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 بزەی ئەو شەوە

 

هێزی سەربازیی دەوڵەت کە چەند رۆژێک بوو بە دەوری شارەوە بوون و هێشتا 

نەیاندەوێرا بە تەواوی بێنە ناویەوە، لە دوێ شەوەوە لە دوو قۆڵەوە کشانە ناو 

لەمێژبوو کارەبا نەبوو، بەاڵم ئاو . شەقامە سەرەکییەکان و لەوێوە بۆ ناو پادگان

تاک و تەرا نەبێ کەس لە خەڵکی لە ناو شاردا . وبەردەوام هەبوو و نەبڕابو

لێرە و لەوێ لە پشت پەردە ئەستوور و رەشەکانەوە چرا دانە دانە . نەمابوونەوە

ئەرتەش کە لە دوواشەڕدا چەندین تانگ و زیل و بە دەیان . المپا کزەکان دەئایسان

ەک بڵێی و. سەربازی لە دەستدابوو، ئێستاکە بە دڵنیاییەکی زیاترەوە دەجوواڵ

بە گوێرەی ! رێگایان بۆ چۆڵ ببووئەوەی بە سەریا دەبا بهاتایە، هاتبوو و ئیتر 

پالن ئەمەشیان ال ئاسایی بوو، هێزی میلیشیا لە درێژەپێدانی شەڕی بەرەیی زۆر 

ی جارانی نەمابوو یەراستییەکەی ئەوە بوو دوژمن ئەو هێز و توانا .سەرکەوتو نین

دوژمنیش کەس نەبوو جگە لەو . لە شاردا مابن و لەوەیش نەدەچوو بەو شێوەیە

هێزە میلیشیا کوردەی کە چل رۆژێک دەبوو دەوری پادگانیان گرتبوو و 

ئیتر لە واڵت  ،داگیری بکەن و ،دەیانویست وەک دووا پێگەی دەوڵەتی ناوەندی

بەاڵم سەربازخانە سەرەکییەکەی شار، خۆیان سەرەڕای هەموو . پاکیان بکەنەوە

رە سەربازییەکان راگرتبوو و هەتا ئەم چرکەساتە مقاومەتیان هێرش و گوشا

 .کردبوو
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سەرەتا  پالنی ئەوە بوو ئەو هێزەی لە رۆژهەاڵتەوە دزەی کردبووە ناو شار،

دەست بە سەر هەموو بینا حکومەتییەکان هەر لە ئیدارە ئاساییەکانەوە بگرە هەتا 

انی خۆی بە سەر هەموو پۆلیس بگرێتەوە، لەوێ دامەزرێن و ئەوسا هێزەکبنکەی 

بەشەکەی تریش بەرەو . شەقام و شوێنە گرینگ و ستراتیژییەکاندا باڵوبکاتەوە

پادگان لە باکوورەوە بکشێ و بە پەیوەستبوونیان بە سەربازخانەی سەرەکیی شار، 

 .سەرئەنجام ئەوان لە ئابڵۆقەی چل شەوە رزگاربکەن

ۆلۆژییەکەی سەر بەحکومەت هێزەکەی قۆلی رۆژهەاڵت کە هێزە سەربازی ـ ئایدی

دەبن و لە هێزی یەکجار باوەڕمەند و بێ بەزەیی پێکهاتبوون، لە یەکەم 

مەئموریەتی خۆیاندا خۆ بە بینای ئیدارەی کشت و کاڵ دا دەکەن کە لە چاو 

و بە و ئەمڕۆی تر دەبێ و لەوێ بە سەرسوڕمانەوە  تر ساختمانەکانی تر نوێ

کە  ندەب ەوەتووش کۆمەڵێکی زۆر ژن و منداڵبە پێچەوانەی چاوەڕوانیی خۆیاندا

دەستبەجێ بە دەرکەوتنیان، دەبێ . لەوێ لە ژێرزەمینییەکەیدا خۆیان حەشاردابوو

قیژ و هەراوهوریایەکی زۆر و سەرئەنجام لە دووای جیاکردنەوەی پیاو  و بە قاو

ئەوی و ژن و منداڵ لە یەکتر، بۆیان دەردەکەوێ کە تەنیا چوار پیاویان تیادەبێ و 

. تریان هەر هەمووی ژن و منداڵن کە ژمارەیان خۆی لە زیاتر لە بیست کەس دەدا

فەرماندەی چەکدارەکان لە دووای ئەوەی بۆی دەردەکەوێ کە لەو چوار پیاوە 

یەکیان سەرۆکی ئیدارەی کشت و کاڵ و ئەوی تریان مامۆستای قوتابخانە و 

ەمەناچووی هیچ کارەیە، هەر سێهەمیان سەرۆکی پۆلیس و چوارەمیان پیاوێکی بەت

چواریان، سەرەڕای گریان و پاڕانەوەی زۆری ژن و منداڵەکان، پێش خۆی دەدا 

هەر لەوێیش دەمودەست لێدانێکی باشی سەرۆک پۆلیسش دەکا و . و دەیانبا

توویت خوێڕی تۆ لەجیاتی ئەوەی لە نیزام دیفاع بکەیت، ها"بەسەریا دەنەڕێنێ کە 

دیارە سەرۆکی پۆلیس وەاڵم !" ژن و منداڵەدا حەشارداوە و ترسنۆکانە خۆت لە ناو

دەبێ بڕوات، واتە بە بێ هیچ چەشنە  وەها بڕوات کەناداتەوە و لێدەگەڕێ 

گەر وەک بڵێی لەبەر ئەوەی دڵنیا بوو . کەوەیەکاردانەوە و خۆگیڤ کردن

بچووکترین جوابیشی تەنانەت بە موحتەرەمانە بدایەتەوە، ئەوا دەستبەجێ کاکی 

تەنانەت کاتێک هێزەکە بەرەو . دەیکوشتهەر لەوێدا ەرماندە چەکی لێدەکیشا و ف

پادگان دەبزوێتەوە، دیسان جارێکی تر فەرماندەکە کە یەکجار رقی لە جەنابی 

سەرۆکی پۆلیس هەستابوو و هەتا دەهات رقەکەی ئەستوور و ئەستوورتر دەبوو، 
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کە دایدەبەزێنێ و پشتی بە لە بەر ئیدارەی شارەوانی لەسەر شەقامەکە لە زیلە

کردن و ئیعدامکردنی میلی لێ دێنێتەوە لێ دارچرایەکەوە دەنێ و بە مەبەستی تەقە

کە دیسان کەس نازانێ بۆچی کتوپڕ سەرەڕای هەموو تووڕەیی و کەف پژانەکانی 

دیسان هەر لەوێیش کاکی . دەستی بە سەر پەالپیتکەکەدا نەهێنابوو و نەیکوشتبوو

بە . چییە لێوەی نەهاتبوو و سرتەڕ و بێدەنگ مابووەوە م یشسەرۆک پۆلیس

بەاڵم وەک خۆی سااڵنی ساڵ دوواتر گوتبووی . تەواوی خۆی دابووە دەست قەدەر

لەو نموونەیەم زۆر لە تاران جگە لەمە ! هەر بۆ خۆم دەزانم بۆ وای دەکرد"

ئەوەیش  ی بەر سینەماکانی زەمانی شا بوون، ئەمەی دەکرد بۆبینیبوو، لە التەکان

، وەک چۆن ئەو کاتیش سینگیان خۆی لەبەر چاوی سەربازەکانیدا فش کردبێتەوە

هەرچەند !" ەوە و نەعرەتەیان لێدەدا بۆ سەلماندنی نێرەکەربوونی خۆیانفش دەکرد

من پێم وایە هەڵە دەکا و لە راستیدا نەکووشتنەکەی بۆ ئەوە دەگەڕایەوە کە ئیعدام 

پێویستی بە دادگای تایبەتی  ،سەربازیی واڵتن کردنی کەسێکی پۆلیس کە بەشێکی

جگە لەمە دۆخەکە لەوە . بەڵگەی پێویست هەبووایە دەبووخۆی هەبوو کە تیایا 

ئاڵۆزتر بوو کە چاوەڕووانیی ئەوە لە هێزی پۆلیس لە شارێکی پڕ لە هێزی 

بەرهەڵستکاری چەکداری دژ بە حکوومەت بکرێ بتوانێ لە دژی 

ن، ئەویش لە کاتێکدا کاری ئەوان پارێزگاری لە ئاسایش بەرهەڵستکاراندا راوەست

بەتایبەت ئەوەی . و ئەمنیەتی شار بوو، نەک خۆهاویشتنە ناو کێشە سیاسییەکانەوە

دەستی بە هەموو واڵتدا  ، لە دووای شۆڕش،کە هێشتا دەسەاڵتی ناوەندی

من چونکە بۆ خۆم مودیری  .رانەدەگەیشت و بە تەواوی خۆی زاڵ نەکردبوو

وەک دەیشبینن لە . دارەی کشت و کاڵ بووم تا رادەیەک لە یاساکانم دەزانیئی

درێژەی بەسەرهاتەکەدا ئەم قسانەی من لە الیەن سەرۆکی پۆلیسیشەوە 

 .دەسەلمێندرێ

سەرئەنجام بەشێکی هێزەکە دەگەنە ناو ! با بگەڕێینەوە سەر چیرۆکەکەمان

. و زیندانیان دەکەن سەربازخانەکە و هەر چوار کەسەکە دەخەنە ژوورێکەوە

لەوێ تێدەگەن کە هەر ئەو چوارە نین و لە شوێنی تر نێزیک بە دە نەفەری تریان 

ئەو پیاوانەی بۆ . گرتبوو کە هەر هەموویان پیاوی بەتەمەن و گەڕاوە بوون

لەبەر ئەوەی پارێزگاری کردن لە ماڵەکانیان لە شار نەچووبوونە دەر، یاخود 

 .ەڕەتەوە نەبووتاقەتی دێهاتیان هەر لە بن
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ی ی تانگ، زیلی گەورەی عەسکەری و تەقەهاڕ لە هەموو شوێنێکەوە هاڕە

 .هەتا هێز دامەزرا، چەندین رۆژی پێچوو. دەهات جاربەجارە

زۆر بوو و سەری نەدەپڕژایە سەر شتی یەکجار ئەگەرچی کاکی فەرماندە کاری 

و بگرە  مابوونهێشتا بە وتەی خۆی دژەشۆرش بە دەوری شارەوە )الوەکی 

و زەبریان لە  ئەنجام دەدا، چاالکیی سەبازیان خۆیان بە ناو شاردا دەکرد جاروبارە

هەڵبەت . ، بەاڵم سەرۆکی پۆلیس لەبیرنەکردبوو(هێزەکانی ئەمان دەوەشاند

ازکردنی پەروەندەیەکی زل بەرنامەی هەبوو بینێرێ بۆ مەرکەز و بەتەمابوو بە س

 .نی بداتسەرئەنجام بە ئیعدامکرد و زەبەالح

هەتا رۆژی بەڕێکردن، هەر کە دەرفەتی گیردەهێنا، دەیبردە ژوورەکەی خۆی و 

بەاڵم سەیر ئەوە بوو کە سەرۆکی پۆلیسیش ترسی لێی . لێکٶلینەوەی لێدەکرد

تازە  وەک بڵێی،. ێدەنگیی لێنەدەکردشکابوو و ئیستاکە ئیتر وەک ئەو شەوە ب

دووای شەڕ رزگاری بووە و بێ  دەیزانی لە تۆڵەسەندنەوە بێ سەرەوبەرەکانی

جگە لەمە هەستت دەکرد لە نێوانیاندا . منەتانە، بەاڵم وشیار وەاڵمی دەدایەوە

جۆرێک لە رق و هەستی تۆڵەی شەخسی سازببوو کە بە جوانی لە چاوی هەر 

فەرماندە دەیزانی کە سەرۆکی پۆلیس وەک خەڵکەکەی . دووکیاندا دەخوێندرایەوە

، سەرۆکی (کە ئەمە زۆر ئازاری دەدا)ە ترسی لێی نیە تر نیە و لە دەروونەو

پۆلیسیش بە شێوازی خۆی خەریکی تۆڵەسەندنەوەی هەموو ئەو سووکایەتی و بێ 

حورمەتیانە بوو وا هەر لە یەکەم چرکەوە، بە بێ هیچ چەشنە هۆکارێک، لێی 

 .کرابوو

 .دوو جار لێکۆڵینەوەی لێکرد لەو ماوەیەدا فەرماندە

 :جاری یەکەم

سەرۆکی . رماندە ئەمردەکا لە سەر کورسییەکەی بەردەمی مێزەکەی داینیشێننفە

جل و بەرگەکەی پیس و ئارەقاوین و، . دادەنیشێ( لەمە بەدووا سەرۆک)پۆلیس 

فەرماندە چاوێک  .ریشی هاتووە و قژی تەنکی ئاڵۆزکاوە. بۆنێکی ناخۆشیان لێدێت

 :دەڵێ. یبەو پەروەندەیەدا دەخشێنێتەوە وا بە دەستیەوەیەت

پێش ... ساڵ، رەبەن، خەڵکی سەقز، ٧٢ـ دەرچووی دانشکەدەی ئەفسەری، تەمەن 

وەرگرتنی مەئمورییەت دانیشتووی تاران، لە بنەماڵەیەکی مامناوەندی، وا دیارە لە 

 !کارەکەیشتدا زۆر خراپ نەبووی، پێدەچێ باوکت چاکت پیا راگەیشتووە
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 :سەرۆک درێژەی پێدەدا

باوکم زۆر حەزی کرد و ... لە کالێجی ئەفسەری دەرچووم،ـ بە باشترین نمرە 

هەوڵی زۆریشی دا بە براکەی ترم کە لە من گەورەتر بوو رابگا، بەاڵم بێسوود 

حکومەت بەتایبەت منیان ناردووە بۆ ئەم شارە، لە ماوەی مەئموریەتی مندا ! بوو

هەبووە، سەرەڕای دۆخی تایبەتی ئەم شارە کەمترین ئاستی جورم و یاساشکێنی 

 ...توانیوومە

بشاریتەوە و خوێڕێ، خۆ لەناو ژن و منداڵدا توانیووتە وەک پیاوێکی : فەرماندە

لێرەدا پووشەی ! )ها، وانیە؟ !دڵیشت بەوە خۆش بێ کە باشترین نمرەت هێناوە

خۆشە خەڵکی خوێن بدەن و بەرگری لە ( پەروەندەکەی فڕێدایە سەر مێزەکە

دوژمنانی نیزام راماڵن و جەنابیشت وەک سەگی  نیشتمان بکەن و جوداخوازان و

 خوێڕی، کلک لە ناو گەڵ خۆ لە ژێر چارشێوی ژناندا بشاریتەوە؟

بە بێ ئەوەی نیگای لێ  سەیری ناو چاوانی فەرماندە دەکا،سەرۆک رێک 

 :هەڵگرێ، دەڵێ

 تۆهەر ئەو کاتەی بە قەولی . ـ وادیارە جەنابت ئاگات لە دۆخی واڵت نیە

زام لەناو شاردا بوون و دەسەاڵتی واڵتیان بەدەستەوە بوو، ئێمە وەک دوژمنانی نی

لە . بووین و هاوکاریمان لەگەڵیاندا هەبوو داپۆلیس لە بنکەی سەرەکی خۆمان

مەرکەزیشەوە ئەمەیان بە جوانی دەزانی و بگرە ئێمە هەر ئەو کاتانە بەردوام 

گوتین لەگەڵیان بە دەان ئەمەمان راپۆرت دەدا و ئەوانیش کیشەیان نەبوو، نە پێی

تەنیا پێیان لەسەر ئەوە دادەگرت کە . شەڕ بێین و نە گوتیان هاوکاریان مەکەن

ئاگامان لە بنکەی پۆلیس و کەل و پەلەکانی بێت، هەوڵ بدەین خۆمان رابگرین و 

جگە . ئێمە هیچ کاتێک دەستووری شەڕمان پێ نەدرا. یارمەتی هاوواڵتیان بدەین

ن دەگرتین و قەت رۆژێک لە رۆژان نە لەگەڵمان بە کێشە لەمە ئەوانیش رێزیا

خۆیان بە بنکەی پۆلیسدا کرد، تازە لە پاراستنی نەزم و  یشهاتن و نە بە بێ ئیزن

 .ئاسایشی شاریشدا یارمەتیان دەداین و بەگشتی وەزع خراپ نەبوو

 فەرماندە کە بۆ ئەوەی هەیبەتی بە سەر سەرۆکدا بێ، لەسەر مێزەکە دانیشتبوو،

 :سەری لە سەرۆک نزیک کردەوە و لێی مۆڕ بووەوە

ـ ئەو گەوادەی وا لە تاران و لە مەرکەزی ئوستانەوە ئەمەی پێ گوتووی وەک 

شکاندووە، هەر ئەم خایینانەن ئاوایان لە واڵت کردووە و  انجەنابت شەکری
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خائینی چارت دەکەم ... بوونەتە هۆی رووداری و چاونەترسی دوژمنان،

بە خزمەتی ئەوانەی سەرەوەیش دەگەین، پەلەمان . رت دەکەمچا... خوێڕی،

 !...نیە

 کاربەدەستانیهەستی بە دوو بەرەکایەتی لە ناو هەر لە سەرەتاوە سەرۆک کە 

لەبەر . ، کەمێک ترسابوو و ئەمەی بۆ ئاڵۆزبوونی دۆخەکە دەگێڕایەوتازەدا کرد

م نەبێ وەک تڕی ە خۆخۆیەوە بە خۆی گوت وادیارە کەس لە کەسە، گەر ئاگام ل

بەاڵم هاوکات ئاستی بێ ئەدەبی و شەقاوەیی فەرماندە بە بێ ئەوەی  !بن گۆمم لێدێ

دیسان لە دڵەوە . بە دەستی خۆی بێ زیاتر هانی دەدا کە زۆر ئاگای لە خۆی نەبێ

 !لووتی ئەم خوێڕییە لە عەرز بدەم بە خۆی گوت چی دەبێ با ببێ، بەس

نکەی پۆلیست چۆڵ کرد و چۆنت بە دەستەوە دا ـ ئیستا راپۆرتم بدەرێ کە چۆن ب

چییان لێهات، هەروەها پێم بڵێ بۆچی هەر کە شەڕ دەستی پێکرد  هاوکارەکانتو 

ئێوەیش دەستتان نەدایە چەکەکانتان تا لە پاڵ سەربازخانەکە لە دژی دژەشۆڕش 

 بجەنگەن؟

اپۆرت ـ من راپۆرتی خۆم نووسیوە و تەحویلم داوە، داخۆ دەبێ جارێکی تریش ر

 ! جگە لەمە من لە ئاست بەرپرسی سەرەوەی خۆم بەرپرسیارم بدەمەوە؟

 !ـ تۆ ئەوەی دەکەی وا من ئەمرت پێدەکەم

رۆژی دووی بە کورتی ئەوەت بۆ دەلێمەوە وا نووسیومە، راستییەکەی ئەوە بوو ـ 

مانگی گواڵن کاتێک هلیکۆپتەرەکان بۆ یارمەتی سەربازخانەکە هاتنە سەر شار، 

ەڵ بەرپرسە چەکداری بێ پرنسیپ، بە پێچەوانەی ئەو رێکەوتنەی لەگ کۆمەڵێک

ئاخر وەک دەزانی ئەوانیش لە ناو خۆیاندا ناکۆکن و چەند )وو سەرەکییەکانیان هەب

. ، تەقەیان لە هلیکۆپتەرەکان کرد و بەم شێوەیە شەڕ دەستی پێکرد(حیزب و تاقمن

و خەڵکی تر کەوتینە ناو ئێمە کە چاوەڕوانی وەها دۆخێک نەبووین، وەک هەمو

پادگان دەستی کرد بە تۆپ و . شەڕێکەوە کە خۆمانمان بۆ ئامادە نەکردبوو

ئەو رۆژە دەستبەجێ من . خومپارەبارانکردنی شار و ئیتر بە تەواوی دۆخ شڵەژا

بێ تەلەوەی وا هەمانبوو تەماسم گرت و  ولەگەڵ فەرماندەی پادگان لە رێگای ئە

فەرماندەی پادگان گوتی کە تازە شەڕ . ی دۆخەکەم بۆ بکاداوام لێکرد باسی چۆنیەت

واتە ئەوەی لێی دەترسان روویدابوو، . دەستی پێکردووە و بڕواناکا دامرکێتەوە

. رێک وەک شارەکانی تر و بۆیە هەر هەوڵێکی تری ال بێسوود دەهاتە بەرچاو
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و شار رێک داوایشی لە ئێمە کرد کە بەو ژمارە کەمە پۆلیسەوە وا هەمانە و لە نا

خۆکوژییە و وا  ەکانداین هەر چەشنە کاردانەوەیەک مانایلە ناو خەڵک و چەکدار

چاکە هیچ نەکەین و پۆلیسەکان بنێرینەوە ماڵەوە و تەنیا یەک دو کەسێک بهێڵینەوە 

دیارە ئەوەیشی گوت کە . بۆ ئاگالێبوونی کەلوپەل و شمەکەکانی ناو پۆلیسخانەکە

هێشتا تەماسەکە کۆتایی . خۆتانن تەسمیم دەگرن و دوواجار بڕیار بە خۆتانە

ن لێکردن چۆڵی کەین انەهاتبوو کە چەند چەکدار خۆیان بە بنکەکەدا کرد و داوای

گوتیان وەک . بەزمە نەبێ مو چەک و چۆڵەکانمان تەسلیم کەین و کارمان بە

دەبینن شار بێ بەزەییانە تۆپباران دەکرێ و وا باشە ئێوەیش وەک خەڵکی خۆتان 

 .بشارنەوە

ـ ئیتر تۆی بوودەڵەیش زاتی ئەوەت نەبوو دەست بەری بۆ دەمانچەکەت و دوو 

ئاسانی بنکە و چەک و کەل و پەل  ؟ ئیتر زۆر بە!ها.. سەرەوە بنێی، بە انفیشەکی

 !یاڵاڵ بۆ ماڵەوە... تان دایە دەست و،و خۆ

پۆلیسەوە،  بە چەند. ـ ئێمە لە پادگان دوور بووین و لە ناو شار بنکەمان هەبوو

ن و بوو ئەویش ئەو پۆلیسانەی وا هەموویان جگە لە من خەڵکی ئەم شارە

 .ن، چۆن دەمتوانی شەڕی دژە شۆرش بکەماکەسوکاریان لێرە دەژی

... ـ ئەوەی ئێوەی لووسکەڵەی پاشماوەی رژێمی پاشایەتی تێی ناگەن شەهادەتە،

تر ناکەنەوە، دەزانی ئەو  یئێوەی گەنیوو و فاسد کە زیاتر لە ناو گەڵتان بیر لە شت

باشە خوێڕی لە ! ی گرتمی چەندە سەروسیمات لووسکەڵە و تاشراو بووەشەو

کاتێکا سەربازەکانی ئێمە گیانبازییان دەکرد و خۆیان بە کوشت دەدا تۆ لە ناو ئەو 

ژن و مندااڵنەدا خەریکی فیق و فاقی خۆت بوویت و هەموو بەیانییەک لە تاشینی 

بەاڵیەکت ! ەوتی، خوا دەزانی چەندە چاو بە ئەشقەڵیش بوویتریش و سمێڵت نەدەک

 !بەسەردا بێنم، باڵندەکانی ئاسمان هەتا هەن بۆت بگرین

زۆر ئاسانە، ئەو بنەماڵەی داڵدەی منیان ! پێویست ناکا کاسەی لە ئاش داغتر بیتـ 

دا و پیاوەکەیتان لە هیچ و خۆڕایی گرتووە و ئیستاکە لێرەیە، بچن لە سەر من 

هەر ئەو رۆژە هەر بەاڵم دەربارەی پۆلیسەکانی تر، . رسیاری لێ بکەنپ

منیش کە خەڵکی ئیڕە . هەموویان رۆیشتنەوە ماڵەوە، یەعنی دەبووایە بچوونایەتەوە

گوتی لە بەر  ی ئەواننیم و هیچ خزم و قەومێکم نیە، یەکێک لە بەرپرسەکان

 وە بۆ شارەکەی خۆت وئەوەی لە هەموو شوێنێ شەڕە، ناتوانی جارێکە بگەڕێیتە
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وەک بزانم لەم شارەدا هەر . ناردمیە الی ئەو ماڵەی وا ئێوە ئەو شەوە هاتن بۆیە

 .ئەوان مابوونەوە

ـ دەزانی بە تاوانی دیفاع نەکردن لە بنکەی پۆلیس و بەدەستەوەدانی چەک و چۆل 

ە و ئەموالی دەوڵەتی کە تۆ بەرپرسیان بووی، ئیعدام دەکرێی و جەستەی بۆگەنت ل

ئاخ گەر بە من دەبوو هەر ئیستاکە دەمدایتە دەست ! خاکی پیرۆزی نیشتمان دەنێژن

 !نەهێڵن وە تا لەت و پەتت بکەن و ئاسەواری نەحستسەگە بەڕەاڵکانی ئەم نا

خودی سەربازخانەکەیش چەند جارێک . ـ هەر ئێمە نەبووین لەگەڵیان سازابووین

اڵ رێکەوتبوون، کە ئەوەندەی لە بیرم لەگەڵیان دانیشتنیان کردبوو و لەسەر چەند خ

کەسیان دەستپێشخەری بۆ شەڕ ناکا، بەردەوام : مابێ چەند دانەیەکیان ئەمانە بوون

خۆیان بۆ کاروباری شەخسیی  سەربازەکان ئەو ئیزنەیان دەبێ لە پیوەندیدا دەبن،

بگرە چەند ... بکەن، ی ناو شارک، هاتووچۆوەک حەمام کردن و کڕینی شمە

من ئەگەرچی لەو کۆبوونەوانەدا . هەتا دەستپێکردنی شەڕەکە وەها بوو مانگێکیش

هەم لە الیەن پادگانەوە و . ئاگا دەکرامەوەبەراستەوخۆ بەشدار نەبووم، بەاڵم لێیان 

بە گشتی بەڕای من دۆخەکە خراپ نەبوو وەک دەزانن لە . هەم لە الیەن ئەوانەوە

تازە من الم وایە ئەگەر ئەو . کرددووای هەموو شارەکانی تر شەڕ لێرە دەستی پێ

مەبەستم ئەوانەیە وا تەقەیان لە  .تاقمە نەبوونایە لێرە هەر شەڕ دانەدەمەزرا

 .هلیکۆپتەرەکان کرد

ـ دەمی پیست داخە، بە کەیفی خۆت تەبلیغاتیان بۆ دەکەی، عاقیبەت دەردەکەوێ 

! د نیتکە جەنابیشت یەک لەوانی، بێگومانیش وەهایە، ئاخر مەگەر تۆیش کور

 !تازە لەو شارەوەی کە رێک ناوەندەی ئەوانە

 :گوتی. سەرۆک بزەیەکی هاتێ

بەڵێ من کوردم، زۆر کەسی تریش لە بنەڕەتدا کوردن و کەچی وەک بڵێی لە ـ 

کوردبوون تاوان نیە و قەتیش هەتا ئیستا لەم واڵتە بە تاوان ! بیریان چووەتەوە

راگرتنی ئاسایشی شارەکە و من ئەرکی خۆم وەک پۆلیسێک کە . نەنووسراوە

واڵت بوو بەجێ هێنا و نەمهێشت، یەعنی نەمانهێشت، یەک قەترە خوێن چییە لە 

کاری من بەرگرتن بە تاوان و دزی و حیزیە و وەک پۆلیس . لووتی کەسێک بێت

چەند . دکارم بە سەر سیاسەتەوە نیە، پادگانیش کاری پێی نەبوو و تێیانەوە گالن

کە کاری  بەوانی رایگەیاندبووزخانەکە لە کۆبوونەوەکاندا جار فەرماندەی سەربا
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نە ئێمە و نە . ئەوان پارێزگاری لە سنوورە کە هەتا ئێرە دە کیلومتر مەودای هەیە

 .ی ساخکردنەوەی سیاسەتی واڵتمان لە ئەستۆ نیەکپادگان ئەر

 ـ یەعنی جەنابت نازانی کە دژەشۆڕش لە گەڵ ئەو دیوی سنوور لە پەیوەندیدان و

لەوێوە چەک و چۆڵیان بۆ دێت؟ مەگەر نازانی ئەوانە هەر لە کۆنەوە، واتە لە پێش 

شۆڕشیشەوە لەو دیو بوون و لە بەغدا دانیشتبوون؟ وادیارە جەنابت لە گوێی گادا 

مەگەر پێیان نەگوتووی کە دوژمنان لە ناوچەکە کۆبوونەتەوە و ! نووستوی

یانە جودایی خوازانەشیان لە دەوری خەریکی پیالنگێڕان لە دژی ئێمەن و ئەم جەر

 خۆیان کۆکردووەتەوە؟

ـ من ئەمرم لە بەرپرسەکانی خۆمەوە وەرگرتووە و هیچ کارێکم بە بێ ئاگاداری 

تەلەفۆنەکەت هەڵگرە و لێیان . بۆ ئەوەی ئەمەیش بزانی، ئاسانە. ئەوان نەکردووە

 .پرسە

زیک کردەوە و بە یەک دوو جارێک روخساری لێ ن. فەرماندە پیشی دەخواردەوە

لە دەرەوە . سەرۆکیش چاوی لێ هەڵنەدەگرت. تووڕەییەکەی سەیرەوە لێی رووانی

وەک بڵێی سەربازەکان خەریکی بارکردنی شتێک . دەنگی هات و هاوار دەهات

 .بن

لەم کاتەدا دانەیەک خۆی بە ژوورەوەدا کرد کە سەرۆکی پۆلیس لەوە پێش 

هەر دەرگاکەی . یشێکی زۆرەوەلە قەد، بە رپیاوێکی رەشتاڵەی دەمانچە . بینیبووی

 :بێ ئەوەی گوێ بداتە ئەوەی کێ لە ژوورەوە دانیشتووە، گوتی ەوە،کرد

هەواڵمان بۆ هاتووە کە یەکێک لە بەرادەرانمان لە کاتی عەکسگرتن لە ! ـ بەرادەر

 !یەکێک لە وێنەگرەکانی ناو شاردا، کوژراوە

ی دا سەرۆک پۆلیس راگوازنەوە بۆ بە بیستنی ئەم هەواڵە فەرماندە دەستوور

 .خۆی بە پەلە رۆیشت ،زیندان و

ەوەی لە سەرۆک دەکرد، لەناو نیدە لێپرسراستییەکەی ئەوە بوو لەو کاتەدا فەرمان

پێدەبێ، خۆی بە وێنەگرییەکدا دەکا و  'ئار بی جی'یەکێک لە سەربازەکان کە  ،شار

ۆ ئەوەی بینێرێتەوە بۆ یەکەیەوە وێنەیەکی بگرن ب'ئار بی جی'داوادەکا بە 

یەکەی لەسەر پێیە و هەر کە کاکی وێنەگر 'بی جی رئا'بێ ئاگا لەوەی . بنەماڵەکەی

 'ئار بی جی'یەک دوو سێ دەژمێرێ بۆ ئەوەی کامێراکە بچرکێنێ، هاوکات کاکی 

ئیتر ناو هۆڵی وێنەگرییەکە لە شانیش دەست بە پەلەپیتکەی چەکەکەیدا دێنێ و 
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اسەکە بە کم عەکداوەدا کابرا بۆ خۆی دەکوژرێ و بەاڵلەم روو. بە جەهەننەم دەبێ

سەروچاو و جل و بەرگی تەپ و تۆزاوییەوە دەردەپەرێدە دەرەوە و هاواری 

 .یارمەتی دەکا

بەاڵم . هێنایان و بردیانبۆ ماوەیەکی باش  ،گرت و هەڵبەت کاکی وێنەگریان

کەس بۆ  .ێکی بخەنە پاڵبتوانن هیچ چەشنە تاوانرووداوەکە لەوە روونتر بوو کە 

 !ناتەقێنێ' ئار بی جی'کوشتنی دوژمنی خۆی لە هەمان ژووردا 

 :ی لێکۆڵینەوەجاری دووهەم

شەوی پێشوو، دژەشۆرش دزەی کردووەتە ناو شار، لە پایگایەکیان داوە و چەندین 

جگە لەمە لە حەوشەی سەربازخانەکە، . سەربازیان کوشتووە و بریندار کردووە

رماندە سێ کەسیان بە تاوانی هاوکاری لە گەڵ دوژمن، بە بێ هیچ هاوڕێیانی فە

تا چل  ٧٢چەشنە دادگایی کردنێکی یاسایی، ئیعدام کردووە کە تەمەنیان لە نێوان 

نیوە شەو کاتێک . یەکیشیان لەگەڵ ئەو سیانە ئیعدامی درۆینە کردووە. ساڵدا بووە

ڵە دەکا و هەتا درەنگان دەیگێڕنەوە بۆ ناو ژوورەکە، لە گۆشەیەکدا خۆی گرمۆ

زیاتر لەوانەی تر . سەرۆک، دوێ شەو گوێی لە تەقەی تفەنگەکان بووە. دەگری

لە ناو . وا لە ناو ژوورەکەدان بە دەم کەسەکەوە دەچێ، هەرچەند زۆر سوودی نیە

سەرۆک لەبەر . زیندانییەکان، چەند دانەیەکی دیکەیان دەستدەکەن بە گریان

ایە حکوومەت و بەرهەڵستکاران لە خۆوە دۆخەکەیان الی و. خۆیەوە جوێن دەدا

لە الی ئەو ئاسانترین کار، لەگەڵ یەکتر سازانە و . ئاوەها ئاڵۆز کردووە

بۆ بەگژ یەکتردا چوونەویش تەنیا . دژوارترین کاریش بەگژ یەکتردا چوونەوەیە

دڵ و دەروونێکی خراپ و لێک تێنەگەیشتن بەسە و، ئیتر مرۆڤ پێویستی بە هیچ 

سەرۆک کە دەزانێ بە یەکێک لەم هلیکۆپتەرانەی وا هەموو ! تێکی تر نیەش

رۆژێک لە سەربازخانەکە دەنیشنەوە، دەینێرنەوە بۆ ناوەند، لە مانەوەی زیاتری 

نەکا ئەم خوێڕییە خەیاڵی خراپی هەبێ و بیەوێ بەڕاستی "لێرە کەمێک دەترسێ، 

لەم خەیااڵنەدا !" ەسەندنەوەیەنەکا الی وابێ ئیستا باشترین کاتی تۆڵ!... بمکوژێ

 .دەبێ کە دیسان دەیبەنەوە بۆ ژووری فەرماندە

سەرۆک الی خۆی هۆکاری ئەمە بۆ ئیعدامەکانی . فەرماندە ئەمڕۆ کەیف خۆشترە

ئەمجارە فەرماندە لەسەر کورسییەکەی خۆی لە پشت . دوێ شەو دەگیڕێتەوە
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. ر مێزەکەی بەر دەمیدانمێزەکە دانیشتووە و دۆلکەیەک ئاو و دوو لێوانیش لەسە

 .کەمێک ماندووتر دیارە و، ریشی درێژتر و بە گشتی هەیکەلی چڵکنتر دەنوێنێ

ـ دوێنێکە هەواڵمان بۆ هاتووە کودەتایەکیان ئاشكرا کردووە و هەموو سەرکردە و 

 !هەواڵەکە هێشتا باڵونەکراوەتەوە، بەاڵم رەنگە بیانناسی! بن کردەی گیراون

لەبەر خۆیەوە بیردەکاتەوە . ە ناو چوانی فەرماندە دەبرێسەرۆک هەر وا چاو ل

 "مەبەستی چییە؟"

 خۆ دەیناسی؟... ـ ئاغای یونس ئەلی نەسەب،

ئەوەی کە من لە بەشی پۆلیسی نیشتمان کاردەکەم، بە ! ـ نا، نایناسم، چۆنی بناسم؟

 .مانای ئەوە نیە هەرچی بەرپرس و سەرکردەی بەشی نیزامی و ئاسایشە بیانناسم

ـ خەڵکی هەمان شاری تۆیە، وەک بشزانم شارەکەتان زۆر گەورە نیە و هەموو بە 

! ها... جۆرێک یەکتر دەناسن، جگە لەمە لە بنەماڵەیەکی سەرەکیی شارەکەتانە،

 ئیستایش هەر نایناسی؟

 :سەرۆک زۆر بە خێرایی و بە دڵنیاییەوە وەاڵم دەداتەوە

ەیەکی زۆری ژیانم لە پایتەخت ـ وەک عەرزم کردن نایناسم، جگە لەمە من ماو

بەسەربردووە، باوکم هەر زوو گواستییەوە بۆ ئەوێ، من وەک گوترا لە راستیدا لە 

 .تاران گەورە بووم

فەرماندە وەک بڵێی ئەم بەشەی بەدڵ نەبێ، کەمێک بە دژواری خۆی لە سەر 

 :کورسییەکەی دجووڵێنێ، سەیری لە سەقفەکە دەکات و دەڵێ

ئیستا بەردەوام بە، رێک لە شوێنی جاری پێشووەوە وا . ینەوەـ ئەمەیش روون دەکە

 !بچڕانمان

ـ لە بیرم نەماوە، جگە لەمە ئەوە تۆیت پرسیاردەکەیت و منم دەبێ جواب بدەمەوە، 

 .پێم وابێ شوێنەکەمان هیچ گۆڕانێکی بەسەردا نەهاتووە

ـ حەزدەکەم لەسەر دژە شۆرش بۆم باسبکەی، تۆ ئەو دەرفەتەت بۆ رەخسا 

لەگەڵیان بژی، ئەگەرچی مەئموری حکومەت بوویت و ئەوانیش لە بەرەی دژ و 

 .باسم بۆ بکە. لە کافرەکان

هەستدەکا ئەویش حەزی دەکرد وەک ئەم، . سەرۆک جوان لە فەرماندە ورددەبێتەوە

. ئا، رووبەڕوویان بێتەوە... نەیارانی دەسەاڵتی نوێ لە نزیکەوە بناسێ و بیانبینێ،

ەو کەسانەدا هەیە کە تۆ قەت بە تووشیانەوە نابیت و بەاڵم لە هەمیشە رازێک ل
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. رازێک کە تەنیا بە بینین دەڕەوێتەوە. هەمان کاتدا هەموو ژیانت داگیردەکەن

 :دەڵێ

بەاڵم ئەوەندە . ـ هەستدەکەم حەزتدەکرد وەک من لە نزیکەوە بیانبینی و بیانناسی

زۆر شتت بدەنێ، بەاڵم نابنە بزانە کە گێڕانەوەکانی من لەگەڵ ئەوەی دەتوانن 

 .ئەوەی بۆ خۆت لە نزیکەوە بیانبینی

ـ چووزانی لە نزیکەوە نەمبینیون، من بینیوومن، بەاڵم نەک لەم شارە، لە 

تۆ الت وایە حکومەت ئەوەندە گێلە کە تەنیا لەم رێگای هەواڵەکان و . شارەکانی تر

 ؟!دوو خائینی وەک تۆوە ئاگای لە وەزعەکە بێت

 !نیام لە نزیکەوە بینیوتنـ نا، دڵ

الی وایە رەنگە کەسێکی نزیکی فەرماندە . سەرۆک باوەڕی بەم قسەی خۆی نیە

 .هاتووە و دوواتر رووداوەکانی خۆی بۆ گێڕاوەتەوە

لە بیرمە . ـ بەاڵم ئەم جۆرە لە نزیکەوە بینینانەیش شتێکی وا بە دەستەوە نادەن

ۆر دەوڵەمەند بوو و هاتووچۆی زەمانی حکومەتی پێشوو، خزمێکی نزیکمان کە ز

ئۆرووپای دەکرد، هەمیشە باسی ئەوەی بۆ دەکردین کە راستە لەو سەفەرانەدا 

زۆر شتی بەچاو دەبینی، بەاڵم لە ناوەڕۆکی و کاکڵی خەڵک و کۆمەلگای ئەو 

ئەو الی وابوو بۆ ئەمە هەم دەبێ زمانیان بزانی و هەم . واڵتانە نەدەگەیشت

 .لەگەڵیان بژی

لە زمانی دژە شۆرش دەزانی، ئا لە راستیدا تۆلە گەڵیان هاوزمانیت و  ـ وە تۆ

 !ئیستا بۆم باس بکە. لەگەڵیشیان ژیاوی

سەرۆک بە خۆی دەڵێ ئەم خوێڕییە الی وایە زۆر زیرەکە، پێی وایە من ئەوەندە 

نا نا، یان دەیەوێ بە خەیاڵی خۆی پێوەندیی شاراوەی من بەوانەوە ... گەمژەم کە

، شتێکم بۆ سازبکا بۆ ئەوەی ئاسانتر بتوانێ راپۆرتەکەی خۆی لەسەر بدۆزێتەوە

من وەها ساخ بکاتەوە کە بە ئیعدام کردنم بدات، جا من چ باکم هەیە، خۆ بە بێ 

جا هەرچی دەبێ با ببێ، دەبێ لووتی ئەم بێ . پرسی مەرکەز نەجوواڵومەتەوە

 :ماندە دەڕوانێ و، دەڵێبە نیگایەکی تەوساوییەوە لە فەر! ئەخالقە لە زەوی بدەم

ـ پێش هەموو شتێک دەبێ بڵێم کە کەس ناتوانێ زمانی دایکی لە بیری بچێتەوە، 

جگە لەمە رێبەری شۆڕش کاتی خۆی باسی لە مەزلوومیەتی ئەم خەڵکە کردووە 

و رژێمی پێشووی بە زوڵم کردن لە دژیان تاوانبار کردووە، ئەمە بەدەر لەو 
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جگە لەمە حکومەتی . و بوونەتە بەرهەڵستکار حیزب و گروهانەی وا چەکدارن

تازە لەگەڵیان دانیشتووە و چەند جارێک هەوڵی سازانی داوە، وەک دەیشزانی 

وەفدەکە هاتووەتە ئێرە و ئێمەیش لە پاراستنی گیانیان لەگەڵ ئەوان هاوکاریمان 

ئەمانیش هەر خەڵکی ئەم شارە و ئەم واڵتەن و وەک من و تۆ باوەڕیان . هەبووە

ە شۆڕش هەبووە و کاریان بۆ کردووە، ئیستا کە دووبەرەکایەتی دروست بووە و ب

لەگەڵ حکومەت ناسازێن یان حکومەت لە گەڵیان پێک نایەت، من زۆر سەر لەمە 

دەرناهێنم، ئیتر ئەوە فڕی بە سەر کاری پۆلیسەوە نیە کە ئەرکی بریتییە لە 

تان پێک بێن و ئەمە لە خۆتان لە گەڵ خۆ. دابینکردنی ئەمن و ئاسایشی واڵت

تۆ . خەڵکی و لە ئێمەی پۆلیس و هەروەها سەربازخانەکەی شار دووربخەنەوە

دەزانی چەندە سەربازی ئەو پادگانە بە ناحەق لە ماوەی ئەم چل و ئەوەندە رۆژەدا 

 ؟!کوژراون و ئیتر قەت قەت بنەماڵەکانیان نابیننەوە

هەموو گیانی . ، هەڵنەدەچووفەرماندە بە شێوەیەکی سەرسووڕهێنەر ئارام بوو

 .سەرۆک بەم عادەتەیشی ئاشنا بوو! گوێ بوو

تیایا بوو خوازیاری شەڕ . ـ ئەمانیش خەڵکی باش و خەڵکی تووندڕەویان تیا بوو

بوو و وەک باسم کرد بە رۆژی روون تەقەی لە هلیکۆپترەکان کرد بۆ ئەوەی 

گوێرەی  شەڕ داگیرسێنێ و هەشیان بوو هێزی سەربازیی حکومەتی بە

پەیماننامەکەی نێوانیان هەتا دەرەوەی شار و لەوێوە بۆ نزیک شارێکی تر 

ئەوان زۆر باش لەگەڵ ئێمە هاوکاریان هەبوو و هیچمان جگە . ئێسکۆرت کردووە

دیارە بەشێکی گرینگی خەڵکیش کە لە . لە راگرتنی هێمنی شار لە بەیندا نەبووە

و سازمانەدا هەستیان بە بێ  نەبوونی دەوڵەت و هەبوونی ئەم هەموو حیزب

 .سەروبەرەیی و بێ قانوونی دەکرد، ئەو کاتیش لە دۆخەکە زۆر رازی نەبوون

 ...ـ باسی ژیانی رۆژانەی شارم بۆ بکە، باسی بازاڕ و مەدرەسە و

ـ بازاڕیش وەک خۆی و مەدرەسەیش وەک خۆی، هەموو شتێک لە دووای 

. شی نێوان حکومەت و ئەوانشۆرش وەک جاران بەردەوام بوو جگە لە کێشمەکێ

ئەوەندەی وەک من بزانم جیاوازی هەبێ، هێنانی جنس و کاال لەو دیوەوەیە، وەک 

دەزانی ئێرە شارێکی مەرزییە و هەر لە قەدیمەوە قاچاخ هەبووە، بەاڵم لەم یەک 

دوو ساڵەی دووایی دا بە هۆی نەمانی حکومەتەوە لە ناوچەکە بێگومان قاچاخ 

 ...زۆر زۆرتر ببوو،
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 ...ـ هەر وەها جاسووسی و دەست تێکەڵکردنی ئەم خائینانە لە گەڵ دوژمنانمان

 ...ـ بێگومان لە بێ سەرەوبەرەییدا هەموو شتێک دەشێ و دەکرێ

ـ نەک دەکرێ، بەڵکو بە پالنیش دەیکەن، ئێمە لەم بارەیەوە بەڵگە و راپۆرتمان 

 .یەکجار زۆر هەیە

 :تیفەرماندە گو. سەرۆک بێدەنگ لێی رووانی

 ؟!ـ چییە دەڵێی زۆر ئەم بەشەی چیرۆکەکەت زۆر بەدڵ نیە

ـ وەک گوتم ئەمە کاری ئێمە نەبوو، کاری پۆلیسی نهێنیە، وەک دەیشزانی پۆلیسی 

نهێنیی پێشوو هەڵوەشاوە و هەتا ئیستایش هی حکومەتی نوێ لێرە سەقامگیر 

 .نەبووە، ئێمە لەم بارەوە هیچ راپۆرتێکمان بەدەست نەگەیشتووە

 :ەرماندە لێی وردبووەوەف

لە هێزی خۆیان، ... ـ وەزعی فەساد، ئەی وەزعی سوئیستیفادە کردن لە دەسەاڵت،

 ئەی ئەمە چی؟

ـ بێگومان فەساد بە جۆرێک بەردەوام بووە، مەگەر فەساد لە کوێ بەردەوام 

نەبووە و لە کوێ بە تەواوی ریشەکێش کراوە تا لێرە نەبێ؟ من الم وایە 

وەک دەزانی ئەمەیش زەمانێک ئێمە . ن لە دەسەاڵتی خۆیان کردووەسوئیستیفادەشیا

ئێمە . دەتوانین بۆ بەرگری کردن رۆڵی تیا بگێڕین کە بەشەکانی تر یارەتیمان بدەن

 .تەنیا بووین

ـ پۆلیسەکان، ئەوانەی وا بە دەورتەوە بوون، چی؟ کەسیان دەستیان لەگەڵ 

 دژەشۆرش تێکەڵ نەکردبوو؟

لە ناویاندا هەبوو، لە سەرەوە هیچ دیار نەبوو و هەستم بە  ـ هەموویان خزمیان

 .هیچ نەکرد، لە ژێرەوەیش نازانم

لە دەرەوە دەنگی سەیارەی سەربازی . بۆ ماوەیەک بێدەنگی ژوورەکەی گرتە خۆ

سەرۆک بە خۆی گوت وادیارە تەواو تەواو ئارام بووەتەوە، لەوەی . و قسە دەهات

 .بڵێی چی بووبێت. جاران ناچێت

ئەوسا الی مێزەکە . فەرماندە هەستا و لەناو ژوورەکە دەستی کرد بە هاتووچۆ

 :وەستا و گوتی

. ـ خەڵکی خەریکن هەر هەموویان دەگەڕێنەوە، شار تەواو ئاوەدان بووەتەوە

من بۆ خۆم جاری وایە لە ماشینەکەم . کێشەی ئێمە ئەوەیە ئەو خەڵکە ناناسین
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خەتەرە، . ئەو شوێنانەی وا تیایا کۆدەبنەوە دادەبەزم و دەچمە ناو دووکانەکان و

پێویستمان بە . دەبێ هەم بیانناسین و هەم لێیان جەزب کەین. بەاڵم چارمان نیە

 .کەسی ناو خۆیانە تا بۆمان باسبکەن کە ئەمانە کێن و چۆن بیردەکەنەوە

گەر تووڕە نەبی و الت وانەبێ من دژەشۆڕشم پێت دەڵێم ئەوان چۆن ! ـ بیر

 !ەوەبیردەکەن

 .فەرماندە بێدەنگ لێی رووانی

گەر دەتەوێ بزانی ئەوان چۆن بیردەکەنەوە سەرەتا دەبێ ! ـ ئاغای فەرماندە

لێرەدا تەوسێک لە )بەو زمانەی دەیزانی قسەیان لەگەڵ بکە . زمانەکەیان فێربی

، دوواتر شتەکانیان (قسەکانی سەرۆک هەیە، فەرماندە چاو لە زەوی دەبڕێ

هەموو ئەمانە هەر کامیان بە شێوەیەک لەوانت . یان لێ بگرەبخوێنیتەوە و گوێ

بە خۆشییەوە ئەم خەڵکە فارسی . نزیک دەکاتەوە و ئیتر دەتوانی تێیان بگەیت

دەزانێ، بەاڵم فارسی قسەکردن بۆ ئەوە بەس نیە بتوانن خۆیان وا لێبکەن کە تۆ 

نیا بە زەرەر دڵ. چار نیە، خۆتان فێری زمانی ئەم خەڵکە بکەن. لێیان تێبگەی

پێش هەموو شتێک ئەم شەڕ و شۆڕ و کوشت و کوشتارە نابەجێ و . ناکەن

بەرادەر ! لەمەدا پێش هەمووان خۆتان قازانج دەکەن. ناڕەوایەتان لە کۆڵ دەبێتەوە

دڵنیات دەکەم هەر ئەوەندەی بیانبینی ! ئەمانیش بەشێک لە هاونیشتمانانن! فەرماندە

دەمیانەوە بچی، جوانتر لە خۆت ئاگایان لەم و گوێیان لێ بگری و کەمێک بە 

 .واڵتە دەبێ

ـ وا دیارە جەنابی سەرۆک پۆلیس زۆر زوو رووداوەکانی ئەم شارە لەبیردەکا، 

هەر چەند مانگ لەوە پێش بوو بە هەزاران کەسیان لە باشترین سەربازەکانی ئەم 

من ! ونا کردواڵتە کوشت و لە ناو ئەم شارەدا یەک ستوونی دوورودرێژیان تەفروت

 !چوومەتە شوێنەکەی، ئیستایش هەر بۆنی خوێنی لێدێت

ئەمەیش ئاکامی ئەو گوێ لێ نەگرتنەیە، تکایە لە ئیستاتان ! ـ جەنابی فەرماندە

لەعنەت لە بکوژانی کوڕی . بەردەوام بن بزانە چەندە خێری تری لێ دەبینن

 !هەزار لەعنەت... خەڵکی،

بە پەنجەی دەست بۆ چەند ساتێک سەر مێزەکەی فەرماندە دەستی بە ریشیدا هێنا و 

 .دەنگی ویزەویزی مێشی سەر شووشەی پەنجەرەکان دەگەییە گوێ. بە ئاستەم کوتا
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ـ پێش لەهەر شتێک دەبێ لێیان چەکداربکەین، ئەوەندەیش من تێگەیشتبم خەڵکی 

هەر لە . هەژاریان زۆر تیایە، بێگومان خەڵکی وەڕەز لە دۆخی جارانیشیان تیایە

یستاوە جەماعەتێک روویان لە مەققەڕەکانمان کردووە، بەاڵم دەبێ بە وشیارییەوە ئ

 .بجووڵێین، دوژمن ئەوەندەمان لێ دوور نیە، هێشتا بە دەورمانەوەن

سەرۆک کە لە ئارامی و ئاقڵیی فەرماندە سەری سوڕمابوو و بەاڵم بە رووی 

بە خۆی . تە گفتوگۆخۆیدا نەدەهێنا، جارێکی تر لە دەروونەوە لە گەڵ خۆی کەو

وادیارە زیرەکترە لەوەی بیرم لێدەکردەوە، وادیارە فێرکراوە کەی تووڕە "گوت 

هاوکات هەستێک لە دەروونەوە پێی دەگوت دەبێ ." بێت و کەی نەرم و هێمن

جا . وشیار بێت، ئەم جۆرە کەسانە وەک دووپشک وان، لێیان کەوی پێتەوە دەدەن

 .بوونەوە نیەکاری بە تووڕە بوون و تووڕە نە

 :فەرماندە، کە وا دەردەکەوت لە بیرێکی قووڵدایە، هەستایە سەر پێ و گوتی

بۆ . ـ دەرفەتێکت دەدەمێ بۆ ئەوەی بتوانی رابردووی خۆت قەرەبوو بکەیتەوە

ئەوەی بیسەلمێنی لەگەڵ دوژمن دەستت تێکەڵ نەکردووە و پیاوی ئەوان نیت، بۆ 

یتەوە، ئەرکێکت دەدەمێ، ئەرکێکی ئەوەی خیانەت و مل شۆڕیت جوبران بکە

 !گرینگ

 .سەرۆک چاوەکانی لە فەرماندە بڕی

ـ تۆ ماوەیەکی زۆر لەم شارە بوویت و بێگومان خەڵکی جوان دەناسی، النیکەم 

تۆ هەم دەبێ ئەوانەی وا لە . بەشێکی گرینگیان، جا هەر ئەمەیش بۆ ئێمە بەسە

ە ناو شاردا دەسوڕێنەوە پێمان گەڵ دوژمن هاوکاریان کردووە و لەوانن و هێشتا ل

. بناسێنێ و، هەم لەو خەڵکەی کە روومان تێدەکەن وەک چەکدار ناونووس بکەن

وەک دەیشزانی ئەمە لە . لەبەر ئەمە من هەتا ماوەیەکی تر تۆ لێرە دەهێڵمەوە

 !تاوانەکانت دەتوانێ کەم بکاتەوە و، النیکەم مەترسی ئیعدامت لەسەر الببات

نە جوواڵبوو و قەت الی خۆی تەسەوری وەها شتێکی سەرۆک کە بەم قسا

 :نەدەکرد، گوتی

 !ـ گەر نەمکرد؟

بۆ خۆیشت بە باشی دەزانی کە . ـ زۆر سادە بە دەستی خۆم ئەمشەو ئێعدامت دەکەم

 .ئەم کارەم لە دەست دێت

 ـ بە چ تاوانێ؟
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ـ تاوانەکانم چەند جار پێ گوتووی، جگە لەمە لەم وەزعەدا زۆر پێویست بە 

النیکەم لەو کاتەوە بنکەی پۆلیست تەحویلی ئەوان داوە و لە ناو . لماندنیان ناکاسە

 .ژن و منداڵدا خۆت شاردەوە، دەتوانێ لە سەرت ببێ بە تاوانێکی گەورە

وەک بڵێی هەر دووکیان هەناسەشیان کپ کردبێ، جوانتر . سەرۆک بێدەنگ بوو

ە ناو شارەوە دەنگی بانگی ل. لە تاوێک لەوە پێش دەنگی مێشەکان دەگەیشتنە گوێ

چەندین مزگەوت پێکەوە رستە عەرەبییەکانیان بە گوێی ئاسماندا . عەسر دەهات

 :سەرئەنجام سەرۆک کەوتە قسە. چاوەڕوانی بەردەوام بوو. دەچرپاند

ـ باوەڕناکەم بتوانی ئەفسەرێکی پۆلیس ناچاربکەی لە بەشی سەربازیدا کاربکا، 

لەمە من دەتوانم داواکەت رەدبکەمەوە تەنیا بەو  جگە. ئەمە لە دژی یاسای واڵتە

 .هۆکارەوە کە لە ژێر دەستی تۆدا کارناکەم

فەرماندە هەر دوو لەپی دەستی خستە سەر مێزەکە، چاوەکانی لێ وردکردەوە و بە 

 :دەنگێکی نەوی و قایم کە لە قوواڵیی قوڕگییەوە دەهاتە دەرەوە، گوتی

حەز دەکەم ئەوەت . قسانەت سەرم لێ ناشێوێـ پێش بینی ئەمەم دەکرد، بۆیە بەم 

پێ بڵێم وێنەی تۆمان بەر دەست کەوتووە کە لەگەڵ دوژمن گرتووتە و لەوە دەچێ 

وا دەردەکەوێ دۆستایەتییەکە زۆر لەوە قووڵترە پیاو بۆی . زیاتر لە وێنەیش بێت

 ! دەردەکەوێ

 .ئەمەی گوت و هاواری کرد بیبەن

*** 

لە دووکان دانیشتووم و خەریکی گوێ . تێدەپەرێسی ساڵ بە سەر ئەو ساڵەدا 

نیوەڕۆیەکی . گرتن لە هەواڵەکانم کە لە رادیۆیەکی بچووکەوە دەخوێندرێتەوە

جریوەی شێتانەی . خیابان چۆڵە. گەرمی هاوینە رێک وەک هاوینەکەی ئەوساڵ

کتوپڕ ئۆتۆمبیلێک . پۆلێک چۆلەکە کە دەڵێی لەسەر شتێک شەڕیانە دەگاتە گوێ

. دووکاندا راوستاو کەسێک لێی دابەزی و خۆی بە ژوورەوەدا دەکالەبەر 

ئەوەی دێتە ناو دووکانەکە خاوەن سەرێکی کەچڵ و . شۆفیرەکەی دانابەزێ

. تەمەن نزیکەی هەفتا، یان رەنگە کەمتر. جەستەیکی خڕ و تێکسمڕاوە

 ساڵوێکی گەرم بە عەرزدا دەدا و. سورکەلەکان خۆ بۆ تەمەن بە دەستەوە نادەن

. شتێک لە قیافەیدا ئاشنایە. چاوەکانیشی لەگەڵ لێوەکانی هاوکات پێدەکەنن

! لەگەڵ ئەوەی زۆر گۆڕاوە، بەاڵم دەیناسمەوە. سەرئەنجام خۆی دەناسێنێ
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باوەڕناکەم لە ژیاندا ماوە و، تازە، پیریش . باوەش بە یەکتردا دەکەین. باوەڕناکەم

ئەوەندەم بە ورە دەبینی کە  .پێم سەیرە. فرمێسک چاوەکانی دەتەنێ. بووبیت

دادەنیشێ و باسی کۆن . گریان فڕی بە سەر ورەوە نیە. باوەڕناکەم، بەاڵم هەڵەم

دەڵێ ئەو رۆژانە زۆر خەمی منی بووە، دەڵێ تۆ ژن و منداڵت هەبوو . دەکەینەوە

 .لە خۆوە گرتبوویانیت. و جیاواز بوویت

وتیان ئیعدامیان . ئیتر نەهاتیتەوە دەڵێم لەوە گەڕێ، ئەو شەوە تۆیان برد بۆ ئیعدام و

بزەیەکی دێ و دەڵێ ئا، . کردووی و مەیتەکەیان بۆ شارەکەی خۆت ناردووەتەوە

ئەو خوێڕییە ئیعدامی کردم بەاڵم دیسان ئیعدامی قوالبی، بۆ خۆی بە تفەنگ بەو 

چواری تریان لە تەنیشتمدا کوشت و کەچی هەر . نیوە شەوە بەرامبەرم دانیشت

یەکجار . دەلێم سەیرە چۆن شتی وادەبێ. نەیکوشتم. سەر مندا هەڵتۆقاندفیشەکی بە 

؟ ئا، برام !برا. چاوم لێ بزدەبێتەوە! بزەیەکی دێتێ و دەڵێ برام بوو. رقی لێت بوو

. یەعنی لە گەڵ بنەماڵەکەمان نەدەسازا. بوو، براگەورە، لە منداڵییەوە نەدەسازاین

لە . ردەوە و ئیتر رووی تێنەکردینەوەکە گەورە بوو رێی خۆی لە بنەماڵە جیاک

خوویەکی ناسازی هەبوو لەگەڵ ! تاران بە شیوازی خۆی دەژیا، خۆ تێدەگەی

. گوناح بوو. باوکم و ئەوان قەت نەیانتوانی چارەسەری بکەن. هەموو کەسێکدا

زۆر جار . باوەڕبکە من رقم لێی نەبوو، بەاڵم ئەو یەکجار بە من حەساس بوو

دڵنیام تاوانی . بۆ وای لێهات، بەاڵم بە هیچ شوێنێک ناگەم بیری لێ دەکەمەوە

ئەو شەوە لە دووای سااڵنی ساڵ . باوکم و ئەوانیشی تیابووە، هەڵبەت چۆن، نازانم

دەڵێ هەر لە یەکەم چرکەوە هەر چاومان بە یەکتر کەوت، . بە تووشی بوومەوە

 . یەکمان ناسییەوە

ێ دەمزانی نامکوژێ، هەر چەند دەڵ. دەلێم خۆ دوو جار خەریک بوو بتکوژێ

ئەو تەنیا، . جاری وابوو بە هۆی بیروباوەڕەکەیەوە گومانم تیا دروست دەبوو

. ئەوەندە خوێڕی نەبوو کارێکی وەها بکا. یاخود زۆرتر رقی کۆنی هەڵدەڕشت

دەڵێم ئەی چی لێت . لەوەیش تووڕە بوو کە دەیزانی دەزانم ناتوانێ بمکوژێ

ەو شیوازە براگەورەیی خۆی بسەلمێنێتەوە، بەاڵم ئەو دەویست؟ دەڵێ دەیویست ب

ئەو . لەمێژبوو لە بیری چووبووەوە کە سااڵنی ساڵ بوو چیتر براگەورە نەمابوو

 .تەنیا برایەکی فەرامۆشکراو بوو و بەس
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دەڵێ . هەرچی پێ دەڵێم بێسوودە. تەنانەت نایەتەوە بۆ ماڵەوە. زۆر نامێنێتەوە

کە دەڕوا لە . واتر حەتمەن سەردانمان دەکاتەوەکارێکی بە پەلەی هەیە و دو

ئەو شەوەم دێتەوە بیر کە کاتێک لەبەر چاوی ئێمەدا . دوواوە لێ ورددەبمەوە

فەرماندەی برای لە ماشینەکە دایبەزاند و پشتی بە دارچراکەوە نا تا تەقەی لێبکا و 

 .بیکوژێ، لە جیاتی ترس، بزەی لەسەر لێو بوو

پێم نەگوتی، . لە یەکەم ساتەوە دەمزانی زۆر لە یەک دەچن هاواری لێدەکەم و دەڵێم

راستی چی لێ بەسەرهات، عاقیبەتی بە کوێ ... وتم نەکا پێت ناخۆش بێت،

کوژرا، سێ یان چوار ساڵ دووای "گەیشت؟ بە دەم سواربوونییەوە هاوار دەکا 

راستی، ... ئەوە لە شوێنێک لە جنووب کوژرا، مەیتەکەیشی نەدۆزرایەوە

 ."وشتم چونکە هەستی دەکرد بووە بە شتێک و چیتر وەک جاران نەماوەنەیک
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 ئیزرائیل ئاشقی گوڵێ دەبێ

 

خوا ژن و پیاوێکی بەیەکتر گەیاند و لە دووای نۆ مانگ و نۆ رۆژ و نۆ سەعات 

گوڵێ هەر لە سەرەتای لەدایکبوونییەوە . ناویان نا گوڵێ. کچێکی جوانیان بوو

بۆیە داوای لە خوا کرد زەمەن بۆ . یل ئاشقی دەبێئەوەندە جوان بوو کە ئیزرائ

دوواوە بگێڕێتەوە بۆ ئەوەی گوڵێ لەدایک نەبێ، وەها کە ئیزرائیل بتوانێ لەگەڵی 

 . ببێ بە هاوسەر

بەاڵم خودا گوتی کە تازە لەدایک بووە و بە هۆی ئەو رێزەی بۆ ژیان هەیەتی 

یاخود مراندنی گوڵێ یە،  ناتوانێ کات بگێڕێتەوە، چونکە ئەمە بە مانای کووشتن

جگە لەمە گوتی کە دەبێ ئیتر لەوە گەیشتبێ زەمەنی . شتێک کە ئەو لە دژیەتی

 .پێش و پاشی لە دایکبوون جیاوازن



ژیانتامی   

 

22 

 

ئیزرائیل کە زۆر لەم رستەیەی دووایی نەدەگەیشت، هەرچی پاڕایەوە و گریا و 

لەبیرت  بگرە خودا تووڕە بوو و، گوتی تازە مەگەر. گڕووی گرت بێسوود بوو

چووەتەوە مەالیکەکان نە ژن دێنن و نە شوودەکەن؟ بەاڵم ئیزرائیل ئەوەندە ئاشق 

شەوانە کاتێک . ئەو هەر لە بیری گوڵێ دا بوو. بوو ئەم قسانە بە گوێیدا نەدەچوون

دونیا خامۆش هەڵدەگەڕا لە ناو کاکەشان لەسەر ئەستێرەیەک دادەنیشت و، لەوێوە 

 .بە کوڵ فرمێسکی دەڕژاندسەیری ماڵی گوڵێی دەکرد و 

شەوێک شەیتان کە خەریکی گەڕان لە بێکەراندا بوو و بیری لە پالنێکی تر بۆ 

. بەالڕێدابردنی مرۆڤەکان دەکردەوە، چاوی بە ئیزرائیل کەوت و چوو بۆ الی

شەیتانیش وەک هەموو بوونەوەرەکانی تر لە ئیزرائیل دەترسا، لە چاوەکانی، لە 

انەی بەدەستییەوە بوو و هەروەها لە شنێلە درێژ و دەمامکەکەی، لەو مەڵەغ

 .رەشەکەی کە کاتێک دەفڕی شەپۆالنی دەدا و بە شوێن خۆیدا گڕی جێدەهێشت

 !ـ ساڵو پار دۆست و ئەمساڵ ئاشنا

. بە بۆڵە وەاڵمێک لە دەمی هاتەدەر. ئیزرائیل کە ئاگای لە هاتنی نەبوو، الیکردەوە

 :شەیتان گوتی

 کەس دەستناکەوێ بۆ مردن؟.... خەمباری دانیشتووی؟ ـ خێربێ، چییە وا بە

وازم لێ بێنە کە ... ـ لێمگەڕێ بەر غەزەبی خواکەتوو، رێگای خۆت بگرە و بڕۆ

 !دەردم گرانە

بۆ خۆیشی نازانێ ئەم دونیای بۆ لەسەر ! ها... جا دەردی کێ گران نیە! ـ گرانە؟

ەم رۆژ وەک من سوجدەتان هەڵبەت من دەزانم، گەر یەک... ئەم هەوایە خوڵقاندووە

. بۆ ئادەم نەبردایە ئیستاکە ژیان بە الیەکی تردا دەگەڕا، الیەکی یەکجار باشتر

ئاخر پیاوی ئاقڵ چارەنووس دەداتە دەست بوونەوەرێک کە سەرئەنجام رۆژێک 

 !دەمرێ

شەیتان راوەستا، ئەوسا . بە قووڵی لە بیردابوو. ئیزرائیل هەروا بێ دەنگ بوو

 :کتوپڕ گوتی

 ئەویش ئاشقی مرۆڤ؟... ـ چییە ئاشق بووی؟

هەمیشە بە زیرەکیی شەیتان سەری . ئیزرائیل لە ژێر چاوەوە سەیری کرد

زیرەکییەک کە هەموویان دەیانزانی و کەچی بە ئاشکرا دیانیان . سووڕمابوو

بەتایبەت ئیزرائیل کە لەو ئەرکەی . بگرە بە جۆرێکیش حەقیان دەدایە. پیانەدەهێنا
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ئاخر ئەمە کارە هەر ساتە و گیانێک . دابوو تەواو وەڕەز و ماندوو ببووخودا پێی 

نە ! بکێشێ و ببیە هۆی گریە و شین و شەپۆڕی ئەو بوونەوەرە نەگبەتە دوو پێیانە

گەر مرۆڤ نەبووایە ئەویش وەک جاری جاران . ئەمە کار نەبوو... بەخوا،

 .بێ خەیاڵ لە مەلەکوتدا دەسووڕایەوە. ئاسوودە دەبوو

 بە چییا ئەزانی ئاشق بووم؟... بە چییا ئەزانی ـ

بەوەی لە مۆمێکی لە ... بە شێوەی دانیشتنت، بە شێوەی رووانینت،... ـ ههههە،

 .دەرەوە کوژاوە و لە ناوەوە هەڵکراو دەچی

بە سەر ئەستێرەکەدا کەوتە . ئیزرائیل ئاهێکی قووڵی هەڵکێشا و، هەستایە سەرپێ

 :گوتی. قەدەم لێدان

لێی پاڕامەوە بەقسەی نەکردم، وتم تکایە مەیخە ژیانەوە، تکایە با نەڕوا،  ـ هەرچی

وتم و وتم، کەچی ... وتم خۆشم دەوێ، بە قەدەر چاوەکانم، بەقەدەر مەڵەغانەکەم،

 .گوێی لێنەگرتم

پێم سەیرە وا ! ـ مەگەر ئەو هەمیشە وانەبووە؟ مەگەر هەبووە گوێ بگرێ

 .بیردەکەیتەوە

دەرمانی دەردی من بە دەست ئەوە، گەر بیەوێ چارەسەری ـ ئاخر چارم چییە، 

ئەی ... رووبکەمە کوێ... دەکا و گەر نەیەوێ هەروا دەسخەڕۆ دەمێنمەوە،

 .ئەوسا پڕ بە گەردوون نەڕاندی! هاوار

چەند . بە دەستی راستی ریشە ماش و برینجییەکەی خوراند. شەیتان کەمێک راما

کاکەشان لەگەڵ ئەستێرە و بەردە تاڵی رەش و سپی بەربوونەوە و لەناو 

لە کاتێکدا شەیتان چاوی لەسەر تاڵە ریشە . سەرگەردانەکانی تر کەوتنە خوالنەوە

هەڵڕژاوەکانی خۆی بوو کە خەریکبوو دووردەکەوتنەوە، گوتی من رێگاچارەیەکم 

ئیزرائیل لە قەدەم لێدان کەوت، الیکردەوە و لە شەیتانی رووانی، ! بۆت هەیە

یان هاویشتەوە، گڕێک لە چەشنی ئەشق نەک لە چەشنی حەزی گیان چاوەکانی گڕ

ئەوسا شەیتان دەمی بە گوێ . بەپەلە هات و لە تەنیشت شەیتان دانیشتەوە. ئەستاندن

روخساری . بە پرچ داپۆشراوەکانی ئیزرائیلەوە گرت و ماویەکی چاک چرپاندی

دووای ئەمە هەستایە  لە. ئیزرائیل لە ژێر دەمامکەکەیەوە دەکرایەوە و دەکرایەوە

سەرپێ و لەپاش ماچکردنی روخساری شەیتان کە تامی بیابان و تەنیایی دەدا، 

 .بەرەو بارەگای خودا فڕی
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کاتێک گەیشت، ئەگەرچی خودا خەریکی خوڵقاندنی جیهانێکی تر لە شوێنێکی تر 

بوو، بەاڵم بە حوکمی ئەوەی گرینگترین مەالیکەی خۆی واتە ئیزرائیل، کە ژیانی 

ە قەوارەی مردندا بۆ الی خۆی دەگێڕایەوە هاتبوو، کارەکەی راوەستان و گوێی ل

 .ئیزرائیل داواکەی خۆی پێشکەش کرد. لە مەالیکە چنگ بەگڕەکەی گرت

هێشتا دە . سااڵنی ساڵ دوواتر، لەپاش ئەوەی گوڵی گەورە بوو، دایان بە شوو

کە مێردەکەی لە ساڵێک لە ژیانی هاوبەشی گوڵێ و هاوسەرەکەی تێنەپەڕیبوو 

. گوڵێ ئەوەندە گریا کە منداڵی پێنجەمی لەبارچوو. پێکدادانی ترۆمبیلدا کوژرا

برایەکی . یەک دوو ساڵێک دووای ئەوە بوو بە راپەڕین و حکومەت وەرگەڕا

گوڵێ لە راپەڕینەکەدا کوژرا و برایەکی تریشی دوو ساڵ دوواتر لەسەر سنوری 

ی لەسەر نامووس بە دەمانچە کوژرا و ئامۆزایەک. تورکیا ئاوبردی و خنکا

گوڵێ باوکی جەڵدە لێیدا، لە جێگایا . پوورزایەکی تریشی بێ سەرەوشوێن بوو

گوڵێ کە خاوەن سێ کوڕ . کەوت و دایکیشی بە سەرەتانی سی زۆر خێرا مرد

وکچێک بوو، هەر لەدووای بەشوودانی کچەکەی تەاڵقیان دا و رووی لە ماڵی 

 .کە بە نانکردن بۆ خەڵکی و بە خێری ئەم و ئەو دەژیادایکی کردەوە کە ئیستا

ئیزرائیل ئیستاکەیش هەر لەسەر ئەستێرەکە دادەنیشت و لەوێوە سەیری زەوی و 

گوڵێ ئەگەرچی لە کۆمەڵێک ئێسک و پروسک، جووتێ . ماڵی گوڵێی دەکرد

مەمکی سیس و دەم و چاوێکی گنج گنجاوی هیچی تری وای پێوە نەمابوو، کەچی 

یل هەر چاوەڕوانی ئەوەی دەکرد لە الیەن خودا ئەمری بۆ دەرچێ و بچێ ئیزرائ

ئەمرێک کە سەرەڕای تێپەڕینی سااڵنی . گیانی بکێشێ و بیکا بە هاوسەری خۆی

 !ساڵ هەر دەرنەدەچوو و لەوەیش نەدەچوو بەم زووییە دەربچێ

ئیزرائیل کە سەری لە گیان سەختیی گوڵێ سووڕمابوو، دیسان رووی کردەوە 

بەاڵم ! گوتی قەراربوو زووتر بمرێ، گوتی بەڵێنت پێمدابوو. دا و گلەیی کردخو

چونکە . لەوە دەچوو خودایش بە خوایەتی خۆی وەاڵمی ئەم پرسیارەی پێ نەبێ

 .ئەویش هەروا بە بێدەنگی لە ئیزرائیلی دەڕوانییەوە

بێ ئێوارەکەیان کاتێک دیسان ئیزرائیل لە شوێنەکەی خۆی دانیشتبوو و بێ گڕ و 

تیشک و کزو کزۆڵە لە گەردوون و لە زەوی دەڕوانی، دیسان رێگای شەیتان 

شەیتان شاد و دەم بە پێکەنین بە رۆحێکی پڕ لە پرسیارەوە رووی . کەوتەوە ئەوێ

 :تێکردەوە
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 !ـ ساڵو پار دۆست و ئەمساڵ ئاشنا

 .ئیزرائیل هەروا لە دووری دەڕوانی. وەاڵمێک نەبوو

 ەکە گرتی؟پالن... ـ چیت کرد بە چی،

. الی سەیربوو. شەیتان کەوتە بیرەوە. ئەوسا ئیزرائیل هەموو شتێکی بۆ گێڕایەوە

لە پاش کەمێک . ئەمە یەکەم جار بوو لە ژیانی بێ مەرگی دا پالنێکی سەرنەگرێ

 :گوتی. بیرکردنەوەی تر هەستایە سەرپێ

کە لە ئاخر دەرد . کەمێک زیادەڕەویمان کرد. ـ پێـم وابێ کەمێک زۆر رۆیشتین

گوڵی راهاتووە و ئەمجارە گەر ئەو . سنوورێک الدەدا ئیتر دەبێ بە عادەت

 !سەیر نیە؟! عادەتەی لێ بستێنی، دەمرێ

شەیتان کە دەیزانی . ئیزرائیل بە تووڕەییەوە الیکردەوە و لە شەیتانی رووانی

 :لە دوورەوە هاواری کرد. دۆخەکە باش نیە، چیتر رانەوەستا و فڕی و رۆیشت

نیو ئەوەندەت نەماوە، تا گیانی میلیۆنانی تر دەستێنی، نۆرەی !... ە لێی گەڕێـ تاز

 .ئەویش دێ

. باشترین کار خۆ خافاڵندنە بە مەرگەوەیە!... وایە. "ئیزرائیل بزەیەک دەیگرێ

ئەوسا ." هیچ شتێک بە قەدەر مەرگ ئەشق لەبیری بگرە مەالیکەکانیش ناباتەوە

وێ کە ماوەیەکە لە دوورەوە دیسان شۆقی گڕی هەڵدەستێ و بەرەو زەوی بەڕێدەکە

 .تۆپە دوورهاوێژەکان و تفەنگە شێتەکان دەدا

 .مرۆڤەکان دیسان بە دەمی خۆیان هاواری لێدەکەنەوە
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 رازی جیهان

 

من کە دەمزانی ژیانی کورتە و بەاڵم نەمدەزانی مردن هەر بەو رادەیەیش نزیکە، 

کێلە قەبرێکی مەڕمەڕینم بۆ خۆم  لەدووای ئەوەی بەم حەقیقەتەم زانی چووم و

کاتێک کڕیم نەمهێشت هیچی لەسەر بنووسن، نە ناوی خۆم، نە کاتی . کڕی

 .لەدایکبوونم و نە هیچ وێنە و تەنانەت هیچ شیعرێکیش

بە گاریی حەماڵێک کێلەکەم برد بۆ تاقە قەبرستانی شار کە بەسەر گردێکەوە 

هەڵکەنەی وا چاوەڕوانم بوو لەوێ بەو قەبر. بەسەر بەشێکی شاردا دەیڕوانی

دیارە وەک گوتم )کێلەکەم لە شوێنی خۆی کە بانی سەری من لە داهاتوودا بوو 

پێم گوت تەختە پان و درێژەیەکیش . دانا( داهاتوویەکی بەشێوەیەکی خەیاڵی نزیک

بەم شێوەیە قەبرەکەم . لەسەر گۆڕەکە دانێ و گڵی بەسەردا بدات تا کاتی خۆی دێ

بە ئامادەیی دانا و من و گۆڕهەڵکەن و حەماڵەکە کە ئیستاکە پێش مردنی خۆم 

بەشێوەیەکی سەیر حەزی بەسەرهاتی خەمگینی من دایگرتبوو، بەرەو شار 

ئەو حەماڵەی بە هۆی ئەم شێوە بیرکردنەوەوە گەمژەترین بوونەوەری . بووینەوە

 .ئەم شارەی ئێمە بوو
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ی بە شوێن جگەرەدا لە رێگادا گۆڕهەڵکەنەکە هیچی نەگوت، تەنیا جگەرە

دادەگیرساند و لە پێشەوەی خۆی دەڕوانی و دەڕۆیشت، بەاڵم حەماڵەکە کە ئاگام 

لێبوو لە قەراخ چاوەکانییەوە بەردەوام لێی دەڕوانیم و لەهەمان کاتدا ئاگایشی لە 

 گارییەکەی بوو، سەرئەنجام هاتەگۆ و گوتی مامۆستا گیان بەتەمای کەی بمری؟

ڕ لە خەوێکی یەکجار قووڵ خەبەرم بووبێتەوە، بە سەر من کە وەک بڵێی کتوپ

لە داهاتوویەکی "ئەوجار هاتمەوە خۆ و ویستم بڵێم . سوڕمانەوە لێم رووانی

، بەاڵم لەبەر ئەوەی داهاتوو چیتر الی من خێرا و نزیکی نەبوو "یەکجار نزیکدا

ڕامانی من و حەماڵەکە ئەوەندەی تر کەوتە لێ!" لە داهاتوودا دەمرم... دەمرم"گوتم 

مامۆستا گیان هەموومان لە داهاتوودا دەمرین، چما قەرارە "پاش ماوەیەک گوتی 

پێت وایە من "من الم لێکردەوە و گوتم !" لە رابردوودا یاخود ئیستادا بمرین

گۆڕهەڵکەنەکە کە هەموو . ئیتر هەتا گەیشتینە ناو شار کەسی تر نەدووا!" نازانم

 .انەت ماڵئاوایشی نەکردشتێک الی وەک یەک وابوو، تەن

من لەو رۆژەوە هەموو ئێوارەیەکی هەینی کاتێک خەڵک لە سەردانی گۆڕی 

لە کێلە . خۆشەویستەکانیان دەبوونەوە، دەچووم و سەردانی گۆڕەکەی خۆم دەکرد

ئەوسا خۆم دەهاتە بەرچاو کە تیایا . رووتەکەم دەڕوانی، لە خۆڵەکەی بەردەمی

ساتە . تەنیشت گۆڕەکانی تر ساتەکانم بەڕێدەکردراکشابووم و لە بێدەنگیدا لە

دەبێ بڵێم نە بەزەیم بە خۆمدا دەهاتەوە و نە دەترسام و نە بگرە هەستم . بێماناکان

رووت رووت بەری لەهەر چەشنە هەستێک تەنیا لە . بە هیچ ئازارێکیش دەکرد

 .خۆمم دەڕوانی

ەکیان ژنێکی یەکجار ی. دراوسێکانم دوو گۆڕ بوون بە دوو کێلی یەکجار جوانەوە

گەنج بوو کە بەهۆی سەرەتانەوە مردبوو و ئەوی تریان پیاوێکی بەتەمەن کە 

نووسینەکانی سەر . بەشێوەیەکی ئاسایی گەیشتبووە کۆتایی عومری خۆی

تۆمەز بە هۆی گەنج . ئەوەی کچەکەم ال پەسندتر بوو. کێلەکانیانم خوێندەوە

. ئەوسا پڕمەیەکی پێکەنین گرتمی. بوونییەوە سۆزێکی زیاتری تێکەڵ کرابوو

بۆ ئەوەی نەکەوم بە . پڕمەیەک کە زۆر خێرا دایە پێکەنینێکی شێتانە و بەردەوام

سمۆرەیەک بە . عەرزا، دەستم بە کێلەکەی خۆمەوە گرت هەتا کۆتایی هات

 .تەعەجوبەوە لەسەر لقی دارەکەی بەرامبەرەوە لێی دەڕوانیم



ژیانتامی   

 

28 

 

" هوالباقی"قەبرەکە سەرنجی رادەکێشام بەاڵم شتێک کە لەسەر کێلی هەر دوو 

من کە چکێک عەرەبیم دەزانی بۆ یەکەم جار لە ژیانمدا دەستم دایە . بوو

یە، "ئەو دەمێنێتەوە"لێکدانەوەی مانای ئەم دوو وشەیە و بەدڵنیاییەوە زانیم بە مانای 

ە؟ راستی ئەو کێی. ئەوسا بیرم لەو کردەوە". هەر ئەو دەمێنێتەوە"یان باشتر بڵێم 

ئەمە چ . سەرم هەڵبڕی و لە ئاسمانم رووانی. ئەها هاتەوە بیرم ئەو خودایە

باشە ! خڵقەتێکە کە هەر ئەو دەمێنێتەوە، ئەوێک کە حەزدەکا هەر خۆی بمێنێتەوە

راستی بڵێی ئەمە بڕیاری خۆیەتی یاخود چونکە خودایە خۆبەخۆ ئەمەی بەسەردا 

من "ی دەخەمە ناو 'من'، 'هو'جیاتی  لە. سەپاوە؟ ئەوجا بیر لە رستەیەک دەکەمەوە

باشە بۆ نا؟ گەر دونیا ." هەر من دەمێنمەوە"بۆ ئاگاداری ئێوە یەعنی ". الباقی

کێ دەتوانێ بڵێ وا نیە؟ کێ دەزانێ . لەسەر قسە راوەستاوە ئەمەیشی با لەسەر بێ

سەرەڕای ئەوەی من رۆژێک دەچمە ناو ئەم گۆڕەوە دەتوانێ بڵێ من بۆ هەمیشە 

م؟ مەگەر لەناو گۆڕیشدا بوون ناتوانێ بەمانای مانەوە بێت؟ چەند جار لەبەر نەماو

ناکرێ دوو وشەی . نا وانابێ..." من البا... من الباقی... من الباقی"خۆمەوە دەڵێم 

. کوردی و عەرەبی تێکەڵ بکەی و پێت وابێ ئیتر رازی مانەوەت دۆزیوەتەوە

... ئەها ئەنا... دەبێ بە ئەنا... دەبێ. ..دەبێ... راستی بە عەرەبی من دەبێ بە چی؟

بۆ نا؟ . بڕیاردەدەم وەسیەت بکەم لەسەر کێلەکەم بنووسم انا الباقی". انا الباقی"

گەر گوتیان کفرە لە وەاڵمدا دەڵێم خودا لەم رستەیەدا راستەوخۆ دوواوە و لە 

 .زمانی خۆیەوە باسی خۆی کردووە، نەک لە زمانی عەبدەوە

انا "جێگاکەدا ئەم رستەیەم هەر لەبەردەم خۆمەوە دووپاتکردەوە ئەو شەوە لە ناو 

کتوپڕ دراوسێکەم بە مشت کوتای بە دیوارەکەدا و گوێم لێبوو هاواری !" الباقی

ئەوسا ." سبەی دەبێ زوو لە خەو هەستم و بچم بۆ کار... کاکە بێدەنگ،"کرد کە 

ی خانووە کۆنەکانی هاتەوە بیرم چیتر زەمانی زوو نەماوە و ئیستا من لە جیات

جاران کە دیوارەکانی جاری وایە یەک میتر پان بوون لەو ئاپارتمانانەدا دەژیم وا 

ئاپارتمانەکانی مەسکەنی میهر . تەنیا ئاجوورێک لە دراوسێکەم جیام دەکاتەوە

هاواریکرد ! گوتم انت الباقی" چی؟"گوتی !" انت الباقی"هاوارم کرد گوتم . دەڵێم

 !بەو نیوەشەوە ناخەوێ دایکی ئەوە بگیەم

ئەگەرچی درەنگ خەوم لێدەکەوێ، کەچی بەیانی زوو هەڵدەستم و بڕیاردەدەم 

کاری ئاودەست وەک ساڵی سااڵن ببەمە مزگەوت و دووایەش بچم بۆ 
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کە دەچم دەبینم تەنیا . لەمێژە سەروپێم نەخواردووە. سەروپێخواردنێکی بەلەزەت

بە . فر شێتانە خۆی بە کەل و کوندا دەکادەرەوە کڕێوە دەکا و بە. سێ کەسی لێیە

نا بگرە هەر تاوێک لەوە ... دوێنێ"سەرسوڕمانەوە لە خاوەن دووکانەکە دەپرسم 

الم وابێ هاوین بوو، یاخود سەرەتاکانی پاییز، ... پێش هەوا یەکجار خۆش بوو

کابرای سەروپێ فرۆش لێم ورددەبێتەوە و دەڵێ !" کەچی کتوپڕ بووە بە زستان

... تەریق دەبمەوە" ازانی ئێمە تەنیا بە زستان سەروپێ دەفرۆشین؟چما ن"

. سەر وەردەگێڕم و دیسان سەیری دەرەوە دەکەمەوە. دێتەوە بیرم وایە. راستدەکا

ئەوسا هەر لە . لەبەر خۆمەوە دەڵێم هاوین بێت و پاییز یاخود زستان چ فەرق دەکا

حەزدەکەم بە . کەی خۆمکەلەپاچەخواردن دەبمەوە بەپەلە دەچـم بۆ سەر گۆرە

شتێک لەدەروونەوە پێم دەڵێ گۆڕی زستان جوانترین و . زستان بیبینم

. ئەژنۆیەک بەفر باریوە و رێگادەرکردن ئاسان نیە. عەزەمەتترین گۆڕی جیهانە

انا الباقی ئەژنۆیەک لە هوالباقی . قەبرستان ئەژنۆیەک بااڵی بەرزترە. دەگەمێ

 .نزیک کەوتووەتەوە

. رۆژێک لە دەرگادەدەن. ئەو سااڵنەی الی من تەنیا چرکەیەکن. ەپەڕنساڵەکان تێد

. پیاوێک و ژنێکی داماو کە یەکجار هەژار دەنوێنن لە پشت دەرگاکەن. دەیکەمەوە

پیاوەکە بە شەرمەوە دەڵێ کوڕەکەمان کە . دەیانبەمە ژوورەوە. چەندە ئاشنا دەنوێنن

وات لێبکەین پیاوەتیمان لەگەڵ تەمەنی تەنیا هەفدە ساڵە مردووە و هاتووین دا

بکەی و قەبرەکەی خۆتمان بدەیتێ، دەڵێ بە قەرز هەتا خۆت یەعنی انا دەمرم، 

دەڵێم . ژنەکەی هەروا بەردەوام بە بێ فرمێسک دەگری. دەڵی پێمان هەڵناسووڕێ

ئەوجا دەیانێرمەوە بۆ ماڵەکەی خۆیان و پێنج . دەبێ فرسەتی بیرکردنەوەم بدەنێ

سەرئەنجام بەو ئاکامە دەگەم دەتوانم بە قەرز . رۆدەچمە بیرانەوەسەعاتی تەواو 

بە "ئەوانیش سەر دەلەقێنن و دەڵێن !" بەاڵم بە قەرز ها"پێیان دەڵێم . بیاندەمێ

من کە ناوی غەوزم سااڵنی ساڵە بیستووە و بەاڵم نازانم !" غەوس هەروا دەبێ

پێیان . چی دەبێ؟ هیچ... ەکەم،جا باشە با باوەڕیشیان پێ ن. کێیە، باوەڕیان پێدەکەم

خوێندەواری "دەڵێن !" قەدەغەیە... بەاڵم ناتوانن هیچ لەسەر کێلەکە بنووسن،"دەڵێم 

 !"و پووڵ و پارەمان لەکوێ بوو مامۆستا گیان

من ئیستا وەک جاران هەموو هەینییەک ئێوارەیان دەچمە سەر گۆرەکەی خۆم، 

سەعات لە تەنیشتی رادەوەستم و لێی بە . گۆڕی گەنجە هەفدە ساڵەکە دەڵێم... نا



ژیانتامی   

 

30 

 

لە . لە خۆڵەکەی بەردەمم، لە کێلەکە کە هێشتا هیچی لەسەر نەنووسراوە. دەڕوانم

لەو لقەی وا کاتی خۆی سمۆرەکە لێیەوە بە سەرسوڕمانەوە لە انای . ئاسمان

 .رووانیبوو

ەیە؟ ها چ جیاوازییەکی ه... راستی چ فەرق دەکا من لێرە راکشابم یان ئەو گەنجە؟

وەک بڵێی بە رازێکی سەیر و سەمەرە ! بگرە رەنگە ئەو من بم و منیش ئەو

گەیشتبم، بەپەلە لە سەرەوخواریی گۆڕستانەکە دێمە خوارەوە و دەچمەوە بۆ 

 .دەرگاکە لەسەر خۆم دادەخەم. ماڵەوە

سااڵنی ساڵ . دێتەوە بیرم من سااڵنی ساڵ لەوە پێش کاتێک هەفدە ساڵم بوو، مردم

ئەو . دێتەوە بیرم رێک ئەو ساڵە بوو دەستم کرد بە خوێندنەوەی فەلسەفە. لەوە پێش

 !ساڵەی وا لەبەر چاومدا جیهان بوو بە چ رازێک
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 تامی ژیان

 

ئاسمانی شین و روون . تا چاو کاریدەکرد درەخت و سەوزەاڵنی و گووڵستان بوو

ی لە هەموو شوێنێکەوە دەنگ. وەک گومبەزێک گەردوونی لە ئامێز گرتبوو

زواڵڵی هەڵقوڵینی کانی و ئەو جۆبارانە دەهات وا بە ناو درەختەکاندا رادەخوشان 

 .و دونیایان بە ئاهەنگی سیحراویی خۆیان لێوالێوکردبوو

الی ئەوان هەموو شتێ وەها بوو کە دەبێ . بەاڵم ئادەم و حەوا بەمەیان نەدەزانی

. ەریان سوڕدەمانە دەیانزانی ئاسمان جوانە و نە بە دیمەنی سروشت س. ببێ

تەنانەت . هەموو شتێک تا ئەوپەڕی خۆی ئاسایی و بێ تام و بێ لەززەت بوو

کاتێ سەیری عورەتی یەکتریشیان دەکرد ئەوانیش شتێک بوون وەک هەموو 

نە مەمکی قوت و خڕی حەوا سەرنجی ئادەمی . وەک دار و بەرد... شتێکی تر،

. وکی ئادەم سەرنجی حەوارادەکێشا و نە شان و باهۆ، ران و سمت و بەرەتو

 .هەموو شتێک تا ئەوپەڕی خۆی بەدوور لە هەست و ئیحساس بوو
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. ئەوان بە دووانە رۆژ تا ئێوارە دەسووڕانەوە و لە میوەی درەختەکانیان دەخوارد

. ئاژەڵەکانیان دەالواندەوە، بە گووڵەکان یارییان دەکرد و بگرە ئاگریشیان نەبوو

ەختێکدا لەسەر چیمەنی بۆن خۆش کە ئەویش هیچ بۆیە هەر شەو دەهات لە بن در

لەززەتێکی لەواندا هەڵنەدەخڕاند رادەکشان و تا هەتاو هەڵدەهات لە باوەشی بێتامی 

 .یەکتردا دەخەوتن

ئەوان بە هەوا دەژیان و کەسیان تەمەحی . بگرە ئاژەڵەکانیش یەکتریان نەدەخوارد

ەریف بوو و خودا خۆشحاڵ دونیا شامی ش. یەکتر هەڵدڕینیان لەوی تر نەدەکرد

لەو دونیا کامڵ و بێ نەقسەی دروستی کردبوو لە دوورەوە لە مەخلوقەکانی خۆی 

 .دەڕوانی و رازی چاوی لێ دەتروکاندن

خودا ئاگای لە بێتاقەتیی ئادەم و حەوا و . بەاڵم دونیاکە ئەوەندەیش کامڵ نەبوو

بوو هەر لە رۆژی  راستییەکەی ئەوە. بەتایبەت بێ تاقەتییەکانی حەوا نەبوو

یەکەمەوە کە پێیان گوترابوو لە درەختە قەدەغەکە نەخۆن، ئەو زەین و فکری هەر 

لە الی بوو و جاروبارە پێش خەوتن یاخود بە دەم پیاسەوە بە قووڵی بیری 

ئادەم وانەبوو و بێ خەیاڵ دەهات و دەچوو و ئەو کاتانەیش وا حەوا . لێکردبووەوە

ەوە، دەیگوت واباش نیە بچین و کەمێک تووتڕک سەری باسەکەی لەگەڵ دەکرد

 !بچینینەوە و ئەوسا لە گۆمی بەر قەڵبەزەکەدا کەمێک مەلە بکەین

حەوا ئاگای لێبوو کاتێک دونیا تاریک هەڵدەگەڕا . لەهەموو خراپتریش شەوانە بوو

لە قوواڵیی ئاسمان لەو دووردوورانە گۆیەکی خڕی شین و گەش دەردەکەوت و 

ئەو، کاتێک ئادەم . گۆکە زۆر جوان بوو. دەدرەوشایەوە وەک مروارییەک

بگرە ئەمە ببووە هۆی ئەوەی . دەخەوت، بە راکشانەوە تا درەنگان لێی رووانیبوو

کەمکەم بە هۆی بەئاگابوونەوە عادەت بە شەو بگرێ و وەک دونیایەک کە خاوەن 

رپێ و بە جاروبارە هەستابووە سە. جوانی و سەرنجڕاکێشیی خۆیەتی، لێی بڕوانێ

باغی عەدەن بە شەو جوانییەکی . دزیی ئادەمەوە کەمێک لە تاریکیشدا گەڕابوو

 .تری هەبوو

مارێکی گەورە و . لە یەکێک لە گەڕانەکانی شەوانەدا بوو بەتووش مارێکەوە ببوو

رەشی چاوگەش کە کراژەکەی لەبەر تیشکی مانگدا وەک زێڕ شەبەق شەوقی 

. لەم مارەدا هەیە کە لەوانی تری جیادەکاتەوە ئادەم هەستی کرد شتێک. دەدایەوە

 :بە مارەکەی گوتبوو. جۆرێک لە ساردی و لە فێڵ لە چاوەکانیدا بوون
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 ـ ئەوە بۆ ناخەوی؟

 .حەزمان بە شەوە... ـ ئێمە بەشەو دەگەڕێین،

 .ـ ئەها نەمزانیبوو

 ـ بەشەو چی ئەکەی؟

 .تەنیا دەگەڕێم، وەک تۆ وەک ئادەم... ـ هیچ،

مارەکە . سەرێکی هەڵبڕیبوو و لە ئاسمانی رووانیبوو. نگ ببووحەوا بێدە

 :گوتبووی

 ـ بێتاقەتی؟

حەوا کە نەیدەزانی بێتاقەتی چییە و ئەم وشەیەی قەت بەر گوێ نەکەوتبوو، 

 :گوتبووی

 مەبەستت چییە؟! ـ بێتاقەت

مەبەستم ئەوەیە نازانی چی بکەی، لە نێوان شتەکاندا سەرگەردانی، هیچ شتێک ـ 

ت پێ نابەخشی، حەزدەکەی شتێکی تر بکەی شتێک جیاوازتر لەوەی تا خۆشی

 ...ئیستا کردووتە

 .ـ ئەها ئیستا تێئەگەم

 .ـ لەگەڵم وەرە شتێکت پیشان بدەم

 .ـ ناتوانم، ئادەم خەبەری دەبێتەوە و نیگەران دەبێ

 .ـ زۆرمان پێناچێ، ئیستا دێینەوە

ووانیبوو کە هەروا لە سەر حەوا الیەکی کردبووە و لە دوورەوە لە ئادەمی ر

 .چیمەنەکە خەوتبوو

 .ـ زۆر باشە

لێرە دەنگی . لەپاش ماوەیەک رۆیشتن گەیشتبوونە شوێنێکی چڕی ناو دارستانەکە

پاش . سیسرک و قرپۆک و بوونەوەرە وردیلەکانی تر سەریان لە ژیان سەندبوو

نێک کەمێک رێکردنی تر کە بۆ مارەکە ئاسان بوو و بۆ حەوا دژوار لە شوێ

مارەکە الیکردەوە و . لەبەردەم درەختێکی گەورە و یەکجار جوان راوەستابوون

سەرەتا حەوا لەبەر ئەوەی قەت بە شەو . بەسەر ئاماژەی بە درەختەکە دابوو

بەاڵم پاش کەمێک دەستبەجێ چووەوە سەری و . یبینیبوو، نەیناسییەوەەن

 :بەسەرسوڕمانەوە بە مارەکەی گوت
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رچی زۆری بیر ەئەگ. ناوە، بۆ الی ئەم درەختە پیرۆزەـ بۆ منت بۆ ئێرە هێ

لێدەکەمەوە یەکجار دەمێکەیە نەمبینیوە، خوا کاتی خۆی پیشانی داین و ئیتر لەو 

 ...کاتەوە قەت لەگەڵ ئادەم روومان نەکردووەتەوە ئێرە

 :مارەکە بە پێکەنینەوە گوتی

ۆی نازانی تامی ژیان تا لەو میوانە، تا لەو سێوانە نەخ. ـ هەڵەی ئێوە لێرەدایە

 !خوا هەموو شتێکی داوە بە ئێوە جگە لە تامی ژیان نەبێ. چییە

 :مارەکە هاواری لێکرد. حەوا تووڕە گەڕایەوە

 !ـ من هەموو شەوێک لێی دەخۆم  و هیچیشم لێنەهاتووە

بیری کردەوە . لە مارەکە و لە درەختەکەی رووانییەوە. الیکردەوە. حەوا راوەستا

لە خواردنی میوەی ئەم درەختە مەنعی کردبوون، بەاڵم نەیگوتبوو کاتی خۆی خوا 

باشە خودا نەیدەتوانێ . بەرچاو.ئەمەی کەمێک وەک بێ رێزی دەهاتە. لەبەرچی

 بڵێ بۆ؟

 :مارەکە گوتی. ئارام ئارام بەرەو الی مارەکە گەڕاوە

ـ پێویست ناکا پیایا سەرکەوی، وەک دەبینی لە داوێنی ئەم درەختە پیرۆزەدا 

 .هەمیشە ئەوەندە بەبەرهەمە کە لێی هەڵدەوەرێ. هەمیشە سێوی هەڵوەریو هەیە

. جۆرێک لە زیرەکییەکی تایبەت تیایا رەنگی دەدایەوە. دەنگی مارەکە گۆڕابوو

 .چاوەکانی زیاتر دەبریسکانەوە

هەر وا . لە سێوە هەڵوەریوەکانی رووانی. حەوا لە درەختەکە نزیکتر کەوتەوە

چۆکی دایە سەر زەوی و . بە ئاستەمیش بێت نەڕزیبوون .گەش و جوان بوون

کتوپڕ وێنەی گۆ مرواری ئاساکە، ئەوەی وا هەموو شەوێک . یەکیانی هەڵگرت

مارەکە هەروا چاوەڕوان . حەوا سێوەکەی فڕێدا. سەیری دەکرد تیایا دەرکەوت

 .حەوا پاش کەمێکی تر دیسان هەڵیگرتەوە. بوو

ئادەم بە تەعەجوبەوە لێی . ستا، سێوەکەی پیشاندابۆ سبەی کاتێک ئادەم لە خەو هە

 :پرسی

 .ـ ئەوە پێش من لەخەو هەستاوی

 .ـ سێوێکیشم بۆ هێناوی

لە دووای ئەوەی لە رووبارەکەی بەردەمیان دەموچاویان شۆرد، لەسەر بەردێک 

هەر کە تەواوبوون دونیا کتوپڕ . دانیشتن و دەستیان کرد بە خواردنی سێوەکە
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. بایەکی تووند هەڵیکرد و بارانێکی بەخوڕ دایکرد .تاریک هەڵگەڕا

هەورەتریشقەیەکی سامناک ئاسمانی دڕی و خودا لە پاش سااڵنی ساڵ 

خودا کە بە زمانی هەورەتریشقە دەدوا لە عاسی بوونی ئادەم و حەوا . دەرکەوتەوە

بۆ سەر گۆ . ئاگاداری کردنەوە و وەک سزایش بڕیاری دا بیانێرێ بۆ زەوی

 .ەمروارییەک

 .حەوا چاوەکانی گەشانەوە و ئادەم لە خەفەتا کەوتە سەر چۆک و گریا

حەوا دانەوی و لە کاتێکدا هێشتا دنکێکی رەشی سێوەکە لە دەمیا دەهات و دەچوو 

 :و قووتی نەدابوو، گوتی

 !ـ ژیان چەند بەتامە

ئادەم سەری بەرزکردەوە و بۆ یەکەم جار لە سەرەتای خڵقەتەوە مەمکی قوت و 

 .الری حەوا سەرنجی قۆستەوە لەش و
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 پێ و قەدەم

 

بە . شەوێکی خۆش و فێنکی کۆتاییەکانی هاوین بوو ئەو شەوەی من لە دایکبووم،

لە کۆاڵنیش مندااڵن . خێزان ورووژابوو. هۆی منەوە ناو ماڵ قەرەباڵغ بوو

نەسیمێکی خۆش بە کۆاڵندا . کۆببوونەوە و حەقایەتیان بۆ یەکتر دەگێڕایەوە

 .ژیان پێدەکەنی. ا و پەردەی پشت پەنجەرە کراوەکانی دەلەراندەوەدادەگەڕ

دراوسێیەکمان کە بۆ  ...مانگ گیرا، لەگەڵ یەکەم قیژەم. بەاڵم من بەختم نەبوو

کی بەردانی مانگ چووبووە سەر بانی تەنەکە بکوتێ کەوتبووە خوارەوە و قاچێ

هەموو خراپتریش  نەببووە ماست، لە شکابوو، شیرە هەوێنکراوەکەی دایەگەورە

باوەگەورە رایکردبووە حەوشە و . شێری ئاوەکەی حەوشە کتوپڕ تەقیبوو

 !"یا غەوسی گەیالنی!... یا رەسوڵاڵ"نەڕاندبووی 
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ەر ئەو ساڵەیش حكومەت رووخا، لە کۆاڵنەکەی ئێمە کابرایەک بە دەمانچە دوو ه 

 ۆ ئێراق،و بەدەشتەکەی پشتی قوتابخانەی ئەحمەدی دەرچوو ب کوڕی خۆی کوشت

 .دیسان لەمەیش خراپتر پیاوێکیان بەسەر ژنێکی دراوسێمانەوە گرت

من ئەگەرچی ئەقڵم بەدونیا نەدەشکا و ئەو سەردەمانە تەنیا کارم ئەوە بوو لە دونیا 

بڕوانم و گغە و بڤە بکەم، بەاڵم دێتەوە بیرم باوەگەورەم لەگەڵ ئەوەی من کوڕ 

کەچی نەک تەنیا دڵی پێم خۆش نەبوو  بووم و، وەک دەڵێن کوڕیش بڕبڕەی پشتە،

بەڵکو وەک کەسێکی غەریبیش لێی دەڕوانیم، کەسێک کە نەک تەنیا پێ و قەدەمی 

 ! بۆ دنیا خێر نەبوو بگرە لەگەڵ خۆی دنیایەک نەهامەتی و بەدبەختیشی هێنابوو

باوەگەورەم لەدڵی دابوو پێ و قەدەمی نگریسی من بەمە راناوەستێ و شتی تریشی 

سەرەتا نوێژەکانی زیادکرد، جگە لەمە . ەوەیە، بەاڵم نەیدەزانی چی بکابە شوێن

کاتی دۆعاکانیشی درێژتر کردەوە، زیاتر دەچوو بۆ نوێژی جومعە و سەردانی 

هەر لەو کاتانەدا بوو کە دیسان دز چووە . شەخسەکەی پیرمرادیشی زیادکردبوو

والترەوە بوو تەاڵق سەر ماڵێکی دراوسێمان، کچی دراوسێیەکمان کە دوو ماڵ لە

درا، مامم بۆ هەمیشە پشتی لە باوکی کرد و رۆیشت و برایەکیشم لە قوتابخانە 

 .دەرنەچوو و ساڵێک دوواکەوت

یەک کەوت و چوو ' شێخ باقی'باوەگەورەم ئەمجارە لەگەڵ تۆیۆتایەک پڕی مریدی 

ەکانی بۆ ئەوەی بەڵکو خوا بەزەیی پیامانا بێتەوە و دۆعا نهێنیی' ناوە'بۆ دێی 

جگە لەمە خێروخێراتەکانیشی . باوەگەورەم گیرابن و لە بەاڵی من رزگاریان بێت

زیادکرد و هەتا دەیتوانی دەستی یارمەتیی لە فەقیر و هەژاران نەدەگێڕایەوە، بەاڵم 

هەر لەو سااڵنەدا بوو تەیارە شارەکەی بۆمباران کرد و سەدان . دیسان بێسوود بوو

اڵۆزایەکم لەسەر سیاسەت گیرا و ئیعدام کرا، کەسی کوشت و بریندارکرد، خ

 .پوورزایەکیشم خرایە زیندانەوە و کتوپڕ نرخی شتومەکیش چووە سەرەوە

باوەگەورەم کە نەیدەزانی چی بکا، لە دووای بیرکردنەوە و هێنان و بردنێکی زۆر 

بڕیاری دا لە جیاتی تەسبێحێک دووانی تر بخاتە گیرفانییەوە، دیارە هەر کامەی لە 

رەنگێک و لە جنسی قەزوان، بۆ ئەوەی تا بتوانێ ناوی ئەڵاڵ بێنێ تا بەڵکو ئەو 

شەیتانەی لەگەڵ لەدایکبوونی من رووی کردبووە دونیا، وازمان لێ بێنێ و بۆ 

 .هەمیشە روخساری نگریسی لە ژیان وەرگێڕێ
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من ئیتر بەرەبەرە تەمەنم هەڵکشابوو و ئیستاکە مێردمنداڵێکی چاوڕەشی گەردن 

تان بووم کە لە راکردندا هیچ منداڵێکی نەک گەڕەک بەڵکو شاریش قەی

باوەگەورە ئەم توانای راکردنەی منیشی بە توانای شەیتان لێکدایەوە . نەیدەگەیشتێ

و پێی وابوو من تەنیا بە قاچەکانی خۆم راناکەم، بەڵکو بە دوو قاچی شەیتانەوە بە 

 .چوار رادەکەم

ئەمجارە وشکە ساڵییەکی سەیر رووی لە واڵت دیسان ساڵەکان نیشتنە سەریەک و 

کرد، تەپ و تۆزی مەککە و مەدینە کە قەدیم جاروبار دەهات و بەفری ئاربەبای 

. بۆردەکرد، ئەمجارە وەها زیادی کردبوو کە هەناسەی بەتووش کێشەوە کردبوو

یان بەفر نەدەباری، یان کە دەیشباری ئەوەندەی دادەکرد دار و بەرد هەڵینەدەگرت 

. لە پاش چەند رۆژیش بەهۆی هەوایەکی گەرمی ناوەختەوە خێرا دەتوایەوە و

چەمەکەی . هاوینانیش هەوا ئەوەننە گەرم دەبوو پەنکە و مەنکەیش دادی نەدەدا

ماشینیش لە شارە بچکۆلەکەمان . گەڕەکی خوواروو رووی لە وشکی کردبوو

ەواو بەمانە تۆقیبوو، باوەگەورەم کە ت. ئەوەندە زۆر ببوو رێ بەر رێدار نەدەکەوت

ئیتر ملی دابوو کە هیچ دۆعا و نزایەک دادی پێ و قەدەمی پڕ لە ناخێری من 

ناداتەوە، بۆیە وازی هێنا و وەک هەموو خەڵکی تری ناو شار ملی دایە 

 .چارەنووسی خۆی

بەخۆی دەڵێ بەڵکو ئەمەیان . تا دەتوانێ خۆم لێ دەدزێتەوە. ئەو ئیستا سەیرم ناکا

 .ئەوەیکە نەبینینی من ببێتە هۆی رەوینەوەی هەموو نەهامەتییەکان. ەجواب بداتەو

من وەک . دیارە من وەک سەردەمی ناو بێشکە ئاگام لەم خەیااڵتەی باوەگەورەم نیە

هەموو کەسێکی تری ناو ئەم شارە، ناندەخۆم، دەخەوم، دەگریم، پێدەکەنم، دەچم بۆ 

و جگە لەمە جاروبارەیش گەڕان، هەواڵەکان دەخوێنمەوە، حەزم لە ژنانە 

 .حەزدەکەم خوا رێکی بخات و بچم بۆ سەفەری شارێکی گەورەو و خۆش

لێم . بەڕێکەوت بوو! هەڵبەت با ئەوەیش بڵێم ماوەیەکە بوومەتە کۆمۆنیست

الم وایە فەقیر و هەژار . هەر ئەوەندە بزانن جارێکە وام لێهاتووە. مەپرسن چۆن

باوەگەورەم بە . و نە کەس لە کەس کەمتر نابێ بمێنن و نە کەس لە کەس زیاترە

من زۆر خۆشحاڵم ! نانەکەت بخۆ... بیستنی ئەم قسانە هەڵدەچێ و دەڵێ فڵتە فڵت

سەروگەردنێک بەرزتر خۆم رادەگرم و هەوڵدەدەم هەمیشە بەڕووی . وام لێهاتووە

 .دونیا و ژیاندا پێبکەنم
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اوە کتوپڕ یەکجار بە چ. ئاگام لێیە باوەگەورە هەڵس و کەوتی سەیرتر بووە

دەرگای ژوورەکەی لەسەر خۆی . بزەوەبووەکانی لێم دەڕوانێ و خێرا خۆی وندەکا

. کاتی ژەمەکان خواردنەکەی بۆ دەبەنە ژوورەکەی. دادەخا و کەمتر دێتە دەرەوە

هەمیشەیش شتێک ! بە دایکم و دایەگەورەی وتووە با ئەو هەتیوە ناجسنە نەیانهێنێ

 .ڵێتەوە کە نازانم چییەلە ژێر لێوەکانییەوە دە

رۆژێک سەعاتی دووی دووانیوەڕۆ کاتێک خێزان لە دووای ژەمی نیوەڕۆ 

گەڕەک . پاڵکەتبوون و دەحەسانەوە، بوومەلەرزەیەکی سەیر جیهانی هەژاند

باس . کەس جارێکە ناچێتەوە ژوورەوە. هەموو یەکجار ترساون. رادەکەنە دەرەوە

لێبوو چۆن دونیا لەرییەوە؟ ئەوی تر  یەک دەڵێ چاوت. باسی بوومەلەرزەکەیە

دەڵێ گوێت لە قرچەقرچی دیوارەکان بوو؟ سێهەم کەس دەڵێ هەستم دەکرد زەوی 

 !لە ژێر قاچەکانمدا دەڕوا

ئاگام لە چاوەکانی باوەگەورەیە لە ناو حەشیمەتەکەوە بە گۆچانێک بە دەستییەوە 

ووە و وەک هەموو خۆشحاڵم باوەگەورە هیچی لێنەهات. زیت زیت لە من دەڕوانێ

ئەو چۆن بەو گۆچانە و بەو ! راستی راوەستە. خەڵکی، ئیستا لەناو کۆاڵنە

 ؟!تەمەنەوە لە پێش ئێمەیشەوە گەییە دەرەوە

باوکم دڵ . وەخت و ناوەخت دەگری. ماوەیەکە باوەگەورە گرینۆکی لێ دەرچووە

وا بیر هەموومان . منیش هەروا بیردەکەمەوە. الی وایە هی پیرییە. نیگەرانە

 !دایەگەورە دەڵێ پیری و دڵناسکی. دەکەینەوە

 !تەنیا خۆی... تەنیا باوەگەورە خۆی وا بیر ناکاتەوە،

شەوێکیان هەموو خێزان لە دووای نانخواردن کۆبووینەوە و سەیری تەلەفزیۆنمان 

بێژەر دەڵێ بەردێکی زلی ئاگرین لە ناو کاکەشان بە . هەواڵەکان بوو. دەکرد

بەڕێوەیە و گوایا زۆربەی زانایانیش لەسەر ئەو رایەن بەرەو  سورعەتێکی سەیر

گۆی زەوی دێت، دەڵێ ئەو بەردە زەوی دەپێکێ و بەم شێوەیە بۆ هەمیشە ئەگەری 

ئاگام لێیە باوەگەورە خێرا سەر . ئەوە هەیە زەوی بە هەموو شتێکیەوە لەناوبچێ

لە بەر خۆیەوە . وموەردەگێڕێ و لە من دەڕوانێ کە لە تەنشتی چەپییەوە دانیشتو

من بە هەستی کۆمۆنیستیانەی خۆمەوە دەڵێم ئەم !" قیامەت... ئاخر زەمان،"دەڵێ 

سەگبابانە درۆ دەکەن دەیانەوێ سەری میللەت بە شتی قۆرەوە سەرقاڵ بکەن بۆ 
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باوەگەورە کە زۆر تووڕەیە دەڵێ ! ئەوەی دزی و حیزی خۆیان بچێتە بەرەوە

 !فڵتەفڵت دیسان

اربوو بەردە زەالمە ئاگرینەکە زەوی بپێکێ، باوەگەورە لە ئەو رۆژەی قەر

ئێمە کە المان . هەتا ئێوارە دەرگای لە کەسیش نەکردەوە. ژوورەکەی نەهاتەدەرەوە

وابوو رەنگە نەخۆش کەوتبێ و بە گوێرەی عادەتە کۆنەکەی کە لە کاتی نەخۆشیدا 

شەو بینیمان بۆ  .هیچی نەدەخوارد و وەاڵمی کەسی نەدەدایەوە، گوێمان نەدایە

هاواریکرد . نانخواردن هاتەدەرەوە و خۆی کرد بە ژووری دانیشتنەکەدا

هەواڵەکە گوتی کە بەخۆشییەوە بەردەکە بە . هەڵمانکرد. تەلەفزیۆنەکە هەڵکەن

التەنیشتی زەویدا تێپەڕیوە و بەم شێوەیە مرۆڤ و ژیان لە مەترسییەکی گەورە 

جار لە ژیانیدا الیکردەوە و بە بزەوە لە منی باوەگەورە بۆ یەکەم . رزگاریان بووە

منیش . باوەگەورە هیچ ناڵێ! من هەلەکەم قۆستەوە و گوتم نەمگوت فشەیە. رووانی

نازانم کە ئەو ئیستاکە الی خۆی وای لێکدەداتەوە کە شەیتان سەرئەنجام لە دووای 

سااڵنی ساڵ جەستەی منی جێ هێشتووە و رەنگە ئیستا رووی کردبێتە ناو 

 .رۆڤێکی ترەوەم

پێویستە ئەم ماوە کورتەی باوەگەورە لە ژیاندا ماوە . دیارە گرینگیش نیە بزانم

 ! ژیان ئەوە ناهێنێ. کەمێک دڵی خۆش بێت... کەمێک پێبکەنێ،
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 دنیا بە گونم

 

بیست و پێنج الیدابوو و باوکی وەک جاران زەوقی تەمەنی لەمێژبوو لە 

شەوانە کاتی ە لە تەنیشتی لە کاتی ژەم یاخود وەک جاران نەیدەدواند، ک. پێنەدەهات

خۆی بە شتێکەوە سەرقاڵ دەکرد، جا وەک بڵێی ئەم هەر نەبێ دادەنیشت، باوکی 

واڵەکانی ەیان بە هەواڵەکانەوە کە لە بی بی سییەوە تا ئیسرائیل و لەوێوە تا ه

وەک  دادەخست و دەستی بە سمێڵیا دێنا،دەگرتەوە، یان سەری  ئێرانی فزیۆنیەتەل

ئەمانەی دەکرد تەنیا بۆ . ی زۆر گرینگ دەکردەوەبڵێی بە قووڵی بیری لە شتێک

گوێی . ئیتر بەرەبەرە راهاتبوو ئەمیش. ئەوەی چاوی لە چاوی کوڕەکەی گیرنەکا

هەستی دەکرد ماڵەکە وەک جاران ئاشنا نەدەهاتە بەرچاوی و . بە باوکی نەدەدا

نزیک دەکەوتنەوە و تەنگیان پێ  دەڵێی دیوارەکان رۆژ لەگەڵ رۆژ زیاتر لێی

ئەو دیوارانەی وا نیەتی پاڵ پێوەنانیان لە خشت خشتی خۆیاندا . هەڵدەچنی

دەردەکەوت و دەچوو لە  خێرا شەوانە لە دووای نانخواردن. حەشاردابوو

دادەنیشت و لە و بەسەر شاردا دەیڕوانی کە بەرز بوو  'دووکانان'سەیرانگای 

تەمەنی منداڵی و گەنجیەتی چەند . شار ورد دەبووەوەبێ ئەژمارەکانی ناو گڵۆپە

جوان هەستی بەوە چەند بەاڵم  ،خێرا تێپەڕیبوو و ئیستاکە ئەگەرچی ژنی نەهێنابوو

ۆیشی پیاوێکی سەربار کە نانە سکی خ. دەکرد کە ئیتر بووە بە پیاوێک

لەهیچ شوێنێک ەی سەربازی نەکردبوو پێدەرنەدەهات و بە هۆی ئەو

ئەوەی بۆی مابووەوە . بەدبەختیش بوو، کاسبیشی پێنەدەکرا .بووندمەزرادایاننە

ورتکە نان چییە پێی . دیپلۆمێکی شەق و شڕ بوو کە بەکەڵکی هیچ نەدەهات

 .دەرنەدەهات
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هەتا شەڕی ئێران و ئێراق . ئەمەی دەبینی. ئەو ئاگای لە بێ مەیلیی باوکی بوو

وادیاربوو جارێکە . ن نەدەدایەلە ماڵەوە زۆر گوێیا. دونیا قچێک باشتر بوو ،بوو

بەاڵم کە شەڕ تەواوبوو ئیتر دونیا . لەبەر ئەوەی نەکا بکوژرێ تەحەمولیان دەکرد

کچیش نەبوو بە شووی . لەناو ماڵ بوو بە میوان کتوپڕ. بەالیەکی تردا وەرگەڕا

راستییەکەی ئەوە بوو . ئۆباڵی بە ئەستۆیان بوو. تبدەن و لەدەستی نەجاتیان بێ

خوا هەڵناگرێ ئەمیش حەقی بە باوکی . ک چەرمی چۆلەکەی لێهاتبوووەژیان 

کە بیری لە  .ئاخر پیاو دەبێ پیاو بێ و زوو بچێتە سەر پێی خۆی. دەدا

نەکا باوکی رۆژێک . دەستپەڕەکانیشی دەکردەوە ئەوەندەی تر حەقی بەباوکی دەدا

ئەم پێی لە پشت درگاکەی حەمام یاخود ژوورەکەی خۆی، خۆی لێ حەشاردابێ و 

 نەزانیبێ؟

 ، ماوەیەکە،دیارە هەر گێلەگێلی لێدەکرد و لەبەر خۆیەوە دەیگوت کوڕە هیچ نیە

بەاڵم شتەکە لەوە جیددی . ماڵم و دووریم تەحەمول ناکەن گەورەی من تاقە کوڕی

رۆژێکیان کە بەڕێکەوت لە ئاودەست بوو و . تر بوو سەرەتا بیری لێدەکردەوە

لەوێیە، گوێی لێبوو باوکی بە دایکی  نەیانزانیبوو ر ئەوەی زۆری پێدەچوولەبە

بۆ ناچێ بۆ ... کەی خۆی ساخ ئەکاتەوە،... ئەم هەتیوە چی ئەکا،"گوت دە

پەلەی لێمەکە، ئەچێ، تازە شەڕ  ،پیاوەکە سەبرت بێ"دایکی گوتی !" سەربازی

یەکی وە و نەکوژراوە و خوانەخواستە بەاڵتەواوبووە، ئەبێ خوا شوکرکەین ما

رفیقەکانی هەموویان رۆیشتن، شار چۆڵ بووە، "باوکی گوتی ." را نەهاتووەبەسە

هەر ئەم سەر گۆپاڵە لێرە ماوە، پێی بڵێ ئەبێ بڕوات، ئەبێ رێگای خۆی 

لەبەر ئەوەی پێم نەزانن، . دەنگی نەدەهات. وەاڵمی نەداوەچیتر دایکم !" بدۆزێتەوە

ن و ناچار هەر جارەی خۆم قاچەکانم سڕببوو. دانیشتم ،زیاتر لەوەی دادەنیشتم

جاری وابوو ئەمەیش چاری نەدەکرد و راست دەبوومەوە . دەدایە سەر دانێیەکیان

بیست سی سانییەک  ،دادەنەواندەوە ژوورو لەکاتێکا لە کەممەرم بەرەو  

هەرچۆنێک بوو کات . بەمەبەستی حەسانەوەی قاچەکانم بەو شێوەیە دەمامەوە

گوێم لە دەنگی دەرگای دااڵن بۆ . اڵنەکە نەمادەنگ لە دا سەرئەنجام تێپەڕی و

 ملە ئاوێنەکەدا سەیری خۆم وەدەرەوە بەدەم هاتنە. ئۆخەیەکم هاتێ. حەوشە بوو

، بینیم دایکم بە هەر هاتمە دااڵن! کرد سەرم زۆر زل بووباوکم راستی دە. کرد

 یەڕۆئە ئەوە"گوتی . رووانیدەبێدەنگی لەوێ دانیشتبوو و بە تەعەجوبەوە لە منی 
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لە  ...گوتی باوکتە،. دایکم سووربووەوە!" ئەوەندە نیە"گوتم " لە کەیەوە لەوێی؟

من کە هێشتا بەنەخوێنەکەم بەدەستەوە بوو و !" دڵی مەگرە، با دوو قسەیش بکا

 !"ئەچم بۆ سەربازی"نەمبەستبوو، گورج گرێمدا و گوتم 

گوتیان هەفتەیەکی تر بۆ بەیانییەکەی چووم بۆ خیابانی ژاندارمری، ناوم نووسی و 

من کە لە خۆشیان ئۆقرەم نەبوو، هاتمەوە بۆ ماڵەوە و هەواڵەکم . بەڕێت دەکەین

خوشکەکەم چاوەکانی بزبوونەوە و برا . دایکم دەستی کرد بە گریان. پێدان

 "تفەنگێکم بۆ ئەهێنیتەوە؟"بچووکەکەیشم گوتی 

ی بەم بڕیارەم من کە نەمدەزان. تەنیا باوکم بوو وەک هەمیشە مڕومۆچ بوو

. خۆشحاڵە یان نا هەوڵمدەدا بە هۆ و بێ هۆ بیدوێنم بۆ ئەوەی لە رازی دڵی بگەم

وەک بڵێی دڵنیا نەبوو لەوەی . ئەویش کە زۆر سەگ بوو وەک هەمیشە ملی نەدەدا

تەنانەت شەوێکیان بەرگەی خۆناساندنەکەیشم . کە من بەڕاستی دەڕۆم یان نا

ێر چاوەوە، یاخود باشتر بڵێم لە ژێر عەینەکەکەیەوە دەرهێنا و پیشانم دا، ئەو لە ژ

بێ ئەوەی دەستی بۆ ببات چاوێکی لێکرد و دیسان گوێی بۆ هەواڵی رادیۆ 

ئیسرائیل گرتەوە کە باسی لەوە دەکرد بە سەدان هەزار دیلی شەڕ لە ئێراق 

ماونەتەوە و زۆربەی دایک و باوکەکان بە گوێرەی رێکخراوە جیهانییەکان ئاگایان 

نازانم بۆ، بەاڵم کتوپڕ حەزم دەکرد منیش یەکێک لەو دیالنە . لە چارەنووسیان نیە

 .بوومایە

سەرئەنجام دە رۆژەکە تەواو بوو و من لەگەڵ دوو دەرەجەدار کە جل و بەرگی 

ئاساییان لەبەردا بوو و دەچوونەوە بۆ مەرەخەسی، سواری ئوتوبووسی تاران بووم 

، خوشکەکەم دیسان چاوەکانی بزبوونەوە و دایکم دیسان گریا. و بەڕێکەوتم

ئەو رۆژە . براکەیشم لەخۆشی ئەوەی تفەنگی بۆ دەهێنمەوە هەر بزەی دەهاتێ

بە بێ ئەوەی دەستم لەگەڵ لێبداتەوە، . باوکم ناوچاوی کرایەوە، بەاڵم پێنەکەنی

یاخود باوەشم بگرێ و ئەم الوالم ماچ بکا، دەستی کرد بە گیرفانیا دووسەد تمەنی 

من کە لە دووای چەندین مانگ پارەم هاتبووە گیرفان، لە . امێ و منیش رۆیشتمد

خۆشیی پووڵەکە خێرا سوار ئوتوبووسەکە بووم و رێک لە سەر ئەو کورسیەی 

دوو دەرەجەدارەکەیش لە دووای . دانیشتم وا بەسەر باوکم و ئەوانی تردا دەیڕوانی

لەوان راوەشاند و ئەوانیش لە  ئوتوبووسەکە رێکەوت و من دەستم. منەوە دانیشتن
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دیارە باوکم تەنیا یەک جار سەیری کردم و بینیم لەگەڵ کەسێکی تر کە . من

 .حەتمەن ئاشنای بوو کەوتبووە قسە و گفتوگۆ

رانندەکە . جمەی دەهات. ئوتوبووسەکە پڕبوو. بەسەر کەلیخاندا سەرکەوتین

زیقنەکەی نەدەهات، من کە حەزم لە دەنگە . نەوارێکی بەرهەم حەسەنی سەرخست

. ناو پەنجەکانمدا هێنا و برددەستم کرد بە گیرفانمدا و دووسە تمەنییەکەم لە

گەییە قووتەکەی گەردەنەی خان، پیایا . بووسەکە لە سەبەتڵۆ تێپەڕیئوتو

سەرکەوت و پێش ئەوەی ئاودیو بێت و بکەوین بە دیوی سەقزدا الم کردەوە و لە 

دەورووبەری کە وەک قەاڵ شاریان لەخۆیاندا ناو شارم رووانی، لە کێوەکانی 

نازانم بۆ، بەاڵم کتوپڕ دڵم . حەشاردابوو، لە ئاسمان کە تا بێکەران خۆی دەکشان

من کە لەوە پێش جاروبارە سەفەرم کردبوو و بەشی . ئەوەندە تەنگ بوو نەبێتەوە

دڵم خۆم شارانم بینیبوو، ئەمجارەیان وەک بڵێی یەکەم جاربوو سەفەر بکەم وەها 

باشە ئەم کارە چی بوو من . بچووک بووەوە و هەستم بە تەنیایی کرد نەبێتەوە

وەک دەیانگوت لە دەورانی ئامووزشی هەر مەرەخەسی نادەن و النیکەم ! کردم

ناو ! دەبوایە تا چەند مانگی تر نەهاتمایەوە، تازە ئەویش ئەگەر شتێک نەقەومایە

عەجەب ... عەجەب کەرێکم،"گوت  بە خۆمم. دەمم وشک بوو و قوڕگم دەکزایەوە

خۆ ... کەچی؟... جا با باوکیشم هەروا مڕ و مۆچ بووایە،"گوتم !" کارێکم کرد

الم کردەوە و لە دوو دەرەجەدارەکەم !" نەیەتوانی دەرمکات، کوڕی بووم

مگە مجبور "کتوپڕ یەکیان گوتی . هەر دووکیان بزەیەکیان هاتێ. رووانییەوە

ال عمر خودتو میخوای واسە چی تلف کنی مرد بودی بری سربازی، دوو س

من کە ئەوەندەی تر سەرم . لە من گەنجتر بوون. جوان لێیانم رووانی" حسابی؟

. راستی دەکرد من بۆ دەبێ بچم بۆ سەربازی. سووڕمابوو هەروا لێم رووانین

دووای ئەوە تازە نازانم !! دوووو ساااااااڵ... وەرە دەبێ تا دوو ساڵی تر لەوێ بم،

هێشتا من سەعاتێک . ئەوسا کتوپڕ زانیم ساڵێک یانی چی. چی تریش دەبێ

نەدەبوو لەناو ئوتوبووسەکەدا بووم و هێشتا نەگەیشتبوومە ناو پادگان کە ئەو 

سەرم نایەوە بە پەنجەرەکەوە و . سەعاتەم بەقەدەر یەک هەفتە لێدەهاتە بەرچاو

وو دەگەڕایەوە و لە تەپ و تۆزی جادەکە جاری واب. لەدەرەوەم رووانییەوە

شاخە . بەتایبەت لەسەر پێچەکان. ماشینەکە دەئااڵ و شووشەکانی لێڵ دەکرد

. رووتەکانی ئەو دیوی کەلیخان بەرزبەرز وەک هەمیشە جادەکەیان بەڕێدەکرد



ژیانتامی   

 

45 

 

بیری . بیرم کردەوە باشە ژیان چیە کە من دەبێ دوو ساڵی بەم شێوەیە بگوزەرێنم

شۆڕشی ساڵی پەنجاوحەوت، شەڕی . تمەوەئەم سااڵنەی دووایی ژیانم کەو

کوردستان، شەڕی ئێران و ئێراق، ئاوارەیی و هەموو بۆمباران و تۆپباران و 

لەگەڵ ئەوەی بیرەوەرییەکان یەکجار ناخۆش . مەترسییەکان هاتنەوە بەرچاوم

خۆم . ئاخر من تاوانی خۆم نەبوو! بوون، بەاڵم سەیربوو سوکناییشیان دەدامێ

ئاخ . گەاڵیەکی هێشتا سەوز کە لە لق دابرابوو. ەم با هاتەبەرچاووەک گەاڵیەکی د

ئەمجارە . شۆفیرەکە نەوارەکەی گۆڕی! کە من چەند تەنیا و چەند بێ پەنا بووم

دیسان شەو هات بۆ حالی "دەنگی حەسەن زیرەک  بوو ناو ئوتوبووسەکەی تەنی 

ەی نار هەی نار من، بۆ دڵەکەی خەمباری من، عالەم سووتا هەی لە ناڵەی من، ه

ساڵم بوو، کە لە سەربازی دەهاتمەوە  ٧٢بیرم تەمەنی خۆم کردەوە، ..." باوانم یار

تا کارێکم دەدۆزییەوە و ژنم دێنا ! ئای باوکەڕۆ سی ساڵ... دەبووم بە سی ساڵ،

تازە ئەویش ئەگەر باوکم بۆم بێنێ، ئەو چڕو . خوا ئەیزانی ئەبوومە چەند ساڵ

 . وای لێنەدەکەوتەوەچاوەی من دەمبینی شتی 

حەسەن زیرەک هەر وا دەیگوت و دەیگوت و منیش هەتا دەهات زیاتر بچووک و 

ئاگام لێبوو دوو دەرەجەدارەکە باسی نەگبەتیی فەرماندەکەیان . بچووکتر دەبوومەوە

 .باسی ئەوەی کە داخۆ بڵێی کەی ئەم رۆژانە تێپەڕن.دەکرد

ئوتوبووسەکە . موسافیرەکانەوەلەم کەین وبەینەدا بوو، مقۆمقۆ کەوتە ناو 

خەڵک سەریان . مقۆمقۆکە بەرز و بەرزتر دەبووەوە. سورعەتەکەی کەم کردەوە

لە پێشەوە ماشینێکی زۆر . منیش بەرەبەرە جەو گرتمی و راست بوومەوە. دەکێشا

 .ئیتر دونیا شڵەقا! پێشمەرگەن... کتوپڕ یەک گوتی پێشمەرگەیە،. راوەستابوون

لە قەراخ جادەکە لە شیوێکدا کۆیان کردینەوە و . خوارەوەهەموومانیان بردە 

ئاگام لێ . یەکیان کە کوڕێکی بااڵکورتی کاڵشینکۆف لە شان بوو قسەی بۆ کردین

بوو دوو دەرەجەدارەکەیان جیاکردبووەوەو لەوالترەوە چەند پێشمەرگەیەک 

الیان ئەوەندەی پێ نەچوو پێشمەرگەکان . دەیانپشکنین و قسەیان لەگەڵ دەکردن

گوتم . یەکیان هات و منی بردە الی دەرەجەدارەکان. کردەوە و لە منیان رووانی

یەکیان گوتی عەیب ناکەی دەچی و سەربازی بۆ . بەڵێ راستە دەچم بۆ سەربازی

حکومەتێکی وا دەکەی؟ گوتی واباشتر نیە پێشمەرگەی میللەتی خۆت بیت و 

 بەسەربەرزی ژیان بەسەربەری؟
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کتوپڕ بڕیارم دابوو بچم بۆ . ووداوەکانم بۆ یەک نەدەهاتەوەسەروبنی ر. وڕبووم

سەربازی، لە دووای دە رۆژ بەڕێیان کردبووم، لەناو ئوتوبووسەکەدا هەستم بە 

پووچی کات و ژیان کردبوو و ئیستاکەیش بەتووش پیشمەرگەوە ببووم کە باسی 

ی کێم  و چیم، من ئیستا من دەمزان. 'عەیبە'راستی ... ،'عەیبە'ئا . عەیبەیان دەکرد

ئەو وشەیەم دۆزیبووەوە کە بە باشترین شیوە ژیانی منی وەسفدەکرد و کەچی من 

ئەها ئیستا دەزانم، باوکم پێی عەیب . وەسفێک بۆ تەواوی ئەم سااڵنە. لێم ون ببوو

بوو کوڕێکی هەیە لەم تەمەنەی مندا و کەچی هێشتا ئەسپێ لە گیرفانیا سەوزەڵێ 

و بەو تەمەنەوە لەسەر سفرەکەی ئەو دادەنیشتم و رۆژ تا من بۆم عەیب بو. دەڵێ

بە دیپلۆمێکەوە کە لەم دەورەو . ئێوارە بە بێ هیچ بەرنامەیەک دەخوالمەوە

هاتەوە بیرم جارێکیان باوکم گوتبووی گەر بمزانیایە . زەمانەیدا فلسێکی نەدەهێنا

 . من عەیب بوو خوێندبووم. دونیا ئاوای لێدێ قەت پێم نەدەخوێند

دەنگ هات ئەرتەش جوواڵوە و بەرەو . ترسێک بەناو حەشیمەتەکەدا باڵوبووەوە

بەرەبەرە خەڵکەکەیان بەرەو ماشینەکانیان بەرێکردەوە و دوو . ئێرە دێ

لەو ناوەدا تەنیا من مابوومەوە کە نەیدەویست . دەرەجەدارەکەیشیان سوارکردەوە

 .من بڕیارمدابوو چیتر بە عەیبە نەژیم. سواربێتەوە

شەو لە سەر ریزەشاخەکانی پشت ئاوایی . کاغەزەکەم دڕاند و شوێنیان کەوتم

ئەو شارەی ئیستاکە کتوپڕ یەکجار دوور . ەوە چاوم لە گڵۆپەکانی شار کرد'ساوان'

ئەو گەڕەکەی نامۆ نامۆ لە بناری . چاوم لە گەڕەکی خۆمان بوو. بوو لە من

 .ئاربەبادا راکشابوو

خەریکی چیم، بەاڵم یەک شتم دەزانی، ئەویش ئەوە  من هێشتا بەجوانی نەمدەزانی

جا ئیتر چی ئەبێ با . خۆیەک بە بێ عەیبە. بوو ئیتر خۆم بووم، خۆیەک وک خۆم

 !دنیا بە گونم... ببێ،
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 دەرگاکە پێوەدەدەم

 

، لە شوێنێک ماوە پەڕیوە، بەاڵم الی ئەو هێشتا ئەوتێ نی ساڵئەگەرچی سااڵ

 .ێتەوەگەڕئەوەی رۆژێک لە رۆژان ب دەژی، نەمردووە و بەڕێوەیە بۆ

بۆیە هەموو شتێکی وەک جاران راگرتووە، ژوورەکەی، وێنەکانی سەر 

دیوارەکان، جێ و بانەکە، کتێبخانە گچکەکە، تەنانەت ئەو چەند کتێب و دەفتەر و 

دەگەڕێتەوە و وەک  الی وایە ئەو دیسان. ەجێماونقەڵەمەی وا لەسەر عەرزەکە ب

ەک جاران الپەڕەکان سەر سەرینەکەی بەر کتێبەکان و و وەجاران شان دەداتە

لێ  یشیانو جاروبارە یادداشت دەستدەکاتەوە بە خوێندنەوەیان هەڵدەداتەوە،

 ،تۆزەکەیان دەسڕێتەوە هەندێ جار بە گوێرەی نیاز ەندەی نەبێئەو .هەڵدەگرێتەوە

 .دەگەڕێتەوە ئا، تا ئەو... ۆ ئەوەی زەمەن لەگەڵ خۆی نەیانبا؛ب

شتێک کە . شتەکان لەگەڵ خۆی دەبا یش هەیەم تەنیا تۆز نیە، شتێکی تربەاڵ

رەنگەکان دەگۆڕێ و روخسارەکان دەژاکێنێ، تەنانەت ئاوێنەکانیش سەرەڕای 

سەیری . ئاوێنەکانیش زبردەبن. نێدەنیشێ هەموو ساف و لووسیان تەمیان لەسەر

یگێڕێ، بەڵکو بگاتە ناو ژوورەکە دەکا، دەست بەرزدەکاتەوە و لە ئاست خۆیدا دە
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بەاڵم وەک جاران دەستەکە تەنیا لە بۆشاییەکی ترسناکدا دێت  ...شتەکە و بیگرێ؛

 .لەهیچ شتێک گیرناکا .و دەڕوا

 .ئەو لە دەرەوەیەتی .جیهان تەنیا لەگەڵ خۆیەتی

سەیرە زەمەن ئەوەندە بێ رەحم و نەزان بێت کە گەنجێک وەها لەگەڵ خۆی  الی

چۆن چۆنی مرۆڤ بوونی خۆی نەیدەزانی زەمەن چییە و  نیەیدەزاببا کە هێشتا ن

ایش دەکا لەبەر ئەوەی ئەوانەی وا ەهوزەمەن رەنگە . بەسەر کاتەکاندا دابەشدەکا

دەمێننەوە بزانن کە کات چییە و چلۆن ژیان هەمیشە خەریکی دۆزینەوەی خۆیەتی 

 .لەبەرەوڕووبوونەوە لەگەڵیا

بێگومان . کەسێک دێتە ژوورەوە. ێتکتوپڕ دەنگی دەرگا دلەم بیرانەدایە 

هەر لە ناو دەرگاکەوە هاواردەکا دایە دایە . کچەکەیەتی لە قوتابخانە دەگەڕێتەوە

هاتمەوە، ئەمڕۆ مامۆستا گوتی ئافەرین زۆر زیرەک بووی  ...لەکوێی،

 !دەرسەکانت زۆر باشن

. سەیری کتێب و قەڵەم و دەفتەرەکەی سەر عەرزەکە دەکەمەوە. گوێ هەڵدەخەم

وی وا لێرەیە و ماوەتەوە من چەندە گێلم کە ئەم سااڵنە ئاگام لەوی تریان نەبووە، لە

 .... و هێشتا

بۆ سبەی کتێبەکانی ناو کتێبخانەکە کۆدەکەمەوە، ئەوانەی سەر ئەرزەکەیش 

. تەڕاوێکی دەدەین. بە مێردەکەم دەڵێم دەبێ ژوورەکە تەڕاوبکەین. الدەبەم

چوار چەپک چوار گوڵدانی جوان بە . ەکان دەگۆڕمپەرد. فەرشێکی تازە رادەخەم

لە جیاتی وێنە کۆنەکان  ،لە سەر هەر دوو پەنجەرەکە دادەنێم و گووڵی پەمەیییەوە

وێنەی منداڵێکی ساوا کە هێشتا چەند مانگیەتی و بەدەم وێنەگرەکەوە پێدەکەنێ بە 

 .وارەکەوە هەڵدەواسمید

ر شوێنێکە و لە هەر کوێیەکە با ئەوی لەهە. نا، پێویست ناکا کەس بگەڕێتەوە

 !ببێت

ئەویش . سەیری کچەکەم. ئێوارەیان جاری وایە لە کەلێنی درگاکەوە سەیری دەکەم

خەریکی  .پاڵی بە سەر سەرینەکەوە داوە و خەریکی خوێندنەوە و دەرس و دەورە

سەیرە، هەموویان کە دەگەنە تەمەنێک یادداشت . هەڵگرتنەوەیە یادداشت

 .هەڵدەگرنەوە
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هێشتا تا زەمەنی گەڕانەوەی گەرچی زەمەن بەخێرایی تێدەپەڕێ، . ەاڵم من خەنیمب

 .تۆز زۆری ماوە

 . بە بزەوە دەرگاکە بە ئارامی پێوەدەدەم
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 شەوێکیان

 

دەستی دایە تەلەفۆنەکەی و زەنگی بۆ . پوتین زۆر بێتاقەت بوو ئێوارەیەکیان

شی جین 'و بۆ  بۆ ترامپ بۆ رۆحانی، بۆ ئەردۆغان،. تر دا هەڤااڵنی لە واڵتانی

 :گوتی. یش'پینگ

ین و ئەمشەو بچین بۆ دەرەوەو واز لە سیاسەت بێن ـ کوڕە با بۆ جارێکیش بێت

بەس بە یەک مەرج، کەس هیچ میکرۆفۆنێکی شاراوەو  .کەمێک خۆش رابوێرین

 .یان شتی لەم بابەتەی پێ نابێ

شین جی پینگ گوتی لە . جگە لەوەی چین، جەماعەت هەموو پێیان خۆش بوو

دوێنێکەوە قەبزە و ئەگەرچی رۆن گەرچەکێکی زۆری خواردووە، بەاڵم هێشتا 

گوتبووی لە ئان و ساتدایە و بۆیە واباشترە لە ماڵەوە . ینەداوە و چاوەڕوانەبەر

بگرە دەستبەجێ بە مۆبیلە مودێل هواویەکەی خۆی وێنەیەکی خۆیشی گرتبوو . بێت

لە وێنەکە لە تەنیشت ئاودەستەکدا ئامادە بە شۆرتێکەوە . و بۆیانی ناردبوو

ی یەکجار کراوە و رووخۆش چڕوچاوی شین جی بەپێچەوانەی ناوسک. دانیشتبوو

 !دەینواند
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رۆحانی لەبەر ژنەکەی لە ژێر  .بەڕێوەبوونهەموویان  نیو سەعات دوواتر

عاباکەیدا خۆی شاردەوە، ئەردۆغان خۆی وەک داعشێک لێکرد و ترامپیش 

بەناوی ئەوەی ئەمشەو دەیەوێ بینای کۆنگرەی نوێنەرانی ویالیەتە یەکگرتووەکان 

تەنیا پوتین وەک خۆی هاتەدەرەوە، بێ منەت و  .بسووتێنێ، وەدەرکەوتن

لەبەرچاوی ژنەکەیەوە کە خەریکی سەیرکردنی فیلمێکی رۆمانسیانەی هیندی 

 .بوو

هەموو شوێنێک . لە شەقامێکی ناوەندی پایتەخت لە رۆمانیا یەکیان گرتەوە

. چراخانی بوو و شەو ئەگەرچی درەنگ بوو، بەاڵم هێشتا شەقام جمەی دەهات

 :تیپوتین گو

 .ـ بەزیانەبێ، خەڵک ژیان ئەکا و ئێمەیش ژیان

لەدووای ئەوەی بۆ ماوەیەکی باش بە شەقامەکاندا گەڕان، کتوپڕ دیسان پوتین 

 :رۆحانی گوتی. پێشنیاریدا بچن و لە باڕێک دابنیشن

 !ـ باڕ؟

 .ئا، باڕ: پوتین

 .ووبەڵێنمان ئەمە نەب. ببورن من ناتوانم بێم، من ناتوانم بخۆمەوە: رۆحانی

 :ئەردۆغان بە الچاو سەیرێکی کرد و گوتی

ـ کوڕە هیچ نیە، ئەچین لە سووچێکا دائەنیشین، کێ ئاگای لێیە، بە شەوێک هیچ 

 !دەی یاڵال... ناقەومێ، خوا بەخشندەیە، سبەی نوێژێكی بۆ ئەکەین و تەواو،

 .بەاڵم رۆحانی لەوە نەدەچوو رای گۆڕیبێ

ە لەگەڵ خۆمان بەرین ئیتر من بە بەس دانەیەک لەو قەحبان: ترامپ گوتی

 .سەروملەوە لەگەاڵم

ئەوسا ئاماژەی بە پیادەڕەوەکەی ئەوبەری شەقام کرد کۆمەڵێک ژنی مۆدە بە رانی 

رووت، پێاڵوی پاژنەبڵیند، قژی درێژ و خاو و بە جانتاکانیانەوە، هەڵواسراو بە 

یان وەک مشتەری ئەو ژنانەی وا لە هەموو رێبواران. شانەکانیانەوە، راوەستابوون

 .دەڕوانی

تۆ دانیشە و . هەر کەسە و بە دینی خۆی: پوتین رووی کردە رۆحانی و گوتی

مەخۆرەوە، ئەردۆغان با لە سووچە تاریکەکەدا بخواتەوە، ترامپ بە ژنێک لە 

 !باخەڵیدا و منیش ئیتر لە گەڵتان
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ە رۆحانی کە روخساری داژەنیبوو و لەبەردەمی خۆی دەڕوانی، بەبۆڵەیەکەو

 :گوتی

 !ـ نابێ

 :ئەردۆغان کە بەرەبەرە خەریک بوو توڕەدەبوو، گوتی

 ـ بۆ؟

 !بۆیە: رۆحانی

 :ترامپ کە نیگای لەوسەری شەقام بوو، گوتی

 !دەی وەرە... کوڕە وەرە! خواقەزات کشمیش... ـ  گیان گیان،

 !نابێ: رۆحانی

 .خەمت نەبێ بۆخۆم دوواتر بۆت رێک ئەکەمەوە: پۆتین

ا پیاوێکی السارە، باشە خۆ تۆ وانەبووی، بەخوا پێم سەیرە چۆن بەخو: ئەردۆغان

 !چۆنی توانیت بەرجام لەگەڵ ئەو تڕنە مۆڕبکەی

 :ترامپ کە هەر سەرنجی لەسەر ئەوبەر خیابانەکە بوو، گوتی

بە ژنە جوان ! رەشەدرێژ... ـ ترن خۆتی، ئەوە من نەبووم، ئەوە رەشە بوو،

سەیری ... ئاگات لێ نیە من لێی دەرچووم؟بەخوا گێژی مەگەر ... خاسەکەیەوە،

 !سەیری حەک بتخۆم

 ئەوە بۆ هەر لە خۆوە خۆتی تێ ئەخەیت، کێ لەگەڵ تۆی بوو؟: ئەردۆغان

رووی کردەوە )شەوەکەمان لێ تێکمەدەن !...کاکە مەیکەن بە هەرا: پۆتین

کاکە مەال گیان خۆ ناکرێ هەر بەم شەقامانەدا وێڵ و حەتاڵ بێین و ( رۆحانی

ۆین و بسوڕێینەوە، قاچم تەقی، بەخوا دین و ئیمانت بە دانیشتنی ناو باڕێک بڕ

 لەدەست نادەی، مەگەر هەر لە کۆنەوە نەیانگوتووە دەروون حسێبە دەروون؟

 .رۆحانی هەروا لچی داژەنیبوو و، لەبەر دەمی خۆی دەڕوانی

وارێکی بلە کوڕە دڵم تۆقی دەبا بچینە ژوورەوە، جا بە راکییەوە گەر نە: ئەردۆغان

گیان برایم تاتڵسیان هەبێ ئیتر نووری عەالنوورە، هەی کوێر بم بلە گیان وا 

 !تەقەیان لێکردی، هەی کوێربم

خوێڕیەتی تۆیە، ئەگینا خەڵک چۆن دەتوانن بە رۆژی رووناک تەقە لە : ترامپ

 خەڵکی تر بکەن؟
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 هەر دوێنێ نەبوو لە... قەل بە قەل ئەڵێ رووت رەش،! پەح: ئەردۆغان

قوتابخانەیەک دە کەسیان لێ کوشتن و چەندینی تریش بریندار، ئاگات لێ بێت دوو 

 !فیشەک بە قنتا نەکەن

حەک ماڵم بەقوربانت بێت، سەیری : ترامپ کە هەر بەردەوام لەوبەر دەڕوانی

روودەکاتە پوتین، برۆی بۆ )سپی ئەڵێی کەلەرمە، سەیری ئەو سمت و رانەی، 

 !ەخۆتان، وێنەتان نیە، لە خۆتانە ل(هەڵدەتەکێنێ

 سوورەی حیز هەر ئەمەت مابوو؟: پوتین

 .ترامپ قاقا پێدەکەنێ

مشتەری دێن و دەڕۆن، هااڵوی بۆنی خواردنەوە لە باڕەکەوە لێێان دەئاڵێ، دەنگی 

پوتین بن باڵی رۆحانی دەگرێ و بە . ئەردۆغان گێژ بووە. مۆسیقایەکی بەرزیش

پاڕانەوە و کەمێک تووندەوە دەڵێ با  ئاستەم رایدەکێشێ و بە لەحنێکی کەمێک

وەک . بەاڵم رۆحانی لەوە قیرسیچمەترێکە دێتەبەرچاو! بڕۆین دەی با بڕۆین

 .حوشتر بۆی چەقیوە و، ناجووڵێ

کوڕە ئەمە کەرە، لێی گەڕێ بۆخۆمان ئەچینە ژوورەوە، یەک تۆز : ترامپ

با ئەم ... چی بوو،زیرەک بووایە و لێم بهاتایە پێشەوە من ئەو دیزداشەلەبەرانەم بۆ

لێرە بێت تا ئێمە دێینەوە دەرەوە، با بۆخۆی لەگەڵ دانەیەک لەو خەپانە بدوێ، 

بەخوا لەمەیشا بێ خەتەرە، نازانم ئەم کەرە بۆ چی ئەژی و بەتەمای چی ئەژی، با 

 .بڕۆین

 :دەڵێ. بەاڵم پوتین مکوڕە رۆحانیشیان لەگەاڵبێت

 ـ یەعنی هەر نایەیت؟

 .رۆحانی هیچ ناڵێ

 .ئەها، ئیستا تێگەیشتم: ۆتینپ

 :روودەکاتە ترامپ

ـ ئەرێ کاکە تۆ ئەمشەو بگەڕێوە سەر بەرجام با ئەم هاوڕێیەی ئێمە لەگەڵمان بێتە 

 .ژوورەوە و پێکێک هەڵدا و جەوەکەمان لێ نەشێوێنێ

ترامپ کتوپڕ . رۆحانی سەر بەرزدەکاتەوە و بزەیەک دەنیشێتە سەر لێوەکانی

 :روو وەردەگێڕێ و دەڵێ. دەچێتەوەئەوبەر جادەکەی لەبیر
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ـ ئیتر لەسەر ئەمەمان نەکردبوو، پیاسەی شەوان و ئارەق خواردنەوە چ فڕی بە 

! کاکە تکایە شەوەکەمان لێ تێکمەدەن.... بەرجام و دەرچوونی من لێیەوە هەیە،

 !مەگەر بەڵێن نەبوو ئەمشەو سیاسەتی تیانەبێ! تکایە حاڵمان مەگرن

 !سوورە گیان خۆ تۆ وانەبووی! گیانی مالنیا.. .گیانی دایکت: پوتین

 ئەی چۆن بوو؟: ئەردۆغان

پێی !... ژمارەی ژنەکەتەم هەیە ها!... گوو بخۆی باشترە... تۆ وسبە،: ترامپ

 !ئەڵێم وەک کەر بتتۆپێنێ

 .ئەو پیاوە هێشتا لە دایک نەبووە: ئەردۆغان بە نووزەیەکەوە

ێکی کورت یەکێک لە قەحبەکان لەگەڵ لەوبەر جادەوە رێبوارێک لەدووای قسەباس

 .خۆی سوار ترۆمبیلێکی تۆیۆتای سوور دەکاو دەیبا

... خۆ ئەو گەوادە بردی،... وەی وەی وەی وەی: ترامپ دەکێشێ بە رانی خۆیدا

 !قن خڕەکەیان... بردی، ئای لەو گەوادە، شازەکەیشی برد،... ها سەیریکەن سەیر

 :پوتین سەرێک بادەدا و دەڵێ

کەمێک . و لەهەموومان گەورەتری، تۆزێک ئاگات لە دەمی خۆت بێتـ  هەتی

 .بەخوا هەر بە کەریەتی سەرئەنێیتەوە... حەیات هەبێ

 !جا لە کەریەتی خۆشتر هەیە؟ ئەی وەک ئەم لمبۆز شۆڕە بم: ترامپ

رۆحانی چاوێک لە پوتین دادەگرێ و بە ئاماژەی لێو پێی دەڵێ لەسەر باسی 

دەزانێ سوورە کەرە . وتین کە تیایا ماوە، نازانێ چی بکاپ. بەرجام بەردەوام بێت

 .بەاڵم گێژ نیە

 !گیانی دایکت، گیانی دایکت رازی بکە: رۆحانی بە ئەسپایی

 :کتوپڕ پوتین بیری بۆ شتێک دەچێ، دەڵێ

ـ کوڕە وەرە ژوورەوە بەڵکو لەوێ لەسەر مێزەکە بە دەم خواردنەوەوە رازی 

 .بکەین

 .بێتەوەرۆحانی دیسان لچی شۆڕدە

لێرەدا . )تەقیم... ئەرێ ئیستا ئەچین یان ناچین، قاچم سڕبوو: ئەردۆغان

ئەرێ کاکە وەڵاڵ بە ئەبوبەکر ئەلبەغدادی ئەڵێم گوناحی ( روودەکاتەوە رۆحانی

 ئەمشەوی تۆ لەسەر خۆی بنووسێ، ئیتر چیت ئەوێ؟
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بەڵکو  وەڵال ئەڵێی لەداخی تۆیش بێ نەچینە ژوورەوە،: ترامپ روو لە ئەردۆغان

 !تۆ ئەمشەو گووبکەیت بەخۆتا

پوتین برۆیەک لە ئەردۆغان هەڵدەتەکێنێ، یەعنی ها ئەوەندەی لێ مەڵێ و سوورە 

. کەس نازانێ داخۆ ئەردۆغان لەم برۆهەڵتەکانە گەیشتووە یان نا. مەوروژێنە

 .بەهەرحاڵ بێدەنگ دەبێ

ە راوەستان و ئەو شەوە هەتا سەعات سێی بەرەبەیانی هەر چواریان لەبەر باڕەک

قسەیان لەسەر ئەوە کرد داخۆ دەتوانن رۆحانی و ترامپ وەها لێبکەن کە یەکیان 

واز لە داواکارییەکەی خۆی بێنێ بۆ ئەوەی بتوانن بچنە ژوورەوە و جەوێک 

بەاڵم بێسوودبوو و سەرئەنجام هەر کامەی تاکسییەکیان گرت و بەرەو . بگۆڕن

 .ماڵەوە رۆیشتنەوە

ناو باڕەکەدا، دوور لە نیگای ئەو چوارە، دانیشتبوو و لە  شی جین پینگ کە لە

رێگای میکرۆفۆنێکی بەهێزەوە قسەکانی هەر چواریانی کۆنتڕۆڵدەکرد، بەو 

ئەنجامە گەیشت رۆحانی منداڵە، پوتین پیاوێکی لەخۆڕازییە، ترامپ کەرە و 

 .ئەردۆغانیش دووڕوو

او ترۆمبیلەکەدا بیری لە کاتێک ئەویش تاکسی گرت و بەرەو ماڵەوە بووەوە، لەن

حیکمەتی دونیا دەکردەوە، لەوەی کە چلۆن لەم جیهانەدا ماوەن ئەو مندااڵنەی وا 

 !قسەی خۆیان بۆ دەبرێتەسەر

پوتین شەکەت و ماندوو خۆی بەسەر قەنەفەی تەنیشت ژنەکەیدا دەدا کە هێشتا 

. ونەخەوتبوو و، ئەمجارە خەریکی سەیرکردنی فیلمێکی سەردەمی سۆڤیەت بو

تێمی فیلمەکە لەسەر ئەشقی نێوان دوو سەربازی گەنج بوو لە کاتی شەڕی 

پوتین باوێشکێکی قووڵی کێشا و لە کاتێکدا چاوە پڕ لە ئاوەکانی . ستالینگراددا

 :نیگای لێڵ دەکرد، گوتی

حەک هەموویان لەدەورت گەڕێن، بەخوا تەنیا لەگەڵ تۆ . ـ خواکەت بخۆم

 !سیاسەت نامێنێ

زووە ئەردۆغانیش ئەگەرچی زۆر ماندوو بوو، بەاڵم هەرچی دەکرد  ئەو بەیانییە

ئەمشەو مەبەستی ئەو زۆڵە لە "بەردەوام لە خۆی دەپرسییەوە . خەوی لێنەدەکەوت

 !"ئاخ هەر ئەوەندەم بزانیایە... کۆکردنەوەی ئێمە چیبوو؟

  



ژیانتامی   

 

56 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 لێرە، لەم شارە

 

ە دووای سااڵنی ساڵ لە نامەیەکدا کە دووانامەیە و ل. هاوڕێکەم لە زینداندایە

ئیزنیان داوە بینووسێ و بۆ کەس و کارەکەی بنێرێ، باس لەوە دەکا زیندانبانەکەی 

پێی گوتووە گەر بتوانی ببێ بە شارزاد و هەزار و یەک شەو چیرۆکی بەتام و 

بەلەزەتی بۆ بگێڕیتەوە، ئەوا گەر ئیعدامیشی نەکا النیکەم هەزار و یەک شەوی 

 .زار و یەک شەویش یەعنی نزیکەی سێ ساڵ تەمەنگوتوویەتی هە. تر دەژی

هاوڕێکەم کە یەکجار ئاشقی ژیانە و بۆ خۆی دەڵێ لە پێناوی ژیاندا وەهای 

فریام "بەسەرهاتووە و کەوتووەتە ناو چاڵە رەشەوە، لە کۆتاییدا نووسیویەتی 

 !"کەون

سەرەتا سوپاسی کەس و کاری دەکەم منیشیان بە . منیش دەمەوێ فریای کەوم

دەبێ بڵێم من و هاورێکەم . ەسی نزیکی خۆیان زانیوە و ئاگاداریان کردوومەتەوەک

ئەو لە دووای ماوەیەک پێوەبوو و زۆر پیاوانە ناوی منی . لە یەک رێبازدا بووین

منیش کە سەرەتا . نەبرد و بە دەرد و مەرگی خۆیەوە لە زینداندا دانیشت

ووای ماوەیەک وریابوون و نەمدەزانی داخۆ ناوی منی بردووە یان نا، لە د

بەشەوانە درەنگ وەردەکەوتن و لەم الوال خەوتن، زانیم کوڕی رۆژی تەنگانەیە 

 .و هیچی نەگوتووە و، بۆیە توانیم بگەڕێمەوە سەر ژیانی ئاساییم
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هەم لەبەر گڵۆپی . نامەکە لە کەس و کاری دەستێنم و چەندین جار دەیخوێنمەوە

اودا و شەوانەیش تەنانەت لەبەر تیشکی مانگی ژوورەکەدا، هەم لەبەر تیشکی هەت

ئەو دەیەوێ سێ ساڵی تر بژی و . رستەکان و داواکە هەر هەمانن. چواردەدا

. رەنگە لە دووای دوواچیرۆکیش بتوانێ بۆ هەمیشە بگەڕێتەوە بۆ باوەشی ژیان

هەرچەند نەینووسیوە داخۆ لەمە بەدووایش درێژە بە هەمان رێبازی جارانی 

 .ان نادەداتەوە ی

جگە لەمە قەت لە ژیانیدا نە . بەاڵم کێشەکە لەوەدایە هاوڕێکەم نێرینەیە و مێینە نیە

نەک ئەوەیکە رقی لە . چیرۆکی خوێندووەتەوە و نە چیرۆکیشی گێڕاوەتەوە

چیرۆک بێت، نا؛ لەبەر ئەوەی کاتێک دەدوا هەوڵیدەدا شتەکان شی بکاتەوە و 

 .یرۆکەوە نیەوەک دەشزانین شیکردنەوە فڕی بە سەر چ

بەڕای من ئەگەرچی یەک هەفتە وەک . زیندانبانەکەی یەک هەفتە مۆڵەتی بۆ داناوە

بەگشتی وەک هیچیش حسێبی ' کات'هەمیشە هەر هیچ نیە و بگرە لە خوێندنەوەی 

 .بۆ ناکرێ، بەاڵم لەم جۆرە کاتانەدا فورسەتی چاکە

 !کەدایکی دەڵێ بەقوربانت بم، لە دەورت گەڕێم فکرێکمان بۆ ب

سەرئەنجام لە دووای بیرکردنەوەیەکی زۆر بەو ئەنجامە دەگەم کە یەکەم، دەبێ 

هاوڕێکەم ببێ بە مێینە، دووهەم، حەزی چیرۆک تیایا سەرهەڵبدات و سێهەم 

ئامادە بێت لە دووای شەوی هەزار و یەکەم رەنگە ببێ بە هاوسەری 

 .زیندانبانەکەی

ێ؟ باوکم کە ئاگای لێیە من غەرقی بە خۆم دەڵێم داخۆ سێ ساڵی وەها ئەوە دێن

بۆ ئەوەی لە . ئەندێشەم، دەڵێ لە کۆنەوە گوتوویانە کۆڵکەزێڕینە چاری کارەکەیە

بەاڵم کێشە ئەوەیە . پیاوەوە ببی بە ژن و لە ژنەوە بە پیاو دەبێ میزی پیاکەی

زستانە و لە باران و لە هەورەگرمە خەبەرێک نیە، جگە لەمە من چۆن 

مە ناو زیندان رێک بۆ ناو ژوورە تاکەکەسییە بچووکەکەی بۆ کۆڵکەزێڕینە ببە

تازە تا ئەو جێگایەی من ئاگادار بم کەس نەیتوانیوە . ئەوەی ئەو بتوانێ میزی پیاکا

ئەمە تەنیا چیرۆکە، رێک . میز بە کۆڵکەزێڕینەدا بکا و رەگەزی خۆی گۆڕیبێ

 .وەک خودی شارزاد و داستانەکانی

دایکی هاوڕێکەم . ەڕن و هەفتەکە خەریکە کۆتایی دێترۆژەکان بە خێرایی تێدەپ

باوکی هەتا دەتوانێ ئێواران . داماوانە دەگری و بە ئەژنۆکانی خۆیدا دەکێشێ
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خەڵکیش لە کۆاڵنەوە تێدەپەڕن و ئەوانەی وا . درەنگ دەگەڕێتەوە بۆ ماڵەوە

 .دەیانناسن چەند بەزەییان بەسەریاندا دێتەوە

ی تر گوزەراوەو و هاوڕێکەی من گواستوویەتییەوە بۆ ئیستا لە هەفتەکە هەفتەیەک

گۆڕستانەکەی قەراخ شار، ئەو شوێنەی باوەگەورە دەڵێ قەدیم رێگای کاروان 

 .لەوێوە بە تەنیشتیدا تێدەپەڕی

راستی هێشتا کەس دەست ناکەوێ هەزار و یەک چیرۆک بگێڕێتەوە بۆ ئەوەی 

ن نەکەنەوە؟ گرینگ نیە لە دایک و باوکی هاوڕێکەم ئەوەندە بیر لە کوڕەکەیا

تەنیا ئەوەندەی . زیاتر یاخود کەمتر... هەزارو یەک شەودا دەیگێڕێتەوە،

 .بیگێڕێتەوە

 ! لەم شارەدا دەڵێم... لێرە،
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 سێوێکی تر

 

! دایە، تۆ ئەبێ شتێ بخۆی. "تەنیا ئاو نەبێ. چەند رۆژێکە هیچی نەخواردووە

 !"تکایە... نەخۆی خراپتر ئەبی،

لە سەر جێگاکەی راکشاوە و بەردەوام بەو چاوانەوە وا رۆژ لەگەڵ  .بەاڵم ناخوا

ژوورەکە هەر هەمانە وا لەم سااڵنەی . رۆژ بچووکتر دەبنەوە لە دونیا دەڕوانێ

 .وەک بڵێی ژیان لێرە راوەستاوە. دوواییدا هەبوو

لە سەر مێزە گچکەکەی تەنیشتی هەندێ میوە، کۆمپوتێکی هەرمێ و پەرداخێک 

بە . هەندێ شت چەند وەک خۆیان دەمێننەوە. چاوێکیان لێدەکا. نئاو دانراو

بزەیەکی تاڵ لێوەکانی . رەنگە بە قەدەر هەموو بوون. هەزاران و هەزاران ساڵ

 .دەگرێتەخۆ

. لە هەناسەیدا شتێک هەڵەیە. جەستەی قورسە. رۆژی سێهەمی نەخواردنەکەیەتی

. م وەک سااڵن نیەترسی مردن، بەاڵ. جاری وایە ترسێکی سەیر دایدەگرێ

ترسەکە نایجوڵێنێ، تەنیا ئەوەندە، ئەوەندەی تر لە ئاست ژیان و ئەوەی وا لەم 

هەستدەکا ترسیش کۆن دەبێ و . چەندین دە ساڵەدا رابرد دوچاری حەپەسانی دەکا

ترسیش لە گۆشەیەکی ژوورەکەدا لەگەڵ ئەو گرمۆڵە . چیتر وەک سااڵن نامێنێ

 .ن و مردن، ئەویشی الخستووەگەمەی ژیا. بووە و چاوەڕوانە
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کوڕەکەی بۆ ئەوەی دایکی بێتاقەت نەبێ یاخود ترس لە بێدەنگیی ژوورەکە 

رۆڵە "بەسەریا زاڵ نەبێ، دەست دەبا و رادیۆکە هەڵدەکا، بەاڵم ئەم دەنگی دەدا 

شتێک لە قوژبنەکانەوە بە دایکی . ئەمیش بە ناچار دەیکوژێنێتەوە!" بیکوژێنەوە

وەک بڵێی حەزبکا گوێی لە . نەدا بێدەنگی راستەقینەترین دەنگەدەڵێ لەم دواساتا

ئەویش رێک ... شتێک کە تەنیا یەک جار لە ژیاندا دەستدەدا،. شتێکی نایاب بێت

پەڕینەوە بۆ کوێ؟ لەبەر خۆیەوە . رێک لە سەردەمی پەڕینەوەدا. لە دوواساتەکاندا

. ای نەوە وەعدیان پێدایندەڵێ رەنگە بەرەو هیچ و رەنگە بەرەو ئەوەی نەوە لە دو

 .هەموو شتێک چەند کتوپڕ وەک یەکیان لێدێ

هەمان سێوە، . لێی ورددەبێتەوە. دەست دەبا و یەکێک لە سێوەکان هەڵدەگرێ

سێوی زانست، سێوی . سێوەکەی وا حەوا دەستی بۆ برد و دەرخواردی ئادەمی دا

ەست کردن بە لێکجیاکردنەوەی چاکە و خراپە و سێوی دەرچوون لە بەهەشت و ه

ئەندامەکانی زاوزێ و ئەوەی کە گەاڵ شتێکە بۆ داپۆشینیان نەک تەنیا بۆ 

بیردەکاتەوە کە ئەم لەم سێوە . رازاندنەوەی سروشت و گەمەی ژیان الی درەخت

 "راستی چیم بەرکەوت؟. "چی بەرکەوت

 .بێدەنگی هیچ وەاڵمێکی پێ نیە

چوکترن و هەم جەستە هەم بێدەنگی چڕترە، هەم چاوەکانی ب. سێهەم رۆژە

زیاتریش بێ ... ترسەکەیش زیاترە و. قورسترە و خەریکە زیاتر ئارەقە دەکاتەوە

؟ چاوەکانی دەکاتەوە و لەو و لە !دایە گیان... دایە،. "کوڕەکەی دەگاتە سەری. مانا

ئەوەی کە دەتوانێ . وەک بڵێی داوای لێبوردنێک قەرزدارە. دەوروبەری دەڕوانێ

. هەوڵدەدا بزەیەک بخشێنێتە سەر لێوەکانی. ێکی قووڵ و بێ ماناببێ بە مایەی خەم

توانی یان . بۆ ئەوەی بڵێ مردن شتێکە وەک هەموو شتەکانی تری ئەم دونیایە

. وەک بڵێی شتێک لێوەکانی لێ سەند و لەگەڵ خۆی بردی. نازانێ... نەیتوانی،

تەوە  بە رێک وەک سەردەمی گەنجیەتی کاتێک بۆ یەکەم جار لە ژوورەکەی پش

 .ئەو ماچەی نەیزانی بۆ کوێیان برد. دزییەوە ماچێکی بەو دیو پەنجەرەکە سپارد

 !"دایە گیان... دایە،"ـ 

ئارام سەری دایکی . شەاڵڵ شەاڵڵ. جەستەی بەرەبەرە دەکەوێتە سەر ئارەقە

دەستی دایکی . ئەمجارە نیگای تەنیا لەسەر کوڕەکەیەتی. دەخاتە سەر رانی

بە پەڕۆیەک و بە دەستەکەی تری ناوچاوانی دایکی . و گەرمەچەند تەڕ . دەگرێ
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. پرچە سپییەکانی خوساو خوساو لە ژێر لەچکەکەیەوە دەبریسکێنەوە. دەسڕێ

چاوەکانت ... دایە گیان چاوەکانت بقونجێنە،. "قوڵپێک بەربینگی دەگرێ

ئەوسا !" تەنیا چاوەکانت بقونجێنە... خەفەت مەخۆ،... لە الی خۆمی،... بقونجێنێ،

 .دەست بە سەریا دێنێ

داخۆ بۆ دواجار سەیری دونیا و کوڕەکەی ... هەڵیانبێنێتەوە یان نا،. دەیانقونجێنێ

 کامیان؟... یان تەنیا ئاگای لە داوای کوڕەکەی بێت؟... بکاتەوە یان نا،

لەم بیرانەدایە کە . ئاە، مەگەر هەمیشە وەها نەبووە!... چ بڕیاردانێکی قورسە

شتێک وەک هیچی، وەک خودی پەڕینەوە بە بێ . بوونەوە دێت شتێک لەوپەڕی

وەک ئەڵماسی . رووت رووت، خالیس خالیس... هیچ چەشنە شتێکی زیادەی تر،

. درەوشاوە لە بنی بنەوەی تاریکییەکان. بن زەوی کە قەت هەتاو لێی نەداوە

 .گەمارۆدراو

. وی پەڕییەوەنازانێ سەرئەنجام چاوەکانی قونجاندن، یان هەروا بە هەڵێنرا

بەو بزەوە وا لە سەر لێوەکانی . بەاڵم دوواوێنەکانی لەگەڵدایە. نا نازانێ... نازانێ،

 .بەجێ ماون

 .سێوە سوورەکە بە تەنیشت سەرینەکەوە کەوتووە

حەوا کە لە بن دارسێوە هەمیشەییەکەدا دانیشتووە، روودەکاتە ئادەم و دەڵێ 

 ...سێوێکی تر بەربووەوە،

خوا جارێکی تر . کەی خۆیدا پێکەنینێکی شەیتانانە دایدەگرێمارەکە لە کونە

 .سەربادەداتەوە
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 قرپۆکەکان و زەردەمار

 

ئەستێرێکی . قرپۆکەکان لە ئەستێرێکی خۆش و پڕ ئاودا سااڵنی ساڵ بوو دەژیان

قوول، بە گژو گیای ناوی و ئەو قەراخانەوە وا چیمەنێکی سەرسەوز دەوری 

 .دابوو

ئەوان بە . ئاوی ئەستێرەکە هەتا دەهات کەمی دەکرد بەاڵم چەند ساڵێک بوو

ناهومیدی لە کانییە هەمیشەییەکەیان دەڕوانی کە چۆڕە چۆڕ ئاوی پیادەهات و 

 .نەیدەتوانی وەک سااڵن قووڵکەی ئەستێرەکە پڕکاتەوە

خەمین لەم دۆخە، ئێوارەیەک درەنگان، لە بن چەند هەڵزێکی هێشتا پان و پۆڕ و 

بوونەوە بۆ ئەوەی مشورێکی دۆخەکە بخۆن و رێگاچارەیەکی سەوز و پاراودا کۆ

 .بۆ بدۆزنەوە

دەیانگوت هەتاو بە تیشکی . هەندێ لە قرپۆکەکان الیان وابوو گوناحی هەتاوە

گەرم و سووتێنەری، هەورەکان دەکا بە هەڵم و راویان دەنێ و لە پانتایی بێ 

ەوەی بەرگری لەم کارەی گوتیان بۆ ئ. سنووری ئاسماندا پرش و باڵویان دەکاتەوە

 .هەتاو بکەین دەبێ بکەوینە خۆ و هەرچی زووتر مشورێکی باشی لێ بخۆین
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قرپۆکەکانی دیکە کە سەرەتا بۆیان زەحمەت بوو باوەڕ بەمە بێنن، پاش کەمێک 

قسەو باسی تر و بیرکردنەوە لەو هەتاوە تیژەی وا هەموو رۆژێک پشتی ئەوانی 

بەناچار زیاتر خۆیان دەخزاندەوە ناو  گەرم و وشک دەکردەوە و ئەوانیش

ئەستێرەکە و بنی گژوگیاکانەوە، باوەڕیان بەم قسەیە هێنا و گوتیان دەی باشە با 

 .بیکەین

قرپۆکێک گوتی لەبەر ئەوەی لە ئاسماندا تەنیا مانگ و ئەستێرەکان هەن، دەبێ 

، دەبێ جا لەبەر ئەوەی ئەستێرەکان بچووک و بێ دەسەاڵتن. پەنا بۆ ئەوان بەرین

ئەوسا یەکیان لە ناو خۆیاندا هەڵبژارد و پێیان گوت شەوێک . پەنا بۆ مانگ بەرین

درەنگان کاتێک باڵندە گۆشتخۆرەکان بەدەرەوە نین و زەردە مارە زلە نەگبەتە 

ترسناکەکەیش راوی خۆی کردووە و لە کوونەکەی خۆی خەوی لێکەوتووە، بچێتە 

 .سەر هەڵزێک و لە گەڵ مانگ قسە بکا

رپۆکێکی زلی بەتەمەن کە خاوەن دەنگێکی گڕ و بەرز بوو، ئەمەی کرد و داوای ق

بەاڵم . لە مانگی چواردە کرد بە فریایان کەوێ و لە وشکەساڵی رزگاریان کات

قرپۆکەکە هەرچی دووا و هەرچی پاڕایەوە، مانگ تەنیا لێی رووانی و بە روویدا 

می بێتەدەرەوە، بەرەبەرە، بەرەو پێکەنی و بە بێ ئەوەی یەک تاقە وشە چییە لە دە

 !باشووری رۆژئاوا نەوی بووەوە و دەمەوبەیان ون بوو

قرپۆکەکان دڵشکاو دیسان کۆبوونەوە و، ئەمجارە گەیشتنە ئەو رایەی کە 

سەرەڕای ئەوەی دەنگی قرپۆکی هاوڕێیان گەیشتبووە ئاسمان، بەاڵم قسەکردن 

 .نلەگەڵ ئاسمان بێ سوودە و دەبێ مشورێکی تر بخۆ

زەردە مارێکی زل و بەدقەوارە کە . پێشنیاری ئەوە درا لەگەڵ مارەکە قسەبکەن

سااڵنی ساڵ بوو لەم دەورووبەرە دەژیا و هەموو شەوێک دەهات و خۆی ماڵس 

گوتیان لەبەر ئەوەی مارەکە . دەدا و قرپۆکێکی راودەکرد و دەڕۆیشتەوە

مایە و تەنیا بە شەودا بەدەسەاڵتترین بوونەوەری دونیایە و ئەویش رقی لە گەر

 . دێتەدەرەوە، واباشە لەگەڵی قسەبکەین بەڵکو مشورێکی وەزعەکە بخوا

هەر هەمان قرپۆکیان ناردە الی و ئەویش قبوڵی کرد، بەڵێنی پێدان بە هەتاوەوە 

بدات و لە گەڵ هەورەکانیش قسەبکا بۆ ئەوەی کاتێک لێرەوە گوزەران، دابکەن و 

بەاڵم مەرجێکی هەبوو، ئەویش ئەوەیکە . جێ نەهێڵنچیتر ئەستێرەکە بە بێ ئاو 
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ئەوان دەبووایە هەموو شەوێک یەکێکی قەڵەو و خرو خۆڵیان بناردایە بۆ ئەوەی 

 .پاش کەمێک مقۆمقۆ، قرپۆکەکان بەناچاری  قبوڵیان کرد. بیخوا

بەم شێوەیە زەردە مارەکە، ئاسوودە، لە کونەکەی خۆیەوە بەدەم خواردنی  

لە خۆوە نیە "ئاسمانی دەڕوانی و زەردەخەنە دەیگرت و دەیگوت ژەمەکەیەوە لە 

بەم سەر و سکە زلە و، ئەم دەمە دادڕاو و چاوە زەق و دەست و قاچە درێژانەوە 

 !"ئەوەندە رەزاگران دروست کراون و، کاتێک دەڕۆن دەبێ هەڵبخەنەوە

. بووسەرئەنجام بۆ ساڵی دووایی، باران باری و دونیا لە وشکە ساڵی رزگاری 

قرپۆکەکان، کە یەکجار کەمیان کردبوو، خۆشحال لەم دۆخە لە جیاتی قرپۆکێک 

دووانیان دەناردە خزمەتی مارەکە و خۆشحاڵ لەوەی خودایەک هەیە ئاگای لێیان 

 .بێت، هەتا دونیا بەرقەرار بوو درێژەیان بە ژیانی خۆیان دا
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 دوو بۆمبەکە

 

یەکیان لەبەردەم . ەوتنە خوارەوەلە کاتی شەڕی ناوخۆ دوو خومپارە لە گەڕەک ک

مەقەڕی یەکێک لە حیزبەکان تەقییەوە و، نیگابانەکەی بەردەمی دەرگاکەی بە 

دەڵێن پارچە ورد و درشتەکانی هاوەنەکە، . کاڵشینکۆفەکەی ناو باوەشییەوە کوشت

کاڵشینکۆفەکەی بە جەستەی نەرم و گۆشتنییەوە دووری و، کە ناشتیشیان هەر بە 

 .ە و چەکە لەتە تێ ئاخناوەکەی ناو جەستەی شپرزییەوە نێژراتیکەی خومپار

هاوەنەکەی تر لە حەوشەی ئێمە کەوتە خوارەوە، بەاڵم ئەوەی ئێمە بە پێچەوانەی 

حیزبەکە و قەراوڵەکەی بەر دەمی نەتەقییەوە و هەروا بە دەندووکەوە دوو 

لە عەرزە میترێک دوورتر لە دیواری باشووری رۆژئاوای حەسارەکە هەتا کلکی 

بەختی 'بەم بەختانەیش دەگوترێ . ئێمە بەختمان هەبوو. خۆڵ و پۆتەکەی چەقی

 .'مێژوویی

دیارە ژیان بەمەیش رانەوەستا و لە کاتی شەڕی دوو واڵتی دراوسێدا، لە کاتی 

بۆمبارانی فڕۆکە سەرشێتەکاندا کە رەحم چییە لە دڵیاندا نەبوو و بە کەیفی خۆیان 

خەڵکیدا هەڵدەڕشت، بۆمبێکی نەگبەتی تریش لە بۆمبیان بە سەر شار و 

حەوشەکەی ئێمە کەوتە خوارەوە و ئەمیش وەک خۆمپارەکەی چەند ساڵ لەوە پێش 

نەتەقییەوە و رێک وەک ئەو، بەاڵم ئەمجارە لە باشووری رۆژهەاڵت، بە دوو 

دیارە ئەمەیان . میترێک دووتر لە دیوارەکەی، لە خۆڵە پۆتەکەی هەتا کلکی چەقی

 .ار گەورەتر بوو و بۆیە بەشێکی بەرچاوتریشی بە دەرەوە بوویەکج
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سەرەڕای پێداگری . سااڵن تێپەڕی و بۆمبەکان هەروا لە حەسارەکەدا مانەوە

خێزان لەوەی کە دەبێ بە حکومەت راگەیەندرێ هەتا بێن و لە کاریان بخەن و 

کە نابێ بە رایانگوێزن، بەاڵم باوەگەورە پێداگرییەکی سەیری لەسەر ئەوە هەبوو 

بە خۆشییەوە هیچ دراوسێیەکیش بە سەر . هیچ شێوەیەک کەس بەمە بزانێ

حەوشەکەدا نەیاندەڕوانی تا بەم رازە مێژووییە بزانن و، دەنگۆ باڵوبێتەوە و 

 .گەڕەک و حکومەت بڕژێنە سەرمان

ئێمە کە سەرەتا زۆریان لێ دەترسیان، بەاڵم وای لێهات عادەتمان پێکردن و 

ەندامی بنەماڵە کە یەکیان لەم سەری حەوشەکە بوو و ئەوی تریان وەکوو دوو ئ

هاوینان تۆزیان لێدەنیشت، پاییزان . لەو سەری، هەڵسوکەوتمان لەگەڵ دەکردن

گەاڵ دایدەپۆشین، زستانان بە ژێر بەفرەوە دەبوون و بەهارانیش باران 

ووی وەهای لێهات ئەم دوو بۆمبە بوون بە سەرەتایەک بۆ مێژ. دایدەشۆردن

بۆ وێنە باوەگەورە، کاتێک . بەسەرهاتەکانی ئێمە، گەڕەک و بگرە نیشتمانیش

دەیویست بەرپەرچی قسەیەکی کوڕەکەی، یەعنی باوکی من بداتەوە، دەیگوت 

، یان دەیگوت "نەوەڵاڵ لەو ساڵەوە بوو وا خومپارەکە کەوتە خوارەوە! تڕحێۆ"

ی بۆمبەکەوە عەمری حاجی وسمان رێک دوو ساڵ لە دووای کەوتنە خوارەوە"

 !" سێ پاییز لە دووای بۆمبی دووەم بوو سەرۆک تێی ریا"، یان ."خوای کرد

هەڵبەت دەبێ ئەوەیش بڵێم کە لە دووای کەوتنە خوارەوەی ئەم بۆمبانەوە هیچ 

. عیبادەلبەشەرێک لە دەرەوەی بنەماڵەی خۆمان مافی ئەوەی نەبوو سەردانیان بکا

حەوشەی پشتەوە کەوتبوونە سەر عەرز کە کەمتر بە خۆشیشەوە هەر دووکیان لە 

کەس سەردانی دەکردن و، ئەوەی وا زیاتر بەرچاو بوو حەوشەکی پێشەوە بوو 

بەو باخە گچکە و حەوزە ئاوەوە وا بە دەوریا چەندین گوڵدان بە گوڵی 

 .رەنگاوڕەنگەوە دانرابوون

دایکم بە . کم بووتەنیا کەسێک لە ماڵەوە کە دەیوێرا توخنی بۆمبەکان بکەوێ، دای

گسکەکەی دەستییەوە هەموو جارێک جوان جوان دەورووبەری خاوێن دەکردنەوە 

. و بگرە جاری وایش بوو لە تەنیشتیان رادەوەستا و بە چەند خولەک لێیان رادەما

رەنگە خەیاڵی ئەوە دەیبردەوە کە کات زۆر ئەم دوو میوانە ناوەختەی، کە 

بە شێوەی مرۆڤەکان نەدەگرتەوە و جگە لە  هەنووکە ببوونە نیشتەجێی سەرەکی،

کەمێک ژەنگی ئێرە و ئەوێ، هەر وەک ساڵی سااڵن لەوێ لێی پاڵ کەوتبوون و 



ژیانتامی   

 

67 

 

دیارە گەر شتێکی وا نەبێ بۆ . تەنیا الم وایە. هەڵبەت من نازانم. بەردەوام بوون

 .دایکم ئاوەها بە گسکەکەی دەستییەوە بە وردی لێیان ورددەبووەوە

. ەوت لە تەلەفزیۆن باسی هەواڵی واڵتێکی ئۆرووپی کراشەوێک بە رێک

هەواڵنێرەکە باسی لە بۆمبێکی گەورەی شەڕی دووهەم دەکرد کە لە حەوشەی 

خانوویەک بە رێکەوت دۆزرابووەوە و جا بە مەبەستی پووچەڵکردنەوەی، 

هەواڵنێرەکە باسی لە توانای ئەم بۆمبە . خانووەکە و گەڕەکەکەیان چۆڵ کردبوو

دەکرد کە هی چل پەنجا ساڵ لەوە پێش بووە، بۆمبێک کە دەیتوانی کۆنە 

بااڵخانایەکی ئاسایی داڕمێنێتە خوارەوە و گوایا لەم بۆمبە لە کاتی شەڕی 

هەواڵنێرەکە ئەوەی . دووهەمدا بۆ وێرانکردنی شارەکان زۆر کەڵک وەرگیرابوو

ینەوەی ئەم بۆمبە ئیزافەکرد کە لە تەواوی ئەم سااڵنەدا هەموو ساتێک ئەگەری تەق

 .هەبووە و بە خۆشییەوە ئەم خێزان و گەڕەکە لەم کارەساتە توانیبوویان بەدووربن

باوەگەورە کە تەواو پیرببوو و . بە دیتن و بیستنی ئەم هەواڵە، خێزان واقیان وڕما

بەاڵم هێشتا قیت و قۆز دەڕۆی و خۆی بە حەوت گەنجی ئەم سەردەمە 

وەکانی ورددەکردنەوە و ملی بەرەو تەلەفزیۆنەکە نەدەگۆڕییەوە، لە کاتێکدا چا

قسەی قۆڕ و البەال، مەگەر ئەکرێ لە خۆوە بتەقێتەوە، جاخۆ تا "رادەکێشا، گوتی 

بە شەرەفم ئەمە فێڵە بۆ ئەوەی ... بەر شتێک نەکەوێتەوە چۆن ئەتەقێتەوە،

وکم با!" بمانخەڵەتێنن و بچین بە دەستی خۆمان خۆمان بخەینە گێژاوی حکومەتەوە

بە گوێ لێگرتنی هەواڵەکە و بە مەبەستی قۆستنەوەی هەلەکە، پێی لەسەر ئەوە 

داگرتەوە کە بەڕاستی خەتەرە و هەتا ئیستا بەختمان هەبووە هیچ رووینەداوە و 

گوتی کە لەو سااڵنە وا حیزبەکان . بۆیە دەستبەجێ دەبێ بە حکومەتی رابگەیەنین

ەوڵەتەکان پەالماری یەکتریان دەدا و حکومەت لەگەڵ یەکتری بەشەڕدەهاتن و د

 .گەلێک گوزەراوە و، بۆیە پێویست ناکا بترسین و لە خۆمانی قووڵ کەینەوە

باوەگەورە کە ماڵەکە هی ئەو بوو و ! بەاڵم مەگەر باوە گەورە گوێی لێدەگرت

کوڕە "قاباڵەکەی لە سەر ناوی ئەو سەبتکرابوو، لە وەاڵمدا دەیگوڕاند و دەیگوت 

وەک من حکومەت ناناسێ و، گەر بزانێ، هەر بەو خمپارە و بۆمبە کەرینە کەس 

 (.باوەگەورە بە خومپارەی دەگوت خمپارە!" )کەوڵمان ئەکا

باوکم فریانەکەوت دوو بۆمبەکە . سەرەتا باوەگەورە مرد. سااڵن هاتن و تێپەڕین

. الببات کە بە جەڵدەی مێشک ئێوارەیەکیان لە کۆاڵن کەوت و هەڵنەستایەوە
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یشم ئەوەندەی خەفەت لە باوکم و لە یادی جاران خوارد کە زۆری بەرگە دایک

لە ناو ( پێم وابێ بە دەم داڵغە و بیربیرەوە)نەگرت و هەر لە خۆوە نیوەشەوێک 

من لە دووای ئەم کارەساتە یەک . جێگادا چاوەکانی لێکنا و دونیای فانی جێهێشت

نەیە وا ئەندامەکانی زۆر تەمەن لە دووای یەکانە، کە الم وایە تایبەت بەو بنەمااڵ

دەکەن، وەها وڕ و کاس ببووم کە هەتا یەک دوو ساڵێکیش نەمدەزانی دونیا سەری 

ئەو رۆژەی وا کتوپڕ کەوتمەوە سەر خۆم و چاوم سەر لە نوێ . بە کوێوەیە

دونیای بینییەوە، لە حەوشە لە سەر تاقە پلیکانەی بەر دەرگای نێوان دوو بۆمبە 

رۆژێکی پاییزی بوو . نیشتبووم، کە لە ناکاو خەیاڵم چووەوە سەریانمێژووییەکە دا

لە . رابووم. و بۆمبەکان لە ژێر گەاڵکانی دەم باوە چاوشارکێیان لەگەڵ دەکردم

زەمەن . ژەنگ سەرتاپایانی داگرتبوو. دووای دەیان ساڵ لێیان نزیک کەوتمەوە

 .هەڵتروشکام و زیاتریان لێ وردبوومەوە. لەوێیش رزیبوو

بۆمبە . کتوپڕ زانم ئێمەیش وەک هەواڵەکەی سااڵنی ساڵ لەوە پێشمان لێ هاتووە

شاراوەکانی شەڕ، لە راستیدا، لە دووای دەیان ساڵ دەدۆزرێنەوە و بە حکومەت و 

رەنگە ئەو بنەماڵە ئاڵمانییەیش هەر وەک ئێمە . بە راگەیەنێرە گشتییەکان دەگوترێن

 .بووبن

ئەندامانی بنەماڵە، بە بۆمبەکانیشەوە لێرە بن، لە هەتا هەین حەزدەکەین هەموو 

 .بەتایبەت کە بە ناو شەڕەکاندا تێپەریبین... تەنیشتماندا،

من کە الم وایە دەکەومە سەر تەلەفزیۆن و . بۆ سبەی بە حکومەتی رادەگەینم

تەنیا لە شار باسم . هەموو نیشتمان باسم دەکا، تێدەگەم کە نا هیچ خەبەرێک نیە

نگە چەند بنەماڵەیەکیش لە شارەکانی تەنیشتدا بە جۆرێک هەواڵەکە دەکەن، رە

 .ببیستن

چەند دڵم تەنگ . ئەو رۆژەی بۆمبەکانیان راگواست چەند رۆژێکی ناخۆش بوو

گسکەکەی دایکم، . بۆ ئێوارێکەی لە حەوشەی پشتەوە بە تەنیا تێر و پڕ گریام. بوو

. رد بە خاوێنکردنەوەی حەوشەکە لە سەر تەنوور کەوتبوو، هەڵگرتەوە و دەستم ک

دڵنیام، بە تێپەڕینی . خۆڵ و گەاڵکانم کردە ناو دوو چاڵەکەوە. بە بێ ئاوپڕژێن

 . ساڵەکان، بەرەبەرە پڕدەبنەوە
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جارێک یەکیان رەش و ئەوی . هەر کامەیان لە رەنگێکن. گۆرەوییەکانم تاوتان

راستیان سوور و چەپیان  تریان سپی، ئەمیان خۆڵەمێشی و ئەوی تریان بەڵەک،

هاواردەکەم دایکە . ئەم بەزمە سااڵنی ساڵە درێژەی هەیە .... شین و

تاگۆرەوییەکەی ترم کوا، بۆ نایدۆزمەوە؟ دایکم کە بۆ زستان خەریکی چنینی 

. گۆرەوی بەنە، دەنگ هەڵدەبڕێ کە من چیتر منداڵ نیم و دەبێ بۆ خۆم بیدۆزمەوە

 .امانج ناگاگەڕانێکی بێهوودە کە قەت بە ئ

گۆرەوییە تاوتاکان سەرنجم دەقۆزنەوە و ناهێڵن بەجوانی سەرم بە سەر 

هەمیشە نیگام لەسەر رستەکان پێ هەڵدەگرن و وەیالنی ناو کەلێن . کتێبەکانەوە بێ

 .دیسان نایاندۆزمەوە. و قوژبنی ژوورەکەی دەکەن

. لێ ون نەبێ بەو هیوایە تاکەکانیانم. لەبەر ئەمە من بە دەرزەن گۆرەوی دەکڕم

دەڵێ کە زۆر بوون وندەبن و تاکەوتاک دەکەونەوە، . بەاڵم دایکم دەڵێ ئەمە هەڵەیە

بۆیە باشترە هەر جارەی یەک جووت زیاتر نەکڕم هەتا دەدڕێن و ئەوسا جووتێکی 

 !تر دەتوانێ قاچە ناقۆاڵکانم ماچکەن

 .دایکم حەزیشی بە گاڵتەیە
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ەوییەکان فڕیان بە سەر کەمی یاخود زۆر بەاڵم من الم وایە تاکەوتاک بوونی گۆر

ئەوسا بیری چیرۆکی . وای بۆ دەچم شتێک لەم ماڵەدا هەڵەیە. و بۆربوونیانەوە نیە

ئەو . پێاڵودرووە هەژارەکە دەکەمەوە کە لە سەردەمی منداڵیدا خوێندبوومەوە

پێاڵوچییەی بە زەحمەت فریا دەکەوت بە چەند رۆژ جووتێک پێاڵو سازبکا و 

هەتا شەوێکیان جووتێک مرۆڤی . بە برسیەتی سەری دەنایەوەهەمیشە 

سوورپۆشی بووچک بووچک، بە قەدەر قامکێک، بە نیوەشەوان پەیدا دەبن و 

هەموو جارێک هەتا بەری بەیان جووتێک پێاڵوی بۆ سازدەکەن و جوان و خاوێن 

 رەنگە لە خانووەکەی ئێمەیش دا وەها شتێک. لەسەر مێزی کارەکەی بۆی جێدێڵن

جنۆکەکانی ئێمە حەزیان بە گۆرەوییە و هەر . روویدابێ، هەر چەند بە پێچەوانەوە

 .جارەی تاکێکی دەدزن

بۆ سەلماندنی ئەمە و دۆزینەوەی رازە گەورەکە، هەوڵدەدەم شەوانە نەخەوم و لە 

ناو تاریکیدا لە کاتێکدا هەموو گۆرەوییەکانم لە بەر دەمی خوم لەبەر جێگاکەمدا 

بەرەبەرە چاوم بە تاریکی رادێ و . ، چاوەڕوان دەمێنمەوەبەریز دادەنێم

گۆرەوییەکان دەبینمەوە کە داماڵراو لە رەنگەکانیان، رەش رەش لەوێ لەبەر 

بیستوومە جنۆکەکان لەنەکاو دێن و . بەردەوام چاوم لەسەریانە. دەممدا راکشاون

عاتە گوێم لە چپەی سە. بۆیە چاو چییە نایتروکێنم. یەکجار بەدەستوبردن

بیردەکەمەوە . زەمەن تا ئەوپەڕی خۆی لەبەر چاومدا درێژ دەبێتەوە. دیوارییەکەیە

تەنیا ئەوەندەی لەبیری دەکا زەمەن . مرۆڤ ئەوەندەیش کورت ناژی وا پێی وایە

ئەوسا سەرنجم دەچێتە سەر ! پارە کە زۆر بوو پیاو قنی پێ دەسڕێ. بژمێرێ

نەی چاوەڕوانیەکەم، دەبینم شەو پڕە لە بە پێچەوا. دەنگەکانی نیوەشەو. دەنگەکان

هەر لە چپەی چرکەژمێری کاتژمێرەکەوە بگرە هەتا پرخەی دایکم کە . دەنگ

دیوارەکە دەبڕێ و تا دەگاتە کوننەپەپوو و سیسرک و قرچەی خۆکێشانەوەی 

هەروەها دەنگێکی نادیاری ناو کۆاڵن؛ سەدای بەئاستەمی ... سەقف و دیوارەکان،

 .وەک بڵێی کەسێک هێشتا بەڕێوەیە و نەگەیشتووەتەوە ماڵەوە... بوونەوەرێک،

تاپۆی گۆرەوییەکان ناو . بەالمەوە گرنگ نیە سەعات چەندە. زەمەن تێدەپەڕێ

ئەوسا کات بێڕەحمانە دەنیشێتە سەر . دوو جامی سەرڕێژ. گلێنەکانم پڕپڕ دەکەنەوە

انی ئاسمانی شار بە وەک باڵندەک. چاوم قورس دەبێ و مەیلی نیشتنیەتی. پێڵووەکانم

ئازارێکی ناخۆش . ملم خواردەبێتەوە و سەرم کتوپڕ دادەکەوێ. کاتی دەمەو ئێوارە
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نا، نابێ . بەپەلە خۆم کۆدەکەمەوە. دادەچڵەکێم. وەک زەردەواڵە بە ملمدا دەچزێ

 .کات بەردەوامە. بەقەدەر خۆیانن. گۆرەوییەکان دەژمێرمەوە. بخەوم

من ! ، لەوپەڕی تەعەجوبدا دەبینم دوو تاکیان ونەبۆ سبەی کاتێک دەیانژمێرمەوە

کە دڵنیام تەواوی دوێ شەو بەخەبەر بووم و بەجوانی کێشکی گۆرەوییەکانم 

دایکم بزەیەکی دێتێ و بە تەشەرەوە دەڵێ . دابوو، لە ونبوونیان سەرم سوڕدەمێنێ

 .دڵنیای نەخەوتووی؟ وەاڵمی نادەمەوە

انیشت دەگەڕێی؟ پێدەکەنم و دەڵێم گۆرەوی گەر دایکم دەنگم دەدا و دەڵێ ناو کتێبەک

دەڵێم کتێبەکان تەنیا ... لە ناو کتێبەکاندا بن هەر لە دوورەوە دیارن و هاواردەکەن،

دیسان . دەتوانن وێنەکان و گووڵ و گەاڵ وشکەکان لە خۆیاندا حەشاربدەن

 !دەپرسێتەوە دڵنیای

 .ئەیچۆن، دڵنیام

کتێبێک لە سەر . ڵ دەست دەبەمەوە بۆ یەکیانهەتا شەوێکیان لە دووای سااڵنی سا

قوتابخانە ئایدیۆلۆژییەکان، شۆڕش و گۆڕانی کۆمەاڵیەتی و بەگشتی شتی لەم 

ئەو کتێبەی لەوە پێش بە چەند جار خوێندبوومەوە و رستە بە رستەیم هێشتا . بابەتە

ئەم سااڵنەی دووایش خووم دابووە خوێندنەوەی . بە جۆرێک هەر لە بەر بوو

وو بۆ ئەوەی تەنیا بە تیۆر لە شۆڕش نەگەم و بتوانم بە زاڵ بوون بە سەر مێژ

 .مێژوودا بەشێوەی روونتر بە سەریدا زاڵ بم

کتێبەکە کە لە ناو رەفەی هەرە سەرەوەدایە دادەگرم و، بە فوو و بە پەڕۆیەکی 

لێتان نەشارمەوە من ئاشقی ئەم . نیوەتەڕ توێژاڵە تۆزە ئەستوورەکەی لێدەکەمەوە

الم وایە گەر زۆربەی خەڵکی لە ناوەڕۆک و چەمکەکانی ناو ئەم کتێبە . تێبەمک

 .بگەن، ئەوا حاڵ و وەزعمان بەم شێوەیە نەدەبوو

بڕیار دەدەم وەک سااڵن بچم و لە قوژبنی . چاوێک بەناو ژوورەکەدا دەگێڕم

ژوورەکە، رێک لەو گۆشەیەی وا لە هیچ شوێنێکەوە دراوسێکان بەسەریا زاڵ 

دڵنیام لە دووای ئەو هەموو زانیارییە . ەست بکەمەوە بە خوێندنەوەینین، د

مێژووییە کە ئیستاکە هەمە، پیاچوونەوەی ئەم کتێبە دەتوانێ قوواڵیی ترم پێ 

 .ببەخشێ و رەنگە هۆکاری هەموو نەهامەتییەکانی نیشتمان بۆ هەمیشە بدۆزمەوە

یا دەبێ وەک دایکم تەن. زەحمەتەکان بە فیڕۆناچن. دڵم لەسەر هەزار لێدەدا

 .لەبیرمان نەچێ هەموو رۆژێک کەمێک لە گۆرەوییەکە بچنین
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هەر کە کتێبەکە دەکەمەوە، تاگۆرەوییەکان، بە هوروژم، یەک بەیەک دەکەونە 

 .... رەش و سپی و سوور و زەرد. تاگۆرەوییەکانی هەموو ئەم سااڵنە دەڵێم. خوار

 .ناو کۆشم پڕدەکەن

 ! دایکم دەڵێ نەمگوت
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 کامیان ەسەرل

 

 وایە الی و نەداوە دەست لە هیوای هێشتا بووە، زینداندا لە ساڵ سااڵنی کە مامەم

 سەیری دەڵێ ئەو .دی دێتە دەبینێ پێوە خەونی وا ئەوەی رۆژان لە رۆژێک

 پێشەوە، بڕواتە هەمیشە بۆ ناتوانێ ئاوەها بڕوانە، خەڵکی ژیانی لە کە، کۆمەڵگا

 پیاوانی گەورە هەموو .دەڵێن ئەمە کتێبەکانیش ەلەم جگە دەڵێ .بگۆڕدرێ دەبێ

 ئەو ناوی دانە دانە ئەوسا .کردووە باسیان وردی بە و گۆڕانە بە باوەڕیان جیهان

 .گێڕاوەتەوە بۆ چیرۆکەیان ئەم کە هەڵدەدا بۆ کتێبانەم

 و هێناوە مامم بە باوەڕم کە من .دەبم گەورەتر منیش و تێدەپەڕن سااڵن دیسان

 لەو خوێندوومنەوە، لێدەەکا باسیان وا کتێبانەی ئەو بەرچاوی کیبەشێ ئەو وەک

 ئارامی رۆحی و میهرەبان سیمای لەمە جگە .دەهێنم چیرۆکەکانی بە باوەڕ زیاتر

 هێمنی بە و وردی بە بەردەوام و ناچێ تێک دۆخێکدا هیچ لە جۆرێک هیچ بە کە

 کە دەڵێن پێ ئەوەم دەدوێ، رێزەوە پەڕی بەو خەڵکی لەگەڵ و دەڕوانێ دونیا لە

 داهاتوو، بە سەبارەت تەنانەت بێت، درۆزن ناتوانێ وەها کەسی .دەکا راست

 دەبینم خەڵکی رێزی کاتێک ئەمەیش سەرباری .نەهاتووە هێشتا کە داهاتوویەک

 منیش ئا، .راستن چیرۆکەکانی کە بڵێم خۆم بە هەمیشە لە زیاتر حەزدەکەم بۆی،

 ئیستاکەیش چ و، دەبینی بەمەوە خەوم بووم اڵمند کاتەی ئەو چ .بم وا دەمەوێ

 لەبەر ترم، خەوناوی لەو من دەڵێم خۆم بە وایە جاری .ئاواتە لەم بەردەوامم دیسان

 تر جارێکی و، خۆیەوە مامەم هۆی بە جار یەک :بووم پێوە جار دوو من ئەوەی

 .کتێبەکانەوە هۆی بە
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 من لەگەڵ وردی بە قەت وئە ئەوەیە راستییەکەی .هەڵەیە شتێک بڵێی وەک بەاڵم

 وا هەمیشە .ناپرسم لێی قەت منیش .ناکا بۆ خەونەکانیم باسی وردی بە .نادوێ

 نەکەوتە رێگام ئەو وەک هەرچەند گەیشتووم، تێیان ئەو قەدەر بە منیش پیشاندەدەم

 .نەبووم بەدەوام تەنگەکاندا و تەسک چوارچێوە لە ساڵ سااڵنی ئەو وەک و زیندان

 لەگەڵ قسەوباسی و پرسم لێی و دانیشم گەڵی لە رۆژان لە رۆژێک ئەوەیە ئاواتم

 قەت کەچی .خوێندوومنەوە ئەو وەک منیش وا کتێبانەی ئەو باسی .بکەم

 هیچ و گەمژەم دەنوێنێ وا بپرسم لێی گەر هەستدەکەم بڵێم باشتر یان .هەڵناکەوێ

 دەبین، ەوەیەکتر تووش بە کاتێک بۆیە و نەگەیشتووم کتێبەکان لە و دونیا لە

 هێنانی بە بگرە .نیە کێشەیەکم هیچ پیشاندەدەم وا سەیردا خۆمتمانەییەکی لەوپەڕی

 گەیشتووم ناوەڕۆکیان لە قووڵی بە و خەریکم بەردەوام کە دەینوێنم کتێبەکان ناوی

 .پێکهێناوم تیا تریان سەیری گۆڕانێکی و قوواڵیی دیسان و

 هەر .مامناوەندی تەمەن پیاوێکی بوومەتە بەرەبەرە منیش و دەبێ پیرتر مامم

 بەدی رۆژێک دڵنیاین .خۆمانین نێوان نەوتراوەکەی گۆڕانە بەتەمای دووکمان

 تریش خەڵکی مامم دەزانم .چاوەڕوانی دوو .ئەو و من :دووانین ئیستاکە .دێت

 ئەو ...بینیوە، پیاوانەم ئەو من .زۆرین ئێمە .چاوەڕوانن ئێمە وەک کە دەناسێ

 ناوچاوانیان و قسەدەکەن ئەسپایی بە و دەڕۆن شەقامدا بە مامم ەڵگ لە مرۆڤانەی

 ئەو وەک ئەوان بۆچی دەپرسم خۆم لە وایە جاری .تێکدەنێن وایە جاری

 و دەژین نهێنی بە هێشتا ئەوان کە تێدەگەم کتێبەکانەوە لە ئەوسا .زیندان نەچوونەتە

 شەوێک نهێنی پۆلیسی ات نەداوە دەستەوە بە بەڵگەیان ئا، .نەزانیون پێی حکومەت

 بینا ئەو ناو بۆ و بێنێ دەریان بنەماڵە ئامێزی لە و سەریان هەڵکوتێتە نیوەشەو

 ماوەتەوە، تیایانا ساڵ سااڵنی بە مامم وا رایانگوێزێ سامناکانە و نهێنی و گەورە

 لێ خۆی چارەنووسی لەسەر بۆڵەیەکی و پرتە رۆژان لە رۆژێک ئەوەی بێ بە

 .بەرزبووبێتەوە

 هەست چەند .کتێبەوە سەدان بە تیایە گەورەی کتێبخانەیەکی ژوورەکەم ئیستا من

 خەونە و کتێبەکان لەگەڵ .دەژین وا گەورەکان پیاوە !دەکەم خۆم گەورەیی بە

 جاری .دژوارە وەسفکردنیان بنەڕەتەوە لە خەونانەی ئەو .نەگوتراوەکان و شاراوە

 ئەمیان .دەگەڕێ چاک ماوەیەکی کتێبەکاندا ناو بە و سەردانم دێتە مامم وایە

 مڵ درەنگان هەتا .دێ تریان یەکی نۆرەی ئەوسا و پیادەخشێنێ چاوێکی دەردێنێ،
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 کتێبێکی کاتێکدا لە بەاڵم بکا، باسیان وردی بە حەزدەکەم چەند .مۆیەتی و

 بە چاکە، کتێبی زۆر ئەمە دەڵێ تەنیا بووەتەوە، مۆڕ الپەڕەکانی لە و بەدەستەوەیە

 لە زیاتر شەوە ئەو !بێگومان دەڵێم و رادەوەشێنم سەر منیش !ێنەوەبیخو وردی

 پێویستە لەوەی رستەکان و وشە لەسەر .خەریکم کتێبەکەوە بە دیکە شتێکی هەر

 لەوە بۆچی باشە .نایابە کتێبێکی عەجەب دەکا، راست چەند مامم .رادەمێنم زیاتر

 ؟!نەزانیبوو ستیەمرا بەم خوێندوومەتەوە، جارێک چەند ئەوەی سەرەڕای پێش

 جوانی بە قورسی جەستەی قاچەکانی کاتێکدا لە لۆژ لۆژە بە دایکم سبەی

 دەڵێ و هەڵمدەستێنێ خەو لە رامدەتەکێنێ، سیحراوییەکەم، ژوورە دێتە راناگرن،

 حەشارداوە خۆت لێفەکەتدا ژێر لە هەر تۆ کەچی و بوو کاول دونیا نیە، بەس ئیتر

 خەواڵوو چاوە بە .رادەبم !گرتەوە مامەتیان دیسان هەستە هەستە ...دێ، پرخەت و

 هەر منیش مەگەر ...ناگرن؟ منیش بۆچی باشە دەپرسم خۆم لە ئەبڵەقەکانمەوە و

 ؟!دەیکا مامەم وا ناکەم ئەوەی

 دەڵێم خۆم بە .بکەن باسم ئەو وەک شار خەڵکی و بگرن منیش حەزدەکەم چەند

 دەگەنە خێرا ئەوەندە وا دەکا چی پرسمدە لێی هاتەدەر، زیندان لە کە جارەیان ئەم

 گۆڕانی بە خەون یەکتر وەک ئەو و من ناکرێ .دەپرسم لێی بێگومان ئا، .سەری

 .بئاخنن ترسناکەکانی چواردیوارییە لە و بگرن ئەو هەر کەچی و ببینین جیهانەوە

 کووڕتر پشتی ئەمجارەیان .دەکەنەوە ئازادی مانگ چەندین دووای لە سەرئەنجام

 هاوڕێکانی لەگەڵ تا دەرەوە نایەتە جاران وەک .دەکۆکێ پیس زۆر و نێدەنوێ

 خەونەکان و کتێبەکان باسی ناهێڵن کۆکەکانی دەکەم، سەردانی کە .پیاسەبکا

 چاک زووییە بەم ئەوەم چاوەڕوانم من .گۆڕێ بێنمە پرسیارەکەیشم ناهێڵن .بکەین

 .بەردەوامە کۆکە لە وئە بەاڵم .نەمێنێ دڵم لەسەر قورسە گرێ ئەم و، بێتەوە

 پەڕۆی سپیی دەستماڵێکی .هەڵدێنێتەوە خوێن وایە جاری ....دەکۆکێ، و دەکۆکێ

 تریش ئەوی .دەگۆڕن بۆی جارجارە .سوورە رەنگی خەڵتانی کە تەنیشتدایە لە

 .لێدێ وای هەر

 مامم وا ئەوەی کە ئاکامەی ئەو دەگەمە .دێنم پرسیارەکەم لە واز سەرئەنجام

 دانیشتووە، تەمای بە دەرەوە، وەک زینداندا، لە ساڵ سااڵنی وەوبو چاوەڕوانی

 وەک دیسان .دەچمەوە پیایاندا دیسان .دەستدەکەون کتێبەکاندا لە تەنیا وەاڵمەکەی

 .خەونەکانن پڕی کتێبەکان .رامدەکێشن الیەکدا بە کامەیان هەر هەمیشە
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 پێ تەنگیان ئاوەها کامیان لەسەر حکومەت کامیانە؟ مەبەستت مامە، راستی

 هەڵچنیوی؟
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 خانووە رووخاوەکە

 

. وەک دەڵێن زیاتر لە چل ساڵە. کە گواستمانەوە بۆ ئێرە، ئەم خانووە هەر لێرە بوو

ئێمە تەنیا ماڵین کە لێیەوە نزیکین و وەک یەکەم هەواڵ یاخود نەسیحەتیش کە 

یک لێی نز"خەڵکی گەڕەک پێیان داین، هەر سەبارەت بەم خانووە، ئەوە بوو کە 

 !"مەکەونەوە، خۆتان بپارێزن

ئیستا سەرەکەی . لەم گەڕەکەوە چەمێک تێدەپەڕێ، یاخود باشتر وایە بڵێم تێدەپەڕی

وەک دەلێن زەمانی قەدیم، بەهاران چەمێکی بەخوڕ . گیراوە و ئاسەواری نەماوە

. بووەوە قوتابیان بۆ خوێندنی دەرس، کۆتاییەکانی بەهار روویان لێرە کردووە

بی و چنار، کە بەستێنی : درێژایی چەمەکە دوو ریز درەخت هەبووەدەڵێن بە 

 .چەمەکەیان لەم سەرەوە تا ئەو سەر لە ئامێز گرتووە

جگە لە سەقف یاخود کەفێکی چیمەنتۆیی کە بەناو . ئیستا هیچی ئەمانە نەماون

 .خانووەکاندا پێچ و لوول دەخوا و، لە شوێنێکی نادیار وندەبێ

ئێگرە دەشتێک بووە تەریک . ش، تەنیا ئەم خانووە لێرە بووەدەڵێن چل ساڵ لەوە پێ

هەروەها دەڵێن ئەو زەمانە ژن و . و تەنیا، لەگەڵ چەمەکە و ریزی درەختەکان

هەر . کەس نازانێ ئەو ژن و کچە کێ بوون. کچێک بە تەنیا لێرە ژیاون

ان ئەوەندەی، قسەی خراپیشیان لەسەرە و گوایا پیاوە چاوچنۆک و شەڵوار پیسەک

گوایا شەوی رووداوەکە ئەوانیش ون بوون و، ئیتر . بە دزییەوە روویان تێکردووە

بۆ هەمیشە ئەم خانووە، تاک و تەرا و بێ کەس کەوتووەتەوەو کەسیش لە شارەوە 

رووی تێنەکردووە کە داخۆ بزانن چی بەسەر دانیشتووەکانیدا هاتووە و جگە لەمە 

کەس . دیوارییە نەگبەت و قێزەونەدا بێتەوەلەمە بەدووا بەڵێنە چی بەسەر ئەم چوار

 .کەس
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دایەگەورە هەر کە ئەم قسانەی دەر و دراوسێی بیست، ئەوەندەی تر سەرو سیمای 

ئەو کە هەر لە سەرەتاوە حەزی بەم گواستنەوەیە نەدەکرد، لەبەر خۆیەوە . تێکچوو

 !"نەموت"بۆاڵندی کە 

نووە، سەرەڕای دڵنیام گەر خەڵکی گەڕەک هیچیان نەگوتایە، لەم خا

وێرانبوونەکەی هەر وەک خانووەکانی ترم دەڕوانی، بەاڵم قسەکە سەرنجی 

جاری وابوو . قۆستمەوە و ئیتر بە جێ و نابەجێ چاو و سەرنجم دەچووەوە سەری

لە دیوارە رووخاوەکانی، سەقفە : لە پشت پەنجەرەکەوە رادەوەستام و لێی رادەمام

ئەو چۆلەکانەی وا تیایا هێالنەیان کردبوو و داتەپیوەکەی، پەنجەرە شکاوەکانی و 

جاری وایش بوو بە شەودا کاتێک لە حەوشە . بەردەوام لە فڕکەفڕکدا بوون

الم ترسناک . رادەوەستام و بە دزی باوکمەوە جگەرەم دەکێشا، دیسان لێی رادەمام

من هەر لە منداڵییەوە بە ترس گۆش نەکرابووم، بەاڵم شتێک لە . نەبوو

 !"نەچی باشترە، سەردانی مەکە"پێی دەگوتم  دەروونمەوە

لەگەڵ . رۆژەکان تێپەڕین و، ئێمە بە جوانی لە خانووە تازکەماندا دامەزراین

ئەوەی رۆژەکان بە خێرایی تێدەپەڕین و بەرەبەرە بە شوێنی نوێێ ژیانمان 

شتێکی تیابوو . راهاتبووین، کەچی خانووە رووخاوەکە هەر جێی سەرنجم بوو

بێگومان هەر هەموومان لە ژیانماندا وەها . نیگامی لەسەر هەڵبگرمنەیدەهێشت 

شتێک سەرنجمان رادەکێشێ . حاڵەتێکمان سەبارەت بە هەندێ شت تیا پێکهاتووە

تیایا نوقم دەبین و لە گەڵ خۆی دەمانبا، دەبێتە . بە بێ ئەوەی بزانین بۆچی

وەاڵم بکەوین،  جاری وایە حەزیش ناکەین شوێن. پرسیارێکی گرینگ و بێ وەاڵم

تەنیا لەبەر ئەوەی هەستدەکەین وەاڵمێک بوونی نیە و شتەکە دەبێ تەنیا وەک 

رەنگە ئەمە لەبەر ئەوەیە مرۆڤ لە بنەڕەتدا حەزی بە شتی . خۆی وەربگرین

 . شاراوەو پڕ لە رەمز و رازە

دایەگەورە کە منی لە پشت پەنجەرەکەوە بە شەودا بینیبوو، دەنگی دام کە واباشترە 

لە حەوشە سیگار نەکێشم، النیکەم بچمە دیوی ئەو الی حەوشەکەوە و روو بە 

دایەگەورە وتی من بە . خانووە کەالوەکە رانەوەستم و ئەوەندەی لێی رانەمێنم

دەنگێک وەک دەنگی مرۆڤ کە پێویستی بە . نیوەشەوان گوێم لە دەنگێکی سەیرە

بە . کە گەاڵیش ناجووڵێنێ دەنگێک وەک نوزە و وەک بایەکی بەئاستەم. یارمەتییە

ئەو کە جاری وابوو بۆ ئەوەی لە . سەر سوڕمانەوە لە دایەگەورەم رووانی
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قسەکانی ئێمە تێبگا، دەبوایە بقیژێنین، چۆن چۆنی بوو دەیتوانی وەها دەنگێک لە 

بە ! خانووەکەوە، کە النیکەم پەنجا میترێک لە ئێمە دوور بوو، ببیستێ

 .، لێی دوورکەتمەوەسەرسوڕمانەوە لێم رووانی و

دایەگەورە پەنجەرەی ژوورەکەی خۆی، کە بە . رۆژەکان دیسان تێپەڕین

تەنانەت لە . بەدشانسی رووبەڕووی خانووەکە بوو، بە هیچ کلۆجێک نەدەکردەوە

دایکم . قرچەی گەرمای هاوینی ئەم ساڵیش کە لە چاو سااڵنی تر گاڵەی دەکرد

اروبارە دەبێ هەوای بدرێ، بەاڵم چاری دەیبۆاڵند کە ژوورەکە بۆنی گرتووە و ج

 .باوکیشم هەرچی کرد، نەیتوانی رازی بکا. دایەگەورەیان نەدەکرد

گەالوێژ کەوتبوو . رۆژەکان تێدەپەڕین و لە کۆتاییەکانی هاوین نزیک دەکەوتینەوە

وەک هەمیشە ئاسمان بە بێ ئەژمار ئەستێرەکانیەوە . و بە شەوان هەوا فێنکتر ببوو

وە، شاخە بەرز و پان و پۆڕەکەی رۆژهەاڵتی شار، سێبەری خۆی بە دەدرەوشایە

 .سەر شاردا قورس قورس باڵودەکردەوە

. من لەم ماوەیەدا یەک دوو جارێک بە ئەنقەست بە الی خانووەکەدا تێپەڕیبووم

نەمدەویست خەڵکی گەڕەک دڵیان بێشێ و، بۆیە وام نیشان دەدا کە بە هۆی 

بۆ وێنە  بەرەو دەشتەکەی پشتی گەڕەکەکەمان بەرەو . کارێکەوە لەوێوە تێدەپەڕم

وەک بڵێی خەریکی . شاخەکە دەڕۆیشتم و، بە سەعاتێک دوواتر دەگەڕامەوە

دەمبینی . بەاڵم ئەم بە پەنا تێپەڕینانەدا هیچیان بەدەستەوە نەدەدا. شتێک بووم

ناوەوەیش وەک دەرەوە کەالوە بوو و، تەنیا خاک و خۆڵ و بەرد و خشت بوو 

 .ڵڕژابوونهە

وەک بڵیی دایەگەورە منی بینیبێ، بۆیە بە ئەسپایی، لەبەر ئەوەی باقی خێزان 

کوڕم بەڕاستی تۆ ئەو دەنگە نابیستی کە بەشەودا "گوێیان لێ نەبێ، گوتی 

ئەوسا بە نیگایەکی خەمینەوە کە هەستم بە هیچ ترسێک تیای نەدەکرد، "دێت؟

اییز نزیک دەکەوینەوە، دەنگەکە گوتی لەو کاتەوە گەالوێژیش کەوتووە و لە پ

 !زیاتر و بەهێزتر بووە

. بۆ رۆژی دوواتر هاوینە بارانێک دایکرد و دونیای جوان جوان شۆردەوە

بۆ یەکەم جار گوێم لە خوڕەی ئاو . کۆاڵنەکانی گەڕەکەکەی ئێمە نیشتنە سەر ئاو

 خانووکەیش لەبەر ئەوەی سەقفەکەی. لە ناو چەمی ژێر چیمەنتۆکەوە بووەوە

. بۆنێکی غەریب گەڕەکەکەی تەنی. داڕمابوو جوان جوان دیوارەکانی خووسان
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هەرچەند الم وایە هۆکارەکەی بۆنی خاکێکی وشک بوو کە لە دووای هاوینێکی 

 .گەرم و بێ ئاو، دیسان خۆی لە داوێنی بارانێکی ناوەختدا دەبینییەوە

سەقفی  شەوێکیان بێ خەوی رووی تێکردم و لە پاش رووانینێکی زۆر لە

ژوورەکە لە تاریکایی شەودا و ئەم شانەو شان کردنێکی زۆر، بڕیارم دا هستم 

. هەوا فێنکتر ببوو. بۆ پاییز ئەوەندەی نەمابوو. بچمە حەوشێ و جگەرەیەک بکێشم

جگەرەیەکی بەهمەنم بە فەندەکێکی سپی کە دیاریی . دەتوانم بڵێم ساردی کردبوو

نێزەکێک . ە چەند مژی قووڵم لەسەر یەک لێداهاوڕێیەکم بوو، داگیرساند و بە پەل

لە . جوێنێکم حەواڵە کرد. شەمشەمەکوێرێک بەالمدا تیژ تێپەڕی. ئاسمانی دڕی

لەبەر خۆمەوە گوتم بێگومان لەسەر دیواری . دوورەوە دەنگی کوندەپەپوو دەهات

. سەیرێکی پەنجەرە تاریکەکەی دایەگەورەم کرد. خانووە کەالوەکە هەڵنیشتووە

انی ئیستا بە هەموو جەستەیەوە لەژێر لێفە ئەستوورە جاجمەکەدا پرخەی دەمز

هەرچەند بۆ خۆی دەیگوت هەتا بەیانی چەندین جار خەبەری دەبێتەوە . خەوی دێ

و لە ناو جێگاکەیدا دادەنیشێ و لە پەنجەرەکەوە سەیری ئاسمان دەکاو گوێ لە 

 .دەنگی نووزەکە دەڵێم. دەنگەکە رادەگرێ

الم وایە مرۆڤەکان هەتا زیاتر بە تەمەندا دەچن، زیاتر خەیااڵتی . بزەیەکم هاتێ

الیان رابردوو وەها دوورودرێژ و داهاتوو وەها کورت دەبنەوە کە مرۆڤ . دەبن

ئەو خەیاڵەی چیتر دەرفەتی وەدیهێنانی . بەناچار بە خەیاڵ ژیانی درێژ دەکاتەوە

 .نەماوە

قونچکی جگەرەکەم فڕیدا و . رمامەکە مژی ئاخرم لە جگەرەکە دا، هەستم کرد سە

کەمێک خۆم گرمۆڵەکرد و بەتەمای چوونە ژوورەوە بەرەو دەرگاکە رۆیشتم، کە 

سەرم بەرزنەکردەوە و تەنیا گوێم . راوەستام. هەستم کرد گوێم لە دەنگێکە

. هەر کە هەنگاوم هەڵگرتەوە، دیسان هاتەوە گوێم. دەنگەکە ون بووەوە. راداشت

شتێک . دەنگەکە بەردەوام بوو. و لە خانووە کۆنەکەم رووانیسەرم بەرزکردەوە 

بەرەو پەرژینی حەوشە، رێک . بوو وەک نووزە، وەک بایەک کە گەاڵ نابزوێنێ

. پەرژینەکە رایگرتم. ئەو شوێنەی وا لە خانووەکە نزیکتر دەکەوتەوە، رۆیشتم

ئەم . ووەوەدەنگەکە پاش راوەستانێکی کورت بەردەوام ب. راوەستام و وردبوومەوە

دایەگەورە لە پشت . الم کردەوە. دەنگێکی تەواوبوو. جارە نووزە نەبوو

بەاڵم هیچ . پەنجەرکەی راوەستابوو و بە چاوە دەرپەڕیوەکانی لە منی دەڕوانی
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وەک بڵێی چاوەڕوان . تەنیا دەیڕوانی. ئاماژەیەکی نەدا، کە داخۆ بگەڕێمەوە یان نا

بێنێ و لە دڵەراوکێی شەوانی ناو جێگای بوو سەرئەنجام کەسێک ئەم رازە هەڵ

 .رزگاری بکا

. دڵنیا بووم لەوێوە دێت. من رووم وەرگێڕایەوە و لە کەالوەکەم رووانییەوە

دەنگەکە هەتا دەهات زۆرتر و روونتر دەبووەوە، وەک بڵێی تەنیا یەک دەنگ نیە 

رە ئیتر ئەمجا. جارێکی تر الم کردەوە و لە دایەگەورەم رووانییەوە. و چەندینن

. قەڵەمبازێکم بەسەردا دا و ئاودیوی بووم. پەرژینەکە نزم بوو. بڕیاری خۆم دابوو

ئارام و . جەستەم گرژ گرژ بوو. هەستم بە قورسایی هەنگاوەکانی خۆم دەکرد

. بڕیاردەرانە بە بێ ئەوەی چاو لە خانووەکە هەڵبگرم، بەرەو ڕووی رۆیشتم

بە ناو پووش و پەاڵش و چقڵدا . وئێرە دەشت بو. نزیک و نزیکتر کەوتمەوە

 .تۆز هەڵدەستاو، پێاڵوەکانمی لە خۆی گرت. تێدەپەڕیم

بە خۆشییەوە دونیا . گەڕەک بە گڵۆپە کوژاوەکانییەوە لە پشت سەرم جێ دەما

سێبەری دیواری خانووەکە لە . مانگ بوو و دەمتوانی شتەکان لەیەکتر جیابکەمەوە

ەندڕێکی نزم کە چەندین میترێک لێی بەر دەمی خۆیدا کشابوو و دەگەییە ک

. بە نزیک کەوتنەوەی من دەنگەکان بەربەرە نزم بوونەوە و کتوپڕ بڕان. دووربوو

من هەر رانەوەستام و هەر بەو شێوەیەی دەستم . بێدەنگییەکی سەیر دونیای تەنی

تیشکی مانگەشەو لێرە و لەوێ ناو . پێکردبوو، گەیشتمە بەر دەرگا داڕماوەکەی

ئارام لە . تاریکی و رووناکی لێک ئااڵبوون. ەی رووناک کردبووەوەکەالوەک

 .دەرگا خەیاڵییەکە ئاودیو بووم

. ئیتر نەدەکرا بڵێی ئەم خانووە چەندین ژووری هەیە و، لەیەکتر جیادەکرانەوە

لە ناو . ژوورەکان و دیوارەکان لە ناو خشت و خۆڵە داڕماوەکاندا لێک ئااڵبوون

ن داالنەکەی بوو، راوەستام و لە دەورووبەری خۆمم یەکەم ژوور کە بێگوما

بە سەر خشت و بەرد و خۆڵەکاندا سەرکەوتم و سەردانی هەموو . رووانی

. هەموو شوێنیک هەر داڕماو بە بێ بوونی یەک تاقە بوونەوەر. بەشەکانم کرد

. لە بەر دەم پەنجەرە داڕووخاوەکانی راوەستام و سەیری دەرەوەم کرد. چۆڵ چۆڵ

ئەم دەنگانە لە ... باشە ئەم دەنگە چی بوو؟. ش هیچ کەس و هیچ شتێکلەوێی

 کوێوە دەهاتن؟
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قنم دایە سەر گڵکۆیەک و . لەم بیرانەدا بووم کە ئیشتیای سیگارێک دایگرتم

بیری ئەو دایک و کچەم کردەوە وا بە دەیان . جگەرەیەکم دەرهێنا و، دامگیرساند

. دووای رووداوێکی سەیر ون ببوون ساڵ لەوە پێش لێرە ژیابوون و، کتوپڕ لە

هەوڵمدا حاڵ و هەوای دایک و کچێک بێنمە بەرچاوی خۆم لە خانوویەکی تەنیای 

پێم وابێ پێیشی . دوورە شاردا، لە دەشتێکدا کە چلۆن شەوانیان بەسەرکردووە

جگەرەکە کاتێک مژم لێدەدا جوان جوان . کەالوەکە یارمەتی دەدا. گەیشتم

. دیوارەکان هیچ مێژوویەکیان بە سەرەوە نەمابوو. کردەوەژوورەکەی رووناک دە

 .ئەوەی هەبوو، جێ نەمابوو. هەموو شتێک تەنیا زەمەنێکی رووت بوو

رێک لەو کاتەدا لە درگاکەوە لە ماڵەکەی خۆمانم دەڕوانی و پەنجەرەی 

ژوورەکەی دایەگەورەم دەبینی، ئەو پەنجەرەی دەڵێی تارمایی ئەوی هێشتا لە 

زۆر خێرا لە چوار دەوری . اردابوو، گوێم لێبوو دەنگەکان هاتنەوەخۆیدا حەش

وەک بڵێی هەم لە داالنەکەوە، واتە لەو . دیار نەبوو لە کوێوە دێن. خۆمم رووانی

لە هەموو شوێنێکەوە . شوێنەی وا منی تیا دانیشتبووم، هەتا هەموو ژوورەکانی تر

 .وەک ئاو دەدەاڵن

مەڵێک مرۆڤ کە سرک سرک بە شەودا وەک چرپەی کۆ. سەرەتا چرپە بوو

ئەوسا ترپەی هەنگاو، ئەو هەنگاوانەی جاری وابوو خێرادەبوون و . رێدەکەن

ئەو هەنگاوانەی بەر بەرد دەکەوتن، بەر چقڵ و بەر کلوە . جاری وابوو هێواش

دەنگەکان لێم . هەناسەکانیش هاتن. ئەوسا دەنگی ساردی ئاسنە سووکەکان. گڵ

وای سااڵنی ساڵ خۆشحاڵن لەوەی کەسێک دەبیننەوە بۆ ئەوەی وەک بڵێی دو. ئااڵن

. من هەروا بێ جووڵە دانیشتم و، گوێم راداشت. دیسان بەسەرهاتێکی بۆ بگێڕنەوە

بگرە بەرەبەرە قونجاندم و هەوڵمدا هەموو هەست و نەستم لەسەر . نیگام نەبزواند

 .بووم بە پەیکەرێکی بێ جووڵە. گوێکانم کۆبکەمەوە

نگی چەمێک هاتە گوێم، دەنگی با کە بە ناو کۆمەڵێک درەختدا رادەبورد ئەوسا دە

دەنگی قرپۆک کە شێتانە بێ گوێدانی ئەوەی دەگوزەرا، . و ژێی گەاڵکانی دەژەند

ئەوسا دەنگی هەناسە و چرپەی دوو ژن کە لێفەکانیان الدەدا و بێ . تەنیا دەیانقیڕاند

. ە پەنجەرەکانیان نزیک دەکەوتنەوەئەوەی گڵۆپ هەڵکەن، بە ئارامی و بێ خشپە ل

دەنگەکان هەموو پێکەوە لێک دەئااڵن و دیسان لە دووای لێکترازانێکی کورت 

ئەوسا بۆنی ئارەقم کرد . یەکیان دەگرتەوە و تێکڕا هەموو کەالوەکەیان دادەگرتەوە
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بۆنی گیا رزیوەکانی قەراخ چەمێک کە قرپۆکەکانیان لە . و بۆنی دەم و بۆنی ترس

 .دا حەشاردابووخۆیان

من . هەر پێویستیش نەبوو بیری لێ بکەمەوە. نازانم لە کات چەندە تێدەپەڕی

دەمزانی ئەمە بۆ هەموو کەس . دەمتوانی تا بەیانی، تا سپێدە دابنیشم و گوێ رادێرم

دەمزانی هەندێ دەنگ لە هەندێ شوێن دەمێننەوە و کەم کەسیش . هەڵناکەوێ

 .انبەختی ئەوەی دەبێ بچێتەوە سەری

 .وەک بڵێی ئاوەها باشتر دەبیستم. کەمێکیش کووڕ. خۆم زیاتر گرمۆڵە کرد

. دەنگی جوێن. دەنگی تەقینەوەو زرمە ترسناکەکان. ئەوسا دەنگی تەقە هات

دەنگی تێپەڕینی شتێکی بچووکی ئاگرین لە ناو . راکردن و خۆ بە عەرزدادان

دەنگی داوای . کردنقیژەقیژ و هاوار. دەنگی هەناسەی سوار. شتێکی نەرمەوە

رق، ئارەزوو و حەزی .  چاوەڕوانی و ترس. یارمەتی و دوواکەوتن و مانەوە

ئەو مرۆڤانەی خۆیان خستە پەنای دیواری خانوویەکەوە و لەوێوە . دەربازبوون

دەنگی باوەشی دوو ژن کە بەو نیوەشەوە لەیەکتر ئااڵن . بەرەو چەمەکە نەڕاندیان

جاری وابوو هەستم دەکرد . ەر نیوەجەستەیەکیان لێهاتو لە قوژبنی دااڵنەکە بە قەد

کەسێک، یان زیاتر دەست بە پشتمدا دێنێ، دەستم دەگرێ و داوام لێدەکا لە گەڵیا بۆ 

دەستێکی نەرم و گەرم و ئارەقاوی و . یاخود لە بردنیان دەربازبکەم. شوێنێک بچم

ی بجووڵێم، من کە هەموو جەستەم سەر ئارەق نیشتبوو، بە بێ ئەوە. لەرزۆک

ئەوسا شتێکی تەڕ و لینج . تەنیا گوێم راداشت و تەنیا هێشتم لەمسم کەن

تەواوبوو، هەاڵتن و "کەسێک کتوپڕ چپاندی کە . گۆرەوییەکانمیان خووساند

دەنگەکە وەک بڵێی لەسەر بانییەوە دەهات، نا، لە پشت !" یەکیان لێ بەجێما

 .نازانم. خانووەکەوە

دیوارە رووخاوەکەوە لە روومەتی چەپی دام، چاوەکانم  کە یەکەم تیشکی هەتاو لە

جەستەی شەاڵڵی ئارەقم سارد دەبووەوە . دونیا رووناک رووناک ببووەوە. هەڵێنا

دەستم برد، جگەرەیەکی ترم . و، سەرمایەکی بێڕەحم خەریک بوو لێم دەئااڵ

ژێکی تر، کەالوەکە خۆی بۆ رۆ. دەرهێنا و بە فەندەکە سپییە دیارییەکە دامگیرساند

 .وێران وێران دەخەماڵند
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لە دەرگاکەوە ئاگام لێبوو دایەگەورە لە حەوشەکەمان لە پشت پەرژینەکەوە . هەستام

وەک بڵێی . دەستێکم لێ راوەشاند. دڵنیام هەموو شەو بەئاگا بووە. چاوەڕوانم بوو

 .بزەیەکیش روخسارمی قڵشت

. باسی خانووەکەی کرددوو هەفتە دوواتر، باوکم لە سەر سفرە بۆ یەکەم جار 

گوتی چل ساڵ لەوە پێش، دەمەو پاییز، لێرە لەسەر ئەم چەمە و لە نزیک ئەم 

خانووە شەڕێک بووە و کوڕی تالیبی حاجی قادر گوایا لێرە کوژراوە و 

گوتی دوو ژنیش لەو کاتەدا لەو . تەرمەکەیشی بەر دەستی حکومەت کەوتووە

 .شە ون بوونخانووەدا ژیاون کە هەر ئەو شەوە بۆ هەمی

من کە ئەو شەوەی ناو خانووەکە، چیرۆکەکەم لە دووای چل ساڵ راستەوخۆ 

بیستبووەوە، وەڕەز لەوەی باسی چارەنووسی دوو ژنەکەی تیانەببوو، بە رقەوە لە 

 .خانووەکەم رووانییەوە

راستی چیان بەسەر هاتبوو؟ ئیستا دەزانم مەرج نیە چیرۆکەکان هەموو 

 .  بەسەرهاتەکان بگێڕنەوە
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 گواستنەوە

 

لە دووای ئەوەی ماڵە کۆن و قەدیمییەکەیان لە الی بونگایەک دانا و فرۆشتیان، 

تەنیا خۆی و . گواستیانەوە بۆ ئاپارتمانێکی خنجیالنە و خۆشی تا رادەیەک نوێ

دایکی، حەوت شەو و حەوت رۆژی رەبەق بە بێ راوەستان لە . دایکی بوون

ی تیابوو، بەیادی خانووەکەیان، هەموو ژوورەکەی خۆی کە پەنجەرەیەکی گچکە

. ئەویش لێی گەڕا بە دڵی خۆی بگری. بیرەوەرییەکان و یادگارییەکانی گریا

فرمێسکەکان ئەگەرچی . هەموو کەس دەزانێ گریان، دەروون سووک دەکا

 .روونن، بەاڵم هەندێ شت لەگەڵ خۆیان هەڵدەگرن کە قورسترین شتەکانی جیهانن

هەم شاخیان لەو دوور . وە و دیمەنێکی دڵڕفێن بووئاپارتمانەکەیان رووە

هەر چەند هەوڵیدا بە . دوورانەوە لێ دیار بوو و هەم بەشی رۆژهەاڵتی شار

. پیشاندانی ئەم دیمەنە و باسکردنی، گریان لە بیری دایکی بباتەوە، بێسوود بوو

 .ئەو هەر لە بیری خانووە کۆنەکەدا بوو
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کەمێکی فێر کردووە، بەاڵم ئەوەندە بە . ودیارە نەک تەوا. دایکی بێ سەوادە

بۆیە بە ناچار . خاوەخاوە دەخوێنێتەوە قەت ناگاتە کۆتایی هیچ چیرۆک و کتێبێک

. باسی ئەم دۆخە تازەی وا تێیکەوتوون. بۆ خۆی باسی دونیا و داهاتووی بۆ دەکا

ە دونیا بەرەو پێش دەڕوا و هەتا دێت حەشیمەت زیاددەکا و بۆی! دەڵێ دایە گیان

زۆربەی هەرە زۆری بنیادەمەکان لە ئاپارتماندا دەژین، دەڵێ چیتر باوی خانووی 

ئەوسا ئەوی شەیدای کلتوری رۆژئاوا، باسی شۆڕشەکانی بۆ . کۆن و تەنیا نەماوە

دەکا وا بە دڵنیاییەوە بەڕێوەن، ئەو شۆڕشانەی دونیا دەگۆڕن و یەک تاقە خانووی 

هەموو بەشەر دەهاونە ناو بینا بەرز و گەورە و تەنیا چییە تیایا ناهێڵنەوە و، هەر 

دەڵێ تەنیا بەم شێوەیەیە مرۆڤ دەتوانێ دەست بە زەوییەوە بگرێ . چەند قاتەکانەوە

و دەرفەتی کشت و کاڵ و بەرهەم هێنانی خواردن بۆ خۆی، کە بەردەوام روو لە 

 .زیادبوونە، فەراهەم بکا

ییەوە کە بێگومان دونیا و کوڕەکەی دایکی بێدەنگە و لە پشت چاوە فرمێسکاوییەکان

لێڵ دەبینن، گوێ دەگرێ و بە بێ ئەوەی شتێک بڵێ، هەروا لە رووانین 

 .بەردەوامە

لەوەی لە دونیای داهاتوو ناگا و هەر بیر لە . ئەو جاری وایە رقی لە دایکیەتی

ئەوەیکە هەمیشە مردووەکان لە بەر چاویدا زیندوون و دیوارە . رابردوو دەکاتەوە

هەر چەند پێی دەڵێ کات رووەوە . نەکان و درەختە پیرەکان لە بیر ناکاتکۆ

داهاتووە و مرۆڤ دەبێ زیاتر خەیاڵی الی داهاتوو بێت نەک رابردوو، گوێی لێ 

 .ناگرێ و، بۆیە دیسان تووڕە و تووڕەتر دەبێ

دووایی بیرکردنەوەیەکی زۆر بەو ئاکامە دەگا کە شتێکی . بەاڵم تووڕەیی بێسوودە

. چۆن؟ ئەها، لە رێی کتێبەکانەوە. هەوڵ دەدا حاڵی بکا. ئا، تێی گەیەنێ. بکاتر 

دایکی کە رۆژ تا ئێوارە لە ناو . دەستدەکا بە خوێندنەوەی کتێبەکان بۆی

. ئاپارتمانەکە تەنیایە و تەنیا دلخۆشیی ژیانی ئەوە، زۆر بە وردی گوێی لێدەگرێ

کتێبە مێژووییە . انیشی بۆ شیدەکاتەوەئەو کە دڵنیایە تێی دەگا، زۆر بە وردی باسەک

بە تایبەت باسی ناپلئۆن و لەشکرە شەڕکەرەکەی . رۆژئاواییەکانی بۆ دەخوێنێتەوە

کە چۆن چۆنی ئامادە بوون بە بێ ئەوەی لە دوواوەی خۆیان بڕوانن، بەرەو 

دایکی . داهاتوو و بەرەو واڵتانی تر بکشێن و تەنیا لە پێناوی داهاتوودا بژین

ئەو کە دڵنیایە بۆ مەرگی سەربازە ئازاکان دەگرێ، بزەیەک دەنیشێتە سەر  .دەگرێ
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سەرئەنجام لە جیهانی خانووە کۆنەکە "لێوی و لە دەروونەوە بە خۆی دەڵێ 

 !"ئەوەندە دوور هەر بە خەیاڵیشتدا نەیەت... دوورت دەخەمەوە،

کانی دوو سێ ساڵێک دەگوزەرێن و ئەو مێژووی زۆربەی پیاوە گەورە و ئازا

دایکی . ئەو پیاوانەی تەنیا لە پێناوی داهاتوودا ژیان. رۆژئاوای بۆ خوێندووەتەوە

قەد و قەوارەی، ئەوەی لە کوێ لە دایک بووە، : ئیستا بە جوانی ناپلئۆنی لەبەرە

تەنانەت ناوی ئەو ... شەڕەکانی و هەروەها چۆنیەتی دوورخستنەوە و مردنی،

لە ناو هەموو پیاوە مەزنەکاندا، دایکی . رانەوەدوڕگانەی وا ناپلئۆنیان تیا دوورخ

بگرە وێنەیەکی . سەرنجی زیاتر چووبووە سەر ئەم پیاوە خڕ و وردیالنەیە

 .ناپلئۆنیشی لە ژوورەکەیدا بۆ هەڵواسیبوو

ئاخر ئەو ئیستاکە نە دەگری و نە ئەوەندە چاو لە کوڕەکەی . دڵنیایە دایکی گۆڕیوە

و کە بەسەرهاتی مرۆڤە گەورەکان و رووداوە مێژو. و لە دەرو و دیوار دەبڕێ

مەزنەکانە، دەتوانێ خەیاڵ و بیرەوەرییە بچووکەکان لە زەینی هەموو مرۆڤەکان، 

هیچ . تەنانەت نەخوێندەوارەکانیش بسرێتەوە و لە خەمە چکۆلەکان رزگاریان بکا

 .هیچ شتێک، تەنانەت داهاتوویش... شتێک وەک مێژوو نیە،

. ەرێن و ئێوارەیەک کە دێتەوە دەبینێ دایکی لە ماڵەوە نیەدیسان رۆژەکان دەگوز

" دایە لە کوێی؟... دایە،. "هاواری لێدەکا و ژوورەکان دەپشکنێ، بەاڵم وەاڵم نیە

دێتەوە . لە دەرگای دراوسێکەی تەنیشتی دەدا. بە پەلە دێتە دەرەوە. دیسان بێدەنگی

ەکان بە تووشییەوە بووە و بیری کە تەنیا چەند جارێک بە رێکەوت لە سەر پلیکان

پاش !" فەرموو"دراوسێکەی بە نیگایەکی سارد و بەگومانەوە دەڵێ . هەر ئەوەندە

نا، ئیستا هاتەوە ... ببورە،... ببورە،"یەک دوو چرکە راوەستان، جواب دەداتەوە 

بیرم لە کوێ دامناوە، لوولەی مەستەراوەکە خراپ بووە و ئاچەرەکەم بۆ 

هەڵبەت نەک . ئەمەی گوت و بە پەلە رۆیشت..." ئەزانم،نەئەدۆزراوە، ئیستا 

 .دراوسێکەی سەرێکی لێ بادەدا. بەرەو ئاپارتمانەکەی، بەڵکو بەرەو قادرمەکان

سەرەتا دووکانەکانی دەورووبەری پشکنی، ئەوجا باخێکی گشتی بچووک کە بە 

 .بێسوودە. نا، دایکی لەوێیش نەبوو. دەستی چەپ، کەمێک ئەوالتردا بوو

بینا . دڵنیایە لەوێیە. وسا بەرەو گەڕەکی خانووە کۆنەکە بادەداتەوە و دەڕوائە

لە دوورەوە دایکی دەبینێ لە ناو . بەرزەکان بە گڵۆپەکانیانەوە دەدرەوشێنەوە

 .بێ جووڵە. کۆاڵنەکەدا پاڵی بە دیوارێکەوە داوەو راوەستاوە
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 "ئەوە لێرە چی ئەکەی؟! ـ دایکە گیان

لەوێ ئیستا لە جیاتی خانووە کۆنەکە، . ۆی دەڕوانێدایکی لە رووبەڕووی خ

 .بینایەکی چەند قاتی گەورە و یەکجار نوێ دەبیندرێ

 !"درەنگە... دایکە با بڕۆینەوە،"ـ 

 : دایکی بە چاوە پیرەکانییەوە وا نیگایەکی ساردیان لێ دەبارێ، دەڵێ

 ١؟!ـ بۆ ئێلبا، یان سێنت هێلێن

لە . نگاو هەڵدێنێ و پێش دەکەوێدایکی هە. کوڕەکەی واقی وڕ دەمێنێ

 .حەوشەیەکەوە دەنگی ماشینێک دێت

. کوڕەکەی دێتەوە بیری مەودای نێوان ئێلبا و سێنت هێلێن تەنیا چەند ساڵێک بوو

 راستی ئەوان لە کوێی مێژوودا راوەستابوون؟

 

 :ژێرنووس

ناپلئۆن . یاـ ئێلبا و سێنت هێلێن ناوی دوو جەزیرەن وا ناپلئون لە تاراواگە تیایانا ژ

لە دووای کەمتر لە یەک ساڵ توانی خۆی لە ئێلبا دەرباز بکا و بۆ فەڕانسە 

بگەڕێتەوە و دوواشەڕی خۆی واتە شەڕی واتێرلوو لە دژی نەیارانی فەڕەنسا 

پاش شکست هێنانی لەم شەڕەدا لە الیەن ئینگلیزییەکانەوە بۆ . رێبەری بکا

رئەنجام لە دووای شەش ساڵ دوڕگەی سێنت هێلێن دوورخرایەوەو، لەوێ سە

 .کۆچی دووای کرد
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 تەنیا یەک رووداو

 

بە سەدان کیلۆمیتر لە دەرەوەی سنوورەکانی زێد، ئەو زێدەی سااڵنی ساڵە 

نەمبینیوەتەوە و رەنگە قەتیش نەیبینمەوە، رۆژێک وەک هەمیشە کاتێک لە خەو 

. ە مێشکی دامهەستابووم و خەریکی سازکردنی ناشتا بووم، کتوپڕ بیرێکی سەیر ل

بە خۆم گوت هەموو چارەنووسی مرۆڤ، بە درێژایی ژیانی، پەیوەندیی بە یەک 

ئەوسا بەدەم هێلکەکواڵندن و . رووداوەوە هەیە، ئا، تەنیا یەک رووداو

گەرمکردنەوەی نان و هێنانی رۆنەکەرە، هەوڵمدا بە شوێن ئەو رووداوە گرینگەی 

 .ەردەمی مێرمنداڵیرووداوی س. ژیانی رابردووی خۆمدا بگەڕێم

ئەو ساڵەی وا هاوڕێکەم کە تەنیا کۆاڵنێک واوەتر : خەیاڵم بۆ زۆر شت چوو

... دەژیا، نان رەوغنی کڕێ و لەگەڵ ماست وەک ناشتا خواردی و من نەمتوانی،

ئەو رۆژانەی بە شوێن پاسکیلی هاوڕێیەکی ترم دا هەڵدەهاتم و هەنسکە هەنسک 

... ەنیا بۆ ئەوەی رەحمی بجووڵێ و سەرێکم باتێ،و شەاڵڵی ئارەق پاڵم پێوەدەنا ت

ئەو ساڵەی دراوسێکانمان زۆربەیان دەچوون بۆ سەیران و ئێمە نەدەچووین و 

کۆاڵنی بێدەنگ و ساردوسڕی سەرەتای هاوین هەتا ئێوارە منی لە خۆیدا نوقم 

یان ساڵی شۆڕش ئەو کاتەی سەنگەرمان لە گەڵ خەڵکی لە خیابانەکاندا ... دەکرد،

ێدا و کۆکتۆل مۆلۆتۆفمان دروستکرد و کەچی کاتێک شەڕ هەڵگیرسا نەموێرا ل

هەڵیانگرم و بچم لە ناو سەنگەرەی خۆم، خۆم بە مەبەستی تێکشکانی تانکی 

 !دوژمن مەاڵس بدەم
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جارێکی تر هەموو ئەم بیرەوەریانە بەسەر . پێستی هێلکەکان لێدەکەمەوە

رەنگە . رووداوەکانی تر وەالبنێمێشکم زۆر زیرەکانە هەوڵدەدات . دەکەمەوە

باشە لەمانە کامیان بوون بە . لەبەر ئەوەی بتوانم سەرئەنجام بە ئەنجامێک بگەم

 سەرەتایەک بۆ دیاریکردنی چارەنووسی ژیانی داهاتووی من؟

هەرچی . بۆنێکی خۆش و هەمیشە تازە. بۆنی رۆنەکەرەکە بە سەرو روومدا دێت

وانە بە هەموو ژیانی داهاتووی خۆمەوە گرێ دەکەم ناتوانم هیچ کام لەو روودا

بەڕاستی گەر من بمتوانیایە بەیانیەک لەگەڵ . وەها کە یەکیان ببێ بە سەرەتا. بدەم

ماست نان رەوغەنی بخۆم، وەهام بەسەردەهات؟ یان گەر ببوومایە بە خاوەن 

دووچەرخەیەک ئیتر چارەنووسم جۆرێکی تر دەبوو؟ یان سەیران، گەر من ئەو 

هەتا ئێوارە بە تەنیا لە کۆاڵن دانەنیشتمایە و بەو گەرمایە لە دەرودیوارم رۆژە 

یان ساڵی شۆرش، گەر ... نەڕوانیایە، داخۆ ژیانم بە الیەکی تردا نەدەگەڕا؟ یان،

من ئەوەندە ئازا بوومایە و هەر رۆژە بە کۆکتێل مۆلۆتۆڤەکانەوە خۆم بگەیاندیانە 

ڵکی لێ وەرنەگیرا و لە راستیدا شەڕ لە ناو سەنگەرەکە، ئەو سەنگەرەی قەت کە

شوێنێکی تر لە دەوری سەربازخانەکەی شاردا هەڵگیرسا، من رۆژم بە رۆژە 

 دەگەیی کە ئیستاکە تیایام؟

هێلکەکان و رۆنەکەرەکە بەسەر یەکتردا بە لەتێک نان . بۆنی نانی گەرم لێم دەئاڵێ

س بەرهەمی تەنیا یەک نەکا وەها نەبێ و چارەنوو. خوێیشی پیا دەکەم. دەگووشم

رووداو نەبێ، رێک وەک ئەم ناشتایە دوو هێلکە و رۆنەکەرەی بەسەر یەکتردا 

رۆنەکەرەکە وەها تێکەڵی دوو هێلکەکان بووە ! تەپیو و تێگوشراو بە نان و خوێوە

 .کە تەنیا بە تام دەیبینمەوە

بە دەم . نان رەوغەنی، پاسکیل، تەنیایی کۆاڵن و سەنگەرەکە دەخەمە پاڵ یەکتر

چەندە دەتوانێ لە . جوینی پارووەوە، چاوەکانم دەقونجێنم و خەیاڵم دیسان دەڕوا

. نێوان دوورترین شتەکانی ژیان، پەیوەندییەک هەبێ کە قەت بیری لێ ناکەینەوە

نەکا چارەنووسی من نەک یەک لەوان، بەڵکوو هەموویان پێکەوە دیاریان کرد، 

... سان لە دەروونەوە شتێک دەڵێ نا وانیە،وەک ئەم ناشتایەی بەردەمم؟ بەاڵم دی

 بە راست کامیان؟... کامیان؟. یەکیان لەوانی تر گرینگترە! دەڵێ دەبێ هەڵبژێری

. لەبەر ئەوەی من ئیستاکە پیاوێکی بەتەمەنی گەڕاوەم. ناوێرم هەڵبژێرم

لێم "دەنگ هەڵدەبڕم . زەمەن، خواستی خۆی هەیە. هەڵبژاردنەکەیشم درۆ دەبێ
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هەموویان پێکەوە بن، پێکەوەبوونێک کە لە ناو یەکتردا وندەبن و هیچیان  گەڕێ با

 !"ئیتر وەک خۆیان نین

لەگەڵ ئەوەی هەموویانم وەک دوو هێلکەکە و رۆنەکەرەکە بەسەر یەکتردا 

پیشاندووەو، ناتوانم هەڵبژێرم و لەناو رووداوەکانی ژیانی رابردوومدا ماومەتەوە، 

 .ئا، یەک رووداو. ە تەنیا یەک رووداو سەرەکییەبەاڵم دیسان لەسەر ئەوەم ک

 بەاڵم کامیان؟
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 پێشمەرگەی دیجیتاڵی

 

ماوەیەک بوو حەزی دەکرد ببێ بە شۆڕشگێر و لە دووای چەند مانگێک چەک لە 

شانکردن و کێواکێوکردن، لە شەڕێکی قارەمانانەدا شەهید بێ و گۆڕ غەریب لەو 

رادیۆکاندا گوێی لە هەواڵی شەڕەکان لە . شاخانە لە بن داربەڕوویەکدا بینێژن

گرتبوو، باسی ئازایەتی شۆڕشگێڕانی بیستبوو و پاشان گوێی لە ژیاننامەی 

لەبەر خۆیەوە دەیگوت وا دەبێ، . شەهیدان گرتبوو کە چەند بەکوڵ دەخوێندرانەوە

 !تەنیا پەلە مەکەن... بۆ منیش وا دەبێ، پەلە مەکەن،

شەوانە پێش ئەوەی خەوی لێ بکەوێ، لە ناو  جاری وابوو لە تەنیایی خۆیدا، یان

جێگادا هەموو ئەو دیمەنەی کە شەڕی تیادەکرد و سەرئەنجام بەر فیشەکێک 

پێکرانی، بەالدا هاتنی، فیچقەکردنی خوێن و . دەکەوت، دەهاتە بەرچاوی

ئەوسا ... دواڕووانینی ئاسمان لە کاتێکدا بە پشتدا کەوتبوو و بەرەبەرە چاولێکنانی

هەوڵیشی دەدا ژان و ئازارەکەیشی بێنێتە بەر چاوی خۆی، کە ئەمەیان . مردنی

. وەک دەیانگوت ژانی گوەلل تایبەتییە و لە هیچ ژانێکی تر ناچێ. ئەستەم بوو

دەیانگوت لە ناوەوە دەتپوکێنێتەوە و داتدەهزرێنێ، وەها کە دەنگت بە ئاستەم 

هەموو دیمەنەکەدا  بەاڵم ژان لەبەر شکۆی. سست سست... سستت دەکا،. دەردێ

لەبەر خۆیەوە . ئەوەندە الواز و الوەکی خۆی دەنواند کە هیچ حسێبێکی بۆ نەدەکرد

وەک دەڵێن بەری تەنگانە . خێرا تێدەپەڕێت. دەیگوت بڕواناکەم شتێکی وەها بێت

 .کورتە
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ئەوسا هەواڵی خوێندنەوەی شەهیدبوونی خۆی بۆ رۆژی دوواتر گوێ لێدەبوو، 

ی دەهێنا بەرچاو کە چۆن چۆنی بۆی دەگریان و بە ئەژنۆ و دایکی و کەس و کار

خەڵکی شاری کە هەر هەموو باسیان . بە سەری خۆیاندا دەکێشا و رۆڕۆیان بوو

فرمێسکەکانی . لێرەدا دڵی پڕ دەبوو، چەند بەزەیی بەسەر دایکیا دەهاتەوە. لێدەکرد

! د پڕ ئازارەئاە ژیان هەندێ جار چەن. لە ناو چاوە گەشەکانی قەتیس دەبوون

ئەوسا گوێی لێدەبوو کە چەند هەفتە، یان چەند مانگ دوواتر ژیاننامەکەی 

ئەوەی کە کوڕە زەحمەتکێش بووە، . هەر لە سەرەتای منداڵییەوە. دەخوێندرایەوە

وەک  ٢٢بە کوێرەوەری گەورە بووە، لە شۆڕشی گەالنی ئێران لە ساڵی 

بووە، دوواتر زیاتر هەستی بە مێرمنداڵێ بەشداری کردووە، چاونەترس و ئازا 

ئازار و بەش مەینەتیی گەلەکەی کردووەو بۆیە بڕیاری داوە چەک بکاتە شانی و 

لە دژی ستەم و زوڵم و زۆرداری بجەنگێ، ئەوەیکە لە ناو کۆڕی 

هاوسەنگەرانیشیدا کوڕێکی شیرین و قسەخۆش و یاریدەر بووە، زوو خۆی لە 

لە چەندان شەڕ و ... بە کادری سیاسی و بواری سیاسییەوە پێگەیاندووە و بووە

هەتا سەرئەنجام، وەک چارەنووسی ... تێکهەڵچوونیشدا چاونەترسانە بەشدار بووە،

هەموو شۆڕشگێڕە چەک لە شانەکان، خەنجەری زاڵم جەرگی شەقارشەقار دەکا و 

 .زۆر زوو لە تەمەنی الوەتی گیانی بەخشیوە بە گەل و نیشتمان

اریکیا دەدا بە سەری خۆیدا و، لەو ژێرەوە دەست دەکا بە پەتووەکە لە ناو دڵی ت

ژێر بەتانییەکە دەبێ بە چلەی . هەناسە گەرمەکانی دەیبرژێنن. گریانێکی بەکوڵ

بەڕاستی چەند خۆشە پیاو لە دووای مردنیشی بزانێ چی بەسەردێ و، . هاوین

هۆ نیە  بێ"لەبەر خۆیەوە دەڵێ . لەبەر چاویا بێت دەورووبەری چۆنی لێدەڕوانن

 !"ئەڵێن شەهید نامرێ

نە دەڕواتە دەرەوە و نە . بەاڵم رۆژەکان تێدەپەڕن و ئەو هەر لە جێی خۆیەتی

وەک . تەنانەت بۆ یەک جاریش دادەنیشێ و بڕیارێکی جیددی لەم بارەیەوە دەدا

دیسان وەک . هەمیشەیش گوێی لە رادیۆکەیە و هەواڵ چییە لە دەستی دەرناچێ

 .بەردەوامنهەمیشەیش خەونەکانی 

ئەو کە ئیستا بە . ساڵەکان تێدەپەڕن و، ژیان گۆڕانێکی وەهای بەسەردا نایەت

خەونی شۆڕشگێربوونی خۆی و بە هەواڵی رادیۆکە عادەتی گرتووە، رۆژێک 

جانتایەک دەکڕێ، لەگەڵ دوو جووت گۆرەوی، . تێدەگا دەبێ بجووڵێ و بڕوات
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سی، دوو ژێر شەڵواری، مسواکێک، خەمیری دیان، دوو شۆرت و دوو ژێرکرا

جووتێ پێاڵوی ئادیداس و تەسبێحیکی رەش کە الی وایە لەگەڵ رەخت و تفەنگ 

لەبەر خۆشیەوە دەڵێ کە گەیشتم ریشێکی درێژیشی بۆ دەهێڵمەوە و . جوان دێتەوە

 .کلکی جامانەکەیشمی بە التەنیشتیدا بۆ شۆڕ دەکەمەوە

دوو . ان ساڵەکان تێدەپەڕنبە رواڵەت هەموو شتێک لە جێی خۆیەتی، بەاڵم دیس

جووت گۆرەوییەکە دەدڕێن، مسواکەکە کۆن دەبێ و فڕێی دەدا، خەمیری 

دیانەکەیش تەواو دەبێ، دوو شۆرت و دوو ژێرکراسی و دوو ژێرشەڵوارییەکەیش 

پێاڵوە ئادیداسەکانیش لە مزگەوتی یەکێک لە . دەمێکەکە هەر ئاسەواریان نەماوە

 .سبێحەکە بە شێوەیەکی سەرسوڕهێنەر ماوەتەنیا تە. گوندەکاندا دەزران

ئیستا رادیۆکە هەر ماوە، بەاڵم وەک . ژن دێنێ، دەبێ بە خاوەن ماڵ و منداڵ

ژیاننامەی شەهیدانیش زۆربەی کات . جاران هەواڵی شەڕ و چاالکی ناخوێنێتەوە

بەاڵم ئەو هەر هۆگرە و لە کاتێکدا دەست بە ریش و سمێڵی . هی سااڵنی زووە

نجی خۆیدا دێنێ، ناوچاوانی گرژ دەکا و بە وردی و بە سەرنجەوە ماش و بری

 .بیردەکاتەوە ساڵەکان چەند خێرا تێپەڕین. گوێی لێدەگرێ

ئیستا خەڵکی فێربوون . بەاڵم شتێک بە خۆشییەوە ماوە، یەعنی سەری هەڵداوە

ئەویش کراس و پانتۆڵێکی خاکی و جلیسقە و جامانەیەکی کڕیوە، . دەچن بۆ کێو

ئیتر ... کۆڵەپشتییەک و مسواک و خەمیر و جووتێک پێاڵوی ئادیداس و لەگەڵ

وێنە دەگرێ و لە تۆڕە کۆمەاڵیەتییەکانی وەک فەیسبووک و . دەچێ بۆ کێۆ

هەمیشەیش وەها دەوەستێ کە دەڵێی شتێکی نادیار . ئینستاگرامدا باڵویان دەکاتەوە

اسنی کۆڵەپشتییەکەی یاخود لە راستیدا ئ. کە بە حاڵ شوێنێکی دیارە بە شانیەوەیەتی

تێاڵیەکە کە وەک چەک دەنوێنێ، بە مەرجێک بزانی چۆن لە بەر دەم کامێراکەدا 

کوڕی . خۆشحاڵە خۆی گوتەنی یەکێک لە کوڕەکانە و لەوان دەچێ. راوەستی

ناوشارە و لەم سەردەمەیشدا ئەمەیش کەم نیە، بگرە رێک هاوترازی ئەوەی ساڵی 

وو خەڵکی خەریکی ژیانی خۆیانن و کەس ناوێرێ ئەی ئەوە نیە هەم. سااڵنە

هەڵگرتنی ئەو مەشغەلە و نوواندنەوەی بەم شێوەیش خۆی لە . سرتەی لێوەبێت

ئاگای لێیە . بزەیەکی دێتێ و لە خۆی خەنییە. کارێکی گەورەیە. خۆیدا کەم نیە

 .هەندێ لە خەڵکی بە سەرسامییەوە لێی دەڕوانن و، حسێبێکی تایبەتی لێ دەبەن
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پێشمەرگەی دیجیتاڵی لە جەولەیەکی . سبووک و ئینستاگرام پڕی وینەکاننفەی

بەس نیە کردار و رواڵەتی جۆرەیەکە کە رابردوو ! رۆحم بە قوربانی. سەیردایە

. لەبەر خۆمەوە بە خۆم دەڵێم زۆر کەس ئەمەشیان لە دەست نایەت. دەژیەنێتەوە

هەستدەکەم شتێکی گاڵتەجاڕانە  تەنیا ئەوەندەی کە وێنەکان ئەوەندە دووپات دەبنەوە،

نا ئەو نابێ یەکجار وەها . وەک سێبەر رۆژ لە گەڵ رۆژ زیاتر لە گەڵیانا رێدەکا

 !بێت

لەبەر خۆیەوە دەڵێت هەموو شتێک بەرەو دیجیتاڵی دەڕوات و، چەکدارییش یەک 

ئەوسا مووسەکەی دەخاتەسەر . رەنگە پێویستیشی بە کێوچوون نەبێت. لەوان

 .اپەکەپرۆگرامی فتۆش

لەبەر خۆمەوە بە خۆم دەڵێم نەکا هەموو شتێک بەراستی خەریکە بەرەو 

لەوە دەچێ سەردەمی دیجیتاڵی، پێشمەرگەی دیجیتاڵی ! نەکا... گاڵتەجاڕی دەچێ

 !رەنگە... بوێ،

 دووانیگار

سااڵنی ساڵ لەوە پێش کۆلیجی هونەرە جوانەکانی . کاک ئامانج وێنەکێشی چاکە

ێش ئەوەی بچێتە ئەم کۆلیجە، لە ماڵەوە و لە قوتابخانە دیارە پ. تەواوکردووە

ئەوەندە سەرقاڵی کێشانەوەی وێنە ببوو کە هەر ئەو کاتیش بە جۆرێک ناوبانگی 

وێنەکێشە "ناویان نابوو . خەڵکی گەڕەک و شار دەیانناسی. دەرکردبوو

 !"زیرەکەکە

ێشانەوەی وێنە کاک ئامانج لەگەڵ ئەوەی لەگەل قوتابخانە هونەرییەکانی بواری ک

بە جوانی ئاشنا بوو و، دەیناسین؛ بەاڵم هەوڵیدەدا رێباز و روانگەی تایبەت بە 

هەرچەند نەیدەشاردەوە کە لە ناو هەموو نیگارکێشەکانی دونیادا . خۆی هەبێ

کە ' ڤیکتۆر ڤاستێنسۆف'بەتایبەت . زیاتر بە هونەرمەندانی رووس سەرسام بوو

الیستیدا خۆیان دەبینییەوە وهەم لە بواری نەققاشییەکانی هەم لە بواری رئ

 .سیمبۆلیزمدا

وێنەکێشە زیرەکەکە هەر شتێک لە دەورووبەریدا سەرنجی راکێشایە و بە جۆرێک 

خەیاڵی بجوواڵندایە یان راگواستایە، دەستی دەبرد، قەڵەمە رەشەکەی هەڵدەگرت و 

ە دیتنی بۆیە گەر سەردانی ماڵەکەیت بکردایە، ب. دەست بەجێ دەیکێشایەوە

وێنەکان کە سەرتاسەری دیوارەکانیان داپۆشیبوو و بگرە بەشێکی زۆریشیانی 
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وەک بڵێی ژین لێرە . لەسەر یەک کەڵەکە کردبوو، هەستێکی سەیر دەستی پێدەدای

لە ناو ئەم خانووەدا راوەستاوە و، رووداوە دووپاتکراوە و کاتییەکانی ژیان هەر 

ا قەتیس مابوون و بۆ هەمیشە خۆیان هەموویان لێرە لە موعجیزەیەکی سەیرد

لێرە لە ناو ئەم خانووەدا مێژوو تەواوقەد . هاویشتبووە دەرەوەی رەوتی خۆیانەوە

من کە تەنیا یەک جار بە رێکەوت چاوم پێیان کەوتبوو، وەها . خۆی دەنواند

هەناسەم سواربوو کە شەوانە خەوی ناخۆشم دەبینی و دایکم بەناچار بە دزییەوە 

ۆ کردم و هەتا چەند هەفتە دووای ئەوەیش هەر قسەی بە کاک ئامانج نوشتەی ب

 !نووشتەکەی لە شوێنێک لە ژوورەکەی مندا شاردبووەوە. دەگوت

تەنانەت گەر . دیارە هەموو کەس تەحەمولی دیتنی ئەو هەموو وێنە جوانانە ناکا

ی، شارەزای دونیای هونەر نەبیت و هیچیش لە فەلسەفە و بیرە مەزنەکان نەزان

وەها بە بینینی ئەم وێنانە واقت وڕدەمێنێ، کە بۆ ساتێک هەستدەکەی ژیان لەوە 

کتوپڕ بیرت دەکەوێتەوە دیوێکی شاراوە . عەجایب ترە وا مرۆڤ بیری لێدەکاتەوە

هەیە کە بە درێژایی تەمەن لێت ون بووە و لێرە لە رووداوێکی نەخوازراودا لە 

 .اتر لەمە، بە تەواوی منیان دەترساندوێنەکان، زی. ناکاو پەیدات کردووەتەوە

یشی بەسەردا "پیاوە جادووگەرەکە"الی هەندێ کەس، کاک ئامانج نازناوی  

خەڵکی کاتێک بە تووشیەوە دەبوون، خۆیان لێ گێل دەکرد و هەوڵیاندەدا . بڕابوو

بەاڵم ئەوەی الی کاک ئامانج گرینگ نیە ئەم جۆرە . رێگایان نەچێتەوە سەر یەک

ئەو نە کاری بە قسە و باسی خەڵکیە و نە سەری خۆی بەم جۆرە . شتانەیە

 .الی ئەو وێنەکان لە هەموو شتێک گرینگترن. کردەوانەوە دێشێنێ

الی وایە چیتر قەڵەمە رەشەکەی . بەاڵم ماوەیەکە پیاوە جادووگەرەکە خەمگینە

مانا  وەاڵمدەری وێنەکان و ئەوەی وا لە دەروونیدایە نیە و، هەموو شتێک کتوپڕ لە

ئەو کە جاران دونیا لە الی بوونەوەرێکی قابیلی دەستەمۆکردن . بەری بووەتەوە

. بوو، کتوپڕ هەموو شتێک الی بووە ئەسپێکی سەرکێش کە بە کەس دابین نەدەکرا

راستییەکەی ئەوە بوو قەڵەمە رەشەکەی نەیدەتوانی دونیا و هەستەکانی ئەو بۆ ناو 

کاک ئامانج لە پەنجەرەکەوە لە دونیای . چوارچێوەی نەققاشییەکان راگوێزێ

رەنگە ئەوەی وا دەبووایە بیکەم کردوومە "دەرەوەی دەڕوانی و بە خۆی دەگوت 

بەاڵم هاوکات هەستێکی تر لە دەروونەوە بە گوێی کۆنیدا !" و، ئیتر تەواو

ئەویش کە وەک هونەرمەندێک عادەتی گرتبوو زیاتر گوێ !" نا، وانیە"دەیچرپاند 
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ی دەروونی تا وشەکانی ناو میشکی، ئەوەندەی تر خەم دایدەگرت و بداتە دەنگ

دۆشداماو وەک منداڵێکی بێ دەرەتان، بە چاوە مەزڵوومەکانی لە دەورووبەری 

 .دەڕوانی

شەوێک کاتێک لە ناو جێگاکەیدا راکشابوو و لە ناو تاریکیدا لە سەقفە نادیارەکەی 

ەڵەمی رەش وێنە نەکێشێتەوە و دەڕوانی، بەو ئاکامە گەیشت کە دەبێ چیتر بە ق

دیارە بە سەر . رەنگە جۆراوجۆرەکان، رەنگە رازاوەکان... دەست بداتە رەنگ،

رەنگەکانیش دا، ئەگەرچی بواری سەرەکی ئەو نەبوو، زاڵ بوو و دەیتوانی بە 

باشە ئەوە چ قەومابوو کە چیتر . "ئاسانی رێچکە بگۆڕێ، بەاڵم دڵی بەرایی نەدەدا

ئەو کە لە تەواوی تەمەنیدا کیشەی لەگەڵ " ی وەاڵم نادەنەوە؟رەنگی رەش و سپ

ئەم دوو رەنگە نەبوو و الی وابوو وەک دوو رەنگی گرینگ هەتاهەتایە لە ئاست 

خۆیاندا و زیاتر لە رەنگەکانی تر وەاڵمدەری شێوازی ئەو لە جیهانی نەققاشیدا 

 .بوون، ئەم گۆڕانە کتوپڕییە تەواو کێژ و وڕی کردبوو

دەیزانی شین و زرەد و سوور، . ەی چوو رەنگ و قەڵەمی تایبەتی کڕیبۆ سب

ئەوەی پێویست بوو . رەنگە سەرەکییەکانن و هەموو رەنگەکانی تر لەمان پێکدێن

ئەوسا خەیاڵی درەختێکی پاییزی . دابینیکرد و دەستی کرد بە کێشانەوەی وێنە

بە یەکێک لە لقە  بردییەوە کە قەدەکەی ببووە کێل بەو تاقە گەال زەردەوە وا

لەو التریشەوە ژنێکی پیر بە گوڵێکی سوورەوە کە ئارام . رووتەکانییەوە مابووەوە

بەاڵم . ئارام بە روخسارێکی خەمینەوە هەنگاوی دەنا و بەرەو درەختەکە دەڕۆیشت

کاک ئامانج هەتا زیاتر لە کێشانەوەی کارەکەیدا دەچووە پێش، زیاتر بێهوودەیی 

م لە نیوەی کارەکەیدا قەڵەمەکەی دانا و دستی لە کێشانەوە سەرئەنجا. دایدەگرت

 .کێشایەوە

لەبەر خۆیەوە گوتی باشە چی بووە، بۆ نە رەش و سپی وەاڵمدەرن و، نە 

 بۆ دەستم پێیانەوە دەلەرزێ؟... رەنگەکان؟

. ناهومێد لە هەموو شتێک، چوو دەستی بشوات کە سیمای خۆی لە ئاوێنەکەدا بینی

چاوەکانی لە . نجی و ریشێکی درێژی سپی سەرنجی قۆستەوەقژێکی ماش و بری

پشت چاویلکەکەیەوە هەر وا تیژ لە ژیانیان دەڕوانی، ئەگەرچی پێستی 

 .دەورووبەری داهێزرابوو
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قەڵەمە . ئەمجارە دەیزانی چی بکێشێتەوە. بەپەلە چووەوە بۆ الی کەرەسەکانی

بە . روخساری خۆیرەشەکەی هێنایەوە بەردەست و دەستی کرد بە کێشانەوە 

خۆشحاڵ لەوەی قەڵەمەکەی هێشتا . خۆشییەوە هەموو وردەکارییەکانی لەبیر مابوو

بۆ . الی سەیرە بۆچی وەها خۆی لە بیرکردبوو. بە بەریەوە مابوو، بزەیەکی هاتێ

لە دووای ئەمە بۆ هەمیشە . رۆژی دوواتر روخساری خۆیشی بە رەنگ کێشایەوە

دوو . بوو فڕێێ دا و بڕیاری دا چیتر نەکێشێتەوە هەرچی کەرەسەی نیگارکێشانەوە

وێنەکەی خۆی، وەک دووابەرهەمی ژیانی بە یەکێک لە دیواری ژووری 

 .دانیشتنەکەیدا هەڵواسی و هەموو رۆژێک تێر و پڕ سەیری دەکردن

لە گەڵ تێپەڕینی رۆژەکان و دانیشتنی بەردەوام لە بەردەم وێنەکان و 

روخساری هەتا . و نیگارکەدا خۆی نەدەبینێتەوەسەیرکردنیان، چیتر لە ناو دو

بەرەبەرە دەبوو بە وێنەکێشە زیرەکەکە و بە پیاوە . دەهات بێگانە و بێگانەتر دەبوو

 .رئال، ئارام ئارام شوێنی بۆ سیمبۆل چۆڵ دەکرد. جادووگەرەکە

 .ناوچاوی تێکنا

وەیەوە بۆ لەمێژ بوو گواستبو' ڤیکتۆر ڤاستێنسۆف'کاک ئامانج ئاگای لێ نەبوو 

 !خانووەکەی ئەو
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 خانووی رۆحەکان

 

خانووەکەی . لە ناو ژوورەکانی ئەو خانووەدا. وە من خۆم بووم لەوێ بەجێمابووم

لە ناو گەمەی تیشک . لە ناو تارمایی تاریکی و رووناکیدا. سااڵنی ساڵ لەوە پێش

 .و سێبەردا

وەشاند و بە چاوە لێم رووانی، وتم لێرەی؟ وتم لێرە بەردەوام ماوی؟ سەرێکی را

.... نازانم. یاخود وتی نا. نادیارەکانی نێوان بوومەڵێڵێکی ناوەخت، وتی ئەرێ

 .بە خۆم وت گرینگ ئەوەیە لێرەیە، جا چ خۆی بزانێ یان نەزانێ. گرینگ نیە

وتم لە گەڵم دێی؟ وەاڵمی نەدامەوە، بەاڵم لە . ئەوسا بە ناو ژوورەکاندا جوواڵم

و، لە سووچێکدا بە هەمان نیگا و هەمان هەر ژوورێک ئەو لەوێ بو

وتم لە . لە سەر تاقەکان. لە سەقفەکان. لە دیوارەکانم دەڕوانی. چاوەڕوانییەوە

بەاڵم گرینگ ئەوە بوو . چی؟ راستی من پرسیاری چیم دەکرد. بیرتە؟ وتی لەبیرمە

پەڕۆ دیوارە گڵینەکان، دارەڕاکان و تاقە قڵشیوەکانی داپۆشراو بە . لە بیرمان بوو

شتێک لە . هەڵم مژین. بۆنەکان هاتن. گوڵینەکان و شمەکە وردەکانی سەری

وەک گڵۆڵە . هەستم کرد خەریکە شی دەبمەوە. دەروونمدا قڵشی برد و تەقی

وتم لە بیرتە؟ ئەمجارە وەاڵمی . بەنێکی رێسراو بە دەست و رانی دایەگەورە

 .لەبەر خۆمەوە وتم حەتمەن لە بیریەتی. نەدامەوە

لق و . درەختی ئێوارە سێبەری دەخست. ەنجەرەکەوە لە دەرەوەم رووانیلە پ

وەک بڵێی دەستی . گەاڵکان خۆیان لە پەنجەرە و لە دیوارەکە هەڵدەسوو

نەوازشێکی پڕ لە بەزەیی دەیەوێ خانوویەکی پەرپووت و کۆن و لەبیرکراو، 

ە سووچێکی پشیلەیەک ل. تەوێڵم بە شووشەکەوە ناو و لێم رووانین. بالوێنێتەوە

پەڕێک لە گووڵێک . حەوشەکەدا ئارام تێپەڕی و لەسەر بانیژێکە ون بوو

 .هەڵوەری
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کۆترێک بەو ئێوارە درەنگانە . بانیژێکە و کۆترەکان نەرم نەرم کەوتنە فڕین

وتم . لەسەر لقەکە نیشتەوە و ئەویش وەک من تەوێڵی بە شووشەکەوە نا

ئەوسا زانیم سااڵنی . من دەناسێتەوەدەمناسیتەوە؟ ئەوی سووچێکە وتی ئەو تەنیا 

وتی گوناهی من . ئارام چۆکم دادا و وتم ئەوەندە بێ رەحم مەبە. ساڵ تێپەڕیون

. پێکەنینم بە گەمژەیی خۆم دێت. راستی دەکرد! نیە، خۆی لە خۆیا وایە

پێی دەڵێم بەڵێن . کۆترەکە لەوێ نەماوە. هەڵدەستمەوە و دیسان لە لقەکە دەڕوانمەوە

چاو . دەڵێ ئەمجارە خۆیان هەڵدەفڕن. ەم کاتە درەنگە کۆترەکان هەڵفڕێنیننەبوو ب

لەو بەر، بانیژەکە نەماوە و دڵنیا لەوەی کە کۆترەکان . هیچ نابینم. لە ئاسمان دەبڕم

ئاسمان . شوێنێکیان بۆ نیشتنەوە نیە، بەزەییم بە سەرگەردانی و ئاوارەییاندا دێتەوە

 !دەڵێم ئەوانیش لەبەر خۆمەوە. چەند بێ بەزەییە

بەاڵم دەستم پێیانەوە شەتڵ . دەچم درگاکان بکەمەوە. لە ژوورەکانەوە دەنگ دێت

خۆم دەڵێ دەنگەکان دەبێ وەک خۆیان . نا، نایانکەمەوە. بیانکەمەوە یان نا. دەبێ

لەگەڵ ئەوەی ناتوانم وشەکان لە یەکتر . گوێ بە درگاکانەوە دەنێم. لەوێ بمێننەوە

زەمەن پاڵم پێوە دەنێ و دەڵێ بکشێوە . م دەزانم باسی چی دەکەنجیابکەمەوە، بەاڵ

لە کۆاڵنەوە دەنگی . مێشێک رەنگە هی ئەو سااڵنە لە سەر شانم دەنیشێ. بەسە

دڵنیام قژیان درێژ و ریشیان زۆر و . تێپەڕینی جووتێک گەنجی ئاشق دێتە گوێم

. شێرێک دەخوێنێلە دوور دوورەوە کەڵە. دەرەلینگی شەرواڵەکانیان پان و پۆڕە

دراوسێی پشتی دیواری گڵینی حەوشەکە، ئافتاوەکەی هەڵدەگرێ و دەچێ بۆ 

بە خۆم دەڵێم دەزانی ئەو کاتانەیش . ئاسمان هەتا دێت تاریکتر دەبێ. ئاودەست

 .خۆم بە سەرسووڕمانەوە لێم دەڕوانێ! وەها بووە

چیرۆکەکانمان بۆ  پێی دەڵێم لەبیرتە لێرە دەنووستین، لێرە کایەمان دەکرد و لەوێ

. دەڵێم لە بیرم چووبوونەوە. دەزانم لە بیریەتی. یەکتر دەگێڕایەوە؟ خۆم هیچ ناڵێ

چۆلەکەیەک خۆی بە بن گوێسبانەکەدا . زەردەخەنەیەکی تاڵ لێوەکانی دەنگێوێ

ئێوارە بۆ هەموو کەس . ئەوەندە بەپەلەیە هەناسەی سوارە. درەنگ وەختە. دەکا

رووی . بۆنی ریقنە و بۆنی پەڕو پۆ و وردەچیلکە دەدا بن میچەکە. وەک یەک نیە

دەڵێم ئێوارەیان لە سەر . تێدەکەم و دەڵێم کاتی خۆی ئەمەیشم دەست نەکەوت

دەلێم زۆر جار . پلیکانەی قەراخ شەقامەکان دادەنیشتم و تەنیا لە جیهانم دەڕوانی

نازانم . ەوەشێنێخۆم سەرێک بە ئاستەم راد. تەنیا رووانین دەتوانێ یارمەتیدەر بێت
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بۆ سەلماندنی قسەکەی منە، یان تەنیا بۆ نیشاندانی رێزە، ئەوەیکە گوێ و ئاگای لە 

 .منە

رەنگە بارانێکی ناوەختیش . لە دوورەوە دەنگی هەورەتریشقەیەکی ناوەخت دێت

راستی بۆ من بە هاوین گەڕاومەتەوە؟ نەکا لەگەڵ باران . هاوینەباران. داکا

دەڵێن من . لەگەڵ هەورەکان؟ چاوەکانی ئەو پێم دەڵێن نا وا نیە هاتبێتم؟ لەگەڵ با و

پێکەنینێکی شێتانە ! دەڵێن لەبەر ئەوەی قەت نەڕۆیشتبووم. هەر وا بۆ خۆم لێرەم

دەڵێم ئەی ئەو هەموو چیرۆکە، ئەو هەموو . خانووەکە دەنگ دەداتەوە. دامدەگرێ

لە پرسیارەکانم پەشیمان ئەو هەموو تەنیاییە؟ بەاڵم ... بەسەرهات و تێپەڕینە،

نەکا ژیان، چیرۆکێک بێت خۆمان دەینووسینەوە بە بێ ئەوەی بۆ یەک . دەبمەوە

 !تاقە چرکەیەش چییە جەستەمان لە پشت مێزەکە جوواڵبێ

خۆم بە چاوە تاریکەکانی پێم دەڵێ . حەزدەکەم دەرگاکە بکەمەوە و بچە حەوشەکە

هەیە لێرە لە ناو خانووی رۆحەکاندا بێم دەڵێ لە دووای سااڵنی ساڵ تەنیا ئیزنم . نا

لە . لە پشت پەنجەرەکەوە تامەزرۆیانە لە حەوشەکە دەڕوانم. هەر ئەوەندە. و بچم

خۆڵی کاکڵەمووشان، لەبەردی حەوت بەرد، لەو جادانەی وا ماشینە پالستیکیەکان 

، پێی دەڵێم پێم وایە منیش لەگەڵ یەکێک لەو ماشینانە رۆیشتم. پیایا تێدەپەڕین

بۆ یەکەم جار بزەیەکی دێتێ . وانیە؟ بە بێ ئەوەی سواری بم، لێمخوڕی و ونبووم

! بۆ یەک جاریش بووە وازبێنە... و دەڵێ هەر ئەم خەیااڵتانە بوو بێرەی گەیاندی،

لەو سەرە کەسێکی . چاو دەقونجێنم و بەسەر گردێکی تەپ و تۆزاویدا سەردەکەوم

 .ێ هاوڕێ هیچ خۆش نیەسەفەر بە ب. تر چاوەڕوانە سواری بکەم

خۆم . خانووەکە دەبێ بە رەش. ژوورەکان بە خێراییەکی سەیرترەوە تاریکتر دەبن

. ئەگەرچی نایبینم، بەاڵم دڵنیام هەر وا لە سووچەکاندایە. چاوی بۆ دەگێڕم. وندەبێ

. ئەوسا ژوورەکان پڕدەبن لە سێبەرەکان. وەک من. ئەو هەمیشە لە سووچەکاندایە

. ئەمجارە بە ناو مندا. من نابینن و وەک ساڵی سااڵن دێن و دەچن ئەو سێبەرانەی

نەکا من . مێژوو هەموو شتێک داگیردەکا. ژیان دەژیێتەوە. یان من بە ناو ئەواندا

سەیری سەعاتی . گرینگ نیە. لە دەرەوەی مێژوو بم؟ یاخود ئەوا ئەوانن؟ نازانم

ەمی دەرەوە، سەفحەکەی سەر دیوارەکە دەکەم کە لەبەر دەم رووناکایی بەئاست

ئیستا نا ئیستا دووا رۆحی خانووەکە . دەدرەوشێتەوە و من دەزانم کاتژمێر چەندە

روو وەردەگێڕم و لە . بە دڵقێک بە دەستیەوە. لە دەرگا دەدا و دێتەسەرەوە. دێتەوە
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بۆنی گیزە گیزی . ئەویش بە ناو مندا گوزەردەکا و تێدەپەڕێ. دەرگاکە دەڕوانم

 .مژێک لە نیگاکانم دەئاڵێ. کەکانم پڕدەکەنسەماوەر گوێچ

رۆحەکان بە دەوری . ژەمی ئێوارەیە. ئەوسا هەموویان لە ژوورەکە کۆدەبنەوە

بڵێ راستی ئەوە . چاوەڕوانم یەکیان بانگم بکا. دادەمەزرێن. سفرەکەدا دێن و دەچن

ر داخۆ مەگە. هەر نیشم. وەک بڵێی من هەر نەبووبم. بەاڵم دەنگ نیە. لە کوێیە

 بەڵێن وەها نەبوو؟

خۆم، لە سووچێکی نادیارەوە دەردەکەوێ و بن باخەڵم دەگرێ و دەڵێ ئیتر دەبێ 

بەچاو لێی . وەک هەمیشە، من دەبێ بڕۆم. راست دەکا. لێی دەڕوانم! بڕۆی

سەردادەخەم و لە پلیکانەکان دەچمە . سەرێک بادەدا. دەپاڕێمەوە بۆ دووانیگایەک

 .خوارەوە

. کۆاڵن هەڵمدەلووشێ. کە نازانم چۆن هاتبوومەوە، دەڕۆمەوەهەر بەو شێوەیەی 

 .  لە دوورەوە دەنگی گرمەی هەور دێت
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 قالۆنچەکان

 

بە بزەیەکەوە ئەمەی پێ . ژوورەکەت ئەوەندە پیسە قالۆنچەکان داگیریان کردووە

بەاڵم ئەو بە . تەوەدەڵێم و، سەرێکی لێ دەلەقێنم و دەڵێم دەبێ خاوێنی بکا

رێک لە ناو چاوانم دەڕوانێ و دەڵێ هی پیسی نیە هی . پێچەوانەی من بیردەکاتەوە

هەر من و . تەنیاییە، باشتر بڵێم هی ئەوەیە خانووەکە زۆربەی کاتەکانی رۆژ چۆڵە

منیش واز ناهێنم و دەڵێم با تاقی بکەینەوە، رۆژێک جوان جوان . ئەوانین

پاشماوەی چێشت مەهێڵەوە، قاپ و قاچاخەکان جوان  ژوورەکان خاوێن بکەوە،

بشۆ، ماڵەکە گسک بدە، دەوری قاپشۆرییەکە بسڕە و وایتێکسی لێبدە، جاروبارە 

بەڵێنت پێدەدەم قالۆنچە چییە ... پەنجەرەکە بکەوە و با هەوای ژوورەکە بگۆڕدرێ،

 .تیای نامێنێ

چۆڵی خانووەکە یاخود  بەاڵم ئەو ئەمە ناکا و بەردەوام مکوڕە لەسەر ئەوەی هی

دەڵێ هیچ شتێک وەک تەنیایی نیە، نەک قالۆنچە بەڵکو دڵنیات . تەنیایی ژوورەکانە

دەڵێ جاری وایە . دەکەم هەرچی رۆحی دونیایشە تیایا لەدایک دەبێ و تێی دەئاڵێ

کە دێتەوە و کاتێک کلیل دەخاتە کونی قفڵەکەوە، گوێی لێیە لە پشت درگاکەوە 

دەکەوێتە ناویانەوە و، دەکشێنەوە و سەرەتا خۆیان لە حەمام و هەڵپە و پەلەپەل 

ئاودەست و پەناو پەسێوەکاندا دەشارنەوە و، ئەوسا دەگوازنەوە بۆ ناو 

 .هەتا من دیسان دەڕۆمەوە دەرەوە... دیوارەکان،
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من کە باوەڕم بە چیرۆکی رۆح و شتی لەم بابەتە نیە، دەچمەوە سەر داستانی 

با باسی شتە راستەقینەکان بکەین، ئەوانەی وا دەبیندرێن و قالۆنچەکان و دەڵێم 

دەڵێم هەر . هەستیان پێدەکرێ و بۆیە دەتوانین ئاسانتر چارەسەریان بۆ بدۆزینەوە

بەمەیش رازی نابین، دەچین و دەرمان دەکڕین و دەرمانداویان دەکەین، تاقیان لێ 

دەڵێ دەزانی دەڵێن ! بەاڵکەی هیرۆشیما و ناگازاکیان بەسەردا دێنین. ناهێڵین

! قالۆنچە لە چاو مرۆڤ لە بەرامبەر بۆمبی ئەتۆمدا پانزە بەرابەر مقاومتیان زیاترە

دەڵێم ئەوە بۆمبی ئەتۆمە و . دەڵێم یەعنی دەرمانداوکردنیان بێسوودە؟ دەڵێ نازانم

جیاوازە، ئەم دەرمانەی من باسی لێدەکەم تایبەت بە قالۆنچەیە، بۆیە بە دڵنیاییەوە 

 .انکۆژێدەی

تەلەفۆنم بۆ دەکا و دەڵێ لە مێژە دیار . رۆژەکان تێدەپەڕن و ئەو هەر گوێ ناداتێ

دەڵێ . نیت، ئەرێ بەتەما نیت سەردانێکم بکەیت؟ دەڵێم قالۆنچەکان ناهێڵن

. دەڵێم نایانبینی یان ناتەوێ بیانبینی؟ وەاڵم نیە. باوەڕبکە نەماون، دەمێکەیە نایانبینم

تەلەفۆنەکە . و دەڵێ ئەوە ئیستا دووانیان بە تەنیشتم دا تێپەڕین ئەوسا قاقا پێدەکەنێ

 .دادەنێم

بە شێوەی . رۆژێک وەڕەزیی دەکەم و، بە خۆم دەڵێم چش و دەچم سەردانی دەکەم

کە دەچمە . زەنگ لێدانەکە دەزانێ منم، هاواردەکا کراوەیە وەرە ژوورەوە

ندین قالۆنچەی بە دەزووەوە دەبینم چە. ژوورەوە بە سەر دیمەنێکی سەیردا دەکەوم

بە یەکەوە بەستووەتەوە و قالۆنچەکان بە بێ هیچ چەشنە هاوئاهەنگی و رێگایەکی 

ئەمە دەبێتە هۆی ئەوە بەردەوام . دیاریکراو هەر کامەی بە الیەکدا ملی پێوە دەنێن

بەر یەکتر بکەون و لە یەکتر دووربکەونەوە؛ دەزووەکان لەیەک دەئاڵێن و بە 

ئەو قاقا پێدەکەنێ و دەڵێ . ی یەکجار شپڕێو و ئاڵۆز دێتەبەرچاوگشتی دۆخێک

زیاتر لە قالۆنچەکان . ئاوایان لێدەکەم بۆ ئەوەی چیتر روونەکەنەوە ماڵەکەم

هەست دەکەم شتێک ناتەواوە، کە زیاتر لێیان ورددەبمەوە، دەبینم . رادەمێنم

بێ سەریش تا چەند دەڵێ مەگەر نازانی قالۆنچە بە . تێدەگا. کوڵن. سەریان نیە

هەفتە دەژی، هەم سەرم لێکردوونەتەوە و هەم پێکەوەم بەستوونەتەوە بۆ ئەوەی 

ببێتە دەرسی عیبرەت بۆ ئەوانی تر، بێگومان کاتێک لە ماڵەوە نیم، دێن و 

 . هاوڕێکانیان دەیانبینن و ئیتر هەڵدێن و بۆ هەمیشە ماڵەکەم جێدێڵن
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ە کاتێکا قالۆنچە سەربڕاوەکان هەروا لە من ئەو شەوە تا درەنگان دادەنیشم و ل

کەفی ژوورەکەدا دێن و دەچن، پێکەوە چایی دەخۆینەوە و سەیری تەلەفزیۆن 

ئەگەرچی . خانووەکە هەر وا پیسە و وەک هەمیشە بۆنێکی ناخۆشی لێدی. دەکەین

 .دڵنیام بۆنی پیسییە، بەاڵم جاروبار بە خۆم دەڵێم رەنگە بۆنی تەنیاییش بێت

ڕۆمەوە بۆ ماڵەوە، دەچمە سەر کامپیوترەکەم و لە ناو گووگل دەنووسم شەو کە دە

گووگل دەڵێ خاوەن رەنگی . قالۆنچە و لە سەریان دەستدەکەم بە خوێندنەوە

لە رێگای کونی ئاودەست . جۆراوجۆرن، لە سایزی جۆراوجۆریشدا دەستدەکەون

ەدا دەکەن، و هەر چەشنە کۆنێک کە لە ناو ماڵدا دەست دەکەوێ خۆ بە ژوورەو

رەنگە کاتی گواستنەوە لەگەڵ شمەک ئەوانیش خۆیان بە ماڵی تازەدا کردبێ، 

هەروەها دەڵێ بەتایبەت کاتێک دونیا تاریک دەبێ دێنە دەرەوە و دەستدەکەن بە 

خواردنی چێشتی پاشماوەی ناو ماڵ، ئەوەی وا بە جێ مابێ یاخود لێرەو لەوێ 

ەی یەکێکی زەرد و یەکی رەش گەورە ئەوسا وێن. رژابێ و کەوتبێتە سەر عەرز

 .دەخوێنمەوە قالۆنچەکان دەفڕن. دەکەمەوە و ورد ورد لێیان دەڕوانم

نازانم بۆ، بەاڵم لە دووای خوێندنەوە لەسەریان، کتوپڕ روانگەم لە سەریان 

. رقم لەوەیە هیچ قالۆنچەیەکی لێ نیە. بە ناو ژوورەکەدا دەڕوانم. دەگۆڕدرێ

ئاودەست و پاشماوەی خواردن و گواستنەوەی کۆنی تیا نیە  یەعنی ماڵی ئێمە کونە

 .باوەڕناکەم! و نەبووە

ئەو هەموو . لە سبەیەوە بە بێ ئەوەی پێم بڵێ هەموو شەوێک دەچم سەردانی دەکەم

رۆژێک سەری چەند قالۆنچەیەک لێدەکاتەوە و بە دەزوو پێکەوەیان دەبەستێ و 

خواردنی چاییەوە سەیری تەلەفزیۆن ئەوسا لە تەنیشت مندا دادەنیشێ و بە دەم 

 .دەکەین

دەڵێم نا هی ئەوەیە هەموو . دەڵێ ترساون. دەڵێم هەستدەکەم کەمیان کردووە

بەاڵم ئەو وەک هەمیشە باوەڕی بە . رۆژێک سەری چەند دانەیان لێ دەکەیتەوە

دەڵێ لەو رۆژەوە قالۆنچەکان کەمیان کردووە، . شتە رۆحی و دەروونییەکانە

زۆر جووڵە و هەڵبەز و دابەزیان نەماوە، وادیارە گواستوویانەتەوە بۆ رۆحەکانیش 

دەڵێ لەم رۆژانەدا ژنەکەیان زریکەیەکی سەیری لێ هاتووە . ماڵی دراوسێکەمان

 !و، بۆ شەو نووشتەنووسیان بۆ هێناوە
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جگەرەیەک دادەگیرسێنم و بە الچاو لە هاوڕێکەم دەڕوانم، سەیرێکی قالۆنچە 

بە خۆم دەڵێم خۆشە بێ سەر . قالۆنچە بێ خوێنەکان. یش دەکەمسەرهەڵکەنراوەکان

 .و بە سەر هەر بژی

بۆمبەکەی هیرۆشیما کە لە . تەلەفزیۆن فیلمێکی شەڕی دووی جیهانی لەسەرە

. دیمەنێکی ترسناک. کارگ دەکا هەموو سەفحەی تەلەفزیۆنەکەی داگیر کردووە

دووای بۆمبارانەکە بە تەواوی دەڵێ، دڵنیام قالۆنچەکان لە . سەیری یەکتر دەکەین

 .دەڵێم لە دووای مرۆڤ ئیتر گرینگ نیە چی روودەدا. شارەکەیان داگیرکردووە

دەڵێم ئەها بە کوشتنیان . لە دووای چەند هەفتە قالۆنچەکان یەکجار کەم دەکەن

دەڵێ بە خۆت نازانی، هی ئەوەیە تۆ ئیستا . فەرقی کرد و فڕی بە تەنیاییەوە نیە

من لەو . بە سەرسووڕمانەوە لێی دەڕوانم. سەردانم دەکەیهەموو شەوێک 

 .قیرسیچمەتر، دەڵێم بڕێک خانووەکە خاوێن بکەوە بزانە هەر ئاسەواریان نامێنێ

تەنانەت . بەاڵم قالۆنچەکان هەمیشە لە شوێنێک لە دەرەوەی خانووەکانی ئیمە هەن

چونکە دەبێ ... ئەوان دەبێ هەبن، چونکە. بۆمبی ئەتۆمیش چارەسەریان ناکا

. شتێک هەبێ وا پاشماوەی خواردنەکان لە نیوەشەو و لە هەناوی تاریکیدا بخۆن

 .یاخود پاشماوەی مرۆڤەکان لە ناو کونی ئاودەست و دەڕەفتەکاندا

ئاە، . هەموو جەستەم شەاڵڵی ئارەقە. ئەو شەوە نیوەشەو بە دەم خەوەوە رادەپەڕم

من کێم کە بڕیار لەسەر ژوورە پڕ لە باشە ! من چەند گەمژە و چەند شێت و نەفامم

گەر مرۆڤێک دەستنەکەوێ ئەو تەنیاییە پڕبکاتەوە، . تەنیاییەکانی مرۆڤێک دەدەم

 ...،...ئەی

لە دڵەوە ئارەزوومە قالۆنچەکان ئەوەندە گەورە ببن کە بتوانن ئەو شەوانەی کاتێک 

وار دەوریدا من ناتوانم سەردانی بکەم، بچن و لەسەر مۆبلەکە لە تەنیشتی و بە چ

. سەیری فیلمی شەڕی دووی جیهانی. دابنیشن و پێکەوە سەیری فیلم بکەن

 .بێگومان بیرەوەرییەکانی ئەوان یەکجار زیاترە لە هی مرۆڤەکان

ئەویش واز لە سەر هەڵکەندن و پێکەوە . ئیتر قەت باسی قالۆنچەکانی لەگەڵ ناکەم

قاچمدا تێدەپەڕن، جاری وایە  کاتێک لەوێم، دەبینم دێن و بە ژێر. بەستنیان دێنێ

تەنانەت وایان لێهاتووە لەوێوە بۆ سەر تەلەفزیۆنەکەیش . دێنە سەر مۆبلەکەیش

هاورێکەم چاوم لێدەکا و دەڵێ رۆحەکانیش . چیتر دزێو و قێزەون نین. هەڵدەفڕن
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گەڕاونەتەوە، الم وایە لەوەی ژنە دراوسێکەیان بەو چەشنە ترساندووە، پەشیمانن، 

 .شیمانیەکجار پە
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 تەنیا دەنگ، دەنگ دەخنکێنێ

 

تەنیا بە . ئارام و بێدەنگ بوو. خولە لە سەردەمی منداڵی زۆر درەنگ زمانی گرت

چاو پەیوەندی دەگرت و گەر شتێکیشی بویستایە ئەوا دەستی بۆ رادەکێشا و بە ئم 

دایکی و باوکی، بەتایبەت دایکی خەمێکی زۆری . ئمێکیش پێی لەسەر ددەگرت

دەیگوت لەم سەردەمەدا مرۆڤی کەمدوو و بێ زمان قوڕ دەکرێ بە . لێهاتبوو

هەر بۆیە چووە الی نووشتەنووس و کە چاریشی نەهات بە تێبینی . سەریا

کاکی . مامۆستای قوتابخانە، کە کرێچیی دراوسێکەیان بوو، رووی کردە دکتۆریش

تبوو هیچی دکتۆر لە پاش پشکنینێکی باش و دڵنیا بوون لە سیحەتی خولە، پێی گو

نووشتەنووسەکانیش لەپاش نووسینی . نیە و بۆ خۆی کەمکەم زمانی دەپشکوێ

چەند دێڕی خواروپێچ و شاردنەوەی لە تیکە پەڕۆیەکی سێگۆشی مەیلەوزەرد و 

جاری وابوو رەش، گوتبوویان چاوەڕێی رەحمەتی خودا بێت و ئینشاڵاڵ شیفا بە 

 .نسیبی دەبێ

ا نووشتە یەک لە دووای یەکەکان کە خولە کەس نازانێ قسەی دکتۆرەکە بوو ی

کتوپڕ زمانی پشکوت و، ئەمجارە ئەوەندەی دەگوت کە مێشکی سەری پیاوی 

 !دەبرد

خولە وەک بڵێی دوواکەوتبێ، ماڵ . ئیتر لە خولە بێدەنگەوە ناویان نا خولە چەقەنە

وێران ئەوەندە بێ هۆ و بە هۆ دەیگوت و دەیگوت کە ئەوەندەی پێ نەدەچوو 

دیسان . یان چۆڵدەکرد و جێیان دەهێشت؛ بەاڵم خۆ مەگەر بەمەیش وازی دێنادەور

بەردەوام دەبوو و، ئەمجارە لەبەر خۆیەوە جوێنی دەدا و بە دەنگی بەرز، بێ 

 .ئەقڵی و کەلەپووتیی خەڵکەکەی دەدایە بەر لێکدانەوە
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کی زەمانە وەک هەمیشە تێدەپەڕی و خولە لە دووای ئەوەی لە نیشتمان ئاڵوگۆڕێ

گەورە رووی دا و خەڵک گوتەنی مەال جێگای پاشای گرتەوە، کتوپڕ تڕکنی لێ 

ئەمجارە بە داخەوە نە باوکی مابوو و نە دایکی کە بیبەنە الی دکتۆر ! دەرچوو

خولە کە چەند کالسێک دەرسیان پێ خوێندبوو و ئیتر . یاخود نووشتەنووس

یەکی بە اللێوەوە بوو، خەریکی ئیشی سەرپێیی ناو بازاڕ بوو و هەمیشە دەمنە

بۆخۆیشی یان ئەقڵی پێ نەدەشکا، یان نەیدەویست بچێتە الی دکتۆر و 

هەر ئەوەندەی کاتێک بای لێ . بۆیە هەروا درێژەی بە ژیانی دەدا. نووشتەنووس

 . وەک بڵیی دەیویست بە دەنگ دەنگ بخنکێنێ!" ئەها"دەبووەوە هاواری دەکرد کە 

ال عەیب بوو و هەوڵیدەدا لە الی خەڵکی بای لێ خولە، کە سەرەتا کەمێک ئەمەی 

نەبێتەوە، بەاڵم هەوڵەکانی بێسوود بوون و خۆی چی پێ رانەدەگیرا و ئیتر بەری 

بەخوا کابرایەکی سووک و "، !"حەک خوا غەزەبت لێبگرێ. "لێ بەرەڵاڵ دەکرد

 لەو جۆرە رستانە بوون!" بێ ئەخالقی تڕکن"و !" وەی لەم قن دڕاوە"، !"سەلیمە

چەند . کە خولە بەردەوام گوێی لێدەبوون؛ بەاڵم چ بکا کە بە دەست خۆی نەبوو

جارێک لەم الوال باسی کردبوو و گوتبووی هی ئەوەیە لە بان لە کاتی بەفرڕاماڵین 

 .دا کەوتووەتە خوارەوە و ئیتر کەمەری شل بووە

یەیش خەڵکی وەک چۆن بە بێدەنگی و چەنەبازیی خولە راهاتبوون، هەر بەو شێوە

بۆیە کەس بەو شێوەیە گوێی نەدەدایە، مەگەر . بە تڕکنییەکەی عادەتیان گرتبوو

 .ئەوانەی وا بۆ یەکەم جار گوێیان لێی دەبوو

لەو الیشەوە راستییەکەی ئەوە بوو کە لە ژیانی رۆژانەدا، لەو کاتەوە نیشتمان 

شۆڕشی تیاکرابوو و، حکومەت گۆڕابوو، هەر رۆژەی شتێک ناخۆش و 

. کارەسات لە دووای کارەسات، بەزم لە دووای بەزم. ەمەرە روویدەداسەیروس

خولە زۆر جار لەبەر خۆیەوە دەیگوت . وەک بلێی دونیا لە گرێژنە دەرچووبوو

بەزنەبوو ژنم نەهێنا و بە رەبەنی مامەوە، بەخوا ئیستا ماڵ و منداڵم هەبووایە 

منداڵیشت لەم دەبووم بە پەندی زەمانە، جا وەرە ژن و منداڵ تێرکە و 

 !جەنگەڵستانەدا خوانەخواستە بەاڵیەکی بەسەردا نەیەت

بەاڵم خولە تڕکن، ئاگای لەوە نەبوو کە بەزم و بەاڵ بە زۆر و بۆریی بنەماڵە نیە 

و، گەر هات و رووی تێکردی، ئەوا وەک چۆن بزمار بە تەختەدا دەکوتی، ئاوەها 

 .وەبە چارەنووستەوە دەلکێ و بەزەحمەت هەڵدەکەندرێتە
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رۆژێکیان کاتێک خولە وەک هەمیشە لە بازاڕ خەریکی مامەڵە بوو و خەنی 

لەوەی خێرێکی باشی کردبوو، پارەکەی خنیە گیرفانی و بە مەبەستی تارەتگرتن 

لە ناو ئاودەستە بۆگەناوییەکانی مزگەوتی جامیعەی شار لێی . روویکردە مزگەوت

وەک بڵێی دونیا . رایتڵەکاندهەڵتروشکابوو کە زرمەیەکی یەکجار سەیر و گەورە 

لە بن میچەکانەوە تەپ و تۆز بەرزبووەوەو هەندێ خۆڵیش بە . بە سەریا بڕوخێ

خولە کە تەواو نەببوو، . لە دەرەوە بوو بە هاوارهاوار. سەرو ملیدا هەڵوەری

. هەروا خۆی ماڵس دا و لەبەر خۆیەوە گوتی کوڕە دوواتر هەر دەزانم چی بووە

کە گوێی لە هاڕەی ماشین بوو و لە ناو مزگەوتیش بوو بە ئەوەندەی نەخایاند 

وەک بڵێی خەڵک خۆی پیادەکەن و هەاڵتهەاڵتیانە و دەیانەوێ خۆیان لە . هەراهەرا

خولە کە جوان گوێی هەڵخست، ئاگای لێ بوو . چنگی شتێک رزگار بکەن

رار نذارید ف"، !"بگیریدشون: "کەسانێک بە زمانی فارسی هاواردەکەن و دەنەڕێنن

 !"توالتها رو بگردید!"... "کنن

هێشتا ئەم رستەیەی دووایی تەواو نەببوو کە کتوپڕ یەکێک دەرگاکەی بەسەردا 

کردەوە و نووکی تفەنگێکی زەالم خرایە سەر ناوچاوانی خولە کە هێشتاکە بە گەڵ 

پدر "کابرای جل بەڵەک بە سەریا نەڕاندی کە . و قنی رووتی هەڵتروشکابوو

خولە کە سەرەتا حەپەسابوو، ئەوەندەی پێنەچوو !" ت پاشوسوختە تروریس

دەستبەجێ رابوو، بە بێ ئەوەی بتوانێ خۆی بشوا پانتۆڵە کۆنەکەی بە شێواوی 

هەر . هڵکێشاو بەنەخوێنەکەی بەست و بە ترس و لەرز لە ئاودەستەکە هاتە دەرەوە

پێچی ئەو رۆژە لە گەڵ هەندێ خەڵکی تر کە لە مزگەوتەکە گرتبوویانن، را

ئیتالعاتیان کرد و لە ژوورێکی تاکەکەسیان خنی کە بۆنێکی یەکجار ناخۆش لێوە 

 .بە هۆی ئەو بۆنەوە، خولە ئاگای لە بۆگەنی خۆی نەبوو. دەهات

لەوێیش ئەوەندەی نەخایاند و دوو چەکداری ریشن کێشایانەوە دەرەوە و، ئەمجارە 

ەڵی لێبوو لە الیەن لە ژوورێکی گەورەتردا کە تەنیا یەک مێز و یەک سەند

کابرا . کابرایەکی قەڵەوی ریشنی مۆنی عەینەکییەوە کەوتە بەر لێپرسینەوە

 :نەڕاندی

 ـ اسم؟

خولە هەرچی کرد کە بیسەلمێنێ لە ناو ئاودەستەکەوە ئاگای لە زرمە بەسامەکە 

بووە و فڕی بە سەر ئەوەی وا لە کۆاڵنی بەر مزگەوتەکەدا روویداوە نەبووە، 
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ئەو دووانەیش کە ئەمبەراوبەریان لێ گرتبوو هەر زوو زوو سوار . بێسوود بوو

خولە، کە قەت بە ژیانیدا ئەوەندە . سەری دەبوون و بە شەق و مشت دایاندەگرت

نەترسابوو هەر پێی دەکرا بە دەست و قۆلەکانی سەروچاوی خۆی داپۆشێ بۆ 

اڵم ئەوەی بەالیەکی گەورەی بەسەردا نەیەت و سەرو گوێالکی نەشکێت، بە

ئەو ژانەی بە سکیا دەگەڕا لەوانە . سەری چی و شتی چی، خوارەوە خراپتر بوو

ئەو سەگبابانە هەتا هێزیان تیا بوو بە شەق . بوو لە ناو قەدیدا بیکا بە دوو کەرتەوە

 .و بە مشت تێیان دەکوتا

سەرئەنجام لێدان تەواوبوو و لە دووای دوو رۆژ مانەوە دەرکەوت کە خولەی 

ە سەر رووداوی ئەو رۆژەی مزگەوتی کۆاڵنەوە نەبووە کە تێیدا گوایا داماو فڕی ب

 .بۆیە مەرەخسیان کرد. کابرایەکی سەر بە حکومەت بە نارنجۆک کوژرابوو

. ئامۆزایەکی تیماری کرد. خولە، یەک هەفتە لە ماڵەوە مایەوە و نەهاتەدەر

دکتۆر؛ ئاخر ئامۆزاکەی هەرچی کرد نەیتوانی خولە رازی بکا بەوەی بچێتە الی 

نەکا لەبەر ئەوەی شوێنێکی شکابێ، یاخود ئازارێکی وەهای پێ گەیشتبێ کە 

خوانەخواستە بەرەبەرە بەتووش کێشەیەوە بکا؛ بەاڵم خولە بە هیچ جۆرێک 

 !نەیدەویست لە ماڵ بچێتە دەر

رۆژەکان دیسان وەک هەمیشە تێپەڕین و خولە بەرەبەرە چاک بووەوەو، بە تێبینی 

وەک جارانیش دەستی کردەوە بە . تەواوەوە روویکردەوە دەرەوەو پارێزێکی 

 .کەسابەتەکی خۆی

! خولە چیتر تڕی بە وەخت و ناوەخت نەدەکەند. بەاڵم شتێکی سەیر روویدابوو

ئەمجارە خەڵکی گاڵتەیان پێدەکرد کە سەرئەنجام لە . چاک چاک ببووەوە

پاسدار قنیان پێ رووداوێکی نەخوازراودا درمانی خۆی دۆزیبووەوە و شەقی 

هەرچەند خولە، کە یەکجار خۆشحاڵە، پێی وایە هی ئەو زرمە ! قونجاندبوو

 .ترسناکە بوو وا ئەو رۆژە لە ناو ئاودەستەکەوە گوێی لێ ببوو

گرینگ ئەوەیە خولە لە دەردێکی ترسناک و حەیابەر . خەڵکی چی دەڵێن با بیڵێن

ەی کە تەنیا دەنگ دەتوانێ ئەو، ئیستا گەیشتووەتە ئەو ئەنجام. رزگاری ببوو

 .   دەنگی تر بخنکێنێ

 

 لووتکە
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! دوێ شەو خەوم بینی گەیشتووم. هەموو تەمەنم ئارەزووم گەیشتنە لووتکە بوو

لووتکەیەکی سەرکەشی بەردین و تیژ کە بە هەموو دەورووبەری خۆیدا 

او سەر لە ناو هەوراندا و بن لە ن. ئەوەندە بەرز هەر تەسەوری ناکەی. دەیڕوانی

 !ئاواندا

بەاڵم من لە جیاتی ئەوەی خۆشحاڵ بم، لە جیاتی ئەوەی هەڵخەمەوە، قۆلەکانم وەک 

باڵی باڵندە بەرزەفڕەکان بکەمەوە و سەرهەڵبڕم و روو بە دونیا و ئاسمان بقیڕێنم، 

ئاسمانی بڵیند و ! لە ترسانا باوەشم بە بەردەکانا کردبوو و خەریک بوو دڵم دەتۆقی

اڵیی دەشت و دۆڵەکان وەهایان ترساندبووم کە هەر دەم پێم بای سامناک و قوو

وابوو ئەمە دوواچرکەی ژیانمە و ئیتر ئەوەندەی نەماوە بکەومە خوارەوە و هەموو 

 .شتێک بۆ هەمیشە کۆتایی پێ بێ

هەموو سەری پەنجەکانم بریندارببوون و خوێنیان لێ . چنگەکڕێیەکی سەیرم بوو

بۆ ئەوەی دڵم رانەوەستێ، . قار شەقار ببوونبەری هەر دوو دەستم شە. دەچۆڕا

الم . هەوڵم دەدا تەنیا لە بەر لووتی خۆم بڕوانم کە چەسپاندبووم بە بەردە گڕەکەوە

المدەکردەوە و هەوڵم دەدا ئەو رێگایە . سەیر بوو چۆن گەیشتوومەتە ئێرە

و  بدۆزمەوە وا پیایا گەیشتبوومە ئێرە، بەاڵم قوتەکە لەوە لێژتر، هەڵەمووتتر

هەموو شتێک لێژاییەکی . بچووکتر بوو بتوانم کوێرە رێگایەکی تیا ببینمەوە

جاروبارە بە دزییەوە و بە سرکەسرک سەیرێکی خوارەوەی . ترسناک بوو و بەس

بەردەمی خۆم دەکرد و ئەو چرکەیەم دەهاتە بەرچاو کە خلۆردەبمەوە و دەکەومە 

سمانەوە هەتا دەگەمە سەر خوارەوە و وەک جەستەیەکی شل و بێ ئیرادە بەو ئا

نازانم بۆ پێم وابوو کە چارم نیە و، لێرە . زەوی پەیکەرم دەبێ بە هەزار پارچە

 .چارەنووسم تەنیا بریتییە لە کەوتنە خوارەوە و ئیتر هیچی تر

سەرئەنجام لە دووای هەوڵێکی زۆر کە لەگەڵ ئارەقکردنەوە و دڵەڕاوکێیەکی 

دەوە، سەرم وەرگێڕا و لە دوواوەی خۆم سەیر تێکەڵ بوو، کەمێک ملم بەرزکر

بە دڵنیاییەوە . چاوم بەو تیژاییە کەوت کە دەبێ بەوێدا سەرکەوتبێتم و هاتبێتمە ئێرە

لە خۆشیی ئەوەی دەچوومە سەر لووتکە، گوێم نەدابووە رێگاکە و هەر هەڵپەی 

م بە بینینی رێگاکە کە لە راستیدا لە رێگای نەدەکرد، کەمێک دڵ. گەیشتنم بووە

هەر چیم . بەاڵم خوایە گیان چۆن چۆنی بڕۆمەوە خوارەوە... بەاڵم،. کرایەوە

الم وابوو هەر لە عەرزەکە جیاببمەوە لە یەکەم . دەکرد زاتی ئەوەم نەبوو ببزوێم
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هەنگاودا گڕەبەردەکان کە پلیکانە ئاسا بە مەوداوە چووبوونەوە سەر یەک، 

 .دۆڵی قووڵ و بێ بن و بێ بەزەیی رایاندەکێشامە خوارەوە و لەویوە رێک بۆ ناو

بە ترس و لەرز ! نازانم چەندە لە کات تێپەڕیبوو، کتوپڕ دەنگی مرۆڤم هاتەگوێ

بە خۆم گوت مرۆڤی چی و شتی چی، جا ئێرە کوا شوێنی . چاوێکی ترم گێڕا

بەاڵم دەنگەکە بەردەوام بوو و، ئەمجارە بوو بە دەنگی ! مرۆڤە، بە خوا تێکچووم

لە ترسی ئەوەی هەندێ کەس ئاگایان لێمە و بەم دۆخەی من . قاقای پێکەنین

پان پان وەک قرپۆک بەسەر . پێدەکەنن، ئەوەندەی تر خۆم بە زەوییەوە لکاند

قاقای پێکەنینەکە روون . گەاڵی پانی کەنار کانیاوەوە لە فێنکایی ئێوارانی هاویندا

یسان الم کردەوە و لە د! خوایە چ خەبەرە. لەوانە بوو شێت بم. و روونتر دەبووەوە

قاچی راستم کەمێک بزواند و بە خۆم گوت . رێگا هەڵەمووت و رژدەکەم رووانی

قاچم . هەر ئەوەندەی لە شتێک گیر بێت پێم وایە دەتوانم کەمکەم بچمە خوارەوە

شتێکی گرت و لە دووای تاقیکردنەوەیەکی بە سەبر و لە سەرەخۆ زانیم 

دیسان خۆم کڕکردەوە بە تەمای . بەرخستم ئەمە ورەیەکی. شوێنەکەی خراپ نیە

هەنگاوێکی ترم نا و جەستەم . هەوڵم دا سەیری خوارەوە نەکەم. هەنگاوی دووهەم

لەم ساتەدا بوو سەری کەسێکم لێ دەرکەوت، ئەوسا یەکی . کەمێک راست بووەوە

 دەستیان لە ناو پانتۆڵەکەیاندا بوو و،. تر رێک لەبەر دەممدا بەو دیوی لووتکەکەدا

بە دەم پێکەنینەوە باسی شتێکیان دەکرد کە من لەبەر گڤەی بەهێزی با نەمدەزانی 

 .چییە، ئاگام لێبوو سەیری دووردەستەکانیان دەکرد

ئەمجارە نەک لە ترسی بەرزایی، بەڵکو لە حەیبەتی . من تەواو بە خۆمدا شکامەوە

خراپتر لە . دەوەدیسان خۆم بە لووتکەوە چەسپان. ئەوەی نەکا بمبینن و پێم پێبکەنن

هەمووی کاتێک بوو کە زانیم رێک کەمێک لە خوارتری منەوە، لە خوار 

قاچەکانمەوە، پانتاییەکە مینی بووسێکی لێ راوەستاوە و لەو التریشیەوە جادەیەکی 

 !ئیسفاڵت کە سەرەوخوار دەبووەوە

لە شەرمی ئەوانەی پێشەوە و دیسان لە شەرمی ئەوانەی کە رەنگە لە دوواوە 

وەک قرپۆکێکی . ن و من هیشتا نەمبینیبوون، ترسی لووتکەم لەبیر چووەوەبوو

چوست و چاالک کە خۆی دەهاوێتە ناو گۆلەوە، ئاوەها راست بوومەوە و بە 

 .قەڵەمبازێک چوومە خوارەوە
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دیارە تەنیا باسی ئەوەم کرد بە )کە خەبەرم بووەوە و خەوەکەم بۆ دایکم گێڕایەوە 

... ، دایکم گوتی هەی رۆڵە خۆزگەم بە خۆت بۆ خەوت،(بەرزایی شاخێکەوە بووم

گوتی مەالی ! لەمە باشتر نابێ و ئینشاڵاڵ هەر باشیش دەبێ کە بێگومان باش دەبێ

مزگەوت دەڵێ حەزرەتی محەممەد، دروودی خوای لێ بێ، پێش ئەوەی خوای 

گەورە جوبرەئیلی مالیکە بنێرێتە خزمەتی، چەندین جار خەوی بە بەرزایی و بە 

 .لووتکەوە بینیبوو

بەاڵم من بە ئەسپایی لەبەر خۆمەوە، وەها کە دایکم گوێی لێ نەبێت بە خۆمم گوت 

 !قەت قەت... ئیتر قەت ئارەزووی گەیشتن بە لووتکە ناکەم
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 پێاڵوفرۆش

 

ک لە ، پێاڵوفرۆشە و دووکانەکەی رێ'کەریمی کەوشحاجی 'کەریم، ناسراو بە 

وەک بۆ خۆی . ی دڵخۆشەگەلێک بە کارەکەحاجی . فەلەکەی ناوەڕاستی شاردایە

زۆر گەورە  حاجی یدووکانەکە. وکیەتی و لەوەوە بۆی بە جێ ماوەدەڵێ پیشەی با

یەک جاریش . رەکەی گۆڕیوەدیکۆ لە دووای مەرگی باوکی چەند جارێک و نیە

بە هیچ  لە هەمان شوێنی سااڵنە و یەک میلیمتر چییە یشوەک جێگا .ویترینەکەی

 .واوەنەبز الیەکدا

کەریم بە هۆی دانیشتنی سااڵنی ساڵ لە دووکانەکەیدا، دیارە هەر لە سەردەمی 

بۆنێک تێکەڵ لە السیق و لە چەرم و وەک دەڵێن . منداڵییەوە، بۆنی پێاڵوی گرتووە

مانەوە بە درێژایی النیکەم پەنجاوپێنج ساڵ لە دووکانەکە . یشلە کەوشی شبراو

چووەتە  کەبۆنە وەک بڵێیوەهای لێکردووە ، (ئیستا شەست و دوو ساڵی تەمەنە)

 .بووە بە بەشێک لە وجوودی .ناو گۆشت و ئێسکییەوە

دیارە بۆ خۆی نەک تەنیا پێی قەڵس نیە، بەلكو هەر هەستیشی پێناکا، بەاڵم 

ژنەکەی، کە پانزە ساڵ لە خۆی بچووکترە، وازناهێنێ و هەر دوو قاچی لێ 

دەبێ دووکانەکە بگۆڕێ بە شتی و  سەردەم گۆڕاوەخستووەتە کەوشێک و دەڵێ 

کەریم کە ئەمە وەک کارەسات لێکدەداتەوە، سەرەتا زۆر گوێی نەدایە، بەاڵم بە . تر

زانی کەوتووتە  تێپەڕینی رۆژ و مانگ و ساڵ و پێداگرتنی بەردەوامی ژنەکەی،

هەڕەشە و گوڕەشە بە هەوڵیدا بە تووڕەبوون و سەرەتا بۆیە  .ناو گێچەڵەوە

نەک تەنیا دۆخەکەی ئارام  کردەیەکی بێسوود کە. ژنەکەی بکاپاشەکشە بە 

وای لێهات ژنەکەی بە  .کردو هەتا دەهات خراپ و خراپتریشی نەکردەوە، بەڵک

تەمەنی نزیک پەنجا ساڵەی خۆیەوە، بێ گوێدانە ژیانی هاوبەشی دوورودرێژی 

ووی لەگەڵ حاجی و ئابڕووی لە مێژینەیان لە گەڕەگ، چەند جارێک تۆراو و ر

 . کردەوە ماڵی دایک و باوکە پیرەکەی
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وو بە بوەک دەڵێن وەجاخ کوێر بوو و جگە لە چوار کچ نەب ی حەیا بە خۆ،کەریم

کچەکانیشی بە شوو دابوو و ئیتر هەر خۆی و خاتوونی . ێککوڕهیچ خاوەنی 

لەو تەمەنەیشدا لەدەستدانی ژن جگە لە کارەسات و گەمەژیی  .ژنی مابوونەوە

ئەو هەمیشە حەسرەتی ئەوەی لە داڵ بوو کە بە مەرگی . دەگەیاندهیچی تری نە

 .خۆی، میراتی پێاڵوفرۆشی بۆ هەمیشە لە بنەماڵەکەیدا دەسڕایەوە

زەمانە گۆڕاوە و کوا باوی  و دەیگوتەوە دەیگوتکە بەردەوام خاتوون 

پێیان گوتووە باشترە پرسیاری کردووە و  باسیشی لەوە دەکردکەوشفرۆشی ماوە، 

جاروبارە  کەریمیش. سوپێرمارکێتبە ئاڵتۆنفرۆشی یاخود  انەکە بکەندووک

کوا ئەو لەم شتانە دەزانێ و گەر بێتو  نووزەیەکی لێوە دەهات و دەیگوت

قسەیەک . ااندووکانەکە بگۆڕێ ئەوا خوا رزقیان دەبڕێ و قوڕ دەکرێ بە سەری

یژاندی کە تا رۆژێک ژنەکەی ق. لەم و قسەیەک لەو، دۆخەکە هەر وا مابووەوە

 یشچیتر تاقەتی ئەوەی نەماوە خەڵکی پێی بڵێن کەریمی کەوش و بگرە خراپتر

ئیتر . لەمە بەو بۆنە ناخۆشەوە هەموو نیوەڕۆ و ئێوارەیەک خۆ بە ماڵەوەدا بکاتەوە

 !ناو جێگایش هەر هیچ

نەک تەنیا قەرزدار نەبوو، بەڵکو . کەریم وەزعی باش بووراستییەکەی ئەوە بوو 

بە  جگە لەمە .کە بە کرێی دابوون ماڵ و دووکانێکی تریش بوو خاوەن دوو

لەبەر خۆیەوە بە خۆی دەگوت چۆن قوڕ . پارەیشی بە سوو بەم و ئەو دەدا دزییەوە

و سووپە ماکتی چی  ئاخر ژنەکە لەم ئاخری عومرەدا ئاڵتونفرۆشی ،کرا بە سەرما

 !و شتی چی

خۆی رانەگرت و، بەناچار بەم شێوەیە حاجی کەریمی کەوش چیتر لەمە زیاتر 

لە پاش نزیکەی  سەرئەنجام! ملی دایە خواستی، خۆی گوتەنی، ژنە نەگبەتەکەی

خاتوون . دادا و دووکانەکەی گۆڕی و کردی بە کوتاڵ فرۆشیدوو ساڵ چۆکی 

سەرەتا لچێکی لێ خوارکردەوە، بەاڵم پێی رازی بوو و لێکی دایەوە کە بەهەرحاڵ 

بۆنی پارچە لە بۆنی زەماوەندی دەکرد و بۆنی  .ترەلە پێاڵوفرۆشی هەر زۆر باش

 .کەوش لە کەوشکەنی مزگەوتەکان لە کاتی سەرەخۆشیدا

حاجی کەریم بەربەرە بە کارە تازەکەی . دیسان رۆژەکان بە ئارامی تێپەڕین

خاتوونیش هەر وا لەبەرەوە هەموو جل و بەرگەکانی پێ گۆڕیبوو و . راهاتبوو

نەهێشتبوونەوە، بەاڵم سەیر ئەوە بوو هەم بۆنەکە  تەنانەت کەوشە کۆنەکانیشی
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نە خەڵکی وازیان لە ناوی حاجی کەریمی کەوش ! مابووەوە و هەم نازناوەکە

 !دەهێنا و نە ئەو بۆنە نەگبەتەیش دەڕەوییەوە

خاتوون کە حەزی دەکرد مێردەکەی هەر ناوی حاجی کەریم بێ، بە بێ هیچ 

ناچار بۆ خۆی بە تەمای لە بیربردنەوەی چەشنە کەلیمەیەکی تر لە پاشییەوە، بە

کەریمی کەوش، ناوی کەریمی کوتاڵی لە مێردەکەی نا و لە هەر مەجلیسێکدا بە 

. هۆ و بێ هۆ ناوی دێنا بۆ ئەوەی هەر چۆنێک بووە ئەم ناوەی بەسەرا بزڕێنێ

کەریم لە راستیدا بۆ هەمیشە وەک . هەوڵێکی بێسوود کە نەگەییە هیچ ئەنجامێک

 .یمی کەوش مابووەوەحاجی کەر

حاجی لەگەڵ ئەوەی بە پیشە تازەکەی راهاتبوو و خێری چاکی تیادەکرد، بەاڵم لە 

لە بیرکردنی پەنجاوحەوت ساڵ . دەروونەوە دڵی هەر الی پێاڵوفرۆشییەکەی بوو

خەوی بە باوکی و بەو . زۆر جار شەوانە خەوی پێوە دەبینییەوە. گاڵتە نەبوو

اڵوەکانەوە کە ریز لە سەر ریز لەسەر قەفەسەکان سااڵنەوە، خەو بە ریزی پێ

هەڵچنرابوون، خەو بە تاقیکردنەوەی پێاڵوەکان لەم قاچی مشتەرییەکانیدا، یاخود 

لە خەوەکەیدا بۆنی . کاتێک دەچوو بۆ سەفەر بۆ تاران بۆ کڕینی جنسی تازە

کە . پێاڵوەکان سییەکانی پڕدەکرد و ئەویش پڕ بە دڵ ئەوەندەی تر هەڵیدەلووشی

بەیانی لە خەو بەئاگا دەبووەوە، جەستەی قورسی قورس بوو، ناوچاوانی تێکدەنا و 

وەک بڵێی خانوویەکی حەوت قات بە کۆڵییەوە بێت هەڵدەستا و لۆژەلۆژە دەچوو بۆ 

ئەو شەوانەی خەوی دەبینی، هەتا نیوەڕۆ ئەم حاڵ و هەوایە . دەست بە ئاو گەیاندن

نیو لە دووکانەکەیدا دادەنیشت و کزۆڵە لە بەری نەدەدا و خەمین و لووت داژە

حاجی زۆر جار هەستی دەکرد خیانەتی بە باوکی و بە پیشەی . رێبوارانی دەڕوانی

جاری وابوو لە بێتاقەتیدا دەڕابەی دووکانەکەی . دەیان ساڵەی بنەماڵە کردووە

ر لەبە. دادەدایەوە و لە گەشتێکی خیابانیدا رووی دەکردە پێاڵوفرۆشییەکانی شار

دەمیاندا رادەوەستا، بە حەسرەتەوە لێیانی دەڕوانی و بە ئەشقەوە بۆنەکانی 

جاری وابوو کەوشفرۆشەکان، کە هەر هەموویانی دەناسی، . هەڵدەمژییەوە

حاجی کەریمی کەوش بە حەزەوە دەچوو دادەنیشت . فەرمووی ژوورەوەیان دەکرد

ار لە دەردەکەی وەهای لێهات هەموو خەڵکی ش. و ئیتر روخساری دەگەشایەوە

 .هەندێ پێدەکەنین و هەندێکیش دەیانگوت ناحەقی نیە. حاجی گەیشتن
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حاجی بیری کردەوە دەبێ . بەاڵم ژیان بەم شێوەیە نەیدەتوانی بەردەوام بێت

سەرەتا وای بۆچوو دووکانە کرێکەی بکا بە پێاڵوفرۆشی، بەس . مشوورێک بخوا

خاتوون .  بیرە پەشیمان بووەوەبەاڵم دەستبەجێ لەم تەگ. کەسێکی تر بیگەڕێنێ

چی بکا چی نەکا، کتوپڕ گەیشتە ئەو رایەی بە . بیزانیایە شاربەدەری دەکرد

ئەمە باشترین . شەریکی لەگەڵ کەسێکی تر دووکانە کرێکەی بکا بە پێاڵوفرۆشی

 .تەگبیر بوو

لەگەڵ هاوڕێیەکی دێرینی خۆی کە کارمەندی بانک بوو و . هەر وایشی کرد

ئیتر لەوە بەدووا کاتێک حاجی بۆ کڕینی کوتاڵ . نەنشین کرابوو، سازالەمێژبوو خا

رووی لە شاران دەکرد، لەگەڵ پارچە، کەوشیشی دەکڕێ و بە یەک ماشین هەر 

حاجی بەیانیان تەنانەت پێش ئەوەی دووکانەکەی خۆی . دووکیانی دەهێنایەوە

ەعاتێک زووتر بکاتەوە حەتمەن سەردانێکی ئەوێی دەکرد و، ئێوارەیانیش دوو س

 .کوتاڵفرۆشییەکەی خۆی دادەخست و دیسان رووی دەکردەوە کەوشفرۆشییەکەی

ئیستا ئاسوودە . بەم شێوەیە حاجی چیتر خەونی بە باوکی و بە جارانەوە نەبینییەوە

. خاتر و بە ویژدانێکی ئارام و راحەتەوە دووا ساڵەکانی تەمەنی بەڕێ دەکرد

باوکی کاتی خۆی هەر لە ناو . مابووکەریمی کەوش تەنیا یەک ئارەزووی 

رۆژێک بە دەم مشتەرییەکەوە بەالدا . دووکانەکەیدا لە ناو پێاڵوەکاندا مردبوو

ئەمیش ئارەزووی بوو خوا . هاتبوو و بۆ هەمیشە ماڵئاوایی لەم ژیان کردبوو

مەرگی بخاتە بەیانی یاخود ئێوارە بۆ ئەوەی لەو کاتەدا لە نێوان کەوشەکاندا 

 .ندا بێتبۆنخۆشەکا

خاتوونی ژنیشی کە لەم دوواییانەدا هەستی بە بۆنی زیاتری پێاڵو، لە کاتی 

چی بکەم، رابردوو ئەوەندە "هاتنەوەی مێردەکەیدا دەکرد، لەبەر خۆیەوە دەیگوت 

 !"ئاسان واز لە کەس ناهێنێ
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 سێ هاوڕێ و یەکی تر

 

ژمارە یەک،  یەکیان لە کۆاڵنی. ئەوان سێ هاوڕێ بوون و لە گەڕەکێدا دەژیان

چەند ساڵ . ئەوی تریان لە کۆاڵنی ژمارە دوو و سێهەمیان لە کۆاڵنی ژمارە سێ

دوواتر، کابرایەکی ناقۆاڵی زەالم کە کەس بە هۆی گەورەییەکەیەوە سەروبنی 

لێک نەدەکردەوە، هات و بۆ ماوەی چەندین مانگ بە سێبەری گەورە و گرانی 

لەو سێ هاوڕێیە، بە تەرتیبی ژمارەی کە رۆیی، . خۆیەوە هەموو گەڕەکی داپۆشی

کۆاڵنەکان، یەکیان بوو بە ئیسالمی، ئەوی تریان کۆمۆنیست و سێهەمیان بوو بە 

بۆ خۆشیان نازانن بۆچی کاتێک بوون بەم شتانە، سەری خۆیان  . ناسیونالیست

کەس نە هەواڵێکی لێ زانین . هەڵگرت و هەتا سااڵنی ساڵ ون بوون و نەهاتنەوە

 .ن داخۆ ماون، مردوون یاخود چیو نە زانیا

سەرئەنجام، دەستی چارەنووس، لە دووای سااڵنی ساڵ، ئەگەرچی دونیا یەکجار 

لە هەمان گەڕەک  گۆڕابوو، بە سەری سپی و دەموچاوی داتەپیو و گنج گنجەوە،

خەنی لەم بەیەک گەیشتنەوەیە، ماندوو، بڕیاریان دا لە چاخانە . یەکی خستنەوە

ە رێکەوتێکی سەیر وەک خۆی مابووەوە و هیچ نەگۆڕابوو، قەدیمییەکە، کە ب

لە دووای قسە و باسێکی زۆر بەو ئاکامە گەیشتن کە تەمەنیان هی . پێکەوە دانیشن

ئەوەی پێوە نەبوو نە بگەنە دەوڵەتی ئیسالمی و نە دەوڵەتی کۆمۆنیستی و نە 

 .خودموختاریش
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و لە مێزێکی نزیک لە  هاوڕێی چوارەمیان کە فڕی بە سەر ئەم شتانەوە نەبوو

تەنیشتیانەوە دانیشتبوو و گوێی لەم قسانە بوو، ئەو هاورێیەی لە کۆاڵنی ژمارە 

چواردا دادەنیشت و چارەنووسی مانەوە و پیربوون لە هەمان گەڕەک بوو، گوتی 

من هەر لە سەرەتاوە پێم سەیربوو کە ئێوە التان وابوو تەمەن بۆ ئەم جۆرە شتانە 

ان کە چاوەڕوانی ئەمە نەبوون، الیان کردەوە و بە ئەو. دروست کراوە

لە دووای رامانێکی کورت، هەر سێکیان تێکڕا بە . سەرسوڕمانەوە لێێان رووانی

 !"ئەشەمبیلال وایە"الملی خۆیاندا کێشا و یەک دەنگ گوتیان کە 

دیسان سێ هاوڕێکە لە . رۆژەکان، خێراتر لەوەی حیسابیان بۆ دەکرد، تێدەپەڕین

لە چاییەکەی بەردەمیان ... ئەمجارە بێدەنگ بوون،. اخانە کۆبوونەوەهەمان چ

دەڕوانی، بە تەسبێحەکانیان کایەیان دەکرد و جاروبارەیش لە شووشەکانەوە لە 

لەو . دەنگی مێش دونیایان کاس کردبوو. بێدەنگ و بێ چرتە. دەرەوەیان دەڕوانی

قسەیەکی وەهایان پێ کاتەوە وازیان لە شێوازی ژیانی رابردوویان هێنابوو، 

یەکیان کتوپڕ وتی ئەرێ راستی هاورێکەی التەنیشتمان چۆن ئەم هەموو . نەمابوو

دووانەکەی تر کێشایان بە الملیاندا و گوتیان ئەشەمبیلال ! ساڵە بە بێ هیچ ژیاوە

 !پرسیارێکی بە جێیە

اڵم بە ئەوسا بەو ئاکامە گەیشتن کە راستە تەمەن بۆ ئەم جۆرە شتانە نەخوڵقاوە، بە

بۆیە لە جێی خۆیان جووالن و بە . بێ ئەو جۆرە شتانەیش هیچ تامێکی تیا نیە

تەمای دووپاتکردنەوەی ژیانی جاران لە چاخانە قەدیمییەکە بە سەری سپی و 

 .روخساری گنج گنجاوی وەدەرکەوتن

سێبەرێکی زەالم دەبوایە بهاتایە و دیسان بۆ چەندین مانگ . بەاڵم شتێکیان کەم بوو

 .ەنگە بۆ چەندین ساڵیش بەسەر گەڕەکدا بکەوتایەو ر

 .بە چاوە پڕ لە حەسرەت و پرسیارەکانیانەوە لە یەکتریان رووانی
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 کۆڵوانە سوور

 

کۆلوانە "کۆڵوانە سوور لەگەڵ ئەوەی بە گۆرانی زۆریان بەسەردا هەڵگوتبوو کە 

کات و ، بەاڵم هەر نەیتوانیبوو شووب"سوور تۆم دەوێ، چارۆکە سوور تۆم دەوێ

دەڵێن هۆکارەکەیشی ئەوە بوو ئەو گۆرانی بێژەی . بە تەنێ و بە کچیەتی مابووەوە

وا ئەم شیعرەی بە سەردا گوتبوو زۆر زوو لە تەمەنی الویەتیدا مردبوو و ئیتر لە 

دووای ئەمە بە هۆی زڕاندنی ناوەکەیەوە، کەس نەچووبووە خوازبێنیی و، بە 

 .کچێتی مابووەوە

 .وایە جوانی دەبێتە بەاڵ و هیچ چەشنە خێرێکی لێ ناکەوێتەوەبەم شێوەیە، جاری 

کۆڵوانە سوور کە تەمەنی هەڵکشابوو و گنج نیشتبووە گۆشەی لێو و قەراغ 

بۆ ئەم . چاوەکانی، بڕیاری دا لە کۆڵوانەسوورەوە ببێ بە کەواسووری بەر لەشکر

کاکی . کەوا مەبەستە رووی کردە خەیاتێک و داوای لێکرد کۆڵوانەکەی بۆ بکا بە

جل و بەرگدروو، پاش کەمێک هێنان و بردنی کۆڵوانەکە، گوتی کە بچووکە و 

گوتی کۆڵوانە عەیب نەبێ هەتا سەر سمت و کەممەر دێ و لە . بەشی کەوا ناکا

هەرچی کۆڵوانە سوور پێی لە سەر ئەوە داگرت کە . کاتێکدا کەوا سەرتاپایە

انێ یارمەتیی کاکی خەیات بدا، رەنگی هەر دووکیان سوورە و رەنگە ئەمە بتو

 .بێسوود بوو و بە هیچ شوێنێک نەگەیشت
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 .کۆڵۆانە سوور نەیدەزانی لە نێوان رەنگ و قەبارەدا جیاوازی هەیە

بەاڵم کۆڵوانە سوور وازی نەهێنا و بڕیاری دا جووتێک پۆستاڵی درێژ هەڵکێشێ 

ە رووی کردە بۆ ئەم مەبەست. بۆ ئەوەی قەرەبووی کورتیی کۆڵوانەکەی بکاتەوە

لە دووای ئەمە . دووکانێکی پۆستاڵفرۆشی، جووتێک پۆستاڵی کڕی و کردیە پێی

چوو و لە دەرگای مێژووی دا و پاش کەمێک راوەستان کە لە چەند خولەکێک 

لەوێیش لە دووای سەعاتێک . زیاتر نەبوو، دەرگایان لێکردەوە و کردیانە ژوورەوە

ە سوڵتان ئورخانی عوسمانی بەتەواوی چاوەڕوانی، بردیانە هۆڵێکی گەورەوە ک

 .هەیبەت و شکۆی خۆیەوە لەسەر کورسی پاشایەتی پاڵی لێدابووەوە و، دانیشتبوو

کۆڵوانەسوور بەسەرهاتەکەی خۆی بۆ سوڵتان گێڕایەوە و بەم رستەیەی کە 

 .، کۆتایی بە قسەکانی خۆی هێنا"دەمەوێ ببم بە کەواسووری بەر لەشکر"

جا پێت وایە بەم "ردەوە سەرتاپا لێی رووانی و، گوتی سوڵتان بە نیگایەکی و

تەمەنەوە و بە ژنیەتی خۆتەوە، بتوانی پێش لەشکری من بکەوی و رێگا بکەیتەوە 

 "و ریزی دوژمن بشکێنی؟

کۆڵوانەسوور کە چاوەڕوانی وەها قسە و پرسیارێکی نەدەکرد، کەمێک تیایا 

نم هەر کە بە تووش دوژمنەوە قوربان خۆ النیکەم دەتوا"مایەوە و، ئەوسا گوتی 

بووین، جل و بەرگەکەم لە خۆم داماڵم و بە نوواندی سینگ و لەش و الری 

ناسکی ژنانەم سەریان لێ بشێوێنم و ئەوسا سەربازەکانی تۆ بە شمشێر و چەکی 

 !کوشندەی خۆیان قەاڵچۆیان کەن

ە کاتی تۆ پێت وایە ل"پاشا لە سەر جێگاکەی کەمێک جوواڵ و دەنگی هەڵبڕی کە 

شەڕ و هێرشی هەزاران سەرباز و رمبەی پێی قورس و گرانی ئەسپەکان و بەر 

یەککەوتنی شمشێر و کاالن و هات و هاوار و نەڕەی شێرئاسانی شەڕکەرەکان، 

بەو جەستە الواز و سیس و بچوکەتەوە سەرنجی ئەوان بقۆزیتەوە و ببیە هۆی 

 "؟!شکستیان

زووتر ئەم سەڵیتەیە ببەنە دەرەوە و بە هەرچی "پاشا ئەمەی گوت و نەڕاندی کە 

 ."شمشێر کەلەی پووتی بقرتێنن

کۆڵوانە سوور بە بێ ئەوەی بشەمزێ گوتی قوربان بۆ تاقی ناکەیتەوە، خۆ زەرەر 

ناکەی، یان ئەوەتا من سەرنجیان بە الڕێدا دەبەم، یان وەک جاری جاران جەنابت 

 "شەڕی خۆت دەکەی و تەواو؟
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لەوە تووڕەتر بوو ئەم جۆرە قسانە کاریگەرییان هەبێ لە  بەاڵم سوڵتانی عوسمانی

 .بۆیە کۆڵوانە سووریان برد و لە زیندانیان خنی تا سبەی سەری بپەڕێنن. سەری

لە دووای بردنی کۆڵوانە سوور یەکێک لە راوێژکارەکان لە سوڵتان نزیک 

و، بینیت قوربان من الم وایە ئەم ژنە سیخوڕی ئینگلیزییەکان بو"کەوتەوە و گوتی 

وەک هەندێ لە سەربازە تایبەتەکانی ئەوان چارۆکەی سووری لە کۆڵ نابوو؟ من 

پێم وایە دوژمن بە دوو شێوە بە ناردنی ئەم سیخوڕە دەیویست لە شکۆی جەنابت 

یەکەم ئەوەی لە دونیادا باڵوی بکەنەوە کە سوپای دلێری عوسمانی ئەوەندە : بدات

ێ بە فریایان بگا و، دووهەم ئەوەی کە ئەو سووک و سەلیمن کە تەنیا ژن دەتوان

 !"ژنە باسی کەوای سووری دەکرد لە حاڵێکدا کۆڵوانەی لەبەردا بوو

سوڵتان خەنی لە زیرەکیی راوێژکارەکەی ئەمری دەرکرد کیسەیەک زێڕی خەاڵت 

 .کەن

کۆڵوانە سوور کە نە توانیبووی شوو بکات و نە توانیبووی ببێ بە کەوا سووری 

ئەو شەوە تا بەیانی، هەتا کاتی مل پەڕاندنی، لە ژوورە بەر لەشکر، 

. تاکەکەسییەکەی خۆیدا لە زیندان بە یادی جاران گۆرانی کۆڵوانە سووری چڕی

کاتێک هەتاو یەکەم تیشکی خۆی لە پشت کەژەوە بە سەر واڵتدا پژاند، ئەو بەو 

 .ئاکامە گەیشت کە لە گۆرانی فشەتر لە دونیادا دەست ناکەوێ
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 ەوێ پیاو بممن نام

 

باوکم رقی لە دایکم هەڵگرتبوو، پارەوپوڵی نەبوو یاخود : نازانم هۆکار چی بوو

هەر شتێکی تر، کە من بە ئیستایشەوە بەم تەمەنەی خۆم هەر تێی نەگەیشتم بۆچی 

رۆژێک بە کاتی ئێوارە لە حەوشەکە لە کاتی گەڕانەوە بۆ ماڵەوە بە سەر دایکمدا 

جا کەیفی خۆیەتی ... هەتیوە ژن ناهێنم قەت قەت، من قەت بۆ ئەم"نەڕاندی کە 

دایکم کە بۆ ئەوەی دەنگی باوکم نەگاتە دراوسێکان هەوڵیدەدا !" چی ئەکا با بیکا

کە باوکم ..." پیاوەکە جا ئەم هاتوهاوارەی بۆچییە"ئارامی بکاتەوە، بە ئارامی وتی 

او نیە و شیاوی ئەم هەتیوە پی"بە بێ ئەوەی گوێی لێ بگرێ دیسان نەڕاندییەوە 

ئەوە نیە یەک چڵەپووش چییە بۆنی لەشی ئافرەت بە شەوا لە ژێر لێفەکەیەوە بە 

باوکم هەر وازی نەدەهێنا، کەفی دەچڕی و دەیشیڕاند !" کونەلووتیا بچێتە خوارەوە

 !"ئا، حەسرەت... دەبێ بەم حەسرەتەوە سەر بنێتەوە،"



ژیانتامی   

 

125 

 

دولی هاوڕێم نەبووم کە من وەک عە. من قەت داوای ژنم لە باوکم نەکردبوو

ئەوەندە کەس و کاری لە باوکی بەردا تا ژنی پێ هێنا، من وەک فەرەیدوونی 

رفیقی سەردەمی منداڵیم نەبووم کە بۆ رازیکردنی بنەماڵەکەی رۆژێ سەری خۆی 

هەڵگرتبوو و خۆی بە مەقەڕی نەیارانی حکومەت لەو دیو سنووردا کردبوو و 

یان . ەسەندبوو کە ژنی بۆ دێنن، نەگەڕابووەوەهەتا بەڵێنی لە دایک و باوکی ن

جەاللی حەمەکوێر کە بە مستەکۆڵەیەک الچاوی باوکی وەها هێنابووە خوارەوە کە 

نا، من جۆرێکی . مانگێکی پێ نەچوو ژنیان وەک دەستەگوڵێک بۆ گواستبووەوە

. تر بووم، بێدەنگ و گوێ ڕایەل و حەیابەخۆ کە قەت داوای هیچم نەدەکرد

بۆیە الم سەیربوو کە ئەو رۆژە باوکم بەو شێوەیە لە حەوشە نەڕاندی و . ..بۆیە،

دەبێ بڵێم . کردی بەو حەشرەی کە کردی و بە گوێرەی دایکم نەدەبووایە بیکردایە

کە دەمبینی بە خۆمدا . من لەو رۆژەوە ئیتر رووم نەبوو راستەوخۆ لە باوکم بڕوانم

دۆخیشم وەها نەبوو کە نەیبینم، . رەقدەشکامەوە و ئازای ئەندامم دەنیشتە سەر ئا

 .ئاخر من لەو خانوەدا لەگەڵیان دەژیام

جاری وایە لەبەر خۆمەوە دەڵێم رەنگە دایکم ئەم داوایەی بە بێ ئەوەی من ئاگام 

لێ بووبێ بە گوێدا چپاندبێ، جاری وایشە بە خۆم دەڵێم رەنگە باوکم دەیویست بەم 

کوڕێک کە نە توانای بووبێ خوێندن  ئاخر. شێوەیە من لە کۆڵی خۆی بکاتەوە

تەواو بکات و نە کاسب بێ و نە بەردێک لەسەر بەرد بۆ بنەماڵەکەی دابنێ، بە 

کوڕێک کە سااڵنی ساڵە لە کونجی ماڵەوە خزاوە و هەموو . کەڵکی چی دەهات

تازە هەتا دەهات تەمەنیشم بەرەو سەرتر دەکشا . دونیای بووتەوە چواردیوارییەکان

بەاڵم ئاخر من هیچ . منداڵ و گەنجەی جارانی ناو ماڵ نەمابووم و ئیتر ئەو

لە گەڵیان، واتە دایک و باوکم، . بێدەنگ دەهاتم و دەچووم. چاوەڕوانییەکیشم نەبوو

لە سەر سفرە دادەنیشتم، تا درەنگان سەیری تەلەفزیۆنمان دەکرد، کە میوان دەهات 

دادەنیشتم و تا خەو دەیبردمەوە چاییم بۆ دادەنان، لە ژوورەکەی خۆم بە بێ سرتە 

تەنانەت نە داوای جل وبەرگم دەکرد و نە . گوێم لە گۆرانی و لە رادیۆ دەگرت

بگرە خاڵم، کە جاروبارە دەهات و سەردانی دەکردین، هەندێ جل و . پێاڵویش

بەرگ و پێاڵوی کۆنی دەهێنا، دەیدامێ و ئیتر لەم بارەشەوە هیچ ئەرکێکم بۆ باوکم 

گوت ئادەی کوڕی دایکم ئەمانە تاقی بکەوە بزانە چۆنن؟ منیش بە بێ دەی.. نەبوو



ژیانتامی   

 

126 

 

دەنگی تاقیم دەکردنەوە و دەمبینی وەک هەمیشە رێک بە بەرمن و هیچ 

 .کێشەیەکیان نیە

 . ئیتر ئەم شەڕ و هەرا لە نەکاوەی باوکم هی چی بوو، نازانم

عەدول و جگە لەمە لە دووای تێپەڕینی مانگ و ساڵ و بیستنەوەی ئەوەی کە 

فەرەیدوون و جەاللی حەمەکوێر لە گەڵ ژنەکانیان و ماڵە خەزووران کەوتبوونە 

کێشە و بەزم و رەزم، من ئەوەندەی تر الی خۆم، بە بێ ئەوەی بیدرکێنم بەو 

جارێکیان . ئاکامە گەیشتبووم کە باشترین شێوازی ژیان هەر ئەمەیە من هەمبوو

بەراستم بووایە و بە فیشەکێک کۆتایی بە فەرەیدوون گوتبووی بریا نەهاتمایەوە و 

ئەمەی لە بەردەم ! گوتبووی بێگومان وەها سەربەرزتر دەبوو! ژیانم بهاتایە

ئەو قاوەخانەیەی وا هەمیشە جمەی . قاوەخانە وریای خولە نازاداردا گوتبوو

دەهات و باوکیشم لەوێ لە سەر سەکۆکەی بەردەمیدا تەسبێحەکانی بۆ فرۆش 

 .باڵودەکردنەوە

من قەت بیرم لە ژنهێنهان . من تەنانەت خەیاڵیشم بە دەم کچانەوە نەدەڕۆیشت

لە . قەت پێیانەوە، وەک مەالی گەڕەک دەیگوت، شەیتانی نەببووم. نەکردبووەوە

بیرم دێ، سااڵنی ساڵ لەوە پێش، کاتێک لە گەڵ مندااڵنی گەڕەک بە نیوەڕۆیانی 

ڕەک، دوور لە چاوی نوستووی هاوین لە پشت دیواری قوتابخانەی سەرەتایی گە

خەڵکی کۆدەبووینەوە، هەر هەموویان زەکەریان دەردەهێنا و هەڵیاندەستان و 

جارێکیشیان کە ویستیان بە . پیشانی یەکتریان دەدا، من قەت شتی وام نەدەکرد

زۆر پێـم بکەن و من هەر نکۆڵیم لێکرد، هەر وەک باوکم هاواریان لێکردم کە 

سەرئەنجام لە دووای دەستاودەست کردنێکی . ەکەم داناکێشمپیاو نیم بۆیە پانتۆڵ

بە بینینی، ئەوەندە پێکەنین نەبێتەوە، . زۆر، پانتۆڵەکەم بە ئارامی داکێشایە خوارەوە

ئاخر ئەوەی من لە چاو ! بە پشت و روودا دەکەوتن و خەریکبوو برکیان دەکرد

 !هی ئەوان ئەوەندە بچووک بوو کە هەر حیسابی بۆ نەدەکرا

هیچ کاتێک بە مەبەستی خۆ راحەتکردن . من لە گەڕەکیش سەرنجی کچانم نەدەدا

ئەوەندەی نەبێ هەندێ جار شەوانە بە دەم خەوەوە . دەستم بۆ لەشی خۆم نەبردووە

بە بێ ئەوەی ئاگام لە خۆم بووبێ، خۆم تەڕکردووە و بۆ سبەی خێرا لە ئاودەست 

 .خۆم شۆردۆتەوە
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. انی پڕ دەبن لە فرمێسکی قەتیس خواردوودایکم نیگام تێدەبڕی و چاوەک

هەروا لێم دەڕوانێ و ئەوسا بە گۆشەی دەسماڵەکەی سەری یاخود . نایەنەخوار

دەزانم پێوەندی بە نەبوونی . منیش هەروا لێی دەڕوانم. چارۆکەکەی، دەیانسڕێتەوە

یان  بەس نازانم کام پیاوەتییان، ئەوەی وا باوکم مەبەستیەتی،. پیاوەتیی منەوە هەیە

مندااڵنی جارانی گەڕەک؟ ئەوەی کە کەسابەتم پێ ناکرێ، یاخود ئەوەی کە هینی 

 .من ئەوەندە بچووکە کە ناچێتە ریزی پیاوانەوە

سااڵنی پشتی دیوارە . جاری وایە چاوەکانم دەقونجێنم و دەچمەوە ئەو سااڵنە

نیش بەرزەکەی قوتابخانەکە، کە پڕ دەبوو لە چقڵ و گیای وشک، کۆتایی بەهارا

هاوڕێکانم . ئەو کولێرەچەورانەی وا دنک دنک دەمانچنینەوە و دەمانخواردن

لە ! دەیانگوت لەم کولێرە چەورەی تێهەڵسوو، بێگومان وەک هی ئێمە گەورە دەبێ

چێژی . تیایا دەمێنمەوە بیانخۆم، یان لە خۆمی هەڵسووم. کۆلێرە چەورەکان دەڕوانم

جگە لەمە تەمەنی بەهار و کولێرە . یاندەست دەکەمەوە بە خواردن. دەمم زاڵترە

 .نابێ کات بە فیڕۆ بدەم. چەورەکان یەکجار کورتە

نە حەزیش دەکەم زەکەرم وەک ... من، نە ژنم دەوێ و نە دەمەوێ کاسبی بکەم،

من تەنیا حەزم لەوەیە . هی عەدول و فەرەیدون و جەاللی حەمە کوێری لێ بێت

و لە کاتێکدا باوکم ئێوارەیان بە جانتای لەم خانووەدا بژیم، لە تەنیشت دایکما 

تەسبێحەکانی دێتەوە و هەر لە حەوشە پێش ئەوەی بێتە ژوورەوە، جامانەکەی 

باوکم کە بۆنی جادە و قاوەخانە و ... دادەکەنێ و ئاوێک بە سەروچاویدا دەکا،

دایکم کە جگە لە من کەسی تری لەم جیهانە پان ... تەسبێحە قەزوانەکانی گرتووە،

 .ەرینەدا نیەو ب

 ! من نامەوێ پیاو بم
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 عەبەی فەرماندە

 

عەبدوڵاڵ کە خەڵکی الی موکریان بوو و یەک دوو ساڵێک ئەبوو گواستبوویانەوە 

بۆ شارەکەی ئێمە، مناڵێکی رەزاشیرینی تەمەن هەشت سااڵن بوو کە لە گەڕەکی 

جگە  تەنیا عەیبی ئەوە بوو کەمێک دەمی زل و لچی ئەستوور بوو و. ئێمە ئەژیا

گەر نەیسڕینایە، ئەوا دووای ماوەیەک . لەوە هەمیشە لێوەکانیشی تەڕبوون

بۆیە هەمیشە سەر قۆلەکانی، چ چەپ و چ . ئاوەکەی وەک لیک بەرئەبووەوە

 .راست، تەڕبوون

و، ئێمەیش وەک منداڵی گەڕەک و "عەواڵ"عەبدوڵاڵ لە ماڵەوە بانگیان لێ ئەکرد 

ەرچەند من وەک خۆم کاتێک گوێم لێ ئەبوو ه"! عەبە"هاوڕێی ئەو، پێمان ئەوت 

وەک عەواڵ بانگیان لێ ئەکرد، سەرم سوڕ هەڵئەگەڕا و لە راستیدا قەت بەم ناوە 

الم وابوو عەبە برایەکی تری هەیە ناوی عەواڵیە و لە راستیدا هاوار . رانەهاتم

 !لەو ئەکەن، نەک عەبەی هاوڕێم

ئێمە، یان تا ژێر .  بەرزتر بووعەبە لە ئێمە بە جەستە و قەاڵفەت زلتر و بااڵ

بۆیە هەمیشە ناوچاوان، تەوقەسەر، گوێچکە . لووتی ئەهاتین، یان سەر شانەکانی

و پشتەسەری بۆ ئەو خەڵکەی وا لە دوورەوە لێیان ئەڕوانین، لە ناو ئێمەیا بە 

 .دەرەوە بوو
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قەاڵفەتی عەبە ببووە هۆی ئەوەی، سەرەڕای غەریب بوونی، ئەم هەستە زۆر 

ئێمەیش . ا الی بڕەوێتەوە و بگرە هەست بە کۆێخایەتیش لە ناومانا بکاخێر

نەک قەاڵفەت، بەڵکو دەمی زل و هەمیشە تەڕ و لیکاویشی . ئەمەمان قبوڵکردبوو

جۆرێک لە کەسایەتی بۆ دروستکردبوو کە لە ئێمە ئەوەندەی تر جیای 

 .ئیتر ببوو بە سەرۆک، سەرۆکی منااڵنی گەڕەک... ئەکردەوە،

یەعنی ئەبێ . ک کوڕێکی خراپ نەبوو و قەت ئازاری هاوڕێکانی نەئەداسەرۆ

بڵێم قەت ئازاری کەسی نەئەدا و بگرە هەڵیشنەکەوتبوو لە گەڵ کەسێک، تەنانەت 

لە دەرەوەی کۆاڵن و گەڕەک، بکەوێتە شەڕەشەق و لەیەکتر هەڵدان، وەها کە 

. ئێمەدا پەیای کردبوو بزانین بەڕاستی تا چەندە شیاوی ئەو پلەیەی بوو وا لە ناو

 .بە هۆی قەاڵفەتییەوە هەموو مناڵێک خۆی لێ ئەپاراست

بەاڵم وەک بڵێی . زەمان دەگوزەرا و قەاڵفەتی عەبە هەر وا کاری خۆی ئەکرد

عەبە ئەمەی بە بەس نەئەزانی و بە شوێن شتێکی ترا بگەڕێ، رۆژێک بە 

. هی ئێمە زلترەرێکەوت لە کاتی میزکردنا زانیمان کە کێری عەبە زۆر لە 

ئێوارەیەک کە بە ریز لە تەنیشت یەکترا راوەستابووین و میزمان هەڵدەفشاند بۆ 

ئەوەی بزانین هی کاممان زیاتر بڕئەکا، بە مەودای هەڵفشانەکەی عەبە هەموو 

ئیتر ئاگاداربووین کە عەبە نەک هەر لە بااڵدا . المان کردەوە و سەیرمان کرد

 .بەڵکو لەویشا سەرترە

وتەنی عەواڵ بەمە ئەوەننەی تر خەنی بوو و زانی کە بۆ پاراستنی شوێنی  دایکی

. خۆی لە ناو ئێمەیا نیازی بە شەڕ و شتی لەم بابەتە نیە و هەروا پلەی پارێزراوە

نازانم بنەماڵەکەی، بەاڵم دڵنیام، عەبە، موکریانی لە بیر چووبووەوە، بگرە 

تەواو . ئێمە قسەی ئەکردبەرەبەرە لەهجەکەی خۆیشی فڕیدا و تەواو وەک 

 !دالەکانی وەک ئێمە قوت ئەیا و ئیتر وشە لە زمانیا گیری نەئەکرد

مەدرەسە و کایە و ئێواران و رۆژانی تەعتیلی . ژیان لە کۆاڵنەکەمانا بەردەوام بوو

ئەو هەر وا . هەر چەن ئێمەیش گەورە ئەبووین، بەاڵم نەئەگەیشتینەوە عەبە... . و

ەاڵم بۆ نەگبەتی هەر کە دەورانی سەرەتایی تەواوکرد، ب. پێش قافڵەمان بوو

کەسوکار عەبەیان لە مەدرەسە هێنادەرەوە و بردیان و کردیان بە شاگردی 

ئیتر . کابرایەکی میکانیک کە ماشین و ماتۆڕ و شتی لەم بابەتانەی تەعمیر ئەکرد

ەش و جاری وابوو ئێوارەیان ئەمبینی کە بە جل و بەرگی ر. عەبەمان لێ ون بوو
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رێک لە بەر دەم . پیسەوە و بە دەست و سەروچاوی چڵکنەوە دەگەڕاوە بۆ ماڵەوە

عەبە . درگاکەیانا کەمێک رائەوەستا، سەیرێکی ئێمەی ئەکرد و ئەچووە ژوورەوە

ئەو هەتا . بە تایبەت بەو قیافە تازەیەوە. ئیتر یەکجار لە ئێمە گەورەتر ئەینوان

یک ئەکەوتەوە و ئێمە هەتا ئەهات دوور و ئەهات زیاتر لە جیهانی گەورەکان نز

راستییەکەی ئەوە بوو عەبە لە هاوڕێیەتی ئێمە کەوت و، کاتێک بە . دوورتر

 .تووشییەوە ئەبووین بە نیگایەکی غەریب و رێک وەک مناڵ لێمانی ئەڕوانی

عەبە زۆر خێرا ژنی هێنا و دەنگی تەپڵ و زوڕنا . دیسان ساڵەکان تێپەڕین

بەپێچەوانەی خۆی، کچێکی . ان لە دێهاتەوە بۆ هێنابووژنی. گەڕەکی تەنی

بەو دەستماڵە سوورەوە . خڕتەڵەی بااڵکورت کە تا ماوەیەکیش پانتۆڵی هەڵدەکێشا

 .کە تا ژێر کەممەری دەهات

بە ژنهێنانەکەی عەبە وامزانی سەدان ساڵ لەو رۆژانە تێپەڕیون وا پێکەوە میزمان 

ئای . بو بۆ یەکەم جار منی فڕێدا ناو زەمانەوە عەبە. بە دیوارەکاندا هەڵەفشاندبوو

 !عەبەی نەگبەت

ئەوەیکە ئاخۆ وەک جاری جاران ... نازانم عەبە لە سەر کارەکەی چۆن بوو،

بەاڵم بە چاوەکانی و بە شێوەی . نازانم... لەوێیش سەرۆک بوو یان نا،

... ئەژیا، ئەو ئیستا لەگەڵ گەورەکان. هەڵسوکەوتیا ئەمزانی زەوقی سااڵنی نەماوە

وەک بڵێی ئیتر لەگەڵ کەس شۆخی و . نیگاکانی جیددی و تیژ بوون. شەو و رۆژ

 !گاڵتەی نیە و هەر کەسێک الر بجوڵێتەوە بەڕاستی ئەمجارە تێی ئەسرەوێنێ

ئەوەننەی پێنەچوو واڵت خرۆشا و بوو بە خۆپیشاندان و بەزم و هەرایەک 

خیابان و هەزاران هەزاران کەس لە شارەکەی ئێمەیش خەڵک رژانە ناو . نەبێتەوە

لەم تەزاهوراتانەیا بوو . لە دژی حکومەت شوعاریان دا و داوایان کرد بڕوخێ

ئەمبینی عەبە زۆر بە جیددی و بە حەزەوە . دیسان بەتووش عەبە بوومەوە

بەشداری ئەکا و هەمیشە بە تەنیشت خەڵکەوە دروشمی ئەدا و بەڕاستی بەو دەنگە 

وای لێهات بۆ خۆی بە دەنگی خۆی رێبەریی . بینیزلەی دەوری گرینگی ئە

بەشێک لە دروشمدانەکانی ئەکرد، وەها کە بڵیندگۆ سەرەکییەکە هاواری لێ بەرز 

ئەبووەوە و داوای ئەکرد خەڵک بە جیاواز شوعار نەدەن و هەموو ئەوەی بڵێنەوە 

یفی خۆی بەاڵم عەبە گوێی نەئەدایە و زۆر جار بە کە. وا لە بڵیندگۆکەوە ئەوتراوە

بۆیە . کەسیش نەی ئەوێرا راستەوخۆ دەنگی با. تەنیا ئەسپی خۆی لینگ ئەدا
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هەمیشە ئەو بەشەی وا ئەوی لێ بوو لە چاو بەشەکانی ترحاڵ و هەوای خۆی 

 .هەبوو

وەک . عەبە لە ناو خۆپیشاندانەکانیشا هەروا بااڵبەرزتر لە هەموو کەسی تر بوو

دەمەو رووخانی ! نێک یەک بگرنەوەبڵێی ئاسمان سوێندی خواردبوو لە شوێ

حکومەت بوو، یان ماوەیەکی کورت لە دووای ئەمە کە عەبە چەک و رەختی 

بەست و ژێ سێ یەکی گەورەی بە شانیا هەڵواسی و لە جیاتی جامانە، رەشتییەکی 

گەورەی لە سەر نا و بوو بە وەزیری دەستی راستی یەکێک لەو حیزبانەی وا تازە 

 .سەریان هەڵدابوو

ەبە بەڕاستی بەو قیافە و بەو چەک و رەختەوە سەرنجڕاکێش بوو و، سەرۆکی ع

حیزبەکەیش کە بە جوانی بەمەی ئەزانی لەگەڵ خۆی ئەیگێڕا و تەبلیغی پێوە 

زۆر کەس بەم هۆیەوە شوێن حیزبەکە کەوتن و چەکیان هەڵگرت و بوون . ئەکرد

 .ماندەعەبە ناوەکەی گۆڕا و بوو بە عەبەی فەر. بە چەکداری عەبە

لە شارەکەی ئێمە کەس لە کەس بوو و بە . حکومەتی تازە، هێشتا خۆی نەگرتبوو

چەندین حیزب و گروپ دەوریان ئەگێڕا کە جاری وابوو کەسیان خەتی ئەوی 

حکومەتیش کە . تری نەئەخوێندەوە و بۆیە جۆرێک لە بێ سەرەوبەرەیی حاکم بوو

ای لەشکرکێشی بوو بۆ محاسرەی خستبووە سەر ناوچەکە، دەیانگوت بە تەم

ئەوەی بێت و هەموو شوێنێک بگرێتەوە و دەسەاڵتی حکومەتی ناوەندی سەر لە 

 .نوێ زاڵ بکاتەوە

دیسان رۆژ نەبوو تەزاهورات نەکرێ و خەڵک و الیەنگرانی حیزبەکان نەچنە 

لە رادیۆکانەوە گوێمان لێبوو حکومەت هەڕەشەی . خیابان و داوای ماف نەکەن

نی بە گوێ لە مستی واڵتانی دەرەوە لە قەڵەم ئەدا و، حیزبەکانیش ئەکرد و حیزبەکا

دەسەاڵتی نوێیان بە حکومتێکی نوێی سەرکوتگەر کە ئەیەوێ جگە لە خۆی 

 .هەموو ئەوانەی تر بسڕێتەوە و لە مەیدان بەدەریان بکا

ئەگەرچی قەت لە پشت . عەبە یەکێک لەو کەسانە بوو کە یەکجار چاالک بوو

ی نەئەکرد، بەاڵم هەر سەرۆکەکەی تەواو ئەبوو ئەوە ئەو بوو کە بڵیندگۆوە قسە

بڵیندگۆکەی بەدەستەوە ئەگرت و دروشمی ئەدا و خەڵکەکەیش بە حیماسەوە 

دروشمی شەڕی بەرگری و شەڕی شۆڕشگێڕانە رۆژ نەبوو . دووپاتیان ئەکردەوە

 .باس باسی رووخانی حکومەتی نوێ و شۆڕشێکی تر بوو. نەبیسترێ
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لەو کەسانە بووم لە کاتی دووای رووخانی حکومەتا ئیتر کارم بە  من یەکێک

هیچەوە نەما و خۆم لە قەرەی هیچ حیزب و گروهێکیش نەدا، بەاڵم بەردەوام 

بە تایبەت کە ئیستاکە ناوی فەرماندەی خرابووە سەر . عەبە بۆم سەرنجڕاکێش بوو

ی وابوو بە بێ جار. و بەو قەاڵفەتەوە ببووە وێردی سەر زمانی هەموو خەڵكی

سەیری چەرخی "ئەوەی هەست بە هیچ چەشنە بەخیلییەک بکەم بە خۆم ئەوت 

کێ !... کێ ئەیزانی دنیا بەم الیەدا وەرئەگەڕێ و عەواڵ ئاوای لێ دێ! گەردوون

 "؟!ئەیزانی

من کە هەڵگرتنی عەبەی هاوڕێم لە پشت مێزی مەدرەسە و راگواستنی بۆ الی 

کی گەورە لێک ئەداوە، بە هۆی دۆخی تازەی کابرایەکی میکانیکم بە غەدرێ

عەبەوە الی خۆم داهاتوویەکی زۆر گەشم بۆ کاکی فەرماندە پیش بینی ئەکرد و بە 

خۆم ئەوت ئەوکات بنەماڵەکەی نەیانهێشت، بەاڵم ئەمجارە ئیتر بە کەیفی خۆی 

 . ئەبێ

هەموو شەوێ لە دەعوەتی و هەموو هەفتەیەک لەم دێ بۆ . عەبە بەرنەئەکەوت

حیزبەکەی ئەو بوو بە دووهەمین حیزبی . ئەو دێ یاخود لەم شار بۆ ئەو شار

دڵنیام گەر عەبە و قەاڵفەتەکەی نەبووایە شتی وا سەری . گەورەی شارەکەی ئێمە

 .نەئەگرت

. کەس الی وانەبوو حکومەت بەڕاستی هێرش بکات. شەڕ نزیک ئەکەوتەوە

دا نزم نزم سووڕانەوە و تەنانەت رۆژێکیان دوو تەیارە هاتن و بە سەر شار

چەندین خانوو شووشەیان شکا و، . خەڵکی شڵەژان. دیواری سەوتیشیان شکاند

 .شەقام بۆ ماوەیەک چۆڵ هەڵگەڕا

لە تەنیشت شارا سەربازخانەیەکی گەورە هەبوو کە تا ئیستاکە زۆر کاری بە سەر 

ارێک سەربازخانەکە چەند ج. بێنەوبەرەی نێوان حکومەت و حیزبەکانەوە نەبوو

بە حیزبەکانی راگەیاندبوو کە کاری ئەوان پارێزگاری کردن لە سنوورە و کاریان 

بەاڵم دۆخەکە کە هەتا دەهات ئاڵۆزتر دەبوو، . بە کێشە سیاسییە ناوخۆییەکانەوە نیە

وای لێهات کە حیزبەکان لە بیری ئەودا بن دەست بە سەر سەربازخانەکەیا بگرن؛ 

ە سەرەکییە، پێگەی حکومەت الوازبکەن و نەهڵێن بۆ ئەوەی بە نەهێشتنی ئەم بنک

 .بە کەیفی خۆی شار و ناوچەکە بگرێتەوە
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ئێوارەیەک، سێ رۆژ لە دووای هاتنی فڕۆکەکان، کۆبوونەوەیەک بە بەشداری 

هەموو حیزبەکان بەسترا و یەک لەو کەسانەی کە تیایا دیار بوو، عەبەی فەرماندە 

لە کاتی . ات، بێدەنگ و وڕ دیار بووعەبە بە پێچەوانەی رۆژانەوە، م. بوو

کۆبوونەوەکەدا کاتێک قسە لە سەر گرتنی سەربازخانەکە کرا، بەپێچەوانەی ئەو 

چاوەڕوانییەی هەبوو و الیان وابوو ئیستا عەواڵ زیاتر لە هەر کەسێکی تر 

وەزعەکە ئەوەندە بۆ حیزبی . قسەئەکا و پالنی هەیە، کەچی شتێکی وای نەدرکاند

لە کۆتاییا بە بەر . نالەبار بوو کە ناچار هاوڕێکانی قسەیان کرد دووهەمی شار

نیگا خەمین و مەندەکانی عەبەی فەرماندەوە بڕیاردرا سبەی شەو سەعات دوانزەی 

هەر چەند بە تەواوی بۆ وەها . شەو هێرش بکەنە سەر سەربازخانە گەورەکە

هەواڵ ئەگاتە هێرشێک ئامادە نەبوون، بەاڵم الیان وابوو گەر درەنگی بخەن 

دوژمن و جگە لەمە ئیستا باشترین کات بوو چونکە سەربازەکان هەستیان بە 

تەنیایی و تەریک مانەوە لەم سەر سنوورە ئەکرد و لەسەر ئەو باوەڕە نەبوون 

لە هێرشەکەیا قۆلی چەپیشیان بۆ عەبە و جەنگاوەرەکانی . بتوانن دەست بکەنەوە

 .ئەو دانابوو

وونەوەکە، عەبە هەر دەگاتەوە ماڵەوە، تەب و لەرزێکی ئەو شەوە لە دووای کۆب

ژنەکەی تا بەیانی پەڕۆی تەڕ و فێنک دەخاتە . توند لێی ئەدا و لە ناو جێگادا ئەیخا

. سەر ناوچاوانی و قاچە رووتەکانی کە لە بن لێفەکەوە هاتبوونە دەرەوە، دەشێلێ

قورسێکیشی بۆ  بۆ بەیانی دکتۆر ئەهێننە سەری و دەرزیەکی لێ ئەیا و چەند

 .ئەنووسێ

ئەوان کە نازانن حەملەکە بکەن یان نا، . هەواڵەکە بە فەرماندەکانی تر ئەگاتەوە

سەرۆک نازانێ . وەفدێک دەنێرنە الی سەرۆکی حیزبەکەی عەواڵی فەرماندە

چییان جواب بداتەوە، تەنیا ئەوەندە ئەڵێ کە خۆ بە عەبەوە نەلکاون و خەڵکی 

 !تریشی بە دەستەوەیە

. و شەوە کاتێک شەڕەکە دەستی پێکرد، بوو بە حەشر و حەلەالیەک نەبێتەوەئە

لە ترسی تۆپ و خومپارەی . رۆژئاوای شار لە ئاگری تەقە و تەقینەوەدا نوقم بوو

وێڵ و سەرگەردان، بەناچار بەو تاریکییە عەبەیان بۆ ژێرزەمین راگواست و چەند 

واری تۆیۆتایەکیان کرد و روژ دوواتریش کە کەمێک دونیا ئارام بووەوە، س

 .بردیان بۆ دێیەکی دوور
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ئیستا دیسان بەسەر ئە رۆژانە، کە بە رۆژانی رابردوو ناویان دەرکردووە، سااڵن 

حکومەت ئەگەرچی بە زەحمەت، بەاڵم هەر هاتەوە و عەبەیش ئیستاکە . تێپەڕیون

. رنجڕاکێشهەر وا بە قەاڵفەت و زل و سە. وەک جاران لە میکانیکیەکە کارئەکا

وەک سەردەمی منداڵی یان کاتی : هەڵبەت سەرنجڕاکێش نەک لە مانای سااڵندا

. وەک، ئاە نازانم بڵێم چۆن... نا، سەرنجڕاکێش وەک،. شۆڕش و پشێویی واڵت

بەهەرحاڵ بۆخۆتان ئەزانن کە مرۆڤی زەالم، ئەوانەی وا سەرو گەردنێک لە 

کی پاڵەوان ئاسایان هەیە هەمیشە خەڵکی تر بەرزترن و ناوشانێکی پان و هەیکەلێ

... دەی کاکە،"وەک بڵێی نیگاکان پرسیار بکەن . نیگای خەڵک بۆخۆیان رائەکێشن

 "؟!دەی دوای ئەمە چی

من الم وایە ئەو سااڵنە، واتە ئەو کاتانەی عەبە سەرۆکی ئێمە بوو و، نەک 

سەر  هەیکەلی، بەڵکو کێریشی لە هی ئێمەومانان گەورەتر بوو و میزی تا ئەو

کۆاڵنەکە هەڵدەفیچقاند، گەر تەنیا یەک شەڕی بکردایە، ئا تەنیا یەک شەڕ، رەنگە 

 .ئەو بەاڵیەی ئەو شەوەی قەت بە سەرا نەهاتایە

 !ئیتر نازانم... من الم وایە،
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 من و مانگی رێبەندان

 

 ! گەر دونیا بیهێنێ و، هەر من بە تەنیا مابێتمەوە، نایهێنم .بڕیارم داوە ژن نەهێنم

اوکم لە ژووری دانیشتنەکەیەوە پڕ بە خۆی هاواردەکا پیاو نیە ئەگینا چۆن ژنی ب

دایکم لێوی خۆی دەگەزێ و بە رانی خۆیدا دەکێشێ و دەڵێ پیاوەکە ! ناوێ

من سەر  .بەردەوامە .بەاڵم باوکم گوێ ناداتێ! دراوسێکان گوێیان لێدەبێ، ئارامتر

بە هۆی گەرماوە هەر دوو تاکەکەی  هاوینە و. هەڵدەبڕم و لە پەنجەرەکە دەڕوانم

ی شێتانەی چۆلەکەکان جریو جریوە. لە دوورەوە کەڵەشێرێک دەخوێنێ. کراوەیە

لەبەر . خۆ بە ژوورەوەدا دەکەن و لە گەڵ دەنگی نێرینە و گڕی باوکم تێکەڵ دەبن

 .خۆمەوە بزەیەکم دێت

ت وا هەر راستی من ژنم بۆچییە؟ مەگەر باوکم نازانێ ئەو سەردەمە کۆتایی ها

 کەسێک باڵغ بوو، یاخود کارێکی پەیدا کرد و سەربەخۆ بوو ئیتر دەبێ ژن بێنێت؟

 !پێم دەڵێن کە نا، نازانێ ،نەڕەکانی ژوورەکەی ترنەڕە بەردەوامبوونی 

دوو ساڵ و سێ مانگ پێش ئەوەی من لەدایک بم، دایک و باوکم پێکەوە 

زەماوەندیان کرد، دوو ساڵ و  باشتر بیڵێم، لەو رۆژەوە ئەوان. زەماوەندیان کرد

وێنە رەش و سپییەکان وەک بەڵگەی . سێ مانگ دوواتری من پێم نایە دونیاوە

من  داخۆنگ نیە سەلماندی ئەم راستییە ماون، هەر چەند دەزانم کەس بۆی گری

 .راست دەکەم یان نا
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دایکم تارایەکی سپی بە سەریەوە و لە ناو ژن و پیاوە رەش و سپییەکانی تردا 

. ئا، شەرمێونە! من بۆ خۆم پێم وایە وایە. ەرمێونانە خەریکە هەڵدەپەڕێش

ئەگەرچی روخساری دایکم نابینم، بەاڵم بەوەی سەری داخستووە و شانەکانی 

داهێزراون، الم وایە لە ژێر تاراکەیەوەهیچ بزەیەک یاخود نیگایەکی تەژی لە 

نازانم لەو کاتەدا لە . نیەباوکم لە وێنەکەدا دیار . باوەڕ بە خۆبوون، بوونی نیە

لەو کاتەدا عەتر بە سەر دایکمدا دەکا و وەک . ئەو لە وێنەکانی تردایە. کوێ بووە

. هەموو پیاوە رەش و سپییەکانی تر چرکەی کامێرا لە ناو زەمەندا وشکاندوویەتی

بە تایبەت کاکی دەهۆڵ ژەن، کە ملی بۆ . خەڵکەکەی تر هەموویان شاد دەنوێنن

هەڵبەت وشەکان . ەوە و پڕ بە دەمی هاوار دەکا و گۆرانی دەچڕێقیت کردووەت

بە خۆم دەڵێم حەتمەن . زەمەنی راوەستاو، ئەوانیشی خنکاندووە. نایەنە گوێ

ئاخر پیاوەکانی ئەو سەردەمە . خەریکە بە سەر سینگ و مەمکی ژناندا هەڵدەڵێ

لە . ن نەبووەجگە لەمە، هیچ چەشنە خەون و خەیاڵ و کایە و سەرگەرمییەکی تریا

ئەویش لە دایکم دەچێ، سەری داخستووە و شانی شۆڕ . زوڕناژەنەکە ورد دەبمەوە

. دڵنیام هی ئەوەیە هەناسە کەم دێنێ. بەردەوام فووی تێدەکا... کردووەتەوە و

فووتێکردنی بەردەوام لە کونێکی بچووک و دوورودرێژ، . بەزەییم پیایا دێتەوە

 . کارێکی زۆر ئاسان نیە

رێک لە . ڵ و سێ مانگی دوواتر کاتێک من لە دایک بووم، زستان دەبێدوو سا

رۆژێکی کۆتاییەکانی مانگی بەفرانباردا کە دەڵێن بەفرێکی یەکجار قورس 

بە هۆی بەفرەوە، کە دەنگ کەپ دەکا، دراوسێکان گوێیان . خەریکی بارین بووە

ڕەکدا وەها خێرا لە گریانی من نەبووە، بەاڵم هەواڵی لە دایکبوونی کوڕێک لە گە

باڵو دەبێتەوە کە دەڵێی کلوەبەفرەکان خۆیان هەواڵەکەیان بە بێدەنگی و بە دزییەوە 

هەزار ئافەرین بۆ دایکم نێردرابوو و هەزار دەسخۆشانەیش بۆ . باڵوکردبووەوە

پشتی پیاوانەی باوکم کە توانیبووی جارێکی تر پیاوان لە ناو ژنان و لە ناو 

 .ز بکاتەوەگەڕەک و شاردا سەربەر

، نە حەزم بە نە پێم بەخێو دەکرێ. بەم وەزعەوە ژنم بۆچییە. نا، من ژنم ناوێ

لە ناو  ، واتە لە گەڵ بووکێو نە تاقەتیشم هەیە لەگەڵیا سەربەرزکردنی پیاوانە

هۆڵێکی رازاوەی پڕ لە خەڵکدا سەما بکەم، لە کاتێکدا بە بێ تارا رێک لە ناو 
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م وتنەوەی گۆرانییەکەوە هەر چی خەڵکی ناو چاوانم ورد دەبێتەوە و بە دە

 !نامەوێ... نا، ئەبەد شتی وانابێ،. ساڵۆنەکەیە لێمی کۆکردووەتەوە

من پێم وایە ژنهێنان هی سەردەمی رەش . سەیری وێنە رەش و سپییەکان دەکەمەوە

و سپی بوو، هی ئەو کاتانەی ژنەکان شەرمێون بوون و پیاوەکان جگە لە ژن هیچ 

ئا دەزانم دۆمینە هەبوو و شەوانی زستان کایەی . ی تریان نەبووسەرگەرمییەک

یان دەکرد و پاشا و وەزیرێنەش شەوانە هەتا درەنگان کۆڕی بازی گۆرەوەی

شتێکی دوورەدەست کە دەبوایە پێش . دەڕازاندنەوە، بەاڵم ژن بۆیان شتێکی تر بوو

ئا، ئەو . پێوە بکەنو خەیاڵی  دانیشن و بە سااڵن خەون ،ئەوەی دەستیان پێی رابگا

ژن بێنی و لە وێنە رەش و سپییەکاندا خەونە . کاتانە خوا داینابوو ژن بێنی

 .کەیتبرەنگاوڕەنگەکان تۆمار 

دایکم شەرمێونانە دەڵێ لێی گەڕێ زۆری لەسەر مەڕۆ، بۆ خۆی رۆژێک باسی 

 .دەکا

دەڵێ  مامم پێدەکەنێ و. شەوێک مام و خاڵم دێن و گوێم لێیە خەریکی راوتەکبیرن

خاڵم مژێک لە جگەرەکەی دەدا و دەڵێ رەنگە هی ئەوەیە لە ! وەڵال ئەنتیکەیە

دایکم . ئەوسا بە نیگای پڕ لە پرسیارەوە لە دایکم دەڕوانێ. زستاندا لە دایک بووە

خاڵم درێژە بە قسەکانی دەدا و . دەڵێ راستە لە کۆتایی رێبەنداندا لە دایک بووە

خوێن ساردن، حەزیان بە تەنیایی خۆیانە و  دەڵێ مرۆڤی لە دایکبووی زستان

من کە نازانم خاڵم ئەم قسانە لە کوێوە . ئەوەندە ئاسان لە گەڵ خەڵکی تێکەڵ نابن

دێنێ گوێم لێیە باوکم بە هەڵچوونەوە دەڵێ جا بەو حسێبە بێت ئەوەی لە زستان لە 

خاڵم هیچ ناڵێ و مژێکی تر لە ! دایک بووە بۆ هەمیشە وەجاغ کوێر دەبێ

مامم هەڵدەدا و دەڵێ من بۆ خۆم لە زستان لە دایک بووم و . جگەرەکەی دەدا

دەزانم خاڵم باوەڕ . زیاتر لە بیست و حەوت ساڵە ژنم هێناوە و پێنج منداڵیشم هەیە

بەوە ناکا مامم لەدایکبووی زستان بێت، ئاخر ئەو الی وایە مامم پیاوێکی چەنەباز 

بباتە سەر ئەوەی خوا پێی ناخۆش بێت  و درۆزنە و تەنیا بۆ ئەوەی قسەی خۆی

کاتی خۆیشی هەر لەبەر ئەمە بووە حەزی نەکردووە دایکم شوو بە . دەیکا و دەیڵێ

ناداتەوە و لەبەر خۆیەوە دەلێ شەرت بێ بەیانی  مامم بۆیە خاڵم جوابی. باوکم بکا

بۆ سێ . بچم و لە ئیداری سەبت و ئەحواڵ لە رەشەی هاوڕێم کە کارمەندە بپرسم
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ەمزانی درۆ ئەکا، مامی کوڕەکەت دواتر سەردانی دایکم دەکا و دەڵێ ۆژ دور

 !رێک لە مانگی یەکەمی وەرزی زستان لە دایک بووە

 .کۆبوونەوەکە بێ هیچ ئەنجامێک کۆتایی دێ

 :بیری شیعرەکەی فایەق بێکەس دەکەومەوە. بەڕاستی زۆرە! بیست و حەوت ساڵ

 / ەنان و ئاو و جل و بەرگی خۆمب /بیست و حەوت ساڵە من ڕەنجبەری تۆم"

 "!لە پێناوی تۆ شکاوە ئەستۆم/خزمەتم کردی لە ئێران ڕۆم 

 .نا، نەک نەشکاوە، بەڵکو وەزعیشی زۆر باشە. بیر لە ملی مامم دەکەمەوە

سەرئەنجام . بڕیار دەدەم بچم لە سەر لە دایکبووانی مانگی رێبەندان بخوێنمەوە

مانگەدا لە دایک دەبن  موسراوە ئەوانەی وا لەنو. کتێبێک لە کتێبخانە دەبینمەوە

بە بەرپرسیارەتی و بگرە کەمێک بەرزتر لە  وەفادارئارام، ورد، دڵسۆز، 

هەر . کەواتە خاڵم درۆی نەدەکرد. ئا، بڕێکیش ساردن. هاوتەمەنەکانی خۆیانن

جگە . لە بیری نەمابوو لە کوێ ئەمەی خوێندبووەوە یاخود بیستبووی ،ئەوەندەی

ئەقڵمان زۆرترە و بە تێگەیشتن و بیر و کردەی مەزنەوە  نووسراوە کە ئێمە ،لەوە

لەدایکبووانی رێبەندان  کە ەلەسەر ئەو پێی داگرتوو ،رێک و رەوان. نیگەورە دەب

 !بە ئەقلی گەورەسااڵنەوە لە دایک دەبن

؟ کەواتە من بڕیارێکی !بەڕاستی من وام. نووسینەکە لە خۆم دوور دەخەمەوە

من لە دایکبووی مانگی . لە خۆوە نیە وەها بیردەکەمەوە. اقاڵنەم داوەگەورە و ئ

من . ەری کەسم و نە ملم لە پێناوی کەسدا قەرارە بشکێبرێبەندانم و بۆیە نە رەنج

 . خۆمی خۆم... خۆمم،

هەر کاتێکی تر لە سر بڕیارەکەی خۆم چاو لە . خۆشییەک بە جەستەمدا دەگەڕێ

یەکتریش  واری باوکم چییە، گەر دونیا سەر لەبۆڵەبۆڵ و هات و ها. سوورترم

 .بدات من هەر ژن ناهێنم

باوکم ئەوەندەی تر بە تەمەندا رۆچووە و چیتر بۆڵەبۆلەیشی . ساڵەکان تێدەپەڕن

وەک هەمیشە ئێواران کە دێتەوە پاڵ بە نوێنەکانەوە دەدا و لە تەلەفزیۆنەکە . نەماوە

لە شوێنی خۆیەتی و کەس لە بنەماڵە دایکیشم دڵخۆشە کە هەموو شتێک . رادەمێنێ

بەردەوام . منیش وەک هەمیشەم. پەرتەوازە نەبووە، ئەگەرچی پێیشی زیاد نەبووە

مانگی کڕێوە، سەرما، رێگابەندان، . لەبیرمە لەدایکبووی دووهەم مانگی زستانم

 .مرۆڤی سەربەخۆ وەهایە. شەوانی لوورەی با و تۆزی بەفر لە دڵی نیوەشەواندا
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هەروەها خەریکی سەیرکردنەوەی وێنە رەش و سپییەکانم، لەناو  شەوێک کە

یەکەمجارە . چەمەدانەکەدا لە پاڵ ئەلبۆمی وێنەکان سجیلەکەی دایکم دەبینمەوە

من قەت لەوە پێش نە بیرم لە سجیلی دایکم کردووەتەوە و نە . چاوم پێی دەکەوێ

سەوزەکەی بەرگە . تەمەن و شوێن و کاتی لە دایکبوونی بۆم گرینگ بووە

ژنێک بە . هی سەردەمی کۆن... دیسان وێنەیەکی رەش و سپیی تر،. هەڵدەدەمەوە

نیگایەکی بە . سیمایەکی مەعسوومەوە کە بە شەرمەوە لە وێنەگرەکە دەڕوانێ

سەیری ناو و ناوبانگ و . نیگایەک، تەمەنی هەتا چرکاندنی کامێراکە. ناچاری

دایکم لەدایکبوونی . لێی ورددەبمەوە ؟ زیاتر!چی. دەکەم... شوێنی لەدایکبوون و

رێک وەک من، تەنیا ئەوەیکە بیست و چوار ... هەمان مانگە، مانگی رێبەندان،

 .ساڵ پێش من پێی ناوەتە ناو دونیاوە

... ئەی ئەقڵ و کارە مەزنەکان لە کوێن؟ ئەی،. باوەڕناکەم. سەرم لە گێژەوە دێت

و چەمەدانەکە، رێک لە تەنیشت سجیلەکە دەخەمەوە نا... . ئەی دایکم بۆ شووی

 . وێنە رەش و سپییەکاندا

. ورد ورد خۆم بەسەر دەکەمەوە. ماوەیەکە لە ئاوێنەکەدا زۆر لە خۆم دەڕوانم

! داخۆ ژن بێنم یان نا. هەست بە خۆحەشاردانی زەمەن لە سیما و جەستەمدا دەکەم

دڵ تامەزرۆی  ماوەیەکە بە. شانەیەک هەڵدەگرم و قژە ماش و برینجییەکەم دادێنم

 ! زەمەنی زوویش چ حاڵ و هەوایەکی هەبوو. هات و هاوارەکەی باوکم دەکەم

تا شەوێکیان دیسان مامم و خالم بە رێکەوت، بە بێ پالن، بە بێ ئەوەی حەزبکەن 

باسی ساڵە رەش و . باس باسی قەدیمە. پێکەوە بن، سەردانی ماڵی ئێمە دەکەنەوە

. اوەڕەن کە ئەو سااڵنە یەکجار خۆشتر بوونهەموویان لە سەر ئەو ب. سپییەکان

ئەوسا باسی سجیل و ئەوەیکە . پێیان وایە خەڵک راستگۆتر و بە وەفاتر بوون

گوێم لێیە باس لەوە دەکەن کە تاریخی لە . چۆن بۆ خەڵکی دەرکرا، دەکەن

. دایکبوونەکانی سجیلە قەدیمییەکان زۆربەیان لە گۆترە بوون و هیچیان راست نین

وەیکە ئەوەی خەڵکی ئەو سەردەمە بیری لێ نەکردووتەوە ساڵ و مانگ و باسی ئە

 .رۆژەکان بووە

 

حازرم لەگەڵ . بەاڵم من دڵنیام دایکم لە دایکبووی مانگی رێبەندان نیە... بەاڵم،

مرۆڤی لە . هەر هەمووتان شەرت ببەستم، لە سەر هەر شتێک ئێوە پێتان خۆشە
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ئەوەی لە کتێبەکەی ! و نە شوودەکات دایکبووی مانگی رێبەندان نە ژن دێنێ

مرۆڤی بە جورئەت و راستگۆ دەنووسێ و مرۆڤی . کتێبخانەکەدا نووسراوە راستە

 .تەنیا قسە... ترسنۆک و درۆزن تەنیا قسەدەکا، ئا،
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 بووکەڵە

 

. دایکم لەوەتەی منداڵەکانی رۆیشتوون، لە هەر کامەیان بووکەڵەیەکی سازکردووە

کچەبووکەڵەکان جلی . سیانیان کچ و دووانیان کوڕ :بووکەڵەکان پێنج دانەن

 .کوردیی مندااڵنەی بۆ دووریون و، کوڕەبووکەڵەکانیش جلی کوردیی مندااڵنە

کە بەیانی دێت، بەیانی باشیان پێ دەڵێت و وەک هەمیشە دەنگیان دەدا کە درەنگە 

بە درێژایی رۆژیش دەیاندوێنێ و وەک جاران باسی هەموو . و لە خەو هەستن

. شتێکیان لەگەڵ دەکا، هەر لە چێشت لێنانەوە بگرە تا باسی دراوسێکان و خزمان

کە شەویش دێتەوە دایکم . ئەو کەسانەیشی وا هەواڵی نەخۆشی و مردنیان هاتوون

سەرلەنوێ لە تەنیشتیاندا دەخەوێتەوە و، هەتا کاتی خەوبردنەوە چیرۆکی ژیانی 

کم هەم لە رابردوودا دەژی و هەم لە بەم شێوەیە دای. رابردوویان بۆ دەگێڕێتەوە

 .رابردووی رابردوودا

کاتێک بە تەلەفۆن قسەدەکەین، دەڵێم . یەعنی پیشانم نادا. من بووکەڵەکانم نەبینیوە

زۆر حەزدەکەم بزانم وەک . بەاڵم بێسوودە. کامێراکەی هەڵبکا و بیانخاتە سەریان

جێ خەوەکەی دایکم لە  بزانم چیم لە بەردایە و چۆن لە تەنیشت. بووکەڵە چۆنم

جگە لەوە زۆر حەزدەکەم بزانم کە من . تەنیشت خوشک و براکانم راوەستاوم

ئەمە تەنیا دەبێ ئەو . بەاڵم ئەمە نهێنییە. چۆن وەک رابردوو لە ئیستادا دەژیم

 .یەعنی دایکم... بیزانێ،
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نم دەزا. زۆر جار دانیشتووم و هەوڵمداوە بیهێنمە خەیاڵی خۆم بووکەڵەکان چۆنن

دوو چیلکەی خاچ ئاسا کە بە پەتێکەوە پێکەوەی : زۆر سادە سازی کردوون

گرێداون و ئەوسا کۆمەڵێک لۆکە کە تێوەی پێچاون و پاشان جل و بەرگەکان کە 

دەموچاویشیان دوگمەیەکی پارچەی کەتان لێ . یەکسەر نهێنیی جەستەیانی داپۆشیوە

بێگومان هەموومان . چنراوەئااڵو کە بە دەزوو دەم و چاوو و لووتیان لەسەر 

بڕواناکەم دایکم دەمی ئێمەی بە شێوەی داژەنیو و بە شیوەی راست . پێدەکەنین

ئەو ئێمەی ! گۆشەی لێوەکانمان، هی هەر هەموومان روو بە حەوان. درووبێتەوە

 !وەها لە بیرە

دەڵێ لێرە . دەڵێ ئیتر نە گەورە دەبن و نە لە ماڵیش دەڕۆن. دایکم خۆشحاڵە

چ شەڕ بێت و چ گرانی و چ . هەمیشە پێکەوەین. وەک جاری جارانە هەمیشە

دەڵێ خوا بەشی ئەوەندەیش دەگەیەنێ کە . ئاژاوە و نەگبەتی، هیچ لە ئێمە ناگۆڕێ

 .پەکمان نەکەوێ

بەاڵم خراپی کێشەکە لەوەدایە دایکم بە پێچەوانەی ئێمەی بووکەڵە، خەریکە پیر 

زیاتر ئاسەوارەکانی تەمەن خۆیان لە سەر بە تێپەڕینی رۆژەکان هەتا دێت . دەبێ

جگە لەمە ئێمەی راستەقینەیش خەریکە . روخسار و لە هەیکەلیدا نیشان دەدەن

بۆیە کاتێک دایکم من لە کامێراکەدا دەبینێ، تووڕە . هەر ئەمەمان بەسەردا دێت

 !دەڵی داخۆ عەیب ناکەم! دەبێ کە بۆچی سەروڕیشم سپی کردووە

مەی هێشتا هەیە و جێی ناهێڵین، خۆشحاڵم؛ بەاڵم هاوکات لەگەڵ ئەوەی دایکم ئێ

ئەمە هەڵەیە ئێمەی . ئەمە هەڵەیە کە دایکم پیر دەبێ و بووکەڵەکانی نا. پەرۆشیشم

دەزانم رۆژی . بووکەڵە هەر بە منداڵی دەمێنینەوە و ئەویش رۆژێک دەبێ بمرێ

خەمی . وکەڵەکانیەکیان بۆ ئێمە و یەکیان بۆ بو: مردنی دووجار خەفەت دایدەگرێ

 .بووکەڵەکانیش یەکجار لە خەمی ئێمە گەورەتر دەبێ

ئارەزوومە وەک پینۆکیۆ کە لە کۆتایی چیرۆکەکەیدا رۆح لە جەستەیدا دەگەڕێ و 

دەبێ بە کوڕێکی راستەقینە، بووکەڵەکانیش بەیانێک کاتێک دایکم لە خەو 

نە دوو دەستە، بەاڵم راستە دەبی. هەڵدەستێ، هەر هەموویان ببنە منداڵی راستەقینە

گرینگ ئەوەیە ئەو . گرینگ ئەوەیە دایکم خەمی ئەوانیش نەخوا. گرینگ نیە

. رۆژەی دەمرێ جیهان لە الی ئەوەندە قەرەباڵغ بێت کە هەست بە تەنیایی نەکا
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. حەزدەکەم کاتێک دایکم دەمرێ، هەست بکا زەمان هەمان زەمانی جارانە

 .ووئەوەیکە مەرگیشی رووداوێکە هی رابرد

شەوێک لە کاتێکدا بارانێکی قورس دەبارێ و هەورەگرمە دونیای کەڕکردووە، 

بە هەڵەداوان لە کاتێکدا دەقیڕێنم . بەپەلەیە، راناوەستێ. کەسێک لە دەرگا دەدا

ئەوسا . بە سەرسوڕمانەوە دەبینم کەسی لێ نیە. ئەواهاتم، دەچم دەرگاکە دەکەمەوە

رەهێڵە و !"ر ئیستا لە گەڵما بێیتتۆ دەبێ هە"دەنگێک دەبیستم کە دەڵێ 

سەردانەوێنە لێرەم لە "دەنگەکە دەڵێ . هەورەچەخماخە نیگاکانم لێڵ دەکەن

. ئەوسا بووکەڵەیەکی تەڕ و خووساوی بەر باران لە بەر پێمدا دەبینم!" خوارتەوە

خەریکە دەمرێ، دەبێ ( دایکم)من خۆتم هاتووم پێت بڵێم دایکت"هاواردەکا 

ئیتر ناپرسم داخۆ چۆن توانیویەتی ! راست دەکا ئەو خۆمم. دەمێنملێی را!" بگەیتێ

بە . بە هەزاران کیلۆمتر ببڕێ و بە دەیان سنوور ببەزێنێ و خۆی بگەیەنێتە ئێرە

دیسان بە سنوری دەیان . پەلە بە بێ ئەوەی پاڵتۆکەم لەبەر کەم شوێنی دەکەوم

 .واڵت و، بە درێژایی هەزاران کیلۆمتر رێ دەبڕینەوە

. هەموو لەوێ بووین. ئەو شەوە دایکم لە جاری جاراندا مرد. واتەکەم دێتە دیئا

 .دایکم کاتی ناشتنیشی بزەکە لە سەر لێوی نەڕەوییەوە

کە وەها دەرفەتێکی بۆ ( خۆم)سوپاس بۆ بووکەڵەکە . هەموو شتێک باشە

لەگەڵ بووکەڵەکان چی ( نازانین)هەر ئەوەندەی کە ئیستاکە نازانم . رەخساندم

دەبێ لە ناویان بەرین، جا یان بە فڕێدان، یان بە  نخوشک و براکانم دەڵێ. کەینب

منیش کە لە مەودای هەزاران کیلۆمتر بەوالترەوە دەژیم، لە بیری . سووتاندنیان

 بە مردنی دایکم، تەنیا ئەوان. مئەوەدام وەک پەنابەر لە هەندەران کارێکیان بۆ بکە

 .مبووکەڵەکان دەڵێ ...،لێیان قەوما
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 غەزەب

 

ئەمڕۆ لە سەر کار زۆر باسی . کە لە کار دەبمەوە، دەمەوێ بچمەوە بۆ ماڵەوە

گوایا روس هێرشی کردووەتە سەر ئەو واڵتە و . شەڕی روس و ئۆکراین بوو

باسی بۆمباران و تانگ و تۆپ و ئەو لەشکرانەی کە لە . دەیەوێ داگیری بکا

گەڵ ئەوەی دەزانم روس و  لە. چەندین شوێنەوە خۆیان بەو واڵتەدا کردووە

ئۆکراین لە کوێن، بەاڵم دەپرسم داخۆ روس و ئۆکراین زۆر لێرە دوورن؟ دەڵێن 

 :یەکێک لە هاوکاران دەڵێ. زۆر

ـ بەزیانەبێ، خۆ ئەوەندە نیە لە کڕۆنا دەرباز بووین، ئیتر ئەم غەزەبە لە کوێوە 

 !هات؟

 "؟!ئەم غەزەبە لە کوێوە هات: "لە بەر خۆمەوە دەیڵێمەوە

ئارام جل و بەرگەکەم دەگۆڕم و لەبەر خۆمەوە دەڵێم وادیارە شەڕ قەت کۆتایی 

 .نایەت

... پێش ئەوەی بگەمەوە ماڵ، لە چایخانەیەک الدەدەم و داوای چایەک دەکەم،

 :کەسێک لە مێزەکەی تەنیشتمەوە دەڵێ. جگەرەیەکیشی بۆ دادەگیرسێنم

 .لە تەلەفزیۆن بینیم... تووەـ دووکەڵێکی خەست و رەش ئاسمانی ئۆکراینی داگر

بە تەنیشتی چەپمدا دوو الوی چاویلکە لە چاو دانیشتوون و، لە کاتێکدا یەکیان 

 :یەکیان دەڵێ. رۆژنامەیەکی بەدەستەوەیە بە گەرمی باسی شەڕەکە دەکەن
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وەک دەزانی لە هەر سەدەیەکدا چەند شەڕی گەورە روویداوە، ... ـ کاکە گاڵتە نیە،

ی نۆزدە شەڕەکانی ناپلئۆن و هەروەها شەڕی فەڕەنسە و ئاڵمان، بۆ وێنە لە سەدە

لە سەدەی بیست دوویش شەڕی گەورەی جیهانی کە تیایا بە دەیان میلیۆن مرۆڤ 

ئیستایش سەدەی بیست و یەکە و نۆرەی شەڕی ترە، ئەمجارەیش ... کوژران،

لە ... ،دونیا بە بێ شەڕ نابێ! ئەیچۆن ئاوایە... شەڕی نێوان روس و رۆژئاوا،

هەر سەدەیەکدا دەبێ یەک دوو کارەساتی گەورە لە ناو زلهێزەکاندا رووبدات، ئیتر 

 !باسی بچووکەکانیان ناکەم

 :ئەوی تریان عەینەکەکەی بە قامکی ئیشارەی هەڵدەکێشێ و، دەڵێ

ـ نا وانیە، چەکی ئەتۆم ناهێڵێ ببێ بە شەڕی ناو زلهێزەکان، لە ترسی تیاچوون 

 .ناوێرن

 :دەستبەجێ دەپەڕێتە ناو قسەکەیەوە و، دەڵێهاوڕێکەی 

وەک وتم رۆحی شەڕ بە هەر سەد . ـ هەزار چەکی ئەتۆمیش بەری پێ ناگرێ

 .ساڵ جارێک یان دوو جار دونیا دادەگرێ و، دەبێ بە هۆی کارەساتی گەورە

دەبێ لە بیری خۆماندا . ئەمجارەیش باس باسی ئەتۆمە، باسی تیشکە کوشندەکانی

 .بین

 !"دەبێ لە بیری خۆماندا بین: "مەوە دەیڵێمەوەلەبەر خۆ

دێتەوە بیرم کە جارێکیان لە . پووڵی چاییەکە دەدەم و، لە چایخانەکە وەدەر دەکەوم

 .یەکێک لە هاوڕێکانم شتێکم بیستبووە

لەگەڵ ئەوەی دەبینم قیمەتی پەتاتە . لە سەر رێگای ماڵەوە، لە دووکانێک الدەدەم

دەیدەم بە شانمدا و بەرەو ماڵەوە . یەکی دە کیلۆیی دەکڕمیەکجار هەڵکشاوە، بەاڵم تا

 .بەڕێ دەکەومەوە

خاکەنازەکە دێنم و لە حەوشەی پشتەوە، بەو ئێوارە درەنگانە بە دوور لە چاوی 

دراوسێکان، ئەوانەی وا بە سەر حەوشەکەمدا دەڕوانن، چاڵێک هەڵدەکەنم و 

 .هێڕەلماسییەکانی تیا دەشارمەوە

م دەیگوت پەتاتە بوو لە شەڕی دووهەمی جیهانیدا روسەکانی لە لە بیرمە هاوڕێکە

نازانم هاوڕێکەم ئەم زانیارییەی لە کوێوە هێنابوو، بەاڵم . برسیەتی رزگار کرد

لەبەر خۆمەوە بە خۆم دەڵێم ئەگەر تیشکە ئەتۆمییەکان نەیانکوشتم، ! دڵنیام راستە

 !ئەوا بە پەتاتە سێهەم شەڕی جیهان تێپەڕدەکەم
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 احساس خوب

 

 ١٢١١سال . بە تقویم روی میزم نگاە می کنم. مدتیست احساس بسیار خوبی دارم

بهم گرە زدە، پاها را در صندلی ام لم دادە، دستهایم را پشت سر . شمسی است

زندگی چە . روی میز قراردادە و از پنجرە بە بیرون آفتابی خیرە می شوم

آسمان آبی چقدر آبی می درخشد، و صدای پرندگان چە خوش آواز . زیباست

و این احساس خوب با نگاهی دوبارە بە تقویم روی . گوشها را نوازش می کند

بوی . ندگی سرانجام بە اینجا ختم شدخوشحالم ز. میز باز بهتر و بهتر می شود

خوش عطر قهوە نیز بر این لطف خدادادی می افزاید، و فکر می کنم کە زندگی 

 .با وجود احساس مرگ باز هم براستی ارزش زیستن را دارد

چهرەاش کمی گرفتە بە نظر . ناگهان در اتاق باز می شود و پسرم داخل می شود

ا مشکل پول دارد، اما حل می شود، آرە حل پیش خودم فکر می کنم حتم. می رسد

پس با نگاهی شاد و فروزان بە او خیرە می شوم و می گویم غصە . می شود

دهان باز کردە می خواهد . و او با تعجب نگاهم می کند! نخور حل می شود

چیزی بگوید کە باز من می گویم راستی چە خوب است کە از آن سال بسیار 

می گویم سال بدی بود، سالهای بدی . بە من خیرە می شودو باز با تعجب . گذشتە

. بودند و بە همین علت می بایست می گذشتند، آری بسیار سریعتر می گذشتند

 .آری خوب شد بە تاریخ تبدیل شدند
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چە احساس خوبی بە من  ١٢١١عدد . و دوبارە بە تقویم روی میز نگاە می کنم

می گویم بنشیند، و او سکوت می .. .می گوید پدر می خواستم بگم کە. می دهد

اما من کە همان . در نشستنش نوعی حالت اکراە دیدەمی شود. کند و می نشیند

حالت قبلی را دارم، در حالیکە سعی می کنم با پاهای روی هم گذاشتەام بازی کنم 

ادامە می دهم کە خوب بود از آن سال سالهای مدیدی گذشتە، آن سالهائی کە نە 

می بایست می دید و تجربە می کرد، بلکە حتی نمی بایست تصورش تنها کسی ن

می گویم صبح بود ساعت دە، مردم را در خیابان . را در ذهن هم می گنجانید

جمع کردەبودند، یعنی مردم خودشان جمع شدەبودند، قرار بود کسی را دار بزنند، 

ت، جالدان با چوبە دار آنجا بود بلند با ریسمان وحشتناک پالستیکی کت و کلف

لباس و نقاب سیاە ترسناکشان، جمعیتی کە مشتاقانە منتظر بود و عکس می گرفت 

و هورا می کشید، و با چهارپایەای کە قرار بود از زیر پای اعدامی بیرون بکشند 

و تصور کن کە تن .... تا بیافتد و بر اثر سنگینی بدن خود خفە شود و بمیرد... تا

یط خاصی بە ضد خودش تبدیل شود، و درست همین انسان می تواند تحت شرا

این را . یکی از هنرهای انسان است کە می تواند تو را بە ضد خودت تبدیل کند

می گویم و بر خالف ظاهر وحشتناک داستانی کە تعریف می کنم لبخندی بر لبانم 

و من دوبارە میان ... می گوید پدر گوش کن، من می خواهم. ظاهر می شود

تصور کن دهها ... پرم و می گویم اما از آن سال دهها سال گذشتە، حرفش می

. را می گویم ١٨٢١می گویم متوجە هستی کە چە سالی را می گویم سال ! سال

بە تقویم . پسرم با شنیدن این حرف از جایش تکان می خورد و نیم خیز می شود

است، از سالی  ١٨٢٢نگاە می کند و می گوید اما پدر اشتباە می کنی امسال سال 

و من می خندم و می گویم بە تقویم نگاە ! کە تو می گوئی تنها یک سال گذشتە

بیرون . کن، تقویم کە اشتباە نمی کند، مثل اینکە فراموش کردی بە تقویم نگاە کنی

می گویم . همچنان هوا خوب است و هر لحظە کە می گذرد باز خوبتر می شود

و فکر کنم برای اولین بار است . شاهدی می دهدبە بیرون هم نگاە کن، بیرون هم 

 .بە عمر من... کە طبیعت با تقویم هماهنگ می شود، الاقل در سن من

پسرم عصبانی می شود، از روی صندلی بر می خیزد، و در حالیکە عصبیت 

عیانی در صدایش پیداست می گوید پدر یعنی اینکە ما عمرمان از صد بیشتر 

پدر این تنها یک ... بە حق حرفهای نشنیدە،! یشتر از صداست، آن هم دهها سال ب
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تقویم است، یک تقوم از سالهای آیندە کە تو بە اشتباە یا از روی عمد روی عدد 

آن را گذاشتەای، این تنها یک بازی مضحک و مسخرە است، تازە من  ١٢١١

خودت نمی دانم چە کسی چنین تقویمی را ساختە و برای تو فرستادە و یا احیانا 

و من بدون اینکە از جایم تکان بخورم همچنان خیرە بە . آنرا جائی خریدەای

زندگی می کنیم، در سالی کە می  ١٢١١بیرون می گویم پسر عزیزم ما در سال 

توان هم راحت بسیار بیشتر از صد سال زندگی کرد، و هم راحت بە علت وجود 

 .تی فراموش کردتکنولوژی، سالها را هم خوب بیاد آورد و هم بەراح

اما پسرم همچنان عصبانیست، می گوید می خواهی تلویزیون را برایت روشن 

و من بە . کنم و یا رادیو را تا بدانی واقعا کجائی و هنوز در چە زمانی هستی

بودند و من  ١٨٢١تلویزیون و رادیوئی فکر می کنم کە در اتاق نشیمن در سال 

پای آنها سپری کردەبودم، گفتم پسر عزیزم اوقات زیادی از زندگی روزانەام را 

اشتباە می کنی، رادیو و تلویزیونی دیگر آنجا وجود ندارد، بیا بنشین و از منظرە 

 .هم بسرعت برق و باد بگذرد ١٢١١روبرویت لذت ببر کە این سال 

شی هم حکر می کنم اگر اشتباە نکنم چند فف. پسرم با عصبانیت بیرون می رود

و من تبسمی بر لبانم ظاهر می شود، سال خوبیست و . مان می کندنثار زمین و آس

بنابراین باید بسیار متحمل بود، و این سالها خوب اند چونکە ما همە بسیار تحمل 

ش می دهد کە او هم بە یاد آن سال، آن سالها حداریم، و او بیگمان بە این علت ف

نە ... سالهای حذف و. افتادەاست و تصور می کند هنوز در آنها زندگی می کند

 .باید دیگر بە آنها فکر نکرد

پاهایم را از روی میز برمی دارم، دوال می شوم و تقویم را از روی میز بە 

هزار و . شمارە همانیست کە بە پسرم گفتم... درست است،. طرف خودم می کشم

او باید . احساس من دروغ نمی گوید. بیگمان سال خوبیست ١٢١١سال . پانصد

 !را باور کند این
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 سالم

. خیلی وقتە برات ای میلی نفرستادەام. دوست عزیز سالم، بقول خارجی ها های

حاال بهتر بگم یعنی چیزی اتفاق افتاد . یعنی بە یادت افتادم. امروز بە یادت بودم

و اگە بە یادت نمی افتادم نمی دونستم چیکار کنم، یعنی چە . ە بە یادت افتادمک

 .جوری جم و جور کنم چیزی رو کە امروز اتفاق افتاد

از صبح زود، یعنی از چند روز قبل مادرم شروع بە ترتمیزکردن خانە کردە، 

ز قدیم عیدە، خودت بهتر می دونی، اگە اینجا عید باشە اونجا هم پیش تو عیدە، ا

امروز . اینجوری بودە، دم همە بە همدیگە گرە خوردە، ههههە، اینجوریە دیگە

صب هم مادرم زود از خواب بیدار شد، یعنی خیلی زود، فکر کنم اونقدر زود کە 

و عجیب اینکە هنگامیکە . من هیچ وقت در تمام عمرم در اون وقت بیدارنشدەام

اهیم یعنی همون ابی خودمون باشە مادر از خواب بیدار شد، پدر کە اسمش ابر

مادرم تعجب کرد، آخە پدر . خیلی وقت بود بیدار شدەبود و از محل دررفتەبود
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بدون اینکە چیزی بگە رفتەبود، و برای اولین بار بود کە در روز عید اینجوری 

ناپدید می شد، و مادرم می دونست کە باید چیز مهمی باشە کە اینجوری پدرم را 

و پدر صب زود در . جوری بە کوچەها و خیابونها کشوندە بودصب زودی این

من مرد !... بیچارە ابی. کوچەها گم شد، یعنی کوچەها او رو بلعیدند، ههههە

 !تنهای شبم، مهر خموشی بر لبم

منم کە از خواب بیدار شدم از بوهای خوب بیدارشدم، بوی خوب عید، توی 

کە من هم در آن خوابیدەبودم، و آفتاب باال اتاقها، و از زیر در، آمدە بە اتاقی هم 

زدەبود، مادر اومد توی اتاق و گفت دیگە ادای مردەها رو درآوردن بسە، و من 

خواب آلود تبسم کردم، و من نمی دانم چرا اما مطمئنم از دیشب تا حاال مردەبودم، 

د، حتی مادرم دروغ نمی گە، او تنها بد اونو تعبیر می کنە، ادا چیە، خود مرگ بو

در خواب، گربە همسایە خونین و مالین توی . من خواب مرگ رو هم دیدە بودم

حیاط ما افتادە بود و من هی ور و بر بهش نگاە می کردم، او هم همینجوری با 

چشمای مردەاش، خواستم کمک بخام، خواستم فریاد بزنم، اما نشد کە نشد، چیزی 

و من بدون اینکە از خواب بپرم . فاجعەاو تە تها گیرکردبود و فکر کنم این یعنی 

خواب را پراندەبودم و بە خوابیدن ادامە دادەبودم، پس در واقع من مردەبودم، 

 .غرض از نوشتن این نیست. بهرحال. اگرچە خواب هم دیدەبودم

شاید کلی عجب کنی و باورت نشە، . دمدمای صبحونە خوردن بود کە ابی برگشت

یکلی آمد، با پشمی کە روی زمین دنبال خود می کشید اما او با یک گوسفند این ه

مادر با دیدن ابی و گوسپند همراش دهنش همین جوری وا . و با کلەای این قدی

و ابی چە مغرور . شد و همین جوری هم بدون اینکە کلمەای ازش بیرون بیاد ماند

گردن  بعد گوسپند رو بە تنها درخت حیاط بست، با همان طنابی کە دور. اومد تو

کالم باالخرە در . و گوسپند همین طور بە همە ما نگاە می کرد. پشمالویش بود

دهان واماندە مادر چرخید و با هیجان خاصی گفت الهی قوربون اون هیکلت برم، 

صبح زودی رفتی اینو بیاری، خوب چرا نگفتی، این دیگە محشرە، این دیگە 

بود همچی روزی رو ببینم کە شکر میشە یە عید حسابی، همە این سالها خدا خدام 

خدا دیدم، چقدر دوست داشتم نذری کنم، چقدر دوست داشتم فقرای محلەمونو 

 !آە خدایا الهی صد هزار بار شکرت... داشتەباشم، آە خدایا شکرت،
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و پدر، یعنی همان ابی خودمون، بدون اینکە چیزی بگە مغرور از کنار همە 

ظر ماندیم کی ابی سر گوسپند بیچارە رو از و همە منت. گذشت و بە مستراح رفت

تنش برای همیشە جدا می کنە تا مادر و همە خانوادە ما یک قدم بیشتر بە خدا و 

اما با گذشت زمان و نزدیک شدن ظهر نە از . بهشت موعودش نزدیکتر شویم

همە پیش خودمون فکر می کردیم کە . آمدن قصابی خبری بود و نە چیزی دیگە

و بە هیکلش هم می خورد، با اون قد بلند و . دش این کارو می کندالبد ابی خو

دوروورە ساعت . اما از او هم خبری نبود. سبیلهای آنچنانی و دستهای زمختش

دوازدە اومد و کنار حوض حیاط درست نزدیک گوسپند نشست، سیگاری آتیش 

س می زد و همینطور زل زل بە روبرو و دوروبرش نگاە می کرد، و البتە احسا

پدر چاقوی . کردم کە گاهگاهی هم بە من، یعنی بە پنجرە اتاقی کە من درش بودم

بزرگی کنارش درست لب حوض بود، چاقوئی چیزی ماندە بە ساطور، البتە اگە 

دروغ نگم، و فکر کنم داشت سیگار سوم را آتیش می زد، البتە با آتیش همان 

راە دستشوئی هم از . دستشوئی سیگار قبلی، کە من شاشم اومد و بایست می رفتم

و من بعد از اینکە از هشت تا پلە . کنار پدر و گوسپند و ساطور رد می شد

مشهور پایین آمدم، دیدم پدر نگاهی بهم کرد، نگاهی از جنس عشق پدری و 

و گذاشت بگذرم، اما بعد از اینکە از . عشقی دیگر کە من دقیق نمی دونستم چیە

خواستم همون راه و برم و البتە این بار بە طرف خونە، دستشوئی اومدم بیرون و 

با صدای بلند و محکم گفت اسی . پدر با ساطورش مث یک جالد جلوم رو گرفت

راستی یادم رفت کە اگرچی اسم من اسحاقە اما ! )آهان اسحاق دیگە روزش اومدە

من کە نمی دونستم منظورش چیە همین جوری (. توی خونە اسی صدام می زنن

گفت اسی امروز دیگە باید امر خدا را بجا آورد، . ج و واج نگاش می کردمها

نتونست کارش و انجام بدە ( منظورش ابی قدیمیە)امروز همون روزیە کە ابراهیم 

من کە حرفای ابی رو نمی فهمیدم، بە . و من یعنی ما باید بە سرانجامش برسونیم

گندمی اش کە همینجوری تاب ساطور توی دستش نگاهی انداختم و بە سبیلهای جو

! کمک کمک، بە دادم برسید... تاب می خورد، بعد یە دفعە فریاد زدم ماما، ماما،

و من . و خواستم دررم کە دست راست بشدت قوی پدرم منو گرفت و پیچوند

خیلی راحت رو بە قبلە افتادم، و ابی در حالیکە هر دو تا زانوهای قوی و 

من کە بیشتر بە هیکل نحیف مامام می خورد تا  سنگینش رو روی هیکل بیچارە
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ابی، هی بیشتر و بیشتر فشار می داد، و درست در همین لحظە سرش رو بە 

 !یا حق... طرف آسمون بلند کرد و گفت یاحق بە اذن خودت و در راە خودت،

من یە دفعە اون زیرزیرا یاد قصە ابراهیم و سارا افتادم کە تو مدرسە بهمون 

یادم اومد ابی قدیمیە و سارا توی سن خیلی باال بچەدار شدن و . ندرس می داد

بعد همین ابی قدیمیە خدا ازش می خواد پسرش، یعنی اسی قدیمی رو، قوربونی 

و ابی کە خیلی خدا را دوس دارە چاقوش رو برمی دارە و یا علی می خاد . کنە

من . سر درمیرە، و اسی ق!سر ببرە کە خدا می گە دس نگەدار کە گوسپندی اومد

کە یە دفە بەیاد این داستان افتادم از اون زیرزیرا ملتمسانە از گوسپند خواستم هر 

 !چی زودتر مث قدیما بە داد برسە، اما مگە المسب عین خیالش بود

البتە شاید بپرسی علت چی بود ابی جدیدە یە دفە این بە کلەاش زد، باید بگم کسی 

تشابە نام من و او با نام ابی و اسی قدیمیە بود، نمیدونە حتی خود ابی، فکر کنم 

اما او فراموش کردەبود کە مادرم اسمش سارا نبود، فراموش کردەبود کە من در 

سن جوونی اونا فرزندشون شدەبودم، اما صب کن، فکر کنم مادرم توی سجلش 

اسمش سارا بود، آرە المسب اسمش سارا بود، اینو کسی نمیدونست اما ابی کە می 

 .البتە فکر کنم آدما میشە بعضی وقتها خیلی کم حافظە بشن. دونست

تو ابی رو هنوز نمی ! جون پدرت، جون مادرت گوسپند عزیز، بە فریاد برس

ای وای جون هر چی کە ... شناسی ولی من می شناسم، از بچگیهام می شناسمش،

زی رو اما گوسپند همین جوری چی!... دوست داری و براش احترام داری، کمک

با او چشای گندە و صاحب مردە و بی . نشخوار می کرد و هی می کرد

و خدا کجا بود؟ ساطور هی پایین و . و فکر کنم منتظر فرمان خدا بود... خیالش،

 .پایین تر میومد

یە صداهای می شنوم، نمی دونم از این دونیاست یا از اون .... وایسا،.... ،....

فعال با . توی یە ای میل دیگر برات توضیح بدمدنیا، فکر کنم بقیە رو بایس 

آهان، یە نصیحت ناقابل، تنها توی این دنیای وانفسا یە نکتە، اون هم ... اجازە،

 !از ما بشنو!... هیچوقت... اینکە هیچ وقت کتابهای تاریخی رو باور نکن،

 قربانت، تا بعد
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 !لعنت بر تو پوتین

 

و سوریە شبانە بطور مخفی با تعدادی یک مزدور چچنی کە تازە از مرز ترکیە 

دیگر از جنگجویان همرزمش گذشتەبود، هنوز بە اطراف حلب نرسیدە در یک 

. بمباران غیرمنتظرە هواپیماهای مافوق پیشرفتە روسی جان خود را از دست داد

او کە بشدت از این واقعە خشمناک بود با پای پیادە دوبارە از مرز گذشت و 

کاخ ریاست )بە منطقە بش تپە جائی کە کاخ آک سارای  خودش را بە آنکارا

از محوطە بزرگ میان ساختمانهای . در آن قرارداشت، رسانید( جمهوری ترکیە

تنومند سفید رنگ در حالیکە همە نگهبانان از او می ترسیدند و فرار می کردند، 

اردوغان کە بشدت سرش بە . گذشت و خودش را بە اتاق اردوغان رسانید

های روی میز گرم بود، با دیدن تن لت و پار و سوختەای کە بی مهابا کاغذ

بطرف او می رفت، از خواندن و کنکاش در اوراق پیش رویش دست کشید، بە 

مزدور چچنی کە ابتدا با دیدن اردوغان ترسیدە . صندلی اش لم داد و منتظر ماند

دیوار، جراتش را  بود، اما با دیدن قیافە درب و داغان خود در آینە بزرگ روی

دوبارە بازیافت، در حالیکە با مشت بر روی میز جلو رئیس جمهور ترکیە می 

 :کوبید، فریاد زد کە
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مگە من قرار بود اینقدر زود ... چە قولی... ـ مگە تو چە قولی دادەبودی، ها،

 !بمیرم

اردوغان با چشمان و حالتی تمسخرآمیز بە مهمان ناخواندەاش نگاهی از نوک پا 

ا بە سر انداخت، خودکار طالئی را کە در دستانش داشت روی میز پرت کرد، و ت

 :گفت

 ـ منظور؟

ـ منظورم اینە کە من قرار بود بە آنجا بە سوریە بروم، الاقل چند ماە بجنگم، پول 

بگیرم، بتوانم با دهها زن کافر اسیر همخوابگی داشتەباشم، گاهی وقتها بە زن و 

راف گروزنی سری بزنم و تازە اگر هم قرار بود مورد بچەام در روستایم در اط

اصابت گلولە دشمن قرار بگیرم تنها زخمی بشوم، آن هم از آن زخمها کە میشە با 

 !آن عکس گرفت و برای اهالی دە فرستاد

اردوغان با شنیدن این حرفها از روی صندلی اش با طمانینە بلند شد، بە هیکل 

دە و در آن سوی مرز جا ماندە بود و بەجز یکی سیاهی کە نیمەای از سرش کندەش

دوی جای بدنش کە هنوز هم سفیدی می زدند و دست آتش و دود بە آن نرسیدە 

از مهمان ناخواندە ترکیبی از بوی گوشت کباب شدە، و بوی تند . بود، نزدیک شد

 .مدپوتینها و لباسی کە سوختە بودند و بقایایشان جائی در تن النە کردەبودند، می آ

 :گفت

 ـ خوب بە گمانت تقصیر من است یا پوتین؟

مزدور کە انتظار چنین سئوالی را نداشت، بدنبال پیداکردن جواب کمی بە 

اطرافش با گود بشدت عمیق سیاە تنها چشم باقیماندەاش خیرەشد، و بعد با بغضی 

 :کە یکدفعە بسراغش آمد و راە را بر گلوی بدون نایش می گرفت، گفت

آە، ... نرسیدەام پوڵ اولین ماە حضورم را برای خانوادەام بفرستم، ـ من هنوز

 !هنوز نرسیدەبودم

ـ خوب، این کە مشکل نیست، ما می فرستیم، خیال می کنی این اولین موردیە کە 

 !ما داریم

 ها اونا؟... پس اونا چی... اما پس از زنهائی کە قرار بود... ـ اما،

ا کافیست آن یک قدمی را کە ماندە برداری و بە ـ این هم کە مشکلی نیست، تو تنه

از . غصە نخور هنوز راە حل وجود دارد. آن دنیا بروی، آنجا آنها منتظرت اند
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تازە اگر زیاد هم این مسئلە رنجت . یک شهید قهرمان... یاد نبر تو یک شهیدی،

می دهد فکر کنم فرصتی هنوز باقیست کە سری بە مراکز تن فروشی در داخل 

با این . تنها کافیست یک تاکسی بگیری و مستقیم بە آنجا بروی... بزنی، شهر

 !وضعی کە من می بینم فعال در این دنیا تنها می توانی آنها را دستمالی کنی

 .و در اینجا دوبارە نگاهی از پا تا سر بە مزدور چچنی انداخت

باشد، سریع دست مزدور با شنیدن این حرفها مثل اینکە یکدفعە بە یاد چیزی افتادە

بە جای جیب، دستش بە چیز سختی . در جیبهایش کرد، اما جیبی باقی نماندەبود

خورد، نگاهش را پایین آورد، آنجا تنها استخوان بود استخوانی نیمە سوختە و 

 :اردوغان بالفاصلە گفت. سیاە

 .ـ مشکل پول هم حل می شود

اخل یکی از کشوها از د. و با گفتن این سخن اردوغان بطرف میزش برگشت

مزدور پول را برداشت، شمرد . مبلغی بیرون کشید و آن را بر روی میز انداخت

 :از پشت سر صدای اردوغان می آمد کە می گفت. و با عجلە بیرون رفت

ـ البتە محض رضای خدا هم کە شدە فردا بە پوتین زنگی می زنم و ازش گالیە 

 !ا جزغالە کردنخدا را خوش نمیاد بچە مردم ر... می کنم،

رانندە تاکسی کە مردی چاق با قدی کوتاە بود، ابتدا با دیدن مزدور خواست از 

و مزدور را بعد از . وحشت فرار کند کە با دیدن پول نظرش بالفاصلە عوض شد

نیم ساعت رانندگی، در حالیکە سعی می کرد بهیچ وجە از آینە بهش نگاە نکند، 

هم درست مثل شوفر تاکسی درصدد فرار  تن فروشها. بە مرکز شهر رسانید

باالخرە بعد از معاملەای . بودند کە آنها هم با دیدن پول بالفاصلە منصرف شدند

. چند با قوادی کە پشت میز کوچکی نشستەبود، یکی از خانمها را انتخاب کرد

 .خانمی با سینەهای درشت و صورتی بشدت آرایشی

وزی در خواب، خواب بهشت را چە اتاق قشنگی بود، درست آنگونە کە ر

اشیاء سادە رنگارنگ با تزئینهای خوب بر روی دیوار، و بوی خوب . دیدەبود

شهوت در همە . عطر زنانە کە انگار با بوی غریب و ناآشنای دیگری مخلوط بود

فکر کرد او نسبت بە دوستان دیگرش کە دیشب همانجا . جا رسوخ کردەبود

ت تر بود، فکر کرد توانستە قبل از اینکە بە بالفاصلە کشتەشدەبودند، خوشبخ
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زیر لبی کە . بهشت برود، فرصت چشیدن طعم آن را هم در این دنیا پیداکردەبود

 :دیگر نبود بە خودش گفت

 !ـ لعنت بە گور بابای پوتین و همەاشان

و دخترە درست مثل شوفر تاکسی بدون اینکە بە او نگاە کند، لباسهایش را کند و 

مزدور کە آب از لب و لوچەاش می ریخت، دست برد کە . ازکشیدروی تخت در

آن چیز را کە بهشت را متجلی می کرد بە صراط مستقیم هدایت کند کە دستش بە 

با تعجب در حالیکە برایش دشوار بود نگاە از پیکر مرمرین زن . چیزی برنخورد

 .تن فروش برگیرد، بە پایین خیرە شد

، همخوابگی با زنهای اسیر، دیدار گاه بە گاە خانوادە پوتین تنها پول ماههای دیگر

. و زخم سبک را با خود نبردە بود، او آن را، آن لعنتی را هم با خود بردەبود

مزدور چچنی در حالیکە گریە می کرد و مشت بر در و دیوار می کوبید، 

 :از دور صدای هواپیما بەگوش می رسید. فریادزنان بە طرف بیرون دوید

 !لعنت بر تو... بر تو پوتین، ـ لعنت
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 معاملە آدمها

 

جنگلی خرم با درختان بیشمار، گیاهان . دزندگی می کر یشغالی در جنگل

بود  پیر شدەکم کم  ،شغال. برکەها و رودخانەای بسیار زیبا با آبی زالل سرسبز،

از بس گوشت . توانست حیوان دیگری را شکار کند بود بجز موش نمی مدتیو 

ی او کە در نزدیکی روستائ .بودحالش زار  .دلش بهم می خورد موش خوردەبود

معاوضە می  هایشان رابا همدیگر کاال زندگی می کرد و دیدە بود چگونە آدمها

. یک موش چاق و چلە فکر بکری بە ذهنش خطورکرد کنند، روزی هنگام شکار

همسایە کە همیشە از گوشت گفت چرا گوشت موش را با شیر جوان  پیش خود

 .ە نکندضمی خورد، معاو حیوانات مختلف

را بەدهان گرفتەبود، راەافتاد تا بە النە شیر مردە برای همین در حالیکە موش 

نائی را شکارکردە و در صدد بر خوشبختانە شیر بەتازگی آهوی. جوان رسید

 :غران پرسید. بود کە آمدن شغال توجەاش را جلب کرد خوردن آن

 قلمرو من شوی؟ چگونە جرات کردەای وارد... ،شغال پیر ـ ها چە می خواهی

 :، با التماس و در حالیکە زانوهایش از ترس می لرزیدند، گفتشغاڵ

 . آمدەام با شما معاملەی بکنم! قربان ...!ـ سلطان جنگل

شغال و شیر را مگر معاملەای هم چطور جرات می کنی؟ ! با من!... ـ معاملە

 ؟!گفتەاند
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جنگل را بە لرزە ان چنشیر جوان این را گفت و با صدای خروشان و قوی خود 

شغال کە از فرط  .درآورد کە برگها از درختان افتادند و حیوانات فراری شدند

 :ترس بزحمت خود را روی پاهایش نگە می داشت، ادامەداد

و رحمت، آمدەام  شکوە و لطفشما سلطان مائید و مثل همیشە صاحب !... ـ قربان

واخر امن در این . فرمائید کرمی مرحمتبە من شغال پیر  از شما تقاضاکنمتا 

و از بس  ،برخوردار نیستم و بیماری از توان شکار بمانند سابقبعلت کهولت سن 

شما از آنجائیکە . بیمار و علیل شدەام. دەام حالم بهم می خوردگوشت موش خور

 حیوانات گوناگون بهرەمند هستید، فکر کردمهر روز از امکان خوردن گوشت 

امروز گوشت آهوی خود را با گوشت موش من  ،وع بیشترشاید بتوانید برای تن

می تواند بە شما لذت بیشتری ببخشد،  موش منتصور می کنم . کنید معاوضە

 !آن بهرەمند بودەایدشکار هرچند کە شما همیشە از امکان 

ای زیر خندە ،شیر کە نزدیک بود از فرط حماقت شغالی کە نمی شناخت

 :گفت را گرفتە دیوانەوار بزند، بزور جلو خود

من و البتە اجداد من بە یاد . حتما باید موش چاق و چلە و لذیذی باشد ؟!ـ موش

ین بار هم لندارم کە موش خوردەباشیم، اما پیشنهاد بدی نیست و می توان برای او

 !ببینم چە در چنتە داری ...حاال بیا جلو،. آن را امتحان کرد شدەکە 

از خود یجان خوردن گوشت لذیذ و تازە آهو هاز شغال کە هم می ترسید و هم 

بیشتری می و امید ، با تردیدی کە هر لحظە جای خود را بە طمع بیخود شدەبود

بوی خون آهوی جوان کە بر زمین می ریخت  .بطرف شیر جوان براە افتاد ،داد

تا اینکە . فراموش کرد چند لحظەای ن مست کردەبود کە شیر را برایاو را چنا

 :ای غران شیر او را دوبارە بەخود آوردناگهان صد

 دل، جگر، سینە، ران و یا از گردن رعنا... می خواهی؟ بگو از کدام قسمتـ ها، 

 ش؟و بی نظیر

جسم  بر روی زمین انداخت و در حالیکە شغال پیر طعمە خود را از دهان 

جسمی کە او را بەیاد دوران بو می کشید،  دیوانەوار خونین آهوی بیچارە را

 :گفتجوانی اش می انداخت، 

من ایام قدیم هم عاشق اینها  !ـ قربان اگر امکان دارد دل و جگرش را می خواهم

 .بودم
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بردارد، می بایست سر در تن بیجان را  ر برای اینکە بتواند دل و جگرشغال پی

بە محض اینکە سرش را در آن فروبرد، شیر غران با . جلوتر رفت .ردمی ک آهو

 .را کشت گردن شغال را شکست و آن حرکت سریعیک 

 در عمر خود توانستەبود از سە غذای آن روز تنها روزی بود کە شیر جوان

 .دومی شغال و سومی موش یکی آهو،متفاوت بخورد، 

 :پیش خود گفت

 !می فهمم آدمها چرا معاملە می کنندـ حاالست 
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 معلم جغرافی

 

کە پا بە سن پنجاە سالگی  از وقتی. آقای شریفی معلم جغرافیست، یعنی بود

گذاشت، طی حکمی، مثل همە کارمندهای حکومت، بازنشستە شد و در کنج خانە 

اگرچە آن زمان معلم جغرافی در این شهر زیاد نبود و او امیدوار بود کە . نشست

بتواند چند سالی بیشتر در کالس درس همراە دانش آموزانی کە او آنها را مثل 

دید، بماند؛ اما حکومت، مثل همیشە برای اعمال ارادەاش، تولە سگهای بینوا می 

از این لحاظ مشکل نداشت و با آوردن معلمان بیگانە از دیگر شهرها، مشکل را 

حل نمود و علیرغم عشق بی حد و حصر آقای شریفی بە کارش، او را روانە 

 .خانە کرد
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ذشتە باشد و او را باور نمی کرد کە این چنین، سی سال سریع گ. ابتدا او گیج بود

چنین بی پروا در آستانە مرحلە دیگری از زندگی اش قرار دادەباشند، اما زندگی 

زندگیست و بهرحال تحت هر شرایطی خود را با مختصات جدیدیش تحمیل می 

بنابراین آقای شریفی بعد از چند . کند و آدمها را چنان می کند کە خود می پسندد

مثل همە تابستانهای . تابستان زیاد بد نبود. خو گرفتهفتە کامال بە شرایط جدیدش 

. سە ماە آزگار با استراحت و با انتظاری کە برای آمدن پاییز می کشید. دیگر بود

خوابیدنهای طوالنی، عیادت دوستان و آشنایان و اقوام، نشستن در قهوەخانە سر 

ر آشنائی کە کوچە کە رو بە تنها پل شهر منظرە داشت، گپ زدنهای طوالنی با ه

بر روی نیمکت قهوەخانە دست می داد، و سرانجام ور رفتن با کتابهای متنوع 

واقعیت این بود کە آقای شریفی بشدت عاشق علم جغرافی بود و از نگاە . جغرافی

او حتی منشاء افکار انسانی را . او همە چیز بە این علم بسیار مهم بر می گشت

اینکە خشک باشد، نیمە خشک، )د کە آب و هوا معتقد بو. هم بە آن بر می گرداند

و بویژە رودخانەها و دریا و درجە حرارت در چگونگی ( معتدل و یا سرد

حتی می توان پیچیدەترین . اندیشیدن آدمها تاثیر مستقیم و بالواسطە دارند

یکی از . فرمولهای فلسفی و جامعە شناسی را هم بە آن برگرداند و تقلیل داد

تەهای او این بود کە جائی کە تفاوت حرارت میان شب و روز و مشهورترین گف

تابستان و زمستان زیاد باشد، معموال جوامع عقب افتادە هستند و کاری هم باهاش 

او علت عقب افتادگی میهن خود را همین می دانست، و . نمی توان انجام داد

ر می رفتند و بنابراین بشدت بر حال آدمهائی کە برای پیشرفت با حکومت کلنجا

. بە زندان می افتادند و زیر شکنجە و تعذیب قرار می گرفتند، دلش می سوخت

روشنفکرانی کە تصور می . خطاب می کرد' روشنفکران ابلهە'شریفی آنها را 

کردند می توانند بر واقعیت سخت جغرافیائی فائق آیند، و مسیر تاریخ را با 

 .تصورات پا در هوا عوض کنند

شخصی . کی از همین روشنفکران ابلە شهر ما، برادر ناتنی خود او بودو اتفاقا ی

بە اسم آقای بهرامی، کە در یک عمل هنوز نامشخص برای مردم، شهرت خود 

آقای بهرامی حداقل بیست و پنج سال از برادر بزرگ خود . را تغییر دادەبود

محیط جغرافی او هم مانند برادرش، . کوچکتر بود، و فارغ التحصیل رشتە فلسفە

را در سرشت جوامع بشری و در منش و شخصیت آدمها تا حدودی دخیل می 
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دانست، اما می گفت این اصل نیست و اصل را بر مبنای ارادە آزاد انسان و 

آقای شریفی با شنیدن این حرفها، سرش را از روی . تطور عقل باید قرار داد

اندگار است کە بتواند نهایتا تمسخر تکان می داد، و می گفت کە جغرافی آنقدر م

 .چنین افکار احمقانەای را از کلە پوک آدمها براند

. واقعیت این بود میانە دو برادر زیاد گرم نبود، و بندرت بە همدیگر سر می زدند

در تاریخ . حتی حکومت هم این را می دانست. همە مردم شهر این را می دانستند

چنین بر سر عقاید میان دو شخص کە این شهر، این اولین بار بود کە این 

مناسبات خونی و خانوادگی داشتند، اختالف چنین فاحشی صورت بگیرد، 

و مردم شهر برای اولین بار . آنچنانکە حتی نخواهند همدیگر را هم مالقات کنند

آنان کە عمری در این شهر . بود کە می دیدند عقیدە مهمتر از برادری است

امر خویشاوندی زیستەبودند، اختالف میان دو برادر،  کوچک، با اهمیت دادن بە

منجر بە اضطرابشان می شد و برای همین بە هیچ وجە رفتار و منش این دو 

 .برادر مورد تائید آنها نبودند

عالوە بر تمامی این موارد آقای شریفی ذرەبین نسبتا بزرگی هم داشت کە همیشە 

دستە ذرەبین همیشە از لبە جیبش )د این ذرەبین یا در جیب کتش بو. همراهش بود

، و یا هنگامیکە منزل بود، روی میز (بیرون می زد و برای همین قابل رویت بود

کوچک جلوش قرارش می داد کە همیشە چند کتاب جغرافی و نقشە کوچک لول 

فلسفە داشتن چنین ذرەبینی این بود کە آقای شریفی . شدەای روی آن ولو بودند

اصال می گفت کە . رەبین نمی شە جغرافیای جهان را درک کردمعتقد بود بدون ذ

می گفت درست است کە جهان را می شە در ! بدون ذرەبین کار جهان زار است

یک نقشە جغرافیائی کامل بە کلی مشاهدەکرد، اما این تنها یک تصویر کلیست و 

قرار  او ذرەبین را بە دقت روی نقشە ریزش. بنابراین بە ذرەبین هم نیاز هست

می داد و با عینک درشتش چنان بە آن خیرە می شد کە دنیای اطرافش را 

او عاشق رودخانەها و دریاچەهای میان کوههای سربە فلک . فراموش می کرد

ذرەبین، دنیا را بی نهایت بزرگتر از آنی نشان می داد کە بە ظاهر بە . کشیدەبود

 .نظر می رسید

نشستە بود، و داشت با نقشە، کتابها و  شبی طبق معمول آقای شریفی در خانە

مثل اینکە کسی از . ذرەبینش ور می رفت کە ناگهان صدائی از حیاط شنیدەشد
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روی دیوار پریدەباشد و باالتنە سنگینش را بزحمت بر روی پاهایش نگە 

شریفی آرام پا شد، بە طرف . زنش سراسیمە بە شریفی نگاهی انداخت. داشتەباشد

. اما چیزی ندید. ا بە طرفی کشید و بە حیاط تاریک خیرەشدپنجە رفت، پردە ر

مدتی بود چراغ حیاط خراب شدە بود و هر بار کە از بازار برمی گشت فراموش 

اندیشید کە شاید ذرەبین بتواند کمکی کند، کە درست . می کرد المپ جدیدی بخرد

. و خیرە شدبوددر این هنگام سایە هیکل سیاە و گندەای را دید کە جلو پنجرە بە ا

و او یادش ! شریفی ابتدا خیلی ترسید و قدمی عقب نشست، اما سایە چقدر آشنا بود

 !برادرش بود... آرە، درست بود،. برگشت. آمد کە خیلی بە برادرش می خورد

بهرامی کە کامال برافروختە بود و نمی توانست بخوبی جمالتش را مثل سابق 

مش فلسفی سابق و اعتماد بنفس باور بە تنظیم کند، در حالیکە خبری از آرا

تغییرش در او دیدە نمی شد، با عجلە با صدائی خفە تعریف کرد کە پلیس مخفی 

شبانە بە خانەاش ریختەاند و خواستەاند دستگیرش کنند، و او هم بناچار از 

و در پایان با نگاهی پر از . دستشان گریختە و بە خانە برادر پناە آوردە است

 .ماس بە چهرە برادر بزرگ خیرە شدەبودعجز و الت

شریفی کە ماندە بود چکار کند، و نگاهش هاج و واج در میان زن و برادر ناتنی 

نکبتش در رفت و آمد بود، سرانجام گفت اما تو نمی توانی اینجا بمانی، اینجا 

محل مناسبی برای تو نیست، آنها می دانند ما برادریم و اولین جائی کە بە سراغ 

اما بهرامی خیلی محکم و مستدل، در حالیکە یکدفعە ! خواهندآمد، همینجاست آن

هیجان و اضطرابش محو شدەبود، گفت کە اتفاقا تنها جای امن توی این شهر 

همینجاست، زیرا همە می دانند کە میانە این دو برادر شکرآب است و بنابراین 

 .ە اینجا پناە آوردەباشدکسی، حتی پلیس مخفی هم عقلش بە این نمی رسد کە او ب

 .شریفی و همسرش دوبارە بە همدیگر نگاهی انداختند

آن شب ابتدا در فکر آن بودند کە بهرامی را در پستو پنهان کنند، بعد بە فکر 

زیرزمینی افتادند کە سالها بود شریفی قدمی در آن نگذاشتەبود، سپس بە فکر 

کە شریفی بعد از بازنشستەشدن پشت بام افتادند، آنگاە النە مرغ و خروسهائی 

عالقە عجیبی بە آنها پیدا کردەبود، نهایتا در فکر چاە آبی بودند کە سالها بود 

همانطور متروک و ویران، بعد از لولەکشی مدرن خانەهای شهر، بدون استفادە 

شریفی آن شب یکدفعە حس برادری اش، علیرغم ماندگاری اعتقاد . ماندەبود
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، بشدت گل کردەبود و می خواست هر طوری شدە 'فکر ابلەروشن'راسخش بە ترم 

جان برادر خود را از دست امنیتی هائی کە بخوبی آنها را می شناخت، محفوظ 

اما هر بار پشیمان تر از قبل، در سکوت فرو می رفت و با چشمان . کند

 .مضطرب و پر از افسوس اش بە برادر جوان و ابلهەاش خیرە می شد

بسرعت بە طرف میزش رفت، نقشە مورد . بکری بە سرش زد اما ناگهان فکر

و با آن . عالقەاش را از کشو بیرون کشید، بازش کرد و ذرەبینش را برداشت

عینک درشت، در حالکیە ذرەبین را باال و پایین می کرد و همراە با آن سرش را 

هم بر روی نقشە دور و نزدیک می کرد، بعد از مدت کمی فریاد برآورد کە 

برادرش باید طبق نقشە جغرافیائی جلو دستش هرچە زودتر از این شهر و از این 

در حالیکە سرش را . کشور فرار کند و بە جای امنی در آن سوی مرزها پناەببرد

 :از روی نقشە بر نمی داشت، با هیجان خاصی گفت

ـ کوچە ضلع شمالی منزل مرا اگە بگیری خیلی سریع بە رودخانە شهر می 

مان رودخانەای کە تنها پل شهر بر روی آن بناشدە، مسیر جریان آب را رسی، ه

دنبال می کنی، آخە آب بە طرف مرز در جریان است، طبق نقشە این رودخانە از 

کنار چندین روستا می گذرد تا بە مرز می رسد، از درەهای زیادی هم می گذرد 

یر و سیاحت در و این طبیعیست زیرا کە آب طبق فلسفە وجودی اش میل بە س

و در اینجا نگاهی پیروزمندانە و ارسطووار بە برادر مضطربش )اعماق دارد 

انداختەبود، گوئی می خواست بگوید کە کاربرد فلسفە درست اینجاست و نە جائی 

گفت آب صدا دارد و صدای پای مردان مضطرب و گریزان از وطن را (. دیگر

ان می آید تا از دست جالدان نجات در خود محو می کند، و برای همین بە کمکش

طبق برآورد من تو امشب بە اندازە کافی از شهر دور خواهی شد و اگر . پیداکنند

... زیاد استراحت نکنی و بە راهت ادامە بدهی، پس فردا در آن سوی مرز هستی

 !همین

و در اینجا سرفرازانە و با نگاهی لبریز از غرور، و از اینکە توانستە بود علم 

غرافیای خود را بر رخ مردی بکشد کە سالها با او مجادلەهای سختی کردەبود ج

و البتە احتماال . بدون اینکە بە پیروزی برسد، همانطور بە بهرامی خیرەماندەبود

 .با لبخندی ناپیدا بر گوشە لبهایش
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کسی نمی داند آن شب بهرامی چگونە احساسی داشت هنگامیکە بە آخرین سخنان 

اینکە مهم برایش جان بدربردن بود، یا اینکە در فکر این . دادەبودبرادرش گوش 

بود کە سرانجام روزی خواهد رسید و او دوبارە انتقام خودش را طی بحث 

 .جانانەای از برادر بزرگش خواهدگرفت

آنقدر همە هیجان زدە بودند کە فراموش کردند چند لقمەای . باالخرە بهرامی رفت

اما شریفی مطمئن است کە . تان برادر کوچک بچپانندنان توی نایلونی در دس

برادر از گشنگی نخواهد مرد، و البتە مسئلە تشنگی هم با توجە بە اینکە همراە 

 .یک رودخانە است خودبخود حل است

حال سالها از آن شب عجیب و غریب گذشتە است، شبی کە اولین و آخرین شب 

، از برادر، بعد از آن شب هیچ او. مهیج شریفی در زندگی اش محسوب می شود

خبری ندارد و البتە مطمئن است کە دانش جغرافی اش، او را بە سر منزل 

 . مقصود رسانیدەاست

ناگفتە نماند، بعد از چند روز نیروهای امنیتی بە منزل شریفی هم ریختەبودند و 

حتی رئیسشان هم گفتەبود کە . حسابی همە جا را پی او زیرورو کردەبودند

اما شریفی . ئن است آن شب بهرامی اینجابودە و اینکە آنها دیر متوجە شدەاندمطم

 :با سر و ریشی سفید می گوید

 !ـ تنها جغرافیست می ماند
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 یک روز بارانی

 

شهر زیر غریو شادمان قطرەهای . بعد از مدتها، سرانجام باران جانانەای می بارد

مردم دوبارە بە اعجاز . حالندهمە خوش. بیشمار و  روشن مایل بە آبی می خرامد

دیوارها خیس می شوند و جویبارها نالەکنان بناگاە همە کوچەها . باور می آورند

تیغ تیز روشنائی رعد . شرشر آب از همە جا بگوش می رسد. را تسخیر می کنند

پیرمردی . و برق، پهنای آسمان را می درد و و کوهها جائی بر خود می لرزند

هستە از  ش، از فرط خوشحالی، بی محابا از سرماخوردن، آخمیدە بر روی عصای

 .باران و اشک در یک اتفاق عجیب در هم می آمیزند. شوق باران می گرید

و خارج . تصمیم می گیرم کتم را پوشیدە و از منزل خارج شوم. من هم خوشحالم

. مزمان زیادی الزم نیست تا وجود کامل باران را بر تن خود احساس کن. می شوم

و اساسا . من هم همانند همان پیرمرد از شوق باران بە سرماخوردگی نمی اندیشم

فکر می کنم کە در چنین حال و هوائی بی معنی ترین چیز، سرماخوردگی و 

 .ترس گرفتارشدن بە آن است
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. بیهودە، و بدون هیچ برنامە و مقصدی عازم کوچەها و خیابانهای شهر می شوم

. و هر کجا کە باران باشد، من هم آنجایم. باران بودن استمهم، بودن باران و با 

تودەهای سیاە و درهم تنیدە ابر، سنگین نشستە بر شهر، با اینکە می دانم می 

گذرند، اما در یک گذار ایستا و در قطرەهای باران وجود متحرک ناپیدای خود را 

 .تقدیم بە زمین می کنند

امروز می خواهم تنها . ما الزم نیستباران فرصت دیدن نمی دهد، ا. می گذرم

ارتباطی مبهم کە از طریق آن همە .  بدون شاخک. احساسی درونی. احساس کنم

 .و این امکان پذیر است. وجود را بە درون خود فرو ببرم

در گشت بیهودە خود، ناگهان بعد از ماهها، و یا شاید سالها بە ساختمان قدیمی 

بعد از انقالب بە سرنوشت دیگری بجز سینما  سینمائی کە. سینمای شهر می رسم

بنائی بزرگ با شیروانی خمیدەای کە سنگینی زمان را کامال . بودن خود دچار شد

و من زیر باران، درست روی پیادەرو . بر روی خشت خشت آن احساس می کنی

 .می ایستم و سرم را رو بە آسمان بلندکردە و بە آن خیرە می شوم

سیاە سفید جاهلی فارسی، تابلوئی با بزودی و برنامە آیندە در  فیلهای: و آن سالها

قیصر، داش آکل، خاطرخواە، بیک ... دو سوی آن درست در کنار جدول خیابان،

ملک مطیعی با اخمهای آن چنانی ! ایمان وردی با چهرە جوان پر چین و چروکش

و ... اش؛اش، فروزان با طنازی و جمیلە با رقص زیبا و بدن مواج ماهی گونە

دوبارە همە آن صداهائی کە آن سالها از همین جائی کە ایستادەام می شنیدم و 

و آن باری ... دوبارە گوشم را در یک بازی نوستالژیک بی رحمانە پر می کنند،

کە دزدکی رفتم سینما و شبش پدر حسابی کتکم زد، با چوبی تر، و التماسهای من 

کتکی کە قرار بود از . خفە در اعماق شب گریەای... کە ذرەای تاثیر نداشتند،

انحراف من جلوگیری کند، و پدری کە هیچگاە در فکر این نبود مرا بە سینما ببرد 

تبسمی تلخ بر لبانم . تا اشتیاق من دزدکی منجر بە انحراف متصور در آیندە نشود

باران، بی رحمانە پیکر قدیمی و کهنەاش . سینما خیس خیس می شود. می نشیند

 .ا در خود می گیردر

از سمت چپ بە کوچەای وارد می شوم . میل تماشائی بهتر مرا بیشتر می جنباند

درب عقبی، درست آنجائی کە بعد از پایان . کە بە قسمت عقب سینما می خورد

نگ زدە، با زبشدت . درب آهنی قدیمی هنوز پا برجاست. فیلم بیرون می آمدیم
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و چقدر اینجا همە چیز خیس تر بە ! یک ال قباسقفی فروریختە بر آن و دیوارهای 

و خاطرە ساندویچی کە آن سالها فقط بویش . رطوبت تا اعماق. نظر می رسد

با کانادادرای زردی کە شیشەاش چنان مرا مجذوب و در . برای من ساندویچ بود

همان حال از خود بیگانە می کرد کە کامال مطمئن بودم تا دست زدن بە آن هنوز 

اشتیاقی کە اگر آن را در سراسر . سالهای اشتیاق وافر. سال باقی ماندەبود سالهای

 .مملکت جمع بزنید بە انقالب می رسید

. دانەها می خواهند از هم پیشی بگیرند. باران دیوانەتر می شود. آسمان می غرد

. کت خاکستری بە بدنم چسبیدەاست. و در سرعت سقوط، حدی وجود ندارد

حرکت مواج آب را در زیر لباسها بر پوست بدنم احساس . ندموهایم خیس خیس ا

. و درست بعد از انقالب، درش را برای همیشە بعنوان سینما قفل کردند. می کنم

مدتی البتە دست ارشاد بود و کتابهای اسالمی و مذهبی را در راهرو ورودی آن 

پوسترهای  دیوارها آن عقب ها هنوز از. قسمتهای دیگرش بستەبود. می فروختند

و بلندگوئی کە همە روز را سرود و قرآن . بزرگ تبلیغاتی فیلمها نشانی داشتند

گربەای در زیر دیوار، هراسان از باران وحشی چمباتمە . پخش می کرد

 .زدەاست

راستش هیچ ساختمان . از پشت ساختمان سینما بە کوچە دست راست می پیچم

تنها یک دیوار بلند قدیمی کە آن هم زیر و اینجا، . دیگری بە سینما تکیە ندادەاست

در . سرم را بلند می کنم و تا تە بام بە باال می نگرم. باران خیس خیس شدەاست

 .سرک کشان. زیر شیروانی کبوتران سراسیمە و هراسان را می بینم

از اینکە بعد از ماهها و یا سالها چنین راهم بە سینمای قدیمی . دلم سخت گرفتە

منی کە دوست داشتم لذت باران را تا اعماق وجودم . عصبانی امخوردە، بشدت 

و علت را گردش . در خود حس کنم، بە یکبارە همە چیز را خراب کردە می بینم

و شوقی کە هنگامیکە بە تنها حالت ممکن تبدیل می شود، می . بیهودە پنداشتم

بر جان و دل مسلط تواند همە برنامەها را بە یکبارە از بین ببرد و تقدیر را چنان 

 .کند کە تنها قدمها باقی بمانند

با عجلە از کوچە خارج می شوم، و بدون اینکە نگاهی دیگر بە ساختمان زهوار 

دررفتە قدیمی بیافکنم، در زیر بارانی کە اکنون بە نظرم بشدت ظالمانە می آمد، 

 .از آن دور می شوم
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از باران خواب، خیس خیس  .شب کە می خوابم خوابهای بد بد بە سراغم می آیند

در آن سیاهی همە چیز بگوش می .  گوش فرا می دهم. نصف شب است. می پرم

تالش . سرم سنگین است. قصە آب تمام شدەاست. رسد بجز صدای قطرەهای آب

نکند . اما چیزی یادم نیست... می کنم خوابهای چند لحظە پیش را بیاد بیاورم،

آیا دیروز ! رای گذر من از خیابان جلو سینماباران دیروز تنها بهانەای بود ب

یا اینکە تنها خاطرەها بودند کە خیس خیس آمدند؟ آیا ... بارانی باریدەبود، یا،

دستی مرا بهانە ساختە بود تا دوبارە خاطرەها را بر گرد بنای عظیم سینمای 

 قدیمی بچرخاند؟

نە، . می افتم بە یاد پیرمرد و گریەهای زیر بارانش، خمیدە بر روی عصایش

 .هیج چیز بە اندازە باران حقیقت نیست. باران دروغ نبود

روز بعد، درست بعد از صبحانە بە این فکر می افتم کە اگر آن سینمای لعنتی 

سالهای بعد می ماند تا من بدون واهمە از پدر بە دیدن فیلم می رفتم، شاید روزی 

، تن رنجور در رختخواب دست او را می گرفتم و برای تنوعی هر چند ناچیز

درست در آخرین سالهای . ماندەاش را با دیدن فیلمی، طراوتی تازە می بخشیدم

 .زندگی، همانگونە کە در نخستین سالهای زندگی من

 .هیچوقت... می دانی؟... ما با هم بە سینما نرفتیم،! پدر
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 جوگندمی

 

من با همسرم . گذرەبهتر بگم، از آن روز سالها می . از آن سال، سالها می گذرە

کە قامتی کوتاە، صورتی سبزە و سبیلهائی کلفت با سینەای پر پشت از موهای 

فرفری در هم تنیدە سیاە داشت، از خیابون می گذشتیم کە یهو ماشینی با سرعت 

سە نفر از ماشین، ! خیابون سرشو برگردوند. تمام کنار ما، لب پیادەرو ترمز کرد

. عجلە پیادە شدن، ما را سوارکردە و با خود بردن پانچە در دست، بایوزی و ط

دیگرون، نگاە می  ەمن، و البتە ب ەا چشای نافذش بە همون طریقی کە بهمسرم ب

کرد، آروم گام برمی داشت و با طمانینە سخن می گفت، بە اونا، و بە نظر من 

نا توی این بار با تعجبی، کە بە کل تصویر اضافە شدەبود، نگاه کرد و در کنار او

ما را توی صندلی عقبی میان خودشون چپوندند، و بدون . ماشین قرار گرفت

اینکە حساب خانم بودن مرا داشتەباشن، همین جوری یکیشون کە سمت چپ 

 .ماشین بود روناشو بە من چسپوند

تو دل خودم بە خودم گفتم مادام با همیم . یادم نمیاد. نمی دونم چندشم شد یا ترسیدم

 .رە، ماە عسل رو اونجا می گذرونیماشکالی ندا

و ما، ماە عسل رو اونجا گذروندیم، تنها فرقش این بود کە خودمون نە هتل رو 

و البتە می شە در دو بند مختلف در طبقات . اجارە کردەبودیم و نە نوع اتاقاشو

ن با هم در ارتباط باشی، وعسل بود، بشرطی کە از طریق دیگر متفاوت توی ماە

علیرغم همە .. یگە رو بشنوی و دونست کە هنوز خوب و خرمی،اخبار همد

و ترسهای شبونە توی دل تاریکی در زیر  ، شکنجەدرگیریهای ذهنی، نگرانی ها

 .لحاف
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و باز خوب بود کە او زندە بود، من احساس می . و از ماە عسل سالها گذشت

شو، صدای نفساشو، صدای پاها. کردم کە گاهی توی دل شب صداشو می شنوم

نور نگاههای نافذشو کە انگار از توی دیوارها می گذشتند و می تونستن تا 

 .و من چقدر خوشحال بودم. ماوراء وجود گذر کنن

و من همان شب . یە بار پیام دادەبود کە تحمل کنم، گفتە بود این هم می گذرە

و دیدم همان آدما ما را لب همان جو، در همون پیادەر. خوابهای خوب خوب دیدم

همون خیابون، دوبارە از ماشین پیادە کردن و معذرت جانانەی خواستن و ما را 

بە حال خودمون رها کردن، حتی همان سە نفر با هم، دستەجمعی مثە اینکە آواز 

و من و همسر ! بخوانن، گفتند ببخشید، اشتباە بود، بقول جاهالی قدیمی اشتب بود

می دور نشدەبودیم کە دوبارە همون و هنوز چند قد. چش بادامیم هرهر خندیدیم

لف آدما صدامون زدند کە ببخشید از همە سالهائی کە بودید و عمر بە ناحق ت

، توبرەای جادوئی کە همینکە دستاتو توش و توبرەای دست ما دادن. کردید

مینداختی، یهو همە چیز بە همان سالهای قبل بر می گشت، آرە درست بە همان 

قبل کە ما توی همون خیابون، جوونی و لحظات اولیە با  غروب دل انگیز سالهای

و نصف شب چنان . هم بودن را در یک مفهوم افالطونی عشق، تجربە می کردیم

و من ناچار شدم تا طلوع آفتاب،  همە هم بندیها از خواب بیدار شدنجیغ زدم کە 

و در حالیکە هی زود زود اشکامو از صورتم پاک می کردم، دزدکی خواب خودم

 .براشون تعریف کنم

خاطرات رو قوی تر می کنە و آدمو یاد می دە کە بدونە . و تحمل چیز خوبیە

تا ابد، و در این ... گذشتە علیرغم گذشتە بودنش ولی هنوز هست و می تواند باشد

 .بودن هم تو هستی، حتی اگە بالنسبت توی گە هم زندگی کنی

طبقە باالئی خیرە شدەبود و از فرط یە شب بە همسایە بغل دستیم کە بە سقف تخت 

خیرە شدن اونو آسمان با ستارگان بی شمارش می دید، گفتم زندگی چیز عجیبیە، 

و لبخندی زد، و من چقدر اندوهگین . مثل بارونە، خیالش هم آدمو بارونی می کنە

و قسم خوردم کە دیگر حرفای دل آدمای عاشقو توی دیوارهای . آن شب... شدم،

آن شب، دلم آنقدر سوخت کە فرداش بە جای قلبم، . کسی تعریف نکنمبستە برای 

و زد، المذب بدجوری می زد، همینطوری درمپ . چشای نافذ اونو گذاشتم
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و من دونستم می تونم تا ابد زندە باشم و مرگ را تا پشت دیوارهای بلند ! درمپ

 .اطرافمون عقب برونم

 

از آن روزی کە بعد از آن روز . گذشتەاز آن سال، یا بهتر بگم از آن روز سالها 

سالها آمد و او رو این بار حقیقتان از من گرفتند، نە گرفتنی مانند دوری و با هم 

نە، نە، بە هیچ وجە، ... نبودن، نە مثل روزهای بعد از آن روز کنار خیابون،

دوری ای مثل ! دوری ای مثە نبود حقیقی هیکلش حتی علیرغم نبودنش در کنارت

 .تنها در خاطرەها... وجود، تنها در خیال بودن

و من می دونم اون شب هم او، مثل اون روز خیابون همون طور آروم بودە، با 

قامتی کوتاە، صورتی سبزە و سبیلهائی کلفت با سینەای پر پشت از موهای 

هم نە بە و تنها فرقش سبیلهای جو گندمی اش بودە، اون . فرفری در هم تنیدە سیاە

 و همە ین علت کە طایفەشون اینجوری بودن، نە بە اسالهائی کە گذشتنواسطە 

و من یادم هست کە چقدر جوگندمی ! نە. دربست خیلی سریع جوگندمی می شدن

یە بار ازش پرسیدم، فکر کنم همون روز قبل از ترمز کردن . رو می پسندیدم

و  او خندیدنو چشای " جوگندمی بشن؟ خوب قرارە آقا کی"یهوئی ماشینە بود کە 

و بابابزرگ شدن چە ! گفت ای بالهمین جوری می خوای من بابابزرگ بشم

اون سالها زمان چیزی بود مثل پدربزرگ من کە با قبائی بر . رویائی دور بود

دوش، عصائی در دست، و با قلیانی آوازخوان لب پنجرە رو بە باغچە حیاط خانە 

چشای پر از سئوالش و با صدای و بعد با . قدیمی می نشست و حافظ می خواند

گوید کە یاری داشت حق  کس نمی"کلفت طالب زندگی اش ندا بر می داد کە 

و پدربزرگ تجسم زمان ". حق شناسان را چە حال افتاد یاران را چە شد / دوستی

زمان، بابابزرگی بود کە طلب داشت . زمانی کە حق دوستی داشت یاری اش. بود

 . ب می کردو طلبش را با جوانانش طل

 

، اگە اونجا بودم من همون صبح زودی کە او را بردن و بغل دیوار قرار دادن و

و او ! می گفتم هی جوگندمی دیدی تا بابابزرگ شدن هم چندان فاصلەای نیست

چشای نافذش می خندید و باد صبحگاهی موهای سینەاش رو تکون می داد و من 
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دنیاست چشای او، موی سینە و باد، هم چنان درش غرق می شدم انگاری تا دنیا 

 .سە ستون نگە دارندە همە وجود باقی خواهند موند

پاییز . می گن او همون صبح میل بارون داشتە. آن صبح زود هم ناآرومش نکرد

آرە، توی کوههای . بودە و شب قبلش تقریبا اطمینان داشتە کە صبحش بارون میاد

. ی صبحها زود ابرها آبستن باران اندو معموال در چنین فصل. شمال، توی درەها

ن پایین پایین ها در هنوز آفتاب نیامدە می خوان آنچە را کە دارند، با ملت، او

و او هی همینجوری بە آسمان سیاە باالی . اما بارون نیومدەبود. میان بگذارن

و باز همان نگاههای نافذ، کە من . می گن باز هم ناآروم نشد. سرش نگاە کردەبود

همون روز اول بە علت اونها عاشقش شدەبودم، باز همە چیز را نظارە  از

 .کردەبود و اندیشیدەبود

دوست دارم بە همان سال، سالها . سالها را ورق می زنم. تقویم جلو دستمە

دستامو از روی عصا بر می دارم و سعی می کنم از . و ورقها زیادند. برگردم

شاید اگە مثل پدربزرگ حافظ می . باز هم سختە. هر دو تاشون کمک بگیرم

ولی اون شعر هم صدای کلفت می خواد، صدائی کە . خوندم جور دیگەای می شد

و صدای لرزان . بتونە معنی رو برسونە و مثل ذرەبین  صد چندان بزرگترش کنە

و من سعی می کنم ضمن ورق زدن سالها، صدای ! و نحیف پیرزنها چە ناقابل اند

اشم، همان جا لب پنجرە خانە قدیمی کە می گن میراث پدربزرگ را داشتە ب

آرە، و پدربزرگ کوتاهی زمان را می . خواران کردنش آپارتمانی چند طبقە

و شاید پیش او نە . فهمید، و پدربزرگ شاید رابطە یاران را با زمان دریافتەبود

 .و برای همین هی حافظ می خواند. زمان، بلکە همە چیز کوتاە بود

و خوبی . یعنی اینکە بهتر بگم از همان سال اسمشو گداشتم جوگندمی سالهاست،

جوگندمی اینە هم جوونی و هم پیر، هم یە پات توی اون سالهاست و هم یە پات 

سال کە لعنتی ندارە، این "و پدر بزرگ میگە . این سالهای لعنتی. توی این سالها

پیش من میون سالها و . و من موافق پدربزرگ نیستم." آدمها هستن لعنتی دارن

آدمها از گذر زمان، علیرغم اینکە می . آدمها چیزکی بیشتر از گذر زمان هست

دانند می گذرد، اما باز می خوان گذرش رو با فراموش کردن یاران بیشتر بە 

 !مثل اینکە باز بە پدربزرگ رسیدم. فراموشی بسپارند
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بیرون . م خنک می شەدل. لیوان آب رو آروم بر می دارم و جرعەای می نوشم

هنوز آفتاب نزدە و ساعت دیواری مثە همیشە با تیک تاکش میگە بە دست من 

تقویم جلویم آنقدر ورق خوردە کە گوشە پائینی صفحەاش مثل موج دریا ! بسپارش

 .شدە

سالهائی کە چشای نافذ و آروم جوگندمی . و آن سالها سالهای موج دریائی بودند

 !  آە جو گندمک نازنین من .هم نتونستن آرومش کنند
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 مردی کە نمی خندد

 

همیشە با چهرەای اخمو و نگاهی عبوس . توی شهر ما مردی هست کە نمی خندد

حتی اگر بهترین جکهای دنیا را هم برایش تعریف کنی، . بە اطرافش نگاە می کند

همین جوری نگاهت می کند و انگار نە انگار کە بهترین . باز نمی خندد

در چنین لحظاتی، او همچنان مردمی را کە . ضحک دنیا را شنیدەماجراهای م

دوروبرش هستند و از خندە ریسە می روند را با همان نگاە همیشگی اش دنبال 

می کند، و بعد بدون هیچگونە نشانی از شادی، تعجب، و یا افسوس با قدمهای 

 .شمردە محل را ترک می کند

، بعد از این اسمش "مردی کە نمی خندد" .البتە می گویند همیشە این جوری نبودە

را این می گذاریم، زمانی بودە کە خندیدە، گویا بدجوری هم خندیدە، از تە قلب و 

اما یک دفعە همە چیز . با صدای بلند و نکرەای کە تمام تنش را حین خندە لرزاندە

 یا مثل بعضی ها کە می. متوقف می شود و برای همیشە خندە را کنار می گذارد

 !گویند، در واقع خندە بودە کە او را کنار گذاشتە
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مردم دالیل متفاوتی را بە ماجرای نخندیدنش نسبت می دهند، همچنین تاریخهای 

از همان سال کشتن امیرکبیر " مردی کە نمی خندد"بعضی می گویند . متفاوتی را

اە و بعضی از سال کشتن ناصرالدین ش. در حمام فین کاشان خندە را فراموش کرد

تعدادی سال شروع نهضت مشروطە و یا . یا اعدام قاتل او میرزا رضا کرمانی

مردمانی . سرکوب آن، دیگران از سال آمدن رضاشاە و سال تبعید او می گویند

بعضی . ١٨٨٧یعنی ساڵ . دیگر می گویند کە نخیر از همان سالی کە شاە رفت

را فراموش کرد، یعنی  دیگر می گویند نە همان سالی کە شاە برگشت او خندە

، خندە را ١٨٢٢تعدادی دیگر می گویند نە او سال . ١٨٨٧دوبارە همان سال 

 ١٨٢٢و تعدادی می گویند نە، البتە همان سال . فراموش کرد کە دوبارە شاە رفت

بعضی . بود اما این بار نە بخاطر رفتن دوبارە شاە، بلکە بخاطر برنگشتنش بود

 ٢٢ە، با صدای بلند داد می زنند کە اتفاقا همان سال دیگر رگ گردنشان باال آمد

 .او خندە را فراموش کرد چونکە ترسیدە بود شاە مثل قدیما دوبارە برگردد

فراموش کرد، یعنی زمانی کە  ٢٣آدمای دیگری هستند کە می گویند خندە را سال 

ن ، یعنی سال پایا١٨١٢بعضی دیگر از تاریخ . عراقی ها بە کشور حملە کردند

، می گویند، یعنی سال آمدن اصالح طلبها، ١٨٢٧هستند از سال . جنگ می گویند

تعدادی از آمدن احمدی نژاد و بعد از آن از آمدن روحانی و رفتنش و حال هم از 

 .آمدن رئیسی می گویند

تعدادی اساسا موافق این جور نگاە بە وضعیت . ولی این پایان ماجرا نیست

بە . ند، و اصل را حوادث برون مرزی قرار می دهندنیست" مردی کە نمی خندد"

نظر آنها در دنیای کنونی، اتفاقات خارج کشوری، البتە بە شرطی کە بە کشور 

ربط داشتەباشند، مهمترین اتفاقات هستند و بنابراین شروع محاصرە اقتصادی 

سازمان ملل، بستن قرارداد برجام،  جنگ سوریە، خروج  ٢٣٢کشور، قطعنامە 

پ از برجام، کشتن حاج قاسم و غیرە را علت نخندیدن مردی می دانند کە ترام

 . نمی خندد

اما فکر کنم من بیشتر از مردم شهرم بە علت نخندیدنهای این مرد عجیب و 

پیش خودم این جوری تصور می کنم کە با این حساب او . غریب فکر کردەام

ثەای دیگر در این کشور، فکر می کنم کە هیچ حاد. دیگر هیچ وقت نخواهد خندید

در چنان سطح و با چنان مختصاتی کە بتواند او را بخنداند دیگر اتفاق نخواهد 
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پیش او، همە ! و یا اگر هم اتفاق بیافتد قادر بە خندانیدن او نخواهد شد. افتاد

هیچ کدام بر دیگری . همە چیز علی السویە شدەاست. حوادث مثل هم شدەاند

ە نمی خندد در یک ژست و ادعای فیلسوف مآبانە ادعا برتری ندارد و مردی ک

و این البتە بە داستان معروف دیوژن !" باید مانع تابش آفتاب نشد"می کند کە تنها 

کلبی و اسکندر مقدونی بر می گردد کە هنگامیکە اسکندر بە مالقات این فیلسوف 

ین مرد جهان عجیب و غریب و نامی رفت تا از او بخواهد کە او بعنوان مقتدرتر

چە کاری می تواند برایش انجام دهد، دیوژن خیلی سادە گفت کە لطفا جلو تابش 

 !آفتاب را بر رویش نگیرد

پس مردی کە نمی خندد تنها تابش آفتاب را دوست دارد، و البتە نە اینکە شما 

گمان کنی کە درست مثل همین دیوژن در خیابانهای آتن با چراغی راەافتادە تا آدم 

و این مرد خیلی محترمانە هم از شما می خواهد کە جلو ! ا کند، نە بە هیچ وجەپید

و اگر هم روزی هوس کردی بگیری، هیچ . تابش آفتاب بر روی او نگیری

او کامال بی آزار است و خیلی محترمانە در بی آفتابی هم بسر . نگران نباش

خستە شوی و سرانجام خواهد کرد بە این امید کە شما بر ایستادن روی پاهایتان 

 . راە خودت را در پیش گیری

اما راستی . من فکر می کنم برای خندانیدن این مرد باید نوع حوادث تغییر کنند

آهان، مثال او بە ! این حادثە چگونە باید باشد کە مردی را کە نمی خندد، بخنداند

بە وقوع آن  امید تکرار یک حادثە تاریخی زندگی کند، بدون اینکە در واقع امیدی

 .آرە پیدا کردم، و این واقعا عجیب ترین امید جهان است! داشتەباشد

 .تلفنم را بر می دارم و بە شاهزادە رضا پهلوی زنگ می زنم

 ـ الو جناب آقای رضا پهلوی؟

 !ـ بلە بفرمائید

 ...ـ شما آمادەاید بە کشور برگرد

قام شاە نبودە کە از کشور بە خودم می گویم این کە در م. اما تلفن را قطع می کنم

 :اما چارەای ندارم دوبارە تلفن را بر می دارم، و می گویم... اما،. فرار کردە

، در مقام شاە مملکت ٢٢ـ آیا شما آمادەاید علیرغم اینکە بە گاە فرار مشهور سال 

را " مردی کە نمی خندد"نبودەای، بە مملکت بازگشتە و از جملە خندە را بە لبان 

 نی؟بازگردا
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 .مثل اینکە آقای رضا پهلوی توی قضیە ماندە. آن طرف تلفن سکوت است

 !الو... ـ الو

 .آرە کە چرا نە. ـ الو الو، گوشم بە شماست

ـ اما باید حساب این را داشتە باشی کە تنها سخن بر سر بازگشت صوری شماست 

 !و نە بازگشت حقیقی

 !ـ یعنی چە آقا؟

ت ما کامال یک نگاە فلسفی ـ تاریخی بە زندگی و ـ یعنی اینکە متاسفانە این دوس

او ... حوادث آن دارد کە کامال در زرورق بدبینی و پوچگرائی پیچیدە شدەاست

 .نسخە کمیک دیوژن است

 مگە دکتر کم داریم تو مملکت؟... ـ خوب اینو میشە چارە کرد،

 .ـ دکتر برو نیست

 !مگە دست خودشە... ـ می بریمش،

 . گذارمتلفن را زمین می 

 ...قبول دارم، گوش کنید آقا قبول دار... ـ الوالو،

. من از آن جور آدمائی هستم کە از تکرار بیزارم. اما تازە تلفن را زمین گذاشتەام

آهان یادم آمد از آرە من واقعا از . بویژە تکرار تاریخی، حتی در شکل صوری آن

دش را تکرار می کند، پس چرا دنبال آدمی افتادەام کە هی خو. تکرار بیزارم

 !چشاش درآد... کە نخندد،! خوب، بە من چە. آدمی کە هی نمی خواهد بخندد

دلم . راستی رفیق شمارە تلفن همون قاچاقچی مشهورو داری، لطفا رد کن بیاد

پول . از این هوای عبوس آفتاب نزدە تا اون تە تەاش بیزارم. هوای خارجو کردە

آرە با هواپیما، میخام آخر لحظاتو از آسمون . تو جیبام هست و میخام در رم

مملکت پیشکش ... ما کە رفتیم،. حتما کیف دارە. نظارە کنم، اون باال باالها

 "!مردی کە نمی خندد"

چشمهایم را می بندم و بە . و اون باال باالها هم یادم می افتد کە من هم در تکرارم

درست . ە سرزمین عجایب ببردشاید هواپیما این بار مرا ب. صندلی تکیە می دهم

 .مثل آلیس
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 خوشحالی

 

بر خالف سیاست، می بیند . مدتیست از سیاست کنار کشیدە و بە کسابت پرداختە

خانە خریدە، ماشینی زیر پایش . در کار پول درآوردن بخوبی دارد پیش می رود

است و عالو بر این مبلغ قابل مالحظەای هم توی صندوق و توی شمارە حسابش 

خوشحال است، بر خالف تصورات قبلی اش، . لبخندی بر لبانش می نشیند .هست

تنها عیب کار در این بود کە . نە، بە هیچ وجە. آدم آنچنان بی استعدادی هم نیست

او در اصل . او سالها پیش، در زندگی اش بشیوە اتفاقی، انتخاب بدی کردەبود

ست کە علیرغم همە خوشحال ا. برای کاسبی خلق شدەبود، و نە برای سیاست

فراز و نشیبهای سخت زندگی، سرانجام عمری باقی ماند تا او بە این حقیقت 

خوشبختانە، گوهر اساسی زندگی اش را کشف و بە آن دست . درخشان برسد

 .یافتەبود

و البتە . او حاال بشدت معتقد است کە سیاست مال سیاستمداران و اهل فن است

کە سیاست را یاد گرفتە باشند، نە، بلکە باید همراە سیاستمداران هم اینگونە نیست 

و خوشا بە حال آنانی کە خیلی سریع اینرا می فهمند کە با چە . آن متولد شدەباشند

بیچارە عدەای کە هیچ وقت نمی فهمند و بیهودە قربانی . چیزی بە دنیا آمدەاند

و ! می شوندراهی می شوند کە برای آن بدنیا نیامدەاند، و بلدش هم هیچگاە ن

خوشبخت کسانی کە در هر صورت سرانجام قبل از اینکە آن لحظە وحشتناک 

پیش او، خودشناسی مهمترین اصل زندگی . مردن در زندگی پیش آید، می فهمند

 .است و اما متاسفانە چنان است کە خیلی ها این استعداد را ندارند
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دە و چە مشقاتی را کە و چە سالهای زیادی را بیهودە در راهی دیگر گذرانی! آە

و بە یاد فیلم ارباب . و لعنت بە این سیاست کە یعنی فقط مشقت. تحمل نکردەبود

حلقەها می افتد کە در آن، بە آن موجودی کە در ابتدای فیلم با پیداکردن حلقە در 

دریاچە، با دوست خود گالویز شدەبود و بعد قیافەاش مسخ شدە و بە موجودی 

آە، هر چە تالش می کند اسمش را بیاد ندارد، اما مطمئن . زشت تبدیل شدەبود

همانی کە در آخر فیلم همراە حلقە بە داخل . است کە ملت می فهمند چە می گوید

برای او همە آدمهای . مذاب افتاد، و برای همیشە از صحنە روزگار محو شد

ا آدمهائی کە ب. زشت و نفرت انگیز: سیاسی و سیاست زدە از جنس او بودند

اینکە از زندگی و آدمها زیاد می گفتند، اما بوئی از زندگی واقعی و آدمها 

پیش او، همگی آنها تنها بدنبال حلقە نفرت انگیز قدرت بودند کە بجز . نبردەبودند

 .مسخ آدمها کار دیگری از دستش ساختە نبود

و او در خلوت دستی بر اسکناسهایش می کشد، و خوشحال است کە معنای واقعی 

از اینکە سرانجام بە آن تیپ آدمهائی تبدیل نشد کە از . زندگی را دریافتە است

طریق سیاست بە پول برسند، و در همان حال برای پنهان کردن دزدیها و 

گندکاریهای خود، و حفظ ظاهر، باز بە گذشتە خود و بە جانفشانی هایشان بر می 

یستند و همان آدم زحمتکش و گردند، تا گویا نشان بدهند کە یک سیاسی بازرگان ن

 !نە، بە هیچ وجە. میهن دوست و مردم دار قدیمی اند

و او پولهایش را دارد، با آنها بە بانک می رود، برای خانوادەاش امکانات تهیە 

و آە از فقرا کە همیشە هستند ... می کند، و گاهگاهی هم بە فقرا کمکی می کند،

ن نتیجە رسیدە است کە فقر با خلقت جهان آغاز و او بە ای. و البتە خواهند بود... و

و . شدە، و با آن بە وجود خود ادامە خواهد داد، زیرا کە خدا چنین خواستە است

زیرا تا فقیری نباشد معنی بخشندەای هم وجود نخواهد داشت، . باید هم بخواهد

معنی آدم خیرخواهی هم وجود نخواهد داشت؛ و پس کل فلسفە اخالق و حتی دین 

نە، فقرا . هم، کە اخیرا کمی بە آن جذب شدەبود، با این حساب بە هوا می رود

آنها بە ما احساس آدمهای خوب را تزریق می کنند، و این اطمینان را . باید باشند

آنها هستند تا خصلتهای . می دهند کە مردانگی و انسانیت تا دنیا هست، باید باشد

 .خوب نمیرند
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ن ابتدا نفهمیدە بود کە اساسا برای کسابت خلق شدەبود؟ اما راستی او چرا از هما

بە خود گفتە بود . جبینش چین و چروکی می شود و سخت در فکر فرو می رود

اما اتفاق یعنی چە؟ ... کە بر اساس یک اتفاق، آن راە را انتخاب کردەبود؛ اما

ە طرف همە ب. آن سالها این جوری بود. نە، اتفاق معنا ندارد. بیشتر فکر کرد

سیاست آن سالها جائی بود کە می شد دیدەشد و نیز جائی . سیاست کشیدە می شدند

آری، . بود کە همە اطمینان داشتند تا بهشت موعود فاصلەای آنچنانی نماندەبود

او هم مثل همە دیگران باور . فکر می کند پس زیاد هم اتفاقی نبود. چنین بود

حال نە )ارباب حلقەها مجذوب حلقە  آوردەبود کە بدون اینکە مثل شخصیتهای

اما نشد ... اما. شد، یک زندگی خوب و آبرومند داشت( حلقە قدرت بلکە حلقە پول

فکر می کند کە آرە دیگە، . کارها و ماجراها جور دیگری پیش رفتند. دیگە

 .رویاها نگرفتند، و همە چقدر براستی احمق بودند

نە، خوشحال است کە . می شود سری می جنباند و چین و چیروک جبینش باز

و باز خوشحال تر کە . زمان باقی ماند و او استعداد واقعی خودش را کشف کرد

. از طریق صدقە می تواند کمی هم بە رویاهای آنچنانی گدشتە کماکان وصل باشد

خوشبختانە پول آن اثیری است کە معجزە می آفریند و همە زمانها و همە رویاها 

. آرە بهم بدوزد، هر چند بە شیوە خود... بدوزد و طال بار آورد،را می تواند بهم 

 .اما شاید این تنها راە ممکن باشد

پس اگرچە همە چیز اتفاقی نبود، اما بشیوە اتفاقی نهایتا در مسیر درست خودشان 

نە، تنها . زندگی آنقدر هم بد نیست. اخمهایش بیشتر و بیشتر باز می شوند. افتادند

... استعداد واقعی خودشان را کشف کنند و مصرانە دنبالش بدوند، کافیست آدمها

 !همین
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 موش روسی

 

بە  ،ناتو، کە سالها پیش هنگام ریاست جمهوری اوباما دبیرکلستولتنبرگ، اینس 

خاب شدەبود، بعد از سالها ، انت(ناتو)آتالنتیک شمالی  پیمان عنوان رئیس سازمان

همراە  ینس. کوتاە بە نروژ بازگشتەبودروکسل بلژیک بە قصد سفری در ب اقامت

و یکی دو تن از دوستان حزبی اش از حزب کارگر در خیابانهای  گارد محافظین

شلوار مشکی و  کت دبیرکل ناتو با قد بلند،. ندقدم می زد هراسلو، در مرکز ش

، و مهربانانە بە مردم و بە کوچە و خیابانها لبخند می زد کراوات تر و تمیزش

روحیە قدیمی مردم شهر کە تقریبا بی توجە از کنار انسانهای مشهور  آشنا بە

 او. کرد با خود حال و هوای شهر تماس برقرار کند سیاسی می گذشتند، تنها سعی

بود، اما  ، و بویژە اروپائینترناسیونالبا اینکە از لحاظ شخصیتی اساسا فردی ا

ا عبارت بود از می دانست کە میهن جای دیگریست و این دیگربودن همان

آری، گذشتە بر دوش همە انسانها بنوعی  .خاطرات دوران کودکی و جوانی

 .سنگینی می کند
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خیلی ها می گویند کە سر همین مهربانی و . آری بود. گفتیم ینس آدم مهربانی بود

اوباما می دانست . بە ریاست ناتو رسیدەبود بود کە تیپ سوسیال دمکرات بودنش

در با روسیە  ، بعد از سالها کشمکششمالدریای یم آبهای بر سر تقس کە نروژ

بە توافق رسیدەبود و بنابراین با انتخاب او بە عنوان دورە نخست وزیری ینس 

شدە با روسیە بر سر مسئلە اوکرائین بە کە رئیس ناتو تالش داشت بە هر نوعی 

 ینو بە رویای خود کە تمرکز بر شرق دور، یعنی مصاف با چ ،توافق برسد

اوباما تقریبا اطمینان داشت کە ینس بهترین . بود، برسد برای عقب نشاندن آن

وانست اعتماد می ت بە گمان رئیس جمهور آمریکا او. گزینە در شرایط کنونی بود

 .مرد کلە شق و آهنین روسیە، یعنی پوتین را بە طرف خود جلب کند

می کرد کە احساس هیچ وقت تصور ن. حالت عجیبی داشت ، آن روزستولتنبرگا

واقعیت این بود از زمانی  .اینقدر شخصی باشد ، علیرغم بین الملل بودنشانسان

کە دبیرکل ناتو شدەبود، کلی جهانش تغییر کردەبود، و همین تغییر در احساس 

اما بیان آن برایش بسیار دشوار . شخصی اش هم بشیوە عمیقی تاثیر گذاشتەبود

ینس بە میهن برگشتە بود تا بە . یبی قرار دادەبودبود، و همین او را در حالت عج

 .خود بقبوالند کە نە، جهان آنقدر هم تغییر نکردەبود

در حالیکە قدمهایش را کمی با عجلە بر می داشت و تند تند بە اطراف خودش  

از روی هر  نگاە می کرد، گذشت زمان را مانند غولی بی شاخ و دم می دید کە

ضمنان . و هیچ کسی رحم نمی کندبە هیچ چیزی  وچیزی بی پروا می گذرد 

و  ،تمامی اروپا طیف وسیعی از آدمهای بزرگ سیاسی اززندگی کردن در میان 

 آنچنان بە هر سوئیاو را  شدن هر روزە توسط آنها، وجود و زندگیاحاطە

احساسی . او بشدت فراخود شدەبود. ینس سابق نبود دیگر آنکشیدەبود کە گوئی 

 .نە، هیچی در این مورد نمی دانست ...خوب یا بد؟

کرد کە در بە دوستان همراهش پیشنهاد  کە در برنامەاش نبود، اما ناگهانبا این

همە با کمی تردید بە ینس نگاە کردند، اما . شینندنب کافەای برای صرف قهوە

کارل محلە و رئیس ناتو، یک کافە قدیمی را در گوشەای از . سریع پذیرفتند

 کافە همان کافە قدیمی بود با کمی. در گوشە دنجی نشستند. خاب کردیوهان انت

قرار بود لذت گذشت . کالسیکی و قدیمی باقی بماند قرار بود. تغییرات جزئی
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و درون مشتری را با هم با گرمای مطبوع و یا تلخ  ،دزمان با قهوە عجین شون

 .خود تسخیر کنند

با نوک رد و آن را بە آرامی در حالیکە ینس با فنجان کافەاش بازی می ک

زیر میز، میان  ان گربەای بە طرف آنان آمد و درست، ناگهپنجەهایش می چرخاند

اسکورتها کمی . در حالیکە بە دبیرکل ناتو خیرە شدەبود، ایستادستولتنبرگ اپاهای 

راف را پائیدند، یکی از آنها جنبید کە گربە را دور کند، و دقیقتر اط هیجانی شدند

او گربە را کە سیاە بود و چشمانی آبی . نس عالمت داد کە راحت باشداما ی

 شگربە بدون توجە بە آنچە در اطراف. برداشت و روی زانوهایش گذاشت ،داشت

ای رئیس ناتو کە هیچ وقت گربە. ، بە خیرەشدن خود بە ینس ادامەدادمی گذشت

از عشق خود  بود، عاشق سگهافقط و در تمامی عمرش  در خانە نگە نداشتەبود

دستهای ینس . کم نیاورد و دستی بە سر گربە سیاە کشیدناخواندە  نسبت بە حیوان

هر نوازشی آرامتر و کوچکتر می کردند کە تن مضطرب گربە با می احساس 

لمیدە همانطور مستقیم و کمی  و ،ستولتنبرگ بر نمی گرفتااما گربە نگاە از  شد،

و درست هنگامیکە توجە و نگاە دوستان . دبە چشمهای او زل زدەبو هم گستاخانە

و اطرافشان شدند، گربە سیاە بە  آنها برداشتەشد و مشغول قهوە ینس از روی

 !سخن درآمد کە او دلش یک موش روسی می خواهد

، با تعجب بە و درحالیکە دست نوازشش از حرکت ماندەبود ینس یکەای خورد

و البتە توضیح  .تکرار کرد ضایش راگربە تقا. ە نمی کرداما اشتبا. گربە خیرەشد

پیش در هنگام جنگ دوم جهانی،  سالها او این است کە هم داد کە علت خواست

یک گربە روسی  دەاند، در یکی از شهرهای وسط کشور،آنگاە کە روسها اینجا بو

کە همراە سربازان اتحاد شوروی بودە، در تمام مدت اقامتش تا برگشت بە 

و حال او می خواهد انتقام آن دوران را  ،کردەمی ار روسیە، موش نروژی شک

 !بگیرد

زل بە گربە سیاە چشم آبی  تعجب بسیارینس کە کامال تکان خوردەبود و با 

بدون هیچ مقاومتی قول داد کە در اسرع  پس از مکثی نسبتا طوالنی، ،زدەبود

 پوتین کە یکبا  شداد در اولین مالقات او وعدە. ن کار را برایش انجام دهدوقت ای

بخواهد یک صندوق پر از  ماە دیگر صورت می گرفت، از رئیس جمهور روسیە

مانع پوتین و موش روسی برایش بیاورد، و اگر هم نشد و ناسیونالیسم روسی 



ژیانتامی   

 

185 

 

هر جوری شدە حداقل یک موش چاق و چلە روسی را برایش ، اطرافیانش شد

پائین لغزید و راە آرام چشمانش درخشید، از آغوش ینس  ،گربە سیاە. مهیا کند

 ور می شد، ندا برآورد کە قرار بعدیدر حالیکە دو . خودش را گرفت و رفت

 !همین جا، همین کافە قدیمی

یک ماە بعد، ینس در مالقاتش با پوتین در وقتی مناسب و بدور از چشم ژنرالها و 

. مطرح کردتقاضای گربە سیاە را بدون اشارە بە انگیزە آن  ،دیگربلندپایە مقامات 

، بعد ناگهان نیشش باز شد و گفت قبول می کند. پوتین ابتدا اخمهایش در هم رفت

بە شرطی کە "پوتین گفت  "عالیە، کدام شرط؟"رئیس ناتو گفت  !اما بە یک شرط

، بە اطرافش نگاهی ینس کمی این پا و آن پا کرد "!اوکرائین را عضو ناتو نکنید

ین می دانی کە اصل اختالف ما بر سر همما ش !اما مرد حسابی"و گفت  انداخت

" مگە میشە اوکرائین را با موش مبادلە کرد؟. موضوعە، این کە دیگە نمیشە

پوتین با چشمان حیلەگر آبی اش کە اوباما سالها پیش آن را بە چشمان روباە 

 .ستولتنبرگ خیرەشداتشبیەکردەبود، عین همان گربە سیاە بە 

او پیش خود . بە گربە دادەبود، نمی دانست چکار کندینس پشیمان از وعدەای کە 

ربطی  ، و اساسافکرکردەبود کە گرفتن چند تا موش کار عجیب و غریبی نیست

 بە سیاست و بە عضوشدن این و آن در ناتو و غیرە ندارد، اما واقعیت سر سخت

 .او می دانست پوتین عقب نمی کشد .تصور می کرد تر از آنی بود کە

ە، روزهای بعد از یکی از دوستانش کە بە کیف، پایتخت اوکرائین بعد از جلس

رفت و آمد بسیار داشت، خواست تا یک صندوق موش از لوهانسک در منطقە 

 یصندوق مخفیانە انجام شد و بعد از یک ماە کار. دبرایش بیاور شرق اوکرائین

اتو رئیس ن. مملو از بیست تا موش بە دفتر ینس در بروکسل تحویل دادەشد

خوشحال از اینکە بە وعدە خود وفا کردەبود، هر طوری شدە سفری دو روزە را 

عصر . و سوار هواپیما بە اسلو بازگشت ،تدارک دید یشعلیرغم فشردگی کارها

کارل یوهان رفت و در همان کافە قدیمی محلە همان روز هم طبق روال سابق بە 

ش بود دور همان میز ینمحافظدر حالیکە صندوق پر از موش در دست یکی از 

 ینس کە صندوق را کامال با پارچە مخصوصی پوشیدەبود، در. ندقبلی نشست

او بدون اینکە متوجە باشد، . کمی از زمان گذشت. سیاە چشم آبی ماند انتظار گربە

خوشحال از دیدن دوست . یافت زیر میز میان پاهای خودیک دفعە گربە را 
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گربە کە بوی . انوانش گذاشتکردە و روی زبلند از روی زمین او را  ،قدیمی

بە دوست قدیمی  ،بە مشامش خوردەبود، با همان نگاههای مستقیم و سردش موش

 و بخودش گفت کە ،ینس دوبارە بە نوازش گربە پرداخت. اش لبخندی حوالەکرد

یت این بود کە او واقع. هم نگە خواهد داشت بی گمان بعد از این در خانە، گربە

هائی یافت گربەاو نمی دانست در دنیا . تا این اندازە زیرک اند گربەها نمی دانست

خوشحال،  ،رئیس ناتو. می شوند کە کامال تاریخ را می دانند و بر آن کنترل دارند

جرعەای خواست بردارد کە دید اخمهای  نوشیدن را برای دەاشفنجان قهوە سردش

گربە کە چند چرخی بدور  .ینس دستش را پس کشید. گربە بشدت در هم فرو رفت

سرش را باال گرفتە و بە  ال بر روی دو پای عقبش نشستە،صندوق زدەبود و ح

 من از موش روسی گفتە بودم،"ی عجیب گفت خشمخیرە شدەبود، با  استولتنبرگ

مگر فرقی می "ینس سراسیمە گفت !" نە از موشهای اوکرائینی در مرز روسیە

اهالی لوهانسک روسی تبار هستند و در سال کند، مگر تو نمی دانی کە بیشتر 

ائین و پیوستن بە بە جداشدن از اوکر آنهابیش از نود و شش درصد  ٧١١١

مثل اینکە شما هنوز نمی ! جناب آقای رئیس"موش گفت " ؟روسیە رای دادەبودند

 !"دانی کە میان خواست پیوستن و بودن فرق فاحشی وجود دارد

. دور شد اما با قاطعیت خاصی فت و سالنە سالنەاین را گ ،گربە سیاە چشم آبی

ینس کە ماندە بود با صندوق پر از موشها چکار کند، با نگاهی غمبار و حالتی 

 .مضطرب از کافە قدیمی خارج شد

کە سر  ،توسط ناتو فوق العادە یک هفتە بعد، حکم اخراج او در یک نشست خبری

بە  ی اوکرائینی راینس موشها. دبەپا کرد، اعالم شهم در جهان و صدای بسیاری 

دش هم گربە سیاە چشم آبی و خو ،یک مغازە فروش حیوانات خانگی هدیە داد

 .خرید بزرگی

. دبیرکل از کار عزل شدە ناتو، از ماجرائی کە پیش آمدەبود، در کل راضی بود

راست است او ریاست بزرگترین و قدرتمندترین پیمان نظامی جهان را از دست 

اما گربە سیاە، او را از حس غریبی کە این سالها بشدت بە او دست دادەبود، 

هنوز حوادث . ینس بە خواندن تاریخ روی آورد. دادەبود، خالص کردەبود

بە نظر او تاریخ را باید از دید . بسیاری بودند کە او چیزی از آنها نمی دانست

 .حیوانات هم خواند و بررسی کرد
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 ضلع غربی

 

از پنجرە خانە ما پیداست، گورستان شهر ماست کە در ضلع یکی از جاههائی کە 

اگرچە قبرها . من از اینجا بخوبی آن را می بینم. غربی در میان جنگلی خفتەاست

من می . آنجا بهترین گورستان شهر است آنجاست و پیدا نیستند، اما می دانم کە

است،  زیرا کە جزو اولین دانستەهای من در بارە این شهر ،دانم آنجاست

هنگامیکە . رفتەام و نیز بە آن گورستان. گساالنتوسط بزردانستەای بیان شدە 

راە بروند و یشان بر روی پاها توانستەاندو آدمهائی کە هنوز  ،زندگان مردەاند

گورهائی کە در میان . ادای زندگی را دربیاورند، نعش آنها را در گورها کردەاند

ت مطلق بە وجود سنگین و سهمناک خود درختان سرسبز خوابیدەاند و در سکو

چە خوش می خوانند و چە ! و آواز پرندگان، آری آواز پرندگان. ادامە می دهند

 .سر مست از کنار دشوارترین واقعیت این جهان، یعنی مرگ می گذرند
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یعنی کسی از نزدیکانم کە خود شاهد . من هنوز کسی را در این گورستان ندارم

آری هستند کە از قبل مردەاند، اما من هنگامیکە بر سر . ممرگ و دفن آن بودەباش

. آنها تنها مردگان اند و بس. آنها ندارم هیچ احساسی نسبت بە گورشان می روم،

و من می فهمم کە اگر انسانی را . درست مثل هر چیز دیگری در این دنیا

من . نشناسی، او بعد از مرگ هم بە شیء شدگی اش همچنان ادامە خواهد داد

جزو خوشبخت ترین آدمهای این شهر هستم کە هنوز بر سر هیچ عزیز از دست 

و دیری نمی پاید کە  ،اگرچە می دانم کە آن روز دور نیست. رفتە خود نگریستەام

من باید بر کناری قبری زانو زدە و با شانەای تکیدە و چشمانی اندوهبار با بخشی 

 .از وجود و خاطرات خودم وداع کنم

چرا هنگامیکە خانە را ساخت، تصمیم گرفت رو  ربزرگ فکر می کنم کەو بە پد

و چیزی در نهان بە من می  !آفتاب چشم انداز داشتەباشد بە ضلع غربی و غروب

چنین  خانە موقعیت زمین. گوید کە او تنها اتفاقی این کار را انجام دادەاست

خواستە بعد از مرگ  اما شاید او. بودەاست و او خود را بە دست قدر آن دادەاست

درست از میان درختان و . داشتەباشد هم امکان نگاهی بە خانە دوران زندگی را

و در . در حالیکە پرندگان آوازهای زیبای خود را بر پوچی ندا می دهند

و من هنگامیکە بە آنجا می روم از بوی  ،گورستانی کە بهترین گلهای دنیا را دارد

لم بهم می خورد و حالت استفراغ بهم دست می آنها در میان گورهای سرد حا

آنها در کنار این سنگهای سرد و بیرحم اساسا برایم  وجود گلهائی کە تصور. دهد

 .امکان پذیر نیست، و بشدت مرا اندوهگین می کنند

او خواستە بعد از مرگ در . پس پدربزرگم یک فیلسوف بعد از مرگ بودەاست

 ،عرف وجود او در جهان زندگان بودەاستمورد دوران زندگی و خانەای کە م

شاید او ناخودآگاە بە این . و شاید چنین اندیشەای نابترین اندیشەها باشد. اندیشە کند

اند و بقیە هرچە  نتیجە رسیدە کە آن خانە و آن کوچە هستە اصلی خوشبختی

و پدربزرگ یک . ادای اندیشمندانبرای درآوردن  گویند، تنها الف زدنیست

لبە سنگ قبر خود می نشیند و در  ژی است کە شبها بر می خیزد، برتالنوس

سکوت شب کە ماالمال از سخنان درگوشی گل و باد است، بە ایام گذشتە می 

 .اندیشد
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و من از اینکە هیچ احساسی نسبت بە او ندارم، و من از اینکە تنها می توانم 

پدر و دیگران بخود می گویم یک روز از  ،جهان تصورات او را تصور کنم

و اگر پدر وقتی داشتە باشد بە احتمال زیاد . چگونگی زندگی او را خواهم پرسید

می گویم کە من  مبە خود. و روز بعد پشیمان می شوم. برایم تعریف خواهدکرد

بدون دفن هیچ مردەای و . باید بیشتر از اینها بە گورستان ضلع غربی سر بزنم

کە کسی بە فیلسوف شدن خود بعد از مرگ در این مورد  یفکرکردنهیچ بدون 

 .اندیشیدە است

بعد بهم نزدیک شدە و مثل ! من می گوید کە بوی عجیبی می دهممادرم شبی بە 

سرش را . بو می کشدبا بینی عجیبش گاوی کە گوسالەاش را بو می کشد، مرا 

درست حدس زدم تو بوی عجیبی می دهی، نکنە عادت "عقب کشیدە و می گوید 

و من از استعداد خارق !" مسجد محلە سر بزنی مردەشورخانەای کە بە گرفتە

و . رویای او تا گورستان تنها یک قدم فاصلە داشت. العادە مادرم تعجب می کنم

کە در آن مردەها را می  مردەشورخانەایدر محلە ما مسجدی وجود دارد با 

و من  ،ین می شوندو بوی مردە و توالت کە با هم عج. درست کنار توالتها. شویند

و در تعجبم کە پدربزرگ در فیلسوف شدن در چنین . دوبارە استفراغ می کنمکە 

دنیائی کە بوی مرگ و . و شاید این عین فیلسوف شدن باشد. دنیائی اصرار داشت

 .بوی تعفن را بخش الینفک وجود می داند

از دکتر با کیف کوچکش می آید، و بعد . پدر دکتر صدا می زند ،و فردا

معالجەای چند می گوید کە چیزی نیست، چند روز استراحت کند و این قرصها را 

. من درست کنار همان پنجرە است رختخوابو . مصرف کند، خوب می شود

نصف شب پدربزرگ می گوید کە مریضی هم بخشی از زندگیست و شاید 

، اما مهمترین بخش، زیرا کە آدم قدر زندگی را بیشتر می فهمد، پس مریض باش

 !زندگی کن

و یک . نە از مریضی، نە از پدربزرگ و نە از ضلع غربی. و من نمی ترسم

 هفتە بعد کە بطور اتفاقی دکتر را دوبارە در خیابان می بینم، بعد از نگاهی

و من می ! بە دوروبر می گوید از آنجا پرهیز کن کە هنوز زود است محتاطانە

ما درست مانند پدربزرگ در یک ابود و فهمم کە او آن روز همە چیز را فهمیدە

و دکتر هم پیش من بە . عمل فلسفی نخواستە بود پیش پدر و مادر آن را بگوید
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اما  ە،فیلسوفی کە بر خالف پدربزرگ درس خواند. یک فیلسوف تبدیل می شود

و شب خواب می بینم کە دکتر . هنوز مثل او بە ضلع غربی شهر نقل مکان نکردە

ست همسایە پدربزرگ و شبها با هم سر فلسفە زندگی و هدف آن در. نیز آنجاست

 .جر و بحث می کنند

. صدای پایش در میان دیوارها می پیچد. از کوچە، نصف شبی کسی گذر می کند

و من کە جرات و یا حال نگاهی بر رهگذر ندارم بە خودم می گویم فردا از 

او عاشق است، و . واندو رهگذر آواز می خ. پدربزرگ و یا دکتر خواهم پرسید

بە گورستان ضلع غربی نیست و آن را تصور معطوف شاید هنوز ذهنش 

بە خودم می گویم احتماال . او غبطە می خورمحال و من بر . بیهودەای می انگارد

خانەاشان رو بە شرق است، شرقی کە تنها کوە بلندی در آن قرار داشت کە 

و بە نظر من چنین آدمهائی سریعتر و . می پوشاند اری آسمان باز راچونان دیو

 .راحت تر عاشق می شوند

و بعد از گذر مرد عاشق پیشە، ناگهان بادی در کوچە می پیچد و با خود ابرهای 

رگبار بارانی دل خستە فرو می بارد و آواز جوان عاشق . تیرە و تار را می آورد

ە شهر کە از محالت و من می دانم کە رودخان. پیشە را جویبارها با خود می برند

و بە رودخانە بزرگی می رسد  هم عبور کردەپایین می گذرد، از کنار گورستان 

 ،و این چنین. همسایە غربی را تعیین می کند ، حدود میان کشور باکە در مرز

پدر بزرگ در گوش دکتر می گوید کە . آوازها راە آوارگی در پیش می گیرند

و دکتر دست در کیفش می برد، . بک باالنترانەها مال سبک سران اند و نە س

پدربزرگ کە بە عمر . گوشی را در آوردە و روی سینە پدربزرگ قرار می دهد

زندە خود چنین چیزی را ندیدەبود، او را دیوانەای می پندارد کە هنوز معنای 

 .مرگ را درک نکردەبود

یعنی خلق  پدرم بە ماندن نسلها در خانە پدری معتقد است، و می گوید کە این

او بشدت معتقد است آنانی کە می روند تنها ادای تاریخ را . تاریخ و ماندگاری آن

او نمی داند کە اگر آدمها . و من بر سبک سری او خندەام می گیرد. درمی آورند

و بنابراین هیچ تاریخی کە بنیان آن بر  ،نروند هیچ داستانی شکل نمی گیرد

و . من مثال پدربزرگ را برایش می آورمو . هم شکل نخواهد گرفت ماجراست

می گوید . اما او گورستان را نمی بیند. از پنجرە بە ضلع غربی اشارە می کنم
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و با تعجب بە . سبز همە جا همان اند کە بودند و هستند و خواهند بودسردرختان 

 .من نگاە می کند

ایم نمی اما بوی سردی تنه. و من تصمیم می گیرم کە دیگر بە گورستان نروم

مادر همە لباسهایم را می . انگار بە همە اجزاء وجودم رخنە کردەاست. گذارد

. شوید، آنها را با عطری کە از مادرش بە هدیە گرفتە است عطرآگین می کند

زمان می گذرد و اما بو همانجائیست . تابستان کە می آید در کمد نارنج می گذارد

ربزرگ بە خانە فکر کند این بو رفتنی من گاهی تصور می کنم کە تا پد. کە بود

می گویم من بە . بە مادرم می گویم کە الزم نیست لباسهایم را اینقدر بشوید. نیست

اما پدر می گوید کە اگر قرار است . آن خو گرفتەام و می توانم با آن زندگی کنم

او معتقد بە بوئیست کە مختص . ماندگار شوم باید از دست این بو خالصی یابم

و نە بوئی کە از جائی دیگر بە  ،ین خانە و برخاستە از وجود تاریخی آن استا

 .اتفاق وارد شدەاست

اوئی کە از من کوچکتر بود و زندگی را بە . و ناگهان روزی خواهرم می میرد

در کنار نعش او من . اما عزیز خودش نگاە می کرد ،مانند زیورآالت کم قیمت

تنها اینکە انگار درختان پر . فرق نکردەبود هیچ چیز. وارد ضلع غربی می شوم

 !پشت تر و گلها فراوان تر شدەبودند، آواز پرندگان هم پر آوازتر

و من هنگامیکە زانوهایم را بر لبە گور قراردادم و نگاە وحشت زدەام را بە گور 

. دوختم کە خواهرم در آن دراز کشیدەبود، احساس تعلق عجیبی بە گورستان کردم

و جائی دگر بە . و ناگهان احساس کردم کە من اهل این سرزمینم. م آمدندو اشکهای

مشتی از خاک . من ناسیونالیست شدەبودم. جز اینجا در هیچ کجای دنیا ندارم

دانەهای ریز و درشت آن چیزی برای . برداشتە و بە آن نگاە کردم، از نزدیک

و من . نە، خواهند داشت کە ...گفتن نداشتند، اما گوئی اصرار داشتند کە نە دارند،

تنها می بایست منتظر شب می شدم تا درست مثل پدربزرگ و دکتر با من حرف 

ازدحام ضلع غربی شهر در رویاهایم بە خود از از پشت پنجرە، و من . بزنند

 .بپیچم

آنها دیگر اساسا بوئی . و دیگر بوی سرد من برای پدر و مادرم مشمئزکنندە نیست

و من . مثل پدرم می شوم کە احسان تعلق بە گورستان داشتو من . نمی شنوند

او خودش می . تنها باید تحمل کرد و دید. دانستم کە احساس تعلق زیاد دور نیست
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و آدمها . بە گاە خودش. و زندگی این چنین است کە هر چیزی خودش می آید. آید

و . ها می گذرنداز کنار چیزها نمی گذرند، بلکە این چیزها هستند کە از کنار آدم

شاید کسی چیزی میل بە ماندن . ما در گوش هم نجوا می کنیم، بە گاە گذار

و برای ماندگاری آن  ،داشتەباشد و چیزی در وجود ما آن را دریابد و قبول کند

 .کاری کند

و مدتهاست . شاید بگذرد و من دیگر نمی شنوم. دیگر عاشقی از کوچە نمی گذرد

. بزرگ و نشستن شبهایش بر لبە سنگ قبر خبری ندارمکە از تفکرات فلسفی پدر

گوئی احساس تعلق، میل بە شنیدن افکار فلسفی و یا گفتن آنها را در من 

و جائی کە آدمی هست، . آنجا کسیست کە ماندە و با من در تماس است. کشتەاست

و ما فراموش می کنیم آنانی را کە بە آنها حس . چیز دیگری بەجز همان آدم نیست

 .تعلقی نداریم

شبی بە پدربزرگ . و اگر خانە ما رو بە ضلع غربی هم نباشد، دیگر مهم نیست

می گویم حتی اگر او را در عمرش ندیدە باشد، . نامە می نویسم کە مواظبش باشد

برایش می نویسم انگار زندگی دیگر . کە البتە ندیدە است، اما نگهدارش باشد

و او می خندد و می گوید . مرا خوردەاستمی نویسم کە زمان . معنائی ندارد

 !مردەها تنها بخشی از زندگی اند، این را فراموش نکن

و آرزو می کنم کە خواهرم هم مثل . اما انگار من نمی توانم فراموش کنم

انگار . ولی او اهل فلسفە نیست. تا بتوانیم شبها با هم گفتگو کنیم. پدربزرگ شود

بە خودم می گویم پس هر آدمی . خودش می اندیشدآنجا هم تنها بە دنیای کوچک 

و . قبل از اینکە بمیرد باید فلسفە بخواند، حتی اگر هم نخواند باید فلسفی نگاە کند

آنها احمقهائی هستند . از پدر و مادرم و از همە اقوام و همە اهل شهر بدم می آید

شبی بە هیتلر  و دوست دارم. کە نمی دانند چرا زندگی می کنند و چرا می میرند

تبدیل شوم تا با برپاکردن کورەهای آدم سوزی، عین آشویتس، آنها را بە صابون 

 .و مردگان را با آنها بشویم. تبدیل کنم

می گوید بخوبی می . می گوید بیرحم شدەام. و شبی پدرم بە چشمهایم زل می زند

ز برایش مهم بیرحمی خطرناکی کە دیگر هیچ چی. تواند بیرحمی را در آنها بخواند

و از من می خواهد کە خانە را برای . نیست و همە چیز برایش علی السویە است

اما پدربزرگ معتقد . من بە خودم می گویم تاثیر فلسفە است! همیشە ترک کنم
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و دکتر بە من یک آمپول . است نتیجە آشنائی با فلسفە در سنین پائین و جوانیست

 .می زند

ظاهرا کسی زیاد . می کنم، و از خانە بیرون می زنم من روز بعد وسائلم را جمع

نە تنها ناراضی نیستم . معتقدم بهترین سرنوشت یقە مرا گرفتەاست. ناراحت نیست

. و مطمئن ام روزی هم برخواهم گشت. بلکە با کمال خشنودی هم قدم بر می دارم

طر نە بخاطر پدربزرگ و افکار و ادا و اطوارهای عجیب و غریبش، نە بە خا

بە ... خانە پدری و اجدادی، نە، بخاطر حس تعلقم بە ضلع غربی شهرمان،

 .گورستان خوابیدە در جنگل سرسبز و در میان زیباترین گلهای ممکن دنیا
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 خوابیدن کنار بمبها

 

البتە نە همە آنها، . و این روزها رئیس جمهوری ها کنار بمبهایشان می خوابند

و باز نە اینکە . رئیس جمهوری های کشورهائی را می گویم کە بمب اتم دارند

زیردریائی های اتمی یا زیرزمین هائی در اعماق مثال توی : دقیقا کنار بمبها

مگر حاال دنیا اینجوری نیست کە . نە، منظورم  کنار کامپیوترهایشان است. زمین

بشود همە چیز آدمی را درون همین جعبە اسرارآمیز کوچک قرار داد، بدون 

 !حتی سرنوشت بشر را... اینکە زیاد اطراف آدم را شلوق بکند،

 !شدەاست (Already)" آلردی"یعنی بقول فرنگی ها  .البتە کە می شود

پوتین توی اتاق خواب بزرگش در کاخ کرملین، و بایدن هم در اتاقی بە همین 

، توی رختخواب باشکوە و باز (البتە شاید با سقفی کوتاەتر از مال پوتین)بزرگی 

با آالرم ویژەای کە صدای بخصوصی دارد و و ... و بزرگشان دراز کشیدەاند،

حتی هنگام دیدن . نمی شود تحت هیچ عنوانی هنگام آژیر کشیدن بیدار نشد

آالرمی کە بعضی وقتها ! حتی اگر مردە باشی... خوابهای خوب و عمیق هم،

محض تمرین، و تست میزان هوشیاری پوتین و بایدن بەصدا در می آید، و اتاق 

 .وی و بشدت گوشخراش خود پر می کندرا با صدای زیر، ق
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و بایدنی کە بە علت کهولت سن، بە محض بیدارشدن، دور خودش می چرخد و 

و بعد آالرم ساکت می شود و هر دو ! پوتینی کە بالفاصلە گارد جودو می گیرد

می فهمند کە هنوز جنگ در اوکراین ادامە دارد، اما فعال بدون هیچگونە سوت 

و غرولند و ایش . و باز می خوابند. فراز مسکو و واشنگتنکشیدن بمب اتمی بر 

 .گفتن خانمهایشان کە پایانی ندارد

یکی در توالت، : آنها همە جا هستند. و کامپیوتر، تنها کنار رختخواب وجود ندارد

و . یکی در حمام، یکی در راهرو، در اتاقهای مختلف و یکی همیشە همراە

د کە انگار در خانە زن دیگری وجود دارد کە خانمهای هر دو همیشە گالیە دارن

و قسم خوردنهای پوتین و بایدن کە . همە حواس همسر را بخود مشغول کردەاست

اینجوری نیست و این تنها بخشی از مسئولیت پذیرش رئیس جمهور شدن توی 

 .دنیائی است کە منافع ملی بر همە چیز ارجحیت دارد

ن با خط ویژەای قرار دارد کە بایدن و پوتین البتە روی میز کنار تخت هم، یک تلف

و همە دیگرانی را کە کنار بمبهایشان این روزها می خوابند، بە هم وصل می 

و موقعیکە زنگ می زند طرف . خطی مستقیم کە زنگ بخصوصی هم دارد. کند

می داند کە مثال کدام رئیس جمهور است کە این وقت شب خوابش نبردەاست، و 

و همە این کار را . ە سر همپالگی اش در آن سوی دنیا بگذاردمی خواهد سر ب

و بیشتر از همە پوتین و . می کنند و همە هم البتە بدون استثناء جواب می دهند

 :بایدن

 ...!ـ جرنگ جرنگ

 ـ هی مردەشوە هنوز نخوابیدی؟

تا تو رو ... البتە کە نە،... ـ دیوس هنوز یاد نگرفتی اول باید چاق سالمتی کرد،

 !توی قبر چال نکنم خواب رو بی خیال

 !ـ بە همین خیال باش ایکبیری

و گفتگوهای شبانە را انواع و اقسام نهادهای امنیتی . و شب اینجوری می گذرد

و بعد بعنوان سری ترین اسناد، جائی کە کسی از همین آحاد ملت . ضبط می کنند

. نیست، آرشیو می کنند کە بە منافع ملی تعلق دارند و اما روحشان از آن خبردار

تا دهها سال بعد، بعنوان اسناد سوختە، محض رعایت دمکراسی و حقوق حقە 

 .ملت در خصوص آگاهی از سرنوشت کشور در گذشتە، در رسانەها علنی شوند
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و رئیس جمهوری هائی کە در آیندە دور خواهند خندید، و ابتکار عجیب همپالگی 

سالهائی کە بر . فتە آفرین خواهند گفتهای خودشان را در سالهای از دست ر

 .خالف پروست کسی در جستجوی آنها نیست

 خوابی؟! ـ هی ننەمردە

 !ـ بودم زن ذلیل

میگم ! ـ میگم اینا خیال می کنن کە میشە در آیندە با ریسە رفتن بە ما آفرین بگن

 بەگمان تو میشە؟

کە عجب آدم ـ نمک بە حرام ناالیق، نصف شب زنگ زدی از آیندە بگی؟ زکی 

 !دیوسی هستی

 !ـ آهان ببخش خیال می کردم تو باغی، کپە مرگتو فعال بذار از خر بهتران

*** 

 :مادرم می گوید

 ـ چیە دوبارە خیال ورت داشتە؟

 :می گویم

 !دارم راست راستکی می بینمشان! ـ نە بابا خیال چی و کشک چی

 ؟!ـ باباتو

 !ارم زندە زندە می بینمشاند. ـ نە اونا رو، رئیس جمهوری ها را می گم

 !ـ وا

 .  پیش خودم می گویم، چە مادرم تائید کند یا نکند، اما من آنها را دارم می بینم

*** 

 :شبی پیش خودم می گویم

ـ نکنە جو بایدن موقعیکە بدور خودش می چرخە یک دفعە روی کامپیوترش 

کامپیوترە حریف جودوکار دوران جوونیشە و با یە لقد بیفتە، یا پوتین خیال کنە 

 !سیتمشو بهم بزنە

 .و منافع ملی را می بینم کە همە با هم رو هوا می رن

*** 

و امروز آقا . مادر دارد مرغها را دانە می دهد. از پنجرە بە حیاط نگاە می کنم

آقا ! تحتی اهل قیافەگرفتنهای همیشگی اش هم نیس... خروسە اهل خوردن نیست
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. نگاهش می کنم. خروسەای کە من را خیلی یاد فیلمهای قدیمی جاهلی می اندازد

از چشمانش می خوانم کە بشدت . او هم همین جور چپکی بە من خیرە می شود

نگران از دست دادن دانە و مرغکانی کە هر ... نگران از دست دادن فرداست،

 .رش می پلکندروز، هم او درمیانشان می پلکد و هم آنها درو ب

بە خودم می گویم کە شاید او هم دارد آنها را می بیند، یا شاید کمال همنشینی و هم 

 .خانگی با من در او اثر کردەاست

 

 !کسی چە می داند
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