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  ر فه سه
سایی ر ڕه حه سه: نووسینی  

  ستۆکھۆم2006

 
خۆى و دوو   به وه  گریانه بان به  خانمکى میھره ستى پکرد که  ده وه و ڕۆژه موو شتک له هه

. ریدا سه  و ترگریا بهد باوکمدا کر شى به  ژوورداو باوه  خۆى کرد به وه جانتا دیارى جوانه
ژى   تر ئهتکىَ و و له یه نکى ئمه  نه بانه  میھره و خانمه وت ئه رکه ختک بۆمان ده پاش نه

 هاتبوو بۆ  وه  ئرانه  ڕگاى قاچاخ له  به، بینیوه باوکمى نهچت  و بۆ پنج ساڵ ئه
 .سلمانى

  وه گامه ، بۆی ئهمدکر شى پیائه وام باوه رده  به نکى منه یانووت نه  ئه  گوایه  که و خانمه ئه
.  وم خواردووه کانى ئه مکه  شیرى مه وام له رده اى بهد من و به مى منه  دایکى دووههو  ئه که
یدا کردوو  که  جانتا جوانه ستى به  ده رابوو که گوزه ى نه که یشتنه  گه عاتک له ند سه چه
تا  ره  من سه،انمک  من و خوشکهگوی ى جوانى ئاتوونى کرده کى جووتک گواره یه
  . نکی منه ڕاستی نه و به  ئه بھنم که وه  بهڕ هتوانی باو مئه نه
 !عنى چى؟ نک یه ـ نه

نکى تۆم و تۆش  نه  بت و گوبکا ت له س جوتک گواره رکه بت هه  چۆن ئه خودایه
  .یت ڕ بکه باوه

  وه  فیزه بهرگاو  رده  به یان کرد و دواتر ڕۆیشتنه نکى تازه کانم زووتر قبوى نه خوشکه
 . وه هنیان بۆ گا نکى تازه تى نهرها سه کانیان پیشانى هاورکانیان داو به گواره
ی  پرسیار  پبووم له نھابووم، که ى تهن من منداکى چکنى پنج سا انهو کات ئه

خۆیى و   به میشه ، دایکم هه وه  بداتهمم بوو وه س نه  کهیشرگیز  ههجۆراوجۆرو
رگیز خۆشى  ختى هه گریا یان بۆ به کانى ئه هیده  یان بۆ برا شه وه ریه کانى به شه ڕه جله
  م پرسیاره رده به ستخاى له م ده بان به تکى تابى میھره دیوى خۆى، ئافره نه
ستکی نادیار  ده. ڕانى ست و شه ربوو یان مه فه سه باوکک یان له. کانى مندا یره سه
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ستی تۆ بوو یان باوک و   ده سته و ده  گیان ئه  نازانم خوایه،نام ئه ی پوه پا میشه هه
  . وه خستمه نی خۆم دوور ودوورترتان ئه مه  ته له  میشه هه   که،دایکم
بینى،  کاندا ئه  کۆتایى شته  لهیم نائومدیرک نھاو ئاشکراتر سبه  تههات ئهمن تا

مى   مریه شدا، که انه خومپار  پرژه و کراسه فانهی  قه که و هله سوورمهرپ  و ده ت له نانه ته
ویاشدا  له. فرۆشتین نرخکى زۆر گران پى ئه یدورین و به  ئه ستایانه دراوسمان زۆر وه

کان،   کۆتایى شته م و پرسیار له وه ب بوو، پرسیارى به بوو، پرسیارم هه نائومدى هه
   له موو بۆچیانه و هه کردن، له  پرسیار نه ڕکردن و سوندخواردن له نائومدى و شه

 .یانبینى تر ئه وره ختک گه کانى من نه نه منا  چاوه ى که  تازانه و شته کاندا، له شته
پرسیارى  دوو چاوى پ له به، ى که هر سمه ش ئه  ڕه  قژ کورته  کچه زانى که یئه دایکیشم نه

   !شارداوه یدا حه که چوکه پ  مشکه وت و چى له  چى ئه وه پرسراوه نه
   دایک، ببم به مویست ببم به کاندا ئه  یارییه  له میشه  بۆچى هه زانى که مئه من خۆشم نه
ى  وه مدانه تى وه ش تاقه میشه  ههل هبکات و دا گه ڕى له ى شه که  مرده دایکک که

  .بت کانى هه  گاتینه پرسیارى مناه
ى پنج  که  گاتینه کاندا کاتک مرده باجنه  ماه  چۆن له هک م ناتوانم تبگهئستاش 

من .  وه خواره کانما بته چاوه متوانى خوڕخوڕ فرمسک به کردم ئه ڵ ئه گه ڕى له یم شه ساه
کانى تر،  ئاه   مناه را جیاواز له گوزه  مشکى مندا ئه  شتک له بۆ وابووم، من دنیام که

کان و   سوچى تاریکى ژووره کوڕمان له  هه زم له ند حه و، چهبو وره ند قورس و گه چه
 .کرد کان ئه  شته  له وه بیرکردنه
  ، که بانه  میھره و خانمه  دواى ئه وتمه  خواردن من که  لهوڕکگرتنڕۆژ گریان و  پاش س

   که خۆمدابوو عدم به  من وه.ل  ته  ڕایھناین پى بین دایهکانى خۆى بانییه  میھره به
رو بینین و ژماردنى  فه  سه زم له بوو، من حه م، کورت یان درژ گرنگ نه ربکه فه سه
 تا   وه تک بووه رچ قیمه هه  بیارمدابوو به بوو که و ڕیگا دوورو درژو تازانه مودى ئه عه

 .بوو بیان ژمرم  مشکمدا هه  له ژماره
 شارک  یشتینه وتین تا گه  ڕکهداچاخ قای ڕگا سپ به  سوارى ئه ڕۆژ بهدوو  وو دوو شه

و  موو شتک تازه ند جوان و ساحیر و شین بوو، هه ریوان چه مه. ریوان بوو  ناوى مه که
 سلمانى لى   له  کهى که ڕه و گه تربوون له ریوان دوورو درژ کانى مه قامه جوان بوو، شه

و  وه ته و بیرت بکردایه  بۆیشتیتایهر و هه  ماشندا دانیشتیتایه ند خۆشبوو له چه. ژیاین ئه
بوون تا کانمدا جوان  چاوه کان له موو شته هه.  کانت بژماردایه هاتووه  نه  ژماره  له موده عه
 . وه که خویه  ناو باوه پرس خستمیه ک با ب  وه و پرسیاره ئه
ت  نانه کرد، ته ند بیرى بۆنى دایکمم ئه ى کوا دایکم؟ واى چه ؟ ئه وه ڕینه گه ى ئه ى که ئه 

ى  کانى، ئه نگى جله نگاو ڕه م و ڕه ى مریه بووم، ئهێ  کو من له. شى که شه  ڕه ى کراسهبیر
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ک خراپم؟  ک خاس و گایه ى باوکم، باوکى گایه کانیان؟ ئه ڕۆینه  په کانم و بووکه خوشکه
ى کوا  کرد؟ ئه ڵ ئه گه ڕى له کردو شه ستى ئه  کاتک باوکم مهیڵ دایکم بگر گه له ى ک ئه
 ى ناوى؟ رتبۆکه  که و مانگه که وزى ئاوه مان و حه که وشه حه

کان ى کوا ماڵ ماۆک  بووم، ئهمان که ه په چه پیس و  مودى کۆنه تى عه ند بتاقه واى چه
ندۆزى  ک بیستنى ناوى لیمه ى وه  جوان و ناشیرینانه شتهموو  و هه و هاوڕکانم؟ ئه 

 بۆم  و ڕۆژه ئه.  پرسیار کردم له ناکاو پیان ئه  له، ئاواش ئاو کردم له میان پئه ده
  ، تازه وه ته ى دوور خستومه و شتانه موو ئه  هه م له ره فه رکشى سه م سه  ئه وت که رکه ده
   دۆبه لهێ ندۆزى و ترش و خو مى دزینى لیمه رده سه، نرچوو سه  به مانه رده و سه ئه
  رى مناه من سه. و مردمێ  هاوڕ کاندا نابته ماڵ ماۆکییه  س له  که تازه. دا که وزه سه

ک پپ  بوو، ئستایه نھا ئستا هه واو، ته  ڕابردووى جوان ته کانم نادۆزم، تازه گاتینه
  .یى ئاوارهو  یاره  ترس و تۆقینى تۆپ و ته له
  رى مناه ر سه سه ستھنانم به ک ده  هواشى وه  به وه وانه م بیرکردنه م ئه ده ى به وکاته ئه

 گریان، دوو  وتبوومه رمدا که وبه وه ک له یه فته کانى ههکانى ناو ماڵ ماۆک گاتینه
وان پورى منن و   ئه که:  پیان ووتم  چپه خۆم هاتن و به تر له وره ند ساڵ گه نیشکى چه که
 ناو دانکى درژو  بردمیانه. "با رمین و سه نه"م    بانگیان بکه وه ناوى خۆیانه توانم به ئه

 پیان پاشان بوو، لک ی شت گهشتن ى هه  خه ، دایان نیشاندم و گوم له وه تاریکه
،  ونه  خه هم ى ئه، واى وا وه کانم کرده چاوه   کهدواتر. کانم توند توند بنوقنم وهووتم چا

نگى دایکم  ده  بهیانى  ه ب واته ، که یه ونه م خه تاى ئه ره شى سه ر به ش هه ره فه م سه  ئه واته که
  . ڕۆیه  وا نیوه سته  هه  ڕۆه  ده  ئه  که وه بته رم ئه به خه

، ریا ر و ده مه  سه بۆ وه مه به کانم بیگرت موورو ئه ى گرفانه نده وه  ئه واته  که زۆرباشه
  ه نو یانى نییه وه مدانه تواناى وه  م که که  دایکم ئه  له بارانه  ناله و  پرسیاره ئه  ئیدى نه

نگ  نگاوڕه زار مووروى جوان و ڕه زاران هه هه. دزم  ئه که وزه  سه  دۆبه  لهیزۆند لیمه
کانى   پوره  گوایه  که وشانه نه  جوان و جل به نیشکه و دوو که ا دانرابوون، ئهدستم رده به له

توانن  ، ئه یه کانى هه گرتنى قورسى ملوانکه تا ملم تواناى هه: من بوون، پیان ووتم
من بووم . م یان بم و مورمورن بکه گه  لهئیدی  وه یانیشه به  له ، وه وه هم بۆ بھۆنن ملوانکه

.  وه ته په یانکرد به ش ئه نیشکه هو دوو ک وت، ئه کانم ئه  موورووه دا کام له  بیارم ئه که
چش نت  عاتک ناخایه مووى سه  هه و ونه مووى خه  هه ره فه م سه  ئهوت مادام خۆمم ئه به

 .ى دنیابت م درژترین ملوانکه که با ملوانکه
رتکراوم بینى،  وزو مانگى که  حه  نیشانک له یانى نه  به،بوو ون نه  خه ره فه و سه ئه
   دۆبه وه یشته م گهیشست ده رپى جلى کوردیم کى و نه ونیش ده خه  ئیدى به نهدایکم و  نه
  له  توانیمپاش دوو ساڵ و نیو  وه ڕى نوان عراق و ئرانه هۆى شه به. مان که وزه سه
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  ڕۆژک  که  نازداره و خانمه  ئهک  وه وه ک دیارى جوانه  کۆمه رمدا به کى گه ڕۆیه نیوه
ترازاندو خۆم ئاوا م  که وشه رگاى حه ماندا منیش ده که  ماه ى کردبوو بههان خۆ ناگه
 .ادژوور به  وه کرده

،  وه ۆتهش ب رچاوى ڕه و به ردایه به شى له وام جلى ڕه رده دایکمم بینى تا ئستاش به 
   کات کهسام په حه جی خۆمدا  لهمن  ،  وه م بۆته جارانی که ى که  جوانیه مک له که
   .ر دوو ماچی کردم نھا هه ا و تهنھ شی پیاکردم و ته وهبا

، وت کهبکانم چنگ  پرسیاره ندک له مى هه  توانیم وهکاتدنیابووم ڕۆژگارکی تر 
تان بۆ  نھاییه ى ته حزه و له ئه م و که ست پئه کانى خۆم ده  دوورو درژه ره فه من سهوسا  ئه

ورى لى وڕس بوو، دواى دووساڵ و نیو د نھاو وه  ته نده وه  دایکم ئه هم، ک که باس ئه
 .م ر درۆبکه نھا دوان، کورببم گه نھا دوو ماچى کردم، ته ته

 
 


