
48 خوله ك
عه لی سه رباز

كارهكتهرهكان:
كات -
سارا -

ڕۆژین -
ڕهشه -

سهربازی1 -
سهرباز2 -
سهرباز3 -

چیرۆكگێڕهڕهوهكه -

پهردهییهكهم
)له  نێوه ڕاستی مو به غه كه ، مێزێك و دوو كورسیی هه ن و مۆمێك مێزه ی 

نانخواردنه كه  ڕووناك ده كاته وه .(

کات:لەســەرمێــزینانخــواردنڕۆژنامەیهکــیبەدەســتەوهیه،بــەرەوڕوویبینــەرەكان
دانیشتووە.

كات:هەمیشــەدەمەوێــتکارێــکبکــەم،کــەهیــچکــەسنەیکردبێــت،لــەداهاتــووشکــەس
ــمڕاســتەقینەوسروشــتیانە ــەوە.پیاوێکــم،کــەتایبەتمەنديیيهکان ــێالســاییمبکات نەتوان
نیشــانیهاوڕێکانــمدەدەم،تەنیــاهاوژینەکــەمنەبێــت،هەمیشــەبــەڕووخســارێكیپــڕلــە

نهێنیــیودرۆخۆمــینیشــاندەدەم.
دەستێت بۆ پازده  چرکە لەبەر چاو ون دەبێت، دواتر بە په رداغێ ئاو 

ڵ
)هەل

دەگەڕێتەوە لەسەر کورسیەکەی دادەنیشێت و درێژە بە قسەکانی دەدات(
تهنیامنمهەستبەدڵیئەممرۆڤانەیدەوروبەرمدەکەم،پازدەساڵەدەمەوێت
سروشتیخۆملەگەڵهاوژینەکەمبگونجێنم،کەچیژنهەرڕۆژەوسروشتێکی

هەیە،هەرڕۆژەشەڕێکمانپێدەفرۆشن،وەکدەڵێن:)خودا چ بلیمەتێک بووە ژنی 
ئافراندووه .(

ەیه ک و چەند سەموونێکی بەدەستەوه یه ، مەکسییه کی 
ڵ
)سارا دێتە ژوورەوە، مەقەل

یی دەبەرەدایه  و قژی درێژ و ڕەشە.(
ڵ
گول

ڵ
گول

)کات: ئاگای لە هاتنە ژوورەوه ی سارا نييه،  خەریکی خوێندنەوەی ڕۆژنامەکەیە.(
ساراهەربەپياسهکردنەوەچوارهەنگاوبۆچەپ،چوارهەنگاوبۆڕاست،دەستبە

قسهکردندەکات.
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هیــچشــتێکلــەمماڵــەگیانــیبهبــهرهوهنەمــاوە.جــاراندووجەســتەوڕووحێــک
بوویــن،دەمانگــوتئێمــەبەختەوەرتریــنهاوســەرین،ئێســتاشدووجەســتەودوو
ڕووحیپەرێشــان.هەمووشــتێکیئەمماڵەبێهێزتدەکات؛تەلەفزیۆنەکان،دیوارەکان،
گۆرانیيیــەکانوبوونــیهاوژینێکــیســارد.لەمــالهاوژینێــک،کــەچەرخێــکپێکــی
ــە ــاوەوب ــدانەم ــازیتێ ــەمچەرخــەغ ــەمهاوســەریهتییەش،وەکئ ــرئ ناســاندین،ئیت
کەڵکــیهیــچشــتێكنایــەت.بــەوعیشــقەیجــارانهەمــانبــوو،هیــچشــتێکنەیدەتوانــی
درزیتێبخــات.بــەاڵمئێســتاچێــژلــەگێڕانەوەشــینابینــم.هەمــووشــتێکمانخســتووەته

ئەســتۆیچارەنــووس،گوایــەچارەنــووسدژایەتیــیهاوســەریهتییماندەکات.
)سارا دەگەڕێتەوە سەر مێزی نانخواردن(

کات:دەزانیڕۆژنامەکانیئەمڕۆجگەلەچەنددەموچاوێکیدووبارهوبێزارکار،
هیچیتریتێدانييه.

سارا:کاتتۆخەملەهەمووجیهاندەخۆیت،لەجیاتیئەوەخەملەوەبخۆبۆبەیانیی
چیبخۆین،خۆناچمئەمڕۆژنامەحیزانەتبۆلەڕوونبکەم.

کات:دیسانباسەحیزەکەیه،هیچیترنییهبۆگوتن!
سارا:تۆهەمیشەدەتەوێتخۆتلەکێشەکانبەدووربگریت،واخۆتنیشان

دەدەیت،کەتۆهیچتاوانێکتنييه.
کات:هیچکێشەیهکنييه،ئەوەتۆیتهەمووبەیانییهکكۆمەڵێکێشەدروست

دەکەیتودەیخەیتەئەستۆم،بهسنییهماڵێكمانهەیه.

)هەردووکیان بێدەنگ دەبن، دەست بە نانخواردن دەکەن، سارا بێدەنگییی 
دەشکێنێ(

سارا:کاتئەمڕۆدەچمبۆبازاڕ،دەمەوێتتۆشلەگەڵمبێیتوبازاڕبکەین.
کات:منکارمزۆرە،ناتوانمبەدوایتۆبکەوم.

سارا:وەکمێردیهاوڕێكانم،تۆیشڕۆژێكلەگەڵمبازاڕبکە،تۆنازانیتئەمکارە
ئێمەیژنچەنددڵخۆشدەکات.

کات:ساراتکایەئەمبابەتەببڕێنەوە،پێمگوتیناتوانموکارمزۆرە.
سارا:تۆههرگیزڕۆژێکبێکارنەبوویت،هیچکارێکیشتدیارنييه.

کات:دیسانپرتەوبۆڵهیبەیانیان.
سارا:نەفرەتلەوڕۆژەیچەرخمپێدایت.
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)ته واوی ژووره كه   تاریک دەبێت( 

دەنگێک
48 خولــه ك ژیــان، دەرفەتــی بەیەکبوونمــان پێــدەدات، دەرفەتــی دوو قــاوە، 48 خولــه ك 
ــچ  ــە هی ــن، ک ــە ڕادێری ــەم گۆرانیان ــوێ ل ــن، گ ــر بکەی ــری یەکت ــەوەی بی ــۆ ئ بەســە ب
یانــدا نییــه ، 48 خولــه ك خۆمــان ئــازار دەدەیــن، بــەدوای تاقــە 

ڵ
یادگاریییه کمــان لەگەل

ــە دۆزینــەوەی  ــەوە هێشــتا هەســت ب ــد نزیکــە لێمان ئومێدێــک دەگەڕێیــن، کــە هێن
ناکەیــن.

گهڕانهوهبۆپێش15ساڵ

30 چرکە
کاغەزێکــی  دادەنیشــێت،  دووتاكیــی  کورســییه کی  لەســەر  ژوورەوە  دێتــه  )ســارا 
بەدەســتەوەیە، ڕوو لەبینــەر؛ نامەکــە دەخوێنێتــەوە، دەگریــی، هیــچ کــەس لــە کاتــی 

ــت. ــە دەنگــی وێ نابێ ــی ل ــەوە گوێ خوێندن
كات، قــات و ڕیباتێکــی لەبــەر دایــە، لــە�ی ڕاســتی ســارا پشــت لــە بینــەر، لەبەرخۆیــەوە 

ێــت و دەیداتــه  قاقــای پێکەنین(.
ڵ
جارجــار گۆرانیییــه ک دەل


دەنگیمیوزیکدێت،تەواویتەختیشانۆیەکەڕووناکدەبێتەوە،سارابە

جانتاکەیەوەپشتلەكاتلەسەرکورسییەکەدانیشتووە.كاتیشلهالیڕاستی
ساراوهیه،ڕوولەبینەر.

كات:جگهرهيهكیلەدەمە،واپێشاندەداتلەگیرفانەکانیبەدوایچهرخهكهیدا
دەگەڕێت،چەندجارێکگیرفانەکانیدهپشكنێت،دواتربێهیوادەبێتلەدۆزێنەوەی.

كات)لەبــەر خۆیــەوە قســان دەکات(:هەمیشــەئــەمچهرخــهحیــزەکێشــەمبــۆدروســت
دەکات،دەزانملەشــوێنێکهەڵمگرتووە،خەریکەدەمارەکانلەجەســتەمدێنەدەرەوە،
خوێنــمتــادێــتشــەڕانگێزتردەبێــت،ئاخــرلــەمشــوێنەحیــزە،کــەهیــچدووکانێکــیلێنییه
ــگ، ــەیدەبەن ــت؟ئاخــره ــەمکچــەچهرخــیپێنەبێ ــتئ ــۆبڵێی ــم؟ت ــوێبهێن چــهرخلەک
کــچچەرخــیبــۆچییــه؟ئــەمکچــەپێدەچێــت،وەکمــنداماوێــکبێــت،چەقــۆیژیانــی
بەرکەوتبێــت.بــۆنــا.هەمیشــەچەکــیگــەورەیکــچخــۆســووتاندنە،ئــەوانوەکئێمــەی
پیــاونیــن،کۆمەڵــێکەرهســتەیخۆکوشــتنیانهەبێــت،ڕەنگــەبـــۆدۆزینــەوەیشــوێنێك

بــۆخۆســووتاندنگهڕابێــت،هاتبێــتلێــرەدانیشــتبێتتــاشــوێنێکدەدۆزێتــەوە.

خــۆیلــهســارانیزیــكدهخاتــهوه،جگــەلــەکورســیییهدووتاكییهكــه،تــەواویتهختــی
شــانۆیهكهتاریكیــیدهیتهنێــت.
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كات:خانمدەتوانمچەندخولهكلەتەنیاییتبگرم؟
وهاڵمنییه.

دووبارهیدەکاتەوە؛خانمدەتوانمچەندخولهكلەتەنیاییتبگرم؟
بێدەنگیی

ئەمجارەدهستێكخۆیدهخاتهسهرشانیساراووێڕادەچڵەکێنێ.

سارا)لەبەرخۆیەوە(:ئـەمئێوارەیەشمیوزیکەکانبەدڵیمننین.
كات:خانمتۆباشی؟

سارا)بەشپرزەیییەوە(:بەڵێبەڵێباشم.
كات:ببوورەویستمبزانمچهرختپێیە؟

سارا:نازانمبیرمنەماوە،بوەستەباجانتاکەمبگەڕێمبزانمچهرخیتێدایە.
سارابەشڵهژاوییجانتاکەیدەگەڕێت،چهرخهكەدەدۆزێتەوەودەیداتبەكات.كات
جگهرەکەیپێدەکاتودهڵێت؛ئـەمجارەشژیاندەرفەتیگوێگرتنیسووتانێکیتری

پێدام.
سارا:شتێکتوت؟

كات:نا
سارا:با

كات:هیچشتێکیوانەبوو.دهتوانمدابنیشم؟
سارا:بۆنا.

دەنگیمیوزیكنامێنێت
سارا:گوێملێبووباسیسووتانتدەکرد،تۆهیچسووتانێکتئەزموونکردووە؟

كات:بەڵێ،سووتانیجگەرەکەم.
سارا:منئەوەناڵێم،سووتانیمااڵوایییهک،عیشقێک،مردنێک،میوزیكێکیناخۆش،

سووتانیئەوبرینانەی،کەهیخۆتنەبن.
كات:سووتانیجگەرەکەم.

سارا:پیاوەکانئاگردانێکیهەمیشەیین.
كات:جگەرەکەمخهریكەتەواودەبێت.

سارا:شتێکتوت؟
كات:دەتەوێتخۆتبسووتێنیت؟
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سارا:مندەمێکەسووتاوم،ئەوەیماوەجەستەیهکیشەکهتوكهلهالیه.
كات:ژنەکانبـۆچیبۆخۆکوشتنپەنادەبەنەبەرئاگر؟

سارا:ئاخرئاگرئەوانئازارنادات.کەسێکڕووحیسووتابێت،ئیترسووتانی
الشەئازاریدەدات؟نا،ئـەوانئاگربۆخۆکوژییبەباشترینڕێگەدادەنێن.ئاگر

میهرەبانترەلەمرۆڤەکان.ئـاگرئێمەئازارنادات،بەمیهرەبانیییدەمانکوژێت.
كات:بۆیەجگهرەکەمچێژلەسووتاندەبینێت.
سارا:منباسیژنتبۆدەکەم،نەکجگهرە!

كات:دەتەوێتسووتانیجگهرەیهکلەدەمیخۆتببینی؟
سارا:مندەمەوێتسووتانیالشەیخۆمببینم.

كات:ژیانلەوەجوانترەوامانلێبکات،بەدوایبەڕەڵاڵیییەکانیمردنبگەڕێین!
هەمیشەسپاسیئەوکاتانەبکە،کەلەنێویژیاویتومردنزەفەریپێنەبردوویت.

سپاسبۆچهرخهكهت.
سارا:ئـەوهەموو»سـوپاس«ـهچـییەدەیکەنەباربـەسەرتەنیایییمەوە.

نامەکــە  دووبــارە  ســارا  نینۆکەکانيه تــی.  خواردنــی  خەریکــی  کات  )بێدەنگیــی، 
دەبێــت.  تــەواو  خوێندنــەوەی  لــە  دەیخوێنێتــەوە.  دەرەوە.  دێنێتــە  جانتاکــەی  لــە 

دەکات( کات  لــە  ڕوو  و  دەشــکێنت  بێدەنگیییەکــە 

سارا:ببوورەدەتوانمپرسیارێکیتایبەتبکەم.
کات:بۆنا،چپرسیارێکحەزدەکەیتبپرسە.

سارا:تۆههرگیزلهژیانتداعاشقبوویت؟
کات:ئەوپرسیارەیکەڕۆژانەلەهەزارانخەڵکدەکرێت.بەڵێمنیشوەکهەموو

خەڵکێکعاشقبووم،بەاڵمعیشقیمنجووداوسەیره.
سارا:حەزدەکەمچیرۆکیئەمعیشقەتمبۆباسبکەیت،ئهگەربرینەکانتڕێگەت

پێبدەن.
کات:بۆنا،هەمووکەسێچیرۆکیمندەزانێتلەمێروولەیهکتابێدەنگترین
فریشتهیخودا؛چەندساڵێکبەرلەئێستاکچێکمخۆشدهویست،ئەمکچەش

مەرجێکیبۆداناموپێیوتم:دەبێتقورانێکمبۆبێنیت.
تە و پێکەنینەوە(قوران!

ڵ
سارا:)بە کەمێ گال

کات:بەڵێ،قورانئەوکاتکێشەیهکیگەورەبووبۆمن.
سارا:بــۆ؟

کات:ئێمەزۆرهەژاربووین،هەفتانەتەنیالەماڵەوە500دیناریانپێدەدام،ئەویشم
بەپاکەتێكجگەرهدەدا.
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سارا:دواترچیتکرد؟
کات: ڕۆژێكدەمەوئێوارهبەغەمگینیییهکیزۆرهوەچوومبۆمزگەوتنوێژ

بكهم،کەسەیریمزگەوتەکەمکرد،نزیکەی200قورانیلێیە،پێنجکەسیشنابینم
بیخوێننەوە،منیشچاوەڕێمکردتامزگەوتچۆڵبوو؛قورانێکملەبنقەمیسە

قڕێژاویییەکەمناووەکدزێکیدڵخۆشهاتمەدهرهوه.
سارا: )بە سەرسووڕماویییەوە(دزینیقوران؟هەرئەمەمابوو.

)کات وەک ئەوەی گوێی لە قسەی سارا نەبووبێ بەردەوام دەبێت(

ئەودەمەوئێوارهیەبێەوەیبووەستم،چوومبۆبەردەرگهیماڵیکچەوچاوەڕێم
کردتاهاتەدەرەوە،قورانەکەمپێشانیدا.

سارا:دواتر،بەردەوامبە.
کات:کچەدڵخۆشیییهکیزۆریپێوەدیاربوو،بازۆردرێژینەکەمەوە،ئیدیکچە

ڕازییبوو.
سارا:ئەیڕووداوەکانیدوایڕازییبوونیمەعشووقەکەت؟هەڵبەتەئهگەرخۆت

مهیلیگێڕانەوەیتهەبێت.
ــەڵ ــرلەگ ــهکــردووه،دوات ــەچیرۆکەك ــازەدەســتمب ــمت ــا،ئەویشــتپێدەڵێ ــۆن کات:ب
ــککۆاڵنــیماڵیــانبــوو، کچەكــههەمــوودەمــەونیــوەڕۆیهاوینــانژوانمــانلــەنزی
لەکاتــیژوانفێــریچۆنيهتیــینوێــژوقــورانخوێندنــیدەکــردم. )ڕاســتیه كه ی تــا ئــه و 
ده مــه  مــن ئایه ته كانــم لێتێكــه �ڵ و پێكــه �ڵ ده بــوون و ســه ره ده رییم لــه  داچه میــن و 

دانیشتنیشــدا نه ده كــرد.(
سارا:شتێکیزۆرباشیکردووە،ئێدواتر؟

کات:ئەمژوانانەمانماوەیهکیزۆرینەبرد،ماڵیانلەمشارەبارکرد.
سارا:چی،باریانکرد؟

کات:بەڵێ،باریانکردبهبێەوەیبزانمبۆچشارێكدەچن،هیچڕێگەیهکیشمشک
نەدەبرد،تاهەواڵێکیلهبارهیهوهبزانم.

سارا:ئەیداماو،تووشیچئازارێکبوویت!
کات:لــەوڕۆژەوەتــائەمــڕۆهەمــووشــتێکمبووبــووبــەوێ،کــەنــاویخــودا،قــورانو
پێغەمبــەردەهــاتمــنپــڕدەبــووملــەغەمگینیــی،لــەوکاتــەوە،مــنلــەگوێگرتــنلەمســێ
نــاوەهەڵدێــم،پــڕدەبــملــەنائومێدیــیوهەســتبــەشــکانێکیگــەورەدەکــهملەخــۆم.
وێ،هەمــووشــتێكیلەگــەڵخــۆیبــرد،تەنانــەتئــەوخودایــەی،-كــهمــننهمبینیــی،
چجــایئــهوهیقســانیلهگــهڵبكــهم،لــێ-وێباســیدەکردوبــەمیهرەبــاننــاویدەبــرد.

سارا:مافتپێدەدەم،دەزانملەچدۆزەخێکدایت.
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کات:وەلێئهمڕۆخۆشنوودبووم.
سارا:بۆ؟

کات:ئەمڕۆبەدوومنداڵەوەبینیم.
سارا:چچ،بینیتەوە؟

کات:بەڵێ،نەکهەرئهومبینی،بگرهقورانەکەشیبۆگەڕاندمەوە.
سارا:کەبینیتچیتانگوت؟

کات:ئهمڕۆکەهاتەالم،زۆرهەوڵمداناویمبیرنەدههاتهوه.
سارا:بۆمەگەرناوتبیرچووبوهوه،ئەیچیگوتکەزانیناویتبیرنەماوە؟

کات:وتی؛مادەمتۆناویمنتبیرنەماوە،چـۆنمنتدێتەوەیاد؟
سارا:ڕاستدەکات،چۆنئەوتبیردەکەوتەوە؟

کات:وتم،ڕۆژانەهەزارجارگوێملەناویخـوداوقوراندهبوو،منلەمناوانهڕا
دهتناسمهوه،تۆنەبوویتجگەلەمناوانەهیچیترتجێنەهـێشت.

سارا:ئەیپیاویداماو.
کات:ببوورەچەرخەکەتمپێنادەیتەوە؟

سارا:فەرموومننامەوێت،چەرخەکەهەڵبگرەبۆخۆت.
)کات جگه ره يه كــی تــر دادەگیرســێنێت، قوومێــک وه ك ئــه وه ی برینه كانــی له ســه ر 
گۆرانیییه کی«حەســەن  نــزم  تۆنێکــی  بــە  هه ســتپێبكات.  جگه ره كــه   ــی 

ڵ
دووكه ل

ێتــه وه:
ڵ
هەیــاس« دەل

»ئای چەند گرفتاری تۆم 
جگەر برینداری تۆم 

د�ڵ بەستەی زونناری تــۆم 
ئـای چەند گرفتاری تۆم«(

لەمکاتەداساراگۆرانيیيهکەیپێدەبڕێت.
سارا:ببوورەدەبێبڕۆم،کاتدێریکردووە.

کات:چارەنووسجارێکیتردەرفەتیدانیشتنێکیترمانپێدەدات؟
سارا:بۆنا،چارەنووسلەدەستیخۆماندایە،بەیانیکاتژمێر3:48یئێواره،هەرلێرە

یەکتردەبینینهوه.
کات:زۆرباشە.

سارا:خۆشحاڵبوومبەبینینت،خوداتلەگەڵ.
کات:منیشهەرواخۆتلەگەڵ

تهختهیشانۆیهكهتاریكدهبێ،
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ده نگێك

ــا لەنێــو یەکێــک لــەم دەقانــەدا بمــرم، یارمەتیــم بــدە بمــرم، ئــەم  ــه  ب
ڵ
خودایــە بهێل

دەقانــەی مــن هەمــە هــی ژیــان نییــە. قاچەکانــی مــن گۆشــت و خوێنــن و بەرگــەی 
ئــەم ڕێگــه  دوورانــە ناگــرن. ئێســتا 48 خوله كــە، نــە ڕێگــه ی ڕزگاربوونــی بــۆ ماوەتــەوە 
ــه  بــا ببــم بــە پەیکــەر 

ڵ
و نــە هیــوای ژیــان. كات بــۆ هەمــوو شــتێك بەســەر چــووە. بهێل

ــەم  ــۆ هەمیشــە ل ــا بـ م ب
ڵ

ــە� ــان لەســەرم بنووســن، ب به ره کانی
ڵ
ــاوی دل ــداران ن و ئه ڤين

جیهانــە ون بــم. کــەس ده رچــه ی مردنیشــی بــۆ نەهێشــتوومەتەوە. بڕوانــە، )بـــۆ چەنــد 
ــەر  ــە بین ــە ناوەڕاســتی شــانۆیەکە دەدات، کەســێک پشــت ل ــی ل ــه ک ڕووناکی چرکەی
دەســتەکانی بــەرەو ئاســمان بــەرز کردووه تــەوە و درێــژە بە قســەکانی دەدات( ســـەیرم 
ــردوون،  ــەردووك م ــە، ڕووح و جەســتەم ه ــم گەرەک ــر، ژیان ــی ت ــن 48 خوله ك ــە م بک
ــت، شــه قاوەکان  ــۆ�ڵ بێ ــم لەک ــوو ژیان ێکم؛ هەم

ڵ
ــاوم، وەک كیســەل كەچــی هێشــتا م

ــە هــی مــن نییــه،  مــن دەمێکــە 
ڵ
بەدەیــان ڕۆژ چەنــد مەترێکــی کــەم دەبــڕن، ئــەم کۆل

دابــڕاوم لــە کاروانەکانــم.
سـەیرم بکە من نە تارمایییەكی سەرگەردانم و نە مرۆڤ.

تەختەی شانۆیەکە ڕووناک دەبێتەوە 
مێزێک و دوو کورسیی دانراون 

کات لەســەر کورســیی دانیشــتووە، ڕوو لــە بینــەر مۆبایلەکــەی لەنێــو دەســتە، یــاری 
پۆکــەر دەکات، ســـاراش �ی چەپــی کات لەســەر مێزەکــە مۆبایلێكــی به ده ســته وه یه . 
ده ســتێت بــه ره و �ی چــه پ وه رده چه رخێــت و مۆبایله كــه ی ده خاتــه  ســه ر شــه حن 

ڵ
هه ل

ــه  كات. و ده گه ڕێتــه وه  ســه ر كورســییه كه ی و ڕوو ل

سـارا:كات
كاتوهاڵمناداتەوە،مژوولبەیارییپۆکەرەکەیه،ساراچەندجارێکبانگیدەکات،
كاتمۆبایلەکەیهەڵدەگرێت،لەبەرخۆیەوهدەڵێتئەمپۆکەرەڕۆژێکمۆبایلەکەمپێ

دەشکێنێت.
سارا:كات

كات:گیانگیانگوێملێتە.
سارا:هیچ.حەزملەموشەیەتبوو،دەمێکەنەتگوتووەگیان.

کات:مۆبایلەکەم.
سارا:دەمێکەبیریقسەخۆشەکانیجارانتدەکەم،ئاخرپیاو،کەدڵیکچیتەواو
داگیرکرد،ئیدیزوودەگۆڕێنوخۆیانلەهەمووقسانیڕابردوویانبەدوور

دەگرن.
كات:مۆبایلەکەم.
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سارا:نازانمحیکمەتیئەوکتێبانەلەچییدایە،هەمیشەپیاوەکانقوربانیدەرییەکەمن،
نائەواندرۆدەکەن،پیاوەکانزووپەرداغیدەستیاندەشکێننولەپارچەکانئاو
دەخۆنەوە.ئائێوەوەکئەمپەرداغەشکاوانە،تەنێمانگەسەرەتاکانیهاوژینیی،
قسەڕۆمانسییەکاندەکەن،دوایئەوەدەبێتئێمەلەپارچەکانبەدوایاندابگەڕێین.

کات:مۆبایلەکەم؟
سـارا:ئەوەتالەنێودەستتدایە.
كات:مۆبایلهكهیترمدهڵێم.

سارا:منقسەتلەگەڵدەکەم،تۆشبەدوایمۆبایلەکەتدەگەڕێیت؟
کات:قسەکانتوەکهەمیشەدووبارەن،ئیتربێزاربووملەوقسەبێمانایانە.

سارا:ئەوەتۆیهەمووشتێکتبێماناکردووەنەکمن.
کات:خۆیلەسەرەتاوەهەمووشتێكبێمانایه.

سارا:ژیانیش؟
کات:ئەرێ،ژیانبەرلەهەمووشتێ.

سارا:ئهوهتۆنەبوویگوتتژیانلەمەجوانترەوامانلێبکاتبەدوایبەڕەاڵیییەکانی
مردنبگەڕێین؟

کات:ئەودهملهبهرئهوهگوتمتۆیگەمژەلەخۆکوشتنێکیبێهۆكارپەشیمان
بکەمەوە.

سارا:قسەیقــۆڕ.
کات:ئەرێهەمووشتێکقۆڕە،نەکتەنیائەمقسەیهم.

سارا:دزینیقورانەکەشبێمانابوو؟
کات:)بەتووڕەیییەوە(پێمگوتیچیترباسیئەمشتەنەکەیتەوە.

سارا:بۆنا،باسیدەکەمەوە،تۆهێشتاعاشقیوێییت،وێیهکلەبچووکترینشتیشدا
بیرلەتۆناکاتهوه.

کات:سارادهبیبڕێنەوە.
سارا:نەفرەتلەوڕۆژەی،کەپێمگوتیعاشقیتۆم،ئاخرمنیگەمژەچۆنلەدوو

ڕۆژیناسینتعاشقتبووم.
کات:خۆزگەزمانمالڵببووایە،بەسپێمنەگوتبایدەرفەتیبینینەوەیهکیترمان

هەیە.
سارا:چەندگەمژەبوومبەدووڕۆژبەداوایهاوسەرگریەکەتڕازییبووم،هەر

دەبووئەوکاتبمزانیبا،منتبۆئەوەدەویستتاوەکووێلەبیربکەیت،کەچیئەوەتا
هێشتاخۆشتدەوێت.

کات:وتمبەسەبیبڕێنەوە)لە سارا نزیک دەبێتەوە، شەقێک لە ڕوومەتی سارا دەدا، 
ێت:(ئیترهیچشتێکماناینەماوە.

ڵ
بە غەمگینیییەوە دەل
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سارا: )بە گریانەوە(بەڵێ،دەمێکەهیچشتێکماناینەماوە،نەفرەتلەوڕۆژهی
چەرخەکەمپێدایت.

بێدەنگیی، ته واوی ژووره كه   تاریك ده بێت 
لە تاریکی دەنگێک دێت

ــەم  ــدە بمــرم، ئ ــەدا بمــرم، یارمەتیــم ب ــەم دەقان ــا لەنێــو یەکێــک ل ــه  ب
ڵ
خودایــە بهێل

دەقانــەی مــن هەمــە هــی ژیــان نییــە. قاچەکانــی مــن گۆشــت و خوێنــن و بەرگــەی 
ئــەم ڕێگــه  دوورانــە ناگــرن. ئێســتا 48 خوله كــە، نــە ڕێگــه ی ڕزگاربوونــی بــۆ ماوەتــەوە 
ــه  بــا ببــم بــە پەیکەر و 

ڵ
و نــە هیــوای ژیــان. كات بــۆ هەمــوو شــتێك بەســەر چــووە. بهێل

م با بـــۆ هەمیشــە لەم جیهانە 
ڵ

به ره کانیان لەســەرم بنووســن، بە�
ڵ
ئه ڤينداران ناوی دل

ون بم. کەس ده رچه ی مردنیشــی بۆ نەهێشــتوومەتەوە. بڕوانە، )بـــۆ چەند چرکەیه ک 
ــە بینــەر دەســتەکانی  ــە ناوەڕاســتی شــانۆیەکە دەدات، کەســێک پشــت ل ڕووناکیــی ل
بــەرەو ئاســمان بــەرز كردووه تــه وه  و درێــژە بــە قســەکانی دەدات( ســـەیرم بکــە مــن 48 
خوله كــی تــر، ژیانــم گەرەکــە، ڕووح و جەســتەم هــەردووك مــردوون، كەچــی هێشــتا 
ێکم؛ هەمــوو ژیانــم لەکــۆ�ڵ بێــت، شــه قاوەکان بەدەیــان ڕۆژ چەنــد 

ڵ
مــاوم، وەک كیســەل

ــە هــی من نییه،  مــن دەمێکە دابڕاوم لــە کاروانەکانم.
ڵ
مەترێکــی کــەم دەبــڕن، ئــەم کۆل

مــرۆڤ. نــە  و  ســەرگەردانم  تارمایییەكــی  نــە  مــن  بکــە  ســـەیرم 

***
پــەردەی دووەم

ــر  ــواش زێت ــواش هێ ــی هێ ــراوە، ڕووناکی ــە�ی ڕاســتی شــانۆیەکە دان )کوورســییه ک ل
دەکات، لــە دە چرکــە تــەواوی تەختــی شــانۆیەکە ڕوونــاک دەبێتــەوه ، دەنگیــی فلــووت 
لەگــە�ڵ ڕووناکیییەکــە بــەرز دەبێتــەوە، بــۆ بیســت چرکــە تەختــی شــانۆیەکە وا 

ــچ چرکــە تاریکیــی دەنگــی میوزیــک نامێنێــت(.  ــە پێن ــەوە، ل دەمێنێت

دەنگێک ...
ــان  ــان لەدەســت خۆم ــن، کەســمان ڕێشــمه ی خۆم ڕۆژانێکــی ناخــۆش ڕووی تێکردووی
تــۆڕە  و  تیڤیــی  دەســت  کەوتوونه تــە  تەنگیییــەکان 

ڵ
دل خۆشــیییەکان، 

ڵ
دل نەمــاوە، 

ــەکان دەممــان لــە مەمکــی ژیــان گیــر 
ڵ
یه تییــەکان، دەمانەوێــت وەک مندال

ڵ
کۆمە�

بكه یــن، بــەدەم شــیرمژینی ئومێــد لــەوادەی خــۆی خەومــان لێبکەوێــت، چڕنــووک 
لــە خۆمــان دەگریــن، گــوێ لــە هــەزار گۆرانیــی دەگریــن، گۆرانییــه ک نادۆزینــەوە 
ــی هەبێــت. هــەزاران جــار لــە نێــو جێگــه  ئەمــ�و� 

ڵ
یادگاریییه کــی جوانمــان لەگەل

دەکەیــن، ســەرمان
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دەخەینــە ژێــر ســەرین، شــەڕ لەگــە�ڵ هــەزاران خەیــا�ڵ دەکەیــن، بـــۆ ئــەوەی ئەمشــەو 
زووتــر بخەویــن لــە شــەوەکانی تــر.

دەســتین، یەکــەم بــۆن، کــە بەرلووتمــان دەکەوێــت، بۆنــی جێــی خەومانــە، 
ڵ
بەیانــی هەل

بۆنــی ئــەو ئارەقەیــە، کــە لــە خەونەکانمــان دەرمــان کردبــوو. ڕۆبۆتــەکان تاکــە هــۆکار 
بــوون بــۆ ئــەوەی شــتەکان لەخــۆم دووبــارە نەکەمــەوە، تێگەیشــتم چ کات پێویســتە 
بســتم، لــە کام ســات ڕۆبــۆت بــم، لــە کام ڕێگــه  مرۆڤبــم، وەلــێ هەمیشــە 

ڵ
بخــەوم و هەل

شــتەکان کاتییــن، ئــه و ڕيتمــه  نادۆزمــه وه ، کــە دەمەوێــت، نامەوێــت وەک ڕۆبۆتــەکان 
ببــم بــە خزمەتــکاری خاوەنەکــەم، مــن دەمەوێــت یەکــەم کــەس بــم دروســتکارەکەم 
یــن، 

ڵ
مەکــەی نەبیــن، )جیهانــی ڕۆژاوا( جێبهێل

ڵ
بکــوژم. پرســیار بکــەم و چاوەڕێــی وه �

هیــچ چیرۆکێــک هــی خۆمــان نییــه ، تــا بەتەواوییــی بینووســینەوە و باســیان بکەیــن، 
خــۆ ئه گــەر تاقــە شوێنێکیشــمان هەبێــت، ئــەوە دەرفەتــی ئەوەمــان نییــه ، باســی 
ــەت گوناهەکانــی 

ڵ
خوازەکانــی خۆمــان بکەیــن، دەگەڕێینــەوە، هەموومــان بەڕووال

ڵ
شــتە دل

ــد  ــی کــردووە و دەمانەوێــت چاکــە لەگــە�ڵ مرۆڤــەکان بکەیــن، چەن خۆمانمــان زیندان
فۆتۆگرافەرێــک دێــن و وێنــەی دیمەنــە ســۆزداریییەکان دەگــرن، دەگەڕێینــەوە 
هەمــان شــەمەندەفەر، دووبــارە لــە هەمــان دەروازە دەکوژرێینــەوە، ئــای خودایــە مــن 
ڕێبوارێکــی چەنــد خراپــی تــۆم، ئەوەتــا هەمیشــە مــن دەبــم بــە دەســتپێکی چیرۆكــی 
چیرۆکنووســێکی دڕنــدە. دەبــم بــە شــیعری شــاعیرێکی بێهــووده . دەبــم بــە ماســکی 
شانۆنووســێك. دەبــم بــە تابلۆیه کــی بێــزارکار و زوو دەمســووتێنن. ئــەم ڕۆبۆتــەی 
ناخمــان دەکەیــن بــە هەمــوو شــتێ، جگــە لــەوه ی له  خۆمان ون دەبین، لە ڕاســتەقینەی 

خۆمــان دوا دەکەویــن. هەرچیمــان خۆشویســت پەیکەرێــک بــوو شــکاندمان. 

دەنگیی میوزیك... لە دە چرکە تەواوی تەختی شانۆیەکە ڕووناک دەبێتەوە.
ێــک شــەرابی بەدەســتە، لــە هــەر قوومێکــی 

ڵ
ڕەشــە بــە مەســتییەوە دێتــە ژوورەوە و بتل

ێــت: )ئــای چەنــدەم خــۆش دەوێیت(. 
ڵ
خواردنــەوەی شــەرابەکە چەنــد وشــەیه ک دەل

ڕوو لــە بینــەر بــە شــپرزەیییەوە دەســتی چەپــی لەنــاو گیرفــان، بــە دەســتەکەی 
پێیــە. ەشــەڕابەکەی 

ڵ
بتل تریــش 

ڕەشە:تاوانبارکێیە،کێلەمزەمانەبێتاوانە؟
دەنگێک:هەموومانتاوانبارینکێهەیەلەمزەمانەتاواننەکات؟

ڕەشــە:کــەسبــەخــۆیناڵێــتتاوانبــار،هەموومــانکەســانیتــرتاوانبــاردەکەیــن،
ــم ــادهتوان ــتهەمیشــەت ــننەبێ ــەوە.م ــەدەپاڕێین ــەمژیان ــەســووچێکیئ ــانل هەمووم
دەخۆمــەوە،مــرۆڤدەتوانێــتبــەمەســتییزۆرشــتبەدەســتبهێنێــت؛شــەرابێكی
خــۆشوکچێــک،کــەلەتەنیاییــدادەســتبازییلەگەڵــدابکــەی.هەمیشــەخــۆمسەربەســت

ــی ــەبتڵ ــیب ــچشــتێکنەبەســتووهتەوە.)دەم ــەهی ــردووە،خــۆمب ک

1٤٤

گۆڤاری کەلێن                                                                                                                                           شانۆ



ــە دەرد و  ــڕە ل ــم پ
ڵ
ــم!/ دل

ڵ
ــن؛»گول ــەگۆرانییگوت ــت،دەســتدەکاتب شــەرابەکەوەدەنێ

ێــم بــڕۆم لــە شــارەکەت«،بــۆچەنــدچرکەیــهکبێدەنــگدەبێــت،بــەتۆنێکــی
ڵ
/ ئەل کــو�ڵ

ــەوە(. ــزمدەســتبەقســاندەکات ن
کاتێــکلــەســووچێکیئــەمباخچــەنەفرەتیــەیەکــەمژوانمــانکــرد،زۆرشــتهەبــوو،
کــەنەدەبــووبمــانگوتبــان،چــاوەڕوانبوویــنهەمــووڕووداوەکانببــنبــەبرینێــکتــا
ههمیشــهخەڵــکبهێنێتــەپێکەنیــن،ئاخــرویوتــی؛بــاهێنــدەتاوانــەکانلەخۆمــاننزیــک

نەکەینــەوە،هێزمــانلەبــەرببڕێنێــت.
)ڕووی پرسیار لە بینەر دەکات(.

هەمووتــانوابیربکەنــەوە،کــەئــەمدنیایــەتاقــەئومێدێکــیتێــدانەمــاوە،کەچــیخۆمــان
هەڵدەخەڵەتێنیــن،بــەدوایژیانــدادەگەڕێییــن.بــۆبــەوەغەمباربیــن،کــەجێدەهێڵدرێییــن،
ههرخــۆیژیــانلــەمواڵتــەبــــووەبــەزیندانێــکبـــۆئێمــە.ئاخــربــۆبــەوەدڵخــۆشنەبین،

کــەشــتەکانجێماندەهێڵــن؟هەموومــانلــەمواڵتــەیەکچارەنوســمانهەیــە.
)ســۆناتاى چــل بيتهۆڤــن ده بيســترێت، پــاش )15( چرکــە دەگۆڕدرێــت بــۆ ئــاوازی 
ــم دەرهــات و تـــۆ هــەر 

ڵ
فلــووت، ڕەشــە لەبەرخۆیــەوە بــە تۆنێکــی نــه  زۆر نــه  كــه م؛ »دل

ــڕه   ــەم دوو دێ ــک ئ ــد جارێ ــی« چەن ــه ر نه هات ــی ه ــه ر نه هات ــی ه ــی/ نه هات دەرنەهات
ێتــەوە.(

ڵ
لەبەرخۆیــەوە دەل

ڕەشە:ئایخودایە،ئێوارەیهکیچەندجوانبووئەوڕۆژە،باخچەکەپڕبوولە
پەپوولەوگوڵیجوانجوان،دەمنادەمدەنگیبوولبولەکانیشدەهات،کاتێلەڕۆژینم

پرسیی:تۆبڵێیتبولبوولەکانلەبارەیچییەوەبخوێنن،
م دەداتەوه (

ڵ
)دەنگی ژنێک دێت، وه �

ده نگێك:لەبارەیعیشقیئێمەلەگەڵیەکتردەخوێنن،ئێمەلێرەین،شتێکیترنييه
لەبارەیەوەبخوێنن،جگەلەئەڤینیئێمە.

ڕەشە:چەندەجوانلەبارهیئەڤینماندەخوێنن،لەبارەیئەوەیچەندەیەکترمان
خۆشدەوێت.

)پانزدە چرکە بێدەنگ دەبێت، دەنگی فلووت لە بەرزیییه وه  هێواش هێواش نزم 
دەبێتەوە(

ڕەشە:ئائەمەساتێکبوو،كهجێیهێشتم.بەشێکلەژیانمبوو.هیچئومێدێکنەماوە،
جگەلەخۆشەویستیی.جەنگهەمووشتێکیوێرانکرد،منلەجەنگدام؛نەعیشقێ،

ژیانێ،ماچێ،سێکسێکوباوەشگرتنێک،هیچشتێکنەماوە،خودایەمنبۆلەم
جەنگەدام؟

)ڕۆژین لە�ی چەپی تەختەی شانۆ دێتە ژورەوە، جلێکی سپیی و لەچکێکی ڕەشی 
لەسەرە، ڕوو لەبینەر دەکەوێتە سەر چۆک(

ڕۆژین:هاتوومدەمەوێتدانیپێدابنێم،کەمنتاوانبارنیم،دەمەوێتئەوگرێیەلەسەردڵمالبەرم،كهبەدرێژاییژیان
لەگەڵپیاوساالرەکانژیاوم،دەیانپیاولەژیانمهەبوونلەباوک،براوهاوڕێ،هەموویاندووڕوویانهەبوو،

کاتێکمنداڵێکلەدایکدەبێت،دەڵێن:حەیفهکچە،پاشانخەتەنەیدەکەنودەڵێن:بائارەزووینەمێنێت،دواییدەڵێن:
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عەقلی/کەمە
چاوی/پڕەلەشەهوەت

دەنگی/عەورەتە
قژی/فیتنەیە

جەستەی/پیاوتوشیالداندەکات
كاری/تهنیامنداڵخستنەوەیە

شوێنیكارەکەیبریتییەلە/ماڵەوە
لەکۆتایییدابوونەوەرێکیشەرمن،ترساوتێکشکاومانلێدەردەچێتوتهنیابە

جەستەژنین!
کاتێکیششوودەکەینپیاوەكانگلەییئەوەمانلێدەکەن،کەساردوسڕین،

ڕووخۆشوکراوەنیینوالوازیییسێکسییمانهەیە.ئەنجامەکەشیلێكجوودابوونهوه
وسەرگەردانبوونیئێمەیژنە.لەهەمووشوێنێکبەچاوێکیسووکسەیرمان

دەکەن،ئامنبەدرێژاییژیانملەگەڵئەممرۆڤانەژیاوم،منکوالەخۆشەویستیی
دەزانم،چخۆشەویستییهکیش؛خۆشەویستیلەسەردەمیتهكنهلۆژيادا!

بێدەنگیی و دەنگی فلووت

)ڕەشە �ی ڕاستی تەختی شانۆ لەسەر کوورسیی دانیشتووە، وه ك هه میشه  جگەرەی 
له نێو لێوه كانه  (

ڕەشــە:ئێمــهفێرکراویــنلــهخــودابترســین،فێرکراویــنلههەمــووشــتێکبترســین،
ــهخــوداو ــهدۆزەخ،ترســانل ــهترســنۆکیی؛ترســانل ــڕهل ــهپڕاوپ ــیئێم ــووژیان هەم
ــەیئێمــە ــەوهۆی ــەرئ ــالەب ــهئەشــکهنجه.ئێمــهباشــین،ئێمــهشــەریفین،تهنی ترســانل
ترســنۆکین،بــەاڵملــهڕاســتییداســەروەریییهکیلــەمجــۆرهلهســەرڕایهڵــیتــرس

وەســتاو،چنــرخوبههایهکــیهەیــە؟

)ڕۆژین هەر لەسەر چۆک کەوتووە، ڕووناکیی تەنێ لەسەر ڕۆژینه ، تەواوی تەختی 
شانۆیه كه  تاریک دادێ، دەنگی فلووت بە ئەستەم دێ(

ڕۆژیــن:کــێلــهئێمــهلــەمئەڤینهمانتاوانباربووین،منێکههمیشــهنازانمخۆشەویســتیی
بکــەم،تــۆنازانــیئەڤیــنچــیبەســەرژیانــمهێنــا،واڵتێــکئەڤیــنتێیــداهێڵــیســووربێــت،
ــە ــا،جێهێشــتنباشــترەل تــرسچــۆندههێڵێــتفێــریئەڤیــنببیــنوبــەردەوامبیــن.ن
ــێئێســتا ــوون،ل ــهکانشــوێنیشــۆڕشوعەشــقینیشــتیمانب ــارانچیای کوشــتن،ج

بووهتــەشــوێنیکوشــتنیکچــەئەڤینــدارەکان،مــن
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تاوانبارنیــمئــەوەئــەمنیشــتیمانەوکۆمهڵگهیەیــه،كــهتاوانبــارە.مــنئەڤینــیتــۆم
جێنەهێشــت،دابونەریتــەحیــزەکانبــوونئەڤینیــانقبــووڵنەکــرد.

)تــه واوی ته ختــی شــانۆیه كه  تاریــك ده بێــت، لــه  ده  چركــه  ته ختــی شــانۆیه كه  ڕوونــاك 
ده بێتــه وه ؛ ڕۆژیــن له پێــوه  ڕوو لەبینــەر لــە�ی چــەپ دەوەســتێت، ڕەشــە لــە �ی ڕاســت، 
پشــت له بینــه ر هەردووکیــان دەمانجەیه کیــان لــە دەســتی ڕاســته ، لەســەر ســەری 

خۆیــان ڕاگرتــووە( 

دەنگێک 
ــدار هاتوونەتــە 

ڵ
شــوێنی دوو گوللــە بەســەر دیــواری ژوورەکــە دەنەخشــرێت، دوو دل

ئــەم ژوورە، ئەڤینەکەیــان بــەرەو جیهانێکــی تــر دەبــه ن؛ جیهانێــک هەمــوو مرۆڤــە 
جوانەکانــی لێیــە، لــەوێ کــەس گــوێ بــە دابونەریتــە بێمانــاکان نــادات، لــەوێ هه مــووان 
وی ئه ڤيــن. 

ڵ
یــه ك ئایینیــان هەیــە، ئەویــش ئایینــی عیشــق، نوێژیــی عیشــق، ســ�

ئــەوان دەچــن بــۆ ئــەو جیهانــە.

)ڕۆژیــن و ڕەشــە لەگــە�ڵ یــەک، بەیــەک تــۆن، دەســت بــە ژماردنــی چرکــەکان دەکــه ن، 
تــا کاتێکــی گونجــاو دەبیننــەوە بــۆ تەقاندنــی دەمانجەکــە؛ یــەک دوو ســێ چــوار پێنــج 

شــەش حــەوت...( 

ڕەشــەبــەدەســتیچەپــی،پاکەتــەجگهرەکــەیدەردههێنــێ،ڕۆژینیــشســووراوەکەلــه
ــێ؛ ســاكهكهیدهردههێن

هەشتنۆدە...
ڕەشەجگهرەکەدەخاتەدەمی،ڕۆژینبەدەمیسەرکیسووراوەکەالدەبات؛

یازدەدوازدەسێزدە...
ــەدەســتیچەپــیچەرخەکــەیدەردههێنێــت،جگهرەکــەیدادەگیرســێنێ، ڕه شــەهــەرب
ــارە ــەکامژم ــتل ــاندەچێ ــانبیری ــیدهســوێ،هەردووکی ــەلێوەکان ــنســووراول ڕۆژی

ــن: ــەردەکــەندەڵێ ــەبین بــوون،ڕوول
ڕەشــە:ئەوکاتهیویســتمپێیبڵێمخۆشــمدەوێیت،هەرئەودەمەبوو،کەداگیرســانی

جگهرەیهکتەواویئەوقســانەیپێبڕیم،کەدەبووپێشڕۆیشــتنبمکردبا.
ڕۆژیــن:ئەوکاتــەیویســتمپێــیبڵێــمخۆشــمدەوێیت،هــەرئــەودەمــەبــوو،کەســووراوم

لــەلێوانــمدهســوی،تــەواویئــەمقســانەیپێبڕیم.
هەردووکیانپێکەوە،دهڵێن؛

ئێســتاژوورێکمــانهەیــەبــۆخۆکوشــتن،ئیتــرهیچشــتێکئــەمخۆكوشــتنەمانپێنابڕێت،
خۆکوشــتنێکوگەیشــتنبەئەڤینەکەمان.

)تــەواوی تەختــی شــانۆیەکە تاریــک دەبێــت، دەنگــی دوو گوللــە دێــت، لەگــە�ڵ دەنگــی 
خۆکوژەکان(
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دەنگێک
ــەم  ــدە بمــرم، ئ ــەدا بمــرم، یارمەتیــم ب ــەم دەقان ــا لەنێــو یەکێــک ل ــه  ب

ڵ
خودایــە بهێل

دەقانــەی مــن هەمــە هــی ژیــان نییــە. قاچەکانــی مــن گۆشــت وخوێنــن و بەرگــەی ئــەم 
ــەوە و  ــۆ ماوەت ــی ب ــە ڕێگــه ی ڕزگاربوون ــە ناگــرن. ئێســتا 48 خوله كــە، ن ڕێگــه  دووران
ــه  بــا ببــم بــە پەیکــەر 

ڵ
نــە هیــوای ژیــان. كات بــۆ هەمــوو شــتێك بەســەر چــووە. بهێل

م بــا  بـــۆ هەمیشــە لــەم 
ڵ

به ره کانیــان لەســەرم بنووســن، بــە�
ڵ
و ئه ڤينــداران نــاوی دل

جیهانــە ون بــم. کــەس ده رچــه ی مردنیشــی بــۆ نەهێشــتوومەتەوە. بڕوانــە،)بـــۆ
چەنــدچرکەیێــکڕووناکیــیلــەناوەڕاســتیشــانۆیەکەدەدات،کەســێکپشــتلــەبینــەر
دەســتەکانیبــەرەوئاســمانبــەرزكردووهتــهوهودرێــژەبــەقســەکانیدەدات( ســـەیرم 
بکــە مــن 48 خوله كــی تــر، ژیانــم گەرەکــە، ڕووح و جەســتەم هــەردووك مــردوون، 
ێکم؛ هەمــوو ژیانــم لەکــۆ�ڵ بێــت، شــه قاوەکان 

ڵ
كەچــی هێشــتا مــاوم، وەک كیســەل

ــە هــی مــن نییــه،  مــن دەمێکــە 
ڵ
بەدەیــان ڕۆژ چەنــد مەترێکــی کــەم دەبــڕن، ئــەم کۆل

ــە کاروانەکانــم. ــڕاوم ل داب
سـەیرم بکە من نە تارمایییەكی سەرگەردانم و نە مرۆڤ.

***
پەردەی سێیەم

ڕوو لــە بینــەر چەنــد ســه نگه رێكی لێیــه ، لــه �ی دەســتە چــەپ، کورســیییه ک دانــراوە، 
کورســیییەکە  لەســەر  ســەربازێک  دەبیســترێت.  ئەســتەم  بــە  میوزیــك  دەنگــی 
خەریکــی نووســینە، چەنــد كاغەزێکــی دڕاوی لەبەردەمــی کەوتــوون. دوو ســەربازیش 
لــە ســه نگه ره کە؛ یەکیــان پشــتی بــە ســه نگه ره كه وه  داوە و ئــەوی تــر، ڕووی خــۆی و 
چەکەکــەی لــە بینــەر. ڕووناکــی دەدات لــە ســەربازی یــەک، تــەواوی بەشــی تەختــەی 

شــانۆیەکە تاریکــه.
ســەربازییــەک:چــوارڕۆژەدەمەوێــتنامەیــهکبنووســم.نامەیهکــیخۆشەویســتیی،
ڕقلێبوونــەوەومیهرەبانیــی.لــەکۆتاییــداڕەنگەکانــیمردنــیلەســەربنەخشــێنم،وەلێمن
نــەکەســمخۆشویســتووە،نــەهونــەرینامەنووسینیشــمهەیــە،نــەتابلۆکێشــمڕەنگــەکان
بنەخشــێنم.ئــایخـــودایەســەربازێکیچەنــدەبێکەڵکــم،نازانــمدووقســەیڕێکوپێکیــش

بکــەم،لــەهەمبــەرئــەوجەنگــەی،کــەهــیئێمــەنییــه.
دەنگێک

دەســتمەوە لەخــەو، یەکــەم کارم ئەوەیــە ئــەو مشــکانەی ســەر ســینەم 
ڵ
لێــرە، کــە بەیانیــان هەل

�بــەرم، ژێــر ســەرینەکەم لــە قالۆنچــە، مێروولــە و سیســرکە پــاک بکەمــەوە، جــا دوای ئــەوە بچــم 
پاوی ســەربازەکان بشــۆم، تینوومــە و دەچــم ئــاو بــە غودەکــەم دەخۆمــەوە، 

ڵ
دەموچــاوم لەنێــو شــل

دواتــر دەچــم قۆریەکــەی چــا ده هێنــم. ســەیرە ئەمــڕۆ هیــچ حەشــەڕاتێکی تێــدا نییــه ، نازانــم ئــەو 
ئــاوەی دەیخۆینــەوە و دەیکەینــە نێــو قۆریــی، تاچەنــد خاوێنــە، بەهەمه حــا�ڵ بابچــم چایەکــە چــێ 

بکــەم، ســندان لەهەرچــی ڕوو دەدات.
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ە پــاک نەکراوەتــەوە، 
ڵ
چایەکــە لەســەر تەباغێکــی بچــووک دادەنێــم، وابزانــم دوو ســال

دەرگــه ی ســه �جه يه كی بێکارەبــا دەکەمــەوە، کامــە بۆنــی ناخۆشــە لەنــاو ئــەم ســارنجه  
س داوە، قاپــه ماســتێک دەرده هێنــم، کــە هــی ســێ ڕۆژ پێــش ئێســتایە، 

ڵ
خــۆی مــە�

بــڕاڕۆۆۆ کــە ترشــە، دەی ئــه وه  ســەربازییيە، لــە بــەرەی جەنگیــن، باشــە ئــەو نانــە بــۆ 
وا بــۆر بــووە؟ نانەکــەم تــەواو کــرد، تاقــم دەبەســتم و چه كه كــه م لــە شــان دەکــەم. 

48 خوله كی تر جەنگ دەستپێدەکات.

ڕووناکیی تەنێ دەکەوێتە سەر ڕەبایەکە.

ــێ ــگکات ــت:دەترســمدوایجەن ــەســەربازی ســێدەکاتودەڵێ ســەربازی دووڕوول
گەڕاینــەوە،دڵدارەکانمــانلــەباوەشــیکەســانیتــربــن.کــێدەڵــێئێمــەبــراوەیئــەم

ــن؟ جەنگــەیدڵدارەکانمــاندەبی
ــەوان ــکات؟ئـ ــداب ــاڕووتوخوێن ــەب ــاوەشب ــوەب ــتبینی ــچکچێک ــێ:هی ســەربازی س

پاڵەوانــیجەنگەکانیــانناوێــت.
ســەربازی دوو:ئێمــەبــەگوللــەیدڵدارەکانمــانشـــەهیددەکرێیــن،ســروودیکامەجەنگ

بڵێینــەوە،کامــەئــااڵلــەبرینەکانمــانبپێچین؟
سەربازی سێ:ســپاسبۆجەنگ،كهزۆربەیکچانیئەمواڵتەیانپێناساندین.

ســەربازی دوو:ئاخــرمــنبرینــیدەیــانکچــیئــەمواڵتــەملەســهرلهشــممــاوە،برینــی
ئــەوکچانــەیخۆشــمنەویســتنوسێکســملەگــەڵکــردن،ئــەوکچانــەیخۆشــمویســتن

وجێیــانهێشــتم.

بێدەنگیی

دەنگێک لە تاریکیی

دەســتمەوە لەخــەو، یەکــەم کارم ئەوەیــە ئــەو مشــکانەی ســەر ســینەم 
ڵ
لێــرە، کــە بەیانیــان هەل

�بــەرم، ژێــر ســەرینەکەم لــە قالۆنچــە، مێروولــە و سیســرکە پــاک بکەمــەوە، جــا دوای ئــەوە بچــم 
پاوی ســەربازەکان بشــۆم، تینوومــە و دەچــم ئــاو بــە غودەکــەم دەخۆمــەوە، 

ڵ
دەموچــاوم لەنێــو شــل

دواتــر دەچــم قۆریەکــەی چــا ده هێنــم. ســەیرە ئەمــڕۆ هیــچ حەشــەڕاتێکی تێــدا نییــه ، نازانــم 
ئــەو ئــاوەی دەیخۆینــەوە، دەیکەینــە قۆریــی، تاچەنــد خاوێنــە، بەهەمه حــا�ڵ بابچــم چایەکــە چــێ 
بکــەم، ســندان لەهەرچــی ڕوو دەدات، چایەکــە لەســەر تەباغێکــی بچــووک دادەنێــم، وابزانــم دوو 
ە پــاک نەکراوەتــەوە، دەرگــه ی ســارنجێكی بێکارەبــا دەکەمــەوە، کامــە بۆنــی ناخۆشــە لەنــاو 

ڵ
ســال

س داوە، قاپــه ماســتێک دەرده هێنــم، کــە هــی ســێ ڕۆژ پێــش ئێســتایە، 
ڵ

ئــەم ســارنجه  خــۆی مــە�
ــە بــەرەی جەنگیــن، باشــە ئــەو نانــە بــۆ وا ســپی بــووە؟  ــڕاڕۆۆۆ کــە ترشــە، دەی ســەربازینە، ل ب

نانەکــەم تــەواو کــرد، تاقــم دەبەســتم و چه كه كــه م لــە شــان دەکــەم. 
48 خوله كی تر جەنگ دەستپێدەکات.
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دەنگــیمیوزیــك،ڕووناکیــیلەگــەڵیــەکبــەرزدەبنــەوه.تــەواویتەختــیشــانۆڕوونــاک
دەبێتــەوه،میوزیــكلــەیەکڕیتــمدەوەســتێت،ســەربازی یــەککورســیییەکەیجێدههێڵێت،

بــەدەمڕێگــهوەوبــەتۆنێکــیبــەرزگۆرانییــیدەڵێــت؛
ێم بڕۆم لە شارەکەت«

ڵ
/ دەل م پڕە لە دەردو کو�ڵ

ڵ
م!/ دل

ڵ
»گول

تادەگاتەسهنگهرهکەوسەربازەکانیتر،هەردەنووسێت،کاغەزەکەدەدڕێنت.

ســەربازی یــەک:بــەرلــەوەیچەکەکانمــانپــاکبکەینــەوە،جەنگلەخەوهەڵمانبســتێنێت،
وشــەگەلێکملەنێــوئــەمنامانــەجێدەمێنێــتخــودادەهێنێتــەپێکەنین.

ــاوەش ــەب ــەیل ــدچەکەک ــت،تون ــاوەشگرتبێ ــیلەب ــەوەیژنێک ســەربازیدوووەکئ
ــەتسێکســتکــردووە؟ ــۆق ــت:تــ ــەســەربازیســێدەکات،دەڵێ ــووە،ڕوول گرت

سەربازی سێ:ناهەرگیزنەمکردووەوناشیکەم.
ســەربازییــەک،بــەدەمدڕاندنــیکاغــەزەکان،دەڵێــت:چنهێنیییــهکلەپشــتئەمنەکردنە

دایــە؟ئاخــرتــۆزووزووپێمــانئێژی»ســێکسنوێژیسروشــتە!«
تــر چەنــدچركهیهكــی دوای دەزانــم چــوون پێدەڵێــم، نهێنییهکــەت ســێ: ســەربازی 
جەنــگدەســتپێدەکات،لــەکۆتایــیجەنگــداگوللەیهکــمبــەرســەردەکەوێــت،ســەرم
دەبێتــەخۆراکــیئــەمنهێنیییــه؛ســاڵی1998بــوو،لــەگەڕەکــیئێمــەتاقــەکچێکــیلێبــوو
نــاویســەمابــوو،ڕۆژێــکدەمــەونیوەڕۆیهكــیبەهاریــی،لەبــەردەرگــهیماڵــیئــەوان
یارییمــاندەکــرد،لــەنــاكاوپیاوێــکلەبــەرچــاویئێمــەخــۆیبــەماڵــیســەماداکــرد،لــە
ســەمامپرســیئەمــەکێیــە؟گوتــیهەمــووڕۆژێــکلــەمکاتانــەدادێــتوســێکسلەگــەڵ
ــم ــوتدایک ــه.ســەمادەیگ ــایچيي ــیســێکسوات ــننەمدەزان ــەوکاتم ــمدەکات.ئ دایک
بەڵێنــیپێــداوم،کــەگــەورهبــوومفێــرەسێکســمبــکات،مــنئێســتائــاواتبــەگەورەبوونم
دەخــوازم،هــەرڕۆژێــکزووتــرگەورەبــم،زووتــرفێــریســێکسدەبــم،ســەمالــەو
ڕۆژەدالێــمپاڕایــەوە،گوتــیکاتــێفێــریســێکسبــووم،دەمەوێــتیەکــەمکــەستــۆبیــت
سێکســتلەگــەڵبکــەم،نامەوێــتوەکدایکــمهــەرڕۆژەولەگــەڵپیاوێــکســێکسبکــەم.

)چاوانــی پــڕ لــە فرمێســک دەبێــت، بــۆ ســاتێک بێدەنــگ دەبێــت، تەنــێ دەنگــی کاغــەز 
دڕانــدن دێــت.(

سەربازی یەک:ئەیدواتردوایئەوەچی؟
ســەربازی ســێ:منیــشبەڵێنــمبــەودا،ســوێندمبەخــوداخــوارد،ئــەوکاتمنــداڵبوویــن
ولــەخــودادەترســاین،ئیــدیبــەرلــەوەیســەمافێــریســێکسبکرێــت،خهڵكانــی
گــەڕەکماڵــیســەمایانلــەوێدەرکــرد،دەیانگــوتئابــڕوویگەڕەکەکەمانــیبــردووە،
لــەوســاتەوەســەمامنەبینییــهوە،جگــەلــەدەســتپەڕکردنبەســەرســەما،هیچــیتــرمبــۆ

نەماوەتــەوە،ئــەوکاتهیــچسێکســێکملەگــەڵنەکــرد،تاکــە.
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ــکســێکسبکــەم، ــچژنێ ــملەگــەڵهی ــەوە،دەســتپەڕکردنە،ناتوان ــۆمماوەت ــەوب شــتل
ــردووە. ــائێســتاهاوســەرگرییمنەک ــەشت بۆی

جگهرهيــهكدادەگیرســێنێت،قســەکانیتــەواونــاکات.تــەواویئەوشــوێنەتاریــکدەبێت،
تەنــێڕووناکایــیجگەرەکــەدەمێنێتــەوە،دەنگێــکدێــتودەڵێــت:دووژمــنواهێرشــی

هێنــا،شــوێنەکانتانبگــرن.
ســەربازی یــەک:شــوێنیخــۆتبگــرە،ئــەمباســەمــاوەودەبێــتتــەواویبکەیــت،ڕەنگــە

منیــشئــەمنامەیــەنەفرەتییــەبنووســم،کــەناشــزانمکــێدەیخوێنێتــەوە.
دەنگیتەقە

سەربازی سێ:ڕەنگەقەتتەواوینەکەم،ئەمنهێنیییهسەرمبخوات.
سەربازی دوو:ئەوەتادوژمندیارە،تەقەیلێبکە.

دەنگیتەقەزێتردەبێت.
سەربازی سێ:تۆتەقەیلێبکە،منچاومحوکمناکات.

ســەربازی یەک:هەرســێکماندەکوژرێین،ئیترنەئێوەدوادەســتپەڕیخۆتانکردووە،
نــەمــننامەیهکــیڕێکوپێکمنووســیوه.

بێ دەنگیی

ڕووناکیــی لەناوەڕاســتی تەختــی شــانۆ دەدات، دەنگــی میوزیــك دێــت، ژنێــک بــە 
ێــت؛

ڵ
ســەماکردن چەنــد جارێــک بــە�ی ڕووناکیییەکــە تێدەپەڕێــت، کۆتــا جــار دەل

»ئەوانــەی 48 خووله كیــان مابــوو بــۆ جەنــگ؛ مــردن و کــەس تەرمەکانیانــی نەدۆزیــەوە، 
ــان  ــەو شــوێنەی خوێنی ــردن و ئ ــری ک ــه ك لەبی ــەدوو خول ــا نیشــتمان ب ــی ئەوەت کەچ

کەوتــوون«
ڵ
تــن و کەســانی تــر، لێــی پال

ڵ
لێڕشــت، خیانەتیــان لێکــرد و هە�

ته واوی ته ختی شانۆیه كه  تاریك ده بێت، له  ده  چركه  ڕووناك ده بێته وه .
ته رمــی ڕۆژیــن و ڕه شــه  لــه  ناوه ڕاســتی ته ختــی شــانۆیه كه  لــه  ژێــر په توویه كــی 
ــزم ده بێتــه وه . ــی د�ڵ هێــواش هێــواش به رزده بێتــه وه  و ن خوێناوییــی و ده نگــی لێدان

سارا و کات دێنە ژوورەوە 
کات:ئیترتۆکەسێکیئازادیی،لەمڕۆوەبەپێییاساچیترمنوتۆهاوژیننین.
کات )بە دەنگێکی بەرز هاوار دەکات(:ئایخودایەچەندخۆشەلەقیڕەقیڕیژن

نەجاتبووم،چیترگوێملەزەمیخەڵكوپرتەپرتیبەیانیاننابێت،ئیترکەسپێم
ناڵێتبـۆمنداڵتاننابێت.

سارا)وەک ئەوەی هەزار چەقۆی لە جەستە درابێت بە گریانەوە(دەڵێت:
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ــەم  ــدە بمــرم، ئ ــەدا بمــرم، یارمەتیــم ب ــەم دەقان ــا لەنێــو یەکێــک ل ــه  ب
ڵ
خودایــە بهێل

دەقانــەی مــن هەمــە هــی ژیــان نییــە. قاچەکانــی مــن گۆشــتوخوێنە و بەرگــەی ئــەم 
ڕێگــه  دوورانــە ناگرێــت. ئێســتا 48 خوله كــە، نــە ڕێگــه ی ڕزگاربوونــی بــۆ ماوەتــەوە و 
ــه  بــا ببــم بــە پەیکــەر 

ڵ
نــە هیــوای ژیــان. كات بــۆ هەمــوو شــتێك بەســەر چــووە. بهێل

ــه  بـــۆ هەمیشــە 
ڵ
م بهێل

ڵ
به ره کانیــان لەســەرم بنووســن، بــە�

ڵ
و ئه ڤينــداران نــاوی دل

لــەم جیهانــە ون بــم. کــەس ده رچــه ی مردنیشــی بــۆ نەهێشــتوومەتەوە. بڕوانــە، )بـــۆ
چەنــدچرکەیێــکڕووناکیــیلــەناوەڕاســتیشــانۆیەکەدەدات،کەســێکپشــتلــەبینــەر
دەســتەکانیبــەرەوئاســمانبــەرزكردووهتــهوهودرێــژەبــەقســەکانیدەدات(ســـەیرم 
بکــە مــن 48 خوله كــی تــر، ژیانــم گەرەکــە، ڕووح و جەســتەم هــەردووك مــردوون، 
ێکم؛ هەمــوو ژیانــم لەکــۆ�ڵ بێــت، شــه قاوەکان 

ڵ
كەچــی هێشــتا مــاوم، وەک كیســەل

ــە هــی مــن نییــه،  مــن دەمێکــە 
ڵ
بەدەیــان ڕۆژ چەنــد مەترێکــی کــەم دەبــڕن، ئــەم کۆل

دابــڕاوم لــە کاروانەکانــم.
سـەیرم بکە من نە تارمایییەكی سەرگەردانم و نە مرۆڤ.

ــە ــهردهكاتوب ــهبین ــەشــەرابەکەیهوهدێتــەژوورەوەوڕوول ــەبتڵ تارمایــیڕه شــهب
تۆنێکــیناوەنــد؛

ئــالێــره،لــهجیهانــیمــردووهكان.دەیــانســەفەرلــەمێشــکمدایــە،دانیشــتوومبیــرلــەو
دەیــانڕێگهیانــەدەکەمــەوە،دەیــانگۆرانیــیلــەقوڕگمدایــە،تــۆزیئــەمجەنگــەزمانمــی

تەنیــووە،بەدەیــانجــارخۆشمویســتی،دەیــانبرینــتخســتەســەردەپەنجــەم.
ڕوولــەتەرمەکــەیخــۆىدەکاتودەســتیبــۆدرێــژدەکات،تهرمهكــهڕاكشــاوه،

دەبێــت؛ بــەردەوام داپۆشــراوه، خوێناویــی پهتوویهكــی بــه تهرمهكــه
هــی ســەفەرەکان نــە نەبووینــەوە. زینــدوو جارێــک کوشــت، خۆمــان جــار دەیــان
ــن، ــەبری ــەخۆشەویســتیی،ن ــەجەنگــەکان،ن ــهکان،ن ــەگۆرانییی ــەڕێگــهکان،ن خۆمــن،ن
ــەو ــەهــیخــۆم،هەمــووئ ــەب ــۆبب ــانهــیخــۆمنیــن.تــ ــەوەکان.هیچی ــەزیندووبوون ن

ــۆتــۆ! دەیانــەشبــ

تــه واوی ته ختــی شــانۆیه كه  تاریــك ده بێــت. ده نگــی هارمۆنیــا ده بیســترێت بــۆ مــاوه ی 
15 چكه كــه .

***
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پەردەی چوارەم و كۆتاییی

لــەناوەڕســتیژوورەکــە،پەتێــکبــەدرێژیــی2مەتــر؛لــەپەتەکــەبازنەیهکــی30ســانتیم
دروســتکــراوەوهاتووهتــەخــوارەوە.لەژێــرپەتەکــەکورســیییهکدانــراوە،الیچەپــی

ژوورەکــەباولەیهکــیشــینیلێیــه.

چیرۆکگێڕەڕەوەکــە لەنــاو بینــەران بــەرەو تەختــی شــانۆیەکە دێــت، دەنگــی پێیەکانــی 
و دەنگــی هارمۆنیــا لــە یــەک تــۆن دەبیســترێت 

)تا دەگات بە تەختی شانۆ، چەند جارێک یەک ڕستە دووبارە دەکاتەوە)
م هەموومان گێڕەڕەوه مان نییه ( 

ڵ
)هەموومان چیرۆکێکمان هەیە، بە�
ێت:

ڵ
دوای دە هەنگاو دێڕێكی تر ده ل

(کاتــێ شــتانێک لــە ناخمــان دەشــکێت، نزیکتریــن هــاوڕێ، كــه  لــە بیرکردنەوەکانمانــدا 
وه مێنن، خۆکوشــتنه (

دەنگــیپێیەکانــیوهارمۆنیــانامێنێــت،تەنــێدەنگــیهەناســەیهکیقــورسدەبیســترێت،
لەگــەڵڕووناکیــیجگەرەكــهیدهبینرێــتدوای15چرکــە.
هێواشهێواشڕووناکییدەکەوێتەسەرکورسیییەکە.

ــدکاغەزێکــیلەدەســتە،کــە چیرۆکگێڕەرەوەکــەلەســەرکورســیییەکەدانیشــتوەوچەن
ــانســووتاون. نیوەی

دەنگیهەناسەنامێنێت.
سەریلەنێودەستەکانیشاردووهتەوەوبەتۆنێکیماندووانەدەڵێت:

نەماندەزانــیچیرۆکــەکانبــەمــردنکۆتایییــانپێدێــت،بەڵــێدەزانــم)ســەری لەنێــو 
دەســتەکانی دەردێنێــت و ڕوو لــە بینــەر(هەمووتــانڕقتــانلەمردنــە؛لەنێوچیرۆکەکان
ڕقتــانلــەودابڕانــە؛ڕقتــانلــەوفیشــەکانەبــوو،کەئەبووبۆســەرکەوتنبیــانتەقاندبان،

نــەکبــۆخیانــەت.
بــەاڵملــەمواڵتــەهەمــووئــەمشــتانەڕوودانیــانئاســایییە،واڵتێــکدووپاشــایهەبێــت،
ــڕانو ــردن،داب ــرم ــت،ئیت ــەکانهەبێ ــەبازگ ــانل ــت،دووڕەنگی دووسیســتێمیانهەبێ

خیانــەتســێشــتنیەکتــرتــەواودەکــەن.
مــنلێــرەم،ئەوەتــابرینــیئــەوهەمــووچیرۆکــەمهەڵگرتــووەبــۆئێــوەدەگێڕمــەوە،ئــای
خودایــەچیرۆکگێڕەڕەوهیهکــیچەنــدەخراپــم،هەمیشــەئــەوچیرۆکانــەدەگێڕمــەوە

کۆتایییەکەیــانپــڕبێــتلــەچەقــۆیژیــان.
دەستێت و دەچێتە �ی باولییه که . 

ڵ
)لەسەر کورسیییەکە هەل

دەرگه ی باولییەکە دەکاتەوە، چەند جلێکی خوێناویی، شریت، چەند نامەیه ک دێنێتە دەر(
جلەخوێناویییەکانبەرزدەکاتەوە.

ئــەمجالنــەهــیئــەودووئەڤینــدارەن،کــەكولتــووروكۆمهڵگــهکوشــتنی.ئەوەتــاتاکــەشــت،کــەلێیــانمابێتــەوه،تەنــێ
ئــەمجالنــهن،ئــەوانمــردنوکەچــیدەیــانئەڤینــیتــرلــەچیایــهکاندەکوژرێــنوزوولەبیریــاندەکەیــن.

)شریتەکان بەز دەکاتەوه ( 
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ئــەمشــریتانەهــیئــەوژنومێــردەن،کــەڕابــردوووتەکنەلۆژیــازەفــەریپێبــردوون.
لێکــیدابڕانــدوون.ئەوەتــادوایچەنــدســاڵ،تاکــەشــتلــەهاوژینییــیئــەوانمابێتــەوە؛
ــی ــتژنومێردەکان ــرۆکدەکــەنودەیانەوێ ــانچی ــەدەی ــاسل ــەمشــریتانەن،کــەب ئ
تــروشــیاربکەنــەوە،لــێکــەسچیرۆکەکانــینەگێڕایــەوە.دەیــانفایلــیتــەالقلــە
ــانبــەجۆرێکــیتــر مەحکەمەکانــیئــەمواڵتــەکەوتــوون،ئەوانیــشچیرۆکەکانــیخۆی

ــەســەرکاســێتەڕەنگاوڕەنگــەکان. دەخەن
ێت(:

ڵ
)جل و شریتەکان فڕێ دەداتە ناو بینەرەکان و دەل

فەرمــووهەمووتــانبەچــاویخۆتــانببینــنوگوێــیلێبگــرن،ئێــوەشبەشــێکنلــەم
چیرۆکانــە،ئێــوەشهۆکارێکــنلــەمچیرۆکانــە،بۆیــەچیرۆکەکانتــانبگێڕنــەوە.

)نامەکان بەرز دەکاتەوە(
ــای ــداخیانەتــیلێکــراوکــوژرا.ئ ــەخاکــیخۆی ــەوســەربازەیە،کــەل ــەهــیئ ــەمنامان ئ
ســەربازیدامــاو،دەتویســتچــیلهســهرئــهمنامانــەبنووســیت؟دەتویســتچشــتێک
بــۆمێــژووجێبهێڵیــت،کــەجەنــگتاکــەشــتە،وەکمــردنســەربازەکانیلەبیــردەکــردن.

)دەگەڕێتــەوە ســەر کورســیییەکەی و دادەنیشــێت، لەگــە�ڵ داگیرســاندنی جگەرەکەی، 
دەنگــی هارمۆنیــا دەبیســترێت، قوومێــک لــە جگەرەکــەی دەدات، دەموچاوی بۆ ســاتێک 

ەکەوە دەســت بەقســان دەکات(
ڵ
ــی جگەرەکــە ون دەبێــت، لەنــاو دووکەل

ڵ
لــە دووکەل

ئــەینەوەکانــیداهاتــوو،هەمــووچیرۆکەکانــیئێمــەبخوێننــەوە،مەهێڵــنببیــنبــە
مێژووێکــیڕەش،تــادەتوانــنچیــرۆکبگێڕنــەوەلــەکۆتــادێــڕبهێڵــنخۆمــانبکوژیــن،
بڵێــنئەمەیــەخۆکوشــتنیئــەوان،مرۆڤگەلێکــیتەنیــاوتێکشــکاوببیــن،دەســتبــەزگــی

خۆتانــەوەبگــرن،بگریــنوپێبکەنــن،ئەمــەبــووســەتەیئــەوان.
ئەوەتالەســەرکورســیییتاوانەکانمدانیشــتووم،چیرۆکتانبۆدەگێڕمەوە،هەمووشــتان
پــڕنلــەمچیرۆکانــە،دەیــانچیــرۆک؛خوێنــیســووروســپیییلەبــەردەڕوات،دەمتــان
بکەنــەوە،چیرۆکەکانتــانبگێڕنــەوە،ئــەمخوێنبەربوونــەڕۆژێــکبەبێنازیــیولەکۆاڵنێکی

ئەحمەقــیئــەمشــارە،دەتــانکوژێــت.
)جگەرەکــەی کوژاوەتــەوە، قونكــه  جگەرەکەی دەخاتە گیرفانی، لەســەر کورســیییەکە 
دەســتێت و بــە چەرخەکــەی ئاگــر لــە نامــەکان و کاغــەزەکان بــه ردەدات و فڕێیــان 

ڵ
هەل

ێت(:
ڵ
دەداتــە ســەر کورســیییەکە، بەدیــار ســووتانی کاغەرەکانــه وه  دەل

خۆتــانئــازادبکــەن،ئــەوپەتــەیملتــانبپســێننبــەرلــەوەیوەکئــەمکاغەزەبســووتێن
وببــنبــەباسوخواســیتــۆڕەکۆمەاڵیەتیییــەکان،دەیــانقســەیقۆڕتــاندهربــارهبكــهن

بــەبیانــوویئــەوەیلەخەمــینەمانتانــن.
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تــر  جگه رەیه کــی  چەپــی،  گیرفانــی  نێــو  دەکاتــە  کاغــەزەکان  مێشــی  ــە 
ڵ
)خۆل

دەبێتــەوە( ڕوونــاک  ژوورەکــە  تــەواوی  دادەگیرســێنێت، 
چیرۆكگێڕهڕهوهكــه:چیرۆکەکانــیمــنپــڕنلــەتــاوان،ئاخــرســەتەیمــنســەتەی
تاوانەکانــە،ئەوەتــامــنباســیبوونەوەرێکــیگۆشــتخۆروخوێنمژتــانبــۆدەکــەم،
كــهســوێندیانخــواردووە،هەمیشــەیەکتــرلەناوببــەن،ئــەوبوونــەوەرەهەموومــانلــە
تەنیشــتمانهوهن،لەگەڵمــاندەژن،ئــەوبوونــەوەرەســەیرەیمــندەیڵێــم:مرۆڤــەمرۆڤ.
ــەویتەنیشــتهخۆی ــەاڵمکەســتانب ــن،ب ــاندەیزان ــەهەمووت ــه،ک ــەمنهێنیییەی ــەوهئ ئ

ناڵێــت.
ئــایخودایــە.تــۆبڵێیــتکــێچیرۆکــیمــنبگێڕێتــەوە.منێــک،کــەتــەواوهەڵقــواڵوملــە
ئــازارومەینەتیــی.منێــک،کــەتــائێســتاکچێــکنەبــووەبــەئەڤینــم.منێــک،کــەهەمیشــە
ــەخۆشەویســتیییترســاوموگێالنــەســەیرمکــردووه.خودایــەهــەرخــۆتدەزانــی ل
دەیــانئەڤینــمهەبــووەونەگەیشــتوومبــەهیــچكامێكیــان.خودایــەکــێئــەمچیرۆکــە

بێەڤینیییــەیمــندەگێڕێتــەوە؟
(لەســەرکورســیییەکەیهەڵدەســتێت،ســێهەنــگاودەچێتــەالیچــەپ،ســەیریپەتەکــە

دەکات،دەگەڕێتــەوەســەرکورســیییەکەیودرێــژەبــەقســەکانیدەدات(
ئێســتادەیــانژنزگپــڕنودەیــانچیرۆکیــانبــۆســەتەکانیداهاتــوودێنــەژیــان.ئــای
خودایــە،ئــەمچیرۆکانــەچــۆندڵیــاندێــتدایکــیخۆیــانمەحکــومبکــەن،ســەتەیهک،
کــەکــەسگــوێلــەویتــرناگــرت،کــەسبەرپرســیاریەتییهەڵناگرێــت،ئــائــەوســەتەیە؛

کــەهەمــوواندەڵێــن:شــتێکنەمــاوەبەنێــویژیــان
)دەنگــی فلــووت بــۆ 10 چرکــە دەبیســترێت، دواتــر دەگۆڕدرێــت بــۆ دەنگــی هارمۆنیــا. 
ڕووناکیــی تەنیــا لەســه ر باولییــه  شــینەکە دەدات. چیرۆکگێڕەڕەوەکــە جگەرەیــه ک 
دادەگیرســێنێت. ڕووخســاری لەگــە�ڵ داگیرســاندی چەرخەکــەی بەدیــار دەکەوێــت، تــا 
دەگات بــە باولییه كــە، چەرخەکــە دەکوژێنێتــەوە، لەســەر باولییه كــه  دادەنیشــێت و 

درێــژە بــە قســەکانی ده دات(:
جەنــگڕۆژتاریــکدەکاتوشــەویشڕوونــاک،لــێئێمــەهــەملــەڕۆژوهــەملــە
شــەوداکوێــروالڵیــن.جەنــگدەکەیــنبەبیانــوووبــەدوایتەرمەکانمانــداناگەڕێییــنو
جێیــاندههێڵیــن،بۆمبێــکبیــکاتبــەهــەزارپارچــەوهــەزارچیرۆکــیلێبگێڕدرێتــەوه.
ە شــەرابێک لە باولییەکــە دەردێنێت، دەم 

ڵ
)دەنگــی هەناســەیه کی توونــد و مانــدوو بتل

ــە شــەرابەکە لــە شــوێنی خــۆی دادەنێتــەوە 
ڵ
ــە شــەرابەکەوه  دەنێــت و دواتــر بتل

ڵ
بــە بتل

و درێــژە بــە قســەکانی دەداتــه وه (

هەمــوواندەمریــنوزوولەبیــردەکرێیــن،ئــایخودایــەچەنــدەخــۆشدەبــووئەڤینیــش،
وەکمــردووەکانزوولەیــادبکرابوایــه،لــێئەڤیــن؛جەنگێکــەهەمــووڕۆژێکســەربازی

خۆمــانتێیــداشــەهیددەبن.
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)دەنگــی میوزیــک نامێنێــت، تەنــێ دەنگــی هەناســە دەبیســترێت، چیرۆکگێڕەڕەوەکــە 
دەگەڕێتــەوە �ی کورســیییەکە، بەســەر کورســیییەکە دەکەوێــت، دەنگــی هەناســە تــا 
دێــت، تووندتــر دەبێــت، ڕووناکیــی تەواوی کورســیییەکە و پەتەکــە ڕووناک دەکاتەوە(
چیرۆکگێڕەڕەوەکــە:هەمیشــەڕقــملــەوەبــووە،بــەمردنــیخــۆمبمــرم،تاکــەئەڤینــم،کــە
ــان ــانئەڤینێکت ــەمخۆکوشــتنە.هەمووت ــیبگ ــەپێ ــن،ک ــەئەڤی ــتخۆکوشــتنە.تاک ههمبێ
ــە ــەمبۆن ــە،مــنب ــایخودای ــرە.ئ ــانپیرۆزت ــەهــیهەمووت ــیمــنل ــەاڵمئەڤین هــەس،ب
ناخۆشــەیدەمــمدەگهڕێمــەوەالی،بــەمجلــەشــڕانەوەدهچمــهالیئهڤینــم.ئــەمبۆنــە
ناخۆشــەیدەمــمنــاوبنێــمچــی؟ئــەمجلــەشــڕانەمبــەچجۆرێــکبکــەمبــەئــااڵ؟ئــەی
ئەڤینــیخۆشــبەختییم،وابــەرەوالیتــۆپێنــگاڤدەنێــم،ئــەیئــەوکەســەیچیرۆکەکــەی
مــندەگێڕیتــەوە،تــۆتــانەگەیــتبــەخۆکوشــتن،ناتوانــیئــەمڕقوقینەیــەیمــن
بگێڕیتــەوە،چــۆندەتوانــیبــێخۆکوشــتن،ئــەمچیرۆکــەبــۆخۆشەویســتانمبگێڕیتــەوه.
کوســیییەکە  لەســەر  پێیەکانــی  دابگیرســێنێت،  تــر  جگه رەیه کــی  )دەیەوێــت 
دەخلیســکێت. دەکەوێتــە خــوارەوە و ســەری بــە ئه رزه كــه  دەکەوێــت. دەنگــی لێدانــی 
ــی دەبیســترێت، هێــواش هێــواش لێدانەکانــی سســت دەبێــت، بە قوورســیی هەناســە 

ڵ
دل

ــه ك، دەنگــی د�ڵ و هەناســە نامێنێــت، ژوورەکــە تاریــک دەبێــت(. دەدات، لەیــەک خول

کۆتایی
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