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 دەستە کلیل

 

. دەکەمەوە ،دەڵێ من بەم کلیالنە هەرچی دەرگای داخراوی دونیایە. دەستەیەک کلیلی پێیە

بە سەدان کلیلی ورد و درشت لە حەڵقەیەکی گەورەدا بەدەستە . سەیریان دەکەم

. لەبەرچاومدا هەر هەموویان لەیەک دەچن. نازانم. رەنگە بە هەزارانیش. گەورەکانییەوە

!" هەرچی دەرگای داخراوی دونیایە"دەڵێ " هەرچی دەرگای داخراوی دونیایە؟"دەڵێم 

مرۆڤێکی خۆشباوەڕ بوومە، لەبەر خۆمەوە من کە هەمیشە . نازانم بۆ، بەاڵم باوەڕی پێدەکەم

. وەمنێک کە لەسەر باوەڕێکی خۆش، سااڵنی ساڵ تەمەنم دا. دەڵێم ئەمەیش لەسەر ئەوانی تر

یکی ئەو کە خەر" پێت وایە کام کلیلەیان بۆ من دەشێ؟"رووی تێدەکەمەوە و دەڵێم 

هەموو کلیلە هێناوەتە  بە دەنگی قورس و بێ پسانەوەی ئەو نیشتمانیراوەشاندنیانە و تەواوی 

بە ... لەمێژ ساڵە،"دەڵێم ." قسە لەسەر جۆری دەرگا و جۆری قوفڵەکەیەتی"لەرزین، دەڵێ 

جا چۆن شتی ... قسەی البەال،... ؟ حەح،!بەداخەوە"دەڵێ ." داخەوە هەر لەبیرم نەماوە

ەی من پێم وابێ ئەو دەرگای"دەلێم . شەرمێک دامدەگرێ" چۆن لەبیردەچێتەوە؟... وادەبێ،

... بۆخۆیشی کلیلەکەی لەبیرچووەتەوە، بۆیە پێم وابێ هەموو جۆرێکی ئیستاکە بۆ دەشێ،
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من قەت کلیلم هەروا بە "دەستە کلیلەکە خراپتر رادەژێنێ و دەڵێ  ."دەزانی، قسە لەسەر کاتە

جا بۆیە دەبێ . هەوانتە نەداوە بەکەس، حەز ناکەم لەناو و ناوبانگ بکەوم بە خاتری کلیلێک

 ."تەوە بیرت چ جۆرە دەرگا و چ جۆرە قوفڵێکبێ

وەک هەمیشە سوپاس . وەک هەمیشە، وەک عادەتی هەمیشەیی هەڵدەتروشکێم و بیردەکەمەوە

هەوڵدەدەم بێتەوە . بۆ ماندوویی قاچەکانم کە ناهێڵن هەتا ئەبەد هەڵتروشکێم و بیربکەمەوە

 . مەوە، بەاڵم بێسوودەهەرچی وێنەی دەرگا و قوفڵی ناو مێشکمە بەسەری دەکە. یادم

خەڵکی تاق و تەرا دێن و پاش کەمێک قسەکردن، کلیلی خۆیان دەکڕن، وەریدەگرن و 

هەر هەمان . بە پیچەوانەی چاوەڕوانیی من، ژمارەی کلیلەکان کەم ناکەن. خۆشحاڵ دەڕۆن

 . ئەندازەن

م ئەوە دەهێنێ نایەتەوە بیرم، بەهیچ جۆرێک نایەتەوە بیرم، بەاڵ"رووی تێدەکەمەوە و دەڵێم 

مەگەر ... بەخوا گەمژەی،"دەڵێ ." کە النیکەم بە رێکەوتیش بێت کلیلێکی بۆ تاقی بکەمەوە

 "مەگەر نەمگوت نامەوێ ئیعتیباری خۆم بۆ دەرگایەکی فەرامۆشکراو بدەم؟! گوێت لێ نیە

کەواتە من دەبێ . دەرگایەکی فەرامۆشکراو. راست دەکا! دەرگایەکی فەرامۆشکراو

بەاڵم ناونیشانی ئەم جۆرە دەرگایە چۆنە؟ مێشکی خۆم . فەرامۆشکراو بدۆزمەوە دەرگایەکی

کلیلێک ... ئەها،"بەپەلە دەڵێم . کتوپڕ رستەیەک زەینم دەگرێ. هیچم نایەتەوە یاد. دەکرۆژم

بە !" تکایە کلیلێک بۆ دەرگایەکی فەرامۆشکراو!... بۆ دەرگایەکی فەرامۆشکراو

 !"ناویش دادەهێنێ"دەڵێ . ێت بڕوانێ، لێم رادەمێنێسەرسوڕمانەوە، وەک بڵێی لە ش

هەڵتروشکانەکانی ناو کۆاڵن و سەر شۆستە و . وەک هەموو ئەو سااڵنە. هەڵدەتروشکێمەوە

 .شەقامەکانی هەموو ئەو گوند و شارانەی پیایاندا گوزەرم کرد

دەبوو لەبیرم دێ دەرگاکە شتێک بوو لە رەگەزی تیشک، هاوینان "هەڵدەستمەوە و دەڵێم 

بەدەریا، پاییزان بە دارستانێک لە گەاڵ، زستانان بە مانگەشەوی سەر چیایەکی سەرتاپا سپی 

. و، بەهارانیش بە کانییەک بە گەاڵیەکی سەوز لەرزۆک بە سەمای ئاو بە لێوەکانییەوە

 ."بەروومدا کرایەوە و ئاماژەی بە بێکەرانێک دا لەو دیو خۆیەوە
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هەمانە ... لە ئاسن، هەمانە لە دار و هەمانە لە ئالۆمینیۆم، کاکی خۆم دەرگامان هەیە"دەڵێ 

دەرگامان هەیە هی حەوشەیە و هەمانە هی ... دەزگیرەی قوفڵەکەی درێژە و هەمانە خڕە،

بێسوودە منیش بۆ کێی ... نا، نەخێر،... دەرگامان هەیە،.... ژوورەوە و هەمانە هی هۆدەکانە،

یرم، دەرگاکە تەنیا ئەوەندە کە بۆخۆی بەروومدا کرایەوە، ئیستا دێتەوە ب"دەڵێم !" شیدەکەمەوە

دەڵێ ." ئەودیویشی وەها بێکەرانێک کە منی لەگەڵ خۆی برد. بە بێ هیچ چەشنە کلیلێک

هەستە، کەسابەتی ... هەستە کاکە،! ؟ دەی کلیلی چی و شتی چی!بۆخۆی کرایەوە"

ئیستایش لەم کۆاڵنە لە ! نێکیشعەجەب بێکەرا!... یاڵاڵ... ئەمڕۆمان لێ تێک مەدە، هەستە،

من کە دەزانم شتێک لە تەواوی ئەم چیرۆکەدا هەڵەیە، دەڵێم !" تەنیشت منەوە دانیشتووی

من پێش ئەوەی دیسان ئەم دیو بکەومەوە، دەبێ . ئەدی، هەر لەبەر ئەمەیە کلیلێکم دەوێ"

!... تێدەگەی... من ئەو دیوی دەرگاکەم نایەتەوە بیر،. جارێکی تر بزانم لە کوێ بووم

 !"نایەتەوە بیرم

ناوچاوانی بە ناوچاونمەوە دەلکێنێ و لە کاتێکدا بۆنی دەمی وشکی . لێم نزیک دەکەوێتەوە

کلیلەکانی من ئەو دەرگایانە دەکەنەوە وا بەڕووی حەوشێ، "دەگاتە بن سەقفی مێشکم، دەڵێ 

 !"تدا دەکرێنەوەشەقام، کۆاڵن، ژووری خەوتن، حەمام، ژوورەکان، دووکان، هۆڵ و ئاودەس

ئەی چی . کەواتە من ئەو رۆژە لە دەرگاوە تێنەپەڕیوم. ئیستا دەزانم بۆ دەرگاکەم نایەتەوە یاد

بە چوارچێوەیەک ...شتێک بوو لە شێوەی کونێکی تاریک،. دێتەوە بیرم! ئەها"بووە؟ دەڵێم 

ێت وابوو پ... کە لەگەڵ دەورووبەری وەها تێکەڵ دەبوو پێت وابوو بەرەو دونیاکەی ترە،

کلیلمان "هاوار دەکا !" ئەرێ ئیستا دێتەوە بیرم... سنووری جیهانێکی بەتەواوی جیاوازە،

!" وەرن دەی وەرن... لەهەموو جۆرێکی و بۆ هەموو دەرگا و قوفڵێک،... هەیە کلیل،

 .چاوەکانی لە هەموو شێ دەڕوانن، من نەبێ

 .ئارام دوور دەکەومەوە. رادەبم

ەو هەموو سااڵنە، کلیلم بۆچییە؟ بۆ دەبێ بگەڕێمەوە ئەو دیوی راستی من تازە لەپاش ئ

 .دەرگا جادووییەکە؟ بە من چی لەو دیو چی هەبوو و چی هەیە

 .منێک بە بێ هیچ چەشنە کلیلێک لەم گەردوونەدا. منێک کە لەمێژە وەیالنی بێکەرانم
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 ی ناو زیندانی شۆڕشدەستپەڕ

 

رسییە لەو رۆژەوەی دەمەونخون لە سەر کو. بە دەستپەڕەزۆر حەزی ' حەمە شەرمن'

و هەستی بە لەزەتێکی  بووخشاندخۆی لە سەری بەرێکەوت  ،لووسەکەی ماڵەوە راکشابوو

بەتووندی چەکەرەی کرد و هەڵکشا ، ئیتر ئەم حەزە لە دەروونیدا بوونایاب لە زەکەریدا کرد

کتوپڕ بەسەر رازێکی گرینگی ژیاندا  وەک بڵێی .و بوو بە درەختێکی بااڵبەرزی سێبەر پان

  .کەوتبێ

حەمە، کە کاتێک قسە دەکا وشەکان خۆیان بە جوانی بە دەستەوە نادەن و خۆیان رادەپسکێنن 

کورسییە خۆی  سەرەتا هەر لەسەر ئەمو لە شوێنێک لە نێوان دەمی و هەوادا ون دەبن، 

رد، بەاڵم لەزەتەکە لەوەدا ەکئەگەرچی هێشتا تەمەنی کەم بوو و خۆی تەڕنەد. راحەت دەکرد

پێچ و لوولی دەخوارد و لەکاتێکدا مێشکی لە  کورسییەکە حەمە وەک مار لە سەر !نەبوو

ەوە و لیکی دەمی زیاتر هەڵدەستا و بەرەو سەر فەرشەکە بوودەهەر خەیاڵێک بەتاڵ بەتاڵ 

یەک دەڕوانی کە کەمێک لەوالتر بە رەفەی کتێبخانەکەی باوکی  لە رێچکەی دەبەست،
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بەتایبەت کاتێک باوکی . حەمە رقی لە کتێبەکان بوو .لەسەر یەکی کتێبەکانەوە لەو رادەمان

بە . بەزۆر دایدەنا و کتێبێکی زیقنی دەخستە بەردەمی و دەیگوت تا ئێوارە دەبێ تەواوی بکا

خۆشییەوە تەنیا کاتێک حەمە لە کتیبەکانی دەڕوانی و بەاڵم نەیدەبینین، ساتی ئەم 

بەسەر کورسییەکدا ئەوەندەی پێ نەدەچوو شەرمنەکەی ماڵ، نەرم نەرم . نە بووخۆخشاندنا

 .الی حەمە جاری وابوو کتێبخانەکە بۆساردی دەستپەڕی دەدا .خاودەبووەوە و دەتڵیسایەوە

بەاڵم ئەو سەردەمە زۆر خێرا تێپەڕی و، رۆژێک حەمە بینی لە دووای خۆخشاندن بە سەر 

ئیتر لەو . وەها خەجاڵەتییەک دایگرت نەبێتەوە. ناوگەڵی تەڕ بووکورسییە زەردە لووسەکەدا 

رۆژەوە حەمە خۆی دەشارێتەوە و لەسەر کورسییەکە خۆی راحەت ناکا، بەڵکو دەچێتە 

ژوورەکەی هەرە پشتەوە و لە کاتێکدا جوان جوان گوێ هەڵدەخا داخۆ دەنگی هەنگاوی 

ژوورەوە، بەدەست خەریکی خۆی کەسێکی ناوەخت نەیەتە گوێی، کەسێک کە بیەوێ بێتە 

کە تەواویش . دەبێ هەتا جەستەی سست سست دەبێ، دادەهێزرێ و دەوەرێتە سەر عەرز

. دەبێ، بە پێچەوانەی سەردەمی کورسییە لووسەکە، ماندوویی و شەکەتیەکی سەیر دایدەگرێ

ێ، بیر لەو بۆیە دادەنیشێ و لە کاتێکدا بە عەجایەبی لە ئاوە سپییە رژاوەکەی بەردەمی دەڕوان

 .حەزو لەزەتە تایبەتە دەکاتەوە کە جار لە دووای جار لە الی خۆشتر و خۆشتر دەبێ

ئەگەر جاران بە مێشکێکی بەتاڵ و بەدوور . هەڵبەت گۆڕانێکی تریش الی حەمە روویداوە

لەهەر چەشنە خەیاڵێک خۆی لە کورسییەکە دەسوو، ئیستا دەبێ وێنەیەک یاخود کەسێک 

ئەویش . بە بێ ئەوەی بانگی بکا. ئەوەی باشە وێنەکە بۆخۆی دێ. ۆیبێنێتە بەرچاوی خ

وێنەی کچەکەی دراوسێیانە کە رێک لەتەمەنی خۆیدایە و هەمیشە بە ژێرشەڵوارێکی تەنک 

حەمە شەرمن لە پشت . و چەسپ و بلوز و لەچکەیەکەوە خەریکی گسکدانی حەوشەکەیانە

ندا دەڕوانێ، وەک گورگی برسی لێی پەردەی ئەو پەنجەرەوە وا بەسەر حەوشەکەی ئەوا

گەر لەوێیش نەبوو، ئەوا خۆخەیاڵەکەی لەوێیە، بگرە . رادەمێنێ و دەست بە خۆیدا دێنێ

خۆشترە چونکە حەمە دەتوانێ لە خەیاڵی خۆیدا بە جۆرەها شێوە کچەکە بیهێنێتە . خۆشتریش

ەوە، لە دوواوە، بە بە رووتی، بە نیوەڕووتی، بە راکشاوی، بە پێوە، لە پێش: بەرچاوی خۆی

نیوەشەو لەناو جێگادا، بە رۆژ لە ناو حەوشەکەیاندا یاخود لە سەر تەنوورەکەیان، هەروەها 
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هەڵبەت . جاری وایشە لەناو ئەو حەمامەی کاتێ باوکی هەفتانە لەگەڵ خۆی دەیبا بۆ شۆردن

هەروەها . ئەوێیش وەک کورسییەکە لووس و خزە. حەمە لەناو هەموویاندا حەمامەکەی بەدڵە

 .گەرمیش

حەمە شەرمن کتوپڕ بینی چیتر کچە دراوسێکەیان وەک جاران تام و . بەاڵم ژیان سەیرە

خەیاڵی گسک بەدەست دەفڕی، ئیتر خۆی . لەبەر چاویا وەک پەڕۆ کۆنی لێهات. چێژی نەما

هەوڵی تەواوی بۆ دا بۆ ئەوەی . سەرەتا بۆی سەخت و دژوار بوو. بە دەستەوە نەدەدا

بەاڵم . تا کتوپڕ تێگەیشت دەکرێ بیر لە کچ و ژنی تر بکاتەوە. ە، بەاڵم بێسوود بووبیگێڕێتەو

کۆاڵن و کۆاڵن، شەقام و . کێ؟ خەیاڵ و بیرکردنەوەی حەمە وەک مەلی سەرکەش فڕی

کتوپڕ واشەی دەندوک تیژ و چنگ . شەقام، خانوو بە خانووی ئەو کەسانەی وا دەیناسین

کۆترەکەیش ژنێکی شەلی دوورەخزمیان بوو کە قەیرەیی . رەقی لەزەت، کۆترێکی راوکرد

قەیرەژنێک کە رۆژ تا ئێوارە لەناو ماڵە باوکدا دەهات و . ژاکاندبووی و شووی نەکردبوو

ئەو ژنەی ئەگەرچی لەشی تەپیبوو، بەاڵم . دەچوو و ببووە دارەدەستی دەستی باوکە پیرەکەی

. کە دەڕۆیشت سمتێکی دەردەپەڕی ژنەکە. شوێنێکی هەر وا بە سەرنجڕاکێشی مابووەوە

ئای کە حەمە شەرمن حەزی بەم . ئەوەندە جوان کە دەستبەجێ سەرنجی دەقۆستەوە

حەمە بەم خەیاڵەوە لە هەمان ژووری پشتی پشتەوە ماوەیەکی تریشی ! دەرپەڕینە بوو

ن ئەمەیا. ئەمە ئەوەی باش بوو کە چیدی پێویست نەبوو هەستێ و پەردەی بۆ البدا. تێپەڕکرد

با ئەوەیش بڵێین حەمە . ئەسڵەن خودی خەیاڵ بوو. ئیتر، زیاتر لە رەگەزی خەیاڵ بوو

شەرمن چونکە کوڕی چاک بوو، کە لەدەستپەڕ دەبووەوە شەرمێکی سەیر دایدەگرت و 

لەم کاتانەدا زۆر رقی لەخۆی . بەزەییەکی وەهای بەو ژنە شەلەدا دەهاتەوە نەبێتەوە

و تەمەح بکاتە ژنێکی شەل و سەقەت؟ بەاڵم بۆ جارەکەی تر ئاخر چۆن دەکرێ پیا. هەڵدەستا

ئیتر حەمە شەرمن شێت و هار . بگرە روونتر و جوانتر. دیسان خەیاڵەکە بۆخۆی دەهاتەوە

لەم کاتانەدا جاری وابوو وەها خۆی ئازاردەدا و وەها زۆری بۆ خۆی دەهێنا کە . هەڵدەگەڕا

رییەوە بە دەڵەمە پەیدا دەبوو و دەهاتە سک ئێشەی دەگرت و بگرە خوێنیش لە سەری زەکە

 .خوارەوە
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حەمە لەبیری دێ کاتێک شۆڕش کرا، خەڵکی رژایە سەر شەقام و دەستیان کرد بە 

بەاڵم . دروشمدان، ئەو هەر لە ژوورەکەی پشتەوە خەریکی مشتاو بە ژنانی شارەوە بوو

ەوێ دەیانگوت بۆ گوێی لێبوو لێرە و ل. شۆڕش بۆ ئەو هیوایەکی تازەی لەگەڵ خۆی هێنا

دەیانگوت تا کەی بێکاری و ! دەبێ گەنجەکان نەتوانن ژن بێنن و ببن بە خاوەن بنەماڵە

نەداری و شەرم و حەیای دوواکەوتووانە نەهێڵی گەنجەکان پێکەوە بن و وەک مرۆڤی 

بۆیە ئەگەرچی نەیدەتوانی وەک . ئاسایی رابوێرن؟ ئای کە حەمە حەزی بەم قسانە بوو

ەکان بڵێتەوە و لیک دەنگی دەخنکاند، بەاڵم هەوڵی دەدا لە هەموو خەڵکی دروشم

حەمە قەت ئەم هیوایەی لێنەبڕا کە رۆژێک لەدووای یەکێک . خۆپیشاندانەکاندا بەشداری بکا

هیوایەک کە قەت . لەم خۆپیشاندانانە ژنێکی دەدەنێ و دەستی دەگرێ و، دەیباتەوە بۆ ماڵەوە

 .بەدی نەهات

ەبیری دێ تا سەردەمی شۆڕش النیکەم نیوەی ئەو ژنانەی کردبوو وا حەمە شەرمن جوان ل

بەخۆشییەوە خۆپیشاندانەکانیش ئەوەندەی تر ژنی نەناسیاوی پێ ناساندبوو و ئیتر . دەیناسین

بگرە شۆڕش جۆرێک لە جۆراوجۆریشی . بۆ یەک دووساڵی داهاتوو پەکی نەدەکەوت

ژنی کەواو پانتۆڵ لەبەر، ژنی جامانە بەسەر، بۆ وێنە ژنی پانتۆڵ لەبەر، . هێنابووە ئاراوە

ژنی قژ پەرێشان بە سەر شان و سینگ و پشتدا، ژنی چەک لەشان بە قڵشتی بە ئاستەم 

حەمە سااڵنی دوواتر بوو کە زانی سیاسییەکان بەمەیان دەگوت ... ،...دیاری مەمکانەوەو

ی بە پلورالیزمەوە کرد سااڵنی ساڵ حەمە شەرمن لە ژوورەکەی پشتەوە دەستپەڕ! پلورالیزم

رێک وەک . و پێشی وابوو کە ئەو سەردەمە خۆشترین سەردەمی مشتاوەکانی ئەو بووە

 . خودی شۆڕش و مێژوو و ئەو وادانەی کە دایان

هەڵبەت حەمە لە سەرێکیشەوە، ئەگەرچی لە کاتی شۆڕشدا ژنی دەست نەکەوت، زۆر 

کدا کە شۆڕش سەرکەوت و رۆژ بۆ خۆی دەڵێ لە سەردەمێ. مەمنونی دەستپەڕەکانیەتی

نەبوو خەڵکی تیا نەگرن و نەیانبەنە زیندان و ئیعدامیان نەکەن، دەستەپەڕ ئەوی لە مەترسیی 

. رێک وەک کۆتربازەکەی دراوسێیان کە ئەو سااڵنە لەبانی نەهاتە خوار. مەرگ پەڕاندەوە

ئەو سااڵنەدا زۆر دەڵێ گەر ئەمە نەبوایە ئەوا ئەویشیان دەگرت و لە یەکێک لە رۆژەکانی 
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رێک لەو سااڵنەدا بوو کە حەمە شەرمن لە جیاتی . بێ بەزەییانە بێ سەروشوێنیان دەکرد

پەردە کۆنەکە، پەردەیەکی رەشی ئەستووری بە پەنجەرەکەدا هەڵواسی و ئیتر بەو پەڕی 

 .دڵنیاییەوە دادەنیشت و بە دەم خەیاڵەوە کارەکەی خۆی جێ بە جێ دەکرد

لەم دوواییانەدا حەزی دەکرد ئاوەکەی بە سەر . ش عادەتێکی خراپەوە ببووبەاڵم حەمە بە توو

جاری وابوو بە سەر کومێدی ژوورەکە، جاری وابوو بەسەر . شتی جۆراوجۆردا بپژێنێ

وێنەی باو و باپیرانی، بەسەر وێنەی سەرۆکەکان، بەسەر جل و بەرگی دایک و باوکی، 

. بگرە بەمەیش رازی نەبوو. ... کتێبخانەکە وبەسەر پاکەتە جگەرەی براگەورەکەی، بەسەر 

ئەمجارە ئاوەکەی بەسەر . لە ژوورەکە هاتە دەر و شێتانە بە شوێن شتی تریشدا دەگەڕا

درەخت، بەسەر شێرەئاوی حەوزەکە، بەسەر کورسییە لووسەکەی جاران کە ئیستا باوکی 

مندااڵن، بەسەر لەسەری دادەنیشت، بەسەر ئۆتۆمبیلی دراوسێکاندا، بەسەر شەش خانی 

 .دیوارەکان و ئیتر بەسەر هەر شتێکدا دەستی دەکەوت

کاتێک ئاوی دەهاتەوە، وەک شێر دەینرکاند و . حەمە شەرمن ئیتر حەمە شەرمن نەمابوو

 .دەیمڕاند

زۆری پێنەچوو رۆژێک ئۆتۆمبیلێک بە چەند چەکدارەوە لەبەر خانووەکەیان راوەستا و 

سەرئەنجام حەمەیان لە . کرد و لە حەمە شەرمن گەڕانچەکدارەکان خۆیان بە ژوورەوەدا 

 .ژوورەکەی پشتەوە پەیدا کرد و لەگەڵ خۆیان بردیان

ئەگەرچی بە هۆی هەتاوی کەم و خواردنی . حەمە، ئیستا لە زیندان خەریکی مشتاوکردنە

خراپ و تەندرووستیی الوازییەوە وەک جارانی پێناکرێ و بەزەحمەت راحەت دەبێ، بەاڵم 

راحەت دەبێ وەها دەقیڕێنێ کە هەموو زیندانییەکان دێنە تەنیشت مێڵەکان و هەوڵ  کاتێک

دەدەن سەیری ئەو ژوورەی بکەن وا لەو سەری هۆڵەکەیە و تەنیا بە کونێکەوە بە 

 . راڕەوەکەوە بەستراوەتەوە

خۆشترین مشتاو، مشتاوی ناو : "حەمە دەقیڕێنێ و بە دەمی خاو و لیکناوییەوە دەڵێ

 !" انی شۆڕشەزیندانەک
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 مرکز شهر خندەرویان

 

بنابراین اگرچە شب . و سرم را بشدت بدرد می آورد ،منطقە خاورمیانە اعصابم را خرد

و البتە با رقص رنگهای ناپیدا در بطن نورهای دیرهنگام است و دنیا خاموش و سیاە، 

قدیمی قهوەای رنگ م را از روی گنجە ماشین لباسهایم را می پوشم، سویچسرگردان، اما من 

آنجائی کە  .شهر را کردەاست وسط دلم هوای زنان تن فروش . برمی دارم و بیرون می روم

 .خاموش و سیاە لبخند بر لبان دارند های شب دلتنها کسانی هستند کە در  'زنان هرجائی'

  .خندەرویان مرکز شهر

خیابانهایش دارای نام و مشخصات اگرچە آنجا مرکز شهر است و بر روی نقشە، و 

مخصوص بەخود، اما اگر شبی بعد از چند بار دور زدن بەظاهر بیهودە با ماشینتان از 

طرف گشت پلیس متوقف شدید، از اولین جملە سئوالی متعجب نشوید کە پلیس بازجو همراە 

 :درخواست گواهینامە و کارت ماشین حوالەاتان می دهد

 "؟!چە کاری دارید... ؟!چکار می کنیددر منطقە تن فروشان "ـ 

 !لطفا از تعجب شاخ درنیاورید
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من کە اولین بار این جمالت سئوالی را شنیدم، واقعا ماندەبودم چگونە پاسخ پلیس آبی پوش 

هزار . را در بطن سیاە و سفید آن شب لبریز از بوی عرق و عطر دختران تن فروش بدهم

منطقە زنان تن "و با هم بە سرم هجوم آوردند  تا فکر و حدیث عجیب و غریب یک دفعە

خوب اگر این منطقە مال تن ... ؟ مگر بر روی نقشە شهر چنین اسمی وجود دارد؟!فروش

فروشان است قاعدتا باید پلیس بداند کە من دارم با ماشینم دور می زنم برای اینکە یکی باب 

نە چندان بزرگ اما برجستە و محکم میل خودم پیدا کنم، یکی با پاههای بلند سفید و سینەای 

تازە مگر می توان کسی را متوقف کرد در ! این پلیس ها هم چقدر احمقند. و هوس آلود

حالیکە هنوز هیچ جرمی مرتکب نشدە است؟ از اینها گذشتە، چرا پلیس بساط این خانمها را 

عبور کنند، و یا جمع نمی کند تا مردم هم با خیال راحت از اینجا، از خیابانهای معمولی 

اینکە هنگامیکە از دست اخبار خاورمیانە اعصابشان خورد و خراب شد، نتوانند با ماشین، 

بیهودە درش پرسە بزنند و با تولید انواع گازهای گلخانەای بە محیط زیست بیشتر ضربە 

 "؟!بزنند

م، بلکە با اما من آن شب نە تنها چنین تصوراتی را با پلیس بازجوی خودم بە میان نیاورد

 :کمال سادگی گفتم

چشم بعد ازاین !... اما امان از دست خاورمیانە. آهان، فهمیدم... ؟!منطقە تن فروشان"ـ 

سعی می کنم کە زیاد بە اخبار آنجا گوش ندهم و بعنوان یک فرد خارجی کە بە کشور شما 

لی وفق بدهد بعد پناهندە شدە و موظفە زبان یاد بگیرد و خود را با جامعە شما در حد معقو

تالش می کنم سیاست نروژ را تعقیب کنم و ... از این بیشتر بە اخبار نروژی گوش بدهم،

حقیقتا بفهمم کە شما چگونە توانستید چنین کشوری با چنین مختصات خارق العادەای را بنا 

چشم سعی می کنم عضو یکی از احزاب چپ شما بشوم کە فکر می کنم نقش مهمی .... کنید،

 ..."ایجاد دولت رفاە در این کشور داشتە است، در

 :کە در اینجا پلیس، متعجب از سخنان من، حرفهایم را با آرامش خاصی قطع کرد و گفت

می دانید کە شب ... شما کافیست کە امشب اینقدر در خیابانهای مرکز شهر دور نزنید،"ـ 

 !"کنیدبروید خانەاتان و استراحت ! همین... روزهای آخر هفتە است،
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و من کامال با نگاهی پر از تعجب بە بازجوی اتفاقی خود در آن شب سرد زمستانی خیرە 

شدە و فکر کردم کە او از کجا می داند کە من امشب این خیابانهای بە نسبت خلوت را بارها 

عجب، پس کە ... دور زدەام، و در اندرون خودم از زرنگی پلیس ها بطورکلی شوکە شدم،

مگر نمی داند کە من درست . ە او از خانە و استراحت و از این حرفها گفتتاز! اینطور

بعلت نبود همین دو چیز از خانە خارج شدەام و بدنبال آرامش در میان زنان عمدتا خارجی 

 :تن فروش در قلب اسلو براە افتادەام؟ دوبارە رو بە بازجویم گفتم

ن خودم می توانم انتخاب کنم کجا می توانم آهان، اما فکر کنم کە م!... استراحت!... خانە"ـ 

 ."این جزو حقوق اولیە مسلم هر فردی در قانون اساسی شماست. باشم و استراحت کنم

او کە انتظار اینرا نداشت با یک روشنفکر دوستدار و هوادار زنان تن فروش روبرو شود، 

لحنی از احترام و  یکدفعە احساس کرد کمی زیادی در دنیای فردی من دخالت کردە، پس با

 :احتیاط بیشتر گفت

اینجا چنانکە گفتم منطقە کمی حساسیست، حتما منظورم را می فهمید، ! آقای عزیز"ـ 

ضمنان شب آخر هفتە هم هست و مردم زیادی بیرون اند، برای جلوگیری از احتمال 

هر مناطق و هرگونە حادثە ناگواری پیشنهاد می کنم کە زیاد در مرکز شهر نمانید، در این ش

یا الاقل سعی کنید ماشینتان . محلەها و خیابانهای خوب و تر و تمیز دیگری هم وجود دارند

 ."را پارک کنید و بە کافەای بروید

من کە هنوز تە دلم با وجود سالها زندگی کردن در نروژ از پلیسها هراس داشتم و هر لحظە 

و لت و پارم می کنند، باز با همان  احساس می کردم کە حاال بەیکبارە روی سرم می ریزند

 :لحن و قیافە روشنفکرانە گفتم

آنجا دیگر چیزی وجود ندارد، آنجائی کە من ازش می آیم، هر کس در فکر خودشە، اول "ـ 

تمام این گروههای . تازە این اول کارە. گروههای بزرگ مذهبی، بعد ملیتها، بعد احزاب

. تا می رسد بە طایفە و عشیرە و محلە. می شوندبزرگ هم بە زیرمجموعەهای دیگر تقسیم 

من سالیان مدیدیست بە این معضل بزرگ فکر می کنم، نە فکر . خالصە چە عرض کنم

و درست در جائیکە احساس می کنم دارم بە یک راەحلی می . بلکە باهاش زندگی می کنم
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هم اینە کە راە  فکر کنم اساسا علتش. رسم دوبارە همە چیز بە جای اول خودش برمی گردد

 ."حلی وجود ندارد و تنها توهم راە حل وجود دارد

یاد فیلمهای جنگ . در اینجا بی سیم پلیس بازجویم بە خش خش افتاد و کسی تماس گرفت

اگرچە من . چرا جنگ دوم جهانی؟ نە، یاد جنگهای خاورمیانە می افتم. دوم جهانی می افتم

با شکاکیت بسیار بە پلیس نگاە می . یای واقع دیدەاماین جنگها را نە در فیلمها بلکە در دن

بازجویم در حالیکە بە پیام بی سیمی جواب می دهد، با اشارە دست فرمان حرکت . کنم

من کە فکر می کنم در شرایطی کە هنوز پلیس نتوانستە بنوبە خود جواب . صادر می کند

بی ادبیست، علیرغم میل سخنان من را بدهد و حرکت ماشین من در چنین حالتی بمنزلە 

پیادەروهای خیابان، اینجا و آنجا از . باطنی پدال گاز را فشار می دهدم و بە راە می افتم

وجودشان چقدر . دختران جوان تن فروش با پاهای نیمەلخت و نگاههای منتظر مملوند

تشان و نگاهایشان، اشارا! چقدر وجودشان دنیا را شاداب می کند! اطمینان و اعتماد می دهد

 !حرکات طناز و خفیفشان چقدر این جهان بی معنی را معنادار می کنند

من کە سخنان پلیس بازجویم همچنان در گوشهایم زمزمە می کنند، صد متر آن طرفتر می 

از ماشین پیادە می شوم، سیگاری آتش می زنم و بە . زنم کنار و ماشین را خاموش می کنم

ن پک را حریصانە نبلعیدەام کە صدائی نازک از سمت هنوز سومی .می شوماطرافم خیرە 

 . راست توجەام را بخود جلب می کند

 !"هممم... با یک شب خوب چطورید؟... تنهائید،! سالم عزیزم"ـ 

یک خانم جوان آفریقائی کوتاە قد، با موهائی سیاە فرفری و چشمانی . بهش خیرە می شوم

یا اینکە از جنوب . چنین انسانهائی برخورد در جنوب خاورمیانە می توان بە. بشدت زیبا

زبان . خاورمیانە اگر راە را کمی ادامە بدهید بدانجائی می رسید کە اینان وجود دارند

 :من کە زبان انگلیسی ام خوب نیست، می گویم. انگلیسی نسبتا خوبی را صحبت می کند

 "نە؟... شما حتما کە بە اینجا آمدید از خاورمیانە گذشتید،"ـ 

 :دخترک دستان نرم و سردش را طنازانە روی شانەهایم بە آرامی می کشد و می گوید

 !"هیچ وقت توی زندگیتان! قول می دهم این شبو فراموش نکنید"ـ 
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و من فکر می کنم کە خاورمیانە هم این سالهای کنونی خودش را هرگز فراموش نخواهد 

در . همچنان بە زندگی خود ادامە بدهدالبتە اگر بتواند در سالهای آیندە ! هرگز... کرد،

 :حالیکە بە دخترک خیرە می شوم، در ادامە می گویم

 !"هیچوقت... هیچوقت،... آنها هم فراموش نخواهند کرد،"ـ 

در اینجا یک ماشین پلیس با نورهای رقصان سقفش از جلو ما رد می شود، و من توانستم 

تبسمی زهرآگین و مکدر بە . خودم را ببینمدوبارە چهرە ملبس بە تبسم همان پلیس بازجوی 

من کە روی داشبورد ماشینم نشستە بودم، یکدفعە بر روی پاهایم پریدم، . تحقیری تا اعماق

 :قامت خمیدەام را راست کردە، رو بە خانم سیە چردە گفتم

 فکر کنم همە چیز از آنجائی شروع می شود کە نتوان زندگی را با فلسفە، و فلسفە را با"ـ 

 !"خاورمیانە آشتی داد و رابطەای میان آنها ایجاد کرد

 !"ایکبیری"ـ 

در حالیکە زن جوان تن فروش خرامان دور می شد، و من در تە دل، بە خودم از بی 

عرضەگی ام در بدست آوردن خوشبختی ای کە داشت از من دور می شد، فوشهای رکیک 

 .ا بتوان با خانمهای تن فروش عالج کردمی دادم، فکر کردم کە شاید درد خاورمیانە را تنه

آرە ما عمق تفکر پشت این ایدە را ! جهاد نکاح. شاید مهمترین پیام داعشی ها را ما نشنیدم

باید خاورمیانە را با زنان تن فروش، اما از نوع عقیدتی آن، چنان پر کرد کە کسی . نیافتیم

داعشی ها پیام دادند، اما . باشدفرصت فکر کردن بە تفنگ و ایدەهای احمقانە را نداشتە 

اگر این طرف جبهە هم مثل آن طرف جبهە جهاد نکاح برقراربود، . کسی پیام را نگرفت

چقدر ... آە کە ما چقدر احمقیم،! برای همیشە. دیگر اسلحەها و احمقها خاموش می شدند

 !نفهمیم

 . برمی گردم و زن جوان تن فروش را صدا می زنم

نشستەایم و داریم خیابانهای مرکزی شهر را دور می زنیم، با او در هنگامیکە در ماشین 

خندەروی زیبای من با . بارە برنامە بزرگم برای پایان دادن بە جنگ خاورمیانە می گویم
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همان دست مهربانش، اما اینبار در حالیکە گونەهای از سرما سرخ شدە مرا نوازش می 

 :کند، با صدائی زیر و پر احساس می گوید

آتش گرم خاورمیانە را امشب خاموش ... کارم را خوب بلدم،... اینقدرها هم احمق نیستم،"ـ 

 !"خاموش خاموش... می کنم،
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 دڵتەنگییەکانی باجی

 

هەندێ . هەڵبەت بۆ خۆیشی لەبیری نایەت لە کەیەوە. باجی ئەوەتەی لەبیری دێ دڵی تەنگە

دەڵێن هەر کە چاوی بە دونیا پشکوت وای لێهات، هەندێکی تر دەڵێن لەو رۆژەوە یەکەمین 

بەاڵم، لەو . بیرەوەری لە مێشکیدا چێ بوو، کۆمەڵێکی تریش دەڵێن خەتای مردووەکانە

ڕبووە کە باجی بۆ خۆی بەالیەوە زۆر گرینگ نەبێ چۆن و کەی و بۆچی سااڵنە ئەوەندە تێپە

ئەو ئەوەندە عادەتی بە دڵتەنگییەکانی خۆی گرتووە و ئەوەندە ئاشقیانە کە بە بێ . وای لێهات

 . الی ئەو... دڵتەنگی ژیان و، ژیان دڵتەنگی،. ئەوان ژیان الی هیچ مانایەکی نیە

کە قسەدەکا بە هەناسە و ئاهەوە دەدوێ و . هەڵدەکێشێ باجی هەمیشە، بە جێ و نابەجێ، ئاە

وەک بڵێی هەر ئائیستاکە کارەساتێک روودەدا و باجی لە پێش . تۆنی دەنگیشی نزمی نزمە

لێوەکانی و . رێک وەک خودا. هەمووانەوە بەهۆی توانایەکی نادیارەوە ئاگای لێیە

کەیتەوە دەچێتەوە ناو بیر و تا الدە. چەناکەیشی هەمیشە شۆڕن و، چاوەکانیشی داهێزراو

بە کورتی باجی خەمی . زۆربەی کاتەکانیش کاتێک دانیشتووە، سەری بە الرەوەیە. خەیااڵن

هەموو دونیا دەخوا، هەر لە مردووەکانییەوە بگرە، ساحەب مردووەکانی، غەریبەکانی و، تا 

باجی . ناخوا ئەو، تەنیا خەمی خۆی. دەگاتە ئەوانەی وا قەرارە رۆژێک لە رۆژەکان بمرن

 .قەت خۆی لەبیر نیە
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 .من نازانم دڵی باجی چۆن جێی ئەو هەموو شتەی دونیای تیا دەبێتەوە

رۆژێ پێم گوت باجی تۆ بۆ ئەوەندە خەفەت دەخۆی، مەگەر نازانی ئەوەی لە دونیا 

دەگوزەرێ کاری خودایە و دەبێ بە کاری خودایش شوکربین و ناشوکری نەکەین، ئەگینا 

بۆ ئەوەندە خۆت ئازار ... ئاخر مەگەر تۆ خۆت بە موسوڵمان نازانیت؟... ین؟گوناهبار دەب

دەدەی؟ بۆ ئەوەندە لە کاری خواگیان ناڕازیت؟ باجی بە چاوە داماو و داهێزراوەکانی کە 

دەڵێی لە جیهانێکی ترەوە لێیان دەڕوانیم، کەمێک لێم راما، پاشان ئاهێکی هەڵکێشا و گوتی 

خواگیان بۆ خۆی دەزانێ بۆ کاری گەردوون وەهایە، بەقوربانی بم های بەقوربانت بم هەر 

گوتم هەرئەوە، منیش مەبەستم هەر ئەوەیە، لە ! هەر خۆی دەزانێ بۆ وای دروستکردووە

. کاری کەسێک خەفەت نەخۆین کە هەر تەنیا خۆی تێیدەگا، با خەفەتەکانیش دانێین بۆخۆی

لە ناویدا نیگاکانی بۆ پاشەوە بۆ پشت بیلبیلەکان لێرەدا بینیم چاوەکانی باجی کە هەتا دەهات 

بە بێ ئەوەی هەڵوەرێن، پاش ماوەیەک وشک بوونەوە و . دەگەڕانەوە، پڕ بوون لە فرمێسک

 !های... های لە دنیا... ئەوسا گوتی های رۆڵە گیان

خودایەک کە بۆخۆیشی بووە بە . من لەم کاتانەدا هەستم دەکرد باجی خەفەتی خودایش دەخوا

 .وربانیی خڵقەتی خۆیق

. ئەوەی کە دەڵێن باجی هەر لەو رۆژەوە لە دایک بووە ئاوەهایە، هەڵبەت الم قسەی البەالیە

راستە منداڵی ساویلکە دەگری، ئەویش هەر لە یەکەم چرکەوە، بەاڵم . شتی وانابێ. راست نیە

ئەو، ئەگەرچی دڵتەنگییەکانی . ئەمە فڕی بەو خەفەت و دڵتەنگییانەوە نیە باجی خاوەنیانە

نەخوێندەوارە، لە جۆرێکی ترن، هەست دەکەم تێکەڵن بە فەلسەفە، بەتایبەت تێکەڵن بەو 

هەڵبەت باجیی داماو یەک وشەیش . بەشەی باسی پەیوەندیی نێوان ژیان و پووچگەرایی دەکا

یەک کەالم چییە لەسەری نەیخوێندووەتەوە، . چییە لەمە نازانێ، هەر قەتیش نەیبیستووە

بەاڵم ئەو بە بێ ئەوەی لێی بزانێ تەواوی ئەم بەشەی فەلسەفەی قوتداوەو و بە ... ،بەاڵم

ئەو بە ! بگرە ئەو پێش فیلسووفەکانیش بەمەی زانیوە! جوانی کردوویەتی بە گۆشت و خوێن

بێ ئەوەی بتوانێ یەک وشە چیە لەسەری باسی بکا، لە دەروونی خۆی، بە هۆی 

وە چونکە نایشتوانێ باسی بکا، . لەبەریەتی. ەیشتووەبەهرەیەکەی خوداییەوە لەهەمووی گ
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وەها بابەتەکە لە دەروونیدا پەنگی خواردووەتەوە و خەست بووەتەوە کە دەڵێی بۆ خۆی 

 .بە بێ هیچ کەم و زیادێک. رێک لەوە دروستکراوە و بەس

 .الی باجی، ژیان و کارەسات دووانەیەکی ئەبەدین کە خودایش ناتوانێ لێکیان بکاتەوە

جاری وایە هەستدەکەم باجی لەالیەن کەسێکی )من بۆ ئەوەی رایتڵەکێنم و بەئاگای بکەمەوە 

، دەڵێم دونیا هەر ئەوە نیە تۆ دەیبینی، (ناڕەسەنەوە بۆ خۆشی، ئا بۆ خۆشی، هیپنۆتیزم کراوە

باشتر ... سەیری ئەم هەموو شتە جوانە بکە، ئەم هەموو شتە خۆشە، ئەم دونیا رەنگاوڕەنگە،

پیاو جاری وایشە زەینی بدا بەمانە و ئەوانیش ببینێ؟ پێت وانیە النیکەم نیوەی جیهان ئەم نیە 

دنیا هەر زۆر ... ئای،! جوانیانەیە؟ باجی هەناسەیەک هەڵدەکێشێ و دەڵێ ئای رۆڵە گیان

جوانە، ئاگات لەو مەنزەرانەیە، لەو ئاسمانە جوان و دارستانە سەرسەوزانە؟ بەخوا چەند 

ش لەگەڵ خێزان چووین بۆ سەفەر، شەوکەی لە باخێک ماینەوە، باخەکە لە ساڵ لەوە پێ

قەراخ بەنداوێکی گەورە بوو، شەوەکەی بوو بە مانگەشەو، پیاو نازانێ بڵێ چی بۆ ئەو 

باجی یەک دوو هەناسەی قووڵی تر ! هەموو جوانییەی ئەو شەوە، ئای رۆڵە ئای ی ی

هەست دەکەم سەری بەقەد هەموو . هەڵدەکێشێ و لە عەرزەکەی بەردەمی رادەمێنێ

 .گەردوون قورسە

باجی دەتوانێ بە هەفتە و بە مانگ لە ماڵەوە دابنیشێ، بێدەنگ، سست سست، بە بێ ئەوەی 

بەکاوەخۆ ماڵەوە خاوێن دەکاتەوە، بە حەوشە گەورەکەی رادەگا، بۆ . تاسەی دەرەوە بکا

گوێ لە . شاخەکەی ئەوبەر دەکاپشوو لە سەر پێ پلیکانەکان دادەنیشێ و سەیری ئاسمان و 

جاری وایە فرمێسکەکانی بە . بانگی مەال دەگرێ و لەنەکاو دڵی ئەوەندەی تر تەنگ دەبێ

. سەر ئینجانەی گوڵەکانی تەنیشتیدا دەوەرێ و هەناسەی ئەوەندە سواردەبێ لەوانەیە بخنکێ

ەتاوەوە گەرمی لەم کاتانەدا دەست دەبا و لەو تۆنگە ئاوە دەخواتەوە کە بە هۆی تیشکی ه

 .ئاوە گەرمەکە بە جەستەی گەرمتریدا پرش و باڵو دەبێتەوە. گەرمە

بەاڵم حاجی هەر لەو کاتەیشدا گەر دەست بدا و بچێ بۆ سەفەر، کەس بە قەد ئەو حەزی بە 

بەو کامێرا کۆنەی کە میمۆرییەکی چوار . چاوە کزەکانی هەموو شتێک قوتدەدەن. گەڕان نیە

. چاوەکانی بە هەموو شتێ سەرسام دەبن. هەموو شتێ وێنە و فیلم دەگرێگیگابایتی تیایە، لە 
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هەر لە مێشێکی رەزاگرانی بەهەڵکەوتەوە بگرە کەبەسەر شووشەی ماشینەکەوە نیشتووە، 

ئەو وەک منداڵ بە دیتنی رووداوە خۆشەکانی ژیان . هەتا دوورترین پەڵەهەوری ئاسمانەکان

رووداوت بۆ بگێڕیتەوە و دیسان هەر وەک جاری  پێدەکەنێ و دەتوانێ سەدان جار هەمان

پێکەنینێکی مندااڵنە کە هیچ گەورەساڵێکی تر، جگە لە باجی ناتوانێ . یەکەم پێ بکەنێتەوە

 .باجی، منداڵێکی گەورە، یاخود پیرێکی منداڵە. دووپاتی بکاتەوە

وو خڵقەت، بە هەم. الی ئەو هیچ شتێ کۆن نابێ. الی باجی ژیان چیرۆکێکی هەمیشە تازەیە

هەموو شتێ الی ئەو گەر سەدان جاریش . جا چ گەورە و چ بچوکی، سەری سوڕدەمێنێ

ئەو، لەهەر رووداوێکی . باجی ئاشقی ژیانە. بیبینێتەوە، هەر وەک جاری یەکەم دەنوێنێ

 .کۆن، هەر چەندەیش کۆن و دووپاتکراوە بێت، دیسان شتی تازە دەبینێتەوە

ی لێهاتووە وا یەکەمین بیرەوەری الی دروست بووە، پێم ئەوەی کە دەڵێن لەو رۆژەوە وا

هەرچەند نە کەس و نە بۆخۆیشی نازانن یەکەم بیرەوەری . وابێ تا رادەیەک ئەقڵ دەیگرێ

یەکەم بیرەوەری . من زۆر جار بیرم لەم یەکەم بیرەوەرییە کردووەتەوە. چی و چۆن بووە

گ بێت، واتە ئەو بۆن و دیمەن و رەنگە یەکەم بۆن بێت، یەکەم دیمەن، یان یەکەم دەن

وەک بیستوومە . دەنگەی بە پێچەوانەی بۆن و دیمەن و دەنگەکانی تر لە یاددا دەمێنێتەوە

باجی لەسەردەمی هاتنی رووسەکان لەدایک بووە و رێک ئەو شەوەی، شار لە الیەن حەمە 

جا . شت بکارەشی خانەوە سوتێندراوە، خەریکی گخە و بڤە بووە و توانیویەتی خۆی بەروپ

من پێم وایە باجی یان بۆنی دووکەڵی ئەو شەوەی لەبیرە، یان دیمەنی بڵێسەی بەسامی ئەو 

گڕانەی هەموو شوێنێکیان بێ بەزەییانە دەلستەوە، یان دەنگی زریکەی بەسامی ئەو ژن و 

ئەدی، باجی بێگومان . مندااڵنەی لە کۆاڵنەکانەوە گوزەریان کردووە و شاریان جێ هێشتووە

دڵنیام چونکە دیمەنی شەڕ . من دڵنیام! ئەوەی بۆخۆیشی بزانێ یەکێک لەمانەی لەبیرەبێ 

 . قەت زەین و دەروونی کەس جێ ناهێڵێ، جا لە هەر تەمەنێکدا بیت

. ئەوەی کە هۆکاری دڵتەنگییەکانی بگەڕێتەوە بۆ مردووەکانیش، بە رای من رێی تێدەچێ

واتە منداڵی، گەنجیەتی، گەورەساڵی و باجی لە هەموو قۆناخە سەرەکییەکانی ژیانی، 

گەر لە ژیانی ورد بیتەوە دەبینی بۆ ! سەیریشە. ئیستایش قۆناخی پیری، گەلێک مردنی بینیوە
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وێنە کاتێک منداڵ بووە لەسەر تەنوورەکەیان رۆژێک کابرایەک بە دەمانچەوە خۆی پیادەکا 

ەبێتە شەڕە تەقە و و ئەوەندەی پێ ناچێ پۆلیس و چەکداری حکومی دەوری دەدەن و د

کە شۆڕشیش . ئەو لە پشت پەنجەرەکەوە هەموو شتێکی بینیبوو. کابرای بێچارە دەکوژرێ

ئەو، . کرا گەنج بوو و لە رووداوەکانی ناو و پاشی شۆڕش برایەک و دوو ئامۆزای کوژران

ی کە بچێتە سەر گۆرەکەیان و بەکوڵ بۆیان بگر( لە الیەن خۆیەوە)ئیتر ئەو ئەرکەی پێ بڕا 

باجی ئیستایش بەدوور لەچاوی خەڵکی، بە پیادە، وەخت و ناوەخت . و روومەتی خۆی بڕنێ

ئەو بەدەم گریانەوە حەزی بە . بە تایبەت پاییزان. دەچێتە سەر گۆڕەکانیان و دەگرێ

لە دەوری جەستەی ' با'ئەو گەاڵیانەی . گەمەکردن بە گەاڵ زەردە وەریوەکانی پاییزە

کە شەڕی ئێران و عیراقیش . ە تەوافی لەش و الری الوازی باجیکۆیاندەکاتەوە و دەکەون

دەستی پێکرد، شارەکەیان ئەوەندە بۆمباران کرا کە بە سەدان و بە هەزاران خەڵکی تیا 

لەبیرمە ئەو سااڵنە باجی نەیدەزانی چۆن پێوەندی . بکوژرێ و ئەویش بەشێکی باشیان بناسێ

من ئەو سااڵنەم ناونا، ساڵە . ردان ببووتەواو سەرگە. خۆی لەگەڵ دونیا بدۆزێتەوە

 .عەبەسەکانی باجی

کە بەرەبەرە تەمەنیشی هەڵکشا، ئەوجا مردنی کەس و کار دەستی پێکرد، بۆ وێنە دایک و 

باجی لەم سااڵنەی دووای وای لێهاتبوو کە بۆ گریان پێویستی بە هیچ کارەسات و . باوکی

کە . ەمەیشە من ناوم لێناوە دڵتەنگیهەر ئ. گریان بۆخۆی دەهات. رووداوێک نەمابوو

تەنیا ئەوەندەی کە هیممەتت هەبێ و دەستی پیا . دڵتەنگ بووی، گریان هەمیشە لە گیرفانتدایە

بگرە باجی دەستیشی ! بە هەموو ئازای ئەندامییەوە... ئیتر لە خزمەتتدایە،. بکەی و دەریبێنی

بە ئارامی الچاوێکی لە گیرفانی ئەو تەنیا سەری بە ئاستەم خواردەکردەوە، . پیانەدەکرد

رەنگی . سوخمەکەی دەگرت و ئیتر گریانەکە بۆ خۆی دەهاتە دەر و دەپەڕییە چاوەکانییەوە

ئیتر رەنگێکی سوور لە چاوەکانییەوە دەدەاڵ و هەموو دەورووبەر ! رەنگی سوور... سوور،

 .و هەموو جیهانی سوور دەکرد

ئەو، عانەی تەنیا بەدەست ئەم و . با ئەوەیش بڵێین باجی قەت پووڵی لە گیرفاندا نەبووە

بەاڵم بە خۆشییەوە قەتیش حەزی نەچووەتە . بە تایبەت بەدەست مێردەکانییەوە. ئەوەوە بینیوە
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. ئەو تەنیا لێی رووانیوە، وەک چۆن لە هەموو دیمەنەکانی تری دونیای دەڕوانی. سەر پارە

. 'بوون'سەری بەم شتە بچووکە سووڕماوە کە چلۆن ئاوەها ببووە ناوەندی  هەمیشەیش

فەلسەفە خۆڕسکە پووچگەراییەکەی لە دەروونەوە پێی دەگوت ئەمە یەکێک لە هۆکارە 

بەاڵم مەگەر . گرینگەکانی ئەو کارەساتەیە لەدەرەوە بەربینگی بە هەموو جیهان گرتووە

ناکرێ مرۆڤ . نیگای مێردەکانی پێیان دەگوت نا. ەکرادەکرا لێی دەربازبین؟ نا، الی ئەو نەد

ئەگەرچی لەسەرێکی ترەوەهەر . لە شتێک دەرباز بێ کە هەموو ژیان پێیەوە گرێدراوە

چونکە ! باسی مێردەکانی باجیم کرد، ئا مێردەکانی. ئەوەیش سەرچاوەی نەهامەتییەکان بێت

نا، . ردن بووەهەڵبەت نەک لەبەر ئەوەی حەزی بە شووک. سێ شووی کردووە

. چونکە مێردەکانی یەک لە دووای یەک بە هۆی دەردێکی خودایی مردن... بەپێچەوانەوە

بەاڵم کەس بەقەد . باجی سەرەخۆرە! ئەمە کارێکی کردووە خەڵکی پێی بڵێن سەرەخۆرە

ئەو سێ مێردە یەک لە دووای . خۆی نازانێ کە هیچ گوناح و تاوانێکی لەم مردنانەدا نەبووە

کاتێک بۆ بەیانی لەخەو هەستا، پەیکەرێکی . یەکیان لە نیوەشەودا. لەخۆوە مردن یەک هەر

دووهەمیان لە دووکانەکەی کە کوتاڵفرۆشی بوو، لە کاتێکدا . بێ گیانی لە تەنیشت خۆیدا بینی

سەری خستبووە سەر مێزەکەی بەردەمی، ئەو مێزەی مەقەست و گەزەکەی لەسەر بوو، 

ان لە کاتی دەستنوێژگرتنی بەیانیی زووی یەکێک لە رۆژە سێهەمیشی. گیانی دەرچووبوو

بەالدا کەوتبوو و سەری لەناو قوواڵیی ئاوەڕۆکەی نێوان دیواری . زستانییەکان لە مزگەوت

 . حەوزەکە و شوێنی دانیشتنەکەی مابووەوە هەتا خەڵکی تر هاتبوون

ئەمانەیشی . ائەو زۆر نەگری. شوکر بە شێوەی خۆی. بەاڵم باجی فێربووە شوکر بێت

بۆیە . هاویشتە ناو تورەکەی فەلسەفەکەی خۆی و کردنی بە بەشێک لە دڵتەنگییەکانی خۆی

 .هەتا باجی مابێت... ئەوان نامرن،. مێردەکانی الی ئەو بەردەوام دەگەڕێنەوە

بەو ئیمامەوە درێژ درێژ بە سەرسەری ئەوانی . باجی تەسبێحێکی هەیە سەد و یەک دنک

گەر یەغانە کۆنەکەی هەڵبدەیتەوە، . هەڵبەت هەر ئەم تەسبێحە نیە. ن دەکاترەوەیە و حوکمیا

بەدەیان و رەنگە بە سەدان تەسبێحی تر ببینی کە وەک شارە مار بە سەر یەکتردا پێچ و 

درشت و . لەهەموو ئەندازەیەکیش. بەتایبەت سەوز. لەهەموو رەنگێک. لوولیان خواردووە
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تەسبێحە گەرم . وێت، وەک دیاری تەسبێحی بۆ دەباباجی گەر کەسێکی زۆر خۆش بو. ورد

ئەو دنکانەی ئەوەندە بۆ دۆعاکردن لەناو مشتی باجی دا سووڕی خۆیان . و ئارەقاوییەکان

داوەتەوە کە ئێستاکەیش سەرەرای تێپەڕینی سااڵن، هەر سرتە ـ وشەکانی باجییان لە گوێدا 

نی باجی، قەت نەیانتوانی بەر بە ئەو سرتانەی بەپێچەوانەی هومێد و خەو. دەزریگنێتەوە

 .کارەساتەکانی دونیا بگرن

باشە بۆ دەبێ کارەساتەکان نەمێنن؟ مەگەر نەک . من جاری وایە سەرم بە باجی سوڕدەمێنێ

من دڵنیام بە درێژایی مێژوو بە سەدان و ! ئەوەیکە ئەوان هەزاران ساڵە هەن و دەیشمێنن

من دڵنیام کە . ئەو ئەم ئارەزووەیان لەدڵدا بووەباجیی تریش هەبوونە کە وەک ... هەزاران و

. ئەمە لە ئەقڵەوە نایەت، لە هەستەوە دێت. باجی بەسەر حەزێکی مندااڵنەدا کەوتووە

هێشتا . رۆژێک بڕیاردەدەم ئەمەی پێ بڵێم. پووچگەراییەکەی باجی لەسەر هەست راوەستاوە

با لێگەڕێین . وی خۆم دەگەزملێ. نەگەیشتوومەتە بەر دەرگای ژوورەکەی پەشیمان دەبمەوە

 .رێک وەک چۆن کارەسات هەیە. ئەویش هەبێ

بە دیواری ئەستووری یەک . ئەو خانووەی ئەوی تیا دەژی، خانوویەکی یەکجار قەدیمییە

بەو گوێسەبانە . میترییەوە و بەو پەنجەرە دارە سەوزانەوە ریشاڵ رێشاڵ هەڵگەڕاون

بەاڵم ئەمە ئەو . نەماوە بگاتە زەویی کۆاڵنەکەداتەپیوەوە گەر ئاوەها بڕوات، ئەوەندەی 

لەبەر باجی . منداڵەکانیشی لێی گەڕاون لەوێ بێت. شوێنەیە باجی یەکجار دڵی پێی خۆشە

باجی بەتایبەت بە نیوەشەوان بە ژوورەکاندا دەگڕێ، . لیگەڕاون گوێسەبانەکەیش وەها بێت

دەمژێ و جاری وایە کونە دەچێ لە حەوشەکەی پشتەوە دادەنیشێ، بۆنەکان شێتانە هەڵ

باجی . دیوارێک وەها لەگەڵ خۆی دەیبا کە کاتێک دەگەڕێتەوە، تیشکی هەتاو زەردبووە

. جاری وایە کامێرا چوار گیگابایتییەکەی دەهێنێ و لەو کونانەیش وێنە هەڵدەگرێتەوە

 . منداڵەکانی سەری لێڕادەوەشێنن

نیاییەیە و ئەم ئەشق و حەز و ئاسوودەییەی بەاڵم من دڵنیام گەر ئەم خانووە نەبێ، گەر ئەم دڵ

ئەو لەسەر خاکی . باجی لەم خانووەدا نەبێ، ئەوا دڵتەنگییەکانی ئەویش بۆ هەمیشە وندەبن

 .خۆشحاڵییەوە، دڵتەنگییەکانی بەرەو دونیا بەڕێ دەکا
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 ئەم خانووە نەبێ، کۆترێ دڵتەنگییەکان نە شوێنێکیان هەیە بۆ فڕین و نە شوێنێکیان هەیە بۆ

 .نیشتنەوە
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 !من شۆڕشگێڕم

 

وا بیردەکەمەوە هەر مرۆڤێکی . من لە شۆڕشگێڕبوونی خۆم پەشیمان نیم. من شۆڕشگێڕم

تەنانەت ئەگەر . شەریف لەم گەردوونەدا کە ئێمەی تێدا دەژین دەبێ شۆڕشگێڕ بێت

ئەو لە راستیدا دەبێ شۆڕشگێر بێ . ئەنجامێکشۆڕشگێڕبوونەکەیشی قەت نەگاتە هیچ 

چونکە شۆڕشگێربوون پێش ئەوەی گەیشتن بێ بە ئامانجێ، بریتیە لە شێوازی دروستی 

لە راستیدا ئێمە دەژین نەک لەبەر ئەوەی بە ئامانجێک بگەین، بەڵكو لەبەر . ژیانکردن

دیسان هەروەها من . ئەوەی بە شێوازێکی دروست و شیاو ژیانمان بەسەربردبێ

بیردەکەمەوە مرۆڤ کاتێک دروست ژیانی کرد سەرئەنجام بە ئامانجی خۆی دەگا، گەر 

 !تەنانەت هەزار ساڵیش بخایەنێ

 !بەهەرحاڵ

. ئیستا بێگومان ئیتر بە جوانی لە من گەیشتوون. ئەمانەم گوت لەبەر ئەوەی پێتان بڵێم من کێم

ەی قبوڵی، بەاڵم شۆڕشگێڕێک راستە من شۆڕشگێرم، شۆڕشگێڕێکی بێ ئاکام و بێ کارنام

لەهەمان کۆاڵن کە ئێوەی تیا دەژین، دراوسێیەکی . کە هەیە و رێک لە تەنیشت ئێوەدا دەژی

نا، بە پێچەوانەوە منیش وەک . وابیرنەکەنەوە زۆر سەیر و سەمەرم. دیوار بە دیواری ئێوە

م، دەگریم، ئێوە نان دەخۆم، دەخەوم، دەچمە ئاودەست، کاردەکەم، توڕەدەبم، پێدەکەن

وان بەدەم خەوی دەخۆمەوە، چاو لە ژنی خەڵکی دەکەم، پشتە ملە دەدوێم، دەترسم، نیوە شە

ئەدی، منیش مرۆڤم، بەاڵم رەنگە کەمێک . هەتا دووایی... م وناخۆشەوە رادەچڵەکێ
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زۆر سەرنجی دەورووبەرم دەدەم، دووهەم ئەوەیکە : ئەویش ئەوەیکە یەکەم. جیاوازتر

لەو ! زۆر پڕ مانا' داهاتوو'زۆر بێمانایە و ' ئێستا'الی من . تە سەر داهاتووخەیاڵم زۆر دەچێ

شتێکە وەک هەموو ' داهاتوو'الی من . نێوەیشدا، واتە نێوان ئیستا و داهاتوو منم و خەیاڵەکانم

الی من ئیستا و ئەوەی لە نێوان ئێستا و داهاتوودا هەیە، تەنیا بە داهاتووەوە مانای . 'بوون'

بۆیە گەر رۆژێک رێگات کەوتە سەر رێگام و بەڕێکەوت لێت روانیم، ئەوا . کاپەیدادە

بەاڵم . بەتووش ئەو شۆقەوە دەبی کە وەک تیشکێکی نادیار لە چاوەکانمەوە دەدرەوشێتەوە

من . نا، ئەم شۆقە تەنیا هی منە و جارێکە هیچ رەبتێكی بە دونیای دەرەوە نیە! نەترسی

الی من گرینگ ئەوەیە کە مرۆڤ . گرینگیش نیە تاکەی. ا بمیانی بڕیارم داوە وەه! وەهام

ئەگەرچی تەمەن زۆر کورتە و بەشی هەموو خەیاڵەکان . دەبێ هەوڵبدات جۆرێکی تر بژیت

ئەوەندە . گەر دەیشپرسن چۆن بوو من وەهام لێهات دەبێ بڵێم کە بە جوانی لەبیرم نیە. ناکا

ەستی پێکرد و لە ماڵی ئێمە گەورەکان د ٧٥دەزانم کاتێک مێرمنداڵ بووم شۆڕشی ساڵی 

منیش لە تەنیشتیاندا دادەنیشتم و گوێم بۆ . رۆژ تا ئێوارە خەریکی قسە و باسی سیاسی بوون

های کە چەند حەزم دەکرد منیش وەک . بەڕاستی سەرم بە زیرەکییان سوڕدەما. هەڵدەخستن

رەوە روویان دەدا ئاوەها لە ئەوان بدوێم و بتوانم ئەو هەموو رووداوە بێ سەرەوبەرانەی لەدە

جگە لەمە لەبیرم دێ چەندە رقم لەوە . رستەکاندا کۆبکەمەوە و ئاراستە و جەهەتیان پێبدەم

بوو کە هەمیشە لە دەرەوەی نیگا و کۆڕ و قسەو باسەکانی ئەوان بووم و کەسیان گوێیان 

چاییان دەویست، یان بگرە تەنیا ئەو کات دەیانبینیم کە . منی تەریک، منی الکەوتە. نەدەدامێ

ئەمە بووە هۆی ئەوەی بە دزییەوە بچم کتێبەکانیان بخوێنمەوە، ئەگەرچی ! پەرداخێک ئاو

هەتا رۆژێکیان کتێبی چیرۆکی منداڵێکی چینیم بینی کە دەبا . بەڕاستی هیچیان تێنەدەگەیشتم

لەو . ێپەیامێکی نهێنی و گرینگی شۆڕشگێڕانی چینی لە شوێنێکەوە بۆ شوێنێکی تر راگوێز

راگواستنی : رۆژەوە ئیتر زانیم کە چارەنووسی من و ئەو منداڵە بوو بە یەک چارەنووس

 !پەیامی شۆڕشگێڕان

 !بەهەرحاڵ
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تکایە . بەاڵم سەرەڕای هەموو ئەمانە با بە ئەسپایی باسی رووداوێکی ژیانی خۆم بکەم بۆتان

. هەست بە پەشیمانی دەکەمراستییەکەی ئەوەیە من جاروبار ! با لە ناو خۆماندا بمێنێەوە

پەشیمانم لەوەی رۆژێک لە رۆژان گوێم لە قسەی گەورەکان گرت، ئاخر ئەوانەی من گوێم 

لێدەگرتن ئیستا هیچیان ئەو رۆژانەیان لەبیرنەماوەو هەر هەموویان بوونەتە بازرگان و 

ڵیان وەک بیستوومە بە دزیشەوە ژن و شتی وایش دەبەنەوە و لەگە. خەریکی ژیانی خۆیانن

گوایا لەسەر پارە جوێنیش بەیەکتر دەدەن و بە سااڵنی ساڵ وەک منداڵ لەیەکتر . رادەبوێرن

پەشیمانم لەوەی رۆژێک لە رۆژان کتێبی ئەو کوڕە مندالە چینیەم خوێندەوە و . دەتۆرێن

پەشیمانم . سەرم بە جورئەت و دەموچاوی چڵکنی سوڕما و بڕیارم دا منیش وەک ئەو بم

ن بڕیارم داوە تازە شۆڕشگێڕ بم، بەاڵم شۆڕشگێر نابێ لە کۆمەڵگایەک دا چونکە راستە م

بژی ژیانی زۆر ئاسایی دێتەبەرچاو و سەرەڕای تێپەڕینی سااڵنی ساڵ، شتی وەها روونادا 

هەڵبەت بیستوومە کە دەڵێن شۆڕش رێک لەو کاتەیدا دێ کە . کە دڵی پیاوی پێ خۆش بێت

! ی دڵی خۆمتان پێ بڵێم، بەڕای من ئەمە قسەی قۆڕەبەاڵم با قسەیەک. کەس بەتەمای نیە

شۆڕشێک نەتوانی پێش بینی بکەی لە راستیدا شۆڕش نیە و ئەوە زیاتر لە دیوارێک دەچێ 

پەشیمانم چونکە ئیستا بە تێپەڕینی زەمەن و کات و پیربوونم، بەڕاستی . بەسەرتدا دەڕوخێ

ئیستا دەزانم کە هەزار ساڵی . ی چییەلە کات گەیشتووم و هەنووکەیە دەزانم هەزار ساڵ واتا

سەرەڕای )تر من لێرە نیم و بگرە رەنگە وێنەکەیشم بە سەر هیچ دیوارێکەوە نەبینرێ 

هەڵبەت دەزانم کە کاتی خۆی وتوومە ئێمە سووتەمەنین و بەتەمای هیچ نین، (. قیسیچمەییم

جۆرێک بەاڵم وەک دەزانین هەموو مرۆڤێک، بە شۆڕشگێڕەکانیشەوە، حەزیان لە 

من دەزانم ئیستاکە خەڵکی کۆالن لەناو ماڵەکانی خۆیان باسم دەکەن و پشتە . وەبەرچاوکەوتنە

ملە لەسەرم دەدوێن، دەزانم من بە نهێنی ناسراوترین سیما و کەسی ئەم گەڕەکەم، بەاڵم ئەمە 

ئا، من وەک مرۆڤێکی . تەنیا ماوەیەک خۆشی دەبەخشێ و کەمکەم کەمرەنگ دەبێتەوە

. پێویستیم بە سەرنجی زیاترە، سەرنجێک بەقەدەر ئەو قسە و هیوایەتانەی هەمە شۆڕشگێڕ

 !کە ئەمەیش نەبوو ئیتر پیاو جاری وایە پەشیمان دەبێتەوە



 دەستەکلیل

یەکەم، ترسە : دەبێ بڵێم. رەنگە پرسیار بکەن کاتێک ئەم هەستە رووم تێدەکا من چی دەکەم

کە دەچمە ژوورەکەی هەرە پشتەوەی  جاربەجارییەکەی وا باسم لێکرد وەها گەورە دەبێتەوە

ماڵەوە و بۆ ماویەکەی زۆر لەوێ بە تەنیایی و لە تاریکیدا دادەنیشم، دووهەم، بتڵە ئارەقەکەم 

با ئەوەتان پێ بڵێم هیچ شتێک بەقەدەر بتڵە ئارەق لەم . هەڵدەگرم و دەستدەکەم بە خواردنەوەی

، ئیتر پەشیمانی دەڕەوێتەوە و لە ناو هەر ئەوەندە سەرتان گەرم بوو. کاتانەدا کاریگەر نیە

گریانی بێدەنگ و فرمێسکە گەرمەکانی خۆتدا  تێدەگەی کە بەڕاستی چەندە مرۆڤێکی 

تێدەگەی کە نا، نە پەشیمانی لە . وەفادار و بەئەمەگی و پەشیمانی تەنیا خەیاڵێک بووە و بەس

رۆکی ئەو منداڵە دا و نە خوێندنەوەی چی٧٥گوێگرتنی قسەی گەورەکان لە کاتی شۆڕشی 

هەتا پێکەکانیش زیاتر هەڵدەی و بتڵەکە زیاتر خاڵی دەبێتەوە، پیاو سورتر . بەغیرەتە چینییە

وە چەندە لەم کاتانەیش دا من دڵخۆشم . و سورترە لەسەر بەڵێنی سااڵنی ساڵ لەوە پێشی خۆی

و  بەوەی کە خۆمم و نەبووم بەوانەی وا هەر ئەوندەی چاویان بە پارە و پوڵ کەوت

سەرنێزەی سەرکوتگەریان بینی، وازیان لە هەموو شتێ هێنا و بوون بەو بازرگانە 

بەڕای من لەم سەردەمەی ئێمەی تیادەژین، . چاوچنۆکانەی نە لە پارە و نە لە ژن تێرنابن

تەنیا ئەوە لە کاتی پەشیمان . ببورە منی تیادەژیم، ئارەق و شۆڕشگێڕی دووانەی یەکترن

ئارەق وەها بەهێزە کە من تەنانەت ئەو دەستە . دەکەوێ و داڵدەت دەدابوونەوەکاندا فریات 

رفیقانەم بینیوە، ئەوانەی فڕیان بە شۆڕشگێڕییەوە قەت نەبووە، کاتێک دانیشتوون و 

خواردوویانەتەوە بەساڵمەتی سەری شەهیدان هەڵیانداوە، یاخود هەتا سەریان گەرم بووە 

ئەوەی ئارەقی دروستکرد، گەر بۆخۆیشی نەیزانیبێ، لە الی من ! باسیان لە داهاتوو کردووە

شۆڕشگێڕی پشت و پەنای شۆڕشگێڕان لە کاتی تەنیایی و ترس و . بەاڵم شۆڕشگێڕ بووە

 .پەشیمانبوونەوەکاندا

بۆیە . خۆ نایشتوانی هەمیشە بیخۆیتەوە. بەاڵم خراپەی ئارەق لەوەدایە سەرئەنجام بەرتدەدا

من . کاتەوە، دەکەویتەوە بەر شااڵوی هێرشی بێڕەحمانەیکاتێک دیسان پەشیمانی رووت تێدە

بۆیە بەناچار هەمیشە . وەها تێکمدەدا نەبێتەوە. ناخۆشترین شتە. لە دونیادا رقم لەم هەستەیە

دەیشزانم کاتێک دەخۆمەوە، بۆنەکەی . حەشارم داوە.بێ ئەژمار. بتڵە ئارەقم لەماڵەوە هەیە
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. ەموو دراوسێکان ئەو شەوە باسی من دەکەنەوەلەم سەر تا ئەو سەری کۆاڵن دەڕوا و ه

قسە و قسەڵۆک باشترە لە زاڵبوونی هەمیشەیی هەستی . بەاڵم وەک گوتم چارم ناچارە

گوێم لێیە . قسە و قسەڵۆک باشترە لە لەبیرکردنی تاقە شۆڕشگێڕی گەڕەک. پەشیمانی

ەوە بۆ ئەوەی لە دیسان ئەو کەرە خواردیی!... ئەهااا"دراوسێکەمان بەدەنگی بەرز دەڵێ 

 !" جاران کەرتر بێت

. هەوڵدەدەم زیاتر بەم رستەیەدا رۆبچم. کەواتە من کەرم! عەجەب رستەیەکە!" کەرتر بێت"

کەرێکی سپیی . رێک لەو سەری کۆاڵنەکەمان پیاوێکی نەوتفرۆش هەیە کە خاوەنی کەرێکە

م ماڵی ئێمەدا هەموو رۆژێک بە چەند تەنەکە نەوتەوە لە کۆاڵنەکەوە بە بەردە. چڵکن

سەر دادەخا و . قەتیش سەر بەرز ناکاتەوە. باری قورسە. کەرەکە هانکە هانکیەتی. تێدەپەڕێ

کەواتە من ئەگەر کەرتر بم . رێک بەو رێگایەدا دەڕوا وا خاوەنەکەی پیای لێی دەخوڕێ

دەبێ یەکەم، کەسێک من لێدەخوڕێ کە لە نەوتفرۆشەکە زیرەکترە، دووهەم، هانکەهانکی 

ئەم بیرە ! ەو کەرە زیاترە، سێهەم، من لەو کەرە سپییە چڵکنە زیاتر سەرم داخستووەمن ل

سەرئەنجام دەگەمە ئەو ئەنجامەی . رادەبم و بەناو ژوورەکدا شێتانە خولدەخۆم. دەمترسێنێ

دێتەوە بیرم هەندێ پیاوی تر هەن زۆر رێزم دەگرن و . کە لەم گەڕەکەدا تەنیا ئەو پیاوە ناژی

. اندا تێدەپەڕم چەندە بە رێزەوە لێم دەڕوانن و بە حورمەتەوە ساڵوم لێدەکەنکاتێک بەالی

هەروەها ئاگام لێیە دۆستە قەدیمییەکان چەندە بە دەممەوەن و ئەوانیش رێزم دەگرن، 

ئەوانەی . هەرچەند هەمیشە لە چاوەکانیاندا جۆرێک لە ناڕازی بوون لە دۆخی من دەبینرێ

دیاردەیەکی سەیر، ئاخر من بە بێ . نەک وەک بیرەکانم کە زۆرتر منیان وەک خۆم دەوێ

 بیرەکانم و بە بێ ئەوەی هەتا ئیستا هەبووم، چیم؟

بنکەیەکی پۆلیسی . هەڵبەت با ئەوەیشتان بۆ باسبکەم کە من تا ئیستا چەندین جار گیراوم

و لە  نهێنی کە تەنیا چەند کۆاڵنێک لەوالترەوەیە تا ئەم ساتەوەختە چەندین جاریان گرتووم

دووانن، بە دوو . کە دێن بە ماشینێکی رەشەوە دێن. ژوورەکانی ئەو بینایەیان خنیوم

با ئەوە بڵێم کە . بە حورمەتەوە داوام دەکەن. لە زەنگی دەرگاکەمان دەدەن. دەمانچەوە

منیش ئارام جل و بەرگەکەم لەبەردەکەم و لەگەڵیان . هەمیشە ژنەکەمە دەرگایان لێدەکاتەوە



 دەستەکلیل

بۆنی سیگار و ئارەقی لەش تیایا . هیچ فەرقی نەکردووە. تۆمبیلەکە هەمانی جارانەئۆ. دەکەوم

ها حاجی، "شۆفیرەکە لە ئاوێنەکەوە لێم دەڕوانێتەوە و وەک هەمیشە دەڵێ . پەنگ دەخواتەوە

 "چە خبر؟

حاجی وەک گەڕەک، وەک هاوڕێکانی، وەک . حاجیش وەک هەمیشە هیچ خەبەرێکی پێ نیە

ە ب... وەک بنکەی پۆلیسی نهێنی و وەک ئۆتۆمبیلەکە هەر ئەوەی جارانە، بتڵە ئارەقەکانی،

نە بۆ ئەوان و نە بۆ خەڵکی ... ڵێک،اچ چەشنە هەوهی. بێ هیچ چەشنە هەواڵێکی تازە

 . گەڕەک
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 دووانیوەڕۆیەک مێشەکان بردیان

 

لەم ژوورەدا خەریکە شتێکی  هەستدەکا. دایکم هەمیشە لە نێوان دەرگاکەوە سەرەتاتکێیەتی

لە کاتێکدا گلێنەی . کوڕەکەی لە جاران ناچێ. شتێک وەک کارەسات. دەگمەن دەقەومێ

بەسەردەکاتەوە، لەبەر خۆیەوە ئەم سەرتاپای چاوەکانی بچوک دەکاتەوە و ورد ورد 

قەستەم بە : "بە چرپە و بە ئەسپایی... یرەک دەڵێتەوە،رستەیەی گۆرانییەکی حەسەن ز

 !"داییم دڵەکەم پڕ لە خەممە /سووڕەتی عەممە 

من کە بە جوانی گوێم لە گۆرانییەکەیەتی، الم وایە دایکم وەک هەموو دایکانی تری دونیا 

 ئەو دەبێ لەمە تێبگا گەر قەرارە. بە تایبەت دایکی من. لەخۆوە خەمی کوڕەکانیان دەخۆن

چی باشتر لە ! شتێکی دەگمەن رووبدات، بگرە گەر کارەساتیش بێت، کەواتە دەبێ رووبدات

رووداوی دەگمەن؟ مەگەر ئەو نازانێ بناخەی دونیا لەسەر ئەم رووداوە دەگمەنانە راوەستاوە 

 .جا چ چاک چ خراپ کە بە سەد ساڵ جارێک روودەدەن؟

کانی تر، گەر دەگمەنێک هەبێ الی ئەو، وەک هەموو دای. بەاڵم دایکم وازناهێنێ

چونکە بوونەوەرێک بە ناوی منداڵی  ،ئەوان دونیایان ال خۆشە. منداڵەکەیانە، نەک شتی تر

ئەو رۆژی . ئەوان پێی تێ ناوە و بە هەنگاوەکانیان بە سەر خاکەکەیدا هەنگاوهەڵدێنن

استەم دەخاتە سەر چەندین و چەندین جار بە بیانوو و بە بێ بیانوو دەرگاکە بە ئارامی و بە ئ
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ی منێک کە ماوەیەک. کەلی من دەگەڕێلە ناو تەم و مژی تەنکی ژوورەکەدا بۆ هەی ،پشت و

 .چاکە لەوێم و، بەدەگمەن چۆڵی دەکەم

الم وایە ئەو رووداوە دەگمەنە کە بەڵێنە لەم ژوورەدا رووبدات ئەوەندە دەگمەنە گەر دایکم بە 

تر درگاکە بکاتەوە و لە من و لە ژوورەکە سەدان رۆژی تر و رۆژانە بە دەیان جاری 

 .دایکان هەمیشە دوواکەسانن مێژوو دەخوێننەوە. بڕوانێ، ناتوانێ بیدۆزێتەوە

ژیان،  کەم وێنەکانیمن پێم وایە یەکێک لە دەنگە . بەاڵم سەبارەت بە رووداوە دەگمەنەکە

ین لە کاتێکدا ویزەویزی مێشە لە سەر شووشەی پەنجەرە لە گەرمای دووانیوەڕۆیەکی هاو

لە . مرۆڤ لە ژوورێکی خەڵوەتدا بە تەنیایی دانیشتووە و بێتاقەتی سەری پێهەڵگرتووە

ژوورێکی گەرمدا کاتێک تنۆک تنۆک ئارەقت لێدەڕژێ و الجانگ، دەوری گەردن، بن باڵ، 

 .ناو پشت و سەر سینگت بوونەتە بەستێنی جۆبارە دیار و نادیارەکان

بە تایبەت لەم سااڵنەی دوواییدا کە دونیا تا . وورێکدا دانیشتووممن بە سەدان جار لە وەها ژ

هەست دەکەم ویزەویزەکان پێ بە . هاتووە گەرمتر بووە و باران و بەفریش کەمتر و کەمتر

 .پێی ئەم گۆڕانە، دلێرتر و دلێرتر بوونە

 .الی من ژیان بووە بە ویزە و، ویزە بە ژیان

 .ینیوەتەوەکتوپڕ خۆم بەتەنیا لە ژوورێکدا ب ەمیشەهزۆر بە ئاسانی  ئەوەتەی لەبیرم دێ

و،  لە کاتێکدا گەرما تەنگی بە هەناسەم هەڵچنیوەەکە هۆدە قوواڵیی لەسەر کورسییەک ل

دەنگی ویزەویزی بێ بڕانەوەی مێشێکیش  لەوبەریشەوە،. چاوەکانم ئەبڵەق قەتیس ماون

دڵنیایشم دایکم . ئاخنیوە دانەی زۆر نامەرژوورەکەمن و هەموو گوێی  کە لەسەر پەنجەرەکە

 .گەر هەزاران جاری تر دەرگاکەم لێبکاتەوە، گوێی لەم دەنگە ناوازەیە نابێت

 لە ژوورەکەدا .بەدەست خۆم نەبووە. بە درێژایی ژیان زۆر گوێم بۆ ئەم دەنگە هەڵخستووە

ئەوا ئەو دەنگە بووە سەرئەنجام بەسەر مندا  ،لەهەر حاڵەت و لەهەر دۆخێکدا بووبێتم

بەو ئاکامە گەیشتووم  ئیستایش لە پاش ئەو هەموو ساڵە،. زاڵبووە و منی لەگەڵ خۆی بردووە

گەر . گرینگەی ژیانی مندا هەبووەدووپاتکراوەوکە فەلسەفە و نییەتێک لەپشت ئەم رووداوە 

ئەو من لەمێژە بەو ئاکامە گەیشتووم،  ەلسەفە و نییەت چییە دەبێ بڵێمدەپرسن مەبەستم لە ف
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 !لەم سەردەمەی ئێمەدا هەیە' بوون'پێوەندێکی شاراوەی بە مانای راستەقینەی  ،ویزەویزە

پێوەندێک کە منی دۆزیوەتەوە و هەوڵدەدا لە رێگای منەوە ببێ بە کۆڵەکەی سەرەکیی 

 . ئاسمانی ئەم سەردەمەراوەستانی 

هەبوونی من لەم وایە ئەو ویزەویزە نەک دەنگی شاراوەی  من پێم. پێتان سەیر نەبێ وا دەلێم

دەژین، با خۆشیان  دالە دەرەوەی ئەم ژوورە شەهەموو ئەو مرۆڤانەی ، بەڵکو هیژوورەدا

ەنگێک نیە هەموو کەس بتوانێ د یە، ئاخر ئەو ویزەویزەنایزانن پێشم سەیر نیە. بەمە نەزانن

لەو گوێ و . گوێ و سەرنج و بیری خۆی دەوێ. گوێی بۆ هەڵخا و بە قووڵی بیری لێبکاتەوە

دەبن بەوەی کە هەیە و  ،لە خۆیان دێنە دەر و وەک خۆیان سەرنج و بیرانەی کە

 .و دەیبیستن لەبەردەمیاندایە و دەیبینن

و هەموو  ستراوەهەڵبە مانبە پێچەوانەی هەموو ئەو شیعرانەی بۆ ی مرۆڤئێمە الی من،

 ینی عەقڵە، ئەوەیکە گوایا سەرچاوان کردووەباسی مانئەو چیرۆکانەی فیلسووفەکان لەسەر

زیاتر لە ویزەویزی  نئەقڵ خۆی تیا حەشارداوە، شتێک نی ەئەو شوێنەیکەلەسەرمان و 

رووەوە کۆاڵنێکی پڕ  یمێشێک لە دووانیوەڕۆیەکی گەرمی هاوین لەسەر شووشەیەکی چڵکن

و ئەو  ژیانیان تەنیا ماڵەکەیانەەمە ترسنۆکانەی کە هەموو دزبڵ و پڕ لەو بنیا لە خۆڵ و لە

  .کۆاڵنەی پیای دەڕۆن

من ئەوەتەی لەبیرم دێ، ئەم ژوورە و ئەو کۆاڵنە بە ! دیسان تکایە زویر مەبن وا دەڵێم

من و . هەموو زبڵ و مرۆڤە سڕەکانییەوە، هەن و دەڵێی بەڵێن نیە قەت کۆتاییان پێ بێت

. لەسەر ئەو باوەڕەیشین کە رۆژێک دەمرینئەوان نە لە بیرمانە کەی لەدایک بووین و نە 

 ،هەبوونی هەموو رۆژەی من لەم ژوورە و: ە'هەبوون'ئەوەی دەیزانین . ئێمە تەنیا هەین

هەبوونی هەموو رۆژەی ئەوان لەو کۆاڵنە، بەو ئاسمان رەنگ هەڵبزرکاوەوە لەناو شەپۆلی 

. نکە بوونمان پێدراوەئێمە هەین چو .هەموو رۆژێ هەتا ئەوپەڕی خۆی دەکوڵێکە گەرمادا 

 .ئێمە نین چونکە دەمانەوێ ببین

جارێکە با بڵێم . با لێتان نەشارمەوە کە من بە وردی سەیری سەمای مێشەکانم کردووە

ئەوپەڕەکەی چەند . هەموویان پێکەوە لەسەر شووشەکان دەست ناکەن بە ویزەویزکردن
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و ئەوان بە شێوەیەکی  وەک بڵێی سەمای ویزەویز، سەمایەکی بەکۆمەڵ نیە. دانەیەکن

ئەوەی دەیەوێ دەست پێبکا، سەرەتا دووای . خۆڕسک لە ئەزەلەوە رێزی ئەم یاسایە دەگرن

دەورێکی کراوەی خوالنەوە لە ژوورەکەدا بەپەلە خۆی بە شووشەکەدا دەکوتێ و ئەوسا 

مێشەکە بە هەموو . لەسەری و ویزەویزێکی شێتانەسوڕخواردن دەستبەجێ دەکەوێتە 

پاش . سەر و ژێر... هەڵدەخلیسکێ، لەم سەرەوە هەتا ئەو سەر، چەپ و راست، چاوەکەدا

وەک بڵێی گوێ هەڵدەخا بزانێ . ماوەیەک کتوپڕ لە شوێنێکدا دەچەقێ و ئارام دەبێتەوە

پاشان، . چۆنەلەسەری دەورووبەرەکەی چۆن دەڕواننە سەماکەی و کاردانەوە و رایان 

ئەوسا زۆربەی . دیسان ئارام دەبێتەوە. و ویزەویز شێتانە دەورێکی تر دەکەوێتەوە گەڕان

جاری وایە لە شوێنێکی تایبەتی . دەورەکانی تری لەچاو دوو دەورەی یەکەم کەمێک ئارامترە

سەر شووشەکە دەسوڕێتەوە و جاری وایشە لە گۆشەیەکدا وەها بێدەنگ خۆی کڕدەکا گەر 

ئەو، . ئەو هەر لەوێیە... ەاڵم نا،، بو ونبووە سەرنجی نەدەیتێ پێت وایە لەمێژە رۆیشتووە

با ئەوەیش بڵێم هەر لەم گەشتانەیش . دەتوانێ بە سەعات لەسەر چاوە شووشەکە بمێنێتەوە

جاری وایە بە . ئەو بە سەر یەکی تردا، یان یەکێکی تر بە سەر ئەودا. دایە بە یەکدا دەپسن

 .بەسەردەکەنەوەدیسان کۆڵی یەکترەوە هەموو پانتایی شووشەکە 

بە چاوە سوور و . و هتد شین، قاوەیی، سەوزچووکە، گەورە، : نێکشەکان لە هەموو جۆرمێ

، لەوەدا ن گەورەترنی مێشە سەوزەکان کە لە هەموویاەویز. رەنگاوڕەنگە گەورەکانیانەوە

. خۆکوتانەکانیشیان بە پەنجەرەکەدا ئەوەندە قورسە، راتدەچڵەکێنێ. ڕ و کاست دەکاەک. نیە

کە  ...پێت وایە شووشەکە حەتمەن درزی بردووە،! لە دڵەخورپە راچڵەکاندنێکی پڕ

ئەوسا لە جیاتی . بەاڵم رادەبی و بەو گەرما کوشندەیە لە چاوەکە ورد دەبیتەوە. نەیبردووە

. جاری وایە بە نووکە چەقۆ دەیانکڕێنم. رەق رەق. درز، گووەمێشە بێ ئەژمارەکان دەبینی

 !گووەمێشەکانی پڕ لە بوونی ئێمە

گەرما زۆرتر، کەیفی ئەوان زۆرتر و حەزی رووانینی من زۆرتر و کٶالنی خەڵوەت لە تا 

من لەمێژە بەو ئاکامە گەیشتووم کە واڵت تا ساردتر بێت و . مرۆڤە ترسنۆکەکانیش زۆرتر

زۆر سادە لەبەر ئەوەی لە وەها . بەفر زیاتر، ئەوا خەڵکەکەی ئازاتر و بەختەوەرترن
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وێ و نە نیوەڕۆیەکی گەرم تا پیاو لە ژوورێکی ئارەقاویدا واڵتێکدا نە مێش دەستدەکە

کە مێشیش دەست نەکەوت ئیتر بوونی ئێمە . دابنیشێ و گوێ لە ویزەویزی خەمگینیان بگرێ

لەهەر شتێکی تر بچێ، ' بوون'بەڕای من . لەوان ناچێ و بەناچار دەبێ لە شتێکی تر بچێ

 .یەکجار ناوازە. ی گەورە و ناوازەیەجگە لە مێش، خۆی لە خۆیدا نیعمەت و دەستکەوتێك

بەدبەختی ئەو کاتە زیاتر دەبێ کە دەبینی مێشەکان دەبن بە . لێرەدا راناوەستێ خۆ نەگبەتییەکە

. بێگومان دەزانن مەبەستم چییە. نێچیری بوونەوەرێکی ناحەزتر و ناشیرینتر لە خۆیان

ی لە هەموو شوێنێکی ناو ئەو الق درێژە جەستە بچووکانە. مەبەستم جاڵجاڵۆکەیە! ئەرێ

بە سەدان داوی دیار و نادیاریان  ،ژوورەکە و بە تایبەت لە نزیک و سەر پەنجەرەکە

وەک بڵێی . ئەوانەی کە قەت پەلەیان لە خواردنی هیچ نێچیرێکی خۆیان نیە. ناوەتەوە

ارە بێچ. ئەوەندەی چێژ لە چۆنیەتی پێوەبوونیان و لەسەیرکردنیان دەبینن، لە خواردنیان نا

 !ی ئێمە' بوون'

من جاری وایە زۆر گەمژانە پێم وابووە گەر هەستم و هێالنەی جاڵجاڵۆکەکان تێکبدەم، ئەوا 

بۆیە هەستاوم و شێتانە هەموو هێالنەکەیانم . دەتوانم بەر بە قووڵبوونەوەی کارەساتەکە بگرم

دا هەن کە من بەاڵم دوواتر بینیومە بە سەدان داوی تر هەر لەو ژوورە ئاشنایە. تێکداوە

هەر من نیم لەم ژوورەدا گوێم بۆ مێشەکان  .تاوێک لەمەوبەر پێم وابووە تاقم تیانەهێشتبووەوە

 .هەڵخستووە

بە قاچەکانیان باڵەکانیان . مێشەکان لێم دەنیشن، دەست و روومەت و لێوم دەگەزن، دەیلێسنەوە

رت بە دەورمدا دەفڕن و کو. چەند هەنگاو دەڕۆن و رادەوەستن. دەسڕن و لووتیان دادەژەنن

 داتەکاوەکانی بۆن بە ئارەقەی بەتامی لەشمەوە دەکەن کە تێکەڵ بە چەوری و بە خانە وردە

لەخۆشیا جاری وایە هەڵدەخەنەوە . قاچەکانیان تا نیوە لە ئارەقەکەدا رۆدەچن. جەستمەوە بووە

. ادەمەکانی دەرەوەهەوا بۆنی ئەوان دەدا، زیاتر لە من و لە بنی. و خۆ بە یەکتردا دەکوتن

دونیا، واتە ژوورەکەی من، رەنگ و بۆن و . هەموو شتێ تا ئەوپەڕی خۆی مێشاوی دەبێ

منیش تا دێ زیاتر بەو ئاکامە دەگەم کە مانا و ئامانجی ژیانی من شتێک . تامی مێش دەگرێ
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وا نیە جگە لە بەرەوپیرچوونی ئەو رووداوە دەگمەنە یاخود بە زمانی دایکم ئەو کارەساتەی 

 .قەرارە رووبدات

کردنەوەی کان یەکجار دڵگرانە و بۆ قەرەبوودایکم کە لە تێکدانی هێالنەی جاڵجاڵۆکە

بەرز و نەوی دەبێتەوە، داماوانە گوناحەکانی من پەستا پەستا نوێژ دادەبەستێ و روو لە قیبلە 

تگرێ کە بە مۆڕەکەوە لە دەرگا نیوەکراوەکەوە لێم دەڕوانێتەوە و دەڵێ شەرمی محەممەد ب

منیش کە ئەو چیرۆکەم هەر لە منداڵییەوە . هەر ئەم جاڵجاڵۆکانە لەدەست کافر رزگاریان کرد

دایکم لێوەکانی . بیستووە، بە دایکم دەڵێم چارمان نیە و دەبێ چیرۆکێکی پێچەوانە هەڵبەستین

کم لەو من کە دەزانم دای. بە نیشانەی دۆعا بەپەلە دەجوڵێنێ و فوویەک بە دەوری خۆیدا دەکا

میشەکان وەک هەمیشە لە . گەمژەترە لەم شتە بگا، دیسان نیگام دەخەمەوە سەر شووشەکان

دووای دیتنی دایکم بە رقێکی زۆرترەوە لە سەر شووشەکان و لە ناو ژوورەکە دەکەونە 

بە سەدان مێش دونیا تاریک دەکەن و کۆاڵن و مرۆڤە ترسنۆکەکانی دەرەوە بۆ . خولەخول

 .ەبنماوەیەک لێم وند

بە ناویاندا  .وەختی روودانی رووداوە دەگمەنەکە. هەستدەکەم ئیستا ئیتر وەختیەتی .رادەبم

دەستیان . دیسان دەفڕنەوە. لێم دەنیشن .شێتانە تەوافم دەکەن .لێم دەئاڵێن. دەکەومە پیاسە

ا دڵنیام ئیست. لە پورەهەنگ دەکەن. دەستم بە ناو جەستەی پڕ جوڵەیاندا دەگەڕێ. پیادەگێڕم

بێگومان گەر دایکم ئیستا لێم . بەاڵم گوێ نادەمێ. رووبەری جەستەم پڕ بووە لە گووەمێش

کووپەیەکی  .دەکەم رمەوە لە کووپەیەکی گەورەی هەرمێ ئاسابڕوانێ، بە مێشەکانی دەو

گەڕۆکی ناو ژوورێکی گەرمی دووانیوەڕۆیکی هاوینی یەکێک لە ساڵەکانی پڕ لە بێتاقەتیی 

 .مرۆڤ

کەسێک، کە ئەویش من بم، دەبێ شتێک . زەمەن گەییوە. ر ئەم ساتەوەختە کاتیەتیدڵنیام ئیت

بە  ، شێتانەتر لێم دەئاڵێن ووەک بڵێی مێشەکان ئاگایان لەم بڕیارە دەروونیەی من بێت. بکا

ئاگام لێیە دایکم لەسەر  .گوێم پڕە لە دەنگیان .بەرەو دەرگاکە دەڕۆم. نیفڕدەکەونە دەورمدا 

وەک هەموو ئەو دایکانەی وا . ۆی دەڕنێ و دەکەوێتە گریانێکی شێتانەبەرماڵەکەی خ

 .من غەرقی سەمای مێشەکانم. بەاڵم من گوێ نادەمێ. درەنگ لە مانای مێژوو دەگەن
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دڵنیام گەر رۆژێک بێت و من ناچار بم لە ترسی کافرە نوێیەکان لەم شارە بڕۆم و روو لە 

ۆم بە غارێکدا بکەم، ئەوا ئەم مێشانە دوژمنەکەم شوێنی تر بکەم، لە سەر رێگایش ناچاربم خ

رەنگە بڵێن چۆن؟ خۆ مێش بە پێچەوانەی جاڵجاڵۆکە تاڵ . بە الڕێدا دەبەن و گیانم دەپارێزن

دەبێ بڵێم بە هەزارانیان وەها لە سەر کونی غارەکە کۆدەبنەوە و . چێ ناکا و هێالنە ناتەنێ

دڵنیایشم . ئەوە نەکا بە ناویاندا گوزەر بکا پڕی دەکەن لە گووەمێش کە هیچ کافرێک غیرەتی

هەموو شتێکی ئەم ژوورەی منی تیا . بگرە هەر ئیستاکە دەستی پێکردووە. ئەو رۆژە دێ

هیجرەت دەکەم بۆ ئەوەی  من ئەمڕۆ. دادەنیشم، بەو کۆاڵنەوەی من دەیناسم، ئاماژەن بەمە

ێنم و ئایینێکی تر لەگەڵ رۆژێکی تر بگەڕێمەوە و هەرچی بوتی ترسنۆکی ئەم خێڵەیە بشک

لە ئەزەلەوە بڕیاری لەسەرداوە، چیرۆکە گەورەکان  بە خۆشییەوە وەک خودایش. خۆم بێنم

 .هەمیشە بە سەرکەوتن کۆتاییان دێت

کە لە دەرگای ماڵەوە دەترازێم، ئاگام لێیە دایکم بەپەلە لەسەر بەرماڵەکەی رادەبێ و لە 

بە سینگی خۆیدا دەکوتێ و داماوانە بە شوێن . پەنجەرەکەوە هاوار لە دراوسێکان دەکا

ئەو دیسان دەیسەلمێنێتەوە کە !" تکایە!... تکایە مەهێڵن مێشەکان بیبەن: "فریادڕەسەوەیە

ئەو تێناگا من کەسێکی نوێم کە خەریکی چێکردنی . دایکان نایانەوێ لە مێژوو بگەن

ئایینێک تەنیا بۆ . منازانێ من هەنووکە پێغەمبەری ئایینێکی نوێ. مێژوویەکی نوێیە

ئایینێک بۆ فێرکردنی زمانی . سڕینەوەی ترسنۆکیی مرۆڤ و بۆ رەوینەوەی سااڵنی بێتاقەتی

 .ویزەویز لە کۆاڵنێکدا لەمێژە زمانیان لەبیرچووەتەوە
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 من و طبقە کارگر

 

بە نظر من آنان . کرد من مدتهاست بە این نتیجە رسیدەبودم کە طبقە کارگر انقالب نخواهد

تنها بە مصاف دشمنان طبقاتی خود خواهند رفت تا آن جائی کە بتوانند حق روزانە خود را 

طبقە کارگر هم مثل همە ! بیشتر از این، ادامە راهی وجود ندارد. همین و بس. بگیرند

بە  نمی دانم چرا همە فیلسوفها از قدیم. طبقات و اقشار دیگر در نهایت معاملە چی اند

 بە انسان محکوم'، یا '.من می اندیشم پس هستم'چیزهای دیگر بند کردەاند، از جملە بە اینکە 

انسان 'یا اینکە ' .من معاملە می کنم پس هستم'بە نظر من می بایست می گفتند ' .آزادی است

 '.محکوم بە معاملە است

ان اصلی جامعە بشری البتە این بە این معنی نیست کە آنان، یعنی کارگران، تولیدکنندگ

نیستند، یا اینکە مارکس در توضیح نقش آنان در تولید و در مناسبات اجتماعی راە غلط را 

رفت، نە اتفاقا همە اینها واقعییات محرزی اند و من بشدت بدانها باور دارم، اما بە نظر من 

ارگرزدە ما بدان این موقعیت و نیز نقش کلیدی آنان، آنان را بە آن انقالبی کە روشنفکران ک

من فکر نمی کنم طبقەای بخواهد، بفرض اینکە هیچی . باور داشتند، رهنمون نخواهد کرد
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ندارد از دست بدهد و اما همە چیز را دارد تا تسخیر کند، بە چنان عملی دست بزند کە کل 

 .چنین چیزی محال است. تاریخ را از سر تا بە پا تغییر دهد

خوب آمدیم و پذیرفتیم، اما لطفا ! ی کرکری خوان سیە بینشاید بپرسید بسیار خوب آقا

و البتە بر خالف سادگیشان، نتیجە یک عمل . باید بگویم دالیلم خیلی سادەاند. دالیلتان چیست

عملی کە در هیچ . غامض اندیشگی اند کە سالهای سال است در من جریان داشتە است

. آنی برسم کە بهش باور داشتەبودم لحظەای مرا ترک نکرد و همیشە در من زیست تا بە

البتە این را هم بگویم کە این نتیجە تنها حاصل تفکر ناب نیست، بلکە بر روی یک سری 

کە تنها زمان ( البتە بیشتر آنانی کە من می شناختم)فاکت انقالبیونی . فاکتها بنانهادەشدە است

دست بدهند تا آن همە چیز  محدودی از سالهای عمر خود را حاضر بودند تا همە چیز را از

پس . دیگر را بدست بیاورند کە زمانی بە نظر آنان، انسانی تر بود نسبت بە آن همە چیز قبل

تزهائی کە من بهشان رسیدەام، حاصل یک روند ناب اندیشگی نیستند، بلکە چیزی هستند از 

 .آلیاژ. بهتر بگویم، اختالطی از آن دو. جنس ایدە و مادە

می دانم مسخرە است کە آدمی بنشیند و سالهای سال بقول . کە تنها دو دلیل اند و اما دالیلم،

 .بهرحاڵ. خودش تفکر کند و تازە تنها بە دو مورد بربخورد

دلیل اول اینکە، این تفکر در خود یک تفکر بغایت نابخردانەی است کە جماعتی، هر چند 

ە آن همگان را در بر می گیرد، اما بسیار هم باشند، بخواهند پیشقراول عملی شوند کە نتیج

بویژە اینکە این را هم بدانیم کە آن . آن عمل، خود آن همگان را الزاما در بر نمی گیرد

و آن همگان جمعیت . همگان، بر خالف خود آن جماعت خیلی چیزها دارند از دست بدهند

 .کمی هم نیستند

کە این طبقە کارگر در جریان کار  دوم اینکە، بیایید یک درصد هم این احتمال را بگذاریم

با این حساب آنچە را هم کە . شکست بخورد و نتواند بە آن همە کە قرار بود برسد، نرسد

 !را هم از دست بدهند' هیچی ندارند از دست بدهند'مارکس می گفت 
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کە مارکس از آن سخن می ' هیچی'منظورم این است آن . مشکل شد؟ متوجە شدم، می فهمم

زندگی، خانوادە، اشیاء اولیەای کە : هم همانا چند چیزاند' هیچ'ستشان برود، کە آن گفت از د

 .کارگران باهاش زندگی می کنند و نیز رویاها

 .این چنین بود من بە این نتیجە رسیدە بودم

اما چونکە من آدم اهل تعقل و تفکرم، باز این روند اندیشگی در من بدون اینکە بر روی آن 

آن هم اینکە نە، طبقە کارگر . باشم، ادامە یافت و من بە نتیجە دیگری رسیدمکنترل داشتە 

یعنی من بە همان اندیشە قبل از اندیشە باال کە در موردش توضیح . حتما انقالب خواهد کرد

 .دادم، رسیدم

 :این نتیجە هم کە حاصل یک دوران طوالنی تفکر بود کە از این قرار است

 :کرد، زیرا کە طبقە کارگر انقالب خواهد

فکر . ـ اول اینکە، در پیشقراول بودن لذتی هست کە با هیچ لذت دیگری قابل معاوضە نیست

چپ و راست، باال و پائین، . کنید می شوید آدمی کە بە ورد زبان دیگران تبدیل می شود

بە قهرمان تبدیل می شوید، و آن هم درست . همە شما را دوست دارند. بحث بحث شماست

 انی کە قهرمانان بە فیلمهای اکشن نقل مکان کردەاند،در زم

آدم مگر خل باشد، والال کی هست . اصال قابل مقارنە نیستند' همە چیز'و ' هیچ'ـ دوم اینکە، 

 ترجیح ندهد؟' هیچ'را بر ' همە چیز'کە 

 دقت کنید، اول گفتم رسیدە. اما باز من چونکە آدم متفکری ام باز بە نتیجە دیگری رسیدەام

 .بودم، بعدش گفتم رسیدم و حاال می گویم رسیدەام

واقعیت این است کە بعد از . این بار سرتان را درد نمی آورم و یکراست می روم سر مطلب

شاید بپرسید کە مگر عمر من . یک دوران طوالنی تفکر، من بە این نتیجە سوم رسیدەام

باید بگویم . می دهد چقدر است کە بە این همە روندهای طوالنی مدت تفکر اجازە

خوشبختانە بدلیل اینکە پدرم بسیار دیر برای من شناسنامە گرفتە بود و فراتر از آن در آن 

ایام مثل همە پدر مادرهای دیگر بە تاریخ تولد و این جور حرفها دلبستگی نداشتە است، 
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دون بعلت عدم شناخت دقیق من از عمر واقعی ام این فرصت طالیی نصیبم شدە است کە ب

 .ترس از زمان، تنها بە تفکر فکر کنم و مابقی را از ذهنم دور کنم

 .است' رسیدەام'اما نتیجەای کە بار فعل 

من بعد از یک فاصلە زمانی بسیار طوالنی بە این نتیجە رسیدەام کە طبقە کارگر شاید 

البتە تصور و . ابدا. لطفا تعجب نکنید و نگوئید بیراە می گویم! انقالب کند، شاید هم نکند

نکنید کە من برای این نتیجە سوم، دلیلهای باال را از هر دو قسمت دوبارە اینجا ردیف می 

من بدالیل دیگری، بهتر بگویم بە دلیل دیگری، بە این نتیجە رسیدەام، کە البتە این . خیر. کنم

 :بار تنها یک تز است

جمهور سیاە پوست قبلی اش  ـ در دنیائی کە بزرگترین دمکراسی جهان موش زائید، و رئیس

در تازەترین نطقش از بە خطر افتادن دمکراسی و غیر مستقیم از هیتلر می گوید، چرا طبقە 

کارگر نخواهد انقالب نکند؟ چرا آن محتمل و این نامحتمل؟ و چرا اساسا بخواهد انقالب 

 کند؟ مگر طبقە کارگر آلمان، در دوران هیتلر انقالب کرد؟

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 دەستەکلیل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 !شتێک هەڵەیە

 

لێرە لە ناو ئەم ژوورە چیمەنتۆییە رەنگ خۆڵە مێشییە کە هیچ پەنجەرەیەک بە دونیای 

ئەگەرچی  .من و ئەو پێکەوە بە یەک ئەندازە بیری ئەو رۆژە دەکەیندەرەوەی نابەستێتەوە، 

ئەو جل وبەرگی بەڵەکی سەربازی لەبەردایە و منیش جل و بەرگی ئاسایی رۆژانەی 

ئەگەرچی ئەو دەگوڕێنێ، دەوەشێنێ، هەڕەشەدەکا و منیش داماو، ئارام، بێدەنگ و . کوردی

هەر دووکمان ئەو رۆژەمان لەبیرناچێتەوە، ئەگەرچی ئەو تەنیا وەک راپۆرت بینیویەتی . کز

هەردووکمان وەها نوقمی ئەو رۆژەین کە نە ئەو دەیەوێ من وەک . ستیو منیش وەک را

خۆم ببینێ و نە منیش باوەڕم وایە تازە دەتوانم دونیا بگەڕێنمەوە رۆژی پێش ئەو رۆژە و نە 

 . ئەویش لە خۆم تێبگەیەنم

ها پدرسوختە جانی، آن روز کجا بودی؟ با مسلسلت کیف می کردی ها؟ عاشق "ئەو دەڵێ 

منیش پێی دەڵێم ئەو رۆژە بە پێچەوانەوە کاتێک " ؟!های ما بودی، ها دیوسکشتن بچە
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ستوونەکە خۆی کرد بە شاردا من لە ناو خانووی بەرزترین گردی شار خەریکی 

سەیرکردنی ئەو دیمەنە دەگمەنە بووم کە کەمتر وەک خۆی لە مێژوودا دووپات دەبێتەوە، 

ە پێش ئەم جۆرە شتانەم تەنیا لەناو کتێبەکاندا دەڵێم من کە لەو. بەتایبەت مێژووی ئەم شارە

خوێندبووەوە، پێم وابوو رێک وەک کاتی خوێندنەوەی کتێب تەنیا دەبا لە شوێنێک 

دەڵێم لەوێوە ئاگام لە دەنگی تەقە و لە هات و هاوار و لە گڕ و . دابنیشتنمایە و سەیرم بکردایە

نا یاخود بە تەمای شتی تر خۆیان بە لە دووکەڵەکان بوو، لەو مرۆڤانەی راکەڕاکە لە ترسا

دەلێم دوواتر کاتێک تەقە تەواوبوو و شار دامرکایەوە، . هەموو شوێن و کەلەبەرێکدا دەکرد

منیش وەک خەڵکی تر بەرەو کۆاڵن و شەقامەکانی خوارووی شار خلۆر بوومەوە تا بزانم 

ای خەڵکی بوو کە وتم تازە دووای تەواوبوونی تەقە و هەراهەر. بەڕاستی چی روویدابوو

. زانیم ئەوەی لەبەر دەممدایە کتێب نیە و بەڵکو یەکێک لە رووداوە راستەقینەکانی ژیانە

ئەویش بە مشت دەکێشێ بە دەمم دا و لە کاتێکدا قژە ئارەقاوی، چڵکن و ئاڵۆزەکانم بە چنگ 

 !"جون عمەت تو گفتی و ما باور کردیم"دەگرێ و رایدەوەشێنێ، دەڵێ 

م دێ یەکێک لەو شتانەی لە زمانی فارسی سەرنجی راکێشاوم ئەم ئەوەتەی لەبیر

شێوازێ کە لە کۆنەوە ماوەتەوە و بگرە . بەکۆناساندنەی تاکە لە کاتی قسەکردن یان نووسیندا

ئەم خۆبەکۆناساندنە نەک تەنیا نیشانەی . پیاوە گەورەکان یەک لەوان پاشاکانیش پێی دوواون

ی بوونە، بەڵکو دەستبەجێ بە جۆرێک وەها خۆت حورمەت و گەیاندنی جۆرێک لە خۆی

لەناو کۆمەڵە خەڵکێکی خەیاڵیدا، سەرەڕای تاکبوونی کەسەکە، دەبینیتەوە کە نازانی لە 

ئیتر هەست بە . بۆیە جۆرێک لە هەستی متمانەت تیا دروست دەبێ! چاوانی کامیان بڕوانی

چڵکنی ترسناکدا نیم،  ، هەستم کرد نەک لەناو ژوورێکی'ما'کاتێک گوتی . ترس ناکەی

بەڵکو میوانی ئەوم کە ئیستاکە بە هەڵە یاخود بە داوای کەسێک بە بێ ئەوەی بۆخۆیشی 

یە بە گاڵتە و ' ما'تازە ئەو رۆژە بوو زانیم دەکرێ ئەم . جەلالدی من. بیهەوێ بووە بە جەلالد

 .بۆ سووکایەتیش بگوترێ

گوتم ئەو رۆژە چووم بۆ . درو ناکەمتفە خوێناوی و لینجەکەم بە زەحمەت رۆکرد و، گوتم 

ئەو راستە شەقامەی هەموو ماشینە سەربازی و زرێپۆشە سووتێنراوەکانی لێبوو، بە 
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وتم من چاوم بەو تەرمە . بە دەیانم لێ بینین. خراپ کەوتبوونە تەڵەوە. تەرمەکانی ناویانەوە

خوێنانەی سوور  هەروەها ئەو. سووتاوانە کەوت کە بەسەر فەرمانەکاندا دانەویبوونەوە

سوور و رەش رەش، لێرە و لەوێ لەسەر قیرەتاوی سەر جادەکە رێچکەیان بەستبوو، 

لێم دوورکەوتەوە و بەوردی لێمی . کە ئەمەم گوت دەستی کێشایەوە. دەڵەمەیان کردبوو

منیش درێژەم دایەوە، ئەگەرچی ناو !" بگو پدرسوختە ضد انقالب، بگو"گوتی . رووانی

گوتم ئەو رۆژە چوومە مزگەوتیش، مزگەوتی . لە ژانا دەبرژانسک و پێستە سەرم 

لە کاتێکدا ناوچاوانم بە . لەوێش لە نوێژخانەکە هەفدە تەرمم ژمارد. شێخەلئیسالم

. هەموویان گەنج، بە کونە فیشەکەکانی لەسەر جەستەیانەوە. شووشەکەوە نابوو، ژماردمن

کەوە و لەیەک کاتدا نەبینیبوو، بگرە لە کاتی لە ژیانمدا ئەوەندە تەرمم پێ. گوتم کە زۆر ترسام

سەرەڕای ئەوەی هەفدە بوون، بەاڵم لە سەدانیان . خۆپیشاندانەکانی سەردەمی شۆڕشیش دا

گوتم سەر موزاییکەکان پڕی خوێن بوو، خوێن دەچۆڕایە ناو جۆگەی تەنیشت ! دەکرد

م بە مرۆڤی نەگبەت دا گوتم من قەت لە ژیانم دا ئەوەندە بەزەیی. حەوزی دەستنوێژگرتنەکە

! شیرین زبونی می کنی خواهر جندە حمال"بە ئارامی گوتی . لێرەدا رایگرتم. نەهاتبووەوە

ویستم بڵێم !" خیال می کنی اگە اینو بگی باورت می کنم و آزادت می کنم؟ خر مادرزاد

ەکە و نەک تەنیا چیرۆکی ستوون. ئەوەی دەیڵێم نەک تەنیا درۆ نیە، بەڵکو هەمووی راستییە

تەرمەکان، بەڵکو ئەوەی من لە دەروونی خۆمدا هەستم پێکردبوو و بەردەوامیش هەر 

هەستم کرد . بەاڵم نەمگوت. هەستی پێدەکەم، هەموویان راستن، وەک رۆژی رۆشن

چیرۆکەکە گەر خۆی لە خۆیدا نەتوانێ لەسەر جەلالدەکەم کاریگەریی هەبێ، ئەوا هیچ 

وە چونکا من هەر لە منداڵیمەوە حەزم بە . دەر بێتروونکردنەوەیەک ناتوانێ یارمەتی

چیرۆک و چیرۆک خوێندنەوە بووە و ئاگام لە کاریگەرییەکانی لەسەر خۆم هەبووە، دڵنیا 

بووم هەمان کاریگەرییشی لەسەر ئەو دەبێ، بەتایبەت گەر چیرۆکەکە لە رەگەزی 

نەک تەنیا هیچ . خاو بووبەاڵم وادیاربوو هەتا ئەم ساتەوەختە خەیاڵم . ناتورالیستی بێت

 .کاریگەرییەک نەدەبینرا، بەڵکو جەلالدەکەم هەتا دەهات توڕە و توڕەتر دەبوو
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بود، یوزی یا  ٣ژ ... آن روز از چە تفنگی استفادە کردی، ها چە تفنگی؟"گوتی 

ئەوکات بەسەرمدا داموکایەوە و روخساری ریشن و پڕ لە چین و چروکی کە " کالشینکوف؟

البتە کە کالش بودە، "گەنجیەتییەکەی نەدەهاتەوە، لێم نزیک کردەوە و گوتی  گەڵ لەتەمەنی

شما کثافت ها همە عاشق کالشیت، عکساتونو دیدم، دیدم با چە کیفی باهاش قیافە می گیرید، 

گوتم " بگو چە بود؟!... ها"دیسان بە توندی قیڕاندییەوە !" آرە بعث هم کە فقط کالش دارە

ۆژە خۆشەکانی هاوین بوو، ئاسمان ساماڵ، ئاربەبا رەنگین و جوان، ئەو رۆژە یەکێک لە ر

سەرەڕای دۆخی ناخۆشی شار و دڵەڕاوکێی خەڵکی، بەاڵم الم لەوە نەدەچوو شتێکی ناخۆش 

رووبدات، الی خۆم دەمگوت سەرئەنجام ئەم هەوا و سروشتە جوانەیە گرەوەکە دەباتەوە، 

. وەک تەلیسە خوری نەرم نەرم بەالدا کەوتم. کتوپڕ الکەلەکەم گڕی گرت. نەک مرۆڤەکان

داری برام شاهنامە می خوانی "گوتی . ژان بوو بە جەستەم. ژان، جێگای جەستەمی گرتەوە

حاال تازە ... ها؟ کاری می کنم مرغان هوا بەحالت گریە کنند،!... ایکبیری؟ بچە ننە قرمساق

تم و بەرزی کردمەوە و، پاش ماوەیەک بەهەر دوو دەست یەخەی کراسەکەی گر!" اولشە

. بەربەرە هەستم بە جەستەم کردەوە. بەزەحمەت خۆم رادەگرت. خستمییەوە سەر کورسییەکە

لە ناو ژان و جەستەدا هێشتا دابەش . ژانەکە کەلەکەمی جێدەهێشت و دەگەیە قەراخەکان

درست  بە قیافەت نمی آد، با آنکە هنوز دهنت بوی شیر می دە، اما نیروهای ما"گوتی . بووم

چکار . بعد از درگیری، در دهنە ورودی شهر، یعنی تنها نیم ساعت بعدش دستگیرت کردند

می کردی ها؟ خوب اگە آن روز توی خانە روی آن تپە داشتی تماشا می کردی، امروز 

چی؟ توی بچە ننە کە بایست پیش ننەجونت می بودی، ها؟ با این حساب جزو همون بی 

فرستادند، یا ... مگە نە؟... ها حتما گرو امدادشون هستی،!... امدادگروە ... ها؟... شرفهایی،

خودتان ... موندی برای اینکە کمتر کسی می تونە بهت مشکوک بشە، اما خودت خری،

 !" خرید

. ویستم بڵێم کە دایکم ناردبوومییەوە بۆ شار بۆ ئەوەی کەمێک ئازوقە لەگەڵ خۆم بەرمەوە

شم پێ بوو، چەند کیلۆیەک برینج لەگەڵ لوبیا و نۆک و هەندێ ویستم بڵێم کە گرتیانم کۆڵەکەی

بە پێچەوانەوە لە کاتێکدا دیسان بە زەحمەت وشەکان لە دەممەوە . بەاڵم نەمگوت. پیاز
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دەهاتنە دەر، گوتم رێک لە تەنیشتی ئەو شەقامەدا وا شەڕەکە تیای رووی دا، درەختێکی 

ئەوەتەی نەک من، . دووان بوون. سەرییەوەقەدیمی لێیە، بە هێالنەی حاجی لەقلەقەکان بە

ئەو رۆژە سەیری ئەوانیشم . بەڵکو خەڵکی شاریش لەبیریان دێ ئەوان هەر لەوێ بوون

تەنیا، درەختێکی نیوە وشک کە دوواتر وتیان سەر لقەکانی ئەویش . لەوێ نەمابوون. کرد

. ەیبردەوەسروشت ن. وتم کتوپڕ ئاسمانی شار گۆڕابوو. ئەو رۆژە... سەنگەر بوون،

هەرچەند دەبوایە هەر زۆر زووتر بمزانیایە، هەر لە نیوەڕۆکەیەوە، کاتێک هەواڵ هات، 

پێش ئەوەی ستوونەکە بگاتە شار، لە هەژدەدۆاڵن بەتووش شەڕێکەوە دەبێ و ئەوانەی لەوێ 

! ئەوانەی وا بە تەناف رایانکێشان. دەکوژرێن یەکەمین کوژراوەکانی ئەو رۆژە خەمینە دەبن

من کە لێرەدا بووم هەستم کرد بە تەواوی هەڵەم " کی؟... ها،... کی،... با طناب؟... چی؟"

. ئیتر نازانم کێ بوون، وام بیست... کردووە، بەاڵم چیرۆک زاڵتر بوو، گوتم وام بیست،

شهر شما بوی مقدس خون شهدای مارو گرفتە، . "گوایا ستوونەکە تەرمەکانیان راکێشابوو

فکرشو بکن شهر شما لجن ها بوی مقدس شهدای . ا احساس می کنیهر جا میری این بو ر

می خاید ... ؟!لعنت بە شما. ما را گرفتە، افتخاری کە نمی بایست نصیب شما می شد کە شد

گوتم تا !" یا ابالفضل!... المذبهای خدانشناش... بگی همەچی از برادران ما شروع شد؟

من تا ئەوان مانەوە . ییەکان لەوێ مانەوەماوەیەکی زۆر ماشین و زیلە سووتاوە سەرباز

! هەموو شتێ چەند سامناک بوو، چەند سامناک. کەمتر سەردانی ئەو بەشەی شارم دەکردەوە

چەند مشتێکی تر " ها؟... بی شرف قرمساق، باز ننە من غریبم بازی درمی آرە،"

رزگارم بێت، لە گوتم قەت پێم وانیە لەم بۆنە . گڕ، بووەوە بە کەلەسەرم. روخسارمی پێکا

. لە بۆنی تەگەر و جەستەی سووتاوی تێکەڵ بە یەکتر. بۆنی خوێن و خۆڵی تێکەڵ بە یەکتر

هەتا ئیستایش جاروبار لە خەو ! باوەڕم نەدەکرد ئەوەندە سامناک بن، باوەڕم نەدەکرد

 . دامدەچڵەکێنن

دا دەمتوانی جاروبارە، بە گوێرەی عادەت، سەرم بەرزدەکردەوە و لە ناو لێڵیی چاوەکانم

ئەم لەوان نەدەچوو، لە سەربازەکانی ئەو رۆژەی سەرپرد لە گەڕەکی . سیمای ببینمەوە

ئەم ریشن و ئەوانەی ئەو رۆژە، ئەو تەرمانەی من بینیبووم هەر هەموویان . خواروو
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... لەبەر خۆمەوە گوتم بەڕاست بڵێی ئەمە بە شوێن تۆڵەی ئەوانەوە بێت،. دەموچاو تاشراو

ەنیا بیانووە؟ لەبیرم دێ چ لە چیرۆکەکانی دایکمدا و چ لە چیرۆکی ئەو کتێبانەیدا یان ئەمە ت

کە خوێندبوومەوە باسی ئەوە دەکرا ئەوەی بۆ تۆڵە و بۆ حەق سەندنەوە دێ، خاوەن 

روخسارێکی تایبەتە، روخسارێک کە لە هەمووانی جیادەکاتەوە، نەک روخسارێکی ئاسایی، 

شما رشیدترین فرزندان این ملت را قتل و عام "گوتی ! خۆیئەویش بە ئاساییترین شێوازی 

کردید، فرزندانی کە فقط می خواستند وارد پادگان شهر شما بشوند و در واقع کاری با مردم 

گوتم ئەو رۆژە !" نداشتند، اما شما جنایتکاران آنان را بە شهادت رساندید، شما پست فطرتان

گوتم . بوو و نە قەت تفەنگیشم پێ بووە، قەت قەتنە تفەنگم پێ . من هەر ئەوەندەم بینی

گوتم نەک تەنیا لەم . ئەم رووداوانە... ئەوەی ناهێڵێ من لە سیاسەت بگەم هەر ئەمەیە،

... ژوورەی من و تۆی تیاین، بەڵکو لەم شارە و لەم واڵتە هەست دەکەم شتێک هەڵەیە،

گوتم هەم ئەو رۆژە هەڵە بوو ! ەهەڵەیەکی کوشندە، ئەگەرچی نازانم چییە، بەاڵم دەزانم هەی

گوتم لە ساڵی راپەڕینەکەوە . و هەم رۆژەکانی پێش ئەو رۆژە و هەم رۆژەکانی دوواتریشی

خولێ لێرە و خولێ لەوێ، گرتن و تەقە و هەاڵتن، . هەتا ئیستا نە لە شار ئارامین و نە لە دێ

ەستێکی بەهێزی گوتم هەست دەکەم چارەنووس دراوەتە دەست د. قسەوباسی زیندانەکان

گەورە کە ئەویش تەنیا حەزی بە رووداوە، ئەویش رووداو لە خراپترین و کارەساتاویترین 

. تەواوی روخساری سوور سوور هەڵگەڕا. ئاگام لێبوو چاوەکانی بچووک کردنەوە. چەشنی

چاوەکانم قونجاند، جەستەم قونجاند، هەرچی هێز و . بەپەلە و بەپڕتاو بەرەورووم هاتەوە

تیا مابوو وەها گوشیمن کە رەق رەق دەوری هەموو پەیکەریان دام، رێک وەک  وزەم

 .قڵغانێک

کە جەستە زۆر لە ناو کوچە و کۆاڵنەکانی شاری ئازار مایەوە، هەست بەوە دەکا هیچ کۆاڵن 

. و شەقامێک نایگەیەنێتە دەرەوەی ئەم شارە، ئەوسا مرۆڤ هەوڵدەدا بگەڕێتەوە بۆ ناو خۆی

لەوێ شوێنێ . کە تەنیا هی ئەوە و بەس، شوێنێک کە دەستی کەس نایگاتێبۆ ئەو شوێنەی 

 .دوور دوور. گرمۆڵە گرمۆڵە. هەیە دەتوانی خۆتی تیا بشاریتەوە



 دەستەکلیل

. پێش ئەوەی ئەو لەوەی کە هاتووە زیاتر بگاتە من، دەبێ من بگەمە ئەو شوێنە. مەودا کەمە

شۆڕ شۆڕ، هیچ . مدا شۆڕ دەبمەوەتا دەتوانم بە ناو خۆ. دەبم بە قەڵغانێکی رۆحیی رووت

 . دەستێک تازە ناگاتە من، هیچ دەستێک، تەنانەت خۆیشم

بەڕاستی ئەو هاتووە تۆڵەی ئەوانەی ئەو رۆژە بکاتەوە؟ باشە دەکرێ جەلالد ! بەاڵم راوەستن

 .بیت و لەخەمی مردووەکاندا بیت؟ دڵنیام ئەمەیش یەکێک لە هەڵەکانی ترە

دووردوورانە دایکم لە شوێنێک لەو گوندەی من ئەم بەیانییە جێم هێشت، لە گوێم لێیە لەو 

کاتێکدا بە چەندین ژنە دراوسێ و خەمخۆر کە هەمیشە لە گەڕەکەکانی نیشتمانی ئێمە پەیدا 

دایکم خۆی دەڕنی، بە چەپۆکە قورسەکانی بە . دەبن، جا لەهەر شوێنێک بژی، دەورەیانداوە

بۆ کوڕە کتێب خوێن و ... ئەی هاوار بۆ کوڕە جوانەکەم،" خۆیدا دەکێشێ و هاوار دەکا

خوایە گیان بۆ کوڕە سپیکەلە و ... چ بکەم؟... هەرزەکارەکەم، ئەی هاوار چ بکەم،

 !"بیپارێزی... بیپارێزی،!... ئەی خوایە گیان... ترسنۆکەکەم،

ەق ستێن بێ ئاخر نە دەکرێ جەلالد ح. منیش دڵنیام گەر خوایەک هەبێت بێگومان دەیپارێزێ

 .و نە ترسنۆکێکیش سەرەداوی ساخکردنەوەی هۆکاری رووداوی ئەو رۆژە

 !ئەگەر ئەمەیش هەڵە نەبێ
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 یک شب

 

یک شب کە خوابم نمی برد و از فرط نشستن در سکوت، گشت بیهودە درون اتاقها، 

در درون مغز خستە شدە نگریستن بە عکسهای قدیمی روی دیوارها و پژواک بیهودە افکار 

 .و رفتم. بودم، تصمیم گرفتم بیرون بروم

از خانە بیرون آمدم، بعد از . اواخر تابستان بود و درازای شب و روز بهم نزدیک شدەبودند

نسیمی از جنس نصف . گذشتن از هشتی، حیاط را طی کردە و بە کوچە قدیمی وارد شدم

ی بر لبانم جاری شد یا نە، اما در درون، نمی دانم تبسم. شب، گونەهایم را نوازش داد

 .تبسمی لبان قلبم را وا کرد و درخشش دندان خون را در اندرون اعضایم بازتاب داد

و احساس من این است کە . شب در این دیار مثل همیشە ویژە بود، بهتر بگویم ویژە است

ان آن بازنمی گردد، و این تنها بە تاریکی، آسمان، راهها، صدای باد و یا بە همهمەهای پنه



 دەستەکلیل

. شب در این دیار با خود چیزکی اضافە دارد... نە،. یا اینکە بە مخلوطی از همە اینها با هم

 .تاریخ اینجا. و شاید بتوان آن چیزک را تاریخ نام نهاد. چیزکی غریب در اوج آشنائی اش

گذشتم، هیکل  و من آن شب، ناگهان هنگامی کە از اولین پیچ کورە راە منتهی بە جنگل می

اوئی با من در آن پیادەروی . هیکلی سنگین، اما چابک. تاریخ را در کنار خود احساس کردم

تاریخ با کمال میل دعوت ناگفتە . غیر معمول در زیر سایە درختان، و نور بشدت جذاب ماە

... د،، قبول کردەبو(البتە نە در معنای اخالقی آن)و پنهان مرا بە آن پیادەروی و گشت سیاە 

 .نمی دانستم سپاسگزار باشم یا نە. از همان نخستین گامهای شروع

تاریخ بر خالف من کە از همە گونە رنگ بر تن داشتم، تنها سیاە پوشیدە بود، و البتە با یک 

از او پرسیدم کە فلسفە این سفیدی در بطن سیاە الباسش چیست، و او جواب . جفت کفش سفید

را ببینند و احساس کنند، اینکە باالخرە باید چیزکی در وجود او  داد برای اینکە مردم گذرش

گفتم شاید . کفش مردانە با چرم براق. من بە کفشهایش خیرە شدم. عبور او را نشان دهد

بعد باز گفت نکنە ! او لبخندی زد و گفت شاید و شاید بیشتر از شاید. کفشی همیشە براق

 !داستتصور می کنی لباسهای رنگارنگت امشب پی

و این چنین اولین چیزی کە آن شب غریب یاد گرفتم این بود کە تاریخ در این دیار با کفش 

و نیز . سفید عبور می کند و ماە آنقدر کم نور کە کسی نمی داند من چە رنگی بر تن دارم

اینکە مردم، بیشتر از لباس سیاهش آن کفشها را می بینند و بنابراین علیرغم سیاهی مسلط 

 !و فکر کردم چە خوب... رشتش، هنوز ناامیدانە امیدها دارند،جثە د

در حالیکە در آسمان، ستارەها بە مانند میلیونها سال ناقابل چشمک می زدند و نمی دانم 

اساسا متوجە ما بودند یا نە، گفتم شب قشنگیە و آیا او بە چنین پیادەروی هائی اساسا عالقمند 

اسا از حرفهای قلمبە سلمبە بیزار است و دوست دارد تنها و جواب داد کە او اس. است یا نە

گفتم پس امشب برای دیدن . روایت بشنود و روایت تعریف کند، درست مانند داستان نویسان

از گوشە . جزئیات طبیعت افتخار راهپیمائی بە من را دادە است، همین و نە چیز دیگر

جوری دلت خواست تعبیر کن، مهم چشمان رنگ پنهانش نگاهی بە من انداختە و گفت هر 
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و بدین ترتیب . این است کە من امشب دلم هوای یک پیادەروی جانانە را کردە است

 .جنگل زیبا و مبهم، بیشتر ما را فرا می خواند. پیادەروی جانانە ما ادامە یافت

. و کردم. سعی کردم گفتگو را قطع کردە، تماما نظر و توجهم را بە طبیعت معطوف کنم

رچە شب بود و سیاهی مسلط، اما بە یمن نور مهتاب کە بی رحمانە نصف سیاهی را بە اگ

مابین درختان، بە میان درەها و بە دوردستها راندە بود، می توانستم وضوح شاخەها را در 

حد سایەها ببینم، تکەهای ابرهای سرگردان را تشخیص دهم و سنگهای تا حدودی درشت 

اما چنین بە نظر می رسید کە تاریخ بە اینها توجهی . اە سوا کنمروی کورە راە را از خود ر

و یک . پرسیدم شما کە بە روایت عالقمندید خوب است بە جزئیات شب توجە کنید. ندارد

گفت اگر اشتباە . دفعە یادم آمد کە تاریخ اساسا در روایات خود، طبیعت را روایت نمی کند

گفت درست است کە تاریخ هم . استان نویساننکنم طبیعت مال شماست، مال شاعران و د

بمانند آثار ادبی در بطن طبیعت رخ می دهند، اما طبیعت برای او تنها یک بستر رخداد 

من گفتم اما می گویند ناپلئون .  است و بس، بدون درنظرداشت آن، بدون اشارەای بە آن

پس چنانکە . انگونەشکست خورد چونکە زمستان روسیە یقەاش را چسپید، یا هیتلر هم هم

می بینی طبیعت پیش شما هم حضور دارد، و اساسا نمی شود از چیزی چشم پوشید کە مادر 

گفت چە حرف مزخرفی، چە کسی . چشمانش را کوچک کردە و بە من خیرە شد. همە ماست

شما گمان می کنید کە اگر آدمی توی آن سرما نبود، می ! این را گفتە؟ تاریخ نویسان قالبی؟

تنها با سرما و برف؟ وانگهی مگر در نورماندی ... ناپلئون و هیتلر را عقب راند؟شد 

برای من روسیە یک پهنە سفید از کرەای است بە اسم زمین ! چە چرندیاتی... زمستان بود؟

مگر دیدەای یک تاریخ نویس از رابطە ... کە در آن، آن سالها چنین جنگی رخ داد و همین،

 ا جغرافیائی بگوید کە در آن حوادث تاریخی اتفاق می افتند؟درونی و احساسی خود ب

من کە یکدفعە احساس کردم کل گفتگوی ما، بعلت تکرار مطالب همیشگی ای کە بشر از 

، حال از همدمی (شاید یک اشتباە تاریخی)ادامە آنها خستە نمی شود، یک اشتباە بزرگ بود 

اساسا چرا من ! گوئی در چنین شب زیبائیمرا چە بە چنین گفت. او بشدت پشیمان شدە بودم

شب را بە تاریخ وصل کردم؟ و حال از احساس شاعرانە خودم بشدت پشیمان بودم و برای 
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بار دیگر دیدم کار دستم دادە است، و باز  برای بار دیگر در ارتباط سادە و صمیمی من با 

ن بخش عقالنی وجودم اما همزما! و چە آدم احمقی بودم من. طبیعت خلل ایجاد کردە بود

گفتم همە .  عقب ننشست و اصرار داشت این همسفری ناخواستە را بە سرانجامی برساند

چیز معموال از آنجائی شروع می شود کە ما ادعائی را مطرح می کنیم، و بدون اینکە بتوانم 

داشتە  صد در صد آن را اثبات کنیم همە عمر می توانیم در پی اش بدویم و عمیقا بدان اعتقاد

و نیز اگر واقعا شما بە طبیعت اینقدر بی توجە هستید چرا امشب بدنبال من براە . باشیم

افتادەاید؟ نکنە بە مانند بعضی از حوادث تاریخی آنرا صرفا یک اتفاق و حادثە ارزیابی می 

کنید، اتفاقی بدون دلیل؟ و من متعجبم کە شما می توانید از جنگ واترلو بگوئید، اما بستر 

ناگهان توقف کرد، درست سر پیچی . طبیعت آن حادثە را فراموش کنید و بدان توجهی نکنید

... مشرف بە انبوە درختانی کە تیرەتر از هر جای دیگر جنگل آن شب بە نظر می رسیدند،

و گفت من درست بخاطر کفشهایم آمدەام، کار من این است کە در دل شبها بە راە بیافتم و 

شما هم نمی آمدید من باز بودم، لطفا ! رخ بکشم، بە رخ شما و شماها درخشش آنان را بە

حضور ! این را بیاد داشتە باشید، و نیز فراموش نکنید کە شما با من آمدید و نە من با شما

 .شما اتفاقیست، نە من

من بە یاد آن احساس اول پیادەروی ام افتادم کە تاریخ را یک دفعە پیش خودم احساس 

من و او یک ! و حال فهمیدم کە او نیز درست همین احساس را داشتە بود. کردەبودم

و ناگهان بە این . ماندە بودم کداممان درست می گفتیم. احساس، اما از دو زاویە متفاوت

 . نتیجە رسیدم کە هر دو می توانستیم درست گفتە باشیم، و چە اتفاق غریبی بود

ب در زیر نور زیبای ماە، در میان سایە سارهای آن ش. نە، دیگر نە من چیزی گفتم و نە او

من برای . جنگل و بر روی کورەراهی اغواگر، من و او در کنار هم بە راهمان ادامە دادیم

فرار از تنهائی های شبانە و دلتنگی های شاید عبث شاعرانە و داستان وار، و او برای 

 .نمایش کفشهای براق سفید امیدوارکنندە مردم

 .کە امشب کفش او را می دیدند، مرا هم می دیدند شاید آنانی

 .لبخندی بر لبانم در آن سبز سیاە
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 کە تەمەن رۆیشت

 

من کە لە سەفەرێکی . کە تەمەن رۆیشت، باوکم لە حەوشە خەریکی ئاودانی گوڵەکان بوو

هەمیشەییەکە و بە ئارامی دوور دەگەڕامەوە، دووا جادەی ناو ئێوارەم بڕی، گەیشتمە کۆاڵنە 

هەموو شتێ بۆنی تێپەڕینی دەدا، بۆنێکی خۆش و . دەرگا ئاسنینە گەورەکەی جارانم کردەوە

خۆش لەبەر ساتی . ناخۆش کە لەگەڵ گوڵەکانی حەوشە و تۆزی دەم پڕژەی ئاو تێکەڵ ببوو

 .گەڕانەوە و ناخۆش لەبەر ساتە نەگەڕاوەکان

تامی رێگاکانم دەدا و سێبەری دۆڵەکان لە قژە درێژەکانم من کە هێشتا . باوکم الی نەکردەوە

ئااڵبوون و مشتێ تیشکی زەردەپەڕ لە نیگاکانم دا مابوونەوە، لە دیمەنەکەی بەردەمم 

ویستم پێی بڵێم نەمدەزانی لەدووا . هەموو شتێ چەند سادە و ساکار دەینواند. وردبوومەوە
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هەموو شتێ تەنیا ئاماژە بوو . م نەمگوتچرکەکانیشدا دەکرێ مرۆڤ گوڵەکان ئاوبدات، بەال

 .بە بێدەنگی و بە رامان

بە دەوری درەختە . پەپولەیەکی سەرگەردان بە باڵە رەنگاوڕەنگەکانی نیگای قۆستمەوە

سێوەکەی بەردەمم، بە لەنجەوالر، بەرز و نەوی سوڕێکی خوارد و لە روخسارم نزیک 

ئەو پێش . وو زانیم دایکم لەمێژە بزربووەئیستا ب. بۆنی گوڵەکانی باوکمی دەەدا. کەوتەوە

 . ئەوەی تەمەن بڕوات، رۆیشتبوو

جانتاکەم لە کٶل کردەوە و نام بە دیواری تەنیشت دەروازەکەوە و بە ئارامی لەسەری 

شتێک پێی دەگوتم هێشتا من بە تەواوی هی ئێرە نیم و دەبێ لەسەرەخۆ هەنگاو . دانیشتم

پاش سااڵنی ساڵ گەیشتوومەتەوە و هەرچەند بە پەلەیش  پێی دەگوتم کە راستە لە. هەڵبێنم

هەنگاوم هەڵهێناوە، بەاڵم دەبێ ئارام بم، دەبێ تاقی بکەمەوە، ئەوەیکە ساڵەکان تازە 

. کەوتوونەتە نێوان  و، نە من ئەوەی جارانم و نە ئێرە و نە ئەو نەختە تەمەنەی بەبەرە ماوە

 !رەنگە... تێ جۆرێکی تر دەبوو،بیرم کردەوە گەر دایکم مابا رەنگە هەموو ش

ئەو نە بڕوای بە . ئەو تازە بەوان خووی گرتبوو. باوکم هەر خەریکی ئاودانی گوڵەکانی بوو

ویستم بڵێم گوناهی خۆم نەبوو، بۆ دایکیشم نازانم، . جوڵەیەکم کرد. من مابوو و نە بە دایکم

تر وەهایە، رێگاکان گەر بەاڵم وەک خۆم سەبارەت بە خۆم گوناهی خۆم نەبوو، ئەوەیکە ئی

ئێمە نەبن ئیتر رێگا نین و بۆیە بەناچار دەبێ شوێنیان بکەوین، بگرە هەر پیش ئەوەی لە 

هەموو شتێ . ویستم ئەمانە بڵێم، بەاڵم نەمگوت. دایک بین ئەم چارەنووسە بە بەرمان بڕاوە

تە زەردەپەڕەکە یان رەنگە ئێوارەیەکە و مش. چەند بێ مانا لە دەروونم دا دەنگی دەدایەوە

 .منیان وەک بنێشتێکی تام مژراو فڕێدابوو. هەموو ماناکانیان بۆخۆیان قۆستبووەوە

دەستم برد، پووشێکی زەردی وشکم لە بنەگیایەکی سەوزی تەنیشم کردەوە و دەستم کرد بە 

پووشە بۆشەکە بە ئاسانی جێی خۆی لە نێوان دیانە . خاوێنکردنەوەی بەینی دیانەکانم

. دا دەکردەوە و وردەپاشماوەکانی نانە رەقێکیان بە پاڵەپەستۆ فڕێ دەدا دەرەوەشاشەکانم 

چەندە حەزم دەکرد بارانێک ببارێ بۆ ئەوەی . زمانم دەیگرتنەوە و قووتی دەدانەوە

بارانێک بە قەدەر . دەرفەتێک دەست بدا بەڵکو باوکم بتوانێ البکاتەوە و سەیرێکم بکا
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تەنیا یەک پەڵەهەوری خۆڵە مێشیی کەنار سپی، . م کردسەیری ئاسمان. باخچەی گوڵەکان

 .سەرگەردان بەرەو رۆژهەاڵت

. بۆت باس دەکەم. وتم دەزانم درەنگ کەوتم، بەاڵم خەتای خۆم نەبوو. دیسان لێم رووانییەوە

کە . سەرەتا لەسەر رێگا چۆلەکەیەک بەری پێگرتم، بەچکەکەی کەوتبووە خوارەوە

هێالنەکەی بەسەر درەختێکی قەد ناسکەوە . نەدەگەیشتە هێالنەکەیهەڵمگرتەوە ئەوجا دەستم 

بوو، قورسایی جەستەی منی رانەدەگرت، بە ناچار مامەوە تا درەختەکە گەورەتر بوو و 

هەر ئەمە نەبوو، لەسەر رێگا بەتووش دایکێکەوە بووم، بە شوێن خەیالە . قەدی ئەستوورتر

کۆیدەکردنەوە، منیش یارمەتیم دا، سااڵنی ساڵی  بەجێماوەکانی کوڕەکەیدا دەگەڕا، دەگەڕا و

خایاند، نازانم بۆ هەر کۆتایی نەدەهات، جارێکیان لێم پرسی مەگەر کوڕەکەت خەریکی چی 

جارێکیان ئەمجارە بەتووش کچێکەوە بووم، بڕیاری ! بۆ مەگەر وەاڵمی دامەوە... بوو،

نیش لەگەڵی کەوتمە دابوو لە شەونم هەزاران ملوانکە دروست بکا، بەهار بوو، م

کۆکردنەوەی شەونم، ئەوسا ملوانکەکانمان بۆ خانوویەکی گەورەی سارد لە دۆڵێکی قووڵ 

گواستەوە، خانوویەک بە هەزار ژوورەوە، جارێکی تر بەتووش پیرەپیاوێکەوە بووم، گوتی 

لە رازی زەمەن گەیشتووە و بۆ ئەوەی بتوانێ ئەم رازە بدرکێنێ لە رستەکەیدا تەنیا یەک 

وشەی کەمە، بەاڵم وشەیەکی گرینگ و، بۆیە داوای کرد گەر بتوانم بەڵکو یارمەتی بدەم و 

بۆی بدۆزمەوە، دەزانی سااڵنی ساڵ ئەو لێڕەوارەی ئەو تیای دەژیا گەڕاین، بن دار بە بن 

 !دار، ژێر هەموو گەاڵکان و نووکی هەموو چڵەکان، نەماندۆزییەوە کە نەماندۆزییەوە

شێوازی ئاودانەکەی ئەمەم . دەزانم دەزانێ منم. ئاودانی باخچەکەیەتی باوکم هەر خەریکی

لەدەروونەوە . ئەوەیکە ناجوڵێ، ئەوەیکە سااڵنی ساڵە ئەم گواڵنە ئەویان راگرتووە. پێدەڵێ

لەهەموو . نیگام دەچێتە سەر گوڵەکان. خۆشحاڵم شتێکی هەبووە خۆی پێوە سەرقاڵ بکا

لەژێر پڕژەئاوەکاندا سەما دەکەن، ملیان . باخچەیەکی هەزار رەنگ. چەشنێکن

 .خواردەکەنەوە و دەڵێی بەدەم یەکترەوە پێدەکەنن

هەموو شتێک چەند . ئەوانیش وەک باوکم پەلەیان نیە .بەدەستی چەپدا ژوورە سێبەراوییەکانن

هەموو شتێک چەند . دەلێی زەمەن وەستاوە. لە چاوەڕوانییەکی پشوودرێژدا خۆدەردەخەن
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. منیش سەرئەنجام هاتمەوە ئێرە. پێکەنینم دێ. من و خەیاڵ و رێگاکانمەبەپێچەوانەی 

دەستێک بە ریشی ماش و برینجیی درێژمدا دێنم، . ترە بیری لێدەکەینەوە' هەیە'ماڵەوە، لەوە 

چەند رستەی ون دەوەرن و دەبن بە زەڕنەقوتە و بەباڵەکوتە لەناو دارسێوەکانی تەنیشتم دا 

 .ون دەبن

وەک هەورەبرووسکە . دوو نیگای سرک لە پشت پەنجەرەکانەوە دەکەم کتوپڕ هەست بە

نازانم بۆ، بەاڵم زۆر خێرا دەزانم . دەدەرەوشێنەوە و ون دەبن... ددەدرەوشێنەوە و ون دەبن،

ئەو . بەتەمای ئەمڕۆژە. ئەو، ئەوانی لەگەل خۆی نەبردبوو. نیگاکانی ئەون، هی دایکم

پێدەکەنن و پێم دەلێن ئەوەندە دامەنیشە و بیرمەکەوە، دەڵێ  نیگاکان. ئەو دەیزانی... دەیزانی،

 .گوڵەکانی باوکم چاوەڕوانمن، هەستە و نۆرەی تۆیە ئاویان بدەی

لەگەڵ هەر هەنگاو، لەو ئێوارە درەنگ . ئەو هەر ناجوڵێ. ئارام بەرەو باوکم دەرۆم. دەجوڵێم

. ڵەکان جوانتر دێنە گوێوەختەدا، دەنگی ئاو و پڕژەی وەبەرکەوتنیان لەگەڵ پەڕەی گو

 . جوانتر هەست بە بۆنی خۆڵ دەکەم

هەر کە . باوکم الناکاتەوە. کە دەگەم، بە ئەسپایی دەڵێم باوکە نۆرەمە، بەاڵم وەاڵمێک نابیستم

لەوێوە هەموو . دەست دەبەم سۆندەکە بگرم، هەست دەکەم دەستم دەخزێتە ناو دەستییەوە

. تاوێکی تر باوکم بزر دەبێ. ەیەکی ترەوەجەستەم بەکاوەخۆ خۆی دەخزێنێتە جەست

 .ئاوپڕژێنەکە هەر بەردەوامە

گوێم لێیە یەکێک لەدوواوە دەروازەی حەوشەکە دەکاتەوە و . نازانم چەند ساڵ دەگوزەرێ

بەالچاو ئاگام لێیە پاش کەمێک جانتاکەی دەنێ بە دیوارەکەوە و . دەزانم کێیە. دێتە ژوورەوە

ئاگام .  دەڕوانێتە من و گوڵەکان و باخی سێوەکە و ژوورەکان لەسەری دادەنیشێ و ورد ورد

 . لێیە بۆنی رێگاکان دەدا
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 !تەرکی ناکەم

 

شەوە 'هانی'و ' سیبیل جان'نەک باوکم، دایکم، ژنەکەم یان منداڵەکانم، بەڵکو هەموو دونیا بە 

... قەت قەت،. جگەرە ناهێنمواز لە قەت ... تەرکی ناکەم،گەر تکای دونیام لێبکەن، قەت 

 !چۆن دڵم دێت

ئەگەرچی ئێمە وەک مرۆڤەکانی ئاسیا، ئورووپا، ئافریقا و . جگەرە خۆشترین شتی دونیایە

ێزدار ر ئۆسترالیا درەنگ پێمان زانی و تەنیا لە دووای ئەوەی کریستۆف کۆلۆمبی زێدە

ئەگەرچی ... ،ۆش بووخ دیداریوە کەیفمان بە هێنایەرووی کردە ئامریکا و لە گەڵ خۆی 

تێگەیشتین کە چەند زاڵمانە بە سەدان و رەنگە هەزاران ساڵ لەم  ئێمە و مانان درەنگ

 .نیعمەتە گەورەیەی خوا بێ بەری بووین

بەاڵم جا چی لەم دونیایەدا . دەی باشە، منیش دەڵێم زەرەری هەیە. دەڵێن زەرەری هەیە

ش لە وەاڵم دەڵێم وانیە، ئەی ئەوە نیە منی. چی؟ رەنگە بڵێن وەرزش... زەرەری نیە؟ ها،

دڵی کتوپڕ ... ،کابرا کتوپڕ پشت ئێشە دەگرێ، شانی دەسوێ، جمگەکانی دەناڵێنن

جا . جگە لەمە وەک هەموومان دەزانین هەموو شتی خۆشی دونیا زەرەری هەیە! رادەوەستێ

خوا بێنێ؟  دونیایەئەم توخوا مەعقولە پیاو لەبەر زەرەرەکەی واز لە هەر چی شتی خۆشی 

زەرەری خستە پاڵ شتی خۆش بۆ ئەوەی لێی بسڵەمینەوە، بۆ ئەوەیکە پێی نەڵێن هەر شتی 
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تا بمێنێ نووری چاو و ! قەت قەت. بەاڵم ئەمە من ناگرێتەوە... ناخۆشی خەڵق کردووە،

 !هێزی پێم دێم و دێم و دێم و دێم

لە کاتی . بژیم لە گیرفانی دەنێم هەتا. بڕیارم داوە قەت تەرکی نەکەم... جا بۆیە بڕیارم داوە،

بە تایبەت لە . دەیانکێشم بە ئیشتیا دڵتەنگی و تەنیایی و وەڕەزییەکانم دەری دێنم و دانە دانە

کاتی ئێوارانی هاویندا لە بەر پەنجەرەی ژوورە قەدیمییەکاندا، یان زستان بە کاتی بەفری ناو 

ن پاییزان لە ناو گەاڵ هەڵوەریوە ، یاو لەژێر گوێسوانەکاندا کۆاڵن لەبەر مانگەشەودا

قسەی قۆڕە دەڵێن ئافرەت . لەمە لە دونیادا خۆشتر نیەدڵنیاتان دەکەم . رەنگاوڕەنگەکاندا

. خۆی تاقە. هیچیان بە جگەرە ناگەن. خۆشترە، یان دەڵێن گۆشتی برژاو، یان پارەی زۆر

ئەو خوا گیانەیش بۆ  من پێم وایە. هەتاهەتایە. وەک یەکەمیش دەمێنێتەوە. وەک یەکەم دێت

خۆی لەو سەرانە لە سەر ئەستێرەکان دادەنیشێ و بە کاتی ئێوارە لە کاتێکدا لەو سەرەوە لە 

و دووکەڵەکەی بە دونیادا هەموو گەردوون دەڕوانێ، جگەرەکە بە دەمی موبارەکییەوە دەنێ 

م وایە من پێ .جگەرەی خودایی، دووکەڵی خودایی و خەمی خودایی .و دەکاتەوەاڵپرژ و ب

گەر خودا لە کاتی خوڵقانی دونیادا جگەرەی بکێشایە ئەوا هەموو شتێ زیاتر لەوەی ئیستا 

رەنگە گلەیی بکەن مەگەر ئیستا شتەکان لە جێی خویدان؟ دەبێ ! دەبوو دا هەیە لە جێی خۆی

وەک دەیشزانن چونکە ئێمە لە دونیایەکدا ! بە شیوازی ئەوبەاڵم لەجێی خۆدان، بڵێم ئەیچۆن، 

ەژین کە رێز لە ئازادی بیروڕا دەگرێ و دیمۆکراسی تیایە، کەواتە گەر تەنانەت لەگەڵ د

 .ئەوەی لەگەڵ شێوازکەی ئەویش دا نەبین، بەاڵم دەبێ رێزی لێبگرین

 . بۆ جگەرەکەی... پێش هەموویان بۆ جگەرە،. منیش رێزم هەیە بۆی

پیردەبێ، باوکم چونکا دایکم رقی لەجگەرەیە چونکە پێی وایە کوڕەکەی وەک خۆی زوو 

پێی وایە رێزی ئەو دەشکێنم، ژنەکەم چونکە بۆنی دەمم دێت و منداڵەکانم چونکە پێیان وایە 

بەاڵم کێشەکە لەوەدایە ئەوان . هەڵبەت هەر هەمووشیان راست دەکەن. پارە بە ئاگرەوە نانە

نازانن . نەوەباسی هەموو شتێ دەکەن باسی من نەبێ، ئەوان زۆر بە ئاسانی من لەبیر دەبە

نازانن گەر من هێشتا بە پێوە راوەستاوم و هێشتا کوڕی دایک و . کە بێ جگەرە من هیچم
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. بۆیە تەرکی ناکەم. باوکمم و هاوسەری ژنەکەمم و باوکی مندااڵن، چونکە جگەرە دەکێشم

 .قەت قەت. نایکەم کە نایکەم

شتێک خۆشە و ئەوە ئەو شتەیە ئەوەندەی من بزانم هەموو کەس لەم دونیایەدا النیکەم دڵی بە 

رایدەگرێ، وزەی پێ دەبەخشێ و پاڵی پێوەدەنێ کە ئەو سااڵنەی ئێمە ناومان ناوە ژیان، 

هی وا هەیە شێت و شەیدای کارەکەیەتی، یان . رێک ئەمە! جگەرە الی من ئەمەیە. بژی

. جگەرەیەمن حەزم لە . نوقمی پارە و پووڵە، یان حەزی لە ژنانە، یاخود حەزی لە سیاسەتە

لەم . تازە دەبێ ئەوان مەمنوونم بن کە لەم دەورەو زەمانەدا من بە جگەرەوە گرتوومە

حەک لە خوا ... گەڕەکەی ئێمە هەیە رۆژ تا ئێوارە لە ماڵەوە شەڕیانە چونکە پیاوەکەی

ئیتر خۆتان دەزانن مەبەستم چییە، گەر بۆتان بژمێرم لەم سەر تا ئەو سەری ... بەزیابێ،

بە چەندین بنەماڵەی بەدبەخت و بەستەزمان یان منداڵیان کوژراوە یان بۆ هەمیشە کۆاڵنەکە 

سەری خۆیان هەڵگرتووە و رۆیشتوون، هەر لەم گەڕەکەی ئێمە هەیە لەسەر پارە خەڵکی 

من الی خۆم وایە تەنیا من فڕم بە سەر ئەم شتانەوە نیە و . بەدبەخت و هەناسە سەرد کردووە

جگەر و سییەکانم رەش بوونەتەوە، لە ناو گەڕەک دا دێم و  حەیی و زیندوو، ئەگەرچی

من پێم وایە ئەوەی دەروون و هەناوی خۆی بە شتێکی وەک . دەڕۆم و بۆ عالەم سەالمەتم

جگەرە رەش و رزیو نەکا ئەوا بە شتی تر بەردەبێتە هەناوی خەڵکی و هی ئەوان وەک 

لە گەڵ دووکەڵەکەم جوانترین من . تەرکی ناکەم! بۆیە لێم گەڕێن. خەڵووز رەش دەکا

 .بێدەنگ و بێڕەنگ و خۆمانە. دووانەی دونیاین

وەخت و ناوەخت دێتە سەرم و . هەڵبەت با نەیشارمەوە ماوەیەکە کۆکەیەکی پیسم گرتووە

تەواوی . زۆرتر نیوەشەوانیش رووم تێدەکا. رانەبم، دەمخنکێنێ. وەها رامدەتڵەکێنێ، نەبێتەوە

لە چاوەکانیانا سەرکۆنە شاراوەکەیان دەیخوێنمەوە . یا لێم رادەمێننخێزان لەو کاتانەدا تەن

هەر . بەاڵم من دڵنیام کەسیان باسی کۆکەیان نەکردبوو!" نەمانگوت... نەمانگوت،"

. بۆیە من بە دڵنیاییەکی زۆرتر و بە ویژدانێکی ئارامترەوە دەکۆکم. خەیاڵیشیان بۆی نەدەچوو

قوڕگم دێشێ، سکم دێشێ، پشتم، . ەک فیشەک دەردەپەڕێدەکۆکم و وردە تفی سپی لە دەمم و

قوڕگم وەک سەحرای کەربەال وشک و . کۆکەکە واز ناهێنێ. تەنانەت سەریشم... سینگم،
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بە . کچە بچوکەکەم کە زۆر خەفەتم دەخوا هەڵدەستێ و بۆمی دێنێ. داوای ئاو دەکەم. برینگە

لە نیگای دەچەقێ و بۆ ساتێک  نیگام. چاوە سرک و نازدار و خەمینەکانی لێم دەڕوانێ

ئەوسا پژەی . بەاڵم هەر دەمەوێ ئاوەکە بە سەرمەوە بنێم، دەگەڕێتەوە. کۆکەکە دەکشێتەوە

ژنەکەم کە ماوەیەک فێرە جنێو . کتوپڕی ئاو هەتا ناوەڕاستی ژوورەکە تەڕ و تڵیس دەکا

' عەمرت نەمێنێ' گوێم تەنیا. بووە، چەمۆڵەیەکم لێ دەنێ و روو وەردەگێڕێ و شتێ دەبۆڵێنێ

نایکەم کە ... بەاڵم تەرکی ناکەم،! لە دڵەوە دەزانم کە عەمرم نەماوە. ێکەی دەقۆزێتەوە

 .نایکەم

باوکم کە لە خانووەکەی ئەوبەر حەوشەکەیە و لە ناو پەنجەرە کراوەکەوە گوێی لە 

واتر و دو" ئەم زەڕە زەڕەمان مابوو"کۆکەکانمە، سەرێک لەبەر خۆیەوە بادەدا، دەڵێ هەر 

دایکم بە دەستە رەگ رەگاوییەکانی . سوێند دەخوا ئەمەیش جۆرێکە لە وەجاخ کوێری

سوتووی جگەرەی تووتن و پەڕەکەی دەتەکێنێ و دەڵێ هی جۆری جگەرەکەیەتی، دەبێ 

ئەوسا مژەکانی وەک پەڵەهەور بەرەو باوکم دەچن، . بگوازێتەوە بۆ تووتنی ناوچەی ئاالن

من دڵنیام باوکم لە شوێنێک لەو ژێرانە لە . و ونی دەکەن وەک رۆژی حەشر لێی دەئاڵێن

تەنیا منیشم کە دەزانم دایکم تاوانبار . دەروونی خۆیەوەو بە دزییەوە دایکم بە تاوانبار دەزانێ

لەبەر ئەوەی من قەت . لەبەر ئەوەی ئەو تووتن و پەڕە دەکێشێ و من سیگاری زەڕ. نیە

زانم ئاالن لە کوێیە و بمەوێ بە جیبە کۆنە هەوڵی ئەوەم نەدا رۆژێک لە رۆژەکان ب

بەاڵم سەرەڕای هەموو ئەمانە من تەرکی . ئامریکاییەکەی عەبەی مەززە سەردانێکی بکەم

 .تەنانەت گەر عەبەی مەززە بە بەالشیش بمبا بۆ ئاالن. ناکەم

ک پێم وابوو وە. ماوەیەکی باش ملم نەدا. وتیان بچۆ بۆ الی دکتۆر. کۆکەکە لەوەدا نەبوو

ئاخر من باوەڕێکی سەیرم . چۆن کۆکەکە بۆخۆی هاتبوو، ئاوایش بۆخۆی دەڕوا و ون دەبێ

لە بیرم دێ رۆژێکی . دیارە هەر خۆبەخۆیش ئەم باوەڕەم پەیداکرد. بە شتی خۆبەخۆ هەیە

رۆژ نەبوو خەڵکی بە وەروەرە پان و . بەفرێکی یەکجار زۆر باریبوو. زستانی بوو

ئەو رۆژە . لە ناو کۆاڵن هەتا بەر پەنجەرەکان بەفر هاتبوو. اڵینگەورەکانیان نەچن بۆ بانم

. کەس بەدەرەوە نەبوو. خەڵکی تازە لە بانماڵین ببوونەوە. دەمەو ئێوارە بوو چوومە بانی
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دووکەڵی کوورەکان لە رۆچنەی هەموو بانەکانەوە بەرەو ئاسمان دەچوو و بە دەم باوە 

بە . لەوێوە سەیرێکی ناو کۆاڵنەکەم کرد. چوومە قەراخ گوێسوانەکە. لەسەمادابوون

. هەر لەخۆوە خولیای خۆهەڵدانێک گرتمی. پێچەوانەی جاران چەند نزم دەهاتە بەرچاوم

سەرەتا لەم خولیایە ترسام، بەاڵم ترسەکە خۆی کرد بە ناو نەرمیی بەفرەکەی ناو کۆاڵن و 

کە دراوسێیەک لەو بەرەوە لە بەختم هەبوو . ئیتر هەر ئەوەندەم لەبیردێ. خۆم هەڵدا. ون بوو

لە راستیدا من . پشت پەنجەرەکەیانەوە ئاگای لێ دەبێ چلۆن من لە ناو بەفرەکەدا نوقم ببووم

کە دەریانهێنامەوە لە بیرم دێ تا چەندین مانگ لە . خنکابووم، خنکاوی ناو چۆمی بەفر

منیش . بحەسێتەوەدەیانگوت هەناسەی سواردەبێ و بۆیە دەبێ . ماڵەوە لەناو جێگادا کەوتم

بەاڵم سەرەڕای هەموو شتێ لەو ساڵەوە باوەڕم هێنا کە شتێ هەیە بە ناوی . دەحەسامەوە

بۆیە هەتا سەد ساڵی تریش بیڵێن و بیڵێنەوە دیسان دەڵێم منننن . ، کە دێت و دەتبا'لەخۆوە'

 .بڕایەوە!... تەرکی ناکەم کە نایییکەممم

بردن و سەیرکردنی قوڕگم و گرتنی پەستاوی  کە چوومە الی دکتۆر، پاش کەمێک هێنان و

دیارە هەر بەمە . گوتی، تەنیا رێگا ئەمەیە! خوێن و شتی لەم بابەتە، گوتی دەبێ تەرکی کەی

دیارە هەندێ دەواو ! ئەوەیشی گوت کە دەبوا زۆر لەوە پێش ئەم کارەم بکردایە. وازی نەهێنا

دەرگاکەی دەچوومە در، بە دەنگێکی  لە بیرمە کاتێک خەریک بوو لە. دەرمانیشی بۆ نووسیم

... تەرکی نەکەی دەتکوژێ،"بەرز بەاڵم گڕ و رەگ داکوتاو لە ناو ناوەوەی قوڕگی گوتی 

هەرچەند سەرەتا بە تێکەڵ بوونی زمانی !" وەک چۆلەکە پاساریی تەڕی زستان بەردەبیتەوە

ەم لەدووای خۆم زانست بە زمانی شیعر عەبەسام، بەاڵم هیچم نەگوت و بە ئارامی دەرگاک

 !"تەرکی ناکەم کە نایکەم"پێوەدا و رۆیشتم، بەاڵم لەناو خۆمدا پڕ بە خۆم هاوارم کرد 

لەگەڵیشیا . دایکم شەوانە ئەو نووشتەیەی بە دزییەوە کردوویەتی، دەخاتە ژێر سەرینەکەم

. شممن قەت نایانکێ. چەند دانەیەک تووتن و پەڕەی پێچراو لە تەنیشتی دۆشەکەکەیشم دادەنێ

نووشتەکەیش هەڵدەگرێ و ئیستا لە جیاتی دایکم . رۆژی دوواتر ژنەکەم دەیانباتەوە بۆ دایکم

من ئەگەرچی دەزانم لەوێیە، بەاڵم قەت . بۆ شەوی دوواتر بۆخۆی دەیخاتەوە هەمان شوێن

ئەوەیکە رەنگە لە نووشتەکەوە . پێم وابێ ئەمەیش هەمان باوەڕی خۆبەخۆیە. دەستی لێنادەم
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جارو بارە بە نیوەشەوان . ت دەر، لەناو دەممەوە بنیشێتە ناو قوڕگم و چاکم بکاتەوەشتێک بێ

 !"تەرکی ناکەم"سەرینەکەم هەڵدەدەمەوە و چاوی تێدەبڕم و دەڵێم 

شەوێکیان خۆی بە ژوورەوەدا کرد . دراوسێیەکمان هەیە، زۆر حەزی بە یارمەتیدانی خەڵکە

هەمیشە ! ە قوڕگت وشکە، بۆیە تەڕی کەو گوتی کۆکەکەت وشکە و ئەمە مانای ئەوەی

لێوانێک ئاو لە تەنیشت خۆتدا دابنێ و جاروبارە لێی بخۆرەوە، بەتایبەت بەشەودا کە بە هۆی 

. گوتی هەر لە کۆنەوە وابووە، خەڵکی لەشەودا زیاتر دەترسن. تاریکی قوڕگ وشکتر دەبێ

ێکی دەستم کرد بە منیش ئەمجارە بە رێک و پ! ئاو و ئاو. بۆیە رێگاچارەکەی ئاوە

ئیستا بە پێچەوانەی . بەاڵم تەنیا بۆ چەند چرکەیەک! ئەشەمبیلال راستی دەکرد. ئاوخواردنەوە

ئەو شەوی کچە بچووکەکەم لێوانە ئاوەکەی بۆ هێنام، کە ئاوەکە دەگەییە قوڕگم، کۆکەکە 

ی پێ دەڵێی دەکشایەوە، قوڕگم فێنک دەبووەوە و هەناسەم باشتر دەبوو، بەاڵم ئەوەندە

خۆ نەیشدەکرا هەمیشە . زۆر خراپتر. خراپتر لە جاران. نەدەچوو دەستی پێدەکردەوە

بەاڵم بەهەڵە لێم . بۆیە ئاوخواردنەوەم تەرک کرد. پەرداخە ئاوەکە بە لێومەوە بێت

 .نایکەم کە نایکەم... جگەرە ئەکید نا،... تێنەگەن،

منداڵەکان هەوڵیان دەدا لە  وای لێهات باوکم ئیتر قەت پەنجەرەکەیانی نەدەکردەوە،

ژێرزەمینییەکە بمێننەوە، بگرە هەر لەوێیش بخەون، میوان یەکجار رووی لە کەمی کرد، 

جاری وابوو گوێم لێبوو دراوسێکانمان لەو دیوا دیواری حەوشەکەمانەوە جوێنیان بۆ حەواڵە 

اتبوو کە بە ئەگەرچی والی لێه. بەستەزمان خێزانم کە تەنیا کەسێک بوو مایەوە. دەکردم

بەاڵم من تەرکم . هەموو شتێ تووڕە هەڵدەگەڕا و بە هۆ و بێهۆ بەگژ منداڵەکاندا دەچووەوە

 .دووکەڵ و کۆکەم وەها تێکەڵ کردبوو کە دەڵێی کۆکەم دەکێشا. نەکرد

هەڵتروشکام و لێی . کە چاوم پێی کەوت زۆر ترسام. تا رۆژێکیان ئیتر خوێنم هەڵهێنایەوە

کی سوور لەناو سپیایی و تۆقلە وردەکانی کەفی تفەکەدا بەجوانی رەنگێ. وردبوومەوە

هەستم کرد مۆرغەی پشتم . تەزوویەک بە لەشما هات. نا، خوێن گاڵتە نەبوو. دیاربوو

لە کۆنەوە بیستبووم کە خوێن شوێنی رۆحە و . کە بەراستیش هەڵگەڕابوو. ساردهەڵگەڕا

. ەواتە رۆحیش دەکرا تک تک بڕژێک. ئیستایش بەشێک لە رۆحی من تکابووە سەر زەوی
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هەستامە . ئەوەتەی من لەم دونیا دووکەاڵوییەدا دەژیم، قەت ئەوەندە هەستم بە ترس نەکردبوو

سەیری خەتە زەرد و شینەکانیم . پاکەتە جگەرەکەم دەرهێنا و بە وردی لێی رامام. سەرپێ

دڵنیا . 'فیلتردار'ە ، ل'انحصار دخانیات ایران'کرد، لە تاجەکەی سەری وردبوومەوە، لە 

یش تووتن الی تووتن بووە و قەت لە ژیانیدا خەیاڵی ' کریستۆف کۆلۆمب'لەوەی کە 

ئەوەیشی بە مێشکدا نەهاتووە کە دەکرا رۆژێک لە رۆژەکان بە سەدان ناوی لێ بنرێ، 

بێگومان گەر منیش وەک سوورپێستەکان رۆژ تا . پاکەتەکەم بێڕەحمانە لەناو مشتمدا گووشی

ە بە سوار ئەسپەوە بام و بە ناو دەشت و دەر و لێڕەوارەکاندا لە هاتوچۆ و راو و جوڵەدا ئێوار

بوومایە و شەوانە لە ژێر دەواردا جگەرەم بە باکردایە، نەک تەنیا بە تووش کۆکە و خوێن 

هەڵێنانەوە نەدەبووم، بەڵکو ئەوەندە بە سەر پێوە دەمامەوە، کە کاتی مردن، تەنیا لەسەر پشتی 

 .نەک لە ناو جێگادا... پەکەم بەردەبوومەوە،ئەس

نا من نابێ لە ناو جێگادا . کتوپڕ خۆمم کەنەف و داماو لە ناو جێگای مەرگدا هاتە بەرچاو

پرسی . لەناو دەرگای حەوشە بە تووش دایکمەوە بووم. بەپەلە بەرەو ماڵەوە بوومەوە. بمرم

حەوشەکەوە هەر کە بینیمی، پشتی  باوکم لەو سەری" رۆڵە هەر سەردانێکی ئاالنت نەکرد؟"

ژنەکەم کە لەمێژ بوو لەتاو بۆنی . تێکردم، وەک بڵێی دەیەوێ ئافتاوەی ئاودەستەکەی پڕکا

جگەرە و بۆنی ناخۆشی دەمی من رستە رستە رێحانەی بە خۆیدا هەڵدەواسی، لووتێکی 

دابوو بچمە من کە سەرەتا بڕیارم . هەڵقرچاند و تاوی دایە گسکە زەردە بچووکەوبووەکەی

ژوورەکەم، کتوپڕ لە ناوەڕاستی حەوشەکەدا راوەستام و بە جوانی لە هەر هەموویانم 

هەر کە . ویستم هاوار بکەم ئیتر تەواو، ئیتر وازم لێهێناوە و ئیتر قەت نایکشێم. رووانی

کۆکە وەک . جەستەم مچۆڵە بووەوە. کۆکیم و کۆکیم. زارم هەڵێنا، کۆکە دەرفەتی نەدام

زارۆکێک بووم لە باوەشی . بەری پێم بە زەوییەوە نەدەلکا. زە لەبنەوە رایدەتڵەکاندمبوومەلەر

هەرچەند من ئەو سەردەمم لەبیر نایەت، بەاڵم چەند ئاشنا . گەورەیەکدا کە هەڵیدەپەراند

 .بزەیەکی ترسناک تێکەڵی کۆکەکانم بوو. دەهاتە بەرچاوم

دایکم پشتی لە من و رووی لە کۆاڵن، لە . نە دایکم، نە باوکم و نە ژنەکەم گوێیان نەدامێ

خەیاڵی ناوچەی ئاالن دا بوو، باوکم لە پشت دیوارەکانی ئاودەستەوە هەناسەی راحەتیی 
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هەڵدەکێشا و ژنەکەیشم لە ناو تۆزی سەر پلیکانەکان، گۆشەی لەچکەکەی بەدەمەوە، 

 .پشتاوپشت بەدەم جوێندانەوە بەرەو ئەو سەری حەوشەکە دادەگەرا

زار و قوڕگم . کۆکە رێگای لە هەناسەم گرتبوو. رم دێت کەوتم، بە سەر الشاندا کەوتملە بی

لەبیرم دێت هەر سوور بووم لەسەر ئەوەی دەنگ هەڵبێنم و پێیان . بە شوێن هەوادا دەگەڕان

بەاڵم لەبیرم دێت لە جیاتی ئەمە، دەنگم هەڵێنا کە ... بڵێم ئیتر وازم هێناوە، کە ئیتر نایکێشم،

 !"تەرکی چی و شتی چی... قەت قەت،... ی ناکەم،تەرک"

. ئەوەتەی هەم باوەڕم وەها بووە باوەڕەکان خۆبەخۆ دێن و خۆبەخۆ دەمێننەوە. من وەهام

هەرچەند کەس نیە دووایی دوواچرکەکانت بۆ . دوواچرکەکانیش... تەنانەت تا دوواچرکە،

 !کەس کەس. بگێڕێتەوە
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 کۆترەکانبۆنی 

 

 .شۆڕشگێڕە و سێهەمیان شاگرد چایچی یەکەمیان شەقاوەیە، دووهەمیان. سێ کوڕی هەیە

شەقاوەکە دەبێ . هەموو رۆژێ کاتی نانخواردنی شەوان، لەناو سێ کوڕەکەیدا دەبێ بە شەڕ

لە سەرەوەی سفرەکە دابنیشێ، شۆڕشگێڕەکە پێی وایە ئەمە زوڵمە و نابێ، شاگرد 

 .مەزڵوومانە دادەنیشێ و هیچ ناڵێچایچییەکەیش 

کە شەقاوە و شۆڕشگێڕەکە لێک راست دەبنەوە، چایچییەکەیش غیرەت دەیگرێ و لە پشت 

شەقاوەکە کە چاوی بەمە دەکەوێ . سەری شۆڕشگێڕەکەوە رادەوەستێ و خۆی مۆڕدەکاتەوە

بەاڵم . وخوای نامێنێ و، برا شۆرشگێڕەکەی لەبیردەچێتەوە و هەوڵ دەدا خۆی بگەیەنێتە ئە

مەگەر دەتوانێ؟ هەمیشە بە هەڵکەوت قاچێکی دەچێتە سەر گۆشەیەکی سفرە لووسەکە و 

دایکیان دەکێشێ بە سەری خۆیدا و باوکیان دەچێتە حەوشێ و . ئیتر بە سەروملەوە دەڕوا

مێروولەکانیش شایی لۆغانیانە، لە قوژبنەکانەوە بە شوێن وردە . جگەرەیەک دادەگیرسێنێ

 . گەورە و بچووک. رەش و زەرد. کەونەوەچێشت دا دەردە
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نەک لەبەر ئەوەی کاسبە، یاخود ساڵی یەک دەست . شەقاوەکە یەکجار رقی لە چایچییەکەیە

کەواو پانتۆڵی بەسە، نا، لەبەر ئەوەی بۆنی چایی دەدا، ئەویش چایی کۆن و کواڵو و 

اڵێ و تا دەتوانی بەچکە چاش هیچ ن. بۆ ئەوەی ئازاری بدا ناوی ناوە بەچکە چا. هەرزان

. بەاڵم تاکەی دەتوانێ؟ نە خانووەکە ئەوەندە گەورەیە و نە حەوشەکە. خۆی لێ دەبوێرێ

بەتایبەت کە حەوشەکە دارگوێزێکی زەالمیشی تیایە بەو لق و چاڵنەوە لەوانەیە بچن بە ناو 

 .ژێر دارگوێزەکەیش، ئەوێیش، پڕی مێروولەیە. چاودا

ری گۆڕینی واڵتدایە، هەنووکە بەناچار خەیاڵی چووەتە شۆڕشگێڕەکە کە لە ئەساسدا لەبی

رۆژێک مێروولە دەست . چارەیەک نەبینێتەوە، ژیان ئاوا ناڕواتە پێش. سەر برا شەقاوەکەی

بەسەر هەموو شتێکدا دەگرێ و هەم دایکی سەری دەتۆقێ و هەم باوکی بە دووکەڵ 

 .دەخنکێ

کەی، دەچێتە حەوشێ الی باوکی و ئێوارەیەک لەدووای هەڵخلیسکانێکی تری برا شەقاوە

دەڵێ بۆ سیان، بۆ دووان نا؟ باوکی لە پشت مژە دووکەڵێکەوە لێی دەڕوانێ و دەڵێ ئەو 

دەپرسێ بۆ . سەردەمانە پرسیار هەر نەبوو، هەموو شتێ تەنیا رووداو و چارەنووس بوو

لە هەمووتان  ئەمیان بوو بە شەقاوە؟ قونچکەکە دەگەزێ و دەڵێ نازانم، رەنگە لەبەر ئەوەی

 !یان رەنگە تاوانی ساڵی الفاوەکەیە. گەورەترە

باوکی دەڵێ لەژێریا جگەرەیش تامی . هەوای قورسی ژێر دارگوێزەکە لە خۆیانی دەگرێ

 . نامێنێ، دەبێ بیبڕمەوە

کەس نازانێ لەم واڵتە بۆ تەنیا شەقاوەکان حەزیان لە کۆترە و بۆ . شەقاوەکە کۆتربازیشە

ئەویش ئەم باڵندە جوان و سیحراوییە کە کاتێک دەگمێنێ، رۆح . ێ ماوەکۆتر بۆ ئەوان بەج

ئەها، کەواتە . وتیان بۆ خەڵەتاندنی منداڵ و بۆ هەوەسبازییە. جارێکیان پرسیم. دێنێتە سەما

ئەم کۆتربازانە چەندە . کۆتر ئەوەندە جوانە کە دەتوانێ منداڵ ئاگای لە جەستەی خۆی نەمێنێ

. نی ئەم رازەیان دۆزیوەتەوە؟ بەاڵم نا، من باوەڕم بەم چیرۆکە نیەباشە چۆن چۆ! فێڵەبازن

خۆیان . الی من ئەوان حەزیان لە کۆترە لەبەر ئەوەی رووی دزێوی خۆیانی پێ لەبیربکەن

 .خۆفریودانێکی خۆش. بەهەڵە وەک کۆتر دێتە بەرچاو



 دەستەکلیل

کە دەفڕن لەگەڵ دەڵێ . دەڵێ بۆنی شەقاوەکەیان گرتووە. برا چایچییەکە رقی لە کۆترەکانە

کۆترەکانیش کە دەفڕن، زۆر . خۆیان بۆنە ناخۆشەکە بەسەر هەموو شاردا باڵو دەکەنەوە

من هەست دەکەم هەوڵدەدەن تا بتوانن لە خاوەنەکەیان دوور بکەونەوە، . قووڵ دەفڕن

ئەگەرچی لەو سەرانە رەنگە زۆر بە ئاسانی بەتووش واشە و باڵندە گۆشت خۆرەکانی 

هەمیشەیش . دادەنیشێ تا دەگەڕێنەوە. ەاڵم مەگەر شەقاوەکە وازدێنێب. تریشەوە بن

کۆترەکان تازە دەستەمۆن، ئەگەرچی سروشت تەنیا چەند سەد مەترێک لەو . دەگەڕێنەوە

رۆژێک بە باوکیان دەڵێم چاوت لێیە کۆترەکان لەسەر دارگوێزەکە . دیوی خانووەکەیانەوەیە

 .نازانێ خەیاڵی باوک لە کوێیەکەس ! بۆیە دارەکە مەبڕەوە! هەڵدەنیشن

شۆڕشگێڕەکە بیردەکاتەوە چلۆن پالنێک بۆ ئەم کێشەیە بدۆزێتەوە، وەها کە زوو لەم بەزمە 

رزگاری بێت و بتوانێ بگەڕێتەوە سەر پالنە سەرەکییەکەی، پالنی مەزنی رزگاریی واڵت 

گەر . نەرۆژێک سەرئەنجام بەو ئاکامە دەگا کە تەنیا رێگا کوشتنی کۆترەکا. و گەل

بۆ ئەو دووردوورانە، . کۆترەکان نەمێنن ئەوا شەقاوەکەیش سەری خۆی هەڵدەگرێ و دەڕوا

. بەاڵم ئەو کە مرۆڤێکی بەبەزەییە حەزی بە هەڵکەندنی سەریان نیە. بۆ ناو کونی ئاسمان

بەاڵم رێک لەو . وەها کە تێکەڵ بە ئاوەکەیانی بکا و ئیتر تەواو. بۆیە دەچێ ژار دەکڕێ

ئاخر مەگەر ئەم : پرسیار. دەیەوێ ژارەکە بکاتە ناو ئاوەکەیانەوە، پەشیمان دەبێتەوەکاتەدا 

گیانلەبەرە بەستەزمانانە چ تاوانێکیان کردووە کە دەبێ ببنە قۆچی قوربانی کێشەکە؟ نا، ئەم 

نا، مرۆڤ نابێ . جگە لەمە الی برا شۆڕشگێڕەکە ئەمە کردەیەکەی مەکیاڤیالنەیە. کارە ناکا

 بەاڵم ئەی چاری تر؟. ن بە ئامانج لەهەموو شتێ کەڵک وەربگرێبۆ گەیشت

پێی دەڵێ داخۆ ئیتر کاتی ئەوە نەهاتووە برای گەورە لەبیری . لەگەڵ باوکی قسە دەکا

رۆڵە . ژیانێکی سەربەخۆدا بێ بۆ خۆی و بڕوات؟ باوکی بە سەرسوڕمانەوە لێی دەڕوانێ

 .نا ژنی نەهێناوە. خۆ جارێ ژنی نەهێناوە

چ دەبێ کە لەسەرووی سفرەکە دابنیشێ؟ . کاتەوە رەنگە ئەمیش جارێکە وازبێنێ باشترەبیردە

با لەوێ بێت تا ژن دێنێ و دەگوازێتەوە، ! با ئەوەندە دابنیشێ تا دڵی دەردێ. چاوی دەرێ

 .بۆیە وازی لێ دێنێ. هەرچەند زۆر ناعادالنەیش بێت
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هەموو ئێوارەیەک بە تەوسەوە . ێنێبەاڵم برا شەقاوەکە کە فێری ئەم بەزمە بووە، وازناه

برا شۆڕشگێڕەکەیش چەندە زوو . التاو دەهاوێ. دادەنیشێ، هەوڵدەدا تووڕەیان بکا

دیسان مۆڕەکەی برا چایچییەکە، هەوڵی شەقاوەکە، . دەچێ بە ئاسمانا. تووڕەدەبێ

هەڵخلیسکانی لەسەر سفرەکە و دەرکەوتنەوەی مێروولە زەرد و رەش و گەورە و 

 .دیسان چەپۆک و جگەرەی ناو حەوشەی ژێر دارگوێز... ن،بچووکەکا

رەنگە رۆژێک تۆفان بەزەیی بەسەریانا بێت و لەگەڵ خۆی بیبا، یان رنگە الفاوێک : خەیاڵ

تەنانەت رەنگە دەستێک لە نادیارەوە، کە ئەویش کەس ! هەستێت و راپێچی دا و ئیتر تەواو

ەها بڕیارێکی داوە کە بێت و بوونەوەرێکی نازانێ چۆن وەها لە نادیاردا رقی هەستاوە و و

 .لەم چەشنە بۆ هەمیشە بڕفێنێ

رۆژێک دایکیان سفرەکە بیست و پێنج دەرەجە دەگێڕێ و لە جیاتی ئەوەی ال کورتەکەی، کە 

تەنیا شوێنی دانیشتنی یەک کەس بوو، لە تەنیشت پەنجەرەکە لەسەرەوەی ماڵەکەدا رابخا، ال 

کەمێک راوەستێ و دەست لەژێر . قاوەکە سەری لێ تێکدەچێشە. درێژەکەی دەخاتە ئەوێوە

 !سەرئەنجام دەچێتەوە الی شوێنە کورتەکەوە. چەناگە رادەمێنێ

شۆڕشگێڕەکە بیردەکاتەوە چەند گێل و . شۆڕشگێڕەکە و چایچییەکە ئیستاکە خۆشحاڵن

چایی چایچییەکەیش کە ماندووی . نەزانانە شتێکی ئاوەها وردی لەخۆوە گەورە کردبووەوە

 .دانانە، لە دەروونەوە گاڵتەی بە شەڕی ئێواران دا دێتەوە

بیردەکاتەوە ئەو بۆ چارەسەری . ئیتر شۆڕشگێڕەکە دەگەڕێتەوە سەر ژیان و پالنی جارانی

چاییچییەکەیش . شوێنی ئەو، ئاسمانی کراوە و بێ سنوورە! شتی ئاوەها بچوک نەخوڵقاوە

شاردا ناکاو، شەقاوەکەیش هەر خەریکی  چیدی لە سەر کار بۆنی شەقاوەکە لە هەوای

 .فڕاندنی کۆترەکانیەتی

 .کەس هێشتا نازانێ برا شەقاوەکەی ماوەیەکە بە پێچەوانەی جاران بۆنی کۆترەکانی گرتووە
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 سەفەری باشوور

 پێکەوە هۆتێل و بلیت ئینتەرێت لە .ئۆرووپایە باشووری لەسەفەری حەزی ساڵێک هەموو

 بۆ نێوان، لە شوێنێک، لە و مەبەست شوێنی نەچێتە راستەوخۆ فڕۆکەکە هەولدەدا .دەگرێ

 بێتەوە، تر فڕۆکەیەکی سوار ئەوەی پێش تر خانەیەکی فڕۆکە لە و دابەزێ کاتژمێرێک چەند

 دووکانەکان سەیری و خەڵک سەیری و بگەڕێ چاوەڕوانیدا هۆڵەکانی بەناو سەعاتێک چەند

 هیج ناهیلی کە بێت فڕۆکەکان خێرایی هۆکارەکەی رەنگە .زانێنا بۆخۆیشی نێوان؟ بۆ .بکا

 وچانێک .تێپەڕدەبێ سەرە لەو خێرا چەند شتێ هەموو .ببینێ ئاسمانەوە بەو شوێنێک

 .پێویستە

 

 پێش هەمیشە فڕۆکەکەکان .چاوەڕوانن و راکشاون فڕۆکەکان لەژێر شارەکان باشوور، لە

 باڵندانەی ئەو .فێربوون لەوانیشەوە هەر .باڵندە وەک .دەخۆن سووڕێک بنیشنەوە، ئەوەی

 .تر شتێکی بە بووین ئێمە و مانەوە باڵندە وەک هەر ئەوان کەچی فێرکردین، فڕینیان

 ئەمە .لێیە حەزی ئەو بەاڵم دەکەن، کاس و کپ گوێ فڕۆکەکان ماتۆڕی بەسامی گرمەی

 لەم مرۆڤەکان سەری .وەبیناسێتە چی بە دەبێ دەی وانەبێ، ئەی .سەفەر مانای لە بەشێکە

 بە هێدفۆن بە لەوێ و لێرە .هتد و مودێل موو، کەم سپی، تاس، .دیارن سەر ئەو تا سەر



 دەستەکلیل

 ئایپاد، کامپیوتر، نیت، کتیب، .دەدرەوشێنەوە گڵۆپەکاندا تیشکی بەر لە کە سەریانەوە تەوقی

 خۆیان تانەبێتاقە مندااڵنەی ئەو و پیکەنین دەنگی گفتوگۆ، بێدەنگی، دیجیتاڵی، کایەی

 لەشوێنێکی دیسان و دەبن ون وایە جاری بەهێزەکاندا ماتۆڕە دەنگی لەناو ئەوان .دەکێشنەوە

 .لەگەڵە ئەوانیشی بڕوات شوێنێک هەر بۆ فڕۆکەکە .دەبنەوە لەدایک دیسان تر

 .روانین بۆ مەودایەکن تەنیا پەنجەرەکانیش

 

 لە نەرم هەورینی دەریایەکی کانهەورە .زەویدان و ئەو نێوان لە رێک لەوژێرە هەورەکان

 شوێنی جیهانی دووهەمی شەڕی لە بوو ئاسمانە ئەم هەر بیردەکاتەوە .لۆکەئاسا .بێکۆتایی

 هەوڵدەدا .دەڕوانێتەوە دەرەوە لە گچکەکەوە پەنجەرە لە .بووە شەڕکەرەکان فڕۆکە تەراتێنی

 ئەو جێگای خاتەب خۆی لەوێوە هەوڵدەدا .لەمەوبەر ساڵ پێنج و هەفتا بۆ بگەڕێتەوە

 بەرزاییانە لەم لێرە دڵەڕاوکێیەکەوە چ بە سااڵنە ئەو و نەماون ئیستاکە فڕۆکەوانانەی

 مابێ؟ لەبیری ئەوانی ئاسمان بڵێی .بەرچاوی دێنەوە ئاسنینەکان باڵندە کۆمەڵ بە .فڕیبوون

 .ەگێڕێد چاو حەشاردابێ؟ خۆیاندا لە ترسناکانە دەنگە لەو شتێکیان ئاسۆ و هەورەکان بڵێی

 

 تەنیاییەکان خۆکێشانەوەی بۆ شوێنێک .بوون بەکۆمەاڵیەتی شوێنی و گەرما شوێنی باشوور،

 باشووری و رەشپێست سواڵکەری .سواڵکەرەکانییەوە بە .قەرەباڵغی بە هەستکردن بۆ و

 لە و رادەوەستن فرۆشگاکاندا لەبەردەم دەستەوە بە سەرسەر کاڵوی بە ئەوانەی .ئاسیا

 دەست هەمیشە عانەیەکیش .عانەیەک تەمای بە ...دەڕوانن، بەدەستەکانعەالگە کڕیارە

 ئەم هەرچەند بقونجێنێ، شت لەزۆر چاو ناتوانێ خۆشییەوە بە مرۆڤ بیردەکاتەوە .دەکەوێ

 رەشپێستە .دادوەری لە بەدوور پڕاوپڕ بێسوودییەکی .بووە بێسوود ئێستا هەتا روانینە

 بە .دەستیانەوە کەمباییەکانی شتە بە .هەن کشوێنێ لەهەموو روودارەکان دەستفرۆشە

 کوێوە لە دەڵێن و دەکەن ساڵو بزەیەکەوە بە میهرەبانانە .وردەکانییانەوە دارینە خاڵخاڵۆکە

 بە و دەزانن زمانەکەت لە وشەیەک چەند النیکەم ئەوان بیت، کوێیەک هەر خەڵکی .هاتوون

 مشتتەوە دەخەنە دارینەکان خاڵخاڵۆکە نەمیهرەبانا زۆرەملییەکی بە ئەوسا و دەیدرکێنن بزەوە



 دەستەکلیل

 پارە داوای ئەوسا گرت وەریشت کە .'...!الک گود ...الک، گود' دێنێ خۆشبەختی دەڵێن و،

 و میهرەبانانە مەعامەلەیەکی .خەڵەتێندراوەوە هەستێکی بە هەرچەند دەیدەی، تۆیش !دەکەن

 لە و دەکەی خاڵۆکەکەخاڵ سەیری تۆیش !ملی زۆرە خۆشبەختییەکی پێناوی لە زۆرەملی

 و گەرمەسێر واڵتە هەموو لە خاڵخاڵۆکە وادیارە" دەکەیتەوە بیر .دەڕۆی و دەهاوی گیرفانی

 یەکجار خۆشبەختی لە هێشتا وا واڵتانەی ئەو !...خۆشبەختییە نیشانەی سەرسەوزەکان

 !"دوورن

 

 و فوارەکان نۆ،پالتی تەپۆڵکەی کۆلسیۆم، .مێژووییەکانن شوێنە سەرقاڵی زۆرتر توریستەکان

 و خوا تێیداپەنجەی کە ئانژ میکڵ بەناوبانگی تابلۆی .کۆنەکان هەرە مەڕمەڕینە پەیکەرە

 خەڵکی لە دەست لەوێوە پاپ وا بەرزەی بینا ئەو پەنجەرەی دووهەم .دەگەن بەیەک مرۆڤ

 .لێرەیە خۆیەوە مەزنیی بەهەموو مێژوو .دەکا بۆ بەخشینت داوای خوا لە و رادەوەشێنێ

 شێتانەی چەپڵەی ناو گیاندانەکانی !ماون ...لێرەن، هەر گالدیاتۆرەکان خوێنی یبۆن

 لەسەر لەوێیە، نیگایان تۆریستەکان .تر ئەوانی مەرگی بە ئۆخژن جەماوەری .جەماوەر

 لەسەر نیگایان ئاسیاییەکانیش و رەشپێست سواڵکەرە و دەستفرۆش و، کۆنینەکان ئاسەوارە

 ئەوانی لە کڕینێک پاڕانەوەی لە پڕ نیگای و گەشتیاران ییمێژوواو نیگای .توریستەکان

 توریستێک ئەوجا و دەگەنەوە بەیەک مێژوو، سنووری سەر لە شوێنێک، لە بێگومان .تردا

 ساڵ دووهەزار داڕماوی بینایەکی لەبەردەم لەخۆ وینەگرتن بۆ سڵفیشێک .دەکڕێ سڵفیشێک

 .دەمێنێتەوە بێگومان گەشتیارەکەدا انیژی مێژووی لە بیناکە خودی وەک وێنەکە .لەمەوبەر

 .'باشوور گەشتی' ناوی بە کۆمپیوترەکەی ناو ماپێکی لە رەنگە یان ئەلبومەکەیدا، لەناو

 .مێژوو بە و رابردوو بە دەبێ ئاسان چەند شتێک هەموو

 

 هەواڵ، .دەکاتەوە ئایپادەکەی دەبێ، وەڕەز مێژووییەکان بینا و خەڵک شار، سەیری لە کە

 .سەرنجڕاکێشن زیاتر کایەکان .کایە سەرئەنجام و وێنە ڤایبێر، یاهوو، فەیسبووک، وتار،

 .بەرنادا بەرۆکمان منداڵی .ماندوودەبێ چاو .نازانێ ...تێدەپەڕێ، چەندە کات .دەکا نوقمی
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 شتێکە منداڵی دەکا هەست .گەڕاوەتەوە مێژووەوە قوواڵییەکانی لە .گەڕاوەتەوە زیاتر بگرە

 لەیەک رەگەزن، لەیەک منداڵیی و مێژوو .مێژووییەکان ئاسەوارە کردنیسەیر رەگەزی لە

 هەواڵە تاوانی رەنگە یان .دەیگرێ بزەیەک وەڕەزانە .دەدەن ختولکەمان .دەمانبەن .چێژن

 سووروسپییەکی کە التەنیشتیشی ئەوەی .وانیە نا، .بێ ناوەڕاست رۆژهەاڵتی ناخۆشەکانی

 چەند سەردەمە ئەم مرۆڤی بۆ؟ ئەو باشە .سەرگەرمە شتەوە هەمان بە ئەو وەک قژزەردە،

 تا ...ونبوون، کۆاڵنەکانی .یارمەتیدەرن چەند دیجیتاڵییەکان ئامرازە .دەدزێتەوە خۆی ئاسان

 نەماون، مرۆڤانەی ئەو .بێت بەردینەکان پەیکەرە رووانینی چێژی رەنگە یان .بێکۆتایی

 کە نەمری لە و هێز لە و ماسولکە لە ێکپەیکەر بگرە .بن خوێناوی ئەوەی بێ بە هەن بەاڵم

 ناو رەشەکوژییەکانی هاواری و هات و زاق و زیق دەنگی .دەبەخشن رۆمانسی هەستێکی

 پەنجەی دیسان !"وابمێنێتەوە هەمیشەیش رەنگە و وابووە هەمیشە نا،" .گوێی دێنەوە مێژوو

 یان رێگا، ینەوەیدۆز شەڕ، :هەڵبژێرێ کامیان نازانێ ئەمجارە .کایەکان سەر دەچێتەوە

 !شەڕە .دێنێ یەکیاندا بە پەنجە هەیە؟ جیاوازییەکیان چ .نەشمیل کچێکی جادوویی گۆچانیی

 هەمیشە .هەدانادەن مرۆڤەکانی .سەرنجڕاکێشە و گەرم و رووناک هەمیشە باشوور

 بۆ چییەوەن؟ شوێن بە بەڕاستی .نیە بۆ رۆژیان و شەو .دەڕۆن و دێن و، لەدەرەوەن

 تاریکییەدا و بەستەڵەک و سەرما ئەو لەناو مرۆڤەکان باکوور، لە لەوسەرە، بۆ نایبیننەوە؟

 هی دەگا ئەنجامە بەو کایەکردنەوە بەدەم سەرئەنجام !بێت تەنیاییەکان هی نەکا دەیبیننەوە؟

 النیکەم .خۆشبەختی بەجۆرێک بیریش و دێنێ خۆیدا گەڵ لە بیر تەنیایی، .تەنیاییەکانە

 بە حەزیان ئەوەندە ئەوێ خەڵکی نیە لەخۆوە .دێنێ خۆیدا لەگەڵ ژوومێ دووپاتنەبوونەوەی

 الی .ترۆپک دەگاتە دووپاتنەبوونەوەدا لە چێژ، .باشوور لە ...مێژووییەکانە، شوێنە دیتنی

 وێنە ئەوان بەقەدەر کەس .چێژ ...ترۆپکدایە، لە هەمیشە باکوورنشینەکان الی ئەوانیش،

 کات و تەمەن دوواتر داخۆ .هەڵدەگرنەوە وێنە شتێ هەموو لە گەشتەکانیاندا لە .هەڵناگرنەوە

 دەکا؟ وێنانە هەموو ئەو بەسەرکردنەوەی بەشی
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 کام هیچ ئەگەرچی .هەڵدەستێ مێژوو و بیرەوەری هەڵمی کۆنینەکان شوێنە دارودیواری لە

 ەکبەرزایی قڵشێک، دیتنی بە رێک دەڵێی بەاڵم نەژیاون، سەردەمانەدا لەو گەشتیارەکان لە

 لەهەموو مردنی سەرەڕای مرۆڤ .یادیان دێتەوە شتێک داڕووخاو، دیوارێکی یاخود

 هەست شتێک هەموو ئەوان .دەڵێن ئەمە هەڵگرتنەوەکانن وێنە و نیگاکان .دەژی چاخێکدا

 شێوەیە بەم مێژوویش .نەبێت رم نووکی و چەقۆ دەمی و شمشێر لووتی ژانی پێدەکەنەوە،

 رووداوە تەنیا و، دەشارێتەوە خۆیدا لەناخی ژانە مئە ئاسان چەند میژوو .خۆشە

 دەست چرکەی تەنیا .ئاسانە چەند وێنانە جۆرە لەم وێنەگرتنیش .دەهێڵێتەوە روواڵەتییەکان

 .دەکەن وەڕەزی چرکەکان .بەسە پیانانێک

 

 گڵۆپە بێبەزەیی تیشکی و مرۆڤ دووکان، پڕی ئەمبەراوبەری کە راستەشەقامێکدا بەناو

 .تێپەڕیوە رۆژێک چەند الدەکاتەوە تا .نەماوە ئەوەندەی گەشت .تێدەپەڕێ ەکانن،رەنگاوڕەنگ

 بیری .بووە وەڕەز باشوور لە و مێژوو لە گەشتیاریی، لە هەستدەکا .گوزەراون شەوەکان

 .دەڕوانێ سەرما لە و تاریکی لە و بەفر لە پەنجەرەوە، بەو .دەکاتەوە خۆی ژوورەکەی

 هەموو بە باشوور، لە خۆحەشاردان شوێنی باشترین ەنگەر .جیهانێکە خۆی بۆ ئەمەیش

 بنی لە مێژووی بەفر وا شوێنەی ئەو بگاتەوە .سەرنجڕاکێشەکانییەوە رووداوە و شوێن

 .دەریاکان سەر سەهۆڵی دەگاتە کە سپییەک .سپی تەنیا .حەشارداوە خۆی بنەوەی

 

 ئارام مۆسیقایەکی هێشتا .نلەرزی دێنێتە جەستەی فڕۆکەکە .دادەپۆشێ گوێیەکانی هێدفۆنەکە

 پێشەوە، هەرە لەریزی خوارەوە، لە بەتەمەن و پیر هاوڕێیەکی چەند کە گیانییەوە نەڕژاوەتە

 بە بەهێز شادییەکی لە جۆرێک .ئەمیش دووای ریزەکانی و ئەم دەگاتە پێکەنینیان دەنگی

 بە وڕێکانها .دەگرێتەخۆ فڕۆکەکە ناو تەنگی فەزای هەموو خەمینەوە نادیاری رەگێکی

 .ئەوان بۆ تەنیا خاترەیەک .دەکەنەوە کۆن خاترەیەکی بیری و، دەدوێن نۆروێژی زمانی

 



 دەستەکلیل

 بایە تاکەکان هی تەنیا بیرەوەرییە ئەو وەک مێژوو گەر بیردەکاتەوە .پێدەکا دەست مۆسیقاکە

 هەرچەند .ئەمیشەوە بە ...کەس، ...نەدەکرد، باشووری سەفەری کەس کۆ، هی نەک و

 هەمان بە و مەبەست هەمان بە دیسان چەشنەدا لەم فڕۆکەیەکی لە دیسان تر اڵێکیس دڵنیایە

 راکشاو لەبیرکراوی و لەبیرنەکراو باشووری ...باشوور، روودەکاتەوە بیرەبیرەوە و خولیا

 باشووری .دانیشتووەکانی چۆی و هات ئاپۆرای لەناو خنکێندراو و شین ئاسمانی لەژێر

 .نیاییەکانتە بە خوونەگرتوو و ترساو
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 !وێنەی سڵفیش

 

ئەو بەشە . سەرما، پشتی نەویبوو. پشکۆ کەوتبوو و هەوا بەرەبەرە بەرەو گەرمی دەڕۆیشت

بەفرەی بەسەر شاخاندا مابووەوە، بای گەرمی باشوور لێی دەئااڵ و شیرەی گیانی دەمژی و 

کرتەی شکاندنی لە ژێر . بەسەر خاکی ژێریدا دەتوایەوە بەفر، بۆش بۆش. دەیپوکاندەوە

هەر ئەم لەززەتە و لەپاڵیشیدا لەززەتی یەکەم . هەنگاوەکاندا، لەززەتی بەهاری دەبەخشی

خۆی و موبایلەکەی . وێنەی سڵفی لە بەرزاییەکان ئەو رۆژە ئەوی کێشابووە شاخی

. بوو و خۆی گەیاندبووە قوتەهەڵگرتبوو، بە داوێنی تاقە کێوەکەی باکووری شار هەڵزنا

قوتەی بەرزی گەردەنکەش، نوقمی لێڕەوار، بەو گڕە بەردانەوە وا خۆیان جیادەکردەوە و 

ئاسمان تا دووا سنووری توانا خۆی . مەودای رووانینێکی بەرفراوانیان دەڕەخساند

 .دەکێشایەوە

بەاڵم . تا چاو یارمەتی دەدا لە دوورەکان مۆڕدەبووەوە... ئەویش تا دڵ حەز بکا، دەیڕوانی،

وەک بڵێی دەڵێ ئیتر هەموو شتێ بۆ . خڕیی زەوی، زۆر زوو دوورەکان دەشارێتەوە



 دەستەکلیل

ئەویش شتێک نەبوو لە رەگەزی ! رووانین نیە، گەر دەتەوێ بیبینی، دەبێ وەڕێ بکەوی

 !رۆیشتن

لە ئاسۆ، لە دیمەنی شار، لە . دەرهێنا و چەند وێنەیەکی دەرەکی گرت موبایلە تازەکەی

. بە روونی و گەشیی وێنەکان سەری سووڕدەما. لە خۆی... لێڕەوارەکەی بەردەمی و،

لەوکاتەدا خەریکی دیاریکردنی .  بەڕاستی لە الی، موبایل، داهێنانێکی گرینگ بوو

دا بوو، دیاریکردنێک کە لەچاو هەڵگرتنی شوێنێکی شیاو بۆ خۆی لەناو کامێرای موبایلەکە

وێنە دەرەکییەکان زۆر ئاسان نەیدەنواند، هەستی کرد تەنیا نیە و کەس یان شتێکی تریش 

لەناو رووبەری موبایلەکە، شتێک کە رێک وەک ئەو زەقزەق لە کامێراکەی دەڕوانی، بە 

ئەوە چی بوو؟  .سەرەتا نەک ترس، بەاڵم هەستێکی ناخۆش دایگرت! وێنەکەوە سەرقاڵە

ئەمجارە بە ئارامی کامێرای موبایلەکەی گێڕایەوە و رێک لە پشت سەری خۆیەوە چاوی بە 

بەپەلە . بروسکەیەکی ترس بە ناو پشتی دا گەڕا. ئاژەڵێک کەوت، ئاژەڵێک وەک سەگ

. چۆن زانی گورگە، بۆ خۆیشی بە جوانی نازانێ! نەک سەگ، گورگێکی بینی. الیکردەوە

رەنگە لەبەر ئەوەی هیچ سەگێک لەم رۆژگارەدا ناگاتە لوتکەی شاخان و، جگە . بەالم دڵنیایە

هیچ . لەمە تووکی ساف و لووس و نیگای تیژی ئەو چوارپێیە زۆر لە سروشت دەچوو

لەم بیرانەدا بوو کە چاوی بە دانەیەکی تریش . ئاسەوارێک لە حیزیی شاری تیا بەدی نەدەکرا

ئیتر . ەمان شێوەی راوەستان، تێڕوانین و بڕیارێکی نهێنیدانەیەک لە ه. لەوالترەوە کەوت

هەتا . بۆمبی ترس گەیشتە ژمارەی سفر و تەقییەوە!" رەوە گورگ. "تەواو دڵنیا بوو گورگن

لەو . بە خۆشییەوە پێکای... هێزی تیابوو موبایلەکەی بەرەو گورگەکەی پێشەوە هاویشت،

رەو دوواوە دەکێشایەوە، ئەمیش هەتا کاتەدا گورگەکە هەڵدەبەزییەوە و خۆی کەمێک بە

نازانێ داخۆ . هێزی تیا بوو سەرەو خوار بووەوە و دەستی کرد بە راکردنێکی شێتانە

گورگەکان بەشوێنیەوەن یان نا، هەڵبەت ئەمەی زۆر ال گرینگ نیە، گرینگ خۆدەربازکردنە 

دەنگی ! هەڵتدڕێئەوەندە نامۆ کە دەتوانێ . لە شوێنێک کە سروشت یەکجار نامۆیە بە مرۆڤ

نەڕە و هات و هاواری شیتانەی لە دۆڵەکەدا دەنگ دەداتەوە و لە شوێنێک لە ناو بەفرە 

هەستی تەنیایی و بێ کەسی خەریکە ئەژنۆی شل دەکا، بەاڵم . بۆشەکاندا نامەردانە کپ دەبێ
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دڵی، . بە خۆشییەوە دووسەد مەترێک لە خواروویەوە ماشینێک بە چەند کەسەوە دەبینێ

. لەم سااڵنەی دووایی خەڵکی بە ماشین روو لە هەموو شوێنێک دەکەن. مێدانە دەکرێتەوەناهو

ئەگەرچی یەکێک لەو کەسانە بوو بەردەوام ئەمەی دەدایە بەر رەخنە، بەاڵم ئیستاکە لە الی 

... گورگ،: "شێتانە هاواریان لێدەکا و داوای یارمەتی. جوانترین دیمەنی جیهان بوو

بۆخۆیشی نازانێ بەو قوڕگە وشکەیەوە چۆن چۆنی !" فریام کەون... رئەی هاوا... گورگ،

دیتنی . ئەوەندەی پێناچێ ئەوانیش لە خوارەوە  دەیکەن بە قولە. دەیتوانی ئاوەها هاوار بکا

ئەوان و دەنگی قولەیان، پێکەوە، وزەیەکی زیاتری تیا دەگەڕێنێ و هەست دەکا ئەمجارە 

بە خۆشییەوە شاخەکان . ی ساتێک لەوە پێشیان نەماوەاچەکانی بۆ راکردن ئەو قورساییەق

 .جۆرەیەکن، گەر قاچت هەڵنەکەوێ، ئەوا دەتوانی زوو بگەیتە خوارەوە

الدەکاتەوە و بە هەناسەبڕکێ سەیرێکی . چەند خۆی بە بەختەوەر دەزانێ. دەگاتە الیان

! چ نەقەومابێوەک بڵێی هی. لووتکەکە دەکاتەوە کە ئێستاکە زۆر ئارام و بێوەی دەنوێنێ

سروشت بە هەموو بێدەنگی و بێ ئازاریی خۆیەوە، هەڵکشاو، بە سەرسوڕمانەوە لێی 

شەرمێک دەیگرێ، ئەگەرچی بە گێڕانەوەی بەردەوامی رووداوەکە بۆ ئەو چەند . دەڕوانێ

 .کەسە هەوڵدەدا لێی دەرباز بێت

***. 

هەن کە حەزیان بە  لەوێ لە شاری راکشاوی داوێنی ئەم چیایەی باکوور، کۆمەڵێک کەس

بۆ وێنە کاتێک کچ و کوڕێکی ئاشق کە . لێکدانەوەی شت و رووداوە غەریب و دەگمەنەکانە

لە ماڵێکدا بە دزییەوە لە ژوانن و خەڵکی پێیان دەزانن، ئەوان دەستبەجێ دەکەونە 

یان کاتێک ئارەقخۆرێک دەڕشێتەوە، پەتاتەفرۆشێکی تورک خۆ بە شارەکەدا . لێکدانەوەی

حاجییەکی دەوڵەمەند حەزی کەباب دەیگرێ و لە دووای ژماردنی چەند جارەی  دەکا،

باخەڵی بە ئەسپایی و دڵەڕاوکێوە بە سەر دوو پلیکانەکەی کەبابخانەکەی نزیک تاقە 

گاراژەکەی شاردا سەردەکەوێ، یان یەکێک لە سۆزانییە دەگمەنەکانی شار لە مزگەوت نوێژ 

الی ئەوان شار خۆی . ۆ گرینگ و چارەنووس سازەکاننئەوان هەمیشە ئامادەی گفتوگ. دەکا

 .دووپاتدەکاتەوە، چونکە ناتوانن لەسەر بابەتە هەستیارەکان بدوێن و گفتوگۆبکەن
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چۆن . هەمیشە لە چایخانەکەی بەر مزگەوتی گەورەیە دادەنیشن و، باسەکان دەوروژێنن

کە یەکیان هەواڵەکە بەاڵم هەمیشە وەهایە . چۆنیش هەواڵەکانیان بۆ دێ، کەس نازانێ

. دەبیستێ، ئەوسا دەستبەجێ خۆی بە چایخانەکەدا دەکا و ئیتر سەری قسە و باس دەکەنەوە

یان باشتر وایە بڵێین النیکەم هەمیشە کتێبێک لە بن . هەموویان ئەهلی کتێبن. ئەوان چوارن

. ە دەکێشنزۆریش جگەر. کتێبەکانی تێکەڵ بە بۆنی ئارەق و ئارەقە و دووکەڵ. باغەڵیاندایە

بۆنێکی تریش دەدەن کە ئەمەیان ئیتر نهێنییە، لەبەر ئەوەی هێشتا خەڵکی شارەکە بەو ئاستە 

 !نەگەیشتوون بتوانن قبوڵكی بکەن

هەمیشە وا هەڵدەکەوێ یەکیان لە کاتی هەواڵە )کە خۆی بە چایخانەکەدا کرد، سیانەکەی تر 

، لەوێ بوون و وەک هەمیشە (ەدەگمەنەکان لە دەرەوەیە و سیانەکەی تریان لە ژوورەو

 :لە کاتێکدا هەناسەی سوارە، دەڵێ. چاوەڕوانی بابەت

ئەمڕۆ، یان دوێنێ چەند گورگێک پیاوێک کە ! خەبەرێکی تازەکورە. ـ دەزانم نەتان بیستووە

. زۆر حەزی بە رواڵەت و قیافەی خۆیەتی و بە موبیلەکەیەوە رووی لە کێو کردبوو، راوناوە

یان رەنگە باشتر وایە بڵێین . بووە کە بە گورگەکان دەزانێ' سڵفیش'ەی گوایا خەریکی وێن

ئاخر سڵفیش جۆرێک لە خۆپەرستییە و ئیتر بۆ خۆتان دەزانن . گورگەکان بەو دەزانن

ئەم ئینگلیزییەیش پەککوو زمانێکی بەقوەتە، بزانە چۆن کەلیمەی . خۆپەرستی دەگاتە کوێ

 ٠!پەیداکردووە بۆ ئەوەی بە تیرێک دوو نیشان لێبدا سڵفیشی بۆ ئەم جۆرە وێنەهەڵگرتنەوەیە

بەختی هەبووە لە کاتی راکردندا بە تووش . بە پەلەپڕوزێ رزگاری بووە... بەهەرحاڵ،

لە کاتی سڵفیشەکە بە گورگەکە . لەو سەرە... جەماعەتێکەوە دەبێ کە بڕنۆیان پێدەبێ،

 .تووەپیای کێشاوە و هەاڵ. دەزانێ، رێک لە پشت سەرییەوە بووە

هاواری چایچی دەکەن . دەستبەجێ بە حەماسەتەوە جێگای بۆ دەکەنەوە و ئەویش دادەنیشێ

 .تەپکێک دووکەڵ دەبێ بە لووتکە. سەروجگەرە دادەگیرسێنن. دەورێک چایی بێنێ

هەر زۆر ... زۆر خۆشە،. شتی وا یەکجار زۆر کەم روودەدات. ـ ئەمەیان ئیتر زۆر دەگمەنە

 !خۆشە
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بەاڵم پێتان وایە کاری باشی . بەت مەبەستم رووداوەکەیە نەک خۆشەکەی تۆهەڵ. ـ هەر زۆر

 کردووە هەاڵتووە؟

گەر مەبەست : ـ من پێم وایە دەتوانرێ لە دوو روانگەوە جوابی پرسیارەکەی تۆ بدرێتەوە

بەاڵم گەر مەبەست مرۆڤایەتی بە گشتی . دەربازکردنی گیان بێت، ئا، کاری باشی کردووە

 !ئەو بەم راکردنە حورمەت و گەورەیی مرۆڤی شکاند بێت، ئەوا نا،

ـ من پێم وایە مرۆڤەکان جاری وایە لەخۆوە رادەکەن، بە بێ ئەوەی هۆکارەکە بە جوانی 

جارێ ئەو برادەرە دەبێ بیزانیایە کە داخۆ مەبەستی ئەو گورگانە داخۆ خواردنی . لێکبدەنەوە

کەس موبیلێکی پێیە و خەریکی سلفیشە، ئاخر لە سەردەمێکدا کە هەموو . ئەو بووە یان نا

رەنگە مەبەستی ئەو . ئاساییە چوارپێکانیش بیرەبیرە بیانگرێ و بیانەوێ بزانن چ خەبەرە

جگە لەمە ئاژەڵیش خاوەن هەستی مڵ و مۆیە، دەیەوێ . گورگانە موبیلەکە و سلفیش بووبێ

 .بزانێ دونیا چ خەبەرە

ر ئەو برادەرە وێنەیەکی سڵفیشی لەگەڵ من پێم وایە گە. ـ بەراستی جوانی بۆ چووی

ئیتر نە ئەو هەڵدەهات و نە گورگەکە موبیلەکەی . گورگەکە بگرتایە، بەزمەکە تەواو دەبوو

 .هەر کام بە رێگای خۆیاندا. پیادەکێشرا و بگرە نە کابرایش زەرەری دەکرد

یستا گورگەکان ئ. من پێم وایە کاری چاکی کردووە هەاڵتووە. ـ زەرەر؟ پێم سەیرە وا دەڵێی

! چ پێویستیان بە کەسێکی بوودەڵەی وەها هەیە. خاوەنی موبیلن و بۆخۆیان خەریکی سڵفیش

هەر لە ئەزەلەوە حیکمەتێک لەم کێوچوونەی ئەو برادەرەدا هەبووە، بەبێ ئەوەی رۆحیشی 

 !ئاگادار بووبێ

. کی دەگمەنەبەڕاستی وێنەیە... پێکەوە،... ـ سڵفیشی مرۆڤێکی زیندوو و گورگێکی کێوی،

بەالم تف لە ترس کە ئەقڵ لە مرۆڤ . هەموو کامێراکان روویان تێدەکرد. بەناوبانگ دەبوو

 .بڵێم چی بۆ ئێمەومانان هەڵناکەوێ. دەستێنێ

. ـ من لەوە پێش، ئەگەرچی الی ئێوە نەمدرکاندووە، بەالم بەتووش گورگەوە بوومە

من پێم وابێ بە . بەتایبەت مرۆڤراستییەکەی ئەوەیە گورگ تا برسی نەبێ کەس ناخوا، 

چونکە بە بێ چاوەڕوانی بەتووش . رێکەوت لەگەڵ ئەو برادەرە رێگایان بەر یەک کەوتووە
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من پێم وایە ئەو برادەرە چەندە بەم الی . یەکترەوە بوون بۆیە ترساون، هەر دووال ترساون

تردا بازیانداوە و  شاخەکەدا رووەو شار هەاڵتووە، گورگەکانیش هەر بەو رادەیە بەو الیەی

! تازە ئەوان چونکە چوار قاچیان هەیە زۆر خێراتر سەرەوخوار بوونەتەوە. رایانکردووە

 !لەم دەورەوزەمانەیەدا خۆ ناشوکری نەبێ هەموو کەس ترسنۆکە

راستە من زۆربەی کات لەگەڵ راوبۆچوونەکانتم، . ـ ئیتر ناتوانم ئەم بۆچوونەت بسەلمێنم

ئاخر کاکی خۆم مەگەر نەتبیستووە کە گورگ . ە لەگەڵتا نەبمبەاڵم ئیزن بدە ئەمجار

تەمەحکارە و گەر بەتووش رانەمەڕێکەوە بێت، سەرەتا هەموویان دەخنکێنێ ئەوجار یەکیان 

 دەخوا؟

 .ـ ئا، راستە، بەالم ئەمە لە کاتی برسیەتیدایە

 ـ جا تۆ گورگت بە شک دێت برسی نەبێت؟

 !ـ ئا، گورگی ناو سڵفیش

ئەو راکردنە حەیای مرۆڤ و مرۆڤایەتی بردووە، بەالم لە سەرێکی ترەوە هێز ـ ئەگەرچی 

. گەر ئەو موبیل و سڵفیشە نەبووایە بێگومان خواردبوویان. و کەڵکی تکنۆلۆژیا نیشان دەدات

. کەواتە سڵفیش کت و مت خۆپەرستی نیە. سڵفیش کارێک دەکا دوواوەی خۆیشت ببینی

بۆ دەستبەجێ پەالماریان ... ا گورگەکان ماتڵیان کردووە،هەڵبەت قسەیش لەسەر ئەوەیە بۆ و

 نەداوە؟

ـ پێم وایە هی ئەوە بێت هەموو ئاژەاڵن کاتێک بە تووش ئینسانەوە دەبن، سەرەتا سەریان 

. یەکەم بەو هۆیە کە دەبینن شتێکی ئاوەها زل تەنیا لەسەر دوو پێ دەڕوا. سوڕدەمێنێ

لەبیریشتان بێت کە تەنیا ورچ . ەواندا زۆر بەدبووەدووهەم ئەوەیکە دەڵێن مرۆڤ لە لووتی ئ

 !جا گورگیش لە ورچ دەترسێ. هەندێ جار هەڵدەستێتە سەر دوو پێ

 ـ باشە پێتان وایە موبیلەکە چی لێهاتبێ؟

هەڵبەت بەمەرجێک گورگەکە لەسەر . ـ من پێم وایە چونکە لەشی گورگ نەرمە، نەشکاوە

ونکە وەک دەزانن کاتێک موبیلەکە دەدرێ بە چ. بەفریش راوەستابێ، نەک لەسەر بەرد

. شرکەتی ئیستایش زۆر زۆڵن. عەرزیش رەقە. لەشدا، دوواتر دەکەوێتە سەر عەرز
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ئیتر بازاڕە و پارە و . موبیلەکان وەها دروست دەکەن کە زوو هەر بەر شتێ بکەوێ بشکێ

 .خێر

وتیش لەوێ نەبووبن، ـ گەر مەبەستی گورکەکان خوارنی کابرا نەبووبێ و هەروەها بە رێکە

لەبیرتان نەچێ ئەو . ئەوا من پێم وایە ئیستا موبیلەکەیان پێیە و لەگەڵ خۆیان بردوویانە

وێنە الی . دیمەنانەی ئەوان دەیبینن هیچ مرۆڤێک بە حەیاتی ناتوانێ هەر بیریشی لێبکاتەوە

 !ئەوانە و بەس

جێی دێڵێ کە دەتوانێ یەک دنیا ئاخر چۆن پیاو موبیلێک فڕێدەدا و بە . ـ بەراستی بێ غیرەتە

ئاخر کابرا چۆن دەتوانێ ئاوا بە ئاسانی رابردووی خۆی بدا بە . وێنەی لەوە پێشی تیابێت

هۆکاری دوواکەوتوویی ئێمە هەر ئەم دابڕانە ! ئاوا؟ تف لە ئینسانی بێ غیرەت

پێیەکی بێ بۆیە دەڵێم، ئەو برادەرە بیانخواردایە باشتر بوو تا ببێ بە دوو. مێژووییانەیە

 .مێژوو

رۆژێکیش کەسێک . گورگەکان تەنیا خۆیان دەخوارد و موبیلەکە دەمایەوە! ـ بەڕاستی وایە

... بەاڵم ئیستا ئەو چییە،. موبیلەکەی دەدۆزییەوە و ئیتر مێژووی ئەو برادەرە بەردەوام دەبوو

 ! هیچ، جگە لە پیاوێکی بێ بن و بنەچە کە تەنیا بۆ مردن باشە

ئاخر کاتێک پشکۆ دەکەوێ، گورگیش ئەو . تە لە جوغرافیایش شارەزا نەبووەـ ئەو بێ غیرە

وەرزی ساردو سەرما بەو شێوەیە باوی . ئەمەیش ئاساییە. تەمەح و برسیەتییەی نامێنێ

. ئەو دەبوایە هەم دەرفەتی بە خۆی و هەم بە گورگەکە بدایە. نامێنێ و بۆیە گورگ ئارامترە

 !ۆر نیەوەک دەڵێن هەموو گورگێک گۆشتخ

کاکە ئەم قسانە چییە دەیکەی؟ تا ئیستا گورگی گۆشت نەخۆر ! ـ ئەی تەڕەماشخۆرە

دونیا یان رۆژە یان شەو، . لەو بەینەدا شتی ترمان نیە. گورگ یان برسییە یان تێر! نەبینراوە

 . پیاو یان چاکە یان خراپ

، هەم برسی و هەم ـ من الم وایە گورگ جیاوازە، دەتوانێ لەیەک کاتدا هەر دووکیان بێت

تەنیا یەک هەڵەی . لەخۆوە نیە ئەو برادەرە رایکردووە، هەر زۆر کاری باشی کردووە. تێر
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هەبووە، گەر هاواری نەکردایە و ئەو کەسانەی الی ماشینەکە لەوێ نەبوونایە، کێشەی 

 !ئیتر ئەم درێژدادڕییەی ناوێ!... تەواو. حەیاچوونی مرۆڤیش حەل بوو

کە پەلەت کرد حەتمەن بە تووش هەڵەوە . ی بیرکردنەوە و پێشکەوتنەـ پەلەنەکردن شەرت

دەکرێ ئەو گورگە، گەر مێینە بووبێت، لە رەگەزی ئەو گورگە بێت وا لە رۆمی کۆن . دەبی

شیری بە رۆمۆلۆس و رۆموس ئەو دوو برایە دا وا دوواتر دووای ئەوەی گەورە بوون 

ایە، گوانەکانی دەبینی و ئیتر نەک من پێم وایە هەڵتروشک. شاری رۆمیان بیناکرد

 .راینەدەکرد، بەڵکو دەرفەتی دەستپێکی مێژوویەکی نوێیشی بۆ دەڕەخسا

تازە ئەو برادەرە پیاوێکی ! گوان تا جوان بۆی دانەنەوی، نایبینی، ئەمە تۆ چی دەڵێی! ـ کاکە

راستەقینە مێژووی . ئیتر کەی لەو تەمەنەدا دەرفەتی شتی وا هەیە. کامڵی گەورە بووە

 .لەسەردەمی منداڵی و الوەتییەوە دەست پێدەکا

هەزار قسەی تریش بکەن من هەر لەسەر ئەو باوەڕەم ئەو پیاوە دوو ... ـ بە گوێمدا ناچێ،

جا . پشکۆ ئەم قاچ و ترس ئەوی تر. شت نەجاتی داوە، یەکەم کەوتنی پشکۆ و دووهەم ترس

ئەمە !... تەواو. ترس وزەی داوەتە ئەم پشکۆ، گورگەکانی دوودڵ کردووە و! وەرە و راکە

 .کرۆکی چیرۆکەکەیە

 :یەکیان دەپرسێ. لێرەدا روودەکەنە ئەوەی وا هەواڵەکەی هێنابوو

لەم شارە کەس نیە ئەوی تر . ـ راستی نەتزانی کێ بوو و ناوی چی بوو؟ بێگومان دەیناسین

 .نەناسێ

 :بە گومان و دوودڵییەوە دەڵێ

من لە خۆشیی . ئا، بێگومان دەیناسین، بەاڵم ئیستا نا... استییەکەی،ر... ـ وەڵال راستییەکەی،

کەس . رۆژێک هەر دەزانین. گرینگیش نیە. خودی هەواڵەکە لەبیرم چووەوە بپرسم کێ بوو

بەتایبەت کەسێک کە بە رۆژی روون لە سەر شاخ موبیلەکەی بە هۆی وێنەی . ون نابێ

و دوواتر بە چەند سەعات و چەندین رۆژ سڵفیشەوە لەدەستدابێ و سەرەوخوار هەاڵتبێ 

 !رووداوەکەی گێڕابێتەوە بۆ ئەوەی شەرمەکەی خۆی لە خۆی بشارێتەوە
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نەکا پێت وابێ تۆ یا خۆمان زۆر لەو ئازاتر دەبووین؟ هێزی ! ـ کاکە شەرمی چی و شتی چی

 ئەی نەتبیستووە شاعیر. سەرەکیتر کە هات، کاری ئاقاڵنە ئەوەیە رێگای بۆ چۆڵ بکەیت

قوڕبەسەریی مرۆڤ ئەوەیە هەر لە سەرەتاوە نە چنگی تیژی !" هەستنە سەرپێ"دەڵێ 

 .بەڕەوا بینرا و نە شەویلکەیەکی قایم بە دوو ریز دیانی درێژ و تیژی ترسناکەوە

چونکە نە . ـ کەواتە دەبێ بەو ئاکامە بگەین ئەو برادەرە نەدەبوو بە تەنیا بچوایە بۆ شاخ

 . نی شێرچنگی تیژی هەیە و نە دیا

کە کەرەسەی پێویستیشت پێ نەبوو، لە دۆخی وادا حورمەتی خۆت و هەموو . ـ رێک وایە

 .بەشەر دەشکێنێ

ئەمە لە دەست . گرینگ ئەوەیە گیانی خۆی دەربازکردووە. ـ من الم وایە شەرمی تیانیە

 .هەموو کەس نایەت

 .تەـ خودی گیانی مەبەست نیە ئەوەندەی چۆنیەتی دەربازکردنەکەی مەبەس

. ئەوێ چۆڵ بووە. ـ بەتەنیا چووە چونکە پێی عەیب بووە لەبەر چاوی خەڵکی سڵفیش بگرێ

 .وەک چۆن قەدیم چوونە بەر ئاوێنە عەیب بوو و گاڵتەیان پێدەکردی

 ـ باشە دوواتر هەر ئەو ماشینە بردبوویانەوە بۆ ماڵەوە؟

 .ـ نازانم

 . لەالی ماشینەکە کۆتایی نایەچیرۆکەکە لە راستیدا . ـ ئێمە هێشتا زۆر شت نازانین

 .هیچ ئاژەڵێکی کێوی ناگاتە ئەوێ. لەوێ سنوورە. ـ با رێک لەوێ کۆتایی دێ

داخۆ لەگەڵ . ئەمە زۆر موهیمە. ـ دەبێ زیاتر لە هۆکاری چوونی بۆ سەر شاخەکە بکۆڵینەوە

.... ژنەکەی شەڕی بووە، بە تەمای ژووانی تر بووە، رقی لە خۆی هەستاوە، بێتاقەت بووە،

 .کەس نازانێ کامی ئەمانە بووە

 !تەح ح ح!... ـ سەر شاخ و ژووان

 .ترسیان شکاوە. لەبیرت نەچێ ژنانیش ئیستا دەچن بۆ کێو. ـ وایە، وایە

 .ـ بە کۆمەڵ ئا، بەس بە تەنیا نا

 ـ چووزانی؟
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 !ـ دەزانم

 ؟...ـ ئێ ێ ێ

 .ـ ئێ

دوورەکان، بەاڵم نەک لە تەنیشتی رەنگە لە ناوچە . ـ ئەسڵەن گورگ ماوە؟ من کە باوەڕناکەم

 .ئەویش لەو شاخە. شار

 .ئەمە یاسای جووڵەیە. کە بشمێنن دەکرێ بگەنە هەر شوێنێک کە ئەقڵ نایبڕێ. ـ ماوە

 . هەر چواریان بەسەر قسەکەی دەسەلمێنن. چایچییەکە هاواری دەورێ چایی تریان لێدەکا

 ارەساتە لەگەڵ سڵفیش چی دەبێ؟ـ باشە پێتان وایە نێوانی ئەو برادەرە دووای ئەم ک

 :پاش ماوەیەک. هەموو بێدەنگ دەبن

 .بگرە هەر واز لە موبیل و شتی وا دێنێ! ـ ماوەیەکی چاک تەرکی دەکا

، ئەمجا (رەنگە هەر ئیستاکەیش کڕیبێتی)موبیلێکی تر دەکڕێ . ـ پێم وانیە وازی لێ بێنێ

 .دەچێ لەسەر بان سڵفیش دەگرێ

رووداو هەتا . ەکی چاک تەنیا سەرقاڵی گێڕانەوەی رووداوەکە دەبێـ من وای بۆ دەچم ماوەی

ئەوسا رۆژێک . دووربکەوێتەوە تامی گێڕانەوەکەی خۆشترە، بەتایبەت کە ترسناک بووبێت

لەگەڵ هەندێ هاوڕێی دەچێتەوە هەمان شوێن، سڵفیشێک دەگرێ و دەیکاتە بەڵگە بۆ رۆژی 

 .رووداوەکە

 .ناسڕێتەوە، مەبەستم وێنەکەیە. یەـ شتی وانابێ، تاریخی بەسەرەوە

 .هەموو بێدەنگ دەبن

ـ چەند کەس تائیستا لە کاتی سەیرکردنی وێنەی ناو موبیل دیقەتی تاریخی داوە، تا ئەوان 

 .تاریخ هی زەمانی کۆنە. بیدەن

 .ـ ئەم زەمانەیش کۆن دەبێ

 .قەت شتی وانابێ. ـ من وای بۆ دەچم سڵفیش شتێک نیە مرۆڤ لێی بوگزەرێ

ئەو دانەیان . هەموو دەستی بۆ دەبەن. نی چاییە تازەکانی سەر مێزەکە لە کەپۆیان دەئاڵێبۆ

 :کە زۆربەی جار ئاخردانەیە لە دەوری رادەڕبڕینەکاندا، دەلێ
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گەر دەپرسن ئەو گورگەی تر چی، یان . ـ من ئیستایش پێم وایە ئەو گورگە بۆ سڵفیش هاتبوو

لەهەموو شوێنێ خەڵکی . هاتبوون بزانن سڵفیش چییەگورگەکانی تر چی، دەبێ بڵێم ئەوانیش 

ئەو ! ئەمە مەنتقی مێژووە. نەزانەکانیش هەمیشە لە زاناکانەوە فێردەبن. ئاقڵ و نەزان هەیە

ئاکام . برادەرەیش رایکرد چونکە لە نییەت و مەبەستی گورگە بەستەزمانەکە ئاگادار نەبوو

لەدەست چوو، هەم گورگەکەیش یەکەم ئەوەیکە هەم ئەو برادەرە موبایل و سڵفیشەکەی 

کە پشکۆ کەوت، هەوڵبدە لە گورگەکان وەک زستان "لە یەک رستەدا . سڵفیشی ژیانی خۆی

 !"نەڕوانی
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 !دنیا لە مشتمایە

 

قوتابخانە تا ماوەیەکی چاک سەرنجی رادەکێشام، کتێبی جوگرافی لەبیرمە تاقە دەرسێک لە 

گۆمە 'منێک کە بۆ چوونە مەلە بۆ . هیچ کتێبێک بەقەد ئەو کتێبە خەیاڵی نەدەبزواندم. بوو

، کە تەنیا چەند کیلۆمترێک لە شار دووربوو، کێشەم هەبوو، 'بۆیەن'لە گوندی ' تەنووران

یەکەم جار هەموو نەقشەی دونیام لە دوو الپەڕەی کاتێک کتێبەکەم بەدەستەوە گرت و بۆ 

تەنیشت یەکتردا بینی، وەها سەرم سوڕما کە چاوەکانم بێ ئیرادە قونجاند و دەروون بۆ یەکەم 

دونیا، . جوان سەرنجم دایەوە. جار لە هەموو شتێکی ئەم دونیایە بەتاڵ بەتاڵ بووەوە

لە نێوانیشیاندا دەریا و . ەیەکترەوە لکاوسیانیان جودا و دووانیان ب. سەروبەر پێنج پەلە بوو

رەنگی شین و سەوز وەک رەنگی زاڵ، زۆربەی پانتایی . نەقشەکە چەندە جوانیش بوو. دەریا

نەک تەنیا دەمتوانی لە یەک نیگادا هەموو نەقشەکە، واتە دونیا، . نەقشەکەیان داگیرکردبوو

م لە جێگایەکەوە بۆ جێگایەکی تر ببینم، بەڵکو زۆر بە ئاسانی و بە خێرایی دەمتوانی نیگا

 .تەنیا جووڵەی چاو بەس بوو. بگوازمەوە، بە بێ ئەوەی جەستە یەک میلیمتر چییە ببزوێ

 !"دنیا لە مشتمایە"لەبیرم دێ بە ئەسپایی لەبەر خۆمەوە بە خۆمم گوت 
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کاتێک . ئیستایش کە سااڵنی ساڵ لەو رۆژانە تێپەڕیوە، من ئەم هەستەم هەر ال ماوە

ەکانم لە قوتابخانە دێنەوە، لە کتێبی جۆگرافیەکەیان دەڕوانم، ئەم دیواودیوی دەکەم، منداڵ

الپەڕەکان هەڵدەدەمەوە، لێی ورد دەبمەوە و هەوڵدەدەم بزانم لەگەڵ ئەو سااڵنە دونیا چەندە 

دەبینم هیچ فەرقی نەکردووە و دونیا هەر ئەو پێنج پەڵەیە بە شیناییەکانی ... فەرقی کردووە،

 .لەسەر الپەرەیەک کاغەز... نیانەوە،نێوا

 .تەنیا شتێک فەرقی کردووە ئەوەیە چیتر من هەست ناکەم دونیا لە مشتمایە

لە کاتێکدا کتێبەکە لەسەر مێزەکەی بەردەمم دادەنێم و پاڵدەدەمەوە و بەدەم چاو قونجاندەوە بە 

من بووم یەخسیر لە ساڵەکاندا رۆدەچم، بیردەکەمەوە کە بە پێچەوانەوەو لە راستیدا ئەوە 

ئەوەیکە قەت دونیا لە مشتی مندا نەبووە و ئەمە تەنیا خەیاڵی منداڵی و ئاکامی . مشتی دونیادا

وێنەیەک کە زۆر بێ . کاریگەرییەکانی کتوپڕی وێنەیەک لەسەردەمی خۆیدا بووە و بەس

یاڵی خە. بەزییانە دونیای وەها بچوک کردبووەوە کە من پێم وابوو دەکرێ لە مشتی بگرم

منداڵێک وا ساڵەکانی بەڕواڵت دوورودرێژی تەمەنی، هێشتا لەبەردەمی راکشابوون و 

 .ئەو سااڵنەی لە سااڵنی راویان دەکرد، نەک لە سااڵنی نێچیربوون. چاوەڕوانی بوون

رۆژێک لە کاتێکدا کتێبە جوگرافییەکەم بەدەستەوە گرتبوو، لە منداڵەکانم پرسی داخۆ کاتێک 

سەرەتا بە . ویان بە نەقشەی دونیا کەوت، چ هەستێکیان ال دروست بووەبۆ یەکەم جار چا

وتیان . سەرسوڕمانەوە سەیری یەکتریان کرد و ئەوجا بە چاوی پرسیارەوە لێیان رووانیمەوە

وتم هیچ، تەنیا ئەوەیکە بزانم کاتێک مرۆڤ بەم بچووکییە شتێکی ئەوەندە . مەبەستم چیە

دیسان بە . دا دەخەنە بەردەمی، چی ال دروست دەبێگەورە تەنیا لە رووبەری پەڕەیەک

. سەرئەنجام یەکیان گوتی نەقشەی دونیا زۆر جوانە. سەرسوڕمانەوە سەیریان کردمەوە

 .ئەوی تریشیان بەپەلە گوتی سەرنجڕاکێشە

من دڵنیام لەبەر ئەوەیکە ئەوان مەراقی چوونە گۆمە تەنوورانیان نیە، خەیااڵتی منیان تیا 

ئەوەیکە هەموو هەفتەیەک دەتوانن بچن بۆ مەلە، ئاخری هەفتە بۆ کڕین بچن . دروست نابێ

بۆ شارەکەی دراوسێمان، لەوێ لە خواردنگەیەک دابنیشن و بخۆن، سەرئەنجام ئەوەیکە 

 . هاوینان، النیکەم دوو ساڵ جارێک، سوار فڕۆکە دەبن و دەچن بۆ باشوور
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 .بە حەسرەتەوە لێیان دەڕوانم

جاو حەوت هات، لە بیرم دێ ئەم هەستە تیاما بەهێزتر بوو، بە خۆمم کە شۆڕشی ساڵی پەن

دروشمم دەدا، هاوارم . دونیایش لەمشتما بوو. گوت ئیستا ئیتر بەڕاستی دونیا لە مشتمایە

دەکرد، گوێیان لێدەگرتم، چەکەکەم بە قەدمەوە دەکرد و کاتێک بە کۆاڵندا تێدەپەڕیم ئاگام 

. دەڕوانیم، لەناو هاوڕێکانمدا دەوری سەرەکیم دەگێڕالێبوو کچان و ژنان چۆن لێیان 

بە کورتی بووم بەو پنتەی وا زەوی بە . لەکۆبوونەوەکاندا زیاتر لە هەمووان قسەم دەکرد

 .ئەو زەوییەی تەنیا پێنج پەڵە بوو لەسەر پەڕەیەکی بەردەمم. دەوریدا دەسووڕایەوە

. نی نەقشەی دونیا سڕایەوە و ونبووبەاڵم ئەوەندەی پێنەچوو ئەمەیش وەک یەکەم رۆژی دیت

ئەو دونیایەی من پێم وابوو لە مشتمدایە، دووای چەند ساڵێک تفی کردمەوە و لە سنوورەکانی 

بنێشتەکە بە شوێن . وەک بنێشتێکی بێ تام کە چیتر کەڵکی نەمابوو. خۆی فڕێی دامە دەرەوە

نوورەکانی تر چاوی کە سنوورێکیش تفی کردیتەوە، ئیتر س. تامدا بێ سەرەوشوێن بوو

ئیتر بە شوێن تامدا وەیالنی ناو . هیچ شتێک بە قەدەر سنوورەکان چاولێکەر نین. لێدەکەن

 .ئەو پێنج پەڵەیە دەبی کاتی خۆی پێت وابوو لەناو مشتدایە

بە مندالەکانم دەڵێم دەزانن هێشتا خەڵکانێک هەن نازانن گۆی زەمین ئاوەهایە؟ دەڵێم دەزانن 

کەسانە نازانن بیری شۆرشگێڕی سەرەتا لە جوگرافیاوە دەست پێدەکا؟ هێشتا ئەو جۆرە 

ئەوان دیسان بە سەرسوڕمانەوە لێم دەڕوانن و دەڵێن لەبەر ئەوەی سبەی زوو لە خەو 

من لەناو ژوورەکەم دا پێم سەیرە جوگرافیای . دەخەون. هەڵدەستن، دەبێ شەو زوو بخەون

 .سەردەمی منداڵیی من ئەم سەردەمە ئەوەندە دوورە لە خەیاڵەکانی

... پێنج پەڵە،... پێنج پەڵە،... پینج پەڵە،: "لە ناو مێشکمدا دەنگ دەداتەوە' پێنج پەڵە'وشەی 

سەیری . بەڕاستی پێنج پەڵەیە؟ کتێبی مندالەکانم دێنمەوە بەر دەستم! نا، راوەستن..." پێ

دەچمە سەر . ەگێڕمئەوسا چاوی پیاد. ئا بەڕاستی پێنج پەڵەیە. هەمان الپەڕە دەکەمەوە

دەچمە سەر نەقشەی . نایدۆزمەوە. هەوڵدەدەم گوندی بۆیەن بدۆزمەوە. ناوچەکەی خۆم

ماسوڵکەی زەوی . نەقشەکە خۆی دەکێشێتەوە. زووم دەکەمە سەر ناوچەکە. گووگل



 دەستەکلیل

شار . چەمەکە لە تەنیشتیدا دەردەکەوێ. بۆیەن، وەک پنتێکی بچووک دەردەکەوێ. دەئاوسێ

 . یلۆمترێک لە باکووریدا، ئەویش خۆی دەخەمڵێنێ و خۆی نیشان دەدابەمەودای چەند ک

 . بزەیەکی تاڵ دەمگرێ

ئەو ! ئیستایش هەر وەک ئەو سەردەمە من کێشەی چوونە گۆمە تەنورانم هەیە. ئیستا تێدەگەم

ئەو کات بەو هەستەوە دونیا لە . کات تەنیا چەند کیلومەتر  و ئیستا چەندین هەزار کیلومەتر

ئەو کات نە ئەو هەستە مەودای . مشتمدا بوو و، ئیستایش بەو هەستەوە من لە مشتی دونیادا

 . ن و گۆمە تەنوورانی بچوک کردەوە و، نە ئەم هەستەیش نێوان من و ئەوی، درێژترنێوان م

 .هەموو شتێک هەر لەسەر جێگای خۆیەتی

نە ئەو کات و نە . قەت تێێ نەگەیشتووم. دەبێ دان بەوەدا بنێم من لە جوگرافیا ناگەم

 . هەنووکە

جوان و ... سەرنجڕاکێشە،دێمە سەر ئەو رایەی، جوگرافیا و نەقشەی دونیا تەنیا جوان و 

 !سەرنجڕاکیش

 

  

  

  


