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وهکوو ههميشه ئهصث:
 جوانترين هاوجوويت دونيا ،جووتبوونه له پهناي ئهم گصؤپه سووره.لهچکهکهم ال ئهبا و قژهکامن ئهکاتهوه ،هثشتا تهذه؛ قژهکامن بؤين جگهرهيان لثدث.
 پثم ويت پهريا چهند ئاشقي ئهم گصؤپه سوور ه بوو؟ئاوذ ئهداتهوه ،گهر گصؤپهکه داگريسثنث پهريا نيوهذووته و لهسهر بهردثکي قهراغ
«ئهنزهيل» دانيشتووه و به بثزهوه سهيري بهچکه کيسهصهکهي باوهشي دهکا .پهريا
ههموو جهستهي تهذه و من تينوومه ،زمامن نووساوه به گهروومدا و دهنگم دهرنايه.
 ههرکاممان مهيلمان ههبايه پثش له نووسنت ئهم گصؤپهمان دائهگريساند و رثکدواي جووتبوونهکهمان ئهکوژايهوه.
پثئهکهنث ،تاص و ترسناک وهکوو بؤين جگهرهکهي ،بؤين قژم ،من پثکهنينم بؤ نايه،
تينوومه و لثوهکامن وشک ههصگهذاون ،ئهزامن به بزهيهک شهق ئهبهن.
 پهريا ئاشقي ئهم گصؤپه سوور ه بوو.ماچم ئهکا ،ئهمذؤ رؤژثکيتره ،وهکوو جاران نييه ،ئهنگووسيت ئهکثشث بهژثر برؤمدا
ختووکهيهکي خؤش له جهستهما سهما ئهکا.
 پثي ئهوت« :گصؤپه تثگهيشتووهکهي پهريا».ژنثک ،رهنگه پهريا ،له دصما جل ئهشوا ،ههصيئهگصؤڤث ،حهز ئهکهم بذشثمهوه.
 ئهيوت ههر شهوث ئهم گصؤپه ههصکهين ،خوا ئاواتهکامنان بهدي دثنث.به دهست ،لوويل قژم خاو ئهکاتهوه ،خاو نابنهوهو ئهم يارييه سهرخؤشي ئهکا؛ خوايا
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چهند جوانه ،چهند منداصه ،وهک ئهو کاتهي که من دهستم به بيانووي سهرما ل ه
گريفاين ئهو ئهنثم و ههر بهخثرايي ههنگاوهکاين لهتهکيا ئهذؤم و ناترسم لهوهي
کهس مبانبينث.
پثش ئهوه ماچهکاين له لثوهکامن خبزثته خوارهوه ئهپرسث:
 ئهرث تؤش پثت خؤشه ئهم گصؤپ ه داگريسثنني؟که دهسيت له ناو قژما دهردثنث دصم توندتوند لثئهدا...
 ئاخ لهحنهت له !...کارهبا بذاوه ،نه گصؤپهکه سووتاوه ،ئهبث له تاريکيدا بني .زؤرسهيره تا سهعاتثکي پثش...
به چپهوه ئهصثم:
 ئهمذؤ فره جياوازه ئهزاين؟نا نازانث ،هثشتا له بريي پهريا و گصؤپهکهيهيت .ناشزانث چهنده پثم خؤشه هيچ گصؤپه
سوورثکيتر...
 زؤر سهيره تا سهعاتثکي پثش...ئيتر پهريا جل ناشوا.
رهشهمهي 2005

هيوايثک

...يان کاتث سهري کهشک و دؤشاوهکهم بؤ ههصناپچذث و دهبث لهچکثک لهسهر
بکهم و بچمه بهر دهرگا بوهستم ،بهصکوو پياوثک لهو بهرهوه تثپهذث و به شهرمهوه
داواي لثبکهم...
يان ئهو کاتهش وا دهستم پذه له کتثب و توورهکهي پذ له شتوميت ماصهکه و تا له
پليکانهکان ئهيانبهمه سهر چهند جار دهبث بوهستم و دانيشم و ههناسهم دهبذث ،تهنيا
لهو کاتانهيه که حهزم ئهکرد پياوثکم ههبوايه.
ئثستا چارهکثکه لهبهر دهرگاوه چاوهذوامن و هيچ پياوثک نابينم ،دصم لهالي کوصي
برينجهکهيه ،پياوثکي زهبهالح دثت ،به بزهيثکهوه دؤشاوهکهم لثوهردهگرث بهآلم
ههرچث زؤر دهکا ناتوانث بيکاتهوه ،پثي سهيره و بزهکهي نهماوه ،ئهو زؤر ئهکات
و من دصهذاوکهمه و ئهو ههر ناتوانث .پياوثکيتر ئهمانبينثت و بهپثکهنينهوه دثته
المان ،پياوي يهکهم دؤشاوهکهي ناداتث چؤن دهزانث که دهتوانث بيکاتهوه ،پياوي
دووههميش ناتوانث ،پثيان سهيره و بزهيان لهسهر لثو نهماوه و جنثو بهو کهسه دهدهن
وا شيت واي دروست کردووه! بهپياوي سثههم و چوارهميشي نادهن...
ئيتر بثهوودهيه گهر ببنه بيس پياو و بيکهنهوه چؤن دهزامن برثنجهکهم تثکچووه.
تاران 2009/2/22

خؤزگ ه پثکهنيباي

پارهيهکي سهوزي نيشان ئهدا.
 بهآلم ئهگهر بتواين ئهم ژنه خبهيت ه پثکهنني!.59 ،58 ،57
هثشتا چراکه سووره ،بهآلم دهرفهت کهمه ،ئهبث پثش ئهوه بثته سهوز ،کاري خؤي
بکا.
زؤر سهخته چونکه ژنه ههر متاشاي ناکا ،گرثيي برؤي ،چاوه تهذ و تووذهکاين،
روومهيت سارد و بثههسيت پثي ئهصي که ئهم جاره وهکوو جاران نيه.
داوثنهکهي ههصئهکات و ئهپهذثته سهر کاپوويت ماشثنهکه رثک بهرامبهري ژنه،
قهراغي داوثنهکهي ئهگرث و وهک ژنثکي بهفيز سهما ئهکا ،سهماش نه ،لهرزاندنهوهي
شان و مهمکه درؤيينهکاين ،ژنه متاشاي ئهکا بهآلم وهک ئهوهيه که نايبينث،32 ،33 .
 ...31شهوفثرهکاينتر سهريان له شووشهکانهوه دهرهثناوه و ههندث قاقا ئهکثشن،
ههندث قسهي ههصيت و پهصيت ئهکهن ،ههندث به دهمساصي پيسي ماشينهکانيانهوه
چؤپي ئهکثشن يا فيکه يا هؤذن لثئهدهن ...18 ،19 ،20،له ههموو ژياين ئهم چوار
ذثيه و چراکانيدا ذهنگه يهکهجماره کهس حهز ناکا چراکه بثته سهوز .پياوه دهست
له شووشهکه دهردثنث و به چوار پارهي ذهق و تازه چؤپي ئهکثشث ،تازهيي ئهو پارهيه
دصي دائهخؤرپثنث بهآلم ژنه هثشتا نايبينث ...14 ،15 ،16 ،تهنانهت بزهيهکيش
نههاتووهته سهر لثوي ،دهرفهيت کهمه ،مست و کهمهري ئهسووذثنث و ماچي بؤ فذث
ئهدا ،ههموو ب ه تثکذا پثئهکهنن و هوورا ئهکثشن .يهکثک هاوار ئهكا:
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 ئهي بؤ من؟!ئهوهنده خؤي ئهلهرثنثتهوه تا مهمکهکاين له ژثر کراسهکهيهوه ئهخزثت و دا ئهکهوث.
ههر لهوثذا ئهتوانث پارهکان بژمثرث ،شهش ههزاري ذهق و تازه! پياوه هثنده بهو دهمساصه
گصؤصه بووانهي سهر کاپوويت ماشينهکه پثئهکهنث تا ئاو له چاوي دث ،ژنه ئيتر نه ههر
پثناکهنث بهصکوو چاو ئهبهستث و سهري ئهنثته سهر شووشهکهوه و فرمثسکهکاين به
پهله ئهخزثنه سهر گؤناکاين و له تانوپؤي لهچکهکهيدا نوقم ئهبن ...1 ،2 ،3 .باز ئهداته
خوارث و چراکه ئهبثته سهوز ،خثرا خؤي ئهخاته سووچثکي چوارذثيهکه و متاشايي
ههآلتين ماشثنهکان ئهکا.
تاران 2008 -

بث دهنگييهکان

جگهرهيهک دائهگريسثنث و جانتاي«سي -دي»يهکان ئهکاتهوه.
 حهزت ل ه چ گؤرانيبثژثکه خامن؟پثش ئهوهي وهآلمثک ببيستث ،وهکوو کهسثک که له پذا شتثکي بري هاتبثتهوه،
قامکي لهسهر حهبث دائهنث و دوو شووشهکاين چهپ و ذاسيت ماشثنهکه به
هثمنييهوه ئهخزثنه خوارهوه ،شهپؤلثکي فثنک ئهخزثته ناو ماشثنهکهوه و تثکهصي
بؤنه عهترثکي توندي پياوانه و گوصه مريهمي سهر داشبؤردهکه و جگهره و لهم ناوه
ناوهش عهترثکي ساردي ژنانه ئهبث .ئهيهوث بصث :ئهم گوصه مريهمه بؤ تؤيه بهآلم
تهلهفوونهکهي ئهزرينگثتهوه ،متاشاي رهقهمهکه ئهکا و به پهله دهست ئهنثته سهر
حهبثک و شووشهکان به سهرهخؤ دثنهوه سهر ،ئاماژه ب ه بثدهنگ بوون ئهکا.
 ها بهصث؟! لهسهر کارم ،له کوث مب باشه؟! چي؟ نه بابا مهگهر نازاين کارم زؤرهئهبث سهردانثکي ئهو کؤمپانيايهش بکهم ،نه جارث ناميهوه ئثوه نان خبؤن ،نه فريا
ناکهوم به تهنيا بذؤ.
شووشهکان ئهخزثنهوه خوار ،پثش ئهوه مؤسيقايهکي بؤ ههصبژثرث ،شهپؤلثک له
بؤين عهتر و دووکهص هرووژم بؤ دهرهوه دثنن.
 پثتنهگومت دهنگي کثت...پهمهيي نينؤکهکاين کچثک ئهناسثتهوه که لهبهر ماشثنهکهيدا تثئهپهذث ،وهکوو
کهسثک که ههصبث يان به پهل ه بثهوث بگات به جثگايهک.
که دوورتر ئهبثتهوه جانتا و پثآلو و لهچکه شينهکهشي ئهناسثتهوه ،پثش ئهوه بتوانث
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کارث بکا يان شتث بصث ،چراکه ئهبثته سهوز و پؤليسهکه فيکه ئهکثشث و کچه له
کؤآلنثکدا ون ئهبث.
تاران ،ذهزبهري 2008

که شهذ دهست پثبکا...

که شهذ دهست پثبکا ،ئيتر ناتوامن بهيانيان به ماچثک له خهوت ههستثنم و نانت
بدهمث ،قژهکامن ،به گوصهزهردثکي منداآلنهوه ببهستم و قژهکاين تؤش...
کهشهذ دهست پثبکا ،ئيتر ناتوامن به ئارامشهوه ميوهکان بشؤرمهوه و بؤ ئهوهي قهپ
له سثوث بگري ،تا سهد ناژمثري و لهم وهسواسه ژنانهييهي من بثتاقهت نايب.
ئثمه ئاواره ئهبني و ناتوانني ريزي سؤنهکاين سهر مثزهکهت لهگهص خؤمانا ببهين.
لهوانهيه ههر ماچ کردنيشمان له بري بچثتهوه ،له بريمان بچثتهوه پثش نان خواردن
دؤعا بکهين و به دزييهوه پلثکي بچووکي گؤشت له قاپي يهکتر دانثني ،لهوانهيه ئيتر
نه نانث ،نه قاپث نه گؤشتث ،تهنانهت نه ماچث...
تاران2007 ،

رهنگثکی تازه

بؤ «ژووليثت بينووش»

ئيتر من «ژووليثت بينووش»ي ئهو نيم ،چؤن ئهو ههرگيز پثي وا نهبوو که ژووليثتهکهي
قژي کاص بکات و بهم شثوهيه بثگؤناحي چاوي و گؤنا ههميشه سوورهکاين داشارث و
وهک ئهو ژنانهي سهر چوارذثياين لثبث وا به ده ههزاريش...
خؤزگه هاوار ،يا سهرکويت ئهکرد .بهآلم ماين نهگرتبايه ،بثدهنگييهکي کوشنده که
ئهصثي ههر لهو ماصهدا نيم و گهر ببميش لهتهک فهرش و گؤصدان و توورهکهي
فيلمهکانيدا جياوازييهکم نييه!
سوار ماشثنهکه ئهمب ...به خثرايي سهد و بيست ئهذؤم ...نازامن بهرهو کوث؟
له پشيت چرا سوورهکه ،له ئاوثنهکهدا بؤ تاوثک متاشاي خؤم ئهکهم ،راست ئهکا فره
گؤذاوم بهآلم زؤر جوان ...تهنانهت جياوازتر له ههميشه.
بؤ يهکهم جار ههست ئهکهم ئهگهريش قژم کاص نهکردايه ،بهم لثوه باريکهي سهرهوهم
و ئهم لووته قنج و قيتهم هيچم ل ه «بينووش» ناچث!
ژنثکي گؤصفرؤش و قژ کاص له پهناما ئهوهستث .ئهبث تا چراکه سهوز نهبووهلهو چهپکه
گوآلنهي ،يهکيان ههصبژثرم.
 پثت خؤش ه گؤصفرؤش يب يا ژين پياوثکي دهرهثنهر؟ژنه راماوه و متاشاي گؤصهکاين ئهکا ،نثرگزثک جيا ئهکهمهوه تا گؤصثکيتر ههصبژثرم
که رهنگه ببثت به بيانووثک بؤ ئاشت بوونهوهمان و بذوا بهم رهنگه تازهيه ...چراکه
سهوز ئهبثت و هاواري ماشثنهکاين پشيت سهرم بهرز ئهبثتهوه.
که ئهمچهوه بؤ ماص لهبهر دهرگا ،له ناو زبصدانييهکه چاوثک و سووري گؤناي
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«بينووش» ئهنامسهوه ...ل ه بريم نيه ئهمويست کام گوصيتر ههصبژثرم؟
2008

«ژوولييت بينووش» ياريگهرثکي فهرهنسي ب هناوبانگ ه و ل ه فيلمهکاين هاليڤووديشدا بهشداري کردووه.

ژنثک دهزؤوهکهي پچذاند

 پثم سهير نيه گهر نهمناسييهوه ،ماوهيهکه لهو رؤژانه تثپهذيوهبهآلم له ياد ناکهم ک هتؤ خؤصقاندمت و پثتخؤش بوو ههموو شته جوانهکاين ئهم جيهانه له مندا کؤ بکهيتهوه
و نثوت نام «نوونوو».
له بريت دث له بهرامبهرمهوه وهستاي و گوتت :ئثستا من نوونووم يا تؤ؟
من گؤمت :تؤ ،تؤ گؤتت نا پثکهوه نوونوين،بهآلم من تارام و تؤ مايتهوه ،ئهو نوونوويه
تارا ک ه خؤصقاندبووت نه ئهو نوونو وا پثشتر خؤصقا بوو.
من سهرم سووذ ماوه وهکوو فيلمثکي بذگهبذگه بريهوهرييهکاين منداصيم ،ئهو کاتهي
وا قهت له بريم نهمابوو ،له ژثر خاک و خؤصدا زيندوو ئهکاتهوه و ئهينثته داوثنم ،من
تهنانهت ناوي چکؤلهي خؤيشم له بري نهمابوو ،توندتوند چاو ئهترووکثنث و چاوم لث
ههصناگرث :چهند گؤذاوي خامن!
راکشاوهته سهر لوولهي دووکهصکثشهکهوه و رثگهي له فذيين دووکهصهکان بهستووه،
ههندثکيان له نثو قژهکانيدا خؤيان دهرباز ئهکهن و هثورهثور ...نيگام ئهکهوثته
شوثين ئهو قژانه ههر لهسهر لوولهکهوه تا سهر زهوي.
 تؤ چنوور خامني؟ نا بؤ من هثشتا نوونووي ،چاوهکانت نهگؤذاوه ،تهنانهت ئهو پهصهبثهثز و بچووکهش وا جثگايهکي بچووکي له سپثنهي چاوانت داگري کردووه و کهس
ب ه وردي نايبينث ،ئثستا بؤ خؤت ژنثکيت!
که ئهصث «نوونوو» دصم دائهخؤرپث و کچثکي چکؤلهم دثتهوه بري؛ چاو ههنگوثين به
کراسثکي کورت تا بان ئهژنؤي و بثقؤص ،به رؤژان ئهوهنده له ناو حهوش و کؤآلنهکاندا
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ياري ئهکرد تا باص و قاچه سپييهکاين رهنگيان ئهگؤذي ،قژهکاين و پشتهملي بؤين
ههتاو و ئارهقيان لثئههات.
ئهو کچهي که ،ههموو شهوثک بهم خؤلياوه چاوي لثک ئهنا رؤژثک بچثته بهر ماصي
خودا تا بزانث ماصهکاين چهند پلهي ههيه و چهند کچ و کچهکاين چهند بووکهصه!؟
 له بريتهنوونوو چهند بثزار بووي له قژي شؤذ بهآلم شؤذترين قژي کؤالرهکانت بؤساز کردم ،لهم ساآلنهدا له ههرکوث دائهبهزمي ،قژم ئهپثچا به دهوري شتهکان و به
ئاستهم دهرباز ئهبووم.
قاقا پثئهکهنث ،هثشتا وهک جاران ،ئهصثت پثکهنيين من گؤذاوه ،دصهوارکثمه
دهنگمان له دووکهصکثشهکهوه نهگاته گوثي منداصهکان و پياوثک که ئهزامن ئثستا
دووکهصه يهخسري بووهکان نيشتوونهته سهر دهست و روومهيت و ئهو ساوييهته ههموو
مهالفهکانا.
 له دواي ئهم ههموو ساصهوه بؤ لهم زستانه ،لهسهر باين ئثمه لهسهر رثگهيدووکهصهکان دابهزيوي؟
دهنگي دووري پياوثک له لوولهکهوه دثته سهر له نثو قژيا دهرباز ئهبث ،وهکوو
هؤرهيهک ک ه با بيهثنث.
 توانيت بزاين چي قهوماو ه چنوور؟من هثواش له ئامثزي ئهگرم و دايئهبهزثنم ،وهکوو ئهو کاته وا تازه دروستم کردبوو و
وريا بووم نهکوا ئثسکهکاين لثکهو ه بث.
دووکهصهکان بهرهو ئامسان هثرش دثنن ،پياوثک تهقهتهق زؤپاکه دروست ئهکاتهوه،
بثگومان ئثستا ههموو جثگايهک ،ههموو شتثکي رهش کردووه و له دواييدا ئهصث:
زؤپاکهم بؤ دروست کرديتهوه!
 قهد به خهياصتدا ئههات رؤژث کؤالرهيهکي ياخي بثتهو ه و بيههوث...کچثک دثتهوه بريم که تا حهوتهيهک ههموو دهزووهکاين ماصي خؤياين کؤ کردهوه
و ويسيت بهرزترين کؤالرهي جيهان بنثرث بؤ ئامسان تاکوو بگاته بهر ماصي خودا و
ئهم سکاصايهي بؤ ببا که بؤچي ههميشه بذيار ئهدا بذوا بؤ ماصي کچه و قهت ناذوا؟!
که ئهمهي بؤ ئهگثذمهوه ،قاقا پثئهکهنث ،بثگؤمان منداصهکان وائهزانن لهتهک گورگه
شهويا ئهدومث!
 -من خهريک بووم ههموو رؤژثک ماصم گسک ئهدا ،چثشتم لثئهنا و شهوانه...

ژنثک دهزؤوهکهي پچذاند
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ويستم ئهمهش بصثم:
 که تؤ هايت ههموو ژياين من رهش بوو ،ههموو فهذشهکان و پهردهکان و... بؤ ئهو دهزووهت پچذاند؟ بؤ ههصفذيت؟ لهدواي رؤيشتين تؤ ئيتر به هيچ کؤالرهيهکو هيچ دهزوويهک بذوام نهکرد ،ههستم ئهکرد ئهگهذثتهوه ،ئهمزاين کؤالرهکان قهت
دايکي خؤيان له ياد ناکهن ئثستاش شهوانه بهسهرهايت تؤ و بريهوهرييهکانت بؤ
منداصهکامن ئهگثذمهوه؛ رؤيشتين بثگهذانهوهي کؤالرهيهکي بهختهوهر که ههميشه
پثئهکهين و بزهيهکي ههتاههتايي تهنيشيت لثوهکاين تا الي گوثي کشابوو.
 بهآلم باوان ئهو دهزوويه تا الي ماصي خودا زؤر بثگيان بوو. ئهوه درثژترين دهزوويهک بوو که تا ئهو کات ه بينيبووم.منداصثک دثته حهوش ه و هاوار ئهکا:
 دايه وهره خوارهو ه بابا زؤپاکهي دروست کردؤتهوه ،برسيمانه.لهسهر بانهوه سهر ئهکثشم ،منداصثک به کراسثکي کورت تا بان ئهژنؤي و ...قژهکاين
و پشتهملي بؤين ئارهق و ههتاوي لثدث ،وائهزانث نهمبيستووه بهرزتر هاوار ئهکا:
برسيمانه...
بچووکتر له ههميشه ئهيبينم وهک ئهو کاته وا منداص بووم و وامئهزاين که دميه سهر
بان مرؤڤهکان بچووک ئهبنهوه و کاتث ئهذؤمه خوارهوه گهوره .ئهويش دهستهکاين،
جلهکاين رهش کردووه خودايا.
 له بريته شهوانه بيانووي بووکهصهکاين کچي خودات لثئهگرمت؟ من بذيارم دابووههموو ئهو بووکهآلنهت يهکه يهک ه بؤ بژمثرم.
بثشک ئثستا دهسته رهشهکاين ئهساوثته فهذشهکاندا و لهدواييدا ئهصث :زؤپاکهم بؤ
دروست کرديتهوه!
تؤش بذيارت دابوو بذؤيت و يهکث لهو بووکهآلنهم بؤ بثين ،بهآلم که چاوت به ئامسان
کهوت ياخي بووي.
 ئهوهته هاتوومهتهوه پثت بصثم خودا ئهو بووکوصهيه تهنيا به دهسيت خؤت ئهسپثرثنوونوو.
ديسان دصم دائهخؤرپث ،رهمسه رهنگ به رهنگهکاين کچه چاو ههنگوثنييهکه يهکه
يهکه لهسهر خاکهوه سهر ههصدثنن ،منداصهکاين خوا هثنده زؤر بون که ههموو
ئامسانيان داگري کردبوو و ئامثره يارييهکانيان ههموو جيهان! کچه بذواي نهئهکرد
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خؤدا ل ه نثو ئهم قهرهباصغييهدا هثنده تهنيا بث وا دايکي ئهيگؤت.
 من رثگهکه ئهزامن دهزووهک ه بگر ه با پثکهوه ههصفذين.پياوثک هاوار ئهکا:
 ئهوه چي ئهکهي لهو سهر بانه و لهتهک کثيا ئهدوثي؟ وهره ههموو شتثکم دروستکردؤتهوه منداصهکان برسيانه...
داوثنهکهم ئهخهمه ناو پانتؤصهکهم نهکوا گري بکات له ههورهکان ،ئهذؤين و سهرم
گثژ ئهخوا ،پياوثک تووذه به کراس و دهسيت رهشهوه له پهيژهکه دثته سهر تا بزانث
لهگهص کثدا ئهدومث و پثئهکهمن؟ خؤزگه مهالفه شؤردووهکامن قهد کردايه ،ئهو ئهذوات
و کچثک چاوههنگوثين توند دهزووهکهي جنگ لثداوه ،خؤزگه ژثر چثشتهکهم
ئهکوژاندهوه،سييهکامن پذ ئهکهم له ههوا ،ههواي تازه ،خؤزگه نامن بدايته منداصهکان...
بثگومان پثش ئهوهي بگهينه بهر ماصي خؤدا له نثو کؤآلنهکاندا ،نثو ژنهکاين گهذکمان،
مرؤڤهکاين سهر زهوي قاو دائهکهوث که :نيوهذؤيهکي ئاخري زستان ،ژنثک
دهزووهکهي پچذاند.
بههاري ٢٠٠٤

ئيتر ئهو ژنه شاراو ه گؤراين ناصثت

ئهسووذمثهوه ،ئهسووذمثهوه ،سهرم گثژ ئهخوا ،داوثنهکهم بازنهيهکه و من له نثو
بهنديدا ئهخولثمهوه ،دهنگي مؤسيقاکه زؤر دهکهم ،شهپؤلثکي نهرم له باسکمهوه
ئهخزثته خوارهوه و پثش ئهوهي بگاته قامکهکامن تهواو ئهبث دووباره شهپؤلثکيتر...
ئثستا سهد ،نه ههزار ساص لهوهپثشه ،بهم جياوازييه که ئيتره ئهژنؤم ناهثصث وهکوو
جاران خثرا ههستم ،ئهبث دهست بنثمه زهوي ،سهرهتا کهمهرم ههستث ئينجا...
مؤسيقاکه ئهگؤذم؛ ئهمه چاکه چؤپي کثشامن قهت له بري ناچث ،النيکهم ساصث
جارث له زهماوهندث ،سهيرانث ...ههر به ههصپهذکث ئهذؤم ئاگري ژثر چثشتهکه
ئهکوژثنمهوه نهکا چثشتهکه بچث ،بؤ کوث؟ نازامن! چثشتخانهکهمان بچووکه ،ئهبث
قامهکانيشم بچووک بث ،ئثره تهنيا بؤ بهزمي چهپي باشه ،چاوثک ئهخشثنمه سهر
بهفرگرهکه ،لهئثرهش دامنهناوه ،بهر لهوهي گؤرانييهکه تهواو بث دهرکهکه ئهکاتهوه،
به پهله ئهيکوژثنمهوه ،عارهقم کردووه:
 سآلو!ئاوذم لثناداتهوه ،چاوهکاين ناصثن سآلو ،ئهصثن بؤ کهوتوومهته ههناسهبذکث؟! چاو
ئهگثذث ب ه ژوورهکانا.
 ئهمذؤ چوومهتهوه بؤ ههزار ساص لهوه پثش! لهبريته چهند ئثسک سووک بووم؟ ئهوکات ه تؤش کوذثکي گهنج بووي...
سفرهکه رائهخهم ،تؤي نانهکان ئهپشکنثم ،رهنگه لهکايت دهسته کردنيان داخمستبثت
و نهمزانيبث ،يا رهنگه ئهو ههصيگرتبث ،ههصيگرتبث و بيههوث حهقي خؤي بکاتهوه،
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ده تؤخوا شتثک بصث.
 ئاصقهکهم ون کردووه!چاوي خرت ئهبثتهوه.
 ون نا ...له شوثنثک دامناوه نازامن چي لثهاتووه؟بؤ ئهم چاوگهله نانامسهوه؟ بؤ ناتوامن بزامن چي ئهصثت؟ رهنگه به جثگاي من ئهو
کچه ئثسک سووکهيه و يهکهم جاره ئهم کآلش و ژثر سيغارييه ئهبينث ،يا کثشه لهو
سوثآلنهي دايه وا له کايت دؤ خواردنهوه تا نيوه سپي ئهبثت .شتثک بصث ،خهريکه
شثت مب .له دواي ئهم ههموو ساصهوه ناتوامن به قسه نهکردين دوا شهذهکاين رابثم،
ئهزامن وهکوو ههميشه ئهبث من ئاشيت بکهمهوه؛ چثشتثکي خؤش لث بنثم ،له نثو
گؤراين و پثکهنينهکامنا تهنانهت قسهکاين ههميشهي له تهکيا بدومث و ناچاري بکهم
وهآلمم بداتهوه ،ئهبث وا بث چونکه ئهو وا فثر بووه.
 ئهزامن الي تؤيه و ئهتهوث سهر خبهيته سهرم!لهحنهت له ...پهيتا پهيتا دؤ ئهخواتهو ه و ناهثصث بزامن چاوهکاين چي ئهصثن؟
 بؤيه وا ئهصثم چونکه بذث جار وهکوو منداصثکي هارت لثدث ،گهر ماندوو نهيب،گهرتاقهتت ههبث.
تهنيا خؤم پثئهکهمن .چهنده ترسناکه بثدهنگي ،چاي بؤ دثنم و ژثر سيغارييهکهي
ئهذثژم ،رهنگه هثشتا له ههزار ساص لهوه پثشدا مب! ئهي بؤ قسه ناکا؟ بؤ چاوهکاين
ناخوثنمهوه؟ يا رهنگه ههر لهم ماصهدا نهمب ،ژنثکي شاراوه مب که ههر دثت و ئهچثت
و خؤي خؤي ئهبينثت.
 د ه تؤخوا شتثک بصث بثذهحم!جل و بهرگم لهبهردا نييه يا لهچکهکهم داکهوتووه؟ وهکوو ههميشه کيلؤيهک تهمات ه
و گؤشتم کذيوه ،ئهي بؤ ئاوا سهيرم ئهکهن؟ قهت ژين چوار ئهنگوستيان نهبينيوه؟
له رووم نايه وهکوو جاران لهبهر دووکانهکاندا بوهستم و پرسيار له نرخي زثذ و پارچه
بکهم ،ئهزانن له دواي ساصههاوه به بثئهو ئاصقه سارد و زهرده هاتوومهته دهر؟ يان
هثشتا ژنثکي شاراوهم و تهنيا مانتو و لهچکهکهم دياره! ئهبث بيدؤزمهوه .له کوث
دامناوه خوايا؟
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  شهقامي ئازادي.نيگاي له قژمهوه دهست پثئهکا و ئهخزثته سهر سينگم و ههر لهوث ئهوهستث:
 سهرکهوه.له ئاوثنهوه سهيري قامکهکامن ئهکا ،ئهيژمريمهوه :يهک ،دوو ،سث ،چوار.
ئهزامن گهر ئهو ههصيگرتبث به بث ئهوه خؤي بزانث به قسهيهک ،ئاماژهيهک ئهيدرکثنث،
رهنگه له نثو تهکسييهکي ئهم شاره داخمستبث ،له ئاوثنهکهدا دوو چاوي زاق و رهش
لثم ناگهذين ،من بؤ شهقام و خهصک و نووسراوهي سهر تابلؤوهکان ئهذوامن ،بؤ ئهبث
خؤم خبآلفنم؟ منيش سهيري ئهکهم ،چاوم لثههصئهگرث و دوو پياوي قهصهو سهر
ئهکهون.
ئيتر وهک جاران جانتاکهم نابثته سنوور و خؤم نانووسثنمه دهرگاکهوه ،لهشم گهرم
ئهبثت ،چهند خوثنثکي تازهيه له دهمارهکامندا! چهند ههستثکي تازهيه له لهمشدا!
بثشک بؤ ئهويش وايه ،زؤرتر ئهنووسني يهکترهوه ،نهک ههر پثمان بهصکوو شان و
باسک و پثآلوهکانيشمان...
به دزييهوه سهيري قامکهکامن ئهکا ،له ژثر جانتاکهمدا دايئهشارم ،گهر وهکوو جاران
پثنج قامکم ببوايه ئهمگوت:
 بثزهمحهت جوان دانيشه!شاراوه نيم ،النيکهم الي گهرمي لهشي ئهم پياوه که نايناسم شاراوه نيم ،ئهي بؤ
جثگاي لث تهنگ کردووم؟ جووتث چاو پذ له نهفرهت ،جووتث پذ له تهماننا چاوم لث
ههصناگرن ،ئهو به دزي ئهويترهوه.
 شهقامي ئازادي سهرچاو.حهز ناکهين دابهزين.
ماصهکهمان گؤذستانه ،دهنگي زيندووهکان نايه ،تهنيا دهنگي شتهکان و ئهو کهسانهي ه
که يا مردوون يا له ماصي ئثمهدا نني؛ تهلهفزيؤن ،جيذهجيذي دهرگاکان ،کاتژمثر،
گؤرانيبثژ...
ژثر زهوين تهنيا شوثنثک بوو که نهمپشکنيبوو ،مستث وثنهي دذاوم دؤزييهوه و
هيچيتر ،له ههموو لهتهکانا کچثک به کراس و تؤذثکي سپييهوه دووپات ئهبوهوه،
کچه به پثنج قامکهکهيهوه له دوايني برووسکهي کامثراکه ماآلوايي ئهکرد .پياوه
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دهسيت ئاآلندبووه دهوري کهمهري و ماچي ئهکرد ،پياوه سوثصي نهبوو.
گهر مبزانيبا ههرگيز له تهکما نادوث و لهتهکامن له ژثر زهويا ئهدؤزمهوه ،ومن نهئهکرد.
بؤچيم بوو بزامن تامي حهسانهوه ب ه بث ئاصقه چلؤنه؟
له کايت قاپ شؤردنا ئاو بردوويهيت ،نهک ههر ئاصقهکهم بهصکوو خؤميش ،لهو رؤژهوه
که ون بووه ئهو ژنه شاراوهيه بؤ تاوثکيش لثمناگهذث ،بذثجار شاراوهيه و بذثجار نه؛
که ههست به تهنياييهکي قوول ئهکهم و لهتهکما نادوث ،چثشيت خؤش لثئهنثم،
گؤراين ئهخوثنم و ههر ...نادوث ،شاراوهيه ،که له شهقامثکي جهجناصدا پياوثکي زل
شان له شامن ئهدا ،له تهکسيا جانتاکهم نابث به سنوور ،چاو لهو چاوه پذ له تهمهننا
و هارانه ههصناگرم ،دوو گرث له لهچکهکهم نادهم ،گهر داشکهوث سهرم لثتثکناچث،
شاراوه نيم ،خؤمم.
 زؤر سهيره ،ههموو خهلک شهذ ئهکهن ،جنثو به يهکتر ئهدهن له دواييدا به ماچثکههموو شتيک له برييان ئهچثتهوه ،يا باشتره بصثني له بريي خؤيان ئهبهنهوه.
 ههموو کهس ئاصقه ون ناکهن ،شهوانه نانووسثنه ئهو ديواره ساردانهوه ،ههموورؤژثک ب ه بيانووثکهوه ناچنه دهرث.
هاوار ئهکهم:
 بهآلم ئهگهر شتثکت پثويست بث ،قار و قينت له بري ئهچثتهوه؛ ئهو کاتهي کهبرسيت بث ،تينووت بث ،گؤرهوييهکانت پيس بث ،کهمهربهندهکهت ون کردبث يا...
که بثنياز بووي له پذا دثتهوه بريت ماوهيهک پثش ژنثک لهم ماصهدا جنثوي پث داوي
و کوتووپذ ئاصقهکهي ون کردووه.
 کوتووپذ؟! هه!!به ئهنقهست ئهصثم «ژنثک» چونکه ئهو نازانث ئهم ماصه پذ بووه له ژن ،ههموو دهسته
خؤشکي ئهو ژنه چوار قامکه ناديارهن؛ يهکث چثشت لثئهنث ،يهکث گؤرهوييهکاين ئهو
ئهشوا ،ئهويتر ئثسک سووکه و سهما ئهکا ئهگهر ئهو شتثکي بوثت خثرا بؤي دثنث.
من ئاشقي ئهو دانهيهم وا به زماين منداآلنهوه قسه ئهکا ،ياري ئهکا ،بيانوو ئهگرث ،گهر
به قسهي نهکهم ههموو چيين و کريستاصهکامن ئهشکثنث.
 -تازه هاتووي تؤزثکيتر دانيشه.
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 درهنگه تا سهردانثکي بازاذ بکهم ئهويش دثتهوه ،بزانه کهس له بهر دهرگا نييه؟ بهيانيش وهرهوه بؤ الم باشه؟ بزامن چؤن ئهيب ...گهر کاري بازاذم نهبث ناتوامن.دهستهکامن ئهگرث و ماچي ئهکا ،قامکهکامن ئهژمثرث...
 تؤ ئهصثي من چهند قامکم ههيه؟بهردهمي ئهگرث و هثواش پثئهکهنث:
 شثته! ههزار! چوار قامک ،الي قامکه چکؤلهکهمهوه يهکثکيان نهماوه ،تا ئثستا سهرجني ئهوقامک ه ون بووهت داوه؟
 بهياين دثيتهوه؟رهنگه ئاو بردبثيت ،يا له حهوش ه دامنابثت و قاآلوثکي له بريقهي خؤيهوه فريو دابث.
 بهياين که هاتيتهوه له دهرگاي پشيت حهوشهوه وهره ئهم بهره زؤر قهرهباصغ بووه.گهر بهياين بثمهوه ناپرسم ئهمبيين يان ،نا؟ ناصثم ئهو ژنه چوار قامکه ئاو بردوويهيت،
نه ئاو ،نه قاآلو بؤ بصثم ها؟ گهر شاراوه بوومايه بذياري بهيانيمان دانهئهنا و ئهو ههموو
جارث به خاتري من مسثصهکاين النهئهبرد.
 شهقامي ئازادي؟پياوهکه سهيري قامکهکامن ئهکات و سهرئهکهوم .جانتاکهم بؤ کهس ناکهمه سنوور،
ئيتر ئهو ژنه منداصهم خؤش ناوث ،ئهو ژنهم خؤش ئهوث وا چوار قامکي ههيه و تهنيا
لهو چوار ديوارييه شاراوهيه .کهچي ئيتر راهاتووه ب ه بثدهنگي و ديواره ساردهکه.
جؤزهرداين 2005

شةوثكي پذ لة ئةسپ

 بث بةزةييترين كةسثكي كة تا ئثستا ديوومة.گومث لث ناگرثت و لةگوثيهكامنةوة دةست پث ئةكات ،تةنانةت گوارةكامن لة گومث
دةرناهثنث ،دوو ماري گةرم لة ملمةوة ئةخزثنة خوارث و لةنثو جلةكامندا ون ئةبث.
 قژم ،ئاه تؤخوا قژم مةبذه ،تازة رةنگم كردووه ،سةير كة ،تؤ رةنگي شةرابيت الجوانه.
چةپك چةپك قژم ئةبذث و ئةخياتة سةر گوثيةكامن ،ناوثرم سةيري خؤم بكةم،
ههرگيز خؤمم بة قژي كوورتةوة نةديوه ،لة خةونيشدا.
 تؤ بث رةحم و…بث رةحم و چي؟ تةنيا بث رةحم.
نا شيت وا نابثت رةنگة خؤي نةبثت ،روومةيت كةوتووةتة بةر تريفةي مانگ .خاصة
رةشةكةي لة سةر گؤناية و چاوةكاين هثشتا هةنگوثنني ،بةآلم هةراسانن .هةست بة
تثژي نيگام ئةكات .نة قني ،نة نةفرةت ،هيچي تيا نييه خوايه .دائةنيشثت و لة سةر
خؤ دانة دانةي پةجنةكاين پثم ئةبذثتةوة.
ئةها ها! ئاگات لة خؤت بث وةختبوو دةستت ببذي.قسةكةم تةواو ناكةم و قامكةكاين دةستيشم...
 ئةم نينؤكانةم تةنيا بؤ تؤ درثژ كردؤتةوة .سةير كة لة بريت دثت؟ شةوانة وةكوومنداصثك تاكوو لة زارت نةناية نةئةخةويت.
ئةي هاوار! سةر قژم پذ ئةبث لة قامك و پةجنةي خوثناوي ،بةر چاوم لثص ئةبث رةنگة
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بيست دانة نةبث ،چل بث ،نازامن كامةيان قامكي دةستمة ،كامةيان پةجنةي پثم؟ بة
چةقؤ خوثناوييهكةيةوة دثت چاوةكامن دةربثنث ،پةشيمان ئةبثتةوة.
دايناوة بؤ دوايي؟ پثيخؤشة هةمووي لةتةكامن تا دوايني لةت ببينم؟
ئةجمارة ساتوورث دثنث ئةيكوتثتة رامن ،ناتوانث ،ئثسكةكاين رامن پذهثز و قةصةون،
خوثن ئةپژث بة روومةتيا .دةستم نيية بة قؤصةكامن ئةيسذمةوة .ناوثرث سةيرم بكا.
چاوةكاين هةنگوثينتر لة هةميشةية ،قرچ و هؤذي وردبووين ئثسكةكامن شثيت ئةكا،
ئةزامن.
 ئةي بؤ ئةوةندة بثبةزةييت؟!ئةكةومة سةر عةرز.
 تؤ ناوثري گصؤپةكة هةصکةيت ،چونكه ژوورثكي سوور ئةتترسثنث.خؤي لة كةذي داوة .هةر لة رامن خةريكة تا پثية بثپةجنةكامن لةت لةت ئةكاتةوة.
 دةبزانة گؤشيت من بةش هةموو خةصكي ئةم شارة ئةكا؟هثزم نيية قاقا بكثشم ،ئةوةندة لة ئثش و كزةکز پذم كة ،ئيدي ههست بة هيچ ناكةم.
لةشم داخي داخي داخه ،وةكوو زؤپايةكم كة تا ئاخر زياديان كردبثت ،بةآلم ئةو
وةكوو مردوو ساردي ساردي سارده .لةت لةت كردين رامن ماندووي ئةكا.
 وةرة لة الم بنوو ،بةياين دووبارة دةست پث ئةكةيتةوة.كة ئةصثم بةياين ،خثرا هةصئةستث و باصةكامن ئةقرتثنث و ئةخياتة سةر لةتةكاين ران
و ئةژنؤ و قاچم.
تاكوو چةقوهكة تثژ ئةكاتةوة من قاتهكامن  ئةژمثرم:
يةکةم ،گوثچکةکامن...
دووهةم ،قژم.
سثهةم ،قامکةکامن...
نةرم نةرم وةكوو دوكتؤرثكي شارةزا سكم ئةدذث و رخيؤصةم دةردثنث و ئةخياتة سةر
لةتةكاين باسكم.
ئينجا وةكوو پةيت تةزبثح ژثيةكي ناسك لة نثوان مؤرةكاين پشتم ئةكثشثتة دةرث.
ئاخخخ.
مؤرةكاين پشتم تثكةص ئةبن .وةكوو منداص ياريان پث ئةكات.
سةگةكان ئةوةذن و مؤرةكان فذث ئةداتة سةر رخيؤصةم.
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دصم لة دةستةكانيا لث ئةدات .دةستةكاين ئةلةرزثن ،خوثن لة دةستةكانييةوة
تكتك ئةتكثتة سةر سنگم ،مةمکةكامن ئةذووتثنثتةوة.
 بث رةحم ،بث بةزةيي ،بث...لثوةكامن مةقةست ئةكات بة نووكي چةقؤةكةي چاوةكامن هةصدةكؤصث.
ئاوذ ناداتةوة .تك تكثكي داخ لةچاوةكانييةوة ئةذژثتة سةر گؤنام .ئهگريث؟
ئثستا قايت يازدهةم جووتث چاوة كة هثشتا ئةبينث ،بهو مهرجهی که ئةو بوثرث
گصؤپةكة داگثرسثنث!
بةفر ئةبارثت ،نووزة لة دواي نووزة دثت ،سةگة خوثذييةكان دةوري ماصةكةيان
گةمارؤ داوين.
 ئثستا چيم لث ئةكةيت ،ها؟ چؤنت پث خؤشة؟ سةگةكان يان پشيلةكان؟ يان رةنگةوةكوو كوندة كوثر* لةشوثنثكا چاصم ئةكةيت و تا هةميشة تةنيا ئةمنووسيتةوة؟
دصةراوكث دةيهةژثين ،بة دزييةوة پةردةكه الئةدات و سةيري سةگةكان ئةكات ،بة
ئاستةم تفةكةي بؤ قووت ئةدرث .دةستةكاين ئةلةرزثن.
دصم تثكةصي قژ و قاچ و قامكةكامن بووة و توند توند لثئةدات.
باوةشم پيا ئةكات ،چةپكة قژثك و چةند قامكم جث ئةمثنث ،قامكةكامن لةگريفان
ئةنثت و قژةكامن وةكوو ملپثچ دةئاصثنثتة دةوري ملي...
 بؤ كوث ئةذؤي؟ سةگةكان ئةختؤن .بذيار وابوو لة بةر دةرگا دامنثي و بذؤي.كزةبايةكي سارد هةصدةگژث ،سةگةكان ئةوةذن و دصي توندتوند لثئةدات.
 دةبا رؤژ بثتةوة وةكوو ئةو ژنة چاورةشة لة شوثنثكا چاصم بكة و تةواو ،من تاقةيتسةرمام نيية.
لة ژثر پصتاوهکةيدا ئةمشارثتةوة ،هةمووي لةشم تثكةآلو بوونة ،نازامن ئثسا چةند قامت؟
دةترسم سةگةكان...
خشةخش بةرةو ناو سةگةكان ،تاريكي ،بةفر رث ئةكةوث.
جؤزةرداين 2006

* (كوندة كوثر) رؤمانثكي سادق هيدايةت نووسهرثکي بهناوبانگي ئثرانييه.

چريؤکي ئهلبؤمثکي چاوهذوان

يهکهم الپهذهي ئهلبؤمهکه وثنهيهکي گهوره داگريي کردووه ،ژنثک پشيت کردووهت ه
ئاوثنهکه ،ئهصثي سهري شؤذ کردووهتهوه و سهيري شتثک ئهکا که له باوهشيايهيت
و ماچي ئهکا يا رهنگه مهمکهيهکي گهرمي دهرهثناوه و خستوويهته سهر زارثکي
بهستراو و سارد و سفت ،يا رهنگه ماچي ناکا و به سهريا ئهگري .تهنيا جووتث پث
و پثآلوي پهمهي منداآلنه که له ژثر باخهصي ژنه دهرکهوتوون دياره ،جووتث پثي
الستيکي رهق و تهق.
له وثنهيهکي ديکهدا؛ کابرا له سووچثکهوه دهرکهوتووه و به پهلهيه دهست و لثوي بگات ه
کچؤصهيهک ،کچؤصهيهک که چرچي خستووهته نثو چهواين و به دصپذييهوه سهيري
ژنثکي چارشثو له سهري الي دهرگاي ژوورهکه ئهکات ،دهستثکي بووکهصهيهک و لهو
دهستهکهي جانتايهکي رهنگني پذ له جلوبهرگي منداآلنهيه...
کچهکه له باوهشي ژنهکهدايه ،ژنه ،قژهکاين وهکوو کچهکه له ئهم الو و ئهو الي
سهريهوه بهستووه.
ئهم وثنهيه له رؤژي يهکهمي مانگثکدا گرياوه ،هيچ رثکهوتثکي له سهر نهنووسراوه،
ئهبوا ئهم وثنهيه سوور نهبوايه ،ئهبوا ئثشي ئهم وثنهيه ئثشثکي پذ له شادي و چاوهذواين
بوايه ،وثنهيهکي سوور ل ه بؤشايي زگثکدا!
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لهم وثنهدا ،تهنيا ژنثک ههيه ،خهريکي چنيين شتثکه ،ئهگهر ژنهکه خؤي لهذ و الواز
کاتهوه و دهست لهم کرمث و ماتيکه بيانيگهله ههصگرث و ههر خهريکي چنيين شتثک
بثت که خؤشي نازانث چييه و ههر تهواويش نهبث ،ئهصثي لهگهص ئهم ژنه سثوثکن و
بوونهته دوو لهت ،راسيت ،ئهگهر جلي ذهشيش له بهر بکات.
له وثنهيهکدا ،منداصهکه نهک ههر چرچهکاين کردؤتهوه قاقاش پث ئهکهنث ،دوو دداين
سپي ،وهک دوو دانه برثنج خؤ ئهنوثنن دهوروبهري منداصهکه پذه له خواردهمهين،
باصنج ،پهرداخ ،سهرهدهبه ،قهصهم ،گؤرهوي ،پثآلو ،پاسووري ههصذژاو...
ژنه ،کراسه پرتهقاصييهکهي له بهره و قژي وهک کچؤصهکه لهم ال و ئهو الي سهريهوه
بهستووه ،پياوهکه ههموو کتثب و ذؤژنامهکاين له سهر تاقهکهوه داناوه ،ژنه چهپصه
لثئهدا ،ئهصثي گورانييهکي منداآلنه ئهخوثنث ،کچؤصهکه چاوهکاين به خؤشييهوه
نووقاندووه و ئيتر ئاگاي لهو ژنه نيه که ،له سووچثکي وثنهکهدا به شادي و بزهيهکي
نامؤوه شتثک ئهچنث.
وثنهيهکي ديکه له يهکهم ذؤژي مانگثک که ديار نيه چ مانگثکه گرياوه ،ئهبوا
سوور نهبوايه ،ئهبوا پذ له چاوهذوانيهکي نه کوشهنده بهصکوو شريين بوايه ،ئهبوا قژه
سپييهکاين ژنهخويان له ژثر ذهنگثکي شهرابيدا داشاردبايه ئهبوا...
له وثنهيهکدا کچؤصهکه له باوهشي کابرايه ،ژنه خهريکه گؤرهوييهکاين ئهکاته پثي.
کچؤصهکه حهز ناکا بچثتهوه و چنگ ئهخاته قژي ژنه ،ژنه ههم پثئهکهنث و ههم
ئهيژث:
 پاپاکهت ل ه پث بک ه گيانهکهم ئهها چاوهذوانته!ههم پهجنهکاين کچکؤصهکه له قژي دهردثنث و به سؤزهوه ماچي ئهکاتهوه ،ههم ئاگاي
له بثدهنگي و چاوهذواين ئهو ژنهيه ،ههم ئهشزانث ئهو ژنه به دواي بووکهصهي کچهکهدا
ئهگهذث و نايدؤزثتهوه ،ههم بري له خؤشي و پثکهنيين کابرا ئهکاتهوه ،ههم بري له ماصه
شپرزهو شصهژاوهکهي ناکاتهوه.
له وثنهيهکدا که گهورهتر له وثنهکاين ديکهيه ،ژنه له نثو بهندي گوصه سوورهکهي
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فهرشهکه دانيشتووه ،متاشاي جوايب سؤنهرثک ئهکات ،مانتؤ رهشهکهي هثشتا ل ه
بهره و چهند تاصه قژي سپي له ژثر لهچکه رهشهکهيهوه دهرکهوتوون و نووساونهته
الجانگييهوه ،روومهت و چاواين ژنه تهذن ،کابرا ل ه نثو وثنهکهدا نيه.
وثنهکاين ديکه تؤزاوين ،ماصي ژنه لهم وثنهيهدا وهکوو ئهو کاتهيه وا ئهو کچه ئههات،
نه ،وهکوو ماصهکؤن يا ماصي شثتثکي لثهاتووه ،ژنه کراسه پرتهقاصييهکهي له بهره،
کابرا گوث له راديؤ ئهگرث و له دهنگي ژنهکه وهکوو خؤي قسه ناکا ،وهکوو منداصثک
چثشت لثئهنث ،گوصهکان ئاو ئهدا ،تهنانهت گؤرهوييهکاين پياوهکهي ئهشوا.
هيچ شتث له سهر جثگاي خويدا نيه ،له سووچثکي پهردهکهوه تيشکي ههتاو
کهوتووهته سهر ئاوثنه گهورهي ناو ميواخنانهکه ،جثگاي دوو دهسيت منداآلنه له سهر
ئاوثنهکهدا ماون ،دهست و دصي ژنه به هيچ ناذوا ،ئاوثنه ،کومثد ،لووستثر ،کريستاصي
سهر مثزهکان ههموو تؤزاوين بهآلم دهست و دصي ژنه...
چهندين وثنه ههر سووره ،سووري سوور ،ژنه رازي بوو تهنانهت خاصثکي ذهش ،خاصثکي
ههره بچووک که تهنيا خؤي بيتوانيبايه بيديبايه له سووچثکي ئهم سووراييه ببوايه،
خاصثکي بچووک که ببوايهته خولياي شهوانهي ژنه ،که ذهنگه سهرهتاي چاوثک،
مثشکثک يا تاق ه برثنجثک بث.
دوايني الپهذهي ئهلبؤمهکه وثنهيهکي گهورهيه که له يهکهم وثنهي ئهلبؤمهکه ئهچث؛
بهآلم ذهنگه ئهو ژنه وا پشيت کردووهته ئاوثنهکه ،ئيتر ژنهکه نهبث ،فره الواز و وثران
دياره .قژي سپييه ،ئاوثنهکهش ئهمهنده تؤزي لثنيشتووه که هيچ جث پهجنهيهکي
پثوه ديار نيه.
کابرا لهم وثنهيهدا نيه ،ئهو جووته پث و پثآلوه پهمهيي و رهق و تهقي الستيکييه،که
ئيتر ذهنگي پثوه نهماوه ،له ژثر باخهصي ژنههوه دياره.
تاران ،پاييزي ٢٠٠٦
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ناماننوسث ،نامانبثژث ،ناماخنوثنثتهوه .خهتاي ئثمه چي بوو ئاخر لهحنهت...؟ ئثم ه
زيندووين ئهويش ئهزانث زيندووين ،بهآلم چ فايده دهنگي يهکتر نابيستني .تکايه
ئثوه که ئهمانبيسن يا ئهماخنوثننهوه له گهصمانا هاودهرد بن ،مهرج نيه شاعري يا
نووسهر بن گرينگ ئهوهيه وشهکانتان خؤش بوث و لثمان تثبگهن .ئهگهر وابث
ئهتوانن يارمهتيدهري خامنيش بن .تکايه پثي بثژن خهتاي ئثمه نهبوو ،ئثمه تهنيا
بريي جارامنان کردبوو و هيچيتر ،ئهو کاته وا زؤربهمان ئهنووسراين ،ههموو ذؤژث به
شثعر ،به چريؤک ،به پهخشان يا ههر نهبوايه به نووسراوهيهکي شهوانه و له کؤذهکاندا
ئهخوثنراينهوه؛ کهسثک و بذثجار خامن ههصهچين ئهکردين و فره ئهبووينهوه ههر
کاممان ئهبووين به ههزار و ده ههزار و خهصک ئهياخنوثندينهوه.
بهآلم ئثستا ههرکاممان تهنيا ههر خؤيهيت ،ههندثکمان ئهوهنده نهيفکراندووين،
فهرامؤش کراوين.
بثژن که ئثمه ههين بهآلم کاتث خامن نامانفکرثنث ،له تهنياييهکانيدا بهرز بهرز
نامانبثژث ،به چهشنثک که نيوهشهوثک وهکوو ئهوه برووسکه لثيدا بث ،له ناکاو له
خهو راچصهکث و مباننووسث...
ئاه چهنده پري بووين! ئيتر نه ههر خهوين ناههژثنني خهونيشمان پثوه نابينث ،گهر
جار و بار بشمانفکرثنث ،ئيتر دهرفهيت نييه مباننووسث ،دهينتان له ملمان ئهگهر پثث
نهيژن که ئثمه ئهو جار و بارهمشان خؤش ئهوث ،بؤ منوونه له پشيت چرا سوورهکاين
ترافيکهوه ،ئهبني به شثعر يا رستهيهکي بث سهر و بين شاعثرانه ،بهآلم تا دهست
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دهبا بؤ قهصهم ،چراکه ئهبثت به سهوز و ئثمهش فهرامؤش ئهکرثني .با ههر شاعرييش
نهبن ،ئهگهر وشهتان خؤش بوث ئهزانن فهرامؤشي چ کارهساتثکه!
خوثن :ئهم سث رؤژه ههر مين نووسي؛ (ژنثک خوثين رشت)
ئهگهر وهک جاران ههر وشه بام ئهيتواين مبکا به تازه خوثين مانگانهي کهنيشکثک،
خوثين دهماري گوص و درهختثک ،خوثين خؤشييهک له دصثکي نهناسراو؛ بهآلم کاتث
له ناو «پيست»هکهدا دهست و جلهکانيم سوور کرد له خؤم ترسام ،زانيم که ئيتر ههر
خوثنم و نامب ب ه هيچيتر.
ئثمهش حهزمان لهو ذووداوه نهکرد ،ئهو ويسيت له دواي ساصههاوه شتثکمان
لثبخوصقثنث بهآلم نهمانتواين ،قهتيس ببووين ،به خودا نهمانتواين يارمهيت بدهين ،له
بهر پريي بوو يا ئهو جارانه بهختهوهره نازانني ،ئثمه بهو جارانه بهختهوهره ئهيژين:
«سهردهمي ئهمپهراتوورييهکهمان».
ئهو جارانه وا هاورثي «ئثسکهيت»هکاين بووين ،ههرکام ئهبووين به دونيايهک ،به
شثعر ،به چريؤک ئهگهر ببواين به بکوژ ،گرينگ نهبوو ،له شثعر يا چريؤکثکيتر
ئهبووين به ههناسه ،ژيان ،شؤخ و شهنگ ،له دونيايهکيتردا به شوو ئهدراين يا ئهبووين
به چپهچپي شهوانهي ژثر لثفي دوو منداص! ئاخر ئثوه نازانن ئهو خهياآلنهي کچثيت
چهنده جوان بوو؛ ئثمه به سهد شثوه ئهنووسراين ،بذثجار له سووچثکهوه بهدزي
مامؤستاکهيهوه دائهنيشت و ئهمانينووسي...
ئهو پياوه وا له نثوبهندي پيستهکهدا خامني فثر ئهکرد ،له خواي بوو خوداي ئثمه
له سووچثکهوه بکهوثت و ئهو به بثترس له نيگاي خهصک –وهک مامؤستايهکي
دصسؤز! -دهسيت خباته دهوري کهمهري و ژثر باصي بگرثت و ههصيسثنث .ئثمه
تهنيا دصتهنگي ئهو جارانه بووين وا خامن له دهوري ئهو پياوه ئهسووذايهوه ،ئهو و
ئثسکهيتهکاين ئهبوون به بازنه و ئثمهش به شثعر ،به باران ،به خؤشهويسيت و
پثکهنني ،خامن پثدهکهين و زووزوو ئهکهوت!
ئثوه ئهگهر شاعر و نووسهر نني ،يا ههن ،بهآلم به ذثکهوت يا ئثجبار ئهمانبيسنت يا
ئهماخنوثنهوه تؤ خودا سهردهمي ئهمپهراتوورييهکهمان هبثننهوه يادي با کهمتر خهم
خبوا ،ئهو سهردهمه وا ههموو ذؤژث لهو پياوه شتثک فثر ئهبوو و له ئثمهشدا دونيايهکي
تازه له دايک ئهبوو ،تهنانهت خاص و نيشانهي پرسيار و نيشانهي رامانهکانيش بؤ خؤيان
دونيايهکي تايبهتيان ههبوو .ئهو ذؤژه که خامن فثري «سووذاندنهوهي پهپوولهيي» بوو،
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پياوه عاشق بوو ،خامنيش ،ههر دووکيان بوون به جووتث پهپووله باوهش به باوهشي
يهکتر دهوري پيستهکهيان ئهدايهوه ،خهصک تا ناو پيستهکهش بؤ متاشايان هاتن.
ئثمه دونيامان داگري کرد ،بووين به خوداي خامن ،رووچووينه ناو دار و بهرد و ههوا و
زانکؤ و تهنانهت شوست ه و ئثسکهيتهکانيشي...
منداص :ئهي بؤچي ئهم چهند رؤژه ههر من و «خوثن» و «ئاوثته» ئهنووسثتهوه؟
ههناسه :منيش ئاوا ئهنووسث؛ «خهريک بوو ههناسهيي ئهکثشا ،بهآلم نهمهثشت».
بکوژ :سوثند ئهخؤم من بکوژ نيم من ههر حهزم نهکرد ئهو منداصه مبرث ،خهتاي
خامن بوو ،خهتاي وشهکاينتر بوو ،بؤ من ب ه گوناهبار ئهبينن؟
نيشانهي پرسيار و رامان  :ئهمذؤ له دواي رستهي «من بکوژم» الپهذهيهکي پذ کرد
له ئثمه.
خوثن ،ههناسه ،منداص ،بکوژ :ئثمه له دواي ساصهها بثدهنگييهوه بووين به کاکصهي
چريؤکثک و ئثوه به بثماناييهوه ماونهتهوه .لهوانهيه ئيتر فرهترتان له کار بکهون يا
ههر نهمثنن هاهاها.
ئثمه نهبني ئثوهش نابن ،با نهماننووسث ،با له بهر دهوام و ماصداريي و چثشتلثنان و
ميوانداريي و شووشنت و وشککردنهوه و بازاذ و کذين و ...ههزار ههزار سهرقاصييتر
دهرفهت نهکا له کتثبثکدا مباخنوثنثتهوه يا له دونيايهکدا مباخنوصقثنث يا ههر له
بريهوهرييهکاين ذؤژانهيي ،يا ريزي پثداويستييهکاين رؤژانهيي ،ئاوذثکي چکؤلهمشان
نهداتهوه دصمان خؤشه ،ههناسه ئهکثشني و لهو دونياگهله وا پثشتر خوصقاندووين
تؤمار کراوين ،کهچي ئثوه چريؤکثکي ئازارهثنهرن ،يان ههر نهبوون به چريؤکيش،
گهآلصهيهکي ناتهواون .ياخوا ههر نهتاننووسث و کاکصهيهکي بثکهصک بن ،با ئازارهکاين
فرهتر نهبثتهوه.
 گرينگ نييه ببني به چريؤک يا نهبني ،ئازارهثنهر بني بؤي يا نهبني ،گرينگئهوهيه له مردن و فهرامؤش بوون رزگار ئهبني.
 ئهبوا بيانووتان نهگرتبايه ،ههر ئهو کاته که ويسيت بتاننووسث بنووسرابان،کاکصهکهتان چي بوو؟
 چهند وشهي ناديار و بثمانا ،بهآلم بثقهرارمان کردبوو ،نهمشاندهتواين به بث ئهوئثسکهيتانه خبوصقثني.ئهمانزاين فرهيهکمان فهرامؤش کراوين ،ئهمانزاين ئهو قورس و
قهصهو بووهتهوه ،ئهمشانزاين ئهو ئسکهيتانه لهگهص پرؤسهي ژنبووين خامندا پهکيان
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کهوتووه و نثوي الستيکهکانيان بووهته جثگاي جاصجاصؤکه و ناو پثآلوهکهشي کونه
مشکه ،بهزهييمان پثدههاتنهوه .
تهنانهت ئهتوانن ناونيشاين ئهو ژثرزهوينهي پثبدهن وا له سهردهمي ئيمپراتوورييهکهماندا
ماصي خامن بوو ،له سهر ئهو ئثسکهيتگهله ،له سهر ئثمه ،له سهر ئهو پياوه لهوث
زينداين ئهکرا بهآلم ههر ئهنووسراين و بهرز بهرز ئهبثژراين ،ئهوهنده دصخؤش بووين
ب ه بث ههصهچنيش فره ئهبووينهوه.
منداص و خوثن و ههناسه و بکوژ :ئثوهي بثشهرهف!! ئهتانزاين ساصههايه لهو سهردهمه
تثپهذيوه ،ساصههايه ههر ئهو پياوه ئثسکهيت له پث ئهکا و له نثو بهندي زهوينهکهدا
ئهوهستث ،ئهگهر خامن دهرفهيت ههبث بذثجار ئهذوا بؤ پيست بهآلم له پشيت مثصه
ئاسنينهکانهوه ئهوهستث و متاشاي سووذاندنهوهي ئهو کچه ئثسک سووکانه ئهکا به
دهوري پياوهکهيدا .ئثوه ئهتانزاين قورس و تهوهزهل بووهتهوه ،ئهتانتواين به بث ئهو
ئثسکهيتانهش بنووسرثن ،کهواي ه ئثو ه بکوژن ،نه ئثمه!
 باشه با خهتاي ئثمه بث ،بهآلم تکايه ئثوه مهنووسرثن تکايه ...با نهبن به مؤتهکهيشهوانهي.
ئهگهر ههر وشهتان خؤش ناوث ،يان به زؤر و حهزي خؤتان ئهم گثذانهوهيه تهحهمول
ئهکهن به خوداکهمان بثژن مباندوثنثتهوه ،لهوانهيه بتوانني ئارامي بکهين و بيبهينهوه
بؤ ناو خولياکاين ،ناونيشاين ئهو ژثرخانه بهختهوهرهتان له ياد نهچث ،بثژن ئثمه تهنيا
له مهرگ و فهرامؤشي ترساين و نهمانويست منداصهکهي له بار بچث ،تکايه ...پثي
بثژن که ئثم ه بثگؤناحني.
2007

ئهو به گاصته و پووچ چ چ...

نهک ههر ژوورهکان ،منيش بذوا بهم بثدهنگييه ناکاوه ناکهم ،ئهم بثدهنگييه لهم ماصهدا
ناگوجنث ئهزاين؟ ههست به دهنگدانهوهي قاقاي کچثکي قژ شهرايب ئهکهم.
 بؤ وهآلمي ئهو تهلهفوونه نادهيهوه؟ مهگهر نازاين دهستم گرياوه؟تهلهفوونهکه ههر ئهزرينگثتهوه ،تا پثآلوهکاين دهردثنث و زهرفه ميوهکان له سهر
مثزهکه دادهنث و به ههناسهيهکي قووص گهرما و وهذهزي ئهم هاوينه پيسه له
جهستهيدا ههصدهکثشث ،تهلهفوونهکهش دهپچذث.
 دهنگ دانهوهي ئهلؤ وتنهکاين من ،دهرهقهيت دهنگدانهوهي پثکهنني و مهکر و نازو «ئثثثي بهراستته؟!» وتنهکاين ئهو کچه نايه!
ديسان دهسيت پثکردهوه! من ناصثم ئهو کچه وا ههموو ئثوارهيهک که ئهم دثته ماصهوه
و کايت سهرکهوتن له پليکانهکان ،ئهويش به پهله دثته خوارث و تاصه قژثکي شهرايب
دهنووسثته الجانگييهوه و که دهگاته الي ئهم ،به ترس و نهفرهت يان به گاصته و
پووچييهوه متاشاي دهکا و تثدهپهذث ،ئهو کچهيه که ،چهند جار به رثکهوت قژه
شهرابييهکاين له نثو حهمام و پثخهفهکهدا دؤزراوهتهوه ،ئهمه قسهي خؤيهيت لهوانهيه
واش نهبث .ئهگهر ئهمهي پث بصثم به تووذهييهوه دهصث:
 تؤ گهمژهيت و ههر چريؤک دهنووسي و قهت ب ه بؤنهکان رانايهيت.پياوه ،ژمثرهره دجييتاصييهکهي له بهردهست دايه و ههر بهو وردبينييه ههميشهيييهوه
شتثک حيساب دهکات.
 -منيش دهستم گرياوه ،مهگهر نابيين کارم زؤره؟ براذذذؤ که برسيمه! چيمان ههيه؟

60

تهنيا خهمي گوص ه مثخهکهکامنه

به ئهنگوست خثراخثرا له قؤپچهکان ئهدا و رهقهمهکان يادداشت دهکا و «پارلهمان»ثک
له دهستهکهي ديکهيهوهيه.
 به دصته؟ چي؟ جگهرهکه؟ خراپ نيه بهآلم «مارلربؤ»هکه باشتر بوو ئهم پارلهمانهيان تؤزثژنانهيه بؤيه ئهگهر سث دان ه بکثشم ههست ئهکهم دانثکم کثشاوه.
 نا جگهرهکهت ناصيم ،مهبهستم قژمه.دهست له قوپچهکان ههصدهگرث و متاشاي ژنه دهکا ،بؤ تاوثک نايناسثتهوه ،رادهمثنث،
ژنه به نازهوه سهري رادهوهشثنث.
 ئهرث تؤ بزاين هثشتا قژي پهرثشاين ئافرهتاين پث جوانه؟ نازامن ،من تهنيا دهينوومسهوه تؤ له گهصيدا ژياوي! بؤ شهرايب؟ تؤ قهد قژي شهرابيت ...وهره پثشهو ه با باشتر بتبينم. ناذؤم ،تؤ بذؤ. من بؤ؟ خؤ من ژين نيم ،لهوانهيه حهز بکا ماچثکت بکا. پث بصث حهزم لهو دهستهي نيه وا جگهرهي پثدهکثشث .ئهم جؤره دهست له سهرمثزدانانهي تازهيه ،بؤيه ناينامسهوه ،وهکوو ئهوهيه ئاماده بث ئاصقهي بکاته دهوري
کهمهري کچثکي قهد باريک و قژ شهرايب...
پياوه ئثستا ئيتر ئهزانث ئهمه ههر خامنه به رهنگثکي تازهوه ،بؤيه به سهرخؤشي و
زهردهخهنهوه سهيري دهکا.
 ئاي که جواين! له کوث ذهنگت کرد؟ ئهها پثم ئهگويت شهرابيت لثدث ،خؤتت لهئاوثنهدا ديتووه؟
ئهذوا له ژووري نووستنهکه مانتؤهکهي دهردثنث و به دهنگي بهرز دهپرسث :بؤ؟ پثت
وابوو پري و ناحهز بوومه؟!
ئهم پريييه قسهي خؤيهيت من نامهوث باسي پرييي بکهم.
ميوهکان دهشواتهوه و له ئاوثنهي چثشتخانهکه سهيري خؤي دهکا ،راسته زؤر گؤذاوه!
ههر له ئاوثنهکهوه ئاگاي لهو دهسته ناحهزهي پياوهکهيه وا هثشتا جگهره ژنانهکهي
لثيه و ئامادهيه له دواي دواههمني مژ ،فذهي بدات و ئاصقهي بکاته دهوري کهمهري
ژنثکي قژ شهرايب...
 -ژنهقژ شهرابيهکي ورگ زل! که ههر کار ئهکات و دصي نايه به تهکسي بذوا بؤ دهوام

61

ئ هو ب ه گاصت ه و پووچ چ چ...

و ههميشه ههصواسراوه به مثصهئاسنينهکاين نثو پاس و شهمهندهفهرهوه.
دهسيت ئهخاته نثو قژي ،بثشک چاوهذوانه خامن تهنانهت بزهيهک بکا.
 ئاه تکايه ...ههموو گيامن ئارهقه ،با خؤم بشؤم ئينجا... ئثثث !..به ذاسته؟! کهواي ه با شتثک دروست بکهم مهگهر تؤ برسيت...قسهکهي پثدهبذث.
 راست دهکا ،تامي ئهم جگهرهي زؤر ژنانهيه ،ئهي بؤ تاقي دهکاتهوه؟پثش ئهوه شتث بصثم دهذؤنه ژووري نووستنهکهوه و دهرگاکه دادهخهن و من به تهنث
دهمثنمهوه.
تاران ،گ هالوثژي 2007

له مهوداي نثوان دوو سلؤمؤشندا

له ناو دووکانهکهدا ناجي ،کورسييهکهي من بهرامبهري ديوار دادهنث و کورسييهکهي
خؤي پشت له ديوار ،بهرامبهري من و خهصک!
ذهنگه له بهر سهر خؤشي ئهم ئثواره ذهنگينه پاييزهيه ،يان ئهم مانتؤيه که بهذثکهوت
ديتم و حهزم لثکرد و کذمي ،که ئهو بهشه فمينيستييهيي دهروومن وهک ههميشه ئازارم
نادا و جثگاکهم ناگؤذم ،کهچي ناجي حهزي له مانتؤکهم نييه و ئهيژث تهنگه ،نه ههر
زوثر نامب بهصکوو قهصهمهکهشي له گريفاين بهرسينگييهوه ههصئهگرم و له سهر مثزهکه
ئهنووسم...
که پياوهکه جهرگهکان دثنث ،خثرا سهوهتهي نانهکه له سهر نووسينهکه دادهنثم و
سهيري ئهو نثگهرانييه ههميشهييهي ناو چاواين ناجي ئهکهم که ههر له گهذانهوهي
پياوهدا نوقم ئهبث.
 پثت وايه گهور ه بوويته؟!بنثشتهکهم با تثئهکهم و چهند جار تهقهتهق ئهيتهقثنم يهعين ئهوهيي که :ئهرث ،ئهي
چي؟!
پياوه لهم تهقهتهقه نيوه ئاوذثکي سهرسامانه ئهداتهوه و ناجي به داماوييهوه سهيري ئهو
ئهکات و منيش ،که ههر ديوار ئهبينم و تابلؤي «تکايه حيجابهکهت بپارثزه».
چاوي بؤ خثل ئهکهم ،لثي ذيچ ئهمبهوه و جؤرث پثئهکهمن که ههر ديانهکامن ببينث.
ئثوارهيهکي فثنکه و ئهم مانتؤيهشم حهز لثيه ،کهواي ه ئيتر ه هيچث گرينگ نييه.
 يهعين ئهگهر شتثکيتر بصثم ذيسوامان ئهکهي؟ئهنووسم :ذيسوا ،ذيسوا ...دهمهوث قهصهمهکه خبهمهوه گريفاين ،بهآلم به بث ئهوه خؤم
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مبهوث تووشي سلؤمؤشنثکي له ناکاو ئهمب و دهستم له سهر گريفانهکهي قفص ئهبث؛
ئهصثي ههر لهوث ،لهو دووکانه ،ذثک لهوکاتهدا زهمهن ئهوهستث...
ذثگام ون کردبوو ،ماندوو ببووم ،کتثبث فرهم کذيبوو ،گورچيلهم خهريک بوو بتهقث،
ههستم ئهکرد ئهو پثشانگاي کتثبه وهک هريهمه سيانييهکاين ميسر وايه ،نهخشهشم له
بهردهستا بوو بهآلم ون بوونثکي سهير بوو .له دوورهوه ،له ناو بينايهکي گهوره و سپيدا،
نزيکي دهرگاي بيناکه لهش و الرثکي ناسک و الوازم ناسييهوه که خهريک بوو لهتهک
پياوثکي وشک و ريشن و ذهمسيدا وتوثژي ئهکرد و پهلهپهل ئهينووسي ،من ئهو جؤره
سهرنجدانهمي چاک ئهناسي ،کاتث شتثکي ئهخوثندهوه ،يا به وردي گوث له قسهيهک
ئهگرت يا له خهصوهيت خؤيدا جگهرهي ئهکثشا ،ملي تؤزث الر ئهکردهوه ،ئهصثي بهو مل
الر کردنهوهي باشتر له جيهان تثئهگهيشت.
ههم ئاگاي ل ه نووسينهکاين بوو و ههم شوثين نيگاي ئهو پياوه!
پريهمثردثک ،له بهر دهرگاي بيناکهدا ،له سهر کورسييهک دانيشتبوو و خؤي دا بووه بهر
ههتاوثکي بث گياين پاييزي و خهريک بوو وهنهوزي ئهدا.
ويستم بذؤم ه نثو هؤصهکه و به دزييهوه له نزيکهوه سهيري بکهم.
 قهدهغهيه!نازامن ئهو جثگايه کوث بوو يان چ بهشثکي پثشانگاکه و ئهبوا کثگهل تثدا بذؤيشتنايه،
نه ئاگام له شوثن مابوو نه کات .له ناکاو دا تؤفانثک ههصيکرد و ههموو الپهذهکاين ناو
حهوشي پثشانگاکهي شثتانه ههصفذاند ،ئهو وشکهپياوه هثشتا بهرامبهري من وهستا بوو
و ب ه هثمنييهوه قسهي ئهکرد و ئاگاي لهو قهرهباصغييهي دهرهوه نهبوو.
نازامن چهندي خاياند تا هاته دهرهوه و جگهرهيهکي داگريساند .ترسام الپهذهکاين
وتوثژهکهي با بيبا و لهچکهکهي منيش ک ه توند گرتبووم...
خؤم له بهرامبهري ديتهوه.
 بثژم جهرگثکيتر بثنث و کهم بيربژثنث ؟ بؤ کهمخوثنيت باشه.بثشک ئهويش وايزانيبوو ون بوومه ،بؤ يهکهم جار ههستم کرد زهمهن چهنده قورس و
ترسثنهره ،ئهصثي به زهوييهوه زجنري کرابووم ،هثزثکي پتهو وهک گسکي کارهبايي بهرهو
ناو خؤي ههصيئهمژمي ،چاويلکهکهم البرد و ناسيميهوه ،ذهنگه له دصي خؤيهوه وتبثيت ئهم
چاويلکه دژ به خؤره لهم تؤفانهدا چ مانايهکي ههيه؟! دوور و سهرسام سآلوي لثکردم،
وهک ههميشه؛ ئهبوا مبوتبايه:
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 تؤفانثکي سهيره ئهزاين؟بهآلم نهمگوت ،ئهبوا پثش ئهوه ئهو هثزه...
 کهم خوث پثو ه بکه ،کابرا سوثري کردووه.ئهو هثزه مين بهره ناو دصي خؤي ههصمژيبايه و نوقم بوومايه ،مبوتبايه:
 ئيتر کهس تؤي  بري نهماوهتهوه ،هثنده دووريت و ون ،ئيتر هيچ کهس بريت لثناکاتهوه.بهآلم نهموت ،وهک ههميشه ...ترسام له چاوهکامن ،له لهرزيين دهنگم ،له لثوهکامن که له
شهرما هثنده قهپم لثگرتبوو نه ههر ماتيک بهصکوو پثستيشم پثوه نههثشتبوو ،له ههست
و سؤزم ،له تؤفاين ناو دصم تثبگا و پثمپثبکهنث ،رهنگه به بذواي ئهو من ههر ئهو کچه
شهرمنهکهي چهند ساص پثش بووم که وايئهزاين ههرکه ساصثکيش له ئهو گهورهتر بث
مامؤستايه! بؤيه ههميشه تهنيا بوو.
 ناجي چ تؤفانثکي نامؤيه!ناجي پاروويهکي گهورهي له زار ه و هيچ ناصث.
 چي ئهکهي لثره؟  له تهک هاوکارامندا خهريکي کاري رؤژنامهي پثشانگاين ،وتوثژ و ذاپؤريت پثشانگاکهئاماده ئهکهين.
ئهو سهرسام له سهوز بوومن له سهر ذثگاي يا رهنگه گهورهبووين من له دواي ئهو چهند
ساصه وا به تهواوي سنهي بهجثهثشتبوو و من ،سهرسام لهو تؤفانه که حيسايب ههر جؤره
مهنتيقثکي لهزهينم دا شؤردبووهوه ،ههموو بريهوهري کورت و درثژ ماوهشم .کهسثک که
من نهبووم کارتثکي چکؤلهي له گريفاين بهر سينگييهوه ههصگرت ،ناومي ئهديت بهآلم
تهنيا چهند پيت ،له پهناي يهکتردا بوون و بثمانا ،چونکه ههرگيز به ناوي چکؤلهوه له
زهينمدا بريم لثنهکردبووهوه ،تهنيا بثگؤناحي چاوهکاين و ئهو جؤره مل لهر کردنهوهي...
وثنهکهشيم ئهديت ئهويش بهآلم ...دهترسام کارتهکهي لهو تؤفانهدا ون بث ،قامکهکامن
هثنده توند گرتبووين که سپي ههصگهذا بوون و دهلهرزان .توند ،وهکوو باوهذثکي سهخت
و دثرهاتوو له ههبووين ذاستهقينهي شتثک له جيهانا .ويستم بصثم:
 ئاگاداري جانتا و الپهذهکانت ب ه گهردهلوولثکي سهيره!بهآلم تهنيا جووتث چاوي ههنگوثنيم ئهديت که زيندوو بوون و منيش ههر ئهوهم
ئهويست.
له ههمووي ئهو پياوه ،له دواي ئهو ههموو ساصهوه ههر ئهو چاوانه و ئهو لهش و الرهم لهال
مابووهوه.
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چهندي خاياند تا ئهو کارتهم له گريفاين دانايهوه؟ هثشتا ئهو قورسايي ترسثنهري
زهمهنييه ،ئهو ههسيت قووصي بهرهو ذؤچوونهم له زهوي ،قورسايي چاوهذواين ئهو بؤ
دانانهوهي کارتهکهي و ئينجا به پهله ماآلوايي کردين له ههموو ئهم ساآلنهدا لهمندا
ماوهتهوه ،ئهصثي له ناسنامه و پهساپؤرت و ههموو کارته ذهمسييهکانيشم ...قورساييهک
وهک وهحشهيت مرؤڤ له بهرامبهري پرسيارثکي ساکار بهآلم گرينگي ههبوون ،وهک :تؤ
کثيت و له کوث هاتووي؟
 ناجي ئاگاداري خؤت به تؤفانثکي سهيره!ئهنگووستم بؤ تاوثک کثشرا به پهذاوثزي گريفانهکهيهوه ،وامئهزاين ههستکردين
پهذاوثزي گريفاين ئهو کوذه بؤ يهکهجمار ،گهورهترين رووداوي ژيامنه.
 ناجي متاشاي ئهم ئهنگووستهم بکه... دهي چييهيت؟ دهي ههست ناکهي نهخشي تان و پؤي له سهرکثشراوه؟پارووي له زار دايه ئهگينا ههر شتثکي بگوتبايه له پاص ذيسواييهکهيدا ئهمنووسي!
چاوهکانيم ئهديت بهآلم نهمئهزاين چاو بوون يا بهرد يا چؤلهکه يا دارثکي شکاو له تؤفاندا.
که ئهذؤينه دهرهو ه ناجي دهستم ئهگرث و ئهيژث:
 راسيت نووسراوهي سهر مثزهکهمشان نهسذييهوه.قامکه تان و پؤينييهکهم له ناو دهسته گهرم و تهذهکهيدا دهردثنم يهعين ئهوهي که
بهتووين تهتهر!!
 بثشک ئهو پياو ه زانيويهيت ئثم ه پثکهوه ذهفيقني!ئاوذ ئهدهمهوه و سهيري ويترينهکان و کؤذيک ئهکهم که برؤي گرتووه و به مؤبايل قسه
ئهکات و به نازهو ه پثئهکهنث ،ئهمهش يهعين :دهي چاوي دهرهات!
 ئيتر ناتوانني لهو دووکانهدا نان خبؤين!ئهو سث قامکهشم له ناو دهستيا دهردثنم يهعين :چاوي تؤش...
 ئازيزهکهم مانتؤوهکهت فره تهنگه ،له بازاذ و شوثين قهرهباصغ ،له بهري مهکه نهکواپؤليس بتگرث.
له تاريکيا کليل له دهرگا ئهخهم و ئهيکهمهوه ،ذهنگه کورسييهکهي ناجي لهو تؤفانهدا
شکا بث.
 خؤت باش ئهزاين ئهم شتانه بهالمهوه قهت گرينگ نييه ،بهآلم تاقهيت سهر ئثشه ودهمهقذه له تهک پؤليسم نييه .جيا لهوهش...
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ئهمهوث بصثم :بهآلم «ئهم شتانه» بؤ من زؤر گرينگه وا به دصخؤشيييانهوه بهرامبهري
ديوار دائهنيشم و له بري متاشا کردين بهختهوهري خهصک لهو ئثواره پاييزهي شهقامي
تهجريشهدا ،متاشاي وثنهي حهزرهيت عهيل ئهکهم و ئايهتؤلکؤرسي سهر ديوار
ئهخوثنمهوه.
 مهگهر چيهيت؟ تهنيا تؤزث تهنگ و کورته ،ب ه خؤدا ئيتر ماندوو بووم له مانتؤي شؤذ. ئهزامن ،ئهزامن کچث بهآلم ئهم شتانه منيش ئهخاته مهترسييهوه ،بذوانه هثشتا جوايبگوزينشم* نههاتؤتهوه ،نازامن ئهمساصيش له سهر ئهم کاره دامئهنثنهوه يا نه ،ئهگهر
ئههتهوث پثکهوه بگهذثني تؤزث ...تثبگ ه چي ئهصثم.
هاوماصييهکامن له ماص نني و باشترين دهرفهته بؤ ئهوهي بتوامن به چاييهک داوهيت
بکهم ...بهآلم ههر خؤم ئهخصافثنم به وردهواصهکاين ناو جانتاکهمهوه ئهمهش يهعين:
تاقهمت لثت نييه.
 بهخوا به خاتري خؤتيش ...ساصثکت ماوه خوثندنهکهت تهواو بکهي ،با دوايي وهکمن له شوينثک دامهزرثي ...تؤزث ژير به باشه؟ من ئهبث ئيتر بذؤم ،گهر کارت ههبوو
تهلهفوومن بؤ بکه باشه؟
خؤزگه تابلؤي «جگهره قهدهغهيه» و «تکايه حيجابهکهت بپارثزه»ش ئهشکا.
 ذاسيت کاتثکيش ک ه پثکهوهين له بهري مهکه.پثش ئهوه ل ه پثچي کؤآلنهکهدا ون بث دهنگ ههصئهبذم:
 ئهي له کوث له بهري بکهم؟به بزهوه ئاماژه به ئامسان ئهکات و ل ه کؤآلنهکهدا ون ئهبث.
تاران ،گهآلذثزاين ٢٠٠٨

*  مهبهست ل ه «گوزينثش» ههصبژاردين ئاقاريي ئهو کهسانهي ه ک ه دهياهنهوث ب ه شثوهي فهرمي ل ه دهوامثکي حکووميدا کار بکهن.

گهر ئهو پياوه لهو تؤفانهدا مردبث ،ئيتر نابث ناجي نيگهراين هيچ شتث بث.

تؤ تةنيا متاشاگةري ئةو تراژديا

 ناوي رؤژينة بةآلم هيچي لة من ناكا.متاشات كردبوو ،ئةو وثنةيةكي بچكؤالنة لة نثو جانتا دةستييةكةيدا ،ديسان ئةو و
وثنةكة ،وثنةي كچؤصةيةكي ذةشتاصة ،بة پثكةنينةوة وتبووي:
 پثم ويت لة من ناكا ،تةنانةت لة رؤحيات و ئاكاريش ،بذوات نةئةكرد ،ديارة فرةعةيارة وايه؟
ئةو پثكةنينة ،ئةو چاوة ذةشة منداآلنةية ،تةنانةت جلةكاين -كة تؤ هةميشة
حةزت لة جلي رووت ئةكرد بؤ كچؤصةيةكي ناسك -هيچ هةستثكي لة تؤدا زيندوو
نةكردبووةوة ،تةنانةت نةفرةتيش ،تؤ لةو بث هةستيية شاد بووي و نةشتدركاندبوو.
پثت خؤش نةبوو كةس وةكوو ئةو بث ،ئةشتزاين مايف ئةو جؤرة حةزةت نيه،
حةزثكي سرك و ئاستةم كة دةرةقةيت نةهاتبووي ،ئةوةي كة چاوةكاين ،لثوي،
تةنانةت چاصي چةنةكةي لة منداصثكدا رةنگ بداتةوة كة تؤ دايكي نةبووي .بةشثكي
لة ژنثكي ئةمسةر بوو ،ئةو بةشةيتري لة پياوثك كة ئثستا ئيتر هي تؤية  .
 هي تؤ؟ كث ئةصث؟ چؤن شيت وا ئةبث؟هةر دةم بري لة بةشي خؤت لةم پياوة ئةكةيتةوة ،ئةم دةنگة ناخؤشة هةموو
دصخؤشييةكانت كاول ئةكا ،نازاين خاوةنةكةي كثية بةآلم دةنگثكي ئاشنايه ،هةميشة
لة قةرةباصغي ئاذايشتگا ئةيبيسي كة ئةبث و نابثيةكان دابني ئةكا و حةزةكاين
هةميشة لة چوارچثوةي هثصة سوورةكانيةيت ،ئةم دةنگة ناحةزة وا بةشي تؤ لةو پياوة
داگري ئةكا ،وةك منداصثكي هاروهاجة كة رثك پثنج دةقة پثش هاتين زاوا ئاذايش و
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شينيؤين بووكةكانت ئةشثوثنثتةوة ،نة هةر ناوبانگي تؤ ،بةصكوو زةماوةند و سةرةتاي
ژيانثكيش .بة پثچةوانةي تؤ كة سةرةتاي ژياين خةصك ئةذازثنيتةوة.
 دصنياي سةرةتاي ژياين خةصك...؟ يا النيكةم هةموو ژيانثك؟ بؤ بث دةنگي؟ خؤت ويستت بيبيين ،بؤي دامةچؤ ،راستت بوث وابةستةي من نية.هةر لة منداصييةوة وا بووة ،تا دايكي بؤ سةعاتثك الم بة جثي نةهثشت حةشرثكي
ئةكرد دراوسثكان فريام ئةكةوتن! بؤ ئاوا سةيرم ئةكةي؟ خؤ ئيشةصآل نةمئةتؤقاند!
لةوةتةي لة بريتة يا هةموو شتثكت ويستووة يا هيچ .ئةگةر گوث لةم دةنگة ناحةزة
بگري و بة قسةي ئةو بث ،هيچت لةم پياوة بةرناكةوث ،ئةو پياوةي وا هةموويشي بؤ
تؤ كةمة.
 ئةزامن ئةم بزةية بؤ چية گالرة ،پثت خؤشة...؟ ئةرث...؟ كة لة من ناكا؟ئةرث لة ژنثك ئةچوو كة هيچ پثوةنديةكي بة تؤوة نية جگة لة دةزوويةك كة
هةر ئةقرتث و تؤ هةر گرث ئةدةيتةوة .دةزوو ،دةزوويةك كة مةوداي نثوان دوو
عةشقي پياوثكة ،دةزوويةك كة شاهيدي گةورةبووين ئةو پياوةية لةو دوو عةشقةدا،
دةزوويةك ك ة شاهيدي هةسيت جياوازي ئةو دوو ژنةية بةو گةورةبوونةي...
 حهح! ياذةيب كؤستت بكةوث كچث! گةورةبوون يا بچووكبوونةوة و هيچ و پووچبوون؟!!
 ئةو پياوة شثت بوو شثت ،لة سةر هيچ و پووچ لةگةص داروديواردا بة شةذ دةهات،هيچ شتثكي بةدص نةبوو.
ئةم ديالؤگة پذ لة خاصة دصت تثكئةدا ،مستت توند ئةقووچثين نةكوا خاصةكانت
بذژثن ،نازاين قورسايي هيچ و پووچةكةيةيت كة دةزووةكةت ئةپچذثنث يا تثكچووين
دصت لةم هةموو خاصة كة بثگانةن و هي تؤ نني ،هي ديالؤگي بث قيمةيت ژنثكي
تيسكنن .دةزووةكة فذة نادةي و بة گرثيةك ساغي ئةكهيتةوة.
 پياو نةبوو هةر قسةي زل بوو ،نة تاقةيت لةخزم و كةس و كارم بوو و نه ...ئاخ خامنتؤزثك هثواشتر خةريكة گيامن دةر بچث.
حةز  ئةكةي دةزووةكة ببواية «ن»يةكث پتةو ئاسنني ،مليت خبستاية ناو قووآليي
«ن»كة و دوو سةري «ن»كةت هثندة بئاآلندايةتة دةوري يةكترةوة تا چاوة زاقةكاين
بكةوتاية بةر پثت! ناترسي ئةم مؤنؤلؤگة لة چاوتا خبوثنثتةوة ،كةچي وتبووي:
 -ئةو ژنة ئةوةندة ورياية هةموو شتثكم ئةزانث ،نةوتراوةكانيشم ،ياري كردن لةگةصيا
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سةختة.
  بؤ چيمة لة سةر تةختةشانؤ بؤ خةصك هات و هاوار بكات كة چي لة ماصدا جار واهةية بة بيانووي نووسني و خوثندنةوة بة يةك حةوته ،حةوت وشة لة زاري دةرناية.
خاصةكانت خهريكن ئةبزوثنةوة ،جثگايان تهنگه و بثتاقةتن ،هةست ئةكةي خاصةكاين
«ش»ة كة لةناو مستتدا ئاوسن.
نؤرةي وردةمووةكاين دةورةي چاويةيت ،پذ ئازارترين بةشي روومةتگرتنة و ئثستا
دةرفةتثكی باشه تا تؤصةی ئةو ديالؤگةي سةرةوةی لثبکةيتةوة :هات و هاوار بؤ
خةصك! بة ترس و پاذانةوة متاشات ئةكا و تؤ بث بةزةييانة ريزثك ههصئةكةين و قةپ
ئةکاتة لثوةكانيا.
تؤ هةموو ديالؤگةكاين سةرةتاي ئاشناييت نووسيبوو .بة خةيت خؤش ،بة قةصةمخةت،
خةيت درشت و نةستةعليق ،ئةتزاين ديالؤگةكاين كة ببوونه هيوات چةند خاصيان
هةية ،هةر خاصثك چوار مچكثكي بچووك بوو لة سةر الپةذة ساف و لووسگةكان ،ئةو
پياوة يةكةم كةس بوو وةسواس و وردبينييةكاين تؤي دةرك كرد بؤ داناين خاصةكان،
وةك چؤن خةيت چاوي بووكثك ئةكثشي و لة دواي ئةم هةموو ساصة هثشتا خوا
خواتة دةستت نةلةرزث ،چاو نةكاتةوة ،خيل و خيچ نةبث و ناوبانگت...
خةريكة تاريك دادث ،ژنةكان بثتاقةتن ،خةتاي ئاوثنةكانه ئةگينا فرة نني ،تؤ
ساصةهاية بةم قةرةباصغية ذاهاتووي.
تاريك بوو ،هةر خؤتان بوون و دةنگي هةناسةكانتان ،بةآلم تؤ قةرةباصغ بووي نة وةك
قةرةباصغيةكةي دووكان ،وةك ئةوةي ئثستا لة ناو مستةكانتاية ،دصت توند لثيئةدا و
خاصةكانت بث قةرار بوون.
 ئةزاين گالره ،خوا هةصناگرث ژنثكي چاكه ...يةعين ...چؤنت بؤ بثژم خوايا...فرة بريي كردبووةوة  تا توانيبووي بثژث:
 لةو ژنانةية وا ناهثصث تؤز بنيشثتة سةر تابلؤ و كتثبةكامن ،ناهثصث بة بث نانخواردينبةياين لة ماص بچمة دةر.
ديسان بريي كردبووةوة تا وتبووي:
 كايت راهثنان يا نووسني دهسيت كچةكة ئةگرث و دووقؤصي ئةذؤن بؤ ميواين...ژنثكي چاكة بةآلم هثشتا تةختة شانؤكامن ناناسث.
 -بذوات هةبث هيچ پياوثكي خائني لةم تاريكيةدا چاكي ژنةكةي ،رةقييب تؤ ناصث.
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دةمت پذ بوو لة وشة .نةتزانيبوو كث راست ئةكا ،ئةو دةنگة ناحةزة يا ئةو پياوة كة
وشةكاين بة تؤنثكي بةرز و نزمةوة ئةوت ،بذث جاريش بةچپةوة .نةتزانيبوو خةريكة
ديسان ياري ئةكا يا بة راسيت خؤيةيت .ئةتزاين ئةگهر ئةم پرسيارةت لث كرداية بة
نائومثديةوة ئةيوت:
 تةنانةت تؤش ،تؤش تةختةشانؤكامن ناناسي.ئةو بؤ دؤزينةوهي خاصةچاكةكاين كةسايةيت خامني بريي ئةكردةوة و ئاگاي لة
جةجناصييةكانت نةبوو ،خةريك بووي لة ئاوري بةخثصيدا ئةسووتاي ،خواخوات بوو
هيچ خاصثكي چاك نةدؤزثتةوة كةچي خؤت دةستت پثكردبوو ،ويستبووت دةوري
ژنثكي دميوكرات و كراوة بگثذي! بؤية وتبووت «بث اليةن بيشوهبثنة» ئثستاش
تةنيا شتثك كه ئاورةكانيت هثمن ئةكردةوة ،ئةو بثزاريية و وةذةزييةي هثصةكاين
دةموچاوي بوو كايت وتين:
 ژنثكي چاكة بةآلم هثشتا تةختةشانؤكامن ناناسث...ئةو بثزاريية ،ئةو حةز نةكردن و داماويية لة وهسفي ئةو ژنة لة هثصةكاين دةموچاوي
نة هةر ئةو دةنگة ناحةز و ئاشنايةي بذيبوو ،بةصكوو ئةو دصنياييةي بة تؤ بةخشيبوو
وا هةموو ژنثك پثويستيةيت بؤ ناسني ،بؤ بذوا پثكردن و وازهثنان لة لؤجيكة دژ به
پياوةكاين و ئينجا خؤ تةسليمكردين...
 ئةيژن ئةو كچة سؤزانيية هثندة خؤشيويستووة تةنانةت نثوي مثردةكةمي لة نثومسيتدا بة خاص كوتاوه.
«ق»ثك ئةيژث:
 ويشش شةوار ة بكةي كچث...«گ»ثك ئةيژث:
 جا پياو حةددي چية...؟كه ريزث مووي ئةستوور لة سةر لثويةوة هةصئةكةين تةزثكي تيژ له دةمارةكانيدا
هةصئةكشثن ،لة دةزووةكةت تثئةپةذن ،لة پةمةيي نينؤكةكانت ئةگوزةرثن و لة
مستتدا ،لة خاصةكاين وشةيةكدا رؤدةچث و تا ناو دصت ناوةستث.
 كچثكي چاو هةنگويين و بثشةرةف!دةنگثكي ئاشنا وةك ئةو دةنگة ناحةزة ئةپرسث:
 -چؤنت پثزاين؟
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ئيتر بنثشت ناجوث ،ژنةكان بثدةنگ ئةبن ،قةرةباصغي لة نثو مستت دايه ،هاكا مستت
بكةيتةوة و بذژثن ...نةكةي ...ئامان هةر يةكةيان ئةكةونة سووچثك و بةشي تؤ لةو
پياوة لثت ون ئةبث.
 بةشي تؤ؟ بث زةمحةت كث بةشي واي بؤت دابني كردووة؟!!متاشات ئةكا ،نيگات ليث ئةدزی ،ئةو تةزة لةدصتةوة ئةگةذثتةوة ،لة خانةكاين
وشةيةك ،پةمةيي نينؤكةكانت و دةزووةكةش تثئةپةذث و تا ناو دصي ئةو راناوةستث.
 خوث دركاندي ...شةوثك كة ئيتر نةيوثرا ل ة تةكما ...بثشةرةف...راست ئةكا ،هةموو شتث لة دواي ئةو دركاندنةوة دةسيت پثكرد ،دركاندي و تا بةياين
بؤي نووسيت ،لة منداصييةكاين ،لة تةقةدةروازةي نيوهذؤي هاويين حةوت ساصي،
لة هةجنرياو و مةليساو فرؤشتين هاويناين سةرةتايي ،لة عةشقي كايت هةرزةكاري
و چاوبازي و نامةگؤذينةوة و ريسوايي لة ناو دراوسث ،مارةبذين و زةماوةند و ئينجا
وردةوردة گةورةبووين...
تؤ هةموو خاصةكاين ئةو نامةيةت ژماردبوو و لة سووچثكي نامةكةدا كؤت كردبووةوه.
كاتث پث زانيبوو وتبووي:
کچث كؤ كردنةوةي ئةم هةموو خاصة چ سوودثكي بؤ من و تؤ ههية؟ خؤزگة تةنيايةكثكيان گةورة ببوايتةوة بة ئةندازةي ژوورثك بؤ من و تؤ تا لة چاوي پؤليس و
خهصك و خثزامن دامانشارث...
بذيارت دابوو گوث لةم دةنگة ناحةزة نةگري ،ئةتزاين بؤ ئةوةي باشتر بيناسي ئةبواية
لةو رؤژةوة لة كايت بةذثوهبردنی شانؤوهكايندا لةريزي يةكةم دانيشي و تا جوان
ئاگات لة حاصةيت دةموچاوي ،پثكةنني و نيگةرانيةكاين بث ،چونكة بؤت نووسيبووي
لة سةر تةختة شانؤكانيدا روويت رووته ،نةك هةر دةتواين اليةنة ناوشيارةكاين
رؤحي ،بةصكوو خةونةكانيشي دةكرث ببيين ...هةموو شتث لة بةياين ئةو دركاندنةوة
دةسيت پثكرد.
هثشتا ماوة دةورثك دةزووي باريك لة وردةمووةكاين خبةي بةآلم هثز و تينت
نةماوه ،لةوانةية هةر نةتواين ئةم هةموو ژنة كة هةر كام وةك پيتثك دثنة بةر چاوت
و هةر هةموويان منداصيان بة جثهثشتووة و ميوانيان هةية و بةپةلةن و دةذؤنة
سةفةر و شايي و سةرةي دوكتؤريان وةرگرتووة ،جوان بكةيتةوة.
ئةو تةزة تثژه هةر دثت و ئةذوا ،پيتةكان ئةبزوثنثتةوة .خاصةكان رؤ ئةچنة نثو
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خانةكانت ،لة «ئا»كة بةرةو «ش»ةكة ،ناو مستت پذ ئةبث لة خاص...
وهك ئهوهي هيچ رووي نهدابث ،دهست ئهكاتهوه به قهوچهقهوچ ،بنثشتهكهي
ئهتهقثنث و دةزووةكةت ئةپچذث ،خةتاي مووة ئةستوورةكاين نية كةئةصثي پياوه،
خاصي ديالؤگةكاين بؤ تؤ نامؤن و ئةيانةوث لة دةزووةكةت تثپةذن و بگةنة ئةوانةي
ناو مستت بةآلم هةندثك هةر لةزاريدا ئةمرن ،هةندث لة سةر دةزووةكة دائةكةون و
نوقم ئةبن و هةندث دةزووةكة ئةپچذثنن و هيچيان ناگةنة تؤ...
 تكايه خثرا كه ،تا ئةتواين جوامن بكةوة ،باسي جوانكاريتم فرة بيستووه ،ئاذايشتثكيتؤخم بكة و قژةكانيشم شينيؤن ...ئةمشةو بؤ من فرة گرينگه.
بة مةكرةوةو بؤ ژين ناو ئاوثنةكان چاو دائةگرث و لة ژثرةوة پثئةكةنث.
ل ة نزيكةوة باشتر ئةتواين چرچةكاين ببيين.
 ئةم چرچانة هةر لة خؤوه دروست نةبووه ،كاتث پياو قةرزار ئةبث ،كاتث زگت پذئةبث و مژدي شتثك ئةكةي كة نيته ،ههر جار كرث خانووةكة جؤر ئةكةي ،خةمي
جؤركردين كرثي مانگي داهاتوو هثصثك لةدةور چاوت ئةكثشث ،ئثش و ئازاري
منداصهثنان هثصی كرمثاصةكان قووصتر ئةكاتةوة...
ئثستا بةگاصتة و سووكيةوة سةيري ئةم چرچانة ئةكةي...
بذيارت داوة گوثي نةدةيتث چونكه خةتاي تؤ نية ئةو ژن و پياوة پثكةوة نامؤن.
دةزووةكة دةئاصثنيةوة دةوري ئةنگوستت ،وةك ژنثكي كرماشاين شيوةن بكا ،ئةمة
چواندين ئةو بوو يةكةم رؤژ:
 من ئاذايشگةرم...وتبووي:
 كةواية ئثستا متاشاي خؤت بكة!ياري كردبوو ،وةك ژنثكی شيوةنگثذ .هةر وةك چؤن خؤيشي وتبووي بذوات
نةئةكرد ئةو شانؤية تةنيا بؤ تؤ بث ،بة بث چةپصةي خةصك و برووسكةي كامثراكان،
يةكةم جار بوو هثندة لة نزيكةوة ئةتبيين .تؤ تةنيا متاشاگةري ئةو تراژديا بووي ،هةر
ئةو كاتة هةستت كردبوو لة نثو دةستةكانيدا ،ئةو دةستانةي وا السايي تؤيان ئةكرد
و لة وشةي گةرم و زيندوو ئةچوون نوقم ببووي.
ئيتر نةتزانيبوو ژنثكي شيوةنگثذی يا كچثكي ئاذايشتگةر و خؤشنووس يا خاصثكي
هةرةبچووك لةدةستةكاين ئةودا .ئةهتةوث بثژي:
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 پريؤزت بث خامن...بةآلم  ناو دةمت پذ ئةبث لة «ژ» ،مووهةصكثش و مانيكؤر و ماتيكةكان ئةكةونة سةر
پث« .ق» و «ع»ةكان ئةترسن« ،چ»ثكي قةصةو ئةيژث:
 برؤكامن فرة جوانة هةر قژم ماوه.بةآلم تؤ نيگةراين ئةو خاآلنةي وا فرة ئةبنةوة ،ئةوةندة كة لة سةر پيتة بث خاصةكان
دائةنيشن ،وتبووي:
 خوا نةكا گالره گةردةلوويل خاصةكانت ههصكا...تاران ،گةآلذثزاين 2008

بهشثکي سهوز ل ه ژياين بثوهژنثک

بؤ ترس و تهنياييهکانی کچثک له شهقامی «جهحيوون»

خؤزگه ئهو زبصدانه زهبهالحه له بهر دووکانهکهمدا نهبوايه ،خؤزگه ئهو رؤژه وا ئهو پياو ه
توورهکه سهوزهکاين زبصي بؤ هثنام ،ههموويامن لثبکذيبايه و نهمهثشتبايه بيباته بهر
ماصهکان ،نهمهثشتبايه بيباته بهر ماصهکهي ،گهر ههموويامن لثيبکذيبايه ،بثگومان ئهو
له جثگايهکيترا ئهيکذي ،بهتوون و بهتهوهس ،با بيکذيباي بهآلم سهوز نهبواي.
 نا ناکثشم ههر حهزم له جگهر ه نيه.يا سهوزيش ببوايه و هثندهش روون نهبوايه و بهشثکي ژيانيم لهو زبآلنهي نهديبايه.
لهوانهيه ئاو پرتهقاصهکهي بهيانيان دهخوارد و شريهکهشي شهوانه...
 ده وهره هثنده مهنووسهبهو دهرگاوه ماصت ئاوا بث! ئهو پياوه خهوتووه و يهکثکمانناتهواوه ،ئهبث تؤ ب ه جثگهي حؤکم بکهي.
 لثمگهذثن با خبهوم ،ئهم شتانه ههر نازامن. حهح! جا پياو يب و پاسوور و تهخته نهزاين!من تهنيا دهمزاين له ريزي ميوهکاين کاک شهريف ،تهنيا حهزي له پرتهقاص و کيوي
بوو ،شهريف خؤي گويت ،ئهمشزاين حهزي له کاهوو نهبوو بهآلم ئاخري مانگ به
نابهدصييهوه دهيکذي و دهخيوارد.
ئهو جگهرهگهله وا قهت له دووکاين سهر کؤآلنهکهمان نهيدهکذي ،خؤزگه قهت بؤم
گرينگ نهبوايه مبزانيبايه له کوث دهيکذي تا له ديين خاوهين بدهم!! ئاخر ئهو
لثوه باريک و ددانه جوانهي ...خؤزگه تهنيا يهک جار له بهر دووکانهکهما هثنده
له نزيکهوه تثپهذيبايه که جوان مبديبايه ،تهنيا يهک جار به پياومي بزانيبايه و
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زهردهخهنهيثک ...يا ئهو بؤنه خؤشهي وا ههموو تاراين پذ کردبوو ...ئاخ لهيال!! بؤچي
ههرگيز بؤين خؤش...
شهريف دهيگوت« :زؤريش جوان نيه ،بهآلم لثوي باريکه و دداين هثنده رثک و
سپييه ههر حهز ئهکهي»...
کهچي ههموو خهصکي گهذهک زبصهکانيان لهو زبصدانه گهورهيه فذه دهدا ،بهآلم
هيچيان توورهکهي زبصهکانيان سهوزي کاص نهبوو يا گهر ببوايه ههميشه جثگاي
بهتاصي ئاوپرتهقاص و شريي کهم چهوري و جگهرهي (ئثسي نهعنايي) تيدا نهبوو.
 ناخؤم گؤشتهکهي پريه. وهصآل باشه! کهرينه بهشثکي زييادمان بؤ ماوهتهوه! حهح کهره!! ئثمه بهردي ناو برثنج و چصکي ناو چثشتهکانيشيان ئهخؤين! جاگؤشيت پهزي پري غهنيمهته! هاهاهاها.
ئهو رؤژه وا باسي ئهو بثوهژنهمان دهکرد ،سيامهکيش ههبوو ئهگينا شهريف قهت
باسي ئهو جؤره حهزانهي لهالي خهصکهوه ناکا ،سيامهکيش وهک کهسث وا له
بهياد هثنانهوهي رووداوثکي خؤش سهرخؤش دهبث گويت کاتث ئهو بثوهژنه داواي
شهوفثر دهکا سهرهتا دهپرسث :ئايا ماشثنهکهتان مؤدثلي له سهرهوهيه يا نه!؟ تکايه
با شهوفثرهکهم پري نهيب!
پثدهکهين و دهيگوت :زؤربهي ئهوگهذهکانه وا ئهو المهززهبه دهذوا له سهرهوهي تارانه،
ئهو جثگان ه وا دووکهصي نيه و ههواي وهک الدث پاک و خاوثنه.
ئهمه حهزي لهيال بوو ،پثي خؤش بوو ماصمان لهو گهذهکانه ببوايه وا ههواي وهک
الدثيهکامنان پاکه ،باشتر که دراوسثيهکان يهکتر نهناسن تا ههموو رؤژثک نهصثن :بؤ
هثشتا منداصتان نهبووه؟ خهريکن پري دهبن ،کثشه له کامتانه...؟ تا به دزي منهوه به
لهيال نهصثن :ژياين خؤت به ديار ئهم پياوهوه مهسووتثنه...
سيامهک دهيگوت :ههرکاتث داواي ماشثن دهکا زؤرتر له ده کهس دهکهونه بهر! بهآلم
ئهو دهبث سهرهي شهوفثرهکان له چاو بگرث و نههثصث ئادايب ئاژانسهکه بشثوث،
ديسانهوه گوتبووي :نه ههر جوان و رثکوپثکه بهصکوو هثنده نهرم و نيان قسه ئهکا
پياو شثت دهبث ...لهو رؤژهوه سيامهک وهک سهگ لهبهر چاوم کهوتووه.
من ئامادهم ههتا دهمرم لهم چوارديوارييه مب ،بهآلم به مهرجث بؤم دهرکهوث ئهو
پياوه حيزانه وا ههمووجارثک توورهکه سهوزه روونهکاين زبصهکهيان له زبصدانهکه
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دههاويشت ،له کوثوه دهچوونه ناو کؤآلنهکه و ئينجا ماصهکهشي وا من نهمدهزاين؟؟
خؤ من بؤ چرکهيهکيش چاوم له ئثزگهي تهکسي ،زبصدانهکه ،کؤآلن و خانووهکهشي
ههصنهدهگرت.
لهوانهيه پثشتر کؤآلنه باريکهکاين پشتهوهي دؤزيبثتهوه و به ئهوانيشي پثشان دابث،
بهآلم ئهزامن فاسيقهکاين هثنده وريا نهبوون ب ه هاساين بيدؤزنهوه.
رؤژثک پياوثکي قژدرثژ ،جانتاي ڤييؤلؤين له شان بوو ،هات و پرسياري ژماره
خانووهکهي لثکردم ،بؤ تاوثک حهزم کرد به ساتؤرهکه ملي بپهذثنم ،به شهرهفم
وامزاين باوکمي کوشتووه! ئاخر ئهو لهش و الره ناسکهي له ديين بهم ...بؤ ئهو
زهذنهقه چاوقووصي لثو ذهش ههصگهذاوه حهيف بوو بهخوا حهيف ،بؤيه گومت ئهو ژماره
خانووه ههر لهم کؤآلنهدا نيه کاکه! ئهويش گويت دهتوانث له دووکانهکهما تهلهفوونثکي
بؤ بکا؟ من ژماره تهلهفووين ماصهکهمي به زهينم سپارد و خؤزگه نهمسپاردايه تا ههموو
رؤژثک به خاتري بيستين ئهلؤيهکي حيز تهلهفومن نهکردايه و پثي نهزانيبام و شکايت
لثنهکردبام ...چهتيوه چاک له بهر چاوي سيامهکي...هوه حهياي بردم ،کوذه به بث
ماآلوايي و سپاس رؤيشت.
من تا دوو رؤژ ،تهنانهت نيوهشهوانهش چاوم له سهر کؤآلنهکه و ئهو زبصدانه نهفرهتييه
قفص کرابوو ،ئثستاش ب ه جثگهي ئهم پاسووران ه هثشتا ههر خهصک و زبص دهبينم.
 وا دياره له تهمهنتا له سهر شهپآلخهيهکيش نهگرياوي وا هثنده دؤش داماوي!ئاخر من چيم لهو لثو گهنيوه کهمتر بوو؟ کث دهزانث گهر بؤ تاوثکيش چاوم لثکنابايه،
مؤتهکهي لثوثکي ناسک و لثوثکي گهنيوم دهديت و شثيت کردم ،پريي کردم...
باريک و پثچاوپثچ ...من دهزامن ئهو بيوهژنه کايت ئهوهي نهبوو که بذوات له بهر
خاتري من و شهريف و سيامهک کؤآلنه پثچاوپثچهکاين خوارهوه بدؤزثتهوه و پثشاين
ئهو خوثذييانه ،ئهو سهگبابانه وا هثندهش وريا نهبوون بدات .گهر بيشياندؤزيبايهتهوه،
چوونهوهيان ههر ئهبوا له کؤآلنهکهي خؤمان بث ،ههر ئهبوا ئهو توورهکه سهوزه
کاآلنهيان له بهر چاوي منهوه ،له بهر دووکانهکهي منا هباويشتايه ناو زبصدانييهکه
و چهند مهتر دوورتر له من ،لهسهر ئثزگه بوهستابان و هاواريان بؤ تهکسييهکان
بکردايه ،ئهبوا منيش گومث له ناوي ئهو گهذهکه حيزانه ببوايه وا بهفر و بارانيان ههبوو،
دووکهصيان نهبوو ،دراوسثيهکان ههر يهکتريان نهدهناسي...
دوو رؤژ گوزهرا و ئهو پياوه له دهستثکي جانتا ڤييؤلؤنهکهي بوو و لهو دهستهکهشي
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توورهکه سهوزه روونهکه ،بؤ تاوثک چاوم کهوته چهند پاکهيت سووري وينستؤن
و چهند شيتتريش ...خؤزگه سيامهکي سهگباب ئاگاي لثم نهبايه که زبصهکانيم
دهپشکين...
 ژنهکهت خهيانهيت پثکردووي وايه؟ ئهو پياوه دهبيين وا خهوتووه؟ ئهويش له داخيخهيانهيت ژنهکهي چووه گياين بثوهژنثکي داماو! ئثستاش نازانث کث کث کووشتووه؟!
حهح! جگهرهيهکم بدهيه تا باسي ههمووانت بؤ بکهم.
له داخانا؟ با له داخي ئهو کوذه وشکههصگهذاوي ڤييؤلؤنژهنه يا رهنگه له داخي ئهو
هثشخانه تهريکه ،يا ل ه داخي ئهو گهذهکانهي سهرهوهي تاراين سهگباب!
 ئاشقي بووي؟ يا ههر ويستت ...جا به من چي!!ئاشق؟ ئاشقي ئهو مانتؤيه کوورتهي بووم وا رؤژاين شهممه بؤ کالسي ڤييؤلؤن له
بهري دهکرد ،خثرا دههامته بهر دووکانهکه و هثنده تهماشام دهکرد تا ماشثين
دهگرت بهرهو تهجريش ،که ئههاتيشهوه تا دهچووه ماصهوه ههر...
باشتر وا ئهو مسته خذ و چکؤلهيهي له مانتؤوه درثژ و فشهکاين رؤژاين دووشهممه تا
پثنجشهممهي ون دهبوو ،باشتر.
 باشه بؤ؟ ئاخر بؤ کوشتت؟ تؤيش ژنهکهت خهيانهيت پثکردووي يا ههر ...بؤچيکووشتت؟
پثآلوهکاين رؤژاين شهممهي بهرز بوون و سووذانهوهيکي نهرمي به مسيت دهبهخشي.
 به شهرهفم من نهمکوشت ،ههر تهنيا ويستم يهکجار ...خهريک بوو شثت دهبوومشثت...
ئيتر ناصيم شثيت ئهوه بووم لهبهر دووکانهکه دانيشم و سهيري بکهم و ببينم که
جلثکي ناسکي له ژثري مانتؤوهکهي لهبهر بوو ،بؤيه شوثين قفصؤکهي ئهو تاقه جله
ژثرينهمي دهديت ،ناصثم دهرگاي دووکانهکهم بؤ تاوثک دادهخست و به وثناکردين
ئهو قفصؤکهيهي ناو شاين ،وهک باصهکاين پهپوولهيهکي له خاچ دراو لهو ژثرهوه...
له هثشخانهکهما ...له دينت بدهم نهفرهيت!! مين رؤژذهش ههموو شهممهيهک له
هثشخانهکهما...
 گهر لهبهر خهيانهيت ژنهکهت واتکرد دهبوا ئهوت بکوشتباي.ناصثم لهيال ئهصثي پياوثک بوو وهک خؤم .خؤزگه تهنيا يهک جار هباتايه بهر دووکانهکه
و بيگوتبايه:
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 تؤخوا چهورمي مهدهيه با ههمووي نهرم ه بث.نهرم وهک رانهکاين خؤي له مانتؤي رؤژاين شهمهيا .هثشتا بؤين خؤشي رؤژاين
شهممهي له ناو جلهکامنا ماوه ،لهيال هيچي له ژن نهدهچوو.
 راستگؤ کامتانن؟ چاو پثکهوتين ههيه.له پشيت شووشهکهوه دايکم بؤ تاوثک نانامسهوه ،دهصثي سي ساص پريتر بووه،
چاويلکهکهي الئهبا بهآلم فرمثسک ناهثصث قسه بکا ،دهگريث ،وهک ئهو رؤژه وا لهيال
تهآلقي وهرگرت و رؤيشت ،تهلهفوونهکه ههصدهگرم بهئاستهم دهنگي دهردث:
 سهرده؟ ئهوه پارهم ل ه حيسابت داناو ه و جلي گهرمم بؤ هثناوي. بهآلم من نهمکوشت ،گومث پثبده دايکه کاتث چوومه سهري خؤي چهقؤي ههصگرت،وامزاين ئهمترسثنث تا هامت له دهسيت بستثنم ...ئهي هاوار به کث بصثم؟ خؤزگه
شاهيدثکم ببوايه.
 ... ئاخر تؤ نازاين دايکه ...دهي چي ئهبوو؟ با منيش ...به شهرهف هيچم لهو کهربابانهکهمتر نهبوو.
 ... خؤ من ئهزامن ئهو سيامهکه بثشهرهفهش دهچووه الي ،بؤ ئهو کاته لهوث نهبوو؟دايکه تؤ بصثي ئهگهر لهوث بايه ،به دادوهرهکهي دهگؤت که من نهمکوشتووه؟
ئيتر ناصثم با پثآلوهکهم ئيتايل نهبوايه ،با جانتاي ڤييؤلؤمن له سهرشان نهبوايه ،با ماصم
له تهجريش و لهواسان نهبوايه و له بان دووکانهکهما ببوايه ،بهآلم پياو بووم و حهزم
دهکرد منيش وهک ئهوان ...با تهنيا جارثک ...ناصثم ههميشه تامهزرؤي جارثک له
مستگرتين ئهو مهمکؤصهمي ههبوو وا له مانتؤوهکهي شهممهيا ...لهيال هيچي له ژن
نهدهچوو.
 ئهرث ئهو زبصدانه گهورهيهي بهر دووکانهکه هثشتا ماوه؟تاران ،ي هکشهممه2009
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ئهگينا خؤم ئهزامن بهو خثراييهي من ئاوذ ئهدهمهوه دهرفهيت نوقمبووين لهال نامثنث،
کهچي شهريف ئهيژث خثرايي نوقمبووين ئهو له خثرايي ئاوذ دانهوهم فرهتره ،هثشتا
نازامن لثي ئهترسم يان نيازم پثيهيت ،وهک چؤن خهسووم ئهيوت دهرزييهکيان لثئهدا و
ئهبوو به خزمهتکاري ئهو ماصه ،ئهگهر ترسثنهر و ناحهزيشه با ببثت و وهکوو خؤم تهنانهت
باشتر له خؤم ههموو رؤژث بذؤسهکهي بژهندايه ناو تايتاو و وايتثکسهکهوه و هثنده بههثز
کاشييهکاين ناو حهمام و چثشتخانهي خاوثن بکردايهتهوه تا دؤغاوي نثوانياين پثوه
بربدايه.
ئهبث تايتاوهکه خؤم بيگرمهوه ،ئهو تهنيا به هثزه و نازانث وايتثکسي فره بؤ خؤي و
کاشييهکان خراپه .شهريف خهريکه ريشي لهبهر ئاوثنه ئهتاشث ،ئاگاي له قسهکامن و
خهيت ريشييهيت ،ئهشزانث تا سهعاتثکيتر ئهبث ل ه زانکؤ بث ،به گاصتهوه ئهيژث:
 دهي جا جنؤکهي بؤچييه؟ کچه دثهاتييهکي بههثزيش ئهم کارانه ئهکات.من لهم گاصتهي دصگران نامب ،چون ئهزامن شهريف تهنيا حهزي له کچه دثهاتييهکاين ناو
تابلؤکاين ميتراي ه و ناتوانث باسي ئهشکهوت ه هثشتا نهدؤزراوهکاين بؤ ئهو کچانه بکات.
 ئيتر حهز  ئهکهي چيت بؤ بکا؟ ئمممم ...که گؤرهوييه پيسه ههميشه داکهوتووهکانت له نثو ژوورهکانا بدؤزثتهوه و لهناو ئهو تايتاو و وايتثکسهدا سپي سپي بکاتهوه.
 زؤر باشه منيش لهگهصتم ،ئيتر؟ که زوو به زوو مهالفهکان بگرثتهوهو بيشوات و بهو دهسته بههثزانهي جوان ئاوهچينبکات و...پهيتاپهيتا ژثرسيگارييهکهت بذثژث و ...وهک من...
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قسهکهم ئهبذم و نايژم وهک من ههست به سووکايهيت نهکات.
 بهآلم نابث دهست له جلهکامن بدات ،ئهترسم وهسوهسهي تاقيکردنهوهيان بيگرث.نابث دهست له کاشييهکاين ئاودهستخانهش بدا ،چؤن بهرگهي خاوثنکاري ئهو ناگرث،
ههندثکيان ههر له خؤوهوه ئهذزثن ،تؤ بصثي ميترا چؤن بري بکاتهوه؟
 ها؟ ميترا چي؟ سهبارهت به ئهو؟ نيازي پثيانه يا وهک ههموو کچثکي ئهمذؤيي لثيان ئهترسث؟ ئهرثئهم ژثله چيه فثر بووي له قژيت ئهدهي؟!
 وا نهبث ئهم دوو تاصه زصفهم بؤ راگري نابث ،پثشتر زؤر بوون و به ههر ال مبويستايه دهقئهبهستران ،ئثستا رزيون و ئهوهي ماوهتهوه ههرکه به اليهک ئهذوا!
عهترهکهي ههصئهگرث و بهو ديقهته وا بؤ تثکنهچووين خهيت ريشي ههيهيت به ژثرهملي،
ژثرباخهصي ،سهرسينگي ،تهنانهت پشتهمليشي ئهپژثنث.
 ريشي پذؤفيسؤرمي لثدث؟چاوهذثي وهآلمم نييه ،ههميش ه وايه .بؤ کليلي ماشثنهکهي ئهگهذث.
 ئهمذؤش ميترا کالسي ههي ه پثکهوه ئهذؤين.من ههر له بريي ئهوه نهبووم بپرسم به تهنيا ئهچث يا چي؟ بري لهوه ئهکهمهوه که بؤ
يهکهم ساصگردي زهماوهنهکهمان ئهو جث کليله ئهنتيکهيه به چ دص و دائثنثکهوه لهو
پريهمثرده جوولهکه شريازيي ه بؤم کذي کهچي ههميشه...
 له دهم رثوه سهبارهت به بذواي ئهو له سهر جنؤکه بؤت ئهپرسم ،باشه؟!ئهزامن وهکوو ههميشه يا لهسهر مثزهکهي ،ناو کتثبهکاين بؤ تثکنهچووين ئهو الپهذانهي
وا خوثندووين ،يا له بهر ئاوثنهي ئاودهستخانه ،يا مثزي چثشتخانهوه ئهيدؤزثتهوه.
پثش چوونهدهرهوهي ماچثکي بچووکم ئهکات:
 ئهي هاوار ئهگهر رؤژثک ئهو داوثنه کورته حهريريهت وا حهزم لثيه له پثکا چؤن ئهبثبزامن تؤي يا ئهو؟!!
تهنيا خؤي پثئهکهنث .ئهذؤم ه ژوورهکهم و تا شهريف ماشثنهکه گهرم بکا متاشاي
ههصبهزيين ميترا بؤ کردنهوهي قفصهکاين سهرهوهي دهرگاي حهوشه ئهکهم ،ماشينهکه
ئهباته دهرهوه و ديسانهوه به ههصبهزين قفصهکان دائهخا ،مانتؤي کورت و تهسکي
لهبهره .خؤزگهم به خؤي! من ئهگهر شتثکم بوث که فرهيش بهرز نهبث قهت ناتوامن ئاوا
ههصبهزمهوه.
ههردووکيان روو به پهجنثرهي چثشتخانهکه دهسيت ماآلواييم بؤ ههصئهبذن .نازانن
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هينده له ئاودهستا ئاسوودهم له هيچ کوثي ئهم ماصه وا نيم ،نازانن چ پثوهندييهکي
قووص له نثوان من و ئهم ژووره بچووکهو دهالقهکهي و گؤصهمثخهکهکاندا ههيه؟ نازانن
من خاوهين ئهم ژووره بچووکهم و بؤين پيسايي شهريف و ميترا و ميوانهکامنان باش
ئهنامسهوه ،ئهشزامن بؤنثکي کؤن و ناخؤش له نثو دصي کاشييهکانا ماوهتهوه و به پژاندين
بؤين گؤصه مريهمي تازهش الناچث ،من زؤر حهزم له ميوان نييه ،ئهترسم بؤنه ناخؤشي
پيساييان خؤصهمثشي ئهو بؤن ه کؤنهيه گهش کاتهو ه و کاشييهکان پريتر بکا.
من خؤشترين و نهرمترين دهمساصم ههيه بؤ سذينهوهي کاشييهکان .رهنگه گهر
کؤرپهيهکم ببوايه نهموثرابا بهو دهمساصه نهرمانه چصمي بسذمهوه .چثژثکي بثبذانهوه و
غهريبم ههيه له خاوثنکاري و ئينجا درهوشانهوهي کاسه و کوين ژوورهکهم ،لهو جؤره
چثژه قاچاخانه وا له ههصقهندين برين ،وردهموو يا کرمثصهيهکي چهق و چهسپاوي
دوورترين شوثين ناو لووتهوه دثته لهشت و له رووت نايه بؤ کهس باسي بکهي .بهشثکي
زؤر له کثشه زهينييهکامن له بهر ئاوثنهوه ،به قسهکردن لهگهص خؤما چارهسهر ئهبث،
ئهوهي ئهمثنثتهوه به کثشاين سيفوونهکهوه ئهذوا .من ئاشقي ئهم گؤصدانه مثخهکهم وا
لهبهر دهالقهکهوه دامناوه و ههميشه نيگهرامن نهکوا شهريف ،ميترا و ميوانهکان گاصته
به گوصهکامن بکهن و ئيتر شکؤفه نهکهن .لهم دهالقهوه تهنيا ژووري ميترام لثوه دياره و
دار تووهکهو اليهک له حهوزهکه .پهجنهرهي ژووري ميترا بهرامبهري پهجنهرهي ژووري
کاري شهريفه و پهردهکهي ههميشه الدراوه .شهريف ئهيژث:
 رهنگه نهخؤشييهکت بث وا هثندهت پث ئهچث!که لهبهر ئاوثنهم حيسايب زهمهمن له دهست ئهروا .جاري وا ههيه به چل و پثنج دهقه
و يهک سهعاتيش لثرهم و به خؤم نازامن .حهز ئهکهم لهم دهالقهوه تهماشاي ژياين
ميترا بکهم ،کاتث بؤ ئهوهي قهصهو نهبث ئايروبيک ئهکا و له ژثر سثبهري دارتووهکه وثنه
ئهکثشث...
ميترامان بؤيه هثنا چونکه شهريف ئاشقي مثژووه .ئهيژث کاتث بري له مثژوو ئهکاتهو ه
خهمثکي سهير دايئهگرث و بريکردنهوه لهوهي که لهو ههموو شکؤيه ،ئهو جهجناصي و
رووداوانه تهنيا بريهوهرييهک که گرينگ نيه چهندي راست و چهندي درؤيهماوهتهوه ،به
راسيت دصتهزين و خهمناکه ،لهوهتهي وتوومه بؤ من مثژوو يهعين ههندث وثنهي بث سهر
و بين خوثنرشنت و ههژارکووژي که ،له کتثبهکاين سهرهتايي و ناوهندي له زهينمدا
ماوهتهوه ،ئيتر باسي ئهو جؤره خهمانهم بؤ ناکا و وثنهي شوثنهکؤنهکانيم پثشان نادا.
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رهنگه لهبهر خاتري شهريف بوو که قهبووصم کرد ،کاتث ملي الر کردهوه و به دهنگثک که
ههم پاذانهوهي تثدا بوو و ههم دهستوور ويت:
 تهنيا بؤ ساصثکه،خوثندکارثکي غهريبه ،هونهرمهنده و حهزي له مثژوويه ،ئثمه ئهوماصهي خواري حهوشهمان پثويست نيه...
ميترا ئهپرسث:
 ئهم ترسهتان له کوثوه دهسيت پثکرد؟ لهيهکهم ساصي زهماوهنهکامانهوه ،رؤژثک چووم بؤ ژثرزهوين ترشي بثنم ههستم کردپريهژنثکي سپيپؤش خهريکه قژي دائههثنث ،سهرهتا شهريف ويت دايکي بووه و حهزي
له فثنکايي ژثرزهوينهکهيه ،من ههر بذوام نهکرد تا خهسووم داين پيا نا و ويت ئهوانگهليش
وهکوو ئثمه خاوهين ئهم ماصه کؤنه گهورهيهن و رهنگه له سهرهتاوه ئثمه ماصي ئهوامنان
داگري کردبث ،نهک ههر ترسثنهر نهبوون بهآلم پاصپشت بوون بؤ ژياين خهسووم.
ميترا پثئهکهنث و ئهيژث:
 تهنيا پثرهژنهکان و دهرهثنهرهکاين فيلمي وهحشهت وا بري ئهکهنهوه! نه وا نييه زؤر جار شتهکامن نامثنث و گويث نادهمث چونکه ئهزامن ئهيهثننهوه ،يا دهنگيهات و هاواري منداصهکانيان ئهبيستم و...
ئيتر ناصيم که خهفهت بؤ خؤم ئهخؤم.
 به درثژاي ئهم ههموو ساصه ئهزامن حهزيان له چيه و ل ه چي نييه. ئهدي مامؤستا چي ئهصث؟ ئهيژث «چريؤکي تؤ و جنؤکه خهياصيييهکانت»!له کايت خهودا زستان بث يان هاوين پثيهکامن داناپؤشم ،ئهگهر وا نابث ئهخنکثم .بذث
جار که فره ماندوو ئهمب ،شهريف جگه له بچووک و گهورهکه که قامکي ختوولکهين
ئهواينتر ئهکثشثت و به دهنگي ناسکي تهقينيان ههموو ماندووييهکامن له هاتووچؤي ئهم
ماصه گهورهيهدا ئهحهسثتهوه .ساصههايه تابؤي دهست لثنهداين قامکه ختوولکهييهکامن
لهاليهن شهريفهوه ئهپارثزرث.
نا نا قهت شيت وا نابث ،ئهمهيان مهحاصه کاري شهريف بث ،ئهو ههم بنهماصهي
بهختهوهري سؤنه زهردهکامني خؤشئهوث و رثز و ئيحترامي ههيه بؤ تهرتيبيان ...تا
ئهگاته شهشهمني منداص بچووک و بچووکتر ئهبنهوه .دوايني سؤنه وهک من و شهريف

تهنيا خهمي گوص ه مثخهکهکامنه

95

ئاخرچؤذهو من خثرا ومت کچهو شهريف ناوي نا «نوونوو›› .من هنثين سؤنهکامن کاتث
درکاند که بذياريدا ئيتر له ناو ئاودهستخانهدا جگهره نهکثشث چونکه بهردهوام خهمي
کاشي و گوصه مثخهکهکامنه .ئهو هنثنييهم ل ه زماين نوونوو ه بؤي درکاند:
 ئهم دو سؤنه ئهزاين ههل وهک يهکن؟ دهي چي؟ دهي من ئهزامن کهمهيان بال گهولهکهيه و کامهيان بال گچکهکه.ب ه پثکهنينهو ه ويت:
 ئادهي نوقصث گيان! بلوانه ههم ملي يهک دانه تؤز دلثژتره و ههم له پثشهوهيه ،جا ئهگهل باوکيان شتثکيخؤش نثچري بکا ،ئهبث سهلهتا بال گهورهکهيان بيخوا جا ئهواينتر به خوا به الستمه! جيا
لهوهش سؤنهکان حهز ناکهن ماصيان لهسهر ئهم مثز ه بث .بلوانه چهند خهمينن...
– کوا خهمني؟ ئهوهتا پثئهکهنن؟ ئهي ئهبث له کوث بث نؤقصه گيان؟! نهکوا بثژي لهبهر
دهالقهکهي ئاودهست!
 ئاخل ئهوانيش حهزيان له گولهمثخهکهکانه ...له روويان نايه به تؤ بثژن.نه نه جثبهجثکردين تهرتييب سؤنهکان کاري ئهو نيه ،ئهو ئاگاداري ئاسيت ههستيياريي
من لهسهر دروسيت جثگاکانيانه ئهزانث نوونوو بؤي نيه بثته پثشهوهي باوکي ...خؤزگه
ئهم ژوورههثنده گهوره باي که جثگاي چثشتخانهکه و ههموو جلهکامن ،قاپه ئهنتيکهکاين
خهسووم ،دهبه ترشييهکان ،فهرشهکاين تيا ببوايتهوه ،نه فهرش و قهنهفهکان نه ...ههر
شتثک که تاصه قژي ئهوي پثوهي ه بؤي نيي ه بثت ه ژوورهکهم.
دهسيت تهذم ئهبثته گهردهلوول و لهسهر فهرشهکانا گاوصکث ئهکهم ،مووه رژاوهکان
دهئاصثنه دهوري لهشي يهکترا ،تاصه قژه کوورت و قاوهي و تؤزث لوولبووهکان وا له
ههموويان فرهتره هي خؤمه ،ئينجا وردهمووي کصفيت شهريف و ئثستاش ئهم قژه
ناسکگهله!
وثناکامن له ئهو خهريکه روونتر ئهبثتهوه ،ئثستا ئهزامن قژي درثژه ،باآلبهرز نيه بهآلم
چونکه الوازه بهرز دياره وهک ميترا .ژياين ميترا لهو پهذي حهوشهيه و هاتووچؤي بؤ
ماصي ئثمه فره نيه؛ تهنيا ئهگهر شتثکي پثويست بث،کهسث تهلهفووين بؤ بکا يا شهريف
له دواي ديتين ئهو وثنانهي وا له ئهشکهوته کؤنهکانا لهگهص شوثنهوارناسه بهناوبانگهکانا
گرتوويهيت کتووپذ تووشي ئهو خهمه مثژووييهي ببتهوه و بيههوث ئهو باسه ههميشهييهي

96

تهنيا خهمي گوص ه مثخهکهکامنه

دامهزرثنثتهوه که ئثمه له سهرهتادا زهردهشيت نهبووين و ميترايي بووين و ئهمانه له ئاو و
ئهشکهوتهکاين نيشتمانهکهمانا دياره و ههزار شيتتر ...ميترا دثت بؤ ماصي ئثمه.
ئهصبهت نازامن رهنگه کاتث له سهفهرم يا بازاذ و ماصي باوکم ...نا نايه ،ئهگهريش بث بؤ
پرسيار يا روونکردنهوهي دهرسثکي شهريف دثت ،شهريف ههميشه ئهيژث ئهگهر له
مثرمنداصيدا بيهثنابام کچهکهمان به قهد ميترا ئهبوو ،کاتث متاشاي وثنهکاين ميترا ئهکا
به حهسرهتهوه ئهيژث:
 خؤزگه تؤش نيگارکثش ببواي و هثنده جوانييهکاين خؤت له پثناوي خاوثنکردنهوهيئهم کاولبووه به فيذؤ ناداباي!
من گوصهکاين ميترا نهوازش ئهکهم ،شهريف نيگهراين تثکچووين رهنگهکانيهيت ،ئهبينم
هيچيان گوص نني و ههندث هثص و رهنگن ،بريي گوصه مثخهکهکامن ئهکهم ،ئهمچه ناو
ژوورهکهم .خؤم ئهبينمهوه وهک ئثستا له ئثره ،دهمارهکاين سهردهستم زهق بوونهتهوه
و بؤ يهکهم جار دهستهکامن نانامسهوه سوور ،ساف و لووس ،خوايا هثصهکاين ناو دهستم
کوا؟ تايتاو و وايتثکسهکان بردووين؟ وهک دهسيت بووکهشووشه ،يا دهسيت بثهثصي
ژنه دثهاتييهکاين ناو تابلؤوهکاين ميترا ،پثموانيه تايتاو و وايتثکس واي لثکردبثنت .ئهو
دهستانه درؤزنن! ئهگينا چلؤن ئهتوانن بثهثص بن؟! چؤن ئهبث بزامن له قسهکانيشيدا
درؤ ناکا؟ يا وهکوو دهسيت ئهو! ئهو؟ دهست به دهموچاوم دثنم ،هثصي دهموچاوم،
گؤنا بهرزهکامن ،نهرمي لثوم ،ددان و گهرمي و تهذي زمامن ...مهحاصه جگه له خؤم
کهسثکيتر مب! کاتث دمثه دهرهوه که ميترا چووهتهوه و شهريف له پهناي تابلؤوهکهدا
خهوي لثکهوتووه «پثشکهشه به خهم ه مثژووييهکاين مامؤستا».
کاتث به ميترام وت که ماتيکه چثرهي و مانيکؤره پهمهيي و داوثنه کورته حهريرهکهم
ماوهيهکه دياري نيه ،ب ه دصگرانييهو ه خثرا ويت:
 من ئاگاداريي يهک ريزيي ژيانتامن ،بؤيه گهر شتثکتان لث قهرز بکهم درووست لهو کاتهوا وتوومه ئهيدهمهوه و ههر لهو جثگايه وا ههصمگرتووه دايئهمنهوه.
لهبهر دهالقهکهوه سهيري ژياين ميترا ئهکهم ،جلي سپي لهبهره و خهريکي کار و باري
رؤژانهيهيت ،باشه ئهگهر ئهو ژنه جنؤکهيه هثنده هاتووچؤمان ناکا يا لهگهصمانا ناژيت
ئهم ههموو تاصه قژي درثژ و خاوه وا تهنانهت له ژووري خهو و حهمامهکهشا ههيه و
ههميشه به گهردهلوويل تهذي دهستهکامن کؤ ئهبثتهوه ،له ناو ژيامنا چي ئهکا؟ يا ريزي
سؤنهکان ههميشه به دهستثکي ناديارهوه ئهشثوث ،ميترا بؤ ئهبث بثژث «يهک ريزي

تهنيا خهمي گوص ه مثخهکهکامنه

97

ژيانتان»؟ ئهوه نيه که تهنيا شهريف ئاگاداري ريزيي سؤنهکانه؟ يا شهوانه کهسثک قامکه
ختوولکهييهکامن دهست لثئهدا و ب ه پثکهنيين خؤم به ئاگا ئهمبهوه.
 تکايه بؤ تهنيا يهکجاريش بوو ه جيدي به ،له بريت دث دايکت ئهيوت ئهم ماصه هيئهوانيشه؟
 ئهرث ،بهآلم تا ئهو جثگايه ل ه بريم بث تهنيا ناوي من له بهصگهدا ههيه! مهبهستم ياسا نيه دهرکم که شهريف من ئهترسم. ئهگهريش بنب ئازارثکيان بؤمان نيه ،ئهوه نيه ئهتوانن يارمهتيشت بدهن؟! کهچي ئهوهئهزامن که ئهتوانن خؤ بکهنه ههموو کهسهوه ،ئاگات لثبوو چهند جار شهوانه خؤي کرده
ميتراوهو هات ه ناو ژوورهکهم؟
وامئهزاين خهو ئهبينم ،ئثستا که ئهويش بينيويهيت ...باشه بؤ دهنگي نهکرد؟ لهوانهيه
نهيويستبث مبترسثنث.
شهريف بهرامبهري ژووري ميترا ئهوهستث و ئهيژث:
 من خهمي ئهو کچه غهريبهمه!!پهردهکهي وهک ههميشه ال دراو ه و کراسثکي بثقؤصي لهبهره.
 تکايه سهيري ژياين مهکه من حهز ناکهم .تؤ ههميشه ئهيژي بهو قژه لوولگهملهوهوهک جنؤک ه وام ئثستا بؤ...
 ئيتر ناتوامن لثيت بشارمهوه زؤر جار ههست به ههبوونيان ئهکهم و ئهشزامن خؤ ئهکهنهههموو کهسهوه ،تهنانهت زؤر جار نازامن تؤ کثيي؟
تهزث دثته لهمشا ،دهستم سارد ئهبثتهوه ،ههست ئهکهم خوثن ناگاته مثشکم ،ئهژنؤم
شل ئهبثتهو ه و ئيتر ئاگام ل ه هيچ نييه...
خهريکه خبنکثم بهآلم نابث قامکهکامن له دهرهوه بث ،شهريف ئهيژث کاتث ئهوان تووذه بن
هينده ئازارمان ئهدهن تا خؤمان ماصهکهيان بؤ چؤص کهين .له بريم نايه ههصهيهکم کردبث
و تووذهم کردبثنت ،ژين دؤعا و نووشتهش نيم .ئهمشهو شهريف له ژوورهکهيا خهريکي
مؤتاآليه ،چؤن بچمه الي؟ ئيتر ههست به نياز ناکهم ،ههموو کارهکان خؤم ئهيکهم،
تهنانهت گهر دهمارهکامن زهقتر ببنهوه و دهستهکامن بثهثصتر ،دهرگاي يهخچاصهکه
ئهکاتهوه و دهورييهک چيين له کابينثيت زروويف ميوان ههصئهگرث و چثشيت تثئهکا ،با
بذؤمه چثشتخانهکه نهکا شهريف بث ،نا ئهو نيوهشهوانه نان ناخوا و ئهشزانث ئهو دهوريانه
ئهنتيکهيه دصم نايه بؤ خؤمان و ههموو جؤره ميوانثک بيخهمه بهر دهست ،ئهزانث چهنده
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رقم له توند پثوهداين دهرگاي يهخچاصهکهيه ،رهنگه شهريفه و ئهيههوث ئازارم بدا ،بهآلم
خؤ شهذثکمان نهبووه تا ئاوا تؤصه بکاتهوه ،ههر ئهو هاواره ،ئهو جنثوانه وا من پثي
پهستم و ههست ئهکهم مامؤستاي زانکؤ نييه و رؤحي الت و خوثذييهکاين ناو کؤآلنهکه
تثکهصي وجوودي بووه ،يا ئهو پهذي تووذهبووين شتثکي بثبايهخ ئهشکثنث ،ههموو رق و
نهفرهتهکاين خاصي ئهبثتهوه ،من رهنگه بثدهنگ مب بهآلم تا چهند رؤژيشمان ئهکهم و
وهک ئهم جنؤکهيه ...وهک ئهم جنؤکهيهم؟ خوا نهکا! زؤرجار بؤ ئهوه تؤصهي لث بکهمهوه
ئازاري ئهدهم.
خوايا چؤن دهستم بگاته گصؤپهکهوه و دايگريسثنم؟ دهرگاي ههيوانهکه ئهکاتهوه و به
خشهخشي پثآلوهکاين ئهچثته ناو حهوشهوه و بهرهو ماصهکاين خوارهوه.
چؤن بذؤمه ژوورهکهي شهريف؟ رهنگه ئهو بثت و چثشيت بؤ ميترا بردبث! شيت وا نابث،
به بثپرسي من هيچ شتث بؤ ميترا نابا ،ئهزانث قهد بؤي نييه بچثته ماصييهوه .نازامن
چهند ئهخايهنث تا خؤم خبهم ه ژوورهکهم ،ئثره ئهمنه ،شهريف درؤ ئهکا ئهو قهد نايهته
ئريه ،ئهي بؤ ريزي سؤنهکامن تثکچووه؟ بؤ نوونوو هاتؤته پثشهوهي باوکي؟ تهنانهت
برا گهورهکهشي! له دهالقهکهوه متاشا ئهکهم ،حهوشه تاريکه ،گصؤپه سووره خهوهکهي
ميترا ههصکراوه .ئهيبينم شتثکي بهسهردا کثشاوه و ئهچثته ژوورهوه .پهردهکاين ميترا
دائهدرثن.
کهرهج  ،ي هکشهممه2011/9/3 ،
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بؤ پثکهنينه پهمهييةکانی پهميان

ئةبينم بةآلم لة ماناي وشةکان تثناگةم ،ئةشبينم کة ئةضريؤس شووشةي موورو و
زةنگيانهكامن هةصئهگرث و بة نقةنق ئةيباتة سةر پليکانهكان تا بيداتة مةوالنا کة به
حيساب زؤري هةية و بيکاتةوة ،بةآلم لةم ناوة ناوة ئةضيسينا لة دةسيت ئةيذفثنث
و لثيئةكةوث و ناو حةوش و دةروبان پذ ئةبث لة زةنگيانةي ذةنگامة ،بةآلم دصم
راناچصةکث.
ژنةکاين دراوسث ،دةستة دةستة دثن ،دةمووچاويان پذة لة بةزةيي و حةپةسان و
لثويان ئةبزوثتةوة ،تةنيا گومث لة دةنگي خةسوومة:
 جنؤکةي بينيوة و منداصةکةي لةبار چووة.حاجي دوعاي ترسم پثدا ئةخوثنث و فووم لثئةکا .گةرمي هةناسةي دصم خاو
ئةکاتةوة ،هةست ئةکةم بؤين شةرايب لثدث ،دصم تثکةص ئةبث ،چاوم لثية کاکة برا
بة جگةرةکةي دةستيةوة ،تةنيا بؤ چةند چرکة دثتة خوارةوة و سةردامن ئةکا ،ياخوا
ديسان سووتوي جگةرةکةي نةکةوثتة سةر فةرشةکة ،لثوي بة ئاستةم ئةجووصثتةوة،
گرينگ نية ئيتر خةمي پثوة ناخؤم ،بثگومان ئةصث:
 ئةگةر ژن چاکيان بواية...چاوم لثية سةري مةجنةصةکة هةصئةگرث و تامي چثشيت دةسيت ژنة دراوسثيةکان
ئةکا و بة رووگرژييةوة ئةچثتةوة ژوورةکةي.
 رةعنا! تؤ بصثي کايت خؤي کام لةم ژنگةلة دةمساص حةريري ئةمسةر بووبثنت؟دةمساص حةريري ئةمسةر ،مثردت کرد خاکم بةسةر .ئةي ئامينثم تاقانةي داية
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کامةيانة؟
ئاوي سارد و چا ئةگثذم ،هةم بة دواي تاقانةي زيرةکدا ئةگةذمث و هةم ئاگام
لةو پوولةک و زةنگيانةگةلةية وا لةم گةرماوگةرمي زکرةدا لة کراس و پشتثين
پريةژنةکان دائةکةوث و لة دواييدا بة وردي کؤيان ئةکةمةوة.
 پثم واية كافية خامن بث! چووزاين هةر لة خؤوة؟!! چونکة هةميشة بؤين شامپو و سابووين لثدث هةست ئةکةم تازة لة حةمام هاتووةتةدةر.
خاصثکي بة قوةتی کةسايةتی زيرةک ئةوةية کة هثزي تةسةوري الوازة!! چون لة
جيايت ئةوة سثشةممانة کاروباري تثک بدا ،ئةتوانث چاخانةکةي بسپثرثتة دةسيت
شاگردةکةي کورسييةک بةرامبةري شةقام دانث گؤرانيةکي «حةسةن زيرةک» سةر
خبات قليانثکي سثو يا نةعنايي بؤ خؤي ساز بکات و بة ئيشتيا سةيري ئةو کچة
گةجنانة بکا وا لةبةر چاخانةدا تثئةپةذن و ئينجا تةسةور بکا ئةگةر قةصةو ببواين و
بة کراس و دةمساصي کوردي و سووراو و سپياوي دةموچاويانةوة لة جيايت زانکؤ و
دايرة بة الر و لةجنةيةکي زيرةککوژةوة بچووبان بؤ سةر کاين ،رثک ئةبوو بة کةشی
گؤرانيةکاين حةسةن زيرةک.
ئةو کاتة بريم لة تؤ نةدةکردةوة بؤية زؤري خاياند تا بذوام به ئةشقي باوکت کرد
بةو پريةژنانة ،تا سةرخؤشييةکانيم بؤ هاتين سثشةممة و داخستين دووکان هةر لة
نيوةذؤدا دهرک کرد .تا ئةضيسيناشم لة دايک بوو جاروبار ئةمپرسي:
 تاقانةي تؤ کثية؟ پثت خؤش بوو منيش سابآلغي بوايةم و ناويشم مريةمث بواية؟نة ئيتر بةخثصي نابةم چونکة ئةزامن هةر مجةيةک لة زکرةکةيان مووروو يا
زةنگيانةيةکيان دائةخا کة تةواوکةري گوصةکانتة گوصةکةم.
بذوانة ئةمةيانت به دصة؟ وثنةي ئةم گوصةم لةسةر پشتثن و کراسي کةس نةبينيوة،
باوذ بکة تؤ يةکةم کةسي شيت وا لةبةر ئةکةي.
خؤشترين ساتةکاين سثشةممة ،کايت ماصئاوايية ،تا هةسنت دةسيت حاجي ماچ
بکةن ،کراس و پشتثنيان لة ژثري يةکتردا گري ئةخوا و هةر مووروية کة ئةذژث...
بابةت سثشةممانة ريش و مسثصي لثئةتاشث و لةبةر هةيواندا لةسةر جووآلنةي
کوذةکان دائةنيشث و لةدةم و چاوي چرچ و دةستة پريةکانياندا بة دواي ژين ناو
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گؤرانييهكاندا ئةگةذث ...هاهاها.
 وةک قومري سةر باصت شينة ...ئةچريکثين بةم هاوينة ...ئةي خودا نةدةبوا بةجثگةي باوکم من هاوذثي ببوايةم؟ يا قيبلة ئةترازا ئةگةر کوذي بوايةم و ئةو دةنگة
خةمينةمي بة مريات پثبگةيشتباية؟
 ئيتر ئةبوا بةردةوام دصةذاوکةي هةومث بواية و ئةو قسانةي حاجي بؤ خةصکي ئةکابؤ منيش ئةبوو بة ذاست!
 دةي جا چي لة تؤ کةم ئةبثتةوة؟ چاوم بة چاوة کاصةکةت ،لثوم لة لثوة ئاصةکةت،ئامان کةژث و دةخيل کةژث...
تؤ تووذة مةبة کچم هةمووي فشةية ،من باوکت باشتر لة تؤ ئةناسم ،زيرةک پياوي
ژنهثنان بواية ،پثنجشةممانة تا نيوةشةو لة چاخانةدا نةئةمايةوة؛ نة لةبةر ئةوةي
قةرةباصغة نة.
بزانة ئةگةر ناو ئةو گوصة هةمووي به پووصةکة پذ بکةمةوة جوانة يا مووروو؟ پووصةکة؟
باشة با بة دصي تؤ بث ،با هةموو پةذةكاين چثرةيي بث ،ئةو ژنانة وا بة سةيارةي
ئاخرين مؤدثلةوة دثن تا حاجي دؤعايان لثبکا ،تا بزانن کةنگث خانووثک بة ناويانةوة  
ئةکرث و چي بکةن تا لةبةر چاوي مثرد و ماصةخةزووراندا خؤ شريين بکةن ،هيچيان
شثوةي مريةمة چاوجوان و کةتانةي ئةمينث و شريين شةمامةيان پثوة نية .زيرةک
ئةصث:
 رةعنا! هةست ئةکةم پثستيان لة ژثر ئةو هةموو ئارايش و کرمثةوة رزيوة.مةکة کوذم ،واز لةو دةرزيية بثنة ،بچؤ بزا دايةحاجي چي ئةکا؟ حاجي بةو
کةسةي جوان بث بةصثين شووکردن بة کوذثکي دةوصةمةند ئةدا .وةآل من قةد قةد
داوام نةکردووة کتثبم بؤ بگرثتةوة! بابة؟ بابةش وةک کاکة برا هةر بةم رؤژگارة
دةمةقذةيةيت ئةصث:
 حاجي تؤ خودا بةستة ئيتر ،بة شةرةفم ئةگةر ئةضريؤسيش زمان  بکاتةوة ئةتوانثچريؤکث بؤ ئةو وثنانةي ناو پةرداخة قاوةکان ساز بکات .کةم کآلو سةر خةصک بکة
حةيامان ئةچث!
حاجي ئةصث:
 ئةگةر بکةومة ناو جثگة کث بةخثوم ئةکا؟ تؤ يا ژنةکةت يا کاکة تةذةماش وفيلةسووفة خوثذييةکاين؟!

104

تهنيا خهمي گوص ه مثخهکهکامنه

وةصآل قسةي خؤمان بث کاکة برا کاري چاک ئةکا وا خؤي تثکةص ناکا .ئةوةتا ...بة
قوربانت مب باشة؟ ئثستا ئيتر ئةم پشتثنةش تةواو بوو .ئةبث بؤ کراسثکي ذةش يا...
راوةستة بزامن بؤ چثرةييش ئةبث؟ ئةرث ئةبث ،چونکة گوصي سوور بؤ هةردوويان
جوانة.
تةنانةت لةسةر سفرة لةگةصماندا نان ناخوا  ئةزانث سةبارةت بةو ئايةت و وثنةي شثخ
و بةياخ و تةزبثح و بةزم و رةزمةي حاجي وا بة دار و ديواردا هةصيواسيون ئةبث بة
دةمةقذةيان ،چاوت لة حاجي نية چلؤن هاوار ئةكات:
 تؤ تومخي جنؤكةي! خودا ژنةكةت روو رةش بكات وا تؤی كرد به كافر! من،حاجي ئايشث ،موريدي شثخ کةسنةزاين گةورة ،نازامن چ تاوانثکم کرد وا خودا
تومخي تؤي کافري لة مندا چاند!
ئةگةر بابة بة جثگةي کاکة برا بواية پثي ئةگوت :خةتاي باوکمة نةخودا! بهآلم هةر
ئةصث :ئيتر سةردةمي سيحر و کؤنةپةرسيت بةسةر چووة سةردةمي عةقليةتة ،کة
حاجي ئةصث:
 ئةي شيذذذ!! کاکة نانةکةي لة نيوةدا بة جثئةهثصث و براکانت تا چةند رؤژ هةر...پثئةکةنن!
 زيرةک ،خؤزگة هةر لة نؤ ساصةييدا مثردم پيتكرداية ئةزاين بؤ؟ هةتيو خؤ من منداصباز نيم! تؤ بصث بؤ؟ ئةو کات کاکة برا ئاييين بوو وانية؟ ئيتر ئةم ناوة ئةنتيکانةي بهسةرکوذةکاندا نةئةسةپاند.
 ئةوة خراپتر بوو ،چؤن ئةو کات ئاينييةکي تؤخ بوو ،ناوي دةنان «ئةبووبةکر» ،نةخثر«عبداملطلب»! ئينجا چيت پثئةکرا؟ باشتر لة ئايينةوة بازي دابووة سةر عريفان!
رةعنا تؤ بصثي ئةجمارة چ ناوث بةسةر کچةکةماندا بسةپثنث؟
 خةمت نةبث شوکر ئيتر دةسيت بة ئةم ناگا. تؤ چووزاين هةر لة خؤوة؟کچم راستة باوکت هيچ لة فةلسةفة نازانث ،بةآلم کاتث ببث بة شةذمان و زماين تاص
بث ئةم قسةيةي کاکة برام بة ناو چاودا ئةکوتثتةوة:
 ئةگةر ژن چاکيان بواية فيلةسووفثکيان تثدا هةصئةکةوت!بؤية تةنيا ئةصثم:
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 کاکة برا تاقةيت لة ناوي کچانة نية.چيتة کچم؟ بؤ بثتاقةيت؟ چيم خواردووة نةزگةرة ئةکةي؟ بذوا بکة هيچم بؤ
ناخورث ،لة هةموو شتث بثزم دثتةوة ،لة ئاويش ،ئةم پريةژنانة کة سثشةممة دثن تا
پثنجشةممة ناذؤنةوة ،ئةبث بةشثک لة حيکمةتةکاين حاجي ببينن و بزانن خودا هثز
و حيکمةيت دوعا و نووشتة بة هةموو کةس نادا!
تا پثش ئةو نيوةذؤية هاوينة هةر خولياي تؤم نةبوو ،ئةمزاين ئةگةر کچثکم ببث،
نة ئةتوامن بة دصي خؤم ناوي بؤ هةصبژثرم و نة پةروةردةي بکةم .لثم زيز مةبة ،تؤ
کاکة برا ناناسي .ئةو نيوةذؤية وا بة سؤهرةوةرد ،دووگيان بووم يةكجار خومث بة
چثشتةکةدا کرد ،تا شةراب و مةزةم لةو پليکانة ئاسنينةوه بردة سةر کة بيکةنة
قوزوصقورتيان ،لة بريم چوو و جارثکيتر خومث پثدا کردةوة .هةر له کةوچکي يةکةمدا
هاواري بةرز بووةوه و مةجنةصةکةي فذثداية نثو زبصدانةکةوه...
قسةي زؤري کرد بةآلم هةر ئةوةم لة برية کة گويت:
 ئةگةر ژن چاکيان هةباية فيلةسووفثکيان تثدا هةصئةکةوت.نة گوصم ئةو قسةيةي تةنيا لة تووذةيدا نةگوت چؤن هةرکات وثنةکاين خؤي و
ژنةکةي متاشا ئةکا ئةمة ئةصثتةوة .ها؟ دةمثکة لةيةک جيا بوونةتةوة ،لةوةتةي
ژنةکةي تةآلق داوة ،ريش و مسثصي لثتاشي و  ويت :لةمةو بةدوا من فيلةسووفم!
 کوذم مةوالنا ژثر ئةو چثشتة خامؤش بکة با نةچث!باسی چيم ئةکرد؟ ئةها ...هةرکة واي گوت ،هةستثکي خؤش لة دصما باآلي کرد ،ئةو
کاتة پذ بة دص ئارةزووم کرد ،سؤهرةوةرد کچ بواية.
ئةو حةزة هةر مايةوة ،نة سؤهرةوةرد و نة ئةضيسينا و نة ئةضريؤس ...بةخودا ،بة
چاوي تؤ درؤ ناکةم هةر بة خؤشي تؤوة ئةوانيشم بوو .کةچي ئثستا الي ژنةکاين
تةکيه ،بةس گوتوومة کة ،کچ ئةبث بة گؤچاين دةستم.
دةي هةر واية ،وانيية؟ بصثي وا نةبث؟ من باسي ئةم پشتثن و كراسانةم بؤ کةس
نةکردووه ،ئاي کة حةزم لة هةنارة ...جا به ئيشتيا سوثري بكةي ،تؤزي مساق و
ئاوليمؤي پثدا بكةي ويششش...
 کةي دانيشني دوو بة دوو ،کةصةگةت و خاص لة ذوو ،مةمکت خذ کرد وةک هؤصوو. مةبةستت خاصةکةي الي لثومة؟ دةمثکة لة بريت نةماوة ،تةنانةت خؤميش. -نة شةمامة! بةييت ئةوةص و سثهةمي ئةصثم.
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باشتر ،باشتر کة چاوةکانت نوقاندووة و ئةم چاوة پذ لة نياز و پاذانةوةي باوکت
نابيين ،بة گياين تؤ کة ئيتر لة هةموو کةس بؤم گرينگترة ،ئةگةر ئثستا چةند ساصي
پثش بواية و چاوةذثي تؤ نةبوايةم ،ئةگةر ئةم گوآلنةم دروست نةکرداية وا رةنگ
و شثوةيامن لةسةر کراس و پشتثين کةس نةبينيوة ،ئةگةر چاوةذثي سثشةممانة
نةبوايةم با بزاين چيم ئةکرد .بثگومان يةک لةم دوو کارةم هةصئةبژارد.
 رةعنا ئةو چاية بوو بةچي؟ راوةستة حاجيخامن با ئاوةکة بکوصث ،تازة سةرم خستووة.يةک :يا چاوةذث ئةبووم حاجي و براکانت خبةون و ئينجا ئةچوومة ژوورةکةوة و خؤم
ئةکرد بة ژنثکي بثگيان و تا تةواو ئةبوو بريم لةوة ئةکردةوة بؤ بةياين چي لثبنثم
و چلؤن ئاوي گؤشت بة دزي کاکة براوة بکةمة ناو بةشةکةي و پثمنةزانث و نةيکاتة
قذة! ئاخر چؤن ئةبث کةسث بةردةوام خبوثنثتةوة و ويتاميين گؤشت نةگاتة لةشي؟
تؤ بصثي ئةو پريةژنانة وا باوکت بة عةشقيانةوة ،هةموو جار بة ئةوپةذي حةز و
تامةزرؤيي و بة بيانووي   پليکاين زؤرةوة دةستيان ئةگرث و دايةگيان دايةگيان
ئةياهنثنثتة سةر ،لةو کاتانةدا زيندوون بوون يا مردوو؟ ئايا ئةو کاتةش حةسةن
زيرةک هةر هةست بة مردوويي يا زيندوويي دصدارةکاين ئةکرد؟ يا هةر ئةيويست
وةک باوکت تةواو بث و خبةوث؟
 بوةستة با دوايني دةوري چا ببةم بؤ پريةژنةکان. تؤ بصثي بؤچي هةروةک منداص لةسةر ئةو فةذش و پليکانگةلة گاوصکث ئةکا ومووروو و زةنگيانة کؤ ئةکاتةوة؟
 بثگومان خةريکة بةو وردة قوماش و کراسانةي وا حةزم لة رةنگ و جنسيان نية وپي ئةدةم كه بة خةصكي هةژاري ببةخشث ،شتثک دروست ئةکا و نايدرکثنث.
گوثت لثية کچم؟ جا بؤ بيدرکثنم؟ هةر پثشي ناصثم تؤ کچي ،با لة داخانا بتةقث!!
 شتثک دروست ئةکا و ئةيفرؤشث ،جا خوا نةکا بووک دةسيت بچثتة گريفاين خؤي،ئيتر خوداي خؤي بة حةق ناناسث! ئةبث زؤر ئاگات لة مووروو و زةنگيانةکانت بث
حاجيخامن!
 ئا ...ئا هةروا ئةکةم ،تةنانةت کاتث ميوامنان نية بة جثگةي ئةوة تةزبثحات بکةم،مورووي سةر جلوبةرگةکامن ئةژمثرمةوة .ئةو کاتةش وا دةف ئةژةمن و هةست
ئةکةم لة بيابانثکي عةرةبستاندا بة پثي پةيت بة دواي ماصي پةيغةمبةري نازدار...
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 صلی علي محمد و آله محمد. بة دواي ماصيدا ئةگةذمث و زارم وشک ئةبث و دةف ئةژةمن ،خةمت نةبث ،هةر بةوحاصةش ئاگام لة پووصةکةکامنة لثم نةکةوث.
 نامدوثين بؤچي نامدوثين؟ بؤ لثم زيز بووي نامدوثين؟ ئةم ذؤژانة زؤر باش نيم زيرةک ،هةموو جار کة ئةجووصثتةوة هةزار جار ئةمرم وزيندوو ئةمبةوة ،نة بة شةودا خةوم هةية و نة بة ذؤژدا ئيستراحةت ،ناشوکري نةبث
زؤر بزؤزة!
لة کوث بووين؟ ئةها هاتةوة بريم ،رثگاي دووهةم ئةوة بوو کة -تؤش خؤ کچمي-
خؤم ئةکردة نةخؤش و تا هةفتةيةک سةيري گؤراين وتنةکانيم ئةکرد ،گؤرانيةک کة
من لة مةبةسيت تثبگةيثنث و من هةر خؤم لث گثل ئةکرد و ئةويش حةزي پثئةکرد!
نازاين چةند خؤشةيةک هةفتةي تةواو سةيری تامةزرؤيي و پلةزيقاين بکةي! لةو
کاتانةدا هةست ئةکةم حةضدة ساصي پثشة و تازة يةكترمان ناسيوة ،به تووين تةتةر،
باشهوانهش ههر له تهنيشتما نهخهوث.
 ئؤف ...هةتيو مةکة ،گيامن دةرچوو ...زيرةک تکاية من ناتوامن ئةو پةرداخانة بشؤ. جارث ...باشه... ئاخر کهنگث؟ دوای يارييهکهی مهنچستثر...ئةو يةک هةفتةية بة خؤم ئةصثم:
بذوا رةعنا ئثستا دةرفةتثکي باشة تا پذ بة پثستت هةست بکةي تؤ هةمان مريةمة
چاوجوان و کةتانةي ئةمينث و پشتثن شل و ملي ،بذوا ئةم گؤراينگةلة ئةم تامةزرؤيي
و پلةزيقانة بؤ تؤية تةنيا بؤ تؤ رةعنا.
بة چاوي تؤ گوصم ئيتر هيچي ئةمانة بؤم گرينگ نية و هيچ لةم کارگةلة ناکةم ،ئةتوامن
تا پري ئةمب هةر ژنثکي مردوو مب و بؤم گرينگ نةبث باوکت هةست به مردوويي يا
زيندوويي يا خاصةکةي ال لثوم بکا يا نةکا ،يةعين تؤ نازاين بؤ؟ هةتيوةي هار و هاجة
وا مةکة لة خؤت! ديارة وةک منداصيي خؤم واي ،کاتث پثئةکةين گؤنا ناسکةکانت
دوو چاصي بچووکي تثئةکةوث و سوور هةصئةگةذث.
رةنگة هثندة بزثو يب هةموو کوذةکاين گةذةک و براکانيشت بة دةستةوة ياس و
هةراسان بن .ئةي بة قوربانت مب باشة؟ دةبصث باش.
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 رةعنا بةياين شةو ميوامن بؤ دث ،پازدة کةسني و لةسةر «ئةخالقي کانت» قسةئةکةين .گؤشيت شةكمان بؤ صثنث!
تکاية ،تؤ خودا مةکة ...وةرة بة حةوت مانگة لة دايک بة ،ئيتر تاقةمت نةماوة ،بثزم
دثتةوة سةيري خؤم بکةم ،تؤ ئاوةها دةم و لووتت لث ناحةز کردووم ،خؤزگة تؤ لة
جثگةي مةوالنا بوايةيت و دةفرةکانت بؤ بشؤشتبام .ئاخ ...خودايا ئةبث مةزةشيان
بؤ دروست بکةم.
جلةکامن نةشؤردووة ،لة بريم نةبوو بة باوکت بصثم ماشثين جلشؤرييةکة دوثنث
خراپ بوو .بةم زووانة چاکي ناکاتةوة و ئةبث هةر خؤم بيشؤم .نا ...جارث تةواوم
نةکردوون ،پووصةکةم پث نةماوة ،هةمووي زةنگيانةية ،ئةمةوث هةمووي يةك دةست
بث ئةبث وا بث ،پثم ويت ئةو گوآلنة خؤم ئةيکثشم بة گياين تؤ لة هيچ جثگايةک
نةمبينيوة ،کچم بيانوو مةگرة ،ناتوامن بذؤم بؤ بازاذ ،ئاخر ماصت ئاوابث چلؤن بذؤم؟؟
ئةم پريةسةگانةي دةورووبةري حاجي سثشةممة دثن تا پثنجشةممة ،براکانت
هةميشة يا برسيانة يا پثکةوة شةذيانة و حاجي تاقةيت هةرا هةراي نية ،هيچيان
وةکوو يةک نان و چا ناخؤن ،هةر من زةوقي خواردنيان ئةناسم.
 لة بريت بث لةو قارچک و پيوازة خؤشةش بؤ من ساز بکة. بةسةر چاو کاکة برا.تةنيا دوو گوصت ماوة ،قةراغةکةي تةواو بووة ،دوثنث تةواوم کردن ،نة ...چؤن دصم
دث کارت پثبکةم .تؤ ئةبث ئثستا لة خةوي شرييندا يب و من جلةکانت بؤ ئوتوو
بکةم و کتثبة هةصرژاوةکانت کؤ بکةمةوة و ئةوانةي بةياين لة جانتاکةت دانثم .ياخودا
داوةشثي زيرةک پثم گويت هةنار و پرتةقاصم بؤ بثنةوة ،ترششش ...ويشش کة
خؤشة ،بؤ نيمانة؟ ئهوهتا تؤزث مساق خبؤ ،ئهها ترشه ...ئهزامن بهخوا بهيانی خؤم
بؤت ئهکذم .خؤزگة بؤگةين ئةم زبآلنة بيهثشتاية هةر ئثستا بة دةسيت کةفاويةوة،
راکشثم و تا بةياين هةصنةستم ،نا ناکرث بؤگةين ئةمانکوژث ،من خةمي تؤمه.
ئةوة بؤ نهزگةرة ئةکةي؟ ئامان نةکةي بترسي! عةيب و شوورةيي! من؟ ئا ،بةآلم
با کةس نةزانث ،تاريکي ترسثنةره ،نيه؟ هةميشة هةست ئةکةم ،جنؤکةيةک،
پشيلةيةک ،پياوثک ...چووزامن ،پةندثکم بةسةر دثنن ...ئةمة خةياصي منة بةآلم
راست نية ،ئثرة هةر ئةو کؤآلنةية وا هةموو رؤژث تثيدا هاتووچؤ ئةکةم ،نان ئةکذم،
دووکان ئةچم ...ئا گوصي من ،هةر ئةوةية ،ويشش خوا بتگرث چي بوو؟ پشيلةية
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هيچ نية ،کةم نةزگةرة بکة هةر ئثستا زبصةکان دائةنثم و هةصدثني ،ئاگات لث بث کة
نزيکي ماص بووينةوة ،هثواش ئةذؤم با ئةگةر بة رثکةوت کةسثک لة پةجنةرةکةوة
چاوي لثمان بوو بؤ حاجي و کاکة براي نةگثذثتةوة .ئةزامن حاجي ئةصث:
 ئةو رةعناية وا ئةوةندةي گامثشثک ئةبث ،لة پشيلةيةکي حيز ئةترسث!تووذة مةبة ،حاجية ئيتر چي لثئةکةي؟ ئةزامن کاکة براش پث لةسةر پث ئةخات و
ئةصث:
 نةمگوت! نةمگوت ئةگةر ژن چاکيان هةباية...پياو لة تاريکي و تةنياييدا زؤر ترسثنةرة ...وةيي ...کة تاريکة ،کچم مةترسة با
منيش نةترسم ،ئةوة چية خوايا ...تؤش گةرمي هةناسةي ...حةح کة بؤين ناخؤشة،
بؤگةنيوي ...مةترسة ...مةزريکثنة ...تکاية...
حاجي فووم لثئةکا ،هةناسةي گةنيوة ،بؤين شةراب ...چاوم لثية زيرةک بة
خةمگينييةوة دثتةوة ،هةرکة چاوي ئةکةوث بةو پريةژنانة وا ئثستا ئيتر بيانووي
چاکيان دةست کةوتووة کة تا سثشةمةش دايکوتن و ئاگايان لثم بث ،ئةگةشثتةوة.
تکاية ...وةرة بة باآلمدا گؤراين بصث .بة خاصةکةي ال لثوم ،قةيدي ناکا دةم و لوومت
ماسيوة و حةز ناکةي وا مببيين ،تةنيا دوو گوصم مابوو ،ئيتر بةو قةناعةتة گةيشتبووم
با هةموويان لة جؤرثکي مووروو دروست نةکةم ،با جياواز بن ،وةک چؤن ئةو هةموو
زةوقي خواردنة لةم كاولبووةدا ئةنامسةوة ،لهم کاولبووه...
تکاية وةرة بة باآلمدا گؤراين بصث ،وابزانة کايت خؤي بة زذةي پاموورة و گوارةکامن
دين و ئيمامن لث تاراندووي.
بثگومان «کانت» پياوة ئةگينا هةرکة ئةبوو بة سث مانگت ناوةکةي بة سةرتدا
ئةسةپاند و کةس بؤی نةبوو بيگؤذث.
ئةيب بة گؤچاين دةستم؟ ئةزاين ئثستا چوار کراس و حةوت دةمساص و پشتثنت
هةية؟ بصثي وةستا ئةحةدي هثنابثتة سةر ماشثنی جلشؤرييةکة؟
ئةم گوصگةلة لةسةر کراسي کافية خامن چةند ئاشناية ،لة کوث بينيومة؟ ئةوةي منة؟
نة نه ...مةحاصة شيت وا ...هةموو ئةو گوآلنةم لة زهيين خؤمدا داذشتوون ،پثم گويت
کةس نيةيت تةنانةت ژنةکاين پثنجشةمة ،ئةي بؤ کافية خامن هةيةيت؟
هةتيوة سةگة خةوتووي ئةزامن ،خؤت لة مردوويي داوة ،بةو خوداية کة گةورة يب
هةمووان ئةفرؤشي و دةربايسي هيچ نايب! پياو بوو يا پشيلة يا جنؤکة؟
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