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نەجات نوری

گێڕانەوەكان بۆ تەمەنی ئەم )كەسە( رەنگە گوناهێكی گەورەبێت، گوناهێك بێت كە تەنیا من دەتوانم 
هەموو سزاكانی وەربگرم و لە هەموو شوێنێكدا بەرگەی ناڕەزاییەكانی ئەم كەسە بگرم كە قەت نەیدەویست 
ئەم گێڕانەوانە الی كەس بگێڕدرێتەوە. ئێوارانێك لە نزیك ماڵە نەدارو پەڕپووتەكان ئەوەی پێ وتم: 
ناكرێ  تا حەرفێكی ژیانی من لەم كۆاڵنەدا بگێڕیتەوە، لە هەر كوێیەك بم لەو كەسانە نابوورم كە جارێك 

لە جاران لە رابووردووم بدوێن، لەم كۆاڵنەدا گوناه  دەبێت بەر هەموومان بكەوێت.

ژیان لە دەرەوەی ماڵەوە
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بەدرێژایی چەندین ساڵ من، منی گێڕەرەوەی ئەم 
وشانە لە خەمی ئەوەدابووم پێش ئەو كەسە بمرم و 
نەتوانم شتەكانی بگێڕمەوە، من ئێستا ئەم وشانە 
دەگێڕمەوە  شارە  ئەم  غەمگینەكانی  شەقامە  بۆ 
بۆ كەسی تر نا، زۆركات سەرم دادەخەم و هەموو 
دەگێڕمەوە،  شەقامەكان  بۆ  كوڕە  ئەو  شتێكی 
نهێنی و گرێی دەروونی  لەم واڵتەدا سەدان  دەزانم 
پێی  كەس  خەڵكی،  الی  هەبوون  ئاڵۆز  زۆر 
نەزانیوون لەگەڵ رۆژگاردا ئەو نهێنیانە ون بوون، 
من ناتوانم ئەم شتانە نەگێڕمەوە، بەاڵم بۆ خەڵك 
نا، چونكە خەڵك هەمیشە باش لە شتەكان ناگەن و 
كەمێك  ئەوەی  خاتری  بۆ  دەكەن،  بەناوتەوە  درۆ 
تا  ناڵێم،  كەسە  ئەو  ناوی  سوكتربن  گوناهەكانم 
ئەگەر لێیشم توڕە بوو سەدان سوێندی بۆ دەخۆم 
كە ئەم گێڕانەوانە هی ژیانی ئەونین و هی كەسانی 
ترن و بۆ كەسیشم نەگێڕاوەتەوە، پێی دەڵێم ئاخر 
ژیانی زۆر كەس لێرە لەیەك دەچێت، پێی دەڵێم 
دەگێڕمەوە  شەقامەكان  بۆ  شتەكان  هەمیشە  من 

نەك بۆ خەڵكی.. ئاوای پێ دەڵێم.

ماڵیمردووهكان...
ئەوان  ماڵی  كە  نەبیستم  لێی  من  نەبوو  رۆژێك 
ماڵی مردۆكانە، زۆركات دەستی دەخستە ناو ریشە 
زبرەكەیەوە و دەیوت:  بەشێكی زۆری ئەو رۆحانەی 
لەم كۆاڵنەدا وندەبن لە ماڵی ئێمەدا بۆ ماوەیەكی 
بەشێك  هەمیشە  رۆحانە  ئەو  دەمێننەوە،  زۆر 
بەجێدەهێڵن،  ئێمەدا  ماڵی  لە  گوناهەكانیان  لە 
داواكارم كەسێك نەك خودا ماڵی ئێمە بۆ هەمیشە 

نغرۆبكات.
بەشی زۆری رۆژانی تەمەنی  ئاوا بۆ دەگێڕامەوە، 

باسی سەفەری مردووه كانی بۆ دەكردم، باسی ئەو 
حیكایەتانەی بۆ دەكردم كە لە نێوانی دایك و باوكیدا 
جارێك  ئەو  باسدەكران،  مردووه كان  دەربارەی 
دەتوانێت  كە  وتبوو،  مامۆستاكانی  لە  یەكێك  بە 
كۆاڵنەدا  لەم  مردۆكان  لەسەر  چیرۆك  باشترین 
بنووسێتەوە، ئەو هەر وایشیكرد، لە پۆلی پێنجەمی 
دەبێ   وتین  پێی  ئاین  مامۆستای  سەرەتاییدا 
بنووسن،  مردن  دەربارەی  دارشتنێك  هەریەكەتان 
)كەس  وت  بەمنی  دەرەوە  هاتینە  كە  رۆژە  ئەو 
بەم  نازانێت،  مردووه كان  دونیای  لە  من  بەقەدەر 
دوایی  هەفتەی  بیرمدێت  گەمژەیەیشەوە(  مامۆستا 
مامۆستاكاندا  نێوان  لە  قوتابخانەكەماندا  ناو  لە 
شپرزەیی پەیدابوو، بەجۆرێك كە مامۆستای ئایین 
خەریكی خوێندنەوەی دارشتنە چوار الپەڕەییەكەی 
الپەڕەی  كۆتایی  نەگەیشتبووە  هێشتا  بوو،  ئەو 
بەسەریدا  بدەیت  وەكو  مامۆستایە  ئەو  چوارەم، 
ئەویان  پەڕەكە و  چوار  بورایەوە،  پۆلەكەدا  ناو  لە 
لە  ئایین  مامۆستای  بەڕێوەبەر،  ژووری  بۆ  برد 
دوای هۆشهاتنەوەی نەیدەوێرا تەماشای رووی ئەو 
قوتابیە بچكۆلەیە بكات، ئەو دارشتنەكەی ناونابوو 
ئەو  دێڕەكانی  سەرەتای  لە  مردووه كان(  )ماڵی 
وابزانێت  داڕشتنەدا نوسیبووی )رەنگە زۆر كەس 
ئێمە  بهێنن  بەوە  بڕوا  هەمووتان  زیندووین،  ئێمە 
مردووین، خودا لە دوای زیندووبوونەوەمان ئێمەی 
نیە  كەسێك  چونكە  فڕێداوە،  زەمینەدا  سەر  لەم 
بۆ  پیاوێكی  خودا  لێر  گوناهبارتربێت،  ئێمە  لە 
سزامان  رۆژانە  گوناهەكانمان  لەبری  ناردووین 
دەدات، بڕوا بەوە بهێنن ئێرە بەشێكە لە دۆزەخ، 
دۆزەخە  لەو  ژوورێكە  چەند  قوتابخانەیەش  ئەم 
چیی  الپەڕەیە  چوار  ئەو  نازانم  من  مەزنە...( 
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بەسەرهات و مامۆستای ئاینیش ئیتر قوتابخانەكەی 
بۆ هەمیشە بەجێهێشت، ئەو خۆی داواجار بۆ منی 
گێڕایەوە كە دەتوانێت هەزاران الپەڕە لەسەر مردن و 
ماڵی  دەیوت  ئەو  بنووسێت،  مردووه كان  سەفەری 
ئێمە یەكەم شوێنە كە مردووه كان سەری لێدەدەن، 
دەدوێن و  باوكمدا  لەگەڵ  مردووه كان  واتا  ئەوان 
زۆركات رووخسه تی لێ دەخوازن كە بۆ ماوەیەكی 
شاخ و  ئەو  رێگاكانی  سەفەری  سەفەر،  بچنە  زۆر 
كێوانە یان ئەو بیابانانە، یان ئەو دەریایانەیی كە 
تێیاندا روودەدەن و مرۆڤەكان  بەردەوام جەنگەكان 
تێیاندا دەبنە قوربانی، ئاوا بەردەوام ئەو لە ماڵێك 
دەدوا كە هەمیشە رۆحی مردووه كانی تێدایە، لەو 
گوناهبار  تاسەر  مردوویەكی  بە  باوكی  ماڵەیشدا 
دەزانی.. لە پۆلی یەكەمی سەرەتاییەوە، بەیەكەوە 
هەردووكمان  كات  زۆربەی  قوتابخانە،  دەچووینە 
لەحانوتی  تا  نەبوو  پێ  فلسێكمان  رۆژ  دەیان  بۆ 
قوتابخانەكەدا خەرجی بكەین، چەند بەیەكەوە ئازاری 
ئەو رۆژە سەخیفانەمان لە دەرووندا هەڵگرتبوو، من 
قەت ئەوەم بیرناچێت ئەو كەسە لە جەژنەكانیشدا 
نەیدەتوانی پڕ بە دڵی خۆی سواری چەرخوفەلەق 
ببێت و یەك دوو میزەاڵنی سوور بكڕێت. ماڵی ئەوان 
ماڵێك بوو بەدبەختتر لە ماڵی ئێمە، جیاوازی من و 
ئەو تەنیا لەوەدابوو دوای سااڵنێكی زۆر من توانیم 
ئەو  بگێڕمەوە،  ئەو  بەدبەختیی  حیكایەتی  هەموو 
نەیتوانی تاكە حەرفێك لە ژیانی خۆی  و من بۆ كەس 
بگێڕێتەوە.. ئێمە منداڵی ئەو كۆاڵنەی كە هەموو 
پیاوەكانیشی  بەسەربوون و  لەچك  ژنەكانی  كچ و 
بەدبەختەكانی  ژنە  و  پیاو  ئەمە  ئیماندار،  تاسەر 
بوون،  كۆاڵنە  ئەو  خانووه كانی  چوارچێوەی  ناو 
ئێمە هەردووكمان كوڕی ئەو كۆاڵنە هیچ و پووچە 

بووین، كوڕی كۆاڵنێك كە پڕبوو لە دەردو منداڵی 
هەژارو هیچ نەبوو، لە قوتابخانە هەردووكمان چەند 
وانەی  كە  دەترساین  رەشتاڵەیە  زلە  مامۆستا  لەو 
بیركاریی پێ دەوتینەوە، كە لە هەردووكمان نزیك 
دەبووە هەستمان دەكرد ملمان هەڵدەكێشێت.. ئەو 
دەیان  ونەبوونی،  ترس  لە  پڕبوو  ئێمە  بۆ  رۆژانە 
لە الخواری حەوشەی  بەیەكەوە  هەردووكمان  جار 
بەمنی  هەمیشە  دەگریاین،  پێكەوە  قوتابخانەكەدا 
كە  خۆشە  چەند  پاروانە  ئەو  )بۆنی  دەوت 
ژیانی  شتەكانی  هەموو  من  دەیخۆن(  منداڵەكان 
خۆمم كردە قوربانی بۆ گێڕانەوەی حیكایەتەكانی 
ئەو، لەپشووی وانەكانیشدا ئەو دەچووە سوچێكی 
نەخۆشێك  وەكو  قوتابخانەكەوەو  گۆڕەپانی 
من  سااڵنەدا  لەو  هەمیشە  دەڕوانی،  ئێمەی  لە 
نەمبینی بوو قژی دابهێنێت، ئەو هەستی نەدەكرد 
تاڵی  هەر  بەردەوام  بۆچی  ئەی  هەیە،  كە سەری 
بەمنی وت  ئەو جارێك  بەالیەكدا چووبوو.  قژێكی 
هەموو  ئاخر  كوێدایە(  لە  سەرم  نازانێت  )دەستم 
دەنواند كە  وای  ئەم كوڕە  ئەندامەكانی جەستەی 
ترە.  جەستەیەكی  خاوەنی  بۆخۆی  یەكەیان  هەر 
وتم  پێی  جارێك  سەرەتاییدا  چوارەمی  پۆلی  لە 
)كە دەگریم فرمێسكەكانم با دەیان باو دەرخواردی 
مامۆستای  رۆژە  ئەو  دەدات(.  تینووه كانی  باڵندە 
سروود كە گوێی لەو قسەیەیی بوو، سەیر لێیهاتە 
پێشەو بۆ چەند جارێك داوای لێكرد ئەو رستەیە 
بڵێتەوە، دواتر ئەوی بە بەرچاوی هەموومانەوە برد 
ئەو  جار  دەیان  بۆ  لەوێش  بەڕێوەبەرو  ژووری  بۆ 
كە  سروود  مامۆستای  وتبووەوە،  پێ  رستەكەیان 
دەزانم  وت:  پێی  پۆلەكەمان  ناو  بۆ  گەڕاندییەوە 
زۆرباش.  شاعیرێكی  بە  دەبیت  ئایندەدا  لە  تۆ 

دهق
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كە  ئەو  ئیتر  بەهەڵەداچوو  مامۆستایە  ئەو  بەاڵم 
گوێمدا  بە  بە سوكی  بكردمایە  بۆ  زۆركات قسەی 
دەیچرپاند تا كەس گوێی لێنەبێت. ئەو ماڵەكەیان 
پێغەمبەرو  خوداو  فەرموودەكانی  كتێبی  لە  پڕبوو 
بوو  پیاوێك  ئەو  باوكی  پیاوچاكان،  خەلیفە و 
هەمیشە مردووی دەشۆرد.. پیاوێك بوو بەردەوام 
بەدەستەوە  سەوزباوی  گەورەی  دەنک  تەزبیحێكی 
ئەوان  ماڵی  دەخوێند،  دروودی  بەردەوام  بوو، 
پڕبوو لە بۆنی بغوردو نەعناو عەتری تیژ، دایكی 
دیوارەكانی بەو بۆنانە دەڕشت، ماڵێك بوو لەماڵی 
فریشتەی دەكرد تا ماڵی مردووه كان، قەدەری زۆر 
كەس لێرە وابووە تامردن نەتوانێت هیچ دەربارەی 
من  بەاڵم  كۆاڵنەدا،  لەم  بگێڕێتەوە  مااڵنە   ئەم 
ناتوانم ئەم ماڵە وەكو خۆی باسنەكەم، ئەم ماڵە 
پڕبوو لە حەرفی دروودەكان، ماڵێكی ترم نەدەزانی 
ئەو  جارێك  وابێت،  ماڵە  ئەم  وەكو  شارەدا  لەم 
من  كە  گێڕامەوە  بۆی  )دایكم  وتم  پێی  بۆ خۆی 
شۆردنی  خەریكی  باوكم  بووم،  لەدایك  شەوێك 
لەباوەشی  كوڕە  ئەو  كوژاوبووە،  كوڕێكی  تەرمی 
كچێكی قەیرەدا شەو دەكوژرێت و تەرمەكەی لە ناو 
زقم و بەفردا فڕێدەدەن( ئەو ماڵە بەردەوام پڕبوو 

لە كفنی مردوو.

دۆزینەوەینامەكان..
ئەو نامانەی من لێرەدا بۆ شەقامەكانی دەخوێنمەوە 
نامەی نووسراوی سەر الپەڕە نین، سەدان نامەن كە 
لە ناو ناخی ئەو كەسەوە من دەیان خوێنمەوە، یان 
بۆخۆی جار جار ئەو نامانەی ناو ناخی خۆیم بۆ 
دەخوێنێتەوە، پێكەوە بە هەموو شتە ناشیرینەكانی 
چواری  پۆلی  گەیشتبووینە  تەمەنمانەوە 

ناخۆشی  هەموو  بە  منداڵیمان  رۆژانی  ئامادەیی، 
تەمەنە  ئەو  تا  جێهێشت،  بەدبەختییەكانییەوە  و 
نەبوونیدا  برسێتی و  جەنگ و  هەواڵی  ناو  بە  ئێمە 
ئێمەی  تەمەنی  زۆری  بەشێكی  جەنگ  دەهاتین، 
بردبوو، بیرمانی پڕكردبوو لە هاواری بریندارەكان، 
گریانی منداڵ و ژن و كەسوكاری كوژراوەكان، ئەو 
و  هیچ  شتە  ئەو  ناتوانێت  كەس  دەوت:  منی  بە 
لەو  هەمیشە  بسڕێتەوە،  ئێمەدا  لەبیری  پووچانە 
خاپوردەبێت،  دونیا  دەكرد  هەستمان  كۆاڵنەوەدا 
بەیانیان ئێمە لە دوورەوە بە دەنگی گریانی خەڵكی 
كوڕە  تەرمی  بۆ  كەسانە  ئەو  دەبووە،  خەبەرمان 
ئاوا لە ناو ئەم شتانەدا  كوژراوەكانیان دەگریانن، 
جەرەتاو  و  لە  بووین  بەشێك  گەورەبووین،  ئێمە 
چۆنی  چۆن  نازانم  خۆم  بۆ  من  ناشیرین،  شتی 
كۆاڵنەكانی  قوتابیی  كە  ئەوكاتانەی  گەورەبووم! 
خۆشییەكانی  خۆشەویستی و  عەشق و  باسی  تر 
ژنهێنانیان لەگەڵدا دەكردین )ئەو( شەرم دەیگرت و 
لە شەرمدا سوورهەڵدەگەڕا، بێدەنگ لە هەموومانی 
ئێمەدا  )لەماڵی  دەوت  منی  بە  ئەو  دەڕوانی. 
باسكردنی ئەم شتانە گوناهێكی گەورەیە( سەیری 
قوتابییە  بۆ  نامەیان  كە  دەهات  قوتابیانە  لەو 
ناو  قوتابیانەی  لەو  یەكێك  دەنووسی.  كچەكان 
زۆركات  بوو  سوور(  )دلێرە  ناوی  كە  پۆلەكەمان 
ئەو نامانەی كە لە كچانەوە بۆی دەهات بە دەنگی 
ئەو  قوتابییەكانی دەخوێندەوە،  بۆ  پۆلدا  لە  بەرز 
نامەكان  ناو  وشەی  بە  تر  قوتابییەكانی  وەكو 
پێنەدەكەنی، هەموو گیانی ئەو بێدەنگی  و شەرم 
بوو، ئەو رۆژانە بۆ ئێمە رۆژانێكی ناخۆش و خەماوی 
بوون، پێكەوە هیچمان لە عەشق و نامەنووسین  و 
وەكو  هەردووكمان  نەدەزانی،  كچان  شوێنكەوتنی 
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دوو حەیوانی ماڵی دەهاتین و دەچووین، لە كۆاڵنە 
بەڕێ  رۆژمان  پێكەوە  خەماوییەكەماندا  خۆاڵوی و 
دەكرد، ئێمە لەیەكێك لەو ئێوارانەدا بۆ یەكەمجار 
هەمیشە  كە  بینی  كوڕەمان  ئەو  كوشتنی  دیمەنی 
دەكرد،  خەڵكی  بۆ  رزگاریی  دادپەروەری و  باسی 
كوڕێك بوو هەمیشە كاڵویكی رەشی لەسەردابوو، 
بینیمان  ئێمە  بوو،  بازرگان  پیاوێكی  كوڕی  ئەو 
چەند  دووكەس  كۆاڵنەكەماندا  الخوارووی  لە 
تا  بینیمان  ئێمە  ملیەوە،  بەسەرو  نا  گوللەیەكیان 
گیانی دەرچوو دەستی لە زیخ و خۆڵەكە گیردەكرد، 
بە  باوەشی  پیرۆز  عاشقێكی  وەكو  توند  مرد  تا 
خۆڵی كۆاڵنەكەدا دەكرد، ئەوە یەكەمجار بوو ئێمە 
ئەو  ببینین.  خۆمان  بەچاوی  خەڵكی  كوشتنی 
ئێوارەیە بۆ ئێمە خراپترین ئێوارەی ژیانمان بوو، 
تا  مۆخمانەوە،  ناو  رۆچووبووە  ترس  هەردووكمان 
بەیانی هیچمان لەترساندا نەخەوتبووین، كۆاڵنەكەی 
لەماڵی داڕوخاو، بەسەر  ئێمە كۆاڵنێك بوو پڕبوو 
لە  هەمیشە  مەینەتیانەوە  پڕ  ناخۆش و  ماڵە  ئەم 
دەبینی  كۆترت  پۆلە  دەیان  ئێوارە  تا  بەیانییەوە 
دەفڕن و تەقلەیان لێدەدا. ئەم كۆاڵنە بەم كۆترانەوە 
پەتی  بەپێی  دەبینی  منداڵت  دەیان  جوانبوون، 
خەریكی كۆالرەهەڵدان بوون، خودا هەموو خەڵكی 
ئەم كۆاڵنەی بە برسێتی و نەبوونی دروستكردبوو، 
دونیای ئەم كۆاڵنە پڕبوو لە حیكایەتی نەنووسراوە، 
من ناتوانم عەشقی )كوڕە دوكاندار(ەكەو )مریەم(
یەكەمجار  بۆ  ئاخر  لەبیربەرمەوە.  كوتاڵفرۆش  ی 
ئەم دووانە ناوی عەشقیان هێنایە ناو ئەم كۆاڵنە 
قوماشی  كوتاڵفرۆش  مریەمی  ئێمەوە.  غەمگینەی 
ژنانەی دەفرۆش، لە بەیانییەوە تا ئێوارە دەچووە 
كۆاڵنەكانی تر بۆ قوماشفرۆشتن، كە دەشگەڕایەوە 

كۆمۆنیست(ەوە  )رەزای  دوكانەكەی  لەنزیك 
هەموو  ئێستا  تاكو  من  ماڵەوە.  بۆ  دەڕۆیشتەوە 
لە  جارێك  ئەگەر  یادە،  لە  كچەم  ئەو  شتەكانی 
جاران من لە نزیكەوە )مریەم(م بدیبایە بۆ یەكتری 
لەم  سەیر  چەند  دوانە  ئەو  عەشقی  پێدەكەنیین، 
ئیماندارەكان  پیاوە  پیرەكان و  باسدەكرا،  كۆاڵنەدا 
وایان  ئەوان  بوو،  هەڵگرت  هەردووكیان  لە  رقیان 
دەزانی عەشقی ئەم دوانە رەنج و ئیمانیان دەبات، 
وایان دەزانی ئەم كۆاڵنە نغرۆدەبێت بە عەشقی ئەم 
دووكەسە، وایاندەزانی خودا هەموو خێرو بێرێك لەم 
كۆاڵنەدا هەڵدەگرێت لەپای عەشقی ئەو كوڕو كچە. 
ئاخر شتەكان لەم كۆاڵنەدا گێڕانەوەیان تەواونابێت، 
كەس ناتوانێت بەر بە ناتەواوییەكانی ئێرە بگرێت. 
چەند مەخلوقێكی سەیربوون خەڵكی ئەم كۆاڵنە، 
ئەوا  بباریبایە  خوڕ  بە  زۆر  باران  جارێك  ئەگەر 
غەزەبی  خودا  دەزانی  وایان  كۆاڵنە  ئەم  خەڵكی 
بایەكی توند هەڵی بكردایە  لێگرتوون، یان ئەگەر 
نازانم  دەكات،  نغرۆیان  خودا  كە  دەترسان  ئەمان 
چۆن چۆنی ئاوا پێكەوە لەم كۆاڵنەدا كۆببوونەوە، 
شارەدابێت،  لەم  كۆاڵنە  ئەم  نەدەكرد  هەستم  من 
لەشار،  دووردەكەوتەوە  بەردەوام  بوو  كۆاڵنێك 
دوورەكان،  كێوە  ناو  ژیانی  دەبووە  تێیدا  ژیان 
دوور دوور لە هەموو شتێكی جوان، ئاوا ئێمە لەم 
كۆاڵنەدا تەمەنمان بە هیچ و پووچی دەبردە سەر، 
ئێمەش بەشێكبووین لە حیكایەتێك كە زۆر درەنگ 

هەستمان بە كۆتایی بوونی خۆمان كرد..
ئیتر  وێژەیدا  پێنجی  پۆلی  ناوەڕاستی  لە  ئەو 
بەیانییەك بڕیاری دا دەست لە خوێند هەڵبگرێت، 
قوتابخانە،  نەیەتە  لەگەڵمدا  ئەو  گرانبوو  من  بۆ 
تر  هیچی  ناتوانم  دەژیم،  بۆخۆم  )ئیتر  وتم  پێی 
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بخوێنم،  ناتوانم بە قسەی باوكم بكەم، ئیتر دەبێ  
من لەم بەرگە سەخیفەی خۆم بێمە دەرەوە و لەم 
كۆاڵنە ترسناكە خۆم رزگاربكەم، هەموو شتێكی من 
ببووە بە گوناه، من لەماڵی مردووه كان دێمە دەرێ ، 
ئێمە  ماڵەكەی  ناو  دەدۆزمەوە،  ژیان  بۆ  رێگایەك 
هەمیشە  من  گرانە  ترسناك، چەند  لە حەرفی  پڕ 
پێم  بەردەوام  باوكم  ببینم،  مردووشۆر  باوكێكی 
دەڵێت  پێم  نەكەویت،  ژن  عەشق و  توخنی  دەڵێ  
دونیایان  ئەو  ژیانی  بۆ  هیچ  كوڕەكانمان  گرانە 
نەكەن. بەشێك لە ئێمە هی باوكمانە و ناتوانین ئەو 
بەشە لە جەستەی خۆمان دووربخەینەوە، بەردەوام 
هی  چونكە  رابگرین،  پیرۆز  بە  بەشە  ئەو  دەبێ  
باوكێكە گوناه قبوڵناكات، بەاڵم بەشەكەی تر هی 
ئیتر  نییە  لێدەكەم دەیكەم گرنگ  خۆمەو هەرچی 
من دەبمە ئەو كەسەی بۆ یەكەمجار لەم كۆاڵنەدا 
لە گوناه  هەڵدێت، من تاكو ئێستا تا ئەم تەمەنە 
چ  دەسپەڕ  نازانم  چیە،  ژن  باوشی  نازانم خۆشی 
خۆشییەكی هەیە، نازانم ئەندامی نێرینەم هەیە یان 
نا، ناتوانم تەماشای كچێك بكەم، باوكم هەموو ئەم 
شتانە بە گوناه دەزانێت و جەستەمی وێرانكردووە، 
گوناه و  ئەم شتانە  بۆدەكات كە  بەردەوام قسەم 
ئەم شتانە بێگوناه، ئەو نایەوێت من تامردن لەگەڵ 
نایەوێت من تاكە حەرفێك بۆ  هیچ ژنێكدا بدوێم، 
ژن و عەشق بنووسم.. هەموو شتێكی من بۆگەنی 
كردووە، من لەناو ماڵێكدا دەژیم خەریكم دەخنكێم، 
دەبێ   ماڵە،  لەم  هەڵبێم  دەبێ   بژیم  ئەوەی  بۆ 
هەڵبێم لە حەرفە پیرۆزەكان، دەبێ هەڵبێم لەماڵی 

مردووه كان(
ئەو  ناخی  ناو  شاراوەكانی  نامە  توانیم  من  ئاوا 
بخوێنمەوە، چەند جوان بوون حەرفی ئەو نامانەی 

ئێستا  تاكو  غەمگیندا  دەرونێكی  ناو  لە  كە 
ئاوا  نامەی  هەزار  چەند  دەبێ   شاردرابوونەوە، 
كەس  سوتابێتن و  شارەدا  ئەم  كەسانی  لەناخی 
تا  بدوێت  زیاتر  دەمویست  من  نەیخوێندبێتنەوە. 
حەرفێك لەو نامانە نەمێنێت من نەیبیستم، دەدوا 
لە بەردەم مندا حەرف بە حەرفی نامە شاراوەكانی 
ناو دەروونێكی وێرانبووی پێ دەوتم، دەیوت: ئێمە 
چین كە بەردەوام گوێگرێكی تەمەڵ بین لەبەرامبەر 
كەسانێكدا كە هەموو شتێك بە گوناه دەزانن، بۆ 
بۆ  دەست  یان  ژنێك  دەستی  بۆ  دەست  نەتوانین 
نووسینی نامەیەك ببەین، بۆ دەبێ  جارێك نەتوانین 
دەست بۆ پرچی كچێك بەرین؟ ئێمە كوژراوی ناو 
ماڵەكانی خۆمانین، دەكوژرێین بەبێ  ئەوەی كەس 
سەدان و  هەڵبداتێ ،  خوێنەكەمان  لەسەر  دواجار 
لەم شارەدا دەكوژرێن،  دەردە  بەم  هەزاران كەس 
ئەو كوژراوانە گوللە نانین بەسەر دڵیانەوە، نا بەاڵم 
حەرفانە  بەو  دەكوژرێن،  تر  ترسناك  جۆرێكی  بە 
دەكوژرێن كە لە ناخیاندا هەر لە منداڵییەوە جێگیر 
ئیتر  رۆدەچێت،  ناخیاندا  بە  ژەهر  وەكو  دەكرێن و 
ئەو حەرفانە دەیانكوژێت، ئەمە خراپترین كوشتنە 
لە ژیانی ئێمەدا، كوشتنێكی ترسناكانەیە دەرهەق 
بە رۆحمان. بۆ ئەوەی ئێمە رزگارمان ببێت دەبێ  
ناو دروودو وەزیفەی حەرفی  لە  جەستەی خۆمان 
ئەو  بوون  زۆر  دەربهێنین.  پیرۆزەكاندا  كتێبە 
نامانەی لەناخی خۆیدا هەڵی گرتبوون ئەو تەنیا بۆ 
منی دەخوێندنەوە، نەك بۆ كەسانی تر.                          

دواوێنەكانیئەمكەسە...
دونیای  دوو  كەوتبووینە  یەكەمان  هەر  ئێمە 
جیاوازەوە، هەموو گێڕانەوەكان بۆ ئەو دوو دونیایە 
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زۆر ناتەواوی بەخۆیەوە دەگرێت، كەس ناتوانێت 
ئەو ناتەواویانە پڕبكاتەوە، چونكە كەس لە خەڵكی 
ئەم كۆاڵنە تێناگات وەكو ئێمە، بۆ ئەوەی دوا وێنەی 
ئەوتان بخەمەوە بیر دەبێ  كەمێك بگەڕێمەوە بۆ 
چوونم  مانگی  حەوتەم  لە  بەمجۆرە:  خۆم  ژیانی 
ترسنۆك  سەربازێكی  وەكو  جەنگ،  بەرەكانی  بۆ 
بە  تەمەنم  ساڵ  سیازدە  دوای  لە  گیرام،  بەدیل 
دیلێتی لە زیندانەكانی واڵتی فارسدا، دیلكردنێك 
بیرم، هەموو شتەكانم  رۆح و جەستەو  كە هەموو 
بە دیلێتی سپارد، لە ناو ئەو هەموو سااڵنەشدا لە 
بوو  نەمتوانی  لەبیرچوونەوانەشدا  هەموو  ئەو  ناو 
دیلێتیشدا  لە  بوو  نەمتوانی  یادبكەم،  لە  )ئەو( 
نامە بۆ كەس بنێرم، تەنیا بۆ ئەو نەبێت. لەگەڵ 
لە كۆاڵن  بینی  گەڕانەمدا دونیایەك شتی سەیرم 
ئەو  ژیانی  تر  هەموویان سەیر  لە  و شارەكەمدا، 
تەنیا  نەگەڕام  كەس  بۆ  بەگەڕانەوەم  من  بوو، 
ناكات،  كەس  تەماشای  بینی،  ئەوم  نەبێت،  ئەو 
ماڵەكەیان،  ناو  بۆ  نەیدەبردەوە  هەنگاوەكانی 
لەبەردابوو،  بۆری  كراسێكی  توكن و  پاڵتۆیەكی 
دەبێ   ساڵێك  چەند  بۆ  وت  دەیان  خەڵكی 
من  جار  دەیان  بۆ  رۆژەوە  لەو  دەژی،  به وجۆره  
دەچووە  دەگەڕایەوە  كە  ئێواران  دەكەوتم،  دوای 
لەسەر  دەوتم  پێ  شتیان  زۆر  دارستانەكە،  ناو 
ئەویان شێت  باوكی  وت حەرفەكانی  دەیان  ئەو، 
عەشقی  لە  نەیانهێشتووە  حەرفانە  ئەو  كردووە، 
كچێكدا بژی، باوكی هەموو حەرفە ژەهراوییەكانی 
تا گەورەبوون دەرخوارد داوە، دەیان وت لە دوای 
ئەو دارستانە  ناو  ونبوونی تۆ ئەویش روودەكاتە 
چڕوپڕەو تاكو ئێستا شەوان لەوێدا دەنوێت، من 

كە لە دیڵێتی ئازادكرام و گەڕامەوە ناو ژیانێكی 
لە دیلكردن خراپتر، ئەوەم دەزانی )ئەو( هەموو 
شتێكی خۆی لەو ماڵەدا بەجێهێشتووە و ژیان لە 
دەرەوەی ئەو ماڵە دەباتەسەر، دەمزانی سااڵنێك 
باوكی  لە  گوێ  ئیتر  دابوو  بڕیاری  ئەو  لەوه وبەر 
نەگرێت. نەمتوانی شوێنی نەكەوم، دەبوایە ئاوام 
بكردایە بەدەم چەند گۆرانییەكی عاشقانەوە بەرەو 
زۆربەی  دەمبینی  دەڕۆیشت،  دارستانەكە  ناو 
ئێواران زەرفێكی پێ بوو، ئەو منی لەبیرچووبووە و 
قەت نەیدەناسیمەوە، بۆ یەكەمجار كە ئەوم بینی 
گریام  توانامەوە  هەموو  بە  بەربوونم  دوای  لە 
باریكەكەی  لوتە  تەنیا  ئەو  كەچی  لەبەردەمیدا، 
خوراندو جێیهێشتم، وێنەی تەمەنی ئەو ئێستا زۆر 
مرۆڤێكی  نێوانی  لە  ئەو  ناتوانێت  كەس  گۆڕاوە، 
بكاتەوە،  جودا  لەیەك  شێتدا  مرۆڤێكی  و  ئاقڵ 
بیری  لە  دیلێتیدا  لە  من  شتانەی  ئەو  هەموو 
خۆمدا بۆ ئەوم كێشابوو هەڵەبوو، من وامدەزانی 
ئەو ئێستا كەسێكی عاشق و موسافیرو یاخییە لە 
واڵتدا، هەموو شتەكانم هەڵەبوون، ئەو هەموو ئەو 
شتانەی باوكی بۆ گوناه بۆی گێڕابووە ئەویان ئاوا 
لێكردبوو، هەموو شتێكیان ال حەرام كردبوو، هەر 
لە تەماشاكردنی ژنێكەوە تا دەسبردن بۆ درەختی 
گەیاندبووە  ئەویان  شتانە  ئەو  هەموو  ماڵێك، 
خەڵكی  ترە.  شتێكی  ئەو  بۆ  ئێستاش  ئێستا، 
نییە، چونكە شێتە،  گوناه  بكات  هەرچی  دەڵێن 
كەسێكی  یان  شێتە  بزانم  نەمدەتوانی  منیش 
ئاسایی.. تەنیا ئەوەم دەزانی كە جارێك لە جاران 

بڕیاری دابوو ئیتر بۆخۆی بژی.
وێنەكانی  بۆ  گێڕانەوانە  ئەم  لەكۆتایی  بەر  دەبێ  
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ئەو ئاوا شتەكانی بگێڕمەوە:     
بۆ  درەختەكان،  ناو  بۆ  دەكەوتم  شوێنی  من 
نەدەكرد  بەوە  بڕوام  دەیەم جاریش  تا  یەكەمجار 
ناودرەختەكانی  ئەو  كە  بەیانییەك  دەیبینم،  كە 
كە  شوێنەی  ئەو  گەیاندە  خۆم  من  بەجێهێشت، 
شەوان لێی دەنووست، ژوورێكی بە تەنەكە شكاو 
هەر  كە  كۆتەرەیەك  دروستكردبوو،  تەختە   و 
مەترێك و چل سانتیمی مابووه وە، لە ناو ژوورەكەیدا 
لەبەركردبوو،  مۆری  ژنانەی  بەرگێكی  هەبوو، 
سپیی  پشتوێنی  پارچەیەك  قەدیەوە  ناو  بە 
بەستتبوو، لە چكێكی پرتەقاڵیی دابوو بەسەریدا و 
بە بۆیە دەموچاوی ژنێكی جوانی لەسەر كێشابوو، 
گەنج  ژنێكی  لە  ئاوا  وشكە،  درەختە  نیوە  ئەو 
وااڵیانەوە،  ئااڵو  بەرگە  بەو  دەكرد  بوكی  تازە  و 
بە درەخت.  كردبێتی  دەكرد كە خودا  ژنێكی  لە 
ئەو كۆتەرە وشكەی لە ناو ئەو كوخە پەڕپووتەدا 
دەنووست،  تێیدا  شەوان  خۆی  كە  جێكردبووە، 
چەند سەیر وەكو ژن رازاندبوویەوە، لەو كوخەدا 
ناو  لە  هەبوو،  ژنانە  جلوبەرگی  دەستە  چەند 
قەدی ئەو كۆتەرەیەدا كونێكی تێكردبوو، كونێكی 
كەوانەیی كە لە ئەندامی مێینەی ژنی دەكرد، لە 
ڕێكی ئەوكوونەوه  دەرپێیەكی كورتی سووری گوڵ 
سپیی ژنانەت دەبینی كە بە الستیكێكی ئەستوور 
بەسەر ئەو كوونەوە رایگرتبوو، ئەو قسەیەی خۆیم 
بیركەوتەوە كە سااڵنێك پێشتر پێی وتبووم )ئێمە 
شێتمان  كۆاڵنە  ئەم  باوكمان و  حەرفەكانی  كە 
كە  تر  كەسانەی  لەو  دەبین  جودا  زۆر  دەكەن، 
بەشتی تر شێت دەبن( چەند سەیرم لەو كۆتەرەیە 
بە  سەیر  چەند  ئاخر  ژن،  كردبوویە  كە  دەهات 

گوناه  و  تێگەیشتم  رازاندبوویەوە،  ژنانە  بەرگی 
حەرام بوون چەند زوو ئاوا شێتمان دەكات، ئیتر 
زۆر شەو، من تا درەنگ لە دەرگای كوخەكەیەوە 
ئەو  دەمبینی  دەكرد،  ئەوم  شەوانی  تەماشای 
شەوانەی ئارەزووی لە گانكردن بووایە هەڵدەستا 
نێرینەی  ئەندامی  الدەبردو  سوورەكەی  دەرپێ  
سەیر  چەند  کۆتەرەكەوە،  كونی  ناو  دەخستە 
كراسەكەی  ده کرد،  پێیدا  باوەشی  بەگەرمییەوە 
وەكو  دەكرد و  ماچی  سەیر  هەڵدەدایەوە،  سەیر 
رۆحی  قوربانی  بە  دەیدواند،  میهرەبان  ژنێكی 
دەبوو، كە رەحەتیش دەبوو، پاڵی دەدا پێوەی و 
دەستی دەكرد بەجگەرەكێشان. بۆ دەیان شەو من 
بینیم ئاوا شەوی دەبردە سەر، كە دەنووست بە 
دەنگی بەرز شەوباشی لەو درەختە ژنە دەكرد..         
لە  ئەو  شتەكانی  هەموو  بتوانم  چۆن  ئیتر  من 
بیربەرمەوە یان نەیانگێڕمەوە؟ ئەوێك كە حەرفی 
شتە حەرامەكانی الی ئێمە لەم كۆاڵنەدا كردی بەم 
ئینسانە غەریبە؟ )ئەو( كاتێك مرد شەوێك من لە 
نزیك دارستانەكە دانیشتبووم، بە تەنیا من پرسەم 
شێت  بۆ  پرسە  ئێمە  الی  چونكە  بوو،  بۆگرت 
دەیەمی  شەوی  لە  كۆتەرەیە  ئەو  بینیم  ناگرێت، 
پرسەكەدا، بەبەرگێكی رەشەوە بووبوو بە ژنێكی 
رەشپۆش و هێواش هێواش دەهات، بەدەم گریانەوە 
لە بەردەرگای ماڵە كۆنەكەی باوكی ئەودا گڕی لە 
جەستەی پیری خۆی بەردا. من بە هەموو توانای 
خۆمەوە هاوارم دەكرد ژنێك خۆی سوتاند، كەس 
بەدەنگمەوە نەدەهات. بۆ بەیانی خۆڵەمێشەكەی 

با بە كۆالنەكانی ئەم شارەدا باڵوی دەكردەوە.


