۆم دەڵێم رەنگه ئهمه دوواگڕ بێت، دوواگڕی ئهمساڵ. 

دەکردەوە. ئهو  دوواگڕی سالهکان. سااڵنی دوواتر، گهلێک دوواتر، من زۆر جار دادەنیشتم و بیرم لهم گڕانه

 ئاورانهی که ههر کامیان ئیستا بۆ من دوواگڕ بوون. 

  

مندالهکانی ئهم گهڕەکه له کاتی یاریکردندا زیاتر له ههر شتێکی تر حهزیان به راکردنه. راکردن، تۆزی 

سهر زەوی دیسان به حهوادا دەکاتهوە. شتێک وەک دەست تێوەردان له حهقیقهتێکی ترسناک. منداڵهکان زۆر 

ار دادەنیشن و بیر لهوە دەکهنهوە که چ دەبوو گهر وەک چۆن تۆزەکه لهو سهری کۆاڵنهوە دێ و خۆ به ج

ژوورێدا دەکا، ههر ئاوا لهم سهرەوە خۆ له کۆاڵنهکه دەرهاوێ؟ ههڵبهت ئهمه تهنیا بیرکردنهوەیهکه، 

 بیرکردنهوەیهک وەک گهمه، وەک تۆز به حهوادا کردن له کاتی یاریدا. 

  

به شهودا، به نیوەشهوان کاتێک ههموو خێزان خهوتوون و تهنیا تۆز له حهوشه بووە، باوەگهورە و من زۆر 

دایهگهورەمم بینیووە که روویان له حهوشێ کردووە و به دزییهوە دەڵهمهخوینهکانیان کۆکردووەتهوە. له 

دالهکانه، له بهر ئهو، که کاتێکا کۆیان دەکردنهوە، به گوێی یهکتردا دەیانچرپاند و دەیانگووت: "لهبهر من

 حهزی به گڕکردنهوەو کێشانی وێنهیه له سهر تۆز!"

  

جاری وایه تۆز ئهوەندە خهسته که من وێنهکانی خۆم له کاتی کێشانهوەیان دا نابینم. لهم کاتانهدا حهزدەکهم 

روو له خوشک و براکان یاخود مندااڵنی گهڕەک بکهم و حیکایهتیان بۆ بگێڕمهوە. به تامهزرۆییهوە به 

ژە به پشت تۆزەکان دەکهم، ههوڵ دەورمهوە دادەنیشن و گوێ دەگرن. من دەست ههڵدەبڕم و له کاتێکا ئاما

دەدەم باسی ئهوێیان بۆ بکهم. حیکایهتێکی سپی،... بێ وشه و بێ رسته. شهرمهزار لهوەی حیکایهتهکهم هیچ 



رووداوێکی تیا نیه، به مهجبوور باسی وێنهکانی خۆمیان بۆ دەکهم. منداڵهکان که له یاریی ناو تۆز ماندوون، 

 به تامهزرۆییهوە گوێم لێدەگرن. 

  

سهرئهنجام رۆژێک بڕیاردەدەم وێنهی با و وێنهی تۆز بکێشمهوە. پێکهوە. له سهر تۆزی سهر پهنجهرەکه 

یان سهر سمیتی تاقهدیواری کۆاڵنهکهمان. یهکهم وێنهیه که بۆم ناکێشرێتهوە. خۆ به دەستهوە نادا. شتێک 

تهوە؟" بۆ یهکهم جار له ژیانمدا وەک شهبهحی فڕین. بیردەکهمهوە: "چلۆن دەکرێ وێنه له سهر وێنه بکیشرێ

له جیاتی وێنهکیشانهوە، سهیری وێنهکه خۆی دەکهم که به بێ کێشانهوە لهوێدایه. ئهو وێنهیهی دەلورێنێ و 

 رەنگه له گهڕەکی دراوسێکهمان جۆرێکی دیکه بێت.

  

ێیان بدەن. باوکم باوەگهورە و دایهگهورە دووای کۆکردنهوەی دەڵهمهخوێنهکان، لهوەدا دەمێننهوە له کوێ فڕ

 دەڵێ بیاندەنه دەست با. دایکم دەڵێ بیاندەنه دەست گریانهکانی من. منیش بیر له وێنهکانم دەکهمهوە. 

  

شهوێک "با" تهنیا تۆز له گهڵ خۆی ناهێنێ، بهڵکوو دەنگێکیشی له گهڵدایه. دەنگێک وەک وێککهوتنی شته 

ا دەبێ وێنهکانم له یاددا بمێنێ، تێدەگهم که دەبێ وردەکان. جوان گوێ ههڵدەخهم. من که پێم وابوو تهنی

دەنگهکانیش له گهڵم رێبکهن. ئهو دەنگانهی که نابن به وێنه. لهمه بهدووا خهیاڵی من ئهمهیه که دەنگهکان 

 چلۆن دەمێننهوە.   

  

تێیدا  بیر لهوە دەکهمهوە گهر رۆژێک بێت و ئهم تۆزە لهم کۆاڵنه ون بێت، ئێمه چۆن ژیان دەکهین. رۆژێک

ئیتر کهس ناو ماڵ خاوێن نهکاتهوە، بهردەرگا گهسک نهدا و وێنهکانی دەورووبهریش ئهوەندە روون ببنهوە 

که چیدی کێوەکان به ههیبهت نهنوێنن و فڕین نهبێ به شهبهح. ئهم بیرە ئهوەندە بێ تاقهتم دەکا که ههڵدەستم 

،... وینهی ههتاو، وێنهی فرمێسک و وێنهی و دیسان له سهر تۆزەکان دەست دەکهمهوە به کێشانهوەی وێنه

 قهلهم.

  

  

  

   

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

 


