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بووبوو، کەچی  لە دایک  لە ساڵی )١٩٦٧(  ]کاوێسی مەال حوتان[ 
هێندە بەم ژمارەیەی ساڵی لە دایکبوونی خۆشحاڵ نەبوو؛ ئەو هەردەم شەش 
و حەفتێکی گەورەی لە پێش چاوان بوو و هەموو جارێکیش لە ئەنجامی 
کۆکردنەوەی ئەم دوو ژمارەیە دەسڵەمییەوە. بەڵێ، سااڵنێک پێشتر بەرلەوەی 
لە گۆڤارێکدا وێنە تراژیدیەکەی )چێ گێڤارا( ببینێت، کە بە کوژراوی 
لەسەر تەختەیەکی ساردوسڕ درێژکراوە، ]کاوێس[ نەیدەزانی کە هەر لەم 
ساڵەیشدا، لە گوندێکی الچەپەکی نێو شاخاندا بە ناوی )ال ئاگێرا( لە 
واڵتی )بۆڵیڤیا( ئەم پیاوە شۆرشگێڕە تیرۆر کراوە. دیارە ]کاوێس[ هەردەم 
مەوالیدی باوکی ئازیزی کە ساڵی )١٩٢٨( بوو، پتر لە هی خۆی بە الوە 
جوان بوو، بۆیە لە سەروەختی تەماشاکردنی وێنە تراژیدیەکە و خوێندنەوەی 
وتاری نێو گۆڤارەکە دەربارەی ژیان و کرداری )چێ گێڤارا(، لە ناخەوە 
هەستی بە شادمانییەکی گەورە کرد کە زانی )١٩٢٨( ساڵی لە دایکبوونی 

)چێ گێڤارا( یشە.
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ئیدی وەک گەمەکانی پێشووی، ]کاوێس[ کۆی هەردوو ژمارەی دوو و 
هەشتی ئەم ساڵە جوانەیشی کۆدەکردنەوە و دڵخۆش دەبوو کە ئەنجامەکەی 
سااڵنی  کارتەکانی  سەر  ژمارەی  هەمان  ئەرێ،  دەیە.  ژمارە  دەبینی، 
خوێندنی لە قۆناغی بنەڕەتیی. دواتریش لە هەڕەتی جەوانییدا، لەو کاتانەی 
بە تەواویی مەیلی خۆی دابووە یاری تۆپی پێ، ]کاوێس[ ژمارە دە-ی لە 
شاشەی تەلەفزیۆندا بە سەر پشتی فانیلە شینەکەی )مارادۆنا( دەبینییەوە 
و  ڕێکەوتە  بەم  بوو  ئای، چەندە سەرسام  دەکردن.  جوانەکانی  کە گۆڵە 
هەبوونی ئەم دوو پیاوە ئەرژەنتینییە چاو و برۆ ڕەشە لە یادەوەرییدا، دوو پیاو 
کە هەریەکەیان لە دەور و زەمان و مەیدانێکدا، بەرەو ترۆپکی سەرکەوتن 

ئەسپی خۆیان تاوداوە و سەرکەوتون.
لە ڕۆژێکی باراناوی مانگی سێی ساڵی ١٩٨٣، ]کاوێس[ تازە ماڵی 
]موحەمەد قادر[ ی هاوڕێی بەجێهێشتبوو، پاش ئەوەی بە کتێبە سوورەکانی 
نێو باولەکەی ئاشنا ببوو کە لە شوێنێکی زۆر نهێنی دایشاردبوون. ئەو 
لە گەڕانەوەی بەرەو ماڵ، کە بەڕێوە دەڕۆیشت وێنا تراژیدییەکەی )چێ 
گێڤارا( ی لە پێش چاوان بوو، ئاخاوتنە نهێنییەکانی هاوڕێیەکەیشی لەبەر 
دڵ و سەر زوبانییدا یەک لە دوای یەک دەگوتنەوە.. ]کاوێس[ هەر لە 
دەستپێکدا گوتنەکانی سارد و سامناک دەهاتنە گوێ، بە تایبەت کە ناوی 

نهێنی ]زەردەشت[ ی بۆ خۆی هەڵبژاردبوو. 
]کاوێس[ لە نێو قوواڵیی گوێچکەکانییدا سەدای دەنگی هەردوو تیپی 
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)س ( و )ش( لە ژمارە سێزدە و سێ و هەردوو ناوەکەی خۆیشیدا، لە دەنگ 
و جوولەی مارێکی سرک دەچوو کە هاکا خەریکە پێوەی بدات. بەڵێ، 
مارێکی خوێنسارد و ترسناکی لە ژێر پێیەکانیدا دەبینی کە هەندێکجار 
وەک سێبەری گورگگەلێکی سەر بەفر دیاربوو، یان وەک تارمایی دڕندەیێ 
کە لەنێو پێستی مرۆڤدا بێت و لە دەزگایەکی سیخوڕیی کار بکات. ئەو 
ڕۆژگارانە لە ناوی ]تەحسین[ دەترسا و نەخش و بەندێکی شەیتانانەی بە 
خەیااڵنەیدا  ئەو  لەنێو  بۆیە  دەبینی.  خائینە  پیاوە کوردە  ئەم  ناوی  دوای 
تەماشای ژێر پێیەکانی و ئەمالوئەوالی دەکرد، دەتگوت هەمیشە لە شتێک 
دەگەڕێ کە هەمیشە مایەی ترس و ئازارە بۆی.                                                 
 ]کاوێس[ هەتا ئەو ڕۆژەی ئەم نيگاره پەرپوت و کۆن و ڕەشوسپییە لە 
ژێر خۆڵ و بەردی نووکی شۆڤەڵێکدا، کە دیواری خانوویێکی ئەوبەری 
ماڵیانی تێکدەدا، نەدۆزيەوە، هەرگیز پێشبینی ئەوەی نەکردبوو کە دواتر 
ژیانی وی لەچاو هی ]موحەمەد قادر[ ی هاوڕێی ئاڕاستەیەکی دیکە 
وەردەگرێت. ]کاوێس[ خۆیشی نەیدەزانی بۆچی لە سەروەختی تەواوبوونی 
کاری شۆڤەڵەکە پێیەکانی بەرەو نێو باخچەی ئەم ماڵەی دەبەن کە هی 
پیرەژنێکی بسک سۆری و کەزی شۆڕی دیان بوو؟ ژنەی ماڵ وێران، 
نێو شیوعیيەکان  يوسف(ی  )قەشە  بە  پەیوەندی  بوو  دەمێک  کوڕەکەی 
وێرانکرنی  و  خاپوورکردن  لە  تەواویی  بە  شۆڤەڵەکە  هەتا  بۆیە  کردبوو، 

ماڵەکە نەبۆوە، سەربازەکانی کارەکەیان ئەنجام دەدا لەوێ نەکشانەوە. 
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]کاوێس[ دەستی دەبات بۆ پارچە پەڕۆییەکی گەچراو و ڕزیو کە لە نێویدا 
نيگارێك هەبوو، بەاڵم پێش ئەوەی بە وردی سەرنجی کەسە نادیارەکە بدات، 
سەرەتا نووسینەکانی پشتی نيگارەکە دەبینێت کە بە ئاستەم دەخوێندرایەوە 
و نوسرابوو ]سڵێوا یەعقووب حەننا[. ئەوەی بۆ ]کاوێس[ جێگەی گومان 
و سەرسوڕمانێکی زۆر بوو، کەسە نەناسراوەکە ناوی ]سڵێوا[ یە، کە سەد 
ساڵی ڕێک، لە هەمان ڕۆژ و مانگی لە دایکبوونی خۆی لە ڕێکەوتی 
)١٨٦٧/٣/٤( لە شاری شەقاڵوە لە دایک بووە. ئیدی ]کاوێس[ وەک ئەوەی 
شتێکی ئەنتیکی بە نرخ و بێوێنەی دۆزیبێتەوە، یەکسەر نيگارەکە دەخاتە 
نێو گیرفانێکی، دواتریش زوو خۆی دەگەیەنێتە کن ]سورما[، نەوەک ئەو 
دۆزینەوەیە گرنگەی کەمێک بە ژیانی وی پێوەست بێت. بەدەم ڕۆیشتنەوە 
لەپڕ  لێی ڕادەمێنێت، دواتر  نيگارەکە لە گیرفانی دەردەهێنێت و تاوێک 
دەچێتە نێو چاوانی کەسەکەی ناوی ]سڵێوا[ یە و تێیدا ون دەبێت. ئیتر خۆی 
لە زەمەنێکی دیکە دەبینێتەوە کە پۆشاکێکی سووری مەتڕانانەی لەبەرە و 

بە قۆڵبەستراوی بۆ کوشتن بەرەو ژێر دار بەڕوویەکی گەورەی دەبەن.
یەک – دوو ساڵێکە، ناوی ]سورما یەعقووب حەننا[ هێندە نزیک و 
ئاشنایە بە گوێچکە بچووکەکانی ]کاوێس[، بۆیە هەموو بەیانیان لەگەڵ 
بە ئاگاهاتنی لەخەودا، هەست دەکات سەدای ئەم ناوە وەک زەنگی کلێسا 
کە  نەبوو  خەیاڵەدا  لەم  هەرگیز  کەچی  دەزرینگێتەوە.  و  ئامادەیە  لەوێدا 
نيگارەکە،  سەر  ڕووخساری  بۆ  کورت  تێڕامانێکی  هەر  بە  ڕۆژگارێک 
لەبەرانبەر ]سورما[دا خۆی وەک کەسێکی نەناس و بیانیی ببینێت، لەخۆڕا 
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نيگارەکەوە،  سەیرکردنی  بەهۆی  ئەو  دەکات.  شەرمەزارییش  بە  هەست 
خەیاڵەکانی بەرەو دونیایەکی دەبەن کە پڕە لە دیمەنی شەڕێکی نگریس 
و خوێناوی بەناوی )سەیفۆ(. بەڵێ، شەڕێک لەچاو ئەوەی لە شەقاڵوە و 

دەوروبەری دەگوزەرا، چیرۆکەکانی گەلێک تاڵ و دژوار و خوێناوین.
ئەو ڕۆژەی ]کاوێس[ نيگارەکە پێشانی ]سورما[ دەدات، دەبینێت ئەویش 
لە ئاستیدا هەڵوێستەیەک دەکات و نازانێت چ بڵێت. دواتر بۆ تاوێکی درێژ 
لە سیما و ناوی کەسەکە ڕادەمێنێت و بە خۆی دەڵێت کە چۆن کەسێکی 
وەها لە سەردەمێکی پێشیندا هەبووە و ناوەکەی کتومت لە هی ئەو چووە. 
هەڵبەت بۆ ئەو هەرگیز جێگەی باوەڕکردن نەبوو و نەدەچووە عەقلییەوە کە 
کەسەکەی لە نيگارەکەدا سەروڕووی جەوانی دیار و نادیار بوو، برایەکی 
بێت و لە زەمەنێکی دیکە ژیا بێت. ئیدی خۆی و ]کاوێس[ سەرباری ئەوینە 
یاساغ و پڕ لە ترسەکەیان، وەها دیاربوو هێندە پێوەست بە نيگارەکە دەبن، کە 
هەر یەکێکیان بێ هەبوونی چتاقە هۆکارێک لەوی دی دوور دەکەوێتەوە و 

بە شێوەیەکی تراژیدی و جوایەزیش ڕووبەڕووی مەرگ دەبێتەوە.
]کاوێس[ زۆربەی جاران کە لە نيگارەکە ڕادەمێنێت، خۆی لێ دەبێتە 
کەسی سەر نيگارەکە و حەز دەکات سەرتاپای چیرۆکی ژیان و مەرگی 
بۆ خەڵکی بگێڕێتەوە. هەست دەکات ڕۆژ لە دوای ڕۆژ لە نێو نيگارەکەدا 
دەتوێتەوە و ترسەکانی لە هەڵگرتنی ناوە تازەکەی کە ]زەردەشت[ە دەڕەونەوە 
و لەگەڵ سەدای دەنگی تیپی )ش( ئاشت دەبێتەوە. خۆی وەها دێتە پێشچاو 
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کە موغێكی زەردەشتییە و لە شاخی سەرکەشی سەفیندا زۆرانبازی لەگەڵ 
شێرێکدا دەکات و دەتوانێت بیبەزێنێت. لە نيگارەکەدا ورد دەبێتەوە وەک 
چۆن کەسەکە لێوەکانی بجوولێن و پێی بڵێت: )نا کاوێس گیان ئەوە تۆ نیت 
زۆرانبازی لەگەڵ شێر دەکەیت، بەڵکە باپیرە گەورەی منە کە ڕەبەنێکی 
دیندار بوو و ڕۆژێک لەسەر چیای سەفیندا شێرێکیشی کوشتووە.. دەی 
تۆ بە جوانی تەماشام بکە و بمناسە و بزانە کە من کێم، چۆن وەک تۆ 

شەقاڵوە و تیپی )ش( م خۆش دەوێن!(
لێرە بە گومان دەبێت و کەمێک بە دڵتەنگییەوە تەماشای  ]کاوێس[ 
ڕووخساری کەسی سەر نيگارەکە دەکات کە هێشتا نازانێت کێیە؟ دیارە 
خەریکە پێ ببێژێت: )سڵێوای ئازیز لەوانەیە تۆ ڕاستی بڵێیت، بەاڵم کێ 
دەتوانێت مێژووی )میرعیزەددین شێری کوڕی میر سەیدی شا عەلی بەگ( 
لەبیر بکات کە چۆن سەردەمی منداڵیی خۆی لە شەقاڵوە بەسەر بردووە و 
دواتریش کە گەورە بووە بۆ ڕاو و شکاران لە هەولێرەوە هاتۆتە سەر هەردوو 
شاخی )پیرمام(و)سەفین(. ئەرێ، ئەو میرەی کە خۆی ناوی شێر بووە، 
دواتریش  کوشتبن،  و  گەوزاندبن  شوێنە  دوو  لەو  شێری  چەند  دەبێت  ئایا 
قانوونی  مێوانێکی وەک سوڵتان سولەیمانی  پێی  لەژێر  کەوڵکەکانیانی 
ئازیز!  ڕاخستبن کە بە دۆڕاوی لە تەورێز دەگەڕێتەوە شەقاڵوە؟ سڵێوای 
خۆزگە ئەو میرە ئازایەی ئێمەیش وەک )میرسەیفەدین(ی برا گەورەکەی 
بە قەزاوقەدەر لە ئەسپ دەکەوتە خوارەوە و دەمرد لەبری ئەوەی نائومێدمان 
بکات و بکەوێتە داوی سوڵتانێکی بێوەفا و دۆڕاو کە بە فێڵ و خیانەت 
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نەبووایە هەرگیز نەیدەتوانی بیکوژێت و شانازی بە فێڵە سیاسیەکانی خۆی 
بکات لەبەرانبەر کورددا!(

لێرە ناوی شەقاڵوە و تیپی )ش( وەک دەنگی زەنگوڵ لەنێو قوواڵیی 
گوێچکەکانی ]کاوێس[ دەزرینگێنەوە و دەزرینگێنەوە!              

ئایا دەبێت شەقاڵوە و تیپی )ش( چ پەیوەندییەکان بەیەکەوە هەبێت!؟ 
لەو کاتەی ]کاوێس[ وەها ئەبڵەق و شاگەشکە بوو، هەست دەکات کەسی 
سەر نيگارەکە بە شێوەیەکی ڕاستەقینە لە بەرانبەری وەستاوە و دەیدوێنێت؟ 
نهێنییەکی  بێژێت کە چ  پێی  و  بپرسێت  لێی  ئایا ]کاوێس[ چۆن  بەاڵم 
شاراوە لە پشت پەیوەندی نێوان ناوەکان و ڕووداوەکان هەیە.. ئایا ئەگەر ئەم 
شارە جوانەی هەردووکیانی تێدا لە دایک بوون ناوێکی دیکەی هەبووایە، 
)شەفیق ئەفەندی( و )شاکیر فەتاح( لە دوو سەردەمی جیادا دەبوون بە 

یەکەم مودیری ناحیە و یەکەم قایممەقام بۆ مێژووی شەقاڵوە.
تاکسییەکە لەسەر پردەكەی )رووسارك(ەوە بەرەوە )میراوە( سەردەکەوت، 
]کاوێس[ لە نێویدا دووبارە دەگەڕایەوە سەر ئەم هزرکردنانەی پێشتری و وەک 
ئەوەی لە پەنجەرەکەی ماڵی ]سورما[ بگەڕێت کە نزیکەی سەعاتێک بوو 
بەجێیهێشتبوو، یەکسەر لە پەنجەرەی پشتەوەی ئۆتۆمبێلەکەدا ئاوڕی لە 
شەقاڵوە دایەوە. لەو شوێنە ئاستەمەدا هەمیشە شەقاڵوەی وەک سێگۆشەیەکی 
جوان یان زێی مرۆڤی مێ دەهاتە پێشچاو. ئیدی ئاخێکی قووڵی هەڵدەکێشا 
و هەستی دەکرد لە ناخەوە بریندارە کە چۆن شارە جوانەکەی بووە بە مەیدانی 
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شەڕ و ملمالنێی برا بەشەڕچووەکان. ]کاوێس[ بە نیگای الچاوێکی پیاوە 
قەڵەوەکەی تەنیشت خۆی دەبینی و لەم رۆژگارەدا لە خۆیشی بە گومان 
بوو. پیاوەکەی لە پێش چاوان دەبوو بە )سەید تەهای نەهری( و وەهای 
مەزەندە دەکرد کە ئەم پیاوە سوور و سپیی و بە ویقارە، ئەو لەگەڵ خۆی 
دەباتە شاری بەغدا هەتا لەگەڵ ئینگلیزان ڕێکی بخات.. ئیدی لە شوێنێکدا 
قەرار ناگرێت و ناحەجمێیت، تاوێک تەماشای شەقاڵوە دەکات و حەز دەکات 
وەک )سمایل خانی شکاک( جەربەزە و ئازا بێت و یەکسەر لە ئۆتۆمبێلەکە 
دابەزێت و بەسواری ئەسپە کەحێل و خۆشڕەوەکەی بەرەو شەقاڵوە بگەڕێتەوە 

و داوای لێبوردن لە ]سورما[  بکات.
شەقاڵوە زوو لە ]کاوێس[ بزر دەبێت و لە جیاتی هەردوو شاخی )کاڵو 
دەردەکەون،  چاوانی  پێش  لە  زەقی  بە  ئاغا(  حەمەد  )کەپکی  و  قاسم( 
بێزار  تفەنگاندا  و  ئارپیچی  و  تۆپ  گوللـە  زەبری  لەژێر  هەردووکیان 
پێش  لە  تاکسیەکە  هەڵنایەت...  دەڵێی جارێکی دیکە خۆر  دیارن.  بێزار 
مزگەوتێکی سەر جادە لە )باتاس( دەوەستێت و شۆفێرەکە بۆ فریاکەوتنی 
نوێژی مەغریب بلەز دەچێتە ژوورەوە. لەم چاوەڕوانییە کوشندەیەدا ]کاوێس[ 
دەکەوێتە نێو زیندەخەونێک و بەردە کۆنەکانی دامێنی چیای )بەنی حەریر(
ی لێ دەبن بە پیاوی ئەسپسوار. ئیدی یەکسەر پانۆرامای لەشکری هەردوو 
کوڕە نەیارەکەی عاشقی شەقاڵوە، شاقوڵی بەگی میری سۆران، کە )میر 
بوداغ بەگ( و )میر سلێمان بەگ(ن دەبینێت، چۆن بۆ یەکدی کوشتن لەم 

شوێنەدا بە هەموو هێزیانەوە خڕبووینەوە و دەجەنگن.
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بە  نیگەرانییەک  شێوەی  هەردەم  نيگارەکە،  دیتنی  دوای  ]سورما[ 
ڕووخساریەوە دیار بوو و چەند جار دەیەویست بچێتە کلێسا و دڵی خۆی بۆ 
]قەشە یوحەننا شێر[ بکاتەوە دان بە هەموو شتێكدا بنێ. لە الیەک پێی بڵێت 
کە کوڕە تاقانەکەی ]مەال حوتان[ ی خۆشدەوێت، لە الیەکی دیکەیش باس 
لەو نيگارە بکات کە سەروسیمای کوڕە دیانێکی نەناسراوی بە ئاستەم لەسەر 
دیارە و حوزنێکی گەورەی تێدا دەخوێندرێتەوە کە نازانێت هۆکارەکەی چییە؟ 
حەفت ڕۆژ بەسەر نەورۆزی ساڵی )١٩٨٦( تێپەڕی بوو، کەچی هێشتا 
]سورما[ لە زەینیدا لەنێوان ئەم چوون و نەچوونەی بۆ کلێسادا دۆش دامابوو. 
ئەو  هەواڵی کوژرانی  لەگەڵ  ]سورما[  نەگەیشتە شەوێ کە  لێ، کات 
قەشەیە جوانە لەبەردەم ماڵەکەیدا لە گەڕەكی زێوەر، وەک دار هەنارێکی 
بەر ڕەشەبا بە توندی ڕاچڵەکا و دەرد و کەسەرێکی گەورەیش لەنێو دڵ و 
دەروونی بەجێما. هەروەها وەهای لەو کرد کە هەست بکات چیرۆکی ئەوینی 
و وێنەکە بۆ هەتاهەتایێ نەک تەنها هەر لە کیس قەشە چوو، بەڵکە دواتر 

لەنێو دڵ و گیرفانی ]کاوێس[ یشدا فەنا دەبێت و نامێنێت.
]کاوێس[ بۆ یەکەمجار کە ]سورما[ی بینیی، هەستی کرد هەتا لە 
دونیا مابێت، لەو کیژە بترازێت دڵی بۆ یەکێکی تر وەها نەخاتە سەر پشت. 
ئەو لە نێو کتێبەکانی دەمێک بوو کەوتبوونە بەر دڵی، هەردەم خۆی وەک 
کارەکتەری رۆمانێک دەبینی کە سەروکاری لەگەڵ ئەوینێکی ئەبەدیی 
و پاقژ دایە و بەس. لێ، هەرگیز ئەوەی نەدەزانی کە ڕۆژگارێک ئەوین و 
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سووتانی بۆ کچە کلدانییەک وەک )شێخی سەنعان(، بە جۆرێک شەیدا و 
دێوانەی دەکات. ئیدی بەر لەوەی پێشتر بە هۆی بیروباوەڕە مارکسییەکەی 
واز لە پێڕەوکردنی ئاینەکەی بهێنێت، بۆ گەیشتن بە ] سورما [یش بێباکانە 

ئامادە دەبێت بە تەواویی لە ئاینی باووباپیرانی کە ئیسالمە وەربگەڕێت! 
]کاوێس[ ئەو بەیانییە فێنک و شێدارانەی هەڕەتی منداڵیی خۆی چاک 
لەبیرە کە هاوینان بەر لە هەاڵتنی خۆر دەبووایە دەستی باوکی بگرێت و 
گچکەکانی  پێیە  بێزاریی  بە  زۆر  کاتانەی  ئەو  بچێت.  مزگەوت  بەرەوە 
هەر  هێشتا  لێ چاوەکانی  ڕادەکێشان،  بەدوای خۆی  هەڵتوک  هەڵتوک 
لەسەر جێگە و باڵینگانی خەودا بەجێمابوون. باوکی ]کاوێس[ دەبووایە زوو 
بگات و )ئەاڵهوئەکبەرەکەی( بخوێنێت، دواتریش پێکەوە لەگەڵ کوڕەکەی 
بچنە نێو ڕەزی دامێنی چیای سەفین و هەتا دەمەو نیوەڕۆ وێکڕا کاری 
ڕەزداری بکەن.. بۆ سەروەختی بانگی عەسریش ]مەال حوتان[، ]کاوێس[ی 
کوڕی لەگەڵ کۆمەڵێک منداڵی فەریک و هەراش لە ژوورێکی ئاووس بە 
تیشکی خۆرەتاو و جریوەجریوی چۆلەكه کانی سەر دارچنارە كلۆر و بڵنده كان و 
دەنگی خوڕەی ئاوی کانییەكەی مزگەفتی گەورە دادەنا و هەموویانی فێری 

)جزووی عەممە( و دەرسەکانی نه حو و سه رفی عەرەبیی دەکردن. 
  ]کاوێس[ لە یەک لەو ڕۆژانەی گەڕانەوەی لە ڕەزه كه ی باوکی لە 
ئاوە سارد و سازگارەکەی )ناوه نجی( تێنوویەتی خۆی دەشکێنێت. بەر لە 
سەعاتێک لە خۆرئاوابوونیش لە خوار كانیاوه كه ی)بێترمە( خۆی دەبینێتەوە 
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و نیگای چاوەکانی دەکەونە سەر ڕووی سپیی و پەمەیی کیژێک کە بە 
دەستە قامک درێژەکانی دەمێک لە ئاوەکەی دەخواردەوە و دەمێکیش بەردە 
ورد و زەرد و سوورەکانی لە نێو ئاوەکە هەڵدەگرتنەوە. بۆ ]کاوێس[ هەتا 
دوارۆژی ژیانی و کوژرانی لە دەڤەری هەکارییدا، ئەم دیمەنە و دیتنی 
]سورما[ لە سەر ئاوی )بێترمە(، جوانترین و کاریگەرترین ڕووداو بوو کە لە 
یادەوەرییدا بە قووڵی نەخشابن. بەڵێ، تەنیا ڕووخساری جوانی ]سورما[یش 

بوو کە لەم سەروەختەی ڕۆحدانیدا تیژ تیژ بە پێش چاویدا ڕەت بوو.
]مەال حوتان[ گەلێک جار هۆشداری دابوو بە کوڕە هەراشەکەی کە 
لەو جادە لێژ و جوانەی نێو داران نەپەڕێتەوە کە سەرێکی لە نزیکی ئاوی 
)بیترمە( وە وەک ماریکی ڕەش بە نێو داراندا ڕووەو خوار دەچوو؛ نەوەک 
حەزی بچێتە ئەو ئا  ره ق و شەرابانەی كه  لە ناو باخی ماڵە دیانەکان دروست 
دەکران، یانیش بکەوێتە داوی کیژە دیانێک و ڕیسەکەی لێ بکاته وه  خوری. 
لێ، مەال هەرگیز نەیدەزانی کە دواتر کوڕە تاقانەکەی مارکیسیستێکی 
هێندە چەپڕەو و هیشکی لێ دەردەچێت، کە وەهای لێ دەکات سەد خۆزگە 
بە ڕیشە پانەکەی )شێخی سەنعان( بخوازێت لەچاو هی پیاوێکی بیانیی 
و دووری وەک )چێ گێڤارا(. مەال لەبەرئەوەی ڕۆژگارە درێژەکانی لەنێو 
مزگەوت و ڕەز و باغەکەیدا بەسەر دەبرد، هەرگیز بە ڕیکەوتیش گوێی لەم 
قسانەی پیاوانی نێو چایخانەکەی )حەسۆی چایچی( و ژنانی )سه قاو(و 
بەر دەرگای گەڕەکەکانی )تەمتەم( و )کریکۆر( و )سیمۆن( نەدەبوو کە 
چیڕۆکی دڵداری نێوان ]کاوێس[ و ]سورما[ یان بە چەندین شێوە دەگێڕایەوە.
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لەو رۆژەی ]کاوێس[ ]سورما[ دەبینێت، بە دەستی خۆی نەبوو هەنگاو 
بە هەنگاو وە دوای دەکەوێت. ئەو هەر کە هەستی دەکرد خشپە خشپی پێیە 
ترساوەکانی دەبیسترێن، خۆی لە پەنای دار چنارێک یان دار گوێزێکی 
گەورە دادەشارد. ماڵی ]سورما[ لە لێژاییەک بوو و جۆگەلە ئاوه  سارده كه ی 

كانی بێترمه  بە بەردەم دەرگا دارینەکە و تانۆکە دریژەکەیاندا ڕەت دەبوو.
ماڵەکە لەنێو باخچەیەکی گەورەی پڕ دارهەنار و هەنجیر و ترێی سه رپه رچ 
ماڵەکە چەند  دەرگای  داهاتوویدا  لە ڕۆژگارەکانی  ]کاوێس[  هەتا  بوو، 
جارێک نەخاتە سەر پشت، نەیدەزانی گوڵ و گوڵزاری چ بەهەشتێک لەوێدا 
چاوەڕوانییەتی. ]کاوێس[ ئەو ڕۆژە شەقاڵوەی وەها جوان و نۆستالژی هاتە 
بەرچاو کە دیمەنەکەی هەتا درەنگانێ و سااڵنی دواتر، شێوەی بەهەشتێکی 

هەبوو و لە زەینی دەرنەدەچوو.
بۆیە بەرلەوەی پێیەکانی بخاتە سەر ڕێگەیەکی قاچاغ و بەرەو دەڤەری 
هەکاری بڕوات، لە ژێر دار بەڕوویەکدا تاوێک دادەنیشێت و قەڵەم کاغەزێک 
دەگرێتە دەست هەتا نامەیەک بۆ ]مەال حوتان[ ی باوکی بنووسێت و پێی 
بێژێت کە هەتا ئێستا لە شەقاڵوەی جوانتر نەبینیوە. ئایا ]کاوێس[ چۆن 
بزانێت کە خاوەنی نیگاره کەیش لە ساڵی )١٩١١(دا پاش ئەوەی بە ژمارەی 
دەڤەری  ئاواییەکانی  و  گوند  بە  مەسیح(  )حەزرەتی  تەمەنی  ساڵەکانی 
باژێڕی سێرت گەڕابوو، نامەی بۆ ]قەشە پترۆس[ی برا گەورەی نووسیوە و 

گوتویەتی لە شەقاڵوە جوانتری نەبینیوە.
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]کاوێسی مەال حوتان[ کە سەری هەڵگرت و ڕۆیشت تەمەنی بیست و 
هەشت سااڵن بوو، لێ وەک شەقاڵوە لە نێو بەزمی شەڕێکی گەرمی برایاندا 
هەناسەی لێ بڕابوو. هەستی دەکرد کەسێکی دووکەرتە و بە بیروباوەڕێکی 
سۆر سۆرەوە وەک چیای )سۆرک( لەنێوان شەڕە تەقەی هەردوو الیەنی 
سەر ئەم خاک و خۆڵە، بێزار بێزارە و دەناڵێنێت. ]کاوێس[ دەبینێت لە سەرێک 
ئەویندارە غەیرە دینەکەی تێی ڕادەمێنێت و ڕۆندکە گەرمەکانی هۆن هۆن 
بە هەردوو دەستە سپییەکانی دەسڕێتەوە، لە سەرەکەی دیکەیش لەنێو ڕەز و 
باغێکی وشکبوودا مەالی باوکی دۆش داماو دانیشتووە و هەست دەکات 

چیتر کوڕە تاقانەکەی نابینێتەوە.. 
ئەو بەو هاوینە بە جادە فێنکەکەدا و به ژێر سێبه ری دار ئه سپینداری 
تەڕی  ماچێکی  ئەوەی  پاش  دەبێتەوە،  غلۆر  دیانان  باخچه كانی  تانۆكی 
لەسەر ڕوومەتە پەمەییەکانی ]سورما[ بەجێهێشتووە و تێر تێر دەستی باوکی 
ئازیزی ماچ کردووە، هەوڵ دەدات زوو بگاتە گەراجی نێو بازاڕ و سواری 
تاکسییەک بێت هەتا بەرەو دەڤەری شارۆچکەی )دیانا( و سەرووتری ببات.
بەدڵ  پڕ  )دیانا(ی  شارۆچکەی  ناوی  تاکسییەکەدا  لەنێو  ]کاوێس[ 
ناسیبوو، وشەی )دیان( جۆرە  لەوەتەی ]سورما[ی  دەوێت، چونکە  خۆش 
سۆز و ئارامی و مانایەکی سەیر و سیحراویی دەخستە نێو دڵ و دەروونی.  
ئەرێ، ]کاوێس[ دواجار کە نەگەیشتە ژێر کەپری ئەویندارە جوانەکەی، 
بەناچاریی لەنێو گەرمەی ملمالنێ و شەڕە بێ ئەنجام و بێهوودەکەی برایاندا، 
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سەری خۆی هەڵگرت و بە یەکجارەکی شەقاڵوەی بەجێهێشت. دواتریش هەتا 
لە چیاکانیش ئاوابوو، هەر نەفرەتی بۆ ئەو کەسانە هەنارد کە تەونی ئەوینی 

نێوان ئەو و ]سورما[ یان وێران و تێکەڵ بە نانوئاوی سیاسەت کرد.
لە سەروەختی سواربوونی بۆ نێو تاکسییەکە، ]کاوێس[ تەماشایەکی پەلە 
هەورە شەرمنەکانی سەر چیای هەورێی دەکرد و لە ناخیەوە هەستی کرد کە 
ئاسمانی لە زەوی خۆشتر دەوێت. ئەو بەر لە دۆزینەوەی نیگاره کەی ]سڵێوا[، 
دەمێک بوو ئەم بیرۆکەیەی وەها لە زەیندا گۆڕابوو کە ئەوەی لەژێر خاکدا 
حەشاردراوە گەلێک پەنهان و ئاڵۆزترە لەوەی لە ئاسمانەوە دیارە. هەڵبەت لە 
دیدی ئەو هەر ئەوەیش بوو کە جوایەزی نێوان خودا و مرۆڤ پێشان دەدا. 
خودا شتەکانی خۆی بە ڕوونی لە شاشەی ئاسمان هەتا بڵێیت سیحراویی 
و ڕەنگاوڕەنگ دەردەخات و هەتا سەریش وەها بە جوانیی دەیانهێلێتەوە.. 
سەیر بکە هەورەکان هەردەم دێن و دەڕۆن، ئەستێرەکان لە ئەزەلەوە بە هەزاران 
ڕەنگ خۆیان دەنووێنن و بە بەردەوام لەوێدا دەبریسکێنەوە، مانگ هەر مانگە 
و خۆریش هەر یەکە و نابێت بە دوو. کەچی هەرچی مرۆڤە وەهایە و وەک 
پشیلە، هەردەم شتان دەشارێتەوە و دەشارێتەوە.. ئەو لە پێش خۆی دەیگوت 
دەبێت چەندین مرۆڤی  ئایا  برایانیشدا،  نێوان  ناوخۆیەی  لەم شەڕە  خودایە 
بێتاوان لەسەر هیچ و لەخۆڕا خوێنیان ڕژا بێت و بە بێ چارەنووس لە دەرەوەی 

مەیدانەکانی شەڕ و زیندانەکان بەجێ مابن؟ 
و  دڵگڕان  هێندە  زیندانیکرانیدا  و  ڕۆژگارەکانی گۆرین  لە  ]کاوێس[ 
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پەرێشان بوو، بۆیە لە پەنجەرە بچووکەکەدا هەمیشە دەیڕوانیە چیای سەفین. 
شەوانە بەسەرهاتی فلیمێکی دەبینی پڕ بوو لە وێنە و ڕووداو و بەسەرهاتی 
و  شەقاڵوە  نێو  بچووکەکەی  شەڕە  بە  کردبوو  لەو  وەهایان  کە  تراژیدی 
دەورووبەری بڵێت – مشتێک لە خەروار. سەرەتا لە خوار ئەشکەوتی )پیر 
وسو رەحمان( دۆڵێکی ڕەش و تاریکی دەهاتە پێش چاو کە لە چوار الوە بە 
چیای بڵند دەور دراوە. بە سەدان ئەسپسوار لە بەرزاییەکان وەستاون و چەند 
هەزار کەسێکی پێکهاتوو لە منداڵ و ژن و پیاو وەک مێگەل بەرەو ئەم 
دۆڵە قووڵە کە ناوی )واوەیال( یە تاودەدەن. ئەسپسوارەکان دەسەاڵتی ئەوەیان 
هەیە بە ئاغای گوندەکەکانی دەوروبەر بڵێن کە چی خراپە بەم خەڵکەی 
بکەن. خۆیشیان لە دوورە وەک گەمەیەکی نامرۆڤانە ئەو خەڵکە یەخسیرە 
دەدەنە بەر تیربارانی تفەنگاکانیان و دەیانکوژن. ئاغا هەیە هێندە خوێنسارد و 
چاوقایمە، پاش ئەوەی خۆی و پیاوەکانی هەتا ماندوو دەبن کوشتوبڕ دەکەن، 
کیژە جوان و هەرزەکارەکان جوایەز دەکەنەوە و لە ئەسپەکان و پێش خۆیانیان 
لەبەردا  جلوبەرگیان  و  سۆیە  و  برین  لە  پڕ  دڵیان  کیژەکان  دەكەن.  سوار 
دادڕاوە.. هەیە ال ڕان و سمتی بە تەواویی بەدەرەوەیە، هەیە هەردوو مەمکە 
قیتەکانی تووڕە تووڕەن و بە بێزاریی دەڕوانە گوێی ئەسپەکان و ئەسپسوارە 
دڕەکانی لەدیار بەزمی ئەم تراژیدیایە زۆر بە خوێن ساردی وەستاون. دواتر 
لە شوێنێکی دیکە دەبینێت کۆمەڵە سەربازێک و باشچاوەشێک )دێره(  
كۆنه كه ی سه ر گرده كه  گەمارۆ دەدەن کە چوار ڕاهیبەی تێدان. یەکەم جار 
هەموو کتێبەکان بە ژنەکان دەگوازنەوە نێو گۆڕەپانی )دێر(ه كه كه  به شی 
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خواره وه ی گۆڕستانی دیانه كانه ، وەک گردێکی گەورە لە کتێب ئاگری 
دەدەن.. ئینجا سەربازەکان بە سەرەنێزەی تفەنگاکانیان هەر چوار ژن بەرەو 
نێو ئاگرەکە قاودەدەن و لەگەڵ کتێبەکان دەیانسووتێنن. دیمەنەکان لە پێش 
چاوی ]کاوێس[ بە درێژایی پازدە ڕۆژ مانەوەی لە زینداندا، هەموو شەوان 
وەها بەردەوام دەبن و هەموو جارێکیش لە کۆتاییدا تارمایی پیاویکی چل 
و هەشت سااڵن دەردەکەوت کە ئەگەر سەر و ڕیشی هەڵبزرکاوی نەبووایە، 
ڕووخساری کتومت لە کەسی سەر نیگاره کە دەچوو. پیاوەکە هەموو شەوان 
نێو ئەم فلیمە کە ڕۆڵەکەی تەواو دەبێت  وەک کارەکتەرێکی سەرەکی 
ڕۆبێکی سووری مەتڕانان لەبەر دەکات و داوا و تکا لە بکوژانی دەکات 

کە بە گوللـە بیکوژن. 
لە پێش ژوورەکەی زینداندا چەکدارێک وەستاوە ناوی ]نوڕوڵاڵ[ یە و 
بە ]کاوێس[ دەڵێت: »وەاڵهی دەبێت کیر و گونت لە بنەوە بەم چەقۆیە ببڕم 
و بیخەمە بەر دەمی كسۆكان. ئێمە شەڕ و کوردایەتی دەکەین و ئەتۆی 

ئەفەندیش تازە خەریکی دڵداریت لەگەڵ کیژە دیانان!« 
پاش  ئەشکەنجەدا،  لەژێر  قادر[  ]موحەمەد  مردنی  بەهۆی  ]کاوێس[ 
الیەک  لە  پڕبکاتەوە،  بەو  دژ  پاکانە  نەببوو  ئامادە  ئازایانە  زۆر  ئەوەی 
بەیەکجارەکی لەم هاوڕێیە کوردپەروەر و ئازیزەی دابڕا، لە الیەکی دیکەش 
هەرگیز  بەاڵم  دوایەوەیە.  بە  هەمیشەیی  ترسێکی  هێشتا  دەکرد  هەستی 
دیواری  چوار  نێو  بکەوێتە  ڕۆژگارێک  کە  نەکردبوو  ئەوەی  پێشبینی 
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ژووری بچووکی زیندانێک کە دوو کەسی هاوشاری خۆی بە ناوەکانی 
]موحەمەد[ و ]نوڕوڵاڵ[ ئێشکگری لە پێش دەرگاکەی بکەن و شەوانیش 
بە قسە و لێدان ئازاری بدەن. بۆیە لەنێو ژوورەکەدا چاوەکانی پڕ بووبوون لە 
فرمێسک و هێندەی دەیهێنا و دەیبرد نەیدەتوانی ئەم دوو جۆرە کوردایەتییە 
وەک یەک تەماشا بکات. هەتا شەوێک ]کاوێس[ خەونێکی زۆر سەیر 
دەبینێت کە کتومت لە ڕووداوێکی ڕاستەقینە دەچوو. لەم خەونەدا خۆی 
دەبینێت سەر و ڕێشێکی ماشوبرنجی چڕ و پڕی هەیە و لە بری ]کاوێس 
مەال حوتان[ ناوی ]ئەددای شێر[ە و لە ماڵی کەسێکدا بە ناوی )نوڕوڵاڵ( 

حەپس و زیندانییە. 
لە سەروەختی ئەو خەونبینەدا، ]مەال حوتان[ لە خەو ڕابووە و هزر دەکات 
چۆن پەنا بەرێتە بەر ماڵی )میرانی عوسمان بەگ( بەڵکە هەوڵێک بۆ 

کوڕەکەی بدات و لەو تەنگژەیە ڕزگاری بکات.
پیاوەکانی )عوسمان بەگی تەرزی( کە هاوڕێ و دۆستێکی نزیکی 
هەناسەبڕکێەوە  بە  بوو،  شێر(  )ئەددای  سێرت  باژێڕی  گەورەی  مەتڕانی 
لە ماڵی )نوڕوڵاڵ( نزیک دەبنە و زوو تفەنگ دەخەنە سەر سەری هەتا 
ئەم پیاوە خائینە مەتڕانیان بە زیندووی ڕادەست بکات. لێرە ]کاوێس[ لە 
نێو خەونەکەیدا هەناسەیەکی پڕ لە ئارامی هەڵدەکێشێت و هەست دەکات 
خۆیشی سبەی ئازاد دەبێت. هەرچەندە ئەو خۆی لەسەر شتێکی هیچ و 
بێ بنەما گیرابوو، کە هەرگیز جێگەی باسکردن نەبوو و ]مەال حوتان[ یش 
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نەیدەزانی چۆن شەرحی جۆرە بوختان و تاوانێکی وەها کرێت بکات کە بە 
پیالن دژ بە کوڕەکەی داڕێژرابوو.

ئایا یەکسەر وەک خەڵکی بڵێت ]کاوێس[ ی کوڕیان بینیووە و چووە 
دزی لە ماڵە دیانێکی بەستەزمان بکات کە تاقە کچێکی جحێڵ و کوڕێکی 
دە سااڵنی هەیە؟ ]مەال حوتان[ کە دەچێتە سۆراغکرنی کوڕەکەی دوای 
بە  نەمابوو، چەکدارەکانیش هەر هەمان شتیان  دیار  بەیانییەوە  لە  ئەوەی 
گوێی ]مەال[ دا دابوو، بێ ئەوەی کەسێک هەبێت گرینگی بە ئەوینی 
مەموزینانەی ]کاوێس[ بدات لەگەڵ ]سورما[ کە لەوانە بوو بۆ هەتایێ 
تۆی تەبایی لەنێو هەناوی ئەم خاک و خۆڵە جوانەدا بچاندبایە و كچ و 

كوڕانی دوای ئه وان به هۆی عه شقه وه  نه كوژرابان!
بەڵێ، ]کاوێس[ ئەو ڕۆژە پایزییەی مانگی ئەیلولی )١٩٩١( هەرگیز 
و  گێڕ  شین  ژنە  ئاپۆڕەی  لەنێو  ئازیزی  ]سورما[ی  کە  ناچێتەوە  لەبیر 
ڕەشپۆشەکاندا دەبینی کە چۆن ڕووی وەک مانگی بە ئەستێرەی فرمێسکان 
بوو. ]کاوێس[یش  پێوە دیار  ئەم کۆستە گەورەیەی  گەشابووەوە و خەمی 
لەگەڵ ناشتنی تەرمی  بیست و سێ کەسی بێتاوان کە تەرمی ]موحەمەد 
قادر[ ی هاوڕێیشی تێدابوو، دونیایەک خەمباری لە سەر ڕووی نیشتبوو، 
لێ کەمێک شادمان بوو کە دەیبینی بۆ یەکەم جار لە مێژووی شەقاڵوەدا 
کەسانی ئیسالم و دیان وێکڕا لە گۆڕستانێک دەنێژرێن.. ئەو بە سەرسامییەوە 
لەو دیمەنە ڕادەما و لە خۆی دەپرسی کە ئایا دەبێت لەنێو ژوورە تاریکەکانی 
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زینداندا ئەم کەسانە: )ئەحمەد ئەفەندی( و )دکتۆر یوسفی ددانساز( و 
)مام عەبدوڵاڵ( و )مام حەمید( و )سابیر کوردستانی( و )جیهاد تۆما( و 
)حەسەن زەخۆک( و )مستێی زەخۆک( و )حەمید( و )مەجید( و )هیوا( و 
)سەفین( و )نەریمان( و )عەبدولقادر( و )عەبدولخالیق( و )وسو( و )شێروان( 
و )مستەفا بەربەر( و )گەیالن( و )موحەمەد( و )مەال فەالح( و )نەوزاد(، 
چۆن ڕاز و نیاز و دەردە دڵیان بۆ یەک و دوو باس کردووە، هەتا وەها بەم 
شێوەیە بووین بە قەوارەی یەک ڕۆحی مەزن و گەورە کە لە بەهەشت نەبێت 

لە چتاقە زیندانێکدا جێگەی نەبێتەوە؟
]کاوێس[ یەک لە ژووانەکانی خۆی لەگەڵ ]سورما[ی دا وەک ترۆپکی 
ڕووداوێکی هەرە خۆش و چێژبەخش دەهاتە بەر چاو و هەستی دەکرد تا 
هەتایێ لە زەینیدا وەک خۆی دەمێنێتەوە. بۆیە لە سەروەختی ڕۆحدانیشیدا 
کە گوللەیەکی بە تەختی نێوچەوانی و سەر دڵیەوە کەوتبوو، هەر هەمان 
دیمەنی ]سورما[ی بینییەوە کە بە دوو کەزییە زەرد و ئەستوورەکانی لە 
بەرانبەری وەستاوە و کەپووە جوان و قنجەکەیەشی لەسەر کەپووەکەی وی 
داناوە. لەو ژووانەدا ئەوان زوو لێوەکانیان بەر یەکدی کەوت و ئیتر ماچ 
]کاوێس[  بوو..  هەردووکیان  بڕیارەکانی  و  جوولە  بزوێنەری گشت  تاکە 
دەتگوت بەو شەرابە مەستە کە ڕۆژێک لەگەڵ ]موحەمەد قادر[ دا لە 
دوکانە گچکەکەی ]مام سوالقا[ کڕیبوویان و بە دزی ]مەال حوتان[ و 
]مام قادر[ بە نۆرە بوتڵە شەرابەکەیان دەگرتە دەست و لەگەڵ دەنکە دەنکی 
هێشوە په سیرە تف و ترشەکان نۆشیان دەکرد. هەردووکیان تەمەن بیست و 
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چەند ساڵیک بوون و بە سەر و پرچ و ڕیش و سمێڵی شپرزە و شێواویانەوە، 
خۆیانیان وەک )چێ گێڤارا- کاسترۆ( دەهاتە بەر چاو. 

لێوەکانی ]سورما[ لە زاری ]کاوێس[ لەم شەرابە مه ستكه رتر بوون کە تەڕ 
تەڕ وەک هەنجیری )شۆشی(ی گەییو لەوێدا شل و خاو بووبوونەوە و نەشئە 
و سیحرێکی ناوازە و تایبەتیان پێدەبەخشی. ]کاوێس[ لە دونیادا نەمابوو و 
خۆی لە ئاست ئەم ڕووداوەی ماچ و ڕاموسان و یەکترگوشینەدا بۆ نەدەگیرا. 
دەستەکانی بەرەو کردنەوەی یەک لە دوای یەکی دوگمەکانی کراسەکەی 
سپییەکەی ]سورما[ دەبرد، چاوەکانیشی بەر دەزووە بریقەدارەکانی ستیانە 
ڕەشەکەی سەر سنگی سپیی ] سورما [ دەکەوتن و لە دوو ال دەبریسکانەوە، 
دەتگوت لەوێدا ئادەمێکە و لە بەردەمی قاپی بەهەشتێکی یاساغ وەستاوە. 
]سورما[ دەترسێت، لێ ]کاوێس[ بێباکە و ستیانەکە دەکاتەوە، ئیدی شێت و 
سەراسیمایە کە بۆ یەکەم جاری تەمەنی و لە ڕاستییدا دوو مەمکی قووت و 
سپی و جوان جوانی کچ دەبینێت. ]کاوێس[ خەریکە زاری بەرەو ئەم مەیدانە 
ببات کە ]سورما[ دەستێکی خستبووە سەری. ئەو گەلێک تامەزرۆیە و 
لێوەکانی لە دەستە جوانەکەی ]سورما[ ناسڵەمێنەوە و ناگەڕێنەوە و یەکسەر 
بە ورده  ماچان وەالیان دەنێ. ئینجا لێوەکانی ]کاوێس[ لە گوڵهەناری یەک 
لە مەمکان گیر دەبن و تا هێزی تێدایە گۆی ئەم مەمکە سپیی و جوانەی 
]سورما[ دەمژێت و دەمژێت.. لێرە بەدواوە دەکەوێتە بارێکی سەیر و سیحراویی 
و شوێن و کات لە فەرهەنگی ئەو چتاقە مانایەکیان نامێنێت، هەتا لە ژێرەوە 
شەڕوالەکەی تەڕ دەبێت و یەکسەر دەگەڕێتەوە ژیانە ڕاستەقینەکەی کە پڕە 
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لە ترس، ]سورما[ دەبینێت چۆن بەهەشتا و بەرەو ماڵەوەی هەڵدێت. 
 ] کاوێس [ لە نێو شەڕە تەقەی برا بەشەڕ چووەکان بیر لەم ڕۆژە خۆش 
و بەسەرچووە دەکاتەوە، بە ترسەوە لە جادە لێژ و جوانەکەی کن ماڵی سورما 
دەپەڕێتەوە. ئەو هەناسەی بێزاریی لەو بارە ناجۆرەی ژیانی هەڵدەمژێ، دوای 
ئەوەی چەند مانگێک بوو بە هۆی شەڕ و زیندانیی بوونیەوە ]سورما[ ی 
نەبینیبوو. ئەو نیوەڕۆیە ]کاوێس[ بڕیارێکی سەیری دابوو و دەیەویست بەر لە 
پەژیوان بوونەوە بە ]سورما[ یشی ببێژێت کە یان وێکڕا دەڕۆن، یان ئەوەتا خۆی 
بە تەنیا سەر هەڵدەگرێت و واڵتی پڕ لە گێژاو و شەڕ بۆ دواجار بەجێدەهێڵێت. 
]سورما[ وەک ئەو ڕۆژەی وێنەکەی پێشان درابوو لە بەرانبەر بڕیارێکی 
وەها قورس خۆی بێدەسەاڵت دەبینییەوە و نەیدەزانی چی پێ بڵێت. بەر لە 
هەموو شتێک ڕوومەتە پەمەییەکانی لە ڕەنگی خۆیان پتر خوێن هەڵدەگرن و 
گەرم دەبن، بە تایبەت کە بە ترسەوە لە الیەک گوێیەکانی بۆ ئاخاوتنەکانی 
شەڕ  تەقوتۆقی  دەنگی  دیکەیشەوە  الیەکی  لە  و  هەڵخستبوو  ]کاوێس[ 
دەمێک بوو هەراسانی کردبوو. ئەو بێزار بێزار دیاربوو و خۆی وەک هەر 
دیانێکی شەقاڵوە نامۆ دەبینی لە بەرانبەر شەڕێکی ناوەخۆ کە لە ماڵوێرانی 

و خەڵک بە کوشتدان هیچیتر بە دوای خۆیدا ناهێنێت. 
]سورما[ چەند مانگێک بوو بۆ چوونەدەرێکی کورتیش دەرگا دارینەکەی 
ماڵیانی نەخستبووە سەر پشت، بۆیە  لە کونجی ماڵەوە و لەژێر دارهەنار و 
دارهەنجیرەکانی باخچەکەیەدا لە خۆی دڵتەنگ و خەمگینتر نەدەبینییەوە 
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و لە خەیاڵیدا شەڕ فلیمێک بوو کە هەزار و یەک دیمەنی ناشیاو و پڕ لە 
دڕندەیی تێدا دەبینییەوە. 

چەند ڕۆژێک بوو چواردە تەرم لە دووریی چەند کیلۆمەترێکی نزیک 
بە ماڵیان لە نێوان مەتەرێزی هەردوو بەرەی شەڕدا کەوتبوون و کەس نەدەوێرا 
تخونیان بکەوێت. شەڕ هێندە گەرم بوو دەتگوت ڕق و قینەی سەدەکانی 
پێشووە و لە نێوانی خەڵکی سەر ئەم خاک و خۆڵەدا ڕژاوە و بەتاڵ نابێتەوە.. 
] سورما [ زۆر بە نابه دڵی ڕۆندكه کانی سەر ڕوومەتی دەسڕینەوە و خۆی 
وەک ئەو کیژە ئەرمەنی و کلدانی و ئاسوورییانەی ساڵی )١٩١٥( دەهاتە 
پێشچاو کە چارەنووسیان کەوتووە بەر نەفرەت و زوڵم و زۆری دەسەاڵتی 
تورک و هەندێک لە عەشیرەتە کوردەکان. ]سورما[ هێندە پەرێشان و ڕەنجاو 
بوو، بۆیە لەم ئێوارەیەدا هەرگیز ]کاوێس[ی وەک دڵدارەکەی ڕۆژانی پێشوو 
نەدەبینی کە چه ندین کاتژمێری درێژ لە نێو داران و سەر کانیاوەکەی )شێخ 
سەید( لە چاوەڕوانیدا لەوێ دەبوو و سااڵنیش بەسەر چووبان بێزار نەدەبوو. 
دەتگوت ئەو بە هۆی دیتنی نیگاره کە لە نەبوونەوە شتێک لە نێو دڵیدا شین 

بووە و نایەوێت هەتا بە ]کاوێس[یشی بڵێت.
چ  نەیدەزانی  خۆیشی  و  بوو  بێزار  دۆخە  لەم  بەیەکجارەکی  ]سورما[ 
ناوێک لەم پێشهاتە سەیرانەی ژیانی بنێت. لەو کاتە لە نزیک پەنجەرەکەیدا 
دەنگەدەنگ دەبیستێت و دواتریش دیمەنی یارە بەدبەختەکەی لێ دیار دەبێت 
کە دوو چەکدار وەک تاوانبارێک بەرەو شوێنێکی نادیار ڕەپێشی خۆیانی 
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چۆن  ]کاوێس[،  بە  دڵدار  و  بێدەسەاڵت  کیژێکی  وەک  ]سورما[  دەدەن. 
ناتوانێت پێش بەم گولالنە بگرێت کە شەوانە بەسەر باخچە و ماڵەکەیاندا 
تیژ تیژ دێن و دەچن، وەهایش لە ئاست ئەم ڕووداوە تەنها بێدەنگی دەنوێنێت 

و تفی خۆی دەخواتەوە. 
ئەو ڕۆژەی ]کاوێس[ ئازاد بوو و یەکسەر وەک جارانی پێشوو، بەاڵم 
بە ناخێکی پڕ لە بێزاریی و ئازایەتییەوە دەرگا دارینەکەی باخچە و ماڵی 
]سورما[ی بۆ دواجار خستە سەرپشت. سەرەتا بەردێکی لە دەنکە نۆکێک 
بە  بەردەکەی  هاتنەوەی،  بۆ  نیشانەیەک  وەک  هەڵگرتەوە  گچکەتری 
شێنەیی هاوێشتە شووشەی پەنجەرەی ئەو ژوورەی ]سورما[ و برا بچووکەی 
تێدا دەنووستن. ئەو کردارە پتر لە پێنج – شەش ساڵ بوو وەک زەنگۆڵەی 
نێو  سیاسیی  شڵەژانی  و  شەڕ  باری  لە  و  هەبوو  بوونی  نێوانیان  دڵداری 
کوردانیشدا، جوانییەکی گەورەی دابوو بە ژیانی ئەم دوو دڵدارە تاقانایە و 

نێو باخچەکانی شەقاڵوە.
]سورما[ دوای ڕۆیشتنی ]کاوێس[ هەست دەکات الیەکی ڕۆحی وێران 
دڵشکاوییەکی  لە  کەچی  کلێسا  دەکاتە  ڕوو  بله ز  ئێوارە  بۆ  بۆیە  بووە، 
دیکە زیاتر، شتیک لەگەڵ خۆی ناهێنێتەوە ژوورەکەی. هەتا شەوێکیان لە 
خەونیدا خۆی لە نێو ڕۆح و جەستەی کیژە کوردێکی شکاک دەبینێتەوە 
کە )خەیول( ناوێک لەگەڵ چواردە کەس لە پیاوانی )ئاغا پتڕۆس(، لە 
لەنێو  دەکەنه  سه ری.  دەستدرێژی  بە هەموویان  و  چۆاڵییەکدا گرتوویانە 
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خۆی  ناوی  کە  پێشچاو  دێتە  ]کاوێس[ی  تاڵەدا  خەونە  ئەم  مۆتەکەی 
ملی  لە  وی  خوێناوییەکەی  دەرپێ  الیەک  لە  و  گۆڕیوە  ]سمکۆ[  بۆ 
بڕنۆکەی گرێداوە، لە الیەکی دیکەیش سۆز و پەیمان دەدات هەرچی زووە 
تۆڵەی بکاتەوە.. لە خەونەکەدا وشەی تۆڵە لە زاری ]سمکۆ[ سەدایەکی 
گەورە گەورەی هەیە و لە نێو گوێچکەکانی ]سورما[یش دا بە بێ تامی 
دەزرینگێنەوە و وەهای لێ دەکەن لە سەر جێگەی خەودا چەند جارێک ئەمدیو 
و ئەودیو بکات. بەاڵم زۆر ناخەیەنێت کە لەپڕ دیمەنی خەونەکە بە شێوەیەکی 
دیکە دەگۆڕدرێت و ]سورما[ زۆر ئازار دەکێشێت کە خۆی لە نێو هەمان 
لە خەونەکەیدا ]کاوێس[  دەبینێتەوە. ئەمجارە  شەڕە خوێناوییەکەی جاران 
بە برینداری یەخسیرکراوە و وا لەگەڵ کۆمەڵە کەسێکی بەدبەختی دیکە 
خەریکە بخرێنە بەر دەستڕێژ. لە خەونەکەیدا گوللـەیەک زوو نێوچەوانی 
]کاوێس[ دەپێکێت و یەکسەر لەوێدا وەک بەرخێکی قوربانی لە نێو خوێنی 
خۆیدا دەیگەوزێنێت. ئیدی پێش چاوانی ]سورما[ سوور سوور دەچنەوە و 
لە  ئەم خوێنەیان گرتووە کە  ئیتر هەموو شتەکان ڕەنگی  هەست دەکات 
دامێنی وی و نێوچەوانی ]کاوێس[ وەک کانیاوێک دەڕژێن و دەڕژێن. لێرە 
]سورما[ لەپڕ ڕادەچڵەکێت و چاوەکانی بەترسەوە بۆ دونیای دەرەوە دەکاتەوە 
و دەبینێت وا باوکیەتی فانۆسێکی بە دەستە و بە نیگەرانییەوە لەسەر ڕووی 
وی ڕاگرتووە و دەڵێت: »هەستە کیژم، دەڵێن کاوێسی کوڕی مەال حوتان 

لەودیو سنوور کەوتۆتە کەمینی جەندرمان و کوژراوە،!«
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ئەم قسانە وەک دەستڕێژی هەمان ئەو گولالنەی کە ]کاوێس[یان لە 
دوورەوه  لە دوو الوە پێکابوو، بە خێرایی بەر گوێی ]سورما[ دەکەون و لەنێو 
جێگەی گەرمیدا و وەک شتێکی هەرگیز چاوەڕواننەکراو بۆ باوکی لە 

پەلوپۆی دەخەن و یەکسەر دڵی دەوەستێنن. 
ڕۆژانی دواتر لە شەقاڵوە نەغمەی دوو جۆرە گریان لە ماڵی ]یەعقووب 
حەننا[ و ماڵی ]مەال حوتان[ بەرزدەبوونەوە و دەچوونە کەشکەاڵنی ئاسمان، 
پەڵە  وەک  و  دەگێڕنەوە  ئەوینە  ئەم  چیرۆکی  لەالیەک  وێکڕا  دەتگوت 
هەورەکانی ]کاوێس[ لەنێو تاکسییەکەدا خۆشیویستن، دەیگەێنن بە ئاسمان، 
لە الیەکی دیکەیش بەسەرهات و چیرۆکی مەتڕانی گەورە ]ئەددای شێر[ 
ئاشکرا دەکەن کە نیگاری هەڕەتی منداڵیی لەنێو گیرفانێکی ]کاوێس[دا، 

ئەویش گوللـەیەکی بەر کەوتبوو و لەنێو خوێندا تەڕ تەڕببوو. 
ئەرێ شتەکان وەها ڕوودەدەن، بەرلەوەی یەک لە دوای یەک بپێچرێنەوە 
و بچنە نێو هەگبەی مێژوویەک کە پڕە لە ناسنامەی هەزاران کەس لە 

قوربانیانی بێ ناونیشان.  
هەولێر- ٢٠١٤
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قەڵەمە پارکەرەکەی باوکم

) ن َواْلَقَلِم َوَما َيْسُطُروَن (
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ئەوەی من بزانم لە نێو کوردان کەس لە باوکم زووتر پێی نەناوەتە سەر 
خاکی ئەمریکا. ئەوەیش شتێک بوو هەردەم خۆشی وناخۆشی وێکڕا دەهێنا 
نێو زەینم و، هێندێک جار منی دەگەیاندە لووتکە وهێندێک جارانیش لە 
قوواڵیی شەرمەزاریدا بەجێی دەهێشتم. من بۆ خۆم لە تەمەنمدا نە باوکمم 
بینیبوو، نە بەم مێژووەیش ئاشنا بووم کە تێیدا ئەو پیاوە نامۆیە بۆ ئەم 
خاکە دوورە سەفەری کردبوو. لێ، لە زاری دایکمەوە ئەوەندەم شت سەبارەت 
ئەو  تارمایی  لە  باوکم  وێنای  هاتبوو  لێ  وەهام  بیستبوو،  سەفەرەی  بەم 
کەسەیش ببینمەوە کە ڕێک بەر لە سی ساڵ لە هەواڵێکی گوماناوییدا 
ئااڵی ئەمریکا لە سەر مانگ دەچەقەنێت. من ئەگەر لە هەمان رۆژدا لە 
دایک بووبم ودواتریش لە ئەمریکا چیرۆکی ڕاستەقینەی مەرگی ناڕوون 
ونائاسایی باوکمم بە هۆی خەونێک بە چاوی خۆم ببینم...ئیتر چ پێویست 
پیاوێکیتر  بە  یان  ئارمسترۆنگ(  بە )نیڵ  باوکم  دەکات جارێکی دیکە 
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بچووێنم. یانیش هەر لە سەرەتاوە ئاخاوتنیکی نادروستی وەهام بە زاردا بێت 
و بڵێم: » ئەوەی من بزانم کەس لە نێو کوردان لە باوکم زووتر پێی نەناوەتە 

سەر خاکی ئەمریکا!« 
ها....ها،  ها  ها  ئارمسترۆنگ(...ها  ئارمسترۆنگ(...)نیڵ  )نیڵ 
پێدەکەنم و لە ئاست ئەم ڕێکەوتە ڕادەمێنم وبە خۆم دەڵێم: » ئای دلۆ..
ئای..ئای کە سەیرە! لەم سەروەختەی تۆ بۆ یەکەم جار و یەکەم چرکە 
ساتەکانی تەمەنت سەرت دەکەوێتە نێوان هەردوو ڕانە سپیی وخوێناوییەکانی 
شیرینی  زمانی  بە  کە  ئەمریکایی  پیاوێکی  دوورەوە  دووری  لە  دایکت، 
کوردیی ناوی دەبێتە )پاڵەوانی بازووئاسنین( ئااڵی ئەمریکا لە سەر مانگ 

دەچەقێنێت!؟« 
لە بیرمە پێنج، یان شەش ساڵێک بوو کەتبوومە بەر خوێندن وتازە وانە 
سەرەتاییەکانم دەخوێند، رۆژێکیان دایکم لە خەفەتی دووریی باوکم ناوی 
ئەمریکای هێنا و گوتی » دەڵێیت ئەم ناوە کوردییە و لە )ئەم رێگا( وە 
هاتووە- دەستێکی بە سەرمدا هێنا- کوڕم دە بخوێننەوە ولەم رێگایە هەواڵێکی 
باوکتم بۆ پەیدا بکە!« من لە ئاست ئەم قسەیەی دایکم خۆمم لە ژێر باری 
فەرمانێکی سەخت دەبینی ولە ژێر لێوانمەوە دەمگوت: » ئەمرکە دایە ... 
ئەمرکە.. ئەمریکا!« لە ژێر کاریگەریی ئەم ئاخاوتنە پێشینەی نێوان دایکم 
و مندا، قەڵەمێکم دەگرتە دەست ودەمنووسی کە ئایا )ئەم رێگا(بووە وبووە 
بە ئەمریکا یان )ئەمرکە(یە وبووە بە ئەمریکا!؟ گەلێک جارانیش بە هۆیەوە 
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لە کۆاڵن دەبوومە گەمەی دەستی مندااڵن کە بە هەتیو بانگیان دەکردم.. 
من توڕە دەبووم وگریان لە قوڕگم بەجێدەما وپێیانم دەگوت: »گێلینە، بابم 
لە ئەمریکایە..ئەمریکا!« سااڵنێک دواتر کە جەوانێکی فەریک وکەمزان 
نێو گێژاوان دەمامەوە وبە هیچ ئەنجامێک  بووم، هەتا درەنگانی شەو لە 
نەدەگەیشتم.. دەمپرسی ئایا ڕاستە باوکم لە ئەمریکایە؟ یان کەسێکی ونبووە 
وەک هەزاران کەسی دیکەی ئەم وەالتە و گڵکۆیەک نییە پێی بناسرێتەوە..! 
بە خۆمم دەگوت هەر کامەیان بێت تازە کێشەیەک نییە، چونکە ئەستەم 
بوو کەسێکی وەک من تاقانە وهەژار دەستی بە ڕاستییەکانڕا بگات، یان 
رۆژگارێک پێییەکانی بگەنە سەر خاکە دوورەکەی ئەمریکا وجادە بە جادە 

وەدوای سۆراغی باوکێکی ونبوو بکەوێت. 
لە  بەر  ئەو  دایکم  قسەی  بە  بوو...  ونبوو  کەسێکی  هەردەم  باوکم 
ڕۆیشتنیشی هەردەم بێ هەواڵ وباس لە ژوورە تاریکەکانی زیندانان بوو. 
دوا جار لە زیندانی )قەسری نیهایە( گەڕابووەوە و تەنها چەند مانگێک بە 
خۆشیی لە تەک دایکم مایەوە، ئینجا ڕووی کردە شاخ وبە یەکجارەکی 
لە پێش چاوان بزر بوو. من نەمدەتوانی شوێن پێی ئەم پیاوە هەڵبگرم کە 
ناوی باوکمە وهەرگیز لە وێنەیەکیشدا پێشتر خۆی پێشانم نەداوە. بۆیە بەر 
لەوەی ژمارە گەورەکانی سااڵن سەر لە نوێ سفر ببنەوە، لەو کاتەی سەری 
خۆمم لە خاکە پڕ لە گێژاوەکەم هەڵگرت وبڕیاری ڕۆیشتنم دا، چتاقە 
بیرۆکەیەکم لە زەیندا نەبوو سەبارەت بە سیما و ڕوخساری ئەو.. لەوەیش 
بەدبەختر دایکیشم نەمابووهەتا تێلیفۆنێکی بۆ بکەم پێی بڵێم: »هۆو دایە 
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گیان، وا من لە بەرانبەر قاپییە بەرز وئاسنین وتۆکمەکەی باڵیۆزخانەی 
ئەمریکا لە ئەنقەرا وەستاوم وبڕیارە نیو سەعاتێکی دیکە بچمە ژوورەوە!« 

چەند ساڵێک دواتر کە لە نێوەندی تەندروستیی )ڤێندەرهیڵت( لە سەر 
قەرەوێڵەیەکی ئۆتۆماتیک بە جەستەی هەپڕوون بە هەپڕوونمەوە ڕاکشابووم 
و لە کۆمادا بووم. تارمایی باوکمم لە ژووێکی تاریک و ئەنگوستەچاوی 
پێ فڕکراوە  زۆر  بە  بەنزینی  بوتڵ  یەک  دەبینی،  ڕوونی  بە  زیندانێکدا 
وهەندێکیشی لەم ئاوە نەعلەتییە بە پانتۆڵ وکراسە پیس وشڕەکەی دا کراوە. 
لە دەرەوەیش چەکدارێکی بڕنەو لە شان ئێشگرێکی شڵەژاوە وخەریکە دوا قووم 
لە جگەرەکەی نێو پەنجەکانی دەدات، بەرلەوەی بەرەو پەنجەرە بچووکەی 
بان سەری و نێو ئەو ژوورەی بهاوێژێت کە سێ سااڵن باوکمی تێدا بەند 
و یەخسیر بوو. لەو کاتەی بینەری ئەم ساتەوەختە تاڵ و تراژیدییە بووم، 
ئازارێک هەتا نێو بنەبانی دڵم دەچوو و گشت ئەندامەکانی لەشمی وەک 
بروسکە دەچووزاندەوە ولە ناخەوە ڕایتەکاندم. ئیتر دیمەنی باوکم یەکسەر 
وەک ئەو قەتماغەیە رەشەی لێ هات کە بەر لە هەموو برینەکان بە پشتی 
سەرمەوە بوو و، خەریک بوو بە تەواویی وشک دەبوو. چەکدارەکە لەگەڵ 
فڕێدانی جگەرەکە ودەنگی ترسناکی رمبژن و فوارەی ئاگرینی ئەو ژوورەی 
چەند ساڵێک بوو ئەویش بە هۆیەوە بەسترابووەوە ولە بەردەمی ئێشکگر بوو، 
هەتا پێیەکانی بڕەو دەکەن ڕادەکات. سەرەتا گەرەکییەتی بەرەوە دامێنی 
چیایی )دۆکۆ( سەربکەوێت، بەاڵم هەست دەکات ئەو تاوانەی کردوویەتی 
ئەوەندە نەنگ ونگریس و پیسە، بۆیە پێیەکانی لە یەکدی دەئاڵێن و لەگەڵ 
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هەڵکشان بە بەژنی چیادا هەڵناکەن. هەتا لە پڕ بیرۆکەیەکی شەرمەزار و 
شکاو تەواوی زەینی شێواوی داگیر دەکات و پێی وایە باشترین کار بۆ ئەو 
گەڕانەوەیە بۆ باوەشی نەحس. ئەو خێرا خێرا دوورکەوتبووە وباوکمی لە نێو 
گڕی ئاگرێکدا بەجێهێشتبوو کە دوای نزیکەی سی وپێنج سااڵن منیشی 

لە ئەمریکاوە بە تاو دەسووتاند. 
لە کۆمادا خەریک بوو لە مەرگێکی مسۆگەر قیت دەبوومەوە، لەو 
کاتەی پنتیکی رەشم لە نێو ژوورە سووتاوەکەدا بە ئاستەم لێ دیاربوو وهەستم 
دەکرد دوا ئاسەواری جەستەی باوکمە. تێر تێر لەم شوێنە ڕادەمام هەتا ئەو 
ئاستەی دونیا لە پێش چاوانم هێور دەبووەوە وهێواش هێواش رەنگی پنتە 
رەشەکەیش کاڵتر دەبوو. سەرەتا پنتەکە خۆی بە رەشێکی تەڵخ دەنواند.. 
دواتر دەگۆڕا بۆ قاوەیی.. ئینجا گەش گەش دەبوو و لە نێوان هەردوو رەنگی 
مارۆنی و ئەرخەوانییدا هەڵپەی دەکرد! دیمەنی پرووشەی سەر دوا سانتیم 
نێو  دەکەوتەوە  دیکە  جارێکی  سوورسوور  چەکدارەکە  پیاوە  جگەرەی  لە 
زەینم و خەریک بوو منیشی دەسووتاند. لێرە پتر ڕادەچڵەکیم و دوای شەش 
رۆژ مانەوە لە کۆمادا وەهۆش خۆم دەهاتمەوە و لەگەڵ بە ئاگا هاتنیشمدا 
دەبینی  )خەیات(م  زیندانی  نەفەرییەی  تاک  ژوورە  ئەو  نێو  دیمەنی  دوا 
کە تێیدا باوکم لە ماوەی شەش سەعاتدا بە تەواویی سووتا بوو وهێندەی 
قونکەجگەرەیەکی لێ هاتبوو. دواتریش باوکم لە بەر چاوی دڵم دەبوو بە 
خاڵخاڵۆکەیەکی شەنگ و سوورسوور لەگەڵ کردنەوە ولێکدانی باڵەکانیدا 

بۆ دوور دەفڕی ومنی پتر دەهێنایەوە نێو ئاگایی. 
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چاوەکانمم هەڵدەبڕی و دکتۆرەکەی بان سەرم بە ڕوومدا پێدەکەنی و زۆر 
سەرسام بوو بەم گەڕانەوەیە ناوازەیە. من بەرلەوەی بزانم ئەو ناوی )پرۆفیسۆر 
فرەنسیس(ە، لە قوواڵیی نێو نیگای چاوە شینەکانی نقووم دەبووم وخەوم لێ 
دەریای کاریبی  بە  دەبوون  پڕ  لە  کەوت. چاوە شینەکانی )پ.فرەنسیس( 
ومنیان غەرق دەکرد. ئیدی من خۆم نییم بەڵکە باوکمم ولە نێو بەلەمێکی درێژ 
کە پێدەڵێن گاڵی، لەگەڵ سەد ونەوەد وهەشت کۆیلەی دیکەی تورک وعەرەب 
وعەجەم، بە گوریس بەستراوەمەتەوە ولە سەر پشت درێژکراوم و بەرەو قەدەرێکی 
ڕاستەقینە  ڕووداوێکی  لە  وگەلێک  پچڕە  پچڕ  خەونێكی  دەبردرێم.  نادیار 
دەچێت، لەو کاتەی مرۆ دەکەوێتە نێو تەنگژە وشەڕێکی گەورە کە بە دەیان 

پاپۆڕ وکەشتی وبەلەم تێیدا بەشدارن. 
چیرۆکەکانی دایکم کە لە ماوەی درێژی ونبوونی باوکمدا بە گوێمدا 
چرپابوون، هەم لە وادەی کۆمادا هەمیش لە سەروەختی خەونبینینە بەردەوامەکانی 
سەر جێگا، خۆیان بە شێوەیەکی دیکە، یان با بڵێم نزیکتر لە ڕاستی دەنواند 
ودووبارە دەکردەوە. دایکم گەلێک جار باسی شەو و رۆژە درێژەکانی باوکمی 
کردبوو لە زینداناندا وهەزار و یەک داستانی قارەمانی بە بااڵی شووەکەیدا 
پۆشیبوو. کەچی هەزار و یەک ئەفسووس ئەو ئێستاکە لە ژیاندا نەماوە 
هەتا بە چاوی خۆی ببینێت کە کوڕەکەی دوای سێ دەیە لە هەراسانی و 
پەشۆکان بەدوای دۆزینەوەی سۆراغی باوک گەیشتۆتە ئەمریکا، بەاڵم چ 
ئەمریکایەک کە لە سەر قەرەوێڵەی نەخۆشخانەیەکدا کەوتبم و تاڵ تاڵ 

ڕاستییەکانم وەک فلیم پێشان بدرێت و نەتوانم شتێک بکەم. 
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زادەی  کە  زیندانان  لە  باوکم  درێژەکانی  وچیرۆکە  بەسەرهات  کۆی 
خۆڕاگری ونەبەردی بێوینە بوون، لە کن من لە شێوەی سووتماکێکی ڕەشی 
هێندەی قونکەجگەرەیەک کۆ بووەوە، کەچی دواتر خۆشبەختانە لە فۆرمی 
زیندووی خاڵخاڵۆکەیەکی باڵ نەخشین لە پەنجەرەی ژوورە سووتاوەکە بۆ 
دواجار خۆی پێشان دام و بۆ دوور فڕی... دیمەنی جوانی خاڵخاڵۆکەکە 

دەتگوت رۆحی نەمری باوکمە، دەفڕی ودەفڕی و زەمەنەکانی دەبڕی. 
دایکم دەیگێڕایەوە پاش نیوەڕۆیەکی پاییز من لە قوتابخانە دەبم، ژنێکی 
کامڵ و قەڵەو لە دەرگا دەدات و نامەیەکی دەخاتە نێو دەستی کە قەڵەمێکی 
پارکەر و کاغەزێکی نووسراوی تێدایە وئەو لە پڕ وەک گوڵیکی سیس 
بوو دەگەشێنێتەوە. دایکم بە ماچومورچ ژنە لە باوەش دەگرێت، نائاگایە 
لەوەی کوڕە تاقانەکەی دوای سێ دەیە ڕووی هەمان ژن لە وادەی کۆمادا 
لە پاڵ تارماییەکدا دەبینێت کە کتومت لە بکوژی هاوسەرەکەی دەچێت. 
پیاوەکە بە دەنگێکی نووساوەوە بە ژنەکەی دەڵێت: »چاکت کرد گوڵم، 
ئیترهەوڵدەدەم ڕابردوو بە یەکجاری لە بیر خۆم ببەمەوە!« ژنە هیچ کام لە 
وردەکارییەکانی پشت هەناردنی ئەم نامەیەی نەدەزانی کە دوای دوو ساڵ 
لە گەڕانەوەی شووەکەی لە شاخ بۆ ماڵی ئێمە دەنێردرێت. تاوانێکی کرێت 
وناشیرین بوو بەرلەوەی گشت پەرتەی لێ بکەن وبارەکە بە تەواویی لە بار 
ببەن، کاغەزێک بە دەستخەت وئیمزای باوکم بە زۆردارەکی پڕ دەکرێتەوە 

کە تێیدا وەها بۆ دایکم بنووسێت: 
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»گیانەکەم پاکیزە، ساڵو وخۆشەویستی... بڕیارە بە یارمەتی پیاوێکی 
دەوڵەمەندی عەجەم کە لە تەورێز توجارەتی مافوور دەکات، من بە پاپۆڕ 
لە بەندەرعەباسەوە بەرەوە ئەمریکا سەفەر بکەم. بۆیە لە چاوەڕوانیمدا زۆر 
مەمێنەرەوە، چونکە دونیا پڕە لە قەزا و قەدەر. تێر دلۆم بۆ ماچ بکە و 

ئاگاتان لە خۆتان بێت. ئیمزا و ناوی باوکم و بەروار« 
دایکم هۆن هۆن فرمێسک لە چاوەکانییەوە دەهاتنە خوار ونامە وقەڵەمە 
پارکەرەکەی ماچ دەکرد. دواتر بۆ ماوەیەکی درێژ ئەم دوو شتەی لە نێو 
باولەکەی حەشار و کڵۆمدا و کردنی بە سەرچاوەی دەیان بەسەرهات وچیرۆک 
کە لەالیەک سەبووری دڵی خۆی پێ دەدایەوە ولە الیەکی دیکەیش منی 
پێ گۆش وگەورە کرد وئەرکێکی سەیری پێ سپاردم. فەرمانێکی قورس 
وناخۆش بوو، لێ کە گەورە بووم هەرگیز وەک ئەم کەسانە نەبووم سێبەری 
باوکی لە سۆزی دایک پێ باشتر بێت. چونکە بە چاوی خۆم لە ڕاستیدا 
دەمبینی تارمایی باوک هەردەم لەگەڵ دەسەاڵت و شارستانییەکاندا دێت 
ودەڕوات، کەچی دایک حەقیقەتە و وەک خاک ونیشتمان وەهایە. دوای 
ئەوەی بە درێژایی ساڵەکانی خوێندن لە رشتەی مێژوودا شەڕ وشۆڕی نێوان 
باوک وبراکانم دەخوێندەوە و بابەتەکانم تاووتو دەکردن، دەمبینی پاشا وپیاوە 
زاڵمەکان هەتا کوڕیان زۆرتر دەبوو زاڵمتر دەبوون..ئیدی چیدی بڵێم کە بەم 

ئەنجامانە گەیشتبووم! 
دایکم دەیزانی من هەرگیز بە جێی ناهێڵم ومژووڵ بوونم لە گەڕان بە دوای 
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هەواڵی باوکێکی ونبوودا، پێ شتێکی هیچە، ماوەیەک وازی لێ هێنام. 
کەچی لە بڕی ئەوە رۆژێک هات و نامە وقەڵەمێکی پارکەری دا دەستم 
وگوتی: » ئەم کاغەز وقەڵەمە تاکە یادەوەریی بەجێماوی باوکتن ودەمێکە 
هەڵمگرتوون. ئێستا کاتی ئەوەیە بە تۆیان بسپێرم. بەاڵم دەبێت بەڵێنم پێ بدەیت 
بمێنییەوە!«  بگەڕێت والی  باوکت  لە  و  ئەمریکا  بچیتە  مردنم  دوای  کە 
من لە ئاست ئەم قسەیەی دایکم بە ئاشکرا دەنگم هەڵدەبڕی ودەمگوت: » 
چەند  نامەکەم  نەمریت!«  وتۆ  بمرێت  ئەمریکا  ئەمرکە..  دایە...  ئەمرکە 
جار وچەند جار دەخوێندەوە ودەچوومە نێو بنج وبنەوانی یەک بە یەکی وشە 
ولە  دەبووم  بێزار  دیکە  وتاوێکی  دایدەگرتم  شادمانی  تاوێک  ڕستەکان.  و 
نێو نامەکەدا لە ناوی دایکم وناوی خۆم بترازێت چتاقە وشەیەکی دیکەی 

نامەکەم نەدەناسییەوە.. تەنانەت لە ئیمزا وناوی باوکیشم بە گومان بووم. 
من کە گەیشتمە ئەمریکا تەمەنم بیست ونۆ سااڵن بوو وبڕوانامەیەکی 
بێکەڵکی نیشتمانمم لە گیرفاندا بوو و لێی نووسرابوو فاڵن کوڕی فاڵن 
ماستەری لە )ڕشتەی مێژوو( لە فاڵنە زانکۆ بە پلەی زۆر باشە وەدەست 
هێنابوو  بەجێ  تەواویی  بە  دایکمم  ئەمرەکەی  ئەوەیشدا  لەگەڵ  هێناوە. 
لێ  باوکمی  بوو  دایکم  ئاواتی  هەردەم  کە  رێگایە  ئەم  سەر  وچووبوومە 
بدۆزمەوە. بەاڵم، تازە درەنگ بوو ئەو مەتەاڵنەی کە لە هەڕەتی مێرمنداڵیی 
وجەوانیدا سەبارەت بە ناوی ئەمریکا لەسەر ڕووپەلی دەفتەرەکانم دەمنووسین، 
بە شێوەیەکی دیکە هەڵبینم. هەنووکە منیش وەک گەلێک لە خەڵکی 
دیکە دەزانم کە ناوی ئەمریکا لە ناوی کەشتیوانی ئیتالیایی )ئەمریگۆ 
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ڤێسپوچی( یەوە هاتووە، لێ، هێشتا ئەوەندی زمانم لە دیوارەکانی نێو زار 
ومەالشووم گیردەکەم ناتوانم وەک ئەمریکاییەکان بە ئەمریکا بڵێم ئەمێرکا. 
نامۆم وهەستدەکەم بە گوتنی ناوی ئەمریکایش بە ئەمێرکا ئەستەمە سەرە 

داوێکم وەدەست بکەوێت و باوکی ونبوومی پێ بدۆزمەوە. 
نێو  جگەرە  وهەڵمی  وستابووم  جادەیەک  شۆستەی  لەسەر  خەمگین 
سییەکانی پڕ کردبووم. ئەم هەڵمە بۆن دژوون ونامۆیە هی زاری کیژیکی 
ناسیبێت.  پێشتر منی  ئەوەی  دەهات وەک  بەرەو ڕووم  بوو کە  سەماکار 
لە  باڵوبووەوە کە  هەوادا  بە  ئەم گەنجانەیش  زار وکەپووی  نێو  دووکەڵی 
هاتوچووندا بوون بێ ئەوەی وەک ژن وپیاوە پیر وسەرسپییەکان پارە بخەنە 
نێو قاپی کچەکە. پارەی گیرفانی گەنجەکان لەوانەیە تەنها بەشی لەتێک 
پیزا، کۆکایەک، و چەند شتێکی هەرزانی دیکەی کردبایە. دووکەڵی 
جگەران پتر گێژیان دەکردم و بە الیاندا دەهێنام و دەتگوت خەونە دەیبینم.. 
دەکردم.  شێتی  بوو  خەریک  وتەنیایی  نەخەوتبووم  بوو  رۆژێک  چەند 
ئای ئەمریکا... ئەمریکا. چەند گچکەیت کە ناتوانیت هەستی تەنیاییم 
بڕەوێنێتەوە، یانیش کەسێک لەم پیادەڕۆیانەی کە بە تەنیشتمدا ڕەت دەبوون 
سەرە داوێکی بدابایە دەستم و لە کۆتاییدا پیاوێک دەربکەوتبایە و بیگوتبایە: 
»هێی، من باوکتم«.. دۆزینەوەی خۆم و ئەو میژووەی بە دۆزینەوەی باوک 
پەیوەستە لە مێژووی نیشتمانێک دەکات کە لەوانەیە بە فیکەی کەسێکی 
ناپاکی وەک ئەم چەکدارەی لە باری کۆمادا بینیم و باوکمی دەسووتاند، 
نەمێنێت ولە پڕ ببێت بە هیچ.  بیرکردنەوە لە هیچ ونیشتمان وخۆم، لەوەتەی 
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هاتوومەتە ئەم شارە هەردەم باری قورسی تەنیاییم وەبیر دەهێننەوە. بە تایبەت 
کە پێشووتر لەو ڕۆژگارە گەرمانەی هاوین لە ژێڕ پەڕەکانی پانکەکەی 
بان سەرمدا لە سەر پشت ڕادەکشام و لە پڕ هەستی قووڵی بێ باوک بوون 
تەواوی دەمارەکانمی داگیردەکرد. فێنک دەبوومەوە ونەدەبوومەوە، ئەمجارە 
لەژێر بێجامەدا هەرامەکەمم یەکسەر لێ قیت دەبووەوە لە هاوین گەرمتر 
دەیکواڵندم و بە یەک دوو تف دەیکردم بە هیچ. بۆیە کە بە جادەکانی 
شارێکی جەنجاڵی ئەمریکا دەسووڕامەوە، جۆرە خەمێکی وەها وەک خۆم لە 

دەرەوە هەردەم پیاسەی دەکرد.
سەرم گێژ دەخوات و پتر خۆم لە نێو بیرۆکەی ئەم هیچبوونە دەبینمەوە. 
هەرسێ پەڕەکانی پانکەکەی پێشینم وەبیردێنەوە کە هاوینان لە بان سەرم 
بوون وناویانم نابوو- هیچ ونیشتمان وخۆم. ئەوان لە خووالنەوەیاندا تێکەڵ 
دەهات.  لێ  گەورەیان  وهیچێکی  بۆشایی  وەک  چاوانم  پێش  ولە  دەبوون 
ئێستا دوای تێپەڕبوونی سااڵنێکی درێژ، هیچ وهەموو لە زەیمدا لە هەموو 
کاتێک پتر لە دوو وشەی پارادۆکسی دەچن و منیان گەیاندۆتە ئاستێک 
کە فەلەسەفەیەکی تایبەت بە خۆمم هەبێت وهەردەم بڵێم کە هیچ بوویت 
هەموویت و کە هەموو بوویت هیچیت... یان لەوەیش واوەتر بڵێم کە هیچت 

ویست هەموویت هەیە و کە هەموویت ویست هیچت نییە..! 
ئەو رۆژەی گەیشتمە بەردەم گالەری هونەر و لەسەر پلیکانە پان وبەردینە 
بۆرەکان کەمێک حەسامەوە. پیاوێکی پیر لەوێ دەبێت و دەمدوێنێت.. ئەو 
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سەروسیمایەکی زۆربایانەی هەبوو و زۆرم حەز دەکرد باوکم بووایە. بەاڵم زوو 
خۆی بە کەسێک بە ناوی ئەلیاس موسڵی دەناسێنێت و دەڵێت ئێرە شاری 
)قرتاجنە(ی کۆڵۆمبیایە نەوەک )ناشڤیڵ(. دیمەنی ئەم پیاوە و شارەکە 
رۆمانێکی  نێو  هەستم کرد کارئەکتەرێکی  بەرچاوم،  هاتە  زیندوو  هێندە 

نەنووسراوی گارسیا مارکیزم و گەرەکمە هەتا دەمرم لەم شارە نەڕۆم. 
سەیر بوو من چۆن هیچ هەستم بەم هەموو برین و هەپڕوون بە هەپڕوون 
بوونەی جەستەم نەکردبوو.. چۆن بێ ئاگابووم لەوەی کە لە نێو ئەمبیواڵنسێکدا 
درێژکراوم کە دیوارەکانی ناوەوەی کتومت کەشوهەوای نیگارێکی )کاسپەر 
فریدریک(ی هەبوو لە ژێر ناوی )تەمومژ(. دیمەنی هەمان ئەم نیگارەی 
کە لە چەند مانگێکی پێشین لە ژیان لە خاکی غوربەتدا لە ناشوێنێکدا یان 
گەلەرییەی کۆاڵنێکی الچەپدا بینیبووم وخامۆشی رەنگەکانی بە قووڵی 
بەرانبەر  لە  درێژ  تاوێکی  بیرمە  لە  ئێسقانەکانم..  مۆخی  نێو  بووە  چوو 
ئەم نیگارەدا وەستام وخۆمم لە کەشتییەکەی نێوی تەنیا و کزتر بینی. 
کەشتییەکە و ئەم پیاوە کەڵەگەتەی لە نێو ئەمبوالنەسەکەدا لە پاڵ سەرم 
دانیشتبوو و ناوە ناوە تەماشای جەستەی هەپڕوون بە هەپڕوونم و شوێنی تووتە 
تووتی ئامیرەکانی چاودێری دەکرد، بێ ئەوەی بە خۆم بزانم رۆحی منیان 
نزیکەی سێ سەدە وسێ دەیە گەڕاندبووەوە دوا. وەهام دەزانی من خۆم قەشە 
ئەلیاس موسڵییم و لە نێو کەشتییەکی گەورەدا بە زەریای ئەتڵەسییدا گوزەر 
دەکەم. ئیتر نەمدەزانی چۆن لە نێو ئەمبوالنسەکەدا چووبوومە جەستەی 
خاکی  سەر  نابێتە  پێی  کوردانە  خاکی  کەسی  یەکەمین  کە  پیاوێک 



 قه ڵه مه  پاركه ره كه ی باوكم    49

ئەمریکا. ئاموودە و ئامێرکا وەها لە زەینمدا، ناوی دوو شوێنی پارادۆکسین 
وسەد جار لە سەر لێوانم دەبوون بە وشەی ئامین..ئامین. لێرە من پیاوێکی 
ئاینی کەلدانی خەڵکی ئاموودەم کە گەورەترین خولیای گەشت و گەڕیانە 
بە دونیا. دیارە لە هەڕەتی منداڵیشدا وەها بووم وهەرگیز حەزم بەوە نەبوو لە 

شوێنێکدا دابنیشم ودەست بدەمە یارییەکی بێ مانا. 
لە نێو جەستەی ئەم پیاوە بیرم لە سەربوردەی باوکم دەکردەوە کە یەک 
لەسەر سێی تەمەنی لە نێو زینداناندا بەسەر برد ودواتریش لە پڕ لە من و 
دایکم - گوایە بەرەو ئەمریکا - ون بوو و، بە نامەیەکیش سەرگوزشتەی 
ژیانی خۆی بۆمان نەگێڕایەوە. چاکترە بڵێم خۆ قەشە ئەلیاسیش شتێکی 
وەهای لە یاداشتنامەکەیدا بە ناوی )زێڕ و ڕەشەبا( نە گوتووە، لە پەسنی 
ئاین و پاشا و زێڕ لە الیەک و، نەفرەتکردنی خەڵکی ڕەسەن و سوورپێست 
لە الیەکی دیکە، بۆیە من پێم خۆش بوو زوو لە نێو جەستەی ئەم کەسە بێمە 
دەرەوە کە پیاوێکی ئاینییە و خۆی بە قەشە ئەلیاس موسڵی ناساندووە و لە 
نێو ئەمبوالنسەکەدا لە بان سەرم دانیشتبوو. هەروەها هەمان سەروسیمای ئەو 
کەسەیشی هەیە کە چەند مانگیک پێشتر لە سەر پلیکانەکانی گەلەری 
باسی  قۆناغ  بە  قوناغ  ئەلیاس  قەشە  و وەک  دیداری گەیشتم  بە  هونەر 
گەشتێکی خۆی لە قوبرسەوە هەتا شاری )قرتاجنە( ی کۆلۆمبیا زۆر بە 

بێ چێژی دەگێڕایەوە وەک ئەوەی هەرگیز ئەم گەشتەی نەکردبێت. 
پتر لە چل دەقیقە تێپەڕی بوو تا ئەمبوالنەسەکە گەیشتە بەردەم نێوەندی 
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تەندروستیی )ڤێندەرهیڵت( وبە خێرایی جەستەی هەپڕوون بە هەپڕوونم لە 
سەر قەرەوێلەیەکی بڕەو درێژدەکەن و بەرەوە قاوشێکی تاریکی دەبەن. لە 
کتوپڕیکدا ئامادە دەکریم و لە ژووری نەشتەگەری دەخرێمە ژیر چەندین 
ئامێر وگڵۆپی ڕووناک و چاوبەزێن. ئیتر نیوە مردوو لە نائاگاییدا نقوم 
دەبم ودەچمە نێو جەستە وچیرۆکی کەسێکی دیکە کە سەرەتا وەها دەزانم 
من خۆم باوکمم. لێ دواتر پیاوێک وەک من لە تەنیشتمدا بە گوریس 
بەستراوەتەوە لە سەر پشت ڕاکشێنراوە، پێم دەڵێت کە ئێمە هاوخوێن و برای 
یەکترین و خەڵکی خارپوتین. کەمێک سەرهەڵدەبڕم وبۆ سەلماندنی قسەی 
ئەم پیاوە دەوروبەرم دەپشکنم. ئۆوف.. چی دەبینم، کۆمەڵگەلێک لە پیاوانی 
سەروڕیش هاتوو و چڵکن وەک من وبرا هاوخوێنەکەم لە نێو بەلەمێکی 
بەستراونەتەوە.  یەکتری  لە  گوریس  وبە  درێژکراون  پشت  سەر  لە  درێژدا 
بەلەمەکە بەیداغی شانشینی ئیسپانیای بەسەرەوەیە و ئێمە وەک کۆمەڵێک 
لە  التین.  ئەمریکای  لە  دەبات  دورگەیەک  بەرەوە  رۆژهەاڵتی  کۆیلەی 
زۆر  تێی کەوتبووم،  لە خۆڕا  مەترسییەی  لە  پڕ  ئەم گەشتە  سەروەختی 
بەجێ  نیشتمانم  لەوەتەی  کە  نیم  باوکم  پارکەرەکەی  قەڵەمە  ئاگاداری 
هێشتووە شوێنی بەردەوامی لەم کراس و تێشێرتانەی هەمن، گیرفانەکانی 

سەر دڵم بوو.
دەپەڕیمەوە،  جادەیەک  لە  گێژی  بە  زۆر  هونەر  گالەری  لەبەرانبەر   
بێ ئەوەی هۆشم لەسەر ئاماژەکانی پەڕینەوە بێت لە نێو گڵوپی ترافیک 
الیتەکە. دەڕۆیشتم و بێ ئاگابووم لەم ئۆتۆمبێاڵنەی جادەکەیان دەبڕی، 
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هەتا لە پڕ گورزێکی گەورەم پێ دەکەوێت و دەکەومە ئەوبەری شۆستەکەوە. 
ئیتر نازانم چ جۆرە ئۆتۆمبێڵیک بوو لە پڕێکدا هەپڕوون بە هەپڕوونی کردم 

و قەڵەمە پارکەرەکەی نێو گیرفانمیشی بۆ دوور فڕێ دا. 
لەو کاتەی لە کۆما شەش رۆژییەکە ژیار ببوومەوە، پرۆفیسۆرێکی 
نەشتەرگەر بەناوی فرەنسیس کە لە مردنێکی مسۆگەر ڕزگاری کردبووم 
- وەک تارماییەک دوو چاوی شینی بەسەرەوە بوون- لە بان سەرم وەستا 
یەکسەر  من  نەمدوێنێت،  و  بمدوێنێت  بوو  خەریک  )پ.فرەنسیس(  بوو. 
لە نێو شینایی چاوانی نقوم بووم وخەونێکی ڕاستەقینەم دەبینی سەبارەت 
خەونەکەم  زینداندا.  ژوورێکی  کونجی  لە  باوکم  سووتاندنی  ناهەق  بە 
چەرخوفەلەکێکی سەرسوڕهێنەر بوو ولە نێوان سێ زەمەندا هەڵپەهەڵپی بوو. 
بیست دەقیقە دەگەڕامەوە دوا و پاشان بیست سەعات دەگەڕامەوە دوا.. بیست 
ساڵ دەگەڕامەوە دوا و پاشان دووسەد ساڵ و واوەتریش دەگەڕامەوە دوا. 
سەرەتا خەریک بوو قەڵەمە پارکەرەکەمم دەبینی لە یەکێک لە کونەکانی 
و  پیاوێکی سەروڕیش سپیی  پیرە  و  بووە  جادەکە گیر  مەنهۆڵێکی ڕۆخ 
چڵکن ئەوەندەی هەوڵدەدات ناتوانێت بە دەستە لەرزۆکەکانی قەڵەمەکە لە 
کونەکەوە دەربکێشێت. دواتر دەمبینی کیژە سەماکەرەکەی سەر شۆستەکە 
بەرەوە ئەو شوێنەی قەڵەمەکەمی لێ بوو دەچێت. وەهام لە دڵ خۆش بوو 
کیژەکە لە بڕی پیاوە پیرە بێهۆشەکەی گیرۆدەی دەستی کۆکایین، قەڵەمە 

پارکەرەکەی باوکم هەڵبگرێتەوە و بیپارێزێت. 
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من بە هۆی چیرۆکەکانی دایکم سەبارەت بە ژیانی باوکم، لە خۆڕا لە 
خەیاڵمدا چیرۆکێکم بۆ قەڵەمەکە چێ کردبوو و ناوم نابوو قەڵەمی کەسە 
ونبووەکان. وەهام مەزەندە دەکرد کە لە ناوەڕاستی شەستەکان لە زیندانی 
)قەسری نیهایە( کەسێک کە کەس ناوەکەی نازانێت، بەر لە سێدارەدرانی 
ئەم قەڵەمەی بە دیاری بە باوکم بەخشیبێت. بۆیە کە هاتمە ئەمریکا هەمیشە 
دڵتەنگ بووم و لەگەڵ ئەم گومان و چیرۆکە تراژیدیانە دەژیام. هەروەها 
وەک کەسانی هەتیویش لە بەرانبەر خەڵک و دونیا، خۆمم بە نامۆ دەزانی. 
دەتگوت لێم روونە رۆژگارێک خۆیشم ون دەبم و لەم قەڵەمە ئازیزە دادەبڕێم 
کە مۆرک و جێ پەنجەی باوکمی بۆ هەتایە لەسەرە. قەڵەمە پارکەرەکەی 
باوکم وەک گشت قەڵەمە هاوشێوەکانی کە بە دەگمەن لە شوێنە جیاجیاکانی 
ژیانم بەر چاوم کەوتن، شێوەی لە ئادەمیزادێکی سەردەمی مۆدێرنە دەچوو 
کە سەر و ملێکی درێژکۆڵەی هەبێت و چاکێت بۆینباخێکی زیویین و 
پانتۆڵێکی رەنگ جەرگی لەبەردا بێت. من بە بۆینباخەکە گەلێک دڵخۆش 
بووم چونکە لە الیەک جوانییەکی تەکنۆکراتیانەی بە گیرفانەکانی سەر 
دڵم دەبەخشی و لە الیەکی دیکەشەوە قەڵەمەکەی لە نێو گیرفانەکانمدا 

وەک ئەلفێک هەمیشە قیت قیت ڕادەگرت.
و  دەبێت  ڕووداوەکە  شوێنێ  سەر  لە  چاوێکی  سەماکەرەکە  کیژە   
لە  ئاستەی  ئەو  هەتا  دەڕوانێت  پیاوەکە  پیرە  لە  دیکەشی  چاوەکەی  بە 
هەڵگرتنەوەی قەڵەمەکە بێ ئومێد دەبێت ودەڕوات. قەڵەمە پارکەرەکەی 
نێو  غلۆردەبێتەوە  و  دەکەوێت  پیاوەکە  لەرزۆکەکانی  دەستە  نێو  لە  باوکم 
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گەرووی مەنهۆڵەکە و بۆ ئەبەد لە نێو بۆرییە ئاڵۆزەکانی ئاوەرۆی شاری 
ناشڤیڵ بزر بێت. کیژە تەماشای گۆمۆڵکە خوێنەکانی سەر جادەکە دەکات 
و ڕۆندک تەژی نێو چاوە سەوزەکانی دەبن.. ئەو خۆزگە دەخوازێت کە 
هەرگیز نەبووبایە بە بینەری ئەم فلیمە تراژیدیەی کە تێیدا من قوربانی 
و کارەکتەری سەرەکی بووم. من قوربانیم..قوربانی..! بۆیە سیمای دایکم 
زوو دەنیشێتە سەر رووی کیژەکەی دەیەوێت بەرەو ڕووم بێت. ئەو دایکمە، 
قەڵەمێکی بە دەستە گوایە لە ژێرزێرابی شارێکی دوور هەڵیگرتۆتەوە و 
تەماشای  بنووسمەوە.  قەڵەمە  بەم  باوکم  بایۆگرافی  لە من کە  داواکارە 
قەڵەمەکە دەکەم، سەرەتا ناینسامەوە کە ئایا هەمان قەڵەمە پارکەرە زیویین 
و ڕەنگ هەنارییەکەی باوکمە یان شتێکی دیکە؟ قەڵەمەکە هێندە قەوزە 
وقوڕ ولیتەی سەوز وزەردی لێ ئااڵوە، لە پێش چاوانم کتومت لە گوللـە 
دایکم  دەستی  لە  دۆشکەکە  گوللـەی  دەچێت.  نەتەقیوو  دۆشکەیەکی 
وەردەگرم و یەکسەر دەبم بە باوکم و لە نێو پەنجەرە بچووکەکەی زینداندا چاو 
بۆ ئەم فڕۆکەیە جەنگییە دەگێڕێم کە خەریکە دیسان ودیسان نیشتمانەکەم 
موویەکی  وەک  جەنگییەکەم  فڕۆکە  پەنجەرەکەدا  لە  دەکات.  بۆمباران 
سپی بە نێو چەوانی ئاسمانەوە لێ دیارە ودەمەوێت گوللـەکەی دەستمی تێ 
بهاوێژم و بیخەمە خوارەوە. لە نێو شینایی ئاسمان وەک گوللـەیەکی تیژڕەو 
بزر دەبم و دەگەڕێمەوە نێو چاوانی ئەو پرۆفیسۆرە بە نێوودەنگەی نێوەندی 

تەندروستیی )ڤێندەرهیڵت( کە ناوی فرەنسیسە. 
دوو کیژی جمک بە ناوەکانی ئەرپانا وئەرچانا کە تەمەنیان بیست ودوو 
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سااڵنە وتازە بە دوو ئەمبوالنسی جودا هێنراونەتە )ڤێندەرهیڵت(. ئەرپانا وەک 
من ویستبووی ماستەر لە مێژوودا وەدەست بهێنێت، لێ، ئەو بە پێچەوانەی 
خوشکەکەی دەستبەجێ لە کاتی رووداوی تامپۆنکردنی لۆرییەک لەگەڵ 
ئۆتۆمبێلەکەیاندا دەمرێت. ئەرچانایش وەک من بەحاڵ زیندووە و ژیانی 
لە ترکزەدایە. ئەم دوو خوشکە خوێن شیرین و جمکە لە ژین و مردنیشدا 
ماوەیەکی کورت لە نێوانیاندا هەیە. ئەرپانا تەنێ دە دەقیقە لە ئەرچانا زووتر 
لە دایک ببوو و لە سەروەختی ڕووداوەکەیشدا تەنها دە دەقیقە لە نێو خوێن 
و ژیاندا مایەوە و بۆ دواجار بە ال چاوێک ماڵئاوایی لە خوشکەکەی کرد. 
ئێستا من وئەرچانا خۆشبەختانە لە کۆمادا گەڕاوینەتەوە وتروسکایی 
وئومێد لە نێو دڵی هەردووکمان هەڵپە دەکات ودەیەوێت بە هەر جۆرێک بێت 
ئێمە بگەڕێنێتەوە نێو ژیان.. بگەڕێنێتەوە ئەمریکا، ئەم نیشتمانەی دوورەی، 

خودایە! هەرگیز ئەمرێکی تووڕە بەسەر کەسدا نەکات. 
شینەکانی  چاوە  نێو  دەکەومەوە  ودووبارە  دادەبڕێم  وئەرچانا  ئەرپانا  لە 
فرەنسیسی نەشتەرگەر. من ئەمریکام لە نێو ئەم چاوانەدا خۆشدەوێت.. ئیتر 
دەریایێکە و بێ بن وسەرم لە هاتوباتی ئەم هەموو کەشتییانە دەرناچێت کە 
لەسەر ئاوەکاندا وا شەڕ دەکەن و یانیش هەردەم لە شەڕدان بۆ ئەوەی خاک 
و سەروەتی ئەم خاکە فەریک و پانوپۆڕە بۆ خۆیان لەتوپەت بکەن و بیبەن. 
من کوردێکی بەلەنگازم و خاوەن نیشتمانێکی دزراوم. لێتانی ناشارمەوە کە 
شەڕەکان هیچیان لە بەرژەوەندی مندا نین و نابن. من یەخسیر و بەلەنگاز 
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و کۆیلەی دەستی قەدەرم و هەردەم لە مەرگێکەوە بۆ مەرگێکی دیکە بەر 
نامۆیە چەندین کەسی هاوواڵتی دەبینم،  لەم گەشتە  شەقوشاپ دەدرێم. 
وێکڕا ئازار و شەرمەرازی، هەروەها کەمێکیش فەرەحنایی دەکەوێتە نێو 
دڵ ودەروونی شەکەت وماندووم. لە نێو بەلەمە گالییەکەدا مرۆی رەشتاڵەی 
دیکەش هەن کە ئیسپانییەکان بە عەرەب وتورک ومۆر گازییان دەکەن و 
ئەوانیش لەگەڵ ئێمە یەخسیرکراون. قوپتانە ئیسپانیاییەکە و سەربازەکانی 
هەردەم بە پیاوەکەی تەنیشتم وهاوخوێنەکانی دیکەشم دەڵێن تورک و چتاقە 

شتێک دەربارەی کوردان نازانن. 
جارێکیان کە هێشتا وەها خراپم بەسەر نەهاتبوو و لە ئەنقەرا لە قاوەخانەیەک 
دانیشتبووم و خەریک بوو کیژێکی خوێن گەرم وهزر چەپم  تازە بە تازە بە 
ناوی )توبا تاتکون( دەناسی، یەکسەر بیرۆکەیەکی سەیرم بۆ هات ودام بە 
ڕوویدا و گوتم، »توبای جوان، ئێوە خەڵکی تورک لەبەرچی هێندە تیپی 
)تێ( تان خۆش دەوێت و ڕقتان لە تیپی )دال( ە؟« ئەو پێکەنی و یەکسەر 
هەڵوێستەیەکی لە بەرانبەر ناوی خۆی و ناوی من کرد، بەم پێیەی هی 
ئەو سێ تیپی )تێ(ی تێدابوو و ناوی منیش - دڵدار دەهام - سێ تیپی 
)دال(. من لەوانەیە لە قوواڵیی نەستمەوە بەم ڕێکەوتە سەیرەم زانیبێت کە لە 
نێوان ناوی هەردووکماندا هەبوو، کەچی هەتا درەنگیش نەمدەزانی تاتکون 
بڕی  لە  دەڵێم  هەنووکە  بۆیە  دێت.  دڵدار  مانای  بە  تورکییدا  زمانی  لە 
تا ئەمریکا گەڕان بە دوای باوکێکی ونبوودا، دەبوایە پردی ئەم ئەوینەم 
نەرووخاندبایە کە لە نێوان من و توبادا خەریک بوو خۆنەویستانە چێ دەبوو. 
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ئەو رۆژەی قاوەخانەکەم هەرگیز بیر ناچێتەوە کە بە درێژایی پتر لە دوو 
سەعات لەسەر ئەم بابەتە وەستاین کە من سەبارەت بە دوو تیپەکەی ناومان 
وروژاندبووم. من بە توبام دەگوت کە بەدەر لە گۆڕینی تیپی )دال( بۆ )تێ( 
لە ناوی محەمەد و ئەحمەد و سەتان ناوی دیکە، گوناهێکی گەورەیشە کە 
تورک هەر لە ناوی خۆی ناو بۆ میللەتێکی مەزنی وەک کورد دادەتاشێت 
وپێی دەڵێت )کورت(. لە سەروەختی ئەم ئاخاوتنەمدا توبا بە سەرسوڕمانێکی 
زۆرەوە هەڵستایە سەرپێ وهەستمکرد بەژنی لە جاران درێژترە. دواتر لە پڕ 
هات دەستێکی کردە ملم و گوتی: » دە تۆیش هەستە و با بچین شتێک 
دانش  جادەی  بە  و،  بوو  خۆش  و  فێنک  پاییزیی  ئێوارەیەکی  بخۆین!« 
دوو  لە  لە تەک یەک  و هەردووکمان  مالتەپە چووین  بەرەوە  تونالیگیل 
کەسی بەژن درێژ و دوو عاشقی دڵگەرم دەچووین. ڕۆژگارێکی کورت و 
لە پڕ ونبوو بوو وەک ونبوونی باوکم و هەرەتەبوونی من بە خاکی ئەمریکا. 
چارم نەبوو لە نێو چاوەکانی )پ. فرەنسیس( دا بووم و لە گەڕانەوەی 
سەرسوڕهێنەر و هێواشم لە کۆمادا ئەو پیاوەم کتومت لێ دەبوو بە )فرەنسیس 
جار  چەند  پێشتر  کە  مووسوورەی  شاهانەیە  کەشتییوانە  ئەو  درەیک(، 
پۆرترێتەکەیم لە کتێبی مێژوویدا بینیبوو. بەڵێ ئەوە )سێر فرەنسیس درەیک(
ە خەریکە من ومرۆ رەشتاڵەکان لە چنگی ئیسپانییەکان ڕزگار دەکات و لە 
ناخەوە هەست دەکات کە ئەم بازرگانییە تەنێ بۆ خۆی و ئامۆزایەکی ڕەوایە. 
سەرەتا ئێمە بە دەست و پێ بەستراوی لە شارۆچکەیەک بە ناوی ڕۆوەنۆک 
دەهێنەخوار ومن دونیایەک دڵم بەم ناوە و شوێنە خۆشە. زرنگییەکی بێ 
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وێنە تەواوی زەینم داگیر دەکات و ناوی شارۆچکەکە لە گشت کۆیلەکانی 
دیکە باشتر دەڵێم. )سێر فرەنسیس درەیک( کەیفی بەم زرەنگییەم دێت و بە 
ئاماژە پێم دەڵێت کە ئازادمان دەکات. بە ئەزموونکردنی ئەم پێشهاتە شادمان 
دەبم و ناوی ڕۆوەنۆک هێندەی دەنکە نۆکێک تروسکایی لە زەینمدا چێ 
دەکات و وەهایشم لێ دەکات خەیاڵم بۆ ئەوە بڕوات کە ناوی ئەم کۆڵۆنییە 
تازەیەی دەستی ئینگلیز لە سەر خاکی ئەمریکا وەک ڕووناکییەک بۆ خۆم 
وهاوەاڵنم ببینم. ناوی شارۆچکە جوانەکە لە دواوەڕا و پێچەوانە دەخوێنمەوە.. 
ناوەکە وەک مەتەڵێکی سەیر و ناوازە یەکسەر لە پێش چاوم و چاوی دڵم 

دەبێتە وشەی کۆنەوار. 
ئیتر خۆم وهاوخوێنەکەم لە خارپوتین وئازا وئازاد وێکڕا لە مەتەرێزێکداین 
لە  و  گەرمە  شەڕ  دەکەین.  خان(  ئەبدال  )خان  خۆمان  خانی  بۆ  شەڕ  و 
باشی  بە  لە سێ سەد ساڵە کۆنە، من خۆم  پتر  دیکەدا کە  زەمەنێکی 
دەناسمەوە و دەست لە هەموو شوێنێکی جەستەم دەدەم... بریندار نیم، لێ لە 
ناخەوە بەوە بریندارم کە هاوخوێنەکەم خەریکە خیانەت دەکات و تفەنگەی 
بە رەوە ڕووی خان ڕادەگرێت. لێرە من کتومت لە )خان ئەبدال خان( دەچم و 
هاوخوێنەکەیشم یەکسەر وەک ئەم چەکدارەی لێ دێت کە لە زیندانەکەدا 

باوکمی سووتاند. 
و  نییە  ئێمە  هی  کە  شەڕێکداین  لە  و  یەخسیرین  هەموومان  دووبارە 
ئیسپانیاییەکان  و  یۆنانە  ئاوەکانی  ئێرە  دەڵێن  نازانین.  لێ  هیچیشی 
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مەراقییانە چەند دوورگەیەک داگیربکەن.. من و هاوخوێنەکەم دەبینەوە 
برای پشتی و بە کەشوهەوای ئەم شەڕە یەکجار قەڵسین. ئێستاکە دوو ئاشی 
گەورەتر لەوەی میرە کوردەکان سازیان کردبوو، هێسک و پروسکی خۆم 
وهاوخوێنەکەم دەهاڕێت. شەڕ گەرمە وئیسپانییەکان زوو پاپۆڕەکەی ئێمەی 
تێدایە دەسووتێنن.. دەڵێن پاشاکەیان سوێندی بە ئینجیل خواردووە تۆڵەی 
شەڕێکی دۆڕاوی باوکی لە سوڵتانی تورک بکاتەوە. میرێکی کورد لە 
تەک کوڕەکانی شا تەهماسپی فارس وەستاوە وئەوەندەی بیردەکاتەوە ناتوانێت 
وەک ئەوان بە ئەنجامی شەڕەکە شادمان بێت. ئەو پەرۆشی گەڕانەوەیە بۆ 
بەدلیس.. من ئەو میرەم و پێم خۆشە گەشتێک بۆ ئەم شوێنە جوانە بکەم. 
نەخۆشانەیەکی  قەرەوێلەی  لەسەر  گەرەکمە  و  میرەم  ئەو  من  بەڵێ، 
غوربەتدا بە جەستەی شکاو و هەپڕوون بە هەپڕوونم، چیرۆکەکانی دایکم کە 
لە ماوەی پتر چارەکە سەدەیەکدا بە هۆی ونبوونی باوکم بە گوێچکەکانمدا 
چرپابوو، بکەم بە کتێبێک و هەر وەهایش ناوی بنێم ) پاکیزەی ئەتوار 
(. دەمەوێت دەستەکانم بجوولێنم، کەچی وەک سەروەختەکانی کۆیلەیی 
دەستەکانم سڕن وهی خۆم نین. بۆیە لەگەڵ هاوخوێنەکەم کە بە شادمانییەوە 
بەرەو کۆنەواری خارپوت دەگەڕێینەوە، خەریکە ئەمجارە پێکەوە وە دوای 
سۆراغی میرە بەدلیسیەکە بکەوین و پێی بێژین کە ئەگەر ئەرک نەبێت 
بەسەرهاتەکانی خیانەت و وادەی یەخسیریی و شەڕی نێو دەریاکان و زەمەنی 

کۆیلەیی ئێمەیش بخاتە نێو نامە بەشەرەفەکەی. 
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لەو کاتەی لە نێو ئەم هزرانەمدا نقوم ببووم، )پ. فرەنسیس( هاتە ژوورەوە 
و  دەست  بجوولێنێت...  دەستەکانم  بجوولێنێت...  دەستەکانی  بوو  وخەریک 
ئەنجامی  دوا  ئەوە  پەلوپۆ کەوتووم.  لە  بەتەواویی  ومن  ناجوولێن  القەکانم 
من  تێیدا  و  ئەمریکاییەکەیە  پرۆفیسۆرە  سەرکەوتووەکەی  نەشتەرگەرییە 
بە سەرسوڕمانێکی گەورە ڕزگارم بووە. زیندووم و، لێ تەنها سەر و ملم 
دەجوولێن. کیژە هیندستانەکەی ناوی ئەرچانایە کەمێک لە من چاکترە 
و وا لە نێوەندی تەندروستیی )ڤێندەرهیڵت( دەیبەنە دەرەوە. ئەو کیژە ئەسمەر 
وخوێن شیرینە چەپکێک گوڵی رەنگاوڕەنگیشی لە سەر ڕانە الوازەکانیدا 
هەیە و کەچی ناتوانێت لە باوەشیان بگرێت. منیش ناتوانم چتاقە شتێک 
خەمی  لە  دیکە  جارێکی  هەتا  ناجوولێن  پەنجەکانیشم  و  بگرم  باوەش  لە 
قەڵەمە پارکەرەکەی باوکم دا بم، کە بە قەڵەمی کەسە ونبووەکان ناوزەدم 
کردبوو. لێرە دەگریم ودەگریم و )پ. فرەنسیس( بە پەنجە سوور و سپییەکانی 
ڕۆندکەکانم دەسڕێتەوە و بزەیەکی گەورە دەخاتە سەر لێوانی. من تەنیام و 
هەستدەکەم هەموو شتێک تەواو بووە، ئیتر نە قەلەم و نە جەستە ونە باوک 
و نە ئەمریکایش بە زەبەالحی خۆیەوە، بوونیان هەیە و نرخێک دەدەنە بوونی 
من... کە دەڵێم تەواو، گەرەکمە هێندەی نوختەکەی ژێر تیپی )بێ( لە ناوی 
بابەگەورەم )عەبدوڵاڵ( کە پیاوێکی میهرەبانی شارباژێڕی بوو، گچکە وه 
یچ و سفر ببمەوە.. هەتا لەگەڵ فووی و، ڕەتبوونی پێیە جوانەکانی هەر 
منداڵێکیش هەڵپە بکەم و هەڵبستمەوە وسنوور ببڕم. بەڵێ، یەکسەر لە تیپی 
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)بێ(وە ببم بە تیپی )نوون(، بەڵێ، لە )عبدالله - عەبدوڵاڵ(  ببم بە )عندالله-
سەری  تەنها  کە  بنیادەمێک  نوختەیەک..  وەهام..  من  عیندەڵاڵ(....! 
دەجوولێت و لە خەوندا ڕاستی گومانەکانی بۆ ئاشکرا دەبن. بۆیە نووسینەوەی 
ڕابردوو بە هۆی قەڵەمێک کە هەرگیز لە تواناییدا نەبووە چیرۆکی ونبوونی 
باوکم وەک خۆی بگێڕێتەوە، گومانە.... گومان.. گومانێکی گەورە..! چ 
جای بەسەرهات و دابڕان و ونبوون و خەم و ناخۆشی گشت ئەم مرۆڤانەی بە 
زۆر دووچاری کۆچ و دەربەدەری و زیندان و هەزار و یەک شتی ناجۆری 
دیکە دەبننەوە کە هەتا سەر لە تاریکاییدا دەمێنێتەوە وقەڵەمێک نییە وەک 
خۆی بیانگێڕێتەوە. ئێستا لە سەروەختی پەککەوتەییم لە نەخۆشخانەیەکی 
دوور دووری سەر خاکی ئەمریکا، لە گشت چیرۆکەکانی دایکم و نامەکەی 
باوکم وبوونی قەڵەمێکی پارکەر لە ژیانمدا بە گومانم. تەناتەت لە دیمەنی 
پیرە پیاوە دانیشتووەکەیش بە دیار کونی مەنهۆڵەکەوە بە گومانم... بۆیە 
بەڵکە  دەبێت،  دەرگا  داخرانی  و  کرانەوە  لە  چاوم  دەمرم  هەتا  هەستدەکەم 
ڕۆژێک ئەو کیژە سەماکەرەی لە پاش ڕووداوەکە سیمای دایکم نیشتە 
سەر ڕووی و تێر تێر بۆم گریا، وە ژوور دەکەوێت. ئای.. ئای کە خۆشە 
کیژە چاو جوانەکە قەڵەمە پارکەرەکەی باوکمی بە دیاری لەگەڵ خۆیدا 
هێنابێت. ڕۆژگارە درێژەکان بە تەنیایی بە ڕێ دەکەم و لە چاوەڕوانی خەون 
و ئاواتێکی وەها جوان دەمێنم. بۆ بەدیهێنانی ئەم خەونە دوو چاوە زیتەکانم و 
گوێچکە و گشت خانەکانی زەینم دەخەمە گڕ و بە دڵ پێم خۆشە لە جیاتی 
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نیڵ ئارمسترۆنگ .. قەشە ئەلیاس.. سێر فرەنسیس درەیک.. دوو کۆیلە 
خارپوتیەکە.. خان ئەبدال.. میری بەدلیس و هەتا باوکیشم، تەنها بااڵی کیژە 
سەماکەرەکە ببینم و بەس. ئەو ڕۆژە دەبینم و نابینم، شەوان تارمایی کیژە 
هەردەم بە دەوری قەرەوێڵەکەمدا دەخولێتەوە و جوانترین سەمای تەمەنی بۆ 
من دەکات. زارم پڕ ئاو و چاوم پڕ ئاو و لە دامێنیشمدا لە مێژوو وشکترم.. 
لێرە سەری قەڵەمە پارکەرەکەی باوکم لە نێوان هەردوو مەمکە جوانەکانی 
کیژە دیارە و وەک بنیادەمێک دەڕوانێتە ڕووم.. کیژە پتر لێم دێتە پێش.. 
دێتە پێش. منیش گەرەکمە سەرم بجوولێنم و بە لێوەکانم قەڵەمەکە لەم شوێنە 
دەریبهێنم و دەرنەهێنم...بەڵکە، هەر هیچ نەبێت لە بڕی ئەم هەموو مێژووە 

درێژە و ئاڵۆزە، دوو وشەی جوان جوانی پێ دەنووسم...!    

هەولێر ٢٠١٣
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سپاردەی ده ستی تۆم، مه حوی!



64   دیدار مه سیفی



 قه ڵه مه  پاركه ره كه ی باوكم    65

ئه پارتمانه که مدا  تاریکه که ی  ته والێته   و  حه مام  وێکڕا  ژووره   نێو  له  
دەرگەم له  سه ر خۆم کڵۆم داوه  و به  ده ستی ئه نقه ست گڵۆپه که ی بان سه رم 
هه ڵنه کردووه . ئێواره یه کی دره نگم لێ داهاتووه  و هاوسه ره که یشم هێشتاکێ له  
کار نه گه ڕاوه ته وه . من پتر له   ماوه ی پێویست له م شوێنه  خۆمم مژووڵ و گیر 
کردووه  و گوێچکه کانیشم به  ته واویی به تاڵ کردوون له  پرته  و بۆڵه یه کی 
ناوه ختی سه ر له  سپێده .                                                                                                                     
سه ر  له   ژیژه ک  سالڤۆ  پێکه نیناوییه که ی  دانیشتنه   له   جوایه ز  زۆر 
ته والێت، من له  پاڵ ته والێته  فه خفورییه  سپیی و ئیسپانیاییه که  به  دوو قاچی 
دڕێژکراوه  و پشتێکی که مێک چه ماوه  دانیشتووم، یانیش با بڵێم ڕاکشاوم. 
له  خۆمه وه  وه ها هه ستده که م گه لێک له  تیپی )ڕێ( ده چم! له  تاریکییدا 
چوار  دیوار  وه ک  و  ده بن  په یدا  لێ  ناومم  دیکه ی  تیپه کانی  چوار  هه ر 
ده ورم لێ ده گرن. دواتر یه ک له  دوای یه ک شێوه ی شتگه لی نێو ژووی 
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حه مام و ته والێته که وه رده گرن . تیپی یه که می ناوم کتومت وه ک ته والێته که  
ده رده که وێت و وه ها شێوه کردنی قووڵتر ده مباته  نێو خه یااڵن. نیگای چاوانم 
ده به ن بۆ  سه ر  شوێنی بازنه گچه  که که  ی مه نهۆڵی حه مامه که  و وه ها ده زانم 
تیپێکی )ه( ی گه وره یه  و له وێدا که وتووه .                                                                    
گه مه یه کی خۆش  و چێژ به خشه  و هه روا له گه ڵ خۆی ده مبات. له  
تیپێکی گه وره ی )تێ(  و سارده که ی سه ری  شێره  گه رم  دوو  و  بانیۆکه  
ده بینم، ئینجا دووشه که  ئاماده یه  بمشوات و خۆی ببێت به  )ئه لف( ه که  و 
دوا تیپی ناوم . من به ر له وه ی وه ک ئه م ئێواره یه  به م شێوه یه  له تیپه کانی 
)عه ین( و )ه ( و )تێ(ی  ناوم ڕابمێنم، زۆر جاران به م )ئەلف( ه  شادمان 
 ده بووم، وه ک ئه وه ی هه ست بکه م ڕۆژگاڕێک ده مگه یێنێته  شوێنێک که 
شایسته ی مرۆی سه رڕاست و سه ربڵنده ، به تایبه ت له  کاتی گوتنی ناومدا 
که  ده بوایه  هه ناسه یه کی قووڵ بۆ نێو ناختدا هه ڵبمژیت هه تا بتوانیت ئه و 
)ئەلف( ه وه ک خۆی  بڵێیت. هه رده م له  تێڕامانی ناوم خۆشییه ک ده خزایه  
ده روونمه وه  و هه ستمده کرد ناوم هه رده م بۆنی به خشنده یی و مه زنی هه ناسه ی 
که سێکی مرۆدۆستی لێ دێت، به  تایبه ت له م زه مه نه ی که  منی تێدا ده ژیم، 
گه لێک نووسه ر و هونه رمه ند هه ن هه ڵگری هه مان ناون.                      

له  نێو ئه م خه یااڵنه دام و ڕۆندک له  چاوانم ده که ون، ده نگی هه ناسه یه ک 
له  ته کم دێت و ئه وه نده  ده کۆشـم ناوێرم ئاوڕێك بده مه وه . ده نگه که  تا ده هات 
زیندووتر ده هاته  نێو گوێچکه کانم و منیش له  پاڵ ته والێته که  تیپێکی )ڕێ(
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ی که وتوو و په ژمووده  و زه ردهه ڵگه ڕاوبووم.                                                                                                                        
عه تا . . . عه تا . . . عه تا،. . . عه تار!
عه تا . . . عه تا . . . عه تا،. . . عه تار!
عه تا . . . عه تا . . . عه تا،. . . عه تار!

ده نگه که  چه ند جار وه ها بانگی ده کردم و، ده هاته  نێو گوێچکه کانم . . 
ده هاته  نێو ناخم و له م تاریکاییه دا به  ته واویی داگیری ده کردم.                                                                                                                                      
له  ترسدا چاوانم به  توندی ده گوشین و ڕۆندکه  قه تیسماوه کانمم به  گوڕ 
ده رده په ڕاندن. له  نکاوڕا پێش چاوانم وه ک دونیایه کی سپیی و  شاشه یه کی 
ڕووی  دروشم .  و  وێنه  له   ده بوو  پڕ  و  ده هات  لێ  سینه مای  چکۆڵه  ی 
پیره پیاوێکی گه وزێنراوی نێو خوێن ده رده که وت و پێمی ده گوت تۆ عه تاری 
نیشاپوریت و له م دونیایه دا نه ماویت. من ده ترسام و ده گریام و پێیم ده گوت که  
من عه تا محه مه د عوسمانم، نه وه ک عه تار نیشاپوری.                                                                                             
ئه و تووڕه  ده بوو و ده یگوت قسه  مه که . . قسه  مه که   و زۆریش به  
په له  و مکوڕ بوو که  ناوی خۆی به  منه وه  بلکێنێت، به رله وه ی سه ربازێکی 
مه غۆلی سه رگه وره  و سه رشێت به  پرچە دڕێژەکە ، ئه و زاته  له  دوای خۆی 
ڕابکێشێت و له  پێش چاوانم له توپه تی بکات.                                                                                                                             
بۆ ساتێک که  بیرم له م باره  سه یره  ده کرده وه ، باوه ڕێکم بۆ دروست ده بوو 
که  ئه م پێشهاته ی تێی که وتووم هه رگیز ساده  و له  خۆڕا نییه . چۆن پاش 



68   دیدار مه سیفی

و  حه مام  ده رگه ی  هاتم  زوو  گه ڕابوومه وه ،  کار  له   شه که تی  به   ئه وه ی 
ته والێته که م کرده وه  و له  سه ر ئاوده سته که  دانیشتم. دواتر هه ر که  ته واو بووم و 
ده نگی ڕاماڵینی پاشماوه ی هه ردوو کونمم له  نێو قورگی ئاوده سته که دا کپ 
بوو، ده رپێ و کاوبۆکه م وێکڕا هه ڵکێشانه وه.  ئیتر نازانم بۆ وه ک جارانی 
پێشوو هه ردووکیانم له  ژێر پێیه کانم فڕێ نه دان و نه چوومه  نێو بانیۆ و ژێر 
دووشه که ، بۆ ئه وه ی خۆم بشۆم.                                                                              
خۆمم نه شووشت و عه تار به  به رگێکی سپیی هاته وه  و گوتی، ئێستاکه  
فلیمی پیاوێکت بۆ لێ ده ده م که  وه ک تۆ قه له نده ڕێکی کورده  و ناوی مه 
حوییه .                                                                                                                    

به ر له وه ی فلیمه که  ده ست پێ بکات، هه ستمکرد شتێک مووی ده ستێکم 
چه پم  ده ستی  به   و  ڕاچڵه کییم  په شۆکاوه   باره   له م  و  ترسام  ده خوڕێنێت. 
شه قێکی به هێزم ئاڕاسته ی شوێنه که  کرد. ده نگێکی وه ک ته قه ی ده مانچه  
نێو  له   زینده وه ڕێک  جووله ی  و  خوران  و  زرنگایه وه   گوێچکه کانم  نێو  له  
ئازاری ده ستی ڕاستمدا ون بوون و نه ما.                                                             
دوای ئه وه ی بۆ شه وێ هاوسه ره که م له  سه ر کار گه ڕابووه وه  و زوو )ناین 
وه ن وه ن( ی لێ دابوو، ژماره یه ک پۆلیس هاتبوون بۆ ئه وه ی دەرگەی حه مام 
و ته والێته که  پشکێنن و باره که  بپشکنن. دواتر من له  ئاگاییدا و به  حه ب 
یه که می  ساڵی  رۆژگاره کانی  وه ک  ده روونییم  باری  زۆر،  ده رمانێکی  و 
هاوسه رگیریی لێ هاتبوو له گه ڵ نیشان پور.                                           
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به یانییه ک چووم به  یادی ته واوکردنی ئه و فلیمه ی ده رباره ی مه حوی 
چه ند رۆژێک بوو زۆر به   زیندوویی له  سه ر دیواره  سپییه که ی ژووری حه مام 
و ته والێته که  نیشانم درابوو، له  هه مان شوێن دانیشتمه وه  و به  ئارامییه کی 
بێ وێنه  سه یری ده وروبه رم ده کرد. دیتم ده یان  خاڵخاڵۆکه ی زه رد و سوور 
دانه یه کی په ڕ و باڵ شکاویان هه ڵگرتووه  له  سه ر لێواری بانیۆکه  به  مارشێکی 
گه لێک هێمن به ره وه  په نجه ره که  گوزه ر ده که ن و ده ڕۆن.                                                                               
به  دیتنی ئه م دیمه نه  ئه و رۆژه م هاته وه  یاد که  به  ده  ده ست ته رمی یوسف 
ئازادی هاوڕێمان هه ڵگرتبوو که  له  سه ر وتاڕێک کوژرابوو که  تێیدا باسی 
مارکسی  که سێکی  سه ره تا  یوسف  کردبوو.  شیپه ردیشی  گێرمان  سه گی 
نێو ڕێکخراوێکی چه پ کاری کردبوو. لێ،  له   بوو و سااڵنێکی دڕێژ 
تاکه  شت من ده رباره ی ئه و هاوڕێیه  جوانه مه رگه  له  بیرم مابوو ئه وه  بوو که  
زۆر حه زی له  گه مه کردن بوو به  وشه . به  هۆیه وه بیرۆکه یه کی سه یری بۆ 
دروست ببوو که  هه ر مرۆییه ک زاده ی دوو دونیایه ، یه کێکیان بینراوه  و 
ئه ویدیکه  نه بینراو. به م پێیه  رۆژێک له  سه ر کاغه زێکی سپی ناوی خۆیشی 
تێکه ڵوپێکه ڵ ده کات و ده ڵێت، ده کڕێت له  ئێستاوه  من ناوم سوفی زاده  بێت.                                                                                             
 یوسف ناوی )مارکس(ی به  )کراسم( ده خوێنده وه  و، وشه ی )کفر( ی 
ده کرد به  )فکر( و به  سه عات ده رباره ی ده دوا. ئه و ده یزانی من مه حوییم زۆر 
خۆشده ویست، بۆیه  رۆژێک له  گه رمه ی شه ڕی براکوژییدا له  گه ڕه گی 
چوارباخ هاته  سه ردانم و، دیوانی مه حوی وه ک دیاری و یادگاڕێکی پڕ نرخ 
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پێشکه ش کردم. ئه و له سه ر به رگی  دیوانه که  ناوی مه حوی وه ک هی خۆی 
لێ کردبوو و له  جیاتی نووسیبووی )وه حیم(! پێی ده گوتم » عه تا گیان! ئایا 
ده زانیت له و کاته ی مه حوی ناوی خۆی له  مه شوییه وه بۆ مه حوی  گۆڕیوه ، 
نیازی هه بووه  وه ها بڵێت!«                                                                             

یوسف هه موو جار له  گه ڕه کی ته یراوه به  پێ ده هاته  ماڵمان . . . ئه و 
پێشتر مانای ناوی ئه و گه ڕه که ی بۆم هه ڵده وه شانده  وه،  ئیتر له و رۆژه وه  یوسف 
له  پێش چاوانم هه م مرۆیه کی ته یرۆ و هەم که سێکی تاهیریش بوو! من هه تا 
نه هاتبوومه  ده روه وه  و پێشهاتی به م شێوه یه  ناڕوون و سه یرەی وه ک بوون به  
عه تار، یان به  بینه ر بۆ فلیمی مه حویییم نه بینیبوون. هه رگیز وه ک ئه مڕۆ 
بیرم له  ئاخاوتنه کانی یوسف نه کردبۆوه ، به  تایبه ت که  دوایی که مێکی دیکه  
له  چوونه وه  ده ره وه ی خاڵخاڵۆکه کان ده چم دیوانه که ی مه حوی ده که مه وه  و 
یه کسه ر ئه م دوو دێره  شیعره  ده خوێنمه وه .                                                            

فه له ک هه ر گا که سێکی هه ڵبڕی، وه قتی هیالکه تییه 
که  سه ر بۆ گه یینه  په ت بێ، پێ له  سه ر ئه سکه مل و کورسی چ بکا؟
ئه م دوو دێره  که  ڕێگه ی چتاقه  هه اڵتن و الدانێک ناخاته  به رده می مرۆ، 
دیاره   هه مان دوو دێره  شیعری مه حویین که  یوسف ئه و وتاره ی له  ڕووپه لی 
رۆژنامه یه که دا پێ به  کۆتا هێنابوو و ببووه  هۆکاری کوژرانی. له  ئاست 
ئه م ڕێکه وته سه یره  شپرزه  ده بم و  ده سته کانم ده له رزن و دیوانی مه حوی له  پڕ 
له ده ستم ده که وێته  خوار  و به ر لێواری مێزه  دار گوێزه  قولینچک تیژه که  
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ده که وێت و بریندار ده بێت. که  هه ڵیده گرمه وه  یه کسه ر چاوانم بۆ نووسینه که ی 
یوسف ده گێڕم که  به ر له  بیست  ساڵ له  سه ر به رگی دیوانه که ی  نووسیبوو، 
ده بینم وشه که  له  ناوه ڕاستییدا بریندار بووه . هه ردوو تیپی )حێ( و )يێ( 
سڕاونه ته وه  و تیپه کانی )واو( و )ه( و  . .)میم( وه ک وه اڵمێکی دوو ددان 
که وتوو له  سه ر به رگی دیوانی مه حوی تاق و ته نیا و قه له نده ر به جێماون. 
من که  هه ڵوه سته یه ک ده که م و ده یخوێنمه وه  و له وشه ی  )وهم( ی عه ره بیی 

بترازێت، ناشێم چ شتێکی دیکه ی لێ هه ڵبکڕێنم.       
ماچی ده می له  که ڵکه ڵه ما مابوو، چ خۆشی وت:
قرم، ئه ی ئه سیری واهیمه ، خۆش ناکڕێ له  هیچ

نیشانی هاوسه رم له گه ڵ ده نگی که وتنی دیوانه که  زوو گه یشته   ژووره که م، 
چونکه  له  پێڕێیه وه  که  پۆلیسه کان منیان ساردوسڕ له  نێو ژووری حه مام 
و ته والێته که  ده رهێنابوو، ئه و هه تا بڵێیت نیگه رانه . ئه و رۆژه  نیشان به  لێوه  
پڕه کانی گشت فرمێسکه کانمی سڕیبوونه وه  که  له گه ڵ کۆتایی هاتنی 
ئه و به شه ی فلیمی سه رگوزشته ی مه حوی ته ڕ و هیشک له سه ر هه ردوو 
روومه ته کانم به جێ مابوون.                                                                                                                               
بۆ  له وانه یه   هه ڵبگرمه وه ،  مێزه که   نزیک  له   دیوانه که   به رله وه ی  من 
ساتێک وه هام پێشبینیی کردبێت که  تیپی )میم( ببینم له  نووسراوه که ی 
یوسف  فڕی بێت و ته نها وشه ی )وحي( به جێمابێت. لێ، زوو کورتم هێنابوو 
که  دیتم وشه ی )حي( سڕابۆوه  و له  جیاتی وشه ی )وهم( وه ک سه رابێکی 
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گه وره  له سه ر به رگی دیوانه که  به جێمابوو .                                                     
نیشان کوردیی رۆژهه اڵته  و رشته ی یاسای له  دانیشتگه ی کرماشان 
خوێندووه . بۆیه  هه موو شتیکی ده دایه  به ر حوکمی ته رازوو و، ده تگوت چاو 
و که پۆ و لێوه  جوانه کانیشی هه ر بۆ ئه م مه به سته  نه خشاون. ئه و به  له الی 
دایکییه وه  به  چوار پشت ده گه یشته وه  سه ر مه وله وی تاوه گۆزی، به اڵم هه رگیز 
بۆی گرینگ نه بوو که من  دوای سه ودابوونم به  دونیای مه حوی، هه رجار 
ئه وه م ده درکاند که  شیعره کانی مه حوی له  هی گه وره  باپیره ی ئه و گه لێک 
قووڵترن . نیشان حه زی له  ئه ده ب نه بوو و هه رگیزیش گوێی لێ ڕانه ده گرتم و 
باوه ڕیشی به م ئاخاوتنه م نه ده کرد، به  تایبه ت له و کاتانه ی من به  شادمانییه کی 
زۆره وه   به ڵگه ی ئه وه م ده هێنایه وه  که  له  یه کچوونی زێدی مه وله وی به لخی و 
مه حوی بالخی هه رگیز شتێکی وه ها ساده و ڕێکه وت  نییه .                 

نیشان زمانی عه ره بیی نه ده زانی چۆن منیش له  فارسیییدا له  چاو ئه و 
به رگی  له سه ر  من  ئه وه ی  رۆژه وەی  له و  نه وه ک  بووم،  نابه له د  ته یڕێکی 
دیوانی مه حوی خوێندمه وه  به هێزترین به ڵگه  بوو که  وشه ی )حي( و وشه ی 
) وهم( هه رگیز له  یه ک ته رازوودا وێکڕا جێگه یان نابێته وه . هه ستم ده کرد 
نیشان ئیگۆیه که ی زۆر له  هی من به هێزتره ، بۆیه  هه رده م پێم ده ڵێت عه تا 
گیان! ناکڕێت تۆ زیندوو بیت و له  ئه وپه ڕی شارستانیی رۆژئاوا له م وه همه  
گه وره یه دا بژییت.                                                     

من وه اڵمم پێ بوو و ده کرا باسی کلۆدیۆس جه یمس ریچی بۆ بکه م!                                                                  
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هه روه ها له  پێڕێیه وه  هه وڵده ده م فلیمه که ی مه حوی له  نووکه وه  بۆ نیشان 
بگێڕمه وه و، ژیان بوار نادات. من له  به یانییه وه  بۆ ئێواره  له  کارم و ئه ویش 
له  ئێواره یه وه   هه تا شه و. هه ردووکمان ته نها له  دوو )میم( ه که ی مه وله وی و 
مه حوی به  یه کتریی ده گه ین یان به  یه کتریی ناگه ین . .  هه تا ئه و بڵێت من 
ماندووم و منیش بڵێم من ماندووم. به م )م . . م . . م . . ( ه  رۆژگاره کان 
به سه ر ده به ین و زۆربه ی جاران دانوومان به  یه که وه  ناکوڵێت.                                                                        
ناچار وا دووباره  هاتوومه ته وه  هه مان شوێن له  پاڵ ته والێته  فه خفورییه  
سپیی و ئیسپانیاییه که  به  دوو قاچی دڕێژکراوه  و پشتێکی که مێک چه ماوه  
دانیشتووم و، یانیش با بڵێم ڕاکشاوم. بێ ئاگام له وه ی که  ماوه ی پتر له  
دوو مانگه  من و نیشان پێکه وه  هیچمان  نه کردووه  و، ته نها بۆ جاڕێکیش 
چ له  ته نیشت ته باخه  کاره باییه که ، مێزه  بازنییه که ی ناندێن، یانیش سه ر 
ماوه یه که   نه خشاوه .  یه کتریی  هی  له   له شمان  ڕه شه که    چه رمه   سۆفا 
ئیگۆکانمانیشمان له گه ڵ یه کتریی هه ڵناکه ن. ئه وه ی من الوازه  و زوو زوو 
ده خزێته نێو  تاریکایی و هی نیشانیش هه رده م زاڵ و زل و روو له  منه !                                                               
ژووری حه مام و ته والێته که  دووباره  تاریکه  و له  نێو دووکه ڵدا سه رووی 
دەرگەیه کی توکمه  و داریینم لێ دیاره  که  لێی نووسراوه  خانه قای مه حوی. 
و،  ده که ن  بۆردمان  شوێنه   ئه م  چواره مه   جاری  بۆ  ئینگلیز  فرۆکه کانی 
چه ند پڕوشک له  ساتمه  داغبووه کان به ر گۆڕی مه حوی ده که ون و ته نها 
له  زه ینی مندا و له  نێو قوواڵیی گۆڕه که دا  ئێسکێکی بچووکی په نجه  
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گه وره ی ده سته  راستی ده شکێنن و وردی ده که ن. پیاوێکی که ڵه گه ت و 
چوارشانه  که  ده ورپشت به  مه ال خالید گازی ده که ن، پیاوێکی دیکه ، که  تا 
ته واوبوونی فلیمه که  ڕوخساری بۆ من ناڕوونه ، ئاراسته ی ژووڕێک  ده کات 
که   په نجه ره که ی به سه ر باغی پشته وه دا کراوه یه .                                                                                                                           
پیره  پیاوێک  له  بنه بانی خانه قا دانیشتووه  و له  ژیر ئه و باره  ناجۆره ی 
بۆمبباران نابزووێت و له  پێش خۆی قسان ده کات. من به  حاڵ هێندێک له  
ئاخاوتنه کانی ده بیستم و نابیستم . ئه و ده ڵێت رۆژگاڕێک باوانی ئه و پیاوە 
شکۆمه نده ی که  له تێڕامان له   په نجه ره که وه  بیری به رده  قاره مان ده کات، 
له گه ڵ باو و باوانی مه ال خالید دژ و ناکۆک بووین.                                     
تروسکایه کی زۆر ڕۆشن له  ته ماشاکردنه وه ی فلیمه که  دامده پچڕێنێت و 
سه ری خوێناوی یوسف ده رده که وێت و ده ڵێت دیمه نه کان درۆزنن و هه رگیز وه ک 
خۆیان ده رناکه ون. له  ناخی مرۆیه کان ڕابمێنێ به ر له وه ی به  هۆی رووداو و 
بگه ڕێ  لێ  و  بکوژه   ئیگۆیه که ت  بخوێنیته وه .  شت  مێژووییه کان  کاغه زه  
شته کان وه ک خۆیان له نادیاره وه  بێنه  نێو ناخت و راستییه کانت پێ بڵێن.                                                                                                                                     
به  دیتنی ئه م دیمه نه  ده تاسێم و ده گریم. فرمێسکه کانم ڕووی خوێناوی 
یوسف ده شۆنه وه  و بزه  له  سه ر لێوه کانی ئه و و هی خۆیشم دروست ده که ن. 
به اڵم به ر له وه ی ڕوخساری به  یه کجاری له  پێشم چاوانم ون بێت، یوسف به  
ده نگێکی پڕ له  جۆش ئه م دوو دێره  شیعره ی مه حوی ده خوێنێته وه  و دواتر پێم 
ده ڵێت  که  له  ته ماشکردنی فلیمه که دانه بڕێم.                                    
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فه له ک هه ر گا که سێکی هه ڵبڕی، وه قتی هیالکه تییه
که  سه ر بۆ گه یینه  په ت بێ، پێ له  سه ر ئه سکه مل و کورسی چ بکا؟
یوسف یه کسه ر ون ده بێت !                                                           

مه حوی له  ته ک موفتی زه هاوی دانیشتووه  و باس و خواستی ڕۆژگار 
ئیجازه ی  هه ر که   بۆیه   ده خوڕێت.  هیالکه تییه   ئه م  بۆ  و، سه ری  ده کات 
مه الیه تی له  موفتی وه رده گریت له  ناخه وه  به ڵێن به  خۆی ده دات که  مرۆیه کی 

حه ق بێژ و ڕاست بێت. لێ، هێشتا زووه  بۆ مه حویی بڵێت: 
له  سه ر تۆ بوومه  په ندیی عاله مێ وتم و، وتی: مه حوی
به سی بێ موشریکی به س، یا له  دنیا الده  یا له  من الده

چه ماوه   که مێک  پشتێکی  و  دڕێژکراوه   قاچی  دوو  به   هێشتا  من 
هه ستده که م  وه ها  خۆمه وه   له   دووباره   ڕاکشاوم.  بڵێم  با  یانیش  دانیشتووم، 
گه لێک له  تیپی )ڕێ( ده چم، یانیش با بڵێم له  )هیچ( ده چم!                                                                  
)ڕێ( و)هیچ( پێکه وه  زه ینم ده کۆڵن و له رزه  له رزێک ده خه نه   سه ر لێوانم. 
باڕێکم بۆ پێشدێت وه ک ئه وه ی پێشتر له گه ڵ ناوی خۆم و ناوی عه تاردا 
هه مبوو. چه ند جاڕێک ڕێ و هیچ. . . ڕێوهیچ. . .ڕێهیچ له  سه ر زوبانم 
دووباره  و دووباره  ده بێته وه . له  پڕێکدا ده نگێکی نامۆ به  گوێچکه ی راستمدا 
ده چرپێنێت و ده ڵێت تۆ ریچییت. . ریچ!                                                

نزیکه ی دوو سه د ساڵ ده گه ڕێمه وه  دوا و هه ستده که م له  رۆژێکی مانگی 
ئایاری ساڵی هه زار و هه شت سه د و بیست دام و له  نێو حه مامێکی شاردا 
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خۆم ده شۆم. حه مامه که  رووناکه  و دیواره کانی به ره نگێکی بریقه دار سواغ 
دراون و ناوه وه ی پڕه  له  حه وز و فواره ی زۆر گه رم و زۆر سارد. من له وه ته ی 
گه ڕاوم نه  له  ئوتێل، نه  له  مه له وانگه ، نه  له  چتاقه  حه مامی شارێکی کۆندا 
هاوشێوه ی ئه م حه مامه م نه بینیووه . ده ڵێن حه مام  له سه ر داخوازی مه حموود 
پاشا دروستکراوه  و دوو وه ستای کارامه ی له  کرمانشانه وه  هێناوه  بۆ ئه وه ی 
جوانترین حه مامی دونیا له م شاره  دروست بکه ن.                                                     
له  حه وزه  ئاوه  زۆر گه رم و زۆر سارده کاندا ڕاده مێنم و جودا له  بیرکردنه وه  
ده رباره ی  حه مام و پاشا، بیر له  دوو پیاوی دیکه ی ئه م شار و نه ته و  ه  و خاکه  
جوانه  ده که مه وه . مارف و خالید، که  هه ریه کێکیان زاده ی دونیایه که  له  هزر 
و هه ژموون و بوونیان پێکه وه   له  یه ک زه مه ندا، من ریچ بم یان هیچ بم، ئه وا 

هه تا ئێستاکه ش که  ساڵی دوو هه زار و چوارده یه ،  دڕێژبۆته وه .  
من ریچ بم یان هیچ بم، هه ستده که م ته نێ ساڵێک و پێنج مانگ ته مه نم 
ماوه!  ئه وه تانێ، تارمایی پیاوێکی ئه وڕوپایی بیر تیژه هه یه  وه هام پێده ڵێت. 
مسته ر یۆنگ هه رده م ئه نگوستیله یه کی له  په نجدایه  که  وێنه ی ماڕێکی له  
سه ره و  حه ز ده کات ناوی خۆی بگۆڕێت بۆ کۆمۆنمان.                                                                                                                     
له  پڕ ده گه ڕێمه وه  سه رده می منداڵیییم و باوه ڕ ده هێنم که له و کاته ی له    
شاری بریستول دوور له  رۆژهه اڵت ده ژیام و الپه ڕه  نووسراوه کانم هه ڵدانه وه  و 
به  تیپ و ڕێنووسێکی زۆر سه یر و نامۆ ئاشنابووم، زانییم رووداوگه لێکی 
ناساده  و ناڕاگوزه ر چاوه ڕێمن .                                                                                                                                   
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ئه و پیاوانه ی وا تارماییان له سه ر کاشییه  سپییه کانی دیواری ئه م ژووره ی 
حه مام و ته والێته  ده بینم، گشتیان له  رۆژگاڕێکدا هه ستیان به وه  کردووه  که  
ده نگێک له  نادیار و ناشوێنه  بانگی کردوون که  کۆچ بکه ن. ڕوخساری 
که سێکی گه لێک نامۆ و په ژمووده ده بینم به  جاده کانی شاری ئه سته نبولدا 
پیاسه  ده کات، لێ هه تا بڵێیت به م کۆچه  و ناوی خۆی شادمانه .                   
که یفی جوانڕۆیی!                                                                                                               
له  حه مامه  شێوه  کرمانشانییه که ی که  وێنای ده که م و هه ستده که م من 
ریچم و ته نها ساڵ و نیوێکی دیکه  ته مه نم کردووه . دوو پیاو ده بینم که  
له به ر ده رگی خانه قا شه ره  قسه  و ملمالنێییانه  دوای ئه وه ی هه م مه والنا و 
هه م خۆیشم سااڵنێکه  له  شاردا ون بووین و سه ری خۆمان بۆ دوا گه شتی 
دیکه  هه ڵگرتووه . ئیتر وه ک که یفی جوانڕۆیی و چه ندانی دیکه  رۆیشتووین 
و له  به رگ و شارێکی دیکه دا دڕێژه مان  به م ژیانه  کورته  داوه  که  بوومانه .                                                                           
ئه حمه د ئه ربیلی له  به رانبه ر عوسمان بالخی و فه رمانی پاشا مل ده دات، 
به ره و قه ره داغ سلێمانی به جێده هێڵت. لێره  ده که ومه  گێژاوێک و سه ره  داوی 
فلیمی مه حوییم لی تێکه ڵوپێکه ڵ ده بێت. بیر له م دوو موردیده ی مه والنا 
ده که مه وه  که  چۆن چتاقیان پێشبینیی ئه وه یان نه کردبوو که  له م خاکه ی 
جوانه ی ئه وانی تێدا گۆش بووه  دواتر کوڕ و نه وه کانیش به  هه مان ده ردی 
ملمالنێ و کۆچ گیرۆده  ده بن.                                                                                                                           
و  گرتووه   هاوڕێمی  یوسفی کۆنه   ده ستی  ده بینم، که   مه حویی  لێره وه  
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ده یهه وێت له  هیالکه تی ڕزگاری بکات. فلیمه که  وه ک خه ونێکی سه یر و 
ناجۆره  له  پێش چاوانم. مه حوی له م وه زیفه یه دا سه رکه وتوو نییه  و ناتوانێت 
مۆم  وه ک  مه حوییدا  ده ستی  سه ر  له   یوسف  ئیتر  بکات.  ڕزگار  یوسف 
ده توێته وه  و له  پڕ ده بێته  خاڵخاڵۆکه یه کی سوور. مه حوی له دوای خۆی بۆ 
دووری دوور به لکێش ده کات و، ده یبات و ده یبات. . . له  سلێمانی و قه ره داغ 

و هه ولێر و شامیش دوورتر!                                
فلیمێکی ناوازه  و سه یره  که  له سه ر دیواری ژووری حه مام و ته والێته که مدا 
ده یبینم که  تێیدا مه حوی کارئه کته ری سه ره کییه  و خاڵخاڵۆکه یه کی سووری 
له  سه ر ده سته . سوڵتان له  ئاست مه حوییدا له  سه ر پێ وه ستاوه  و به  شه وقه وه  له  
ڕه نگی باڵه کانی خاڵخاڵۆکه  ده ڕوانێت. بۆ چه ند ساتێک له  خۆیه وه  هه ست 
ده کات تاوانباره  له  به رانبه ر خوێنی ڕژاوی که سێک به  ناوی یوسف که  له  
زه مه نیکی دیکه  به  ناحه ق ده کوژڕێت.                                                                                             
سوڵتان هه ڵستابووه  سه ر پێ و ڕێز و حورمه تی زۆری بۆ ئه م مه ال کورده  
  هه بوو. لێ، له  تێڕامانی له  دیمه نی خاڵخاڵۆکه  جوانه که ی سه ر ده ستی، ترس 
و نیگه رانییه کی زۆر له  سه ر ڕووی نیشتبوو و ئه وه نده ی ده یکرد ئیگۆیه که ی 
نه یده هێشت سه باره ت به  خۆی و دوارۆژی کوڕه که ی عه بدولعه زیز پرسیاڕێک 

له  مه حوی بکات.                                              
فلیمه که دا  ته ماشاکردنی  له گه ڵ  بم،  خۆم  ئاگاداریی  ئه وه ی  بێ  من 
خه ونم به  دایکیشمه وه  ده بینیی و پڕ به  دڵ غه ریبیی بۆنییم ده کرد. ڕووتبووم 
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و، وه ک یوسف له  نێو بیڕێکی قووڵدا که وتبووم. دواتر ده زانم که  کۆمه ڵه  
کیژێک له  نێویان  گورجی و چه رکسی و کوردیشیان تێدابوو له  نێو حه مامی 
حه ره مێکدا به  له شوالری جوانییانه وه  به  دیارمه وه  وه ستاون و  به  جامه  ئاوی 
گه رم گەرم ده مشۆن.                                                                                                                       
له و کاته دا کیژه  جوان و شۆخه کان گه ره کیان بوو  ڕوحم بهێننه به ر، یانیش 
ڕوحم بهێنه ده ر، ڕاده چڵکێم و ده بینم نیشان پوری هاوسه رم  به  چاوی پڕ له  
گریانه وه  ده سته کانی له  قژی ئااڵنده وه  و هاوار ده کات عه تا گیان . . . 
عه تا . . عه تار.  لێره دا زمانی له ره یه ک ده کات و به  ده سته  ته ڕه کانی به  
ده موچاومدا ده هێنێت و ده یه وێت بمبوژێنێته وه !                                             

من له  قوواڵیی ناخمه وه  به  خۆم ده ڵێم  ئیتر رۆیشووم و چیتر به رگه ی 
له نگیی ئه و دونیایه  ناگرم.                                  

یانیش به  نیشان ده ڵێم، مه گری گیانه  من سپارده ی ده ستی مه حوییم. . 
. که سی دیکه  نا:                                              

چ بکه م نه  ئه و که سه م که  که سم بێ لەال به  که س
خۆشم نه گه یمه  ئه و که سه  ئه و من بکا به  که س

بورنەبی- ٢٠١٢



80   دیدار مه سیفی



 قه ڵه مه  پاركه ره كه ی باوكم    81

بۆ یاده وه ری ئامۆزاکان

من له  سه ر و پێی ته رمێکدا   
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بوون.  به ده ره وه   که   بوون  به ده نی  ئه ندامی  تاکه  زه رده کان  پێیه   هه ردوو 
ئه و له  نێو دارمه یته که دا به  هه مان پێخه فی که سک و سوور داپۆشرابوو 
که  شه وێک پێشتر پێی خه وتبوو. پێیه کانی له  پێش چاوانم ئه وه نده  مه زن 
دیاربوون، من له  خۆمه وه  خه یاڵێکی سه یرم بۆ ده هات و ده مگوت » دیاره 
مرۆ  له  کاتی مردن پێیه کانی له  جاران گه وره تر ده بن.«                                        

حه زم ده کرد سه ریم لێ دیار بوایه و بمزانیبایه  که  ئه و شوێنه ش وه ک 
پێیه کانه  یان به  پێچه وانه وه ی لێهاتووه  و بچووکتر بۆته وه .

نه مده مزانی بۆ چاوانی مێردمنداڵی من، ئه و دیمه نه  له  هی پێیه کان 
رووداوی  ئه وه ی  دوای  دیارده بێت،  جه رگبڕتر  و  سڕ  و  سارد  گه لێک 
حه وشه ی  و  جه نجاڵی  نێو  له   ده گێڕایه وه .  جۆر  سه د  به   ده ستڕێژه که یان 
مزگه وته که دا له الیه ک گوێم له  گریه و منگه  منگ و هات و هاواری 
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پیاوه کان بوو، له  الیه کی دیکه وه  ده نگی ناخۆشی پره مێزێکی نه وت  خه ریک 
بوو په رده ی گوێیه کانم بته قێنێت و به  یه کجاره کی فڕێم بداته  نێو دونیایه کی 
که ڕ و كڕ و کشومات. من په نا دیوارێکی چاكم گرتبوو و هه ستم ده کرد له  
ته واوی ئامۆزا و کوڕانی خاڵ و خزم و که س و هاوسێیان بوێر و به  جه رگترم 
که  نه یانوێرابوو بستێک پێ بنێنه  نێو حه وشه ی مزگه وته که وه .                                                                                                                               
ئه و رۆژه  شه رواڵێکی قاوه یی و بلوزێکی که سک و سوورم له به ر بوو، به  
هه مان ڕه نگ و نه خشی پێخه فه که ی ته رمه که ی پێ داپۆشرابوو. ڕووشم 
به سه ر بلوزه که وه  ره نگی زه ردی پێیه کانی له  خۆیدا بوو، کاتێک ده ستێکی 
حه وشه ی  و  جه نجاڵی  نێو  له   منی  و  گرت  بلوزه که می  قۆڵێکی  گه وره  
مزگه وته که  فڕێدایه  ده ره وه .                                                                  

ئێستا بیست ساڵێک به سه ر ئه و په لکێشکردنه م بۆ ده ره وه ی مزگه وته که  
به   ده توانم  هه روه ها  هه یه ،  ته مه نم  کات  ئه و  باری  سێ  من  و  تێپه ڕیووه  
خه یاڵ و چاوی نووسه رێک ورد و درشتی سێ دیمه نی دڵته زێن بگێڕمه وه  
بینیبوومن. سێیه مینیان  ته مه نم  ده یه یه کی  بڕینی هه ر  له  سه روه ختی  که  
دوو حه فته یه ک ده بێت ڕووی داوه ، به وه ش هه موو ئه وانه ی له و ماوه یه  له  
ده وروپشتم بوون ده زانن که  من ته نها سی و سێ ساڵ و دوو حه فته  ژیام. 
ئه سته مه  بتوانم خۆم بدزمه وه  و گوزارش له وه  نه که م، به اڵم ده سته کانم ته واو 
شه که تن و ده نگی هه ناسه دانیش بێزار و هه راسانی کردووم.                                                         
دوای ئه و هه موو برینه ی به ده نم، مه حاڵ بوو بتوانم جارێکی تر بیر له  ژیان 
بکه مه وه ،  بۆیه  بڕیارم دا له و ماوه یه  خۆم به  نووسینی نامه یه ک خه ریک 



 قه ڵه مه  پاركه ره كه ی باوكم    85

بکه م و له  دوای خۆمی به جێبهێڵم. له گه ڵ گرتن و نووسینی کاغه زه که  
ده سته کانم به  جۆرێکی سه یر ده له رزین، ناچار تاوێک چاوه کانم هه ڵبڕی، 
به اڵم بێ ئەوەی بخوازم ئه وان به  دوای بینینی پێیه کانمدا گه ڕان. که  له  ژێر 
چه رچه فه  مه یله و شین و خاوێنه که ی نه خۆشخانه که دا دیمه نی سارد و سڕیان 

منی برده وه  به رده م هه مان دیمه نی نێو مزگه وته که .
چاوه کانم زوو گه ڕانه وه  سه ر کاغه زه که ی نێو ده ستم و بۆ جۆره  وشه گه لێک 

چاوه ڕوان بوون تا نامه که می پێ به  کۆتا بهێنم.    
له و کاته وه  ی ئۆتۆمبێڵه که  به سه ر له شمدا تێپه ڕیبوو و ببووم به   جه سته یه کی 
هه پڕون به  هه پڕون، یه قینێک که وتبووه  نێو دڵمه وه  که  ئیتر بیرکردنه وه  له  
ژیان کارێکی یه کجار ئه سته مه  .                                                                                  
درێژتر  ماوه یه کی  بۆ  نه ده کرا  به اڵم  ده کرد،  پێیه کانم  سه یری  دووباره  
بیخه مه  ژێر  و  بنووسم  نامه  که   زوو  ده بوو  بیانهێڵمه وه ، چونکه   له و شوێنه  
بالیفه که وه . به ڵکو دواتر یه کێکی نێو ئه و تیمه  پزیشکییه ی چه ند رۆژێک 
بوو به  دیارمه وه   بوون، ده ستێک ده خاته  ژێر بالیفه که  و نامه که  ده دۆزێته وه ، 
ئینجا له  ڕێگەی ئه وه وه  نامه که م ده گات به  ده ستی پۆلیس، خه مخۆرێکی 
په نابه ران له  شاره که ، یان به  نێو هه ناوی ئامێرێکی فاکس دا ره ت ده بێت، 
یانیش ده چێته  ژێر گڵۆپی سکانه رێک و دواتر ده بێت به  ئه تاچمێنت بۆ 
ئیمه یڵێکی خه مناک. له  ئه نجامدا ئه و نامه یه  ده گاته  ژێر بینایی ئازیزێکم 

و له  ناخه وه  ده یتاسێنێت.                               



86   دیدار مه سیفی

من له  نووسینی نامه  که  دا هه رگیز مه به ستم نه بوو رۆژگارێک ئازیزێکم، 
یان هه ر تاکه که سێک که  پێشتر منی ناسیبێت بهێنمه  نێو به زمی گریان، 
به اڵم مه به ست له  نووسینی ڕه واندنه وه ی جۆره  گومانێک بوو که  له وانه یه  به  
کوژرانی من له  کۆاڵنی شارێکی دووردا له  نێو دڵی هه موویاندا سه رهه ڵبدات.                                                                                   

ئێستا ئه و مێردمندااڵنه ی که  ئامۆزا و کوڕه  خاڵ و خزم و هاوسێمان 
شاریکی  له  کۆاڵنی  که سێک  کوژرانی  و  گه وره بووین  هه موویان  بوون، 
دووردا به  هه واڵێکی سه یر و نامۆ نازانن. بۆیه  ئه گه ر به  خه یاڵیشیاندا بێت 
که  ئه وه  ڕاستییه  و له  دواڕۆژی ئه واندا قه وماوه ، هه رگیز ناگه نه  ئه و باره  و 
نازانن که وا من له و ڕۆژه وه  کوژراوم که  ده ستێکی گه وره  به ر له  شۆردنی 
ته رمه که  منی په لکێشی ده ره وه ی مزگه وته که  کرد.                                                                                       

ده زانی ده ردێکی گرانه  که  له  هه ره تی منداڵیدا حه زت بچێته هه ڵدانه وه ی  
شاراوه کان ، له  یاری و گه مه  و شه ڕه شه ق و گوێنه دانی ئه وان به  دونیا، خۆت 
بدزیته وه  و به شداری نه که یت. ئه و ده رده  بوو منی گه یانده  په نا دیواریک 
که  ده نگی پره مێزه که ی دووباره،  به اڵم کز کز ده هێنایه وه  نێو گوێچکه کانم. 
ئه وێ شوێنێکی چۆڵ بوو و من خێرا خێرا ده سته کانم ده خسته  نێو ده رزه کانی 
دیواره که  و ده مگواستنه وه  و به  دیواره که  هه ڵده گه ڕام. گه یشتمه  سه ر بانه  
تۆتیاکه  و وام زانی گه وره ترین سه رکه وتنم به سه ر ئه و ده سته  گه وره یه دا بە 
دەست هێناوه   که  منی په لکێشی ده ره وه ی مزگه وته که  کرد. بێ ئەوەی بیرم 
له وه  کردبێته وه  که  له وانه یه  ئه و ده سته  هی ئازیزێکم بووبێت که  ویستی من 
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له  بینینی دیمه نێک بپارێزێت که  مرۆ له  ناخه وه  ده تاسێنێت.             

من به  ئازایه تیه کی بێ وێنه  سه رکه وتبووم و ده مه ویست چه نده ی زووتره  
ببینم.  تێدا  خواره وه ی  که   بدۆزمه وه   تۆتیاکه   له   کونێک  یان  ده رزێک، 
تۆتیاکانی بانه که  له  زۆر شوێن ژه نگیان هه ڵێنابوو و منیان بۆ الی خۆیان 
کێش ده کرد. تا له  ناوه راستی بانه که  درزێکی وه هام لێ په یدابوو که  خواره وه ی 
به  روونی لێوه   دیار بوو. من ویستم و نه مویست چاوه کانم به  ده رزه که وه  بنووسێنم 
که  گرم که وتمه  خواره وه  و له  سه ر ته رمێکی ڕووت و ساردوسڕدا جێگیربووم. 
به رله وه ی له  هۆش خۆم بچم و ترسناکی دونیا له  ڕوومدا کۆببێته وه ، ڕووی 
مردووی خۆمم بینی که  کونێکی گه وره  له  ته ختی نێوچه وانییه وه  هه بوو 
ده تگوت گولیلکێکی سووری به هاره  و له  پێده شتێکی به فراویدا ڕوواوه .                                                                         

که مێک مابوو ڕوحم بچێته  نێو شه به ق و قوواڵیی کونه که  وه  که  له  هۆش 
خۆم چووم و به  هه مان ده سته  گه وره که ی پێشوو بۆ ده ره وه ی مزگه وته که  
بردرام. به  به رده م چاوی مێرمنداڵه کان من ته رمێکی دیکه ی ساردوسڕ بووم، 
که چی بێ ئەوەی ئه وان بزانن من له   بێ هۆشیدا له  گه شت و خه ونێکی 
دیکه دا بووم. که سێکم ته مه ن بیست سااڵن و له  نێو بزووتنه وه یه کی نهێنی 
خه و  له   بچووکه که م  برا  دایکم،  و  باوک  دزی  به   شه وان  ده که م.  کار 
پاشان الیتێکی  ڕاده چڵه کێنم و له گه ڵ خۆم ده یبه مه  ده ره وه ی حه وشه که. 
بچووکی ده ده مه  ده ست و کۆاڵن به  کۆاڵن له گه ڵ خۆم ده یبه م. پێی ده ڵێم 
که  ئه گه ر هه ر خشپه یه کی گوێ لێبوو، ته نها یه کجار الیته که ی به ره و   ڕووم 
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داگیرسێنێت و یه کسه ر بیکوژێنێته وه . ئه و له  په نای دیواره که  کتومت له  خۆم 
ده چوو که  له  نێو مزگه وته که دا بۆ بینیی ته رمه که  وه ستابووم.                                                                                               

له   نووسراوانه ی  ئه و  گوێره ی  به   ده گۆڕین  کۆاڵنه کانم  خه ونه مدا  له و 
ئاستێکی سه رووتر بۆم ڕه وانه کرابوون تا دیواره کانی پێ بنووسم. ئه و شه وه  
ده بووایه  هه شت دیوار بنووسم، بۆیه  برا بچووکه که م تا زیاتر دوور ده که وتینه وه  
زیاتر ده شڵه ژا و هه ندێک جار له  خۆڕا الیته که ی نێو ده ستی داده گیرساند.                                                                                          

ته نها دوو نوسراوم به  ده سته وه  مابوو که  بانگیم کرد و پێمگوت که  چیتر 
له  خۆیه وه  الیته که  هه ڵنه کات تا له  ده نگ و خشپه یه ک دڵنیا نه بێت.                                                                                                                      

به  قوتووه  بۆیه که  خه ریک بووم وشه کانی نووسینی حه فته مینم له  دیواری 
کۆاڵنێکی چۆلوهۆڵدا ده نووسی که  برا بچووکه که م له  پڕ الیته که ی هه ڵکرد 
و تاوێک به  هه ڵبوویی هێشتییه وه . به  په له  ده مه ویست خۆم بگه یێنمه  الی 
ئه و کاتێک شتێکی گه رم ته ختی نێوچه وانمی بڕی و ده ما و ده م منی 
خست. ئیتر خوێن به  سه ر ڕوومدا فرچکی کرد و له  گشت الوه  جۆگه له ی 
به ست. لێره  به  دواوه  نه  ئاگام له  خۆم ما، نه  له  برا بچووکه که م و نه  له  
دونیا. ئاکام و ئه نجامێکی تاڵ و ناخۆش بوو که  خه ونه که می پێ به  کۆتا 
ده هات، ده تگوت ئه وه ی له  بێ هۆشیمدا ده مبینی، له  الیه ک بۆ ئه وه  بوو 
بمهێنێته وه  نێو ئاگایی و سۆزی بێ سنووری دایک که  به  په رداخێکی شیر 
و قاپێکی   پڕ له  هه نگوین له  پاڵ سه رم دانیشتبوو. له  الیه کی دیکه شه وه  
ده ق و ورده کاری کوشتنه که م پێ بڵێت که  بۆ هه مووان ببوو به  مه ته ڵێکی 
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سه یر. له  ڕاستیدا من که سێکی ته نیا و تاقانه  بووم، هه روه ها له و کۆاڵنه ی 
له  ڕاستی و خه وندا لێی کوژرابووم نه  نووسینێک به  سه ر دیواره که وه  بوو و 

نه  قوتوویه کی بۆیه ش له  شوێنه که دا که وتبوو.                   

دوای شووشتن و ناشتن و ته واوبوونی شیوه ن  بۆ ته رمه که، کات بۆ من 
ڕه خسا ده رباره ی که وتنی نێو مزگه وته که  و خه ونه که  بدوێم که  له  بێهۆشیدا 
بینیبووم. هه ندێکیان به  ته وسه وه  گوێیان ڕاده گرت و ده یانگوت » خه ونی 
منداڵ ئه گه ر هه مووشی ڕاست نه بێت ئه وا نیوه ی هه ر ڕاسته ! :«                                                                                                         

ئه وان به  په رۆشییه کی زۆره وه  ده ستیان له سه ر شانم داده نا له  هه وڵی بێ 
په روا بوون بۆ ئه وه ی من بتوانم سه ر و سیمای ئه و دوو چه کداره یان بۆ وێنا 
بکه م که  گوللـە یان به ره و ڕووم ته قاندبوو.                                                                    

به اڵم زۆربه ی خزم و که سان بێ هیوا مابوونه وه  و ده یانگوت »واز له و 
منداڵه  بهێنن، ئه وه ی بینیوویه تی ده رئه نجامی ڕه فتارێکی بڵحی خۆی بوو 
که  له  مزگه وته که دا کردی.«                                                                              

ده  ساڵ تێپه ڕین و ئه وان ڕۆژگاره  تاڵه که یان له  یاد چوو، که چی خه ونه که  
له   قوواڵیی  زه ینمدا به  زیندوویی مایه وه  و دواتر له  سه رده م و شوێنیكی 
دیکه دا، زۆر نزیکتر له  ڕاستی خۆی دووباره کرده وه  و منی تا سه ر ئێسقان 

په شۆکاند و ورد و خاش کرد.

تێر  پێکه وه   ئه وه ی  دوای  ده گه ڕامه وه   هاوڕێیه کم  ماڵی  له   بوو  شه و 
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گوێمان بۆ گرتنی شه پۆڵه کانی ڕادیۆیه کی یاساغ هه ڵخستبوو. به رله وه ی 
به  چه ند کۆاڵنێک له  ماڵ نزیک ببمه وه ، له  شوێنێک خشپه ی پێ و 
له نگه رم  دیوارێکدا  په نای  له   دیسان  لێبوو.  زۆرم گوێ  ده نگێکی  ده نگه  
تارمایی سێ  دیتم  ناوه وه ی کۆاڵنه که م ڕوانی.  له   به  الچاوێکم  و  گرت 
که س له  په نای دیوارێکدا هه ن و تا وردتر ده بوومه وه  شێوه یان جوان و ڕوونتر 
ده رده که وت. دووانیان چه کدار بوون و ئه وه ی سێیه میان قۆڵ به ست کردبوو 
نهێنییه م  و به  دیواره که یان نووساندبوو. تاوێک له و دیمه نه  پڕ له  ترس و 
ڕوانی کاتێک یه کێک له  چه کداره کان بۆ دواوه  کشایه وه  و زۆر به  خێرایی 
بۆ  ته قاند. ڕووی دوو چه کداره که   به  ڕووی که سی سێیه م  تفه نگه که ی 
من زۆر ئاشنا بوون و منیان گه ڕانده وه  ده  ساڵ پێشتر. کاتێک دوو که سی 
هاوشێوه ی ئه وانم له  نێو مزگه وته که  بینیبوو هۆڕ هۆڕ له گه ڵ خه ڵکه که  دا 
به سه ر ته رمه که  ده گریان.                                                                                                                                     

گۆمێک خوێن له  پاڵ سه ری که سه  کوژراوه که ی په نا دیواره که  ڕژابوو. 
که مێک وه ستام، به اڵم هه رگیز نه موێرا له  ڕووی ڕابمێنم، دوایی که سی 
بکوژ  زۆر بێباکانه  و به  قاقای پێکه نین به  ته نیشتمدا ڕه ت بوو. بکوژێک 
که  له  دواڕۆژێکی دیکه دا دووباره  ڕووی کرێتی خۆیم نیشان ده داته وه  و به  
جۆرێکی دیکه  ده مکوژێت .                                                         

به رله وه ی ته رمه که ی نێو خوێن و شوێنی تاوان به جێ بهێڵم به  خێرایی له  
دیواره که م ڕوانی و توانیم له  کۆی ڕسته یه کی ته واو نه کراودا ته نها یه ک 



 قه ڵه مه  پاركه ره كه ی باوكم    91

وشه  بخوێنمه وه  که  ئه ویش – بژی . . . . – بوو. ئه و ) بژی ( یه ی 
سه ر دیواره که  ته زوویه کی ساردوسڕ و پڕله  ئازاری ڕه وانه ی ناخم کرد و 
خستمیه  نێو گومان و دوودڵییه کی گه وره وه . هه ستم کرد ئه و ) بژی ( یه ی 
سه ر دیواره که  که  به  بۆیه کی شین و هێشتاکه  ته ڕ نووسرابوو، زۆر ناجۆر 
و پێچه وانه  ده ینواند. له الیه ک  ڕووی بکوژه که ی زۆر زیندووتر نیشانم ده دا، 
که چی له  الیه کی دیکه  وه  قوربانی وه ک به رخێکی سه ربڕاو له  کۆاڵنه  

تاریکه که دا خستبوو.                           

ده نووسی  ئه و وشانه م  له سه ر جێگای مردن  نه خۆشخانه که   له   کاتێک 
چاوه کانم ڕۆندکی دونیایان تێزابوو، به تایبه ت که  ده مزانی من له  غوربه تیشدا 
هه ر قوربانیه که ی پێشووی ده ستی هه مان بکوژم. چه ند ساعاتێک به ر له  
ڕووداوه که  من له  ڕێستورانتێکی یۆنانی له گه ڵ کیژێکی بیانی دانیشتبووم 
که  تازه  خه ریک بوو ببێت به  دۆستم. ئه و دوو چاوه  قاوه ییه کانی له  هی من 
زۆر گه وره تربوون، به اڵم هه رگیز وه ک من نه یده توانی شته کانی ده وروپشت به  
نیگایه کی خێرا هه ڵبگڕیته وه . بۆیه  ئه و کوڕه  گه نجه ی چاره که  سه عاتێک 
له   دۆسته که م  دواکه وتنی  و  چوون  و  هات  له   هێنابوو،  مه نیۆکه ی  بوو 
چه ند  من  نیشتبوو.  ڕووی  له سه ر  دونیا  بێزاری  خواردنێک  هه ڵبژاردنی 
جارێکی دیکه ش هه ستم به وه  کردبوو که  ئه و کیژه  جوانه ی منی له  غوربه تدا 
له  ته نیاییه کی کوشنده  ده رهێنا، له  هه ڵگرتنه وه ی شته کان که مێک خاو 
و هێواشه . بۆ من ئه وه  هه رگیز گرفتێکی گه وره  نه بوو. ئه و له  نێو گشت 



92   دیدار مه سیفی

کوڕه  گه نجه کانی نێو هۆڵ و باخچه  و شوێنه کانی دیکه ی خوێندن منی 
هه ڵبژاردبوو، هه روه ها به  چێژ و دونیایه کیشی ئاشنا کردبووم که  له  ڕاستی 
و ژیاندا چ جار بۆم نه ڕه خسا بیانبینم.                                                

به رله وه ی له  یه کتر جیابینه وه  داوای کرد که مێک بچینه  دیار  شه پۆڵه کانی 
زه ریا، وه ک ئه وه ی زانیبێتی که  پێشتر من به  ناوی خوازراوی ) شه پۆڵ 
( کۆاڵنه کانم  نووسیبوو. له وه ی ئه و قسانه ی به  کوردییه کی پاراو کرد، 
ترسێک چووه  نێو دڵمه وه  و به  گومانه وه  سه یری نێو چاوه  قاوه ییه کانیم کرد. 
به اڵم له به رئه وه ی من له  سه روه ختی ئه وه دا بووم که  تۆی ئه وینێک له  دڵم دا  
بچێنم،  ئاخاوتنه که م به  ڕێکه وتێکی ڕۆمانسی زانی له وه ی پیالنێکی شووم 

و نهینی بێت بۆ ئازاردان و کوشتنم.                   

کیژه  تازه  دۆسته که م هێز و تواناییه کی سه یری هه بوو  له  بینینی شته  
نادیار و شاراوه کاندا. ئه و ده یه ویست من به  ته نیا نه چمه  کۆاڵنه  باریکه که ی 
پشت ئه و ڕێستورانته ی که  تێیدا دڵ و ده روونی خۆمان بۆ یه کتر وااڵ کرد. 
ده یه ویست له و مه ترسییه  رزگار بکات که  له  سه رده مێکی دیکه وه  دووباره  
هاتبووه  ڕێم.                                                                                 

من ده بووایه  له گه ڵ ئه ودا به  پیاده  چووبامایه  شوێنه که ی که  داوای کرد، 
به اڵم لێم ڕوون بوو ئه و شاره ی چه ند ساڵێک بوو لێی ده ژیام له  ڕووبارێکی 
شێلو بترازێت چ ئاوێکی دیکه ی لێ نه بوو.                                                                     
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ئێستاکه  له  سه ره  مه رگدا و کاتی نووسینی ئه و نامه یه،  بیرهاتنه وه ی ئه و 
ئێواره یه  له  یاده وەرییه کی بابرده زیاتر هیچ شتێکی دیکه  نییه .                                                                                                                                    

نیوه ڕۆوه   له   که   چووم  شوێنه   ئه و  به ره و  منیش  و  ڕۆیشت  پیاده   ئه و 
ئۆتۆمبێله  نیسانه  سپییه که م لێی ڕاگرتبوو.                      

هه ر که  پێمنایه کۆاڵنه  تاریکه که ی پشت ڕێستورانته که  و میاوه میاوی 
پشیله  تێر و پڕه کان له  گشت الوه  هاته  نێو گوێچکه کانم، خه مناکی و 
نیگه رانییه کی قووڵ دایگرتم. وای لێکردم  هه ستم بکه م که وا من هه ر به  
ته نها مێرمنداڵه  خه ونبینه که  نیم، به ڵکو ته رمه که ی نێو مزگه وته که  و که سه  
ده ستڕێژلێکراو و له  خوێن گه وزیوه که ی نێو کۆاڵنه  تاریکه که شم.                             

ده ڕۆیشتم و له  دووره وه  شه وقی الیته کانی ئۆتۆمبێڵێکم به دی کرد که  
 هێواش هێواش به ره و ڕووم ده هات، وه ک ئه وه ی پێشتر بۆ دیده نی من وه ستابێت. 
نه وی  و  بڵند  الیته کانی  جار شه وقی  و چه ند  پێش  ده هاته   ئۆتۆمبێڵه که  
ده کرده وه  وه ک ئه وه ی به  چاوێک هۆشداریم پێ بدات که  ڕێگەی به رده می 
چۆڵ بکه م و به  چاوێکی دیکه شه وه  پێم بڵێت له و کۆاڵنه  باریکه دا ئیتر 
ده ربازبوونم بۆ نییه . ئۆتۆمبێڵه که  نزیکتر ده بووه وه  شه وقی الیته کانی نزمتر 
ده خسته  نێو چاوه کانم. هه تا گه یشته  ئاستێک و سه ری گه وره ی شوفێره که م 
دیت که  خه ریک بوو گڵۆپه  بچووکه که ی بان سه ری داده گیرساند. لێره وه  
شوفێره که  ئۆتۆمبێڵه که ی وه ک گایه کی بڵح به  ده نگێکی گڕ به ره و ڕووی 
من هاژووا. له  به رانبه ردا من به  ڕوویه کی په شۆکاو، ببووم به  جه سته یه کی 
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سارد و نیشانه یه کی گه وره ی سه رسوڕمان! هیچم له و زۆرنبازانه  نه  ده چوو 
که  پۆشته  و په رداخ له  ناوه ڕاستی گۆڕه پان له  چاوه ڕوانی گایه کی  چاو پڕ 
له  خوێندا ده وه ستن.                                                                                                                      

لموزی الی چه په ی ئۆتۆمبێڵه که م به رکه وت و منی پشتاوپشت خسته  
ژێر پێیه کانی. له گه ڵ هاوار و ناڵه ی که وتنم پشیله کان به  میاوه میاوێکی 
زۆره وه  ڕاپه ڕین و گه لێک لێل و شێڵو تارمایی یه کێکیانم دیت که  له  پاڵ 
من له  ژێر تایه که دا فلیقایه وه  و خوێنی تێکه ڵ به  خوێنم بوو.                                                                                                                        

زۆر  زه مه نێکی  هاتنه وه م  هۆش  نه خۆشخانه که دا  قه ره وێڵه ی  سه ر  له 
به   دایکم  ده  ساڵی کاتێک  ته مه نی  له وه ی  بوو،  به سه ردا چوو  درێژتری 
په رداخێکی شیر و قاپێکی پڕ له  هه نگوین له  پاڵ سه رم دانیشتبوو. ته نیا بووم 
و کاریگه ری برین و ئێسک شکان و هه پڕون به  هه پڕون جه سته م منی زیاتر 
له  په نجا سه عات له  کۆمادا هێشتبووه وه . هه روه ها هه زار و یه ک لێکدانه وه  
و خه ونی سه یریشی  له  زه ینم دا چاندبوو، وای لێکردبووم نه توانم ڕاستی له  

خه یاڵ جوایه ز بکه مه وه ، مردن له  ژین.                

دیوارێکدا  له   کوژرانم  له   به ر  ده بووایه   که   ده منووسی  نامه که دا  له  
بمنووسیبایه  - بژی ئه وه ی به  نووسین و چه پڵه لێدانی من سه رکه وت که چی 
دواتر بوو به  بکوژم.                                                                                                   

له  کۆاڵنه  تاریکه که ی پشت ڕێستورانته که  کاتێک ڕووی شوفێره که م 
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له  نێو ئۆتۆمبێڵه  تازه  و ڕه شه که ی بینی و نه بینی، تووشی بارێکی ده روونی 
گرژ و تاڵ و ئاڵۆز بووم. ڕه نجام له  بێده سه اڵتی خۆم که  هه تا سه ر به رگی 
قوربانی ده پۆشم، له  به رانبه ریشدا هه زار و یه ک نه فره تم له  چاره ی بکوژکه م 
کرد که  به رله وه ی به  وشه یه ک بمدوێنێت گوللـە  به   ڕوومدا ده ته قێنێت و به  
ئۆتۆمبێڵه که ی له گه ڵ پشیله یه کدا پانم ده کاته وه .                                                                                            

له سه ر قه ره وێڵه که ی نه خۆشخانه دا و له  دواڕۆژ و پێشهاتێکی هه رگیز 
نه هاتوودا، من که سێکی هیچ و نه بووبووم. تارمایی و ڕوحی ئه و ته رمه  
بووم که  له  ژێر پێخه فێکی که سک و سووردا ته نیا پێیه  زه رد و مردووه کانی 
دیاربوون. ته رمێک که  له  هه موو ئه وانه ی به  خه مناکی وه ستابوون و له  
دانیشتندا ده گریان، په رۆشتر بوو ڕووی بکوژه که ی بناسێته وه . بۆیه  جارێک 
ده بوو به  ڕوحێکی په رێشان و کڵۆڵ و له  خه ونی مێرمنداڵێک له  ئاشکراکردنی 
ڕاستی ده گه ڕا، جارێکی دیکه  له  دونیای ئه وانه  ڕایده کرد که  له  په نای 
دیوارێکدا له سه ر ڕه فتارێکی شۆڕشگێڕانه  ده یکوژن و دواتر له  هه ڵگرتن و 
شۆردن و ناشتنیدا له  خه ڵکه که  خه مناکتر ڕۆندکی تیمساح ده بارێنن. بۆیه  
له سه ر قه ره وێڵه که ی مردندا و له  شارێکی دووری غوربه ت من هه مان ئه و 
ته رمه  بووم که  له  نێو مزگه وته که دا بینیبووم. وه ک ئه وه ی گه شته  تاڵ و 
شیرینه کانم به  نێو دونیای ڕاستی و وه همدا ته نها بۆ ئه وه  بووه  که  ڕاستییه کم 
بۆ بسه لمێنێت که  بڵێم بکوژ هه تا سه ر بکوژه  و قوربانیش هه تا سه ر قوربانی.                            

ئه و  و خشپه  خشپی  پره مێزه که   ناخۆشی  ده نگی  دامرکانه وه ی  له گه ڵ 
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ده ستانه ی چه ند جارێک هه ڵمده گرن و دواتر جله کانم له به ر داده که ن ده مشۆن، 
من ده مێک بوو توانایی ناسینه وه ی ڕووی بکوژه که م له  ده ست دابوو؛ ده مێک 
بوو له  خه ونێکی مێرمنداڵیم  هاتبوومه  ده ر و ده ستی برا بچووکه که م به ردابوو؛ 
ده مێک بوو له و خه باته   په ژیوان ببوومه وه  که  بۆ سه رخستنی بابایه ک بوو 
که   به  شه و له  کۆاڵنێکدا ده مکوژێت و به  ڕۆژیش له مزگه وتێکدا به  سه ر 

ته رمه که مدا ده گریت.                                       

  بۆیه  دوای ئه و ئاکامه  شوومه  من هه رگیز نه گه یشتبوومه  ئه و شوێنه  دووره ی 
خاکی غوربه ت و هه رگیز له  ڕێستورانتێکی یۆنانی له گه ل کیژێکی جوان 
دانه نیشتبووم. نه وه ک هه رگیز نه مده هێشت له و دوارۆژه  نه هاتووه دا ده ستم به سه ر 
قه ڵه مێکدا وشک بێت که  به هۆیه وه  ده متوانی ڕووی بکوژه که م ئاشکرا بکه م 
که  ئه مجاره  ئۆتۆمبێڵێکی ڕه ش و تازه ی پێبوو و به  قاقا به  کوشتنم پێده که نی...!                                                                                                                                   

                                         

ئەدمنتۆن- ٢٠١٠
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تاكجايابدكبابپورخويش
تانمايدانتقاموزورخويش

شیشی که باب

مه والنا ج. رومی
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شیشی که باب...! هه ندێک هه ن هه ر که  ئه وه  ده بینن، لیک ده ڕژێته  نێو 
دەمیان و پڕ به  کونه  که پۆیان هەوا و دوکەڵەکەی هه ڵده مژن، هەورەها کاس 
ده بن و به  خه یاڵ بۆ ئه و شوێنانه  ده فڕن که  لێیانه وه  هاتوون. که چی بینینی ئه م 
دوو وشه یه  به سه ر دەرگەی ڕێستورانت و دوکانی ئه و په نابه رانه ی که  له  ژووره وه  
سه عاتی درێژ که باب لێده ده ن، بۆ من له  مانایه کی تاڵ زیاتر هیچ شتێکی 
دیکه  نییە. چونکه  ئه گه ر هه زار و یه ک که ره ت بۆ خواردنی که باب داوه ت 
بکرێم، هێشتا ئه و ساته  تااڵنه م له  بیر ناچێته وه  که  ئه فسه ره که  گلۆپه که ی 
داگیرساند و خۆی و شیشی که بابه که ی نێو ده ستی لێم وه  ژوور که وت.                        
من به  خۆشی خۆم له  ژووره که  دانه نیشتبووم.. پێشتر یه ک مست، دوو 
مست، سێ مست و چوار مست له  ڕووم درابوو و به  سکی برسی سه عاتی 
درێژ له  ژووره  تاریکه که دا هێڵدرابووه مه وه .                                                                    
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پێشتر  پێده چوو  وا   ئاسنینه که ی  دەرگە  و  به  شێوه  الکێشه  یی  ژووره که  
ته والێتی بینایه کی کۆن بوو بێت.                              

لێ  هه ڵمی  ده ستی  که بابه که ی  شیشی  ژووره وه   هاته   که   ئه فسه ره که  
هه ڵده ستا. له  بەرانبەردا من چه ندە ته نێکی ساویلکه و نه زان  بووم کاتێک 
میهره بانیم له  ڕووی  خوێنده وه  و وام زانی که سێکه  هاوشێوه ی شاگرده  خه په  و 
ڕووخۆشه که ی ڕێستورانتی تاجریان. ئه و شوێنه ی سااڵنێکی دوور له  کاتی 
خوێندن له گه ڵ هاورێکانم بۆی ده چووین.                                           

له و دونیایه  ساویلکه یی وه ک ته مه ن و هه زار  بزانم  به اڵم ده بووایه  زوو 
به  لووت  له وه ی  به ر  نییه   و یه ک شتی دیکه  هه تا سه ر بۆ که س ماڵ 
شکانێک لێیه وه  نه هێیته  ده ره وه .                                                                                         
ئه فسه ره که  به رگێکی  جوان و پاقژی له به ر بوو و به  پێکه نینێکی پڕ له  
ده سیسه  و فێڵ که بابه که ی له  شیشه که  ده کرده وه  و له  پێش چاوه  برسییه کانی 
من هێواش هێواش ده یخوارد. ئه و هه تا که بابه که ی ته واو نه کرد ورته یه ک له  
دەمییەوە ده رنه هات. سه یرم پێهات که  دواتر چۆن گازی که سێکی کرد هە تا 
شیشە که بابێکی دیکه ی بۆ بهێنێنن و له و شوێنه   ناجۆره  بیخوات.                
ئه فسه ره که  سێ که بابی له  به رده مم خوارد.. من مه زه نده م ده کرد که  ئه و 
له  شوێنیکی دیکه  ڕاهێنانی پێ کرابێت بۆیه  جیا له وانه ی ڕۆژێک پێشتر 
به  مست که وتبوونه  سه رم، ئه و شێوازێکی سایکۆلۆژی هه یه  و به  که باب 
خواردن لە پێشم ئازارم ده دات.                                                                                                                                        
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کیژه  ئاشوورییه که ی دواتر ده بێته  نزیکترین دۆست و هاوڕێم هه رده م قۆڵمی 
به   و  ده بووین  دوکانه کاندا ڕه ت  و  به رده م ڕێستورانت  به   ده گرت که   توند 
کوردییه کی شکاوه وه  ده یگوت » ته نیا جارێک له  به ر خاتر ئەمن که باب 

بخۆ!«                
ئه و پێ داگرتنه  به رده وامه ی کیژە وه های له  من کردبوو که  زەق و قووڵتر 
باری  ژێر  نه چمه   هه رگیز  و  یاد  بێته وه   ئه فسه ره که م  شیشی که بابه کانی 
تێبگات و  نه خۆشم  به  که سێکی  ئه وه ی  داواکه ی. هه تا کار گه یشتبووه  

ده رده که شم ناو بنێت فۆبیای که باب.   
من له  شاره  ئینگلیزییه که دا سه رباری ئه وه ی کارێکی باش و ژیانێکی 
ئاساییم هه بوو، لێ هه ر کات کیژه  ئاشووریه که  ده یه ویست به  که باب داوه تم 
بکات، ئه و یاده ورییه  تاڵه  له  ناخمدا دووبارە سه ری هه ڵده دایه وه  و ده یخستمه  نێو 
دونیایه ک له  نیگه رانیی. هه تا ئه و ئاسته ی خۆیشم باوه ڕ بهێنم که  نه خۆشم 
و پێویستە بچمە بە  دەرگەی ده روونناسه کانی شار، به ڵکە به  هۆی منه وه 
چاره ی  گرێ و گرفتێکی ده روونیی تازه یش ده دۆزنه وه .                                                                                         
من به  حوکمی ئه وه ی چوار یان پێنج ساڵێک بوو له  شاره که  ده ژیام، 
که سانی دیکه شم ده ناسین. به اڵم چتاقیان وه ک كیژه  ئاشوورییه که  بابه تی 
خواردنی که بابه که ی به الوه  گرنگ نه بوو، یان که س نه بوو وه ک ئه و هه ست 
به وه  بکات که  من له  ئاست وشەی که بابدا گرێییه کی ده روونی سه یر و 
ئاڵۆزم هه یه .                                                                                
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دوای ئازادبوونم و ئاواره  بوونم به  نێو دوند و هه رد و شاخ و داخ و ڕوبار و 
ئاوه کانی سه فه ر، شه وان شیشی که بابی گه وره  گه وره  ده هاتنه خه ونم  و وه ک 
ترسناکترین کابوس ده رده که وتن. له  سه ر جێگا جیاوازه کاندا به  ئاگا ده هاتم 
و تا دووباره  خه وم لێ ده که وته وه،  له  سه ر پشت ته ماشای ئاسمان یان بانی 
ژووره که م ده کرد. له  شتێک ده گه ڕام که یارمه تیم بدات و  دیمه نی شیشی 
که باب به  یه کجاری له  زه ینم بسڕێته وه . بۆ من ئه و خواردنه  ڕۆژهه اڵتییه  
به و   نه بوو  شتێک  ته مه نمدا   له   که  ئازارێک  و  دژواری  نیشانه ی  ببووه  
ئه ندازه یه  ترسناک و تۆقێنەر خۆی نیشانم  دابێت.                                                                    
به ر له  گه یشتنم به و شوێنه  له  جاده ی ته قسیمات سه ری بڕاوی هه ندێک 
هاتووه ،  کتێبه   پیرۆزه کانیشدا  له   ناوییان  که   بینیبوون  گیانله به رانه م  له و 
کاتێک  به  چاوی زه ق و مردوویانه وه  له  نێو فڕنه کاندا ده برژان. هه روه ها 
له و شوێنه ی لێی هاتبوومه  دونیا زۆر جاران به  رێکه وت سفره  و خوانی ئه و 
پیاوانه م ده بینی که  خانووی گه وره  گه وره یان هه بوو، له  ژووره وه  به رخی برژاو 
و ته واو سه ر په ل نه دراو دانرابوو هەبوون که  نێو سکییان پڕ کرابوو له  بریانی 
به رخه کان  ددانه کانیان.  و  ده سکێک که ره وزیش  خرابووه   نێو شه ویالگ  و 
چاوه کانییان زه ق و تۆقیوو و سارد و ده رپه ڕیو بوون، به اڵم دیمه نی  ده می بێ 
لێویان سیمایه کی زۆر پێکه نیناوی هه بوو که  نه تده زانی له و به زمی خواردن و 
خواردنه وه یه دا  به رخه کان  سه رفراز و شادترن یان ئه و پیاوانه ی که  به  سک و 
سمێڵی گه وره  و نێوچه وانی گرژه وه  له  ده وریان ئااڵبوون و دەیانخواەدن.                                   
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لێ هێشتا دیمه نی ئه و هه موو هه ڵواسین و له  شیش دانی ئەم گیانله به ر 
و  ترس  ته زووی  که باب  شیشی  ناوی  وه ک  پێشوو  مه النه ی  و  باڵنده   و 
نیگه رانی نه  ده خسته  نێو ناخم . وه ک ئه وه ی شیشی که باب له  زه ینمدا بوو 
نموونه یه کی بچووک بێت بۆ قه سابخانه یه کی گه لێک گه وره  که  کوژرانی 
به رخه کانیشی تێیدا ئه نجام درابێت .                                                      

به   سه باره ت  فێربووم  بوداییه که   چینییه   کچه   زاری  له   شت  زۆر  من 
ئه و  گیانله به ران.  و  قه ل  و  مه ل  شیشەدانی  له   و  کوشتن  زه قکردنه وه ی 
که سێکی ڕووه گیایی بوو و به  درێژایی ته مه نی زاری له  گۆشت و هێلکه ی 
هیچ بوونه وه رێک نه  دابوو. بۆیه  که  له  ته ک ئه و به  جاده  و شه قامه کاندا 
پیاسه م ده کرد هه ستم به  جۆره  شادمانییه کی دیکه  ده کرد، له وه ی له گه ڵ 
کیژه  ئاشورییه که دا ده رۆیشتم. ئه و دووانه  هاوکارم بوون له و کۆمپانیایه ی 
که وتبووه  ده ره وه ی شار و کاتێکی زۆری ژیانی ئێمه ی  له  بەرانبەر پاره یه کی 
که مدا ده برد. هه موو به یانییه ک هه رسێکمان له گه ڵ چه ندانی دیکه  که  هی 
چه ند شوین و واڵتی جیابوون له  چاوه ڕوانی باسێکی سوور و سپی ده وه ستاین 
که  کورسییه کانی ناوه وه ی ره نگێکی مردوویان هه بوو.                               

مه سه له ی که بابه که ی لێ ده ربچێت، من هه ستم به  نزیکییه کی زیاتر 
ده کرد له  کیژه  ئاشورییه که  چونکه  شتی زیاتر هه بوو له  یه کترمان نزیک 
بکاته وه . کیژه  ئاشوورییه که  ماکێکی گه وره ی له  سه ر ڕوومه تی چه په ی 
هه بوو که  به  ره نگه  ته لخ و بۆره که ی که مێکی له  جوانی ئەو شێواندبوو. 
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لێ من له  پیاسه  و گه ڕانه کانمدا چاوه کانم به  جۆرێک جڵه و ده کردن که  
هه رگیز به  هه ڵەیش  نه چنه  سه ر ئه و ماکه ، نه وه ک له و دوورییه ی سه ر خاکی 
دوورگه که  ببم به  هۆکارێک بۆ ئازاردانی دڵ و ده روونی. ئه ویش له  ئاست 
من وه ها بوو هه رگیز ڕۆژێک له  بوونی دوو ماکه کانی سه ر ڕووم چاوێکی 
پڕ له  پرسیار و گومانی هه ڵنه بڕی. هه رچه نده  ئه وانه ی من له  به ر شێوه  
ئه ندازه یی  و الکێشه ییه کانیان هه زار و یه ک پرسیاریان ده خسته  نێو چاوی 
ئه وه ی سه ر ڕوومەتی  ده ڕوانی.  له  ڕووی منیان  یه که م جار  بۆ  ئه وانه ی 
ڕاسته م که مێک له وه ی دیکه  کورتر بوو ئه وەیش  له  کاتێکدا بوو که  من له  
ترسی ئازارێکیتر ویستبووم به رگری نیشان بده م و ئه و ڕوومه ته م نه ده مه  ده ست 
ئاگری جگه ره   به   ئه فسه ره که   ئه وه ی  دوای  داغکراوه که ،  شیشی که بابه  
داگیرسێنه که ی ده ستی که  شێوه ی ده مانچه یه کی تۆپڵی هه بوو خه ریک 
بوو شیشه که ی له وه ی پێشوو داغتر ده کرد.                                                                                                                                   
من کیژه  ئاشوورییه که م تا ڕاده یه کی زۆر خۆشده ویست، به اڵم هه ر جارێک 
که  ده یگوت » با بچین که باب بخۆین . . .  با بچین که باب بخۆین. » ئه و 
هه سته  فه ریکه ی نێو دڵمم بۆ ماویه ک لێ وێڵ ده بوو و دووباره  ده که وتمه  وه   
نێو گومان و دوودڵی و سه د باری ده روونی دیکه وه .                                                                                                                    
هه ر له  به ر ئه و هۆیه ش  بوو بۆ نزیکه ی دوو هه فته  خۆمم له  هه موو شتێک 
دۆزییه وه  و نه مویست ئه وه ی ده مناسێت و نامناسێت بیدوێنم یان بمدوێنێت. 
به  فێڵێکی دیکه وه  تووشی گۆبه ندێکم  نه وه ک که سێکی دیکه   ده ترسام 
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بکات که  له وه ی پێشتر گه لێک درژوار و ترسناکتر بێت. ئه و ماوه یه  زۆر 
جار به  ته نیا به  جاده  و کۆاڵنه کانی شاره  ئینگلییزه که دا پیاسه م ده کرد دوای 
پێستم  به   نزیک  پۆدره یه کی  به   ماکه کانی سه رووم  له   هه ریه ک  ئه وه ی 
سواغ دابوون. به وه ش هه ستم ده کرد تا ڕاده یه ک توانیبووم نیشانه ی پرسیار له  
ڕوخساری ئه وانه  بڕه وێنمه وه  که  به ره و ڕووم ده هاتن... که چی نه ده کرا هه تا 
سه ر ماکه کان به و شێوه یه  سواغ بده م و واز له  چاره سه رییه کی یه کجاره کی 
و توکمه  بهێنم  بۆ ئه و کێشه یه ی که هۆی  زمان لێدانی که سێکی ناحه ز و 
ده ستی ئه فسه رێکی  زاڵم که وتبووه  سه ر ڕووم.                                                                                           
پیاوه   دوکانی  بۆ  ڕێگە  ملی  که   ده کرده وه   له وه   بیرم  ڕۆژێک  چه ند 
ئه وه نده   نیگارێکی  به  ماکه کانم  شوێنی  بڵیم  پێی  و  بگرمه به ر  ڕه شه که  
جوان و فه نتازی بکوتێت که  هه رگیز نه سڕێته وه . به اڵم له وه یش زوو دوودڵی 
ده یگرتم چونکه  ده یانگێڕایه وه  که  ته رمی که سێکی بێکه س بۆ ماوه یه ک له  
مزگه وتێکی په نابه راندا له  شاره  ئینگلیزییه که  که وتبوو و که س ئاماده  نه بوو 
بیشوات، هه ر له به ر ئه وه ی شوێنێکی له شی به  شێوه یه کی ڕه نگاوره نگ کو
ترابوو.                                                                  

تاوێک له  نێو بڕیاردان و بڕیارنه داندا مامه وه  و هه رجارێک به  الیه کدا 
ده که وتم. دواتر ئه و شته  به  کراوه یی له  زه ینمدا مایه وه  و نیوه ی سه عاته کانی 
شه و خه وی له  چاوانم  بڕی. که  له  خه و ڕابووم و نانی به یانیم به  چاوی 
ماندووه وه  خوارد، له  جیاتی ئه وه ی به ره وه  دوکانی پیاوه  ڕه شه که  بچم پێیه کانم 
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منیان به ره و باخچه یه ک ئاراسته  کرد که  له  ناوه وه ی و له  ژێر دار چنارێکی 
گه وره و پیر دا نیگارکێشێکی پیر دانیشتبوو.                                                                                              
که  هاتمه  ده ره وه  شادمان بووم له وه ی ناچمه  کار و کاتێکی زۆرم هه یه   بۆ 
بیرکردنه وه . هه رچه نده  من پێشتر له  فرسه تی دیکه دا چه ندین ڕێگای دیکه م 
گرتبووه  به ر بۆ داپۆشین و زاڵ بوو به  سه ر ماکه کان.                                                         
- جارێکییان له گه ڵ دکتۆره که م قسه م کردبوو تا عه مه لیاتێکی جوانکارییم 
بۆ بکات ، به اڵم بێ ئه نجام مایه وه  چونکه  ئه سته م بوو  مه سره فه که یم بۆ بکرێت.                                                                                                                  
- چه ندین بار ماکیاژی ژنانه م به  کارهێنابوو، به اڵم هه رگیز وه ک ڕۆژی 
دانانی پۆدره که نه متوانی جارێکی دیکه  ماکه کان له  نێو ڕه نگی پێستمدا 
بشارمه وه .                                                                                                           

- هه وڵم دابوو تا ده کرێت ڕیشم درێژ بکه م، لێ دیسان ماکه کان له  به ر 
ڕێژه ی زۆری سووتانیان لوس ببوون و نه  موویان لێ ده ڕوا نه  وه ک دوو 
دورگه ی غه ریب له  نێو مووه  ڕه شه کانی ڕیشیشم بزر ده بوون.                                                 
پالسته ر  به   هه ردووکیانم  و  ده یگرتم  بێزاری  هه بوو  وه ها  ڕۆژی   -
داده پۆشی و نه  گوێم ده دا به  وه سوه سه ی ناخم نه  به و چاوانه ی که  له  شوێنی 
پالسته ره کانیان ده ڕوانی.                                                                                                 
سه رم  که   ده کرده وه   له وه ش  بیرم  داده ڕشت،  پالنانه م   جۆره   ئه و  که   هه ر 
هه ڵبگرم و بۆ شارێکی تازه  بچم که  تێیدا هه موو که سه کان نه ناس و نا 
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ئاشنا بن. بۆیه  ئه و ڕۆژه ی به ره و ده رگەی باخچه که   ڕۆیشتم له  گچکه  
دوکانێکی سه ر ڕێگا نه خشه یه کی گه وره ی والتی سه ر دورگه که م کڕی که  
به  گه وره یی خۆیه وه  نه یتوانی ماکه کانی ڕووی من داپۆشێت.                            
فراوانی  به   نه خشه که م  و  دانیشتم  کورسییه ک  له سه ر  باخچه که دا  له  
کردوه وه . له و باخچه  دووره ی سه ر خاکی غوربه ت بێ ئه وه ی به  خۆم بزانم 
ناوه ندا شه قی کردبێت، وه ک  له   به  دوای شارێکدا ده گه ڕام که  ئاوێک 
ئه وه ی حه ز بکه م بگه ڕێمه وه  ئه و شوێنه ی که  له  سه ره تاوه  لێی هاتبووم. ئه و 
شارانه ی که  له  سه ر خاکی نه خشه که دا بریتی بوون له  بازنه یه کی خڕ و له  
ناوه راستدا شه ق کرابوون. یه ک سه عاتی ته واو له  سه ر کورسییه که  دانیشتم 
و بۆ هه اڵتن له  گرفتی ماکه کان یه خه ی شارانم گرتبوو.                                                                                                                                      
داوجار گوڕێکم دا  به ر خۆم و بڕیارمدا به ره و الی نیگارکێشه  پیره که  بچم، 
دوای ئه وه ی چه ند شارێکم له سه ر نه خشه که  دیار کردبوون. وه ک ئه وه ی لێم 
ڕوون بێت که  ئه و شوێنه ی ده ستی ئه فسه رێکی دڵڕه ق ده یشێوێنێت، په نجه ی 
نیگارکێشێکی دڵنه رم جوانتری ده کاته وه.                                                                                                                          
نیگارکێشه که  له سه ر کورسییه کی بچووک هه ڵترونجا بوو و کۆمەڵێک 
کاغه ز و فڵچه  و بۆیه ی له  ژێر پیێه کانی دانابوو. که  به ره و رووی ده چووم 
له  دووره و بزه یه کی ئاماده کراوم خستبووه  سه ر لێوه کانم. ئه و بێ ئه وه ی بزه که م 
هه ڵبگرێته وه  یان له  ماکه کانی سه ر ڕوومه ته کانم ورد بێته وه، به رده وام بوو له  
وێنه کێشان. شادبووم به وه ی که  هێشتا له و دونیایه  که سانێکی وه ک کیژە 
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ئاشوورییەکە و ئه و نیگارکێشه  هه ن که  زه ق و ره ق ناڕوانه  ڕووم؛ ناپرسن بۆچی 
ئه و ماکه  کرێتانه  له  سه ر ڕوومه ته کانم  به و شێوه یه  ئه ندازه ییه  نه خشێنراون.  
لێوه کانم که مێک گه وره تر کرد و به  هه لۆیه کی  بزه  که ی سه ر  وه ستام و 
یه کجار کورت سه ری سپی نیگارکێشه که م بۆ الی خۆم هه ڵبڕی. ئه و به  
پێکەنینێکی له  هی من گه وره تر و سەاڵوێکی له  هی من درێژتر وه اڵمی 
دایه وه . به اڵم که  من په نجه ی شایه تمانیم ڕه وانه ی شوێنی سووتانی شیشی 
که بابه کان کرد، ئه و له  پڕ وه ک که سێکی مۆمیاکراوی نێو مۆزه خانه ی 
مه دام توسوا له  له نده ن خۆی و  فڵچەکەی  ده ستی  له  به رده مم وشک بوو.                              
دوای تاوێک نیشانه یه کی گه وره ی پرسیار له  سه ر ڕووی دروست بوو 
وه ک ئه وه ی ئاماده  بێت گشت پرسیاره کانی من بگرێته  خۆ.                                                                                                                                           
من هه ر که  له  نزیکه وه  ڕووی نیگارکێشه  پیره که م بینی ئارامی چەشنی 
باران ڕژایه  نێو دڵ و ده روونم. بۆیه  بێ ئه وه ی زیاتر له  پرسیاره  گه وره که ی 
چیرۆکی  و  کرده وه   پیره   پیاوه   ئه و  بۆ  خۆمم  دڵی  ڕامێنم،  ڕووی  سه ر 
ژیانم له  ئه لفه وه بۆی گێڕایه وه . دوای بەجێهێشتنی نیگارکێشه که  چوومه  
تێیدا ژنێکی قژزه ردی  الی سه رتاشخانه یه ک که  ناوی ئاکرۆاڵن بوو و 
که  کرد  کورسییه ک  ئاراسته ی  منی  و  هات  ڕووم  به ره و  چاوکه سک 
تیخ و مقه ست درابوون. هه ر  به ر  له  سه ری  پێشتر چه ندین که سی دیکه  
که  دانیشتم به  ژنه که م گوت که  قژه  لوول و ڕه شه که م به  سفر بتاشێت که  
ده ناسرایه وه .  پێ  بوو منی  دیارترین شت  ڕوومه تم  دوای ماکه کانی سه ر 



 قه ڵه مه  پاركه ره كه ی باوكم    109

ژنه که  به  هیچ شێوه یه ک نه یپرسی که  بۆچی واز له و قژه  بۆڕ و ڕه شه  
ده هێنم که  سیمایه کی جوانی به  من به خشیبوو. به اڵم که  له  ده نووکی باز و 
گوڵه  سووره که ی سه ر ڕوومه ته کانمی ده ڕوانی، وه های پێشبینی ده کرد که  
من دواتر چاویلکه یه کی ره ش و تیشێرتێکی ته نگ به  له ش و پانتۆڵێکی 
هیچ  بۆنی  ده گۆڕم که   به  جۆرێک  خۆم  و  ده که م  له به ر  شین  کاوبۆی 
ڕابردوویه کم لێ نه یه ت.                                                                                                               
به ڵی، من ده مه ویست به  جۆرێک خۆم بگۆڕم که  ئیتر که س نه مناسێته وه؛ 
که س نه زانێت چاوانی ڕه شم له  ژێر چاویلکه  ڕه شه که دا چ ره نگن؛ یان چی 
هه یه  له  ژێر ده نووکی بازه که  و په ڕه ی گوڵه  سووره که .                                               
سه ره تا ده مه ویست به  نیگارکێشه که  بڵێم هه ر ماکێکی سه ر ڕوومه تم به  
ڕه نگێک دابپۆشێت، به اڵم لێم ڕوون بوو ڕۆژێکە و له  سه ر لمی که نار دەریادا 
خه و ده مبا ته وه  و تاوێک دەبۆرژێم.. ئینجا له  به رچاوی پیاده ڕۆیان و که سه  
نیوه  ڕووتەکانی  ده وروپشتم که  وەک من له سه ر لمە  گه رمه که پاڵ دە که ون، 
تێشکدانه وه ی خۆر له سه ر ترۆپکی که پۆم به جۆرێک شه وق ده داته وه  و ڕووم 
ده کاته  ئااڵیه ک که  له  ڕووی نووستوی خۆمم خۆشتر ده وێت. به  خۆمم 
ده گوت ده بێت ئه فسه ره که  ڕووی منی بۆ ئه وه  شێواندبێت تا له  هیچ ڕۆژێک 
و هیچ بۆنه یه کدا نه توانم ده ست به م ئااڵیه  بگرم بیشه کێنمه وه، ئااڵیه ک  که  
له  دوورگه یه کی دوور و نێو جه نجاڵیه کی زۆر له  که سانی نیوه  خه وتوو و 
ڕووت، بێ خواستی ئه و پیاوە زاڵمە دووباره  ببوو به  ڕووم.                         



110   دیدار مه سیفی

ئه و خه یاڵ کردنه  دوای  ڕووم  ڕه نگکردنی ماکه کانی سه ر  بیرۆکه ی 
خۆشه  ی سه ر لمه که  زوو خۆی به خشییه  ده ستی هه ره س و نەما. هه ستم 
ده کرد له وانه  بوو  دواتر ببووایه  هۆی ئه وه ی که  خۆم ئه وه ی ژێر ڕه نگه کان 
هەیە بۆ ئه وانه  بدرکێنم که  زیاد له  پێویست ده ڕواننه  ڕووم، به  تایبه ت  له  
ڕۆژانی هه ور و بارانی شاره کەدا لە کاتانەی  ماوه ی درێژ درێژ له  چاوه روانی 
باس له  ژێر چه تری سه ر شۆسته کان ده مێنمه وه.                                                                                                  
و  وه ستان  له   سپییم  ڕووی  ڕه نگه که ی سه ر  دوو  ده مزانی که   هه روه ها 
ڕۆیشتنمدا هه رگیز  وه ک خه یاڵ کردنه که ی پێشوو ده رناکه ون. به  تایبه ت 
سه ر  له   تروسکاییه که ی  هه تا  نه بێت  به ده ره وه   خۆر  و  نه که وتبم  پاڵ  که  
ترۆپکی که پۆم بد ره وشێته وه  . هه ڵبه ت ئه و کاتانه  من  له  که سێکی دیکه  
ده چم که  ئااڵیه کی دیکه  هه بێت و خه ڵکی شوێنێکی دیکه  بێت.                           
به رله وه ی بچمه  سه رتاشخانه ی ئاکرۆاڵن له  یه که م هه نگاوم بۆ ده ره وه ی 
باخچه که  یه که م که س که  به ره و ڕووم هات و به  وردبینیه کی زۆره وه  له  
شته کانی سه ر رووم ڕاما، پیره ژنێکی گۆچان به  ده ست بوو. که  بۆ چه ند 
دوو  تا  چاویلکه که ی  بۆ  برد  ده ستی  و  وه ستا  بەرانبەرم  له   چرکه یه ک 
نیگاره که ی سه ر رووم جوانتر بخاته  نیگای چاوه  ورد و شینه کانی. من 
به و سه ره تایه  و ڕوانینه ی ئه و هه ستم کرد به  هه ڵبژاردنی ده نووکی بازه که  
و په ڕه ی گوڵه  سووره که   هه ڵه یه کی گه وره ترم کردووه ، له وه ی هه ر له گه ڵ 
بیرۆکه ی دوو ره نگه کان بمابایه وه . لێ، تازه  کردبووم و ناچاربووم گوێ نه ده م  
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به  سه رنجی پیره ژنه  چاوشینه که  و هه موو ئه وانه ی دواتر له  سه ر شۆسته  و 
شه قام و ڕێگاکاندا به  جۆرێک له  ڕووی منیان ڕوانی و پرسیار و وه اڵم له  
یه ک کاتدا له سه ر ڕوخساریان ڕوا.                                                                                                                           
ئه نجام.. دوای ئەوەی به دوو نیگاره کانی سه ر ڕووم گه یشتمه وە ماڵ یان 
ئه و شوێنه ی له  جیاتی ماڵ شوێنی ژیانم بوو، چووم له  بەرانبەر ئاوێنه ی 
سه ر ده ستشۆکه  تاوێک وه ستام و له  ڕووی خۆمم ڕوانی، زۆر زوو بینیم 
دوو دڵۆپ ڕۆندکی گه وره  ده که ون. ڕۆندکی یه که م له سه ر ده نووکی بازه که  
له نگه ری گرت، ئه ویدیکه ش چووه  سه ر په ڕه ی گوڵه که . دانیشتم و ده نگی 
میزکردن نه غمه یه کی نه شاز و ناخۆشی خسته  نێو زەینم وه ک ئه وه ی هێشتا 
قه ید و به ند له  ژووره  تاریکه که ی پێشوو دابم که  له  ته والێت ده چوو.                                                                                                                                      
ئه و ده نگه  نه یتوانی ماوه یه کی درێژتر من دوا بخات له  جارێکی دیکە 
کردنه وه ی ئه و  نه خشه یه ی له دوکانه  گچکه که دا کڕیبووم یان له  گه ڕان 
به  دوای شارێک که  من وه ک که سێکی فه ریک و تازه  بگرێته  خۆی. 
چاوه کانم خێرا به  سه ر ناوه کاندا ده گه ڕان که  زۆربه یان قورس و نامۆ بوون. 
زۆری نه خایاند چاوێکم کلکی ڕوبارێکی کورتی گرت و له سه ر پنتێک 
گیرسایه وه  که  نوێنه رایه تی له  شارێک ده کرد. هه ستم کرد ئه وه  باشترین 
هه ڵبژاردنه  که  له  ژیانمدا هه م بوو بێت، ناوی شاره که  به  یه که م پیتی ناوی 
دایکم ده ستی پێده کرد و دوا پیتیشی به  دوا پیتی ناوی باوکم کۆتایی 
ده هات. به  قووڵبوونه وه  له و پنته  ڕه شه ی جوانی و جه نجاڵی شارێکی ده گه یاند، 
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بارێکی ده روونی سه یره وه وه ک ئه وه ی من گشت جه نجاڵیه کانی  چوومه  
گه ردوونم بم و بڕژێمه  نێو پنته  ره شه که وه ، چه شنی ئه و باره ی له  کتێبه کانی 
زانست و ئه ستێره لۆژی به  کۆتایی کۆتاییه کان ناو زه دکراوه .                     

له  پڕ من بووم به  که سێكی دیکه  و به  جاده کانی شارێکی دیکه  پیاسه م 
ده کرد. له وێنده ر ناوم حوسامه  و کوڕی پیاوێکی کوردپه روه رم که  سااڵنێکی 
دوور ئاواره  بووه  و له و شاره  په نابه ره . دوای ئه وه ی خۆی به  که سێکی فاشیل 
 ده زانێت و خووی ته واوی ده دات به  کتێب خوێندنه وه ، دایکم بەجێیده هێڵێت 
و بۆ پێگه یاندنی من و براکه م ده چێته   شارێکی دیکه  و قورسترین کار له  
کۆمپانیایه کی جل و به رگ ده کات.                                                                                                     
له   ڕوباره که   شاره ی  له و  ئه و  و  من  ئێستاکه   و  سه المه   ناوی  براکه م 
ناوه راستیدا له تی ده کات دوو گه نجی ته مه ن بیست و پێنج سااڵنین. یه کێکمان 
بیست ده قیقه  یان نیو سه عاتێک له  ئه ویدیکه  زووتر سه ری خۆی هێناوه ته  
نێو دونیا. به اڵم ئه وه  نهێنییه ک بوو نه  بۆ دایکم و باوکم، نه  بۆ ئێمه یش 
تا گه وره ش بووین ساغ بووه وه . من و سه الم نزیکه ی بیست ساڵە ڕۆژانه  
شه ڕمان له سه ر ئه وه  بوو که  کا مه مان برا گه وره ین . دواجار هه ردووکمان له  
ڕێستورانتێک به  ناوی کاڵوی ئاغا دانیشتبووین، پاش ئه وه ی سه المی برام 
گشت سه رقاڵییه کانی ئه و رۆژه ی بەجیهێشتبوو و منی بۆ نانخواردن گازی 
ئه و شوێنه  دڵگیره  کردبوو. ئه و له  تێلیفۆن زۆر به  ته وسه وه  قسه ی ده کرد 
له گه ڵ خۆم  ئه و ڕۆژنامه یه  ش  بچووکم حوسام، من  برای  ده یگوت »  و 
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ده هێنمه  ڕێستورانته که  که  لێکۆڵینه وه  که ی تێدایه  و ده یسه لمێنێت که  منم 
برا گه وره .«  له  ڕێستورانتی کاڵوی ئاغا، که  تازه  له  ناوه راستی شاره که  
کرابووه وه  و له  په نجه ره  زۆره کانیدا ڕوباره که ت به  جوانی ده بینی، من و سه الم 
له  بەرانبەر یه کتری دانیشتبووین. سه ره تا باسمان له ڕه گ و ڕیشه ی ناوی 
ئه و ڕێستورانته  و خاوه نه که ی کرد  که  به  پاره یه کی زۆر به ر له  چه ند ساڵێک 
بوو  هاتبووه  شاره که .                                                                                                                             
ڕه نگاوره نگی  کاڵوێکی  که   هات  گه نج  کوڕێکی  که مێک  دوای 
دانا.  به رده ممان  مێزه که ی  سه ر  له   خواردنه کانی  و  بوو  له سه ر  کوردانه ی 
که متر له  دوو ده قیقه  ڕه ت بوو و هه ریه کێکمان نه فه رێک که باب و دوو قاپ 
سه اڵت و په رداخێکی ماستاوی له  پێش خۆی بینی. من ئه و کاته  چووبوومه  
نێو ڕۆژنامه که  و خه ریکی خوێنده نه وه ی ئه و لێکۆڵینه وه یه  بووم که  سه المی 
برام له  تێلیفۆندا به  ته وسه وه  باسی لێوه  ده کرد.  لێکۆڵینه وه  درێژه که ی نێو 
ڕۆژنامه که  ده کرا له  ڕسته یه کی کورتی به و شێوه یه ی خواره وه  کۆبکرێته وه :                                                                                                                       
] له  نێوان دوو برای جمکدا، ئه وه ی یه که میان که  ئه گه ر به  ده قیقه یه کیش 
زووتر سه ری هێنابێته  نێو دونیا، زیاتر حه ز له  گۆشتی سوور ده کات.[                                                                                                                    
 به وه له  ئێستاوه  من له و شه ڕه  بیست ساڵییەی له گه ڵ براکه م دۆڕابووم، 
چونکه  هەر که  سه رم له سه ر ڕۆژنامه که  هه ڵبڕی بینیم قاپه که ی به رده می 
سه الم دوو دانه  که بابی برژاوی تێدایه ، که چی ئه وه ی من که  پێشتر به  
که باب بینیبووم بریتییه  له  نیو مریشکی سووره وه  کراو .  ئیتر له وه  به  دواوه  
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ئه وه ی بەرانبەرم دانیشتبوو برام نه بوو به ڵکو هه مان ئه فسه ره  دڵڕه قه  بوو که  
به  شیشی که بابه که  ڕوومه ته کانمی داغ کردن.                                                                                                       
دوای ئه و داغ کردنه  بۆ ماوه ی دوو رۆژ که س نه هات دەرگەی ژووره که  
بکاته وه . به  درێژایی ئه و چل و هه شت سه عاته  له  تاو ئازاری ڕووم نه متوانی 
چرکه یه ک بخه و م. نێو ژووره  تاریکه که ی له  ته والێت ده چوو زۆر زۆر گه رم 
بوو و زوو  هه و و کێمی خسته  نێو برینه کانم. ئه وه یش به  ئه نده ازه یه ک ئازاری 
سووتانه که ی قووڵ و زێده تر ده کرد، به  تایبه ت ئه و کاته ی  له  برسیه تی 
په نام برده   به ر ئه و تیکه  نانه وشک و ڕه قانه ی ڕۆژانی پێشوو و ده ستم به  

جووینیان کرد.                                           
من نه مده زانی ئه فسه ره که  ناوی سه المه ، تا ڕۆژێک دواتر دەرگە کرایه وه  
و یه کێک له  پاسه وانه کان ناوی به  گوێمدا چرپاند که  ده یه وێت بمبینێت. 
چاوه کانم سوور هه ڵگه ڕابوون و نه مده توانی ڕاست وچه پی خۆم ببینم. دواتر 
له  ژوورێکدا خۆم بینیه وه  و په رداخێک  شه ربه تی پورته قال له  سه ر مێزه که ی 
به رده مم دانرابوو. که سێک هاته  پاڵم و ده ستێکی خسته   سه ر شانم. دواتر به  
حاڵ بۆ گوێچکه یه کم قسه ی ده کرد و ده یگوت »حوسام گیان، من سه المی 
برا گه وره تم ده ڵێیت نامناسیته وه ؟«                                            

بۆ من نه غمه ی ده نگه که  نامۆ نه بوو ده تگوت هی که سێکه  که  سااڵنێکی 
سه رچاوه ی  و  شوێن  سه یری  که   به اڵم  هه بووه .   له گه ڵدا  ئاشنایه تیم  درێژ 
ده نگه که م ده کرد، له  تارماییه کی لێل و شێلو زیاتر هیچ شتێکی دیکه ی 
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پێ نه ده گوتم.                                 
لێره وه  هه ستم ده کرد ئه و شوێنه ی لێی بووم، بریتییه  له  ڕێستورانتێکی 
خۆش که  تێدا من که سێکی نیوه  کوێرم و له  الیه ن برایه کمه وه  داوه ت کراوم. 
که  به  ده نگه  پڕ له  سۆزه که ی سیحرێک له  ئاخاوتن ده خاته  نێو گوێیه کانم 
ببێت  برایشه   ئه وه ی  و  برا  به    ببێت  لێم  نییه   برا  ئه وه ی  ده کات  لێ  وه هام 
دژوارترین نه یار.                                                                          

ده چوو،  ته والێت  له   تاریکه  ی  ژووره   ئه و  نێو  خسته   منیان  که   پێشتر   
بۆچی  چییه .  ده ستگیرکردنم  هۆکاری  نه مزانی  بردم  و  هێنام  ئه وه نده ی 
فه رمان به  دوو چه کداره که  درا  تا قۆڵ به ستم بکه ن و فرێم بده نه  شوێنێک 

که  شایسته ی دڕنده ترین دڕنده ش نییه .   
 سه الم ئه و که سه ی له  شاره  تازه که دا برام بوو، به  دیار خواردنی که بابه وه  
له  وپه ڕی دڵخۆشیدا بوو به  سه رکه وتنه که ی، ده ستی به  گێڕانه وه ی نوکته یه ک 
کرد بێ ئه وه ی بپرسێت که  ئایا من حه ز به  بیستنی ده که م یان نا.                                          
له  شوێنێکی زۆر دووردا که سێک ده سه اڵتی دونیای پێ درابوو، به اڵم 
شوێنه که ی تا ئه وپه ڕی ئارام و بێ کێشه  بوو. بۆیه  ئه وه نده ی بیری ده کرده وه  
نه یده  زانی ده سه اڵته که ی بۆ چ شتێک به  کار بهێنێت. پاشان ته واوێک بیر و 
زه ینی خۆی هیالک کرد که  چ بکات بۆ ئه وه ی که مێک له و ده سه اڵته ی 
خۆی نیشانی خه ڵک بدات.                                                             
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له  ئه نجامدا ڕۆژێک وه ک هارونه  ره شید جلی گه دا  دەکاتە به ر و به  
کۆاڵن و شه قامه کانی شاردا دەگه ڕێت. به اڵم بۆ ئه وه  نا هه تا له  باری ژیان و 
گوزه رانی خه ڵک بپرسێت، به ڵکو بۆ دۆزینه وه ی شوێنێکی شیاو بۆ سه پاندنی 
ده سه اڵته که ی. ئێواره  گه یشته  نزیک پارکێکی ناوه راست شار و دیتی وا 
گه نجێک خه ریکه  شتێک له  سه ر دیواری ته والێتی پارکه که  ده نوسێت. به  و 
دیمه نه قه ڵس ده بێت و  ئاوڕ له  دوو چه کداره که ی یاوه ری ده داته وه  و ده ڵێت  له  
ئه مرۆوه  ئه و تاوالێته  ده بێت بکرێت به  زیندان و یه که م که س بۆ تاقی کردنه وه  
براکه ی منی تێدا ئه شکه نجه و به ند بکرێت.                                                           
سه الم له گه ڵ ته واوکردنی نوکته که ی بە قاقا له  نێو دڵییه وه  پێده که نی 
بەهۆی   که   سه رکه وتنه ی  له و  گه وره وه   گومانێکی  نێو   منی  خسته  و 
ڕۆژنامه یه کی بیانی وە ده ستی هێنابوو. بۆیه  لێره  به  دواوه   سه الم ئه و برا 
دڵسۆزه ی جاران نه بوو، به ڵکو شتێک بوو لێل و وێڵ له  پێش هه ردوو چاوه  
ڕه ش و سوورهه ڵگه ڕاوه کانم ده جووال.                                                                   
به وه  من له  نێو پنته  ڕه شه که ی سه ر نه خشه که  دێمه  ده ره وه  و نه فره ت له م 
شاره  ده که م که  تێیدا برایه کی پشتیم گه وره ترین خیانه تم لێ ده کات.                                                                                                                          
نه خشه که م هه ر به  ده سته وه  بوو ، لێ دوای ئه و شاره ی که  تیپه کانی هی 
ناوی دایکم و باوکم بوون و تێیدا برایه که م نوکته یه کی شه یتانانه ی گێڕایه وه ، 
ئیتر حه وسه ڵه م نه ما  به  دوای شارێکی دیکه دا  بگه ڕێم. خه مناک نه خشه که  
له  سه ر ڕانه  ڕووته کانم کۆ ده که مه وه  و به  دڵێکی سارد ه وه  هه ڵده ستمه وه  . 
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به اڵم هێشتا بۆ جاری دووه م له  ئاوێنه که دا نیگاره کانی سه ر ڕوومه ته کانم 
نه بینیبوو، شه قێکی به  هێز له  ال ڕوومه تێکم درا و منی یه کسه ر هێنایه وه  

نێو ئان و سات.                                           
گێژ بووم و به  هه ر چوار ده ورمدا ئاوڕم دایه وه .                                                  
له   په رداخه  شه ربه ته که م  تیێدا  له و ژووره م  که   بینیم هێشتا هه ر  ئیتر کە 
پێشوو  ئه وه ی  ئایا گشت  بڵێم؟  و چی  بکه م  نه مزانی چی  دانرابوو،  به رده م 
بزانم  که  له  ئه نجامی کوتانم و سووتانم و  به  زینده خه ونێکی شیرین و تاڵ 
خه وزڕانمدا له  نه بوونه وه  له  نێو زه ینمدا چێ ببوو، یان ناوی بنێم قه ده رێکی ئاڵۆز 
و دوور که  له وانه یه   له  دوارۆژێکی دووردا به م شێوەیە شێوه  خۆیم پێشان بدات ..!                                                                                                                                     
ئەدمنتۆن- ٢٠٠٩
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]که لبوون  فێری کردم کە  وازبهێنم له بوون به   بۆرخیس[  

بێ

 بۆرخیس
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سەرەتا چیرۆکه که بە تیپی ) باء (ی زمانی عه ره بی یان عیبری ناو 
دەنێت..!  تیپێک کە لە بنەڕەتدا دوای )ئه لف( بێت.          

ئەو له  ژێر کاریگه ری چیرۆکێکی جوانی نووسه رێکی بە ناوودەنگدا، 
هەر له  ئێواره وه سه ری ماشوبرنجی به  سه ر کاغه زێکی سپییدا گرتووه  و 
لە جیاتی دانانی تیپی )باء( وەک تایتڵ، لە سەروو نووسیویەتی )بێ(. 
چونکە ئەم تیپەی وەها بە شیوە کوردییەکەی لە ال جوانترە، بە تایبەت کە 
پێش )ئەلف( نەکەوتووە وەک تیپی )باء( لە زمانە سامییەکان.                          
بە ناونانی چیرۆکه که ی به  تیپی ) بێ ( ی زمانی کوردیی، سەرەتا 
کەمێک دوو دڵ بوو ، بەاڵم بۆرخیس الی ئه و هێندە مه زنه ، بۆیە حەزیکرد 
بە ریتمی ئه لفوبێی ئه ده به که ی  وی  شتێک بە کوردیی بنووسێت. هەرچەندە 
له وانه یه  چیرۆکی  ) بێ ( کە خەریکە  بینووسێت سه قه تترین السایی کردنه وه 
بێت بۆ چیرۆکی ) ئه لف ( ی بۆرخیس.                                             
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لە سەرەتاوە ئەو نایه وێت دوای نووسینی یەکەم  ڕسته، یەکسەر بچێته  
نێو قوواڵیی کێشه  و ناکۆکییه کانی نێوان ئه وانه ی بەم دوو زمانه  کۆنه  
قسه  ده که ن. چونکه  هه رگیز حەز بە نووسینی  چیرۆکێک ناکات که  بۆنی 
سیاسه ت و ملمالنێی لێ بێت، یان سه ر ڕووپه لی کاغه زه کانی بکات به  
مه یدانی خه ڵک  به گژ یه کتردا بردن.                                                                   
زۆر جار له  چیرۆکه  کۆنه کانی وشه ی خوێن ده بینرێت، لێ نازانێت چ 
ناوێک له و جۆره  دڵۆپە خوێنانه  بنێت که   له  نێوان  هه ندێک له  وشه کانییدا 
فرچک ده که ن و له  پڕ کیژێکی چاوگه ش ده هێنه  نێو به زمی گریانێکی کپ 
و ته ڕ. به  تایبه ت له و کاتانەی  ئەم چیرۆکه ی دەخوێننەوە که   بۆ کوژرانی 
کچێکی  نووسیبوو  که به ر له  سااڵنێکی زۆر  له  ژێر دار زەیتوونه کانی نزیک 
به  ماڵی باپیری به  به رد کوژرا بوو.                                                                                                        
یوسف په نجه کانی به  نێو مووی سه ری ماشوبرنجیدا ده گێڕێت و ده یه وێت 
چیرۆکێک بنوسێت ناوی ) بێ( بێت. دوای ئه وه ی چاویلکه که ی چه ند 
جارێک به سه ر که پۆ و گوێچکه کانیدا ده جوولێنێت، بیر له وه  ده کاته وه  که  
له  کوێربوونی خۆی  پێشبینی  به م شێوه یه   له  چیرۆکێکدا  چۆن بۆرخیس 
کردووە لەو کاتەی کارەکتەرێکی بە ناوی بۆرخیس شت له  نێو رووناکیەک 
دەبینێت کە شێوەی تیپی )ئه لف(ی هەیە. بۆرخیس له  ماڵی هاوڕێیه کی 
شاعیریدا له  تاریکایی ژێر زه میندا له   سه ر پشت ڕاكشاوه  و له  پڕ  ئه لفێکی 
سپیی و بللورین به  ڕوویدا ده ره که وێت که  ئەفسووناوییە و شتگەلی سەیر 
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و ناوازەی لێوه  دیاره . ئه و ئه لفه ی بۆرخیس له  ژێر زه مینی ماڵی کارلۆس 
ئه رجه نتینۆ دانیری-دا ده یبینێت بریتییه  له  تەلیسمێک که  گشت خاڵه کانی 
گه ردوون ده گرێته  خۆی. که چی به رله وه ی بۆرخیسی کاره کته ر له  چیرۆکی 
)ئه لف( دا ئه و دیارییه  سیحراوییه ی ماڵی دانیری هاوڕێی ببینێت، هه ست 
ده کات ئه وه  ته ڵه  و پالنی کوشتنه  که  ئه و شاعیره  ساده یه   سه رشێتانه  بۆ 

کوشتنی وی  سازی داوه .                                  
بێته وه ،  قووڵ  بۆرخیس  له  چیرۆکه که ی  نه یده ویست  زیاتر  له وه   یوسف 
نه وه ک یەکسەر ئه و هاوڕێ به  ناو برا و پشتەی بێته وه  یاد که له  رۆژگارێکی 
تاڵ و به سه ر چوودا  ته واو پێچه وانه ی نوواند و زمانی ژه هراوی له و دا. له  
کتومت  بینوسێت  هیوایه   به   چیرۆکه ی  ئه و  نه وه ک  دیکه شه وه   الیه کی 
چاولێکه رییه کی ساویلکه  ده ربچێت بۆ چیرۆکی ) ئه لف (  ی بۆرخیس و 
دواتر وه ک ئه و جاره ی پێشوو بیخاته  ناو گێژاوێ له  تانه  و پالر.                                                                                    
ژێر  ]ته رمی  چیرۆکی  که   بیرنه چۆته وه   رۆژانه ی  ئه و  هێشتا  یوسف 
له  چیرۆکی  و جوداییەکەی  زەیتوون[ ی باڵوکرده وه  و سه رباری جوانیی 
نووسه رێکی به  ناووده نگی سااڵنی شه ست بە ناوی ]ته می سه ر زەیتوون[، 
زۆر که س بێ ئه وه ی ئه و دوو چیرۆکه یان خوێندبێته وه  به  ده یان نووسینیان 
دژ به  چیرۆکه که ی ئه و نووسی و به  ده قێکی سه قه تی الساییکردنه وه  ناویان 
برد. ده یانگوت ئه وه  چ جۆره  نووسه رێکه  خه یاڵی تا ئه و ئاسته  بڕ نا کات که  
ناوێکی تایبه ت به  خۆی بۆ چیرۆکه که ی هه ڵبژێرێت. له  ڕۆژگاره کانی 
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ئه و هه ڵالیه ی دژ به  یوسف کرا، که س نه بوو له  ناواخنی دوو چیرۆکه که  
بکۆڵێته وه  و بزانێت جگه  له وشه ی  زه یتوون چیتر هه یه  له  یه کتریان بچووێنێت.                                                                             
چیرۆکەکەی یوسف به  کورتی باسی له به سه رهاتی  کێژۆڵه یه کی جوان 
به رد  به   زەیتوون  دار  له   پڕ  شاخێکی  بن  شارۆچکه یه کی  له    که  ده کرد 
ده کوژرێت، چونکه  کیژە به  ئاشکرا ئه وینی خۆی بۆ کوڕێکی دراوسێیان 
ده ربڕیبوو، مه مکه  جوانه کانی خۆی دابووه  ده ستی ئه و یاره  له  جیاتی ئەوەی 
بۆ کاتێکی دره نگتر هه ڵیانبگرێت، یان لە ئەنجامی ترسێک بوو نەوەک به  
زۆرداره کی بکه ونه  چنگی ئه و ئاغایه ی که  به  چاوێکی نزه وه  به  رێکه وت 
به ر ماڵیان ڕه ت بووبوو و تێر لە جوانیی و ڕوخساری ڕاما بوو. کیژە دەیزانی 
دواتر بێ ئه وه ی ئه م په یڤانه  به  هه مان شێوه  له  زاری بن سمێڵه  قه یتانییه کانی 
ئاغا ده ربچن، به  دوای باوکیدا ده نێرێت و هەر وەهایش ده ڵێت: )حاجی که  
هه ناره کانی کیژۆڵه  جوانه که ت ته واو پێگه یین، ئاغاژنی من له وانه یه  مردبێت 
ناووده نگه که ی  به   نووسه ره   لێ، چیرۆکی  بەجێهێشتبێت؟(  ته نیا  منی  و 
سااڵنی شه ست، پاکانه یه کی دره نگ وه خت بوو بۆ قه ده ری قه له ڕه شه  به  ناو 
خائینه که ی نێو حیکایه تی حەزرەتی نووح. هی ئه و بۆ سه رده مێکی دوور و 
نادیارتر ده گه ڕایه وه، هەروەها زۆر جوایەز لەوەی  یوسف کە له  به سه رهاتێکی 
کۆتره که   له   زۆر   قه له ڕه شه که   چیرۆکه یدا  له م  هه ڵێجنرابوو.  ڕاسته قینه وه  
وشکاییەک  بۆ  و  بوو  ڕوانی  خواره وه ی  له   ڕه وانتر  و  بیرتیژ  و  چاوتیژ 
گه ڕابوو. ئه و به ر له  کۆتره که  شوێنی دار زەیتوونه کانی دۆزیبووه وه ، که  
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دواتر کۆتره که  چڵه  زەیتوونه که ی لێ هه ڵگرته وه  و سه رفرازانه  گه رایه وه  الی 
حه زره تی نووح.                                           

قه له ڕه شه که  ماوه یه کی درێژ به سه ر ئه م ته مومژه   خوالبووه وه   که  ئاسمانی 
دار زەیتوونه کانی داپۆشیبوو، وه ک ئه وه ی پێشتر زانیبیه تی که  له ژێره وه یدا 
وشکاییەک هه یه . ئه و ده خووالیه وه  و ته مومژه که  ڕێگه ی پێ نه ده دا خواره وه 
بە تەواویی  بخوێنێته وه.  به اڵم که  کاتی ئه وه  دێت نووح ئه مجاره  کۆترێک 
ڕابسپێرێت و بنێرێت بۆ پشکنینی وشکایی، قه له ڕه شه که  ده مێک بوو بە 
باڵه کانی شه که تەکانی و له  نێو ته مومژدا ون بووبوو.                                                                                  
سه یرکه  ئه و دوو چیرۆکه  چییان له  یه کتری ده چێت، هەتا یوسف به وه  
]ته می سه ر  نووسەری  بێشه رمانه ی  بکرێت که  چاولێکه رییه کی  تاوانبار 
زەیتوون[ی کردۆتەوە. ده بێت چ گۆبه ندێکی دیکه ی بۆ بێته  پێش کاتیک 
چیرۆکی )باء( له  ڕۆژنامه یه ک یان گۆڤارێکدا باڵوده کاته وه . چه ند که س 
له  ڕقی یوسف بچن ده  جار و دوازده  جار چیرۆکی )ئه لف( ی بۆرخیس 
هه ڵگێڕ و وه رگێڕ بکه ن تا بزانن چیرۆکی )بێ( ی یوسف چ حه رفێکی 
له وه ی بۆرخیس ده چێت. ئه وان دیسان نووکی قه ڵه مه کانیان دووباره  ده سوونه وه  
و دووباره  ڕووپه لی ڕۆژنامه کان به  ڕه خنه ی زه ق و ڕه ق پڕده که نه وه .                          
یوسف له  باخچه که دا ده یه وێت سێیه مین ڕسته ی چیرۆکه که ی بنووسێت و 
هه وڵده دات بیرکردنه وه  له م ڕۆژگاره  تااڵنه  زوو له  خه یاڵیدا بسڕێته وه . چونکه  
هه ست ده کات ئه و پێشتر به  نووسینی چیرۆکی ]ته رمی ژێر زەیتوون[ ئه گه ر 
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هیچی شتێکی نه کردبێت وەهای  لە گه لێک له  خوێنه ران کرد کە بچن 
دووباره  و دووباره  ]ته می سه ر زەیتوون[ بخوێننه وه  و له  مانا شاراوه کانی بگه ن.  
قومێک له  قاوه ی سه ر مێزه که  ده دات لە نێو هه مان فینجانه  تایبه تیه که ی 
زوله یخا که  به ر له  مردنی ڕۆژانه  بۆ ماوه ی چوار ساڵ قاوه ، چایه ، یان 
هه رشتێکی دیکه ی تێدا ده خوارده وه .                                                            

یوسف ئه و ڕۆژه ی له  ئێستاکه ی زیندووتر ده هاته  به رچاو که  هه مووی 
له گه ڵ  بوو  مانگێکیش  چه ند  و  غوربه ت  خاکی  هاتبووه   بوو  ساڵێک 
زوله یخادا ده ژیا. لەو کاتەی پێکه وه  ده چنه   دوکانێکی ده ستی دوو و زوله یخا 
ئەم فینجانه  قاوه  یه   ده کڕێت، چونکه  وێنه ی میناتۆرێکی کۆنی له  سه ر 
نه خشابوو که تێیدا  ڕووی ژنه که  کتومت له هی  دایکی ده چوو. زوله یخا 
سه رسام ده بێت و به  پاره یه کی که م ده توانێت ئه و فینجانه  خه زه فه  بکڕێت که  
ده تگووت به  تایبه تی بۆ ئه و دروست کراوه .                               

شۆڕده کاته وه   ده ستی  ژێر  کاغه زه که ی  بەرەو  سه ری   دووباره  یوسف 
عیبری..  و  عه ره بی  وشه ی  هه ردوو  سه ر  ده که ونه   چاوه کانی  هه ردوو  و 
ماوه یه ک دا ده مێنێت نزیکی و خزمایه تییه کی بێ وێنە له  نێوان ئه م دوو 
نەتەوەیە  ده بینیێتەوە. ئه و نازانێت بۆچی بۆرخیس له  چیرۆکی )ئه لف( دا، 
لەو کاتەی له  زاری دانیری- دا وه سفی تایتلی چیرۆکه که ی بۆ خوێنه ران 
ده کات بە ئاماژەی زمانی عەرەبیی نەکردووە.                                                                                                      
به  هه مان  و  )ئه لف(  له  چیرۆکی  بیرکردنه وه   نێو  ده چێته   زیاتر  لێرە   
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شێوه  و زیندوویی بیاترێز له  زه ینی بۆرخیسی کاره کته ردا، بوونی زوله یخا 
له  هیی خۆیدا ده بینێته وه . ده ڵێیت به سه رهاته کانی نێو چیرۆکه کە و ژیانی 
ڕاسته قینه ی ئه و، دوو شتی دووباره  و کۆپیکراوی یه کترن. له  چیرۆکه که ی 
بۆرخیس- دا بیاترێز له  مانگی دووی سالی ١٩٢٩ ده مرێت که چی زوله یخا 
له  مانگی سێی، ١٩٩٩ ڕێک دوایی حه فتا ساڵ و یه ک مانگ، ئه و دوو 
ژماره یه ی تا بڵێیت له  فه رهه نگی بۆرخیس- دا جێگای ڕامان و سه رنجن.                                                                                                                  
زوله یخا وه ک بیاترێز جوان بوو، به اڵم درێژی و ناسکییه که ی ئه و چه نده  
له  ژیاندا خزمه تکاری جوانییه که ی بوون، ده  بەرانبەر له  مه رگدا زیانبه خش 
و ناجۆر. به  تایبه ت لەو کاتەی کۆمەڵێک له  پیاوانی فریاکه وتن و پۆلیس 
کاتژمێری درێژ به  دیاریه وه  وه ستا بوون و نه یانده توانی جه سته  خوێناوییه که ی 
له  ئۆتۆمبێڵە ڤۆڵکس واگنه  شێوە کیسه ڵیه که  ده ربهێنن.                 

پتر لە سه عاتێک به سه ر دانیشتنی له  باخچه که دا تێپه ڕیبوو و کەچی 
له  هه ردوو که لیمه ی عه ره بی و عیبری بترازێت یوسف نه یتوانیبوو چتاقە 
شتێکی دیکه  بنووسێت. لێره دا هه ستی ده کرد که  بۆرخیسیش له وانه یه  له  
به   نه کردووه   یه کێکیانی  تا  بۆیه   دامابێت،  موده تێک  )ئه لف(دا  نوسینی 
قوربانی ئه ویدیکه  نه یتوانیووه  هه ر له  سه ره تاوه  چیرۆکه که ی بهێنێته  سه ر 

کاغه ز.      
به اڵم یوسف سووره  له سه ر ئه وه ی چیرۆکی )بێ( به و شێوه یه  بنووسێت که  
خۆی ده یه وێت، وه ک ئه وه ی بزانێت که  نووسه رێکی دیکه  له  ئانوزه مانێکی 
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دیکەدا  تیپی سێیه می ئه م دوو زمانه  کۆنه  ده کات به  تایتلی چیرۆکێکی  و 
شتێکی دیکه  ده ڵێت که  له  )ئه لف( و )بێ( ه که ی ئه واندا نه گوتراوە.                                                                                     
بیری  هه رده م  پێشتر  بخوێنێته وه،   )ئه لف(  چیرۆکی  له وه ی  به ر  یوسف 
بۆ نووسینی چیرۆکێک ده چوو که  ناوی )سین( بێت، چونکه  ئه و تیپە  
سه ره تای وشه یه ک بوو که  پڕ به  دونیا  خۆشیده ویست. بۆیه  ده یه ویست 
پاڵه وانی چیرۆکه یشی ناو بنێت سوفی و بیکات به  ئه ویندارێ لە ڕێگەی 
عه شق و جاویدان.                                                                                      

 سااڵنێک به ر له وه ی زوله یخا تاق و ته نیا بەجێیبهێڵێت، ئه و له  باخچه ی 
خۆی  ناوی  و  داده نیشت  ئێستاکه ی  شوێنی  هه مان  له   هه ر  ماڵه که یدا 
چه ند جارێک له  سه ر کاغه زێک ده نووسێته وه  و تیپه کانی تێکه ڵوپێکه ڵ 
به  یه کتریی ده کات. هەتا له  پڕ ناوی خۆی لێ ده بێت به  سوفی. ئیتر 
له و ڕۆژه وه  به  دواوه وه  هه ر جاره ی له  ناوی خۆی ڕاده مێنێت، ئه و سوفی 
ده خوێنێته وه له  بڕی یوسف.  وه ک ئه وه ی ئه و ناوه  تازه یه ی جیفره  و کۆدێکی 
شاراوه  بێت و له  ئه زه له وه  له  ناخیدا چێنرابێت، تا ئەو ئاستەی لەگەڵ کۆچی 
تاقه  ئه ویندار و دوا ئه وینداری، ئیتر هه موو عه شق  و سووتانی خۆی به  

خودا بسپێرێت.                                    
ئه و  ته سلیمی  ته واویی  بە  دا  )بێ(  چیرۆکی  نووسینی  کاتی  له    
پێشبینییه ی بووبوو که  له  هه ر سه رده م و زه مانێکدا که سێک له  ژێر کاریگه ری 
چیرۆکه که  بۆرخیس یه ک له  تیپه کانی دوای )ئه لف( و )بێ( ده کات به  



 قه ڵه مه  پاركه ره كه ی باوكم    129

ئه لفه   له   که   ڕوو  ده خاته   دونیا  دیکه ی  دیوێکی  و  چیرۆکێکی  تایتلی 
له  سه رووی الپه ڕه که   به رله وه ی  یوسف  بەاڵم  نه دراوه .  ته لیسماوییه که پێشان 
بنووسێت- بێ، له  الپه ڕه یه کی دیکه  ناوی زوله یخای به  چه ند شێوه یه ک 
نووسیبوون و ده یخوێندنه وه . هه رجاره ی ده گه یشته  کۆتاییان، له سه ر ئه لفه کان  
ده وه ستا و چیرۆکه که ی بۆرخیسی دووباره  و دووباره  ده هاته وه  خه یاڵ، هه ستی 
ده کرد ڕۆژێک ئه ویش له  ڕامانێکی قووڵی بۆ ئه لفه که ی ناوی زوله یخا، 
یاده وه ییه کانی له  هه موو جارێک زیندووتر و ڕه وانتر پێشان دەدرێن.                          
به  بیرهاتنه وه ی چیرۆکی )ئه لف(، ئه وجاره  یوسف ناوی بیاترێز له  پاڵ 
بیخوێنێته وه .  ناوی زوله یخا ده نووسێت و ده یه وێت چه ند جار له سه ر یه ک 
به اڵم ده بینێت هه ر له  سه ره تاوه  چاوه کانی ده نیشنه سه ر ئه و تیپه ی که  ناوی 
زوله یخای پێ ده ست پێده کات و سه دای ز . . ز . . ز . . زه . .  زێکی 
سه یر ده خه نه   نێو گوێیه کانی. پێش چاوه کانی شلوێ و لێل ده بن و ده بینێت 
دوای ئه و تیپه  ناوی بیاترێز له  له پی ده ست و ماڵه که ی ئه و چۆڵ و هۆڵتره ، 
بۆیه  چاوانی به  خێرایی و ناچاری هەڵپە هەڵپ دەکەن ده گه ڕێنه وه  دوا.. 
ده چنه   دیکه   تاوێکی  ده که ون،  بیاترێز  ناوی  تیپی  یه که م  له سه ر  تاوێک 
سه ر ئه لفه که ی ناوی زوله یخا. به  سه ره تاتکێی چاوه کانی له  نێوان ئه لف 
و بێی ئه و دوو ناوه دا، ده بینێت له  نێوانیان یاده وه ریی زیندووی دوو ژن هه ن 
که  یه کێکیان ئه وه نده ی دونیا گرنگه  بۆ بۆرخیس ئه ویدیکه شیان ئه وه نده ی 

قیامه ت بۆ ئه و.                                                
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لێره دا یوسف بێ دوو دڵی چیرۆکه که ی خۆی ناو ده نێت )بێ(...                                                                  
بۆرخیس له  چیرۆکی )ئه لف( دا ده ڵێت )له  ئه لفدا دونیام بینی.. دونیا 
له نێو  ئه لف، ئه لف له نێو  دونیا. له  هه مان کاتیشدا له  نێو ئه و ئه لفەدا وێکڕا 
ڕووی خۆم و گووی خۆمم دیت .( یوسف نازانێت بۆ نووسینی چیرۆکه که ی 
چ بڵێت و چ بنووسێت، یان چۆن گوزارشت له  په یوه ندی خۆی له گه ڵ ئه و 
بگێڕێته وه  که  به له مه دا  ئه و  نێو  له   به سه رهاتی خۆی  ئایا  بکات.  تیپەدا 
له  سه ر ئاوه  شینه که دا   زیاتر شێوه ی له  تیپی )بێ( ده چوو، له وه ی ته خته  
و پردێکی شکاوبێت بۆ په ڕینه وه . ناکرێت بڵێت منیش ڕۆژێک چوومه  
ژێرزه مینی ماڵی هاوڕییه کی شاعیردا و له  پڕ )بێ( یەکی بریسکه دارم 
بێکه سی شاعیر له   بینی که  شێوه ی له  هه یڤێک ده چوو و دواتر وه ک 
دووره وه  دونیام به  وردی تێیدا خوێنده وه . زیاتر ده چێته  نێو خه یااڵن هه ست 
ده کات )بێ( یه که ی ئه و نه  به له مه ، نه  هه یڤه ، و نه  شتێکی دیکه ، به ڵکو 
سێبه ر و ته رمی )ئه لف( ه که ی بۆرخیسه  له  گۆڕدا که وتووه . یان دروست 
بریتییه  له  گۆڕی زوله یخا لەو کاتانەی ئه و ڕۆژانی یه کشه ممه  له  دووره وه  
له  نێو گشت گۆره کانی دیکه دا دوو کێله  به رده کانی ده ناسێته وه  و دواتر وه ک 
ئه لفێک ده چێت له  ژێر سه ریدا ده وه ستێت سورەتی فاتیحه  ده خوێنێت.                                                                                            
یوسف دوای زوله یخا ئه و خووه ی جارانی نه مابوو بۆ خوێند نه وه ، به اڵم 
ئێواره یه ک پێیه کانی به ره و الی کتێبفرۆشێکی سه ر شۆسته ی شەقامێکی 
)ئه لف(  به چیرۆکی   هه ناوی  کتێبێکدا چاوی  نێو  له  تا  ده به ن،  چۆڵی 
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ده که وێت و هه ستده کات شتێک له  ناخیەوە پێی ده ڵێت که کتێبه که  بکڕێت 
و زوو ئه م چیرۆکه که  بخوێنێته وه  .                                                             

به اڵم  نه ده چوو،  یه کتری  له   زوله یخا هیچیان  و  بیاتریز  ئه و ژیانی  بۆ 
ئه وه  بۆرخیسی کاره کته ر و یوسفن له  غیابیاندا له  قواڵیی ناخه  وه  بریندارن 
و خه ریکه  به  جۆرێکی دیکه  دونیا ده بینن. یوسف نایه وێت به  سه ره  قه ڵه م 
ماڵه که یدا  دیواری  به   وێنه کانی  له   ڕوانین  به   و  بکات  زوله یخا  له   باس 
چیرۆکه که ی بگێڕێیته وه . بۆیه  له  چیرۆکی )بێ( دا به  هیچ شێوه یه ک 
ناوی زوله یخا ناهێنێت.. الی ئه و زوله یخا نه  ده بێته  شیعر، نه  چیرۆک، نه  
ڕۆمان، هەروەها نه  دەتوانێت ئه و بخاته  نێو دوو توێی کتێبێک و ناوی بنێت 
یاده وه رییه  جوانه کانی یوسف.                                                                                                             
دوای نووسینی چیرۆکی ]ته رمی ژێر زەیتوون[ به ڵێنی به  زوله یخا دابوو 
به   ببێت  دەکاتەوە  له وە  بیر  و  ده وه ستێت  نووسین  له   ماوه یه ک   بۆ  که  
باوک . ئاواتێک که  زوله یخا شه وانه  خه ونی پێوه  ده بینی. زوله یخا له  ناخه وه  
یوسفی خۆشده ویست و نه یده ویست له و جۆره   هاوسه رانه  بێت که  نووسه ر له  
ئه و  ده هێنێت.  ناوی  یاده وه رییه که ی  له   دیکه   ناوێکی  به   پاڵپشت  جیاتی 
له  ڕۆژگاره کانی زیندانه وه  چوو بووه  خه ونی یوسف و به ڵێنی پێدابوو که  

ڕۆژێک له  چاوه روانیدا ده بێت.                          
و  تاریک  ژوورێکی  له   ساڵ  چوار  یوسف  زیندان  ڕۆژگاره کانی  له  
ته نیادا، بێ ئه وه ی حوکم درابێت ئه شکه نجه  ده درا. زۆر جاران که  بیری له  
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ناوی خۆی ده کرده وه  چیرۆکی یوسفی ده هاته وه  یاد، که چی هه رگیز به  
خه یاڵیش باوه ڕی نه ده کرد که  دواتر بۆ ئه ویش له وسه ری وێستگه  که سێک 
له  چاوه ڕوانی ده بێت ناوی زوله یخایه .                                                         

پاش ئه وه ی ئازاد ده بێت و سه ری بۆ خاکێکی دیکه  هه ڵده گرێت، یوسف 
به رده وام الپه ڕه ی کتێب و حیکایه ته کان هه ڵده داته وه  و به  دوای ناوی خۆیدا 
ده گه ڕیت. هه ست ده کات زیندانی بوونی ئه و له  سه ر هیچ و خه و بینینه  
به رده وام و دووباره کانی مانای شتێک ده گه یه نێنن که تا ئه و کاته  بۆی 
شاراوه  و نادیار بوو.                                                                            

ئایه تی چواره م  َأَحَد َعَشَر كوًكباً. . . . .[ سه دای  ]. . . . إِنی رآيُت  

له  سوره تی یوسف له  نێو گوێچکه کانیدا بوون دوای ئه وه ی  به ر له  چه ند 
سه عاتێک  لە مانەوەی لە ئوتێلەکەدا به  ده نگی قورئان خوێنیکی گوێ 
لێ ببوو که  پیته  عه ره بییه کانی وه ک خۆی نه  ده گووته وه. دەنگەکە له و 
بوو.  به ر له   مزگه وته وه   ده هات که  له  په نجه ره ی ژووری ئوتێله که دا دیار 
قاوه ڵتی ڕۆژنامه یه کی رۆژی پێشوو به  ده ست ده ستده گرێت که  له  هه واڵێکی  
شه ڕچووه کان،  به   برا  نێوان  له   ده کرد  خوێناوی  و  گه رم  شه ڕێکی  باسی 
دڵته نگ ده بێت و  بڕیار ده دات بێ چه تر له  باران یه که مین پیاسه ی ته مه نی 
به  جاده  و کۆاڵنه کانی ئه و شاره  بکات که  هه مووی دوازده  سه عاتێک بوو 
ڕووی تێ کردبوو.                                                                          

ده یه ویست به  چاوانی یوسفێک له  شته کان ڕابمێنیت که  تازه  له  بنی 
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بیرێکدا ده رهاتبێت و قه ده ری خۆی بداته ده ست ئه و بیرکردنه وه  و لێکدانه وانه ی 
که  به  گوێگرتن بۆ ئایه ته کانی سوره تی ژماره  دوازده  لە نێو زه ینی دروست 
بووبوون. به  هۆی باران یان هه ر شتێکی دیکه بۆ ئه و ئه سته م بوو سه ر بۆ 
ئاسمان هه ڵبڕیت و شوینی ئه و یازده  ئه ستێره یه  ده ستنیشان بکات که پێشتر 
پیاسه که یدا  له   ئه و  یاقووبیان  خوێندبووه وه  .  کوڕه کانی  چاره ی  و  به خت 
نه یده توانی هه یڤ و ڕۆژیش ببینێت و بپرسێت که  ئایا ئەم دووانە   ڕووی دوو 
کوڕه که ی  یوسفن به  ئاسمانه وه  دیارن یان هێما و نیشانه  بۆ به رده وامی ژیان 
و دواڕۆژێکی ڕوونتر بۆ ئه و؟                                                                                                                             
لێ، یوسف وه ک کوڕه  تاقانەکەی جامی شاعیر که سێکی تاقانه یه، 
بۆیه  له  ڕۆیشتن و سه رهه ڵگرتنیدا هیچ ئومێدێکی به و برایانه  نه بوو که  له  
سه ره تاوه  نه بووبوون.  له  پیاسه  هێواشه که ی ئه و ڕۆژه یدا له  ژێر باران، ئاخی 
په ژیوانی هه ڵده مژی که  چۆن له  ده ستی چوو کتێبه که  جوانه که ی جامی 
به  زمانه  ئه سڵییه کی بخوێنێته وه ، تا له  نێو تیپ و وشه کاندا ئه و چیرۆکه ی 
ئه وین  پێشبینی له  ژیانێک بکات که وه ک ئه وه  بێت پێشتر ئاماده  کراوبێت.                                                                             
ئەو ڕۆژەی زوله یخا له  چاوەڕوانی یوسفدا ده بێت، به فر وه ک ئه م پارچه  
په ڕۆییه  وردانه  ده باری که  به ر له  سااڵنێکی دوور خاڵێکی له  شیعرێکدا 
وه سفی کردبوون. ئه و به  چه پکه  گوڵێکه وه  له  چاوه ڕوانی که سێکدا ده بێت که  
پێشتر نه  بینیبووی و نه  ناسیبووی، که چی به  تامه زرۆوه  له  وێستگه که دا 
ده وه ستێت وه ک ئه وه ی دڵی پێ بڵێت که  یوسفه کان هه موویان جوانن.           
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  بۆیه  ئه و ڕۆژه ی بۆ له  ئاو خواردنه وه یه ک ساناتر ڕه ت بوو که  تێیدا بریار 
ده دات بچێت له  چاوه روانی یوسف بوه ستێت.       

خاکی  هاتبووه   باوکی  له گه ڵ  یوسف  له   به ر  ساڵێک  چه ند  زوله یخا 
به  خه یاڵ ده گه ڕایه وه  ماڵ  ئه و هه رده م  غوربه ت. دوای کۆسته  گه وره که  
و گه ڕه ک و ئه و شار و خاکه ی لێیه وه  هاتبوو. به رده وام له  کیژه  دۆست 
و ناسییاوه کانی ده پرسی که  کێی دیکه  وه ک ئه وان خاک غه ریب بووه. 
ئه وانیش ناوی که سه کانیان پێ ده گوت و ئاخاوتنه کان هه روا ڕه ت ده بوون، 
هەتا رۆژێکیان له  کچێکی کۆنه  دۆست و دراوسێ ده بیستێت که سێک به  
ناوی یوسف هاتۆته  شاره که یان.                                               

ناوی یوسف هه ر له  سه ره تاوه  بۆ زوله یخا جێگەی قوڵبوونه وه  و ڕامان 
بوو، شتێک بوو له  ناوه وه  هانی ده دا که  چه ند جار و چه ند جار تێلیفۆن بۆ 
دۆسته که ی بکات و له و یوسفه  بپرسێت. هیج بۆی گرنگ نه بوو که سه که  
خۆیی  ناوه که ی  به   واوێک  به   تا  بوو  به س  ناوه که   کاره یه ،  و چ  چۆنه  
بلکێنێت و له  خه یاڵیدا ته ونێک له  حیکایه ت بچنێت.                                            
بێ  ناوه   ئه و  و  تێپه ڕین  چواڕ  و  سییان،  حه فته ،  دوو  حه فته یه ک، 
ده نگوڕه نگه  زۆر زیندوو له  خه یاڵی گوزه ری ده کرد و ده یخسته  ناو گێژاوێکی 
نه شئه به خش.                                                                                                                
و  گه وره   چاوه   دوو  بوو.  سااڵن  چوار  و  بیست  کات  ئه و  زوله یخا 
هه نگوینییه کانی به ر له  هه موو شت جێگای نیگا و سه رنج بوون. ڕوویێکی 
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ڕوون و پاک و شادیشی هه بوو، به اڵم زۆر جاران له  شه وانی غوربه ت ئه و ڕووه  
گرژ ده بوو و  ڕه نجانی دونیای تێدا کۆده بووه وه ، به  تایبه ت که  باوکی به رده وام 
ستایشی کوڕێکی خزمی بۆ ده کرد که  ئه و له  وێنه شدا نه یبینیبوو. بۆیه 
خێراترین و  سه یرترین بڕیاری زوله یخا ئه و ڕۆژه  بوو که  داوا له  دۆسته که ی 
ده کات شتی زیاتری سه باره ت به  یوسف پێ بڵێت.                                                                                                                                          
)کچێ، ئه وه  چی ده ڵێیت، شێت بوویت! چۆن ده ته وێت له  چاوه ڕوانی 

که سێکدا بوه ستیت بێ ئه وه ی پێشتر ناسیبێتت.(
)تۆ واز له وه  بهێنه ، ته نها به و یوسفه  بڵێ که  کچێک به  ناوی زوله یخا 

له و سه عات و به رواره  له  فالنه  وێستگه  بۆ دیده نیت دەوستێت!(
ئه و  و  ڕاده ما  به رده می  سپییه که ی  کاغه زه   له   باخچه که دا  له   یوسف 
بێ  و کچێک  درا  لێ  تێلیفۆنه که ی  زه نگی  یاد که   ده هاته وه   ساتانه ی 
ئه وه ی ناوی خۆی پێ بێژێت، پێی گوت که  زوله یخا له  ویستگه که دا له  

چاوه ڕوانیدا ده بێت.                             
ئه و  یوسف  که چی  تێپه ڕیبوو،  ڕۆژه   ئه و  به سه ر  ساڵ  شه ش  له   زیاتر 
یه که مین دیده نییه ی له گه ڵ زوله یخا به  چه شنێک له  زه یندا نه خشابوو که  
هه رگیز و هه تاسه ر نه توانێت وێڵ و فه رامۆشی بکات. ده ستی به  نێو مووه  
سپی و ڕه شه کانی قژیدا ده گێڕا و ئه وه نده ی ده یکرد نه یده توانی ئه و ساته  
زیندووه ی ژیان له گه ڵ زوله یخا له  خه یاڵی بسڕێته وه  و ده ست به  نووسینی 
چیرۆکه که ی بکات.                                                                                                                                       
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ساڵ و نیوێکه  زوله یخا کۆچی کردووه  و ئه ویش چه ند سه عاتێکه  له الی 
باوکی گه ڕاوه ته وه . ئه و پیاوه  چاکه ی به ده ست نه خۆشی شه کره وه  ده ناڵێنێت، 
پاش ئه وه ی کچێکی وه ک شه کر و ژنێکی به  ناو شیرینی له  ده ست ده چێت 
و له و دونیایه  تاق و ته نیا بەجێده مێنێت.                                                                                                                               
 هه رجاره ی یوسف سه ردانی ده کرد، ئه و پیاوە ئه لبومه کانی ڕیز ده کردن 
هەتا وێکڕا  به  دڵ و ده روونی پڕ له  برینیان له  وێنه کانی زوله یخا ڕابمێنن که  
هه ریه که یان جۆرە یاده وه رییه کی ده گێڕایه وه .                                                         
یوسف که  ده گه ڕایه وه  ماڵ چه ند جار به ڵێن و په یمانی به  خۆی ده دا 
که  ئیتر ئه وه نده  له  مه رگ و له  ده ستچوونی زوله یخا قووڵ نه بێته وه ، به اڵم 
هه رجاره  یاده وری و شتێکی به  جێماوی ئه و په ژیوانی ده کرده وه  و ڕۆندکی 
گه رمی پێ ده ڕشت. جار وەها بوو ده نگێکی ده بیست که  له  هیچه وه  ده هاته  
ناو گوێیه کانی و ده یگوت: )یوسف . . . . یوسف . . . . یوسف، ئایا ده زانی 
ئه و چوارساڵه شیرین و کورته  ی ته ک زوله یخا پاداشتی ئەم چوار ساڵە  و 
برا و هاوڕێیه کت  به  ده سیسه  و زمانی  زیندانن که   ڕۆژگاره  درێژه کانی 
ئه وه ی تاڵ و دژوار بوو نۆشتت. بۆیه  ئێستا چاکتره  ته نها بیر له  خۆت 
بکه یته وه  و قوڵتر له  قه ده ر و ناوه که ت ڕابمێنیت. ئیدی، ئه و دوو چوار ساڵه  
له  زه ینتدا فڕێ بده  که  یه کێکیان به  فه وتانی سه رده مێکی شووم به  کۆتا 
هات، ئه ویدیکه  به  فه وتانی ئازیزترین که ست..!(                                                                                                              
دەنگەکە دەیگوت: )برا، وردتر له  تیپی )ف( ێی ناو ت ڕابمێنە  که  هێما 
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و شوێنه واری ئه و دوو فه وتانه ن له  ناختدا و یه کیان پڕکه ره وه ی ئه ویدیکه یه . 
مه هێله  چیتر ئه و تیپەی فه وتان به دوای ناوه که ته وه  بێت و ژیانت لێ تفت و 
تاڵ بکات.. له  جیاتی ئەوە تیپەکە بیخه ره  شوێنێک که  له  نێوان تیپی )ی( 
یه قین و )و( ی وه همدا بێت.. ئەرێ، با له وێ گوم بێت... لەوێ!  به ڵێ، 
له و شوێنه ی له  نێو )یو( ناوت دایه ، له  نێو ناخ و ئه ندێشه  و بیری )تۆ(                                                                 
ئایا ده زانیت له  جیاتی ئه و چیرۆکه ی ده مێکه  خه ون به  نووسینیەوە  ده بینی و 
به  نیازی ناوی بنێیت )س(، بڕۆ ئه و پیته  بکه  به  سه ره تای ناوه  حه قیقیه که ی 
دووباره   بچۆ   بەڵێ،  برۆ..  باو  خوێندنه وه ی  پێچه وانه ی  به   ئینجا  و  خۆت 

ناوه که ت بخوێنه وه  له  جیاتی خه ریک بوون به  نووسینی چیرۆکه که !(
یوسف نه یده زانی ئه و ده نگه  چییه  که  ناوە ناوە به و ئاخافتن و فه رمانه  
سه یرانه  ده هاته وه  نێو گوێچکه کانی. ده ستی به  نێو قژی ماشوبرنجیدا ده گێڕێت 
و سه رسامە به وه ی که  ئایا زوله یخا ته نها بۆ ئه وه  هاتبووه  ژیانی ئه و هەتا تفتی 
و تاڵییه کانی ڕابردووی بیرباته وه ، بۆ ئه وه ی ببێت به  که سێکی دیکه  و به   
جۆرێکی دیکه  خۆی بخوێنێته وه . ئای.. کە بیرکردنەوەیەکی خۆپەرستانەبوو، 
یان ئه ویش وه ک بۆرخیسی کاره کته ر له  چیرۆکی ) ئه لف (دا ئه وه نده به   
شتێک  پڕ  له   و  بووە  خه ریک  کۆچکردووه که ی  ئه وینداره   له   بیرکردنه وه  
ده بینێت. شتگەلێکی وەها کە هه رده م بۆ که سه کانی دیکه  شاراوه  و نادیاره ، 
دونیایه کە پڕ لە ناوازەیی کە له  بن وبۆتکه وه  که سییه تی که س دەگۆڕن.                                                                                                   
ئێواره  به فراوییه که  له گه ڵ زوله یخا له  قاوه خانه یه کی نزیک دانیشتن و 
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یه کتریان ناسی. بۆ یوسف ئه و هاتنه  له  ناکاوه ی زوله یخا نیشانه ی شتێک 
بوو که  وه ک خه ون، سه یر و خێراگوزه ر بوو. بۆیه  ئاخاوتنه کانی وه ک هی 
که سێک ده کردن که  له نێو  خه ون بینینێکی شاد و خۆش دابێت، به وه یش 
زوله یخای خستبووه  بارێکی ده روونی پڕ له  نه شئه  و سیحر و جوانیی.                    
دواتر له  چوار ساڵی پێکه وه  بوونیان ڕۆژ وەها بوو به  ئه ندازه ی ڕۆژی 
یه که م ده که وتنه  نێو خه ونی خۆش و تێکه ڵ به  یه کتری ده بوون، یانیش جار 
وەها بوو له  گه رمه ی ئاگاییدا نێوانیان نێوانی عارد و ئاسمان بوو. تاقه  شت که  
ببووه  هۆکاری ئه وه ی دووه م، داخوازی بێ بڕانه وه ی زوله یخا بوو بۆ هه بوونی 
منداڵێک. به اڵم هه رگیز نه  ئه و، نه یوسف پێشبینی ئه وه یان نه کردبوو که 
هەمان دەنگەدەنگە  ده بێته  هۆکاری دوا دابڕانی یه کجاره کی نێوانیان.                                                               
چوار ساڵی ڕه به ق به  سه ر ژیانی هاوسه رییان تێپه ڕیبوو ڕێک به  ئه ندازه ی 
ئه و ڕۆژگاره  درێژانه ی ته نیایی یوسف له  کونجی زینداندا.                                                                                                                                     
زوله یخا به  یوسف ده ڵێت: )چاکتره  بچیته  الی دکتۆرێکی پسپۆر بۆ 
پشکنین، له وانه یه  خه تای تۆ بێت که  منداڵمان نابێت..!( ئه وه  یه که م جار بوو  
زوله یخا وەها ڕاسته وخۆ قسه  سه باره ت به م شته  بکات که  هۆکاری گشت 

ڕه نجان و جودایی نێوانیان بوو. 
له و کاته  یوسف شه وه  درێژەکانی زیندانی دێته وه  یاد، که  به  ڕووتی به  
پانکه کەی بان ژوورەکەدا هه ڵواسرابوو و له  خواره وه ش بوتڵێکی پڕ له  ئاوی 
به  گونیدا شۆڕکرابووه وه ... ئه و له  تاو ئازاری گیانی پڕ به  قورگی هاواری 
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ده کرد و سه دا و گرییه ی پڕ به  زیندان، شه وه زه نگ و شاره  خه وتووه که دا 
ده نگی ده دایه وه .                                                                             

یوسف له  ماوەی چوارساڵی ژیانی و خه وتن له گه ڵ زوله یخادا هه رگیز 
هه ستی به  بێزاری و بێتوانایی نه کردبوو، لێ به  بیرهاتنه وه ی ئه و ئه شکه نجه  
نامرۆییه  هەردەم دەیخستە  بارێکی ده روونی سه یره وه  و وەها ده زانی که  پیاوه  
دڕنده  و بوده ڵه کان به سه ر ویدا سه رکه وتوون.                                                                                                                 
بۆیه وه اڵمێکی ڕاسته وخۆ و وشکتر به  گوێی زوله یخادا ده دات و ده ڵێت 
)دیاره  تۆ له  وێستگه که دا بۆ ئه وه  چاوه ڕیی من بوویت تا  ڕۆژێک دووبارە   
بریندارم بکه یته وه ؟( زوله یخا نه یزانی ئه و وه اڵمه  وشک و خێرایه ی یوسف 
له  کوێ سه رچاوه ی گرتووه به ر له وه ی هی خۆشی هه ر به و شێوه یه  بخاته  
سه ر زوبان.                                                                                                                          
)باشه  گیانه که م، من چۆن هاتم، ده توانم وه هایش بە خێرایی بگه ڕێمه وه !(                                                       
)تۆ زۆر له  مێژ نییه  ئۆتۆمبێل ده هاژۆیت، بۆیه  باشتره  بچیته وه  هه مان 
وێستگه ی سه ره تا!(ئه و ئاخاوتنانه ی نێوانیان ده تگوت ئاوێته یه کن له  یه قین و 
وه هم، بۆیه  چتاقیان له و باوه ڕه دا نه بوون که  ببێته  هۆی فه وتانی زوله یخا له  
جاده یه کی جه نجاڵی شار که  ته نها چه ند کیلۆمه ترێک له  ماڵی باوکییه وه  

دوور بوو.                                      
قاوه که   ده ڕوانێت و  له  میناتۆری سه ر فینجانه   باخچه که دا  له   یوسف 
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زوله یخا  و  ژنه که   ڕووی  نێوان  له   نزیکییه ک  ناتوانێت  ده کات  ئه وه نده ی 
ببینێته وه . سه یر بوو زوله یخا هه رگیز وێنه ی دایکی پێشانی یوسف نه دابوو، 
ته نها هه واڵ سه باره ت به و دایکه  ئه وه بوو که  ژنێکی تا بڵێیت جوان بووه  و له  
ئاوی یۆناندا خنکاوه .                                                                     

چل ده قیقه ی دیکه  به سه ر دانیشتنی له  باخچه که دا تێپه ڕده بێت، که چی 
یوسف ئه وه نده ی ده یهێنێت و ده یبات نازانێت چی دوای ئه و ڕسته یه  بنوسێت 
که  ئاماژه  به  ئه لفی دوو زمانه که   ده کات که نەتەوەکانی  هه م برای یه کترن 
به   ئاماژه ی  بۆیه    چیرۆکه که یدا  له   بۆرخیس  ده ڵێیت  خوێنه خۆره .  وهه م 
له   ئه لفه که ی  یان  بدۆزێته وه،   پارادۆکسە  له م  خۆی  تا  نه داوه   یه کێکیان 
قۆپانه وه  و چه مانه وه  و شتگه لێکی له و بابه ته  قورتار بکات. ئه لفێک بێت 
ئه وه نده  له  خۆبایی، هه رگیز قایل نه بێت پیتێکی به  دواوه  بێت که  وه ک )بێ( 
له   گۆڕه که ی بچێت.                                                                                                                         
کاتێکی درێژتر به  سه ر دانیشتنی یوسف ڕه ت ده بێت و چیرۆکی )بێ( له  
دوو ڕستە بترازێت هیچیتری پێ نییە . له و گێژاوه ی هه لوه سه  و بیرکردنه وه دا، 
یوسف ده زانێت که  ئه و هه رگیز نووسه رێکی گه وره ی وه ک بۆرخیس نییه . 
به ڵکو ته نها کاره کته رێکه  له  بابه تی بۆرخیس له  چیرۆکی )ئه لف( دا.                                                                                             
دوو  دوایی  فراوانه  که ی  بۆشاییه   له   قه ڵه مه که ی  یوسف  ئه نجام،  دوا 
ڕسته که  گیرده کات و ئه وانه ی خواره  دووباره  و دووباره  ده نووسێته وه .                                                                                                                                
من بۆرخیسم! ئه وه  چیرۆکه که مه  ده یه وێت من ببم به  ئه و، خۆیشی ببێت 
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به  )بێ( یه که ی.                                          
من بۆرخیس نییم! ئه وه  چیرۆکه که مه  نا یه وێت من ببم به  ئه و و خۆیشی 

ببێت به  )بێ( یه که ی!                                    
باء . . . باء . . . باء . . . باء  . . . باء . . . باء . . . باء، ئه گه ر 
من نه بم و تۆ نه بێت، ئای سه داکه ت چه نده  له  ده نگی به رخۆڵه یه کی ساوا 
ده چیت که  زوله یخا به ر له  داواکه ی بۆ منداڵ ئاره زووی بوو که  هه یبێت و 

لە باوەشی بگرێت!                                       
  ئەدمنتۆن- ٢٠٠٩
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بۆ که سێک ناوی موحه مه د ئاشق بوو
خه ره ند  
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بارێکی  ژێر  بکه ویته   نه تزانی  گوتی،  پێ  هه واڵه که ی  کاتەی  لەو   
گرانی خه م ، یان به  لێوه کانت خه نده یه کی گاڵته جار دروست بکه یت و هەرگیز 
نه ته وێت له  مه ودوا چاوه ڕوانی شتێکی دیکه  بیت له  دونیا. به ڵێ، نه تزانی 
چی بکه یت و چی بڵێیت و چی وه اڵمبده یته وه ...؟                                                                                                                           
الیه کی  شێنەیی  بە  گه وره ت  خوشکی   زووەی  به یانییه   لە  سەر  ئه م 
پێ  پێداهاتن  شتێکی  به زه یی  لە  پڕ  زمانێکی  به   و   کرده وه  دەرگەکه ی 
گوتیت که  تۆی به  ته واویی بردەوە  ژێر لێفه که وه . هه واڵه که  به  جۆرێک 
گرۆمه ڵه ی کردیت و له  ژووژێکی به سته زمانی چوواندی که  لە چوارال 
بە گیانله به رێکی دڕه وه  په الماردرابێت.. تۆ له  که سێکی مه لوول دەچوویت 
که  تاکه  ئاواتی گه رانه وه  بێت بۆ قوواڵیی تاریکاییەکانی نه بوون. له  ژێر 
لێفه که دا تۆ نه تده ویست له مه ودوا بیر له  شه وێکی ته ڕی پڕ له  ماچومورچ 
و ڕاموسان بکه یته وه  که  تێیدا سوارچاکی خه ونه کانت به  سه دان شێوه  وێنا 
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بکه یت. چونکه  وشه کانی خوشکی گه وره  ت هێشتا له  ناو گوێچکه کانت 
ده زرینگانه وه  و سه دا و گێژاوێکی سه یر و ناخۆشیان خستبووه  نێو زەینت، 
لەو کاتەی به  په له و دەرگەکه ی کرده بووە  و گوتی )هۆ خوشکی  شیرین و 

بێبه خته که م، هه ڵسته  له  خه وی شیرین،  پیره  زاواکه مان مرد!( 
 تۆ به  هه ردوو ده سته کانت ڕووی خه واڵوو و په شۆکاوی خۆت داپۆشیبوو 
و پێت خۆش بوو ژێر لێفه که  تاریکتریش دا بێت. به و به یانییه  زووه  نه تده ویست 
نه  خوشکی گه وره  ت و نه  که سێکی دیکه  ئه و ڕۆندکه  قه تیسماوانه ی نێو 
لێوه کانت- که  خۆشت نه تده زانی چ  چاوانت و خه نده  وشکبووەکە ی سه ر 
مانایه ک ده گه یه نێت- ببینێت!                                                 

تۆ له گه ڵ خوشکی گه وره  ت له  شارۆچکه یه کدا ده ژیایت که  ده  هێندەی 
ئێوە ته مه نی هه بوو، لێ له  دیوێکی دیکه وە  کتومت له  تۆی قه یره  کیژ 
ده چوو که  له  دووره وه  به  سه ر شاخێکی الچه په ک و دووره  ده ستدا  ده بینرا.                                          
ئۆوف.. قەیرە چ ناو و قەدەرێکی ناخۆش بوو کە هەردەم ناخی جوانتی 

ئازار دەدا و لەم شارۆچکە وشکەدا لەگەڵت دەژیا.     
سه ر له  سپێدەکەی  هه واڵی زاوات  به  گوێدا چرپا، به روار پێنجی پێنجی 
نه وه ت و پێنج بوو. هەروەها هەر پێنج یان شه ش سه عاتێک دوای ئاوابوونی 
رۆژێکی دیکەی پێنچه شه ممه بوو. . بڕیار وەها بوو دوای ڕابوون له  خه و  تۆ 
بۆ الی شاراخانم  ببردرێت هەتا له سه ر یه ک تێل بتڕازێنێته وه . بۆ نموونه : 
هه رچی مووه  له  له شت ڕابماڵێت و لووس و پووس بداته وه  ده ست خوشکت .. 
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قژت ببڕێت و تاڵه  مووه سپیه کان ببژێرێت و سه ر کۆنه یان بکات و زوو سەر 
دەرنەهێننەوە.. ئه برۆ ئه ستوره کانت بکات به  دوو که وانه ی باریک و له و 
هه یڤه یان بچووێنیت که  شه وانی هاوین له  نێو گشت ئه ستێره  رووناکه کان، 
سپییاو  لە  ئه ستوور  تفرێکی  ده بوویت..  زه ردی وی  ڕه نگی  به   تۆ عاشق 
بدات لە  ڕووت و ئه و کرژی و لۆچ و خااڵنه  داپۆشیت که  ئه فسووس و 
ڕۆژگار هێنابوویانن.. لێوه  ته نکه کانت سووراو بکات و له  خۆیان گه وره تریان 
دەربخات.. کل له  چاوانت بڕژێنێت و مسکاڕەیش له  برژانه گه کانت بدات .                                                                                                     
به اڵم ئێستا نه  شاراخانم ده توانێت چه ند سه د دینارێک بخاته  باخه ڵی و 
دیاری و خه نده  و ستایشی پێ بڕێت، نه  خوشکی گه وره یشت  هه ناسه یەکی 
ئۆخه ی هه ڵدەمژێت و به و جۆره  به خت و نه سیب کرانه وه یه وه ت ده ڵێت ئامین.                             
بۆ تۆیش، هاتنی ئه و هه واڵه  به  ته نها به رنامه ی ئه و ڕۆژه ی خاپوور و وێران 
نه کرد، به ڵکە خه ونێکیشی کردە خۆڵ که له وه ته ی بناغه ی مه مکه کانت 
دانابوو وەهای پێشان دابوویت که  ڕۆژێک سوارچاکی خه ونه کانت به  سواری 
ئه سپێکه وه  له  شاخه کانه وه  دێته  خوار.                                                                                                                                   
سااڵن چوو بوون، تۆ هه رگیز نه تده زانی ڕۆژێک ده که ویته  ژێر فشاری 
نزیکترین که سی خۆت و ئیتر جوایه زی ته مه ن و شێوه ی ئه و پیره  پیاوه ت 
بەالوە گرنگ نه بێت که  به ر له  چه ند ڕۆژێک هاتبووه  خوازبێنیت. ده تگوت 
الی ئه وان ئه وه ی دەبینرێت و تۆ دواجار تۆ ته سلیمی ببوویت، فشار نییە،  
به ڵکە بۆنی شه وێکه  هه ر که س که  خۆی ناسی خه ونی پێوه  ده بینێت.    
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بۆ  ڕۆژه ی  ئه و  هه ڕه شه   و  پالن  سه د  به   خوشکت،  شووی  سه رباز، 
و  خۆی  کۆڵ  له   یه کجاری  به   تۆ  هه م  به هۆیه وه   که   ڕێکخستبوویت 
ماڵومنداڵی  ده کاته وه ، هه م خۆیشی له  پاسه وانی به ر دەرگەی ماڵی  پیره  
پیاوه که   ڕزگاری دەبێت و چەند پلەیەک دەچێتە پێش.. پیاوەکە لەگەڵ 
گه یشتنی به  تۆ سه ر له  نوێ بۆ جاری پێنجه م، شه شه م، حه وته م، یان کێ 
دەزانێت چەندەیەم دەبێته وه  زاوا لەگەڵ پاکیزەیەکدا دەخەوێت... ناوی پیاوەکە 
نامۆ و نه ناسراو نه بوو ، لەو کاتەی  خوشکت  به    گوێیه کانتیدا چرپاند، 
به رله وه ی چه ندین الندکروزه ر و پیکاپ و ئۆتۆمبێل بێنه  به ر دەرگەی ماڵتا ن 

و کۆاڵنه که  له  هه موو کاتێکی تەمەنی جه نجاڵتر پێشان بده ن. 
و    ژووره وه   هاته   دەرگە  له   پێکه نینه وه  به   سه رباز  ڕۆژه   ئه و 
که الشینکۆفه که یشی به  ده ست بوو. له  دووره وه  هاواری ده کرد)ده ی كچێ، 
ئاماده بن  وا مێوانه کان هاتن(                                                                                                 
سه رباز پاش ئه وه ی دوو ساڵ ئه ندازه ی نه وتی له  شارێکی گه رم و دووره وه   
خوێندبوو، له  ڕۆژگارەکانی نەبوونی و بێکاریدا ناچار بووبوو به  پاسه وانی 
به ر دەرگەی ئه و لێپرسراوه  ڕازی بێت که  ئه گه ر نه  مردبایه  ده بووە ئاوه ڵزاوای.                      
)ئاوه ڵزاوا، چ باسه ؟( به ر له  چه ند حه فته یه ک ئه و به م شێوه یه  بانگی 
دۆالر  به   بیانی  رێکخراوێکی  له   که   پێدابوو  به ڵێنی  و  کردبوو  سه ربازی 
دایمه  زرێنێت، بۆیه  سه رباز ده یه ویست له  نێو چاوه  ڕه شه کانی تۆوه   خه ونه  
له  کیسچووه کانی بۆ ژیانێکی باشتر بۆ خۆی و هاوسه ر و منداڵه کانی 
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بدۆزێته وه . شەوێک تۆ خه ریک بوویت به  یه کجارەکی له  خوشکی گه وره  ت 
بڕه نجێیت که  به  چرپه وه  هات و له  پاڵت دانیشت، ئینجا ده ستی خسته  نێو 
بازاڕ  له   ڕۆژه   ئه و  بیرته   له   )خوشکێ،  گوتیت  پێی  و  قژته وه   قوواڵیی 
سه ربازمان له گه ڵ پیاوه  به  ویقاره سه ر و سمێڵ ڕه شه کەدا   دیت!(                                                                                                               
تۆ بێ ئه وه ی له  بیرهاتنه وه ی ئه و ساته  به سه ر چوو و ڕاگوزه ره  هیچ شتێکی 
تایبه ت ببینیته وه ، یه کسه ر به  تێکه ڵەیەک له  ئا و نا وه اڵمی خوشکتت دایه وه  
و دووباره  وه ک خووی له  مێژ ساڵه ت کڕ و مات و بێدەنگ بوویت .                                     
په له   تێپه ڕینی  له   ده ژیایت  تێیدا  که   بچووکه ی  شارۆچکه   له و  تۆ 
هه ورێکی وه رزی پایز خێراتر بوویت به  سی وسێ سااڵن. ئیتر بێ ئومێد 
ببوویت له  ته قه ی دەرگە و چرپه ی ده ستێک که  بیه وێت بۆ خوازبێنیت بێته  
پێش. ده تزانی ئه وان یان له  شه ڕه  نه بڕاوه کاندا نه هاتۆنه ته وه  یان وه ک ڕه وه  
باڵنده ی هێالنه  وێران هێشتا به ره و ئاسمانی واڵتانی بیانی ده فڕن. زۆر جاران 
له  ته نیایدا بێزار ده بوویت و بیرت له وه  ده کرده وه  که  بچیته  سه ر ئه و که پکه  
شاخه ی سه رووی ماڵتان و خۆت بخه یته  نێو دۆڵه  قووڵه که وه . به اڵم، زوو ئه و 
خه یاڵه  ڕه شه ت ده بوو به  با و هه ورێکی سپی له گه ڵ خۆی ده یبرد، بە تایبەتی 
لەو کاتانەی سه رت له  ژێر ده سته کانی خوشکت  ده بینیه وه .                                                                                                        
 ئه وجاره  چرپه ی قسه کانی ئه و له  گوێچکه کانتدا گه وره تر و گه وره تر 
ده سته   ژێر  له   که   بکه یت  به وه   هه ست  مابوو  که مێک  ئیتر  ده بوونه وه . 
میهره بانه کانی ویشدا شوێنێکی ئارام نه ماوه  بۆ تۆ!                                                                          
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تۆ ده تبینی دوو دڵۆپ ڕۆندکی گه وره  له  نێو چاوه  گه وره کانی قه تیس 
ماون، هێواش هێواش ناچار ده بوویت گوێ بۆ ئاخاوتنه کانی شل بکه یت که  
پیره  پیاوه  کەنفتەکەی چه ند ڕۆژێکی دیکه  ده هاته خوازبێنیت، زۆر گه نج و 
دڵفراوان و ده ست وااڵتر پێشان بدات.                                                                                                                         
»خوشکێ، ئه و پیاوه  به  ویقاره  سه روسمێڵ ڕه شه ، ده زانی کێیه ؟ ئه و له  
ته واوی ئه و ئه فه ندی و فه رمانبه ر و مامۆستا و پۆلیس و گه نجه  بێکارانه  
به  ده سه اڵتتره  که  هه رده م به  گیرفانی به تاڵ به  جاده کاندا ده سووڕێنه وه !« 
خوشکی گەورەت له  چاوه کانی تۆ ڕاده ما و بێ ئه وه ی دڵۆپه  ڕۆندکه کانی 
بکه ون و ڕه نگی ئازارێک دەربخەن که  له  ناخه وه  ئه ویشی ده سووتاند. ئیتر 
ئاخاوتنی زیاتری دەخستە سه ر لێوه کانی، ده تگوت له  سه ری ده درێت ئه گه ر 
هه موو قسه کانی ته واو نه کات.                                                                                                                                       
)خوشکێ، ئایا ده زانیت ئه و پیاوه  دەوڵەمدەندە  له  نێو گشت کچانی ئێره  
ده ستی له  سه ر تۆ داناوه  و دڵی گه نجی جوانێکی وه ک تۆی دەوێت! بۆیه  
هه ر چه ند ده قیقه یه ک دوای بینینی ئێمە له  بازاڕ، داوای له  سه رباز کردبوو 
که  هیمه تێکی بۆ بکات. خه فه ت مه خۆ له وه ی که  ته مه نی دوو ئه وه نده ی  
تۆیه . ئه و دڵی له  هیی گه نجێک تازه ترە.. سه رباز ده ڵێت ئه و هه رده م له  نێو 
الندکروزه  ڕه شه که یدا گۆرانیه کانی ئه و کیژه  جوانه  لێ ده دات که  نیوه ی 

کوڕانی ئه و واڵته ی سەودا و سه رگه ردان کردووه .(
خوشکی گه وره  ت به  دوو دڵۆپ فرمێسکی قه تیسماو پتر و پتر ده رباره ی 
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پیاوه که  ده ئاخڤی. ئه و ده یه ویست خۆی ڕاگرێت هه تا هه موو قسه کانی ده کات 
و دڵی هاوسه ره کە ی خۆش دەکات. چونکە لەمێژ بوو دە یده زانی که  سه رباز 
سه دوهه شتا پله له و گه نجه  درێژ و باریکه ی جاران جودایە که  له  شایی ده سته  
خوشكێکی به  ڕیکه وت که وته  ده ستی و دڵی تەژی کرد له  ئه وین.             

سه رباز پاش سااڵنێکی درێژی بێکاری کاتێک خۆی به سه ر لووله ی 
پیاوێکی  دەرگەی  به ر  پاسه وانی  به   بوو   و  بینیه وه   که الشینکۆفه که وه  
نه خوێنده واری ده سه اڵتدار. هێواش  هێواش بیروباوه ڕه  جوانه کانی کاڵبوونه وه  و 
بێئومێدی هەتا نێو مۆخی ئیسقانه کانیشی چوو.                                                                                                                       
بۆیه  شه وێک پێش ئه وه ی خوشکی گه وره  ت به  خۆی و دڵۆپه  ڕۆندکه کانی 
بێت و له  پاڵت دابنیشێت، ده ستێکی بخاته  قژته وه  و قسەکانت پێ بڵێت، 
سه رباز له  ژێڕ لێفه دا تێر تێر قۆڵ و باسکه  نه رمه کانی  وی گوشیبوو و پێی 
گوتبوو  نه کات ئه و فرسه ته  زێڕینه  له  ده ست بدات. گوتبوویشی  ئه گه ر تۆ له  
کۆڵ خۆی نه کاته وه ، ئەو ناچار ده بێت وه ک که سانی که  رێی هاتونه هات 
هه ڵده بژێرن، سه ری خۆی هه ڵبگرێت و بڕوات.                                                                                         
لەو کاتەی گوێچکه کانت بۆ خوشکت شل کردبوو، ده تزانی له  پشته وه ی 
ئه و دوو دڵۆپه  ڕۆندکه  ی نێو چاوه  گه شه کانی چ شتیک هه یه ، بۆیه  زۆر 
بە نادڵی  سه ری ڕازی بوونت له قاند و ویستت خۆت بکه یت به  قوربانی خۆی 

و منداڵه کانی.                 
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له به ر  تۆ  مرد،  تێدا  زاواکه ی  پیره   که   ڕۆژه ی  ئه و  پێش  حه فته یه ک 
دەرگەی ماڵی خوشکت وه ستابوویت و بیرت له و قه ده ره  نادیاره  ده کرده وه  که  
شه وان له  پاڵ کۆخه  و هه ناسه ی دژوونی ئه و دێته ڕێت. ئه و کاتانه ی پیره  
زاوا هه ست و سۆز به تاڵەکە خێرا خێرا کاره که ی خۆی له سه ر له شی تۆ ده کات  
و دوایش شه که ت و هه ناسه  سارد ڕووی وه رده گێڕێت و پشتت تێ ده کات.  

له به ر دەرگە تۆ له  نێو ئه و بیرکردنه وانه دا زیاتر قووڵ ده بوویته وه ، ئه گه ر 
سه رباز به  الندکروزه  ڕه شه که ی کابرای ده سه اڵتدار له  به رده متدا نه وه ستابایه. 
هه ر که  له  الندکروزه که وه  پێی نایه  سه ر جاده که ، به  بزه یه ک که  تەژی 
بوو له   فێڵ و ته ڵه که  و پالن، ڕووی له  تۆ کرد و گوتی)خوشکێ، ده ڵێیت 
پێشبینێت کرد ووه  که  زاوای دڵفراوان ئه مڕۆکه  دیاریت بۆ ده نێرێت، بۆیه  وەها 
به  ته وسه وه  له  پێش دەرگە وه ستاویت!(                                                                                                     
پاشووی الندکروزه ره که چوویت،   به ره و  لە ژێر فەرمانی سەربازدا   تۆ 
ده تگوت له  سەر ڕووی دونیا لە تۆ  بێچاره  و دل شکاوتر نییه  که  به  پێی 
خۆت به ره  چاره نووسێک دەڕۆیشتی که  هەمووی به ر له  چه نده  ده قیقه یه ک 
بوو، خه ریک بوو تا ئه و سه ری دونیا لێی هه ڵێیت.                                                                                                                  
 هێشتا له  نیوه ی ڕیگا بوویت به ره و ژووره وه که  خوشکه که ت ده رکه وت 
و وەک ئەوەی هه مان دوو دڵۆپه  ڕوندکه کانی پێشووی له  نێو چاوانیدا بن. 
به  ده ستێک منداڵه  دوو ساڵییه که ی هه ڵگرتبووو و ده سته که ی دیکه شی بۆ 
الی تۆ درێژ کرد و گوتی )خوشکێ، ڕێمبدە با منیش یارمه تیت بده م.(
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سه رباز بێ ئه وه ی پێیه کانی بخاته  حه وشه وه  به  تایه  گه وره کانی الندکروزه که 
تۆزی له به ر دەرگە بڵند کرد و یه کسه ر ڕۆیشت.  

تۆ له  ژووره وه  به  هه ناسه ی سارده وه  شته کانت له  سه ر گۆشه یه کی مافووره  
سووره که  دانا و چوویت له سه ر لبادێکی خوری له سه ر سک ڕاکشایت و 
پشتت له  دونیا و ئاسمان کرد و ویستت تێر تێر بگریت. خوشکی گه وره  ت 
هاته  الت و ده ستێکی خسته  نێو قژه  ڕه ش و بۆڕه که ت، هاوکات له گه ڵ 
جووله ی په نجه کانیدا چه ند تاڵه  مووی سپی له ژێره وه  ده رکه وتن.                       
دیار بوو یه کێک له  کیسه  نایلۆنه کانی کردبووه  و دوو جووته  پێاڵوی 
سپیی به  ده سته وه  بوون، به اڵم ئه وه نده ی ده یکرد نه یده توانی چۆن نزیکیان 
بکاته وه  و بیانکاته  پێیه کانت. خوشکت  له گه ڵ گریانی منداڵه  ساواکه ی 
باوه شی بیری ئاڵۆز ده بوو و پێاڵوه کانی له  ژێر پێیه کانت بەجێده هێشت. دواتر 
به  ده سته یه ک له  قوماشی ڕه نگاوره نگ و گوڵگوڵین ده گه ڕایه وه  الت و 
ده یبینی هێشتا پێاڵوه کان له  شوێنی خۆیانن و تۆ ئاوڕێکت لێ نه داونه ته وه . 
قوماشه کانیشی هه روا بەجێده هێشت و ئینجا  به  کارتۆنیکی پڕ له  بۆن و 
ماکیاژ و شتی دیکه  ده هاته وه  پاڵ سه رت.                                                                                       
ساڵیه کانت  بیست  ته مه ن  مه مکه   و  ڕاکشابوویت  سه ر سک  له   تۆ   
به هۆی زبری لباده که وه ده مێک بوو  ئازارییان پێگه یشتبوو، که چی هێشتا 
نه تده ویست ڕووت بۆ بان وه ربگێڕیت. ده تگوت به م نیوه ڕۆیه  پایزییه  نیمچه  
گه رمه  حه زت ده چوو  ژیانی گه اڵیێکی وه ریو که  خه ریک بێت بڕزێت و  
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تێکه ڵ به  زه مین ببێته وه ، نەوەک ئه و جۆرە گەاڵیەی به ر شه قی ڕه شه با 
دەکەوێت و بۆ دوور  دەفڕێنرێت!                                                                                                                        
بۆ ئێوارە هه ستت کرد شه وێکی درێژت ده که وێته  ڕێ، به ر له وه ی دووباره  
ڕۆژ هه ڵبێته وه . هه ر له  سه ر ئه و جێگایه ی  پێش نیوه ڕۆوه  له سه ری ڕاکشا 
له  ڕۆژگاره   ئاگا  مایتەوە  و بێ  نێو خه و  نه تزانی چۆن که وتیته   بوویت، 
درێژه کانی بێ به ختی.. خه ریک بوو خه ونی شیرین شیرینت ده بینی و بێ 
ئەوەی بە خۆت بزانێت پێت خۆش هەروا بەردەوام بێت.                      

له  خه ونتدا تۆ له سه ر لمی ده ریاییەکی شین شین پێ خواس ڕاتده کرد و 
گه نجێکی نیوه  ڕووتیش که  شێوه ی له  هیچ که سێک نه ده چوو به  دواتەوە 
بوو..  ئەو لە تۆ خێراتر ڕایده کرد، لێ هه رگیز نه ده گه یشت و نەدەگەیشت.. 
ده تگوت ئه و کوڕه  گه نجه  له  تۆ زووتر زانیبووی که  ئه و  خۆشییه ی تێیدایت 
خه ونه و ڕاستیی نییە ، بۆیه  لە پڕ چیتر وە دوات  نه که وت!                            
ئه وه  بوو تۆ له گه ڵ جیڕه ی دەرگە ئاسنینه که ی ئه و ژووره ی لێی ده خه وتیت 
مردنی  هه واڵی  له   گوێت  گه وره  ت  خوشکی  زاری  له   و  هاتیت  به ئاگا 
پیره  زاواکه  بوو.. ئەو کەسی که  یه که م که س و دوا که س بوو هاتبێته  

خوازبێنیت.. سه ره تا نه تزانی چیبکه یت، چی بڵێیت و چی وەاڵمبدەیتەوە! 
به   پارووه   هێشتا  سپێده   نانی  خوانچه ی  سه ر  له   و  ڕاببوویت  خه و  له  
ماسته که ی نێو ده مت ئاوا نه کردبوو، که  تارمایی سه رباز له  حه وشه که وه  
ده رکه وت و له  دووره وه   هاواری ده کرد )ئه رێ کچێ نه تزانی خوشکه  پێ 
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چۆن  ژیانمان  له مه ودوا  بڵێی  تۆ  خواردین،  نانده ره  که ی  سه ری  ره شه که ت 
بگوزه رێت؟( 

له گه ڵ بیستنی ئه و وشانه  ددانه  سپییه کانت له  جووله  که وتن و پێش 
چاوه کانت له  ماستی سه ر خوانچه که  سپیتر لێ هاتن. بۆ چه ند ساتێک 
که و تیته  نێو خه یاڵێکی تاڵ و حه زت کرد له سه ر دونیا ڕه ش ببیته وه . به  
و  تێکشکاوه   ناوه وه   له   چه نده   گه وره  ت  خوشکی  زانیت  خێرا  ڕوانینیکی 
پێیه کانی چه نده  له رزۆکن له سه ر ئه و په ته ی که  له  نێوان سۆزه  بۆ تۆ و 
په رۆشییه  بۆ ماڵومنداڵ. دووباره  له و فرمێسکه  قه تیسماوانه  ده گه ڕایت که  
پێشتر له  چاوه  گه وره کانی ئه ودا بینیبوونت و دونیایەک سۆزیان لی تکا 
بوو. دەی.. دەی.. با ئه مجارە بکەون ئۆوف و ژانی هه موو ئەو سااڵنه  به تاڵ 
بن که  به  ئاخاڤتنه  ڕه قه کانی سه رباز له سه ر دڵی شین بووبوون.                                                                                                                                    
لیفه  و شتی دیکه ی  لەم هەموو  پسته پستی ژێر  بوویت  تۆ بێ ئاگا 
نێوانیان، نه تده زانی هاوسەری خوشكت چه نده  پڕ لە قین و داخدارە لێت یان 
چه نده  بێزار بووە له   وجودت .                                                                                         
به و  پێشبینیه کی  تۆ هیچ  ته قییه وه   ڕووتدا  به   پڕ  له   به یانیه  که   ئه و 
ئه ژنۆ  سه ر  خسته   سه رت  بێده نگی  به   زۆر  بۆیه   نه کردبوو،  لێ  شێوه یه ت 
به رزه کانت و تێر تێر له  ناخه وه  گرییایت. هه تا له پر به  ده نگی پرته وبۆڵه ی 
هه ردووکیان و گرییه ی خوشکه زاکانت ڕاپه ڕیت.. بینیت سه رباز خه ریکه  به  
قۆنداخه ی که الشینکۆفه که ی هه ڵبکوتێته  سه ر خوشکه که ت. تۆ ئه وه نده ی 
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له و ساته  وه خته  خێرایه دا بۆت کرا، یه کسه ر خۆت خسته  سه ر پیاڵوه کانی 
سه رباز و پێت گوت » به  قوربانت بم! ده ست بۆ ئه و خوشکه  شیرینه م مه به ، 
من ئاماده م ئه و ماڵه بە یەکجاری  جێبهێلم.«                                                                                        
سه رباز وه ک ئه وه ی ئاوێکی ساردی به سه ردا کرابێت لە شوێنی خۆی 
ڕەق بوو.. ئەو به  بینینی که سێک که  ده یه وێت پێاڵوه کانی ماچ بکات، 
چووه  ئه وپه ڕی شه رمه زاری وڕۆژگاریکی خۆی بیرهاته وه ، که  زه لیل و بێ 
ده سه اڵت له  ژێر پۆستاڵی سه ربازه کانی بازگه یه کدا  که وتبوو دوای ئه وه ی 
وێنه ی سترانبێژێکی یاساغییان له  گیرفان ده رهێنابوو..                           

سەرباز زۆر به  خێرایی بێ ئه وه ی  سەیری خوارەوە بکات و تۆ له سه ر 
پێیه کانی هه ڵبگرێته وه ، ملی که الشینکۆفه که ی گرت و چووه  ده ره وه .                                                                                                                               
تۆ چوویته  الی خوشکت  و بینیت ڕۆندکه  قه تیسماوه کان خه ریکن هێواش 
خۆت  ته نکه کانت  لێوه   به   ده که ن..  ته ڕ  ڕوومه ته کانی  و  ده که ون  هێواش 
له  روومه تی خوشکه که ت نزیک کرده وه  و به  ماچێک گریانه که یت پێ 
دەرگەی  به  گه وره ترین سوێند  و  بڕیاری خۆتدا  ناخه وه   له   دواتر  ڕاگرت. 
و  گرت  ئامێز  له   خوشکه که ت  تێر  داخست.  به سه ردا  بوونه وه ت  په ژیوان 
ڕازه که ی خۆشت له  قوواڵیی ناخت حه شاردا!                                                                                                       
چوویته  کن خوشکه زایه کانت و به  شێنه یی ڕوومه تی هه ردووکیانت ماچ 
ڕژانده   گه وره ی  فرمێسکی  تنۆکه   گه رمی کچۆڵه که   هه ناسه ی  کرد.. 
نێو چاوانت و دیمه نی خه وتووی کوڕیژگه که ش ئێشێکی چه ند ده قیقه یی 



 قه ڵه مه  پاركه ره كه ی باوكم    157

له  ژووره که دا سارد  به  هەموو ده ماره کانتدا گێڕا و که مێک مابوو دڵت 
بکاته وه .. ئیتر له وه  زیاتر له  ژووره که  نه مایته وه  و یه کسه ر چوویته  دیوه که ی 
تر و دەرگەت به سه ر خۆتدا کڵۆمدا.                                                                                                                        
له  نزیک ئه و دیارییانه  دانیشتیت که  به ر له  چه ند ڕۆژێک سه رباز الی 
پیره  زاواکه  هێنابوونی.  بۆ تاوێک سه یری یه که  یه که ی شته کانت کرد و 
زۆر به  خه مناکی بزه یه کت خسته  سه ر لێوه  ته نکه کانت. بیرۆکه  سه یره که  
خێرا به  مێشکتدا گوزه ری کرد و پێی گوتیت ئه و جووته  پێاڵوه  له  پێ بکه یت 
که  بۆ ڕۆژی بوکێنی هێنرابوون. یه کێکیانت کرده  پێ و هه ستت کرد وه ک 
ته مه نی پیره  زاواکه  بۆ تۆ فره  و ناجۆره . ئه گه ر وه هایش نه بووایه  بیرۆکه ی 
له  پێ کردنی پێاڵوه که  زوو له  مێشکتدا بوو به  بڵقێکی سه ر ئاو و ون بوو.                                                                                                                                  
 به  له شێکی گرانه وه  هه ڵستایت و چوویته  الی کۆنه باولێک که  له  
دایکته وه  بەجێمابوو و پڕ بوو له  یادگارییه کانی ئه و. له  نێو ئه و شتانه ی 
که  بۆی بەجیهێشتبوویت، نه تزانی ده ست بده یته  کامه یان و کیهانیان له گه ڵ 
خۆتدا به ریت- ئه و گواره  زیوانه  له  گوێ بکه یت که  هی سه فه رێکی حه جی 
لیره یه کی  پێنج  که   گه ردنت  بخه یته   زێڕه که   ملوانکه   یان  بوون،  دایکت 
هی  که   بپۆشیت  ڕه نگه كه   هه نار  جورجێته   کراسه   هه ڵگرتبوو..  ره شادی 
ڕۆژی بوکێنی دایکت بوو، یان ده یان شتی دیکه  بخه یته  به ر چاوت و له  
نێوان هه ڵبژاردن و هه ڵنه بژاردنیان  دابمێنیت و نه زانی چی بکه یت!                                                                         
له  کۆتاییدا چتاقی ئه و شتانه ت نه برد، پاش ئه وه ی یه ک له  دوای یه ک 
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هه ڵگرتن و بۆنت کردن و له  شوێنه کانی خۆیان داتناته وه . نه ده ویست له وه  زیاتر 
کات بتبات و ئه و هێنان و بردنه  ببێته  هۆکاری پێشهاتێک که  پالنه که ت پێ 
بگۆڕێت و بیباته  به ر قاپی هه ره س. دواجار ده ستێکت به  خێرایی به  نێو قوواڵی 
باوله که دا گێڕا و ده ستت له  شتێک گیر بوو که  له  نێو نایلۆنێکه وه  پێچرابوو و 
وه ک ملوانکه  کرابووە ملی به  داوه  په تێکی سه وزه وه . تۆ ماوه ییه ک دامایت 
ئینجا بیرت که وته وه  که  ئه و شته  چییه  که  دوای ئەم هه موو چاوگێران و 
هه ڵگێرانەدا به  شته کانی نێو باوله که ی دایکت هاتبووه  نێو ده ستت.. بیرت 
که وته وه  که  ئه و ڕۆژه ی دایکت له سه ره  مه رگدا بوو چۆن ده ستی برده  ژێر 
بالیفه که ی و ئه و شته ی خسته  نێو ده ستت و پێی گوتیت )کچی شیرینم ئه وه  
خۆڵی سه ر گۆڕی پیاوچاکێکه   یه کویه که  بۆ سکپڕی. الی خۆت هه ڵیبگره  

دوای سااڵنێکی زۆر رۆژێک هه ر پێویستیت پێی ده بێت!(
ئیتردایکت چاوانی بۆ دواجار له  جووله  که وتن و تۆیش شته که ی نێو 

ده ستت خسته  ناو لێشاویك له  گریان.                         
باشترین  ئه وه   تاڵه،  هه ستت کرد که   یاده وه رییه   ئه و  بیرهاتنەوەی  دوای 
شتی نێو باوله که یه  که  بته وێت له گه ڵ خۆتدا بیبه یت. بۆیه  به  خێرایی په تی 
ملوانکه که ت خسته  گه ردنت و نایلۆنه  پێچراوه که شت به  ده ستێكت شۆرکرده وه  
نێوان هه ردوو مه مکه  جوانه کانت که  له  ده سته کانی خۆت بترازێت مه گه ر له  
خه وندا ده ستێکی دیکه یان به  ته کدا ڕه ت بووبێت.. خۆت گۆڕی و جلێکی 
شیاوت له به ر کرد و به  شێنه یی بێ ئه وه ی خوشکی گه وره  ت ئاگادار بێت، 
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ئه وه ی  به  خێرایی و بێ  ده ره وه  زۆر  له   ده ره وه .  قاپی ماڵه که   چوویته   له  
سه یری ئه مال و ئه والی خۆت بکه یت به  هه ورازی جاده که وه  هه ڵگه ڕایت. 
به ره و  دێو  زمانی  وه ک  که   شاخه ی  که پکه   به و  بگه یت  زوو  ده ته ویست 
ئاسمانی خه ره نده  قووڵه که  ده رچوو بوو. تۆ هه رینایی بووبوویت و پاش نزیکه ی 
چل ده قیقه  ئینجا گه یشتیته  سه ر که پکه  شاخه که . که  منداڵ بوویت هه رگیز 
له  خه ونیشدا پێشبینی ئه وه ت نه کردبوو که  ته واوی ژیانت له و شارۆچکه یه  
الچه په که  به سه ر به ریت و دوا هه ناسه شت له سه ر ئه و که پکه  شاخه  بده یت که  
خه ڵک ناوی نابوو هه رامه ی دێو.. ئای، کە نه تویست زیاتر بیر بکه یته وه  
نه وه ک ئه و خه یااڵنه ی سه رده می منداڵی ببێته  هۆی په ژیوان بوونه وه ت.            
یادگارییه که ی  بۆ  ده ستت  و  وه ستایت  شاخه که   که پکه   لێواری  له سه ر 
دایکت برد که  له نێوان هه ردوو مه مکه  جوانه کانتدا بوو. دواتر ماچت کرد و 
ڕووی دایکتت وه ک فلیمێکی ڕوون هاته وه  به ر چاو. تۆ ئیتر نه وه ستایت و 
زیاتر درێژه  به و چیرۆکه  خه مناکه ت بده یت. یه کسه ر له  لێواره که  چوویته  پێش.
ئه فسووس، له  چاو تروکانێکدا خۆت بۆ باوه شی خه ره نده که  فڕێ دا.                                                                   

کالگەری- ٢٠٠٨
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ئه و سکانیایه   ده دوێت 
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ئه فسووس!                                                
نۆره  هاته  سه ر من گه ردێک له م نه هامه ته یه  مه زنه تان بۆ بگێڕمه وه . 
ئای، چه نده  قه ڵس و بێزار ده بم کە ڕۆژه  ڕەشەکەم وە بیر دێته وه .. چه نده  
دڵته نگ ده بم هه ر که  بیری لێ ده که مه وه. لێ، من دەتوانم چی بکه م؟ 
ئەگه ر ته نێکی وەها بێکەڵک و بێده سه اڵت بم . تەماشا بکە کە  ئێستاکێ 
چۆن له  کار که وتووم و له  پاڵ دیوارێکی ڕووخاوی میز پێ داکراودا فڕێ 
دراوم. سه رم بووه  به  بێژنگی  گوللـە ، کەچی هێشتا ئه وه ی له  هه موو 
شتێکی تر پتر ئازارم ده دات، وە بیرهاتنه وه  و بیرکردنه وه یه  له م ڕۆژه ی که  من 
و تۆ به  زۆره ملێ بۆ ئه و کاره  ناشیاوەکە ڕه وانه  کراین.                                                                            
ئەرێ.. جوان له  بیرمه  لەو کاتەی پێیه کانت خستبووه  سه ر ملم و به  
هه وراز و توله ڕێیه کدا منت سه ر ده خست که  هه ردووکمان یه که م کەڕەت بوو 
پێیدا هەڵگەڕێین!                                                                                                       
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ئه وێ ناوچه یه کی  الچه په ک و شاخاویی بوو، به اڵم له  گشت ئه و شوێنانه  
جوان و ده الل تر بوو که  پێشتر بینیبوومن. که  سه ر ده که وتین تۆ پێیه کانت 
له سه ر ملم له  یه کتری ده ئااڵن و ده تگوت له  جیاتی ئه و دیمه نه  جوانانه ی 
ده ور و پشت تۆ له  تاریکاییدا شتێکی دیکه ت ده بینی. به ڵی، شتێکی دیکه  
که  گه لێک کرێت و ناشیرین تر بێت له  چاره ی ئه و زابته  سمێل خواره ی که  
تۆی به  زۆر و سته م هێنابوو و به ر له چه ند ڕۆژێکیش زۆر زاڵمانه  دارکاری 

کردبوویت هەر که  گوتبووت: )من ناچم!(
له   ملم  و  گه ردن  له سه ر  پتر  پێیه کانیشت  و  دەبوو  پەرت  هۆشت  بیرو 
یه کتری ده ئااڵن و زۆر نه ده ما که  من و خۆت بخه یته  نێو ئه و  هه ڵدێر و دۆڵه  
قوواڵنه  و وێکرا  هه پروون به  هه پروون ببین. خۆزگه  و هەزار خۆزگە وەهات 
کردبایه  و خۆت و منیشت به م شێوه یه  نه جات بدابایه !                                                                                                                  
بەڵێ، خۆزگه  و هەزار خۆزگە وەهات کردبایە!                                                                                         
ئایا ده زانیت تۆ هەر ته نیا و یه که م شوفێر نه بوویت که  منت لێ خوڕیبێت، 
به ر له  تۆ زۆرانی دیکه  هه بوون. به اڵم من ته نها تۆم له  پێش چاوه  و به س. 
به ڵێ، ته نها تۆ! بەڵێ، من هەر بۆ تۆ له  شه وانی ته نیاییم ڕۆندک ده بارێنم 
و چاره ی یه ک له  شوفێره کانی دیکه  له  زەیندا نه ماوە. ئیتر نازانم ئه وانه ی 
پێشین لە تۆ چاکتر بوون یان قه ده ریان وەها بوو که  هیچ کارێکم پێ نه که ن 
له وەی تۆ ئه و ڕۆژه  به  منت کرد! ئه وان له  جیاتی مرۆڤ، ڕۆژێک کاریان 
ئه وه  بوو که  میگه ڵی مه ڕ و بزن به  شان و باڵی من له  گونده کانه وه  بگوازنه وه  
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بۆ شار.. ڕۆژێکی تر مانگا و چێاڵنم لێ باربکه ن.. دارم لێ هه ڵده ن.. به ردم 
پێ هه ڵبگرن.. یانیش پڕم بکه ن له  خۆڵ!                                                                                                                               
 بۆیه  من لەو کاتەی له گه ڵ تۆ ئه م هه موو مرۆڤه  جلوبه رگ ڕه نگاوره نگانه م 
به سه ر شانی خۆمه وه  دیت، دڵم خورپه یه کی گه وره ی کرد و هه ستم کرد که  
قه ده رێکی ڕه ش چاوه ڕێی ئه وانیشه . چونکه  ده مزانی ئه وه ی له  پشتی من 
بار کرابێت چاره یه کی باشی نه بووه . بۆ نموونه: مه ڕه  که وڵ کراوه! مانگایه  

له  خوێن گه وزێندراوه ! داره  له توپه ت کراوه ! به رده  وورد و خاش کراوه ! 
به ڵی، زۆر ده ترسام ئه و مرۆڤه  جلوبه رگ ڕه نگاوره نگانه یش بۆ هه مان 
مه به ست له  پشتی من هه ڵدرابن تاوه کو که وڵ بکرێن.. له  خوێن بگه وزێنرێن.. 
له توپه ت بکرێن.. یان وردوخاش بکرێن. لێ، ئه وه نده ی ده مهێنا و ده مبرد، 
نه مده توانی به م خه یااڵنه م باوه ڕ بکه م و شتێکی ترسناکی له م جۆره  بخه مه  
ئارامییەکی  بێ  و  چاوه ڕوانی  له   و  ده کرد  تۆم  سه یری  بۆیه   زەینمەوە . 
شێتانه دا ده مه ویست شتێک له  نێو چه وانی تۆوه  بخوێنمه وه . کەچی تۆ 
هیچت پێ نه ده گوتم و فرمێسک له  قولینچکی هه ردوو چاوه کانت قه تیس 
مابوو و نه ده که وت.                                                                                                                 
تۆ ته نها به  دڵیکی پڕه وه  الیه کی قاچت هه ڵده کرد و پێشانی منت ده دا 
که  چۆن په نما و بریندار بووبوو به  دار و قامچی زابته  سمێڵ خواره که . 
ئێستا تۆ خۆت ڕۆیشتیت و ته نێ منت له گه ڵ ئه و ئازاره دا به جێهێشتووە. 
ئایا دەتز انی من له  سه ره تاوه  بۆ ئه م جۆرە شتانە  نه هێنرابوومه  ئێره . ئه وان 
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که  منیان هێنایه  ئێره  به  ئێمه یان گوتبوو خه م مه خۆن ده تانبه ین بۆ واڵتێکی 
گه رمی پڕ له  خورما و له  سه رماوسۆڵەی سوێد ڕزگارتان ده که ین. ئێمه  به م 
قسانه  که مێک ئارامی که وتبووه  دڵمانه وه  پاش ئه وه ی خه ریک بوو واڵتی 
خۆمانمان به یه کجاری به جێده هێشت.                                                                                          
 هەر بۆ زانیاریت.. باپیره  گه وره ی من  له گه ڵ هاتنی سه ده ی بیسته مه وه  
و  وه چه   ساڵه دا  سه د  ئه و  ماوه ی  له   دونیا ..  هاتبووه   ماڵموێ  شاری  له  
نه وه کانی به  هه موو قوژبنێکی دونیادا په رش و باڵو بووبوونه وه . لێ، باوه ڕ 
ناکه م چتاقیان وه ک منیان به سه ر هاتبێت!                                                                                                                                      
من وەها ده زانم دوێنێکه یه  که  کۆمه ڵه  بازرگانێکی سمێڵ پان و بۆینباخ 
پان و شانومل پان به دیارمه وه  وه ستا بوون و پاشان له گه ڵ سی یان چل دانه ی 
دیکه ی وه ک خۆم سواری گه مییەکی گه وره یان کردین و به ره و ئه و واڵته ی 
خۆیانیان بردین که  گوایه  گه رمه  و پڕه  له  خورمای شیرین.                                                                                                         
ئه و کات وامده زانی قه ده ری من و ئه وانه ی له گه ڵم بوون گه لێک له  
هی ئه وانه  خۆشتر ده بێت که  له  ماڵموێ مابوونه وه  یان فرۆشرابوون به  واڵتی 
دیکه . له  ژێر لێوه کانمه وه  خه نی ده بووم و به  خۆمم ده گوت : » خۆش به ختت 
هه م سه فه ر ده که یت و هه میش تێر گه رما وخورمای شیرین ده بیت!«                                                                                           
ئای، چەند ده به نگ و خۆش خه یاڵ بووم ئه و کاتە، کە نه مده زانی ئه و 
سه فه ره ی من به  ساردوسڕترین ڕووداو و تاڵترین به  سه ر     هات کۆتایی پێ 
دێت! من هه رگیز دیمه نی ئه و سه ربازه  زاڵمانه م له  خه یاڵ ده رناچێت که  تۆیان 
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به  برینداری زینده به چاڵ کرد.                          
تێپه ڕیوه ، که چی من  تاڵەدا  ڕووداوه   ئه و  به سه ر  بیست ساڵێک  ئێستا 
هێشتا له گه ڵ سێبەری ئه و زاڵمانە ده ژیم. ئایا ده زانیت، ئێستاکه یش من هەر 
تارمایی ئه وان ده بینم کە دێن له  په نای من میز به  دیواردا ده که ن.. گوو 
ده که ن و ده ڕشێنه وه ... یان به  زۆر مێر منداڵێک په لکێش ده که ن و ده یانه وێت 
ده رپێکه ی لە پێ داکه نن.                                                                    

ئۆوف و هەزار ئۆوف.. من ئه و کات له وپه ڕی هێز و توانامه وه  هیچ 
شتێکم له  ده ست نه هات، ئێستاکه  چیم پێ ده کرێت به  ئه کسلی شکاو و 
دوو تایه ی په نچه ر و له شێکی ژه نگ گرتوو و دوو چاوی شاکاو و  پڕ له  
گریانه وه .. ها دە تۆ پێم بڵێ تۆ کە ئایا دەبێت چیم پێ دەکرێت ؟                                                                                                              
من ئێستاکه  له  په نای ئه و دیواره  میز پێ داکراوه دا له  هه ر جووله یه کی 
ده ور و پشتم به  گومانم، به  گومانم له  هه موو ئه و مرۆڤانه ی له م خاکه  
وێرانه یه دا دێن و ده چن.                                                                                            
باش له بیرمه  ئه و نیوه  شه وه ی دانیشتیته  سه ر ملم و قاچی دارکاری 
کراوی خۆتت پێشاندام، ئاره قه ت کردبوو هەر لەو کاتەی ده ته ویست وه گڕم 
بخه یت. تۆ که سێکی شپرزە و شێواو دیار بوویت و ده تزانی و نه تده زانی که  
من و تۆ به ره وه  کوێ ده به ن! لێ هێشتا هه ر ده ته ویست به  ڕوویاندا بتەقیتەوە و 
بڵێیت: » ناچم و ناچم و ئەگەر لە سەریشم بدەن!( بۆیه  که  به  نێو شاخەکاندا  
منت سه ر ده خست، من گوێم له  ئاخ و ئۆوفت بوو له  ده ست ئه م قه ده ره ی 
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تووشی هاتبوویت. خۆت له  من مه زڵووم تر ده زانی و ده تگوت: » منیش 
وه ک تۆ بێ ده سه اڵتم، به اڵم به ڵێن بێت ئه و شتەیان هه رگیز بۆ نه که م!«              
من و تۆ له  توله  رێیه که دا، خرابووینه  نێوان جێبێکی وازی رووسی و 
ئیفاییەکی ڕه نگ بۆزی پڕ له  سه رباز و جاشی شه روال له  پێی بێ شه رم. من 
یه که م جار وەهام ده زانی ئه وه  ته نها من و تۆین که  وه ک دوو به ندی بێچاره 
به  توله  رێیه کدا ده مانبه   ن  که  بۆنی مه ترسییەکی گه وره ی لێ ده هات، وه ک 
چۆن له  پسته پستی نێوان سه ربازه کان و چاوشۆڕی و ملشۆڕی جاشه کان  
دیار بوو. لێ زوو ئەوەی دیتم، کاروان کاروان لۆری وه ک خۆم بوون کە 
له سه ر ڕێگا قیرتاوه کاندا یەک له  دوای یه کتر وه ستابوون.. ئینجا زانیم که  
کاره سات سه د بار و هه زار بار و ملیۆن بار له م ڕووداوه  گه وره  تر که  له  
گونده که دا من و شوفێره که م هه تره ش چوو به  چاوی خۆمان بینیمان.                                                                                     
من ته نیا له  چاوی خۆمه وه  ئه وه تان بۆ ده گێرمه وه ، سه یرکه  ئێستا چۆن 
له  په نا ئه و دیواره  به  میز و گووەدا، بێکه س بێکه س  فڕی دراوم. چۆن له  
جیاتی شوفێره که م ده مم لێ ڕوواوه  و گه ردێک له م نه هامه تیه  گه وره یه تان 

بۆ ده گێرمه وه .                   
شوفێره  به سته زمانه که م وه کی من جاری یەکەمی بوو، هاتبێته  ناوچه  
شاخاوییەکە. لێ، ئه و هه رگیز وه ک من به  سه رسامی ته ماشای ئه وال و 
ئه مالی خۆی نه ده کرد و نه یده توانی له  پشت تاریکایی شه وه  زه نگدا شتێکی 
دیکه  ببینێت . هه ستم ده کرد که  ئه و دڵی له  زۆر لەوە  پڕتره  که بە  شتێکی 
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دیکه  خەریک بێت به ده ر له  ڕووی گرژومۆنی ئه و زابته  سمێڵ خواره ی کە 
زۆر زاڵمانه  دارکاری کرد بوو کاتێک گوتبووی: »ناچم !«                                                                                           
به رد  له   خانووه کان  وه ستاین،  و  چیا  پاڵی  قه د  گوندێکی  گه یشتینه  
دروست کرابوون و ژماره یان به  په نجه ی ده ست ده ژمێردران. ئێمه  که  گه یشتین 
خواره که ،  سمێڵ  زابته   دابوون.  خه و  شیرینی  له   خه ڵکه که ی  و  گونده که  
سه رباز و جاشه کانی لە ئۆتۆمبێڵ و لۆرییە سەربازییەکان دابه زاندن و به  
تووڕه یی هاواری له سه ر کردن و گونده که یشی به  ئاگا هێنا.                                  
پێیانی گوت: )ئه و حه یوانانه  له به ر ده رگای مزگه وت کۆ بکه نه وه !(.                  
به اڵم  به دیکرد،  بێوێنەم  ئازارێکی  و  ئۆوف  شوفێره که   ڕووی  له   من   
بێدەنگ مامەوە و خۆم بینیم سه رباز و جاشه کان وه کی گورگی هار به ر 
بوونه  گیانی ئه م چه ند خانووه ی که  به  په نجه ی ده ست ده ژمێردران. من له  
شوێنی خۆم ده له رزیم و پێشبینی کاره ساتێکم ده کرد کە خێراتر لە شتێکی 
له به ر  حه یوان  دڕندانه،   ئه و  دەمبینی  کاتەی  لەو  ڕوویدەدا.  چاوەڕوانکراو 
بوون  بریتی  ده یانهێنان  ئه وانه ی  به ڵکە،  ناکه نه وه .  کۆ  مزگه وت  ده رگای 
بێشکه .. منداڵی ساوای هه تره ش چوو..  نێو  بە گریەی  له : مه لۆتکه ی 
مێرمنداڵی زراو ڕژاو.. کچ و کوڕی نێوجەوانو و چاو به  خه ون.. کیژی 
پاکیزه ی به ژن زراڤ.. کوڕی برۆ ڕه ش و هەراسان .. ژنی ماندووی جل و 
به رگ ره نگاوڕه نگ.. هەروەها پیاوی ده رپێ سپیی و دڵپڕ.                                    
 شوفێره که م له  زمانی و ئه و خه ڵکه  ده گه یشت که  له  به ر ده رگای مزگه وتی 
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گوند به  زۆر کۆکرابوونه وه، هه روه ها زمانی سه ربازه کانیشی ده زانی.                                                                                                                   
سه ربازه کان له سه ر فه رمانی زابته  سمێڵ خواره که  له  ده ورو پشتی خه ڵکه که  
ببوون به  بازنه یه کی گه وره . جاشه کانیش وه ک سه گی هاڕ بۆ تااڵن کردنی 
خانووه کان ڕه وانه  کرابوون به ر له وه ی ته خت بکرێن. من له  نێو شه و زه نگی 
ئه و زوڵمه  گه وره یه دا دڵی ئاسنم که مێکی مابوو ببێت به  ئاو لەو کاتەی 
بەم شتانە ئاشنا دەبووم- بیستنی گریه ی زارۆیان .. بینینی فرمێسکی سه ر 
گۆنای ئه و کیژه  جوانانه ی که  چاوانیان له  ژێر شه وقی چاوه کانی من 
ده بریسکانه وه .. بۆنکردنی ئاره قه ی سه ر سنگی ئه و پیاوه  ده رپێ سپییانه ی 
که  بۆنی دوکه ڵی ماڵ و ڕه ز و باغه  سووتاوه کانیان کاسی کردبوون. بۆیە 
تاوەکو ئێستاکەیش لە یادم ماون و هه ر بیریان لێ ده که مه وه ، هه رگیز ناتوانم 
باوه ڕ بکه م که  چۆن سه رباز و جاشه کان به  فه رمانی زابته  سمێڵ خواره که  
به   ڕەنگاورەنگانەیان  جلوبەرگ  مرۆڤە  ئه و  ئه نجامدا. چۆن  تاوانه یان  ئه و 

حه یوان ناوبرد و له  پشته  ملی منیان هه ڵدان.                
ئایا ده زانیت ئه م کرده وه یه نگریسە  له  چاو تروکانێکدا ئه نجام درا. به  
بڕوای من که متر بوو له  سه عاتێکیش. من به  دڵی ئاسنمه وه  لەو کاتەی 
پشتمان له  گونده  سووتاوه که  بوو، هه ر بیرم له  دڵڕه قی سه رباز و جاشه کان 
به   ده بوو  هه بووایه   سۆزییان  زه ره   یه ک  ئه وانه   ئه گه ر  ده مگوت  ده کرده وه  
هه زاران ساڵ دابنیشن و بیر بکه نه وه  به ر له وه ی تاوانێکی وەها کرێت ئه نجام 
بده ن. تاوان لە بەرانبەر خەڵکانێک که  پێیه کانیان بە  سه ر پشتی منەوە نه رم 
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نه رم بوون و سۆزی گەورەیان خستبووە نێو گیانم.. به ده نیان گه لێک گه رم و 
جوانتر بوو له  هه موو ئه و شتانه ی که  پێشتر له  شانی من بار کرابوون.                           
من ئه و رۆژه  نه مده زانی به  سوارکردنی ئه و بنیادەمانە له  شانی ئاسنینم، 
ئایا شه ره فێکی گه وره م پێ بەخشراوە  یان سه رشۆڕییەکی مەزن .                                                                                                                      
پاش ئه وه نده  ساڵه  بیرکردنه وه  له م ڕۆژه ی که  نێو له شی من کرابوو به  
گۆمی خوێن و مه لۆتکه  و ساوا و منداڵ و گه نج و پیر تێیدا نوزه  و ناڵه یان 
ده هات، من ڕۆژێکیان لە پڕ وە  قسه  هاتم ته نها بۆ ئه وه ی گه ردێک له  
کاره ساته  گه وره یه  بگێرمه وه کە ناوی ئەنفالە . ئایا ده زانیت، من پاش ئه و 
هه موو قسه یەیش  هێشتا باوه ڕ ناکه م که  چۆن ئه و مرۆڤه ی که  خالقی منیشه  
ده توانێت به م جۆره  دڕنده ش بێت و تاوانی وەها گه وره  ئه نجام بدات.                                                                             
 من به ر له وه ی بۆ یه که م جار ئه م هه موو خوێنه  به سه ر پشتمه وه  ببینم، 
به  هه مان ڕێگاوه  له گه ڵ شوفێره که م ده گه ڕاینه وه. ئه مجاره  بارەکەم لە گشت 
جارانی پێشوو جوایەز بوو، بۆیه  منیش ئه وه نده ی شوفێره که م په ست و نیگه ران 
که وتینه   و  دابه زین  شاخه کاندا  نێو  له   تا  به سه ر چوو  سه عات  دوو  بووم. 
سه ر ئه و ڕێگا قیرتاوه ی که  کاروان کاروان لۆری وه ک من پڕاو پڕ له  
خه ڵکی جلوبه رگ ڕه نگاوره نگ به  دوای یه کتری ڕیز کرابوون، ده تگوت بۆ 
گه شتێک ئاماده کراوین که  دوورترین و ترسناکترینیانه .                                                                                                                              
لێرە من ته نیا ده متوانی نێو دڵی شوفێره که ی خۆم بخوێنمه وه  که  چه نده  
په رێشان و دڵسووتاو و مەلوول بوو بۆ خه ڵکەکە ، لێ، نه مده زانی ئەو له  
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نێو گشت شوفێری لۆرییه کان له  هه موویان دڵ ناسکتر و به  جه رگتره !  به  
تایبه تی کە  دەمبینی هه ر شوفێرە و لۆرییه که ی خۆی له  پاڵ شوفه ڵێك 
چاوه   له   من  ده رۆیشت..  و  ده کرد  تاڵ  به   خۆی  باره که ی  و  ڕاده گرت 
گه لێک  که   ده خوێنده وه   دیکه م  شتێکی  خۆم  شوفێره که ی  ماندووه کانی 
جه سوور تر و سه رفراز تر بوو له  مل شۆڕی و بێ شه هامه تی ئه وانی دیکە.         
له  بیرمه  ئه و کاته ی گه یشتینه  ئه و شوێنه  تازه یە، خۆر به  ڕووی سووره وه  
ده یه ویست گه زییه  خه نه ییه کانی خۆی پێشان بدات. من له  ژێر ئه و گه زییه  
سوورانه ی خۆر و الیته کانی چاومدا یه ک دوو له  ده سته  خوشکه کانی خۆمم 
ناسینه وه، ئه وانه ی  که  له  نێو گه مییه که دا له گه ڵمدا بوون که  ئێمه یان هێنایه  
ئه و واڵته  مه رگه ساته . من نه متوانی قسه  له گه ڵ چتاقیان بکه م، چونکه  
دیاربوون  مۆڕ  و  مورچ  زۆر  دانیشتبوون  ئه وان  ملی  له سه ر  شوفێره کانی 
و له  گه ڕانه وه یان زۆر به  خێرایی به  ته نیشت ئێمه وه  ڕه ت بوون. چاوم لێ 
بوو شوفێره که م به  دوای هه ریه که یان تفێکی ڕه وانه  ده کرد و له به ر خۆیه وه  
ده یگوت: »هه ی بێ شه ڕه ف و سەر شۆڕینه !«                                                                                                                                    
ئێمه  دوا لۆری کاروانه که  بووین، به اڵم که  نۆره مان هات دڵی من و 
جار  هه زار  شوفێره که م  ده هات.  ده نگی  شکاو  ئاشێکی  وه ک  شوفێره که م 
له  خۆمم په رۆشتر ده بینی، که چی تروسکاییەکم له  چاوانی ده بینی که  
منی سه رسام کردبوو. ئێستاکەیش  پاش تێپه ڕ بوونی بیست ساڵ به سه ر ئه م 
کارەساتە ، من هه ر کاتێک ئه و تروسکاییه ی نێو چاوانی شوفێره که م بیر 



 قه ڵه مه  پاركه ره كه ی باوكم    173

ده که وێته وه  حه ز به  جووله  ده که م و ده مه وێت له  پاڵ ئه م دیواره  میز پێداکراوه دا 
هه ڵبستمەوە  سه ر پێیەکانم و  بۆ دوور برۆم!                          

لەو کاته ی ئه و تروسکاییه م له  نێو چاوانی شوفێره که م ده بینی، زابته  
سمێڵ خواره که  خۆی ئاماده  ده کرد و به رانبه ر ئێمه  ده هات تاوه کو تاڵترین 
فه رمانمان پێ بدات. شوفێره که م زۆر به  وردی سه یری نزیک بوونه وه ی زابته  
سمێڵ خواره که ی ده کرد. بۆیە هه ر که  نزیک بووه وه  به رده ممان شوفێره که م 
له  ناکاو منی ڕاته کاند و به  خێرایی به ره و پێشه وه  چوو. من زابته  سمێڵ 
خواره که م له  ژێر پێیه کانی خۆم دیت و ئه وه نده ی هێزم تێدا بوو سه ری که وتم 
و فلیقاندمه وه .. یه که م جارم بوو کاری وەها خوێناوی ئەنجام بده م.. پێشتر 
به  درێژایی ته مه نم بنیاده مێکم ئازار نه دابوو، که سێکم له  ژێر پێیه کانم پان 
به سه ر  خواره که  هه ستم  زابته  سمێڵ  فلیقاندنه وه ی  به   نه کردبوه وه ، که چی  
به رزییەک ده کرد له چاو ده سته  خوشکه کانم.                                     

یه کسه ر  ئه نجامدا،  به  من  ئه و کاره  مه ردانه یه ی  شوفێره که م هه ر که  
به  خێرایی منی به ره و پاش گه ڕانده وه  و ڕێگا قیرتاوه که ی خسته  به رده مم 
بۆ هه اڵتن. هه ردووکمان پێکه وه  ئه وه نده ی هێزمان تێدابوو ڕامانده کرد و له  
شوێنه که  دوور ده که وتینه وه . به اڵم له  چوار ده ورمان ده ستڕێژ و  گوللـە  باران 
بوو. له گه ڵ ئه وه یشدا شوفێره که م ده ستی له  سه ر ملم بوو و هه ر منی ته کان 
ده دا تا خێرا تر برۆم.                                                                                                                              
ئه فسووس، له شی هه ردووکمان بووبوو به  بێژنک و نه مانتوانی بستێک 
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زیاتر ڕێ بکه ین. که  هاتن یه که م شت شوفێره که یان له  سه ر ملم دابه زاند و 
برینه کانی ئه ویان دایه  به ر زه بری شه ق و تفه نگه کانی ده ستیان.. پاشان چاوم 
لێ بوو که  چۆن وه ک شتێکی هیچ خستیانه  به ر نووکی شۆڤه ڵێک و تا 
به ره و گۆڕه  گه وره که ی ببات.                                                                

 ئۆوف و هەزار ئۆوف... من له  پاڵ ئه و دیواره  میز پێداکراوه دا به  دڵی 
ئاسنمه وه  وا چاوه کانم پڕن له  ڕۆندک و ئه سرین، بۆیە تکاتان لێ ده که م 
 بمبورن ئه گه ر چیتر نه توانم دیمه نه کانی تری ئه و گه شته  شوومه ی خۆمتان 

بۆ بگێڕمه وه !                       
تکاتان لێ ده که م بمبورن!                                                                                                                 
  ئەدمنتۆن- ٢٠٠٨
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کاکه  بڕۆ ماڵه وه  
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هه موو جارێ دێم له  سه ر ئه و کورسی و مێزه  داده نیشم بۆ ئه وه ی شتێک 
بنووسم، کەچی نازانم لەبەرچی ئه مجاره  چتاقە وشەیەکم بۆ نانوسرێت ؟ من 
پێشتر وەها نه بووم، هه ر که  ده ستم ده دایه  قه ڵه م الپه ڕه  سپییه که ی ژێر ده ستم 
له رز ده یگرت و ده یزانی تاوێکی ترە  و خۆی سه رتاپا ڕه ش ده بینێته وه . هەروەها 
دواتریش کە من شوێنه که  بەجێده هێڵم، ئه و الپەڕەیە وه ک چه ندانی دیکەی 
کاتەکانی پێشین،  به  درێژایی ڕێگای چوونه وه م بۆ ماڵ له  نێو گیرفانمدا 

ده مینێته وه  و بۆ به ختی خۆی ده گریت. 
چونکه  جاری وەها بووه  هاوسه ره که م هیچ گوێی نه داوه  به  ماندوو بوونم 
و قەدەری ئه و الپه ڕه  ڕه شنووسکراوانه وی که  ببوومه  خوایان و چاره یانم به  
هه وه سی خۆم  گۆڕی بوو.. ئه و زوو چووه  چاکه تێک یان پانتۆڵێکی منی 
شوشتووه  بێ ئه وه ی بیانپشکنێت و ئه و الپه ڕه  گوناهانه  له  داڕزان ڕزگار بکات.
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من له  هه رده م به  هاوسه ره كه مم ده گوت )كچێ به سه  چیتر ئه و پاڵه وانانه ی 
سه ر الپه ڕه کانم مه کوژه !( ئه و به  پێکه نین ده هات ده یه ویست ماچم بکات، 
لێ زۆر جاران نه یده کرد و له  جیاتی ده یگوت )وەها بڕوات هەر ڕۆژێکه  
تۆیش ده کوژم! ( دوایی له  قاقای پێکه نینی ده دا )گیانه که م، که نگی واز له  
دروستی کردنی پاڵه وانان ده هێنیت، ئه ی نابینیت وا شار پڕ بووه  له  پاڵه وان، 
بگره  له  چه رچی و دز و جه رده یش! ئیتر کێ پێویستی به  تۆیه  تا  خه ڵکی 

دیکه یان بۆ دروست بکه یت!(
لە چایخانەکەدا له  نێو ئه و بیرکردنه وانه مدا به  دیار الپه ڕه  سپییه که وه  
دامابووم و هەر سه یریم ده کرد. هه ستم دەکرد  که  ئه مجاره  چیرۆکێکم له  ناخ 
دایه  که  هه رگیز نایه وێت بێته  سه ر الپه ڕه وه . یان بە خۆمم دەگوت، له وانه یه  
الپه ڕه که  خۆی به  چیرۆکێک بزانێت  و نه یه وێت بابایه کی وه ک من له  خۆڕا 
قه ڵه م بخاته  جه سته ی و بیکات به  مه یدانی شه ڕێک یان لێکدانه وه یه کی 
سه ره ڕۆی نێو دڵ و ده روونی.                                                                                                             
ئەرێ..الپه ڕه   سپییەکە ی ژێر ده ستم خۆی چیرۆکه یه  و نایه وێت وه ک 
ده یان و سه دان الپه ڕه ی هاوشێوه ی خۆی به  نووسینێک ڕه شنووس بکرێته وه  
و ڕۆڵه که ی ئیتر ته واو بێت. دیار بوو ئه و الپه ڕه یەی  ژێر ده ستم خۆی له  
گشت الپه ڕه یه کی دیکه لە خۆبایی تر ده زانی و بگره  له  منیش بە توانا تر 
که  ده مه ویست له  خۆڕا چاره یه کی بۆ دیار بکه م.                                  

ئه مرۆکه  هه ر که  له  کونجێکی ئه و چایه خانه یه دا دانیشتم، چایه  له سه ر 
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چایه م ده خوارده وه . پڕ مەراق بووم و پێم خۆش بوو شتێکم بۆ بێت بەڵکە 
دەیخه مه  سه ر الپه ڕه که وه  . بەڵێ، مه راق کوشتبوومی و لەو کاتەی نیازم 
وەها بوو به  هه ر جۆرێک بێت قه ڵه م بخه مه  جه سته ی ئه و الپه ڕه  له  خۆباییه  
و شتێکی له سه ر بنووسم.                                                                 

الپه ره   نه   ده هات،  بۆ  هیچم  نه  من  ده مبرد  و  ده مهێنا  ئه وه نده ی  به اڵم 
سپییه که ش تووشی ئه و جۆره  له رزه  ده بوو که من  پێشتر له  چارەی الپه ڕه ی 
دیکه  بینیبوومن. باوه ڕده که یت ئه گه ر بڵێم سێ سه عاتی ڕه به ق به  دیار الپه ڕه  
سپییه که  مامه وه  و هیچ شتێکم بۆ نه هات، سه یر بوو ده تگوت ڕستەیەک، 
وشەیەک، تەنانەت تیپێکیش نییە بەم الپه ڕه یه  جه ربه زه یه ی ژێر ده ستم بوێرێت.         
به  درێژایی هەر سێ سه عاته که ، هەستم دەکرد الپەڕەکە پێکه نینی به  من 
ده هات و گاڵته ی به  ساویلکه ییم ده کرد که  هێشتا هه ر خه ریکی نووسینم. 
له وانه یه  ئه و هه ستکردن و خوێندنه وه یه م بۆ الپه ڕه که  له  جێی خۆیدا نه بێت، 
چونکه  ئەو کاتە ئێوه  به  ئاسانی ده توانن پێم بڵێن )ئای.. لەو پیاوە سەرشێتە 

وا دەزانێت کاغه زیش پێده که نێت!(
دەی، باوه رم پێ بکەن کە  ئه وه  خۆم نییم ئه و شتانه  ده ڵێت، بەڵکە  
الپه ڕه  سپییه که  ده ستی له  من ساندووه  و به  زۆردارەکی خۆی کردووه  به م 
چیرۆکه سه یره  !                                                                                                               
ئه گه ر وەها بڕوات ئه سته مه  بتوانم له و شه ڕه دا سه ربکه وم و نووکە قه ڵه م 
بخه مه  جه سته ی ئه و الپه ڕه  سپییه وه . سه یره  ده ڵێیت قه ڵه مه که یشم له  الپه ڕه  
سپییه که   ترساوه ! ئای که  سه یره ، ئه وه ی نه مدیبوو، وا ده یبینم!                                                
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ئایا ده زانیت من له وه ته ی ده نووسم هه رگیز ڕوو به  ڕووی الپه ڕه یه کی 
چاو قایمی وەها  نه  هاتووم، که  بگاته  ئه و ڕادەیەی گه مه  به  عه قلم بکات. 
الپه ڕه یه ک که  به  شێوه یه ک له  خۆبایی بێت و ئه و شتانه ی پێ هیچ بێت 
که  من زۆر الپه ڕه ی دیکه م پێیانه وه  ڕه شنووس کردبوو.                                                                                                                         
 من خه ریک بوو چایه ی پێنجه مینم فڕ ده کرد که  چایه چییه که  به  
ته نیشت کورسی و مێزه که ی مندا ڕه ت بوو و به   الچاوێک سه یری الپه ڕه  
سپییه که ی ژێر ده ستمی کرد. هه ستم کرد ئه ویش گاڵته ی به  من دێت که  
چۆن ده مێکه   سه رم به سه ر الپه ڕەیەکدا  گرتووه . له  دڵی خۆمدا ده مگووت 
له وانه یه  هاوسه ره که م و چایه چییه که  پێکه وه  ئه و پالنه یان داڕژتبێت.. بەڵێ، 
ئەوان  ئه و الپه ڕه  چاو قایم و سیحراویه یان به  چه ند سه فته  دینار کڕی بێت و 
له  به ر ده می منیان دانابێت.                                              

ئەرێ، هیچ سه یر نه بوو کە وەها بیرکه مه وه،  چونکه  له  به زین و وازهێنانم له  
نووسین هه رووکیان وێكڕا قازانجیان بوو. بۆ هاوسه ره که م زووتر ده گه ڕامه وه  ماڵ 
و خه یاڵ ڕه حه ت داده نیشتم، بۆ چایچه یه که ش ئه و مێزه م چۆڵ ده کرد بۆ چوار 
پێنج زه المی سمێڵ گه وره  تا له گه ڵ کردنه وه ی هه ر ته ڵقه یه ک، ئه زنیفێک، یان 
فڕێدانی زارێکیش به  کۆمه ڵ چایه  و شتی دیکه یان داوا کردبایه .                                                                                                                                
هیچ بەالمەوە گرنگ نه بوو چایه چییەکە  چۆن سه یری من و الپه ڕه  
سپییه که ی ژێر ده ستمی کرد، هەروەها گوێم نه ده دا به  پالری نێو ناخی ئه و 
موشته رییانه یش که  له  چایه خانه که دا دانیشتبوون و ده یانگوت )ئۆوف، له و 
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مامۆستایه  سه رشێته ، ئه وه  چه ند سه عاته  به  دیار یەک الپه ڕه وە  دانیشتووه . 
بیر خۆی  له   دنیا  ئێمه  خۆی خه ریک بکات و  نایه ت وه ک  بۆ  نازانین 
بباته وه . بۆ نموونه :  ته لقه یه ک بکاته وه .. ئه زنیفێک بگرێت.. قاپییه ک 
بکات.. دوو شه شێک فڕێدات! به  خودای شێته ، نازانین لەبەرچی نایه ت؟(
بەڵێ، گوێم نه ده دا به  پالر و ئاخاوتنی ئه وانه ی له  چایه خه که دا دانیشتبوون، 
من هه ر به سه ر الپه ڕه که وە  چه مابوومه وه  و هه ر ده مه ویست شتێکی له  سه ر 
بنووسم یان هیچ نەبێت پیسی بکه م. لێ، دیسان بوێرێکی له  ڕاده  به  ده رم له  
چاوانی ئه و الپه ڕه یه  ده خوێنده وه و دووباره  ده کشامه وه و دەکشامەوە  .                                                                                          
گشت  بانگی  و  پێ  سه ر  هه ڵبستمه   نه ده ما  ئه وه نده ی  و  ده بووم  ماندوو 
موشته ریه کانی نێو چایه خانه که  بکه م تا بگه نە هاوارم. به اڵم زوو په ژیوان 
ده بوومه وه  و به  خۆمم ده گوت )هه رگیز ئه و کاره  نه که یت، تۆ نابێت ئه و الپه ڕه یه 
ڕوو سپی و سه ربه رزه  به  زۆر و به  ده ستی خه ڵکی دیکه  هه تک بکه یت. تۆ 
ده بێت ئه و الپه ڕه یه ت وه کی چاوت خۆش بووێت که  ئاماده یه  نییه  یه ک وشه  
بخاته  سه ر خۆی یان ببێته  گۆڕه پانی خه ت و ته ڵقه  و ژماره ی ژێر قه ڵه می 
به  خۆمم ده گوت  وه ره قه  ده که ن(  به   یاری  پیاوانه ی که  هه رده م  ئه و  تیژی 
)ئارام بە و که مێک ئارامیت هەبێت و بانگی چتاقیان مه که . ئه و الپه ره یه  
به  به تاڵی له سه ر مێزه که  بەجێبهێڵه  و باشتره  له وه ی بکەوێتە ژێر قه ڵه می کوێر 
و بێره حمی ئه و موشته ریانه! ( هه روه ک گوتم سێ سه عاتی ته واو دانیشتم و 
الپه ڕه  سپییه که ی ژێر ده ستم ڕێگه ی نه دام هیچ شتێکی له سه ر بنووسم.                                                             
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بۆ جاری سێیه م و چواره م و پێنجه م چایه چییه که  به  ته نیشتمدا ڕه ت ده بوو 
و ده ڕوانییه  الپه ره که  و ملی چه ماوه ی من. من هه ر جاره ی به  الچاوێک 
سه یری ویم ده کرد، سه ره ڕای نقووم بوونم له  نێو ده ریای سپی الپه ڕه که یشدا .                                 
الپه ڕه که ی ژێر ده ستم هه ر قاقای پێکه نینی بوو، منیش زیاتر مه راق 
ده یگرتم و ملم نه ده دا به  ئه و. کەچی له  ناخه وه  به  خۆمم ده گوت که  ئه گه ر 
وەها بڕوات هه ر منم  کەسی به زیوو، به  تایبه ت ئه و ده مه ی گرم ده رگای 
چایه خانه که  داده خرێت. ده مه ویست تا دوا نه فه س به رگه  بگرم، به ڵکه  الپه ڕه که  
دڵی نه رم ده بێت و خۆی ده دات به ده ستمه وه  و به  وشه یه کیشم قایل ده بێت.           
چایه خانه که  هێواش هێواش چۆڵ ده بوو و منیش زیاتر ترس دایده گرتم. 
ڕقم له  ڕوو قایمی خۆم و هی الپه ڕه  سپییه که ی ژێر ده ستم بوو . چایه چییه که  
ئه مجاره  به  ناچاری لێم نزیک بووه وه  و گوتی )ئه رێ کاکه ، که نگی ئه م 

نێوه  چۆڵ ده که یت؟(       
من یه که م جار سه رم له سه ر الپه ڕه  سپییه که  هه ڵنه بڕی، چونکه  ته واو 
نقوومی نێو سپیایی بووبووم و هه ر ده مه ویست ڕه شی بکه م، لێ ئه و جاری 
ناچار  له گه ڵ تۆمه! (  به رزتر گوتی )ئه رێ کاکه،    ده نگێکی  به   دووه م 
سه رمم هه ڵبڕی و بینیم ته نیا من و ئه و له  چایه خانه که دا ماوین.                                                                                                                
هه ستم به  دڵته نگییەکی زۆر کرد له  ده ستی الپه ڕه که  و چه ند ڕۆندکێ 
ڕژانه  نێو چاوه کانم. دوایی زۆر به  کوڵ بۆ خۆم گریام. چایه چییه که  که  
منی وەها بینی، که مێک ئارام بووه وه  و دڵی به  من سووتا و ده ستێکی 
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خسته  سه ر شانم و گوتی )براکه م چی ڕوویداوه  بۆ وا به  کوڵ ده گریت؟(
منیش سه یرێکم کرد و گوتم )له  ده ست ئه م الپه ڕه  سپییه  له  خۆباییه !( ئه و 
که مێک به  گومانه  سه یری کردم و نه یزانی چی بڵێت. به اڵم که  بینی من 
هه ر سوورم له سه ر قسه که م، ناچار بوو باوه ڕ بکات و بێت له  ته کم دابنیشێت.                                                                                                                              
چایەچییەکە په له ی بوو و پێی خۆش بوو زوو کاره کانی ته واو بکات 
و چایه خانه کەی  دابخات. منیش خه ریک بوو  له  الپه ڕه  سپییه که  ده دۆڕام، 
بۆیە له  پڕ چاو قایمی خۆمم شکاند و چاره ی خۆم و الپه ڕه  سپییه که م دایه  
ده ستی چایه چییه که  و پێم گوت )تۆ ده توانیت یارمه تیم بده یت و شتێکم بۆ 
له سه ر ئه و الپه ڕه یه  سپییه  بنووسیت؟(                                                       

چایه چییه که  بێ ئه وه ی وه ک من دابمێنێت و بیربکاته وه  و له  ڕووی 
قایمی الپه ڕه که  بسڵه مێته وه ، یه کسه ر قه ڵه مه که ی ده ستمی وه رگرت و به  
خه تێکی گه وره  له  ئه وسه ری الپه ڕه که وه  بۆ ئه مسه ری نووسی )کاکە هه سته  

برۆ ماڵه وه !(
ئەدمنتۆن- ٢٠٠٨                  
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 بۆ به لقیس و دایکم   

ها، که  گه ڕامه  وه  التان
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ئه و رۆژه  که  هاتمه  ده ره وه ، شار له  بێده نگیدا نوقم ببوو، که چی ده نگێک 
بۆ  هه نگاو  زیاتر  له وه   که   ده پاڕایه وه   لێم  و  ده هات  گوڕ  به   پشتمه وه   له  
پێشه وه  نه هاوێژم نه وه ک منیش به ده ردی ئه و بچم. هه ستم ده کرد ده نگه که  
ده نگی به  سۆزی دایکمه  که  ماوه یه کی دوور بوو وەها زیندوو نه  هاتبووه  
نێو گوێچکه کانم. به اڵم ئه وه ی من الم سه یر بوو دڵڕه قی و گوێنه دانم بوو 
بۆ فه رمانه کانی خاوه ن ئه و ده نگه  که  ده یه ویست هه رچی زووتره  په ژیوانم 
بکاته وه . من به  باوه ڕێکی پته وه وه  ده ڕۆیشتم و به  خۆمم ده گوت که  ئیتر 
هێزێک نییه  بتگه ڕێنێته وه  دواوه . وه ک ئه وه ی من جیابم له  ته واوی خه ڵکه  
مه لوول و چاوه ڕوان و دانیشتووه که ی نێو مااڵن و به  تاقی ته نیا بمه  وێت 
پاڵه وانیه تیه ک بنوێنم. من هه مووی چه ند مانگێک بوو گه ڕابوومه وه  ماڵی 
چۆل. له  به ختی من هاوکات بوو له گه ڵ هه واڵی گه رده لووله  ژه هراوییه که ، 
یاده وه ری  بوو هه ڵکوتێته  سه ر ئه و شاره ی  که  به  قسه ی هه واڵ خه ریک 
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منداڵیم و گۆڕه  هێشتا تازه که ی دایکمی لێبوو.                                                                   
ڕێکه وتێکی سه یر و ناخۆش بوو شاره که  وا شڵه ژاو ببینمه وه  که  هیچی 
له و به هه شته ی سه رده می منداڵیم نه ده چوو که  به  دار و دره ختی سه وز و 
گوڵی هه میشه  ڕه نگاوڕه نگ داپۆشرابوو.                                                                             
من هه موو جارێک له  ته له فۆنه کانمدا له گه ڵ دایکم نه غمه یه کی غه مگینم 
له  ده نگی نووساو و پڕ له  گرییه ی ئه ودا هه ست پێده کرد. وەهام مه زه نده  ده کرد 
که  زۆر شت له  شاره که دا ڕوویان داوه  و ئه و نایه وێت چتاقیانم پێ بڵێت.                           
ئه وه ی هه واڵی شتێکی  بوو وه ک  ته واو گوشرا  دڵم  نیوه  شه وێکدا  له  
ناخۆشم زانیبێت. له  پڕ ده ستم دا ته له فۆن و به  زه نگێکی ناوه خت دایکمم 
له  شیرینی خه و به  ئاگا هێنا و به  چاوی به  خه ویه وه  بۆ دڵنه وایی خۆم 
هێنامه  قسه . سه ره تا هه زار و یه ک به ڵێن و گفتم لێ وه رگرت که  ڕاستی 
هه موو شتێکم پێ بڵێت، به ڵکە خۆم له  دیوێکی دیکه ی خه مه وه ده بینمه وه  
و که مێک باری گرانی دووری و غوربه تم سووک ده بێت، وه ک که سێکی 
بریندار که   بیه وێت  به  برینێکی تازه وه  برینه  کۆنه که ی  دیکه ی له یاد  بکات. 
دایکم به  هه نسک و گریانه وه  پێمی ده گوت )ڕۆڵه ی شیرینم خه فه ت 
مه خۆ و دڵت هیچ نه کات. هیچ شتێکی وا ڕووی نه داوه .  شار هه ر له  
جێگەی خۆیه تی، دایکی دڵسۆزت هه ر له  ماڵه که ی جارانه  و تامه زرۆیه  

بۆ دیده نیت.(
من ته له فۆنه که م داخسته وه ، دڵنیا له وه ی هه زار جاری دیکه ش هه ر که  
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دڵم ته نگ بوو ده توانم دایکی شیرینم له  خه و به  ئاگا بهێنم و سۆزی له  بن 
نه هاتووی ئه و بهێنمه  هانای خۆم.                                                                                       
به ڵی، زۆر بێ باکانه  ته له فۆنه که م داخسته وه  و هه رگیز نه مزانی که  ئه وه  

دوا ته له فۆنکردن و ئاخاوتنمه  له گه ڵ دایکم.            
من  که   ڕۆژانه ی  ئه و  ژماره ی  به   رێک  مانگ،  نۆ  دوای  مخابن، 
ده رچوو.  گیانی  وێله وه   گوللـە یه کی  به   دایکم  ئه و،  له   بووم  پارچه یه ک 
بۆ  هه رده م  هه ناوی  فیشه که کانی  که   کالشینکۆفێک  ته قینی  به هۆی 
له   هه واڵه که م  من  نه یار.  سنگی  بۆ  له وه ی  ده رده په ڕن  ساناتر  برا  سنگی 
یه کێک له  خزم و ناسیاو و که سه کانمه وه  نه بیست، چونکه  هه موویان ڕێك 
که وتبوون که  ئه و هه واڵه  له من بشارنه وه  تا ئه و ڕۆژه ی ده گه ڕێمه وه .                                                                                                 
نۆ مانگ به سه ر چوو و من بێ ئاگا بووم له  هه واڵی تاڵترین ڕووداوی 
ژیانم. دوا جار که سێک به  ته وسه وه  ژماره که می په یداکردبوو و بڕیاری 
که سه م  ئه و  ته له فۆنه که دا  له   بهێنێت.  ئاگام  به   خه وه   له م  ڕۆژێک  دا 
ڕکه به رێکی  و  هاوسێ  و  دۆست  که   ناسییه وه   تیژه که ی  ده نگه که ی  به  
گه مه کانی سه رده می منداڵیم بوو. ئه و بێ پێچوپه نا یه کسه ر وه ک زرمه ی 
ئه و به رده ی که  بیست ساڵ له مه وبه ر سه ریم پێی شکاندبوو، هه واڵه که ی به  
گوێم دادا و منی کرده وه  ئه و منداڵه ی که  به  دیار خوێنی ڕژاوی سه ری 
ئه و له  پڕمه ی گریانم دابوو و ڕام کردبووه  په نای دایکم.                                                                               
ئه وانه   وه ک هه موو  ئه و دۆسته ی سه رده می منداڵیشم  که  گه ڕامه وه  
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کوژرابوو که  یاده وه ری تاڵ و شیرین کۆی ده کردینه وه . لێ، هێشتا مه رگی 
دایکم له  سه رووی گشت خه مێکدا بوو و بۆشاییەکی گه لێک مه زنی له  
ژیانی من چێ کردبوو،  وای لێکردم که  ئیتر نامۆ بم و هیچ شتێکی 
شاره که م نه ناسمه وه . به شی زۆری خه ڵکی شاره که  له  نێو ماڵه کانیاندا خۆیان 
ژه هراوییه که   گه رده لووله   تێپه ڕینی  و  هاتن  چاوه روانی  له   و  دابوو  حه شار 
دابوون. هەروەها تاکه  شت که بینیم  ئه وانی خه ریک کردبوو، بریتی بوو له  
داپۆشینی ده رگا و په نجه ره ی ماڵه کانیان.                                                                                              
من پاش ده  ساڵ دووری له و ماڵه ی تێیدا گه وره  بووبووم وه ک خه ڵکه که  
چه کوشێکم دابووه  ده ست و گیرفانه کانیشم پڕ کردبوو له  بزمار. ماڵه که ی 
ئێمه  خانوویەکی گه وره ی دوو نهۆمی چۆڵوهۆڵ بوو که  سه ره رای ژماره  
زۆریی په نجه ره کانی که  له  بیست دانه  تێپه ڕی ده کرد، بۆنی دایکم هێشتا 
له  کونوقوژبنه کانی ماڵه که  ده هات. داپۆشینی ده رگا و په نجه ره کانی ماڵ 
ئاڵووده ی گێژاو و  له گه ڵ خه ڵکه که   له  حه فته یه کی خایاند و من  زیاتر 
هه واڵی گه رده لووله که .                                                  

 له و ماوه یه دا من بۆ چه ند جارێک سه ردانی گۆڕی دایکمم کردبوو و 
چه پکه  گوڵم له  ژێر سه ر و پێیه کانی دانابوو. شه وانیش له  ماڵه  خزمه کانم 
گوێگری ئه و ڕووداو و هه وااڵنه  ده بووم  که  له  نائاماده بوونی ده  ساڵه ی  من له 
باخچه  و کۆاڵن و گۆره پان و سه ر جاده کانی شاره که دا قه ومابوون. دواییش 
ڕۆڵی من ده هات له  ئاست پرسیاره  نه پساوه کانی ئه واندا دابمێنم و نه توانم 
په رسڤێک بهێنمه  سه ر زوبان. من ته نیا بووم له  ئاست پرسیاره  ژماره  زۆر و 
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نه بڕاوه کانی ئه وان، که چی وه اڵمه کانی ئه وانیش بۆ من جوایه ز و له  یه کتر 
نه چوو بوون و وه ک دیمه نی ڕووه  شێواو و ئاڵۆزکاوه کانیان هه زار و یه ک 
شتیان پێ ده گوتم. هه ریه که  گله یی و لۆمه ی له  ئه وی تر ده کرد و که س 
نه یده زانی شانه ی شکاوی کێشه  و شه ڕ و نه هامه تییه کانی شار له  سه ری 
کێ بشکێنێت. به اڵم دواتر ئه وه ی دڵی منی تەژی خۆشی ده کرد  کۆک 
بوون و داکۆکی کردنی ئه وان بوو له  رۆڵی دایکم، لەو کاتەی چاونه ترسانە 
به  نێو گوللـە باراندا ڕه ت ببوو و چوو بوو بۆ به ڕه ڤانی برا به شه ڕ چووه کان .                                
قاپی  له   بچێت  ده یه ویست  شه ڕ  ڕۆژانی  درێژایی  به   ئه و  ده یانگوت 
فه رمانده ی هه ردوو به ره ی شه ڕ بدات و لێیان بپاڕێته  وه  که  نه چنه  سه ر که لی 
شه یتان و شه ڕی دامه زرێنن.                                                                                           
درشتم  و  ورد  پرسیای  که سانم  و  خزم  له گه ڵ  دانیشتنه کانمدا  له   من 
سه باره ت به  دایکم ده کرد و ئه وانیش به رسڤی دوورودرێژییان ده دامه وه  و هه رده م 
په سنی کرده وه کانی ئه ویان ده کرد. ئه وان ده چوونه  نێو قوواڵیی باسه کان و 
تارمایی دایکمیان به  وشه کانیان زیندووتر له  بوون ڕاده گرت، که چی چتاقیان 
چاوی ناخ و دڵی من نه ده بینی که  چۆن له  غوربه تدا له  بری بە به رد بوون 
ئێستا   ئاوە و ناتوانێت وەها به  ساده یی گوێ له و جۆره  باسانه  ڕابگرێت. به  
تایبه ت کاتێک ورده کاری ئه و ڕۆژه  گه رمه ی شه ڕیان ده گێڕایه وه  که  ئه و 
کۆاڵنه ی ماڵه که ی ئێمه ی لێ بوو وه ک شووتی بووبوو به  دوو له ت و 
ته نه کانی نێوی له  گۆمێکی سوور سوور مه له یان ده کرد. له  نێوانیشیاندا 
هه ورییه که ی  سه ری دایکم له  سپی سپیتر دیار بوو لەو کاتەی خاوه نه که ی 
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به  هه موو جورئه ته وه  ئه و هێڵه  سووره ی به زاندبوو و چوو بوو له  مابه ینی 
لووله ی تفه نگی برا به  شه ڕ چووه کاندا وه ستابوو . به  ئاماده بوونی دایکم له و 
شوێنه  پڕ له  مه ترسییه دا ته قه  بۆ ماوه یه ک کپ ببوو و خه ڵک په رده ی 
په نجه ره ی ماڵه که نیان هه ڵبڕی بوو و  چه پڵه ی ئافه رینیان بۆ لێدا بوو.                                                                                                             
من کە گه ڕامه وه  نه  دایکم مابوو، نه  ده نگی ئه و گولالنه ی که  له شی 
به اڵم  کرد،  خوێن  خه ڵتانی  و  کون  کون  دیکه یان  که سی  هه زاران  و  ئه و 
ترسێکی دیکه  ڕووی خه ڵکه که ی داپۆشیبوو و هه واڵ هه واڵی گه رده لووله  
ژه هراوییه که  بوو، بۆیه  دووباره  وه ک ڕۆژانی شه ڕ خه ڵک له  ماڵه کانیان 
خۆیان حه شار دابوو و نه یانده وێرا سه ر ده ربهێنن.                                                

من ده مێک بوو ناخم پڕ بووبوو له  بێزاری و ده مه ویست بچمه  ده ره وه و تا 
ڕاستی و نا ڕاستی هه واڵی گه رده لووله که  بزانم. خزم و که س و ناسیاوه کانم 
که مێک له  چاونه ترسی و سۆزداری دایکمیان له  که سێتی من ده بینیه وه  و  
نیگه ران بوون له وه ی نه وه ک منیش بیر له  چوونه  ده ره وه یه کی له  پڕ بکه مه وه  
و وه ک دایکم سه ری خۆمی تێدا بچووێنم. ئه وان به  هۆی سااڵنی درێژی 
شه ڕه وه  ناخیان پڕ بووبوو له  ڕه شبینی و وایان ده زانی هه ر که سێک سه ری بۆ 
گۆڕانێک هه ڵبڕی دواتر به  له شی به  خوێنه وه بۆیان  ده گه ڕێته وه .                                                                                                                 

من ئه و رۆژه ی بڕیارم دا بچمه  ده ره وه  به  خێرایی هه نگاوم ده نا به ر له وه ی 
نیگه رانی و په رۆشی خه ڵکه که  په ژیوانم بکاته وه ، یان پاڕانه وه  و سۆزی ئه و 
ده نگه ی له  پشتمه وه  ده هاته  نێو گوێچکه کانم ببێته  هۆی سست کردنه وه ی 
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ئه وه ی  پاش  ده نا  هه نگاونم  چۆله کاندا  کۆاڵنه   به   خێرا  خێرا  ئه ژنۆکانم. 
تاوێک له و شوێنه  وه ستام که  خوێنی دایکمی له سه ر ڕژابوو. ڕۆندک به  
لێشاو پڕ بوونه  چاوه کانم و منیان وه ک دارێکی بێ به ری وشک وه ستاند. 
نوشتامه وه  و له و بێ ده نگییه ی کۆاڵنه که دا پڕ به  زارم ماچێکی به  ده نگ و 
ته ڕم له  کۆنکریتی گه رم و وشکی جاده که  کرد. لێوه کانم چوزانه وه  و گڕی 
سووتانێک هه تا بنه بانی دڵ و ده روونم چوو. من به  نوشتانه وه ی له  شێوه ی 
کڕنۆش  بردن زیاتر لێوه کانم به  سکی جاده که وه  ده نووساند و ده مه ویست گڕی 
هه مان ئازار له  جه سته م به رده م که  گوللـە خستبوویه  گیانی دایکم.                                                                                    

که  هه ڵستامه وه  سه ر پێ هه ستم کاتێکی زۆر به سه ر چووه  دوای ئه وه ی 
قاپی یه کێک له  ماڵه  خزمه کانم جێ هێشت بوو و بڕیاری هاتنه  ده ره وه م 
دا. بۆ ئه وه ی سه ره  داوێکی ڕاستی و نا ڕاستی هه واڵی ئه و گه رده لووله م 
چنگ  که وێت و وه ک په یامهێنه رێکی ده روون شاد بگه ڕێمه وه نێو  خه ڵکه  
گیرخواردووه که  ی نێو ماڵه کان.                                                  

باخچه کانیدا  و  گۆڕه پان  و  شه قام  و  جاده   به   و  بازاڕ  نێو  گه یشتمه  
سووڕامه وه . هه موو شوێنه کان داخراو و چۆڵ بوون ده تگوت شاره که  زه مانێکه  
بووه . دوکانه کان گشتیان  تێپه ڕ  پێدا  تێدا ژیاوه ، نه  که سیشی  نه  که سی 
داخرابوون له  چه ند دانه یه ک بترازێت که  له  به رده م هه ریه کێکیان زه المێک 
به  قه اڵفه تی شه که ت و ده م و چاوی پێچراوه وه دانیشتبوو و نه یده زانی ئه و 
ناوزه د بکات یان بێ ئاگایی. ئه و پیاوه  سه ر و ڕوو  کاره ی به  ئازایه تی 
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پێچراوانه ی که  مۆڵه تیان پێدرابوو دوکانه کانیان بکه نه وه، چه ند حه فته یه ک 
بوو خه ریکی فرۆشتنی   نایلۆن و چه کوش و بزمار بوون.                                                                  
من به  ساڵوکردنی پڕ له  پرسیار و وه اڵم  به ر ده میان ڕه ت  بووم و به  ڕووی 
کراوه   و دوو لێوی سووتاوه وه،  ئازایه تی خۆمم پێشان  دا. وه ک ئه وه ی بمه وێت 
به  ئه وان و دار و به رد بڵێم: )ئه ی ئێوه ی سه ر رێگام، ئایا ده زانن  من زاده ی 
ئه و ژنه م که  ڕۆژگارێک خۆی بۆ خه ڵک و ئه و شاره  بۆ کرده  قوربانی؟( 
هه ستم ده کرد دوکانداره  ڕوو داپۆشراوه کان له  ژێر سمێڵه کانیانه وه  پێده که نین 
و گاڵته یان  به  عه قلی من ده هات که  هێشتا پڕه  له  وشه ی له  چه شنی 
قوربانی، خه ڵک، شار و واڵت.                                                                                       
لێکدانه وه   باوه ڕه وه  هه نگاوم ده نا و هه رگیز گوێم بۆ ئه و   من زۆر به  
شێوێنه رانه ی ناخم ڕانه گرت. به اڵم له  ئاست ئه و ده نگه  به  سۆزه ی هه رده م 
به دوامه وه  بوو که متر ده متوانی به رگه  بگرم و له  سستبوونی ئه ژنۆکانم و 

خاوبوونه وه ی هه نگاوه کانم ده ترسام. 
زیاتر به  نێو جه رگه ی شاردا چوومه  خوار و بینیم وه زاره تی ڕاگه یاندنی 
به وه   درابوو.  قوفل  ده رگاکانیان  دیکه   وه زاره ته کانی  گشت  ده رچێ،  لێ 
هه ڵوێسته یه کم کردوو و له شم لێ بوو به  نیشانه یه کی گه وره ی پرسیار، کاتێ 
ده مه ویست هێواش هێواش ڕی بکه م و خۆم له  به ر چاوی ئه و چه کدارانه  
بدزمه وه  که  به  سه ر دار و دیوار و نێو گۆڕه پان و سه ربانه کانی وه زا ره ته که دا 
باڵو ببوونه وه . له  پێش ده رگای ده ره وه  کۆمه ڵێک خه ریکی جگه ره  کێشان و 



 قه ڵه مه  پاركه ره كه ی باوكم    195

پێکه نینی به  ده نگ بوون، من نه متوانی ئیتر خۆم بشارمه وه . بۆیه  ئه وجاره  
خۆم کرده  نیشانه ی سه رسوڕمان و به  سه ره  په نجان ڕه ت بووم و ڕووی خۆمم 
لێ وه رگێڕان، نه وه ک بمده نه  به ر لێشاوی پرسیار و لووله ی تفه نگه کانیان.                                                                                    
من تاقه  گیان بووم به و به یانییه  زووه  به  کۆاڵن و جاده  و گۆڕه پانه کانی 
شار ده خوالمه وه . من خۆم پرسیار بووم و له  ڕاستی و نا ڕاستی هه واڵی 
ڕاگه یاندنم  وه زاره تی  باڵه خانه ی  که   ده گه ڕام.  وێرانکه ره که   گه رده لووله  
به جێهێشت، له  پڕ به  ده نگی چه کدارێک ڕاچڵه کیم که  له  نێو تاوه ری سه ر 
دیواری باڵه خانه ی ته له فزیۆنی گشتی سه ر و لووله ی تفه نگه که ی پێکه وه  
به رز کرده وه  و گوتی )کاکی سه ر لێشواو به و به یانه  زووه  و ڕۆژگاره  شوومه  
له  چی ده گه ڕێیت؟( من به  )هیچ( وه اڵمیم دایه وه  و ملی ڕێگام گرت و 
له  شوێنه که  دوور که وتمه وە.                                                                                         
که  زیاتر به ره و نێو جه رگه ی شار ڕێگام بڕی، بینیم جگه  له  باڵه خانه کانی 
وه زاره تی ڕاگه یاندن، ده رگای دوو ئوتێلی پێنج ئه ستێره یش کراوه  بوون. له  به ر 
ده رگای ئه وانیش چه کدار وه ستابوون، به اڵم به  ژماره ی که متر. گۆڕه پانی 
هه ردوو ئوتێله که  پڕ بوو له  ئۆتۆمبێل و پیکاپی ژماره  بیانی که  هی ده زگا 
جیهانییه کانی ڕاگه یاندن بوون وه ک ڕۆیته رز و بی بی سی و سی ئێن ئێن، 
هه روه ها له  سه ر ده رگای گه لێکیشیان لۆگۆی که ناڵه  خۆماڵی و واڵته کانی 
ناوچه که  هه بوون. من هێواش هێواش به ره و گۆڕه پانی ئوتێله  بیست نهۆمیه  
شووشه که  چووم و له  گۆڕه پانه که یدا خۆم له  په نای ئۆتۆمبێڵه کان مات 
و حه شاردا. به ڵکە له و شوێنه  سه ره  داوێکی هه واڵی ڕاستی و نا ڕاستی 
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گه رده لووله که م ده ست که وێت و بتوانم بگه ڕێمه وه  الی ئه و خه ڵک مه لووله ی 
شاشه کانی  یه خسیری  به   ببوون  بوو  ماوه یه ک  ئه وانه ی  ماڵه کان.  نێو 

ته له فزیۆن و شه پۆڵه کانی ئێف-ئێم و ئه ی-ئێمی ڕادیۆ.      
چاره که   ماوه ی  ئوتۆمبێله کان  په نای  له   و  ئوتێله که   گۆڕه پانی  له  
سه عاتێک مامه وه . ئینجا بینیم ژنێکی بااڵبه رزی چاوشین و مووزه رد وه ک 
ئه وه ی شتێکی بیر چووبێت به ره و یه کێک له و تۆیۆتا الندکروزه رانه  ده چوو که  
لۆگۆی ڕۆیته رز له  ده رگاکه ی درابوو. که  منی بینی وا خه ریکه  ڕووبه ڕووی 
خۆم ده رده خه م که مێک سڵه مییه وه  و هه نگاوه کانی سست کردن. ئەو له  دووره وه  
له  چاوه کانی من ڕاما و بزه یه کی پڕ له  پرسیاری خسته  سه ر لێوه کانی.                                                                
من پاش ده  ساڵ ژیان له  ده ره وه  وه ک جاران نه مابووم به  بینینی که سی 
نامۆی  که سی  ئه وه ی  وه ک  بم  شاگه شکه   چاوشین  و  مووزه رد  بیانی 
سه ر ئه ستێره یه کی دیکه م بینیبێت. بەاڵم من له  یه که م نیگام بۆ نێو چاوه  
شینه کانی ئه و ژنه  هه ستێک چووه  نێو دڵمه وه  و وەهای لێکردم که  کلیلی 
گشت پرسیاره کانم سه باره ت به  ڕاستی و نا ڕاستی گه رده لووله که  له  زاری 
ئه و ژنه دا ببینمه وه . بۆیه  هه ر که  ویسستی به  ته نیشتم دا ڕه ت بێت، من 
بزه یه کی له  هی ئه و گه و ره ترم خسته  سه ر لێوه کانم و به  زمانه  پاراوه که م 
سه رنجیم ڕاکێشا و له  ته نیشت خۆم ڕامگرت.                                                                               
بووه   من  وه ک  که سێکی  بینینی  تامه زرۆی  سااڵنێکه   ده تگوت  ئه و 
و نەیدۆزیتەوە . بۆیه  زۆر به  خێرایی ده ستمی گرت و یه کسه ر منی برده  
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الندکروزەره که . پاش تاوێک دانیشتن ئه و هیچ قسه یه کی نه کرد، دیار بوو 
وه ک من به  زۆر شت نیگه رانه . ده تگوت چاوه  شینه کانی ئه و دوو گۆمی 
مه نگن و پڕن له  نهێنی گرنگ و نه زانراو. ئه و سه ره تا به  چه ند پرسیارێکی 
کورت و به رباڵو تاقی کردمه وه  و منی زۆر به  هێمنی دواند. له  به رانبه ریدا 
من ڕاستی که سێتی خۆم بێ پێچوپه نا وه ک هێلکه یه کی سپی کراو دایه  
ده ستی ئه و. نه مویست له و ساته  گرنگ و دژواره دا گومانی هیچ شتێکم 
کاتێک  من  دیار.  بهێنێته   ئوتێله که م  نێو  خه ڵکی  و  و چه کدار  لێبکات 
قسه کانم ده کرد، ئه و به  دڵنیاییه وه  خه ریک بوو چاوه  شینه کانی له  سه رم 
هه ڵبگرێت. دواتر بێ ئه وه ی به  خۆم بزانم ده ستم سه ر شانی ئه ودا بوو و که  
ده مه ویست ئاخاوتنه که م وەها به  کۆتا بهێنم و بڵێم: )خانمی جوان، ئایا ده زانی 
من کوڕی ژنێکم که  سااڵنێک به ر له  ئێستا له شی خه ڵتانی خوێن بوو، لەو 

کاتەی ویستی خه ڵک له  دژواریێکی گه وره  ڕزگار بکات؟(
شین  گۆمی  دوو  به   بوون  دیارمه وه   به   جوانه کانی  چاوه   دوو  ژنه که  
ئارام به  من ته نها پێنج  و ده ستی کرده  ملم و گوتی: )به رێز، که مێک 
ده قیقه م پێده چێت و ده گه ڕێمه وه  الت. شتێگی گرنگ هه یه  پێت بڵێم.( من 
له  نێو الندکروزه ره که دا مامه وه  و ژنه یش به  خێرایی به ره وه  ده رگای سه ره کی 
ئوتێله که  چوو. ئەو که  گه ڕایه وه  من هه ستم کرد ماوه یه کی زۆر به سه ر چووه  
له وه ته ی من سه ر له  به یانی هاتبوومه  ده ره وه .                                                                                                          
شه وی پێشوو من له  ماڵی یه کێک له  خزماکانم مابوومەوە که  دیواری 
ماڵه که یان به  ماڵی ئێمه وه  بوو. من ئه و به یانییه  به  سکی برسی هاتمه  ده ره وه  
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و نه مویست که س له و بڕیاره م ئاگادار بکه مه وه  که  چه ند حه فته یه ک بوو له  
مێشکم ده خوالیه وه  و ئازاری ده دام.                                                                                                                                         
ماڵه کانی گه ڕه ک و کوچه کانی شار له  ماوه ی ئه و چه ند مانگه ی 
به یه کتری  جاڵجاڵۆکه   ته ونی  وه ک  گه رده لووله که   هه واڵی  باڵوبوونه ی 
به سترابوونه وه . هه ر ماڵه ی شێوه ی توونێلێکی به  نایلۆن، مقه با، یان پالستیک 
له گه ڵ ماڵی هاوسێکه ی دروست کردبوو. له  نێو ئه و توونێالنه دا خه ڵک 
سه ردانی یه کتریان ده کرد، منداڵ بۆ یاری کردن به  غار پێیاندا ده چوون 
ئه و  نێو  له   پێویستدا  کاتی  له   ده کرد.  یه کتریدا  له گه ڵ  چاوشارکێیان  و 
توونێالنه دا خواردن و ئاو و پێداویستیه کانی دیکه  ئاڵۆگۆڕ ده کرد.           

من پێشتر له  ماڵی گشت خزم و که سه کانم چه ند جارێک میوانداری 
کرابووم و خوانچه ی پڕ له  خواردن و خۆراکم بۆ ئاماده  بۆ ئاماده  کرابوو. به اڵم 
له  چه ند مانگی دواییدا و پاش ڕاگه یاندنی هه واڵی گه رده لووله  ژه هراوییه که  
و دروستکردنی توونێله کان، من وه ک ڕۆژگاره  درێژه کانی ژیانی غوربه ت 
گه ڕابوومه وه  ته نیاییەکی کوشنده  و ناخی خۆمم به  سه ت چه شن ده خوارد. 
تا ڕۆژێکیان خزمه  هاوسێکه ی دوا شه وی هاتنه  ده ره وه م له  ماڵیان بوومه، به  
سه ر و کەللـەی پێچراوه وه  لێم وه  ژوور که وت و منی برده وه  ماڵه که ی خۆی. 
دواتر ئه و خزمانه ی من وه ک ته واوی خه ڵکه که  هێواش هێواش خۆیان له  
ماڵه کانیان ئاخنی و که وتنه  بارێکی ده روونی پڕ ترس و نیگه رانی.                                                                                          
نۆڕینگه کانیان  دکتۆره کان  هه موویان  پێش  بوو،  چوڵ  به ره   به ره   شار 
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مامۆستا  هێشت،  جێ  چلی  نیو  به   پڕۆژه کانیان  ئه ندازیاره کان  داخست، 
له گه ڵ قوتابیه کانیان چوونه وه  ماڵه وه ، زانکۆ ئاوی تێوه رکرا و دواتر بازاڕ 
به  ته واوی چۆڵ بوو له  خه ڵک. خه ڵک به  شه ووڕۆژی درێژ به  ڕووی پر 
له  پرسیاره وه  له  ماڵه کانیان به رانبه ر یه کتری داده نیشتن و هه زار و یه ک 
لێکدانه وه ی سه یریان بۆهه واڵی گه رده لووله  ژه هراوییه که  هەبوو. من له  زاری 
ئه و خزم و خه ڵکانه ی که  شه وانه  له  نێو توونێله کاندا هاتوچۆیان ده کرد هه ستم 
به  زۆر شتی سه یر و شاراوه  ده کرد له  پەنای هه واڵێک ئه و هه موو خه ڵکه ی 
له  ماڵه کانیاندا ئاخنیبوو. که چی نه مده ویست من خۆم بکه م به  ده مڕاستی 
خه ڵک و بۆ شتێکی نا دیار هانیان بده م. من سه ره تا ته نها بۆ گۆڕی دایکم 
گه ڕابوومه وه  و هه رگیز له  خه یاڵدا نه بووم که  تووشی پێشهاتێکی وەها سه یر 
و نادیار دێم. له و ماوه ی مانه وه م له  ماڵه  خزمه که مدا هه ستم ده کرد چه ندین 
کێشه  و گرفت ڕووده ده ن که  بە مانەوە لە ماڵەکاندا چاره سه رکردنیان ئه سته م 
و گرانتر دەبوو. بۆ نموونه:                                                                                                                                   

• خۆراک به ره و که می ده چوو.
• ئاو بۆڕییه کانی وه ک جاران پڕ نه کرد.

• ئاوەڕۆ و زێرابه کان خه ریک بوو ده گیران و بۆنیان ده گرت.
• نه خۆشی له  نێو مندااڵن باڵوبووه وه  و دایک و باوکانی هه راسان کردبوو.
• کێشه  و ناخۆشی له  نێو ئه و خه ڵکانه  دروست ببوو که  پێشتر خوشک 

و برای پشتی یه کتر بوون.
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• به رگری خه ڵک به  ته واوی هه ره سی هێنا بوو و که س نه  کلیلی 
بۆ  دروست  قسه یه کی  ده یتوانی  نه   بوو،  ال  کێشه کانی  چاسه رکردنی 

ئه ویتر بکات.
شه وێک له  بێزاری ئه و باره  قورسه ، من بێ ئه وه ی ده مامک له  ڕووم 
ببه ستم به  دزییه وه  چوومه  سه ربانی ماڵه  خزمه که مان. سه ره تا ئاوڕێکم له  
ماڵی خۆمان دایه وه  و له  ناخی خۆم ته نیاتر و چۆڵترم بینی. دواتر سه ر 
به رانبه ر  له   ڕامام،  نزیکه کان  و  دوور  ئه ستێره   له   و  هه ڵبڕی  ئاسمان  بۆ 
تێ  چاوه کانمم  نیگای  درێژتر  ماوه یه کی  ڕه نگاوڕه نگیاندا  دره وشانەوەی 
گرتن و پرسیاره کانی دڵمم لێکردن.  ئه و شه وه  ڕووی ئه ستیره کان له  هی 
خه ڵکه که ی نێو مااڵن خیراتر چوونه  نێو دڵمه وه  و ئه وانم گەلێک ئاشنا و 

نزیکتر بینی له  خۆم. 
بۆ شه وی دواتر هه مان کارم دووباره  کرده وه  و بریارمدا که  دوا شه وم بێت، 
وه ک خه ڵکه کە خۆم بکه م به  زیندانی نێو ماڵ و ئەسیری دەستی هه واڵێکی 
نادیار. بۆ سه ر له  به یانی بێ ئه وه ی په یامێک بۆ ماڵه  خزمه که م جێ بهێڵم 
ده رگای ده ره وه م کرده وه  و  ڕووم داپۆشم له  ماڵه که  ده رکه وتم.                                                                                                        
له  نێو النکرۆزه که دا ژنه  بیانییه  مووزه رده که ی ڕۆیته رز به  په له  که وته  
وه گڕ خستنی ئۆتۆمبیله که ی و ئه و خه یااڵنه ی لێ پساندم. هەر لەو کاتەی 
و  من  کرده   ڕووی  به جێدەهێشت،  ئوتێله کەمان   بووین گۆڕه پانی  خه ریک 
گوتی )به ڕێز، من ده مه وێت له  نهێنییەکی گه وره  ئاگادارت بکه مه وه ، که  
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ماوه یه که  منیشی هه راسان کرووه . به اڵم من له به ر چاودێری و ترس هه رگیز 
نه متوانیوه  له  هاورێکانم داببڕیم به  ته نیا وەدوای شتێک بکه وم!( من به  تر س 
و گومانه وه  سه یری چاوه کانی ژنه م کرد و له  پشته وه ی ئاخاوتنه کانی لێڵی 
و ناڕوونی رووداوێکی بێ وێنه م به دی کرد.                                                            
دوای ماوه یه کی درێژ له  ئاخاوتنی ژنه که ، ئه و له  ڕووی من نیشانه ی 
و  دانا  ڕانم  له سه ر  ده ستێکی  زوو  بۆیه   خوێنده وه ،  نیگه رانی  و  په شۆکان 
گوتی: )به رێز، من له  په رۆشی ئه و خه ڵکه  به و جۆره  ده ئاخفم و ده مه وێت ئه و 
نهێنییه ت بۆ بدرکێنم. من شتێک ده زانم ئێوه  هه مووتان لێی بێ ئاگان!(
هێشتا ده ستی هه ر له سه ر ڕانم بوو که  پێم گوت )خانم، تۆ هیچ له  که سێکی 
ڕۆژئاوایی ناچێت. ئه و هه موو پێشه کییه ی  بۆ چیه . یه کسه ر ڕاست و 

دروست ئه و شته م پێ بڵی.(
ژنەکە یه کسه ر دوای  پرسیاره که م ده ستی له  سه ر ڕانم که مێک فشاردا و 
گوتی )نا به رێز، په له  مه که  ئه و شته  کارێکی وەها ساده  و ساکار نییه  بۆ 
هه ر که سێکی بدرکێنیت. ئه وه ی من ده مه وێت پێت بڵێم لە پالنێکی گه وره  
ده چێت و  که سانێکی زۆر تێیدا به شدارن.( ئیتر الندکروزه ره که ی به  خێرایی 
لێده خوڕی ده تگوت ده  ئه وه نده ی من شاره زای ئه و شاره یه  که  گۆری دایکم 
و یاده ورییه کانی منداڵیم و سەردەمی دواترمی لێبوو. به و کۆاڵنانه دا ده چوو 
که  چۆڵ و بێ بازگه ی لێپرسینه وه  و پشکنین بوون. دواتر که  گه یشته  
سه ر ئۆتۆبانه  سه ره کییه که ی ده ره وه ی شار زیاتر پێی له سه ر شوێنی به نزین 
له   بوو  ژیانم  یه که م جاری  هاژووا. من  خێراتر  و الندکوزه ره که ی  داگرت 
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دوای دانیشنی نێو فرۆکه  له  شتێکی وەها خێرا سواربووبم، له گه ڵ ئه وه یشدا 
ده متوانی ئه و ئۆتۆبانه  بە چاکی بناسمه وه  که  به ر له  چه ند مانگێک له  

فرگه ی نێو ده وله تی شاره وه  پێیدا هاتبوومه وه  ماڵ.                   
سه ر ئۆتۆبانه که  له به ری ده ست چۆڵتر بوو، هه رگیز له و شه قامه  پانوبه رین 
قیرتاوه که ی  چوارگۆشه ی  ئینجێکی  که  نه ده چوو  ڕۆژە  ئەو  فره یه ی  و 
به   لۆرییه کانی سه ری.  و  پیکاب  و  ئۆتۆمبێل  له به ر ژماره ی  نه بوو   دیار 
نووسراوه کانی سه ر رێگا دیار بوو چه ند کیلۆمه ترێکی که م مابوو بگه ین به  
ده رگای ده ره وه ی فرگه ی نێو ده وڵه تی شار. کاتێ ژنه که  ڕێگا سه رکییه که ی 
له  ال چه پێک الندکروزه ره که ی ڕاگرت.  و  تووله ڕێیه ک جێ هێشت  بۆ 
هێشتا من له شم له  نێو الندکروزه ره که دا بوو که   به  شێنه یی پێی گوتم)که  

هاتیته  خوار خۆت بنووشتێنه وه  و وه  دوام بکه وه .(
من وه ک ئه کته رێکی تازه  پێگرتوو به  دوای ئه و جووالم و به  لێزانی 
الساییم کرده وه . تا هه ردووکمان  به  زگه خشکێ گه یشتینه  سه ر گردۆله یه ک 
جانتا  خێرا  ئه و  دانیشتین  که   دا.  مه الس  خۆمان  به ردێکدا  په نای  له   و 
ده ستییه که ی کرده وه  و دووربینێکی ده رهێنا که  له  شێوه که یدا زۆر قورس و 
پڕ نرخ دیار بوو. ئه و به ر له وه ی هیج شتێک به  من بڵێت، دوو چاوه  خڕ و 
ڕوونه کانی دووربینه که ی خسته  سه ر چاوم و پێی گوتم )ئه ی به رێز، زۆر 

جوان بڕوانه  ئیتر هه موو شتێکت بۆ ڕوون ده بێته وه .(
من به  ته وسه وه وه  ده ستەکانم له  ملی دووربینه که  گیر کرد وه ک ئه وه ی 
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داری نه جات بێت  و له و دژواریدا ڕزگارم بکات.      
ئه وه ی له  چاوه کانی دووربینه که  ده مبینی گه لێک سه یرتر بوو له  ڕووداوی 
ئه و فلیمه خه مناک و  ئاڵۆزانه  که  مه به ستی خراپیان له  پشته وه یه. له  گۆره پانی 
فرگه که دا بینیم ئه وه ی ئۆتۆمبیل و پیکاپی جوانه  وه ستاوه .  ئه وه ی پیاوی به  
چاکه ت و پانتۆڵی ده سه اڵتداره  له وێیه ، ئه وه ی ژنی زێزدار و پاره دار و به  بڕیاره  

ده ستی کور و کچه کانی گرتووه  و له  پاڵ جانتاکانیدا چاوه ڕوانه .
باڵه کانی ئه و فرۆکه یه ی که   من له  یه که م نیگام بۆ ئه و دیمه نه  و 
ئه و  چیرۆکی  زاانیم  د ه هێشت  جێ  فڕگه که ی  زه مینی  بوو  خه ریک 
گه رده لووله  ژه هراوییه  چییه . بۆیه  نه مویست له وه  زیاتر ئه و ژنه  چاوشین 
و مووزه رده ی ڕۆیته رز هیچی ترم پێ بڵێت. به اڵم خوازیار بووم کە ئه و 
ژنه  چۆن منی هێنابووه  سەر گردۆڵەکە، به  هه مان شێوەیش بە زیندووی 
بمگه یێنێته وه  ماڵ، الی ئه و خه ڵکه ی ئه و نهێنییه  گه وره یان لێ ونه ، بۆیە 
من که  دووربینه که م له  چاوه کانم داگرت، ئاوڕێکی پڕ لە پرسیارم لە ژنەکە 
دایەوە و پێم گوت: )خانمی ئازیز، زۆر زۆر سوپاس. دووربینەکەت دەڵێیت 

گڕێکە لە نێو دەستم!(
                                 

ئەدمنتۆن- ٢٠٠٧
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بۆ ئاره  سه ر له  سپێده یه کی زوو

چه ترە شینەکە
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ئەو لە نزیکەوە  و له  ژێر چه تره  شینه که دا، به  چاوه  ڕه ش و گه شه کانی 
شەهلە  ئاشنا بوو.. لەو کاتەی باران بە تەوژم دەباری و دڵۆپە درێژکۆڵە و 
خێراکانی ئەویان شلک تەڕ تەڕ کردبوو و  بەرەو  الی چەترەکە ڕاویان 
دەنا.. شەهلە لەبەر دەنگەدەنگی دڵۆپەکانی باران و لەرزینەوە و سەمایان 
لەسەر شۆستە و ژێر پێیەکانیدا، هێندە ئاگاداری دواوەی خۆی نەبوو کە 
چی لێ دەگوزەرێت؟ نه یده زانی  ئەوە نزیکه ی چاره که  سه عاتێکه،  گه نجێکی 
باریک و جوانی چاو سه وزی خێرا خێرا بەدواوەیە. گه نجێک کە دەمێکە 
تیری ئەوین دڵی پێکاوە و ئێستاکەیش بە تەواویی هۆشییەوە بڕیاری داوە 
خۆی بگەیێنێتە ژێر چەترەکە و ئەوەی ماوه یه که  له  ئه ندێشه  و خه یاڵیدا 
گوزەر دەکات، بیڵێت!                                                                           
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سه ر له   سپێده یەکی یه که م ڕۆژی مانگی ئادار بوو کە شەهلە به  خۆی 
و چه تره  شینه که  وه  به  خۆشییه کی ڕه ها و وەک مەلێکی نازک و دەالل 
تەوژمی بارانی دەبڕی  کە باکی نەبێت به  ته ڕ بوونی په ڕ و باڵه کانی.                                               
گەنجەکە ناوی شه هه ند بوو و  سه رتاپای گیانی بە باران ته ڕ بووبوو و له  
گشت الوه  ئاوی لێ ده چۆڕایه وه . ئەو نزیکه ی دوو ساڵێک بوو دوور به  دوور 
شەهلەی ده ناسی، لێ، هه رگیز وه ک ئه و ڕۆژە مەراق نه چوو بووه  دڵیه وه  که  
له  نزیکه وه کیژی ئه و بازرگانه  ده وڵه مه نده  بدوێنێت و ئه وه ی له  دڵی دایه 
بیخاته  سه ر زوبان .                                                                

شه هه ند زۆر جاری دیکەیش هه وڵی دابوو خۆی له  شەهلە نزیک بکاته وه،  
به اڵم هه ر جارە و بە شێوەیەک خۆی خۆی په ژیوان ده کرده وه  و ده یگوت )ئه وه  
کارێکی شێتانه یه ، ئه و له  کوێ و تۆ له  کوێ!( به اڵم ئەمجارە هەر کە له  
دووره وه  چه تره  شینه که ی شەهلە به دی ده کات، پێیه کانی سووکتر ده هاوێژێت 

و به ڵێن ده دات ئه و فرسه ته  له  کیس خۆی نه دات.                   
شەهلە له  نێو هاوپۆله کانی و ته واوی کچ و کوڕانی کۆلێژی زمان، 
چه نده  به  جوانییه  بێ وێنه که ی ناسرابوو ئه وه نده یش به  چه تره  شینه که ی 
به   و  ده هاتن  دووره کانه وه   کۆلێژه   له   هه بوون  که س  زۆر  دابووه وه.  ده نگی 
سه عات له  به ر ده رگای کۆلێژی زمان ده وه ستان، ته نها بۆ ئه وه ی چاوێکیان 
به  بااڵی شەهلەی ده الل بکه وێت و دڵیان که مێک ئاو بخواته وه . دواتر  بۆ 
نه ده ناسی چیرۆکی چه تره  شینه که   ئه وانه ی شەهلەیان ده ناسی و  هه موو 
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بۆیان ببوو به  سومبولی ئه ویێنێک که  هه تا سه ر لە یاده وه رییاندا بە زیندووی 
مایەوە، بە تایبەت ئەو ڕۆژەی که  شه هه ند له  به رده گای کۆلێژ به ر شه ق 
ده درێت و ده بردێت بۆ زیندان، چه تره  شینه که یش لەوێدا پارچه  پارچه  ده کرێت 
و ده شکێنرێت. یان کە دواتر ده یان کوڕ و كچی گه نج پارچه ی بچووک 
بە  و  ده ده ن  به رۆکیان  له   شەهلە  شینه که ی  قوماشی چه تره   له   بچووک 

خۆپێشاندانێکی مه زن  به ره و گۆره پانی ناوه ڕاستی شار ده چن.         
باوکی شەهلە بازرگانێکی ده وڵه مه ندی قوماش بوو و په یوه ندی باشی 
هه بوو له گه ڵ لێپرسراو و گه وره  پیاوانی شار. ئه و پیاوێکی نه رم و ئارام بوو، 
به اڵم لەو کاتەی چه تره که ی شەهلەی ده شکاند ده تگوت ئەو کەسە خۆی 
نییه   کە وەها هه ڵچووه و   نه دەتوانێت کچه که ی بناسێته وه ، نه  ئه و چه تره  
شوومەیش که  پار ساڵ له  بازارێکی جه نجاڵی کۆاالالمپور بەرچاوی کەوت  
و بۆ یادکردنەوەی بیسته مین ساڵه ی له  دایک بوونی کچەکەی له  ژنه  

فرۆشیاره  قژ کورت و چاو بچووک و گوپ خڕه که ی کڕی.    
بۆیه  ئەو ڕۆژەی کە ئۆتۆمبێله  ڕه شه  بریقه داره ی به ره و ماڵ لێده خوڕی، 
ناوه  ناوه  ئاوڕێکی له  شەهلە ده دایه وه  و نه یده زانی چی پێ بڵیت.. ته نها 
ئه وه  نه بێت که  په نجه ی په شیمانی خۆی بگه زێت و له  و کراده ره ی په ژیوان 
بێته وه  که له   به رانبه ر کچه که یدا کردی.. دەچووە نێو خەیااڵن و به  خۆی 
ده گوت )به ڵی، کاکی بازرگان ئه وه  هه موو له  خۆبایی بوون و نه زانی خۆت 
بوو  وەهای لێ کردیت هەردەم شتێک بۆ کچه که ت بکڕیت که له  شاردا  
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هاوشێوه ی نه بێت.. چەترێک کە له  ڕۆژانی باراندا و له  نێو ئاپۆره ی چه تره  
ڕه شه کاندا  دوور به  دوور کچه که تی پێ بناسرێته وه . هەتا هه موو که س به  
بینینی ئه و چه تره  شینه  بزانن ئه وه ی  دێت کیژی ئه و بازرگانه  ده وڵه مه نده یه  

که  ده  ساڵه  پاره ی بە چه شنی باران به سه ردا ده بارێت!(
کاکی بازرگان پێشتر هه رگیز بیری لەوە نەکردبووەوە که  كچه که ی ڕۆژە 
باراناوییەکانی بە دەست چه تره شینه که وە  چۆن بە ڕێ کردووە .. چۆن له 
هەر  چوونه   ژوور و هاتنه   ده ره وه یەکیدا بۆ کۆلیژی زمان، له الیه ن کۆمه ڵه  
گه نجێکی بێشه رم به  به رده وام ده یان پالری جۆر جۆر به گوێیه کانیدا دراوه .. 
یه ک ده یگوت )کچی مالیزی بێمه  ژێر چه تره که ت؟( ئه ویتر ده یگوت )به  
قوربانت بم بااڵبه رزی چه تر شین( ده نگێکی تر هێواشتر ده هات و ده یگوت 

)تۆ کچی بارانیت(                                
شەهلە پڕ بە دڵ ڕقی له  ڕه وشت و پالرلێدانی ڕۆژانه ی ئه و گه نجانه  بوو 
که  زۆربەیان کوڕی پیاو و ژنی ده سه اڵتدار و ده وڵه مه ند بوون. بۆیە لەو سه ر 
له و سپێده یەی شه هه ند له  پڕ دێتە  ژێر چه تره که ی، ئه و لە ناخەوە خۆشحاڵ 
بوو وهەستی کرد له  جاران چاونه ترس تر ده توانێت به  به رده م گه نجه کانی به ر 
ده رگای کۆلێژدا ڕه ت بێت. هێشتا سه ت مه ترێک مابوو بگات به  ده رگای 
بێ  بارانیش  ڕۆژانی  که   ببینێته وه   کوڕانه   ئه و  چاره ی  دووباره   و  کۆلێژ 

پسانه وه  لە تانە و پالر لێ دان نەدەکەوتن.       
شەهلە ئه و سه ر له  سپێده یه   هه ر له گه ڵ ده رچوونی له  ماڵ خه نده یه ک 
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که وتبووه  سه ر لێوه کانی ، لێ به اڵم پێشبینی ئه وه ی نه ده کرد که  که سێک 
له  پڕ خۆی بخزێنێته  ژێر ئه و چه تره  شینه ی که   له  ئه و بترازێت به سه ر هیچ 

که سی دیکه دا هه ڵنه کرابوو.             
شه هه ند هه ر که  ده گاته  ژێر چه تره که ، چاوه  ته ڕ و سه وز و مه سته کانی 
ده که ونه  نێو دوو چاوی ڕەش و گەشی  شەهلە و له  نه بوونه وه  هه ستێکی تازه  
ده خه نه  دڵیه وه   و بۆ ماوه یه کی کورت لە ناخەوە ده یتاسێنن. ئیتر هه ردووکیان 
له ژێر باران و چه تره  شینه که دا تاوێکی درێژ له  چاوانی یه کتر ڕاده مێنن و 
هیچ شتێکیش به  یه کتری ناڵێن.                                                

شەهلە نه یده زانی شه هه ند کوڕی ئه و شاعیره  ناوداره یه  که  به رد له  ئاست 
وشه کانی ده بێت بە ئاو. هەروەها له م سه ر له  سپێده  زووه ی یه که م ڕۆژی 
مانگی ئادار و لە ژێر لێزمەی باراندا، شەهەند پتر له  زاهیدێکی نوورانی 
ده چوو که   له  شاخه  دوور و سه رکه شه کانه وه  بۆ فریادڕەسی وی دابەزیبێت. 
شەهلە ئه گه ر ئه وه شی زانیبایه،  هه رگیز خۆی نه یده ویست باوه ڕ بکات که  
ئه و که سه ی به و به یانیه  زووه  هاتۆته  ژێر چه تره که ی، هه مان ئەو گەنجە  
زرینگه یه   که  پارساڵ پله ی یه که می به سه ر کۆلیژی زماندا به ده ست هێنا و 
له  داهاتووێکی نزیکیشدا ده چێت له  سوربۆنی پاریس ده خوێنێت.                                                     
شه هه ند و شەهلە له  ژێر چه تره که دا هەنگاو به  هه نگاو پێکه وه  ده ڕۆیشتن 
و شانی چه په ی شەهلە به و دڵۆپه  ئاوانه  ته ڕ ده بوو که  له  سه ر و قژی شه هه ند 
ده که وتنه  خوار. ژێر چه تره که ی شەهلە فراوان بوو و شوێنی دوو که س به  
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چاکی ده بووه وه  بێ ئەوەی کەسیان ته ڕ بێت. ده تگوت باوکی شەهلە هەر لە 
سەرەتاوە خۆنەویستانە چه ترێکی وەها گه وره ی  بۆ ئه وه  کڕیبوو  هەتا جێگەی 
دۆست و ئه ویندارێکی ئەفالتوونیشی لە بندا ببێتەوە.                                                                                     
ئه و گه نجانه ی که  باوک و دایکانیان لێپرسراو و ده وڵه مه ندی شار بوون و 
ماوەیەک بوو شەهلەیان بە تانە و پالر هەراسان کردبوو، که  ده بینن که سێک 
بۆ  زمانیان  و  زار  نازنن  و  ده شڵه ژێن  هەیە،  شەهلە دا  چه تره که ی  ژێر  له  
پالرلێدان ئاماده  بکه ن یان پرسیار کردن له یه کتری. هەڵبەت لەو کاتەی بۆیان 
دەردەکەوێت ده بینن که  ئه وه ی لێیان نزیک ده بێته وه  و له  ژێر چه تره که ی 
شینه که ی شەهلە دایە  کوڕی ئه و شاعیره یه  که  به رد له  ئاست وشه کانی 

ده بێت به  ئاو.                                               
شەهلە پێیه کانی ده خاته  نێو کۆلێژ و چه تره که ی داده خات. چاوی به 
و  ده بێت  خۆشی  له   پڕ  دڵی  نابینێت.  شه هه ند  و  ده گێڕێت  ده وریدا  چوار 
تێدەگات ئه و گه نجه  جوان و چاو سه وزه  تەنها بۆ یارمه تیدانی وی هاتبووە 
ژێر چەترەکە هەتا له   پالر و قسه ی زه قی ئه و گه نجانه  بیپارێزێت که  خۆیان 
به  باوک و دایکی ده سه اڵتدار و ده وڵه مه ندیان ده خوڕی و  کاری سه ره کیان 
وه ستانه   له  سه ر ڕێگەی شەهلە و کیژگەلێک که  بوونی ئه وان جوانیی 
خۆیانیان لێ بووبوو به  به اڵ.                                            

دوای دیتنی شەهەند لە ژێر چەترەکەی شەهلەدا،  گەنجەکانی سەر 
ڕیگە ئه و فرسه ته یان نامێنێت هەتا بزانن ئایا کامه یان به  تازه ترین چه شنی 
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پالر ده توانێت سه رنجی شەهلە بۆ الی خۆی ڕابکێشێت.. ئەوان یەکسەر 
کێچ ده که وێته  له شیان و به ڵێن به  یه کتری ده ده ن که  هه تا سه ر ئه وه  قه بوڵ 
نه که ن. بۆیه  هه ر یه که یان له  الی خۆی ڕاست و چه پ زمانی ده خاته  گڕ 
و هه وڵ ده دات ئه م دیمەنە  له که دار بکات که  له  ژێر ئاسمانی چه ترێکی 
شیندا چه که ره ی کردبوو و خۆشی و ڕابواردنه  ساخته که ی ئه وانیشی  به  
جوانی خۆی شێواندبوو.                                                                                                     
گەنجەکان بڕیاریاندا ئیتر گره و له سه ر ئاماده کردنی به هێزترین و تازه ترین  
بن  بوختان  و  درۆ  پیسترین  باڵوکردنه وه ی  خه ریکی  به ڵکە،  نەکه ن.  پالر  
سه باره ت به  په یوه ندی نێوان شه هه ند و شەهلە. یه ک ده یگوت: )من به  چاوی 
خۆم دیتم سه ر له  سپێده یه کی زوو له  به ر ده رگای کۆلێژ ده میان خستبووه  نێو 
ده می یه کتری!( یه کێکی تر ده یگوت: )ئێمه  نابێت چیترسه رشۆری قه بول 
بکه ین و بهێڵین کوڕی ئه و شاعیره  شێته  به  جوانترین کیژی کۆلیژه که مان 
ڕاببوێرێت!( ئه وه ی له  هه موویان داغدارتر بوو ده یگوت: )کوڕینه  ئه وه ی ئه و 
ڕۆژه  من بینیم هه رگیز بۆ گێڕانه وه  ناشێت، به اڵم داخی گرانم له  به ر چه تره  
وێنه یه  کیان  نه بێت  هیچ  هه ر  ده ستییه که م  تێلیفۆنه   به   نه متوانی  شینه که  
بگرم! ( له  نێو کۆلیژی زماندا ئه وه ی گوترا و بیسترا سه د بار و هه زار 
بار، له وه ی بینرا بوو زیاتر بوو. چونکه  شه هه ند و شەهلە به  درێژایی گشت 
سه ر له  به یانییه کانی ڕۆژانی باران  له  سه ت ده قیقه زیاتر پێکه وه  نه بووبوون، 
هه ردووکیان له م ماوانە دا ته نها توانیبوویان کەمێک له  چاوانی یه کتر ڕابمێنن 
و هه ندێک وشەیش  ئاڵوگۆڕ بکه ن .                                                  
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 یه کێک له و گه نجانه ی که  به یانیان له سه ر ڕێگەی شەهلە ده وه ستا 
و به  هه وه سی خۆی پالری تێ ده گرت، شه وێک له گه ڵ باوک و دایک 
که   هه ر  ده بن.  مامیان  ماڵی  مێوانی  ئێواره   خوانی  بۆ  خوشکه کانی  و 
داده نیشن گەنجەکە به  هیچ پێشه کی و سه ره تایه ک باس له  په یوه ندی نێوان 
شه هه ند و شەهلە ده کات. ئه و به  شێوه یه کی ڕێویانه  شته کان له  نه بوونه وه  
ده گێڕێته وه ، بۆیه  یەکسەر  سه رنجی مامی بۆ الی خۆی ڕاده کێشێت که  
هەتا ته واوبوونی چیرۆکه که  هه ر گوێ بگرێت. مامی گه وره ترین لێپرسراوی 
شار بوو و زۆر ڕقی له و جۆره  گه نجانه  بوو که  ده بن به  ئه ویندار و چه پڕه و 
له   و  تازه که ی  ساڵییه   بیست  هاوسه ره   پاڵ  له   ئه و  نووسه ر.  و  شاعیر  و 
به رانبه ر هاوسه ره  چل ساڵییه  کۆنه که یدا به  ته وسه وه  گوێی بۆ ئاخاوتنەکانی  
برازاکه ی هەڵخستبوو، هه روه ها به جۆرێکیش که وتبووه  نێو قه نه فه  چه رمه  
نه رمه که وه   ده تگوت نێره  قه لێکه که  تازە خەریکی  خۆی گیڤکردنه وه  بێت .             
دواتر ئەو له  سه ر مێزی نان خواردن و به ده م گوپی پڕ له  گۆشت و برنجه وه،  
ڕوو دەکاتە  برا بچووکه که ی و دەڵێت: )ئه رێ کاکه ، ده بێت ئه و کاکەیەمان 
ئاگاداری ڕه فتاری کچه که ی بێت! ( براکەی بە شەرمەوە شانەکانی وێک 
دەهینێتەوە: )نازانم بڵێم چی، برام؟ ئه و هه ر ڕۆژه ی له  واڵتێکه ؟( لێپرسراوی 
ده ڵێت:  و  بچووکەکەی  برا  ده کاته وه   دەمی  ڕووی  دووباره   شار  گه وره ی 
)ده زانی ئه گه ر شتێک نه که ین، کوڕی ئه و شاعیره  سه گه  له  حازرییه وه  
ده بێته  خاوه نی ئه م هه موو زه وی و زار و بازار و دوکانه . ئێمه  ده بێت به ر له  
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باران خۆمان داپۆشین. بێداد، ماشه ڵال وه ختی ژن هێنانیه تی.. چی ده ڵێیت 
ئەگەر ئه و کچه  جوانه ی بۆ بخوازین!( براکه ی که مێک بێده نگ ده بێت 
و پاشان له  یه ک کاتدا سه یرێکی کوڕ و برا گه وره که ی ده کات و ده ڵیت: 
)کاکه  خۆت باشتر ده زانی، من به  ته نیا هه رگیز ناتوانم خۆم له  قه ره ی 
ئه و پیاوه  بده م.. به اڵم ئه گه ر ئێوە شتەکە رێک بخه ن ئه وا هه تا دەمرین لە 
بیری ناکەین.( )زۆر باشه  هه ر کە زانیت کاکی بازرگان گه ڕاوه ته وه  شار، 
هه واڵێکم پێ بده  تا پێکه وه بچین  سه رێکی لێ بده ین( لێپرسراوی گه وره ی 
شار به  پێکه نینه وه  ئه و قسانەی  به  براکه ی گوت.                                                                             
که  ده گه ڕێنه وه  ماڵ، بێداد تاوه کو دره نگانی شەو له  خۆشی ئه م هه واڵه  
خه وی لێ ناکه وێت.. هه ر به م شه وەیش  به  تێلیفۆن ورد و درشتی پالنەکەی 
به   کرده وه یه   به م  نەیدەزانی  هەرگیز  لێ،  ده ڵێت..  هاورێکانی  به   مامی  
په له یه  ی، دایکی و باوکی ئه وان  به  ئاگا ده هێنێت تاوه کو ئه وانیش ئەو هه ڵه  
گرنگه  بۆ کوڕه کانیان بقۆزنه وه . بۆیه  هه ر هەمان شه و  له  ماڵه کانی ئه وانیش 
قسه  و جموجۆڵ و گفتوگۆ ده ست پێده کات و هه ر الیه ک پالنه که ی خۆی 

به  جۆرێک داده ڕێژێت.                                         
کاکی بازرگان تازە له  گه شتێکی هیندستان گه ڕابووەوە و زۆر شادمان 
بوو به وه ی ئەوجارە جۆره  قوماشێکی ژنانه ی هێنابوو که  له  ژێر تیشکی 
هه ر  هێشتا  ئه و  دەدرەوشایەوە.  ڕەنگ  دەیان  به   په لکه زێرینه   وه ک  خۆردا 
خه ریکی تاوتوێ کردنی کاروباری ئه و گه شته ی بوو لەو کاتەی له  گشت 
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ال تێلیفۆن له  دوای تێلیفۆنی بۆ دێت. ئەو نیگەران و پەشۆکاو بوو که  ده دیت 
ئه و هه موو که سه  دیار و ده وڵه مه نده  وا لە پڕ به  گه رمی به خێرهاتنه وه ی لێ 
ده که  ن . ئه و دەیزانی پێشتر ده یان جاری دیکه  له  سه فه ری دوورتریش لەوەی  
هیندستان  گه ڕا بووه  وه  و چتاقە که سێک له م پیاو و ژنانه هه واڵێکی ئه وی 
نه پرسی بوو . بۆیە  به  مێشکێکی پڕ و جه نجاڵه وه  سه ر ده خاته  سه ر بالیف 
و ده ستێکیشی بە نێو  قژی هاوسه ره که یدا ده گێڕێت و ده ڵیت: )گیانه که م، 
ده بێت مه سه له  چی بێت ئه م هه موو کەسە ده سه اڵتدار و ده وڵه مه نده  له  هەمان 
کاتدا تێلیفۆنم بۆ ده که ن؟( هاوسه ره  جوان و چل ساڵییه که ی ده ستی ڕاسته ی 
دیاره   گیانه که م،  بڵێم  )چی  ده ڵێت:  و  شووه که ی  ڕوومه تی  سه ر  ده خاته   
ده رگای خێر و به ره که ت لەوەیش گه وره تر به  ڕووتدا ده کرێته وه !( لەو ماوه یه ی 
ئەو له  نێو بازنه ی پارە و سەروەتدا ده ژیا، بۆی ڕوون ببووەو که  کەسانی 
ده سه اڵتدار و پاره دار  که س به  گه رمی نا دوێنن ئەگەر  به رژه وه ندییەکی خۆیانی 
هاتوچۆی  و  تێلیفۆن کردن  زوو مه به ستی  دواتر  بۆ ڕۆژانی  نە بێت.  تێدا 
گەرموگوڕی ئه وانی بۆ ئاشکرا ده بێت که  یه ک له  دوای یه ک سه ردانی 
ده که ن. شه و هه بوو دوو سێ ماڵ پێکه وه  مێوانیان ده بوون و پێکه وه  داوای 
هاتنی  مه بستی  بوو چتاقیان  وەها  جاریش  یان  ده کرد،  شەهلەیان  ده ستی 
خۆی بۆ ئه ویتر نه ده درکاند تا ئه و کاته ی یه کێکیان بێزار ده بوو و له  بەزمی 
بازرگان  کاکی  ده کرد.  خوداحافیزی  خواردنه وه دا   چایە  نێو  و  قسەکردن 
خۆی وهاوسه ره که ی ته واو شێوا بوون له  نێو ئه و هه موو داواکاری و پرسینه . 
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هه ردووکیان نه یانده زانی چی بکه ن و چی بڵێن و چۆن وه اڵمی ئه و هه موو 
خه ڵکه  بده نه وە ؟ له  نێو ئه و که سانه ی که  هاتبوون هه بوو  ده یتوانی گشت 
سه روه ت و سامانی کاکی بازرگان به  فووێک ڕابماڵێت. بۆیه  ده بووایه  به  
گوێره ی پله  و پایه ی که سه کان ڕه فتار بکات و وه اڵم بداته وه . ئه و هه ر له  
سه ره تاوه  به  هه ندێکیانی گوت: )به خوا کچه که م منداڵه  و جارێ کاتی شوو 
کردنی نیه !( یان )کچه که م بۆ خوێندن ده نێرمه  ده ره وه! (                  

دوای مانگێک له  هات و چۆی ئه و مێهڤانانه ، کاکی بازرگان له ده فته ره  
بچووکه که یدا  ئه مجاره له  جیاتی بە ورده کارییه کانی پاره  و پول خه ریک 
بێت،  ناو و پله  و پایه یه ی که سه کانی یه ک له  دوای یه ک ڕیز کردبوون 
و له  پاڵیشیاندا بۆ هەر یەکێکیان وه اڵمێکی کو رتی خۆی دانابوو. له  ژێر 
هه ندێک ناودا هێڵێکی سووری کێشا بوو تاوه کو له  بیر نه کات کەسەکە 
له وانی دیکه  جوایه زە . مامی بێداد یه ک بوو له وانه ی هێڵێکی سوور به 
ژێر ناوه که یدا کێشرا بوو و له  پاڵیشیدا نووسرا بوو )ئاگاداربه و به   وردی 
ڕه فتار بکه!( له  ماوه ی ئه و هه موو سه رقاڵبوون و هاتوچۆیانه دا، ئاسمان له  
چه تره که ی شەهلە شین و پان و به رین تر خۆی به سه ر شاره که دا کێشابوو. 
شەهلە زۆر جار له  ژێر دارێکدا له  باخچه ی کۆلێژ له گه ڵ شه هه ند داده نیشت 
و ده رگای دڵی خۆی بۆی ده کرده وه . شه هه ندێش ناوه  ناوه  شیعرێکی تازه  
و باڵونه کراوه ی باوکی له  باخه ڵی ده رده هێنا و به  ده نگێکی به  جۆش بۆ 
شەهلەی ده خوێنده وه . ئه و دیدار و دانیشتنانه ی نێوانیان تا ده هات قووڵتر و 
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پڕ ماناتر ده بوو، هه تا وەهای لێ هات که  هیچیان به  بێ ئه ویتر نه توانێت 
ساتێک تێپه ڕێنێت.                                                                                                       
له الیەکی دیکەشەوە  ئه وگەنجانەی چاویان له هەر هەنگاوێکی شەهلە 
بڕیبو و کێچ که وتبووە گیانیان  و هه رگیز نه یانده توانی بێدەنگ بن و له  
چاوه ڕوانی باوک و دایکانیان بمێنن هەتا ده ستی شەهلەیان بۆ  ده خوازێت. 
له  نێو هه موویان بێداد سه رگه رم و شپرەزترینیان بوو هەتا ئه و ئاسته ی که  
نامه که ی  دەکاتەوە.  پڕ  بۆ شاعیرەکە   جوێن  و  هه ڕه شه   له   پڕ  نامه یه کی 
برد  بۆ سه ر میزێکی چایەخانەیەک که  چوارده  ساڵ بوو شوێنی جێگیری 
شاعیره که  بوو.                                                         

ئەو ساڵەی ئەوین، باران و چه تره  شینه که  زووتر لە ساڵی پێشوو زووتر 
گه ڕانه وه  نێو دونیای شەهلە و شه هه ند، لێ له  ده ره وه ی ئه و ئاسمانه  شین 
و بچووکه ی که  چیرۆکی ئه وینی ئه وانی لێ شین بوو بوو، دونیایەکی 
ئه وه نده ی ئاسمانه  خۆڵه مێشییەکە ی بارانی ده باراند بوونی هه بوو بۆ شێواندن 

و تێکدانی ئه و په یوه ندییه  نۆ مانگیه ی نێوان ئەم دوو ئەویندارە.      
کاکی بازرگان له و ماوه یه دا ئاگاداری هه موو شتێک کرابووه وه  سه باره ت 
بوو له گه ڵ یه کێک  بڕیاریدا  بۆیە  به  کچه که ی و کوڕی  شاعیره که . 
له و مااڵنه ی که  وه زیر و لێپسراو و ده وڵه مه ندی شار بوون و داوای ده ستی 
بۆ  ئێشه   و سه ر  بێ کێشه   ڕێگە چاره یه کی  ئه ویان کردبوو،  کچه که ی 
مه سه له یه ک دابنێت که  ئه و ناوی نابوو به اڵی پاره  و جوانیی.                                  
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ناوه ڕاستی مانگی ئه یلول له  چاوی گه وره  لێپرسراوی شار و مامی ئەو 
کەسەی کە نامەیەکی  پڕ له  جوێن و هه ڕه شه  دەباتە سەر مێزی شاعیره که ، 
باشترین کات بوو بۆ بن کڕدنی ئه وینێک که  زیانبه خش بوو بۆ به رژه وه ندی 
له   وتارێکی  شاعیره که   که   بوو  ڕۆژانه یشدا  له و  هه ر  براکه ی.  و  خۆی 
ڕۆژنامه یه کی بە ناوودەنگدا باڵوکردبووه  و سه رتاپا شاری هه ژاند بوو. ئه و به  
هۆی ناوبانگیه وه  وەک  لێپرسراوی گه وره ی شار نه یده توانی ڕاسته وخۆ و به  
ئاشکرا په الماری شاعیرەکە بدات، چونکه  ناوبانگی سنووری واڵتی بڕیبوو 
و و شیعر و نووسینه کانی  بۆ سه ر بیست و دوو زمانی زیندوو وه رگێردرابوون.                         
مامی بێداد دەیویست له گه ڵ کاکی بازرگاندا بئاخڤێت بۆ ئه وه ی زه برێکی 
ناڕاسته وخۆ له  شاعیره کە بدات، ئه ویش به  گرتن و سزادانی کوڕه که ی به 
تۆمه تی شه ڕ فرۆشتن به  کچی خه ڵک. بۆیه  ئه و ڕۆژه ی که  له  ده می 
برازاکه یه وه  ناوی کوڕی شاعیره کەی بیست، بزه  که وته  بن سمێڵه  به  ڕه ش 
بۆیه کراوه که ی و لە ناخەوە به  خۆی گوت: )ئای، له  ته یر که  خۆی دێتە 
بازرگانیی و  نێو دونیای  بازرگان هه رچه نده  غەرقی  ته ڵه وه !( کاکی  نێو 
پاره وپول بوو و بە درێژایی تەمەنی کتێبێکی نه خوێندبووه وه ، به اڵم له  نێو دڵیدا 
هه ستێک هه بوو وەک ئه وه ی شاعیرەکە ده ڵێت: هه رده م پاقژتره  له  وتاری ئه و 
لێپرسراوانه ی که  به  سه عات له  بەرانبەر کامێرای ته له فزیۆنان قسه  ده که ن 
و هیچ ناکەن.                                                                                  

له  ده فته ره که یدا سه یری هه ندێک له و ناوانه ی ده کرد که   هێڵی سووری 
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به  ژێریاندا کێشابوو، لە خۆی دەپرسی که  ئایا دەتوانێت چی بكات ئه گه ر 
به  زۆر کچه که ی لێ بستێنن؟ بۆیه  دواتر لە تێلیفۆندا کە مامی بێداد بە 
شێنەیی باسی پالنه که ی خۆی بۆ ده کرد، ئەو له  سه رخۆ و به  دڵیكی پڕ له  
ئێشه وه دەیگوت: )به ڕێزم، ئەگەر دەخوازن چه تره  نه گبه تییەکە  دەشکێنم که 
 ده ڵین هۆکاری به اڵیه که   و تووشی کچه که م بووه . هه روه ها من نامه وێت هیچ 
کێشه  و گرفتێکم له گه ڵ ئه و شاعیره دا هه بێت که  زۆرینه ی خه ڵک خۆشیان 
ده وێت. ئه وه ی لێره دا من ده توانم بیکه م ته نها گرتنی قۆڵی کچه که مه  و 
بردنه وه یه تی بۆ ماڵ!( ڕۆژی دیاریکراو باران له  گشت ڕۆژانی پێشتر به  
ته وژمتر ده باری و شه هه ند  و شەهلەیش له  هەموو کاتەکانی وەرزی باران 
و ئەوین له  یه کتریی نزیکتر بوون. هه ردووکیان شان به  شان وهێواش هێواش 
لوتکه ی  و  سپێده یه یان سه رتۆپ  له   ئه و سه ر  دەکرد  ده ڕۆیشتن، هەستیان 
ڕۆژه کانی خۆشی و خۆشەویستییە.                                                                    
کاکی بازرگان ئۆتۆمبیله  ڕه شه  بریقه داره که ی خێرا خێرا به ره و کۆلێژی 
چه کدار  و  کەتە  پیاوی  له   پڕ  پیکاپی  دوو  له مالیشه وه   ده هاژووا،  زمان 
دەبیندرا. له  پێشه وه ی یه ک لە پیکاپەکان باوکی بێداد دانیشتبوو و به  دوو 
په نجه ی گه مه ی له گه ڵ نه رمایی گوێچکه یەکی ده کرد. هەتا ئه و کاته ی 
شەهلە و شه هه ند به دی ده کات که  له  ده رگای کۆلێژ نزیک ده بنه وه ، ئینجا 
ئیشاره ت به  چه کداره کان ده دات که  بچن شه هه ند په ل به ست بکه ن و بیخه نه  
پشتی پیکاپه که  وه . چه کداره کان بێ ئه وه ی یه ک زه ڕه  سۆز و ڕێز بنووێنن، 
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زۆر کوێرانە  به ر ده بنه  گیانی شەهەند و له  نێو قوڕ و چڵپاودا تا تێر ده بن 
به ر شه قی ده ده ن. له  هەمان کاتیشدا  کاکی بازرگان وه ک ئه کته رێکی 
نا سه رکه وتوو و فریاده ڕسێکی ساخته  له  ئۆتۆمبێله  ڕه شه  بریقه داره ی دێته  
خواره وه  و ده چێته  هانای کچه که ی.                                                                                                                             
دوو پیکاپه که  خیراتر له  گه یشتنیان له  شوێنی ڕووداو  دوور ده که ونەوە ، لەو 
کاتەی باوکی شەهلە به  توڕه یی چه تره که ی ده شکاند و قۆڵی کچەکەی 
ئەویش  بۆ ماڵ  له  گه ڕانه وه یشدا  ئۆتۆمبێله که ی.  نێو   بیخاتە  تا   گرتبوو 
به   شەهلەیش  ده خوڕی.  لێ  ئۆتۆمبێله که ی  هاتنی  لە  خێراتر  گەلێک 
درێژایی ڕێگە  ڕۆندکی ده بارندن و به  کوڵ ده گریا. ئه و هه رگیز له  ته مه نیدا 
باوکی وەها توڕه  و شپرزە نه بینیبوو، که  گه یشتنی هاوکات بوو له گه ڵ لێدان 

و قۆڵ بەستکردنی شه هه ند. شەهلە ده گریا و نه یده زانی چی بپرسێت؟  
ئه وینی  چیرۆکی  له   خیراتر  زۆر  هه واڵەكه   ڕووداوه ،  ئه م  ده ره وه ی  له  
نۆ مانگه ی شه هه ند و شەهلە، بە گشت کونوقوژبنێکی شاردا په رش و 
باڵوبووه وه . ئه و گه نجانه ی که  هه رده م له  ڕۆژانی باراندا له  به ر ده رگای 
کۆلێژ ده وه ستان و شەهلەیان بەر تانە و پالر دەدا، بزه ی ڕێویانه  که وتبووه  
سه ر لێوانیان و هه ر یه ک به  جۆرێک خۆی خۆش کردبوو دڵی شەهلە 
داگیر بکات. لێ، به شه  هه ره  زۆره که ی کوڕ و کیژانی کۆلێژ له  ناخه وه  
پەشۆکابوون و دژ به م ڕه فتاره  ناشیرینه  وەستابوون که  له  به رانبه ر  ئه وینێکی 
پاک و بێگه ردا ئەنجام درا. ئه وان له  نێو خۆیان به ڵێنیاندا بوو که  هەرگیز 
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قبووڵ ناکەن ئەم کارە وەها بە سانایی به سه ریاندا ڕه ت بێت. زۆر له و کوڕ و 
کچانه  به  خوێندنه وه ی وتاره تازه که ی باوکی شه هه ند، گوڕێکی زیاتر چوو 
بووه  نێو ناخیان و خۆیانیان بۆ شتێکی گەورە ڕیك ده خست.                                                                                                  

ڕۆژی دوای ڕووداوەکە به ر ده رگای کۆلێژی زمان، جۆشوخرۆشێکی 
چه تره   که   کیژانەی  و  کوڕ  ئەو  نێو  تایبه ت   به   کەوتبوو،  تێ  بێوینەی 
شکاوه که یان هه ڵگرتبووه وه  و خه ریک بوون بیکەن بە سومبولێک. یه ک 
له و گه نجانه ی که  چه تره  شینه  شکاوه که ی لە ال بوو گوڕوتینێکی له  ڕاده  
به ده ری تێدا دروست بووبوو بۆ ڕیسواکردنی ئه و که سانه ی دژ به  ئه وینی 
جوانی  و  باریک  ئه و که سێکی  ڕەفتاریان کرد.  و شەهلە  نێوان شه هه ند 
و سپیی پێست بوو و لە نێو هاوڕێکانیدا  بەوە ناسرا بوو کە خوێنه رێکی 
ئه زبه ر  تازه ترین شیعری  ئه و هه رده م  سه رکه شی شیعره کانی شاعیره کەیە. 
ده کرد و له  نێو باخچه  و هۆڵه کانی کۆلیژی زماندا به  ده نگێکی پڕ سۆز 
و سەلیقە بۆ هاوڕێکانی ده خوێنده وه . ئەو گه نجەکە  ناوی میر بوو و پاش 
گفتوگۆ و دانیشتن له گه ڵ به شێکی که م له  مامۆستایان و زۆرترین ژمارە له  
قوتابیانی کۆلێژ، بۆ ئێواره  خۆی ده گه یه نێته  ئه و چایخانه ی که  شاعیره  به  
نێوبانگه که ی لێ داده نیشت. نامه که یەکی بۆ لەسەر مێزەکە به جیێده هێڵیت 
کە بە پێچەوانەی نامە کرێتەکەی بێداد، به  شێوازێکی زۆر جوان نوسرابوو 
و پارچه یه کی بچووکیشی له  قوماشی چه تره  شینه که ی شەهلە له گه ڵدا 
پێچابوو. میر له  نامه که دا نوسیبووی:                                                                                                                                   
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به رێز شاعیری گەل ..

هه واڵی گرتن و ئه زیه تدانی شه هه ند ئێمەیشی  لە ناخەوە تاساند و تووڕە کرد.      
سوێند به و پارچه  په ڕۆیە شینه ی که  له گه ڵ نامه که دا هاوپێچ کراوه  وهی 
چه تری  شکێنراوەکەی ئه وینه ، نه هێڵین ئه و ڕووداوه  وەها بە سانایی به  سه رماندا 

تێپه ڕبێت.   
ئێمه  ئه مرۆکه  ئه گه ر له   هه ڕه تی گه نجیدا نه توانین پارێزه ری ئه وین بین، 

کەی دەتوانین؟
بە ئاگاداری ئێوه ، سبەی سەر لە به یانی خۆپێشاندانێکی مه زن ده که ین و 
هه ریه که مان پارچه یه ک له و قوماشه  شینه  سومبولێک له  وه ک له  یێخەی 

ده دات.  
       ئێوەیش دەتوانن قوماشەکە بۆ خۆتان و هاوڕێکانتان بەش بکەن.

چاوەڕوانتانین..       
                                                       میر

                                                     له  جیاتی گشت
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   سه ر له  سپێده ی ڕووداوه که ی به ر ده رگای کۆلیژی زمان، ئه و شاعیره ی 
که  به رد له  ئاست شیعره کانیدا دەبوو بە ئاوە، له  هۆڵی شۆخان له  ڕۆژهه اڵتی 
شاردا کۆڕێکی گه رمی شیعر خوێندنه وه ی هه بوو.. به اڵم کە هاوسه ره که ی 
هه واڵی گرتنی شه هه ندی پێ ده ڵێت ئه و له گه ڵ چه ند دۆستێکیدا بوو و 
به ره و نێوه ندی شار ده چوو تا مێوانێکی ئازیزیان ببینن که  له  شارێکی دیکه وه  
 هاتبوو. مێوانەکە  نووسه رێکی دیاری کورد بوو و له  چایخانه که دا و له 
به رده م ئه و مێزه  دانیشتبوو که  نامه که ی میریشی له  سه ر بوو.                                                                                                                                 
هاوسه ری شاعیره که  تێلیفۆن دادەخات ، زۆر به  توڕەیی و نیگه رانییەوە 
دەنگی هەڵدەبڕێت و دەڵێت: )ئەرێ، تاکه ی واز له و به زمه  ناهێنێت و خۆت 
و ئێمەیش  ده که یتە قوربانی وشه بێ مانا کانت. بەڵێن بێت ئه مجاره  هەر کە 
لەم  چایخانه شوومە  گه ڕایته وه  هه رچی کاغه ز هەیە له  گیرفانه کانتدا هه بێت 
دەریان بهێنم و بیاندڕێنم، به ڵکە واز ده هێنیت. ئێستا کامه یان گرنگتره  چوون 

بۆ الی شه هه ند یان الی که سێکی قسه  زلی وه ک خۆت؟(
شاعیره که  خاوه ن ته مه نێکی درێژ بوو له  به رزی و نزمی،  ده یزانی که  زه بر 
وه شاندن له  شه هه ندی کوڕی، زه بر وه شاندنه  له  جوانیی و ڕاستی وشه کانی 
به رله وه ی  بداته وه   چۆن  هاوسه ره که ی  وه اڵمی  نه یدەزانی چۆن  بەاڵم  ئه و. 
تێلیفۆنه که ی بەسەر دابخات.                                                                                                                                      
له  چایخانه که دا له گه ڵ نووسه ره  مێوانه که ، به  توندی یه کتری له  باوه ش 
ده گرن و ناخیان پڕ دەبێت له  خۆشیی. دواتر یەک لە دوای یەکی دۆسته کانی 
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به   شاعیره که   داده نیشن.  دەورییەوە  بە  و  ده که ن  نووسه ره که   له گه ڵ  ته وقه  
نووسه ره که  ده ڵێت: )کاکه  ده زانیت ئه وه  چواده  ساڵه  سه ر ئه و مێزه هه ر به  ته نیا 
شوێنی دانیشتنم نییه ، به ڵکە له م دوایانه دا بووه  به  پۆسته خانەیش  بۆ من. 
هەتا ئێستا سه تان نامه م له سه ر ئه و مێزه  هه ڵگرتۆته وه .. ئه گه ر ته مه ن یار بێت 
ڕۆژێک گشت ئه و نامانه  له  کتێبێکدا کۆده که مه وه یان – بەپێکەنینەوە- 
دەیاندەم بە تۆ . له گه ڵ  هاتنی تۆدا که مێک دڵته نگییشم پێوه  دیارە، چونکە 
سه ر له  سپێده ی ئه مرۆ شه هه ندیان له  به ر ده رگای کۆلیژدا گرتووه  و زۆر 
ئه زیه تیان داوه .. گوایه  شه ڕی به  کچی پیاوێکی ده وڵه مه ند فرۆشتووه ، به اڵم 
له  ڕاستییدا وه ک چۆن به  دایکی گوتووه  له گه ڵ كچه دا  ده مێکه  یه کتریان 
خۆش ده وێت. تۆ خۆت ده زانی نه یارانی وشه  نه یاری هه موو شتێکی جوانن، 
ئه وان هه رگیز ناچێته  عه قڵیانه وه  که  کوڕی وشه  و کچی پاره  یه کتریان 
خۆش بوێت. له  چاوی ئه وانه وه  ئه وه  سه ره تایی کۆتاییه کانه ، بۆیه  هه ستده که م 
شێواندنی ئه و په یوه ندیه  و ئه زیه تدانی شه هه ند، چه نده  بۆ به رژه وه ندی خۆیانه  

ئه وه نده یش بۆ چاوترساندنی که سانی وه ک ئێمه یه !(
شاعیره که  دوای ئه م قسانه ی بوار بەوانی دیکە دەدات و یەکسەر نامەکە 
دەخوێنێتەوە. لێرە بزه یه ک ده کەوێتە  سه ر لێوه کانی و به  خێرایی ڕووی دەمی 
دەکاتەوە نووسه ره  مێوانه کە و دۆسته کانی و ده ڵێت: )براینه،  ڕێگەم ده ده ن 
سه یرێکی دیکه ی ئه و نامه یه  بکه م . ده زانن له  نێو گشت ئه و نامانه ی که 
پێشتر  بۆم هاتوون من تاکه  خوێنه ر و دوا خوێنه ریان بوویم، لێ ئه مجاره  حه ز 

ده که م ئه و  دانه یه  بۆ ده نگێکی به رز بۆ هه مووتان بخوێنمه وه (
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شاعیره که ی به رد له  ئاست وشه کانی دەبوو بە ئاو، دووبارە نامەکە ده کاتەوە 
و تاوێک له  پارچه  قوماشه  شینه که یش ڕاده مێنێت. ئیتر تروسکاییەکی تەڕ 
ده که وێته   نێو چاوه کانی و به  ده نگێکی پڕ له  جۆش و خرۆشەوە  نامەکە 
دۆسته کانی  و  مێوانه که   نووسه ره   تەواوبوونیدا  لەگەڵ  دواتر  دەخوێنێتەوە . 
پێکه وه  چه پڵه یه کی گه رم  لێ ده ده ن و بە شاعیرەکە ده ڵێن که  ئه وان له  ڕیزی 
پێشه وه ی ئه و خۆپێشاندانه دا ده بن.                                                                                                         
بۆ به یانی ئاسمانی بەرین هه مان ڕه نگی چه تره که ی شەهلەی پۆشیبوو، 
دوای ئه وه ی هه وره  کان ئه وه ی له  هەگبەیاندا بوو به  سه ر شاره که دا باراندبوویان. 
خۆپێشاندان پانایی جاده یەکی سه ره کیی گرتبوو و به ره و ئه و باڵه خانه یه  ده کشا 
که  گه وره  لێپرسراوی شاری لێ داده نیشت. ڕەوتی ڕۆیشتنەکە به  جۆرێک 
گەورە و ڕێک بوو که  له  پێشبینی که سدا نه بوو، شتێکی وەها ڕوو بدات. 
ئه وانه ی له  پێشه وه  بوون هه ریه که یان پارچه یه کی زۆر بچووکی له  قوماشی 
چه تره  شینه که  له  یێخەی دابوو، کەچی گەلێک لەو حه شامه ته ی دواوه  
هیچی له  پارچه  قوماشەکە  به رنه که وتبوو، بۆیە هەریەک به  جۆرێکی دیکه  
خۆی نوواند بوو.  هه بوو کراسێکی شینی له به رکرد بوو.. هه بوو کاڵوێکی 
شینی له  سه رنابوو.. یان سێ کچ  له  ریزی هه ره  دواوه  ده ستیان کردبووه  
ملی یه کتر و هێواش هێواش ده رۆیشتن- یه که م قردێله ی قژی شین بوو.. 
ئه وه ی ناوه ند سه رپۆشه که ی سه ری.. سێیەمیشیان لەگەڵ گواره  و ملوانه که  
و بازنه کانی، چاوه کانیشی به  سروشتی شین شین بوون.                                      
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وه ک  ده سه اڵت  ڕۆژنامه کانی  خۆپێشاندان،  سپێده یه ی  له   سه ر  ئه و 
دووباره  بوونه وه یه کی باو له  ڕۆژنامه  تایبه تییه کانی خه ڵک زووتر چاپ 
و  ده چوون  یه کتری  له   زۆر  ڕۆژنامانه   ئه و  مانشێتی  باڵوکرابوونه وه .  و 
هه ڵگێر و وه رگێری مانێشته کانی دوێنی و پێرێ و حه فته ی پێشوو بوون. 
لە بەرانبەردا ڕۆژنامه کانی به  هۆی خۆپێشاندنەوە دره نگتر گه یشتنه  ده ستی 
ئه وینی چه تری  نووسیبوو:  وەها  خوێنه ران.  ڕۆژنامه یەک مانشێتەکەی 

شین، ئاسمانیێکی شین و خۆپێشاندانێکی شینی له گه ڵ خۆی هێنا.    
بۆ نیوه ڕۆ و ئێواره  و ڕۆژانی دواتر، خه ڵک له سه ر شۆسته ی جاده کان، 
لەسه ر سه کۆی دوکان و بازاڕ و کتێبفرۆشییە کان، هەروەها له  چایخانه  و 
کازینۆ و ڕیستوران و باڕه کانی شه وانیشدا، ڕۆژنامه  له  دوای ڕۆژنامه یان بە 
دەستەوە دەگرت و دەیانخوێندنەوە  ، به ر له وه ی له  ده یان مانشێتی به و شێوه یه یانە 
ڕابمێنن:  نا بۆ شه ڕ له گه ڵ شاعیری خه ڵک، به ڵێ بۆ ئه وین..  چه تری 
شین، خۆپێشاندانی شین، ئاسمانی شین.. شه هه ند ئازاد بکه ن.. خه لک شین 
شین ده چنه  هانای ئه ویندارێ.. شاعیره که  له  پێشه وه یه!                                                                                                                                  
لەو کاتەی سکرتێره  به ژن زراڤ و ناسکه که  دێته  ژووره وه  و هه واڵی 
خۆپێشاندانه که ی پێ ده ڵێت، لێپرسراوی گه وره ی شار یه کسه ر له  سه ر کورسییه  
چه رمه  قاوه یه که  ڕاده په ڕێت و به ره و  په نجه ره  ده چێت. که  ده بینێت ڕووبارێکی 
شین جاده ی سه ره کیی گرتووه  و به ره و باڵه خانه که ی ئه و دێت، چه ند تنۆک 
له  ئاره قه  شه رمنانه  له  سه ر پێستی سپی نێوچه وانی وەده ر ده که ون وترسێک 
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ده خه نه  نێو ناخی. سه ره تا ئه و به  هیچ جۆرێک هۆکاری خۆپێشاندانه که   
نازانێت ، چونکه شته که  به  به رنامه یه کی نهێنی و له  پڕ ئه نجام درابوو. به اڵم 
به  وه ستانی شاعیره که  و نووسه ره  مێوانه که  و دۆسته کانیان، له  پێش چاوی 
زۆر که س ئه و خۆپێشاندانه  له  جووله یه کی شەرعی و کاریگه ر ده چوو و 
خۆزگه یان ده خواست که  ئامانجی زیاتری بپێکێت. مامی بێداد که  سه یری 
په نجه ره ی ده کرد و گوێی له  زه نگی تێلیفۆن بوو بە ته واویی شپرزە و شێواو 
بوو و نه یده زانی چی بکات و چۆن وه اڵمی ده نگی تووڕه ی لێپرسراوانی 
سه رووی خۆی بداته وه  که  یه ک له  دوای یه ک تێلیفۆنیان بۆ ده کرد.                          
ده نگی مامی بێداد له  وه اڵمدانه وه ی تێلیفۆنه کان پڕبوو له  منگه منگ کە 
به  که سی ئه وسه ری هێله که ی ده گوت:)گه وره م، دڵت هیج نه کات هه مووی 
به  ده قیقه یه ک چاره سه ر ده که م، له وانه یه  هه ر هه مان خه ڵکه  گێره شێوێنه ی 
پارساڵ بن که  هاتبوونه  سه ر جاده  !( ده نگه که ی ئه وسه ری هێڵه که ئەم 
قسانەی لێ وەرناگرێت و بە توڕەیی بە گوێیدا دەچرپێنێت: )باسی پارساڵ 
کێشه یه    ئه و  سه عات  دوو  ماوه ی  له   ئه گه ر  ده ژین.  ئه مڕۆ  ئێمه   مه که ، 

چاره سه ر نه که یت، بۆ به یانی خۆت له و شوێنه  نابینیته وه!(
تێلیفۆنه که  له  قواڵیی گوێچکەکانیدا ویزه ویزێکی  ده نگی داخستی 
ترسناکیان دروستکرد و ئه ویان بۆ  ئه و نیوه ڕۆ گه رمه ی گه ڕانده وه  که تێیدا 
بڕیارێکی زۆر هه ڵه یدا و که مێک مابوو سه ری خۆیشی تێدا بچێت، له و 
کاته ی فه رمان دەدات ته قه  له  خۆپێشاندان بکه ن.                                                                                                                          
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سه ری  و  مایەوە  بێده نگی  بە  کورسییه که دا  سه ر  له   تاوێک  بۆ  ئەو 
خستبووه  نێوان هه ردوو ده سته کانی ولە نێو بیرکردنه وەدا غەرق بووبوو . لە 
ڕێگە چارەیەک دەگەڕا که  چۆن به  که متر له  دوو کاتژمێر ئاسه واری ئه م 
ڕووباره  شینه  له سه ر جاده  ڕه شه کاندا بسڕێته وه . لەو دەمەدا کچه  سکرتێرکه  
دووباره  دێته وه  ژووره وه  و به  ده نگێکی نزم دەڵێت: )به ڕێز، ئه و خه ڵکه ی ده ره وه  
کوڕ و کچانی کۆلێژی زمانن داوای ده ستبه جێ ئازادکردنی هاوڕێیه کیان 

ده که ن که  دوێنی له  به ر ده رگای کۆلێژ ڕفێندراوە!(
مامی بێداد به  بیستنی ئه م ئاخاوتنه ی زاری سکرتێره کەی ، که مێک 
دڵی ئاو ده خواته وه  و ده زانێت ئه و هه ڵستانه ی ئه مجارەی سەر شەقام  وەک 
)به اڵم  ده ڵێت:  خۆی  به ر  له   پاشان  نییە .  مه ترسیی  جێگەی  پار  ئەوەی 
چۆن ئه م گه نجانه  ده توانن خۆپێشاندانێکی وەها مه زن ڕێک بخه ن ئه گه ر 
که سانی وه ک ئه و  شاعیره  خوێرییه یان له  پشت نه بێت؟( ئەویش له  شوێنی 
خۆی هه ڵده ستێت و جارێکی دیکە سەیری دەرەوەی په نجه ره که  ده کاتەوە و 
ده گه ڕێته وه  شوێنی خۆی. دواتر لەالیەک ده ست بۆ تێلیفۆن دەبات هەتا 
براکه ی بانگ بکەن، لە الیەکی دیکەوە ڕوو لە  سکرتێره که ی و پێی ده ڵێت: 
)که سێک بنێرن بزانن نوێنه ری ئەم هەتیوانە کێیه ؟( ده رگاکه  ده کرێته وه  و 
براکه ی دێته  ژووره وه  له گه ڵ دوو پاسه وان که  له  دواوه ی وەک بت ده وه ستن. 
لێپرسراوەکە هێشتا هیچی به وان نه  گوتبوو کە سکرتێره که ی دیتەوە  ژوور  
و ده ڵێت: )به ڕێزم ، ئەوان ئاماده  نین هیچ که س بنێرن تاوه کو هاورێکه یان 
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ئازاد نه کرێت!( لێرە شپرزەتر دەبێت و زه نگی تێلیفۆنی لێپرسراوه که ی سه رووی 
خۆی دێته وه  ياد، بۆیە ڕوو دەکاتە براکەی و ده ڵێت )برۆن ده ستبه جێ ئه و 
بڵێت، یەکسەر  ئه وه ی هیچ  براکه ی بێ  ئێره !(  بهێننه   بۆ  کوڕه  خوێڕیه م 
له گه ڵ دوو پاسه وانه که دا دەچێتە دەرەوە تا شه هه ند بهێنن.                                                                                                           
چه ندین ڕۆژنامه نوس به  خۆیان ده فته ر و قه ڵه م و ئامێری تۆمار و کامێراوه   
له  ده رگای لێپرسراوی یه که می شار وه ستابوون وخۆیان ناو نووس کردبوو بۆ 
ئه وه ی چاوپێکه وتن و گفتوگۆی له گه ڵدا  بکه ن. له  ده ره وەیش  ده وروپشتی 
خۆپێشاندان پڕ بووبوو له  چه کدار، کەچی گەلێک لە ڕۆژنامه نوسە بوێرەکان 
نووسه ره   بوون قسه  له گه ڵ شاعیره که  و  بوو و چوو  ئه و دیواره یان شکاند 
مێوانه که  و میر و هه ندێک له  کیژ و کوڕانی پێشڕەو بکەن.                                                                            
لەو کاتەی شه هه ندیان هێنایه  ژووره وه  سەری بە  په رۆیێکی سپیی پێچرابوو 
و ده تگووت ئااڵی ژاپۆنه  به سه ریه وه،  چونکه  تنۆکێک خوێن به  ئه ندازه ی 
گێالسێک لەسەر  په ڕۆیەکه  ده رچوو بوو. شه هه ند که مێک ده شه لی و ال 
قاچێکی خۆی بە دەست ده گرت. هه ردوو براکەیش به  پێکه نین و قسه ی 
خۆش له گه ڵ شه هه ند ده جووالنه وه و بانگی کچە سکرتێره که یان کرد که  
نوێنه رانی  و  باوکی  دوای  به   ده نێرن  دواتر  بهێنێت.  بۆ  ئاوی  په رداخێک 
دیکەی خۆپێشاندان هەتا بزانن کێن له  دواڕۆژدا بیانخەنە ژێر ورد.                                                                                                                          
نووسه ره  میوانه که و  و  نزیکه ی چاره که  سه عاتێک، شاعیرەکە  پاش 
میر  وێکڕا دێنه  ژووره وه ، بەاڵم پێش ئەوەی ئاوڕێک لە لێپرسراوەکە و برای 
بدەنەوە، بەرەو الی شەهەند دەچن و بە گەرمی لە باوەشی دەگرن.                                   
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له  ده ره وه ی ئه و باڵه خانه یه  و خۆپێشاندانه که ی سه ر جاده ،  له  ماڵی شەهلەش 
په شێو یه کی وەها هاتبووه  گۆڕێ که  له  به یانییه وه  کاکی بازرگانی به  دیار 
فرمێسکه کانی کچ و هاوسه ره که ی گیر بووبوو. سه رباری ئه وه یش که  هه ر 
سه ره  سه عاتێک  ده بوو وه اڵمی زه نگی تێلیفۆنێک بداته وه ، بەاڵم لە جیاتی 
بیستنی دەنگی شەهەند، نەیدەزانی دووباره  گوێی له  ده نگی باوک و دایکی 
ئه و گه نجانه  دەبێته وه  که  هه رده م تانە و پالریان له  شەهلە و چه تره  شینه که ی 
ئه وه تا  یان  ژنانه   و   پیاو  له م  یه ک  هه ر  بازرگاندا  زەینی کاکی  له   دابوو. 
ئاگاداری مه سه له ی گرتنی شه هه ند و خۆپێشاندانه که  نین، یان ئاگادارن، به اڵم 
ده یانه وێت نه خشه  و پالنه کانیان له  کاته دا گه رموگوڕتر ببەنە پێش.                                                       
کاکی بازرگان له  نێو ئه و بیرکردنه وانه  دا  ڕۆندکە  ڕژاوەکانی کچ و 
هاوسه ره که ی زۆر به الوە گرنگتر بوون له م هەموو پاره  و سه روه ته ی که  له  
ماوه ی ده  ساڵی پێشوودا وه ک دڵۆپه کانی باران به سه ریدا باری بوون. بۆیە 
له  ناخیدا شتێکی دیكە ده گوزه را و خه ریک بوو خۆی ساغ ده کرده وه له  نێوان  
بەهەند هەڵگرتنی گریانی ئەو دوو ئازیزەی و به  هیچ نەزانینی ئه و هێڵه  
سوورانه یش که  له  ده فته ره که یدا له  ژێر ناوی گه وره  لیپرسراوه کەی دابوو.                                           
ئه و له  سه ر قه نه فه  چه رمه که دا هه ڵده ستێت و له  په نجه ره وه  سه یرێکی ده ره وه  
ده کات و پاشان ده گه ڕێته وه  و ته له فزیۆنه  شاشە چل ئینجیه که  هه ڵده کات. 
که  خۆپێشاندانه که  ده بینێت، له  ناخه وه  هه ستده کات که  هیچ جیاوازییه ک 
نییه  له  نێوان  قسه  و ڕه فتاری ئه و شاعیره ی به رد له  ئاست وشه کانی ده بوو بە 
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ئاو، لەو کاتەی خۆی و نوو سه ره  مێوانه که ی له  به رانبه ر کامێرادا ده ئاخڤین. 
لێرە تەلەفزیۆنەکە دەکوژێنێتەوە و بیر لەم دوو پیاوە دەکاتەوە هه رگیز کە 
ڕۆژگارێک پێیەکانیان هەڵنەخلیسکاوە خۆیان بۆ پاره و کورسیی  بفرۆشن.                                                                                
له  ژووری لیپرسراوی یه که می شار شاعیره که  و نووسه ره  مێوانه که  و 
میر زۆر دڵگران بوون به  م هه ڵسوکه وته  نه شیاوه ی که  له  به رانبه ر شه هه ند 
و  برینەکەی سەری شەهەند  بینینی  به   هه رسێکیان  بۆیە  درابوو.  ئەنجام 
خۆپێشاندانێکی گەورە له  پشتیانه وه  بێ سڵه مینه وه  ده ئاخڤین و داوایان له  
هه روه ها  بکه ن.  شه هه ند  له   لێبوردن  داوای  که   کرد  بێداد  باوکی  و  مام 
نووسه ره کەیش  پێشنیاری کرد که  هاوڕێ شاعیره که ی به ر له  هه ر سۆز و 
پەیمانێکی لێپرسراوی گه وره ی شار بۆ خه ڵکه که ، ئه و شیعره  بخوێنێته وه  که  
دوێنێ شەوی پێشتر لە ئەنجامی  گرتن و لێدانی کوڕە تاقانەکەی لە ناخی 
شاعیرەکە لە دایک بووبوو.                                                                                                         
لێپرسراوی گه وره ی شار و براکه ی که  ده زانن کاریان له نگه ، زوو ئامادەیی 
خۆیان بە هەر داوایەک دەردەبڕن و گەرەکیانە بەر لە دوو سەعاتەکە ئەم 
به اڵیه یان له  کۆڵ ببێته وه . له و کاته دا شاعیره کە لەگەڵ نووسه ره که  و میر 
به  چه ند  ئه وان  باڵه خانه که.  دوای  باڵکۆنی  و شه هه ند وێکڕا  ده چنه  سەر 
ده قیقه یه ک باوکی بێداد و دوو پاسه وانه که شی ده چنه  باڵکۆنه که  و بە وردیی 
چاودێری خه ڵک ده که ن. هێشتا شاعیره که  ده ستی بۆ باخه ڵی نه بردبوو هەتا 
شیعری ]چه ترە شینەکە[ بخوێنێتەوە، له  خواره وه  کاکی بازرگان به  پێچه وانه ی 
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سه ر له  سپێده یەکەی پێشین ده رده که وێت لەو کاتەی قۆڵی کچکه جوانەکەی  
گرت و خستیه  نێو ئۆتۆمبێله  ڕه ش و بریقه داره که ی. به ڵی، ئه مجاره  زۆر به  
نه رمی و شێنه یی ده رگای ئۆتۆمبێڵ بۆ شەهلە وهاوسه ره که ی ده کاته وه  و 
بەرەوە رێزی پێشەوەی خۆپێشاندانه که بە ڕێیان دەکات .                      

مۆم  دوو  وەک  بڵنداییەکەدا  لە  میر  و  شەهەند  ئەوان  هاتنی  لەگەڵ 
دەگەشێنەوە و شاعیره کەیش  بە خوێنده نه وه ی شیعرەکەی به  ده نگێکی پڕ و 
زواڵڵتر لە جاران  حه شامه ته که  ده باته  دونیاییەکی دیکەوە.. بۆیه  له گه ڵ 
نەشئەی  بە  پڕبوو  و  مه ست  وەک که سانی  ئەوان  شاعیرەکە  ته واوبوونی 
بە پچڕاوی  بە یەک دەنگ شیعری ]چەترە شینەکە[  ئەوین  و  جوانیی 
بە گۆرانی دەڵێنەوە و ئامادەنین لەوە بترازێت شتێکی دیکە  له  باڵکۆنی 

باڵه خانه که دا  ببیستن!   
                                            

ئەدمنتۆن- ٢٠٠٦
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] فیردەوسه کان له  ڕۆژهه اڵت نین، فیرده وسه کان له  ڕۆژئاوا 
نین. له و ڕێگایه دا بگه ڕی که  لێیه وه  هاتیت و ده بینیت هه ر 

هه مووی له  نێو ناخی خۆتدان [

ا     د      م

 الو تزو
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زه مین به سته ڵه کێکی ساردوسڕە.. ئەرێ، چۆن که وتم و به  چی؟ 
ئه وه  یەکەم پرسیاری که وتنمه  و ترسمه  له  بینین و خزان بۆ نێو ئه و شه قڵه  
سه وزه ی ده مێکی تر قووتم ده دات و دوایش به  به رده وامی دروستم ده کاته وه . 
بەڵێ، بۆ سەر ئەو تۆپه  خڕه  نامۆیه  و نێو ئه و جه نگه ڵه  ترسناک و تاریکە. 
ئیتر وا ده که وم و با بۆ خۆم هاوار بکه م.. هاوار ..هاوار، به ڵکە له م پارچە 
سێوه یش ڕزگارم ده بێت که  ده مێکه  گه روومی گرتووه . با کەمێک به  ڕووی 
دونیادا بڕشێمه وه !                                                                                                                   
سه رەوەم  هه ڵده کێشم..  قووڵ  ئاخێکی  که وتنم  و  ته قله لێدان  نێو  له  
نابینم.  له  سه ره وه م  دەبینم، دونیا   بنه وه م  له   ئاسمان. دونیا  بنەوەم  ئاسمان.. 
چه رخوفه له کێکی سەیرە نێوانی دونیا و ئاسمان، ئاسمان و دونیا.                                                    
ئاسمان  چیدیکه   ده بن.  تێکه ڵ  و  ده گۆڕێن  که وتنم  له گه ڵ  شته کان 
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ناکه وێته  دوام و نابێته  یادگار. هه موو شته کان لە پێش چاوانم ده گۆڕێن، 
خۆیشم له گه ڵ که وتنمدا ده گۆڕێم. ئەرێ، من له گه ڵ که وتنم له  چاره ی 
خۆم ده گه ڕێم و له  ناوی خۆم ده پرسم. با چیرۆک و خه ونێک بۆ خۆم و 
ناوم دابڕێژم. با بۆ گه یشتنه وه  به  ئاسمان ته ونێک له  قسه  بچنم، ساباتێک 

له  حیکایه ت!           
وای له  ئاسمان، له  خه ون، له  قسه ، و له  خۆم! 

ئه و باڵندانه  چه ند سه یرن که  له گه ڵ که وتنی من بەرز ده فڕن، ئای که  
سه یرن!                                          

بۆچی ئه و باڵندانه  هیچیان له  من ناچن و چتاقیان وه ک من ناکه وم؟                                  
من له  ئاسماندا بۆ حه ووا ناگه ڕێم. ئاخۆ ده بێت شه قڵی چ ئه ستێره یه ک 

به ختی ئه وی قووت دابێت؟                   
 ده که وم! ده که وم و ده که وم! بۆهه وێنی ناوم سه یری هه موو شتێک ده که م؟                 
ا.......... د ........... م !                                                                                         

چ ناوێکی سه یره  .......! چه نده  کورت و قووڵه  ..... ! 
ئایا له  کوێ له  ناوی خۆم بگه ڕێم، له و ئاسمانه ی فڕێم ده دات یان له و 

جه نگه ڵه ی لێی ده که وم؟                           
ده که وم! ده که وم و ده که وم!                                                          

و  چییه   کاتیش  نازنم  ترسناکه ،  جه نگه ڵێکی  ئێره  چ  ئۆوف،  که وتم! 
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چۆنە؟ بەڵێ، نازانم شه وه  یان ڕۆژه ، ڕۆژه  یان شه وه ؟ وای له  هه ناسە، هه ناسه ، 
هه ناسه ! وا هه ناسه  ده ده م و له  ترسی هه ناسه دانم ڕاده که م... ڕاده که م... ڕا! 
سێو ده بێته  لێدانی دڵم، شیرینوتاڵ، سوێروترش، یان تفت.. تفت! سێو ده بێت 
مێشکم تاوێک پڕ و تاوێک به تاڵ و تاوێکیش کرماوی.                     

ڕاده که م... ڕاده که م و ده وه نه  گوڵێکی ڕه نگاوڕه نگ ده که وێته  نێو غاردانم. 
لێ، من ناوه ستم! هه ر غارده ده م و غارده ده م وغار. دڕکێکی گەورۆنە له  قۆڵی 
چه پم ده چه قێت و ڕامده گرێت.. ده مگریێنێت! بۆ یه که م جار خوێنی خۆم 
ده بینم کە سوور سوور دەچۆڕێتەوە. بەڵێ، سوور سوور. سوور وه ک په ڕه ی 
ئه و گواڵنه ی که  له گه ڵ ڕاکردنمدا هه ژان وکه وتنه  ناو له پی دەستم.       

خوێنی خۆم ده لێسمه وه  هه تا دڵۆپێکی ده بێتە فرمێسکی حه ووا.. ده بێت به  
چاوی حه ووا.. ده بێت به  حه ووا! با هێواشتر بڕۆم و گوێ له  لێدانی دڵم بگرم، 
با له  رۆخ ئه و کانییه  سپییه ، ژێرئه م داره  هه نجیره  جوانە ڕابکشێم. هه نجێرێک 
ده که وێته  زارم و قووتی ده ده م و پاش تاوێک خه وێکی خۆشم لێده که وێت. له  
خه ودام و ئاوێکی گه رم گەرم ال ڕانی چه پم ته ڕ ده کات و ڕامده چڵه کێنێت! 
له  شوێنی ئاوه کەوە  هه ڵێکمی بۆن دژوون ده تنێته  نێو هه ناسه م و سییه کانم پڕ 
ده کات. ده ستم ده به م بۆ په لکێکی دار هه نجیره که  وشوێنی ئه و بۆنه  دژوونه ی 
پێ داده پۆشم و پڕ به  دڵیشم بۆ خۆم ده گریم.                                             

ڕووی خۆم له  ئاوی کانییه که  ده بینم و ده بێته  ناوم. ڕووم ده بێته  تیپه کانی 
ناوی ا .. د .. م! که پۆم دەبێتە ئه لفه که   و چاوه کانیشم ...........؟ نا نا،  
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ئه وه هەرگیز  له  ناوی من ناچێت. ئای، چ تێکه ڵوپێکه ڵێکه  ناوم و ڕووم؟ 
له  شوێنی خۆم هه ڵده ستم و تنۆک تنۆک میزم لێ ده ڕژێت و بازنان له  نێو 
ئاوه که دا په یدا ده کات. بازنه کان هه تا سەر لێواری ئاوه که  ده چن و ده شکێن و 
جارێکی دیکه  له  نێوه نده وه  دروست ده بنه وه . بازنه کانم پێ سه یر و جوان ده بن. 
لێ، هه رگیز تێیاناگه م. با کەمێک بوه ستم هه تا کانیاوه که  ده خه وێت و ئارام 
دەبێتەوە. ئینجا په لکی هه نجیره که  له  سەر له شم هه ڵده گرم و له  نێو ئاوی 
کانیه که   له  شوێنی ژێرەوەی ڕاده مێنم. له  نێو ئاوی کانییه که دا شوێنی ژێر 
په لکی هه نجیره که  ده بینم که  کتومت ڕوومه . وه ک ڕوویشم خه ریکه  ده بێته  
ناوم و  نابێته  ناوم! به  وردی سه یری ئه و شوێنه  ده که م و به  قووڵی بیری 
بوویم!  ئاڵۆزه  تووشی  ناوێکی  ئه وه  چ مه ته ڵێکی سه یره، چ  لێده که مه وه . 
ئه گه ر ئه وه  ئه لفه که  بێت، ئه و دوو هێلکه یه  چین که  له  هیچ ناچن، له  سه ر 
و بنی ناوم ناچن، له  دال و میمه که ی ناوی )ا...د....م( ناچن،  بەڵێ بەڵێ 
له  هیچ ناچن!                                                                                      

هاژه ی بایه ک دێت و پێـم ده ڵێت )ئه وانه  دوو هێلکه ی هه ق و قه تلن....! 
سه ری هابیل و قابیلن له  هه ر هێلکه  هه ر گونێکدا!( له  ته نیشت ئاوی کانییه  
سپییه که دا ڕه شبینانە ده وه ستم و پاشماوه ی هه نجیره که  له زارمدا تاڵ تاڵ، له  
نێو گه رووم و  هه ناوم..! ئەوە هەستێکی  تازە و نامۆیە و یەکەمجارە بۆم پێش 
دێت، بۆیە له  خۆم و لە لێکدانه وه کانم ده غه زرم. له  که وتنم.                   

له  کانییه  سپیه که  تووڕه  ده بم و ده ڕۆم و بە جێی دەهێڵم.. ده ڕۆم و ده ڕۆم 
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و ده ڕۆم! له  پڕ سه رم بۆ ئاسمان هه ڵده بڕم و ده بینم باڵنده کانی جارانن هه ر به  
سه ر سه رمدا ده فڕن.                                                                                          

هیچ..!  به   نابن  حه ووا..  به   نابن  لێ،  ده فڕن..!  و  ده فڕن  و  ده فڕن  وا 
باڵنده کان ته نیا به سه ر که وتنی مندا ده فڕن، بەڵی به سه ر چاره ی نادیاری 
من ..!                                                                                                                     
 ئاوێکی شین خه ریکه  وا ده بێته  هاوڕێم، ده بێته  ڕێم و بۆ سه روو ده مبات 

و ده مبات..!  
به  پێچه وانه ی ته وژمی ئاوی ڕووباره که  مه له  ده که م، که چی هه ر ناگه م 
به  حه ووا، ناگه م به  هیچ..! ئه و ڕووباره  ناو ده نێم فورات.. فوراتی خۆشیی 
و خه م..! فورات خه ریکه  من فێری زۆر شت ده کات. دواتر له  ناخی فوراتدا 
ڕه وه ماسی شه بووت و زوبه یدی دێن و به سه رهاتی خۆیان و هیی ویم بۆ 
ده گێڕنه وه . به سه رهاتی فورات، به سه رهاتی من..!                             

لێره  فورات ده بێته  ڕۆحم، دەچێتە ناخم و ده بێت به  من. من و فورات ده بین 
به  یه ک و به  دوای حه ووادا ده گه ڕێین، به  دوای دیجله ..!                                                                                                                                      
به  که ناری فوراتدا بۆ سه روو ده چم.. بەڵێ، به  که ناری خۆمدا دەچم و 
به  سێبه رمدا هه ڵده گه ڕێم. په لکی وه ریوی دار به ڕووه  گه وره کان هێدی هێدی 
به  بنی پێیه کانمه وه  ده نووسێن و ده بن به  پێاڵو.. ده بن به  پێم!  من یەک لەم 
په لکانە هه ڵده گرمه وه  و له  شوێنی ئه و گه اڵ هه نجیره ی داده نێم که  چه ند 
ساتێک پێشتر ئاوێکی دره وشاوه ی وه ک مرواریم له سه ر دانا و خستمه  سه ر 
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پشتی ئاوی فورات، سەر پشتی خۆم..!                                                                                                          
فورات ئاوه  مروارییه که ی من بۆ دووری دوور دەبات..!                                                        
باڵنده کان هێشتا هه ر به  سه ر سه رمدا ده فڕن و نابن به  هیچ. من له و 
سه وداسه رییه ی خۆم تێناگه م.. له  هیج تێناگه م.. له  خۆم و  ڕووم و له  ناویشم 
تێناگەم..! بۆیه  پڕ به  دڵ بێزار ده بم و بۆ به ختی خۆم ده گریم...!                                                  
به  دوای ڕژانی ئاوه  مروارییه کانم بەسه ر گه اڵ هه نجیره که ، تنۆک تنۆک 
ڕۆندک ده ڕژێنمه  نێو ئاوی فورات، نێو هه ناوی فورات و نێو ناخی خۆم..!                                                                                                                 
خۆمی  ناوی  پرسیاری  و  ده نووزێمه وه   فوراتەوە  ئاوی  دیار  به   تێر  تێر 
لێده که م، به ڵکە مه ته لی ئه و به سه رهاته م پێده ڵێت. ئه و هیچم پێ ناڵێت..! ناچار 
په لکه  به ڕووه کان له  بنی پێیه کانم ده که مه وه  و دوور ده که ومه وه .. دوور دوور!                            
له  شوێنێکی دیکەدا به  سه ر دار خورمایەکدا هه ڵده گه ڕیم و ده ستم له  
باڵی یه کێک له  باڵندانه  گیر ده که م که  ده مێکه  به  سه ر سه رمدا ده فڕن.. به  
سه ر که وتنم، خه وتنم، ڕۆیشتنم و گریانم..!                                                                        
باڵنده که  پێش ئه وه ی بمخاته  سه ر باڵه کانی باسی ئاوێکم بۆ ده کات... 
باسی دیجله ! )دیجله  ڕووبارێکه  له  فورات به ژن زرافتر، سپیتر و به  له نجه والر 
تر. حه ووای تۆ ده ستی  له  ملی دیجله  کرد و که نار به  که نار بۆ دوور 
چوو..!( باڵنده که  وەهام پێ ده ڵێت.                                                                                                                                        
)توخودا له سه ر باڵه کانی خۆت دامبنێ.. توخودا..! ئەرێ، با منیش له و 
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مه ته ڵه  بگه م.. له  خۆم و له  حه ووا..! توخودا، هه ڵمبگره  و با منیش بگه م به  
دیجله .. بگه م به  حه ووا.. بگه م  به  خۆم..!( وەها به  باڵنده که  ده ڵێم و هۆڕ 

 هۆڕ ده گریم..!        
باڵنده که  له  سه ر باڵه کانی خۆی دامده نێت و جارێکی دیکه  به  ئاسماندا 
ده فڕمه وه . له  ترسی ئه وه ی نه که وم، ده سته کانم له  ملی درێژی باڵنده که  گیر 
دەکەم و پاژنه ی پێیه کانیشم له  ژێر زگی سپیی ویدا بە یەکترییەوە دەنووسێنم 
و ئیتر هه ست ده که م جارێکی تر ناکه وم.                                                                                                                        
فورات و فورات ده فڕین... بڵند بڵند ده فڕین..!                                                     
دیجلە..! ئه وه  دیجله یه  له  نێو ئه و شاخانه دا سه ر هه ڵده بڕێت و دووباره  ون 

ده بێتەوە. به ڵێ، ئه وه  دیجله یه ... دیجله .. حه ووا..!    
ده زووی  دوو  وه ک  دووره وه   له   دیجله م  و  فورات  ده که وتم  کاتەی  لەو 
باریکی نێو خه ونێک لێ دیاربوو، هەرگیز پێشتر نه مده زانی که  هه ردووکیان 
ئه و  من  حه ووا.  و  له  من  و گەلێک کۆنترن  مه ستتر  سه ر  دوو عاشقی 
کات ته نیا ده که وتم و هه موو شتێکیشم وه ک خۆم ته نیا ده بینی. ئه وه ی له  
ئه سمانه وه  ده مبینی ته نیا شه قڵێکی چڕ و سه وزی ترسناک بوو که  خه ریک 
بوو ڕۆ دەچوومە نێوی و تێیدا ون دەبووم.. هەستم دەکرد بۆ ئەبەد ون دەبووم 

وجارێکی دیکه  نه دەگەیمەوە   به  حه ووا..!                  
له  سه ر باڵی باڵنده که  و له  به رزاییدا چاوم لێیه  وا فورات و دیجله  پێکه وه  
بیابان دەبڕن و  بیابان به   شاخ به  شاخ، دۆڵ به  دۆڵ، ده شت به  ده شت و 
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ده خشێن.. وا پێکه وه  سه ما ده که ن و  بۆ دووری دوور ده چن. چاوم لێیه  وا 
ده ست دەخەنە ملی یه کتر ده که ن و تێکه ڵ به  یه کتری ده بن..!                                                                                                                  
 وا سه ر و بنی هه ردووکیانم لێ دیاره  که  چۆن ده م ده خه نه  نێو ده می یه کتر 
و تێکه ڵ ده بن. وا هه ردووکیان ده بن به  یه ک ئاوی به ر فره  و بەرین.. یه ک 
ئاوی شین و قووڵ..!                                                                                           

له  دووره وه  و له  شوێنی ژوواندا، تارمایی حه ووا ده بینم.. حه ووا.. حه ووا..! 
به ڵی، ئه وه  حه ووایه  و گه اڵی هه نجیره که ی منی الیه  که  تنۆک تنۆک 
ئاوێکی دره وشاوه ی وه ک مرواریم له سه ر دانا و خستمه  سه ر پشتی ئاوی 

فورات، سەر پشتی خۆم!        
ئایا ده بێت حه ووایش وه ک من بۆ ناوی خۆی گه ڕابێت...؟ ئایا ده بێت 
ئه ویش وه ک من بۆ هەڵێنانی مه ته ڵی ناوی  له  ڕووی، له  له شی وله  ناوه ندی 

گه ڕابێت..؟                                
 هه ڵبه ت، ده بێت ئه ویش گه ڕابێت..! بەڵێ، لە ڕووی و لەشی و نێوەندی 
ته نیایی  بۆ  هۆڕ  هۆڕ  و  گه ڕاوە  من  بۆ  تێر  تێر  ئه ویش  بەڵێ،  پرسیوە! 
ئاوێکدا  له   خۆی  له شی  و  ڕوو  و  گه ڕاوه   ئه ویش  به ڵی،  گریاوە.  خۆی 
بینیووه  و خۆی ناسیوه . دواتر ناو ی له  سه ر ڕووی داناوه .. له سه ر سنگ و 
مه مکه کانی..! ئای، که  جوانن گۆی ئه و مه مکه  سپیی و جوانانه . ئای، 
که  چه نده  ڕه نگیان له  خوێنی قۆڵی چه پم ده چێت، له و گوڵه  سوورانه ی که  
به  هۆی غاردانم هه ژان و په لکه کانیان سوور سوور که وتنه نێو هه ردوو له پم. 
که چی، دڕکه کانیان تیژ تیژ له  قۆڵی چه پم چه قین و زامداریان کردم.                                                                                                                  
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به ڵی، ئه و  گۆیه  سوورانه ی مه مکه کانی حه ووا له و گوڵه  سوورانه  ده چن 
که  هه م به  جوانیان برینداریان کردم، هه م به  دڕکیان. گۆی مه مکه کانی 
حه ووا چه نده  جوانن.. چه ند خڕ و شایستەن..!                                             

ئایا ده بێت مەمکەکانیش وه ک هێلکه کانی من یه کێکیان شیری هه ق 
بڕێژێت، ئه ویدیکه  هی قه تل..؟ ده بێت ئه و گۆیه  سووره  جوانانه  یه کیان بۆ 
ده می هابیلێک بێت و ئه وی دیکه ش بۆ زاری قابیلێک. ئای، له و دوو 
مه مه یه  که  چه نده  له  یه کتری ده چن، وه ک له  یه کچوونی هێلکه کانی 
من، سه ر و بنی ناوم.. ئای، له  گۆی جوانی ئه و مه مکانه ، که  چه ند خڕ 
و سوور و قه شه نگن. باڵنده که  به زه یی به  مندا دێتەوە و ده مبات و دەمبات و 
زۆر به  شێنەیی له  پاڵ حه وواوە  دامده نێت. دواتر هێواش هێواش به جێمانده هێڵێت 
و بۆنی هه ڵمی ته ڕی ژێر باڵه  گه وره کانی نه رم نه رم به  سه ر هه ردووکماندا 
ده بارێت. ئه و بۆنه  نه شئه یه ک ده خاته  ناخی من و حه ووا و ئێمه یش وه ک 
دیجله  و فورات ده ست ده که ینه  ملی یه کتری. ده م ده خه ینه  نێو ده می یه کتر و 
ڕاموسانی یه ک و دوو ده بین. لێرە، من په لکی دار به ڕووه که  له  سه ر نێوه ندم 
هه ڵده گرم، ئه ویش گه اڵ هه نجیره که ی..! یه کتری توند توند له  باوه ش ده گرین 
و هه ناسه مان تێکه ڵی یه کتری ده که ین.. خۆمان تێکه ڵی یه کتری ده که ین..!                                          
دواتر وه ک دیجله  و فورات ده ڕژێینه  نێو یه کتری و ده بین به  یه ک.. 
ده بین به  ئاو و کانیاوی ئه وینێکی بێ بن..!  پاش تاویک به  ئاگا دێین 
و به ری دار خوارمایه ک داده وشێنین. ئای، که  خۆشن ئه و دەنکە خورمایە 
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گه ییو و نه رم وشیرینانه ..!                   
ئینجا بۆ کردنه وه ی مه ته ڵی ناوه کانمان پێکه وه  داده نیشین وله  یه کتری 
ڕاده مێنین... حه ووا هه ڵده ستێت سه مایەکی شیرینتر له  خورماکه  ده کات و 
له شی وه ک ئه و  دیجله یه   ده له رێته وه  که  له  ئاسمانه وه جوان جوان  ده مبینی.. 
حه ووا حه ز ده کات منیش وه ک فورات له  گه ڵیدا سه ما بکه م و ئیتر نه چم 
به الی کردنه وه  لە هیچ ناو و خه ون و مه ته ڵێک..!                                         

له   ناو م  له  کردنه وه ی مه ته ڵی  بیرکردنه وه   بیرکردنه وه  و  هه رچی منم، 
زەینمدا وه ک بازنه کانی ناو کانیاوه که  دووباره  و دووباره  ده بنه وه  و هه رگیز و 
هه رگیز به رۆکم به رناده ن.. حه ووا به  دیارمه وه  بێزار ده بێت و خه وێکی شیرین 

دەیباتەوە.                  
 هەرچی منم بۆ مه ته ڵی ناوی خۆم ده گه ڕێم و ده گه ڕێم..! بۆ مانای 
ناوم پرسیار له  مانگ ده که م، له  ئه ستێره کان، له  با و ڕەشەبا و بیابان..؟ 
دواتر بێزار دەبم و ده چم له سه ر لمی ئاوەکە، له  دوا شوێنی ژووانی دیجله  و 
فورات.. من و حه ووا، به  دار قامیشێکی درێژ ناوی خۆم له سه ر لمه  ته ڕه که دا 
به  گه وره یی ده نووسم. دەنووسم:                                                     
ا ............ د ............... م                                                                  
به   پێش  لێده که مه وه .  بیریان  قووڵی  به   و  ڕاده مێنێم  ناوم  تیپه کانی  له  
تاریکایی  نێو  له   ناوه  هه ڵبێنم.  ئه و  ئاگاهاتنی حه ووا، هه وڵده ده م مه ته ڵی 
شه ودا من هه ر له  گه ڕان وسووڕانم بەردەوام دەبم و نامه وێت بۆ ساتێکیش بێت، 
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بسه کنم. تیپە کانی ناوه  کورته که م به  سه دان شێوه  تێکه ڵوپێکەڵ یه کتری 
ده که م.. تیپەکانی ناوم ده خه مه  سه ر ئه ستیره کان و سه ر گه اڵی داره کان و 

سه ر باڵی مه له کان.
 تیپه کانی ناو م ده خه مه  سه ر ورد و درشتی هه رچی ده که وێته  پێش چاوانم، 
که چی هێشتا ناگەم بە هیچ و تێیناگه م. له  سه ر لمه که دا و به  بچووکی 
له  ده وروپشتی ناوم، تێکه ڵوپێکەڵکردنەکە ی تیپە کانی ناوم هەڵدەوەشێنمەوە و 
چه ند جار دەیاننووسمەوە و دەیاننووسمەوە..!                                                                                                                             
 د......ا........م، ا.........م.........د، م.......ا.........د                                                     
] دام.. امد.. ماد. [ چه ند جارێکی دیکە  ده نووسمه وه  و ده نووسمه وه  و 

بیریان لێده که مه وه .                
مه له کەی پێشین که  منی گه یانده  الی حه ووا، وا دیسان به سه ر سه رمه وه یه . 
نیوه ی شه وه  و قیژه ی هاوارێک ڕامده چڵه کێنێت که  نازانم ده نگی مه له که یه  
یان هاوارێکی نێو ناخم. ده نگه که  وه ک ده سه اڵتێکی توڕه  به م شێوه یه  هاواری 
ده خاته  ناو گوێچکه کانم و دەڵێت:  )ئه ی، خەوزڕاوی له  خۆبایی له گه ڵ 
تۆمه  و گوێ ڕادێرە..! چیتر ئه و تیپانه ی ناوه که ت تێکه ڵوپێکەڵی یه کتری 
مه که .. چیتر پیرۆزی ئه و ناوه ت مه شێوێنه..! چاکتره  ئه و ناوه ت نه خه یته  
سه ر ڕووت و سه ر له شی خۆت و حه ووا. ئه و ناوه  ڕۆحی تۆیه ، ئه و ناوه  تۆیه.. 
بەڵێ، تۆ ..! (                                                                                                   

له گه ڵ بیستنی ئه و ده نگه  ترس دامدەگرێت و دەلەرزم... دووباره  ده ست 
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دەکەمەوە  به  گریان و له  ته نیشت ناوه که ی خۆمدا دەکه وم. له گه ڵ که وتنم 
بچووکانه م  ناوه   ئه و  پێیه کانم گشت  پاژنه ی  به   و  ڕاکشاوم  پشت  له سه ر 
دەسڕینه وه  که  پێشتر له  ناوی خۆم دروستم کردبوون.                                                                                                                          
 له سه ر لمه که دا ده بۆرژێم و خه وێکی قووڵ منیش ده مباته وه . له  خه ودا 
خه ونێکی سه یرم ده بینی که  وەک کلیلی کردنه وه ی مه ته ڵی ناویشم بوو.                                                                                                                       

  ادم.. ا...د...م  ا....د....م!        
 ] ا [: ئەوە منم.. ) ادم ( ئاده م..! بەڵێ، ئەوە ئه لفی )اب(  و باوک 

و ئاسمانە..!                                           
] م [: ئەوە حه ووایه.. حەووا..!  بەڵی، ئەوە میمی )ماما( و دایک و 

تۆپی زه مین..!
] د [: ئەوە ده بێت چی بێت و کێ بێت ..؟ کە له  نێوان ئه لفی من و 

میمی حه ووا دایە. ئه و داله  گەلیک نامۆیه  ده بێت چی بێت ..؟
ئایا دوو هێلکه کانی منن یا گۆپکه  سوور و خڕ  و جوانەکانی مه مکی 

حه ووا..؟ 
ئایا دوو ده ستی مووداری منن یان دوو ڕانی زیوینی حه ووا..؟                                         
ئایا دوو چاوی ڕه شی منن یان دوو چاوە شیرین و هه نگوینییه کانی 

حه ووا..؟
ئه و تیپی)دال(ه،  ئای که  چه نده   له  من و حه ووا ده چێت.. له  ژماره  دوو..! 
به ڵی، ژماره  دوو.. واته  من و حه ووا.. حه ووا و من..!                                                    
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بوونیش  دایک  له   و  وه الده ت  )دال(ی  لە  نێوانمان  ه ی  تیپی)دال(  ئه و 
دەچێت..! بەڵێ، لەو دەچێت. .!                       

ئه رێ، ئەو تنۆک تنۆک ئاوه  مروارییه  دره وشاوانەی که  له سه ر گه اڵی 
هه نجیره که وه  دامنابوون، له  منه وه  به ره و حه ووا چوو بوون و له  حه ووایشه وه  بەرەوە 
من..! سه یرکه  چۆن تیپی دالەکە سه ری که وتۆته   الی من و پێیه کانی بەرەو 
الی حه ووا..! ده ڵێیت ئەگەر ئه و سه ری بۆ من ده بێت و پێیه کانی بە حه ووا 
دەبەخشێت..! سه ری بۆ ئاسمان ده بێت و پێیه کانیشی دەدات بە زه مین..!                                                                                                                                    
بۆیه  ئه گه ر ئه و تیپی)دال( ه  شه وه کانی وه ک هی من درێژ بوون و به 
 پێچه وانه ی ته وژمی ئاوی فورات مه له ی کرد، به  پێچه وانه ی زه مه ن به ره و 
پیری شه و چوو و که نار به  که نار به  دیار ناوی خۆی دانیشت. یان ئه و 
چوو بێ ئاگایانە له  خه ونه کانی حه ووا، ناوی خۆی به  گه وره یی له سه ر لم 
نووسی. بەڵێ، ئه و چوو له  بری حه ووا له گه ڵ مانگدا سه مای خۆی کرد. 
ئه وا قه ده ری ئه و )دال(ه  خووالنه وه  و سووڕانه وه یه  دەبێت بەرەو الی )ئه لف( 
ەکەی من تا ئه و کاته ی لە پڕ ده بێته  ژماره  حه فت. ئەرێ، تیپی)دال(ەکە 
وه ک ئه و ژماره ی )٧( سه ری جه نجاڵی له  زه مین ده چه قێ و ڕووی پڕ له  
پرسیاریشی بۆ ئاسمان دەبێت. بەڵێ، ئه و ده بێته  ژماره  حه فت و سه ری بۆ 
حه ووا ده بێت و ڕوویشی بۆ ئاسمان..!                                

به اڵم ئه گه ر تیپی )دال( ه که ی نێوانمان وه ک حه ووا له گه ڵ ته وژمی 
ئاوی دیجله دا مه له ی کرد و به  ئاراسته ی زه مه ن جووال و ده ستی له  ملی 
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تیشکی گه رمی خۆر کرد، ئه وا ئه و تیپە به ره  الی حه ووا ده سووڕێت و لە 
پڕ ده بێت به  ژماره  هه شت.  ئەرێ، هه شتی ژیان، خه وی شیرینی حه ووا و 
یه که مین کۆخیش بۆ ئه وین.. بەڵێ،  یه که م ماڵ و مەسکەنی بۆ نەوەکانی 

ئینسان..!      
پاش حه فت شه و و ڕۆژێک مانه وه  له  سه ر لم، بەم شێوەیە له  ناوی خۆم 

گه یشتم.. له  چاره ی خۆم و چارەی حه ووا..! 
ئیتر با به س بێت و بچم حه ووا لە شیرینی خەودا به  ئاگا بهێنم... ئەرێ، 

با بچم..!                  
ڤانکوڤەر- ٢٠٠٠



 قه ڵه مه  پاركه ره كه ی باوكم    251

کۆتایی )ک(
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ترس  بەاڵم سه رباری  ده بێته وه ..  غلۆر  به  کۆاڵنه که دا  به  گوڕ  )ک( 
و له رز، ئه م ئێواره یه  فێنکه  که شوهه وای گۆرانییه  خۆشه که ی مەزهەری 
خالقی ]شیرین ته شتی ده ڕێسێ[ ده خاتەوە زەینی و شادمانیی پێ دەبەخشێ.. 
بۆیە لەگەڵ ڕاکردنیدا خۆشییه ک تک تک ده ڕژێننه  نێو دڵ و دەروونی 
و ئێواره  ڕابردووه کانی واڵتی گەلێک زیندوو دێته وه  یاد.                        

ئێستاکێ  لێ،  شه کر.  وه ک  شیرینه   واڵت  دەمرێت،  هه تا  بۆ )ک( 
ئه و له  غوربه تدا و دوور لەم شیرینە، وه ک گلۆره  به نێک هەرینایی بووە 
ئەو  بەڵێ،  ده بێته وه .  غلۆر  ئەستەنبولدا  شاری  شێداری  کۆاڵنێکی  به   و 
گلۆره  به نێکە  و سەروده مێکە له  ژێر حوکمی ته شییەکەی شیریندا نه ماوە، 
ده ڕێسی.  ته شییه که   که   بێت  شیرینە  ئه و  ده ستبه رداری  ناکرێت  کەچی 
بەڵێ، )ک( گەلێک تامەزرۆییە بۆ بیستنی ناوی شیرین، جا ئه گه ر له  نێو 
گۆرانییەکەی مەزهەر دابن، تاهیر تۆفیق،  حه سه ن زیرەک و یان هەر دەنگ 
شیرینێکی دیکەی کورد.                                                                                                           
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به   ده بێت  لێ  پۆلیسه کانی  هه نگڵی  بن  داری  و  ده داته وه   ئاوڕ  )ک( 
کلکی ته شییەکی ناجۆر، یان داری ده سه اڵتێک که  ته مه نی هه زاران که سی 
وه ک ئه و به ده ردی گلۆره  به نێک ده به ن.. وەها ده زانێت سه ره داوی ته مه نی 
به  ده ست ئەو پۆلیسانه وه یه  که  نزیکه ی چاره که  سه عاتێکه  به  دوایه وه ن و 
خۆشییەکە ی نێو دڵی به  هۆی گۆرانییه که  تێکه ڵ به  ترسوله رز ده که ن. بۆیه  
لە زەینیدا وێنای تەشییەک دەکات کە له  بااڵی شیرین گه لێک درێژتر 
بێت.. ته شییه ک دەبینێت کە  به  زه بر و زۆردارەکی خۆی له  ڕانه  سفت و 
نه رموگه رمه کانی شیرین ده خشێنێت و ئەویش له م نێوه دا گلۆره  به نێکی داماوه  
و خەریکە لە پێش چاوانی شیرینەکەی تەمەنی بە هه ده ر ده بردێت.                                                                                                  
)ک( گشت گیانی لە نێو ترسدا ده له رزێت و هەروەها کۆاڵنه کانیش له  
ژێر پێیدا ده له رزن. ده ڵێت خۆی بووه  به  ئەستەنبولێک و چه ندین بوومه له رزه ی 
گەورە و چاوەڕوانەکرای لە نێو هەناویدا هەڵگرتووە. ئەو به  ده م بیرکردنه وه  
جوێن به  پۆلیسه کان، کۆاڵنه کان، قه ره قۆل و سوڵتانه کان ده دات... بەڵێ، 
جوێن به  خۆی و به  ئەستەنبول ده دات! به  خۆی دەگوت: )ئای که  جوانە 
ئەستەنبول، ئه گه ر رێم نه که وتبایه  ئه و کۆاڵنه  تاریک و شێدارانه که  تیایاندا 
زامه کانی خەڵک گەلێک له  ] زام*[ ی بازاڕ قووڵترن.. یان برینه کانیان 
گه لێک زیاترن له  د رزه  بێ ئه ژماره کانی دیواری ئه و کۆاڵنانه ، ئه و دیوارانه ی 
که کتومت وەک خەڵکەی نێويان له  یه کتریی ده چن!(                                                           
 به اڵم له  ڕاستیدا کۆاڵنه کان له  یه کتر نه ده چوون، چونکه  له  هه ندێک 
گه ڕه کدا ئه وه نده  ئه ستوور و بڵند بوون که  دوو برای پشتێ نه  دەیانتوانی  
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یه کتری ببینن، نە هیچیش له  یه کتری ببیستن. که چی هەندێک گه ڕه ک، 
دیوارەکانیان هه ر ئه وه نده ی په رده ی ئه و کوالنه  ته نک و شەفاف بوو که  بووک 
و زاوا موسافیره کان له  شه وانی پڕ ماچومورچیان لە هاوینانی شه قاڵوه  له  
نێویان ده نووستن هەتا مێشووله  بێزاریان نه کات. به ڵی، له و گه ڕه که  هه ژارانه دا 
دیواره کان وەک نەبوو وا بوون و لە نێویاندا ئەوەی  له  ژێر باری نەداریدا نوێژ 
لە دوای نوێژی دەکرد  بە سانایی گوێی له  ئاخوئۆوفی هاوسێیه کەی بوو 

که  بۆ لەتە نانێک .... ی ده دا! 
ئه و  هاوشێوەی  هه ستده کات  وله رزیدا  ترس  له   پڕ  ڕاکردنی  له   )ک( 
دیوارانه  له  هیچ شوێنێکی دیکەی دونیا  نییه ، چونکە سەرباری ئه وه ی که  
پڕن له  د رز و که له به ری گچکە و گەورە، لێ چتاقیان ئاماده ییان تێدا نییە 
ده می بۆ بکه نه وه  و به  یه کجارەکی له به ر چاوی پۆلیسه کان ونی بکه ن.                                                                                         
هیچ  ئیدی  و  ڕاده کات  خێراتر  ئه ویش  و  ده بنه وه   نزیک  پۆلیسه کان 
گۆرانییه کی نایه ته وه  خه یاڵ و هیچ ده رگایه کیش شیرینێک نایکاته وه . له  
غوربه تی ده  رۆژه یدا، )ک( هه ستده کات ئەستەنبولی پا نوپۆڕ بۆ ئه و بووه  
به  کونی مشک و ئه وی وه ک بازرگانه  ئیتالی و جه رمه ن وئیسپانی و 
پۆرتگالیانه ی لێکردووه  که  ڕۆژگارێک قاپیه  کۆنه که ی ئەم شارەیان به  
ڕوو داخرا و له  هێنانی  سه روه تی هیند و چین بێ به ش کران.                                                                                                    
)ک( پاش ده  ڕۆژ مانه وه  له  ئەستەنبول، وه ک ئه م بازرگانانە گیری 
بۆ  په ڕینه وه ، ڕێگایه ک  بۆ  بدۆزێتەوە  نه یده توانی ڕێگایه ک  و  خواردبوو 
ده ربازبوون. هه رچه نده  ئه و لە بنەڕەتدا هیچی لە کەسێکی وەک ئه م بازرگانه  
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ئه وروپیانه  نه  دەچوو که  هه ر به له مه که ی له  ئاوی ئه سته نبول په ڕانده وه وه ک 
و  شاهان،  نێو گه نجینه ی سوڵتان  بکه وێته   ده ستی  و  لێبێت  بابای  عه لی 
خه زێنه ی پڕ له  زومرد و مرواری و یاقووت، یان گۆزە و جەڕەی پڕ له  زیو 
و زێڕ و ئه ڵماس! هه روه ها ئەو کەشتیوانێکی وەک کاپتن )جەیمس کوک( 
یش نه بوو  هه ر له  ئاو دەریا و زەریاکان په ڕییه وه  خۆی له  سه ر زه مینێکی 

پاکیزه دا ببینێته وه .                   
)ک( نه  بازرگانه  و نه  کەشتیوان، بەڵکە که سێکی ده ربه ده ره  و هەاڵتووی 
تیشێرتێکی  له گه ڵ  له به ره  شینی  کاوبۆییه کی  ئەو  زەبروزەنگە..  دەستی 
سپیی کە بە هەموویان پێنج گیرفانیان هەیە ، چواریان له  کاوبۆکه  درواون 
و  بەتاڵن  سیانیان  )ک(  گیرفانەکانی  تیشیرته که ی.  له   یه کێکیش  و 
لە  ڕاست.  الی  به   نەبێت  کاوبۆکه ی  پشته وه ی  و  پێشەوە  گیرفانی  دوو 
گیرفانی پشتەوەدا په ساپۆرتە عیراقییەکەی  بازاڕی شێخەاڵ هەیە کە ڤیزا 
ده  ڕۆژییه که ی دە ڕۆژە به  سه رچووه ، هەروەها له گه ڵ نامه یه کی خوشکه  
له   بەاڵم  ناردوویه تی .  ڕۆژێک  چەند   له   به ر  ئه وروپاوه  له   که   گه وره ی 
گیرفانی پێشه وه  زه رفێکی نایلۆن هه یه  که  به  الستیکێک توند توند پێچراوه  
تەنها لەبەرئەوەی دیارییەکی باوکی تێدایە که  پاره یه کی زیوی عوسمانییه  
و ناوی سوڵتانی موحه مه دی یه که می به  زه حمه ت لێ ده خوێنرێته وه، لەگەڵ  
پێنج سه د دۆالری ئه مریکی کە وەک جگەرە پیکەوە لوول دراون .  له  هه مان 
له گه ڵ  هەیە   تورکی  لیره ی  ملیۆن  ده   زەرفەکەیشدا،  دەرەوەی  و  گیرفان 

هه ندێک خوردەی ئاسن.                         
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)ک( دوێنێ شه و خه ونی به  ئه وروپاوه  بینیبوو، بۆ ئه و ئه وروپا خاکێکه  
له  خه ون که  مرۆڤ تێیدا له وانه یه  بێ باڵ بفڕێت، بچێته  نێو قووڵترین ده ریا  
و نەخنکێت، یان زۆرترین .......... بکات بێ ئه وه ی ره حه ت بێت. ئه وروپا 
کیژێکی قژ زه رد وچاوشینه  له  ئەستەنبول گه لێک جوانتر و نازدارتر، ئه وروپا 
جوانترین کیژی دونیایه !                                                          

پۆلیسه کان هه ر به  دوایه وه ن ئه ویش هه زاره ها لێکدانه وه ی سه یروسه مه ره ی 
بۆ دێت، کۆاڵنه کان له  پێش چاوانی ده بن به  ته ونی جالجاڵۆکە و هه ستده کات 
هه تا خیراتر ڕابکات ته ونه که  گه وره تر و ئاڵۆزتر ده بێت. وەها ده زانێت دونیا 
و  سه رلێشواو  مێرووله یه کی  ئه ویش  و  گه وره   ته ونێکی  به   بووه   یه کپارچه  
سه ده ی  له   خاکێکه   ئه وروپا  ابکات.  ڕ  ال  کامە  بەرەو  نازانێت  و  ته نیایه  
ڕابردوو و ئەستەنبولی جوانیش بۆ ئه و بووه  به  چه ند کۆاڵنێکی شێداری 
ته سک و باریک که  تیایاندا بۆنی دژوونی ده یان سه ده  په نگی خواردۆتەوە  
و سییه کانی )ک(يان پڕ کردووه  له  گاز و تەنگەنەفەسە.                                                             
هێنەهێنی هەناسەدانی )ک( پڕ به  قوواڵیی کۆاڵنه کان ده نگ ده داته وه ، 
ده ڵێیت ئه سپه  کمێت و برینداره که ی حه مه دۆکه  و که وتۆته  نێو کێژاوێک 
که  ده ستی هیچ یه شار که مالێکی ناگاتێ. ده یه وێت له  ده رگایه ک بدات، 
ناوێرێت. ده رگاکان به  ژماره ی کۆاڵنه کان زۆرن و له گه ڵ خێرایی  به اڵم 
ڕاکردنیدا ده بن به  درزی باریک باریک و خواروخلێج. ئه و وەها ده زانێت 
ئه گه ر بچێته  نێو هه ر ده رگایه ك ده بێته  خۆراکی مشکومار. بۆیه  دووباره  
ناوێرێت له  ده رگایه ک بدات و خۆی له به ر چاوی پۆلیسه کان بشارێتەوە .. 
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ڕاده کات و به ڵکە ده رگایه ک له  پڕ له  به رده میدا بکرێته وه  و له و ته نگژه یه  
ڕزگاری بکات . ده رگایه ک وه ک ئه شکه وته که ی عه لی بابا سەیر بێت و 
لەگەڵ  کراینەوەیدا  ئه و قوونی بکه وێته  سه ر به ڕه  ئه فسووناوییه که ی عه الئه دین 
بۆ دووری دوور بفڕێت.. بفڕێت بۆ ئه وروپا.. بۆ ئه مریکا.. یاخود بۆ هەر 
شوێنێک کە دوورتر و ناوەزاتریش بێت له  جه زیره ی واق واق!                                                                                                                                    
 )ک( ڕاده کات و چاوی له  وه یه  ده رگایه ک وه ک زاری نه هه نگه که ی 
دره وشاوه ی  ماسی  له   بێت  تە ژی  و  بکرێته وه   فراوانی   بە  یونس  حه زره تی 
نێو هه ناوی  له   بۆ ماوه ی چل سااڵن  ئه و  بێت   نه هه نگێک  ڕه نگاوڕه نگ. 
خۆیدا هه ڵبگرێت و پۆلیسی هه موو دونیای بە دواوە بن ونەیدۆزنەوە. ئەوێ بۆ 
)ک( شوێنێک بێت دوور لە کوشتوبڕ، دوور له  ترس و ڕاونان، هەروەها دوور 
له  ئازار و تۆقاندن.                                                                                                                           
هاوار و ده نگه ده نگی پۆلیسه کان نزیکتر ده بێته وه ، جارێکی دیکه  )ک( 
ده بێته وه  مێرووله  و ئەستەنبولیش به  ته ونێکی گه وره ی جالجاڵۆکە. لێرە خێراتر 
یاریزانێکی تۆپی پێ خۆی دێتە بەر چاو.. لێ ئه و وا  ڕاده کات و وه ک 
ماوه یه که  ڕاده کات و   نە یارییه که  به  کۆتا دێت، نه  ئه ویش ده گات به  گۆلێک!                                                                                     
ئه مجاره  سەرەولێژ غلۆر ده بێته وه  و ئه و خه یاڵه ی خۆشحالتری ده کات له وه ی 
مێرووله  و ته ونی جالجاڵۆکەکە. لەو کاتەدا که مێک له  پۆلیسه کان دوور 
ده که وێته وه و  ئیتر نایه و ێت عه لی بابایەک بێت و بچێته  نێو ئه شکه وتێکی پڕ 
له  گه نجینه ی سوڵتان و شاهان. هه روه ها نایه وێت یونسێکی ته نیا بێت و چل 
سااڵن ده نگی نه گات به  که س.. خێراتر ڕاده کات و چیتر حه زناکات ته نیا بێت.
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 )ک( ده یه وێت بگات به  گۆلێک و چه پڵه ی هه زاران که سی گوێ 
لێبێت. ته ماشای ئه وال و ئه مالی دیواره کان ده کات و بۆ شوێنی ئه و چه پاڵنه  
ده گه ڕێت. ده بینێت دیواره کانی ئه و کۆاڵنه  سه راولێژن و پڕن  له  په نجه ره ی 
گچکە گچکە له  به رزایی به ژن و نیوێکی بااڵی ئه ودان. په نجه ره کان له گه ڵ 
ڕاکرنیدا دووباره  و دووباره  ده بنه وه. له  دڵی خۆیدا ده ڵێت که  ئه وه  دیواری 
مۆزه خانه یه  یان باخچه ی گیانله به ران یانیش زیندان. ترسێک ده که وێته  له شی 
و ئه و سێ شوێنه  له  خه یاڵیدا ده بن به  یه ک زیندانی گه وره ، یه که م زینداێک 
بۆ شته کانی نێو گیرفانی.. دووه م بۆ ئه سپه  کمێت و برینداره که ی ناخی..
سێیه مینیشیان بۆ ئه وی ته نیا و دوور و ده ربه ده ر!                                                                                                                          
 ئیتر )ک( هه ستده کات که  هه ر تاوێکی تره  و ده رگایه ک له به رده میدا 
ده کرێته وه  که  لە ده رگای یەک لەو زیندانه  گه ورانە بچێت. ئەو به رله وه ی 
ماندووتر بێت و که مێکیش هێواشتر ڕابکات،، سافیره ی پۆلیسه کانی دیتەوە  
گوێ و دووباره  خۆی لێ ده بێته وه  یاری زانەکەی تۆپی پێ.. هەرینایی 
بووە و ده نگی هێنەهێنی هه ناسەی گوێ کەڕ دەکات و پڕ به  گه رووی 
کۆاڵنه کان ده نگ ده داته وه . لێ، ئه مجاره  کۆاڵنێکی له هه موو جاران نشێو 
له گه ڵ  و  ده بینێت  سه وزاییه ک  دووره وه   له   ده کاته وه .  بۆ  باوه شی  لێژتر  و 
ڕاکردنیدا گەلێک نزیک و ئارامتر دەردەکەوێت.                                                                                
به   ده بێت  سه وزاییه که   هیچ!  به   ناگات  که چی  ڕاده کات،  )ک(هه ر 
گردێکی پڕ له  دار و ماڵ و  له  پێش چاوی وی به رزتر ده بێته وه  و ئاوێکی 
شینیشی دێته  پێش. پۆلیسه کان نزیک ده بنه وه  و یه کێکیان به  تورکی هاوار 
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ده کات: »دووڕ*« به اڵم، گوێی بۆ نادات و لەگەڵ ده نگه ده نگی سافیره  
و هاتوهاواری ئەوان خێراتر ڕاده کات. به  خه یاڵ چوارده  ساڵ گه ڕاوه ته  دوا 
ماڵیان  بە  نزیک  له  گۆڕه پانێکی  و  ته مه ن چوارده  سااڵنه   و گه نجێکی 
تۆپ به ره و گۆل ده بات. سافیره ی نه بڕاوه ی پۆلیسه کان نایوه ستێنن و ئه و 
به ره و گۆلێک ده ڕوات که  له  ئه شکه وته که ی عه لی بابا گه لێک فراوانتره ، 
هەروەها گه لێک قووڵتریشه  له  زاری نه هه نگه که ی یونس پێغه مبه ر. بەڵێ، 
)ک( به ره و گۆلێک ده چوو که  هه تا نزیکتر ده بووه وه  شینتر و جوانتر و وااڵتر 
دەمی بۆی دەکردەوە.                                                                                                                                    
کۆاڵنه که .  کۆتایی  به   ده گات  ناکاو  له   و  ڕاده کات  هه ر  )ک( 
پۆلیسه کانیش هه ر به دوایه وه ن و نزیکتر ده بوونه وه . چه ند هه نگاوێک دوور 
گیربێت،  وی  ملی   پشته   له   ده ستیان  هه وڵده ده ن  و  ده که ن  هاوار  ئه و  له  
که چی ناتوانن. هەتا )ک( له  پڕ خۆی فڕی ده داته  خواره وه ی کۆاڵنه که  
و ده که وێته  نێو به رده اڵنێک که  وه ک چه قۆ له  له شی ده چه قن و ئەنجن 
ئەنجنی دەکەن.. له گشت  الوه بریندار دەبێت و خوێن لەشوالری  ته ڕ ده کەن 
و هاوار و ناڵه ی ده گات به  گوێی پۆلیسه کانیش. به ره وخوارغلۆر ده بێته وه  و 
به درێژایی ژیانی ڕۆژی وەها شوومی به  خۆیه وه  نه بینیوو.. ڕابردوو تیژ به  
بیریدا تێپه ڕ ده بێت و یادگاره  شیرین و تاڵه کان هەمووی وەک فلیم بە زەینیدا 
بە خێرایی گوزەر دەکەن. ئه و خۆیشی نازانێت کە بۆچی شته کان وەها لە 
ناکاو ڕوودەدەن و لە نێو  زەینی و ژێر پێیه کانیدا بە جێ دەمێنن.. بۆچی وەها 
وەک گلۆرە بەنێک دەبێتەوە بە هیچ و پەنجەی شیرێنێکی پێ ناگات.. 
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بۆچی وەها تەنیا دەمێنێتەوە و جگە لە چەند پۆلیسێکی وەک گورک نەبێت 
کەس بە قەدەرەکەیشی نازانێت؟                                                                                                                                     
 )ک( ئه وه نده ی ده کات خۆی بۆ ناگیرێته وه ، نه  به ردێک، نه  دارێک، نه  
بنچێک ده گاته  هانای.. ئەو بە خۆی و له شی خوێنییه وه  لە پڕ ده که وێته  نێو 
قوواڵیی ئاوه  شینه که وه .. بەڵێ، ئەو لە پڕ ده که وێته  نێو قوڕگی دەریای په سفۆر، 
ده ریای سپیی ناوه ڕاست، و ئاوی بێ بنی ئه تالنتیک و یه کسه ر ده خنکێت.                                                                                            
له و کاته ی په پووله ی ڕۆحی )ک( به ره و ئاسمان ده فڕی، پۆلیسه کان هه ر 
له سه ر لێواری ئاوه که  بوون و به  دیمه نی سه ر و له ش شکان و خنکانی که سێک 

پێده که نین که  نه یانده زانی ئه و ماوه یه  درێژه  بۆچی وەدوای که وتبوون.
 دواتر یه کێک له  پۆلیسه کان هه ست ده کات که  کرمی دڵی هێشتاکێ 
دانەمرکاوە  ، بۆیه  هەر کە  په پووله یه کی سپیی له  نێو گوڵزای باخچه ی 
ئەمیش   دوای  یه کسه ر  دابمێنێت  ئه وه ی  بێ  خێرا  ده کات،  به دی  ماڵێک 

ده که وێت!
سپارتە - ١٩٩٨
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فانۆس
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شەوان لێرە جادەکان چۆلن، نە ڕووناکییەک هەیە، نە جوولە و دەنگەدەنگی 
خەڵکی.. بەڵێ، نێو چوار ال دیوار و ژوورەوە شوێنی نەگۆڕی ئێمەیە و 
گۆڕەپان و باخچە و کۆاڵن و جادەکانی شاریش بۆ چەکدارەکانی هەردوو 
بەرەی شەڕ ماوەتەوە لە یەک لە ماڵەکاندا، سەرێک لە پێش فانۆس لەسەر 
دیواردا گەلێک گەورەتر لە ڕاستی دیارە و دەڵێیت بە هەمان ئەندازەیش بیر 
لەم سەردەمە ڕەشەدا دەکاتەوە کە تێیدا دەژیت!                                                                                      
کێژێکی دە سااڵنی هەیە و زوو فانۆسەکە بۆ خوێندن دەباتە پێش خۆی 
و سەری گەورۆنە و بە ڕەش نەخشاوی باوکی لەسەر دیوارەکەدا ال دەدات، 
هزرکردن و بیرکردنەوەکانیشی لە نێو قەدا دەپسێنێت.                                                         
کیژەکە کە فانۆسەکە هەڵدەگرێت، سەری ماشوبرنجی باوکی لە ژێر 
ڕووناکییەکەیدا لە هەموو جارێک جوانتر دەبینێت و شادمانە کە بەم شەوە 
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تاریکە قژی باوکی وەها پڕ و لوول و بریسکەدار و زیوین دەبینێت. لێ، 
هەرگیز نافامێت وەکی باوکی موووەکان وەها بەربژار بکات و بڵێت: مووە 
سپییەکان هی ڕۆژگارە تاڵەکانی هەردوو جاری زیندانن، تاوانی ئەنفال، 
کۆڕەو، گرانیی، بێکاری، شەڕی براکوژیی و ترسی جەردە و دزان.. مووە 
ڕەشەکانیش مانەوەیان تەنها بە هۆی سەرکەوتنەکانی پێشمەرگە و ڕاپەڕین 
و شتی دیکە بووە.                                                                                                  
بە  و  دەبینێت  دیوارەکە  لەسەر  گەورە  قەڵەمێکی  و  دەست  باوکەکە 
کیژەکەی دەڵێت: )کچم تەماشا بکە ڕووناکیی چ سیحرێکی گەورەی 
هەیە، تۆ ئێستاکە چەندە لە باوکت گەورەتریت!( لە بەرانبەردا کیژەکە بە 
دەستەکانی سەری دوو شتی وەک گا لەسەر دیوارەکە دروست دەکات و  بە 
شەڕیان دەهێنێت، بەاڵم بێ ئەوەی بە خۆی بزانێت ئەم ڕەفتارەی کەمێک 
دەبێتە هۆی خەمبارکردنی باوکیی و گەڕاندەنەوەی بۆ نێو بیرکردنەوەکانی.                                                                  
کلیلی پەژیوانی لە گشت دەرگەکانی ڕۆژگارەکانی ڕابردوو دەگێڕا و 
بە خۆی دەگوت دەبوایە لێرە وەهام کردبایە و لێرەیش وەهام نەکردبایە؟                                                                                                                            
ڕادیۆکەی هەڵکرد و ئەم بیرکردنەوانەی دووبارە لێ پسان و مۆسیقای 
)ت..ت..ت..تت..تتن.( دەنگی ئەمریکا بە کوردیی هاتە نێو گوێچکەکانی.. 
شوێنی هەواڵەکان وەها بوون- باشووری کوردستان، باکووری کوردستان، 
تورکیا، بۆسنە و هرزەگۆڤینیا، ڕوسیا، ڕواندا، بەنگالدیش و هتد. مەوجی 
ڕادیۆکەی بادا و کەوتە سەر مۆسیقایەکی هێمن. لێ، پێی نەحەساوە و 
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چوو پەردەی پەنجەرەکەی هەڵدایەوە و لە ئاسمانی تاریک و ڕووندا یەکسەر 
ئەستێرەکانی هرسی گەورە یان حەفت برای دیتن.

ئەو زوو پەردەکەی دادایەوە و لە پاڵ کیژەکەی دانیشت و ماچێکی لە 
تەوقی سەری کرد.. سێبەری هەردووکیان گەلێک گەورەتر لە پێشوو لە 
سەر دیوارەکدا تێکەڵ بە هیی یەکتریی بوون. لەو کاتەدا دەرگاکە کرایەوە 
و هاوسەرەکەی هاتەوە ژوور. ئەوان چوون کەمێک لە دووری فانوسەکە 
دانیشتن و دواتر دەوریان لە خوانچەیەکی گچکە دا کە هێندێک نان و 
قاپێک پەتاتە و پیازی لەسەر بوو.                                                                                                                        
بەاڵم  و  بوو  تێکەڵ  دیوارەکەدا  سەر  لە  هەرسێکیان  سێبەری  ئەمجارە 
شەویالگیان ئەوەندە بە سەیری دەجووال دەتگوت ئەم دوو سەرە گایە دەجوون 
و کاوێژیان پێ دەکەن کە پێشتر کیژە بۆ ترساندنی باوکی وێنایانی لەسەر 
دیوارەکە کێشابوو! کەچی هێشتا وێنەی سەماوەر و سەمای ئەو هەڵمەی 
لێ هەڵدەستا پتر زیندوو و نۆستالژیتر دیار بوو لە دیمەنی ئەوان.                         
کات هێواش هێواش ڕەت دەبوو و لەگەڵ چایە خواردنەوەدا و گوێیان 
بۆ الوکێکی خۆش لە ڕادیۆی یەریڤان هەڵخستبوو و کەمێک لە دونیا 
پڕ لە شەڕ و کارەسات دەرچوو بوون. لە پڕ کارەبا هاتەوە و دەنگی کزی 

پێکەنینێکی بە کومەڵیان لێوە هات.
کیژەکە زوو ڕابوو وتەلەفزیۆنەکەی هەڵکرد، بەاڵم یەکەم شت کە هاتە 
گوێیان ئاگادارییەک بوو چەشنە: ) ئاگاداری.. ئاگاداری.. ئەی خەڵکی 
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نەخۆشخانەی..........  کە  دەکەینەوە  ئاگادارتان  شاری.....  بەشەڕەفی 
 A ,-A , +B, +O,+ [ زۆر بە پەلە پێویستی بەم جۆرە خوێنانە هەیە
                                                                                   ) ] -O, BA

 لێرە ڕەنگی سووری خوێن تەواویی زەینی باوکەکەی داگیرکرد بوو، 
بەاڵم  بڕوات.  بیەوێت  ئەوەی  بەر خۆی وەک  دا  تەکانی  بۆیە کەمێک 
نێو ماڵ و  بەر بکەوێت و  نەگەڕێتەوە  نەوەک گوللـەیەکی وێڵێ  ترسا 
منداڵەکەی.. ئەو خۆنەویستانە ویستی خۆی مژووڵ بکات و دەستی بۆ 
دەفتەری )ژیان( ی کچی برد کە ال تاریکییدا ناوی خۆی بە )زیان( 

نووسیبوو!              
پیرمام - ١٩٩٦
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گەشت



270   دیدار مه سیفی



 قه ڵه مه  پاركه ره كه ی باوكم    271

من و شیلە لەوە کەمێک جوداین، ئەو بۆ خوێندن لە شارێکی گەورە و 
دوور هاتووە و منیش لە گوندێکی گچکە و گەلێک نزیک نزیک بە ئێرە .. 
من بە زمان داگرتم لەسەر وشەی - ئێرە -  دیارە وەسفکردنی شوێنی پێشینی 
ژیانی هەردووکمان ناکەمە خەم. بەڵێ، سەبارەت بەم شارە جەنجاڵەیش هیچ 
شتێکتان پێ ناڵێم، بەڵکە بە پەلە هەردوو نیگای چاوەکانم بەسەر مێزەکەی 
نێوان من و شیلە گوزەر پێ دەکەم و بە خێرایی تیرەکەی دەبڕم.                                                      
و  شیلە  پەمەییەکانی  نینۆکە  سەر  دەخەمە  چاوەکان  نیگای  سەرەتا 
بڕیاری گەشتیک دەدەم کە هەرگیز پێشتر نەمکردبێت.. بۆ ئەم گەشتەم 
پێوەرەکان درێژتر و گەورەتر لێدەکەم، سانتیم دەکەم بە مەتر و چرکەیش بۆ 
سەعات دەگۆڕم.. بەڵی، هەتا بۆم دەکرێت لە ئاست جوانییدا گچکە دەبمەوە 
و ئەوەی دەکەوتە ڕێم گەورەتری دەبینم.. لێرە دەست بە گەشێکی وەها خۆش 
و جوان دەکەم کە ئەوەی بە خەیاڵیش لەگەڵمدا هاتبێت دوژمنمە!                                                          
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دەگەمە سەر لێوارە سپییەکانی نینۆکان و بەسەر قامکە بللورییە لووسەکاندا 
دەچم و دەوەستم.. جار جارەیش بە دۆڵە پەمەییەکانی نێوان قامکاندا شۆڕ 
دەبمەوە و پێم خۆش دەبێت خۆم لەوێ ون بکەم.. سەردەکەومەوە و دەشتایی 
بەفرینی پشتە دەست دەکەوێتە پێشم و بە شێەنیی دەیبڕم. دەمارێک وەک 
رووبارێکی دەزوولەیی شین دیارە و ئارامییم پێ دەبەخشێت.. هەتا بن ئێسکە 
خڕەکەی مەچەک و شوێن پێی بازن بە کەناری ڕووبارەکدا دەڕۆم و دووبارە 
لەوێدا وچانێک دەدەم و دەوەستم.                                                                                                                               
ڕادەمێنم  مووانە  گەندە  ئەم  دەوەنی  لە  خڕەکە  ئێسکە  دەوروپشتی  لە 
و  دیوە  وێنەی  بێ  جوانییەکی  هەبوونیان  لە  شاعیریش  )گۆران(ی  کە 
جوانترین شیعری لەمەڕ مووی ژندا هۆنیوەتەوە. بە لوولەی سپیی و بەفرینی 
باسکدا هەڵدەگەڕێم و هەتا هەنیشک ناوەستم. قۆڵ و بازووی جوانی بە 
شێوەیەکی دیکە و تیرەیەکی گەورەتر کە هیی باسکە دەکەوێتە ژێر نیگای 
چاوانم.. ئای، کە نەرم و سپیی و لووس و جوانە، گەندە مووەکانیش کەمتر 
دەبینم و زوو زوو لێواری بلوزە نارنجییەکەی ڕێگەم لێ دەگرێت و لە پڕ 
دەموەستێنێت.. بلوزەکە بە بەریدا تەنگە و کە خۆیشم لە بنی ڕادەکەم سەرەتا 
هیچ نابینم، دواتر هەست دەکەم کە وەک سەرودەمی ڕۆژئاوابوونە و منیش 
تێیدا بەفر دەبڕم.                                                       

لەسەر لووسە کاڵوی شان چەند جاریک دەخزم و کەمێک دەمینێت 
بکەوم.. خۆم بە ئێسکە الرەکە دەگرمەوە و لە نزیکە و یەکەم خاڵی ورد 
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و قەترانیی لە گەردنی شووشەییدا دەژمێرم.. ئینجا بە تاڵە موویێکی قژە 
قاوەییەکەی هەڵدەگەڕێم و دەگەم بە تەوقی سەر، لەوێدا کەمێک دەمێنم و 
نەخشەی دابەزیم دەکێشم.                                                        

نێوچەوان الکێشەیەکی جوانە لەسەر دوو هەیڤی جوان و لەو شوێنەی 
کە بە کەپوووە دەنووسێنت، بۆشایەکی تەنگ هەیە بۆ ڕەت بوون. بەوێدا 
مووی  ژێر  لە  و  چاوێک  پێڵوی  سەر  هەڵدەدەمە  خۆم  و  خوار  دەچمە 
برژانگەکاندا پشوویەک دەدەم بە قووڵی لە جوانی ئەم ڕووە ڕادەمێنم.. چاوە 
ڕەنگ هەنگوینییەکان لیک دەخەنە نێو زارم و دەمجوولێنن.. بە نێو کون 
و کەلێنەکانی کەپوو و چاو و لێوارەکانی ڕوومەتدا تێر تێر پیاسە دەکەم 
و لیک تنۆک تنۆک لە زارم دەڕژێت.. لەسەر گۆنای ڕوومەتدا گەرم 
گەرم دەبمەوە و وەک ئەوەی ڕۆژێکی هاوین هەاڵتبێت دەبۆرژێم.. خەوم لێ 

دەکەوێت و خەون دەبینم!   
لە  بکەوم..  وەختە  و  چەناگە  سەر  کەوتوومەتە  خەواڵووەوە  چاوی  بە 
ناکاو ژیار دەبمەوە و خۆم فڕێ دەدەمە سەر گۆڕەپانێکی مەڕمەڕ و لەگەڵ 
لێدانی دڵیدا شایی دەکەم.. شایی! بە هەورازە نەرمەکانی مەمکی هەناریدا 
سەردەکەوم و لە لوتکەدا کانیاوێک دەدۆزمەوە.. بە دیار ئەم کانیە تاوێکی 
نێو  دەکەومە  دواتر  دەشکێنم..  ئەم گەشتەم  تێنوویەتی  و  دەمێنمەوە  درێژ 
دوڵێک و لە نێویدا ون دەبم یان حەز دەکەم بە یەکجارەکی بزر بم!                                                
یەکسەر  سنگ  قەفەسی  گەیشتنی  بەیەک  شوێنی  لەسەر  و  دەڕۆم 
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هەڵدەخلیسکێم و دەکەوم.. بێزار بێزار سکی نەرم و شل دەبڕم و ناتوانم ڕەوتی ڕۆیینم 
بگۆڕم، هەتا لە پڕ دەکەومە چاڵی گچکە و جوانی ناووک یان شوێنەواری 
پەتکی ژیان. بە ناچاریی لەوێدا دەمێنمەوە و نازانم چ بڕیارێک بدەم.. بەڵی، 
نازانم لە گەشتەکەم بەردەوام بم، لە نێو چاڵەکەدا بمێنمەوە خۆزگەیەک لە نێو 
دڵم بچێنم، یانیش بگەڕێمەوە بان لە نێو چاوانی شیلەدا ون بم!                                               
من نازانم چی بکەم و چی بڵێم؟ لەو کاتەی شیلە لە گۆڤارەکەی نێو 
دەستی وێنەی شارێکی گەورەی ئەودیوی زەریاکانم پێ پێشان دەدات و 

هەموو ئەم خەیاڵکردنە جوانانەم لێ دەڕەوێنێتەوە!   
                                                         

پیرمام - ١٩٩٣
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زایگۆت



276   دیدار مه سیفی



 قه ڵه مه  پاركه ره كه ی باوكم    277

و  سەر  بە  کە  سەرمێکۆتەیین  و  بزێو  و  مایکرۆسکۆپی  تەنی  ئەوان 
و  لینج  نێو مەلەوانگەی  لە  دان.  لە جوولە  و  هەڵپەهەڵپیانە  بادان  کلک 
خەستدا مەلە دەکەن و چتاقیان خوازیاری ئەوە نییە لەم کاروانە ملیۆنییە 
داببڕیت. شتی سەیر ئەوەیە کە ئەم ماراسۆنە جوان و بە گوڕ و تینە، بۆ 
سەرکەوتن و گەیشتنی یەکێکیانە و بەس.. ئەوان کە بە شوێنی ئامانج 
دەگەن ، چاوەڕوان تنۆکێکی بازنەیی لەسەر ئاگرە و بە مایکرۆن تیرەکەی 
بپێوە.. سەرەتا تەنە سەرمێکوتەییەکان گەلێک تیژڕەون و خۆیان بە دیواری 
ئەو تونێڵە تەڕ و تاریک و گەرمانەدا دەدەن کە تێیان کەوتوون. بەاڵم بەشی 
دەبن  ئاڵۆز  لێ  لە سەرەتادا گینگڵ گینگڵ سەرو کلکیان  هەر  زۆریان 
و زوو لە پەلوپۆ دەکەون.. هەیانە لە لینجاوی ئاوەکاندا دەخنکێن و ئیتر 
ناگەن.. هەیشیانە لە کون و کەلێنەکاندا بە هەر هۆیەک بێت و بەجێدەمێنن 
و لەوێدا دەمرن.. ئەوانەی لە کۆتاییدا دەمێننەوە دەستەیەکی جەربەزەن و پڕ 
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لە توانایین، کە ژمارەیان چەند هەزارێکە و بەس. ئەوانە بە تەوژم خۆیان 
بە دیوارەکانی تنۆکە بازنەییەکە داداوە و خوازیارن کۆنێک لە پیستەکەی 
بکەنەوە.. لێرە ئەوەی یەکەمە لە کردنەوەی ئەم کون و دەرگایە، لە ژوورەوە 
لە الیەن تنۆکە بازنەییە جوانەکەوە وەک مێوانێکی ئازیز و خۆشەویست 
پێشوازی لێ دەکرێت و باوەشی گەرمی بۆ دەکرێتەوە. بە پێچەوانەیشەوە 
ئەوەی سەیرە و جێگەی پرسیار و تێڕامانە لەو کاتەیە کە تنۆکەکە میوانە 
تازەکەی غەرقی نێو هەناوی خۆی دەکات و لەمالیشەوە لینجاوێکی بکوژ 
و ترسناک بەسەر هەموو ئەوانەدا دەڕێژێت و لەناویان دەبات. بەڵێ، گشت 
ئەو تەنە سەرمێکوتانەی کە لە دەرەوەن و هێشتا لەشی  وی ختووکە دەدەن.
ئەرێ، ئەم ڕووداوە هەمیشەییە دوێنێ، ئەمڕۆ، سبەی و لە هەموو کات 
و شوێنێکدا هەبووە و هەیە و دووبارەیش دەبێتەوە. مایکرۆن! سەیرە مرۆڤایەتی 

بە هەموو دەستکەوتەکانییەوە لەسەر ئەم وردەکارییە وەستاوە.
ئەو زایگۆتەی من لێرە هەڵمبژاردووە دوای گەلێک سااڵن بەرهەمەکەی لە 
زانکۆ بە ڕیکەوت لە بەشی بایەلۆژیی دەخوێنیت و نهێنی پێکهاتنی مرۆڤ 
و گیانلەبەر و گەلێک لە زیندەوەرانیش لە نزیکەوە دەزانێت. گەنجێکە بااڵ 
مامناوەندی، کەمێک سەر گەورە، چاوەکانی دەتوانیت بڵێیت ڕەشن، هەردوو 
ئابرۆی لە سنووری چاوەکانی تێپەڕ نابن، کەپوویەکی ئاسایی هەیە، مووی 
سەر و ئەو سمێڵەی بەشی سەرەوەی لێوە تەنکەکەی داپۆشیوە لە نەرمیان 
دیارە هەرگیز مووسیان نەبینووە، هەروەها گوێچکەکانی بە شێوەیەکی سەیر 

ڕوو لە دەرەوەن و دیارە  لەگەڵ ڕووی سپیی و گۆشتنەکەی نایەنەوە.
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ئەو لە گفتوگۆیەکانیدا لەگەڵ یارە تازەکەی کە هەموو سیفەتەکانی 
جوانی تێدا بوو، هەردەم بابەتە بایەلۆژییەکانی دەدایە بەر باس و دەیکردن بە 
بنەما بۆ لێکدانەوە فەسەفی و سیاسییەکانی خۆی. بۆیە لەو ڕۆژەی کە 
پێکەوە بە تەنها لە کاڵس دەمێننەوە بە یارەکەی دەڵێت: )ئێوە وەکی )هێلکە( 
کانتان دەتانەوێت ئێمە بە ملیۆنان ڕۆ بچینە نێو چاڵەکانی مردن هەتا ئێوە 

دەست لە ملی یەکێکمان دەکەن!(
بێچەوانەیە  بە  )ئای کە  دەداتەوە:  وەاڵم  وەها  پێکەنینەوە  بە  یارەکەی 
ئەزیزم، باشە ئێوە بۆ هێندە دەبەنگن و لە پێناو سەرکردەیەک، بەڵێ، تەنها 

سەرکردەیەک بە ملیۆنان خۆتان دەخەنە نێو بەزمی ئەو مەرگەساتە!(
ئەو کە زانی ئەم چەکەی بەکاریهێنا دژ بە خۆیشی بەکاردەبردرێت، 
بێدەنگ بوو و زوو بابەتەکەی گۆڕی و گوتی: )باشە گیانەکەم، بەاڵم بۆ 

بەیانی ئەگەر داواشیان لێ کردیت، مەڕۆ!(
یارەکەی بە باوەڕەوە  گوتی: )سەیرە ئەم داوایەم لێ دەکەیت؟ ئایا نازانیت 

ئێمە هەتا پێکەوە نەبین هیچ شتێکمان بۆ ناکرێت! (
ئەو گوتی: )من حەز ناکەم شەرەفی خۆم بخەمە مەترسییەوە،، تۆ چی 

دەڵێیت، بیڵێ!(
دواتر هەر وەها بەردەوام بوو و هەتا بەڵێنی لە یارەکەی وەرنەگرت کە 

نەچێت بۆ خۆپێشاندان، وازی لێ نەهێنا.
خۆپێشاندان بڕیار بوو سبەینێ بتەقێتەوە.
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خۆپێشاندان تەقییەوە و لە نێویدا بانگی بژی و بمری وەک یەک دەهاتن و 
بە گوڕ بە گوێی گەڕەک و شەقام و شاردا دەنگیان دەدایەوە. ئەو لە پێشەوەی 
خۆپێشاندانەکە بوو و وەک ڕابەرێکی سەرڕاست و بوێر دەرکەوتبوو.. دەتگوت 
ئەم مێژووە دووبارە دەکاتەوە کە لە سەرەتای ئەم چیرۆکەدا بەر باس و خواست 
درابوو. لێرە خوێنی تەواوی جەستەی لە سەری کەمێک گەورەیدا کۆ بووەوە 
و ڕووی سپیی سپییشی، وەک گوڵەباخێکی گەورە سوور سوور هەڵگەڕابوو.. 

ئەو هەر لە پێشەوە بوو و بەرەو پێشەوە دەچوو و نەدەترسا. 
لێ ئەفسووس، لە جیاتی ئەوەی لەمسەرەوە باوەشی گەرمی یار چاوەڕێ 
بێت، یەکەم گوللـە تیژ تیژ دەگات و لە نێو هەزاران کەسدا نێوچەوانی وی 

دەپێکێت و لەوێ دەیخات.
پاش خۆپێشاندان، کزەبایەکی نەرمی دەمەو ئێوارەی وەرزی بەهار، بۆنی 
خوێنی ڕژاوی بەسەر گشت مااڵنی گەڕەک و تەواوی شار پەخش دەکات، 

هەروەها بۆنەکەی بەرەو ژووری ژوورەوەی ماڵی یاریش دەبات.
یار دەگریت و دەگریت و ڕۆندکەکانی ئاوی ڕوبارێکن و ناوەستن.

لێ، ئەو هەتا سەر لەوێ ناکرێت بە چاوی بە گریانەوە لە چاوەڕوانییدا 
بمێنێتەوە.

ئەو یارە و یاریش ئاساییە ببێتە یاری یەکێکی تر!

پیرمام - ١٩٩٣
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