خولیاکانی ئاغای وەکمرۆڤ

هەتا ماوو ڕێس و صپاصم ئاراصتەی مامۆصتا
"رساج ةەناگەر" زەکەو کە
ئەمفىةێی چیرۆک و ژیانی فێر کرزو.

کۆمەڵە چیرۆک
خولیاکانی ئاغای وەکمرۆڤ
چنوور سەعیدی

سرشناسه :سعیدی ،چنور  1364 ،٭ عنوون و نوا پدیودوور :خولیاکوان
ئاغای وەک مرۆڤ  /چنوور سهعیودی ٭ مشخصوا نشور :سوز  :گوتوار،
1396٭ شووا  978-600-8657-75-0 :٭ وضووعی فهرسو نویسو :
فیپوووا ٭ موضوووود :تنسووو انهای کووورتی و و ووور 14٭ موضوووود:
 Kurdish fiction -- 20th century٭ رته نوودی کنگووره:
 77 1396س  745س  PIR 3256 /٭ رته نوودی تیوووی 9/23 :فووا8٭
شماره ک ا شناس مل 5039085 :

کىردستان :سهقس ،پاساژی ماد ،وهۆمی ،3یەکەی 33
 77 330 073 33 ttps://t.me/gotarـ 3307
کۆمەڵە چیرۆک

خولیاکانی ئاغای وەک مرۆڤ
چنوور سهعیدی
چاپی یەکەم  •7307تیراژ  • 7333چاپخاوە :گىتاری سەقس
شابک 3373ـ7337ـ333ـ077

isbn: 978- 600-8657- 75-0

ئیذیت :وەجمەدیه براخاسی • دیسایىی بەرگ :میهرداد رامیذی ویا
تابلۆی بەرگ • Modigliani :دیسایىی واوەوە :بێهروز رەحماوی

پێڕست
من کچێکی پاڵەوانم

..............................

7

صرتانە ةرینسارەکانی فەتانە

..............................

9

ئاوێسەئازار

..............................

52

ڕەعەةا

..............................

77

دىمیاکانی ئاغای وەکمرۆڤ

..............................

37

جێژنێکی زووقۆڵی

..............................

29

تارمایی دێڵی مرۆڤەکان

..............................

77

چۆمهکە دامنی زرۆزن

..............................

37

صەمای گىوعی ئایفۆنەکە

..............................

37

ةڕیارنامەیەکی یەکالیەنە

..............................

39

صێىی ڕەصەن

..............................

99

مىودۆرە

..............................

99

تاقە قامکێ ةۆ ئاماژە

..............................

909

مرازێکی ڤەنەةىو

..............................

957

جانتایەکی ةێصنىور

..............................

939

مەحیە

..............................

927

من کچێکی پاڵەوانم
ڕاصتتتە کە پتتاڵەوانم ،ةەاڵو زۆر جتتار ةە ززیتتیەوە هیتتىای هەةتتىونی پیتتاوێکم
هەیە :ئەو کتتاتەی کە زەصتتتم پتتڕە مە کتێتتث و عتت ومەكی متتاڵەکە و تتتا
ئەگەمە قتتاتی چتتىار،هەزار جتتار ئەمتترو و زینتتسوو ئەکەوە ،کتتاتی دتتانىو
گىاصتنەوە ،کاتێ عتتێکم دتراد زەةتێ و مەجتتىورو تەکایرکتارم ةێتناە
متتاڵەوە و ةتتۆو چتتاک ةکتتاتەوە ،یتتان کتتاتێ تتتا زرەن تتانێ مە زەرەوە ئەةتتم و
تەکضیم زەص ناکەوم و ةغکەوم تا ة ەمەوە ماڵ ،هەزار جار کفتن زەرز
ئەکەو ،ئەڵتەت مە جانتاکەما هەمیغە چەقۆ و پەنجەةۆکضم پێیە و دەمتی
ئەو قضە و مەتەڵەكانەو نییە وا ةەرزەواو ئەیتیضتم .ئەگەر هەر ئەوە ةێ دۆ
زەمێکە ڕاهاتىوو ،ةەاڵو کێغە ئەوەیە ئەةتێ عتەوانە وەک چتۆمەکە ةە چته
چاوەوە ئاگاو مە زەوروةەرو ةێ و ةرتصم مە کۆاڵنە تاریکەکتان ،مە صتێتەری
دۆو .ئەةێ هەمیغە ئامازەی عەڕ ةم ،ئامازە ةم ةۆ مێسان و هاوار کترزن و
عەرو نەکەو کە پێم ةڵتێن "زەوهەراظ" ،زەةتێ پتێیوی کەتتانیم مە پێتسا
ةێتت كە وەدتتتایەن جانتاکەیتتان متتێززیتتم ةە زوایتتسا هەڵتتتێم ،ئەزانتتم
نایسۆزمەوە ةەاڵو ئەةێ هەڵتێم ،ئێرە تارانە ةۆیە منی کرزۆتە پاڵەوان!
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زۆر حەزو مە هەةىونی پیاوێکە ئەو کاتەی کە ةتاران یتا ةەفتر ئەةارێت و
عەوە و تامەزرۆی پیاصەمە و مەجتىورو مە پەنجەرەوە متاعای زەرەوە ةکەو
و مە صەر هەڵای عىوعتەکە وێتنەی دەم ینتی کچێتب ةکێغتاەوە .یتان
وەک ئێضتا کە صەری کەعب و ڕۆن و زۆعاوەکەو ةۆ هەڵنتاپچڕم و ئەةتێ
مەچکێب مە صەر ةکەو و ةچاە ةەر زەرگا ةىەصتتم تتا ةەڵکتىو پیاوێتب مەو
ةەرەوە تێپەڕم و ةە عەرمەوە زاوای مێةکەو ...ئەةێ مەةیرو ةێ کە ةڵێم:
 دتتۆو ئەتتتىانم ةتتیکەمەوە ةەڕێتتس! ةەاڵو زیتتارە ئەمەیتتان هەر دتترادجێدضتىوە!
ئێضتا چارەکێکە مە ةەر زەرگتا چتاوەڕوانم ،پیتاوێکی زەةەالێ زێت و ةە
فەدر و ةسەیەکەوە زۆعاوەکەو مێوەرزەگترم وەک پاڵەوانێتب کە ةتیێەوم
زنجیر ةپضێنێ قەوە مەدۆی زەزا ،پێی صەیرە ،ئەو هەر زۆر ةۆ دۆی زێنتێ
و ةسەکەی پێنەماوە و جنێى ةەو کەصە ئەزا وا عتی وای صاز کترزووە و متن
زڵم الی ةرێنجی ناو ئاوەکەیە ،پیاوێکی تر زێ و ئەو زۆعاوەکەی نتازاتێ
چىنکە ئەزانێ هەر ئەتىانێ ةیکاتەوە ،من ئەڵێم:
 دۆو ئەمتىانی ةەاڵو زیارە ئەمەیان . ...ةە پیاوی صێێەو و چىارەمیغی نازا! ئیرت ةێێىوزەیە ئەگەر ةتنە ةیض
پیاو و ةیکەنەوە ،چىن ئیرت ةرێنجەکەو تنیضاوەتەوە.

5003

سرتانە بریندارەکانی فەتانە
پێشکەش بە بێدەنگییەکانی
ژنە گۆرانیبێژی سنەیی
"خاتوو فەتانە وەلیدی"

مە ةەر ةتتاڵکۆن چتتاوەڕێتم ،زەزانتتم وەک هەمیغتتە ةەوەد ت و جیتتسی  ،مە
ةیرتە چەنس فغەو ةەو جیسییەتەت زەکرز؟ جیسی و صەرصتەد  ،زایکت
هەمیغتتتە کتتتاجس ةتتتىو مە الصتتتارییەکان  .مەینێکتتتی رسکتتتم هەةتتتىو ةتتتۆ
تێبعکانسنی ئەو الصارییەی تۆ ،من وەک تۆ الصار نەةىوو یەکنی ةاعترتە
وا ةڵێم :ةۆ کەش الصار نەةىوو ةۆ تۆ نەةێ.
مە ةەر ةاڵکۆن چاوەڕێتم ،وەک منساڵێکی تاوانتار کە چاوەڕێی صسازانە،
ئێضتا ةىومەتەوه ةەو کتچە عتپرزەیەی جتاران ،ةڵێتی تتۆ چەنتس گتۆڕاةێتی!
نىوصیتىوت:
 تێم ةۆ گیان تا ةسانم ةۆچە واتە پێ هات ە؟مەوەتەی ئەو ئیاەینەت نارزووە چاوەڕوانییەکانیغم زەصتیانپێکرزووە
و ژیتتانم مە ةەر ةتتاڵکۆنزایە ،مەجیتتاتی ئەوەی ةەیانیتتان ةچتتم ةتتۆ وەرزظ،
مەپتتتتتۆپەکە هەڵتتتتسەکەو و مە ةەر ةتتتتاڵکۆن زازەنیغتتتتم و ئەو ئتتتتیاەی نە
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زەدتتىێناەوه وا نتتاوێرو ةتتۆتی ةنێتترو و هەمتتىوو مە ةەعتتی  draftزا کتتۆ
کتترزۆتەوه! ئیتترت دەمتتی ئەوەو نیتتیە چەنتتس کەوچکتتی زیتتاتر ةتترێن ةذتتۆو،
نینۆکەکانم مەپەصتا دەریکن زەعکێنەوه ،نە ةە عیر زەووچتاوو زەعتۆو و
نە مە زوای حەماو ةە ڕۆنی ئامۆڤێرا قژو چەور زەکەو و نە  . ...قتژی چتی؟
هەر ئەو کتتاتەی کە تتتۆ جانتتتات پێچتتایەوە و ةنیتتتی ئێتترەت ةتتڕی منتتیػ
قژەکانم ةڕی! ئەوەتا زامناوە ةێی و ةیانتینی ،چەپکێب ڕەظمارن و مێب
ئااڵون ،نازانن تتۆڵەی چییتان متێصتەنسراوەتەوە و زەةتێ ةە کێتىە ةتسەن؟
ڕاصت ةىم هیچم ةۆ گرینگ نییە ،مانێکە و گرتىومە ةەاڵو نازانم زژ ةە کێ
یان چ عتێك .زەةێ چ ةکەو؟ وەک جاران صەری دۆو هەڵ رو و تتا ئێتىارە
نەیەمەوه؟ تا ئەو کاتەی کە ئاعەکە ئتاوی متێزەةتڕا ،هێنتسه کە زایکتم ةە
زوامسا ةتنێرم:
 صتتیروان گیتتان ةچتتۆ ةتت ەڕه ةە عتتىێن ئەو تیرةتتۆگەیی ە نەوا دتتىەیتىوعیار ةەاڵیێب ةکا! ةەعکەو ةی ریتە زوان و ةیتێریتەو ،ةێژه زایکۆ کاری
نییە ةە صەرتەو.
من فریىو زەدتىارزی و زەهتامتەوه و نەمتسەزانی ئەو صتەرهەڵ ترتنەو
تاوانەکامنی قىرصرت کرزووه! زەوەصتاو و چاوەڕێی صساکە زەةىوو و متتەقم
مێتتىه نەزەهتتات ،قەت مە زایکتتم نەزەپتتاڕامەوه متتێمنەزا ،کتتاتێ قتتىرنجی
متتێزەگتترتم و ةە پغتتتەزەصتتتی ةە ناوزەمایتسا زەکێغتتا ،ئەو حەپەصتتان و
ةێتسەن ییەو ،تەنتانەت نەگتىتنی ئادێتتب ،نتاڵەیەک یتا زاوای مێتىرزنێتتب
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زایکای نەک هەر هێان زەکترزەوه ةەڵکتىو تىوعتی کەزاةتی ویژزانیغتی
زەکرز ،ئادر تۆ ةە ئەنقەص وەصتاةىوی ةۆ ةینین و چێژةترزن مە گریتان و
پاڕانەوەو هەتا مە عەڕ و مانگرتنەکامنسا ةە چاومیسا ةسەیەوە.
 نەووت؟ نەمتتىت هۆعتتۆ ةە دىەیغتتکەکەتەو ةتتێ؟ نەووت هۆعتتۆ ةەچێغتتەکەو ةتتێ و مە متاڵەو نەچیتتتە زەرەو؟ ئیضتە ةتتاوک و ةراکانت تێتتنەو
ةرصیانە ،ئا فەرمىو ةسانم چە جىاویان ئایتەو؟
تۆ تىوڕەی و من چاوەڕم ،زەةێ چی ةکەو تا هێان ةیتیەوه و مە ةیترت
ةچێتەوه کە ةۆچی مە نادی تاقیکارییەکانتسا ،مە ئەوپەڕی صەرقاڵیسا وەک
ئەوەی هەواڵتتی مەرگتتی دۆعەویضتتتێک ةیضتتتتێ ةە صتتەر ئەو هەمتتىو
واڵتەزا تێپەڕیتتىی و هتتاتىوی ةتتۆ ئەورووپتتا ،ةتتۆ گیتتانی متتن تتتا ةسانتتی … .
نىوصیتىت:
 مە ةەر چاوو ڕەظ ةىوگی ،ئیرت کەنیغکە کراش پتىوڵەکەکەی جتاراننەماگی .چاو ةکەرەو ةتسانە چتۆن کراصتیان مە ةەرت زاکەنتس و کرزتیتان ةە
هەویر ناو زەش دىەیان!
ئەو ئتتیاەینەت وێرانتتی کتترزو .عتتەوانە متتۆتەکەی نەهەن ێکتتی تتتىوڕەو
زەزی کە ماصییەکی صىور و زراڤی زەدىارز .مە ةەر ةتاڵکۆن چتاوەڕێتم و
پێم وا نییە هیچامن گەوره ةىوةێتین.
پێم دۆعە کاتێ زەرگەو ةۆ کرزیتەوه ،دێترا دتۆو مە پغت زەرگەکەوه
زاعتتارو و کتتتىپڕ پذێکتت متتێ ةتتکەو و مەترصتتان جانتتتاکەت مە زەصتت
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زاةکەوم و مە ةیرت ةچێ ةتۆچی ةەصتەر ئەو هەمتىو واڵتەزا تێپەڕیتىی ،مە
ةیتترت زم؟ مە پغتتتی هەر زیىارێتتب و هەر زەرگتتایەکی ةەصتترتاو ئەگەری
پذێکی كتىپڕ هەةىو ،ةۆیە ةە حیضاب وعیار ةىوین نەترصین و قایم ةتین و
هەر زەعرتصاین و هەمیغەظ پڕ زڵەڕاوکە ةىوین.
 ئەزانتتی نتتاو تتتۆ ئیتترت ةتتىوگە ةە "عتتەوم ئەو ،عتتەوم ئەو"؟ نەووت تتتۆماصی زیرەک نی و زوو ئەکەفیتە ناو تۆڕەکانیان؟ ئەمە ةىو ئادر ئتاقیتەت
ئەو گغتە عەڕه وا کرزت ةۆ زەرچىون؟ گەرەک ةىو ةىیت ةە "فەتانە"یتب
تر ،یا "صەی کەمی ئەصغەر"ێب ژن ،وەمێ ةىوی ةە جىوجەڵەی زەصتاژۆی
کەناڵەکتان ،هەر کەنتاڵێ مە تەک هەر گتۆرانیةێتتژ ةتێقیاەتێکتا حەز ةکتتا
زاوەت ئەکا مە ةۆنەکانیانا و میتاش زەریف ةە زڵ دىەیتان ئەکەنە ةەرت و
تتتۆ ئەعتتێ دتتىەظ ةڕەدضتتی ةۆیتتان تتتا صتتەردىەظ ةتتن ،تتتا کتتارتێکرزن
عەراوەکانیان فەرەتر ةێ ،تا کارةەزەصەکانیان صەریان گەرمرت ةێ.
ئیاەینەکان وەک قضەکان وایە ،کتىرت و ةڕگەةتڕگە ،ةتێزەصتپێب و
پەراوێس ،ةێ چاکوچۆنی و پێیاهەڵسان و صپاصی زێسه مە ئەنتسازه .نتاتىانم
نەیتتانذىێناەوه یتتا النتتیکەو مە زوای دىێنتتسنەوه ةیانضتتڕمەوه تتتا مە ةیریتتان
ةکەو و ةرینەکانم نەکتىمێنەوه و هەصت نەکەو ئەو کارەصتاتە پڕئتازاره تتازه
ڕوویزاوه و تەقەڵەکتتانم هەرگیتتس نتتاتىێنەوه ،نتتاتىانم ةتتۆ چەنتتسەمین جتتار
نەیانذىێناەوه و دىێنم مێ ةەرنەةێتەوه.
تەکضتتتییەکی فڕۆکەدتتتانە مە ةەر ئاپتتتارمتەنەکەزا ڕازەوەصتتتتێ ،تتتتۆ
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زازەةەزی و زەةینم کە ڕاصت زەگىت:
 ةاوکم مرز و من گەوره ةىوو وەمێ هیچوەد ةەو ئاوامتە نەگەیتیم کەقژو ئاڵامنی مێةەو! چۆن میترات کەچەڵیتی دتىەی جتێهێغت ةتۆو .مە
ةیرتە چەنێ حەزو ةە قژ ئاڵامنی ئەکرز و هەمیغە ةە زۆر کەچەڵای ئەکرز؟
ئەو ئیاەینە پێػ ڕووزانی ئەو کارەصتاتە ةتىو و متن پەیتاپەیتتا وەاڵمتم
زەزایەوه ،ةتىوینەوە ةە عەظ صااڵن و مەپەصتا ةیرەوەرییەکامنتان زینتسوو
زەکرزەوە.
زوو جانتای گەوره و ةچتىوک کە زەةتێ ةچتىوکەکە مەپتتۆپەکەتی تێتسا
ةتتێ ،مە پغتت صتتەیارەکەوه زازەگتتری ،زەصتتت زەدەیتتتە گیرفتتانتەوه،
مۆةاینەکەت زەرزێنی و ةڵێی:
 ئەوه من گەیاە ةەرەو.دێرا تەمەفىون ةۆ زەکەو وەک دۆت ةەةێ صیو و پەراوێس زەڵێم:
 زرووش هتتات ی ،چتتاوو هتتا پێتتتەو ،وەمتتێ تتتۆ صتتەر ةەرزەو مەکە ةەئاصانضۆرەکە ةێره تەةەقەی یانسە.
دىزایا زەةێ چەنس تىوڕه ةی کە تەنانەت ةەصەرچاوێب یا ةاعتێکیػ
نتتاڵێی تتتا ةتتسانم مەحنتتی زەن ت چتتۆنە؟ تىوڕەیی ت تتتا چ ڕازەیەکە و متتن
زەتىانم کتاو مەو کەصتایەتیگەمە ةتم وا ةەرزەواو مەگەڵاتن و هیچیغتیان
نیم ،ڕەن ە ةاعرت ةێ زەمامکێکی ترصێنەر مە ڕیتسی زەمامکەکتانم مە چتاو
ةکەو و تا زەچیتەوه هەڵینەگرو ،چىن زەزانم تۆ وەک ئەو پیاوانە نی کە وا
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ةە مەکر و ئەتىاری ژنانەمەوه وەک ماصتی مەیىوت متێةتێ یتان ةە"عتەوم
تۆ"یێب وات متێةتکەو کە ئەو کارەصتاتەت ةیتر ةچێتتەوە و نەزانتی ةتۆچی
هاتىوی ،تۆ صیروانە الصارەکەی جارانی و ةاع زەناصم.
 ئاصانضۆرەکەتان دراوه ،ئەعێ مەو گغتە پنیکانە ةتێاە صتەر ،کەمتێزێر ئەگەیم دانم.
زرەنتتگ یەکنتتی چتتی؟ یەکنتتی تێپەڕینتت مە هەر قتتات و پنیکانێتتب
زینتتسووةىونەوەی ةیرەوەرییەکتتی زوور و کتتاڵی ةە زوازا ةتتێ ،یتتان زەعتتێ
تىوظ ةىون ةە زڵەڕاوکەیەکتی قىرصتی زەمەنتی ةتێ ةە ناوی"چتاوەڕوانی"،
قىرصرت مە چاوەڕوانی ةۆ ةیضتنی پذێکتی كتتىپڕ و زڵزادۆرپتان ...ئەرم،
قىرصرت مە چاوەڕوانییەکانی منساڵی.
 دتتۆزگەو ةەو وەد ت گەمە وا تتتازه چىوی ت  ،مەةیتترتە؟ عتتەرم ئەکتترزمتاعای کامێرا ةکەی ،چاوت ئەةەص و ةەو کراصە کتىرزییە عتینتە پتڕ ةە
زڵ ئەتچریکانس .دىایا ئەو کراصە عینە چەنێ پێ ئەکەف ! ئەو عتەرمە
صىوره وا مە صەر گۆنات ةتىو ،چەنتێ وەک مناڵیت ةتىوی! زەن تێ ڕەهتا و
کێفتتی وەک صەرعتتێتییەکان  .وەمتتێ ئیضتتە ةە زوای کتتامێرا ئەگەڕی کە
چاوی مێساگری و ماچی ةۆ فڕە ةەی!
 هایتە تەةەقەی چەنێکا؟ زوو.ڕەن ە مانای زرەنگ ،کەوتنە ناو ةۆعاییەکی تاریب ةتێ ،ةەةتێ هیتىای
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زەوینێکی قىرش مە ژێتر پێتسا ،زیتىارێکی صتارزی پاڵپغت  ،یتا هەر نەةتێ
پەتێب یان گاعەةەرزێکی صض ةتۆ ئتاوێسانةتىون پێتىەی و زڵنیتاةىون مە
زانەکەوتن و زینسوومانەوه.
 ئادر المەصضەب! تۆ حەیای ئەو ئەنتیکە و منىانکە و میرەگەمە ةت رموا زایک ةە زڵ و زاوێن فرۆعتی تا تۆ ةچی ةتۆ تتاران فێتر ڕەزیتف و ئتاواز
ةی ،تا ئەو زەن ە وا ةاوک مە ئەوا کىعتتىوی مە تتىا پەروەرزەی ةکتا .تێتتە
ةیرت مە زوای فرۆعنت صینەپۆعتە قەرانەکەی چەنتێ دەفەتتتار ةتىو؟ ئەو
صینەپۆعە یازگاری زایکی ةىو.
ڕیسێب صتیکەرت مە زوای نىوصتینەکان زانتاةىو :یەکیتان تتىوڕه ةتىو،
یەکی زی زڵی پڕ ةىو و زەیىیض ة ریێ ،یەکیان هىنهىن زەگریا ،ئەوی
تتتر تۆراةتتىو وەک دتتۆت .مە زوای ئەو ئتتیاەینە ةێتتسەن ییەکی کىعتتنسه مە
نێىامنانتتتسا ةتتتىو تتتتا ئەوەی کە هەواڵتتتی ئەو کارەصتتتاتەی زوای زوایتتتین
کۆنضێرتەکەم ةیض  ،نازانم ئەو قضەیە مە زمانی زوکتۆرەکانەوه زاکەوت
یا حیامیەکانی ئەو پیاوە:
 ماصتی دتانم ئەو عتەوه تتا گەیغتتە دەصتتەدانە ةەرمینێتب دتىێنیمێڕژا ،وەک ئەوەی مەعتکرێکی ةەکتط زەصت زرێژییان پتێ کرزةتێ ،تتا
زوکتۆرەکتتان فریتتای کەوتتتن هەر هتتاوار و عتتیىەنی کتترز و دتتىێنی متتێڕژا،
کافریػ وا مەو ئافرەتە ناکا!
ةەاڵو من هەصتم زەکترز ڕۆحتی ئەو متۆرییە دەم ینتانەو تێتسا زینتسوو
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ةۆتەوه وا عەوانە ةە عیىەنەوه ةەرەو پیریی صەفەرێکی زوور زەڕۆیغنت و مە
ناو زارفرۆعەکانسا ،ئەو گەڕەکە عێسار و فێنکەی وا ماڵی فەتانەی مێةتىو،
نتتىقم زەةتتىون .زەعتتمزانتتی ئەو کارەصتتاتە هەر ئەو ئامتتاژەیە ةتتىو وا ةاصت
کرزةىو:
 هىنەرمەنتتس الی ئەوان تیتتسەن ێکە و ةتتای تتتێئەکەن ،ئەگەر ةە زڵیتتاننەوی ةە ئیغارەتێ ةىوچب...
ةەاڵو ةە جێ ەی هەوا هەر دىێنم مێزەچىو.
 ةذىێنە فەتانە ،تۆدىا گۆرانییەک کاعقانەو ةۆ ةذىێنە. ةەدىا ناتانم ،ةە گیان تۆ ئەعێ ص ارێب ةکێغم.زایکم زەصتتی زەکترز ةە گیرفتانی صتىداەکەیسا و ئەو پتاره صتپییەی
پتتێزەزایتتن وا ةتتۆ ڕۆژی ڕەظ کتتۆی کرزةتتۆوە .ئتتێاە ةە غتتار زەچتتىوین مە
زووکانی صەیسازه ج ەرەمان ةۆی زەکڕی ،زایکم چێغتی دۆعی مێزەنتا
و مە ةەر دتتۆیەوە ویرەویتتر زەهتتات و گتتۆرانی زەگتتىت و زەمسانتتی هێنتتسه
صەردۆعە کە ةێتىو یەکێ ةنێغ وچنىورەیەکیغامن مەو پتارەیە ةکڕیتتایە
هیچی پێ نەزەگىتین.
 وەی زڵەکەو زەرةێرن ،ةڕوانن پێیا ،مە ناو تۆ زیاتر هیچ نییە تێیا. هایتە تەةەقەی چەنێکا؟ تازه گەی اەصە چىار.دىزایا! ئەو زرەن ە وا تۆ ةاصی مێزەکەی زەةێ چ ةێ؟ ڕەنت ە هەمتان
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گىمگرتن مە تێپەڕینی چرکەکان ةێ ةە صەر کەالکتی ژمارەکانتسا ،هێنتسه
ةە صەر کەالکیانسا هات وچۆ زەکات و زەنگ و ڕەنتگ و دەون و دەیتاڵ و
ترش و زڵەڕاوکە و دۆعەویضتی ةیتر زێنێتتەوه کە مەپتڕا زەةینتی ژوورەکە
تاریب ةىوە و تۆ ةرصی ةىوه و ئەو زەن ی تێپەڕینە هەر ةەرزەوامە.
 ةە گیان تۆ ئەگەر ة یری نادىێنم ها ،حەز ناکەو ناڕەحەتی ةىینم. تۆ کارت ةە منەو نەوم فەتانە گیان ،تۆ ةذتىێنە دىەیغتکە ...وەیییتیجەرگم  ...جەرگم صىوتیاگە.
زەمسانی زایکم پیاوێب زەالوێنێتەوە کە ةاوکم نەةىو ،من ئەو نێێنییەو
هەر مە منساڵییەوه زەزانی و ةۆ کەصم ةاش نەکرز ،تەنانەت ةۆ تۆظ.
 ةە ةۆنەی تۆیە مەو عارا غەریتم ،دىزای ةانی صەر ةتکا نەصیتم ڕاصە کە ئەیژن قاڵتێ زوو کینۆیی تەاڵ و ئیجازه ةۆ چەنس کۆنضتێرت ودەرج CDیه تازەکەتی زاگە پێ ؟ وەمێ حەیف ئەو مامڵە ةۆ تۆ فره کڵفت
ةىو و زەرەقەتی نەهاتی!
زیضان چەنس صتیکەر :یەکێ زەگریتا ،یەکتێ تتىوڕه ةتىو ،یەکتێ متانی
گرتتىو.
ئیتترت ئەو قضتتەیە ڕاصتتتە ،چتتىنکە ئەو حەرسەتە وێتترانرەر و نتتامۆیەی مە
پغتەوەیە.
تتتا گەیانتتسمیانە دەصتتتەدانە هەر عتتیىەنم زەکتترز ،زەمسانتتی مەوزای
نێىان هۆتێه و دەصتەدانە تەنیا نیىصتەکاتە ،ةەاڵو ةتۆ متن ةە صتەزەیەک
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تێپەڕی ،تىوعی قىرصاییەکی ةێڕەحای زەمەنتی ةتتىوو وەک ئێضتتا وا مە
ةەر ةاڵکۆنم و نازانم مە قاتی چەنسی؟
 عەظ ،هامە عەعا.تەنیا زەنگ و وێنەیم ةیر هاتتۆوه کە تێکەڵ ةە ةۆنی زاری تارشاو و تازە
ةتتتىو ،زاری تەڕ و ئامتتازه ةتتۆ ئەوەی ةکتترم ةە زۆر عت  .ئێتتىاران فەتتتانە ةە
ةتتۆنی عتتێ و فێنکتتاییەکی تتتایتەت ةە دتتۆی مە نتتاو زارفرۆعتتەکانەوه ةەرەو
ماڵی ئێاە زەهات.
 ةسانن حەز ةە چە ئەکا ةضێنن ةۆی ،دىەیغی ةىەن نەکا زڵی ةچێ مەچتێتتب و ڕووی نەوم ةە متتن ةێتتژم ،وەمتتێ ئامتتان تەک دىەتانتتا ةیتێتترنەو
مناڵەکان.
 ئەو کچە ةا عەوێب ةتۆ متن ةتێ ،چتی ئەوم ةتۆی ةتکەن ،ةەاڵو ةەشعەوم.
ویترەی گتتۆرانی زەهتتات هەمیغتتە ،زاوێنێکتتی زرێتتژی مە پتتێ زەکتترز و
زصتان ةایە یان هاوین ،کۆتێکی کۆنی پیاوانەی مەةەر زەكرز و مەچکێکتی
چىار گۆعەی گىڵساری ةە گرێیەکی الر و دێچەوە ةە صەرزا زەزا ،ئتێاە ةە
پێچەوانەی هاوڕێکامنان مێی نەزەترصاین و صیویغامن مێزەکرز چتىنکە
تتتا ةەرزمتتان تتتێنەگرتتتایە هتتۆمەنی ةتتۆ نەزەهێنتتاین ،کەچتتی ئەو کەصتتی
نەزەزیت  ،جتتاری وا ةتتىو گتتۆرانییەکەی زەةتتڕی و زەکەوتە قضتتە کتترزن یتتا
پێکەنین و گاڵتە مەگەڵ کەصێکی نازیارزا .زایکم زەی ىت:
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 ئەوه دۆعەویضتتتەكەیە وا مە کارەصتتاتەکەی صتتنەی دىێناوییتتا مە نتتاوچىوگە.
مە هەمان کاتیغسا ةڕوای ةەو چیترۆکە کرزةتىو کە فەتتانە مەةەر ئەوەی
حەزی مە کىڕێب کرزةىو و پێیان نەزاةىو ئاوا عێ ةتتىو .فەتتانە "صتەةری
گىڵفرۆظ"ی زەدىێنس و من دىێنم مێزەچىو ،چتی مەالفە هەةتىو مە نتاو
القیان زاناةىوو ةەاڵو دىێنم نەزەوەصتایەوە ،فەتانە و زایکم مە صتىوچێکی
ماعتتێنەکە ،مە جێتتی حیامیەکانیتتسا زانیغتتتتىون و ئەژنۆیتتان مە ةتتاوەظ
گرتتىو و زەیان وانسمەوە.
 گەییتە کىم؟ ئەونە ةێتتتاقەتی تتتا ة ەیتتیم ئەعتتێ هەر زەنتتگ ةەی؟ هتتامە تەةەقەیهەع ...وەهێه دىا گیان نەفەصم ةڕیا!
مە زوای ئەو هەمتتىو صتتاڵە نتتازانم چەنتتس گتتۆڕاوی؟ زڵنیتتاو عتتێىەی
حەپەصتاوی منتساڵی هێغتتا تێتسا متاوه ،چتاوێکی تتۆزم دێتته و ئەو زوو
ززانەی پێغەوەت وا وەک ززانی صاۆره زرێژتر مە ئەوانی تر ةىو .ئادۆ ئەو
زوو جانتا گەورەیەت زەةێ چ عتتێری تایتەتیتان تێتسا ةتێ ةتۆ متن؟ زوای
ئەوه كە عەڕەکامنان کرز و من صسا زا ،ةیکەیتەوه و ةڵێی:
 ئەمە هین تۆوە ماصی دانم.چ زیارییەک زەتىانێ هێنتسه مەزن ةتێ کە ةتێت ةە پذێکتی دتۆظ و
کتتتتىپڕ مە گەرمتتتاوگەرمی ئەو هەصتتتتە نادۆعتتتانە و کتتتۆو ةکتتتاتەوە مەو
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پارچەپارچەةىونەیەزا؟
 دىزگەو ةەو صاڵە وا تازه چىوی و میتاصەکان هێغتا عین ةىون ،مەوتووێژێرا وت فره دۆعحاڵی کە مە ئۆرووپای و زەن

ةەرةىوگە! حەێ!

زەونىوصی و نەوزەتىانی ةۆتی ةنێرو ،ئەوەنتسه ةتىێر نەةتىوو ةاصتی ئەو
حەزه کێىییەت ةۆ ةکەو وا مە صەرەڕۆییەکانی منساڵیامنەوە مە زایب ةتتىو،
ئەو حەزه رسکە وا مە زوای ئۆرووپتتا هتتاتنم مە منتتسا ةتتااڵی کتترز و چتتىوە نتتاو
زەن یغاەوە ،ئەوەی کە داوەنی عتتێب ةتی وا کەصتی تتر نییەتتی و گەر
ةەتەواوی یان ةۆ هەمیغە داوەنی نی  ،ةتی ةە داوەنی ةتا کەو دتایەنیػ
ةێ ،یان تەنیا ةۆ عەوم ةتێ ،تەنتانەت تەنیتا ةتۆ عتەوم ةتێ .زەةتێ تەنیتا
ماصی دانم ةی هەتا چێتژ مەو حەرسەتتانە ةتینتی وا مە چتاوی ئەو دەڵتکە
ئاصتتاییەزایە ،یتتان ئەو کتتىڕه گەنجتتانە وا کتتاتی دتتۆی پێغتتاەرگایەتییان
نەکرزووه و ئێضتا چەنس ئەصتێرەیان مە صەر عان نییە هەتا ةنب ةە داوەنی
زەصەاڵت ،ةە دتاوەنی ئەو عتتانە وا ةتۆ ئتێاە دەونێکتی زوور و دىمیتایە و
صەز صاڵی تریػ ةژین و عەو و ڕۆژ کاری ةۆ ةکەین ،نیىەعی ةەزی نتایە،
ةۆیە ناتىانن زاوای عەوێب یا تەنانەت متاچێکم متێ ةتکەن .متن کە پتڕ ةە
زڵتتی دتتۆو هتتیچ نتتادۆو ،مە هەمتتىو ئەو عتتتانەی کە ئەگەری ئەوەی هەیە
یەک گرەو ةە کێغی مەعتم زیتاز ةکتات قەزەغە کتراوو ،متن کە هەمیغتە
هەص زەکەو مە ةەر چاوی دەڵب و کامێرازاو ،ةۆیە وا زەزانم ژیانم ةتۆتە
کۆنضێرت یا کنیپێکتی هەتاهەتتاییەوە و کارةەزەصتتان مە ڕیتسی یەکەمتی
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ژیانمزان و صەیرو زەکەن ،وەک فەتانە وا مەگەڵ کەصێکی نازیارزا زەژیتا
و جار وا هەةىو زەةىو ةە عەڕیغیان:
 ئیرت مەتەکام قضە نەکەی ،ةە گیان دىەت زڵم ئێغیاگە مێ .زەةتتێ ماصتتی دتتانم ةتتی هەتتتا گەزگەز ةتتااڵ ةتتکەی ةەو حەرسەت و
ةەدێڵییەی ناو چاوانی حیامیەکانی ئەو پیتاوە زەةەالحە پڕئەصتتێرە ،کتاتێ
پێی گىتتىون:
 چی ئەوم ةۆی ةکەن ةەاڵو تەنیا عەوێب...تۆ زەصەاڵت تاقی نەکرزۆتەوە و نازانی کە چەنتس دۆعتە کتاتێ چیت
پێ دۆظ ةێ زاوای ةکەی و ةێ صێوزوو ةێتە ةەر زەصت  ،ئاخ کە دۆعە
زەصتتتتتەاڵت! چەن هەصتتتتت ةە ةتتتتتىون زەکەی کتتتتتاتێ صتتتتتەردۆظ و
زەص ت مەم ت ن ،پتتێػ ئەوەی ةچتتنە نێتتى ژوورەکە و زەرکە زاة تذەن ،ئتتاوڕ
ةتتسەیەوە و متاعتتای ئەو حەرسەتە ةتتکەی وا مە نێتتى چتتاوی حتتیامیە قتتۆز و
جىانچاكەکانیەتی ،ئەو حیامیانەی كە نە ماعینەکانیان هی دۆیتانە و نە
ةۆیتتان هەیە زەصتتتم متتێةتتسەن! ئەوان مە حەرسەتتتی منتتسا و کچتتانیػ مە
حەرسەتی ئەوانسان!
زەونىوصی و نەوزەوێرا ةۆتی ةنێرو .نازانم مە قاتی چەنسی و پاییسێکی
صارزو ةیر زێتەوه وا زوایین جتار فەتانەمتان ةینتی ،مە صتەر جتازه پتاڵ ةە
پاڵی زیىارێکەوه کسکۆڵەمان کرزةىو و فەتانە گىتتىوی:
 -ئەچم صەرم ماڵەو ئاو نەوا ةاوکم کاری پێم ةێ یا زڵەوزواو ةێ ،ئێتىه
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هەر مە ئێره ةێضن تێاەو ،ةە گیان ةاوکم تێاەو.
تا مە ناوی زارفرۆعەکانسا نىقم ةتىو هەر ئاوڕی زاةۆوه:
 هەر مێنە ةێضن ئەوە هامتەو.کەچی هەرگیس نەگەڕایەوە و رستەکانی زایکم دامۆظ ةىو .مەةیترتە تتا
زرەن انی عەویػ وەصتاین و مە صەرمازا هەر میسمان زەهات؟ زەچىوینە
پەنتتا زیتتىارێکی چتتۆڵ و یەکرتمتتان صتتىێنس زەزا صتتەیری یەک نەکەیتتن و
نتتتی ەران ةتتتىوین تتتتا زەگەڕێیتتتنەوه فەتتتتانەظ هتتتاتتێتەوه و ئتتتێاە مەوم
نەةىوةێتین و گەڕاةێتەوه.
ڕەن ە فڕفڕه یا فڕۆکەیەکی کاغەزیت پتێةتێ و مە زواهەمتین ڕۆژزا کە
هەمىو عەڕەکامنان کرز و تتۆ ویضتت جانتتاکەت کتۆ ةتکەیەوه و ةیتر مەوه
زەکەیەوه چتتۆن متتااڵوایی ةتتکەی ،متتن کە ئیتترت زۆر صتتىوک ةتتىوو ،دتتۆو
هەڵىاصتتم ةە فتتڕۆکە یتتا فڕفتتڕەکەتەوه و هەڵفتتڕو ةەرەو ئاصتتامن و وعتتەی
زواهەمتتتین زیتتتسار مەگەڵ دۆمتتتا ةتتتتەو .ئەگەر هیچتتت ةتتتۆ نەهێنتتتاو و
عەڕەکانیغامن کرز ،زەةتێ چتۆن ةەرگەی زواهەمتین متاچ یتا زواهەمتین
قضتتەت ة تترو؟ ئتتادۆ تتتۆظ ةتتۆنی زارە تەڕ و تازەکتتانی ةەر متتاڵی فەتتتانەت
مێزم؟ من کە زەمێکە ئەو ةۆنە هەص پێناکەو! تۆ نازانی ةەاڵو مە زوای
زواهەمتتتین زیتتتساری فەتتتتانە و ئەو چتتتاوەڕوانییە صتتتارزه ةتتتۆ هتتتاتنەوەی،
ةیرکرزنەوه مە زواهەمینی هەر عتێب ،هەر عتتێب وا ةە ئەنتسازەی صتەره
زەرزییەک چێژی تێسا ةێ ،تىوعی ئەو صەرما و تاریکییەی پەنا زیىارەکەو
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زەکا.
مە ةەر ةاڵکۆن چاوەڕێتم و ةىومەتە جنەکانی فەتانە ،هەر مەتێکی مەعم
مە ڕەن ێکە و کەوتىونەتە کەناڵێب یا هۆتێنێب کە تایتەت ةە مىکامنەیەک
ةێ .تۆ زەڵێی:
 دنکتتان دنکتتانە چ مە پەرزادێکتتا ةتتێ یتتا مە ئۆقیانىوصتتێکا ،فەرقتتیچەش؟
کەوایە ةتتۆ ئێضتتتا ئەو قتتاڵتە زێتتڕی زوو کینتتۆییە ةە دتتۆمەوه نەةەصتتتم و
پتتێػ ئەوه ة ەیتتتە ةەر زەرگتتا ،پتتێػ ئەوه ئەو قىرصتتایی زەمەنیتتیە ،ئەو
چاوەڕوانییە کۆتایی پتێةتێ ،دتۆو مەو ةەرزایتیەوه فتڕم نەزەمە دتىارەوه؟
ڕەن ە ئەمە هەمان پذە ناکاوەکەیە وا مێیزەترصاین! ئەگەر مەعم قىرصترت
ةتتێ ةاعتترت ڕۆزەچتتم ،ةاعتترت زەدنکتتێم و ئەو چتتاوەڕوانییە ترصتتێنەره ةتتۆ
کۆتاییپێهاتن کىرترت زەةێتەوە و نەفرەتییەکان دێراتتر زەدتسێن ةە صتەر
کەالکی مرزووی ژمارەکانسا .ةا قىرصرت ةم و زووتر ڕزگارو ةێ مە زەن ی ئەو
عیىەنە ةەرزەوامە وا دىێن مە مێغکم ناوەصتتێنێ و مە نتاو القەکانیغتاسا،
مە تتتامەزرۆی زیتنتتی ئەو حەرسەتەی نتتاو چتتاوانی دەڵکتتی ئاصتتایی ،نتتاو
چتتاوانی حتتیامیەی کارةەزەصتتتان ،کتتۆنە پێغتتاەرگە قتتژ ڕەظکراوەکتتان،
ئەصتێرە مە صەر عانەکان ،ڕزگارو ةێ مە چاوەڕوانی ةۆ کۆتاییپێێاتنەکان.

زهۆک
2102

ئاوێسەئازار
 ب ب ةاوکە ئەو زەصتە و و مرزووەتم ئەزەیتێ؟ ةۆچیتە؟ ب ب ةتتا ةیتەصتتتم ةە زەصتتتاەوە ،زکتتتۆر وا ةسانتتێ گەورە ةتتىومە وزووةەزوو کەمەمل ةکا ،ز ز زۆر ئێغم هەیە.
 ةاعە ئەتسەمێ ،ئێضتا تۆ مەگری و ةنىو ،هەتا زۆرتتر ة تری ئێغیغتزۆرتر ئەةێ.
زەصتێکی ةاوکی مرزةىو ،مە زینسان مە ژێری ئەعکەنجەزا ،کاتێ ةە
ئاگا هاتتىوەوە ةینیتتىوی کە زەصتتی چەپتی ةتێهەصت و ةرینتسار ةتىوە،
زەیسانتتی ةتتاوکی نایتتساتێ ،نەک هەر ةە کەڵکتتی نەزەهتتات ،ةەڵکتتىو ةتتتىوە
ةارێکی قىرش ةە صەر عانییەوە ،چىنکە ةەرزەواو ئاگای مێةتىو ةەر زەرگتا
نەکەوم ،ناو ڕێ ا مە دەڵب نەگرم ،ژێر نینۆکەکانی پیط نەةێ و ئتاڵقەی
زەماوەنتتسەکەی متتێ نەکەوم ،چەنتتس جتتار ویضتتتتىوی ةیتتتڕێتەوە زایکتتی
نەیێێغتتىو ،گىتتىوی:
 -ةتتا دەڵتتب صتتڵ متتێنەکەنەوە و ةەزەییتتان پێتتتا نەیەت ،پیتتاوێکی
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یەکزەص ترصێنەرە.
ئەو ئەمتتانەی ئەزانتتی ةەاڵو هەر ةەو ةڕیتتارەظ زڵذتتۆظ ةتتىو ،زوکتتتۆر
گىتتىوی کە ةتێ ةە زواززە صاڵ کەمەڵی زەکا ،تتا زواززە صتاڵەیی زۆری
ماةىو و ئەو ةڕیارە تەحەمۆمی پێسەزا .وتتىوی کە کەمەمی ةکا ئیرت واززێنێ
مەو کەوچکە ةچىوکانە ،تەنانەت ةۆی هەیە پارووی گەورە مە زار ةنێ و پڕ ةە
صییەکانی هەناصە ةکێغێ ،زەتىانێ تتا هەتتایە ةەةتێ تترش مە تەعتەنەی
کتىپڕی ئەو ئازارە ةژیێ .
هەر ةەو پەڵە گۆعتەوە مە زایب ةتىو ،صەرەتا ةە قەز تتاقە ةرێنجێتب
ةىو ،جىان مە ةیریەتی کە مەگەڵیا ةااڵی زەکرز ،کێغەیەکی مەگەڵ ئەوەی
کە جىان پارووەکەی ةجىم و ورزەورزە قتىوتی ةتسا ،ئەوەنتسەی کە مانتسوو
ةێ و پێػ تێر ةىون زەص مە ناندىارزن ةکیغێ نەةىو ،کێغەی مەگەڵ
صەرهەڵسانەوەی مە ناکاوی ئەو ئازارە تاقەتپتڕووکێنە ةتىو ،هێنتسە زەگریتا
کە پیرانتتتی زەکتتترز و زەةتتتىورایەوە ،هەر زوو هەصتتتتی ةەوە کتتترز کە ةەو
ةىونەوەرەی ناو گەروویەوە مرۆڤێکی ناتەواوە ،کەچی منسااڵنی گەڕەک ئەو
نێێنییەیتتتان نەزەزانتتتی ةەاڵو ئەو هەصتتتتی کەوئەنتتتساوةتتتىونە ،تتتترش مە
هەڵزنتتین و ةەرةینتتگ پتتێگرتنتتی مەناکتتاوی ئەو ةتتىونەوەرە تتتىوڕەیە مە
گەرمتتاوگەرمی یارییەکانیتتسا ،ترصتتێکی گەورە ةتتىو و تتتا زواززە صتتاڵەیی
ةەرگەی نەزەگرت .نەنکی ئەی ىت:
 -ئەمە تاوانێکە ةۆ منساڵە هارەکان ،ئەوانەی گىێڕایەڵی زایکیتان نتین!
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کە گەورە ةتی هەو ژیر ئەةی و هەو مە کۆڵ ئەةێتەوە.
ةەاڵو مەوەتەی مە ةیریەتی قەت هارییەکی ئەوتۆی نەکرزووە کە تاوانی
ئتتاوا ةتتساتەوە ،هەمیغتتە ترصتتاوە مە صتتەرهەڵسانەوەی ئەو ئێغتتە ،هەمتتىو
ةیرەوەرییەکانی منساڵیغی وێناکرزنی ةاروزۆدی ژیانی زایب و ةتاوکیەتی
مە زینسان ،ئەوەظ تەنیا ةە گىمگرتن مە ةیرەوەرییەکانیتان زروصت ةتىوە.
ژیتتانی ئەو نە ڕووزاوێکتتی گرین تتی تێتتسا ةتتىوە نە صتتەفەرێکی دتتۆظ یتتان
هاوڕێیەکی زڵدىاز ،ةتۆ دۆیغتی هەر مە زینتسان مە زایتب ةتىوە ،کەچتی
هیچتتتی ةیرنتتتایە .ةەاڵو ةە ورزی ئەتتتتىانێ ژوورەکتتتان ،نتتتىورساوەی صتتتەر
زیىارەکتتتتان ،هاوةەنتتتتسییەکانیان وێنتتتتا ةکتتتتا ،تەنتتتتانەت ئەو زڵەڕاوکە و
چتاوەڕوانییە کىعتتنسەیە ،ةتۆ ةیضتتتنی هەواڵتتی ئتازازی یتتا مە صتتێسارەزانی
یەکێکیان .زایکی زەی ىت:
 مامایەک هاوةەنسو ةتىو ،ئەویتػ وەک متن مەتەک مێرزەکەیتسا زیتهکراةتتىو ،دۆعتتتەدتانە نەزۆک ةتتىو ،گەر ئەو نەةتتىایە نە متتن متتاةىوو و نە
تۆظ...وتم ئەهتا جەمت زەکە هتات ،دێترا هەڵتێ! هەاڵتتی و پێت گترت،
کرزمانە هەرا و چەپڵەڕێسان ،جارێکی تر وتم دێرا قضتە ةتکە ئەهتا زەن تی
پۆتینەکانیان زێ ! مە ترصان هاتیە گۆ ،کىێر ةم کىڕو! ةە تىرەتتىر قضتەت
ئەکرز .ةاوک مە ةەنسی  302ةتىو .پتاززە ڕۆژ جتارم ةۆمتان هەةتىو یەکترت
ةتینین ،کاتێ زانی صکم پڕ کراوە ئیرت نەیىیض کتینێ ،هەواڵی نتارز کە
مەةتتارت ةتتتەو ،نەمتتتىانی ،زڵت مێتتیئەزا ئەجتتىواڵیتەوە ،نەمتتتىانی...ئیرت
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نەچىوو ةۆ صەرزانی تا ةىویتە زوو صاڵە.
گتترین رتین و ئەڵتتتەت تەنیتتا کتتاری ةتتاوکی گتتىمگتترتن مە هەواڵە
صیاصتتییەکانی ڕازیتتۆیە ،ةەو زەصتتتە صتتاغەی پێچتتی ڕازیتتۆکەی هێنتتسە
ئەصىوڕێنێ تا زەن ە زواڵڵەکان مە نێى پارازیتسا ئەزۆزێتەوە:
 تەنیا هەواڵە ةیانییەکان ڕاص ئەکەن ،ئەوان زرۆوزەمەصە نازانن و مەکەش ناترصن.
ئێتتىاران ئەچتتێ ةتتۆ پتتارک و زوای عتتەترەن زەص ت ئەکتتا ةە رشۆڤەی
هەواڵەکان:
 ةەمەرجێتتب ةتتسانم عۆڕعتتی واڵتتتان چتتۆنچتتۆنی زەصت پێتتسەکا و چكەصانێك مە پغتی پەرزەزان ،زەتىانم ئەنجامەکەعی پێغتینی ةرەو.
گەورەترین عانازیی ةاوکی ئەوەیە کە پاڵەوانی عتەترەنجە و ةە صتەزان
جار کیػ کراوە و ةە زیرەکی دۆی مە ماتةىون ڕزگار کرزووە.
تەنیتتا وعتتەیەکە و گیتتری دتتىارزووە ،وعتتەیەک مە جنضتتی مەعتتی
دتتۆی،ةەاڵو ةەو ڕازەیەظ نتتامۆ ،کتتاتێ هەڵ ەکەنتتسرم هەر مەو گۆع ت و
ڕەگ و دىێنەی دۆی صتەوز ئەةێتتەوە و ئتازاری ئەزا ،مە زوای چەنتس جتار
کەمەل تازە ةۆی زەرکەوتىوە کە وعەیە ،ةەاڵو چ وعەیەک؟ هێغتا نتازانێ،
ةتتۆیە ناچتتارە چتتی مە ڕازیتتۆ یتتا زەمەقتتڕەی زایتتب و ةتتاوک و هتتاوڕم و
مامۆصتاکانی ئەةیضتێ ،مە ةیری کێنێ یا ةینىوصێتەوە تا زوایی ةتۆ دتۆی
زووپاتی ةکاتەوە و کارزانەوەی مە ناو گەروویا ةتینتێ و ةسانتێ ئەو ئتازارە ةە
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کامەیتتان تەعتتەنە زەکتتات؟ هەنتتسم ئتتازار هەیە زوکتتتۆر نە ئەیناصتتێ و نە
چاری ئەکا ،نە قىوت ئەزرم و نە تف ئەةێتەوە و نە فەرامۆظ ئەکرم.
ڕێب مە صەر قىڕقىڕاچکەی گیری دىارزووە ،ئەڵێی گیتانی تێتسایە ،کە
ناوی دۆی ئەةیضتێ مە دەو هەڵ ەصتێتەوە.
مە زوای چەنتتس جتتار کەمەمتتی ةێێتتىوزەوە زەزانتتێ کتتاتێ کە ةتتاوکی
ڕازیتتۆکە هەڵ ەکتتا ،ئەةتتێ دتتۆی ةغتتارێتەوە ،زەزانتتێ کە ئەو ةتتىونەوەرە ةەو
زەن انە هەصتیارە و ةە ئاگا زێتەوە و هەوڵئەزا گەرووی ورزەورزە ةتسڕێنێ
و ةێتتتە زەرەوە ،زەعتتسانێ کە ئەو ئتتازارە پێىەنتتسی ڕاصتتتەودۆی ةە هەواڵە
صیاصییەکانەوە هەیە ،تەنیا مە کتاتی ةیوةتىونەوەی هەواڵە صیاصتییەکانی
زمتتتانی زگامكیتتتتی زەرەوەی واڵتە کە ئەو ئتتتازارە صتتتتەرهەڵسەزاتەوە ،ئەو
ةتتىونەوەرە ةە ئاگتتا زێتتتەوە و زەص ت ئەکتتا ةە ڕوودانتتسنی قىڕقتتىڕاچکەی.
ةاوکی قەت گىم مە هەواڵە ناودۆییەکان نتاگرم ،ةتا ةە زمتانی زگامكتیػ
ةتتن! پێتتیوایە ئەوان زۆرتتتر مە هەمتتىوان زرۆزنتتن .زایکیغتتی ةەرزەواو یتتا
دەریکی کاری ناوماڵە یا کتێث ئەدىێنێتەوە ،کتاتێ ةتاوکی زەڕۆیغت ةتۆ
رشۆڤەی صیاصی مە ناو پارکا ،دۆی ڕازیۆکەی هەڵ ەکرز ،گىێی مەو زمتانە
جۆرةەجۆرانە زەگرت و مە زواییتسا زمتانە زگامكیتیەکەظ .هەر مە رسووزی
زەصتتتپێکی ةەرنامەکتتتان ،گەرووی ئەکەوتە دتتتىرین ،وەک تۆپێتتتب ةتتتای
تێئەچىو ،زەئاوصا ،چاوی مێةىو کە ئەةىو ةە ماصیگرە ،هەناصتەی صتىار
ئەةىو و ئەیىیض هاوار ةکا ةەاڵو نەیسەتىانی ،زەن ێکی مێىە زەهتات وەک
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نىوزەی تىوتکە صەگێکی ةرینسار.
ئێضتاظ نەک مەةەر تەعتەنەی ئەو ئتازارە دتۆی ئەعتارێتەوە ،ةەڵکتىو
مەةەر ةاوکیغی کە هێنسمجار ئەگەر هەواڵی فەعتەلهێنتانی دەةتات یتا
ةسووتنەوەیەکی زڵذىازی ةتیضتێ ،یا مە صێسارەزانی عۆڕع ێڕەکان ،تىوڕە
ئەةێتت و زەصتتت ئەکتتتا ةە جنێتتتىزان و عتتتکانسنی ئەو پەرزاخ و قەنتتتسانە
عىوعانە وا مە ةەر زەصتی زان.
 نەفرەت مە ڕاپەڕین ،مە عەڕ ،مە ئامان  ،مە هەمىو عتێ.زایکی ئەڵێ:
 حەقە هەمىو عتێ مەو ماڵەزا مە ئاصن ةێ وەک دۆمان.زایکی دێرا ئەیڕفێنێ ةتۆ ةتازاڕ نەوەن عتتێکی ةەرکەوم ،وەدتتایەن
ڕاپەڕینێب فەعەل زێنێ ،ئەو ةۆی هەیە چتی حەز زەکتا زاوا ةکتا ،هەمتىو
جۆرە ئامێری یاری و عیرینییەک و نەترصێ مە کرمی ززان.
زایکی ئەڵێ:
 ئەمە ةەعی من و تۆیە مە دەةاتی دەڵب ،گتىم مەزەرم کتىڕو ،ةتاةەڕەن و ئازاری زۆر چەعتىوە ةۆیە وا تىوڕەیە ...گىم مەزەرم گرینگ ئەوەیە
تۆ کىڕی منی ،تەنیا هی دۆو ،ةاعە؟
ڕۆژ مە زوای ڕۆژ تەنیاتر ئەةێ و زوورەپەرێسییان مێزەکا.
 فەرمىو دانم ،ئەوەنسە چرپانسووتە ةە گىێیسا کە تۆ تەنیا کتىڕی منتی،ئیرت ةە پیاومان نازانێ و مەتەکیغامنا نان نادىات!
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وعەیە وعە ،دۆی چاکی مێئەزانتێ ،نە پەڵە گۆعتتێکی زیتازییە و نە
عێرپەنجەی قىڕگ ،نە ةەو عێىەیەظ وا دەڵتب ئەڵتێن دتىزا تاوانەکتانی
زایب و ةاوکی ةە ئەو عىعتۆتەوە.
ةەاڵو ةە زرێژایتتتی ڕۆژ دەریکتتتی ةیرکتتترزنەوە مە مانتتتای وعتتتەکانە ،مە
تاقیکرزنەوە و پرصیار:
 زایکە ززززۆڵ چییە؟ کێ پێیوتىوی کىڕو؟ ک ک ک کەش نەیىتىوە ،ئەمڕۆ ڕێب مە زوایین زەقەی یتارییەکە گگ گىڵێکامن دىارز ،ئاراو ةە ظ ظ عاهۆی وا گتىت ،ئتادر خ خ دەتتای
عاهۆ ةىو.
ةەاڵو زرۆ ئەکا ،دەریب ةىو ئەچىو ةۆ فىوتتاڵ ،کراصە صپییەکەی مەةەر
کرزةىو ،ةاوکی گىێی مە زەن تی ئیاتاییه ئەگترت ،ترصتا ئەو ئتازارە پتێػ
چتتىنەزەرەوە صتتەرهەڵتساتەوە و یتتارییەکە تێکتتتسا ،وایسانیتتتىو ئەگەر یەکەو
زوگ تاەی کراصتتەکەی کە ڕێتتب مە صتتەر ئەو ئتتازارە و قىڕق تىڕاچکەی ةتتىو،
ةتەصتتتتێ ةەرگتتتری مە هەڵزنینتتتی ئەکتتتا ،ةتتتاوکی کە ةینیتتتتىوی هەمتتتىو
زوگاەکانی ةەصتىوە ةۆ تاوێب حەپەصاةىو و ئینجا گىتتىوی:
 ةتتتیکەوە ئەو زوگتتتاە حیتتتسەت! ئەمتتتحە کتتتىڕە زۆڵتتتی ئەو ةتتتاوکەةێعەڕەفەتی!
یەکەمجار ةىو ئەو وعەیەی ئەةیض  ،نەیسەزانی پێىەنسی نێتىان یەکەو
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زوگتتاەی کتتراش ةەصتتنت و وعتتەی زۆڵ چیتتیە؟ مەوانەیە ةیرەوەرییەکتتی
نادۆعی وەةیر ةاوکی هێناةێتەوە ،گرینگ نەةىو مانای چییە ،گرینتگ ئەوە
ةىو پێىەنسییەکی ةەو ةىونەوەرەوە نەةىو .ئەو ڕۆژە زوو گتۆڵی مە ڕەقیتث زا و
یارییەکەیان ةرزەوە.
ةاوکی ئەڵێ:
 متتن ئەگەر دەیتتانەتم کتترزایە ئێضتتتا هەو صتتەیارەو هەةتتىو و هەو زووزەصتی صاغ و هەمیػ پێکەوە وەن زوو گىێرەکە مامۆصتای زانکۆ ةىوین!
 خ خ دەیانەت چییە؟ جۆرە زرۆوتنێکە کتىڕو کە تتاوانی زمە یتا زینتسانی مە ژێترزەوین نیتیە،تاوانی تەنیا مەرگە.
چەنتتتس جتتتار زووپتتتاتی ئەکتتتاتەوە :دەیتتتانەت ،دەیتتتانەتکتتترزن...
ةىونەوەرەکە دەوتىوە ،کەوایە ناعتىانێ وعەی دەیانەت ةێ .وعەکەی ناو
گەرووی ئەةێ ةێگىمان مانایەکی نادۆعی ةتێ.
ةیتتر مەوە ئەکتتاتەوە ئەگەر ةتتاوکی دەیتتانەتی کرزةتتا ةە قضتتەی زایکتتی
ئێضتتا مرزةتىو و نە صتەیارەی هەةتىو و نە ئەو زەصتتە صتاغەظ .دەیتانەت
نیتتیە ،زۆڵ نیتتیە ،عتتۆڕظ و هێتترظ و عتتەڕ و ئاعتتتی و ڕاپەڕینتتیػ نیتتیە.
ةێگۆمان مەو زەصتە وعانەیە وا ةاوکی مە ڕازیۆکانسا گىێی مێزەگرم یا مە
عەڕە عاراوەکانیانسا ئەیتیضتێ ،مە تىوڕەییەکتانی ةتاوکی و قتاد و پەرزاخ
عکانسنی.
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 ةریا من مە جێ ای تۆ ةایەو ئافرەت! فەرقی چی ةىو؟ من و تۆ چارەنىوصامن یەکێکە. فەرقی ئەوە ةىو کە من ئاوش نەزەکراو.یەکەمجتتار کە کەمەمتتی کتترز هێغتتتا ئتتازاری هەةتتىو ،تەقەڵەکتتانی
زەرنەهێناةىو ،ةە ئاصتەو زاری ئەکرزەوە و تەنیا عتتی ئتاوەکی ةتۆ ئەدتىرا،
هەصتی ئەکرز عتتێب دەریتکە چەکەرە ئەزا ،ڕەگ زائەکتىتێ ،ئەو جتۆرە
دتىوکەی پتێػ ئتازاری ةتاظ ئەناصتی ،مە زوای عتەظ متان ەوە زیضتان
کەمەل کرایەوە ،زوکتۆر گىتی:
 عێرپەنجەیەکی صەیرە و مە کەصسا نەمانةینیىە ةەاڵو مە زوای چەنتسکەمەمی تر ةێگىمان ڕەگوڕیغەی وعب زەکەین.
تازە تەقەڵەکانی زەرهێناةىو کە گەرووی زەصتتی کترزەوە ةە دتىرین و
دىێنی زێناوە .گىتی:
 دەریکە ش ش صەوز ئەةێتەوە.ةاوکی گىتی:
 فەرمتتىو ئتتافرەت ئەوەیە ةەرهەمتتی عتتەڕ ةتتۆ نیغتتتامنەکەت! دتتۆزگەدەیانەمتان کرزایە ،ئەو هەمىو صەرعۆڕی و ةێ ةەدتیتیە ةتۆ نیغتتامنێکە
کە ئێاە داوەنی نین ةڕوانە چەنسە غەریتین.
هێڵنجیزا ،صەرەتا ترصا ڕیذۆڵەعی هەڵتێنێتەوە یا تەقەڵەکتانی مێتب
ةێتەوە ،گەرووی وەک ماصیذۆرە ئاوصاةىو.
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چەنس دتاڵی گەرو کەوتتنە صتەر دتىێنەکە ،ةە زەن تی دتۆی زووپتاتی
کتتترزەوە :نیغتتتتامن ...هێڵنجتتتی ئەزا ،نیغتتتتامن ...گەرووی زەئاوصتتتا،
نیغتتتامن ...گەرووی دەریتتب ةتتىو ةتتسڕم ،قتترچ و هتتۆری قرتتتانی ناصتتکە
زەمارەکتانی هەصت پتتێئەکتترز ،عتتەڕێب مە نێتتىان ةەردتتۆزانی گەرووی و
هەوڵتی ئەو وعتتەیە ةتتۆ زەرةتاز ةتتىون ،چتتی دتىێن مەو عتتەڕە ئەڕژم ئەةتتێ
هەڵیتێنێتەوە! دىێنی قرتانی ناصکە زەمارەکانی ....قامکی مە دىێناوەکە
وەرزا ،داڵەکان نىوصان ةە قامکییەوە ،چەنس داڵی گەرو و زینسووی ةینتی
کە ئەمەرزان ،ڕەگ و دىێنیان تێساةىو ،مە ماكی مەعی دۆی ةىون ةەاڵو ةە
هەمان عێىەظ نامۆ ،وەک زەصتی ةاوکی.
 تتتۆ چیت زاوە مە نیغتتتامن ،چتتاوت زەرهتتات نەتکتترزایە ،ئەو کتتاتە وازرووعا ئەزا ئەو ڕۆژەع ةسیتایە ،کىڕی زاماوو گىناحی چییە کە ئێاە
ةێزەصەاڵت و پەککەوتەین ...منت ةغتکێنە ةچتۆ ةتۆ واڵتێکتی زیترە کە
هەواڵەکانی ڕاص ةێ و ةتکا ةە گىوعۆری هۆتێنەکانیان!
هەصتتتت ئەکتتتتا ئەوەی مەو زواززە صتتتتاڵەی ژیانیتتتتسا دتتتتىارزوویەتی
هەڵیسێنێتەوە.
وعەیەکی صاکار کە ماناکەعی ئەزانێ ،ةەاڵو کەش ةەکاری ناهێنێ،
کەش ةیر مەو وعەیە ناکاتەوە ،ڕەن ە ةەڕێکەوت مە زمانی کەصێب مە ةازاڕ
و مەناو دەڵکا ةیتیضتێ ،دۆعتەدتانە منسااڵنی گەڕەک هەر نازانن چییە،
زۆرتتر مە ڕازیتتۆ ئەیتیضتتتێ ،یتتا مە رشۆڤە صیاصتتیەکانی عتتەوانەی زایتتب و
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ةاوکیتتتسا ،ةۆدۆعتتتی قەت کتتتاری ةەو وعتتتەیە نەةتتتىوە و هەر ةیریغتتتی
مێنەکرزۆتەوە ،هیچ كچێریػ ناناصێ ئەو ناوەی مەصەر ةێ.
 ةۆ ةاةە ئەڵێ ئێاە دتاوەنی ن ن نیغتتامنەکەمان نتین ؟ ک ک کتێزاگیری کرزووە؟
 تۆ کارت ةەو قضانە نەةێ کىڕو ،تۆ زەرش ةذىێنە ،وەظظ مە زەورتگەڕێم ئەوەتا ئازارەکەت زەصتیپێکرزەوە.
زایکتتی زەصتت ئەدتتاتە صتتەر گەرووی ةتتۆ ئەوەی نەماصتتێ ،وەدتتتە
ةذنکێ ،حەز ئەکا گەرووی هێنسە ة ىوعێ تا هەناصەی ئەةڕم .نیغتتامن
دىێنی مێ ةەر ئەةێتەوە و ناچارە ةڕعێتەوە.
زیضان وەصىەصتەی زوو گەورەةتىون ئەکەوێتتە گیتانیەوە ،کە زەصتتی
زایکی ة رم و ةەرەو واڵتێب ةڕۆن کە ئەو وعەیەی تێسا نەةێ.
ةاصتی ناكتا ،زوورەپەرێتسی ئەکتات و نایغیتیضتتێ ،ةەاڵو وەدتتایەن
ةیریغی مێزەكاتەوە تىوعی دىێن و ئتازار زەةتێ ،پێىەنتسی ئەو ئتازارە مە
گەڵ ئەو وعەیە ئەةێ چی ةێ؟ ئەوان هەر ةە زمانی دۆیان ئەزوێن ،مەوم
مە زایب ةىون ،تەنیا مە قىتاةذانە و کاتێ ةۆ زوکتۆر ئەچن ةتۆ پێتەدت ةە
زمانی دۆیان قضە ناکەن.
ةیرکتتترزنەەوە مەو پرصتتتیارانە هەر هەمتتتان ئتتتازارەکەیە ،دەو ئەةینتتتێ
زەصتێکی مرزوو مۆكەیەكی ئاور زەزا و ئەیذاتە ناو گەروویەوە ،ئەزریکێنێ
و ڕائەچڵەکێ ،پەنجەرەکان ئەکاتەوە و ئاوی صارز ئەدىاتەوە ،زیارە وڕاوەی
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نیغتامنی کرزووە ،صەر قىڕقىڕاچکەی هێنتسە نەوازعت ئەکتا تتا ئتازارەکە
ئەهىەن زەةێتەوە.
نتتا ،کتتۆچکتترزنیػ ةێێتتىوزەیە ،پەعتتیامنە مەو هەمتتىو کتتىن کتتۆڵییە،
هەرچەنتتسێری دتتۆی مە ةنەمتتاڵە زاعتتارم ،ةاصیغتتی نەكتتا ،زڵەڕاوکەی
ةیضتنی کتىپڕی ئەو وعەیە ناچاری ئەکا ةەرزەواو ةیری مێةکتاتەوە ،ئیترت
دۆ حەعارزان مە ةیرنەکرزنەوە مە وعتەیەکی ةێێتىوزە کە نە كەش ةاصتی
زەكا و مێیزەزوم و نە ةیری مێئەکاتەوە عتێری ةێێىوزەیە.
نە قىوت ئەزرم ،نە هەڵتسێتەوە ،نە الئەچتێ و نە فەرامتۆظ ئەکترم...
کەوایە ةۆچی ةۆ گەورەةىون پەمە ةکا؟ کاتێ ئەزانێ تا ماوە ئەةتێ دەڵتتانی
ئەو ئازارە ةێ.

5097

ڕەشەبا
ڕەعتتتەةا وەک گتتتىرگ ئەمتتتىورێنێ و دتتتۆ هەڵ ەکتتتىتێ ةە صتتتەر زەرگە و
پەنجەرەزا ،ةۆ ئەوەی مە زرزی زەرگەکەوە دۆ نەدسێنێتە ژوور ،پەرزەیەکی
ئەصتىوری قاییغی هەڵتىارساوەتە زەرەوەی زەرگەی هتۆڵەکەوە و قەراغتی
دىارەوەی ةە زار قىرش کراوە.
هەر کەصێ ةیێەوم ةێتە ژوور ،ئەةێ هێسێکی زۆر ةە کار ةتا ةۆ الزانی
پەرزەکە و ئینجتتتا کتتترزنەوەی زەرگتتتا تىنتتتسەکە ،ةەو حاڵەعتتتەوە هتتتۆڵی
چتاوەڕوانی صتارزە .ئەوانەی زووتتر صتەرەیان گرتتىوە هەر ةە زەصتتتکێػ و
مهپێچەوە کىرصییەکانی الی زۆپاکەیان زاگیتر کترزووە و ئەیتژی تتا صتەر
ئێضقان مە ةەفرزان!
تەمەفیسیۆنێکی گەورە مە صتەر زیتىارەکەزا زامەزراوە .جت ە مەو چەنتس
نەدۆعەی وا مە ژێریسا زانیغتىون ،ئەوانەی وا مە عەظ ڕیسزا چتاوەڕوانن،
صەیری ئەکەن ،هەراوزەنای جەژن و عایی و رسووزی نیغتامنی ،هتیچ مە
صتتارز و صتتڕیی نەدۆعتتەکان کەو ناکتتاتەوە و مە چاوەڕوانییەکانیغتتیان.
کۆنرتۆڵەکە مە صەر مێتسی ڕیتسی یەکەمە و گەر مە صەریغتی نەنىورساةتایە
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"تکایە زەصتی مێمەزەن" ،کەش کەڵکەڵەی گۆڕینی کەناڵەکانی نییە.
ئەگەریتتتتػ تتتتتاةنۆی "تکتتتتایە ةێتتتتسەن ی هتتتتۆڵەکە ةپارێسە"عتتتتیان
هەڵنەوارساةتتتایە ،زیضتتتان کەش مەگەڵ کەش قضتتتەی نەئەکتتترز .زەمەن
کیضتتتەڵێکی دەواڵتتتىوە و ئەوەی ئەچێتتتتە ژووری زوکتتتتۆر کەمتتترت مە نیتتتى
صتتەکاتی پتتێنتتاچێ ةەاڵو وەک ئەوەیە ةە صتتەکات مەوم ةتتێ .زیىارەکتتان
چڵکتتنن و وێتتنەی مێغتتکێکی گەورە مە صتتەر یەکێکیتتانە ،نتتاو و چتتۆنیەتی
کارکرزنی ةەعەکانی مێغتب ةە ئین نیتسی مە صتەری نتىورساوە و صتپاش
نتتامەی وەزارەتتتی تەنسروصتتتی مە زوکتتتۆریػ مە تەنیغتتتیسا هەڵتتىارساوە،
مێغتتتتکێکی گەورە مە مرۆڤێتتتتب کە نە ژنە و نە پیتتتتاوە ،ةەاڵو ةێتتتتسەنگ و
ةێهەص زەڕوانێتە زنیا ،زەڵێی دامنی صتکرتێرە و ةتۆ دەڵتب ئەڕوانتێ،
یان دەڵکە ةۆ تەمەفیسیۆن یا ڕەن ە زوکتۆرە ةۆ نەدۆعەکان.
صتێتەری پیرەمێرزێکتی گۆچتتانةەزەصت زیتتارە کە هێتسیهێتتسی مە
پنیکانەکان زێتە صەر و تۆزم دەریکی پەرزەکە ئەةێ ،دەڵکە ئەزانتن هەر
ئەتتتىانێ پەرزەکە الزات و زەرگتتا قىرصتتە عىوعتتەییەکەظ ةکتتاتەوە و ةێتتتە
ژوور ،ةۆیە کەش ناچێتە هانایەوە ،کە زێتە ژوور هرووژمێکی هەوای صارز و
ةۆنی کەترێکی تۆدی پیاوانە مەگەڵ دۆی زێنێ ،پاڵتتاوێکی دۆڵەمێغتیی
کرزووە ةە صەر قات و جنیقەیەکی صتپیسا و عتاڵێکی صتىوری پتڕنەدػ و
ن اری صاتەنیغی ةەصتتىوە .ةە کتازەتی کتۆنی دتۆیەوە زەصت زێنتێ ةە
صاێڵە صپییە ةاةڕەکانیسا و ةە ورزی صەیری دەڵب ئەکا ،صەرەتا صەرنجی
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صەر مێىی دانم صکرتێری مان و متۆن ئەزا وا مە زوورەوە ڕەظ ئەکتاتەوە و
صتتەر مێتتسە ةچىوکەکتتانی پتتڕ کتترزووە مە گۆڤتتاری دێسانیتتی و ئەوانەی ةەر
زەصتی دۆیغی هەمىو چرچ و پیط ةىون هێنسە کە الپەڕەی چارەنىوش و
چیرۆکی ژیان و چۆنیەتی چێکرزنی دىارزنی تازەی هەڵتساوەتەوە .مە پتڕا
زەڵێ:
 ئەوە چییە؟ ةۆ هێنسە دەمۆکن؟ ئەڵێی پرصەیە!کەش وەاڵو نازاتەوە ،تەنیا زەرزەدەنەیەک ئەکەن و چتاو ئەةتڕنەوە مە
تەمەفیسیۆن.
 من کە گەن ةىوو عتار و عتارۆچکەی ئەو واڵتە نەمتاةىو نەگەڕاةێتتم.هەر ةە تاقی تەنیا ةە مەرگی منساڵم پێتن جتار ةتىوو ةە قارەمتانی زۆران و
کەصم پێ نەزەوێرا ئەوە ةا ةسانن ها!
ةە گۆچانەکەی ئاماژە ةە کىڕێکی گەنت ئەکتا کە دەریکتی صتپاش و
زاوای مێتتتىرزنە مە ژنێکتتی ژێتتر تەمەفسیتتۆنەکەیە کە حتتازر ةتتىو جێ تتاکەی
مەگەڵ ئەو ة ۆڕێتەوە:
 قەصەو ةە گەورەیی دىا هەر مە تەمەنی تۆزا ةىو و ة ترە گەنجترتیػ،نەم ەزانتتی حەصتتانەوە ةتتۆ چتتی ةاعتتە! حەزو مە عتتەو نەةتتىو و تەنیتتا چتتىار
صەکات ئەنىوصتم ئەزانن ةۆ؟
کەش ناپرصێ ةۆ .دەڵکەکە صەیری ئەو مارە دۆظ دەتوداڵە ئەکەن
کە ةە جىانی و ورزی هەڵکەنسراوە مە زەوری گۆچانە زارینەکەی و ڕێب مە

 / 31چنوور سەعیدی

صتتەر زەصتتتەکەی کە زەةتتا صتتەری متتارەکە ةتایە ،صتتەری هەڵتتۆیەکی چتتاو
ئەڵامصییە.
 مەةەر ئەوەی ةە نىوصتتنت ئیتترت ئاگتتاو مە جتتموجتىوڵ و صتتێحری ژیتتاننەئەما ،کە ةنىوصتتاو ئیرت کىا زەرفەتی گەڕان و فێرةىونم ةىو؟
کىڕە ئاماژە ةە وێنەی پیرەمێرزێکی ڕزێن صپی مە قاپێکی کۆنسا ئەکتا و
ئەڵێ:
 جا ةۆ مە ئێاە ئەپرصی ةاةە گیان؟ دەتای ئەوە ئەو!پیاوە پیرەکە دنەدن ئەچێ و مە تەنیغ کىڕە زائەنیغتێ .دتامنی
صکرتێر واز مە گۆڤتارەکەی زێنتێ و نتىقای جتهوةەرگتی دتاوێن و گرانتی
ئەةێ ،دەڵب چاوەڕێی وەاڵمی کاةرای پیرن.
ئەوەی کە مە ژووری زۆکتۆر زێتە زەر ،ةەةێ مااڵوایی و زەص دۆعتانە
هەڵسم .ژنێب ئەڵێ:
 وەاڵ دەتای منساڵە ،دەمی متاڵ و منتساڵ پیتری کترزووین! دتۆزگەوةەوانەی وا وەجاخکىێرن!
مە ڕیسی پغتەوە چەنس کەش زێنە قضە:
 ةەرم وەاڵ ڕاص ئەکا.پیرەمێرز ئەڵێ:
 ةێگىمتان وایە ،زەحتاەت و دەفەتتی منتساڵ تتا قەرای قیتامەت هەرهەیە؛ ةەاڵو کچم متن چتىار نتۆکەری تتۆو هەیە و گغتتیانم ةە عتێىەیەکی
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عیاو ةە کۆمەڵ ە پێغکەظ کترزووە ةتۆ دتسمەتکترزن ،کەچتی ةە گیتانی
منساڵی هەرزووکامن زیاتر مە ئەوان زەحاەت ئەکێغتم و تتا ئەو تەمەنەظ
کە هاتىوو پارێسی هیچ جۆرە دتىارزنێکم نیتیە ،ةتۆ؟ مەةەر ئەوەی دەمتۆک
نتتیم وەک ئێتتىە ،وەاڵ ةە ڕاصتتتاە ،وا ئەزانتتی گتتاڵتە ئەکەو؟ زڵتتم دۆعتتە و
هەمتتىو ةەیتتانییەک مەگەڵ ئەو متتار و هەڵتتۆیە کە تتتاقە هتتاوڕێان ،یەک
صتتەکاتی تەواو پیاصتتە ئەکەیتتن و قازانێتتب صتتەروپێی ةتتۆ ئەدتتۆو و ئینجتتا
مەصەردۆ زێینەوە ماڵ.
پیاوێب مە ڕیسی پغتەوە ئەڵێ:
 ئادر ةاةە گیان ةۆیە ئاوا ماوی چىنکە قەرز و قیضت ةە صەرەوە نیتیە،نە کرێچی و نە کرێکار ،صک تێرە و منیػ ةتم حەقە مە تتۆ گەنجترت ةتم،
وەڵی ةە دىا!
پیرەمێرز ئەڵێ:
 نتتا نتتا هەڵەیە ،متتنم و متتىوچەیەکی دانەنغتتینی و متتاڵێکی ةچتتىوک،ئەویػ ماڵیان ئاوا ةێ کىڕەکانم ةۆیان کڕیم جا ئەوە کەی قضەیە قىرةان؟
ئەةێ ةەهێس ةی ،ةەهێس! ناةێ کۆڵ ةسەی ،ئەگەر ةەتەمای زەوڵەمەنس ةىون
ةی و ...
مە پڕ دامنی صکرتێر حىکای ئازازیی پیاوە ئەدىێنێتەوە و ةەپەمە دۆی
ئەکتتتاتە ژووری زوکتتتتۆر و ةە زیتتتار تەواوةتتتىونی قضتتتەکانی پیرەمێتتترزەوە
ڕاناوەصتێ.
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دەڵتتکە زەصتت ئەکەن ةە رشۆڤەی قضتتەکان و پیرەمێتترز وەک چتتۆن
زوایین مانیفێضتی دۆی ةڵێ ةە زەن ی ةەرز ئەڵێ:
 الی ئتتێاە ةتتۆ دەو و دەفەت هەزار ةیتتانىو هەیە کەچتتی ةتتۆ عتتازی وپێکەنین نا!
کىڕە زیضان ئاماژە ةە وێنەی صەر زیىارەکە ئەکا و زەص ئەکا ةە چتپە
مە گىێی پیرەمێرزا ،پیرەمێرز ةەاڵو هەر ةە نکتۆڵی قضتەکانی مێئەةڕێت و
دامنی صکرتێر حىکای ئازازی کىڕەظ زەرئەةڕم.
چەنتتتس منتتتساڵ هەن کە ئیتتترت ةتتتێتتتتاقەت ةتتتىون و زەصتتت ئەکەن ةە
جموجىوڵ ةەاڵو ئەزانن نە زۆریتان ةە کترزنەوەی زەرگتا و الزانتی پەرزەکە
ئەعتتکێ و نە ئەو صتتەرمایە ةتتۆ ئەوە ئەةتتێ کە ةچتتنە زەرەوە عتتتێب ةکتتڕن،
زەورەی کاةرای پیریانزاو و زەصت زێتنن ةە صتەر و پتۆپی هەڵتۆکەوە کە
هێغتا ةە دىێنصارزی صەیریان ئەکا ،وەک دەڵب ةۆ یەکترت ،دەڵتب ةتۆ
تەمەفیسیتتۆن ...پیرەمێتترز دتتۆی ڕائەکێغتتێ و کتتۆنرتۆڵی تەمەفسی تۆنەکەی
چنگ ئەکەوم ،ةەرچەصپی "تکایە زەصتی مێمەزەن"ەکەی متێئەکتاتەوە
و ئەی ڵتتۆڤێ و فڕێ تی ئەزا .تەمەفسی تۆنەکە ئەکتتىژێنێتەوە و کتتۆنرتۆڵەکەظ
فڕمئەزاتە صەر گۆڤارەکانی ةەرزەصتی دامنی صکرتێر ،کەش قضە ناکا و
پیرەمێتتترز مە ژێتتتر تەمەفسیتتتۆنەکە جێ تتتا دتتتۆظ ئەکتتتا و ئەچێتتتتە نتتتاو
دەیاڵەکانییەوە ،ةێسەن ی ةاڵ ئەکێغێ ةە صەر هۆڵەکەزا.
5093
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صتتێعتتەمەیە و زرێژتتترین ڕۆژی حەفتتتە ،تتتا کۆتتتایی حەفتتتە زۆری متتاوە و
کێغتتی مەعتتی ئاغتتای ئەمینتتی وەن نەهەن ێکتتی متترزووی مێێتتاتىوە کە
ةەئەصتەو زەتتىانێ ڕایتکێغتێ  ،ةتۆیە ئاغتای وەک مترۆڤ ئەةتێ ةاصتێب
زاکەزرێنێ کە ةیتىوژێنێتەوە و ةسەی ةذتاتە صتەر مێتى و مە کێغتی مەعتی
کەو ةکاتەوە کە ةە عێىەیەکی گتىرجوگتۆڵ هەمتىو چەرچەفەکتانی ةەعتی
قاوعتتی ژنتتان هەر مەو صتتێعتتەمەیەزا ةغتتىات و قەزی ةکتتاتەوە .زەةتتێ
ةاصەکە ةە چەعنێب ةێ کە ئاغای ئەمینی تتا کۆتتایی حەفتتە هەر پتۆی
پێىە ةسات و ةەو ةتۆنەیەوە چەرچەفتی ةەعتەکانی تتری دەصتتەدانەکەظ
تەواو ةکا ،هێنسە صەرن ڕاکتێػ ةێت کە ئیرتهاڕەهتاڕی ماعتێنە زەةەالحە
جتتهعتتۆرەکە و ةتتۆنی تیتتژی تایتتس و متتازەی زژە هەوکرزنەکتتانی تتتێکەڵ ةە
زەرزاو و دىێناوی چەرچەفەکان کاری مێنەکا و مە ةۆڵەةۆڵی ةذا.
 کە تەماعای پێضتی صپی و تەنکیم ئەکرز ،ئەو قتژە دىرمتاییەی وا مەژێر ڕووناکایی مۆصتەرە گەورەکانی ناو هۆڵەکەزا ئەةریضکایەوە و مێىێب …
دىزایە … چام پەڕەی گىاڵڵە صىورە ةىو ،ئیرت ڕاصت زەوم نایغارمەوە کە
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زڵم نەهات چەرمەصەریی و دەمە مێژووییەکانی دۆمانی ةتۆ ةتاش ةتکەو.
ئادر پتێمنەوتتی کە مە فەڕەنضتاظ مە میتىانییەکی مەو چەعتنەزا ،ةاصتی
هەڵەةجەو ةۆ مازمازێنێب کرز کە نازانی چ حەرشێکی پێ کرزو.
 ئەی دىا ةت رم پیاو! مەوێػ واز مە دەمە مێژووییەکان نتاهێنی؟!پنەی ئەو جهعۆرە ةیض زانە زیاز ةکە ،گەڕێکی تری زەوێ .
 ئیرت ئاوا ةىو ئاغتای ئەمینتی … ةیترو مەوە کترزەوە کە ةاصتی چتی ةتۆةکەو دۆعی ةێ و کتاتێ ةتۆ میتىانییەکی تتر چەپتکە قژەکتانی یەکەیەکە
زەئاڵێنێ ةە زەوری ةی ىزییەکەیسا و ئەةێ ةۆ مىولةتىونی هەرکامەیتان زە
چرکە چاوەڕوان ةێ  ،ةیرو مەوە کرزەوە چی پێةڵتێم کە وەةیرهێنانەوەیتان
مەو زە چرکەیەزا ،نەک هەر چێژةەدػ ةێ  ،ةەڵکىو چاوەڕوانییەکتانی ةتۆ
کىرت و عتیرین ةکتاتەوە؟ ئەزانتی دتۆ ئاغتای ئەمینتی ،چاوەڕوانییەکتانی
ئەوان وەک هی دۆمان کىعنسە نییە ،وەک هی مرۆڤە مرۆڤ!
 ئەزانم ةراو ،ئەزانم ،عێت کرزین! صىوریی دىێنیغیان مە تەک هیئێاە جیاوازە .نتازانم ئەو ئتاوە ةتۆ زڵتۆپە ئەکتا؟ تتۆ ةڵێتی عتنەن ەکە کتىن
ةىوةێ  ،یان جهعۆرەکە دراد ةىوةێ ؟
 نا ةتڕوا نتاکەو .پتێموایە هتی عتێرەکە ةێت و پێىیضتتە واعتێرەکەیة ۆڕین ،چىنکە جهعۆرەکە تتازەیە .ئەوەو ةتۆ زەگتىتی کە منتیػ قضتەی
مۆصتتیقا و ةیناصتتازیی هەورامتتانم ةتتۆ کتترز و ةاصتتی قەاڵی زوزو و زێتتىیە،
کەچتتی دىادتتتىاو ةتتىو نەپرصتتتێ :ئەزی ئەو ئاصتتەوارانە مە قەاڵی زێتتتىیە
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زۆزراونەتەوە مە کامە مۆزەدانە زان کە ةچم ةیانتینم و مێژووتان ةناصم!
نازانی چەنسی پێذۆظ ةىو ئاغتای ئەمینتی! ةچتۆ ئەوال ةتا ئێترەظ دتاوێن
ةکەمەوە … چی ة ىتتا ةاظ ةىو؟
 جا چىوزانم؟ ةاظ ةىو ژیر ةىوی و ةاصی عەڕ و دۆت وتەنی عۆڕعەنەزۆکەکانی کىرزت ةۆ نەکرز! جا کچێ وا ناصب و تەرچب کىانێ تتاقەتی
گتتىمگتترتن مە ةاصتتی عتتەڕ و عتتۆر و عۆڕعتتی هەیە؟ ة تترە «نتتاپێن ۆن
ةۆناپارت»یػ ةۆ ئەو تەنیا وێنەیەکی هەڵىارساوی صەر زیىاری ئەو کۆعکە
ةێ کە تێیسا صەماتان ئەکرز.
 وەاڵ ڕاص ئەکەی هاوڕم .تۆظ ةی زڵ زم کچێکی وەها ئاصامنیو مەةەرزاڵن صتتەدڵەت ةتتکەی؟ ئەی تتىت مەگەڵ دتتۆت کتتتە هەورامتتانم
پیغان ةسە!
 پەحا! گىتتات وازمان مێةێنە مازمازێه .هەر ئەوەمان ماوە ةێی و ةەتتتاوانی صتتیذىڕی ةت تترن و مەجیتتاتی ئەو جتتهوةەرگ و تەقتتنە جىانتتانەت
چارعێىت مە صەر ةکەن و...
ئاغای وەکمرۆڤ مە زوای ئەو هەمىو صاڵە ،نە ةڕوای تەواوی ةە ئاغتای
ئەمینی هەةىو ،نەظ ةە جهعۆردانەکە .پیتاوێکی ةتێالیەنە و قەت مە ةەر
چاوی هاوکارەکانیانسا ةە زمتانی کتىرزی قضتە مەگەڵ ئاغتای وەکمرۆڤتسا
ناکا .هەمیغەظ زەڵێ « :زەةتێ زەصتت ةە کتیوەکەی دتۆتەوە ةێت ةتا
نەیتا!» .هەر ئەو قضەیەظ ةۆتە هۆی ئەوە کە ئاغای وەکمترۆڤ هەمیغتە
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هەص ةەوە ةکتا کە کتامێرایەکی عتاراوەیان مە نێىانتسایە و زوایتی زەةتێ
ةەرپرصی هەمىو قضەیەکی ةێ ،ڕەن ە تەنانەت ئەو قضتە مەترصتیسارانەظ
کە زەیکا ،زاوێب ةێ ةۆ ئاغای وەکمرۆڤ.
 هەڵتەت کچانی فەڕەنضی زۆر مە زڵەوە نسیكتر و دۆمتاڵیتترن ،ةەاڵوکچانی ةەریتانی هەر ةاصی زەصتکەوتەکانی ةنەماڵەی مۆرزیان ةۆ ئەکرزو
و دۆیان ةە زابونەریت و ڕەگەز و ڕەچەڵەکیتانەوە هەڵ ەکێغتا .پەێ! ئەو
ةەریتانیتتانە چەنتتسە دتتۆةەزلزان و كتتۆینەی زابونەریتتتی ئەرشافیتتانەی
فەرهەن یتتانن … حتتای! پتتێم نەوتتتی جارێتتب ةان ێێغتتتی میتتىانییەکی
مۆرزەکتتان کراةتتىوو ،زاواو مە کچێکتتی جتتىان کتترز و پتتێکەوە صتتەمایەکی
تان ۆمان کرز .مە زوای صەماکە هەمان پرصیاری مێکرزو و منیػ وێنەی
هەڵەةجە و ئەنفامل مە گیرفان زەرهێنا .ئەزانی ئەنفال چییە؟ ةیرت زم؟
 نتتا ،کتتامە؟ ئەو کتتات متتن صتتەرةاز ةتتىوو و زوای ئەوەظ ةە یەکجتتاریهامتە تاران.
تەماعایەکی زەوروةەر زەکا ،زەچێتە پێػ و ةە چپەوە زەڵێ :
 کىرە ئەنفال زەڵێم .ئەو صەزوهەعتتازوزوو هەزار کەصتەی صتەزامینەگریط ةێصەروعىێنی کرزن.
مەپتتتڕ زەکەوێتتتتە ةیتتتری کتتتامێرای عتتتاراوە و ةێتتتسەنگ زەةێتتت  ،ئەو
کامێرایانەی گۆرانی یان وڕاوەیەک ةە زمانی زایکیػ تۆمتار زەکەن؛ ئیترت
ناڵێ  ،کچە زڵی پڕ ةتىو و ةە زەصامڵێکی ئاوریغاینی گىڵسۆزکراو زەنکە
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مروارییەکانی صەر گۆنای صڕیتۆوە.
ئاغای ئەمینی صەرەتا ةڕوای نەزەکرز کچێکتی ڕەصتەنی ةنەمتاڵەیەکی
متتۆرزی ةەریتتتانی ئامتتازە ةێ ت مەگەڵ جێێتتانصتتێێەمییەکی صەرڕەعتتی
ةەڕەاڵی ةێئیقتامە کە دتىا ئەیسانتێ مەو میتىانییەزا چنتۆن ڕێ تای هتاتنی
پتتێزراوە ،صتتەما ةکتتا و عتتەراب ةذتتىاتەوە ،ةەاڵو کاتێتتب ةینتتی ئاغتتای
وەکمتترۆڤ چتتاو زەةەصتتتێ و زەصتت زەدتتاتە زەوری کەمەری زەصتتتە
گضکەکە و ةە ویرەی ڕیتاێکی ةیانی صەما زەکتا ،ةە وتەی دتۆی صتەمای
واڵط ،تان ۆ و المتتازا ،هەروەهتا یاصتای ژیتانی ئەورووپییەکتان ةەجتىانی
زەناصتتێ و ةەورزی ةاصتتی عتتێىەی چتتادىارزنەوەی ئێىارانیتتان زەکتتا و ئەو
دىارزنتتانەی نتتاو میىانییەکانیتتان ،ئەوەی کە هەمتتىو دىارزنێتتب ةتتێ نتتان
زەدۆن و تێریػ زەةن ،جا ئەویػ ةە عامپاینەوە ،ئیتسی ورزەورزە ةتڕوای
کرز کە ئاغتای وەکمترۆڤ ةەڕاصتتی دتۆی مە ئتاو زاوە و هەوای تەمتاویی
مەنسەنی ةە چتاو ةینیتىە و ڕۆژنامەعتی فرۆعتتىە و زۆر ةتێةەدت ةتىوە کە
ئیقامەی پێنەزراوە ،ئەگینا ئێضتا ةۆ دۆی ةتىو ةە کەصێب ،چىنکە ةەپێی
وەصتتفەکانی ئاغتتای وەکمتترۆڤ ،مە کۆمەڵ تایەکی زیاۆکراصتتیسا هەمتتىو
کەش وەکمرۆڤ زەژین و زەتىانن ةنب ةە داوەن زەصەاڵتیػ .ةۆ منتىونە
ةىوکی ةنەماڵەی عاژنی ةەریتانیا ،واتە ئەمیساةێ  ،کچێکی ئاصتاییە .جت ە
مەوەظ ئاغتتای وەکمتترۆڤ مەگەڵ هەمتتىو کەصتتێکسا چەنتتس وعتتەیەک ةە
ئین نیسی قضە زەکا و چەنس گۆرانییەکی ئین نیسی وەک دۆی زەڵێتتەوە و
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مانای هەمىو وعەکانی صەر زەزگاکتانی ةەعتی جتهعتۆردانە زەزانێت و
صەریػ مە چۆنیەتی کارزکرنیان زەرزەکا.
ئاغای ئەمینی هێنسە ةاصتی ئەورووپتای ةیضتتىوە و ئەو ڕصتتەیەظ کە
ئەوان وەک ئێاە نین و ةەڕاصتی وەکمرۆڤ زەژین کە نتاوی هاوکتارەکەی
دۆی ناوە "ئاغای وەکمرۆڤ".
ئاغتتتتای وەکمتتتترۆڤ ویتتتتسای عتتتتێن ێنی هەیە و هەمتتتتىو ئێتتتتىارەی
پێن عەمەیەک گەعتی ئەورووپا زەکا و مە زوای گەعتەکەی ةە قەڵەمێب
مە ڕەن ی ةۆینتادی ئەو صتەفەرەی دتانەی پێتن عتەمەی تیتب متێزەزا،
مەناو حەفتەظ هێنسە کاتی هەیە ةۆ ةیرکرزنەوە مە زاڕعتنی گەعتەکەی.
ئەو صتتتەرەتا تەنیتتتا ةە تەماعتتتاکرزنی کۆمیکضتتتیۆنێب مە دۆعتتترتین
عتتىێنەکانی جیێتتان ڕازی ةتتىو ،ةەاڵو زواتتتر زەن تتی ئاکتتارزیۆنی کتتىڕە
قەرەجێکی ڕەظئەصاەری ةاعىریی ةىو کە دىمیای صەفەری تێسا چانس.
زەن ی ئاکارزیۆن تۆو وەةیر زێنێتەوە .ئەو هۆڵە گەورە و ڕوونتاکە کە ةە
قەز حەوعەی دەصتەدانەکەیە ،ةەو پەرزە تۆڕ و ئەتڵەصییانەوە ،ئەوەی کە
یەکەمجار زەصتم ڕازاع مەگەڵم صەما ةکەی .تۆ عتەرمێىن و مێتى ةە ةتسە
پەنجە ةنىێرئاصاکان دضتتە نتاو زەصتتم و هەصتتای .ئتا ئتا الی ئتێاەظ
هەیە .قەرەجەکتتان زۆرتتتر ئەیتتژەنن .گەڕەکةەگەڕەک زەگەڕێتتن ،مە نتتاو
عەمەنسەفەر و پاش ،ئەرم ئاغای ئەمینیػ حەزی مێیەتی ،ةەاڵو چىنکتىو
هەمىو تەمەنی مە دەصتەدانە ةىوە و وەک متن صتەفەری نەکترزووە ،هتیچ
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ةیرەوەرییەکتتی ئەوتتتۆی متتێ نیتتیە .حەێ! هەر ئەزانتتێ ةڵێ ت عتتەوانی پتتڕ
جتتموجتتىوڵی کریضاەصتتی ةیتترزێتەوە کە مە فیناەکانتتسا ةینیتتىیەتی .ئەو
فینامنەظ هەر دۆو پێاسا ،ةۆ من؟ مەگەر پێمنەوتی؟ ئەورووپای صتەزەی
هەژزەهەو و نتتۆززەهەمم ةیتتر زێتتتەوە کە مە نێتتى ڕۆمانەکانتتسا وێنتتا کتتراوە.
ئەرموەڵی منیػ وەک تۆ چاک ڕۆمان ئەدىێناەوە .ئەو ڕۆژانەی نتایەو ةتۆ
الی تۆ ،زازەنیغم ڕۆمان زەدىێناەوە .نەوەڵی ةە زیازو نەکرز ،زیازەکاری
چتتی؟ ئەزانتتی … تتتا ئێضتتتا پتتێم نەوتتتتىوی کە متتن تتتۆو مە یەکێتتب مەو
ڕۆمانانەزا زۆزیتیەوە .ةتڕوات هەةێت ةیترو نتایەتەوە نتاوی چتی ةتىو .ةەاڵو
کیوێکی صپی و تۆڕی مە صەرا ةىو .مەةیترتە چەنتسە صتاێڵی منت ةەزڵ
ةىو! تى دىا هیچ پیاوم وەک من صەرنجی ڕاکێغاةىوی؟ زەی دۆو ئەزانتم
ةەقىرةان .هەر مەةەر تۆ زامسەنا .هتاوین ةتىو ،جتىان مە ةیترمە ،کراصتێکی
عتتۆڕی چێرەییت مەةەرزا ةتتىو ،چەترێکتتی تتتۆڕیی هاوینەعت پتتێةتتىو ،مە
ڕەن ی کیوەکەت … ژنی الی ئێاە؟ ئەوە ةەڕاصتتە؟ جا ئەوان کىا عتی وا
ئەزانن؟ ةە گیانی تۆ هەر ةیریغیان مێناکەمەوە .هەمىویان ةىونەتە زایتب
و دىعکم .هەصتتم ةۆیتان ناةسوێت  .ئتاییی ةاصتی چتیم ئەکترز؟ ئەرم
زەن ی ئاکارزیۆنی صەر چىارڕێکتان تتۆو وەةیتر زەدتاتەوە .تتۆ ةە دغتەی
کراصە ئاوزامانە حەریرەکەتەوە کاتێ ةە پنیکانە مەڕمەڕییەکانتسا ئەهتاتیتە
دىارم! مە ةیرتە؟ یەکەمجار هەن اوو دضتە صەر ئەو مافىورە صىورانە و تۆ
ةە ناز و دەمسەوە وەک تاوش ةە پیریاەوە هاتی.
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ئێىاران کە مە کار ئەگەڕێتاەوە ،کە مە پغتتی گڵتۆپی صتىور ئەوەصتتم،
منساڵە قەرەجەکان ئاکارزیۆن متێئەزەن و گتۆرانییەکی ئتایینی ئەڵێتنەوە،
ةەاڵو من ئێضتاو ةیر زێتەوە ،ةەو زەصتکێغە تۆڕییانەت ةاصک گرتتىوو و
مەکاتێکتتسا کە ئەو جنتتیقە و پاڵتتتاو و کتتیو عتتاپۆیەو مەصتتەر زایە کە ةتتۆ
صاڵیازی مەزایبةتىونم ةتۆت کتڕیم ،زەصتت دتۆظ ةتێ زۆرو متێزم ،وا
نییە؟ مە صەر عەقامە ةە ةەرز فەڕعتکراوەکەی عتانسەمیسە پیاصتە ئەکەیتن.
نازانم تۆ هەر کىێ پێدۆظ ةێ زەڕۆین .کە مەگەڵ تۆ ةتم ،ةتۆ متن فەر
ناکتتا .ئتتادۆ تتتۆ وەک متتۆرزێکی جەنتنامنتتی الی دۆتتتان زەمتینتتی؟ یتتان
زڵپیضتتتتی نتتتتاکەی ئەگەر ةتتتتۆ ئەو ژنە جتتتتىان و زەوڵەمەنتتتتسانە کە مە
تەنیغتتتامنەوە تێتتسەپەڕێن و «ڕۆژ ةتتاظ میىصتتیى»و پتتێزەڵتتێن ،ةەوپەڕی
ڕێسەوە کیو مە صەر هەڵ رو و «ڕۆژ ةاظ مازمازێه»یان پێةڵتێم؟ ئەوانتیػ
زایب و دىعکان .تۆظ ئەتىانی ئاوڕ ةۆ ئەو تىوتکە تىوکنە کىرتەپێیانەیان
ةسەیتەوە کە پاپیۆنی زەوری منیان مە ڕەن ی جانتا و کیوی دامنەکانیانە.
زەن تتتتی ئاکتتتتارزیۆن ،ةەرەو الی تتتتتۆو ڕازەکێغتتتتێ .ئەو کتتتتاتەی کە
جێژوامنتتان الی فتتۆمکەی گەڕەکێکتتی ئیتتتامی زەةەص ت  .تتتۆ زان ةتتۆ ئەو
کتتۆترانە ڕۆزەکەی کە چىارزەوریتتان تەنیتتىین .نتتا ،ةتتێذەو ةە ،کتتۆتری الی
ئێىەظ فەرقی هەیە مازمازێه .ةۆ هەڵفڕێ ؟ من ڕۆژنامە مە مێرمنتساڵێکی
زەص فرۆظ زەكڕو تا هەواڵەکان ةۆ ةذتىێناەوە .ئتای ئتای! چەنتس جتار
زەپرصی؟ جا کەیث نییە پاعاموەی پارەکەمیمێوەرگرمەوە مەکاتێکتسا کە
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جەنتنامنێکم ةۆدۆو؟!
ةۆ ئەو صەفەرە زەةێ هەمىو عتێب ئامازە ةێت  .تتا پێػهتاتنی کتىڕە
قەرەجەکە ،زەةێ مێسەکە ڕاکێغێتە ةەر ئاوێنەکە تا کاتێتب مازمازێنەکتان
ةان ێێغتی دىارزنەوەی کاپۆچینۆ یان قاوەی ئێىارانی پێتن عتەمە زەکتا،
دۆیان ةتینێتەوە و چێژیان مێوەرة رم:
 ةتتێذەو ةە مەزاو! عتەکرو مە قتتاوەکەو نەکتترزووە .قتتاوەی کتتىرزییە ةەتامی قەزوان .نەتذىارزووە ئەزانم .نا گىڵە گیان ،قەڵەو ناةیتەوە.
پێن عەمانە زەةێ زوو ة ەڕێتەوە و تەماحی زیازەکاری نەی رم .زەةێ
صەری مێسەکە چۆڵ ةکا مە چینکەی ززان و ورزە نان و داومی و گۆرەوی و
عانە .زەةێ ةتۆنێکی دتۆظ مە نتاو متاڵەکە و جنەکانیتسا ةپژێنتێ تتا ةتۆنی
ئاوزەص و زیىارە عێسارەکان ،مازمازێه مۆن نەکا .چىنکتىو ئاغتای وەک
متترۆڤ مە ژێرزەمینێکتتسا زەژی کە تەنیتتا یەک ژووری هەیە و زەالقەیەکتتی
ةچىوک ،هەر ةۆیەظ ماڵەکەی هەمیغە ةۆنی عێی مێ زم.
ةە کىڕە قەرەجەکەی وتىوە:
 نەدۆعێکم مە ماڵەوەیە و ئەمەوم هەمىو ئێىارەیەکی پێن عتەو زڵتیدۆظ ةکەی.
ئاغای ئەمینی دۆی نازانێ تۆنی زەن ی چەنسە تاڵ و نتاحەزە کاتێتب
زەڵێ:
 -گەر ةغامیتایەوە زەةىو هەر وەک ئێرە چڵکی دەڵب ةغتۆی  .ةاعتی
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واڵتی دۆمان مەوەزایە مە نێى هاوزمانانی دۆتسای .ةا تارانیػ ةێ دتۆ هەر
مە کاتی تەن انەزا ةە فریات ئەکەون.
تاڵی و تۆنی زەن ی ئاغای ئەمینی تێکەاڵوە مەگەڵ ترش مە کامێراکان
و ةۆنی زەرزاو و دىێنتاوی جتهعتۆردانە .هەمتىو ئەمتانە وا مە ئاغتای وەک
مرۆڤ زەکەن کە مەجیاتی ڕۆییغنت ةۆ میىانیی زەوڵەمەنسەكان ،ةڕوات ةۆ
کڵێضتتەیەک و مە نێتتى تتتاةىوتێکی پتتڕ مە گتتىڵی متتریەو ڕاکغتتێ و زنجیتتری
منىانکەی مەصیحی مەداچزراو ة اڵێنێ ةە زەوری پەنجەکانیسا و...
تۆ چی زاوە مە نیغتتامنی متن مازمتازێنەکەو؟ ةتۆچیتە ةاصتی واڵتتی
دۆم ةۆ ةکەو؟ مێیگەڕن ةا صەماکرزن مە ةیتر نەچێتتەوە .تتۆ حەزت مە
پیاوی ڕۆژهەاڵتییە ،صاێڵ ئەصتىوری ڕەظئەصاەر و تەواو...
ئاغای ئەمینی نتازانێ مەو کتاتەزا زەن تی ڕێتب مە نەڕەی عتۆفێرێکی
میتتتتىەفرۆظ زەچێتتتت کە ةە وانێتێکتتتتی زاعتتتتقەوە هەر مەو ئێتتتتىارەی
پێتن عتتەمەیەزا هاوکتات مەگەڵ کتتىڕە ژەنیتارەکە زەگتتات و ةە هاوارهتتاوار
صەفەرەکەی مێ تێب زەزا.
کەچی ئاغای وەکمرۆڤ ةیری مە هەمىو عتێب کترزۆتەوە .ةەو پتارەیە
کە مە ةاةەتی هێنانەوەی کچی زوکتۆر مىرازی مە قىتاةذتانە وەریتسەگرم،
عتتتۆفێرەکەی ڕازی کتتترزووە کە تەنیتتتا مەو یەک صتتتەکاتەزا ةەو کتتتۆاڵنەزا
تێنەپەڕم و ةەو پارەیەظ کە مەةاةەتی ةرزنی کچی زوکتۆرێکی تر ةۆ وانەی
ئین نیسی وەریزەگرم ،کىڕە ژەنیارەکەی ڕازی کرزووە .ئەعسانێ زەرفەتی
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کەمە و یەک صتتەکات صتتەفەر ةتتۆ ئەورووپتتا ةتتایەدی ئەوەی نیتتیە کە کتتاتی
دتتۆی ةە صتتەیرکرزنی عتتێ و ةەڕەاڵکتتانی صتتەر عتتەقاو و هەژارانتتی نتتاو
جتتۆگەمەی گەڕەکە هەژارنغتتینەکانی ئەو واڵتتتانە ةە فیتتڕۆ ةتتسات .ئەگەر
زانیتای ئاغای ئەمینتی ةە چتی ڕازی زەةتێ تتا تاڵییەکتانی نەڕژێنێتتە نێتى
صتتەفەرەکەیسا ،ةتتێگىمتتان ڕازیتتی زەکتترز .هیچتتی پتتێنتتاکرم جتت ە مە
كاوێژكرزن و زووپاتکرزنەوەی ةەرزەوامی ئەو قضانە کە:
 ةاعییەکەی مەوەزایە هێنسەی زەحتاەت و ئەرکت پتارە وەرزەگتری وزڵەڕاوکێی زەرکرزن ةەرزەواو مەگەاڵ نیتیە و ئەو ماڵیتاتەظ کە ئەیتسەیتە
حکىمەت ئەزانی مەپێناو ئارامی و ئاصایغی دۆتسایە و...
کتتتتىپڕ ئەکەوێتتتتە ةیتتتری کتتتامێرا عتتتاراوەکان و ةەوعتتتێىەیە پاصتتتاوی
قضەکانی زەزاتەوە:
 النیکەو ئەتىانی مە پغىوی عەماە و یەکغتەمانسا ةچتی ةتۆ واڵتێکتیزراوصێ و تەماعای صەمای زۆمفینەکان ةکەی.
ةە وەةیرهتتاتنەوەی تتتۆنی زەن تتی ئاغتتای ئەمینتتی ،ئاغتتای وەکمتترۆڤ
ناوێرێ دامنێب ةان ێێغ ةرا ةتۆ کەناراوەکتانی زەریتای ناوەڕاصت ةتۆ
مەمەكرزن و زاوای مێةکا مە تەنیغت یەکەوە مەةەر هەتتاو ڕاکغتێن ،یتان
کاتێب ةە ڤۆزکاوە صەردۆعە و مە گەرمەی صەمای تىنسی المتتازایە ،وای
مێزەکا کە ةە مازمازێه ةڵێ :
 -ةتىرە مازمازێه ،تکایە مەگەڵ کەصێکی تر صتەما ةتکەن … متن ئیترت
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ناتىانم.
هەنسێبجار ةە الچاوەوە صەیری دۆی زەکا کە ةەوپەڕی ڕێسەوە قاوە ةۆ
مازمازێنێب تێسەکا و زەڵێ :
 مەو کتتتێکەظ نتتتۆظ ةفەرمتتتىو مازمتتتازێنەکەو ،تتتتایتەت ةە ئێتتتىە،ڕژیایصازکراوە و گىێسی هەورامانیغی تێسایە.
مەناکاو قضە تاڵەکانی ئاغای ئەمینی ةیر زەکەوێتەوە .ةۆنی ئاوزەص و
زیىارە عێسارەکان ةەرز زەةێتەوە .ئەوجار هەصت زەکتا مە نێتى گتىارە و مە
نێى گىڵی صەر صین ی مازمازێه یان مىومی پرچەکانیتسا کتامێرای عتاراوە
هەیە و پتتتێػ ئەوەی ة ەڕێتتتتەوە ةتتتۆ ئێتتتران ،حتتتىکای زەرکرزنتتتی مە
دەصتەدانە زەرکراوە و زۆصیەیەکی قەةەعی ةۆ چێکراوە.
ةا هەر ةڕێضێ ةۆ دتۆی ئاغتای ئەمینتی! چتۆن ئەةتێ ئەو چتاوە گەعتە
عتتینانەت ةەڵێنیتتان مەگەڵ پاراصتتتنی دەصتتتەدانە زاةێتت ؟ چتتىوزانم.
مەصەرێکیغتتەوە دتتراپیػ نتتاڵێ .مە دىایتتانە ةیتتانىویەکامن ةتتۆ ةتتسۆزنەوە و
ڕەصایامن نەکەنەوە .کەش صەر مە کاریان زەرناکا ،ئادر … ئتا ئتا منتیػ
ئەوەو پێگىت ،مە پێناوی چی؟ تۆ قەز وا پەروەرزە نەکراوی .ئەڵتێ ڕەنت ە
ئەو قۆپچەیەت وا دەتی نێى صین تی مە من ئەعارزەوە ،قۆپچە نەةىوةێت ،
ةەڵکىو کامێرایەکی عاراوە ةىوةێت ! ةاعتە مەگتری ،ةتتىورە … تتازە ئەمتڕۆ
زرەن ە و زەرفەتم نەماوە ،ةەاڵو ةەڵێن ةێ پێن عەماەی زاهاتىو ةتتەو ةۆ
کۆعتتکە صتتەهۆڵییەکەی ةتتاکىوری صتتىیس ،ةاعتتە؟ ئیتترت مەگتتری ،ةتتڕواو
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پێکرزووی.
ةەاڵو مازمازێنی نێى دەونەکتانی کاتێتب مە صتەمای تتان ۆزا دتۆی ةە
ئامێسی ئاغتای وەکمرۆڤتسا هەڵسەواصتێ و وەک زوو متراوی ئاعت مە نتاو
جەرگی صەماکەرانیترزان و مەکاتێکسا کە گغتیان چاویان ةڕیىەتە ئەوان
و هەڵاتتی هەناصتتەی مازمازێتته گتتىێی نەوازظ زەکتتا ،ئەو ةە نتتىێنەرایەتی
مێژوویەکی چەوصێنەرەوە صتەةارەت ةە پەیامنتی متۆزان زاوای مێتتىرزن مە
ئاغای وەک مرۆڤ زەکا.
 ئاخ مازمازێنە چاو ئەصتتێرەکەو! ڕەنت ە تتۆ ةتتىانی ةتتی ةە نتىێنەریزەصەاڵتی واڵتەکەت ،ةەاڵو ةتىورە ،من ةە تەنیا ناتىانم.
زەعسانێ مە میىانییەکی مەو عێىەیەزا ،زەةێ قضەی کاعقانەی ةۆ ةکا
و ةسە مە صەر مێىی نەکىژێ  ،ةەاڵو ةیر زەکاتەوە کە -:ئەی کەن ێ ئەو گنە
و گازنسانەیان مێتکەو؟
ئەو صەفەرە ةە چىونی کىڕە مەو کۆاڵنەزا کۆتایی پێنایە .کاتێب ئاغای
وەکمتتترۆڤ پتتتارەکەی پتتتێزەزا و پتتتاقییەکەی متتتێوەرنتتتاگرێتەوە ،ئیتتترت
ناعتتت ەڕێتەوە ةتتتۆ متتتاڵەوە ،چىنکتتتىو ئاغتتتای ئەمینتتتی مەوێتتتیە و مە صتتتەر
کىرصییەکەی ئەو زانیغتتىوە و مە وەاڵمتی پرصتیارەکەی مازمازێنتسا کە مە
کىێىە هاتىوە ،ةاصی ئازایەتی هەدامەنغتییەکانی ةتۆ زەکتا کە حکتىمەتی
مازەکتتان زەعتتکێنن و تەدتتتی جەمغتتیس زازەمەزرێتتنن و وێتتنەی عتتىێنە
دۆعتتەکانی ئێرانتتی پیغتتانزەزا و ة تترە تەنتتانەت چەنتتس وعتتەی فارصتتی
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صتتەةارەت ةە دۆعەویضتتتتیػ فێتتری مازمازێتتته ةکتتا! ئەوجتتتار متتتازامی
وەجاخزازە ،زەصامڵە ئاوریغاینە گىڵسۆزکراوەکەی مە گیرفان زەرزەهێنێ
و مە ةەر زەو و مىوتی زەی رێ تتا ةتۆنی زیتانە زەرزەکتانی ئەو پیتاوە زڵتی
تێتتبنەزا! ڕەنتت ە دەریتتکە ةە ةەرپرصتتی دەصتتتەدانەکە و صیضتتتەمەوە
هەڵسەڵێ  ،ئەگەر قۆپچەی کراصەکەی مازمازێه کامێرا ةێ ،ئەوە هەر زۆر
ةاعە ،ئیرت ةەةێ هتیچ پترش و پرصتیارێب ڕەصتایی زەکەنەوە و مەوانەعتە
ةیکەن ةە ةەرپرصی ئەویػ.
زەزانێ گەر ةچێتەوە ةتۆنی زیتىارە عتێسارەکان زەصت پتێزەکتاتەوە و
کتتاتێکیػ مێتتسەکە زەدتتاتە صتتەر جێ تتای دتتۆی ،مە ئتتاوێنەزا پیاوێتتب
زەةینێتەوە کە مێی زەپرصێ:
 ةۆ دۆت مە ئاو نەزا؟ئەوجار ناچارە گرێی ةۆێنتادەکەی عه ةکاتەوە و ةڵێ :
 ترصتتاو ةذنکتتێم .ئەزانتتی دتتۆ چەنتتسە ةە چەرمەصتەری گەیغتتتىومەتەئەوم  ،ئەعتتسانی پۆمیضتتی تىرکیتتا چەنتتسە ةتتێڕەحتتاە .ةیضتتتتىوو هەر
کەصتتتتێکیان ةەر چتتتتاو ةتتتتکەوم تەقەی متتتتێزەکەن .ةە چەرمەصتتتتەری
گەیغتىومەتە ئەوم.
 ةەاڵو زۆر کەصیػ دۆیان مە ئتاو زا و گەیغتتنە واڵتێکتی ئەورووپتی وئیقامەعیان وەرگرت و...
 -ئەزانتتم ،ةەاڵو قاچادچییەکتتان هەمتتىو پارەکەیتتان دىارزةتتىوو .نە مە
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زمانی کەش تێئەگەیغتم ،نە مەمەعم ئەزانی .جا چی مە گیتان عتیرینرت
هەیە؟
مەگەڵ کىڕەکە دۆی مە حەعیاەتی عەقامەکان ون زەکا و مەکاتێکسا
کە تامی قتاوە و قەزوانتی ژێتر زمتانی زەهێنتێ و زەةتا و ةەدۆعتی ڕەن تی
ةۆێنتتتتتتادەکەی و ةتتتتتۆنە دۆعتتتتتەکەیەوە ،زیضتتتتتان پێتتتتتیوایە کە مە
عەقامیعانسەمیسەی صەزەی نۆززەهەمسایە و ئەو کچە چارعێى مەصتەرانە،
هەمان ئەو مازمازێ نەن و مێىی صتىوریان مە ژێتر تتۆڕی تەنکتی ئتاوێسانی
کیوەکانیانسا زەةریضکێتەوە و ئاگری تێةەرزەزا ،جا ةتا ئاغتای ئەمینتیػ
هەر ةڵێ … یان عۆفێری ةارهەڵ رەکە هەر هاوار زەکا:
 ةایجان … تەماتە … پەتاتە.یان ةۆنی ئاوزەص و زیىارە عێسارەکان هەمىو ئەو واڵتە ةتەنێتەوە.

5097

جێژنێکی دووقۆڵی
مێم نسیب زەةییەوە ،ةەو حەریرە ةێقۆڵە صتپییەتەوە وا کراصتی ةىوکێنیت
ةىو ،کڕیامن ةۆ جەژنی زەصپێکی ژیانی هاوةەعامن ،جەژنێکی زووقۆڵی.
وەک ڕۆةتتتتتۆتێکی تەمەڵ ةەاڵو مەصتتتتت  ،کە جێ تتتتتا دتتتتتۆظ زەکەی و
کىرصتتتتییەکە زەدغتتتتێنیتە پتتتتێػ ،زەنتتتتسووکی کەوەکەو زەنىوصتتتتێتە
متانیتۆرەکەوە ،تەنیتا ةتتۆ چەنتس چتترکە ...زەڵێتی ئێضتتا صتتەز صتاڵی تتترە و
تەکنۆمۆژیتا پتێػ کەوتتتىوە و متن زەتتىانم وەک جتتاری جتاران زەنتتسووکی
کەوەکەو ة ىوعم و قیژەیەک مێ هەصتێنم کە زیاتر مە ناز زەچێ عازی،
مەو نازانەی کاتی ڕامىوصان کە هەصتی ةەرپرصیارەتیای ةۆت زیاتر زەکرز
و ةتتێگىنتتاحیی تۆعتتی ةتتۆ متتن ،ةەرپرصتتیارەتیم ةتتۆ هەمتتىو عتتتێک  ،ةتتۆ
زاهتتتاتىوت ،ةتتتۆ کەوةتتتىونی ئاصتتتن و کەمضتتتیۆمی مەعتتت وا قژەکتتتانتی
هەڵسەوەرانس ،ةۆ ئەو ڕوانینە پیط و کڕیارانەی کىڕەکانی زانغت ا ةتۆ تتۆ وا
تەنیا مە عتەکیتسا نەةتىو ،ةتۆیە ئێضتتا عتەکیتم پتێ تەحەماتۆل زەکترم،
ةۆ...ةتتۆ عتتەونذىونییەکانی کتتاتی تاقیکتتاری ،پەیتاپەیتتتا قتتاوەو ةتتۆ صتتاز
زەکتتترزی ،ئەوەی کە دتتتاڵە گرین ەکتتتانم زەصتتت نیغتتتان زەکتتترز و هەر
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ئەوانەمان زەدىێنس و قەةىوڵ زەةىوین ،هەر مەةەر دتاتری تتۆ ةتىو عتازی،
کەچی پێم گىتتىوی ةۆ هەاڵتن مە زەةری ةاوکم هاتىومەتە زانغت ا و تتۆظ
ةڕوات کرزةتىو ،ةەاڵو ڕاصتتییەکەی مەةەر دتاتری تتۆ ةتىو عتازی ،کتىا مەو
ةەقىڕمگیتراوە زەمتانتىانی پتێکەوە ةتژین؟ زەمتانتىانی؟ دتۆ پیتاو نتاکرم
هەمتتىو عتتتێ ةە ژنەکەی ةڵتتێ زەکتترم؟ کەوەکتتانم ئۆففتتف کەوەکتتانم...
زەصتیان پیا زێنم ةەاڵو صەز صاڵیتر نییە و زەصتەکانم تۆز زەی رم.
جۆرێك کامێراکە میسان زەکەی کە ڕوومەت و عانومنتم مێىە زیار ةێ.
کەوەکانم زەدەیەوە نێى قەفەصەوە ،چەنس نامۆ ةىوی عازی! زەڵێی نازانی
قاصپەقاصتتتتپیان زەةیضتتتتتم ،گىێچکەکتتتتانم گەرو زازم و دەو و گەرمتتتتا
ڕۆزەچێتتتە نێتتى مەعتتاەوە و ةەتەواوی زاگیتترو زەکەن .ئەو کتتارە چتتی ةتتىو
کرزت عازی؟! ئێاە دۆ دەریکی ژیانی دۆمان ةىوین.
 چەنس گەظةینی ةە ئیقامە گرتن گىڵم؟پێتتسەکەنی ،پێکەنینتت ورز زەةتتێ و زاری کتتراوە و چتتاوی ةەصتترتاوت
قەتیط زەةێتە صەر مانیتۆرەکەزا:
 مە زوای صاڵێب زینسانی و "مانىعامذروجی" و تێتپەڕێن ةەو هەمتىوزەریا و زارصتانەزا وەڵی زەةێ ئیقامەتەکەو مە پێػ دۆو زانراةێ.
چتتاوت زەکەیەوە و ةاصتتک زەنىوصتتێنی ةە کتتامێراکەوە ،جێتتی ززانە
ناڕێکەکانم زەناصاەوە مە صتەر ةاصتک کە ةتازنەیەکی دتىارودێچی صتاز
کرزووە .مە نێى ةازنەکەزا وێنەیەکی ةچىوک کێغاوەتەوە ،وەک وێنەکتانی
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یاهىو مەصتەنجەر ،یتانی ئەوە متنم ڕیچتم ةترزۆتەوە و زوو ةترۆی ئەصتتىورو
هەیە ،تۆ ئەو ةرۆیانەم دۆظزەویض عازی ،ةە کچەکتانی زانغت امان
وتتىو الی ئێاە ئیجازەی ڕوومەت گرتن تەنیا ةۆ ةتىوكێنی زەزرم ،ئیترت ةتا
پارێسەر یان زوکتۆر ةی ،کچەکان پێسەکەنین و تۆ زۆرترت دۆظزەویضتتم.
زەڵێی:
 هەمىو جار کە مە حەمتاو زێتاە زەرەوە ،جێتی زیانەکانت ةە ماژیتبپڕڕەنگ زەکەمەوە.
 ةەاڵو دۆ زەةینی ةرۆیان ناصتب کترزوومەتەوە ،ةە زەصتتىوری زعتیةەڕێسو.
نسیتب زەکەوە و چتاو زەةتتڕمە کتامێراکە تتتا ئەو عکضتتە ،ئەو ةچتتىوک
ةىونەوەیەو ةتینی کە دەڵب پێی زەڵێن زامەزران و تتۆی دتائینیػ پێتی
زەڵێی "زرێژەزانی ڕەوتی پێىیضتی ژیان".
نسیک ت زەکەوە و نتتسیکم زەةیتتیەوە ،زەنتتسووکی صتتىوری کەوەکەو مە
یەدەی کراصەکەت زەرزەپەڕم و ئاورو تێةەرزەةێتەوە.
 وەی ی ی ی کە ناصکە نەکەی کیضتەی ةکێغتی و ةیقرتێنتی ،زیتارەزعە گیان فێری دەتی چاوکێغانیغی کرزووی ،کەچی پێم وانیتیە کتاری
دۆت ةێ.
 ةا ...کاری دۆمە عازی ،ئێضتا ئیرت زەتىانم ...زەن م زم؟ -ئەرم ،زەی...
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 ئەڵتتێم ئێضتتتا ئیتترت زەتتتىانم ئەو نی ەرانیتتیە هەمیغتتەییە ةتتۆ کێغتتانیدەتی چاو هەص پتێةتکەو ،منتیػ ئەو نی ەرانیتیەو هەیە ةە جتۆرم ،یتا
ڕەن ە چۆن ڕانەهاتىوو ةەو جۆرە ژیانە هێغتا...زەزانی ئەو هەمىو صەرنجە
تەنیا ةە یەک چاو ناکرم ،مانسوو زەةێ چاو ،کە مانتسووظ ةتێ زەترووکتێ
المەصەب ،کە ةغرتووکێ دۆ زەزانی چ کارەصتاتێ ڕوو زەزا ،پیتاو زەکتاتە
گىرگ! چاویػ نەترووکێنی ئەو نی ەرانییە حیتسە چتاو وە پرتەپترت زەدتا،
وەک پڵیتەی ةێ نەوت!
پێسەکەنی و زەن

صاف زەةتێ ،زەڵێتی ئینتێترنێتیػ زەفتامێ و کە

قضە مە صیاصەت نەکەین ناو چاومان مێزەکاتەوە ،زەڵێێ:
 دەتتی چتتاو کێغتانی منتتیػ وەک کتارە گرین ەکتتانی ژیتتانم وایە ،مەصتتەرەتاوە ةتتاظ زەصت پتتێزەکەو ،ةەاڵو وەدتتتایەن زەگەمە نیتتىەی ،ةتتۆ
تەواوکرزنی زەصتەوەصتتان زەمێتناەوە ،ئەو دەتتی چتاوە الصتتیکییانەظ
زۆر قۆڕن و مە ئێرەظ پتڕە! هەر ةەعتی نیتىەی صتەر چتاو زەکەن ةەزیتازو
نەکرز ،ئەمۆ...ئەمۆ ..زەن م زم؟
 ئەرم ،ئەرم حەێ کە جىان پێکات عازی! وامسانی هەر ةتۆ متن وایە.زەزانی چییە؟ کێغە ئەوەیە دۆت گىتەنی تا نیىەی صەر چاو ةاعتن ،ةەاڵو
ڕێب مەو نیىەیەزا تەواو زەةن ،زوایی کە تازەی زەکەیەوە ئیرت ئەصتىوریی
دەتەکە تێب زەچێ مە پیاو ،نازانی زەةێ ةاقییەكەی چی مێ ةکا؟ ةاریب
ةتتێ؟ ئەصتتتىور ةتتێ؟ یتتا هەر نەةتتێ! مە ئتتادرا زەةینتتی وەک نەوار قەمتتتی
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مێێاتىوە ،پەێ کە قۆڕە!
وەک هەمیغە گیرو زاوە ةە زیامۆگێکی ةێمانا ،ةۆ ئەوەی پتێةکەنتی و
من ةاصە گرین ەکانی ژیامن ةۆ نەکەو.
ةەزەو پێرەنینەوە زوور زەکەوییەوە مە کامێراکە ،ةتۆ ئەو جتنەت مەةەر
کرزووە عازی؟ ةۆ هێنسە ةێڕەحای و وا ڕمزەکەی؟ ةۆ کێى و زەریاکتانی
نێىامنان ناژمێری و الرومەنجەتم پیغان زەزەی ،ةۆ؟
مۆصتتیقایەکی ئارامتت گرتتتىوە و تەقەی قتتاد و قاچادتت زم .وەک
ڕۆةتتۆتێکی مەصتت ةەرەو الی دتتۆو زێیتتتەوە ،ئەمتتڕۆ ئینتێرنێتت چەنتتس
میێرەةتتانە! پەرزادێکتتی چینتتی مە صتتەر مێتتسەکە زازەنێتتی و کىرصتتییەکە
زەكێغتتیتە ةەرزەمتتی دتتۆت ،کەوەکەو مە یەدەی ئتتاوێسانی کراصتتەکەتەوە
زەرزەپەڕم و زەیێەوم دۆی ةذاتە نتاو مضتتاەوە ،صتاوینکەیە کەوەکەو و
نازانێ تەکنۆمۆژی چییە و صەز صاڵی تر کەیە ،نازانێ چاکدىازی چییە و
زینسان و مافی تەڕەماظ و هەنسەران و ماڵوێرانی من یتانی چتی؟ جتا ةتۆ
مەگەر تۆ زەزانی؟ ئەو تەنیا زمانی تاصتە و تتامەزرۆیی زەزانتێ و متن وەک
قەیضتتییەکی تەواو پێ ەیغتتتىوو .هێنتتس ةتتێقەرارە تەنیتتا صتتەرپەنجەیەکی
ةەصتتە تتتا دتتۆی ةذتتاتە ةاوەعتتی دتتاکەوە .صتتەرپەنجەکانم زەدەمە صتتەر
زەنسووکی کەوەکەو و زەگەمە مىوتکە ،ئای ...ڕاحەت زەةتم ،تتۆ ،متىوتکە،
کەوەکانم...
چ صتتێحرێب مە صتتەرپەنجەکانی تتتۆزایە عتتازی كە مە هتتی دتتۆو و
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عەکیتسا نیتیە؟ کە ةە صتەرپەنجەکان زەگەیغتتاە متىوتکە هەڵتسەفڕیم،
زەةىوو ةە پیاوێکی ةاڵنسە ،ةە هەڵۆ .ئەرم هەڵۆ ،زنیا ئەةىو ةە نێچیری من
تەنیا ةۆ ئارامغتی تتۆ .ةە زەصتتەکانی دتۆو ةەاڵو ،پتێػ ئەوەی ةە متىوتکە
ة ەو ،هەر مەوێغەوە زەةینم زنیا چەنس ةێڕەحامنە ةێمانتایە ،کتاتێ چتاو
زەکەمەوە و زەةینم تتۆ تەنیتا دەیتاڵێکی و نتازانم کەی عتەکیث ةىورصتی
زوکتتتۆرا وەرزەگتترم و پێ ت زەگەمەوە؟ تکتتایە مەپرصتتە ئەی زەصتتتەکانی
عەکیث چی؟ دراپرتن مە هی دۆو ...ةارصتایی زنیاو ةۆ صىوک ناکتاتەوە
هیچ ،قىرشتریغی زەکا ،ةۆیە وەک ماص واو ،صارز و صڕ و زاڕماو!
ةەڵکتتتىو ئەو جتتت ەرەیە فریتتتاو کەوم ،ةە هەر مژێکتتتی جتتت ەرەی زوا
ڕاحەتةىون ،ةە زەصتی دۆو ةێ یتا عتەکیث فەر ناکتا ،قەوارەیەکتی زۆر
مەو ةێماناییەی جیێان فڕمزەزەمە زەرەوە و ةۆ تاوێتب مە کتۆڵم زەةتنەوە
ئەو نی ەرانیی تانەو :زووری تی تتتۆ ،ترصتتەکانم تەنتتانەت ،تتترش مە زاهتتاتىو و
ئێضتاو کە نازانم زەةێ چۆن ةژیم مەگەڵ عەکیث؟ چتۆن زەتتىانم زوایتی
کە ةە یەکرتی گەیغتین ،پێێ ةڵتێم چتی تتر کتارو پێت نەمتاوە عتەکیث
زەتىانی ةڕۆی ةەزوای ژیانی دۆتسا!
زڵم پڕ زەةێ عازی ،ئێضتتا مەو کاتتانەیە کە وەک جتاران پیتاو ةتىوو و
فرمێضکەکانم متێ زەعتارزیتەوە ،ةتۆیە زەةتێ کتامێراکەو ةکتىژێناەوە ،تتۆ
هێغتا ةسەت مە صەر مێىە و ةۆنی دۆع ماڵەکەمتانی هەڵ رتتىوە عتازی،
ةریتا عتەکیث تتا چەنتس ڕۆژی تتتر نەهاتتایەوە ،ةریتا کتىانییتایە وێنەیەکتتی
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ڕووتتتت مە صتتتەر زیتتتىارەکە زاناةتتتایە عتتتازی ،ڕێتتتب مەجێتتتی ئەو وێتتتنە
هتتیچوپتتىوچەی زەماوەنتتسەکەمان ،تتتۆ ةەاڵو هێغتتتا مە نتتاو ةتتادی دەتتتی
چاوەکەتسای:
 زەزانی یەکەو ژنێ کە زانی گەر نىوکی دەتتی چتاوەکەی مە زواییتساةەرەو صەرەوە ةکێغێ ،چاوەکانی وەک گىرگی مێزم ،چتۆن ةەو جتۆرە مە
جىانیناصی گەیغ ؟
زەترصم عتێب ةڵێم و هەص ةرەی نادم گیراوە ،من هێغتا پیاوو ةتۆ
تۆ عازی ،چاو مەو ةرۆیانەو مەکە ةاریکم کرزوونەتەوە ،دۆت زەزانی مەةەر
داتری قضەی دەڵب ،ةتاوکم ...مە ةیترتە چ ةەزمێکتی پتێگێتڕاین؟ نتازانم
چۆن چۆنی ةیضتتىوەوە؟ دۆ تەنیا گىمانی مەصتەرمان ةتىو و ةە ورزەکتاری
ژیامنانی نەزەزانی.
ئێضتایە کە زەةێ ةنىوصم نەفرەت مە کەوەکانت وا زەنتسووک مە نتادم
زەگتترن ،مە تتتۆی دتتائین وا زڵنیتتاو ةەرگەی ئەو غتتىرةەتە نتتاگری و پغ ت
زەةەصتییە نێرەکەرێکی تىوکنەوە ،ئادر ژنان وان .یەکنتی دەتتای دتۆمە،
مەو چەنس صاڵەزا گەورەو کترزی ،مە نێتى پەڕی گىڵتسا دەوانتسمی عتازی،
وەک صەگ مە زەرەوە کارو کرز تا تۆ نەچیتە ةەر زەصتی ئەو نێترە زۆاڵنەی
ةازاڕ وا ةە ناوی داوەنکار عتیرەی گیتانی ژنتان زەمتژن ،ةتۆ مەگەر چەنتس
عتتازی هەیە مە متتن تتتێة تتا؟ کە نتتادم زەگیتترم پاص تىورو مەگەڵ ةکتتا؟
هەرچەنس زەزانم مە منی ةاعرت زەكەی ةەاڵو مەةەر زڵی من زەیسۆڕێنی...
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ژنانەتیم پێىیضتە عازی ،ةریا عەکیث تۆزم ژن ةىایە ،ةریا هێنتسە تتىوکی
پێىە نەةىایە ...هەص ةە دنکان زەکەو عازی .ةریا ئێضتا ئینتێترنێتەکەو
تەواو ةتىایە یان هێنسە ةىێر ةتىایەو و پیاوانە زیضتکانێکتم کترزایە و تتۆظ
ةەزەو قاوە دىارزنەوە عان هەڵتەکانسایە و ةت ىتایە:
 ةەزیاو نەکرز ئینتێرنێتی ئێرانە ئیرت چی مێزەکەی!منیػ وەک پیاوی دەصیى ،پیاوی دەیانەتمێکراوی زاڕما و صتەرو مە
نێى جنەکان ةذضتایەتە و زەصتم ةررزایە ةە هەنیضرەهەنیضب زان.
 ڕەنتتت ە زیتتێتیتتتان كە وەدتانێتتتك پیاوەکتتتان گىرگێتتتك زەکتتتىژن وزەیێێنتتنەوە متتاڵەوە ،ةە عتتانازییەوە زەڵتتێن :وااای چتتاوی چەنتتس جتتىانە
المەصضەب! ئەمۆ..ئەمۆ وێنەکەت نەما ،ئەی زەن م هەیە؟
زەنىوصم:
 ئەرم.زەڵێی:
 زەی ةاعە ئێضتە ةاصی ژیانتم ةۆ ةکە تازەةىوک!زەنىوصم:
 دەریکی ئەو کارانەو کە تۆ زەتکرز ،صفرەی زرێژ ڕازەدەو ةتۆ میتىانو ...ةەاڵو ةەرزەواو فەڕەنضییەکەعم زەدىێنم.
زەڵێی:
 -کەوایە ئادری ةىوی ةە ژن.
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زەتریقێیتەوە ،من ئەو مەتەڵەکە ةە زڵ ناگرو ،مە ئادری ئەو قاقتایەت،
تۆنی زەن

زەگۆڕزرم عازی ،منتساڵ زەةیتیەوە ،مەڕاصتتیسا تتۆ ةتۆ متن

قەت گەورە ناةی ،پێکەنینەکان گرم مە کێغەکانی ژیانم زەکتاتەوە وەک
ئێضتا کە زەن م زەكاتەوە.
 ةەاڵو زۆر صەدتە عازی تۆ ةڵێی ةتىانم تەحەماىل ةکەو؟ دۆ مەگەڵکاری نتاو متاڵ و چێغت مێنانتا کێغتەو نیتیە ،ةۆدتۆت زەت تىت چێغتتی
زەصتتی پیتاو تتامێکی تتری هەیە! حەێ دتۆ هەر ئەوە نیتیە کچتێ هەمتتىو
قضەکانتم مەةیر ماوە ،منی ةێمێغکی فەرامۆعکار هەمىو هەڵتطوکەوتتی
تۆو مەةیر ماوە.
ئێضتا نۆرەی تۆیە کامێرا ةکىوژێنیتەوە و ةۆو ةنىوصی :ئەزانم ...ئەزانم
 یەکەو ڕۆژی ژیامنتتان زایکتتم تەمەفتىونی ةتتۆ کتترزو و هەر زرێتتژەی ةەچتتاکوچۆنی زەزا ،منتتی گەمتتژە نەمتتسەزانی مەةەصتتتی چیتتیە؟ تتتا زوایتتی
پرصی چیتان کترز؟ زەصتامڵەکە ...کە چتاوو کەوت ةە جنتی ةتىوکێنیم مە
صىوچێکی ژوورەکە و ویرەویری گۆرانی عەکیتم مە حەمامتسا ةیضت  ،تتازە
زانیم چی قەومتاوە! گتىتم :وەڵتی هتیچ زایە گیتان تەدتەمتان کترز و 5-7
ةرزمەوە! وایسەزانی گتاڵتەی پتێ ئەکەو .هاهتا فەقیترە! زە الیتتە ئەو وێتنە
منسااڵنەیە وەک ةەعەر کامێرا ةکەوە ةسانم چی ئەڵێی؟
ةە مىوتی صتىور و چتاوی ماصتیىتەوە زێیتتەوە ةەر کتامێرا ،جت ەرەیەک
زازەگیرصتتتێنم و زووکەڵەکەی حەڵتتتقە حەڵتتتقە زەزەمە زەرەوە ةتتتا حەزی
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پێةکەی ،وەک جاران ،وەک زۆرةەی ئەو کارانە وا متن زەمتتىانی ةتیکەو و
تۆ نەتسەتىانی.
 زەتىانم تکایەک مێ ةکەو؟چەنس نامۆین ةۆ یەكرت عازی! تۆ جیسییەت مێنایە نتا ،تتۆ زەةتێ هەر
پێتکەنی و من ةیرو ةچێتەوە دۆو دضتتۆتە چ گێتژاوێکەوە ،زەڵێتی مەگەڵ
پارێسەر یا وەرگێڕەکەتسا قضە زەکەی.
 تۆزم ژن ةە ةۆ عەکیث ةاعە؟ ةێێڵە ةا قژت زرێژ ةێتتەوە ،زامەنتی ةتۆمەةەر ةکە ،ئەویػ پیاوە ،مرۆڤە ...حەزی مێیە.
 پێىیض ناکا مافی مرۆڤم ةیر ةێنیتەوە ،قضە ةکە ةتسانم زەتەوم چتیةڵێی؟ کێ صاز کرزووە؟
 نتتا ةە گیتتانی تتتۆ مەةەصتتتم ئەوە نیتتیە ،ةتتۆ هێنتتسە ڕەظةینتی؟ تتتا ئەوجێتتیەی مەةیتترمە مە کىڕەکتتانی زانغ ت ا هەر ئەوەیتتان ةەکەڵتتب زەهتتات و
دۆعیغی زەویضتی ،ڕاصتە کە هیچی مێنایە فەقیرە ،ةەاڵو دۆ هەر مرۆڤە
و هەصتی پیاوانەی زەجىوڵێ.
قضەکان جىوجەڵە نەرو و گەرمەکانی عەکیتم وەةیر زێنێتەوە.
 عازی جىوجەڵەکانی منساڵیامن مە ةیرە؟ کامەیان هی تۆ ةتىو؟ ئەمتۆعازی؟
زەنىوصی صىور ،صىورەکە ةە فۆنتی صىور زەنىوصی.
 -ئەهتتا ئەتتتىت ةتتۆ ئەوان متتێػ وەک ةتترین و دۆرعتتتی دۆمتتان وایە!
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چەتیىە ةرین و دۆرعتیغ مەةەر چاوو دض ! من ئەو کاتەظ پیاو ةىوو
ةا ةسانی ها ،ةاوکیان ةتىوو و تتۆ ةەو جیکەجتیکەتەوە ژنتم ةتىوی .ئێضتتاظ
عتتتەکیث هەر ئەو جتتتىوجەاڵنەی پێتتتیە ،زوو جتتتىوجەڵەی نەرو و گەرو و
ةتتێگىنتتاێ! ةە عتتەرەفم عتتەوانە تتتا نەیتتانذەمە نتتاو زەصتتتاەوە دەوو متتێ
ناکەوم.
زەنىوصی:
 ةاعە دێروةێری عەکیت پێ زەگا و ئیرت ةیری من ناکەی. ئا ..ةۆ دۆیغی وا ئەڵێ ،کچێ نازانی مە ةتازاڕزا چتۆن زەصت مە نتاوزەصتی یەکا پیاصە زەکەین و دسو و کەشوکار پیرۆزةتاییامن متێ ئەکەن!
وائەزانن ڕاصتە! ةەاڵو دىا هەڵناگرم دێروةێتری عتەکیث زۆرە ،ئیترت وەک
صتتتەگ کتتتار نتتتاکەو و ةتتتاوکم وازی متتتێهێنتتتاوو ،ئەمضتتتاڵیػ زۆصتتتیەی
ةىورصەکەی تەقسیم ئەکا و...
زەچیتە نێى دەیاڵتەوە ،چەپکە قژێتب زەگتری و زەی تاڵێنی ةە زەوری
قامکتسا ،زیضان پەنا زەةەو ةۆ زیامۆگی ةێامنا ،تۆ هەر مە فکرزای و زەزانم
زوایتتی کە فکتترت ئتتازاز ةتتىو زەچیتتتە ةەر ئتتاوێنەکە و وەک زەصتتکەوتێکی
گرینگ مەو ڕامانەت تەماعای متىومیی رسۆعتتیی قتژت زەکەی و گەزگەز
ةااڵی پێزەکەی.
 چیتە گتىڵم؟ دەمتی عتەکیتتە؟ گەمتژە گیتان دتۆ ةت ەمە الی تتۆ ةەیەکجاری مێناگەڕێم ،هەر هاوڕێامن زەةێ ،مەو واڵتە کەصێکی وامان هەر
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پێىیضتە ،وەک جاران کە مە زانکۆ ةىوین.
" -ةریا...ةریا هەرنەهامتایە ،جا چییان مێزەکرزو دتۆ نەیانسەکىعتتم،
زەمتتانتىانی ةە ةتتۆنەی دىێنتتسنی زۆکتتتۆراوە هەر نەچىوةتتاینەوە و پتتێکەوە
ةژیاةتتتتاین...نە متتتتن ةەو ژیتتتتانەو ڕازێتتتتم و نە تتتتتۆظ! مە هەر زوو الوە
تێیچەقیىین.
 ئەمە پەنسی تۆ ةىو دتانم! ئەو کتاتەی دەتە چتاوەکەت گترتە زەصتئەةىوایە ئەو ڕۆژەع ةە چاو ةتسییایا! تتا نیتىەت کێغتاوە و نتازانی چتۆنی
زوایی ةێنی؟ ةەرەو صەر ةێ یان ةەرەو دىار؟ دتۆزگە هەر ئەوە ةتىوایە ،دتۆ
ئەةینم پەعیامن ةىویتەوە! ڕاصتە کە حەزت مە منتساڵ ةتىو ةەاڵو دتۆ ئێترە
فەڕەنضە نەةىو ،ةىو؟ ةاعە ةۆ چیامن ةىو ةسانین مەو هەڵتتژارزنە نەفترەتییە
کێ زێتە صەر زەور؟ زەی فەرمىو ةسانە چۆن هەر ةە عەوێب زەن ەکانتان
نىقم ةىو و کەصی دۆیان زانا! زەن ی تۆی دتائین ةە کتىم گەیغت هتا؟
ئێاە ةەالی نادێرمانەوە مافامن دىێنسةىو ،دۆ مە ةیرتە چەنتس پێتسەکەنین
ةە داڵە یاصتایییەکانی ئەو واڵتە! مە متافی دۆمتانەوە ة ترە کە ژن ةتىوین،
کەچی من هەر پیاو ةىوو ،دۆ مەةیرتە ،ئێضتەظ پیاوو ،صتەکاتی زواززەی
عتتەو زةڵەکتتانم مە زوو کتتۆاڵن دتتىارترەوە زازەنتتان و نەمسەهێغ ت ةتتۆنی
زةڵەکان ةە صەرزا ةێ...عازی ...ئەمۆ...
زەن ی کنینەکەی عەکیث زەةیضتم و دێرا زیضکانێک زەةتم ،ةتا تتۆ
هەر نەزانی كە عەکیث چۆن وەک گەمژەیەن زڵی ةە من دتۆظ کترزووە،
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ةا عەکیث نەزانێ چەنس ةێتسارو مەو هەمتىو زاعتارزنە ،مەو واڵتە مەو عتارە
کە تۆی تێسا نی  ،مەو ماڵە...ةا نەزانم چەنس پێىیضت پێاە و چەنس زوورو
مێ و چەنس صەدتە یاری کرزنی زەورێب کە پڕ ةە پێضتی دۆت ةىو و من
وێناو نەزەکرز ڕۆژێب مەڕۆژان من ةێاە جێی تۆ و عەکیث ةێتە جێی من.

5092

تارمایی خێڵی مرۆڤەکان
جەالل پەرزەیەکی پڕ تتاقەتە ،هەڵتمواصتیىەتە ةەر زەرگتای ماڵەکەمانتسا،
عۆڕ و ئەصتىورە ،ناهێڵێ تەدوتۆزی زنیای مرۆڤەکان ةێتە ماڵەوە ،کەچی
هێتتسی جتتارانم نەمتتاوە و زرەنتتگ زرەنتتگ ئەیغتتۆو ،ةەاڵو قەت مە ةتتۆنی
ج ەرەی کاک صامیه و عەریف زیس نتاةێ ،کاریغتی ةە عتەڕ و ویتەویتتی
منساڵەکانەوە نییە ،ڕەن ە مەةەر ئەو پڕتاقەتییەیە نارین کاعقی ةىوە ،کچان
ئتتاوان ،حەزیتتان مە پیتتاوی ةێتتسەنگ و پغتتىوزرێژە ،نتتارینم هەڵىاصتتیىەتە
میىانذانەکە ،کىرت و حەریری و ناصب و صپی ،ةەاڵو هەتتا ةڵێتی کەیتارە!
جاروةتتار پەنتتجەرەکەی ةتتۆ ئەکەمەوە و ڕێنتتاش ئەگەڕم ةە عتتەپۆمەکانیسا و
گۆرانییەکی دۆعی ةۆ ةیو ئەکاتەوە ،ةتا هەڵ ەکتا و نتارین قتژی پەرێغتان
ئەکا و زەص ئەکا ةە صەما .ةتا ،هێىرهێتىر مە زاوێنەکەیتسا هەڵ ەکغتێ و
نارین ةە زەوری دۆیسا ئەصتىوڕێتەوە ،زەرگتای میىانذتانەکە زەکەمەوە ةە
چەعنێ کە ةەعێکی جەالمی پێىە زیار ةێ .جەالمل کتىڕێکی عتەرمێىنە و
ئەةتێ دتۆمی متتێ گێته ةتکەو تتتا تێتر متاعتای نتتارین ةکتا ،کتاک صتتامیه
ةێتتسەن ە و ةیتتانىوی ةە زەصتتتەوە نیتتیە ةتتۆ هتتۆرە کتترزن ،زایکتتی قتتاپە
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جىانەمەرگەکانیػ زڵی نتایە ةە عتیىەن کترزنییەوە ئەو صتاتە دۆعتانە مە
نارین تێبةسا.
کتتاتێ نتتارین صتتەما ئەکتتا ماصتتییەکانی نتتاو زڵتتی عتتاگىڵیػ ئەکەونە
هەڵتیقتتتتان ،مەو حەوز ةتتتتۆ ئەو حەوز هەر یەکەیتتتتان زێتتتت و ةە زەوری
گىڵەکانسا ئەصىوڕێنەوە ،عڵپوهۆڕێکە مەپرصە ...ةا و گۆرانی تەواو ئەةن و
نارین هێىاظ ئەةێتەوە و ئەکەوێتەوە ةیری چرچەکانی:
 نە تىدتتىا مەیتەصتتتە دتتاتىون! ةتتا تتتا هەوا تاریتتب زازم متاعتتایزەصتەکانی ةتکەو ،ئەةینتی ئەو چرچتانەو تتازە کەوتتۆتە زاوێتنەوە ،ئەوەتتا
الیەک مە پەڕاوێسەکەعم کەچەڵەی زاوە ...دەریکم پیر ئەةم جا ئیرت دۆت
ئەزانی.
عاگىڵ ئەڵێ :
 گتتتىم مەزەرم دتتتاتىون ئەو هەر ئتتتاواظ ژوورەکەی متتتێ تاریتتتبکرزووین ،دىا نەکا جەالمتیػ ةێنێتتە پغت دتۆی ئیترت میىانذانەکەمتان
ةەجارێك متێئەکتاتە تاریکەصتەاڵت و گىڵەکتانم زیتس ئەةتن و ماصتییەکانم
زڵیان ئەتۆقێ!
نارین زەص زەکا ةە عیتەعی و زەرگاکەیان مێ زازەدەو.
ئەو ژنە وا زەڵتتتێ زراوصتتتێامنە و نتتتىێنەری دێڵتتتی مرۆڤەکتتتانی ئەو
ئاپارمتانەیە ،چاو ئەگێڕم ةە ماڵەکەمسا و ةە مەکرەوە ئەپرصێ:
 -دێرە دتاتىون ،ةتۆ قەیامدت زروصت کرزةتىو؟ کتێ منتساڵی ةتىوە و
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نەمانسانیىە؟
ئاماژە ئەکەو ةە چێغ دانەکە ،ةەو کىمیسە کە ةنەماڵەی ةەدتتەوەری
مەنجەڵەکانی تێسایە:
 کچەکەو ،کچەکەو منساڵی ةىوە ،کىڕێکی صەردڕی ڕەظوةرظ وەکةاوکی.
ئەزانم ةاوکی مەنجەڵەکان مەو قضتەیەو زڵ تران نتاةێ ،پیتاوی چتاکە،
کەچی گەورەیە و ةەکەڵکم نایە ،ةاظ ةىو مەو ماوەیەزا ژنەکەی منتساڵێکی
هێنا تا ةۆ ةرین و ةڕوێػ مێنان ةەکەڵکم ةێ .زەصتم ةغتکێ نەمسانتی ژنە
زووگیتتانە ،نتتارین ةیتتانىوی جەالمتتی مێتتسەگرتم و عتتاگىڵ زیضتتان تتتىانجی
کەچەڵەزانی پەڕاوێسەکەی مێ زاةتىو و ةتتىوە عتەڕیان ،تتا چتىوو عتەڕەکە
دۆظ ةکەو و ةتێاەوە الی چێغتتەکە ،گۆعتتەکە چەصتپا ةە نتاو زڵیتیەوە،
ئەویػ ماڵی ئاوا ةێ دۆ نەی ىت زووگیانە ،ةیرو نەةىو کەوچتکە زاریتنەکە
ةەکتتار ةێتتنم ،هەر ةە ئاصتتنەکە کەومتە گیتتانی ...ئیتترت ئتتاوایە کە جێتتی
کەوچکەکەو ةە صەر ڕوومەتی منساڵەکەیەوە زیارە.
ژنە ةۆ تتاةنۆی صتەر زیىارەکتان ئەڕوانتێ و ةە زوای وێتنەی کچەکەمتسا
ئەگەڕم:
 نەتوتتىو کچ هەیە ،قەتم نەزیىە صەرزان ةکا یتان دتىز ...ةچتیةۆ ماڵیان!
کاک صامیه زەصت ئەکتاتەوە ةە حەیترانوتتن ،مەوەتەی زەصتتەکەی
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عکاوە فێری ئەو حەیرانە ةىوە ،گۆعتی عەکم کڕیتىو ،ویضتم مەتی ةکەو،
هەر مەو یەکەو زەرةەیە زەصتەکەی مەت ةتىو ،ئەو عتەوە تتا ةەیتانی دتۆی
الوانسەوە ،ئەوەتا کاک عەریفی هاوڕێی عاهیسە هەر ةەو ةەیانییە ةرزو ةتۆ
ةتتازاڕ صتتپارزمە زەصتتتی مرۆڤێکتتی چەقۆصتتاز و چتتاکی کتترزەوە ،تەنتتانەت
چاکرت و تیژتر مە جاران ،ةە عەریفی وتىوە ةێتىو ئەو جتارە کتىل ةێتتەوە مە
ڕووی نایە دۆی تیژ کاتەوە ،ةە عەریفم گىت:
 پێی ةڵێ ةە کىمیػ نای ۆڕمەوە ةە چەقۆ دىێڕییەکانی ئەمڕۆ.عتتەریف پێتتی وایە کتتاک صتتامیه ئیتترت پیتتر و دەمتتۆک ةتتىوە ةتتۆیە هەر
دەریکی حەیرانوتنە!
 مەو ڕۆژانەزا ئەمانەوم صەرزانی ئەو ةنەمتاڵەیە ةکەیتن کە هتاتىونەتەجێی ماڵی ئاغای عەریفییەوە ،مىزیری ئاپارمتانەکە ڕایضپارزو ئاگتازارت
ةکەمەوە ،وەڵی ڕاصت ةىم پێم نەوتی ،ئەمسانتی نتایەی ،چەنتس جتاری تتر
ةان امن کرزووی و نەهاتىوی!
ئیرت ناهێڵم ئەو مترۆڤە ةێتتە متاڵاەوە ،فریتىی ةیانىوەکانیغتی نتادۆو،
ئەوەتا هەمىو مان ێ پارەی ئاو و ةەر و گاز و عتارژی ئاپارمتتانەکە ئەزەو
ةەو ةەچکە مرۆڤە وا پێساویضتییەکانم ةۆ ئەکڕم ،نە دىارزنی مێ وەرئەگترو
نە دىارزنی ةۆ ئەنێرو ،ةۆ مە ةیرو ئەچێتەوە کۆصتتی ةنەمتاڵەی قاپەکتامنی
دضت ؟ مە دێڵتتی قاپەکتتان کتتىڕ و کچێکتتی نتتازەنینم ةتتۆ نتتارز ،قەیامدتتی
مەزایبةىونی کىڕی مەنجەڵەکانم تێکترزن هەر ئەو کىڕەیتان کە -زەصتتم
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ةغکێ -ةە کەوچکە ئاصنەکە دەتم دضتە زەو وچاویەوە ،نەیێێنانەوە ،ئیرت
زەن تتی کتتایە و جتتێگۆڕکێیتتان ناةیضتتتم ،زایەڵەی پێکەنینتتی کتتچە زڵتتی
هەمىومانی عاز ئەکرزەوە ،گىتی:
 زەةێ کتىوری مە زەصتم زاکەوتىون و عکاون!مە جیاتییان زوو قاپە عڕەی ةۆ هێنتامەوە ،نە قضتەیان مەگەڵ ئەکەو و
نە قضەو ةۆ ئەکەن ،مان و مۆن ،صارز و ةێهەص  ،هەروەک دۆیان ،ڕێب
وەک دۆیان وان ،وەک دێڵی مرۆڤە هیچوپىوچەکان .ة رە نارزةێتیانی ةتۆ
صیذىڕی ژیانی من و زوو ڕۆژی تر زاوایان ةکاتەوە و قاپێکی ترو ةساتێ!
تا ئێضتاظ زایکی قاپەکانم زڵنیا نەةىوە ،منتیػ زڵتم نتایە ةە زۆری ةە
کاری ةێنم ،وەک ئەنتیکە مە ڕیسی قاپەکتانی متاڵی ةاوکاتسا زامنتاوە ،مەو
صەرەوە ةا هەر پازعایی ةۆ دۆی ةکتا .کەچتی ئەوەظ صتىکنایی نتازاتێ و
هەر دەریکی گریانە ،زەمانە دانم ئەڵێ:
 جەرگە ،هەناوە ،ئەویتػ زوو منتساڵ پتێکەوە ،دتىا زەزانتێ ئێضتتا مەکامە ماڵن و چەنسە چێغتی گەرمیان تێسەکەن؟! ئەترصتم ةەرگە نەگترن و
مە دەفەتا عە ةتەن ،وەیغغػ ڕۆڵە گیان ...متن ئەگەر ژمتارەیەکم متێ
ون ةێ یا ڕۆژێب مینێکم ةىەصتتێ دتۆ هەر ةە یەکجتاری عتێ ئەةتم .ئەو
هەژارە زوو منساڵی پێکەوە ...چۆن ةەرگە ئەگرم؟
هەر ئەڵێم:
 -کاک صامیه کە زایکی قاپەکان عیىەن ئەکا ئیرت تۆ پۆی پێتىە مەزە
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ةرا!
دۆ گىێم نازاتێ پیرە چەقۆی کەر!
 کیتتژم وەصتتیەت ةتتێ ئەگەر کتتىژراو جەمەزانێتتی متتن مە متترم دتتۆتئتتارینە ،وەرە نتتاو ژنتتان متتۆو ة تتری ةە زەنتتگ و ئتتاواز ،نتتاوو ةیتتنە نتتاوە نتتاوە
هەصتەوە زەص و ةاصکی صپی و ةە ةازنم مۆ هەرعتەقینە مە نێتى گەرمەی
عینێ...
 ئەڵتتتەت کە نەزەهتتاتم ،دتتۆت ئەزانتتی منتتیػ پیتتر ةتتىوو و ةەرگەیهاتوچۆ مەو پنیکانانە ناگرو.
 زەی ةۆ ةە ژنی فەڕاعەکە نتاڵێی ةێت و کارەکانت ةتۆ ةکتا؟ ژنێکتیقەڵەوی هەیە ةەیانی تا عەو ئەدىات و ئەدەوم و ةە قەز هەمىومان زێتڕی
مەزەصتسایە.
 دۆو کچم زۆرە ،دىا کەصیف ناو جێامن نەکا.ژنە چاو ئەگێڕم ةە وێنەکانی صەر زار و زیىارا.
عاگىڵ ئەڵێ:
 ةۆ کىێم ئەةەی؟ هەصتە ئیرت ڕزگتارت ةتىو ةە زەصت عیتەعتیتی نتارینەوە ،ئەوەتتا ةەمێرزو زاوە ،ئەةێ ئەو ژوورەیان ةۆ چۆڵ کەین ةۆ یەک حەفتە.
 ئتتادر مە کتتىێم ڕائەدەی؟ متتن ماصتتیم مە صتتکسایە ،ةەرگەی ةە پێتتىەوەصتانیػ ناگرو ،زوو ئەچەمێاەوە و گىڵەکانم هەڵ ەوەرن.
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 دەم نەةێ عاگىڵەکەو مە ژوورەکەی دۆو ڕاتسەدەو و هەمتىو ڕۆژمقژەکان عتانە ئەکەو تەنیتا ةتۆ یەک حەفتتەیە ،وتیتان حەز ئەکەن ةچتنە
متتاهی کەصتتەل ،دتتۆ ةۆدتتۆت ئەزانتتی نتتارین ناصتتکە و ةەرگەی هەتتتاو و
تەدوتۆز ناگرم ،ئەچێ ةۆ الی جەالل و ئەو ژوورە ئەةێ ةە هی دۆت.
کاک صامیه گۆرانی دۆظ ئەدىێنێ و ڕێنتاش مۆصتیقای دتۆظ ةتیو
ئەکاتەوە دغەدػ و گڤەگڤەکانی ةێسەنگ ئەکا.
 مەو تەنیاییە وەڕەز نتاةی؟ ةێمێترز و ةێهتاوزەو ...متن ڕۆژم نەچتاەةازاڕ زڵم ئەتۆقێ ،جا تۆ دۆ تەمەفیسیۆن و ماهىارەع نیتیە ،چتۆن تتاقەت
زێنی؟ وەاڵ من هەمىو ڕۆژم ئەةێ پیاصەیەک ةکەو و عتێب ةکڕو.
زەمانە دانم ئەڵێ:
 ةۆ متن مە میىانذتانەکە هەڵناواصتی؟ ةتۆ کەش ڕووی دۆعتم پیغتاننازا؟ ئاخ کە ةتێةەدتم! ئەوەتتا نتارینیػ ةە ئتاواتی زڵتی دتۆی گەیغت
کەچی من هەر ةێکەصم!
زڵم نایە ةڵێم نارین و جەالل دۆعییان مێ نایە ،نارین ئەڵێ ةێتتىو مە
ةەر چاوو ةێ زەةێ هەر ةیر مەوە ةکەمەوە كە چەنس صاڵە ئاعقی جەالمل و
چەنتتسی تتترو متتاوە ةتتژیم ،جیتتا مەوەظ چرکەچتترکەکەی نتتاهێڵێ ڕاحەت
ةذەوین!
مە حەیتەتا زەڵێم:
 -کىا من کارو ةە میىانذتانەیە؟ تتۆ ئەةتێ هەر مە هەیتىانەکە ةتی مەةەر
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زەصتی دۆو ،چتىنکە مە چێغتذانەکەعتەوە چتاوو مێتتە ،تتۆ نەةتی نتازانم
کەی عەوە و کەی ڕۆژە و زنیا ةەری ةە کىێىەیە؟ یان چ ةەرنتامەیەک کەی
زەص پێئەکا.
ئەزانم زەمانە دانم زڵی ةەو قضانە دۆظ زەةێ  ،کە زڵیغی دۆظ ةێ
نتتاهێڵێ مینەکتتانی پتتێػ و زوا کەون و عتتەڕی ئەو و ڕێناصیغتتم مە کتتۆڵ
ئەةێتتتتەوە ،ئەڵتتتتەت ڕاصتتتتییەکەی ةڵتتتێم دەتتتتای زەمتتتانەیە ،زۆر جتتتار ةە
ئەنقەصتت ةە پێتتن زەقە و زە زەقە پتتێػ زەکەوم و منتتیػ مە نیتتىەی
ةەرنامەکتتان ڕێنتتاش هەڵ ت ەکەو ،ئەو ڕێناصتتە متتارمێنکەظ کەو نیتتیە دتتۆ!
ڕقەةەرایەتی زەکا و زەص ئەکتا ةە گیسەگیتس ...ئەمە ةەزمتی ئتێاەیە :متن
زەةێ چەپتۆکێکی پێتسا زەو هەتتا زەنت ەکەو ةتۆ زواڵڵ ةکتاتەوە ،مە زوای
ةەرنامەکان ةەاڵو هەر ةۆڵەةۆڵیەتی و ةۆڵەةۆڵیەتی...
کاک صامیه گۆرانی ةە ةااڵی زەمانە دانمزا هەڵتسەڵێ و زەمتانەظ مە
دۆعیزا مینەکتانی مە جتىوڵە زەدتا ،هەمتىو جارێتب کە دۆعتحاڵ ةتین
زەمانە صىوڕانەوەی مینەکانی ئەوەصتێنێ و متن ئەةتێ کتاتێ هەواڵەکتان
زەص پێزەکا زای رو و میسانی ةرەمەوە.
ژنە ةتۆ زواهەمتتین جتار چتتاو ئەگێتڕم ةە ژوورەکانتسا و ةەةتێ ماڵ تتاوایی
زەڕوا.
عتتەریف و صتتامیه هەناصتتەیەک هەڵسەکێغتتن و دێتترا جتت ەرەیەک
زازەگیرصێنن.
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زەچاە ةەر پەنجەرە و تەماعای تارمایی دێڵی مرۆڤەکان زەکەو ،من
مە زوایتتتین قتتتاتی ئەو ئاپارمتتتتانەو ،ةاعتتتییەکەی ئەوەیە تێتتتر تەماعتتتای
مرۆڤەکان ئەکەو و ئەوان من ناةینن ،ةغاتینن کتىا پیرەژنتێ وەک متن ةتۆ
ئەوە ئەةتتێ صتتەری ةتتۆ هەڵتتتڕن و صتتەیری ةتتکەن؟ زڵتتم نتتایە ةاصتتی ئەو
زڵەڕاوێیانە مەالی منساڵەکانم ةکەو کە ةڵێتی مە زوای متن چییتان ةەصتەر
ةێ؟ عاگىڵ ئەکەوێتە کاو مسگەوت؟ عاگىڵم ژنێکی وەصىاش و هەصتیارە
ئەزانتتم ةتتۆنی پێتتی دەڵتتب گىڵەکتتانی زەعتتەمسێنێ و ماصتتییەکانی مە
هەڵتیقان ئەدا ،ئەی نارین و جەالل چییان ةە صەر زم؟ کێ هەمىو جتار
عەڕی زەمانە و ڕێناش دۆظ ةکتا؟ ةریتا تتا پتێػ مترزنم زەمتانەو مێترزی
ةکرزایە .ئادر ،قضەی دۆمان ةتێ ،کەش تتاقەتی مە چترکە چرکتی زەمتانە
نییە! کێ زڵنەوایی کاک صامیه ةساتەوە؟ ةڵێی زایکتی قاپەکتان ةکەوێتتە
متتاڵێکەوە کە منتتساڵەکانی متتێةتتێ؟ منتتساڵەکانم  ...چییتتان ةە صتتەر زم
دىایە؟
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چۆلەکە خامنی درۆزن
من کچێکی زرۆزنم ،هەر مە یەکەو ڕۆژی زیسارمانەوە زەصتتم کترز ةە
زرۆ كرزن ،ةاعیػ زەزانم چتۆن هێنتسە جیتسی قضتە ةتکەو تتا پاصتاویان
ةکەو ،ةۆ زرۆ گەورەکان صىێنسی "ةەڕاصتی" زەدۆو و ةتۆ زرۆ ةچىوکەکتان
"ةڕوا ةکە" زەڵێم ،ةۆ منىونە کاتێ پرصی :
 ةە نیازی ةەرنامەی زاهاتىوت چۆن زاڕێژی؟من تەماعای ةەرزترین زاری ناو حەوعتەو کترز و ئینجتا گیرفتانەکەت،
گیرفانی صەر صین

وا ڕێب مە صەر زڵتە ،تۆ پیاوێکی الصار و ةێ پەڕاوێس

و تەنیای ،ةۆیە نەزەةىو ک ىتایە:
 پتتێمدۆعتتە ةتتتم ةە چتتۆمەکە ،هتتێ نەو مە صتتەر ةەرزتتترین مقتتی زاریحەوعەکەت ةێ و جاروةار مەکتاتی دۆرئتاوا ،کە زۆر ةیترت ئەکەو ،ةذتسێاە
ناو گیرفانتەوە ،ئیرت هیچ کارێکم مەو زنیایە نەةێ ج ە مە ژمارزنی تترپەی
زڵتتت کە ةارصتتتتایی قىرصتتتی تێپەڕینتتتی زەمەنە ،ةڕیتتتار ةتتتێ مە ةتتتۆنی
ج ەرەکەع وەڕەز ناةم.
ةتىورە کە زەةىوایە ئەمانەو ة ىتایە ةەاڵو چاوو ةڕییە هێ نەکەو و ةاصی
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پرۆژەگەمێکم ةۆ کرزی...
زەةىوایە ئەو کاتەی کە ةیرت هاتەوە زەةێ چاییم ةۆ ةێنی ،پێػ ئەوەی
ج ەرەکەت ةکىژێنیتەوە ک ىتایە:
 چاوەکان نەگۆڕاون ،هەر وەک پۆمی یەکەمی صەرەتایی ماونەتەوە،ةێگىناێ و ةەئەزەب!
زەةىوایە هەر ئەو کاتە کە ناعارەزایانە چایەکی صارزت ةۆ تتێکترزو و
مەرزەمەرز ةۆت هێناو و زاوای مێتىرزن مە تۆخةتىونی کترز ،ئینجتا منتیػ
هەر ةە ڕاص گىتم کە فەرقم ةۆ ناکا تۆخ ةێ یا ڕوون ،کىاڵو ةێ یا تازەزەو،
ةەاڵو نەم ىت ةەو مەرجەی تۆ ةۆو ةێنی ،ک ىتایە:
 تۆ هەر ةۆ چا تێکرزن زروص نەکراوی ئاغا ،ئەو زەصتە پیتاوانەیەتةۆ ئەوە ئەةتێ کە ةتێت ةە هتێ نە ،جیتب جیتب جیتب جیتب ،ئێتىارانی
هەینتتی زۆر زڵتتتەن ە و زەصتتتەکان مەگەر ڕزگتتارو ةتتکەن مە هرووژمتتی
ةێێىوزەیی ،جیب جیب جیب جیب!
زەةىوایە ئەو کتاتە کە پرصتیارت مە "حەقتیقەت" کترز و متن قتۆڵم ةتۆ
هەڵامڵتتی و مە تەمضتتینی ئەعتتکەوتی ئەف تتتىونەوە زەصتتتم پتتێکتترز تتتا
ڕاصتیصازیی ةىوزریاری و ڕاصتیی نىانسنەوەی زنیای صەرمایەزاری ...زۆر
زۆر صاکار و ةىێر متاعای ناو چاوانتم ةکرزایە و ک ىتایە:
 حەقتێقەت تتتۆی ،ئەوەی تتتۆ ئەیڵێتی ،ئەوەی تتتۆ ةە زروصتتتی ئەزانتتی،ئەوەی تتتتۆ وڕاوەی ئەکەی ،ئەوەی تتتتۆ ئەینىوصتتتی ،ئەوەی تتتتۆ ةە دەون
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ئەیتینی ...هەمىوی تۆی.
نەم ىت ،ئاخ تۆ چەنسە الصاری ،چەنسە الصاری و من چەنسە زرۆزن!

2102

سەمای گووشی ئایفۆنەکە
ژنە ةۆ ئەوەی زەصتەی ئتایفۆنەکە چەور نەکتا ةە زەصت یرەکەوە ئتایفۆنەکە
هەڵسەگرم:
 ةەڵێ؟ چۆنی کاکە ةاعی؟ زۆر صپاش ،نەوەڵی هەصتتاوین ،ةەڵتێ مەماڵە ،فەرمىو وەرە صەرم ،جا ئەوە چ قضەیەکە؟ ةە چاوان.
وا هەصتتت زەکتتتا پیتتتازەکەی دەریتتتکە ةضتتتىوتێ ،ةەپەمەیە ة تتتاتە
چێغتتتتتتذانەکە ،هەر مەوێتتتتتىە ةە هتتتتتات و هتتتتتاوار پیتتتتتاوەكەی مە دەو
هەڵسەصتێنێ.
 ةۆچی هاتتىو کاک ڕەحیم؟ چىوزانم ،ئەو دەڵکە فێری ئتێاە ةتىون ،ئەڵتێ کتچەزاکەو نەدۆعتە وپارەو نییە ةیتەمە زوکتۆر! منساڵی ئەو کتچەی کە تەاڵقتی صتەنسووە و الی
دۆیەتی ،زاوای پارە ئەکا ،منیػ صىێنسو ةۆ دىارز پێم نەماوە ،وتتم ئەڕۆو
مە ژنەکەو ئەصتێنم.
 جا کچەزای ئەو ةە من چی؟ نەوەڵی ناتسەمێ و ةڵێ ئەویػ هەمىویدەرج کرزووە! هەر ئەوەمان کەو ةىو!
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 کىڕە ةۆ دۆو هەمە ةۆیە واوگىت کساتەوە ،یەکەمجتاریەتی ڕووی متێدضتىوین.
پیاوە زەچێتە ةەر زەرگا و زوای چەنس زەقە زێتەوە.
 نەزەةىو پێ ةسایە ،ئەگەر پێی زایتەوە ...زوایی ئەیتینتی ...دەڵتبقەرز کىێرن.
 کىڕە هەر مەوم نەماةىو ،ةەو ةەیانییە زووە هەڵیضانسو و کەچی ةىو ةەزڵۆپێب ئاو و ڕۆچىوە ...
مە پڕا چاوی زەکەوێتە گىوعی ئایفۆنەکە کە عۆڕ ةتۆتەوە و ةەئەصتپایی
مە هەوازا صەما زەکا.
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بڕیارنامەیەکی یەکالیەنە
ج ەرەیەک زازەگیرصێنم و ةۆ چەنسەمین جار زەیێێناەوە ةیرو کە زەةتێ
صەرەتا ةاصی کىوزەتای ةێئەنجامی تىرکیەت ةۆ ةکەو ،عتاگرزی کتافەکە
زێ و تۆ زاوای ئاوصێى و ةەصتەنی زەکەی ،ةتۆیە ئەو کتافەو هەڵتتژارزووە
کە مەجتىور نەةی ةی تۆڕی ةە ئتاوگێسەر و ةەصتتەنی ،زەةتێ وعتیار ةتم کە
نەڵێم:
 ةا ةەصتەنییەکەی زەکفەرانی ةێ ةەڕێس!کاتێ چاو زەةڕییە مێىەکانم ،ژێر مه و صتەر صتین م ،زەةتێ گنەیتی مە
گەرمای پنە چهوحەوتی ئەو ڕۆژانە ةکەو و وعیار ةم نەڵێم:
 مێ ناعارمەوە داتىون ،هەمىو ڕۆژەکانم وەک یەکن.زەزانم وەک هەمیغە نینۆکەکان ڕێب و زرێژە ،زەزانم هێغتا هەمتىو
عتتتە صتتازەکانی پتتێ هەڵتتسەپچڕی و هیچیغتتی متتێ نتتایە ،کتتاتێ پەنتتجە
هەڵتتسەپێکی ،زەةتتێ مە ةیتترو ةتتێ کە ڕۆژهەاڵتتتی ناوەڕاص ت ورزتتتر عتتی
ةکەمەوە ةۆت ،کە پرصیارو مێ زەکەی زەةێ ةیرو ةێتەوە زوایین جتار پێت
گىتم:
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 تەواو ةىوە تەمەنی ئەو دۆعەویضتتییە ئیترت ،مەمەو ةەزوا هتاوڕێیەکیفکری و ئاصایین.
ئەو جانتایە کە زیاری دۆت ةىو ةۆ تەواوةتىونی زوکتتۆراکەو ،پتڕ زەکەو
مەو کتێتانە کە پێ وایە زنیات زەگۆڕم ،جیاوازت زەکتا مە ژنتانی تتر ،تتۆ
صەرەتاظ جیاواز ةىوی و من ئێضتاظ حەزو مە ژنی قژکتىرت و صەرعتێتە،
کىرتی کىرت.
ڕمزەکەوو ،زڵنیتتاو هەمتتىو عتتتێ وەک دتتۆی زەچێتتتە پتتێػ ،زووزڵ
زەةم مە نێى ڕێ ازا ،مە ةیرو زەچێتەوە ئەو ةڕیارانەو مەکاو مژی ج ەرەکەزا
زاوە؟
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سێوی ڕەسەن
ةادەکەی مە زەرەوی عار ةىو ،کە مە جازە صتەرەکییەکەوە پێچتی کترزەوە
ةۆ ناو جازە دتاکییەکە ،زڵەڕاوکە کەوتە گیتامنەوە ،جتازەیەکی نتادۆظ و
پێچەاڵوپڵتتىوچ ةتتىو! الزێتتیەکامن تێپەڕانتتس و جتتازەکە ةتتاریکرت ةتتىوەوە .مە
ڕاصتتتیسا ئەو پیتتاوەو تتتازە ناصتتیتىو ،صتتاکار و هتتێان زەینىانتتس ،جتتۆری
تەماعاکانی ئازاری نەزەزاو ،ناصینی من وەک ڕووزاوێکی گرینگ و ناوازە
وە ةەر چتتاوی نەزەهتتات ،صتتەرنجی نەزەزاو و هەوڵتتی نەزەزا کتینتتێ،
زیتتسارمان ةەپێتتی ڕووزاو و ةتتۆنەوە ةتتىو ،قەتتتیػ هەوڵتتی نەزەزا مە ژیتتانی
تاکەکەصیم صەر زەرةێنێ ،ةۆ منىونە هەرگیس نەیسەپرصی مێرزو کرزووە یتا
نا؟ نە ةەززییەوە صەرنجی قامکی ئاڵقەکەمی زاةىو و نە جەصتەو! تەنانەت
ةە گاڵتەعەوە نەیپرصیتىو چەنسە ڕەفیقی کىڕو هەیە؟ مەوەتەی مە ةیرو ةێ
هەمیغە عەیسای پیاوانی ئاوا مىوت ةەرز ةىوو ،ئەو پیاوانە کە نامتینن یتان
النیکەو وا زەنىێنن کە نامتینن.
ةۆیە کاتێ گىتی:
 -ئەةێ ةتتەو ةۆ ةادەکەو و ةاةەتێکی گرین

ةۆ ةاش ةکەو.
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ناو پێ نەگىت ،تەنانەت کاتێ کە گىتی:
 پێىیضتتتە هەوا تاریکتتان ةتتڕۆین تتتا زراوصتتێەکان نەمتتانتینن ،ئەزانتتیدۆ...ةتىورە.
ئێضتاظ تەنیا ڕووناکایی ئەو ةتادە گەورەیە ،تتریفەی متان ە عتەوە ،مە
ژێر زارێکی ةەصااڵچىوزا جێ ایەکی ةچىکی ڕادضتىوە.
 فەرمىو زانیغە!جێ ایەکی زوو کەصی ،تەنانەت ةۆ ئەوەظ ناةێ جانتاکەو مە نێىامنان
زانێم ،ةریتا جانتتا ةچتىوکەکەو ةێێنتایە ،ئەو جانتتایەو ةتۆیە کتڕی ةتاةەتی
صتتتنىورزانانە ةتتتۆ جێ تتتایەکی تەصتتتکی وا .ةتتتۆ ئەوە نتتتاةێ چتتتاوینکە و
کرێاەکامنی تێةذەو ،هەر ئەوەنسەی پێزەکرم نەهێڵێ صاتم ةنىوصتێ
ةە دەڵکەوە و صیاەکانی مێغکم تێکەڵی یەکرت ةێ!
ةەئەصپایی مە تەنیغتاەوە زازەنیغێ ،کەچتی پتێاەوە نانىوصتێ ةەاڵو
هەر مە دتتۆوە زڵتتم تىنتتس متتێزەزا .ةە تتتىونی تەتەر ةتتا هێنتتسە متتێةتتسا تتتا
زەوەصتێ ،ئەمە دەتای ئەو ةىو منتی هێنتاوەتە ئەو تاریکضتتانە ،ئەمجتارە
ةەةێ ئەو صێ و زووە هەمیغەیییەو فریتىی زڵتم دتىارز و وەک پەز صتەرو
زادض و صىاری ماعینەکەی ةىوو!
 ةتادەکەو زۆر گەورە نیتیە ،ةەاڵو ةتۆ ةتێتتاقەتیم ةاعتە ،تتازە دەریکتمکەوێڵێکی ةۆ زروص زەکەو ،ةە نیازو ورزەورزە کتێثدانەکەو ة تىازمەوە
ةۆ ئێرە و کەمرت ئاوێتەی عار ةم ،ةە ةەری زارەکانیػ ئەژیتم ،ةە زیتاز ةتێ،
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چیم ئەوم ئیرت؟ چەنس جۆر صێىو چانسووە ،ترظ ،عتیرین ،صتىور ،ئەمەی
مە ژێریسا زانیغتىوین زاری صێىە صىورەیە.
دۆی زەکێغێ و مە نسیکرتین چڵ صێىێکی صىور مێزەکاتەوە و مە ةەر
مىومتەوە زەی رم کە ةۆنی ةکەو.
نەفرەتتتی متتێةتتێ زڵتتم وا پەعتتیامنە و وەدتتتە ةىەصتتتێ! جۆرێتتب
صێىەکەی مێوەرزەگرو کە زەصتم مە زەصتی نەزرم .ةەئەصپایی چڵێ مە
ةەر زەمم الزەزا و زەیذاتە پغتی صەرمەوە و زەپرصێ:
 تتتا ئێضتتتا گىێ ت مە زەن تتی عتتەو گرتتتىوە؟ ةتتىوە چەنتتس صتتەکات مەتاریکییەکی ئەن ىصتەچاوزا تەنیا و تەنیا ةیر ةکەیتەوە؟
 تاریکی؟ نا ...مەوەتەی مە ةیترو ةتێ مە تاریکتایی ترصتاوو ،کە منتساڵةىوو مە زز و پغینە و جنۆکەیان ئەترصانسو و ئێضتاظ...
 راصتی تۆ صەرمات نییە؟ چاییەکی صەر ئاگرت پێ چتۆنە؟ ةتاظ ةتىوزەمەو ئێىارە ةێاتینایە ،مریغکامن زەهێنا و ةۆ دۆمان ئەمانةرژانتس ،ةەاڵو
نەڕەدضا ،ةەعکىو کاتێکی تر ة ىنجێ.
پێم صەیرە هێنسە ئاصىوزە قضەو مەگەڵ زەکتا ةەةتێ ئەوە صتەیرو ةکتا.
دۆ ئیرت ئێرە کت ش و کۆةىونەوەکتان نیتیە ،کەچتی هەمىویتان وەک یەک
نتتین ،عتتێىازی جۆراوجۆریتتان هەیە ةتتۆ کتتچدەڵەتانتتسن ،زیتتارە ئەمەیتتان
ةەئەزمىونە وا ئێضتا من مێرەو ،پەمەو نییە ،ئاراوئاراو ةۆو زەرزەکەوم چتی
مە ژێر کیوەکەیسایە!
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زەن ی کەش نایە و زەن یغم ةە هیچ کىم ناگات ،تەنیتا حەپەحەپتی
صەگە زوور و نسیکەکانە ،ةا مەحنیغی وەک هەمیغتە صتارز و ئاصتایی ةتێ
ةەاڵو من هەر پەعیامنم مە هاتن ،نەزەةىایە گتىێم ةە زەن تی زڵتم ةتسایە.
هەوڵ زەزەو زەن م نەمەرزم و ناصکییەکەی جارانیغی نەةێ:
 هیچم ناوم ةەڕێس ،ةڕیار ةتىو ةتاةەتێکی گترین م ةتۆ ةتاش ةتکەن ،ةتێزەحاەت تۆزم دێرا!
هاتم ةە حیضاب ئازایەتی دتۆمی پێغتان ةتسەو ،ةەاڵو ةاعترت وا ةتىو ةە
ڕۆژا ةێامتایە.
 نازانم ةۆچی حەزو کرز ةاصی جۆرە صێىێک ةۆ ةتکەو ةە نتاوی "دتانحەمەدانی" ،صێىێکی رسوعتی و زۆر عیرین ،ئێضتا ئیرت زیتاتر مە ةیضت
صاڵە ئەو جۆرە صێىە نەماوە ،مەوەتەی جىوتیاریی پیغەیی ةىو ةە ةاو ...تتۆ
ةاعی؟ ةرصی نییە؟ زیارە صەرماتە وا ئەمەرزی ،ةچم ةەتانییەک ةۆ ةێنم؟
ئەو پاڵتاوەو مە ةەر زەکەی؟ پەمە مەکە جارم زانیغتىوین ،مەو میىە تازانە
ةذۆ ،ئەمەظ قەیضی و تىوی ئەمضاڵە ،داوێنە پێىیض ةە عۆرزنەوە ناکا،
ةەاڵو ئەگەر زەعتێەوم ةیغۆیتەوە ئەتتەو ةۆ صەر کانی.
ج ەرەیەک زازەگیرصێنێ ،مەو چەنس چرکەیەزا کە ڕوومەتتی کەوتتۆتە
ةەر ڕوونتتتاکیی عتتتقارتەکە ،ئەو دەمە وا مە نتتتاو زەن یتتتسایە مە الیەکتتتی
ڕوومەتیغتتیسا زەیتیتتنم .صتتەرەتای پتتاییسە و کسەةتتایەکی صتتارز هەڵتتسەکا،
دىزگە کىێرایە دۆمی پێىە ةنىوصێنم و النتیکەو الی چەپتم گەرو ةێتتەوە.
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ةێ زەن ە و گىم ةۆ صیاک و ةۆقەکان ڕازەگرین.
هەڵسەصتێ و ةەرەو الی کەوێڵەکە زەڕوا ،تەماعای مۆةاینەکەو زەکەو،
عەةەکەو نییە و زڵم زازەدىرپێ ،ئەی هاوار ئێرە کىێیە و چەنس کینتۆمەتر
مە عارەوە زوورە؟ ئەگەریػ عەةەکەو هەةێ ةە کتێ ةڵتێم ةتۆ کتىم ةتێ ةە
هانامەوە و ئادۆ کەی زەگا؟ هێنتسە عتەوەزەن ە کە نتاتىانم ةەرزێتب یتان
کتتۆتە زارێتتب ةتیتتناەوە ،ئێتترە ةتتادی ئەوە و گەر دۆیغتتم ةغتتارمەوە ةە
چاوةەصرتاوی زەمسۆزێتەوە و کارەکە دراپرت زەةێ!
زەةیضتتتتم ةە دغتتتتەدػ زەگەڕێتتتتەوە و عتتتتتێکی ةە زەصتتتتتەوەیە،
تىورەکەیەک زەداتە صەر کۆعم:
 ئەمەظ ةەعی تۆیە مە گتىێسی ئەمضتاڵ ،گتىێسی کتاغەزییە و دەمتنەةتتێ نتتاو پتتڕە ،وەک گتتىێسە دتتىێڕییە ةیانییەکتتان نیتتیە زۆر و زوو ةەر ةتتسا و
نیىەی پىوچەڵ ةێ و تەنیا ةازاڕ گەرو ةکا.
 ةڕیار ةىو عتێکی گرین م ةۆ ةتاش ةتکەن ،مە ةیرتتان چتۆتەوە؟ تکتایەزووتر ،من زەةێ ة ەڕێاەوە ةۆ ماڵ.
ئەڵێتتی زەن تتم ناةیضتتتێ ،زەصتتتەو ئەژنتتۆ زازەنیغتتێ و چتتاو زەةتتڕێتە
تارمایی زارەکان:
 صێىی دان حەمەدانیان پێئەگىت ،نتازانم ةتۆچی ئەو ناوەیتان پێتىەناةىو ،مەوانەیە ةۆ منىونە یەکەمجار دتان حەمەدانێتب ئەو جتۆرە صتێىەی
چانتتسةێ .هەمتتىو دەتتتای ئەو جىوتیتتاری و ةادتتسارییە نتتىێیەیە ،زارەکتتان

 / 85چنوور سەعیدی

دەریکتتن ئەکەن ةە مریغتتکی ماعتتینی ،ةە کتتىوزێکی زۆرەوە گەورەیتتان
ئەکەن ،ڕاصتتتتە ةەری زۆر ئەزەن ةەاڵو ةەو ڕازەیەظ ئافاتیتتتان هەیە ،وەک
مرۆڤی صەرزەو وان ،ةێ ڕەگ و ڕیغە ،ةێ ةۆن و ةەرامە ،دۆظ ئاو و ڕەن ن
و هەر ةۆ ةازاڕ گەرو کرزن ةاعن .ةەاڵو ةڕوات هەةتێ مە نتاوەوە پتىوچەڵن و
زوو تەواو ئەةن.
مە ةیری چۆتەوە من مێرەو ،جۆرم قضە زەکا کە نتازانم ةەرزەنتگ متنم
یان دۆی ،یان زارەکان یان مرۆڤی صەرزەو یان صێىی دتان حەمەدتانی
کە ئیرت ڕەچەڵەکی نەماوە.
هەڵسەصتێ و ةەرەو الی ماعینەکە زەڕوا ،زڵم دەریکە هێسی زەةێتەوە
و ةەو تۆزە تریفەوە ڕێ ای دۆو مە ناو زارەکانتسا زەزۆزمەوە .زەگەیتنە صتەر
جازە صەرەکییەکە و ژاوەژاوی عار.
ڕوونتتاکی گڵۆپەکتتانی عتتار ئەو دەمەو پێغتتان زەزا کە صەرتاصتتەری
ئەمغەو مەگەڵیا ةىو ،ئەو دەمەی کاتێ مە هەنسم مەو کۆةىونەوانەزا ةاصی
کۆمەڵکىژییەکانی مێژووی زەکرز ،هەمىو ڕوودضاری زازەگرێ  .ئتانتێن
گەڕاوەتەوە مۆةتتاینەکەو و تتترپەی زڵتتم هێتتسی ةتتۆتەوە ،کەچتتی ئەو هەر مە
ةیری نەماوە من مە گەڵیاو.
 حەیتتف ةتتىو ڕەچەڵەکتتی ئەو صتتێىە ڕەصتتەنەمان مەزەص ت زا ،هێنتتسەعیرین ةىو گەر تۆزم زرەنگ مێت کرزةتایەوە کترو مێتیزەزا ،متن منتساڵ
ةىوو و ةە چاوی دۆو ةینیم ،جىان مە ةیرمە ةۆنێکی دۆعتی ةتىو ،تەنتانەت
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عیرینتریػ ةىو مە عەکرەصێى ،دۆ وەک ئەو صێىە زەصتکرزانە نەةتىو ،ةە
ڕواڵەت صێىن ،دىا ئەزانێ ویتامینیغیان ةتێ یا نە ،ةێ ةۆن ،ةێ ڕیغە ةێ
تاو! ڕێب وەک دۆیان وان.
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مووخۆرە
مىودۆرە زایڕزانسووە ،کەچی زڵم هەر پێی دۆعە ،صەرچڵەکانی وعب و
زةتترە و چەوری ئەکەو ،ةەیانیتتان و ئتتادری عتتەو ،ةە تێکەاڵوێتتب مە ڕۆنتتی
زەیتىون و گەرچەک و ةازامی تاڵ ،هەمىو ئادری متان یػ صتەرچڵەکانی
ئەةتتڕو ،ةەاڵو صتتاڵەهایە هەر ةەو ئەنتتسازەیە ،نە زرێتتژ ئەةێتتتەوە و نە نەرو،
مانسووی کرزووو ئیرت ،مە زڵی زاوو.
پەرم زەصتی ةە ڕەن ەوەیە ،هەمىو ڕوومەتی ئەةێت ةە زەرزەدەنە کە
ئەمتینێ ،کىڵاە چەورەکانی ئەچەصپێنێ ةە کتىڵامزا و مێتىە صتىورەکانی
ةە نیغانەی ماچ دىنچە ئەکا:
 ةەدێر هاتی ،دێرا مانتۆکەت زاکەنە و صەری ئەو دامنە ةغۆ ،نەوەنقژی ةضىوتێ ،حەیفە تازەةىوکە.
ژنان ةە ةسەوە ئاماژە ةەو پەڵە عینەی ژێر منی کچە ئەکەن.
ئەمڕۆ زۆر نین ،منم کە مە زوای ئەو هەمىو صاڵە جىانکارییەوە ڕانایەو
ةە فێڵی ئاوێنەکان و هەمیغە وا ئەزانم صاڵۆن پتڕە مە ژن ،تەنتانەت گەر ةە
تەنیاظ ةم.
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نەعتتتتی ىتایە زەمسانتتتتی تتتتتازەةىوکە ،ةەو ورگ و صتتتتاتە وا دەریتتتتکە
ئەعکۆفێتەوە و گەورە ئەةێ ،ةەو ترووصکەیە مە چاوانیتسایە و ئێضتتا مە کەو
ژنا ئەیتینم و ةەدینی پێ زەةەو.
دەڵب ةەزڵیانە ةەاڵو من کاری ڕەن ی پەرێم زۆر ةە زڵنییە ،هەمیغتە
ژمارەیەک دىار یا صەرەوە هەڵ ەةژێرم ،دۆ ئەکرم مە تێکەڵکرزنیانا تۆزم
زیاتر صەرن ةسا یان نىێکاری ةکا ،زیرەکییەکەی ئەوەیە کە ڕەن تی ئێرانتی
ةە کار ناهێنێ و جیتا مەوەظ ةتۆ کتاری جىانکتاری ،ژنتان زوو ةە قەنتاکەت
ئەگەن ،هەتا زۆرتر زان ةە جىانییانسا ةنێین کەمرت ةیانىو ئەگرن .ةۆ ئەوەی
کاری پەرم ةێةایەخ نەةێ ،ةەپێی یاصای صامۆن هەمیغە ئەةتێ ةڵتیم زۆر
زۆر جىانە .تازەةىوک ةەر صەری ةە صێ ڕیس ڕەنگ کرزووە ،پرتەقاڵی ،عتین
و عەراةی.
هەمیغتتە جۆرێتتب مە ةتتىێری و ةتتێعتتەرمی مە تازەةىوکتتسا هەیە ،ةتتۆ
زێکنۆرەکرزن و زەرةائیطنەهاتنی قژصىوتانیان ،ةتۆ زەردضتتنی ةاصتب و
ژێتترە منتتی گەصتترتاویان ،ةتتۆ ةتتاشکرزنتتی عتتەوی ةتتىوکێنی ،ةتتۆ نتتازکرزنی
کاعقانە کاتێ مێرزەکانیان تەمەفىون ئەکەن تتا ةتسانن کەی کاریتان تەواو
ئەةێ و ةێن ةە زوایانا؟
ةە ةەدینییەوە چنگ ئەدەمە نێى قژەکانییەوە ةا ئازاری پێة ا:
 ةێضتە ةا جىان ڕەن ەکان ةغۆین و تێکەڵی یەکرت نەةن.ةۆنی چێى مێرەظ مێمناگەڕێ و صێغتىاری متێزەگترو ،مە ئتاوێنەکەوە
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تەماعتای پەرم زەکەو کە چتتاوینکەکەی مە چتتاوزایە و ئاگتتازارە کە ةتترۆی
تاکومۆی رسوە دراد نەکا و قەوچەقەوچ ةنێغ ئەجىم ،صەر هەڵسەةڕم
و ئاماژە ةە مىوی ژێرةادەڵم ئەکا یەکنی هاتىوی ةۆ ئێپی صیۆن؟ دێرا چاو
ئەترووکێنم یەکنی ئەرم ،جارم ناوێرو هیچ ةڵێم.
ئەمە یاصایەکی زیکەی ئارایغ ایە :هەمىو ژنێ کە ةێتە ئێرە ةەتەواوی
دۆی تەصنیای پەرم ئەکا ،تەنانەت وەصىاشترین و کەمەڕە ترین ژنیػ،
ئەو گىم ةۆ حەز و زەوقیان ڕاناگرم و چۆنی پێ جىان ةێ ئەیتانڕازێنێتەوە،
چىنکە مە تتاران زەورەی ةینیتىە و مە جىانکاریتسا ةەناوةتان ی ئەو عتارەیە.
صێغتتىاریػ المەصضتتەب زەن تتی صامتەکێغتتانی متتێزی ،وەک ئەوەی
ةیکێغی ةە صەر زیىارێکی چیاەنتۆزا .عتاگرزێکی زاوەتتم ئەکتاتە ژووری
ئێپی صیۆنەوە ،مە صەر تەدتەکە نیىەڕووت ئەکەوە و مۆمەکە هێسیهێسی
گەرو زازم و ةتتۆنی چێتتىی صتتىوتاوی متتێ هەڵسەصتتتێ .ژنتتان کە ڕووت
ئەةنەوە -ةۆ هەرکەش ةێ فەر ناکا -دێرا صتفرەی زڵیتان ةتۆ هەڵتسەڕێژن،
پەرم و عاگرزەکانی صفرەی زڵی زۆرةەی ژنانی ئەو عارەیان مە الیە.
 مە ژێر ةادەڵتەوە زەص پێتسەکەو ،ڕاصتتە ئێغتی زۆرە ،ةاعتییەکەیئەوەیە ةۆ ةاقییەکەی ئاصانرت تەحەماىل ئەکەی.
 ئیرت صڕ ةىوو کچێ ،ةۆو فەرقم ةۆ ناکا مە هەر کىێىە زەص پێةکەی،تۆ هەر نەهاتتىویە ئێرە کە من ئێپی صیۆنم زەص پێکرز!
ئەرم صتڕ ةتىوو ،مەوەتەی ئەو کتچە پێتی دضتتۆتە نتاو ژیامنتانەوە هەو
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منی صڕ کرز و هەو عاهۆظ ،عاهۆ ئەڵێ هەر ئەو کاتە وا قتامکە ةاریتب و
ةنىورینییەكانیم یەکەیەکە مە صەر نۆتی صیاەکان زانا ،ئەو کاتە وا وتم:
 ةتتتۆ ئەوەی کەمتتتانچە فێتتتر ةتتتی زەةتتتێ نینۆکتتت نەةتتتێ ،زەةتتتێصتتەرپەنجەکان ةذەیتتتە صتتەر صتتیاەکان و پەرزەکتتان ةتتسۆزییەوە .ئینجتتا
نینۆکگرەکەو هەڵ رت و ةەةێ ئەوەی ةسانم کێم و مە کىێم و ةتۆ وا ئەکەو،
نینۆکەکانیم گرت.
ةەاڵو من زڵم هەر پێتی دتۆظ ةتىو ،ئێضتتاظ هەر دۆعتە ،ةە تتىونی
تەتەر ةا هەر زرێژ نەةنەوە ،ةا وعتب و مترزوو ةتن ،هەر ئتاوا کتىانیتایە زوو
پەمکەعی ةکەو گەظگەظ ةااڵو پێىە زەکترز ،ةەاڵو  ...دتۆ ةە زۆری نیتیە
هەیە؟ ئەةێ ةڕوا ،ئەمە ڕاهێنانە ةۆ مەزەص زانی زۆر عتی تر.
پەرم زێتتتە صتتەرینم و متتن ةە تەواوی دتتۆمی ةتتۆ ڕووت زەکەمەوە ،ةە
ئێتتتترە زەڵتتتتێ "گتتتتىڵدتتتتىنچە" ،پێتتتتیوایە جتتتتىانرتین عتتتتىێنی ژن
گىڵدىنچەکەیەتی و هەمیغە ترپەی زڵتی ژیتانی تێتسایە ،ناصتبتترین و
هەصتتتیارترین عتتىێنی گتتىڵدتتىنچەکەظ ،مێىارەکتتانییەتی ،پەرم ئەڵتتێ
تەنانەت ئەو ژنانەظ وا ةە صارزوصڕی زێنە ةەرزەصتم یان ةێىەژنن و تەنیتا
ةتتۆ زڵتتی دۆیتتان ئێپی صتتیۆن ئەکەن ،گتتىڵدىنچەکەیتتان گەرمە ،گەرو و
صەرعێ وەک یەکەو صتاتەکانی پێ ەیغتنت .ةەو مەرجەی کە ةیتسوێنی،
نەوازعی ةکەی ،گىم مە ئازارەکانی ة ری.
ئێرە هەرێای پەرێیە و الةرزنی زڕکەکانی گىڵدتىنچەکەو تەنیتا کتاری
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دۆیەتی ،ةە میێرەةانییەوە ئەیانسوێنێ ،گۆرانییان ةۆ ئەڵێ ،قضەیان مەگەڵ
زەکا و ژنان قاقا زەکێغن ،ةۆ هەرکامیان نتاوێکی تتایتەت هەڵتسەةژێرم و
ئارەقێکی چەور مە چەنس گىڵی کىێضتانی و گىاڵو زروص زەکتا و مە زوای
ئێپی صیۆن مێیئەزا نەکا مەو زڕک هەڵکەنسنەزا ةرینتسار ةتێ یتان زوایتی
زیپکە زەرةسا.
 ئەةینی چەنس ةۆنی دۆعە ،هەمىو صامۆنی پڕکرزووە ،زوێنێ زروصتتمکرز ،ةە گىاڵوی ئەمضاڵی کاعان ،ژنێب چەپکەیەک چنىوری ةتۆ هێنتاو و
ئەویغم تێکەڵ کرز.
 ئادری زڵام ڕازی کرز ،یەکنی دەریکم ڕازی ئەکەو ،قەةىوڵم کرزووەجیا ةینەوە ،چارەیەکم نییە ،ژیان ةە زۆرەمنی ناةێ ،ئەةێ؟
پەرم ةە زەصتە نەرمەکانی مێىارەکانی چەور ئەکا و گتىڵە صتەری گەرو
زازم ،مە زوای متتاوەیەكی زۆر کەصتتێب زەصتتتێکی میێرەةتتانی ةە صتتەرزا
زێنێ و گىڵە ناةاوەڕانە پێسەکەنێ و کارەقەی عەرو زەرزەزا.
 دەتای دۆت ةىو چاوت زەرهات ،گەر هەر ئەو صاڵە قەةىوڵ ةکرزایەمنساڵێب ةێنی و ةەدێىی ةتکەی ةەو صتىوک و ئاصتانییە فڕێتی نەزەزای،
کەری کەر!
ئەوە زەصتی پەرم نیتیە گتىڵدتىنچەکەو! ئەزانتی؟ زەصتتە زةرەکتانی
عاهۆیە ،ناصکە صامتەیەکی هەڵ رتىوە و ةە نەرمی ةەو جێ ایەزا زێنتێ وا
زەصتە و کاصتەی کەمتانچە ئەگەن ةە یەک ،ئەةتێ هێنتسە ةیضتاوێتەوە کە
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دەتی ةەیەکگەیغتنەکە نتىقم ةێت و هەرکەش ئەیتینتێ وا هەصت ةکتا
هەر مە صەرەتاوە یەکێب ةىون .ئەمەظ ةۆنی چێىە تەڕەکانییەتی ،تۆاڵعی
ةاران مێزراو.
 پێىەنسی ةە منساڵەوە نییە ،کچە زڵی ةرزووە ،هەمىوتان عاهیسن ئەوهەمىو صاڵە چیم کترزووە و تێرةىونیتان نیتیە مە یەک ،ةتا كتای کتۆن ةە ةتا
نەكەین زڵم پێی تێبزەچێ.
 ةاعە ئێضتا چۆن ةىو زڵی دۆت ڕازی کرز؟ تۆ کەمتانچە تازەکانیت ةینیتىە؟ زروصت کرزنتی هەرکامیتان عتەظحەوت مانتتگ ئەدتتایێنێ ،نەتتینتتی مە کەنتتاڵی یەکیغتتا ةتتیوی کتترزەوە و
قضەعیان مەگەڵ دۆی کرز؟
 نا زەی... زوێغەو زوو کەمانچەی مەةەر زەصتم زانا ،یەکێکیتان هەو زەصتتە وهەو کاصەکەی مە چێىی گىێس ةىو ،ئەوی تریان زەصتەکەی مە گىێس ةتىو و
کاصەکەی مە تىو ،وتی:
 ئەوە وا زەصتە و کاصەکەی مە یەک جۆرن ،من و ئەو کچەین ،هێنتسەصامتەی زەکێغم کە هەر هەص ناکەی ڕۆژگارێب جیا مە یەک ةىوةێنت،
ئەوەی وا مە گىێس و تىویە ،من و تۆین.
 یەکنی چی؟ وەرگەڕم ةا کەمەریغ مۆو ةذەو. -یەکنتتی ئەگەر تتتا ئتتادری تەمەمنتتان دۆمتتان صتتامتە ةکەیتتن هەر
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مانتتسووةىونەکەمان پتتێ زەمێنتتێ و قەت پتتێکەوە نتتاگىنجێین ،هەرکەش مە
زوورەوە کانتینێ زەزانێ مە زوو زونیای جیاوازین ،وەعغغتػ کە گەرمە
صىوتاو! تۆزم ڕاوەصتە صارز ةێتەوە.
 ئەوەظ مەو قضە قۆڕانەیە کە کچەی پێ هەڵذەڵەتانسووە! زەی ةاعتەئەو هەمىو صاڵە کارت کرزووە و قەرز و قیضتت زاوەتەوە ،ئەی ئەوە چتی؟
ئەوە کاو ةەعی کەمانچەکەیەتی؟ تۆز و ورزە چێىەکانیەتی؟ هەمىوی فتىو
مێکات و ف ؟ چۆن ئەةێ ماڵ چۆڵ ةکەی ةۆ کچە ةەرەاڵیەکی وا!
 من چۆڵی ناکەو ،ئەو ئەڕوا ،ماڵەکەی کرزووە ناومەوە ،هەمىو عتتێکمةۆ ةەجێ زێڵی و ئەڕوا.
ئەچتاە ةەر ئتتاوێنەکە و قتژو کتتۆ ئەکەمەوە و ةە گىڵێتب و چەنتتس گیتترە
ئەیتەصتتتم ،ئەو صتتەرچینەی کە مە پغتتتی صتتەرمەوە وەک پەڕی تاووصتتی
مێهاتىوە ،هەر ةۆ ناو فتینم و وێتنە ةاعتە ،ةەاڵو کە زەصتتی متێزەزەی مە
گضب زەچێ ،مرزووە ،ئەڵێی قژی زەصتکرزە.
 هاتىوو قژو کىرت کەیتەوە ،کىرتی کىرت.ئەو تەماعانەکرزنەی مە هەزار جنێى دتراپرتە وا مە ڕووی نتایە ةیڵتێ ،ةە
جێی ئەو ژنان زێنە گۆ:
 نەوەاڵ چۆن زڵ زم کچێ؟ جا ژن ةە قژەوە ژنە ،عا چەنس جىانە! ئادر مێرزەکەو پێی دۆعە جارێکیػ ةە قژی کىرتەوە  ...ةۆ دتۆو کەزڵتتم نتتایە عۆرزنیغتتی زەحتتاەتە ،ةەاڵو پیتتاوە ئیترت چتتی متتێ زەکەی! جتتا
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پیاوەکەی منیػ کە هىنەرمەنسە و ئیغتیای صەیرصەیری هەیە!
ةەاڵو متتن زڵتتم زم ،ئیتترت عتتاهۆ متتن نتتاةینێ ،زەةتتێ زووزەصتتتیی
پێغکەعتتی ئەو کتتچەی ةتتکەو کە ةە وتەی دتتۆی پێىیضت ناکتتا صتتامتەی
ةکێغێ ،هىنەر و مۆصیقا پێغرت صامتەی زاوە و ئێضتا ئامتازەی چەصتپانە
ةەو زەصتەیە کە صاڵەهایە ةە کاصەیەک مە جنضێکی ترەوە چەصپاةىو.
پەرم ئەڵێ:
 زادی ئەوە ئەمکىژم ئەو هەمىوە نارزمان مە ئاڵامنەوە ماصتکی قتژیناو حەماو و زوا حەماو ةێنن ةۆ میم گىرجیم! ةە زەحاەت زرێژمان کرزەوە
ةۆی ،ةە زەحاەت!
ئەچاە پەنای گىێیەوە و ئەڵێم:
 کچە زگی پڕە ،تێسەگەی؟پەرم قژو تەڕ ئەکا و ةێڕەحامنە صامتەی پێسا زەکێغێ ،قرچەقرچی
مەقەصتەکەی مىوچڕک زێنێ ةە مەعام ،قژەکانم ةۆنی چێىی تەڕیتان متێ
هەڵسەصتێ ،کچە ةێئاةڕووی کرزووە و ةای زم ةە الیسا ،العتەی قژەکتانم
ئەکەونە صەر یەک ،تەزێب مە پغتتی منتاەوە زەصت پتێزەکتا و وەهتا مە
مۆرەکانی پغتاەوە تێسەپەڕم کە زەمکا ةە زوو مەتەوە ،مەو چەنس مان ەی
ڕاةتترزووزا ةە حەوتتتىوظ نەزەهتتاتەوە ةتتۆ متتاڵ .ماعتتینێب مە کۆاڵنتتسا ةتتۆ
مێزەزا ،ةە زەن ی ةەرز زەڵێم:
 -ئا تىدىا ةسانە عاهۆیە؟ ةڵێ نیى صەکاتی تر تەواو زەةم!
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ئەهىەن ئەکەوە ،دۆو تەصتنیای پەرم زەکەو ،هەر ڕەن ێکتی مێةتسا
گرینگ نییە و ةەزڵاە.
ةە زەن ی ةەرز زەڵێم:
 زەةىوایە زووتر ةێامتایە ،زعتەكەو زوای چەنتس صتاڵ منتساڵی ةتىوە وئەمغەو مەڕاصای ناو نانیەتی ،هەتا هاتىوو هەر وتىویەتی ةراژن تىدىا زوو
ةێیتەوە ،تۆ نەةی هیچامن پێ ناکرم.
چڵە مىویەکی زیازیم ةە مەعەوە نییە و ئەمەوم هەڵفڕو ،ةەاڵو قىرصتم،
مەتێکم مە چێىە ،چێىی پیر ،کە هەر ةۆ صىوتان ةاعە ،زەی ىت:
 ةەو کەعقە تازەوە نەةىوایە کىا ئەمتىانی تەنیا مە صتاڵێبزا ةە قەز زەصاڵ کۆنضێرت ڕێب ةذەو؟
مەتە چێىینەکەو مە دۆو ئەکەمەوە مەگەڵ العتەی قژەکامنتا ئەیتذەمە
نێى زةڵسانەکەوە ،پەرم قژو زەعىا و صێغىاری مێزەزا ،نسیتب زەکەوە ةە
ئاوێنەکە هەتا ترووصکەی چاوەکامنی تیا ةسۆزمەوە ،دەتە چاوێکی پڕڕەنگ
زەکێغم و تتۆزم گۆنتاو صتىور زەکەو ،نتا نایتسۆزمەوە ،وەرزعتم ةتۆ زەکتا،
رژیاتتم ةتتۆ زەگتترم ،زەرصتتم ةتتۆ ئەدتتىێنێ ،مەو ئتتادرەوە! تەێ! ڕیاتتڵ
مێزەزەو ،ةە صێتەرەکانسا زەگەڕێم و صتێتەرێکی قتاوەیی مە ڕەن تی قتژو
مێزەزەو ،نا نایسۆزمەوە ،تۆدرتی زەکەمەوە صێتەرەکە ةە ڕەظ.
کچێب زەڵێ:
 -زوو کە مێرزەکەت مێغکی صەری ةرزین!
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 مێگەڕم ةتا چتاوی ڕەعتی کتاڵ ةێتتەوە و قەزری دغتڵی ةەر کىانتىوةسانێ!
کچە مێمتێناگتات و ژنەکتان ةە مەکترەوە پێتسەکەنن و متن متاتیکێکی
صتتىور متتێزەزەو ،هێنتتسە صتتىور کە دتتۆو ناناصتتاەوە ،هەر مە زادتتی ئەو
زەرزەدەنەی ةتتتىوکە ةێذەمەکتتتانی نتتتاو وێنەکتتتانی صتتتاڵۆن .ةە ڕیتتتسی
مانیکۆرەکانسا زەگەڕێم و مانیکۆرێکی پیازی مێزەزەو ،نا ةتاظ نیتیە ،ئەو
ڕەن ە پیریی زەصتەکانم زیاتر ئەنىێنێ ،ئەیضڕمەوە و صىورێکی ئاڵتاڵىویی
مێزەزەو ،کەچی هەر نایسۆزمەوە.
هەوا دەریتتکە تاریتتب زازم و ژنەکتتان ةەپەمەن ةت ەنەوە متتاڵ ،مێتترز و
منساڵیان ةەجێهێغتىوە و من ...نایسۆزمەوە.
منیػ زەڕۆو ،ةەاڵو صەز کینۆو و صەز صتاڵاە ،زەڕۆو و ئەةتێ هەمتىو
مان ێ ئێپی صتیۆن ةتکەو ،ئەو چەورییتانە ةتتىێناەوە ،هەر عتەظ مانتگ
جارم ةىوتاکط ةکەو ةا چرچەکانی نتاو چەوانتم نەمێنتێ ،نینتۆک ةکتێڵم،
جىانرتین جهوةەرگی ةۆ ةکڕو گىڵدىنچە گیان ةەڵکىو ةیسۆزمەوە.
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تاقە قامکێ بۆ ئاماژە
ئەو داڵە وەرچەردانێکی گرین ە مە ژیتانی ئەوزا .کتاتێ ةتۆ یەکەو جتار مە
زەصتتتی چەپتتی دتتۆی ڕازەمێنتتێ و زەةینتتێ کە زەةتتێ زامتتاوانە زاوای
مێتىرزنی مێةکا و مەمەوةەزواظ دۆعی ةىم هەر وەک کەلوپەمەکانی ناو
ماڵ و صەرجەو ئەو عتانە وا هۆگریانە.
مەو ةەیانی هەینییەزا ،کاتێ کە مە ژێر زووعی حەمتاو ڕاوەصتتاوە و ةتۆ
یەکەمجار زەتىانێ زصتە ڕاصتە پێچراوەکەی ةکاتەوە و ةیذاتە ةەر ئتاو ،ةتۆ
یەکەمجار زەتىانێ مە ناو هەڵم و مە ژێر ڕووناکیی کسی حەماوزا تەماعای
جێی پەنجەکانی ةکا کە وەک زەمی چرچ و قىوچاوی پیرەژنێکی مترزووی
مێێاتىوە.
مە زەصتی ڕاصتیسا تەنیا قامکێکی ةۆ ماوەتەوە :قامکی ئامتاژە .زوکتتۆر
گىتتىوی تا صاڵێکی تر ةرینی پەنجەکانی صاڕێژ زەةێتەوە و هێنسە پێضت
زەدا هەتا صافومىوش زەةێ ،هەر وەک ناو مەپی .مە زوای ةێسەن ییەکی
زرێژدایەن گىتتىوی:
 -ئەگەر هەر ئەو کاتە قامکەکان ةذضتایەتە ناو صەهۆڵ و ةتێێنایە ةتۆ
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من ،وەهاو ةە زەصتتەوە زەمرانسنەوە كە هەر ةە دۆت نەزانییایە!
ةەاڵو ئەو کػومتات چتاوی ةڕیتتىوە زەمتی زوکتتۆر و هەصتتی زەکترز
زمانیغی ئەنجنئەنجن ةىوە ،چىنکە نەیتىانیتىو ئەو زیاەنەی ةۆ ة ێڕێتەوە
کە داوەنکارەکەی نی ەران کرزةىو کڕیارەکانی فرۆع ەی متێ ةتتارێنێ و
ناوی فرۆعت ەکەی دتراد ةکتا .زیاەنێتب کە هەر نەیسانیتتىو ڕاصتتە یتان
صێکانضێکی تۆقێنەرە مە فیناێکی هامیڤىوزی کە هەمیغە دۆ گێه زەکتا
مە زیتنی.
نەیسەتىانی ةاصی دێرایی دىالنەوەی ئەو تتیغە چتىار پەڕە ئتاڵامنییەی
زەزگتتای صتتەوزی ورزکتترزنەکەی ةتتۆ ةکتتا کە مە چتتاو ترووکانێکتتسا چتتىار
قامکەکەی زەصتی ڕاصتی مەگەڵ زە کینۆ صەوزی ئەنجنئەنجن كرزةتىو،
ڕەگ و پێض و دىێن و ئێضتقان و نینتۆک ،تتێکەڵ ةتتىو مەگەڵ صتەوزیی
زۆڵاەی عەوی چنەزا.
پێغرت زەصتی ڕاص  ،عامپۆکەی هەڵسەگرت و چکێکی زەکترزە نتاو
مەپی چەپەوە و ئەویػ زەیضاوییە قژەکانی ،مە زوای مفتکە مێتسان ،دتۆی
ئاو زەکێغا و ئاوەکەی گەرمرت زەکرز و مە ژێر زووعەکە زازەنیغ .
هەصتتتی زەکتترز ئەو صتتاتە ،ةەتەواوی هتتی دتتۆیەتی و ةتتۆ دتتۆیەتی.
ڕۆزەچتتىوە نتتاو دەیتتاڵەوە و قىرصتتایی ژیتتان ةە صتتەر عتتانییەوە صتتىوکرت
زەةتتتىوەوە ،وەک ئێتتتىارانی پێنجغتتتەماە وا مە پەنتتتجەرەی فرۆعتتت ەکەوە
زەیتینتی زراوصتتێکان ةارگەیتان هەڵ رتتتىوە و ةەرەو عتىماڵ زەچتتن ،ژنتتان
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مەچتتکەی ڕەن تتی مە صتتەر و متتانتۆی ةەری ةتتاز مە ةەر ،زێتتن ةتتۆ فرۆعت ە و
ةەعی زوو ڕۆژی پغىویان دىارزنی حازری زەةەن .گەر داوەن کتارەکەی
ئیجازەی پێةسایە ،جتهوةەرگتی ةتازاڕی مەةەر زەکترز و ئاڕایغتێکی کتاڵی
زەکرز و ئەویتػ ةۆدتۆی زەچتىوە نتاو پتارک یتان کتافەیەکەوە .ةەیانیتانی
هەینتتی ةتتۆ ئەو مە حەمتتاو ،وەک ئێتتىارانی پێنجغ تەماەی دەڵتتکە و ئیتترت
زەرةائیضی پارەی ئاویػ نایە .ڕۆزەچىوە نتاو دەیاڵەکتانی ،زاوای ةتیاەی
مە دتتاوەنکتتارەکەی زەکتترز ،ةەو پیتتاوانە وا مە چەنتتس گەڕەک ئەوالتتترەوە
زەهاتن ةۆ تەنیا نیى کینۆ پیىازی صىورەوەکراو زەی ىت:
 تىدىا زڵتان دۆعە ژنتان هەیە؟ زەک زاوەعێن یا ڕەةی وەڵی کەیتە!زاوای مە داوەنکارەکەی زەکرز ةۆ صاڵی زاهاتىو مىوچەکەی زیاز ةکا
یتتان قەرزێکتتی ةتتساتێ تتتاکىو ةتتتىانێ مە گەڕەکێکتتی نسیتتب ةە فرۆع ت ەکە
دانىویەکی گەورەتر ة ترم تتا چیتسی دتۆی هەڵنەواصتێتە مینەکتانی نتاو
مێرتۆ و ئەو صێ پاصە قەرەةاڵغە وا زەی ەیەننە ماڵ و فرۆع ەکە .تا چیسی
عەوانی هەینی کاش نەةێ مە ةۆنی تریاکی داوەنماڵ و زراوصێکان.
دەیاڵەکتتانی دۆعتتترت زەةتتىون کە ةیتتتری مە مێتترزەکەی زەکتتترزەوە،
پاڵەوانی جىانەمەرگی چیرۆکە صەیر و ةچىوکەکانی ناو جازە هەمىو جارم
ةتتاری ةتتتۆ عتتتاران زەةتترز و ڕووزاوە ئاصتتتاییەکانی نتتتاو جتتتازەی ةەوپەڕی
تاووچێژەوە ةتۆ زەگێتڕایەوە .ئتاو ،فرمێضتکەکانی زەعت و مەعتی نەوازظ
زەکرز ،جاری واةىو ةە هێىاعتی گتۆرانییەکی زەگتىت و ئتاو و فرمێضتب و
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دەیاڵ و زایەڵەی زەن ی مە حەماو ةەتەواوی صتىوکی زەکترزەوە ،ئەوجتار
کە زەةینێ صەرپەنجەکانی چرچ ةىون ،زەیسانێ کە کاتی ئەوە گەییغتىوە
ئاوەکە ةتەصتێ و ة ەڕێتەوە ناو زنیای ڕاصتەقینەی زەرەوی حەماو.
ڕاصتی زەگىت دامنی مىزەڕڕصی ،تاقە قامکێب ةە کەڵکی هیچ نتایە
ج ە مەوەی کە ئاماژەی پێ ةکا ةۆ پێغان زانی عتێب یان کەصێب.
دامنی مىزەڕڕصی کڕیاری زێرینی فرۆع ەیە ،هەمىو کەشوکاریغتی
پێفێر کرزووە و ةە وتەی دۆی مە صێتەری ئەو فرۆع ەیە هەمىویان ةتىونە
کاةان ،چىنکە مامۆصتای زانکۆیەکی وێنەکێغتە و قەت کتاتی ئەوەی نیتیە
پیىاز صىور ةکاتەوە ،ترعی و مرەةا صاز ةرا و صتەوزی پتاک ةکتا و زۆڵتاە و
چێغتی ماڵیی مێةنێ.
مەوەتەی پۆرترەیەکی گەورەی مە داوەنکارەکەی پێغکەظ کرزووە و ةە
زیتتىاری فرۆع ت ەکەزا هەڵیانىاصتتیىە ،ةتتۆی هەیە ئەوەی زاوای ةکتتا ةەةتتێ
صەرە پێی ةسرم یان ةۆی ةنێرزرێتە ةەر زرگا و زوایی مێرزەکەی هەر کات
تىانی ةێ و حیضاةی ةکا.
وا ئێضتا مە تاقە قامکێتب ڕامتاوە كە ةە وتەی دتامنی مىزەڕڕصتی "زۆر
ةامەزە"یە!
صەرەتا دامنی مىزەڕڕصی ةە ةرینی پەنجەكانی ،کە پێتساگری کرزةتىو
ةیتینێ و پاعان ةەپەمە دتۆی گەیانتسةىوە زەصت عتۆرەکە ،زڵتی مە ژێڵتی
هاتتىو .مە زوای هێڵنجە ةەرزەکانی دامنی مىزەڕڕصی ،دتاوەنکتارەکەی
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قەزەغەی کرزةىو کە پیغانی کڕیارەکانی ةسات و زەصتىوری زاةىو یتان ةە
پەڕۆیەک ةیتەصتێ یان ةەرزەواو مە ةیذاتە گیرفانی.
زوو مان ی پێچىو هەتا دامنی مىزەڕڕصی تىانیتىوی ةچێتەوە فرۆعت ە
و وەدتانێتتتتب کە ةاصتتتتی ئەو وێتتتتنە ترصتتتتینەرە ةکتتتتا ةتتتتۆ کەشوکتتتتار و
دىێنسکارەکانی ،حاڵی تێبنەچێتەوە.
 ئەزانتتی ئەو ةتترینەی تتتۆ متتن ئەدتتاتەوە ةیتتری کتتاو وێتتنە؟ تتتۆ وێتتنەی"تۆماصی ةتێئتیامن"ت زیتىە؟ عتا ئەو پرصتیارە متن ئەیتکەو! ڕاوەصتتە ةتا
پیغتتان ةتسەو...یەک مە عتتاکارەکانی "کتتاراواجۆ"یە ،وێنەکێغتتی ئیتتتامی
صتتەزەی عتتانسەی متتی زی ،زۆر جتتىانە زۆۆۆۆر! ئەوەتتتا مە صتتەر پرۆفتتاینی
فەیطةىوک و تێنێ راو و ئینضتاگرامەکەعم زامناوە .کاتێ مەصیح زینسوو
زەةێتەوە ةە ةرینی صەر صکیەوە زەگەڕێتەوە ناو دەڵب .ةڕوانە ةتۆ تۆمتاش
چتتۆن ئەو قتتامکە ئامتتاژەیەی دضتتتۆتە ژێتتر ةتترینە ئتتاوەاڵکەی صتتەر صتتکی
مەصیح ،ئەو ةێئیامنی و ناةاوەڕییە ئەةینی مە نتاو قتامکی حەوارییەکەیتا؟
وەک ةێژم چۆن ئەکرم مرۆڤێتب ةە ةرینێکتی وا کتارییەوە هێغتتا هەر مە
صەر پێیە! عا عا ةڕوا ةۆ ئەو قامکە ئاماژەیەی چتۆن مە ڕاصتتییەکی تتاڵ و
تراژزیایەکی مێژوویی ئەکۆڵێتەوە ...ئاغاکەعم زۆر حەز ةەو تتاةنۆیە ئەکتا،
هەمىو جار ئەڵێ فرووغ ةا گەورەی کەینەوە و مە میىانذانەکە هەڵیىاصتین.
ئەڵێم نا کەزیسەکەو ةا مە کتێتذانەکە ةێ ،چىن دەڵب ةەرگەی ئەو عتانە
ناگرن! ئەو تاقە قامکەی تۆظ من ئەدتاتە ةیتری ئەو وێتنەیە ...ئتادێیییی
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زەرک ت ئەکەو زۆر صتتەدتە ،هتتێ هتتێ هتتێ هتتێ ئیتفتتاقەن ةامەزەیغتتە،
ئەزانی؟ هەر ةۆ ئەوە ئەةێ جێیەکتی پێ ةذىرێنی.
زەةێ ڕاةێ ةە ةێتەجروةەیی و تەمەڵییەکانی زەصتی چەد ،زەصتێب
کە مە زوای ئەو چەنتتتس متتتان ە ،هێغتتتتا ةتتتۆی نتتتامۆیە ،ةەو حاڵەعتتتەوە
جتتهوةەرگتتی ةتتۆ مە ةەر زەکتتا ،کتتاتێ کە هەوڵ زەزا زەرگتتا تىنتتسەکانی
تاکضییەکان ةکتاتەوە زەصتتی ڕاصت وا زەزانتێ جتاری جتارانە و دێترا مە
گیرفانی زەرزم و زەچێتتە هانتایەوە ،ةەاڵو کە زەزانتێ هیچتی پتێنتاکرم
صەر زەکاتەوە ناو گیرفانی و فرمێضکەکانی زازەنێ ةتۆ ةەیانیتانی هەینتی
ناو حەماو.
کاتێ مەقنەکە مە صەر زەکا زەصتی چەد زیاتر مە چتارەکێ دەریکتی
ڕێبوپێبکرزنیەتی .زەصتی چەد دتۆی زەکێغتێ ةە صتەر قژەکانیتسا و
زایسەپۆعێ ،ةەاڵو قژەکتانی نایانناصتنەوە و هەر تتاڵە و ةەزمتێ زەگێتڕم و
مەمت و مەوالی مەقتتنەکەکەیەوە صتتەر زەکێغتتنەوە زەر ،ئیتترت تتتا ئەو تتتاقە
قتتامکەی نەکێغ تێ ةە صتتەر یەکەیەکەیانتتسا زڵنیتتا نتتاةن و نتتاچنەوە ژوور.
عتتەوانەظ کە مە کتتار زەگەڕێتتتەوە ،پتتێػ دەوتتتن قەڵەو و زەفتەرێتتب
زەهێنێ و زەص زەکا ةە ڕاهێنتان .زەڵێتی پێتن صتااڵنە زەصتتی چەد،
زەترصێ ،زەمەرزم و دەتێکی ڕاصتیغی پێ ناکێرشم ،کە زەیێەوم ناوی
دتۆی پتتێ ةنىوصتێ ،پیتەکتتان زەةتتن ةە پیتتی کیتربی یتان چەنتتس وێتتنەی
ةێمانا .زەصتتی ڕاصت حترش و جتۆظ زەدتىا و ةتێتتاقەت زەةتێ ،ةتۆیە
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قامکی ئامتاژەی زەکتاتە قەڵەو و ةە جتىانی جتاران و ةە چەنتس جتۆر دەت
نتتاوی زەنىوصتتێ و واژووی زەکتتا ،ڕێتب وەک جتتاران ةەاڵو ةەةتتێ جەوهەر،
واژووەکە زەةێتە دەت ەمی عەقنیپەقنی و نتاوەکە ڕەظ زەکتاتەوە ،چەنتس
وێنەی نازیار زەکێغێ ،چەنس ڕەقەمی نازیار ،جنێى زەنىوصێ و مە زواییسا
هەمىویان ڕەظ زەکاتەوە ...عێ زەةتێ تتاقە قتامکی زەصتتی ڕاصت ةە
صەر الپەڕەکەزا و مە ةەیانیانی هەینی ناو حەمتاوزا ،مە ژێتر زووعتی ئتاوی
گەرو تۆڵەی دۆی زەکاتەوە.
ئازاری هەمىو ئەمتانە ةە الیەک و ئەوەی کە ئیترت ئاغتای چاوعتی نتژاز
وەک جاران نایێ ةۆ فرۆع ە ةە الیەکی ترە .عەظ متان ی پتێػ ،هەر ئەو
رۆژە زوایتتین قیضتتتی متتاڵەکەی مە کتتۆڵ ةتتتىوەوە ،ةە دتتاوەنکتتارەکەی
صپارزةىو ژنێکی ةاظ و قانعی ةۆ ةسۆزێتەوە ،دتاوەنکتارەکەی دێترا ئەوی
پێ پێغنیار کرزةىو .ئێىاران صەکاتی عەظ ةە زواوە زڵی تىنستر مێزەزا،
هەرچەنتتس فرۆعت ە جەنجتتاڵ ةتتتىایە هەر مە پەنتتجەرەکەوە ئاگتتای مە صتتەر
عەقاو ةىو ،ئاغای چاوعی نژاز ورزەورزە پەیسا زەةىو و مە ةەر ویرتینەکە ةۆ
تاوێب دۆی زەدیفانس ةەاڵو زەیسانی ةە صینەی چاو متاعای هاتوچتۆ و
ةەژنوةااڵی ئەو زەکات و ئەویػ زەةىوایە زۆری هەوڵ ةسایە کە دۆی متێ
گێه ةکات و مەرزینی زەص و زەن ی مە دەڵب ةغارێتەوە.
کێغتتە تەنیتتا ئەوە نیتتیە کە زەصتتتی چەپتتی پتتێ نتتامۆیە ،مەوەتەی ئەو
ڕووزاوە "ةامەزە"یە ڕووی زاوە هەص زەکا زەمەن زرێژتر مە جاران ةۆتەوە،
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زەمەن ةە ةاری تەمەڵی و تازە کاری زەصتی چەپەوە زەصىوڕم ،ةۆ منتىونە
جاران تەنیا مە چەنس حتاڵەتی زیتاریکتراوزا هەصتتی ةە تێپەڕینتی زەمەن
زەکرز :کاتێ کە ژێری ةرۆی زەهتاتەوە یتان نینۆکەکتانی زرێتژ زەةتىونەوە
زەیسانی حەفتەیەک تێپەڕیىە ،چەنس ڕۆژ پێػ و زوای مىوچەگرتن و کاتی
کرمدانىو زان زەیسانی مان ێب تێپەڕیتىە ،نەورۆزان یتان کتاتێ زەیتینتی
عەریکەی "ئیرانصێڵ" پەیامی پیرۆزةایی ڕۆژی مەزایكةىونی ةۆ زەنێترم،
زەیسانی صاڵێب تێپەڕیىە.
مە زوای ئەو ڕووزاوە ،داوەنکارەکەی زۆرةەی ئاواتەکانی ژێتر زووعتی
حەمتتامی ةتتۆ ةەزی هێنتتاةىو .دتتانىویەکی گەورەی ةتتۆ گرتتتتىو ،هەنتتسم
کەلوپەمی تتازەی ةتۆ کڕیتتىو و هەنتسێکی تتری مە دەڵتب ةتۆ وەرگرتتتىو؛
کەچتتی ةتتۆ ئەو کەلوپەمتتی متتاڵە زەوڵەمەنتتس ،هەر زەصتتتی یەک ةتتىو،
متتىوچەکەی زیتتاز کرزةتتىو و نەورۆزانەکەعتتی هەروەهتتا ،گەر جتتاران ةتتاری
کڕیارەکانی هەڵسەگرت و زەیربزە ناو ماعینەکانیان و ةەو جۆرە پتارەیەکی
زیتتتازی زەصتتت زەکەوت ،ئێضتتتتا پێىیضتتت نەةتتتىو ئەو کتتتارە ةکتتتا و
دتتتتاوەنکتتتتارەکەی ئەوەعتتتتی پتتتتێ زەزا .جتتتت ە مەوە ئیتتتترت كتتتتاری ةە
داوێنكرزنەوەی ناو فرۆع ە نەةىو و کەصێکی تر ئەو كارەی زەكرز.
ةە وتەی داوەنکارەکەی ةۆ ئەو ةاعرت وایە هەر مە پێی صەنسووقا ةتێ و
پارە حیضاب ةکا و ةۆ دۆی "دامنی ةکا" ،چىنکە ناتىانێ ةڕوا ةە کەصی تتر
ةکا ،تەنانەت کەشوکاری دۆیغی وا چەنس جار پارەیان مێ دضتتىوە ال.
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تەواوی ئەمانە زڵذۆظکەرن و ةۆنی ئێىارانی پێن عەماەی دەڵکیان
متتێزم و نتتازانێ ئەو فرمێضتتکانە ئیتترت ةتتۆ زێتتنە دتتىار؟ گەر ئەو ڕووزاوە
"ةتتتامەزە"یەی مە زمتتتانی مێتتترزەکەیەوە ةتیضتتتتایە ةتتتڕوای نەزەکتتترز ،ةە
پێچەوانەی هەمیغەوە کە وای زەنىانس ةڕوای کرزووە ،چتىنکە پێتی دتۆظ
نەةىو پرصیار مە هۆکارەکان ةکا و ئەو عۆخوعەن ییەی مێ ةضتێنێتەوە.
 زا داصتتە فغتتە کەر! ةاعتتە چتتۆن ژیتتان ةە زەصتتتێکەوە ئەچەردتتێ؟ئەویػ زەصتی چەد وا هەمیغە یارمەتیسەری ڕاصتە!
جا ةێگىمان مێرزەکەی زەی ىت:
 چۆن ناةێ ژنەکە؟ تۆ تەنیتا متان ێ تتاقی کەوە ةەعتەڕەفم ڕازێتی ،ةەڕاهێنانە کە زەص ةەهێس ئەةێ ،زۆری پێناچێ کە وەک زەصتتی ڕاصتتی
متتێزم ،جتتا ئەوە چیتتیە متتن ةینیتتىمە کتتاةرا ةەةتتێ زەص ت و قتتاچ ژیتتاوە و
هىنەرمەنس و وەرزعکاریػ ةىوە .ةۆدۆو چەنس کەصی واو زیىە مە عتارانسا،
ماڵ ئاوا ةێ ئەوە تۆ دەةەرت نییە.
ةیری مێرزەکەی زەکا و زەگری ،گەر مێرزەکەی کایە ةێگىمان زۆری
یارمەتی زەزا ،هەر نەةێ هەمىو عتەوم ةە ةیتانىوی عتێ نی زەمارەکتانی
المنتتتتیەوە زەچتتتتىوە الی و ئەو زەصتتتتتە ةەهێتتتتسە پیتتتتاوانەیەی هەمتتتتىو
مانسوویییەکانی ئەو ڕۆژەی مێ زەڕەوانس.
 ئا ئا المەصضەب دۆیەتی ،ڕێتب ئەو زوو عتازەمارەی چەد و ڕاصتتیمناتتنە ،ةی تترە و هەتتتا زێتتتە صتتەر عتتانم ةەری مەزە ةتتێقەزا ةتتی ،ئەی
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ئافەرین ...زەی ...ئۆدذذەی.
ڕۆژ مە زوای ڕۆژ ةرینی پەنجەکانی کتۆ و کتۆتر زەةێتتەوە ،وەک زەمتی
چرچ و قىوچاوی پیرەژنێکی مرزووە ،ڕانایە نا ،ةا مە فرۆعت ە هەر ةکتىتێ ةە
صەر قۆةچەکانسا و پارە ةژمێرم.
ئاوی زووعەکە فرمێضکەکانی زەعتىاتەوە ،ةرینەکتانی نەرو زەکتاتەوە،
زەترصێ مە داوةىونی ئەو تێپەڕینی زەمەنییە ،ئەو گریانە ةەکىڵەی تەنیا مە
پرصەی زایب و ةاوک و مێرزەکەیا زێتەوە ةیر ،گریانێب تێکەڵ ةە الاڵنەوە
و مىورانەوە.
مە پڕا چتاوی زەکەوم ةە فڵچەیەکتی پەمەیتی و تتازە کە هێغتتا مە نتاو
ناینۆنەکەیتتتسایە ،ةە زەو گریتتتانەوە فڵتتتچەکە زەرزێنتتتێ ،تتتتازەی تتتتازەیە و
ةێگىمان داوەنکارەکەی زانیىیەتی حەزی مە ڕەن ی پەمەیییە.
ئەمە کتتازەتی زێرینتتی زوا دتتۆ هەڵڕژانتتسنیەتی کە ئتتاوەکە ةتەصتتتێ و
صەرپەنجە چرچەکانی ةکێغێ ةە پێضتیسا و چێژێکی ئاعنا ةتا مە جیتڕەی
پێضتی ،مەو جۆرە چێژانە وا کاتێ مەقنەکەکەی الزەةا و صەر ڕازەوەعتێنێ
و فێنکتتایی زەدتتسێتە ةتتن قژەکتتانی ،یتتان ئەو کتتاتە وا مێتترزەکەی مە زوای
عێ نی زەمارەکانی المنی ،پەنجەکانی قاچیغی یەکە یەکە ةۆ زەتەقانس.
مە زوای ةیضتنی ئەو جیڕەی پێضتە ،فڵتچەکە هەڵتسەگرم و زەکەوێتتە
گیانی کاعی و رسامیکەکانی ناو حەماو و ئاوزەص دانە ،قەز فڵچەیەکی
وا مەةاری نەزیتىو کە هەو تازە ةێ و هەو چێرەییػ ،تازە و چێرەیی وەک
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گڵۆپە ڕۆمانضییەکەی ئاوزەص و حەماو ،ئەو زةڵسانە دنجی نانە وا وێنەی
صینسرەالیان مەصەرە مە ناو ئەو ماڵە گەورەیەزا .ج ە مەوەظ مۆةنەکەعی
زەةێتە تەد ةۆ میىان و ژێری متۆةنەکە زنیتایەک عتتی زیتازی زەگترم،
وەک مۆةنەکانی داوەنکارەکەی و دامنی مىزەڕڕصی .ئێضتا ژیتانی وەک
ئەوانی مێهاتىوە ةە مەرجتێ نێێنتی ةتیاە نەةتىونی الی دەڵتب و ةتیاەزا
ةپارێسم .ئەو ڕووزاوە ةامەزەیە ةىو ةە هتۆی ئەوەی کە هەنتسم کەلوپەمتی
تازەی ةە زیتاری پتێ ةتسرم کە نە مە دەوزا زەیتینتی و نە مە دەیاڵەکتانی
ةەیانیانی هەینیسا.
ةەو زەصتە چەپەی زەکەوێتە گیانی کاصەی تىامێتەکەوە و صپیصتپی
زەکاتەوە.کاصە تىامێتەکە پەڵەیەکی ةچىوکیغی پێىە نیتیە مە زەوقتی ةتسا،
هەمىو عتتێکی دتۆظ زەوم ،مەةەر ئتاوێنەکە پێکەنینتی ةە دتۆی زم کە
قەت زڵتتی نەزەهتتات فڵتتچەی تتتازە ةکتتڕم ،ةتتۆ هەر ماڵێتتك ةی ىاصتتایەوە،
فڵچەی کۆن و چڵکنی کرێچییە پێغىوەکەی ةە صتۆزی زڵ زەعت  ،ةەاڵو
هەر ةە زڵتتی نەةتتىو ،ةتتۆیە قەت نەیتتسەتىانی مە هتتیچ ماڵێکتتا هەصتت ةە
داوەنماڵةىون ةکا و هەمیغە ةە ةێسەوە زەصتی ةۆ عتەکان زەةرز.
یەک مەو چێژە تایتەتانەی ژیانی ئەو ،ئەوەیە مە زوای داوێنکرزنەوەی
ئاوزەصتت  ،صتتەرکەوتىوانە مە صتتەر تتتىامێتەکە زاةنیغتتێ و دتتۆی دتتاڵی
ةکتتتاتەوە ،ئێضتتتتاظ هەر ةەو عتتتێىەیە وا زانیغتتتتىوە ،تتتتۆزم زەرگتتتای
ئاوزەص دانەکە زەکاتەوە و متاعای زیاەنی دانىوە تازەکەی زەکا کە مە
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ةىوکیەتیغتتسا عتتتی وای ةە چتتاو نەزیتتتىو ،متاعتتای ئاةتتاژۆرەکە زەکتتا کە
صەری عۆڕ کرزۆتەوە ةە صەر مۆةنەکەزا ،ئیرت پێىیض ناکا گڵۆپی ژوورەکە
هەمیغە هەڵتێ ،چىنکە ئەو ماڵە ئیرت ژێرزەوین نییە ،ئەو گڵتۆپە نامەةتارانە
کە هەمیغتتە صتتەری پێیتتان زێغتتا و چەنتتس مانتتگ جتتارم هەر مە دتتۆوە
زەصىوتان.
صەر زازەنەوێنێ و متاعای ڕیسی گتىڵی فەڕعتەکان زەکتا وا دىعتکی
داوەنکارەکەی پێی زاوە .گىتتىوی - :تۆزم مە مۆز چىوە ڕۆڵە گیان ةەاڵو
ةە گیانی منساڵم ،ةە ئیاممی حضەین هەر مە میىانذانە ڕامذضتتىو ،ةتڕوانە
چەنس تازەیە!
ئینجا ةە پێکەنینەوە چپانسةىوی ةە گىێیسا:
هیچ نەةێ مە عڕەوةڕەکانی دۆت ةاعرتە!حتتاجی دتتتامنێکی زڵضتتتۆزە دىعتتکی دتتتاوەنکتتتارەکەی ،کە نەزری
کاعتتتىورا و تاصتتتىوکا زەزا ،صتتتەرەتا ةەعتتتی ئەو زەنێتتترم ،کە "صتتتفرەی
ئەةىمفەزل"یػ ڕازەدا هەروەها .زۆر جار جنە کۆنەکتانی پتێزەزا کە هەر
تازەعە و ةۆنی گىاڵوی چارعێى و ةەرماڵەکەی مێسم.
هەص ةە زڵئەردەیانییەکی تازە زەکا کاتێ زێتتەوە ةیتری کە ئێضتتا
جهعۆر و مایکرۆفێر و تەد و صەتەالیتی هەیە.
کاتێ ئیرت مەجتىور نییە صەکاتی عەظ مە دەو هەصتێ ،وەک دامنی
مىزەڕڕصتتی صتتەکاتی هەعتت مە دەو هەڵسەصتتتێ و دتتۆی مە متتاڵێکی
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ڕووناکتتسا زەةینێتتتەوە کە پەنتتجەرەی هەیە و پەرزەکتتانی ئەتڵەصتتییەکی
قاوەیی عکىالتی مەینەو تەاڵیییە ،ئینجا ةە زە زەقە زەگتاتە فرۆعت ە و تتا
ئێىارە ةۆدۆی "دامنی زەکا".
ةۆ یەکەمجار مە ژیانیسا مە ژێر تیغکێکی ةتێگیتانی دتۆر مە حەمتاوزا،
تەماعای زەصتی چەپی زەکا و هەص زەکا زەةێ زاوای مێتتىورزنی متێ
ةکا.

509٢

مرازێکی ڤەنەبوو
پێشکەشە بە فیراس میرراا سرەدید
کە ایاتر لە سەد کچری ێێریدی بە
چەشنە قوتار کردووە.

نتتازانێ چەنتتس کتتاتژمێرە ةەڕێتتىەن و چەنتتسی تتتر متتاوە و ةتتۆ کتتىم زەڕۆن،
زمانیغی ةە گەروویەوە نەنىوصتایە نەیتسەوێرا مە کەش ةپرصتێ .واڵمتی ئەو
کىنجکۆڵیانە پێ قە و عەپیدە ،جنێى ةە مەمەکتاووش و تفێکتی ةتۆگەنە،
ئەو ةۆگەنە صەیر و نامۆیە وا حەوت مان ە مەگەڵیسایە و مێی ناةێتەوە ةە مۆڕ
ةىونەوە یان عۆرزنی دۆی مە ئاوی زەمسەمسا نەةێ.
صتتەرەتای ئەو ةتتۆگەنە مەو هتتۆڵە ةتتىو وا حەوت مانتتگ پتتێػ ،دتتۆی و
چىارصەز زەصتە دىعکی تێسا ةینییەوە ،کە هەڵیسەمژی زەةىو ةە زریتکە،
ةە هەنیضب ،ةە فرمێضتب و زەیتسایە زەرەوە .کاصتی کرزةتىو ئەو ةتۆگەنە،
هەصتی زەکرز ڕۆچىوەتە ناو صییەکانی ،دانەکانی مەعتی و تەنتانەت ةتن
قژیغی .ئیترت هەمتىو عتتێ ئەو ةتۆنەی متێزەهتات ،پیضتاو و ئاوەڕۆکتانی
مىوصڵ ،ڕیػ و مەظ و زەمتی عتێذەکان ،عتەپیدە و پێ قەیتان ،نتان و
هەوا و تەنانەت هەتاویػ کە ةەززییەوە نىێژی ةەرانتەر زەکرز و زەپاڕایەوە
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ةۆ ڕزگارةىون.
زڵی مە ژێڵی زێنتێ زڵەڕاوکە ،مە ڕانەکتانییەوە هەڵسەکغتێ ،زەةێتتە
گەرزەمىول مە صکیسا و ةە کەیفی دۆی ڕیذۆڵەی هەڵسەگڵۆڤێ ،ئینجتا مە
ناکاو پەالمار زەزا و چڕنىوک زەدغێنێ ةە صتەر گەروویتسا .کیتسۆی زێتتە
ةەرچتتتتاو کە ةە کراصتتتتی صتتتتپییەوە مە ةتتتتنکەی پێغتتتتاەرگە چتتتتاوەڕم و
نی ەرانیەتی .ڕاصتەودۆ زەیتا ةۆ المػ کیتسۆ ،دەڵکێکتی زۆر پێغتىازییان
متتێزەکەن ،زەیتتکەن ةە جەژن و هەرا" ،زای عتتیرین" متتۆری زەکتتاتەوە،
"ةاةاعیر" ةە دۆعحاڵییەوە زەص ةە صتەریسا زێنتێ و زۆکتای دێتری ةتۆ
زەکا ،مە زایب زەةێتەوە زیضان ،زیارەتی "عێر هازی" زەکتا ،زەصت مە
ناو زەصتی کیسۆ ،حەوت جار زەصىوڕێنەوە ةە زەوری مەرقەزی عێذسا.
زڵەڕاوکە مێتتیناگەڕێتت و هەناصەصتتىاری زەکتتا ،وەک ئەو کتتاتە وا
نەیسەویض و زەیسریکانس ،هەڵسەهات ،عێر پەالماری زەزا ،ةە زەصتتێب
پتتتانتۆڵەکەی زازەکەنتتتس و پەنتتتجە ئاصتتتنینەکانی زەصتتتتەكەی زیتتترەی،
زەدضتە صەر گەرووی و زەی ىوعی ،هەناصەی ئیترت زەةتىو ةە متىورانەوە،
پاڕانەوە ،ةە گریان و ون زەةىو مە هاصکەهاصکی پڕ عەهىەتی عێر و تتف
و نەفرەتەکانی زوای تەواوةىونی.
 یا دىزم ،یا مەمەکتاووش ،یا داتىون فەدرا...زەیتتسۆزێتەوە ،زڵنیتتایە زەیتتسۆزێتەوە ،مە ژێتتری متترازە ڕەن ینەکتتانی
مەرقەزی "پیری متنە"یە ،مرازێکی صتىور ،تىنتس و قتایم گترم زراوە و هتی
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ئەوە ،کەش نایسۆزێتەوە زڵنیایە ،کاتێ کیسۆ دىازةێنی مێ کرزةىو و ةاوکی
گىتتىوی:
 کچی چارزە صااڵن کىا ةۆ عىوکرزن زەةێ؟کیتتسۆ ئەن ىصتتتینەیەکی ةە زیتتاری پتتێزاةتتىو و ةەرەو هەومێتتر کتتۆچی
کرزةتتتتىو ،ئەویتتتتػ ئەن ىصتتتتتینەکەی ةە "پیتتتتری متتتتتنە" صتتتتپارزةىو و
زەصتتتتەوزاوێنی ةتتتتىو کە زووتتتتر گەورە ةتتتتێ .زەیتتتسۆزێتەوە ،زڵنیتتتایە کە
زەیسۆزێتەوە.
مەو ةتتۆگەنەیە یتتان ةتتۆنی ةەنتتسین کەوا هێڵتتن زەزا ،هێنتتسە ةەهێتتس کە
زەترصێ منساڵەکە هەڵکەنسرم و ةپەڕێتە زەمیەوە و ةکەوێتە صەر کۆعتی،
وەک مریەمتتی کتتىزرا ،مریەمتتی کتتىزرای کتتچە مەصتتیحییە هتتاوڕێکەی
کریضتینا .کریضتینای ةیر زێتەوە و کارەقەی صارز مە ةن قتژیەوە زەتکێتتە
دىارم و زەدسێتە ناو عانی ،زریکەی کریضتینا هەمىو گیانی زەرزیئتاژن
زەکا.
 یتتا دتتىزم! کریضتتتینا ةەرگەی ئەو ئتتازارانە نتتاگرم ،ئتتادۆ ئەوانتتیػگیراون؟ مە کاو عارن؟ ةڵێتی ةتتىانێ دتۆی ڕزگتار ةکتا؟ ئتادۆ ةە چەنتسی
ةفرۆعن؟ کێ زەیکتڕێتەوە؟ ...ئتاخ یتا مەمەکتتاووش ئەگەر کىعتتتێتیان
ئێضتا ئیرت صکی پڕ نییە ،ڕۆحی ئاصىوزەیە و الی مریەمی کتىزرایە ...ئتاخ
یا داتىون فەدرا دۆت ڕزگارمان ةکە!
هێڵن زەزاتەوە مە عەپۆمێکی ةتۆگەن کە زەدتسێتە ژێتر ڕوقتعەکەیەوە،
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زڵنیتتایە صتتەیارەکە پتتیط ناکتتا چتتىن صتتێ ڕۆژە مە زڵەڕاوکەی ئەو صتتاتانە
هیچتتی نەدتتىارزووە و ةە هەمتتىویەوە چتتىار صتتەکاتیػ نەدەوتتتىوە ،تەنیتتا
عپرزە مۆتەکەی ةینیىە و ةەش ،کەچی قۆنتساغی تفەن ێتب زەکێرشتم ةە
صەریسا و کەصێب زەنەڕێنێ:
 کافرەی صپڵۆتە! صەیارەکە پیط نەکەی ها زەتۆپێنم.زنیا پەرزەیەکی ڕەعی ةە صەرزا زەکێرشم و ئاگای مە هیچ نامێنێ.
ةە هەراهەرا و "امنە اکرب"ی صەرةازەکان ئاگا زەةێتەوە ،هەمىو گیتانی
ةە کارە دىوصاوە و جنەکانی مە عیەوە نىوصاون ،مە صەیارەکە زازەةەزم
ةەاڵو هێتتتسی وەصتتتتانی نیتتتیە و زەکەوم ،صتتتەرةازێب پینتتتی زەگتتترم و
هەڵیسەصتێنێ ةەاڵو صتەری مە گێتژەوە زم و مەتتر زەزا ،صتەرةازێکی زی
زەص زەداتە ژێر هەن ڵی و زەیتەنە ةەرزەو دەمیفەیەکی ورگتن و "امتنە
اکرب"ی ةۆ زەڵێن و نامەیەکی پێزەزەن.
 ناوی چییە؟ صەما صەمۆ حازو. تەمەنی چەنسە؟ گەورەو عاززە. چەنستان مە صەر زاناوە؟ گەورەو پێن هەزار زۆالر. -کێ زەیکڕێتەوە؟
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 فیراش میرزا صەکیس ،مە کافرەکانی گىنسی "زۆغات"ە. نایناصم ،املێم... گەورەو زەڵێن زۆر زەوڵەمەنسە ،ةازرگانی مەگەڵ کافرە ئێسەزییەکتانیڕووصیا زەکا ،زاوای کڕینی صەز کچی کرزووە و هەتتا ئێضتتا هەنتسێکامن
پێ فرۆعتۆتەوە.
 چەنس کچ؟ نتتازانم گەورەو ،عتتێر ئەةىوتتتار زەزانتتێ ئەو پێىەنتتسی هەیە مەگەڵجەماکەتی مىوصی.
 زەی ةاعە ةیتەن ،ئێاە مێرەوە چاوزێریتان زەکەین. زەةێ ةە تەنیا ةڕۆو گەورەو ةڕیار وایە ئەویتػ ةە تەنیتا و ةەةتێ چەکةێ.
 جتتا چتتۆن عتتتی وا ئەةتتێ! دتتۆ هەر پێىیضتتتە کەصتتێک مەگەاڵ ةتتێ وچاوزێری ةکا ،پارەکان ةژمێرم ،مەوانەیە پارەی تەقەمنىةی ةساتێ ،ئەمانە
ةێزینن.
غەڵەتی وا ناکا گەورەو دۆو چەنس کچتم ةتۆ ةترزووە و هەمتىو عتتێکیمەزةىوت ةىوە ةەاڵو هەر ئەةێ چەکم مەگەاڵ پێ ةێ.
دەمیفە ڕوقتعەکەی هەڵتسەزاتەوە و متاعتای زەکتا و زەصت زێنتێ ةە
صینگ و ڕانیسا ،ةۆنی ئاوەڕۆکانی مىوصڵ کاصی زەکاتەوە زیضان ،دەمیفە
ةە حەرسەتەوە زەڵێ:
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 وەڵی حەیفە کچی وا ناصب و تەرچتب ةە زەصت متێنەزراوی ةچێتتەجەحەننەمەوە ،حەک مەو جىانییە! صتحان امنە! ةاعە ةچۆ امنە یارت ةێ.
 امنە اکرب.یەک مە صتتتتتتتەرةازەکان ةەری زەزا و ئەوی تتتتتتتتر ةە زوای دۆیتتتتتتتسا
ڕایسەکێغێ .ةەنسی پرتىوکاوی صەرپێیەکانی ةەرگەی ئەو زیتر و چەقتینە
ناگرم و زەپچڕم ،چەنس هەن او زواتر ةۆ دۆیغی زەکەوم.
 هەصتتتە صتتپڵۆت کتتاتی زۆرو نیتتیە زەةتتێ تتتا پتتێػ نتتىێژی مەغریتتثة ەڕێاەوە ناو گرووهان.
چتتتی هێتتتس مە دۆیتتتسا عتتتب زەةتتتا کتتتۆی زەکتتتاتەوە ةەاڵو ةەعتتتی ةە
پێىەوەصتان ناکا ،تىونییە ،ةرصییە:
 ةریا کیسۆ عتێکی ةۆ ةێێنایاو ،مەفەیەک ،هەر نەةێ عکىالتێب...صتتەرةازەکە پەل زەکتتىتێ ةتتۆ صتتەری کە ةە حیضتتاب قژێکتتی زرێتتژی
زەصت کەوم و ةە زوای دۆیتتسا ڕایکێغتێ ةەاڵو نتتازانێ کە صتەما پێغتترت
قژەکانی ةە چەقۆیەک ةڕیىە ،نایەتەوە ةیری الی کامە عتێر ةتىو ،ةەاڵو کە
هێنایانەوە نە زەیتىانی مە صەر پێی دۆی ةىەصتێ و نە زانیغێ و نە چۆک
زاةا و نەظ ڕاکغێ ،ئەو ةۆگەنە هەمىو گیان و جنەکتانی تەنیتتۆوە و ةێتسی
مە دۆی زەكرز .زەصتی زەهێنا ةە گیانیسا ةەاڵو مەگەڵ مەعیسا نامۆ ةتىو،
چاوی کەوتتىوە چەقۆیەک و ویضتتىوی مە صکی ڕۆ كا ،منساڵەکە پێنەقەی
مێساةىو و زڵی نەهاتتىو ،گەرووی ئاوصاةىو ،ویضتتىوی صەری دۆی ةتتڕم،

خولیاکانی ئاغای وەک مرۆڤ 018 /

زەیسانی تەنیا ةە زەرةەیەک گیانی زەرزەچێ ،ةەةێ ئازار ،ةێ صتىوکایەتی،
چەقتتۆکەی دضتتتتىوە صتتەر گەرووی ،ڕێتتب مە جێتتی پەنجەکتتانی عتتێر،
هەمىویتتان ةە یەک عتتێىە زەص ت زرێژییتتان زەکتترز ،مە زوای ئەو هەمتتىو
ةەکرمزانە هەر ڕانەهاتتىو و زەیسریکانس و زۆکای زەکرز:
 یا دىزم ،یا مەمەک تاووش ،یا داتىون فەدرا...زەترتتىت عتتێىازی زەص ت زرێژیکرزنیػ مە صتتىننەتەکەیانسا ةەورزی
نىورساةتتتىو :ةە زەصتتتتێب پانتۆڵەکانیتتتان زازەکەنتتتس و ةەو زەصتتتتەی تتتتر
ةێسەن یان زەکرزن.
منتتساڵەکە پێنەقەیەکتتی تتتری متتێزاةتتىو و چەقتتۆکەی مێکەوتتتتىو .ئەو
ڕۆژانەی وێنتا کرزةتىو ،ڕۆژی زەماوەنتسەکەی ،زەةتىوایە کتایە و مترازەکەی
ةتتسۆزییایەوە و گتترم صتتىورە تىنتتسەکەی ةکتترزایەوە و ئەن ىصتتتینەکەی مە
قامکی کیسۆ ةکرزایە.
چەقۆکەی هەڵ رتتىو و مە زادانا قژەکانی پێ ةڕیتىو.
زەگەنە صتتەر تەپتتۆڵکەیەک ،چتتاوی ڕێغکەوپێغتتکە زەکتتا ،مە زوورەوە
جیپێکی ڕەظ زەةینتێ ،زەڵێتی ماعتینەکە مە نتاو ئتاگرزا صتەما زەکتا ،ةە
پەمەپڕووزم مە تەپۆڵکەکە زازەگەڕێن و فیراصیػ مە صەیارەکە زازەةەزم.
صتتێ کینتتۆمیرت مەوالتتتریػ مەقەڕی پێغتتاەرگەیە و ئتتااڵی کىرزصتتتان ةە
ئەصپایی زەعەکێتەوە ،کراصە صپییەکەی فیتراش و ئتااڵکە ،تترپەی زڵتی
هێسی زەکاتەوە.
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صتتەرةازەکە صتتەما زەکتتاتە صتتپەری دتتۆی و مەگەڵ فیراصتتسا یەکتتی
هەن اوێك زەچنە پێػ ،وەک ئەوەی پێغترت ةڕیارنامەیەکیتان واژۆ کرزةتێ
تەنانەت هەن اوەکانیغیان ةە یەک ئەنسازەیە ،فیراش هاوار زەکا:
 ةىەصتە و کچەکەو ةۆ ةنێرە تا پارەکەت ةسەمێ.صەرةازەکە مە پغتی صەماوە هاوار زەکا:
 نەدێتتر وا نتتاةێ ،تتتۆ پتتارەکە فتتڕم زە تتتا متتن ةیژمێتترو ئینجتتا کتتچەتزەزەمێ.
فیراش ڕازەمێنێ و ةا ،هەڵیکرزووە و جڕجڕەکان گۆرانی زەچڕن ،صەما
هەمتتتىو گیتتتانی زەمەرزم ،زەڵێتتتی ةە صتتتەر صتتتەهۆڵسا هەن تتتاو زەنتتتێ،
کتتارەقەیەكی صتتارز دىوصتتانسوویەتی ،ةتتۆگەنی هاصکەهاصتتکی ترصتتاوی
چەکسارەکە مە ةتنگىێیتسا ،زەیذتاتەوە ةیتری ةتۆگەنی زەمتی عتێذەکان،
ئاوەڕۆکتتانی مىوصتتڵ ،زەن تتی کتتایەی ئەو منتتسااڵنەی نتتاو کتتۆاڵن کە قەت
نەیتتتسینت ،جتتتهوةەرگەکتتتانی کە هەر زەیغتتتۆرزن و ئەو ةۆنەیتتتان متتتێ
نەزەةىوەوە.
هەتاو ةە هەمىو هێسیەوە تیغب زەپڕژێنێ ةە صتەر ةیاوانتسا ،گەرمتا زڵ
داو زەکاتەوە ،ةەاڵو زڵذۆعی ئەوەی کە مە ژێر ئااڵی کىرزصتانسا پیاوێب
وەصتاوە و نان و ئاوی پێیە ،هێسی زەزاتێ.
فیراش هاوار زەکا:
 -زەةێ ڕوقعەکە الزەی تا ةسانم صەما صەمۆیە یان نا؟
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چەکسارەکە فەرمان زەزا:
 چی ئەڵێ وا ةکە.صەما ڕوقعەکە الزەزا و ةە هەمىو هێسیەوە هاوار زەکا:
 ةۆ دۆمم کتاک فیتراش ،صتەماو ،زەزگیرانتی کیتسۆ ،ةەاڵو ئەو پیتاوەچەکی پێیە.
مەتتتر زەزا و كتتىتە عىوعتتەیەکی عتتکاو ڕۆزەچێتتتە ژێتتر قتتاچییەوە،
زەزریکێنێ و زەزاتە پرمەی گریتان ،فیتراش دێترا چەکەکەی زەرزێنتێ و
چەکسارەکەظ هەروەها ،ڕوو ةە یەکرت نیغانە زەگرن ،صەما هاوار زەکا:
 یا دىزم ،یا مەمەکتاووش ،دۆت ڕوحممان پێةکە.فیراش هاوار زەکا:
 تۆ مەترصە کچم ئەو تەقە مە من ناکا ،جارم کارمان ةە یەکرتە. وەرە مە صی مەتریاەوە ةىەصتە تا پارەکەت ةتسەمێ ،هتۆی! ئەوە ةتسانەیەک هەن تتاو نتتسیکرت ةیتتیەوە مێغتتک زەپتتژێنم ،ةۆدتتۆت زەزانتتی چەنتتس
عەهازەی تیرهاویغتنم هەیە و چۆمەکەظ مە ئاصامن زەپێکم.
قاچێکی مە زەویسایە و صەرپەنجەکانی ئەو قاچەی تتری زەدغتێنێ ةە
صتتتەر ةەرز و زڕک و زاڵتتتسا ،ئتتتاوڕ زەزاتەوە و تەماعتتتای هێڵتتتی صتتتىوری
دتتىێنەکەی زەکتتا ةە صتتەر زیذەاڵنتتسا .هێڵتتی دتتىێنەکەی ،کەمەرةەنتتسی
صىوری ةىوکێنی ةیر زێنێتەوە ئەو كاتەی كە کیسۆ مە ماڵی ةاوکی زەیتتاتە
زەر ،زەةێ یەک مە ةراکانی ةۆی ةتەصتتێ .ئێضتتا کە ةرایەکتی ةتۆ نەمتاوە

 / 021چنوور سەعیدی

مەوانەیە فیتتراش ةتتۆی ةتەصتتتێ ،ةتتۆگەنی زەمتتی چەکتتسارەکە ةە ئاگتتای
زێنێتەوە:
 زیارە ئازاةی مىکامەمەظ نازانی کافر ةەو چەکەی زەصتتەوە!دىێن وەک ئاوی زەمسەو مە قاچی زەتکتێ و ةە هەمتىو هێتسیەوە دتۆی
ڕاگرتتتىوە نەکەوم ،فیتتراش زەڵقێتتب پتتارە مە گیرفتتان زەرزێنتتێ و جتتۆرم
زەیێاوم کە ڕێب ةکەوێتە ةەر پێی صەما ،صەرةازەکە دێترا هەڵیتسەگرم و
مە پغتی کچەوە تىنستىنس زەیژمێرم.
فیراش تىوڕە و ةێتاقەتە:
 پێػ ئەوەی فیغتەکێ مە مێغتک دەصتار ةتکەو پتارەکەت ةژمێترە ویاڵی ون ةە مەةەر چاوو ها زەی.
صتتەرةازەکە پارەکتتان زەدتتاتەوە ن تاو زەڵتتقەکەوە و مە گیرفتتانێکی ژێتتر
کراصەکەیسا زەیغارێتەوە و ةەریزەزا ،صەما ةە هەن ڵەعەمێ دتۆی ةەرەو
الی فیراش ڕازەکێغێ ،فیراش زەڵێ:
 دۆت مە پغتاەوە حەعار زە و مەترصە ،هەر ئتاوا ورزەورزە پاعەکغتەزەکەیتتن هەتتتا زووصتتەز مەتتتر مێتتی زوور ةکەویتتنەوە ،ئەوجتتا تەقەظ ةکتتا
نامانپێکێ ،چىن زەمانچەی پێیە.
هێڵی صىوری دىێن ،ةە ئاصتەو ،ةە زی مەرگی ،ترووصکەی هیىایەکی
زوور و ئێضتاظ نسیب ،ةەرەو الی ماعینەکە زەتکێ.
 -یا مەمەکتاووش ،زۆرو نەماوە ،یارمەتیم ةسە.
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کە دۆی زەداتە صەر کىرصییەکە ،صەری مە عتتێب زەزرم و زنیتا مە
ةەر چاویسا ڕەظ زازم.
ةە ئازاری صتەر و قتاچی ةە ئاگتا زێتتەوە ،ڕوقتعەکەی هەڵتسراوەتەوە و
زەووچتتاوی تەڕە ،زەیتتێەوم ةقیژێنتتێ ،مەپتتڕ چتتاوی زەکەوێتتتە فیتتراش کە
پەرزادێ ئاوی ةۆ ڕاگرتىوە:
 مەترصە ،کۆتایی پێێتات ئەو نەگتەتیتیە ،منتی عتکانس و ڕۆیغت  ،تتۆئێضتتتا ئتتازازی ،پەڵە عىوعتتەیەک مە قاچتسا ةتتىو زەروهێنتتا و ةتترینەکەتم
ةەص  ،دىێنی زۆرت مەةەر ڕۆیغتىوە ،وا زەچین ةۆ دەصتەدانە.
هەص زەکتا چەنتس مەتە عىوعتەی تتر ةە مەعتیسا چتىوە ،نتاو چتاوی،
گەرووی ،مەکیسەی ،مە ناو صکیسا ڕێب چەقیىەتە زڵی منساڵەکە .زەزانتێ
فیراش ڕاص زەکا و ئەو مۆتەکەیە کۆتایی پێێتاتىوە ،ةەاڵو نتاتىانێ ةەر ةە
فرمێضکەکانی ة رم ،دەو و ئەردەیانییەک مە چاوەکانی فیراصسا زەةینێ
کاتێ ئاوێنەکە وا ڕێب زەکا کە هەو صەما ةتینێ و هەو زەع و صتەحرا.
زەکەێتتتەوە ةیتتری ةنەمتتاڵەکەی ،ةتتاوک و ةتترا و زایتتب و دىعتتکەکانی وا
عتتایەتیامنیان نەهێنتتاةىو و مە ةەر چتتاویەوە صتتەریان ةڕیتتتىون ،ةە زەةتتری
دەنتتجەری عتتیر اةتتىحنیفە وا ئێضتتتا منتتساڵەکەی مە صتتکیسایە ،ةەعتتی
هەرکەصتتە و "امنەاکرب"ێتتب ةتتىو ،صتتەری ةتتراکەی فتتڕمزراةتتىوە ةەر پێتتی،
زانەویتتتتۆوە هەڵتتتیة تتترم ةەاڵو ةە قتتتژ ڕایانکێغتتتاةىو ةتتتۆ نتتتاو جیتتتپەکە،
زریکانسةىوی یا نا ،ةەاڵو زەن ی دتۆی نەزەةیضت  ،گتىێی کتپ ةتتىو ،زۆر
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جتتتار ةە هەمتتتىو هێتتتسیەوە زریکانتتتسةىوی ةەاڵو ئەوەی کە زەن تتتی دتتتۆی
نەزەةیضتت زۆرتتتر زەیرتصتتانس ،گەر ةغیتیضتتتایە ،زەن تتی ئەو چىارصتتەز
زەصتتتە دىعتتکەی زەةیضتت کە حەوت مانتتگ پتتێػ ئتتادەاةىونە نتتاو
هتتتۆڵێکەوە و پێکتتتڕا زەیانقیژانتتتس ،صتتتەرةازەکان ةە قتتتامچی وەرزەگەڕانە
جەصتتتەیان و جنێىیتتان پتتێ زەزان ،زریتتکە ةەاڵو زوایتتی نەزەهتتات ،نە مە
دەون و نە مە وعیاریغسا.
فیراش زەپرصێ:
 چۆن ةىو تەمەفىن زەص کەوت؟ دەمیفەیەک زاوای کچی عاززە صاڵەی مێکرزةىون ،منیان ةۆ نتارز،کە صکی ةینیم پرصیاری کرز چەنس مان انم؟ گىتم حەوت ،نازانم ةیرو نییە
چیم گىت ،گىتی حەرامە زەصت مە ژنتی ئاوصتی صتەرووی عتەظ مانتگ
ةسرم ،کچێکی تریان ةۆ زاوا کترز و متن ...ئتاخ دىایتا...پێػ ئەوەی متن
ةنێتترنەوە ،ژنتتێکم مەو متتاڵە زۆزیتتیەوە و ...ئتتادذر صتتىێنسو زا مۆةتتاینێکم
ةساتێ ...پێم صتەیرە کە تەنیتا ژمتارەی کیتسۆو ةیتر متاةىو .ئەرم ةە ڕاصت
ةۆچی ةۆدۆی واڵمی نەزامەوە؟ تەمەفىنەکەی ةۆ تۆ ...نا ئەی ی ی الی تتۆ
ةەجێ هێغتتىو؟
فیراش ةێتسەنگ زەةتێ ،جت ەرەیەک زازەگیرصتێنێ و زووکەڵەکە فتىو
زەکتتاتە زەرەوە ،ئتتاوێنەکە وا ڕێتتب زەکتتا کە چاوەکتتانی صتتەمای متتێ زیتتار
نەةێ .پێی وایە نەیتیضتىوە ،زیضان زەپرصێ:
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 زەڵێم ئێضتا مە کىێیە؟ مە مەقەڕی پێغاەرگەکانە؟فیراش زەڵێ:
 نازانم ،تۆ جارم ئەو چارعێىە فڕێسە ،الیتە ئیرت ال.ةتتا ،چارعتتێىێکی ةەتتتاڵ مەگەڵ دتتۆی زەةتتا ،چارعتتێى ةە زڕن و زاڵەوە
زەنىوصتتێ و مە صتتەما زەكەوم .ناةتتاوەڕانە متاعتتای چارعتتێىێکی ڕەهتتا و
ةتێئتافرەت زەکتا هەتتا مە ةەر چاویتسا ون زەةتێ ،ئینجتا ةە تتتامەزرۆیییەوە
زەص ت زێنتتێ ةە صتتەر و گەرزنیتتسا ،ةە مەعتتیسا ،ةە ص تکیسا ،هەوای گەرو
مەپەصتا عەپیدەی مێزەزا و کارەقی جەصتەی وعب زەکاتەوە.
فیراش زەپرصێ:
 چەنس مان ەیە؟ نازانم ،مەوانەیە عەظ یا حەوت ةێ ،ئادۆ کیتسۆ ةەو صتکەوە کتینتێچی زەکا؟ زەةێ من چی ةکەو؟
 کێغەیەک نییە زەتنێرینە ئاڵامن ،گەر ةتەوم دۆت منساڵەکە ةەدێتىةتتکەی هەمتتىو ئیاکاناتێکتت زەزەنتتێ ،پێغتت دتتۆظ نەةتتىو ةیتتسە ةە
حکىومەت ئەو ةەدێىی زەکا و تۆ ةچۆ ةە زوای ژیانی دۆتسا.
قامکی ةە صکیسا زەهێنێ و صەری منتساڵەکە زەزۆزێتتەوە و نەوازعتی
زەکا ،حەز زەکا کچ ةێ و ناوی ةنێ "چرا" ،صین ی تىنس زەةێتتەوە ،وەک
ئەو کاتە وا ژنان عیریان مە مەمبزایە و منساڵەکە نایذىا .زەڵێ:
 -جارم هیچ زیار نییە ،ةتا ةتسانین کیتسۆ چتی زەڵتێ ،کتاک فیتراش مە
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زوای عتتایییەکەمان زەچیتتنە ئتتاڵامن و ةە هەرزووکتامنەوە کتتار زەکەیتتن و
پارەکەت زەزەینەوە ،دىزێ مێ ڕازی ةێ ةراو.
زیضان دەیاڵەکان زەکەوێتەوە گڕ:
قژەکتتانی زرێتتژ زەةتتنەوە و جنتتی ةتتىوکێنی مەةەر زەکتتا ،کیتتسۆ قتتاتی
مەةەرزایە و ةۆینتتتادی صتتىوری ةەصتتتىوە ،گتتىڵێکی مە گیرفانتتسایە ،وەک
جەژنی صەری صاڵ ،صتەما مە کەنکتاوە ،مە صتاڵۆنی جىانکتاری کریضتتینا
زانیغتتتىوە و چتتاوەڕێی کیتتسۆیە ،صتتکی صتتافە و نتتازانێ چتتی ةە صتتەر
منسامەکەزا هاتىوە ،ةەاڵو زای عیرین مە کانیا صپی ئەو ةۆگەنەی مە کتۆڵ
کرزۆتەوە ،زەچن صەرزانی کنیضا زەکەن ،مە زوای عایی کیتسۆ زەیتتا ةتۆ
ماڵی دۆیان و مە صەر تەدتەکە زایسەنێ و زەڵێ:
 چاوەکان ةتەصتە ةا عتێک پیغان ةسەو.کریضتینا پێغرت ئەو ةتاةەتەی ةتۆ زرکانتسووە ةەاڵو زەةتێ دتۆی ةکتاتە
نەزان .کیتتسۆ جەکتەیەکتتی کتتۆنی چێتتىین کە نەدغتتی جتتىانی مە صتتەر
هەڵکەنسراوە مە صەر مێسەکە زازەنێ ،چاو هەڵسێنێ و زەةینتێ .کریضتتینا
ڕاصتی زەگىت جێ اکەعی نایاب و قیاەتییە ،ةەحەپەصاوییەوە زەیکاتەوە
و عىوعەیەکی تێسایە ،چاوەکتانی کیتسۆ مە دۆعتیسا زەزرەوعتێنەوە وەک
کتتاتی منتتساڵی وا مە کتتایەزا گسی تی زەکتترز و ترووصتتکەی چاوەکتتانی ةەاڵو
هەمىو عتێکی زەزرکانس!
صەما صەردۆعانە پێسەکەنێ چتىن زەةینتێ مە زوای ئەو هەمتىو صتاڵە
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کیسۆ نە گەورە ةىوە و نە زەعسانێ گسی ةکا!
 عتتەراةی حەوتصتتاڵەیە ،زیتتاری نەنکتتی کریضتتتینایە ةتتۆ زەصتتپێکیژیامنان.
ماعینەکە مەپڕا مەةەرزەو صەیتەرەکە زەوەصتێ و پێغتاەرگەکان زێتن
ةەرەو پیرییتتانەوە ،پەڕۆیەکتتی پیضتتی دتتۆاڵوی زەزۆزێتتتەوە و صتتکی پتتێ
زازەپۆعێ ةەاڵو هەر ئاوشةىونی پێىە زیارە.
پێغاەرگەیەکی ةەتەمەن ةە فیراش زەڵێ:
 هەر ةژی عێرە گیان ،وا ئەمجارەظ صەرکەوتی ،تەمەنی چەنسە؟ ئەرم وەڵی ...عاززە صاڵیەتی ةۆیە گران فرۆعتیان.پێغاەرگەکە زەص مە عىوعەکەوە زێنێتتە ژوور و زەیکێغتێ ةە صتەر
کچەزا.
 وەی کچم عتىکىر ةتۆ دتىا ڕزگتارت ةتىو ،ةتڕوا چتۆن مە تتا زەصتىوتێ،وەظظظ ژێر منیغیان عین و ڕەظ کرزۆتەوە! ئەوە دۆ صکیغی پڕە!
صەما چاوەچاو زەکا و ژووری پێغاەرگەکانی مێ زیار نییە ،زەپرصێ:
 کاک فیراش کیسۆی مێ نییە؟پێغاەرگەیەک زەڵێ:
 کامە کیسۆ؟ ئێاە کیسۆ ناومان نییە. کیسۆ دسر زەروێػ ،زەزگیرامنە ،عەن امییە.فیراش قضەکەی مێزەةڕم:
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 زەی ةا ةڕۆین ،ةە یارمەتیتان.پێغاەرگەیەک زەڵێ:
 کیسۆ دسر ئەوە نەةىو وا الی کاک فیراش کاری زەکرز؟ تۆ زەزگیرانیکیسۆ دسری؟ ةە ڕاص نازانی چی قەوماوە؟ کاک فیراش پێی نەگىتىوی؟
صەما قضە زەکا ةەاڵو زەن ی دتۆی ناةیضتتێ ،وەک ئەو کتاتە وا پێکتڕا
زەیانسریکانس ،فیراش ماعینەکە هەڵسەکات و زەڵێ:
 صپاش ةۆ هاوکاریتان.پێغاەرگەیەک زەڵێ:
 کیسۆ ئەو کىڕە صپیکەاڵنە نەةىو وا صەریان ةڕی؟فیراش زەیەوم ةڕوا و دێرا زەڵێ:
 نا ...ئەو نییە ...زوایی زێاەوە التان.کىڕە ةە زڵنیایییەوە زەڵی:
 ةا ئەوە ،ةاظ ئەیناصم ،هتاوڕێم ةتىو ،چەپکتێ مە قژەکتانی پێغتەوەیصەری صپی ةىو ،وەک دۆو ةیض وچىار صااڵن ةىو ،گىتی تازە زەزگیرانتی
گرتىوە ،مە صەر زەرگای مسگەوتێ صەریان هەڵىاصتیتىو ،ةۆدتۆو زام ترت،
وەظظظظ ةۆگەنی کرزةىو ،دىزا نەیێێنێ ةە صەر کەصی ترا...
پێغاەرگە پیرەکە چاوی پڕ زەةێ مە فرمێضب و ةە زۆر زەن ی زەرزم:
 نەةىو ةە مىصىڵامن ،ةۆیە صەریان پەڕانس.فیتتراش زەڕوا و صتتەما زەزریکێنتتێ ،هەصتت زەکتتا هەناصتتەکانی ئەو
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ةۆگەنەی مێ زم ،هێڵن زەزا و ةەرهەنیضب ،زەمتىورێنێ ةەاڵو فرمێضتب
مە چاوی نایێتە دتىار،زەڵێی ئتاوی چتاوی زاهتاتىوە ،چڕنتىوک زەگترم مە
ص تکی ،مە صتتەری منتتساڵەکە ،نینتتۆک زەچەقێنتتێ ةە چاوی تسا و زەیتتێەوم
کىێری ةکتا ،منتساڵەکە پتێنەقەی متێزەزا ،چڕنتىوک زەگترم مە ڕوومەتتی
دۆی ،فیراش وەک ئەوەی تازە ةیری کەوتتێتەوە ،زاعتۆرزەکە زەکتاتەوە و
چاوینکەیەکی زژەتاوی پیضی تۆزاوی مە ناو هەنسم ورزەواڵە زەزۆزێتەوە و
مە چاوی زەکا ،دێرایی دتۆی زیتاز زەکتا و ةە صتەر زیذەاڵنتسا غتار زەزا،
صەما چاوی ڕەعکەوپێغکە زەکا ،پێػ ئەوەی زنیا پەرزەیەکتی ڕەعتی ةە
صەرزا ةکغێ ،هەمتىو هێتسی کتۆ زەکتاتەوە ةتۆ ئەوەی زەرگتای صتەیارەکە
ةکاتەوە.

509٢

جانتایەکی بێسنوور
یىوانا ڕامسەکێغێ ةۆ ئەو زووکانە نەفرەتییە ،ةەهۆی ئەو ةسە دەڵەتێتنەرەی
صەر مێىی داوەنەکەی هەر مێرە صىێنس زەدۆو مە هەر کىم ةم ،دۆظ ةێ
یتا نتتادۆظ ،چیتسی ةیتتری ئێتىارە قەرەةاڵغەکتتانی ئەو عتارە نەکەو و هتتیچ
نەکڕو مە زووکانەکانی ئەو عەقامە و مەگەڵ دۆمسا نەیتەو .ئەو پیتاوە وا مە
زرزی مەچکەکانەوە زەةینم ڕۆچۆتە نێى مۆةاینەکەیسا ،ةاظ زەزانتێ چنتۆن
ژنە صاکارەکان ةە کڕینی مەچب ڕازی ةرا و زۆر عتی تریػ.
زیارە ةەو وێنە تازەیەی صەر ئینضتاگراو و تێنێ رامەکەی کچتی تتازەی
ڕاو کتتتترزووە وا کەیتتتتفدۆعتتتتە ،هەمىویتتتتان ةە هەیکەمتتتتی ةە حیضتتتتاب
وەرزعکارانەیەوە فریى زەزا ،ةە ةاصکی پىوچەڵ و قضەی زڵسارانە! ةاصکی
ةا تێکراو ةە زەةری زەرزی .هەمیغە صتىێنسی ةتۆ زەدتىارزو هەتتا کتىنی
چاوی قەرززارە و منیػ ةڕواو پتێزەکترز ،کەچتی زوو ةەراةەری متىوچەی
من هەمىو مان ێ دەرجی زەوا و زەرمانی هەیکەمی ةىو!
 صنىور ،صنىور! وەرە ئێرە من مەچب دىەظ زی .ةە ناچار زەچاە زووکانەکەیەوە .مە ئاوێنەکەوە زەةینم ةە صتینەی چتاو

 / 031چنوور سەعیدی

متاعامان زەکا.
 یىوانتتا دتتىەظ نتتا ،ةڵتتێ "جتتىان" ،ةە صتتۆرانی جتتىانە و ةە کىرمتتانجی"ةسەو" ،جىانی ئەو تىوصەرییانە چییە ماڵتە؟ کە مێرە ةژی و مەجتىور ةتی
هەمىو ڕۆژم مەصەری ةکەی ئینجا زەزانی کەمی کىڕی کێیە!
وا و وڕ زەمێنتتتێ و زەزانتتتم زەیتتتێەوم ةپرصتتتێ ةتتتۆ زەةتتتێ وا ةڵتتتێم،
مۆةاینەکەو زەرزێتنم و تىنتس زەی ترو ،ئەو جتارە پەصتڤۆرزەکەیم گۆڕیتىە و
چیسی ناةێ ةەجێی ةێڵم .یىوانا ئاماژە ةە مۆةاینەکەو زەکا و زەپرصێ:
 ئامی؟ وێنەی ئامی؟ نا کچێ تۆ واز ةێنە.ةە گامێرییەکەمتتتتتتسا زەگەڕێتتتتتتم و وێتتتتتتنەی ژنەکەی زەزۆزمەوە و مە
ةەرزەصتی زایسەنێم ،وەک کەصێ پەرزادێ صەهۆاڵوت ةە صتەرزا کرزةتێ
ڕازەچڵەکتتێ ،چەنتتس چرکەیەکتتی پێتتسەچێ تتتا ةێتتتەوە صتتەر دتتۆی ،ص تەر
زەداتەوە صەر مۆةاینەکەی:
 مەةەصت چییە؟ نایناصم.زەةێ ئێضتا ئەو مینە ئاصنەی وا زەڕاةەکەی پێ زازەزاتەوە ،ةە هەمتىو
هێتتسمەوە ةکێغتتم ةە صتتەریسا و دتتىێنی صتتپڵۆتی ةپتتژم ةە صتتەر مەچتتکە
صپییەکانسا و زوایی ةە زیاری ةیاننێرو ةۆ ئەو کچە ةەصتتەزمانانە کاعتقی
کرزوون و وا زەزانن زەعیانێێنێ!
کە دەڵکامن مێ کۆ ةۆوە زەڵێم:
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 یىوانا ةىو ،ةۆ مەگەر نازانن کچی ةیانی وەک ئتێاە نتین و ةەرگتری مەدۆیان زەکەن.
یىوانتتتا کەمەةتتتچە زەکەن و متتتن ةە زڵئەردەیتتتانییەوە تەمەفتتتىن ةتتتۆ
ةاڵىێسدانەی مەهضتان زەکەو ،کچە داوەنی زۆرە و ةە ناوةژیکەری پتارێسەر
یان نىێنەری واڵتی دۆیەوە ئتازاز زەةتێ ،ةەڵتێ وەڵتی ئتازاز زەةتێ ،چەنتس
چتتاالکىان و هىنەرمەنتتسی ئێتترانیػ زەچتتنە ةەر ةاڵىێسدتتانەی مەهضتتتان و
مۆمی ةۆ زازەگیرصێنن ،گتىڵ ةتۆ مێتتىرزن زازەنتێن ،وێتنە زەکێغتن و مە
ماڵپەڕەکانسا ةیوی زەکەنەوە ،ةیةتیصتی ئەو هەواڵە تتا حەفتتەیەک هەر
زەهێنتتێ و زەةتتا و ةنیتتتی فڕۆکەکەعتتی ةتتۆ زەگتترن و پتتێػ ئەوە ةتتڕواتەوە،
عانامەیەکی فێرزەوصی ةە زیاری پێزەزەن و زەڵێن کە نتىێنەری پیتاوی
ئێرانی کىورظ و ڕۆصتەمە و ئەوە ةتۆ یەکەمجتارە عتتی وا ڕووزەزا و ةە هەر
حاڵ مە هەمىو واڵتێکسا کەصانی وا ناتەواو هەن و چەنس منىونەی وەک ئەو
کە مە مەهەصتان و ئەمریکا تۆماریان کرزووە ةۆ وەها کتاتێ ،وەةیتر یىوانتا و
پارێسەرەکەی زێننەوە.
 جىان چاوت ةکەوە زەیناصیتەوە. هات و ناصیم ،جا ةە تۆ چی؟ ئەوە ةەڕاصتتە؟ هەمىو قضەکانتم هەڵ رتىوە ،ئەوانەی ةە من و کچتیدەڵک زەگىت! زوایی کە ئاژاوە کەوتە ماڵتەوە زەزانی...
یىوانا زەص ةۆ مەچکێکی تىرکەمەنی زەةتا و پرصتیار مە نردتی زەکتا،
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چەنس مەچکتی وای ةتۆ زازەگترو و زەیتذەمە نتاو تتىورەکەیەک و زەیتسەمە
زەصتی:
 ةەقىرةتتتان ةیضتتتتىوتە دەڵکتتتی ڕۆژهەاڵت میىانتتتسارن؟ ئەوەتتتتا ئەومەچکانەی ةە زیاری پێ زاوی ،ڕامەوەصتە و دێرا ةچۆرەوە صەر مەیسانەکە
ئێضتا منیػ زێم.
مۆةتاینەکەی هەن تی کترزووە و ةە تتىوڕەیییەوە زەکێغتێ ةە صتتەریسا و
هێغتا تەماعاو ناکا:
 زووکتتتتانەکەظ تتتتتااڵن ةتتتتکەی نتتتتاتىانی پەعتتتتیامنم ةکەیتتتتتەوە مەةیوکرزنەوەی وێنەکان .
 ئتتتێ! زیضتتتان ةەڕاصتتتتتە؟ ئەی ئەگەر ئەو وێنتتتانەی پێتتترم عتتتەویمیتتىانییەکەت مەگەڵ زۆصتتتی تتتازە و تەرچتتب ،مەص ت و زەص ت مەم ت ن
نیغانی دامنەکەت ةسەو چی؟ هەر نایەیتەوە نتاو مىکتامنەوە؟ زیتارە تتازە
منساڵی زووهەمیغتان ةىوە و ةەو ئاصانییە مێ دۆظ ناةێ!
صىێنس ةەو دەوصتارزی و عتانهەڵتەکانتسنەی زەدتۆو قەز ةیتری ئەو
عارە نەکەو و هیچ عتێکی زووکانی ئەو عەقامە نەدەمە ناو جانتتاکەمەوە
کاتێ زەڵێ:
 ةە صتتەفەرێکی زوةەی و ئانتامیتتا چارەصتتەری زەکەو ،دتتۆت مانتتسوومەکە!
صنىور گۆت مەیسان ،من چتىو مەیتسان ،متن دتانىو گەورە و دتىەظ
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زی  ،صنىور هات ،تىوڕە ةىو ،قضەی دراد گۆت ،ةە متن نەگتۆت ،ةە کتێ
گۆت؟ نسانم ،ئەو گۆت ئەوە مىوزەیە.
من حەز کرز مىوزە زی  ،ةنی فرۆظ گۆت:
 ةنیتی ةیانی چىار ةەراةەری ةنیتی ئاصایییە و ةۆ ئەو ئێرانییتانە مەگەڵةیانییانزان ،دۆڕایییە.
من ل صەرةازێب ئیجازە وێنە گرت ،صەرةاز صىور ةىو ،عەرو کترز ،حەز
کرز ،من وێنە گرت ل عەرو صتەرةاز ،صتەرةاز تۆزێتب کتىرزی زانتی ،وەک
من ،ئەو گۆت :
 تۆ ةیانی ؟من گۆت:
 ئەرم من پۆمۆنی ،یىوانا ةۆدنضکا مامۆصتا زانکۆ ،ةەرپرش ئیرانناصیزانژگا کاراکۆڤ ،متن گەمەک حەز ب ئەزەب و مێتژوو و زمتان کتىرز کترز،
کىرمانجی من ةاظ ،صۆرانی من نە ةاظ.
صەرةاز گۆت :
 هاوڕێکەع ةیانییە؟من گۆت:
 نا ئەو ئیرانییە.صنىور تىوڕە ةىو گۆت:
 -نا من ئێرانی نیم.
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من صىورپرایس ةىو ،هیچ نەگۆت.
صەرةاز گۆت ب صنىور:
 ئەی دەڵکی کىێی؟صنىور هیچ نەگۆت ،ئەو من ةرز ةۆ الی پەنجەرە زۆر گەورە ،زیىار مىوزە
هەمىو پەنجەرە ةىو ،پەنجەرەی پڕ ڕەنگ ،هەمىو ڕەنگ ،متن زۆر حەز کترز،
ل زونیا پەنجەرەی پڕ ڕەنگ وا نەزی  ،صنىور گۆت:
 ةەو پەنجەرانە زەڵێن "ئرووصی" ،صنە ةە عاری ئیرووصییەوە نارساوە،ةە زاری چنتتار زروص ت زەةتتن و تەمەنیتتان زووصتتەز تتتا چىارصتتەز صتتاڵە،
ڕەن ەکان ةەپێی ئەوە ژوورە کە هاوینی ةێ یا زصتانی جیاوازن.
من حەز کرز ب ئرووصی ةۆ پەنجەرەی ماڵ و زانژگتا ل پۆمۆنیتا ،متىوزە
زۆر کۆن و دىەظ ،ژوور زۆر ةىون ،ژوور  ،smallگەورە ،ڕۆژهەالت پڕ کتۆن،
زۆر ع ت مێژوویتتی ل ڕۆژهەالت هەیە ،متتن ل متتىوزە ئیتامیتتا و فەڕەنضتتە و
ئەمریکا نەزی  ،کىرز داوەن ئەوانە .من حەز کرز هتىنەر ئیضت می زیت ،
ئەو هىنەر ل هۆمێ تر ل ةان ةىو ،صنىور گۆت:
 من نتایەو ،قتاچم ةەو پینکتانە ةەرزانەوە هەڵنتایە ،چاوەڕێت زەةتم تتاةێیتە دىارەوە.
من تەنیا چىو ،پینکتان زۆر ةەرز و تەنتگ ،کەش نەةتىو ،گەرو و تاریتب
ةىو ،صەرةاز هات الی هەمکرز تا من وێنە کێغا ،صنىوریػ زوو هات.
مە ةەرزەو ئتتاوێنەیەکی ةتتااڵنىێنی نێتتىان زوو زەرگتتای چێتتىین ،یىوانتتا
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وێتنەی زووکەصتتیامن زەگتترم ،هێنتتسە ڕێتتب زەی تترم کە پەراوێتتسە "ةتتۆتە
جۆققە"ییەکەی ئاوێنەکە ةتێ ةە پەڕاوێسی وێنەکەمان .نتازانم چتۆنی پتێ
ةڵێم ،زەزانم زەڵێ نتا ،ةاصتی هەر عتتێکی ةتۆ زەکەو هەر زەڵتێ نتا ڕێ تا
صەدتە ،چی صىوکرت ةین ئاصىوزەترین .ةا ةسانم ةۆو زەدەڵەتێ!
 یىوانتتا ئەمە وەک ئتتاوێنەی الی کتێتتثدتتانەکەمە تتتۆ حەزت مێتتیە ،مەزةڵتتسانی متتاڵە کۆنێکتتسا زۆزیتتاەوە ،صتتەرە تیژەکتتانیم صتتاوییەوە و ةۆدتتۆو
وێنەکتتتتانی زەوروةەریتتتتم صتتتتاغ کتتتترزەوە ،زەتتتتتىانین ةیتتتتتەین و الی
کتێثدانەکەی تۆوە هەڵیىاصین.
ةە زەرزەدەنەوە صەر زەجتىوڵێنێ ةەو واتتایەی کە تێتسەگا ،صتەرةازەکە
هەر ةە زەورمانسا دىمەی زم و قضەیەکی پێیە.
 صنىور پۆمۆنیا ئاوێنە هەیە ،وەک ئەمە. ئەزانتتم ...ةەاڵو ئەمەیتتان زوو صتتەز صتتاڵ تەمەنیەتتتی کچتتێ ،ة تترەزیاتریػ ةۆیە عاظووێػ زیارین.
 من هاوڕم ئێرانی هەیە ،ئەوان ئتاوێنە و پەرزاخ و قەڵەو ڕەن تی چتێکرز فرۆع  ،من تۆ ناصانسن ةە ئەوان ،تۆ کار کرز و پارە ةۆ ئەوانە زۆر ،پارە
ةە ئەوان ةسە ئاوێنە ةتە.
 متتێم تێتتت ە کچتتێ ،ئتتاوێنەی متتن فەر زەکتتا ،کەونتتارایە ،جتتىان مەجنەکامنسا زەیانپێچاەو ،زڵنیاو هیچی مێنایە.
ئادری هەر ڕازی زەکەو ،ئتاوێنەکەو و تتاقە گتىڵە ةچکتۆالنەکەی صتەر
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تەمەفسیۆنەکەظ ،ئەو ئیرت زۆر ةچىوکە مە نێى مضتیغتاسا جێتی زەةێتتەوە.
ةیتتری گتتۆرانی" تتتاقە گتتىڵەکەی صتتەحرای ژیتتنم"ی حەصتتەن زیتترەکم
زەداتەوە ،کاعقی ئەو گتۆرانییەو ،هەمتىو گۆرانییەکتانی ،چتۆن زەةتێ مە
ةیری ةکەو؟ مەو ژیانە پڕ نەهامەتی و هەاڵتەی کاتی دىێنسکاری مە تتاران
هەمیغە مەگەڵم ةتىو و زیتس نەةتىو ،ةتا زەیتتەو ،زەةتێ هەرزووکیتان ةتتەو،
چەنسی مانسوو کرزو! چەنسی صىانسمەوە! ةەاڵو ئیرت تەواو ةىو تەواو .هەتا
ئەو هانوهىون ةکا و کچێکی تر هەڵذەڵەتێنێ و مە صەر زووکتانی زانتێ و
ةۆ دۆی ةچێ ةە زوای زۆزینەوەی ةاوکاسا و وێنەکامنی پێغان ةسا ،من ةە
کتتاتی ةتتێ یتتان هەمیغتتەیی ،ةتتىومەتە دەڵکتتی واڵتێکتتی تتتر و زڵنیتتاو
زیانەکڕەی ناو دەوو مە کۆڵ زەةێتەوە ئیرت.
ئێران دىەظ ،من حەز کرز تەهران زی  ،عتیراز ،ئیضتفەهان .صتنىور
نەهات ،زایب و ةاوک صنىور نەهێغ وە متن فارصتی نەزان .هتاوڕم متن
نەهاتن ئیران ،ئەوان ترش ئیران ،من نەترش ئیران ،من هات مال صتنىور،
متن ل فەیضتتىوک صتنىور نتاش کتر ،I like Kurds ، I like Snur ،متێ
کىرزی من نەةاظ ،پێىیض صنىور مال من ژیتان ،پێىیضت کتىرزی متن
ةاظ ةىون ،ئادافنت من و صنىور کىرزی من ةاظ ةىون ،وە صنىور چتىون
ل مال من نە پێىیض ژیان من و صنىور .صنىور چىونeverywhere .
ةاوک صنىور  ،taxi driverئەو میىە و عیرینی صنە هێنا ،زایب صنىور
دارن صنە چێ کرز ،زایب و ةاوک صنىور نىێژ کرز ،متن وێتنە کێغتا نتىێژ
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ةاوک صنىور ،مێ زایب زوو نتىێژ قەتانتس ،ئەو عتەرو کترز ،نەهێغت وێتنە
گرت ،گۆت گىناێ وێنە نىێژ ئەو ةچێ ئۆرووپا ،ئۆرووپا هەمىو ڕووت ،هەمتىو
کافر!
صتتەرنجی یىوانتتا ڕازەکێغتتم ةتتۆ ئەو پەمتتکە زێتتڕینەیە وا مە ئرووصتتییە
گەورەکەی صتتاڵۆنی پاعتتاموەی پتتێػ ئیضتت مەوە دتتساوەتە ژوور و ةتتاڵی
کێغاوەتە صەر مىوزاییکە صپییەکان .ئرووصتییەکە هێنتسە گەورەیە نیتىەی
هۆڵەکەی ڕەن ین کرزووە .صێ تتاوتی عىوعتەیی مە دتىارەوەی هتۆڵەکە،
تەنیغتی یەکرت ،مە ژێری تیغری ڕەن امەی هەتتاو ڕاکغتاون .صتەرةازەکە
ةە صتتتەرهاتی زۆزینەوەیتتتان ةە فارصتتتییەکی زاراوە تتتتىرکی ةتتتۆ یىوانتتتتا
زەگێڕێتەوە:
 هی صێهەزار صاڵ پێػ ئێضتایە.چام هەرزووکیان صنەیین وا ةە زەص ئاماژە زەکا ةە ئاویەر و زەڵێ:
 هەر مەو جازەیەی زاگرۆش ،حەصەناوایەی دۆمتان ،کتاتێ دەریکتیصتتاز کرزنتتی ئەو جتتازەیە ةتتىون زۆزرانەوە ،چەنتتس متترزوو زەصت ةە ئەژنتتۆ
نێژراةىو ،ئەمەیان ژنە ،ورزە ئێضکی منساڵێکی صاواعی مەگەڵ ةىو ،من ةۆ
دۆو زیتم ةەاڵو صەرەتا نا ،ةۆ زرۆ ةتکەو وەڵتی صتەرەتا نەمتسی  ،زەوریتان
ةەص و نەیانێێغ کەش ةیتینێ ،کۆپتێرێب مە تارانەوە هتات و مە زوای
صتتەکاتێ گەڕایەوە ،کە گەڕایەوە ئێاەیتتان نتتارز و زەصتتتامن کتترزە پتتاک
کتترزنەوەی ئێضتتکەکان ،ئێضتتکی منتتساڵەکە ةە زەصتتتامنەوە پرتىوکتتا ،متتن
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زەترصاو ،تەنیا زوو ڕۆژ ةىو هاتتىومە کىرزصتتان ،پێغترت ئێترەو نەزیتتتىو،
ئادر ئەمان صىننین ،ةەینی دۆمان ةێ دامنەکان الی ئێاە قضتە زۆرە مە
صەر کىرز!
یىوانا زەصتم زەگىعێ ةەو مانایە کە ةۆی وەرگێڕمەوە.
 پێىیض ةە وەرگێڕان ناکا گىڵم زانیارییەکانی ةرووعىرەکە زەڵێتەوە وپێیوایە تۆ ئین نیسی نازانی.
یىوانتتا ةە قتتامکی صتتىوری ئامتتاژە ةە چەنتتس متتىورووی عتتین زەکتتا و
عاگەعکە زەةێ:
 واااو! ئەوانە من ةۆ تۆ هێنا ل پۆمۆنیا ،هەر ئەوانە.گىارەکان مە گىێم و زەصتتەنسەکە مە زەصتتم زەرزەهێتنم و زەیتذەمە
صەر عىوعەی تتاوتەکە ،ڕاصت زەکتا ،ڕێتب وەک یەکە ،ةە قتامکی زەرزو
ئاماژە ةۆ متىورووی ژنە مێتژوویییەکە زەکەو ،مە دۆعتییا متێم تێتبزەچتێ
نازانم فارصیم ةیر زەچێتەوە یان پێم وایە کىڕە کىرزە وا ةە کىرزی زەپرصم:
 ئەمانە چین مەگەڵ ئێضکەکانا زۆزراونەتەوە؟ ةەڵتتێ ،هەر گۆڕێتتب گتتۆزەیەکی گەورەی مەگەڵ ةتتىو ،نتتاو گتتۆزەکەئادەاةىو مەو عتانەی پێیان واةىو مە زنیای زوا مەرگیػ ةەکەڵکیتان زم،
وەک میای کۆن ،گۆزەی ژنە پڕ ةىو مەو ورزەوااڵنە :مىورووی عین ،گىم
ماصینرە ،زەصتەنس.
صتتەرەتا وامتتانسانی ئەو ئاصتتنە صتتەرتیژانە جتتۆرە دەنجەرێکتتی ژنتتانەیە
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زوایی ةە ورزەکارییەکتانییەوە زانتیامن گیترەی قژیەتتی ،ةە هەمتان عتێىە
گتتۆزەی پیاوەکتتانیػ پتتڕ ةتتىو مە ڕمتتث ،صتتەرە دەنتتجەر ،کەمەرةەنتتس و ئەو
عتانە...
صتتەرو صتتىوڕماوە مەو هەمتتىو مێکچتتىونە ،یىوانتتا ةە زەوری تاوتەکانتتسا
زەصتىوڕێتەوە و پەیتاپەیتتا وێتنە زەگترم و ڕەن ەکتان مە صتەر زەووچتتاوی
ةاریب و صارز و صڕی کایە زەکەن .زووو زەکاتە صتەر کەمتنە صتەری ژنە و
وێنە مەو ةنجانە زەگرم مە ناو زڵی داکن و ززەیان کرزۆتە ناو کىنە مىوت،
کىنە چاو و تەنانەت زرزی ةێگیانی ئێضکەکانی.
 صنىور! من کات پێریۆز هەص کرز ئەوانە ل جضم من .growingالصایی ڕصکانی گژ و گیا زەکاتەوە مە مەعیسا و زەپرصێ:
 تۆ فاو کرز؟ تۆ هەص کرز  growingهەمیغە؟مە گیرەی قژ ناچێ نا ،مە زەرزی زەچێ ،ةێگىمتان ئەویتػ وەک متن
هەمیغە زەرزی و زەزووی پێ ةىوە ،جا کىا ئەو پێىیضتی ةە زروومان ةىوە؟
ةڵێی زروومان مەالی ئەوان چەنسە گرێسراوی متان و نەمتان یتان هەاڵتنتی
ژنە ةىوةێ؟ حەێ! ةڵێی زوکتتۆری ئەو کتات زاوای چەنتس کینتۆ زێتڕی متێ
کرزةێ ةۆ زوورینەوەی؟ ةڵێی ئەو پیاوە وا ةۆ پاراصتنی ژنە چەنس جۆر صەرە
ڕمتتتث و دەنتتتجەری هەڵ رتتتتىوە و ژنەظ زڵئەردەیتتتان و پغتتت قتتتىرش،
گۆزەجانتتتتاکەی پتتتڕ کتتترزووە مە زڵذىازەکتتتانی ،پتتتێػ ئەوە ةیێێنتتتێ،
کەعتتیرەکەی نتتارزةێ کە کتتچە ةتتتەن ةتتۆ الی زوکتتتۆر و زڵنیتتا ةتتن مە
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صاملةىونی؟ ةاعە ئەو هەمىو ئامازە ةىون و زڵنیایییە ةۆ ژیانی هەتاهەتایی
مە چییەوە هاتىوە؟
 چ زەةىو ئەو جانتایەو هێنسە گەورە ةىوایە کە تۆزم داک و ئاصامن وچیاعی تێسا جێ ةتىایەتەوە؟
 هاهاهتتا ئەمە هەڵتەص ت نیتتى؟ ةنىوصتتا متتن تەرجەمە کتترز پۆمتتۆنی،وەعانس ل گۆڤار زانکۆ کاراکۆڤ.
دىا زەزانێ جنەکانی مە کاو هەزارەزا پرتىوکاوە! حەزی مە ڕەن ی عین
ةىوە ئەویػ وەک من ،قژزرێژ و ةااڵةەرز ةىوە وەک من ،ئادۆ چەنتسجار ئەو
عتانەی وا ةۆ دۆی مانای کرزةىوەوە و ةە زەصتی دۆی زروصتی کرزةتىو و
هەر جارەو مە هەرکىمةىونەکانیسا ةە چەرمەصەری پاراصتىویە ،دضتتتێتیە
ناو گتۆزەجانتتاکەی و جێتی نەةتىوةێتەوە پیتاوەكە پێتی زانتاةێتەوە؟ چەنتس
دەم ین ةىوةێ ژنە و چەنس فرمێضکی ةە صەریانەوە هەڵڕعتتتێ و پیتاوەكە
چەنس مێێرەةانانە فێتری ڕاصت ةینی و هەڵتژارزنتی کرزةتێ! ئتاخ ئەمغتەو
کاتی جانتا پێچانەوەیە و مە ةیرو نەچێ ئەو تىورەکەیە پڕە مە زەرزیوزەزوو
و ورزەواڵەکانی کاتی دىێنسکاریم ،مە هەر کىم ةم ةەکەڵتب زم ،زەزانتم
ةە هەر هەڵتژارزنێب چەپتکە قتژێکم صتپی زەکەو و یىوانتا ةەو چتاوە تیتژە
ةچىوکەی ڕاص ةینیم وەةیر زێنێتەوە و چەقەو مەگەڵ زەکا!
 ةاعە تۆ کە ئێرانی نی چۆن وا فارصی ةێ مەهجە قضە زەکەی؟ -مە کەناڵە فارصییەکان ،ئەنتەرنێ  ،مە گۆرانییەکانی هایسە و متىکین،
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چىوزانم فێر ةىوو ئیرت جەناب صەروان مە صەری مەچۆ.
صنىور چىو  ، wcصەرةاز زوو هات گۆت چەنس ڕۆژتر صەرةازی تەماو ،نە
کتار هەیە نە هتیچ ،ئەو حەز کترز متن ئەو ةترز ئۆرووپتا ،تنفتىن نتۆمێر دتىە
نىوصی ،من گۆت ئیران کار هەیە مێ پارە نییە ،من زیاری مەچتب نیغتان
صەرةاز زا وە گتىت صتنىور ل زانکتۆ کتار هەیە ،صتنىور ةەیتانی زانکتۆ ،ئەو
مامۆصتا زانکۆ ،وەک متن ،متێ پتارە زۆر کەو و  ،lateصتنىور ئێتىار مەچتب
فرۆع  .ئەو مەجتىور ،ئیرانی گۆناێ.
صنىور هات  ،wcمن تنفىن نىمێر صەرةاز نیغان زا ،ئەو تىوڕە ،قضتەی
دراد گۆت ،وە گۆت هەمتىو پیتاو ئێرانتی وان ،صتنىور تنفتىن نتىمێر پەرت
کرز ،صەرةاز ئێاە گتازی کترز ،ئتێاە زووزوو چتىون ،صتەرةاز زووزوو هتات،
ئتتێاە زیتتاری مەچتتب جێێێغ ت متتىوزە ،ئەو هێنتتا ،ئتتێاە صتتپاش کتترز وە
پێکەنین ،صنىور هەمیغە ع جێێێغ  ،من گۆت:
 صنىور! ئۆرووپا زۆر گەورە ،ع جێێێغنت مەمنىع!یىوانا زەةەو ةۆ ةازاڕی ةەراتیان ،زەةێ وەک ئەو قضە ةکەو ،زەزانتم ةەو
ڕەعتاڵەییەو ،ةەو ةارە ئاڕایغە و ئەو جهوةەرگانە ةڕوا ناکەن ئۆرووپایی ةم!
چیسی تاقەتم مە تەرجەمە نەماوە ،ئەویػ کە صنەیی هەر تێناگتا ،ةتۆ هەر
کىم زەچین زەةێ کىرتە ژیان و چاالکییەکانی و عتێىەی ئاعتناییامن ةتۆ
دەڵب ةاش ةکەو ،ئینجا ةاصی ئاصاییةىونی صەفەر ةۆ کچێکی تەنیا الی
ئەوان ةتتکەو ،ئەمجتتارە وەک یىوانتتا زەةتتم ،تەنیتتا ةتتۆن زەکەو و زەةیتتنم و
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زەص ةە پارچە ڕەن ینەکانی ناو گىزەرزا زەهێنم ،صییەکانم پڕ زەکەو مە
ةۆنی ئەزڤییەی زووکانی جىومەکەکان ،مە هەر ئەزڤییەیەک تۆزم زەکتڕو
و زەیتەو ،مە ئۆرووپا هەمىو ع حازرییە کىا عتی واو زەصت زەکەوم؟!
ةا تۆزم کىنجی گەزۆظ ةکڕو ةۆ ناو ڕێ امان ،ئادۆ چەنس صەکات ةە عتاخ
و زادتتا هەڵتتسێین؟ ةتتۆ ةەرزڵتتامن ةاعتتە و زۆر جتتێ ناةتتا ،دۆعتتحاڵ نتتیم،
زڵەڕاوکەعم نییە ،ڕاصتە ڕێ ا صتەدتە و نتازانم ةتۆ کتىم زەڕۆو ةەاڵو ،ةریتا
جانتاکەو گەورەتر ةىوایە.
من حەز کرز صنىور چیسی نە تىوڕە ةىون ،حەز کرز صنىور ڕوودىەظ و
ةەدتەوەر ،ئێتران نە ةتاظ ةتۆ ژن ،هەمیغتە مەچتب متێ هەمیغتە دەڵتب
تەماعا کرن ،صینگ صنىور گەورە ،هەمیغتە پیتاو تەماعتا صتینگ صتنىور
کرن ،ئەو تىوڕە ،نە پارە ،نە ئازازی ،متن گتۆت صتنىور چتىون تتىرکیە ،متن
هاوڕم هەیە  UNتىرکیە ،هاوڕم ةاظ هەیە ،من ناو صنىور نىوصتین ،UN
هەمىو مانگ پارە ژیان صنىور زان ،صنىور گىم نەزا ،جانتا گەورە پڕ کترز،
کتێث و زەفتەر کۆن ،زەفتتەر وێنەکێغتی پتۆل یەک ،وێتنە زارۆکتی دتىە،
زیکغێنێری ،ئاوێنە کۆن ،مىوروو ،زیىان نامی ،جه ڕەن تی وەک ئرووصتی
متتىوزە ،وێتتنە زایتتب ،ةتتاوک ،هتتاوڕم ...زۆر زۆر عتت  ،متتن دەوت ،ئەو
نەدەوت ،هەر ع کۆ کرز ،ئێاە ةەیتانی زوو زەرچتىون ،عتاراوە ،تاکضتی
گرت ،ةاوک صنىور زانی ،ئەو تاکضی گرت ،ئتێاە زووزوو چتىون ،ل کتۆاڵن
زاةەزین ،ةاوک صنىور ئێاە  lostکرز ،جانتتا گەورە جتێ هێغت تاکضتی،
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صنىور گریا ،ئەو گۆت جانتا مێژوو ،مێژوو ةیرەوەری صنىور ،من پتێکەنتین
وە گۆت :مێژوو گەمەک قىرش ،ژیان ئۆرووپا ، hardئۆرووپتا زۆر زەحتاەت،
تىرکیە زوور ،تۆ ئاوارە ،چەنس صال ئاوارە؟ من نەزان ،تۆ نەزان ،هاوڕم متن
ل  UNتىرکیە نەزان ،تۆ هات ئۆرووپا مال من ،ئۆرووپا کار ،زەحاەت ،کار،
جانتا ةێصىوز .صنىور تىوڕە ،گریا ،ئێاە چىون ،زوور ،صنىور گریا.
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مەحیە
زۆرکەش زەڵێن مە من زەچێ ،کەچی دتۆو پتێم وا نیتیە ،ئەو زەوومەوصتە
زاچۆڕاو و صەرە درتەی هەر مە هی مەحیە زەچێ.
ةتتاةە قژتراعتتەکەی مە پیتتاڵە نەوتەکەی وەرزەزا و مەحتتیەی مە نتتاو زوو
قاچەکەیسا زازەنا و صەری زەتاعی ،زەی ىت ئەو قژتراعە ئەنتیکەیە ،هی
منساڵیی دۆی ةىو؛ ةەاڵو کىل ةتىو و قژی مەحیەی هەڵسەکێغا ،نەیسەوێرا
مەةەر ةتتاةە فتتسە ةکتتا ،متتن ةە قەرەةتتىوی هەمتتىو مێتتسان و ڕووةازانەکتتانی،
زازەنەویاەوە و تەماعای ئەو ئازارەی ناو چڕوچاویم زەکرز ،ئەو ڕ و ئازارە
وا مە چاوقىنجان و مچهەڵقرچانەکانیسا ةىو.
 هێ هێ هێ مەحیە کەچەڵ!ئۆدەی کە چەنس دۆظ ةىو مە ةەر ةاةم نەیتسەوێرا هەڵاەتتم ةتاتێ یتان
ة ری.
کەمنەڕەقیی و الصارییەکەعی مە زایکی زەچتێ ،ةتڕوانە چتۆن مەنجتی
کتتترزووە ةە زوکتتتاەی کتتتۆنرتۆڵەکە ،ئەو ماعتتتینە زاعتتتقەیەی مە ڕیغتتتە
ئاڵۆزەکانی زوو فەرعەکەزا ةپەڕێنێتەوە!
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 ةاتری تیا نەماوە ڕۆڵە گیان! وازی مێةێنە ،مێغکی صتەرو چتىو ،ئەیدىااا...
ماعینەکەی دنەدن ةۆ زواوە زەچێ و ئەمجارە مە ژێر متۆةنەکەزا گیتر
زەکا.
ڕێب زەڵێتی ةتراژمنە ،ئەو وەک متن چەپۆکەصتەر نیتیە ،چەتیتىە ةتاظ
زەیسانی چی ةکا ،ئەوەنسە مە ةەر زووکانی مەحیە هاتوچۆی کترز و دتۆی
ةە هەمىو ةارێکسا زەڕازانسەوە هەتا مەحتیە گەمتژە کەوتە زاویەوە .زەصتتم
دتتۆظ ئەو صتتااڵنە چتتاکم ئتتتاژاوە دضتتتە متتاڵییەوە ،ئەو کتتاتەی ڕیتتتسی
زۆصتەکانیم ةۆ مەحتیە هەڵتسا ،زەةتىایە ةیسانییتایە نەک ةە قضتەی دتانم،
یەکەو کەش ،ةەڵکىو زوایین کەصی ژیانی ةىو! جتا زڵپیضتیی پیتاو وەک
گىمی وایە ،ةتێتە مریەمی کەزرایػ قەز مە کۆڵی ناةێتەوە ،زە ةڕۆ تا متاوی
پێىەی ة نێىە!
زایکیغی مە دۆی حەڕافرت چی زەهاتە ئێرە صەروةنی زمتانی تەکتان و
هەڵاەتی کچە ةىو ،حەێ! تەکان و هەڵاەت! کەش نەیناصییایە وایسەزانی
من ةىوو چێغتی زەماونسی مەحیەو ةە تاقی تەنیا مێنا.
دانم هەتا ئێضتاظ ةۆ میتىانییەکی چىارکەصتی دىعتکەکانی زێنێتتە
هانایەوە.
 ئا وەرە مهةاریب! زوێغەو چیتان ةىو؟ -ئموو ةنێن .
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 ةرێن و چی؟تۆزێب ةیر زەکاتەوە و ئینجا ةە المىوتەوە زەڵێ:
 مىوةیا و گۆعتیػ. دۆرعتی صەوزیتان ةىو؟ ئموو ...ڕەظ ةىو ،من هەر گۆعتەکەیم دىارز ،نادۆظ ةىو ،زۆر. زەی جا ئەو ورچەی زایک ةیفامییایە ماڵساری ةکا کتىا ئەمە حتاڵ وڕۆژی ةاوک ت ةتتىو؟ هەمیغتتەی دتتىا هتتی ک و ةرصتتین ،ئەعتتا ...زەڵێتتی
مارمینکە!
نەزەةىایە ناوی زایکیم ةێێنایە ،تازە ةیانىویم ةڕیتىو ،چەناگەی زەصت
زەکا ةە مەرزین و فرمێضب زەزێتە چاویەوە.
 ةچین ةۆ الی زایکم ...ئێضتا...زەی رمە ةاوەظ و زەچینە ةەر پەنجەرەکە ،زەمیتاوێنم ةتۆ پغتینەیەکی
تەمەڵ مە ناو ةتادچەکە مە ةەر هەتتاو ڕاکغتاوە و ةاوێغتب زەزا .ةە زمتانی
پغینەکەوە عیعری ةۆ زەدىێنم و ةە چاوی فرمێضکاوییەوە پێسەکەنێ.
زەصتە ةچىوکەکەی زەگرێتە ةەر زەمم و ةە زۆرزانی و تۆزم ترصیغتەوە
زەڵێ:
 ها پغی من ةذۆ ،هێىاظ کذۆ ةا نەمرو.زەصتتتی ةتتۆن زەکەو ،ةتتۆنێکی زوور مە دۆرع ت صتتەوزی زوێغتتەویان
تێکەاڵوە مەگەڵ ئەو ةۆنە ئاعنایە کە مێترە و مە متاڵی مەحیەعتسا هەیە ،مە
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ژێرزەوین و هەیىان و هێغذانەکەمان ،مە جنەکانی مەحیە و هی ئەمتیػ،
تەنانەت مە کۆنرتۆڵی ماعێنەکەیسا .ةتۆنی منتساڵیامن ،ةتۆنی نتاو جانتتای
قىتاةذانەکەمان ،جتێوةتان و گیرفانەکتانی مەحتیە کە هەمیغتە ةنێغتتی
"دروش نغان" و هەڵامت و ورزە پىوڵی تیاةىو.
 ةاةە ،ةاةە ...عتێب ةڵێم؟ ئازەی ڕۆڵە. مەحتتتیە فێتتتری صتتتی ار ةتتتىوە ،ئەوەتتتتا ئێضتتتتاظ مە گیرفانیتتتایەتی،عەمچەکەعتی ةۆ ئەوە زەویض .
 ئەرم صەگتاب؟ چی ئەڵێ دىعک ؟ ئازەی وەرە ةسانم! پتتێم کتتىتی تەمەفتتىونم متتێ مەعتتارەوە مەحتتیە دتتان ،زە ةچتتۆ و ئەوزەرزەت نۆظ ةێ!
تەمەفتتتىونەکە زەزرین ێتتتتەوە ،هێغتتتتا مەزوای ئەو صتتتی صتتتاڵە زڵتتتم
زازەدىرپێ .پێػ زەن ی زووەو ،ڕێب مەو چەنس چرکەیەزا دێترا ةیتر مەوە
زەکەمەوە چۆن یەکەو کەصێ ةم هەڵیسەگرم و گەر هات و زەروێػ ةتىو،
چتتۆنی مە گەڵ ةتتسوێم کە ةسانتتێ تەنیتتا نتتیم و زەةتتێ کەی تەمەفتتىونم ةتتۆ
ةکاتەوە.
ةریا زەروێػ ةىایە ،ةریا ئەو منساڵە هی ئێاە ةىایە و دنەده ةچىایە ةتۆ
الی تەمەفتتتىونەکە و هەڵی رتتتتایە و ةە منتتتی کە صتتتەرقاڵی هەزار کتتتارو مە
چێغ دانەکەزا ة ىتایە:
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 ةاةەیە ،زەڵێ چی ةێناەوە؟قڕیتتان تتتێکەوم ئەو دتتسو و کەصتتە کە صتتاڵ ةە صتتاڵیػ متتێمناپرصتتن
کەچی ئەمڕۆ هەمىویان دىعتب و ةرایەتتی متن و مەحتیەو ةیتر زێنتنەوە!
داڵ و متاو و ئتامۆزا و تتىوتکەزا نەمتاوە زەصتتەوزاوێنی نەةتىوةێ ،ئتۆفف
مەحیە!
 نەچی کىڕەکە ،نەچی ةۆ الی گازەکە ،ئاوەکە زادە ةڤڤەیە ئەتکتىژم!وەرە ةۆ الی پىورم.
کتىپڕ زەزریکێنێ و وەها دۆی زەداتە ةاوەعم کە ئازارو زەگاتێ.
 صۆیتە دانم گیان هەزار جارو گىتىوە ةە مەحیە :کتاکە منتساڵەکەتانمە الی ئەو نەنکە کەجىوزەیەی ةەجێ مەهێڵن .دىا زەزانێ ةتۆ دەوانتسنی
ئەو ةەصتەزمانە چیێا چیرۆکی صەیروصەمەڕەی ةۆ زەگێتڕێتەوە ،تتۆظ ةتی
وەاڵ عەوانە حەو کفن زەرز زەکەی تا ةذەوی.
صۆیتە دانم ةە زەو ئاخهەڵکێغانەوە زەڵێ:
 جتتا ئەو فەقیتترە گەر زڵضتتۆزێکی ةتتىایە ئەمە حتتاڵ و ڕۆژی نەةتتىو .ةەوتەعتتەرەی زیتتارە ئەمتتیػ زەیەوم چتتی ةڵتتێ .وەک هەمتتىو ئەوانەی مە
ةەیتتانییەوە مێغتتکیان دتتىارزووو ،هەر مە صتتەرەتای چتتاکوچۆنییەکەیتتسا،
ئامۆژگاری و پاڕانەوە و زەصتىورزانی پێىە زیارە .زیارە ةتراژنم چتىوەتە الی
ئەویػ و فینەفینی ةۆ کرزووە و ڕیسی قەرززارەکانی مەحیەی ةۆ هەڵتساوە،
ةێگىمان پێغرت زێڕەکانی زاکەنسووە و زاویەتییە زەص ئەو زەڵەصەگەی
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دىعکییەوە .چاکی زەناصتم ،مەگەر هەر ةەو فتێینەی نەةتىو منتی مە ةەر
چاوی زەروێػ دضت و ڕایکێغتا ةەرەو الی دێڵتی دۆیتان و ئەو دىعتکە
قەیرەیەی کرزە تىوعەوە؟
 ئەیەڕۆ ئەوە ةۆ نەت ىت مەحیە مە زینسانە؟ وەاڵ منیػ تازە زانیم ،دۆ هەمىوعتێکم مێ زەعارنەوە ،ةەیانی ةراژنمهات و کىڕەکەی ةۆ ةەجێ هێغتتم و دتۆی چتىو ةە زوای کتاری زازگتاوە.
چی ةڵێم دىعکێ! دۆت زەزانتی یەکەو جتاری نیتیە مەحتیە .زوو قتامکە
گەورەکەی دضتۆتە صەر زوگاە ی کىنتڕۆڵەکە ،پێی وایە هەرچتی زۆرتتری
گىعار صەر ةذا ماعینەکەی تىنتستر زەڕوا! ئەوەنتسەی زەصتکاری کترزووە
ئیرت ماعین ،دەتی کىنتڕۆڵ نادىێنێتەوە و ةە هیچ الیەکتی تترا نتاچێ ةتۆ
زواوە نەةێ .کىڕو ئێىارە زەچینە زەرەوە ةاتری ةۆ زەکتڕو ،دتۆ پتێم گتىتی
تیایا نەماوە ،وازی مێةێنە ،یان ةچۆرە حەوعە یان تۆزم ةذەوە.
 ناچم ،ئەةێ ةتۆو چتاک کەیتتەوە ،ئەهتا ئەو زوو زوگتاەیەی ةتۆ پتێػزەیتا دراد ةىوە ،زەصتی مێتە ،ئەها ناچێ ،ةەدىا.
 ةا قضەکەو تەواو ةکەو تەمەفىون ةۆ زایکت زەکەیتن و پێتی زەڵێتینهی ترت ةۆ ةکڕم ،ةاعە؟
 جا دۆ دەتای ئەو چییە؟ ڕۆژگار وای مێێاتىوە ،دەڵب وەکتىو جتاراننەماون و فێری ززی و نانی حەراو ةىون صىةحانەڵی...
ئەمەظ قضتتتەی دتتتۆی نیتتتیە صتتتۆیتە دتتتانم ،هەر ئەمتتتڕۆ دتتتاڵۆژن و
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ئامۆژنیغم وایان زەگىت.
زێتە ةن گىێم و ةۆ ئەوەی ةە حیضاب صۆیتە دانم گىێی مێنەةتێ چتپە
زەکا ،مە ناو هەصکەهەصب و گەرمای هەناصەیسا کە دتىوکەی گىێم زەزا
زەةیضم کە زەڵێ:
 ئادر ئێاە پىوڵامن نییە ،ةاةاو پىوڵەکەی تەواو ةىوە.زەصتە ةاریب و چکۆمەکەی ةۆن زەکەمەوە ،دەم ینە ،صەیرە چەنس مە
مەحیە زەچێ ،تەنانەت م ةىونەکەعی!
 وەاڵ من ةراکانم ةڵێن ئاخ من زەڵێم مەرگ ،ئیرت دۆت و دىای دۆت،جا ةە من چی ،زراوصێیەکتان ةتم یان نەةم.
گەر نەیذەڵەتێنم ئەو دەمەی زەةێ ةە ةیانىو ،ةە نىوکەنىوک و ئینجا ةە
گریان ،جا وەرە ژیری کەوە.
کىنتڕۆڵەکە هەڵسەگرو و مەگەڵ ماعینەکە ةە زەنسەکەقەب زەچین ةتۆ
چێغتذانە.
 الچن ةرا الچن مە ةەرمان ةا نەتانکەینە ژێرەوە.زەتریقێتەوە ،دێرا صىاری ماعینێکی دەیاڵی زەةێ و زەور زەزاتەوە و
ئەویػ ةە زەنسەکەقەب زم ةۆ المان.
دتتۆ نەیتتسەوێرا زەصتتتم پێتتىە ةتتسا مەحتتیە ،مە حەیىەتتتا زەمەالصتتکێی
زەکرزمەوە و زمانی مێزەرزەهێناو ،ئینجا صىێنسی زەدىارز هەر ئاگای مە
هیچ نییە ،زەمکرزە حەرش و هەتا ةاوکم تێیهەڵنەزایە یان زایکتم هەر ةە
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زرۆظ ةێ نقىرچکێکی مێ نەگرتایە ژیر نەزەةىومەوە.
ژێتتری گتتازەکە زەکتتىژێناەوە ،تتتۆزم دتتىم ةە چێغتتتەکەزا زەکەو و
تۆزێکیػ ةیتەر ،ةا پیاڵەیەکیػ ةۆ صۆیتە دانم ةتەو کە حەزی مە تىنسییە،
ئاوەکە مە تکەتب زەدەو ،هەر ةە زەنسەکەقەب زەچینەوە ةۆ نتاو ژوورەکە،
مانتۆ مە ةەر زەکەو و کىڕەظ زازەپۆعێنم.
 ئەچین ةۆ زووکان؟ چیم ةۆ زەکڕی؟ هەر چی پێ دۆظ ةێ کاکی عۆفیڕ ،هەر ةە زەنتسەکەقەب ئەچتینةاعە؟
زووةارە زەتریقێتەوە و زەڵێ:
 ةە چاوانةتتاوکم ةتتىو یتتان متتامم جتتىان ةیتترو نتتایە ،مە صتتەفەرێکیانسا دتتاوەرێکی
چکۆمەیان ةۆ مەحیە هێنایەوە و ةۆ منیػ ةىوکێکی پ صتیکی.
هەر ئەوڕۆژە چتتاوی ةتتىوکەو زەرهێنتتا و قژەکتتانیم متتێکتترزەوە و ئیتترت مە
ةەرچاوو کەوت .مەحیە پەتێکی ةەصت ةە دتاوەرەکەیەوە و ورزەواڵەیەکتی
زۆری ةار کرز و ةە ناو حەوعەزا ڕایسەکێغا.
ئەوەنتتسەو عتتیىەن کتترز و زریکانتتسو و دتتۆو مە دتتاک و دتتۆڵ وەرزا کە
زایکم مەجتىوری کرز منیغی صەر ةذا ،وایکترز ،ةەاڵو ئیترت دتاوەرەکەی
ةۆ ڕانەزەکێرشا ،مەپڕا پەتەکەی قرتا و زوو تت ەرەی زەرچتىو ،مەحتیە ڕقتی
هەصتتتا و کتترزییە هەرا و هەتتتا زایکتتم فریتتاو کەوت زوو مضتتتی چتتاکم
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ةەرکەوت.
عتتەو ةتتاوکم ةتتۆی چتتاک کتترزەوە ةەاڵو ئەو دتتاوەرە نەةتتىو ةە دتتاوەر ةتتۆ
مەحیە ،ت ەرەکانی جەوە ةتىون و ئەگەر هیچیغتی مە صتەر زانەنتایە ،هەر
ت ەرەکانی مە جێ زەرزەچىون.
زەی تتترمە ةتتتاوەظ ،ةە زەنتتتسەکەقەب زەچیتتتنە زەرەوە مە متتتاڵ ،ةتتتۆ
زواهەمین جار تەماعای حەوعتە و ژوورە گەورەکتان زەکەو کە حەرسەتتی
زەماوەنتتسی متتن و هەراهەرای منتتساڵەکانم مە صتتەر زڵتتی هەرزووکتتامن
ماوەتەوە.
 داوەرت ةۆ ئەکڕو ةاعە؟صێ قامکیم پیغان ئەزا و ئەڵێ:
 پىورم پىورم زۆرو ةۆ ةکڕە ،پێن زانە نتا ،ةیضت زانەو ةتۆ ةکتڕە ،جتاةتتاوکم ةێتتتەوە پتتىوڵەکەت ئەزاتەوە ،چتتىوە پتتىوڵ ةێنتتێ ،ئەزانتتی زۆر زوورە
ئەوم ،من و زایکم ناتىانین ةچین ،صىوپێرمەنیػ ناتىانێ ،زۆر زوورە.
زەچم ةۆ نىوصین ەی کىڕی صۆیتە دانم و متاڵەکەی پتێ زەصتپێرو ةتۆ
فرۆظ ،پێػ ئەوەی ةێاە زەرەوە ئەڵێم:
 مە هەر کىم ةىو ماڵێکی چکۆمەت زەص کەوت ةتۆو زانتێ ،ةە زیتازةتتێ ةەو ئتتاوە ةتتاریکەیەی دتتىامێدۆعتتتىو ةتتاوکم ةتتۆی ةەجتتێ هێغتتتىوو
مىحتاجی کەش ناةم.
دۆمان ئەکەینە ةازاڕ ،مە دۆعییا زڵی وەک چتۆمەکە مێتسەزا و هەر ةتۆ
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دۆی زەزوم.
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