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  كة تةزبيحي خةوي ثساوةي قةنديلحةوت دن
  -لة ثةناي يادةوةريةوة -

  
  كةرمي كاكة

  
  بةشي يةكةم

  
وةي ئاطايي ي كة هةرطيز لة ضي، ماضم دةضنيةوة، ماضبلكةي حةوتةمي ثةيذةي ماضيلة سةر ث

 ةِريينهيندةم لة برية راث.. ، نازامن نة هةلَطةِران دايدةطرمت نة داطةِران هةلَيطرتبووميناطري
 بووم خؤم لة ئاقاري يك ضؤلةكةيي، ر وا راثةِريوة نة هيض ميللةيتَيراثةِرمي، نة هيض ئةسث

طةيةك ي، مةزةندة دةكةم لة ريزي راضلةكينة ئةفسانةييةكان، راضلةكينةكةي من جثشيلةدا ديتةوة
ئةوة دةنطي )) نةيشكطريةكةت ماوة ئةوةي دواي خؤت بة ئاطا بيرابة حةوت خولةك لة ئ.. (( يبطر

ندةي ي، من نزيكةي هةزارو يةك شةو هاموشؤم كرد هيئةو ثياوة بوو كةس كةس نايناس
بة هةر !)) خارة خولة (( ييش نةمناسي، بة ناوةكةي ئاشنابووم و بةسيضاكوضؤنيةكي سةرث

ثةجنةي يي ئةو ثياوة ديارة، ضاو لة هةر هةورازةيةك دةبِري جينثيو دةبيةوة شويويةك نشينش
مايانة هةلَنةكِراند، يمن هيضم لةو ه..ماي ئالؤزو نةكراوةنيوةية، بةآلم  نيشانةو هيئةو ثياوةي ث
ثئةوة نةيب ،ناضييبة  ئةو ثياوة بؤ تامي ئةفسانةش خزمايةتيي لةطةلَ ئةفسانةكاين دي هةيب ،

ند لة ناو يلة ناو ضاوانة، هند يئةفسانةبووين ئةو ثياوة لة سادةييةوةية، لةوةوة هاتووة كة ه
بةكةي يلة كت... ندةي مين لة بارةوة دةزاننيهةر ه، مندالَةكانيشي ي نابينريدآلنة، بة هيض ضاو

ند لةو خارةية دةكات، ثِر لة الفاوي طوماين ي لة دواوةي كةشتيةكة سواربووة هي ثياو)نوح(
نةي كابرايةك هةية كة يو) قةرات (يب ي لة كتك هةوة،يكردووم، شةثؤلةكاين دلَنيام دةكةنةوة كة ر

 نشيين كي بناريت، ثريي هةر زؤر بةو دةضلة نزيك طوندي كونةطورط شةِري ئةسحابان دةكات
 من كةِرةيتَ)) ..  جار مسكؤي شكاكي لة مردن رزطار كرديوابزامن هةر ئةو ثياوة بوو دوو س(( دةيطؤ

 كة بِرباي بِرب يدايةوةو هؤشداريةكي تونديشي داميكرد وةآلمي يةكياين يحةوت ثرسيارم ل
ت دةرطاي ثريساري بة توندي يئيدي وةك ئةوةي خزمي خواوةند ب, نةكةميثرسياري ل

نمةوة، لة ثةيذةي يشكطرةكةي دواي تؤ خبويندةي طوت ئةطةر  مبزانيبا ناوي ئيهةر ه..داخست
كةوة يند، هةستم كرد داوم بة داوي ثةيامبةر مين تؤقايماضم نةدةكردي، ئةو وةآلمة هةر بة جار

  ..بووة
، لة دةرةوةي خةويشةوة ِرمةوةي لة دةرةوةي ضِريؤكةوة ضِريؤكي خةوي ضيايي بطيدةمةو

 خؤم لة يشمبكري، تا ثي هةولَدان بؤ نووسينةوةي خةوي ضِريؤكيثياسةيةك بكةم بة بزنةر
  ..كةكةم داطري نةكاتناين ثياوةكة دوور دةطرم بؤ ئةوةي ضِريؤيناوه

  
   ئةفسانة كوا مجكانةي تريو كةوانة
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  نا سةر بة بةرةي تفةنطيش نية
  ئةفسانة نة زادةي لة طؤِر هةستانةوةية

  نة بة ئاقاري شةِريشدا ثياسةيةكي كردووة
  ئةفسانة حيلةي بةجيماوي ئةسثة

               جريوةي بةجيماوي ضؤلةكةية
     خةويةوة ديا لة بيتة  

يندةجريوي ،ينخةويةوة دةحيليلة بي..  
                                         

  ) لة مارشي ثيشمةرطةكؤثلةي حةوت( 
  
  
  

كةوتنامةيةكي ي ررزةمانةوةي زؤر لة د ئةو قةنديلةيان دةطؤيتَ) قةنديل(ضيايةك هةبوو 
فري ديل قةنديلة حةوتيةكي بةنيي لة طةلَ هةوري ئامسانان مؤركردبوو،دةبواية هةتا قةني

ئةطةر نا ئامسان دةكاتة ئاطرو هةرضي هةورة طِر تهةوران بؤ وي يب الثةِرةكاين بةفري بةردةداي ،
ن ضي ينةوة، ذمارةيان ثترة لة الثةِرةي هةموو ئةفسانةو ئايينةكان، دةلي زؤرن و هةلَنادريقةنديل

 زؤر لةو  بيست، قسةي من نةيبلة ذنة كؤضةريةكمكضة جوانة مةرطةكاين حةوا كةمتر نية، واي لة 
آلوي دِراوةوة بة يكي هةآلتوو بة ثيوةية، من كة وةك بزنيالثةِرانة ثةجنة مؤري خارة خولةيان ث

ري خواوةندا يك لةو ساآلنةي لة رؤذذمي سالَ  بوو، مانطي دوا شةوي مانطيدا هةلَدةزةناميقةنديل
 بوو ئةو براميةي بؤ ي لة رندينانيئةو شةوة بوو كة براميي مةال زئةو شةوة هةر ..سِرابوونةوة

لةوةِرةكةي خؤش ...  و بةردارترين درةختةيهةتاية بووة درةخيت بةفرو ضوار وةرزة كلوة دةطر
ندةم لة برية الثةِرةيةكي ديكةش هاتة سةر الثةِرةكاين دي، ي مامةوة، هي، نازامن ضةند لةوبوو

تبووين ضيام ديت و ئاشناي ي شي، من لةوتةكاين خؤي بة من طةرمدةكردةوة دةسشةوانة برامي
تيي ضيا مرؤظيش ي، دةيانطوت ئاطاداربن شتبوونةيان دةطوت زرياني بةو شيندةريبووم خةلكي و

زريان لة دايكم ميهرةبانتر دايثؤشيم، ض .. وو طرمتيةوةطةيشتم و زي، درةنط تتةوةيدةطر
كضة .... تبووندا، نووستم لة باخةلَي كضة رةوةنديان نووستمي لة شبةختةوةرية نووسنت

ز بة ي و بة بةرةوةو لة طويتية قةنديليدةضوو جادووي هةور لة بةسراوة طةياندبيدارخورماييةك ث
 من هةر بة فاتيمة طازم تيةوة، ئةو كضة ناوي خؤي و ضةند ناوي ديشي هةبوو، وةيلَيتامتر رواندب
طةيشتين دارخورما سةختتر بوو، ئاخر لة يبؤ؟ وةآلمي ثرسياري وا لة ت) فاتيمة(وت دةكرد، دةيط

 ذنة ئايينيةكةي ئيمامي عةيل بوو، لة مةسيت ضاوا كضة شيعريةكةي هةردي بوو، لة نةرمونياين
  ... زؤر شيت ديش زؤر فاتيمةي دي

  
  ئا .. ئا
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  بةرديش سايت نةرمبووين هةية
  ئا.. ئا

  وين هةيةبةفريش سايت طةرمبو
  ئةو ساتانةي موطناتيسي خةو
  بة دوا وزةي خؤيةوة هةلَدةكاو
  وةك سوثاي باران داطريم دةكا

  بةرد لة بةفر نةرمترة
  بةفريش طةلةك طةلةك طةرمترة

    لة سومخةي ئارةقاوي كضة رةوةندي
  

 )شمةرطةكؤثلةي سيلة مارشي ثي (  
  
  

وة يلةو..  خةريكي ثياسةي خوالنةوة بوومنامةوة، لة بازنةي ئاطري بة ئاطاي هفاتيمة سايتَ
ِرا، هةر يدا زؤر ضاوم بؤ ذن طيلةو... ن بؤ بةهةشتير بيبةخ:  لةسةر ريتمي بةفربارين دةيطؤيدةنط

فاتيمة دةسيت ...ثياو بوو لة ئاطردا دةخوالنةوة دةمويست بثرسم بةهةشت و ئاطريان ططط
 كة هةر لة ي، بة دنكة قةسثبة جةستةي قةنديلةوة دةبووم ستاش بةردة سةهؤيلَينةطرتبام تا ئ

وة لةو دوورةوة بةسرام ي، ئيدي لةوهي سؤفيي لة خوا فةنابوو دةضوو، مين بة ذيان ئاشنا كردةوة
خواوةند هيض ثةيامبةربة خورماوة لة باوةش طرت، لة باوةشطرتين كي خؤي بةو توندية لة ي

كدا يوو بة نابةدلَي بةرؤكي قةنديلي بةردا، ديتم بةديوزريان تةواو شةكةت بووب..باوةش نةطرتووة
 دةرؤيشت ، خواوةندة بةسراييةكةش لة ئاوِردانةوة قةسثيةكاين كة لة ثيش منةوةئاوديو بوو
دةِرةويةوة، ئةو ساتانة من لة بريم ضووبوو يان هةر يتيم ليدبوو كةم كةم شكريهةسيت ث

 دةضني، هيندةم دةزاين رؤيشنت ييشتووين و بؤ كو رؤينةمدةزاين ضةند رؤيشتووين و بؤ كو
بةدةم رؤيشتنةوةو لةسةر ريتمي بةفر شكاندن ئةو .. ي بثننيي بةجكي قةنديليةو دةيبيئةرك

ضكة ئةفسانةييةكاين قةنديل و لةو بؤشاييةي يندمةوة كة لةسةر ريسةرهاتانةي بؤ دةخو
و  لة خارة خولةش تيذتر بوون، فاتيمة ضاويوان بةفرو تاشةبةرد، تؤماري كردبويتة نيدةكةو

لة كضي دارخورماييةوة من سةرهايت كؤلَةثشتةكةم بيست، ئةو كؤلَة ..ندةوةيي دةخوثييت سِراوةش
ِرانةوةي هةر يكي طين ئيستاش نةكراوةتةوة، فاتيمة هةبوو نةبووي نةبوو، لة دةسثيثشتةي دةلَ

  : دةيطؤيضِريؤك
ت ناوكةكةي لة كنة منة ئةو قةسثةي من دةخيؤم ناوكةكةي لة كنة  ئةو قةسثةي تؤ دةخيؤي((
  ))...وي ية

  يةك بوو لة سةر دآلن و نةيدةكردةوة، يية طر) وي( ئةو 
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كةوةية ناوي كاوةية بؤ جياكردنةوة لة هةموو ي كؤلَةثشتةكة بة ثشيت كوِرئيستاش(( 
 كاوة ضاوشينة  شةويك تووشي ي خؤي شني كرد، ئةوكاوةكاين دي بة حةرامزادةكانيشةوة، ضاو

ت لة ييطوتبوو ئةطةر نيازي ياخيبوونت هةية دةبي ئةفسانةكة ث... بة تووشي ئةفسانةيةك دةبيت
 ئةويش حةزي ياخيبووين لةسةر دةرذا، ضووة ئةزمووين سةرةتاوة لة باوكت ياخي بيت،

رنةدةضوو، دواي ضةند خؤ دةكةين و لة ئةزموونةكة دةيي ثيياخيطةريةوة هةرضي دةكرد باوكي ث
كةنني دةموضاوي يلةوةوة باوكة لة جيايت ث, ك هات ناوي خؤي طؤري و كردية كاوةيجةِرباندن

ئيدي لة كؤآلن، طةِرةك، ..يت بة منرةي باش دةرضوويطرذ بوو، ئيدي كاوة لة ئةزمووين ياخيطةر
 ئةو -ذتر دةكردةوةيةكاين درية كورتةكان رستي فاتيمة لة راستة ر–... ياخي بوو..شار، دةولةت

 زستانةي قةنديل ثشتئاشاين بوو، كاوة بةين ميذووي ئةو ضةند شةوة زستانيةي ثشتئاشاين ي
( يدا دةرؤين، زؤر كةس بة منيشةوة ييةكي طرت كة من و تؤ وا ثيخستة كؤلَةثشتةكةيةوةو ملي ر

 وةها بة ثشتيةوة نووساوة هةولَي دزيين كؤلَة ثشتةكةيان داوة، بةآلم) فاتيمة دةيطؤ
ن ئةطةر يي بكاتةوة ئةويش زةمحةتة، بيستوومة دةليمةطةر جادوويةك لمةثرسة،

 رةنطة ثشتئاشان و ثشيت كاوة ، ئةو دةماينَينيوان قةنديل و هةور هةرةس بيكةوتننامةكةي نير
 دةسبةرداري يةكتر بن، تؤ بزانة لة بارةي ثشتئاشانةوة كة زؤرديلي تنيي قةنيداية كةس ي

  ))... ثشتئاشانيش وا لة ناو كؤلَةثشتةكةي كاوةيةي، ئوة نازاينَيهيضي ل
وة ديار بوو كةضي هةر ييت ثيِرامةوة، لة بةفر روونتر ماندوير سةرهايت بؤ طير تيفاتيمة ت

وي ي نشازوثضِر ثضِر هةوربة رستةي , تايةتيم دةيشاردةوةيي دةشاردمةوة، بؤ ثتر رةوينةوةي شيل
، لةوةتةي   كؤيكردينةوةيلة دةوري ئاطر، يدةنطي ثياو.. دةدايةوةيكدي طرييةك ليلة راستة ر

 يتةوة، لة زستاين قةنديلي رووبةرووي مرؤظ بووبيري كاركردن بووة، سةختترين كاريمرؤظ ف
شمةرطة يكرايةوة، ثضوو ئاطر يكي ثي لةطةلَ ئةو هةموو سةختيةش هةر ضةند ساتئاطركردنةوةية،

ندةي ئاطركردنةوة شارةزاو خاوةن ئةزموون با ، ثلةيةك لة مرؤظ يئةطةر لة كارةكاين ديكةش ه
تةوة، بة يبةرزتر دةبؤوة، هةر بة بؤن لة بن بةفري ئةستوور ضيلكةو ضوال و دِرك و داالن دةبين

شتر هةر لة لة يةكردة مةشخةلَ، ثشراوي ديكي تةِري لة ئاو هةلَكي كؤلكة دار،دنكة شخاتةيةكي تةِر
  :خاوةن دةنطي ئاطركةرةوة بيستبووم كة

تة يت بكةويكيش ر ي ئةطةر بؤ تاقة شةوبواراين قةنديل ئاطرثةرسنت، ي هةموو دانيشنوان و ر((
 ئةوا ياتة بةر دلؤظانيا خودت و بتبيكةوت تووشت بيهةر لةو شةوةشدا عيزرائيل بة ر و يقةنديل
ختاتة ليسيت ئاطر ثةرستانةوة ئةوجا لة بةهةشت يان دؤزةخ لة سةر ئةو ئايينة ةخودا د

  ))..ثرسينةوةت لةطةلَ دةكاتيل
 من تا ثةرستطاي قةنديلم بة ضاوي خؤم نةديت ئةو قسةيةم وةكو نوكتةيةكي خؤش 

 ئاطر ،اشيتكردن و لة دوورةوة نيشانداين ثادي هيض زؤرلستا بة تةواوي بِرواوةو يبيوةرطرتبوو، ئ
ثةرستم و بة شةوقةوة خؤ سازدةكةم بؤ سرووتةكاين ئاطرثةرسيت، ئةوةتا لةطةلَ فاتيمةو 

 لة جوانترين سروويت ئاطرثةرستيدا، عةشق دةكةين، لة دووكولَي خبوريدا دةنطةكةو ئةواين دي
  ...تةوةينيبزردةبني و نووري ئاطر جاروبار دةماندرةوش
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  يين؟ دةنطةكة وايطؤستا لة سةر كام ئاييها ئ -
  ..جطة لة ئاييين ئاطر ض ئاييين دي ناناسم -

 زؤر بة طةورةيي درووسيت كردبوو ي بوو نازامن كي ثياويان دةطؤيتَ)كانةيب(  ئةو دةنطة 
 ياال دةسيت ي، بؤ تةوقةكردن لةطةلَي دةبواية بضيتة سةر طابةرددةضوو لة دةسيت دةرضوويبيث

ضاوو برؤيةكي سةيرو ثِر سامي هةبوو كوِرم دةويست لة الوةش ، تةوقة دةطةيشتة دامةين
، ئةو ثياوة لة سةردةمي يِري سةيري بكات و رووي خؤي وةرنةطبيتوانيبا بؤ ضةند سايتَ

ن ئةطةر ئةو ثياوة نةضووبايةتة يئةسكةندةري مةطدؤنيةوة بة جةنطاوةري لة دايك بووبوو، دةلَ
، ئةو كانةبية هةميشة ماندوو ديار بوو، دةبووة تِري بن طؤمير يلوش سوثاكةي ئةسكةندةر، هةيث
كي دةستةويةخةيي بة سةخيت بريندار ين هاتؤتةوة، لة شةِريستا لة شةِري هةندريطوت هةر ئتدة

ك لة يكي جوان دةشةيل، رداية، شةلينييي ضةثي حةوت كيلؤ ثالتيين تيكرابوو دةيانطوت ث
ي ير ثياوة بكةوتبا وام هةست دةكرد لةي ئةويم بة ري رايتَتةميووري لةنط دةضوو، هةر ك

 شةرمكردن لة طةورةيي خؤي باسي طةورةيي و ئازايةيت كانةيب يب..دةكةميداطريكردين جيهان ر
لة كايت خةوتين خارة خولة (( :يبووة دةيطوتيم لييانةي خؤم طويوخارة خولةي دةكرد، بةو ط

ت خارة يت جةنطيزخانة، بةآلم لة بريتان بيبطريت ثاسةوانيي ليب كة شايةين ئةوة يتاكة كةس
كةوتووة ي خةوي لتم يةكجاريخولة دوورو نزيك خزمايةتيي لةطةلَ خةودانية، ئةوةي بيستب

  ))...ئةويش لةناو رووبار بووة
تيدا شةوي دةكردةوة، بة ديار ئاطرةوة يسةدارترو قةنديليش لة سثي ئاطر تا دةهات بل

  ..ك ثشيلةي سثي بوون و هةلَتووتكابووينيموومان رهة
  

  نةي رستةي ئةزبةركراويئةو دةمانةي و
  م بؤ رذانيلة سةر ث
  ي ثةرةطرايف خةويرذان بؤ تو

   بؤ ثالَكةوتنكم نادةينَيرووثةِر
  يكيش خةو شيعر ئاسا دةزِريسات

  دنيا باوةشي خةو دةكاتةوة          
                                        

  )شمةرطةي ثكؤثلةي يازدة لة مارشي( 
  

وان ئاطرو يئةوةتا بة ديار ثياواين ئةشكةوتةوة دانيشتووم، هةر شةشيان بة فاتيمةوةش لة ن
كم جوولةي ثةرستنم تيا ي تاكة ئاطرثةرستيبةسةر ضيضكانةوة مردوون، لة ثةرستطاي قةنديل بةفر
بةديوي ئاطردا ربووةكامن دةبرد، ئةو تؤثةلة بةفرانةي، ئريةييم بة برادةرة بة بةفمايب 

درةنط ..ي دةضؤِرسكيان يلَيي ضاوي زةردةشنت ضؤِر ضؤِر فرميضؤِراوطةيان بةستووةو دةلَ
شتر يتيةي ثيك جيا لةو شيتيي قةنديل  ثةِريوةتةوة برادةرةكانيشم، بةآلم كةميطةيشتم شيت
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 رذاين   لة، لة خارةييت، تةزووة ياديمةوة شيكي دي بِرذيرهاتبووة منيش، لة سةر رذان بووم جا
خةويي خبوازم، ي رؤشنايي بي هةندكردم، لة ضؤكي خؤم دا كة لة دةستم ضوو لة ضاوةكانيةوة

زي ئاطرثةرستانةوة، لة سةر يمة ري بكةوم و بيرةنطبوو دلَي نةشكاندبام، بةر لةوةي بة قةنديل
 ضاوةكاين ...تةوة، خارةم ديتيكيان دةبةستيك دابِردةكاو ثيستان ليوئةو زوورطةي طةرميان و ك

كي ي، كةس باشووكة ئاسا دةفِري و ئةو بةرةو طةرمياينَستاينَي، من سةرةو كوتةذي بوون لة قسة
 بوو لة بابياخيةكان ي ئةو ديارةش يةكيان دةطؤيتَ)ديار(ديشي لةطةلَ بوو وابزامن لةبةر نادياري 

ر بووبوو نةك لة ئةفسانةوة، يكةوة فيتي بةس دةيانطؤ ناو طؤِرين لة ش،ي خؤي طؤِريبووزوو ناو
تةوة ي ئةو ديارة دواتر ناديارة لة شدةرنةدةكرديي ثرسياران بوو كةس سةرةدةري ليئةوةي ج

 ...هاتبوو كةضي دةطةلَ ئةفسانة كةتبوو، من بةو دوو ضاوانةي خؤم ديتم لةطةلَ خارة خولةدا فِري
بريمة لة فِرينةكةدا كوِريكي ديش لةطةلَيان بوو هةموو خةلكي ئةو مةملةكةتةي دةكةتة نيوان 

 هةموو شةهيين  دةتطوت!سةفني و قةرةضووخ بة ئارام شةهين طازيان دةكرد، ئارام ض شةهين
دةيانطؤ ئةو شةهي ندةرينةي بة شاخان لة دةمو ضاوي ئارامةوة كؤثي كراون، بةآلم خةلكي ئةوي

) نةكاندا ووة نيشتية لة)ئاراميواين سةرو سةكويت ئارام و شةهيكضوونة نةهاتية كة لة نيثي 
 خؤيان دابووة ، ثرية سةفينةيو ئارام لةطةلَ كؤمةلةك شةهين لة،هةية، دةيانطؤ رؤذةكي هاويين

ي طريايةو شةِر بةري، لة ثِر خةبةري لؤ ضوو كة برادةرةكي ئارام لة سةر قةرةضووخي دةوريس
طةرمة، ئارام ئاوي يلَ بِرايةو طةلَةك تينية، ترسي طوللةي نية، حةيفي لةوةي دي تينوييت 
بيكوذي، هةر هيندةي جطةرةيةك دووي بكيشي ئارام بة خؤو بة مةتارةيةك ئاوي سةفينيةوة 

  .....، ئيدي لةوي رؤذيوة ئارام بووة ئارام شةهينلةسةر قةرةضووخ نيشتبؤوة
، ديارة بة دووربيين جادوو فريام كةوت) بةغدا(تبوون بةرينةدةدام، خوا كردي يخةوي ش

كي قوولَي جطةرة يوان لوورةو لرمة دوورايي مذي، نمي لوورةي تؤث هاتة طوئاطرةكةي ديتبوو،
دةرة ت، براي دةبي دلَنيام ناضار بة جيطؤِرك لرمةيةكي وا بة خؤيةوة ببيينةر ضةندبوو، زةوي ئةط

طةيشتم ئةو جؤرة تؤثانة مردووش يوة تيواسي ناو بةفر زيندوو بوونةوة، لةويمردووةكامن وةك ر
 قوولَة نة نةباية، فاتيمةو ئةواين دي لةو خةوةيزيندوو دةكةنةوة، ئةطةر ئةو لرمة قةنديل هةذ

ؤ بةغدا  سوثاسنامةيةكم بةكيم كردو ئةم، كةضي يبةدةهاتنةوةبةفرة ئاطرينية بة ئاطا ن
  : لة فاتيمةم ثرسي..... نةنارد

ايةو بةردةوام لة ن لةوةتةي بةغدا بةغداية  ضاوي بة ئاطرو رووناكي هةلَني راستة دةلَيئةر -
  شةِري ئاطرداية؟ 

  .... ن وايةيمنيش بيستوومةو دةلَ -
  ....دا نيةي ئا ئا واية هيض طوماين ت:يبايزهةلَيداي.م

 لةطةلَ باثرية تةوة،يين بوو دةيانطوت خزمي رةسول هةمزاتؤظ دةببايزة زؤر داغستا. ئةو م
  بكةوتايةيبةر روومةيت هةر كض! كي هةبوو خودايةيليض مس... نيي كردبووذطةورةي وي ذن بة 

ندةواريي خؤيةوة خةوين بة ي لة نةخو دةضؤِرا،ئةو ثياوةين يلَيحةوت شةوو حةوت رؤذان خو
 لة بارةي  شيتدا الثةِرةكاين هةلَدةدايةوة، ئةو ثياوةش طةيلَي خةونكؤلَثشتةكةوة دةديت و لة
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بنة داربةِروويةكي طضكةلةي خركةلة بوو، ك يوة دةوةستا ري ث بةبايز كة.خارة خولةوة دةطوت، م
  :ناوة دةيطوتيزؤر داخي لة قةنديل بوو قةدت بة ضاكة ناوي نةه

بايز لةو . م))ينياكوذيش هةردةمر شةِري بيل مايبد بة خوداي ئةو قةنديلة بةآلية بةآل تا قةن((
وة وةك ي، ئيستاش ثكي زوو طوللةيةكي براكوذي ضووبووة دلَيةوةيقةنديلةداو لة سةردةمان

ك سةرداين نةخؤشخانةكاين ينةداوة، جاريدووةو دةسيت لين خؤي هةلَيطرتيك لة شويئامانةت
مة ئةو توانايةمان نية نةشتةرطةريي براكوذي ي ئ((يانطوتبووي، دكتؤرةكان ثمؤسكؤي كردبوو

 لة قةنديل دةبؤوة بارتةقاي ئةوة فاتيمةي خؤشدةويست، كةضي  رقيي، ئةو ثياوة ضةند))بكةين
 رستة قسة يبايز لةس.م... كدي نةدةطةيشنتيوة قسةيةكي لةطةلَدا نةكردووة ضونكة تيستاش ثيئ

 كوِرينة دةزانن ئةو قةنديلة ضةند كلوو بةفري : ((ةيطؤدوو رستةي لة بارةي قةنديلةوة بوو، د
 ئةها ئةو طوللةتان ! ندة طوللةشي لة سينطيدا راضووة، دةك دةستيان خؤش يبيطرتؤتة باوةش ه
 كةوت ئةوجا هاتة دلَي من، طوللةكان بةر ي يةكةم جار بة بةردةكي قةنديل منةيديتية وا لة دلَ

ة  هةرك من)) قةنديل بة سةردةكةنةوةئةطةر بة سووكة ماضيش يبلةوةي ماضي جةنطاوةران بكةن 
بايزم دةِرواين بة دةستة خؤم نةبوو كات سالَ سالَ بةرةو ثاشي دةضوو، تا .بة وردي لة مسيلَي م

  ...  رانةدةوةستامةال عومساندةطةيشتمةوة مالَي 
ان كردبوو هةر بة بةالشيش  لة هةولير طةِرةكي هةبوو هةر بة بةالش  بة بةالشاوة ناوديري

 لةوةش بةالشتر من رؤذي شةش حةوت جاران دةضوومة مةال عومسانمالَي مة كةوتبووة كن مالَي 
 بة يب ئةوةي هيض مةبةستيكم لةو ضوونة هةيب، لة ذووري دانيشنت دوو وينةي طةورة ئةو مالَةي

لة بن يةكيان بة خةتيكي ناخؤش زؤر طةورة بة تةنيشت يةكةوة  نيوةي ال ديواريكيان طرتبوو، 
 شيري خوا ئيمامي عةيل لةبن ئةويدي بة خةتيكي ناخؤشتر شيري بةشةريةت  (نووسرابوو

ن، من دواي ئةو هةموو هاموشؤيةم بؤ ئةوي كةومتة داوي خؤشةوييت هةردوو )هاوِري ستايل
وو شيرةكة هةلَواسي و  وينةيةكي منيش لة نيوان هةردمةال عومسانشيرةكة خؤزطةم دةخواست 

 ئيستاش بِروام بايزةية،.نةي شيري بةشةريةت كتومت ئةو موي..  لة بين بنووسي شيري بةآلشاوة
 بةآلم لةوةي بايزة،. ستالينةو لة كنة مة ممةال عومسانبايز هةريةكن، لة كن .واية ستالني و م

وي قسؤكةك كرابا با ئةو قسةية لة  ئةطةر لة دذي مةال عومسانمابووم بيستبووم ستالينةكةي يت
بةآلم م ..ةكةكةي نغرؤ دةكرد تة سةر زاران، دةهات طةركي فريشتة نشينةوةش بكةوتايةيطةِرةك

مةال  شي رانةدةطةيشت،يبايزةكةي مة لة مبهرةبانيدا مةسيح بة مةسيحايةيت خؤي بة تؤزي ث.
د، بةشةريةتيش بريي كردةوة كة  كة خواي طةورة شيرةكي لؤ خؤي درووستكر: (( دةيطؤعومسان

ةردووكيان شيرةك لؤي خؤي درووستبكات ئةوة بوو ستاليين درووستكرد، دةيطؤ ئةو دوو شيرة ه
  ))... دةستكردي بة شةريةتيش وةك دةستكردي خوا ثريؤزةجيطةي ريزن و ثريؤزن،

ضة يها لةو ثة ئ((طؤ دةيناندا السايي ستاليين دةكردةوة،يلَ داهيبايز كة لة دةست بة مس.م  
 نديناينَي ية ئةوةي لة مانطي برامي زي بلَندترين دوندي قةنديليندةك بة ديار دةكةوبادةيتةوة دو

 بةآلم ثياوم نيةكاين ئامساينَي بة هةموو  بطاتة سةر دوندةكة شارةزا دةيببةنداينَيمانطي ر
شة ي، هةر لة بةر هةندولة خؤي طةياندييتن خارة خي، وةال دةلَي دةو مانطةيدا بطاتة ئةويدةو
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 بةآلم ئةو طوللة سندان ... بووم بؤ سةري دوندي، وةال منيش لة طةرمةي رؤيشتيني ناطاتيكةس ت
بايزةو هةواي ئةو دوندة لة سةري دام بة تيِراماين . لةو قسانةي م))....كوشتية ساردي كردمةوة

بايز ثةجنة بة جطةرة زةربووةكاين بؤ دريذكرد،دةمويست . بوو كة مضةقوولَةوة ضاوم هةر لةو ثية
كةس بري لة طةيشنت ((: تطوت نيازي مين خويندؤتةوة ةبايز د. ريي خارة خولةدا هةلَكشيم، مبة

بة دوندي ئامساينَ نةكاتةوة، ضونكة ئةطةر بةفريش رةقت نةكاتةوة، يةك لة سي تريةكة ساردد 
ةلَين تريو كةوان بة دةسيت هةية هةر كةسي بطاتة نزيك دوندةكة ، ددةكاتةوةو سةطتؤثت ثيدةكات

سي ترياين تيدةطري مسؤطةر يةكيانت هةر ثيدةكةوي، كةسيش نازاينَ تريو كةوان بة دةست لة 
 خوداي ئةمن بيستيمة ئةو تريهاويذة شةيتانة، ئا ئا شةيتان كيهان الوة سيرانت ليدةطري، بة

خبيوة حةزناكات بةشةر شارة زاي سِروتِري ئامسان بيت، بةس كوِرينة ئةمن شةيتان، ئةو سةطبا
 نةبووة ضلوورة، ئةدي تيمامة نازامن خارة خولة كو خؤي طةياندي، كو ئةو هةموو بةفرةي شكاندو

 لة تريةكاين شةيتاينَ نةكةوت، هةيب نةيب لةو كاتةي خارة طةيشتيتة ئةوي كو بةر تريي
بايزةوة تريي .لةو قسانةي م)) .... ةست بة ئاوطةياندن بووة، وةالهي بريم ضشةيتان خةريكي د

طومت باشترة بة دووي سِرو تِري  شةيتان سةري بةتالَكردمةوة لة هةواي دوندة ئامسانيةكة،
 ئامسان نةكةوم، بكةومة دووينيةكاين زةوي، بؤضي بة ثيي خؤم بضمة ناو سيرةي ي

  ...شةيتانةوة
 و يحةكة كةي و لة كوي، لة بريم نية تةزبووينحي ثساوة بي حةوت دنكة تةزب لنهةر حةومتا
كدي ئاشنا يمةي ثيندة دةزامن ئةوة قةنديلة ئي و بة هؤي ضيةوة ثسابؤوة، هيلة دةسيت ك

دا لة ي هةلَيدةطرتني و ثةرت و بآلويدةكردينةوة، هةر لةوي، لةويدا زريان دةمنادةمكردؤتةوة
يانةوة ئاطر هةلَدةبوو، وةك مندالَة هةتيوةكاين خؤي لة باوةشي خؤي كؤيدةكردينةوة، ثةناي زر

ندبوومةوة، ئةوةش يذوو خوييب جوطرافياو ميئةو قةنديلةي من ديتم ئةو قةنديلة نةبوو كة لة كت
 نةبوو كة لة نةخشة سةربازي و زؤرنيةكان كيا شرابوو، ئةو قةنديلةش نية وا لة بينايي تؤدي

نا نا كةس سةرةدةري لةو .. هةلَضنراوةو لة هزرتدا لة بن بةفر خةوتووةو زريان رايدةذةينَ
دا هةندةك شةوي سالَ هةية ي، لة و بزاينَم خارة خولة شتةكي يلَي، ئةوة نالَقةنديلةي دةرناكات
 كة  يبيرديك بة هةموو شةوو رؤذةكانيةوة تةمةن دةكات ، بة قسةي ثريةميبة قةد يةك سالَي ر

ي ي لة رييةكي كورتيلةي قةنديلي ر((،  ديتمي من جارةكي لةو..لة كونة كؤتر سةنطةري طرتبوو
 سالَيك ثيش ئةوةي  وشةي ئةنفال بيتة ذترة، ثياوة كونةكؤتريةكة دةيطؤت مني دوورو دريحةج

ضوو بةالم يكم ثيذك و ضةند رؤي بة ضوون و هاتنةوة سالًي ضوويتمة حةجسةر زاري بةشةريةت،
من ))...رؤيشتين ويستيةي وا كةتية حةوت سالَ يم بةريرةوة ديارة ري كةوا ليهيئةها لةو قةنديل

نةطةيشتم، يستاش ضي تيستاو ئي وةك طولَةبةرؤذة قرتاند ئي تةمةمن  لةوئةو هةموو سالَةي
، بة بةر ضاوتةوة دنيايةك يد بة كؤتايي يدةكاو لة كويكةوة دةست ثينازامن لة ض كيشةوةر

ئةوةي دةستت بطاتة سةرة داوسةرهات بةرانطذي يةكتر دةبن يب كي تييسةرو بنيدا طةيشنت، لة يب 
تةوة، هةر خؤي ينيي شاردبيطةيةك هةندةك ي تاقانةية، ئةوة نية لة ضةند جيلة دنياي

سثيترين شةو شةوي و دينت دةدايتَ لة دينت دةكانيةكي طةورةيةو خؤي لة دنيا شاردؤتةوة،ي ،
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 لة ينةي بةرخؤلةيي وي دةتكاتة تؤث و دةاوي، دوندقةنديلة، شةوترين رؤذ رؤذي قةنديلة
  ...كي دي خؤت دةبينيةوةيي دوندباوةش

 طابةردي طةورة زؤر طةورةتر ي سيوة دياربوو، لةوييةكي دنياي لي كةوتينةوة سي لة بن دوند
، كردبوو شةِري ئايةيت ئةنفايل دةكرديريةي كونةكؤتري لة سةر شانيدا سةنطةري ضلةو بةردةي ث

 خواوةند دلَي ناية بة : (( خةوتبوون بيستبووم كاوة ضاوشني طؤتبووييككردبوو خةويسةريان ث
 زياتريش بةفريان طرتبوو، هةر ، ي بة قةد سةرئةو بةردانة لة بنةوةش ))..تةوةينيئاطايان ب
ي كؤبوونةوةي يدةضوو جي ث،طؤشةيي بوويكي سي، هؤلَن كةوتينة بةفرمالَيين بينحةومتا

بةخ: (( ، فاتيمة خةريكي خةيت رةشكراوةي سةر ديوارةكان بووفريشتان يبر هاتين ي
 ئاطري ثضووك يرةو لةويندةي طوت، ديسانةوة ئاطر ليفاتيمة هةر ه)) ئاطرثةرستان دةكةين

بةختيار بة دةم ... تةوةيةي ئةو ئاطرانةي لة دؤزةخدا بؤ ئاطرثةرستان دةكرنيك لة ويبضووك ر
 بةر ئةو يدةزانن هةر كلووة بةفر: ((  بووشاينَي جطةرة كيشكيشكي قوولَةوة هةر باويباو

  ))دايةيكي تي دنكة ظاليؤميقةنديلةي دةكةو
دةيب شريي دايكي تيري  كة لة بةر مةمكان  بةختيار خزمي حاجي قادري كؤيي دةبؤوة،

 زؤر جار ئةو ريية دوورةي دةبِري و دةخيستة باوةشي دايكي عةيل س دايكةي قوِر بةسةرنةدةكرد،
 من ضم لة حاجي قادر كةمتر نية (( طةلةك جار دةيطؤ..بةردةشانيةوةو تا مِر دةبوو شريي دةخوارد

رشةو هةبوو حةوت شيعري د))  ببمة شاعريهةر دةيبشي سي، لة هةموو تةمةين خؤذي دةنووي
، كة ندةوةي، بةردةوام بة دةنطي بةرز شيعرةكاين خؤي دةخوندبؤوةيرةك ضية نةخيوعشي

بةختيار  ..كي زةردةشت بوو بؤ خؤييشيبةدةوري ئاطردا دةخواليةوةو لة شيعري هةلَدةدا دةرو
وو، شةوو كي لة داريان هةبهةر بةطضكةيي بؤتة برادةري مراوياين طوندي،  لة دةو زيي طضكة، مالَي

 ياو ئاو دةمينيتةوة تا وايليدئةو بةختيارة هيندة لةن.. مةلةكردن بوونرؤذ لة ناو زيدا خةريكي
بايب تووِرة دةبوو،  لة  مةلة دةكات، دةلَين ئةو شةوانةيدةبيتةمةشقكارو بيضووة مراويان فيرة

   :لة خؤمي بيستووة.. وة طضكة شةويان دةكردةزيي دةداو ثيكةوة لةناوبةطةلَ خؤي ضةند مراويةكي
 و ي ثيي لة بةردةكي هةلَدةخليسكي لة دةو زييمندالَ دةيب كؤيي هيشتا  حاجي قادري((

 كؤية تادنيا دنياية ةضوو، ئةطةر دةرم نةدةهينا، شاريدةكةويتة ئاوةوة، من نةبام ئاوةو ئاو د
 هةر لةو رؤذةوة ناوم لة خؤم  من شيعرم رزطار كرد، دةزاينئا ئا شني نةدةبوو، رةي يلَبِركة شيع

، نازامن ض انيش ناوي واي لة كوِري خؤي ناينَنا بةختيار، دةنا ثيشتر ناوةكم هةبوو شةيت
  )) لة من نابووةطةلَ بامب هةبوو ئةو ناوة قؤِرةيدوذمنايةتيةكم ل

 مرؤظيش وةك نيوة ت سيبةري بيئةطةر بؤ ضةند ساتيكيش..  دةداوة بلَيسةيئاطر لة حةوت ال
طابةردان لة تةمةين  ذير  دةدا، هؤلَيين خؤي لة حةفتا كةس بيتة ريزةوة، ئةوا ذمارةكايمرؤظ

 يت سيبةر لة دةستا، هةلَثةِريينر سيبةر بوو دةسيتبوو، هة بةخؤيةوة نةدخؤي سةماي واي
 برؤي كانةبيم دةكرد، ضاوو  ضاووةيري سي دةبردن، بة تيضاويةيي ثهةلَدةثةِرين شةيتان ئري

:((  دةتطوت بنةطوينني و تازة لة بن بةفر قيت بوونةتةوة، كانةيب ضياييانة دةنطي هةلَِربييبرؤي
دةتوانن بة دلَنياييةوة بنوون ئيرة ئةو شوينةية نة تؤثي بةغدا نةهي ئيران و تورانيش 
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بايز لة دةوي .، هةرطيز نةمديتبوو م))رة كةوتيب بينايطريتةوة، بِروا ناكةم شةيتانيش قةت ريي
 شةيتان نية، ئا ئا ليرة بةر لةوة نويذئيرة ئاودةسيت   دةلَييكوِرة ك! تِرحيو:(( ةوةكةس بدات

  شةيتان هةية لةو قةنديلةي بةر تِرييتةرك بكات، ضةندان جار دةزنويذي هةلطرتووة، ما ج
نةكةوتيب ..((!كةنيينيكانةيب ثيم بةغدا طويكةين من دةلَيكةنينة بو ثيبايزةوةش  .وة، لة م لةو ثي

يآلين هةبوو كةس طويي لة دةنطي ثيكةنيين  مس بزةيبايز تةينَ.اخر م مسيلَ، ئجوانترين بزةي
 شيعر نةدةبؤوة، من  بة خويي شيويش خزمييئةو نةبووة، بةختياريش شيعريكي ثيداكرد شيعر

  بةختيار لة قسة بكةمهةر بؤ ئةوةي 
 جوانتر  ئةفسانةيةكي جوان، ثةيدا بكةين ميذوويةكييطةر سةط دةزانن ئيمة سةطيكمان كةمة، ئة-

  ..دووبارة دةكةينةوة
  : يبايز ديسانةوة هةلَيداي. م

 (ةو سةطة ضية لة بةردةمت   ئتووشي هيِرو هوِركرد، كوِرة ئةدي ئةو قةنديلة ئةبة خوداي -
  )بةختيار دريذكردبؤ بةجنةي 

  .. سةط بيت شةش دةمينينةوة، نايبئاخر ئةطةر بةختيار -
 فاتيمة دوو ثياو نية؟ئةدي ..دةلَيم هيِربووي -

  يشيرزاد هةلَيداي.م
   بة قةد دوو ثياوان نابيت؟ ئةدي كانةيبيئةوةش مةلَ -
-نمةوةوهةمووتان  ئةو شةو هةزارو يةك شيعرت دة وةالهي مادام سةطم نانووم و دةيبان بؤ خبوي

  هيِرو هوِر بكةم
   طؤوايشيرزاد .  م\ئةمن سةطةكةم ! نا ضاوةكةم ئةوة نةكةي -

  
 نيازم هةية سةردانيكي(( طؤتبوو  طةِرابؤوة، طيظارا ثيي شيرزاد لة ميذ نةبوو لة كن طيظارا. م
شيرزاد هةميشة وةك .م.. ))مين جينشيين ي نةدا، تؤ لةو بكةم، بةآلم ئةطةر مةرط مةوداييلقةند

راسثاردةيةكي طيظارام ثيية بؤ خارة خولة بةس : (( جةنطاوةريكي لة شةِر براوة قسةي دةكرد
  :كة بةطيظارام طؤت! ثيم سةير بوو كو خارة خولة دةناسي... نيوةي دنيام لة دووي كرد نةمديتةوة

  دةزاين خارة خولة خويندةواري نية؟ -
  يستاش باوةِري نةكردسةري سوِرماو ئ

- ت بةس ئةوة نايبك دةبيهةموو شتي لة دنيايي و نايب!  
وةال ئةو سووربوونةي طيظارا منيشي خستة طومانةوة، منيش بِرواناكةم خوندةواري 

 كخؤش بوو لة طةلَ طيظارا لة دواي شةِريكي طضكة ضووينة سةر ضيايك و لة لةبن بةردي....نةبيت
قةلَةم و .. ديتم هؤطريش ثةيدا بوو..كرد مان بة كيشاين ئةو جطةرة ئةستوورةكاندانيشتني و دةست

غةزي دةرهيناو طيظاراي ثرسيار ريذكرد دنيايةك ثرسياري ليكرد، ثرسيار لة هةموو شتيك، كا
ي ذةهرةكةي سوقرات ه! ة ئةتو بلَيلةناو بردين نةخويندةواري، نوح، ماركس، كورزياين جطةرة، 

طيظاراش ...هةموو شتيك.. يلدين نازامن ضةندةم، نوكتةكاين خارة خولة، ينيي قةنفريعةو



 11

ي ) رةنطة(لة بريمة لةوةآلمةكانيدا كة دةهاتة سةر دووبابةت وشةي ... حةوت دنيا وةآلمي دايةوة
  ..زؤر بةكار دةهينا ئةوانيش قةنديل و خارة خولة بوون

  ةطةتةكةي مة بوو؟ئةري ئةو هؤطرةي ناوت هينا هؤطرة كةل -
 بايز خؤيةيت.ئا ئا م -
لة خةستةخانةي لة .. لة مؤسكؤ ديتمةوة.. كوِرة حيكايةيت ئةو كوِرة وا لة كنة منة -

تةرجوماين من بوو، كايتَ دكتؤرةكان عيالجي دةردي دلَي منيان ثينةكرا زؤر .. سةر سةرم بوو
ئةنطؤ دةيب بضنة كن طيظارا :  طؤت، خةريك بوو بةشةِر يب من نةمهيشت، بة دكتؤرةكاينتوِرةبوو

 شةوةكي لةطةلَ هؤطر لة رؤخ رووباري ظؤدطا هةتا بةدمةست بووين ))دةورةكتان لؤ بكاتةوة
جا وئة! يل ديتمة لة بريم نةبوو ليي بثرسم كو دةرضووةدثيشتريش لة قةن... ظؤدطامان هةلَضؤِراند

ويندمةوة، يةكيان لةطةلَ قةيسةر بوو ئةويدي لةو بةدمةستيةدا ديتة بريم دوو ضاوثيكةوتين بؤ خ
ئةوانة : (( هؤطر طؤيت..لةطةلَ ستالني ئةودووة هةرضي جوين ثيسي دنيا هةية بة يةكديان دابوو

بة حةوت رؤذ ثيش ئةوةي لة مؤسكؤ بطةِريمةوة هؤطر )) بآلو ناكةمةوة بةشةريةت حةياي دةضيت
ضونكة هةيب نةيب خؤي طةيانديتة خارة خولة .. وييةطةِرابؤوة، بةآلم نةمديتةوةو نازامن لة ك

ئةوجارة تايبةت بؤ خارة خولة دةضمةوة، دةبيت ضاوثيكةوتنيكي دوورو دريذي : (( جارةك طؤيت
   ))لة طةلَ بكةم

 ي بةخشيبوو، لةويلمة هةوريكي ث قةنديل تي ئةو ضيايةيي من وةخيت خؤي لة هةور
  ضنينيكي، طيظارا بوو، لة سةر كؤلَة ثشتةكة وينةي ئارام شةهين هيديت، وا بزامنكؤلَةثشتيكم 

ةوتؤ لة  ئرزادة ورد دةمبةوة، ض جياوازيةكيشي. ئةو مهةر ضةند لة سيماي.. جوان ضنرابوو
ِرابوو، هةرضي سروودي  دنيا طةشيرزاد نيوةي.م.. ! هةر هةو نيةي نالَينيوانيان نابينمةوة، ك

كوردي، رووسي، (ي  دةضِرا هةية لة بةري بوو بةضةندان زمان سروودايندني شؤِرشطيريي
 ميللةتيك خاوةن ((دةيطؤ.. وابزامن بةس توركي نةدةزاين...ئيسثاين، هيندي، فارسي، عةرةيب

وو لة سروود،  ثِركردبقةنديلي)) ....ي نارسكك بيت، هةرطيز سروودي شؤِرشطيري يلَئةتاتور
 لةسةر زاد كةمتر نني لةو كلووة بةفرانةيشير. سروودةكاين ميشة وذمارةي(( جارةك طؤمت

  :ناوة ناوة تييهةلَدةكرد)) قةنديل دةنيشنةوة
   وةالمت بؤ دةنيرمةوة        سةر بةرزةوة                     لة قةنديلي

   رةنطة نةتبينمةوة جواينَ                             شةهيد بوومن شانازية
خارة خولة (( : ئةويش بؤ منةوة،بزامن لة تةواوي تةمةين خؤي يةك ضريؤكي طيِرابؤثؤآل وا

شيرزادي طوتووة وةال ئةطةر شةهيد يب لة تِريي سةي دةضي، .بة مكايتَ طويي لةو سروودة بووة، 
شيرزاد بةو قسانة .بةآلم م .. ئةوجا ئةطةر شانازي بة تِري سةوة دةكةي لؤ خؤت هةر شةهيد بة

من بةر لةوةي وةك بزنة كيوي بةرةالي قةنديلي مب )) و بلَندتر تيي هةلَدةكردد نةدةبؤوةسار
 كةتنةكي واي ثينةكردم جارةكي دي بة  قةنديل، بةآلمجاروبار ئةو سروودةم لةبةر خؤم دةطوتةوة

لَي بِركؤكةك لة سةر دةمي ال.م... سةر زمامندا يبدابايز بة ثةجنة خرثنةكاين سةرثؤشي مسب )):
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! وةالهي ئةو سروودة طةلةك خؤش دةبوو، ئةطةر ئةو قةنديلة نةفرةتيةي لةطةلَ نةبا، ئةري شيرة
  ))نايب تفةكي لةو قةنديلةي بكةي؟ ئي دة طارة، مةتني، سةفني، كوِرة هةورييةك خبة جيي وي 

  ناكري، قةنديل طياين سروودةكةية اليدةين دةمري! نا نا -
 ةطووي سروودةكةي -

  :شيرزاد نزيك دةكردةوة.تم بةختيار سةطانة خؤي لة مدي
  !ئةري ئةتو شيعري دنياييت كردة سروود، لؤ شيعرةكي منيش ناكةييت؟ -
وشةكانت دةلَيي بزماري سةبةن لة بةرديان دادةكويت، خؤ من شيت ! كورة ئةتو ض شيعرت هةية -

 نيم دةنطي خؤم بزمار ريذ بكةم
رم هةية لة شيعرة ئيسثانيةكة خؤشترن، ئةوةي ئةوي رؤذي نةتدةبِريةوة، دةوةالهي سةد شيع -

 بةآلم ئةنطؤ ضاوتان بة من هةلَنايي، حةز ناكةن بناسريم
بِرؤ ! كوِرة كةرة ئةو سروودة جوانترين شيعري ئيسثاين و دنياشة، ئةتو ض لة شيعر دةزاين -

  ة،هةندةك شيعري جوان خبوينةوة ئةوجا دةو لة شيعر بد
 دةزاين كي ئةو سروودةي زؤر دةطوتةوة؟ -
 بة خوداي بايب زةردةشتيش طؤتبيتيةوة، لة ضاو شيعرةكاين من ض نية -
  طيظارا لة هةر شةِريك دةطةِرايةوة، بةو سروودة -

   هاوِريكاين مذدةي سةركةوتين دةدا
تين ئةو لة  ثؤآل لة هةمووان جوانتر سةماي دةكرد، دةسيت فاتيمةش لة دةستا، حالَطر

هةمووان رةشةبةلَكتر بوو، جطة لة زاري هةموو ئازاي طياين ويردي دةخويند، كةس هةتا 
ئاطري ئةو شةوةي .. فاتيمةش لة بارةي بيدةنطيي هةميشةيي ثؤآلوة شتيكي ئةوتؤي نةدةزاين

دادةكات، لة دةتطوت شةيتان بةنزيين ثي.. قةنديل لة كزي نةدةدا، بليسة دواي بليسة بليسةدارتر
بةختيار مراوي .. بايزةوة نووري زةردةشت ضةثك ضةثك دةدرةوشايةوة.سيما ستالينيةكةي م

فاتيمةي دارخورماييش ثرضي كردبؤوة دةتطوت ..ئاسا بالَي ليكدةداو لة ئاطري ئاوي مةلةي دةكرد
وو خةريك بوو كانةبيش ريك داربةرووي بةر غةزةيب رةشةبا ب.. دجيلةية لة ئاطردا شةثؤلَان دةدا

  ..هةموومان لة طةالي ضاوو برؤي بزر بني
  فاتيمة دوو ضاوي مةستت ثِر تةليسمي جوانية((

  )).....الرو لةجنةت مؤسيقاية، بةستةية، طؤرانية
دةنطم ...ئةوة منم بؤ يةكةمني جار لةو قةنديلة طؤراين ثضِرم، فاتيمة جوانتر شةثؤآلين دةدا

تا ئةو ساتة ..  ، شةثؤلَ دةنطي مين برد، بردي برديةبووتيكةلَي شة ثؤلَةكاين فاتيمة د
 واية ئةطةر ثريترين مةزةندةم...،ئةوة دوا طؤرانيشم بوونةمزانيبوو، قوِرطي من ئةو دةنطةي هةية

،و بة ديار ئاطرو شةثؤلَي ثرضةوة طؤراين بلَي سةي ئةيل (كةري دنيا بةرةالي قةنديل يب 
 كةمي كايت هةباو وةندئةطةر خودا..م لة بِرياري خودا كردةوةبري..  بة شاطردي دةيب)ئةسغةري

  بةو جؤرةي كرديلةو قةنديلةدا طويي لة طؤرانيي مرؤظ و كةرو هةموو بةندةكاين خؤي بطرتاية
  .....بة كةري نةدةكرد
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  راوةسنت راوةسنت شيعرم هات -
 كورة طووت هات -
 :هةر دةيلَيم -

  ئؤخةي ئؤخةي خوداية
  وولة بريم نةب

  هةندةك شةكرو ضام ثي ماية
  بنة مةتارةي بينن

  نؤش نؤش ضاي هةلَقوِرينن
شيرزاد دةهيين، شيعر دةيب . سروودةكاين م دنياييية، هةمووشيعري وةالهي ئةوة جوانترين -

جوانترين شيعرة لة ( (:بة دزيةوة طؤمت...هينا مةتارةي    بنةكانةيب ثيش هةموان\تامي ضاي بدا
 بة دنيايي ئةطةر لة يةكةم رؤذي كة مرؤظ! ضا ض ضا عةمرم...))....رةكاين بةختيارناو شيع

ريشيان لؤ رووكردبا، بِروا ناكةم هةتا هةتايي لؤضةكي طرذي لة كوةربوو، هةندك تؤضاو شة
  ..ئيوة نازانن بة تامترين ضا، ضاي ناو بةفري ديار ئاطريية.. ميذووي مرؤظايةيت دةركةوتبا

هةر بنةمةتارة بوو هةلَمي ...كوِرة شيعرة ضاية شيعرة ضا! شيعري من بزماري سةبييةتوخوا  -
بؤوةي رستةكاين بةختيار .. ر نةيب، بة شِريانةوة دةيشيعراندئاراميي يلَ هةلَدةستا، هةر بةختيا
 ن سي بةقةد بةذين كانةيب دةبوون، بؤوةي طويم لة دةنطي ثؤآلبثسينم، ئةو رستانةي هةنديكيا

  :بيت
  ئةري ضؤن ريت لة تةميووري لةنط طرت؟ -
  يويست ناكاتيزؤر طوتراوةتةوة  -

ثؤآلو ضةند  - كام ال؟ –ئةوة كايتَ تةميووري لةنط ريي دةكةويتة ئةو ضياو ضؤالنةي ئةوال 
،ثةِرينادةن بة ئاقاري ئةواندا تيدةطرن و ريي ثيت، ريفاتيمةشيان لةطةلَ دةبي شةِر جةنطاوةري 

لةشكري تةميوور ثيس دةشكي ،تةميوور هاوار دةكاتة ثؤآل.. طةرم دةيب:  
واز لةو ذنة بينةو دةطةلَ من كةوة كة هيندستامن طرت، تةميوور ثاشا نةمب، ئةطةر نيوةي  -

  هيندستانيت دة قةبةر نةكةم
 ضاويكي ئةو ذنة بة هةموو خاكي هيندسان ناطؤِرمةوة -
 ؤي يلَ الدةين باشترةثياوةكي زؤر كةرة خ -

 وةخيت خؤي  هةر ئةو ثؤآلية.. نةكةوت بة هيندستاينَتةميوور تا ريي خؤي نةطؤِري ثيي
قي دةيب، ئةو دةمةي حوسين لة ةهيشتا زةردةشت قةنديلي بةجي نةهيشتبوو، مالَيان لة خان

بؤ ثؤآل دةكاو دةلَي ي باوة برووسكةييلة ري ، ي دةقةومين ثؤآلكةربةال ليبطة هانام، دةلَي  تاكي 
، تا دةطاتة ئاقاري كةربةال ثشوو نادات، بةآلم بةسةر ضدا ثيآلو لة ثي دةكات بةويدي راناطات

ت و ض ببيينن الشةي دةبرد! بضيسةر مابووخوي ن يبن دةوري ، الشةي حوسينةياراين حوسي ،
ة، بة سةر ثؤآلدا دةباري، كةضي ثؤآل دةدةن، هةرضي شريو تريي شامي و قوِرةيشيان هةي

، ئةو ثؤآلية لةويوة دةبيتة ثؤآل، دةنا ثيشتر ناويكي دي ثةجنةيةكيشي بة خوين ناية
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 قةيسةري هةوليري دوكانيكي وينة فرؤشي هةبوو، وينةي طةورةديتة بريم لة ناو ....هةبوو
ي مةليكي هةولير هةلَنةطريابوو، ةن دةيلَيم هيشتا تازميانطةورةي هةلَواسي بوو ئةودةمةي م

 قةيسةري  ثِر بة طةرووي،ناوي كؤشكي ثاشا هةر كؤشك بوو نةبووبووة مةزاري سولتان موزةفةر
  ))كوِري شيري خوا بة دة عانة! وةرن ئةوةتا كوِري شير: (( هاواري دةكرد

ايكم لة باوكمي ضةندي لة سةرو سةكويت ثؤآل رادةمينم، ئةو دة عانةيةم بري ديتةوة كة د
وةرطرت و عةباي بة سةري داداو وةك رةشؤلَة بةرةو قةيسةري فِري و بة كوِري شيرةوة طةِرايةوة 

بيستمة ثؤآل ثيش ئةوةي سةرةو خانةقي هةلَكشي و ئاقاري كةربةال بةجيبيلَي، حةفتا شةوو ....مالَ
ةنديلة سةرريذي طوماين ئةو ق...  لة سؤراخي سةري بِراوي حوسين كردؤتةوةيحةفتا رؤذ

كردووم، قسةي من نية، قةنديل لة ضاو ترووكانيكا مردووي سةردةمي نوحيش زيندوو دةكاتةوةو 
 هةر ..دةيهيين لة تةنيشت تؤوة سةماي ئاطري ثيدةكاو لة بنة مةتارة ضايةت لةطةلَ دةخواتةوة

با تا دةطاتة رابردوويةكي دوور ئةو قةنديلة لة تةنيشتتةوة دةسيت زيندوويك دةطري و دةيبا دةي
  ...دوورو لةويدا لةبن عةردي دةينَ

 ضونكي سالَي ئةوي دوو وةرزة،  بلَيم دوو وةرزةقةنديل ضوار وةرزةي سالَ ئاوينةية،
  لة دةلَين...وةرزيكيان تةمةين هةر رؤذيك دةبيت، رؤذةكاين دي هةمووي وةرزةكةي دي دةيبات

 ميزكردنيش ثيكدي دةطةيةينَ و بؤتانةي زريان هةموو دوندةكاين قةنديل  زستاينَ و لةو ساضلةي
، ضاويك هةيب بة رووي زريان بيتةوة، دؤلَي نابينيةوة، ئا ئةو دةمانةي لة هيلكةي زةوي دةضيت

ينو نةيترووكي نةيةوة بة رووين هةموو كوِرو كضاين حةوا بيناي لة بينايي وي بِربيئا لةو ئاوي ،
....  زيندوو مردووةوة بة زندييت دةبيين و دةشتواينَ يةكة يةكة قسانيشيان دةطةلَدا بكاتبة

، هةر كةسي ض خوا ض شةيتان بة قةنديلي بيخي، ئةطةر قةنديل دةفتةري بريةوةريي هةموو مرؤظيكة
حةز بكات هةموو سةرهايت خؤي ض هي ساتةكاين ئاطايي ض ئةوانةي لة خةويدا خةوتوون ض 

.. .تةرة خبوينيتةوةفئةوانةش كة لة زيندة خةوي يةخةي طرتوون، دةتواينَ هةموو ئةوانة لةو دة
خارة  دةلَين جارةك خارة خولةو زرياين قةنديلي ضاو لة ضاوي ئيكدي دةبِرن(( كانةيب دةيطؤت

و نابةزي زؤر كةس بيستوويانة جارةك لة خارة خولة دةثرسن...)) خولة نابةزي :ئةري 
ةي بةو ضاوان: لة ضيةوة هاتووةو كي ئةو ناوةي ليناوة؟ دةلَين خارة طوتوويويت) كونةكورط(

 بة مةليكةكانةوة ديتية، لةو مةليكانة يةكةميان نا، خؤم زةماين حةفتاو حةفت مةليكي هةوليرم
ت،  ئةو تفةنطةي دةستمةوة طةيشتينةتة سةر تةخيت دةسةآلئةواين دي هةر هةموويان لة ثةناي

ةي ازميان  ئةوةي دوايي ليدةركة لة ت تاجي مةليكيان لة سةر نةدةناونيشئةمن نةبام بة خة
هةمووشيان تةقةي خؤشيم كردية، بةس يةكةميان نةيب دةنا ئةواين دي خِريان رؤذةك ثيش 

بةس ئةمن ! خارة: ئةوةي تاجي مةليكي لة سةر نين، طةلةك طفيت هةنطينيان بة مة داية وةكي
 نةكةمة جوانترين ضةبكة طولَ، رطةي مة مةليكي ئةو هةوليرةي ثياو نةمب ئةطةر ئةو كونةطوبب

ريلة ناو طولَداين هةولَي و بؤن و بةرامةي بة سةر هةموو مةملةكةيت دةيب لة دوورةوة ديار يب 
ا ئةوة مالَي بنؤرة ئةه: برذيين، ئةوجا هةر ميوانةك ريي بةو مةملةكةنةي بكةوي، ثيي دةلَيم

 و هيض شةرتيب لة شةريت برادةرايةتيمان دةيب كونةطورطةكةت بكةمة بةهةشت! خارة طولَة
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ي بةو طوندةي نةكةويش ريبةآلم مةليكةكان ناثياوةتيان لة يةكدي .....طورطةك بة خةوين شةوي
داين هيواري كة كي زياتر برادةر نةبوومة، لؤ  رؤذة، ئةمن لةهيض لةو مةليكانة لة دانةطرتبؤوة

ضوويتمةوة ماري دةبينم مةليكي تازة ضةند طورطةكي لؤ من بة دياري هةنارديةو دةورة مارييان 
، ناوي طرتية، ئةمنيش كرديتمة تةق و تؤق لؤية ئةو تفةنطةي من قةت ئيسراحةتةكي نةكردية

.. ي دىي هةبووكونةطورط لةوةي هاتية و من ئةو ناوةم بة سةردا بِرية، دةنا ثيشتر ناوةك
  :بةخارةيان طؤتية

باشة تؤ بؤضي يةك هةلَةت حةفتاو ئؤندة جارة يب دةسكاري و بة يةك شيوة ئؤندة بارة  -
  كردؤتةوة

من هةرجارةي جؤري لةو جؤرة شيتانة ) بة ثيكةنينةوة( شيت حةفتاو حةفت جؤري هةية  -
 ...هةست ثيدةكم بةآلم ئةنطؤكي منن بةآلم من ةكورة خةلكةكي زؤر لةو دنياية و..بووم

 ؟باشة تؤ كة مةليكي كؤنت وةال دةنا بؤ جارةك خؤت نةبووية مةليكي تازة -
 !ئةمنيش ببمة سة؟! وةالهي هةرضي مةليكي دنيايي هةية لة سةي ناو طةمن سةترن، هةي سةية -

ةس ناطرم و  نةمبة ضاو ساخي كةس، ضاويشيان دةري، دةسيت كبةآلم بِريارم داوة لة مةو ثاشي
نايبةمة سةر تةخيت مةليكايةيت، بةآلم لةطةلَ مةليكي ئيستاو هيض مةليكةكي كة لة دواي ئةويش 

 دي ئاشت نامبةوةو دةبيت شانةكم هةر لة ملةي مةليكان بيت
هايت ئةويان دةطيِراةيةوة، كة دةتثرسي كي رهةموو ئةو كةسانةي لة خارة خولة دةدوان و سة

  ....هةر ئةوة بوو)) منيش بيستوومة((  وةآلم  خؤت ديتت؟واي طؤ؟ بة ضاوي
بة خيرا خؤي .. بايز دةسيت بؤ كيسة توتنةكةي برد، ئةو كيسةيةي فةردة توتنيكي دةطرت.م

 لة سةر زةوي من بة بريمدا هات ئةو سثيدةيةي ئادةم و حةوا...جطةرةيةكي بؤ منيش ثيضايةوة
 جطةرةي ثيشكةش بكردبان وبة ثؤلووة ئاطري ضا لة سةر بايزةك هةبا سةرو.نيشتنةوة، ئةطةر م

 مرؤظيكت نةدةديتةوة، بة خيرايي و يب بريكردنةوة قوولَ رذاو دايانطريساندبا، لةويوة تا ئيرة
  ..بِريار لة سةر هيض شتيك بدات

ي نةدةداييندةوةو كةسيش طويِراي.. بةختيار هةر شيعري دةخويك مابوو دان بة هيةيت كةمي
، يب ئةوةي  ئةوةي جوولةي سيبةريكيش ببيننريك لةو سةطانة دةضوو يبخؤمدا بنيم، ئاخر 

.. دةنطي ميشوولةيةكيش ببيسنت، حةثةحةثيان بوو حةو حةو حةووووووووو هةزار جار حةو حةو
  :ثيدةضوو دلَنيا بوويب لةوةي دةوري سةطةكةي ديوة.. نايِربنةوة

  ابريا كوردؤش ليرة ب -
  ليرة دةبوو يشياسني.ئاخر م -
 تيكت دا -

ئةو دووة ئةطةر لة ساتةكاين خةوتن و دةست بة ئاو طةياندن دةسبةرداري يةكتر بان، دةنا 
، ئةو طوللة تؤثانة طابةرديان ليكدي دةكرد زةفةريان بةو ليكدي دانةدةبِرانهةر بةيةكةوة بوون و 

 لة ناو كةشتيةكةي نوحيش بة تةنيشت  ((ديار طؤتةيندووة نةدةبردو ليكدي جيا نةدةبوونةوة، 
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، ئةو نية لة شةريشدا هةر يةكةوة دانيشتبوون لةوةتةي لة كةشتيةكةش دابةزيون هةر بةيةكةوةن
  : طؤتبووية كوردؤياسني.جارةك م))...يةكيان سةنطةر خؤشدةكاو جيي ئةويديش دةكاتةوة

يض مةبةستةكي، ئةطةر بة نيازي شةِركردن بوو قةت لة حةمرين بةو ديودا نةضي، بؤ ه! كوردؤ -
  قةينا

- ئةوة نايب ،نا نا ئةوة مةلَي 
 بة قسةي من بكة هةر كي لةو ديوةوة بةمديودا  ئةتو ئةو بةرةبابةي ناناسيوِري ئامسانكورة ك -

كورة ..هات تةقةي يلَ بكة، مةثرسة كوِري عةيل ية هي عومةرة ،بايب موحةمةد مةهدي جةواهيرية
هةر كةسةك لةم ديوةوةش بةرةو ئةو ديو رؤيشت بة طوللةي طةرم ساردي بكةوة، بِروا بكة لة 

سةالحةديين ئةيوويب ثياوتر نايب  
  !!كو وا دةيب  -

 برد؟! وا نايب ندةرييةكةيان لؤ كيكرد؟ دةرثيدين حيز، لة بريت ضوو نةنكتيان ض لي! 
 اكةمةوةبة خوداي ئةمن لة دةرثيي نةنكمةوة بري ن -
  ئةدي لة ضيةوة بري دةكةيتةوة؟كوِري ئامسان -
 لةو قاوةيةي جارةك لة مالة عةرةبيكي بةغدايي خواردمةوة -
دة وةالهي بةو قاوةي دةمري،هةيب نةيب ذةهري ناو قاوةكة ئيكسثايةر بووة دةنا هةتا ئيستا  -

سنداين دةطةيانديي 
؟                    نئةوةتة شان بةشاين تؤ لة شةِريدا! ين ض دةلَيي، ئةدي بةو خةلكانةي ئةوديوي حةمروا نية -
  ........، دةزاين ئةو رةفيقلعةزيزانة، بِرؤ لة ناو طووي بريبكةوةبة خوداي ئةتو زؤر كةري -

اوةستة ئيستا  ر- بِريبوو هةآلتبوو بؤ طووكردنياسني.كوردؤ قسةي بة م! سةر طووينا لة
ية بوو ئيستاو ئيستا نةهاتةوة، هةندةكي دي ) ديمةوة(ئةوجا هةندةك دةلَين هةر ئةو .. ديمةوة
نا دةست و برد طةِرايةوةو سازشيان كرد، بة كةوضكي ضاي، نةرمييان لةطةلَ يةكدي : دةلين

  طؤِريةوة
  

 بة لةو دةمةي كوردؤ:(( مةوة رةجنؤ بؤي طيِرا  نازامن سةردةمي مةليكي ضةندةم بوولة بريمة
هةتا ئيستا لة دنيايي بةس سي : ((  طؤتبوويياسني.نةوة ضووبووة طووكردينَ، منيازي بريكرد

بةآلم ثيدةضي ئةو كوردؤيةش ..، كةرة ديزةح.موحتةرةم هةبوون، موعةمةر قةزايف، حاكم
دةزاين : ((طيِرامةوة  بؤي  خةوةوةجارةك ديار زؤر ثيش ئةوةي بالَ بطري بة دةم)) بيت! موحتةرةم

كوِرة لة هةموو تةمةين خؤي لة هيض شتيكي ئةو دنياية بة طيان و يب ئةو ! رةجنؤ بؤ رةجنؤية
بةس جارةك ..  يان هيض شتيك لة كنة وي شاياين ئةوة نةبووة ليي بِرةجنيطيانةوة، نةِرةجناية،

طويت ليمة خؤ -( يدايةو ليي نابيتةوة، من ثيس رةجناندم، رةجناينَ هةتا هةتايي لة طةلَ
 بطؤِرم و بيكةمة ياسني.لة سةر ئةوةي ويستم ناوي مئةويش ) نا طويم ليتة.. ئا–! نةنووستووي

، لة كنة وي ئةطةر سي عاقلَمةند لة  بووياسني.روحي طياين م! ة شيت بووئةو كوِر) دؤردووة شيت(
ئيدي لةو رؤذةوة طؤيت ئةوةي بة رةجنؤ .. ياسينةية. ئةو مةميان يان دووةمياندنيايي مابن يةك
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، دةنا ثيشتر ناوةكي هةبوو باشة  كةِرم و طويم يلَ نيةيش دةبووياسين. خواي دةكرد مبانطم نةكات
م زراوت دةضيتة رةجنؤ بؤ ماوةيةكي كةم بة ناوةكي ...باش لة بريم نية، بيلَيش ئةوةي ببيبةآلم ثي

ةو رةجنؤية ئ! بلَي ضئةوةش كوو بوو ..آلم زوو طةِرايةوة سةر ناوة بنجيةكةيديش تيثةري، بة
قةيت نازامن لة كيندةري شيو ئامادة بوو كةس تا ئةو جارةك . ش دةرضووياسني.ي م) تةرةسةكة(

 كردين نايبدة كوردؤ: ياسني بة كوردؤ دةيلَ.م.. تي كة تةرةسةكيش هةر دةيببرجنةكةي تب 
رةجنؤش . يبكا، هةر بة خؤي روودةكاتة رةجنؤي ئةتوش مةرةطةكةي تيكةمةرةطةكةي ت

ديار دريذةي بة قسة دا زؤر عاشقة قسة ...( تةرةسةكةي لة بري نية بة جواين مةرةطةكةي تيدةكات
لة كايت باويشكدانيش . بوو دةتطوت حةفت ساآلن دةويان بةستووةو ئةوشةو بؤ منيان كردؤتةوة

ئا ئةوةم لة بري ضوو ئةو دةمةي رةجنؤ بِرياري ناو طؤِريين دا، عةريزةيةكي ) لة قسان نةدةكةوت
عةريزةكةي  بةرزكردةوة، ئةوجا ئةو حاكمة رؤذانة سي جةمة  ح.ورو دريذي نووسي و بؤ حاكمدو

وة رةجنؤ رؤذي سي جار دةضو)) نا نا ناوطؤِرين بةو ئاسانية نايب! ضؤن وا ئةيب: (( دةخويندةوة
ئيستاش هةر وا وا بزامن )) يشةكةت رايي نةكرد بِريارت نةدا؟ ها جةنايب حاكم ئ: (( اكمالي ح

   قاضاخترة ناوطؤِريين رةجنؤ لة هي هةمووجةنطاوةران دةخوينيتةوةو بِرياري لة سةر نةدا، بؤية
  ...))بةس لة هي خارةي خولةي نازامن

  
، بِرواناكةم هيض جييةكي دنيايي ةكم ديتةوةلة قةنديلي و لة ساتةكاين طورطة خةويدا، يني 

ـ شتيك هةندي جار دةتتؤقيين، تؤقينيكي وا ض كوِريكي دنيا ئةو شتةي تيدا يب كة لة قةنديل هةية
 دايكيك ئاراميي واي بة هةندي جاريش ئاراميةك دةبةخشي، ض..بةو جؤرة لة باوكي نةتؤقيوة

طةر لة دوورةوةش يب، بتواينَ بِرةك ةو ئ ميواين قةنديل يب  هةر كةسةك..ي نة بةخشيوةكؤرثةكة
، ئةوا هةموو سةرهايت تةمةين  ثيشتريش عاشق بوويبيش شةرتةك لة ضاوي زريان بِربي،بةضاو
كؤمةلَيك ذن ..ئةوةتا لة زطي ذنيك هامتة دةرةوة..  ئةطةر بة روونيش نا بة ليلَي دةبيينخؤي

 وا لة ثةِرؤكم دةثيضن، ئةها بةو !نةدتديتية... وادةطرييم..مان ليكرددةوريان داوم ئةها شتةكي
دةستم بؤ داري ئةو ..قوتاخبانةجانتام لة ثشتيية دةضمة .. ذنةي دةلَيم داية بةو ثياوةي  بابة

ئةو ثياوة ئةو دارةى بة سةرما .. وةال ئةو كضةم ماض كرد.. هةمموي دةبينم.. ئةفةندية طرتؤتةوة
 ....طةيشتمة ئاقاري... ئةوة سي ثؤليس بة دوام كةوتوون....ئةو كتيبة ضية دةخوينمةوة.. كيشا

... طةيشتمة ئاقارةكي دي!ئةوة بؤ الم نةداية مالَي خارة خولة... وةال ئيرة كونة طورطة... دةرضووم
! ةرطرتئةو شتة ض بوو لييم و..ئةها ئةوة خارة خولةية...ئةو كؤمةلَة ضةكدارة ضني؟ نةمكوذن

 ...ةواوت !!  قةنديل نةيب! ئةو ضياية بلَندة كيندةرة!.....جوان ديار نية زؤر ليلَة دةلَيي تفةنطة
الثةِرة هةلَنةدراوةكاين قةنديل، بة قةد هةموو ئامسانان : (( فاتيمة دةيطؤ.. ..ئاوينة ثشيت تيكردم

  ...))ينيان تيداية
 دوندةك هةية )نازامن كيها سةري( لةو سةري قةنديل ارة خولة طؤتييت خ: بةختيار طؤيت  

، ، كاري ئةو ضاوة هةوالَطرية ضاوي دةرةوةي قةنديلة، ئةو جاسووسانةدبيذنة وي جاسووسان
هيض ثةيامبةريك بة زةردةشتيشةوة ضاوي واي ! وينةطرية، جاسووسة ئةما جاسووسكاري ئةو
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 بة بؤن و تامةوة لة كن ئةو دةنطةوة، بة رةنط و ، هةرضي سِرو تِري دنيا هةيةنةبووة
زيندةورو طياو طؤيل  وردة ، ئةو ضاوةدةيداتة قةنديل، وينةي هةموو دنيا دةطري و جاسووسانةية

  ودةبيينهةر ئةو جاسووسانة ...ةبيين ميروولة دبين دةرياكان دةبيين، لة دوورترين بياباندا
، يةكسةر ر بيةوي ئاقاري قةنديل بةجيبيلَي ليية جولةيةك، وينةيةك، دةنطةك ئةطةئاطاي

، ئةو ضةكوضة هيندةي بلَيي ي ناوة )ضةكوض(طادار دةكاتةوة، ئةو دوندةشيان ادوندةكي دي ئ
!! ، ضما شتةك هةية لة دةسيت ئةو ضةكوضة دةريضييةكودوو دةطاتة سةريان و ثانيان دةكاتةوة

يكةي قةنديل نابيين و ضةكوضةكةش ناطاتة بةآلم ئةوة هةية ئةو ضاوة جاسووسة سةرةكةي د
ندةريوي  

  شيرزاد ثرسي. خارة خولة ئةوةي كو زانية؟ م -
 ئةوجا من ئةوةي نازامن -
دة وةالهي كةس ئةو حيكايةتةي لة خارة خولة نةبيستية، ئةوةت لة سةطايةيت خؤتةوة  -

 بايز ئةوهاي طؤ. م! هةلَبةستية
 با قسةي تؤ يبوةال قسةي خارة خولةية، بةآلم  -
 نا نا بة راست هي خؤتة يان هي ئةو -
دةبا ثيشت بلَيم خارة طؤتييت  ئةطةر ذن و ميرد ذووري خؤيان كونِرب بكةن و دةرطةو ثةجنةران  -

لة قِرييش بطرن، لة حوكمي ضاوي ئةو جاسووسانة دةرناضن و بة روويت رةمسيان دةطري، ئيستا 
  ... سةدام و ذنةكةي بة روويت لة بن ليفة دةبينيةوةمسيئةو قةنديلةي جوان بطةِريي رة

تةوقي سةرمةوة هاتة لة موضِركي ترس !  لةو دةمةي بةختيار ئةو قسانةي بؤ كردنازامن
فاتيمةو ثؤآل نا هةموومان ..نيشانةي موضِركةم لة واين ديش بةديكرد..ذووري طةيشت بين ثيم
... يطةيشتم هةموومان بري لة جاسووسان دةكةينةوةتلة مذي جطةرةوة ...دةستمان بؤ جطةرة برد

، هيندةم لييان هةلَكِراند، بايزو فاتيمة بووة فسكةفسك و مقؤمقؤ.ديتم لة بةيين كانةيب و م
 بِريبوو، وردة هيضيان لة برييان نةمابوو جاري ثيشي بة كام سةري قةنديل ئاقاري قةنديليان

  وردة بةرزترو روونتر قسانيان دةكرد
  نازامن ئةو جاسووسان لة كويية -
 كة قةنديل هةلَيدامة مؤسكؤ نازامن بة كام دةست و لة كام سةرةوة بوو -
ةرضووين جاري ثيشي  د كوي دةضي، رةنطة ريم بة رييبةس بزامن رؤذ لة كويوة بةرةو -

 بكةويتةوة
ئيال ئةطةر خارة خولة ..؟ئةوجا شةيتانيش لة قةنديلة دةزاينَ ريي رؤذي لة كيية! تِرحيو -

 خارة زيندةية لة هةمووجييةك هةية، لة بةخيت جاسووسان بناسيتةوة بزاينَ لة كيندةريية، ئةو
 !مة ليرة بة ديار ناكةوي، ئاخر لؤ بةرةو طةرمياينَ رؤيشيت

 )ةكاين ثؤآللة قس ( واز لةو قسانة بينن، ثيم بلَين كي لة دووي من ئيشكطرة؟ ينيي شةو ضية؟ -
،تة دةريذترين رستة بوو لة زاري بيبة قسة هاتين ثؤآل لةوةتةي من ثؤآل دةناسم ئةوة دري 

ثؤآل نةبووة لة خؤوة ترسي ضةكوض و جاسسووساين نزيكتر خستةوة، ئاخر كةس طويي لة 
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لة دلَي ... ئيال ئةطة ثرسيار ريذي بكةي ئةويش ئةطةر بة ئا و نا وةآلمت بداتةوةهةلَداتة قسان
كانةيب ثارضة ... رذايتة دلَي ثؤآلوة خؤم طومت هةيب نةيب ثرسيارةكي طةلةك طرنط و ترسناك

  ...)) لةدووتة، ينيي شةويش خارة ئةو كضة جوانة: (( كاغةزيكي دةرهينا
ترسم لة دلَ با باشتر دةنووستم، كةسم نةديتية وةك من يب ترساوةكان هةميشة ...من كةنطي 

، ضاودةطيرن و ترساوةكان يب ضاوترووكان..طان، لة ثةنايةكيش هةلَكوِرمين هةر لة سةر ثينبة ئا
كةضي من رةنطة لة ..، خةو بؤ جةذنانةش سةرداين ترساوةكان ناكاتلة هةموو الوة ترس دةبينن

كي ئيستا نا دةمي.. كةومتة ناو ضاوي جاسووسانةوةهةموويان زياتر بترسيم، ترسيك ئا ئةوةتا 
جارةك نازامن كي بوو ..كةضي خةو بةرم نادا... دي ضةكوضةكةم دةطايتَ و دةمكاتة ليتاوي بةفر

)) من دلَنيام تؤ بة ثيوة نامري، بة دانيشتنةوةش نامري، تؤ لة خةويكي قوولَ دةمري(( ثيي طومت
يت ئةوة دةكات بة ، دةترسم بة زيندوييت ضاوان مبرم، كي زارةنطة وايب من ترسنؤكترين ئازا مب

ئةطةر لة ..ثياوي ئةوة نيم، من بةرطةي ئةوة ناطرممن ! هاتين مةرط بكاترئاطاييةوة بة خي
دا يبئا من لة ساتة ترساوةكان، لةو ساتانةي هةِرةشةي طةورة ضوار .. مردن ض ترسةكي نية،خةوي

من ...وسنت تاكة رييةنة بةرانطذي ضارةت دةكات، نودةورت دةداو نة ريطةيةك هةية بؤ هةآلتن 
  !ئيستاش نازامن بؤضي لةو ساتة ترساويانة دةضمة خةوةو خةو بةرم نادا

  بةختيار دةسيت بة زطي خؤيدا هينا
ئةو ثياوة لة برسان دةمانكوذي، تا كةنطي ) ضاوي بِرية كانةيب ( زؤر طضكة بوويتةوة بة تالَة  -

  !ليرة دةمينينةوة؟
  ئيشكطريةكةي ضايةطةي ديم كاو بانطمان بكات دوا ئيشكطر با لة نيوةي -
 بة كام الدا بِرؤين؟ نةكةوينة بةر ضاوو ي طيظارا دة توش برييك بكةوةةئةري برادةرةك -

  ضةكوضةكة
  ... لة سةر مة رؤيشتنة-

  
  لة كؤلَةثشيت كؤضةري

  خةو ورتكة ناين لة خؤ ئاالندووة
  ئيشك دةستم طريدةدا بة تفةنطةوة

  ةلةثضةي باي رؤيشتنةوةثيم وا بة ك
  ..شةوو رؤذاين تةمةن لة ئيشكطري دةكةمةوة

  شني بة ثيي ناديار شني بة
  بةر بةرثينةيي بة رؤيشنت ببةخشة

  دابةزة دةسيت ناديار دابةزة
  ..هيشووة خةوي بطوشة ناو ضاومةوة
  ليم وةرطرنةوة بينايي ئيشكطريي

  مبدةنةوة ضاوي بؤ خةوتن
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  )لة مارشي ثيشمةرطةكؤثلةي سيزدة ( 

  
  من دوا ئيشكطر بووم ، ئةو جارةش فاتيمة بة ئاطاي هينام، لييم ثرسي

-  ش نووستين؟من زوو لة قسةو باسان دابِرام،ثيندةريطةيشتنة كي  
  ثيش دابِران و دواي دابِران وةكو يةكة، هيض نةطؤتراو هيض نةكرا -

  
ة، هةر بريؤكةيةك لة جاسووسانةوة يا بةرةو جاسووسان ئيستا لة مندا ضةقي بريكردنةوةي

 لة ، هةر دةنطيئةوي هةلَنةكا، لة ميشكما تةمةين زؤر دريذ يب هيندةي تف رؤكردنيكة
باي سةرهات طيرانةوةيةك، ضاوة .. ةوة بةرزو نزم نةبيتةوة، لة طويي مندا دةنطي نية )ضةكوض(

كوِرةك هةبوو نازامن ..ش نازلبووين ئايةيت ئةنفال كردةوة، طيرانةوةيةك زؤر ثيخةوالووةكامني
ح، لةطةلَ ئةو رزطارة بة ديار بابةطوِرطوِرةوة دانيشتبووين و خؤمان .بؤضي ثييان دةطؤت رزطار

 لة ثِرا ثشتاو ثشت بة حةمريين كةوت، كة ياسني.رؤذيك م: ((  بريمة طؤيتطةرمدةكردةوة، لة
ويوة وا بة حةمريين داداي؟ هيندةي تيطةيشتني لة قةنديلةوة ي ها ض بوو ؟ كي و لة كرضووينة سة
، ك ية قةد دنيايةك طةورةهيندةم زاين ضيايةك كة لة شيوةي ضةكوض بوو ضةكوضي((  ...فِريدراية
  ئيرة كويية؟_ (( بةس من زوو خؤم هةلَدا، هةلَدانيكي وا ليرة كةومتةوة ...بؤم هات

  حةمرينة -
 ديوي حوشترديوي ئاطر يا  -
 ديوي خؤمان -
  سوثاس خواية -

س طؤتيان خارة خولة يةكسةر ئةوجا من بة ضاوي خؤم نةديت و بة طويي خؤشم نةمبيست بة
  ))دواي ئةوة نةمديتةوة)) ض نية هةندةك ئاوي بؤ بينن: (( طةيشتة سةري و طوتبووي

 
ابةطوِرطوِريش طةرم جارةكي دي لة جييةكي دي، جييةيةك سارد سارد بتخستبايةتة ناو ب

بة دةم ضا خواردنةوة قسةيةكي خارة خولةي طيِرايةوة، بةآلم لة .. ح م ديتةوة.نةدةبؤوة، رزطار
 قةنديلة ولة: (( زاري خارةوة نا لة زاري زارانةوة نازامن بة ضةند ثشت دةطةيشتةوة خارة خولة

نةوة  ئةو كؤطةية لة هةر حةوت ي ناوة ريك دةكةويتة بن ثيلووي جاسووسا) كؤطة(دؤلَيك هةية 
سالَيك، حةوت رؤذ خؤي نيشان دةدات، ئةطةر كةسيك هةيب لةو حةوت رؤذةي حةوت سالَةية، 
بطاتة ئةوي و بة وردي لة كؤطة بِرواينَ، دنيا بةكؤن و تازةوة دةبيين، كؤطة كؤطاي وينةو دةنطة، 

نيشاندةدري ديوةد.... سينامايةكة هةرضي فليمي تؤ بتةوي ن خارة زؤر فليمي لةويةلي((  
لة سةر بةفرو بة ديار ئاطرةوة ورتكة نامنان بة ضاوة دةخوارد، ئةو ورتكة نانانةي لة ناو 

..  دؤخي ناين دؤخي هةويري و طةرابوونةوة سةرا حةفتاو حةفت جار ضووبوونةوة ناوكؤلَةثشت
ة نان بة ضاوة خؤش نية، ريك تامي ئةو قةسثةكاين فاتيمة بةجيبيلَة لةو قةنديلة ض هيندةي ورتك
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ثشتم لة ... ساتانةي دةدا ساتةكاين برسييت كة بة مندالَي نامن دةخستة ناو ضايةي زؤر طةرمةوة
  :سينيان و رووم لة سييةكةي دي كرد

  ئيوة بيستووتانة لة قةنديل جييةك هةيب بة ناوي دؤلَةكؤطة؟ -
  بةس نازامن لة رووسيا هةية يا نا.. ست بكةويبِروا ناكةم ئةو ناوة لة قةنديل دة -
ئا ئا ناومي بيستووة بةس !! لة كويية كوي؟ لة كيم بيستية! طة غةريب نية.. كؤ..طة...كؤ! كؤطة؟ -

) سوينَ(ثيكةو لة بازاِري ! جوامير باسي كرد، خؤ دةيناسن, ئا بريم كةوتةوة م..نازامن ديتمة يان نا
 نازامن ئيستا كووة، طةورةترين ،ئةودةم..اين دةمانضة بوو شتةكي ئةوهانازامن لة دووي ض دةطةِر
بازاِرةيدا دةست دةكةوت، هةموو ي خواو بةشةر درووستيان كردية لةو بازاِري دنيايي بوو هةرض

باشترين ضةكو تةقةمةين، باشترين ترياك، شةِراب، .. بازرطانة طةورةكاين دنيا روويان تيدةكرد
جوامير قسةي هيناية سةر .ئةوجا م..  جوانترين كض لةو بازاِرةيدا هةراج دةكرانهةنطوين، كورة

ي ثي ) دؤلَة كؤطة(هي ئاوديو بيت جيطةيةك هةية  بةرزاييو دةلَين ئةها لة!كانةيب(( ئةو كؤطةية
 سالَبة ضةندان .. زرة و كةس نايبيين دةلَين ئةو كؤطةية هةميشة ب- من خؤم نةديوة–دةلَين 

ةي هةموو تيداية بة رةمسي من و  رةمسي ئةو سوينَ يجاريك بة دياردةكةويت، لةو كؤطةية
مةسةلةن تؤ شتيكت يلَ !.. ئةو قسةي لييدةكةن وةك تةلةفزيؤنة نا نا لةو عةنتيكةتر, تؤشةوة

. .ةكةتة ئةوةتة شتون دةيب ئةطةر بضية كؤطة لة رةمسي شوينةكة ديار دةخاو دةلَي بِروان
بيستوومة خارة خولة جارةك لير تةزبيحةكةي بزر دةيب ضةندي دةطةِري نايدؤزيتةوة، خؤي 
دةطةيينيتة دؤلَة كؤطة كة ديتةوة يب ثرسياركردن راستةو راست دةضيتةسةر ئةو جيطةيةي 

 تر بة ةطريتةوة، بةآلم نةمبيستووة لة خارة خولة بترازي كةسيديي يلَ كةوتووةو هةلةتةزبيحةك
ضاوي خؤي كؤطةي بينييب (( شان و دةست لة ضؤكدانةوةكانةيب بة ئاخ هةاَكي ))م دبةآلم من بة هةن

 ))وةرنةطرت و وةك سووكة بايةك بة بن طويمدا رةت بوو
ئةو ناوة لة الي من ئاشناية ئاشناتر لة ناوي خؤم بةآلم هيضي لة بارةوة نازامن، نازامن لة  -

ثيم بلَي تؤ ئةو ثرسيارةت لة كوي هةلَطرتؤتةوة؟ خؤت ضي لة بارةيةوة .. زةوية يان لة ئامسان
وةك بلَيي من بريي ئاومب وئةو ثةقرةجي ..دةزاين؟ فاتيمة بةو ثرسارةوة لة سةر سةرم وةستاوة

، فاتيمة زؤر تينوو بوو تينووي وةآلم لة ثةقرةجةكة بيت بة ثِر ئاوةوةشؤِركردبيتةوةولة ضاوةِريي 
و بؤ هةتاية تينوييت خؤزطةم دةخواست ببمة ثةقرةجي ثِر لة وآلم و بِرذيمة فاتيمةوة..وةمنة

ئةطةر بة هيماي ئالؤزيش بيت، ضؤِريك دؤلَةكؤطةم ثي ! ئاي خارة خولة لة كويي.. بشكينم
  ...ببةخشة، لة فاتيمة تينووترم

  ها بؤ قسةيةك ناكةيت؟ -
ستاوةو ضاوةِريي وةآلمة، ئةوة جاري يةكةم بوو، فاتيمةي ئؤة خؤ فاتيمة هةر لةسةر سةرم وة

   ...ي لة فاتيمةي بةردةستمم دوورخباتةوةو ئاطام ليي بِربدوورةدةست هةلَمبطري و
  دةيب بيطةمي يان خارة ببينم دةنا هيضي يلَ نازامن -
  ئي دةليي ضي رؤيشتنت ثيباشة يان مبينينةوة؟ -
 وة، ئةطةر كانةيب ثيي باش بيتباشترة جاري مبينينة -
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ئيمامة جياوازيي كانةيب لة ئيمة ئةوةبوو ئةو , هةرحةومتان دنكة تةزبيحي ثساوة بووين
 بة واتاوة دةثسي، لة يةك دةبةخشي، تةزبيح لة ثسانةوةداادنكة تةزبيح بة تةزبيحةوة وات..بوو

دامان نا ...واتاي بؤ دةمينيتةوة ثسانةوةدا ئيمامةكةشي هةر هيندةي دنكة ثساوةكاين دي
، بةو ثةِري ئةوجارة رووم لة سييةكةي دي كرد، باشترة بضينة راوي، ضووين...مبينينةوة

شيزاد كوشيت فيلةتةينَ بة بؤِرة .كوشيت م.. ضةند تةقةيي.. ئوميديةوة هةنطاوي راوميان دةنانا
.. دةنطي و تيرامانة قوولَةي خؤي نةيناسيةوةبةو بي ، ثؤآلبؤِر غلؤر بؤوة كةس دةنطي نة ناسيةوة

بايز كةلو ثارضةي كرد نةيناسيةوة، .م... بة ختيار دةسيت بة كةولَكردين كرد نةيناسيةوة
  :بايز بةدةم تكة ليدانةوة. م...هينامانةوة، نةمانناسيةوة وا ليي دةخؤين هةر نةناسرايةوة

  خؤشترين طؤشت ئةو طؤشتةية نةيناسيةوة -
  ؤشترين شتيش ئةوةية، بكوذي و نةزاين ضيةناخ -
  ؟ئةدي كةولَي بكةي و نةزاين ضية -
 ئةوة \ي لةسةر رؤيشنت بيت بةرةو مةرط، لةثِر ثةلت ببةسيت و لة جوولةت خبات؟ ئةو شتة بلَ -

  \دةنطي ئيمامة ثساوةكة بوو
  !! ، وةآلمتان دةست ناكةويت ئةو قسانة بة بادا دةضنقةنديللة ئاقاري  -

  
كاين خؤيدا، ل لة سالة لةوةي قةنديي دلَنيا بوومةوةيتا دةطاتة بةر دةم دةروازةي دلنيا

َكي نامؤي لة خؤيدا هةلَطرتيبت ضةند رؤذيتةواو نةوازة رؤذةكانيي و بة دةبي ضةند رؤذي ،
 لة هةيب نةيب هةر دةرضووينَ.. شيوةيةكي جيا، جووت دينةوة لةطةلَ رؤذةكاين دةرةوةي قةنديل

  !!!بةآلم ئةو رؤذانة لة كوين و كةي دين.. قةنديل دةكةويتة رؤذي لة رؤذة نةوازةكان
  

  خةيالَ.. ئةودةماينَ خةيالَ             
  خةيالَ بالَي هةموو بالنداين هةبوو             
  بة سةر دةريا بة سةر شاخان             
  كويستاين دةكرد           لة ساتيكا طةرمياين دةكرد،              
  وةيلَ ئيستا لة جاسووسانا             
  لة دةرةوةي فِرين هيالنةي ضيكرية             

  بالَي نية بؤ تاوي فِرين                                    
  

  ة جاسووسانةوة ينَهةر بايي ل            
دي ثيتةوة            ئوميناشني   

  هةر دةنطي لةويوة هةلَنةكا           
  طوي شك نابةم بؤ بيستين           

  هةر رةنطي لةويوة دانةكا            
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     ديدةم نية بؤ ديتين                           
  

  )دوا كؤثلة لة مارشي ثيشمةرطة(
                        

يننةمي كؤِري طةرمي ئاطرثةرستان، ئةطةر ضيلكةيينابِريسةي ليمةو ئاطر .. بؤ سووتان، بليئي
لة بةغداوة هةرضي تؤثي دنيا هةية، رووةو قةنديل لوورةي دةهات و ..دةلَيي مجكانةي قةنديلني

دةنطي تؤث هةندي جار ئاويتةي دةنطي بةختيارو كةمتريش ئاويزاين دةنطي .. نةيدةطرتينةوة
  :شيرزاد.م

  جةرطةوةقةنديل بوو ئاطري وةهاي خستة 
  بة عةشقةوة وا دةِرؤين بةرةو ثريي مةرطةوة

............                
بةختيار دةيزاين كةس طوي لة شيعرةكاين ناطري، دةيديت لة ترسي شيعري ئةو، هةموو 

نةدةوةستا ! بةآلم دةنطة شيعري بةختيار لة ثةجنة دةطةِريتةوة..ثةجنة دةثةستنة طويي خؤيانةوة
.. بةآلم خاتريشي دةطرتني... بةردةوام بزماري لة سةبة دةكويت..ة بنةباين ميشكهةتا دةطةيشت

، لة قووآليي ناوة ناوة دةضووة بيدةنطيةكي زؤر قوولَةوة، دةمديت لة ثؤالَ ش قوولَتر رؤضووة
  :بيدةنطيةوة قسةيةكي دةهاويشت

م دي هةر ئةو شةروالَةم لة قسةكي دةكةم رةنطة باوةِر نةكةن بةس بة راستيمة، لةوةتةي بة بري -
  !ثييةو نةمطؤِريوة

دةزامن ئةو مامانةي لة كن القي داكت دانيشتبوو بة دةسيت خؤي ئةو شةروالةي ! كو باوةِرناكةين -
 \ لة قسةكاين كانةيب\...لة ثي كردي

خستمية سةربردةي شةروالةوة، تير تير زةينم داية شةروايل خؤ، ..بةختيار راسيت طؤ
 لةوي ...دانةسةكنام) هةوري(لدا شؤِربوومةوة ثيدا سةركةومتةوة تا نة طةيشتمةوة بةشةروا

.. شةرواليكم لة ثي بوو سةد سووندت دةخوارد لةبةردةم سةطةكاين ئةتاتورك هةلَطريايتةوة
باش ديتةوة بريم دايكم بة دةسيت خؤي لة ثيي ...ضةند كون لةو دنياية هةية هيندة كونةي تيدابوو

ديتم كورةك هةر دةيِرؤنية شةروايل من دةتطوت لة كونةكانةوة ينيي دنياي ... كردبووم
  :هاتة ثيشي..ديتية

  شةرواليكي زيادم ثيية ئةوةي فِريدة -
  يادطاريي دايكمة -
  .. دةزامن بةآلم-
  نا فيرة شةروال طؤِرينم مةكة -

  بةزؤري زؤردارةكي ثيي داكةندم و لة ثيي كردم
 هةتا لة طوكردنيش، بوو لة قسةكاين را تيطةيشتم لة هيض شتيك دلَنيا نية،) دلَنيا(كوِرة ئةو 

.. راكيشاقسة قسةي ..لؤ ئةوةي دذايةيت خؤي بكاو لة خؤي ياخي بيت ئةو ناوةي لة خؤي ناوة
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ةك هةر  ن.ئةو تورةقة لة شةيتان رةقةكارترة : (( ي) رةقتو(هةر راكيش راكيش بوو تا طةيشتينة 
لة .. هةموو شتةك لةوي بة رةقي شني دةيب و طةورة دةيب و وشك دةيب، بة منيشةوة.تووةكةي 

حةزم لينةبوو، بةزؤر ..بريمة بامب بردمية حوجرة بؤوةي دواتر ريي بةهةشيت نيشاين خةلك بدةم
..  ئي..مةآلي حوجرة لة هةمووان رةقتر بوو، هةتا ئاويشي بة رةقي دةخواردةوة..بردمي

وةال نيوة مردي كردم، بةآلم ضاوم بة مةال .. بشموكوذي ناضمة حوجرة: طؤمتة بامب..نةحةوامةوة
 هةر  بؤ وةي دواتر ريي دؤزةخ نيشاين خةلك بدةم،ئةوجارة بردمية قوتاخبانة...نةكةوتةوة

...  هةلَدةمذيديتم كوِري مةال مامؤستاية، كوِر لة باب رةقتر، هةواشي بة رةقيةوة! ض ببينم..بةزؤر
دايكم زوو طةيشيت ..نيوة مرديت كردووم، نيوةكةي ديكةش تةواوكة: طؤمتة بامب.. نةحةوامةوة

 دايكم بة شة ليداين مين بؤ خؤي برد، بةآلم ضاوم بة كوِرة مةالي ...دةنا تةواوي دةكرد
ة ثيشة ريي سييةم دنياية دوو ري هةيةو هةردووكت ل ولة: بامب وازي نةدةهينا دةيطؤ. .نةكةوتةوة

زؤر لة ريي ...نية، يةكيان دةتباتة كن كوِر ئةويديش دةطاتةوةكن باب، ضارت نيةو هةلَبذيرة
وةرة ئاقاري (( : شةوةك لة خةونيدا ثياوةك هاتة سةر سةرم... مديتةوة نة دةطةِرامسييةم

هيشتا شةو ...ةستامةوةيةكسةر ه...هةر هيندةو بة خةبةر هامت،.))  من خارة خولةم..كونةطورط
  :كةرةبابيش لة خةويدا بوو، راستةو راست ضوومة سةر سةري بامب, زؤري مابوو

  ئؤندةي لة خؤي هةلَدا....باببةةة كورة بابااااااااااااااااا..بابة -
  !!ئةوة ضية ض بووة -
  هةلَم بذارد -
  حوجرة يا مةكتةب؟ -
  كونةطورط -
   كونة طورط ضية كورة شيت بووي؟-

باش ..بةو شةوةي بة ريكةومت.. يدي ضاوم بة بامب نةكةوتةوةو دايكيشمم لؤي بةجيهيشتئ
  بووم) هةلويست(بوو لة رييي تووشي 

  وابزامن دةيناسي -
  ئةوةي ميز بة خةسار نادا؟ -
  )) ئا ئا ئةريوةال                -

شةِرةك ديتة ..ةنة عةسكةريئةوة بة تؤبزي دةيب..يشي هيناوة ياد) هةلويست (كؤنة شةروال
ثيشي، سةرؤكةكةيان خيتابةك دةدا دةليت ئةو كةسة بة هةلويستة كةسينطي خؤي بداتة بةر 

ة لة دلَي خؤي ئةو كوِر...طوللةو نةطةِريتةوة، ئةوةي رابكات يب هةلويسيت كوِري يب هةلويستة
ئةو ...ناو لة خؤي دةينَ هةلويستلةوةوة .. دةلَي دة وةالهي من هةلَديم و بة هةلويستيشم

لة ذيانيدا هةر ..عومري خؤي ميزةكي بة زاية نةدايةهةلويستة لة ميزكردنيش بة هةلويستة لة 
ميزةكي كرديب لة جيي ميزة قسةيةك شني بووةو تامةكةي كةوتؤتة سةر زاران و ئةم لةوةوة 

بيستوومة ..ةرةكاي خؤي دةمييزاندهةر هيضي دةسنةكةوتاية بة سةر كتيب و دةفت..تامي كردووة
، ضاوةِريي مةالي دةكرد، مةال ثيش بانطداينَ دةضووة ثيش دةرطاي مزطةويتَ و دؤخيين شلدةكردةوة
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لةسةر ئةوة مةالو مةالذن بةردةوام .. ثيي داوشتة ذووري لة ثشتةوة ميزي بة كةواكةيدا دةكرد
بةآلم هةتا ئيستاش .. يز، تا خؤي بة تةالقدان دامةالذن دةيطؤتة مةال مةالي بؤن م.. شةِريان بوو

جارةك هةلويست بة نيازي طرتين دةضيتة سةر رةبيةكي .. خةلك ثيي دةلَين مةآل بؤمنيز
دةبيين سي ضار عةسكةر وةك مةِر لؤ خؤيان نووستون لةو كاتة ميزي ديت دةلَي .. عةسكةران

عةسكةرةك ..وةال مةسينةي ميزيان لة سةر رادةطريكةم ثيش ئةوةي ديليان بكةم با ميزةكيان ثيدا 
كورة هةسنت ريذنة : لةوانيدي خةوي سووكتردةيب يان ثتر بةر ميزي دةكةوي هاواردةكات

.. كةوي هيزي دؤخني بة ستنةوةشي تيدا ناميينهةلويست لة ثيكةنينا لة سةر ثشت دة!.. بارانة
وللةك بة قووين دةكةوي، ئةوجا ثيكةنني بةري دةداو هةر وةال عةسكةر تةقةي ليدةكةن ثوختة ط

قوون ضية ضا نةبوو بة ميزلدامن : ئةوجا دوايي طوتبووي...كووةك دةيب خؤي رزطار دةكات
باشم لة برية شةويكي زؤر تاريك بوو ...، دةنا ئةو هةموو ميزة نازدارة بة هةدةر دةضوونةكةوت

ئةري ئةو قؤثجةي ملم طري بووة بؤم ناكريتةوة بزامن : طؤيت..من و هةلويست بة ريدا دةرؤيشتني
من دةستم لة قؤثضةي دةطيِرا هيندةم زاين طةرمايي بةكن طومندا هاتة خواري طةيشتة ناو .. ئةتو

آلويثي..  
  .. كورة هةي هيض و ثووض-
  لةو دةشت و ضؤلةو لةو تاريكية لة هةر كيندةري مبيزي بة زاية دةضي! كةرة -

وهيضي يلَ شني نايب ......   
ديشمدا هةستم دةكرد بؤين ميزةكةي ليئةو كورة زؤر ياخي بوو، وا بزامن بةس لة ....هةتا فِري

هةتا بؤم بكري بؤ طووكردنيش بة ريبةكدا ناضم كة خةلكي ديكة ثيدا : دةيطؤ..بايب باخي نةبوو
من لؤ ئةوةي لةوان نةضم .. اخي دةبيتوةخيت خؤي دةمديت هةر كورة لة بايب ي: دةيطؤ...ضووبن

   ...هامت لة دايكم ياخي بووم
  

ئاطر لةودا بليسةي دةداو لة دوورةوة ..رووخساري فاتيمة ئاطري بوو نةدةكوذايةوة
كة ليم نزيك دةبؤوة، طةرماييةكي دةِرذاندة طيامنةوة، هيض ثريي تةريقةيتَ .. دةدرةوشايةوة

 :ةنةيِرذاندؤتة دةرووين موريدةو
  ) !2ثؤآل( وابِروا ناوت ددنيني ! ماوةيةكة زؤر سةرداين بيدةنطيي دةكةي، بة مالَي قسة ناكةويةوة -
  ...ضةند رؤذيكي سالَي قةنديلم بزركردووة سؤراخيان دةكةم -
 ئةو رؤذة بزربووانة بِروا ناكةم لة مالَي بيدةنطيدا بدؤزرينةوة -
- م بلَيفاتيمة تؤ ثي.... 
لة بريتة كة لة دؤلَة رةقة دةوردرابووين و بةغدا لة زؤر لة .. ة داوي سةرهاتيكم ديتةوةئا سةر -

 :طويم ليي بوو.. ئةوةي هةميشة ثِر قسة بوو) د.ضةتؤ( لةوي ..ئيستا تونتر دةيكوتاين
 ..كةوتينةوة) دؤلَة  رةقة(بة هةلَة لة .. بنيشينةوة) دؤلَة كؤطة(خواوةند هةلَيداين تا لة  -
 !دؤلَة كؤطة ضية؟ لة كويية؟ -
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- ية لة دنياييي كةوتبووة .. نةمديتووة بةآلم بيستوومة كة خؤشترين جيبة هةلة ري ئةسحابةيي
هةوالَي ئةو دؤلَة ..ئةوي، لة دين وةرطةِرابوو طؤتبووي بة هةشت لةسةر دنياية نةك لة بن دنيا

 ... كةوتؤتة سةر زارانكؤطةية دةلَين لة زاري خارة خولةوة دزةي كردووةو
بةراسيت وةك نوكتيةكي خؤش ..بة راسيت من بة هةندم هةلَنةطرت و لة سةري نةرؤيشتم

نوكتةكاين خارة خولةي لة سورةيت .. خؤت دةزاين ئةو كوِرة ثِر طريفاين نوكتة بوو.. وةرمطرت
 دةيناسي؟.. خؤ ديتةوة بريت.. فاتيحا رةوانتر لةبةر بوو

 ، تاكةكةس بؤ تةوقةكردن لةطةلَ كانةيب ثيويشيت بة ضوونة سةر بةردي ئا ئا ئةوة نةبوو -
  طةورة نةبوو؟

دواتر تؤثةكة ثةريت كردين و تةزبيحةكة جاريكي ديش .. با با هةتا كونة كؤتريش لةطةلَمان بوو -
  ..ثسايةوة

 !ئي ضيدي -
 ..هةر هيندة جييةي هةية) دؤلَة كؤطة( يدا، جاري ملة بريةوةر -

 ضاوي بدي جي زجنريةيةكة بة ضاوي طورطيش..يشكطريي لةطةلَ تةمةنةو نابِريتةوةئ
، ثِرة لة واتاو لة بةهاي نووسنت لة ساتةكاين ثيش ئيشكطريي...  تيدا نابينيةوةثسانةوةيةكي

خةنةيةك لة ..خةونيكي طرياوةي خةناوي.. لة خةوي خةوناوي خةوتبووم..واتاوة بة ئاطا ديت
  : بانطي كردم و لة خةوين خةناوي كردم...بووكان خةنةترخةنةي 

  ..خةبةرم نة دةكرديةوة، با هةندةك ظؤدطا -
 ..تةشيت خةوين خةناوي بةآلطيِري ضؤِري ظؤدطا بيت!! ظؤدطا -

لة شةوي سثيي قةنديلي كة بةفري جييان، لةوي ضاو بة رةشايي دةخويندةوة، تك تك لة 
.. توانةوةيةك كلوة بةفري سةر هيض ئاطري، ثيينةطةيشتبوو.. دةتوامةوةنووري مةي 

ئيستا .. ش بووم) ثؤآل(ضاوةِريي توانةوةي ..ئاويتةيةك لة من و ظؤدطاو بةفرو ئاطر...ثيشيناطات
رةق رةق ..ية رذاوةكاين و بة هةلَطرتنةوةيان راناطةم\نا ئيستا، لة توانةوةيدا دةضمةوة ناو ين

شاراوةيي ..ثؤآل هةر ثؤآل بوو..طري طري دةطريامةوة..رذ رذ دةِرذامةوة..امةوةدةتو.. دةبوومةوة
بةختياريش بة شيعري ...كونيكي تينةكةوت، كةوضكة قسةيةكي نةطوتراوي ليوة نةرذا

 ...خةوالَووةوة طةيشيت، نةطوتراوي لة ثؤآلوةوة نةهات
..  شيعريكي دي نةدةطرتةثشتةكةيكؤلَ..  شاعريبةختيار بِرياري خؤي دابوو، دةبيت ببيتة

يندي ئاخ نةمردبام ئةو رؤذةم بة    : دةيطؤت..نةماندةزاين ئةو هةموو ثارضة كاخةزة لة كوي
سثارتاكؤس .... ضاوي خؤم ديتبا، شيعري من سروودي سةر زاري هةموو جةنطاوةرةراين دنيا با

بةختيار خِر خِر لة ....  ليبكةويخارة خولة بة شيعري من خةوي..بة شيعري من لة خةو هةستابا
 ..دةوري ئاطر دةخواليةوةو بةفر لة بن ثيي كرتة كريت بوو

  !ئةري تؤ شتةكي يلَ دةزاين، كةنطي دةمبة شاعريي تةواو؟ -
   دكتؤر هؤشةنط بووة دكتؤرهةر كايتَ -
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- يتوةي دابوو.. دةزاين.. دةوةال ئةو قةت نابيا دةرزيةكي هةت..جارةك مندالَةك دوثشك ثي
 ..دوثشكي ليدا، من حةفت ديرة شيعرم لة سةر دوثشك نووسي

 باشترة ئةنطؤ ذن بة ذن ثيكتر بكةن -
 !ياين ضي  -
 با ئةو دةرزي و حةب بؤ تؤ بةجيبيلَي و تؤش شيعر بؤ ئةو  -

 ديتة ,  هيشتا حةفتةي نةضووبوو، مالَي دكتؤر هؤشةنط..هةولير تازة لة دايك بووبوو
خؤيشي بة هةوليري .. كةضي ئيستاش ثيوة ضوار رستةي هةوليرياين لة بةر نية..ليريهةو

ئا ئةطةر حةمرين .. طوتبووي ئيمة دةطةِريينةوة  سةر زجنريةي حةمرين و من حةمرينيم..داناينَ
من هةر حةمرينيم لة دةرياش نوقم يب يني دةثرسن ئةدكهةر جارةكيش ..و ئاسةواري نةميي ة لي

) وةالئا(هيندة وةال ئاي دةطؤتةوة، تا ...ئا وةال.. نةبوو؟ وةال ئا) دكتؤر حةمرين( بؤضي ناوت 
 دةلَين لة ...دةبووة ضةقي قسةوباس و نةخؤي نةكةسي دي لة برييان نةدةما، ض ثرسيارةك كراوة
اودةست، ريي مةجليسان بة ثِرتاو بؤ دةست بة ئاوطةياندينَ هةلَدةستا، لة بريي دةضوو بضيتة ئ

 خةلك دةيانطؤ ئةو كوِرة لة درووستبوونيا ..جينووستنيي دةطرت و دةتديت ثرخةي خةوي ديت
دةيانطؤ خواوةند ويستوويةيت بة ثةثوولةيي .. ثشكة قوِرةكي تيدا نية و لة شيلةي طولَةوة هاتية

رةآلي دنياي هةلَيفِرينيتة دنيا، لة دةسيت دةرضووة يان لة بريي ضووة بة بةشةري بة
زةماوةند دةكةن ) لةبريضوونةوة( و ) ثيكةنني( هةندةك دةيانطؤ كورو كضةك بة ناوي ..كردووة

ئةو دكتؤر هؤشةنطة زؤربةي ئةو .. بةس كةس جيو ريي ئةو كوِرة ثينازاينَ..كوريكيان دةبيت
ةزانني، نا زوو نة لةبةر ئةوةي نةيد.. ، وةآلمةكان ثيكةنيين بوون ثرسيارانةي ليي دةكرا

  ..جوامير هاواردةكات كورة وةرن، كوِرة ونبووةكةم ديتةوة.رؤذةك م...ثرسيارةكةي لة بري دةكرد
  ؟كوا لة كويية -
 !ئةوةتا نايبينن -

  دةبينن دكتؤر هؤشةنط لة دةو جؤطةكة دانيشتووةو فريشتة ئاسا ثيدةكةينَ
  !ضؤن دةزاين هةوة -
ديتم ماوةيةك ليرة بة ..  جانتايةي خؤي دوو دنكة حةمب بؤ بيينئةها لة ناو ئةو..  ئةوة ناردم-

ئةوجارةش ثيم طوتةوةو جانتايةكةشم , زانيم لة بريي كردووة.. دةوري خؤيدا دةسووِرايةوة
  !دة بيبينن ضوويتة كوي و ض دةكا.. نشانداوة

ناو شةِري يب، لة ئةو دكتؤر هؤشةنطة لة دنيايي تةا دووشت لةبري ناكاو ناكا، ئةوجا لة 
يةك يبلة هةر جي ،لة با خةلَي ذينَ يب ،يب دووةميان حةمرين، يةكةميان ،ئةوانيش..ناو ئاطري 

   لة بريمة لةميذ نةبوو فةرماين قةدةخةكردين شةراب، لة بيابانةوة دةرضووبوو، لةبري ضوونةوة
هةلَداينَ، لة .. ة بتلةوة هةلياندةدادةستةوة بطريا با، دةيانطرت و ب هةركةسيك بتلة شةرايب بة 

، بة ثيي خؤي نة بووة فةرماين مةليكي هةوليريشئةو فةرما..بنةباين دؤزةخي بة عةردي دةكةوت
لة هةر مالَيكةوة بؤين شةراب  .. دةرطا دةرطا بؤين دةكرد..بة ثيش دةرطاي ماآلندا ثياسةي دةكرد

ي بياباندا رةوانةي دؤزةخك لة سةر ..ي دةكرداتاية، بة ريهات فةرمان بووة دةستووريتا وايلي
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دةطيِرنةوة خارة خولة هةتا ئةودةماينَ بؤ دةرمانيش فِرة .. خةلكي ضياو ضؤالنيش ثيِرةوكرا
 دةمةو بةآلم .. دةيانطؤت هةر يؤين بؤي اتاية هيلَنجي دةهايتَ... شةِرابيكي بة ليوي نةكةوتبوو

كي هةوليريانة ليك شةِرابةوة دةضيتة سةر منارةي ضؤيل و بة دةنطيعةسرانيك، خارة بة بوت
ريت لةمةودوا لة بايت : ((رادةديشي دةمرم دةبيمادام فةرمان لة مةليكةوةية ئةطةر سوِر بزامن ثي

جةندرمةي مةليك لة سةر )) ...ئاو، هةموو سبةينانيكي قومةك لة شةِراب بة حةآللَي خبؤمةوة
هةتا ريي .. هةتا دةطةنة بن منارة، خارة طةيشتيتة كونة طورط..ِردةبنةوةقةآلت بؤي شؤ

   .......دنياي لة دوو دةكةن نايبيننةوة..كونةطورط دةبيننةوة، خولة لة كونة كؤتر دةنيشيتةوة
نةشم دةزاين خارة خولة كوثة شةِرايب .. رؤذةك حةزم ضووة شةِرايب لةميذ بوو تامم نةكردبوو

زانيم يةك بتلَ شةراب لةناو كؤلَة ..ئةو دكتؤر هؤشةنطةم ليثةبدابوو....ي شارديتةوةلة كيندةر
ضةندان جار ثيم طؤت دة بينة دةستيت بؤي دةبرد لة بريي ..طؤيت بؤ تؤم هيناوة.. ثشتةكةيةين

ةهاتةوة شةِرايب بؤ من نةدة ثشتم كردةوة، دةنا ئيستاش بةبريي بة خؤم كؤلَ.. دةضؤوة مبدايتَ
نةطةيشتة ئةوةي وةآلم لة بري )...)) ..طورط و كؤتر ( ئةري ئةو دووكونة: ((  ليي ثرسيم..هيناوة
كي دةلَي بؤ .. ..)نةخؤشيكيي ن دةِرؤم بؤ الم((  ..ثرسيارةكةيشي لة بري ضؤوةو نةيكرد!  بكات

                                                                  ............ ..........................             .................ئةوي ضوو
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